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“I”.
Ἐκπαιδευτική μεταρρίθμιση : ἀντίστροφη μέτρησῆ
PIA μιά μακρά ιστορική περίοδο, ὁ θεσμός τῆς ἐκπαίόευσης στήν ἑλληνική κοινωνία προκάλεσε τόν κάτἐξοχήν μοχλό γιά τήν κοινωνική ἅνοόο τῶν
λαϋκῶν καί μικροαστικων στρωμάτων, καί ἔναν ἀπό τούς χαρακτηριστικότῳους
ὃεῖκτες γιά τή ρευστότητα τῆς ταξικῆς-κοινωνικῆς ὀιάρθρωσης.
ΑΠΟ τήν ἐποχή ὅμως τῆς πρῶτης ἐκπαιόευτικῆς“μεταρρόθμισης“ μέχρι σή μερα, οὐ ὀιαόικασίες καπιταλιστικοποίησης τῆς ἑλληνικῆ ’κοινωνίας διαμόρφωσαν μιά μεγαλότερη ἑξειόίκευση στόν καταμερισμό τῆς ἐργασίας καί ἅρχισαν σταδιακά νά θέτουν πολύμορφους φραγμούς στήν κινητικότητα τῶν στρωμώ
των της; τό ταξικό πλαίσιο ἅπόκτησε μεγαλύτερη σαφήνεια καί ὴ ὁυνατστητα
κοινωνικῆς ἆνόὸου μέσω τῆς ἑκπαίόευσης, ἔγινε δυσκολώτερη ἧ τουλάχιστο
περιορίστηκε στήν ἔκτασή της.

ΑΥΤΗ ἠ ἑξέλιξη τοῦ ἐλληνικοῡ καπιταλιομοῦ, ἁπαιτοῦσε ἀπό τήν ἄρχουσα
τάξη νά προσαρμόσει τήν ἑκπαίόευση στίς σίγχρονες ἀνάγκες καί ἀπαιτήσεις
IH μεταρρόθμιση τοῦ Γ. Παπανόρέου ἅποτέλεσε ἔκφραση αὐτῆς τῆς ἀνάγκης,ἠ
ὁποία ἐξ ἄλλου συνιστοῦσε καί τόν ἄξονα τοῦ φοιτητικοῦ καί τοῦ εὐρύτερον
λαϋκοῦ κινήματος τῆς ἐποχῆς ἐκείνης.
Η ΕΚΛΟΓΙΚΕΥΣΗ ὅμως τοῦ μηχανισμοῦ τῆς κοινωνικῆς ἑπιλογῆς, που πραγμᾱ
τοποιεῖται κκα ί μέσω τῆς ἑκπαίόευσης, συνάντησε τή σθεναρή ἅντίσταση
τῶν συντηρητικῶν δυνάμεων. Μόνο μετά τή μεταπολίτευση ἦ Δεξιά, ἐπιχειρῶντας νά ἐκσυγχρονιστεῖ καί ἢ ὕδια, ὺιοθέτησε τό σχέὸιο τῆς ἐκπαιόευτικῆς
μεταρρύθμισης.
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ΔΕΝ θά ἀσχοληθοῦμε μέ τίς περιπέτειες καί τίς ἀντιφάσεις τῆς μεταρρυθμιστικῆς πολιτικῆς που χαράζουν οὗ ίθύνοντες (βλ. σχετική ἔρευνα στό
τεῦχος). Θά θέλαμε νά σταθοῦμε στή σημασία που ἔχει ἢ Βαθμίόα τῆς Μέσης
Ἐκπαίόευσης γιά τόν ἑλληνικά κοινωνικό σχηματισμό. Ἀποτελώντας τόν κύριο σχεδόν ἄξονα ἀναφορᾶς τῶν διαφόρων μεταρρυθμιστικῶν νομοσχεὸίων που
προώθησαν οὶ κυβερνήσεις τοῦ x. Καραμανλῆ, ἦ Βαθμίδα αὐτή ἅναόείχνετᾶἒ·
ὖὰό καί περισσότερο σέ κύριο θεσμό γιά τήν ἐπάνὸρωση καίριων μηχανισμῶν
τοῦ κράτους, τῆς παραγωγῆς καί τῆς, μέ τήν εὐρείαίἓννοια, ὖόεολογίας. Ἦ
σημασία πού ἔχει αὐτή ἦ βαθμίόα ἐξ ἄλλου εἶναι συναρτημένη μέ τόν τρόπο
πού συγκροτεῦται καί λειτουργεί τό ἑξαρτημένο καί ὑποανάπτυκτο κοινωνικό
καθεστώς τῆς χώρας.

