ΔΛ m 1ι H MIMI Il mnwwnum llllMlllnlmmIllllllllxmmI.lulummnunmm ut m

ὃιαβατηριο
για ολη

ελῗέἓα
ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ

και μη ξεχνας
on:
απο ολες τις ’τραπεςες
rI

J μεγαλὺτερο τοκο
A;

ﬂap/Mac B’
Χρσνοι· θοι·
Τευιυρ 126

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60, Ἀθήνα 601
TnÀ.732713-—732819

l'IEPIEXOMENA
Γ. ΚΑΛΑΠΖΗ. Ὅπως· μαΘαμε - ἢ
ὅπως μᾶς αυνήθιααν . . . . . . . . . . . . . . 5
πολιτικο δεκαπενθιιμερο
Σχέὅιο ΧΑΙΗΓΚ;. Ἠ μικρή ΙατορΙα
του . , . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
πμερομηνιες
αντι-θεσεις . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
οντιθεσεις στον κοσμο ’
ΚΥΓΙΡΟΣ — TOYPKIA — ΚΑΝΑΔΑΣ .., 77
awn-Banana

ΓΙΩΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ; Τό «ΑΜΦΙ» ,. . 12
XP. KYPIAZH: Ἀριστερό - ἐγχειρήματα καί αναζητήαεις νέων σχημα-

H/\|A KAPPA: Τα κόμματα τῶν «'Ev—
νέα» καί οἱ Πολιτικές ὸμαδες στό
εύρωηαϊκὸ κοινοΘούλιο . . . . . . . . . . . 20
ΚΩΣΤΑ ΒΑΚΚΑ; Ἰταλία - Πολιτική
κρίση καί ἐκλογές . . . . . . . . . . . . . . . . 26
ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ; Τό 230
συνέδριο τοῦ Γαλλικοῡ K.K. . . . . . . . 28
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ . . . . . . . . . 37
M. AHMHTPIOY: ἈΒρααμ Μιτεναρόγια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
A. MHENAPOI'IA Στα χέρια τῶν χιτλερικῶν . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
K. BEPFOI‘IOYAOY: 'H Πολιτική οτόν
τρίτο κόσμο . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . 35
YBON MI‘IOYPNTE: Ol Γιροϋιτοθὲout; τῆς αὐτοδιαχεὶρησης . . . . . . . . . 40
NT. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - POFKAN: Νέοι

ΣΤΟ EI'IOMENO:_
Mlü ἔρευνα - συζήτηση
γιά τήν Παιδεία.
ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ; Στὸ Προηγούμενο
τεῦχος απὸ λαθος οτή σελιδοηοίηοη
ἑγινε ἀντιμεταθεση δυο σελίδων
0τὸ ὀρθρο για τό Πρῶτο Συνέδριο
τῆς Ν.Δ. 'H σωοτή ὑναγνωοη θα γίνει ὅταν διαθαοτεῑ Πρῶτα το κείμενο
οτή οελ. 17 καί μετὰ οτή σελ. 16.

H τελετουργιο και n Προξη
ΤΟ ΠΡΩΤΟ μέρος τῆς παράστασης 3d ἔχει ἤδη παιχτεζ ὅταν θ’ἅνούγει ἡ αὐλαία
στό Ζάππειο. Θά ἔχουν περατωθεῖ, ἐρήμην τῶν ἐνδιαφερομένων , οὗ διαδικασῦες
πού ὁὸήγησαν στῆν ἔνταξη τῆς χώρας στϋς Εὑρωπαῧκές Κοινότητες, καί θά παρα·
κολουθήσουν ὅλοι τήν τελετουργιῖα πού àcî ἑπισφραγιῖσει αὐτές τίς ὀιαόικασιίες.

Η TEAETOYPPIA αὒτῆ εἶναι χαρακτηριστικῆ τῆς πολιτικῆς πού ἀκολούθησε ἦ
ἑπίσημη πολιτεία στῦς προπαρασκευαστικές ὃιαόικασίες καί διαπραγματεύσεις .
’Υποὸηλώνει μέ σαφήνεια τό φορμαλισμό πού διακρίνει τήν κυρῦαβχη ἰδεολογῦα
ὅταν Βρίσκεται ἀντιμέτωπη μέ ἕνα πρόβλημα που ἔχει πολιτική Βαρῦτητα καί
κοινωνικές συνέπειες.

FIATI τό πρόβλημα τῆς ἔνταξης στήν EOK εἶναι σέ τελική ἀνάλυση πολιτικό
καί cris οἰκονομικές ἀκόμα διαστάσεις του. 'H κυβέρνηση ὅμως, καί ὴ £66010γία που τή συνέχει, ἔδειξε μιά σπουδή νοΐ ὑποβιβάσει τήν πολιτική οημασῦα
τῆς ἐπιλογῆς της.
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ἡ κυβέρνηση ὀιατράνωσε τήν πολιτική σημασῦα τοῦ εὐρωπαῧκοῦ της
ὁιαβήματος. Εἶναι σαφές ὅτι ὸ “εὺρωπαῦσμός“ της ἀποτελεῖ μιά νέα συνισταμένη
τῆς κρατούσας ὖὸεολογίας. '0 εὐνουχισμός ὅμως τοῦ πολιτικοῦ χαρακτῆρα αὑτοῦ
τοῦ εὐρωπαῦσμου προκόπτει ἀπ’τό ὅτι ἡ κυβέρνηση ἔκανε ὅτι μπσροῦσε ὣστε οὗ
ὀιαδικασῦες ἓνταξης νά μήν ἀποτελέσουν ἀντικείμενα ἁντιπαράθεσης ἀνάμεσα- Us
στίς πολιτικές δυνάμεις τῆς χώρας. Αὐτόν τόν μείζονα ἄξονα τῆς πολιτικῆς της
ἡ κυβέρνηση δέν θέλησε νά τόν μετατρέψει σέ συνειόητό ὅραμα καί αὐτῶν τῶν
ψηφοφόρων της ἀκόμα. Στάθηκε ἀνίκανη νά κοινολογῆσει τήν ἑπιχειρηματολογῦα

της, αὑτήν πού διέθετε, καί ἀρκέστηκε σέ ἱστορικιστικές ὀιαβεβαιῶσεις γιᾶτήν
Ι’διᾶήριττι ἀναγκαιότηταῖ· τῆς ἕνταξης.
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AYTH ὴ διαβεβαίωση τοῦ ἀναπόφευκτου τῆς ἔνταξης ἔχει τό συμπλήρωμα της
εἶναι ἡ ἆποψη τῶν ίθυνόντων πού ἐξαρτᾱ τό μέλλον τῆς δημοκρατίας στή χώρα
ἀπό τήν-ἔνταξη στή “μεγάλη δημοκρατική οὖκογένεια τῆς Εὑρῶπης“. Αὐτῆ ἢ Εὺωθ
πη ὅμως ἔχει τη δική της ἱστορία ποῦ τήν ἔπλασαν οὗ ἀγῶνες καί τά κοινωνικά
κινήματα τῶν λαῶν της, διαμορφῶνοντας μιᾶ πολιτική ὖσορροπία πού δέν χωράει
στῆν κυρίαρχη ἄποψη τῆς ἑλληνικῆς κνβέρνησης· τήν ἄποψη πού βλέπει τη δημοκρατία καί τίς ίσορροπίες τοῦ κοινωνικοῦ σχηματισμοῦ, μέσα ἀπό μία ὁπτικῆ
πού εἶναι ὑποτελής σέ ἑξωεθνικές κλίμακες πολιτικῶν ἀξιῶν· αὐτη ὴ ὑποτέλεια
ἁναπαράγει τήν ἀντίληψη περί δημοκρατίας πού ἐπικρατεῖ στίς ἆρχουσες τάξεις
τῶν δυτικοευρωπαῦκῶν μητροπόλεων καί παρουσιάζει σόν παράδεισο τήν πολιτική
πραγματικότητα τῶν κρατῶν τῆς Εὐρώπης, πού πολύ ἀπέχει ἀπ’τόν ιστορικό φιλελευθερισμό.

Η ΘΕΣΗ της κυβέρνησης, “ἠ Εὐρώπη ἧ’τό χάος”, θυμίζει τη-στρατηγικῆ πού
ἀκολούθησε καί στην ἑσωτερικῆ πολιτική. Où δύο τομεις ἐξ ἄλλου δέν χωρίζονται : ἡ ἓσωτερικη’”πειθαρχία“ bd πρέπει νά πρυτανεύσει στίς ἐξετάσεις κου

ἶξξῇχὶ“ς, νωνικῆς ...πειθαρχίας πού δίνουν οὗ Ἐλληνὲς ἐπίσημοι στσύς εὐρωπαίους
ἑταίρους, παρέχοντας ἐγγυησεις στούς στρατηγικούς καί οὖκονομικοῠς κύκλους
τῆς EOK γιά τό.ἄνοιγμα πού ἐπιχειροῦν στῆν περιοχῆ,τῆς Μέσης Ἀνατολῆς .
H KYBEPNHEH προτίμησε την ἐτεροβαρη ἀντιμετώπισηε ἄν ἔθιγε τη οημᾳσία

ωαρζέβαναθμῐγουνῃῄζῗῗὲζὲῗ πού ἔχει ἠ Ἐλλάδα γιά τήν εὑρωπαῖκή ὸλοκλήρωση, θά’ταν ἀναγκασμένη νά
-τ” ἁπῧόνια -ιτηρήσει μιά δυναμικώτερη στάση πού θᾶ δυσκόλευε τούς χειρισμοός τῶν εὑρωπαίων διαπραγματευτῶν της. Κάτι τέτοιο ὅμως δέν συμβιβαζότανε μέ τούς δεσμούς ἐξάρτησης πού διατηρησε σ’ὄλη τη μεταπολεμικῆ της ἱστορία ἡ ἑλληνική
Δεξιά.
H ΣΤΑΣΗ τῆς κυβέρνησης ὅμως, ὴ ουγκεκριμένη στρατηγική πού ἀκολούθησε,

ι -. , ” δέν ἅποτέλεσε πεδίο πολιτικῆς παρέμβασης τῶν δυνάμεων πού εἶχαν δηλώσει
IIKI I ,χ “à!” ;f_' τῆν ἀντίθεσῆ τους στῆν ἔνταξη. Ἀρκέστηκαν σέ μιά γενικῆ ἄ ρ ν η 0 η
’Ῐῗῗᾩῧψμιᾈὲᾖ
πού δέν μπόρεσε νά ἐντοπίσει τά σημεῖα ἐκεῖνα πού θα ἀποτελοῦσαν τήν ἀφετηπεριλάμσσυ
ι

ρία γιά τήν ἀνάπτυξη ἑνός κοινωνικοῦ κινήματος. Κύρια αἰτία αὐτῆς TñS'GôuvŒ'
μίας ἦταν ἡ ἀνυπαρξία μιᾶς Βιώσιμης ἑναλλακτικῆς πρότασης ἀπέναντι στῆν έὺρωπαῖκῆ ἑπιλογη τῆς κυβέρνησης. Ἐτσι, οἱ δυνάμεις αὐτές μη παρεμβαίνοντας
στίς δ ι α δ ι κ α a ί ε ς πού ὸδήγησαν στην ἔνταξη στήν ΕΘΚ, ἇφησαν ἕνα

κενό πού μοιραῖα θά έπιδράσει καί στίς ἑξελίξειζ μ ε τ ά τήν ἔνταξη.
«φρ ψιαῗῗῆᾐὲᾈ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ἀπόντες λοιπόν, στό βαθμό πού ἑξακολουθοῦν να ἅνάγουν σέ κύριο
“ZÉËL{LÆL;EÀÆŒËI ἄξονα τῆς ἅντιπολίτευσής τους τήν ἔνταξη στῆν EOK, οὺ ἀντίπαλοι τῆς ἕνταξης

ἑξῗέέὲζῗὲἕίἦῇ) εἶναι ὺποχρεωμένοι νά πιέσουν τήν κυβέρνηση γιά μιά π o λ L.T L κ ἤ ἀντι,
ῄᾲἘἜὮἚ-ῧῗῖἦῗέ μετώπιση τῆς ἓνταεης καί τῶν συνεπειῶν της καί νά ἑπεξεργαστοῦν, ξεκινῶντας’

ῑὲἦαΐῇζνπφῆὁὸἳ ἀπό τό συγκεκριμένο αὐτό πεδίο ἀντιπολίτευσης, ἕνα π o λ ι τ ι κ ό σχέδιο
De .
πού θα δώσει συγκεκριμένη μορφή στίς ιδεολογικές δικηρύξεις τοὺς. 'H δυνατότητα γιά ἕνα διαφορετικό προσανατολισμό στῆ γενικη πολιτική τῆς χώρας Bd ἐξαρτηθεῖ ἀπἀὺτην τήν π o λ ι τ ι κ o π o ί η a n_ τῶν θέσεων τους πού ὥς
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τώρα κινοῦνται στό Χὲπίπεδο τῶν δεοντολογικῶν ἀρχῶν.
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ΣΧΕΔΙΟ XAIHFK: Ἡ μικρή ἱστορία του...
OAA l'IHI‘AINAN ρολόϊ μέχρι τήν περασμένη Κυριακή ἀκόμα καί τά ἔργα τῆς λεωφόρου Συγγροῦ... - ὅταν, ξαφνικά,
ἦλθε στό φῶς τό σκάνδαλο Χαίηγκ, τό «σχέδιο», δηλαδή,
Χαίηγκ, γιά τό Αἰγαῖο.
Τό σχέδιο, ἦλθε, ὁμολογουμένως, νά χαλάσει τήν κυόερνητική εὖφορία, ἀφοῦ, μεθαύριο Δευτέρα, ὑπογράφεται στό
Ζάππειο, παρουσία πέντε Εὐρωπαίων πρωθυπουργῶν, ἑνός
ἀντικαγκελλάριου, ένός προέδρου Δημοκρατίας καί ἐννέα
ὑπουργῶν, ἡ συμφωνία έντσιξης τῆς Ἑλλάδας στῆν EOK. Ἡ
εὐφορία, μάλιστα, ὑπῆρξε τόση, ὥστε ὅρέθηκαν ἀκόμα καί
ὑπουργοί πού σύνδεσαν τήν ένταξη μέ κάποια ἀνάκαμψη τῆς
πολιτικῆς ἐπιρροῆς τῆς «Νέας Δημοκρατίας>>ἱ «Ἡ παράταξη
πού ἀνέλαόε τήν πρωτοὸουλία γιά τήν ένταξη - ἔγραψε χαρακτηριστικά 6 ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν κ. Ἀθ. Κανελλόπουλος ἀποκτᾱ (τώρα) νέες πολιτικές δυνατότητες στῆν κομματική δυναμικη»,.. ‘
Ὀρισμένοι φιλοκυὸερνητικοί σχολιαστές ἐπιμένουν ὅτι τό
«σχέδιο Χαίηγκ» θά πρέπει νά «αἰφνιδίασε» καί τήν 11136591111011! eH ἀλήθεια, ὡστόσο, εἶναι κάπως διαφορετικήῑ ’A116 111
στιγμή 11013 6 ἀρχιστράτηγος τοῦ NATO διαπιστώνει ὅτι τό ἀρχικό του σχέδιο, γνωστό σάν «φόρμουλα Χαίηγκ - Ντάὃου»,
γιά τήν ἐπάνοδο τῆς Ἐλλάδας στό οτρατιωτικό NATO, δέν γίνεται 0110651116 ἀπό τήν Ἀγκυρα, σκέπτεται πώς πρέπει νά
έπεξεργαστεῖ μιά νέα φόρμουλα «πού νά φέρει ἐγγύτερα» τίς
διιστάμενες ἀπόψεις Ἑλλήνων καί Τούρκων... Συνεννοεῖται
ὂχι μέ τήν Ἀθήνα ἤ τήν ”Αγκυρα, ἀλλά μέ τούς ἐπιτελεῖς τοῦ
ἀμερικανικοῦ Πενταγώνου. Στήν Οὐάσιγκτον, οἱ ἐπιτελεῖς τοῦ
δίνουν «γραμμή»; eH Τουρκία - τοῦ λένε - περνᾱ δύσκολες
ὧρες,.. “Η»έκταοη 111w συνόρων τῆς Τουρκίας μέ τήν ΕΣΣΔ,
ξεπερνᾱ τά 2.000 μίλια... Τό καθεστώς τοῦ Αἰγαίου - 011916501590 16 καθεστώς έπιχειρησιακοῦ ἐλέγχου τοῦ Αἰγαίου πρέπει, συνεπῶς. νά ἀναθεωρηθεῐ. ”Αλλωστε οἱ Ἕλληνες, πού
μόνοι τους ἀποχώρησαν ἀπό τή στρατιωτική δομή τῆς συμμαχίας καί πού θέλουν τώρα νά ἐπανέλθουν, θά πρέπει, κατά κάποιο τρόπο. νά πληρώσουν γιά τήν ἀσυνέπειά τους, κλπ. ‘O
Χαίηγκ δέν δυσκολεύεται νά ἀφομοιώσει τή «γραμμή», Ἀμερικανός αὑτός. κι“ 0; εἶναι 6 ’ὕπατος διοικητὴς τοῦ NATO
E ὑ ρ ώπ η ;. ἀντιλαμὸάνεται πολύ καλά τί Θέλουν οἱ Ἀμερικανοί. Ἑπεξεργάζεται, λοιπόν, μιά νέα φόρμουλα, τήν ὁποία
σπεύδει νά ὑποὸἀλει 011'111 Ἀγκυρα, καί ὅχι στήν Ἀθήνα, cH
Ἀγκύρα. φυσικά, συναινεῐ. Οἱ πασάδες δίνουν στόν Ἐτζεόίτ
τό πράσινο φώς... Καί 6 Ἐτζεὸίτ σπεύδει νά πληροφορήσει τόν
Χαίηγκ 611 ἡ τουρκική κυὸέρνηση ἀποδέχεται τή «013116160στική» φόρμουλά του. πού εἶναι στήν οὐσία φόρμουλα τῶν
τουρκικῶν θέσεων.

‘H μυστική συνάντηση Χαίηγκ - Ντάὸου
Ὗστερα 0:16 11'] διαδικασία αὐτή, 6 Χαίηγκ παραγγέλνει
οτόν N1060 πώς Θέλει νά τόν δεῖ. ”Αλλά ἡ συνάντησή μας —, τοῦ
διευκρινίζει - πρέπει νά κρατηθεῖ μυστική... Ἡ συνάντηση
πραγματοποιεῐται 011'; 6 Μαΐου, στό ἀεροδρόμιο τῆς Βερόνας,
στήν Ἰταλία. Καί ἐκεῖ, 6 ὕπατος διοικητὴς τοῦ ΝΑΤΟ, ἀναπτύσσει οτόν ἀρχηγό τοῦ ΓῙΞΕΘΑ τή νέα «συμὸιόαοτική» φόρpoulet: Θά πρέπει. πρῶτα, τοῦ λέει, νά προχωρήσετε στήν
ῐδρυση ἑνός νέου συμμαχικοῦ ἀρχηγείου στή Λάρισα, 11013 00
τελεῖ ὑπό τή διοίκηση «συμμάχου» - καί ὅχι Ἕλληνα - ἀνώτερου ἀξιωματικοῦ. T6 οτρατηγεῐο αὐτό θά ἀπόφασίζει γιά ὅλα
τά θέματα ἀμυνας τοῦ ἐναέριου χώρου τοῦ Αἰγαίου... Θά πρέπει. δεῦτερο, νά δεχτεῐτε, πώς γιά τή ναυτική ἄμυνα τοῦ Aï—
6

γαίου, τό πάνω χέρι Θά τό ἔχει τό συμμαχικόγστρατηγεῑο στή
Νεάπολη, πού θά ἐνεργεῖ παίρνοντας ὑπόψη του ὁρισμένα
«κριτήρια», ὅχι κατ’ ἀνάγκη ἐθνικά... Θά πρέπει, τρίτο, ἡ προφορική σας πρόταση, γιά τόν περιορισμό τοῦ έλληνικοῦ ἐναέριου χώρου ἀπό δέκα σέ ἓξι μίλωι - πρόταση πού ἰδιαίτεροι
ἐκτιμᾶ τό ἀνώτατο ἀρχηγεῐο τοῦ NATO — νά καταγραφεῐ ἐστίν.
σημα, μέ μιά δήλωση τῆς έλληνικής πλευρᾶς 611, ἀπό δῶ καί
μπρός, θά «συμμορφοῦται» στό περιεχόμενο τοῦ ἐγγράφου τῆς
Στρατιώτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΝΑΤΟ, ὑπ. ἀρ. MC 66/].
Οἱ πληροφορίες λένε πώς, έμόρόντητος 6 ἀρχηγός τοῦ
Γ ΕΙΞΘΑ, ἀπό αὐτή τήν ἀπροκάλυπτη νατοϊκή ἀνθελληνική έκρηξη, δέν μπόρεσε ν’ ἀρθρώσει λέξη. Εἰπέ μόνο στό συνομιλητή
του 611 00 μεταφέρει τίς «συμμαχικές ἀπόψεις» στήν ἐλληνική
κυὸέρνηση... Πράγματι, τήν ἴδια μέρα, 6 στρατηγός Ντάὸος ἐνημερώνει τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Ἀὃέρωφ, 6 ὁποῖος,
μέ 11'1 σειρά του, ἐνημερώνει τόν πρωθυπουργό κ. Καραμανλή.
Στή συνεργασία Καραμανλῆ - Ἀὅέρωφ, ἀποφοισίζονται δύο
πράγματα; Πρῶτο, ν’ ἀπορριφθεῖ ἡ νέα φόρμουλα Χαίηγκ σάν
«πλήρως ἀπαράδεκτη», καί, δεύτερο, νά κρατηθεῖ - στό μέτρο
τοῦ δυνατοῦ - ἡ συνάντηση Χαίηγκ - Ντάὸου, μυστική...

“O Ἐτζεὸίτ πρῶτος ἀποκαλύπτει
Τά περί «νέας φόρμουλας» Χαίηγκ, ἀποκάλυψε πρῶτος 6
Τοῦρκος πρωθυπουργός 11. Ἐτζέὸίτ, τήν Παρασκευή 18
Μαΐου. ‘O ἀρχιστράτηγος τοῦ NATO εἶχε έπισκέφτέῖ, τήν
ἡμέρα ἐκείνη, τήν Ἀγκυρα, γιά νά «ἀποχαιρετήσει» τήν τουρκική πολιτική ἡγεσία, προτοῦ ἀποσυρθεῖ 0116 16 ἀξίωμά του,
τήν 1η Ἰουνίου. (Σχετικά, ἀναφέρεται 611 6 Χαίηγκ προτίθεται
νά πολιτευθεῑ καί νά διεκδικήσει, σάν ὑποψήφιος τῶν Ρεπουμπλικανῶν, τήν προεδρία τῶν ΗΠΑ). “Ο Μπουλέντ Ἐτζεόίτ ἔκρινε πώς εἶναι ἡ κατάλληλη στιγμή γιά ν’ ἀποκαλύψει τήν
«ἀδιαλλαξία τῆς έλληνικῆς πλευρᾶς»; ‘H Ἑλλάδα - δήλωσε ἀπέρριψε πμὸιὸαστική πρόταση τοῦ στρατηγοῦ Χαίηγκ, γιά
τήν ἐπάνοδό της στῆ στρατιωτική δομή τῆς συμμαχίας, ἄν καί
τήν πρόταση αὐτή ἀποδέχτηκε ἡ Τουρκία...
Τό σχέδιο τῶν έππελῶν τοῦ ἀμερικανικοῦ Πενταγώνου, έμπαινε σέ έφαρμογή. Γιατί ἡ «γραμμή» 11013 εἶχαν δώσει στόν
Χαίηγκ, ἐπρόὸλεπε, μεταξὺ ἄλλων, τόν «έξωραϊσμό» τῆς τουρκικής πολιτικῆς. «Ἀδιάλλακτη» ἔπρεπε νά ἐμφανιστεῐ ἡ Ἑλλάδα καί ὅχι ἡ Τουρκίαῑ vE101, καί οἱ ἀντιδράσεις τοῦ Κογκρέσσου, στήν παροχή «έκτακτης καί κατεπείγουσας ὃοήθειας»
πρός τήν Τουρκία, θά ἐξουδετερώνονταν, καί οἱ διάφοροι ἀλλοι ὀργανισμοί, ὅπως τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῐο, 6
ΟΟΣΑ, ἀλλά καί οἱ δυνάμεις τῆς Γουαδελούπης (ΗΠΑ, Δυτική Γερμανία, Γ αλλία καί Βρετανία), 00 ένθαρρύνονταν γιά
νά πμὸάλουν ἀποφασιστικά στήν «ἐπιχείρηση σωτηρίας τῆς
Τουρκίας». Ἤδη, ἀνακοινώθηκε, τήν περασμένη Δευτέρα, 611.
οἱ χῶρες τοῦ ΟΟΣΑ θά χορηγήσουν στήν Τουρκία, σάν ἀμεση
60110510, 600 έκατομμύρια δολλάρια, ἐνὼ τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῐο ἑτοιμάζεται νά χορηγήσει ἀκόμα ἕνα δισεκατομμύρυο δολλάρια, K01, μέσα 01.1'1 συλλογιστική αὐτή, έντάσσεται,
ἀσφαλῶς, καί ἡ κάποια μετρωπαθής στάση - μετριοπαθής,
τουλάχιστον, μέχρι τίς 15 Ἰουνίου... - πού ἔδειξε ὁ Τουρκοκύπριος ἡγέεης Ραούφ Ντενκτάς, κατά τήν συνάντησή του μέ τόν
πρόεδρο Κυπριανοῦ, πού εἶχε σάν ἀποτέλεσμα τή συμφωνία σέ
10 σημεῖα,’γιά τήν ἐπανέναρξη τοῦ διακοινοτικοῦ διαλόγου.
Λέγεται σχετικά ὅτι 6 Τοῦρκος πρωθυπουργός διαμήνυσε στάν
Ντενκτάς; Πρέπει νά πείσουμε τό Κογκρέσσο δτι «ὑπάρχει
πρόοδος στό Κυπριακό». Ἰ-Ι «πρόοδος» 601100 τή ὃοήθεια -

στρατιωτική καί οἰκονομική - πού ἔχει ἄμεσα ἀνάγκη ἡ «μητέρα Τουρκία»...
Στίς δηλώσεις Ἐτζεὸίτ, ἀπάντησε τήν άλλη μέρα ὁ ὑπουργός
Ἐξωτερικῶν κ. Ράλληςῑ Ἡ ἓλληνική κυὸέρνηση, δήλωσε,
<< ο ὑ δ έν γ ν ω ρ ί ζ ε ι » περί νέας ωμόιόαστικής φόρμουλας
Χαίηγκ... Ἡ ἑλληνική κυόέρνηση ἐμμένει πάντοτε στή φόρμουλα Χαίηγκ - Ντάὸου, που ἔχει σά 66101] της τίς έλληνικές
προτάσεις για τόν ἐπιχειρησιακό έλεγχο τοῦ Αἰγαίου - φόρμουλα πού ἀποδέχθηκαν ὅλοι οἱ ἑταῖροι τοῦ NATO, πλήν τῆς
Τουρκίας.
c(201600, στήν πολιτική, ὅπως καί στή ζωή, τίποτε δέ μένει,
γιά πολύ, μυστικὰ.. Εἴκοσι τέσσερις ὧρες ἀργότερα, τό
«Βῆμα» ἀποκάλυπτε τὸσο τή μυστική συνάντηση Χαίηγκ Ντάόου, 016 ἀεροδρόμιο τῆς Βερόνας, ὅσο καί τό περιεχόμενο
τῆς νέας φόρμουλας Χαίηγκ. Καί ô σάλος 016 Πολιτικό Γραφεῖο, 016 ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, στὸ ὑπουργεῖο Ἐθνικής
Ἀμύνης, ἀκὸμα καί στή Γ ενική Γραμματεία Τύπου, ἦταν ἄνευ
προηγουμένου. «Οἱ μπουνταλάδες οἱ Ἀμερικανοί, μᾶς τήν
ἐσκασοιν πάλι» - ἧταν ἡ ὀργισμένη ἀπάντηση ἑνός ὑπουργοῦ σέ
δημοσιογράφο (φυσικά off the record...), μέ τήν έννοια ὅτι

σαν οἰ ἴδιοι οἰ Ἀμερικανοί πού ὄιφησαν νά «διαρρεύσει» τό
σχετικό κείμενοέ

NATO καί ἐθνική ἀνεξαρτησία
Φυσικά, μετά τίς ἀποκαλύψεις — καί τήν ὀργή τῆς Ἀντιπολίτευσης, πού ὅρήκε έκφροιση στίς δηλώσεις τοῦ προέδρου τοῦ
ΠΑΣΟΚ A. Παπανδρέου, τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς EAHK κ. Ι. Ζίγδη
καί τοῦ γραμματέα τής K.E. τοῦ KKE Ἐσωτερικοῦ Μπάμπη
Δρακόπουλου - ἡ κυὸέρνηση ἀρχισε νά ψελλίζει τά δικά της;
Δέν πρόκειται γιά «νέα φόρμουλα», ἀλλά γιά «μεταὸολές»
πάνω σέ δασικά σημεῖα τῆς ἀρχικῆς φόρμουλας Χαίηγκ - Ντά60v — μεταὸολές πού, έτσι εἴτε ἀλλιῶς, ἡ κυόέρνηση τίς θεωρεῖ
ἀπαράδεκτες... «‘H κυδέρνηση ξέρει νά διαπραγματεὺεται καί
ξέρει νά προστατεὺει τά ἐθνικά συμφέροντα», κλπ.
Στό Πολιτικό Γραφεῖο, ώστὸσο, δέν ἦσαν λίγοι αὐτοί πού
διερωτήθηκαν ἀν ἡ «νέα φόρμουλα» Χαίηγκ ἀποτελεῖ τήν
ἀπάντηση - ἐκδίκηση τῶν Ἀμερικανῶν στά ὅσα ἀνέφερε ὁ
πρωθυπουργός κ. Καραμανλής, κατά τήν τελευταία συζήτηση
στή Βουλή (16 Ἰανουαρίου), σέ ἐπίπεδο πολιτικῶν ἀρχηγῶν.
’Ὀπως εἶναι γνωστό, στή συζήτηση αὐτή, ὁ κ. Καραμανλής εἶχε
ὑπαινιχθεῖ πώς ἡ έλληνοαμερικανική συμφωνία γιά τίς 6άσεις
δέν θά ὑπογραφεῖ, ἄν δέν τακτοποιηθεῖ 16 θέμα τῶν «εἰδικῶν
σχέσεων» τῆς χώρας μέ 16 NATO καί ἀν οἱ Ἀμερικανοί, ὑπογράφοντας τήν ἀμερικανοτουρκική συμφωνία, δέν λάὸουν
ὑπόψη τους πώς ὁ σημερινός συσχετισμός δυνάμεων 016 Αἰγαῖο, μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας, π ρ έ π ει ν ά δ ι α τ η ρ η θ ε ῖ. Γιά νά προσθέσει; "Av οί Ἀμερικανοί φανοῦν ἀσυνεπεῖς, τότε ἡ έλληνική κυὸέρνηση θ’ ἀναζητήσει ἀ λλ ο υ ς
τ ρ ό π o υ ς - καί ὑπάρχουν ἄλλοι τρόποι- γιά νά διατηρηθεῖ ἡ
ῖσορροπία αὐτή.
c$201600, κανείς ἀπό τήν κυὸέρνηση, δέν σκέφθηκε νά δηλώσει πώς μετά τή «νέα φόρμουλα» Χαίηγκ, ἡ ἑλληνική κυὸέρνηση ἐγκαταλείπει κάθε ἰδέα ἐπιστροφῆς της στό στρατιωτικά
ΝΑΤΟ,πώς ἀποφασίζει ν’ ἀναλάὸει ἡ ἴδια 16v ἐπιχειρησιακὸ
ἐλεγχο τοῦ δικοῠ της χώρου. Πώς ἡ ὑπεράσπιση τῆς ἐθνικής
ἀνεξαρτησίας καί τῆς ἐδαφικής μας ἀκεραιότητας, μπορεῖ νά
ὀργανωθεῖ πάνω σέ μιά ἐθνική 66101], πέραν ἀπό τή φιλοσοφία
τῶν μπλόκ..Πώς ἡ Ἑλλάδα μπορεῖ, ἀντί νά μειώσει τήν ἐθνική
κυριαρχία καί νά περιορίσει τόν θαλάσσιο καί ἐναέριο χῶρο
της, νά ἐπεκτείνει, καί τόν ἐναέριο χῶρο, καί τήν αἰγιαλίτιδα

ζώνη, στα 12 μίλια, πού ἀποτελεῖ κανόνα γιά ὅλες σχεδόν τίς.

μεσογειακές χῶρες. ;
Ἀλλά ὅλα τά παραπάνω αὑτά, θά πρέπει νά εἶναι «ψιλά
γράμματα» γιά τήν κυόέρνηση τῆς «Νέας Δημοκρατίας» πούςΥ
μέ πεῖσμα εἰδωλολάτρη, ἐπιμένει νά ἐπανεγκλωόίσει τή χώρα σ”
ἕνα συνασπισμό που, έργω, ἀπέδειξε καί τήν ἀναξιοπιστία του,
καί τό «ποιόν» του καί τήν καταφορά του κατά τῶν ἐθνικῶν
συμφεροντων της χωρας. ΑΝΤΗΝΩΡ

Τεταρτη 9

0 Ἀρχίζουν ol έργασίες τοῦ
23ου συνεδρίου τοῦ Γαλλικοῡ
Κ.Κ.
Ο '0 A. Παηανδρέου στή σανοδο τῆς K.O. τοῦ ΠΑΣΟΚ διατυπώνει τήν αποψη 611 ἡ «èmχείρηση έκσυγχρονισμοῡ» ησύ
έγκαινίασε 16 συνέδρω τῆς
Ν.Δ. εἶναι καταδικασμένη σέ
ατιοτυχία.
Πέμπτη 10

Ο Ἀρχίζει ατιεργὶα διαρκείας
τῶν Δημοσίων Ὑτῐαλλήλων.
Παρασκευή 11
Ο Ἠ κυθέρνηση αρνὴθηκε να
συγκροτηθεῑ ὲξεταοτική επιτροτῐή για 16v ἐλεγχο τῆς Πολιτικῆς της 016v ἐνεργείακὸ τομέα καί τήν ἐξέταση τῶν τυχόν
εὺθυνῶν τῶν Ὑτιουργῶν Συντονισμοῡ, Βιομηχανίας καί ἘμΠορίου. Τήν ηρόταση εἶχαν
ὺῐτοθαλλει δουλευτές ὅλων τῶν
κομμάτων τῆς αντιπολίτευσης.
Ο Μετα 6116 σοθιετική ΠρωτοΘουλὶα αναθαλλεται 16 npoγραμματισμένο για 16 τέλη
Μαΐου ταξίδι τοῦ κ. Kunplavoü
στή Μόσχα.
Σαθθατο 12
O Στίς ὲκλογές τῆς ΕΣΣΕ
(συνδικαλιστικοῡ ὀργάνου τῶν
σπουδαστῶν τεχνικῶν σχολῶν)
Πρώτη δύναμη αναδεικνύεται ἡ
ΠΑΣΠ ἑνῶ ὴ Παραταξη noü
Πρόσκειται στή Ν.Δ. σημειώνει
σχετική ανοδο.
Δευτὲρα 14
0 0'1 ἐλληνοτουρκικές σχέσεις, 16 Πρόθλημα τῆς ἑῐτονένταξης στα NATO κοίτης εἰσδοxñq στήν EOK ἀποτελοῦν αντικείμενα συζητήσεων μεταξὺ
τοῦ κ. Καραμανλῆ καίτοι] Ὀλλανδοῦ Πρωθυτιουργοῡ Βαν
’Ἀγκτ κατα τήν ἑπίσημη éniσκεψη τοῡ τελευταίου στήν
Ἑλλαδα.
0 T6 Προθλήματα «συνεργασίας 016 μαζικὸ χῶρο» αιτοτέλεσαν 16 αντικείμενο τῆς συναντησης τῶν X. Φλωρακη - A.
Παηανδρέου.
ΤρΙτη 15

Ο Μέ κεντρική εἰσήγηση τοῦ
A. Παηανδρέου αρχὶζει στό ΚαΘούρι ἡ I" Συνδιασκεψη Προοδευτικῶν Ὀργανώσεων καί Σοσιαλιστικῶν Κομματων τῆς Μεσογείου.
Τεταρτη 16
Ο Ἀναστελλεται ἡ απεργία διαρκείας τῶν Δημοσίων ’ΥΠαλλήλων μέ τήν αηὸφαση τσῡ
Ἑφετείου Ἀθηνῶν μετα ατῐό
α’ίτηση τοῦ ’Υι-ι. Παιδείας noü
τήν κήρυξε Παρανομη.

O '0 Πρόεδρος Τὶτο φθανει”
στή Μόσχα για συνομιλίες με
16v Μηρέζνιεφ.
Πέμπτη 17

O Ἀρχίζουν στήν Πατρα οἱ ἑρ-

ἒῖιῆες τοῦ Δ’ συνεδρίου τοῡ
Ο ’Σέ ᾑλικία 97 χρονῶν Πέθανε
οτο Τελ, 'A616 ἡ ιοτορική φυσιογνωμια τοῡ ὲλληνικοῠ ἐργα-

τικοῡ κινήματος ΑΒΡΑΑΜ
ΜΠΙΞΝΑΡΟΓΙΑ.

Παρασκευή 1B
O Ἀρχίζουν στή Λευκωσίο
συνομιλιες μεταξύ Κυπριανοῡ
και Ντενκτας Παρουσία τοῡ Γ.Γ.
του ΟΗΕ με στοχο τή διευκόλυνση τῆς ὲΠανέναρξης Τῶν
διακοινοτικῶν συνομιλιῶν.
Σαθθατο 19
O 'O ùpxnvôc; τῶν στρατιωτικῶν δυναμεων τοῡ ΝΑΤο στρατηγός Χέηγκ δηλὼνει στή σύνοδο τῶν ὑπουργῶν Ἀμύνης τοῡ
Συμφώνου 611 «ἡ ἑνίσχυση τῆς
Τουρκίας προέχει ὅλων τῶν
αλλων συμμαχικῶν ὺτιοχρεώσεων».
O Συμφωνία Κυπριανοῡ Ντενκτας για επαναληψη τῶν διακοινοτικῶν 0111:; 15 Ἰουνίου ὺτῐὸ
τήν Προεδρία τοῦ Βαλντχαϊμ.
κοιτΑΧτΕ ΠοΣΑ εηικιΝΔυΝΑ
nPArMATA EXEI tnm του
ΟΓΝΞΣΤΟΣ ΑΝΑΡΧΙΚΟἙ
ΓΙΑΗΝΗΣ ΚΑΛΑΤτζμΣ a
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Κυριακή 20.
Ο Ἐνῶ 6 Ἐνρίκο Μῐτερλιγκουέρ μιλαει μαζί μέ 16v Ζώρζ
Μαρσαί στή Μασσαλία, σε
κοινή συγκέντρωση noü ὀργανωσαν για τίς εὺρωτῐαϊκές ὲκλογές 16 ίταλικό καί 16 γαλλικό
ΚΚ, 6 Xp10110v06n110Kp61nq
Ἀμιντὸρε Φανφανι δηλῶνει ὅτι
16 NATO κι’ ἠ EOK 96 στοματήσουν τή «συμπταραστασή»
τους Πρός τήν Ἰταλία αν συμμετασχουν σί Ικομμουνιστέεζ
στή διακυθέρνηση τῆς χώρας.
Δευτέρα 21.
O Γενικότερες Πολιτικές
διαστασεις αιτοκτα ὴ χθεσινή
Παραίτηση τοὺ Φελίτῐε Γκονζαλες 611' τή θέση τοὺ Γεν. Γραμματέα τοὺ Ἰστῐανικοῡ Σοσιαλιστικοῡ Κόμματος. 'O Γκονζαλες
Παραιτήθηκε 616v 016 Πρῶτο
μετα 6116 42 χρόνια, συνέδρια
του, ὴ τιλειοψηφία ταχθηκε
υι-ιέρ τοῦ Προσανατολισμοῡ
τοῦ μαρξιστικοῡ κόμματος.
7

Η ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΝΟ ΤΟΥ ΓΙΩΡΙῊ ΤΣΑΡΟΥΧΑ
Ἀποκαλύπτονται τώρα στή δίκη γιά τή δολοφονία τοῦ
Βουλευτή τῆς ΕΔΑ Γιῶργη Τσαρουχᾱ a’ ὀλη τους τήν μεγαλοπρέπεια, η ἀγριότητα, τό μίσος, η ἀπανΘρωπιά καί τό ἀδίστακτο τῶν χουντικῶν ὁργάνων.
Σέ ἀντρο μεσαιωνικῶν Βασανιοτηρίων εἶχε μεταΒληΒεῙ ὴ Κ ΥΠ
τής Θεσσαλονίκης καί ὁχι ΒέΒαια μόνοάὑτή... «Μέ ἀφρούς
οτό στόμα ὁ Σταματόπουλος, ὁ Καραμπέρης, ὁ Ἀναστάσιάδης μέ κτυποῦσαν κραυγάζοντας Θά πεθάνεις ὅπως πεΒάναμε τόν Τσαρουχᾱ. Μοῡ ἔσπασαν τρία πλευρά καί τά
δυό χέρια, ἔφτυνα αἷμαΥ ἀπό τά πνευμόνια. Κυττᾱξτε κύριοι
δικαστές τά σημάδια στά πόδια μου καί τά ἀνάπηρα χέρια»,
εἰπε στή δίκη μάρτυρας πού παρά λίγο νά ἔχει τήν ἰδια τύχη
μέ τόν Τσαρουχᾱ... ’

“Ὀπως πάντα έτσι καί τώρα, τήν ὥρα τῆς κρίσης τά χουντικά σκυλιά καί oi πάσης φύσεως ὑποτακτικοί τους ρίχνουν
ὁ ἕνας στόν ἄλλο τήν εὑθύνη, oi στρατηγοί στούς συνταγματάρχες, oi τελευταῖοι στούς λοχαγούς καί τούς ἀλλους ἀξιωματούχους τής Ἀσφάλειας, ὅπως ἀκριΒῶς έγινε στήν ὑπόΘεση Λαμπράκη. Καί φυσικά oi ὑπεύθυνοι δέν εἶναι μόνον
αὑτοί πού πιθανόν τό δικαστήριο νά κηρύξει ένοχους. Ἀλλά
καί πέρα ἀπό τή συγκεκριμένη δίκη ή μεταπολιτευτική μεγαλοθυμία τής Δεξιᾱς έξασφάλισε - χάρη στήν ἰδιόρρυΘμη
ἀμνηστία τῆς «Θεωρίας τῶν σταγωνιδίων» - τό ἁκαταδίωκτο o’ ὁλόκληρο τόν ὲσμό τῶν Βασανιστῶν τοῦ ἑλληνικοῦ
λαοῦ] Ἀλλά καί σέ μερικσύς ἀλλους πού σφυρηλάτησαν τήν
«ἰδεολογία τῶν Βασανισμῶν» καί πού σήμερα έξακολουθοῦν
νά προσφέρουν τίς ὑπηρεσίες τους στό κράτος τοῦ «ριζοσπαστικοὺ φιλελευθέρισμοῡίἰί
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΞ MIA ΙΞΣΩΪΕΡΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

OI πρόσφατες - καί έκτεταμένες - ἀποστρατείες, μεταθέσεις, προαγωγές καί γενικώτερες ἀνακατατάξεις στά σῶματα Ἀσφαλείας ἀνέδειξαν σέ ἀνώτατες θέσεις τῆς ίεραρχίας τους, κάποιες «ἀχρωμάτιστες», πολιτικά, προσωπικότητες. Καί ἀπό μιά μεγάλη μερίδα τοῦ Τύπου, οἰ ἀλλαγές
αὑτές παρουσιάστηκαν ῶς ,((έκκαθάρισηυ τής ἀστυνομίάς
καί τῆς Χωροφυλακής ἀπό ἀνώτατους ἀξιωματικοὺς πού
εἶχαν έκτεθεῖ, ή ὑποστηρίξει ἐνεργά τήν «θεόπνευστον ἀπόπειραν τοῦ ...έφτάχρονου φρονηματισμοῦ τῶν Ἑλλήνων».
Δέν ὑπάρχει ἀμφιΒολία ότι διάφορα πρῶτα ὀνόματα πού
τέθηκαν σέ «ὑποχρεωτική ἀποστρατεία» μπαίνουν στήν κατηγορία τῶν «σταγονιδίων» τοὺ κ. Μπάλκου... ”Οπως δέν
ὑπάρχει ἐπίσης ἀμφιβολία ὅτι η κυΒέρνηση προΒληματί-

στηκε μέ τήν ...ἀδράνεια καί μυωπία πού ἔδειξαν τά «ὀρέ
γανα τῆς τάξεως» γιά τή δράση καί τή δικτύωση τῶν φασιστικῶν πυρήνων - ἐντός καί ἐκτός τοῦ κράτους.
Είχαμε ξαναγράψει ὅτι τό πρόΒλημα δέν ξεκινάει καί τόσο
ἀπ’ τά πρόσωπα - ή μάλλον δέν σταματάει στά πρόσωπα.
Ἔστω κι’ ἀν ή αὑταρχική δομή πού κυριαρχεῐ στά σώματα
ἀσφαλείας, δίνει Eva μεγαλότερο περιθῶριο γιά προσωποποίηση τῶν μηχανισμῶν τους. ’
Αὑτή η ἀποψη ἔρχεται νά ένισχυθεῑ ἀπό ἕνα ὑπόμνημα
ὀργάνων τής χωροφυλακής πού κατατέθηκε πρόσφατα στή
Βουλή. Ἐκεῖ ἀναφέρεται ὅτι στόν κανονισμό τοῦ Σώματος
παραμένουν τά ἀρθρα σχετικά μέ τήν «ἀπόδοση σεΒασμοῦ
στό Βασιλέα» καί τόν «ὁρκο στό συνταγματικό Βασιλέα τῶν
Ἑλλήνων», ὅτι ὲπιΒάλλονται πειθαρχικές ποινές σέ ὅσους
ὁπλίτες διαΒάζουν δημοκρατικές ἐφημερίδες, ότι ἀν κάνε]
ἀναφορά παραπόνων κάποιος ὑπαξιωματικός ή ὁπλίτης
καλεῖται ἀμέσως καί ὑποχρεῶνεται νά ἀνακαλέσει κλπ.
νΟλα αὑτά μαζί μέ άλλα αἰτήματα πού ἀφοροῦν τή μόρ8

(pwoq, τήν ἀλλαγή τής κρατούσας νοοτροπίας, τό μισθολο- “
γικό, τό δικαίωμα ά ντι πρ o σώ πε υ ση ς τῶν ὁπλιτῶν ἓ
κ.ά., σκιαγραφοῦν μιά κατάσταση o’ αὐτόν τόν κρίσιμο τομέα τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῡ, πού μπορεί νά χαρακτηριστεῑ
σάν έντονα ἀντιδραστική, στήν ἰὸεολογία καί τίς δομές της.
Kano ἀπ’ τό πρίσμα αὑτοῦ τοῦ «ἀσημάντου» ὑπομνήματος, Θά πρέπει νά ἀντιμετωπισθοῡν καί οἰ πρόσφατες ε
προαγωγές «οὑδέτερων» στά ἀνώτερα κλιμάκια τῶν σωμάτων τής δημόσιας τάξης.
MIKPOI ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ, ΜΕΓΑΛΟΙ ΦΙΛΟΙ

Μέ τόν τρόπο του τίμησε τό έτος τοῦ παιδιοὺ ὁ «αὑτοκράτορας» Μποκάσα· διέταξε τούς πραιτωριανούς του καί
ἔσφαξαν ἀμάλαγα παιδιά γιατί λιΘοΒόλησαν τό αὑτοκίνητο
τής Α.Α.Υ. ΒέΒαια στόν πολιτισμένο κόσμο τοῦ προηγμένου
αἰῶνα μας ή Βηριωδία αὑτή έχει τά ἀντίστοιχά της; Λίντιτσε
- Χιροσίμα - Βιετνάμ - Μπιάφρα. Ἀλλά r‘] σφαγή τῶν 700
παιδιῶν ἀπό τούς ἀντρες τῆς φρουρᾶς τοῦ Μποκάσα εἶναι
ἰδιαζούσας ἀγριότητας καί πολύ πρόσφατη, Éch ἀπό τήν
άλλη ή προσωπικότητα τοῦ «αὐτοκράτορα» πολύ συζητημένη γιά νά μείνει ἀπαρατήρητο τό γεγονός.
'H Αὐτῆς Αὑτοκρατορική Ὑψηλότης τής Κεντρικής Ἀφρικής εἶχε λογιῶ - λογιῶ πολιτικούς φίλους. Δέν ήταν μόνον
ἀδώφικός φίλος τοῦ ἀλησμόνητου Παπακοὺ - εἶχε γίνει καί
η σχετική ἀνταλλαγή παρασήμων καί διακρίσεων ἀλλωστε.
Εἶχε ἐπίσης δεχτεί τίς ἰδιαίτερες φιλοφρονήσεις καί τοῦ
Προέδρου τῆς Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Βαλερύ - Ζισκάρ ντ”
Ἐσταίν. ‘O Γάλλος εὐγενής - πού θά προεξάρχει μεθαύριο
στίς λαμπρές τῡλετές τοῦ ὲξευρωπαϊσμοῡ μας - εἶχε ίδιαιτέρως τιμήσει τή στέψη τοῦ «αὐτοκράτορα» τής κεντρικής
Αφρικής.
‘H κυνικότητα τῶν πολιτικῶν καί οἰκονομικῶν σκοπιμοτήτων ἀγνοεῖ τό «ποιός εἶναι ποιός» καί δέν θυσιάζει τίποτα. Αὑτό ὅμως, τό ξεχνᾱμε συχνά καί διάφοροι ἰδεολογικοί παραμσρφωτικοί φακοί ἀλλοιώνουν τήν όρασή μας
καί παίρνουμε τσ-οῑς μετρητοῑς» μεγαλόστομες διακηρύξεις
γιά δικαιώματα πολιτῶν καί παιδιῶν. Ἀλλά δέν πρόκειται
γιά διακηρύξεις - γιά καμῶματα τῶν μεγάλων πρόκειται...
ΜΠΙΪΟΝΙΑ ΒΙΞΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΙΣ

Γιά πολλές μέρες, στά δϋιτία εἰδήσεων ὑπήρχε ’ή εἰδηση
ὁτι; «έξηρθρώθη σπείρα ἀναρχικῶν πού θά τίναζε τήν
Ἀθήνα στόν ἀέρα». Περίμενε κανείς, ἔστω καί ένδοιάσμένος
γιά τόν ζήλο τῶν ἀστυνομικῶν ἀρχῶν ἀπέναντι o’ αὑτή τή
μερίδα τῶν πολιτῶν, ότι τά στοιχεῖα πού θά προσκόμιζε τό
Ὑπουργεῖο Δημοσίας Τάξεως Θά ήταν ἰκανά νά δικαιολογήσουν τήν εἵδηση. 1Ὀταν έκτέθηκαν ὅμως τά «εὑρεθέντα ἀντικείμενα» ἀποκαλύφθηκε ὅτι ὸ «Θησαυρός ήταν ἀνθρακες». Κάτι μπετόνια Βενζίνης, κάτι στουπιά, Eva μαῠρο μαντήλι, Eva μουστάκι ψεὺτικο, καί διάφορα ἀλλα πού ΒέΒαια
δέν ἀνατινάζουν τήν Ἀθήνα, οὔτε καί δικαιολογοὺν φασίζουσες εἰδήσεις πού ἐπίμονα μᾱς πολιορκοῦσάν γιά νά μᾶς
πεισουν.
Νά μᾶς πείσουν γιά τί ὄμως; ’Ότι οἰ ἀναρχικοί εἶναι έπικίνδυνοι στή Δημόσια τάξη. Γ ι’ αὑτό καί τό «ἀντιτρομοκρατικόν». Nâ μᾱς ὑπενθυμίσουν ὅτι τιμωροῦνται οἰ «ὑπονομευτικῶς Βουλόμενοι». Γ ι’ αὑτό καί οἰ πολύχρονες ποινές φυλάκισης πού πέφτουν ἀπανωτά τώρα τώευταῑα, ,(άνοίγοντας
συγχρόνως Eva λογαριασμό γιά τή δημοκρατική ἀντιπολίτευση). Νά μεταθέσουν τήν προσοχή μας ἀπ’ τή σημασία
τῆς φασιστικής ἀνατρεπτικής δράσης. fl’ αὑτό καί οὐδεμία
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ὡς πρός τῆν δίωξη, τῶν ὑπευθύνων πωλησεως τοῦ ἑντύπου
καί τοῦ έκδότη Λεωνίδα Χρηστάκη, καί ὴ διαφωνία παρα,
πέμφθηκῑ ΟΤό Συμθούλιο Πλημμῶειοδικιῠν Ἀθηνῶν,
1947/79. Μερικές μέρες ἀργότερα, ὲκδὸθηκε Τό 7294777979
δούλευμα, ὅπου παραπέμπεται ώς κατηγορούμενος ὁ ἑκδό,
7ης ΛΕωνῘδας ΧΡΓῙΟΤάΚῙῚς ΥΙά “d‘oc/Na ὅημΟΟιεύματα, ἰδία
στίς δύο Tdeu‘raïcç σελίδες τοῦ περιοδικοῦ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ NO
23», μέ Τό νόμο 5060/1931 καί 249317953. Πρέπει νά σημεΙωΘεῑ
ότι τό τεῦχος No 23 ῆταν ἀφιερωμένο στόν ἀγώνο γῆς bun.

- νίδας γυναίκας ἀπό τόν περασμένο αὶώνα μέχρ, σήμερα) μέ
çà; γενικό τίτλο «Ἀπ’ τῆ γυναίκα τοῦ Καραγκιόζη στῆν Κα
o TOOU....».
Τό δημοσίευμα τῶν ’δύο τῶευταίων σελίδωυ θρῑσκεται
μέσα στα πλαίσια τῆς δημοσιογραφικῆς δεοντολογίας καί ὴ
είκονογραφισῆ του, ὅπως καί ὴ παραθεση φωτογραφικών
(σκίτοων καί αύθεντικῶν) ντοκουμέντων τεκμηριώνει τῆν
ἀποψη τοῦ συντακτη του, καί τό θέμα του εῙναι;«ΠοιαἸδεολογία περναει σῆμερα για τῆ Γ υναίκα, στό Στρατό καί στίς
ΦυλαΚές».
Τό κατηγορητῆριο, εἶναι γενικό καί ἀόριστο, καί ἀποφεύγει να ἀναφέρει, τόν τίτλο καθώς καί τίς συγκεκριμένες λεπτομέρειες τῶν «ασέμνων».
γίνεται μνεία στα ὅσα εὐτράπελοι καταθέτουν μαρτυρες καί
'O κατηγορούμενος ἑκδότης παραπέμπεται κατ’ εῦῦπερασπιση στῆ δίκη τῶν θομθιστῶν (ὅταν «oi έμπειρογνώθείαν
σέ
δίκη,
χωρίς
τῆν
μεσολαθηση
μαρτύρων
σέ
μιά
μονες» προσ-ιταθοῦν να πείσουν τό δικαστηριο ὅτι τα ὅπλα
προανακρικῆ
διαδικασία,
ὅπου
μποροῦν
μαρτυρες
να
ἀνατῶν φασιστῶν ἠταν ἀχρηστα, ἄρα ἀχρηστη... κι’ ὴ πρόπτύξουν τίς ἀπόψεις τους, για τό δημοσίευμα. Ἀκόμα, τῆν
θεσή Τους να προκαλέσουν κλίμα ἀναταραχῆς καί ἀσταπροεισαγωγικῆ διαδικασία για τῆν δίκη, τῆν ἐνεργεῖ η Γ ενικῆ
9510C)- Νά μᾶς φρονιματίσουν ὅτι r) Ταξις δέν ἀνέχεται, «ἁνεἈσφαλεια,
μέ
ἀξιωματικοὺς,
χωρίς
τῆ
μεσολαθηση
δικαστιξήΥΙΊΤΕς δραστηριότητες». Γ ι’ αῦτό καί τό συνταγματικο κρακών
ὺπαλλῆλων,
ἀνακριτῶν,
εἰσηγηπῦν
κ.λ.π.
TOC Τῆς Ν. Δημοκρατίας θωρακίζει ἀστυνομικὰ τό «ριζο“Οπως μᾱς γραφει ὁ Λ. Χρηστακης τό πιό σοθαρό εῙναι
οπαστικό φιλελεύθερισμό» του. Να ἐπισημανουν, ἴσως,
ότι πέρα ἀπό τῆν μῆνυση ἐναντίον του καί την καταοχεση
στούς ἀνησυχοῦντες ὀτι oi πρόσφατες αλλαγές στα σώματα
τοῦ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟΥ, ὴ μῆνυση κατα τῶν έφημεριδοπωλών
Ἀσφαλείας δέν σημαίνει ὅτι θα τούς ἀμφισθητῆθδῖ ἦ ὰΟΤυ·
καί περιπτεριούχων (συνολικα 76), ὅλοι σέ κεντρικα στέκια,
νομοκρατικῆ τους ἀρμοδιότητα.
δημιουργεῖ
τήν
έντύπωση,
ἐκφοθισμοῦ
καί
παρακώλυσης
Αύτα μποροῦν να εῙναι καποια πολιτικά στοιχεῖα για νά
τῆς
κυκλοφορίας,
μέ
νέα
αντισυνταγματικα
μέτρα,
ὅταν
oi
ËKT‘P’TOEÏ Ô OTÔXOÇ Τῆς πρόσφατης «ἑπιτυχίας» τῶν σωμαπεριπτεριοῦχοι
στὸ
ἑπόμενο
τεῦχος,
(ροθόντουσαν
να
πουτων ἀσφαλείας. Ἐκεῖνο πού δέν εἶναι πολιτικό ἀλλά ἀμφιλῆσουν
τό
No
24,
καί
τό
εῙχαν
κρυμμένο.
σθητεῖ πολιτικα ὅλη αῦτη τη λογικῆ εἶναι ὁ γῶωτας. να
μῆ γῦιασει κανείς μέ τό μουστακι καί τό στουπί που θα ανατίναζαν τῆν Ἀθῆνα;

ΩΣΠΟΥ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΜΙΞ ΣΪΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ

Γ· αντΙ·ΕβΕυναῗ

Στῆν ΓΜεσογειακη Συνδιασκεψη πού συνῆλθε πρίν λίγες
μέρες στό Καθούρι ἓγινε καί μια πρωτότυπη 0Τή ΟύᾸᾸῙῚΨΓί
της πρόταση ἀπό μέρους τῆς οἰκονομικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ
ΠΑΣΟΚ; πρόταση για τῆ σύσταση μιᾱς Μεσογειακῆς Τραπεζας καί μιᾶς «ἀλυσίδας σοῦπερ - μαρκετ» σέ ὁλες Τίς μεσο-

Ἄμεση ἀνταπόκριση Θρήκε στούς αναγνῶοτες τοῦ
περιοδικοῠ, ἡ ἓκκλησή μας να μᾶς Θοηθησουν στήν
ἔρευνα πού κανουμε στὲλνοντας μας συμπληρωμὲνο TÔ
ὲρωτηματολὸγιο (σελ. 27-29) πού ὑπῆρχε στό προηγούγειακές χώρες. Στόχος ῆ ἀντιμετώπιση τῆς ἐξαρτησης ἀπό·
μενο (ἀρ. 125) τεῦχος.
τίς καπιταλιστικές μητροπόλεις κλπ. κλπ. Ὡραῖα ὡς ἐδῶ.
Ὑπενθυμίζουμε
στούς
ἀναγνῶστες
μας
πώς
ὅσο
πιό
Ἀλλα ῆ πρόταση ἑπεξηγοῦοε στῆ συνέχεια ὁτι «στίς ἐπιχειπολλα απαντημὲνα ὲρωτηματολόγια λαθουμε, τόσο πιό
ρῆσεις αύτές Θά μποροῦσαν να ἀπασχοληθοῦν καί στσλέχη
ἀντιπροσωπευτικη καί πιστή θα εἶναι ἡ εἰκόνα πού θα
· σοσιαλιστικῶν κομμάτων τῆς Μεσογείου πού δέν Θρίσκονται 4 σχηματίσουμε. Καί αὐτό θα ἀποτελέσει οὐσιαστική 6οηστῆν ἐξουσία ......
Θεια στη Θελτίωση τοῦ περιοδικοῡ.
Πιοτεύουμε ὅτι καποια ἀναλυτικώτερη ἑρμηνεία χρειαζε”Οσοι λοιπόν ἀμέλησαν ἠ ξὲχασαν, ἀς μᾱς γραψουν
ται να δοθεῖ ἀπό τό E. Γ. τοῦ ΠΑΣΟΚ για τίς φαεινές ἰδέες τῆς
τίς γνῶμες τους ἀπαντώντας στὸ ὲρωτηματολόγιο που
οἰκονομικῆς ἐπιτροπῆς, Καί καποια ἑπιθεθαίωση ὅτι όχι μό6ρήκαν στὸ περασμένο τεῦχος.
νον τῶν σοσιαλιστικῶν κομματων τα στϋίέχη Θα ἀπασχολη’ Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή Θέλουμε να ζητησουμε συγθοῦν στα σοῦπερ - μαρκετ...
γνώμη για μέρικα τυπογραφικα λαΘη πού ἤδη ἀρκετοί
ὀρθογραφοι ἀναγνώστες, μᾱς ὲτῐεσήμαναν. Π.χ. γραψαμε
«θεωρεῖτε
ποια
συγγενικὸ
κλπ.»
ἀντί
τοῦ
σωΙΞΚΔΟΪΙΞΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΟΙ
στοῠ «Θεωρεῖτε πιό συγγενικό κλπ». ”Οπως ἐπίσης ὅτι
«φαγώθηκε»
στή
στοιχειοθεσία
ὸ
«Ἀγωνιοτης»
ἀπό
τά
Στίς 73 καί 74 τοῦ Ἀπριλίου, πολλοί ἀωυνομικοί μέ πολιπεριοδικα
καί
μερικα
ἀλλα
πιό
μικρα
λαθη.
τικα ἀφαίρεσαν, μετα ἀπό παραγγώία, 5024/12 - 4 — 79, μεΞεχᾱστε λοιπόν τα τυπογραφικα λαθη τοῦ ὲρωτημαρικές δεκάδες τεύχη Τοῦ περιοδικοῦ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ, No 23,
τολογίου
καί
ἀφοῦ
τό
συμπληρώοετε,
οτεῖλτε
το
οτή
ἀπό τα κεντρικα περίπτερα Ἀθηνῶν. Μηνύθηκαν καί πολλοί
διεύθυνση; «ANTI» — Δημοχάρους 60 — Ἀθήνα 601.
περιπτεριοῦχοι. Σέ μερικές μέρες, προέκυψε διαφωνία
μεταξύ τοῦ Εἰσαγγώέα Ἀνδρέα Φακου καί τοῦ Ἀνακριτῆ,
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T6 γαλᾱζιο (92mm
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Ἡ πέμπτη ἐποχή
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ΚΥΠΡΟΣε

’Ἐνας ακόμα
γύρος συνομιλιῶν
Καί αὐτός ακόμα ὁ γενικός γραμματέας
τοῠ OHE K. Βαλντχαῖμ δῆλωσε τῆν έκπληξῆ
του γιά τήν εὐχέρεια μέ τῆν ὁποία έ-ιτιτεὺχθηκε ἡ συμφωνία Κυπριανοῠ-Ντενκτας
για τῆν έπανέναρξη τῶν διακοινοτικῶν
συνομιλιῶν στίς 15 Ἰουνίου...
Μια προσεκτική αναγνωση ὅμως τῶν
δέκα σημείων πανω στα ὁποῖα συμφώνησαν ὅ Κύπριος πρόεδρος καί ὁ τουρκοκὺπριος έκπρόσωπος μέ έρμηνευτικό κανόνα
τίς δηλώσεις τους πού ακολούθησαν τήν
ὑπογραφῆ τῆς συμφωνίας φωτίζουν
έπαρκῶς καί δίνουν τό κλειδί αὐτῆς τῆς
τόσο αἰφνίδιας συμφωνίας. Γιατί πρέπει να
σημειωθεῖ ότι δέν ήταν μόνο ὁ κ. Βαλντχαῖμ
1100 έκπλαγηκε αλλα καί μια σειρα διπλωματες καί παρατηρητές στῆ ΛευκωσΙα oi
ὁποῖοι πρίν από τῆ συναντηση εῘχαν έκφρασει τῆν απαισιοδοξία τους για τα αποτελέσματα τῆς συναντησης. ’
Ἕτσι ἡ νέα συμφωνία προνοεῖ έπαναληψη τῶν διακοινοτικῶν συνομιλιῶν μέ
Θαση τίς τέσσερεις λεγόμενες κατευθυντήριες γραμμές τῆς συμφωνίας ΜακαριουΝτενκτας καί τα ψηφίσματα τοῠ Ὀργανισμοῡ Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Ἀκόμα ότι θα
δοθεῖ προτεραιότητα στῆν έπίτευξη συμφωνίας για τήν έπανεγκατασταση ὲλληνοκυπρίων στῆν Ἀμμόχωστο ὑπό τήν αἰγίδα
τοῠ OHE καί ότι μια τέτοια συμφωνία μπορεῖ να έφαρμοσθεῑ πρίν από τῆ συνολική
λύση, χωρίς δηλαδή ν’ αναμένεται ἡ έκθαση
τῶν συζητῆσεων πάνω στίς αλλες «πτυχές»
τοῦ κυπριακοῡ ζητήματος.
Ἕνα τρίτο σημεῖο, σημαντικό κατα τῆν
άποψη τῶν παρατηρητῶν τῆς κυπριακῆς
πρωτεύουσας εἶναι έκεῖνο πού μιλαει για
«αποχή από me: δραστηριότητα 1100 θα
έξέθετε σέ κίνδυνο τῆν έκθαση τῶν συμφωνιῶν καί εἰδικῆ σημασία θα δοθεῑ σέ αρχικα
πρακτικὰ μέτρα για τήν προώθηση καλῆς
θελήσεως, αμοιθαίας έμπιστοσύνης καί
ἐπανόδου σέ ὁμαλές συνθῆκες ζωῆς». Τά
ἄλλα σημεῖα τῆς συμφωνίας ΚυπριανοῠΝτενκτας τα ὁποῖα μιλοῠν για τῆν ἀνάγκη
διασφαλισης τῆς ανεξαρτησίας,κυριαρχίας,
έδαφικῆς ακεραιότητας καί τοῡ ἁδέσμευτου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας δέν αποτελοῠν τίποτε αλλο παρὰ ἕνα «κοινα αποδεκτό εὺχολόγιο»,

Τόσο oi δηλώσεις Κυπριανοῠ όσο καί τοῦ
Ντενκτάς μετα τῆ συναντηση καί τῆ συμφωνία, έδειξαν τίς πραγματικές διαστάσεις
αὐτῆς τῆς «εὐκολης συνεννόησης» πού
φαίνεται νά στηρίζεται περισσότερο στῆν

δυνατότητα τῆς χωρίς δέσμευση διαφορε-

τικῆς ἑρμηνείας τῶν διαφορῶν σημείων
της.
Ο ‘O K. Ντενκτας αποσαφῆνισε ὅτι οί
συνομιλίες 1100 πρόκειται να έπαναρχίσουν θα σκοποῦν τῆ δημιουργία ὲνός
διζωνικοῡ-δικοινοτικού κράτους. “Ο πρόεδρος Κυπριανοῠ εῘπε ὅτι ἡ
έπανέναρξη τῶν συνομιλιῶν δέν σημαίνει ότι δέν ὲξακολουθοῡν να ὺπαρχουν
μεγαλες διαφορές.
Ὁ Τουρκοκὺπριος έκπρόσωπος διευκρίνισε ότι ήγτουρκοκυπριακή πλευρα ἐπιφυλαχθηκε σέ ό,τι αφορα τό δεύτερο σημεῖο
τῆς συμφωνίας, έκεῖνο δηλαδή 1100 προνοεῖ
ότι ol συνομιλίες θα γίνουν μέ Βαση τή
συμφωνία Μακαριου-Ντενκτας καί τα
ψ η φ ί σ μ α τ α τοῠ ΟΗΕ. Εἶναι γνωστό, ότι
στό σημεῖο αὑτό ἠ έλληνοκυπριακή πλευρα
δίνει έξέχουσα σημασία. O Ἀκόμα ὅμως καί ἠ γενική ρήτρα περί
«ἀποχῆς άπό καθε ένέργεια πού θα
μποροῡσε να παραθλαψει τίς συνομιλίες» ἐπιδέχεται σαν ἑρμηνεία τό γνωστό
αίτημα τοῦ κ. Ντενκτας «να σταματήσει
ὁ οἰκονομικός αποκλεισμός 6116 μέρους
τῆς Κυπριακῆς κυ6έρνησης», δηλαδή
στῆν οὺσία ντε-φακτο αναγνὼριση τοῦ
τουρκοκυπριακοῡ «ὁμόσπονδου κραΤΟυς».

Ἐκεῖνο 1100 φαίνεται σέ τελευταία αναλυση να ὸδῆγησε 0’ αὑτήν τῆ συμφωνία
ὑπῆρξε ῆ πρόθεση καί τῶν δυό πλευρῶν
να έπιδείξουν καλή -θέληση καί να
αποφύγουν τό «στίγμα τοῦ αδιάλλακτου»
κατι πού τό Σταίητ Ντηπαρτμεντ ἔσπευσε
να χαιρετίσει...

TOYPKIA:

Πολιτικη 6ια και δῆμοατα...
"016v ῆ σημερινῆ κυθέρνηση τοῦ κ.
Ἐτσεθίτ άνέλαΘε τήν έξουσία ὑποσχέθηκε
να θέσει τέρμα στήν πολιτική 6ία καί να έκδημοκρατικοποιήσει την πολιτική ζωή.
”Ομως ἠ πολιτική τρομοκρατία αναπτύσσεται καί σῆμερα μ’ ἕνα ρυθμό γὺρω στίς
100 δολοφονίες κατα μέρα. Χωρίς καμια
μαρτυρία πολλα πρόσωπα παραπέμφθηκαν στή δικαιοσύνη μέ τῆν κατηγορία τῶν
πολιτικῶν δολοφονιῶν ένῶ ol ἐγκέφαλοι
καί οί ὁργανωτές τῆς πολιτικῆς Βίας, συγκεκριμένα oi αρχηγοί τῆς παραστρατιωτικῆς όργάνωσης «Γκρίζοι Λύκοι» τού κόμματος Ἐθνικῆς Δρασης παραμένουν έλεύθεροι καί συνεχίζουν να συνωμοτοῠν ένανΝτίον τῆς διαδικασίας έκδημοκρατικοποίησης τῆς πολιτικῆς ζωῆς.
Ὑποχωρῶντας στίς πιέσεις τους ἠ κυΘέρνηση κῆρυξε τό στρατιωτικό νόμο σέ 19
από τίς 67 έπαρχίες τῆς Τουρκίας καί ol
στρατιωτικοί ανέλαθαν τόν ὓεγχο στίς πο-

λυπληθέστερες τουρκικές περιοχές. Ol
προοδευτικοί διανοούμενοι ἑξακολουθοῠν
να δικάζονται σύμφωνα μέ τα αντιδημοκρατικα άρθρα τοῦ Τουρκικού Ποινικοὺ
Κώδικα ὸ ὁποῖος προνοεῖ καταδίκες σέ καθειρξη μέχρι 15 χρόνια.
Τελευταῖα, ὸ γιορτασμός τῆς Πρωτόμαγιᾱς στῆν Κωνσταντινούπολη, τό πρῶτο
Βιομηχανικό κέντρο τῆς χώρας, ἀπαγορεύθηκε από τίς στρατιωτικές αρχές καί 1700
ὰτομα συνελήφθησαν τῆν Ῑδια μέρα καί
συγκεντρώθηκαν στό Στάδιο τῆς πόλης.
Πολλα 611' αὐτα κακοποιήθηκαν καί Βασανίστηκαν 6110 τίς Ἀρχές Ἀσφαλείας. 'O
πρόεδρος καί ὀκτώ μέλη τῆς Συνομοσπονδίας τῶν Προοδευτικῶν Ἐργατικῶν Ἕνώσεων τῆς Τουρκίας (DISC), ὁ πρόεδρος τοῦ
Ἐργατικοῠ Κόμματος τῆς Τουρκίας (ΤΙΡ)
καί 329 μέλη Θρίσκονται άκόμα.στίς φυλακές. Αὐτός εῘναι ὁ απολογισμός τοῦ 17μηνου τῆς... έκδημοκρατικοποίησης τῆς πολιτικῆς ζωῆς στῆν Τουρκία. Α

ΚΑΝΑΔΑΣε
Τζόε Κλαρκ;
πρῶτος
στίς γκαφες
καί στίς καλπες
Ἡ προεκλογικῆ αντι-τρυντωῖκη καμπανια - μέ κύριο όπλο τό σκανδαλοθηρικό 61Θλίο τῆς ζωντοχῆρας τοῦ πρώην πρωθυπουργοῠ - απέδωσε τούς καρπούς της. 'O
νικητής τῶν έκλογῶν Τζόε Κλαρκ, θα ήταν
σέ αλλες συνθῆκες μια εὐκολη «λεία» για
τόν κ. Τρυντώ. 01 γκαφες τοῦ αρχηγοῡ
τῶν Συντηρητικῶν στό ἑσωτερικό αλλα καί
κατα τήν περιοδεία του στό εξωτερικό τόν
Γενάρη φέτος, στάθηκαν αἰτία για να χασει
αρκετα σέ δημοτικότητα καί v6 κερδίσει σέ
ανυποληψία. Τόσο πολύ, που «έφτανε»
στόν κ. Τρυντώ να θέσει απλᾱ καί αμείλικτα
μπροστα στό έκλογικό σῶμα, τό ερῶτημα;
«Αὐτόν ñ ἑμένα» - ἐρώτημα 1100 παντως
απαντήθηκε όχι σύμφωνα μέ τίς έπιθυμίες
του.
Ἀλλα πέρα από τίς διαφορές στό πολιτικό αναστημα τῶν ἡγετῶν, τα δυό μεγαλα
κόμματα τοῦ Καναδα, δέν εῙχαν να προτείνουν ριζικα διαφορετικές πολιτικές έπιλογές για τούς ψηφοφόρους. Μεσοπρόθεσμα
ὅμως, 0| Zuvmpn'nKof — 6v τελικα αποκτησουν σύμμαχο κόμμα καί σχηματίσουν κυ6έρνηση - φαίνεται πῶς θά έπιδιώξουν;

Ο τήν μείωση τοῦ κρατικοῠ παρεμθατισμοῡ - καί τῶν φόρων,
Ο τήν ένίσχυση τῆς κεντρικῆς ἐξουσίας μέ
σύνθημα «μιά χώρα, μια γλῶσσα, ἕνα
έθνος» - κατι 1100 χαροποιεῖ ίδιαίτερα τοὺς
Ἀγγλοκαναδούς καί,
Ο τό δυσχερέστερο ἴσως για τῆν οἰκονομία
τῆς χώρας, τήν παροχή πρός τήν πολυεθνικῆ EXXON, μεγαλύτερων δικαιοδοσιῶν
στήν έκμεταλλευση τῶν πετρελαιοπηγῶν
τῆς Ἀλμπέρτας.
‘O Πιέρ Τρυντώ - ἠ «πονηρή αλεποῡ» φαίνεται πώς έχει προετοιμαστεῖ για μια
σκληρή αντιπολίτευση καί περιμένει να ξανακερδίσει τήν δημοτικότητα του, στηριζόμενος έν πολλοῖς καί στίς «γκαφες» τοῠ
Τζόε Κλαρκ.
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αντι-θεματα
τοῦ Γιώργου Ἰωάννου

Τό «ΑΜΦΙ»
ένε πῶς ό δρόμος γιά τήν κόλαση εἰναι στρωμένος τελευταία αὐτή εἶναι μᾶλλον ἡ χειρότερη, ’ἢ μιά ἀπ’ ”
μέ τίς άγνότερες π ρ o θ έ σε ι ς τῶν ἐντός αὐτῆς ἐγ- τίς χειρότερες τέλος πάντων, περίπτωση, γιατί προκλωθισμένων. Κανένας τους δέν τό ’χε σκοπό νά καλεῖ, στούς πιό προχωρημένους θέθαια, σύγχυση,
πάει ἐκεῖ - τό ἀντίθετο μάλιστα - καί ὅμως ἐκεῖ καἰδεολογική, ὀδυνηρή ἀμφιταλάντευση καί συχνά
τέληξε. Καί λένε πῶς τήν κόλαση τοῦ ἀνθρώπου τήν ἀποτε- ἀδυναμία πολιτικοῦ καί κοινωνικοῦ προσανατολισμοῦ. Ἐκεῖ
λοῦν οἱ ἄλλοι ἅνθρωποι, φυσικά οἱ συνάνθρωποί του. Καί
πού καλλιεργεῖται περισσότερο ἡ ὑπόσχεση τῆς κοινωνικῆς
ἀκόμα λένε - τό κραυγάζουν κάποια στιγμή - ((Ἐμπρὸς τῆς
δικαιοσύνης, ἐκεῖ πού ὑποθόσκει όλοένα ἡ ἀπειλή τοῦ γιά
γῆς οἱ κολασμένοιΙ». Καί, ἄν ὅχι τίποτε ἄλλο, αἰσθάνονται
λόγους ἐρωτικούς κολασμοῦ· ἐκεῖ ἀκούγονται 0i ἐγκλεισμοί
τουλάχιστο πως κι αὐτοί ὑπάρχουν.
σέ ἄσυλα, οἱ νευρολογικές θεραπεῖες, οἱ ἐκθιαστικές ἀνοχές,
’Ὁλες οί παραπάνω προτάσεις, παρά τή διαφορετική τους
0i ἐξαφανίσεις ἀπό τό προσκήνιο, ô τρόμος καί ἡ στέρηση
προέλευση, δέν εἶναι ἀδύνατο νά συνδεθοῦν με μυστικούς
κάθε ἐρωτικῆς πραγματοποίησης. Πῶς εἶναι δυνατό λοιπόν
δρόμους ἀνάμεσά τους. Οὔτε ὅμως κι αὐτό πού λέγεται γιά
νά εἰναι κανείς μ’ αὐτούς πού ὑπόσχονται νά τόν «ἀναμορτόν δρόμο τόν στρωμένο μέ προθέσεις εἶναι ἀνυπόστατο καί φωσουν» μέ τούς παραπὰνω ἡ καί ἄλλους τρόπους, νά τόν
χωρίς σημασία. Βέθαια, ἐμεῖς τωρα παίρνουμε ἀφορμή ἀπό.
ἐξαφανίσουν ἀπό τό προσκήνιο τῆς δράσης καί τῆς ζωῆς,
ἕνα περιοδικό, πού ἐχει γιά τίτλο του μιά πρόθεση, καί μιμόνο καί μόνο ἐπειδή τοῦ ἔτυχε νά ἀνήκει σέ μιάν ἐρωτική
λοῦμε μέσα ἀπό ἕνα ἄλλο περιοδικό, πού έχει κι αὐτό, προμειοψηφία; Ἀλλά καί πῶς εἶναι δυνατό, μέ ἐλαφριά καρδιά,
έχει μάλιστα, γιά τίτλο του μιά κ ύ ρ ι α πρόθεση, ὅμως ἐμεῖς νά εἰναι ἐνάντιά τους, ὅταν πραγματικά θλέπει ὅτι ἐκεῖ εἰναι
ἐννοοῦμε τίς προθέσεις τῆς ψυχῆς τῶν ἀνθρώπων καί ὅχι τίς _ oi 1:10 πολλοί ὅμοιοί του, ἐκεῖ oi δικοί του, ἐκεῖ ἡ θέση του,
-προθέσεις τῆς γραμματικῆς. Ἀλλά καί oi ξερές αὐτές προ- ἐκεῖ παρακολουθοῦνται τά δίκαιά του μέ ἀγῶνα καί ζέση,
θέσεις τῆς γραμματικῆς ἐπειδή ἀκριθῶς ἐδῶ χρησιμοποιοῦνται γιά νά ἐκφράσουν πολλά συγχρόνως πράγματα, να ἐκφράσουν πολυσύνθετες καταστάσεις περισσότερο, νά ἀνακαλέσουν ρήματα, ἐπίθετα καί οὐσιαστικά - πράξεις, ποιότητες καί πράγματα, ὅλα συνδεδεμένα - νά κραυγάσουν μέσα
ἀπό τά φύλλα τους γι’ αὐτούς ἦ ἐκείνους τῆς γῆς τούς κολασμένους, δέν ἀποτελοῦν οὔτε συνωνυμικό λογοπαίγνιο οὔτε
κομψότητα τονική, μά κραυγή ἐκκωφαντική μέσα ἀκριθῶς
ἀπό τό ἐπίκεντρο τῆς κόλασης ἀνθρώπων καί συνανθρὼπων.

