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' O Μοκρυγιοννης οκομο·
κὲντρο τῆς οἰκονομικῆς δροστηριοτητος της, ἠ τιείρο κοὶ η Προβλειττικοτητο
ονειρευοτον το Σὺντογμο.
τῆς χῶρος. Εἷνοι η μεγολὺτερη ἑλληνική της την κονουν ἱκονή νο ἑΠιλὺοει κοθε
O Κολοκοτρὼνης ζοῡοε οτο οτιιτοκι του, ἑπιχεῑρηοη - ολλο εῐνοι μιο ἑπιχεῑρηση Ἴ οος Προβλημοῑ οτιο το νο χρημοτοοοτήοει
στην οὗο ...Κολοκοτρὼνη.“ O ' Οθωνος
Ποὺ ονήκει οὲ ολους τοὺς ,
ἑνο διϋλιοτήριο, μέχρι νο τροφοὸοτήοει
ήτον μολις 26 ἐτῶν. Oi Πρῶτοι κοτοθὲτες ” Ελληνες.’ Εξυτῐηρετεῖ
ἑνο μοθητικο κουμτιορο. Στοὺς κοτοθὲτες
ἑμτιιοτεὺοντον ἠδη τίς ᾗ,
“ °' Προοφὲρει τρεχοὺμενους λογοριοομοὺς
ἑφοιτλιοτὲς κοί νοικοκυοικονομιες τους ο-ιήν “
ρὲς, ἑπιχειρημοτίες _
(noù ουνὸυοζουν τήν εὺκολίο τῆς
ΕΘνικη Τροιτεζο.
κοί μεροκομοτιο- A '
ἐπιτογῆς μὲ τοκο 8.5%). λογοριοομοὺς
οηόες- ’ “
Τομιευτηρῑου (τοκος 9.5%) mi ηροΘεομίος
'
Ητον
κοῑ
εΙνοι
μῑο
·
Γ.
-(τοκος μέχρι 12%.)
Aiya χρονιο μετο,
ξ
ἰσχυρὴ
ολλο
κολοιτροοῑρετη
Πορουοῑο
ἠ ἘΘνική cupοτή
ζωή
τοῦ
τοιτου.
Ἠ
μεγολη
φίλη
κοθε
βούλευε, ὗονειζε, .
“
Ελληνο.
T
ὼρο
μολιοτο
-γιο
Πρώτη
φορο
στήν
ἑξυιτηρετοῡοε χιλιοδες
Ἐλλοδοὲγκοινιοζει
κοί
«λογοριοομοὺς
Ἓλληνες. Το Πρῶτο «Διοιτλοοοιτουλο» τῆς
μηνιοίου
εἱοοῦἠμοτος»
_
Σ ημερο, η μεγολη οος φίλη εῐνοι
Πήγοινον τοὺς κουμιτοροδες τους. Ἐζηοε
οκομο nub ἑτοιμη νο οος
κοντο οτοἘΘνος ὅλους τοὺς θριομβους
του κι ολες τίς κοτοοτροφὲς - το '97 κοί το
ουμιτοροοτοθεῑ. Ἠ ὃικτὺωση, ἠ οργονωσή οτὲλνεῑι τοὺς τοκους Αφορολογιιῑο
12. το· 18 κοί το “ 22- κοί ὲιτωμῑοθηκε ΠολΙΞιοοὸτιμο
οτο
(min!)
κ
λὲς οτιο τίς οἰκονομικὲς τους ουνέτιειιες.
"Eva οηο το 350 ’Υτιοκοῖοᾞῖτήμοτο τῆς
Ἐθνικῆς
Τροπὲζης
τῆς
Ἐλλοδος
Θο
εῐνοι
κοτον τριοντο é:an χρονιο ἠ· Εθνική
οἰγουρο κοντο οος. ἘΠιοκεφθῆτε το.
Τροιτεζο τῆς Ἐλλοῦος βρὶοκετοι στο
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HAIA EYEJYMIOY: Τά Θάσικό κίνημα
ἐνισχύει σημάντικά τίς Θέσεις του . 26
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Θ. KATZANE BA: 'H οργσνωτική
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YBON MﬂOYPNTE: Oi Προϋιτοθέσεις τῆς συιοδισχείρησης (Α’μέ-

ΓΚΑΙΗΣ ΑΓΓΕΛΗῑ T6 διεθνές ΦεστιΘάλ ταινιῶν μικροῦ μήκους τῆς Λίλ-

A016 ὅμως δέν σημαίνει ὅτι ὁ ἑκφραστῆς τῆς νικήτριας, στό στρατιωτι-ἶ Ἓ’
ἇστικῆς τᾶξης δέν ἔχει πολιτική ίστορία καί συνέχεια.
KAI ΟΜΩΣ τό συνέδριο τῆς Νέας Δημοκρατίας φαίνεται νό ἀπωθεῖ, δίκην Ἐρινύας, τό παρελθόν τῶν προκότοχῶν της κομματικῶν σχηματισμῶν. 'A0 τῶρα ἑμεὶςἹῶαδρομοῦμε“ αὐτό δέν τό κόνουμε γιό νό δημιουργῆσουμε ἑνοχές 01065 αίσιόδοξους
συνέδρους τῆς Κασσάνδρας, ἀλλά γιό νό δῶσουμε 16 6Lu6 μας ἂποψη γιό 160 πραγματικότητα τῆς μεταπολιτευτικῆς Δεξιᾶς.
ΠΟΣΟ μακρινῆ π.ο λ ι τ ι κ ό εἶναι 6 ἡμέρα 106 έπακολοῦθησε τό τέλος τοῦ
ἐμφυλίους Τότε 106 16 πολιτικό προσωπικό τῆς ἂρχουσας τόξης πλαιοιῶθηκε 616
ἕνα κόμμα-στρατῶνα, ὑπό 160 ὑψηλή ἐπιστασία τοῦ Στρατόρχη Παπόγου. Ἐνα κόμμι
106 δέν μπόρεσε νό Βιῶσει μιό δικῆ του ἰδεολογία καί, γιἀὺτό τό λόγο, ἀντικαθιστοῡσε 160 πολιτική συναίνεση τῶν κοινωνικῶν στρωμάτων μέ 160 ἑνεργοποίηση τῶν κατασταλτικῶν μηχανισμῶν καί τῶν, συμπληρωματικῶν, δικτύων πελατεύῃμ

ΠΟΣΟ μακρινός εἶναι κ ο ι ν ω ν ι κ ό ὁ ταξικός χαρακτῆρας καί 6 ταξική
τοποθέτηοη τῆς Δεξιᾶς; Δέν ἁρνούμαστε 160 010950 ἁνακατατόξεων ἁνόμεσα στίς
μερίδες τῆς ἂρχουσας τόξης. Ἰσως εἶναι αὐτές 106 παρέχουν 16 δυνατότητα·γιό
μιό πιό δημοκρατική, πιό ”πολιτικῆ“ πολιτεία τῆς δεξιᾶς. ’Ῑοως εἶναι αὺτέςοί
ἁλλαγές 106 μαζί μέ 1065 συσχετισμοός 106 διαμορφῶνονται στό λαῖκό κίνημα,δυκαιολογοῦν μιό ἄλλη διαχείριση τοῦ ἑλληνικοῦ καπιταλισμοῦ.“Βασικό ὅμως, οὐ
στρατηγικές ἁνόπτνξης τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ἑπικαθορίςονται 016 τό συμφέp0010 τῆς κυρίαρχης τόξης της καί ἀπ’τίς σχέσεις ἑξόρτησης 100 διατηρεῖ 6
τελευταία μέ μητροπολιτικούς κοινωνικούς σχηματισμούς.

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝῙΚΟ καί πολιτικό ἃνοιγμα ὡστόσο 106 ἐπιχειρεῖ 6 Ν.Δ.ἐἶναι ἐνδεικτικό καί μή ἁμελητέοε οὒ συσχετισμοί τῶν ταξικῶνὶδυνόμεων καί τοῦ λαῧκοῦκινήματος βρῦσκονται σέ μιό φάση ρευστότητας, ένῶ ἀπό 160 ἄλλη 16 ὀξυμένο κοινωνικό κλίμα -ἁπότοκο τῆς κυβερνῆτικῆς πολιτικῆς- ἀπαιτεῖ μιό μακροπρόθεσμη
στρατηγική σχεδίαση ἀπό μέρους τῆς Δεξιᾶς.
Σ’ AYTO 16 αἴτημα προσπόθησε ν’ἁνταποκριθεῖ καί 16 Συνέδριο τῆς Χαλκιδικῆς
Mud Βασική ἁντίληψη 0160 προβληματικῆ τῶν ὁμιλητῶν του ἦταν ὅτι τό Κόμμα, αὴ)
πολιτικό ἐργαλεῖο, μπορεῖ νά καθορίζει α 0 τ 6 τήν ἅκολουθητέα πολιτική.
A016 6 ἅντίληψη ἔρχεται σέ σόγκρουση μ’ἕνα δλόκληρο πλέγμα ἀρνητικῶν προῦποθέσεωντ θέλοντας νά ἐξασφαλίσει ῆᾶς μήν τό ξεχνᾶμε- 16 δημοκρατική συγκαταθεση τῶν πολιτῶν 016 διαχείρηση τῶν κυρίαρχων ταξικῶν συμφερόντων, 6 ἁντίληψη
0016 θό πρέπει νό ἁντιπαρατεθεῐ ἔμπρακτα στίς αὑταρχικές μεθόδους τῆς ἱδιας
τῆς παρόταξης τῆς Ν.Δ., στίς πιέσεις τῶν δυναμικῶν τομέων τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῠ 106 ἔχουν 16 δική τους ”Βούλήση καί πολιτική“, στίς ἁντιδραστικές συνομαδῶσεις 106 δημιουργοῦνται στό κρότος καί στό κόμμα, στό δίκτυα τῶν ἰσχυρῶ)
τοπικῶν συμφερόντων καί τῶν πελατειῶν. Ἀπότοκα ὅλα τους τῆς πολιτείας 106
ἁκολοῠθησε ὥς τῶρα 6 Δεξιό, καθώς καί διόφορων ἄλλων κοινωνικῶν παραγόντων
106 δημιούργησαν 016 λαίῗκιῖ της Βόση μιᾶ συνείδηση ñ ὁποία δύσκολα 10000016-

ζεται στίς μοντερνιστικές ἑπαγγελίες τῶν ἑκπροσῶπων της.
BEBAIA 6 “δεξιό πτέρυγα” τῆς Ν.Δ. ἠττήθηκε. Τό ἄν 0016 ἢ ἧττα ἐπαληθεύει
16 "010006", 0016 ἑξαρτᾶται κι’ 016 16 κατά πόσο 0016 6 κομματικῆ 6110110—
ταφραστεῑ καί σέ μιό ἀπώλεια θέσεων 106 κατέχει ἦ πτέρυγα 0016 0160 κρατικό
μηχανισμό. A016 καί ἄλλα ζητούμενα, ὅπως π.χ. τό πῶς θό ἀντιμετωπίσει ὁ ’ριςοσπαστικός φιλελευθερισμός” 160 αὐξανόμενη κοινωνικῆ ἔνταση, εἶναι στοιχεῖα
πού ἁνοίγουν ἕνα νέο κεφάλαια, μέ πολλά ἑρωτηματικό, γιό τό ἑγχεῦβημα ἐκδημοκρατισμοῦ τῆς όστικῆς μας Νέας Δημοκρατίας.

Ἀπό τὴν Διαὸαλκανικὴ στὴ συμφωνία για τὴν ἐνταξη
AN H ΠΡΩΤΟΜΑΓ IA 1013 ’79 συνέπεσε μέ ἕνα σημαντικό
γεγονός, τὴ συνάντηση κορυφῆς τῆς Κέρκυρας καί τό κοινό
ἀνακοινωθέν (30 Ἀπριλίου) πού σφράγισε τίς συνομιλίες K6ραμανλή - Ζίόκωφ, ἡ ὑπογραφὴ τὴς συμφωνίας ἐνταξὴς μας
στὴν EOK (0159 28 Μαΐου, στὴν Ἀθήνα), ὁλοκληρὼνει, ἀσφαλῶς, τὴ δυναμικότερη διαδικασία μεταόολῶν καί ἐξελίξεων
11013 ἀντιμετὼπισε ὴ χώρα, ἀπό τό τέλος τοῦ ἐμφυλίου πολέμου.
Στά δυό αὑτά γεγονότα, ἀναφέρθηκε 6 11. Καραμανλής, κατά
τὴν ὁμιλία 1011 016 0111156910 τῆς «Νέας Δημοκρατίας», στὴ
Χαλκιδικήῑ T6 611 f] Ἐλλάδα - 55115 — ἀνήκει στό δυτικό κόσμο, δέν τὴν ἐμπόδισε ν’ ἀναπτύξει σχέσεις φιλίας μέ ὅλους
τούς λαούς καί, ῖδιαίτερα, μέ τόν 69661116 1160110 1165 10139 γείτονές της. «'H Ἑλλάς - πρόσθεσε -— προωθεῖ στὴ Βαλκανική
τήν ἰδέα τὴς πολυμεροῦς συνεργασίας, πού θά προαγάγει τά
συμφέροντα τῶν λαῶν της καί θά προστατεῦσει τήν εἰρήνη τῆς
περιοχῆς». "000 γιά τὴν ὀργανική ἐνταξη τῆς χώρας στήν E13ρωπαῖκή Κοινότητα, 6 11. Καραμανλῆς συσχέτισε 16 γεγονός
αὑτό μέ τὴν πεποίθησὴ 1011 611 ἡ ἐνταξητ 6) Θά ἐπιταχύνει τὴν
οἰκονομικὴ καί πολιτιστικὴ ἀνάπτυξη τῆς χώρας, 6) Θά 11610—
χυρὼσει 10139 δημοκρατικούς της θεσμούς, γ) Θά ἐνισχύσει τὴν
ἐθνικὴ της ἀνεξαρτησία. Ἀκόμα, μέ τὴν ἐνταξη «ἡ Ἑλλάς πρόσθεσε -θά ἐχει λόγο όχι μόνο γιά τὴ δικὴ της τύχη, ἀλλά
καί γιά τὴν πορεία τῆς Εὐρώπης, άφοῦ θά ἐπηρεάζει μέ τὴν
ψῆφο της τίς ἀποφάσεις τῆς Κοινότητας».

εΗ διαόαλκανικὴ συνεργασία
Ἡ συνάντηση τῆς Κέρκυρας χαρακτηρίστηκε, ἀπό τούς
περισσότερους πολιτικούς σχολιαστές, σάν ὴ «εύτυχὴς κατάληξη» τῆς πρόσφατης περιοδείας τοῦ κ. Καραμανλή 016 Βαλκάνια. Γ ιατί όχι μόνον ἐμπέδωσε 16 ἑλληνικά «ἀνοίγματα» 016
6671116111116 χῶρο, ἀλλά προπαντός γιατί κατέγραψε 5116 6116116
651116 11969 τὴν κατεύθυνση τὴς π ο λ υ μ ε ρ ο ῦ ς όαλκανικὴς
συνεργασίας.
Εἶναι γνωστό 611, 05 ἀντίθεση μέ τὴ Ρουμανία καί Γιουγκοσ716656, ἡ Βουλγαρία, ἐνιῑ) ἐπιδίωκε - καί ἐπιδιώκει - τὴ μεγαλύτερη δυνατὴ συνεργασία μέ τὴν Ἑλλάδα, σέ διμερή 66011,
616111901305 511101159 ἐπιφυλάξεις ἀπέναντι στὴν ἰδέα τὴς πολυμεροῦς. Ὕποστὴριζε 611 οἱ συνθῆκες στά Βαλκάνια «δέν εἶναι
ὥριμες» γιά τὴν προώθηση τῆς ἰδέας αὐτῆς· 611 δέν νοεῖται
διαόαλκανικὴ συνεργασία χωρίς τὴ συμμετοχή τὴς Οῦγγαρίας
καί Τσεχοσλοόακίας, πού «συννορεύουν μέ όαλκανικές χῶ959»- 611 πολυμερής δαλκανικὴ συνεργασία μέ τὴ συμμετοχή
«μόνο» τῆς a151716611569, Βουλγαρίας, Γιουγκοσλαόίας, Ἐλλάδας, Ρουμανίαςκαί Τουρκίας, τείνει νά ἐξελιχθεῑ σέ «κλειστή
λέσχη», μέ ἀμφίόολης ποιότητας ἀποτελέσματα, κλπ. Γιά νά
μὴν ὑπάρξει, μάλιστα, ἐδαφος ἀμφισόητὴσεων ὡς πρός 16 55609 τὴς «κλειστὴς» αὑτῆς λέσχης, 16 0061511116 119611109550
«ΝΟΒΟΣΤΙ» φρόντισε, δεκαπέντε μέρες πρίν ἀπό τὴ συνάντηση τῆς K591111969, νά «ἀποσαφηνίσει» 611 ἡ πολυμερής συνεργασία 016 Βαλκάνια 551161 ἐπιδίωξη τῆς Κίνας (καί όχι τοῦ
Κ. Καραμανλὴ...), μέ στόχο τὴ δημιουργία «ἀντισοόιετικῆς λέoxnç»!

Κάτω ἀπό 16 δεδομένα 61316, δέν ἐκπλήσσει 16 611 πολλοί
ἀναλυτές ἐξακολουθοῦν ἀκόμα ν’ ἀναζητοῦν τόν «5561116 λόγο»
πού 5116115 τόν πρόεδρο Ζίόκωφ νά ἀρει τίς ἐπιφυλάξεις του
καί νά δεχθεῖ τὴν πολυμερῆ, ἐστω καί σέ πολύ περιορισμένη
κλίμακα.

μεταστροφὴ αὑτὴ τοῦ Βούλγαρου προέδρου ὀφείλεται ἀποκλειστικά καί μόνο στὴν «ἱκανότητα πειθοῦς» τοῦ Ἕλληνα
πρωθυπουργοῦ. Καί ἐνῶ δέν ἀμφισόητεῖ κανείς 16 γεγονός 611,
0If] συνάντηση τὴς Κέρκυρας, ἡ διαπραγματευτική θέση τῆς
ἐλληνικὴς πλευρᾶς ἧταν - 561651596 11516 159 συναντήσεις τοῦ
κ. Καραμανλῆ μέ τούς προέδρους Τίτο καί Τσαουσέσκου - 06—
φῶς ἐνισχυμένη, ἀπό τήν ἄλλη, δέν εἶναι δυνατὸ νά 1169096801311 σημαντικοί παράγοντες πού 86 πρέπει νά ἐπαιξαν σημαντ·κό ρόλο 0If] «μεταστροφὴ Ζίόκωφ».
Ποιοί εἶναι καταλεπτῶς οἱ παράγοντες αῦτοί, εἶναι 85116
11969 διερεύνηση. Ἡ ἀνίχνευσὴ τους, ὡστόσο, ἴσως ἀποδείξει
611 δέν 551161 ἀσχετοι μέ κάποια νεώτερη, καί ρεαλιστικότερη,
ἐκτίμηση τῆς ΕΣΣΔ, 611, δηλαδή, μετά 16 κινεζικά «ἀνοίγ11616» 016 6671116111116 χωρο, 86 ἠταν προτιμότερη -— λόγω τῶν
ἐπιπτώσεων πού μποροῦν νά ἐχουν τά «ἀνοίγματα» 61316... — ὴ
κάποια μορφὴ διαόαλκανικὴς συνεργασίας, μέ τὴ συμμετοχή
τῆς Βουλγαρίας. Ἀλλά καί ὴ ἴδια ἡ Σόφια μπορεῖ νά ἐπεισε,
τελικά, τὴ Μόσχα 611 εἶναι ἴσως ἀσύμφορο νά ἐμφανίζεται ἡ
Βουλγαρία, χώρα τοῦ «131169111013 σοσιαλισμοῦ», σάν ἡ μόνη
ἀντιδρὼσα δύναμη στήν πολυμερή όαλκανική συνεργασία πολυμερὴ πού δέχεται ἀκόμα καί ἡ ’Ἄγκυραέ Ἀπό τὴν άλλη, τὴ
μεταστροφὴ 25611me μπορεῖ νά ἐπηρέασε ἡ ὑπόμνηση K696μανλῆ 611, 11516 τὴν ἐνταξη τῆς Ἑλλάδας στήν EOK, 16 601171—
γαροελληνικά σύνορα θά γίνουν, στὴν οῦσία, 6ουλγαρο-κοινο-

-τικά, πράγμα πού σημαίνει 611, μέσω τῆς «κοινοτικὴς» Ἑλλάδας, ἡ Βουλγαρία 86 μπορεῖ νά διοχετεύει εὐχερέστερα τά
προϊόντα της στὴ Μέση Ἀνατολὴ, τίς χῶρες τῆς Μεσογείου καί
τήν Ἀφρικὴ.
εὈπως καί ἀν έχει τό πράγμα, παραμένει γεγονός 611 ἡ ἀποδοχὴ, ἀπό πλευράς Ζίόκωφ, τὴς πολυμεροῦς όαλκανικὴς συνεργασίας, ἀποτελεῖ πρακτική συμόολὴ στὴν έδραίωση τὴς ὑφεσης 016 6671116111116 χῶρο. Ἤδη, ὁ πρόεδρος Τίτο ἐτοιμάζεται
νά ἐπισκεφτεῖ τὴ Μόσχα, 6 119656909 Ζίόκωφ διαδήλωσε τήν
προθυμία του νά συναντηθεῖ μέ τόν Γ ιουγκοσλάόο στρατάρχη
(γιά τὴ λύση ὅλων τῶν ὅουλγαρο-γιουγκοσλαὸικῶν διαφορῶν),
ἡ Ἀλόανία ἀποκαθιστά καί πάλι τίς σχέσεις της μέ τὴν K5116,
ἐνῶ οἱ πρόσφατες ρουμανο-ουγγρικές συνομιλίες, σέ ὑπουργικό ἐπίπεδο, γεφύρωσαν, σ’ ἕνα μεγάλο 668116, 159 διαφορές
ἀπόψεων στό θέμα τῆς οῦγγρικῆς μειονότητας στή ρουμανικὴ
Τρανσυλόανία. Φυσικά δέν πρέπει νά ὑπερεκτιμηθοῦν
πρόσωπα καί πράγματα. 'H πολυμερής δέν ἐχει πολιτικό χαρακτήρα. Καί ὄιν τό ἐλληνοόουλγαρικό κοινό ἀνακοινωθέν 11616γράφει μιά σειρά τομεῖς στοῦς ὁποίους μπορεῖ νά ἐκδηλωθεῖ ἡ
«διμερὴς καί πολυμερής συνεργασία μεταξύ τῶν θαλκανικῶν
κρατῶν» - μεταφορές, ἐπικοινωνίες, τηλεπικοινωνίες, ἐνέργεια, περιόάλλον, κτηνιατρική προστασία - ἡ σύγκληση ἐμπειρογνωμόνων όαλκανικῶν χωρῶν, πού συμφωνήθηκε στήν Κέρκυρα, «πρό 1013 τέλους τοῦ ἐτους 1979», περιορίζεται στὴν ἐξέταση «συγκεκριμένων προτάσεων στόν τομέα τῶν ἐπικοινωνιῶν καί τηλεπικοινωνιῶν». c5.201600, διάχυτη εἶναι ἡ ἐλπίδα
611 ἡ πολυμερής αὑτὴ, ἐστω καί ἀπολιτικὴ, ἐστω καί περιορισμένη, μπορεῖ νά καταστεῖ ἀφετηρία μιάς όλοένα διευρυνόμενης διαόαλκανικὴς συνεργασίας.

Ἡ ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας ἐνταξης

Μέσα 016 κλίμα αύτό καί τὴν ἑπομένη ἐνός συνεδρίου 611011
"Av 86 πιστέψουμε τούς φιλοκυόερνητικούς σχολιαστές, ἡ “ ἡ, «γραμμὴ Καραμανλῆ» κατίσχυσε τοῦ «πολέμου τῶν δελφί-
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νων», ἡ κυόέρνηση τῆς. «Νέας Δημοκρατίας» ἐτοιμαζεται για
τήν ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας ἐνταξης στήν EOK.
"A11 601 παρακολουθήσει κανείς τούς κυόερνητικούς διαφωτιστές, τό μόνο πού ἀπομένει γιά τόν Ἕλληνα πολίτη - εἴτε
συμφωνεῖ, εἴτε διαφωνεῖ 115 τήν ἐνταξη... - εἶναι ἡ «προσαρμογή», ἡ «ἀλλαγή νοοτροπίας>>ί Ἀκόμα καί όταν ἐπιφανῆ στελέχη τῆς «Νέας Δημοκρατίας» (ὅπως λ.χ. 6 κ. Καλλίας), σκὲφτηκαν, οτή διαρκεια τοῦ συνεδρίου, να ἐρωτήσουν τήν 110650νηση γιά τό «πῶς προτίθεται νόι προσαρμόσει τή διοίκηση καί
τήν οἰκονομία τῆς χώρας, ἐν όψει τών ἀναγκῶν πού θα δημιουργήσει ἡ ἐνταξη», ἡ μόνη ἀπαντηση πού ἐλαὸαν ἧταν;<<Δια
τῆς ἀλλαγῆς τῆς νοοτροπίας 116g»! "E101, ἐνα δλόκληρο πλέγμα
προόληματων, πού ἡ ἐπίλυσή τους προϋποθέτει, κυρίως, τήν
προώθηση σει-ράς διαρθρωτικών ἀλλαγών, ἀντιμετωπίζεται
ἀπό τήν κυὸἐρνηση σάν πρόόλημα... ψυχολογίας καί μόνοί
Εἶναι ἀλήθεια, 65001101, 011 0 πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ.
Τσόιτσος, κατόι τήν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στή Γαλλία, σταθηκε, 05 μιά ἀπό τίς όμιλίες του, 05 μερικά ἐπί μέρους προόλή-“
ματα τῆς ἐνταξηςῑ Δυσχέρειες, εἷπε, 601 ἐξακολουθήσουν να
ὑπαρχουν καί μετα τίς 28 Μαΐου... Ὁ ἀνταγωνισμός Βορρά Νότου, μέσα στοὺς κόλπους τῆς Κοινότητας, 601 συνεχιστεῖ. Οἱ
ἐμπλοκές σέ ὃ,τι ἀφορά τή λειτουργία τοῦ εὖρωπαῖκοῡ νομισματικοῦ συστήματος, ἴσως ἀποδειχθοῦν πολὺ τακτικές, κλπ,
’Όλα 0113161, ώστόσο, εἰπώθηκαν ἐ κ τ ό ς τοῦ ἐλληνικοῦ χώρου.
Διότι ἐν τ ό ς , τό μόνο πού ἐπικρατεῖ εἶναι ή κυόερνητική 513φορία, 161 κυόερνητικά δοξαστικα. Καί, φυσικά, ἡ καταδίκη
μιάς «δημαγωγούσας» ἀντιπολίτευσης, 0 ὁποία δέν συνειδητοποιεῖ τίς ὑποχρεώσεις της «ἐναντι τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου»...
Ἀλλά πρώτη πού δέν ἐκπληρώνει τίς ὑποχρεώσεις της ἐναντι
τοῦ κοινωνικοῦ αὐτοῦ συνόλου, εἶναι 0 ἴδια ἡ κυόέρνηση.
Γύρω ἀπό 161 θέματα τῆς EOK, ἀναπτύσσεται σήμερα μιά 0210κληρη προὸληματική, τήν ὁποία καί ἀν ὑποτεθεῖ 011 0 110050νηση εἶναι 05 θέση να παρακολουθήσει, δέν κάνει τό παραμικρό για 1101 τήν φέρει ὑπόψη τοῦ «χύδην όχλου»... Καί δέν τό
κανει, γιατί ἐξακολουθεῖ να πιστεύει σέ 11161 Εὐρώπη ὑπό τήν
ἐξουσία τών συντηρητικών δυνόιμων. rH πάλη ἐτσι για τήν
ἀνανέωση καί τόν ἐκδημοκρατισμό τῆς Κοινότητας - πού ἐκδηλώνεται ίδιαίτερα ἐντονη, τίς ἐόδομάδες αῦτές, μέ ἀφορμή
τίς ἐκλογές 1013 Εὐρωπαῖκοῡ Κοινοόουλίου - τήν ἀφήνει ὀλότελα ἀδιαφορη. Καί, φυσικά, ἐξακολουθεῖ νά όλέπει τήν εὐρώπαῖκή ἐνότητα σόιν ἀπλή ὑπόθεση ἐλευθέρων ἀνταλλαγώνί
Ἀπό τήν ἀλλη, ἀπέφυγε ἐπιμελώς νά ἀποκαταστήσει όποιαδήποτε ἐπαφή μέ τίς προοδευτικές δυνάμεις τοῦ εὐρωπαῖκοῦ χώρου, ἀκόμα καί όταν οἱ δυνάμεις αὐτές, ὅπως τό Ἰταλικό KK
λ.χ., σταθηκαν οἱ πιό συνεπεῖς συνήγοροι για τή διεὺρυνση τῆς
EOK καί, εἰδικότερα, γιά τήν ἐνταξη - ἀνευ ὅρων —- τῆς Ἑλλαδας στήν Κοινότητα.

Οἱ ἐσωτερικὲς ἐξελίξεις
Δέν εἶναι λίγοι οἱ πολιτικοί ἐκεῖνοι σχολιαστές πού συνδέουν
τήν ὑπογραφή τῆς συμφωνίας γιά τήν ἐνταξη, μέ σειρά ἐξελίξεων στόν ἐσωτερικό πολιτικό χώρο. Ἀπό τό συνέδριο τῆς
Χαλκιδικῆς, ώστόσο, δέν ἀνέκυψε δποιαδήποτε ἐνδειξη πού να
πείθει 011 οἱ ἐξελίξεις αὐτές θα εἶναι ἀμεσες. Τουλάχιστον 1.15χρι τό καλοκαίρι τοῦ 1980, ὁπότε καί ἐκπνέει ἡ θητεία τοῦ ση115011100 προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Μέχρι τότε, τό 111601110τερο εἶναι 611 6 κ. Καραμανλῆς θα παραμείνει καί στήν πρωθυπουργία καί στήν ἀρχηγία τοῦ κόμματος, φροντίζοντας, στό
μεταξύ, ἀμέσως μετά τήν ,ἐπικύρωση τῆς συμφωνίας ἀπό τή
Βουλή τών Ἑλλήνων, να προχωρήσει σ’ ἐνα οὖσιαστικό ἀναοχηματισμό τῆς κυὸἐρνησής 100. Φυσικά, παραμένει ἀγνωστο
0111 6 σχηματισμός αὐτός, θ’ ἀνταποκρίνεται, σέ ἐκταση καί
περιεχόμενο, μέ 161 φοόερα κενά πού παρουσιάζει σήμερα τό
κυόερνητικό συγκρότημα - κενά πού δίνουν τήν ἐντὺ“πωση ἐνός
ὑπουργικοῦ συμὸουλίου ἐν δ ι α λ ὑ σ ε ι .
ΑΝΤΗΝ ΩΡ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25

Ἠ Αἴγυπτος καί τό Ἰσραήλ 0111021λασσουν στήν ἐρημο 100 Σινα, τα
κυρωτικα ἐγγραφα τῆς μεταξύ τους
εἰρήνης, ἐνώ 0l Ἰσραηλινοί σφυροκοποῡν 1.15 ὅλμους καί ρουκέτες τίς
θέσεις στό Νότιο καί Δ. Λίθανο·
παράλληλα 0 Ἰσραηλινός πρωθυπουργός δηλώνει 011 10 Ἰσραὴλ 05v
πρόκειται να ἐγκαταλείψει ποτέ 10
ὑψώματα 100 Γκολαν.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27
Στα πλαίσια τῆς σχετικῆς 0110000115 τῆς Διὰσκεψης τῆς Βσγὸὑτης
πού ἐγινε τόν προηγούμενο μῆνα
μεταξύ τών ἠγετών τών αραθικών
κρατῶν - τό M000Ko καί ἠ Τυνησὶα
διακόπτουν τίς διπλώματικές 0x50510 1000 μέ τὴν Αἶγυπτο.
ΚΥΡΙΑΚΗ 29
‘ Ἀρχίζουν στῆν Κέρκυρα οί συνσμιλίες 100 Ἕλληνα Πρωθυπουργοῡ
1.15 τόν Βούλγαρο συναδελφό του κ.
Ζῐφκωφ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 30
M5 66011 τόν ίσχύοντα στρατιωτικό νόμο ἀπαγορεύεται στῆν Κωνσταντινούπολη K065 510000 κίνηση
στούς 00011000. 115 6001K0 στόχο
τήν ματαίωση τῶν συγκεντρώσεων
πού αναγγειλαν τα ἐργατικα συνδικατα για τήν Πρωτομαγια.

ΜΑῙοΣ

ξιαρχιών», μια 611666 ἐνοπλων 51060212151 στό κτίριο 100 Χριστιανοδημοκρατικοῡ κόμματος 010 Κέντρο
τῆς Ρώμης καί τό ανατιναζει τοπο·
Θετώντας τέσσερις 601.1650. 01 ἐν·
οπλοι κατόρθωσαν να διαφύγουν
ἐνῶ ἡ πρωτοφανοῡς μεγέθους ἐπιχείρηση κρίνεται σαν απαρχη νέου
κύματος παρόμοιων ἐνεργειῶν.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4
Ὲνώ ἡ κυθέρνηση χαρακτηρίζει
τήν απόφαση τῆς ἐπιτροπῆς Ἑξωτερικών Σχέσεων τῆς αμερικανικης Γερσυσίας - σχετικα 115 τήν
ίσόποση στρατιωτική 6006510 στῆν
Ἑλλαὸα καί τήν Τουρκία - σαν τήPTIOTI Τῆς dpxﬁq Τῆς ῑῦῡββῡΐῐῑῦς TÛ-W
δυναμεων μεταξύ τῶν δύο χωρών, 0
A. Παπανδρέου χαρακτηρίζει τήν
κυθερνητικῆ αύτή ἐκτίμηση σαν
«ἐντυπωσιακό στρουθοκαμηλισμό».

Ο Ὲνώ ἡ προχθεσινή κηδεία 100
Ἀγιοταλαχ Μοχαταρί μεταθλήθηκε
05 γιγαντιαῐα αντικομμουνιστικῆ
διαδήλωση, κυθερνητικές πηγές
στήν Τεχερανη ὺποσ-ι-ηρὶζουν 611
«ol κομμουνιστές ἀποτελοῦν τῆν
μεγαλύτερη απειλή κατα τῆς κυθερνήσεως».
ΣΑΒΒΑΤΟ 5
M5 τήν όριοθέτηση 100 ίῦεολογιK00 χώρου τῆς N500 Δημοκρατίας»
0 K. Καραμανλῆς ανοίγει τό A' Συνἐδριο 100 κόμματος στῆν Κασσαν606 Τῆς Χαλκιδικῆς
ΞΣΤΕ ΚΑΝΑΤΕ
ΧΙΛΙΑ ΔᾺΚΟΣΙΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ...

Πραγματοποιοῡνται συγκεντρώσεις ἐργαζομένων για τήν ἐργατικὴ
Πρώτομαγια σ’ όλες τῖς μεγαλες
Πόλεις τῆς χώρας.οί συγκεντρώσεις
πού διακρίνονται για τή μαζική συμμετοχή τών δργανωμένων δυναμεων 100 συνδικαλιστικοῡ κινήματος, γίνονται μέ τήν εὺθύνη τών
δημοκρατικών συνδικαλιστικών δυναμεων.
Ο Μὲ απόφασή του τό Συμθούλιο
Ἀσφαλείας 100 OHE θεωρεῖ ακυρες
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τίς ἐκλογές πού ἐγιναν P0050i0 .

τήν προηγούμενη 60011000.
TETAPTH 2
'H δολοφονία 100 Ἀγιατολαχ Μοχαταρί, ἠγετικοῡ προσώπου τῆς
ίρανικῆς ἐπαναστασης καί προέδρου 100 Ὲπαναο-τατικοῡ Συμθουλίου, αποδίδεται 0r10 τήν κυθέρνηση τοῦ Ἰραν 05 γενικώτερα οχέδια ἀνατροπῆς τοῦ καθεστῶτος,
καθοδηγούμενα από «ἐξωτερικούς
ἐχθρούς».
O Θυελλώδης συζήτηση στή
Βουλῆ καί κατηγορίες 100 K. |. Zlγδη κατα 100 προέδρου 100 σώματος κ. Παπασπύρου περί αναμίξεως
100 τελευταίου 05 σκανδαλα πού
αφοροῡν τίς 0011600510 πετρελαίου
(περίπτωση Λατση).

ΠΕΜΠΤΗ 3 ··

Στα πλαίσια τῶν ἐτήσιων κρίσεων
100 Ἀνώτατου Στρατιώτικοῡ Συμθουλίου αποστρατεύονται 0 60x11γός τῆς Ἀστυνομίας Πόλεων K. Παπαγεωργίου καί οὶ ύπαρχηγοί κ.κ.
Ἀγγελόπουλος καί Καραθανασης.
O M5 πλειοψηφία 50 περίπου
ἐδρών 0 Μαργκαρετ Θατσερ, αρχηγός 100 Συντηρητικοῡ Κόμματος,
αναδείχνεται νικήτρια τῶν Βουλευτικών ἐκλογών τῆς Μ. Βρετανίας.

0 Παρα τήν ἐξαρθρωση 100 ἡγετικοῡ πυρῆνα τῶν ιιἘρυθρών Τα-

21l0 θουλευτικές ἐκλογές τῆς
Αύστρίας τό σοσιαλδημοκρατικό
κόμμα 100 Μπροῡνο Κραϊσκυ αναδείχνεται νικητής αύξανοντας τῆ
δύναμή του κατα τρεῖς 50050.
'H Ἀγία Βαρθαρα Ἀττικῆς πο·
λισρκεῑται 0110 0011011510 τῶν MAT.
T6 ἐνισχυμένα μέτρα... 611010151σμοῡ τῆς περιοχῆς αποσκοπούν στό
να αποτρέψσυν ἐκδηλώσεις 010μαρτυρίας τών κατοῑκων τῆς περιοχῆς ἐναντια στῆ 616111 απαγωγῆ
0110 τίς δυναμεις τῆς Χωροφυλακῆς
100 μαθητῆ απεργοῡ N.K. Μπαντσύκη.
ΔΕΥΤΕΡΑ 7

Ἀρχίζει στό 5 μελές ἐφετεῑο
Ἀθηνῶν ὴ δίκη τών θομθιστῶν-φασιστών.
'H Αἴγυπτος ζηταει 61'1' τήν αμερικανική κυθέρνηση να παρέμθει για
τήν καταπαυοη τών θομθαρδισμών
100 Ἰσραήλ 016 Al60vo.
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Πηγε στην ἐργατικη συγκέντρωση 7170 Πρωτομαγιᾱς 070
πεδίο τού Ἀρεως 0 δήμαρχος, 7170 'A917v010'K. Μπέης, 0717
συγκέντρωση δηλαδη πού ὀργάνωσαν 0i δημοκρατικές
προοδευτικές συνδικαλιστικές παρατάξεις καί ζητησε νά
ἀπευθύνει χαιρετισμό οτούς ἐργαζόμενους 7170 Ἀθήνας μέ
τίς ψήφους τῶν ὁποίων - καί μέ ἀλλες φυσικά - ἀναδείχθηκε πρώτος δημότης. ’Ὀπως ἀκριθώς εἶχε κάνει την Περσινη ἐπέτειο 0 τότε δημαρχος [ιάννης Παπαθεοδώρου.
’Όμως συνάντησε τήν κατηγορηματικη ἀρνηση 7170
πλειοψηφίας 7170 0py01vwm<170 ἐπιτροπῆς καί μέ δυσκολία
ἀναγγέλθηκε ἀπό τά μεγάφωνα ὴ παρουσία του. Πρόκειται
φυσικά γιά ἀτόπημα (ἐπιεικῶς) ἀπ’ αὐτά πού δέν τιμούν τό
συνδικαλιοτικό κίνημα τών ἐργαζομένων οὔτε 6έ6αια ἐκείνους πού φραστικά διακηρύσσουν 717v ἀνάγκη γιόι ἐνδυνάμωση τοῦ θεσμού 7170 τοπικής αύτοδιοίκησης. Δέχεται, πού
δέχεται, 717v ἐπίθεση 7170 «Νέας Δημοκρατίας»...

Η ΑΠΙΞΡΙἹΚΪΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ἡ είσοδηματικη πολιτική πού χαράζει ὁ οἰκονομικός ἐγκέφαλος 7170 κυ6έρνησης κ. Μητσοτάκης, συναντάει πολλές
δυσκολίες οτην ἐφαρμογή της. Δέν πέρασε πολύς καιρός
ἀπό τότε πού ἀναγγέλθηκαν τά «ἐνιοχυμένα μέτρα λιτότη7010» καί 17 κλίμακα τῶν ἀπεργιακών κινητοποιησεων ἀνεδαίνει καί πάλι, ὕστερα ἀπό μιά περίοδο συγκυριακης κάμψης.
‘H οχετικη κυ6ερνητικη τακτικη εἶναι λίγο-πολύ γνωστη.
Μεταχειρίζεται μιά ποικιλία μέσων καί ἐπιχειρημάτων πού
ἀρχίζει ἀπό 717v ἐπίκληση 7170 ἀνάγκης γιά «οἰκονομία» καί
γιά «μη ύπερθολικές» διεκδικησεις καί φτάνει οτίς ἀπειλές
1700 συνοδεύονται ἀπό την ὺπόμνηση τού «ἀντισυνταγματι-

Ὅταν
ἠ Τασκένδη
Θρίσκεται 070

’Ὀλα κι· ὅλα αλλό μᾶς
αδὶκησε ό κ. Μπόλκοςῑ Δέν
φτανει πού αρνήΘηκε ,να
μᾶς παραχωρήσει τό κοπυ-

ρόϊτ (τοῦ τό ε’ίχαμε προτεῖνει δημόσια στό 1. 102. ὅταν
ε’ίχαμε ανακαλύψει τό
κρυφό λογοτεχνικό του ταλέντο ἰδιαίτερα οτήν περιγραφή τῶν «σκληρῶν σεξουαλικῶν σκηνῶν»...) 010
νέο του 6ι6λὶο μετόν τίτλο
«Ἀποστολή στα Βαλκόνια»
παρόλο πού ὁμολογεῖ ὅτι
δέν 60 70 τύπωνε ὅν μερικό
σχόλια «δέν τόν πρόὸαλαν,
00v μυθιοτοριογραφο» (ὲννοῶντας προφανῶς τό
ANTI 1100 τόν όνέδειξεὶ...)
δέν κόνει καμιό αναφορό σε
μὸς. Ἕχουμε κατα καιρούς
ἀποκαλύψει από τίς οτῆλες
αύτές αρκετές «κατασκοπευτικές ἱστορὶες» ,καί
έχουμε καί μεῑς τή ματαιοδοξὶα μαςέ...
Τό μόνο πού ἔκανε 0 K.
ὑπουργὸς Δημοσῑας Τόξεως
ἠταν v0 μὸς οτεῖλει με Ëva
κλητήρα ἕνα αντὶτυπο τοῦ
νέου του 6ι6λῑου μαζὶ μέ τό

κού» χαρακτηρα τών ἀπεργιών.
Στην ἀπεργία τών δημοσίων ύπαλληλων - πού εἶναι καί η
πρώτη όργανωμένη ἀντίδραση οτά πρόσφατα μέτρα 7170
K06épv170170 — 17 κυὸερνητικη ίδεολογία ἐρριξε τό Βάρος της
στόν κλάδο τών ἐκπαιδευτικών. ‘O σκοπός της εἶναι προφανης.· διάσπαση τού σώματος τών ἀπέργων δημοσίων ὑπαλληλων καί ἐξάσκηση πιέσης στην κοινη γνώμη γιόι νά 717v
μεταστρέφει ἐναντίον τών ἀπεργών - ἐκπαιδευτικών.
'H ἀπεργία διαρκείας, πού ἐχει ἠδη ἀρχίσει, Θά πρέπει νά
διαφυλάξει τόν ἐνωτικό της χαρακτηρα· αύτό Θά τό πετύχει
Θεσπίζοντας διαδικασίες πού Θόι ἐνισχύσουν τίς προσπόΘειες κοινης ἀντιμετώπισης 7170 κυ6ερνητικης τακτικῆς, Γ ιά
νά ἐπιτευχθεῐ 010717 17 κοινότητα, πρέπει νά ὑπάρχει μιά συνεχης ἐπαφη καί ἐνημέρωση 7170 K01v170 γνώμης, έτσι ώστε 17
πίεση πού Θά δεχΘεῐ 17 τελευταία ἀπ’ την κυ6έρνηση νά μην
προκαλέσει ἀνακλαοτικές διασπάσεις στά στρώματα τών
δημοσίων ύπαλληλων, πού 60 εἶχαν ἀρνητικές συνέπειες γιά
την ἀποτελέσματικότητα 700 ἀγώνα τους. Μέ λίγα λόγια,
ἀπαιτεῑται νά ἐπιδείξουν οἱ ἀπεργοί - δημόσιοι ύπάλληλοι
μιά κοινωνικη ἀντίληψη γιά τη μεθόδευση καί 717v πρακτική
7170 ἀπεργιακης τους κινητοποίησης.

Η CIA ΣΤΟ ΣΤΡΑΪΟ...
Τό σενάριο ἐπαναλαμὸάνεται μιά καί 01' 17pw70ywwo‘ré0
ἐξακολουθούν νά παίζουν 7000 ρόλους πού τούς προσιδιάζουν. ΚαΘένας πρωταγωνιστής παίζει σύμφωνα μέ ένα 0p:σμένο στύλ πού δένεται μέ τόιχαρακτηρα 700 ρόλου του.
’Ἑτσι καί 01‘ μυστικές ύπηρεσίες Ἀμερικανών.· Διάδρωση ἈποσταΘεροποίηση - Πραξικόπημα. 'O κύκλος συμπληρώΘηκε τόν Ἀπρίλη 700 ’67 στην Ἐλλάδα — ὅπως καί ἀλλοῡ
6έ6αια. Πέντε χρόνια μετά (την ἀποκατάσταση 7170 δημο-

Janina-hawῦΥΙΙῚΥΡῘΟῘ ΙΙΙΙΟῙΙΑΙ ΤΑΞΕΜ lII'IMIUI EI'PIWE IEEÛIATAIIDI‘IEYÏIIO BIBAIO

ἐπισκεπτήριό του. "A0 εἶναι
κότι εἶναι κι1 αὑτό. "Av καί
δέν 60 ἓπρεπε v0 ε’ίχαμε
τόσα... παρόπονα αφοῡ 0 K.
Μπόλκος ἐξέφρασε δημόσια (οτή Βουλή) τίς εὐχαριστὶες του πρός τό ANTI...
Kai προφανῶς 10 έν-

νοεῖ ὅλα αὑτό 0 ὅνθρω1100!... Γι’ αὑτό ἐσπευσε v0
ξαναὸγόλει 70 «Aix1uc1 στήν
Τασκένδη» καί v0 συμπληρῶσει τίς κατασκοπευτικές
ἐπιδόσεις τοῦ Μὶλτου μέ
τήν «Ἀποοτολή 070 Βαλκόνια» ὅπου τήν... «ακόρεοτη
Βαρὸόρα» αντικαθιστὸ ἡ
Μαῖρη, «0 ξανθὸς ὅγγελοςπ..τ
0 T0 νέο του 6ι6λὶο 0 K.
Μπόλκος τό αφιερῶνει «0’
ὅσους τῶρα ἦ παλιό, μόχθησαν μαζὶ του γιό τήν
ασφόλεια αὑτοῦ τοῦ τόπου. Καὶ πού ἴσως ἀναγνωρῐσουν τόν ἑαυτό τους
στῖς σελίδες TOÜ 6ι6λὶου.
Σ’ ὅσους καλοπροαὶρετα ἢ
ὅχι, ὑποὸλήθηκαν στόν
κόπο μιᾶς κριτικῆς —— μέ
κείμενα ἠ γελοιογραφίες
τῶν μερῶν πού κυκλοφορησαν».

Καὶ για v0 επι6ε6αιῶσει
τήν εἰλικρινεια του περι-

-ANTE... ΤῬιιΓοΡθ zonE/o
NA ΜοῬφωθΗΣ,
NA mam: 29 ιοίιι MENA...

ίδιῶτῶν ἦ καί στην έκπαίδευση μελῶν σέ ,παραστρατιῶτικές
ὀργανώσεις.
'H ’τιπολιτικη σταδιοδρομία» τού ηγετικοὺ πυρηνα τῆς
χούντας εἶναι πιὰ γνωοτη.· οί μηχανισμοί ἀνάδειξης τους ὲντοπίζονταν κύρια στούς χῶρους τῶν άμερικανικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, πού ἀποτελοῦσαν κατα καποιο τρόπο τό
«κόμμα» τους.
‘H κυθέρνηση λέει ὅτι ἐλέγχει την κατάσταση. 'O ἔλεγχος
αὑτός ὅμως Θά πρέπει νά Θασίζεται o’ ὑλόκληρο τό Θεσμικὸ
πλαίσιο διαφύλαξης της δημοκρατίας καί τῆς ἁνεξαρτησίας.
KI’ ἅν έξετάσουμε ἀπό κοντὰ τὸ πλαίσιο αὑτό, Θά διαπιστώσουμε ὅτι, OTer καλύτερη περίπτωση, εἶναι ἁναποτελεσματικὸ καί δέν διασκεδάζει τίς ὄποιες ὰνησυχίες. ‘H Δεξιά
«οἰκοδομεῖ τό κράτος της». ‘H αντιπολίτευση Θόι πρέπει νά
σχεδιάσει τη δικη της ἁντίληψη για ἕναν κρατικὸ μηχανισμό.
r ιόι νόι μην μείνει η κριτική στὸ έπίπεδο τοῦ κοινοθουλευτικοῦ ἐλέγχου...
OI ΙΞΚΛΟΙἙΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

κρατίας) η στρατηγικὴ αναπαρόιγεται τροφοδοτῶντας ξανόι
ἕνα ἁναλογο κλίμα ένταοης καί αναταραχης.
Oi πρόσφατες καταγγελίες τῶν Βουλευτῶν τοὺ ΠΑΣΟΚ
δημιουργοῦν «Θάσιμες ἁμφιθολίες» για τόν ἕλεγχο πού ἀσκεῖ
τό ὲλληνικὸ κράτος σέ πολλούς τομεῑς τῆς κρατικης μηχανῆς.
Στίς καταγγελίες αύτές ἀναφέρονται μιόι σειρόι ὰπό δικτυώσεις τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῶν ΗΠΑ πού ἀρχίζουν από
τη διείσδυση τους στούς μηχανισμούς προαγωγῆς τῶν στελεχῶν τοὺ στρατοῦ καί φθανουν στην παρακολούΘηση τῶν

λαμὸανει στίς τελευταῖες
σελίδες μιαν επιλογή τῶν
σκῑτσων πού δημοσιεύτηκαν
οτὸν τι]πο καί τα ὁποῖα εἶναι
εμπνευσμενα απὸ τὶς κατασκοπευτικές καί σεξουαλικὲς περιπετειες τοῦ ἥρωα
του, τοῦ δημοοιογραφου
καῖ «πρακτορα» Μῖλτου
Γιαννῑδη.
Θα Πρέπει παντως να
ὁμολογήσουμε ὅτι τό λογοτεχνικὸ ταλαντο τοῦ κ.
Μπαλκου αποκτᾱ ολοενα
καί περισσοτερους Θαυμαστές... ’Ἐτσι μετὰ τόν K.
Ἀ6έρωφ καί τό Π. Παλαιολογο ὁ κατάλογος τῶν Θαυμαοτῶν διευρύνθηκε. 'Evδεικτικα αναφέρουμε;
Ο ΣΠ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ; «Σπανιος συνδυασμὸς λογοτεχνικῆς απόδοσης καί τοσο
εξαῑρετης δημόσιας ὑπη'H τελευταῖα ἐλπίδα τοῦ Much.

ἱὲἕηξιὰΗνά
«w:
τξῗειξὲῑῗᾜῐὲ·
ΣΕὲΝ H m «Mé τήν ὲργασῑα σας αὑτή

Στίς 18 Μαρτίου έγιναν έκλογές γιά την ανάδειξη νέου
Διοικητικοῡ Συμθουλίου στόν Πανελληνιο Ἰατρικο Σύλλογο
Ἀθηνῶν. 'H δημοκρατική παραταξη κέρδισε τίς έκλογές μέ
δύο ψήφους διαφορά. 'O έπικεφαλης τῆς δεξιᾶς παραταξης ἔκανε προσφυγη στό Νομικὸ Συμθούλιο τοῦ Κρατους,
ζητώντας την ἀκύρῶση τῶν έκλογῶν μέ τό αίτιολογικὸ ὅτι
τόι δύο ψηφοδέλτια πού χάρισαν τη νίκη οτη δημοκρατική
παράταξη, ἦταν ἄκυρα. Τό Νομικό Συμθούλιο τοὺ Κράτους
ἔκανε δεκτη την ένσταση ἁκυρότητας τῶν ψηφοδελτίων καί
ὑ Ὑπουργὸς Κοινῶνικῶν ’Υπηρεσιῶν κ. Δοξιόιδης κηρυξε
την ἁκυρότητα τῶν έκλογῶν. Αύτὸ εἶναι, συνοπτικά, τό
ἱστορικό της ὑπόθεσης.

ἼΠιέ-ΛΊ If ΟΥ

ZTA Al xŸg/Ë
THE TAZKENAHZ
παρουσιαζετε καί μιαν
δλλη σας ἰδιότητας Toü
συγγραφέα ἐκλεκτῶν μυΘιστορηματων...»
O ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣε «Σέ Παρακαλῶ να
δεχθεῖς τα εγκαρδια συγχαρητήοιᾰ μου Yl' αὐτή
τήν παραλληλη καῖ επιτυχῆ συγγραφική απόδοσή
σου...»

Ο ΧΡ. ΣΤΡΑΤΟΣε α... Συγχαρητήρια για το Θαυμασιο γραψιμο...»

Οἱ σεξομανεῑς αλλὰ προπαντὸς εθνικόφρονες
κατάσκοποι φαίνεται ὃτι
φοριοῡνται πολύ στή Ν.Δ.
’Ἐτοι ὁ K. Μπαλκος, ἓνας
«κατα λαθος μυθιοτοριογραφος» ὅπως ὁμολογεῖ ὸ
’[διος, κανει τὼρα - ἀπ’ ὂ,τι
φαίνεται - «εκδοτική Kaριερα»...
Ἐμεῖς διαχωρίζουμε τή
Bison μας καί... δηλὼνουμε
ὑπεύθυνα ὃτι δε φέρουμε
καμια εὑΘύνηΙ Ἀπλῶς Θελήσαμε ἀποκαλύπτοντας
καί δημοσιεύοντος το
ἄγνωστα μέχρι τότε 6ι6λὶο
τοῦ K. Μπαλκου να κανουμε
λῑγη «πλακα»... Καὶ να δεῖ·
ξουμε φυσικά το ἐπίπεδο
ἤθους καί ὕφους τοῦ επικεφαλῆς σήμε ρα ἑνός ζωτιKoü κυ6ερνητικοῦ τομέα...

0| ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Mè αφορμή το σχόλιο μσς για
τόν έπαρχιακό τύτισ (τ. 122) ό
Γιόννης Πιτσόκης, ὑπεύθυνος
ϋλης τῆς ἐφημερίδας «ΑΓΩΝΑΣ» τῆς Ἀργολίδος, μσς
έστειλε τήν όκόλουθη. όρκετό
διαφωτιστική, επιστολήῑ
Ἀγαιτη τό Ἀντί

ΛΙΚΗ» ιτού έκδίδεται μια φορό

τό... διμηνο εἶναι μέλος τῆς
Ἕνωσης, αἴτημα ὅμως τῆς δημοκρατικῆς «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ»
γιά νά γραφεῖ άιτορρίφτηκε
γιατί - λέει - η έφημερίδα
ῆταν... 15νθῆμερηίι·
Ἐιτειδῆ σέ ’κεῖνο τό «διαφωτιστές» τῆς έιταρχιακῆς Ἐλλάδας, νομίζω ότι περιλαμθανονται καί σίάλλες ιτλῆν τῶν 48
ἐφημερίδες, ιτού «στέκονται»
μέ τῆν ὑποστῆριξη τῶν συνδρομητῶν τους (δημοκρατικές
γάρ σί Περισσότερες) που δέν
έχουν τῆν έκιττωση τοῦ OTE
στα τηλέφωνα, ὅπως συμ6αίνει
μέ ’κεῖνες τῆς Ἕνωσης, ιτού
δέν έπιχορηγοῦνται αιτό τῆν
Γραμματειά Τύιτου καί πληροφοριοῖιν σέ Παρακαλῶ ξεκαθόρισε μέ ένα ἄλλο σχόλια για τό
τί συμθαίνει πράγματι στῆν
περιθόητη «Ἕνωση έιταρχιακοῦ
ΤυΠΟυ».

Σχετικα μέ τίς, σέ πλαίσια
«ἀντι-θέσεις» για τό «ὑπόδειγμα γραικυλισμοῦ έιταρχιακοῦ
τύπου» (τεῦχος 122, Σόθθατο
31 Μάρτη 1979) νέχιιι νά παρατηρησω τοῦτα τά λίγα .·
Τῆν «Ἕνωση Ἰδιοκτητῶν
Ἐιταρχιακσῦ Τύιτου», τῆν οιτοτελοῡν μόλις 48 ἐφημερίδες
άιτό τίς 220 ιτερίιτου πού έκδίδονται α’ όλη τῆν Ἐλλάδα - 43
έφημερίδες ’πού on? συντριπτικῆ πλειοψηφία τους κινοῦνται στό «Νεο-δημοκρατικό» ῆ
«Νεοφασιστικό» πλαίσια. 'O
πρόεδρός της - πού όιτωσδῆ·
ποτε Θα ὑπογράφει τό κείμενο
μέρος τοῦ όιτοίσυ δημοσιέυσες
— ῆταν ύμνητῆς τῆς χούντσς,
περιλαμθάνει μάλιστα στῆν
"vaon ὅποια έφημερίδα τόν
συμφέρει νύ περιλόθει.

Γ ιατί c'iv έμείς π.χ. ῆμασταν
μέλη τῆς Ἕνωσης καί θλέιταμε
ένα. τέτοιο «κείμενα ὑποτέλειας» πρός τό αφεντικα τῆς
ΝΔ. αῦτόματα 8d ύιτοθύλλαμε
παραίτηση.

Παραδειγμα για τῆν Ἀργολίδα.· 'H φασιστικῆ «ΠΑΝΑΡΓΟ-

Φιλικό
Γ ιαννης Πιτσόκης

Φανταζόσαστε τόν κ. Λάσκαρη νά παρεμθαίνει «διαιτητικά», ἐμφορούμενος άπό «πνεῦμα δικαιοσύνης», γιόι νά
κηρύξει τῆν άκυρότητα σέ ἐκλογές ἐργατικῶν σωματείων,
πού, μέσα άπό μιά ὁλόκληρη σειρά άντισυνταγματικῶν διατάξεων καί πραξικοπηματικῶν πρακτικῶν, συγκροτοῦν τά,
δίκην σφραγίδος, έργατικά «Συνέδριαιη Ἐμεῑς δέ μποροῦμε
νά άναπτύξουμε τόσα τῆ φαντασία μας. Δέ μᾶς· θοηθάει ῆ
περί δικαίου άντίληψη καί πολιτεία τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐργασίας. Φανταζόμαστε ὅμως ότι ό κ. Δοξιάδης θά εὕρισκε σίγουρα μιά λύση εύνοίκῆ γιά τόν νικητῆ τῶν ἐκλογῶν άν
ἐπρόκειτο ὀ νικητῆς αὐτός νά εἶναι ῆ δεξιά παράταξη.
Ὀπωσδῆποτε τό ἀποτέλεσμα τῶν έκλογῶν στούς γιατρούς εἶναι «εῦθραστο» κι ένας dm” τούς λόγους αὑτῆς τῆς
λεπτῆς ἰσορροπίας εἶναι καί η κοινωνικὴ θέση τοῦ στρῶματος αὑτοῦ πού άναπαράγει μιά, άρκετά σημαντικὴ, προνομιούχα μερίδα του - στῆριγμα τῆς συντηρητικῆς (καί κερδοσκοπικῆς) πολιτικῆς στό χῶρο τῆς ὑγείας.
Ἀνεξάρτητα ἀπ’ τῆν ἐκθαση τῆς ὑπόθεσης - ῆ νικῆτρια
παράταξη προσέφυγε κι αύτῆ στό Συμθούλιο τῆς Ἐπικράτείας... - τίθεται θέμα ῆθικῆς καί πολιτικῆς τάξης; δέ μπορεί
η άλφα ῆ θῆτα γνωμοδότηση τοῦ Νομικοῦ Συμθουλίου τοῦ
Κράτους, νά νομιμοποιεί τῆν παρέμθαση τῆς έκτελεστικῆς
ἐξουσίας 0’ ἕνα χῶρσ - τόν σωματειακό - πού, «κατά Σύνταγμα» τουλάχιστον, ἔχει κατοχύρωμένη τῆν αύτονομία του.
Ἂν τώρα συμθαίνει νά καταπατόιται στῆν πράξη αύτῆ η
αύτονομία, αὑτό ὀφείλεται καί στό ὅτι r) κυθέρνηση έκμεταλλεύεται πρός «ἴδιον συμφέρον» τῆν ὑποτονικότητα τῶν συνδικαλιστικῶν διαδικασιῶν. Πόσες φορές θά πρέπει νά ἐπαναληφθεί ότι καθῆκον τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων εἶναι νά
προσδῶσουν ἕναν τέτοιο δυναμισμό στό συνδικαλιστικό κίB

νημα πού νά τό άναγάγουν σέάποτελεσματικό όργανο παρέμθασης καί ὑπεράσπισης τῶν δικαιωμάτων τῶν ἐργαζομένων, σέ φορέα χάραξης μιᾶς άλλης στρατηγικῆς γιά τῆν
προώθηση τῶν λαϊκῶν συμφερόντων, ’Ἴσως ἐτσι θά μπορέσουν νά άποφύγουν περιπτώσεις «λεπτῶν ίσορροπιῶν»,
ὅπως αύτῆ τοῦ ἰατρικοῦ συλλόγου...

οι «KAMI'IOTINOI» TH}: ΠολιτικΗΣ
‘O χαρακτηρισμός άνῆκει 0’ ἕνα θεράποντα τῆς ρητορίας,
τόν κ. Ζίγδη καί άπευθύνεται στό σημερινό πρόεδρο τῆς
Βουλῆς κ. Παπασπύρου, πού ἔχει κί’ αὑτός μιά κάποια πολιτικῆ ἱστορία. Ἀφορμῆ γιά τό χαρακτηρισμό οτάθηκε μιά
σῦζῆτηση στῆ Βουλῆ γιά τῆν κυθερνητικῆ πολιτικῆ στόν τομέα τῶν ὑγρῶν καυσίμων. ‘H συζῆτηση γενικεύθηκε Kr’ ὁ κ.
Ζίγδης ζῆτησε τῆν παραπομπῆ ’πῶν ὑπουργῶν τῆς κυθερνητικῆς Οίκονομικῆς Ἐπιτροπῆς, στό είδικό δικαστῆριο εὑθύνης τῶν ὑπουργῶν, γιατί ἐνέχονται σέ σκάνδαλα «ὑπὲρ τῶν
φίλων τους» πού ζημίωσαν τό ἐλληνικό δημόσιο.

“,Οπωσδῆποτε τό ζῆτημα δέν άφορόι τίς εύνοίκές «πράξεις
ὑπέρ φίλων» K." οῦτε έξαντλείται στῆν δικαστικῆ ἐκδοχῆ περί
εὐθύνης ὡρισμένων κυρίων ἐκπροσῶπων τῆς κυθερνητικῆς
πολιτικῆς. Ἀντίθετα, εἶναι κάτι πού άπτεται τοῦ προγράμματισμοῦ ἑνός θασικοῦ τομέα γιά τῆν οίκονομία τῆς χώρας.
Εἶναι ὁ ἐνεργειακός τομέας, τοῦ ὁποίου τίς άτυχίες τίς ξέρει ὁ καθένας μας.
'H σημασία πού άποκτόινε σί πράξεις κι’ of παραλείψεις
τῆς κυθέρνησης στόν τομέα αὑτό, άπαιτεί νά ἐρθει στό φῶς
ῆ συνολικῆ πολιτικῆ πού χάραξε ῶς τῶρα γιά τῆν ἐξασφάλιση τῶν άπαιτούμενων ἐνεργειακῶν πόρων. Παράλληλα, of
κριτικές στόν τομέα αὑτό δέν θά πρέπει νά λειτουργοῦν
ἁπλῶς σάν άπόδειξη τοῦ ἐπιχειρῆματος περί φιλομονοπωλιακοῦ προσανατολισμοῦ τῆς κυθέρνησης. Ἡ κατάδειξη τοῦ
άδιεξόδου στό ὁποίο ὸδηγούμαοτε λόγω αὑτοῦ τοῦ χαρακτῆρα τῆς κυθερνητικῆς πολιτικῆς θά πρέπει νά συνοδεύεται
από τῆ συοτηματικῆ ἐπεξεργασία καί μεθόδευση τῶν στόχων ἐκείνων πού θά δείχνουν μιάν άλλη άντίληψη γιά τῆν
όινάπτυξη τῶν δυναμικῶν τομέων τῆς έλληνικῆς οίκονομίας.
Εἶναι ἕνας άλλος χῶρος γιά τῆ συγκρότηση μιᾶς όργανωμένης κοινωνικῆς παρέμθασης, άπό μέρους τῶν όργανωμένων δημοκρατικῶν δυνάμεων. Ὴ κρίση τῆς ἐνεργειακῆς πολιτικῆς πού χαράζει ῆ κυθέρνηση άποκτόι κοινωνικές διαστάσεις κι’ ἀπαιτεῖ μιά θιῶσιμη ἐναλλακτικῆ λύση...
OI «ΕΜΠΡΗΠΙΞΣ» ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ

Κάποιοι «ἐμπρηστές» εἶχαν - τόν Ἰούλιο τοῦ 1978 — καταστρέψει τεράστιες δασικές ἐκτάσεις στά Ροδέίκα καί τό Στενό
τοῦ Πόρου. ’Όπως άκριθῶς εἶχαν κάνει παλιότερα μέ τίς
περιοχές Ἀσκέλι τῆς Τροιζηνίας καί τοῦ Πόρουὲ.. Oi «ὑπηρεσίες» λένε ότι oi περιοχές αύτές κρίθηκαν άναδασωτέες
άλλά τό πράγμα καθυστερεί γιατί «κάτι συνέθη μεταξύ
ὑπουργείου καί έθνικοῦ τυπογραφείου...»
"Ac θιαστοῦν oi άρμόδιοι γιατί μέχρι νά αποφασίσουν
ἴσως θροῦν στῆ θέση αύτῶν τῶν ἐκτάσεων κανένα ἐξοχικό
συνοικισμό μιά καί σί καταναλωτές εἶναι πλῆθος καί οί θίλλες κάνουν τῆν ἐμφάνισῆ τους η μιά μετά τῆν άλλη...
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AITAIA:
«Μιά κυθέρνηση
γιά τή μεσαία τάξη»

-- Μερι κές φορές ή

’ «κρίθη» τῆς ἀριστερῆς
” ἶ διαχείρησης τοῦ καπι-

’χ ταλισμοῡ (θλ. ἀρθρο
στό προηγούμενο τεῦ( ’ χος μας) ὁδηγεῖ σέ
’ ἀδιέξοδα ἀκόμα μεγαλότερα. ”Οπως στίς
πρόσφατες θρετανικές
ἐκλογές; τό θρετανικό
” ΛῙ ἐργατικό κόμμα έχοντας ἀποκοπεῖ ἀπ’ τόν
ν,ζ ὁμφάλιο λῶρο του,
πού ήταν τά πανίσχυρα ἐργατικά συνδι-’ζῗῖζῘ κάτα καί μή μπορών._ τας νά χαράξει μιά
’ ρεαλιστική προοδευτική στρατηγική,
πλειοδότησε ὑπέρ μιᾶς
δεξιάς στροφῆς τοῦ ἐκλογικοῠ σώματος. Ὀ
δρόμος ῆταν ἀνοιχτός

γιά τήν ἀρχηγό τοῦ
συντηρητικοῠ κομματος καί ἐκπρόσωπσ
τῆς δεξιάς του πτέρυγας κ. Θάτσερ.
'H κρίση 1106 ἀντιμετωπίζει ἐδῶ καί
πολλά χρόνια ή θρετανική οἰκονομία τροφοδότησε τή δυσαρέσκεια ἐκείνης τῆς μερίδας τῶν ἐκλογέων πού, σέ συστήματα δικομματικοῠ κυρίως χαρακτῆρα, παίζουν
τόν ἀποφαοιστικό ρόλο στῆ διαμόρφωση
τῶν ἐκλογικῶν ίσορροπιῶν τοῠ συστήματος. 'H K. Θάτσερ ὑποσχέθηκε «τάξη» καί
«κανόνιομα τῶν λογαριασμῶν» μέ τά ἐργατικά συνδικάτα. Σέ μιά κοινωνία σάν τή
θρετανική μέ χαμηλό δείκτη π o λ I T I K ῆ ς
όργάνωοης τῶν διαφόρων κοινωνικῶν
στρωμάτων καί τάξεων, oi θεσμοί μποροῠν
νά λειτουργήσουν μέ ἕνα σημαντικό ποσοστό αὐτονομίας ἀπέναντι 016 κοινωνικά
στρώματα 1106 θίγονται ἀπ’ τήν κρίση. ‘H
αὺτονομία τῶν θεσμῶν δημιουργεῖ καί τό
κατάλληλο πλαίσιο γιά τοὺς όποιους συντηρητικοὺς σχεδιασμοός καί προγράμματα. Ἕτσι μπροστά στήν ἀντιφατική πολιτική τῶν ἐργατικῶν, τά «φρόνιμα» στρώματα τῆς θρετανικῆς κοινωνίας ἀποτέλεσαν
μιά εὐάλώτη πελατεία γιά τίς ἐπαγγελίες
τῆς πειθαρχικῆς κ. Θάτσερ.
Καί ή κ. Θάτσερ ἐκανε ἀπ’ τήν πρώτη
στιγμή γνωοτή τήν ταξική της θέση. Ἡ
πρωθυπουργός τῆς Βρετανίας διακήρυξε
τήν πρόθεσή της νά καταργήσει τό σοσιαλισμό, νά φρονιματίσει τίς «σφιχτές ἐργωιτικές ἐνώσεις», νά ἀποκαταστήσει τήν ἐμπιστοσὺνη τῶν Βρετανῶν γιά τοὺς ἑαυτοὺς
τους. "000 γιά τόν ἐξωτερικό προσανατολισμὸ τῆς χώρας, oi θέσεις τῆς ἀρχηγοῦ
τοῦ Συντηρητικοῠ κόμματος, θυμίζουν τήν
ἐποχή τοῠ ψυχροῦ πολέμου καί δημιουργοῦν προϋποθέσεις ἀνασόνταξης στούς
κύκλους τοῠ ἰμπεριαλισμοῡ; 'H αὐξηση
τῶν στρατιωτικῶν δαπανῶν τῆς Βρετανίας
γιά νά ἀντιμετωπισθεῖ ή «σοθιετική
ἀπειλή», ἡ ἐνίσχυση T06 στρατιωτικοστρατηγικοῠ ρόλου τῆς ’ίαπωνίας, ή
στροφή πού.θά ἐπιδιώξει στήν EOK ὑπέρ

μιάς δεξιότερης πολιτικῆς στίς ἐξωτερικές
σχέσεις της μέ τήν Ἀνατολική Εὐρώπη, όλα
αὐτά εἶναι στοιχεῖα 1106 συμπληρώνουν τή
σκλήρυνση στό ἐσωτερικό μέτωπο τῆς Ἀγγλίας. “
Ἤδη, ή ἐπάνδρωση τῶν κυριώτερων
ὑπουργείων ἐφερε στήν ἐπιφάνεια γνωστά
στελέχη τῆς ἀριστοκρατίας τῶν συντηρητικῶν καί τῆς ἀκραίας συντηρητικῆς πτέρυγας τοῦ κόμματος.
Ἡ ὁριστική ὁμως διαμόρφωση τοῦ νέου
συσχετισμοῠ δυνάμεων δέν ἐξαρτόιται μόνο
ἀπό τούς μονομερεῑς σχεδιασμοός τῆς κυθέρνησης τῶν συντηρητικῶν; τό παιχνίδι
θά κριθεῖ KI’ ἀπό τό πόσο θά κρατήσει ή
παράλυση (ῆ, στήν καλότερη περίπτωση,
ἀπραξία) τῶν όργανωμένων δυνάμεων
πού δραστηριοποιοῡνται μέσα ἀπό τά
συνδικάτα. Καί, κυρίως, ἀπό τόν προσανατολισμό 1106 θά δοθεῖ στό ἐξῆς, στή δράση
τῶν συνδικάτων, κι ἀπ’ τό ποιές σχέσεις θά
διαμορφωθούν ἀνάμεσα 0’ αὐτά καί στίς
πολιτικές δυνάμεις 1106 δροῡν μέσα ἀπ’ T6
Ἐργατικό Κόμμα.
Ἀπό T6 συσχετισμό αὐτό, θά ἐξαρτηθεῖ
KI’ ῆ ἐπιτυχία τῆς κ. Θάτσερ νά ἐκπροσωπεῑ τά «συμφέροντα τῆς μεσαίας τάξης»...

EPYGPAIA:

«Μίνγ 21» καί 1 Ι«Μίνγκ 23» ἐνῶ σέ μάχη στίς,
26 Ἀπριλίου 34 στρατιωτικά ὀχήματα τοῦ
αίθιοπικοῠ στρατοῦ καταστράφηκαν περι-.
λαμθανομένων καί τάνκς.

Ἀνεξάρτητα ὁμως ἀπό τήν έκθαοη τῆς
στρατιωτικῆς ἀναμέτρησης T6 θέθαιο εῘναι
ότι τώρα 6 Μενγκίστου Χαῖλὲ Μαριάμ αΙσθάνεται τό καθεστώς του ἀρκετά ίσχυρό
ἀφοῡ ἐξασφάλισε πλήρη πολιτική, οΙκονομική καί στρατιωτική ὺποστήριξη ἀπό τήν
ΕΣΣΔ. ’Ἐτοι ἐμφανίζεται ἀρκετά ἀπρόθυμος
γιά ὁποιαδήποτε διαπραγματευτική συνενόηση μέ τούς Ἐρυθραίους,πολό περισσότερο γιά ὁποιαδήποτε διεθνῆ παρεμθολή
στό ζήτημα, ίδιαίτερα ὑπό τήν μορφή τῆς
μεσολάθηση ς ἀνάμεσα 0’ αὐτόν καί
τοὺς ἀντάρτες.
'E νδεικτική αὐτῆς τῆς γραμμῆς ὑπῆρξε ή
συνάντηση Μενγκίστου - Νιμέϊρι κατά τήν
ὁποία 6 ἰσχυρός ἀνδρας τῆς Αἰθιοπίας ἀρνήθηκε ὁποιαδήποτε συζήτηση πάνω 0T6
θέμα τῆς Ἐρυθραίας, θεώρώντας ότι
ἀφορά ἀποκλειοτικά ἐσωτερικό πρόθλημα
τῆς χώρας του. Παρόλο πού 0’ αὐτό T6 ζήτημα ὺπάρχουν ἀποφάσεις τοῡ Ὀργανισμοῡ Ἀφρικανικῆς Ἐνότητας πιό πολὺ με·
τράει ή δυναμική τῶν πραγματικῶν καταστάσεων. Καί ,ἡ δυναμική 1106 ἀναπτύσσει
T6 στρατιωτικὸ καθεστώς τῆς Αἰθιοπίας
δέν φαίνεται νά εῘναι άλλη παρά ἐκείνη τῆς
στρατιωτικῆς λύσης.

OYPOYI‘OYAH:
‘H πιό μεγάλη φυλακή...