ΩΣ ΤΩΡΑ, ἠ πρωτοβουλία στόν τομέα αὐτό ἀνήκει στήν, ἀντιφατική ἔστω,
πολιτική τῆς κυβερνητικῆς παράταὲης. Γιά νά προωθηθεῖ μ ἐ χ ρ ι τ é —
λ o υ ς ἡ μεταρρίθμιση καί νά ἐμπλουτιστεῖ μέ πιό προωθημένα ἀξιολογικά κριτήρια καί στόχους, χρειάζεται νά ὑπάρξει ἔνα·κοινωνικό κίνημα στό
χῶρο τῆς Μ.Ε. πού Bd ἔχει κατανοήσει τή σημασία αὐτῆς τῆς Βαθμίόας γιά

τήν ἀναπαραγωγή τοῦ ὅλου κοινωνικοῦ συστήματος.
ΕΝΑ τέτοιο κίνημα ὀέν μπορεῖ νά δημιουργηθεῑ ἀπό συντεχνιακές διεκᾶικήσεις πού, ἅποσυνόέοντας τά αὗτήματα ἀπ’τό πολιτικά τους πλαίσιο,
ὑποβαθμίζουν τόν κοινωνικό ρόλο πρό καλεῖται νά παίζει ὁ συνόικαλισμός
τῶν μαθητῶν καί κυρίως τῶν καθηγητῶν. Αύτή ἦ ὐποβάθμιση ὅμως συντελεῖ,
ἆθγελά της ἔστω, στή διαδικασία τῆς ἁντίστροφης μέτρησης που ὅπως φαῖ-

νεται ἔχει ἁρχίσει πιά γιά τή μεταρρίθμιση.