μεῖς ἐδῶ πατὼντας πρῶτα στίς προθέσεις καί περ-

νῶντας ὕστερα στό «ΑΜΦΙ», κινούμαστε ἀνάστροφα, ἀπό τό τέλος πρός τήν ἀρχή, ἀπό τό «Ἐμπρός τῆς γῆς οἱ κολασμένοι», πού ἀποτελεῖ θέθαια δικαιολογημένη προτροπή μιᾶς διαπιστωμένης πραγματικότητας, ἀλλά πού μόλις τήν καλοσκεφτεῖς παὶρνει ἕνα διαφορετικό πλάτος ἀπό αὐτό τό στενό μά ἀληθινό, πού τοῦ έδωσε ἡ
πολιτική ἐπανάληψη καί πού ὅλοι μας ἕχουμε συνηθίσει.
Γιατί τῆς γῆς αὐτῆς 0i κολασμένοι δέν εἶναι μονάχα οἱ πάμπτωχοι, οἰ καταρρακωμένοι, oi θουτηγμένοι στίς συνέπειες
τῆς δυστυχίας τῆς οἰκονομικῆς, καί oi ὁποῖοι ἔχουν ἐπιτέλους, μποροῦν νά έχουν, μιά ἐλπίδα ἢ ἐνα ἀποκούμπι ἰδεολογικό, μά κυρίως εἰναι ἐκεῖνοι 0i ἄλλοι, πού χωρίς νά
φταῖνε, χωρίς νά τό ἐπιζητήσουν ποτέ, χωρίς καλά καλά νά
τό ἐχουν συνειδητοποιήσει, Βάδισαν φορτωμένοι προθέσεις
καλές τό δρόμο 1:00 ὅφειλαν πρός τούς ἀλλους, ὁπότε θρέθηκαν ἐγκλωθισμένοι ὀριστικά καί γιά πάντα μέσα στήν
ἀνυπόφορη κόλασή τους. Εἶναι ἕνα εἶδος τιμητικῶν καλεσμένων αὐτοί, μέ ἰδιαίτερες τιμές καί κολαστικές περιποιήσεις, θασανιστήρια ἐκλεπτυσμένα καί ἀτέλειωτα, καί ’ὅχι
ἀπό τά γύρω τους ἄτομα μονάχα μέ τά ὁποῖα ἐπεδίωξαν ἴσως
κάποια συνάφεια, οὔτε μόνο ἀπό τούς σοκαρισμένους συγγενεῖς καί γνωστούς, ἀλλά ἀπό τίς κοινωνίες σχεδόν ὅλες, τίς
πολιτεῖες σχεδόν ὅλες, τά πολιτεύματα καί τά καθεστῶτα
σχεδόν ὅλα, ἰδίως αύτά τά προοδευτικῶς θαρύγδουπα. ΒέGala, συχνά ἡ ἰδιότητα αὐτή τῆς φυσιολογικῆς ἐρωτικῆς
μειοψηφίας δέν τούς ἐμποδίζει νά ἀνήκουν καί στήν κατηγοῑ
ρία - ὂχι μειοψηφία αὐτή - τῶν οἰκονομικά ἑξαθλιωμένων,
ὁπότε πιά φτάνουμε ἴσως στόν πάτο τῆς Κόλασης.
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ἐκεῖ εἰναι αὐτοί 1:00 ὁπωσδήποτε τόν καταλαθαίνουν. Ἔχει
πιά ἀφομοιωσει τό δίδαγμα καλά. Εἶναι ἀνόητο νά μή 6011θᾶς τήν πολιτική παρτίδα πού ἐκφράζει τήν τάξη σου καί τά
συμφέροντά της ἤ, τό χεγιρότερο, νά εἰσαι καί ἀντίθετός της.
’Ὀμως γι’ αὐτό ἀκριθῶς τό δίδαγμα καί δέν τοῦ εἰναι εὔκολο
ἢ δυνατό νά τούς ἀκολουθήσει. Γιατί ἡ τάξη του γι’ αὐτόν
δέν εἶναι μόνον 0i ἄλλοι προλεταριοι, ἀλλά, καί ἴσως πολύ
περισσότερο, δικοί του εἰναι αὐτοί, 0i τῆς ἐρωτικῆς μειοψηφίας, πού χωρίς θέθαια νά τούς θεωρεῖ καθόλου τέλειους,
τούς θεωρεῖ νά ὑποφέρουν διπλά, τριπλά, καί δεκαπλά, καί
εἶναι ὑποχρεωμένος νά μήν τούς σκάθει τόν λάκκο, οὔτε καί
νά προδίνει τόν ἑαυτό του, θέθαια. Μοῦ φαίνεται, πῶς αὐτή
τή διακύμανση τή θλέπω καθαρά καί μέσα σέ πολλά κείμενα
τοῦ περιοδικοῦ «ΑΜΦΙ». Ἀναγκάζονται νά ψέγουν ἥ νά
καταγγέλλουν κάτι πού κατά θάθος τό συμπαθοῦνε. Kan πού
σέ άλλη περίπτωση θά ἀποτελοῦσε τήν κανονική τοποθετησή τους. Ἀλλὰ πῶς μπορεῖ νά γίνει αὐτό, ὕστερα ἀπό τά
μηνύματα, τίς μαρτυρίες καί τίς ἐντυπῶσεις πού καταφτάνουν
ἀπό Ἐκεῖ; Πρέπει νά ’ναι κανείς ὁλότελα χωρίς πολιτική
πρακτική αἴσθηση ἢ ἀναίσθητος καί ἀνόητος, γιά νά συμθαδίζει ἀπροφύλακτα μέ κάτι 1:00 ἀπειλεῖ νά τόν θάλει στήν
καραντίνα καί στήν ἀναμόρφωση, ὅταν τό μπορέσει. Ἐκεῖνο
ὅμως πού προκαλεῖ ἐντύπωση εἰναι πῶς oi τόσοι καί τόσοι
ἄλλοι, ἐξυπνοι, εὐαίσθητοι καί καλλιεργημένοι, ἄνθρωποι,
πού εἰναι ταγμένοι ἐκεῖ ἀπό ἀνάγκη ἢ δίψα δικαιοσύνης καί
πού, κατά τύχη, ἀνήκουν στήν ἐρωτική πλειοψηφία, πῶς
χωαὐτές
τήν ἐντύπωση
πῶς
ἀνάμεσακαί
στούς
όμοφυλόφιἀνέχονται
τίς ὀλέθριές
διακρίσεις
κατατρεγμούς.
λους,
πού
ῶς
γνωστό
εῖναι
ἰδιαίτερα
έξυπνοι,
καί
διΕ αισθητικοί ἄνθρωποι, θά ὑπάρχουν πάρα πολλοί, καί
μάλιστα 0i καλύτεροι, 1:00 θρίσκονται πολιτικά ἢ
κομματικὰ ἄστεγοι, γιατί οὔτε τήν παχυλότητα, τήν ὑποκρισία καί τήν ἀδιαφορία, τῶν ἀστικῶν κηρυγμάτων μποροῦν νά
ἀνεχτοῦν, οὔτε ὅμως καί τή θλοσυρότητα, τήν ἀπειλή καί
τήν πουριτανική θεθαιότητα τῆς ἀριστερᾶς μποροῦν νά χειροκροτοῦν. Καί άς μήν τούς μέμφεται κανείς γι’ αὐτό. Αὐτοί

-οἱ τελευταῖοι τούς ἐμαθαν νά σκέφτονται καί νά ψηφίζουν
ἓτσι.

αἱ τό κακό εἶναι πῶς σπανίζει ἡ ἀνοιχτή ὑποστήριξη. Πῶς νά τολμήσουν οἱ δικαιότεροι νά ὑποστη-

Ἤ K0 αση λοιπόν γιά τους ὁμοφυλόφιλους εῖναι ἐντυπωσιακά πολυσύνθετη. Ἀρχινάει ἀπό τήν Κόλαση τή θρησκευτική — ἡ ἀλήθεια, ὅτι 6 Χριστιανισμός δέν τους δίνει
διακεκριμένη κολαστική θέση - περνάει ἀπό τήν κόλαση
τῆς ἀνθρωπινης ἰδιότητας καί τελικῆς μοίρας καί ἀποκεῖ καί
πέρα μπλέκεται μέσα στίς ἀπειρες διακρίσεις καί σπρωξιές
τῶν συνανθρώπων, χλευασμοὺς, προπηλακισμούς, διωγμοὺς,
κυνηγημοὺς, αίφνιδιασμους, ἐκθιασμους, ξυλοδαρμοὺς, ληστεμοὺς, ἐναρετισμούς, - πρώην καποτοπωλης ἀποδείχτηκε
6 προτελευταῖος καί πλὲον ἐνάρετος ἐμπνευστής τῶν ἀλήστων ἐκείνων «ἐπιχειρήσεων ἀρετῆς» - ἀμοιθαδικοὺς νομοσχεδιασμοὺς, που ἐπίτηδες ἀφήνονται ἐπικρεμόμενα γιά νά
χρησιμεὺσουν στήν κατάλληλη στιγμή ἀνάλογα μέ τίς
ἀνάγκες τῆς ἠθικολογικῆς δημαγωγίας. Καί ἀκόμα ἐκεῖνες
οί δῆθεν ἀποκαλύψεις, τά μεγαλοποιημένα σκάνδαλα ἀπό
τόν κίτρινο Τύπο, ἰδίως όταν θρίσκονται σε συνδυασμό μέ τό
ἐπάγγελμα τό ίερατικό, πράγμα ποό ἱκανοποιεῖ θαθειά ὅχι
μόνο τόν κυκλοφοριακό κιτρινισμό ἀλλά καί τόν ἐλαφρό
ἀριστερισμό - ἀγῶνας κατά τοῦ σκοταδισμοῦ καί τῆς ὑποκρισίας, σοῦ λέει 6 ἄλλος... Ἀλλά μήπως καί τό ἰερατεῖο δέν
κάνει τά ἀνάλογα; Ἀφήνω πιά τί γίνεται, ἄν σημειωθεῖ καί
κανένας φόνος. Μπορεῖ νά σφάζονται κάθε μέρα οἱ ὑπόλοιποι, νά δέρνονται, νά σκοτωνονται καί νά ἀλληλοληστεὺονται, νά ἀλληλοεξοντωνονται, σέ συνδυασμούς καί συμπλέγματα ἀπίστευτα· γυναῖκες τοὺς ἄντρες τους, πατεράδες τά
παιδιά, παιδιά τοὺς γονιούς, γονιοὶ τά μωρά, ἀδελφοί τίς
ἀδελφές, πεθερες τοὺς-γαμπροός, γαμπροί τά πεθερικά, ἐραστές τίς ἐρωμένες τους, ἐπιθάτες τούς ταξιτζῆδες, ἀστυφόλακες τίς ἀγαπημένες, καί χίλια δυό ἄλλα με τρόπους καί ἐφευρετικότητες ἀσόλληπτες... Καί ὅμως ὅλα αὐτά, καί ἄπειρα
ἄλλα χειρότερα, θεωροῦνται ὅχι περίπου ἀλλά ἀπόλυτα κανονικά κοινωνικά φαινόμενα, συμθάντα τῆς ρουτίνας. Καί
οὔτε πάει ἡ σκέψη κανενός - καί πολὺ σωστά - σε ἓκτακτα
μέτρα καί νομοσχέὃια. ”Οταν ὅμως ξεσπάσει κανένα σκάνδαλο μέσα στήν ἐρωτική μειοψηφὶα, κάποια ἓκτακτη ἀπασχόληση, κανένα ἐγκλημα, εἰς θάρος τῆς μειοψηφίας αὐτῆς
θέθαια, ἀλλά σε χρέωση καί πάλι δική της, τότε σηκωνονται
στό ποδάρι. ((Φρίκη, φρίκηί» λένε με ἄπειρο φαρισαϊσμό. Καί
τό φινάλε; «Πρέπει νά παρθοῦν μέτραί». Ἐδῶ ἥτανε τό μυστικο...
”Ολα αὐτά, που ἁπλῶς, ἀμυδρότατα, σκιαγραφοῦμε, ἔχουν
ὡς ἀποτελεσμα τήν πραγματική φθορά, σε ἐξοργιστικό θαθμό ἐνίοτε, τῶν ἐρωτικά μειοψηφοὺντων ἀτόμων. Μετά σε
μιά τέτοια κατάσταση - καί ἀπείρως θαρὺτερη, γιά πολλὲς
ἐπαρχιακές ἰδίως περιπτώσεις - εἶναι ἑπόμενο γιά νά ἐπιζήσουν, ἀλλά καί γιά νά ζήσουν, νά προσαρμόζονται ἀενάως.
Νά ἀναπτύσσουν πονηριές στραφταλιστές, καμουφλαρίσματα κωμικοτραγικά, ἐτοιμότητες ἀπίθανες, θρασὺτητες
ἐκπληκτικές, ξεγλυστρήματα ὀνομαστὰ, ἀλλά καί ἐργατικότητες καί προκοπές, ἄθλους δημιουργικότητας. Κατά Βάθος,
εῖναι ἡ ἀλήθεια, θελουν καί τό «μπράθο» τῶν καταπιεστῶν
τους, γιατί ὓστερα ἀπό τόσα καί τόσα εῖναι ἑπόμενο νά νιωθουν μπουκωμένοι ἀπό ἐνοχές.

ρίξουν, ἐφόσον εἶναι 6ε6αιο πως ἀργά ἢ γρήγορα τά
σκάγια θά πάρουν κι αὐτούς, Ἠ ἀλήθεια εἶναι πῶς
τελευταῖα οί συμπαραστάσεις ὅλο καί πληθύνονται. Καί όχι
μονάχα ἀπό ἄτομα μά καί ἀπό ὀργανωμένες ὁμάδες, που
νοιάζονται πραγματικά γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα. Καί
κόμματα ἀκόμα, μικρά καί συμπαθῆ, θγῆκαν καί πῆραν με
τίς νεολαῖες τους θέση τολμηρή καί ἀνθρωπινη. Δέν εἶναι
λίγο αὐτό. Κι ὅλα τοῦτα χάρη στό «ΑΜΦΙ>),,τό σοθαρό καί
άξιο κάθε σεθασμοῦ περιοδικό, πού ἐκφράζει αὐτή τή στιγμή
τίς σχετικές ἀπόψεις.
Τό ἐγχείρημα ἤθελε μεγάλη τόλμη. Καί τά παιδιά αὐτά τό
ἐτόλμησαν. Τό περιοδικό περιεχει ἐνημέρωση, ἄρθρα ἐπιστημονικά, λογοτεχνία, γιά τή διαφὼτιση ὅλων μας πάνω
στήν ὁλότελα φυσιολογική αὐτή περίπτωση, που ἡ ἀμάθεια
καί ἡ ἀθυσσαλέα κακότητα, ἴσως καί ζηλοφθονία, τήν ἔχουν
ἀναγάγει σέ ἀρρωστια φανταστική, όχι μονάχα ἀνίατη ἀλλά
καί κολλητική γιά τοὺς περισσότερο θλάκες.
Ὁ ἀγῶνας αὐτός γιά τήν ἀπελευθέρωση καί τά ἀνθρώπινα
δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων ὃεν εἶναι μεμονωμενο κοινωνικό φαινόμενο. Ἔντάσσεται μέσα στά φαινόμενα καί τά μηνύματα τῶν καιρῶν. Μέσα σ’ αὐτό τό ρεῦμα τοῦ νεου ἀνθρωπισμοῦ καί ἀναγεννησης που ζοῦμε καί που ἓδωσε κουράγιο
νά ξεκουνηθοῦν στόν καιρό μας πολλές 6αριές ταφόπετρες
τῆς άνθρωπότητας, πολλές θλοσυρὲς αὑθεντίες καί καταστάσεις φαινομενικά ἀτράνταχτες.

Τ

ό ρεῦμα αὐτό διατρέχει κυρίως τήν πολιτική ραχοκοκαλιά, τά παγκόσμια κινήματα, καί ἀδιόρατα τάιμεταπλάθει. Md καί 6 ἀγῶνας τῶν ὁμοφυλοφὶλων
πολιτικός σε τελευταία ἀνάλυση εἶναι. ‘H ἰδιαίτερη

κόλασή τους προερχόταν - καί προερχεται - ἀπό τή στάση
που λάθαιναν τά διάφορα πολιτικά κόμματα καί συστήματα,
πού ἀρνιόταν πεισματικά νά παραδεχτοῦν κι αὐτή τήν ἀνθρωπινη ποικιλία. Κι ἓτσι χειροτέρευαν κατά πολὺ τήν
κατάσταση. Τό περίεργο εἶναι ὅτι ἰδιαίτερα τά προλεταριακά
καθεστῶτα κράτησαν ἀπόλυτα ἐχθρική καί ἄκρως ἀντιεπιστημονική στάση. Τά ἴδια καί χειρότερα εἶχε κάνει 6 Χίτλερ. Διαμαρτυρεται τό AKOE (Ἀπελευθερωτικό Κίνημα
Ὀμοφυλοφίλων Ἐλλάδας) γιά τήν τόση παρασιώπηση τῶν
μαζικῶν ἐγκλημάτων τοῦ Χίτλερ ἐναντίον τῶν ὁμοφυλοφίλων. Βέθαια, τρομερά καί ἀνήκουστα τά μαρτύρια καί οἱ θυσιασμοί τῶν Ἑθραίων, καί ὅλοι τά ἔχουν ἀκουστά, ἀλλά μήπως ἡ ὁμοφυλόφιλη μειονότητα ἔπαθε λιγότερα αὐτή; Καί
μήπως αὐτό δέν εἶναι ρατσισμός τῆς πιό ἐλεεινῆς μορφῆς;
γιατί λοιπόν ἐξακολουθεῖ τόσον αἰδημόνως νά παρασιωπᾶται; Ἀποδεικνὺεται πώς ἡ περίπτωση τῶν Ἑθραίων δέν ἠταν
ἡ χειρότερη, ἐφόσον αὐτοί τουλάχιστο θρῆκαν τόση δικαίωση καί θρηνήθηκαν τόσο πολὺ. Οἱ ὁμοφυλόφιλοι μόνον
στὶς πολὺ σχολαστικές ἐκθέσεις γιά τά στρατόπεδα ἀναφερονται κάπως. Ἔχει κανείς τήν ἐντυπωση, πῶς ἐάν ὁ Χίτλερ
ἐκαιγε μόνον αὐτοὺς, σήμερα δέν θά ὑπῆρχε θέμα χιτλερικοῦ
ἀπανθρωπισμοῦ. «Καλά τούς ἒκανεΙ» θά ἐλεγαν πολλοί, ἴσως
καί ἐπιστήμονες ἀκόμα, Αὐτοί δηλαδή που ξὲρουν κάτι
περισσότερο γι’ αὐτό που λέμε μοίρα.
Δέν εῖναι δουλειά μας νά ὑποδείξουμε τρόπους γιά τή διεξαγωγή τοῦ σκληροῦ καί ἄνισου αὐτοῦ ἀγῶνα. ’Ἰσως λιγότερη θεωρητικότητα καί περισσότερη πρακτική καί νομική
καθοδήγηση πάνω σέ συγκεκριμένα προθλήματα θά θοηθοῦσε. Πάντως, ἐμεῖς θελουμε νά ἐκφράσουμε καί θαυμασμό
καί ἀγάπη. Γιά τήν τόλμη καί τό μόχθο.
Τό «ΑΜΦΙ» θά μείνει στήν ἱστορία τοῦ ἀγωνα γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα στόν τόπο μας. Αὐτὰ καί πολλά ἄλλα
συναποκομίσαμε διαθάζοντας τό τελευταῖο ἐξαίρετο τεῦχος
του.
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.4; δουλία συνάντησε μιάν, έμμεσα, ἀρνη' τική στάση ἀπό τήν ἡγετική ὁμάδα τοῦ
b KKE50. που ἐκφράστηκε στήν ὁμιλία τοῦ

Ἐγχειρήματα,
και
ἀναζητήσεις
νεων
σχημάτων
Τοῦ Χρήοτοο Κυριαζή

ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ τῆς ὁημοκρατικῆς ἀντιπολίτευσης μπῆκαν στήν ἐαρινή τους «ἐσωστρέφεια» καί ἐνεργοποιοῦν
τούς μηχανισμούς πού ὁιαθέτει
τό καθένα τους, γιά νά εἶναι
ἕτοιμοι ἔν ὄψει γενικώτερων,
πολιτικῶν ἑξελίξεων καί μέ
τήν προοπτική μιᾶς, ὁψίποτε,
_ ἐκλογικῆς ἀναμέτρησης.
ΜΕΣΑ σ’ αὐτό τό πλαίσιο
θά πρέπει νά ὁοῦμε, καί τίς εἰὁικώτερες πρωτοόουλίες, προτάσεις, ἑπαφές, μέ στόχο τό
συντονισμό ὁράσης τους καί,
0’ ὅ,τι ἀφορᾶ κυρίως τά κόμματα τῆς Ἀριστερᾶς, τά μετωπικά ἀνο ίγματα.
ΑΥΤΕΣ ὅμως οἱ ἀναζητήσεις φαίνεται
ὅτι δημιουργοῦν κάποια προὸλήματα,
ὅπως οἱ γνῶμες διΐστανται γιά τίς πολιτικές ἐπιλογές καί τά σχήματα. Μικρότερες ἤ μεγαλύτερες ἀποκλίσεις ἀπόψεων
σημειώνονται στίς ἡγετικές ὁμάδες σέ
ἅλα 10 κόμματα τῆς Ἀριστερᾱς· καί τό
ἀμφιλεγόμενο σημεῐο πού ’γεννᾶ αὐτές
τίς διαφορές εἶναι τό εἶδος καί ἡ μεθόδευση τῶν πολιτικῶν ἀνοιγμάτων.
Η «ΠΙΕΣΤΙΚΗ παρουσία» τοῦ ΠΑΣΟΚ καί ἡ πολυδιάσπαση έχουν διαμορφώσει ἕνα εἰδικό κλίμα πού ὁπωσδήποτε δυσχεραίνει τούς χειρισμούς καί τά
ἐκκολαπτόμενα σχήματα.
Α. ‘H έπιχείρηση συσπείρωσης τῆς
ΕΔΑ, τῆς «Σοσ. Πορείας» καί Ρ.Φ. B’
Πανελλαδικῆς σκόνταψε ὅταν τό ΚΚΕεσ
συζήτησε μέ τήν «Σοσ. Πορεία» καί τήν
ΕΔΑ τήν προοπτική κάποιας συμμαχίας.
Στελέχη τῆς ΕΔΑ φαίνεται νά «προτιμοῦν» ἤ νά δίνουν προτεραιότητα στίς
σχέσεις μέ τό ΚΚΙΞεσ. ’Ἀλλα στελέχη τῆς
«Σοσ. Πορείας» καί τῆς B’ Πανελλαδικής συζητοῦν τή δυνατότητα συγκρότησης ἑνός ἑνιαίου φορέα τῆς «Ἀνανέωσης» μέ τούς «ἀνεξάρτητους, ἀριστεροὺς
- κομμουνιστές». ‘H τελευταία πρωτο14

T. Μπενᾶ στό θέατρο «Ἀκροπόλ» (16 4 - 79) — ’Ὀμως ἄλλη ὁμάδα στελεχῶν
τοῦ ΚΚΕεσ τηρεῖ ἀνεκτική ἕως 511160111μαστική οτάση γιά τήν πρωτοὸουλία τῶν
ἀνεξάρτητων κομμουνιστῶν.

B. Στό KKE πάλι, ἡ κυρίαρχη ἄποψη
ζητᾶ τήν ὲνίσχυση τῆς Πρωτοόουλίας
τοῦ M. Θεοδωράκη γιά τήν «Ἑνιαία
Ἀριστερά». Ἀλλά καί στό ἐπίπεδο τῶν
ἁπλῶν μελῶν τοῦ κόμματος καί στό ἐπίπεδο ἡγετικῶν στελεχῶν τό ἐγχείρημα
συναντᾶ δυσκολίες.

ΟΛΗ αὐτή ἡ ρευστότητα καί ἡ,
δυσχέρεια στή λήψη συγκεκριμένων
ἀποφάσεων καί τή συγκεκριμένη ὀργανωτική ἀποκρυστάλλωση εἶναι χαρακτηριστικό τοῦ κλίματος στούς
κομματικούς σχηματισμούς τῆς Ἀριστερᾱς, σήμερα. Ἀποτέλεσμα; ὁ ἐπιδιωκόμενος συντονισμός ἀναὸάλλεται
καί ἡ πολιτική δράση ἀτονεῖ.
O ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 65601101 δέν σημαίνει καί παραίτηση ἀπό ἴδια ὀφέλη.
Κάθε κόμμα ἀποὸλέπει στή διεύρυνση
τῶν έκλογικῶν του στηριγμάτων, μέ ἀφετηρία 101 κέρδη τῶν ἐκλογῶν τοῦ 1977.
Εἴτε κάνοντας ἂνοιγμα σέ - ἄλλοτε μή
διεκδικοὺμενα —— στρώματα παραδοσιακῶν ψηφοφόρων μέ συντηρητική ἀπόκλιση, εἴτε ἀποφασίζοντας τήν ξεχωριστή κάθοδο στίς ἐκλογές, ἀντί γιά ἀμφιλεγόμενες συμμαχίες, εἴτε τέλος ἐγκαινιάζοντας διαδικασίες γιά τή συγκρότηση ἑνός εὐρυτέρου ὀργάνου, πιό εὐέλι’κτου ἀπέναντι στήν ἰδεολογική «χαλαρότητα» τῶν έπιρροῶν του.
ΤΟ ΚΚΕ διάλεξε τόν τελευταῖο ἀπ’
αὐτούς τούς δρόμους. Ἔχοντας σάν κύριο κριτήριο γιά τήν έπαλήθευση τῆς
ἐπιλογῆς του τίς έπιτυχίες τῶν σχημάτων
τῆς «διευρυνομένης ἀριστερᾶς», πού ἐμφάνισε στίς τελευταῖες δημοτικές έκλογές
μεθοδεύει, έδῶ καί ἀρκετούς μῆνες, διαδικασίες καί σχήματα πού θά ἀποκρυσταλλώσουν τό σχῆμα τῆς «Ἑνιαίας
Ἀριστερᾶς». Οἱ δυό διακηρυγμένοι στόχοι πού δικαιολογοῡν αὐτή τήν ἐπιχείρηση εἷναι;
Ο Ἡ συσπείρωση τῶν, ἐκτός ΚΚΕ,
στρωμάτων τῆς Ἀριστεράς (καί έτσι
ἀναγνωρίζεται έμπρακτα ὅτι ὑπάρχει
«ζήτημα Ἀριστερᾶς»).
Ο ‘H ένίσχυση τῆς πολιτικῆς καί
διαπραγματευτικής θέσης τοῦ ΚΚΕ
στίς διεργασίες τῶν συνεργασιῶν τῆς
δημοκρατικῆς ἀντιπολίτευσης.
ΠΡΟΥΠΟΘΙΞΣΗ γιά τήν έπίτευξη καί
τῶν δύο αὐτῶν στόχων εἶναι ὅτι, τά θεωρούμενα σάν δυσαρεστημένα, στρώματα
ψηφοφόρων τῶν ἄλλων ,ἀριστερῶν σχημάτων, καί κύρια τοῦ «διευρυμένου»
ΠΑΣΟΚ, θά συγκατατεθοῦν στήν πρωτοὸουλία καί θά πλαισιώσουν - καί στελεχικὰ ἀκόμα - τό κυοφορούμενο πολιτικό σχῆμα. Γιά τό ΚΚΕ τό πρόόλημα εῖναι πῶς θά μπορέσει ,νά λειτουργήσει

πολιτικά τό σχέδιό του γιά τήν «Ἑνιαία
Ἀριστερά», έξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ὅτι ὁ νέος φορέας δέν θά δημιουργήσει πολιτικά προόλήματα στή
δική του στρατηγική καί στήν ἰδεολογική
του ταυτότητά.

ΑΠΟ ΤΗΝ ἄποψη αὐτή φαίνεται ὅτι
συναντῶνται δυσκολίες. Μιά σειρά συσκέψεων σέ συνοικίες στήν Ἀθήνα καί
τήν Ἐπαρχία καί σέ ἐπίπεδο συνδικαλιστικῶν ὀργανώσεων, ἔχουν καταλήξει
στή συγκρότηση «Ἐπιτροπῶν Πρωτο6ουλίας» πού Θεωρητικά θά πρέπει νά
ἀναγνωρίσουν καί νά διαφυλάξουν τίς
ἰδεολογικές διαφορές τῶν στελεχῶν πού
τίς πλαισιώνουν. Στό συγκεκριμένο αὐτό
πεδίο, ἐκδηλώθηκαν ὅμως ἤδη κάποιες
διαφωνίες.
Ο eH πρόταση τοῦ Μ. Θεοδωράκη νά
ἀντιπροσωπευθεῖ ἡ «Ἀριστερά τοῦ
ΚΚΕ» στήν Ἐπιτροπή Θεσσαλονίκης
- πρόταση πού κρίθηκε «γεναιόδωρη» δεδομένης τῆς κριτικῆς τῆς
«Ἀριστερᾶς τοῦ ΚΚΕ πρός τό
πρόσωπό του - δέν εἰσακούστηκε ἀπότήν ἡγεσία τοῦ KKE.
AYTH ἡ συγκεκριμένη ἀντιμετώπιση
τῆς ἡγεσίας εἶναι δεῖγμα ἴσως, τῆς γενικώτερης ἀντίληψης πού ἔχει γιά τήν
«Ἑνιαία Ἀριστερόι». Ὁ φορέας αὐτός
δέν θά πρέπει νά γίνει σχῆμα ἀντιπροσὼπευσης τῶν σημερινῶν ἰδεολογικῶν
ρευμάτων τῆς Ἀριστερᾶς ἀλλά νά συσπειρώσει —— μέ άγνωστη ὡς τώρα μορφή
- πρόσωπα πού κινοῦνται 60101110 στήν
περιφέρεια τοῦ ΚΚΕ καί τά ὁποῖα θά
σεόαστοῦν τίς πολιτικές καί ἰδεολογικές
του ἰσορροπίες. "H611 αὐτές οἱ ἰσορρο-’
πίες δοκιμάζονται, καθώς μιά σημαντικὴ
μερίδα στελεχῶν τοῦ ἀνώτερου καθοδηγητικοῦ πυρήνα διατηρεῖ σημαντικές
ἑπιφυλάξεις γιά τήν ὀρθότητα τοῦ περί
τόν Μ. Θεοδωράκη συσπειρωτικοῦ σχή-Ἰ
ματος. Ἕνα τέτοιο σχῆμα, λένε, ἐνδυναμωμένο καί μέ ἑπικεφαλῆς έναν «ἐπισφαλή» ἡγέτη, μπορεῑ νά δημιουργήσει
προὸλήματα στό μέλλον.
ΑΠΟ ΤΗΝ άλλη, στελέχη τοῦ κομματικοῦ καί τοῦ κοινοὸουλευτικοῦ μηχανισμοῦ τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἔχουν δεδηλωμένη
προκατάληψη στίς ἐκκλήσεις τοῦ KKE
γιά συνεργασία καί δέν ὅλέπουν καθόλου θετικά τίς έξελίξεις στήν «ΕΑΜογενή Συμπαράταξη», Στήν παροῦσα
φάση λοιπόν, καί μέχρι τήν σύγκληση τῆς
Παναθηναϊκῆς Συνδιάσκεψης τῆς KEA
— 010 πρῶτο δεκαήμερο τοῦ Ἰοὺνη - καί
ὅ,τι ἀπ’ αὐτή προκύψει, μποροῦμε νά
ποῦμε ὅτι ἡ πρόταση τοῦ ΚΚΕ γιά δημοκρατική συνεργασία - κύρια μέ τό ΠΑΣΟΚ - εἶναι «φόρου ὑποτελής» στίς
ὑποψίες που τρέφει γιά τήν ἑνιαία ἀριστερά ένας σημαντικός ἀριθμός στελεχὼν
τοῦ ΠΑΣΟΚ καθώς ἐπίσης καί τῶν
«ἀνησυχιῶν» παραγόντων τοῦ ἴδιου τοῦ
ΚΚΕ, ἀνησυχιῶν πού δυσκολεύουν καί
τήν ἀποσαφήνιση τῶν στόχων τῆς KEA.
AAAA 1110 ἄλληικίνηση 0110;111:1090)θηκε πρόσφατα πού, ἐγὼ εἶχε τίς ρίζες

της στίς ζυμώσεις τῶν πρώτων ἡμερῶν
μετά τήν ἀποτυχία τῆς «Συμμαχίας» στίς
έκλογές τοῦ ’77, ἀρχισε οὐσιαστικά νά
μορφοποιεῖται ὕστερα ἀπό τήν έκκληση
Θεοδωράκη γιά ἑνότητα τῶν «ΕΑΜογενων».
«... Νά ξεπεράσουμε τήν ὑποκειμενικότητα τῶν ἀτομικῶν μας ἀπόψεων καί
νά δημιουργήσουμε.., μιά νέα πολιτική
καί ἰδεολογική ποιότητα γιά τό κίνημα...», έπιδιώκει ἡ «Ἐπιτροπή πρωτο6ουλίας γιά 16 μέτωπο τῶν Ἀριστερῶν Κομμουνιστῶν τῆς Ἀνανέωσης»,* καί τό
παραπάνω αἴτημα γιά πολιτικοποίηση
έχει κι’ ὅλας τή μικρὴ ἱστορία του.
Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ γιά τήν έναρξη
τῶν διαδικασιῶν «μέ στόχο τή συγκρότηση τοῦ Μετώπου τῶν Ἀριστερῶν Κομμουνιστῶν» έχει τό ἱστορικό της
προηγοῦμενοὶ ΙΞῖναι ἡ «Κίνηση τῶν 400»
ποῦ έμφανίστηκε ἀμέσως μετά τήν μεταπολίτευση. Ἴσως ἡ ἀναφορὰ νά κλείνει
τόν κίνδυνο μιᾶς σχηματοποίησης,
ὡστὸσο ὅμως ἡ ὂασική προὸληματική
πού κυριαρχοῦσε τότε, ἀναόιώνει καί
πάλι μέσα σέ μιά διαφορετικὴ, αὐτή τή
φορά, πολιτική συγκυρία.
ΕΝΑ πρῶτο στοιχεῖο διαφοροποίησης
ἀφορᾶ τό χῶρο ῖδεολογικῆς καταγωγῆς
τῶν δυνάμεων που μετέχουν ἤ αὐτῶν
πρός τίς ὁποῐες ἀπευθύνεται 16 «Μέτωπο». Οἱ δυνάμεις αὐτοῦ τοῦ χώρου
ζοῦν «μιά κατάσταση πολιτικῆς καί ὀργανωτικῆς ἀποσύνθεσης». Γιατί, «τά
κόμματα καί οἱ ὀργανώσεις τῆς ἀνανεωτικῆς Ἀριστερᾶς δέν ἔχουν καταφέρει νά
ἀνοίξουν ἐκείνους τούς δρόμους πού θά
στράτευαν τόν κόσμο τους σέ μία δυναμική... πολιτική προοπτική».
Αὐτὸ ἀποτελεῖ τήν ἀφετηριακή διαπίστωση στίς ἐκτιμήσεις που καταγράφει 0’
ἕνα ντοκουμέντο της ἡ «Ἐπιτροπή Πρωτοόουλίας γιά τό Μέτωπο τῶν Ἀριστερῶν - Κομμουνιστῶν».
Η KPITIKH ὁριοθέτηση τοῦ «Μετώπου» ἀπέναντι, στίς ὑπάρχουσες πολιτικές πρακτικές καί τοὺς φορεῖς τοῦ χώρου τῆς «Ἀνανέωσης», δέν ὁδηγεῖ σέ μία
στάση «κάτ’ ἀρχὴν» ρήξης μαζί του.
Ἀντίθετα, ἡ Ἐπιτροπή Πρωτοόουλίας...
«συγκαταλέγει τά σχήματα αὐτοῦ τοῦ
χώρου στίς ὀργανικές συνιστῶσες πού θά
συγκροτήσουν τό Μέτωπο...». Ἱ-Ι ΕΔΑ,
τό ΚΚΕ έσωτ., ἡ Σοσ. Πορεία, ἡ Β’ Πανελλαδική, οἱ ἀνεξάρτητοι κομμουνιστές
ἀριστεροί, ἀποτελοῦν κατά τίς ἀπόψεις
τῆς «Ἐπιτροπῆς πρωτοὸουλίας» τούς
ὅασικούς συντελεστές γιά μιά πολιτική
διεξόδου ἀπ’ τήν πολυεπίπεδη κρίση τῆς
Ἀριστερᾶς. Ὑπό προϋποθέσεις ὅμως...
Καί μία ἀπ’ αῦτές (πού ἀποτελεῖ καί ὅρο
ταυτόχρονα γιά τή θετική έκὸαση τῶν
προσπαθειῶν γιά συγκρότηση «Μετώπου...») εἶναι ὅτι Θά πρέπει νά σταματήσει «ἡ ἀντιπαλότητα» κι’ οἱ «ἡγεμονισμοί» στίς ὑφιστάμενες ὀργανώσεις τοῦ
’Τά στοιχεῖα πήραμε ἀπό κείμενο (δεύτερο κατά
σειρά) τῆς «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ γιά 16 Μέτωπο τῶν Ἀριστερῶν Κομμουνιοτῶν
τῆς Ἀνανέωσης».

χώρου. Αὐτὸ ὁδηγεῖ στήν ἀνάγκη νά
ἀναγνωριστεῐ ἡ «ἰδεολογική καί ὀργανωτική αὐτοτέλεια τῶν δυνάμεων» πού
θά δεχτοῦν τό μετωπικό σχῆμα.
ΟΠΩΣ προῦπδθεση ἐπίσης γιά νά εὐδοκιμήσει ἡ προσπάθεια εῖναι «ἡ ἐγκατάλειψη τῶν ἀντιλήψεων τοῦ κόμματος ὁδηγοῦ καί τῆς προκατασκευασμένης
ἰδεολογίας... ἡ ὑπερόατική πολιτική
γραμμή... οἱ νέες μορφές πολιτικῆς πρακτικῆς» κᾶΑΝ ΟΜΩΣ ἡ «Θετική κριτική» ἀποτελεῖ χαρακτηριστικό τῆς «Ἐπιτροπῆς
Πρωτοὸουλίας» ἀπέναντι οτόν πόλο τῆς
«Ἀνανέωσης» (εἶναι «ὅρος πού ἀποτελεῖ μιάν ἀσάφεια») ἡ τοποθέτησή της
ἀπέναντι στὸ ΚΚΕ εῖναι ριζικά διαφορετική;
«T6 KKE παράγει καί ἀναπαράγει τή
σταλινική πρακτική, τό σοὸιετικό μοντέλο γιά τό σοσιαλισμό, τήν ὁλοκληρωτική ὑποταγή τοῦ κοινωνικοῦ προόληματισμοῦ καί τῶν αὐτόχθονων κοινωνικῶν
ἀγώνων στόν ἑτερόφωτο ...κομματικό
λόγο τοῦ κόμματος πού λέγεται ΚΚΕ»
OI ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ - κομμουνιστές τῆς
Ἀνανέωσης δέν ἀπορρίπτουν μόνον τήν
ἰδεολογία τοῦ ΚΚΕ; ·

ρικό πολιτικό ἔργο εἶναι οἱ κομμουνιστές
- ἀριστεροί τῆς ἀνανέωσης». Αῦτή ἡ
«ἀποστολὴ» ὅαραίνει 1:6 «μέτωπο τῶν
Ἀριστερῶν - Κομμουνιστῶν τῆς ἀνανὲωοης».
ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ποῦ «δέν θάχει τίποτα
κοινό μέ τά μετωπικά ἱστορικά προηγούμενα», καλεῖται μέσ’ ἀπό τήν «ἑνότητα πολιτικῆς γραμμῆς καί τήν ἰδεολογική πολυφωνία» τοῦ νά έπιτελέσει μιά
διπλῆ πολιτική λειτουργία;
νά ἑνεργοποιήσει καί νά ἀπαλλάξει
ἀπ’ τήν ἀδιεξοδική ἀδράνεια τόν κόσμο
τῆς ἀνανεωτικῆς ἀριστερᾶς, καί
νά ἀποτελέσει ἕνα μοχλὸ γιά τή σύμπηξη ἑνός εὐρύτατου συνασπισμοῦ λαῖκῶν δυνάμεων μέ στόχο τήν κοινωνικὴ
ἀλλαγή.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρωτοόουλίας προτείνει, σάν ταχτικούς οτόχους, τό διάλογο
μέ ὅλα τά κόμματα καί τίς ὀργανώσεις
τῆς ἀνανεωτικῆς Ἀριστερᾶς «συγκεντρώσεις στό κέντρο καί στήν ἐπαρχία γιά
νά δημοσιοποιηθεῖ ὁ σκοπός τῆς πρωτοὅουλίας..., ἔκδοση ἑόὁομαδιαίου ἐντύπου - ὀργάνου τῆς Πρωτοὸουλίας... καί
ἐπεξεργασία προγραμμάτων πάλης στούς
μαζικούς χώρους ἀπ’ τίς δυνάμεις τῆς
Ἀνανεωτικῆς
Ἀριστερᾶς».
«Ἀπορρίπτουν τήν πολιτική του
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στρατοπέδου” καί τή δική του ὀργανωδηλαδή τήν ΕΔΑ, τήν Σοσ. Πορεία καί
τική διόγκωση». Αὐτό τό «ἐμπειρικό δετόν P/B’ Πανελλαδική, (ὄλ. ΑΝΤΙ τ.χ.
δομένο» μαζί μέ ἕνα δεύτερο, τήν «ἀντι122 σελ. 18 - 19) πού «έκπρόσωποί τους
καπιταλιστική, ἀντικαθεστωτική καί
μετέχουν καί στίς πρῶτες ὁμάδες τοῦ μεἀντικυόερνητική» τοποθέτηση τῶν «δυτωπου.»
νάμεων τῆς Ἀνανέωσης», ἀποτελοῦν τόν
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τημα τῶν δυνάμεων τοῦ καθεστῶτος...» ἀλλοιῶς «παροπλίζει καί έκόιάζει
τούς Ἀριστερούς - κομμουνιστές τῆς
ἀνανέωσης σέ ἄγονους συμόιόασμούς...
καί ρίχνει τή ρετσινιά τοῦ “οὐραγοῦ”
τῆς ἀστικῆς τάξης...»
ΑΝ ΤΑ παραπάνω ἀποτελοῦν ἀρνητικές τοποθετήσεις, αὐτό δέν σημαίνει πώς
δέν ὑπάρχει θετικός προσδιορισμὸς; «ὁ
θετικός πολιτικός στόχος τοῦ Μετώπου
εἶναι ἡ ἑναλλαγή στήν ἐξουσία». Γιά νά
πραγματοποιηθεῖ ἡ «δημοκρατική ρήξη»
ἐπιόάλλεται νά «συγκροτηθεῑ μιά πλατειά λαϊκή συμμαχία...>>, μιά «πλουραλιστική ἑνότητα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ πού
καμιά ἀπό τίς ὑπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις δέν τή θέτει σάν πρόόλημα». Καί
αὐτή ἡ Ι κάπως αὐθαίρετη ἀπόφαση
καταλήγει σέ μιά (τουλάχιστο) - ἀξιωματικὴ διαπίστωσηῑ «οἱ μόνοι πού μποροῦν ν’ ἀνταποκριθοῦν σ’ αὐτό τό ἱστο-
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‘H συμφωνία μιᾶς πολυφωνίας
τοῦ Δημόνικου
'H διεΘνής συνσντηση τῆς Γ’Συνδισσκεψης τῶν Σοσιαλιστικῶν κομμάτων καί Προοδευτικῶν Ὀργσνώσεωις τῆς Μεσογείου πού ἕγινε 010
K060001, (15—18 Μαΐου) ὑπῆρξε 0710 πολλές ἀπόψεις ένδισφέρουσα
σφοῦ σποτέλεσε ὂχι μόνο ἕνα κοινό φόρουμ τῶν προοδευτικῶν πολιτικῶν φορέων τῶν μεσογειακῶν χωρῶν σλλσ καί γιατί;
α. Μέ τήν τελική διακήρυξη γίνεται σποδεκτός σσν στρατηγικός στόχος τό ὅραμα
γισ μισ Μεσόγειο, ἐλεύθερη, εἰρηνική,
σδέσμευτη καί σοσιαλιστική, χωρίς ξένους
στρατοὺς καί 600510, 11000 τίς διαφωνίες
ως Πρός τήν τακτικη Πού διατυπῶθηκαν
0110 1000 εύρωπαίους κυρίως σντιπροσῶΠους.
8. Ἠ Πραγματοποίηση τῆς Συνδισσκεψης λίγες μόνο μέρες Πρίν 0110 τήν 0110γραφή τῆς συμφωνίας γισ τήν ἓνταξη τῆς
χώρας στήν EOK δημιούργησε ένα κλίμα
λανθσνουσας ἐντασης σνσμεσα στήν κυθέρνηση καί τήν σξιωματική σντιΠολίτευση
Πού έκδηλῶθηκε μέ τή δήλωση Καραμανλῆ
011 «'H σντιΠολίτευση ὁδηγεῖ τή χώρα στήν
Ούγκσντα καί τό σγνωοτο».
γ. Στήν κεντρική είσήγηση τοῦ Προέδρου τοῦ ΠΑΣΟΚ A. ΠαΠανδρέου ἐμφανίζεται μισ καινούργια όρολογία. Ἔτσι 0 σρχηγός τῆς σξιωματικῆς σντιΠολίτευσης
χρησιμοποίησε γισ Πρώτη φορσ ,τούς
00000 «Πληρεξούσιοι» τοῦ ίμπεριαλισμοῡ
καί «μΠαντουστσνςη.
δ. Κατσ τη δισρκεια τῶν ἐργασιῶν τῆς
Συνδισσκεψης οἰ σύνεδροι, οἰ Παρατηρητές καί οἰ δημοσιογρσφοι έμαθαν γισ
Πρώτη κατσ πσσα Πιθανότητα φορσ τήν
ύΠαρξη σντιπολίτευσης στό ΛιΒυκό καθεστῶς σΠό μισ ἐφημεριδούλα μέ τήν ονομασία «Ἀγῶνος» - ὅργανο τοῦ «Πατριωτικοῦ
Μετῶπου» τῆς Λι8ύης - Πού ἔφθασε μέ τό
ταχυδρομεῖο...
ΑΛΛΑ τό κύριο ἀποτέλεσμα γισ τό ὸποῖο
τό ΠΑΣΟΚ φαίνεται v0 αἰσθσνεται 01150ηφανο - μισ καί ὑπῆρξε ό οἰκοδεσπότης καί
0 ὀργανωτής αὐτῆς τῆς συνσντησης - εἶναι
τό γεγονός 011:
O Ἠ Συνδισσκεψη - ὅλες δηλαδή οἰ
σντιπροσωπεῖες - δὲχτηκε ὁμόφωνα τίς
ἐλληνικές Θέσεις σέ 0,11 σφορᾱ τήν
τουρκική ἐπιθετικότητα στό ΑΙγαῑο καί
τήν κατοχή στὴν Κύπρο.
ΤΟΣο ό Ἀνδρέας Παπανδρέου όσο καί ό
Γιουγκοσλσθος ἐκπρόσωπος κ. Γισνζετς
τόνισαν μέ ἰδιαίτερη έμφαση στίς όμιλίες
τους 011 0 συντονισμός τῆς δρσσης τῶν
σοσισλιστικῶν, κομμουνιστικῶν κομμάτων
καί τῶν Προοδευτικῶν ὸργανῶσεων τῆς
Μεσογείου δέν σποθλέπει στή δημιουργία
ἐνός μεσογειακοῦ μΠλόκ σέ σντιΠαρσθεση
μέ τό μΠλόκ τῆς EOK. 'O A. Παπανδρέου
στήν τελική συνεδρίαση ἐπανέλαδε δυό
φορές τή λέξη «σδέσμευτη» - γισ τή Μεσόγειο - θέλοντας έτσι νσ ύπογραμμίσει
Πῶς ή μεσογειακή Συνδισσκεψη δέν σΠοτελεῖ ένα ἄλλο κέντρο ἀποφάσεων παρσλληλο μέ τό κίνημα τῶν Ἀδεσμεύτων, μέλη
τοῦ ὁποίου εἶναι σρκετσ 0110 10 κόμματα
καί τίς όργανῶσεις Πού συμμετεῑχαν στή
Συνδισσκεψη. ’Ἐτσι τό τελικό ντοκουμέντο
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Προθλέπει μισ εύρεία Πολυμερῆ συνεργασία, Πολιτική, οἰκονομική, τεχνολογίκή καί
Πολιτιστική. Χαρακτηριστικσ στῆν Πολιτική
όΠόφαση τονίζεται ἡ θέληση τῶν μελῶν
τῆς Συνδισσκεψης.
0 «N0 συσφίξουν τούς δεσμούς τους
καί v0 συνεχίσουν τό δρόμο τῆς στενῆς
συνεργασίας τόσο σε διμερές 000 καί
σέ πολυμερὲς έπίπεδο,

0 N0 ouvrovioouv 110 δραστηριότητές τους στή 6007) συγκεκριμέν ω ν στόχων γισ τήν έθνική σνεξσρτησία, τόν ἔλεγχο τῆς K065 χώρας πάνω
στούς έθνικούς πόρους της Kal γισ τήν
σνσπτυξη στσ πλαίσια τῶν δικῶν της
ἐπιλογῶν.
Ο N0 ἐξακολουθήσουν μέ σποφσσιστικότητσ καί ἐπιμονὴ τίς προσπάθειές
τους γισ v0 y1v51 ὴ Μεσόγειος μισ Θόλσσσα εἰρήνης, ϋφεσης καί συνεργασίσς στή 60017 τῆς ἰσότητας καί τῆς δι-.
καιοσύνης. I
0 N0 ὀξύνουν τήν πάλη τους γισ v0
σπελευθερώσουν τή Μεσόγειο
0710 K005 μορφή ἰμπεριαλιστικῆς καί
ύπο-ιμπεριαλιστικῆς κυριαρχίας 0710 110
600510 K01 1000 στόλους τῶν ξένων πού
ὴ παρουσία 107.70 δέν ἐπιτρέπει τήν
σποκστσσταση 0015 τῆς σσφάλεισς,
0015 τῆς πραγματικῆς εἰρήνης στήν
περιοχή.
Η ΑΠΟΦΑΣΗ γισ τήν οἰκονομική συνεργασία τσσσεται ἐνσντια στίς νέες μορφές
οἰκονομικοῦ ἠγεμονισμοῦ καί σποικιοκρατίας καί θεωρεῖ σναγκαῑο v0 ἐπεξεργαστεῖ
(ἡ Συνδισσκεψη) τίς σρχές μιᾱς σοσισλιστικῆς ἐναλλακτικῆς λύσης Πού νσ σκοπεῖ στή
διαμόρφωση μιᾱς νέας οἰκονομικῆς τσξης.
Ἀναφέρεται σκόμα ἐκτός 0110 ζητήματα
συνεργασίας στσ προὸλήματα τῶν μεταναστῶν ἐργατῶν καί ζητεῖ «συντονισμό τῶν
ἐνεργειῶν σνσμεσα στσ προοδευτικσ κόμματα τῶν χωρῶν προέλευσης μέ ἐκεῖνα
τῶν χωρῶν ὑποδοχῆς τους».
ΣΤΗΝ σπόφαση γισ τήν Πολιτιστική 00vεργασία τέλος διαπιστώνεται ἡ σνσγκη
σπαγκίστρωσης 0110 τήν ἰμπεριαλιστική Πολιτιστική διείσδυση καί ζητεῖται 0110 τή Μόνιμη Γραμματεία v0 ἐπεξεργαστεῖ μισ Παλιτιστική πολιτική πού νσ θασίζεται 010v
Προσδιορισμό καί τή διαφύλαξη τῶν μεσογειακῶν Πολιτισμικῶν στοιχείων καί σποφασίζει τήν σνσπτυξη τῶν Πολιτιστικῶν σνταλλαγῶν σνσμεσα στούς μεσογειακούς
λαούς.
O Δὲν έλειψαν 6ἐ6αια οἱ διαφορετικές
σπόψεις, σνσμεσα στίς σντιΠροσωΠεῑεςρ
Ἠ πολυφωνία ἐκφρσστηκε καί στίς εἰσηγήσεις στή δισρκεια τῶν τριῶν ἡμερῶν
τῆς Συνδισσκεψης σλλσ σκόμα καί
στούς διαδρόμους σλλσ καί μέσα στήν

επιτροπή ἐπεξεργασίας τοῦ τελικοῦ
ντοκουμέντου. Ὅμως 10 «ἐμπόδια» ξεΠερσστηκαν καί έτσι ἠ μόνη σντιπροσωΠεία Πού σποχώρησε 0110 τήν τελικη
συνεδρίαση ῆταν ἠ σντιπροσωπεία τοῦ
Μαρόκου γισ ΠερικοΠή τῆς ἈΠόφασης
τῆς σχετικῆς μέ τόν σγώνα τοῦ ΠΟΛΙΟΜΩΣ καί ἠ διαφωνία αύτή Περιορίστηκε
σέ μόνο 10 0x511K0 σΠόσΠασμα γισ τή Σαχσρα σφοῦ στή δήλωση σποχώρησης τῆς
Μαροκινῆς σντιΠροσωΠείας κατατίθεται ἡ
συμπαρσστασή της 0' ὅλα τ’ ἄλλα σημεῖα
τῆς ἈΠόφασης. ἘΠιφυλσξεις ὑπῆρξαν
σκόμα 0110 1000 Γσλλους καί τούς Ἰταλούς
σχετικσ μέ τήν EOK ὅπως έγινε καί μέ τό
ΚΚΕ ἐσωτ. Ἠ ἰδεολογική σνομοιογένεισ
εἶχε σόν ἀποτέλεσμα καί τήν Πολυμορφία
τῶν σναλύσεων γισ τη διεθνῆ κατσσταση
καί τήν ἐρμηνεία τῶν Προθλημστων τῆς
Περιοχῆς.

0 Ἀξιοσημείωτη εἶναι ὴ εἰσαγωγή στήν
Πολιτικὴ ὸρολογία τοῦ A. Παπανδρέου
δυό νέων ὅρων συναρτημένων μέ τούς
έμμεσους τρόπους ἰμπεριαλιστικῆς
ἐπέμὸασης μέ στόχο τόν ἐλεγχο τῶν
Περιφερειακῶν περιοχῶν.
ΕΤΣί - γισ τόν A. Παπανδρέου - συμπληρωματικός στόχος τῆς ίμπεριαλιστικῆς
στρατηγικῆς τοῦ διαμελισμοῦ χωρῶν 1100
Παρουσισζουν κσποια θρησκευτική ἢ ἐθναλογική σνομοιογένεισ εἰναι ἡ δημιουργία
BANTUSTANS (ΜΠαντουστσνς) δηλαδή
σνίσχυρων καί ἐξαρτημένων κρατιδίων
κατσ τό ΠρότυΠο τοῦ διαμελισμοῦ τῆς Νότιας Ἀφρικῆς. Τσ ’ίδια σχέδια φιλοδοξεῖ νσ
ἐμαρμόσει ό ἰμΠεριαλισμός καί στή Γσζα μέ
1000 Παλαιστίνιους καί στήν ΚύΠρο μέ τήν
ἐλληνοκυπριακή καί τήν τουρκοκυπριακή
κοινότητα.
O ΟΡΟΣ Πληρεξούσιοι χρησιμοΠοιήθηκε 0110 τόν A. Παπανδρέου γισ νσ
ύΠοδηλῶσει τούς τοΠικούς ἐνδισμεσους
Προώθησης τῶν ίμπεριαλιστικῶν συμφερόντων με τοΠικούς Πολέμους καί ἔφερε
σσν Παραδείγματα τή Βραζιλία στή Νότια
Ἀμερική καί τήν Ταῦλσνδη στήν νοτιοανατολική Ἀσία καί εἰπε 011 ἐνα τέτοιο ρόλο
ἐτοιμσζεται v' σνσλσὸει σέ μεγαλύτερη
κλίμακα ἡ Τουρκία μετσ τό «χσσιμο» τῆς
Περσίας.
’Τήν ’ίδια όρολογία χρησιμοποίησε στό
λόγο 100 0 Βσσος Λυσσαρίδης, πρόεδρος
τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος Κύπρου
ΕΔΕΚ, 0 ὁποῖος συγκεκριμενοΠοιῶντας
κσπως τόν 000 Mnuv100010v0 εἷπε Πῶς
«Bd ἠταν λσθος νσ θεωρήσουμε τή ΜΠαντουστανοποίηση 00v τοπικό φαινόμενα
χαρακτηριστικό τῆς Νότιας Ἀφρικῆς. Ἐκεῖ
χρησιμοποιοῦν τό χρῶμα τοῦ δέρματος καί
τή φυλή. Σέ σλλες Περιοχές ὅπως ὸ A160νος καί ὴ Κύπρος Προσπαθοῡν v0 χρησιμοηοιήσουν τή Θρησκεία καί τήν ἐθνική
προέλευση κατσ τό Πολύ γνωστό 110010110
100 Πρώτου ρατσιστικοῦ Πειρσματος στήν
Περιοχή τοῦ Ἰσραήλ».

ΣΤΗΝ εἰσήγησή του ὁ Α. Παπανδρέου
χρησιμοποίησε μισ έντονη σντιιμπεριαλι-

στική ὸρολογίο καί κατηγόρησε μέ δριμεῖα
γλῶσσα τήν ἐπιθετική πολιτικὴ τῶν ΗΠΑ
λέγοντος ὃτι οἱ ΗΠΑ έπεξεργάζονται τήν
ανατροπή τοῦ καθεστῶτος τοῡ Αἰγαίου.
Αὺτά προκαλεσε μια έμμεση αλλα σαφῆ
έπίθεση τοῡ ’ίδιου τοῦ πρωθυπουργοῡ πού
μιλώντας στήν Διοικούσο Ἐπιτροπή τοῦ
Κόμματός του ὺπεραμυνὸμενος τῆς πολιτικῆς τοῡ «ανήκομεν εἰς τήν Δὺσιν» εἶπε
οτι
Ο «Ἡ ἀξιωματικὴ άντιπολίτευση ὁδηγεῖ

τὴ χώρα στήν Οὺγκάντο καί τό ἄγνωστο...»

ΔΕΝ έμεινε φυσικά ανοπαντητη ἡ δή·
λωση τοῦ πρωθυπουργοῡ. «Ἐκφράζω τὴ
λύπη μου καί τήν ἐκπληξη για τήν περιφρόνηση πού ἐπιδεικνύει δημόσια ὀ πρωθυπουργός τῆς χώρας πρός τούς μεσογειακους λαούς καί τόν άγώνο τους για έθνική
ανεξαρτησία καί αὺτοδύνομη κοινωνικὴ καί
οἰκονομικὴ άναπτυξη», αντοπαντησε ὁ Α.
Παπανδρέου, αλλα τα ραδιοφωνικα δίκτυα
τῆς χώρας φαίνεται να πῆραν τελικά τήν
κυθερνητική έκδίκηαη. Kai δέν ἡτον λῑγοι
οἱ αντιπρὸσωποι πού ἓκφροζον τή «δυσφορῑα» τους για τήν κυθερνητική «αθροφροawn...»
ΔΥΣΦΟΡΙΑ, τσυλαχιστον, προκαλεσε εὶδικα στή Λι6υκή αντιπροσωπείο κοί ένα
αλλο γεγονός τή δεύτερη μέρο τῆς Συνδιασκεψης. Ἠ διανομὴ μιᾶς σέ μικρά σχῆμα
εφημεριδούλας γρομμένης αποκλειστικα
στα αροθικά έφερε πρός στιγμή σέ αμηχαvia τούς ἐπισήμους τῆς Λι6υκῆς αντιπρσσωπείος ol ὁποῖοι τελικά ζήτησον τά μαζεμο κοί τήν έξοφανιση τοῡ έντὺπου.
Ἐπρόκειτο για τό πρῶτο ψύλλο μέ τόν τί·
τλο «Ἀγῶνος» (‘AA Τζιχατ) - τοῦ έπὶσημου
ὀργάνου τοῦ «Ποτριωτικοῡ Μετώπου» τῆς
Λιβύης τό ὸποῖο αντιπολιτεὺετοι τό καθεστώς τοῡ συντογματαρχη Κανταφι. Τά κύ·
ριο αρθρο τῆς ἐφημερίδος αποκολοῡσε τά
σημερινὸ καθεστώς τῆς ΛιΘύης σαν «φασιστικὸ καί τρομοκρατικὸ». Στὶς μέσα σελίδες ὑπῆρχον αρθρο για τήν δημοκρατία,
τήν οἰκονομία - ειδικα μάλιστα τήν αγρο-

Για τά Αἰγαῖος

νένα στρατιωτικά σχέδισ στήν Οὺγκαντα \
γιά νά σφαγοῡν ένώ τούς εἶπε ὅτι Θα
πήγαιναν στό Τομπρσύκ για ασκηση.
Πολλοί στρατιῶτες μσς πιάστηκαν alχμάλωτοι καί ὁ Κανταφι δΙνει τώρα μεγάλη χρηματική Βοήθεια στή νέα κυ6έρνηση τῆς Οὺγκάντας για να ἐξασφαλΙσει τήν απελευθέρωσή τους καί τή
σιγή τοῦ διεθνοῡς τύπου».

ο «Ol Ιταλικές έταιρεῖες ὲπιστρέφουν
ξανά πίσω στή χώρα μέ τήν ἄδεια τοῦ
Κανταφι». ·
O «I'Iapd τις άντιθετες δηλώσεις τοῦ
Κανταφι ol άμερικανικές έτοιρεῑες πετρελαιου ὲξακολσυθοῡν να ὲλέγχουν
ἕνα σημαντικό ποσοστό τῆς παραγωγῆς
Τῆς Χώρας»ΟΛΑ οὺτα ὅμως δέν έμπόδισαν τό πραγμοτικα πανηγυρικό κλείσιμσ τῆς Συνδια-

υπορΧουν
φροντιστηριο
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ
Κιάφας 9 (1η πάροδος Ζωὸ. Πηγῆς)
τηι.3626228

κουμέντου της μέσα στα συνεχῆ χειροκροτήματο τῶν συνέδρων. Ἐνός ντοκουμέντου που δικαιώνει αι-ιόλυτα τίς έλληνικές
θέσεις στό Alvan καί τήν Künpo. Λέει συγκεκριμένος

ωτερικές περιπέτειες» τοῡ καθεστῶτος,
ὅπως ἐπίσης για τήν ἑξωτερική πολιτική
ὃπου δινάτον ἡ πληροφορίο δτι ἡ mean
έχει έδῶ καί αρκετὸ κοιρό στομοτήσει τή
Βοήθεια της πρὸς τοὺς Πολοιστινίους.
ΑΚΟΜΑ τό «Πατριωτικό Μέτωπο» καλεῖ
ὅλους τοὺς αγωνιζόμενους πολίτες τῆς Λιθύης να συνεργαστσῡν μοζί του στή Θαση
ένὸς προγράμματος πάλης μέ στόχο τήν
ανοτροπή τοὺ Κανταφι γιατῑῑ
0 «OI ΘεωρΙες τοῦ Πράσινου Βι6λΙου
εἶναι Βαθειά αντιδημοκρατικές αφοῡ ὀ
Κανταφι Θεωρεῖ τή συμμετοχή σε κόμματα σάν προδοσία».
O «Ἐπάνδρωσε (ὸ Κανταφι) τὸν κυ6ερνητικό μηχανισμό μέ συγγενεῖς και φιλους του (ένώ ἕδιωξε άπὸ τό στρατό
ὅλους τούς άξισυς ἀξιωματικοὺς καί στή
Θέση τους τοποθέτησε «ἀνθρώπους
του» μεταθέτοντας τους στις ’Ἐνοπλες
Δυνάμεις απὸ τήν Ἀστυνομία».
0 «Κατέστρεψε ὸλοκληρωτικα τή
γεωργία κάνοντος πειράματα και δημεύοντας τὴν περιουσία πσλιτῶν καΙ
ξοδεύοντος τεράστια ποσά για καλλιεργειες σέ αγονα ἐδάφη».
Ο «Ἕστειλε τά παιδιά μσς χωρΙς κα-

ο «,.. Ἐξαλλου ὴ κρὶση πού σωθεῑ στό
Alyan εἶναι δυνατόν νά έπιδεινωθεῖ ανά
πᾶσα στιγμή καΙ νά δημιουργήσει καινουργια απειλή για τήν εἰρήνη στήν Ἀνατολική
Μεσόγειο. Σχετικά μέ αὑτό τό ζήτημα ὴ
Συνδιάσκεψη ὲπιΘεΘαιώνει τήν προσήλωσή
της στό σεθασμό τῶν αρχῶν τοῦ δικαίου
πού διέπει τό καθεστώς τῶν Θαλασσιων,
ὺποθαλσσσίων καΙ ἐναερίων συνόρων στήν
περιοχὴ καί καταδικάζει δλες τις ἐπεκτατιKit: θλέψεις· πού περιφρονοῡν τό διεθνή
V IJO».
Για τήν Κύπρος
O «Σχετικά μέ τήν Κύπρο ὴ Συνδιασκεψη
ἐφιστᾱ τήν πρασοχή Ιστό-γεγονὸς ὅτι τό
Βόρειο τμῆμα τοῦ νησιοῡ ἐξακολουθεῖ νά
κατέχεται από τις τουρκικές ἐνοπλες δυνάμεις καί συνεχΙζεται ὁ έποικισμός στά
κατεχάμεναέδάφη τοῦ νησιοῡ. Ἐπισημαίνει ακόμα τήν αρνηση τῆς Τουρκιας και τῶν
Ιμπεριαλιστικών δυνάμεων νά ἐφαρμόσουν
τις ἀποφάσεις τοῡ ΟΗΕ καί νά ένισχύσουν
τις προσπάθειες για ἐξεύρεση μιᾱς δΙκαιης
καί εἰρηνικῆς λύσης τοῦ προβλήματος.
Ο 'H Συνδιασκεψη ὑπογραμμΙζει τήν
ἐπειγουσα ανάγκη ὲφαρμογής τών αποφάσεων τοῦ OHE προσβλέποντας στήν κατοχύρωση τῆς ὲνὸτητας και τῆς άκεραιάτητας
τοῦ νησιοῡ, στήν αποχώρηση τών ξένων
δυνάμεων, στήν ἐπάνοδο τῆς κυριαρχίας,
α’νεξαρτησῑας καί τῆς αδέσμευτης πολιτικῆς τῆς Κύπρου». ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ αμφιθολία
ὅτι μια τόσο πλατεια ὑποστήριξη στα
έθνικα μος θέματα αποτελεῖ έπιτυχίο τόσο
τοῡ προέδρου τοῦ ΠΑΣΟΚ ὅσα καί τοῡ
Προέδρου τοῦ Σοσιολιστικοῡ Κάμματος
Κύπρου. Ἰδιοίτερο τώρα, σέ μια περίοδο
δηλαδή, που οἱ προστιαθειες έπιὸολῆς καποιας απαραδεκτης λύσης - τάσο στήν Küπρο ὅσα κοί στα Αἰγαῑο - έντεὶνσνται απὸ

ξἕä
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ EOK
,Τοῦ Σπ. Λιναρδατου
ΜΕΘΑΥΡΙΟ Δευτέρα 28 Μαΐου ὑπογράφεται πανηγυρικά στήν Ἀθήνα,
στό Ζάππειο μέγαρο, ή συμφωνία για τήν ένταξη τῆς Ἑλλάδας, ώς δέκα·
του μέλους στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες. Ἀποτελεῖ κοινή παραδοχή καί ἀπό αύτούς πού συμφωνοῦν μέ τήν ἕνταξη καί ἀπό ἐκείνους πού τήν
ἀντιμάχονται - ότι ή ήμερομηνία εἶναι σημαντικὴ για τή χώρα μας. 'H
ἕνταξη - ή συμφωνία Θα ἰσχύσει ἀπό τήν 7η Ἰανουαρίου 1981 — θα
ἀσκήσει σοθαρή έπίδρσση καί στίς πολιτικές καί στίς οίκονομικές ἐξελίξεις στήν ”Ελλάδα. 'H Ku6épvnon καί όρισμένα ἀπό τά μικρότερα κόμματα τῆς ”Αντιπολιτεύσεως, έστω καί μέ κάποιες έπιφυλάξεις αύτά γιά
ὀρισμένους όρους τῆς συμφωνίας (ΕΔΗΚ, ΚΟΔΗΣΟ, ΚΚΕεσ, ΕΔΑ), πιστεύουν ὅτι ή έπίδραση αύτή θά εἶναι εύνοϊκή. Ἀντίθετσ, τό ΠΑΣΟΚ καί
τό ΚΚΕ διακηρύσσουν,’ότι ή. ένταξη θά εἶναι κσταστροφική. Οί τόσο διαμετρικά ἀντίθετες ἀπόψεις γιά τό ἴδιο θέμα έχουν προκαλέσει σύγχυση
’σ’,ένα μέρος τού πληθυσμού, πού δέν μπορεῖ να παρακολουθήσει τή
διαμαχη, ὅταν μάλιστα γίνεται, ίδιαίτερα ἀπό τήν πλευρά τῆς Ἀντιπολιτεύσεως, ὅπως ὁμολογούσε τελευταῖα σέ φιλική συζήτηση ένας ἀπό
τούς ήγέτες της μέ γενικότητες καί συνθηματολογία.
ΥΣΤΕΡΑ ἀπό τήν ὺπογραφή τῆς συμφωνίας-τα ἐπίσημα κείμενα της θα τα καταθέσει ἡ έλληνική κυθέρνηση στή Βουλή ὅπως καί ol ἀλλες έννια κυθερνήσεις στα
δικα τους κοινοθούλια - για έπικύρωση. 'H
σχετική συζήτηση στήν έλληνική Βουλή
ἀναμένετσι να γίνει ὥς τα τέλη Ἰουνίου.
Παρόλο, ὅτι τα κείμενα τῶν συμφωνιῶν
ἀναφέρονται κυρίως στούς ὅρους τῆς
μεταθατικῆς Περιόδου ἡ συζήτηση εἶναι
φυσικό να έΠεκταθεῖ σέ ὀλο τό πρόθλημα,
ἀφοῡ μαλιστα τό ΠΑΣΟΚ καί τό ΚΚΕ θα
ἀμφισθητήσουν τή σκοπιμότητσ τῆς ’ίδιας
τῆς ένταξης. Ἤδη καθώς Πλησιαζει ἡ ὥρα
τῆς ὑπογραφῆς τῆς συμφωνίας, ὀλες ol
πολιτικές δυναμεις μέ διαφορες εὺκαιρίες,
ἀναπτύσσουν τίς ἀπόψεις τους για τήν ëvταξη ι-ιού Θρίσκεται Πια στό έπίκεντρο τοῡ
Πολιτικοῦ ένδιαφέροντος.

Δέν εἶναι πανακεισ
ΚΑΘοΣ α κ. Κ. Καρσμανλῆς εἶχε θέσει
ἀπό καιρό τήν ἕντσξη τῆς ”Ελλαδσς στήν
EOK ὼς ἕνα ἀπό τούς θασικοὺς σκοπούς
τῆς Πολιτικῆς του δραστηριότητσς, ἡτσν
φυσικὸ να παρουοιασει τή συμφωνία καί
στό Πρόσφατο συνέδριο τοῡ κόμματός του
ὡς μία ἀπό τίς σοθαρότερες έπιτυχίες τῆς
«Νέας Δημοκρατίαςυ;
«Ἡ ”Νέα Δημοκρατία” - εἶπε στήν είσηγητική ὁμιλία του στό συνέδριο - έπεδίωξε καί ἐπέτυχε τήν ὀργανική έντσξη
τῆς Ἑλλάδος στῆν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. Γιατί πιστεύει στήν ίδέα τῆς ”Ηνωμένης Εύρώπης καί θέλει νά συμθάλει
οτήν πραγματοποίησή της. Ἀλλά καί
γιατί πιστεύει, ότι στό χῶρο τῆς Κοινότητος, ή χώρα μσς, διατηρώντας τά
έθνικά της χαρακτηριστικὰ, θα έπιταχύνει τήν οίκονομική καί πολιτιοτική της
ἀνάπτυξη. Θά κατοχυρώσει τούς δημοκρατικούς της Θεαμούς. Θά ένισχύσει
τήν έθνική της ἀνεξσρτησία n.
O K. KAPAMANAHZ, ἀπό τή στιγμή τουλάχιοτο πού ή κυθέρνησή του ύπέθαλε τήν
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αἳτηση οτήν EOK για πλήρη ένταξη τῆς χώρας μας, προβάλλει κυρίως τά πολιτικά
πλεονεκτήματα για τή χώρα μας ἀπό τήν
ένσωμάτωσή της καί, σέ δεύτερη μοῖρα, τά
οίκονομικά. Ἀλλά αν εἶναι σωστό, ότι ή ένταξή μας σέ μία κοινότητα κρατῶν μέ δημοκρατικές παραδόσεις, ίσχυρά έργατικά
καί προοδευτικά κινήματα καί φιλελεύθε-

ρους θεσμούς, ἐνισχύει τή Δημοκρατία”

στήν Ἑλλάδα, ἀποτελεῖ ύπερθολή να ύποστηρίζουμε ότι καί τήν κατοχυρώνει. Οί
προσπάθειες ξένων ύπηρεσιῶν καί κυρίως
ἀμερικανικῶν, για ἀποσταθεροποίηση καί
ύπονόμευση τῆς κοινοθουλευτικῆς δημοκρατίας καί έλεγχο τῆς πολιτικῆς ζωῆς σέ
διαφορες χῶρες τῆς Δυτ. Εύρώπης γίνονται πιό δύσκολες όσο προχωρεῖ ή ένοποίηοη, ἀλλα δέν ἐξουδετερώνονται αύτόματα. 'H κατοχύρωαη τῆς Δημοκρατίας σέ
κάθε χώρα έξαρτᾱται κυρίως ἀπό τήν ὀργάνωση τών ίδιων τών δικών της πολιτικών
καί λαϊκών δυνάμεων καί ἀπό τήν ἀντίοτασή τους στίς έσωτερικές καί ξένες ύπονομεύσεις. Αύτό τό ξέρει καί τό ἕχει διακηρύξει, σέ ἀλλες περιπτώσεις, καί ό ἀρχηγός
τῆς Νέας Δημοκρατίας. Ἐξάλλου καί ὀ
ύπουργός τῶν Ἐξωτερικών κ. Γ . Ραλλης,
πού, στήν ὁμιλία του στό συνέδρια, ἀσχολήθηκε κυρίως μέ τά οίκονομικά πλεονεκτήματα ἀπό τήν προσχώρησῆ μσς στήν
EOK (έλεύθερη κυκλοφορία τών προϊόντων
μσς στίς χώρες τῆς Κοινότητας, έπιδοτήσεις ἀπό τό Κοινό Ἀγροτικό Ταμεῖο, προστασία τῆς ἀγροτικῆς Παραγωγῆς, χρηματοδοτήσεις ἀπό τό Κοινοτικό Ταμεῖο Περιφε-

δημοσίων φορέων εἶναι αἴτημα πού
συνδέετσι μέ τόν έκσυγχρονιαμό τῆς
Διοικήσεως».
ΑΛΛΑ, α’ σὺτόν ἀκριθῶς τόν τομέα, ὴ
Κυθέρνηση δέν έχει να παρουσιασει έτιιτυχίες, ὅπως δείχνει ἡ ασυναρτησία Ποὺ-έτιικρατεῖ σχεδόν 0' ὸλόκληρη τή δημόσια
διοίκηση, μέ τήν πληθωρικη γραφειοκρατία, τίς αλληλοσυγκρουόμενες ἀποφάσεις,
τήν περιφρόνηση τοῡ πολίτη, τή ρουσφετολογία καί ἀλλα χειρότερα.