Ὀ Μενγκιστου δέν θελει
μεσολαθητὲςί
'H μεγάλη ἐπίθεση T06 αίθιοπικοῡ στραT06 ἐναντίον τοῦ ἀνταρτικοῠ ἀπελευθερωτικοῡ κινήματος τῆς Ἐρυθραίας 1106 ἀρχισε τόν περασμένο Νοέμθριο μέ μιά ἐντυπωσιακή παρουσία στήν Ἐρυθραία μεγάλων σέ όγκο στρατευμάτων καλά ἐξοπλισμένων μέ σοθιετικό ὺλικό τάνκς καί ἀεροπλάνα δέν φαίνεται νά ἀπέδωσε τή «στρατιωτική λύση» 1106 ἀνέμενε 6 Μενγκίστου
Χαίλέ Μαριάμ.
ΕῙναι πάντως γεγονός ὁτι οί ἀντάρτες
ἀναγκάστηκαν νά ὺποχωρήσουν ἀπό μιά
σειρά στρατηγικές τους θέσεις ὁπως εἶναι
π.χ. ή πόλη Κερέν ἀλλά αὑτό ἀπέχει πολὺ
ἀπό τήν «πλήρη ἐξαφάνιση τῶν ἀνταρτικῶν δυνάμεων» ἀφοῠ αὑτές όχυρωμένες
πιά στίς δύσθατες γιά τόν τακτικὸ στρατό
όροσειρές ἐξαπολὺουν συχνά - ἀκόμα καί
μέσα στίς πόλεις - ἐπιθέσεις προκαλώντας
ἀπώλειες στόν αίθιοπικό στρατό. Ἕτσι
σύμφωνα μέ πηγές τοῦ «Λαῑκοῠ Μετώπου
γιά τήν Ἀπελευθέρωοη τῆς Ἐρυθραίας»
(E.P.L.F) τοὺς τελευταίους δυό μῆνες (Μάρτιο-Ἀπρίλιο) 6 «Λαῖκός Ἀπελευθερωτικός
Στρατός» (EPLF) κατέρριψε 3 σοθιετικά

'H Οὺρουγουάη, κά-ιτοτε ῆ πιό ἀναπτυγμένη χώρα τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς ἀπ’
ὁλες τίς ἀπόψεις (οΙ χαμηλότεροι δεῖχτες
ἀναλφαθητισμοῠ, παθητικῆς θνησιμότητας, ἀνεργίας· 6 psyaÀÛ'repoç ἀριθμός ἐκδιδομένων θιθλίων, ἀναγνωστῶν τῶν ἐφημερίδων, ή καλὺτερη όργανωμένη ίατρική
περίθαλψη, τά πιό προχωρημένα πανεπιστήμια) καταπιέζεται σήμερα ἀπό τήν
περισσότερο ίσως ἀπεχθῆ δικτατορία στόν
κόσμο. Ἕνας πολίτης στοὺς 400 εῘναι φυλακή, ένας στοὺς 50 θάχει ὁπωσδήποτε
περάσει ἀπό τά χέρια τῆς ἀστυνομίας, ένας
στοὺς 4 μετανάστης, ὁλοι 0| ἀξιοι καθηγητές διωγμένοι ἀπό τίς θέσεις τους, ή ἐπι-στημονική ἔρευνα διακόπηκε, οί ἐφημερίδες
ἐκλεισαν, τά συνδικάτα στό γὺψο.
Ὀλα αὐτά ἐξήγησε σέ μιά ἀντιδιχτατορική ἐκδήλωση 1106 ὁργανώθηκε στήν Πεσκάρα τῆς Ἰταλίας, ὁ Οῠγκο Βιλλάρ,
γραμματέας τοῦ Frente Ampio, τῆς πολιτικῆς συμμαχίας 1106 ὲνώνει κομμουνιοτές,
χριστιανοδημοκράτες,’σοσιαλιοτές καί φιλελεόθερους.
Μιά δραματική κατάσταση δείχνουν καί
τά νοὺμερα 1106 ἀνέφερε ὁ Βιλλάρ. Τό κόστος τῆς ζωῆς μέ δείχτη τό 100 T6 1971, έφτασε τό 1977 στό 1760. OI μισθοί, πάντα μέ
δείχτη τό 100 τό 1971 κατέθηκαν τό 1977 στό
50. Τό ἐξωτερικό χρέος τῆς Οὐρουγουάης... τρελλάθηκε. Ὑπερκαλὺπτει τρεῖς
φορές τό σὺνολο τῶν ἐσόδων 1106 εΙσπράττει ή χώρα ἀπ’ τίς ἐξαγωγές.

Γιά ν’ ἀντιμετωπίσουν αὐτήν τήν κατάσταση οΙ στρατηγοί ἐπί πέντε χρόνια ἀπ’
τήν ήμέρα T06 πραξικοπήματος, δέ θρίσκουν τίποτα καλότερο ἀπό τό νά ξοδεὺουν τό 60% T06 ἐθνικοῡ προϋπολογιομοῡ σέ στρατιωτικές δαπάνες.
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αντι-θεματα
Ἀντρέα Φραγκιᾱ

Χρονικό τοῦ δρόμου (II)
σκόπιμα γιά νά ἐπενεργούν σά ναρκωτικά. Θέλουν ν’ ἀποσμού. Νάνάτούς
στέλνουνσυμόούλους
παντού γιά νά
l ποφάσισαν
προσλάόουν
τοῦἐξηγοῦν
πληθυ- κοιμίσουν τήν πόλη. Σέ όρισμένες περιοχές πνίγεσαι, τσούαύτά πού δέν καταλαόαίνουν οἱ ἄλλοι. Ἔγιναν ἐξ- ξουν τά μάτια καί καίγεται ό λαιμός. Πολλοί τρέχουν μαετάσεις γιά τήν πρόσκληση ύποψηφίων. Τά προσκρυά νά όρούν καθαρό, ὑπάρχει πραγματική διαρροή ἀερίων κι ἀν τύχει νά πιάσει όροχή, τό ἀέριο μέ τό νερό ἐνώόντα τους ,πρέπει νά εἶναι σημαντικά καί νά φέρνουν ἀποτέλεσμα. Πέτυχαν μερικοί καί χωρίστηκαν κατά κατηγορίες νεται καί σχηματίζει όξύ πού προκαλεῖ ἐγκαύματα ὅπου
ἀνάλογα μέ τήν ίδιαίτερη ἱκανότητά τους. Οἱ κατηγορίες εἷ- πέσει. Ὁ φόόος γιά τό ἐνδεχόμενο αύτό ἀπλώθηκε σέ παναι πολλές, ύπάρχουν ἐμπνευστές μεταφυσικής ἀγωνίας,
νικό κι όταν νιώσουν στήν ἀναπνοή τους αύτό τό κάψιμο,
ματαιολόγοι, περιττσλάτρες, εύτελιστές, ἀσημαντοποιοί.
τρέχουν νά κρυφτοῦν μή πέσουν πάνω τους οἱ σταγόνες πού
Ἄλλοι φρόντισαν νά τούς ἐτοιμάσουν τόν θεωρητικό ἐξ·
τρυπάνε τά ρούχα καί πληγιάξουν τό δέρμα. T61. -ἰνστιτούτα
οπλισμό τους γιά νά εἶναι ἀκαταμάχητοι καί ἄλλοι ἀνάλακαί οἱ ἀναλυτές πήραν ἐντολή νά μελετήσουν τίς ἀτομικές
όαν νά τούς ύμνήσουν κατάλληλα γιά νά θεωρηθοῦν τά λό- - καί τίς ὁμαδικές ἀντιδράσεις μέ ﬁlo καί λιγότερο ἀέρα καί
μπορούν νά διαχωριστούν οἱ ἀερόόιοι καί οἱ ἀναερόόιοι
για τους ύψηλό ἀνθος τοῦ πολιτισμοῦ. Ἐξαπολύθηκαν παντοῦ, ἐξω, ἀπό τά σχολεῖα, τά ἐργοστάσια, τά πανεπιστήμια,
όργανισμοί. ’Ἄλλοι εἶπαν ἀκόμα ὅτι στή νέφωση πρέπει ν’
τά καφενεῖα, στά πάρκα πού όολτάρουν τά ξευγαράκια, στά
ἀποδοθούν καί μερικά συμπτώματα ὅπως οἱ ἀναιτιολόγητοι
γραφεῖα, στά λεωφορεῖα. «Στήν ἐποχή μας - λένε - κάθε
πυρετοί, ἐφιδρώσεις, ἀτονίες, διάρροιες, λιποθυμίες καί
ἀλλαγὴ εἶναι δύσκολη,προκαλεῖ μόνο καταστροφές».”Αλλοι ρίγη. Μερικούς τούς πήγαν στό νοσοκομεῖο κι ἐκεῖ μαζί μέ
τό σύγκρυο τούς ἐπιασε ἀκατάσχετη φλυαρία. Μιλούσαν
ἐπιμένουν ὃτι εἶναι μάταιο, ἀφοῡ ἡ φύση τού ἀνθρώπου εἶναι τόσο κακή καί δέν όελτιώνεται. Νά ἱδρυθοῦν ἀοημανλαχανιαστά καί γρήγορα γιά ὅλα τους τά ζητήματα μήπως
τοποιεῖα, σέ κάθε συνοικία, σέ κάθε δουλειά.
καί δέν προλάόουν νά τά ποῡν ὃλα.
Ἐξαιρετικά χρήσιμοι ἀποδείχτηκαν οἱ ἀναισθησιολόγοι
καί οἱ ἀναισθητοποιοί. ‘H ἀπάθεια καί ἡ ἀδιαφορία εἶναι
τά μεγάλα σύγχρονα γεγονότα πού ἐξελίσσονται ὅπως οἱ
λου
πολύ
σημαντικοῦ
ἀγαθούα. Δέν
προφταίνει
Στήν
πόλη
αύτή παρατηρεῖται
ιἐλλειψη
καίκαἐνός άλφάσεις ἑνός πολέμου. Ἐκεῖνοι πού ἐνδιαφέρονται γιά κάτι
νείς τίποτα κι ὅλοι μαζί όολοδέρνουν χωρίς νά κάπρέπει νά φαίνονται ἀτομα ἐπικίνδυνα ή σάν παλιά εἴδη
νουν κάτι ἀνάλογα μέ τίς προσπάθειές τους. Ὁ
παράξενα καί μουσειακά. Ὁμαδικές σφαγές, πόλεμοι, διχρόνος τους δέ φτουράει. Κουράξονται γρήγορα ὅπως
κτατορίες, δολοφονίες. Τίποτα. «Στά σημαντικά γεγονότα
ύστερα ἀπό άσκοπες κι ἀταίριαστες κινήσεις. Ὗπάρχουν
ἁρμόζει μόνο ἡ σιωπή» λένε εύλαόικά. Καί διδάσκουν τήν χάσματα καί καταόόθρες πού ρουφάνε τό χρόνο. Ἀμέτρηἀπάθεια.
τες ώρες πάνε χαμὲνες, κείτονται άδειες σάν παράλυτες,
ἀχρηστες, γιά τά σκουπίδια. Μερικοί ψάχνουν στ’ ἀπορρίΟἱ ἀναισθητοποιοί κάνουν πολύ καλά τή δουλειά τους.
ματα νά κλέψουν ράκη ἀπό τόν δικό τους χρόνο πού τόν
Ναρκώνουν ἀρκετά. Ὁ χαλασμός δίπλα κι δλόγυρα δέν ἐν_ πέταξαν, άλλοι πέφτουν κατάκοποι χωρίς κανένα ἀποτέλεδιαφέρει πιά κανὲνα. Ὁργανώθηκαν λαμπρές τελετές, δόθηκαν ἐπαινοι καί διακρίσεις, όραόεῖα καί ἀμοιόές. Στίς τεσμα. Εἶναι λοιπόν ἀρρωστος ὁ χρόνος σ’ αὐτόν τόν τόπο,
λετές ἀπονομής μεταφέρθηκε πολύς κόσμος, όλοι ἀδιάφοροι Ἀπό τί πάσχει καί πώς θά μετρηθεῖ ἡ ἀρρώστεια του; Τά
καί ἀπαθεῖς, σχεδόν ἀναίσθητοι. Ὗμνήθηκε μέ σοφούς λόσυμπτώματα εἶναι ὁρατά, δέν ἐχει ὅμως ἀκόμα ἀπομονωθεῖ
γους ή ψυχική όκνηρία, ἐξηγήθηκε ὅτι ὃσο αὐξάνει ἡ ἀπάτό α’ίτιο. Ἴσως νά συνεργούν πολλά. Οἱ χρονοπαθολόγοι
θεια τόσο ή θεώρηση εἶναι πληρέστερη καί πολύπλευρη.
λένε ὅτι εἶναι πιθανό νά ἐχασε τήν ἐσωτερική του ἀξία, τήν
ἰκμάδα, δέν γεννάειτήν ἐπόμενη στιγμή, άλλαξε ή ἀναπαραγωγική του ἱκανότητα. ’Ἄλλοι μιλάνε γιά ποιότητες χρόπόλησύννεφα
μένουν περισσότερο
ἀπό όσο
χει- νου, γιά τόν συνδετικό ἱστό πού περιέχει γιά μειωμένη ἀνεΤά πυκνά
πού σκέπασαν
τήνκρατάνε
ὡραίαοἱαύτή
μωνιάτικες κακοκαιρίες. Καθώς κατεόαίνουν ὅλα λαστικότητα, γιά είδικούς δεῖκτες τῆς ροής, τῆς ποσότητας,
θολώνουν, γίνονται ἀχνά σχήματα, λές καί δέν εἶχαν
τῆς πυκνότητας καί ἀλλα πολλά. Ἐκτός ἀπό τήν παθολογία,
ποτὲ σταθερή όψη. Οἱ άνθρωποι καί τ’ αύτοκίνητα χάνονἄλλοι ἐπιμένουν μό ἐπιχειρήματα ότι γίνονται μεγάλες κλοται σά σκιές, ἐνώ τά σπίτια μοιάζουν μέ όλόϊσιες κάθετες
πές καί καταχρήσεις, παράνομες συσσωρεύσεις καί άδηλες
ἐπιφάνειες πού ύπάρχουν μόνο γιά νά όρίξουν τούς δρόἀπομυξήσεις. Ὑπάρχουν καί μερικοί πού διαπιστώνουν ότι
μους. ’Ὰλλοτε δέν ἦταν συχνές τέτοιες καιρικές ἀνωμαλίες. τόν κακοποίησαν, τόν όασάνισαν, τόν κρεούργησαν, τόν
Τί γίναν οἱ λαμπρές χειμωνιάτικες λιακάδες, οἱ μαγευτικές
ἀνασκολόπισαν καί τώρα ἐκδικεῖται, καθώς διαρρέει, ἐξἀστροφεγγιές; Λένε ὃτι οἱ είδικοί ἀρχισαν τίς μελέτες καί
ατμίξεται καί χάνεται. Συχνά πέφτει κάθετα σάν καταρράτίς ἀναλύσεις. Τά σύννεφα αύτά εἶναι ίδιαίτερα όαρειά καί
κτης κι ἀλλοτε πάει σάν κουτσή χελώνα, τρυπώνει στό χῶμα
ἀδρανῆ, σχηματίζουν ἐνα συμπαγές στρώμα. «Κάτι παράσάν ψόφιο σκουλήκι. Δέν ἀποκλείεται νά δίψασε, νά κουξενο συμόαίνει» ἐπιμὲνουν μερικοί πού φαίνονται καλά
ράστηκε, νά νύσταξε. Ἀναπτύχθηκε ὁ κλάδος τῆς χρονονοπληροφορημένοι.
μίας καί τῆς χρονογενετικής, ἀλλά χωρίς ἀποτέλεσμα.
Μερικοί καχύποπτοι εἶπαν ὅτι τά σύννεφα πάνω ἀπό τήν
Ἔστησαν παντοῦ ρολόγια, αύτογραφικά συστήματα, μεπόλη εἶναι δηλητηριώδη ἀέρια πού διαφεύγουν ἀπό μυστιτροῦν τό κόστος σέ χρόνο καί τό κόστος τού χρόνου. Δέν
κές ἐγκαταστάσεις. Μπορεῖ νά γίνεται διαρροή ἀπό ἐλλειπῆ ἀποθησαυρίζεται, ἡ τιμή του ἐχει ἐξευτελιστεῖ καί κάποιοι
ἐπίόλεψη ή ἀπό τεχνικὴ ἀδυναμία. Ἴσως νά τ’ ἀφήνουν
τόν ἀγοράζουν περιφρονητικά μέ πενταροδεκάρες.
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f Νὲες ἐκδόσεις,
Ἑλληνική πεζογραφία

ῑ-ε-; ςςςς

> ’ἒςῑὲ ιρι

Πέτρος Ὰμπατζόγλου
environ: Βαλτινός
Θανάαης Βαλτινός - ι I
Γ. Γιατρομανὼλάκης
Ἀλέξανδρου Κοτζιάς
ΣτρατήςΔοὺκας
Παντελής Καλιότσος
Μένης Κουμανταρὲας
Χριστόφ. Μηλιώνης

: Προσωτιική άηοκάλυψη (Διήγ.)
: Ἠ κάθοδος τῶν ἐννιά
: Tpia Ἑλληνικά μονόιτρακτα
:'H άρραβωνιαστικιά

Μαρία Παηαδημητρίου
Ἀντιγόνη Ρώτα
Γιῶργος Χειμωνὰς

: T6 μαχαῑρι (Νουὸ.)

T. Δαυλὸπουλος .
E. Γ. Μαυρὸπουλος
Νίκας Στάγκος

ε·ΙαορροΠιστής στή Ράμα
τἸΞγκὸλιτιο
: Ποιήματα 1966-77

: Ἀντιηοίησις ἀρχῆς
τ Δεομὸς (Διήγ.)
= Δεκεμδριανή νύκτα (Μυθ.)

: T6 κουρεῑο
: T6 διηγήματα τῆς δοκιμασίας

Σάν τά άγριολοὺλόυδα
: Oi χτίστες
ελληνικήηοιησιι ,
αἰῶνας τοῦ φακὲλλου συνεχίζεται καί. ὅρίσκεται
o στήν r6
πλήρη
δόξα
του.
“Ολοι
πρέπει
ν’
άποκτήσουν
φάκελλὸ τους, ιεἶναι ἕνα ἀπαραίτητα μέσον
προσωπικῆς ἐπιὸίωσης. ’Ἀνθρωπος χωρίς φάκελλο
εἶναι ἀνύπαρκτος καί άγὲννητος. Πῶς θά ζήσει καί r6 πανάρχαιο καθεστώς χωρίς τοὺς φακέλλους Πότε άρχισε 6
αἰῶνας αὐτός, ὄις r6 ὅροῦν οἱ ἱστορικοί, οἱ άρχειοφύλακες
καί οἱ άπαλογητὲς τῆς φακελλοκρατίας. Ἐκτός ἀπό τίς
πρακτικὲς χρήσεις πού μπορεῖ νά ἔχει γιά r6 σύστημα 6
φάκελλος εἶναι μιά σύγχρονη μέθοδος·μεταφυσικοῦ φόὸου.
Ἡ θεοκρατία τῆς μυστικῆς καταγραφῆς πού σε ἀκολουθεῖ
ὲσὲνα καί τά παιδιά σου, τόν περίγυρο καί τοῦς φίλους σου
εἶναι μιά άπρόσιτη ἀποθήκη ἁμαρτημάτων, στιγματισμιῦν
πού συνθετουν μεγάλες προπατορικες, τρεχουσες καί μελλοντικὲς ἐνοχές. ’Όλα γράφονται καί τίποτα ὃεν σὸῆνει. cH
μυστική ὃιεργασία, τί γράφεται, ἀπὸ ποιόν, πῶς γράφεται,
ἀπό ποιὲς πηγες ἀντλοῦνται τά στοιχεῖα τῶν κακῶν λογισμῶν καί τῶν πράξεων, ποιός ἔχει δικαίωμα νά ξὲρει τί
διαλαμὸάνεται orig μυστικὲς καταγραφὲς καί πότε χρησιμοποιεῑται r6 ὑλικὸ αὐτό συγκροτεῖ τή Θεολογία τοῦ φάκελλου. Ἡ μεταφυσική του ὃιόγκωση καθορίζει τήν καθημερινή Θρησκευτική πρακτική. Ὁ φόὸος ἐπιὸάλλει ἐκεῖνο τόν
τρόπο συμπεριφορᾶς πού ὃὲν Θά καταγράφεται οἱ «ἁμαρτιὶες». Καί ἐπειδή 6. κώὸικας εἶναι γνωστός καί οῖ. πηγὲς
τροφοδοσίας τοῦ φακελλου εἶναι άγνωστες σχηματίζεται
στή φαντασία τόσο ὀφελημη ψῦχωση τοῦ πιστοῦ πού ὑποχρεοῦται νά αἰσθάνεται ὅτι παρακολουθεῐται ἀπό τόν πανταχοῦ παρὸντα ὀφθαλμόν ὃς τά πάνθ’ ὁρᾶ. τΗ πανάρχαια
μυστικιστική καταγωγή τοῦ φακὲλλου συνεχίζεται με τίς
ἠλεκτρονικὲς καρτὲλες τῶν τωρινῶν ἁπολογητῶν του.

Δοκίμια - Μελὲτες - Ἱστορικά
M. Άλεξανδρόηουλος : T6 Ρωαικό χρονικο γιά τήν άλωση ”

’ τῆς ΚωνΙτιολης (άηὸδοαη). ’
Φ. Ὰαμούς : Ἀριστοτέλης

Ζ. l'l. Βερνάν -

Π. Βιντάλ Νακὲ : Μῦθος καί τραγωδια στήν
’ ‘ Άρκαῐα Ἐλλάδα “

Ζήσης Οἰκονὸμου

: 'O Πατιαδιαμάντης

και το νησι του

Ξὲνη λογοτεχνία

Θάλασσα
_ : (Μετ. Στρατής Τοίρκας)
Ξὲνη Ποίηση
Κλεῖτος Κύρου : Ξενες φωνες (μεταφράσεις)

λοιότητας
γιά ν’ ἁρὸεύσουνμε r6 γελοῖοπηγὲς
τούς κάμΕξαπόλυσαν
άνιχνευτὲς
ν’ άνακαλὺψουν
γεὴ

πους καί τίς πολιτεῐες. ’Ὀπου πεσει τιὶποτα δὲ φυτρώνει. Κι ὄιν τύχει νά ὅλαστήσει κάτι, γίνεται τερατὸμορφο. Ἐλάχιστοι μποροῦν νΊ ἀντισταθοῦν orig ἐπιθέσεις
του, r6 γελοῖο φὲρνει άσφυξία. Ἒγιναν μεγάλες προμήθειες
ἀπό αὐτὸ r6 εἶδος. Ποῦ ῦπάρχουν οἱ πῆγὲς τῆς γελοιότητας;
Ἀναὸλὺζουν κρυφά μέσα στή χώρας, Νά χαρτογραφηθοῦν
τά κοιτάσματα, νά μελετηθεῐ r6 ὃίκτυο διανομῆς, οἱ σταθμοί
ἐλέγχου καί οἱ ἁποθῆκες τοῦ δραστικοῦ προϊόντος. [Ὠρισαν
φρουρούς γιατί τελικά σημασία ἔχει ἡ κατεύθυνση τῆς ροῆς
στὸ περίεργο αὐτό ὃὶκτυο. T6 ρεῦμα γυρὶζει εὔκολα ἀντίΘετα.

ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ : ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ 3οη ἐκδοση
(ξυλογραφίες ΤΑΣΣΟΥ)
Σε Περιορισμενο άριθμὸ άντιτῦηων

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΚΕΔΡΟΣ

Πανεηιστημιου 44 - Τηλ 3615.783
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φῶς
στό όαθος
τοῦ ὃιαὸρόμου;
τοῦ Δημόνικου

K υπρ ιανοῦ.

Κανένας δέν φαίνεται να εἶναι αίσιόδοξος για τα ἀποτελέσματα τῆς
συναντησης τού Προέδρου Κυπριανοῡ μέ τόν Ραούφ Ντενκτας τήν
έρχόμενη Τεταρτη, οὔτε ἡ ’ίδια ή κυπριακή κυθέρνηση. Παράλληλα ό
«δυτικός παραγοντας» αναγνωρίζοντας τό αδιέξοδο καταθαλλει σύντονες προσπαθειες καί ασκεῑ πιέσεις για τήν έξεύρεση «συμπεφωνημένων σημείων» μέ Θαση τό γνωστό νατοῑκό σχέδιο τό όποῑο οἱ ΗΠΑ

περιφέρουν τό τελευταῑο έξαμηνο μέ δευτερεύουσες καθε φοραι

τροποποιήσεις πού δέν θίγουν τή θασική διαχωριστική δομή του...
Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Κυπριανοῡ-Ντενκτας
ύπῆρξε τό αποτέλεσμα τόσο «δυτικῶν»
όσο καί «ανατολικῶν» ύποδείξεων ol
όποῑες θέθαια σκοποῦν τήν αποκατασταση
μιας έπαφῆς καί τή συνακόλουθη έπανέναρξη τού διακοινοτικού διαλόγου σαν μέσου ξεπερασματος τοῦ αδιεξόδου καί τῆς
οτασιμότητας πού ἐπικρατεῖ τόν τελευταῑο
καιρό ατο Κυπριακό, χωρίς θέθαια αύτή ὴ
διαδικαοτική σύμτιτωση να ύπονοεῑ καί
σύμπτωση Πολιτικῶν έπιδιῶξεων.
EINAI έξαλλου από πλευρας ΗΠΑ εύδιακριτη μια διαφορετική τακτική σέ ό,τι
αφορα τή συναντηση Κυπριανού-Ντενκτας
αν θυμηθεῑ κανένας τόν ούσιαστικό ρόλο
πού διεδραματισε στή συναντηση Μακαριου-Ντενκτας ό τότε προεδρικός απεσταλμένος K. Ιί·(λαρκ Κλίφορτ. Αύτή τή
φορα φαίνεται ότι-ἡ αμερικανική πολιτική
αναμένοντας τήν έπισημοποίηση τού αδιεξόδου καί ’ίσως καποια ένταση - αμέσως
μετα - στίς σχέσεις τῶν δυό κοινοτήτων
προτιμα τό ρόλο τού πυροσθέοτη τήν ῶρα
τῆς φωτιας...
ΠΡΟΦΑΝΩΣ δέν εἶναι ασχετες μέ αύτή τήν
τακτική οί πληροφορίες ξένων διπλωματικῶν κύκλων οἱ όποῑες μιλοῡν για μια καινούρια πρωτοθουλία τῶν ΗΠΑ μέ συμμέτοχους τή Δυτ. Γερμανία, τή Γαλλία καί τή Μ.
Βρετανία καί ή όποία προθλέπει τήν από
πρίν δέσμευση τῶν δυό «μητέρων-πατρίδων» στα πλαίσια τῆς ἐαρινῆς συνόδου τού
ΑΣ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ όμως στήν έπικείμενη συν-

αντηση Κυπριανοῡ-Ντενκτας καί τίς έκτιμήσεις τῆς Ιίδιας τῆς κυπριακῆς κυθέρνησης καί τῆς κυπριακῆς Πολιτικῆς ήγεσίας;
O Τόσο α κυθερνητικός ἐκπρόσωπος
ὃσο καί ὁ πρόεδρος τοῦ Σοσιαλιστικοῡ
κόμματος, ΕΔΕΚ K. Βασος Λυσσαρίδης
μέ δηλώσεις τους έκαναν σαφές ὅτι είναι απαισιόδοξοι για τα ἀποτελέσματα
τῆς συναντησης. Ὀ ’ίδιος ό Πρόεδρος
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Κυπριανού έξαλλου κατα τή διαρκεια
τῆς πρόσφατης έπίσκεψής του στῆν
Ἀθήνα εἶχε δηλώσει ὃτι κατα τή συναντηση θα έπιδιὼξει συζήτηση «έπί τῆς
οὐσίας» για να διαφανεῖ αν ὺπαρχουν
καί ποιές εἶναι οί διαθέσεις τῶν τουρκοκυπρίων για μια δίκαιη καί θιῶσιμη
λύση. Ἀκόμα Em: ἠ συναντησή του μέ
τόν Ντενκτας «δέν σημαίνει καί ἐπανέναρξη τῶν διακοινοτικῶν συνομιλιῶν».
’Ἑτσι ἡ προσέλευση τοῡ προέδρου Κυπριανοῡ στή συναντηση μοιαζει να στηρίζεται περισσότερο ’στό σκεπτικό τῆς
καταρριψης ὁποιουδήποτε ἐπιχειρήματος για ααδιαλλαξία» τῆς κυπριακῆς
κυθέρνησης καί τῆς ὲλληνοκυπριακῆς
πλευρᾶς.
ΤΟ ΑΚΕΛ θεωρεῖ τή συναντηση ΚυπριανοῡΝτενκτας, «κίνηση πρός τήν όρθή κατεύθυνση καί ύποστηρίζει ότι ἠ παραταση τῆς
έκκρεμότητας καί τού αδιεξόδου δημιουργεῑ πολλαπλούς κινδύνους για τήν ύπόθεση τῆς Κύπρου». Ἒνθερμος ύποστηρικτής καί μόνιμος συνήγορος μιας «γρήγορης λύσης» εἶναι τό δεξιό κόμμα τού «Δημοκρατικού Συναγερμοῡ» τού K. Γλαύκου
Κληρίδη πού στεγαζει καί πραξικοπηματικα
στοιχεια.

ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ του πρός τήν τουρκική
έφημερίδα «Γκιούν-Αῑντίν» ό κ. Βασος
Λυσσαρίδης έξηγῶντας τήν απαισιοδοξία
του για τα αποτελέσματα τῆς συναντησης
Κυπριανού-Ντενκτας δήλωσε ότι ὴσυναντηση αύτή εἶναι «απροετοίμαστη» καί ότι ό
Ντενκτας δέν εἶναι έγκυρος συνομιλητής.
«Τό κόμμα μου - πρόσθεσε - εἶναι έτοιμο
για συνομιλίες μέ όποιοδήποτε κόμμα τῆς
τουρκοκυπριακῆς αντιπολίτευσηςυ. Τό τε·
λευταῑο αύτό μοιαζει νΙ αποτελεῑ καί τήν
έξήγηση όλων ἐκείνων τῶν ἑκτιμήσεων πού
δέν θλέπουν «φῶς στό θαθος τού διαδρόnoun".

I'IATI πραγματικα ὴ «αντιπροσωπευτική»
·έξουσία τού K. Ντενκτας εἶναι πολύ περι-

Λ υσσαρίὸης.

ορισμένη. Δέν εἶναι θέθαια κατι καινούριο
αν πούμε ότι ό Ντενκτας εἶναι απλῶς ένας
τοποτηρητής μέ δέσμια αρμοδιότητα. Τό
πρόσφατα παραδειγμα μιας όμαδας σουηδῶν έπιχειρηματιῶν καί δημοσιογραφων
τούς όποίους ό ’ίδιος συνόδευε στήν Ἀμμόχωστο αλλα στούς όποίους απαγορεύτηκε ὴ ε’ίσοδος στήν πόλη από τό στρατια)τικό διοικητή εἶναι ὲνδεικτικό τού σεθασμοῡ πού τα στρατεύματα κατοχῆς τρέφουν πρός τόν «πρόεδροι» τού «Ὀμόσι-ιονδου Τουρκοκυπριακοῡ κρατους»
ΑΛΛΑ ούτε οἱ έντολοδόχοι τού K. Ντενκτας
φαίνεται ότι εἶναι σέ θέση αύτή τή στιγμή
να τού ύποδείξουν ένα σοθαρα διαπραγματεύσιμο πλαίσιο συζήτησης. 'H πολιτική
κατασταση στήν Τουρκία καί τα πολλα
προθλήματα πού αντιμετωπίζει ή κυθέρνηση Ἑτσεθίτ προοιωνίζουν περίοδο πολιτικῆς κρίσης. Καί θέθαια ό Τούρκος πρωθυπουργός θέλει να αποφύγει ὁτιδήποτε
πού θα τήν έφερνε πιό κοντα. Πολύ περισσότερο δέν θα ανελαμθανε τήν εύθύνη
μιας «ύποχῶρησης σέ ένα έθνικό θέμα»...

ΕΤΣΙ αν κατι θα πρέπει να αναμένει καποιος από τή συναντηση Κυπριανοῡ-Ντενκτας αύτό θα πρέπει να εἶναι ἡ έπισημοποίηση τού αδιεξόδου μια καί ό Πρόεδρος
Κυπριανοῡ εἶναι αποφασισμένος να έπιμεί-

νει οτίς διακηρυγμένες θέσεις του... I
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Οι ἀντιφάσεις
ενὸς
εκσυγχρονισμού
ΟΤΑΝ ό πρώην ἀρχηγός καί νῦν πρόεδρος
τής NA. κ. Κ. Καραμανλής ἐκλεινε στή Χαλκιδική τό πρῶτο συνέδριο τοῦ κόμματος, έκτός προγράμματος, καί 3/10 νά μήν ἀφήσει
τήν τελευταία έντύπωση μέ τήν παρουσία
τοῦ κ. Ἀὄέρωφ στό ὄήμα, ὁιατύπωσε τήν
θέση ὅτι «ἐκτός ἀπό τήν δημιουργία τῶν
ἰὸεολογικῶν ἀρχῶν καί τήν ἔναρξη διαδικασιῶν μέσα στό κόμμα», μέ τό Συνέὸριο «ὁρνανιὺθηκε καί σφυρηλατήθηκε ἡ ἑνότητα τοῦ
κόμματός μας».
H TEAEYTAIA διατύπωση θά flou» πιό
EINAI πολλές οἱ ἐνδείξεις πού (90115ρωνουν ότι ô ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμὺνης «ἐφαγε πιά τά - πολιτικά - ψωμιά
του >> καί μάλιστα μέ 190110, 11013 τά περιΘὼρια δράσης του στένεψαν ἐντός καί
ἐκτός τῆς NA. ‘H περιθωριοποίηση πάντως 1013 κ. Ἀόέρωφ δέν ἀρκεῖ γιά νά
πάρει ῆ Ν.Δ. τῆν εἰκόνα τοῦ «κόμματος
τῆς Ἀλλαγῆς» (Ξ) — 110111 11013 μέ ἐμφαση
Θέλησαν νά παρουσιάσουν στίς ὁμιλίες
τους τά ῆγετικά στελέχη τῆς Ν.Δ.
ΚΑΙ ΑΠΟ τῆν ἀποψη αὑτὴ οἱ παρατηρήσεις 1013 11311011 τῆς ἀντιπολίτευσης,
ὅτι ῆ κυὸέρνηση 801 πάρει σκληρά μέτρα
γιά τοὺς ἐργαζόμενους ’ἢ 801 συνεχίσει
τῆν ἀντιπαράθεση καί τῆν πολεμική πρός
τῆν κομμουνιστικῆ Ἀριστερά, τό ΠΑΣΟΚ, ἀλλά καί ἀλλες δυνάμεις τῆς ἀντιπολίτευσης, δέν ἀποτελοῦν καμιά σημαντικῆ ἀνακάλυψη.

ΔΕΝ πιστεύουμε ὅέόαια ότι 801 ὑπῆρξαν προσδοκίες - γιά τούς σοόαροὺς ἀνΘρωπους - 011 οἱ ἀποφάσεις τοῦ πρώτου
συνεδρίου τῆς NA. 801 ἐγκαινίαζαν τῆ
χάραξη μιᾶς ἀδέσμευτης ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, 80 σῆμαιναν παραχώρηση τῶν
κεκτημένων προνομίων τῆς ἀρχουσας
τάξης, 80 καθόριζαν τά πλαίσια μιᾶς
νέας ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς ῆ τέλος 80
προωθοῦνταν ἡ ἰδέα μιάς κυόέρνησης
ἐθνικῆς ἐνότητας (Ξ)
O,TI ουνέόη στῆ Χαλκιδικῆ - καί ἀν
κάτι συνέόη - πρέπει, νά τό δοῦμε σέ
σχέση μέ τό πρίν ἀπό δυό χρόνια προσυνέδριο στόν ϊδιο χῶρο καί στά πλαίσια
τῆς ἱστορίας καί τῶν παραδόσεων τῆς
ἐλληνικῆς Δεξιάς. Τῆς Δεξιάς 11013 πολι-

vus/n; A; ----

άκριόής - ἀλλά δέν μποροῦσε φυσικά νά εἶναι καί αὐτή ἀπό στόματος Καραμανλή - ἀν
ἔλεγε ὅτι αὐτήή ἑνότητα έπιτεύχθηκε χάρη
στήν πλήρη ὑποταγή τοῦ κ. Ἀὄέρωφ στή
γραμμή πού χάραξε ὁ πρόεδρος τής NA.
Γ ιατί ἀν σέ κάτι παρουσίασε ἓνδιαφέρον τό
Ιο συνέδριο τής NA. αὐτό ήταν ή κατά κράτος ἥττα τῶν ἀκροὸεξιῶν καί προσωπικά τοῦ
ἴδιου τοῦ κ. Ἀὄέρωφ σέ μιά ἀναμέτρηση πού
ἕγινε σιωπηρά, ἀλλά-μέ άρκετό πεῖσμα στό
παρασκήνιο.

τεὺεται καί κυὸερνά τόν τόπο ἀπό δεκαετίες τὼρα. Ἀλλά ἡ σὺγκριση πρέπει
νά γίνει καί σέ σχέση μέ τήν ἱστορία τοῦ
προέδρου τῆς NA. — ῆ ἀλλιῶς τοῦ ῆγέτη
τῆς ἐλληνικῆς Δεξιάς - κ. Κ. Καραμανλῆ
0 ὁποῖος ἀρέσκεται ὅέὸαια νά ἰσχυρίζεται ὅτι «οὐδέποτε εἴχαμε τόση δημοκρατία σ’ αὐτόν τόν τόπο», ἀλλά λησμονεῖ
ἐπίσης νά πεῖ, ὅτι οὐδέποτε εἶχαμε καί
τόση φαυλότητα καί καταπίεοη, ὅση στίς
«ὡραῐες μέρες» τῆς διακυόέρνησης τῆς
χώρας ἀπό τόν ἴδιο, ὅταν ῆταν ἀρχηγός
τῆς EPE.
AAAA 801 έπρεπε ἀκόμα νά σημειωΘεῐ
ὅτι πέρα ἀπό τό εὑχολόγιο καί τῆν «εὑπρεπῆ» εἰκόνα ποὺ Θέλησε νά ἐμφανίσει
ἡ Ν.Δ., ἡ ἀναντιστοιχία ἐργων καί λόγων
εὔκολα ἀποκαλύπτεται, ἡ ἐπαγγελόμενη
’ A λλ αγῆ ἀποτελεῖ φενάκη καί οἱ
ἀντιφάσεις στῆ λειτουργία της σάν κόμματος καθορίζουν καί τά 0910 11013 801
κινηθεῐ.
AYTA όλα οἱ δημοκρατικές δυνάμεις
μποροῦν νά τά καταδείξουνμέοαφῆνεια, ἀν δέν ἀρκεστοὺν, ὅέόαια, σέ φιλά-

ρεσκους καί γενικόλογους ἀφορισμοὺς,
καί κατηγορηματικές ἀποφάνσεις. Τά
ἀδιέξοδα τῆς πολιτικῆς τῆς Ν.Δ. ἀποτελοῦν ,μιά πραγματικότητα πού όιωνει 0
ἐλληνικός λαός καθημερινὰ. Ἡ Ἀλλαγῆ
δέν Θά προέλθει παρά μόνον ἀπό ἐκείνους πού καί μποροῦν καί ἐχουν τή Θέληση γιά νά τήν ὑλοποιήσουν. Τό πολιτικό συγκρότημα τῆς Δεξιάς, οὔτε Θέλει,
οὔτεῑκαί τό μπορεῐ - λόγω ἐπιλογῶν καί
ἐξαρτήσεων - νά φέρει καμιά οὑσιαστικῆ
Ἀλλαγή· 000 συνέδρια καί ἀνακαινί-

σεις στῆν πρόσοψη καί ἀν ἐπιχειρήσει.
Η ΑΠΟΦΑΣΗ καί ὁ χρόνος γιά τῆ
σὺγκληση 1013 Ιου συνεδρίου τῆς NA. εἷναι συναρτημένη;
Ο Μέ τήν προσπάθεια ἐκσυγχρονισμοὺ
καί ἐξευρωπαϊσμοῦ τῆς NA. πρίν ἀπό
τήν ὑπογραφῆ τῆς ἐνταξης στῆν EOK.
Ο Τήν διαπιστωμένη πτωση τῆς ἐπιρροῆς τῆς NA. μετά τήν σειρά ἀντιλαϊκων
μέτρων καί τῆν ἀποτυχία τῆς κυόερνητικῆς πολιτικῆς γραμμῆς καί
Ο Τῆν διαμάχη τῶν ἡγετικων στελεχων
καί ὑπουργῶν τῆς κυὸέρνησης ποὺ εἶχε
ἀρχίσει νά παίρνει ἀνησυχητικές διαστάσεις καί νά δημοσιοποιεῑται.
AN O ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς NA. ἐνδιαφερόταν γιά τῆ δημοκρατική λειτουργία
1013 κόμματός του, 801 όφειλε - ὅπως
παρατηροῦσαν πολλά νέα στελέχη - νά
ἀνάψει τό «πράσινο φῶς» γιά τῆ οὑγκληση τοῦ συνεδρίου ἀμέσως μετά τό
προσυνέδριο, πρίν ἀπό δυό χρόνια καί
όχι νά δώσει τῆν ἐντολή γιά τῆν ἐσπευσμένη σύγκλησῆ του μέσα σέ δυό μῆνες.
ΑΥΤΟΣ 0 τεχνικός λόγος - 1013 οὑντομου καί ἐσπευσμένου - προόλῆθηκε
ἄλλωστε καί σάν δικαιολογία γιά τό εἶδος 1013 συνεδρίου ποὺ πραγματοποιῆΘηκε. Εἶναι ἐνδιαφέρον νά σημειὼσουμε
ἐδῶ τί σήμαινε γιά τούς διοργανωτές του
- ἀπό όργανωτικῆ ἀποψη τουλάχιστον αὑτό τό συνέδριο.
Ο Ἐντὺπωση μιάς μεγαλόπρεπης καί φυσικά πολυδάπανης - παράστασης
«καθὼς ἀρμοζε» στό κυὸερνητικό κόμμα.
Ο Μεγάλη δημοσιότητα ἀπό τόν τὺπο
καί τά μέσα ἐνημέρωσης καί ἀξιοποίηση
13

κάθε ἀλλης δυνατότητας (τό έγχρωμο
φίλμ πού γυρίστηκε γιά λογαριασμό τῆς
NA. κόστισε 700.000 δρχ.)
O Προὸολή πρός τά ἐξω 1013 κυὸερνητικοὺ έργου, ἀφοὺ κύριο μέρος τῶν «ἐργασιῶν» ἦταν ἡ προπαγάνδιοή του. Ἱ-Ι
ἐντύπωση ἦταν πως τό συνέδριο σέ μεγάλο ποσοστό έγινε «γιά νά ἀκουστεῐ 13
φωνὴ τῆς NA.» πρός τά έξω καί όχι γιά·
νά ἐπεξεργαστοὑν οἱ σύνεδροι ἰδεολογικές Θέσεις καί όργανωτικούς Θεσμούς.
O Κανένα έλληνικό κόμμα δέν κλήΘηκε στό συνέδριο, ἀλλά ούτε καμιά ξένη
ἀντιπροσωπεία· τό ἀντίθετο Θά δημιουργοὺσε, ὅπως εἶναι φανερό. 11960θετα πριοόλήματα γιά «συγγενεῖς» πολιτικά, χώρους, ἀλλά εἶναι καί ἐξω ἀπό 113
νοοτροπία ένός αὑταρχικοῡ καί γνήσια
μεσσιανικοῦ ἀρχηγοῦ πού ὁρίζει ἐαυτόν
ὡς τόν μόνον άξιο ἠγέτη ἐνός ἀναντικατ’άστατου φορέα τῆς ἐξουσίας.
Ο Κανένα μήνυμα ἦ ψήφισμα δέν
ἀκούοτηκε ἐκτός ἀπό τά τηλεγραφήματα
δικαιολογημένα ἀπόντων συνέδρων (ἐν
αὑτοῖς καί 0 κ. Γραμματίδης πού σημείωνε 611 ἀν χρειαζόταν Θά έφθανε μέ
φορεῐοέ). Γιά παράδειγμα, οἱ Κύπριοι, οἱ
ἀπόδημοι, τά κοινωνικά στρωματα δέν
εἶχαν καμιάν ἀναφορά. Καί ἕνα τηλεγράφημα πού έστειλε 0 σύλλογος τῶν
Βορειοηπειρωτῶν καί ζητοὺσε 113 συμπαράσταση τῶν συνέδρων, δέν διαδάστηκε 71011, σύν τοῖς ἀλλοις, Θά Θύμιζε
τίς δραστηριότητες 1013 ἐπίκουρου ὑποπλοίαρχου κ. ἈόέρωφΞ

AAAA 010 οὑσιαστικό ἐπίπεδο τό
συνέδριο τῆς Ν.Δ. δέν ἦταν δημοκρατικό, γιατί; ·
Ο Οἱ ίδεολογικές -κατευθύνσεις καί
αὑτός ἀκόμα 0 ὁρισμός τῆς ἰδεολογίας
του (((ριζοσπαστικός φιλελευθερισμός»)
ἦταν μιά ἀπό τίς μικρές Θαυματοποιητικές ἐκπλήξεις πού προσκόμισε αἴφνης 0
ἀρχηγός της καί
O 10 καταστατικό καί οἱ Θεσμοί λειτουργίας 1013 κόμματος ἦταν ἐπίσης δοτά
καί οἱ τροποποιήσεις πού πέρασαν ἦταν
στοιχειώδεις καί δέν «διόρθωναν» διόλου τό συγκεντρωτικό καί αὑταρχικό

τρόπο λειτουργίας 1013 κόμματος τῆς
NA. ‘
TO TEAEYTAIO δέν σημαίνει 011 δέν
ἐγινε μιά σειρὰ ἀπό διαδικαστικές συζητήσεις γιά τόν τρόπο λειτουργίας τῶν ἐνδιάμεσων ὀργάνων —— 010 600110 μάλιστα
πού ἡ τυπολατρεία Θύμισε κάποτε συζητήσεις «γκρουπούσκουλου» ἀλλά αὑτά
ὅλα ἀποτέλεσαν ένα περιθωριακό στοιχεῖο στίς κύριες, καί δοτές ἐκ τῶν ἀνω,
κατευθύνσεις.

AN 01 οὑσιαστικοί λόγοι. τῆς 01110φασης γιά 113 σύγκληση τοῦ συνεδρίου ἦταν 0 ἐξευρωπαϊσμός τοῦ
κόμματος σέ σχέση μέ τήν ἐνταξη
στῆν EOK, 13 τόνωση τῶν ὀπαδῶν
μπροστά στῆν προϊοῦσα πτώση τῆς
NA. καί ἡ πειθάρχηση τῶν δελφίνων
καί τῶν ἡγετίσκων, τότε 0 κ. Καραμανλῆς ἐπέόαλε τίς ἐπιλογές του χωρίς κλυδωνισμούς καί ἰδιαίτερα προόλήματα καί πέτυχε τούς στόχους
του.

O ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ
O ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ τοῦ, κόμματος ἐπιχειρήθηκε καί ἐγκαινιάστηκε μέ μιά νέα
- γιά 113 Δεξιά - πολιτική γλῶσσα πού
Θά όοηθῆσει τά στελέχη τῆς NA. νά
πουλήσουν στῆν ἐκλογική πελατεία τό
«νέο προϊόν» καί νά ίσχυριστοῦν στούς
Εὑρωπαίους συνεταίρους ότι ἡ NA. δέν
ἐχει διαφορετική νοοτροπία ἀπό τά
ἀστικά εύρωπαϊκά κόμματα μέ κοινο6ουλευτικῆ παράδοση.
MIA όολικῆ ἐξ ἀλλου μέθοδος εἶναι ἡ
μή ἱστορικότητα 1013 κόμματος· ἡ NA.
εἶναι πλάσμα μιάς παρθενογένεσης. ‘O κ.
Καραμανλῆς δέν έχει οχέση μέ τήν EPE,
0 κ. Μητσοτάκης δέν εἶναι 0 κορυφαῖος
τῆς ἀποστασίας, 0 κ. Ἀόέρωφ δέν εἶναι
γεφυροποιός καί ἀλλα πολλά. Τά κόμματα τῆς Δεξιάςκαί ἡ συντήρηση δέν
ὑπῆρξαν ποτέ στῆν Ἑλλάδα καί - άν
ὑπῆρξαν ποτέ αὑτά τά φαντάσματα ἀφοροὺν κάποιους ἀλλους καί ἡ νοοτροπία τους έχει κληρονομηθεῐ ἀπό τά
ἀλλα ἐλληνικά κόμματα. Αύτῆ ἡ Θελη-

μένη ἀντι-ίστορικότητα καί λησμοσύνη,
δικαιολογεῐ πλήρως τό χαρακτηρισμό
ἀπό τόν πρόεδρο 1013 ΠΑΣΟΚ κ. ’Ἀνδρ
Παπανδρέου 1013 ἐγχειρήματος σάν
«όόιδιακῆ μεταμόρφωση» τῆς Δεξιάς ένας χαρακτηρισμός πού. δικαιολογημένα, «πόνεσε» καί ἐνόχλησε 113 NA.
EINAI ἐνδιαφέρον νά τονιστεῐ ἐδιῖ)
111i); ἡ «ΒΡΑΔΥΝΙ-Ι» καί ἡ ((ΚΑΘΙ-ΙMEPINH» — δηλαδή οἱ δυό ἐφημερίδες πού έρμηνεύουν πιό πιστά τίς κυρίαρχες σῆμερα τάσεις στῆ NA. — 10νισαν καί στίς ἀναλύσεις τους καί
ἐμφαντικά μέ τούς τίτλους τους τό
σύνθημα τῆς ΑΛΛΑΓΙ-ΙΣ πού εὐαγγελίζεται, σήμερα, 0 κ. Καραμανλῆς.
Τὼρα όέόαια ποιάς ἀλλαγῆς; καί ἀπό
ποιόν; Θά πρέπει ὅμως νά προσεχτεῖ
ότι τό σύνθημα τῆς ἀλλαγῆς πού ὡς
τὼρα μόνο τά δημοκρατικά κόμματα
εἶχαν σάν προμετωπίδα, «πέρασε»
στή χρῆση τῆς Δεξιάς· ἡ υίοΘέτηση
πάντως αὑτῆς τῆς φρασεολογίας Θά
πρέπει νά προὸληματίσει όλους ὅσους
ἐνδιαφέρονται γιά μιά οὑσιαστική
ἀλλαγὴ.

ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ 1013 ΠΑΣΟΚ καί
τοῦ κ., Παπανδρέου πλανήθηκε στό συνέδριο τῆς NA. Δέν ἦταν μόνο 13 γνωση
τῶν σφυγμομετρήσεων καί τῆς ἀποτυχίας
τῆς κυὸερνητικῆς πολιτικῆς ἀπό τούς
’ίδ ιους τούς ἡγετικούς παράγοντες. Ἷ-Ιταν
παρούσα ἡ ἀγωνία των όργανωτικων
στελεχῶν καί τῶν πολιτευτων πού ἐφερναν ἀπό τῆν ἐπαρχία τίς ἐμπειρίες τὀυς,
τήν ἀμηχανία τους καί 113 «γκρίνια» των
ὀπαδῶν. Οἱ ἰδεολογικοί ἐξωραϊσμοί,
λίγο 001 001300130011 στῆν περίσταση.
Μπορεῑ στό τέλος νά μὴν εἶναι «φῆμες
καί ψευτιές καί ἀνοησίες», ἀλλά «οἱ
στατιστικές» ἀποδείχτηκαν πιό χρήσιμες
- γιά νά παραφράσουμε τό Σαόῑόόπουλο.
’Ὀλοι οἱ ὑπουργοί καί 0 ἴδιος 0 ἀρχηγός
ἐπικαλέστηκαν ἀριθμούς καί πολιτικά
ἐπιτεύγματα.

ΑΚΟΜΑ KAI ἡ ἰδεολογικῆ ἐκστρατεία ὑλοποιήθηκε μέ ἀριθμούςῐ X090—
κτηριστικά ἀναφέρουμε; Oi. συνεδρίες

HAPAAEIHO’MENA Α TOY χ ΣΥΝ ΕΔΡΙὈΥ, . .
Ἕνα συνέδριο τῆς Ν.Δ. εἶναι
ἀλλιώτικο ἀπό τ’ ἄλλας
O Οἱ χῶροι κλιματίζονται. Τό
κάπνισμα ἀπαγορεύεται καί ἡ
ἀτμόσφαιρα δέν έχει ἐκείνη τή
Θολούρα καί τήν πνιγηρότητα
πού σταματά τήν ἀνάσα. Τό γαλάξιο καί τό λευκό κυριάρχησαν.
Οἱ σύνεδροι μέ τά κοστούμια
τους, τίς γραὸάτες τους, οἱ κοπέλες-σύνεδροι καί μέλη τῆς ὀργανωτικῆς ἐπιτροπῆς προτίμησαν
ἐπίσης τό γαλάζιο καί τό λευκό.
Ἀλλά καί τά λευκά γαρίφαλα
πού μοιράστηκαν κάποια στιγμή,
εἶχαν πασπαλιστεῐ μέ λουλάκι.

O Οἱ κονκάρδες στά πέτα τῶν
συνέδρων μέ τό ὄνομά τους ἦταν
μπλέ, πλήν ὅμως γιά τίς κονκάρ14

δες τῆς ὀργανωτικῆς ἐπιτροπῆς
ἐπιλέγηκε τό κόκκινο, γιά ἐκεῖνες
τῶν ἐκπροσὼπων τοῦ τύπου τό
καφέ - 0 κ. Τσαλδάρης φαίνεται
δέν συμμερίζεται τίς ἀπόψεις τοῦ
προκατόχου του - καί τό πράσινο
γιά τό προσωπικό 1013 ξενοδοχείου. Γιατί; Μή διαστεῑτεε Πράσινες κονκάρδες - χωρίς ἀναγραφή 1013 όνόματος φυσικά - εἶχαν στό πέτο τους καί οἱ ἀστυνομικοί μέ πολιτική περιδολή πού
εἶχαν διατεταγμένη ὑπηρεσία.

Ο Ἀνεπιόεόαίωτη πληροφορία ἀνέὸαξε σέ 30 τούς παρατηρητές - ἀμερικανούς, μέλη τῆς
ἐδῶ πρεσὸείας. ‘H πηγή αὑτῆς
τῆς πληροφορίας ἰσχυρίστηκε ὅτι
τρεῖς ἀπό αύτούς τούς παράξεὲ

ναι ἅνθρωπος 1013 κ. Ἀδέρωφ.

νους παρατηρητές εἶχαν πεισθεῑ
ότι 0 κ. Ἀθ. Κανελλόπουλος
ἦταν 0 πρωθυπουργός 1013 Ἰσραήλ Μπεγκίν ίνκόγνιτο... Μοιάζουν ὑπερὸολικά σέ ὃλαὲ

Ο Μιάς καί 0 λόγος περί 1013
κ. Ἀόέρωφ, σέ ἕνα ἀπό ἐκεῖνα
τά, ἐκτός κειμένου, προοδευτικά
ἀνοίγματά του, εἶπε;

Ο Ὁ δουλευτής κ. Φὼτιος
Χρηματόπουλος προσπάθησε,
0113 σύντομη εἰσήγησή του, νά
ἐμπλουτίσει ἰδεολογικά τό ὁπλοστάσιο τῆς Ν.Δ., δίνοντας τόν
ὁριόμό 1013 Καραμανλικοῦ κράτους. Εἶπεε
«Τό Κράτος πού θεμελίωσε ὁ
Καραμανλῆς ὁέν εἶναι ταξικό.
δέν εἶναι ὁλοκληρωτικό, ὁὲν εἶναι
κομματικό. Εἶναι παλλαὶκό κρά10g!»
M1311 τόν παρεξηγήσετε, δέν εἶ,ναι «δογματικός μαρξιστής». Εἶ-

«Ἔγιναν μεταρρυθμίσεις 05'
πολλούς τομεῖς πού ἦταν μερικές
φορὲς ὅασικὲς, ὅπως ἡ καθιέρωση τῆς δημοτικῆς γλώσσας.
Καί γυωρίζουμε ὅλοι μας, ὅπως
μάλιστα ἀνέφερε χτές καί ὁ
Ὑπουργός Παιδείας, ὅτι ὑπῆρξαν κάποιες ἀντιόράσεις γε’ αὐτήν τήν· ἀπόφαση. Δέν 0x5011011ται ὅμως αὐτοί οἱ 01111090011110τατοι ἄνθρωποι ὅτι αὐτή ἡ
γλώσοα εἶναι ἡ γλώσοα τοῦ ἐθνικοῦ μας ποιητῇ. Δέν σκὲφτονται
ὅτι αὐτή τή γλώσοα τή μιλοῦσαν
ἄνθρωποι τοῦ λαοῦ, πρίν ἀκόμα

τοῦ ἀπογεὺματος τῆς Κυριακής ὃπου
τρία ὑπουργικά κλιμάκια ἀνέλαὸαν νά
ἐξηγήσουν, νόι ἐπιμορφῶσουν καί νόι
ἀπαντήσουν σέ ἀπορίες, εἰκονογραφεῑ
χαρακτηριστικὰ τό εἶδος τῆς ἰδεολογικής
δουλειάς ποὺ μάς ἐπιφυλόισσει ἡ N. Δ.
καί φανερῶνει τά 00101 της. Ἀπό τήν
ἀποψη αὑτή ἦταν ἐξαιρετικόι ἐνδιαφέρουσα ἡ συνεδρίαι ποὺ ἐγινε μέ ἐπικεφαλῆς τόν κ. Μητσοτόικη καί παρόντες τοὺς
οἰκονομικοὺς ὑπουργοὺς. Παράπονα καί
αἰτιάσεις γιά κυόερνητικές παραλείψεις
εἶχαν σόιν ἀποτέλεσμα ’τήν ὑπόσχεση ἀπό
μέρους τῶν ὑπουργῶν γιόι ἱκανοποίηση
τῶν αἰτημάτων. Τόι αἰτήματα ἦταν φυσικόι δίκαια καί ἡ ἱκανοποίησή τους ἐπιόαλλόταν. Ἀλλά, ποιός εἶναι 0 μηχανισμός; Παρασταθήκαμε θεατές σπαρταριστῶν ἐπεισοδίων, ὅπως τό ἀκόλουθα
'0 όντιπρόεδρος ἐκπολιτιστικοῡ συλλόγου τῆς Κσμοτινῆς εξέθεσε πόσο ὃὺσκολη
εἶναι ἡ πραγματοποίηση τῶν τοπικῶν ἐορτῶν «Ἑλευθέρεια» όπό ἓλλειψη οἰκονομικῶν πόρων.

ἐπάνω σέ καίρια θέματα τοῦ τόπου, ἐπάνω
σέ 6001110 θέματα τῆς παρατάξεως, μεταξύ
στελεχῶν καί ἐπιτελῶν. Τό τελευταῑο
τοῦτο κρίθηκε τόσο ἀξιόλογα καί προοδευτικό, ὥστε ὁ ἀρχηγός τοῦ κόμματος,
χθές τό ὄράδυ, σκέφθηκε νά τό προεκτείνει στόν χρόνο καί στόν χῶρα· ἕδωσε πράγματι ἐντολές ὅπως τέτοιες συζητήσεις
μεταξύ μελῶν τοῦ κόμματος καί μελῶν τῆς
κυόερνήσεως όργανώνονται ἐπί ἡμερησίας
ὄάσεως, σέ πρωτεύουσες Νομῶν, ὅταν τό
ζητοῦν καί τό όργανώνουν τρεῖς ἕως τέσσερις τοπικές νομαρχιοικές ἐπιτροπές».
ΕΝΑΣ νέος Θεσμός λοιπόνΞ K110591111τικόι κλιμάκια καί τοπικοί παράγοντες
θα ρυθμίζουν τίς ἐκκρεμότητες σέ συναντήσεις, ὅπου τό ρουσφέτι θόι προσφέρεται ὁμαδικόι —— πρός όφελος τοὺ κόμματος τῶρα πιόι - καί όχι τῶν ἐκάστοτε ὑπουργῶνὲ...

ΚΙΝΗΣΗ

ΒΟΛΒΗΣ
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. Δημοκρατία
Ὀ 1‘de κόμμα ὰρίῶὶῐ , Ἀξιοκρςιῐ-Ια
. Ἀνανὲωῦῐι
t I'm δῃμοκρατικὲς 61516115110151,{- I'ldl νά ὰκοὺγεται ἡ ὓὰσιι

ᾖ Γιὰ νὲι ûnùpxcl ἁξιοκρειτίει

Παροῦσα στό Συνέδριο τῆς Χαλκιδικῆς
ἧταν καί ἡ «κίνηση τῆς Βόλόης» πού γέμισε τούς γύρω χώρους μέ συνθήματα
ὑπέρ «τῆς Δημοκρατίας, τῆς Ἀξιοκρατίας
καί τῆς Ἀνανέωσης» τῆς ΝΛ. Συνθήματα
τῆς Βόλόης ἔκαναν ἐπίσης τήν ἐμφάνισή
τους στούς δρόμους πού θ’ ἀκολουθοῦσαν
οἱ σύνεδροι γιά νά φτάσουν στά δυό πσλυτελῆ ξενοδοχεῑα, ὅπου γινόταν τό Συνέδριο. Ἔσπευσαν ὅμως συνεργεῖα τῆς χωροφυλακῆς καί τά ἕσὸησαν...
Κυκλοφόρησαν ἐπίσης μιά προκήρυξη ἡ
ὁποία ἐμφανίστηκε καί διανεμήθηκε
άστραπιαῑα σέ κάπσια στιγμή τῶν συνεδριάσεων. τΗταν περιζήτητη...

—'
Η NEA HOAITIKH ΓΛΩΣΣΑ

ΘΑ ΗΤΑΝ πάντως παραμορφωτική ἡ
εἰκόνα, ἀν δέν σημείωνε κανείς ὅτι κάῈρῶτηση τοῦ ὺπουργοῡ οἰκονομικῶν κ. ποιες θετικές μεταόολές σημειῶθηκαν,
Κανελλόπουλουῑ
τουλόιχιστον στό ἐπίπεδο τῆς πολιτικῆς
- Kai πόσα χρειόζεσαι;
γλῶσσας. Αὺτές οἱ μεταόολές ἀντιστοι'O ἀντιπρόσωπος ἀπό τήν Κομοτινή;
χοὺν όέὸαια μέ τοὺς νέους συσχετισμοὺς
- 800.000 δρχ., κύριε ὑπουργέἕ
τῶν τάσεων μέσα στή Ν.Δ., καί εἶναι
πάντως ἐνδεικτικές. Ἡ νέα αὺτὴ πολιΚαί ό εἰς πόσαν πολιτική ἥ κοινωνικὴ
περίσταση, προσαρμοζόμενος καί εὐφυέ- τική γλῶσσα ἐπιχειρεῖ νά ἀντιπαρατεθεῐ
στατος ὑπουργὸς, ὺποσχέθηκεῑ
μέ τόν ἀντίπαλό της μέ ἐπιχειρή- Σοῡ δὶνω τό μισό καί ’στό ἑξῆς θα τό ματα καί ἀνασκευές ἰδεολο’χεις τετρακόσιαί
γικοῡ χαρακτῆρα. Ἀντιπαρερχό'O σύνεδρος όποσὺρθηκε 1κανοποιημέ-“ μαστε τήν περίπτωση τοῦ κ. Ἀόέρωφ 0
νος, ό κ. ὑπουργὸς εἰσέπραξε τό χειροκρα- ὁποῖος ἐπιμελῶς ἀπέφυγε -— καί κατόπιν
τήματα καί... γελόσαμε όλοι μαζί.
συστάσεων - νά ἀναφέρει, έστω καί μιόι
φορά,
τή
λέξη
κομμουνισμός,
διαλέγονΣΤΟ κλείσιμο τῆς συνεδρίασης 0 11.
τας
σόιν
ὅρους
τοὺς
«ποικιλῶνυμους
Μητσοτάκης σημείωσεῆ μέ φανερή ἱκανοποίηση πόσο χρήσιμη ἠταν αὐτή ἡ ἐπαφὴ μαρξισμοὺς» καί «μεταμφιεσμένους φασισμοὺς». cO ((ΕΛΙΞΥΘΕΡΟΣ KOμέ τά στελέχη καί τοὺς πολιτευτές καί
ΣΜΟΣ» τό σημείωσε μέ πικρία καί τόν
εὺχήθηκε νόι δίνεται συχνὰ ἡ εὐκαιρία
«κόιρφωσε» γι’ αὑτό. Ὁ ίδιος 0 κ. K090γιά ἀντίστοιχες συναντήσεις.
μανλῆς
καί
0
11.
Ράλλης
ἀναφέρθηκαν
σέ
ΤΗΝ EHOMENH 10 πρωί, 0 11. Ἀδέ«δογματικοὺς
μαρξισμοὺς»,
ἐγκαταλείρωφ, στήν ὁμιλία του, στό κλείσιμο τῶν
ποντας
τοὺς
παλιοὺς
προσφιλεῖς
χαραἐργασιῶν, ἀνάφερε ἀνάμεσα 0101 ἀλλα
κτηρισμοὺς
γιά
«ἀνθέλληνες»,
«0110191.—
θετικά ποὺ προέκυψαν ἀπό τό συνέδρια
δες» καί ἀλλα πολλά «ῶν οὐκ ἐστι τέO «Τέτοιες εἰναι καί οἱ συζητήσεις πού
ἕλαόαν χώρα, ἐλεύθερα καί δημόσια,
λος».

δημιουργηθεῐ τό ἔθνος μας. Εἶναι
χαρακτηριστικό ἕνα ἀπόσπασμα
γιά τή ζωντάνια τῆς δημοτικῆς
γλώσσας ἀπό τό θούριο τοῦ 009—
δου τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἐθνικοφροσύνης Ρήγα Φεραίους
Ὥς πότε παλληκάρια
θά ζῶμεν στά στενά
μονάχοι σάν λιοντάρια
στίς ράχες 010 ὅουνά.

Ποιά καθαρεύουσα θά μπο-

ροῦσε νά ἀποδώσει τή μεστότητα
αὐτῶν τῶν νοημάτων καί γιατί ἡ
δημοτική πού ἔχει μιά τόσο με·
γάλη παράδοοη στίς ἐθνικές μας
ρίζες δέν θά πρέπει νά προτιμηθεῖ, ἀπό μιά γλῶσσα νεκρή σήμερα, ἀπό μιά γλῶσσα πού δέν
τήν μιλάει κανένας, ὅπως εἶναι ἡ
καθαρεύουσα,· Μέ συγχωρεῖτε γιά

τήν παρέκὸαση αὐτή, ἀλλά μέ
παρέσυρε στήν ὑπεράσπιση τῆς
δημοτικῆς ἡ λογοτεχνική μου
ἰδιότητα».
Καί ἀκοὺστηκε ἀπό σὺνεδρο;

- Καίὸ κ. Μπάλκος πού εἶναι
ἐπίσης λογοτέχνης, 10' ἴδια πιστεύει,·

Ο Στή συνεδρία ποὺ προήδρευσε ὁ κ. Στεφανόπουλος, ἕνα
μέλος τῆς ,ΟΝΝΕΔ ἀπευθὺνθηκε
πρός τόν ὑπουργό Πολιτισμοῡ κ.
Νιάνια καί ἀφοὺ ἐξέφρασε τή
διαφωνία του γιά τήν ἀποστολή
τῶν ἀρχαιοτήτων ότό ἐξωτερικό,
τόν ρῶτησε γιατί στή συζήτηση
ποὺ ἐγινε στήν τηλεόραση δέν
κάλεσε καί διαφωνοῦντες, ὥστε
νά ὑπάρξει ἐποικοδομητικός διὰ-

ΑΠΟ ΤΗΝ ἀλλη μεριόι 000 ἐπεχείρησε
νά θεμελιώσει 0 11. Καραμανλής σάν τή
νέα ἰδεολογία τῆς Δεξιάς καί τό ἐπίπεδο
τῆς ἀνάλυσης ποὺ 0 ἴδιος, ἀλλά καί σί
ἐπιτελεῖς 1011 ἐπεξεργάστηκαν, χαρακτηρίζονται μέ τή μεγαλὺτερη ἐπιείκεια σάν
ἀσαφῆ καί χωρίς αὺστηρή λογική συνοχή. Ἀλλά μιά ἀναλυτική ἀναφορὰ, δέν
εἰναι τοῦ παρόντος.
EINAI ὅμως χαρακτηριστικό γιόι τό
ἐπίπεδο προόληματισμοῡ τῶν συνέδρων
δτι μετά τό τέλος τῆς ὁμιλίας του καί ῶς
τὴ λήξη τοὺ συνεδρίου, 0 νεολογισμός
«ριζοσπαστικός φιλελευθερισμός», όχι
μόνο κράτησε σέ ἀμήχανη ἀγωνία γιόι τό
περιεχόμενό 1011 τοὺς ὀπαδοὺς τῆς Ν.Δ.,
ἀλλά δέν προκάλεσε οὔτε μιόι παρέμόαση
πού νά «προωθεῖ» νά «ἀναλύει» τό
περιεχόμενό τοῦ ὅρου.
ΑΞΙΖΕΙ ἴσως νό σημειωθεῖ ότι τό περιοδικό ΕΠΙΚΕΝΤΡΑ ποὺ εκδίδει τό ΚΠΕΕ
(Βλέπε καί ANTI τχ. 58 τῆς 13/11/76) καί
ἀποτελεῖ ἕνα όπό τό εὐπρόσωπα 0p—
γανα Θεωρητικοῡ προθληματισμοῡ τῆς

λογος. Καί 0 11. Νιάνιας;

- Καλέσαμε καί δύο διαφωνοῦντες, οἱ ὁποῖοι ὅμως ἐν τῆ πορεία ἐπείσθησαν.
Μόι τό εἶχε ξανακοὺσει αὺτό
καί ὁ σὺνεδρος καί ὅλοι οἱ παριστάμενοι.
O Στὴν ἴδια συνεδρία 0 11.
Τσαλδάρης ρωτήθηκε γιατί ἡ κυδέρνηση δέν προωθεῖ τήν ἰδέα
ἐνός πολιτικοῦ διαλόγου ἀπό τήν
τηλεόραση. Ἀπάντησε δτι αὐτό
εἶναι ἐπισφαλές γιὰ τήν πολιτική
μας ζωή, ἀφοῡ ὑπάρχει κίνδυνος
ἐκτραχηλισμοῦ ἀπό τά μή 51’1πρεπή σχόλια. Εῖπε περίπου 101
ἑξῆςῑ
Φανταστεῑτε ἄν ὅγεῑ τή μιά
μέρα ἕνας πολιτικός ἀρχηγός άνάφερε ὄνομα - τήν άλλη ὁ ἑπό-

μενος - καί πάλι ὄνομα - κλπ.,
κλπ. Θά ἀρχίσουν νά κατηγοροῦν
ὁ ἕνας τόν ἄλλον. Ἐνῶ σήμερα ἡ
κυόέρνηση ἔχει τήν εὐθύνη καί
κρατεῖ τήν πληροφόρηση σέ κόσμια πλαίσια.
Αὺτό μάλιστα (Ι). Ἑτσι εἶναι ἡ
πλουραλιστική δημοκρατία καί
ἐτσι ἀντιλαμόάνεται 0 κ. Ὑπουργὸς τήν περιφροὺρηση τῆς δημοκρατίας. Ὑπευθυνότητα στόν
τόπο μας έχουν μόνο ἓνα κόμμα
καί ένας ἀρχηγός.

0 T0 δίς ἐξαμαρτεῖν...» Καί 0
προεδρεύων κ. Γεροκωστόπουλος
καί 0 γεν. γραμματέας τῆς EE τῆς
ΟΝΝΕΔ κ. Τσιγκοὺνης, μπέρδεψαν τά λόγια τουςῑ ΟΝΝΕΔ ἐννοοῦσαν, ἀλλά ΕΝΕΠ εἶπαν.
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καλύφθηκε ἀπό 16 χειροκροτὴματα».

Γ ιά νά συμπληρώσει μέ νέα παρέκὅαση, «ἀποσαφηνιστική»;
«Εἶναι ἀπαραίτητη ἡ προσαρμογή
ἑνός ἀστικοῦ κόμματος στίς σύγχρονες
ἐξελίξεις καί εἶναι ἀπαραίτητο οἱ ἐθνικές
ἰὸέες νά συμόαὸίζουν μέ τίς προοὸευτικές ἀρχές - τό ἐπαναλαμόόινω μέ τίς
προοὸευτικές ἀρχές, γιατί ἀλλιῶς οἱ
ἐθνικές ἰόέες ἐἶναι καταὸικασμένες νά
πεθάνουν».
ΣΙΞ AAAO πάλι οημεῖο τοῦ λόγου του
διόρθωσε τό κείμενο ἀπό «παρακολούθηση καί δίωξη τών παράνομων στοιχείων» σέ «παρακολούθηση καί δίωξη
τών ἀκραίων ἐπαναστατικών στοιχείων».
TEAIKA 6 λόγος του ἣταν ἡ, ἐν
σπουδῆ, ἐπανεγγραφή τοῦ λόγου τοῦ ἀρχηγοῦ του σέ ἀλλο ὕφος -μέ παραδείγματα ἀπό τήν κτηνοτροφία - «ζώο 016
παχνί μπορεῐ νά εἷσαι» -- καί τῆ λογοτεχνία - «6 669609 τῆς ἐλευθερίας καί τῆς
ἐθνικοφροσύνης Ρήγας Φεραῖοςέ». Στήν
πραγματικότητα δέν ἐδωσε τά συμπεράσματα τών ὅποιων συζητήσεων ἐγιναν
016 διήμερο πού προηγήθηκε - ὅπως τυπικά τουλάχιστον όφειλε νά κάμει, ἀλλά
ύμνολόγησε πληχτικά τόν κ. Καραμανλῆ
τοῦ ὁποίου τόν λόγο ἐπανέλαὸε.
H ΕΜΦΑΝΙΣΗ αύτή τοῦ κ. Ἀὅέρωφ ἴσως νά ἀποδειχτεῐ οημαδιακῆ
γιά τήν κοινοὸουλευτική - τουλάχι010 — πορεία του. Ἐγκαταλείποντας
τήν γνώριμῆ του φρασεολογία καί λέγοντας τά ἀντίθετα ἀπό ὅσα ἐλεγε
πρίν λίγες μέρες ἀκόμα (φάκελλοι,
νομιμοποίηση τοῦ ΚΚΕ κλπ) ἀπογοήτευσε τούς φίλους του πού δέν φαίνεται ὅτι θά χωνέψουν εὔκολα τήν 13110ταγή του καί τῆν νέα χαμαιλεοντική
του μεταμόρφωση.

Ὁ «Ἐλεύθερος Κόσμος» μετέδωσε κι’
ὅλας τό «μήνυμα». Στὸ ἀρθρο 1011 —
Τρίτη 8 Μαΐου - γράφει;
«κατ’ ἀρχήν προέόη ἡ κυόέρνησις είς
τήν νομιμοποίησεν τοῦ ΚΚΕ, παρόλον 611
ἐγνώριζεν ὅτι ἀντετίθετο εἰς τοῦτο ἡ συντριπτική πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ
- ὅπως ἐτόνισε, προσφάτως, είς τήν Βουλὴν, 6 ἐκπρόσωπός της, ὁ ὑπουργός ἐθνικῆς ἀμύνης κ. Εὐ. Ἀόέρωφ. Ἑξάλλου ἡ
ἐντύπωστς τοῦ κ. Καραμανλῆ ὅτι θά κα6159111115 τήν Νέα Δημοκρατία ὡς...
προοὸευτικό κόμμα, χάρις εἰς τήν νομίμοποίησιν τοῦ ΚΚΕ, ὁέν ἀποκαλύπτει τόν
0060961010 λόγο τῆς ἐνεργείας, περί τοῦ
ὁποίου ἔγραψε, πάλιν 6 κ. Ἀὅέρωφ, τήν
9ην Ἀπριλίου ἐνεστῶτος ἔτους εἰς τήν
’Βραὸυνήν’».