Ἀπό τήν εὐφορία
τῆς ἓνταξης
στήν περισυλλογή...
H «ΣΕΜΝΗ ΤΕΛΕΤΗ» στό Ζάππειο, μπορεῖ νά κύλησε
ὡραῖα... Καί 6 δανικὸς Τύπος νά θύμησε πώς ἡ Εὐρώπη γέννησε, στήν Κρήτη, τό Μίνωα, τό Ραδόιμανθυ καί τό Σαρπηδόνα, πώς Εὐρώπη, δηλαδή, θόι πεῖ Ἑλλάδα... “Ὀμως τά προ6λήματα, ἐσωτερικόι καί ἐξωτερικά, παραμένουν. Καί ἄν ὑποπ
τεθεῐ πώς 6 πρωθυπσυργὸς κ, Καραμανλῆς ἤθελε νά παρατείνει, έστω γιά λίγες ἀκόμα μέρες, τήν εύφρόσυνη διάθεση πού
τοῦ χάρισε ἡ ένταξη, οἱ καλοί μας ἀτλαντικοί «σύμμαχοι»
φρόντισαν νόι τοῦ θυμίσουν πώς οἱ μουσικές, οἱ σημαῖες καί τά
ταμπούρλα, πήραν τέλος «Ἱ-Ι EOK — δήλωσε στήν Ἀθήνα,
λίγο προτοῦ ἐπιστρέψει στίς Βρυξέλλες, 6 Βέλγος ὑπουργὸς
Ἐξωτερικὼν κ. Σιμονέ - δέν προτίθεται νά παρέμόει στήν ἐλληνοτσυρκική διένεξη. Ἐπιθυμεῖ ὅμως νά μήν ὑπάρχουν προστριὸές μεταξύ τῶν δύο χωρῶν»... Ἱ-Ι Οὐάοιγκτον θέλει νά πιστεύει - δήλωσαν ἀπὸ τήν πλευρὰ τους κύκλοι προσκείμενοι
στό Σταίητ Ντηπάρτμεντ - ὅτι 6 Ἕλληνας πρωθυπσυργὸς θόι
bust τώρα, μετά τήν ἐνταξη τῆς Ἑλλάδας στήν EOK, «περισσὸτερο χρόνο γιὰ ν’ ἀσχοληθεῖ μέ ἄλλα ἐξωτερικὰ προόλήματα
τῆς χώρας». Καί φυσικά, μεταξύ τῶν προόλημάτων αὐτῶν, εἷναι τό θέμα τῆς ἑλληνοαμερικανικῆς ἀμυντικῆς συμφωνίας
(ὂάσεις), ἡ ἐπανένταξη στό στρατιωτικὸ ΝΑΤΟ, τά προὸλήματα τοῦ Αἰγαίου, κλπ. x
Οἱ «συμμαχικές» ὑπομνήσεις ὅμως ἀποδείχθηκαν 6ραχύ6ιες.
Γιατί, στό μεταξύ, μεσολάόησαν οἱ πράξειςῑ Ὁ ἴδιος 6 ἀρχιστράτηγος τοῦ ΝΑΤΟ, Ἀλεξάντερ Χαίηγκ, ἀνέλαῧε - μέ τήν
εὐκαιρία τῆς ἐαρινῆς συνόδου τοῦ ΝΑΤΟ, στή Χάγη - νά ἐπεξεργασθεῖ νέα (ὑπ. ἀρ. 3) φόρμουλα, γιά τήν ἐπάνοδο τῆς Ἑλλάδας στή στρατιωτική δομή τῆς Συμμαχίας... Ὁ ἴδιος 6
ὑπουργὸς Ἐξωτερικὼν τῶν ΗΠΑ, Σάυρους Βὰνς, ἀνέλαὸε νά
ἐξηγήσει στὸν κ. Ράλλη ὅτι «ζωτικά ἐθνικὰ συμφέροντα τῶν
Ἡνωμένων Πολιτειὼν, περιλαμόἁνονται στήν προσπάθεια γιά
ἐπανεξοπλισμό τῶν ἐνόπλων δυνάμεων τῆς Τουρκίας»,,, ΕΟ
ἴδιος 6 Δυτικογερμανός ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν κ. Γκένσερ,
ἀνέλαὸε νά προσφέρει τίς καλές του ὑπηρεσίες, γιά μιά κοινή
ἀμερικανογερμανική προσπάθεια «γεφυρώσεως» τῶν ἑλληνοτουρκικῶν διαφορῶνέ “
Ἕνα δύσκολο «ἐγχείρημα>>...
'H «γεφύρωση», φυσικά, δέν εἶναι εὔκολο ἐγχείρημα. Διότι,
πρῶτο, ἡ Τουρκία ζητεῖ ὅπως ἡ δική της ἐπιχειρησιακή εύθύνη,
στὸν ἐναέριο χῶρο τοῦ Αἰγαίου, ἐπεκταθεῖ στά τριάντα μίλια.
(Αὑτό στήν ἁπλοελληνική θόι πεῖ ὅτι μιά ὁλόκληρη ἁλυσίδα ἑλληνικῶν νησιῶν - Χίος, Σάμος, Μυτιλήνη, Ρὸδος, κλπ - θά τεθοῦν ὑπὸ τήν ὸμπρέλα τῆς τουρκικῆς «:1000100i0g»!). Διότι,
δεύτερο, οἱ Ἕλληνες ἀπέρριψαν τήν ὑπ, ἀρ. 2 «συμὸιὸαστική»
φόρμσυλα τοῦ Χαίηγκ, πού ἐθετε τήν έλληνική ἐπιχειρησιακή
εύθύνη - θαλάσσια καί ἐναέρια - ὑπὸ 16v ἐλεγχο τοῦ «συμμαχικοῦ» ἀρχηγείσυ τῆς Νεάπολης καί τοῦ ἐπίσης «συμμαχικοῦ»
ἀρχηγείου τῆς Λάρισας, ὑπὸ μή Ἕλληνα διοικητή... Διότι,
τρίτο, ἡ Ἀθήνα ἀρνεῖται νά ὑπογράψει τήν ἑλληνοαμερικανική
ἀμυντική συμφωνία, ἄν, προηγούμενα, δέν τακτοποιηθεῖ τὸ
θέμα τῶν «εἰδικῶν σχέσεων» τῆς Ἐλλάδας μέ τό NATO. Διότι,
τέταρτο, στό πλῆμα τῶν ἐλληνοτουρκικῶν διαφορῶν, δέν εἶναι
μὸνσ τό πρὸὸλημα τοῦ ἐναερίου χώρου, ἀλλὰ καί τό θέμα τῆς
ὑφαλσκρηπίδας, τό «πρὸόλημα» τῆς τουρκικής μειονὸτητᾱς
στή Θράκη καί, φυσικά, τό Κυπριακὸέ «Οἱ ΗΠΑ - δήλωνε τήν
4