Προφητεῑες για συντέλεια
ΔΙΑΜΕΤΡΙΚΑ ἀντίθετες θέσεις για τήν
EOK καί τήν ένταξη ἔχει τό ΠΑΣΟΚ. Τελευταῑα μαλιστα τίς έκανε σκληρότερες, πσρουσιαζοντας τήν ένταξη τῆς Ἑλλαδος
στίς Εὺρωπσϊκές Κοινότητες περίπου σαν
έθνική κσταστροφήῑ ,
«Ἡ ένταξη τῆς Ἑλλάδος στήν EOK —
εἶπε ὸ κ. A. Παπανδρέου ατήν είσήγησή
του στή αύνοδο τῆς κοινοθουλευτικῆς
όμάδσς τού ΠΑΣΟΚ στίς 9 Μαΐου - θά
ἀποτελέσει ἀμεσο καί καίριο πλῆγμσ γιά
τήν Ἐθνική μσς Ἀνεξαρτησία. Θά σημάνει ἀνευ όρων παράδοοη στό διευθυντήριο τών Βρυξελλών. (...) Οί κανόνες τῆς Εύρωπαϊκῆς Κοινότητας Θά
ύπεριοχύσουν τῶν έλληνικών νόμων.
(...) Γιά τόγἈρχηγό TÜCN Δημοκρατίας
παντελής δορυφοροποίηαη τῆς Ἐλλάδας στά πλαίσια τῆς λέσχης τῶν μονοπωλίων τῆς Δύσης ἀποτελεῖ φαίνεται τή
νέα Μεγάλη Ἰδέα τού ’”Εθνους. Z’ αύτή
τή νέα Μεγαλη Ἰδέα καλεῖ τήν περήφανη Νεολαία μσς νά Θυσιάσει τά ίδανικά της γιά μιά Ἐλλάδα ἐλεύθερη καί
ἀνεξαρτητη. Γιά μιά Ἐλλάδα πού νά
ἀνήκει στούς Ἕλληνες.(...) Ἀρκεῖ γιά
τώρα να τονίσουμε ότι μέ τήν ένταξή
μσς θα καταστεῖ ἀδύνατη ή αύτοδύναμη
οίκονομική μσς ἀναπτυξη καί σχεδόν
ἀδύνατος ό έθνικός μσς προγράμματισμός. "On ή χώρα μσς Θά γίνει ξέφραγο
ἀμπέλι τῶν πολυεθνικών μονοπωλίων.
”Οτι ή Βιομηχανία καί ή Βιοτεχνία μας
θά πληγοῡν καίρια. "On θά έρημωθεῖ ή
ὕπαιθρος κσί θά αυρρικνωθεῖ ό ἀγροτικός πληθυσμός τῆς χώρας μσς πού ea
συνωστίζεται στα ἀστικά μας κέντρα ῆ
στίς μητροπόλεις τῆς Δύσης γιά ἀνεύρεση ἐργασίας. ’Ότι θά στρεθλωθεῖ ριζικα ή δομή τῆς οίκονομικῆς μσς ἀνάπτυξης...»
ΑΛΛΑ ό πολιτικός καί οίκονομολόγος κ.
A. Παπανδρέου ξέρει, ὁτιὴ ὁλοκλήρωση σέ
γενικότερες οίκονομικές ένότητες καί ἡ
ἀλληλεξαρτηση τῶν οἰκονομιῶν εἶναι νόμος τῆς έποχῆς μσς. Γι· αὺτό διαθεθαιώνει
οτι;

«Τό ΠΑΣΟΚ όπως ἀντιτίθεται στήν έντσξη τῆς χώρας μσς στήν Κοινή Ἀγορά,
ἄλλο τόσο ἀντιτίθεται στήν οίκονομική
ἀπομόνωσή μσς. Τό θέμα δέν εἶναι αν
θα συμμετασχουμε στήν παγκόσμισ olΙκονομική δομή, ἀλλά ἀν θα συμμετασχουμε α’ αύτή, σάν φτωχοί συγγενεῖς
ρειακῆς Ἀναπτύξεως κα.) πσραδέχθηκε
οτι,r“) odv ὸλοκληρωμένη καί αύτοδύναμη
οίκονομία».
«... ή ίσότιμη συμμετοχή μσς οτήν
EOK δέν ἀποτελεῖ «πανάκεια» για τῆ
EINAI γνωστό, έστω καί ἀν στή συγκεκριλύση όλων τών προβλημάτων πού ἀντιμένη είσήγησή του δέν τό έπανέλαθε, ὅτι ὁ
μετωπίζουμε ώς κράτος καί ώς λαός, Γιά κ. A. Παπανδρέου ἔχει Προτείνει τελευταῖα,
νά προαχθούν τα έλληνικά συμφέροντα ι όχι μία άλλη οἰκονομική κοινότητα (μεσομέσα στούς κόλπους τῆςι Κοινότητας
γειακή, θσλκανική κ.τ.τ.) ἀλλα καποια slἀπαιτεῖται προσαρμογή πρώτον τῶν
δική σχέση μέ τήν EOK κατα τό Προηγούίδιωτικῶν φορέων καί δεύτερον τών δημενο τῆς Νορθηγίας. Τό ἐρώτημα Πού μπομοσίων φορέων. (...) Ἠ προσαρμογή τῶν ρεῖ να θέσει κανείς εἶναι, μέ Ποια μέσα καί

ποιοὺς τρόπους θά πετύχουμε μιά τέτοια
είδική σχέση που νά εἶναι γιά μᾱς εὺνοῑκότερη ἀπό ό,τι ἡταν ἡ ώς τα τώρα σύνδεσή
μσς ἥ ἀπό ό,τι θα εἶναι ὴ ἐνταξη. Ἀπό όσο
γνωρίζω, στό ἐρώτημα αὑτό δέν θεώρησε
ἀναγκαῖο νά ἀπαντήσει ώς τη στιγμή τουλαχιστο, Ιτό ΠΑΣΟΚ.
ΑΚΟΜΑ πιό ασκληρός» ἀπέναντι στήν
EOK παρουσιάστηκε ό Πρόεδρος τοῡ ΠΑΣΟΚ στήν είσήγησή του στην Γ’ Συνδιασκεψη προοδευτικών ὁργανώσεων καί σοαιαλιατικών κομμάτων τῆς Μεσογείου.
«Σκληρός» όχι τόσο μέ ἐκφράσεις καί προθλέψεις για ἐρημώσεις καί καταστροφές
ἀλλά ἀπό τήν άποψη ότι παρουσίασε τήν
EOK σαν τό μέσα για νά ἀποτραπεῖ ό σοσιαλιστικός μετασχηματισμός;
«Στήν περιοχὴ μσς - εἶπε ό K. A. Παπανδρέου - μηχανισμὸ ἐνσωμάτωσης
ἀποτελεῖ η EOK. ‘O περίφημος διάλογος
Βορρᾱ-Νό’του, ατόν εύρωπαῖκό χῶρο,
όπως ἐξελίχθηκε ἀποτελεῖ καί αὺτός
διαδικασία ἐναωμάτωσης τοῦ Νότου
ατίς δομές τοῦ Boppâ, ἀλλά Πάντα μέσα
σέ καθεστώς «περιφερειακῆς ἐξάρτησης»,(...) Γι’ αὺτό εἶναι καί πολιτικός ό
ατόχος ἐνταξης τῶν μεσογειακῶν χωρῶν ατην EOK — γιά νά ἀποτραπεῖ ό σοσιαλιστικός μετασχηματισμός».
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΙΞ να ρωτήσει κανείς, γιατί
τότε όλα τά σοαιαλιατικα κόμματα τῆς Eùρώπης (όχι μόνα τά σοαιαλδημοκρατικά)
καί τα περισσότερα ἀπό τά μεγαλύτερα
κομμουνιστικα ὺποατηρίζουν τήν εὑρωπαῖκὴ ἐνοποίηοη; Μήπως παίρνουν μέρος
καί αὺτα στήν καπιταλιστική συνωμοσία για
νά ἀποτραπεῖ ό σοαιαλιατικός μετασχηματισμός; Ἴσως η ἀπάντηση για ἀλλους είναι;
διαφορές ἐκτιμήσεων. Για άλλους; διαφορές στρατηγικῆς ἡ Πολιτικῆς ώριμότητας.
O K. A. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ἐχει δηλώσει, ὅτι,
ὅταν τό ΠΑΣΟΚ ἐλθει ατήν ἐξουσία, θα
διενεργήσει δημοψήφισμα για τήν ,παραμονή ἡ όχι στίς Εὺρωπαϊκές Κοινότητες.
Ἀλλά για να γίνει δημοψήφισμα πρέπει να
συμφωνεῖ καί ό Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ποὺ έχει καί τήν «προνομίαν» νά τό
προκηρύσσει (Σύνταγμα, ἀρθρο 44 ἐδ. 2).
Κατά συνέπεια ὴ πραγματοποίηση ἐνός τέτοιου δημοψηφίσματος εἶναι μάλλον ἀνέφικτη καί ὴ ὺπόσχεση καταντᾱ καπως ἀκαδημαϊκή. Στό μεταξύ, τό ΠΑΣΟΚ, έχει δηλώσει, ὅτι θα πάρει μέρος στα όργανα τῆς
EOK ὅπου θά ἀντιπροσωπεύονται ἐλληνικα
κόμματα, ὅπως στό Εὑρωπαϊκό Κοινοθούλιο. Καί ἐκεῖ ένα σοθαρό κόμμα ὅπως τό
ΠΑΣΟΚ δέν μπορεῖ νά ἀρκεῖται σέ γενικές
διακηρύξεις ἐναντίον τῆς EOK. Ἀπό τα
πράγματα θα μετέχει στίς συζητήσεις συγκεκριμένων θεμάτων - πολλά ἀπό τα ὁποῖα
θα ἀφοροον σέ ζωτικά ἐλληνικά συμφέροντα, θα παίρνει θέσεις καί θα συντονίζει
τίς ἐνέργειές του μέ αλλες πολιτικές δυνάμεις, ἐλληνικές ἥ ξένες συγγενεῖς [630λογικά.

ΚΑΙ τό ΚΚΕ, παρόλο ότι ὺπόαχεται ότι θα
αυνεχίσει τόν ἀγώνα ἐναντίον τῆς ἐνταξής
μας ατήν EOK, δέχεται να πάρει μέρος
στούς θεσμοὺς της «σάν μιά θέση πάλης
για τά συμφέροντα τῶν ἐργαζομένων καί
προπαγανδισης τῆς ἀνάγκης για τήν ἀπεμπλοκή τῆς χώρας μας ἀπό τήν EOK». (συνέντευξη Φλωράκη στό «Ριζοσπάστη», 13
Μαῖου 1979). Ἐξάλλου τό ΚΚΕ, ποὺ εἶναι
ἀντίθετα στή διενέργεια δημοψηφίσματος
για τήν ἐνταξη, δέχεται ώς λύαη τήν πρόταση τοῡ κ. Α. Παπανδρέου για είδική
αχέση μέ τήν EOK. Καί ζητά -ισυντονισμό

τῆς δράσηςιι μέ τό ΠΑΣΟΚ κατά τῆς ἐνταξης, πράγμα ὅμως πού δέν συζητᾱ ό κ. Α.
Παπανδρέου, ὁ όποῖος ἐχει καθορίσει K0τηγορηματικά καί περιοριατικα τούς τομεῖς
τῆς συνεργασίας τοῡ Κινήματος μέ ἀλλα
κόμματα τῆς δημοκρατικῆς ἀντιπολίτευσης. (συνδικαλιστικό, Βουλή, Τοπική Αὑτοδιοίκηση),

Ὑπέρ ἀλλά καί κριτική
Η ΕΔΗΚ - ἤ μᾶλλον ό,τι ἐχει ἀπομείνει
ἀπό τό κόμμα τῆς πρώην ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως - εἶναι ὺπέρ τῆς συμφωνίας
για προσχώρησή μσς οτήν EOK. Ἀλλα ό κ.
Ζίγδης, πού φαίνεται νά πιστεύει πώς μπορεῖ να ἡγηθεῖ τώρα ἐνός νέου ἀνενδότου
κατα τοῡ κ. Καραμσνλῆ, προτιμᾱ να προθαλλει όχι τυχόν σημεῖα πού τόν πλησιάζουν πρός τήν κυθερνητική πολιτική, ἀλλά
ἐκεῖνα πού τόν χωρίζουν. Καί γι’ αὑτό δέν
κάνει συχνά λόγο για τήν ἐνταξή μας στήν
ΑΝΤΙΘΕΤΑ, τό θέμα θέλγει τόν Πρόεδρο
τοῡ ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ. K. I. Πεσμαζόγλου - ποὺ τό
1960-61 ἡταν ένας ἀπό τοὺς πρωτεργάτες
(ὑπηρεσιακός παράγοντας τότε καί ὅχι πολιτικός) τῆς σύνδεσης καί αήμερα πρόεδρος τῆς μικτῆς κοινοθουλευτικῆς ἐπιτροπῆς Ἐλλαδος - EOK. 'O K. Πεσμαζόγλου
ὅπως καί ό πρώην ἀρχηγός τῆς ΕΔΗΚ κ. Γ.
Μαῦρος, εἶναι ἀπό τοὺς πιό ἐνθερμους
ὺποστηρικτές καί προπαγανδιστές για τήν
ἀναγκαιότητα καί τα πλεονεκτήματα τῆς
ἓνταξης. Αὺτό δέν σημαίνει, ότι τό
ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ. δέν ἀσκεῖ κριτική στῆν κυθέρνηση για τούς χειρισμοὺς της; Ἠ συμφωνία
για τήν ένταξη - ὺποατηρίζει ό κ. Πεσμαζόγλου - μέ μια καλύτερη διαπραγμάτευση,
θα μποροῡσε νά ἡταν εὺνοῑκότερη για τήν
Ἐλλάδα. Σέ πρόσφατη συνομιλία του μέ
τοὺς πολιτικούς συντάκτες τῶν ἐφημερίδων, όκ. I. Πεσμαζόγλου αυνόψισε τίς διαφωνίες του μέ τήν Κυθέρνηση για την EOK
μέ τά ἀκόλουθα;
«'H “Néa Δημοκρατία” διακηρύσσει
τήν ίδέα τῆς ἐνωμένης Εὐρώπης. “Δέν
κάνει ὅμως διάκριαη ἀναμεσα ατην Εὺρώπη τῶν όλιχαρχικῶν δυνάμεων καί
τήν Εὺρώπη τῶν ἐργαζομένων. Καί εἶναι
6έ6αιο ότι η διεθνης ἀκτινοθολία καί
πολιτική δύναμη τῆς Εὺρώπης εἶναι
συνυφασμένες μέ την κοινωνικὴ
πρόοδο, δηλαδή μέ την ἐξελικτική διαδικασία σοσιαλιατικοῡ μετασχηματισμοῡ
τῆς εὺρωπαῑκῆς κοινωνίας. Μόνο αὐτή
η ἐξέλιξη Θεμελιώνει την πολιτική ἐνότητα τῆς Εὐρώπης καί τήν αὺτονομία
τῶν εὺρωπαῑκῶν λαῶν ἀπέναντι ατίς
παγκόσμιες ἐξελίξεις.
(ἐφημερίδες 13 Μαΐου 7979).
Η ΘΕΣΗ τοῡ ΚΚΕ ἐσ. ἀπέναντι στήν ένταξη εἶναι θετική καί εὺθυγραμμισμένη μέ
τήν ἀντίστοιχη τοποθέτηση τοὺ ’ίταλικοῡ
Κομμουνιστικοῡ Κόμματος πού ὑποστηρίζει τήν ἐνοποίηαη τῆς Εὐρώπης. Ἀλλά καί
στό θέμα αὑτό, ὅπως. καί σέ πολλα ἀλλα,
μετα τίς έκλογές τοὺ 1977 Kal τήν ἠττα
του, τό ΚΚΕ ἐσ.. γιά ν’ ἀντιμετωπίαει τήν
προπαγανδα τοῦ ΚΚΕ, προθάλλει περισσότερο τίς διαφωνίες του μέ τήν Κυθέρνηση.
"E101 σέ πρόσφατη ὁμιλία του, ό γραμματέας τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῡ ΚΚΕ
ἐσωτ. κ. Mn. Δρακόπουλος, ἐπέκρινε τήν
Κυθέρνηση, ὅτι, μέ τή συμφωνία για τήν
ἐνταξη, ὑπέγραψε «σειρά ὅρους έτεροθαρεῖς καί ἀσυμφόρους γιά τη χώρα μας καί
δέν κάνειὶκανένα οὺαιαατικό θῆμα γιά τήν

πραγματικὴ προετοιμασία της μέ σειρά oùσιαατικές, διαρθρωτικές ἀλλαγές, σέ 6001κούς τομεῖς...» Ταυτόχρονα ὁ γραμματέας
τοῡ ΚΚΕ ἐσωτ. πρόθαλε τίς ἀλλαγές αὺτές
πού εἶναι ἀναγκαῖες, κατά τήν αποψη τοῦ
κόμματός του, καί θά κάνουν τή χώρα μας
«ίκανή v' ἀντιμετωπίσει καλύτερα τή νέα
κατάστασηυῑ μετατροπη τῶν συνεταιρισμῶν καί ἐκσυγχρονισμός τους, ἀποκέντρωση καί ἐκδημοκροτιαμός τῆς Διοίκησης, ἐκσυγχρονισμός τῆς Παιδείας, τῆς
συνδικαλιστικῆς καί ἐργατικῆς νομοθεσίας
καί τοῡ συνδικαλιωικοῡ κινήματος. διεύρυνση τῶν ἀρμοδιοτήτων τῆς Τοπικῆς Αὑτοδιοίκηαης. Ὀ κ. Δρακόπουλος συνόψισε
τή θέση τοῡ ΚΚΕ ἐσ. ἀπέναντι στήν EOK μέ
τά ἀκόλουθα; ’

α... ἡ ἀρνητική ατάση ἀπέναντι στην
ἐνταξη ὁδηγεῖ ατην παθητικότητα τῶν
μαζῶν καί εἶναι στεῖρα. Αὺτό πού ἐπιθάλλεται εἶναι η ένεργητική κινητοποίηση τῶν ἐργαζομένων γιά τήν ὑπεράσπιαη τῶν συμφερόντων τους μέσα
στίς νέες αυνθῆκες τῆς ἐνταξης.(“ομιλία ατη Λάρισα, 13 Μαΐου),
ΤΕΛΟΣ ἡ ΕΔΑ, θεωρητικά, παραμένει στή
θὲση τῆς Προγραμματικῆς της Δισκήρυξης
(2 Δεκεμθρίου 1975), σύμφωνα μέ τήν
ὸποία;
«Elva: γεγονός δτι η ἀπό 75ετίας
σύνδεση τῆς Ἐλλάδας μέ τήν EOK ἔχει
διαμαρφώαει είδικές σχέσεις καί συνΘῆκες ατήν οίκονομική ζωη τῆς χώρας.
Αὺτές οί συνθῆκες ἐπιθάλλουν τη λήψη
τῶν ἀναγκαίων μέτρων ὺποδομῆς πρίν
ἀπό τήν ἀναπόφευκτη ἐνταξή μσς, γιά
τήν άντιμετώπιση τῶν συνεπειῶν. 'H
σύνδεσή μας μέ τήν EOK μπορεῖμέ σωατούς χειρισμούς, νά θοηθησει σιήν
άνάπτυξη τῆς οίκονομίας μσς, γιατί ὴ
EOK δέν εἶναι μόνο ὴ Εὺρώπη τοῦ μεγάλου κεφαλαίου καί τῶν μονοπωλίων
ἀλλά καί η Εὺρώπη τῶν ἐργαζομένων,
τοῦ ίσχυροῡ συνδικαλιπικοῡ κινήματος
καί τῶν προοδευτικῶν πολιτικῶν κινημάτων».
Η ΘΕΣΗ αὺτή ἠταν ἀποτέλεσμα συμθιδασμῶν ἀναμεσα στίς ἀντίθετες ἀπόψεις
μέσα στῆν ΕΔΑ κατά τήν ἀνασυγκρότησή
της τό 1975. Εἶναι γνωστό, ότι ό Πρόεδρός
της κ. Ἠλίας Ἠλιοῦ καί ἡ πλειοψηφία τότε
τῆς Διοικούσας Ἐπιτροπῆς της· θεωροῡσε
τήν ἐντσξη ατήν EOK όχι μόνο ἀναπόφευκτη ἀλλα καί, μέ όρισμένες προῡποθέσεις,
χρήσιμη για τή στερέωση τῆς Δημοκρατίας
καί τήν οἰκονομική ἀναπτυξη ατη χώρα
μας. Ἀρκετά ἀλλα στελέχη τῆς ΕΔΑ ήταν
ἀντίθετα μέ τήν ἐνταξη, ὅπως ό Μανώλης
Γλέζος πού πρότεινε, ἀντί για τήν προσχώρηση ατὴν EOK. τη δημιουργία τῆς BOK
(Βαλκανικῆς Οίκονομικῆς Κοινότητας). Ol
ἀντίθετες αὺτές ἀπόψεις στούς κόλπους
τῆς ΕΔΑ έχουν, κατα καιρούς, δημοσιευτεῖ
καί ἐχουν, σέ μεγάλο θαθμό, ἐξουδετερώσει τήν θέαη τῆς Προγραμματικῆς της Διακήρυξης. Τώρα, μέ τή συνδιασκεψη πού
προετοιμαζει τό μικρό αὺτό κόμμα - ποὺ
ἐχει οὺαιαατικά διασπαατεῖ μετά τίς ἐκλογές τοῡ 1977 - θα δοῡμε ποιά θέαη θα uloθετήαει.
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ, γιά όλα τα ἐλληνικά κόμματα καί ίδιαίτερα γιά τη «Νέα Δημοκρατία» καί τήν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση,
φτάνει ἡ ὥρα τῆς ἀληθείας στό θέμα τῆς
EOK. Μέ τήν ένταξη δέν θα φτανει πιά ἡ
γενική συνθηματολογία καί ἡ προπαγανδα.
Θά ὺπάρχει καί τό κριτήριο τῆς πραγματικότητας.... ι
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ΕΝΑ ΑΠΟ τά ἰὸιαίτερα χαρακτηριστικὰ τοῦ Εὐρωπαικοῦ Κοινοόουλίου εἶναι ὅτι ἀπό τήν πρώτη περίοὸο τῆς λειτουργίας του τά
μέλη του ἀποφάσισαν νά συγκροτήσουν ξεχωριστές ὁμάὸες μέ
ὅάση τήν κομματική ’τους τοποθέτηση καί ὄχι ἀνάλογα μέ τή χώρα
ἀπό τήν ὁποία προέρχονταν. rH συγκρότηση ὑπερεθνικῶν πολιτικῶν ὁμάὸων, πού ἀποτελεῖ πλέον παράδοση γιά τό Εὐρωπαὶκό
Κοινοόούλιο, ἧταν μιά σημαντική τομή σέ σχέση μέ τήν ὡς τότε
“ πρακτική τῶν ὁιακρατικῶν κοινοὸουλευτικῶν συνελεύσεων, ὅπου
- κάθε ἑθνική ἁντιπροσωπεία ἀπστελοῦσε καί μιά ξεχωριστή ὁμάόα.
Μέ τήν εὐκαιρία τῶν εὐρωπαὶκῶν ἐκλογῶν, τό ἄρθρο πού ἀκολουθεῖ ἀποσκοπεῐ στό νά παρουσιάσει τίς ὁιάφορες πολιτικές ὁμάὸες,
ὅπως αὐτές ἔχουν σήμερα ὁιαμορφωθεῖ στό Εὐρωπαὶκό K011106015λιο, παρουσίαση πού προσφέρει ταυτόχρονα καί μιά συγκριτική
εἰκόνα τοῦ συστήματος τῶν κομμάτων στίς 9 χῶρες μέλη τῆς EOK.
H ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ καί ἡ πετυχημένη
λειτουργία τῶν ὑπερεθνικων πολιτικῶν
ὁμάδων τήν πρώτη περίοδο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοὸουλίου 6ασίστηκε σέ μεςγάλο 6αθμό στή φαινομενικά εκπληκτική
ὁμοιότητα τοῦ συστήματος τῶν κομμάτων πού ὑπῆρχε καί στίς 6 χῶρες μέλη
τῆς Εὐρωπαϊκής Κοινὸτητας. Μέ τήν ἐξαίρεση τῶν κομμουνιστικῶν κομμάτων τά ὁποῖα ὅμως δέν ἀντιπροσωπεύονταν
στό Εὐρωπαῐκό Κοινοὸούλιο - ὑπῆρχαν,
καί στίς 6 χῶρες, τρία 6ασικά πολιτικά
ρεύματα; οἱ φιλελεύθεροι, οἱ χριστιανοδημοκράτες καί οἱ σοσιαλιστές. Στό τρικομματικὸ αὐτό σύστημα οἱ πρῶτοι θεωρήθηκε ὅτι ἀποτελοῦσαν τή δεξιά, οἱ
δεύτεροι τό κέντρο καί οἱ τρίτοι τήν ἀριστερά. Σχηματοποίηση πού προσπαθοῦσε νά συγκαλύψει τίς διαφορές πού
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ντεγκωλικοῦ κόμματος, καί μια σειρα
ἄλλοι παράγοντες ὁδήγησαν στήν πλήρη
ἀνατροπὴ τοῦ ἀρχικοῦ τρικομματισμοῦ.
Ἡ ἀντιπροσώπευση, ἀπό τά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 60, τῶν κομμουνιστικῶν
κομμάτων στό εὑρωπαϊκό κοινοὸούλιο
ὁδήγησε στή δημιουργία μιᾶς πέμπτης
ξεχωριστής ὁμάδας. ‘H έξέλιξη πρός τά
δεξιά ὡρισμένων χριστιανοδημοκρατικῶν κομμάτων, ἰδιαίτερα τοῦ γερμανικοῦ, σέ συνδυασμό μέ τήν ἀνανέωση καί
τόν έκσυγχρονισμό ὁρισμένων φιλελεύθερων κομμάτων, ἀφαίρεσε κάθε ἔννοια
ἀπό τό χαρακτηρισμό τῶν πρώτων ὡς
«κεντρώων» καί τῶν δεύτερων ὡς «δεξιῶν». Τέλος μέ τή διεύρυνση τῆς EOK
10 1973, ἀντιπροσωπεύτηκαν στό εὐρωπαϊκό κοινοόούλιο χῶρες πού τό σύστημα τῶν κομμάτων τους δέν ταυτίζεται
μέ τόν ὑποθετικό τρικομματισμὸ τῶν
ἱδρυτικῶν μελῶν τῆς EOK. 'H χριστιανοδημοκρατία εἶναι φαινόμενο τελείως
ἄγνωστο στή Μεγάλη Βρετανία καί τή
Δανία, χῶρες μέ προτεσταντική κουλτούρα, ἐνῶ στήν Ἰρλανδία τό σύστημα
τῶν κομμάτων ἀντανακλᾶ άκόμα, σέ μεγάλο ὂαθμό, τό διχασμό τοῦ ἐμφύλιου
πολέμου πού ἀκολούθησε τόν ἀγώνα γιά
τήν ἀνεξαρτησία.
Ἔτσι τελικά, τήν περίοδο 1973-78,
διαμορφώθηκαν στὸ εὐρωπαϊκό κοινοὃούλιο ἓξη ξεχωριστές πολιτικές ὁμάδες,
οἱ κομμουνιστές, οἱ σοσιαλιστές, οἱ χριστιανοδημοκράτες, οἱ εὑρωπαῖοι προο-

ὑπήρχαν καί οἱ ὁποῖες σύντομα προκάλεσαν τή διάλυση τοῦ ἀρχικοῦ ὑπερεθνικοῦ τρικομματισμοῦ.
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ρῆγμα προῆλθε ἀπό τίς
πολιτικές ἀνακατατάξεις στή Γ αλλία πού
ἀκολούθησον τήν ὄινοδο στήν ἐξουσία
τοῦ στρατηγοῦ Ντὲ Γκώλ. ‘H δύναμη τῆς
γαλλικῆς χριστιανοδημοκρατίας μειώθηκε οημαντικά, σέ ἀντίθεση μέ ὅ,τι συνέὸαινε στίςιύπὸλοιπες χῶρες τῆς EOK,
ἐνῶ τό ντεγκωλικὸ κόμμα, ὑποστηρίζωντας τήν «Εὐρώπη τῶν πατρίδων», ἀποχώρησε ἀπὸ τήν ὁμάδα τῶν φιλελευθέρων, στήν ὁποία ἀνῆκε ὡς τότε, καί συγκρότησε ξεχωριστή πολιτική ὁμάδα,. τήν
«Εὐρωπαϊκή Δημοκρατική Ἕνωση», πού · δευτικοί δημοκράτες, οἱ συντηρητικοί
παρέμεινε ὡς τό 1973 ἀποκλειστικά γαλκαί οἱ φιλελεύθεροι.
λική.

ΕΚΤΟΣ ὅμως ’ἀπό τήν πολιτική τοῦ

- Ἡ κομμουνιστική ὁμάδα ἀποτελεῖ-

ται κυρίως ἀπό τούς ἐκπροσώπσυς τοῦ
Γαλλικοῡ Κ.Κ. καί τοῦ Ἰταλικοῦ Κ.Κ.,
γιατί τά κομμουνιστικά κόμματα τῶν
ὑπόλοιπων χωρῶν τῆς EOK. λόγω τῆς
μικρῆς τους ἐκλογικῆς δύναμης, δέν ἐκπροσωποῡνται στό εὐρωπαϊκό κοινο6οὑλιο (μιά περίοδο εἶχε ἀντιπρόσωπο
καί τό,Ὀλλανδικό K.K.). Μέ τήν κσμμσυνιστική όμάδα συνεργάζεταί ἐπίσης
καί τό Λαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα (S.F.)
τῆς Δανίας, πού προῆλθε ἀπό διάσπαση
τοῦ Κομμουνιστικοῠ Κόμματος τό 1957,
ὕστερα ἀπό τά γεγονότα τῆς Οὐγγαρίας,

- Ἱ-Ι σοσιαλωτική ὁμάδα συγκεντρώνει τά ἐργατικά, σοσιαλδημσκρατικά καί
σοσιαλιστικά κόμματα τῶν χωρῶν τῆς
EOK, δηλαδή;

Χριστιανοδημοκράτες
,52

Σοσιαλιιπές

Κομμουνιστές καί
συγγενεῖς ὁμάᾰες
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ῐΙροοδευ-ηκοΙ
Anna-whee

Φιλελεύθιρη καί
Δημοκρατική ὁμάῠα
'ÂVG‘ÛP27.

» πιτοι 2

O τό Ἐργατικό Κόμμα τῆς Μ. Βρετανίας
Ο τό Ἐργατικό Κόμμα τῆς ἸρΛανδΙας
O τόν Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα τῆς
Δανίας

Οἱ πολιτικές ὁμάὸες στό Εὐρωπαὶὶιό Κοινοὸούλιο, ὅπως ἧταν ὁιαμορφωμέγες σέ ἕὸρες, τό 1977,

δημοκρατικων κομμάτων τῆς EOK, παρά
τίς ἐπιμέρους διαφορές τουςδιαθέτουν
μιά σειρά κοινά χαρακτηριστικά, ὅσον
Κόμμα ἀφορᾶ τίς κυριες πολιτικές ἐπιλογές
O τό Σοσιαλδημσκρατικό
(S.F.D.) τῆς Δ. Γερμανίας
τους, τήν ὀργάνωση καί τήν προέλευσή
Ο τό Κόμμα Ἑργασίας (P.V./'.A.) τῆς τους. Τά περισσότερα δημιουργήθηκαν,
Ὀλλανδίας
O 10 Σοσιαλιστικό Κόμμα (Ρ.8.Β. παράλληλα μέ τή συνδικαλιστική ὀργάνωση τῆς ἐργατικῆς τάξης, στά τέλη τοῦ
/B.S.P.) τοῦ Βελγίου
19ου ἤ στίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰῶνα, καί
Ο τό Σοσιαλιστικό Ἐργατικό Κόμμα τοῦ
Λουξεμθούργου
διατηροῦν μέχρι σήμερα στενοὺς δεO τό Σοσιαλιστικό Κόμμα (Ρ.8.) τῆς σμούς με τά ἐργατικά συνδικάτα τά
Γαλλίας
ὁποία, σέ ὁρισμένες περιπτώσεις, τούς
O 10 Σοσιαλιστικό Κάμμα (P.S.I.) τῆς προσφέρουν ἕνα ἀπό τά σημαντικότερα
Ἰταλίας
ἐκλογικά τους στηρίγματα, ὅπως συμΟ τό Σοσιαλιστικό Δημοκρατικό Κόμμα 6αίνει στή Μεγ. Βρετανία καί τή Δυτ.
(P.S.D.I.) τῆς Ἰταλίας
Γερμανία, καί ὡς ἕνα ὅαθμό, στη Δανία,
στην Ὀλλανδία καί στό Λουξεμόσῦργο.
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ κόμματα, μαζί μέ τό
Στίς χῶρες αὐτές τά ἀντίστοιχα κόμματα
Σοσιαλὸημοκρατικό καί Ἐργατικό
διαθέτουν μιά δύναμη πού ξεπερνάει τό
Κόμμα (S.D.L.P.) τῆς Βορ. Ἰρλανδίας,
ἵδρυσαν τό 1976 τήν Ἓνωση 0001011011- 30% των ψήφων καί ἀποτελοῦν ἕναν
ἀπό τοῦς κὺριους πόλους τῆς πολιτικῆς
κῶν καί σοσιαλὸημοκρατικῶν κομμάτων
ζωῆς, ἀλλοτε συμμετέχοντας στήν κυόέρτῆς EOK. ’Ὁλα τά κόμματα πού συμμενηση καί ἀλλοτε ὡς ἀξιωματικὴ ἀντιποτέχουν στήν Ἕνωση ἀνήκουν καί στή B’
λίτευση. Σήμερα, σέ δύο ἀπ’ αῦτὲς τίς
Διεθνῆ. Στήν Ἕνωση ἐκπροσωπσῦνται
χωρες, τή Γερμανία καί τή Δανία, τά σοκαί οἱ 9 χῶρες τῆς EOK. Κατά κανόνα
σιαλδημσκρατικά κόμματα κατέχουν τήν
ἀπό κάθε χώρα ἕνα μόνο κόμμα ἀνήκει
πρωθυπουργία μέ τούς Σμίτ καί Γιόγστήν Ἕνωση καί γι’ αὐτό ἔχουν ἀποκλεικερσεν ἀντίστοιχα.
στεῑ μιά σειρά δεξιές ἤ ἀριστερές διασπάσεις των σοσιαλιστικῶν κομμάτων.
ΑΝΤΙΘΙΞΤΑ στίς χῶρες ποῦ τά κομἘξαίρεση ἀποτελοῦν ἡ Ἰταλία καί ἡ
μουνιστικά κόμματα ἀπέκτησαν μιά σηΜεγ. Βρετανία. Ἀπό τήν Ἰταλία, ἐκτός
μαντική δύναμη (Γαλλία, Ἰταλία) ἤ ἐκεῖ
ὅπου ἀναπτὺχθηκαν ἰσχυρά χριστιανοἀπό τό Σοσιαλιστικό Κόμμα, συμμετέχει
δημοκρατικά συνδικάτα (κυρίως στήν
στῆν Ἕνωση καί τό ΡὸΒΙ, που δημιουρἸταλία καί στή Φλαμανδική περιοχή τοῦ
γήθηκε στήν ἀρχή τοῦ ψυχροῦ πολέμου,
Βελγίσυ) ἤ τέλος στήν Ἰρλανδία ὅπου
ἀπό τό Σάραγκατ, ὡς δεξιά διάσπαση
ὑπάρχουν ἰσχυρά λαϊκιστικά παραδοτοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος, τό ὁποῐο
σιακά κόμματα, ἡ συνδικαλιστική ἐπιρτότε συνεργαζόταν στενά μέ τό Κομμουροή των σοσιαλιστικῶν καί σοσιαλδημονιστικό ἶΚόμμα. Τό PSDI, ἀντικσμμουνικρατικῶν κομμάτων εἶναι σημαντικά
στικό καί φιλονατοϊκό, ἐγινε ἀπό τήν
μειωμένη. Αὐτό ἐχει ὡς συνέπεια καί μιά
ἵδρυσή του, δεκτό ὡς μέλος τῆς B’ Διεμείωση τῆς ἐκλογικῆς τους ἀπήχησης,
θνοῡς. Ἀπό τή Μεγ. Βρετανία, ἐκτός
πού στη Γαλλία καί τό Βέλγιο κυμαίνεἀπό τό Ἐργατικό Κόμμα, συμμετέχει
ται μεταξύ 20% καί 30 %, ἐνῶ στήν Ἰταστήν Ἕνωση καί τό SDLP τῆς Βορ. Ἰρλία καί’τήν Ἰρλανδία δέν ξεπερνᾶ τό
λανδίας, τό ὁποῐο ἐκπροσωπεῖ σχεδόν
15%.
ἀπσκλειστικά τούς καθολικσὺς, που
ἀποτελοῦν καί τό μεγαλὺτερο τμῆμα τῆς
ΟΣΟΝ ἀφορᾶ τήν ἰδεολογική τους 10—
ἐργατικῆς τάξης τοῦ ἵΩλστερ.
ποθέτηση τό σοσιαλιστικά καί σοσιαλδημοκρατικά κόμματα τῆς EOK ἐχουν
TA KOMMATA που συμμετέχουν
στήν Ἕνωση σοσιαλιστικων καί σοσιαλ- ἐγκαταλείψει ἀλλα ἀπό τήν ἵδρυσή τους

(π.χ. τό Ἐργατικό τῆς Μεγ. Βρετανίας)
καί ἀλλα ὕστερα ἀπό μακρόχρσνη διαδικασία (π.χ. τό γερμανικό SPD), ὁποιαδήποτε ἀναφορά στό μαρξισμό καί σήμερα οἱ γενικές πολιτικές ἐπιλογές τους τουλάχιστσν στό ἡγετικό ἐπίπεδο - δέν
διαφέρσυν οὐσιαστικά ἀπό αῦτές τῶν
ὑπόλοιπων ἀστικῶν κομμάτων. Ἐξαίρεση, ὡς ἕνα ὃαθμό, ἀποτελοῦν τό γαλλικό καί τό ἰταλικό σοσιαλιστικό κόμμα,
τά ὁποῖα, ἔχοντας νά ἀντιμετωπίσουν
τήν παρουσία ἰσχυρῶν κσμμσυνιστικῶν
κομμάτων στίς χὼρες τους, ἐμφανίζουν
τήν τελευταία δεκαετία, μιά διαδικασία
ἰδεολσγικής καί πολιτικῆς ἀνανέωσης
(ἐπανατοποθέτηση τοῦ σοσιαλισμοῦ ὡς
τελικσῦ στόχου, συνεργασία μέ τούς
κσμμσυνιστές κτλ.) ἡ ὁποία, σέ συνδυασμό μέ ἀντίστοιχες διαδικασίες σέ ἀλλες
μεσογειακὲς χῶρες, ἐχει ὁδηγήσει στήν
δημιουργία ὁρισμένων διαφορῶν μεταξὺ
τῶν σοσιαλιστικῶν κομμάτων τῆς Βόρειας καί τῆς νότιας Εὐρώπης.

ME TH σοσιαλιστική ὁμάδα στό Εὐρωπαϊκό Κοινοόσύλιο συνεργάζονται
-ἐπίσης καί τρία μικρά κόμματα πού δέν
ἀνήκσυν στή B’ Διεθνῆ. Πρόκειται γιά
τό Προοὸευτικό Κόμμα Ριζοσπαατῶν
(P.P.R.) τῆς Ὀλλανδίας πού προέρχεται
ἀπό διάσπαση τοῦ Καθολικοῦ Λαϊκοῦ
Κόμματος καί ἐκπροσωπεῑ τή χριστιανική συνδικαλιστική ἀριστερά καί γιά
δύο κόμματα πού ἐκφράζουν τόν παραδσσιακό ριζοσπαστισμό, τή Δημοκρατία
66 (D66) τῆς Ὀλλανδίας πού [δρύθηκε
τό 1966 ἀπό πανεπιστημιακούς καί δη·
μοσισγράφους, μέ κεντρικό σύνθημα τόν
ἐκσυγχρονισμό τῆς πολιτικῆς ζωῆς καί
τό Κίνημα Ριζοσπαστῶν τῆς Ἀριοτερᾱς
(M.R.G.) τῆς Γαλλίας πού συνεργάζεται
στενά μέ τό Γαλλικό Σοσιαλιστικό
Κόμμα καί ἧταν ἕνα ἀπό τά τρία κόμματα πού εἶχαν ὑπογράψει τό Κοινό
Πρὸγραμμα. ·
- ἡ χριστιανοδημοκρατική ὑμάδςῑ
συγκεντρώνει 12 κόμματα, τά ὁποῖα τό
1976 ἵδρυσαν τό Λαὶκό Εὐρωπαϊκό
Κόμμα μέ ἕδρα τίς Βρυξέλλες, καί πρόε21

δρο τόν Βέλγο Λ. Τίντεμανς. Πρόκειται
γιά;
O τή Χριστιανική Δημοκρατική ’Ἐνωση
(C.S.U.) τῆς Δ. Γερμανίας
Ο τή Χριστιανική Κοινωνική ’Ένωση
(C.S.U.) τῆς Δ. Γερμανίας (Βαυσρία)
O 16 ἈντεΠαναστστικό Κόμμα (ARP)
Τῆς· Ὀλλανδίας
O τή Χριστιανική ’1στορική ’Ἐνωση
(CHU) τῆς Ὀλλανδίας
O 16 Καθολικὸ Λαῑκό Κόμμα (K.V.P.)
τῆς Ὀλλανδίας
Ο τό Χριστιανικό Λαῑκό Κόμμα (C.V.P.)
τοῦ Βελγίου (Φλαμανδία)
O τό Χριστιανικό Κοινωνικό Κόμμα
(Ρ.8.Ο,) τοῦ Βελγίου (Βαλονία)
O 16 Χριστιανικό Κοινωνικό Κόμμα
(Ρ,Ο.8.) τοῦ Λουξεμθούργου
Ο τό Κὲντρο κοινωνικῶν δημοκρατῶν
(C.D.S.) τῆς Γαλλίας
Ο τή Χριστιανική Δημοκρατίαωβ.) τῆς
Ἰταλίας

Ο 16 Λαῑκό Κόμμα τοῡ Νοτίου Τιρόλου’
(S.V.P.) τῆς Ἰταλίας
Ο 16 Fine Gael τῆς Ἰρλανδίας

Τά κόμματα αὐτά ἀνήκουν ἐπίσης
στήν εὐρωπαϊκή καί τήν παγκόσμια
ἓνωση χριστιανοδημοκρατικῶν κομμάτων.
H ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ἐκπροσωπεῖται στίς 7 ἀπό τίς 9 χῶρες τῆς
EOK (ἐκτός ἀπό τή Μεγ. Βρετανία καί
τή Δανία) καί ἀποτελεῖ κυρίως φαινόμενο τοῦ καθολικοῦ κόσμου. Ἀπό τά
χριστιανοδημοκρατικά κόμματα μόνο τό
Ἀντεπαναστατικό καί ἡ Χριστιανική
Ἱστορική Ἕνωση τῆς Ὀλλανδίας εἶναι
προτεσταντικά. Τά δύο αὐτά μικρά κόμματα, ἔχουν ἐξαλλου πολύ λίγα κοινά

σημεῖα με τήν χριστιανοδημοκρατική
παραδοση καί ἡ συμμετοχὴ τους στή χριοτιανοδημοκρατική ὁμαδα ὀφείλεται κυρίως στή συνεργασία τους με τό Καθολικό Λαϊκό Κόμμα, συνεργασία πού
ὁδήγησε τελικά τα τρία αὐτά κόμματα τό
1976 στήν δημιουργία ἑνός συνασπισμοῦ
πού ὀνομάζεται Χριστιανοδημοκρατικό
Καλεσμα (CDA). T6 CDA ἀποτελεῖ τό
δεύτερο παράδειγμα, μετά τή γερμανική
CDU, ὅπου 0' ἕνα χριστιανοδημοκρατικό κόμμα συνυπάρχουν καθολικοί καί
προτεστὰντεςς

καί προέρχεται ἀπό τή χριστιανοδημοκρατική παράδοση, ἀποτελεῖ σήμερα ἕνα
τυπικό δεξιό κόμμα, με περιορωμένη
ἀπήχηση, τό ὁποῖο δέν ἐμφανίζεται αὐτοδύναμα ἀλλά συμμετέχει οτήν Ἕνωση
τῆς Γαλλικής Δημοκρατίας (U.D.F.),
κόμμα πού ἐκφράζει τήν πολιτική τοῦ
Ζισκάρ ντ’ Ἐσταίν.
ΤΑ ΔΥΟ ἄλλα κόμματα πού συμμετεχουν στή χριστιανοδημοκρατική ὁμαδα
ἔχουν ἀπό μικρή ὡς ἐλαχίστη σχεση με τή
χριστιανοδημοκρατική παραδοση. Τό [9λανδικό Fine Οειεί(«Γαελική φυλή» στήν
παραδοσιακή ίρλανδική γλώσσα), ἱδρύθηκε τό 1933 ἀπό τούς ὀπαδούς τῆς συνθήκης τοῦ 1921 (καί νικητες τοῦ ἐμφύλιου πόλεμου πού ἐπακολούθησε), με τήν
ὁποία διχοτομήθηκε ἡ Ἰρλανδία καί τό
νότιο τμῆμα της ἀποτελεσε τό ανεξάρτητο ἰρλανδικό κράτος. Τό F.G., πού εἶναι τό δεύτερο σε δύναμη κόμμα τῆς Ἰρλανδίας, ἐξελίσσεται σήμερα πρός ἕνα
κόμμα κεντρώου φιλελεύθερου τύπου
καί ἡ σχὲση του με τή χριστιανοδημοκρατική παράδοση δὲν εἶναι οὔτε μεγαλύτερη οὔτε μικρότερη ἀπ’ αὐτή τῶν
ὑπόλοιπων· κομμάτων (ἀκόμα καί τοῦ
ἐργατικοῦ) τῆς Ἰρλανδίας, ὅπου ὁ καθολικισμός εἶναι στενά δεμενος με τή διαδικασία ἀνάπτυξης τῆς ἐθνικής συνείδησης. Τέλος, τό Λαῖκό Κόμμα τοῦ Νοτίου

ΟΜΩΣ, ἐκτός ἀπό τό γεγονός ὅτι δεν
ἑκπροσωπεῖται σ’ ὅλες τίς χῶρες τῆς
EOK, ἡ χριστιανοδημοκρατία χαρακτηρίζεται ἐπίσης καί ἀπό ἔντονες ἐσωτερικὲς ἀνομοιογενειες. Ἔτσι ἐνῶ ὡρισμένα
κόμματα, καί συγκεκριμενα ἡ ἰταλική
χριστιανοδημοκρατία, τά δύο 6ελγικα
κόμματα, τό KVP τῆς Ὀλλανδίας καί 1'6
PCS τοῦ Λουξεμὸούργου, διατηροῦν μερικα ὅασικα χαρακτηριστικὰ τῶν παραδοσιακῶν χριστιανοδημοκρατικῶν κομμάτων (συνύπαρξη πολλῶν τασεων, ὀργανωμὲνη ἐπιρροή στήν ἐργατικὴ τάξη
μεσω χριστιανικῶν συνδικὰτων, ἐπιδίωξη νά τοποθετηθοῦν 016 κεντρο τοῦ
πολιτικοῦ φάσματος κτλ.) τά δύο γερμανικά κόμματα δὲν διαφερουν σήμερα σε
τίποτα ἀπό τα κλασσικα συντηρητικά
αὐταρχικά κόμματα. Ἰδιαίτερα ἡ CSU
·Τιρόλου, εἶναι’ ἕνα δεξιό τοπικό κόμμα
τοῦ Στράους, ἀποτελεί ἕνα ἀπό τα δεξιό- πού συνεργάζεταί με τήν ἰταλική D.C.
τερα κόμματα (σχεδόν φασιστικό) πού
καί ἐκπροσωιπεῖ ἕνα τμῆμα τοῦ γερμανόὑπάρχουν αὐτή τή στιγμή στίς χῶρες τῆς φωνου πληθυσμοῦ τῆς περιοχῆς.
EOK. "000v ἀφορᾶ τό γαλλικό CDS, ἄν
ΣΥΝΟΛΙΚΑ τά χριστιανοδημοκρα-
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ἓνα σύντομο ίστορικό
OI ΕΚΛΟΓΕΣ για τήν αναδειξη τοῦ
ΕὺρωΠαϊκοῡ Κοινοθουλίου, Ποὺ για
Πρώτη φορα Πρόκειται να διεξαχθοῡν
6n6 τίς 7 ὡς τίς 10 Ἰουνίου, διαθὲτουν
ἤδη, μια αρκετα μακρόχρονη Προϊστορία. Ὀ θεσμός τοὺ ΕὺρωΠαϊκοῠ ΚοινοΘουλίου δημιουργήθηκε καί λειτούργησε για Πρώτη φορα 16 1951. στα
Πλαίσια τῆς ΕὺρωΠαϊκής ΚοινοΠραξίας
“ἈνΘρακος καί Χαλυθος (ΕΚΑΧ). ’Ἑδρα
τοῡ Εὑρωτιαϊκοῡ Κοινοθουλίου ὁρίστηκε 16 Στρσσθοῡργο για τίς τακτικες
συνεδριασεις καί 16 Λουξεμὸοῡργο για
τίς μόνιμες ὺΠηρεοίες του.
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ME THN ’ίδρυση τό 1957 τῆς ΕὺρωΠαϊκῆς Οἱκονομικῆς Κοινότητας (Ε.0.Κ.)
16 ΕὺρωΠαϊκὸ Κοινοθούλιο αΠοτελεσε,
μαζί με τήν Ἐκτελεστική ἘΠιτροΠή, 16
Συμθοὺλιο ’ΥΠουργῶν καί τό ΕὐρωΠαϊκὸ Δικαστήριο, ἕνα αΠό τα τέσσερα
Θαοικα διοικητικα καί Πολιτικα ὃργανα
Πού συγκρότησαν τό θεομικὸ Πλαίσιο
τῆς EOK. Ὅμως οἰ αρμοδιοτητες noü
τοῦ ἐκχωρήθηκαν ἠταν ίδιαίτερα Περιορισμενες - αφοροῡσαν κυρίως 16v
ἐλεγχο τῆς διαθεσης ορισμενων κοινοτικῶν κονδυλίων - καί γι’ αὑτό 16 EüρωΠαϊκό Κοινοθούλιο αΠοτελοῡσε οὺσιαστικα ενα καθαρα συμθουλευτικό
ὅργανο τοῦ ὁποίου σχεδόν καμμια
αΠόφαση δὲν μΠοροῡσε να ἔχει δεσμευτικό χαρακτήρο για τήν Ἐκτελεστική ἘΠιτροι-ιή ἤ για τό Συμθούλιο τῶν
’ΥΠουργῶν.
ΤΑ ΜΕΛΗ τοὺ ΕὺρωΠαϊκοῡ Κοινοθουλίου ὲκλέγονταν ἐμμεσα αΠο 16 κοινοθοὺλια τῶν 6 κρατῶν - μελῶν τῆς EOK.
Ὅμως ἡ ΠροοΠτική τῆς αμεσης ἐκλογῆς, με καθολική ψηφοφορία, τοῡ EùρωΠαϊκοῡ Κοινοὸουλίου - στενα συνδεδεμένη με τήν ἑΠεκταοη τῶν αρμοδιοτήτων του καί τήν αὕξηση τοῡ κὺρους
του - εἶχε αρχίσει να διαγραφεται ἤδη
6n6 τήν Πρώτη Περίοδο τῆς λειτουργίας
του. Γι’ σὺτό,.ή συνθήκη τῆς Ρώμης,
ίδρυτική τῆς EOK; 6véeeoe 016 ΕὺρωΠσϊκό Κοινοθούλιο τήν εΠεξεργασία

ὲνος σχεδίου για τήν αμεση ἐκλογή τῶν
μελῶν του. T6 Εὺρωιταϊκό Κοινοθουλιο
ἑΠεξεργαστηκε καί ψήφισε ενα σχετικό
σχὲδιο (σχεδιο De housse). 16 όΠοῑο
διαθιθαστηκε τό Μαϊο τοῡ 1960 στα
Συμθούλιο τῶν ’ΥΠουργὼν τῆς EOK.
Ὅμως ἡ ἐντονη αντίδραση τῆς ντεγκωλικῆς Γαλλίας καί τα Προθλὴματα Ποὺ
δημιουργοῡσε ἡ διεὺρυνση τῆς EOK
6116 6 σε 10 (καί τελικα σε 9) μέλη, εμΠόδισαν, ὼς 16 1974. ὅλες τίς Προσπαθειες για τήν εφαρμογή αὑτοῦ τοῦ σχεδίου. ·
ΤΟ KENTPIKO σημεῑο συζητήσεων καί
διαμάχης αφοροῡσε 16v τρόΠο συγκρότησης καί δόμηοης τῆς ΕὺρωΠαϊκῆς
Κοινότητας. Συμφωνα με τίς αρχικες
ὲΠιδιὼξεις αὐτῶν Ποὺ Πρωταγωνίστησαν στήν δημιουργία τῆς EKAX καί τῆς
EOK, ἠ ΕὺρωΠαϊκή Κοινότητα ἓΠρεΠε
τελικα να τείνει Πρός μια ἓνωση ὸμοστιονδιακοῡ χαρακτήρα, Ποὺ θα διαμόρφωνε τή δικια της ὺΠερεθνική εξουσία. Στό σχῆμα αὑτό, 16 ΕὺρωΠαϊκό
Κοινοθοὺλιο, Παρα τίς αρχικα Περιορισμὲνες αρμοδιότητὲς του, Προοριζοταν
τελικα να αναλαθει τήν ασκηση τῆς νομοθετικῆς ἐξουσίας στα Πλαίσια τῆς
. Κοινότητας, ὃπως αντίοτοιχα ἡ ἘΠιτροπή τήν ασκηση τῆς εκτελεοτικής
ἐξουσίας καί τό ΕὺρωΠαϊκό Δικαστήριο
τήν ασκηση τῆς δικαστικῆς. Στήν ομοσΠονδιακὴ αὺτή ΠροοΠτική ἡ ντεγκω-

τικόι κόμματα πού ὡς τό 1973 ἀποτελοῦσαν τήν ἰσχυρότερη πολιτική ὁμάδα στό
Εὐρωπαῑκό Κοινοὸοὑλιο παρουσιάζουν
σήμερα μιά σημαντική δύναμη, πού ξεπερναει τό 30% μόνο σὲ 6 χῶρες, τῆς
EOK: στή Γερμανία, (ὅπου διαθέτουν τή
μεγαλύτερη δύναμή τους, περίπου 48%),
στήν Ἰταλία, στό Βελγιο, στήν Ὀλλανδία
(στίς τρεῖς αὐτὲς χῶρες κατεχουν καί τήν
προεδρία τῆς κυὸερνησης με τούς Ἀντρεόττι, Μαρτένς καί Βάν Ἀγκτ ἀντίστοιχα), στό Λουξεμόοῦργο καί στήν Ἰρλανδία. Στίς τρεῖς ἄλλες χῶρες ἡ δύναμή
τους εἶναι ἀπό μικρή (Γαλλία) ὡς ἀνύπαρκτη (Μεγ. Βρετανία, Δανία).

- Ἡ ὁμαδα τῶν εὐρωπαίων προσδεοτικῶν δημοκρατῶν, ἀποτελεῖ τή συνέχεια τῆς εὐρωπαϊκῆς δημοκρατικῆς
ἓνωσης πού δημιούργησε τό ντεγκωλικό
, κόμμα ὅταν ἀποχώρησε ἀπό τήν ὁμάδα
τῶν φιλελευθέρων. Μέχρι τό 1973 στήν
ὁμάδα τῶν εὐρωπαίων δημοκρατῶν συμμετεῖχε μόνο τό ντεγκωλικό κόμμα, ἐκφραστής τῆς ἐπίσημης γαλλικής πολιτικής ἐκείνη τήν ἐποχή, καί ἒτσι ἡ ὁμάδα
αὐτή εἶχε ἕνα καθαρα ἐθνικό χαρακτῆρα.
ιΎστερα ἀπό τή διεύρυνση τῆς EOK,
προσχώρησαν καί ἄλλα δύο κόμματα,
πού κοινό τους χαρακτηριστικό- εἶναι ἡ
συντηρητική τους τοποθὲτηση καί τό γεγονός ὅτι ἔχουν συγκροτηθεῖ μέσα ἀπό
ἰδιόμορφες διαδικασίες. Ἔτσι σήμερα
στήν ὁμάδα τῶν εὐρωπαίων προοδευτικῶν δημοκρατῶν συμμετέχουνε
O τό Fianna Fail τῆς Ἰρλανδίας

λική Γαλλία αντέταξε τήν «Εὐρώπη τῶν
πατρίδων» . ἡ «Εὐρώπη τῶν κρατώνη
(σχέδιο Φουσέ), προκαλώντας μια κρίση
στήν Εὐρωπαϊκή Κοινότητα πού κρατησε δέκα περίπου χρόνια.
ΥΣΤΕΡΑ από τή διεύρυνση τῆς EOK
τό 1973 καί τήν έκλογή ώς προέδρου
τῆς Γαλλίας τού Ζισκαρ ντ“ Ἐσταίν τό
1974. τό θέμα τῆς αμεσης ἐκλογῆς τοῡ
Εὐρωπαῖκού Κοινοθουλίου αρχισε να
μπαίνει στό δρόμο τῆς ὐλοποίηοης. Τό
Δεκέμθρισ τοῦ 1974 οὶ αρχηγοί τῶν κυθερνήσεων (ἡ τών κρατῶν) τῆς EOK
υἰοθέτησαν τήν αρχή τῆς αμεσης έκλογῆς τοῦ Εὐρωπαϊκοῡ Κοινοθσυλίου, στα
πλαίσια ένός γενικότερου συμθιθασμοῡ
πού προσανατολίζει σήμερα τήν Εὐρωπαϊκή Κοινότητα πρός ένα σχῆμα ουνομοσπονδιακής μορφῆς, όπου τό κύριο
ὄργανα έξουσίας εἶναι, ντέ φακτο, τό
«Εὐρωπαϊκό Συμθούλιο», - ὅπως ανομαζονται οἱ συναντήσεις κορυφῆς τῶν
αρχηγῶν τῶν κυθερνήσεων (ἡ τῶν κρατῶν) τῆς EOK — τό δποῑο συνέρχεται σέ
τακτα διαστήματα καί παίρνει αποφασεις στή θαση τῆς ὁμοφωνίας,
ΓΙΑ ΤΗΝ προετοιμασία τῶν εὐρωπαϊκῶν έκλογών τό Εὐρωπαϊκό Συμθούλιο
,ανέθεσε στό Εὐρωπαϊκό Κοινοθούλιο
να έπεξεργαστεῑ ἕνα σχετικό σχέδια,
ένῶ ταυτόχρονα ζήτησε από τόν Βέλγο
πρωθυπουργό Λ. Τίντεμανς να παρουσιασει μια ἐκθεση «για τίς προοπτικές

0 τό Προοδευτικό Κόμμα τῆς Δανίας
Ο ὁ Συναγερμός για τή Δημοκρατία
(R.P.R., ντεγκωλικοί) τῆς Γ αλλίας.
Τό Fianna Fail (((πολεμιστές τοῦ πεπρωμένου» στήν παραδοσιακή ἰρλανδική
γλῶσσα) ἱδρύθηκε τό 1926 ἀπό τούς
ἀντίπαλους τῆς συνθήκης τοῦ 1921. Τό
F.F., ἑθνικιστικό καί συντηρητικό στήν
ἰδεολογία ἀλλα μέ σημαντικὴ λαῐκή ὂαση
0' ὅλα τά στρώματα τοῦ πληθυσμοῦ,
ἀποτελεῖ τό κατ’ ὲξοχήν κόμμα ἐξουσίας
στήν Ἰρλανδία καί διατήρησε τήν κυόέρνηση, με τρία μόνο διαλείμματα, ἀπό τό
1932 μέχρι σήμερα. Ἀρχηγός του εἶναιὸ
πρωθυπουργός τῆς Ἰρλανδίας TÇ. Λύντς.
Τό Προοδευτικό Κόμμα τῆς Δανίας,
ἱδρύθηκε τό 1972 ἀπό τό δικηγόρο Μόγκενς Γκλίστρουπ, μέ κεντρικό σύνθημα
τήν κατάργηση τῆς ἀμεσης φορολογίας.
Πρόκειται για ἕνα ἄκρως συντηρητικό
κόμμα, ποῦ διαθὲτει μιά ἐκλογική δύναμη γύρω στό 15%, καί ἐκφράζει κυρίως τήν ἀντίθεση ὁρισμὲνων ἀστικῶν
καί μεσοαστικῶν στρωμάτων στήν πολιτική κοινωνικῶν παροχῶν τοῦ Σοσιαλδημοκρατικοῦ κόμματος.
Τό σημαντικότερο ὅέὸαια κόμμα τῆς
ὁμάδας ἐξακολουθεῖ νά παραμένει τό
ντεγκωλικό P.R.P. με ἀρχηγό τόν Z. Σιρὰκ. ’Ὸμως μετα τήν ἐκλογή ῶς προεδρου τῆς Δημοκρατίας τοῦ Ζισκάρ ντ’
Ἐσταίν, τό ντεγκωλικό κόμμα διέρχεται
μιά 6αθια κρίση, ἔχει χάοει ἕνα σημαντικό τμῆμα τῆς παλιᾶς δύναμής του καί
ἔχει παψει νά εἶναι ὁ ἐκφραστής τῆς ἐπίσημης γαλλικής πολιτικῆς. Ἔτσι ὲνῶ μέ-

τῆς εὐρωπαϊκῆς ένοποὶησης» δηλαδή
για τό σημερινό καί μελλοντικό ρόλο
ὅλων τῶν θασικών Θεσμῶν τῆς Εὐρωπαῑκής Κοινότητας. Ἠ ἐκθεση Τίντεμανς ὐποθλήθηκε τό Δεκέμθριο τοῠ
1975 καί έκτός από τήν αμεση ἐκλογή
τοῡ μελλοντικοῡ Εὐρωπαῑκού ΚοινοΘουλίου προέθλεπε καί μια σημαντική
έπέκταση τῶν αρμοδιοτήτων του. Τελικα ϋστερα από συζητήσεις καί διαπραγματεύσεις πού κρατησαν δύο
περίπου χρόνια ol αρχηγοί τῶν κυθερνήσεων (ñ τών κρατῶν) τῆς EOK συμφώνησαν τό Σεπτέμθριο τού 1976 σέ
ένα ὸριστικό σχέδιο («Πραξη τῆς 2οης
Σεπτεμθρίου 1976») τό ὸποῑο υὶοθετεῑ
τήν αρχή τῆς αμεσης έκλογής τών θουλευτῶν καί ἐπεκτείνει ὁρισμένες αρμοδιότητες τού Εὐρωπαϊκού Kowoeouλίου, σέ σημαντικα μικρότερο ὃμώς θαθμό ὑπ’ δ,τι προέθλεπε τό σχέδιο Τίντεμανς, 01 κυριότερες αντιδρασεις
στήν ὲπέκταση τῶν αρμοδιοτήτων τοῦ
Εὐρωπαῖκού Κοινοθουλίου προῆλθαν
από τή Γ αλλία, τή Μεγαλη Βρετανία καί
τή Δανία καί ἠταν συνέπεια τῆς γενικότερης αντίθεσής τους στην ταση διαμόρφωοης μιας ιιύπερεθνικῆς» κοινοτικῆς έξουοίας. _

ΟΠΟΣΔΗΠΟΤΕ, οἱ έκλογές τῆς 7 - 10
Ἰουνίου, καί κυρίως ἡ δυναμική τῆς
αμεσης έκλογής τών δουλευτών του,
πρόκειται να ένισχύσουν τό κύρος τού

χρι τό 1973 οἱ εὐρωπαῖοι δημοκρατες
ἀποτελοῦσαν οὐσιαστικά τήν γαλλικη
κυὸερνητική ὁμαδα, σήμερα ἑμφανίζθνζ
ται ὡς μια ἑτερόκλητη συμμαχία — ILX- T0
P.R.P. καί τό Προοδευτικό κόμμα μποροῦν να χαρακτηριστοῦν ὡ ς «ἀντιευρωπαϊκα» ἐνώ τό Fianna Fail ώς φιλοευρωπαϊκό - τριῶν κομμάτων τά ὁποῖα δεν
θα ἤθελαν, ἀλλα καί δύσκολα θά μποροῦσαν, για διαφορετικούς τό καθὲνα
λόγους, να ἐνταχθοῦν σε καποια ἄλλη
ὁμὰδα.

- ‘H ὁμαδα τῶν συντηρητικῶν ἀποτεῖ
’λεῖ μιά ἀποκλειστικα ὅρετανοδανική, και
κυρίως ὂρετανική, ὁμαδα στήν ὁποια
συμμετέχουν;

0 τό Συντηρητικὸ Κόμμα τῆς Μεγ.
Βρετανίας ι
O. ol Ἐνωτικοί (unionistes) τῆς Ἰρλαν6.10:6 Συντηρητικό Κόμμα τῆς Δανίας
Ο τό Δημοκρατικό Κέντρο τῆς Δανίας

TON KYPIO κορμό τῆς ὁμαδας ἀποτελεῖ δεὸαια τό Συντηρητικό Κόμμα τῆς
Μεγ. Βρετανίας (οἱ Ἑνωτικοί, παρα τίς
πρόσφατες προσπάθειες τῶν Ἐργατικῶν
να τούς προσεταιριστοῦν, ἀποτελοῦν οὐσιαστικα τό συμπλήρωμα τῶν Συντηρητικῶν στή Βορ. Ἰρλανδία). Οἱ Συντηρητικοί ἀποφασισαν νά συγκροτήσουν ξεχωριστή ὁμάδα ὅταν ἀπετυχαν οἱ προσπάθειὲς τους να ἐνταχθοῦν σε μια ἀπό
τίς ἤδη ὑπάρχουσες πολιτικές ὁμαδες
στό Εὐρωπαϊκό Κοινοὸούλιο. Τό Συντηρητικό Κόμμα δέν μποροῦσε νά ἐνταχθεῖ

Εὐρωπαῖκού Κοινοθουλίου, τό όποῑο θα
μπορεῑ πλέον να ἰσχυριστεῖ ὅτι «έκπροσωπεῖ τούς λαούς τῆς Εὐρώπης». Βέ6αια μια πρώτη ἐνδειξη για τό αν οἱ λαοί
τῆς Εὐρώπης θεωροῦν, καί ώς ποιό θαθμό. ὅτι τούς αφορα ὸ θεσμός τού Εὐρωπαίκού Κοινοθουλίου, θα προκύψει
and τό ποσοστό συμμετοχής στίς εὐρωπαϊκές έκλογές καί κυρίως από τό
συγκεκριμένο χαρακτήρα πού θα παρει
ἡπροεκλογικη έκστρατεία στίς διαφορες
χῶρες, δηλαδή από τα συγκεκριμένα
προθλήματα, εὐρωπσϊκα ἡ έθνικα, στα
ὁποῖα οἱ έκλογεῖς θα κληθούν οὐσιαστικα να απαντήσουν.
ΠΑΝΤΩΣ αν ώς ποιό θαθμό καί πρός
ποια κατευθυνση, πρόκειται να λειτουργήσει ἡ δυναμική τῆς αμεσης έκλογής τῶν θουλευτών τοῦ Εὐρωπαίκού
Κοινοθουλίου, εἶναι πολύ πιθανό να έξαρτηθεῑ τελικα από παραγοντες καί συσχετισμούς δυναμεων τούς ὁποίους
έλαχιστα, αν ὁχι καθόλου, μπορούν να
έπηρεασουν ol συγκεκριμένες εὐρωπαϊκές έκλογές. Γι’ αὐτό εἶναι πολύ
δύσκολο να προσδιοριστεῑ ἡ να προκαθοριστεῖ αὐτή τή στιγμή δ συγκεκριμένος ρόλος πού πρόκειται να διαδροματίσει τό αμεσα έκλεγμένο Εὐρωπαϊκό
Κοινοθούλιο στή μελλοντική διαμόρφωση τού πολιτικοῦ καί θεσμικού πλαισίου τής Εὐρώπαϊκῆς Κοινότητας.
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στήν ὁμάδα τῶν φιλελευθέρων, ὅπου ένταχθηκε τό φιλελεύθερο κόμμα τῆς Μεγ.
Βρετανίας, οὔτε φυσικά στσύς Εὐρωπαίους δημοκράτες που, κυριαρχοῦνται
ἀπό τούς ντεγκωλικούς. Oi κυριότερες
προσπάθειες έγιναν ἑπομένως πρός τήν
κατεύθυνση τῶν χριστιανοδημοκρατῶν,
μέ, τήν ένθερμη συνηγορία τῆς γερμανικής χριστιανοδημοκρατίας. ’Ὀμως ἡ
διαφορετική παράδοση, τό γεγονός ὅτι
στίς περισσότερες χῶρες τῆς Εὐρώπης
κανείς δέν θέλει νά λέγεται συντηρητικός
καί ἡ ἀντίδραση τῶν παραδοσιακῶν χριστιανοδημοκρατικῶν κομμάτων πού δέν
θέλουν νά ἀποκοποῠν ἀπό τή συνδικαλιστική καθολική ἀριστερά τους, ἐμπόδισαν μέχρι σήμερα ὅλες τίς προσπάθειες
γιά συνεργασία τῶν συντηρητικῶν μέ
τούς χριστιανοδημοκρόιτες.
Ἀπό τά δύο δανέζικα κόμματα πού
προσχωρήσαν στήν ἴδια όμάδα τό Δημοκρατικό Κέντρο εἶναι ἕνα μικρό κόμμα
πού δημιουργήθηκε τό 1973 ἀπό μιά δεξιά διάσπαση τῆς σοσιαλδημοκρατίας
ένῶ τό Συντηρητικό Κόμμα εἰναι ἕνα
κλασσικό δεξιό κόμμα πού διέθετε παλιότερα μιὰ σχετική δύναμη, ἡ ὁποία
ὅμως μετόι τήν έμφάνιση τοῦ Προοδευτικοῦ Κόμματος, ἔχει περιοριοτεῐ σέ ἕνα
5-10%. Σήμερα τό Δημοκρατικό Κέντρο
καί τό Συντηρητικό Κόμμα έχουν ἀρχίσει
μιά διαδικασία γιά , τήν συγχώνευσή
τους.

- Ἵ-Ι ὁμάδα, τῶν φιλελευθέρων καί
τῶν δημοκρατῶν συγκεντρώνει 13 κόμματα πού έκπροσωποῦν τίς 8 ἀπό τίς 9
χῶρες τῆς EOK (ἐκτός ἀπό τήν Ἰρλανδία). Συγκεκριμένα στήν ὁμάδα αὐτή
,συμμετέχουνῑ

0 τό Φιλελεύθερο Κόμμα τῆς Μεγ.
ΒρετανΙας

Ο τό Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα
(F.D.P.) τῆς Δυτ. Γερμανίας
Ο οἱ Ριζοσπαστες Φιλελεύθεροι (R.V.)
τῆς Δανίας _
O 0l OLÀeÀeüeep01(L.V.) τῆς Δανίας

Ο τό Λαῑκό Κόμμα για τήν Ἐλευθερία
καί τή Δημοκρατία (V.V.D.) τῆς Ὀλλαν-

δίας
0 τό Βαλλονικό Κόμμα μεταρρυθμίσεων καί Ἐλευθερίας (P.R.L.W.) τοῦ
Βελγίου.

O τό Κόμμα Ἐλευθερίας καί Προόδου
(P.V.V.) τοῦ Βελγίου (Φλαμανδικό)

0 τό Φιλελεύθερο Κόμμα (Ρ.Ι..) τοῦ

Βελγίου (Βρυξέλλες)
Ο τό Δημοκρατικό Κόμμα τού Λουξεμθούργου
O τό Ρετιουμῐτλικανικό Κόμμα (P.R.) τῆς

Γαλλίας “

O τό Ριζοοτταοτικό Κόμμα τῆς Γαλλίας

Ο τό Φιλελεύθερο Κόμμα (P.L.) τῆς

ἀποτελοῦν τό ἀπαραίτητο συμπλήρωμα
γιά τό σχηματισμό συμμαχικῶν κυόερνήσεων (π.χ. Γερμανία, Δανία, Λουξεμὂοῦργο κτλ.), γεγονός που τούς προσδίδει ἕνα ἰδιαίτερο πολιτικό ὂάρος. Στή
Γαλλία μάλιστα, ὕστερα ἀπό τήν ἐκλογή·
τοῦ Ζισκάρ ντ’ Ἐσταίν - ὁ ὁποῖος
προέρχεται ἀπό τό Ρεπουμπλικανικό
Κόμμα - ὡς προέδρου τῆς Δημοκρατίας
καί τήν αὐξανόμενη ἀντίθεσή του μέ τό
ντεγκωλικό κόμμα, τό Ρεπσυμπλικανικό
καί τό Ριζοσπαστικό Κόμμα δημιούργησαν τό 1978, μαζί μέ τό C.D.S., τήν
Ἕνωση τῆς Γ αλλικῆς Δημοκρατίας
(U.D.F.) ἡ ὁποία, ἀφοῡ κέρδισε σημαντικό ἔδαφος σέ ὃαρος τῶν ντεγκωλικῶν,
ἐλπίζει νά ἀναδειχθεῖ στίς εὐρωπαϊκές
έκλογές ὡς τό ἰσχυρότερο γαλλικό
κόμμα.

Ἰταλίας

O τό Ρετιουμττλικανικό Κόμμα (Ρ.Η.Ι.)
τῆς Ἰταλίας,

TA ΠΑΡΑΠΑΝΩ κόμματα ἵδρυσαν τό
1976 στή Στουτγάρδη τήν Ὁμοσπονὸία
Φιλελεύθερων καί Δημοκρατικῶν Κομμάτων, μέ πρόεδρο τόν πρωθυπουργό
τοῦ Λουξεμὸούργου Γκ. Τόρν. Πρόκειται, κατά κανόνα, για κόμματα, πού
προέρχονται κυρίως στίς καθολικές χῶρες,’ ἀπό τήν παράδοση τοῦ ἀστικοῦ φιλελευθερισμοῦ καί ἀντικληρικισμοῠ. Πο-Ι
λιτικόι καλύπτουν ἕνα φάσμα που ἀρχίζει ἀπό τήν κλασσική δεξιά, ὅπως τό Φιλελεύθερο Κόμμα τῆς Ἰταλίας μέχρι τή
μοντέρνα κεντροδεξιά πού συνεργάζεται
μέ τούς σοσιαλδημοκράτες, ὅπως τό
F.D.P. τῆς Γερμανίας καί τό Δημοκρατικό Κόμμα τοῦ Λουξεμὸοὑργου.