ΑΛΛΑ συνέδησαν καί ἀλλα. cH «διεύρυνοη» πέρασε. T6 σώμα τών συνέδρων
δέχτηκε τήν ἐνσωμάτωση τών «διευρυνσιών» καί συνεργάστηκε μαζί τους. ‘H
ύπόθεση αὐτῆ ξεκαθαρίστηκε 016 συνέδριο τῆς Χαλκιδικῆς, ὅπως τό ἐπεσῆμανε κιόλας 6 1131109. Οἱ «εύρωπαϊστές»
ὅμως κέρδισαν καί σέ μιάν ἀλλη ἀναμέἜρησηῑ
ΑΝΤΙΘΕΤΑ ἀπό ὅσα ἔγραψαν 6
((ΕΛΕΥΘΙΞΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» καί 16 συγκρότημα Μπότοη, στίς ἐκλογές τῆς ΔΕ.
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ὅγῆκαν κυρίως ὅσοι ὑπέδειξε ἡ γραμμή
Καραμανλῆ, καί, ἴσως χάρη σαύτήν καί
ἀνθρώπους τοῦ ύπουργοῦ Ἐθνικῆς
Ἀμύνης, 6 11. Κ. Σαφαρίκας, τελευταῖος
στῆ σειρά-ἐπιτυχίας.
Γ IA THN ἐκλογή τῆς ΔΕ. δόθηκε
πραγματικὴ μάχη καί μέ τόση ζωηρότητα, ὅση ὅέόαια δέν ὑπῆρξε στῆν i650λογικῆ μάχη. ‘H μάχη κερδίθηκε ύπέρ
τών γενικῶν γραμματέων τών 1311:0119γείων (πού όέόαια συγκέντρωσαν τή γενικὴ συμπάθεια μέ τίς θέσεις-κλειδιά
πού κρατοῦν), ὑπέρ τῶν «διευρυνσιών»
καί τών νεώτερων σέ ἡλικία στελεχών. Ἡ
καλά πληροφορημένη «Βραδυνή» σχολίασε (Τρίτη 6 Μαΐου);
«ΑΛΛΑ γενικό, 16 ἀποτέλεσμα τῶν ἐκ·
λογών τῆς Ν.Δ., ,ὑπῆρξε ἕνα ἀπό 16 πιό
θετικά στοιχεῖα τοῦ Συνεὸρίου.
Ὄχι μόνο γιατί καταποντίσθηκαν 16
παλαιά καί ἡλικιωμένα μέλη, πού ἀποτελοῦσαν τό ξεπερασμένο κομματικό κατεοτημένο. Ἀλλά γιατί 16 ἐννέα ὁέκατα τοῦ
ἐκλεγέντος Συμὸουλίου, εἶναι νέοι ἄνθρωποι, προοὸευτικά στοιχεῖα καί κυρίως,
ἀνήκουν μόνο 016 κόμμα, χωρίς ἐπηρεασμούς ἀπό διάφορα κομματικὰ «τζάκια».
Καί συνεχίζει μέ προσωπικές ἀναφο-

ρές καί ἐπαίνους.
NA ΣΗΜΑΙΝΕΙ ἀραγε κάτι ἡ σύ010011 τῆς νέας ΔΕ. τοῦ κόμματος; Ἡ
ἐμπειρία τοῦ παρελθόντος δέν ἐπιφυλάσσει αἰσιόδοξες προοπτικές γιά τίς
ἀρμοδιότητες τῆς ΔΕ. Ἡ πρώτη ΔΕ.
τῆς Ν.Δ. δέν συνῆλθε ποτέ. Καί ἡ δεύτερη εἶχε συνέλθει 2-3 φορές παραστεῑ
άπλώς στῆν ἐκφώνηση λόγου ἀπό τόν
ἀρχηγό τοῦ κόμματος καί νά όγάλει
άναμνηστικές φωτογραφίες μαζί 1011.
AAAA καί καταστατικά οἱ ούσιαστικές ἀρμοδιότητες συγκεντρώνονται 0161
χέρια τοῦ προέδρου. “Ἡ Δ.ΙΞ. δέν φαίνεται νά παίζει ἀλλο ἀπό διακοσμητικό
ρόλο, ὅπως ἄλλωστε ἁρμόζει σ’ ἐνα
κόμμα ἀρχηγικό. Ἀλλά εἶναι αύτό τό
πρόὸλημα γιά τῆ Ν.Δ.;
«ΠΟΡΕΥΕΣΘΕ καί διδάξατέ ἔθνη καί
λαούς» παρότρυνε τούς συνέδρους 6
γνωρίζων καί τάς γραφάς ύπουργός τών
Οἰκονομικών. Στή Χαλκιδικῆ ἐμαθαν
καί ἀκοῦσαν πολλά οἱ σύνεδροι. Τονώθηκαν μέ αἰσιοδοξία καί ἐξοπλίστηκαν
μέ ἐπιχειρήματα πειστικά - σύμφωνα
πάντα μέ τούς ἡγέτες τῆς Ν.Δ. ’Όμως 6
πληθωρισμός καλπάζει, τό ἐνεργειακό
πρόὸλημα σφίγγει, τίθεται ἐνα τέλος στά
«σκανδαλώδη προνόμια τών άγροτών»,
ἐξαντλῆθηκαν τά περιθώρια γιά ὅελτίωση τοῦ όιοτικοῦ ἐπιπέδου τών ἐργαζομένων, τά οἰκιστικά προὸλῆματα χρονίζουν καί ἡ ποιότητα τῆς ζωῆς 1311060θμίζεται. Εἶναι δύσκολο νά φανταστεῐ
κανείς πόσο θό, όοηθῆσουν τά φραστικά
ἐπιχειρήματα γιά τήν ἀποτροπή 1013
δυσμενοῦς κλίματος πού περιόάλλει 16
κόμμα τοῦ κ. Καραμανλῆ. .
ΒΕΒΑΙΑ χρειάζεται ἱκανότητα προσαρμογῆς, ύπομονή καί μεγάλη φαντασία
- ὅπως θά ἔλεγε 6 11. ’A65901cp.

σματα; x.r.n.
ΑΛΛΑ πόσοι ἐχουν αύτά τά χαρί-

Ποιοὺς ὺποστῆριξεΔ
ὁ κ. Καραμανλῆς

ΟΠΩΣ έχει κι ὅλας γραφτεῐ στόν τύπο,
στίς ἐκλογές γιά τήν ἀνάδειξη τῆς νέας
Διοικούσας Ἐπιτροπῆς τῆς Ν.Δ. πού ἐγιναν 01:6 Συνέδριο τῆς Χαλκιδικῆς, ’ὑπῆρξε
γραμμή τῆς ἡγεσίας τῆς Ν.Δ. - ἐννοοῦμε
φυσικά τοῦ κ. Καραμανλῆ - γιά τήν 13110στῆριξη συγκεκριμένων ύποψηφίων, κυρίως προσώπων τῆς «διεύρυνσης» καί
νέων στελεχών.
ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ τοῦ ἀρχηγοῦ «έὸγαλε
στόν ἀέρα» 6 ύπουργός Προεδρίας κ.
Στεφανόπουλος, 6 ὁποῖος λίγο πρίν ἀπό
τήν ψηφοφορία «ἐπιασε» ὅλους τούς ἡγετικούς κομματικούς παράγοντες καί τούς
«κοινοποίηοε τήν ἀπόφαση τοῦ ἀρχηγοῦ»
μέ τήν ὑπενθύμιση ὅτι «ἀποτελεῖ ἐντολή».
ΑΠΟ ΤΟΥΣ 20 πού ῦποστήριξε ἡ
«γραμμή τοῦ ἀρχηγοῦ» ὅγῆκαν ὅλοι. Στόν
πίνακα πού ἀκολουθεῖ οἱ ἀριθμοί στῆν
παρένθεση δείχνουν, 6 μέν πρώτος τῆ
σειρά ἐπιτυχίας καί 6 651315909 τίς ψήφους. ‘O κ. Ἰωάννης Βαρδάκος, ἄν καί
διευρυνσίας, δέν ύποστηρίχτηκε καί δέν
ἐξελέγη.

Ο ‘O κ. Μητσοτάκης πριμοδότησε μέ
ἐμφαση τόν Γ. Στεφανάκη καί τόν πατριώτη του Δ. Σπυριδάκη (6 ὁποῖος δέν
ἐξελέγη).

0 'O κ. Χρ. Στράτος ύποστήριξε τόν
ἀδελφό του Φαίδωνα Στράτο καί
Ο 6 11. Κεφαλογιάννης τόν Ἰωάν. Ἀγγελιδάκη ό ὁποῖος ἐξελέγη 3709 στῆ σειρά
μέ 175 ψήφους.

Ν.Δ., στό τελευταῖα του τεῦχος, δημοσιεύει μιό συλλογὴ αρθρων με τῑτλο καί θὲμα - τόν ασυντηρητικό φιλελευθερισμὸ». Ἐκεῖ ἐπιχειρεῖται να ἀποσαφηνιστεῑ τό περιεχόμενα τῆς νεοδεξιαο,
, Ιδεολογίαο, ἀλλα, πρέπει v6 όμολογηθεῑ,
’ἰέότιᾱὸ -ὃρος «ριζοσπαστικός φιλελεύθερισμόςιφ πού ἐπέλεξε ἕνας ἱκανὸς πολι111160, ὅπως εἶναι χωρίς ἀμφιθολία 6 κ.
Καραμανλῆς, ἔχει -πιό έλκυατικῆ ἀπήχηση ἀπό ἐκεῖνον ποὺ ol «ὀργανικοὶ του
διανοούμενοι» μπόρεσαν v6 σκεφθοῡν.

ΣΚΟΤΙΣΗ ΑΠΟ TON ΤΥΠΟ
ΟΠΩΣ σημειώσαμε καί στῆν ἀρχῆ αύτοῡ τοῦ σημειὼματος, ό,τι ἔχει 6111500 310λιτικό ἓνδιαφέρον δέν εἶναι οἱ ἰδεολογικοί προόληματισμοί στῆ Ν.Δ., ἀλλὰ ἡ
ῆττα 1013 κ. Ἀόέρωφ στό συνέδρια τῆς
Χαλκιδικῆς. Ἀπό τίς παραμονές ἀκόμα
τοῦ συνεδρίου ὑπῆρχε ἡ διάχυτη ἐντύπωση - πού ὑποδαυλιζόταν μέ σκόπιμες
διαδόσεις —- ὅτι τό κλείσιμο 1013 συνεδρίου ἀπό τόν κ. Ἀόέρωφ θά ἧταν ῆ
έπιόεόαίωση μιάς σκλῆρυνσης στῆ
γραμμῆ τοῦ κόματος καί συγχρόνως τό
χρίσμα - έστω έμμεσα - 1013 _‘Y3101J0yo13

Ἀμύνης, σόιν διάδοχου 1013 κ. Καραμανλῆ.
ΣΤΗΝ ὀθόνη προὸόιλλονταν κι’
ὅλας καθαρὴ ῆ εἰκόναῑ Ὁ κ. Ἀὅέρωφ
διακόπτεται ἀπό θύελλα χειροκροτημάτων στίς ὑψιπετεῐς γνὼριμες ἀντικομμουνιστικές του κορῶνες. T6
προηγούμενα 1013 προσυνεδρίου ἀποτελοῦσε στοιχεῐο γιά μιόι ἀσφαλῆ
πρόὸλεψη.
O ΝΗΦΑΛΙΟΣ τόνος 1013 κ. Καραμανλῆ κατὰ τόν έναρκτῆριο λόγο, δέν
ἀφησε ὅέὸαια πολλόι περιθώρια γιό τίς
εἰκασίες αύτές πού έπιτόιθηκαν πάντως
κατόι τό ἑπόμενο 24ωρο καί πού έλεγαν
ὅτι τό «κλείσιμο» 1013 κ. Ἀόέρωφ θόι
«διορθώσει» τῆν εἰκόνα. ’Ἁλλωστε τά
χειροκροτῆματα στῆν ἀποστροφή 1013 κ.
Καραμανλῆ γιά «τόν κομμουνισμό πού
καταργεῐ τή δημοκρατία» ἦταν μιά σαφῆς ἓνδειξη για τίς διαθέσεις καί τῶν
ὀπαδῶν. ‘H ἓνταση τῶν χειροκροτημόιτων, ἡ διόιρκεια καί ἡ συχνότητα - κοντολογῆς τό μέ κλίμακα ὅόιρους εἰς γραμμάρια ζύγισμόι τους - ἀποτέλεσε καί τό
κριτήρια γιά τῆ στάθμιση καί τῶν πολι-

Οἱ. «έσωτερικές έκ-λογές» τῆς Ν.Δ.
Δεῖγμα τοῦ τρόπου, τῶν διαδικασιῶν,
ἀλλά καί 1013 χαρακτῆρα τῶν ,((ἑσωτερικῶν
έκλσγῶν» τῆς Ν.Δ. μέ τίς ὁποῐες·ἒγινε ἡ
ἀνάδειξη τῶν ἀντιπροσώπων στό Συνέδριο τῆς Ν.Δ., ἀποτελεῖ τό ἀρθρο τῆς
ἑὸδομαδιαίας ἐφημερίδας τῆς, Ζακύνθου
«ΔΡΑΣΙΣ» πού δημοσιεύθηκε στίς

Μέ τόν τίτλο «Ἀνάλυση- τῶν έκλογῶν
ἀνάδειξης Τοπικῆς Νομαρχιακῆς Ἐπιτροπῆς «Νέας Δημοκρατίας» τό ἀρθρο
δείχνει καθαρὰ τῆν- παρέμὸαση- τῶν τοπικῶν κομματαρχῶν -— στῆν περίπτωση- τῆς
Ζακύνθου 1013 ὅουλευτῆ Ν. Μάργαρη γιά τῆ διατῆρηση καί διασφάλιση 1013
κομματικοῡ τους-φέουδου. Ποιός μᾶς 65601631151. ὃτι ἀνάλογα δέν σημειώθηκαν. καί
σέ ἀλλες περιοχέςς, Καί ἀν πάντως δέν
_ ἀποτελεῖ τῆν τυπικῆ περίπτωση, εἶναι
“ ὁπωσδήποτε χαρακτηριστικό ,τῆς δημοκρατικότῆτας 1013 ,κόμματος τοῦ κ. Καραμανλῆῑ
-ὲέ.;.. ιΣτίς ἐκλὸγές. αὐτές-’ῑέλαὸον μέρος,
ὅσοι εἶχαν ἐγγραφεῑ σάν μέλη, 1:013 Κόμματος, μέ αἴτησή τους, πού κρίθήκε ἀπό τή
ὁιορισμένη, προσωρινή, τοπική, Νομαρ.χιακή Ἐπιτροπή · τῆς ,’Νέας Δημοκρατίας’
μέ ·ὅουλευτική ὑπόδειξη 3101’- καθοὸήγηση.

ψήφους τῶν ἐγγεγραμμένων μελῶν.
Ἀπ’- ἀὐτούς οἱ περισσότεροι ἀνῆκαν οτό
οτενό προσωπικό- περιὸᾶλλον τοῦ κ. Βουλευτή καί μερικοί ἀναμίχθηκαν ἐνεργά
οτίςτελευταῑες ἐκλογές ὑπέρ τῆς «Ἐθνι311791700610519»!!! Ἀπό ὅλους τούς ὑποψήφιους οἱ ἑννιά
πρῶτοι ἀπάρτισαν τήν τοπική αἱρετή Νομαρχιακή Ἐπιτροπή τῆς «Ν. Δημοκρατίας» καί οἱ ἴδιοι έκλεξαν τό Προεὸρεῑο,
ἀφοῦ οἱ ὁύο πρωτεύσαντες τοῦ 11317010155}.τίου - μέ ὅουλευτική εἰσήγηση - «ἀποκεφαλὶσθηκαν», ένῶ ὁ ἕνας εἶναι ἑκλεκτό
κοινωνικό μέλλος καί ἐπιστήμονας καί ὁ
ἕτερος ἔντιμος, ἀγωνιστής καί Πρόεὸρος
τῆς Κοινότητας πού ὅγάζει τά καλύτερα
ἐκλογικά ἀποτελέσματα.

Ὁλοσχερής δέ ήτο ή ἀποτυχία τῶν
ὑποψηφίων 1013 στενοῦ ὅσυλευτικοῦ περιὅάλλοντος.
- Ἡ προσωρινή Νομαρχιακή Ἐπιτροπή ἀπέπεμψε αἰτήσεις ἐγγραφῆς πραγματικῶν καί ἐντιῙαων Καραμανλικῶν, μέ
ἐπιστολές, πού ὑπόγραψαν ὅψιμοι —— ἀπό
16 I974 — Καραμανλικοί. F1011’;

— Οἱ δύο πρωτεύσαντες 1013 ψηφοὸελτίου - ὁυναμικοί καί ἐκλεκτοί κομματικοί
ἀγωνιστές - παραγκωνίσθηκαν. F1011,-

Στούς ὁιαγραφέντες, ἢ κατά τή 601311513τική ρήση ’ἀποκεφαλισθέντεζ κοινοποιῆβηκε-έγγραφο- πού ἀνέφερε τούς λόγους (,·)
’ἀποπομπής τους· ἀπό τό κόμμα, ἄν καί
πολλοί ἀπ’ αὐτούς 0’ ὅλες τίς ἐκλογές ,ἀπό

— Ἔγιναν ὁεκτές αἰτήσεις ἐγγραφῆς
ἀτόμων ἔντονης ἀνάμιξης στῆν «Ἐθνική
Παράταξη» καί μάλιστα ὑποδείχθηκαν
γιά ὑποψήφιοι, ένῶ πραγματικοί K000μανλικοί ἀγωνιστές ἀποπέμφθηκαν. Γ ιατί,·

τό 1974 ἕως τό 1977 ὑποστήριξαν τήν
«Νέαν Δημοκρατία» καί τόν ἴὸιο τόν κ.
Μάργαρη μέ ὁυναμικούς ἀγῶνες καί εἰὁικά τό 1977 μέ τιτάνια προσπάθεια ἐξ·

- Τό Πολιτικό Γραφεῑο 1013 Κόμματος
συστεγάζεται μέ τό προοωπικό Πολιτικό
Γραφεῑο τοῦ κ. Μάργαρη.. 'H νέα Ἑπιτροπή ὁέν 1013 ὑπενθύμισε, ὅτι πρέπει γιά γνωστούς λόγους - νά γίνει διαχωρισμός. Γ ιατί,·
- Οἱ ᾁπό πάνω εἶναι γνῶστες τῶν ἀτα-

ουὸετέρωσις τοῦ ὑποψήφιου τῆς 11 Ἐθνικής Παράταξης», ὅταν οἱ σημερινοί πού
τόν περιὸάλλουν - κατά κυριολεξία - τόν
«ἔσφαξαν».

Στό ψηφοὸέλτιο συμμετεῐχαν - μέ 6011—
λευτική παρότρυνση - 17 ἔντιμοι καί 00ὅαροί Ζακυνθινοί - τούς γνωρίζουμε
ὅλους προσωπικά - ὁιεκὸικώντας τούς

’σθαλιῶν καί τῶν ὅουλευτικῶν 1510165311—
σμῶν. Ὅμως ἀδρανοῦν καί ὁέν ἱκανοποιοῦν τό κομματικό αἴτημα γιά έξήγηση
τῶν ὅουλευτικῶν πράξεων 3101’ ἐνεργειῶν.
Γ ιατί,·

τικῶν έπιλογῶν τῆς NA. 016 0531001611;
τῶν περισσότερων ἐφημερίδων τῆς ἑπομένης (Κυριακῆ 6/5).
ME TO ὕφος καί τόν τόνο 0061.510316—
γων, μερικοί δημοσιογράφοι διατύπωσαν
τῆν ἀποψη μιᾶς (στροφῆς στόι δεξιόι) καί
(μιᾶς σκλῆρυνσης). Φυσικό συμπέρασμα;
ὁ κ. Ἀόέρωφ κερδίζει πόντους.
ΤΗΝ ΙΔΙΑ μέρα, ἡ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
πρόόαλλε τίτλους γιὰ AAAAFH καί
«στροφῆ πρός τό κέν-τρο». Καί ἡ κ. cE.
Βλόιχου σ’ ἕνα μακροσκελές χρονογραφημόι της γιά τῆν κ. Θότσερ μᾶς έπειθε
γιά τίς προφητικές ἱκανότητές της για να
καταλήξει ἀναπόντεχα ἀπό τῆν Ντάουνινγκ Στρῆτ στόι περιγιόιλια τῆς Χαλκιδικ ς;
η «Αὐτά γιά τό πρόσωπο τῆς ἡμέρας καί
τῆς χρονιᾶς, τήν «ἀχτύπητη» κυρία Πρωθυπουργό Θάτσερ.
Ἀλλά γιὰ νά μήν σταματήσουμε σέ ξένους πολιτικούς ὁρίζοντες, γιατί νά μήν
προσφέρουμε 311’ ἕνα ὁικό μας προγνωΟΤίκΟ,“
Ὄχι γιά σήμερα, ἥ αὔριο.
Ἀλλά ζωή νά ἔχει ὁ κ. F εώργιος P611λης, κι αὐτός ἀναπόφευκτα θά ξυπνήσει
μιά μέρα πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος...
Θὰ μέ Θυμηθῆτε...»

Τό ὃέλος ἦξερε ποῦ στόχευε...”
ΤΗΝ ἴδια στιγμῆ ὁ κ. Καραμανλῆς,
ἀλλόι καί οἱ σύμὸουλοί του έξέφρασαν
συγκρατημένη ὀργῆ καί ἀπορία γιόι τό
εἶδος τῆς ἑρμηνείας πού έδωσαν μερικοί
δημοσισγρόιφοι - σέ ἀπευθείας μέ αύτούς έπαφές - γιά ὅσα συνέόαιναν στό
συνέδριο τῆς Χαλκιδικῆς. "0001 ἐξέφρασαν ῆ παρασύρθηκαν ἀπό τίς ἀπόψεις
καί τίς έρμηνεῐες τῶν τσαρουχιστῶν
ἀνακαλοῦνταν στῆν τόιξη. Καί συγχρόνως, ὁ κ. Ἀόέρωφ κλῆθηκε ἀπό τόν
πρόεδρό του πού 1013 ἀπαίτησε νόι ἀλλάξει τό κείμενα 1013 λόγου του τῆς ἑπομένης. Λακωνικά έδωσε τῆν εἷδηση ἡ
«ΠΡΩΙΝΙ-Ι» τῆν Τρίτη 8/5 καί τό
«BHMA» τῆς 915 δημοσίευσε ἐκτεταμένο 0500016: γιόι τό σχετικό παρασκήνιο. Ἐτσι παρασταθῆκαμε μάρτυρες μιᾶς
σκηνικῆς παρουσίας 1013 κ. Ἀόέρωφ μακριόι ἀπό τόι προόλεπόμενα.
TA XEIPOKPOTHMATA ἦταν λιγότερα καί ἀπό ἐκεῖνα, ἀκόμα, 1013 κ. Μητσοτόικη - αύτά γιά ὅσους ἀναγνῶστες
μας ένδιαφέρονται γιὰ πλάστιγγες -. Ὁ
κ. Ἀὅέρωφ ξέχασε τῆ λέξη «Κομμουνισμός» καί ἀνέφερε κόιτι περί μαρξισμοῦ,
έκφώνησε κόπου 25 φορές τῆ λέξη
« ἀρχηγ ό ς μας >> (καί πάλι γιά ὅσους
ζυγίζουν λόγια καί χειροκροτῆματα)
ἔκανε παρεκόόισεις ἀπό τό κείμενό του,
ἀλλόι γιά νόι δώσει σαφέστερα τόν τόνο
τῆς προοδευτικότητας. Χαρακτηριστικόι,
ὅταν χειροκροτῆθηκε στῆν ἀποστροφή
61L: «στήν ΝΛ. δέν ὑπάρχουν οὔτε ὄε5105, οὔτε ἀριστεροί, ἀλλά μόνον Ἓλληνες οἱ ὁποῖοι πιστεύουν στίς ἑθνικές
ἀλλά ταυτόχρονα καί στίς προοὸευτικές
ἀρχές 1013 κόμματός μας», συμπλῆρωσε
στρεφόμενος πρός τόν ἀρχηγό του;
«Τονίζω, 21900051311315;I γιατί ή φράση
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ΠΑ.ΣΟ.Κ.; Ἀπ’ τίς τρεῖς στή μία στρατηγική
ΔΗΜΟΣ IE YTHKAN οτά τελευταία τεύχη τοῦ ANTI δύο ἄρθρα σχετικά μέ τή στρατηγική τού ΠΑΣΟΚ. Στεο πρῶτο ό K. Ἑπιτροπάκης - πού ύποθεετουμε πῶς θέλησε νά ὑπογράψει μέ φόντο την
K. Ἐπιτροπὴ - ούσιαστικό Παρουσιάζει την ἑξῆς ἀποψη· 'Ev ὄψει τῆς ἀνάληψης τῆς ἐξουσίας ἀπό
τό ΠΑΣΟΚ, Πρέπει μέσα ἀπό όρισμένες διαδικασίες (συνέδριο, ἀναστελεχώσεις ὀργάνων, δημοσιεύσεις κλπ.) νά Προωθηθούν καί πρσθληθούν οἱ Προσωπικότητες τού ΠΑΣΟΚ καί σί ἀντίστοιχες
ἀπόψεις καί προγράμματα, πού θά κσθιστοῦσαν θιώσιμη τήν Κυθεερνηση του.
ΣΤΟ δεύτερο ἀρθρο ό Μ. Νικολινάκος προτείνει μιά στρατηγική πού περιλαθσίνει τόν ἐκδημοκρατισμό τοῦ ἀστικοῦ κρότους ἀπ’ την Κυθέρνηση τού ΠΑΣΟΚ σέ Πρώτη φάση, όρισμένες θεομικές ἀλλαγές, καθώς καί δομικές σέ μερικούς θασικούς τομεῖς - ταυτόχρονα άκίνδυνες γιά τη
«δημοκρατία» - σέ δεύτερη φάση, καί τέλος τη σσσιαλιστικη όλοκλήρωση κάτω ἀπό συνθῆκες
παγιωμένης «δημοκρατίας».
ΣΤΟ κείμενο πού ἀκολουθεῖ γίνεται μιά συνοπτικη προσωπικη Παρσυσίαση καί ἀξιολόγηση
τριῶν στρατηγικῶν Πού άντιπροτείνονται στό ἐσωτερικό τού ΠΑΣΟΚ, καθώς καί τῶν ἀντίστοιχων
Πολιτικῶν τάσεων καί κοινωνικῶν έρεισμάτων τους. Γίνεται ἀκόμα ἀναφορά σέ μερικούς όρους
ἀνάπτυξης τῆς τρίτης ἀπ’ αύτές.

τοῦ Α. Ζερθοῠὲ
ΤΗΝ κοινωνικὴ θάση τοῦ ΠΑΣΟΙ( ἀποτελοῦν σύμφωνα μέ τῆ διακῆρυξή του, ἀλλά καί γιά τῆ γνώμη μας, όλες ol μή προνομιοῦχες
τάξεις καί στρώματα τῆς χώρας μσς. ἈΠ’ αύτῆ τήν ἀποψη, τό ΠΑΣΟΚ διεκδικεῑ τούς ’ίδιους ἀκριθῶς χώρους μέ τ’ ἀλλα κόμματα τῆς
Ἀριστεράς, σέ τρόπο πού τό ζήτημα τῆς συγκριτικῆς ἐπιρροῆς του
0' αύτούς, δέν ἀφορά διαφοροποιήσεις τών συμφερόντων τους,
ἀλλά ὑποτελεῖ ζήτημα ύποκειμενικῶν δυνατοτῆτων ἐπέμθασης α’
αύτούς τούς χώρους, ὅπως καθαρίζονται ἀπΙ τά προθλῆματά τους,
τά θιώματά τους καί τό δοσμένο κάθε φορά ἐπίπεδα συνειδητότητας τους.
FIA τῆ μεγάλη πλειοψηφία τῶν ὀπαδῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἀλλά καί τῶν
όσων σχετικά άμεσα θά καταστοῦν ὀπαδοί του, τό ΠΑΣΟΚ ἐκφράζει μιά συγκεκριμένη δυνατότητα «ἀλλαγῆς», ἀπό Πολλοῦ 1106061μενης. Σχετικά λειτουργοῦν ἀνάμεσα στούς πολυπληθεῑς ὑποψήφιους όπαδούς άνασχέσεις τοῦ τύπου «σταθερότητα ἀντί γιά
περιπέτειαι» πού ἀναφέρονται κύρια σέ ἐξωτερικούς κινδύνους
(ἐπεμθάσεις) καί ἐλάχιστα στόν «κίνδυνο τῶν τάνκς» μιάς καί ό
«εἰρηνικός δρόμος» τοῦ «Ἀντρέα» έχει πείσει ένα Λαό Πού δέν
διαπιστώνει καί μεγάλες διαφορές ἀνάμεσα στῆν ἐφταετία καί τήν
κατόπινή πενταετία. "000v ἀφορά τῆν κατανόηση τοῦ χαρακτῆρα,
τοῦ θάθους, καί τῆς έκτασης τῆς «Ἀλλαγῆς», συμφωνοῦμε τόσο
μέ τόν K. Ἐπιτρσπάκη (ἀντιδεξιά άλλαγῆ) όσο καί μέ τόν Μ. Νικολινάκο (ἀντίδραση στῆ δεξιά - ἐλπίδα). Αύτό σημαίνει πώς τώρα,
μακριά ἀπό όρατά διλήμματα, ό κοινωνικός χῶρος τοῦ ΠΑΣΟΚ θά
μποροῦσε, νά στηρίξει πολύ διαφορετικές κυρίαρχες φυσιογνωμίες
στό ΠΑΣΟΚ καί έτσι σάν διαμορφωτικός παράγοντας τῆς φυσιογνωμίας του παρουσιάζει μεγάλη ἐλαστικότητα. Ἀποκτοῦν ἑπομένως μεγαλύτερη θαρύτητα άλλοι παράγοντες ἀπ’ τούς όποίους ό
κυριότερος εἶναι ῆ κοινωνικὴ καί πολιτικῆ σύνθεση τοῦ όργανωμένσυ ΠΑΣΟΚ.
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ σύνθεση τοῦ όργανωμένου ΠΑΣΟΚ ἀντιπρόσωπεύει τῆν γενικότερη κοινωνικῆ του θάση (ἀγρότες, ἐργάτες, μισθωτοί γενικότερα, μικρομεσαῑοι ἐπιχειρηματίες καί ἐπαγγελματίες, νεολαῑοι). Σχετικά πρέπει νά παρατηρῆσουμε;

Ο Γιά ἀρκετά μεγάλο διάστημα, ἡ ἀναλογία όργανωμένης πρός
κοινωνικὴ θάση τοῦ ΠΑΣΟΚ παραμένει σταθερά χαμηλῆ.
Ο ’Υπάρχει δυσανάλογη ἀντιπροσώπευση τῆς κοινωνικῆς θάσης
στῆν όργάνωση, δηλαδή ύπο-αντιπροσώπευση τῶν ἀγροτών-ἐργατῶν, ύπερ-αντιπροσώπευση τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρηματιών ἐλεύθερων ἐπιστημόνων.
O 'H όργανωμένη θάση τοῦ ΠΑΣΟΚ Παρουσιάζει. ἀνάλογη μέ τῆν
κοινωνικῆ, ἀνοχῆ ἐναλλακτικών κύριων χαρακτηριστικῶν καί ἐπιλογῶν τοῦ φορέα ἀν καί πολύ μικρότερης έκτασης.
O T61 κεντρικά ῆ περιφερειακά όργανα τοῦ ΠΑΣΟΚ στελεχώνονται ύΠερθολικά ἀπό μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες καί ἐπιστῆμονες.
O Ol τελευταῖοι, οτά πλαίσια τῆς όργάνωσης διαφοροποιοῦνται
ώς πρός τά συμφέροντα καί τό ρόλο τους σέ σχέση μ’ αυτούς τοῦ
άντίστοιχου κοινωνικοῦ χώρου, ἀπ’ τό λόγο τῶν άμεσων προοπτικῶν σταδιοδρομίας τους στό μηχανισμό τῆς όργάνωσης r". στῆ
διοίκηση, στῆν ἐξουσία.
AI'IO THN άλλη μεριά οἱ πολιτικές καταθολές τοῦ ΠΑΣΟΚ ἐντοπίζονται στό δημοκρατικά Κίνημα τοῦ Ἀνένδοτου, στόν ἐντονο προθληματισμό μερίδας τῆς παραδοσιακῆς Ἀριστεράς καί στῆν ἀντίσταση τῆς ἐφταετίας στῆν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό. Ἰδιαίτερα
Πρέπει νά ἐπισημανθεῑ ἐδῶ ό ρόλος τοῦ Α. Παπανδρέου. Ὀ γιός18

τοῦ προοδευτικοῦ ἀστικοδημοκράτη πολιτικοῦ, κομιστῆς μιάς
νεανικῆς ἐμπειρίας τοῦ Παραδοσιακοῦ ἀριστεροῦ χώρου, ἀναλυτῆς μιάς πραγματικότητας καί ἱδεολσγίας Πού γνώρισε καλά στῆν
καθηγητική του θητεία στά κέντρα σχεδιασμοῦ της, θασικός συντελεστῆς τόσο τοῦ Ἀνένδοτου. όσο καί τοῦ ἐφτάχρονου άγώνα,
συνέθαλε ἀποφασιστικά στό μετασχηματισμό αύτῶν τῶν καταθολών, στῆν πραγματικότητα τοῦ ΠΑΣΟΚ. "E101 σάν κύημα τῆς κοινωνικῆς του θάσης καί τῆς πολιτικῆς του προϊστορίας, τό ΠΑΣΟΚ
ἐμφανίζει σήμερα μιά συγκεκριμένη πολιτική σύνθεση.
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ πρώτα νά άναφερθοῦμε σέ όρισμένες Πολιτικές
όμάδες καί πρόσωπα, πού συνσλικές ἀντιθέσεις Πρός τό ΠΑΣΟΚ ἡ
συγκυριακά όξυμένες ἐντάσεις δευτερευουσῶν ἀντιθέσεων έχουν
ἤδη θέσει ἐκτός κόμματος. Πρόκειται γιά είσοδιστές Τροτσκιστές,
σοσιαλδημοκρατικές ῆ φιλελεύθερες όμάδες, ἀκόμα καί μαρξιστές. Πρέπει ἀκόμα νά ἀναφέρουμε μιά ἀσῆμάντη πολιτική τάση
τόσο ἀπό ἀπσψη μεγέθους,όσο καί προστιτικών τοῦ ρόλου της,
τούς αύτοατιοκαλούμενους νεομαρξιστές - τριτοκοσμικούς, μέ
θασικά χαρακτῆριστικά τά ύπεραριστερά καί διμετωπικά συνθήματα καί τῆ λικθινταριστική - φιλελεύθερη· πραχτικῆ. Μετά ἀπ’
αύτά.άς σταθοῦμε στίς θασικές πολιτικές μερίδες τοῦ ΠΑΣΟΚ.
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ μεγάλη μερίδα ἀποτελοῦν 0'1 κεντροαριστεροί δημοκράτες. Ἑκφράζονται ἀπ’ τῆ μεγαλύτερη μερίδα τῆς K.O. καί
ἀποτελοῦνται ἀπ’ τό σύνολο τῶν στελεχῶν τών προσωπικών κομματαρχικών μηχανισμῶν, νεότευκτων ῆ κληρονομημένων ἀπΙ τῆν
E.K. Στηρίζονται στίς Πέρα ἀπ’ τῆν όργανωτικῆ ἐμθέλεια τοῦ ΠΑΣΟΚ προθληματιζόμενες μάζες καί οτά λιγότερο συνειδητά όργανωμένα στοιχεῖα, κύρια ἀγρότες καί μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες. ’Ἑντονα ἀντικομμουνιστές, όραματίζονται «τό ΠΑΣΟΚ στῆν
Κυθέρνηση ἀντί γιά τῆ δεξιά» καί τούς ἐαυτούς τους, θασικά στοιχεῖα ἐνός κρατικοῦ μηχανισμοῦ πού 0161 πλαίσια μιάς άστικῆς
«Πρσοδευτικῆς» Πραγματικότητας θά πραγματοποιοῦσε τό «δυνατό» γιά τό Λαό, ἀλλά ἐξω ἀπ’ σύτόν. Ἑσωτερικά στό ΠΑΣΟΚ,
έπιδιώκουν τῆ μετατροπῆ τῆς όργάνωσης σέ θοηθητικό στοιχεῑο
τῶν κομματαρχικῶν μηχανισμών καί τῆν ύποθάθμιση τῶν λειτουργιῶν καί τῆς συνείδησης. Ἀντιμάχσνται τούς μαρξιστές στό ΠΑΣΟΚ καί τῆν «ἐπαναστατημένη» νεολαία ἐνωμένοι, παρά τίς
μεταξύ τους ἀντιθέσεις στούς χώρους κοινῶν διεκδικῆσεων. Ἀναπληρώνσυν ώστόσο τίς μεγάλες άδυναμίες ἐπέμθασης τοῦ ΠΑΣΟΚ
στούς μαζικούς χώρους, [διαίτερα στῆν ἐπαρχία. Ἀκόμα, στῆν
πλειοψηφία τους σέθονται τῆ νομιμότητα τοῦ ΠΑΣΟΚ καί Παρά τίς
πιέσεις τους πρός τόν Παπανδρέου θεωροῦν καταστροφικῆ γι* αύτούς τῆ ρήξη μαζί του. Διμετωπικοί στόν ἐλληνικό πολιτικά χώρο,
τελευταῖα έχουν μερικές φορές ἀντιμετωπίσει τούς μαρξιστές τοῦ
ΠΑΣΟΚ «ἀπό ἀριστερά» γιά λόγους τακτικῆς. Σημειώνουμε ἐπίσης
-τῆν ύποστῆριξη Πρός αύτούς μερίδας τοῦ ἀστικοῦ ἀντιδεξιοῦ τύπου. καί τήν έλλειψη διεθνών διασυνδέσεων.
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ μερίδα ἀποτελοῦν ol σοσιαλδημοκράτες κάθε
ἀπόχρωσης καί ol «ἀταξικοί» τεχνοκράτες. Κύρια ἐπιστήμονες (olκονομολόγοι, νομικοὶ, τεχνικοί, κλπ.) μέ μεγάλη ἀναλογικῆ συμμετοχή στά όργανα τοῦ Κινῆματος, στηρίζονται κύρια στούς ἑαυτούς
τους καί λιγότερο σέ μερικά ἀπ’ τά κατώτερα στελέχη πού ἀναζητοῦν τίς λύσεις τῶν τωρινῶν καί μελλοντικῶν προθλημάτων τοῦ
ΠΑΣΟΚ σέ προσωπικότητες. Προσπαθοῦν παράλληλα νά προσεταιριστσῡν τά μεσαίας συνειδητότητας στοιχεῖα τοῦ όργανωμένου ΠΑΣΟΚ. Πιστεύουν, λιγότερο ἢ περισσότερο ἀπερὶφραστα,

στῆ δυνατατητα αλλαγῆς μέσα αΠα μεταρρυθμίσεις. ΒλέΠουν σαν
Πρῶτο σταδιο τήν κατοχῦρωση τῆς δημοκρατίας στα Πλαίσια τοῦ
αστικοῦ κρατους μέ ταν έκδημοκρατισμα τῶν ἀστικῶν μηχανισμῶν
έξουσίας, δηλαδή θλέΠουν τῆ μετατροΠῆ τοῦ αντιδημοκρατικοῦ “
έξαρτημένου κρατους σέ αστικα δημοκρατικα. Σέ δεῦτερο σταδιο
τοΠοθετοῦν τίς «ακίνδυνες» θεσμικές καί δομικές αλλαγές καί τήν
καταχτηση τοῦ σοσιαλισμοῦ. ἘΠικαλοῦνται ωστασο συχνα τα μαρξισμα καί κατα ΠερίΠτωση ανσμαζουν τα αστικοδημοκρατικα σταδια τους «λαῑκή ἐξουσία». Ἀγνοοῦν ὅμως τα Λαα σαν ένεργητικα
Παραγοντα τῆς Ἀλλαγῆς. Ξεχνοῦν έντελῶς τα θασικα ζήτημα τῆς
ίμΠεριαλιστικῆς έξαρτησης καί αγνοοῦν τα ναημα τοῦ ἘθνικοαΠελευθερωτικοῦ αγῶνα. Σχετικα, Πολλοί αναμεσα,σ’ αῦτοῦς, δέν είναι ένθερμοι ὅΠαδοί τῆς θέσης έναντια στῆν ΙΞΟΚ, έστω καί ὅν
έΠιφανειακα σέθονται τῆ «γραμμή». Στα Πλαίσια τῶν διαδικασιῶν
τοῦ ΠΑΣΟΚ έΠιδιῶκουν καΠοια αργανωτικῆ του Προῶθηση, διαμορφῶνοντας Παραλληλα ὅρους για τήν μέσα αΠ’ αῦτή καταληψη
τῶν μηχανισμῶν ἐξουσίας του. Σ* αῦτα -τα Πλαίσια ζητοῦν συνέδριο, διαδικασίες κλΠ. ἘΠιδιῶκουν Παραλληλα τῆ συγκρατηοη
«τεχνσδομῆς έξουσίας» δηλαδή τήν αργανωση, Προθολή καί έξοΠλισμα μέ Προγραμματα τῶν είδικῶν Ποῦ θα έΠανδρῶσουν έναν
αῦριανα μηχανισμα έξουσίας, ίκανα για μεταρρυθμίσεις. Οί έσωτερικές τους διαφωνίες έξαντλοῦνται οῦσιαστικα σέ διαφορές ταχτικῆς για τοῦς ΠαραΠανω ένδοκομματικοῦς σταχους καί σέ ΠροσωΠικές αντιθέσεις. Μέ τα αλλοθι τῆς «Πολιτικῆς ταχτικῆς» συνεργαζονται στενα μέ τοῦς κεντροαριστεροῦς, ίδιαίτερα στῆ Παλη τους
έναντια στοῦς μαρξιστές «έΠαναστατες τῶν λαγων». Μερικοί διατηροῦν δεσμοῦς μέ τήν εῦρωΠαῑκῆ σοσιαλδημοκρατία καί ίδιαίτερα τα 8.Ρ.[). καί θα ’θελαν να δοῦν στα ΠΑΣΟΚ αναλογα στοιχεῖα
μέ Παραδοσιακή αριστερή θητεία. 'H σχέση τους μέ ταν ῦΠαλοιΠσ
χῶρσ τῆς αριστερας ακολουθεῖ τίς ταχτικές τους αναγκες. Στίς
σχέσεις τους μέ ταν ΠαΠανδρέου αξιοΠοιῶντας τήν Πείρα τῶν διαγραφῶν ἀκολουθοῦν τήν ταχτικῆ τῶν μικρῶν θηματων στα Πλαίσια
μιας αντίθεσης έλεγχαμενης έντασης. ὙΠοστηρίζονται ακαμα αΠα
μερίδα τοῦ Προοδευτικοῦ αστικοῦτῦΠου. 'O θετικας τους ραλος
στα ΠΑΣΟΚ Προοδιορίζεται στήν είδικῆ έΠεξεργασία καί Παροχῆ
στοιχείων τῆς Πολιτικῆς του, στῆν έΠιρροῆ τους σέ σημαντικοῦς
μαζικοῦς χῶρους καί στῆ μερικῆ αξιοΠοίηση τῶν θέσεων τους στα
διοικητικα, έκΠαιδευτικα ῆ Παραγωγικα μηχανισμα.
Η ΤΡΙΤΗ Πολιτική μερίδα τοῦ ΠΑΣΟΚ εἶναι οί μαρξιστές. ἸΞκφραζονται αΠα μερίδα τῆς διαναησης καί έχουν μικρή συμμετοχῆ στα
ὅργανα. Στηρίζονται στα Πια συνειδητα στοιχεῖα τῆς αργανωμένης
θασης καί ίδιαίτερα τῶν αγροτῶν-έργατῶν καί τῆς έργαζαμενης
καί σΠουδαζουσας νεολαίας. Οί μαρξιστές χωρίς να αΠοτελοῦν
αΠαλυτα αμοιογενή ίδεολογική αμαδα κατανοοῦν τίς διαφορετικές
αφετηριακές θέσεις στα Προτσές μιας αναζήτησης Ποῦ ὴ αναγκη
της έχει διαΠιστωθεῑ αΠ’ ὅλους. Τῶν αφετηριακῶν αῦτῶν θέσεων
ΠροῦΠαρχει ἡ θασική καταναηση τῶν αρχῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ καί ἡ διαν
θεση για μαρξιστικές Προσεγγίσεις τῶν Προθληματων. Ἀφοριστικα
έχουν αριοθετηθεῑ σέ καθοριστικα θαθμα αΠέναντι στα διαφορα
μαρξιστικα ρεῦματα τοῦ έλληνικοῦ καί διεθνσῦς χῶρου καί είδικατερα έχουν ξεΠερασει μέ θετικα τραΠο καί καταληξη τα φετιχισμα
τῶν αρετῶν τοῦ Παραδοσιακοῦ αριστεροῦ χῶρου. Δέν έχουν
ῶστασο σέ σημαντικὸ θαθμα καταχτῆσει ζητήματα ταχτικῆς τασο
1αΠέναντι στίς αλλες μερίδες τοῦ ΠΑΣΟΚ, ὅσο καί αΠέναντι σέ
εῦαίσθητους θιωματικα συντηρητικοῦς, μαζικοῦς χῶρους. Εἶναι
ὅμως έΠίσης σημαντικὴ ἡ σχετική Πραοδας τους στήν Πενταετία
τοῦ ΠΑΣΟΚ.
ΣΤΗ στρατηγική τους αντίληψη για τίς ΠροοΠτικές τοῦ Λαϊκοῦ
Κινῆματος ΠροσθλέΠουν στα ΠΑΣΟΚ σαν καθοριστικα φορέα τῆς
αλλαγῆς Ποῦ στῆ θαση μιας Πολιτικῆς καί ένας συσχετισμοῦ έθνικῆς-λαῑκῆς ένατητας, θα ὁδηγήσει στῆν καταχτηση τῆς Ἐθνικῆς
Ἀνεξαρτησίας σαν ΠροῦΠαθεσης για τή Λαῖκή Κυριαρχία, Ποῦ αῦτή
θα τήν έγγυηθεῑ στῆ συνέχεια, ένῶ θα στηρίζει τα σοσιαλιστικα
μετασχηματισμα, σταχο καί τελικὸ έγγυητή τῆς Ὲθνικῆς Ἀνεξαρτησίας καί τῆς Λαῑκῆς Κυριαρχίας.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ στα ΠΑΣΟΚ οί μαρξιστές ῶθοῦν έκεῖνες τίς διαδικασίες Ποῦ τείνουν στή δημιουργία ένας σκιῶδους έθνικοῦ-λαῑκοῦ
κρατους, αντίθετα μέ τοῦς κεντροαριστεροῦς Ποῦ έΠιδιῶκουν μια
σκιῶδη κυθέρνηση καί τοῦς σοσιαλδημοκρατες Ποῦ έΠιδιῶκουν
μια σκιῶδη κρατικῆ τεχνοδομή για μεταρρυθμίσεις. Σ’ αῦτα τό
σταχο ΠροσΠαθοῦν να ῦΠοτασσουν τήν Πολιτική τους για αργανωτικα - ίδεολογικα - διαδικαστικα ζητήματα καί ζητήματα δρασης.
'H Πολιτικῆ αῦτῆ λιγατερο ἡ Περισσατερο συνεΠής καθε φορα,
συγκροῦεται αναγκαστικα μέ τήν Πολιτική τῶν αλλων μερίδων.
Ἀλλα αν τήν Πολιτική αῦτή τῶν μαρξιστῶν καθοδηγοῦν τα θασικα
στοιχεῖα τῆς στρατηγικῆς Ποῦ ΠαραΠανω αναφέραμε, δέν τήν καθοδηγεῖ μια λεΠτομερειακα έΠεξεργασμένη στρατηγική. 'H έλλειψη μιας Πλήρους στρατηγικῆς γενικα για τα ΠΑΣΟΚ εἶναι ἡ αλλη

ὅψη τῆς αντίστσιχης αδυναμίας τῶν μαρξιστῶν στα έσωτερικα μέἊτωΠο. Ἀναφεραμαστε έδῶ θέθαια ὅχι 0' ένα ένδοστρεφες-φατριαστικὸ ζήτημα, αλλα στα ’ίδιο τα ζήτημα τοῦ Κινήματος καί στίς ῦΠοκειμενικές του αναφορές σταν έσωτερικὸ τοῦ ΠΑΣΟΚ, ένῶ οί Πολιτικές μερίδες θα συνυΠαρχουν.
YI'IAPXEI ὅμως αλλη μια θασική αδυναμία αναμεσα στοῦς μαρξιστές. "Av καί ὅΠως αναφέρθηκε δέν ῦΠαρχουν διαΠιστωμένες-κατεστημένες ίδεολογικές διαφορές μεταξῦ τους στίς συνθῆκες τῆς
δρασης. ὴ έλλειψη Πλήρους στρατηγικῆς ὁδηγεῖ σέ μεταξῦ τους
αντιθέσειςΙ ακαμα καί συγκρούσεις. ’ΥΠαρχει αμοιθαία έλλειψη έμΠιστοσῦνης αναμεσα σέ Πολλοῦς αΠ’ αῦτοῦς, Ποῦ τροφσδοτήθηκε
αΠα αΠορτουνιστικές ἠ αριστερίστικες λειτουργίες καί Περιθωριακές αντιθέσεις (ΠροσωΠικές κλΠ.).
ΘΑ ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝ ακαμα, είδική αναφορα 0’ ἕνα συγκεκριμένο
στοιχεῑο τοῦ μαρξιστικοῦ χῶρου τοῦ ΠΑΣΟΚ, ταν A. ΠαΠανδρέου.
'0 A. ΠαΠανδρέου για λόγους ῦΠοκειμενικοῦς καί αντικειμενικοῦς
έχει ΠολλαΠλασιες δυνατατητες ὅσκησης μαρξιστικῆς Πολιτικῆς,
τῆς Πολιτικῆς τοῦ ΠΑΣΟΚ. Στα Πλαίσια αὐτῆς τῆς Πολιτικῆς α A. n.
λειτουργεῑ σαν Πραεδρος ὅλου τοῦ ΠΑΣΟΚ, σαν ὴγέτης ῦΠερανω
ὅλων τῶν Πολιτικῶν μερίδων. Ἔχει ῦΠοστηριχθεῑ Πῶς ὅ Α.Π. εἶναι
«ῦΠερτασικας» καί τοΠοθετεῖται μέ θαση τοῦς συσχετισμοῦς Ποῦ
διαμορφῶνονται στα Παδια του. Πρακειται για λαθος. 'O A.l'|.
Προσαρμαζεται στοῦς συσχετισμοῦς (εἶναι αρχῆ αῦτα για τοῦς
μαρξιστές) αλλα ὅχι Παθητικα «ῦΠερτασικα». ἈΠ’ τῆ Προεδρικὴ
θέση λειτουργεῑ μέσα στοῦς συσχετισμοῦς καί συγκεκριμένα αΠ’
τήν Πλευρα τῶν μαρξιστῶν. Ἡγεμσνεῦει Πανω 0' ὅλες τίς μερίδες
τοῦ ΠΑΣΟΚ για λογαριασμα τῶν μαρξιστῶν. Ἑκφραζει τοῦς σταχους τους, ῶθεῑ στοῦς σταχσυς τους (σταχους τοῦ ΠΑΣΟΚ) μέ
θαση αῦτοῦς τοῦς συσχετισμοῦς Ποῦ μέσα τους λειτουργεῑ καί
συμθαλλει στή διαμαρφωσή τους. ‘H Πολιτικῆ του αῦτή έχει ὅλα τα
θετικα Ποῦ Παρέχουν τα καταχτημένα στοιχεῖα στρατηγικῆς, καί
ὅλες τίς αδυναμίες τῆς έλλειψης Πλήρους στρατηγικῆς τῆς μαρξιοτικῆς μερίδας. Γεννιανται έδῶ αντιθέσεις αναμεσα α’ αῦταν καί 0'
αλλα στοιχεῖα τοῦ μαρξιστικοῦ χῶρου, αντιθέσεις Ποῦ Περιγραψαμε τη φῦση τους. Ἑτοι, Π.χ. ὸ κεντρισμας Ποῦ έχει έΠιδείξει μερικές φορές σχετικα μέ τίς Πολιτικές μερίδες (τίς αναγκαία συνυΠαρκτέες) αφορα αΠλα ταχτικα λαθος καί ὅχι έκφραση «ῦΠερτασισμοῦ». ἈΠα μια αΠοψη τα ιζητήματα αῦτα αφοροῦν Προθλήματα
ένδοεΠικοινωνίας καί έσωτερικῆς λειτουργίας τοῦ μαρξιστικοῦ
χώρου, ὅχι θέθαια σέ ίδιαίτερα αργανωτικα Πλαίσια.
ΣΙἙΝΑ δεμένο μέ τα ΠαραΠανω εἶναι τα ζήτημα τῆς αργανωσης
ὅπως έντασσεται στίς στρατηγικές αντιλήψεις τῶν μαρξιστῶν, καθῶς καί ἡ σχέση τοῦ AIL μέ τήν αργανωση, μια σχέση Πολυσυζητημένη. '0 τελικας ραλος τῆς αργανωσης Προσδιορίζεται σαν θασικας φορέα τῆς λαῑκῆς ἐξουσίας. Μ’ αῦτή τήν έννοια α τωρινας
ραλος τῆς αργανωσης εἶναι τα ὅΠλωμα της στήν κοινωνικὴ θαση
τῆς λα’ίκῆς έξουσίας καί ἡ διαμαρφωση τῶν αντίστσιχων Πολιτικῶν
συσχετισμῶν στα έσωτερικα της, σέ μια διαλεχτική αλληλεξαρτηση
Ποῦ Περιλαθαίνει καί τίς καθε φορα ίεραρχῆσεις καί συγκεκριμένοΠοιήσεις, καθῶς καί τή θετικη αντιμετῶΠιση τῶν γενικατερων
Πολιτικῶν συγκυριῶν.
Η ΤΩΡΙΝΗ κοινωνικοΠολιτική σῦνθεση καί ὅ μαζικας χαρακτῆρας
τῆς αργανωσης Προσδιορίζουν για τοῦς μαρξιστές μερικα στοιχεῖα
σέ σχέση μ’ αῦτη. Ἀρχικα, στήν τωρινή φαση ἠ αργανωση δέν ΠρέΠει να καταστεῑ κυρίαρχος μηχανισμας στα ΠΑΣΟΚ. 'H αργανωση
ΠρέΠει να γίνει κυρίαρχη ὅταν διαμορφῶσει σταθεροῦς κοινωνικοῦς καί Πολιτικοῦς συσχετισμοῦς Ποῦ να έγγυῶνται τα ’ραλο της.Αῦτα θα ΠρέΠει να τα ΠραγματοΠοιεῑ κατω αΠα συνθῆκες μή κυριαρχίας, ένῶ θα τα μΠσρεῖ μέ καταλληλη διαταξη καί λειτουργία
τῶν μαρξιστῶν α’ ὅλα τα έΠίΠεδα.ῈΠίσης, ὴ αργανωση (σαν μαζική)
δέν μΠορεῑ να αντιστοιχεῑ στα «ΠρωτοΠαρο καμμα». Αῦτῆ ἠ θέση
δέν αγνοεῑ τήν αναγκαιατητα τῆς διαλεχτικῆς σχέσης ΠρωτοΠσρίας-μαζῶν. Ἀλλα τήν αντιλαμθανεται Παλι σαν καταλληλη διαταξη
καί δρασηιτῶν μαρξιστῶν μέσα στήν αργανωση καί τα μαζικα χῶρο.
Ὁ ’ίδιος α AIL δέχεται αῦτὴ τῆ διαλεχτική, καί μαλιστα τήν έφαρμαζει σα διαλεχτική ἠγέτη-μαζῶν. AUTO εἶναι θέθαια συνεΠές στα
σχῆμα ΠρωτροΠσρία-μαζες στα μέτρο Ποῦ λειτουργεῑ καί ἡ έσωτερική διαλεχτική αναμεσα στοῦς μαρξιστές, γιατί τατε μανο οί χωριστές δρασεις τῶν μαρξιστῶν (μαζί καί τσῦ A.l'|.) αναγονται στῆν
Ποιατητα «ΠρωτοΠορία», μια Ποιατητα Ποῦ αξιοΠοιεῑ τίς διαφορετικές χωριστές δυνατατητες.
MIA ίκανοΠοιητική τέτοια διαλεχτική, Ποῦ αναγεται τελικα σέ
καταλληλες αργανωτικές έΠιλογές, λειτουργίες, στελεχῶσεις καί
αλλες ΠροσΠαθειες (καί μια αΠ’ αῦτές αΠοτέλεσε ἡ αΠαφαση τῆς
5ης συναδου τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς), εἶναι ΠροῦΠαθεση για τήν
ΠαραΠέρα εΠεξεργασία καί ῦλοΠοίηση τῆς στρατηγικῆς τοῦ ΠΑΣΟΚ. I
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T6 ὅραμα μιᾶς σσσιοιλιστικῆς
καί ἀδέσμευτηςΜεσσγείου...
Λὶγες μόνο μέρες πρίν άπό τήν ἐτοιμαζόμενη Πανηγυρική τελετή
τῆς ὑπογραφῆς στό Ζάππειο, τῆς συμφωνίας γιά τήν ἕνταξη τῆς
χώρας στήν EOK έκπρόσωποι Σοσιαλιστικῶν Κομμάτων ἀπ’ ὅλες
σχεδόν τίς χῶρες τῆς Μεσογεὶου - έξη άπό τίς άντιπροσωπεῖες
66 έκφράζουν τίς ἀπόψεις κ υ 6 ε ρ ν ci) ν τω ν κομμάτων - 66 συνέλθουν στήν Ἀθήνα (15-17 τρέχ.), στά Πλαίσια τῆς Τρὶτης Συνδιάσκεψης τῶν Σοσιαλιστικῶν Κομμάτων τῆς Μεσογεὶου γιά νά συζητήσουν καί νά· Πάρουν ἀποφάσεις πάνω στά Πολιτικὰ, κοινωνικὰ
καί οἰκονομικὰ Προθλὴματα ποὺ σημαδεάουν τό μεσογειακό
χῶρο.
ΔΕΝ πρόκειται 6έ6αια γιά μιά ἀντιπαράΘεση EOK K61 κάποιου 6116 σχηματισμόν
«μεσογειακοῡ μπλόκ». Ὅμως ἀντικειμενικά
φανερώνει τῖς δυά διαφορετικές γραμμές
πλεύσης σέ ό,τι ἀφορά τήν ἀντίληψη μιάς
«έθνικά συμφέρουσας» ἐξωτερικῆς πολιτικῆς ἀνάμεσα στάν πάγια δυτικό δογματισμό τῆς δεξιάς καί 106 δρόμου πού προτεὶνει τό ΠΑΣΟΚ K61 1106 συνίσταται στήν
ἀνάπτυξη διεθνοῡς δραστηριότητας K61
τήν καλλιέργεια σχέσεων μέ τόν Θαλκανικά, τόν νοτιοευρωπαϊκά καί τάν 60660μεσανατολικό χῶρο. Ὁ ’ίδιος 6 A. Παπανδρέου 66 εἶναι 6 Θασικός εἰσηγητής 016
6136v6 6616 συνάντηση.

ΟΤΑΝ πρίν τρῑα χρόνια στῆν Βαρκελώνη σέ
μιά ἠμι-νάμιμη συνάντηση (6 6600Kp6116
δέν εἶχε ἀκόμα ἀποκατασταθεῑ) στά ξενοδοχεῖο «Πριγκήπισσα Σοφία» γινόταν 6
πρώτη συνάντηση ἀντιπροσώπων σοσιαλιστικῶν κομμάτων τῆς Μεσογείου 6 κύκλος
ἦτον ἀρκετά περιορισμένος καί 6 κοινή 13λική διακήρυξη K61 ol στόχοι της εἶχαν
περισσάτερο 16 χαρακτῆρα προσδοκιῶν.
Ἀκριθώς αὐτό εἶχε τονίσει στά λόγο του 6
καθηγητὴς Τιέτρο Γκαλθάν - σήμερα δή·
μαρχος τῆς Μαδρὶτης - ἀντιπροσώπεύοντας τό Λαϊκό Σοσιαλιστικό κόμμα τῆς
Ἱσπανίας. Στὸ διάστημα Πού κύλησε ἀπό
τότε 6 ἀποκατάσταση μιάς κοινῆς γλώσσας
ἀνάμεσα σέ δυνάμεις 1106 παρουσιάζουν
άμολογημένες ὶδεολσγικές διαφορές σημειώθηκε στό έπίπεδο τῆς προάστιισης κοινῶν Πολιτικῶν στόχων μέ ἀναφορά 16 M3σάγειο K61 τήν προσήλωση σέ μιά μαχητική
ἀντιιμπεριαλιστικῆ γραμμή.

ΕΤΣΙ σήμερα, στήν Τρίτη Συνδιάσκεψη τῶν
Σοσιαλιστικῶν Κομμάτων τῆς Μεσογείου 6
συμμετοχή παρουσιάζεται K616 πολύ εὐρύτερη, σάν ἀποτέλεσμα 0166 «έν τῶν γίγνεσθαι» συσπεὶρωσης πολιτικῶν δυνάμεων
τῆς λεγόμενης «φτωχῆς» νότιας Εὐρώπης,
Ὴ συμμετοχή 106 Γαλλικοῡ Σοσιαλιστικόῡ
Κόμματος πού 16 1976 εἶχε σπεύσει νά
καταγγείλει τῆ συνάντηση τῆς Βαρκελώνης, τοῦ Ἐργατικοῡ Σοσιαλιστικού K6006τος τῆς Ἱσπανίας (PSOE) mi ἀκόμα 106
γαλλικοῡ mi ὶταλικοῡ κομμουνιστικοῡ
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κόμματος ένδεικνύει 16 αὐξανόμενα ένδιαφέρον σημαντικῶν Πολιτικῶν δυνάμεων
τῆς Εὐρώπης πρός τήν κατεύθυνση τῆς
ἀποκατάστασης ένός διαλόγου μέ παραμεσάγειες άφρικανικές mi ἀραθομεσανατολικές πολιτικές δυνάμεις μέ άξονα ἀναφορᾱς τά προθλῆματα τῆς μεσογειακῆς λεκάνης.
Ἀναλυτικὰ στῆν Τρὶτη Μεσογειακή Συνδιάσκεψη 66 πάρουν μέρος; ’
Ο ΚΥΠΡΟΣ; T6 Σοσιαλιστικό Κάμμα, ΕΔΙΞΚ
τά ὁποῑο συμμετέχει στάν «Προοδευτικά
Σοσιαλιστικό Ὀργανισμά τῆς Μεσογεὶου»
ἀπό τά πρῶτα του 660616 K61 16 K00006νιστικό κόμμα ΑΚΕΛ πού παὶρνει μέρος γιά
Πρώτη φορά σάν Παρατηρητῆς.
Ο ΙΣΠΑΝΙΑε Τό Ἐργατικό Σοσιαλιστικό
Κάμμα (PSOE) 16 611010 0316 τήν ένοΠοίηοή του μέ τό λαϊκά Σοσιαλιστικό Κάμμα
εἶναι πλῆρες μέλος.

0 I'AAMA: T6 Σοσιαλιστικό Κάμμα (Παρατηρητής). Τό Ἑνωτικό Σοσιαλιστικό Κάμμα
(PSU) K61 16 Κομμουνιστικό Κάμμα (γιά
πρώτη φορά σάν παρατηρητής).
O ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑε 'H «"Evmon TOÜ 'Ep—
γαζόμενου A606» K61 6 «Ἒνωση Γιουγκοσλάθων Κομμουνιστῶν».

Ο ΣΥΡΙΑτ T6 K663pv611K6 «Ἀραθικό Σοσιαλιστικό Κάμμα Μπάαθ». Στήν ἀντιπροσωπεὶα αὐτὴ 66 συμμετέχουν K61 έκπρόσωποι 106 ἱρακινοῡ Μπάαθ 0316 16v_ ένωση
Συρὶας-Ἰράκ.

O MMTA: T6 K063pv611K6 Ἐργατικά
K6006.
Ο AAI'EPIA: T6 K663pv611K6 ’E6v1K06113λευθερωτικά Μέτωπο.

0 ΛΙΒΑΝΟΣε Τό Πρσοδευτικό Σοσιαλιστικό
Κάμμα 106 Τζουμπλάτ καί τό Κομμουνιστικό κόμμα.
0 MBYH: Ἀντιπροσωπεῖα τῆς Λαῑκῆς Συνέλευσης. ’
Ο ΑΙΓΥΠΤΟΣε Ἀντιπροσωπεῖες κομμάτων
τῆς ἀριστερῆς ἀντιπολίτευσης.
O ITAMA: T6 Σοσιαλιστικό K61 16 Κομμου- _
νιστικό Κάμμα.
Θά συμμετάσχουν ἀκόμα 6 Ὀργάνωση γιά
τήν Ἀπελευθέρωση τῆς Παλαιστίνης 1106
ἀποτελεῖ ἱδρυτικά μέλος τοῦ «Προοδευτικού Ὀργανισμαῡ τῆς Μεσογεῑου» K61 ἀντιπροσωπεῑα 106 Μετώπου POLISAHIO.

Ὅ Ἀπό έλληνικῆς πλευράς έκτός ἀπό
τά ΠΑΣΟΚ Πού ἀποτελεῖ μέλος τῆς 06νιμης Γραμματεὶας καί ένα ἀπό 16 δραστήρια μέλη 106 Σοσιαλιστικόῡ Ὀργανισμοῡ τῆς Μεσογεὶου, 66 πάρει μέρος
σάν Παρατηρητὴς τό ΚΚΕ έσωτ. Τό ΚΚΕ
ἀπαντῶντας στήν πράσκληση γιά συμμετοχή δήλωσε 611- 06011601016161 ἀλλά
δέν 66 πάρει μέρος ἀφοῡ συμμετέχει
τό ΚΚΕ έσωτ.
Η ΒΑΣΙΚΗ έκτὶμηση 611 6 Μεσόγειος «έγινε
6 1116 3661066106 χῶρος ἀντιπαράθεσης
τῶν δυά μεγάλων δυνάμεων K61 16 θέατρα
τῆς πιό έπιθετικῆς Πολιτικῆς τῶν HI'IA»
ὁδηγεῖ στήν κατάφαση τῆς ἀναγκαιότητας
τῆς χάραξης καί έπεξεργασὶας μιάς κοινῆς,
συλλογικῆς στρατηγικῆς ἱκανῆς νά Προα0111031 τήν έθνική αὐτονομὶα mi ἀνεξαρτη616 τῶν λαῶν τῆς περιοχῆς, 16 σοσιαλιστική ἀνάπτυξη καινά διασφαλὶζει 16 M3σόγειο σάν πεδὶο εἰρηνικῆς συνεργασὶας
καί εὐημερίας τῶν λαῶν. Στό Πνεῡμα αὐτῆς
τῆς συλλογιστικῆς 6 Συνδιάσκεψη -τῆς
Μάλτας (Ἰούνιος 77) καθάρισε τίς ἀκόλουΘες ὶδεολογικές καί Πολιτικές ἀρχές γιά τή
διαμάρφωση αὐτῆς τῆς στρατηγικῆς;
1. Ἠ έθνική ἀνεξαρτησία τῶν λαῶν τῆς·
Μεσογείου 66 γὶνει συνειδητή μέσα
ἀπό τήν πολιτική, οἰκονομικὴ mi πολιτιοτική συνεργασία, έλεύθερη ἀπό
όποιοδήποτε εἶδος ἀνάμειξης τῶν
ὐπερδυνάμεων 6 τῶν πρακτόρων τους.
2. 'H δημοκρατία εἶναι ἡ μόνη μέθοδος
γιά 16 συνειδητοποίηση τῆς έλευθερὶας
K663 ἀνθρώπου mi τῆν έπὶτευξη τῆς
πολιτικῆς, κοινωνικῆς K61 οἰκονομικῆς
προόδου.
3. 'H έπὶτευξη 106 σοσιαλιστικοῡ μετασχηματισμοῦ.
4. Λογικη άλλαγή 106 6136v06c; οἰκονομικοῡ συστήματος μέ 16v ἀναδιάρΘρωση τῶν ὑπαρχόντων σχέσεων
μεταξύ 106 ἀναπτυσσάμενου «Νότου»
K61 106 ἀναπτυγμένου «Boppâ» μέ
στόχο τήν πλήρη συμμετοχή στῆν
πράοδο καί τήν έξέλιξη δλων τῶν λαῶν,
πράγμα πού 66 ὅδηγήσει 016v 160601]
μιάς νέας, δίκαιης διεθνοῡς οἰκονομικῆς τᾱξης.
5. Πλήρης ὐποστήριξη πρός δλους
τούς ὐπό έκμετάλλευση καί καταπιεσμένους λαούς μέ σκοπό τήν ένίσχυση
106 ἀγώνα τους γιά έθνική ἀπελευθέρωση K61 κυριαρχία.
6. 'H ἀπελευθέρωση τῆς Μεσογείου
ἀπό ὁποιαδήποτε ξένη παρουσία, στάλο
6 στρατιωτική 6606.
OI ΑΡΧΕΣ αὐτές εἶναι 6έ6αιο 611 66 ἀποτελέσουν K61 16 πλαίσια τῆς Τρὶτης M300γειακῆς Συνδιάσκεψης τῆς Ἀθήνας. Εἶναι
έπῑσης 6έ6αιο 61116 60606 γιά «016 M306γειο, ἀδέσμευτη καί σοσιαλιστική» ἀντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες τόσα 6110113103νικές άσο καί άντικειμενικές K61 έχει ἀκόμα
1116 πολλοὺς έχΘρούςΕ... I

K693 Κυριακή

Εξὸρμηση

ΤΗΣ ΚΥΗΑΚΗΣ
ΒΔΟΜΑΔΙΑΠΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΚΗ ΕΦΗΜΕΡὶΔΑ

Τό Συνέδριο τοῦ Μέτςῑ
cH σκιαγραφία μιᾶς πολυδιάσπασης
τῆς Σοφίας Κωνσταντίνου
Ροκάρ - M ιττεράν .

ΣΤΙΣ 8 1013 Ἀπρίλη ἔληξε, μετά τριήμερες διαδικασίες, τό συνέδριο τοῦ Σοσιαλιστικοῦ κόμματος Γαλλίας. Τό·πέμπτο στήν i010;~ r
91".0~ 1013 νεαροῦ κόμματος καί τό πιό σημαντικό, μετά τό πρῶτο,
εκεινο τοῦ 1971, 1106 έόαλε τά Θεμέλια τῆς ένότητας μέ τήν κομμουνιστική ἀριστερά.
ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ, όριοθέτησε - χωρίς νά άναλύσει - τή νέα φάση
τοῦ κόμματος. Φάση 1106 άρχισε ένα χρόνο πρίν, μέ τό σπάσιμο τοῦ
κοινοῦ προγράμματος καί τήν ἧττα τῆς ἀριστερᾶς στίς δουλευτικές· ’
έκλογές.
Η ΣΥΓΚΥΡΙΑ μέσα στήν όποία οἱ Γάλλοισοσιαλιστές κλήΘηκαν
νά έπαναπροσδιορίσουν τήν πολιτική τοῦ κόμματός τους ἣταν
«ἀντικειμενικά» εῦνοίκή.
ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ὅαραίνει έφιαλτικά
σ’ ὅλα τά ἐπίπεδα τῆς κοινωνικῆς ζωῆς.
‘H κρίση δέν εἶναι μόνο οἰκονομική.
Οῦτε μόνο πολιτική. Εἶναι ταυτόχρονα
πολιτιστική. Οἱ παραδοσιακές ἀξίες
καταρρέουν, - ένῶ 6 σύγχρονος τρόπος
ζωῆς ἀμφισὸητεῑται πλέον 60061010 ἀπ’
όλο καί πλατῦτερα στρώματα τοῦ πληΘυσμοῦ. Ἡ πρόσφατη έκρηξη τῆς κρίσης
τῆς γαλλικῆς σιδηρουργίας, 1106 00601305
61116 16 1974, πήρε τίς διαστάσεις «ἐθνικῆς καταστροφῆς». ’Ὴ· στή κυριολεξία
δολοφονημένη Λωρραίνη καί οἱ 20.000
προόλεπόμενοι άνεργοι έγιναν τό θλι6596 0131160710 τῆς γενικευμένης ἀπόγνω-

Η ΚΥΒΙΞΡΝΗΤΙΚΗ πλειοψηφία φαίνεται, 600 ποτέ, άνίκανη νά ἀντιμετωπίσει τά αὐξανόμενα κοινωνικὰ 11906711111010. Καί 600 ποτέ διχασμένη.
Η ΑΡΙΣΤΙΞΡΑ, ἡ μόνη - έξ ὁρισμοῦ —
ἁρμόδια νά ἀποτελέσει τήν έναλλακτική
λῦση καί νά πραγματοποιήσει τὴν κοινωνική ἀλλαγὴ, παρουσιάζεται ἐπιφανειακά ένισχυμένη. Ἐπιφανειακά ὅμως.

ΠΑΡΑ ΤΗΝ πρόσφατη νίκη (52% γιά
τά δύο κόμματα) στίς έκλογές τοῦ Μάρτη
γιά τήν ἀνάδειξη τῶν Γενικῶν 21111606· λων σέ μιά σειρὰ διαμερίσματα τῆς χὼρας, ἡ έκλογική ἧττα τοῦ ’78 παραμένει
τό ἀδιαμφισόήτητο ὁρόσημο καί γιά τούς
δυό μεγάλους πολιτικούς σχηματισμούς
τῆς ἀριστερᾶς.
ΤΟ ΣΠΑΣΙΜΟ τοῦ κοινοῦ προγράμματος εἷναι πλέον - παρά τά εῦκαιριακά
πισωγυρίσματα - ἀμείλικτη πραγματικότητα· καί ἔχει σημαδέψει 60061010 όχι
μόνο τά δυό μεγάλα κόμματα, ἀλλά καί
τό σύνολο τῆς γαλλικῆς ἀριστερᾶς.
ΤΟ Κ.Κ.Γ., ἐλαφρά μειωμένοστίς έκλογές τοῦ Μάρτη, (22,4% ἔναντι στό
22,7% τῶν ἀντίστοιχων έκλογῶν τοῦ
1973) ἀναδιπλωμένο στήν αῦταρέσκεια
τοῦ «συνεποῦς» ἀντιπολιτευόμενου, 60—
θαίνει 0710 καί περισσότερο τό χάσμα μέ
τόν τέως σύμμαχό του καί κωφεὺει στίς

παντός εἴδους έκκλήσεις γιά ἀνοικοδόμηση τῆς ένότητας. eH «κοινωνική ἀλλαγὴ» παραπέμπεται στίς ἑλληνικές καλένδες άκόμη μιά φορά. Στό ὄνομα τῆς
συνέπειας.
ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ, μέ 5% παραπάνω στίς ἴδιες έκλογές (22%'16 1973,
27% 10 1979) φέρεται πλέον σάν τό μεγαλὺτερο πολιτικό κόμμα, σέ έθνικό έπίπεδο. Ἤ ἀνάσχεση ὅμως καί ἡ κρίση,
.1106 00651 στοὺς κόλπους του, εἶναι φανερές σ’ ὅλα τά ἐπίπεδα. Τό έντυπο τοῦ
κόμματος γιά τίς ἐπιχειρήσεις - 6 Σοσιαλιστικός ἀγῶνας - καταποντίστηκε μετά
τίς περσινές έκλογές. Καί ἀναγκάστηκε
νά κλείσει. Ἡ πώληση ’τοῦ κεντρικοῦ
κομματικοῦ ἓντυπου -— ἡ ένότητα - ἔχει
μειωθεῐ αἰσθητά. Τό πλάνο στρατολόγησης 200.000 καινοὺριων μελῶν γιά τό
’79 εἶναι μακριά ἀπ’ τό νά ἔχει 61111511χθεῐ. ’Ὀπως εἶναι μακριά καί ἡ εῦφορη
έκείνη περίοδος τῆς μαζικής προσχωρησης νέων μελῶν, 1106 ἐπέτρεπε στήν ἡγεσία του τόσο φιλόδοξους στόχους πρίν
ἀπό ἕνα χρόνο. Ἱ-Ι ραγδαία αῦξηση τοῦ
κόμματος (49% ἀπ’ τό ’72 ὥς τό 74, 16%
ἀπ’ τό ’74 ὥς τό ’76, 17,5% ἀπ’ τό ’76 ὥς
τό ’78) έντασσόταν ἀπολὺτως μέσα στή
συγκυρία τῆς συμμαχίας μέ τήν κομμουνιστική 6191015961!

ΤΟ ΣΠΑΣΙΜΟ τῆς ένότητας καί μιά
σειρά δομικά χαρακτηιριστικά τοῦ ΣΚ.
τό κάνουν σήμερα εῦθραστο ὅσο ποτέ.
Καί τό συνέδριο έόγαλε στήν ἐπιφάνεια
ἀντιφάσεις καί ἀδιέξοδα μακροχρόνια,
πού έδῶ κι ἕνα χρόνο όμως έχουν πάρει
διαστάσεις έκρηκτικές.