περασμένη ἐὸδομάδα, στή Χάγη, ἐκπρόσωπος τοῦ Σταίητ Ντηπόιρτμεντ - ἐνῶ δέν έχουν κάποιο νέο σχέδιο γιά 16 Κυπριακό
καί δέν μεσολαὸοῦν ἄμεσα μεταξύ εΕλλόιδσις καί Τουρκίας,
ὡστόσο, συζητοῦν τὸ πρόὸλημα τόσο μέ τήν Ἀθήνα, ὅσο καί μέ
τήν ”Αγκυρα»...
Ἡ στρούγγα καί ἡ «(iv-110061111011»
Ἀλλά ἄν τό θέμα τῆς ἐπανόδου τῆς χώρας στό στρατιωτικὸ
ΝΑΤΟ, ἧταν 16 πρῶτο πρὸὸλημα πού ἀπασχόλησε τὸ ὑπουργικό συμόούλιο ἀμέσως μετά τήν ένταξη τῆς χώρας στήν EOK
- καί γιὰ τήν προτεραιὸτητα αὐτή συνέόαλαν ἡ σύγκληση τῆς
ἐαρινῆς συνόδου τοῦ NATO καί ἡ ἐπί θύραις (30 Ἰουνίου)
ἀποχώρηση τοῦ Χαίηγκ ἀπὸ τήν ἠγεσία τοῦ Βορεισατλαντικσῦ
Συμφώνσυ... - αὐτὸ δέν σημαίνει πώς ἄλλα, ἐπείγοντα καί ὀξύτατα, προόλήματα, δέν ὑπάρχουν; Προόλήματα πού συνδέονται ἄμεσα μέ τήν EOK, καί προὸλήματα πού ἀποτελοῦν ἀφ’
ἑαυτῶν στόχους τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τοῦ κ. Καραμανλῆ.
Μέσα στά τελευταῖα αὐτά, ὑπάγονται;
1.-Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ τῆς διαὸαλκανικής συνεργασίας, ’Ἡδη,
τὸ «ἐγκάρδιο μήνυμα» Ζίὸκωφ πρὸς Καραμανλῆ, προεξοφλεῖ
ὅτι, μέσα στό Νοέμὸριο, θά πραγματοποιηθεῖ στήν Ἀθήνα ἡ
ὑπ. ἀρ. 2 διαόαλκανική συνάντηση, μέ ἀποκλειστικὸι θέματα
τήν ἀνάπτυξη τῶν συγκοινωνιῶν καί ἐπικοινωνιῶν στή Βαλκανικη.
2.-Ι-Ι ΕΜΠΕΔΩΣΗ τῶν ἐλληνικῶν «ἀνοιγμάτων» πρὸς τίς
σοσιαλιστικές χῶρες. ’Ἡδη, 16 ἐλληνικό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν προετοιμάζει τόι ταξίδια τοῦ πρωθυπσυργοῦ πρὸς Μόσχα,
Βαρσσὸία, Βσυδαπέστη καί Πράγα, πσύ προγραμματίζονται
γιόι 16 ἐρχόμενο φθινόπωρο.
Τόσο στά ταξίδια αὐτά, ὅσο καί στή σύγκληση τῆς ὑπ. ἀρ. 2
διαόαλκανικῆς στήν Ἀθήνα, 6 κ. Καραμανλής δίδει ἰδιαίτερη
6001311110: Πιστεύει ὅτι ἀποτελοῦν ἕνα εἶδος «ἀντιρρὸπησης»
στὸν μέχρι τώρα μσνοσήμαντο ἀτλαντισμὸ του, πού θά τοῦ ἐπιτρέψει μεγαλύτερη εύχέρειακινήσεων, 1600 στὸν εὐρωπαϊκό,
ὅσο καί στό μεσογειακὸ - ἀραὸικό κόσμο. Στὸ τέλος - τέλος,
ἀνομολογεῖ τώρα 6 κ. Καραμανλῆς, εἷμαι 6 μόνος Εὑρωπαῖος
πρωθυπσυργὸς πού δέν ἐπισκέφθηκα ὀικόμα τή Μόσχαέ Καί, μέ
τήν ὁμολογία του αὐτή, ἀπαντᾶ καί σέ-κάποιους «ἀνησυχοῦντες» τής ἄκρας δεξιᾶς, πού «διερωτῶνται» μήπως ἡ ἐνεργειακή
συνεργασία Ἑλλάδος - Βουλγαρίας, εἶναι... ὑπέρμετρα προωθημένη ἤ μήπως ἡ συσσώρευση τόσων ἐπισκέψεων σέ πρωτεύουσες σοσιαλιστικῶν χωρῶν, ἀποθαρρύνει τούς «συμμάχσυς» νά μᾶς δεχθοῦν πίσω στή στρούγγα τοῦ στρατιωτικοῦ
NATO!