‘H έκλογική τους ἀπήχηση στίς περισσότερες χῶρες κυμαίνεται μεταξὺ 10%
καί 20%, ένῶ στήν Γερμανία καί τήν
Ἰταλία εἶναι ἀκόμα μικρότερη. ’Ὁμως
πολὺ συχνά τά φιλελεύθερα κόμματα

Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ τῆς σύνθεσης τῶν πολιτικῶν ὁμάδων στό Εὐρωπαϊκό Κοινο6ούλιο, προσφέρει 6έ6αια μιά συγκριτική εἰκόνα τοῦ συστήματος τῶν κομμάτων στίς 9 χῶρες τῆς EOK. "Ouœg, ένῶ ἡ
συγκρότηση τῆς κομμουνιστικής καί τῆς
σοσιαλιστικής ὁμάδας ὅασίζεται στήν
κοινή προέλευση τῶν ἀντίστοιχων κομμάτων καί, παρά τίς έπιμέρους διαφορές ,
τους, σέ ὁρισμένες κοινές κὺριες πολιτικές έπιλογές, ἡ διαίρεση τῶν δεξιῶν
κομμάτων σέ τέσσερες χωριστές πολιτικές ὁμάδες δύσκολα μπορεῐ νά Θεωρηθεῖ
ὅτι ἀπεικονίζει πιστά τίς σημερινές πολιτικές καί ἰδεολογικές ἐπιλογές τους. Ἀντανακλᾶ περισσότερο τίς διαφορετικές
πολιτικές παραδόσεις πού ὑπάρχουν στίς
χῶρες τῆς EOK, τίς ἰδιαίτερες διαδικασίες διαμόρφωσης τῶν ἀντίστοιχων κομ-’
μάτων καί τίς ἀρχικές ἀντιθέσεις πού
ὑπῆρχαν ἀνάμεσα στά ἰδεολογικά ρεύ-

οι εΥΡΩΠΑῙκεΣ εκΛοΓεΣ; ·
Κατανομή τῶν ἑδρῶν
καί ἐκλογικό σύστημα
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κοινοθούλιο Πού
Πρόκειται να εκλεγεῑ θα ἀπαρτίζεται
συνολικα αττό 410 μέλη, αντί για 198
τιού εἶχε ὥς τώρα. 'H κατανομή τῶν 410
ὲδρῶν στῖς 9 χῶρες - μέλη τῆς EOK.
δέν γίνεται αναλογικα Πρός τόν Πληθυσμό τους, αλλα μέ 'évu μικτό σύστημα,
ἐτσι ὥστε οἰ τέσσερις μεγαλες χῶρες
να διαθέτουν Ιαοδύναμη ὲκι-ιροσώιτηση
καί ταυτόχρονα, διατηρώντας μια
ηροσεγγιστική ἀναλογία Πρός τόν Πληθυσμό, να εύνοεῑται σχετικα ἡ αντιπροσώτιευση τῶν μικρῶν χωρῶν. 'H Ἐλλαδα, μετα τήν ηλήρη ἓνταξή της στήν
EOK τήν 1η Ἰανουαρίου 1981. θα διαθέτει 24 έδρες (ὅσες καί τό Βέλγιο) ανεθαζοντας ἔται τό συνολικό αριθμό με·
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λῶν τοῡ Εύρωῐταϊκοῡ Κοινοθουλίου σε
Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ τοῡ Βουλευτῆ στό ΕύρωΠαϊκό Κοινοθούλιο εἶναι ασυμθίθαστη
με μια σειρα αλλες ἰδιότητες, ὅπως ιτχ.
τοῡ ύτιουργοῡ, τοῦ μέλους ἑνός ὀργανισμοῡ τῆς EOK κτλ. Δέν ὑπάρχει
ααυμθίθαστο για τή διηλή Βουλευτική
ἰδιότητα, α’ ἕνα εθνικό καί στό εύρωηαϊκό κοινοθούλιο, όν καί ὡρισμένα
κόμματα, ὅπως ηχ. τό Ἐργατικό τῆς
Μεγ. Βρετανίας καί τό Σοσιαλδημοκρατικό τῆς Γερμανίας (κανοντας ὅμως μια
εξοίρεση για, τόν Βίλυ Μηραντ) αποφασισαν να απαγορεύσουν στα μέλη τους
τή διηλή θουλευτική ἰδιότητα.
, ΣΧΕΓΙΚΑ με τό έκλογικό σύστημα μέ
τό όηοῑο θα διεξαχθούν οἱ Πρῶτες εύρωηαϊκές εκλογές, ol 9 χῶρες τῆς EOK
δέν κατόρθωσαν να καταλήξουν σ· ένα
σχεδιο κοινῆς ἀποδοχῆς καί γι’ αύτό
αποφασίστηκε τό Κοινοθούλιο ῐτού θα
εκλεγεῑ να εηεξεργαατεῑ ëva εκλογικό
σύστημα Πού να ὲίραρμοστεῑ αῐτό όλες
τίς χῶρες στίς ἑπόμενες ὲκλογές τού
1984. Ἐτσι τελικα, για”τῐς ὲκλογές τῆς 7

- 10 Ἰουνίου ἡ καθε χώρα υῑοθέτησε τελικα τό δικό της σύστημα. Σέ όλες θέΘαια τίς Περιτττὼσεις, μέ εξαὶρεοη τή
Μεγαλη Βρετανὶα, τό σύστημα Πού υἱοθετήθηκε ἔχει ὡς θαση τήν αναλογική,
με διαφορες Παραλλαγές της (ηχ. στή
Γαλλία καί τή Γερμανία ὑπάρχει ό Περιορισμός τού 5% ὡς έλαχιστο ὂριο για
,τήν ἐκλογή ὑποψηφίων αΠό ἕνα κόμμα).
OI ZHMANTIKOTEPEZ διαφορές εμφανὶζονται οτόν καθορισμό τῶν έκλογικῶν Περιψερειῶν καθε χώρας.
O Στή Γαλλία, στήν Ὀλλανδία καί στό
Λουξεμθούργο, τό σύνολο τῆς χώρας
θα θεωρηθεῑ ὡς ένιαία εκλογική Περιφέρεια, ὅπως ὲιτίσης καί στή Δανία, μέ
τήν έξαίρεση ὅμως τῆς Γροιλανδίας
noü Θα έκλέξει τόν 1 αι-[ό τούς 16 6ουλευτές.
'H A. Γερμανία - όι-ιου οἰ εκλογές θα
αφοροῡν τούς 78 ατιό τούς 81 δουλευτές γιατί οἱ αλλοι τρεῖς θα όριστοῡν ατιό
τή Βουλή τού Δ. Βερολίνου - υἰοθέτησε
ἕνα ἰδιόμορφο σύστημα ὅπου ἐνα
κόμμα μτιορεῑ να τιαρουσιασει ύτιοψήφιους ε’ίτε ὲνιαῑα στό σύνολο τῆς χώρας

ματα ἀπό τά ὁποῖα προῆλθαν. Βέὸαια, ἡ
σημερινή έξέλιξη τῶν κομμάτων ἔχει σέ
μεγαλο ὃαθμό ἀμὸλύνει τίς παλιές ἀντιθέσεις καί ἔχει προκαλέσει νέες διαφοροποιήσεις. Παρόλα αὐτα ὅμως οἱ προσπόιθειες πού ἔχουν γίνει για τή συνεργασίατιῑγν κυριότερων δεξιῶν κομμάτων
τῶν χωρῶν τῆς EOK — σημαντικότερη
ἀπό τίς ὁποῑες ἣταν ἡ συνάντηση πού
πραγματοποιήθηκε στό Σάλτσμπουργκ
τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1978 - δέν φαίνεται να
ἔχουν ἀκόμα καταλήξει σέ κανένα ἀποτέλεσμα. Ἔτσι ἐξακολουθεῖ νά ἐμφανίζεται ἀρκετὰ συχνά τό φαινόμενο, κόμματα μέ σημαντικές διαφορές στήν σημερινή πολιτική τους τοποθέτηση νά συνυπαρχουν; λόγω τῆς κοινῆς τους προέλευσης ἀπό ένα συγκεκριμένο ἰδεολογικό
ρεῦμα, στήν ἴδια πολιτική ὁμαὸα στό
Εὐρωπαῖκό Κοινοὸούλιο - ὅπως συμ6αίνει οτή- χριστιανοδημοκρατική καί τή
φιλελεύθερη ὁμάδα è ένῶ κόμματα πού
έκφράζουν παραπλήσιες πολιτικές έπιλογές — ὅπως π.χ. τό συντηρητικό τῆς
Μεγ. Βρετανίας καί ἡ γερμανική χριστιανοὸημοκρατία - νά ὃρίσκονται ένταγμένα σέ ὃιαφορετικές ὁμαδες.
OI ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ αὐτές γίνονται ἀκόμα περισσότερο ὀφθαλμοφανεῖς
ὅταν πρόκειται για κόμματα τῆς ἴδιας
χώρας. Ἔτσι π.χ. στή Γαλλία τό C.D.S.,
πού ἀνήκει στούς χριστιανοδημοκράτες,
ἐμφανίζει στά πλαίσια τῆς U.D.F., κοινούς ὑποψήφιους, τόσο στίς γαλλικές
ὅσο καί στίς εὐρωπαϊκές έκλογές, μέ τό
ρεπουμπλικανικό καί τό Ριζοσπαστικό
κόμμα, που ἀνήκουν στούς φιλελεύθερους, Ἀντίστοιχα στή Δανία, τό Φιλελεύθερο Κόμμα, πού ἀνήκει στήν ὁμαδα
τῶν φιλελευθέρων έχει συμμαχήσει για
τίς εὐρωπαϊκές ἐκλογές μέ τά δύο κόμματα που ἀνήκουν στήν ὁμάδα τῶν συντηρητικῶν, ένῶ τό Ριζοσπαστικό Φιλε-

MIA ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΑΝ ΥΠΟΘΕΣΕΙ κανείς ὅτι οὶ ὲκλσγεῑς
τῶν 9 χωρῶν τῆς EOK θα ψηφισουν στίς
εὺρωπαϊκές έκλογές περίπου μέ τα ’ίδια
κριτήρια πού ψηφίζσυν καί στίς έθνικές
έκλογές, τότε, ύπολογίζοντας μέ θαση
τή δύναμη πού διαθέτουν σέ καθε χώρα
τα ἀντίστοιχα κόμματα, ἡ σύνθεση τοῡ
Εὺρωπαϊκοῡ Κοινοθουλίου θα διαμορφωθεῑ περίπου ὡς έξῆς;

Ο ὴ κομμουνιστική ὁμαδα θα διαθέτει
45 - 50 δουλευτές, (συγκεντρώνοντας
περίπου τό 12% τῶν ψήφων.)
O ή σοσιαλιστική ὁμαδα 130 - 140 Θουλευτές, (καί περίπου 30% - 35% τῶν
ψήφων.)
Ο ἠ χριστισνοδημοκρατική ὁμαδα
100-120 Βουλευτές (καί περίπου τό 25%
τῶν ψήφων-)

λεὺθερο, πού ἀνήκει ἐπίσης στήν ὁμάὸα
τῶν Φιλελευθέρων, παρουσιάζει χωριστοὺς συνδυασμούς.
ME THN ένταξη τῆς Ἑλλάδας στήν
EOK τά ἑλληνικά πολιτικά κόμματα,
ὅσα τουλάχιστον ἐξασφαλίσουν τήν έκπροσώπησή τους στό Εὐρωπαϊκό Κοινο6ούλιο, θά ἀναγκαστοῦν νά διατυπώσουν ρητά τίς έπιλογές τους γιά τίς συνεργασίες τους σέ εὐρωπαϊκό έπίπεδο.
Στό θέμα αὐτό τό K.K.E. δέν φαίνεται
νά ἀντιμετωπίζει κανένα πρόῦλημα - τό
ὁποῖο θόι μποροῦσε νά προκύψει μόνο
στήν μᾶλλον ἀπίθανη περίπτωση πού τό
ΚΚΙΞ(έσ.) ἐξασφάλιζε τήν έκπροσώπησή
του στό Εὐρωπαϊκό Κοινοὸούλιο καί ζητοῠσε νά ένταχθεῖ, ἔστω ὡς συνεργαζόμενο, στήν κομμουνιστική όμαὸα. Τό
ΠΑΣΟΚ, παρόλο πού δέν ἀνήκει στή Β’
Διεθνῆ, εἶναι λίγο-πολύ ὑποχρεωμένο να
ένταχθεῑ στήν σοσιαλιστική ὁμάδα, έπιλογή πού ὃιευκολύνεται ἀπό τό γεγονός
ὅτι ἡ ένταξη στή σοσιαλιστική ὁμάὸα τοῦ
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(ὅπως θα κανουν οἰ σοσιαλδημοκρατες)
ε’ίτε κατα ὸμόσπονδο κρατος (ὅπως θα
κανουν oi χρισ-τιανοδημοκρατες).
Ο Τέλος τό Βέλγιο, ἡ Ἰρλανδία καί ἡ
Ἰταλία υίοθέτησαν τό σύστημα τῶν μεγαλων πολυεδρικῶν περιφερειῶν (ἀπό 3

Η10

ἓως 5). Είδικότερα για τό Βέλγιο. τό
σύμφωνο τοῡ 1977 ἀναμεσα στίς δυό
γλωσσικές κοινότητες προθλέπει ὃτι σί
Φλαμανδοί καί σί Βαλλόνοι Θά ψηφίσουν χωριστα, oi πρῶτοι ἐκλέγοντας 13
δουλευτές καί ol δεύτεροι 11.

O ἠ συντηρητικὴ ὁμαδα περίπου 45
δουλευτές (καί γύρω στό 10% τῶν ψήφων.)
ο ἠ ὁμαδα τῶν εὺρωπαίων προοδευτι- _
κῶν δημοκρατῶν περίπου 20 δουλευτές
(καί 4 - 5% τῶν ψήφων.)
O καί ἡ ὁμαδα τῶν φιλελευθέρων 40 50 δουλευτές (καί 10 - 12% τῶν ψήφων.)
’ΒΕΒΑΙΑ τό ἀν ή ὺπόθεση αὺτή ἐπα»
ληθευτεῑ ἡ αν ἀντίθετα παρουσιαστεῑ,
έστω σέ ὁρισμένες χῶρες, μια αἰσθητή
διαφορα ἀναμεσα στα ἀποτελέσματα
τῶν εὺρωπαῖκῶν καί τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν, ἀποτελεῖ, μαζί μέ τό μέγεθος τῆς
ἀποχῆς, τό κυριότερο έρωτηματικό πού
ύπαρχει σχετικα μέ τό ἀποτέλεσμα τῶν
έκλογῶν τῆς 7 - 10 'louvlou.

Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοὸουλίου δέν συνεπάγεται ἀναγκαστικά καί ένταξη στή B’
Διεθνῆ,
Τό μεγαλὺτερο πρόόλημα ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται θα ἔχει νά ἀντιμετωπίσει τελικά ἡ
Νέα Δημοκρατία ἡ ὁποία πρέπει νά έπιλέξει ἀνάμεσα σέ τέσσερες ὃεξιές πολιτικές ὁμάδες, μέ καμμιά ἀπό τίς ὁποῖες δέν
ἔχει πραγματικά κοινή ἰόεολογική προέλευση. Οἱ πολιτικές διαφορές της μέ τό
σημερινό ντεγκωλικό κόμμα (τό ὁποῑο
οὐσιαστικά πῆρε θέση ἐναντίον τῆς ἓνταξης τῆς Ἑλλαὸας στήν EOK), ἡ ριζικά
διαφορετική πολιτική παρὰὸοση τῆς ἑλληνικῆς δεξιᾶς σέ σχέση μέ τήν παράδοση τῆς χριστιανοὸημοκρατίας καί τοῦ
ἀγγλικοῠ συντηρητισμοῠ καί τέλος οἱ
πρόσφατες διακηρὺξεις περί «ριζοσπαστικοῦ φιλελευθερισμοῡ» ἀφήνουν νά
διαφανεῖ μιόι συγκεκριμένη έπιλογή ἡ·
ὁποία φαίνεται νά ὃιευκολύνεται ἀπό
τήν πολιτικά ἐπαμφοτερίζουσα θέση πού
κατέχει σήμερα ἡ φιλελεύθερη ὁμάδα. ι

0 ‘H μόνη χώρα πού δέν θα ἰσχύσει ὴ
ἀναλογική εἶναι ἡ Μεγ. Βρετανία, ἡ
όποία δέν θέλησε να ἐγκαταλείψει τό
μονοεδρικό πλειοψηφικό, πού εἶναι τό
παραδσσιακό ἀγγλικό σύστημα. Ἔτσι ἡ
Μεγ. Βρετανία χωρίστηκε σέ 78 μονοεδρικές περιφέρειες (ή Βορ. Ἰρλανδία θα
ἀποτελέσει μια ένιαία τριεδρική περιφέρεια, ὅπου θα ἰσχύσει ἠ ἀναλογική)
ἀπό τίς ὁποῑες 66 ὁρίστηκαν για τήν
Ἀγγλία, 8 για τή Σκωτία καί 4 για τήν
Ούαλία.
,Ο MIA AAAH τέλος λεπτομέρεια πού
δέν σταθηκε δυνατό να καθοριστεῑ
ὲνιαῑα καί για τίς 9 χῶρες τῆς EOK ἠταν
ἠ συγκεκριμένη μέρα διεξαγωγῆς τῶν
ὲκλογῶν. Στό θέμα αὑτό ol έθνικές
συνήθειες αποδείχτηκαν ίσχυρότερες
ἀπό τίς κοινοτικές. 'O συμθιθασμός πού
θρέθηκε τελικα ἡταν οὶ έκλογές στή
Μεγ. Βρετανία, τήν Ἰρλανδία. τή Δανία
καί τήν Ὀλλανδία να πραγματοποιηθοῡν τήν Πέμπτη 7 Ἰουνίου καί οὶ καλπες να μείνουν σφραγισμένες ὡς τήν
’Κυριακή 10 Ἰουνίου πού θα ψηφίσουν ol
Γερμανοί, οἱ Γαλλοι, ol Ἰταλοί, ol Βέλγοι
καί ol Λουξεμθουργέζοι. _ ,

ΠολιτικήΙ κρίσῃ,
και

Ῐοῠ Κώστσ Βάκκσ

Τήν ερχόμενη Πέμπτη (3 'Iouvlou) γίνονται στήν Ἰταλία γενικές ὲκλογές. Τό είδύλλιο Χριστιανοδημοκρατῶν - Κομμουνιστῶν ἀνήκει πιά στό παρελθόν.
Κράτησε τόσο λίγο πού ἥδη ξεχάστηκε κι εἶναι σά νά μή συνἐ6η τίποτα. Md τί ἕνινε Kl ὀ
«ἱστορικός συμ6ι6ασμός» σκόλωσε τή στιγμή πού εἶχε ἥδη
, μπεῖσ’ἐφαρμογή,· ,
ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ τοῡ Ἀλλιέντε στὴ Χιλή καί
τό δραματικό του τέλος, στάθηκε ὸρόσημο
στή στρατηγική τοῡ Ἰταλικοῦ Κομμουνιστικοῡ Κόμματος γιά τήν κατάχτηση τῆς έξουσίας. Λίγο μετά τήν ἀνοδο τῆς φασιστικῆς κλίκας τοῡ Πινοσέτ, ό Μπερλινγκουέρ
ἑξάγγειλλε ἀπό τίς στῆλες τοῡ ἑπίσημου
θεωρητικοῦ περιοδικοῡ τοῡ κόμματος, τή
«RINASCITA», τη νέα στρατηγική τοῡ ΙΚΚ
πού καθιερωθηκε στήν ὁρολογία σάν
«ἱστορικός συμθιθασμός». Ἀποκλείοντας
τῆν ένοπλη ὲπανάσταση κάτω ἀπ’ τίς δοσμένες τωρινές συνθῆκες ὁ Μπερλινγκουέρ ύποστήριξε πῶς μιά ὁλοκληρωτική
ἀντίθεση - ὅπως αύτή πού ἀκολουθοῡσε
τό ΙΚΚ μέχρι τότε - οτό ἀστικό καθεστώς
πού έκπροσωποῡσε ὴ Χριστιανοδημοκρατία, Bd ὁδηγορσε τή χώρα σέ δυό ἀντιμαχόμενο στρατόπεδα μέ τελικό ἀποτέλεσμα
τό αίματοκύλισμα,
FIA THN ἀποφυγή μιᾱς τέτοιας προοπτικῆς ὁ Μπερλινγκουέρ ἀνάιτι-υξε τήν ἀποψή
του, τή συνεργασὶα δηλαδή Κομμουνιστῶν
καί Χριστιανοδημοκρατῶν γιά μιά περίοδο
μέ σκοπό τή μεταρρύθμιση τῆς Ἰταλικῆς
κοινωνίας έτσι πού ἡ πιθανή έπικράτηση
τῶν ἀριστερῶν δυνάμεων στήν ἐξουσία, νά
γίνει ἀποδεκτή. Παράλληλα σ· αὑτήν τή
μεταθατική περίοδο τό Ἰταλικὸ κρότος ea
έκσυγχρονῑζονταν, Θά γίνονταν κοινωνικές
μεταρρυθμίσεις, ἀνάπτυξη τοῡ Νότου, ίατρική περίθαλψη, δικαιότερη κατανομή τοῦ
26

->

ὲθνικοῡ εἰσοδὴματος, χτύπημα τῆς τρομοκρατίας κ.λ.π.
ΘΥΕΛΛΑ ἀντίδράσεων ἀπ’ όλες τίς πλευρές Εεσήκωσε ὴ ἀναγγελῑα αὐτῶν τῶν θέσεων τό Φθινόπωρο τοῦ 73. πού συνεχίζεται - σέ μικρότερα 6έ6αια Θαθμό - μέχρι
τίς μέρες μας. 'H Χριστιανοδημοκρατία,
δέν τάχτηκε θέθαια ἐπίσημα ὑπέρ, ἀλλά
διχάστηκε. Τό παληό συντηρητικό Φιλελεύθερο Κόμμα τάχτηκε ἐναντίον ὁποιασδήποτε συμμετοχῆς τῶν κομμουνιστῶν
στήν κυΘέρνηση· τό ’ίδιο καί τό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα.
ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΗ θέση Θρέθηκε τό Σοσιαλιστικὸ Κόμμα Ἰταλίας, ὅπου τελικά ὑπερθεματίζοντας ύποστηρίζει τήν ἀποψη τῆς
«ἀλτερνατίθας», τῆς διακυθέρνησης δηλαδή τῆς χώρας ἀπ’ τό σύνολο τῶν ἀριστερῶν δυνάμεων, ἀποκλείοντας· τούς Χριστιανοδημοκράτες.
ΤΟ ΜΟΝο κόμμα πού ύποστήριξε ἀνοιχτά τόν ὶστορικό συμθιθασμό, ἡταν τό Ρεπουμπλικανικό, τό ἀνερχόμενο κόμμα τῆς
«προοδευτικής» ἀστικῆς τάξης.
ΠΕΡΑ ἀπ’ αύτές τίς θέσεις πού διαμόρφωσαν τά κόμματα, μιά σειρά γεγονότων
πού συνέθηκαν o‘ αὑτό τό διάστημα, μέχρι
καί πέρσι τέτοιον καιρό, ἡμερομηνία σχηματισμοῦ τῆς πρώτης κυθέρνησης μέ τήν
ἀνοχή, καί στή συνέχεια τήν ψῆφο τῶν
κομμουνιστῶν, σημάδεψαν τίς πολιτικές
έξελίξεις στῆν Ἰταλία. Τά πιο σημαντικά ἀπ’
αὺτά ἠταν; Τό δημοψήφισμα γιά τό διαζυγιο, ὅπου καταψηφίστηκε ή ἀντιδραστική
θέση τοῦ Βατικανοῡ καί τῶν Χριστιανοδημοκρατῶν. Ὲκείνη τήν περίοδο, μεγάλες
παραδοσιακές καί συντηρητικές έφημερίδες τῆς Ἰταλίας, ὅπως γιά παράδειγμα ἡ
«Corriere della Sera» τοῡ Μιλάνου, κι ὴ
«Messagero» τῆς Ρώμης πέρασαν σέ πολύ
προοδευτικές θέσεις... Τό 1975 έγινε κι” ὴ
μεταρρύθμιση στῆν τηλεὸραση· ἀπό ὅργανο τῆς κυ6έρνησης πού ἡταν, ἀπόχτησε
τήν αύτονομία της μ’ ἀποτέλεσμα τά προγράμματά της νζςιποχτήσουν ένα περιεχόμενο καί μιά ποιότητα, πού μέ τό ἑλληνικά
δεδομένα δέν εἶναι δυνατόν νά γίνει σύγκριση. Μέσα σ’ σύτή τή γενική μετάθεση

τῆς ίταλικῆς κοινωνίας πρός τ’ ἀριστερά
ἔρχονται κι” ol δημοτικές ἑκλογές τοῡ 75
κι” ol γενικές Βουλευτικές τόν Ἰούνη τοῡ
76 πού δίνουν τό έκπληχτικό έκεῖνο 34.5%
οτό IKK. Ol ὲκλογές αύτές ἠταν ἡ κορύφωση τῆς προοδευτικῆς έξέλιξης τῆς Ἰταλίας. Ἀπό κεῖ καί πέρα ἀρχιζαν ol διεργασίες προσαρμογῆς τῆς ὶταλικῆς κοινωνίας
στήν καινούργια πραγματικότητα.
OI ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

ΚΑΙ πρῶτα;πρῶτα σημαντικές ἀλλαγές
σημειώθηκαν στό κόμματα, έχτός Θέθαια
τοῡ κομμουνιστικοῡ πού ή δικαίωση τῆς
γραμμῆς τοῡ Μπερλινγκουέρ ἀνέθασε τό
κῦρος τοῦ κόμματος. Στή Χριστιανοδημοκρατία, ἡ κυριαρχία τῆς δεξιᾱςπτέρυγας
κατέρρευσε, καί τή θέση τοῦ γραμματέα
τού κόμματος τήν πῆρε ὁ Μπενίνο Τζακκανίνι, παληὸς ἀντιστασιακός πού συνεργάστηκε μέ τούς κομμουνιστές στήν ἀντίσταση κατά τοῡ φασισμοῡ. Πρόεδρος, ὸ
παλαίμαχος πολιτικός Ἅλντο Μόρο, έγγυητής τῆς ένότητας τοῦ κόμματος, ἀλλά κι
ύποστηριχτὴς τῆς συνεργασίας Χριστιανοδημοκρατῶν - Κομμουνιοτὼν. Ὅπως φάνηκε ἀπ’ τίς κατοπινές έξελίξεις, ὴ έγχείριση μᾶλλον πέτυχε, καί τό Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα έπανέχτησε τό κῡρος
του στῆ συντηρητική Ἰταλία.
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ἡταν ol συνέπειες στ’ό Σοσιαλιστικό Κόμμα, ὅπου ἡ ἠγεσία τοῦ κόμματος παραιτήθηκε. Ἠ καινούργια ἡγεσίσ,
μέ τόν Μπετίνο Κράξι στή θέση τοῡ γενικοῡ Γραμματέα, εἶναι σαφῶς δεξιᾶς ἀπόκλισης, καί μετά ἀπό μιά τριετῆ περίοδο
ἑδραίωσης τῆς Θέσης της, φαίνεται ὅτι
ἀποκαλύπτει τώρα τόν πραγματικό της
έαυτό.
KAINOYPFIA πρόσωπα τῆς γενιᾱς τοῡ 68
— οἱ «νέοι φιλόσοφοι» ὅπως τούς ἀποκαλούν - περιθάλλουν τωρα τό Μπετίνο
Κράξι, καί μέσα ἀπ’ τόν κομματικό τους
τύπο ἀσκοῡν έντονότατη πολεμική ένάντια
στούς κομμουνιστές. Θέλοντος ὅπως λένε
v' ἀποθάλλουν τήν κομμουνιστική κηδεμονία στόν [δεολογικό τομέα, δέν χάνουν εύ-

καιρία που να μή δισχωρίζουν τή θέση τους
011' 10 IKK. "E101 ἐξηγεῖται κι* ἡ σταση τους
στήν ὺπόθεση Μόρο, ὅπου ἡτσν τό μόνο
κόμμα πού ὺποστήριξε μια καποια συνεργασία μέ τοὺς άπσγωγεῑς.

O ΧΡΟΝΟΣ πάντως θά δείξει αν ὴ κσινούργια ἡγεσία τοῦ ΣΚΙ θα προχωρήσει ῶς
τά ακρα 00111 111 γραμμή. Σέ μιά τέτοια
περίπτωση εὔκολα μπορεῑ καποιος νά προΒλέψει ὅτι φυσική κατάληξη θανσι ὴ ανσ6ίωση τῆς πσληᾱς, κί’ αποτυχημένης για
ὅλους κεντροσριστερας.

Χριστισνική Δημοκρατία Θα προχωρήσει
ατήν εί’σοδο τῶν κομμουνιατῶν ατή κυΘέρvnan».
OA’ AYTA μιλανε 0110 μόνσ τους. Εἶναι
φανερό πῶς μια νέα φαση στήν πολιτική
ζωή τῆς Ἰταλίας αρχιζε, καί δέν ἠτσν θέ6010 0010 μυστικό για κανένσν, πολύ
περισσότερο στα κόμματα. Κι’ εἶχε 0 “Ἀλντο Μόρο 0x1 μόνο τό 0110 κσνέναν αμφι-

σθητούμενο κῡρος, αλλά καί τή δυνατό-.1

τητσ νά έπιδαλλει σὺτή 111 γραμμή στό
κόμμα του. ’Ἀλλωστε ἡ μέχρι τότε πορεία
τῶν πραγμάτων αὑτό άπόδειχνε. Δέν εἶναι,
πιστεύουμε, καθόλου τυχσία ἡ έπιλογή 000| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ
100 100 ανθρῶπου κλειδιοῡ, για να φύγει
011'
111
μέση.
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Ἐρυθροτστελικά πρόωρων έκλογῶν...
ξισρχίτες νά δηλῶσουν πῶς δέν ῆθελσν τή
OPIAKO σημεῑο γι’ σὺτήν 111 μεταστροφὴ,
δολοφονίσ αλλά έξσνσγκαατηκαν σ“ 00αποτέλεσε — πιστεύουμε — 11 δολοφονία
την...
τοῡ ’Ἀλντο Μόρο, γι’ 0010 καί θα οτσθοῡμε
ίδιαίτερσ 0‘ αὺτήν. Λίγο πρίν τήν απσγωγὴ
του εἶχε δῶσει μιά συνέντευξη στήν ἐφηΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
μερίδα REPUBBLICA ὅπου ανέλυε εκεῖ ὅλη
τήν ταχτική πού θαπρεπε ν’ ἀκολουθήσει ἡ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ἀντρεόττι, προχῶρησε
Χριστιανοδημοκρατία, για τήν αντιμετῶμέ θάση τό κοινό πρόγραμμα σέ μια σειρα
πιση τῆς κρίσης.
θεσμικῶν αλλαγῶν. ’Ἀλλαξε ριζική 11 δομή
«Πρέπει νά ἐνεργὴσουμε κατα τέτοιο
τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν 100 στρατεύματρόπο - έλεγε 0 M000 — ὥστε va’ δημιουρτος. Εἶναι γνωστές σέ μσς οί διασυνδέσεις
γήσουμε πραγματαποιὴσιμες ὲναλλσκτικές
κι’ ἡ έξάρτηση τῆς ΚΥΠ μέ 10 ΝΑΤο καί τό
λύσεις στή διακυθέρνηση τῆς χώρας. N0
Ἀμερικάνικο Πενταγωνο· κατι πσρόμοιο
πάψει 11 Χριστιανοδημοκρστίσ πού κυθερνα
συνέθαινε καί ατήν Ἰταλία. Τῶρα ol μυστιτήν Ἰταλία έπί τριαντα καί πλέον συνεχῆ
κές ὑπηρεσίες ὑπάγονται κατ’ εὺθείσν
χρόνια, ναχει 0010 10 μονοπώλιο. "Av συνστήν Ἰτσλική κυθέρνηση, καί τόν πρωθυπουργο.
εχιατεῖ σὺτή ὴ κατόσταση, r1 κοινωνία μσς
θα πάρει τό δρόμο τῆς ἀναρχίας, τῆς διαΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ στα σῶματα ασφσλείσς να
λυσης.
συνδικσλίζοντσι, ἔπειτα 6έ6σισ 0110 άπεργίες αλλα κσί διῶξεις δημοκρατικῶν αστυ»Συμφωνῶ ἀπόλυτα μέ τό Μπερλινγκουέρ πού νηστεύει καί διακηρύσσει 011 α’ νομικῶν. (Στήν Ἰταλία 11 έκφρσση δέν ἠχεῖ
περίεργα...). Δημιούργησσν ἤδη τό συνδιαὺτή τή (paon τῆς ίταλικῆς ζωῆς, δέν εἶναι
κατο τους 1100 ὑπάγεται ατή CGIL, τήν
δυνστό r1 μία ἀπ’ τίς δύο σημαντικότερες
πολιτικές δυνάμεις v0 Θρίακεται ατήν αντι- ὁμοσπονδίσ πού ἐλέγχεται 011' τούς Κομμουνιοτές...
πολίτευση. Εἶναι δυνατό, ἢ μᾶλλον είναι
ἀναγκαῖα τό IKK νά πάρει μέρος μαζί μέ
ψΗΦΙΣΤΗΚΕ - 0v καί ατελής - 0 νόμος
μᾶς καί τίς αλλες δημοκρατικές δυνάμεις,
για τα ένοίκισ, 1100 για τήν Ἰταλία ἡτσν καί
στή διακυθέρνηαη τῆς χώρας. Βέθαισ .
εἶναι ένσ 011‘ 10 1110 φλέγοντα προθλήμστσ.
ὺπαρχουν πολλά ἐμπόδια, διεθνῆ κι’ έσωΚαί τό σημαντικότερο, νομιμοποιὴθηκσν οί
τερικά, ακόμα καί στό ϊδιο μου τό κόμμα, 'H ὲκτρῶσεις. Τό πρὸθλημσ τῆς έκτρωσης

ἢτσν 11 κύρια αἰτία 1100 έπεσε ὴ τελευταία.
κυθέρνηση καί προκηρὺχτηκσν ol YEVlKéq
ἑκλογές 10v Ἰούνη τοῡ 76.
I'IAP' OAH 111 σημαντικότητσ όλων αὐτῶν
τῶν θεμάτωνκ μπροστα 0111 σωρεία τῶν
προθληματων τῆς Ἰταλίας, εἶναι πολὺ λίγα.
Μετά τήν ανατσραχή 1100 προκάλεσε ἡ δολοφονία 100 Μόρο, ακολουθησε μια στασι11011110, καί μια άπροθυμία τῆς κυβέρνησης
για τήν πσραπέρα έφαρμογή τοῦ κοινοῦ
προγράμματος, καί τήν προῶθηση λύσεων
σέ αλλσ ἐπείγοντα προβλήματα. 'H δεξιά
πτέρυγα τῆς Χριστισνικῆς Δημοκρατίας
εἶχε σηκῶσει κεφαλι. Ἐπιδίωξή της ἦτον
αὐτή ἡ παρακόλληση τοὺ έργου τῆς κυθέρνησης μ’ απῶτερο σκοπό τήν ὅσο τό
δυνατόν μεγαλύτερη φθορά τοῦ Κομμουνιοτικοῡ Κόμμστος.
O ΔΕΞΙΟΣ καί συντηρητικός τύπος εἶχε
ἠδη αρχίσει 0110 πολὺ νωρίτερα τήν αντεπίθεσή του. Λέγατε - ἔγραφε - πῶς οί
Κομμουνιστές θα μας σῶσουν 011’ τήν
κρίση. Νά τῶρα 1100 K1’ αὺτοί τακσνσν χειροτερσ.

ΑΛΕΠΑΛΛΗΛΞΣ προσπαθειες έγινσν 011'
111 μεριά τῶν ίδιοχτητῶν τῶν μεγάλων
ἐφημερίδων, v0 1iq£0v0yupioouv στὸν παληό συντηρητισμό τους. Κι’ ένῶ στό «Messageron τῆς Ρῶμης δέν τά καταφερσν, στήν
«Corriere della Sera» τσῡ Μιλάνου έδωσαν
τελικά μια σαφῶς δεξιότερη γραμμή, καί
μερικές φαρές ξσναζεῑ ατίς σελίδες της ὁ
πσληός άντικομμουνισμός.
I'IPEI‘IEI έδῶ ὅμως v' ανσφέρουμε καί τήν
έκδοση τῆς σοσισλιστικῆς·αλλα όχι αντικομμουνιστικής «Ηερυροίίοαη 1100 μέ τήν
έπανσοτστική μορφή της καί μέσα σέ διαστημσ μόλις 4 χρόνων ἓγινε μια 011' τίς έγκυρὸτερες ίταλικές ἐφημερίδες. Σέ γενικές παντως γραμμές 0 τύπος τῆς Ἰταλίας,
ἡμερήσιος καί περιοδικὸς, έπαιζε σημαντικό ρόλο στήν έκδημοκρατιαη τῆς 'l10λίσς.

ΟΛΟ ΑΥΤο τό διάστημα ήτσν έντονὸτστες ol διεθνεῑς πιέσεις κι ίδιαίτερα τῶν
Ἀμερικσνῶν, πρός τοὺς Χριστισνσδημοκρατες, να μήν προχωρήσουν στήν ε’ίσοδο
τῶν κομμουνιατῶν στήν κυθέρνηοη. 'O
Καρτερ παρ’ όλες τίς προεκλογικές ρητορίες του συνέχισε απλῶς τήν πολιτική τοῡ
Κίσσινγκερ πού δήλωνε ανοιχτα τήν άντίθεσή του.
Η ΔΕΞΙΑ λοιπόν φαίνεται v0 κερδίζει 10
πσιχνίδι. Ol κομμουνιστές, κατω 011' σὺτές
τίς συνθήκες, δέν ἡτσν δυνατόν v0 παρσμείνουν άλλο ατήν κυθερνητική πλειοψηφίσ κι’ αποχῶρησσν έγκσιρα 011' σὺτήν, καί
11 χῶρσ ὸδηγεῑτσι σέ πρόωρες έκλογές.
Πσρ’ όλο ὅμως 10 011 ol έκλογές αποτελοῡν - ὅπως λέγεται- 111 μόνη διέξοδο σέ
περίοδο κρίσης, στή δημοκρατία, στήν
Ἰταλία δέ φαίνεται πιθσνό κατι τέτοιο... Τά
έκλογικα αποτελέσμστσ δέ θανσι πολὺ
δισφορετικα, 1'1 μαλλον τόσο δισφορετικα
1100 ν’ αλλοιῶνουν τόν πολιτικά χαρτη τῆς
χωρας.
ΘΑΝΑΙ ὅμως σίγουρσ κσθοριστική για τήν
πσραπέρα πορεία τῆς Ἰταλίας, ἡ περίοδος
μετα τίς έκλογές. Θα πρέπει πιά σέ Χριατισνοδημοκρατες νά ποῡν 10 μεγαλο NAI
1'1 10 μεγαλο ΟΧΙ, ὅπως καθοριστικὴ θανσι
κι· 11 σταση τῶν σοσισλιατῶν· γιατί πολλοί
φοθοῡντσι μια αναστσση - μέ τή μια ἠ τήν
άλλη μορφή - τῆς πσληας κεντροσριοτερας. Τό τελευτσῑο χαρτί δέν ἕχει ακόμσ
πσιχτεῖ στὴν Ἰταλία κι’ ol έκλογές δέ φαίνεται πῶς θα ὅοηθὴσουν.
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ΣΤΟ 230 ΣΥΝΕΔΡΙΟ TOY. ΓΑΛᾹΙΚΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ;

Συσπειρωτική ὁμοθυμία

- ἐντός

γενικευμένη· κριτική

- ἐκτός

τῆς Σοφίας Κωνσταντίνου
TO 230 ΣΥΝΕΔΡΙΟ χαρακτηρίσθηκε, ἀπό τούς Γάλλους κομμουνιστές,
σα σταθμός στήν ἱστορία τοῦ κόμματός τους. Καί εἶναι. Ἀνεξαρτητα από
τή φόρτιση, Θετική ἥ αρνητική, που ol διαφορετικές ἀπόψεις έδωσαν στή
λέξη «σταθμός».
O/ ΤΕΣΣΕΡΙΣ μέρες (9 μέ 13 Mdn), πού ἔκλεισαν προσυνεδριακές διαδικασίες μηνῶν, ὀριοΘέτησαν τα νέα στοιχεῖα τῆς Πολιτικῆς καί τῆς φυσιογνωμίας τοῦ κόμματος, πού, παρ’ ὅλες τίς ασαφειες καί τίς αντιφασεις μποροῡν να συμπυκνωθσῡν σέ δύο Θασικα σημεῖα.O Τήν έγκαταλειψη τσῡ κοινοῦ προγράμματος καί τὴν ἐπιστροφή στήν
πολιτική «ταξη ἐναντίον ταξης», στό πολιτικό έπῑπεδο.
Ο Τήν εὐρύτητα, που πῆρε r7 κριτική τῆς λειτουργίας καί τῶν πολιτικῶν προσανατολισμῶν τοῦ κόμματος, μέσα στίς τάξεις τῶν κομμουνιστῶν, στό ὀργανωτικό.
Η ΕΙΚΟΝΑ πού έδωσε τό συνέδρια ἡταν ἡ
Η TEAEYTAIA έδωσε καί τήν κυρίαρχη
εἰκόνα μιας γενικευμένης ὁμοψυχίας. 'Epνατα στα σκηνικα τού συνέδριου, τό ὀποῑο
χόταν ὅμως σέ αντιπαραθεση μ’ αὐτα πού
πμαδεύτηκε από μια Θαθύτατη αντίφαση.
τεκταίνονταν έκτός τῶν Θυρῶν του.
Ἀναμεσα στήν εὐδαιμονία, μέσα στήν
ὁποία ξετυλίχτηκαν οἱ καθ’ αὐτὸ συνεδριαΤΕΣΣΕΡΑ
6ι6λία
μελῶν
τοῡ
κόμματος
είκές διαδικασίες καί τήν ὅξυνση τῆς κριτιδαν
τό
φῶς
τῆς
δημοσιότητας
στα
πρόκῆς τῶν μελῶν, ἔξω αῐτ’ αὐτες, τό χασμα
Θυρα
τῆς
έναρξης
τοῡ
συνέδριου;
«ιΜια
ἠταν αἰσθητό.
καποια ίδέα τού κομμουνισμοῡ» τού ἘλενO KOMMATIKOZ τύπος χαρακτήρισε τό
σταϊν. «Ἀς ανοίξουμε τα παραθυρα σύνσυνέδρια σα «ιδημοκρατική πρακληση». Μίτροφοι» τῶν Ἐ. Μπαλιμπᾱρ, Γ. Μπουα, Γ.
λησε για ζεστασια, συντροφικὸτητα, δημοΛαμπικὰ
καί
Ζ.Π.
Λεφέθρ.
«Ἠ
μοναδικὸκρατία, ζωντανια. Οί δυο χιλιάδες αντιπρατητα
τοῦ
να
εἶναι
κανείς
κομμουνιστής»
σωποι, πού έφτασαν στα συνέδρια, φαίνοντοῡ P. Ζάν. «Ἐλευθερῶστε τούς κομμουνιταν απόλυτα έναρμονισμένοι μέ τίς απαστέςυ
τῆς
E.
Παρμελὲν.
Καί
τα
τέσσερα
ψεις πού έκφραστηκαν στήν πενταωρη
συγκεντρωμένα
γύρω
ὑπ’
τίς
αντιδημοκραείσήγηση τοῦ γενικοῡ γραμματέα.
” τικές λειτουργίες τού κόμματος,
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ γραμμή πού πρότεινε ἡ ἡγεΣΤΙΣ
7
τοῡ
Μαη
δημοσιεύεται
γραμμα
σία, οὐσιαοτικα δέ συζητήθηκε. Ἐπικροτήτοῦ
Ἐλενσταῖν,
ἱστορικοῦ,
διευθυντῆ
τοῦ
θηκε. Ἠ συντριπτική πλειοψηφία τῶν συνΚέντρου
Μαρξιστικῶν
Μελετῶν
καί
έρεύέδρων δέν έκανε αλλο παρα να τήν έξειδινης,
στα
«Μεντεναν»,
ανεξαρτητη
ἐφημεκεύει αναλογα μέ τήν περιοχή ἡ μέ τήν ὁρρίδα
τῆς
αριοτερας.
Ἐπισημαίνοντας
τόν
γανωση πού αντιπροσωπευε ὁ καθένας. Μέ
κίνδυνο
«τῆς
απόκρυψης
τῆς
αλήθειας»,
ὸ
σπανιες τίς ἐξαιρέσεις αὐτῶν, πού προσΓαλλος
κομμουνιστής
κανει
κριτική
σέ
μια
παθησαν να συμθαλουν πιό οὐσιαστικα
σειρα
στοιχείων
πού
απέκλεισαν
απ·
τὸ
στήν κατανόηση ὴ τήν κριτική τῶν προτεισυνέδριο τὸ 80% τῶν μελῶν του. Τήν ’ίδια
νομένων θέσεων. Παραφωνία, μέσα ’στή
μέρα, ὀμαδα μελῶν τοῡ κόμματος ανακοιγενική εὐωχία, οί τελευταῖοι, προκαλεσαν
νὼνει σειρα έκδηλώσεων.
τή «φρίκη», ὅπως εἶπε καποιος σύνεδρος,
ὅλων τῶν ὐπόλοιπων. Κυρίως ὅταν δήλωO Μια μέρα συζήτησης ανοιχτῆς α’
σαν ὅτι ἡ ρήξη μέ τούς σοσιαλιστές ὀφείὅλους τοὺς κομμουνιοτές για μια έλεύλεται καί στα λαθη τού ’ίδιου τού κόμματος.
Θερη ανταλλαγή απὸψεων πανω στήν πολιΚαμια παρέμθαση δέ συμπύκνωσε καλύτική καί τή λειτουργία τοῡ κόμματος.
τερα αὐτή τή γενικευμένη α’ίσθηση, απ’ τή
0 Μια έκδήλωαη ὐποστήριξης τῆς «Χαρφραση τού Σεθαλιέ, ὁ ὁποῖος τανισε πως
τας 77»,
«mes διαφωνία μέ τή λειτουργία τοῦ κόμO Μια πλατια συγκέντρωση για τήν απο- ’
ματος συνιστα προσπαθεια αποδυναμωσής
κατασταση τοῦ Σ. «Τιγιόν καί για να γίνει
του, γιατί ἐπιτίθεται έναντια στίς δομές του
γνωστή ἠ αλήθεια πανω στα θύματα τοῡ
καΙ τήν ὴγεσία του μέ τή ΘοήΘεια τῶν μέσταλινισμοῡ στή Γαλλία.
σων πληροφόρησης».
O Τήν έκδοση μιᾶς «λευκῆς Βίθλουυ μέ
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μαρτυρίες για τόν αντιδημοκρατικα χαρακτήρα τοῡ συνεδρίου.
O Στίς 8 καί 10 τοῦ Μαη, οργανωση δύο
μεγαλων δημασιων συζητήσεων μέ πρωτοθουλία μιᾱς πλειαδας διανοούμενων τοῡ
κόμματος, μέ προὸληματισμα τή λειτουργία καί τήν πολιτική τού Κ.Κ.Γ. πανω σταν
ὐπαρκτα σοσιαλισμὸ. ”

Oi Θέσεις ποὺ ψηφίστηκαν
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ πού προταθηκε στό συνέδριο παρουσίασε ένα Θασικὸ χαρακτηριστικα Μια απέραντη εὐκαμψία στίς διατυπωμένες θέσεις, πού έκψραζεται μέ τήν
οὐσιαστική αρνηοη να ὁλοκληρώσει σαφεῖς
καί ὁλοκληρωμένες απαψεις, πραγμα πού
τό κανει δεκτικὸ πολλαπλῶν αναγνωσεων
καί·ακόμη περισσότερων έρμηνειῶν.
Κύριο μέλημα τῶν συντακτῶν του φαίνεται. να ἡταν ἡ πανω ὑπ’ ὅλα, συνοχή τοῡ
κόμματος, καί ὴ αποφυγή τῆς σύγκρουσης
τῶν διαφορετικῶν απαψεων ’πού συμθιὼvouv μέσα o' GÙTÔ. 01 πολιτικοί προσανατολισμοί πού χαραξε, διαφαίνονται. Συνυπαρχουν ὅμως μέ τό ακριθῶς αντίθετα
τους.
ΕΤΣΙ Η σημερινή κρίση τῆς γαλλικῆς κοινωνίας χαρακτηρίζεται έσωτερική, «πρίν
ὑπ’ ὅλα-έθνική». Εἶναι ὅμως καί διεθνής. Τα
κύρια χαρακτηριστικα της, ὁ πληθωρισμὸς
καί ἡ ανεργία, δέν έχσυν εὶσαχθεῑ. Κατασκευαστηκαν στή Γαλλία. 'An' τούς Θιομήχανους καί τοὺς χρηματιστές, ποϋχουν ριχτεῑ o' ἕνα μαραθώνιο τῆς μεγαλύτερης
δυνατῆς απόδοσης καί τού μεγαλύτερου
δυνατοῦ κέρδους. Ταυτόχρονα, ὅμως, ἠ
έκμεταλλευση τῶν ἐργαζομένων, ή προσ-

φυγή στό Πληθωρισμό, ή όργανωση τῆς
ανεργίας ἐπισημαίνονται - καί σωστα - σαν
ἐκφανσεις τού διεθνοῡς καπιταλισμοῡ.
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ τῆς σημερινῆς ἐξουσίας στή
Γαλλία χαρακτηρίζεται σαν ἕνας αληθινός
ίδεολογικός Πόλεμος ἐναντια οτό σύνολο
τῶν Προοδευτικῶν δυνάμεων. Πόλεμος
Πού ἐκφραζεται μέ τήν ἐνίοχυση τοῡ αὺταρχικοῡ χαρακτήρα τοῡ καθεστῶτος καί
τήν Προοδευτική καταπίεση τῶν ἐλευθεριῶν καί τῶν δικαιωμάτων τοῡ Πολίτη. Ἠ
’ίδια αύτή ἐξουσία ὅμως - έχει - σύμφωνα
μέ τήν Ιίδια άναλυση - κύριο στόχο της τή
συνεργασία τῶν ταξεων. Καί τη χρησιμσποίηση Πολιτικῶν δυνάμεων Πού ’χουν
κερδίσει τήν ἐμπιστοσύνη τῶν ἐργαζομένων - τοῡ Σοσιαλιστικοῡ κόμματος δηλαδή
- για τήν ἐπίτευξη αύτοῡ τού στόχου.
Η ΕΘΝΙΚΗ ανεξαρτησία καί ή καταδίκη
τῆς οίασδήΠοτε Παρέμθασης κράτους στα
ἐσωτερικα αλλσυ, φαίνεται σαν θασική
θέση τῆς είσήγησης. 'H ἐΠέμθαση τῆς Κίνας στό Βιετναμ καταδικαζεται. Θεωρεῖται
ὅμως «θοήθεια» ή ἐΠέμθαση τού Βιετναμ
στήν ΚαμΠότζη. Καί ό ρόλος τῆς Σοθιετικῆς
Ἕνωσης σ’ αύτήν αποσιωπαται.
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, ό αΠολογισμός τοῦ ύΠαρκτοῡ σοσιαλισμοῡ χαρακτηρίζεται «γενικα
θετικός». ΠαρΙ ὅλα τα Προβλήματα Πού
ύΠαρχουν καί Πού δέν ὁρίζονται.
Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ κάλυψε ἕνα εὺρύτατο φασμα Προθληματισμῶν καί άναλύσεων. Ἠταν
ὅμως σαφῶς κεντρωμένη στα δυό φλέγονται Προθλήματα Πού όριοθετούν καί τή σημερινή συγκυρία τοῦ κόμματος. Τήν αναλυση τού δημοκρατικοῦ δρόμου Πρός τόν
σοσιαλισμό καί τῆς ἐμπειρίας τού κοινοῡ
προγράμματος αΠό τή μία, στόν ἐπαναΠροσδισρισμό τῶν αρχῶν Πού καθορίζουν
τή φυσιογνωμία καί τίς δομές τοῦ κόμματος από τήν άλλη.
O AHMOKPATIKOZ δρόμος για τό σοσιαλισμό Πού ἐγγράφεται στήν Πολιτική τού
συνόλου τῶν εύρωκομμουνιστικῶν κομματων συνιστα, για τό γαλλικό κομμουνιστικό
κόμμα, ἐνα κεκτημένα τού Προηγουμένου
συνέδριού του καί τῆς στροφῆς Πού φανηκε να διαγραφεται μέσα απ* αὺτό. Συοτατικα του στοιχεῖα ἠταν ἡ κατακτηση τῆς
ἐξουσίας μέσα άπό δημοκρατικέςδιαδικασίες, μέσα αῐῐό τήν διευρυνόμενηένίσχυση
τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν καί τήν κατακτηση όλο καί Περισσότερων θέσεων τού
»Προοδευτικοῡ κινήματος στή γαλλική κοινωνία. 'H συσΠείρωση τῶν Προοδευτικῶν
δυνάμεων γύρω αΠό τή συμμαχία τῆς αριστερας ταυτόχρονα σήμανε για τό κόμμα
τήν Προοῐιτική ἐξόδου αΠό τήν αΠομόνωσή
του, τή θούλησή του v‘ αναγνωρίσει τόν
Προοδευτικό χαρακτήρα τοῦ Σοσιαλιστικοῡ
κόμματος, καί τῶν αλλων αριστερῶν σχηματισμῶν, τήν απαλλαγή του αΠό τό ΠροΠατορικό αμαρτημα τοῦ ήγεμονισμοῡ καί
τῆς μονοπωλησης τοῡ τίτλου τοῡ «μόνου
ἐπαναστατικοῡ φορέα», καί τήν ε’ίσοδό του
στή δυναμική ἐνός διαλόγου Πού καθαρίζοντας τα μέσα για τή κατακτηση τῆς ἐξουσίας, έδινε συνάμα τήν Προοπτική ἐνός
σοσιαλισμοῡ διαφορετικού αΠό τόν ἤδη
ΠραγματοΠοιούμενο.
ΠΑΡΑ ΤΟ γεγονός ὅτι ό Μαρσαί ξεκίνησε
τήν είσήγησή του τονίζοντας τήν ἐμμονή
στούς προσανατολισμούς τού 22ου συνέδριου, τό Περιεχόμενο τοῡ δημοκρατικοῦ
δρόμου Πρός τό οοσιαλισμό Παρουσιαζει
αίσθητές αλλαγές. Ἠ διεύρυνση τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν φαίνεται vd Παραμένει

θασικός στόχος τού κόμματος. Ταυτόχρονα ὅμως ό δρόμος Πρός τήν ἐξουσία
ὁρίζεται σαν ἠ αμεση «ανατροπή τῆς σημερινῆς πορείας για συγκέντρωση τῶν ἐξουσιῶν καί ὴ καταληψη τοῦ κρατους από τούς
έργαζόμενους, μέσα οτούς ὁποίους ή ἐργατική ταξη ασκεῑ κυρίαρχο πολιτικό ρόλο».
Ἠ Πραγματοποίηση «Θαθιῶν αλλαγῶν στήν
ίδιοκτησία τῶν μεγάλων μέσων παραγωγῆς», ύΠοτασσει τίς προοδευτικές Πολιτικές κατακτήσεις σέ μιαν αμεση σίκονομική
Προτέραιότητα. Ἠ όΠοία εἶναι μέν στρατηγικός στόχος τοῡ κόμματος, δέν εἶναι ὅμως
κατάκτηση τῆς μεγάλης Πλειοψηφίας τῶν
Προοδευτικῶν δυναμεων τῆς χώρας.
ΠΑΡ· 0Λο Πού ή ασαφεια τῶν ὅρων καί σί
ἁντιφασεις δέν Πᾱνε τή συλλογιστική μέχρι
τό τέλος, ἡ στροφὴ διαγραφεται καθαρα,
'H κατακτηση τοῡ κρατους απ* τούς ἐργαζόμενους μέ τήν κυριαρχία τῆς ἐργατικῆς
τάξης καί οί θαθιές οίκονομικές αλλαγές
σαν αμεσος στόχος τσῡ κόμματος, αναιροῡν τήν Πολιτική τῶν συμμαχιῶν. Κανουν
τό Κομμουνιστικό κόμμα τό μόνο φορέα
τῆς κοινωνικής αλλαγῆς. Ἐκκενῶνουν δη-’
λαδή τό δημοκρατικό δρόμο Πρός τό σοσιαλισμό αΠό τό οὺσιαστικό του Περιεχόμενο.
Η ΣΤΡΟΦΗ αύτῄ ἐκφραστηκε καί με τή
συντριτιτική θαρύτητα Πού δόθηκε, στήν
ἐνίοχυση τοῡ κόμματος στίς ἐπιχειρήσεις.
'H μέχρι τώρα Πολιτική τῆς κατακτησης
Πολιτικῶν θέσεων σε δήμους, κοινότητες,
καί κοινωνικούς θεσμοὺς, ἐγκαταλείφθηκε.
Κυρίαρχο σύνθημα τοῦ συνέδριου ήταν
«ἐπιστροφή στα ἐργοστασια».
ΣΤΗ NEA αὺτή συγκυρία τό κοινό πρόγραμμα καί ἡ Ὲνωμένη Ἀριστερα ίδῶθηκαν ἐκ τῶν ύστέρων κατω από ἕνα καινούριο φωτισμό καί όρίστηκαν σαν ένας «πολιτικός προσανατολισμός θαθύτατα διαφορετικός ἀπ’ σύτόν τοῦ καπιταλισμού». Δηλαδή, θαθύτατα άντικαπιταλιστικός. 'H Πο-
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λιτική τοῡ κοινοῡ Προγράμματ λόγια, ταυτίστηκε μέ τή στρ ’
κομμουνιστικοῡ κόμματος. Κ ίίῂ
του ἐνταχθηκε σέ μια Πολιτι
ξική ή όΠοία «ἔκανε καταλη ψ
δαιότητα τῶν αντικαπιταλιστικ Ἄ v .- r- , .x
καί ἐνίσχυσε τίς θέσεις τοῦ κόμμα δεῇ-ἐσδιὲῷ
OTqu ἐργαζομένους».
Η ΕΠΙΛΟΓΗ τῆς ἐνότητας ταυτόχρονα
θεωρεῖται ακόμα σωστή καί αξεΠέρασ-ιη.
Μέ μια Προϋπόθεση; ὅτι τό σοσιαλιστικό
κόμμα δέν θα ἡταν αύτό πού εἶναι, άλλα
καΠοιο άλλο τοῡ ὁποίου ἡ Πολιτική θα ἐναρμονίζονταν μέ τή στρατηγική τοῡ κομμουνιστικοῡ. ι
Η ΕΝΟΤΗΤΑ μέ τό Σ.Κ. ἐγκαταλείπεται,
στό θαθμό Πού «Θεωρεῑται κόμμα σοσιαλδημοκρατικό, τοῦ ὁποίου ἡ αριστερή Opoλογία δέν κανει ἄλλο παρα να καλύπτει In
δεξια πολιτική». Πολιτική σύγχυσης, θα τονίσει ή είσήγηση, πού θεσμοποιήθηκε στό
συνέδριο τοῡ Μέτς μέ τήν αρνηση να Προχωρήσει σε ριζικές άλλαγές καί τήν ἐμμονή
στή θεωρία τῶν «σταδίων χωρίς όΠισθοδρομήσεις». Πολιτική δεξιά, θα Πεῑ ό Μαρσαί, ἡ όποία μέ τήν αΠοδοχή τῆς εὑρωπαῑκῆς κοινότητας κανει αύτόματα τό Σ.Κ.
σύμμαχα τοῡ εύρωΠαϊκοῡ καΠιταλισμοῡ καί
κυρίως τσῡ γερμανικοῡ.
ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ Κ.Κ. Πραγματοτιοίησε τή
στροφή του σέ μια συγκυρία Πού τό ’ίδιο
Περιέγραψε σαν «ἐνίσχυση τῶν αύταρχικῶν
τασεων τῆς γαλλικῆς δεξιᾶς». Κρατησε
ὅμως τό σύνθημα τῆς ἐνότητας. Ἑνότητα,
Πού ἐπαναπροσδιορίζεται σαν «ἑνότητα,
στή θαση, ὅλων τῶν θυμάτων τῆς κρίσηςιι.
Ἐνότητα πού δέ μπορεῖ να πραγματοποιηθεῑ Παρα μόνο μέ τήν ἐνίσχυση τοῡ μόνου
ἐπαναστατικσῡ κόμματος, δηλαδή τοῦ
κομμουνιστικοῡ. Καί τό πισωγύρισμα αύτό
στήν πατροπαραδοτη ἡγεμομική Πολιτική
τουΙ ακούμΠησε Πανω σέ μια θεαματική
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H ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ στα ««Παραδεδομενα»
κέρδισε τήν ταση έκείνη μέσα στα κόμμα
noü εἶχε μείνει έχθρικῆ στῆ συμμαχία της
αριοτερᾱς, Ταυτόχρονα ὅμως μέσα στῆ λογικῆ τῆς ᾶμόλυνσης τῶν ἀντιθέσεων τίΠστα
δέν αΠοκλείεται. Καί δίΠλα στῆν όλικῆ
αΠόρριψη των Πολιτικῶν συμμαχιῶν, δέν
έλειψαν οὶ διατυΠώσεις για «ἐνδεχόμενες
συμφωνίες κορυφῆς» στό μέλλον, με το
σοσιαλιοτικα κόμμα.
Η ΕΥΡΥΤΗΤΑ τῆς κριτικῆς γύρω αΠ’ τίς
δημοκρατικές λειτουργίες τοῦ κόμματος
καταδικαζεται, αΠό τήν είσῆγηση. Τό κόμμα
ΠρέΠει να εἶναι ένιαῑο. 'O Πλουραλισμός
συνει-ιαγετοι μια διακριση αναμεσο στα
κόμμα καί στα κρατος. Ἠ αντίληψη ἑνός
κόμματος τα αΠοῑο θα, αναΠαρῆγαγε - μέ
τήν ϋιταρξη τασεων στοας κόλπους του τό κρατικο μοντέλο, αναιρεῑ αὑτήν τῆν ’ίδια
τήν ἑννοιο τοῦ Πλουραλισμοῡ. Ἠ λογική
αὐτῆς τῆς γενικόλογης διατύπωσης noü
ΠροσΠαθεῑ να δώσει αΠαντηση στίς κριτικές για ανεΠαρκῆ δημοκρατία, ένέχει τρεῖς
οὺσιαστικες θέσεις καί ας μήν φτανουν
μέχρι τῆν ὀλοκληρωτικῆ τους διατύΠωσηῑ
ο 'H αηοδοχή τοῦ Πλουραλισμοῡκαί τῆς
μή ταύτισης κόμματος καί κρατους συνεΠαγεται τήν έμμεση κριτική τῶν καθεστώτων τοῡ αηαρκτοῡ σοσιαλισμοῡ.
O Ἠ ταύτιση τῶν τασεων μέ τήν έσωτε- ι
ρικῆ δημοκρατία στό κόμμα ἑντασσει τους
«ανανεωτες» στό στραταΠεδο τῶν σοσιαλδημοκρατῶν, noü λειτουργοῦν μέ όργανωμένες τασεις καί ΠροσωΠοΠαγεῑς φατρίες.
Ο Ἠ τρίτη θέση noü αΠορρέει αΠ’ αὺτή
τῆν αμείλικτη δυσφῆμιση καί λογικῆ εἶναι ἡ
μονολιθικατητα τοι] κόμματος· μονολιθικότητα τήν όΠοία οί γενικές διακηρύξεις Περί

μ

δημοκρατίας δέν καλύΠτουν Πλέον. Παρα
τό γεγονός ὅτι ἡ κριτική θεωρεῖται έργο
τῶν ὀλίγων διανοούμενων, Παρα τίς διαπιστώσεις για διασταση διανοούμενων καί
έργατικῆς ταξης, Πού έντασσει τούς Πρώτους στα αΠολωλότα Πραθατα καί τοὺς
δευτέρους στούς μόνους γνήσιους έκφραστές τοῦ κομμουνιστικοῡ κόμματος. 'H Kplτική ëer Παρει τόσο Πλατιές διαστασεις
καί θίγει τόσο καίρια σημεῖα τῆς Πολιτικῆς
καί τῆς λειτουργίας τοῦ κόμματος, noü δέ
μῐτορεῑ Πια να αγνοηθεῑ, οὔτε να αῐτοσιωπηθεῑ.

Τό ἀντίπαλον δέος
OI ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ Ποὺ στέκονται κριτικα αῐτέναντι στα ι-ῑαμμα εἶναι μακρια αῐτα
τό να είναι - καί να θέλουν να εἶναι- μια
ὁργανωμένη ταση μέσα σ’ αὑτό. Ol διαφορές μεταξύ τους εἶναι Πολλές, ένῶ ἡ κριτική αντιμετώτιιση Παίρνει ὅλο καί εὐρύτερες μορφές καί αῐτλώνεται σέ μια όλοένα
αὺξανόμενη γκαμα Πεδίων αναζήτησης καί
Προθληματισμῶν. Ἐτσι, οί θέσεις τοῦ
Ἑλενσταϊν για μια θαθια τομή μέ τό σοθιετικα μοντέλο καί μια Προσέγγιση μέ τίς δομές καί τήν Πολιτική τοῡ Ἰταλικοῦ Κομμουνιπικοῡ Κόμματος, αΠέχουν αρκετα αΠα
Ιτίς θέσεις τῶν τεσσαρων «Ἀλτουσεριανῶν» συγγραφέων τοῡ α”Ας ανοίξουμε τα
Παραθυρα, σύντροφοι».
ΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ εἶναι ὅτι τα σημεῖα στα
αΠοῑα συμπίτιτουν αφοροῡν κυρίως τῆ λειτουργία, τίς δημοκρατικές διαδικασίες, τήν
Πρακτική καί τήν καιροσκοΠικῆ γλώσσα τοῦ
κόμματος. Κριτικαρουν έτσι τό γεγονός
οτι;

ο Τό συνέδριο αργανώθηκε έτσι noü ῆ

μεγαλη Πλειοψηφία τῶν διαφωνούντων, μὲ
τούς Προσανατολισμούς τους, έμεινε ἔξω
ἀπ’ αὑτό. Ἠ συμμετοχή στίς διαδικασῑες
δέν ξετιέρασε τα 20% τῶν μελῶν. Ἠ μεγαλη Πλειοψηφία τῶν Γαλλων κομμουνιστῶν ἐμεινε σιωΠηλή.
Ο Τα μόνα κείμενα Ποὺ μΠῆκαν σε συζήτηση για τό συνέδρια ἠταν τα μακροσκελῆ
κείμενα τῆς κεντρικῆς έΠιτροΠῆς, Πραγμα
τό ατῐοῖο έκανε τήν τελευταία, μοναδική
κυρίαρχη τῆς συζήτησης καί αηετέλεσε
ένα διαλογο Πανω στή θαση διαφορετικῶν
καί συγκρουομένων αΠαψεων.
Ο ’Ὁλες οἱ Παραδοσιακές μέθοδοι χρησιμοηοιήθηκαν για να αηοφευχθεῑ ἕνας
γνήσιος διαλογος καί να δυσφημισθοῡν
ἠθικα έκεῖνοι noü τόν έΠιζητοῡσαν. ἈΠό τα
1200 γραμματα noü σταλθηκαν για δημοσίευση, δημοσιεύτηκαν αὺθαίρετα μόνο τα
230. Ol διαφωνοῦντες χαρακτηρίστηκαν
«δεξιοί, σεχταριστές, ὑποσκάπτοντες συνειδητα τήν ακεραιὸτητα τοῦ κόμματος μέ τὴ
Θοήθεια τῆς δεξιᾶς»,
O 'H καιροσκοτιική Πολιτική καί γλῶσσα
Πού χρησιμοΠοιήθηκε ùn' τήν Κεντρική
ῈΠιτροΠή αφησε αναΠαντητα ὅλα τα φλέγοντα Προθλήματα τοῡ κόμματος, ὃλες τίς
αντιφασεις καί τα αδιέξοδα Ποὺ συσσωρεύονται χρόνια τὼρα καί είδικα μετα τό
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Πού ἔμειναν αναΠαντητα εἶναι Πολλα. ‘O έΠαναΠροσδιορισμός
τῆς Πολιτικῆς καί τῆς Πρακτικῆς τοῡ κόμματος, ἡ οὺσιαστική αΠοσταλινοΠοίηση, ἡ
έγκαταλειψη τῶν Παραδοσιακῶν μεθοδολογιῶν, ol σχέσεις του μέ τό Σοσιαλιστικὸ
κόμμα, ἠ ατιοτελεσματική ένταξή του στῆ
γαλλική κοινωνία, ἡ θέση του αι-ιέναντι
σταν ὺΠαρκτό σοσιαλισμό, εἶναι θέματα
κρίσιμα Πού αΠαιτοῡν αμεση αΠαντηοη. ι
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ο
«... εἶναι Eva μεγαλο μυὸιστόρημα μέ οίκουμενική ànñxnon.
Ἡ ὲξαιρετικῄ Πυκνότητα του
ΞεΚιναει αιτό τα Βιώματα τοῦ
συγγραφέα του - ἑνός αιτό τούς
Πιό Προικισμὲνους τῆς σύγΧροvnc ἑλληνικῇς λογοτεΧνίας αλλα Καί αΠό τήν ἑμΠειρία μιᾶς
ὁλόκληρος γενιας».
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ΑΝΗΜΕΡΑ τό Πάσχα πέθανε στήν
Ἀμερική ὅπου ἧταν ἀπό χρόνια ἐγκαταστημένος ὁ ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ.
Τ νήσιος δημοκράτης καί ἀκούραστος
ἀγωνιστής 6 K. Κουὸαρᾱς ἒγινε γνωστὸς
τά τελευταῖα χρόνια, ἀπό δημοσιεύματά
του καί τό ὃιόλίο του «OSS: Μέ τήν
Κεντρική τοῦ EAM», ὅπου καταθέτει τή
μαρτυρία του γιά τήν Ἀντίσταση. Τό
«ANTI» σέ προηγούμενα τεύχη του εἶχε
δημοσιεύσει κείμενα καί μοναδικά φωτογραφικά ντοκουμέντα του.’
O ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ γεννήθηκε
στή Βραΐλα τῆς Ρουμανίας τό 1911 ἀπό
Ἕλληνες γονεῖς. Σέ ἡλικία 2 ἐτῶν γύρισε
μαζί μέ τούς γονεῖς του στό πατρικό του

ροφοριῶν τοῦ Στρατοῦ (OSS) τόν στέλνει στό Κάϊρο καί τοῦ ἀναθέτει τήν σύνδεση καί παρακολούθηση τῶν ἑλληνικῶν
κινημάτων Ἀντίστασης πού διέθεταν
λαϊκή ὂάση. ,
O ΚΟΥΒΑΡΑΣ διαλέγει 6 ἴδιος νά
ἡγηθεῐ αὐτῆς τῆς ἀποστολῆς καί ἒτσι, τήν
ἀνοιξη τοῦ 1944 ξεκινᾶ γιά τήν Ἑλλάδα
μέ τό 6αθμό τοῦ Ἀνθυπολοχαγοῦ τοῦ
ἀμερικανικοῦ στρατοῦ. Ἔχει προηγηθεῖ
σύνδεση μέ τό EAM μέσω ἀντιπροσώπου ’
τοῦ κινήματος οτήν Αἴγυπτο. Φτάνει
στίς 30 τοῦ Ἀπρίλη στήν Εύὸοια μέ
καΐκι, συνδέεται μέ τοπική μονάδα τοῦ
ΕΛΑΣ καί ὁδηγεῐται στήν ἕδρα τῆς
HEEA στούς Κορυσχάδες, ὅπου συνανσπίτι 016 Σταυρό Ἰθάκης. cO πατέρας, τᾶται μέ τούς ἡγέτες τοῦ EAM πού τοῦ
δίνουν θέση ἀρχηγοῦ ξένης ἀντιπροσωτου εἶχε στό μεταξύ καταστραφεῖ οἰκοπείας, μέ σύνδεσμο τό Γιάννη Ἰωαννίδη.
νομικά καί 6 Κώστας ἀναγκάστηκε νά
έργαστεῖ ἀπό 11 ἐτῶν σέ ἓνα μπακάλικο
Στό ὅουνό συναντᾶ καί τό θεῖο του Νίκο
Καρδούνη.
ἐνῶ συγχρόνως τελείωνε τήν πέμπτη
τάξη τοῦ Δημοτικοῦ στό σχολεῖο τοῦ νηΣΤΕΛΝΙΞΙ μηνύματα καί ἀναφορές
σιοῦ. Σέ ἡλικία 13 ἐτῶν ἦρθε στήν
πρός 16 ἀρχηγεῖο του στό Κάϊρο καί τόν
Ἀθήνα καί δούλεψε γκρούμ στό ξενοδοὈκτώόρη τοῦ 1944 μπαίνει μέ τήν ΚΕ.
’χεϊο «Ἀγγλία» στήν πλατεία Συντάγματοῦ EAM στήν ἀπελευθερωμένη Ἀθήνα.
τος καί σύγχρονα σπούδαζε καί 6οηΣυνδέεται ἀμέσως μέ τήν ἀνώτερη ἀμεθοῦσε τήν οἰκογένειά του. Μέ τή ὅοήθεια ρικανική ἀποστολὴ καί ἐξακολουθεῖ νά
φίλων συνέχισε τίς σπουδές του στό
παρακολουθεῖ τά δραματικά γεγονότα
Κολλέγιο «Ἀνατόλια» τῆς Θεσσαλονίτῶν ἡμερῶν ἐκείνων καί νά ὅρίσκεται σ’
κης, ὅπου ἀποφοίτησε μέ ὑποτροφία, γιά
ἐπαφή μέ τούς ἡγέτες τῆς Ἀριστερᾶς.
νά συνεχίσει Πανεπιστημιακές σπουδές
Ὑποόάλλει πολλές ἐκθέσεις πρός τούς
στό CORNELL στήν πολιτεία τῆς Νέας. ἀνώτερούς του γιά τά Δεκεμόριανά καί
τήν τρομοκρατία καί μεταφέρει σ’ αὐτές
Ὑόρκης. Συνέχισε νά ἐργάζεται στήν
τίς ἀπόψεις τῶν ἡγετῶν τῆς Ἀριστερᾶς.
Ἀμερική γιατί ἡ ὑποτροφία κάλυπτε
μόνο τά δίδακτρά του καί κατάφερε νά
ANAKAAEITAI στήν Ἀμερική τόν
,πάρει τό 1938 16 πτυχίο του στίς ΠολιἸούνιο τοῦ 1945 γιά νά ἀποστρατευτεῖ
μετά ἀπό λίγο. Στήν Ἀμερική δραστηᾸῑτικές Ἐπιστῆμες καί τό 1939 Master
ριοποιεῖται πολιτικά καί γίνεται γραμστήν Ἱστορία. Στή συνέχεια ἐργάστηκε
ματέας τῆς «Ἐπιτροπῆς Βοηθείας γιά τή
σάν ἀνταποκριτής ἐλληνικᾶτν ἐφημερίδων καί στάν ἑλληνόφωνο «Ἐθνικό Κή- Δημοκρατία στήν Ἑλλάδα» (AMERL
ρυκα» τῆς Νέας Ὑόρκης.
CAN RELIEF FOR GREEK DEMOCRACY) πού εἶχε ἐπίτιμο πρόεδρό της τήν
ΚΑΤΑ ΤΗ διάρκεια τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου κατατάχτηκε στόν Ἀμε- Ἐλεάνορ Ροῦσὸελτ.
ρικανικό Στρατό καί ὑπηρέτησε ἀρχικά
ΣΤΙΣ 31 MAPTIOY 1947 ἐμφανίζεται
_ 016 πεζικό καί πυροόολικό καί κατόπιν στήν ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων
τῆς ἀμερικανικῆς Γερουσίας καί καταθέστίς Ὑπηρεσίες Πληροφοριῶν. T6 1944
τει σχετικά μέ τόν ἐμφύλιο πόλεμο στήν
1:6 έργατικό Τμῆμα τῆς ὑπηρεσίας πλη-

Ἀποσπάσματα 6116 τήν ἁνακοίνωση
τοῡ Κώστα Γ. Κουθαρᾱ στήν 'Emτροτιή έπί τῶν Ἐξωτερικῶν 'YnoΘέσεων τῆς Ἀμερικάνικης Γερου’ σίας, στΙς 31 τοῦ Milan 1947.
Κύριοι,

ἈΠό τήν Πείρα μου, σᾶς δηλιὺνω μέ
τόν Πιό έΠίσημο τρόΠο, ὅτι 6 σημερινός
ἐμφύλιος Πόλεμος Πηγάζει άΠό τίς
ΠαραΒιάσεις τῆς Συμφωνίας τῆς Βάρκιζας, Πού ύΠοτίΘετσι ὅτι έθετε τέρμα
,στάν έμφύλιο Πόλεμο τοῦ Δεκέμθρη
1944. 'H Συμφωνία αύτή ὺΠογράφτηκε·
μεταξύ τῆς τότε έλληνικῆς κυθέρνησης
καί ττὶιν δυνάμεων τῆς Ἀντίστασης, γιά
την κατάΠαυση τῶν έχθροΠρσξιῶν, 'H
Ἑλληνική Κυ8έρνηση, - καί έμμεσα οί
Βρετανικές δυνάμεις, - ύΠοσχέΘηκε

έΠίσημα 611 δέν Θά κατεδίωκε τούς μαχητές τῆς Ἀντίστασης μετά τήν Παράδοοη 0’ αὺτή τῶν ὅπλων τους. Ol napa6ιάσεις, αύτές, άΠως είχα έΠανειλημμένα τήν εὐκαιρία νά διαΠιστώσω, γίνονταν έκ μέρους τῶν διαδοχικῶν Ἐλληνικῶν Κυθερνήσεων καί συνίσταντο
στήν ὸργάνωση άΠό τίς ἴδιες, r7 0117 χορήγηση τῆς άδείας γιά όργάνωση, φιλο6ασιλικῶν τρομοκρατικῶν όμάδων καί
στήνι έξαΠόλυση ένός συστηματικωῖι
Πολέμου ἐναντίον ὅλων τῶν ἀγωνιστῶν
’τῆς Ἀντίστσσης, ἄσχετα άΠό τήν Πολιτικη τους τοΠοΘέτηση.
Φυσικό ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς κατάστασης ἠταν νά ξεσΠάσει ένας δεύτερος ἐμφύλιος Πόλεμος, Πού r7 σφοδρότητα καί ὴ έντασή του δέν έΠσψαν νά
μεγαλώνουν 0177 διάρκεια τοῦ Περασμένου χρόνου, Δέν ὺΠάρχει άμφιθολία

Ἑλλάδα. “H κατάθεσή του καί τά ντοκουμέντα πού ὑποὸάλλέι, ἀποκαλύπτουν
τόν Ζέρόα σάν συνεργάτη τῶν Γερμανῶν. Ἡ ἀποκάλυψη αὐτή στάθηκε ἀποφασιστική καί προκάλεσε τήν παραίτηση
τοῦ Ζέρὸα πού ἦταν τότε Ὑπουργός Δημόσιας Τάξης.
Η ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ τοῦ Δόγματος
Τρούμαν καί ἡ ἐποχή τοῦ Μακ - Κάρθυ
πού ἀκολουθεῖ, σημαδεύουν μιά ἐποχή
διώξεων καθώς ἡ «Ἐπιτροπή ὃοηθείας
γιά τή Δημοκρατία στήν Ἑλλάδα» μπαίνει στή μαύρη λίστα στίς ΗΠΑ. Ὑπομένει τίς διώξεις καί δέν συμόιὸάζεται καί
αὑτό τοῦ στοιχίζει τήν ἐπαγγελματική κί’
ἐπιστημονική του καριέρα. Γιά νά ζήσει
ἀνοίγει πλυντήρια στό Λός ”Αντζελες.
Η ΒΑΘΙΞΙΑ πατριωτική καί δημοκρατική του συνείδηση τόν φέρνει ἀντιμέτωπο μέ τήν ἑλληνική χούντα τό 1967.
Ἐπικεφαλής Ἀντιδικτατορικῆς Ἐπιτροπῆς στό Λός,”Αντζελες ὅοηθά, κυρίως
οἰκονομικὰ. τίς άντιστασιακές ὀργανώσεις στήν Ἑλλάδα.
MEXPI 16 θάνατό του παραμένει ἡ
ψυχή τῆς «Ἐπιτροπῆς Σωτηρίας τῆς Κύπρου», σάν ταμίας καί συνεκδότης τοῦ
πληροφοριακοῦ δελτίου τῆς ἐπιτροπῆς.
Τό 1976 ἦρθε σάν ἀπεσταλμένος τῆς
Ἐπιτροπῆς στήν Κύπρο καί συναντᾶ τόν
Πρόεδρο Μακάριο.
O ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ μέχρι τήν
ἡμέρα τοῦ θανάτου του - ἀνήμερα τό
Πάσχα 22 Ἀπριλίου 1979 — παρέμεινε
συνεπής πατριώτης καί ὑποστηριχτής τῆς
δημοκρατίας στήν Ἐλλάδα καθώς καί
τῆς κυπριακῆς ὑπόθεσης.
Πώς 6 ἐμφύλιος αὐτὸς Πόλεμος χρησιμοΠοιεῖται καί ένισχύεται άΠό ξένα
συμφέροντα, άλλά σημερσ έΠιΘυμῶνά
σᾶς Πῶ 611 δέν Θά εἶχε συμθεῖ στήν Ἐλλάδα, ἄν δέν ύΠῆρχαν 01' άστοχες μέΘοδοι κι ένέργειες τῶν διαδοχικῶν δεξιῶν 17 φιλοθσσιλικιῑιν κυδερνήσεων.
“Ἐζησα όχτώ μῆνες στην Περιόδο τῆς
κατοχῆς μαζί μέ τούς άντάρτες στην
Ἐλλάδα καί ξέρω Πόσο τρομερά σκληρή
εἶναι μιά τέτοια ζωή. Σᾶς λεω, κύριοι, 611
κανένας δέν θέλει νά μένει καί va’ μάχεται στά έλληνικά Θουνά, ίδιαίτερα τό
χειμώνα, Παρά μόνο ἄν έχει κάΠοιους
σοΒαρούς λόγους νά τό κάνει. Λέω,
έΠίσης, Πώς άν ἤμουν ατη θέση ένός
Ἕλληνα άντάρτη va' μάχομαι σημερα στά
ᾶουνά, m äv είχα ένα ντουφέκι δέν Θά
τό Παράδινα ατήν τωρινη Βασιλική Ἐλληνική Κυθέρνηση.
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«Στά χέρ ια
τῶν χιτλερικῶν. . . >>
Δημιουργός τῆς «Φεντερασιόν», πρωτεργάτης στήν
ἵὸρυση τῆς ΓΣΕΕ καί τοῦ ΣΕΚΕ (ΚΚΕ) ὁ ΑΒΡΑΑΜ
ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ πέθανε πρίν λίγες μέρες σέ ἡλικία 97
χρονῶν σέ κάπτοιο νοσοκομεῖο τοῦ Τέλ. Ἀὄίόξ ὅπου
ζοῦσε ἀπό τό I953.
Πικραμένος ᾐκιά τήν μεταχείρισή του ἀπό τό ΚΚΕ
(πού ὁιατηροῦσε μέχρι τό θάνατό του «ἰσχυρή» τήν
ἀπόφαση ὁιαγραφῆς του ἀπό τό 1924) ἀλλά καί ἀπό
τήν μεταχείρισή του ἀπό τόν μεταπολεμικό
εργατοπατερισμό τῆς Δεξιᾶς, (πού τόν-εἶχε καταδικάσει
νά ζεῖ στήν ἀνέχεια) ὁ προὸρομικός ἤγέτης τοῦ
ἑλληνικοῦ σοσιαλιστικοῦ κινήματος εἰναι μιάιάκόμα
περίπτωση πού ἀναζητᾶ τήν ἱστορική του ἀξιολόγηση.

ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑΣ

Τό κείμενο τοῦ ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΙΞΝΑΡΟΓῙΑ πού ἀκολουθεῖ εἶναι ἀπό μιά σειρά αὐτοόιογραφικῶν του σελίδων, πού μοῠ
ἔστελνε μετὰ τά δημοσιεύματα τοῦ «Βήματος», ἀπό τό Νοέμόρη τοῦ 1978 μέχρι 2 περίπου μῆνες πρίν τό θάνατό του στίς 17
Μαῑου 1979.
Ἐπιθυμία τοῦ Μπεναρόγια ἦταν οἱ σελίδες αὐτὲς νά ἀποτελέσουν τά συμπληρώματα καί τίς προεκτάσεις σὲ δύο ὅασικά
ἱστορικά καί αὐτοὸιογραφικά κείμενα του;
Ο ὅσων δημοσιεὺτηκαν στῆν ἓκδοση «Ἡ πρώτη σταδιοδρομία τοῦ ἑλληνικοῦ προλεταριάτου» καί
“ Ο τοῦ ἐκτεταμένου σχεὸίου αὑτοὸιογραφίας πού παρὲὃωσε στόν κ. Κώστα Σταματίου καί δημοσιεύτηκε ἀπό 21/5/79
στά «Néa».
“Ὀπως εἴχαμε συμφωνήσει ὅλα τα κείμενα αὐτά, θὰ συγκροτοῦσαν ἕνα ἑνιαῖο τόμο (πού δὲχτηκε νά ἐκδόσει ὁ κ. Ἀντ,
Λιόάνης) ἀναμνήσεων, ἱστορικῆς κριτικῆς αὐτοόιογραφίας καί- κυρίως - τῆς πολιτικῆς προόληματικῆς του ἀπό τόν καιρό
τῆς «Φεντερασιόν» ὥς τό τέρμα τοῦ 6ίου του.
Τό κείμενο πού ᾣίνεται γιά δημοσίευση στό «ANTI» προτιμήθηκε νά μήν εἶναι καθαρά «πολιτικό» ἀλλὰ αὐτοὸιογραφικό .
ἀπό μιά ἅγνωστη μέχρι σήμερα περίοὸο προσωπικῆς του δοκιμασίας.
’Ὀπως θά διαπιστώσει ὁ ἀναγνώστης, ô A. ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ στά κείμενα αὐτὰ (καί ἀντίθετα μέ τά παλιότερά του) ἀφήνεται στό ὕφος - καί τό ἦθος - τῆς ἄμεσης καί ἀνεπιτήδευτης ἐξομολόγησης, πού σχεδόν ταυτίζει τόν προφορικό μὲ τόν
γραπτό λόγο.
Ἡ μεταγραφή ἔχει γίνει ἀπό ἑπτά χειρόγραφες σελίδες πού φέρνουν τήν ῆμερομηνία 15/11/78 καί ἔχουν γιά τίτλο στήν
α’ σελίδα; «Σὲ τί ὀφείλω τῆ ζωή μου μὲ τοὺς χιτλερικούς». Ἐλάχιστη παρέμὸαση ἔχει γίνει μόνον στήν ὀρθογραφία τοῦ
κειμένου.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ὀκτώθρης 1978, Χολόν
Σὲ 'ri ὀφείλω τή ζωή μου pi: τούς χιτλερικούς
'O K. 0.0. Γιῶργος Καλιανέσης, πρώην λοχαγός τοῦ οτασιασθὲντος ὲλληνικοῠ Στρατοῡ μὲ τόν Βενιζὲλο ὲπικεφαλής στίς Σὲρρες, Kai
προϊστάμενος μου οτό ΙΚΑ ήταν σύμφωνος νά περάοουμε στήν
πλευρά τοῠ EAM ἀλλά ἔφυγε χωρίς νά κατορθώσω νά τόν συναντήσω, κλεισμὲνου τοῠ δρόμου. Δὲν ἔπρεπε νά κάνω δοκιμή κάν.
Mia μέρα μοῡ τηλεφωνᾱ ὸ Γεν. Διευθυντής τούιΙΚΑ ὅτι ol Γερμαvoi μὲ ζητοῡνέ
«Φεῠγα ἀπό τή δουλειά σου γιά σήμερα». Καί μερικὲς μὲρες μετά,
μοῦ τηλεφωνᾱ Kai πάλιι

«Ks Μπεναρόγια, πήγαινε στό νοσοκομεῖο μσς οτήν Κυψὲλη,
ἔστειλα τή δισταγή, γιατῐ oi Γερμανοί σὲ γυρεύουν πάλιέ»
Mé κράτησαν οτό νοσοκομεῖο 15 μὲρες. Kai ήταν ἡ περίοδος πού
ἠδη ἠ πεῖνα ᾶρχισε νά ἑκδηλώνεται φωνακτὰ. Τή νύκτα ὰκουα Tic,
φωνές τῶν πειναομένων; «Πεινάω κυράδεςξ»
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Δὲν πὲρασε μια ὲθδομόιδα Kai ol Γερμανοί μὲ ξαναζητήσοωε.
Ἀπεφάσισα νά μένω στή θέση μου οτόι γραφεῖα τοῦ ΙΚΑ πού
ἤμουν Προϊστάμενος τοῠ Γραφείου Ἐλὲγχου τῶν ὲργοδοτῶν. Kai
μὲ πήραν. Ἀπ’ ἐκεῖ κοντα ἠταν Kai τό Γραφεῑο τό Γερμανικό τῆς
ΦελνἹ-πολιτοάῑ, δηλαδή τῆς Χωροφυλακῆς, εἶχε μάλιστα Kai τόν Tiτλο Γεχάϊμεν, δηλαδή Μυστικήέ Kai ὰφοῠ με κάθησαν σὲ ἕνα γραφεῖο, μπῆκαν δυό ἀξιωματικοί ὲκ τῶν ὁποίων ὁ ifan μοῠ μῐλησε
ἑλληνικά νόι καθήσω Kai κάθησαν Kai αὐτοί. ’Ἀρχισαν δηλ. τίς ἀνακρίσεις.

Πόσα (mi-na ἔχεις Πόσα λεπτά οτῐς ἶραπεζες; Ti κάνεις, τί axéπτεοαι; ΕῘσαι σοσιαλιστής;
Τοὺς εἶπα, vai, εἷμαι σοσιαλιστής.
. Κατάλαθαν ότι ξὲρω τά γερμανικα Kai πολλαπλασίασαν τίς ἐρωτήσεις. Κατὰ τό μεσάνυχτα μέ πήγαν μὲ αὐτοκίνητο οτίς φυλακὲς
Ἀθέρωφ. Πρός τήν ἑπομένην μὲ πῆγαν στή (... Μιά ἀράδα δυσανάγνωστη) ἐπέτρεψαν νά καπνίσω (... άλλη ἁράδα δυσανάγνω-
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Ἡ πρώτη ἑφημερίὸα τοῦ Α. Μπεναρόγια. Δημοσιεύεται ἐὸῶ ἀπό
φωῖογρμφία της ὅπου στό πίσω μέρος εἶχε σημειώσει ὁ ἴὸιος;
« H εφημερίς “Ἐργατική Ἀλληλεγγύη” πού κατά τόν Πρῶτο
Παγκόσμιο Πόλεμον οἱ γαλλικὲς στρατιωτικές ἀρχές τό ἔπαυσαν
καί μετά 3 ἑὸὁομάὸες ἄρχισε νά ὄγῆ τό "Avanri” (Ἐμπρός)».
στη) μερικά ε’ίδη ρουχισμοῠ καί φαγητό. Κατά τίς 9 ι’] ὼρα μέ πῆγαν στό δωμάτιο πού ήμουν χθές καί ἀρχισαν τίς ἐρωτήσεις.
,— Ναί, θάς φίραϊν σοτσιαλῖσμους ist (τί εἴδους ’σοσιαλισμός εἶναι
ὁ δικός cou!)
Τούς ἀπάντησα γερμανικά;
- Γέ6ερκαφλιχερ σοτσιαλῖσμους (συνδικαλιστικός σοσιαλισμός).

Ἀρχισε συζήτησις δηλ. πῶς τόν ἐννοῶ, τί κάνω, ποιός εἶναι ὸ
ἀρχηγός του, ποῖοι oi ὀπαδοί κ.τλ. 'O ἀξιωματικός πού δέν μιλοῠσε τήν ἐλληνική ρώτησε;
- Bas Neus! (Kém véo!)

Kai ἀμέσως πῆρε τό τηλέφωνο. Κατόπιν σηκὼθη Kai πῆγε στό
διπλανό δωμάτιο. Στό μεταξύ ὁ ἀξιωματικός γνωρίζων τά ἑλληνικά μού προσέφερε τσιγάρο καί μοῠ είπε ότι δέν ἔχω νά φοθηθῶ,
νά ἀπαντήσω τήν ἀλήθειαί
- Δέν φοθοῡμαι καί σάς λέγω τήν ὅλη ἀλήθεια πού ξεύρωί
Μέ παρέλευση μιᾶς ὠρας περίπου ἐπέστρεψε ὸ Γερμανὸς ἀξιωματικός. Ἀρχισε πάλι τίς ἐρωτήσεις. Γιά πές μας πάλι ποιός ὁ ἀρχηγός αὑτοῦ τοῦ σοσιαλισμοῡ; Καί όλές τῖς προηγούμενες ἐρωτήσεις (ποῖοι ol συναρχηγοί, τά μέλη, ποῠ τό Κέντρο τους, τί κάνουν,
πού έχουν τίς συνεδριάσεις κλπ.),
Τούς ἐπανέλαθα ότι ἐγώ είμαι ὸ ἀρχηγός, ότι δέν ἐπιτρέπεται νά
,σάς πω τίποτα παραπάνω. Στή Γερμανία ἔχετε τά συνδικάτα καί
τά ξεύρετε ὅλα, περιτά όσα ρωτάτε. ·

- Ποῦ έχουν τά 6ι6λία, τά λεφτά, έχουν σπίτια, γραφεῖα Kai
πολλά ἀλλα.

Ἠτάν φθινόπωρο, σχεδόν χειμώνας, νύκτα. Γρήγορα τή νύκτα
μέ πήραν μέ τό αὑτοκίνητό τους Kai κάπως πιό νωρίς ἀπό χθές μέ
πῆγαν στοῠ Ἀθέρωφ. Ἐκεῖ p’ ἐθαλαν στό Ῐδιο δωμάτιο, ὅπου ὸ
χθεσινός κατάδικος σέ θάνατο δέν ὑπῆρχε πλέον. Ὁ σκουπιδιάρης
μού εῙπε ότι τόν ξεκαθάρισαν στό μικρὸ αὑλάκι μεταξύ τοῦ διαμερίσματος τῶν γυναικῶν Kai τῶν ἀνδρῶν. Πάντως κοιμήθηκα χωρίς ἐφιάλτες. Τήν έπομένη πρωῖνή ἐπαυσα νά ἀνήκω στήν Ἀθέρωφ. Μιά ὑπηρέτρια μού τό έπιθεθαίωσε. Ἠλθαν δύο ἀξιωματικοί
Γερμανοί Kai μέ πήραν στό αύτοκίνητό τους. Στό δρόμο μοῠ προσέφερον Eva τσιγάροί Ti σημάδι νά εἶναι, σκεπτόμουν ἐγώ. 'O Eva:
ἀξιωματικός μοῠ λέει μισὸ σοθαρός, μισό είρωνικάῑ·
- Σήμερα τέλειώνουμεί
Τή στιγμή αὑτή μοῡ πέρασε ἀπό τό νοῦ ἀν ή παραμικρή εὔνοια
πρό τοῦ θανάτου, μήπως κάνει Kai τόν θάνατο λιγώτερο ὁδυνηρό;
Στήν 3 Σετιτεμθρίου ὅπου ήταν τά Γραφεῖα τῆς ίδιαίτερης ὑπηρεσίας τῆς μυστικῆς χωροφυλακής τῶν Γερμανῶν (Geheimnis Feldpolizei) άρχισαν πάλι ἐρωτήσεις. Ἤθέλαν νά μάθουν πόσοι ήταν
ol ὀπαδοί τῶν μελῶν τῆς όργάνωσης αὑτῆς.
Ἀπάντησή μου;

«”Ὀλοι οΙ έργάτες». ,

Πρέπει νά σημειωσω έδῶ ὅτι η ὑπόθεση αὑτή μέ τούς ἀνακριτές
μου συνέθη τέλος 1940, δηλαδή λίγο κατόπιν τῆς άπεργίας τοῦ ΙΚΑ
Kai εῖχαν προηγουμένως συμθεῖ ἀλλες άπεργίες - ὅλες αύτές ol

Δελτάριο σχεὸιασμένο μέ σινική ἀπό τόν ἴὸιο τόν Α. Μπεναρόγια. Χειρόγραφα ἔχει σημειώσει στό πάνω μέρος Ἰὁ ἴὸιος σέ μεταγενέστερο χρόνω Tilmom'ng καί στό ’ἄκρσ δεξιά· «1941-1942, 500
περίπου κλεισμένοι ἀπό ὅλων τῶν μερῶν τῆς Εὐρώπης».

Ἡ κάρτα γράφει, ἔντυπα, ἐπάνω· «Στρατόπιὸο περισρισμοῦ»
ὰπεργίες ήταν πραγματικά ἐναντίον τῆς ίταλογερμανικής κατοχῆς.
Δέν ἀποκλείεται oi Γερμανοί νά πήραν τά λόγια μου σάν σχετισμένα
μέ τίς ἀπεργίες αὑτές Kai νά ἐδωσαν Θάση στήν ἀπάντησή μου. Σέ
κάποια στιγμή εἰσέρχεται ἀπό τό διπλανό δωμάτιο Eva: χονδρός
στρατηγός Kai ἀρχισέ νά λέγει; «Jude!» (δηλ. Ἐθραῖος). 'O ἀξιωματικός πού μέ ἀνέκρινε εἶπε τότε μέσα στά δόντια του, κάπως σιγανά; «Καταλαθαίνει γερμανικά»ί Καί ὁ χονδρός στρατηγός γύρισε
στρατιωτικά Kai ἐκλεισε πίσω του τήν πόρτα μέ δύναμη φεύγοντας
πίσω.
OI δύο ἀξιωματικοί μάζεψαν τά χαρτιά τους καί δίδοντάς μου
ἀλλο Eva τσιγάρο μοῠ είπαν νά πάω στό ἀνοικτό ἀλλο δωμάτιο καί
ἐκεῖ νά περιμένω μέχρι νά δακτυλογραφήσουν τά πρακτικὰ τῶν
άνακρίσεων Kai νά τά ὑπογράψω. Μιά ὼρα κατόπιν μέ ἐκάλεσαν
πάλι καί πήγα πάλι στή θέσηπού ήμουν πρῶτα. Μέ ἠρώτησαν ἀν
θέλω νά μοῡ τό διαθάσουν γερμανικά. Ἀπάντησα; «Ναί γέρμανικά». Μοῠ τό διάθασαν καί μοῡ τά έδωσαν νά τά ὑπογράψω.
Ἠταν ἐν όλω 7 ἀντίγραφα. Τά ὑπέγραψα ὅλα τά φύλλα.

«Τώρα au μαζί μας». Μέ πήγαν στό αὑτοκῖνητό τους καί φύγαμε. Ἐγώ ἐνόμισα ὅτι ea μέ πάν στίς φυλακές Ἀθέρωφ. Ἀλλά
ὅχι, μέ πήγαν πρός τήν κατεύθυνση τῶν Νεκροταφείων Ἀθηνῶν.
ΙὈταν εῘδα πώς πέρασαν τά Νεκροταφεῖα, κατάλαθα πώς μέ πήγαιναν στά Παραπήγματα.
Πραγματικά.’ ΕῘμαι στήν πόρτα τῆς εἰσόδου-. Ἀκούω μιά φωνή;
- Ἀπαγορεύεται πάσα ἐρώτησηῑ
Κατάλαθά, ὁ Ἕλλην μέ προειδοποιεῖ νά μήν μιλήσω. Καί τότε ήλθαν 2 Γερμανοί ὁπλισμένοι. Μέ παρέλαθον καί πήγαμε κάπου στό
ἐλεύθερο μέρος τῶν παραπηγμάτων. Ἐκεῖ ὑπῆρχε κάποιο πρόχειρο ὑπόγειο, Κάτω στό ὑπόγειο, μέσα 4 κιθωτια ὄρθια. Δηθεν
άπομονωτήρια. Μέ ἐσπρωξαν στό ένα. Τά άπομονωτήρια ἀκόμα
πρόχειρα. Μέσα στό κάθε Eva μιά ξύλινη καρέκλα καί χωρίς τζάμια. Χειμώνας 1942!

Ἰανουάριος μῆνας. Τό ὑπόγειο έφυλάγετο ἀπό Γερμανό στρατιώτη ένόπλως.
Δέν πέρασε μισή ὼρα, ἀπό τό ἀπέναντί μου ἀπομονωτήριο
Θγήκε μιά φωνή καί μοῡ ζήτησε ἑλληνικά Eva τσιγάρο. Δέν τοῦ
ἀπήντησα καί δέν εῘχα μαζί μου τσιγάρα. Ἀλλά ἀπέφυγα νά μιλήσω. Ποιός ἠταν; Δέν ἠξευρα. Δέν ἀπήντησα γιά νά μή πιαστώ σέ
συζ’τηση.
'ErI‘œî έμεινα 7 μέρες, Καθισμένος στήν ξύλινη καρέκλα εῘχα νά κοιμηθῶ στό κρῠοί Μοῠ ἓδιναν ἀπό τήν τρύπα τοῦ ἀπομονωτηρίου
τό φαγητό. Δέν εῘχα ὁρεξηί Δέν μπορούσα νά φάγω. 7 μέρες καί
νύχτες πῶς τά πέρασα δέν κατάλαθα. Κοιμήθηκα; Ἀσφαλῶςί Τήν
ὲθδὸμην δέ ἡμέρα ήλθαν μέ έθγαλαν καί μέ πήγαν στήν αἴθουσαν
στήν μέση τοῦ κάμπου. (σ.σ. προφανῶς ὴ λέξη σημαίνει έδώ στρατόπεδο, περιοχή). ‘H αἴθουσα μεγάλη. Ἀλλά πλήρης μέ ἀνθρώπους πολλούς καί κάπως ζεστή ἀπό τήν ἀναπνοήν τόσων ἀνθρώπων. Ἐκεῖ είδα ἀξιωματικοὺς ΙἝλληνες, στρατιῶτες ἀοπλους καί
πολίτες. Ἀλλοι καταδικασμένοι, ὁπως μοῠ έλεγαν, «σέ θάνατο»,
ἀλλοι πρός ἐκδῖκαση καί ἀλλοι «γιόι ἀναχώρηση». Στή νύκτα στρι33
I'.\".

ἤ ετ’,.’;’.,·«;, .ὶ ϊω- ἰτηρίώ. ,ι δψθιινω. ἳκ ηξς

πλξυρά βῖγόνιαὰξτῃζὲεμξομὲκθ-σ. Καίζίμπρός μας κσί πίσω μας άλλοι
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μικροτέρων ὁμάδωγ ὰντίστασης.
Καλή ὰρχήὲ - σκέφτηκα.
Μέσῖλὲἒὲνῖῗὲἇῖῂὲξχὶἰῗὲἑ ὶέῡ ἆζέθὶῗῖῂὲὲᾶολὲξὶ ῑξὲᾖιὲἰζῖ
ἓιῖκΐεϊιῐῃφθησαν σάν κατάσκοτϙοι. Φσίνεται ρλοι οΙ ἒλεύθεροι 'Ἑλληνες ῆσσν κατάσκοποι. Ὁσον άφορᾶ τήν υπὸθεοίν μου, φαίνεται
περίμεναν ὰπάντηση άπό τίς 7 διάφορες διευθύνσεις ὅπου ὲοτειλαν
τά πρακτικά τών ἁνακρίσεων. Καί μέ κράτησαν στά ὰπομονωτήρια μὲχρι τή λήψη μιᾱς διαταγῆς.
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,Ἁπό κεῐ καί πέρα περάσαμε χωρίς μεγάλη συζήτησῃ 'Ποῦ νᾶς
πανε. Αὑτή ἦτο ἠ σκέψις ὅλων μας μετά παρὲλευση της Λαρίσῃς
,ξῗὲἕΩῼΞῗᾹΣΏῺΣξαΕὲΡξὲἓζ ἕῖἶμξὲἓᾶξξὶζϙαῺὲεἱ 'ΞὲὶΏὲζῺῃνέῺξξ
κοιτᾱμε, μᾶς εῐπαν ἐνσ «ΝείηΙ Δέν ἒχει κατέθασμαΙ Κατάλαθα ὅζι
ξῖἇί'ἰὲϙλῇἓῖἇὲἔξαῖἷξτῆάζέἆὶὶἷϊὶἰιξᾷἷηξὲἕξςρῖἓῦοῗὲἔ ἱές
μουσικῆς. Μᾱς παρὲλαθαν ἑκεῖ δύο ὰστυφύλακες χωρίς ὸπλισμό
καί δυό παιδιά σχεδόν μὲ πολιτικά, ὰλλά ὸπλισμὲνα. Μᾶς πῆγαν σὲ
ένα κτίριο 5 - 6 πατώματα. Ἑκεῖ μᾱς κατέθασαν σὲ ὑπόγειο. Στό
δρὸμο τά ὁπλισμένα παιδαρέλια ὅλο μᾶς θρίζαν καί μᾶς ΚῦΚΟΡῦ-Γαχειρίζανε. Ὁταν Θγήκαμε άπό τά αὐτοκὶνητο, δοξάσαμε γιόι τῄν
ἀποχώρηση τῶν μικρῶν. Στό ὑπόγειο τρΙτο πάτωμα θάθους - μας
πέρασαν τά ροῦχα ὰπό τόν κλίθανο, μᾶς διάταξαν νά κάνουμε
μτπάνια. Καὶ φόιγαμε ζεστό φαγι'. Κατόπιν μὲ πήγανε σέ ἄλλο, δωμάτιο γιά γά ιξοιμηθοῦμε σέ κρεθάτι. ΚαΙ κοιμήθηκσ ἀμὲοως. Την ᾱλλη
μεέ-ϙόμὲἐᾷἐῦῐν-ἐὶοσῖϙῐ-ρκεὶἰῖιέιῖυκὲῗάίλέιὲἆαέῗιῗ'-ἰὶέρασα τόν ποταμό Σάλτσαχᾨ-δὲλαδὲπμπήξιιζιυμεένστή Μτᾶῗξάοςῇα. 'σοτσένσῃὸἇξατὲθῖλειανέἑῶἰέ
έίἒσῖυς ἔ-'η εὴῖέιοὴδιῗ σ-ῖόμσῖρατόπεὲέ τιέῦ Τὶτμονέἰᾷγγ. Ἱὂχι θτολύ

Ὼ μακρυά ἀπό τό Σάλτσαχ.
Ἑκεὶ εῖδα πολλούς Ἑθραίους, ᾱλλοι μὲ δισθατήρια ἀμερικάνικσ,
τῆς Ἁμερικῆς καΙ Κανσδᾱ καί Νοτίου Ἁμερικῆς. Ἑκεὶ διέμεινα ἳἾ,
χρόνο. Ἑκεί εῐχσνε καΙ δελτίο νέων μέ ἀναγραφή' τῶν ἑπισήμων
ἀνακοινωθέν-των τῆς χιτλερικῆς κυθὲρνησης άλλά κσί μερικά Ιδιαί, Χειρόγραφο τοῠ Α. Μπεναρόγια - ἀπό τό δημοσιευμένο σι·ό
τερα. Μιά μὲρα συνθαθαν οὲ ἑνα ἁποχωρητήριον τά ἑργαλεὶσ τῶν
«ΑΝΤΙ».
βελτίων, Ε-πιασαν δυό ἀπό τούς κρστουμὲνους κσΙ τούς ἐστειλαν
στό υτρατὸπεδο τοῦ θανάτουΙ
,ᾘωΥΙ-Ιὲνος μεταξύ ᾱλλων κοιμήθηκα καὶ δὲν εΙχα μιλήσει καθόλου.
'Ότσν πὲρασε ὁ 111, χρόνος μᾱς πῆραν ὅλους ἀπό τό ΤΙτμονιγγ
Εξη νύκτες στά ἁπομονωτήριαῑ Τό πρωὶ μὲ ξύπνησαν. Μέ εἰδοκαί μᾶς πῆγαν ὅλους οτή Λάουφεν. Ἑκεὶ μᾶς Βάλαν σέ ένα μεγάλο
'Πῡίησαν νά ἑτοιμσστῶ γιά ἀναχώρηση. Σέ μισή ὠρα ήλθαν πάλι
οἱκημα - πρώην μονσστήριο καΙ μᾶς μοίρσσαν σέ Προτέξισ ἁγδὺο ὁπλισμὲνοι Γερμανοί καῐ μέ πῆραν, μὲ πῆγαν οὲ ἒνα αὐτοκίγλική καΙ Ἁγγλους καί Προτέξια ἀμερικσνική ἡ Ἁμερικάνους. Ἑκεὶ
νἾ-Γῦ- Δέν μπόρεσα νά καταλάβω. Ἁλλά μετά πού πέρασαν τά Νεεἵχσμε δωμάτια μὲ ὑπευθύνους. Σέ κάθε δωμάτιο ένσν ρούμ σε'φῡταφεὶα μάντεψαι «Ἱσως στίς φυλακές τοῠ Ἁθὲρωφω
νιόρ.
,Πρσγματικά δὲν ᾱργησαν νά μὲ ὁδηγήσουν οτήν εἴσοδο. Καί ἑκεὶ
Στό δωμάτιο τῶν Ἑθρσίων μὲ ἑθαλαν μέ Πολωνοεθραίους κσί
Ρξὸδήγησαν σέ ἒνα τραπέζι μέ φαγητά.
αὺτοί ἑπὲμεναν νά δεχτῶ νά εΙμσι ὲγώ ὁ, γρέι( ρούμ σενιόρ. Τήν
Η γυναίκα τοῦ ’Ερυθροῦ Σταυροῦ φωνάζειι
ὲπομὲνην ἁπό Πολωνούς πού εῖχσν δικαίωμα νά Θγοῠν καί νά δου- Μή τοῦ μιλᾶτε, τόν ὲχουν τόν κακομοίρη γιά τή ΓερμανΙαΙ
λὲψουν, ὄτι κοντά μας 'ὑπῆρχε καί στρατόπεδο συγκεντρώσεως
Μ' σύτά τά λὸγια μοῦ ὰνήγγειλαν τήν ἁναχώρησή μου. Μοῦ
γιά γυναὶκες Γερμανίδες ἐμσθα ὰκόμα ότι ὁχι πολύ μακριά εΙνοι καί
ἱδωσαν «μουχλιασμὲνο» ψωμί, τυρί, ἑλιές κσὶ μοῡ εἱπαν «γιά τρεὶς
ὁ Λεόν Μπλούμ. Πάλι τιμητική ἠ θὲση μου κοντά στόν Μπλούμ.
μὲρεςηἹ Καῑ ἡλθαν οΙ Γερμανοί νά μέ παρᾳλάθουν καί μέ ὁδήγησαν
Νομίζω πού φθάνει ἑδῶ γιά ἁνάμνηση.
αυτοκίνητο πού μέ περίμενε. Καὶ φύγαμε. Ἁπό τούς δρόμους

λύ'' ὠᾷῗῶ, Μῖ-τ*

που περνούσαμε, κατάλαθα. Μέ πήγσινσν στό σταθμό Λαρίσης.
Καί ἐκεῖ, στήν αἵθουσσ ἀναμονῆς Βρῆκα ᾱλλους 2 ὁπλισμὲνους Γερνῦνῦύς μέ τρεὶς ἄλλους, 2 ᾱνδρες καΙ μιά γυναῖκα. Κατάλαθα ὁτι
θά εῑναι συντροφιά μου στό ταξίδι μου. Πραγμστικά μέ παρέδωρσν στούς 2 ὁπλισμὲνους κσιί ὲφυγαν ἐκεῐνοι πού μὲ εῖχαν φέρει.
Εξείνη τή στιγμή ἡλθε τό τραὶνο άπό τόν Πειρσιᾶ καί ο1 ὁπλισμὲνοι
μας ἒδειξαν ἔνα θσγόνι καὶ μᾶς εῐπαν νά μποῠμε μέσα. Κανείς ἄλλος,
στό θαγόνι ἑκτός ἀπό μᾱς τοὺς τεσσάρους καΙ τούς δυό ὸπλισμὲνους Γερμανούς. Δὲν ᾱργησε τό τραῖνο νά ἑκκινήσει γιά τή γραμμή
Λάριοα - ΘεσσΙκης. Ἁλλά δέν κράτησε πολύ κσί ξσφνικά σχεδόν
στή στάση τοῦ Γοργοπόταμου μᾱς διέταξσν νά κατὲθουμε καί
Κάταζ μᾱς ἑδεσαν τά χὲρισ μπροοτά. Τῆς γυνσίκας δέν τῆς ἒδεσαν
τά χερια. Ἑτσι μᾱς εΙπε νά προχωρήσουμε μαζί τους. Περάοαμε
ἀπὸ τόν οτενόν δρόμο τοῡ Θουνοῡ κσί θρεθήκαμε στήν ἄλλη
πλευρά τῆς γέφυρας. Ἑκεῖ μπορούσσμε νά δοῦμε στήν ἁντίθετη

ΑΙΙΙΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
1' ΙΑ ΥΙΙΜΙΜΙΟΥΣ ῡΰὶ ΦΟΙΤΙΙΤΕΣ ΙΙΑΙΙΙΕΙΙΕΤΙΙΜΙΩΙΙΙ
ΣΙΙῦΜΑΣΤΕΣ ΚΑΤΕ ν1ω3σ154σ3 Αιιοιενμλνι
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Σάν ὑστερόγραφο στήν 711 σελίδιι ἀκολουθεῖ, μιετά ιήν
ἀφήγηση, τό ἀκόλουθα) ὑοτερόγριιφοι
Φίλτστέ μου ΔημητρΙου,
Πρῶτα πρῶτσ σέ παρακσλῶ νά διαθιθάσεις στόν φΙλον κύριον
Μανοῦσο (σ.σ. Πλουμίδη) τόν χαιρετισμόν μου κσΙ φιλικά σέθη.
Ἑπειτα σέ πληροφορώ ὄτι λάθαμε τά δύο φύλλσ τοῦ Βήματος τής 5
ΝοεμθρΙου. ΕΙδσ κσΙ διάθασσ. Μιά πσράκληση προοιυπικάε Δέν
πρέπει νά μέ κάνεις ὲχθρόν τοῡ ἹσραήλΙΙ Γ1ατ1 γιά τήν ὰπομόκυσίν
μου δὲν φταίει μόνον ὸ Μπέν Γουριόν πού έγρσψε στά Β1θλ1σ του
ὁτι δέν μέ Θρήκε ὁπως ἤθελε, φτσίω κι' ἐγώ.

Ἁλλ' σὺτά μεταξύ, μ' ὁλα πού άν ο1 σοσιαλιοτές τοῦ Ἱσρσήλ ὀλοι
δέν εἴναι 70096 μαρξιστές, ἐγώ ὰπεχθάνομσι τούς νέους Μπέγιν Δαγιάν - Ἑρλιχ κα] προτψῶ τούς ὁλιγότερον σοσιαλιστές, παρά
ἀνπσοσισλιστές σάν τόν Μπέγιν. Ἁλλά δέν ἐπιθυμώ νά Εχω φασσ- ρΙες καΙ οτό Ἱσρσήλ κσΙ μάλιστα οτά γεράμστσ. Αοιπόν, προσοχή,
κσῖἓ πῗσιξλλσ εὐχαριοτώ κσΙ συντροφικορς χαιρετισμούς ο' ὁλους.
. σ ήματσ συντροφικά Α. ΜΠΕνΩΡὸΥΙσ

\

Ἡ πολιτική στόν τρίτο κόσμο
Στήν ίστορια τῆς δυτικῆς σκέψης παρουσιάστηκε
πάντα ἡ ἑξῆς βασική δυσκολια.· πῶς μπορεῖ κανεις νά
συμβιβάσει μιά μερική άνάλυση μέ μια συνολική έκτιῖ
μηση,· Ἡ μερική άνάλυση προϋποθέτει τήν διάλυση,
ένῶ ἡ συνολική ἐκτιμηση προϋποθέτει τό άντιΉετο.
Ἁκόμη κι ὁ μαρξισμός βρέθηκε διαιρεμένος α’ αύτές
τίς δύο κατευθύνσεις.· ἀπ’τή μιά τήν πάλη τῶν τάξεων,
μέ τήν καταπληκτική καί ριζική παράλειψη τῆς [010pl'aç πού θεωρήθηκε σάν σύνολο, ἀπ’ τήν ἄλλη ή ι’δέα
- τῆς άνάπτυξης τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων, τῆς δυναμικῆς τῶν συνολικῶν συστημάτων, μέ ὁζτι προϋποθέτει
αὐτά στό ἐπιπεδο τῆς ὁποτιμησης τῆς πραγματικῆς
ιστοριίις. Στήν πραγματικότητα, αὐτό πού ἐμφανίζεται
πάντα σάν ἅλυτο πρόβλημα, εἶναι ῆ άξεπέραστη διχοτομια άνάμεσα στήν ιδέα τῆς πραγματικῆς ιστορίας καί
τῆς ἱστορίας σάν σύνολο πού ἐξελίσσεται. Ἡ πιό άξιό-

λογη θεωρια στό ἐπιπεδο τῶν συνολικῶν συστημάτων
καί τῆς γενικῆς κίνησης τῆς ἱστορίας, βρισκεται ταυτόχρονα σέ άδυναμιά νά ἐξηγήσει τήν συγκεκριμένη ἐξέλιξη τῆς πραγματικῆς ι’στοριας. Ἁπό αὐτό προκύπτουν
καί μιά σειρά ἀπό θέσεις ὁρισμένων μαρξιστῶν πού
προκαλοῦν κατάπληξη.· μερικοι’ μόλις τώρα ἀνακαλύπτουντόν ἅνθρωπο, τήν πάλη τῶν τάξεων, τήν πραγματική z'aropz'a, ὅπως ἄλλοι μόλις τώρα άνακαλύπτουν τά
προβλήματα τῆς άναπαραγωγῆς, τῆς ἐξουσιας, ’ τοῦ
κράτους. Γ ιά τήν δεάτερη κατηγορία, τά στοιχεῖα τῆς
πραγματικῆς ἱστορίας δέν φαίνεται νά εἶναι τίποταάλλο παρά ἁπλά «μέσα» τῆς συνολικῆς z'aropz'ag. Γ ιά τήν
πρώτη κατηγοριῖτ κάθε ἰδέα συστήματος, ὁλοκλήρω- .
σης, δέν φαίνεται νά εἶναι παρά ἁναγκαστικά 01510711στική. Μέχρι σήμερα ἦ διχοτομια αύτή μένει άξεπέραστη. ‘

{-106 Κώστα Βεργόπουλου
Παρ’ ὅλα αύτά 6 N. Μουζέλης m, προσπαθεῖ νά τήν ξεπεράσει,
καταπιανόμενος συγ-κεκριμένα μέ 16 πρόβλημα τῆς ἀνάπτυξης τῶν
ύπαναπτύκτων χωρῶν. Ἐδῶ πρέπει σίγουρα νά ύπενθυμίσουμε μιά
πολύ χαρακτη ριστική κατάσταση. Ἐνῶ πρίν τό 68 οί μαρξιστές χειροκροτοῦσαν κάθε ἀστό οἰκονομολόγο καταλήγοντας δτι 6 ἄνθρωπος εἶναι στή βάση κάθε ἀνάπτυξης, μετά τό 68 δέν σταμάτησαν ν’
ἀνακαλύπτουν τίς ἀρετές τῶν δομῶν, τῶν μηχανισμῶν, τῶν καπιταλιστικῶν νόμων. Ἔτσι μετά τό 68, ἡ πολιτική οἰκονομία, καί ἀναγκαστικά ἡ κριτική της, έγιναν πάλι τῆς μόδας στούς μαρξιστές. Δέν
γίνεται πιά λόγος γιά τόν «νεαρό Μὰρξ», γιά τά «χειρόγραφα τοῦ
44». Ἀντίθετα, γίνεται λόγος γιά τήν ἀξία, τήν ἐκμετάλλευση, τήν
τιμή τῆς παραγωγῆς. Στή προβληματική γιά τήν ὑπανάπτυξη δεσπόζουν νέα όνόματα; Σ. Ἀμίν, Α.Γ. Φράνκ, Α. Ἐμμανουήλ κ.ἄ.
Ὁ ίμπεριαλισμός δέν θεωρεῖται πιά σάν ἕνα ἐμπόδιο γιά τήν ἀνάπτυξη, ἀλλά μᾶλλον σάν ἕνα σύστημα συγκέντρωσης τοῦ κεφαλαίου σέ παγκόσμιο ἐπίπεδα. Συγχρόνως, ἡ ὑπανάπτυξη δέν θεωρεῖται πιά σάν τό ἀποτέλεσμα ἑνός μπλοκαρίσματος, μιᾶς στασιμότητας, ἀλλά σάν Eva φαινόμενο δυναμισμοῦ, πού ἔχει ἀποσπαστεῖ
καί ἔχει στρατευθεῖ σέ μιά σχέση συμπλήρωσης μέ τίς οἷκονομίες
τοῦ ἰμπεριαλιστικοῦ κέντρου.
Στό ἐπίπεδο τῶν γενικῶν ἰδεῶν, εἶναι ἐπίσης ἀληθινό, 611 ἡ καθιερωμένη αἰσιοδοξία τῆς ἐξελικτικῆς θεωρίας τῆς ἀνάπτυξης (βλ.“
Rostow κλπ.) ἀντικαταστάθηκε στήν δεκαετία 58-68 ἀπ’ τήν ἀπαισιοδοξία τοῦ δυαδισμοῦ πού ἀναφερόταν μέχρι καί στόν φαῡλο κύκλο τῆς φτὼχειας τοῦ Ρ. Ντούρσκε, καί στά «ἀποτελέσματα τῆς
ἀναταραχῖῆς» τοῦ Γ. Μιρντάλ. Παρ’ ὄλ’ αὐτά, ἡ ἰδέα τῆς στασιμότητας πού ε ναι καί ἡ κύρια ἰδέα τοῦ δυαδισμοῦ, μετά τό 68 ἄφησε τήν
θέση της στόν πολύ πιό ἀπαισιόὸοξο καί δυναμικό ὁραματισμό, τῆς
«ἀνάπτυξης τῆς ὑπανὰπτυξης». Ἡ πιό φανερή ἐπίπτωση αὐτοῦ, τοῦ
πιό δυναμικοῦ πλησιάσματος τοῦ προβλήματος τῆς ὑπανάπτυξης
ἦταν 16 ἐντυπωσιακό ξεπέρασμα τῆς συνηθισμένης ἀναφορᾶς στὸν
«ἀρχαϊσμό» καί τήν «φεουδαρχία». Αύτό πού προέχει πιά δέν εἶναιῆ
στατική τῶν δυνάμεων τῆς ἐσωτερικῆς ἀνάπτυξης, ἀλλά κύρια 6
τρόπος σύνδεσης μέ τό δλο καπιταλιστικό ἐξαρτὼμενο σύστημα 6πως καί οί τρόποι είσδοχῆς στήν δόμηση τῆς διεθνοῡς καπιταλιστικῆς ἀγορᾶς. Παρ“ δλ’ αὐτά, τό πιό δυναμικό σημερινό πλησίασμα,
μένει ἀκόμη βασικά, μιά σκέψη συστημάτων.
Τό σύστημα βλέπεται - ἐξαρτὼμενο ἦ ἰμπεριαλιστικό - στό σύνολό του παρά στά τοπικά στοιχεῖα του. Γ ι’ αύτό ἔχει ἐξ ἄλλου ξεπεραστεῖ κὰθε ἰδέα καθυστέρησης στήν έννοια τῆς ἀνάπτυξης (π.χ.
«ύπανάπτυκτες χῶρες» κλπ.) ,καί έχουν εἰσδύσει νέες· ἔννοιες πού
τονίζουν τόν συγχρονισμό τοῦ καπιταλισμοῦ σέ παγκόσμια κλίμα-

κα («κέντρο καί περιφέρεια», «διαδικασία συσσώρευσης σέ παγκόσμια κλίμακα», «διεθνοποίηση τῆς διαδικασίας παραγωγῆς», «περιφερειακός καπιταλισμός» κλπ.). Βέβαια ὸ Σ. Ἀμίν ἐπιμένει στήν πάλη τῶν τάξεων κυρίως σέ παγκόσμια κλίμακα, ό Α.Γ. Φράνκ τονίζει
τόν ἱστορικὸ σχηματισμό τῆς ύπανάπτυξης, ὁ Α. Ἐμμανουήλ ἀφήνει ἀνοιχτό τό πεδίο γιά Evav καθορισμό τοῦ ἐπιπέδου τῶν μισθῶν
μέ «ἱστορικά καί ὑλικά μέσα», δηλαδή ἀπ’ τήν πάλη τῶν τάξεων 6πως κι 6 A. Σρὰφα. Παρ’ ὅλα αύτά, αύτό τό νέο πλησίασμα, δέν
παύει νά ὁρίζεται βασικά σάν μιά ἀνάλυση τῆς λειτουργίας 101') συστήματος στό σύνολό του. =H ἀναφορὰ στίς κοινωνικές τάξεις γίνεται ἀπό συνήθεια, κι εἶναι στήν πραγματικότητα ἀσήμαντη. Θά 11116ροῦσε νά πιστέψει κανείς 611 ἠ οἰκονομική προσέγγιση ἀπ’ τήν ἴδια
της τή φύση δέν συμβιβάζεται μέ μιά προσέγγιση βασισμένη στίς
τάξεις.
Ὁ Μουζέλης, φιλοδοξεῖ ἀκριβῶς νά συμβιβάσει αὐτές τίς δυό
προσεγγίσεις. Τό εἰδικό ἐνδιαφερον αὐτοῦ τοῦ ἐγχειρήματος βρίσκεται στό 611 16 πρόβλημα τῆς πάλης τῶν τάξεων τίθεται, ὄχι στά
πλαίσια τοῦ καπιταλισμοῦ γενικωτερα, ἀλλά στά πλαίσια ἑνός στοχασμοῦ γιά τόν τρίτο κόσμο καί τήν ἀνάπτυξή 101). Ἐξ ἄλλου ή
πρωτοτυπία τῆς πρωτοβουλίας τοῦ Μουζέλη ἔγκειται στό 611 ἐπιχειρεῖ νά ἐνὼσει τίς δύο προσεγγίσεις - αὐτή 1101') βασίζεται στήν
ἀνάπτυξη κι αὐτή πού βασίζεται στίς τάξεις - ὄχι τόσο στό οἰκονομικό ἐπίπεδο δσο παραμερίζοντας τήν ἀξεπέραστη διχοτομία, στόν
τομέα τῆς πολιτικῆς. Ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου 101) θᾶπρεπε νά εἶναι
«Ἡ πολιτική στόν τρίτο κόσμο».
Μποροῦμε ἄραγε, νά ἐλπίζουμε ὅτι ὁ πολιτικός παράγων θά μποροῦσε νά μᾶς βγάλει ἀπ’ τίς ἀδυναμίες καί τό ἀδιέξοδο τῆς οἰκονομικῆς προσέγγισης; Στήν περίπτωση αὐτή θά ἔπρεπε νά ψάξουμε
γιά Eva ὁρισμό τῆς ἀνάπτυξης πού νά βασίζεται σέ βασικά πολιτικούς, ἦ ταξικούς ὄρους. Αὐτός εἶναι ὁ σκοπός πού 6 Μουζέλης βάζει στό βιβλίο του. Αὐτός ὁ σημαντικός στόχος δημιουργεῖ καί τήν
πρωτοτυπία, καί τό ἐνδιαφέρον αὐτῆς τῆς ἐργασίας.
Βέβαια, γιά νάέπιτευχθεῖ αὐτός ὁ στόχος, πρέπει κανείς νά ξεχωρίσει τά συγκεκριμένα χαρακτηριστικὰ τῶν κοινωνικῶν τάξεων στίς
ἐξαρτὼμενες, σέ σχέση μέ τίς δυτικές κοινωνίες. Πρέπει ἐπίσης νά
διευκρινιστεῖ ὁ ὅρος «τάξη» στίς περιφερειακές κοινωνίες τοῦ
διεθνοῦς καπιταλισμοῦ. Θᾶπρεπε κανείς νά ξεκινήσει ἀπ’ τήν βασκ
κή διαπίστωση 611 οἱ κοινωνικές τάξεις στίς ύπανάπτυκτες χῶρες
λειτουργοῦν κυρίως σέ σχέση μέ τό Κράτος, παρά μέ τήν «πολιτική
κοινωνία». Δηλαδή, ἡ «πολιτική κοινωνία» στό σύνολό της δέν παρουσιάζεται ἐδῶ παρά σάν μιά ὀργανική ἀπόφυση ἑνός ῖδιαίτερα δυνατοῦ, πανίσχυρου, καί πανταχοῦ παρόντος Κράτους.
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Παρ’ ὅλα αὐτά ὀ Μουζέλης δέν ἀμφισβητεῖ τήν δυτική έννοια
τῆς τάξης, ὅπως καί ἀποφεύγει νά ἀναλύσει σέ μάκρος τίς ἰδιαιτερότητες τῶν κοινωνικῶν τάξεων στό παράδειγμα τῆς σὺγχρονης Ἐλλάδας. Ἀντίθετα, προτιμάει νά δώσει τήν κύρια μεθοδολογική κι
ἐπιστημολογική του μάχη, μέ σκοπό νά διαχωρίσει τή θέση του ἀπ’
τίς σχηματικές θέσεις τοῦ Ἀλτουσέρ καί τῆς «trop ad hoc» 6vdlu»
σης αὐτῶν πού ὀνομάζει σάν ίδρυτές τοῦ «νέο-μαρξιστικοῦ» κινήματος (Ἀμίν, Φράνκ κλπ.). Ἐδῶ πρέπει νά σημειωθεῖ 611 ἡ άπλή
ἀναφορὰ στήν πάλη τῶν τάξεων, δέν φτάνει γιά νά διαχωρίσει κα»
νείς τή θέση του ἀπ’ τόν Ἀλτουσέρ καί τόν στρουκτουραλισμό; οἱ
ὀπαδοί τοῦ Ἀλτουσέρ εἶναι οἱ πρῶτοι πού μεταχειρίζονται τήν «πά
λη τῶν τάξεων» στό βαθμό πού αὐτός 6 ὅρος μπορεῖ νά ξαναοριστεῖ
σάν μιά «δομή» τῆς πολιτικῆς ἀρχῆς. Μέ τίς ἴδιες συνθῆκες ὁ δρος
«πάλη τῶν τάξεων» μπορεῖ νά ἔχει τόσο διαφορετικά έπιστημολογικά νοήματα, ῶστε μπορεῖ νά ἐξηγήσει ταυτόχρονα πολλά καί λίγα
πράγματα.
Στίς έξαρτημένες κοινωνίες, ἡ διὰσπαση τοῦ παραγωγικοῦ καί οἰκονομικοῦ τομέα δημιουργεῖ μιά ἀτροφική πολιτική κοινωνία. Παρ“
δλ’ αὐτά οἰ κοινωνικές σχέσεις πού δέν εἶναι ἀρκετά έπεξεργασμένες στό έπίπεδο τοῦ παραγωγικοῦ μηχανισμοῦ, μποροῦν νά λειτουργὴσουν λόγω τῆς παρουσίας τῆς «πολιτικῆς κοινωνίας» τοῦ
Κράτους. Στήν πραγματικότητα, ἡ κοινωνικὴ διάσπαση, στό έπίπεδο τῆς παραγωγῆς δέν βρίσκει μιά ἑνότητα παρά μόνο στό ἐπίπεδο
τῆς «πολιτικῆς κοινωνίας» τοῦ Κράτους. Τό γεγονός μάλιστα 611 16
σύνολο τῆςπεριφερειακῆς κοινωνίας λειτουργεῖ ἄμεσα ἦ έμμεσα
ἀπ’ τό «Κράτος» προῦποθέτει 611 16 προβλήματα τοῦ Κράτους καί
τοῦ πολιτικοῦ παράγοντα, εἶναι σ’ αὐτό τό πλαίσιο εἰδικά καί ἰδιαίτε α.
ρ ἰδιαίτερη κοινωνικὴ διάσπαση, πού σ’ ᾶλλες συνθῆκες θά μᾶς
έφερνε πίσω σέ καταστάσεις τῶν διαφόρων ἀρχαϊκῶν κοινωνιῶν,
δέν ἔχει ξεπεραστεῖ παρά μόνο ἀπ’ τήν διόγκωση καί τήν σημασία
τοῦ πολιτικοῦ παράγοντα. Μ’ αύτές τίς συνθῆκες ὁ πολιτικός παράγων δέν εἶναι μιά ἀπλὴ σφαίρα ένέργειας τῆς ὑπερστρουκτούρας,
ἀλλά ἀποτελεῖ ἕνα βασικὸ στοιχεῖο, πού στη ρίζει καί δομεῖ τό σύνοlo τῆς λεγόμενης «περιφερειακῆς κοινωνίας», Ἂν ἀφαιρέσουμε ἒστω κι ἕνα λεπτὸ τόν πολιτικό παράγοντα καί τό Κράτος, 6 καπιταλιστικός χαρακτῆρας τῶν κοινωνικῶν σχημάτων τοῦ τρίτου κόσμου γίνεται σέ πολλές περιπτώσεις προβληματικός. Μ’ αὐτή τήν
ὀπτική γωνία, ὁ πολιτικός παράγων χαίρει έδῶ μιᾶς αὐτονομίας, ὄχι
ὅμως μέ τήν εὐρωπαῖκὴ ἔννοιαι σ’ αὐτή τήν περίπτωση, 6 πολιτικός
παράγων ξεπηδάει ἀπ’ τὴν ὑψηλή ἐξάρτηση τῆς πολιτικῆς κοινωτ
νίας, ένῶ στήν περίπτωση τῆς περιφερειακῆς κοινωνίας 6 πολιτικός
παράγων βασίζεται στήν ἀδυναμία ἀνάπτυξης μιᾶς πολιτικῆς κοινωνίας ἔξω ἀπ’ τό Κράτος. Στὸ κέντρο τοῦ Κράτους, βάζει ἕνα τέλος στήν πολιτική κοινωνία, ένῶ στήν περιφέρεια τήν ἀντικαταστεῖ.
Βλέπουμε λοιπόν ἀπό δῶ τὴν εἰδική σημασία τοῦ πολιτικοῦ παράγοντα στόν τρίτο κόσμο, καί διακρίνουμε τή σημασία τῆς ἐνέργειας
τοῦ Μουζέλη, πού μέσω τοῦ πολιτικοῦ παράγοντα σκοπεύει ἕνα
πλησίασμα τῆς ὑπανάπτυξης χρησιμοποιώντας ταξικούς ὅρους.
Ἀλλά, παρ’ ὀλο πού ή ἀρχή μιᾶς πολιτικῆς ἀνάλυσης τῆς ἀνάπτυξης καί τῶν τάξεων εἶναι δικαιολογη μένα τονισμένη στήν ἀρχή
τοῦ βιβλίου, ὁ συγγραφέας προτιμάει νά παρουσιάζει τὴν έξήγησή
του πού βασίζεται σέ παραδείγματα, ὄχι σκέτη, ἀλλά συχνά παραφορτωμένη ἀπό γεγονότα πού ἀφοροῦν τὴν ἱστορικὴ ἀνάπτυξη τῆς
Ἑλλάδας, στοιχεῖα πού ὅμως κατέχει ἀπόλυτα. Ἔτστ ἡ θεωρητική
δουλειά γίνεται δυσκολότερη. Μ’ αύτή τήν ὀπτικὴ γωνία 16 1116 σημαντικό σημεῖο τοῦ βιβλίου εἶναι σίγουρα ἡ ἀνάλυση τῆς σύγχρονης Ἑλλάδας, συγκεκριμένα ὴ ἀνάλυση τοῦ ρόλου τοῦ στρατοῦ καί
τῆς δικτατορίας στή σύγχρονη περίοδο (βλ. Κεφ. 6 καί 7).
Αύτή ἡ ἀνάλυση τοποθετεῖται στή φάση τοῦ «περιφερειακοῦ καπιταλισμοῦ» πού σύμφωνα μέ τόν συγγραφέα ἀρχίζει ἱστορικά στήν
Ἐλλάδα μόνο μετά 16 1922. Ἔτσι ἡ έξάντληση τῆς ἱστορικῆς ἀνάλυσης καί τῆς ύπερβολικῆς χρήσης ντοκουμέντων, ἐπιτρέπει έπιτέλους στό Μουζέλη νά φτάσει σέ μιά ἐξέταση τῆς τελευταίας στρατιωτικῆς δικτατορίας, μέ ὄρους λιγώτερο ίστορικούς καί περισσότερο εὐθεῖς, δυναμικούς, πολιτικούς. Στά προηγούμενα κεφάλαια, ἡ
ἀνάλυση κυριαρχεῖτο ἀπ’ τήν ἔννοια τοῦ νά ἐξηγηθεῖ ἡ οἰκονομική
καί κοινωνικὴ έξέλιξη. Μόνο μετά 16 6o κεφάλαιο μπαίνουμε στό
πεδίο τῆς πολιτικῆς ἀνάλυσης. Ἡ κύρια ἰδέα τοῦ συγγραφέα σχετικά μ’ αύτή τὴ φάση τοῦ περιφερειακοῦ καπιταλισμοῦ εἶναι ὴ έξῆς; ἡ·
ἔνταξη τῶν λαῖκῶν μαζῶν στό σύστημα τῆς ὑπανάπτυκτης κοινω36

νίας εἶναι δυνατή μόνο μέσα ἀπ’ τόν πολιτικό παράγοντα. Δηλαδή ὁ
περιφερειακός καπιταλισμός, βασίζεται στήν οἰκονομικὴ καί κοινωνικὴ ἀπόρριψη ἑνός ὁλοένα αὐξανόμενου ἀριθμοῦ προσώπων, πού
πρέπει ἀπ’ τήν ἄλλη πλευρά νά κρατηθοῦν μέσ’ 16 σύστημα μέσω
τῶν πολιτικῶν καναλιῶν γιά νά ἐλέγχονται καλύτερα. Στίς συνθῆκες τοῦ περιφερειακοῦ καπιταλισμοῦ, σύμφωνα μέ τόν Μουζέλη, ἡ
πολιτική δέν ἔχει ἄλλο σκοπό ἀπ’ τήν «καθυπόταξη τῶν μαζῶν».
Αῦτό κάνει 16 ρόλο τῆς πολιτικῆς τόσο λεπτό καί κρίσιμο στίς
έξαρτημένες χῶρες. Οἱ πιό σημαντικοί στόχοι τοῦ συστήματος παίζονται στό πολιτικό έπίπεδο. Στήν πραγματικὸτητα, στίς συνθῆκες
τῆς οἰκονομικῆς καί κοινωνιολογικῆς περιθωριοποίησης τοῦ πληθυσμοῦ, ἡ πολιτική ένταξη τῶν μ’ αὐτό τόν τρόπο περιθωριοποιημένων μαζῶν εἶναι μιά αύταπάτη. Ἐκεῖ ὀφείλεται καί ἡ τάση τοῦ
συστήματος πρός τίς δικτατορίες καί τά ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα.
Πρέπει ὅμως, σ’ αὐτό τό σημεῖο νά κάνουμε μιά διάκριση ἀνάμεσα
στήν Ἑλλάδα καί τίς ἄλλες περιφερειακές χῶρες; στήν πρώτη οί τάξεις καί ἡ πολιτική κοινωνία εἶναι πολύ πιό ἀνεπτυγμένες ἀπ’ τίς
ἄλλες χῶρες τοῦ τρίτου κόσμου. Αύτό ἔχει σάν ἀποτέλεσμα τό 611
ἕνα ὁλοκληρωτικὸ καθεστώς διαρκείας στρατιωτικό ἦ γραφειοκρα»τικό παρ’ 6lo πού ἀποτελεῖ συνηθισμένο φαινόμενο στόν τρὶτο κόσμο, στήν Ἑλλάδα ἐμφανίζεται μόνο παροδικά. Στή χώρα αὐτή οἱ
στρατιωτικοί καί γραφειοκράτες δέν εἶναι οἰ μόνοι πού διοικοῦν, 6πως σέ πολλές χῶρες τοῦ τρίτου κόσμου, ἀλλά πρέπει νά ἔρχονται
σέ συννενόηση καί μέ τίς διάφορες μορφές τῆς τοπικῆς ἀστικῆς
τάξης. Ἕνα ἀπ’ τά προσόντα τοῦ ἔργου τοῦ Μουζέλη εἶναι 611 προσπαθεῖ νά μελετήσει ὄχι μόνο 16v καπιταλισμό, 6ll6’ καί τό σύνολο
τῶν τρόπων παραγωγῆς πού ἀποτελοῦν τήν πραγματικότητα τῆς
περιφερειακῆς κοινωνίας. Ἔτσι 6 Μουζέλης φτάνει στό πρόβλημα
τῆς σύνδεσης μεταξύ τῶν διαφόρων τρόπων παραγωγῆς. Παρ’ ὅλο
πού ἡ «συνθετικὴ» προβληματική προκαλεῖ πολλά προβλήματα ἐπιτρέπει παρ’ ὃλ’ αὐτά, 016v συγγραφέα, νά τοποθετήσει σωστά τήν
σύγχρονη Ἑλλάδα ἀνάμεσα στίς χῶρες τοῦ περιφερειακοῦ καπιταλισμοῦ, τοποθέτηση πού συζητιέται πολύ αὐτή τὴ στιγμή στήν Ἑλλάδα, κυρίως στούς κύκλους τῶν ὀπαδῶν μιᾶς γρήγορης ένταξης
στήν EOK. Συγχρόνως, αὐτό τοῦ δίνει τήν εὐκαιρία νά ὁρίσει έναν
ἀριθμό διαφορῶν μεταξύ καπιταλισμοῦ τοῦ κέντρου καί τῆς περιφέρειας.
Στό κέντρο, 6 καπιταλισμός χαρακτηρίζεται ἀπ’ 16 611 γυρεύει νά
μεγαλώσει τὴν ὑπεραξία, ένῶ στήν περιφέρεια, ζητάει νά τοποθετὴσει μιά σειρά μηχανισμῶν μετάθεσης τοῦ κοινωνικοῦ ὑπερπροῖόντος πρός ὄφελος τοῦ καπιταλιστικοῦ τρόπου παραγωγῆς. Ἕνα μέρος αὐτοῦ τοῦ ὑπερπροῖόντος παίρνει τό δρόμο τῆς διεθνοῦς ἀγορᾶς, μέσω εἴτε τῆς ἄνισης ἀνταλλαγῆς, εἴτε τῶν πολυεθνικῶν έταιρειῶν. Πάντως, αὐτή ἡ κυριαρχία τῆς χώρας ἀπ’ τούς μηχανισμούς
τῆς διεθνοῦς ἀγορᾶς, σύμφωνα μέ τόν Μουζέλη, σημαίνει 611 ἠ δυναμική τοῦ περιφερειακοῦ συστήματος δέν εἶναι ένδογενής ἀλλά
έξωγενής. Ὁ συγγραφέας πάει ἀκόμη πιό μακριὰ τονίζοντας τόν
ἑξῆς συσχετισμό; ὁ δυναμισμός τῆς βιομηχανοποίησης στίς περιφερειακές χῶρες βασίζεται στήν διατὴ ρηση καί τὴν χειροτέρευση τῶν
ἀνισότήτων. Στήν πραγματικότητα, εἶναι μάταιο νά περιμένουμε 611
6 περιφερειακός καπιταλισμός στήν ἀνάπτυξὴ του, θά μπορέσει νά
διορθώσει τίς ὑπάρχουσες ἀνισότητες, ἀφοῦ ἀπ’ αὐτές δυναμώνεται.
Ὁ·Μουζέλης μ’ αὐτή τήν ἀνακάλυψη φαίνεται νά ξεπερνάει ἀκόμη
μιά φορά, 1600 τὴν ἐξελικτική αὐταπάτη 600 καί τήν στρουκτουραλῑστική ἀπογοὴτευση, γιά ν’ ἀγγίζει ἐπιτέλους τό «μυστικὸ κλειδί»
τῆς «διεστραμένης» δυναμικῆς τοῦ καπιταλισμοῦ στίς περιφερειακές χῶρες.
Παρ’ 6lo πού αὐτή ἡ δυναμική τῶν ἀνισορροπιῶν πού μόλις
ἀγγίζει 6 Μουζέλης, θά ὑπῆρχε ἡ ἀνάγκη να διαχωριστεῖ ἀπ’ τίς
ἀνάλογες προηγούμενες προσπάθειες, ὅπως τοῦ Α. Χίρσμαν, Φ. Περού, Ζ. Ντεστάν ντέ Μπερνί κλπ. Ὁ διαχωρισμός έδῶ δέν εἶναι ἀρκετός, κυρίως σέ σχέο-η μέ τό ρεῦμα τοῦ δυαδισμοῦ στήν οἰκονομική ἀνάλυση.
Στήν ούσία μία ἀσαφής ἰδέα τοῦ δυαδισμοῦ φέρνει τόν συγγραφέα, μερικές φορές, σέ διφορούμενες διακλαδώσεις μ’ αύτὸ τό ρεῦμα
πού παρ’ ὅλα αὐτά παρουσιάζει σάν ἀντικείμενο τῆς κριτικῆς του.
Ὁ δυαδισμός γιά τό Μουζέλη εἶναι ἡ θεωρία σύμφωνα μέ τὴν
ὁποία ή ἀνάπτυξη τοῦ καπιταλισμοῦ θά δυναμώσεισταδιακὰ τούςι
δεσμούς μεταξύ τῶν δύο τομέων - τόν σύγχρονο καί 16v ἀρχαϊκό.
.οί ἀξίες τοῦ σύγχρονου τομέα θά μεταδοθοῦν σταδιακά στόν παρα-

δοσιακό τομέα κι ὅλη ἡ κοινωνία.θά συμμετασχει στήν έξέλιξη 1106'
θα καταλήξει στήν βιομηχανοποίηση καί τήν πλήρη ἀναπτυξη (βλ.
ΝᾯΜουξέλης. Ἡ οὑγχρονη Ἑλλάδα σελ. 42). Ἀλλὰ δέν εἶναι ἀναγ)
καιο νά ὑπενθυμίσουμε δτι στήν συγκεκριμένη πιό πανω κατάσταση, δέν πρόκειται γιά περίπτωση καθαροῦ δυαδισμοῦ, ἀλλά μᾶλλον
ἑνός κοινοῦ φαινομένου μεταβάσης ἀνάμεσα «σέ δύο συστήματα ὅπου 16 ἕνα θα διαδεχτεῖ τό ἄλλο ἀφοῦ προοδευτικα 16 έγκλείψει». (2)
Ὁ δυαδισμός ὑπάρχει πραγματικά μόνο στίς περιπτωσεις ὅπου κάθε πλευρά ένός ἴδιου κοινωνικοῦ συνόλου κυβερνᾶται ἀπό διαφορετικοός νόμους (3). Γι’ αὐτό ἀκόμα κι ἡ σύγχρονη προβληματική
σχετικά μέ τοὺς ὄρους σύνδεσης μεταξὺ καπιταλιστικῶν καί προκα- πιταλιστικῶν τρόπων παραγωγῆς (βλ. Φ,“ Ρέυ «Πάνω στίς συμμαχίες τῶν τάξεων» Μασπερό 1973) δέν χανει κάθε δυαδική ἔννοια ὃπως τὸ ὑπογραμμίζει σωστὰ ὁ Σ. Μπετελέμ (4). Δηλαδή α’δυαδισμός
μᾶς στέλνει σέ μιά κατάσταση ὅπου ὁ σύγχρονος καπιταλιστικός
τομέας εἶναι ἀτελής καί μπλοκαρισμένος ἀπ’ τήν ἑπιμονή ἑνός
άρχαῖκοῦ περιβάλλοντος. Ὅπως τό σημειὼνει ὁ Σ. Ἀμίν, 6 69081σμός εἶναι κυρίως ἡ ἰδέα τῆς αὐτονομίας κάθε τομέα (5). 1'1’10616 6
οἰκονομικός δυαδισμός εἶναι ἀδιαίρετο 611'_11'1v ἰδέα τοῦ φρεναρίσματος καί μπλοκαρίσματος τῆς ἀνάπτυξηςζ Ἐξ ἄλλου, μόνό“’μέσα
ἀπ’ αὐτό τό ἀδιέξοδο μπόρεσε να ξεκινὴσει ἡ κριτική ἀνάλυση τῆς
καινοὺργιας σχολῆς (Αμίν-Φράνκ) καταλήγοντάς στήν ἰδέα 611 ἡ
ὑπανάπτυξη δέν ἧταν ἕνα ἀποτέλεσμα ἀπραξίας, ἀλλά τό ἀποτέλεσμα μιᾶς διαρκοῦς δράο-ης.

Ὁσο έπιμένουμε νά βλέπουμε τόν δυαδισμό σαν θεωρία ἀνάπτυξηςκι ὄχι στασιμὲνιητας, βρισκόμαστε σέ ἀνικανότητα, νά συλλά- ·
βουμε τήν πραγματική δυναμική τῶν ἀνισορροπιῶν καί γενικα τῆς
ὑπανάπτυξης. Ἔχοντας αὐτή τήν διφοροόμενη σταση, ὁ Μουζέλης
δέν μπορεῖ νά διαχωρίσει τήν θέση του ἀπ’ τόν Φουρτάντο πού «ἄκρον ἄωτον τοῦ παραδόξου» - ἀνακηρύσσει σάν θεωρητικό τοῦ
«νεο-μαρξιστικοῦ» ἀγῶνα ἐνάντια στὸν δυαδισμό... Τό παράδοξο
ὁλοκληρὼνεται στήν ἴδια σελίδα; 6 Φουρτάντο παρουσιὰζεται ὄχι
μόνο σάν νεο-μαρξιστής θεωρητικός, ἀλλά ............ μέ αὐτούς 1106
τοῦ έκαναν ἀνέκαθεν κριτική, Ρ. Στηβενχάγκεν καί AI. Φράνκ (βλ.
Μουζέλης 0p.cit. σελ. 42). M’ αὐτές τίς συνθῆκες πρέπει να περιμένουμε ὅτι ὅλη ἡ παλιά ὁμαδα τῆς CEPAL, ILPES, ISEB τῶν φίλων
τοῦ Φουρτάντο ὅπως 6 Ραούλ Πρέμπις, 6 Ἔλιο Χαγουαρίμπα, 6 Γ 1νο Γερμάνι, 6 Ἀνιμπαλ Λίντο, 6 Παμπλο Γκοντξαλες Κασανὸβα, 6
Ὀσβάλντο Σουνκέλ κ.λ.π, πρέπει νά αἰσθάνονται έγκαταλελειμένοι
ἀπ’ αὐτόν που θά εἶχε ἔτσι γρήγσρα ἀπαρνηθεῖ αὐτό ποί) ὁ ἴδιος εἶχε,
γράψει’ πρίν λίγα χρόνια; Ἡ δυαδική οἰκονομία, ἀποτελεῖ τό φαινόμενο τῆς σύγχρονης ὑπαναπτυξης (6). Αὐτή ἡ διφοροὺμενη στάσι-ι
ἔναντι τοῦ δυαδισμοῦ κανει τόν Μουζέλη ἀπ’ τή μιά νά βρίσκει σωστή τήν ὃυναμική τῶν ἀνισορροπιῶν καί τῶν ἀνισοτήτων, κι ἀπ’
τήν ἄλλη νά ἐπιμένει να σκέφτεται τόν καπιταλιστικό τομέα στίς περιφερειακές χῶρες σάν ἔδαφος περικυκλωμένο μέσα σ’ ἕνα ἄλλο ἕδαφος ὅπως 16 ἀναφέρει 6 ἴδιος. Σκέφτεται τήν γεωργία σάν ἕνα
ἀρχαῖκὸ καί παραδοσιακό τομέα, πού ὑφίσταται ἀπ’ τήν πλευρά τοῦ
σύγχρονου τομέα τίποτ’ ἄλλο ἀπ’ τοὺς νόμους τῆς λεηλασίας, καί
τῶν οἰκονομικῶν μεταθέσεων. Ὅπως τό λέει ὁ ἴδιος, ἡ γεωργία δέν
ἔχει μέ τή σὺγχρονη βιομηχανία παρα «ἀρνητικές διασυνδέσεις»,
σχέσειςὰπλῆς μεταθεσης, χωρίς οί κοινωνικές καί τεχνίκές συνθῆκες τῆς ἀγροτικῆς παραγωγῆς να μεταβάλλονται ἀπ’ αὐτό. Μ’ αὐτές
τίς συνθῆκες, δέν εἶναι περίεργο 1106 6 σύγχρονος τομέας καθορίζεται σάν ἕνα ἁπλὸ «περικυκλωμένο ἔδαφος» φερμένο ἀπ’ ἔξω μέσα σέ
μιά ἀρχαϊκοῦ τύπου οἰκονομία. 01 διασυνδέσεις ὑπαρχουν σίγουρα
μεταξύ τομέων, ἀλλα σύμφωνα μέ τόν συγγραφέα, εἶναι κυρίως μηχανισμοί μετάθεσης, δηλαδή πού βρίσκονται ἔξω ἀπ’ τήν παραγωγική διαδικασία, κι ἔται δέν μποροῦν νά μεταβάλλουν τίς συνθῆκες
παραγωγῆς καί παραγωγικότητας τοῦ ἀρχαϊκοῦ τομέα. A616 16
συμπέρασμα, μεταφραζόμενο σέ ὅρους τρόπων παραγωγῆς, τοποθετεῖται στόν ἀντίποδα τῆς θεωρίας τῆς «ἀνάπτυξης τῆς ὑπανάπτυξης», κι ὄχι μακρια ἀπ’ τόν δυαδικό ὁραματισμὸ. Δηλαδή, τό νά ἐπιμένει κανείς να μιλαει μέ ὄρους περικυκλωμένου έδάφους καί
ἀρχαϊκοῦ 161101) γεωργίας στήν σημερινή Ἑλλάδα, σημαίνει μια ἄρνηση τοῦ να λαβει 611’ ὄψη τόν φοβερό συγχρονισμό πού έγινε ἀπ’
τούς Ἓλληνες ἀγρότες τα τελευταῖα 25 χρόνια· συγχρονισμός ὅπου
προτρέπονται διαρκῶς οἰ ἀγρότες μέ τρόπο σχεδόν καταναγκαστικὸ
ἀπ’ τό κυρίαρχο καπιταλιστικό σύστημα (7). Στήν πραγματικότητα,
δέν ὑπάρχει ἴχνος «περικλειόμενου ἐδάφους» σ’ αὐτή τήν περίοδο
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Τό γεματο Πόθος καί 6αΘια είρωνικό μυθιστόρημα noü ἔγραψε ἡ Μτιωβουαρ σαν μια
Πραξη έκδίκησης έναντια στή γυναῖκα noü λίγο
ἓλειψε να μΠεῑ ὁριστικα αναμεσα της καί να
καταστρέψει τή φιλία της καί τή ζωή της μέ 16
φιλόσοφο Ζάν - Πώλ Σαρτρ. Εἶναιὴ αλληγορική .
ἱστορία τσῡ Πιέρ K01 τῆς Φρανσουα, noü τούς
εἶναι ἐντελῶς αδιανόητο να σκεφτοῡνότι Θα
μΠοροῡσαν καῐτοτε να σταματήσουν ν’ αγαΠοῡν ὁ ένας τόν αλλο. Ὼστόσο, ανθρωηοι τοῦ
Πνεὺματος, καί 01 δυό, διακεκριμένοι ἀντικομφορμιστές καί ανήσυχοι για όλα, νιώθουν 6616—
Kona τήν αναγκη για νέες έμΠειρίες, για νέες
συγκινήσεις καί νέους ἀνθρώπους. Αὑτοὶ ακρι6ῶς οἱ λόγοι φέρνουν τήν Ξα6ιέρα μέσα στή
ζωή τους. Εἶναι νέα, όμορφη, όλσκληρωτικα
ανεύθυνη K01 αιτσφασισμένη να «σφηνωθεῑ»
αναμεσα τους...

’ ’κυιιλοῳορουν enlonç
ὁ Προδομένη γυναίκα
Ο Τό αἷμα τῶν αλλων
Ο Oi ὡραῑες εἰκόνες ,
Ο Ἕνας πολὺ γλυκός θανατος
O '0 μονόλογος μιᾱς γυναῖκας.