Πολιτικὴ καί ἰδεολογική 61590γένεια ἦ 16 κόμμα μπαλόνι
ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ Σ.Κ.Γ. γεννήθηκε 0161
1969. Ἀπό ένα γενικευμένο, ἀνάμεσα
στοῦς Γάλλους σοσιαλιστές, αἴτημα νά
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ένωθοῦν. Τό παραδοσιακό κομμάτι τῆς
Σοσιαλιστικῆς Διεθνοῦς μέ τόν Μολλέ
έπικεφαλῆς, ἡ όμάδα τοῦ Ποπεράν, ἡ
ὁμάδα γιά τήν ἀνανέωση τῆς ἀριστερᾶς
τοῦ Σαόαρὺ καί τά κάποια μέλη τῆς
όμάδας τοῦ Μιτεράν, πραγματοποίησαν
τήν ένότητα, τή χρονιά έκείνη. ”Οχι ὅμως
καί τή 06v05011."H έτερογένεια, 1106 χαρακτήριζε τά τέσσερα πρῶτα συστατικά
ρεῦματα, παρέμεινε, ἠθελημένα, μιά «εἰρηνική συνύπαρξη», χωρίς 1190011610510
νά σφυρηλατηθεῐ ένιαία πολιτική καί
ἰδεολογική ἀντίληψη. Αῦτή ἡ «εὐκαμψία» 1106 μεταφράστηκε καί στήν ἀντίστοιχη έλλειψη συνεποῦς όργανωτικής
δομῆς ὑπῆρξε τό μεγάλο πλεονέκτημα
τοῦ νεογέννητου κόμματος. Καί ταυτόχρονα έθεσε τά 6910 τῆς δυναμικὴς του.
ΤΟ ΠΛΑΤΥ φάσμα τῶν πολιτικο ἰδεολογικῶν τάσεων τό έκανε προσιτό
στοῦς ἁπανταχοῦ δυσαρεστημένους.
T000 τῆς δεξιάς, 600 καί τῆς ἀριστερᾶς.
Ἀλλά κυρίως τῆς πρώτης. Τό Σ.Κ. λειτούργησε γιά μιά δεκαετία μέ τή χαρακτηριστική στά ΣΚ. ἀντίληψη 1013
«619110 - κόλλα». Καί διογκώθηκε σά
μπαλόνι. Κυρίως έκλογικά. Ἕτσι μιά
σύντομη σκιαγράφησή του 061 11110901305
νά συμπυκνωθεῐ στίς ἀκόλουθες «σταθερΕς»ἰ
Ο Μιά έτερογενής έκλογική πελατεία,
δυσανάλογα μεγάλη σέ σχέση μέ τά 69γανωμένα μέλη τοῦ κόμματος. Ἡ {31590γένεια τῆς έκλογικῆς πελατείας καί ἡ
ἀπουσία όργανωτικῶν δομῶν ἱκανῶν νά
τήν περιχαρακὼσουν. πολιτικά καί i050λογικά, κάνει τήν πρώτη ρευστή καί έκτεθειμένη στίς παντός εἴδους έπιρροές.

Ὀ Ἀπ’ 01316 ἀπορρέει καί 6 έκλογικός
χαρακτῆρας τοῦ Σ.Κ. T6 ELK. δέν εἶναι
κόμμα πολιτικό - κοινωνικό. Εἶναι ἐκλογικός μηχανισμός καί λειτουργεῐ σάν τέτοιος. Ἀπ’ 011011 καί ἡ ἀδυναμία του νά
μορφοποιήσει ὀργανωμένη 60011 ἱκανή
νά ὄαρῦνει στήν κοινωνικο - πολιτική
ζωή καί ἡ έξαιρετική του εὐκολία νά
21

παράγει έκλογικά στελέχη. Τέσσερεις χιλιάδες ἑκλεγμένους σέ παντός εἴδους θέσεις (ὁουλευτές, Γεν. Συμὸούλους. δημάρχους) 61151 σῆμερα τό ΣΚ. Στελέχη μέ
προσωπικῆ δύναμη καί προσωπικῆ έκλογικῆ πελατεία.
Ο A1316 1011 16 110901111191011116 610μορφώνει καί τῆν τρίτη σταθερά τοῦ
κόμματος. Τῆν ὓπαρξη δηλαδῆ ἑνός πολιτικοῦ μηχανισμοῦ στούς κόλπους του,
ὁ ὁποῖος διαμορφώνεται καί λειτουργεῑ
σέ αὐτονομία μέ τῆ 661011 10131161111010;
Παρατηρεῐται 6101 σῆμερα τό παράδοξο
μιᾶς ἡγεσίαςπού πλειοψηφικά ἀπορρίπτει κάθε συνεργασία μέ τῆ δεξιά καί
μιάς ὁάσης, στῆν ὁποία ἡ συμμαχία μέ
τῆν κυὸερνητικῆ πλειοψηφία εἶναι ἀντίληψη εὐρύτατα διαδεδομένη.

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ἑπταετῆ συγκυρία τῆς
ἑνωμένης ἀριστερᾶς, ἡ ’ὓπαρξη τοῦ κομμουνιοτικοῦ κόμματος ὁριοθέτησε μιά
συγκεκριμένη πολιτική ἀναφορὰ καί λειτούργησε συνεκτικά ῶς πρός τό ἑσωτερικό τοῦ Σ.Κ. Οἱ ἀντιθέσεις, οἱ διαφορετικές έμπειρίες καί ίδεολογίες συγκατοίκησαν στῆν εὖφορη αὐτῆ ἑφταετία, συνεχόμενες όχι στῆ 661011 μιᾶς έσωτερικῆς
συνέπειας, ἀλλά ἑνός παράγοντα ἐξωτερικοῦ. T6 Κ.Ι<.Γ. έδωσε τῆν ἀριστερῆ
πολιτική καί ίδεολογικῆ χροιά στῆ συμμαχία τῶν δύο κομμάτων καί κάλυψε τῆν
ἑτερογένεια τοῦ Σοσιαλιοτικοῦ.
Η NEA ουγκυρία ὑπῆρξε καταλυτικῆ,
γιατί ἡ διάσπαση τῆς ἑνωμένης Ἀριστεράς καί τά προόλῆματα 11013 66015, σῆμανε γιά τό Σ.Κ. τῆν έκρηξη τῶν ἀντιφάσεων καί τῆν 1610 1011 τῆν πολυδιάσπαση.

T6 Συνέδριοε Μικρές καί
μεγάλες μειοψηφίες
OI ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ έφτασαν 01:6 συνέδριό τους μετά τριῶν μηνῶν προσυνεδριακές διαδικασίες, οἱ ὁποῑες ἀντί νά
έμὸαθὺνουν τίς πολιτικές καί ίδεολογικές διαφορές τῶν πολλαπλῶν τάσεων καί
νά ἑπιχειρῆοουν μιά οὐσιαστικῆ σύνθεση, πήραν τό χαρακτῆρα διαμάχης τῶν
κύριων ῆγετῶν γιά τῆν κατάκτηση τῆς
ἐξουσίας τοῦ «μεγαλύτερου γαλλικοῦ
κόμματος». Γ
ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ πανώ μέ τῆν ἑπιγραφῆ
«γιά τῆν ἑνότητα, γιά τῆ νίκη, ἑνα μεγάλο σοσιαλιστικό κόμμα» δέν έμοιαζε
νά ξεγελάει κανέναν ἀπ’ τούς 797 01111έδρους 11013 ἧταν ἤδη άψογα μοιρασμένοι
ἀνάμεσα στά πέντε κυρίαρχα ρεὺματα
καί περίμεναν ἀπλῶς 16 860110. T6 συνέδριο δέν έρχόταν νά πραγματοποιῆσει
τῆν τελική σύνθεση, ἀλλά νά ὑποδείξει
16 1151101111116 ἡγέτη τοῦ κόμματος.
ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ἀπό 16 πνεῦμα τῶν
ἀστικῶν Θεσμῶν, 16 0001011011116 κόμμα
λειτουργεῐ όργανωτικά κατ’ ἀντανάκλαση τῆς όργάνωσης τῶν έκλογῶν τοῦ
ἀστικοῦ κράτους. Οἱ προσυνεδριακές
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διαδικασίες, όργανωμένες κατά ὁμοέ
σπονδίες, έδωσαν - κατά τό πρότυπο
τῶν ὃουλευτικῶν - τά τελικά ποσοστά
στῆ κάθε πλατφόρμα καί έόγαλαν τῆ
μελλοντικῆ ἡγεσία, τό 11011106013110 1013
κόμματος. Τό συνέδριο - κατά τό πρότυπο τῶν προεδρικῶν - ἑρχόταν νά στέψει τόν μελλοντικό πρόεδρο.

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ τοῦ χρόνου στό συν-·
έδριο έγινε 661051 τῶν ποσοστῶν 11013 ῆ
κάθε τάση εἶχε πετὺχει στίς προσυνεδριακές διαδικασίες. Ἔτσι, ἡ τάση Μιτεράν μέ 40% τῶν ψήφων μονοπώλησε

καί τό ἀντίστοιχο ποοοοτό τοῦ συν- -

εδριακοῦ χρόνου. Ἡ τέτοια ὁργάνωση
ἀδειασε 16 συνέδριο ἀπό κάθε δημοκρατικό περιεχόμενο καί ἔκανε ὀξύτερο τό
χαρακτῆρα τῆς προσωπικῆς διαμάχης
γιά τῆν ἐξουσία. Ὁ χρόνος μονοπωλῆθηκε - ἀναγκαστικά - ἀπ’ τό «60913 πυ906011116» τῆς κάθε τάσης. Καί ὁσο μίκραιναν τά ποσοστά, τόσο τό 60913 πυ906011116 συμπυκνωνόταν ἀποκλειστικά
στίς ἡγεσίες.

ΕΠΙ ΤΡΕΙΣ μέρες τό Μέτς έγινε τό
θέατρο μιᾶς λυσσαλέας ἀντιπαράθεσης
προσωπικοτῆτων, μέ δεσπόζουσες τίς
φυσιογνωμίες τοῦ Μιτεράν καί τοῦ Ροκάρ, τίς μεγαλύτερες μειοψηφίες (40%
1101 20% ὁ καθένας).
Ο MITEPAN ἑμφανίστηκε σάν 6
ἀδιαμφισόῆτητος συνεχιστῆς τῆς σοσιαλιοτικῆς παράδοσης καί τῆς πολιτικῆς
11013 χάραξε τό Ἐπινέ στά 1971. Στό
ὄνομα τῆς πρώτης, θέλει τόν ἑαυτό του
μοναδικό κληρονόμο καί έκτελεστῆ τῶν
ὑποθηκῶν τοῦ Ζωρές καί τοῦ Μπλούμ.
M6 ἀφθονία ἀναφορῶν στά «ἱερά κείμενα» καί 116 έπαναστατικές καταφάσεις
τοῦ τύπου «μόνο ἡ μνῆμη εἶναι ἐπαναστατικῆ», διεκδίκησε τῆ συνέχεια μιάς
παράδοσης δυό αἰώνων. Τράόηξε έτσι μέ
16 μέρος του τῆν πλειοψηφία τοῦ 11090δοσιακά 000101101111013 B09961, φέουδο
μέχρι τώρα τοῦ παλιοῦ σοσιαλιστῆ ἡγέτη
Μωρουά. cH ἀλλαγῆ αὐτῆ καί ἡ προσωπικῆ κυριαρχία τοῦ Μιτεράν στῆν
παραδοσιακῆ πελατεία 1013 κόμματος
ἀποτελεῖ καί μιά ἀπ’ τίς σημαντικότερες
ἑσωτερικές ἀναδιαρθρώσεις. '0 11090δοσιακός πολιτικός μηχανισμός τῆς
ΣΦΙΟ έπανδρώθηκε μέ νέα στελέχη τῆς
τάσης του. Οἱ νεο - μιτερανικοί, ὁπως
ἀποκαλοῦνται, ἑμφανίστηκαν στό συνέδριο ἀνυπόμονοι, έχθρικοί στόν Ροκάρ,
περιφρονητικοί πρός τούς παραδοσιακούς τῆς ΣΦΙΟ, χωρίς νά κρύόουν τό μίσος τους γιά τούς ((πεσιμιστές», 11013
ἀμφισόητοῡν τῆν ἀμεση κατάκτηση τῆς
ἐξουσίας ἀπό τό κόμμα. ’Ήθελαν τῆν ἑνότητα πάσῆ θυσία καί γρῆγορα, γιά τῆν
κατάκτηση 1013 κράτους. cH προσκόλλησῆ τους στῆν ἀλωση τῶν πολιτικῶν
μηχανισμῶν τούς κάνει τοὺς πιό καθάριους έκφραστές τῆς κοινωνικῆς ἀλλαγῆς
πού προεικονίζεται ἡ πλατφόρμα Μιτεράν. Ἀλλαγῆ πού δέν περνάει μέσα ἀπό
τῆν δυναμικῆ. τοῦ κινήματος καί τῶν
λαϊκῶν ἀγώνων, ’ἀλλά κατ’ ἀρχῆν μέσα

ἀπό τῆν ἀλλαγῆ τῶν πολιτικῶν θεσμῶν
τοῦ κράτους τῆς δεξιάς.
ΣΑΝ ΣΥΝΙΞΧΙΣΤΙ-ΙΣ τῆς πολιτικῆς
11013 11096111111115 016 Ἐπινέ, 6 Μιτεράν
παρουσιάστηκε σάν 6 έγγυητῆς τῆς ἑνότητας. Τόσο στά πλαίσια τῆς ἀριστερᾶς,
ὁσο καί μέσα στό 1610 16 Σοσιαλιστικό
κόμμα. Ἀνεξάρτητα ἀπό τό γεγονός 611
ἡ πολιτικῆ του ἀντίληψη ὁδῆγησε στό
σπάσιμο καί τῆς μιᾶς καί τῆς ἀλλης.
H ΕΝΩΜΙΞΝΗ Ἀριστερά θεωρῆθηκε
ἀπό τόν σοσιαλιστῆ γραμματέα σάν ἑνας
καθαρά πολιτικός συνασπισμός κορυφῆς
11013 016115115 στῆν κατάκτηση τῆς 65011010g. "E101, 116 τῆν ἀνάλογη 6013111011 1013
κομμουνιστικοῦ κόμματος, ἡ ΕΑ. έμεινε
ἀποκομμένη ἀπό τῆ δυναμικῆ τοῦ κοινωνικοῦ κινῆματος, 6911010 τῆς διαφωνίας 6130 πολιτικῶν γραφείων. Καί διαλύθηκε.
ΜΕΣΑ στῆν ἴδια πολιτική ἀντίληψη
τοῦ σοσιαλιστῆ ἡγέτη, τό κόμμα ἀντιμετωπίζεται σάν πολιτικό ἑργαλεῐο οτά χέρια τῆς ῆγεσίας. ’Ὁχι σάν κοινωνικός
όργανισμός, τοῦ ὁποίου ῆ πολιτικῆ καί
ίδεολογικῆ ταυτότητα προσδιορίζεται
μέσα ἀπό τῆν καθημερινῆ πάλη τοῦ συνόλου τοῦ λαϊκοῡ κινῆματος. ῬΙ μείωσῆ
του σ’ ἕνα ἀπλό πολιτικό μηχανισμό γιά
τῆν κατάκτηση τῆς ἐξουσίας 61151 11161
ἀμείλικτη λογικῆ. Ἀποκλείει τίς ἀντιφάσεις. Καί ὅταν 13116191101111 — 1101 ὑπάρχουν
- μόνη λύοη μένει ἡ διάσπαση.

Η ΟΥΣΙΑ εἷναι ὁτι 6 Μιτεράν τρά6ηξε μιά μεγάλη πλειοψηφία τῆς σοσιαλιστικῆς όάσης στό ὄνομα τῆς συνέχειας
καί «1013 1111010 δέν ἀλλαξε». "01011 610
61101111 ἀλλάξει. cH τελευταία, ἑτερογενῆς
καί ὑποπολιτικῆ ἀντέδρασε μέ τῆν κλασικῆ μέθοδο τοῦ στρουθοκάμηλισμοῦ. T6
γάτζωμα στῆ σιγουριά τῆς συνέχειας,
γιατί οἱ ἀλλαγές — έξόφθαλμες παρ’ 610
013161 — λειτουργοῦν ἀπειλητικά.
O ΡΟΚΑΡ, 6 ὑπ’ ἀριθμόν 2 1311011111φιος στῆ προεδρία 1013 κόμματος, διάλεξε, προσωρινά, τῆ θέση τῆς ἀδιάλλαχτης ἀντιπολίτευσης. Στόχος του ἡ
προσωπικῆ ἀποδυνάμωση τοῦ Μιτεράν.
Ἀντιμαρξιστῆς, τεχνοκράτης, φιλελεύθερος, ταυτίζει «ἀνυστερόὸουλα» τό
μαρξισμό μέ τόν συγκεντρωτισμό τῶν
καθεστώτων 1013 0110101111013 11111611.
Κεντρώνει τό λόγο του στῆν κρίση τῆς
οἰκονομικῆς σκέψης καί στόν ὁλοένα 0113—
ξανόμενο ἀπολυταρχικό χαρακτῆρα τοῦ
κράτους σ’ Ἀνατολῆ καί Δὺοη. Ἐπικρίνει τόν προσωποπαγῆ χαρακτῆρα 1013
κόμματος καί καλεῖ, σέ 6151391111011 τῆς
δημοκρατίας γιά νά πάψει ἡ ἀρχῆ νά εἷναι «ἑνός μόνον ἀνδρός». Προπαγανδί-

-ζει τῆν ἀποκέντρωση καί καπηλεύεται
τόν Ζωρές, τοῦ ὁποίου προτείνει μιά 1160
ἀνάγνωση· τῆν «ἀληθινή», ὅπως εἶπε,
ἀπαλλαγμένη ἀπό τό μαρξιστικό δόγμα.
ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ του παιχνίδι ἑνάντια
στό Μιτεράν χρειάζεται συμμάχους. Καί
ἡ θεολογικῆ ἑρμηνεία τοῦ πατέρα τοῦ
γαλλικοῦ 0001011011013, 60101 1101 ἀνανεωμὲνη, στοχεὺει κατῖ εὐθείαν στῆν

προσάρτηση τοῦ παραδοσιακοῦ Μωρουά. Καί 66 16 πετύχει.
O TEAEYTAIO2 εἶναι 6 μεγάλος χαμένος τοῦ φετινοῦ συνεδρίου. Ὁ γαλλικός Βορρᾶς, τό παραδοσιακό του
φέουδο, τόν ἐγκατέλειψε, τιμωρῶντας
τον, στό όνομα τῆς ἐνότητας, γιά τὴ
«διαφοροποίησὴ» του άπό τό γενικό
γραμματέα. Ἀποδυναμωμένος (16%) 66
παίξει, ἐνάντια στὴν ίδια του τὴ 6601], 16
96710 1013 61101131013 μέχρι 1:6 τέλος. Ὁ λόγος του τό 2666010 16 άπόγευμα ἧταν
μιά πραγματικὴ ἐκκληση γιά ἑνότητα καί
σύνθεση. Ἐκεῖνοι πού τόν χειροκρότησαν (οἱ όπαδοί τοῦ Ροκάρ καί οί δικοί
του) κι ἐκεῖνοι πού τόν άποδοκίμασαν,
όριοΘέτησαν μιά προσωρινὴ συμμαχία
χωρίς ἀρχέςέ Ὁ φιλελεύθερος τεχνοκράτης καί 6 παραδοσιακός σοσιαλιστὴς
πολύ λίγα κοινά πολιτικά σημεῖα ἐχουν.

ΤΟ 2EPE2, 16 3116 συγκροτημένο,
ίδεολογικά καί πολιτικά, ρεῦμα τοῦ κόμματος, ἐφτασε 016 συνέδριο κυριολεκτικά συντριμμένο. Τά 25% 1013 προηγούμενου συνέδριου κατέόηκαν, στά δυό
χρόνια πού 115007166110011, 016 15%. 20φῶς διαχωρισμένο 631’ τόν Μιτεράν μέχρι σὴμερα, κυρίως στό Θέμα τῆς E1396)—
πης, 66 συμπτυχθεῐ μαζί του ἐνάντια στό
φάσμα τοῦ οἰκονομισμοῦ καί τοῦ ἐξαμερικανισμοῦ τῆς ζωῆς τοῦ Ροκάρ. Ταυτόχρονα, γνὴσιο παιδί τῆς Γ αλλικῆς Δημοκρατίας, ἐξεγείρεται ἐνάντια στὴ μετριότητα τῆς σημερινῆς Γαλλίας καί 690110τίζεται μιά νέα μεγάλη Γ αλλία, «τὴ χώρα
ἐνός παγκόσμιου μηνύματος».
Η ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ σέ ποσοστά πλατcp69110(3,24%)1110v αῦτὴ τῆς όμάδας τοῦ
Κριστιάν Πιερρέ. Εἶναι ἡ μόνη πού 66
1117111051 γιά τὴν ἐνωμένη Ἀριστερά σέ
μιά σωστὴ 66011. Ἡ ἑνότητα δέν 61111115—
τωπίζεται σάν ἐκλογικός συνασπισμὸς
τῶν πολιτικῶν μηχανισμῶν, 671716 061 1116
συμμαχία κοινωνικὴ, καί πολιτικὴ συνάμα, όλοένα διευρυνόμενη, ἀπ’ ὅσους
μάχονται τόν καπιταλισμό καί τροφοδοτούμενη άπό 16 κοινωνικό κίνημα. Εἶναι
ἐπίσης ἡ μόνη πού 66 667151 06 61101061111101] 11111 κοινωνικὴ ἀλλαγὴ, ὅπως 61111μετωπίζεται 631’ όλες τίς τάσεις τοῦ συνέδριου. Καί 66 1117111051 γιά άλλα προ6711111010, όχι άμεσα πολιτικά, γιά 16 γυναικεῐο, τὴν ἐλευθερία τῆς σκέψης, τὴ
νέα ποιότητα ζωῆς.
Η ΤΑΣΗ αῦτὴ μέ 3113910 01311611110 τὴν
άποκέντρωση καί τὴν αῦτοδιαχείρηση,
66 ὑποτάξει, ὅπως κι όλες οἱ άλλες, 16
πρωτεῦον στό δευτερεῦον. Καί στὴ μάχη
του ἐνάντια στό συγκεντρωτισμό, 66
01311667151, μαζί μ’ ὅλους τούς άλλους, στὴ
διευρυνόμενη άποσύνθεση.

K665 Kup1aKr'1

556131111013
ΒΔΟΜΑΔΙΑΠΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

’Ἡ σύγκρουση δύο γραμμῶν καί
ἡ συσπείρωση πού δέν ἐγινε
Καί οἱ πέντε πλατφόρμες 31013 έφτασαν
στό συνέδριο φιλοδοξοῦσαν νά εἶναι
όλοκληρωμένες προτάσεις γιά τὴν κοινωνικὴ ἀλλαγὴ. cH όυζαντινολογία πού
άκολούθησε πάνω στίς ῦπολεπτομέρειες,
παρ’ ὅλα αῦτά, συσκότισε ἀντί νά διευκρινίσει. Καμιά 631’ αύτές δέν ἐγινε
άντικείμενο 60161316917,- άνάλυσης, πουΘενά 319003166510 ζύμωσης καί σύνθεσης
ἐνός όλοκληρωμένου πολιτικοῦ προγράμματος. K01 παρ’ όλο πού 6 Μιτεράν
ἄνοιξε 16 διάλογο τονίζοντας τὴν 611611κη «ἐξάλειψης» τῶν διαφορῶν «γιατί
δέν ,μποροῦμε νά προτείνουμε 01611 κό0110 6136 πολιτικές γραμμές», ἦταν 6
πρῶτος πού ἐδωσε τό 011116710 τῆς περιχαράκωσης τῆς 31665 άποψης στά 61316
της σύνορα. Ἀκριόῶς γιατί μίλησε γιά
ἐξάλειψη 311 όχι 0131165011. Στὸ όνομα τῆς
καθαρότητας καί τῆς ἐνότητας (τῆς
προσχῶρησης τῶν άλλων δηλαδὴ στὴν
πλατοφόρμα τοῦ ἐνός) καμιά πλατφόρμα
6611 άλλαξε τὴ 0131165011 της στό συνέδριο.

MONO TO Σερές, σημαδεμένο 6316
11111 δλοκληρωτικὴ του άντίθεση πρός τίς
Θέσεις τοῦ Ροκάρ, 3190031661105 νά κάνει
φανερή τὴν ύπαρξη δύο ἐκ διαμέτρου
άντίθετων πολιτικῶν γραμμῶν καί 61111711111351011 016 κόμμα καί κέντρωσε τὴν
πρακτικὴ του στὴν ἀνάγκη συσπείρωσης
γύρω ἀπό τὴ μία.
OI ΔΥΟ γραμμές ῦπάρχουν. Ἀνεξάρτητα 631’ 16 611 οἱ μικροπολιτικές 13016ροόουλίες 6611 μπόρεσαν νά τίς κάνουν
φανερές. Καί εἶναι 1600 διαφορετικές
μεταξύ τους, όσο καί οἱ δυό διαφορετικές φιλοσοφικές κοσμοθεωρίες, πού διαγράφονται στὴ 6601] 1600 τῆς μιᾶς, όσο
καί τῆς άλλης.
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ «φιλελεύθερη»
άντίληψη τῆς οἰκονομικῆς καί κοινωνικῆς όργάνωσης πού προτείνει 6 P03169,
3101 016 000107110116 τῆς πάλης τῶν τάξεων πού προεικονίζονται οἱ άλλοι, ὴ
τομὴ εἶναι 3106091]. Ἐκεῖ 6910315101 ἡ
κυρίαρχη 6111165011 311 ἐκεῖ 63195315 116 γίνει ἡ 6116661311011 3101 οἱ συσπειρῶσεις.
Δέν ἐγινε οὔτε 16 ἕνα οὔτε 16 671710. 01
διαφορές πού ἐντάσσονταν σέ 1116 κοινὴ
λογική ῦπερτονίστηκαν καί 611671131161131011 αῦτές πού ἦταν διαμετρικά 6111165—
τες.

O MITEPAN — άποφασισμένος νά
παίξει 16 96710 1013 άδιαμφισόὴτητου
ἡγέτη - ἦταν έτοιμος μέχρι 16 τέλος νά
προσεταιρισθεῐ τόν Ροκάρ. Ἀρκεῖ 666010
116 1013 661115 γῆ καί ὕδωρ. “Οπως, στὸ
όνομα μιάς προσωπικῆς πολιτικῆς σκοπιμότητας - τίς ἐκλογές γιά 16 513910—
παίκό κοινοὸούλιο - 611660715 γιά 61976τερα τὴΙ συμμαχία μέ 16 «61111513910310'1316» Σερές, 16 3116 3101111116 1013 ῶς
πρός 16 περιεχόμενο τῆς κοινωνικῆς άλλαγῆς καί τό μόνο πού, όαθαίνοντας τὴ
σύγκρουση μέ 16 P03169, φάνηκε διατε-

θειμένο νά πραγματοποιὴσει μιά συσπείρωση. Ἡ ἀντίθεσὴ του πρός τὴν 513910παϊκή πολιτικὴ τοῦ Μιτεράν, ἦ ἡ προστατευτικὴ οἰκονομία πού προεικονίζεται
γιά τὴ Γ αλλία, ἧταν 6611010 31013 Θίχτηκαν μέν, χωρίς ὅμως νά γίνουν σημεῖα
πόλωσης. “
OI ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ σοσιαλιστές τοῦ
Μωρουά ἐμμένοντας στίς δικές τους
«διαφοροποιὴσεις» (διαφωνία μέ τὴν
συμμαχία τῆς ἀριστερᾶς) ἐνίσχυσαν στῆν
οῦσία 1611 P03169. ιὈπως καί 16 9513110
τοῦ Πιερρέ, πού στό ὄνομα τῆς αὐτοδιαχείρισης καί τοῦ ἀποκεντρωτισμοῦ ἐνίσχυσε τόν καμουφλαρισμένο αῦταρχισμό
τῆς ίδιας άντίληψης.
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 6670116 4 μεγάλες ἤ
μικρότερες μειοψηφίες. T6 46,9% 1013
Μιτεράν, σέ 61111310966501] 116 16 16,8%
1013 M1090136, 16 21,25% 1013 Ροκάρ καί
16 14,98% 1013 Σερές, δέ παρέχει τά
ἐχέγγυα μιᾶς πλειοψηφίας. Οἱ συμμαχίες
πού 66 πραγματοποιηθοῦν 11 όχι μελλοντικά 66 3106091001311 3101 τὴν πολιτικὴ τοῦ
κόμματος.
ΠΡΟΣ ΤΟ παρόν μένει 16 ότι 16 Σοσιαλιστικό κόμμα δέν ἔχει συγκεκριμένη
πολιτική καί κοινωνικὴ 31710111369110 116
προτείνει. Καί τό 611 στό όνομα τῆς κοινωνικῆς άλλαγῆς άναπαράγει μ’ αῦτό
ἀρχέτυπα τῆς δεξιάς καί φτιάχνει ἡγέτες· γιά τίς ἐπόμενες ἐκλογές. ’Άλλωστε
ῦπάρχουν άφθονες. 26 606 μῆνες 66 ’ναι
οἱ εῦρωπαϊκές. K01 άργότερα... οἱ προεδρικές.

Τά προηγούμὲεέαΓσ-υνέδρια 1:013
— T6 0131166910 1013 Ἐπινέ, Ἰούνιος
1971; Πλατφόρμα 2060913 — M071716 34%.
Πλατφόρμα Ντεφέρ - Μωρουά 30% ο
Πλατφόρμα Μερμάλ - Πουτιγιόν (πού
ύποστηρίζει κι 6 Μιτεράν) 15% ο Πλατφόρμα Ποπεράν 12% ο Πλατφόρμα Σερές 8,5%.

M16 πλειοψηφία 51% 113169505 116 013010651 116 11111 3196065011 τῶν τάσεων
Ντεφέρ - Μωρουά, Μερμάζ - Ποντιγιόν
καί Σερές.

Ἰούνιος
Συνέδριο τῆς Γ κρενόμπλ,
1973: ο Πλατφόρμα Μιτεράν - Μωρουά
- Ντεφέρ - 2060913 65,5% ο Πλατφόρμα
Μολλέ 8% ο Πλατφόρμα Ποπεράν 5%
ο Σερές 21%.

‘H πλειοψηφία τοῦ 65% εἶναι ἀρκετά
ὁμογενὴς.
Συνέδριο τοῦ Πῶ, Γενάρης 1975:
ο Πλατφόρμα Μωρουά - Ντεφέρ - Σα60913 - Ποπεράν - Ροκάρ 68% ο Σερές
25,4%.
T6 Σερές ἐγκαταλείπει τὴν ἡγεσία καί
6910315101 6316 1615 011111 άντιπολίτευση.

Συνέδριο τῆς Νάντης, Ἰούνιος 1977ῑ
Κοινὴ πλατφόρμα τῆς ἀποχωρούσης
πλειοψηφίας 75% ο Πλατφόρμα Σερές
25%.
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Ποιοί κρύὸονται
ιπισω
I D Ιαπο
Ἰ ô τις
I . Α ικες,
META τήν κοσμογονική εῦφορία τῶν πρώτων μετεπαναστατικῶν
ἡμερῶν, τά προὸλήματα ἀρχισαν νά σωρεύονται ἀπειλητικὰ στή νεοσύστατη Ἰσλαμική Δημοκρατία τῆς Περσίας. Κανείς φυσικά, οῦτε καί
οἱ πιό αῖσιόδοξοι, δέν έλπιζαν πώς τό πέρασμα θάτανέύκολο καί
ἀνώδυνο. Οἱ κραδασμοί πού προκαλοῦνται ἀπό τό συθέμελο γκρέμισμα ἐνός συστήματος, δημιουργοῦν ρωγμές τόσο ὅαθειές πού δύσκολα «ἐπισκευάζονται» σέ μερικές ὅδομάδες ἦ μῆνες.
O ΔΡΟΜΟΣ τῆς ριζικῆς ἀλλαγῆς δέν
εἶναι πάντοτε σπαρμένος μέ ροδοπέταλα.
cO κονιορτός τῆς κατεδάφισης εῖναι ἡ
ἀναπόφευκτη συνέπεια κάθε Ἐπανάστασης. Καί 0 ξεσηκωμός τοῦ Περσικοῦ
λαοῦ ὑπῆρξε, πέρα ἀπόκάθε 011111310613τηση, μιά γνήσια λαϊκή ἐπανάσταση. "Av
παραξένεψε μερικούς τό γεγονός πώς
στήν πρωτοπορία δέν ὅρισκόντουσαν
μόνο οἱ προλετάριοι ἀλλά καί - προπαντός —- οἱ άνεργοι καί θρησκευόμενοι,
αύτό εἶναι μιά άλλη ἱστορία, πού ἡ συστηματική ἀνάλυσή της ἀποτελεῖ ἐπιτακτική ῦποχρέωση γιά ὅσους ἀσχολοῦνται
ὑπεύθυνα μέ τίς τύχες τῶν λαῖκῶν κινημάτων. ’
ΑΝΑΠΟΦΙΞΥΚΤΕΣ λοιπόν καί ῶς
ἕνα ὅαθμό συνυφασμένες μέ τήν φύση
κάθε μετεπαναστατικῆς μεταὸατικῆς
διαδικασίας, τόσο οῖ ἀντιθέσεις ὅσο καί
ἀντιφάσεις. 1(1’ ἴσως πιό ἀναπόφευκτος
ἀπ’ ὅλους 0 ζῆλος γιά παραδειγματική
τιμωρία τῶν ἐνόχων, 11013 0113 συγκεκριμένη περίπτωση, πέρα ἀπό τήν ἀσύδωτη
καί ἀσύστολη καταπίεση καί λεηλασία
ένός λαοῦ 45 έκατομμυρίων, ὅαρύνονται
καί μέ ἐγκλήματα πρωτοφανοῦς ὅαρὸαρότητας.

ΠΟΥ ὅρίσκεται λοιπόν ἡ ἀπειλή 11013
ὑπαινιχτήκαμε στήν ἀρχή;
ΠΟΛΛΙΞΣ κατηγορίες έχουν ἐκτοξευτεῑ μέχρι στιγμῆς ἐνάντια στίς πρωτοὅουλίες τοῦ Ἐπαναστατικοῦ Συμὸουλίου
καί στίς μυστικές διαδικασίες τῶν ἐπαναστατικῶν ῖσλαμικῶν δικαστηρίων, πού
ἡ σύνθεσή τους παραμένει ἀγνωστη μέχρι στιγμῆς, ἀκόμα καί στούς πιό στενούς συνεργάτες τοῦ Χομέινι. Καί εἶναι
γεγονός πώς ἡ κατακραυγή προέρχεται,
κατά κανόνα σχεδόν, άπό ὅψιμους ὑποστηρικτές τῶν «ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων», ἀπό τίς ’ίδιες ἐκεῖνες κυὸερνήσεις
καί τά ἴδια άτομα πού ἐπί χρόνια ἐθελοτυφλοῦσαν ύστερόὸουλα μπροστά στά
μαρτύρια πού οἱ σημερινοί προστατευόμενοί τους ἐπιὸάλανε στό λαό τῆς Περσίας. Τά σωστά συμπεράσματα ὅμως δέν
ὅγαίνουν πάντοτε μέ τή μέθοδο τῆς εἰς
24

Σκίτσο περσικῆς ἐφημερίδας. T0 ὅιὸλίο εἶναι τό κο90111 καί στῆν ἕδρα 31de γράφει «ἀρχιδικαστής».
καταπίεσης πού όργίαζε 1000 χρόνια σέ
ὅάρος του, ώστε νάναι ἐνήμερος καί πανέτοιμος νά συντρίψει, στή γένεσή της,
κάθε παρόμοια μελλοντική ἀπειλή, N’
ἀποδείξει τελικά πώς οἱ ἀποφάσεις δέν
θά παίρνονται καί πάλι «στ’ ὄνομα τοῦ
λαοῦ», ἀλλά πίσω ἀπό τίς πλάτες του.

ἄτοπον ἀπαγωγῆς, γι’ αύτό καί ἡ ἀντίδραση τῆς Ἀντίδρασης δέν πρέπει.ν’
ἀποτελέσει άλλοθι ῶστε νά παραὸλέψουμε τούς τεράστιους κινδύνους πού
κρύὸουν, γιά τίς μεταγενέστερες ἐξελίξεις, οἱ τέτοιου εἴδους διαδικασίες.
ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΟΥΜΕ ἐδῶ τό θέμα
ἀπ’ τή γενικότερη σκοπιά του, μιά πού οἱ
ΚΓ ΟΜΩΣ, παρά τά τόσα ἀτράνταχτα
κίνδυνοι πού περικλύονται στίς
ἐπιχειρήματα καί παρά τήν όλοένα ὀγ«προσωρινές» ύπερ-ἐξουσίες τῆς
κούμενη ἀντίδραση μεγάλης μερίδας τοῦ
ὁποιασδήποτε μετεπαναστατικῆς ἡγεΠερσικοῦ λαοῦ, οἱ άγνωστοι τοῦ Ἐπασίας, ἀποτελεῖ ἀντικείμενο πλατειᾶς καί
ναστατικοῦ Συμὸουλίου καί τῶν ἐπαναπολύπλευρης διαπραγμάτευσης, πού ξεστατικῶν δικαστηρίων συνεχίζουν
φεύγει ἀπό τούς σκοπούς τοῦ σύντομου
ἀπτόητοι τή δράση τους. Ὁ λαός ὅρίσκεαὑτοῦ σημειώματος. Αῦτό πού ἐξετάται καθημερινά μπροστά σέ τετελεσμένα
ζουμε εἶναι οἱ συγκεκριμένες ἐπιπτώσεις
γεγονότα, ἐνῶ οἱ συνωμοτικές καί ἀψυστήν Περσία καί οἱ σκοπιμότητες πού
χολόγητα ὅεὸιασμένες συνθῆκες ἐκτελέἐξυπηρετοῦνται πίσω ἀπό τή ὅιασύνη
σεων τῶν ἐνόχων - μεσάνυχτα ή χαράκαί τή μυστικότητα τῶν μέχρι στιγμῆς
ματα, χωρίς νά είδοποιήσουν ούτε τούς
ἐκτελέσεων, μιά πού ἡ «στό ὅνομα τοῦ
πιό στενούς συγγενεῖς τους - πετυχαίΛαοῦ καί τῆς Ἐπανάστασης» συνθημανουν τελικά νά προκαλέσουν τή συμπότολογία δέν ἀποτελεῖ ξόρκι γιά τίς παγίνο ια πολλῶν ἀπό τά πρώην θύματά τους.
δες 31013 κρύὸονται στό κάθε ὅῆμα τῆς
Οἱ Κασσάνδρες τῶν «ἀνθρώπινων δινεοσύστατης Ἰσλαμικῆς Δημοκρατίας.
καιωμάτων» δέν χάνουν φυσικά τήν εῦMIA ΒΙΑΣΤΙΚΗ ματιά στὸν κατάλογο
καιρία γιά νά διαρρήξουν τούς χιτῶνες
τῶν ἐκτελεσθέντων, δημιουργεῖ ἀμέσως
τους, ἐνῶ παράλληλα ἑκατοντάδες πολύἀπορίες καί ἐρωτηματικά. Ποιούς ἐξυτιμες μαρτυρίες ἐξαφανίζονται Ιόριστικά
πηρετεῖ αύτή ἡ ὅιασύνη καί μυστικόκαί ἀμετάκλητα στή σιγή τῶν κοιμητητητα; εὈλοι ὅσοι ἐκτελέστηκαν μέχρι 011- ρίων τῆς Τεχεράνης. Καί ἐδῶ ἀκριὸῶς
γμῆς - μέ τήν ἐξαίρεση 2-3 «ἠθικῶς παὅρίσκεται τό ἐρωτηματικό καί ἡ πηγή τῆς
ρεκτραπέντων» — ὑπῆρξαν γνωστά καί
μεγαλύτερης ἀνησυχίας.
ἐπίλεκτα στελεχη τοῦ Σαχικοῦ καθεστῶEINAI γνωστό πώς 0 Χοὸέιντα, ἐπί 13
τος, ένοχοι μέ πατέντα καί μέ ντοκουχρόνια ἐμπιστος πρωθυπουργός τοῦ
μέντα, γιά αὐτουργία ἤ συνεργασία σέ
ΔΣάχη, ζήτησε χαρτί καί μολύὸι γιά νά
ἀμέτρητα ἐγκλήματα. Τί μεγαλύτερη εύγράψει στή φυλακή τ’ ἀπομνημονεύματά
καιρία λοιπόν γιά τή νέα ἠγεσία, νά τούς
του καί τοῦ τ’ ἀρνήθηκαν. Ἐκτελέσθηκε
δικάσει πανηγυρικά καί μέ τή μεγαλύμέ συνοπτική διαδικασία, παίρνοντας
τερη δυνατή δημοσιότητα, ὥστε ν’ ἀπομαζί του l3 χρόνων ἐμπειρίες καί πρῶτο
στομώσει τούς όποιουσδήποτε ντόπιους
χέρι πληροφορίες, γιά μιά περίοδο ἀπό
καί ἀλλοδαπούς άμφισὸητίες. Νά 001]τίς πιό πολυτάραχες καί σημαντικές, μέ
θήσει ὥστε νά ὅγοῦν στή φόρα ἀγνωστες
ἐπιπτώσεις καί συνέπειες πού ξεπερνοῦν
πληροφορίες καί λεπτομέρειες, ἀνυπολόκατά πολύ τά Περσικά σύνορα.
γιστης ἴσως σημασίας ὅχι μόνο γιά τή διΠΟΙΟΙ εἶναι αύτοί πού θέλησαν νά
καίωση τῆς καταδίκης τους ὅσο, προκλείσουν μιά γιά πάντα τέτοια στόματα;
παντός, γιά τήν Ἱστορία. Νά ξεδιπλώσει
Τίνων τά συμφέροντα θέλησαν νά προσμπροστά 0101 μάτια τοῦ νικητῆ Περσικοῦ τατέψουν; “Απλός φανατισμός, στενοκελαοῦ καί τίς παραμικρότερες πτυχές τοῦ
φαλιά καί ἐκδικητική μανία τῶν ἀνώνυπλέγματος άσυδοσίας, ἐκμαυλισμοῦ καί
μων ἐπαναστατῶν ἤ μήπως τά ἀναρί-
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θμητα καί ποικιλώνυμα συμφέροντα πού
θίχτηκάν ἀνεπανόρθωτα ἀπό τήν ἐπανάσταση, άρχισαν κι’ ὅλας τή συστηματική
διάὸρωσή της;
MIA 3116 προσεχτική ματιά στή διά6ρωση τῆς ἀρχουσας τάξης 31013 κυὸερνόῡσε τήν Περσία στίς μέρες τοῦ Σάχη,
ἴσως νά φωτίσει ὁρισμένες πλευρές τοῦ
προὸλήματος.
O ΠΕΡΣΙΚΟΣ λαός, ἐὸώ καί χρόνια,
εἶχε «ταξινομήσει» τούς ἡγέτες του σέ
«Ἀμερικανόθρεφτους» καί «Ἀμερικανόδουλους», κι’ 6 διαχωρισμός αὐτός,
παρ’ ὅλη τήν ὑπεραπλούστευσή του, δέν
ἀπεῖχε καί πολύ ἀπό τήν πραγματικότητα. Μεγάλος 6 πειρασμὸς νά φορτώνεις ὅλα τά 0190661 1013 τόπου σου στά
ξένα ἀφεντικά ἤ νά ὅλέπεις τά ντόπια
ἀφεντικά σάν άὸουλες μαριονέτες τῆς
ὁποιασδήποτε ξένης δύναμης, καί ὑπάρχουν περιπτώσεις 31013 τέτοιες ὑπεραπλουοτευμένες καί ἀὸασάνιστες ἐκτιμήσεις ἐχουν ὁδηγήσει πολλά λαϊκά κινήματα σέ τραγικά λάθη τακτικῆς. Δέν
ὑποτιμοῦμε φυσικά τόν ἀποφασιστικό ἤ
καί πρωταρχικό ρόλο που ἡ ἀνάμιξη τών
ξένων συμφερόντων παίζει στίς τύχες
τών ἐξαρτημένων χωρών, ἀλλά θέλουμε
νά ὑπογραμμίσουμε πώς 1600 ἡ έκταση
καί οἱ μορφές τῆς ἀνάμιξης, ὅσο καί οἱ
μηχανισμοί διασυνδέσεων ἀνάμεσα 0161
ξένα καί τά ντόπια ἀφεντικά, διαφέρει
σημαντικά ἀπό χώρα σέ χώρα. Μόνο
λοιπόν ἂν ἐξετάσουμε τίς συγκεκριμένες
συνθῆκες τῆς κάθε χώρας μποροῦμε νά
ὁδηγηθοῦμε σέ σωστά συμπεράσματα.
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ἀπό μιά τέτοια συλλογιστική, μποροῦμε άφοὸα νά ἰσχυριστοῡμε πώς ἡ Περαία ὑπῆρξε ἀκραία
περίπτωση ἐξαρτημένης χώρας ὅπου ἡ
ξένη ἐπέμὸαση έπαιζε πρωταρχικό καί
καθοριστικό ρόλο. ‘H πρόσφατη πανηγυρική ἐπιὸεὸαίωση ἀπό τούς ἴδιους
τούς- Ἀμερικανοὺς, γιά τόν πρωταγωνιστικό ρόλο τῆς ΣΙΑ στήν έκθρόνηση τοῦ
Μωσαντέκ καί τήν ἐπιὸολή τῶν Παχλεὸἠ, δέν ἀφήνει τήν παραμικρή ἀμφιδολία γιά τό ρόλο πού ἔπαιζε ὁ Σάχης
καί οἱ ὅασικοί συνεργάτες του. Ἀκολουθώντας λοιπόν τό διπολικό μοντέλο τῆς

λαϊκής θυμοσοφίας, θά μπορούσαμε νά
διακρίνουμε χοντρικά τήν Περσική ἡγεσία 0’ αὐτούς πού ἀντλοῦσαν τή δύναμή
τους ἀπό τό Σάχη καί τό στενό 313916601λον του καί ἀπέναντι. στούς ὁποίους
ἦσαν ὕπόλογοι, καί σαῦτούς 31013 εἶχαν
ἀπ’ εὐθείας διασυνδέσεις μέ μιά 61316 τίς
Δυτικές χώρες 31013 εἶχαν ζωτικά συμφέροντα στήν Περσία, καί ἰδίως τήν Ἀγγλία καί τήν Ἀμερική. Ὕπῆρχαν φυσικά
καί οἱ «ἐνδιάμεσοι», μέ ἀποκλίσεις πρός
τό ἕνα ἤ τό ἄλλο στρατόπεδο, ἀνάλογα
μέ τίς περιστάσεις. ’
OAA αὐτά εἶναι γνωστὰ καί ἀποδεδειγμένα. Κι’ ἀν ὑπάρχουν μερικές διχογνωμίες σχετικά Ιμέ τό συγκεκριμένο
στρατόπεδο στό ὁποῑο ἀνῆκαν ὁρισμένοι
ἀξιωματοῦχοι, αὐτό δέν ἀλλοιώνει σέ τίποτα τή γενική εἰκόνα. Μέ 661011 λοιπόν
τόν πιό πάνω διαχωρισμό, μελετώντας τή
λίστα τών ἐκτελεσθέντων παρατηροῦμε
πώς ὅλοι τους σχεδόν προέρχονται ἀπό
τήν πρώτη κατηγορία, ἀπ’ αὐτούς δηλαδή 31013 ἀναρρηχήθηκαν 0161 316010
τους χάρη στήν προσωπική εὔνοια τοῦ
Σάχη. Σ’ αὐτούς ἀνῆκαν, σύμφωνα μ’
ὅσους γνωρίζουν ἀπ’ τά «μέσα» τήν
κατάσταση στήν Περσία, 1600 6 Χο6έιντα ὅσο καί 6 ἀρχηγός τῆς περιώνυμης ΣΑΒΑΚ, στρατηγός Νασίρι.
TI ΓΙΝΑΝΕ λοιπόν, οἱ ἄλλοι, οἱ
«Ἀμερικανόθρεφτοι», οἱ ἀποδεδειγμένοι καί σίγουροι πράχτορες τῶν ξένων;
Ποῦ ὅρίσκεται 6 Ζαχεντύ, πρώην πρεσὸευτής στήν Οὐάσιγκτων καί γαμπρός
τοῦ Σάχη, 6 Ἀνσαρύ, ἐπί χρόνια ἐγκάθετος ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν, 6 Ἀμουζαγκάρ, 31013 61316 διευθυντής τῆς κεντρικῆς Τράπεζας «προωθήθηκε» σέ πρόεδρο τῆς ΟΠΕΚ καί τελικά στήν πρωθυπουργεία, σάν ἀντικαταστάτης τοῦ Χο6έιντα; Τί ἐγιναν 6 ἐγκέφαλος τήςΣ-ΑBAK Σαμπετύ, 6 ῦπουργός Προπαγάνδας Χουμαγιούν, ὁ τελευταῖος πρίν τήν
ἐπανάσταση ἀρχηγός τοῦ 01901013 Γ καρεμπαρύ, καί πλῆθος ἄλλων 31013 κρίνουμε 610110310 νά τούς ἀναφέρουμε μιά
31013, 6111 καί πασίγνωστοι στήν Περσία,
τά ὀνόματά τους εἶναι ἀσφαλῶς ἄγνωστα
στόν Ἕλληνα ἀναγνώστη. Αὐτό ὅμως

πού μποροῦμε ν’ ἀναφέρουμε μέ 656016τητα εἶναι πώς οἱ περισσότεροι ἀπ’ αῦτούς κατάφεραν νά δραπετεύσουν στό
ἐξωτερικό λίγο πρίν ἀπό τήν ὁριστική
ἐπιὸολή τῆς ἐπανάστασης (π.χ. Ζαχεντύ,
Ἀμουζαγκάρ, Ἀνσαρύ, Σαμπετύ), ἄλλοι
ὃραπέτευσαν μετά τήν ἐπιὸολή τῆς ἐπανάστασης (π.χ. Χουμαγιούν, πού δραπέτευσε ἀπό τίς φυλακές καί πιστεύεται
πώς θρίσκεται οτήν Ἀμερική), ἐνώ τῶν
ὑπόλοιπων ἐχουν χαθεῐ τά ἴχνη. (π.χ. 6
Γκαρεμπαρύ λένε ὅτι κρύὸεται κάπου
στήν ’Τεχεράνη), κι’ ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται
πολύ λίγη προσπάθεια καταθάλλεται γιά
νά τούς ὅροῦν καί ἐλάχιστος λόγος γίνεται γύρω ἀπ’ τ’ ὄνομά τους.
ΠΟΙΑ εἶναι τά ἀόρατα χέρια πού τούς
προστατεύουν καί ποιά ἡ σχέση τους μ’
αὐτούς 31013 6161011131011 110 κλείσουν τά
στόματα τών ἀλλων, τῆς B’ κατηγορίας
κλίκας, 61316 ἐνδεχόμενες ἀποκαλύψεις;
Κανείς φυσικά δέν ἀμφέὸαλε πώς τά 69γανωμένα ξένα συμφέροντα θά ἐκαναν
ὅ,τι περνοῦσε ἀπ’ τό χέρι τους γιά νά
ὑποστηρίξουν τούς ἀνθρώπους τους. Οἱ
συμπτώσεις ὅμως ἀρχίζουν ν’ αὐγατίζουν ἀνησυχητικά, σέ σημεῖο πού νά δίνουν λαὸή γιά τίς πιό ἀχαλίνωτες ὑποψίες. Εἶναι πολλοί ἀνάμεσα στοὺς Πέρσες 31013 άρχισαν κι’ ὅλας νά ἐκφράζουν
ἀνοιχτά τούς φόὸους τους, σέ συγκεντρώσεις ἤ ἀπό τίς στήλες ἐφημερίδων,
γιά τήν ὕπαρξη ἐνός καλοοργανωμένου
σχεδίου μεγάλης ἐμὸέλειας. Ποῦ 6910311:1011 ἡ ἀλήθεια;

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ἡγεσία τῆς
Περσίας ἔχει ἐπιτακτική ὑποχρέωση νά
καθησυχάοει ἀμέσως, μέ τίς πράξεις της,
αὐτές τίς ὑποψίες. Τό ὀφείλει πρῶτ’ ἀπ’
ὅλα στούς χιλιάδες Πέρσες 31013 ἐχασαν
τή ζωή τους, καί στά ἐκατομμύρια ἐκείνων πού τή ριψοκινδύνεψαν, ἐλπίζοντας
σέ μιά ριζική ἀλλαγή. Τό ὀφείλει ὅμως
καί στά ἐκατομμύρια τῆς ἀνθρωπότητας,
στά πέρατα τῆς γῆς, 31013 εἶδε τήν Πέρσικη ἐπανάσταση σά σὺμὸολο ἐλπίδας
καί πίστης στή λαϊκή θέληοη, 31013 06.11 1’
ἀποφασίσει καί τό ἐπιδιώξει, μπορεῐ νά
ἐξουδετερώσει ἀκόμα καί τόν πιό πανίσχυρο καταπιεστικό μηχανισμό. I
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ΙΣΠΑΝΙΑε
T6 Ἠλία Ἐλευθερίου

Τό θασκικό κίνημα ἐνισχύει
σημαντικα τίς θέσεις του
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ἀντιμετώπίσει τό πρόθλημα τῶν Βασκων κανοντας τίς λιγότερες δυνατές παρα-
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χωρήσεις (λιγότερες ἀπ’ όσες εἶχε κόνει για τήν Καταλωνία) συνδυαζοντας τες
μαλιστα μέ ἐπιχειρήσεις καταστολῆς ἐναντίον τῶν ἀνταρτῶν τῆς ΕΤΛ. Αὐτό ἔκανε
ὅταν τίς παραμονές τῶν ἐκλογῶν ἔστειλε 13.000 στρατιῶτες στή χώρα τῶν Βασκων καί πραγματοποίησε ἐκτεταμένες συλλήψεις. Στήν πολιτική της αὐτή εἶχε
τήν ὐποστήριξη ὅλων τῶν ίσπανικῶν πολιτικῶν, τῶν «centralistes».
Τή γενική αἰσιοδοξία ῆρθε να κλονίσει, ὼς
ἕνα θαθμό, τό δημοψήφισμα τοῦ 1978 για
τήν έπικύρωση 106 συντάγματος, ὲνός
συντάγματος πού ἀποκαθιστοῡσε καί θεσμοποιοῠσε τό κοινοθουλευτικό καθεστώς
καί πού εῙχε τήν ὐποστήριξη ὃλων τῶν
Ισ-ιτανικῶν πολιτικῶν κομματων. ‘H ἀποχή
6116 τό δημοψήφισμα (1106 ἀποτελοῡσε
γραμμή τῶν θασκικῶν κομματων καί 6pγανώσεων) ξεπέρασε, στή Γ κιπουθκόα καί
τή Βισκαγια, τό 55%. Καί τα ἀποτελέσματα
τῶν Βουλευτικῶν (1 Μαρτίου), καί τῶν δημοτικῶν (3 ’Λπριλίου) έκλογῶν ήρθαν να
Ι έπιθεθαιώσουν, ἀκόμα πιό καθαρα, τήν ένταση καί τήν ἑκταση τῶν αὐτονομιστικῶν
διεκδικήσέων.
T6 νόημα τῶν πολιτικῶν έπιλογῶν πού
ὐποοτήριζαν τα διαφορα κόμματα στή
χώρα τῶν Βασκων ήταν ἑξαιρετικα καθαρό. ’Λπό τή μια ὐπῆρχαν τα Ισπανικα
πολιτικα κόμματα, κυρίως T6 Σοσιαλιστικό
καί T6 Κυθερνητικό Δημοκρατικό Κέντρο,
(T6 Κομμουνιστικό Κόμμα ἔχει πολὺ περιορισμένη ἀπήχηση), πού ὐποστήριζαν T6
status quo ñ T6 πολύ μια περιορισμένη αὐτονομία στα πλαίσια 106 Ισπανικού κρατους. ’Λπό τήν ἀλλη μερια ὺπῆρχαν 01 B6OKOI έθνικιστές, χωρισμένοι μέ τή σειρὰ
τους σέ τρία κόμματα;
ο τό Βασκικό Ἐθνικιστικό Κόμμα (P.N.V.),
1106 εἶναι T6 ἰσχυρότερο κόμμα στήν χώρα
τῶν Βασκων, έκφραζει -τα συμφέροντα τῆς
ντόπιας ἀοτικῆς ταξης καί ὺποστηρίζει τήν “
έγκαθίδρυση ἑνός καθεστῶτος έκτεταμένης
αὐτονομίας (στόν οἰκονομικό, πολιτιστικό
καί διοικητικό τομέα), μέ τήν έπαναφορα,
σέ πρώτη φαση, τοῦ καθεστῶτος αὐτονομίας 1106 ’ίσχυε τό 1936 καί τήν ἀποδοχή σέ
δεύτερη φαση, τοὺ σχεδίου αὐτονομίας 16
ὁποῙο καταρτισαν, πέρυσι στή Γκερνίκα, 0i
Βουλευτές τῆς περιοχῆς.
ο τῆ Βασκική Ἀριστερα (Ε.ΙΞ.) πού ὑποστηρίζει τήν ἀνεξαρτησία τῆς χώρας τῶν Βα-“
σκων καί τό σοσιαλισμό, ἀλλά ἀντιτίθεται
στήν ένοπλη παλη πού διεξαγει ἡ ΠΛ,
ο καί τή Λαϊκή Ἔνότητα (Η.Β.) πού συγκέντρωσε τούς ὀπαδοὺς 106 ένοπλου ἀγώνα
καί τῆς ΠΛ, αὐτούς πού στίς διαδηλῶσεις
δέν διοταζουν να απαντοῡν στήν ἀστυνομία μέ τή φοθερή κραυγή «ΠΛ, σκότωσέ
τους».
Συνολικα T6 τρία θασκικα κόμματα συγκέντρωσαν τήν ἀπόλυτη πλειοψηφία στή
Μπιθκαγια καί τή Γκιπουθκόα καί πολὺ
σημαντικα ποσοοτα στίς δύο αλλες 6116pχίες, ένῶ τό Βασκικὸ Ἐθνικιοτικό κόμμα
ἀναδείχτηκε σέ πρώτη πολιτική δόναμη καί
κέρδισε τόν έλεγχο τῶν περισσότερων δή26

μων καί κοινοτήτων. ’Λντίθετα τό Σοσιαλιστικό Κόμμα, 1106 εἶχε αναδειχτεῑ πρῶτο
κόμμα στή χώρα τῶν Βασκων στίς έκλογές
τοῦ 1977, ἑχασε -ένα σημαντικό τμῆμα τῆς
δύναμής του, έτσι πού τό κύριο στήριγμα
του πλέον να εἶναι τό μή θασκικό τμῆμα τῆς
έργατικῆς ταξης, δηλαδή oi μεταναστες
6116 ἀλλες περιοχές τῆς Ἱσπανίας.
“Ὀμως τή μεγαλότερη ἓκπληξη τῶν έκλογῶν ἀποτέλεσαν οΙ ὀπαδοί τῆς ΠΛ. Συγκεντρώνοντας στίς θουλευτικές έκλογές τό
20% τῶν ψήφων στή Μπιθκαγια καί 16 18%
στή Γκιπουθκόα, έξέλεξαν τρεῖς θουλευτές
καί ἕνα γερουσιαοτή, ἀποδεικνύοντας 611
ἀποτελοῦν μια καθε ἀλλο παρα περιθῶριακή δόναμη. Καί ol δημοτικές έκλογές ἡρθαν να τό έπιθεθαιώσουν. Oi ὀπαδοί τῆς
ΠΛ ἀναδείχτηκαν σέ δεύτερη πολιτική δόναμη σέ όλες σχεδόν τίς μεγαλες πόλεις, τό
Μπιλμπαο, τό Σαν Σεμπαστιαν, τή Παμπλόνα (μὲ πρώτη δύναμη στό Μπιλμπαο
καί τό Σαν Σεμπαστιαν τό Βασκικό Ἐθνικιστικό Κόμμα). OI θουλευτές πού ἐξέλεξε ἡ
Λαῑκή Ἒνότητα - καί 1106 σχεδόν ὅλοι εἶχαν
συλληφθεῑ για «έγκωμιασμό έγκλήματος»
πρίν ἀπό τίς έκλογές - ἀποφασισαν να μή
συμμετέχουν στίς έργασίες τοῦ κοινοθουλίου, διατηρώντας ὅμως τή Βουλευτική
ίδιότητα. Γνωστότερος ἀπ’ ὅλους εἶναι 6
Τελέσφορο Μονθόν, 74 χρονῶν, παλαίμαχος ἀγωνιστής τῆς Βασκικῆς ἀνεξαρτησίας
καί ὐπουργός έσωτερικῶν στήν έφήμερη
αὐτόνομη κυθέρνηση τῆς χώρας τῶν B6σκων, τήν έποχή τοῦ έμφυλίου πολέμου.
Μπροστα 0‘ αὐτή τήν έντυπωσιακή 6111θεθαίωση τῆς δύναμης τοῦ αὐτονομισμοῠ
(ἀλλα καί τοῦ ἀνεξαρτησιακοῡ) κινήματος
ἡ Ισπανική κυθέρνηση ἀπαντησε μέ μια
σειρα ὐποχωρήσεων. ’Λποφασισε τή διδασκαλία τῆς Βασκικῆς γλώσσας στα δημοτικα σχολεῑα τῆς περιοχῆς, ὐποοχέθηκε να
ἀποκαταστήσει τό καθεστώς οΙκονομικῆς
αὐτονομίας 1106 ἴσχυε τό 1936, καί δέχεται
να συζητήσει τό σχέδιο αὐτονομίας πού είχαν καταρτίσει πέρυσι ol θουλευτές τῆς
περιοχῆς καί τό ὁποῑο 6 τότε ὐπουργός
τῶν Ἐσωτερικῶν εἶχε χαρακτηρίσει ὼς
ἀντισυνταγματικό.
ζὈμως τα προθλήματα παραμένουν. Ἐκτός ἀπό τό γεγονός 611 οΙ ὀπαδοί τῆς πλήρους ἀνεξαρτησίας καί τοῦ ένοπλου ἀγώνα
ἀπέδειξαν 611 διαθέτουν σημαντικα λαῑκα
στηρίγματα, ακόμα καί ὸρισμένες διεκδικήσεις τοὺ Βασκικοῡ Ἐθνικιστικοῠ Κόμματος
ὅπως π.χ. ἡ δημιουργία Βασκικῆς ἀστυνομίας) εἶναι δύσκολο να γίνουν ἀποδεκτές
ἀπό τήν Ισπανική κυθέρνηση, ή ὁποία κατηγορεῖ για διπλό παιχνίδι τούς ῆγέτες τοῦ

NABAPA

,Μσὸρῖτη
ΙΣΠΛΝΙΛ

Ι

Βασκικοῡ Ἐθνικιστικοῠ Κόμματοςτ ένῶ
τασσονται ὑπέρ ἑνός καθεστῶτος αὐτονομίας όταν διαπραγματεύονται στή Μαδρίτη, ἐμφανίζονται ὑπέρ τῆς αὐτοδιαθεσης (ἀφήνοντας έτσι μια πόρτα ἀνοιχτή
πρός τήν ἀνεξαρτησία) όταν θρίσκονται
στή χώρα Βασκων. Ὺπαρχει έπίσης καί τό
πρόθλημα τῆς Ναθαρας, τῆς τέταρτης θασκικῆς ἐπαρχίας. Ἡ διαδικασία πού προθλέπει τό σημερινό σύνταγμα εἶναι σχεδόν
σίγουρο 611 δέν θα έπιτρέψει τήν ένσωματωση τῆς Ναθαρας σέ μια μελλοντική αὐτόνομη Βασκική περιοχή, γεγονός πού
πολύ δύσκολα μποροῠν να ἀποδεχτοῦν οΙ
Βασκοι έθνικιστές καί 1106 ἤδη καταγγέλουν
οί ὀπαδοί τῆς ΠΛ.

Μέχρι πρόσφατα Κυθέρνηση καί τα
Ιοπανικα κόμματα πίοτευαν 611 μποροῠν
να περιορίσουν τό Βασκικό πρόθλημα στή
δραση τῆς ΠΛ καί να τό ἀντιμετωπίσουν
ὅπως ὴ Μεγ. Βρετανία τή δραση 106 ERA,
σαν ένα περιθωριακό φαινόμενο περιορισμένης σημασίας.
“Ομως τό θασκικό πρόθλημα έχει ἀναχθεῑ σήμερα σέ κεντρικό πρόθλημα για τό
μέλλον τῆς Ισπανικῆς δημοκρατίας, θέτοντας μέ σαφήνεια τό α’ίτημα· μιας πλουραλιστικῆς συγκρότησης τοῦ Ισπανικού κρατους. Λύτή ή ἀλληλεπίδραοη ἀναμεσα οτόν
T6110 συγκρότησης τοῦ κρατους καί στό
πολιτικό καθεστώς τῆς δημοκρατίας, πιθανόν να ἀναδειχθεῑ στό κατ’ έξοχήν ίδιαίτερο
χαρακτηριστικό τῆς σύγχρονης Ἱσπανίας.
’Λπό τήν κατεύθυνση πού θα παρει αὐτή ἠ
ἀλληλεπίδραση, θα έξαρτηθοῡν καί οΙ γενικότερες κοινωνικές ὲξελίξεις. l

· CIV'IEI-EQEUVC
ΦΙΛΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
ἘΠΠΟΚΠΚή ÔVÔYKÛ Yld Κᾰθε Περίοδικά καί Πολύ Περισσάτερσ γιά ἕνα Περισδικά ὅπως τό «ΑΝΤΙ», εἶναι νά
γνωρίζει τη σύνθεση τοῡ ἀναγνωστικοῡ του κοινοῦ καί κυρίως τί γνώμη ἔχουν γιά τό Περιοδικά αὺτσί ιτσύ τά
διαὸάζσυν.
Γ ιά τά σκσΠό αὐτό τό «ΑΝΤΙ» εἶχε ὀργανώσει πρίν ἀπό δύο χρόνια μιά ἔρευνα μέ έρωτηματσλόγισ ησύ τά
ἀποτελέσματα της δημοσιεάτηκαν στά τχ. 80, 81 καί 100. 'H έρευνα αὐτή συνάντησε μεγάλη άνταιτόκριση - Πήραμε Περίντσυ 700 ἀπαντήσεις -— καί στάθηκε εξαιρετικά ὡφέλιμη γιά τό ιτερισδικό. Μᾱς ἐπέτρεψε va’ ἀντλήσσυμε
χρησιμες γνῶμες καί προτάσεις, νά Προσεγγίσουμε Πληρέστερα τίς ἀπόψεις τῶν ἀναγνωστῶν τοῦ Περισδικοῡ καί ’
μέ 6άση αάτές νά τά Βελτιώσσυμε, στό μέτρο φυσικά τῶν δυνάμεών μσς. ~_
Ὅμως, ὕστερα ἀπό δύο χρόνια, ιτσλλά εἶναι Πιθανόν νά ἔχουν ἀλλάξει.· σί ἀναγνῶστες τοῦ Περιοδικοῡ, η γνώμη
τους
γι’
αυτό,
τά
ἵδισ
τό
«ΑΝΤΙ».
Γ
ι’
αὑτό
σημερα
αίσθανόμαστε
καί
Πάλι
τήν
ἀνάγκη
va’
ἀπευθυνθοῡμε
στσυς
ἀναγνῶστες τοῦ «ΑΝΤΙ» καί νά ζητήσσυμε νά μάΘσυμε τίς ἀπόψεις τους γιά τό Περισδικό.

Περισδικοῡ.·
περιοδικὸ
«ANTI»
Δημοχάρους
60
ΑΘΗ ΝΑ 601

OI γνῶμες σας >καί ol ἀποδείξεις σας μᾶς εἶναι Πολύτιμες. "Av σέ κάησια έρώτηση δέν μησρεῖτε ἥ δέν Θέλετε νά
ἀπαντήσετε, Παραλείψετέ την καί ἀηαντεῖστε στίς υιτόλοιῑτες. Στεῖλτε μσς τίς ἀπαντήσεις σας στη διεύθυνση τσῡ

Περιμένσντας ὅσα τό δυνατόν Περισσάτερες ἀπαντήσεις,

σάς ευχαριστσῡμε
Τό «ΑΝΤΙ»

J
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Ο ΕΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ, ΩΣ ΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ OI ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ;

O äglgngoçëggA ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ (τχ. 125) ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΑΥΤΟ (ἢ αὐτὰ) ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ἢ ΣΑΣ ΕΝΔΙΕΦΕΡΕ

O ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ (τχ. 124) ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΑΥΤΟ (ἢ αὐτὰ) ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ
ἢ ΣΑΣ ΕΝΔΙΕΦΕΡΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ “
1.. ——.q;.

Ο TI ΓΝΩΜΗ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ (τχ. 124, σελ.14-31);

φὲρον D
Ο ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ, ΕΡΕΥΝΕΣ ἢ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ «ANTI», ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΔΥΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΡΕΣΑΝ ΠΟΛΥ
ἢ ΣΑΣ ΕΝΔΙΕΦΕΡΑΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

Ο ΤΟ «ANTI» ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ.
ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΕΤΥΧΑΙΝΕΙ;
ναί El ὡς ἕνα μὸνο Βαθμὸ E] ὃχι D
0 TI ΓΝΩΜΗ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ «ANTI»;

Ο ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ, ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΛΑΠΩΜΑΤΑ ΤΟΥ «ANTI»;
ΤΙ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ, ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟ ΤΟ «ANTI»; TI ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΧΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ;
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cH ὀργανωτικὴ δομὴ, ἡ πολυδιόισπαση
καί 1:0 χάοςῑ..
τοῦ Θὸδωρου Κστσανὲθσ
ΣΕ Γ ΕΝΙΚΕΣ γραμμές, ἡ ὄασική ὀργανωτική
ὁομή τοῦ (El/11112111013 συνδικαλιοτικοῦ κινήματος,
κλιμακώνεται ἱεραρχικά σέ πρωτοόάθμιο, 051115ροόάθμιο καί τριτοόάθμιο ἑπίπεὸο.

ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜῘΟ ἑπίπεὸο, τά περισσότερα πρωτοόάθμια σωματεῑα ὀργανώνονται ταυτόχρονα ἀπό τίς Πανελλαὸικές Ὁμοσπονδίες καί
τά Ἑργατικά Κέντρα.

ΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ σωματεῐα ἀποτελοῦν τά
ὄαοικά ὀργανωτικά κύτταρα, ὅπου συσπειρώνονται οἱ μισθωτοί κατά πρῶτο λόγο.

ΤΕΛΟΣ, σέτριτοόάθμιο ἐπίπεὸο λειτουργοῦν
οἱ Συνομέοσπονὸίες (Βλέπε σχ. Ι καί 2 ).

OI ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ με σχέση ἐργασίας ἰδιωτικοῦ δικαίου, 1:013 ἀποτελοῦν καί τὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ
1.400.000 περίπου μισθωτῶν τὴς χῶραςῙ, ὑπάγονται στὴν 09μοδιότητα τῶν ἀκολούθων Συνομοσπονδιῶν πού λειτουργοῦν
· σήμερα
Ο ΓΣΕΕ (Γ ενικὴ Συνομοσπονδία Ἐργατῶν Ἑλλάδος)
Ο Νὲα ΓΣΕΕ
Ο Χριστιανικὴ ΓΣΕΕ
O ΕΛΣΕ (Ἑλληνικὴ Συνομοσπονδία Ἐργασίας)

O ΠΣΟΧΕΣ (Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ὀρθοδὸξων
Χριστιανικῶν Ἐργατοῦπαλληλικῶν Συνδικάτων)
ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ, οἱ τέσσερεις τελευταῐες παρουσιάζουν ἀσὴμαντη, ἂν ὂχι ἀνύπαρκτη, δραπηριὸτητα καί συντηροῦνται·
ἀποκλειστικά 01:0 ἐπιχορηγὴσεις τοῦ ΟΔΕΠΕΣ (Ὀργανισμὸς
Διαχειρίσεως Είδικῶν Πὸρων Ἐργασιακῶν Σωματείων).
ΣΤΗΝ πράξη, ἀλλά καί 01:0 ἱστορικὴ άποψη, ἡ ΓΣΕΕ, 1:013
ίδρύθηκε 10 1918, θεωρεῖται ῶς ἡ μοναδικὴ ὀργάνωση 1:013 ἐκπροσωπεῖ σε 191106001110 ἐπίπεδο τούς ἐργατοϋπάλληλους (ἐκτός 01:0 ὅσους ἀπασχολοῦνται μέ σύμὸαση ἐργασίας δημόσιου

ΣΧΗΜΑ 1
Τά Tpia θσσικά ἐπίπεδα τῆς ὁργσνωτικῆς
Ιερσρχίσς τῆς ΓΣΕΕ
TPITOBAGHIO

HPPTOBAOHIO
ΕΠῙΠΕΔΟ

ΣΠΗΑΤΕΙΟ
δικαίου). Σύμφωνα καί μέ σαφεῖς νομοθετικές διατάξεις, ὴ
Συνομοσπονδία αὑτὴ εἶναι 10 πλέον ἀντιπροσωπευτικὸ σωματεῖο σὲ πανελλὴνια κλίμακα (AN866/37, NA3239/55 09090 7).
KATA THN τρὲχουσα περίοδο, ὁ ἀριθμός τῶν φυσικῶν ψηφισάντων μελῶν τῆς ΓΣΕΕ, σύμφωνα μέ ἀνακοίνωσὴ της 010
190 Συνέδριο) Καλαμάτα, Νοέμὸριος 1978), ’ὑπολογίζεται ὅτι
ἀνέρχεται σέ 350000 ἄτομα περίπου. Ὁ ἀριθμός αύτὸς ὑπολογίζεται 01: ἀνέρχονταν, κατιί προσέγγιση. m? 250.000 10
I973 καί σὲ 200.000 1:0 I966. (ὄλ. καί προηγούμενο Ἀντί).
OI ΜΙΣΘΩΤΟΙ πού ἀπασχολυυνται στω ὸημυσιο μέ 0131160011
ἐργασίας δημόσιου δικαίου (δημόσιοι ύπάλληλοι) 0 ἀριθμός
τῶν ὁποίων ὑπολογίζεται ἐπίσημα σε 140.000 010110 0590:0112.
ἀντιπροσωπεύονται 01:0 ξεχωριστές ὀργανῶσεις. Ἐκτὸς 01:0

τά ἱστορικά αἴτια, αύτὸ ὀφείλεται ἐπίσης καί σὲ σαφὴ νομοθετικὴ ρύθμιση (N.643/1977), 1:013 ἀπαγορεύει τὴ συμμετοχὴ τῶν
δημόσιων ὑπάλληλῶν σέ συνδικαλιστικές ὀργανῶσεις τῶν μισθωτῶν 1:013 ἀπασχολοῦνται μὲ 0131160011 ἐργασίας ἰδιωτικοῦ
δικαίου. Οἱ περισσότεροι 0110 τούς δημόσιους ὑπάλληλους ἐκγ
πρασωποῦνται, σέ ἀνῶτερο ἐπίπεδο, 01:0 τὴν ΑΔΕΔΥ (Ἀνῶτατη Διοίκηση Ἐνῶσεων Δημοσίων Ὑπαλλὴλων), πού ἔχει
μὲλη της 45 εΟμοσπσνδίες καί Συλλόγους. Ἕνας σημαντικός
ἀριθμός δημόσιων ὑπάλληλων, κυρίως δάσκαλοι, καθηγητές
γυμνασίων, τεχνικοί κλπ. ἐκπροσωποῦνται 01:0 ξεχωριστὲς 09γανῶσεις, ὅπως εἶναι ἡ ΔΟΕ (Διδασκαλικὴ Ὁμοσπονδία Ἑλλάδας), ὴ ΟΛΜΕ (Ὁμοσπονδία Λειτουργῶν Μέσης Ἐκπαιδεύσεως), κλπ. Οἱ περισσότερες 0110 τίς ὀργανῶσεις αύτές 1:013
δέν ἀνὴκουν στὴν ΑΔΕΔΥ, συμμετέχουν σὲ ἕνα ἀνῶτερο συντονιστικὸ ὃργανο, 1:0 ΣΕΔΟ (Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ Δημοσιοῦπαλληλικῶν Ὀργανῶσεων)..