Τά μετά τήν ἐνταξη
Ἀλλά ὑπάρχουν καί τά συναφῆ μέ τήν ἐνταξη προόλήματα.
Ἡ ἐπικύρωση τῆς συμφωνίας, ἀπὸ τή Βουλή τῶν Ἑλλήνων καί
ἡ ἐπικύρωση ἀπὸ τόι κοινοόούλια τῶν «Ἐννέα». Καί γιὰ ὃ,τι
ἀφορᾶ τήν ἐπικύρωση ἀπὸ 16 ἑλληνικό κοινοὸούλιο, «πρό6λημα» δέν ὑπάρχει γιά τήν κυόέρνηση. Τά «κσυκιά» ἔχουν
μετρηθεῖ ἐπανειλημμένα; 175 οί ψῆφοι τῆς «Ν.Δ.», σύν 4 τοῦ
ΚΟΔΗΣΟ, σύν 5 τῆς ΕΔΗΚ, σύν 2 τοῦ ΚΚΕ Ἐσωτερικοῦ καί
τῆς ΕΔΑ, σύν 3 τῶν ὰνεξαρτήτων, σύν 5 τῆς λεγόμενης «Ἐθνικῆς Παράταξης». Σύνολο; 194. Ἀλλά καί ἄν ὑπάρξουν μερικές
«διαρρσές», ἀπὸ τήν ΕΔΗΚ ἤ τήν «Ἐθνική Παράταξη», ἡ κυ6έρνηση ἔχει ἐξασφαλισμένες τίς 190 ψήφους, ὅπως ὑπολογίζει, τουλάχιστον, ἡ ἴδια.
Ἡ κυὸέρνηση θεωρεῖ Υδεδομένη τήν ἐπικύρωση τῆς συμφωνίας καί ἀπὸ τά ἐννέα εύρωπαϊκά κοινοὸούλια. Παραδέχεται,
ὡστὸσσ, ότι σέ ὁρισμένα κοινοόούλια, ὅπως 016 γαλλικὸ ἤ τό
ὁλλανδικὸ, ἡ ἀντιπολίτευση θόι ἐπιχειρήσει νά δημιουργήσει
καποια θέματα. Τό Γαλλικό ΚΚ λ.χ., θά ἐπαναλάὸει τίς γνω-