Ἰ Εκὸοσειρ ﬁiapoc
Κεντρικη ὃιαθεση-ηαριιγγεήιει·;
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ἐξέλιξης ὅπου βρίσκεται ή Ἐλλάδατ 6 περιφερειακός καπιταλισμός
παίρνει τό σὺνολο τῶν τομέων, ἐπιβάλλει τόν ρυθμό του, στιγματίζει μὲ λειτουργίες συμπλήρωσης ἀκόμη καί τομεῖς πού ἐξακολουθοῦν νά λειτουργοῦν μέ παραδοσιακή ἦ ἀρχαϊκή μορφή. Ὅπως τό

. ἀπέδειξαν οί Φ. Καρντόσο καί Σ. (βαλέω, ἡ τωρινή φυση τῆς ἐξάρ-
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τησης σέ παγκόσμια κλίμακα δέν ἔχει καμιά σχέση μέ παλιές οἰκονομίες «περικλειόμενου ἐδάφους»; σήμερα ἡ ἐξάρτηση γίνεται μέσω
τῆς δημιουργίας ἐθνικῶν οἰκονομιῶν καί Κρατῶν καί μέσω τῆς
διεθνοποίησης τῶν ἐθνικῶν ἀγορῶν. Ἡ ἰδέα μιᾶς οἰκονομίας «περικλειόμενου ἐδάφους» δέν θυμίζέι παρά τό ξεπερασμένο πρό πολλοῦ
ἀποικιακό παρελθόν, κι ὂχι τό πρόβλημα τοῦ σὺγχρονου περιφερειακοῦ καπιταλισμοῦ (Β). Ὁ ἐλλειπής διαχωρισμός σέ σχέση μέ τόν
δυαδισμό στηρίζεται σίγουρα στήν ίδέα μιᾶς ἀρχαϊκῆς καί στάσιμης
γεωργίας. Ὁ Μουζέλης καταλήγει τήν ἀνάλυσή του ἀναφέροντας
ὅτι τά χαμηλὰ είσοδήματα τῶν σημερινῶν Ἑλλήνων ἀγροτῶν, δέν
ὸφείλονται στόν τὺπο τῆς κοινωνικῆς ἓνταξης τῆς γεωργίας, στὸν
περιφερειακό καπιταλισμό στήν Ἑλλάδα, ἀλλά κυρίως στήν πολύ
χαμηλή παραγωγικότητα, τῆς ἐλληνικῆς ἀγροτιᾶς, λόγω τῆς ἐπιβίωσης τῶν ἀρχαϊσμῶν. Ὅπως τό σημειὼνει ὁ ἴδιος; «πράγματι οιί
σημαντικές διαφορές ἀνάμεσα στήν παραγωγικότητα τῆς ἁπλῆς ἐμπορικῆς παραγωγῆς (γεωργία, μικρή βιομηχανία) καί στόν καπιταλιστικό τομέα (μέση καί μεγάλη βιομηχανία) καθρεφτίζονται στήν
διανομή τοῦ εἰσοδήματος (βλ. Μουζὲλης σελ. 39, ἡ ὑπογράμμιση
εἶναι τοῦ Κ.Β.). Ἔτσι καί σε μιά ἄλλη παράγραφο, 6 συγγραφέας γίνεται ἀκόμη πιό σαφής; «εἶναι εἷδικά ἡ συνύπαρξη στοῡς κόλπους
τῆς ἐλληνικῆς οἰκονομίας τομέων μέ ᾱνιση παραγωγικότ τα πού
ἐξηγεῑ τό γιατί ἡ διανομὴ τοῦ εἰσοδήματος (στήν Ἑλλάδα) ε ναι πιό
ᾰνιση ἀπ’ τήν Δ. Εὐρώπη (Βλ. Μουζέλης σελ. 81).
Ἡ ἐξήγηση τῆς ἀνισότητας τῶν εἰσοδημάτων ἀπ’ τήν ἀνισότητα
τῆς παραγωγικότητας ἀρέσει τόσο στόν Μουζέλη πού τήν ἐπαναλαμβάνει ἀκόμα καί σ’ ἕνα διαφορετικό πλαίσιοε «ἠ συνύπαρξη μέσα στήν βιομηχανία τομέων μέ ἀνιση παραγωγικότητα ἐπιτρέπει
τήν ῦπαρξηβνισοτήτων αὐξανομένων μέσα στήν ἐργατική δύναμη
τῆς βιομηχανίας καί μέσα στίς καλύτερες μεσαῖες τάξεις» (βλ. ορ.εἰί.’
σελ. 123). . ·
Ἂν ἐπαιρνε κανείς στά σοβαρά αὐτές τίς φράσεις, θά ἔπρεπε νά
ἀναρωτηθεῖι ή ἑλληνική γεωργία εἶναι φτωχή γιατί ἔχει χαμηλή παραγωγικότητα τῆς ἐργασίας, ἢ ἐπειδή εἶναι τό θύμα «ἀρνητικῶν διασυνδέσεων πού τήν δένουν μέ τήν διαδικασία συσσώρευσης τοῦ
ἀστικοῦ κεφαλαίου; Εἶναι δὺσκολο νά ὐποστηρίζει κανείς συγχρόνως καί τίς δὺο αὐτὲς ἐξηγήσεις. Ἂν oi ,«âpvgmcéç διασυνδέσεις»
λειτουργοῦν σωστά, δέν ὑπάρχει κανένας λόγος γιά νά μήν ἐνθαρρύνεται κι αὐξάνεται ή ἀγροτική παραγωγή, ἀφοῦ κάθε κέρδος παραγωγικότητας σ’ αὐτὸ τόν τομέα θά παίρνεται ἀπ’ τόν σύγχρονο
τομέα. Ἀντίθετα, ἂν ἡ ἀγροτική παραγωγικότητα εἶναι χαμηλή, οἱ
ἁρνητικές διασυνδέσεις πού ἀναφέρει 6 Μουζέλης θά εἶναι ἄνευ ἀντικειμένου. Ὅπως βλέπουμε, χρειαζόμαστε μιά ἐξὴγηση που νά ίκανοποιεῖ τήν αἰτία ὄχι μόνο τῶν χαμηλῶν εἰσοδημάτων τῶν ἀγροτῶν, ἀλλά καί τῆς δυναμικῆς τῶν ίσορροπιῶν, ὅπου βασίζεται ὁ περιφερειακός καπιταλισμός. Σ’ αὐτή τήν περίπτωση τό ἐπιχείρημα
τῆς χαμηλῆς ἀγροτικῆς παραγωγικότητας κινδυνεύει νά καταστρέψει τήν σωστή ίδὲα ἐνός καπιταλισμοῦ που ἀντλεῖ 16 δυναμισμό
του ἀπ’ τήν χειροτέρευση τῶν ἀνισορροπιῶν.
T6 πρόβλημα τῆς παραγωγικότητας δέν εἶναι μόνο μεθοδολογικό, ἀλλά καί πραγματικό πρόβλημα. Παρά τίς προκαταλήψεις, εἶναι
πιά σίγουρο ὅτι ἡ παραγωγικότητα τῆς ἀγροτικῆς ἐργασίας στήν
Ἐλλάδα αὐξάνεται γρηγορότερα ἀπ’ αὐτή τῆς ἀστικῆς ἐργασίας.
Μετά τό 1960, τά ἐτήσια ποσοστά τῆς αὔξησης τῆς ἑλληνικῆς
ἀγροτικῆς παραγωγικότητας τοποθετοῦντᾳι πολύ ὑψηλά στή διεθνή
κλίμακα (9). Αὐτή ἠ αῦξηση τῆς ἀγροτικῆς παραγωγικότητας δέν
ὀφείλεται στήνῐμαζική ἓξοδο ἀπ’ τήν ῦπαιθρο πού ἔγινε στήν Ἐλλάδα στά χρόνία 1960-70 ὅπως φαίνεται νά τό νομίζει ὀ Μουζέλης (10).
Στήν περίοδο 1960-68 6 ἐνεργός ἀγροτικός πληθυσμός στήν Ἑλλάδα ἐλαττώθηκε κατά 22%, ἐνῶ στὴ Γαλλία κατά 24%, στή Γερμανία
κατά 30%, στό Βέλγιο κατά 35%. _
Στίς 9 χῶρες τῆς EOK, 6 ἐνεργός ἀγροτικός πληθυσμός στήν [δια περίοδο μειώθηκε κατά 28%. (Η) Παρ’ ὅλ“ αὐτά πρέπει νά τονί,σουμε ὅτι τό φαινόμενο τῆς Ἐλλάδας δέν εἶναι ίδιαίτερο ἀλλάάπο-

τελεῖ μέρος τοῦ συνόλου τῶν χωρῶν τῆς Ν. Εὐρώπης, πού καταφέρνουν τελικά νά συνδυάσουν ἓναν πιό ὐψηλό ρυθμό ἀνάπτυξης
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καί ἀγροτικῆς παραγωγῆς καί παραγωγικότητας, ἀπ’ τήν B. καί Δ.
Εὐρώπη, μέ Eva πιό χαμηλό ποσοστό ἀστυφιλίας.

'O μόνος «ἀρχαϊσμός» ἐδῶ, βρίσκεται στήν οἷκογενειακή παραγωγική μορφή, ἀλλά δέν πρὲπει νά ξεχνᾶμε ὅτι αὐτή ἡ οἰκογενεια δέν
λειτουργεῖ πιᾱ σάν μιά παραδοσιακή μονάδα ἀλλά σάν τό ὰντίστοκ
χο μιᾶς ἀγροτικῆς ἐργατικῆς δύναμης. Στήν Ἑλλάδα καί τίς ᾰλλες
μεσογειακες χῶρες, ἠ γεωργία, παρ’ ὁτι οἰκογενειακή, δεν εἶναι οὔτε
παραδοσιακήοῦτε ἀρχαῖκή. Προσαρμόζεται στόν ρυθμό τῆς ἀστικῆς ἀνάπτυξης. Ἡ διαφοροποίηση τοῦ περιφερειακοῦ καπιταλισμοῦ σε «καπιταλιστική» καί «προκαπιταλιστική» μορφή δὲν δείχνει
οὔτε ἕνα φαινόμενο δυαδισμοῦ οὔτε «περικλειόμενου ἐδάφους» ἀλλά ἀκόμη μιὰ φορά τήν πολυμορφία τοῦ καπιταλισμοῦ καί τήν δυναμική τῶν ἀνισορροπιῶν.
Γιά νά συμπεράνουμε, εἶναι ἀπαραίτητο νά ὑπενθυμίσουμε τήν
οημασία τοῦ βασικοῦ διαβήματος τοῦ βιβλίου τοῦ Μουζελη. Ἡ πιιό
(l'In'y'ñ: Seventh Report... op.cit.).
πὰνω ἀνάλυση, δέν σκοπεόει παρά νά τονίσει τήν ἀξία καί τό ἐνδιαΓενικά, παρ’ δλο που οἱ ἀγρότες τῆς Μεσογείου ζοῦν σὲ δομὲςῚ φὲρσν αὐτοῦ τοῦ βιβλίου. Ἡ ἐπιστημολογία, ἡ ίστορία, ἡ ἀνάπτυξη, ὁ περιφερειακὸς καπιταλισμός, ἡ πάλη τῶν τάξεων ἀναφέρονται
ποὺ γίνονται δύσκολα ἀποδεκτὲς ἀπ’ τίς νόρμες τῆς Δ. καί Β. Εὐρώπης, φαίνεται ὅτι αὐτὲς οἱ δομες ἐπιτρεπουν μιά ἀγροτική παραγω-’ διαρκῶς μ’ ἕνα πολυ πλοὺσιο τρόπο κι ἐδῶ βρίσκεται τό κὺριο προσόν τοῦ βιβλίου. ,
γή λιγότερο πολυέξοδη κοινωνικὰ γιά τόν καπιταλισμό κι ἕτσι πολὺ
πιό ἀνταγωνιστική διεθνῶς. Ἔτσι φαίνεται ὅτι στίς ἴδιες αὐτὲς δο- “ μΜποροῦμε νά ἐλπίσουμε ὅτι oi διφορούμενες ἀπόψεις που τονίσαμε πιό πὰνω θὰ μπορέσουν νά προκαλὲσουν ἕνα διὰλογο κυρίως
μές παρ’ ὀλο που οί κοινωἯκὲς καί παραγωγικές σχέσεις ἐξουσιὰστήν Ἑλλάδα, ὅπου ἐδῶ καί πολὺ καιρό εἶναι αἰσθητή αὐτή ἡ ἀνάγζονται ἀπ’ τίς μεσογειακὲς οἰκογενειες, οἱ τεχνικὲς συνθῆκες τῆς παραγωγῆς ἀλλάζουν διαρκῶς λόγω τῶν αὐξανόμενων ἐπενδὺσεων
στήν γεωργία, ἐπενδὺσεων πού γίνονται μέ ἀνώτερους ρυθμούς στή
Νότια ἀπΙ τήν B. καί Δ. Εὐρώπη. Μπορεῖ κανείς νά συλλὰβει τή σημασία τῆς διαφορᾶς εἰς ὄφελος τῆς N. Εὐρώπης, ἀπ’ τήν ἐξέλιξη
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
.
τῶν τρεχόντων δαπανῶν τῶν ἀγροτικῶν ἐκμεταλλεὺσεων.

’ Παρίσι,’Φεβρουάριος 1979

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΠζΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝε
(1960-1968) (μὲ σταθεράς τιμὲς)
Β.-κιιί Δ. ΕΥΡῼΠΗ
Ν. ΕΥΡΩΠΗ

+32%
+71%

(Πηγήι Seventh Report... op.cit.).

Ὅλο αὐτό ἔχει σάν φυσική ἐπίπτωση τήν αὔξηση τῆς παραγωγικότητας τῆς ἀγροτικῆς ἐργασίας, γρηγορὸτερα στήν Νότια ἀπ’ τήν
B. καί Δ. Εὐρώπη. Ἡ φτώχεια τῶν ἀγροτῶν τῆς Μεσογείου δὲν εἶναι ἀντίθετη με τήν τεχνική αὔξηση τῆς παραγωγικότητας, λόγω
τοῦ δτι σχεδόν ὅλες oi yempyncég ἐπενδὺσεις χρηματοδοτοῦνται ἀπ’
τό κράτος καί τό Ἀγροτικό Δὰνειο. Ὅπως βλεπουμε, τό χαμηλό εἰσόδημα τῶν ἀγροτῶν δὲν ὀφείλεται καθόλου σε μιά ὑποτιθέμενη χαμηλή παραγωγικότητα, πού ἐπί πλέον αὐξάνεται γρήγορα, ἀλλά καθορίζεται άπλά ἀπ’ τόν τὺπο τῆς κοινωνικῆς ἔνταξης τῆς οἰκογενειακῆς γεωργίας. Ἔτσι τό χαμηλὸ κοινωνικό κόστος τῆς ἀγρότικῆς ἐργασίας εἶναι ἕνα προτέρημα στόν διεθνή συναγωνισμό, που
καμιά συζήτηση σχετικά με τό πρόβλημα δέν μπορεῖ Va σβήσει.
Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία, δτισήμερα στήν N. Εὐρώπη ἡ ἀγροτική
παραγωγικότητα με τήν τεχνική ἔννοια, εἶναι χαμηλώτερη ἀπ’ τήν
Β. καί Δ. Εὐρώπη, Παρ’ ὃλ’ αὐτά oi ἀγροτικές τιμές καί τά είσοδήματα δέν καθορίζονται ἀπ’ τήν παραγωγικότητα, ἀλλά ἀπό ἄλλα
κριτηρια.
Στά πλαίσια μιᾶς οἰκογενειακῆς οἰκονομίας, ὑποταγμένης στόν
καπιταλισμό, oi ἀγροτικὲς τιμές καθορίζονται σε σχὲση με τό κοινωνικό κόστος τῆς ἀναπαραγωγῆς τῆς ἀγροτικῆς οἰκογενειας. Τό
κόστος αυτό ἐπειδὴ εἶναι ᾰνισο μεταξὺ τῆς Νοτίου καί τῆς Β-Δ E6ρώπης καταλαβαίνουμε τούς βαθύτερους λόγους τῆς διεθνοῦς ἀνταγωνιστικότητας τῶν μεσογειακῶν προϊόντων. Ἐξ ᾰλλου, σ’ αὐτὰ
τά πλαίσια, κάθε αὔξηση τῆς ἀγροτικῇς παραγωγικότητας, ἀφοῦ oi
τιμές καί τά εἰσοδήματα καθορίζονται σύμφωνα με ἐξωτερικοῠς παράγοντες ἀπ’ τήν παραγωγή, μεταφράζεται σε τελευταία ἀνάλυση
σάν ὑπερεργασία χωρισμενη ἀπ’ τόν ἀγρότη ἀπ’ τοὺς μηχανισμούς
τῆς ἀγορᾶς. Παρ’ δλ’ αὐτά, ἡ παραγωγικότητα αὐξάνεται ίδιαίτερα
γιατί ἀποτελεῖ τό μόνο μέσο πού ἔχει ἡ ἀγροτική οἰκογένεια γιά νά
καταπολεμήσει τίς φοβερὲς ἐπιπτώσεις τῆς συνεχοῦς χειροτὲρῐευοης
τῶν ὅρων ἀνταλλαγῆς τῆς γεωργίας με τούς ἄλλους τομεῖς.

Ὅπως βλέπουμε, ἀντίθετα ἀπ’ ὄ,τι περιμένει κανείς, ἐδῶ τό χαμηλό εἰσόδημα συνδυάζεται με μιά αὐξανόμενη παραγωγικότητα
τῆς ἐργασίας. Ἐπί πλέον εἶναι αὐτονόητο, δτι αὐτή ἡ κατάσταση·
δέν ἔχει καμιά σχέση με τήν ίδὲα μιᾶς «ἀρχαϊκῆς» γεωργίας, πού εἴ*ν
ναι ἀδιάφορη στίς τεχνολογικές πιέσεις τοῦ ἀστικοῦ καπιταλισμοῦ.

il) ἶλ. ῙἫὲῘζΙὲυζέλης Moders Greece. Facets of Under development Macnillan Press.
on on .
(2)2213. J. FREYSSINET, Le concept du sous-développement. Editions Mouton 1966
p. .
(3) Βλ. C. BENETTI, Essai sun le mode de développement dualiste. PARIS 1970.

(4). Q. BETÎELHEIM Remarque Théoriques, Cahiers de Planiﬁcation. No l4
(5) S. ΑΜῘΝ Sous - développement et dépendance, Partixus No 64, 1972
(6) C. FURTADO. Théorie du développement économique. PUF 1970. σελ. 141.
(7) BA. K. Βεργόπουλος, Capitalism and Peasant Productivity, in Journal of Peasant
Studies, Vol. 5 N074,_ Ἰούλιος 1978.
(ξιξέΗρ καί E. FALETTO Dépendance et développement en Amérique
(9) Σὺμφωνα μέ τίς στατιστικὲς τοῦ ΟΗΕ καί ΟΟΣΑ, βλ. K. Βεργόπουλος. Capitali»
sm and Peasant Productivity op.cit.
(10)- Βλ. Ν. Μουζὲλης, Παραγωγικότητα καί νόμοι τῆς Καπιταλιστικῆς ἀνάπτυξης,
Περ. Ἀντί τ. 118, 3-2-79.
(ll) Βλ. FAO/CEE Seventh Report on Output, Expenses and Income of Agriculture
in European Countries 1960—1968, ONU, Néa ’Υόριση 1976.
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Ὀἱ προϋποθέσεις
τῆς αὐτοδιαχείρησης
’Βὶ Μερος

TOÛ ‘YBôv Μπουρντέ

τουλάχιστο, πόσο χρειαζόμαστε ἀπό 16 προϊόν Α ’για νά
κατασκευάσουμε σέ τόση ποσότητα τό προϊόν B. Ἐτσι —
χάρη 0‘ αὐτή τή «μνήμη» τῶν δεδομένων καί τῶν ἀμοιὸαίων
σχέσεων πού έχουμε ὀυστήσει ἀπό πιό μπροστά καί πού
ἀναθεωροῦνται καί ἀνακοινώνονται ἀδιακοπα - οἱ ὑπολογιστές τοῦ «ἐργοστασιου σχεδίου» θα κανουν δυνατή τήν
ψήφο μέ ἐπίγνωση. Γιατί, στό 6αθμό φυσικά πού οἰ-πληροφορίες θα κυκλοφοροῡν κατάλληλα, θα γίνονται κατ(,ινοη τές σέ ὅλους οἱ συνέπειες τῆς τάδε ἐπιλογής στούς διαφόρους τομεῐς, καθώς καί ποιοί εἶναι οἱ διάφοροι ὂαθμοί
ἐναρμόνισης ἤ μή ἐναρμόνισης αναμεσα στούς διαφόρους
στόχους πού προτείνονται. _
Ἀπό τά προηγούμενα ὂλέπουμε πόσο ξεπερασμένη εἰναι ἡ
ἀντίρρηση πού 1600 συχνά προὸαλλεται. Πραγματικα, λένε
Μποροῦμε εὔκολα νά φανταστοῡμε, μέσα στήν προοπτική
καί ξαναλένε ὅτι ἡ αύτοὸιαχείριση δέν εἰναι δυνατή, παρα
μιᾶς αὐτοδιαχειριζόμενης κοινωνίας, ὅτι τούς διαφόρους
μόνο σέ πολύ μικρές μονάδες, π.χ. στό ἐπίπεδο τοῦ ἐργοστάὑπολογισμούς καί κυρίως τούς οἰκονομικούς, θα τούς ἐμπισιου. Προσθέτουν, ἀκόμα, ὅτι 16 ἐνδιαφέρον πού παρουσιαστευτοῡμε σέ μιά μεγάλη εἰδικευμένη ἐπιχείρηση («16 ἐργοζεται. στήν περίπτωση αὐτή ἀπὸ τή διοίκηση μιᾶς τοπικής
οτάσιο σχεδίου») μηχανοποιημένη καί αύτοματοποιημένη,
ὁμαδας απασχολεῖ ὅλη τήν προσοχή τῶν διαχειριστῶν, ὅλο
ἱκανή νά προσδιορίσει μέ μεγάλη ταχύτητα τούς ἐνδιαμεσους ἶτους τό ζήλο, μέ ἀποτέλεσμα νά μήν ἐυτασχολοῡνται πια καθόλου μέ τήγενική πολιτική, πού ὅμως, σέ τελευταία ἀναλυἀντικειμενικούς σκοπούς, ἀνάλογα μέ τούς διάφορους τελιοη, καθορίζει τά συμφέροντα τους. Χωρίς ἀμφιὸολία, εἰναι
κούς στόχους, στούς ὁποίους πρῶτα - πρῶτα ἀποῧλέπουμε.
Οἱ ἠλεκτρονικοί ύπολογιστές κάνουν μέ μεγάλη ταχύτητα τέ- ἀναπόφευκτο οἱ ,ἄνθρωποι νά προτιμοῦν μιά τοπική διαχείριση, πού τούς εἶναι κατανοητή, ἀπό μια γενικὴ διαχείριση
τοιους ύποθετικούς ὑπολογισμούς, πού ὀνομάζονται οήμερα,
πού ξεφεύγει ἀπό τήν ἀμεση ’ἀντίληψη καί τόν ἐλεγχό τους.
ὅπως ἐχουμε πεῖ, π ροσομοίωσηῃ. Μποροῠμε νά δώσουμε
"011111;. ἀπό τήν άλλη μερια εἰναι ἐπίσης ἀλήθεια - τό λιγόοτήν ïwvma προσομοίωση (simukgion) διπλή οημασία;
τερο θεωρητικά - ὅτι ἐνας ὀργανισμός τοῦ τύπου «ἐργοστα-οημαίνει πρῶτα - πρῶτα, ἀπό τή λατινική ρίζα (simul), έχω
στό χέρι ταυτοχρόνως ὅλα τά 6ασικα στοιχεῖα· καί δεύτερο
010 σχεδίου», «σμικρύνει», κατά μία ἐννοια, τά μεγαλα σύνοημαίνει; προσποιοῦμαι (simuler) ὅτι ἐπιλέγω τόν τάδε
ολα καί τα κανει προσιτά καί ἐλεγχόμενα. Αύτό ἦταν καί τό
ἀντικειμενικό σκοπό, για να μάθω (νά ἀποκτήοω ἐμπειρία,
συμπέρασμα τοῦ Καστοριάδη (λίγο ὑπερὸολικά αἰσιόδοξο),
«για- νά δῶ») ποιές θα ἧτοίν ὀἱ συνέπειες στίς ἐνδιαμεσες
τουλάχιστο μέχρι τήν ἐποχή πού ὃιατύπωσε τή θεωρία τοῦ
, ὂαθμίδες (π.χ. τα ἐξοδα), ἐφόσον ὂέόαια, ὅπως έχουμε ση«ἐργοστασιου σχεὸίου». Ὡστόσο ἡ εὐφυής αὐτή σύλληψη, ἡ
μειώσει, ἡ σειρᾶ τῶν πράξεων εἷναι αντιστρεπτή καί ἐφόσον
ύπόδειξη --ὅτι μέ τή ὂοήθεια ᾓός ὀργανισμοῦ ὑπολογισμοῡ θα
μποροῦμε νά συγκεντρώσουμε τούς ἐνδιάμεσους ἀντικειμενι- μπορέσουν οἱ ανθρωποι να γίνουν ἱκανοί να ὃιαχειρίζονται
κούς σκοπούς, γιά να «παραστήσουμε» ύποθετικα τούς ἐνδεέ, τόσο τό σύνολο τῆς κοινωνίας, ὅσο καί τίς μικρές κοινωνικές
χόμενους στόχους, δηλαδή νά σχηματίσουμε μιαν εἰκόνα
μονάδες, ἔχειςπροκαλέσει πολλές ἀντιρρήσεις πού πρέπει να
καί τελικά να καταγράψουμε τό πεδίο τῶν δυνατῶν στόχων.
τίς ἀναλύσουμε.
“Ὀπως ὅλέπουμε, δέν πρόκειται πιά μόνο για μια περι1_4-.
’Πρόσοῇόίῶση,
ὑπέρ
καί
κατά
γραφή μιᾶς οἰκονομικῆς κατασταοης, οὔτε ἀκόμα για μιά,
, Οἱ κριτικές’ἐναντίον τῆς θεωρίας τοῦ «ἐργοστασΐου σχεἀπλή δομική ἀναλυση, ἀλλα για μια”ύπό ὅρους πρόόλεψη,
εδίου» εἶναι δύο κατηγοριῶν. Στήν πρώτη ἀνήκουν οἱ κριτιγια ένα μέσο «για να ξεπερασουμε τό περιγραφικό στάδιο
;κές“ διαφόρων οἰκονομολόγῖῦν πού αμφισὸητοῡν τήν ἴδια τή
καί νά καταπιαστοῦμε αμεσα μέ τήν πολιτική οἰκονομία»,
’δυνατότητα ὑπολογισμοῦ, στή ὃεύτερη αὐτῶν πού ὑπογραμὅπως γράφει ὁ Piatier μέ ένα σκεπτικό, εἶναι ἀλήθεια, τελείως διαφορετικόμ. Μ’ αύτό τόν τρόπο, φαίνεται νόμιμο ν’
·μίζουν, ἀπό πολιτικῆ σκοπια, τόν κίνδυνο να γίνουν οἱ τεχνικοί τοῦ «ἐργοστασίου Ἰσχεδίου» μια καινούρια ἐξουσία.
ἀναρωτηθοῦμε μήπως αὐτές οἱ καινούριες τεχνικές δυνατότητες εἶναι’ τό τέλειο ἐργαλεῖο μιᾶς ἀπόφασης μέ ὲτίγνωση,
Α) Γιά τόν P. Kendezs, oi ioxbgwuoi για τό «ἐργοστασιο
στήν περίπτωση πού οἱ παράγοντες πού συνδυάζονται εἶναι
σχεδίου»
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651111“D- -Μ-ιάῗῗέῇριὸή ἀπογραφή ·.τ.(ῖ>ν. ’.πηγῶνιρ μιᾷ πρλὺ. ,ἀκρῦὅή
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ένα
ὁριγνώση ,τής,;όῖκονομικῆς καταστάσης καί τῶν-ι,διαφορῴνᾞάρχιῗ
σμένο αριθμό παραγόντων. Ὁ P. Kende 1190065151 611 ἡ άνκῶν .δεδοξὲἓνων.(πρῶτες ὕλές, ἐργατικό δυναμικό,’κέᾢάλαιᾳ,
.ύλικά, >διρμηχανική -ὑποδομή,; μεταφορές, ἀγροτικές ,πηγές ταγωνιστική ἀγορά τοῦ φαίνεται «σάν μιά θεμελιώδης προϋπροσδιορισμένες κατα ’περιοχές, σύμφωνα μέ τήν, εύφὸρία πόθεση για τήν λίγο πολύ ὅέλτιστη κατανομή τῶν πηγῶν.
τοῦ ἐδάφους, τήν κτηνοτροφία καί -τό μηχανικό ἐξοπλισμό Γιατί, δεδομένης τῆς περιπλοκότητας τῶν οἰκονομικῶν διαδικασιῶν, καθώς καί τῆς ἀναγκαιότητας πλήρους ὑπολογισμοῦ
κτλ...)ῗ“ . ’
τῶν
οἰκονομικῶν
παραγόντων,
ἡ
6ελτιστοποίηση
δέν
μπορεῐ
2) Τόν προσδιορισμόῗτῶν’ἀλληλεξαρτούμενων τεχνικῶν
παρα να εἶναι τό ἀποτέλεσμα διαδοχικῶν προσαρμόγῶν πού
’συντελεστῶν πού προῦποθέτει μιὰ ύπόμνηση τῶν ἐμπειρικῶν σχέσεών τὀυς πού έχουν προσδιοριστεῐ προηγουμένως θα γίνονται, σέ συνεργασία, ἀπό τόν κεντρικό προγραμματιμέ συντελεστές·μεταόλητότηταε. ἀνάλογα μέ τήν πρόοδο τῆς στή καί τούς ἐκπροσώπους τῆς περιφέρειας. Αῠτές οἱ προσαρμογές δύσκολα πραγματοποιονται (ἀκόμη καί μέ τή 601’]- ι
τεχνικῆς καί ἀνάλογα μέ την»ποιότητα τῶν πρώτων ύλῶν25.
θεια ὑπολογιστῶν ἥ μέ μιαν «προσομοίωση» τῆς ἀγορᾶς) χωΤότετα γενικά,στατιστικα δεδομένα τής λειτουργίας τῆςόἰτ
ἓίς
μιαν ἀνταγωνιστική ἀγορά, ἐννοεῖται, κατάλληλα ρυθμιομενη».
κο>ὀμίας ἐπιτρέπουν να γίνεται γνωστό, σέ μεγαλες μςαζες
-Γενικότερα, πρέπει νά καταλαὸουμε ὅτι στούς ἠλεκτρονικούς ὑπολογιστές ἡ αἰτιότητα δέν εἶναι γραμμική ἀλλα,
κατα μία ἒννοια, κυκλική · τό ἀποτέλεσμα εἶναι καί αἰτία
καί ἀντίστροφα. Οἱ κυόερνητικές μηχανές, ὅπως εἶναι γνωστό, εἶναι αύτορυθμιζόμενες, «τό ἀποτέλεσμα» ἐπενεργεῑ μέ
τή σειρά του πάνω στήν «αἰτία», γιά να τήν ἐπαυξήσει ἤ να
τήν ἐλαττώσει καί καθόλου, ὅπως λένε μερικοί, «για τίς
ἀνάγκες τῆς αἰτίας», ἀλλα για τίς ἀνάγκες τού ἀποτελέσματος, πού γίνεται έτσι αἰτία τῆς αἰτίας, χωρίς να παψει να
εἶναι ἀποτέλεσμα. v[3101 661 μπορούσαμε σχεδόν να ποῡμε ὅτι
ἡ αὐτοδιαχείριση εἰναι πραγματοποιήσιμη στό ἐπίπεδο τῶν
ἠλεκτρονικῶν συσκευῶν καί ὅτι -δέν εἶναι παράλογο να
σκεφτοῦμε ὅτι οἱ ἠλεκτρονικές συσκευές μποροῦν νά 6011611σουν στή σταθεροποίηοη τῆς κοινωνικῆς αύτοδιαχείρισης.
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, Οἱ παραξηρήσείς αύτές τοῦ P. Kende. θεμελιωμένες στήν
εμπειρια, ειναι από μιά ἀποψη θετικές γιατί ὅάζουν σέ
αμφισὸήτηση τή ὃεόαιότητα τοῦ Καστοριάδη, γιά τόν ὁποῖο
ὸλα εἰναι «εὔκολα» καί ἰδίως γιατί μᾶς ἐπιτρέπουν νά σκεφτουμε ξεκινώντας ἀπό τά δεδομένα καί τίς συγκεκριμένες
ὃυσκολίες τῆς οἰκονομικῆς έρευναςΉ. "000 ἀφορά τήν οὐσίαῖ
νοιζω ὅτι περισσότερο ἐνισχύουν παρά κλονίζουν τή γενική
θεση πού ὑποστηρίζω.
Πράγματι, 6 ἀνταγωνιστικός καπιταλισμός,-γιά νά ἐπιζήσει
προσπάθησε, κατά μία ἐννοια, νά ὀρθολογικοποιηθεῖ (τράστ
καί μονοπώλια)2” καί ἀντίστροφα, οἱ αὑταρχικοί πρόγραμματιστές τῶν «σοσιαλιστικῶν» καθεστώτων ἀναγκάστηκαν νά
πάρουν ὑπόψη τους τά γοῡστα τῶν καταναλωτῶν. A1316: 16:
δύαφαινόμενα 6όιζουν ταυτόχρονα σέ ἀμφισὸήτηση καί τήν
αυτοματη ρύθμιση «σύμφωνα μέ τούς νόμους 1013 ἀνταγωνισμοῦ», καί τήν διαμετρικά ἀντίθετη δυνατότητα ἑνός προγραμματισμοῦ 6:116 τήν κεντρική πολιτική γραφειοκρατία.
ᾼπο την πλευρα μας, έχουμε ἀναπτύξει αὑτό τό τελευταῖο
θείμα σε προηγούμενα ἄρθρα μας (ἰδιαίτερα ὅλ. τό «Οἱ ἀντιφασεις τῆς ἐτεροδιαχείρισης»)2“’. Ἐν πάσει περιπτώσει δέ
νομιζω 61: μποροῦμε νά ξεφύγουμε ἀπό τίς ἀξεπέραστες
δυσκολίες τῆς ἀντίθεσης (τό ἀκατόρθωτο ἐνός προγραμματισμοῠ ἀπό τούς αύταρχικούς μηχανισμούς τοῦ - δῆθεν - δημοκρατικοῦ συγκεντρωτισμοῦ) καταφεύγοντας πίσω στή θέση
(ρυθμιση ἀπό τούς μηχανισμούς τοῦ laisser - faire. laisser passer τοῦ «ἐλεύθερου» ἀνταγωνισμοῠ).
Πρῶτα - πρῶτα δέν πρέπει νά δεχόμαστε σάν προφανῆ τά
δῆθεν ἀγαθά ἀποτελέσματα τοῦ ἐμπορικοῡ ἀνταγωνισμοῦ
πού θεμελιώνεται πάνω στό κέρδος. Τούς περισσότερους ἀπό
τούς σοφούς πού «ἀπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα» ἐχουν
κάνει διάφορες ἀνακαλύψεις δέν τούς ἐνδιέφερε τό ἐμπορικό
κέρδος. Ἀπό τήν άλλη μεριά, ἡ δῆθεν 6ελτιστοποίηση τῶν
προιόντων απο τόν ἐμπορικό ἀνταγωνισμό πρέπει νά ἀμφισῧητηθεῖ· πολύ συχνά τό «καινούριο» προϊόν δέν ἐχει τίποτα τό καινούριο ἐκτός ἀπό τή συσκευασία ἤ, ὅπως λένε,
ἀπό τήν πειθώ γιόι τήν ἀναγκαιότητά του, πού δέν ἀφορά
μόνο τήν ὑλική συσκευασία τῶν προϊόντων, ἀλλά καί τή
συμπεριφορά τοῦ πελάτη πού πείθεται μέ τήν «ἐπινόηση»
πονηρῶν διαφημιστικῶν σλόγκαν30. ’Ὀσον ἀφορά αὐτό τό
θέμα, εἶναι ἰδιαίτερα ἀξιοθρήνητο, οἱ λεγόμενοι ὑπουργοί ἤ
γενικοί γραμματεῖς τοῦ κράτους (μέ καλή πίστη ὂχι, ἀνάλογα μέ τό ἀν έχουν ἀκούσει γιά τίς ἐρευνες τοῦ Παυλώφ
γιά τή δημιουργία κατευθυνόμεων ἀνακλαστικῶν) νά προσ-“
παθοῡν νά «δικαιολογήσουν» τήν εἴσοδο τῆς διαφήμισης
στούς ἐθνικούς σταθμούς τηλεόρασης, μπερδεύοντας τή διαφήμιση μέ τήν ἐκπαίδευση καί τήν ἐμπορική προπαγάνδα μέ
τήν πληροφόρηση, Στήν πραγματικότητα, 6 ἀνταγωνισμός εἷναι, ούσιαστικά, σπατὰληῑ πρῶτα - πρῶτα σπατάλη ἐγκεφάλων καί ἐργαστηρίων 1:013 ἀπασχολοῦνται μέ παράλληλες
ἐρευνες· οἱ διάφορες ἐταιρεῖες ξοδεύουν τεράστια ποσά γιά
τήν «ἐφεύρεση» ἤ τήν ἀγορά, μερικές φορές καί μέ τή 6οήθεια κατασκόπων ἤ μέ δωροδοκίες, μιάς πατέντας 1:013 ἡ
ἀντίπαλη ἐπιχείρηση ἔχει ἤδη ὅάλει σέ ἐφαρμογή, πού τελικά
μπορεῑ νά μήν εἰναι παρά μία δευτερεύουσα, ἤ καί φαινόμενική, 6ελτίωση πού φυλάγεται σάν κόρη ὀφθαλμοῦ. Σπατάλη
στό ἐπίπεδο τῶν ἐμπορικῶν δυκτίων πού μηχανεύονται χίλιους δυό τρόπους γιά νά διαφοροποιήσουν, χρησιμοποιώντας διαφορετικές συοκευασίες, προϊόντα πού στῆν οὐσία
τους εἶναι τά ἴδια· καί τελικά σπατάλη, εἴτε σέ ἐθνικό εἴτε
σέ διεθνές ἐπίπεὸο, ἐξαιτίας τοῦ κατακερματισμοῦ τῶν ἐπιχειρήσεων καί τῆς αὕξησης τῶν ἐξόδων παραγωγῆς.
“· Συμπερασματικά, οἱ δυσκολίες πού συναντοῡν οἱ κεντρικοί
γραφειοκράτες προγραμματιστές δέν πρέπει νά μᾶς κάνουν
νά γυρνᾶμε πίσω στή χίμαιρα τοῦ χαμένου παράδεισου τοῦ
ἀνταγωνισμοῡ. Ἐν πόσει περιπτώσει τοποθετώντας ἐτσι δίπλα - δίπλα, μέ ἓναν ἀκαδημαϊκό τρόπο, «τή θέση καί τήν
ἀντίθεση», δέν ἀντικαθιστοῡμε κατά κανένα τρόπο «,τή λογική τοῦ πράγματος μέ τό πράγμα τῆς λογικῆς». ”Αλλωστε
καί 6 ἴδιος 6 P. Kende μιλάει γιά «ἀνταγωνιοτική ἀγορά
κατάλληλα ρυθμιζόμενη» ἀναγνωρίζοντας τήν ἀναγκαιότητα ἑνός τρίτου δρόμου ξεπεράσατός της, πού ἄλλωστε ἀρχίζει νά διαγράφεται, στό οἰκονομικό ἐπίπεδο, σέ ὅλες τίς
ἀναπτυγμένες χῶρες, ὅποιες κι’ ἀν εἶναι οἱ διαφορές τῶν πο-

λιτικῶν καθεστώτων τους - 1:013 παραμένουν θεμελιώδεις. Μέ ’
λίγα λόγια, οἱ μηχανισμοί ρύθμισης πού ἐμεῐς ύποστηρίζουμε
μᾶς φαίνονται ριζικά διαφορετικοί τόσο ἀπό τούς νόμους
τοῦ ἀνταγωνισμοῠ, ὅσο καί ἀπό τίς προσομοιώσεις πού μπορεῖ νά κάνει μιά κεντρική γραφειοκρατία. Γιατί, ὅπως θά
ἐπιχειρήσουμε νά ἀποδείξουμε στό τέλος αὑτοῦ τοῦ ἄρθρου,
ἡ ὀργάνωοη πού ἐμεῐς ὑποστηρίζουμε θά εἶναι ἕνα σύνολο
μέσα στό ὁποῖο - ἀντιστρέφοντας αύτό πού εἷπε 6 Πασκάλ —
ἡ περιφέρεια θά εἶναι παντοῦ καί τό κέντρο πουθενά. Ἡ
πρακτική τῆς μελέτης τῆς ἀγορᾶς μέ σφυγμομετρήσεις καί τή
χρήοη χαρακτηριστικῶν ἐρωτήματολογίων, πού γίνεται
ὁλοένα καί πιό συχνή, εἶναι ἐνα δῆμα πρός αὺτή τήν κατεύθυνοη· μὰς δίνει νά καταλάόουμε 61: ἡ τελική ἀπόφαση
τῶν διευθυντῶν μιᾶς ἐπιχείρησης γιά τήν παραγωγή αὐτοῦ ἤ
ἐκείνου 1013 προϊόντος, μ’ αὐτή τή μορφή καί ὂχι μέ ἄλλη,
δέν παίρνεται πιά συγκεντρωτικά, τό κέντρο ὀπόφασης εἶναι
ἡ συνισταμένη τῶν συγκλινουσῶν έπιλογῶν τῶν περιφέρειακῶν παραγόντων. Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι αὐτή ἡ προκαταρκτική ἐρεύνα - πού θά ἔπρεπε νά εἶναι διαρκής - στήν οὐσία
της δέν εἰναι παρά τό πρωθύστερο ἀντίστοιχο τοῦ ἀνταγωνισμοῠ, μέ τήν ἔννοια ὅτι μάς πληροφορεῐ ἀπό πρίν γι· αὐτό
1:013 6 ἀνταγωνισμός μὰς πληροφορεῖ μετά. Οἱ «διαδοχικές
προσαρμογές» γιά τίς ὁποῖες μιλάει 6 Kende μποροῦν, έτσι,
νά γίνουν χωρίς νά καταφύγουμε στούς μηχανισμούς τοῦ ἐμπορικοῡ ἀνταγωνισμοῡ. Βέὸαια, ' πρόθεση νά ψηφίσεις κάποιον ἢ νά ἀγοράσεις κάτι, δέν ειναι ἀκριόῶς ἰσοδύναμη μέ
νά τόν έχεις ἤδη ψηφίσει, ἤ νά τό έχεις ἤδη ἀγοράσει. Διάφοροι παράγοντες - ὅπως ἀντικειμενικές ἀλλαγές τῆς κατάστασης, ἤ καινούριες πληροφορίες - καί κυρίως ἡ ἀντίδραση
μπροστά στό ἀντικείμενο, πού συχνά εἶναι διαφρεῃκό ἀπό
τήν ἐντύπωση πού ἐχουμε σχηματίσει στή φαντασία μας, πιθανόν νά μᾶς κάνουν νά ἀλλάξουμε γνώμη. ’Ὀμως στήν
περίπτωση 11013 άποὸλέπουμε σέ μιά μισο-διαρκή μελέτη τῆς
ἀγορᾶς 1:013 στοχεύει στόν ἀμεσο ἓλεγχο τῆς πραγματικῆς
«ὑποδοχῆς» τῶν προϊόντων ἀπό τό κοινό, 6 στατιστικός
ὺπολογισμός (ἀφήνοντας ὅλα τά περιθώρια γιά τά ἀνα-πόφευκτα λάθη) θά ἧταν πάρα πολύ ἱκανοποιητικός γιά τήν
πλήρη ρύθμιση τῆς παραγωγῆς καί γιά τήν πραγματοποίηση
τῶν ἀπαραίτητων «διαδοχικῶν προσαρμογῶν». Ἡ ρυθμιση
πού σκιαγραφοῡμε χοντρικά πιστεύω ὅτι ἀποτελεῖ μιά 6.116
τίς δυνατές ἀπαντήσεις στήν προῦπόθεση πού θέτει δ Kende
γιά μιά «ἀνταγωνιστική ἀγορά κατάλληλα ρυθμιζόμενη», δεδομένου 61: οἱ (φαινομενικά) κεντρικές ἀποφάσεις δέν θά εἷ-’
ναι στή πραγματικότητα παρά τά ἀποτέλεσμα τοῦ ἀνταγωνιομοῡ τῶν ἐπιλογῶν τῆς περιφέρειας. Ὁ ἐμπορικός
ἀνταγωνισμός θά ἀντικατασταθεϊ, ’έτσι, μέ ἓνα εἶδος μαθηματικο-ῖ) ἀνταγωνισμοῡ.
Εἰναι φανερό 61: μιά συγκριτική μελέτη μέ θέμα; προγ-ραμματισμός καί ἀνταγωνισμός θά μποροῦσε νά
εἶναι τό ἀντικείμενο μιᾶς ὁλόκληρης πραγματείας, ἤ ἐνός πολυσέλιδου 6ι6λίου. ’Ὀμως δέν 66: ἐπιμείνω περισσότερο, γιατί
ἡ μελέτη τής δεύτερης κατηγορίας τῶν κριτικῶν ἐναντίον του
«ἐργοστασίου σχεδίου» θά ἐνισχύσει - έτσι τουλάχιστον ἐλπίζω - τίς ἀπόψεις μου σχετικά μ’ (11316 16 θέμα.

Β) Οἱ «ἀντιρρήσεις» πού διατυπώνονται ἀπό πολιτικῆς
πλευρᾶς πηγάζουν σχεδόν ὅλες ἀπό μιά θεμελιώδη δυσκολία,
τήν ἑξῆς σέ ποιό ὅαθμό οἱ «τεχινικοίῳ τοῦ «ἐργοοτασίου σχεδίου» - ἀπό τό ἴδιο τό γεγονός τῆς γνώσης τῶν
ὂασικῶν πληροφοριῶν (πού ἐναποθηκεύονται στούς ὑπολογιστές) καί τῆς δυνατότητας νά ὂάλουν σέ λειτουργία τούς
ὑπολογιστές καί νά «διαὸάσουν» τά ἀποτελέσματα - ἔχουν,
τή δυνατότητα νά ἐκμεταλλευτοῦν τίς πληροφορίες καί νά τίς
χρησιμοποιήσουν πρός ὄφελός τους;
Μπορεῐ κανείς νά ἐμπιστευτεῖ στήν εἰλικρίνεια αὐτῶν τῶν
τεχνικῶν, 1:013 66: πρέπει νά ὑποθέρουμε ὅτι πάντοτε θά κινοῦνται - ὅπως οἱ λεγόμενοι «φωτισμένοι» μονάρχες - μόνο
ἀπό τό ἓνδιαφέρον τους για τό κοινό καλό καί τήν ἀγάπη
τους γιά τήν ἐπιστήμης Δέν εἶναι παράλογο νά ἀμφιόἁλλουμε
ὅτι αὐτή ἡ ὁμάδα, συνειδητοποιώντας ὅτι εἶναι τό μυαλό τοῦ
συνόλου τοῦ κοινωνικοῦ σώματος, θά ὑψωθεῐ σέ κυρίαρχη
ἐξουσία, προσανατολίζοντας «ἐπιστημονικά» τίς ἀποφάσεις
ὅλλων πρός τήν διαίωνιση καί τήν ἐνίσχυση τῆς ἐξουσίας της
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τελεσματικά, ἐκτός ἀπό μιτρικές ἐξαιρέσεις πού ὀφείλονται σέ
εἰδικοίις λόγους, τό αὑτοκίνητο τους ἡ τήν ἠλεκτρική μηχανή
ξυρίσματος χωρίς νά ξέρουν, τίς περισσότερες φορές, τόν
ἐσωτερικό τους μηχανισμό.
Θά μποροῡσε. νά μὰς ἀπαντήσει. κανείς. ὅτι τά πράγματα
δέν ἦταν έτσι πρίν ἀπό πολλά χρόνια, οτήν ὒποχή τής χειροη
τεχνίας· ὁ ἐργάτης ἧταν ἱκανός νά κατασκευάζει τά ἐργαλεῖα
του καί ἤξερε σέ κάθε στιγμή τή λειτουργία τους. ψυοικά,
Ἐν πάσει περιπτώσει. ἀκόμα κι“ ἄν - ὃλέποντας τά πρά«10 ὲργοστάσιο οχεδίου», δέν εἶναι ὁ μοναδικός παράγοντας
γματα ὅπως ὁ Καστοριάδης —— δέν ἀμφισόητὴσουμε τήν ἐντιἀλλοτρίωσης οτήν τεχνοκρατική κοινωνία μας, ὅμως 10 γεγομότητα των ἐπιστημόνων τοῦ «ἑργοστασίου σχεδίου», καί δέν
νός αὑτό, κατά κανένα τρόπο δέν ἀποτελεῖ δικαιολογία. V
Βέόαια, τά πράγματα ἤδη τήν ἐποχή τῆς χειροτεχνίας, δέν
θεωρήσουμε σοὸαρό τόν κίνδυνο νά διαφθαροῡν ἀπό τά θέλγητρα τῆς ἐξουσίας, παραμένει ἕνα ἐξίσου 0060190 πρόόλημα,
ἦταν·καί τόσο εἰδυλλιακά. ’Όλα τά εἰδικευμένα ἐπαγγέλματα
σχετικό αὐτή τή φορά ὃχι πιά μέ τούς «διευθυντές» τοῦ «ἐρεἶχαν ἕνα κάποιο μυστήριο γιά 10v πελά-ιη, καί ἂν δ ρολογάς
καταλάὸαινε τό μηχανισμὸ τοῦ ρολογιοῐι του, ὅπως κι” 0
γοστασίσυ σχεδίου», ἀλλά μέ τούς «καταναλωτές» αὐτῶν τῶν
πληροφοριιῦν. Δέ θά ἐχουν ἄραγε τήν τάση νά νιώθουν θαυἠλεκτρονικός μηχανικός τοῦ ὑπολογιοτὴ του, ὁ κάτοχος ένός
μασμό ἀνακατεμένο μέ φόὸο ἀπέναντι σ“ αὐτό τό θαυμαστό
χαλασμένου ρολογιοῡ περίμενε μέ ἐλπίδα καί (p060 τή διά«ἐργοστάσιο σχεδίου»; Βέόαια, θά μποροῦν νά 11011001016011- γνωση τοῦ ρολογᾶ, ὅπως τοῦ γιατροῖι. Εἶναι φανερά ὅτι. πρένουν τίς πληροφορίες που θά ἀφοροῦν τά δασικά δεδομένα,
πει νά σκεφτοῦμε ὃαθὺτερα. Ἂν ô τεχνίτης ἥξερε τί ίὲκανε32
καθώς καί τίς ἀποφάσεις άνάμεσα στίς ὁποῖες θά πρέπει νά
καί έφτιαχνε ἄνετα τά ἐργαλεῖα του, καταλάὸαινε ἄραγε πῶς
χάνουν τήν ἐπιλογή τους, ἀλλά 10 πέρασμα ἀπό τίς πρῶλειτουργοῦσε 10 μυαλὸ του, πῶς σχημάτιζε στή φαντασία του
Is; στίς δεύτερες θά παραμένει αἰνιγματικό καί ὁ περίτό οχέδιο τοῦ ἀντικειμένου ποί) ἤθελε νά (ρτιάξει,, ἤ ἀκόμα
πλοκος χειρισμὸς τῶν ὑπολογιστὼν θά έχει μιά λειτουργία
πῶς λειτουργοί)οε 10 μπράτσο 1011: Ὀ ἀνθρώπινος ἐγκέφαλος
παρόμοια μέ αὐτή τῶν μυστηρίων τῆς πίστης. 'O
εἶναι τό ἴδιο αἰνιγματικός μέ τόν ἠλεκτρονικό, αὐτό ὅμως δέν
ὑπολογισμός τῶν «πιθανῶν περιπτώσεων» θά γίνεται 6έ6αια
μᾶς ἐμποδίζει νά τόν χρησιμοποιοῠμε. Ἀπό αὐτήν τήν ἄποατη ὂάση τῆς δοσμένης πραγματικότητας, ἀλλά - ὅπως καί ἡ
ψη, «10 ἐργοστάσιο σχεδίου» δέν 601 ἠταν παρά ἕνα ὅργανο
γνώση τετάρτου 6αθμοῦ στόν Πλάτωνα31 - σύμφωνα μέ τήν
μέτρησης καί δράσης ὅπως τά ἄλλα, τοῦ ὁποίου μόνο ἡ λει«ἀνυπόθετική ἀρχή» πού εἶναι «πέραν τῆς οὐσίας», θά εἶναι,
τουργία θά ἧταν περισσότερο σπουδαία, γιατί θά ἀποτελοῡοε
ὅπως ὁ Θεός. ἀδύνατο νά γίνει κατανοητός, ὅπως εἶναι ἀδύμέσο ὑπολογισμοῠ τῶν ἐξόδων καί τῶν θεμελιωδῶν ἐπιλογιῖΝ
νατο νά κοιτάξουμε τόν ἥλιο μέ γυμνό μάτι. Βέὸαια, καταπού θά καθόριζαν τή ζωή καί τήν ἐξελιξη τής κοινωνίας.
λαὸαίνουμε γενικά τή λειτουργία τοῦ ἤλιου, τοῦ Θεοῦ
Εἶναι ἀλήθεια, ὅτι ἀκριὸὠς αὐτή ἡ σπουδαιότητα τῆς λεικαί τῶν ὑπολογιστῶν τοῦ «ἐργοστασίου σχεὸίου», ὅμως δέν
τουργίας τοῦ «ἐργοστασίου οχεδίου» μπορεῐ νά σπρώξει τούς
μποροῡμε νά κατανοήσουμε τή 6αθύτερη φύση τους. Ἱ-Ι
άρμόδιους μηχανικοὺς νά τό κάνουν νά λειτουργεῐ πρός ὅφεστάση τῆς συντριπτικής πλειοψηφίας τοῦ κόσμου δέν μπορεῐ
λός τους. IT αὑτό, θά πρέπει ὂέὸαια νά διατηρήσουμε τίς
ὑπηρεσίες χειρισμοῦ τῶν ὑπολογιστῶν. ὅμως ταυτὸχρονα θά
νά εἶναι, λοιπόν, παρά ἡ ἐλπίδα ἤ ἡ μοιρολατρία. "Av προσθέσουμε καί τή γεμάτη 056010110 ὑπακοή σέ κάποιο ἱερατεῐο,
πρέπει νά ἐγκαταλείψουμε τό μὺθο τοῦ «ἐργοστασίου σχεπού ἰσχυρίζεται ὅτι έχει (ἤ πού πραγματικά έχει, ὅταν ἀποδίου».
τελεῖται ἐιπό ἠλεκτρονικοὺς μηχανικοὺς) τό προνόμιο τῆς
Εἴτε τό θέλουμε εἴτε ὄχι, ἡ συγκέντρωση τῶν μέσων γιά τή
πρόσὸασης στά θεϊκά ἤ στά μαθηματικά μυστήρια, τότε εἶναι
διενέργεια τῶν ἀποφασιστικὼν ὑπολογισμων σέ ένα χωρο,
φανερό ὅτι έιῐσι ὑλοποιεῐται καί τελικά ἐνισχὺεται ἡ ἀλλοδημιουργεῐι τήν ὑποδομή γιά μιά μυθοποίηση πρός ὄφελος
τρίωση τῆς μεγάλης μάζας τῶν ἀνθρώπων, πού πέφετι θύμα
μιᾶς καινοὺριας μειοψηφίας, ἀμεσα προνομιούχας, ἀκόμα 111‘
ὂχι πιά μόνο μιάς σκοταδιστικής μεταφυσικής, ἀλλά καί τῶν
ἄν ἡ μόνη της τεχνικὴ λειτουργία εἶναι νά δίνει πληροφορίες
ἐξουσιαστικιῖ)ν διαθέσεων μιᾶς μειοψηφίας «ὁμοίων» της.
καί νά παρουσιάζει τίς δυνατές ἐπιλογές. Θά πρέπει λοιπόν,
Ἔτοι τό «ἐργοστάσιο σχεδίου» θά δημιουργοῦσε ένα καινούὅπως ἐχω ἤδη πεῖ, τό «ἐργοστάσιο σχεδίου» νά εἶναι πανριο ἱερατεῐο καί κάτω ἀπό μιάν ἐπίφαση αὐτόνομης καί μέ
101')” καί πουθενά. Z” αὐτό ἀκριόῶς τό σημεῐο ἀλληλοσυμἐπίγνωση διαχείρισης θά διαιώνιζε τό παλιό σύστημα τῆς
πληρωνονται οἱ δύο θεμελιώδεις ἀρχές τῆς αὑτοδιαχείρισης
έτεροδιαχείρισης. Τελικά οἱ «προσομοιώσεις» τοῦ «5970010καί γίνονται προϋπόθεση ἡ μία τῆς ἀλλης. Ὀ ἀριθμός τῶν
σίου σχεδίου» θά κατέληγαν νά ἀποκρύπτουν τήν πραγματιμηχανικῶν, που θά εἶναι ἱκανοί νά καταλαόαίνουν καί νά
κότητα ἀπό τά μάτια τοῦ κόσμου.
κάνουν τό πέρασμα ἀπό τά δεδομένα στίς προσομοιώσεις, θά
πρέπει
νά
εἶναι
«ἄπειρα»
μεγαλὺτερος
άπό
τόν
ἀριθμό
αὐΦυσικά, 0 Καστοριάδης δέν ἀγνοοῦσε αὐτές τίς δυσκολίες·
τῶν πού θά εἶναι πραγματικά ἀπαραίτητοι γι’ αὐτή τή δουἄλλωστε καί μέσα στήν ὁμάδα Σοσιαλισμός ἤ B09601λειά,
ὥστε
σέ
κάθε
στιγμή
νά
ὑπάρχει
ἡ
δυνατότητα
ἐλέγχου
ρότητα ὑπῆρχαν πολλές ἀντιρρήσεις. Γεγονός εἶναι, ἐκτός
τους,
καθώς
καί
ἐναλλαγής
καθηκόντων.
Εἶναι
λοιπόν
ἡ
δεύἄν κάνω λάθος, ὅτι στά μεταγενέστερα γραφτά του, ὁ Κατερη
άρχή;
ἀποφάσεις
μέ
ἐπίγνωση,
δηλαδή
ἀνύψωοη
τοῦ
γεστοριάδης, δέν ἀναφέρεται πιά στή θεωρία τοῦ «ἐργοστασίου
νικοῠ
μορφωτικοῠ
ἐπιπέδου.
ποί)
κάνει
τήν
πρώτη
(ἀνακλησχεδίου»**. Θά ἠταν ὅέόαια ὑπερὸολικό νά ἐρμηνεὺσουμε
τότητα
σέ
κάθε
στιγμή)
νά
γίνεται
«opérationnel».
Μπσροῦμε
αὐτή τή σιωπή σάν ἐγκατάλειψη τῆς θεωρίας του, ὅμως εἶναιϊ
νά φανταστοῡμε ἕνα μεγάλο ἀριθμό ἀπό κέντρα ὑπολογισμοῦ
τό λιγότερο, ἐσιόδειξη ἐνός κάποιου δισταγμοῦ.
καί
μιά
κεντρική
ὑπηρεσία
μέ
ἐλαφρό
μηχανικό
ἐξοπλισμό,
Ώστόσο, οἱ κριτικές ἐναντίον τοῦ «ἐργοστασίου σχεδίου»
πού
κατά
κανένα
τρόπο
δέ
θά
άξίζει
τό
ὄνομα
τοῦ
ἐργοσταδέν μένουν χωρίς άντίλογο. Πρῶτά -_ πρῶτα πρέπει νά τονίσίου. Ἀλλά θά ἦταν μάταιο νά ἐπιμείνουμε σέ μιά θεωρητική
σουμε ὅτι οἱ ὑπολογιστές έχουν γίνει κάτι τό πολύ συνηθισμένο. Βέὸαια, ὁ μηχανισμός τῶν «ἠλεκτρονικῶν ἐγκεφάλων» περιγραφή, που ἡ τεχνικὴ πρόοδος θά τήν ἐκανε σέ λίγο
καιρό άχρηστη. _
θά παραμείνει μυστηριώδης γιά τούς πολλούς γιά πολύν καιΑὐτό πού πρέπει νά τονίσουμε εἶναι, ὅτι τά σύγχρονα
90. ἀλλά αὐτό δέν ἐμποδίζει σέ τίπστα, στό ἐπίπεδο τῆς
μέσα τηλεπικοινωνίας ἐπεκτείνουν σέ ὁλόκληρη τή γή τό κριπρακτικῆς ζωῆς, τόν κατάλληλο ἐλεγχο. Χωρίς νά ξέρουν
τήριο τοῦ ἰδανικοῡ μεγέθους τῆς Πὸλης τῶν ἀρχαίων Ἑλλήπερισσότερα γιά τήν ἐσωτερική λειτουργία τῶν συσκευῶν
τους. οί ἄνθρωποι άνοίγουν, κλείνουν, μέ λίγα λόγια χειρίνων φιλοσόφων; ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα μπορεῐ νά ἀκούζονται τό ραδιόφωνο ἤ τήν τηλεόραση· κατά τόν ἴδιο τρόπο,
σει ταυτόχρονα τή φωνή ένός ὁμιλητή καί μπορεῐ νά γίνει
ὅπως τόνιζε κι· ὁ Καστοριάδης, οἱ ἄνθρωποι ἐλέγχουν ἀποένας διάλογος μέ τή συμμετοχή τοῦ καθένα. Τίποτα δέ μᾶς
ἐμποδίζει
νά
εἴμαστε
ἐνήμεροι
τοῦ
συνόλου
των
λεπτομεί *~'O Καατοριάόης κύθε ἄλλο παρά ἔχει ἐγκαταλείψει τή θεωρία του
ρειὼν καί τῶν λεπτομερειων τοῦ συνόλου. Κατά συνέπεια ἡ
τοῦ «ἐργοσ-ιασίου αχεδίουι. Τήν περιγράφει μέ συντομία σὲ αυνέντευξη noü
αὐτοδιαχείριση τῶν ἐπιχειρήσεων καί ὁλόκληρης τῆς κοινωἐδωσε ατόν Γ .K. Πηλιχό τόν Σειπέμᾶρη τοῦ 1975. (BA. καρνήλιου Καστοριαόη; Τό ὲιιαναατατικό ηρόδλημα σήμερα, Ἐκὸόαεις Βέργος, Ἀθήνα 1976
νίας εἶναι δυνατή. Μπσροῦμε ἤδη νά φανταστοῦμε - ὅχι πιά
σελ. 23-24).
μια ψήφο σέ ἕνα ἐρώτημα προσεχτικά διαλεγμένο κάθε δύο ἤ

μέ τήν έδραίωση μιᾶς τεράστιας ὑπεροχῆς Θά μπορούσαμε,
γιά νά περιορίσουμε αὐτόν τόν κίνδυνο. νά δημιουργήσουμε
m' ἕνα ἄλλο «ἐργοστάσιο σχεδίου» ποί· θά ἡταν ἕνας ὀργανισμός ἐλέγχου, χωρίς φυσικά νά ἀποκλείεται ἡ περίπτωση
τά δύο «ἐργοστάσια» νά συμμαχήσουν μεταξύ τους. Ἂν κανείς θέλει νά στρέψει τή φαντασία του πρός αὑτήν τήν κατεύθυνση, άς διαδάσει τίς ἐφιαλτικές περιγραφές που κάνει ὁ
Ὀργουελ στό πασίγνωστο ὅιόλίο του 1984.
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τρίιι χρόνια - ἀλλα ἕνα εἶδος σχεδόν διαρκοῦς ὲπὲμόασης
τοὺ ουνολου τοῦ κοινωνικοῦ σώματος 3". Φυσικα, οἱ εἰδικοί
τῷν «pi-mm! μαζικὴς ἐπικοινωνίας» ὃέθα παραλείψουν να
un; i-‘älwl'lumw ὅτι οἱ τηλεπικοινωνίες, ἠχητικες ἤ ὀπτικες,
οὐν ιὶποκαθιοτοῠν ἐπακριὸιῑ)ς τίς συνθήκες τῆς ἑλληνικής
ιἰγορι“ις*““”“. καί δέν δημιουργοῦν πολιτική ζωή. Τό παραδεὲ
χόμιιοτιτ χωρίς ὃείιτερη κουῦέντα, για τόν ἁπλό λόγο ὅτι ἡ
ίθλληνική ἱιγορίι κατὰ κανὲνα τρόπο ὁὲν εἶναι για μᾶς ἕνα
μοντίτλο. "0mn; ξέρουμε, π.χ., οὔτε οί γυναῖκες οὔτε οἱ
οκλιὶίὶοι οὐν ἰὲπιιιρναν ἐνεργα μέρος 0' αὐτή τή θαυμαστή δημοκρατία. ’Ὁμιυς οἱ ἄνθρωποι ἔχουν τήν ταοη να ὲξιὸανιοιιτήουν πιθριοοοτιτρο τό παρελθόν παρα τό μελλον- εἶναι
δι’·οπιοτοι οὐ κατι που δέν ἔχουν ακὸμα δεῖ, ενῶ εὔκολα
πιὲψτουν θύματα τῆς ὀπισθοδρομικής αὑταπατης τῆς μαγείας
τῆς ιἰρχαιύτητιις. Ἀπο τήν ἄλλη μερια, ἡ ζήλεια τῶν γυναικιῐιν για τίς τιιλιῑπιιρουοιαιπριεε ἀποδείχνει ὅτι οἱ τηλεοπτική
οχιῖοη ὁμιλητὴ - ἀκροατή δέν εἶναι καί τόσο ἀφῃρημένη, ἆλλιυοτυ δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά που θα ὀποκαταοταθεῖ πραγματικὴ ἑπικοινιυνίιι με «μή πραγματικα» μέσα. Ἐν πασει
περιπτώσει, ακομα m‘ ἂν δέν ἠταν ἔται, τό θέαμα τῶν μεγαλιον οιννκυντρώοειι)ν ὅπου ὸ χαρισματικός ἡγὲτης ἠλεκτρίζει
μέ τήν παρουσία τοι· το ἁπέραντο πλῆθος τῶν ὄπαὸῶν του,
εἶναι τουλαχιοτο θλιὸερο. Δὲν θα ὑπάρξει ποτε αλληλὲγγυα
κοινωνία ἴοιυν ἀνθρώπιον, ὅσο οἱ λαοί Θα ἒχουν ἀνάγκη ἀπό
τέτοιου εἴδους ἡρωϊκα φαινόμενα. Ἱ-Ι πληροφόρηση. πού θα
(«raga μια διαχείριση τῶν πραγμάτιον ἡ ὁποία θα ἀφήνει
τοὺς ἀνθρώπους ἐλευθερους, πρέπει να απαλλαχτεῐ ἀπό τό
κῦρος αὐτοῦ τοῦ εἴδους- τελικα δέν πρέπει να ρωτᾶμε
ικποιον ὑποστηρίζεις» ἀλλα. «τί ὑποστηρίζειςς».
Εὒκολα θα μποροῡσε κανείς να μᾶς ἀποδώσει τήν ἀφέλεια
να πιστεύουμε. ὃτι ἒχουμε παρουσιασει στό ἃρθρο αὐτό, ἕνα
οριστικύ οἵὲδιο για τήν ᾶμεση πραγματοποί ση τῆς αὐτοδιαχείριοης σε ὁποιοὸήποτε χὼρο. Ἔτσι, θα ταν εῦκολο να
οιιρκάσουν ἦ να χαμογελασουν εἰρωνικα για τήν «παιδαριόhum» καθε τεχνολοΥικῆς πρόὸλεψης, ἥ ακόμα, εὐγενικότερα,
να προὸαλλουν μια σειρα ἐι..τό ((απιρρήσεις>>35. Ἀλλωστε α’
αὐτὲς τίς τελευταῑες προσπαθηαα να ὀπαντήσω παρα τό ὃτι.
μερικές φορες, ὃέν ἦταν καί πολὺ εἰλικρινεῖς ἦ συνοδεύονταν
α,τὸ μια ὑπεροπτικὴ εἰριυνία. Ἐπαναλαμὸανω ὅμως, ὃτι πρόHem] μου, για τήν ῶρα, εἶναι να παρουσιασω μια ἀντίὢδεο λ ο γία. μιαν αμφισὸήτηση τῶν κυρίαρχων ἰδεῶν πού
ἔπιόὲὑ.λονται σαν «(ιύτειτόὸεικτες» ἀπό τό κατεπημὲιό.
Πολλὲς ([ορὲς ὀποροῡμε με τήν αλλαζονεία αὐτῶν πού
ὃιεκῷικοῐϊ για τούς ἑαυτούς τους τήν «ἑπιστημονικότητα»
τῶν γραᾳτών τους. Ἡ αὐτοδιαχείριοη, πού τήν ὑποστηρίζουμε στὸ πολιτικό. τό οἰκονομικό. τό ὅιομηχανικό κτλ. Ëriπεὸο. θα πρέπει να ἐφαρμοστεῐ ὲξίσου καί οτήν ἔρευνα, μέ
τῆν’ αναπτυξη μιᾶς διαλεκτικῆς σχέσης αναμεσα στή θεωρία
καί τήν πρακτική, καθώς καί αναμεσα σέ ἀντανωνιοτικές
πρακτικές καί θεωρίες. Ἡ ανταπόκριση πού ὅρίσκει ἡ αὐτοδιαχείριση στή φοιτητική νεολαία διαφόρων χωρῶν. μᾶς κάνει να πιστεύουμε ὅτι τό αρθρο αἰ·τὸ θα ἀποτελέσει τήν ἀφετηρία μιᾶς καινοὺριας συζήτησης για τήν αὑτοδιαχείριση.

(26). BA. στή σημείωση 7.

(27) Σέ αὺτές (τίς, παρατηρήσεις τοῦ Kende, 00 μπορούσαμε να προσθέσουμε τίς παρατηρήσεις τοῦ Η. Au/ac πού ἀμφισβητεῖ «ré σχῆμα τῆς γενικευμένης ἀλληλεξαρτησηςι γιατί, κατα τή γνώμη του, ή θαθύτερη ἀναλυση
μιᾶς ὲθνικής οίκονομίσς αποδείχνει τήν ϋπαρξη ἁπλῶν σχέσεων ὲξαρτησης
κί’ ὲπιδρασεων μή αντιστρεπτῶν, καθώς καί αυγκεκριμένων καναλιῶν διοχετευσης τῶν αναπτυξιακῶν ώθήσεων. Βλ.; -ή ίεραρχία τῶν θιομηχανιῶν σέ
ἕναν πίνακα θιομηχσνικῶν συναλλαγῶνι στό Revue économique, Μαρτης
1970 ἀναφερόμενα από τόν Ρίειίίετ στό ίδιο, σελ, 917. Κατα τή γνώμη μου
όμως, τα παραπανω ἐπιχειρήματα δέν ὲπαρκοῡν για να αμφισθητήσουμε τήν
οίκονομετρία,

(28) 'H μαρξιστική θέση μιᾱς καποιας έθνικοποίησης από τα μονοπώλια
εἶχε ὺποστηριχτεῖ, ήδη από τό 1910, ἀπό τόν Rudolf Hlljarding στό.· Τό
χρηματιστικόκεφαλαιο, “

(29) Βλ..· Τετραδια αύτοδιαχείρισης Νο θ, σελ, 735-770,

(30) Ὅσον ἀφορᾱ τό θέμα αὺτό, σύμφωνα μέ τό Μαρξ,’ ή πα ρ 0 γω γ ή
δέ δημιουργεῖ, μόνο, ἕνα ἀντικείμενο για ἕνα-ν
καταναλωτή, ἀλλα ἐπίσης καί ἕναν καταναλωτή για
τό ἀντικείμενα (Γενική είσαγωγή στήν κριτική τῆς
πολιτικῆς οίκονομίας),
(37) Πλατωνας, Ἡ Πολιτεία, θιθλίο VII
(32) Σύμφωνα μέ τό Μαρξ; -αὺτό πού θασικα ξεχωρίζει τόν πιό ασχετο
ἀρχιτέκτονα ἀπό τήν πιό ίκανή μέλισσα, είναι τό ὄτι ό ἀρχιτέκτονας φτιαχνει
πρῶτα τήν κηρύθρα στα κεφαλι του καί μετα τήν κατασκευαζειι, ( Τό K ε
φ α λ α ιο 3ο τμῆμα κεφ. VIII).

(33) Ὀαον ἀφορᾱ τό θέμα αὑτό, σημειιὶινουμε ότι ό Edgar Morin στό τε·
λευταῐο του 818Mo: L e vil du ε υῘο t, πιστεύει ότι ὅλοι μσς θα μποροῠσαμε να διαθέτουμε όπό ενα θοηθητικό ήλεκτρονικό ἐγκέφαλο, ἐφοδιασμένο μέ μια τεραστια μνήμη μέ τήν όποίσ θα μπσροῡμε να παίρνουμε καί
να χρησιμοποιοῡμε τίς διαφορες πληροφορίες, καί χαρις στόν όποίο, χωρίς
ἀμφιθολίσ, θα μποροῦμε να κανουμε σέ πολύ λίγα χρόνο πολύπλοκους
ὑπολογισμούς,
(34) 01 όπαδοί τῆς σφωτισμένης μοναρχίας, ἠ τῶν διευθυντικῶν μειοψηou?” (συλλογική διεύθυνση) δέ θα παραλείψοιιν να ίσχυριστοῡν ὁτι συχνα
«ὸ λαόςι, ὅπως τό παιδί, δέν ξέρει τό καλό του. Ὅμως, πρέπει να προσθέσουμε, ότι ή έκπαίδευση ποὺ παρέχεται έχει για κύρια λεπουργία της τή
διακίνηση αὐτῆς τῆς πολιτικῆς παιδικῆς ήλικιὶτς πού, καθ’ έσυτή, δέν έχει
ηποτα το μεταφυστκό. _
(35) Θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ὅτι αν ή ανθρώπινη κοινωνία ἐφτανε με αὐτόν τόν τρὸπο στήν αὐτοδιαχεζοιση, αὐτό θα ήταν τό τέλος τῆς
ἱστορίας, τό πέρσσμα ἀπό τήν ιανσιχτήι στήν ’κλειστή κοινωνίαι», Ι) για να
’κρησψονωήαυ ὀρους περισσότερο τῆς μόῦσς, τό πέρσσμα ἀπὸ τή ~929Mστήνιᾱτοκρυσταλλωμένηικοινωνία, ὅπως τῶν μελισσῶν, τῶν yuppme καί
τῶν τερμιτῶν. Ὅμως, αὑτός ό κίνδυνος δέν εἶναι αμεσος καί ή ανθρωηότητσ
δέν Àüvel παρα προβλήματα πού μπορεῐ να θέσει.

ΚΙΑΦΑΣ 3 (ὑπὸ Ἀκαδημίας 78)
τηλ. 36.15.438

t t 1k Ἠ ἀρχαία ἑλληνική Πόλη-Κρατος εἶχε κέντρα τῆς πολιτικῆς της
ζωῆς τήν αγσρα δπου γινόταν οἱ συνελεύσεις τῶν mAmîJv. Σῠμφωνα μέ τόν
Πλάτωνα, ή ίδανική Πόλη ἔπρεπε να ἔχει τόσο πληθυσμα, ὥστε ή γενικὴ
συνϋευση τῶν πολιτῶν στήν αγορα τῆς Πόλης να μπορεῖ να ἀκούει τούς
ρήτορες. Εἶναι φανερό δτι ή Ἀρχαία Δημοκρατιὶι δέν χτυπήθηκε μόνσ ἀπό
έξωτερικοὺς ἐχθρούς ἀλλα, καθώς ό πληθυσμός τῶν πόλεων διαρκῶς μεγαλωνε, ῡττέκυψε καί στή διαδσχική έξαφανιοη τῶν ἀναγκαίων προϋποθέσεών

,(23) Ὀ βαστοριαδης στό αρθρσ του πού αναφεραμαστε δέ χρησιμσησιεῖ
GËﬂÊÎËÇ στό ίδιο, αελ, 904.
(25) Γ ια παράδειγμα ό τεχνικός συντελιστής πού μετρήθηκε στις EJ'LA.
για τό yawn/013010 στήν παραγωγή χυτοσιδήρου είναυ
χρησψοποωμένας γαιανθρακας (σέ 7000 τόνους)
αῖταρσγωγή χυτοσιδήρου (σέ 1000 τόνους),

Kai ὅλα τα εἴδη CAMPŒMG
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(σύμφωνα μέ τόν Pialier, στα ἶδιο, ou. 884),

σὲ πολὺ συμφέροσσες ῃμὲς

,ᾗ

,
Κομματικός πατριωτισμός
καί κομματικό ήθος
n. .
- ι. .

Ο Στίς φτωχογειτονιές τῆς
Χιλῆς, οἱ γυναῖκες τῶν ἀνέργων,
τῶν φυλακισμένων ἡ τῶν
ἀγνοουμένων, ἀναζητοῦντας
τρόπους ἐπιὸίωσης ἀλλά καί
συνάμα Eva τρόπο ἔκφρασης,
ὀργανώθηκαν μεταξύ τους·καί
ἀρχισαν νά φτιάχνουν μικρά
χειροποίητα χαλιά τοίχου, τά
λεγόμενα «ARPILLERAS».