ΤΕΛΟΣ Θά πρέπει νά ἀναφερθεῖ ὃτι σέ ἀντίθεση μέ 0,1: 15λευταία ἰσχύει σὲ πολλές Εὑρωπαϊκὲς χῶρες, οί στρατιωτικοί,
οἱ ἀωυνομικοί καί οἱ πυροσόἐστες ἀπαγορεύεται νά συνδικαλίζσνται.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ
OI ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ὀργανῶνουν σὲ δευτεροὸάθμιο ἐπίπεδο πρωτοόάθμια σωματεῐα τῶν ὁποίων τά περισσότερα μέλη
προέρχονται 01:0 ἓναν ὁρισμὲνο ἐπαγγελματικὸ κλάδο. Ἐκπροσωποῦν δηλαδὴ σὲ πανελλὴνια κλίμακα τούς μισθωτούς
ἑνός κλάδου τὴς ὄιομηχανίας καί τῶν ὑπηρεσιῶν (ὄλ. καί
Σχῆμα 2). Σάν παράδειγμα ἐδῶ ἀναφὲρουμεῑ
O Τὴν OTOE (“Ομοσπονδία Τραπεζσῦπαλληλικῶν Ὀργανῶσεων Ἑλλάδας)·
Ο Τὴν ΠΟΕΜ (Πανελλὴνια Ὁμοσπονδία Ἐργατοῦπαλλὴλων
Μετάλλου). Τὴν ΠΝΟ (Πανελλὴνια Ναυτικὴ Ὁμοσπονδία)-

. Τὴν ΟΟΣΕΕ (Ὁμοσπονδία Οἰκοδὸμων καί Συναφῶν
Ἐπαγγελμάτων Ἐλλάδας).
ΟΡΙΣΜΙΞΝΕΣ Ὁμοσπονδίες ἐκπροσωποῦν μισθωτούς ἐπί
μέρους μεγάλων ἐπιχειρήσεων στὴν Κοινὴ Ὠφὲλεια καί τίς
Μεταφορὲς.. ὅπως
Ο ‘H ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ (Γενικὴ “Ομοσπονδία Προσωπικοῦ
Ο Ἣ ΠΟΣ (Πανελλήνια Ὁμοσπονδία Σιδηροδρομικῶν)·
Ο Ἡ ΟΣΠΑ (“Ομοσπονδία Συλλὸγων Πολιτικῆς Ἀεροπορίας
- Ὀλυμπιακὴ), κλπ.
ΔΙΟΡΘΩΣΗ.· Στό προηγούμενο τεῦχος Νο 124, ami σελίδα 26, στήλη 1η οτὴν
προτελευταία σειρά, ἀντί γιά.· «.... καπνεργατικές ὀργανώσεις, ἀλ.λά γιά τά χρό·
νεα 1922 - 26» νά ὁιαόαοτεῐ.· γιά τά χρόνια 1922 · 36».
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ΣΧΗΜΑ 2

α
ΕΠΜΑΤΕῙΟ
ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
BIAMAE

ΣΩΗΑῶΕΙο “ ////
EPPATOYHAAAHADN_KAﬂBTO—
YOANTOYPPDN
ΑΘΗΝρΣ

ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΙΞΡΟ έργο τῶν ἀντιπροσωπευτικῶν
Ὀμοσπονδιῶν εἰναι ἡ σύναψη τῶν κλαδικῶν ἤ τῶν εἰδικῶν
συλλογικῶν συμὸάσεων, σέ πανελλήνια κλίμακα, σύμφωνα καί
μέ τίς σχετικές διατάξεις τοῦ N.3239/55.

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ νά σημειωθεῖ ἐδῶ ότι ἡ ΓΣΙΞΕ ἀρνεῖται νά
«γράψει» στή δύναμή της ένα σημαντικό ἀριθμό εΟμοσπονδιῶν, όπως;
Ο ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ (Γενική “Ομοσπονδία Προσωπικοῦ ΔΕΗ)·
Ο ΟΣΠΑ (“Ομοσπονδία Σωματείων Πολιτικῆς “·Αεροπορίας)·
Ο ΟΙΕΛΕ (Ὁμοσπονδία Ἷδιωτικῶν Ἐκπαιδευτικῶν ΛειτουρYaw)Ο ΠΟΛ (Πανελλήνια Ὁμοσπονδία Λογιστῶν)·
Ο ΟΜΕ (Ὁμοσπσνδία Μεταλλευτῶν Ἑλλάδος)·
Ο ΟΥΠΑΕ (“Ομοσπονδία Ὑπαλλήλων Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν), κ.ά.
AHO ΑΥἹἘΣ, ἰδιαίτερα οἱ τρεῖς πρῶτες, παρουσιάζσυν σημαντικό άριθμό μελῶν, ψηλή δυναμικότητα καί συνοχή, καί
Θεωροῦνται ῶς οἱ πλέον άντιπροσωπευτικές “Ομσσπονδίες
στοῦς σχετικοὺς κλάδους ἐργαζόμενων. Ἡ ΓΣΕΕ ἀρνεῖται νά
τίς περιλάόει στή δῦναμή της ἐπικαλοῦμενη τό γεγονός
ότι ἤδη εἰναι γραμμένες στά μητρῶα της ἀλλες ὁμοειδεῖς όργανῶσεις καί συγκεκριμένα;
O Ἡ ΟΙΥΕ (Ὀμοσπονδία Ἰδιωτικῶν Ὕπαλλήλων Ἑλλάδας)·
Ο Ἡ ΟΠΞΑΕ (Ὁμοσπονδία Προσωπικοῦ Ξένων Ἀεροπορικῶν Ἑταιρειῶν)Ο Ἡ ΠΟΠ-ΔΕΗ (Πανελλήνια “Ομοσπονδία Προσωπικοῦ
AHO AYTEZ ἡ πρώτη, κατά τήν ἐπιχειρηματολογία τῆς
ΓΣΕΕ (Βλ. Διοικητικό ἀπολογισμό ΓΣ-ΙΞΙΞ 19ου Συνεδρίου,
Φωνή τῆς ΓΣΕΙΞ, 20.11.78, σ. 3) εἶναι ὁμοειδής μέ τήν ΟΙΕΛΕ,
ἡ δεύτερη μέ τήν ΟΣΠΑ καί ἡ τρίτη μέ τή Γ ΕΝΟΠ-ΔΕῌ.
ΣΤΙ-ΙΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΙ-ΙΤΑ οἱ οῦσιαστικοί λόγοι γιά τή μή
ἐγγραφή τῶν σημαντικότατων αὐτῶν δευτεροόάθμιων ὀργάνων
στή Γ ΣΕΕ εἰναι τό γεγονός ότι ἐλέγχονται ἀπό στελέχη τῆς λεγόμενης ((δημοκρατικής-συνδικαλιστικῆς ἀντιπολίτευσης» τῆς
Συνομοσπσνδίας.

ΕΡΓΑΤΙΚΑ KENTPA
TA EPFATIKA Κέντρα όργανῶνουν σέ δευτεροὸάθμιο ἐπίπεδο διάφορα πρωτοὸάθμια σωματεῐα, μιάς όρισμένης περιφέρειας, ἀνεξάρτητα ἀπό ἐπαγγελματικό κλάδο (Σχῆμα 2).. Οἱ
δευτερσόάθμιες αῦτές τοπικές ἐνῶσεις, εἶναι προϊόν όρισμένων
οἰκονομικῶν δεδομένων ποῦ ἐπικρατοῦσαν κατά τήν ἀρχικὴ
περίσδο τῆς συνδικαλιστικής μσρφσποίησης στίς ἀρχές τοῦ
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20οῦ αἰῶνα. Ὁ ἰδιαίτερα περιορίσμένος ἀριθμός τῶν μισθωτῶν, ἡ άνεπάρκεια τῆς συγκοινωνιακής δομῆς τῆς χώρας καί
πάνω ἀπ’ ὅλα, τό περισρισμένο μέγεθος τῶν οἰκονομικῶν ἐκμεταλλεὺσεων κατά τήν περίοδο ἐκείνη, ἐπέόαλλαν τήν ἀνάγκη
νά συσπειρωθσῦν οἱ μισθωτοί σέ εὐρύτερες τοπικές ένῶσεις,
ἀνεξάρτητα ἀπό ἐπαγγελματικές κατηγορίες.
ΚΑΤΑ τή σημερινή περίσδσ, τά Ἐργατικά Κέντρα ἀποτελοῦνόργανωτικά ἀπολιθῶματα τῆς ((παλαισλιθικῆς» περιόδου
τῆς ἐλληνικῆς οἰκονομίας. Ὁπωσδήποτε, ἐλάχιστα ἐξυπηρετσῦν τή σημερινή συνδικαλιστική πραγματικότητα, ἐκτός 6éόαια ἀπό τίς ἐκλογικές δυνατότητές πού παρέχουν γιά τόν
έλεγχο τοῦ ἐπίσημσυ συνδικαλιστικοῦ κινήματος «ἀπό-πάνω».

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ’
TA ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ σωματεῐα ποῦ ἀποτελοῦν τοῦς 6ασικοῦς πυρῆνες ὅπου συσπειρῶνονται οἱ μισθωτοί, έχουν ξεχωριστή σημασία καί ὀργανωτική αὐτοτέλεια, δικό, τους καταστατικό καί διοικητικὸ συμόοὺλισ. Συμμετέχσυν ῶς ἰσότιμα μέλη
στίς δευτεροόάθμιες ἐνῶσεις, δέν ἀποτελοῦν δηλαδή τμήματα
τῶν όργανῶσεων αὐτῶν, ὅπως ἰσχύει στίς περισσότερες εὐρωπαϊκές χῶρες. Ἡ συμμετοχή τῶν πρωτοόάθμιων σωματείων
στά Ἐργατικά Κέντρα καί τίς εΟμοσπονδίες γίνεται μέσω ἀντιπροσώπων πού ἐκλέγονται ἀπό τίς γενικές συνελεύσεις τῶν
μελῶν τους. Ἀνάλογη εἶναι καί ἡ ἐκπροσῶπηση τῶν ἐργατικῶν
κέντρων καί Ὀμοσπονδιῶν στή ΓΣΕΕ.
Η APMOAIOTHTA τῶν πρωτοόάθμιων σωματείων περιορίζεται συνήθως σέ μιά συγκεκριμένη τοπική περιφέρεια, ἤ
χωρο ἐργασίας. Ὑπάρχουν ὅμως καί όρισμένες περιπτῶσεις
πρωτοόάθμιων σωματείων ποῦ ή ἀντιπροσωπευτικότητά τους
ἐπεκτείνεται σέ πανελλήνια κλίμακα. Στήν κατηγορία αὐτή
υπάγονται λ.χ. δ ΠΣΥΠ —- OTE (Πανελλήνιος Σῦλλογος
Υπαλλήλων OTE), ό ΠΕΤ-ΟΤΕ (Πανελλήνιος Σῦλλογος Τεχνικων ΟΤΕ), ἡ ΕΤΕ-ΔΕΗ (Ἓνωση Τεχνικῶν ΔΕΗ), ό Πανελληνιος Σῦνδεσμος τῶν ἐν Ἑλλάδι Λιθογράφων, δ Σύλλογος
Υπαλλήλων τῆς Τραπέζης Ἑλλάδος, κά.
TA ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ πανελλήνια σωματεῐα διαθέτσυν τμήματα σέ πόλεις ὅπου ῦπάρχουν μέλη τους-Τά τμήματα αῦτά
εκπρσσωποῦνται στή διοίκηση τῶν σωματείων, πού κατά κανόνα ἐδρεύει στήν Ἀθήνα.
:‘EE Γ ΙΞΝΙΚΕΣ γραμμές τά πρωτοὸάθμια πανελλήνια σωματεια παρουσιάζουν πολλές ὁμοιότητες μέ τίς Πανελλαδικές
εΟμοσπονδιες, κύρια γιατί στίς περισσότερες περιπτώσεις εἶναί
αρμσδια (ὅπως καί οἱ Ὁμοσπονδίες), γιά τή σῦναψη συλλογι-

κῶν συμὸάσεων σέ πανελλήνια κλίμακα. Ἡ ὅασική τους διαφορά μέ τίς Ὁμοσπονδίες εἶναι ὅτι, ἡ όργάνωτική τους δομή
στηρίζεται σέ τοπικά τμήματα καί ὅχι σέ ἀνεξάρτητα πρωτο-ὅάθμια σωματεῖα, ὅπως ἰσχύει στήν περίπτωση τῶν Ὁμοσπονδιῶν.

ΚΑΤΑ τήν τρέχουσα περίοδο διακρίνουμε γενικά, τίς ἀκόλουθες ὅασικές κατηγορίες πρωτοὸάθμιων σωματείων;
Ο κλαδικά
Ο ἐπιχειρησιακά ἢ ἐργοστασιακά
Ο γενικά σωματεῖα ή συνδικάτα

ΚΛΑΔΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΤΑ ΚΛΑΔΙΚΑ σωματεῖα, 11013 εἶναι ἐπίσης γνωστά καί ὡς
όμοιοεπαγγελματικά σωματεῖα, ἀποτελοῦν ἀπό παράδοση τήν
κυρίαρχη όργανωτική μορφή τοῦ έλληνικοῦ συνδικαλιστικοῦ
κινήματος, σέ πρωτοὸάθμιο ἐπίπεδο. Ἐκπροσωποῦν 5110 0910115110 ή συναφή ἐπαγγελματικό κλάδο ἐργατοϋπαλλήλων, συνήθως σέ περιορωμένη τοπική κλίμακα. Τό σωματεῖο μαγείρων
τῆς Ἀθήνας λ.χ., εἶναι ἁρμόδιο, τουλάχιστο σύμφωνα μέ τό
καταστατικό καί τήν ὀνομασία του, γιά ὅλους 10139 μάγειρους
πού ἀπασχολοῦνται στήν περιοχή τῆς πρωτεύουσας. Τό σωματεῖο τῶν μηχανουργῶν Πειραιᾶ, εἶναι ἀντίστοιχα ἁρμόδιο γιά
τήν ἐκπροσὼπηση ὅλων τῶν μηχανουργῶν 11013 ἀπασχολοῦνται ·
σέ όποιαδήποτε ἐπιχείρηση στόν Πειραιά. Στήν πράξη πάντως,
ὁ μεγαλὺτερος ἀριθμός τῶν μελῶν του προέρχεται ἀπό τίς μεγάλες καί μέσες μεταλλοὸιομηχανίες τῆς πόλης αὐτῆς. Σέ δευ159060161110 511111560 10 1610 0101101510 ὑπάγεται στήν ἀρμοδιότητα τῆς ΠΟΕΜ (Πανελλήνια Ὁμοσπονδία Ἐργατοῦπαλλήλων Μετάλλου) καί τοῦ Ἐργατικοῦ Κέντρου τοῦ Πειραιᾶ.

KYPIO γνώρισμα τῶν κλαδικῶν σωματείων, εἶναι ὅτι μέσα
σέ μιά ἐπιχείρηση τέμνουν κάθετα τίς διάφορες ἐπαγγελματικές
κατηγορίες, μιά καί τίς ἐκπροσωποῦν ξεχωριστά. Στήν περίπτωση ἐνός ξενοδοχείου τῆς Ἀθήνας λ.χ., εἶναι δυνατό νά λειτουργοῦν παράλληλα, διάφορα κλαδικά σωματεῖα, 11013 καθένα
10119 ἐκπροσωπεῖ μιά ἐπί μέρους ἐπαγγελματική κατηγορία,
λ.χ.; καθαρίστριες, Θυρωροί, τηλεφωνήτριες, λογιστές, κλπ.
Εὑνόητο εἶναι πώς ἡ κλαδική-συντεχνιακή αὐτή όργάνωση
τῶν σωματείων, ὅταν δέν συνδέεται μέ περισσότερο μαζικοὺς
φορεῖς, συντείνει στή 6101011001], τόν κατακερματισμό καί τήν
ἀπομαζικοποίηση τοῦ κινήματος.Ι-Ι ΠΙΟ πάνω διαπίστωση παίρνει μεγάλες διαστάσεις στήν
περίπτωση τῆς χώρας μας, ἀν ληφθεῖ ὑπόψη τό ἰδιαίτερα περιΙορισμένο μέγεθος τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν ἑλληνικῶν οἰκονομικῶν ἐκμεταλλεὺσεων.

ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ἀριθμός κλαδικῶν σωματείων συναντᾶ101“ 05 παραδοσιακοὺς κλάδους τῆς ἐλληνικῆς οἰκονομίας.
ὅπωςῑ τρόφιμα καί ποτά, ἐνδυση, ὑπόδυση, οῖκοδομές, ἐκτυπώσεις, ὅιομηχανίες δέρματος, καθώς καί στίς ὅιομηχανίες
μετάλλου καί χημικῶν προϊόντων.
ΠΟΛΛΑ κλαδικά σωματεῖα λειτουργοῦν ἐπίσης στό δημόσιο, 51111) ἀποτελοῦν τήν κυρίαρχη όργανωτική μορφή 11013 ἐπικρατεῖ στίς ἐπιχειρήσεις κοινῆς ὠφέλειας καί στίς μεταφορές.
Στὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν λ.χ., οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι, ἐκπροσωποῦνται ἀπό διάφορες όργανὼσεις, ἀνάλογα μέ 101 1111111101 τους προσόντα (Κατηγορία Α; ἀπόφοιτοι Πανεπιστημίων, κατηγορία Β; ἀπόφοιτοι γυμνασίων, κατηγορία Γ : ἀπόφοιτοι δημοτικοῦ).

ΣΤΟΝ ΟΤΕ ὑπάρχουν τουλάχιστο 13 πρωτοὸάθμια κλαδικά
σωματεῖα. Κάθε ἕνα ἀπ’ αὑτά ἐκπροσωπεῖ μιά διαφορετική
ἐπαγγελματική κατηγορία, λ.χ.; ὑπάλληλοι γραφείων,,τεχνικοί,
τηλεφωνήτριες, πτυχιοῦχοι τεχνολόγοι, διάφοροι ἐπί μέρους
κλάδοι, κλπ. ’Ὀπως ἰσχύει καί 05 άλλες ἀντίστοιχες περιπτώσεις, οῖ’ περισσότεροι ἀπό τοὺς συλλόγους τοῦ ΟΤΕ εἶναι ἀνταγωνιστικοί μεταξὺ τους, τουλάχιστο σύμφωνα μέ τήν ὀνομασία
καί τό καταστατικό τους. Ἔτσι 01 6110 μεγαλῦτεροι σύλλογοι, ό

ΠΣΥΠ-ΟΤΕ (Πανελλήνιος Σύλλογος Ὑπαλλήλων Προσωπικοῦ
ΟΤΕ) καί 6 HET-OTE (Πανελλήνια "va011 Τεχνικῶν ΟΤΕ),
11013 ἡ άρμοδιότητα τους ἐπεκτείνεται 05 πανελλήνια κλίμακα,
601 μποροῦσαν νά ἀντικαταστήσουν ὅλους 10139 ἀλλους συλλόγους 11013 λειτουργοῦν στόν ΟΤΕ. ΓὈμως, παρ’ ὅλες τίς ἐπανειλλημένες προσπάθειες 11013 έγιναν πρός τήν κατεύθυνση
αὐτή, ό συνδικαλιστικός κατακερματισμός παραμένειμιάπραγματικοτητα.
O ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ αὑτός ὀφείλεται κύρια 05 ἐπαγγελματικοὺς ἀνταγωνισμοὺς 11013 παραδοσιακά ἐνθαρρὺνονται
01110 την ἀτομικιστική φιλοσοφία καί τό ἀξίωμα τοῦ «διαίρει
καί ὅασίλευε» 11013 6151151 1101 11015116131151 τήν κυὸερνητική πολιτική.

ΕΠΙΧΕΙΡΙ-ΙΣΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΙΞΙΑ
TA ΕΠΙΧΙΞΙΡΗΣΙΑΚΑ ή ἐργοστασιακά 0101101510, ὅπως εἷναι περισσότερο γνωστά, όργανὼνουν ὅλους 10139 μισθωτούς
μιᾶς οἰκονομικῆς ἐκμετάλλευσης, ἀνεξάρτητα ἀπό ἐπαγγελματική κατηγορία. Τό σωματεῖο λ.χ. τῶν ἐργατοῦπαλλήλων τῆς
«Πίτσος», ἡ «Ἐργατική Ἑνότητα», 51111900101151 ὅλους τούς
ἐργαζόμενους στήν ἑταιρεία αὐτή, δηλαδή; ἐργάτες παραγωγῆς, μηχανοτεχνίτες, ὑπάλληλοι γραφείου, Θυρωρούς, όδηγοὺς,
καθαρίστριες, κλπ. ΙΞῦνόητο εἶναι ὅτι οἱ ἐργάτες παραγωγῆς
καί οἱ μηχανοτεχνίτες ἀποτελοῦν τόν κὺριο κορμό τῶν μελῶν
τοῦ 161011 010110151011. Ἐπί πλέον, 115 60101] 10 6001110 οἰκονομικό ἀντικείμενο τῆς ἑταιρείας «Πίτσος» 11013 εἶναι ἡ 11090—
γωγή ἠλεκτρικῶν συσκευῶν (ένας τομέας 11013 11110951 νά Θεωρηθεῐ σάν κλάδος τοῦ 513913159011 κλάδου τῆς ὅιομηχανίας
μετάλλου, ἠλεκτρικῶν συσκευῶν καί ναυπηγείων) προσδιορίζει
καί τό σχετικό όργανωτικό χῶρο, ὅπου ὑπάγεται τό σωματεῖο
«Ἐργατική Ἑνότητα». _
ΚΑΤΩ ἀπό μιά όρθολογική όργάνωση τοῦ έλληνικοῦ συνδικαλιστικοῦ κινήματος, ἡ «Ἐργατική cE11611110» 861 11951151 110.
ὑπάγεται 05 5161110 τμῆμα τῆς ΠΟΕΜ 11013 601 όργανώνει 10139
ἀπασχολοῦμενους στίς ἐπιχειρήσεις ήλεκτρικων κατασκευῶν.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ τοῦ ἐπιχειρησιακοῦ ῆ ἐργοστασιακοῦ συνδικαλισμοῦ ἐγινε μέ μεγάλη καθυστέρηση στήν Ἐλλάδα. Αὑτό
ὀφείλεται κύρια, στό περιορισμένο μέγεθος τῶν έλληνικῶν έκμεταλλεὺσεων στή ὅιομηχανία 11013 δέν ἐπέτρεπε μιά τέτοια
μορφή συνδικαλιστικῆς όργάνωσης. Παραδοσιακά 6111011113χθηκε μόνο σέ όρισμένους κλάδους 11013 συγκεντρὼνουν μιά
ἐνιαία κατηγορία ἐργαζόμενων καί ὅπου ἀπό τά παλιότερα
στάδια τῆς οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης τῆς χώρας λειτουργοῦσαν
όρισμένες σχετικά μεγάλες ἐπιχειρήσεις. Τέτοιες εἶναι οἱ περιπτώσεις τῶν κλάδων τῶν μεταλλείων, τῆς καπνοὸιομηχανίας
καί ὡς ένα 606110 τῆς κλωστοῦφαντουργίας καί τῶν τραπεζῶν.
ΕΝΑ ΙΔΙΑΙΤΙΞΡΑ σημαντικό νέο φαινόμενο στό πεδίο τῆς
όργανωμένης ἐργατικῆς δράσης, εἶναι ἡ έντονη ἀνάπτυξη τοῦ
ἐπιχειρησιακοῦ ή ἐργοστασιακοῦ συνδικαλισμοῦ στή ὅιομηχανία μετά τή μεταπολίτευση τοῦ 1974. (K0161 τήν άποψή μας ό
ὅρος ἐπιχειρησιακό σωματεῖο εἰναι περισσότερο ἀκριὸής γιατί
ἡ όρολογία ἐργοστασιακό σωματεῖο δημιουργεῖ τήν ἐντῦπωση
ὅτι τέτοιες όργανωσεις ὑπάρχουν μόνο στή ὅιομηχανία, ἐνῶ
στήν πραγματικότητα 01316 δέν ἰσχύει).
ΟΡΙΣΜΙΞΝΟΙ οῖκονομικοί καί πολιτικοί παράγοντες 513813νονται γιά τή γέννηση τοῦ καινοῦριου φαινόμενου, δηλαδή τήν
ἀλματωδη άνάπτυξη τοῦ ἐπιχειρησιακοῦ συνδικαλισμοῦ στή
ὅιομηχανία κατά τά τελευταῖα τέσσερα χρόνια. ‘
ΚΑΤΑ ΤΗ διάρκεια τῆς δικτατορίας τά περισσότερα κλαδικά σωματεῖα, εἴτε διαλὺθηκαν, εἴτε ἀτόνησε ἡ λειτουργία
τους. M5101 τή μεταπολίτευση ἐπιχειρήθηκε «01110-1101110» ἡ
έπαναδραστηριοποίησή τους. ιὈμως τά περισσότερα ἀπό τά
σωματεῖα αὑτά στή μεταποιητική Ιὅιομηχανία λειτούργησαν ὡς
«σωματεῖα-σφραγίδες». μιά καί παρέμειναν ἀποκομμένα ἀπό
τήν ἐργατική· ὅάση, ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι δέν διέθεταν ἐκπρόσωπους σέ ἐπίπεδο ἐργοστασίων.
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HAPAAAHAA, ἡ αὐξηση σέ μέγεθος ἐνός σημαντικοῦ 619181106 μεταποιητικῶν ἐκμεταλλεὺσεων, εὐνόησε τή συγκέντρωση
ὅλων τῶν άπασχολούμενων σέ μιά ἐπιχείρηση στό ’ίδιο πρωτο66181110 σωματεῑο. Ἕτσι μέ τήν έξαρση τῆς όργανωμένης ἐργατικής δράσης μετά τό 1974, τά ἐπιχειρησιακά σωματεῑα 61110—
δείχτηκαν ὡς ἡ πιό κατάλληλη μορφή πρωτοὸάθμιας όργάνωσης στήν ἰδιωτική όιομηχανία, πού άποτελοὺσε Eva «παρθένο
ἐδαφος» γιά τή συνδικαλιστική,δραστηριότητα.
HAP‘ 0AA αὐτά, ὑπάρχει άκόμα Eva 006096 νομικιστικό
ἐμπόδιο γιά τή λειτουργία τῶν ἐπιχειρησιακῶν σωματείων,
Σὺμφωνα μέ τό νόμο 3239/55. μεμονωμένοι ἐργοδότες, ἐκτός
61116 τήν περίπτωση τῶν τραπεζῶν, τῶν ἐπιχειρήσεων κοινῆς
ῶφέλειας. τῶν OTA καί τοῦ δημόσιου, δέν ἐπιτρέπεται νά
συνάπτουν συλλογικές συμόάσεις σέ ἐπίπεδο ἐπιχειρήσεων.
Στήν πράξη ὅμως, σέ άρκετές μεγάλες ἐταιρεῐες, κύρια στή
μεταλλοόιομηχανία, στά διυλιστήρια, στή χημική όιομηχανία,
στίς ἠλεκτρικές κατασκευές, στά μεταλλεῖα, κ.ά., κάτω 61116 τήν
πίεση ἐντονων άπεργιακῶν κινητοποιήσεων, ἐχουν συναφθεῖ
τέτοιες συμφωνίες, πού εἶναι γνωστές καί σάν άτυπες ἦ ἐργοστασιακές συμφωνίες.

ΘΑ ΠΡΕΠΙΞΙ ἐδῶ νά σημειωθεῐ 611 6 ΣΕΒ (Σὺνδεσμος Ἑλλήνων Βιομηχάνων), ἐχει άντιδράσει Ev10va στίς διάφορες
προσπάθειες πού καταθλήθηκαν γιά τή «νομιμοποίηση» τέτοιων συμόάσεων.
Γ ΙΑ ΑΛΛΟΥΣ φυσικά λόγους, άρνητική ἧταν καί ἡ στάση
τῆς ΕΣΑΚ-Σ (πρόσκειται στό ΚΚΕ) τούλάχιστον μέχρι πρόσφατα, στό θέμα 106 ἐπιχειρησιακοῦ συνδικαλισμού. T6 6001.116
ἐπιχείρημα πού προόάλλεται ἐναντίον αὐτῆς τῆς μορφῆς όργανωμένης ἐργατικής δράσης εἶναι 611 άπομονὼνει 1069 μισθωτούς τῶν διαφόρων ὁμοειδῶν ἐπιχειρήσεων μεταξὺ τους. Τονίζεται ἐπίσης 611 άφήνει ἀκάλυπτος ὅσους άπασχολούνται
σέ μικρομεσαῐες ἐπιχειρήσεις. 6.106 δέν μπορεῑ, γιά λόγους
άντικειμενικοὺς, νά άνδρωθεῑ 6 ἐπιχειρησιακός συνδικαλισμός.
Ἀκόμη, ὑποστηρίζεται 611 τά ἐπιχειρησιακά σωματεῑα εἰναι
δυνατόν νά περιέλθουν, μέ μεγαλύτερη εὐκολία, κάτω 61116 16v
ἐλεγχο, ἦ τό πατρονάρισμα τῆς ἐργοδοσίας.

ΤΑ ΠΙΟ πάνω ἐπιχειρήματα εἶναι, ῶς Eva σημεῑο, σωστά.
Ἰδιαίτερα τό γεγονός 611 πολλά ἀπό τά ἐπιχειρησιακά σωματεῑα ἐχουν μεταόληθεῖ τελευταῖα σέ κίτρινα σωματεῑα (όργανῶσεις πού ἐλέγχονται ἀπό τήν ἐργοδοσία), θά πρέπει άσφαλῶς νά ὁδηγήσει σέ ὁρισμένους σχετικούς προὸληματισμούς.
AN EEAPTHTA 611019 61116 τίς άρνητικές του προεκτάσεις, 6
ἐπιχειρησιακός συνδικαλισμός ἀποτελεῖ μιά πραγματικότητα
1106 δέν εἶναι εὐκολο 0615 καί πρέπει νά άπορριφθεῑ. Ἐμπεριέχει καί 0060961 85111161 στοιχεῖα, πσὺ κυριότερό τους εῖναι ἡ
δυνατότητα συσπείρωσης όλων τῶν ἐργατοϋπάλληλων στόν
ἴδιο πρωτοόάθμιο όργανωτικό φορέα.

KATA THN άποψή μας, πού δέν μπορεῐ νά άναλυθεῐ ἐκτενέστερα ἐδῶ, σκόπιμο θά ἦταν νά ἐπιδιωχθεῖ, άνάλογα μέ τήν
περίπτωση φυσικά, ἡ δημιουργία γενικῶν σωματείων (ἤ συνδικάτων) 1106 θά όργανῶνουν παράλληλα, ἐπιχειρησιακά καί
κλαδικά σωματεῑα σ’ Eva ὁρισμένο κλάδο τῆς ὃιομηχανίας ἤ
τῶν ὑπηρεσιῶν (όλ. καί προηγούμενη ὑποθετική όργανωτική
διασὺνδεση τοῦ σωματείου τῆς Πίτσος, καθῶς καί γιά τά γενικά σωματεῑα πιό κάτω).

ΓΕΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Ἢ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ τῆς χώρας μας, ῶς γενικά σωματεῑα, ἤ
συνδικάτα, θεωροῡμε τίς πρωτοόάθμιες ἐκεῐνες όργανῶσεις
πού ἐκπροσωποὺν ὅλους 1069 ἐργατοϋπάλληλους, άνεξάρτητα
61116 ἐπαγγελματική κατηγορία, σέ διάφορες ἐπιχειρήσεις συνήθως ἐνός όρισμένου ἦ συναφοῦς κλάδου. Τά γενικά σωματεῑα,
τουλάχιστον θεωρητικά, άντλούν τή δὺναμή τους σέ μέλη, ἀπό
Eva 56961590 χῶρο ἐργασίας. Σέ γενικές γραμμές, θεωροῦνται
ῶς μιά μικτή κατηγορία κλαδικῶν καί ἐπιχειρησιακῶν σωματειων.
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ΣΑΝ ΓΕΝΙΚΑ σωματεῑα θά μποροὺσαμε νά ταξινομήσουμε
λ.χ. τίς άκόλουθες πρωτοόάθμιες όργανῶσεις; συνδικάτο ἐργατοϋπαλλήλων κλωστοόιομηχανίας Ἀθήνας καί Περιχώρων,
ἐνωση μισθωτῶν τουριστικῶν ἐπαγγελμάτων Ρόδου, ἐνωση μισθωτῶν κλωστοϋφαντουργίας Κερκύρας, σωματεῑο μιῡθωτῶν
αὐτοκινήτου Λευκάδας.
ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ τοῦ γενικότερου όργανωτικοῦ χάους καί τῆς έλλειψης όρθολογισμού 1106 χαρακτηρίζει 16 ἐλληνικό συνδικαλιστικό κίνημα, άλλά καί λόγω τῶν όξὺτατων πολιτικῶν ἀνταγωνισμῶν, τά περισσότερα σωματεῑα ἐπιδιῶκουν νά ἐπεκτείνουν τήν ἐκπροσωπευτικότητά τους, σέ διάφορους χώρους ἐργασίας, ἐπαγγε-λματικές κατηγορίες καί εὐρὺτερες περιφέρειες.
Ὁρισμένα, συνήθως κλαδικά σωματεῑα, στήν προσπάθειά τους
νά διευρύνουν τήν ἐργατική όάση τους, εἰσάγουν ἀνάλογα εὐέλικτες διατάξεις στό καταστατικό τους, ἐνῶ άρκετές φορὲς ἀλλάζουν τήν ὀνομασία τους γιά τόν ἷδιο σκοπό. Μέ τόν τρόπο
αὐτό μεταμορφῶνονται, τουλάχιστον θεωρητικά, σέ γενικά σωματεια.
HAP’ OAA αὐτά, πολὺ λίγα πρωτοόάθμια σωματεῑα ἔχουν
ἐπιτύχει νά ὑλοποιήσουν στήν πράξη τίς προσπάθειές τους αὐτές. Αὐτό ὀφείλεται κύρια στήν ἐλλειψη όρθολογισμοῦ καί
στούς όξὺτατους άνταγωνισμοὺς πού χαρακτηρίζουν τόν ἐλληνικό συνδικαλισμό. Ἐπίσης, δέν θά πρέπει νά άγνοεῑται καί 1:6
γεγονός 611, 611019 ἐχει ἐπικρατήσει στήν πράξη, οἱ Ὁμοσπονδίες συνιστοῦν μιά ζωντανή ἐναλλακτική λὺση γιά τήν ἐκπροσῶπηση ἐνός 5696159011 φάσματος ἐργατούπαλλήλων.

ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΧΧόΣ,
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ
ΤΟ 1976, στά μητρῶα 106 ’Υπουργείου Ἐργασίας ἦταν
γραμμένα συνολικά 97 Ἐργατικά Κέντρα (25 ἐκτός ΓΣΕΕ), 70
Πανελλαδικές Ὁμοσπονδίες (18 ἐκτός ΓΣΙΞΙΞ) καί 3.200 πρω10661811110 σωματεῑα (340 ἐκτός ΓΣΕΙΞ). Ὁ 69181169, 116910 τῶν
πρωτοόάθμιων σωματείων, αὐξάνεται διαρκῶς σέ 608116 πού
σήμερα νά ἐχουν ξεπεράσει τίς 3.900. Γενικά, ὑπολογίζεται 611
61116 τίς 4.000 καί πλέον όργανῶσεις, λιγότερες 61116 2.000 παρουσιάζουν μιά δρισμένη δραστηριότητα. Ἀλλά καί πολλές
6111’ αὐτές διαθέτουν άσήμαντο άριθμό ψηφισάντων μελῶν, πού
σέ δρισμένες περιπτώσεις φτάνει νά εἶναι καί μικρότερος τῶν
20 ἀτόμων. (”Ας σημειωθεῖ 611 01069 6191811069 1106 άναφέρθηκαν πιό πάνω δέν περιλαμόάνονται οἱ όργανῶσεις 1106 λειτουργοῦν στό δημόσιο, 1106 ἐκπροσωποὺν δηλαδή μισθωτούς
μέ σχέση ἐργασίας δημόσιου δικαίου).

O KATAKEPMATIZMOE καί ἡ πληθώρα τῶν ἐργατούπαλληλικῶν όργανῶσεων παρατηρεῐται καί σέ άλλες εὐρωπαϊκές
χῶρες, ὅπως στή Γ αλλία, στήν Ἰταλία, στή M. B9510v110 καί
στή Δανία. Ἀντίθετα, χῶρες 611019 ή Γερμανία καί λιγότερσ ἡ
Σουηδία, χαρακτηρίζονται 61116 1610111590 μικρό άριθμό σωματείων καί όρθολογική-συγκεντρωτική όργάνωση τῶν συνδικαλιστικῶν τους κινημάτων.
ΧΩΡΙΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ πάντως, ἡ περίπτωση τοῦ ἐλληνικοῦ
κινήματος εἶναι πρωτοφανής σέ εὐρωπαῐκή, 61v όχι σέ διεθνή
κλίμακα. Χαρακτηρίζεται, ἐκτός τῶν ἄλλων, ἀπό Eva 159610110,
ὃπως εἴδαμε, άριθμό όργανῶσεων καί γενικότερα 61116 11161 110λύπλοκη, άλλοπρόσαλλη καί ἀνορθόδοξη όργανωτική δομή.
ΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 106 όργανωτικοὺ 06106 «χάους», εἶναι ἡ
διατήρηση τῆς λειτουργικής παρουσίας καί κύρια τῆς ἐκλογικης αντιπροσωπευτικότητας τῶν Ἐργατικῶν Κέντρων στή
ΓΣΙΞΕ. ("011019 5160115. τάἙργατικά Κέντρα ἀποτελοῦν 6111:09χαιωμένη μορφή συνδικαλιστικής όργάνωσης). Ἔτσι σέ τριτο66181110 ἐπίπεδο ὑπάρχει δυαδική ἐκπροσῶπηση. Ὁ ἴδιος δηλαδή μισθωτός μπορεῖ νά ἐκπροσωπεῐται στή ΓΣΕΙΞ δυό φορές.
Ἀφ’ ένός ἀπό τό Ἐργατικό Κέντρο,ὃπου ἀνήκει τό 119011066181110 σωματεῐο του καί ἀφ’ ἐτέρου 61116 τήν Ὁμοσπονδία ὅπου
μπορεῐ ἐπίσης νά εἶναι όργανωμένο τό σωματεῐο του. Ὕπάρ-

χουν ὅμως ἀρκετές περιπτῶσεις πού ένα πρωτοόάθμιο σωμαΕΠΕΞΗΓΙ-ΙΜΑΤΙΚΑ ἐδῶ, σημειῶνουμε 611 6 ἐκλογικός
ἐλεγχος τῶν ἀνῶτερων όργανῶσεων διευκολύνεται ἀπό τήν
τεῐο εἶναι γραμμένο μόνο στό ἐνα ἀπό τά δυό 60159066191110
ύπαρξη, ὅσο 16 δυνατὸ περισσότερο.πλασματικῶνόργανῶσεων
όργανα (συνήθως στό ἀρμόδιο Ἐργατικό Κέντρο). Ἔτσι, ἐνῶ
-καί ψηφισάντων μελῶνῑ εύνόητη εἰναι κατά συνέπεια ἡ ἀνάγκη
ἕνας συγκεκριμένος μισθωτός ἐκπροσωπεῑται, σέ τελευταία
ἀνάλυση, μέ δυό ψήφους στή ΓΣΕΕ (ἀπό E.K.A. 1101 e0110—
γιά τήν ὕπαρξη πολλῶν σωματείων-σφραγίδες καί ἀντισύνδεσπονδία), ένας ἀλλος ἐκπροσωπεῑται μόνο μέ μιά. Αύτό ἰσχύει
σμων. ’Ὀσον ἀφορά τήν ἀντληση πόρων 61116 τόν ΟΔΕΠΕΣ, 6
παράγοντας αύτός ἀποτελεῖ τόν κύριο, ἀν όχι τόν μοναδικό,
λ.χ. στήν περίπτωση τῆς ΕΤΗΠΤΑ (Ἓνωση Τεχνιτῶν “Ημερηλόγο ύπαρξης όρισμένων ὁργανῶσεων. (Ἰδιαίτερα αύτό ἀφορά
σίου καί Περιοδικοῦ Τύπου Ἀθηνῶν) πού ἐνῶ συμμετέχει ὀρτήν περίπτωση τῶν ἀλλων συνομοσπονδιῶν, ἐκτός τῆς ΓΣΕΕ).
γανωτικά στό Ἐργατικό Κέντρο τῆς Ἀθήνας, δέν ἀνήκει στήν
Ἴσως δέν θά ήταν ύπερόολή νά λεχθεῐ 611 ἀρκετές «6911011111ἁρμόδια Ὁμοσπονδία Τύπου καί Χάρτου. Ἀντίθετη ἀκριὸῶς
0519» ἐχουν μεταμορφωθεῑ σέ ένα εἰδος ἐπιχειρήσεων πού μοεἶναι ἡ περίπτωση τοῦ σωματείου ἐμποροϋπάλληλων τῆς Ἀθήναδικό τους ἀντικείμενο εἰναι ἡ «παραγωγή» ψηφισάντων μενας; ἐνῶ εἰναι μέλος τῆς ΟΙΥΕ (Ὁμοσπονδία Ἰδιωτικῶν
Ὑπαλλήλων Ἑλλάδος), δέν γίνεται δεκτό στή δύναμη 1013 Ἐρ- λῶν, μέσω τῶν ὁποίων εἰσπράτουν 16 ἀνάλογο ἀντίτιμο ἀπό
τόν ΟΔΕΠΕΣ.
γατικοῦ Κέντρου τῆς Ἀθήνας. Ἐπί πλέον, ὅπως ἤδη ἀναφέρθηκε, πολλά σωματεῐα καί ὁρισμένες ἰδιαίτερα σημαντικές
O ΚΥΡΙΟΣ συντελεστής γιά τήν καλλιέργεια τῶν παραπάνω
Ὁμοσπονδίες, δέν γράφονται ἀπό τή Γ ΣΕΕ στή δύναμή της,
τριῶν προϋποθέσεων (α,6,γ), πού ὁδηγούν στήν ἰδρυση τῶν
κύρια γιά πολιτικούς λόγους.
σωματείων-σφραγίδες, εἰναι ἡ κυὸερνητική πολιτική πού κατά
τῆ διάρκεια ὅλης τῆς μεταπολεμικῆς περιόδου ἐπεδίωκε τόν
ENA Al'IO τά σημαντικότερα 656010 δεδομένα 1013 όργανωτικοῡ «χάους» καί 1013 κατακερματισμού τοῦ κινήματος, εἰναι έλεγχο 1013 συνδικαλιστικοῦ κινήματος «ἀπό-πάνω».
ἡ ύπαρξη πολλῶν ὁμοειδῶν ὀργανῶσεων πού διεκδικοῦν τήν
ΟΠΩΣ εἶναι γνωστό, στά μητρῶα πολλῶν δευτεροόάθμιων
ἐκπροσῶπευση τῆς ἴδιας κατηγορίας ἐργαζόμενων.
όργανῶσεων τῆς ΓΣΕΕ εἶναι γραμμένες πολλές ὁμοειδεῖς ὀργανῶσεις (ἀντισύνδεσμοι), πού οἱ περισσότερες δέν εῖναι παρά
TA AITIA 1013 κατακερματισμοῦ καί τῆς ἀνορθόδοξης ὁρσωματεῐα-σφραγίδες. Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε ἐδῶ ὁρισμένα
γανωτικῆς δομῆς πού χαρακτηρίζει τόν ἐλληνικό συνδικαλισμό
τέτοια σωματεῖα, ἡ ύπαρξη τῶν όποίων- ἀπεικονίζει τόν όργαεἷναι ἀρκετά πολυσύνθετα. Πρωταρχικῆς σημασίας εἰναι 1:6 γε,νωτικό πολυκερματισμό, 1013 1111111110109:
γονός 611 ἡ κλαδική καί τοπική μορφή όργάνωσης ἐδραιῶθηκε
ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ Κέντρο Θεσσαλονίκης εἶναι γραμμένα,
κατά τήν ἀρχικήπερίοδο τῆς μορφοποίησης 1013 συνδικαλιστιμεταξύ ἀλλων, τά ἀκόλουθα φορτοεκφορτωτικά σωματεῐαῑ
11013 κινήματος τῆς χώρας (1880-1922), κύρια σάν ἀποτέλεσμα
τῶν οἰκονομικῶν συνθηκῶν πού ἐπικρατοῦσαν τότε (6906510
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““ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ εἶναι καί ἡ ’πληθώρα 1013 ἀριθμοῦ τῶν φορ1013 κινήματος εἰναι ἡ όργανωτική αύτοτέλεια τῶν όργανῶσεων
τοεκφορτωτικῶν
σωματείων
στά
περισσότερα
άλλα
Ἐργατικά
καί κύρια τῶν πρωτοόάθμιων σωματείων πού καθιερῶθηκε νοΚέντρα.
μοθετικά στά ἀρχικά στάδια τῆς μορφοποίησης τοῦ ἐλληνικοῦ
ΑΝΑΛΟΓΟΣ
εἰναι
ἐπίσης
ὁ
όργανωτικός
συνωστισμός
πού
συνδικαλισμού καί διατηρήθηκε κατά τή μετέπειτα ἀνάπτυξή
παρατηρεῖται
στόν
κλάδο
τῶν
ἐργατῶν
κρέατος.
Στό
Ἐργατικό
του.
Κέντρο
τῆς
Ἀθήνας
λ.χ.
εἶναι
γραμμένα,
μεταξύ
ἀλλων,
τά
KATA THN τρέχουσα περίοδο πού ή δομή τῆς οἰκονομίας
ἀκόλουθα ὁμοειδή σωματεῑα;
έχει διαφοροποιηθεῐ ἀπό 16 σημεῖο ὅπου ὅρίσκονταν στίς ἀρο
Σωματεῐο
ἐκδοροτεμαχιστῶν
ὅοοειδῶν
ἡ
Ἓνωση
ο
Συνδιχές τοῦ 20013 αἰῶνα, 6 κλαδικός καί τοπικός συνδικαλισμός,
κάτο κατεργασίας ἐντέρων ο Σύνδεσμος ἐκκενώσεως ἐντέρων
611019 τουλάχιστον λειτουργεῑ σήμερα, δέν ἀνταποκρίνεται στίς ο Σύνδεσμος ἐκδορέων λευκῶν κρεάτων, κλπ.
όργανωτικές ἀνάγκες τῆς σύγχρονης συνδικαλιστικῆς πραγμαΣΤΟ
EKA,
ή
πολυδιάσπαση
τῶν
σωματείων
εἶναι
φανερή
τικότητας. T6 ὁργανωτικό «χάος» ήδη διευρύνεται ἀπό τή δηκαί σέ πολλούς ἀλλους κλάδους, μεταξύ τῶν ὁποίων εῖναι καί
μιουργία συνεχῶς νέων ὁργανῶσεων, ὁρισμένες ἀπό τίς ὁποῐες
οἱ νεκροπομποί. Ἕτσι, στά μητρῶα 1013 πρώτου σέ μέγεθος
εἶναι ἐπιχειρησιακά σωματεῐα καί πού ὁπωσδήποτε ἀνταποΚέντρου
τῆς
χώρας
εἶναι
γραμμένα
τά
ἀκόλουθα
ὁμοειδῆ
σωκρίνονται 115910061590 0161 σημερινά οἰκονομικά δεδομένα.
ματεῐα μέ τίς ἑξῆς χαρακτηριστικές ὁνομασίες;
ΤΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΙΞΡΟ χαρακτηριστικό δεδομένο 1013 καταO Σωματεῐο ἐργατῶν κηδειῶν, ή Ἔγερσις 1013 Λαζάρου.
κερματισμοῦ καί τῆς πολυδαίδαλης δομῆς 1013 κινήματος εἰναι
Ο Σωματεῐο ἐργατῶν κηδειῶν, ὁ ’Ἀγιος Θεόδωρος.
ἀσφαλῶς ἡ ὕπαρξη ἐνός μεγάλου ἀριθμοῦ σωματίων-φανταΟ Σωματεῐο ἐργατῶν κηδειῶν, ὁ ’Ἀγιος Πέτρος.
σμάτων, γνωστά μέ τήν ἐπωνυμία σωματεῐα-σφραγίδες.
Γ ENIKA, χαρακτηριστική εἰναι καί ἡ περίπτωση ὁρισμένων
ΕΙΔΑΜΕ, τά σωματεῐα - σφραγίδες ἀποτελοῦν 6001116 λειἀλλων σωματείων 6111119:
τουργικό στοιχεῐο 1013 «πατερναλιστικού συνδικαλισμοῦ», 1013
ο
Σύλλογος
περιποιητῶν
καί
θαλαμηπόλων
λουτρῶν
Θεσσασυνδικαλισμοῦ δηλαδή πού ἐλέγχεται «ἀπό - πάνω». Σέ γενιλονίκης
o
Σύλλογος
περιποιητῶν
λουτρῶν
Ναυπάκτου
ο
Σωκές γραμμές, οἱ λόγοι ύπαρξής τους εἰναι;
ματεῐον πλανοδίων ἰχθυοπωλῶν [(161100 ο Σωματεῐον φορ-

α..ὁ ἐκλογικός ἐλεγχος τῶν ἀνῶτερων συνδικαλιστικῶν ὀρ- · j τοεκφορτωτῶν κενῶν κυτίων ἰχθύων ο Σωματεῑον σπερμοτογγανῶσεων,
’·χυτῶν c"111009115100 Γεωργίας ο Συνδικάτο ἐθνικιστῶν 61960—
6. ἡ ἀντληση οἰκονομικῶν πόρων ἀπό τόν ΟΔΕΠΕΣ καί
λοτεχνιτῶν Ἀθηνῶν, 11.61.
γ. ἡ ίκανοποίηση προσωπικῶν μικροφιλοδοξιῶν ὁρισμένων
συνδικαλιστικῶν στελεχῶν (άπόκτηση κύρους, μικροεξυπηρετήσεις, κλπ.) καί ἡ προσδοκία τους γιά συνταξιοδότηση ἀπό 16
Ταμεῐο Ἐργατικῶν Στελεχῶν.

ΕΔΩ θά πρέπει νά σημειωθεῑ 611 άν καί τό μεγαλύτερο μέρος
τῶν «σωματείων-σφραγίδες» ἐλέγχονται ἀπό ρεφορμιστές συνδικαλιστές, ύπάρχουν ἀρκετές τέτοιες ὁργανῶσεις πού ἐλέγχονται καί ἀπό ἀριστερές συνδικαλιστικές παρατάξεις. εὈμως
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καί
εἰλικρῙνεισς
τοῦ
συγI'loü νιώθουν ὑπεύθυνοι
γραφέα
noü
LIJÔXVEl
καί
καί ζητᾱνε τήν ζεστή ùvστήν
ἐπιφάνεια
ένσ
κόσμο
θρὼτιινη έπικοινωνίσ καί
ᾱπσρὰὂεκτο,
εἶναι
το
τήν ἐσωτερική (in/1101001].
ΚΑΦΕ
BYZANTIO
' ’ T6 σημερινὸ
θιθλὶο τοῦ
Μυιθῑῡῒῡίζημῦ Yl’ ΟυΤοος έντονσ ὃυσσρεστημένου
r100 δισθσζουν σκὸμα... ανθρώπου.
Στά θιθλιοπωλεῑσ ἢ τηλ. 3630857
εΑΣιΛΗ BAEIAIKOY

(H ω’ΛοΓΑ THZ ArAnH

παρατηρεῑται μιά σύσιὼδης διαφορά μεταξύ τῶν δυὸ αὐτῶν
περιπτώσεων. Γιατί εὐνόητο εἶναι ὅτι ὅσον ᾶφορᾶ τή ΓΣΕΕ,
σημασία ἐχουν μὸνσ οἱ ὀργανώσεις ἐκεῑνες πού θρίσκονται
«ἐντός τῶν τειχῶν» τῆς συνομοσπονδίας, οἱ περισσότερες ἀπό
τίς ὁποῑες ἐλέγχονται ἀπό τούς ρεφορμιστές. Πολύ χαρακτηριστικὰ ένα «δεξιότατο» συνδικαλιστικὸ στέλεχος ἀκσὺστηκε νά
λέει πρόσφατα 611: «κι αὐτοί κι ἐμεῑς έχουμε σωματεῑα-σφραγίδες. ’Ὀμως έμεῖς ἐχουμε τά καλὺτερα»...
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ καταλήγουμε 016 611 6 κατακερματισμὸς τοῦ κινήματος ὀφείλεται στούς ἀκόλουθους λόγους πού
θά πρέπει ὃέὸαια νὰ ἐνταχθοῦν μέσα 016 γενικότερο ἱστορικό
τους πλαίσιοε
Ο Ἀρχική καθιέρωση καί διατήρηση κατὰ τή μετέπειτα περίοδο, τῆς κλαδικής-συντεχνειακής δομῆς πού ὅπως εἴδαμε, ἐμπεριέχει τὸ στοιχεῐο τῆς πολυδιὰσπασης.
Ο Νομοθετική καθιέρωση τῆς ὀργανωτικῆς αὐτοτέλειας τῶν
ὀργανώσεων.
Ο Ἐπαγγελματικοί ἀνταγωνισμοί.
Ο Προσωπικά μικροσυμφέροντα ὁρισμένων στελεχῶν. (Λ.χ.
ὃιατήρηση σωματείου μέ τήν προοπτική νά τοῦ χορηγηθεῖ σύνταξη ἀπό τό Ταμεῐο Ἐργατικῶιν Στελεχῶν).
Ο Πολιτικοί ἀνταγωνισμοί.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ἐξ αἰτίας τῶν πολιτικῶν ἀνταγωνισμῶν δημιουργοῦν.ται καί κατὰ τήν τρέχουσα περίοδο «ἀντισὺνδεσμοι»
πού λειτουργοῦν ἀνταγωνιστικά πρός τίς ὀργανὼσεις πού
προϋπάρχουν. ‘H δημιουργία αὐτή τῶν ἀντισὺνδεσμων, οἱ
περισσότεροι ἀπό τούς ὁποίους εἶναι σωματεῑα-σφραγίδες δέν
παρουσιὰζει καμιά δυσκολία, ἂν ληφθεῖ ὑπόψη τό γεγονός 611
γιά τή λειτουργία τους παρέχονται ἀφειδῶς τά οἰκονομικὰ
μέσα ἀπό τόν ΟΔΕΠΕΣ, τήν Ἐργατική Ἑστία (κάλυψη ἐξ·
όδων στέγασης) καί ἀπό ἄλλους ἐξωσυνδικαλιστικούς πόρους.
Ἐτσι ἐπιτείνεται συνέχεια τό ὀργανωτικὸ «χάος» καί δ κατάκερματισμὸς τοῦ κινήματος πού ἔχει κληρονομηθεῐ ἀπό 16 παρελθὸν.
ΑΠΟ ΤΙΣ παραπὰνω διαπιστώσεις συμπεραίνσυμε 611 1:6
ὀργανωτικὸ πρὸὅλημα τοῦ ἑλληνικοῦ συνδικαλισμοῦ· καί ἡ μα-ζικὸτητα τῶν συνδικάτων πού εῖναι συνυφασμένη μ’ αὐτὸ, δέν
λύνεται μέ δῆθεν καλές προθέσεις καί εὐχολογία πού δέν ὑλοποιοῦνται στήν πράξη. Ἐπίσης, κατά τήν ἀποψή μας, δέν
προσφέρουν λύσεις 01:6 σημερινὸ ὀργανωτικό ἀδιέξοὸσ, ἁπλές
συνθηματσλογίες τοῦ τύπου;

«μιά Γ ΣΕΕ, ἕνα Ἔργατικό Κέντρο, μιά Ὁμοσπονὸία» καί
«ἐγγραφή ὅλων τῶν σωματείων στίς ὀργανώσεις-μέλη τῆς
Γ ΣΕΕ».
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ χρειάζεται σφαιρική ἀντιμετὼπιση καί ριζικές λύσεις. Καί ἀπ’ 611 φαίνεται κάτι τέτοιο δέν εἶναι ἐφικτὸ,
κάτω ἀπό τίς σημερινές συνθῆκες. Ὁπωσδήποτε ὅμως μποροῦν
ἀπό τώρα νά καλλιεργηθοῦν οἱ προϋποθέσεις έκεῑνες πού εἶναι
ἀπαραίτητες για τή ὅελτίωση τῆς ὀργανωτικῆς δομῆς καί τήν
αὕξηση τῆς μαζικότητας καί δυναμικότητας τοῦ κινήματος.
Πιστεύουμε 611 ἐλάχιστοι θόι διαφωνήσουν ὅτι οἱ ὅασικὸτερες
τέτοιες προϋποθέσεις εἶναι;
Ο ‘H ἐντατικοπσίηση τῆς ὀργανωτικῆς δουλειᾶς στούς χώρους
ἐργασίας. .
Ο ‘H σσὸαρή καί συστηματική μελέτη τοῦ ὀργανωτικοῦ προ6λήματος καί ἄλλων συναιρῶν θεμάτων καί
Ο Ἡ ἐξάλειψη, ἤ τουλάχιστον ἡ κατακὸρυφη μείωση τῆς ἐπιρροῆς πού ἀσκοῡν στό συνδικαλιστικό κίνημα, ἡ κυὸέρνηση καί

τά κόμματα. I
BIBAIA
IOU
ΒΑΣῙΛΗ ΒΑΣῙΛΙΚΟΥ
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Ι. Σύμφωνα μέ τήν τελευταία ἀπογραφή τῆς ΕΣ YE πού ἔγινε τό 1971, ὁ συνολικός ἀριθμός τῶν μισθωτῶν (ἑργάτες καί ὑπάλληλω ἀπασχολούμενοι μέ σχέση
ἐξαρτημένης ἐργασίας) στήν Ἑλλάδα, ἀνέρχεται σέ 1.372.000 Κατ-ά προσὲγγιοη
ὑπολογίζεται ὅτι οήμερα ὑπάρχουν 1.400.000 μισθωτοί.
2. Ὁ Ὑπουργός Προεδρίας Κυόερνήσεως K. Στεφανόπουλος ἀνέφερε στή
Βουλῆ (Ι - 3 - 79) ὅτι ὁ ἀριθμός τῶν ὁημόσιων ὑπάλληλων μέ σχὲση ἐργασίας
ὁημόσιου δικαίου, ἀνέρχεται σήμερα σέ 140.000 περίπου. Σύμφωνα μέ τήν ἴὸια
ὁήλωση ὁ ἀριθμός τῶν ἀπασχολούμενων συνολικά σέ ὁημόσιους φορεῖς (ὑπουρ·
γεῑα, διάφοροι ἐποπτευόμενοι ὀργανισμσί καί ἐπιχειρήσεις), ἀνέρχεται σέ
200.000 ἄτομα. Βλέπε καί Βῆμα 2 - 3 - 79.

ΙῙᾶ ὲναν ιιαντιῳεμινιστικὸ» φεμινισμὸ
τῆς Μίνας Μαχαιροπούλου

T0 KEIMEN’O πού ἀκολουθεῖ έκφράζει τίς θέσεις ἑνός νέου φεμινιστικοῦ κινήματος, πού στήν Έλλάὸα ὁέν εἶναι ἤ ὁέν θέλησαν νά
γίνει ἀκόμη γνωστό.
Εἰναι 6 λεγόμενος «ρόζ. φεμινισμός» πού στή Pal/117a ἀντιπροσωπεύεται ἀπό τίςς Annie Leclerc στά ,ὄιόλία της «Parole de femme»
(γυναικεῖος λόγος). «Epousailles» (Παντρολογήματα) καί «Au feu du
jour» (στή φωτιά τῆς μέρας), τήν Hélène Cixous καί Madeleine Gagnon. Οἱ ἀπόψεις αὐτές ἀναλύθηκαν πρόσφατα στήν Ἑλλάδα μέσα
ἀπό ἕνα κείμενο τοῦ Γ ιάννη Καλιόρη 016 περιοὸικό «σημειώσεις» τχ.
16 Ὀκτώόριος Ι 978.
O «'H γυναίκα πληρώνει καί γιά τήν
ἐξάρτηση καί γιά τήν ἀνεξαρτησία της».
Η ΦΡᾼΣΗ αὐτή τοῦ Ζίλ Ντασσέν (στό
Βήμα τῆς 28ης Ὀκτωὸρίου) παρεξηγημένη ἴσως ἀπό τίς «μαχητικές» φεμινίστριες, ὡς καταδικαστική τοῦ γυναικείου
κινήματος, κρύὸει στό ὁάθος ὅλη τήν
ἰδιοσυστασία τῆς γυναίκας, τόσο ὡς ξεχωριστή θηλυκή φύση ὁσο καί ὡς ἰδιαίτερη κοινωνικὴ ὑπόσταση.
Εἶναι πράγματι ἡ γυναίκα καταδικασμένη νά πληρωνει τήν ὁποιαδήποτε ἐπιλογή της; Καί ἀν πράγματι «πληρωνει»,
τό ἀντίτιμο πού τῆς ἀντιστοιχεῖ μπορεῐ
νά ἐκτιμηθεῖ μέ τήν ἐλαφρότητα πού ἐκφράζουν κουὸέντες ὁπως, «κέρδος» ἤ
<(χάσιμο>);

ἐγκολπωθεῖ τόν ἀνδρικό κανόνα παιχνιδιοῦ γιά νά τῆς δώσει τό «ἀνδρικὸ ἐπαθλο». Ἀπό παντοῦ δέχεται «ὁέλη» πού
πλήττουν καίρια τη γυναικεία της ὑπόσταση. «Πόσο δύσκολο εἶναι καί πόσο
πόνο νιώθω γιά νά πω αὐτό πού ὁ λόγος
μου θέλει. Ἀκούω ἤδη τόν θόρυὸο τῶν
σαρκασμῶν τους καί τίς γκριμάτσες τῆς
εἰρωνείας τους» γράφει ἡ Annie Leclerc.
‘H γυναικεία ἐπιθυμία, ἡ κίνηση, ὴ «μιλιά» της, ἡ σκέψη της, κάθε cp0961*61aστρεὸλώνονται ἀνάλογα μέ τήν εἰκόνα
τοῦ ἀνδρα γι’ αὐτὴν. Εἶναι ἀλήθεια πώς
ἡ γυναίκα ἀντιμετωπίζεται ὡς ἐλλειψη.
“Ωστόσο τί εἶναι ἐλλειψη καί ἀπό ποιόν
πράγματι λείπει κάτι;
«Τό ἀρσενικό συγκεντρώνει τό ὐποκείμενο, τήν ἐνεργητικότητα καί τήν
ΣΤΙΣ ΜΕΡΙΞΣ μας τό φεμινιστικὸ κίκατοχή τοῦ πέους, êch τό θηλυκό θά
νημα μάχεται. διεκδικεῖ. ἀπαιτεῖ τή γυὁιαιωνίσει τό ἀντικείμενο, τήν παθηναικεία καταξίωση. “Ωστὸσο τί μέσα
τικότητα καί τό εὐνουχισμένο γεννηχρησιμοποιεῖ καί ἀπό ποιούς ζητᾶ αὐτή
τικό ὄργανο»
τήν καταξίωση; Ζητά καταξίωση ἀπό
θά μάς πεῖ ὁ Φρόϋντ.
μιά κοινωνικὴ δομή ὅπου κυριαρχεῖ ὁ
ἀνδροκεντριικός λογισμός ὡς ἄρχουσα
ΘΑ ΕΛΕΓΑ ὅμως πῶς ὁ ὅαθύτερα ἐλσκέψη συστατική τῆς ἀρχούσας ἰδεολολειπτικός καί παγιδευμένος μέσα 016
γίας (φαλλοκεντρισμός). Πράγμα πού
δημιούργημά του εἶναι 6 ἴδιος δ’ἀνδρας.
σημαίνει τήν ἀναζήτηση τῆς ἀξίας της
Εἶναι αὐτός πού ἔχει πέσει θύμα μιᾶς
μέσα ἀπό «συγκεκριμένους» κανόνες δισυσσωρευτικής καί ἐκμεταλλευτικής κοικαίου. μέσα ἀπό «συγκεκριμένες» οἰκονωνίας στήν ὁποία ἡ ἀξιοποίηση εἶναι
νομικές σχέσεις στήν δημιουργία τῶν
συνδεδεμένη μέ τήν ἀπώλεια προσώπου.
ὁποίων δέν συμμετεῖχε. Εἶναι κανόνες
Εἰναι 6 ἄνδρας πού εἶναι μπλοκαρισμένος μέσα στή συμὸολική λειτουργία τοῦ
καί σχέσεις ἀτελεῖς στό ὃαθμό πού εἶναι
«παντοδύναμου» φαλλοῦ. Θύμα τῶν
μονοδιάστατες. Εἶναι λογισμός ἀρσενικὸς. 61901 λογισμός καί ἀπαίτηση τοῦ ἑνός φαντασιὼσεων καί τῶν ἀνδροκρατικῶν
μόνο φύλου. Ἒτσι ἡ γυναίκα πέφτει μοιλογισμῶν του. T600 ὥστε συνεπαρμένος
ραία σέ μιά ἀντίφαση πού τήν ὁδηγεῖ ἡ
ἀπό τήν ἐξουσιαστική του μέθη δέν ἀντιἀναζήτηση τῆς καταξίωσής της ἀπό ἕνα
λαμὸάνεται τήν ὑπαγορευμένη μέ πρόλογισμὸ ξένο πρός,τή φύση της.
τυπα «ἀντρικά» ψεύτικη ὁμιλία τοῦ σώματός του. Γ ιατί θά πρέπει λοιπόν νά
T6 πρόὸλημά της ἀναμφίὸολα συνί. μπεῖ καίὴ γυναίκα οτό παιχνίὸι τῆς ὁίας
σταται στήν ἀνεύρεση τῆς ταυτότητάς
της περισσότερο. ἀπό τήν ἀναζήτηση τῶν καί τῆς ἐξουσίας. ὅταν εἶναι προικισμένη γιά νά τό ἀποφύγει. Γιατί 1'1 γυ«δικαιωμάτων» της, ἀν θεωρήσουμε 6éναῖκα θά πρέπει νά «δανείζεται» τήν
ὅαια τήν ταυτότητά τῆς γυναίκας ὡς
«ὁμιλία» τοῦ ἀνδρα;
πρόὸλημα ὑπαρξιακό καί τά «δικαιὼματα» ὡς πρόὸλημα νομικο-πολιτικό.
Τό πρόόλημα πνεπὼς δέν τίθεται
μόνο στή γυναίκα πού λόγω τῆς ἐπώδυΟΜΩΣ ποιά εἶναι τά μέσα πού πρέπει
νης κατάστασης τήν ὁποία ὑφίσταται τό
νά ἐνστερνιστεῖ γιά νά τή 6ρεῖ; Ἐπί αἰῶνες ὁ ὁρίζοντας της εἰναι κλειστὸς. Ἴ-Ιδη ἀντιλαμὸάνεται. ἀλλά ἐξ ἴσου τίθεται καί
στόν ἀνδρα πού ὁολεμένος στήν ἀνώπρίν ἀπ’ αὐτήν δοσμένος καί περιοριδυνη πλεονεκτική θέση του, δέν θέλει νά
σμένος. 'H κοινωνικὴ πρόταση - ἀπαίτηση πού τήν «προλαὸαίνει» τῆς ζητά νά τό ἀντιληφθεῐ.

ΜΙΞΣΑ στήν ἀπομονωτική ἐξάρτηση
καί τόν συνεχή εὐνουχισμό. ἡ γυναίκα
ὁδηγήθηκε σέ ἐσωστρέφεια καί ὅαθύτητα
μοναδική. Ἀπὸκτησε αἰσθαντικότητα
καί εὐαισθησία πού συνιστά καί τήν
ἰδιαιτερότητα τῆς φύσης της. Εἶναι μιά
ἰδιαίτερη φύση. ἡ γυναικεία καί εἰναι
αὐτή τή φύση πού ἐπηρεαομένη ἀπό τά
ἀνδρικά πρότυπα ἀγνόησε, ἀπαρνήθηκε.
δέν συμφιλιὼθηκε μαζί της.

Καί ἐδῶ ὁρίσκεται ἡ καρδιά τοῦ προ6λήματος. Εἶναι ἡ ἀδυναμία συμφιλίωσης τῆς γυναίκας μέ τή θηλυκότητά της.
Συμφιλίωσης καί ἀνακάλυψης ταυτόχρονα των «ρυθμῶν τοῦ σώματός της»,
τῆς σεξουαλικότητάς της, τῆς ἐπιθυμίας
της. τοῦ λόγου, της. Μάθαινε μέχρι τωρα
1'1 γυναίκα νά ἀποστρέφεται τίς λειτουργίες τῆς θηλυκῆς σύστασής της ἐξ αἰτίας
τῆς δυσαρέσκειας πού δημιουργοῦν στόν
ἀνδρα-ἀφέντη. Λειτουργίες μοναδικές
πού μόνο ἡ χαρισματική φύση της εἶναι
προικισμὲνη νά ἐχει; τά «ἓμμηνά» της, ἡ
«ἀντι-ερωτική» καμπύλη τῆς ἐγκυμοσύνης, 1'1 γέννα, ὁ θηλασμός, ἡ μητρότητα,
τό ἰὶδιο τό κορμί της.
«Ἡ ἱστορία τοῦ σώματός της εἶναι
ἡ ἱστορία τῶν διαφόρων μορφῶν
καταστολῆς του, τῆς λογοκρισίας, τοῦ
έξορθολογισμοῦ, τῆς ἐμπορίας του
ἀπό τήν ἰὸιοκτησία καί τήν ἐξουσία ἱστορία πού συμπληρώνεται σήμερα
μέ τήν πειθαρχία τοῦ ἐργοστασίου
καί τοῦ στρατώνα. Πᾶνα) 016 σώμα
της ριζώνει ἡ ἀρσενική ἐξουσία πού
τό πλάθει ἀποκλείοντας την ἀπ’
αὐτό». (Γ ιάννης Καλιόρης) ’

H ΑΓΑΠΗ γιά τόν ἐαυτό μας σημαίνει
τήν πλήρη συνειδητοποίηση τοῦ σώματός
μας σ’ ὅλές τίς ἐξωτερικές του πτυχές, _
600 καί στήν ἐσωτερική του ἐμπειρία.
Καί αύτή ἡ ἀγάπη γιά τόν ἐαυτὸ μας λειτουργεῖ ὡς προϋπόθεση τῆς ἀγάπης γιά
τόν ἀλλον.
ΕΙΝΑΙ ἡ αὐτοαίσθηση καί αὐτοέκφραση τῆς γυναικείας φύσης πού πρέπει
ν’ ἀναζητηθεῐ. Ἡ χαμένη της ταυτότητα.
Ἀναμφίὸολα ὁ φόὸος τῆς διαιωνισης
μιᾶς κατάστασης πού τήν καθιστά ἀντικείμενο ἐξάρτησης καί τήν πνίγει εἰναι
πού τήν κάνει ἐπιθετική, διεκδικητική
καί ὅίαιη στήν προσπάθεια νά πετάξει
ἀπ’ τό πετσί της τό ρόλο τῆς άὸουλης καί
ἀδύναμης γυναίκας. Εἶναι ἕνα εἶδος
ἀμύνας στίς ἀλλεπάληλες ἐπιθέσεις πού
εἶναι ύποχρεωμένη νά δέχεται. _

Καί ὄιν, ἴσως συχνά, μπαίνει στὸ ρὸλο
τῆς γυναίκας κυρᾶς τοῦ σπιτιοῦ, τῆς
ἀφέντρας πού ἐξουσιάζει ύποχθόνια ἤ
τῆς ύστερικιάς μάνας, εἶναι καί πάλι ἡ
ἀμυνά της στήν προσπάθεια ν’ ἀνακαλύψει ὅσα τῆς ἀνήκουν, νά ὅρεῐ ἕνα
πρόσωπο γιά νά ὑπάρξει.
ΩΣΤΟΣΟ εἰναι περισσότερο ἐπίφοὸο
καί ἀνατρεπτικὸ τό ν’ ἀπαξιὼνει μιά γυναῖκα τόν ἀνδρικό λόγο. νά μή ζητάει
καταξίωση χρησιμοποιώντας τά ἀνδρικά
μέσα ἐπιτυχίας καί ἀπόλαυσης, διότι μό37
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νον έτσι θά μπορέσει νά διαφυλάξει τήν
ἀκεραιότητα καί τήν πολύτιμη διαφορετικότητά της. Πράγμα πού ἐπισημαίνει ἡ
Annie Leclerc γράφοντας 016 «Parole de
femme»: «Μήν ἀπαιτεῖς αὑτό 11013 ἀπολαμὸάνει 6 ἀνδρας γιατί δέν εῖναι τίποτε
ἀλλο παρά τά ὅπλα If]; καταπίεσής σου·
μήν ἀξιώνεις μερίδιο σέ μιά εὐτυχία πού
ἀποτελεῖται ἀπό ψοφήμια». Εἶναι ἡ γυναῖκα λοιπόν 11013 116 τήν προικισμένη
φύοη της. ἀκολουθὼντας τή θηλυκιά
ἀνεξιχνίαστη δομή της πρέπει νά ἀνακαλύψει πόσο μόνον αὐτή ἔχει τήν έξωθητική καί 13115960111111 αἰσθαντικότητα τοῦ
έρωτισμοὺ καί τῆς ἀγάπης.
Ο ΛΟΓΟΣ τῆς ἀγάπης, 6 ,ἀνδρικός λόγος τῆς ἀγάπης εἶναι λόγος ἐξουσιαστικός. Λόγος τῆς ἀπόστασης καί τῆς ἐξωτερικότητας. Ὁ ἀνδρικὸς ἑρωτισμός
εἶναι κίὸδηλος διότι διακατέχεται ἀπό
τά κριτήρια καί τήν ἐπιρροὴ τοῦ κέρδους
ἥ τοῦ χασίματος. τῆς κατοχῆς καί τῆς
συσσώρευσης. Στοιχεῖα 11013 1311061661—
ζουν καί φαλκιδεύουν τό 6001116 011010—
τικό τοῦ έρωτα πού εἶναι ἡ 13116960011
1013 ἴδιου μας τοῦ ἑαυτοῦ, πέρα ἀπό τό
«ὃίνω» ’καί ((παίρνω», ((κερὸίζω» ἤ
«χάνω», ἀλλά λειτουργῶ καί δίνομαι
δωρεάν.

AYTON λοιπόν τόν ἀρσενικὸ 611110951111011116 έρωτισμό θά μιμηθεῖ ἡ γυναίκα στό ὄνομα τῆς «ἀπελευθέρωοης»
της; Αὑτή τήν έρωτοτροπία τῆς ἐξουσίας
καί τῶν «έξουσιαστικῶν ἀντικειμένων»
θά έπιδιώξει; _
ΑΝΤΙΘΕΤΑ. εἶναι ἡ αὑθεντικότητα
καί ἡ ἀντι-έξουσιαστικότητα τοῦ γυναικείου έρωτισμοῦ 11013 πρέπει νά ἀντιπαραταχθεῖ γιά νά έπιὸιώοει ὡς δύναμη
ἀνυψωτική τῆς ἀνθρώπινης ὑπόστασης
πού σέ τελευταία ἀνάλυση λειτουργεῖ
σωστικά καί γιά τόν ἄνδρα.

Αὑτή τή γνησιότητα πρέπει νά διαφυλάξει ἡ γυναῖκα ὡς 6,11. πολύτιμότερη
καί οὑσιὼδη ἀξία οτή ζωή.