οτες θέσεις του ὅτι ἡ ένταξη τῆς Ἑλλάδας στήν EOK — καί
γενικώτερα ἡ διεύρυνση τῆς Κοινατητας - θά εἶναι καταστρεπτική γιά τούς Γάλλους ἐργαζόμενους, γιά τούς Γάλλους οἰνοπαραγωγούς, γιά τή γαλλική ναυτιλία καί, προπαντας γιά τήν
γαλλική ἀγροτική οἰκονομία. Στήν ὁλλανδική Βουλή, οἱ ἐπιφυλάξεις πού θά διατυπωθοῡν, θά εἶναι ἐπιφυλάξεις ἄλλης τάξεως, ἐφόσον θά ἐπιοημαίνουν, κυρίως, παραόάσεις πολιτικῶν
ὲλευθεριῶν ἤ δημοκρατικῶν ἀρχῶν; Νόμος 330, προληπτική
λογοκρισία δίσκων καί ταινιῶν, σκληρή νομοθεσία ἀπέναντι
στούς συνειδησιακους άντιρρησίες, στρατιωτική τηλεαραση
(ΥΕΝΕΔ), κ.ἄ. ’Όμιως 1600 στα γαλλικα, ὃσο καί στα ὁλλανδικό κοινοόούλιο, 6 συσχετισμας δυνάμεων εἶναι ὁπωσδήποτε
ὑπέρ τῆς εἰσδοχῆς τῆς Ἑλλάδας στήν Κοινατητα. Δὲν ἀποκλείεται, φυσικά, δρισμὲνες ἀπό τίς κυὸερνήσεις τῶν «ἐννέα»
νά 16 παίξουν διαφορετικα; Νά «τρενάρουν» τήν ἐπικύρωση,
ἀσκῶντας ἕμμεση πίεση στόν κ. Καραμανλῆ, για μιά «συμπεφωνημένη ἐπίλυση τῶν ἑλληνοτουρκικῶν διαφορῶν». ’Ὀμως
αὐτό εἶναι κατι πού ἁπομὲνει ν’ άποδειχθεῖ.
’Ἁμεσα συνδεδεμένος 115 τήν ἓνταξη, εἶναι καί 6 «ἐπί θύραις»
- κατά τόν χαρακτηρισμό ὑπευθυνων ὑπουργῶν —— ἀνασχηματι0116;. Φυσικά, 6 ἐπί τῶν διαψευσεων ὑφυπουργός Προεδρίας
κ. Τσαλδαρης, δέν παρέλειψε, καί τήν ἑὸδομάδα αὐτή, νά
«διαψεύσει» τίς σχετικές πληροφορίες... Προφανῶς, 6 ἴδιος 6
κ. Καραμανλῆς δέν ἤθελε νά δῶσει στήν εὐρωπαῖκή κοινή
γνώμη τήν αἴσθηση ὅτι ἀνέμενε - per mare e per terra —— τήν
ένταξη, γιά νά προχωρήσει στήν άνασυνθεση τῆς κυδέρνησής
1:06! Ἀντίθετα, ἔχει κάθε λαγο ν’ ἀποδείξει ὅτι ἡ πολιτική σταθερατητα στήν Ἑλλάδα, εἶναι ἁταλάντευτη.
Ὠστόσο, 6 ἴδιος 6 Ἕλληνας πρωθυπουργας, σ’ ἕνα στενα
κὺκλο φίλων καί συνεργατῶν του, ἀναγνωρίζει ὅτι με αὐτα τα
«μαγαζί» (= 1:6 ὑπουργικα συμὸούλιο), δέν γίνεται τίποτε καί
ὅτι κανενα ἀπό τά προόλήματα πού συναρτῶνται με τήν ένταξη
(διαρθρωτικές ἀλλαγὲς, ἐκσυγχρονισμός τῆς διοίκησης, ἀναπτυξιακά προγράμματα, παιδεία, κλπ), δέν πρόκειται νά λυθεῐ.
Σχετικά, ἀναφέρεται ὅτι ὁ κ. Καραμανλῆς εἶναι ἀποφασισμέ’νος ν’· ἀπαλλαγεῐ ἀπα 16 σύνολο σχεδόν τῶν σημερινῶν ὑφυπουργῶν - τούς ὁποίους προτίθεται ν’ άντικαταστήσει μέ «εὐρωπαϊκής παιδείας τεχνοκράτες» - καί νά προχωρήσει 05 ριζικές ἀλλαγές, σέ ἐπίπεδο ὑπουργῶν. ”Αλλωστε, μιλῶντας στα
Ζάππειο, ἀμεσως μετά τήν τελετή τῆς ὑπογραφῆς τῆς συμφωνίας, τόνισε τήν πρόθεσή του νά «ἐπιχειρήσει» θεσμικούς ἐκσυγχρονισμοὺς καί ἂλλες ἀλλαγές, προκειμένου - ὅπως εἷπε νά διευκολυνθεῖ ἡ πορεία τῆς χώρας στίς νέες συνθῆκες τῆς
ἔνταξης. «Ἔχουμε - πρασθεσε - ουνείδηση τῶν δυσχερειῶν»,
Καί, φυσικά, μαζί μέ τίς δυσχέρειες πού ἓθεσε ἡ ἓνταξη, θά
πρέπει νά συνεκτιμηθοῦν καί οἱ «ἐγγενεῖς» τοῦ συατήματοςῑ
Καλπάζων πληθωρισμας, ἁνατιμήσεις εἰδῶν διατροφῆς καί ἡ
αντιφατικότητα - καί προχειρότητα- τῆς κυόερνητικής εἰσοδηματικῆς πολιτικῆς.
Τέλος, ἐντός ἤ ἐκτός τοῦ κύκλου τῶν «ἐγγενῶν δυσχερειῶν»,
θά πρέπει νά προστεθοῦν ὁ πόλεμος μεταξύ τῶν δελφίνων, οἱ
ἐκθέσεις τῶν κυὸερνητικῶν ὑπηρεσιῶν ὅπτι «ἡ πολιτική ἐπιρροή
τοῦ ΠΑΣΟΚ ὁλοενα ἀνέρχεται» καί ἡ ἀγωνία ὡς πρός τήν ὥρα
«X» τῶν ἐκλογῶν. Μερικοί ὑπουργοί πιστεύουν ὅτι ὁ προσφορώτερος χρόνος για τή διενὲργεια ἐκλογῶν, πρὸς ὄφελος τῆς
<<Ν.Δ,>>, θα εἶναι ἀμέσως μετά τήν ὲπικύρωση τῆς συμφωνίας
ἀπα τά κοινοὸούλια τῶν «ἐννέα» (τέλη 1981). ’Ἀλλοι πιοτεὺουν ὅτι 16 «θάμπος» τῆς ἰένταξης θά ἔχει, μέχρι τότε, διαλυθεῖ καί ὅτι, συνεπῶς, 6 καταλληλατερος χρόνος για ἐκλογές
θά μποροῦσε νά ἧταν ἡ ἂνοιξη τοῦ ’80. "Onwg καί ὄιν ἔχει τα
πράγμα, 6560110 εἶναι ὅτι - μετά τήν εὐφορία τῆς ἐνταξης ἦλθαν τώρα οἱ ὧρες τῆς περισυλλογήςῑ Ἐκλογές καί πότε;
Μετάὸαση στήν προεδρία, ἀπα τήν πρωθυπουργία, ναί ἤ ὅχι;
Ἀνασχη ματισμας ταν Ἰούνιο ἤ 16 φθινόπωρο; Καί προπανταςῑ
Πῶς καί 115 ποιούς θά λυθοῦν τά καυτά προὸλήματα μιᾶς καυτής καθημερινότητας; Οἱ «Μπάλκοι» ἀποδείχτηκαν ἀνίκανοι
καί 6 λαός δέν ἔπαυσε, στίς διεκδικήσεις του, νά εἶναι «ἐπικίνδυνος»...
ΑΝΤΗΝΩΡ