Στόν Ὑμηττό, πού σ’ ἄλλουςκαιροὺς ἔγινε «κάστρο Ἀντίστασης», γράφτηκε αὐτές τίς μέρες μιὰ άλλη ἱστορία, ἀντίστροφη στήν ἠθική καί στοὺς σκοπούς της ἀπ’ αὐτήν που εἶχαν
γράψει οἱ τρεῖς ΕΠΟΝίτες.
Ἡ «γιορτή» ἀρχισε ἀσχημα. Μέ ἀποδοκιμασίες μερίδας τοῦ
ἀκροατηρίου πρός τόν κεντρικό ὁμιλητή (κι όχι «παρευρισκόμενο» ὅπως ἔγραψε ὁ «Ριζοσπάστης» τήν Τρίτη 15/5/79), Δήμαρχο Ἀνδρέα Λεντάκη.
Μέ άποδοκιμασίες καί μέ συνθήματα πού πρόδιναν τό μέλημα μεγάλου μέρους τοῦ κοινοῦ νά οἰκειοποιηθεῖ πρός ἴδιον

ὄφελος τήν ἱστορία τῆς Ἀντίστασης, παλιᾶς καί νέας. Νά τῆς I
δώσουν τό νόημα πού αὐτοί θέλουν, σύμφωνο μέ τίς συγκαιριανές τους έπιδιώξεις, στά πλαίσια τοῦ μυωπικοῦ ἀνταγωνισμοῡ τῆς έλληνικῆς Ἀριστερᾶς.
Στόχος τῆς ὁποιασδήποτε «γιορτῆς», εἶναι ἡ συνέχιση - εὐκαιριακή ὅέὸαια- τῆς ἱστορικῆς μνήμης τῆς Ἀντίστασης. ‘H
μεταλαμπάδευση ὅμως αὐτῆς τῆς μνήμης στίς νέες γενιές, γίνεται τελετουργικόι, μυθολογικά, ἐλλείψει «εὐκαιριῶν» πού ea
’διναν τή δυνατότητα νά γίνει παροντικό ὅραμα τό ἱστορικό
αὐτό δίωμα. Αὐτό τό τελετουργικό στοιχεῐο στήν έγρήγορση
τῆς μνήμης των νέων γενιῶν, σημαίνει ἀπολιτικότητα, πολιτική
ἀδρανοποίηση, πού ἔρχεται νά τή συμπληρώσει ένας άπολιτικός καί ἀ-ηθικός κομματικός πατριωτισμός. Εἶναι αὐτός που
ὀνομάζει «πράκτορά» ἔναν ἀγωνιοτή τῆς πρόσφατης ἀντίσταlong, ἀκριὸῶς γιατί ἡ πρόσφατη ἀντίσταση ένόιντια στή δικτατορία ὂιώθηκε ἀπ’ τήν Ἀριστερά σάν ἔνας ἀγώνας δρόμου γιόι
τήν έπικράτηση καί κυριάρχηση τοῦ «ἑνός» ἀπό τούς συναγωνιζόμενους.
Καί αὐτός ὁ ἀγώνας δρόμου κοστίζει πολιτικά. Ἐκθέτει ἔμπρακτα τήν, άμεμπτη θεωρητικά, μαρξιστική ἠθική, καί ἔτσι,
ὑποὸιόάζει τή σημασία καί τήν ἀξιοπιστία τῶν ὅποιων ἐπαγγελιών γιά «ἀλλαγή», «ἀπελευθέρωση», «κοινή δράση», κτλ.
Οἱ καιροί εἶναι δύσκολοι. Οἱ ἱστορικοί ταγοί τους ὅμως
ἀρέσκονται στό νά γράφουν τήν ἱστορία τους στό περιθώριο
τῆς συλλογικῆς μνήμης καί πράξης· ἀρέσκονται νά αὑτοῦπονομεὺουν τίς ἴδιες τίς έπαγγελίες τους καί νά ἀκυρώνουν έτσι
ἀνεπανόρθωτα τίς προσδοκίες καί τά ὁράματα τοῦ λαοῦ.
Παράδειγμα γι” αὐτό εἶναι καί τό «έπεισόδιο» πού συνέὸη
πρόσφατα στή «γιορτή τοῦ κάστρΟυ τοῦ Ὑμηττοῦ».

Ὁ ἰδιότυπος ἀναρχικός .

«Δυνάμει τοῦ περί τύπου νόμου καί ἐνώπιον παντός άρμοδίου δικαστηρίου, έξωδίκως» κλπ
ὁ γνωστός ἀναρχοφασίστας Ρένος
μᾶς ζητᾶ νά δημοσιεὺσουμε διάψευοη γιά ὅσα γράψαμε στή
στήλη τῶν «εἰδήσεων» στό περασμένο μας τεῦχος. Ἐμεῐς ὃέὸαια
ἔπιμένουμε σέ ὅσα γράψαμε,
γιατί πιστεύουμε σ’ αὐτά. Γιατί τί
ἄλλο μπορεῖ νά εῖναι κάποιος ἔκτός άπό φασίστας ὅταν ἔξορμά μέ
τραμπούκους ἐναντίον τῆς Βουλῆς καί ὃταν συνεργάζεται μέ τή
φασιστική χούντα - «πρός τέρψιν
καί έπιμόρφωσιν» τοῦ ἀμαθοῦς
ἑλληνικοῡ λαοῦ ὅέόαια;

Ἐμεῖς σάς παραδίδομε τό κείμενο που μάς ἔστειλε γιατί ἀποι τελεῖ ἄλλο ἕνα δεῖγμα τοῦ ὕφους
τοῦ Ρένου - γράφει ὅσα θά ἤθελε
νά εῖναι ὁ κ. Ρένος.
Ἰδούῑ
«Ὁ Ρένος Ἡρ. Ἀποστολίὸης
ὁέν ἀληθεύει πώς τάχα εἶχε τήν
44

παραμικρή ώφελιμιστική σχέση
μέ τή Χούντα, γιατί καί ἰὸεολογικά ἀντίθετος εἶναι, ὡς γνωστόν,
πρός κάθε εἴδους δικτατορία, καί
ἀναρχικός εἶναι, ὄχι «ἀναρχοφασίστας», οὔτε «νεοαντιστασιακός», ἀφοῦ εἶναι ἐναντίος κάθε
καθεστῶτος καί κάθε κατεστημένου, ὁποιασὸήποτε μορφῆς, σταθερά πάντοτε, ἀπό τότε πού γράφει καί ὁρᾷ στόν ἑλληνικά πνευματικά χῶρο, μέ πλήρη καί ἀπόλυτη ουνέπεια πάντοτε, ὅπως
προκύπτει m ἀπό ὅλα του τά 5Lὅλία καί τά ὁημοσιεύματα, εἰὸικώτερα ὁέ κι ἀπό τά πρόσφατα
στά «Πολιτικά θέματα».
Ὁ κ. Ρένος θέλει νά εἶναι νέτα
- σκέτα ἀναρχικός. ’Άποψη δική
του] Ἀλλά ὑπάρχουν λογιῶ - λογιῶ «ἀναρχικοί»- τό εἶδος που
προσομοιάζει στόν κ. Ρένο εἶναι
συνυφασμένο μέ τήν ἰδεολογία
καί τήν· πρακτική τοῦ φασισμοῦ.

νΑξιος ὁ μισθός τουῖ

Ο ‘H Πανελλαδική Ἒνωση γιά
τά Δικαιώματα τοῦ Παιδυοῦ
συμμετέχοντας στό Διεθνές Ἔτος
Παιδιοῦ 1979, ἔχει
προγραμματίσει τήν ἔκδοση μιᾶς
ἀνθολογίας κειμένων γιά παιδιά,
στήν ὁποία καλεῖ ὅσους θέλουν
νά πάρουν μέρος.
«Συγκεκριμένα, θέλοντας νά
προὸάλουμε ὅσο γίνεται
πλατύτερα στό λαό μας τή
ὁιακήρυξη τοῦ ΟΗΕ γιά τά
δικαιώματα τοῦ παιόωῦ,
σκεφτήκαμε νά εἶναι αὐτή
ἀκριὸῶς ἡ ὁιακήρυξη ἡ πηγή τῆς

- θεματογραφίας τῆς ἀνθολογίας.
Νά μεταπλαστοῦν δηλαδή καί ν’
ἀποὸοθοῦν λογοτεχνικά (μέ
ὁιηγήματα, ποιήματα, θεατρικά
μονόπρακτα) τά δέκα ἄρθρα τῆς
ὁιακήρυξης. Τά ἔργα πού θ’
ἀνταποκρίνονται στό πνεῦμα τῆς
Διακήρυξης θ’ ἀποτελέσουν ἕνα
ὅιὸλίο
γιά
παιδιά
ἀπό
8
χρονῶν
Οἱ «ARPILLERAS» ἔχουν
καί
πάνω.
Πιστεύουμε
ὅτι
ἡ
έμπνευσθεῖ ἀπό τοῦς
Ἀνθολογία
αὐτή
ὁίνει
τήν
«BORDADOS» τῆς Μαύρης
εὐκαιρία
γιά
τή
συμμετοχή
ὅλων
Νήσου, ἔχουν ὅμως πολύ
στό
ὁιεθνῆ
γιορτασμό
καί
θά
διαφορετική μορφή; ἐξ αἰτίας
εἶναι
μιά
προσφορά
στήν
τῆς γενικῆς σημερινῆς ἀνέχειας
παιὸική
λογοτεχνία»,
λέει
σέ
ὑπάρχει mi: ἔλλειψη μαλλωῦ σέ
ἀνακοίνωσή
της
ἡ
"vaon.
μεγάλη ποσότητα καί γι’ αὐτό οἱ

γυναῖκες χρησιμοποιοῦν τώρα
Γιά ὅσους σκέφτονται νά
πιά ξέφτια ὑφασμάτων καί
γράψουν ἡ διεύθυνση εἶναι;
κουρέλια πού ράὸουν πάνω σέ
Πανελλαδική ’Ἐνωση γιόι τά
πάνινα κομμάτια.
’Δικαιώματα τοῦ Παιδιοῦ, “
ΑΣΚΕ, Μασσαλίας καί
Al’nég Οἱ «ARPILLERAS» μᾶς
Καπλανᾱνν 9, Ἀθήνα 144.
έκφράζουν άπλοϊκά ἀλλά καί
συγκινητικά, μέ λαμπερά
I Μπορεῑτε νά γράψετε μέ ὃάση
χρώματα, κάτι ἀπό τήν χιλιανή ·
ένα ἤ περισσότερα ἄρθρα τῆς
πραγματικότητα, ὅπως τήν ζοῦνε
Διακήρυξης.
οἱ γυναῖκες πού τίς κεντοῦν.
Τά κείμενα νά μήν ξεπερνᾶνε
Ἔκθεοη με «ARPILLERAS»
τίς 4-5 δακτυλογραφημένες
λειτουργεῐ μέχρι τίς 30 τοῦ Μάη
σελίδες
καί
νά
ὑποὸληθοῦν
μέχρι
στό Διδακτικό καί Πνευματικό
30
Ἰουνίου.
Κέντρο «AL ANDAR», Χαρ.
Τρικούπη 170 καί ὧρες 6-9 τό
Διαόάσαμε σέ πρωϊνή ἀθηναϊκή
ἀπόγευμα.
έφημερίδα τό ἑξῆς ἀμίμητα Οἱ
προσκοπίνες τοῦ Παλαιοῦ
Ο Μιά ένεργητική οἰκογένειαῑ ἡ
Ψυχικοῦ γιόρτασαν τό ἔτος τοῦ
ποιήτρια Μαρία Λάζου ἔγραψε
παιδιοῦ μέ σκυλοκαλλιστεῐαέ
τό παιδικό 6ι6λίο «τά δύο
Κάτι περίπου σά νά λέμε,
ἀδέρφια μου καί yd)», ὁ μικρός
παιδιάησκυλιάἔ Βέόαια, δέν
γιός τό εἰκονογράφησε καί οἱ
ἔχουμε ἀντίρρηση ὅτι καλό εἶναι
ἐκδόσεις «Δωδώνη» (Χρ. Λάζος)
ν’ ἀγαπᾱμε τά ζῶα, ἀλλά τέτοιοι
τό έξέδωσαν. Στό ὡραῖο αὐτό
συσχετισμοί, νομίζουμε, εἶναι
ὃιὸλίο μέ ἱστορίες «ἀπό πρῶτο
ἰδιαίτερα ἔνδιαφέροντες ἀπό
χέρι» ἡ συγγραφέας γράφει γιά
ψυχαναλυτική ἄποψη... ·
τήν εἰκονογράφησηῑ
«Τό ν’ ἀφήσουμε τά παιὸιά νά
Ο Καί ἄλλη φορά εῖχαμε
εἰκονογραφοῦν τά ὅιὸλία τους,
γράψει γιά «Τό Παράρτημα», τό
ἦταν μιά ἰὸέα πού γυρόφερνα
μηνιάτικο λιθόγραφο ποὺ
καιρό. Νομίζω πώς τό νά τούς
κυκλοφορεῖ ἡ ΧΑΝ Καλαμαριᾱς.
ὁανείζουμε τά μάῑια μας γιά νά
Αῦτή τή φορά - τεῦχος τοῦ
ὅλὲπουν τίς ζωγραφιές τους
. Ἀπρίλη -— σκέφτηκαν οἱ
εἶναι κάτι τό αὐθαίρετο καί
ουντάκτες του πρωτότυπο τρόπο
φανερώνει ἔλλειψη σεόασμοῦ
γιά νά «γιορτάσουν τήν
στίς ἱκανότητές τους».
Ἐθνοσωτήρια 21η,..» Καί
συγχρόνως κυκλοφόρησαν ἕνα
O Τήν Τρίτη ἄνοιξε οτόν
τεῦχος πού κάθε ἀντίτυπό του
Πειραιᾶ, στό 6ι6λιοπωλεῑο
Ζαχαρόπουλου (Πραξιτέλους εῖναι μοναδικό ἀφοῦ ἔχει
διαφορετικό έξώφυλλο
.141) ἔκθεση παιδικοῦ ὕιὸλίου· ἡ
κάθε φορά;
ἔκθεση θά μείνει ἀνοιχτή ὡς τίς
Πῆραν τό «Πιστεύω» τοῦ
22.τοῦ Ἰοὺνη.

Παπαδόπουλου, τό πετσόκοψαν
καί κόλλησαν καί κάποια σελίδα
του στό ἐξώφυλλο. Γράφουν
γιαύτό;
«Δέν χρειάζεται νά ὁηλώσουμε
τόν μή κρυπτοχουντισμό-μας.
Ἀνακαλύψαμε ὅμως «Τό
Πιστεύω-μας» τοῦ δικτάτορα
Παπαὸόπουλου καί μπήκαμε
στον πειρασμό νά τό
ἐκμεταλλευτοῦμε πρός τέρψη τῶν
ἀναγνωστῶν. Ἃτόφια
ἀποσπάσματα, ὁιαφορετικά στό
κάθε ἔντυπο, προσφέρουμε
ἁπλόχερα. Καί γιά νά μήν
ξεχνᾱμε...»
Ο ‘O συγγραφέας Κώστας
Μπίρκας ἐκανε ἕνα διπλό
χάρισμα στό χωριό του
Ἀὅδέλλαε Ἔγραψε ἕνα
πλημμυρισμένο ἀπό ἀγάπη,
, ὂιόλίο μέ ὁμώνυμο τίτλο καί
παραχώρησε τά συγγραφικά
δικαιώματα στήν κοινότητα.
’Ὀσοι Ἀὂδελλιῶτες ἤ μή
ἐνδιαφέρονται νά μάθουν γιά
τήν ἱστορία, τίς συνήθειες καί
τούς ἀνθρώπους τῆς
«Βλαχουριᾶς» τῆς Πίνδου,
μποροῦν νά ζητήσσυν τό 6ι6λίο
ἀπό τά γραφεῖα τῆς κοινότητας
Ἀὂδέλλας - Γρεὸενῶν.
Ο “Ax/01135 τήν Τετάρτη καί 96
051v51 ἀνοιχτή ὡς τίς 22 Ἰουνίου
ἐκθεση τῆς Ζιζῆς Μακρή. Στήν

πραγματικότητες στά χρόνια τοῦ
Διαφωτισμοῦ καί εὐρύτερα στό
180 nui στόν 190 αἰώνα.
Στὸν τελευταῑο τὸμο πού
κυκλοφόρησε (ἀρ. 14 μέ
χρονολογία 1977)
περιλαμόάνονται οἱ μελέτεςῑ E.
A1610, Εἰδήσεις γιά τήν κίνηση
τοῦ έλληνικοῠ 6ι6λίου στίς άρχές
τοῦ 18ου αἰώνα, Ολ. Κατσιαρδῆ,
Ἑλληνικά διαδήματα στόν
Βοναπάρτη ἡ περίπτωση τοῦ Γ .
Παλατίνου, Γ. Καρρᾶ, Ἡ
«Ἐπιστολή τινός Γραικοῦ περί
τοῦ εἰς Σμύρνην Γ υμνασίου, Σ.
Παπαγεωργίου, Τό « ἐξ
Ἀμερικής φιλελληνικόν
Τυπογραφεῖον», M. Χαριτάτου,
Τά ἡμερολὸγια 016 χρόνια
1800-1863, Θ. Παπαδόπουλου
Προσθήκες στήν Ἑλληνική
Βιόλυογραφία, Γ. Κεχαγιὸγλου,
Τό Ἀραὸικόν Μυθολογικόν τοῦ
1792, Π. Βασιλείου,
Ἀποκατάσταση χρονολογίας
στήν Bibliograrhie Hellenique, A.
Παπαῖωάννου, B. K950011611, Ἡ
δολοφονία τοῦ Κυόερνήτη I.
Καποδίστραια, Ντ.
Παπαστράτου, Οἱ ἀδελφοί
Λειχοῦδες στήν Πολωνία.
Παράλληλα σχεδόν
ὁλοκληρώθηκε καί κυκλοφόρησε
κι ὁ προηγούμενος τόμος (1976)
ὅπου οἱ μελέτεςε St. Batalden,
Αὐτόγραφο τοῦ Εὐγένιου
Βούλγαρη, Γ. Κεχαγιόγλου, Ἕνα
χειρόγραφο τῆς «Γεωγραφίας
Φυσικσπολιτικής τοῦ Ψαλίδα»,
K. Θ. Δημαρᾶ, Φευγαλέα

. Ποίηση, P. Ἀργυροπούλου, Οἱ

έκθεση αὐτή θά γνωρίσουμε τήν
δουλειά τῆς ἐκλεκτῆς χαράκτριας
πού ἄναπτύσσεται σέ μιά σειρά
ἀπό τεχνικές; ψηφιδωτό,
ταπισερί, σχέδια, χαρακτική.
Ο Τήν περασμένη Τρίτη, στό
ΠΟΛΥΠΛΑΝΟ (Δημοκρίτου
20), παρουσιάοτηκε ἡ πρώτη καί
μοναδική συλλσγή ποιημάτων
τοῦ Βασιλυιοῦ. Τά ποιήματα,
ἀνέκδοτα μέχρι σήμερα, εἶναι
γραμμένα στήν περίοδο
1949-1953.
«TA ΠΟῙῙ-ῙΜΑΤΑ» τοῦ Β.
Βασιλικοῦ ἐκδόθηκαν στήν
εἰδική σειρά ἐκδόσεων τοῦ
ΠΟΛΥΠΛΑΝΟ μέ σχέδιά καί
ἐξώφυλλο τοῦ Γ ιάννη Γ αῑτη σέ
750 ἀριθμημένα ἀντίτυπα πού τό
καθένα περιλαμόάνεῑ nui μιά
λιθογραφία ἀριθμημένη nui
ὑπογραμμένη ἀπό τό Γ. Γαῑτη.

O 'O «Ἐρανωτής» εῖναι
[01091116 καί φιλολογικό
περιοδικό, ὅργανο τοῦ «Ὁμίλου
Μελέτης τοῦ Ἑλληνικοῦ
Διαφωτισμοῦ», φιλοδοξεῖ νά
προωθήσει τίς ἐρευνες nui τίς
γνώσεις γύρω ἀπό τίς ὲλληνικές

ἀδελφοί Παναγιώτης nui
Γεώργιος Ἰωαννίδης, Σπ.
Ἀσδραχᾶ, ‘H δημοτική στήν
«Ἰόνιο Ἀκαδημία», τά
μαθήματα φυσικῆς τοῦ Στ.
Πυλαρινοῡ, 1827, Γ. Καρρᾶ,
Ἑλληνικά ὂιὸλία nui
χειρόγραφα 0‘ ἕνα μοναστήρι τῆς
Μολδαόίας, Β. Παπούλια,
Ὑπόμνημα τοῦ J. Sulkowski γιά
τήν ὀθωμανική αὐτοκρατορία,
καθώς nui συμπληρώσεις στίς
έλληνικές ὖιὸλιογραφίες τῶν Φ.
Ἠλιοῦ, Ολ. Κατσιαρδῆ, Στ.
Μακρυμίχαλου nui Δ.
Πικραμένου-Βάρφη.
Ο Κεραμική γλυπτική τοῦ
Yiannes — ἑνός ἐξαίρετου
Ἑλληνοαμερικανοῦ γλύπτη πού
δουλεύει 6601116 μί ί’“).ι·ς καί

ττχκικίς If]; 1191101111], ιγινι (1.16
16 μέσα τοῦ Μάρτη ὡς τόν
Ἀπρίλη στή γκαλερί Fosdick ——
Nelson, 016 Alfred University
τῆς πολιτείας τῆς Νέας Ὑόρκης.
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Τρεῖς νέοι καλλιτεχνες
τῆς Ντόρας Ἠλισπούλου - Ρογκάν
Ἣ νέα καλλιτέχνιδα P. Σαρελάκου παρουσιαζει στίς «Νέες
Μορφές» ἀντιπροσωπευτικά δείγματα τῆς δουλειάς της ἀπό τήν
μἀρχή τῆς σταδιοδρομίας της μέχρι τώρα. Στήν τωρινή τρίτη
ἀτομική της ἐκθεση στήν Ἀθήνα
οἱ 32 συνθέσεις πού παρουσιάζονται 06; ὃοηθοῠν νά διαπιστώσουμε nui v6 θαυμάσουμε γιά
016v 611606 φορὰ τήν ῶριμότητα
τῆς καλλιτέχνιδας στή σύνθεση
καί τήν ἄψογή της τεχνικὴ. Τά
πρόσφατα ἔργα της μέ κύριο
θέμα 11695 εἴδους μηχανές μαρτυροῦν σέ σχέση μέ τά προηγούμενα
- νεκρές φύσεις nui ἐξωτερικά
οἰκοδομῶν ἤ ἐρειπωμένων σπιτιῶν - μιάν ἀκὸμα μεγαλύτερη
ἄνεση στούς χειρισμούς nui τή
σύνθεση. ‘H πολυπλοκὸτητα τῶν
μηχανισμῶν καίὴ «γωνία» μέ τήν
ὁποία εἶναι δοσμένοι σί γερανοί
ἀντιπροσωπεύουν γιά τή Σαρελάκου μιά διπλή πρόκληση; Πρέπει νά ἀποδοθοῦν στήν 6050611]16 τους nui, παράλληλα νά διεγείρουν τή φαντασία μας nui νά
τονώσουν 16 δημιουργικό '06; ἐνστιχτο. Μέ τήν ἴδια εὐαισθησία
πού ἀπεικόνιζε τή διαφάνεια
ἑνός γυάλινου μπουκαλιοῡ στίς
«νεκρές φύσεις» καί τίς οκιάσεις
πάνω στή στιλπνή ἐπιφάνεια ένός
τραπεζιοῡ ἤ εἶχε χαρίσει μιαν
ἰδιόμορφη ζωή 016 ἐξωτερικὰ
τῶν σπιτιῶν κατορθώνει τώρα vu
πραγματοποιήσει 016v άλλη
χρυσή τομή; Νά ἀποθανατίσει
τόν δυναμισμό τῶν μηχανημάτων
- ἀναπόσπαστο χαρακτηριστικό
τῆς τεχνολογικής τους πραγματικότητας καί, παράλληλα, κατι
πού εῖναι πολύ δύσκολο - νά τό
περιόόιλλει μέ ἐκεῖνο τό μυστήριο
πού εἶναι ἀπαραίτητο γιά v6 61]μιουργήσουν πάνω μας μιά πιό
μόνιμη ἐντύπωση.

Φέτος ἡ «”Ωρα» πραγματοποιεῖ
τήν πέμπτη 11016 05196 «Συναντηση τῶν Νέων Δημιουργῶν»;
0L6 ἐκδήλωση πού - κάθε χρὸνο
- παρουσιὰζει κι ἕνα μεγαλύτερο
ἐνδιαφέρον χάρη στήν ποιότητα
πού τήν χαρακτηρίζει καί τήν
ποικιλία. Στὰ πλαίσια τῆς τωρινῆς συναντησης καί εἰδικὸτερα
στόν εἰκαστικό χῶρο ἐγκαινιάστηκαν δύο άτομικές ἐκθέσεις;
τῆς Φ. Ἰσιδωρίδου καί τοῦ T.
Κσρμπῆ.
Ἡ Φ. Ἰσιδωρίδου - 24 μόλις
χρόνων — σπούδασε στή Σχολή
Καλῶν Τεχνῶν τοῦ Ἀμερικανικοῦ Πανεπιστημίου τῆς Βυρηττοῠ
(πλὰϊ 016v Τζ. Κόλτ) καί στήν
ἀνάλογη Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Νέου Μεξικοῠ για νά
ὁλοκληρώσει τίς γνώσεις της μαθητεύοντας πλάϊ στούς Γ. Μαυ-

ροείδη, Σ. Μεταξᾶ καί Γ. T06ρούχη. Ἡ τωρινή της ἐκθεση πού
εἶναι καί ἡ πρώτη μᾶς ἐκπλήσσει
μέ τήν ῶριμότητα πού χαρακτηρίζει τή δούλεια της σέ ὃ,τι
ἀφορᾱ τή σύνθεση καί τό χρῶμα.
Ἡ Ἰσιδωρίδου, χειρίζεται 16 ἀρχικό της ἐρέθισμα μέ τή σιγουριά
καί τόν ἀέρα ἑνός ὁλοκληρωμένου, μεστοῦ, ταλέντου. Καθώς
κατορθώνει v6 ἐναλλάσσει τήν
ὀπτική γωνία καί v6 προτείνει
συνέχεια νέες λύσεις ἀναζωογσνεῖ πάντοτε ριζικά τήν ἀναπαράσταση π.χ. τῶν νεκρῶν φύσεων
ἀκόμα καί στήν περίπτωση πού
τά άπεικονιζὸμενα σέ αὐτές ἀντικείμενα παραμένουν τά ἴδια.
Παράλληλα χειριζόμενη εὑρήματικά τό χρῶμα καί ἐξισορροπώντας το «κατάλληλα» σέ ἐνταση
καί σέ τόνους κατορθώνει καί
«δένει» μέσ’ ἀπό αὐτό σέ ἕνα ὀργανικό σύνολο τή σύνθεση καί
τήν πρρὸάλλει μέσα στό χῶ-

,ρο.Πράγματι, καθώς 16 καθένα
ἀπό τά ἔργα τῆς Ἰσιδωρίδου
ἀποτελεῖ τή μαρτυρία μιᾶς «αύθεντικότητας» καταργεῖται ἡ
ἀπόσταση άνάμεσα στήν «ὕλη»
τους καί τό θεατή πού ὑποόάλλεται 60506 6116 (1616: T6 τελευταῖο αὐτό γνώρισμα ἀποτελιεῖ καί
τήν ἐγγύηση γιά 016 ἀκόμα πιό
ἐλπιδοφόρα ἐξέλιξη.
Πρώτη 016 πλαίσια τῆς 016610690016; τοῦ Τ. Κυρμπή εἷναι
ἡ τωρινή ἀτομική του παρουσίαση στήν «“Ώρα». Ὁ καλλιτέχνης πού γεννήθηκε τό 1948 016
Παγκράτι τῶν Καλαὸρύτων μελέτησε γραφικές τέχνες στόν
«”Ομηρο» μέ τούς Δεκσυλάκο,
Κανακάκη, Κάραμποτ καί Κατζουράκη, ζωγραφική στήν
ΑΣΚΤ πλάϊ στούς Μαυροείδη,
Μυταρᾱ καί Τέτση, καί κεραμεική μέ τόν Γεωργίου. Τέλος,
πήρε μαθήματα γλυπτικής ἀπό
τόν Πανουργιᾱ. Στίς κάπου 24
συνθέσεις πού παρουσιάζονται
ἐδῶ ἐντύπωση προκαλεῖ ἡ
«ὀπτική γωνία» μέ τήν ὁποία 6
καλλιτέχνης ἐχει «δεῖ» καί ἔχει
ἀποθανατίσει τό θέμα τους γνώρισμα πού προὸάλλει μέ μιάν
ἰδιαίτερη ἐνταση στή σύνθεση
ὅπου ἀπεικονίζεται ἡ πρύμνη
μιᾶς 669116; (σέ πρῶτο πλάνο)
καθώς καί 016 ’έργα πού ἀναπαριοτοῦν προκυμαῖες. Στά τοπία
μέ ὂουνά καί μέ πλαγιές, τό πράσινο χρῶμα πρωταγωνιστεῖ
ἀκόμα καί στίς πιὸ «ὑπαινιχτικές» ἀποχρώσεις, ἀγκιστρώνοντας 16 0611 06; ἐπάνω στή σύνθεση μέ ἓναν τρόπο πού μαγνητίζει τήν προσοχή μας καί τή φαντασία μας άνεξάρτητα ἀπό τήν
«ἆμεση» 61166001] μιᾶς συγκεκριμὲνης μορφῆς καί σχήματος.
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ;
Κινηματογραφικές ἐντυπώσεις
τοῦ Χρήστου Νησιώτῃ
Τό σύντομο πέρασμα ἀπό τή Βουὸαπέστη προσφέρει μιά ξεχωριστή ἐμπειρία. Μέ τό μπαρόκ σκηνικό τῶν παλιῶν, ἄριστα
ὁιατηρημένων κτιρίων της καί τό Δούναὸη πού σχίζει ἤρεμα
αὐτό τό καλοστημένο καί σύμμετρα ζυγισμένο σκηνικό, μέ
δρόμους πού σφίζουν ἀπό ζωή, ἡ Βουὸαπέστη εἶναι μιά πολιτεία πού κερὸίζει τόν ἐπισκέπτῃ της, ἀλλάκαί λειτουργεῖ σωστά σάν πρωτεύουσα καί περίόλημα ζωῆς γιά τούς κατοίκους
της.
Καί μέσα σ’ ὅλα αὐτά ἡ ἑλληνική προσφυγιά. Μέ τό ἕνα πόὸι
στήν οὐγγρική γῆ. 4.000 Ρωμιοί ξεσπιτωμένοι, ὁ καθένας ἔχοντας ζήσει - μισή - τή ὁική του Ὀὸύσσεια, μέ ὄαθειά τή νορταλγία γιά τήν πατρίὸα καί ἔντονη τήν ἐπιθυμία γιά τήν ἑπιοτροφή πού μακρᾳίνει καί τούς ὁιαλύει ἀργά - ἀργά, χρόνο μέ
το χρονο.
Ὕστερα ἔρχεται ἡ ἀναζήτηση τοῦ προσώπου τῆς Νέας 06yγαρίας. Καί ὅμως ὁ μεγαλύτερος ὄικός σου ζῆλος καί ὁ καλύτερος ὁὸηγός, ὕστερα ἀπό λίγες μέρες σοῦ ἀφήνουν μόνο τή
γεύση πώς σχεὸόν τίποτα ὁέν εἶδες καί πώς πολύ λίγα κατάλα55g. Καί τότε (διαλέγει-ς τήν «εὔκολη» λύση. Νά γευθεῖς τουλάχιστο κάτι ἀπό τήν καλλιτεχνική ζωή τῆς Οὐγγαρίας. Ἴσως ἔτσι
μπορέσεις νά ἀρχίσεις τήν ἀνίχνευση καί γιά ὅλο τό κλῐμα τῆς
χώρας - τούς ἀνθρώπους καί τήν πολιτική συνείδηση.
Τίς μὲρες ἐκεῖνες οἱ κινηματογρά
φοι ἔπαιζαν τό καινούργιο φίλμ
τῶν σκηνοθετῶν VESZI ENDRE
καί CABOR PAL 115 τίτλο ANGI
VERA — ὁμώνυμο τῆς ἡρωῑδας καί πρωταγωνίοτρια τήν θαυμάσια VERONIKA PAP.
Ἐχοντας δεῖ πρίν λίγες 11595;
στήν Ἀθήνα τόν «”Ανθρωπο ἀπό
μάρμαρο» κάναμε συνεχεῖς ἀναγωγες 05 ἕνα φίλμ που μορφικά
τουλάχιστο 65v προσομοιὰζει σε
τίποτα 115 16 πολωνὲζικο. Στήν
ANGI VERA ἡ κινηματογραφική
γραφή εἶναι τυπικὰ «111100011111»6 ρυθμός ἀργός· ὁ φακός ἐξετα011116;, ἀνιχνεύει τίς λεπτομερειες
τοῦ σκηνικοῦ καί τίς δυσδιόρατες
ἀντιὸρασεις στίς μορφὲς τῶν
ἠθοποιῶν. Ὁ ὀπερατὲρ LAJOS
KOLTAI 115 1110 θαυμάσια χρωματιοτή φωτογραφία κινήθηκε
οτίς γκὰμες τῶν θερμῶν καφετιών χρωμάτων - ἄλλη μιὰ «μικρή λεπτομέρεια» πού ὀπτικό. σε
ἀπομάκρυνε ὀιπὸ τό κλῑμα 016
ἔργο τοῦ Βάϊντα.

Ἀλλὰ τό ἓνδιαφέρον - 115 τήν
ἤρεμη, χωρίς ἑξάρσεις ἀφήγηοη εἶναι τό πολιτικὸ μήνυμα ’καταγγελία τοῦ ἔργου. Στὸν
«Ἀνθρώπο ἀπό μάρμαρο» ἔχεις
016 τέλος μιὰν ἀμφιλεγόμενη
11010111131- θὰ μποροῦσες νά
ἀναγνώσεις μιά αἰσιόὸοξη προοπτική. Στήν ANGI VERA ἡ πρωταγωνίστρια πμὸιὸάζεται καί
ὁδεύει πρός τήν ἀναπαραγωγή
ὅσων ἔχουν ἤδη καταγγελθεῖ 115
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ὀξύτητα. Καί ὅπως ἡ προοπτική
στενεὺει, ἡ κριτική ἀμφισὸήτηση
εἶναι σαφής.
Ἡ 690011 01:6 Οὐγγαρὲζικσ
φίλμ ἀναπτύσσεται οτά πρῶτα
μιπαπολεμικά χρόνια τοῦ «ἡρωϊκοῦ» σοσιαλισμοῦ. ”Οταν με πεῖσμα καί αὑτσπάρνηση ἓγινε ἡ
ἀναστήλωση 0.116 1611 πόλεμο καί
ἂρχισε ἡ οἰκοδόμηση τοῦ σοσιαλισμοῦ. Σκληρὲς, δύσκολες 11595;.
Ἐπαναστατικός ἐνθουσιασμός,
ἑθελοντική δουλειά, ’ κομματική
διαπαιδαγώγηση.

Τό 5970 ἀρχίζει 115 111 διαμαρτυρία τῆς Βερας στήν κομματική
ὀργάνωοη τοῦ νοσοκομείουκαταγγέλλει τήν ἄθλια περίθαλψη τῶν ἀσθενῶν, τήν ἀδιαφορία τῶν γιατρῶν, τήν ἀναλγησία τοῦ διευθυντῆ. Ἀποτὲλεσμα;
χάνει τή δουλειό. της. Στήν v50
ὃουλειά, 016 5970010010, στίς
ὦρες τοῦ ὲπιμορφωτικοῡ σεμινάριου τῶν κομματικῶν στελεχῶν
καί στόν κοινὸ θάλαμο διαμονῆς
με’τίς ἄλλες ἐργάτριες θά ζήσει
πραγματικά, θά ἀποδάλλει τόν
αὐθορμητισμύ, θά ἑνστερπιστεῖ τή
λογική τῆς καθοδήγησης, θά ὡριμάσει.
Εἶναι πολλά 10 σημεῖα 010
ὁποῖα θά ἄξιζε νά σταματήσει
κανείς ἀλλά 6 χῶρος αὐτοῦ τοῦ
σημειώματος εἶναι περωρισμὲνος
καί 016 κάτω - κάτω ἀναφέρεται
05 1110 ταινία πού δεν τήν εἷδαμε
νά προὸάλλεται στή χώρα μσς,
Θά σημειώσουμε μόνο πώς οἱ 116-

TOO.

0100 111; 0111 σχολή, ἀπόφοιτο κι’
νοι «γκροτεσκα» καί 115 ἄφθονο
αὐτή ἀλλά πρόκειται 710 1110
ἄγριο σαρκασμό, δοσμὲνοι χαραἁπλή ἐργάτρια πού οὔτε κατήγ·κτήρες, εἶναι ὁ 79011110150; καί 6
γειλε 16v 5900111 111;, οὔτε καί
διαφωτιοτής - τό πάνθεο τοῦ
κομματικοῦ ἀπαράτ.
εἶχε τά λαμπερά προσόντα τῆς
Βὲρας. Αὑτή θό. μείνει πίσω 016
‘H Βὲρα εἶναι «δεκτική»· ἐνλασπόδρομο, ἀγκομαχώντας, ενῶ
θουσιώδης, αὐθόρμητη, οτοργική,
ἡ B590, με τήν ἄνεσή της, συνγνήσια καί χυμώδης στή ουνοδευμὲνη ἀπό τήν ἑκπρόσωπο τῆς
άφειά της 115 τοὺς ἄλλους. Ἀλλά
παλιᾶς γενιᾶς προχωρεῖ καί
ἡ B590 τελειώνοντας τήν κομμαπροάγεται.
τική σχολή καί ἀφοῦ ἔχει ἀποκηἩ κατάληξη αὐτή, ἰδωμὲνη
ρύξει, τόν «01109110010» ἔρωτά
'11500 011111 προοπτική τοῦ ἔργου της 115 τόν ὃάσκαλὸ της στήν
σχολή - παντρεμενο καί μ’ ἓναν
ὅπου γίνεται μιά συνεχής καταγγιό - ἔχει οὐσιαστικά μεταλλαγεῖ
γελία τῶν παραὸιάσεων τῆς 00σιαλυοτικῆς νομιμότητας καί τῆς
11010‘5v0 αὑτὸὅουλα πειθαρχημένο κομματικό στέλεχος.
προσὸολής τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοΤό τελευταῖο πλάνο εἶναι πικρό
πρὲπειὰς - εἶναι 1110 κατάληξη
καί ἀπαισιόὸοξοῑ Ἡ B590 συνπικρή καί ἀπαισιόδοξη- κριτική
οὸευμὲνη ἀπό τήν παλιά ἀντιφαὁπωσδήποτε γιά τή νεα γενιά τῶν
σίστρια, συντρόφωά της, πορεύεστελεχών τοῦ σοσιαλιστικοῦ κράτους.
ται - μ’ 5110 αὒτοκίνητο πρός τή
Ἡ αἴθουσα τοῦ 10111111010790Βουδαπέστη ὅπου θά προωθηθεί
φου ἦταν σχεδόν ἄδεια καί οἱ
γιά ἀνώτερες - δημοσιογραφικες
νέοι ἀπόντες. Κι’ ὅμως τό εἰσητή- σπουδὲς. Στό λασπὸδρομο,
11500 0111 ὅροχή, ἀφήνει πίσω της, , ριο εἶναι πολύ φθηνό - περίπου
πάνωσὲ ποδήλατο μιά συντρό10 ἑλληνικες δραχμες.

.. καί μιά συζήτηση
μὲ τόν Μίκλοις Γ ιάντσο

I

· Ὁ Mix/lo; Γ ιάντσο σ’ ἕνα (διάλειμμα
στίς πρόδες τοῦ θιάσου «Νιπσινζάζ»,
στή συνέντευξή του στό «ANTI».

M5 ἀρκετά ἐρωτηματικά E5111111100115 νά συναντήσουμε τόν Μίκλος Γιάντσο, τόν μεγάλο τοῦ
οὐγγρικοῦ κινηματογράφου.
Ἐκεῖνες τίς μὲρες δούλευε ἐντατικά 011; 119665; τοῦ θαυμάσιου
θεοτρικοῦ 597011 τοῦ Γ κιοὺλα
Χερνάντυ, πού παίζεται ἤδη 115
ἐπιτυχία στήν Βουδαπέστη - τοῦ
«Τζάκ τοῦ Ἀντεροὸγάλτη». Στό
ἑπόμενο σημείωμά μοις θ’ ἀναφερθοῦμε ἀναλυτικά σ’ αὐτή τήν
παράσταση με τήν ἐὐκαιρία μιᾶς
ουζήτησης πού εῐχαμε με τό συγγραφέα τοῦ ἔργου.

Ἡ συνεντευξη πού μᾶς 560105 6

Γιάντσο ἠταν ὅλο ὁιακοπές 016
γραφεῑο του - στά διαλείμματα
τῆς πρόόας —— οτίς κουῑντες τοῦ
θεάτρου. Συμπαραστάτης ’καί
συνοδὸς, 6 δημοσιογράφος Δ.
Παπαδημητρίου, πολιτικός
πρόσφυγας καί ἄνθρωπος τοῦ
θεάτρου ὁ ἴδιος.
Στή ούντομη συζήτησή μας μείναμε κυρίως στά προὸλήματα τοῦ
Οὐγγαρέζικου κινηματογράφου.
Τονίζοντάς του πὸσο τιμοῦμε οτή
χώρα μας τή δουλειόι του - κὰτι
πού ξξφανερά τόν εὐχαρίστησέ
γιατί- ὃέὸαια οὐδείς προφήτης
στήν πατρίδα του - άρχίοαμε ζητώντας νά πληροφορηθοῦμε γιά
16v «ψυχαγωγικό» κινηματογράφο.
EP: Δέν εῖχα τήν εὐκαιρία,
ἀλλά θά ἤθελα νά ὁῶ φίλμ τοῦ
οὐγγαρέζικου κινηματογραφικοῦ
ἐκείνου εἴὸους πού, τουλάχιστον
ἐμεῑς, ἔχουμε μεγάλη παραγωγή
στήν Ἑλλάδα καί ἁντίστοιχά του
θά γνωρίζετε ἀπό τήν Ἰταλία ἥ
τή Γερμανία, λ.χ. Τό εἶδος ἐκείνο
πού ὁέν ἀποτελεῖ ὅέὸαια ἐπιτεύγματα καλλιτεχνικά ἀλλά σταθμίζει μέ κάποιο τρόπο, ἕνα κλίμα
ζωῆς καί ἕνα κλίμα πολιτιστικό.
Ἡ ὁική σας ὁουλειά εἶναι ἄλλης
κατηγορίας - ἀλλά σέ ποιό ὅαθμό
ὑπάρχει ἐπικοινωνία τοῦ κοινοῦ
μέ τά ὁικά σας ἔργα καί τά ἔργα
τῶν ἄλλων ἄξιων σκηνοθετῶν τῆς
Οὐγγαρίας,·

ΑΠ; Στήν Οῠγγαρία παράγουμε λίγα φίλμ τό χρόνο, περίπου 20-22. Πέρυσι γιά παράδειγμα εῖχαμε 25 φίλμς. Στὰ τελευταῖα 30 χρόνια ἡ παραγωγή
φίλμς ἀποτελοῦσε ἕνα σύνθετο
πρὸὂλημα γιά μᾶς. Ἔπρεπε νά
παράγουμε καί ουγχρόνως νά
ἱκανοποιήσουμε καί 16 χαμηλὸ
έπίπεόο τοῦ κοινοῦ. Ἐξ αἰτίας
ὅμως τῶν δυσχερειὼν παραγωγῆς, εἴχαμε λίγα φίλμ. Πῶς νά
ἰκανοποιήσουμε ὅλες τίς άπαιτήσεις; Ὁπωσδήποτε ὅμως θέταμε

ὃιαφορετικά τίς προτεραιὸτητες,
ἦταν ὃιαφορετική ἡ λογική πού
κυριάρχησε καί ὁπωσδήποτε παρεμὸαίνουν οἱ δικές μας ἀρχές
πού δέν έπιτρέπουν νά χωρίζουμε
τήν «ὑψηλή κουλτούρα» ἀπό
ἐκείνην τοῦ «χαμηλοῦ ἐπιπέδου».
Αὐτό εῖναι μιά σωοτή, μιά καλή
ἀρχή. Ἀλλὰ ξέρουμε παράλληλα
ὅτι μεγάλο τμῆμα τοῦ κοινοῦ θέλει νά ψυχαγωγηθεῐ. Καί εἶναι
ἀλήθεια πώς τά φίλμ πού κάνω
ἐγώ, ὂρίσκουν κατανόηοη σέ
πολὺ μικρό στρῶμα τοῦ κοινοῦ.
T6 πρὸὃλημα ἐκτονώθηκε κάπως
μέ ἄλλο τρόπος Δέν πρέπει νά ξεχνᾱτε ὅτι ἡ τηλεόραση εἶναι πολύ
διαδεδομένη στήν Οὐγγαρία - οἱ
συσκευές τηλεορὰσεως εἶναι
πάνω ἀπό 2 ἑκατ. σέ πληθυσμό
10 ἑκατομμυρίων - καί ἒτσι, σέ
τελευταία ἀνάλυση, τό καθῆκον
τῆς ψυχαγωγίας ἔχει άναλάὸει ἡ
τηλεόραση.
’Ὀμως τό ζήτημα πρέπει νά τό
ὃοῠμε καί ἀπό τήν άποψη τοῦ νά
έξετὰσουμε καί τή δική του
οτάση καί ὃιάθεση γιά τό κινηματογραφικό έργοῑ Οἱ ἴδιοι οἱ κινηματογραφιστές φιλοδοξοῦν νά
γυρίζουν φίλμ ἑνός ὑψηλοῦ ἑπιπέδου. Καί οτή χώρα μας, ἡ φιλοδοξία τους γίνεται ἀποδεχτή.
Σέ μιά καπιταλιστική χώρα, οἱ
σκηνοθέτες πιέζονται ἀπό τούς
οἰκονομικοὺς παράγοντες, στήν
ὁριστικὴ μορφή τῆς Παραγωγῆς
ἑνός φίλμ, ËVGJ στή δική μας
παραγωγή εἶναι τό ῖδιο 16 κράτος
πού χρηματοὸοτεῐ. Καί ἑδῶ ἒχομε
ἕνα κράτος - Μαικήνα. Στά καπιταλυστικά κράτη, πιέζονται οἱ
παραγωγοί νά τελειώσουν γρήγορα, ἤ νά φτιάξουν ταινίες πού
νά ὑπηρετοῦν τήν έμπορικὸτητα
καί νά ίκανοποιοῦν χαμηλά γοῦστα. Στήν Ἰταλία δούλεψα ἀρκετά καί ξέρω ὅτι οτήν κινήματοἶὲῗῗὲαῴίῗὲῗέἵὲεῶἒρῗέἓέᾇὲἓιὲξζ
ἔργα πού παράγονται 6ασικά γιά

οἰκονομικὰ ὠφέλη.
Παρ’ ὅλα αὑτά, πρέπει νά πῶ
ὅτι καί ἐμεῖς έδῶ ἓχομε ἕνα σο60196 πρὸὃλημα πού σχετίζεται μέ
τή δημοτικότητα τῆς δουλειᾶς
μας. Ἀπό τά φίλμ πού γυρίζουμε
λίγα εἶναι ἐκεῖνα που κερδίζουν
τή συμπάθεια τοῦ κοινοῦ. Εἴμαστε ἕνας λαός 10 ἑκατομμυρίων
καί ένα έπιτυχημένο φίλμ τό ὃλέπουν 1 έκατ. περίπου. Αὐτό τόν
ἀριθμό θεατῶν μπορεῐ νά πετύχει
τό χρὸνο ἕνα φίλμς. Πέρυσι 16
φίλμ τοῦ Ράνοντυ «Τὸ ὀρφανό
παιδί», έφταοε 16 1 ἑκατ. θεατῶν· καί αὐτό ὅέῦαια ἧταν μιό.
ἑπιτυχία. Ἐπρὸκειτο γιὰ ἕνα
φίλμ συναισθηματικό. Ἀντίστοιχη ἑπιτυχία εἶχε πρόπεροι
ἕνα μουσικοχορευτικό φίλμ. Τά
δικὰ μου ὅμως φίλμ φθάνουν
συνήθως μόνο τίς 300 — 400 χιλιάδες θεατές. Ἴσως τό τελευταῖο
μου φίλμ νά φθάσει ἓναν μεγαλύτερο ἀριθμό θεατῶν γιατί 16
πρόὸλημα πού θέτει καί ὅπως 16
θέτει, ἀγκαλιάζει τό πλατύτερο
κοινο.

EP: 01r ἀριθμοί αὐτοί ἠχοῦν
λίγο παράξενα γιά μᾶς. Τά ὁικά
σας «στάνταρς» εἶναι πολύ ἀνε6ασμένα ὥς πρός τή χώρα μου.
Σύμφωνα πάντως μέ τούς ἀριθμούς πού ἀναφέρατε, προκύπτει
μιά ἰόιαίτερη προτίμηση τοῦ κοινοῦ.
AH: Φυσικά καί ὑπάρχει αὐτή
ὴ προτίμηση γιά ἁπλές, συναισθηματικές ἱστορίες. T6 κοινό
ὅρίσκει τήν [κανοποίησή του στὰ
ξένα, κυρίως, φίλμς; ἰταλικές κωμωδίες, ἀμερικάνικα γουέστερν
κλπ.
EP: Θεωρεῖτε ὅτι τώρα ἔχουν
ὡριμάσει οἱ συνθῆκες στή συνείὁηση αὐτοῦ τοῦ «κράτους - Μαικήνα» καί μάλιστα παραγνωρίζοντας αὐτές τίς ὁήλωμένες προτιμήσεις, ὥστε νά μήν ἀπαιτεῖ
ἀπό τούς κινηματογραφιστές, τό

εῖὸος τοῦ κινηματογράφου πού
θά ἐξυπηρετεῐ πολιτικά ἤ θά ψυχαγωγηθεῐ ἁπλῶς τό μεγάλο
κοινά· Τίθενται μήπως σήμερα
τέτοιες ἀπαιτήσεις,’
ΑΠ; T6 κράτος ζητάει φυσικά
κὰτι τέτοιο. Χωρίς ὅμως οὔτε νά
τό ἀπαιτεῖ, οὔτε νά τό έπιὸάλλει.
Καί, οτό κάτω - κάτω δέν πρέπει
νά ξεχνᾱμε ὅτι τό κράτος, εἴμαστε
έμεῖς οἱ ἴδιοι.

ΕΡ; Στόν τομέα τοῦ κινηματογράφου. μήπως ’
All: Γενικά, σέ ὅλους τούς τομεῑς καί τίς δραστηριότητες.
EP: ME ὁική σας ἐπιλογή καί
τίς προσωπικές σας ἀναζητήσεις
καί συνεπικουρούμενοι ἀπό τό
κράτος, οἱ κινηματογραφιστές
τῆς Οὐγγαρίας ἔχετε φτάσει σήμερα σέ ἕνα ὑψηλό καλλιτεχνικό
ἐπίπεὸο. Μέ ποιό τρόπο οἱ ἀναζητήσεις αὐτές ἀποτελοῦν μιά
«ἐσωτερική» ἐξέλιξη τοῦ οὐγγαρέζικου κινηματογράφου καί
ποιές ἀφετηρίες εἴχατε,·
Al'l: Εἶναι λιγάκι περίπλοκο
αὐτό τό πρόὸλημα. Μήν ξεχνᾶτε
ὅτι εἴμαστε ἕνα σοσιαλιστικό
κράτος. ἾΞὸῶ 16 1948, ἒγιναν μεγάλες κοινωνικές ἀλλαγές. Κρατικοποιήθηκαν οἱ ἐπιχειρήσεις,
κρατικοποιήθηκαν τά μέσα
παραγωγῆς. Σέ μᾶς εἶναι διαφορετικός ὁ τρόπος ἀνάπτυξης.
Ἀπό τήν πρώτη μέρα τῆς κρατικοποίησης τῆς κινηματογραφίας,
μπήκαν στό προσκήνιο οἱ καλλιτεχνικές ἐπιδιώξεις. Ἀκόμη καί
οτήν περίοὸο τοῦ σταλινισμοῦ,
ἀκόμη καί ὅταν ἠταν πολλοί
ἐκεῖνοι που ὑποδείχναν μέ έμφαση νά γυρίζονται φίλμς γιά νά
«ἱκανοποιοῡνται τά λαϊκά γοῦστα» ὑπῆρχε μιά φροντίδα, μιά
ἐπιμέλεια καί μιά ποιότητα. Αὐτό
τό ξεκίνημα, ἔδωσε τούς καρπούς
του. Σήμερα πιά, ὁ κινηματογράφος μας ὅρίσκεται στήν ὥριμη
στιγμή του. I
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Ἡ Τζένη Μαστοράκη
γράφει γιά
τό ὅιῧλίο _
1013 Γιώργου Χειμωνα
«Οἱ χτίοτες»
Ἐκδόσεις «Κέδρος»
Ἀθήνα 1979
Δέν εἶναι εύκολο νά μιλήσεις
γιά τό έργο τοῦ Γιώργου Χειμωνᾶ· θά ’θελα ὡστόσο νά τό 5111χειρήσιι), γι’ 01316 16 ἐπικίνδυνο
κείμενο πού άναπτύσσεται ἀπό
ἁνάγνωση σέ ἀνάγνωση, πολυδιάστατο μά κι ἀδιαπέραστο
11611015; φορές.
Στούς Χτίστες διαγράφεται,
ἀνάμεσα ὃνειρο καί μυθο, ἡ πορεία ἑνός «ἑξατομικευμένου» έλληνισμοῦ, μέ μιάν ἀφήγηση πού
μετσπηδάει ἀπό τή δεισιδαιμονική γοητεία τοῦ λαϊκοῦ παραμυθιοῦ στήν αὐστηρή ποιητικό-

0i Λαζοί, ἡ ἀσιατική φυλή, ἡ
πραγμοποιημένη σερόία. Οἱ ἄν·
θρωποι; ἐπώνυμοι ἠ ἐφιαλτικές
μορφές πού ἀποδύθηκαν τό
· πρόσωπό τους, ἀδρανῆ σύνολα.
Πρώτη ρωγμή στό στήσιμο τῆς
τελετῆς, ἡ ὀπομυθοποίηση τῆς
καταγωγῆς τοῦ κήρυκα, πού
ἀνατρέπεται ὅμως ἀπό τά πράγματα, γιά νά τόν χρίσει τελικά
πολιοῦχο - μόνο πού αὑτός ἐδῶ
δέν κόνει θαύματα, ἀλλά φόνους. Στό 660111091116 1013 κήρυ110, ἀσφυκτικά παρόντα τά παιδιά, ἀλαφροῐσκιωτα, έπιληπτικά,
ἀγγελοπαρμένα. Ἕνα ἀπ’ 01316,
θά τό σκοτώσει γιά νά πάψει νά
τραγουὸάει.

M516 16v καθαρτήριο φόνο 6
κήρυκας, ὁιχασμένος, θά πλησιάσει παραισθητικά τό πλῆθος
ὅμως ἡ ὰποὸίὸαση δέ θά συντελεστεῐ ποτέ. Ἡ τελετή καθηλώνεται, ὅπως καθηλωμένη εἶναι κι
ἡ
έλευοή
του
πρός
τούς
ἀνθρώτητα τῆς Ἀποκάλυψης, ζων-ιω·
πους.
Θά
έπέμὸουν
τότε
μεσινεύοντας κάποτε 16 θαλερό λόγο
τικά
οἱ
τρελές
γυναῖκες
μέ
τή
τῶν 6υζαντινῶν χρονογράφων
μυστηριακή
παντομίμα,
καί
οἱ
καί τῶν συναξαριστῶν.
τρεῖς
11695;:
oi
6130
πρῶτες
γιὰ
μιά
Ἱστός τῆς 6119111110119, I
νά
μεταφράσουν
τό
ἀνείπωτο
ἀφύσικη κοσμογονια, που θα
μήνυμα,
ἡ
τρίτη
γιά
νά
μεταξαναστήσει 016 116610 του 16
φράσει,
σωματικά
πιά,
καί
τόν
ἱστορικά διασμένο πλῆθος καί
κηρυκα.
θά τό κάνει ὅουὸὁ μά καθορι,Ὁ,λὸχος τῆς πρώτης κόρης,
στικό μάρτυρα τῶν ὃρώμενων.
με την αινιγματική ὅψη τοῦ έλἋξονας τῆς ὀράσης, ἡ τροχιά
ληνιστικοῦ γλυπτοῦ, θά σφραγίτοῦ «ἀπαγορευμένου» κήρυκα
σει καταδικαστικά τήν ὲξέλιξη,
πού φέρνει τήν ᾱρρητη ἀγγελία.
Αὐτός καί τό πλῆθος θά 13111115- καί τό «ὃοξαστικό» ἄγγελμα τῆς
τρίτης θά χαθεῐ μέσα στούς ἀρριστοῦν σέ ἀτομικές ἱστορίες
πού θά συνθέσουν παραμορφωχαίους τρόμους πού ἀνασύρει.
τικά, σάν κομμάτια σπασμένου
Τό ὅραμα τῶν συγκεντρώσεων,
καθρέφτη, τό πρόσωπο τοῦ χώὑποκατάστατο τῆς ἀνέφικτης
ρου καί τῶν ἀνθρώπων.
ένωσης τῶν ἀνθρώπων, σκιάζεὉ χῶρος; κύρια ὂορειοελλαται πάντα ἀπό τήν πραγματικόδίτικος, μέ μοναδικό νησιωτικό τητα τοῦ «ἐσφαγμένου». Στό τετου στίγμα τήν Κάλυμνο πιό
λευταῐο ἀνάγνωσμα, τούς «Χτίπέρα oi Βούλγαροι, οἱ Τοῦρκοι, στες», θά συμπυκνωθοῦν ὅλες oi
BAZMH BAZINKOY
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προηγούμενες ἱστορίες, ἀνακεφαλαιώνοντας τό ὰὸιέξοὸο. Ὁ
λόγος τοῦ κήρυκα θ’ ἁκουστεῐ
μόνο ὅταν κλείσει 6 κύκλος, ἔξω
ἀπό τόπο, χρόνο καί γλώσσα, μά
ὁ θάνατός του θά προλάόει τήν
ἀγγελία.

έν σπέρματι, 016 Μυθιστόρημα
καί τό Γ ιατρό Ἰνεότη, ἀλλά τό
ὅλέπουμε νά διαμορφώνεῑαι
ὁριστικά στό Γ άμο καί τόν
Ἀὁελφὰ Εἴτε σάν κύκλο δοῦμε
λοιπόν 16 6130 τελευταῖα καί
τούς Χτίστες, εἴτε σάν τρεῖς
ὁμόκεντρους κύκλους, μέ ἐξωτεΣτούς Χτίστες, ἕὸδομο κατά ρικόν καί περιέχοντα τούς Χτίσειρά - κι όριακό, μ’ έναν
στες, oi κοινοί τους τόποι
τρόπο - ὂιὸλίο τοῦ Χ., ὲγγράφε- “ παραπέμπουν σέ 1116 ὲνιαία
ἠθική καί φιλοσοφία, πού ἀρχίται ἀποσυνθετικά μιά σπαραγμένη εἰκόνα τῆς ἑλληνικῆς περι- ζει νά ἀρθρώνεται στό Μυθιπέτειας σέ δύο έπίπεὸαι
στόρημα, γιά νά φτάσει έδῶ σέ
α) Τό ἱστορικό, πού συναρμο- πλῆρες ἀνάπτυγμα.

λογεῐται
κατ’
ἀρχήν
ὑποκειμενι1
Ἠθικός
πόλος ,τοῦ ἀναπτύ111010;,
«ἡἀτομικής
ὃασιλική ἀπό τές
κά,
σάν ἀπόσταγμα τῆς
του μνήμης καί αἰσθησης, γιά νά
γίνει τελικά ἀντικειμενικό στό
σημεῖο τομῆς του μέ τήν ἱστορική συνείδηση τοῦ ἀναγνώστη.
8910116110015 έδῶ μπροστά 0’
ἕνα ἀδιάκοπο παιχνίδι χρονικῶν
διασκελισμῶν; ἀπό τόν τρωικό
πόλεμο στήν κατοχική Θεσσαλονίκη, ὀπό τό ’21 (μέ τή διόλου
τυχαία, ἔστω καί συνειρμικά,
μνεία τοῦ Δικαίου) στόν ἐμφύλιο, κι ἀπό τούς ἀναστενάρηὸες
χτίστες τῆς Ξάνθης στήν κάθοδο
τῶν Δωριέων. Ὑποστηρικτικά 0'
01316 16 χρονικὸ χάος λειτουργοῦν τά γειτονικά φύλα μέ τό
κοινό πεπρωμένο, καί τά σκοτεινά θηλυκά; ἡ Σταυροφορία, ἡ
Εύδοκία, οἱ μονάδες, ἡ Ἀγλαΐα,
oi θυγατέρες τοῦ κήρυκα, τά
ξόανα τῶν Δυνάμεων τοῦ Κόσμου, μά καί ἡ Ἐπιλαθού,
νόοος-στοιχειό 016 115910061590
ἔργα τοῦ Χ., πού προσωποποιεῖται έόῶ σέ τέταρτη Μοίρα.
6) Τό γλωσσικό, πού ξεκινάει
σάν άτομική κληρονομιά, θησαύρισμα ἀπ’ όλόκληρο τό φάσμα τῆς ὲλληνικῆς παράδοσης,
γιά ν’ ἀποκρυσταλλωθεῑ τελικά
0' ἕνα λόγο ζωντανό καί μεστό,
μέ αῦτόνομη λειτουργία. Τό
ἀποτέλεσμα εἶναι μιά γλῶσσα
ὂιὸλική, ὅπου τό λεκτικό τῆς
Ἀποκάλυψης παίρνει κάποτε
νέοι νοηματική διάσταση γιά νά
έξυπηρετήσει τή μεταφυσική τοῦ
Χ., ὁίχως ὅμως νά τῆς στερεί
τήν ἀφηγηματική 011609611110

' τῆς Φυλλάδας· σ’ αὐτήν ένσω-’
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ματώνεται ἡ λαϊκή μιλιά, 013951111111’1 καί κατασκευασμένη, καταξιώνοντας ποιητικά τήν ἀνακολουθία τοῦ προφορικοῦ λόγου.
Ὑπόγεια, φαίνεται νά’ ὃροῦν
δύο ἀντίρροπες δυνάμεις ἀπό
τή μιά, Eva; πρωτόγονισμός, πού
συμπυκνώνει τή λέξη σέ εἰκόνα
μέ άμεσότητα ἰὸεογράμματος, κι
ἀπό τήν άλλη, ἡ αὐστηρά ὲκλοΥῑκευμὲνη δῡμή Τῆς γραφῆς, πού
κάνει τό Λόγο πανδαμάτορα.
Κάθε ἀναφορά στίς σολωμικές
καταδολές θά ’ταν περιττή, μιᾶς
καί 6 ἴδιος ὁ συγγραφέας έχει
δηλώσει πῶς, στή γλώσοα τοῦ
Σολωμοῦ, «ὲτιὸεόαἰωσε 1013; 6111013; του ἑλληνικούς ἤχους».
Στό έργο 01316 πιστεύω πώς
ὁλοκληρώνεται, έκφραστικά καί
1101111011116, 11611 11013 συναντᾱμε

πράξεις», 6 φόνος· φιλοσοφικός, ἡ καταδικασμένη συνέχεια
(«11901013 16 τέλος ὁ κόσμος έτελείωνε άρχινῶντας»). Κοιτίδα
1013 πρώτου, ὁ Γ 6110;: «γιατί
μονάχα ὁ φόνος έλευθερώνει
ὁλόκληρη τήν ψυχή», μά καί 6
Ἀὁελφός.· «Ἀλλά ὁ φόνος ἔχει
μιά πατροπαράδοτη ἰσχύ καί μέ
τόν φόνο ἁναγεννᾱται καί σά νά
γεννιέται ἀπό τήν ἀρχή ὁ 696—
στης 111 6 κόσμος ὅλος καί ἡ
ἀνατολὴ». T013 6513159011, κυ ίως

. 6 Ἀὁελφός; «ὅ,τι γεννιέται ειναι
μιά τελευταία γέννηση».
Στά ένδιάμεσα, ἡ οἵηοη τοῦ
φονιᾶ (Μυθιοτόρημα; «Δημιουργεῖ τήν ἀξιοπρέπεια καί
τόν 0131005600116 καί τήν δυστυχία τό ἔγκλημα. Τήν ἓπαρση καί
τό πάθος τῆς σιωπῆς...»), ἡ Αύξηση, ἡ Ἀνάγκη, ἡ γνώση-«ἀπὲραντη ἐρημία τῆς ψυχῆς»
(Ἀὸελφός), ἡ «ἀποόιόάζουσα»
γυναίκα (Ἀὸελφὸς), τά παθη11116 ἀνθρώπινα κοιτάσματα
(Ἀὸελφός), ἡ άκινητοποίηση
τοῦ κόσμου σέ εἰκόνα (Γ άμος.·
«ὅμως τά μάτια μου τά ἔσωσα
καί ζῶ μέ τίς ἁπέραντες εἰκόνες
111 ὅπως ὁ θεός 6λέποντας»).
Στό Γάμο, τό σολωμικό πλαίσιο χρησίμεψε γιά τό πρῶτο
γερό άλμα σέ έξωνοητούς χώρους, ὲνῶ 01611 Ἀὁελφό 6 Αἰσχύλος ’έγινε 66011 γιά μιά πολυπρόσωπη τραγωὸία τοῦ ἑνός
σέ μεταγλωσσικές περιοχές.
Στούς Χτίστες, 6 μῦθος καταλύεται ἀπό 16 ἴδια 16 πρόσωπα,
πού τόν φτιάχνουν γιά νά 16v
άρνηθοῦν, τό τραγικό ἔρεισμα
γίνεται σκηνικό τέχνασμα, μέ
τήν εἰσαγωγή τοῦ κήρυκα πού
τάχα θά λύσει τό ἀδιέξοόο τῆς
δράσης. Ἡ ὲμφάνισή του ὅμως
γίνεται οὐσιαστικά ἀφορμή γιά
νά συντεθεῐ 1116 τεράστια κατακερματισμένη τοιχογραφία ἀπό
πολλές ἀνώνυμες εἰκόνες καί
11591116 γνώριμα στίγματα, ένῶ ἡ
ἃλεκτη ὁιάσταση πού ένεδρεύει
στή σιωπή του θά κορυφωθεῐ
στήν περήφανη ἀλλά μάταιη παρουσία τῶν χτιστῶν. Τοῦτοι οἰ
νομάδες, ξεκομμένοι 6.116 γέννα,
θάνατο καί ἱστορία, θά σημάνουν τό τέλος καθώς, σέ μιά σαρωτική κάθοὸο σάν τούς Δωριεῖς, ἔρχονται νά καταργήσουν
τήν παλιά τάξη πραγμάτων καί,
συνάμα, ν’ αύτοκαταργηθοῦν.

ANT. K. ZANOYAAKH:
Καπετάν Μπαντουὸᾶ - ἀπομνημονεύματα
Ἐκὸ. «ΚΝΩΣΟΣ» - Ἀθήνα 1979
Ὁ καπετάν Μανόλης Μπαντου6ᾶς εἶναι μιά ἀμφιλεγόμενη ἀλλά,
ὁπωσδήποτε, ἐπική μορφή γιά
τὴν Κρήτη. Ξεκίνησε σάν ἀρχηγός
τῶν ἀντιστασιακῶν πυρὴνων
πού, μέ τὴν καθοδήγηση τοῦ
EAM — ΕΛΛΑΣ, διεξὴγαγαν τόν
πατριωτικό ἀγώνα ἐναντίον τῶν
κατακτητῶν στήν Κρήτη, πήγε
στή M. Ἀνατολὴ ἀπ’ ὅπου ἐπέστρεψε για νά διαχωρίσει τὴ θέση '
του καί τίς ὁμάδες ἀπό τό EAM
καί, ὅταν ἄρχισε ὁ διχασμός πολέμησε τούς παληούς συναγωνιστές του καί πρῶτα πρῶτα τόν
παληό ὑπαρχηγό του καί ἐπικεφαλῆς τοῦ ΕΛΑΣ καπετάν Ποδιᾶ
- τοῦ ὁποίου οἱ ἀγῶνες καί ὁ
μαρτυρικός θάνατος ἔχουν περάσει στό θρῦλο. Στά 6αθιά του γεράματα ὁ καπετάν-Μπαντουὸᾶς
ἀφηγήθηκε 016v ’Av1. Σανουδάκη τὴ ζωή του· ἀπό τά μικράτα του ὥς τίς στερνές ἡμέρες.
Ἡ ἀφήγηση εἶναι κάποτε ὑπερδολική καί κυρίως κεντραρισμένη
γύρω ἀπό τό πρόσωπο τοῦ ἀφηγητή. ‘O προφορικός λόγος ὅμως
«καθ’ ἑαυτόν» - ὅπως μέ εὐλα6ική φιλολογική εὐσυνειδησία
ἐπεξεργάστηκε καί ἐδωσε 6 Ἀντ.
Σανουδάκης - εἶναι ἀπό τά πιό
ὡραῖα παραδείγματα που έχσμε.
Τό ὂιόλίο αὐτό ἀξίζει νά προσεχτεῐ ἰδιαίτερα ὂχι μόνον - ἠ
τόσο - γιά τίς μαρτυρίες του
ἀλλά καί γιά τήν ἀξιόλογη φιλολογικὴ ἐπιμέλειά του (μεταγραφὴ
προφορικοῦ λόγου, εἰσαγωγὴ, πίνακες κ.λ.π.) καί γιὰ τόν ζωντανό
λόγο του.

ΣΤ. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗ;
Νόμος 330 - ἡ ἀντίθεση. Ἐκδ.
«Μπαρμπουνάκης» Θεσίκη 1978.

Ἐκτός ἀπό τό κείμενο τοῦ νόμου-ἀναφορᾶς, ἡ έκδοση περιλα6αίνει τίς ἀγορεύσεις τοῦ 6ουλευτή, Στ. Παπαθεμελῆ στὴ
Βουλὴ καί τήν πρόταση τοῦ νόμου γιά τὴ διασφάλιση τοῦ δικαιώματος τῆς ἀπεργίας.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ TZENOY.‘
Γλώσοα καί Παιδεία - Πρόλογος
Χρ. Μαλεὸίτση. ’Enô. «Δωδώνη»
- Ἀθήνα 1979.

στά πλαίσια τῶν ἰνδοευρωπαϊκῶν
γλωσσῶν. Ἀλλά ἡ πολυμάθεια
δέν φτάνει· ἡ διαισθητικὴ 1013 A.
Τζ. ξεγαντζώνει ἐννοιες καί ἀνάγει σέ πρῶτες ἀρχές κάνοντας
ὅλες τίς πιθανές - καί πειστικές συσχετίσεις.
ΘΑΝ. ΚΑΛΑΦΑ TH:

Πληθωρισμός - εἰσαγωγικά μαθήματα - Ἔκδοση τοῦ σπουδαστηρίου τῆς A’ ἕδρας οἰκον. ἀναλύσεως τῆς Ἀνωτ. Βιομηχανικῆς

ι - Ἀθήνα I978.
"Evu χρήσιμο ὂοὴθημα-εἱσαγωγικό γιά τή μελέτη τοῦ οἰκονομικοῦ φαινομένου τοῦ πληθωρισμοῦ. ‘H ἀνάλυση 6ασίζεται
στήν οἰκονομικὴ θεωρία τῆς μαρξιστικής καί νεοκενσιανής σχολῆς
καί υἱοθετεῖ καί νέα ἀναλυτικά
ἐργαλεῖα γιά τήν κατανόηση τοῦ
σύνθετου φαινόμενου τοῦ πληθωρισμοῦ.

Γ. Κ. ΒΛΑΧΟΥ.·
«Πολιτική». Ἀθήνα 1978.
Μέ μιά σημαντικά πλούσια δι6λιογραφία πού καλύπτει νέους
τομεῖς μεθοδολογίας καί έρευνας
στό χῶρο τῆς πολιτικῆς ἐπιστήμης, nui καλύπτοντας ἕνα φάσμα
θεμάτων ἐξαιρετικσῦ ἐνδιαφέ
ροντος, 6 καθηγητὴς τῆς Πολιτικῆς Ἐπιστήμης στὴν Π.Α.Σ.Π.ΙΞ.
δημοσίευσε τό δεύτερο τόμο του
ἀπ’ τὴν ἑνότητα «Πολιτική».
Ἐχοντας σάν ἀφετηριακό του
σκοπό τὴν ἀνάδειξη καί τήν έρμηνεία τῶν φαινομένων πού προκύπτουν ἀπ( τὴν «καθημερινὴ
πολιτικὴ πράξη» ὁ συγγραφέας
προχωρεῖ μέ ἐπιστημολογική ἑγκυρότητα nui παιδαγωγικὴ ἐνάργεια στὴ θεωρητικὴ ἐξέταση ἀλλά
καί ἐπισταμένη παρουσίαση μείζονων τομέων τῆς πολιτικῆς. Τό
«κράτος», ἡ «πολιτική ἐξουσία»,
ἡ «πολιτικὴ σάν τέτοια», ἡ μαρξιστική κσινωνιολογία γιά τήν
πολιτική ἀποτελοῦν τούς ἄξονες
ἀναφορᾶς τοῦ B’ τόμου τῆς «Πολιτικῆς», μέσα ἀπ’ τήν ἐρευνα τῆς
καταγωγῆς, τῆς ἱστορίας καί τῶν
νεώτερων ἐξελίξεών τους. Εἶναι
μιά δημοσίευση πού ἔρχεται νά
καλύψει κενά τοῦ τομέα τῆς πολιτικῆς ἐπιστήμης, χρησιμεύσντας
ταυτόχρονα καί σάν ἕνα έγκυρο
μεθοδολογικό ἐργαλεῐο γιά τούς
«μυημένσυς».

ΒΑΣ.
ΚΡΕΜΜΥΔΑ.’
Μιά πολύ σημαντικὴ ἐργασία r

πού ἀπό τό δρόμο τῆς ἐτυμολογικῆς ἀνάλυσης - καί ἐκτός ἀπό
αὐτὴν καθ’ ἑαυτὴν τήν ἐτυμολογικὴ ἀνάλυση - μᾶς ὁδηγεῖ νά
κατανοήσουμε τὴν ἑλληνική παιδεία καί τίς ἀρχές, τά «ριζώματα» τοῦ πολιτισμσῦ μας. Οἱ
ἀναλύσεις ἐνισχύονται ἀπό Φιλολογικά στοιχεῖα καί 6ασίζονται

'0 Γαλλικός Στρατός στήν Πελοπόννησο. Ἀνάτυπο ἀπό τόν τόμο
IB’ τῶν «Πελοπονησιακων» Ἁθήνα I976.
Ἡ μελέτη ἀποτελεῖ πμὸολή
στήν ἱστορία τῆς καποδιστριακῆς
περιόδου καί ἀξισποιεί τίς πληροφορίες πού περιέχονται στό
ἀνέκδοτο ἀρχεῖο τοῦ στρατηγοῦ

Maison. Ἡ παρουσία τοῦ γαλλικοῦ στρατοῦ στήν Πελοπόννησο
ἔχει σημασία γιά τὴ θέση, διεθνῶς, τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους.

ΑΠΑΝΤΑ περί ΚΟΛ ΟΚΟΤΡΩΝΑΙΩΝ.
Ἒκδοση.· «1821 -ἑλληνική Ἐκδοτική Σχολή» - Ἀθήνα 1978,
Μιά, μέχρι ἐκζητήσεως, ἐπιμελημένη καί πολύ φροντισμένη τυπογραφική δουλειά πού, ὅπως
καί μέ τὴν προηγούμενη ἀπόπειρα μέ τά ἅπαντα τοῦ Μακρυγιάννη φιλοδοξεῖ ὁ νέος ἐκδοτικός οἶκος νά παραδειγματίσει.
Στὴν ὕλη; ἐκτός ἀπό τά προλογικά «1821 - σημεῖον αὐτογνωσίας», περιέχει χρονολογική 6ιογραφία, Δημοτικὰ τραγούδια τῶν
Κολσκοτρωναίων, Ἀνέκδοτα —
γνωμικά τοῦ Θ. Κολσκοτρώνη
καί μιόι ᾰψσγα ἐκτελεσμένη εἰκονογραφία.
ΒΑΣ. ΚΡΕΜΜΥΔΑ.’

‘H δολοφονία τοῦ Κυὸερνήτη
Ἰωάννη Καποδίστρια. Ἀνάτυπο
ἀπό τόν 14 τόμο τοῦ «Ἐρανιστῆ»
- Ἀθήνα I977. '

Μετά τήν εὕρεση τῆς πληρέστερης δικογραφίας γιά τὴν δολοφσνία τοῦ Καποδίστρια, ἀπό
τόν ἐρευνητῆ Β.Κ. ἀνασκευάζονται οἱ κύριες ἐρμηνεῖες πού εἶχαν
δοθεῑ γιά τή σημαδιακή στὴν
ἱστορία μας αὐτή, πολιτικὴ δολοφονία. “Ο ἐρευνητὴς ἀποδίδει
σφαιρικά τό πολιτικό κλῖμα τῆς
ἐποχῆς καί, ἐκθέτει τήν εὐρυτέρη
ἀντικυὸερνητική συνωμοσία καί
τά κινούμενα τῶν ξένων δυνάμεων.