ὁεῑ τά παιδιά της σά δάρος 1101511591-

01100116, ἀλλά ὄιεκὸίκηση τοῦ 61—
καιίὺματος νά εἶναι ἀσύμφορη ἐργαζόμένη» (KG/1169111)-

ΣΙΓΟΥΡΑ ὡστόσο δέν έχει θέση ἡ
ἁνοχή σέ δποιαδήποτε ἐκμετάλλευση ἤ
ρόλο θύματος 11013 τήν ἀπειλεῖ. "Av δέν
εἶναι ἡ ἀθλιότητα τῶν έργοοτασίων. ἤ 6
καταναγκασμός τῆς μισθωτὴς δουλειᾶς
τά μέσα γιά τήν ἀπελευθέρωσή της καί
τήν ἀνεύρεση τῆς ταυτότητάς της, δέν
σημαίνει πώς εἷναι ὁ ρόλος τῆς γυναίκας
-— φετίχ. μέσα σέ μιά καταπιεστική καί
ἀνδροκρατική οἰκογένεια πού πρέπει νά
ἀκολουθήσει. T6 δικαίωμα νά λέμε «όχι»
εἶναι ἀναμφισὸήτητο.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ τῆς γυναῖκας εἶναι
πρὸὃλημα έπιλογής, γνωρίζοντας
ὡστόσο ὅσο γίνεται περιοσότερα δεδομένα, γνωρίζοντας όσο γίνεται καλὺτερα
τά τιμήματα πού κάθε φορά πληρὼνει.
Σὲ μιά εὐρυτέρη ὅμως ἀνάλυοη, 16
119663111110 01111 οὐσία του δέν ὅρίσκεται
016 πῶς ἡ γυναῖκα θά πρέπει νά ἀποφύyen. τόν καταπιεστικό μηχανισμό τῆς οἰκογὲνειας, τήν πραγματοποίηση -— μηχανοποίηση τοῦ έργοστασίου, τήν ἀδρανοποίηση τῆς μισθωτῆς ἐργασίας ή τήν όία
τοῦ οτρατωνα, ἀλλά πώς θά εἶναι δυνατόν νά ξεπαγιδευτεῖ 6 ἄνδρας ἀπ’ αὑτές.
Καί o’ αὑτό 16 σημεῖο συνίσταται ἡ σωστική λειτουργία 1013 «γυναικείου λόΟυ».
γ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΙ-ΙΣΗ τῶν ἀρσενικων

μέσων καί προτὺπων ὁδηγεῖ σέ δύναμη
καί ἐξουσία. Ἀλλά «στήν ἐξουσία ἐν·
εὸρεύει ἡ μοναξιά καί στῆν κορυφή τῆς
ὁύναμης ὁ τρόμος» καί 6 ἅνθρωπος ζητᾶ
μέ πάθος ν’ ἀποφύγει 1600 τόν τρόμο,
600 καί τή μοναξιά. Γ ι’ 01316 16 λόγο,
δέν ὑπάρχει, ἀλλά συνυπάρχει. Καί 600
ἀπαραίτητη γίνεται ἡ ουμφιλίωση μέ τόν
έαυτό του γιά νά μπορέσει νά ὑπάρξει,
τόσο ἀπαραίτητη γίνεται ἡ συμφιλίωοη
μέ τόν ἄλλο γιά νά μπορέσει νά συνυπάρξει.
ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ-ΒΑΘΟΣ ἡ «αὑτονομία»
καί ἡ «αὐτάρκεια». λειτουργοῦν ὡς ψευδαισθήσεις. Ὁ ἀνθρωπος λειτουργεῖ μόνον μέσα σέ μιά σχέοη ἀμοιὸαιότητας,
μιά οχέση εἰσχωρησης 1013 ἑνός μέσα
-στόν ἀλλον. Σχέση ἀλληλοκατανόησης

Δέν έχει παρά νά ψάξει μέσα της. Νά
ψηλαφίσει τίς όαθύτερες χορδές τῆς ψυχῆς της. Νά ἀγαπήσει τό σῶμα της. Νά
ξεθάψει τίς θαμμένες μνὴμες μιᾶς ἀρχέγονης έποχής 11013 11 γυναῖκα διεδραμάτιζε τόν πρῶτο ρόλο (μητριαρχία) καί νά
τίς ἀκολουθήσει. Νά ὅρεῖ, τήν ὑπαρξιακή της αὑτονομία, όχι πιά ὡς ἀντικείμενο. ἀλλά ὡς ὑποκείμενο πού ἀποκαλύπτει τήν άλλη όψη τοῦ κόσμου.
ΟΠΩΣΔΙ-ΙΠΟΤΕ ὅμως ὅλη 013111 ἡ
καί ἀλληλοσυμπαράστασης. Καί εἶναι ή
ἀναζήτηση τῆς αὑτοέκφρασής της δέν θά
γυναίκα 11013 116 11111 προνομιακή αἰσθανπρέπει νά τήν ἀποτρέψει ἀπό τήν διεκτικότητά της έχει ἀντιληφθεῖ τή σχέοη
δίκηση τῶν ἀναμφισὸήτητων δικαιωμά013111 ὡς ἀξία θεμελιακή. Δέν τῆς μένει
των της. Θά πρέπει ὅμως ἡ ἀπαίτηση
’παρά
νά
κατανοήσει
τήν
ἀποκαλυπτική
013111 νά γίνεται μέ τήν έπίγνωση τοῦ τιτης
ἱκανότητα
τῆς
«ἄλλης
ἐκὸοχῆς
τοῦ
μήματος 11013 πληρώνει μπαίνοντας
κόσμου».
Ὀ
δρόμος
666010
δέν
εἶναι
έκοὺσια στοὺς ἴδιους μηχανισμούς ὅπου
ἀνθόσπαρτος.
ὃρίσκεται παγιδευμένος 6 ἴδιος 6 ἀνΤά
τιμήματα
πού
κάθε
φορά
πληρώνει
δρας. Μηχανισμούς 11013 ἔχουν τήν τροεἶναι
πολλά,
ὅμως
ἀξίζουν
γιά
νά
γευτεῖ
μακτική ἱκανότητα νά μεταποιοῡν τήν

’ ἀνθρώπινη ὕπαρξη σέ ἀντικείμενο, έκπορνεύοντάς την στήν ἀγορά ἐργασίας
ï (καπιταλισμός). Ἄναπόφευκτα πρέπει
38

νά ζητήσει τά δικαιώματά της, ὅμως μέ
ὅρους καί προϋποθὲσεις.
((’Όχι συναισθήματα ἑνοχῆς ὡς
ἀσύμφορη ἑργαζόμενη ὁὸηγημὲνη νά

τήν πραγματικὴ της καταξίωση; τ ή ν
ἀνεύρεση τοῦ χαμένου της

ἑαυτοῦ.Η I

Οἱ προύποθέσεις
τῆς αὑτοὸιαχείρησης
Τό παρακάτω ἀρΘρο παρουσιάστηκε ἀρχικά τό Μάρτη 1013 1969
σέ μιά όμάδα φοιτητῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Nimegue καί τόν
Αύγουστο τῆς ίδιας χρονιάς σέ ἕνα σεμινάριο 1013 καλοκαιρινοῦ
λαίκοῦ Πανεπιστημίσυ τῆς Λιέγης. Οἱ ἐρωτήσεις καί οἱ ὑποδείξεις
ὅσων συμμετεῐχαν πάρθηκαν ὑπόψη στήν παρούσα μορφή τοῦ 1319θρου. Ἐπίσης, οἱ ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ «Σοσιαλισμός ἤ
Βαρόαρότητα» καί ίδιαίτερα αὐτοί πού συμμετεῖχαν στίς συζητή-

τοῦ Ὺθόν Μπουρντέ

σεις τῆς όμῶνυμης ὁμάδας πρίν ἀπό δεκαπέντε χρόνια, θά ὅροῡν
συχνά γνωριμές τους ίδέες. Ὀφείλω, λοιπόν, μ’ αὑτή τήν εὐκαιρία
νά εὑχαριστήσω ὅλους αὐτούς πού μέ τόν ἐνα ή τόν ἀλλο τρόπο
συνεργάστηκαν γιά τήν πραγματοποίηση αὑτῆς τῆς ἐργασίας, ζητῶντας προκαταὸολικά συγγνώμη, ἀν συχνά δέ συμφωνῶ μέ όλες
τουςςιίς ἀπόψεις.
‘Y66v Μπουρντέ

1. Ούτοπία, θεωρία καί πράξη

δέ Θά μπορούσε νά ὑπάρξει, γιατί δέν ὑπάρχει (ἀκόμα), ή
611 οἱ ἱστορικές ἐμπειρίες τῆς αύτοδιαχείρισης δέ διαρκέσαν
Ἡ σπουδαιότητα τῆς Θεωρίας γιά τήν ἐπαναστατική πραi] ἐκφυλίστηκαν, γιατί ἦταν παραλογισμοί. Μόλις μιά Θεωκτική δέν ἀμφισόητεῐται παρά μόνο ἀπό τούς χυδαίους ἀκτιρία δέν πραγματοποιηθεῐ 11] Θάόουν, ὀνομάζοντάς την 01310—
610159 11013 ’δέν κάνουν κάν τόν κόπο νά σκεφτούν μιά
πία καί τή Θεωρούν ἀνεφάρμοστη. “Ομως, συχνά, μέ τή ,Ι
όποιαδήποτε Θεωρία καί πού 1‘] πρόΘυμη ἐκτέλεση «τῶν δια- μεταφορική ἐννοια, «6 νεκρός ἀνασταίνεται». ‘H ούτοπία
ταγῶν 1013 ἀρχηγοῦ» ἀρκεῖ, γιά νά τούς συναρπάσει. Κανένα
συνεχίζει νά τρέφει τά όνειρα καί κάποτε μιά μέρα, μιά καικίνημα δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει χωρίς Θεωρία, παρά μόνο,
νούρια πράξη ἀποκαλύπτει τό χῶρο ύπαρξής τηςῙ. ”ΑντίΘετα,
ἴσως, στή διάρκεια σύντομων περιόδων, ἐξαρσης, στή διάρμιά Θεωρία, πού παίρνει τήν ὑπόσταση τῆς ούτοπίας, μπορεῑ
κεια τῶν όποίων ῶστόσο, ἡ Θεωρία ὑπάρχει μέ τή συμπυνά μπλοκάρει τήν πράξη. Παρά 16_ 611 οί ίδέες δέν μπορσὺν
κνωμένη μορφή τῆς «γραμμῆς» ῆ 1013 «συνθήματος». Ἐπίσης νά συντρίψουν παρά μ’όνο ίδέες, εἰναι συχνά ἀπαραίτητο νά
ἡ ἀνεξαρτητοποίηση τῆς Θεωρίας ἀπό τήν πράξη, πού παχτυπήσουμε μέ τά όπλα τῆς διανοητικῆς κριτικῆς τά Θεωρηρουσιάζεται σάν μιά «Θεωρητική πρακτική», εἶναι μιά ἐπιτικά μπλοκαρίσματα πού ἐχουν στερεοποιηΘεῐ καί ἀποθαρστροφή στόν πρόμαρξιστικό ίδεαλισμό. Μιά τέτοια ἀντίληψη,
ρύνουν κάΘε πρακτική ἀμφισόήτησης. Βέὸαια, δέ Θά ἦταν
μέ τόν ἀφηρημένο ίδεαλισμό της, ἐνισχύει «ἀντικειμενικά» ἀπαραίτητο νά γράψω γιά τίς προύποΘέσεις τῆς αύτοδιαχείτούς ἀκτιόίστες, «ἐκΘέτοντας» τή μαρξιστική Θεωρία στόν
ρισης, ἀν 1‘] αύτοδιαχείριση εἶχε πραγματοποιηθεῐ, ἀλλά τό
κίνδυνο νά μπερδευτεῐ μέ τίς φιλοσοφικές Θεωρητικολογίες.
νά μήν τολμούμε νά ἐπιχειρήσουμε αὑτή 11] Θεωρητική ἀπόΞέρουμε 611 οἱ ἰδέες δέν μπορούν νά ἀλλάξουν παρά μόνο
δειξη ἐνισχύει τό μύΘο τού ούτοπικού της χαρακτῆρα καί
ἰδέες καί 611 μόνο ή δράση ἀποκαλύπτει καινούριες
ἀποΘαρρύνει τήν προσπάΘεια πραγματοποίησής της. Ἀπό
δυνατότητες δράσης καί, κατά συνέπεια, καί καινούριες σκέτήν άλλη μεριά, αὑτά πού μάς παρουσιάζουν σάν «ἀποδείψεις. Οἱ γνῶμες τῶν ἀνθρώπων εἶναι σχετικές μέ τήν κατάξεις» γιά τό μή πραγματοποιήσιμο τῆς αύτοδιαχείρισης, συσταση τους, μέ τίς φυσικές, φυσιολογικές, οἰκονομικές καί
χνά δέν εἶναι παρά μιά (λανΘασμένη) Θεωρητική ἐξήγηση
πολιτικές συνΘῆκες. Ἀκόμα περισσότερο, οἱ ,κυρίαρχες ίδεο«γεγονότων» πού μπορούν νά ἐξηγηθούν διαφορετικά ἀπό
λογίες, τά συστήματα τῶν ήΘικῶν καί αἰσθητικῶν ἀξιῶν, πού
μιά άλλη προοπτική. Πρέπει, λοιπόν, νά σκεφτοὺμε καί νά
ἀποτελοῦν τό πολιτιστικό πλαίσιο μέσα στό όποῐο γεννιέται
ξανασκεφτούμε 161 ἱστορικά γεγονότα καί τίς ὑποτιΘέμενες
ουτοπιες.
ἐνα παιδί, έχουν τήν ἴδια λειτουργία μέ τούς πρωταρχικούς
ὑλικούς παράγοντες. Είμαστε, λοιπόν, πρῶτα - πρῶτα ΘύΣήμερα, τό σχέδιο μας δέν εἷναινά ἀναλύσουμε τίς ἐμπειματα «τῶν φαινομένων», ή ἀλήΘεια δέν είναι «ἐμφυτη» καί
ρίες τῆς αύτοδιαχείρισης, πιό γνωστές μέ τό όνομα «σοόιέτ»2
γινόμαστε ἂνθρωποι πού όχι μόνο ἐνεργοῦν 0190661, ἀλλά
ἦ «ἐργατικά συμόούλια». Τό πρῶτο πρόπλασμα αὑτοῦ 1013
καί σκέφτονται 0190661. Ἴ-Ιδη 1‘] Θύμηση τῶν σφαλμάτων πού συστήματος ὑπῆρξε 1‘] Κομμούνα 1013 Παρισιού καί μετά, τό
έχουμε κάνει, ἐχει 11] Θέση μιάς Θεωρίας πού μάς 601]86151 νά σοόιέτ τῆς Πετρούπολης, τό 1905. Οί ἐμπειρίες αὑτοῦ 1013
άποφεύγουμε τήν ἐπανάληψη τῶν λαΘῶν μας. ’Ὀμως αὑτή 1‘]
τύπου γενικεύονται στή διάρκεια ἐνός ἀρκετά σύντομου, εἶγνῶση μπορεῐ νά συγκροτηθεῐ σέ κλειστή Θεωρία καί νά ἐκναι ἀλήθεια, χρονικού διαστήματος, τό 1917 στή Ρωσία καί
φυλιστεῐ σέ μιά στερεότυπη πρακτική ἴδια μέ τό ἐνστικτο τῶν
τό 1918 στή Γερμανία, τήν Αὑστρία καί τήν Ούγγαρία. Πρέζώων. Δέν πρέπει νά ἀναρωτιόμαστε ἀν 16 καινούριο, πού
πει νά περιμένουμε περίπου.ἀλλα εἴκοσι χρόνια, γιά νά ξαξανοίγει καινούριους δρόμους, προέρχεται ἀπό μιά πράξη ή
ναδοὺμε τό ἴδιο φαινόμενο στήν Ἰσπανία καί εἴκοσι χρόνια
ἀπό μιά σκέψη, γιατί τόσο μιά πράξη μπορεῐ νά γίνει ἀντιἀκόμα γιά τήν ἐξέγερση τῆς Βουδαπέστης (1956). Αύτές οἱ
κείμενο σκέψης, 600 καί μιά σκέψη μπορεῐ νά πραγματοἐπαναστάσεις άπέόλεπαν στήν ἐγκαθίδρυση ἑνός καινούριου
ποιηθεῐ. “Ομως δέν ξέρουμε ἀπό τήν ἀρχή ἂν μιά σκέψη εἶκαθεστῶτος, πού Θά μετασχημάτιζε δλόκληρη τήν κοινωνία,
ναι πραγματοποιήσιμη, οὔτε ἀν μιά πράξη εἰναι ὑποδειγμαγι’ αὑτό στίς περισσότερες περιπτώσεις πνίγηκαν στό αἷμα,
τική. Τέτοια εἶναι ἡ περίπτωση τῆς αὑτοδιαχείρισης; ἀλλοι
ἀπό τά όπλα τῆς ἀπειλούμενης κυρίαρχης τάξης.
όλέπουν 0‘ αὑτή 11] Θεωρία μιά ούτοπία, ἀλλοι όλέπουν στίς
“Ομως 1‘] ίστορική πορεία μιάς ἰδέας εἶναι περίπλοκη. Ἐδῶ
Θετικές προσπάΘειες τῆς αύτοδιαχείρισης ἐνέργειες ἀλόγιστες
κι“ ἐκεῖ3, 1‘] αὑτοδιαχείριση ἐμφανίζεται τῶρα σέ μιά περιορι(ήρωικές, ἀλλά τρελές). Είμαστε λοιπόν, όσον ἀφορά τό Θέμα
σμένη μορφή, μέ τίς εύλογίες μερικῶν διευΘυντῶν, στό ἐπίμας, στό στάδιο τῆς ἐρευνας, δηλαδή ἀνικανοποίητοι ἀπό
πεδο μερικῶν ἐπιχειρήσεων, χωρίς νά Θέτει 0060961 σέ ἀμφιαὑτό πού ὑπάρχει κι“ 1316860101 γι’ αὑτό πού Θά ἐπρεπε νά
σόήτηση, φαινομενικά τουλάχιστο, τήν κατεστημένη πολιτική
ὑπάρχει. Ἀκόμα 1‘] όιομηχανική κοινωνία ὅρίσκεται σέ μιά
ἐξουσία. ”1Ξτσι, μπόρούμε νά ἀναρωτηθούμε ποιός έχει δίκιο
περίοδο κρίσης. ‘I-I κρίση εἶναι ταυτόχρονα ἡ αἰτία καί τό
«νά παίζει ἐτσι πονηρά τό παιχνίδι του». Προωθῶντας τήν
ἀποτέλεσμα μιάς κριτικῆς κι’ είναι ἀνῶφελο νά ’ψάχνουμε
αύτοδιαχείριση (ἐνα σύστημα πού εἶναι ριζικά ἀντινομικό μέ
νά ὅροὺμε τί ἐγινε πρῶτα, 1‘] 11610 ἦ τό αύγό. Ἐν πάσει
κάΘε ταξική κοινωνία) σάν νά ήταν μιά ἀπό τίς πολλές καί
περιπτώσει, 1‘] συνειδητοποίηση αύτῆς τῆς διαλεκτικῆς ποδιάφορες παραλλαγές τῆς συνδιαχείρισης, δέν ὑπάρχει ό κίνρείας μάς προφυλάσσει ἀπό πολλά χοντρά λάΘη 111‘ ἀπό πολδυνος νά τήν παρουσιάσουμε στούς ἐργάτες σάν μιά
λές παρανοήσεις, ὅπως, π.χ., νά ποὺμε 611 1‘] αὑτοδιαχείριση
πρόοδο, μιά συμμετοχή πού εἶναι συνεργασία μέ τούς ἐκ39

μεταλλευτές καί συνεπώς ἐνίσχυση τῆς ταξικῆς κυριαρχίας,
Ἀντίστροφα, πάλι, δέν μπορούμε νά προὸλέψουμε 61: ἡ
συνδιαχείριση, άκόμα καί ἡ πιό περιορωμένη, θά δώσει σέ
λίγο οτήν ἐργατική τάξη 111 συνείδηση τῆς ἱκανότητάς της γιά
αὑτοδιαχείριση, ὥστε νά προετοιμάζεται καί νά ώριμάσει
κάτω άπό τίς στάχτες ή ριζοσπαστική ἐπανάσταση πού πίστευαν 61: τελικά θά άποφύγουν. Εἶναι ἴσως ὁ φόὸος αὑτῆς
τῆς διαλεκτικῆς πού κάνει δύσπιστους, άκόμα καί άπέναντι
.0111 συνδιαχείριση, μερικούς γραφειοκράτες διευθυντές πού
,διακηρύσσουν 61: «ἡ αὑτοδιαχείριση εἶναι μιά κρύφια λέξη»
ἤ 61: σαφώς εἶναι μιά χοντροειδής παγίδα, ἐφόσον εἶναι
άνεκτή, δηλ. άποδεκτή άπό τούς καπιταλιστές.
Ὁπωσδήποτε - ὅπως άποδεικνύουν τά γεγονότα ,πού περι-Ι
γράφονται σ“ αὑτό τό περιοδικό (ἰδιαίτερα «Ἡ μἰκρή ἐφημε,ρίδα τῆς αὑτοδιαχείρισης») καί ἡ ἴδια ἡ ύπαρξη τών Τετραδίων τῆς Αὑτοδιαχείρισης (ο.τ.μ. Ὁ συγγραφέας
τοὺ άρθρου ἀναφέρεται σέ έντυπα πού κυκλοφοροὺν στή
Γαλλία ) —‘ οἱ προσπάθειες γιά τήν.αύτοδιαχείριση πολλαπλασιάζονται 4, καθώς καί οἱθεωρητικές έρευνες. Τά σεμινάρια πού όργανώνονται -άπό·-φοιτητικές δμάδες πάνω στό
θέμα τῆς αύτοδιαχείρισης στά διάφορα πανεπιστήμια εἶναι
πολύ σημαντικά 601’ αύτή τήν άποψη. ’Ἂν ἡ «οὑτοπία» τῆς
αύτοδιαχείρισης δέν ἐχει ὅρεῐ άκόμα τό χώρο της, ὃπως φαίνεται, 6 καιρός της έχει έρθει. A1316: πού ,θά άναπτύξουμε·
ἐδώ, άρχικά μέ τή μορφή μιάς σειράς άρθρωνΒ, εἶναι τουλάχιστο, τό εύχόμαστε - μιά συνεισφορά σ’· αὑτό τό κίνημα γιόι
έρευνα πού ὑπάρχει. Αύτό τό «κίνημα» εἶναι ἀπόλυτα άπαραίτητο, γιατί ἡ γνωστή φράση 1013 Λένιν; «Χωρίς ἐπαναστατική θεωρία, δέν ὑπάρχει ἐπαναστατική δράση» μπορεῐ νά
έρμηνευτεῐ σάν ὑποχρέωση ἐκμάθησης μιάς Θεωρίας ήδη
δλοκληρωμένης, μέ σκοπό τήν άποτύπωσή της καί τήν καθαρή καί άπλή ἐφαρμογή της. IT 01316 εἶναι προτιμότερο
νά ποὺμε; «Χωρίς ἀνάπτυξη τῆς ἐπαναστατικῆς θεωρίας, δέν
ὑπάρχει ἀνάπτυξη τῆς ἐπαναστατικῆς δράσηςυθ. A1316 σημαίνει 61: εἰναι άναγκαῐο νά ἐκθέσουμε θεωρητικά άπό ποιές
άρχές καί άπό ποιά πρακτική ξεκινώντας ἡ αύτοδιαχείριση
θά μποροὺοε νά πραγματοποιηθεῐ - όχι πιά μόνο μέσα σέ
μιά ἐπιχείρηση, άλλά στό ἐπίπεδο δλόκληρης τῆς κοινωνίας.
2. Οἱ δύο θεμελιώδεις άρχές τῆς αὑτοδιαχείρισης

Αὑτές οἱ άρχές εἶναι πολύ γνωστές καί έχουν άναφερθεῐ
καί άναλυθεῐ πολλές φορές στό περιοδικό ιΣοσιαλισμός ἦ
Βαρὸαρότητα. Βέόαια, σέ μερικά σημεῖα 01316: 16: άρθρα
ὑστεροὺν, ὅμως ἡ άνάλυσή τους εἶναι τό άπαραίτητο ξεκίνημα κάθε έρευνας σ’ 01316 16 θέμα.
Ἡ πρώτη αύτές τίς άρχές εἶχε διατυπωθεῐ ἀπό τόν
Μάρξ στό; 'O ἐμφύλιος πόλεμος στή ΓαλλίαἹ.
Πρόκειται γιά τήν, σέ κάθε στιγμή, άνακλητότητα τών
δποιωνδήποτε ὅουλευτών, ἀντιπροσώπων ή διευθυνόντων.
Αύτός 6 κανόνας, άπλός 600 καί ριξοσπαστικός, έχει σάν·
σκοπό νά ἐμποδίσει τό διαχωρισμό 1013 κοινωνικοῦ σώματος
σέ δύο κατηγορίες άνθρώπωνῑ αύτούς πού διατάξουν καί αύτούς πού ὑπακούουν. Αὐτός 6 διαχωρισμός, πού πιθανόν
στήν άρχή νά περνάει σάν μιά άπλή τεχνική διευκόλυνση
«γιά τό καλό 1013 συνόλου», έχει άποδειχτεῐ ἱστορικά 61: εἷναι μία άπό τίς αἰτίες τῆς διαίρεσης τῆς κοινωνίας σέ 611110—
γωνιστικές τάξεις. Ἀντίθετα μ’ αὑτό πού μάς όεόαιώνει 6
Χέγκελ, ἡ διαλεκτική 1013 κυρίου καί τοὺ σκλάὸου δέν πηγάζει πάντα άπό ξέναν άγώνα ζωῆς καί Θανάτου, πού δίνει τήν
ἐξουσία στήν άντρεία καί τή σκλαόιά στή δειλία. "011010 κί’
άν εἶναι, ἐπιτέλους, αύτή ἡ ὑποτιθέμενη «πηγή », παραμένει τό γεγονός 61: 16 θεμέλιο τῆς ἐξουσίας τῆς κυρίαρχης
τάξης σπάνια εἶναι μιά πράξη θάρρους πού, άκόμα κι’ άν
εἶναι τέτοια, δέν ἐξασφαλίξει τήν ἐξουσία, παρά μόνο γιατί
στηρίζεται σέ μιά ταξική δομή, στήν ὁποία μπορεῐ νά φτόισει
κανείς εύκολότερα μέ κληρονομικό δικαίωμα, μέ μέ
ἐκλογές, παρά μέ τήν άξία του. Ὁ Ρουσσώ έχει ἀποδείξει
ήδη 61: δέν μπορΟὑμε νά πραγματοποιήσουμε μιά κοινωνία
άλληλεγγύης ἴσων ιἀνθρώπων, παρά μόνο καταργώντας κάθε
ἑτερογενῆ ἐξουσία (εἴτε ἦταν θεϊκῆς καταγωγῆς, γεννημένη
ἀπό τή 61'0, εἴτε διαιωνισμένη καί ἐνισχυμένη άπό τή συν40

ήθεια καί τήν παράδοση). Ἀλλά άν καί τόνισε 61: 6 μόνος
σύμφωνος μέ τήν άξιοπρέπειά μας «κυρίαρχος» όφειλε νά εἰναι. ό άγώνας γιά τήν ἐλευθερία μας, δέν ἐπέμενε άρκετά
πάνω στούς κινδύνους τῆς άντιπροσωπευτικῆς ἐξουσίας ή
δέν πίστεψε ὅτι ἦταν δυνατό νά τούς ἀποτρέψει (0‘ 01316
ἴσως εἶχε δίκιο, στήν ἐποχή του). Ἀπό τότε, ή ἐμπειρία έχει
ἀποδείξει 61: f1 άντιπροσωπευτική ἐξουσία, άκόμα καί γιά
περιορισμένο χρονικό διάστημα, δημιουργεῖ προθλήματα. Ὁ
ἐκλεγμένος άνυψώνεται σ’ ἐνα νόμο ἐτερογενή· άπό __16
’1’610 16 γεγονός τῆς ἐκλογῆς του ἐφοδιάζεται μέ τήν εξ-ουσία-πού τοῦ παρ’έχουν οἱ νόμοι, τό σύνταγμα καί ἐπίσης,
κατά τά φαινόμενα,Ι ὑποσυνείδητα οἱ ὅασιλιάδες καί οἱ 1θεοί
τοὺ παρελθόντοςΗ.. Βέόαια, πρός τό τέλος τῆς θητείας του,
στό 609116 πού θέλει τήν ἐπανεκλογή του, μερικές φορές
συγκατανεύει σέ μερικές δημαγωγικές πράξεις. γιά νά διατηρήσει τά κλειδιά ἐνός ὅασιλείου πού οἱ ἐκλογές 1013 δίνουν
τό δικαίωμα νά μπεῐ, χωρίς ὅμως νά τό δημιουργοῦν κιόλας.
Πράγματι, τό ἐκλογικό σώμα δέν μπορεῖ νά άνακαλέσει τόν
Κάρολο, παρά μόνο ἐκλέγοντας τό Γιώργο ἦ κάποιον άλλλο
στή θέση του, δέν ὑπάρχουν παρά διαφορές προσωπικότητας.
Οἱ δομές τῆς κυριαρχίας παραμένουν οἱ ἴδιες. Ἀντίθετα, ἡ
άνακλητότητα σέ κάθε στιγμή, γιά πρώτη φορά
σπάζει αύτή τή δυϊκή δομή. Δέν ὑπάρχει πιά ἀντιπροσώπευση γιά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα πού νά εἰναι
άπλά καί μόνο προσωρινή- 6 ἐκλενιιένος ἀντιπρόσωπος «16
1:05: μακρια». ιικομα κι οταν προέρχεται «άπό άνάμεσά
μας». Στή διάρκεια τῆς θητείας του περιὸάλλεται 6.116 ένα
φανταστικό φωτοστέφανο καί έτσι άποκτά τή σταθερότητα
1013 «ξεχωριστοὺ». Ἀντίθετα, ἂν ῆπληρεξουσιότητα μπορεῖ
νά άκυρωθεῐ σέ κάθε στιγμή, δέν ὑπάρχει πιά διάσταση, 6
«κυρίαρχος» δέν άποκτά πιά άνεξάρτητη ὑπαρξη, παραμένει
σέ κάθε λεπτό ὑποόασταζόμενος άπό τά χέρια τῶν ἐκλογέων
του, πού μπορΟὑν νά τόν άφήσουν νά πέσει κάθε στιγμή.
Ἔτσι, ἐξαιτίας αύτού 1013 συνεχοῦς ἐλέγχου, ή ἐξουσία ποτέ

-δέ γίνεται ἕνας ξεχωριστός χῶρος· πρόκειται γιά μιά

άπλή καί εύμετάόλητη δόμηση, τῆςῇδμάδας 1:013 παίρνει αὑτή
ἦ τήν άλλη μορφή, άνάλογάἦμέτίς άνάγκες. Αὑτή ἡ ἀποτελεσματική όργάνωση-,. προσαρμοσμένη στούς σκοπούς κάθε
στιγμῆς, δέν εἶναι πιάμιά] άντιπροσώπευσ-η, ἀλλά ἡ
έκφραση τῆς θέλησης 1013 συνόλου.
Ἐπιμείναμε προηγουμένως) -πάνω στίς πρακτικές δυσκολίες
πραγματοποίησης αὑτοῦ 1013 κανόνα, Ιὅμως τά προὸλήματα
εἶναι συγκυριακῆς φύσης ,καί δέ ,όάξουν καθόλου σέ 6111ch—
σὸήτηση τόν κανόνα.. Ἐπιπῑλέον, ,πρεπει νά δοὺμε 7ὅτι αύτές
οἱ 6130 θεμελιώδειςζάρχές·εἶναι ἐξίσ-,ου προὺποθέσεις τῆς
αὑτοδιαχείρισης καί· συνετῶς-’δέν μποροὺμε νά τίς κρίνουμε
ξεχωριστά. ’ ’
Ἡ δεύτε ρη ἀρχή ,εἶναι ἡ άκόλουθη; δέν ὑπάρχει δημοκρατία ούτε, κατά μείζονα λόγο, αύτοδιαχείριση, άν οἱ άνθρωποι δέν· εἶναι ἱκανοί νάάποφασίσουν μέ ἐπί--γνωμ
ση-.- Βέόαια, ,πρόκειται γιά κάτι «προφανές», πού· ἧτταν-,πάντοτεέγνωστό καί. τό· όποῖο εἶχε -θεωρητικοποιήσείι·-- 6 Πλάτωνας,ν Ἀλλά 01316 '16 «προφανές» εἶχε· πολλές συνέπειες, άπό
τίς δποῐες ή ,κυρι-ότερη 111‘011- ὅτι, ὂντας δεδομένη ἡ άμάθεια
1013 λαοῦ, ἡ δημοκρατία (μέ τή γνήσια σημασία 1013 ὅρου,
σάν 61115011 αύτοκυὸέρνηση 1013 λαού) δέν εἶναι δυνατή παρά τό 61: εἰναι τό -καλύτερο θεωρητικό σύστημα - γιατί δέ
θά μποροὺοε νά λειτουργήσει, παρά-μόνο σέ ἕνα «λαό 6:116
θεούς». Στήν τωρινή. κατάστασηῇτῆς άγνοιας, τῆς καθυστέρηὲ
σης. δηλαδή τῆς ἀποθλάκωσης,“δ λαός;-θά ἐμπαίζεται πάντα
6:116 τούς ἐπιτηδείους, ταπεινός μπροστά στούς δυνατούς καί
τούς πολύξερους, χωρίς σὺνείδηση- 1013 γνήσιου συμφέροντός
του. Γιά ὃσον.-καιρό ἡ ἐκπαίδευση- 1013 συνόλου τών πΩλιτών
δέ θόι πραγματοποιεῐται, ἡ ,δημοκρατία θά διαστρέφεται σέ
δημαγωγία. ΓΚιῖ 01116511161011- ἐκπαίδευση παρουσιάζει προ-

πούἰξόιςκῐέχούμεἐ θίξει..σεσή·ν κριτική τῆς «τυπικῆς δη1’19119511109 "0'?" ’ “ ”
Ἀκόμα κι’ άν ὑποθέσουμε 61: ἡ γενική ἐκπαίδευση τοὺ
λαοῦ ἔχει πραγματοποιηθεῐ καί 11 καπιταλιστική ἰδιοκτησία
έχει καταργηθεῐ, τό πρόόλημα τῆς κυκλοφορίας τών πληροφοριών ἐξακολουθεῖ νά ὑφίσταται. Παραπέμπουμε, σ’ αὑτό
τό σημεῐο, στή λεπτομερή κριτική πού ἐχουμε ήδη κάνει στό
παραπλανητικό σύστημα πού καταχρηστικά ὀνομάζεται «δη-

μοκρατικός συγκεντρωτισμός»11. Σύμφωνα μ’ αύτό τό σύστημα, ὁ διευθυντικός μηχανισμός έχει στήν πραγματικότητα τό
μονοπώλιο τῆς ἐξουσίας στίς ἀποφάσεις. Βέὸαια, δέν ὑπάρχει ἀπόλυτη διάσταση ἀνάμεσα στόν πληθυσμό καί τήν «κεντρική πολιτική γραφειοκρατία», ὅπως λέγε οἱ Kuron καί
Modzelewski, ἀλλά ἀκόμα κι’ ἀν ἡ κυκλοφορία· τῶν πληροφοριών γίνεται καί πρός τίς δύο κατευθύνσεις, δέν. ἐχει καί
στίς δύο περιπτώσεις τήν ἴδια φύση; τά μέλη τῆς θάοης μποροῡνι ἀκολουθώντας μερικοὺς κανόνες, v01 11510616000131;
πλη ροφορίες στήν κορυφή, ἡ ὁποία ἀπαντάει, (ἀν ἀπαντάει)ςὸχι μέ μιάν άλλη πληροφορία, ἀλλά μέ μία ἀπόφαση
πού ἐνδεχομένως συνοδεύεται άπό μιά ἐπιχειρηματολογία,
τῆς ὁποίας τό ὑποτιθέμενο «προφανές» ἐπιτρέπει στήν καθοδήγηση νά νομίζει ὅτι δέ διατάξει, ἀλλά ἐπεξηγεῖ, καί 0101
ἐκετελεστικά ὄργανα ὅτι ἀποφασίζουν ἀνάλογα μέ ό,τι τούς
φαίνεται ἀληθινό καί ’κατάλληλαμετά τήν ἐξήγηση ἀπό τούς
ἀνώτερους ὑπεύθυνους τῆς «σωστῆς γραμμῆς». Τά προσχήματα δέν μπορεῐ νά «σωζόνται» πάντα, εἴτε γιατί κάποιος
ἀγωνιστής τῆς θάσης ἐπιμένει στήν ἀποψή του (καί α’ αὐτή
τήν περίπτωση θά πρέπε νά «συμὸουλέψουν» τόν πυρήνα του
νά τόν διαγράψει κι’ ἀν ἀρνηθεῐ νά «διαλύσουν» τόν πυρήνα), εἴτε γιατί ἡ ἀπόφαση πού ἀνακοινώνεται στή ὅάση εἶναι
θεμελιωμένη σέ πληροφορίες πού δέν κρίνεται καλό νά διαή
δοθοῠν. Ἔτσι ὁ διευθυντικός μηχανισμός κατέχει όχι μόνο
τήν ἐξουσία στίς ἀποφάσεις, ἀλλά ἐπιπλέον καί τό μονοπώλιο τῶν συνθηκῶν τῶν ἀποφάσεων, σφετεριζόμενος τό δικαίωμα, ὅπως κάθε κράτος, νά ἐχει τά «μυστικά»
του. Οἱ ἀγωνιστές τῆς δάσης δέν εἶναι λοιπόν σέ θέση νά
ἀποφασίσουν οὔτε νά κρίνουν μέ ἐπίγνωση τίς πράξεις τῆς
καθοδήγησης καί εἶναι θλιὸερό νά ὅλέπουμε ἐνα «φιλόσοφο
τῆς ἐλευθερίας» ὃπως ὁ Σάρτρ (στήν παραφορά τῆς ἐπιχειρηματολογίας του σέ μιά σειρά ἀπό ἀρθρα γραμμένα πρίν
ἀπό τό θάνατο τοῦ Στάλιν καί τώρα σωστά ξεχασμέναῑ «Οἱ
κομμουνιστές καί ἡ εἰρήνη»), γιά νά δικαιολογήσει τό μηχανισμό τοῦ κόμματος, νά ρωτά πώς θά τολμούσαμε νά συζητήσουμε τίς ἀποφάσεις τοῦ Στάλιν, ἐφόσον ἀγνοοῦμε τά
στοιχεῖα πάνω στά ὁποῖα ήταν ὁ μόνος ἀρμόδιος νά τίς θεμελιώνειῑῖ. ‘Anô τήν άλλη μεριά, σέ προηγούμενο άρθρο ‘3,
εἷχαμε περιγράψει τίς ἀπελπισμένες προσπάθειες ’καί τά «τεχνάσματα» τῶν διευθυντών νά ἐπι-ὅάλλουν στούς ἀνθρώπους
μιάν ἐπαναληπτική καί μονότονη ἐργασία καί νά τούς περιορίσουν στά ἀμεσα καθήκοντα τους, χωρίς καμιάν ἀντίληψη
τῆς συνολικής δομῆς τῆς ἐργασίας. ἀνθρωπίνη ἐργασία
ἐχασε ἐτσι τήν ἀνθρωπιά της, δέν εἰναι πιά ἡ μέ Enf—
γνωση χρησιμοποίηση τών μέσων γιά τήν
πραγματοποίηση ἐνός σκοποῦ· ἐχασε, μέ τήν ἀρχική σημασία τῆς λέξης, τήν ποιητική της ἐννοιαΝ.
Ὑπενθυμίζουμε ἐδώ γνωστά πράγματα πού ἐχουν ἀναπτυχθεῐ καί ἀλλες φορές, γιά νά φωτίσουμε καλύτερα τό θεμελιώδες πρόὸλημα πού μᾶς ἀπασχολεῐῑ κανένας δέν ἀρνιέται
ὅτι οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι είναι. ἀλλοτριωμένοι στήν πολιτική κοινωνία καί στή δουλειά τους (καί ἐτσι καί α’ ὁλόκληρη τή ζωή τους) ἀλλά πῶς ν’ ἀντιδράσουν; Μπορεῐ νά
θρηνήσει κανείς γι“ αὐτή τήν κατάσταση ἦ νά προσπαθήσει
νά ἐπιφέρει μερικές δελτιώσεις, συνολικά ἀσήμαντες (γιά ἕνα
χρονικό διάστημα ἀπροσδιόριστα μεγάλο), ὅμως 10 νά ἐλπίσει σέ μιά ριζοσπαστική καί ἀμεση ἀλλαγὴ δέν πρόκειται γιά
όνειρο; (πού ἡ ἀποτελεσμάτικότητά του εἶναι ἀμφίὸολη,
παρά τά ὅσα εἴπαμε προηγουμένως γιά τήν ούτοπία). Στήν
πραγματικότητα, μήπως ἡ έλλειψη διαφάνειας τών διάφορων κέντρων ἀποφάσεων εἶναι ἀποτέλεσμα τόσο τῆς «κακίας τῶν ἀνθρώπων» καί μιάς κάποιας ἐπιθυμίας γιά κυριαρχία, ὅσο καί τῶν ἀντικειμενικιῖ)ν συνθηκῶν πού ἡ ἀλλαγή τους εἶναι δύσκολη;
Μελετώντας τίς πραγματικές δυνατότητες τῆς γνήσιας δημοκρατίας, ὁ Πλάτωνας, ὅπως ἄλλωστε καί ὁ Ρουσσιί), ὑποστήριξε ὅτι οἱ ἅνθρωποι πρέπει νά σχηματίσουν κοινωνικές
μονάδες ἀρκετά μικρές, ὥστε ἡ πληροφόρηση νά εἶναι ἀμεση.
Κάθε μετάδοση πληροφορίας ἀπό ἐνδιάμεσους θέτει 1:0 πρό6λημα τῆς πιστῆς ἀναμετάδοσης ἀπό τόν ἀγγελιαφόρο, ἐνώ
κάθε καθυστέρηση μετάδοσης τοῦ μηνύματος εἶναι ἀπό μόνη
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συμφερόντων διαμέσου τοῦ μυστικοῦ. "E101. κατέληξε στό νά

ζητήσει νά χτίζονται οἱ πόλεις μέ τέτοιο τρόπο, ὥστε ἡ γε·
νική συνέλευση ὅλων τών κατοίκων νά μπορεῐ νά ἀκούει τή
φωνή τοῦ ρήτορα. ἶΗταν ὁ πολιτικός τύπος τοῦ θεατρικοῡ
κανόνα τῶν τριων ἐνοτήτι.ι)ν. Βέθαια. αὐτή ἡ εὐχή τοῦ Πλάτωνα καί τοῦ Ρουσσώ, ἤδη ουτοπική στήν ἐποχή τους, θά
ήταν σήμερα τελείως παράλογη, όχι μόνο ἐξαιτίας τῆς ὓπαρξης μεγάλων π(’)λειι,)ν μέ πολλά έκατομμύρια κατοίκους, ἀλλά
καί. ἐξαιτίας τῆς παντοίἱ αὐξανομένης περιπλοκότητας τῶν
οἰκονομικιῖ)ν, νομικῶν. διοικητικιῖ)ν καί τεχνικῶν σχέσεων,
1000 010 ἐπίπεδο τῆς πολιτικῆς ζωῆς, 600 καί στίς ὃιομηχα-“
νικές ἐπιχειρήσεις καί στήν ῖδιωτική ζωή. Ἔτσι, ἡ πιθανὸτητα γιά αύτοδιαχείριση. ἤδη μικρή τόν καιρό ἐκεῖνο, τείνει
νά μειώνεται 010 608110 πού ἡ κοινωνία ἀναπτύσσεται.
’Ὀμως δέ 801 πρέπει νά ὅλέπουμε μόνο τή μιά πλευρά τῆς
ἱστορικῆς ἐξέλιξης. Ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἱστορίας ἡ ἀνθρωπότητα παίζει τή «διαλεκτική» τοῦ ξίφους καί τῆς ἀσπίδας.
Στό μέτρο καί στό 6118110 πού ἡ κοινωνία γίνεται πιό σύνθετη, τελειοποιουνται τά μέσα μέτρησης καί ἐλέγχου πού καθι0101an παρά τή μεγάλη σημερινή περιπλοκότητα συχνά πιό
εύκολη τήν ἐπίλυση των προὸλημάτων ἀπ’ 611 ἦταν γιά τούς
πρώτους ἀνθρώπους. Τό νά ἀποφανθοῡμε ιι pri0 ri γιά τίς
συνθήκες πραγματοποίηΦῙς. ἦ γιά τούς αὐτονόητους λόγους
τῆς ἀδυναμίας τῆς αὐτοδιαχείρισης νά πραγματοποιηθεῖ, ἦ τό
νά ἀναλύσουμε τούς δομικούς ((ιαίυ’)νιους)>) νόμους εἶναι μιά
θεωρητικολογία πού ἐδώ καί πολύν καιρό. Ô Μάρξ τήν ἐχει
παρουοιάσει μέ τόν αύνανισμό. Καμία σοὸαρή μελέτη αὐτοῦ
τού προὸλήματος δέν μπορεῖ νά γίνει, χωρίς νά παρθοῠν
ὑπόψη οί καινούριες πρακτικές δυνατότητες πού ,δημιουργή811110111r ἀπό τήν ἀνάπτυξη τῆς ἐπιστημονικῆς τεχνικῆς καί κυρίως ἀπό τούς ἠλεκτρονικούς ύπολογιστές. Ἀκόμα καί στή
φιλοσοφία, δέν μπορεῐ νά κάνει κανείς πραγματικά ἐρωτα
παρά μόνο στόν καιρό του.

3. Τό ἐργοστάσιο σχεδίου
Γιά νά δείξει μέ τρόπο ὀφθαλμοφανή αύτές τίς καινούριες
τεχνικές δυνατότητες ξεπεράσματος τῆς αὐξανόμενης πολυ- .
πλοκότητας τῆς κοινωνίας, 0 K. Καστοριάδης εἶχε προὸάλει
τήν ἰδέα, τό 1959, τοῦ ἐργοστάσιου σχεδίου στό νούμερο 22 τοῦ περιοδικοῦ Σοσιαλισμός ἤ Βαρὸαρότητα ‘5. Νά γιατί πρόκειται, συνοπτικάῑ κυρίως γιά ἐναν
ὀργανισμό ύπολογισμοῡ ἦ, ὅπως λένε τώρα, «προσομοίωσης» (simulation)*. πού ὃαφτίστηκε «ἐργοστάσιο» ἀπό
τόν K. Καστοριάδη, ἴσως καί λίγο ἀπό «ἐργατισμό».
Κάθε ἐπιστημονική ἀνάλυση τοῦ μηχανισμοῠ λήψης ἀποφάσεων (οἱ ἀποφάσεις ἀφοροῡν μικρά ἦ μεγάλα σύνολα)
ἀποκαλύπτει τό ἴδιο σχῆμα. Διακρίνουμε;
1k 'O ὅρος simulation μεταφραζεται π p o 0 o μ o ίω o η ἀπὸ τόν Ἀντ., Δαμασκηνίδη, καθηγητή τοῡ Dav/11101; Θεσσαλονίκης καί τῆς Ἀνωτὰτης Βισμηχανικῆς Σχολής Θεσσαλονίκης καί σημαίνει αναπαρασταση ἑνός ἀντικειμένου ñ ἑνός μηχανισμοῡ. Ἠ προσομοίωση προϋποθέτει τὴ διατύπωση ἑνός
ὺποδείγματος (mode!) καί τήν παρακολούθηση τοῦ τρόπου μέ τόν ὀποῑο τό
ὑπόδειγμα αύτὸ συμπεριφέρεται ἢ μεταθαλλεται μέ τήν παροδο τοῦ χρόνου.
Ἠ προοομοίωση, ὅπως καί «des ἄλλη τεχνικὴ διατύπωση ὑποδειγμάτων, είναι πειραματιιιὴ τεχνικὴ. Ὅμως, διαφέρει ἀπο καθε ἂλλη, στό ὅτι μιά ἀπό τίς
μεταθλητές εἶναι πάντα ὸ χρόνος.
Μέ τή θοήθεια ἑνός ἡλεκτρονικοῡ ἀπολογιστή διενεργοῡνται ἐπανειλημμένα πειραματα, ὥστε μέ τήν ἐπεξεργασία στοιχείων πού στηρίζονται σέ ὲναλασσόμενες ὑποθέσεις, v0 διαπιστωθεῖ τί Bd συνέθαινε 0v σί ὑποθέσεις
αὑτές πραγματοποιοῡνταν.
.-··;ι.·-ν- ἡνττ
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a) Τίς ἀρχικές συνθῆκες (τά «δεδομένα» τῆς στιγμῆς)
6) Τόν ἀντικείμενικό σκοπό (ὁ στόχος).
γ) Τά ένδιάμεσα μέσα που χρησιμοποιοῡνται
(ἤ τοὺς δευτερεύοντες ἀντικειμενικούς σκοπούς, που
μάς επιτρέπουν νά φτάσουμε στόν πρωταρχικό. τελικό σκοπό).
Εἶναι εὔκολο νά καταλάὸουμε ὃτι ἀν οἱ ἀρχικές συνθήκες
εἶναι ἀπλές καί καλά ὑπολογισμένες, ἀν ό τελικός στόχος είναι καθαρά προσδιορισμένος καί. ὁριστικά καθορισμένος, οί
ενδιάμεσες παρεμὸολές μειῶνονται χωρίς κόπο, ἀκόμα κι“ ἀν
πολυάριθμοι «δρόμοι καί μέσα» εἶναι δυνατοί καί μποροῡν
νά ἀποτελέσουν τό ἀντικείμενο πολλῶν διαφορετικῶν ἐπιλογῶν.
Βέὸαια, στήν περίπτωση τῆς οἰκονομίας, ἰδιαίτερα στό
έπίπεδο μιᾶς μεγάλης έπιχείρησης καί, κατά μείζονα λόγο,
στό έθνικό έπίπεδο. ,τά πράγματα εἶναι πιό περίπλοκα καί
πολυάριθμοι παράγοντες ὅρίσκονται σέ ἀλληλοεξάρτηση. Π.χ.
ὑπάρχουν χιλιάδες διαφορετικά προϊόντα, πολλοί μέθοδοι
κατασκευῆς, ἡ δυνατότητα χρησιμοποίησης τῶν διάφορων
πρῶτων ὑλῶν καί ἡ κατασκευή τοῦ τάδε, προϊόντος προσδιορίζει τίς δυνατότητες καί τίς ἐλλείψεις δυνατοτήτων ποί·
ἀφοροῡν τά ἀλλα προϊόντα κτλ... “Οσο περισσότερο κατασκευάζουμε Eva προϊόν, τοσο θά έχουμε έλλειψη ἀπό κάποιο
στοιχεῐο που εἶναι ἡ προϋπόθεση γιά κάποιο ἀλλο, που ὅμως
δέν μποροῡμε νά τό κατασκευάσουμε ἀπό έλλειψη πρώτων
ὑλῶν, ἐργαλείων ἤ εἰδικευμένου προσωπικοῦ.
Ἀπ’ αὐτή τήν περιπλοκότητα. τείνει κανείς νά συμπεραίνει
ὅτι κάθε σωστός προσδιορισμός τῶν «ενδιάμεσων παραγόντων» εἶναι ἀδύνατος. “Ομως κάτι τέτοιο θά ἦταν σάν νά μή
ὅλέπαμε ὅτι δέν πρόκειται παρά γιά ένα ποσοτικό μπέρδεμαδέν μπαίνουν παρά προὸλήματα ὑπολογισμοῦ πού ἡ μοντέρνα τεχνολογία καί οί ἠλεκτρονικοί ὑπολογιστές μπορουν
νά λυσουν πολὺ γρήγορα καί χωρίς δυσκολία.
Ὀ Καστοριάδης ὑπενθυμίζει ὅτι αὐτή ἡ έξάρτηση, ἡ συνάφεια ἦ ἡ στενή σχέση τῶν διάφορων κινημάτων τοῦ οἰκονομικοῦ συστήματος έχει ἤδη ἀποτελέσει ἀντικείμενο λεπτομερῶν καί πολυάριθμων μελετῶν, μετά τήν «κλασική» πιά· έργασία τοῦ W. Leontieff. που δημοσιεύτηκε τό 1941: 'H
δομή τῆς Ἀμερικάνικης Οἰκονομίας I919-1929._
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που εἶχε υπότιτλοῑ «Μιά εμπειρική έητ-αρμογή τῆς equilibrium
analysis-MG. Ὁ [.eontiel'f εἰναι ὁ έφευρέτης τῆς μεθόδου τῶν
ἀναλύσεων inpu! - output δηλ. τῆς μεθόδου μελέτης τῶν
διατεμνομένων σχέσεων, που ὲδῶ καί πολλά χρόνια χρήσιμοποιεῖται ἀπό ὅλους τούς προγραμματιστές τόσο «στήν ἀνατολή, ὅσο· καί στή δυσ-η», 'O André Piutiel'. π.χ., δέ διστάζει νά
γράψει ὅτι «ἡ μέθοδος [.εοηιίεῐΤ έκανε δυνατή, στό πεδίο
τῶν οἰκονομικῶν έρευνῶν καί δραστηριοτήτων, μιά έπανάσταση ἀρκετά παρόμοια μέ τή ὃιομηχανική επανάσταση,
που πραγματοποίησε τό πέρασμα τῆς παραγωγῆς ἀπό τή χειροτεχνία στήν μοντέρνα 6ιομηχανί.α>>“7. “Ο.τι κιῖ ἀν εἶναι. εἷναι ἔξω ἀπό κάθε ἀμφιὸολία ὅτι οἱ πίνακες συναλλαγῶν ἤ
«τετραγωνικοί πίνακες»Ῑὸ τῶν εἰσόδων καί ἐξόδων (inputnutput) μᾶς έπιτρέπουν νά «ἀπεικονίζουμε» τήν ἀντανάκλαση
μιάς ῶθησης πάνω σ“ Eva ἀπό τά στοιχεῖα τοῦ συστήματος ἤ
γενικότερα νά γνωρίζουμε ’τίς ποοοτικές σχέσεις (τούς λεγόμενους τεχνικοὺς συντελεστές) τῶν συνιστωσῶν ένός προϊόντος κατασκευασμένου ἀπό ἕνα σίινολο ἀλλων. Π.χ. ὁ προσδιορισμός τοῦ τρέχοντος τεχνικοῦ συντελεστῆ που καθορίζει
τήν ποσότητα κάρὸουνου γιά κάθε μονάδα παραγόμενου χάλυίῧα εῖναι ένας πολύ κοινός ὑπολογισμό-ς. EivaL τό ἴδιο
πράγμα γιά τίς ἀπαραίτητες συνιστῶσες κατασκευῆς πολλῶν
ἀλλων προϊόντων, δηλ. ένός συνόλου προ“[όντ(τ.)ν. Συμφωνα μέ
τόν Καστοριάδη. «ἡ μέθοδος τῶν μητρῶν τοῦ Leontieﬂ' σέ
συνδυασμό μέ άλλες... (κυρίως μέ τήν activity (τιτυλυς-ἑκ
τοῦ Kopmams'“. της ὁποίας ἡ ··έπιχειρησιακή έρευνα”2ο εἶναι
μιά εἰδική περίπτωση) ἐπιτρέπει (...) τήν ἀκριὸή έπίλυση,
τρυλάχιστο θεωρητικά, αὐτῶν τῶν προίῧλημάτων. Μιά μήτρα
εἰναι. ένας πίνακας στόν ὁποῐο κατατάσσονται οἱ τεχνικοί
συντελεστές (...). παριστάνοντας τήν έξάρτηση τοῦ κάθε τομέα σέ σχέση μέ ὅλους τοὺς ἄλλους. Κάθε καθορισμένος τελικός ἀντικιμενικός σκοπός παρουσιάζεται σάν μιά σειρά
ἀπό όρισμένες ποσότητες ἀγαθῶν πού πρέπει νά παραχθοῡν
στή διάρκεια μιάς δοσμένης χρονικῆς περιόδου. Ἀπό τή στιγμή πού αὐτός ὁ τελικός ἀντικειμενικός σκοπός έχει καθοριστεῖ, ἡ έπίλυση ένός συστήματος εξισῶσεων πού συναληθείιουν έπιτρέπει νά προσδιοριστοῡν ἀμέσως ὅλοι οί ένδιάμεσοι ἀντικειμενικοί σκοποί, δηλ. τά έργα που πρέπει νά γίνουν στόν κάθε τομέα τῆς οἰκονομίαςβῑ.

Για νά κάνει πιό σαφή τήνΙ πρόταση του. ό Καστοριάδης
ὑπεραπλουστεύει τό σχῆμα. π(ᾒ] προοεγγίζει έτσι λίγο μέ τή
θεωρία τῶν συνθέτων συστημάτων τοῦ Leihnitz. Ἐπιπλέον,
ῧάζει. στό ἴδιο τσουὸάλι If] μέθοδο ἀνάλυσης τοῦ Lcontieff.
ποί* οἱ έφαρμογές της εἶναι συνηθισμένες καί πολυάριθμες,
καί τή μέθοδο τοῦ Koopmzms‘. που ἡ προοληματική της εἶναι
πιό λεπτή στό 606110 που τείνει στήν upu'mnm χρησιμοποίηση τῶν πηγῶν στήν κλίμακα τῆς εθνικής οἰκονομίαΞέ
Ἀπό τήν ἀλλη μεριά πρέπει νά παρατηρήσουμε ὅτι οί ένδιάμεσοι ἀντικειμενικοί σκοποί όχι μόνο προσδιορίζονται
ἀπό τόν τελικό ἀντικειμενικό σκοπό. ἀλλά ὅτι. κατά ένα μέρος έπιτρέπουν όχι μόνο νά έπιλέξουμε. ἀλλά καί νά συλλάίόουμε ἓναν τελικό άντικειμενικό σκοπό. Βέὸαια, ἡ πρωταρχική λειτουργία τῆς έμπειρικῆς ’ἀνάλυσης μέ τετραγωνικούς πίνακες εἰναι. δ ὑπολογισμός τῶν τελικῶν δυνατοτήτων τῶν διάφορων τομέων σέ σχέση μέ τήν ἀντίστοιχη
ὁλική τους παραγωγή· ἡ δεὺτερη συνίσταται στήν ἀντιστροφή τῆς διαδικασίας (ἀντίστροφη μήτρα), δηλ. ξεκινώντας
ἀπό τίς τελικές ἀπαιτήσεις μας, ὑπολογίζουμε τήν ὁλική
παραγωγή τῶν διάφορων τομέων, ὥστε τελικά νά ξέρουμε,
ὅπως λέει κι· Eva ἀμερικάνικο ἀνέκδοτο, πόσα μολὺὅια
χρειάζονται, γιά νά κατασκευάσουμε ἕνα τάνκ. Ὅμως ἀπομένει μιά τρίτη λειτουργία τοῦ συστήματος ὑπολογισμοῡ, πού συνίσταται στό νά φανταστοῠμε μιά πολλαπλότητα
τελικῶν ἀντικειμενικῶν σκοπῶν. Μιά ἀπό τίς λειτουργίες τῆς
προσομοίωσης στήν πραγματικότητα εἶναι νά «προὸάλλει» τους διάφορους τελικοὺς ἀντικειμενικους σκοπούς, ξεκινῶντας ἀπό διαφορετικά σύνολα δεδομένων.
Μετάφρασηε Δ. Βεργίδη

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Στό ἑπόμενο ἡ συνέχεια,,,
l'l MOI PA ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙᾹΣ
ΙΕῚΓΙΞΕΖὶΕΙΕῇΙὶΙΔΕΙΙΞΙΕ 1211 ῚΓΙΞἾΙἾὶίςῦῑΙΐ
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( 1) ΒΛ. τήν ἀπολογία τῆς οὑτοπὶος στὰ διάφορα διᾶλίσ τοῦ Μαρκοῡζε, κυρίως· στος "E ρ ω ς κ a ί π o λ ι τε ο μ ό ς , «Φοντασὶσ καί ούτοπία· (ὲλληνική
exôoor) «Κὰλθος» σελ. 146-164). To τ ἐ λ ο ς r ἠ ς o ù τ o n l a ς, σελ. 7-40

(γαλλ. ἐκδοση). Γι ά τ η ν ά π ε λ ε υ 8 ἐ ρ ω a n , είσαγωγῆ (έλληνικῆ ἐκδοση «Διογένης» σελ. 13-15) καί Karl Maunkelm ’ίδ ε ο λ ο γ ί α κ al ο ù τ o π ί α , Παρίσι 1956.
(2) Ἐννοεῑται ὅτι τό «σοθιετικό» καθεστώς, ἐδῶ καί πολύ καιρό, δέν ἔχει
τίποτα τό κοινό, ἐκτός άπό τό ὅνομα, μέ τά σοθιέτ τού 1917, Γι’ αύτό τό Θέμα
ὑπάρχει μιά 6ι6λιογραφία πολύ πλούσια, πού δέν μπορούμε νά τῆν άναφέρουμε σέ μιά αημείωση. Πάντως έπισημαίνουμε τό ἐργο τού Βολίν.· “ Η
d y-v ω a τ η ἐ π α ν ά a τ α a η (ἐλληνική έκδοση «Διεθνῆς Βιβλιοθήκηυ).
(3) ΙΠ.χ. στῆ Γ ιουγκοολαθία καί στῆν Ἀλγερία τοῦ Μπέν Μπέλα.

(4) Θά πρέπει, ἐπίσης, νά μελετῆσουμε περισσότερο - ἀπ’ αύτῆ τῆ σκοπιά - τό κίνημα τού Μάη-’ίούνη τού 1968, dv καί γράφτηκαν ἥδη πολλά 6ι·
Βλία γι’ αύτό τό Θέμα. Ἐπισημαίνουμέ- Yannick Guin, 'H K ομμ o ύ ν α
τ ῆ ς Ν d ν τ η ς , Maspéro, 1969 καί κυρίως oi σελίδες 137-140, τέλος τού
κεφαλαίου αγιά τούς θεσμούς». Ἀπό τήν ἄλλη μερια ό Edgar Faure, ύπουργός τῆς τέταρτης καί τῆς πέμπτης Δημοκρατίας, πάντα άνήσυχος μήπως τόν
περάσουν γιά χαζό, στόητεῡχος τού Σεπτέμθρη τού 1969 τού περιοδικού L'
Expansion ἀποδεικνύει ὅτι ἕχει άντιληφθεῐ ὅτι «τά γεγονότα τού Man» δέν
μπορούν νά ἐρμηνευτούν σάν μιά άπλή θέληση «τῆς ἀριστερᾶς» νά πάρει
στά χέρια της τά παραδοσιακά ὄργανα τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, ἀλλά σάν
«μιά μορφή όλκληρωτικῆς άντίθεσης (...) πού 8d έφτανε ταυτόχρονα μέχρι
τῆν τεχνοδομῆ καί τῆν κοινοᾶουλευτική δομή κλασικού τύπου».
(5) Αύτῆ ῆ σειρά ἄρθρων 8d όλοκληρωθεῑ καί 8d συμπληρωΘεῑ μέ τῆ
μορφή ἐνός 6ι6λίου πού 8d ἐκδοθεῖ προσεχῶς άπό τίς ἐκδόσεις Anthropos
μέ τόντίτλο.· 'H άπελευθέρωση τοῡ Προμηθέα. (Σ. τ. μ. Τό ΘιΒλίο ἠδη κυκλοφόρησε στῆ Γαλλία).
(6) BA. τόπεριοδικό Σοσιαλισμός ἣ Βαρθαρότητα,Νο1, 1948,
σελ. 4. Ἐκδιδόταν άπό τό 1948 μέχρι τό 1965· συνολικά ἐκδόΘηκαν 40 τεύχη.

’ΤΟ ΜΑΓΑΖΓ
Διόσπου mu Ζώοῦοκου Hum
τπλ. 3602539
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(7) Κοινωνικές Ἐκδόσεις, σελ. 42 (yaAA. ἐκδοση), (στά ἐλληνικά ύπάρχουν πολλές μεταφράσεις).

(8) Ἀρκεῖ, μέ τῆν εύκαιρία, vd ύπενθυμίσσυμε τῆ «χαρισματικῆ ἐξουσία»
μέ τήν ἓννοια πού τῆς δίνει ό Max Weber, ὅχι μόνο ἐνός Χίτλερ, άλλά κι’
ἐνός Ντέ Γ κωλ, πού ἐνῶ ύποτασσόταν στῆ λαῑκῆ ἐτυμηγορία, δέν ἕκρυθε
ποτέ ὅτι ὴ «νομιμότητά του» ἐρχόταν άπό άλλοῡ καί άπό ψηλά.

(9) BA. MaxAdler, Δημοκρατία κι· ἐργατικά συμβούλια,
Παρίσι 1967.
(10) Στό dp8po μου.· «Δημοκρατία κι’ αύτοδιαχείριοη» στό περιοδικό Τε ·
τράδια ΑύτοδιαχεὶρισηςΝο 2.

(11) Τετράδια ΑύτοδιαχεὶρισηςΝοδ-ὃ.

(12) Ἀναφέρεται άπό τόν Pierre Chaulieu (Σ.τ.μ. Ψευδώνυμο τοῦ Κορνήλιου Καστοριάδη ό ὁποῖος ἔγραφε ἐπίσης adv Paul Cardan. Στό ἐξῆς 8d
ἀναφέρεται K. Καστοριάδης) στό Σο σι αλισμός ἡ Βαρ 6 αρότητα
No 22.
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(13) Τετράδια ΑύτοδιαχείρισηςΝο 8.
(14) Σοσιαλισμός ἡ ΒαρθαρότηταΝο22.

(15) Γιά νά προλάθουμε τίς ύποψίες πού Θά εἶχαν μερικοί γιά τά στοιχεῖα
πού ἀναφέρονται άπό ένα μικρῆς κυκλοφορίας άγωνιστικό περιοδικὸ, σπεύδουμε vd ύπογραμμίσουμε ὅτι μπορούν νά ἐπαληθεύσουν ὅλα τά στοιχεῖα
πού άφορούν τίς καινούριες δυνατότητες οίκσνομικῶν ύπολογισμῶν οτά πιό
ἐμπεριστατωμένα ἐπιστημονικά συγγράμματα. Βλ. π.χ. André Piatier, Σ τά τιστικῆ καί οἰκονομικὴ παρατήρηση, Παρίσι 1961, τόμος 2,
κεφ. 4: «01 τετραγωνικοί πίνακες. Ἀρχές τῆς άνάλυσης input ουιρυιάντίστροφσι πίνακες· άπλά παραδείγματα χρῆσης τῶν τετραγωνικῶν πινάκων
κτλ. σελ. 876-919. BA. ἐπίσης H. Guitton, Σ τ α τι a τ ι κῄ K α ί o ί κ ο ν o μετρία.
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(16) W. Leontiefl: 'H Δομῆ τῆς Ἀμερ-ικάνικης Οίκονο

μία ς, (1919-1929). Μιά πρακτικὴ ἐφαρμογή τῆς equilibrium analysis, Cambridge (Mass), Harvard University Press 1941, σελ. 181. Τό έργο τού Leontiell
μεταφράστηκε στα γαλλικά τό 1958 καί άναλύθηκε σέ πολλά ἄρθρα, κυρίως
στῆν Ἐπιθεωρηση Πολιτικῆς Οίκονομίας άπό τόν Α. Chabert (1950). P. Maillet (1950), J. R. Boudeville (1953).
(17) Piatier, στό ϊδιο, σελ. 917.
(18) 'O Piatier ἐξηγεῖ έτσι άπλά τῆν τεχνικῆ τού τετραγωνικού πίνακας «ό
γεωργός πουλᾱ στῆ 6ιομηχανία· r‘) 6ιομηχανία άπό τήν πλευρά της πουλᾱ
στὸ γεωργό. Ἕνας τετραγωνικός πίνακας μπορεῑ νά συγκεντρώσει τό σύνολο αύτῶν τῶν σχέσεων.· γράφουμε ό ρ ι ζ ό ν τι α τίς παραδόσεις πού κάνει ό κάθε τομέας a' ὅλους τούς άλλους καί κ ά 8 ε τ α τίς άγορές πού κάνει
κάΘε τομέας dn' ὅλους τούς ἅλλους» (στό ϊδιο σελ. 677).

(19) T. Koopmans, Activity analysis of production and
allocation, Νέα Ὑόρκη 1951.

(20) Αύτῆ ὴ έκφραση ἐγινε πασίγνωστη· χρησιμοποιεῖται συχνά άπό συγγραφεῖς πού Θέλουν νά δώσουν έτσι στῆν· ἔρευνα τους μιά ἐπίφαση «ἐπιστημονικότητας», άκόμα κι’ ὅταν δέν ἔχει καμιά σχέση μέ τίς Θεωρητικολογίες τους. Πρέπει vd προσθέσουμε ὅτι ό σκοπός τού Koopmans δέν εἶναι vd
κάνει μιά ἐνέργεια δυνατή, άλλά νά ἐπιταχύνει τό optimum (σ.τ.μ. τά μεγαλύτερα δυνατά κέρδη μέ τά μικρότερα δυνατά έξοδα).
(21) Στό ι’διο, σελ. 37. Ἀπό τό 1957, πού δημοσιεύτηκε τό ᾶρθρο τοῦ Καστοριάδη, έχουν έκδοθεῑ κι· ἄλλα συγγράμματα, άπό τά ὁποῖα oi είδικοί πού
καταλαθαίνουν τῆ μαθηματική γλωσσα ἐκτιμούν τά έξῆς.· L.V. Kantorovitch,
Οίκονομικός ύπολογισμός καί χρησιμοποίηση τῶν
π η γ ῶ ν. Παρίσι, Dunod, 1963, (ﬂpcbwno: Μόσχα 1959), Y. Kornai, Math e
matical Pia nning of Structural Decision, ’Ἀματερνταμ
1967, (πρώτυποῑ Βουδαπέστη 1965). Βλ. ἐπίσης τήν 6ι6λιογραφὶα τού André
Piatier — στό ι’διο, τόμος ἓος, σελ. 917-919.
(22) 'O P. Kende, πού έγραψε ἕνα 6ι6λίο σχετικὸ μέ αύτά τά ἐρωτήματα
καί δέχτηκε νά συμπληρώσει τίς πληροφορίες μας, πιστεύει ὅτι «καμιά σχεδιασμένη οίκονομία δέν ἕχει πετύχει νά τυποποιήαει τό σύνολο τῶν δραστηριοτῆτων της μέχρι τού σημείου νά καταφέρει vd τίς φτάσει στό
optimum». Θὰ ἐπανέρθουμε στῆν κριτική τού ἐργοστάσιου σχεδίου.

Kai ὅλα τά ε’ίᾰη CAMPING
σὲ πολὺ συμφέρουσες τιμές
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«Φιλοκαλοῦμεν μετ’ εὐτελείας»
Ἔχει πλέον καταντήσει κοινός τόπος στόν τόπο μας ἡ αλλοπρόσαλλη καί αντιφατική συμπεριφορα τῶν κυόερνὼντων.
Ἀπό τή μια, διακηρῦξεις για αποκέντρωση καί πολιτιστική
αναπτυξη τῆς ἐπαρχίας· 0111‘ τήν αλλη, μές στήν αντίληψη προφανῶς τής περιὸόητης λιτότητας, ἐπιλογή περικοπῶν μέσα
στήν αντιλαϊκή λογική της.
‘H ϋπαρξη τῆς ἑταιρίας Θεατρου Κρήτης 1:013 χρόνια τὼρα
καλύπτει όλα τα Θεατρικα, αλλα καί 5139131590 τα καλλιτεχνικα
γεγονότα στήν Κρήτη, ξαφνικα ἀπειλεῖται· ἡ απειλή εἶναι
αποφαχσιστική ακριόῶς γιατί έχει να κανει μέ τήν χρηματοδότηση τῆς ΙΞ.Θ.1Ξ.Κ. Κι’ αῦτό ὅταν ἡ Κρήτη δικαιοῦται τό 10%
11591311013 τῶν 1110103051011 11013 χορηγοῦνται για τίς καλλιτεχνικοπνευματικές έκδηλώσεις.
Ἀποτέλεσμα; Τό Φεστιόαλ Ἀρχαίου δραματος 1:013 0110 110901
αρχισε στό Ἡρακλειο μέ πρωτοόουλία τῆς E.®.E.K., κινδυνεῦει να μήν πραγματοποιηθεῐ 01310 10 καλοκαίρι. Τό φεστιόαλ
Ἀναγεννησιακοῦ Θεατρου 1:013 προγραμματιζόταν ν’ αρχίσει
τίς έκδηλώσεις 1013 010 Ρέθυμνο φέτος, αναὸαλλεται. Ἀναὸαλλεται ἐπίσης καί ἡ λειτουργία Δραματικῆς σχολῆς στα Χανια.
Μέ πρόχειρες δικαιολογίες παρεμποδίζεται ἡ συμμετοχή τῆς
ΙΞ.Θ.ΙΞ.Κ. στό Φεστιόαλ Ἀθηνῶν.

Ἕτσι, δέν παρεμποδίζεται μόνο ἡ αναπτυξη ἑνός-δημιουργικοῦ πολιτιστικοῦ όργανισμοῦ, αλλα καί 010111305 135101 de facto
ἡ ῦπαρξή 1013. A1310 δείχνει ακόμα πιό καθαρα καί ἡ ἐξαγγελία
για ἵδρυση τό 1980 ἡμικρατικοῦ κρατικοῦ Θεατρου· πραγμα
ποῦ ἔρχεται σέ αντίθεση μέ τίς ἐπιδιὼξεις τοῦ Δ.Σ. τῆς
Ε.Θ.ΙΞ.Κ. για ανεξαρτησία στοῦς τομεῖς δραστηριότητας 1013,
αλλα καί σέ αντίθεση μέ τήν αντίληψη για αῦτονομία τῶν πολιτιστικῶν φορέων καί ἐνίσχυση τῶν αποκεντρωτικῶν τασεων.

Μνήμη Τριανταφυλλίδη
‘H μνήμη τοῦ Μανόλη Τριανταφυλλίδη γιορταστηκε στό πα-

καί δικαιοσύνη - ποῦ άκόμα
αντιστέκονται.

νεπιστήμιο τῆς Θεσσαλονίκης.
Δασκαλος καί ἀγωνιστής τοῦ
δημοτικισμοῦ, πρωταγωνιστής
μαζί μέ τόν Γληνὸ καί τόν Δελμοῦζο τῆς ἐκπαιδευτικῆς καί
γλωσσικῆς μεταρρῦθμισης, εἴκοσι
χρόνια ἀπ’ τό θάνατό του, ἐξακολουθεῖ να καλύπτει μέ τή μνήμη
καί τήν προσφορά 1013, όχι μόνο
τό χῶρο τῶν φιλολόγων καί εἰδ ικῶν ἀλλα πια καί τή συνείδηοη
εῦρὺτερων στρωμάτων.
Ἡ γλωσσική μεταρρὺθμιση
1:090 τήν νομιμότητα 11013 πλέον
άπόκτησε, έγινε κι αῦτή μέ τήν
πάγια νεοελληνική καθυστέρηση
ἀλλα καί μέ τήν ἐπίσης πάγια
αντίληψη τῶν ἡμιμέτρων. "01011
1110 τίποτα δέν μποροῦσε νά ἐμποδίσει τὴ διάδοσή της, τότε καί
νομιμοποιήθηκε. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα εἶναι τα προπὺργια
τοῦ συντηρητισμοῦ - ἐκκλησία

”Ομως, 11090 τήν καθυστερη·
μένη αῦτή νίκη καί παρα τίς
ὃποιες ἐπιφυλαξεις μπορεῑ να
ἐκφρασει κανείς σήμερα για τό
ποιό θα ἧταν τό ἐκφραστικότερο
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Ο (( Τό «ὁλοκαύτωμα», 10
ἑὸραϊκό φίλμ, πού
χρηματοὸοτήθηκε ἀπό τούς
Ἑὸραίους, γυρίστηκε ἀπό τούς
Ἑόραίους, ὁιαφημίστηκε ἀπό
τούς Ἑόραίους, ἐπεόλήθη ἀπό
τούς Ἐὸραίους για νά
ὑπενθυμίσει τά 000 τράὸηξαν οἱ
Ἑόραῑοι ἀπό τούς... Ἑὸραίους,
ἀφότου οἱ Ἑόραῑοι τραπεζίτες
καί ὅιομήχανοι τῆς Εὐρώπης καί
εἰὸ 1110 τῆς Γερμανίας ἔφεραν
01011 ἐξουσία τόν ἡμιεὸραῑο
X51159, ἀναπαριστᾶ ἕνα δρᾶμα
πού μονάχα για τούς Ἑὸραίους
ὁέν ἀπετέλεσε παράδειγμα πρός
ἀποφυγήν ἀφοῦ τό σημερινό
ὁλοκαύτωμα τῶν [Ta/10101111110111 '
ἀπό τούς Ἑὸραίους εἶναι
ἀπαραλλαχτο μέ ἐκεῖνο τῶν
Ἑὸραίων ἀπό τούς Ἑόραίους]

Οἱ κομπάρσοι τοῦ περιόόητου
φίλμ ἦσαν ἄραγες Γ ερμανοί,·
Γ ιατί τοῦ πραγματικοῦ
ὁλοκαυτώματος ἦσαν]
Κομπάρσοι...»
Εἶναι γραμμένο ἀπό τούς
Ἐὕραίους αναφὼνησε ουντακτης
μας 1:013 πήρε φόρα διαόαζοντας
τό ὡς ανω σχόλιο, στήν
ἐφημερίδα «Ἑλληνο-αραὸικα
N00», ποῦ ἐκδίδει δ
νεοδημοκρατης κ. Παπαζογλου,
παλαιὸ στέλεχος τῆς ΕΡΕΝ καί
τέως νομάρχης Ἀττικῆς.
Ο Δημοσιογραφικις ιπιτυχιεςέ
Ἕνας «ἐκλεκτός» ἅνθρωπος τοῦ
νεοελληνικοῦ πνεύματος 1:013 τή
ὃόλεψε κι’ αῦτός κανοντας
«διαόρωση ἀπό τα μέσα» στὴ
Χοῦντα, 0 γνωστὸς
αναρχοφασίστας Ρένος
Ἀποστολίδης, όρῆκε στέγη στα
((ΠΟΛῙΤῙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ)>Ξ
Εῦχόμαστε καλή σταδιοδρομία
01011 νεοαντιστασιακό (;) κ. P0110
καί αλλες έπιτυχίες στα Π.Θ.