Ξέῑὲῗ ”
: L‘- -:

MAïoz
Τεταρτη 23:
0 "Equ Ναζί ἀξιωματικός 11600θολικοῡ, ἐκπρασωτιος τῆς «σκλη0110» πτέρυγας 106 χριστιανοδημοκρατικοῡ κόμματος, 6 Καρλ K60015v0, ἐκλέγεται αι·ι“ τήν Ὀμοστιονδιακὴ Boum τῆς ΓερμανΙας τιραεδρος τῆς χώρας, αντικαθιστώντας
16v φιλελεύθερα Βαλτερ Σέελ.
Ο 'O Πιέρ Τρυντώ, αρχηγας τοὺ
Φιλελεύθερσυ κόμματος 106 K0ναδα καί ι-ιρωθυτιουργας τῆς χώρας
για 11 συνεχή χρόνια χανει 110 ἐκλογές 611' ταν Τζαε Κλαρκ, αρχηγα
106 Προοδευτικοῡ Συντηρητικοῡ
κόμματος.
Παρασκευή 25:
0 Βίαιες συγκρούσεις Μουσουλμανων-Ἀριστερῶν στίς αντιαμερικανικές διαδηλῶσεις 1106 αργανώθηκαν χτές 05 15 πόλεις τῆς Περσίας καί στίς ὸι-ιοῑες ηήραν μέρος
ὲκατομμύρισ 110M150.
0 Ὀ Διοικητής τῆς Ἑθνικῆς
Τραπεζας κ. Ἀγγελαι-ιουλος κατα
τήν ὁμιλία του οτήν ἐτήσια 06v—
έλευση τῶν μεταχων 106 ἱδρύματος
διατύπωσε έντονες ἐι-ιιφυλαξεις για
τή γενική χρηματοδοτική Πολιτική
τῆς κυθέρνησης K01 x000K1110105
ὡρισμένα μέτρα σαν τροφοδοτικα
106 Γιληθωρισμοῡ.
Σαθθατσ 26:
Ο Ἐνῶ ἠ ἑλληνική κυθέρνηση
5x51 611000111151 16 4 6116 16 5 σημεῖα
106 V506 (φιλοτουρκικοῡ καί αμερικανατινευστου) «οχεδίου Χαιηγκ»
για τήν έιτανένταξη στα ΝΑΤΟ, γίνεται γνωστα 611 16 NATO 6v1560005
ι-ιροκλητικα 0111 95011 1110 Ἐλλαδας
σχεδιαζοντας ιτρίν λίγες μέρες
τιτήση Νατοϊκῶν αεροτιλανων - καί
τουρκικῶν μαζί - ῐτανω 611' 16 Alγαῑο, χωρίς να εὶδοποιηθεῑ ἡ ἐλληνικὴ κυθέρνηση.

Δευτέρα 26:
O 'H Ἐλλαδα γίνεται 100 μέλος
τῆς EOK μέσα 6116 1.116 τελετουργική
ύῐτογραφή τῆς συνθήκης ἐνταξεως
στα Ζάππειο,

Km 111132111 CPPONIMH
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ΞΤΗΝ EOK!“

Τεταρτη 30:
0 Σέ μια 110001169510 600110 106
661556606 στίς ουνομιλίες για τήν
5n0v5v105n στα NATO 6 Ὺι-ι. 'E5ωτερικῶν κ. Γ. Ραλλης, 1106 μετέχει
0111v 5001v11 06v060 τῶν 611. 556115ρικῶν 106 NATO. 06v0v115101 μέ 16
Γερμανα συναδέλφα του Γκένσερ
μετα 6116 111 δεδηλωμένη Πραθεση
τῆς Δ. Γερμανίας να αναλαθει μεσολσθητικα ρόλο n06 θα διασκέδαζε τίς αρνητικὲς ὲντυιτῶσεις τοῦ
ηρόσφατου φιλοαμερικανικοῡ
«σχεδίου Χσίηγκ».