ἀνάλαφρο καί γελαστό, μέ χιοῦμορ καί λεπτότατη εἰρωνία, ἔτσι
πού νά δικαιώνεται ἡ κρίση τῆς
Rebecca West, ὅταν ἔγραψε ὅτι
«κανένα ἄλλο ὅιὸλίο τοῦ James
δέν παρουσιάζει αὐτή τὴν ξεχωριστή διαύγεια, αὐτή τήν ἡλιόλουστη γοητεία πού ἔχουν «Οἱ
Εὐρωπαῖοι».
Α. EINSTEN — L. INFELD:
Ἡ ἐξὲλιξη τῶν ἰδεῶν στή Φυσικῇ.
Μετάφραση - συμπλήρωμα Εὐτ.
Μπιτσάκη.
Ἐκὸ..· «Δωδώνη» - Ἀθήνα 1979
Μέ τό ἐργο αὐτό τοῦ Ἀϊνστάϊν
καί τοῦ ὂοηθοῦ του καταγράφεται μέ σαφήνεια ἡ ἐξέλιξη τῶν
ὂασικῶν συλλὴψεων τῆς Φυσικῆς
ἀπό τόν Γαλιλαῖο ὥς τὴ νεώτερη
Φυσικὴ. Χωρίς τὴ χρησιμοποίηση
τῶν μαθηματικῶν μοντέλων, μέ
ἀναλυτική σαφήνεια τό ὅιὸλίο
(11316 εῖναι μοναδικό ὅοὴθημα γιά
τὴν κατανόηση σύνθετων ἐπιστημονικῶν ἐννοιῶν καί εὔχρηστο
ὂχι μόνον γιά τούς «εἰδήμονες»
ἀλλά καί γιά τόν «μέσο» ἀναγνωστη. Τό συμπλήρωμα στὴν έλληνικὴ ἐκδσση ἀπό τόν Εὐτ. Μπιτσάκη, συγκεντρώνει συνσπτικά
τίς πληροφορίες γιά τό ὂασικό
ἐπιστημονικό ὑλικό πού προσκόμισε ἡ ἔρευνα ἀπό τήν ἐκδοση
τοῦ πρωτότυπου ὥς τίς μέρες
μας.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ.·
Εἰρήνη - Διασκευή γιά παιδιάς
Ἑλ. Γ. Βαλαὸάνη. Εἰκονογράφηση.· Π. Ζαμπέλωυ —— ’Άννας
Μενδρινοῦ.

Ἐκδ.; «Δωδώνη» - Ἀθήνα 1979

ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ.·

Τά προηγηθὲντα τῆς δίκης τοῦ
Ναυπλίου. Ἀνάτυπο ἀπό τά
«Κείμενα τοῦ Βόλου» - Βόλος
1978.
Τά προοίμια τῆς ἱστορικῆς γιόι
τήν Παιδεία μας δίκης πού εἶχε
στόχο τούς διαφωτιστές Δελμοῦζο, Σαράτση, Ζάχο καί τά
συνδικαλιστικά στελέχη τοῦ Βόλου (Ἀπρίλης 1914).
HENR Y JAMES

Οἱ Εὐρωπαῖοι
Μετάφραση.· Νῑκος Λαμπρόπουô‘Iczzîôôcmç Πλέθρον
eH δράση τοῦ μυθιστορήματος
τοποθετεῖται στά μέσα τοῦ περασμένσυ αἰῶνα, σ“ ἕνα ὂμορφο
προάστιο στὴ Βοστώνη, ὅπου
ὃρίσκεται τό ἐρημητὴρισ τῆς εῦπορης οἰκογένειας Γ ουέντγουωρθ, τά νεώτερα μέλη τῆς
ὁποίας ἀνατρέφονται σύμφωνα
μέ τίς αὐστηρές πουριτανικές
παραδόσεις τῆς Νέας Ἀγγλίας.
“Ολη ἡ δράση ξετυλίγεται σέ τόνο

Τό κείμενο διασκευασμένο γιά
τά παιδιά χτίζει τό πνεῦμα καί τό
κέφι τοῦ Ἀριστοφάνη σέ ἐνα
κοινό γιά τό ὁποῖο 6 ἀρχαῖος κωμωδιογράφος εἶναι ἀπαγορευμένος. Ἕνα εἰσαγωγικό σημείωμα
κατατοπίζει γιά τὴν ἀρχαία ἀττικὴ κωμωδία τούς μικρούς ἀναγνῶστες.
AAKAIOY:

Τά ποιήματα. Μετάφρ. Σωτήρη
Κακίση

Ἐκδ. «Ἑστίας» - Ἀθήνα 1979

Μέ ἐπιμέλεια φιλολογικὴ καί
ἀντιστοίχιση τῶν παληότερων φιλολσγικῶν ἐκδόσεων 6 Σωτ. Κακίσης παραδίδει τά ποιητικά
σπαράγματα πού μᾶς ἔχουν σωθεῖ ἀπό τόν ἀρχαῖο λυρικό. ‘H
μετάφραση ἐγινε μέ πλαστικότητα, χωρίς νά προδίνεται ἡ μεστότητα τοῦ ἀρχαίου λόγου καί
γιά κάθε στῖχο παρουσιάζεται ἡ
μορφή τοῦ ἀρχαίου κειμένου
ὅπως ὴ φιλολογικὴ φροντίδα μᾶς
παράδωσε.
49

. D 13 a
Ο Παλιότερα γράμματα ἀναγνωοτῶν - καί ἄλλες (it/209145,; —
ἀποτέλεσαν τήν ἀφετηρία γιά τήν
ἀλληλογραφία πού ὁημοσιεύουμε
σήμερα. Συγκεντρωμένα ὅλα μαζί
ὁίνουν πολλές ἀπόψεις γιά τά
προὸλήματα τῶν «περιθιυριακῶν
κυκλωμάτων».

Ο Ἀπό τό AKOE (Ἀπελευθέρωτικό Κίνημα Ὁμοφυλοφίλων
Ἑλλάδος) μᾶς οτάλθηκε τό ἀκόλουθο γράμμα.-

Κύριε Διεθυντά,
Στό τεῦχος 121 τοῦ ΑΝΤΙ δημοσιεύεται ἕνα γράμμα κάποιου
Σ. Βλάχου πού ἀναφέρεται στό
AKOE καί στούς ὁμοφυλόφιλους
γενικά. Ἐπειδή νομίζουμὲ ὅτι ἡ
ἰδεολογία πού προόάλλεται μέσα
στό γράμμα εἶναι ἀντιπροσωπευτική γιά μιά μεγάλη πλειοψηφία
Ἑλλήνων σήμερα, θεωροῦμε καθῆκον μας νά ἀπαντήσου με.
Ὁ τρόπος πού ὁ έπιστολογράφος σας ὃλέπει τό σκοπό τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης εἶναι καθαρά
ὂιολογικός, ὅταν διατείνεται ὅτι
ἡ ἀνάγκη τῆς κοινωνικής ὁμάδας
εἶναι ἡ ἀναπαραγωγή, καί καταντάει λιγάκι κωμικός ὅταν, οτή
συνέχεια, προσθέτει ὅτι «ἡ ἀμφιδολία τοῦ AKOE γιά τήν ὕπαρξη
«ἀπόλυτων ἀνδρῶν» καί «ἀπόλυτων γυναικῶν» θα συζητηθεῖ μόλις φανεῖ ἡ περίπτωση γυναίκας
πού ἔχει γονιμοποιηθεῖ ἀπό γυναίκα (!) ἤ ἄντρα πού ἔχει γονιμοποιηθεῖ ἀπό ἄντρα» (!), λές καί
έμεῖς άμφισὸητήσαμε ποτέ τήν
ἀναγκαιότητα τῆς ἀναπαραγωγής
καί τή στιγμή μάλιστα πού στήν
ἀναπαραγωγή αὐτή συμὸάλλουν
κι ἕνα πλῆθος παντρεμμένοι ὁμοφυλόφιλοι ἤ κρυπτοομοφυλόφιλοι, οἱ ὁποῖοι, ἀντίθετα ἀπ’ ὅ,τι
πιστεύει ὁ Σ. Βλάχος, δέν ἀδυνατοῦν καθόλου «νά ἀνταποκριθοῠν στίς λειτουργικές ἀνάγκες
του ὀργανισμοῡ».
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Ἐκεῖνο πού ἀμφισόητοῠμε
ἐμεῖς εἶναι ἡ ἀφῃρημένη ἀναγκαιότητα τῆς ἀναπαραγωγής που
χωρίζει δογματικά τά δύο φύλα
καί δέν ἐξετάζει τόν ἄνθρωπο
μέσα στό δοσμένο κοινωνικό καί
ἱστορικό πλαίσιο πού ζεῖ — ἕνα
πλαίσιο γεμάτο ἀντιφάσεις καί
σκοπιμότητες, ἀλλά καί συνεχεῖς
προσπάθειες τοῦ ἀνθρώπου νά
τίς ὑπερόεῐ καί νά δημιουργήσει
μιά καινούρια nL έλεύθερη ζωή
γιά ὅλους.
Ἀλλά ἀκὸμη καί στό διολογικό
πλαίσιο av ἔμενε ὁ έπιοτολογράφος σας, ed ’πρεπε νά γνωρίζει
(ἤ νά μήν τό ἀποσιωπήσει, ἄν τό
ξέρει) ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία ἀποτελεῖ φ υ 0 ι κ ό φαινόμενο, ὅτι εῖναι πλατιά διαδσμένη καί στά
ζῶα καί ὃτι ἀπό τήν ἴδια τους τή
φύοη ὅ λε ς οἱ γυναῖκες ἔχουν
ἀνδρογόνα (ἀντρικές ὁρμόνες)
καί ὅ λ ο ι οἱ ἄντρες οἰστρογόνα
(γυναικεῖες ὁρμόνες) στόν ὀργανισμό τους. Κατά συνέπεια, ή
ἀμφισὸήτηση τῆς «ἀπολυτότητας» τοῦ φύλου ἀπό μέρους μας
δέν ἀφορᾶ στήν ἀναπαραγωγή,
ἀλλά στήν ἄρχουσα φαλλοκρατική ἰδεολογία πού ἀποδίδει
ἀποκλειστικά nui μόνο 010v ἀρσενικό ὁριομένα χαρακτηριστικὰ,
ὅπως ἡ έπιθετικότητα, ἡ ἐνεργητικότητα, ἡῒτρωτοὸουλία, ἡ ὑποτονικότητα τοῦ συναισθήματος.
πράγματα ὅλα αὑτά πού συνεπάγονται, δῆθεν, ἀνωτερότητα τοῦ
ἀντρικοῡ φύλου. Ἀντίθετα, ἡ
κυρίαρχη ἔννοια γιά τή γυναίκα
συνδυάζεται μέ τήν παθητικότητα, τήν άόουλία, τήν ἀνικανότητα δημιουργικῆς δραστηριότητας, τήν έξαρση τοῦ συναισθήματος καί, κυρίως, μέ τήν ἀνάγκη
ἑξάρτηοης ἀπό τόν ἄντρα. "On:ng
εἶναι γνωστό ὅμως, αὐτή ἡ ἰδεολογία συμπίπτει μέ τήν έμφάνιση
τῶν τ ά ξ ε ω ν στήν Ἱστορία καί
ἀναπαράγεται ἀπό τότε μέ ἕνα
καί μοναδικό σκοπό; τήν διαιώνιση τῆς κυριαρχίας τοῦ ἄντρα
πάνω στή γυναίκα. Ἔτσι οἱ άντρες, ἔχοντας έγκλωὸίσει τίς γυναῖκες σέ μιά σχέση ἀφέντη δούλου, έχουν έγκλωόιστεῖ καί οἱ
ἴδιοι 0' ἓναν ψεύτικο ρόλο - ἐκεῖνον τοῦ «ἀπόλυτου ἄντρα» - πού
τούς θέτει ἐξ ἀντικειμέν o υ σέ ἀνταγωνιστική σχέση
μαζί τους (ποιός θά ὑποτάξει τόν
ἄλλο), καταστρέφοντας τελικά τό
οὑοιαστικότερο; τήν πραγματική
ἀνθρώπινη σχέση πού

δέν εἶναι έφικτή παρά μονάχα
μέσα σέ μιά ἀμοιὸαιότητα δικαιωμάτων. Δέν εἶναι ἐκπληκτικό
λοιπόν πού ἡ κυρίαρχη ἰδεολογία
δέν δέχεται τήν ἀμφισὸήτηση τοῦ
ρόλου τοῦ ἄντρα, γιατί αὐτό θά
σήμαινε πρώτα ἀπ’ ὅλα τήν ἀπελευθέρωση τῆς γυναίκας καί τόν
έπαναπροσδιορισμό της σέ σχέση
μέ τόν ἄντρα. Καί τό κυριότερο
(καί πολύ ἀνατρεπτικό σίγουρα);
θά σήμαινε τήν ἀπαλλαγή τοῦ
ἴδιου τοῦ ἄντρα ἀπό τόν μύθο τῆς
φυλογενετικής του ἀνωτερότητας,
παρέχοντας του τή δυνατότητα
νά ζήσει ἀπό κεῖ καί πέρα χωρίς
προκαθορισμένα πρότυπα καί
προκατασκευασμένους ρόλους.
Ἐδῶ θά πρέπει ν’ ἀναφέρουμε
τή γνώμη τοῦ έπιστολογράφου
σας γιά τό ρόλο τοῦ ὁμοφυλόφιλου στήν κοινωνία - μιά γνώμη
ἀρκετά διαδεδομένης ὅτι δηλαδή
ὁ ὁμοφυλόφιλος εἶναι θηλυκό
ὑπο-καταστατοέ Εἶναι φυσικό,
σύμφωνα μέ τήν τρέχουσα ἰδεολογία, οἱ άντρες νά μήν δέχονται
νά έντάξουν τούς ὁμοφυλόφιλους
στίς γραμμές τους, γιατί κάτι τέτοιο θά έθιγε τόν μύθο τῆς ἀνωτερότητάς τους, καί άναπόφευκτα τούς κατατάσσουν στούς
δευτέρης κατηγορίας πολίτες, δηλαδή οτίς γυναῖκες. Ἀλλά ἡ ὁμοφυλόφιλη σχέση - ὄις μᾶς ἐπιτρέψει νά τόν πληροφορήσουμε ὁ κ.
Βλάχος - δέν εἶναι οὔτε ένεργητική, οὔτε παθητική μόνα εἶναι
καί τά δυό ταυτόχρονου κι
ἀκόμα; δέν εἶναι οὔτε ὑποκατάστατο, οὔτε συμπλήρωμα τῆς έτεροφυλοφιλίας, ἀλλά μιά νέα
σχέση διαφορετική σέ
ποιότητα. 'H ἀφετηρία τῆς
καταπίεσης τῶν ὁμοφυλόφιλων
ὅρίσκεται στό ὅτι ἡ κοινωνία δέν
δέχεται κριτική στό θέμα τῆς
ὕπαρξης τῶν ξεχωριστών ρόλων
τῶν δύο φύλων, γιατί αὑτό θά
σήμαινε ἀμφισὸήτηση τῶν ἵδιων
τῶν θεμελίων της.
Σχετικά μέ τόν ὅρο τοῦ «ἐκφυλισμοῦ» - προσφιλής στό χῶρο
τῆς δογματικής ἀριστερᾶς, καθώς
καί σέ μερικά σοσιαλιστικὰ
κράτη ὅπου ἡ ὁμοφυλοφιλία χαρακτηρίζεται «ἀστικό έκφυλιστικό σύμπτωμα» - νομίζουμε
πώς μιά έρώτηση εἶναι ἀρκετή
γιά ν’ ἀνατρέψει τόν ἰσχυρισμό
τοῦ ἑπιστολογράφου σας; Τί ἔχει
νά πεῖ γιά πολλούς πρωτόγονους
πολιτισμούς οτούς ὁποίους ἡ
ὁμοφυλοφιλία ἀποτελεῖ συχνό

φαινόμενο ἤ γιά τόν ἀρχαῐο έλληνικό πολιτιομό ὅπου ἡ ὁμοφυλοφιλία ὅχι μονάχα ἧταν πλατιά
διαδεδομένη, ἀλλά άποτελοῦσε
κατά κάποιο τρόπο έπίσημο θεσμό; Στό σημεῖο αὐτό μπορεῖ νά
ένταχθεῖ καί ἡ ἀναφορὰ τοῦ n.
Βλάχου γιά τούς διάσημους ὁμοφυλόφιλους πού ἀναφέρει (Πελοπίδας. Ἐπαμεινώνδας, Ἀλέξανδρος ὁ Μακεδόνας, Ἰούλιος
Καίσαρας, κλπ. κλπ.) μέ τήν ἑξῆς
παρατήρησηῑ Χωρίς νά τό καταλαὸαίνει ὁ κ. Βλάχος ἔθεσε τό
θέμα τοῦ κατεστημένου ὁμοφυλόφιλου πού ὑπερὸαίνει τήν
ἰδεολογική ἀντίφαση τῆς ἰδιότητάς του διαμέσου τῆς ἐξουσίας,
καί τοῦ περιθωριακοῡ ὁμοφυλόφιλου πού ἔχοντας συνειδητοποιήσει τό ὲπαναστατικό δυναμικό αὐτῆς τῆς «ἰδιότητας»,
ἀμφιοὸητεῖ τήν ἐξουσία τοῦ κατεστημένου. Μιλᾶμε φυσικά γιά
τή οημερινή ἐποχή ὅπου ἡ δήλ ω ση τῆς ὁμοφυλόφιλης ἰδιότητας συνεπάγεται κοινωνική
καταὸαράθρωση, ένὼ ἡ
ἀπόκρυψη. ή «τήρηση τῶν προσχημάτων», 10 κουκούλωμα, ἀμοί6εται πλουσιοπάροχα, προδίνοντας τήν οὐσία τῆς ἀνθρώπινης
ὑποστάσης τῶν φορέων της. Φανταζόμαστε νά γνωρίζει ὁ κ. Βλάχος πόσοι καί πόσοι ὁμοφυλόφιλοι, διάσημοι καί μή. κρύὸονται
μέσα οτά πατριαρχικοφαλλοκρατικά δώματα τών πολιτικῶν μας
κομμάτων καί ὀργανώσεων. Σίγουρα δέν παραγνωρίζονται οἱ
ὅποιες «ἱκανότητες» αὐτῶν τῶν
ὁμοφυλόφιλων, ἀλλά ὑπό ἓναν
ἀπαράὸατο ὅροι ν ά μ ή ν
ὁ μ ο λ ο γ 0 Ü ν τήν ὁμοφυλοφιλία τους, νά μασκαρεύονται, νά
ὑποδύονται τούς «άντρες», "H νά
δεχτοῡν νά ὑποόληθοῠν σέ... θεραπεία γιά ν’ ἀπαλλαγοῡν «ἀπό
τό πάθος τους».
Ἐδώ, παρόλη τήν καλή μας πίστη ἀπέναντι στόν κ. Βλάχο,
ἀδυνατοῡμε νά τόν πάρουμε στά
οοῧαρά, γιατί φαίνεται v' ἀγνοεῖ
ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία δέν εἶναι ἀρρώστια ἀλλά φ υ σ ι κ ή ἀνθρώπινη δυνατότητα. Ἡ ἀλλοτρίωση
γιά τήν ὁποία μιλάει δέν ἀφορᾱ
τούς ὁμοφυλόφιλους, ἀλλά
περισσότερο τούς «θεραπευτές»
της. Καί ξέρουμε ὅλοι τί έκαναν
καί τί κάνουν αὐτοί οἱ «θεραπευτές». Ξεκινώντας ἀπό μιά ἰδεολοvia καί μέ τήν αὐθεντία πού τούς
παρέχει τό σύστημα, ὁρίζουν

στούς ἀνθρώπους π ῶ ; 1/6 συμ,περιφέρονται καί στὴν περίπτωοη πού αὐτοί ἀκολουθήσουν
διαφορετικό δρόμο, σπεύδουν νά
τούς ὁδηγήσουν στό «σωστό»,
κλείνοντάς τους στά ψυχιατρεῖα
ἤ στέλνοντάς τους σέ στρατόπεδα
συγκέντρωσης, ὅπως έκαναν οί
Γερμανοί ναζιστές πού ἐξολόθρευσαν έκατομμύρια όμοφυλόφίλους μαζί μέ τούς Ἐὸραίους
καί ἀλλες φυλετικές μειονότητες.
Ἐρχόμαοτε τωρα σ’ ἕνα ἄλλο
σημεῖο πού θίγει ὁ έπιστολογράφος; στή σχέση μσρξισμοῦ καί
ἀπελευθέρωσης τῶν ὁμοφυλόφιλων, Ἐδῶ πμὸαίνει πάλι ἡ συνηθισμένη παρανόηση (ἤ ἀγνοια);
ὅτι δηλαδὴ ὁ στόχος τοῦ μαρξισμοῦ εἶναι μόνο οἰκονομικός,
πρᾶγμα πού ἀποτελεῖ έκχυδαῖστική ἀντίληψη τοῦ μαρξυσμοῦ.
Μέ τόν τρόπο αὐτό γίνεται μιά
ἀποπολιτικοποίηση τῶν ἄλλων
κοινωνικῶν καί ύπαρξιακῶν
προὸλημάτων τοῦ ἀνθρώπου καί
τῆς ἱδεολογίας, μέ ἀποτέλεσμα τά
προὸλήματα αὐτά νά παίρνουν
μιά μεταφυσικὴ διάσταση καί νά
θεωροῦνται ἀναλλοίωτα μέσα
στούς αἰῶνες. Εἶναι γνωστό 6:: 6
οἰκονομισμός ἀποτελεῖ τήν «παιδικὴ ἀρρώστια τοῦ σοσιαλισμοῦ», ἀλλά τό νά συνεχίζεται
ἀκόμα καί σήμερα, ὕστερα ἀπό
δυό παγκόσμιους πολέμους καί
τόσες ἐπαναστάσεις, εἶναι ἀληθινά ἀπογοητευτικό γιά τή διάνοια ὁρισμένων «μαρξιστῶν».
"Av μᾶς ἐπιτραπεῖ 0:6 σημεῖο
αὐτό νά παραθέσουμε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό :6 ὂιόλίο τῆς Οὐγγαρέζας κοινωνιολόγου καί μαθήτριας τοῦ Λούκατς, Agnes
Heller, «‘H θεωρία τῶν ἀναγκῶν
στόν Μάρξ»; ,
«Ἡ ἀναγωγὴ (ὑποὸιὸασμός)
τῆς ἓννοιας τῆς ἀνάγκης σέ οἰκονομική ἀνάγκη εἶναι γιά τόν
Μάρξ μιά ἓκφραση τῆς (καπιταλιστικής) ἀλλοτρίωσης τῶν ἀνάγκῶν, σέ μιά κοινωνία ὅπου στόχος τῆς παραγωγῆς δέν εἷναι ἡ
ικανοποίηση τῶν ἀναγκῶν, ἀλλά
ἡ ἀξυοποίηση τοῦ κεφαλαίου,
ὅπου τό σύστημα τῶν ἀναγκῶν
στηρίζεται στόν καταμερισμό τῆς
ἐργασίας καί ὅπου ἡ ἀνάγκη έμφανίζεται στήν ἀγορά μόνο μέ τή
μορφή τῆς φερέγγυας ζήτηοης.
(...) Οἱ μαρξικές κατηγορίες τῆς
ἀνάγκης δέν εἶναι γενικά οἰκονομικὲς κατηγορίες. Σ’ ὅλα του τά
ἔργα, ὂασική του τάση (τοῦ
Μάρξ) εἶναι νά ὃλέπει τίς έννοιες
τῆς ἀνάγκης σάν ἐξωοικονομικές, _
ίστορικοφιλοσοφικές κατηγορίες
ἡ κατηγορίες ἀνθρωπολογικές ἀξιακές, πού γιά κάποιο λόγο δέν
μποροῦν νά ὁριστοῦν μέσα 016
οἰκονομικό σύστημα»ι.
Μέσα στό στενὸ οἰκονομίστικο
πλαίσιο πού κινεῖται ό ὑπαρκτός
σοσιαλισμός, θεωρώντας τίς ἀλλες ἀνθρώπινες ἀνάγκες ,σάν
περιθωριακές, καί δεδομένου ότι
ἀποχωρίζει τή 66011 61:‘ :6 ἐποι-

κοδόμημα καί ἀναπαράγει (ἡ
υίοθετεῖ) τήν πατριαρχική ἰδεολογία παραχωρώντας μιά τυπική
ἰσότητα στίς γυναῖκες, εἶναι φυσικό νά μὴν μπορεῖ νά ἐνσωματώσει τούς ὁμοφυλόφιλους, μιά
πού οἱ ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου
έδῶ ὁρίζονται ἀπό ἕνα γενικό
σύστημα πού ὃρίσκεται π ἐ ρ α
ἀπ’ τά ἄτομα καί τίς προσωπικές
τους ἀνάγκες. Θ’ ἀναφερθοῦμε
καί πάλι στήν Heller ἡ ὁποία
πάρατηρεῖ ότι”ο[ ἀνάγκες τῆς
κοινωνίας, ὅπως ὁρίζονται ἀπό
τά ἡγετικά στρώματα τῆς ἐργατικῆς τάξης, θεωροῦνται ἀνώτερες
ἀπό τίς προσωπικές (ἀτομικές)
ἀνάγκες καί, σέ περίπτωση σύγκρουσης, τό ἄτομο πρέπει v6
ὑποτάξει κάθε ἐπιθυμία του γιά
ἱκανοποίησή τους στίς λεγόμενες
«κοινωνικές ἀνάγκες». Στήν
πράξη ὅμως, αὐτές οἱ κοινωνικές
ἀνάγκες ἐμφανίζονται σάν μυστικιστικές ἀνάγκες τῶν ἡγετικῶν
στρωμάτων τῆς ἐργατικῆς τάξης
μέ :6 έπίχρισμα τῆς γενικῆς ἐγκυρότηταςς.

δικαίωμα γιᾶ ἀπόλαυση, σάν κατεξοχήν πολιτικό δικαίωμα, καί
πού θά καταλάῧουν 6:: ἡ ἀπελευθέρωση τῆς ὁμοφυλόφιλης
ἐπιθυμίας καί ἡ διεκδίκηση τῆς
ἐπιθυμίας αὐτῆς, ἔστω καί σάν
θεωρητικῆς δυνατότητας, ἀποτελεῖ, στήν παροῦσα φάση, γνήσια
έπαναστατική πράξη, πού ὑπονομεύει μέ τόν πιό ἀποφασιστικό
τρόπο τά θεμέλια τῆς πατριαρχικῆς κοινωνίας.

Εὐχαριστοῦμε γιά τή φιλοξενία
Ἀπελευθερωτικό Κίνημα Ὁμοφυλόφιλων Ἑλλάδας
1. Ἐκδόσεις ΕΞΑΝΤΑΣ, σσ.
Ο Ὁ Σπ. Μιχαλόπουλος πῆρε
ἀφορμή, ὅπως γράφει, ἀπό δημοσίευμα τῆς « Ἀπογευματινῆς».·

Ἀγαπητό «ANTI»,
Διαὸάζοντας’ τελευταῖα στήν
«Ἀπογευματινή» μιά καμπάνια
της μέ τόν τίτλο «60.000 κοπέλες
κυλωῦνται στόν ὅοῦρκο», δέν
μπόρεσα παρά νά αἰσθανθῶ αἰσθήματα ὅαθιᾶς λύπης, ἀηδίας
καί ἀπόγνωσης γιά τήν φριχτή
μοίρα ἑκατοντάδων ὁμοφυλόφιλων νεαρῶν συμπατριωτῶν μας,
οἱ ὁποῖοι δῆθεν ἄλλαξαν φύλο
καί, 61:6 ἄντρες, ἐγιναν «γυναῖέ
κες».
T6 ξέρω-δτι τό «ANTI» ἀσχολεῖται μέ τήν πολιτική, ἀλλά πιστεύω ὅτι τό θέμα τῆς ἀλλαγῆς
φύλου εἶναι 660:6 πολιτικό,γιατί
ἡ ὁμοφυλοφιλία, ὅπως καί ἄλλα
πάθη, ὅταν σκεπάζεται μέ πέπλο
μυστηρίου καί σχολιάζεται ἄλλοτε μέ μισόλογα καί ἄλλοτε συζητιέται σάν κάτι τό κωμικό καί
γελοῐο, τελικά καταλήγει νά γίνεται μέσο πλουτισμοῦ μερικῶν

Θά θέλαμε τελειώνοντας νά
έπισημάνουμε τόν τρόπο μέ τόν
ὁποῖο, ὁ ἐπιστολογράφος σας
ἀναφέρεται στούς ὁμοφυλόφιλους. Ἀπό τή μιά μιλάει γιά ἐκ·
προσώπους τῆς Χούντάς καί ἀπό
τήν άλλη γιά μεγάλες μορφές τῆς
ἱστορίας καί τῆς τέχνης, τοποθετώντας έτσι, πιθανόν ἀσύνειδα,
τήν δμοφυλοφιλία μόνο σέ
ἀκραῖες περιπτώσεις (ἐγκληματίες ἤ μεγαλοφυίες), πράγμα πού
δέν ἀνταποκρίνεται στήν 1:96γματικότητά. T6 ποσοστό τῶν
ὁμοφυλόφιλων σήμερα, σύμφωνα
μέ διεθνεῖς στατιστικές, ἀνέρχεται σέ 5% (μιλᾶμε φυσικά γιά
ἀποκλεισῑικούς ὁμοφυλόφιλους,
γιατί αὐτοί πού ἔχουν ἀμφίπλευρες τάσεις ξεπερνᾱνε τό 20%,
ἐνῶ μόνο μιά μειοψηφία 48% δέν
εἶχε ποτέ οὔτε μία ὁμοφυλόφιλη
έμπειρία). ‘H ὁμοφυλοφιλία
ἀσυνειδήτων «γιατρῶν» καί
ὅμως, ὅπως εἴπαμε καί παρα«χειρούργων» μέ τήν ένοχη σιπάνω, ἀποτελεῖ κοινή δυνατόωπή καί ἐγκληματική ἀνοχή τῆς
τητα γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους
κοινωνίας μας.
καί οἱ περισσότεροι ὁμοφυλόφιΤό Θὺμα ὅμως πιά εἶναι ἐγκλωλοι δέν εῖναι ὁριακοί ἄνθρωποι,
δισμένο γιά πάντα στήν φριχτή
ἀλλά ἄνθρωποι συνηθισμένοι πού του κατάσταση, διότι εῖναι πιά
ἀνήκουν σέ όλες τίς τάξεις καί σέ
ἀδύνατος ὁ γυρισμός στήν προηὅλα τά κοινωνικὰ στρώματα γούμενή του μορφή μέ, ἀποἀπό τόν ἐργάτη μέχρι τόν μεγατέλεσμα πρόωρο θάνατο ἢ αὐτολοαστό. Ἡ κυρίαρχη ἰδεολογία
κτονία ἠ κλείσιμο σέ ψυχιατρεῖο
έχει κάθε συμφέρον, λοιπόν, νά
ἠ τέλος μιά ζωή ἀφόρητης δυστυσυνεχίζει νά κλείνει τά μάτια
χίας.
μπροοτά στήν πραγματικότητα,
Τό ὅτι μέ τήν λεγόμενη ἐγχείσυγχέοντας ἐσκεμμένα τά προρηση «ἀλλαγῆς φύλου» δέν εἶναι
6λήματα τοῦ σέξ μέ τά πραγμαδυνατόν 6 ἄνδρας νά γίνει γυτικά ἠθικά προόλήματα καί καλ.- ’ ναίκα εἶναι φανερό. διότι δέν
λιεργωντας τά «πρότυπα» πού
μποροῦν οἱ «χειροῦργοι» νά δησυντελοῦν στήν ἐπιὸίωσή της. Θά
μιουργήσουν στό θύμα τους τά
πρέπει κάποτε (καί δένῐ μπορεῖ
ἐσωτερικά ὄργανα ὅπως ὴ μήτρα,
παρά νά έρθει αὐτή ἡ ὥρα) νά
ἢ οἱ γυναικεῖοι ἀδένες πού πραγὑπάρξουν ἄνθρωποι, πολλοί άνματικά ἀποτελοῦν :6 χαρακτηριθρωποι, πού θά συνειδητοποιή011116 τοῦ φύλου. ”Ολα τά παρασουν αὐτὴ τήν πραγματικότητα
πάνω εῖναι γνωστά στίς εὐρωκαί θά ὄροντοφωνάξουν τήν
πσϊκές καί ἀλλες, κυὸερνήσεις.
ἀλήθεια καί στούς ἄλλους· 6vΓι’ αὑτό τά κοινοὸούλιά τους
θρωποι πού θά διεκδικήσουν :6
έχουν θεσπίσει ἀπαγορεύσεις καί

66915; ποινές γιά τούς γιατρούς
πού κάνουν τήν ἐγχείρηση «ἀλ-.
λαγῆς φύλου». Ἐπίσης, νομικά
δέν ἀναγνωρίζεται ἡ ἀλλαγὴ φύλου καί οἱ γάμοι μεταξύ τέτοιων
προσώπων θεωροῦνται ἄκυροι.
Αὐτό κάνει πολλούς ὁμοφυλόφιλους νά πηγαίνσυν στήν Καζαμπλάνκα γιά νά «ἀλλάξουν φύλο».
Δυστυχῶς στὴν Ἑλλάδα ἔχει
ἐρωτηθεῖ ἡ Ἐκκλησία μας για :6
θέμα αὐτό, δηλαδή πρόσωπα ἐντελῶς ἄσχετα ἀπό ἐπιστημονική
ἂποψη καί έχει δώσει τήν συγκάτάθεση καί τὴν εὐλογία της γιά :6
φριχτό ἔγκλημα.
ΙὈπως εῖναι γνωστό. ἡ λεγόμενη
ἀλλαγὴ φύλου δέν εῖναι“ 1:696
«μασκάρεμα» χειρουργικό ἑνός
καθόλα φυσιολογικοῦ ἄντρα.οέ
γυναίκα. Ἀφοῦ ἀφαιρεθοῦν ἀπό
τόν ἀτυχὴ νέο τά γεννητικά του
ὄργανα καί τοῦ γίνει ἡ κατάλληλη θεραπεία μέ γυναικεῖες ὁρμόνες - πράγμα πού έχει σάν
συνέπεια τήν έμφάνιση στήθους,
καμπυλῶν, ἐξαφάνιση τῶν τριχῶν
καί ἀπόκτηση γυναικείου τόνου
φωνῆς - καί ἀφοῦ τοῦ δημιουργήσει ὁ «χειροῦργος» γυναικεῐο
κόλπο, ἀρχίζει ὁ δυστυχής αὐτός
νέος νά παρουσιάζεται σάν γυναίκα.
Δυστυχῶς ὅμως τό δράμα τοῦ
ἀφελῆ όμοφυλόφιλου δέν τελειώνει ἐδῶ, διότι ἡ φύση μπορεῖ νά

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ
«μασκαρεύεται», μέ ὲξωτερικές
ἐπεμὸἀσεις, ἀλλά δέν πείθεται
γιά τήν ὑποτιθέμενη ἀλλαγὴ φύλου. Τό σῶμα ἀντιδρᾶ γιά νά
ἀποκαταστήσῃ τό ἀτύχημα. Ὁ
τεχνητός κόλπος τοῦ ὁμοφυλόφιλου ἀρχίζει νά κλείνει καί χρειάζεται συνεχῆ μασάζ μέ εἰδικό ὅργανο καί ἀλοιφές γιά νά μείνει
ἀνοιχτός. Ἐπίσης πρέπει :6
σῶμα του νά φορτώνεται συνεχῶς
μέ θηλυκές ὁρμόνες γιά νά διατηρηθοῦν τά ἐξωτερικά χαρακτηρι011116 τοῦ γυναικείου φύλου, μέ
ἀποτέλεσμα νά ἐλαττῶνεται καί ἡ
σεξουαλική ὁρμή τοῦ δυστυχισμένου θύματος τῶν ἀσυνειδήτων
«χειρούργων»- γιά νά μήν ἀναφέρω τίς ἄλλες δυσμενεῖς συνέπειες πού δημωυργοῦνται στό
σῶμα του ἀπό τίς παραπανίσιες
ὁρμόνες.
Πιστεύω 6:: θά πρέπει οἱ Ἕλληνες δουλευτές νά ξυπνήσουν
καί νά σταματὴσουν τὴν ἐγκληματική δράση τῶν «χειρούργων χασάπηδων», -προτοῦ θρηνή51

σουμε καί ἄλλα θύματα. Ἰδιαίτερα τώρα πού γίνεται ἐκσυῃςρονισμός τοῦ «Ἀστικοῦ Δικαίου».
Νά κληθεῖ ὁ έπιστημονικός καί
πολιτικός κόσμος τῆς χώρας σέ
μιά συζήτηοη, γιατί ἡ «σιωπή δέν
εῖναι πάντα χρυσός». Ἡ σαπίλα
ὑπάρχει καί τρώει τό σῶμα τῆς
κοινωνίας μας.παρ’ ὅλα τά ἀποσμητικά πού χρησιμοποιοῦνται.
Εὐχαριστῶ γιά τήν φιλοξενία
Σπῦρος Μιχαλόπουλος

M

ΤΟ «ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ»
Ο Γιά τό σήριαλ «Ὁλοκαύτωμα» καί τίς ὁιώξεις τῶν ὁμοφιλοφύλων ἀπό· τούς ναζί, ὁ K.
Θεοφιλόπουλος, γράφει;
Τίς μέρες αὐτές προόλήθηκε
στήν τηλεόραση ἡ γνωστή σειρά
«Ὁλοκαύτωμα» πού θέμα της εἷναι ἡ μαζική έξολόθ ευση τῶν
Ἐόραίων ἀπό τό Ναῖισμό στόι
πλαίσια τῆς «τελικής λύσης». Δέν
γνωρίζουμε ἄν ἡ έμπορική αὐτή
σειρά ἀναφέρεται καί στήν
παράλληλη έξολόθρευση έκατοντὰδων χιλιάδων ὁμοφυλόφιλων ἤ
ὑπόπτων γιά ὁμοφυλοφιλία,
πράγμα τιὸ-ὁποῖο τονίζει τό ἤδη
καταξιωμένο ἀριστούργημα τοῦ
Η..Ῐ. Sieberberg, «Xi-:159 — Ἕνα

φίλμ ἀπό τή r ερμανία» πού προ6λήθηκε πρόσφατα ἀπό τό Goethe Institut στόν κινηματογράφο
«Στούντιο». Σέ σχέση μέ τή συζήτηση γύρω ἀπό τό ρατσισμό πού
ἐλπίζουμε νά προκαλέσει ἡ προδολή τῆς σειρᾶς «Ὁλοκαύτωμα»,
θά θέλαμε νά δώσουμε μερικές
κατευθυντήριες γραμμές πού δέ
θά ’πρεπε νά ἀποσιωπηθοῡνε
1. Τό γεγονός ὅτι ἡ έξόντωση
τοῦ 97% τῆς Ἐὸραϊκής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, πού ἔχει έτσι
τό προνόμιο νά εἶναι ἡ πρώτη σέ
θύματα ἀπό ὅλες τίς Ἐὸραϊκές
Κοινότητες τῆς Εὐρώπης (ΤΟ
BHMA, 1—4-79) ἔχει σχεδόν
ἀποσιωπηθεῐ ἀπό τό σύνολο τῶν
δημοκρατικῶν καί προοδευτικῶν
δυνάμεων τοῦ τόπου, μέ τή φωτεινή έξαίρεση ἑνός μόνον διηγήματος τοῠ Δημ. Χατζῆ κι ἑνός
μόνον διηγήματος τοῦ Γ ιώργου
Ἰωάννου, εἶναι σημαδιακό. Δεί- ’
χνει τό μέτρο τῆς ἀδιαφορίας τῆς
ἑλληνικής προοδευτικῆς πολιτικῆς σκέψης γιὰ τά προὸλήματα
τῶν μειονοτήτων, τήν ἀδυναμία
της νὰ συλλόῶει τή ὅιαιότητα τῶν
ἐνστίκτων τοῦ ρατσισμοῦ, καθώς
καί τόν πιθανό έθισμό της σέ
ἁπλουστευτικὰ, λαϊκιστικά σχήματα, μέ έναν ὑπολανθάνοντα
φυλετισμό διαφόρων μορφῶν.
2. Τό γεγονός ὅτι καί οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀποτελοῦν σημαντικὴ
μειονότητα πού γίνεται συχνὰ
ἀντικείμενο ρατσιστικής μεταχεί-

Ἐπικαιρότητα
Στή σειρό «Ξένοι Λογοτέχνες» κυκλοφοροῡνῑ
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ρησης εἷναι ἐπίσημα ἀποδεκτό
διεθνῶς, κι αὐτό ἀποδεικνύεται
ἀπό τήν ὑποστήριξη πού τούς
προσφέρεται ἀπό τήν Κίνηση ἐνάντια στό Ρατσισμό καί γιά τή
«ma ἀνάμεσα στούς λαούς, καθώς καί πολλές κατά χῶρες Ἐπιτροπὲς γιά τά (δικαιώματα τοῦ
Ἀνθρώπου (Le Monde, 29-3-79).
3. Ἐνῶ ὅμως ἡ μαζική ἐξόντωση τῶν Ἐὸραίων ἀνήκει στήν
ἱστορία τῆς Ἀνθρωπότητας καί
ἐπιδρό. ἀκόμα καθημερινά στίς
συνειδήσεις ὅλων μας, ἡ μαζική
ἑξόντωση ἑκατοντάδων χιλιάδων
ὁμοφυλόφιλων ἡ ὑπόπτων γιά
ὁμοφυλοφιλία, ὡς πρόσφατα

τᾱμε τήν ένεργό πμπαράσταση
τῶν αὐθεντικά προσδευτικῶν δημοσιογράφων καί κάθε δημοκρατικοῦ πολίτη. Τούς παρακαλοῦμε; Νά πληροφορήσουν τούς
συναδέλφους τους καί τίς διευθύνσεις τῶν ἐφημερίδων τους γιόι
τή ναζιστική καταγωγή τῶν
σκανδαλοθηρικῶν «ὅρων». “
Τοῦτο θά ,μᾶς ἐπιτρέψει νά
καταγγέλουμε κάθε μελλοντική

τους χρήση σάν συνειδητή ἐπιλογή προώθησηε ναζιστικιῖιν
ἀπόψεων. Γιά“τό AKOE
K. Θεοφιλόπουλος
Πολιτικός Ἐπιστήμων

ἀπεσιωπᾶτο συστηματικά. Τοῦτο _ '
ἀρχισε μέ τήν ἀπόφαση τῶν ἀρχῶν πού εἶχαν ἀναλάὸει τήν ἀποζημίωση τῶν θυμάτων τοῦ Ναζισμοῡ νά μήν ἀναγνωρίσουν τά
θύματα τοῦ «ρόζ τριγώνου», μέ
τὴ πρόφαση ὅτι ἡ παράγραφος
175 τοῦ Πρωσικοῦ Ποιν.Κώδικα.
δάσει τοῦ ὁποίου πλλαμόἀνονταν οἱ ὁμοφυλόφιλοι κατά τή διάρκεια τοῦ Ναζισμοῦ.ὴταν ἀκόμα
ἐν ἰσχύει καί μετά τόν πόλεμο. Τό
γεγονός ὅτι ἡ παράγραφος 175
ἦταν έν ἰσχύει στή Δυτ. Γερμανία
μέχρι τό 1971 Ιεἶχε τό έπιπρόσθετο ἀποτέλεσμα οἱ ἐλάχιστοι
όμοφυλόφιλοι πού ἐπέζησαν ἀπό
τά στρατόπεδα πγκῶιτρωσης νά
ἀπέχουν ἀπό τή δημοσίευση τῶν
έμπειριῶν τους. Μιά ἀπ’ τίς σπάνιες ἀντίθετες περιπτώσεις εἶναι
ἐκείνη τοῦ ἰατροῦ Van Neudegg.
’ Πληροφοριακά καί συνοπτικά
ἀναφέρουμε ὅτι ὁ Χίμμλερ (πού
εἶχε ἀναλάὅει προσωπικά τήν ἐξ·
όντωση τοῦ Ραῖμ), εἶχε ἀναθέσει
τήν έξολόθρευση τῶν ὁμοφυλόφιλων στή 2η Μεραρχία τῆς Gestapo. T0 1937, ἡ ἑπίσημη ἐφημερίδα τῶν SS ὑπολογίζει δτι
ὑπάρχουν περίπου 2.000.000
Γερμανοί ὁμοφυλόφιλοι, καί ζητὰει τήν μαζική ἐξολόθρευσή
τους. Τό κυνήγι τῶν ὁμοφυλόφιλων ἤ ὑπόπτων ἀρχισε ἀπό τούς
έργαζόμενους σέ δημόσιες ὑπηρεσίες. (Liberation, 11-9-78).

4. “H μαζική έξολόθρευση τῶν
ὁμοφυλόφιλων έγινε μέ ὂόιση
τούς ὅρους «ἔκφυλοι», «ἀνώμαλοι» ἤ «ὁιεστραμμένοι», πού ἐδέχετο σάν έγκυρους ἡ «Ναζιστική
Ἐπιστήμη».
Τό γεγονός ὅτι οἱ ὅροι αὐτοί
χρησιμοποιοῠνται μέ ἐγκληματική ἀνευθυνότητα ἀπό τήν
σκανδαλοθηρία τοῦ, συνόλου
σχεδόν τοῦ ἑλληνικοῦ τύπου ἀποτελεῖ ἓνα ίδιαίτερα έπικίνδυνο
φαινόμενο. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι
οἱ ὅροι αὐτοί δέν χρησιμοποιοῠνται σέ καμία πολιτισμένη δημοκρατική κοινωνία.
5. Στά πλαίσια τοῦ ἀγώνα μας
ἐνὰντια στήν ναζιστικής μορφῆς
σκανδαλοθηρία πού εἴμαστε
ἀποφασισμένοι νά διεξάγουμε
ἑξαντλώντας κάθε δημοκρατικό
’ ὃπλο πού μᾶς προσφέρουν οἱ ἑλληνικίς ἦ διεθνεῖς συγκυρίες, ζη-

Ο "Eva; αναγνώστης πού ἐπιθυμεῖ ἀνωνυμία, γράψει’
Ἀγαπητό «Ἀντί»,
Δέν περίμενα στράτευση ἀπό
σένα ὑπέρ τῶν περιθωριακῶν κινημάτων. Ἴσως γιά λόγους κυκλοφοριακσύς τό ἀποφεύγεις.
Αὐτό εῖναι ὅμως μιά ἀπόδειξη
ἐπί πλέον γιά τήν περιφρόνηση
πού ἀντιμετωπίζουν οἱ παθητικοί
ὁμοφυλόφιλοι στήν κοινωνία,
Ἀκόμα καί ὅταν μιλᾶμε μέ ἀξιοπρέπεια καί σοὸαρότητα γιά τό
πρόὸλημά τους κανείς δέν θέλει
νά τούς ἀκούσει καί νά τούς πάρει σοὸαρά. Κατὰπληξη ὅμως
μοῦ κάνει πού θεωρεῐς καί τό γυναικεῐο κίνημα περιθωριακό. Γιόι
τόν Ἔνγκελς ἠταν κεντρικό ζήτημα. «Σοσιαλιστής, ἔλεγε, εἶναι
μόνο ἐκεῖνος πού πιστεύει στήν
πλήρη ἰσότητα τῶν δύο φύλων».
Νά πιστέψω ὅτι τό ANTI δέν
εῖναι σοσιαλιοτικό; Μᾶλλον δέν
ἔχει καί ἐδῶ πολύ θαρραλέοι
γραμμή, ὅπως καί γιὰ τούς ὁμοφυλόφιλους.
Τώρα θέλω νά ἀπαντήσω οτό
φίλο Σ. Βλὰχο γιά τήν καταπίεση
τῶν ὁμοφυλόφιλων. Οἱ ὁμοφυλόφιλοι πού ἀναφέρεις, φίλε, ἀνῆκαν οἱ περισσότεροι στό κατεστημένο τῆς έποχής τους, γι’ αὐτό
έγινε «κατι» παρὰ τή περιφρόνηση πού ὑπέστησαν.
Οἱ φτωχοί, παθητικοί ὁμοφυλόφιλοι ὅμως, εἶναι ἀφάνταστα
καταπιεσμένοι, ἰδιαίτερα στα
φασιστικά καθεστῶτα. Δέν εἶναι
ἀλήθεια ὅτι ô ὑπαρκτός σοσιαλισμός καταδίκασε τήν ὁμοφυλόφιλία. Ἃπλᾶ ἡ σταλινική διαστρέὃλωση έπανέφερε τούς τσαρικούς
νόμους, πού εἶχε καταργήσει ἡ
έπαναστατική μορφή τοῦ Λένιν.
Καί, που εἶδες μέσα στόι μαρξιστικά κείμενα ὅτι ὁ μαρξισμός
ἀποτρέπει ἀπό τήν ὁποιαδήπστε
ἐρωτική ἱκανοποίηση;
Βαθύτερη μελέτη τοῦ μαρξισμοῦ καί τῶν κειμένων του ἀποδεικνύει ὅτι τελικός σκοπός τους
εἶναι ἡ ἀνθρώπινη εὐτυχία· καί
σ’ αὑτήν πρέπει νά περιλαμῦάνεται ὁπωσδήποτε καί ἡ σεξουαλική ἱκανοποίηση. Ὁ μαρξισμός
δέν εἶναι θρησκεία, χριστιανι-

σμός, γιά νόι ἁγιοποιεῑ τὴν
ὁποιαδήποτε σεξουαλική στέἩ Ἑλλάδα, φίλε μου, δέν πάσχει -ἀπό ὑπογεννητικότητα γιά
νά θεωρήσουμε τή μή συμμετοχή
τῶν ὁμοφυλόφιλων στή διαδικασία τῆς ἀναπαραγωνῆς τῆς ζωῆς
σάν ἐκφυλιστικό φαινόμενο γιά
τῆ κοινωνία στό σύνολό της.
Μήπως θέλεις, φίλε μου, μεγαλύτερη παραγωγή φτηνῶν ἐργατικῶν χεριῶν γιά τά σκλαὸοπάζαρα τῆς Δυτικῆς Γερμανίας; Ἡ
μετανάστευση εῖναι ἐκφυλισμός
γιά τήν έλληνική κοινωνία καί
ὄχι ὁ ὁμοφυλόφιλος ἔρωτας.
Παρ’ ὅλα αὐτά μπορῶ νά σοῦ
ὑπενθυμίσω παραδείγματα ὁμοφυλόφιλων πού ἀπέκτησαν παιδιά, καί ὄχι έκφυλιομένα. Ἐκφυλισμός ὑπάρχει μὸνο στή σκέψη
μερικῶν.
Τώρα θά σοῦ διηγηθῶ τη δική
μου ἐμπειρία, γύρω ἀπό τήν
καταπίεση τῶν παθητικῶν; Δύο
φίλοι μου, εἶχαν μαζί ὃιόλιοπωλεῖο. Ὁ ένας ἀπό αὐτούς ἠταν
καί παθητικός (πήγαινε ὅμως καί
μέ γυναῖκες). 'O ἄλλος 16 ἐκμεταλλεύτηκε καί ἄρχισε νά τόν γελοιοποιεῐ καθημερινὰ. Ὁ παθητικός (πού ἧταν καί νεῲτερος)
μπροστά στό σόκ τοῦ συνεχοῦς
έξευτελισμοῦ, ἀρχισε νά παραμελεῖ τίς ὑποχρεώσεις του στήν
ἑταιρεία; Ὁ ἐνεργητικὸς ὂρῆκε
τότε τήν εὐκαιρία νά τόν πετάξει
ἀπό τήν ἑταιρεία ὅπως τό εἶχε
ἤδη προσχεδιάσει.

Οί έραστές τῶν ὁμοφυλόφιλων
γίνονται συχνά φορτικοί. Ἐγκαταλείπονται ὅταν γεράσουν ὅπως
ὅλοι σχεδόν οἱ γέροι οτή κοινωνία μας. .T6 ὅτι «γιατρεύονται»
’ δύσκολα, ὀφείλεται στό διαρκῆ
κοινωνικό στιγματισμό τους μέ τό
πλέγμα τῆς «ἀδερφῆς», Ποία γυναίκα (πού μπορεῖ νά ἐπιθυμοῦν
κι ναύτοί) τούς πλησιάζει τότε;
Πρέπει νά εἶναι πολύ ἀπελευθερωμένη.
Νά θεωροῦμε τούς ὁμοφυλόφιλους, έκφυλους, διεστραμμένους,
τρίτο φύλο, «τοιούτους» κλπ. εῖναι ὃρισιά στήν ἀνθρωπίνη ἀξιοπρέπεια πού γιά τόν μαρξιστή εἷναι, ένιαία, ἀδιαίρετη καί ὅχι ἀλλοτριωμένη. Γιὰ τό μαρξισμό, οἱ
ἄνθρωποι εἶναι ὂασικά ὅμοιοι
καί χωρίζονται σέ ἀντρες καί γυναῖκες 6άσει τῶν ἀνατομικῶν
τους διαφορῶν. Ὁ καταμερισμός
τῆς ἐργασίας εἶναι πού τούς ἀλλοτριώνει πάρα πέρα.
Δέν μπορεῖς νά λές έναν ἄντρα _
«ἀδερφή» μέ σκοπό νά τόν ὑπο6αθμίσεις στῆν κατηγορία τοῦ
ἒκφυλου ἤ τοῦ ἐκ γενετῆς ἀνώμαλου. Ἐνῶ κατά κύριο λόγο ἡ κοινωνία φτιάχνει τόν ὁμοφυλὺφιλο,
τοῦ δημιουργεῖ τήν ένοχή ὅτι μόνον αύτὸς καί οἱ κληρονομικές
καταδολές του φταῖνε για τήν
κατάστασή τους.
Ἡ έξατομίκευση τῶν κοινωνικῶν διαφορῶν εἶναι μόνιμο θεω-

ρητικό ύπόὸαθρο γιόι τήν ἰδεολογία τῆς ἀστικῆς τάξης (ὅλα τά
δάχτυλα ἴσα δέν εἷναι). Γιατί
ποιός γίνεται παθητικός ὁμοφυλόφιλος; Αὐτός πού δέν εἶναι
παιδί τοῦ μπαμπᾶ του, πού δέν
εἶχε τήν ἐπιμελημένη ἀνατροφή
για νά ἀποκτήσει τά συμὸατικά
ὅπλα τοῦ δυναμικοῦ ἄντρα (μόρφωση, ὡραία ἐμφάνιση, κοινωνικές σχέσεις) ἤ αὐτός πού δέν
ἀπέκτησε - λόγω ἀντικονφορμιστικῆς ἀγωγῆς - τήν ἑκμεταλλευτική, ἀνταγωνιστική νοοτροπία
τοῦ προνομιούχου ἀρσενικοῦ.

Ἔτσι δέν κατάφερε νά ἀποκτήσει τά «ἀπαραίτητα» στοιχεῖα
τῆς «γοητείας» γιά τήν κατάκτηση τῆς «ὡραίας, γλυκιάς,
ὑποταγμένης μὸνο γι’ αὐτόν πόρνης» (τὸν τύπο δηλαδή τῆς γυναίκας πού έχει μυθοποιήσει ἡ
κοινωνία καί πού μόνον αὐτή,
δῆθεν, ἐμπνέει τό μεγάλο πάθος).
Ἀπαραίτητα συμπληρώματα
τῆς ἀντρικῆς γοητείας εἶναι αὐτοκίνητο «ἀρρενωπό», ἐργασία
καλοπληρωμένη, τρόποι κοσμογυρισμένου, έμπειρου, «κοινωνικά μορφωμένου», κλπ. "Av 0
ἀντρας εἶναι κουτὸς* πιστεύει
ὅταν δέν ἔχει ὅλα αὐτὰ, ὅτι
«μειονεκτεῖ» καί έρωτεύεται
«παθητικά» ἄλλους ἃντρες πού
δέν μειονεκτοῦν. Στή ὅάση τῆς
παθητικῆς ὁμοφυλοφιλίας 691σκονται ἡ παρατεταμένη ἐγκράτεια, ἡ ἐρωτική ἀπογοήτευση.
κάποιο κόμπλεξ. A1316; 11013 ἔχει
διαποτιστεῐ μέ τή νοοτροπία τοῦ
προνομιούχου, έκμεταλλεύεται τό
φαλλό του, παντρεύεται μιά γυναίκα γιὰ τά λεφτα της καί δέν
ἀποκλείεται να κυνηγάει, ἔξω
ἀπὸ 16 γάμο, τήν «ὡραία» πού
προκαλεῖ τόν πόθο. Ἐπειδὴ συνήθως ὅμως καταπιέζεται καί αὐ16; ἀπό 16 σύστημα, ψάχνει για
ἀποδιοπομπαίους τράγους γιὰ νά
έκτονωσει τή δική του δυσαρέσκεια. Τοῦ «φταῖνε» λοιπόν οἱ
«ἀδερφές» καί ὅχι τό σύστημα.

Ἐτσι ἡ ἀντι-ομοφυλόφιλη έκστρατεία, εἶναι κίνημα τοῦ κατεστημένου γιὰ ἀποπροσανατολισμό τῆς κοινῆς γνώμης, ὥστε να
μήν ἀντιλαμὸἀνεται τίς πραγματικές αἰτίες τοῦ κοινωνικοῦ
προόλήματος. Ἀλλά ἡ ἀντι-ομοφυλόφιλη τακτική τοῦ «καθαροῦ
ἄντρα» ἔχει καί ἰδιοτελῆ κίνητρα.
"Av ἀποδείξει ὃτι οἱ ἄλλοι ἆντρες δέν εἶναι «φανατικοί» ἐκτοπίζει ἀντιπάλους 016v κοινωνικό
ἀνταγωνισμό καί ἐπεκτείνει τά
δικά του προνόμια. Ἴσως καί νά
ζηλεύει 1013; ὁμοφυλὸφιλους ἤ
κατά 6άθος νά 1013; ἐπιθυμεῖ. ”Αν
ύποκύψει στίς παρορμήσεις του,
θα χὰσει τά κοινωνικὰ προνύμιά
του, γι’ αὐτό μέ τήν αύθυποὸολή
πείθει τόν ἑαυτό του ὅτι μισεῖ καί
περιφρονεῖ τίς «ἀδερφές».
Ἡ περιφρόκήοη τοῦ ὁμοφυλόφιλου ἀπὸ τήν κοινωνία ὀφείλεται καί στήν ὑποτίμηση πού δείχνει ἡ κοινωνία σέ ὁτιδήποτε

θεωρεῖται γυναικεία ἰδιότητα,
(τρυφερότητα, εὐαισθησία, κλπ.).
Εἶναι τόσο έλλειπής καί ἀντιεπιστημονική ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν μας 11013 μιὰ «δυσάρεστη»
έκπληξη δέν, εἰναι ἀπίθανη γιά
16v καθένα. Μιά στοιχειώδης
έπιστημονική ἔρευνα θά μποροῡσε νά ἀποδείξει ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι μιὰ πιθανή, καθολική πραγματικότητα, γιὰ τόν
ἀνθρωπο.
Ἐκεῖνο 11013 φοόσῦνται περισσότερο οἱ ὁμοφυλόφιλοι εἶναι ἡ
γελοιοποίηση. νά μήν τούς παίρνουν στα ,σοόαρά καί νά τούς
ὑποτιμοῡν. '

Κι ὅμως τόσοι μεγάλοι διανοητές στήν ἱστορία ἠταν παθητικοί ὁμοφυλόφιλοι.
"Eva; ἀναγνώοτης
Σ.Σ. Δυσανὰγνωστη λέξη· θά
μποροῦσε νά οιαίίαστέῑ καί κον-

mur I
ΑΡΣΕΝΙΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ
Ο ’0 Ἀντ. Ξένος μέ γράμμα
του θέτει τό πρόὸλημα γιά τήν

ποιότητα 011’; σχέσεις τῶν ὁύο
φύλων.·
Ἀγαπητό ANTI,
Δέν θέλω νά ἀναφερθῶ σέ κανένα ἄρθρο σου, ὅπως πολλοί,
οὔτε σέ κομματικές διαφωνίες,
πού 1600 πολύ ἀναδείχνονται
μέσα ἀπό τά γράμματα τού «διάλογου».
Θά ἀναφερθῶ στόν ἀγώνα γιά
ἰσότητα πού γίνεται στήν ἐποχή
μας ἀπό τό γυναικεῑο φύλο.
Μιλᾶμε ὅλοι γιά καταπίεση τῆς
έργατικῆς καί τῆς ἀγροτικῆς τάξης. Κι ὅμως, περισσότερη εἶναι ἡ
καταπίεση τῆς γυναίκας. Ἡ
καταπίεσή της ἀπό τό κράτος,
ἀλλά κι ἀπό μᾶς τούς ἅντρες.
‘O καταλογισμύς τῆς γυναίκας
σάν πολίτη δευτέρης κατηγορίας
ἀπό τή συμπεριφορά μας στό
δρόμο, στή δουλειά, στό σπίτι,
δίνουν σιωπηλή πγκατάὸαση
στό κράτος τῆς δεξιᾶς γιά τήν
μεταχείρησή της οτὰ σημερινά
ἐπίπεδα.
’ Δέν θέλω νά συζητήσω ἄν οἱ
γυναῖκες πρέπει ν’ ἀφήσουν 16
σπίτι καί νύ. ὅγοῦν στή δουλεία,ἤ ὀχι. Ἀλλά στό πῶς καθένας
ἀπό μᾶς, ἀνεξάρτητα φύλου,
ἀντιμετωπίζει τό ἄλλο φύλο.
Ἀρκετό καιρό δεχτήκαμε τὴ
«οφραγίδα» τοῦ δυνατοῦ σωματικὰ καί διανοητικά γιά 1013; ἂν-

n o κ ι γ mm εοιὶς·ῑίψιειοωικευ] «ινκΝἰΛυΑιζ

m BAN 11111
11111111111111 "'

KKAOCDOPOYN ΚΑΘΕ ΠΕΜΠῘΗ
53

τρες καί 111 «ρεταινιὰ» τῆς πονηριᾱς καί σιγανοπαπαδιᾶς γιά τίς
γυναῖκες.
Δυστυχῶς καί τά δυό σήμερα
εἶναι πραγματικότητα. Χαρακτηρισμοί 1106 δέν έχουν κοινωνική
6601], ἀλλά ἔχουν προωθηθεῐ ἀπό
τό κατεστημένο γιά τήν ὑποστήριξή του, ὅρίσκουν ’έδαφος
πρῶτα οτό ἀνδρικό φύλο πού αὐτάρεσκα τούς δέχεται μέ τυμπανοκρουσίες καί δεύτερα 016 γυναικεῖο φὺλο πού 106; δέχεται
γιά νά δημιουργῆσει τήν οὐτοπία
τῆς ἀμυνας. ’
Ὅλοι έμεῐς οἱ ἀρσενικοί έχουμε
καταπιεῖ τήν καραμέλα τοῦ 61:1: ἡ
νοικοκυρά έχει μιά εὔκολη δουλειά νά ὅγάλει πέρα. Ἂν προσπαθήοουμε νά πάρουμε τή θέση
της γιά μιά μόνο ὅδομάδα, θά
δοῦμε If] διαφορά, Θά καταλά6ουμε γιατί 0’ ὅλον τόν κόσμο ἡ
γυναίκα θέλει νά ξεφύγει ἀπ’ 16
νοικοκυριλίκι. Θά ὁοῠμε ότι ἡ
αῦξηοη 016 διαζύγια δέν εἶναι
ἀποτέλεσμα τοῦ ὅτι δέν εῖμαστε
καλοί χριστιαῖνοί πλέον, ὅπως θέλει νά μᾶς δείξει ἡ ἐκκλησία,
ἀλλά τοῦ ὅτι ἡ γυναίκα ξητᾱ πιό
πολλά πλέον. Δέν ἀρέσκεται στήν
πγκατάὸαση καί τήν ἀναγνώριση τῆς ἀνωτερότητας τοῦ άντρα. “
Ἐτσι τό πρόὸλημα εἶναι ἀν
ἐμεῖς οί ἀντρες εἴμαστε έτοιμοι νά
ἀναγνωρίσουμε τήν ἰσότητα στίς
γυναῖκες, ὃχι μόνο 016 λόγια,
ἀλλά καί στίς πράξεις.
Ἡ οἰκογένεια εῖναι ἡ 66011 τῆς
κοινωνίας κι ἄν δέν ὑπάρχει ἡ
ἰσότητα ἐκεῖ, δέν πρόκειται νά
ὑπάρξει οὔτε οτήν ὃουλειά, οὔτε
πουθενὰ καί ποτέ.
Ἀς 16 1169011115 ἀπόφαση ὅτι ἡ
κοινωνία δέν θά πάει πρός τό
καλύτερο ἄν ἡ γυναίκα Ôévk 6ρεῖ
τή χαμένη της θέση ἐκεῖ μέσα, καί
ἀς μή κάνουμε ὄνειρα γιά ἀλλαγές μέ ΠΑΣΟΚ.ΚΚΕ κλπ. Ἡ ἀλλαγή πρέπει νά γίνει σέ μᾶς τούς
ἷδιους.
Φυσικά.ἀν φιλοσοφήσουμε λιγάκι, ἀκόμα καί τό γεγονός ὅτι
αὐτή 111 στιγμή ἐγώ γράφω ἐναντια στήν καταπίεοη τῆς γυναίκας
εῖναι κι αὐτό καταπίεση πάνω
TTIS, 0111 66011 106 611 ἀναγνωρίζω ὅτι μόνο ἐγώ σάν ἀροενικός
μπορῶ νά δείξω 16 696110 0106;
ὑπόλοιπους.

Γι· αὑτό, ἀς ἀκούοουμε 111
φωνή τῆς γυναίκας, ὅχι ἀπό καλωσύνη καί λύπη, ἀλλά ἀπό ἀναγνώριση τῆς ἀνάγκης γιά ἰσότητα. Ἀλλιῶς νά ξέρουμε ὅτι
κάθε φορά ποῦ ζητᾶμε τίς παντὸφλες ἡ "5vuv καφέ, μπορεῖ νά
πάρουμε κάτι ἄλλο - ἴσως τά παπούτσια οτό χέρι.
"A; μήν ξεχνᾶμε ὅτι ἐμεῖς σί
ἀντρες 19666115 μαξί μας’τή ρετσινιά τῆς σημερινῆς κοινωνίας
σέ ὅλη 111 διαδικασία ἐξέλιξής της
- φεουδαρχία, καπιταλισμός —
καί ὅτι πρέπει νά κάνουμε κάτι
νά 111 6γάλουμε ἀπό πάνω μας.
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Ο Ἀπάντηση σέ κριτική τοῦ
Μ.Γ. Μερακλῆ (τχ. 118, σελ. 46)
εἶναι τό γράμμα πού ἀκολουθεῖ.M’ ὅλο 1106 16 περιοδικὸ σας
εἶναι πολιτικό, ἀσχολεῖται τακτικά καί μέ ζητήματα τέχνης.
Ἔτσι τά πράγματα μπερδεύονται,
ὅταν 16 πολιτικὸ 1191111910 καί
μόνο, καθαγιάξειὙά πάντα.
Ἀναφέρομαι συγκεκριμένα
στήν κριτική .106 11. Μ. Γ. Μερα-.
κλή γιά 16 τελευταῐο ὅιὸλίο τοῦ
11. Πέτρου Χάρη «Μέρες Ὀργῆς»
1106 110116 11’] γνώμη του θά ἀποτελέσει οταθμό.

Καί ρωτάω; Τί θά ἀποτελέσει
σταθμό, ἡ μετάνοια τοῦ κ. Πετροχάρη ἤ ἡ λογοτεχνία του;
α) Ἡ Μετάνοιαε Ὁ πνευματικός 110.; χῶρος έχει μπαόληθεῑ,
’ τόν τελευταῖο καιρό, σέ ἀπέραντο
μπαξέ 1106 τόν φροντίζουν νεόκοπσι Ζντανωφικοί περιόολάρη65; καί σπονδοφόροι μανὸαρίνοι
τῶν πολιτικῶν κατεστημένων. Σ’
αὐτό τό μπαξέ ὑπάρχει θερμοκήπιο γιά εὐαίσθητα φυτά, ὅπου
καλλιεργοῦνται μέ ξεχωριοτή
φροντίδα πολλές «Μαγδαληνές»
μέ οτίλόοντα ὀνόματα καί ἀπόψεις νυχαυγεῖς.
Ἐννσῶ τόν κ. Πετροχάρη 6
ὁποῖος ἀνήκει στό χῶρο τῆς λογοτεχνίας - καλῆς ἦ κακῆς αὐτό
εἶναι ἀλλο καλαπόδι - καί ἡ
μετάνοιά του δέν εἶναι ἐκείνη
1106 θά τόν ἀποκαταστήσει 0’
αὐτό χῶρο. Θέλει νά ἐξαγοράὴ
σει ένα κακὸ παρελθόν μέ ἕνα κίὂδηλο νόμισμα; τήν τέχνη του,
1106 111v νεκροστολίζει μέ πολιτικά ἐξανθήματα καί ὃψιμες
ἀνακαλύψεις. Γιατί ὅσα μᾶς λέει,
καί κυρίως ὅσα δέ μᾶς λέει, τά
πλήρωσαν μέ τή ζωή τους καί τά
γράψανε μέ 16 αἷμα τους ἀρκετοί
ουνομήλικοί του, χωρίς νά περιμένουν τόν κ. Χάρη νά ἐκδόσει 16
μυθιστόρημά του.
6) 'H Λογοτεχνία; ‘H 6101656αίωση λοιπόν τοῦ Πετροχάρη
πώς ἐκεῖνο 1106 έγινε τό Δεκέμ691] καί 1106 16 παρακολουθοῦσε
πίσω ἀπό τίς γρίλλιες ἧταν ἐπανάσταση, εἶναι ἱστορικά 11.1196116—
0116 καί κροκοδείλιο δ’άκρυ.
Ἐκεῖνο πού δέν ξέρουμε καί θά
θέλαμε νά μᾶςπεῖ, εἶναι γιά τήν
ἐπανάσταση στή λογοτεχνία μας,
γιατί δέν ἐγινε, ἤ ἄν πήγε νά γίνει
ποιοί τή θάψανε. ’Ὁταν 016
πρῶτο τέταρτο τοῦ αἰῶνα μας
λαμπάδιασε a" ὅλη τή γῆ ἡ ἐπανάσταση (Τζέημς Τζόῦς, Φ.
Κάφκα, Βιρτζίνια Γούλφ, Μ.
Προὺστ, Ντός Πάσσος κλπ. κλπ.)
καί στόν εὐρωπαϊκό χῶρο γινόταν πραγματικὴ κοσμογονία ὁ
Πετροχάρης καί οἱ κατεστημένοι
του - μέ λιγοστές ἐξαιρέσεις, μιά
π.χ. θά 11’] 6906115 καταχωνιασμένη σέ τελωνειακά έγγραφα τῆς

Χαλκίδας - έγραφαν’ μέ τόν ῐδώ _
196110 1106 εἶναι γραμμένος 6
Ἀγαθάγγελος κι ἄλλο δέν ἔκα-

ναν, παρά νά ἐπιὸάλλουν ἀπό
καθέδρας - ἤ ἀπό Νέας Ἑστίας —
τήν ὑγιῶς σκεπτομένη λογοτεχνία
τους. Μιά πουδραρισμένη καί
φερέγγυα λογοτεχνία, μέ τίς τελεῑες της, τά θαυμαστικά της, τίς
ὁλοκληρωμένες προτάσεις της, 16
μεγαλόπρεπο κι ἀμετακίνητο οἰκοδόμημά της, μέ τήν Ἀριστοτελική - κατά τόν κ. Μερακλή - ἐντελέχεια, 1106 ἡ ἀφήγηοή της δέν
116651011 σάν τήν ἀνάσα μας, πού
οἱ λέξεις της δέν εἶναι μαχαίρι,
1106 ἡ ὑποταγή της εῖναι προτέ-

I ρημα, μιά χορτάτη λογοτεχνία
1106 6 χρόνος της εἶναι ράθυμος,
οἱ ἀξίες της αἰώνιες, ἡ λογική της
ἀδιαμφιοὸήτητη, οἱ εἰκόνες της
φθισικές οἱ χαρακτῆρες ἀπόλυτοι, τά φωνήεντα ἠχηρά, οἱ ἥρωες
σπαραξικάρδιοι, μιά γραόατοφορεμένη λογοτεχνία 1106 ἐπιτέλους
πέθοινε πιά, τί ἄλλη ἀπόδειξη γι“
αὐτό ἀφοῦ τήν ἀνακήρυξε ἀξια
16 ληξιαρχεῖο τῆς πνευματικῆς
μσς ζωῆς, ἡ χρονίως πάσχουσα
ἀπό παραμορφωτική ἀρθρίτιδοι
Ἀκαδημία μσς, ἡ ὁποία - μήν 16
ξεχνᾱμε - έκανε καί ἀντίσταση
στήν έφταετία.
Τότε λοιπόν πίσω ἀπό τίς γρίλλιες, τώρα πίσω ἀπό τήν πόρτα
τῆς Ἀκαδημίας, πάντοτε πίσω ὁ
κ. Πετροχάρης. Καί 0111 ζωή καί
στήν τέχνη.

—avti—-—
’ ΔεκΑΠεΝΘι-ιΜεΡΗ
ΠοΛιτικΗ εΠιοεοΡΗΣΗ a
Δημοχάρους 60

ΧΡΗΣΙὈΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131, Ἀθήνα 601. .
f. 'Yncüeuvoq Τυῐιογραφείουῑ . ’
ΤΡΥΦΩΝ ΛΥΓΟΥΡΑΣ
Βασ. Ἀλεξάνδρου 26
Ο Καλλιτεχνική ὲηιμελειαῑ
ΜΑΚΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ
Ο Μοντάζῑ
Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΟΣ
0 Διαφημίσειςε I
ΜΠΟΥΛΗ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΑΤΤΥ ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΚΟΥ

ο Φωτοστοιχειοθεοίαε
-ΦΩΤΟΚΥΠΑΡΟ- EI'IE

Βασ. Ἀλεξάνδρου 2, Χίλτον.
Τηλ. 748.314 — 713.604
Ο Ἀναι-ιαραγωγὴ φίλμςῑ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ TZANN ΕΤΟΣ
Μετσόθου 29

Τηλ. 8221.829
0 'EK16nm0n:
Ἐργοστ. Γραφικῶν Τεχνῶν
Γ . ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ

Ἰασίου 5. ﬂeploTthTnA. 57.22201

ἐκφράζει τήν ι-ιροσωιτική
ἅποψη τοῦ συγγραφέα mu. ;
O
Χειρόγραφα
δέν
έηιὈχι ὅμως ἀκόμα πιό πίσω v 01 é ονται. ἐσεῑς, κ, Μερακλή.
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ’
Ἐσωτερικοῡ
Τζίμης Παπανικολόπουλος
ἐεαμ. 320 6px. — 'Eïñoia e40 Τ
Ἐτήσια Ὀργανισμῶν, '

Ο Ὁ Μ. Μερακλής, πού τοῦ
θέσαμε ὑπ’ ὕψη τήν ἐπιστολή 106 - Τραπεζῶν, κληῑ 1.500 δρχ.
Γιά φοιτητές ἐκητωση 15Ἃ»
ἀναγνώστῃ μας, ἀπαντᾱῑ
Εξωτερικοῡ
Φίλε κ. Διευθυντά,
Εὐρώπη - Μεσογ. χῶρεςε
Διὰῧασα μέ προσοχή τήν ἐπιἑξάμηνηῑ
.
.
.
.
.
.
.
άηλή
δολ.
στολή τοῦ κ. Παπανικολόπουλου.
Σέὸομαι τίς ἀπόψεις του (ἀν καί
μέ παραξένεψε τό ὕφος του). Φυοικά ἒχω τό δικαίωμα νά διαφωνῶ μέ τή’ γνώμη του γιά 111
«μετάνοια», πού εἶναι κάτι 6601116. Ἐκεῖνος τήν ἀντιμετωπίζει
πικρόχολα, ἐγώ τήν παίρνω 0060196, ὥς τό σημεῖο νά ὑποστηρίξω ὅτι ὑπάρχει έδῶ μιὰ, περίπου, νομοτελειακή ἐξέλιξη 1196;
11’] δικαίωση ἑνός ἀγῶνα ἀπό μιά
πλευρά, ἡ ὁποία ὡς τώρα τόν
καταδίκαζε. 'H κατειρωνευση μέ
....... aspen. δολ. se ’
«ήχηρές» λέξεις (δυστυχῶςικαί τό
Ο Ἐμθάσματα, εηιτογέςῑ
κείμενο τοῦ κ. Π. δέν εἶναι ἀπαλΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ , ,
λαγμένο ἀπό τό 0060196 01616
Δημοχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601.
ἐλάττωμα) δέν ἀποτελεῖ κατά τή
γνώμη μου τουλάχιστον, θετική
0 ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ; δρχ. 25 '
πράξη. Τό αίμα τῶν μαρτύρων O ΠΑΛΙΑ TEYXH: TIMH ὸρχ;40,
1106 πάντα μέ συγκλονίζει - ξηΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
τάει, νομίζω, γιά νά ἡσυχάσει,
O
για
τά
6ι6λιοηωλεῑα
τήν πρόθυμη ἀποδσχή κάθε
τῆς
'A611v0q:
«μετάνοιας». Καί τή διαλάλησή
Στά γραφεῖα τοῡ «ANle
της.
Δημοχάρους
60,
τηλ.
732-713
Στοὺς προσωπικοὺς ὑπαινιγO 1116 τά 6ι6λιοπωλεῑα
1106; 106 κ. Π. δέ θά ἀναφερθῶ;
B. Ἐλλάδαςῑ·
δέν εἷναι αὐτό πού έχει τήν
Βιθλιοηωλεῑο
πρώτη σημασία.
Μέ τιμή , _

M. Μερακλής

N. Κοτζιᾱ καί Σία Ο.Ε.
Τσιμιοκή 78, 111)» 279.720
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