Ο Ὁ ΑΠΑΠ ἤ Ἀπόστολος
Παπαγιαννόπουλος έκδοσέ σέ
ὃιὸλίο μέ τίτλο (ε’Ἀγχος,
ἐναγώνιος προσδοκία» τα σκίτσα

γλωσσικό όργανο, δέν μπορεῑ“
παρα να σταθεῖ μέ 00613 σεόασμό
μπρός στό ἓργο 1:013 πραγματοποίησε 0 Μανόλης Τριανταφυλλίδης· ἐργο ἐρευνητικό καί παιδευτικό 1:013 σπάρθηκε παρά τίς
άντίξοες περιστάσεις.
Τό Ἰνστιτοῦτο Νεοελληνικῶν
Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς
Θεσσαλονίκης 1:013 ίδρῦθηκε μέ
κληροδότημά 1013 καί 11013 011015—
λεῑ πραγματικά ένα σημαντικό
κέντρο ’έρευνας τῆς γλώσσας καί
τῆς φιλολογίας μας, εἶναι ἡ
μορφή ἐκείνη τῆς προσφορᾶς του
1:013 ἡ χρονία της σημαδεὺει τίς
γενιές τῶν ἐκπαιδευτικῶν 11013
προέρχονται ἀπ’ 01310 10 χῶρο.

11013 πρωτοδημοσίευσε στό
«Πολιτικό Κριτήριο» καί μερικά
νέα κολλαζ καί φωτομοντάζ.

O Κυκλοφόρησε τό τρίτο
τεῦχος τοῦ τρίμηνου περιοδικοῦ
«σινεμα» μέ κείμενα για τόν
κινηματογραφο τῶν Κοκτὼ,
Νέκες, Μπουνουέλ, Πουντόὸκιν
καί αλλων.
O Κοινοὸουλευτικα Χρονικα
για τήν περίοδο y.
Ὀκτωόρίου-Δεκεμόρίου 1978
ἔχει έπιμεληθεῑ καί ἐκδόσει 0
Γ ιῶργος A. Παναγιὼτου.
Τεκμηριώνεται ἡ δραστηριότητα
τοῦ Κοινοόουλίου καί
καταγράφει τα συμόαντα οτή
Βουλή στό τελευταῐο τρίμηνο τοῦ
‘78.”0 έκδότης ῦπόσχεται καί
συνέχεια. Ἀναγκαῐο όοήθημα
καί όχι μόνον για τοῦς δουλευτές
ἤ τοῦς δημοσιογραφους. “Ὀποιος
ένδιαφέρεται άς απευθυνθεῑῑ
Γ. A. Παναγιὼτου
Ζαχαρίτσα 41-43
Ἀθήνα 401
O Τό σχέδιο γιά πιάτο εἶναι
τοῦ Γ ιαννη Μιγαδη 11013 μέ
ἄλλους 7 καλλιτέχνες σχεδίασε
000 ἡ Ἑλένη Βερναρδακη
προσαρμοσε κατασκευαστικά σέ

κεραμικά ἀντικείμενα 11013
χειροποίητα κατασκευαστηκαν
στό έργαστήριό της. υΟλα αῦτα
ἐκτέθηκαν καί στό «Πολυπλάνο»
τόν περασμένο μήνα - εἶχαν
ἐκτεθεῐ για πρώτη φορα τό
Δεκέμόρη 1013 ‘78 στή γκαλερί
Facchetti 010 Παρίσι.
Ο «Ἀντί για τή Θαλασσα»
ὅάφτισε τή νέα δουλεια 1013 0
Κώπας Τσόκλης 1:013 ἐκτίθεται
στή γκαλερί «ΔΕΣΜΟΣ» μέχρι
τό τέλος τοῦ Μάη.
Ο Τό 6ι6λιοπωλεῑο «ΓΝΩΣΗ»
(Γ ρηγ. Αῦξεντίου 26, 2η στάση,
Ἰλίσια), συμμετέχοντας 01011
009100110 τῶν 7O χρόνων τοῦ
μεγάλου μας ποιητή Γιαννη
Ρίτσου, όργανώνει έκθεση τῶν
Ἀπάντων τοῦ Ποιητή, ἀπό τίς
14 μέχρι τίς 19 τοῦ Μάη. Τό
όιόλιοπωλεῑο Θα κυκλοφορὴσει
καί τρεῖς εἰδικές αναμνηστικές
κάρτες, ποῦ Θά περιέχουν
ἀντίστοιχα ἀπό ἐνα χειρόγραφο
ποίημα τοῦ Γ ιάννη Ρίτσου καί
ἐνα έργο τοῦ ζωγράφου Δημήτρη
Ταλαγάνη. Τίς κάρτες
φιλοτέχνησε 0 Μανος
Ἐλευθερίου.

’Ἔστω κι αν περιοριστοῦμε
στόν εῖκοστό αἰῶνα - χωρίς 01316
νά σημαίνει ὅτι ἀνάλογα περιστατικά δὲν ὑπαρχουν σ’ ὁλόκληρη τὴν πορεία τῆς λογοτεχνίας, ἀπό τὴν αῦγή τῆς ἱστορίας
ὥς σὴμερα - οἱ ἀναφορὲς 11013 εἶναι πρόσφορες για μελέτη δέν εἱναι λίγες. Κυρίως ὅμως οἱ συγγραφεῖς ἀσχολοῦνται μέ τίς σχεσεις «ἱστορικῆς μοίρας» καί ἀν-

θρῶπινης δρασης 05 ἐποχὲς·

μεταόατικές, 05 ἐποχές 611011 οἱ
κοινωνικές αξίες διατρεχουν 60θιά κρίση, 05 ἐποχὲς 611011 τα
κοινωνικα ἤθη χανουν τή σταθερότητα 11013 μέχρι τότε εἶχαν καί
ὅρίσκονται στή φαση τῆς ἀναδιαμόρφωσής τους. Νά γιατί
πάντοτε στα ἀμέσως μεταπολεμικα χρόνια παρατηρεῖται μιά
τάση τῶν λογοτεχνῶν νά στρέφουν τήν προσοχὴ τους, όχι 0'
αὑτό 11013 ζοῦν,Ι ἀλλά σ’ ἐκεῖνο
11013 ἔζησαν, ὂχι τόσο στίς αῖτίες
πού προκαλεσαν τόν πόλεμο (οἱ
αἰτίες εἶναι σχετικά εὕκολο να
ἐρευνηθοῦν) ἀλλα στό πῶς καί
στό γιατί ὁ πόλεμος, σαν γεγονός
καθεαυτό, 511569005 μ’ 01316 ὴ
ἐκεῖνο τόν τρόπο στίς ἐνέργειες
τῶν ἀνθρώπων, πῶς 1013; άλλαξε
καί 1013; μεταμόρφωσε σχεδόν
άκαριαία, πῶς 1013; ἀναμόχλευσε
παθη καί ἐνστικτα καί 1013; ἔκανε
ἀπό φιλήσυχους οἱκογενειαρχες,
ανθρωπους τῆς δρασης, 11013 δέν
1013; 0100010 καμιὰ ἠθικολογική
προτροπὴ. Ἕτσι στῆν Ἑλλάδα
0510 τόν B' Παγκόσμιο Πόλεμο
συναντᾶμε 01:6 πεζογραφικό ’ἐργο
τοῦ Ἀλεξ. Κοτζια καί τοῦ Ἀρ.
Νικολαὶδη 01316 τόν ἀνθρῶπινο
τύπο, 11013 λές καί ἀπό ἀνεξιχνίαστες αἱτίες ἀλλάξει ἐντελῶς
πρόσωπο, γίνεται κτηνῶδης,
ἀδιάφορος για τήν τύχη τῆς ἀνθρῶπινης ὕπαρξης, 13110110110;
μονάχα 0’ ἐνα ρυθμό ζωῆς 11013
δὲν 1013 ἀφὴνει περιθῶρια για να
σκεφθεῑ καί 11013 τήν ὠθεῖ, 05 μιά
πυρετῶδη δραση 611011 ἐξαφανίζονται οἱ διαχωριστικές γραμμές
μεταξὺ καλοῦ καί κακοῦ, μεταξὺ
ἠθικοῦ ἥ μὴ ἠθικοῦ. Σέ περιόδους 51110110 αγωνιστικές, 05 110—
λέμους, σὲ μαχες, 01316 11013 11905-

Λογοτεχνία καί ἱστορικὴ
νο μοτέλεια
_ Τοῠ Ἀλὲξη Ζήρα
Οἱ συγγραφεῖς ὁὲν ἔμειναν 11016 ἀδιάφοροι μπροστά στή
ὁυναμική παρουσία αὐτοῦ πού φαινομενικά ὀνομάζουμε
«τύχη», «πεπρωμένο» εἴτε «ἱστορική μοῖρα» καί πού πολλὲς
φορές ἐπιὸρᾶ πάνω στήν ἀνθρώπινη ὁραση ἐκτρέπονται] την
ἀπό ὅ,τι ἔχει αὐτή γιά στόχο. Ὁ πόλεμος, για παράὸειγμα,
εἷναι ἕνα γεγονός πού ἐπιὸρᾶ ὁιαμορφωτικά 11de στόν ἀνθρώπινο ψυχισμό, πού προκαλεῐ ἐκρήξεις καί 0120190116;
τῆς ἠθικῆς καί ὄιολογικῆς ταξης τῶν ἀτόμων, πού καταλύει
φαινομενικά σταθερές κοινωνικές ὁομές, κοινωνικές μορφὲς, πολιτικές ἦ ἱστορικὲς πεποιθήσεις 11015 μέχρι τότε ἦσαν
κατεστημένες.
χει δέν εἶναι 16 περιεχόμενο τῆς
πραξης, ἀλλά αῦτὴ ἡ ῖὸια ἡ
πραξη.
T6 5610 σύμπτωμα, αλλωστε,
συνανταμε καί καμποσα χρόνια·
πιό πρίν. Μέ τὴ λήξη τοῦ A'
Παγκόσμιου Πόλεμου 6 ἘριχΜαρία Ρεμαρκ δημοσιεὺει τὴν
ἀντιπολεμικὴ μαρτυρία του
«Οὐδέν 1251131590 ἀπό τό Δυτικό
Μέτωπο», διόλίο 11013 ἀναφέρεται
στίς μαχες τῶν χαρακωμάτων καί
11013 ἔχει γιά «ἥρωα» του ἐναν
Γερμανὸ στρατιῶτη. Ὁ στρατιῶτης μεταφέρεται 0500 05 ἐλάχιστο
διάστημα χρόνου ἀπό τὴν εἰδυλλιακῆ πόλη ὅπου κατοικεῖ 0113
φρικαλέα πραγματικότητα τοῦ
γαλλογερμανικοῦ μετώπου. Ἐκεῖ
στα διαλείμματα τῶν μαχῶν γράφει στα γράμματα 1011: «Ἔχουμε
χασει καθε αῖσθηση ἀλληλεγγῦης,
εἴμαστε ἄγνωστοι ὁ ἓνας γιά τόν
αλλο, γι’ αὐτόν 11013 ἡ εἰκόνα 1011
11510151 0500 στό κυνηγημένο
ὅλέμμσ. μας. Εῖμαστε νεκροί, χω-

,ρίς πναισθήματα, 11013 χάρις σ’
ἕνα μυστηριῶδες κόλπο καταφέρνουμε να στεκόμαστε στα πόδια μας καί να σκοτῶνουμε. Τὴν
ἴδια ἐποχή ἓνας ἀλλος συγγραφέας, 6 K013911110 Μαλαπαρτε,
ἀποδίδει πιό συγκεκριμὲνα τα
πολεμικά γεγονότα 05 μια αἱτιῶδη ἀρχὴ, 11013 δέν εῖναι οἱ πολιτικές ὴ οἱ οἱκονομικές διαφορές

κυκλοφορησε
ΔΗΜΗΤΡΗ X. ΓΑΛΑΝΗ

l'lOIHMATA
(ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ Kl ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΑ)

Μια συλλογὴ μὲ ποιήματα διαμαρτυρίας
κατα τῆς τυραννίας

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΩΛΚΟΣ
ΤΗΛ. 3618684

μεταξὺ τῶν κρατῶν, ἀλλα 013113; ό
ἴδιος ὁ πόλεμος καί ἡ ἱστορικὴ
μοίρα. Στό διόλίο του «Καπούτ»
γράφει στόν _ πρόλογό του;
«Ὡστόσο ἀναμεσα 01013; πρωταγωνιστὲς αὐτοῦ τοῦ ὃιόλίου ὁ πόλεμος δέν ἀξὶζει δευτερεύοντα
ρόλο· ὁ πόλεμος ἀξίζει σαν πεπρωμένο καί δέν ἐννοεῖται μ’
ἄλλο τρόπο».
Ἀπό τὴν άλλη πλευρά ἡ ἐξἐλιξη μιας σειρᾶς γεγονότων, 11013
πλαισιῶνεται καί διαὸρέχεται
ἀπό τήν πραγματικότητα τοῦ πολέμου, χανει τόν προσανατολισμό
11013 «φυσιολογικα» θα πρέπει να
εἶχε, καί 5101 ἀντί για μιά σειρα
γεγονότων, 11013 τό ἕνα διαδέχεται
τό ἄλλο 05 010 λογική ἐξέλιξη,
παρατηροῦμε ἀσυνεχεῖς καταστάσεις ποῦ «φαινομενικά» μέν
δέν ἐξηγοῦνται (ἐπειδή ἡ μια
πραξη εἶναι ἐντελῶς ἀντίθετη 05
τήν προηγούμενή της), ἡ μιά
ἀναιρεῖ τὴν αλλη, ἡ μια εἶναι
ασυνεπὴς πρός τὴν αλλη. Ἡ μόνη
λοιπόν ἐξήγηση πού μπορεῑ να
δοθεῖ, για πολλοὺς ἀπό τοῦς σύγχρονους συγγραφεῖς, εἶναι 611 ἡ
δραση στῆν περίπτωση αὐτὴ ἐπηρεαζεται καί κατευθὺνεται ἀπό
μιά δύναμη πού 69501510110016χρονα 0500 111 ἐξω ἀπό τόν ανθρωπο, μια δύναμη 11013 0110955
να όνομασθεῖ κοινωνικὴ, εἴτε
ἱστορικὴ μοίρα, 11013 εἶναι ἀσύλ-

ληπτη στό σὺνολό της για τόν ἀνθρῶπινο νοῦ, καί 11013 ἐνα ἀπό τά
στοιχεῖα 05 10 611050 5111690 015;
ανθρῶπινες ὲνὲργειες εἶναι καί 6
πόλεμος.
Ὁ Γάλλος συγγραφέας P001159
Μέρλ στό διόλίο του «Γουήκ-Ἔντ
στό Zuydcoote» (1949), ἀφηγεῖται μια σειρα γεγονότων 11013
011060512011v 016 ὸλλανδικό λιμανι
τοῦ Zuydcoote, τόν Ἰσὺνιο τοῦ
1940, ὅταν ἂνθρωποι ἀπό διαφορες χῶρες τῆς Εὖρῶπης 11591.05νουν τα πλοῖα 11013 60 1013; μεταφερουν οτὴν Ἀγγλία, για να ξεφὺγουν ἀπό 10 γερμανικα στρα15130010. T6 1196001110 11013 κυριαρχεῖ στό διὸλίο εἶναι ἕνας
νεαρός δασκαλος, ὑποστηρικτής
στό 51101190 010; ἠθικῆς ἀνεξικακίας καί πιστός στήν ἓννοια τῆς
01159010; καί ανεπηρέαστης δικαιοσύνης. Κατα 16 διάστημα τῆς
στρατιωτικῆς θητείας του, ὃταν
5.1110190151360115 για να πολεμήσει
ἐναντίον τῶν Γερμανῶν, ἀπέφυγε
νά σκοτῶσει ἐστω καί ἕνα ἐχθρό,
ἀπό καθαρά συνειδησιακούς λόγους. Κάτω ὅμως ἀπό τήν πίεση
Ιτυχαίων γεγονότων καί συνθηκῶν
ποῦ τοῦ ξυπνοῦν ἐνστικτῶδεις
τάσεις, δολοφονεῖ ἕνα νέαρό
Γαλλο πρόσφυγα 11013 ἐπιχείρησε
να 610051 010 νεα. Στή συνέχεια
ἀνακτα τὴν προηγούμενη ἠθικὴ
ἀκεραιότητα του καί ἀρνεῖται νά
κανει 5911110 05 τὴ 1250 ὅταν 01310
τοῦ δίνεται 05 μια στιγμή ἐγκαταλειψης. Αῦτό, 60111;, 65v θα τόν
ἐμποδίσει νά πραγματοπο ιὴσει 05
τὴ 650, ἐκεῖνο 11013 λίγο πιό πρίν
ἀρνὴθηκε; να 610051 113 v50 καί,
ἀκόμη περισσότερο, να τὴ σκοτῶσει. M500 -λοιπόν ἀπό τὴν
αφήγησή του ὁ P. Μέρλ διαπιστῶνει ὅτι εἶναι αδύνατο νά ἐξ·
ηγήσουμε ὃλ’ 01310 10 ἀντιφατικα
μεταξὺ τους γεγονότα 05 010 λογική ἐρμηνεία- ἑπομένως, ἀφήνει
νά ἐννοηθεῐ, καποια αἰτιότητα
πού 65v 0110901305 νά πλλάὸουμε
κατεὺθυνε, νομοτελειακα τίς πραξεις τοῦ νεαροῦ δασκαλου. Ὁ
πόλεμος; ἡ ψυχική ἐνταση ἐκείνων τῶν ἡμερῶν; A1316 ἀπομένει
για διερεὺνηση.

Βιθλιοπωλεῑο « ΒΕΓΑΣ»
Ἱπποκράτους 4. Ἀθήνα

Θά θρεῑτε ὃλες 151; ἐκδόσεις καί τά
Παλίὸ Τεὺχη Τοῦ «ANTI».
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tP10116631 καί κυρίως 6116 1:6 q35-7
Οίῗιίῗιάλ τῆς Τσὺρ, 11013 660[E_.0v16vl
κυρίως οτὸ σκεπτικό 611 π.χ. δέν
εἷναι δυνατόν νά συγκριθεῖ μιά·
τΟιινία κινουμένου οχεδίου μέ Eva
Ποκυμανταὶρ. Ἒτσι ἓχουμε τρία
μεγάλα ὅραὸεῖα, Eva γιά τό κιv011311510 ῠχὲδιο ἕνα γιά τήν ταινία 11013 ὅασίζεται σέ σενάριο
(ﬁction) καί ἕνα γιά τό ντοκυμαντ-Οιίρ 11013 ἀφορᾶ τόσο τίς μικροῦ·
μήκους 600 καί τίς ταινίες (ντοκυμανταίρ) μέ διάρκεια πάνω
ἀπό 60 λεπτά. B56616, ὑπάρχουν
καί εἰδικοί ἔπαινοι ἀλλά ἀπό θεΟμική άποψη τά τρία πρῶτα 69a6εἷα εἶναι ἰσότιμα καί δίνονται
ἀπό μιά ὃιεθνή έπιτροπή 11013
ἀποτελεῖται άπό πέντε ἓως δέκα

Διεθνές Φεστιὸάλ ταινιῶν μικροῦ
μήκους τῆς Λίλλης.
Μιά συζήτηση τῆς Γκαίης Ἀγγέλη μέ τόν διευ- ,
θυντή τοῦ Φεστιὸάλ ATAHUALPA LICHY.
Στίς 14 Ἀπριλίου ἦρθε στήν Ἀθήνα γιά τρεῖς μέρες ὁ Atahualpa Lichy, ὁιευθυντὴς τοῦ Φεστιόάλ τῆς Ailing, γιά νά δεῖ
ταινίες μικροῦ μήκους παραγωγῆς τοῦ 1978.
T6 διεθνές φεστιόάλ ταινιῶν μικροῦ μήκους στήν Λίλλη
θεωρεῖται ἕνα ἀπό τά πιό σημαντικά φεστιὸάλ τοῦ εἴδους 0’
ὅλο τόν κόσμο. Τόσο ὁ τρόπος (δημιουργίας ὅσο καί ὁ τρόπος
ὁιοργάνωσής του ἔχουν ἕνα ἓνδιαφέρον καθ’ αὑτά καί αὐτός
εἶναι ἴσως ὁ ὅασικώτερος λόγος τῆς διεξοδικῆς συζήτησης, πού
εἴχαμε μέ τό διευθυντή τοῦ φεστιόάλ.
Ὀ Atahualpa Lichy ὄντας κινηματογραφιοτής ὁ ἴδιος κάνει
κυρίως ταινίες μικροῦ μήκους.
Ὑπῆρξέκὸοηθός τοῦ Langlois
(1013 άείμνηστου δημιουργοῦ τῆς
γαλλικῆς (CINEMATEQUE) ἐπί
πολλά χρόνια ὅπως καί ὂοηθός
τοῦ Ρομέρ καί τοῦ Σαμπρόλ.
Ἔχει κάνει ἑξηντατέσσερις
ταινίες άπό τό 1967 γιά τόν κινηματογράφο καί τήν τηλεόραοη,
11013 οἱ πιό γνωστές ἀπ’ αῦτές εἷναι;
Wilh‘am Hogarth, A la recherche
de la danse: Bezart, Qu’ est — ce
que la mise en scene (Le cinema),
Celui qui venait d’ ailleurs, Le
salon de Baudelaire, L’ alphabet
du Marechal 11.6.

άντιπροσωπεὺει τοῦς σκηνοθέτες,
ἕνας 11013 ἀντιπροσωπεῦει τό
συνδικάτο τῶν παραγωγῶν καί
ἓνας ἀντιπρόσωπος τῶν τεχνικῶν. ’Ἐτσι δημιουργήσαμε Eva
φεοτιὸάλ καί συγχρόνως ψάξαμε
γιά μιά πόλη ὅπου θά μποροῦσαμε νά κάνουμε τό φεστιόάλ
ὅπως τό 61119011013060.5- αῦτή ἡ
πόλη ἦταν ἡ Γκρενόμπλ.

Ἐπί πόσα χρόνια διατηρήθηκε
τό Φεοτιὸάλ οτή Γκρενόμπλ καί
ποιός ἦταν κύρια ὁ λόγος μετάθεσής του οτή Λίλλη - 6v θεωρήσουμε 611 εἶναι ἡ ουνέχιοη τοῦ
ἵδιου (peu-1161131.
‘ Ἕως τό 1976 έπί πέντε συνεχῆ
χρόνια τό φεστιὸάλ γινόταν στήν
Γκρενόμπλ. Στήν ἀρχή ψάχναμε
νά ὅροῦμε μέ ποιούς τρόπους θά
τό ὀργανῶσουμε. Θέλαμε νά παρουσιάζουμε ὅλες τίς ταινίες τῶν

Θά ἠθελσ. νά ξεκινήσουμε τήν
συζήτηση μὲ λίνα λόγια νεά τήν
προῖοτορία τοῦ Φεοτιδάλ καθῶς _ 35 άλλά καί τῶν 16 χιλιοστῶν,
’καί γιά τόν τρόπο τῆς δημιουρὅπως καί ταινίες ὅλων τῶν εἰδῶν,
γίας του.
δηλαδή όχι μόνο άποκλειστικά
Τό φετεινό φεστιόάλ εἶναι οῦσιαστικά, τό ὃγδοο φεστιὸάλ καί
τό τρίτο 11013 διοργανῶνεται στήν
116311] τῆς Λίλλης. Πρέπει ὅμως νά
κάνουμε μιά μικρή άναδρομή.
Παλιότερα στή Γ αλλία γινόταν
ἕνα μεγάλο φεστιὸάλ ταινιῶν μικροῦ μήκους στήν πόλη τῆς
Τοῦρ· τά τελευταῖα ὅμως χρόνια
τοῦ φεστιόάλ 01 κινηματογραφιστές ἀντιτάχθηκαν οτή διοργάνωση καί ἀμφισὸήτησαν ἰδιαίτερα τόν τρόπο ἑπιλογῆς τῶν ταινιῶν. Γ ιά παράδειγμα δέν συμμετεῑχαν καθόλου 016 11350116631
ταινίες τῶν 16 χιλιοστῶν, ταινίες
11013 v6 ἀφοροῦν τήν κοινωνικὴ
πραγματικότητα ἡ ταινίες πολιτικοῦ περιεχομένου. Ἔτσι, τό 1968,
οἱ Γάλλοι οκηνοθέτες, καί στή
συνέχεια τό σῦνολο τοῦ κινηματογραφικοῦ κόσμου, μποῦκοτάρησαν τό φεστιὸάλ καί προσπάθησαν νά θεσμοποιήσουν Eva cp50116631 διοργανωμένο ἀποκλειστικά 6116 1013g ἴδιους. Γι’ 61316
1:6 λόγο ὑπάρχουν τῶρα οτή διοίκηση τρεῖς πρόεδροι, ἕνας 11013
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ντοκυμανταίρ ἦ κινούμενα σχέδια. Θέλαμε νά κάνουμε ἕνα φεοτιόάλ ταινιῶν μικροῦ μήκους
πολλαπλῆς έκφρασης γιά τίς ταινίες ποῦ δέν ὅλέπαμε στίς έμπορικές αἴθουσες ἦ στήν τηλεόραοη
άλλά 11013 ὑπῆρχαν σάν κινηματογραφική πραγματικότητα. Παρ’
ὃλα 61316 δέν ὅρήκαμε τόν δρόμο
μας 6116 τήν άρχή καί έπί πέντε
συνεχῆ χρόνια κάναμε τό φεστι6άλ στήν Γ κρενόμπλ, σέ συνεργασία μέ τοῦς ἁρμόδιους κρατικοὺς παράγοντες τῶν πολιτιστικῶν ὑποθέσεων τῆς περιοχῆς.
Δυστυχῶς ἡ Γ κρενόμπλ ἀποφάσισε 611 16 φεστιόάλ θά γινόταν
κάθε δύο χρόνια. Τότε έμεῑς
σκεφτήκαμε 611 ἡ ὑπόθεοη γὺρω
άπό τίς μικροῦ μήκους ταινίες
ἔχει πάρει άσχημη τροπή καί 611
πρέπει νά ξανακερὸίσουμε τό
κοινό. Ἔτσι ψάξαμε νά ὃροῦμε
μιά άλλη πόλη καί αῦτή ἡ πόλη
εἶναι ἡ Λίλλη.

Τό πρῶτο φεστιόάλ έγινε τό
’ 1977 καί παρ’ ὅλο ποῦ προετοιμάστηκε ἐλάχιστα εἶχε έπιτυχία·σ’

· μέλη. Ἐπίσης ὑπάρχει μιά ἑπιτροπή τῆς Διεθνοῦς Ὁμοσπονᾒ δίας Κριτικῶν καί μιὰ έπιτροπή
ἀπό Γάλλους κριτικοὺς. Φέτος θά
έθνική κλίμακα καί άπέκτηῠε
φήμη, πράγμα ποῦ μᾶς ἐπέτρεψε
νά ουνεχίσουμε 01566161196011.0πτα.
Ἀπό ἅποψη διάρκειας, ποιό εἶ·
ναι τό χρονικό 6910 τῶν ταινιῶν
11013 ουμμετέχουν 01:6 φεοτιὸά-λ·

Μιά καί ἡ εῦρωπαϊκή «νόρμα»
τῆς ταινίας μικροῦ μήκους εἶναι
16 έξήντα λεπτά παρουσιάζσυμε
ταινίες ὅλων τῶν εἰδῶν μέχρι ἑξ·
ήντα λεπτά καί ντοκυμανταίρ με·
γαλὺτερης διάρκειας.

Γιατί αῦτή ἡ ἐξαίρεοη γιά τά
ντοκυμανταίρ.

Γιατί τό ντοκυμανταίρ, εἴτε εἷναι μικρότερης διάρκειας ἀπὸ
έξήντα λεπτά εἴτε μεγαλὺτερης
παρουσιάζει τά ἴδια προὸλήματα
παραγωγῆς καί διανομῆς μέ τίς
ταινίες μικροῦ μήκους.
T6 6130 τελευταῖα χρόνια πόσες
χῶρες συμμετεῑχαν 016 φεατιδάλ.
Τό 1977 εἷχαμε ταινίες ἀπό
τριάντα χῶρες καί τό 1978 ἀπό
σαρανταμία, πμπεριλαμόανόμενης καί τῆς Γ αλλίας. O1 ταινίες
γαλλικῆς παραγωγῆς 11013 συμμετέχουν στόν διαγωνισμό δέν ξεπερνοῦν ποτέ τίς δέκα. 1169011σιάζουμε ὅμως έκτός συναγωνισμοῦ ἕνα παράλληλο πανόραμα
τῆς γαλλικῆς παραγωγῆς. Κι* a13τές τίς ταινίες τίς ἐπιλέγει ἡ ἐπιτροπή τοῦ φεστιὸάλ. _
Οἱ οἰκονομικοί πόροι τοῦ @5011ὅάλ ἀπό ποῦ προέρχονται.
Τό Φεστιὸάλ, τόσο.τῆς Γ κρενόμπλ 600 καί τῆς Λίλλης, ὑποστηρίζεται οἰκονομικά, περίπου
κατά 16 6130 τρίτα, ἀπό τήν περιοχή (στήν περίπτωση τῆς F1195νόμπλ ἦταν κυρίως 6116 τήν περιοχή) καί κατά τό ἕνα τρίτο ἀπό
τό Ἐθνικό Κέντρο Κινηματογράφου 11013 ἑξαρτᾶται άμεσσ.
ἀπό τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ.
Ποιός εἶναι ὁ τρόπος 61116966511οης τῶν ταινιῶν 11013 συμμετέχουν καί διαγωνίζονται 016 Φεπιὸάλ.

Ἐδῶ έπισημαίνω κυρίως τήν
διαφοροποίησή μας άπό τά ἅλλα

Ι’ἕχουμε ἕνα 69016510 ἀκόμα ἀπό
τήν Διεθνῆ “Ομοσπονδία Κινημαϊογραφικῶν Λεσχῶν.
Σέ τί συνίστανται τά 691165111;

Τά ὅραόεῐα ουνοδεῦονται ἀπό
χρηματικὰ ποσά γιατί νομίζουμε
πῶς εἶναι προτιμότερο νά δίνουμε χρήματα παρά σκέτα
άγαλματίδια, άφοῦ μέ τόν τρόπο
61316 διευκολὺνουμε τοὺς νέους
σκηνοθέτες v6 κάνουν ταινίες.
Ἐπίσης τό 69016510 τῶν κριτικῶν
εἶναι μιά ποσότητα φίλμ (παρθένου ὑλικοῦ).
Ὠραία ἰδέα αῦτή, νά δίνουν οἱ
κριτικοὶ φίλμ. Τί δυνατότητες
παρέχει τό φεοτιὸάλ γιά ἀγορά
καί διανομὴ τῶν ταινιῶν.
Ἡ Γ αλλική τηλεόραοη πρός τό
παρόν δέν έχει δείξει μεγάλο ένδιαφέρον γιά τήν ταινία μικροῦ
μήκους, έγιναν ὅμως ἀφιερῶματα
τηλεοπτικά γιά τό φεστιὸάλ καί
έτσι δημιουργήθηκε κάποιο ένδιαφέρον -, άλλωστε συνήθως
ἀγοράζονται. ἀπό τήν τηλεόραοη
01 ὅραόευμένες ταινίες.
Πῶς ὅλέπεις 16 οῦνολο τῆς
παραγωγῆς τῶν ταινιῶν μικροῦ
μήκους 11013 ἔχουν συμμετάσχει
016 φεστιὸάλ αὐτά τά δύο τελευταῖα χρόνια, τόσο ἀπό μορφολογική 600 καί ἀπό άποψη περιεχομένου. “
Τό γεγονός 611 κάνω τήν διεθνῆ έπιλογή τῶν ταινιῶν ὅλέποντας 600 περισσότερες ταινίες
μπορῶ στίς διάφορες χῶρες 11013
έπισκέπτομαι μοῦ δίνει τήν δυνατότητα, νά ἓχω μιά 1116 631011311]ρωμένη άποψη. Μέ διακατέχει
αἰσιοδοξία γιά τίς ταινίες μικροῦ
μήκους γιατί ἡ παραγωγή 6910115ται σέ πολλή καλὺτερη στάθμη
ἀπ’ 6,11 θά νόμιζε κανείς, π.χ.
στίς Ι-Ι.Π.Α. εἶδα διακόσιες ταινίες, έκατό 016v Kav666, τριάντα
στήν Βουλγαρία καί 61316 611015λεῖ άπόδειξη 611 ὑπάρχει μιά
ζωντανή παραγωγή ταινιῶν μικροῦ μήκους πού γίνεται 013vήθως ἔξω 6116 οίκονομικές νόρμες καί 01 περισσότεροι σκηνοθέ-

τες δὲν προσπαθοῦν νά κάνουν
μιά ταινία 1.16 011006 τά είσιτήρια,
ἀλλά, κυρίως, γιατί ἔχουν κάτι νά
ποῦν. Συνὴθως ἔχουν μιὰ ἰδιαίmen φόρμα ἓκφρασης καί χρησιμοποιοῦν νέες τεχνικές. Κάνουν
λοιπόν ἔναν κινηματογράφο ζωντανό καί τό πρόὸλημα εἶναι ὅτι
τίς ταινίες αῦτές δέν τίς 6λέπουμε. Ὁ σκοπός λοιπόν αὐτῶν
τῶν Φεστιόάλ ὅπως τοῦ δικοῦ
μας εἶναι νά άποδείξουμε τήν ζωτικότητα τῆς παραγωγῆς τῆς ταινίας μικροῦ μήκους 090667171011τας ὅσο τό δυνατόν περισσότερες.

Θά μπορούσαμε λοιπόν νά ποῦμε
ὅτι ὴ ταινία μικροῦ μήκους διεθνώς σημειώνει ἅνοδο ποσοτική
ἀλλά καί ποιοτικὴ.
B66010, ἄλλωστε ὅσοι κάνουν
ταινίες μικροῦ μήκους τώρα 016
06910061690 1196111, συγκροτοῦν
συνεργατικές παραγωγῆς ἀλλά
καί διανομῆς. Τόν περασμένο
χρόνο στήν Λίλλη κάναμε ἔνα
συνέδριο 1.16 06110 «Νέες Μορφές
Διανομῆς τῆς ταινίας μικροῦ μήκους» καί καλὲσαμε ἀντιπροσώπους ουνεργατικών ὁμάδων ἀπό
τὴν Ἀμερική, Ἀγγλία, Ὀλλανδία, Βὲγλιο, Δανία, Σουηδία,Ἐλόετία καί Γαλλία γιά νά ἔρθουμε
σ’ ἐπαφὴ 116 διαφορετικές 61:611161g. Διαπιστώσαμε ὅτι συνεργατικές ὅπως ἡ Filmcentrum (Σουηδία) ἡ Fugitive cinema (Ὀλλανδία) καθώς καί άλλες, ἔφτασαν
016 σημεῐο νά κάνουν παραγωγὴ,
κάνοντας διανομὴ ἔξω ἀπό τό
ἐμπορικό κύκλωμα τῶν αἰθουσών
06 χώρουςὸπως ἐργοστάσια, πανεπιστήμια, λύκεια, γηροκομεῐα
καί σέ πολιτιοτικούς συλλόγους.
Στίς Ι-ΙΠΑ π.χ. ἡ «παράλληλη
διανομὴ» εῖναι ἐξαιρετικά σημαντικὴ· δυό χρόνια πρίν παίχτηκε 016 φεστιὸάλ μιά ταινία 116
τόν τίτλο «Union Maides» γιά μιά
611660 γυναικών πού εἶχαν ὀργα- -’
νώσει μιά άπεργία τό 1935 · ἦταν
μιά ταινία πολιτική μαυρόασπρη
τών 16 χιλιοστών πού στίς ΗΠΑ
τυπώθηκε σέτετρακόσιες κόπιες.
Εἶναι πολύ σημαντικός ἀριθμός
γιά μιά ταινία μικροῦ μήκους.
Ἐπίσης μιά άλλη ταινία πού παίξαμε 06901 ἡ «La Brigade d’ Inte—
rvention Feminine» εἶχε ἤδη διανεμηθεῖ 06 ἑκατόν πενὴντα κόπιες. Ἀλλά άκόμα καί 611 ἀπό
τήν παράλληλη αύτὴ διανομὴ 6611
όγεῑ κέρδος μπορεῐ μιά ταινία νά
καλύψει τά ἔξοδά της.

Ποιά χώρα ἔχει τὴν μεγαλύτερη
παραγωγὴ ταινιῶν μικροῦ μὴκους;
Ὁ Καναδάς π.χ. εἷναι 111.61
χώρα 0013 ἔχει εἰδικευτεῐ στὴν
παραγωγὴ τῆς ταινίας μικροῦ
μήκους. Ἀλλωστε οἱ ταινίες χρηματοδοτοῦνται ἀπό διάφορους
όργανισμούς ὅπως τό «Γραφεῐο
Ἐθνικοῦ Κινηματογράφου» πού
χρηματοδοτεῐται κατ’ εύθείαν
606 16 κράτος καί δίνει μεγάλα
χρηματικὰ ποσά γιά τήν 0090γωγὴ ταινιῶν μικροῦ μήκους

ὅλων τῶν εἰδῶν, ὅπως κινούμενα
Οᾋέδια, ντοκυμανταίρ καί ταινίες
με 06116910. Π.χ. ὅλες οί ταινίες
τοῦ Maclaren ἔχουν χρηματοδοτηθεῐ ἀπό τό «Γραφεῑο Ἐθνικοῦ
Κινηματογράφου» πού φὲτος
κλείνει σαράντα χρόνια ὕπαρξης
καί γι’ αύτό τό λόγο στό φετεινό
φεστιὸάλ θά παρουσιάσουμε
παράλληλα μιά ἁναδρομή τῶν
σαράντα χρόνων τοῦ καναδικοῦ
κιμηματογράφου.

Ὓπὴρξε μιὰ ἐποχή πού οἱ ταινίες
1011 τρίτου κόσμου κυριαρχοῦσαν, κυρίως τά ντοκυμανταίρ,
010 ὁποῖα τόσο ἡ κινηματογραφικὴ τεχνικὴ ὅσο καί ἡ κινήματογραφική μορφολογία ἦταν
ὕποτυπώδης, ἐκεῖνο πού 611616φερε ἦταν τό θέμα καθαυτό.
’ξώρα πῶς ἀντιμετωπίζεται αῦτή
τάση.
Τώρα θά ἔλεγα ὅτι οἱ ταινίες
γίνονται 116 6001316911 γνώση τῆς
κινηματογραφικής γλώσσας,
πράγμα 0013 661/ ἔχει νά κάνει καί
τόσο 116 16 τεχνικὰ 11600 600 116
16 611. χρησιμοποιοῦν τήν κινηματογραφική γλώσσα πιό 691101101—
μένα γιά νά μπορέσουν νά περάσουν τό μὴνυμάτους.

Νομίζεις ὅτι ἡ τηλεόραση ἔχει
ἐπηρεάσει τὴν φόρμα τῆς ταινίας
μικροῦ μήκους.
Ναί, κατ’ ἀρχὴν ἡ τηλεόραση
ἔπὲὅαλε σ’ ἔνα 600116 16 ἐλαφρύ
συνεργεῖο 016 1113910110, τήν
ῦπερόολικὴ διείσδυση τῶν συνεντεύξεων καί τήν ἐπεκταση τῆς
ἔπαγγελματικῆς 016 χρήσης τοῦ
φίλμ τῶν 16 χιλιοστών. Ἀκόμα
εἶχε ἔπίπτωση στό χρόνο γυρίσματος πού μειώθηκε σημαντικὰ
ἤ ὰκόμα οτό video 0013 τώρα 69χίζει 116 χρησιμοποιεῑται στόν κινηματογράφο.
Τί διαὸλὲπεται γιὰ 16 μέλλον τοῦ
φεστιθάλ, πώς διαγράφονται οἱ
προοπτικὲς του.
“ Ἡ ύπαρξη τοῦ φεστιὸάλ 016
μέλλον ἔξαρτᾶται 606 τήν οἰκονομική ἔπιδότηση· 0013 κάθε
χρόνο περιμένουμε νά άνανεωθεῑ
ἀπό τήν κυόέρνηση καί 61:6 τήν
περιοχή τῆς Λίλλης. Σκοπός μας
εἶναι νά διευρύνουμε 16 φεστιὸἀλ
116 ταινίες 61:6 χώρες 0013 691'.σκονται στόν δρόμο τῆς κινηματογραφικῆς ἐξέλιξης ὅπως εἶναι
μερικὲς χώρες τῆς Ἀφρικῆς καί
τῆς Ἀσίας. Ἐκεῖ ὅσοι κάνουν κινηματογράφο 11.616 ἀπό μιά ἤ δυό
ταινίες ἐξαφανίζονται καί γι’
αύτό εἶναι δύσκολο 116 ἔχουμε
ἐπαφὴ μαζί τους. Κάτι ὅμως 0013
θεωροῦμε πολύ σημαντικό εἶναι
νά ξανακερδίσουμε 16 κοινό. Γ ι’
αὐτό παίζουμε τίς ταινίες κατά
τήν διάρκεια τοῦ Φεστιὸάλ δύο
φορές, μιά 16 πρωΐ καί μιά 16
ἀπόγευμα, γιά νά ἔχουν τήν δυνατότητα νά τίς δοῦν καί ὅσοι
ἐργάζονται. Ἐπίσης ἐπαναλαμ6611011116 16 πρόγραμμα σέ ἔντεκα
πόλεις γύρω ἀπό τὴν Λίλλη, 1600
1:016 τὴν διάρκεια τοῦ Φεστιὸάλ
600 καί δεκαπέντε μέρες 11616.
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Συγκρότημα Παλιᾶς Μουσικῆς
τῆς «Τέχνης»
Τοῦ Γ ιώργου Λεωτσάκου·
HMOYN ἀπό τούς πρώτους πού μ’ ἐνθουσιασμό ἑνθάρρυναν τό Συγκρότημα Παλιᾶς Μουσικῆς τῆς μακεδονικῆς
καλλιτεχνικῆς ἑταιρείας «Τέχνη» 016 πρῶτα του 1:16/10g δή·
ματα, ὅταν ὁέν ἦταν παρά ἕνα κουαρτέτο φλάουτων μέ
τάπα κι ἕνα λαοῦτο. (BA. «Νέα», 6.11.1973). Ἀλλά κι ἀρ1161690 (6. π. 18.4.1974), μέ ἀφορμή συναυλία του τῆς
9.4.1974 στήν Ἀθήνα, ἑπισήμανα τά προὸλήματα πού ἀντιμετώπιζε ὁ νεαρός ἀκόμη σχηματισμός καί πού τότε συνέπραττε μέ τή χορωὸία «Τάσος Παππᾶς».
Αῦτή τὴ στιγμὴ 16 Συγκρότημα
ἔχει πίσω του ἱστορία κάπου 6
χρόνων κι ἔχει αῦξῃθεῐ καί πλη,θυνθεῑ; 016 άρχικό κουαρτέτο
φλάουτων 116 1600 ἔχουν προστεθεῐ ἔνα κουαρτέτοάπό διόλες καθώς καί ἄλλα όργανα; 6ιὲλλα,
κρομόρνες, ρεμπὲκ, φίντελ, 6:6φορα μεμὸρανόφωνα κ.τ.λ. ἐγώ
τὴ θὲση, τότε, τῆς χορωδίας ἔχει
πάρει ἔνα φωνητικό κουαρτέτο.
Καί μόνο λοιπόν ὅλο 01316 16...
όπλοστάσιο μεσαιωνικών ὀργάνων 06 ἦταν άρκετό γιά νά μᾶς
κόιμει νά δοῦμε τὴ φετινὴ 6011ναϊκὴ ἔμφόινιση τοῦ Συγκροτὴματος σάν πρόσκληση 06 προόληματισμό; προὸληματισμό πὰνω στό
νόημα καί 016 ρόλο τοῦ καλῶς
ἐννοούμενοι] ἐρασιτεχνισμοῦ στόν
ἐλληνικό χώρο τοῦ ’79, ἔτσι ὅπως
ἀναπόφευκτα διανύει τήν ἐποχή
τών θαυμαστῶν συγκροτημάτων
«ὑψηλῆς πιστότητας» καί τών 16λειων ἐγγραφᾶΝΙέκτελέσεων σέ
δίσκο (καί μάλιστα 6.06 τούς μεγαλύτερους εἰδικούς στήν ἑρμηνεία 0606 τεχνοτροπίαςέ) μουσικῆς 10 αἰώνων εῦρωπαϊκῆς
ἱστορίας - γιά νά μήν ποῦμε τίποτε για τούς ἔξωτικούς μουσικούς πολιτισμούς.
Ξέρω πολύ καλά, ἐκτιμώ καί
06601101. 16 1:600 κοπιάζουν 01316
16 001616 (άξια πάντα τῆς μεγαλύτερης ύποστήριξης) γιά νά6901111 χρόνο μελέτης καί δοκιμών. ’Ὀμως 6 χρόνια 11616 τὴν
ἐπαφὴ 116 τόν πρώτο αῦτό πυρὴνα, διαπιστώνω ὅτι πέρα ἀπό
16 δυσεπίλυτα, δίχως είδικό ἐκπαιδευτή, προόλήματα τεχνικῆς
καί τονικῆς άκρίόειας (τόσο δυσεπίτευκτηςέ) τῶν πνευστών αῦτιῑτν, ἔπιζοῦν ἄλλα, πολύ πιό εῦκολα ἀντιμετωπίσιμα πού θά
ἔπρεπε νά 16 ἀπασχολήσουν σο6096: A. χ. ἐκεῖνο τῆς τονικῆς
άκρίόειας καί, τουλάχιστον τῆς
ὁμο ιόμορφης ἔκφρασης καί
ἠχητικῆς ἰσορροπίας (κάποτε
κάθε φωνή ἔκανε μουσική 116 16
611:6 της τρόπο - 016 ῖδιο, ἐννοεῖται, πολυφωνικό κομμάτι) τών
ἐπαρκέστατων φωνῶν (00096110:

ἡ μουσικότατη Καίτη B61160,
67110: Καίτη Καρατζᾶ, 6091310νος; Στάθης Χατζηϊωαννίδης,
ὅαθύφωνοςε Γιώργος Μούρκας).
Ἐκεῖνο τῆς μουσικότερης ἐκφορᾶς τουλάχιστον μερικῶν ἁπλούστατων τεχνικὰ μελωδικῶν γραμμών λ.χ. ἀπό τίς 4 φαντασίες τοῦ
Ἀδάμ Γκουμπελτσχάιμερ
(1559-1625). Τουλάχιστον ἐκεῖνο
μιᾶς κάποιας ρυθμικῆς άκρίόειας
016 ἁπλούστερα τών δίσημων καί
τρίσημων μέτρων, ὅπως λ.χ. στήν
Παόάνα καί Γκαγιάρντα «Χίλια
Δουκάτα» τοῦ Τίλμαν Σουζάτο
(θαν. 1561) καί ἑνός ήρεμότερου,.
δίχως όιασύνες «161100» 016
περίφημο «Mignonne, allons voir
si la rose» τοῦ Κοστελαί (περ.
1531 - 1606). Προὸλήματα 1:16
ἁπλοῦ, άπλούστατου «σολφὲζ»
καί όχι «ἐπαγγελματικοῦ» ή
«ἐρασιτεχνικοῦ» παιξίματος καί
τῶν ὅποιων, άναπόφευκτων ἐν
6161 1979 611 όχι 116 16 δίσκο, 116
16 κάμποσα ἀξιόλογα ξὲνα συγκροτήματα αὐτῆς τῆς μουσικῆς
πού ἔχουν ἐμφανιστεῐ οτὴν Ἑλλάδα. T6 ἐπισημαίνουμε 606
ἀγάπη πρός 16 παιδιά 01316
(0101613011116 ὅτι ἡ ῦπερπροστασία
εἶναι άπό 16 χειρότερα κακά πού
θά μποροῦσαν νά τούς γίνουν)
ἀλλά καί γιατί στήν Ἑλλάδα οἱ
ἔννοιες «ἐρασιτεχνικός» καί
«ἐπαγγελματικός» εἶναι πολύ
σχεττκές --συχνότατα 6.11110710πληρώνεται γιά «ἐπαγγελματικό1111011 ἔξω 66 06 τολμοῦσε ν’
άπλώσει δίσκο ἐπαιτείαςῐ
Ἀκούσαμε τό συγκρότημα 06
ἔργα Ἀνωνύμων τοῦ 13011 αἰώνα,
Γ κυγιώμ ντέ Μασώ (1300 1377), Γκυγιώμ Ντυφαί (1400 1474), Γκουμπελτσχάιμερ, Σουζάτο, Οῦῑλλιαμ Μπέρντ (1543 1623), Ἑρρίκου 8ου (1491 —
1548) καί Ἄντονυ Χόλμπορν.
Καί ἐκτιμήσαμε ίδιαίτερα τήν
εὐαισθησία τῶν νέων αύτών παιδιῶν νά μοιράζουν πολυγραφημὲνες τίς μεταφράσεις τών κειμένων 61:6 16 φωνητικά ἔργα πού
ἑρμήνευαν. (Ἐθνικὴ Πινακοθήκη, 12.4.1979, ἐκδηλώσεις I“:
Προγράμματος Ε.Ρ.Τ.).
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Θεσσαλονίκη;
Είκαστικά καί ἄλλα πολλά
τοῦ Δημήτρη Βασιλείου

Τό κείμενο πού άκολουθέῐ ἔχει σκοπό
α) νά καταγράφει τήν εἰκαστική ὁραστηριότητα χωρίς κριτική ὁιάθεση ὡς πρός τίς άπό λίγο ὡς πολύ δουλειές ποιότητας
6) Νά ἐπισημάνει ὁρισμένες προόληματικές καταστάσεις
πού τόν τελευταῑο καιρό παρουσιάζονται ἰὸιαίτερα ὀξυμὲνες.
Ὁ ὑποφαινάμενος, ξεκαθαρίζει, πώς εἶναι κατ’ ἀρχήν ἀντίΘετος μέ τήν ύπόθεση τῶν «yr-1011501». Ὡστόσο, δέν ὅλέπει νά
ὑπάρχει αὐτή τή στιγμή ὁτιδήποτε ἄλλο, ὥστε κάτω άπό τίς
συνθῆκες πού ἐπικρατοῦν, νά τίς άντικαθιστά, ὄελτιώνοντας
συνάμα τήν κατάσταση. (Λύσεις τύπου γκαράζ κλπ. εἶχαν τίς
γνωστές καταλήξεις).
Δύο αἷθουσες δέν λειτούργησαν καθόλου. «Κοχλίας» καί
«Διογένης». Ἥ «ΑΡΣΑ» καί 1'1
«Ἐνημέρωση» ἔκλεισαν πρόσφατα. Ὁ «Κοχλίας» μέ μακρόχρονη ἱστορία σέ ἐκθέσεις ποιότητας, θά ξαναρχίσει τίς παρουσιάσεις μέ τό τέλειωμα τῶν ’ἐπισκευῶν τοῦ κτιρίου ὅπου στεγάζεται. Γιά τίς ύπόλοιπες περιπτῶσεις, χωρίς νά ύπάρχουν ἐξ·
ακριθωμένα στοιχεῖα, τό κλείσιμο
φαίνεται νά συσχετίζεται καί μέ
τὴ γενικὴ κατάσταση τῶν τελευταίων μηνῶν, πού ἐφτασε ,νά
ἐπηρεάσει καί τούς ἀγοραστές
«μεσαίου δυναμικοῡ». Ἱ-Ι 01111
ἱστορία πάντως θά ἀποτελέσει
ἀντικείμενο μελλοντικῆς μελέτης.

Τό πρόγραμμα τελικά πού παρουσίασαν οἱ αἷθουσες εἷναιῑ
«Μικρὴ πινακοθὴκη Διάγωνιος» Ὁμαδικές παρουσιάσεις 35
μόνιμων συνεργατῶν. 4 ὁμάδες μέ
νέους Θεσσαλονικεῖς ζωγράφους
πού έναλλάσσονται κυκλικά κάθε
15 μέρες (μόνιμο πρόγραμμα).
Ἀτομικές - Μ. Μανουσάκης, A. Κελεσόπουλος, - K. Παλιάνη
-. Ἡ «Διαγῶνιος» λειτούργησε
καί στὴν περίοδο τῶν σεισμῶν.
«Ἐνημέρωση» Χρύσα Ταντανάση, όμαδικὴ μέ Θεσσαλονικεῑς
ζωγράφους, Α καί B e0110011111
Νέων Μακεδόνων ζωγράφων.

«Ζ.Μ.» Φασιανός (ΖΧ) Vasa—
relly (A) A. Βουρλούμης. Λειτουργεῐ ἀπό τό ’68 μέ ἐπιλογὴ
στό ὑλικόπού παρουσιάζει.
«Κύκλος» Ὁμαδικὴ Σ. Σαόὃαῖδης, K. Γεωργίου, Ν. Δογούλης - Ὁμαδικὴ - Δ. Σκρέτας.
«Κέντρο Τέχνης καί Λόγου
Πανσέληνος» A. Προδρομίδης Σ. Ἀνδρσυλιδάκη - Ρουμάνοι
ζωγράφοι - Φ. Ζογλοπίτης -— B.
Κυπραῐος - Γ. Χουλιάρας (ΖΓ)
A. Τσιριγκούλης (Κ) Δ. Ταλαγά·νης -— Φωτογραφίες Ἀρχαιοτὴτων - Σ. Μπονάτσος - M. Σκουλούδη. Σχετικά κανούργια αἴθουσα μέ δουλειά ἐπιλεγμένη
προσεκτικά καί μέ είδικές παρουσιάσεις ἐξω άπό τό ἐμπορικό
κύκλωμα.
Ἡ «Λέσχη Γραμμάτων καί Τε48

χνῶν» Βόρειας Ἐλλάδας ὀργάνωσε δύο όμαδικές ζωγραφικῆς
μέ Θεσσαλονικεῖς ζωγράφους καί
μία ὁμαδικὴ «Οἱ Λογοτέχνες ζωγραφίζουν».

ἡ «ΤΕΧΝΗ» παρουσίασε τόν
Π. Πρέκα.
Στό φουαγιέ τοῦ Κρατικοῦ
Θεάτρου παρουσιάστηκε ἡ δουλειά τοῦ Παραλή σέ ἀναδρσμικὴ.
Τό «Γκαῖτε» καί τό «Λυσέ»
ἔδειξαν ἀρκετές δουλειές ζωγραφικῆς, φωτογραφίας καί γλυπτικης.

Τό πρόὸλημα
« Παλατιανῆς»
Υραφῑκης

τῆς
ζω-

Χρόνια τῶρα συνεχίζει τὴν εἰκαστικὴ του «δράση» τό Ξενοδοχεῑο «Ἠλέκτρα Παλλάς». Τό
«Μακεδονία Παλλάς» ἐπιδίδεται
ἐπίσης σέ ἀνάλογες «δραστηριότητες» ἀπό καιρό σέ καιρό.

Ἀτέλειωτα ἡλιοὸασιλέματα.
Ἑκατοντάδες χωριατόσπιτα
(ὁλόκληρα χωριά). Ἐμπαθεῐς
ναυμαχίες μέ ρομαντικά καί
εὐαίσθητα ίστιοφόρα καί αἱμο60001 ἐχθροί ἐναντίον ἡρωικῶν
κι ἀγαθῶν Ἑλλήνων, προσφέρουν τελεσίδικη λύση σέ ἐσωτερικές ἀγωνίες γιά θέματα έθνικῆς
φύσεως. Ρακένδυτοι ψαράδες,
φανερά εύχαριστημένοι ἀπ’ τὴ
ζωὴ τους. Τέλος, ἑκατοντάδες
λουλούδια, κῆπος ὁλάκερος, καί
ἄλλα κηπευτικά προϊόντα ἀποτελοῦν τό περιεχόμενα τῶν «ἔργων»
1.013 ἐκτίθενται. "Av ὅμως τό
περιεχόμενο προσφέρεται γιά
μαύρο χιοῦμορ, ἡ αἰσθητικὴ τους,
οὔτε αύτό μπορεῖ νά πετύχει. Δέν
γελάει κανείς μπροστά σέ πτῶματα.

Δύο παράμετροι καθορίζουν
τό πρόὸλημα τῆς «παλατιανῆς»
ζωγραφικῆς
O Αίσθητικῆς παιδείας. Ἀπό
τίς αῖθουσες τῶν Ξενοδοχείων
περνούν πλῆθος ἅνθρωποι - πού
δέν πηγαίνουν σέ καμμία άλλη
αἴθουσα - καί τό ὑλικό πού περιγράφηκε ἀποτελεῖ, πηγὴ πληρο-

φοριῶν γιά τὴν ἐνημέρωσὴ τους καθώς φαίνεται πρέπει νά διαθέ
οτά εἰκαστικά.
τουν ἀρκετό κουράγιο νά περιμέ
,νουν τὴ δημιουργία προϋποθέ
Ο Διάκίνηση καί διευθέτηση
χρὴματος. Οἱ τιμές τῶν «ἔργων»
σεων - γιά τὴν ἐλευση τοῦ χρόνοι
- ὥστε νά ζωγραφίσουν.
εἶναι συνὴθως; 15.000 (σπάνια),
100.000 (πολύ συχνά) 400.000
O ’A110 τούς 56 01 54 Θεσσα
(συχνά). Καταγράφηκε μάλιστα
λσνικεῖς, 1 Ἀθηναῖος. Δέν ἀμφι
καί ἡ περίφημη τιμὴ 1.200.000
σὸητῶ τίς καλές προθέσεις τῆι
δρχ. Μ’ αύτές τίς τιμές οἱ «πίνααἴθουσας γιά τὴν έκθεση «Μακε
mg» πού ἡ ἀξία τους ἀνταποκρίδόνων ζωγράφων», ἀλλά τελικάι
νεται στὴν ἐξίσωση, ἀξία ἴσον
Θεσσαλονίκη δέν εἶναι ὁλόκληρι
τιμή κορνίζας (συνήθως πανάἡ Μακεδονία. Τό ούσιαστικι
κριὸη) σύν ἀξία ὑλικῶν, σύν με·
ἐρώτημα εἶναι «τί γίνεται μέ τὴ“
ύπόλοιπη Μακεδονία;».
ροκάμματο γιά τὴν κατασκευὴ
πουλιοῦνται. Ἀρκετές φορές
Ο Οἱ 22 στούς 44 (50%) εἷχαη
πουλιοῦνται ὅλοι. Τήν ἴδια
τιμές πού κυμάνθηκαν ἀνάμεσ(
ἐποχή, δουλειές μέ ποιότητα. συ- στίς 10.000 καί 80.000 δρχ. (0
χνά, δέν ὃγάζουν οὒτε τά έξοδα
12 δέν πωλούσαν τούς πίνακες)
γιά τό νσίκι τῆς αἴθουσας.
"01101 αύτοί, θά πρέπει νά ξανα
Οἱ ἀγοραστές φαίνεται πῶς
σκεφτοῦν τό πρᾶγμα. “Ὀτι
1) «ἀγαποῦν» αύτὴ τὴν ζωὁποιαδὴποτε θέση κι’ ἀν έχοψ
γραφικὴ (καί πάλι τά περί αἰσθη- γιά τό ίδιο ἓργο τέχνης καί 111*
τικῆς παιδείας)
λειτουργικότητά του, οί τιμές ποι
2) Νομίζουν πῶς «τοποθε- πρότειναν ἀποτελοῦν τό λιγό
τοῦν» μέ τίς ἀγορές τους
τερο, ’έλλειψη ἐπαφῆς μέ τὴ·
πραγματικότητα. Ἂν πάλι συμ
3) Ἀγνοούν, ὅτι μέ τά μισά ἢ
ὃαίνει νά τό θλέπουν μόνο ῶς ἐμ
λιγότερα χρὴματα μποροῡν νά
κάνουν τοποθέτηοη σέ δουλειές πόρευμα, καλό εἶναι νά ἐκτιμὴ
σσυν τὴν ἀνταλλακτική ἀξία τῆ
μέ ποιότητα
4) Ἀγνοσύν, ὅτι μέ τό δέκατο
ὑπογραφῆς τους.
ἢ εἰκοστό τῶν χρημάτων τους
μποροῦν νά ἐχουν τούς ἴδιους πίΜπάνγκ,
Μπάνγκ,..
νακες (στὴν περίπτωοη πού θρέBANK
φουν παθολογικὴ ἀγάπη γι’ αύτούς) ἀπό κορνιζάδικα.
Ἀσφαλῶς, ἡ ἀνάλυση τοῦ
Ἀμερικάνικες Τράπεζες, 0111*
προὸλὴματος ὁδηγεῖ σέ πολύ γεαἴθουσα τῶν συναλλαγῶν, πα
νικά θέματα (Κρατικὴ πολιτικὴ
ρσυσιάζσυν συχνά ἐκθέσεις. Ἕν(
στὴ Τέχνη, αἰσθητικὴ ἀντίληψη
ἐπιπόλαιο
κοίταγμα
στήν
ὑπό
καί κοινωνικὴ δομὴ) κλπ. καί
θεση
θά
κατέληγε
νά
ἐπιδόσει
τί
ὡρισμένα ἐχουν θιγεῐ στό παρελτλους «ἐκπολιστῆ» τοῦ τόπου 0
θόν.
αύτούς τούς φορεῖς κι’ ἀκόμη ν(
Τῆς ὧρας ὅμως, εἶναι, τό, τί
τούς χαρακτηρίσει (εάρωγούς)
κάνουμε. (Οἱ ζωγράφοι ἐκθέσεις τῶν καλλι-τεχνῶν. Ὑποψιάζομα
στά διάφορα Παλλάς; προσπάπῶς κι’ αύτό μπορεῖ νά συμὸε
θεια, αύτοί πού ἐχουν τίς αἴθουστό μέλλον.
σες νά φέρουν καί νά πείσουν
Ἡ
ύπόθεση
ὡστόσο
δέν
εἰνα
αύτούς τούς ἀγοραστές; Οἱ ζω1000
ἀπλὴ,
γιατί
ἡ
ἐκθεση
ἔργω·
γράφοι ἐπιτέλους συνδικαλίζοντέχνης σ’ αύτούς τούς χώρους
ται; ἡ τί ἀλλο;).

Δύο ἐκθέσεις «Néon.
Μακεδόνες
Ζωγράφοι 79»
Ἡ «Ἐνημέρωση»’ ἐκανε μιά
προσπάθεια νά παρουσιάσει
δουλειά ἀπό νέους μακεδόνες
ζωγράφους. Συμμετεῑχαν 56
«νέοι ζωγράφοι» μέ 100 πίνακες.
Μέ προϋπόθεση ὅλα τά ἐλαφρύντικά πού σέ ἀνάλογη περίπτωση
χορηγοῦνται, δέν παρατηρήσαμε
τίποτα τό 101011500. Ἑξαίρεση
δύο νέοι ἅνθρωποι, 1'1 Νίκη Παπαδάτου καί ὁ Στράτος ἈγγελίὩστόσο, 01 ἐκθέσεις, ἐδωσαν
ἀφορμὴ γιά μιά μικρὴ στατιστικὴ.
O eH ἡλικία αὐτῶν πού συμμετεῖχαν κυμάνθηκε μεταξύ 16-70
ἐτῶν. Ἀπό τὴν ἀνάλυση τῶν ἡλικιῶν ὃγαίνει μέσος 000g 0 ἀριθμός 42. Κολακευτικό γιά τὴν
ὥριμη ἡλικία ἀλλά καθόλου παρὴγορο σῆμα γιά τούς νέους πού

διαθέτει μιά ἐντονη ίδεολσγικΊ
φόρτιση. Ἐξηγὴσεις δέν χρειά
ζονται. Στὴ συνείδηση ὅλων, ἐχε
πιά πμὸολοποιηθεῖ ἡ ἐννοι(
μιᾶς ἀμερικάνικης τράπεζας κα
δικαιολογίες ἐξομολογητικές 101'
τύπου «νά ὅγάλουμε κάν(
φράγκο» εἶναι άνεπαρκεῐς.
Γ ιά τούς προσδευτικούς καλλι
τέχνες, θέλω νά ύπενθυμίσω τίη
γνωστές ἱστορίες MADE ΙΙ*
USA: Παροχὴ ὅοήθειας κα
προστασίας τῶν καλλιτεχνῶν, μι
ἀγορές πινάκων γιά ἰδιωτικ(
μουσεῖα κλπ. (πρωταγωνιστέι
Ροκφέλερ, Gunkenheim 11.0.) πο]
λειτούργησαν θαυμάσια, εύνουχίζοντας καλλιτεχνικά δεκάδες
ζωγράφους, γλύπτες, μέσα ἀπ(
διαδικασίες ἀλλοτρίωσης
Ἀσφαλῶς, ἀκόμα καί μέ ἁπλουστεύσεις, τά 2 μοντέλα (ἀμερικάνικο-ἐλληνικό) δέν ταυτίζονται
ἀλλά «σί τρυφεροί έναγκαλισμοίι
τῶν τραπεζῶν ἀναδίνουν μυρουδιές πού μᾶς φέρνουν συνειρμικέ
01:0 νοῦ, «ἱστορίες ἀπό τὴ Δύση».

Ἱ-Ι Εἰρήνη Ψαρέλλη
παρουσιάζει
τίς καινούργιες
ἐκδόσεις.παιδικῶν ὅιὸλίων
γιά τούς
Ἕλληνες ζωγράφους

3ι
ΑΛΚΗΣ KYPIAKIAOY -— ΝΕΣΤΟΡΟΣ.·
Λαογραφικά Μελετήματα, Β’ἐ’κδοση Ἐκδ· «Νέα Σύνορα» -

’ Ἀθήνα 1979.

Ἡ έκλαῖκευση τῆς ζωγραφικῆς
συνιστᾶ πάντα, λίγο - πολύ τόλμημα·
Τό Ιέργο τῆς ζωγραφικῆς εἶναι
έπινοημένο ἀκριὸῶς σάν μέσο
έπικοινωνίας, ἀρα έκλαϊκευμένο
ἀπό τό δημιουργότου. A1316 καί
μόνο μπορεῖ νά μεταδόσει έκεῖνο
31013 θέλησε ῆ πέτυχε νά ἐξωτερικεύσει ὁ ζωγράφος.

Ἀπό τή συνάντησή μου μέ τό
Γ. Πετρῆ καί τήν Μ. Κυνηγοῦ,
διάλεξα 06:6; :1; φράσεις γιά νά
μπορέσω πιό εῦκολα νά δώσω τή
σημασία τῶν 5 νέων έκδόσεων
γιά παιδιά (ἀπό τόν έκδοτικό
οἶκο «ΕΞΑΝΤΑΣ»), πρίν μπῶ
’στήν καθ’ ἑαυτό παρουσίασή
τους.
Τό θέμα μας δέν εἶναι ν’ ἀναλύσουμε θεωρητικά τῆ δυνατότητα 31013 προσφέρει ἡ ζωγραφική
ῆ νά δοῦμε πόσο ἀποτελεσματική
εἶναι ἡ λειτουργία της. Θέμα μας
εἶναι νά δοῦμε πῶς ἡ ζωγραφικῆ
μπορεῖ νά έρθει κοντά στά παιδιά
καί νά τά μυήσει σέ μιάν άλλη
γλῶσσα έπικοινωνίας.
«(H ἰδέα δόθηκε ἀπό τή σειρά
πού παρουσίαζε τούς ξένουςι ζωγράφους» λέει ἡ Μαρία Κυνηγοῦ
«σκοπός της ἦτανινά δώσουμε
0:6 παιδιά, τόν κόσμο τῆς πληροφοριοδότησης 31013 κρατοῦν
μέσα τους οἱ εἰκόνες, ἔτσι 31013 νά
προόάλλονται 016 νεαρό θεατή άναγνώστη, σάν μύθος. Ἓτσι,
πάνω στίς πληροφορίες 31013 δίνει
ὁ κάθε ζωγραφικός πίνακας,
φτιάχτηκε ἕνα παραμύθι, μιά

ἱστορία πού 60’ τή μιά ἐξηγεῑ τό,
ἕργο, τό ζωγράφο, τό κλίμα
παραγωγῆς τοῦ ἔργου, κι’ ἀπ’ τήν
άλλη ἐκπαιδεύει τό μάτι νά ὃλέ3151»!
T6 κείμενο, λέει ὁ Γ. Πετρῆς «εἶναι ἕνας μύθος 31013 δίνεται μέ τήν
ἐλπίδα πώς μπορεῑ ν’ ἀποτελέσει
ἕνα «δόλωμα», μιά ἐνθάρυνση
γιά τό παιδί, ὥστε νά προσεγγίσει
τίς εἰκόνες ἀνεξάρτητα ἀπό τήν
είδικότητα τῶν σχέσεων πού
κρατά μαζί τους. Τό πλεονέκτημα
016 ἐγχείρημα εἶναι πώς ό ἁναγνώστης εἶναι παιδί πού μαθαίνει
εὐκολώτερα ὄλέποντας πώς τό
ἴδιο μπορεί νά ἐκφράζεται εἰκονιστικά, προτοῦ κατακτήσει τίς
δυνατότητες τῆς γλώσσας, πώς τό
παιδί δρᾶ μέ τὴ ζωγραφικὴ. Τό
κείμενο εἶναι 6016, ἐκλαϊκευμένο, ἀλλά αὐτό δέν, σημαίνει
ἁπλούστευση- γιά τό συγγραφέα
σημαίνει κάτι πολύπλοκο, γιατί

λο «Μαλαματένιος ἀργαλειός 311’ ἐλεφαντένιο χτένι».

δέν μπορεῖ νά χρησιμοποιήσει
τήν κοινή ὁρολογία».
«Μέ τό μύθο, λέει ἡ Μ. Κυνηγοῡ,
«προσπαθήσαμε νά στοχεύσουμε
016 αὔριο τῆς σκέψης τοῦ παιδιοῦ κι’ ὅχι στό χθές τοῦ πίνακα».
Θά μποροῦσε κανείς νά σκεφτεῖ- πώς πρόκειται γιά εἰκονογραφημένα κείμενα, πώς οἱ εἰκόνες δέν παίζουν-παρά διακοσμη·
τικό ρόλο. Ἀντίθετα ὅμως· 6 16γος εἶναι τό δόλωμα καί τά δυό
μαζί, (λόγος καί εἰκόνα) εἶναι
δεμένα ἔτσι ἀποτελέσματικά σέ
μιά οὐσιαστική ,γνωριμία :06
παιδιοῦ μέ κάτι 31013 δέν μπορεῑ
νά πλησιάσει πραγματικά ἁπλᾶ
καί μόνο ἀπό τίς ἐπισκέψεις τῶν
ἐκθέσεων ἦ τῶν μουσείων.
Οἱ ζωγράφοι 31013 παρουσιάζονται σ’ αὐτές τίς 5 ἐκδόσεις τοῦ
«ΕΞΑΝΤΑ» εἶναι· Θεόφιλος,
Γουναρόπουλος, Μπουζιάνης,
Γύζης καί Ἰακωόίδης
Γιά τό Θεόφιλο καί τό Γουναρόπουλο, τό κείμενο ἔφτιαξε ἡ
Μαριά Κυνηγοῦ, γιά τό Μπουζιάνη ὁ Νάσος Θεοφίλου - 31013
ὀνομάζει ἄλλωστε τό ὄιὸλιό «'H
5η ἐποχή», γιά τό Γύζη καί τόν
Ἰακωὸίδη ἡ Δία Χατζοπούλου Καραόία (ὀνομάζει τό κείμενο
γιά :6 Γ ύζη «Ὁ καλογιός>>).
Τήν ἐπιμέλεια στήν ἐπιλογή
τῶν ζωγραφικῶν πινάκων γιά τίς
ἐκδόσεις ἔκανε ὁ Γ. Πετρῆς καί
τήν καλλιτεχνική ἐπιμέλεια τῆς
ἕκδοσης ἡ Τατιάνα Βολανάκη.
Ἡ Ἐθνική πινακοθήκη 6033οηοε στήν εὕρεση τοῦ ὑλικοῦ κι’
άκόμα, εἰδικά γιά τό Θεόφιλο, ἡ
κ. Πόπη Ζώρα, διευθύντρια τοῦ
Μουσείου Λαϊκῆς Τέχνης.
Σέ λίγο καιρό, :6 5 616110 θά
παραδοθοῦν 016 ἀναγνωστικό
κοινό. Ἡ τιμή τους εἶναι προσιτή

,γιά τόν καθένα - 200 δρχ. -. Μέ

τό ὑλικό τους, θά προσπαθήσουν
νά φέρουν τό παιδί κοντά 016 μεγαλεῐο τῆς ζωγραφικῆς. Θεωρητικά τό πετυχαίνουν. Πρακτικά,
εἶναι πιθανό, ν’ άντιμετωπίσουν
τό πρόὸλημα πού ὅλες οἱ καλές
ἐκδόσεις άντιμετωπίζουν. Θά
’ναι κρίμα. Ἀκόμα κι’ ἄν τό
ἀντιμετωπίσουμε σάν πειραματισμό, ἀξίζει τόν κόπο νά ἐνισχυθεῐ
ἀπό τή γνωριμία μας.

Συλλογές Λαογραφικοῦ ὑλικοῦ
καί μελέτες γιά εἰδικά θέματα
ὑπάρχουν πολλές στῆν Ἑλληνική
6ι6λιογραφία. Ἐκεῖνο 31013 δέν
ὑπάρχει εἶναι ’μιά συνολική θεῶρηση τοῦ ἀντικειμένου τῆς Λαογραφίας μας καί τοῦ Λαῖκοῡ Πολιτισμοῡ. Στὸ διόλίο 01316 ἐπιχειρεῖται ἀκριὸῶς ἡ κάλυψη 06:06
:06 κενοῦ. Παρουσιάζεται μιά
«συνολική θεῶρηοη» :06 ἀντικειμένου τῆς Λαογραφίας μας
καί τοῦ Λαῖκοῦ Πολιτισμοῡ.
Ἡ ἀποψη γιά τό «Λαῖκό Πολιτισμό» ὅπως έκφράζεται στά
Λαογραφικά μελετήματα εἶναι
611 Πολιτισμός σημαίνει πρῶτα
60‘ ὅλα ἕνας «τόπος». Στόν τόπο
01316 6v031113005101 ἕνας «τρόπος
ζωῆς» 31013 προσδιορίζεται ἀπό
πολλούς παράγοντες.

Οἱ μελέτες :06 τόμου ταξινομήθηκαν σέ πέντε κατηγορίες;
Ὁ τόπος. Ἡ θεῶρηση τῆς Ἐλληνικῆς Λαογραφίας. Λαογραφικὰ Θέματα. Βιόλιοκρισίες καί
Ἑλληνικός Λαός.
ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΝΑΓῙΩΊὉ Y:
Τεκμηρίωση 7 - Δημοσιεύματα
τῆς «Αὐγῆς» (1953-1967). Τεῦχος τρίτο. Ἑλληνική Λογοτεχνία
- Ἀθήνα I978.
Μέ :6 νέο λιθόγραφό του ὁ
Γ.Α.Π. προχωρεῖ στῆν ἀναλυτική
όιὸλιογραφική καταγραφή 31013
68691360 ὁλοκληρῶνει σιγά-σιγά.
Ἱ-Ι ἀχαρη 013113 δουλειά 31013 δίνει
όχι μόνον τόν καθρέπτη τοῦ :6που (ËÔtÏJ τῆς ((Αὖγῆς») ἀλλὰ ’καί
ἀποτελεῖ χρήσιμο ὁδηγό εἶναι μιά
προϋπόθεση καί ἕνα έργαλεῖο γιά
συνθετότερες έργασίες.

ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΑΠΑΝΙΔΑ.·
Κύριε Δάσκαλε - Ποιήματα -—
fäâ’gw: A6610; Σαρρῆ. — Ἀθήνα

Ποιητική μεταγραφή τῆς ἐπαγγελματικῆς πείρας καί ζωῆς ένός
δασκάλου. Δεῖγμα γραφῆς;
Παδί εἶν’ 06:6 / 31013 :6 μαθαίνουμε / ν’ ἀσπάζεται; / N‘ ἀσπάζεται τίς εἰκόνες, / ν’ ἀσπάζεται
τίς εἰκόνες, f ν’ ἀσπάζεται :6 χέρια, / ν’ ἀσπάζεται τίς ἰδέες...

γραφεῖς καί τά ταξινόμησε σέ
ένότητες. Στό τρίτο μέρος κατάταξε νεοελληνικές παροιμίες σημειῶνοντας τό ἀντίστοιχο ἀρχαιοελληνικό γνωμικό.

ΘΑΝ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ.·
T6 300 Σύνταγμα τοῦ ΕΛΑΣ.
’Έκδ «ΚΕΔΡΟΣ» Ἀθήνα 1979
T6 61631130 :06 ΘΜ. όγαίνει σέ
δεύτερη έκδοση καί, χωρίς ἀμφιόολία, εἶναι ἀπό :6 καλλίτερα
«ἀπομνημονεύματα» ἀγωνιστῶν.
Μέ συγκινητικό ένθουσιασμό 6
δάσκαλος-συγγραφέας ἀνασυσταίνει τά διαδραματισθέντα
στήν Ἀν. Μακεδονία· ἡ ἀφῆγησή του δίνει όχι μόνο :6 0190—
τιωτικά γεγονότα ἀλλά καί τό
«κλῖμα» τῆς ἐποχῆς καί τά 01σθήματα καί 113 συμπεριφορά τῶν
ἁπλῶν ἀγωνιστῶν μέ ἀμεσο καί
πειστικό τόνο.

ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ FIA TON ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ (PDUP) —- ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΘΡΙΑ (AVAGUARDIA OPERAIA):

«Γιά τό κράτος, :6 σχολεῑο, τό
γυναικεῑο κίνημα, τό κόμμα».
Μετάφ. - Ἐπιμέλεια; Dario Fornari. Ἐκδ. «Στοχαστής», Ἀθήνα
Μέ μιά κατατοπιστική εἰσαγωγὴ γιά τή θεωρητική καί τήν
πολιτική πρακτική τῆς ἐπαναστατικῆς ἀριστερᾶς καί μιά σκιαγράφηση τῶν συνθηκῶν έμφάνισής της στῆν πολιτική σκηνή καί
:06; κοινωνικούς ἀγῶνες τῆς
Ἰταλίας κυκλοφόρησε πρόσφατα
ἡ παραπάνω ἐργασία· συγκεντρῶνει μιά σειρά 606 κείμενα
ἀντιπροσωπευτικά τῆς 319063111ματικῆς 31013 ἔχουν έπεξεργαστεῖ
γιά :06; διάφορους τομεῖς τῆς
πρακτικῆς τους, οἱ φορεῖς τῆς
ἰταλικῆς «61:90; ἀριστερᾶς» 31013
συνέταξαν καί 161 κείμενα. ’Ὁλα
:6 κείμενα - ξεχωρίζοντας :6
κείμενα γιά τό κράτος καί τό
κόμμα - χωρίς νά ὑποόιόάζονται
06:6 006 ἀφοροῦν κάποιες ριζοσπαστικές ἀπόψεις γιά τό γυναικεῖο κίνημα - ἀποτελοῦν συμ6ολή στήν προσπάθεια «35315961σματος τοῦ κενοῦ» 31013 ὑπάρχει
σήμερα στήν πολιτική στρατηγική
τῆς ἀριστερᾶς, όχι μόνο στήν
Ἰταλία.

ΕΜΜ. ΚΟΘΡΗ.·

ΧΑΡ. ΜΠΑΡΑΚΛΗ.·
Γνωμικά τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων.
Ἀθήνα 1979

Ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος ὡς δη·
μιουργός :06 νεοελληνικοῦ κράτους. Ἀθήνα 1978.

Μέ πολλῆ φροντίδα καί φιλολογική εὖσυνειδησία 6 συλλέκτης
έπιμελήθηκε τήν έκδοση γνωμικῶν ἀπό ἀρχαίους έλληνες συγ-

Ἀνάτυπο κειμένου που πρωτοδημοσιεὺτηκε ’στήν «Εὐθύνη»
έκδομένο μέ τή φροντίδα τῆς
«Λέσχης τῶν Φιλελευθέρων».
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MARTIN GOLDSTEIN — WILL
MC BRIDE
Ἐπίτομο εἰκονογραφημένο σεξουαλικό λεξικό. Μετ.· Ἀγγέλα
Σουνιώτη. Ἐπιμέλεια.· K. Χατζῆ
καί Λ. (15131131316101).- ’Exôâouç:
Ἀντ. Λιὸάνης - ((Νὲα Σύνορα».
Τό ὅιὸλίο εἶναι συνεργασία 1013
καθηγητῆ τῆς Ψυχολογίας καί
Κοινωνιολογίας Μ. Goldstein καί
1013 φωτογράφου Will Mc Bride.
Ἤ προσαρμογή του 016 «καθ’
ἡμᾶς» ἔ-γινε ἀπό τό γιατρό K.
Χατζή καί τόν νομικό Λ. Φιλιππάτο. Τό όιὸλίο σκοπό ἔχει νά
πληροφορήσει γιά τίς σεξουαλικές σχέσεις καί γενικά ὃ,τι ἀφορά
τή σεξουαλική ζωή.

ΖΙΖΕΛ ΜΠΙΕΝ.·
Μαριά Παλιοκόριτσσ - Ἐκά
«Στοχασμός» - Ἀθήνα I979.
Εἶναι ἕνα τρυφερό όιὸλίο, πού
ἱστορεῖ τίς δυσκολίες μιάς μικρής
κοπέλας στίς σχέσεις της μέ τή
μητέρα τῃς, πού ἀντί νά κατανοεῖ
τήν κόρη της, τήν καταπιέζει
ἀφάνταστα, έκτονώνοντας 5101.
16 61116 της ἀπωθημένα, σάν
6310139 10139 70710139 πού παραγνωρίζουν τήν προσωπικότητα
τών παιδιῶν τους.

ΚΩΣΊΆ ΔΙΓΚΑΒΕ.·

Τό Σύνταγμά τῆς Ἑλλάὸος
Ἓκόοση; «Μπαρμπουνάκη» Θεσίνὶκη 1978.
Ὁ συγγραφέας ἔχει μέχρι σήμερα δώσει μερικές πολύ χρήσιμες καταγραφές-ντοκουμέντα γιά
τό πολιτικό μας παρόν. Μέ τό νέο
του όιόλίο έπιδίωξε νά δώσει σέ
κάθε ένδιαφερόμενο ἐπιστήμονα
πολίτη, 576 εύχρηοτο-πλήρες
όοήθημα ἀναφερόμενο στό περιεχόμενο 1013 ἰσχύοντος Συντάγματος (1975).
Γ 16 σωστότερη-πληρέστερη ένημέρωση περιλήφθηκαν στό 61όλίο έκτός ἀπό τό κείμενο 1013
Συντάγματος καί μιά σειρά ἀπό
Συντακτικές Πράξεις, τό ψήφισμα I" (74-75), ἡ Είσηγητική
Ἐκθεση 1013 131101397013 6111610013νης πάνω 01:6 Σχέδιο Συντάγματος, ἡ Είσηγητική Ἔκθεση τῆς
έπί 1013 Συντάγματος K01706013λευτικῆς Ἐπιτροπῆς, τό ψήφισμα
IB’ (’75) «Περί ψηφίσεως καί θέσεως εἰς ἰσχύν 1013 75013 Συντάγματος τῆς χώρας» κ.ά. ὑλικό.

εύρωπαϊκοῦ στοχασμοῦ, ἀπό τήν
ίστορική κληρονομία τοῦ Ἀρχαίου κόσμου ὥς τίς ὕστερες στιγμές 1013 Βυζαντίου, τῆς 69661-

,κής ἀκμῆς καί τού δυτικού μεσαίωνα.
ANDRE MIRAMBEL:
Ἡ Νὲα Ἑλληνική γλώσοα περιγραφή καί ἀνάλυση. M51..Σταμ. K. Καρατζᾶ. Ἔκὸοση
« Ἱδρύματος M. Τριανταφυλλίὸη»
τοῦ Ἰνστ. Νεοελλ. Σπουὸῶν τοῦ
Α.Π.Θ. - Θεσίκη 1978.

T6 5970 61316 1013 Γάλλου
νεοελληνιστή πού τυπώθηκε γαλλικά 16 1959, δίνεται τώρα σέ
μετάφραση 1013 καθηγητῆ Σταμ.
K. Καρατζά καί προσφέρει 0167
ἀναγνώστη μιά περιγραφή καί
εύρύτατη ἀνάλυση ὅλων τῶν φαινομένων τῆς νεοελληνικής γλώσσας ἀπό μιά νέα σκοπιά. Στά
πέντε μεγάλα μέρη (Οἱ φθόγγοι,
Οἱ λέξεις, Οἱ ὁμάδες λέξεων, Ἱ-Ι
φράση, T6 λεξιλόγιο) 6 0137796φέας μελετά ὅλα 16 φαινόμενα
τῆς νεοελληνικῆς σέ συσχετισμό
μεταξύ τους ἀλλά καί σέ σύγκρισῇη μέ 16 φαινόμενα ἀλλων
γλωσσῶν (ἰδίως τῆς γαλλικῆς),
γιά νά φανοῡν έτσι χαρακτηριστικότερα οἱ ποικίλες ἰδιαιτερότητες 1013 νεοελληνικού λόγου.
Μέ τόν τρόπο αύτόν δίνεται,
ὅπως τό σημειώνει 6 συγγραφέας,
ἡ «ψυχολογία» ἀν όχι ἡ «κοινω-

θεμελιακών προὸλημάτων τῆς
πολιτιστικής δράσης 0167 16110
[169. Ἐντοπίζονται τά θεσμικά,
όργανωτικά καί πολιτικά έμπόδια τῆς πολιτιστικής μας πολιτικῆς καί παρουσιάζεται τό περιφερειακό πολιτιστικό πρόόλημα
1013 έλληνικού χώρου. M516 τή
συνοπτική αύτή ἀναγνώριοη τῆς
σημερινής κατάστασης καί μέ
661m 16 δεδομένα τῆς ἀνάλυσης
1013 πρώτου μέρους διατυπώνον- ”
ται ὁρισμένες σκέψεις γιά μιά νέα
καί πιό γόνιμη γιά τόν τόπο μας
πολιτιστική πολιτική.
ΧΠ. ΦΡΑΓΚΟΥ.·

Ἑλληνικά καί Εὐρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Ἑκὸόσεις «HARAΖΗΣΗ». Ἀθήνα Ἰ 979.
Στό όιὸλίο ἀναλύονται; ἡ παρέμόαση 1013 κυὸερνητικοῦ καί
ύπηρεσιακού ἐλέγχου στήν ἑπικοινωνία τών έλληνικών μέ 16
ξένα πανεπιστήμια, οἱ έξαρτήσεις
τῆς ἀνωτάτης παιδείας μας ἀπό
16 ξένα κράτη, ἡ ἀδυναμία ἀναπαραγωγῆς ἀνώτερου καί ἀνώτατου 6166111111013 προσωπικοῦ 016
πανεπιστήμιά μας, 6 111365971|11—
1169 έλεγχος στίς μορφές έρευνών,
ἡ ἀδυναμία γνήσιας συμμετσχῆς
τών φοιτητῶν καί 1013 ΕΔΗ. T6
προόλήματα 61316 διερευνώνται
όχι σάν έπικαιρικά προόλήματα
ἀλλά σάν θέματα μέ κοινωνικές
καί έπιστημονικές διαστάσεις.

· νιολογία» τῆς γλώσσας, ὅπως
αύτή μιλιέται οτή σύγχρονη 5310χή.Γιά πρώτη φορά ἀναφέρονται
π.χ. στατιστικά στοιχεῖα γιά τή
συχνότητα τών φωνημάτων τῆς
νεοελληνικής, τῶν φωνηεντικών ἤ
συμφωνικών συμπλεγμάτων, γιὰ
τή θέση τους μέσα οτή λέξη κτλ.
Ἡ μορφή τῶν λέξεων εἷναι 576
631310 θέμα πού ἀπασχολεῖ τό
συγγραφέα. Ἡ διάταξη τών λέξεων στό λόγο καί ἡ κατάστρωση
τῶν προτάσεων δέν εἶναι πάντοτε
τόσο «έλεύθερη» ὃσο νομίζεται,
ύπάρχουν εἰδικοί νόμοι ἤ 11676759 πού διέπουν τήν κάθε περίπτωση. Τέλος, ἡ μορφή καί τό
πλῆθος τοῦ, λεξιλογίου, παλιές
καί νέες λέξεις, έκφραοτικές δυνατότητες ἦ ἀδυναμίες, ὅλα ἐξ·
ετάζονται λεπτομερειακά. Τό 61.631110 δίνει τό πανόραμα τῆς λειτουργίας τῆς νεσελληνικής γλώσσας στή σύγκρονη φάση της-

E.N. MOEXOY:
5 Ἀποτιμήσεις - Δοκίμια καί Μελετήματα - Ἐκὸ. «Ἴκαρος» I978.
Μέ σαφήνεια, ἀπλό καί γερό
ύφος 6 11. Μόσχος έχει δώσει 0167
16[10 τῶν δοκιμίων του - ξαναπλασμένα παληά δημοσιεύματα
σέ ἐφημερίδες καί περιοδικά μιά 05196 ἀπό όαθιές προσεγγίσεις 1013 λογοτεχνικοῦ έργου δικών μας καί ξένων συγγραφέων.
Τό ἓνδιαφέρον τού 597013 εἶναι
πώς πέρα ἀπό τό διεισδυτικό
ὅλέμμα 1013 δοκιμιογράφου 6
συγγραφέας διαθέτει καί ούσιαστική φιλολογική κατάρτιση 5101
πού σί προσεγγίσεις του νά συμόάλλουν στήν κατανόηση τών λογοτεχνικών κειμένων.
ΖΕΑΝ Η YPPOLITE:

Χέγκελ καί Μάρξ -’Μετ..· Γερ.
Λι·κιαρὸόπουλου.

Γ.Κ. ΒΛΑΧΟΥ.·
Εἰσαγωγῇ στίς πολιτικές θεωρίες
τῶν Νεοτὲρων Χρόνων. Τόμος Α ’.
Ἑκὸόσεις «ΠΑΠΑΖΗΣΗ».
Ἀθήνα 1979.

ΕΛΕΝΗΣ ΦΕΣΣΑ - ΕΜΜΑNOYHA:

Ἑκὸ, «Ἔρασμος».

Πολιτιοτική ἀνάπτυξη.· Νέα πολιτική εὐθύνη 0167 ’ἑλληνικό
χῶρο, Ἐἰ-ιδ. «ΟΛΚΟΣ», Ἀθήνα

T6 6163110 ἀποτελεῖ μιά οὖσιαστικά νέα παρουσίαση τοῦ θέματος καί περιλαθαίνει ἀφθονες
παραπομπές στή διεθνή 6163110γραφία. Σέ ουνοπτικό ὕφος ἀλλά
μέ εὐρύτητα έρευνώνται οί ἀμεσες ή έμμεσες πηγές 1013 750159013

“Ἡ μελέτη διαρθρώνεται σέ δύο
μέρη. Στό πρώτο μέρος ἐπιχειρεῖται ἡ ἀποσαφήνιση 1013 περιεχομένου, 1013 πλαισίου καί τών
σκοπῶν τῆς πολιτικῆς ἀνάπτυξης.
Στό 65131590 μέρος ἐπιχειρεῖται
- μιά πρώτη προσέγγιση ὁρισμένων

Περιλαμόάνονται τρεῖς αύτοτελεῐς μελέτες ἀπό τό 5139131590
5970 1013 J. H. πάνω στόν Μάρξ
καί τόν Χέγκελ. 01 [15315159 πού
περιλαμόάνονται έδώ εἴναιῑ
α) Γιά τή δομή 1013 «K51p63161.013»
καί γιά μερικές φιλοσοφικές
προϋποθέσεις 1013 597013 1013
Μάρξ. 6) Ἡ ἔννοια τῆς ύπαρξης
στή Φαινομενολογία 1013 X5711531
καί γ) Δοκίμιο πάνω στή λογική
1013 Χέγκελ.
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ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ.·
«Ἐλεύθερον Βῆμα» - 211711001513ματα 1922-1944 — Βιὸλιογραφική
καταγραφή. Ἑκδ. «Ἑρμῆς» Ἀθήνα 1978.

Ἡ όιόλιογραφική καταγραφή
τῶν δημοσιευμάτων τῆς ἐφημερίδας «Ἐλεύθερον Βήμα» 716 6310
16 χρονικό φάσμα κυκλοφορίας
της (6.2.1922-27.9.1944) συγκεντρώνει 13.836 «δημοσιεύματα» λήμματα, πού ἀφοροῦν τόσο τήν
πολιτικοκοινωνική 600 καί τήν
πολιτιστική ὕλη 1013 έντύπου.
«Δημοσίευμα», σύμφωνα μέ τήν
ἀντίληψη 1013 συντάκτη τῆς 61όλιογραφίας, Γιώργου A. Παναγιώτου εἶναι κάθε κείμενο πού
περιέχει,- έκτός ἀπό -τήν είδησεογραφική του φόρτιση, ἀποψη ἤ
ἀπόψεις, ἤ σχολιάζει γεγονότα,
πρόσωπα, ἤ καταστάσεις.
Ἡ κατάταξη έγινε ούμφωνα μέ
τό ἀναλυτικό δεκαγραφικό σύστημα προσαρμοσμένο στήν έλληνική πραγματικότητα καί τίς
χρηστικές 67671159 τῆς έκδοσης
πού φιλοδοξεῑ, παράλληλα ἀπό
ένα ουστηματοποιημένο «κόρπους» τῆς ὕλης 1013 «Ἐλευθέρου
Βήματος», νά εἶναι καί ένας καθρέφτης τῶν συνθηκῶν 1013 μεσοπσλέμου καί πολύτιμο ὃοήθημα μέ τίς ποικίλες πληροφορίες του
- 0167 ίστορικό καί φιλολογικό
έρευνητή-μελετητή.
ΕΚ. BAAXOY:
Κοινωνιολογία τῶν δικαιωμάτων
τοῦ ἀνθρώπου. B’ ἔκδοση. Ἐκὁόσεις «ΠΑΠΑΖΗΣΗ», Ἀθήνα
Ὁ συγγραφέας διερευνά 10
περιεχόμενο καί τή σημασία τῶν
δικαιωμάτων 1013 ἀνθρώπου 016
πλαίσια τών συγχρόνων θεσμικῶν
καί ίδεολογικών έξελίξεων οτίς
ἀνεπτυγμένες όιομηχανικές κοινωνίες. Ὁ συγγραφέας 11906631λει, μέ ξεχωριστή ’έμφαση καί
ἀκρίθεια, τούς κινδύνους πού
έπαπειλοῦν τά δικαιώματα 1013
ἀνθρώπου τόσο ἀπό τίς προόδους τῆς πληροφοριοδοτικής τεχνολογίας δσο καί ἀπό τή ροπή
πρός τή σχετικοποίηση καί ἀποδυνάμωση τού θεμελιώδους δικαιώματος ὑπό τό κράτος τοῦ
«δικαίου τῆς ἀνάγκης», 1013 «δημοσίου συμφέροντος » καί ἀλλων
παρόμοιων συνθημάτων πού
ἀφθονοῡν στό Σύνταγμά μας καί
πού προσπαθούν 76 συγκαλύψουν τήν αύθαιρεσία 1013 0137—
χρόνου συγκεντρωτικού-διοικητικού κράτους.

ΣΠ. ΗΛ. ΔΙΑΜΕΣΗ.·
Ἀγγλοελληνικό λεξικό φυσικῆς.
Ἐπιμὲλεια Κλεοπ. Ζαρμπῆ Χαρ. Blaüa — Ἀθήνα 1979.
Χρήσιμο γιατί εἶναι σωστά
έπεξεργασμένο καί φροντισμένο
ὥστε νά ἀποτελεῖ ούσιαστικό έργαλεῖο γιά τή μελέτη.

ΤΟ <<ΑΝΤΙ>>ῌ
MAPS ἤ ΚΛΑΟΥΖΕΒΙΤΣ;
Ο Ἐπιγραφόμενο μέ τόν τίτλο
«περί ἀὸεσμεύτου - τό ANTI καί
ὁ χῶρος του» ὁ φοιτητὴς Κ. Παπαὸόπουλος μᾶς ἔστειλε τό ἀκόλουθο γράμμα.Τό ANTI δέν εἶναι ὃέὸαια
ἀδέσμευτο περιοδικό. Μπσρεῑ νά
μήν ἐλέγχεται ἀπό κάποιον πολιτικό φορέα ἀλλά έκφράζει κάποιο χώρο. Ὁ χῶρος αὐτός καθορίζεται ἀπό τά παρακάτωῑ
Ο Κοινωνική σύνθεση; στοιχεῖα ἀποκαλούμενα «διανοούμενοι», φοιτητές, ἐπιστήμονες, καί
γενικά άτομα κάποιας μόρφωσης.

O Πολιτική τοποθέτησηε Γενικά ἀριστερή (Θεωρητικά).
Πρακτικά; ἀρνητική.
Ἐξηγοῦμαιῑ Μετά τή μεταπολίτευση οἱ ἀριστεροί ξεχώρισαν.
Οἱ πιό πολλοί στράφηκαν στό
ΚΚΙΞ. ’Ἄλλοι 016 έσωτερικό. Μερικοί ο-τίς ἀριστερίστικες ὁμάδες
καί μερικοί στό ΠΑΣΟΚ.
Ὓπῆρξε καί μιά μερίδα ἀναποφάσιστη. Τά ἀστικά κόμματα δέν
τήν έκφράζανε. Τό ΠΑΣΟΚ μέ

τίς μεγαλόστομες μικροαστικές
διακηρύξεις τό ἴδιο. Λόγω (ἀστικών - φιλελεύθερων 11.6.) καταὅολών δέν μποροῦσε νά ἀκολουθήσει τό ΚΚΕ μέ πρόσχημα τά
«λάθη» του.
le. λιγο μετά τή μεταπολίτευση τό ANTI έγινε μαχητικός
ὑποστηρικτής τῆς «ἀνανέωσης»
τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κινήματος
μέ διθύραμὸους καί τρισάγιους
ύπέρ τοῦ έσωτερικοῦ, μέ ώκεανὸ
ἐπιχειρημάτων κατά τοῦ ΚΚΕ.
’Ὁμως ὁ κόσμος τῆς Ἀριστεράς
ἀκολούθησε τό ΚΚΕ (δικαιοῦται
γάρ νά σφάλλει-Ξ) Αύτό έφερε σέ
ἀμηχανία τό ANTI. Ἀμηχανία
πού ξεπερνιέται (;) μέ 1:6 ἀδέσμευτον (;) τοῦ χαρακτῆρα.
Κρίνοντας ἀπό τά τελευταῖα
τεύχη τοῦ περιοδικοῦ φαίνεται
ξεκάθαρα τό ἀδιέξοδο τών έκδιδόντων καί έκφραζομένων ἀπό
τό ANTI. Ἀδιέξοδο πού έκφράζεται εὔστοχα ἀπό τή λέξηῑ ΑΝΤΙ-θέσεις. ”Οχι, δηλαδή, θέσεις
θετικές, προτάσεις, ἀναλύσεις,
πολιτικό πρόγραμμα. Ἀλλά κριτική πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν,
ένυπόγραφα άρθρα πρός ἀποφυγήν παρεξηγήσεων (ἀπόψεις τοῦ
γράφοντος), προοὸευτικότης,
μαρξισμός (ὁπωσδήποτε), ὀλίγα
περί έπαναστατικών καί ἀπελευ-

KAI OI ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ
ο Στό σημερινό τεῦχος, σέ ᾶιιες σελῑὸες (27-30), ὁημοσιεύεται ἕνα έρωτηματολόγιο πρός τούς ἀναγνῶστες μας.
Ἐλπίζομε πώς καί αὐτήν τή φορά, ἡ ἔρευνα 66 ὄρεϊ ἀνταπόκριση καί οἱ ἀναγνῶστες μας 66 μᾶς ὄοηθήσουν καί πάλι
στούς προσανατολισμούς μας γιά ἕνα καλλίτερο «ANTI».
Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή ὁημοσιεύουμε μιά 05196 6316 γράμματα ἀναγνωστῶν μας πού ἀναφέρονται κ υ ρ ί ω ς σέ πολιτικά κείμενα· οἱ ἀπόψεις καί ἡ κριτική εἶναι σχεδόν ταυτόσημη. Έμεῖς συνολικά έχουμε νά ἀπαντήσουμε ὅτι 31900παθοῦμε νά ὑπηρετοῦμε τήν ὐπόθεση τῆς Ἀριστεράς ὄντας
6 ὁ έ σμ ε υ τ ο ι. Αὐτό ὅμως ἔχει σάν ἀποτέλεσμα νά μήν
εἴμαστε πάντοτε εὐχάριστοι πρός ὅλους. Αὐτή τήν ὁυσαρέσκεια είσπράττουμε τελικά. Παραπέμπουμε γιά πιό πολλές
ὁιευκρινίσεις στό σχόλιό μας στό τεῦχος 123 (σελ. ό). Κ ατά
τήν ἄποψη πολλῶν ἀναγνωστῶν μας π.χ., 16 ANTI εἶναι...
ὁεκαπενθήμερη ΑΥΓ H. Νά ὅμως πού 16 όργανο τοῦ
ΚΚΕεσ., ὕστερα ἀπό ἀπόφαση τοῦ ΕΓ. τοῦ Κόμματος αὐτοῦ, «ἔκοψε» 16 ANTI καί ὁέν ὁημοσιεύει πιά τίς ἐπ’ ἀνταλλαγῆ ὁιαφημιστικές καταχωρήσεις. ’Ἱὸια εἶναι ἡ ἀντιμετώπιση - καί γιά ὁικούς του λόγους - τοῦ περιοδικοῦ μας
ἀπό 16 «Ριζοσπάστη».
Ἐμεῑς δέν 66 παρακολουθήσουμε 65'6010 αὐτή τήν έμπαθῆ στάση. Τιμοῦμε τούς όπαὸούς ὅλων τῶν κομμάτων καί
τήν νοημοσύνη τους, καί γιαυτό 66 συνεχίσομε τήν πληροφόρηση γιά ὅσα Θετικά ἥ ἀρνητικά συμόαίνουν στούς κομματικούς φορεῖς ὥστε νά ἔχουν μέσα ἀπό 16 ANTI ὅσα τά
κομματικά έντυπα ἐπιμελῶς ἀποκρύπτουν.
θερωτικών κινημάτων καί ἡ δουλειά μας έγινε. Φυσικῷ τῷ λόγῳ
λοιπόν τό ἀναγνωστικό κο ινό τοῦ
περιοδικοῦ νά εἶναι ὀπαδοί τοῦ
έσωτερικοῦ καί ἀριστερίστες,
παρατάξεις μέ πολλές κοινές θέσεις καί κοινή καταγωγή (έν πολλοῐς).
Μέ τήν παραπάνω πραχτική
δέν νομίζω πώς τό ANTI προσφέρει ὃ,τι θά μποροῦσε νά προσφέρει στήν ὑπόθεση τοῦ λαϊκοῦ
ἀγώνα γιά κοινωνικὴ ἀλλαγὴ. Τό
ἀντίθετο μάλιστα. Μέ τήν ἀρθρογραφία του έκφράζει καί ὃοηθάει
στή συντήρηση ένός χώρου πολιτικά νεκροῦ, χωρίς προοπτική
καί σαφεῖς σκοπούς, συντηρούμενου μέ ὄνειρα, ὁμιχλώδεις διακηρὺξεις «μαρξισμό» και ἀναζή-Ι

τηση προτύπων. Εὐχαρίστως θά
διάὸαζα τίς ἀπόψεις τοῦ περιοδικοῦ 016 παραπάνω.
Καί κάτι ἄλλα Ὁ Κλαούζεὸιτς
εἶναι πολύ γνωστός γιά τίς ἀπό-

έκφράζει τόν Κλαούζεὸιτς εἶναι
τό πολύ γνωστό; «Ὁ πόλεμος εἷναι ἡ πνέχιση τῆς πολιτικῆς· μέ
τή χρησιμοποίηση καί ἀλλων μέσων» (στό ὅιὸλίο του «"H Φιλοσοφία τοῦ Πολέμου») Αύτό εἶναι
μιά ἀλήθεια γενικά παραδεχτή
καί 16 κυριώτερο, παραδεκτή
στήν πράξη ἀπό ὅλους. Στό τεῦχος 120 γίνεται ἀντιπαράθεση
Μάρξ-Κλαούζεὸιτς μέ ἀφορμή
τήν κινεζική είσὸολή στό Βιετνάμ
καί τή στάση τῆς Μόσχας. Αύτή
τήν ἀντιπαράθεση δέν τήν ὃλέπω.
Θά μποροῦσε 16 ANTI νά διεκρινίσει περισσότερο αὑτό 16 01]μεῐο;
Μέ έκτίμηση
Κ. Παπαδόπουλος — Φοιτητής

Ο ΣΣ. «Ὁ πόλεμος εἶναι ἡ
συνέχιση τῆς πολιτικῆς μέ τή
χρησιμοποίηση καί ἄλλων μέσων» - σωστά θυμᾶται ὁ φίλος
άναγνώστης. Ἡ ὁιά τών ὅπλων
ψεις του πάνω σέ στρατιωτικά. λύοη τῶν ὁιαφωνιῶν στό σοσια·
λιστικό 01901631560 ἔχει ὅμως
ζητήματα. Αύτό πού κατ’ έξοχήν

πολλά κοινά σημεῖα μέ τίς θεωρίες τοῦ Κλαούζεόιτς καί κανένα
μέ τοῦ Μάρξ πού εὐαγγελίζεται
τήν εἰρήνη σέ ἕναν κόσμο σοσιαλιστικό...

10.000—1=13.500
Ο Πολλά καί διάφορα θίγει 16
γράμμα πού ἀκολουθεῖ ἀλλά εἶναι μονόπλευρα ίὸωμένα· εἶναι
ἀόύνατο νά ἀπαντηθοῦν ἕνα-ἕνα.
Μόνον μιά πληροφορία ὁίνουμε
στόν ἀπωλεσθέντα φίλο μας.· ἡ
κυκλοφορία τοῦ περιοὸικοῦ σήμερα εἶναι 1300044000 φύλλα.
Κύριε διευθυντή
Μετά ἀπό ἀρκετή σκέψη ἀποφάσιοα νά σταματήσω τήν ἀγορά
τοῦ περισδικοῦ σας, κι ἀς είμαι
ἀναγνώστης του ἀπό τό μοναδικό
τεῦχος τῆς δικτατορίας (σήμερα,
κειμήλιο στή ὅιὸλιοθήκη μου).
Ὀργανωμένος ἀπό 16 1974,
πολύ λίγα τεύχη τοῦ ANTI είχα
χάσει. Πιστεύω λοιπόν πώς οἱ έκτιμήσεις μου έχουν - άν ὂχι τίποτα ἄλλο - τήν ἀξία τῆς γνώμης
ἑνός μόνιμου ἀναγνώστη. Ἐξηγοῦμαι
Τήν πραγματικότητα στή σημερινή Ἑλληνική Ἀριστερά δέν τήν
ἀναγνωρίζετε. Γράφετε - μέ φωτεινό διάλειμμα λίγον καιρὸ μετά
τίς έκλογές, ἴσως λόγω σόκ - ἀρθρα έπί ἄρθρων γιά τίς κάθε εῖδους κινήσεις, ὁμάδες καί κόμματα τοῦ προοδευτικοῦ χώρου,
ὅπου παίρνετε κατ’ ἀρχήν θετική
θέση ἀπέναντί τους. Γιά τό ΚΚΕ,
λίγα πράγματα - καί σ’ αύτά τά
λίγα στείρα κριτική συνήθως καί
«έξυπνάδες» κάθε λογής. Γενικά,
γιά ὃ,τι σχετίζεται μέ τό KKE —
ἀπό τίς διεθνιστικές του σχέσεις
μέ ἀδελφά κόμματα καί κινήματα
ώς τήν ἀνοδο τῆς «Πανσπουδαστικῆς» στίς τελευταῖες φοιτητικές ἐκλογές, ἡ ταχτική σας μπορεῐ
νά συνοψιστεῑ κάπως έτσι;
α) ἀποσιώπηση ἡ ἀπόκρυψη
ὃ) (στήν ἀνάγκη) 61001956910)—
τική κριτική
11) ονομπισμὸς
Παραδείγματα; τό ἀπίθανο
ἄρθρο, σέ συνέχειες, γιά τίς «θέσεις τῆς ΚΕ τοῦ KKE» έν ὕψει
τοῦ ΙΟου Συνέδριου- ἡ 119060110τόρικη θέση σέ κύριο ἄρθρο δτι
δῆθεν 16 AKEA δέχεται τά ἀμε--51
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πολύ μέτρησε γιά μένα - τό
χρησιμοποιοῦν τίς χιλιοειπωμένες
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σημαντικό
O Γιά τό ρόλο τοῦ ἀριστεροῦ
ἀστήρικτο, χοντροφτιαγμένο ἀρκατηγορίες
περί
«σταλινισμοῦ»
ρόλο
καί
θά
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τίς
ἐντύπου ἀλλά nui τό χαρακτῆρα
θρο τοῦ τελευταίου σας τεύχους
καί έχουν δημιουργήσει μιά φρά10.000
φύλα.
γιά τήν «Λενινιστική 16011» τῆς Ι,
τοῦ «ΔΙΑΛΟΓΟΥ» ὁ Στ. Μπάξια,
πού
69
εἶναι
σίγουροι
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σας
KNE: δέν πιστεύω ποτέ 611 ἀλλος
λιας, γράφει.·
καταλήξει σέ ἀποτυχία nui ἀποΔημήτρης Φὺσσας μόνωση. Οἱ ἀληθινοί κομμουνι0131216311119 06 μπορέσει χωρίς
Ἀγαπητό περιοδικό
0615 ένα συγκεκριμένο στοιχεῑο
στές ξέρουν καί λένε τή γνώμη
Ἕνα 69101596 31591061316 δέν
(π.χ. προέλευση τοῦ περίφημου
τους ἀνοιχτά μέσα στά πλαίσια
εἷναι σχηματικά οὔτε ἀφῃρημένα
γράμματος) 126 q316051 06 16116
τῶν καταστατικῶν ἀρχῶν τοῦ
ἀριστερό. Μέσα 0' αύτόν τόν παἀπίθανα συμπεράσματα. ΖηλέKKE καί τῆς KNE, 0119 συνελεύκτωλό ἀπό τάσεις καί ἀπόψεις
ψατε τή δόξα τοῦ Μανιαδάκη
σεις, τίς ουνδιασκέψεις, 16 συνστό παγκόσμιο μαρξιστικόΙ κίπού έὸγαζε δικὸ του ΡΙΖΟέδρια καί όχι έξω ἀπό 16 κόμμα
νημα δέν λείπουν φυσικά οί
ΣΠΑΣΤΗ; Ἥ, τί ἀλλο;
τους λόγια 6691011316 3161 6310- ἀπόψεις του 6311139 καί αύτές,
Πάρα κάτω. Ποῦ εἶναι τό ἀρO Ἀπό τό Λονὸίνο ὁ Σ. Δημη3116.
προσωπικά, τῶν συνεργατῶν του.
θρο έκεῖνο πού δίνει στό περιτρίου ἀναφέρεται κυρίως σέ ὅλα
T1696 16 «ANTI» έρχεται καί
Καί ό ρόλος 1013, μιά καί δέν έκοδικό τόν προσανατολιομό τῆς
ὅσα γράφτηκαν στό ANTI γιά τήν τούς δίνει διάπλατες τίς σελίδες
φράζει ένιαιοποιημένες ἀπόψεις
’σημερινῆς πραγματικότητας οτήν «Ἀριστερά τοῦ KKE». Πιό διετου, ξέροντας 316216, 611 6 1p96— μέ τήν μορφή τῆς κομματικῆς κοἈριστερά; Ποῦ εἶναι ἡ ἀπόδειξη
ξοδική ὁημοσιότητα σχετικῶν
ξιονισμός εἶναι ἡ πιό ῦπουλη
σμοθεωρίας, εἶναι 126 0131166212151
ὃτι τό περιοδικό δέν πατρονάρεἐπιστολῶν Θά ἀκολουθήσει σέ
έπίθεση τῆς ἀντίδραοης ένάντια
0’ 6126 διάλογο όχι μέ τήν ἁπλουται ἀπό συγκεκριμένο φορέαίφοἄλλο τεῦχος. Τώρα ὅμως πρέπει
στό κόμμα τῶν κομμουνιστῶν.
οτευμένη του μορφή τῆς «συζηνά σημειώσετε ὅτι.·
ρεῖς; Πόσο 660516 πῆγε ἡ ἀνάΚαί μάλιστα τούς δίνει τίς σελίτήσης» καί τῆς «6121131696050119»
λυσή σας γιά τή συρρίκνωση τοῦΙ u) Τό ἀρθρο τοῦ N. Γεωργόδες του σέ μιά έποχή πού γίνεται
ἀπόψεων ἀλλά μέ τήν έμόάθυνση
Ἀναθεωρητ-ικοῦ κόμματος στίς
πουλου (τχ. 122, σελ. 16) 6601’- τό 20 0131266910 τῆς KNE 3161 χω- τοῦ προόληματισμοῦ πάνω στά
έκλογές καί γενικὰς Πόσο 660516
στηκε σέ ὁημοσιογραφικές πλη- ρίς 1261 δημοσιεύει 0615 ἕνα ἀρθρο μεγάλα ζητήματα όχι μόνο τοῦ
πῆγε ἡ ἀνάλυοή σας γιά τήν γεροφορίες nui ἡ «λενινιστική
γιά τό συνέδριο 6616. T612 πλούπαγκόσμιου κινήματος μά καί τῆς
νική ἀποτυχία τῶν ἀντι-ΚΚΕ
τάση» τό ἀπέρριψε θεωρώντας
σιο nui πολύμηνο δημοκρατικό
παγκόσμιας πολιτικῆς σκηνῆς.
μπλόκ στίς δημοτικές καί γιά τήν
ὅτι γρὰφτηκε ἀπό «φιλο-ΚΚΕ»
προσυνεδριακό διάλογο μέσα
A616 16 έχετε πετύχει σ’ ἓνα 60“ ἐκλογή 31 κομμουνιοτῶν δημάρθέση γιαύτὸ
ἀπό τό «Ριζοσπάστη» nui τόν
θμό, όχι ὅμως ἱκανοποιητικό.
χων; (Τί θά γράψετε τωρα γιά τὴ
6) μᾶς ἔστειλε τό ἐπώνυμο ἄρἩ ἀντιπαράθεση τῶν ἀπόψεων
«Ὁδηγητή», τίς τόσες καί τόσες
990 τοῦ στελέχους της Νίκου
6013116 106 ΠΑΣΟΚ στό 14%
ἣ ἡ καταγραφή τῶν ἀντιθέσεων
ἀπόψεις πού προόλήθηκαν μέσα
οτίς έπαναληπτικές έκλογές τῆς
Θεοδοσόπουλσυ γιά 61.3100611321- ἀπό 16 κομματικὰ έντυπα. Τίς
τοῦ κινήματος εἶναι τόσο έξωτεΦιλαδέλφειας;) Γιὰ τούς συσχενιση τῶν ἀπόψεών της τό ὁποῖο
ρική τίς περισσότερες φορές,
δημοκρατικές διαδικασίες nui τίς
τισμούς 016 έργατικά σωματεῑα,
καί ὁημοσιεύσαμε στό ἑπόμενο
τόσο διαστρεὸλωτική καί συνθηἀποφάσεις. “Ὀλα αύτά 10 ἀμέτούς ἀγροτικούς συλλόγους κλπ;
τεῦχος (ἀρ. 123, σελ. 16)
ματοποιημένη. Ὁ διάλογος εἶναι
λησε τό «ANTI» τήν ’ίὸια ὥρα
Γιά τή διεθνή θέση τοῦ KKE,
“ Τώρα, ἄν κατά τή γνώμη τοῦ πού πρόδαλλε μιά φούχτα φραπρό παντός προσπάθεια μέ μιά
31696 6316 16 «έξυπνο» καί προἑπιστολογράφου, ἡ ὁμάὁα αὐτή ξιονιστων.
ὡρισμένη μέθοδο γιά ἀπάντηση
603161691310 69090 γιά τήν 6311’.ἔχει ὁιασπαστικές κλπ. θέσεις εἷ- Σέ τί ἀλλο μπορεῑ 126 0310315651 στά ἐρωτήματα πού μπαίνουν
σκεψη Παγέττα; Καί πάει λέγονναι ἄλλη ἱστορία. Καί ἄλλη ἱστο- αύτή ἡ στάση τοῦ «ANTI» 6316 16 στήν πορεία τοῦ κινήματος. Δέν
τας.
ρία εἶναι τό δικαίωμα ἑνός ἤ
νά δείξει μιόι ἀνύπαρκτη στήν
σημαίνει δυό 6112091133101 3106 λένε
περισσότερων
ὀπαδῶν
ἑνός
κόμπραγματικότητα διάσπαση στό
Συνειδητοποιιῑ) 611 Θεωρεῖτε
τίς προσωπικές τους ἀπόψεις μέ
ματος
ἤ
ἑνός
κινήματος
νά
έκKKE καί τήν KNE; Καί λέω ἀνύπολύ «0131» νά παίρνετε μιά γετήν νοοτροπία τῆς πολεμικῆς καί
φράσουν
δημόσια
τίς
ἀπόψεις
παρκτη γιατί οἱ ἀντίθετες ἀπότοῦ έγωῐσμοῦ. Γιαυτό λοιπόν ὁ
νικά ἀντι-ΚΚΕ nui, πιό πολύ
τους.
Ἐμεῖς,
στό
ANTI,
πιψεις, 6311139 ύπάρχουν καί προἀκόμα 612110061511311’1 016011.
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ἀς γίνει πιό 66069.
στεύοντας
στόν
ὁιάλογο,
θεωόάλλονται μέσα στό χῶρο αύτό
Ὀνομάζετε, ἴσως κατά 10 T05—
"E101 06 φτιαχτεῖ ἡ εἰκόνα τοῦ
ροῦμε
ὅτι
ἡ
πολιτική
διαφωνία
δέν δείχνουν παρά τή δημοκραχοσλαόάκικα πρότυπα τῆς Τσεκινήματος, θά δοῦμε 3106 στέκε- ‘
εἶναι
θεμιτή
καί
ὁέν
εἶναι
πάντα
τία πού έπικρατεῑ. ·
χοσλαόακίας τοῦ Ντοῦμπτσεκ,
ται καί ποῦ παραπατάει καί τό
"A12
16
«ANTI»
λυπάται
γιατί
6
ὑποχρεωτικό
νά
ταυτίζεται
μέ
«συντηρητικούς» τούς κομμουνισπουδαιότερο καθορίζει καί τήν
τόν
φραξιονισμό.
«Ριζοσπάστης»
δέν
τό
διαφημίζει
στές έκείνους πού ἀγωνίζονται σέ
ποιότητά του. ’Ἁς γίνει μιά καταΟ
Τό
γράμμα
τοῦ
Σ.
Δημητρίου
πιά, έγὼ λυπάμαι γιατί έπαψε 126 γραφή ἱστορικὴ τῶν διαφορῶν
δύσκολες συνθῆκες πολλές φορές
126 01312666001312 τή συγκεκριμένη ἀναφέρει;
εἶναι περιοδικό μέ ἀρχές κι έκανε καθὼς καί 16 αἴτια καί 01 31616—
T6 σχόλιό σας «T6 ANTI nui
πραγματικότητα τῶν χωρῶν τους,
τόν σκανδαλοθηρισμό ἀρχή του. στάσεις πού τίς γέννησαν. "A9 γίμέ τίς γενικές νομοτέλειες τοῦ
μσρξισμοῦ — λενινισμοῦ. Ἀνάγετε σέ μεγάλους έπαναστάτες
ὅλους ὅσους-χτυποῦν τόν ῦπαρκτό σοσιαλισμό - στό έξωτερικό
- καί 16 KKE —- 016 έσωτερικό.
’Νά ύπενθυμίσω τή θέση τῆς σύνταξης (σχόλια) ἀλλά καί ἀρθρων
γιά τήν Ἀγκόλα - Αἰθιοπία Ἀργεντινή - Ἀφγανιστάν Καμπότζη; Νά διαμαρτυρηθῶ
πού υίοθετήσατε τή θέση τοῦ
Κάρτερ ἀπέναντι στήν πρόσφατη
Κινέζικη εἰσόολή 016 Βιετνάμ,
(τό θύμα καί 6 θύτης στό ἵδιο
1001366211);
B66616 16 31591061316 3101321651.
Καί κοιτά πᾶσα πιθανότητα θά
συνεχίσει νά πουλάει. Ἐξ 62121013
3161 ἡ «ΕΣΤΙΑ» πουλάει. "Av
ὅμως θέλετε 126 προσφέρετε κάτι
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16 612113316 τῆς 6191015969» (φ. 123
14/4/79) ὅάζει 16 πράγματα
ὅπως εἶναι. T6 310169 ὅμως έχει 16
613110 μέ 16 μέρος του εἶναι πολύ
σχετικό.

T0 συγκεκριμένα ἀρθρα πού
δημοσιεύσσιτε γιά τήν λεγόμενη
«Ἀριστερά τοῦ KKE», δέν δείχνουν 0615 τίμια οὗτε ἀνεξάρτητη
δημοσιογραφία. Μᾶλλον σκανδαλοθηρισμό, πού στήν προκειμένη περίπτωση εἶχε 0612 631016λεσμα μιά χωρίς ἀρχές έπίθεση
στό KKE nui τήν ΚΝΕ.

Δέν θ’ ἀσχοληθῶ μέ τήν «Ἀριστερά τοῦ KKE». Εἶναι φανερό
611 6001 31966012161. πίσω ἀπ’
αύτό 16 ὄνομα, δέν εἶναι παρά
τυχοδιῶκτες φραξιονιστές πού
έπιδιὼκουν μέ τήν πόλωση -τήν
διάσπαση τοῦ KKE, 06 μιά ἐποχή

Εἰλικρινά λυπάμαι γι’ αύτό, γιατί· νουμε λιγότερο ῦποκριτικοί καί

πραγματικά ένα περιοδικό πού
69 ἀφήσουμε τίς σκοπιμότητες.
θά φιλοξενοῦσε 62159 119 ἀπόψεις
Δέν καταλογίζω προθέσεις. Τό
(καί 666616 πρῶτ’ ἀπ’ 6216 119
ποιοτικό 6126660116 106 691015ἀπόψεις 106 KKE 3106 σήμερα
906 1631013 06 συμὸἀλλει στό
έκφράζει τή συντριπτική πλειοποιοτικό ἀνέόασμα τοῦ κινήμαψηφία τῶν έλλήνων ἀριστερῶν —
τος. Ἄς μήν ἀποόάλλουμε 0615
ἀπόψεις πού τό ANTI 03161216 1p1126 λιγοστέψουμε τήν διάθεση γιά
λοξένησε σ’ ὃλη του τήν ἱστορία)
κριτική, ἀλλοιῶς θά εἷμαστε
καταδικασμένοι κάτω ἀπ’ τήν
πολύ θά 601100605 06 μιά παραὀλέθρια σκιά τοῦ κινήματός μας.
πέρα ένότητα.

"0311139 εἶναι τὼρα τό μόνο πού
κάνει εἶναι 126 ἐνισχύει διασπαστές ύποπτων σκοπῶν καί προέλευσης καί 126 ἱκανοποιεῑ τούς
διάφορους ἀμφισόητίες πού παρόλα 10 31021216 τους λόγια ποτέ
δέν συμμετεῑχαν ένεργά στήν
πάλη γιά τόν σοσιαλισμό στήν

πατρίδα μας. Σ. Δημητρίου

T06 Ἑλληνικοῦ κινήματος πού
χτυπήθηκε καί χτυπιέται ἀπό τόν
θρησκευτικό δογματισμό, τούς
διάφορους «σωτῆρες» καί ἀπό
τήν ἀνικανότητα τῶν διάφορων
κομματικῶν ἱδιοκτητῶν. Καιρός
126 μιλήσουν οἱ μάζες.
Εύχαριστιῑ] μέ τιμή
Στάθης Μπάλιας

Ç Ὁ μαθητής Σ. 352111611011λος, γράφει.-

Ἂγαπητό «Ἀντί»
ΙΙΓῖιόῑ μένα ἀντιπροσωπεὺεις τό
ἰδανικό περιοδικό. Είμαι μέ λίγα
λόγια «φανατικός» ἀναγνῶστης
σου. "0111119 έχω νά ἐκφράσω 691σμένα ἄς ποῦμε... «παράπονα».
Σέ παλιότερο τεῦχος σου δημοσίεψες 6116 69690 «ἀφιερωμένο
οτά 60 χρόνια τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κινήματος» τοῦ Ἀντ.
Μπριλλάκη ἡγετικοῦ παράγοντα
τοῦ ΚΚΕέσ. Εἴδαμε λοιπόν ἀπό
τίς στήλες σου τίς ἀπόψεις τοῦ
ΚΚΕ έσ. ”Οχι ὅμως καί τοὺ KKE,
ὅπως θά ἦταν φυσικό γιά τό λόγο
τοῦ 611 1161 16 KKE ἀνήκει στό
χῶρο τῆς Ἀριστερᾶς καί στό
κάτω κάτω ἀντιπροσωπεὺει σήμερα τήν πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων Κομμουνιστῶν καί ἔχει δικαίωμα λόγου περισσότερο ἀπ’
ὅ,τι έχει τό KKE 60. B66616 μπορεῑ νά ἔχετε δρισμένες ἀπόψεις δικαίωμά σας. εὈμως τότε δέν
θάπρεπε νά μιλᾶτε στό όνομα τῆς
ἀντικειμενικότητας, ὅπως συχνά
κάνετε.
Οἱ πάντες ἀπ’ 6.11 621611111 ἓχουν
στραφεῖ κατά τοῦ KKE. Γιά τή
δεξιά ὑπάρχει δικαιολογία - γιά
τήν ἀριστερά ὅμως όχι. Ἐπίσης
συχνά κάνετε ἀπό τίς στῆλες σας
ὑπονοούμενα γιά τήν «6212111111116—
τητα» τοῦ ΚΚΙΞ. Αὑτό δέ 069
τι,μά καθόλου. "Av κρίνω ἐξάλλου
ἀπό τίς ἀπόψεις που διατυπῶνονται στίς στήλες τοῦ διαλόγου
οἱ περισσότερσι ἀναγνῶστες σας
πρέπει νά ἀνήκσυν στό χῶρο που
έσεῐς ὀνομάζετε «δογματικό».
Τελειῶνοντας ἀναφέρω 611 16
«Ἀντί» φθάνει - τακτικά μάλιστα — 1161 016 χέρια πολλῶν Δεξιῶν ἀτόμων.

Σάκης Βελκόπουλος
Μαθητής

Ë
ί·

H BOMBIETIKH «ΑΙῺΝΙΣΤΙKOTHTA»

O Ἰδού καί ἕνα ἓνδιαφέρον
γράμμα·
Τυχαίνει νά πέφτσυνε στά χέρια μου μερικά «ANTI». T6
πρῶτο πράγμα πού διαὸάζω εἷναι οἱ χαριτωμένες τελευταῖες σελίδες. Ὁ 115916611109 «διάλογος διάλογος - διάλογος».

Ἃς τά πάρουμε ὅμως ἀπό τήν
ἀρχή τά πράγματα. Διασκεδάζω
μέ μερικοῡς που γράφουνε π.χ. :
«K665 ἔντιμος σοσιαλιστής καί
κομμουνιστής....», «τί κάνουνε οί
Ἕλληνες κομμουνιστές....>> καί
ποὺ τελειῶνουνε τά γράμματά
τους μέ «συντροφικοὺς» καί
εεάγωνιστικοὺς» χαιρετισμοὺς

κλπ.· Αὑτό πού μοῦ ἐμεινε κυριολεκτικά εἶναι τό «κάθε ἔντιμος
Σοσιαλιστής-κομμουνιστής».
Πέρα ἀπό τό 611 16 εἶδος τῶν σοσιαλιστῶν καί κομμουνιστῶν τελείωσε πιά, ρωτῶ πολύ 611216:
ὑπάρχουνε καί ἄτιμοι σοσιαλιστές ἡ κομμουνιστές; Ἂν ναί
ποιοί εἶναι αὐτοί οί ἄτιμοι; (όχι
1111:01’ ἄλλο ἀλλά νά τοὺς μάθω κι
ἐγώ). Καί ἄν ὑπάρχουνε πῶς εῖναι δυνατό νά ὑπάρχει κομμουνιστής καί ἄτιμος; Ἀφοῦ λένε 611
01 κομμουνιστές εἶναι ἀγνοί σάν
ἀθῶα 11591016916!
"A9 έρθουμε ὅμως στοὺς «συντροφικοὺς-ἀγωνιστικοὺς» χαιρετισμοὺς (”Ω ΘεοίΞ) Χαιρετάει
πάνω στόν ἀγῶνα του (μπρρρέί)
κάποιον ἄλλο που κι αὑτός (δυστυχία μας) ἀγωνίζεται. Στήν
περίπτωσή μας 6 61169 εἶναι 6
ἀναγνῶστ-ης καί 6 6212109 16 περιοδικό καί κατ’ ἐπέχταση κι’ έμεῑς
πού τό διαὸάζουμε.
Τόν ἀγῶνα τοῦ ἀναγνῶστη δέν
τόν ξέρω (ἀλλά δέν ἄκουσα καί
πουθενά ὃτι ἀναγνῶστης τοῦ
«ANTI» έρριξε 6611659 στήν ἀμερικανική 66011 ἣ πουθενά ἀλλοῦ).
Γ ιά τόν ἀγῶνα τοῦ περιοδικόὺ
ὀφείλω νά ὁμολογήσω 611 μέχρι
τῶρα δέν μέ ἔχω συνηθίσει νά
62161161 πράγματα ἀνύπαρχτα, 600
γιά τόν ἀγῶνα τῶν ἀναγνωστῶν
φίλων τοῦ «ANTI», 11 νά ποῦμε
τί...

Τελειῶνοντας θέλω νά σημειῶσω ἕνα 6511116 δῆμα τοῦ
«ANTI». Ἐπιτέλους σταματήσανε τά ἑλληνικά-κατοχικά ἄρθρα.
K61 11611 ἄλλο. Ντρέπομαι καί
μόνο πού ξέρω 611 ὑπάρχουνε
ἀκόμα ἄνθρωποι καί περισδικά
«ἀριστερά-προοδευτικά καί πολιτικά ἀδέσμευτα» πού παίρνουνε τέτοιες θέσεις γιά τούς
ὁμοφυλόφιλους. ’Ἠθελα νά ρωτήσω ἄν 6 κύριος πού ἔγραψε 611
εἶναι «έκφυλοι» κλπ, ἣτανε κι
αὑτός δμοφυλόφιλος 66 16
ἔγραφε έτσι ποὺ τᾶγραψε; "H 66
τάγραφε ἀλλοιῶς; (χωρίς 666616
νά θέλω νά πῶ 611 6 κύριος αὑτός
εἶναι ὁμοφυλόφιλος).
Πιστεύω νά τό δημοσιεὺσετε.
“Av καί μεταξὺ μας εἷμαι ἀπόλυτα σίγουρσς 611 «6611 16 2166615
16 γράμμα 11011». 01 ἐλπίδες ’έστω
καί φροῦδες, δέν ὃλάφτουνε.
(Δηλ. ἐλπίζωὲ νά τό δημοσιεὺ0515).

Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ
Ἰταλία

Σ.Σ. Νομίζουμε ὅτι τό γράμμα
εἶναι ἀπό περίεργο ἕως προκλητικό. Γ ιαύτό πρέπει νά σχολιάσουμε μερικά σημεῖα του.I. Ὁ ΜΔ. Θεωρεῖ «ὅτι τό εἶ609 τῶν σοσιαλιστῶν καί τῶν
κομμουνιστῶν τελείωσε πιά» δικαίωμα του καί μάλιστα ἀποκλειοτικό νά ἔχει αὐτοῦ τοῦ εἴδους τίς ἀπόψεις.
2. Ἡ ἀγωνιστικότητα κατά τόν

ἐπιστολογράφο ζυγίζεται μέ τίς
ὄόμὸες. Πολύ ὡραῖα] Ἀλλά τόσο
«ἐπαναστατικό» πάθος θά
ἔπρεπε νά ρίχνει·ὄχι ὄόμόες ἀλλά
τουλάχιστο ὁλόγραφο τό ὄνομά
του. ”Ας ἀφήσει λοιπόν ἥσυχους
τούς, μή ὅομόιστές, ἀναγνῶστες
τοῦ «ANTI» καί άς ξανασκεφτεῑ
ὁ ἴὸιος μέ... νηφάλια ἀγωνιστικότη-τα.

ΑΥΞῘ-ΙΣΕΙΣ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Ο Μιά αὐστηρή κριτική γιά τὴ
στάθμη καί τούς 11906211711611σμούς τῶν ἀλληλογράφων, κάνει ὁ ἀναγνώστης μοις X9. Φωτιάὸης.·

Ἀγαπητό Ἀντί,
διαὸάζοντας στό τεῦχος σου
124 τίς σελίδες τῆς έπιστολογραφίας κάθε ἀναγνῶστης σου
ποὺ 0665161 τόν ἑαυτό του καί,
πολύ 115910061590, θέλει νά
θεωρεῖται προοδευτικός πρέπει
νά φωνάξειῑ ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑΞΞ
‘H πρωτοὸουλία γιά τήν έναρξη ἑνός διάλογου ἀπό τίς
στήλες σου, μέ πάντα θεωρη-

O Ἀλλά κάποιοι ἀναγνῶστες
φαίνεται νά συμφωνοῦν μαζί μας
,
τικό
περιεχόμενο,
έχει
ἐκφυλι- καί μάλιστα σέ... δύσκολα θέστεῖ
σέ
161010
666116,
ὥστε
ἄν
ματα·
ἕνας
έξυπνος
ἀστός
διάὸαζε
τά
Κύριε Διευθυντά
Παρακαλῶ δεχθήτε τά συγχαρητήριά μου γιά τήν προαναγγελία τῆς λογικῆς αὐξήσεως τῆς τιμής τοῦ περιοδικσῦ σας. M6 τήν
εὐκαιρία αὐτή ἐπιθυμῶ νά έκφράσω τήν πικρία μου πρός τοὺς
ἐκδότες τῶν ἐφημερίδων οἱ
ὁποῖοι σπάνια δημοσιεύουν
γράμματα διαφωνούντων πρός
αὑτούς καί οἱ ὁποῖοι όχι μόνο δέν
προανήγγειλλαν τήν κατά 42%
(Ὲ) αὒξηῠη τῆς τιμῆς τῶν ἐφημερίδων τους ἀλλά οὔτε κάν τήν
ποιότητα τῶν μικροσκοπικῶν
στοιχείων τους δέν καλυτέρευσαν. ”Ολες σχεδόν οἱ ἐφημερίδες
ἀντιπαρήλθαν τό θέμα 116 1161111
έξαίρεση ἴσως τόν «Ριζοσπάστη».
Ἀντωνης Φιλίππου

Ἀγαπητό Ἀντί
M6 ἀφορμή ένα κομμάτι τῆς
ὕλης τοῦ τ. 118 66 ’θελα νά σοῦ
γράψω δυό λόγια. Μιά καί στόχος σου εἶναι νά 51061 ἕνα ἀνεξάρτητο δημοκρατικό περιοδικό
νομίζω 611 69696 σάν καί ἡ ἐπίσκεψη Μαρσαί τά ὁποῖα ἀπηχοὺν
σαφῶς ἀπόψεις συγκεκριμένου
πολιτικοῦ φορέα τοῦ αὑτοονομαζόμενου ΚΚΙΞεσ, δέν ὅοηθοῦν
καθόλου τήν προσπάθεια σου
αὐτή 61611 δέν ὑπάρχει καί 6
ἀντίλσγος. Ἒχω τὴ γνώμη 611 οἱ
ἀπόψεις τοῦ KKE, σπονδυλικής
στήλης τῆς ἀριστερᾶς τῆς χώρας
μας, τόσο ὅσον ἀφορά τήν ἐπίσκεψη Μαροαί ἦ ἐκείνη τοῦ Παγιέττα 600 1161 ἐκείνη τῶν Γισυγκοσλάὸων κομμουνιστῶν 016
γραφεῖα τῆς K.E. τοῦ ΚΚΕ, - γεγονός σπουδαιότερο κατά τή
γνώμη μου - θά ἔπρεπε νά προηγηθοῡν τοῦ προαναφερόμενσυ
ἄρθρου.
Ἀκόμη ὅσον ἀφορά τό 69690
«X6916 77», στό ίδιο τεῦχος, χω-

γράμματα πού 6111100156519 66
χαμογελοῦσε μέ ἱκανοποίηση
γιά τήν κατάσταση ἀνθρώπων
πού λένε 611 ἀνήκουν στόν
προοδευτικό χῶρο.

Πράγματι, μέ ἐξαίρεση μερικές ἐπιστολές (6111119 τοῦ N.
Καλμέτη καί τοῦ μαθητῆ ἀπό τά
Χανιά, ποὺ ἐκφράζουν μάλιστα
δυό ἄκρα άντίθετες τάσεις τῆς
Ἀριστερᾶς μας) 01 ὑπόλοιπες
εἶναι ἀπό διασκεδαοτικές 61119
τραγικές.
Τί νά πρωτοθαυμάσει κανένας- ἀπό τά μαργαριτάρια τῶν
ἐπιστολσγράφων; Τήν «τιμω916» τοῦ γαλλικοὺ KK στίς έκλογές (Χρ. Τάρναρης), 16 «0011021616116166» τῆς ἐργάτριας
Παναγιωτίδου, τήν «λογική»
ἀνάλυση τῆς νοημοσὺνης τοῦ
KKE ἀπό τόν Σ.Σ.;
Καί γιά νά φτάσουμε σέ πιό
«θεωρητικά» ζητήματα, ό Δ.Κ.
ἀπό τό Χαλάνδρι ἔχει τήν καμ
λωσὺνη 116 μᾶς ἀποκαλύψει 611
γνωστές πολυεθνικές καί οἱ
ἑκάστοτε κεφαλαιοκράτες (SIC)
έκμεταλλεὺονται ἀκόμη τόν ρωσικό 2166, ένῶ ό B. Ρέγκας ἀπσρεῖ γιατί στό Συνέδριο τοὺ KKE
δέν ὑπάρχει οὔτε λέξη γιά 16 N.
Ζαχαριάδη (ἄν ζοῡσε ό ἄνθρωπος θά οτεναχωριόταν πολύ
διαπιστῶνοντας 611 δέν έφτανε
ἡ διαγραφή του τό 1956 γιά νά
έξευμενίσει τούς κυνηγοὺς κεφαλῶν τοῦ 1979!!)
Εἶναι κρίμα τέτοια κλασοικά
δείγματα πολιτικῆς ἀμάθειας ἤ
ἡμιμάθειας νά 62161101111 16 φῶς
τῆς δημοσιότητας καί μάλιστα
σέ προοδευτικά περιοδικά. Γι’
αὑτό, νομίζοντας 611 έκφράζω
τήν γνῶμη τῶν πιό πολλῶν 6116γνωστῶν σου, παρακαλῶ; ”Ας
γίνεται μιά πιό αὐστηρή 6111λογή στίς ἐπιστολές ὥστε νά μήν
προκαλεῖται ἡ νοημοσὺνη μας.
Μιά τέτοια ἐνέργεια σίγουρα θά
προστατέψει τό κοινό δημοκρατικό αἴσθημα.

Χρήστος Φωτιάδης
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ρίς τήν τοποθέτηση στό ὃλο ζήτημα τῆς Τσεχοσλοόακικης κυόέρνησης - ἔχει δημοσιευθεῐ σέ
ἀλλα ἐντυπα - κατανταει ἁπλῶς
ἀντι-Τσεχοσλοὸακικη ἀντισοσιαλιστική καμπανια.
Ἐπίσης ἡ σχεδόν μονόπλευρη
προόολή θέσεων ἦ καί δραστηριοτήτων τοῦ αὐτοαποκαλοὺμενου ΚΚΕεσ. στα τελευταῖα σού
τεύχη - ἀρθρα Μπριλλάκη, Κωστα Λευκαδίτη κ.λ.π. - σέ προσδιορίζουν σαν δεκαπενθήμερη
ΑΥΓΗ μᾶλλον... Σ’ αῦτό 60116001r
πολλές φορές καί 6 συνεργατης
σου γελοιογραφσς τῆς ΑΥΓΙ-ΙΣ μέ
συγκεκριμένες γελοιογραφίες ἦ
όρισμένα σχόλια μέ ἀτεκμηρίωτες
ἀπόψεις, π.χ. στό T. 112 6 ANΤῙΛΟΓΟΣ μιλαει για «ἀναχωρήσεις»(ΞΞ) ἀπό τό KKE ή στό τ.
111 6 ΑΝΤΙ-ΙΝΩΡ μιλαει για 10
δημάρχους τοῦ «ΚΚΙΞεσ» - στή
πραγματικότητα 3 ἦ 4.

Μια ἐκτίμήση 016 περιοδικό
σας καί μια «συνήθεια» 1 18 τευχων μέ κανουν να διαφωνεῖ) μέ
τόν φίλο ποῦ σάς’«ἐκοψε τό εἰκοσαρικο». Ἐλπίζω 611 16 ANTI
θα παραμείνῃ ἕνα όήμα διαλόγου. ἐνα πραγματικα ἀνεξαρτητο
περιοδικό τῆς ἀριστερᾶς.
Μέ ἐκτίμηση
Γιαννης Καλός
Υ.Γ. Ἐπειδὴ μεσολαόησε ἡ ἀπεργία τῶν ταχυὸρομικὼν καί δέν
ταχυδρόμησα 16 γραμμα, καί ἐν
τῶ μεταξύ κυκλοφόρησε 16 1. 120
αἰσθανομαι τήν ἀνάγκη να συμπληρὼσω δυό λόγια;
Δυστυχῶς ἡ ἴδια κατασταση
ουνεχίζεται καί στό 1. 120. T600v
16 σχόλιο τῆς σῦνταξης (0.3) 600
καί κεῖνο τοῦ K.K. (0.12) ἀπηχοῦν σαφῶς ἀπόψεις τῆς A.0.
τοῦ KKE.

Ἀφήνω τόν «καημένο τόν Θαναση ποῦ παντα μιλοῦσε 7’ στίς
όλομέλειες». Φαίνεται πως ἡ
ΑΣΔΙ-ΙΣ - ΙΞΑΔΙΞ κλπ.. ἀφήνει
ἐλαττώματα...
"000 για τό ἀρθρο σχετικα μέ
τίς φοιτητικές ἐκλογές πέρα ἀπό
τό 611 σαν ἀναλυση δέν λέει τίποτε, ἀποκρύπτει καί διαστρεόλιῦνει γεγονότα. Συνθήματα
ὃπως «60 χρόνια Ὀλυμπιακός»(ΞΞ) κλπ. ποῦ ἀκοὺστηκαν
ἀπό «Πανελλαδικοῦς» καί ἀναρχικοῦς(;) τό όραδυ τῶν ἐκλογων
(Νομική κλπ.) μαζί μέ ροκανες,
καραμοῦζες κορδέλλες καί ἀλλα

Σέ παρόμοιο γραμμα αλλου φίλου ἀναγνώστῃ σου ἀπαντησες
611 πρόκειται για ἐνυπόγραφα
ἀρθρα συνεργατιῦν σου πού ἐκ·
φραζουν Χπροσωπικές ἀπόψεις.
Ἀλλά ἀν ἡ Ἃσυντριπτική πλειοψηφία τῶν συνεργατων καί ἀρθρογραφων δέν εἶναι «ἀνεξαρτητοι» συνεπῶς καί τα ἀρθρα τους,
παύεις καί 013. να εἷσαι ἀνεξαρτητο περιοδικό.
M‘ ὅλα τα παραπανω δέν θέλω
να πω πώς πρέπει να γίνεις έντυπο τοῦ KKE ἦ κατι παρόμοιο.
Ἅπλῶς 01 θέσεις καί ἀπόψεις τοῦ
Κομμουνιστικοῦ Κόμματος τῆς
κ<<ἐπαναστατικα>> διασῦρουν καί
χώρας μας θα πρέπει να φιλοξεἀποπροσανατολίζουν
16
φοιτηνοῦνται τακτικωτερα στίς στῆλες
τικό
κίνημαστό
ἐλαχιστο
ποῦ
σου.
μποροῦν να τό ἐπηρεασουν.
ιὈσον ἀφορά αῦτό καθ’ ἐαυτό
Ἄλλα είπαμε ἡ ΕΑΔΕ... καί ό
τό ἀρθρο τοῦ Χρήστου Κυριαζῆ
ἀναρχοφιλελευθερισμός ἀφήνουν
περί Μἀρσαί κλπ, θάθελα να ρω- ἐλαττώματα.
τήσω ἀν 6 Μαρσαί έλεγε 611
Ἐλπίζοντας 611 θα δημοσιευθεῐ
’έχουμε δύο κομμουνιστικα κόμὉ ἴδιος
ματα στήν Ἐλλάδα τότε δέν θα
ἐπενέόαινε στα ἐσωτερικα των
Ἑλλήνων κομμουνιστων;
BIBAIOKPITIKA KAI AAAA
Φυσικα 16 πρόόλημα τῆς διασπασης τοῦ KKE — πρόόλημα
Ἀγαπητό Ἀντί
ποῦ ὑπῆρχε ἴσως λόγω συγκεκρι- Εἶμαι τακτικός ἀναγνώστης
μένων πολιτικῶν συνθηκῶν - δισου. Θαυμαζω τό θαρρος τή μακτατορία - πρίν 11 χρόνια - δέν
χητικότητα σου καί τήν ἀμεροθα περιμέναμε να 16 λύσει 6
ληψία σου ἀν καί νομίζω 611 στήν
M09001 ἤ 6 Μπερλίγκουερ ἣ 6
κριτική σου δείχνεις λίγο περισΖίόκωφ ἦ ὁποιασδήποτε ἀλλος.
σότερη αῦστηρότητα για ὁρισμέ’Acpoü πρόκειται για ἐλληνικό
νους τομεῖς στό χῶρο τῆς ἀριστεπρόόλημα οἱ Ἕλληνες κσμμουνι- ρας. Θα ἀποφὺγω τούς ἐπαίνους
στές έχουν τόν πρῶτο καί τελευποῦ, 1600 σοῦ ἀξίζουν καί θα
ταῐο λόγο. Καί ὅπως ἡ ἴδια ἡ ζωή ἤθελα να ἐπισημανω λίγα, εὐτυἀπέδειξε καί ἀποδεικνύει καθηχῶς, σημεῖα που θάπρεπε να
μερινα τόν πρόόλημα ἐχει οῦσια- προσεχτοῦν.
στικα λυθεῖ κι ἀς κλαυθμηρίζει 6
Σέ τελευταῖα τεύχη - στό τομέα
Δρακόπουλσς για τα «λαθη τοῦ
τῆς όιόλιοκρισίας - ,διαπίστωσα
λαοῦ».
κατι τό ἀπαράδεχτο, δηλαδή να
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ἀσχολοῦνται 01 κριτικοί μέ ἀναξια λόγου όιὸλία. Συγκεκριμένα
για ἐνα διόλίο για τοῦς ἈρόανίI'IONTIKH ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δη μοχαρους 60
τες διαόασα μέ ἀπογοήτευση ἕνα
ἀτέλειωτο κατεόατό ἀπό ἀσυγχωρητα λαθη τοῦ συγγραφέα ποῦ
δείχνουν 611 εἶναι τελείως ασχετος μέ τό ,θέμα. Ἐπίσης σέ ἀλλο
τεῦχος ἡ κριτική τοῦ όιὸλίου
XPH ΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
ἀσχολεῖται μέ καποια μεταφραση
Δεινοκράτους 131. Ἀθήνα 601.
Γ. ’Υηεὺθυνος Τυηογροφείουτ .
ποῦ ἐγινε ἀπό τα γαλλικα μέ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ’
ἀπαρίθμηση κραυγαλέων λαθὼν
Δημοσθένους
153
ποὺ καί στή περίπτωση αῦτή
Καλλιθὲο
φαίνεται 611. καί ό ἀνθρωπος εἷΟ Κολλιτεχνική ἑπιμὲλειοῑ
ναι μεταφραστής γιατί απλως
I ΜΑΚΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ
’έτσι δήλωσε; Πρός Θεοῦ λοιπόν,
Ο Μονταζῑ
όχι τόσος πολύτιμος χῶρος σου
Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΟΣ
για ὅιόλία ποῦ εἶναι παρωδία 61Ο Διαφημίσειςῑ ,
ΜΠΟΥΛΗ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ
όλίων.
ΠΑΤΤΥ ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΚΟΥ
Τέλος ἕνα ἀλλο σημεῐο για τό
' ο Φωτοστοιχειοθεσία;
όποῐο δέν ἐχεις καμια εῦθῦνη εἷ«ΦΩΤΟΚΥΤὙΑΡΟ» ΕΠΕ
ναι ἡ ἀλληλογραφία μέ τοῦς ἀναΒασ. Ἀλεξάνδρου 2, Χίλτον.
γνωστες, ἰδίως μέ τοῦς νέους. Οἱ
Τηλ. 746.314 - 713.604
περισσότεροι νέοι εἶναι θαυμα0 Ἀναιτοραγωγή φίλμς;
σιοι, ὥριμοι, πνευματικα καταρΝΑΠΟΛΙΞΩΝ ΤΖΑΝΝΕΤΟΣ
Μετσόθου
29
τισμένοι, ἐνημερωμένοι καί ὑποΤηλ.
3221.329
στηρίζουν τίς ἀπόψεις τους μέ
Ο
Ἐκτὺπωσηῑ
ἀγωνιστικότητα ἀλλα καί μέ εῦἘργοστ. Γροφικῶν Τεχνῶν
πρέπεια. Εἶναι ὅμως καί μερικοί
Γ. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ
ποῦ νομίζουν 611 ἐπιχείρημα σηἸασίου 5, Περιστέρι.Τηλ. 57.22201
μαίνει όρισια καί ἀγωνιστικότητα
σημαίνει όίαιη ἐπίθεση καί κραυΟ K005 5v0110ypacpo 096100
γές. Μια ῦπόδειξη ἀπό μέρους
ἐκφρὰζει τήν 1190010111111)
σου στοὺς τελευταίους στήν κα011011117 100 συγγραφέα του.
τεὺθυνση αῦτή θα συνέόαλε ἴσως
O Χειρόγροφα 05v èm—
στό να ἀνεόεῑ ἀκόμη περισσότερο ' στρέφοντσι. -

τό, ήδη, ὑψηλό ἐπίπεδό σου.
Μέ όαθεια ἐκτίμηοη
Π. Παπαδακης
ΣΣ. Kara τή γνώμη μας ἡ 61ὄλιοκριτική πρέπει να ἐπισημαίνει ὄχι μόνα τά καλά ὅιὸλῐα ἀλλα
καί τίς αποτυχημὲνες ἐκδόσεις ὅπως τουλάχιστο ἕνας κριτικός
τίς ἐπισημαίνει. Ἴσως μέ τόν
τρόπω αὐτό να αποφεύγονται στό
μέλλον τά ἀτοπὴηυτυ.

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ

Ἀγαπητό Ἀντί
Στήν ἐπιστολή μου, (τεῦχος 122)
ἀναφερόμενος στίς «προεαμικές»
ρίζες τοῦ προοδευτικοῦ κινήματος ποῦ τελικα «γέννησε» τό
ΠΑΣΟΚ, τίς κατονομαζω «φωτισμένες δημοκρατικές δυναμεις
ποῦ συμμαχησαν στήν Κατοχή μέ
’τό KKE καί έφτιαξαν τό EAM»,
ἐννοῶντας προφανῶς, τίς (μή
κομμουνιστικές) Ἐαμικές δυναμεις τῆς Δημοκρατίας καί τοῦ
Σοσιαλισμοῦ, ὅπως ἦσαν δηλαδή
οἱ Προοδευτικοί καί Ἀριστεροί
Φιλελεῦθεροι, οἱ Παπαναστασιακοί, οἱ Σοσιαλιστές, οἱ Ἀγροτικοί καί ὅλοι γενικα οἱ αντιφασίστες δημοκρατες ποῦ συνέπραξαν
μέ τοὺς κσμμουνιστές στό EAM.
Γι’ αὐτό ἐντός παρενθέσεως
γραφω «ὅπως π.χ. ἡ ΕΑΔ» (δηλ.
ἡ Ἒνωση Λαϊκής Δημοκρατίας),
καί όχι όέόαια ἡ... ΕΔΑ ὅπως
κατα λαθος τυπωθηκε.
Π.Ι. —' Ἀθήνα
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ἐσωτερικοῡ
Ἐξαμ. 320 δρχ. - Ἐτήσιο 640
Ὲτήσιο Ὀργανισμῶν,
Τροπεζῶν, 10111: 1.500 δρχ.
1'10 φοιτητὲς ἐκπτωση 1.5%..

. . . . . . . 059011. 6011. 56 .
O Ἐμθασμοτο, επιτογὲς;
ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
Δημοχαρους 60, ΑΘΗΝΑ 601;
O TIMH TEYXOYZ: 69x. 25
0 ΠΑΛΙΑ TEYXH:TIMH ῡρχ;40

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
O για 10 θιθλιοηωλεῑα
τῆς Ἀθήνοςε
Στα γραφεῖα τοῦ «ANTI,»I
Δημοχάρους 60, τηλ. 732-713
0 για 10 61611100011510
B. Ἑλλάδαςῑ
Βιθλιοπωλεῑο
Ν. Κοτζιᾱ καί Σίσ Ο.Ε.
Τσιμισκῆ 76, τηλ. 279.720
Θεσσαλονίκη
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