ο Στὴ Νικαραγουα 6 611. 550)τερικῶν τοῦ δικτατορα Σομαζα, χαρακτηρίζει σαν ιιέξαιρετικα ἐπείγουσαν» τήν κατασταση 1106 611μιουργεῖ 1‘1 11000151v6115vr1 καί 5115K151v6|.15vr| 606011 τῶν ανταρτῶν
Σαντινίστας
Πέμτιτη 31:
Ο Κυθερνητικοί κύκλοι 61100111ρίζουν 611 6 611. ἐξωτερικῶν κ. Ραλλης ἔκανε γνωστα στίς συνομιλίες
1·ιού εἶχε μέ 16v 61.1501K0v6 συναδέλφα του 0111 Χαγη, 611 6n60x51
ήδη δυσμενές κλίμα στίς σχέσεις
τῶν δύο χωρῶν τους λαγω τῆς 065n115vr10 611501K0v1K1'10 601195100
στήν T060Kl0 καί τῆς ἐκκρεματητας
στα θέμα τοὺ ΝΑΤΟ,

0 T6 Χοραμσαρ, 16 μεγαλύτερο
λιμανι τῆς Περσίας ι·ιού θρίσκεται
στα νατιο τμῆμα τῆς χώρας, διχοτομεῑται 1.1516 6116 διήμερες συγκρού0510 αναμεσα σέ ’Ἀραθες ανταρτες
αὺτονομιστές καί Περσικές στρατιωτικές δυναμεις,

ΙΟΥΝΙΟΣ
Παρασκευή 1:
0 'H 61161130011. 106 5μελοῡς ἐφετείου ατήν ὺι-ιαθεση τῆς φασιστικῆς
θομθιστικῆς αμαδας, καταδικαζει
1060 10 6n6 1060 11 κατηγορούμενους μέ 1101v50 1106 κυμαίνοντσι
6116 106610 K695105r1 115x01 1O μήνες. Ol 7 6116 1060 δέκα καταδικαστηκαν σέ τιοινές φυλακισης 4 ἐτῶν
καί κατω.

0 Σοθαρα Πραθλημα στίς σχέσεις
Εὑρὼπης-Ἀμερικῆς καί ἐντονες
διαμαρτυρίες τῆς πρώτης τιροκαλεῑ
ἡ αηαφαση τοῦ 110056006 K60150
για 511166111011 τῶν αμερικανικῶν
εἰσαγωγῶν Πετρελαίων κατα 5 δολ.
τα Βαρέλι.
ο Δυα μέρες Πρίν τίς Ιταλικές
ἐκλογές, μιλῶντας στήν κεντρική
Προεκλογική έκδήλωση 0111 Ρώμη,
στήν ὁποία 11000605911K5 καί 6 Σ.
Καρίγιο, 6 M1150)\lyK0650 δηλῶνει
611: «Ὀ εύρωκομμουνισμός ένώνει
τούς Ἰσηανούς, Ἰταλούς Kal Γαλλους κομμουνιστές».
Σαθθατο 2;
Ο Ἠ τσυρκική κυθέρνηση έκανε
ι-ιροσφυγή στίς 9 χῶρες 11'10'E0K, 1.15
111v 611010 ζητεῖ να αιτοδεχθεῑ 11 Ἐλλαδα 16 σχέδιο Χαὶηγκ - «ἔναντι
τῶν Πλεονεκτηματων της 6116 τήν
ἓντσξη οτήν EOK» — για νααρθεῑ καί
16 θέτο τῆς Τουρκίας για τήν 5110v5v10511 τής Ἑλλαδας στα NATO.
Κυριακή 3
Ο 'H ὑποδοχή 106 Πατια Ἰωαννη Παϋλου B' στήν ιταλια Πρωτεὺουσα
τῆς Πολωνίας Γκνιεζο εἶναι 6110θεωτική καί γίνεται αφορμή για 5v10v11 1100110y6v60.

0 Σέ αντιηυρηνική διαδήλωση στήν
Τουδέλη τῆς Ἰστιανίας σκοτώνεται
v50 6116 6016v0111Ko60.
Δευτέρα 4
O Στις γενικές ὲκλογές τῆς Ἰταλίας
ι-ιαρουσιαζουν ι-ιτώση ol κομμουνιοτές καί 01 χριστιανοδημοκρρτες.
T6 μικρα κόμματα τιρσσκομίζουν τα
ὲκλογικα αφέλη καί 16 αολιτικα
66155060 r1000115v51.
ΤρΙτη 5

0 Φααη ϋφεσης στίς σοθιετοκινεζιK50 σχέσεις μετα τήν κινεζική
ατιαντηση στίς σοθιετικές 000160510 για Προσέγγιση.
5

OI ΠΑΛΙΙΞΣ, ΚΑΛΕΣ ΜΕΡΕΣ...

‘O δόκ-ιωρ Κάρλ Κάρστενς κατάγεται άπό μικροαστική
γερμανική οἰκογένεια. Ἐκπροσώπησε διπλωματικά τή Γερμανία στά χρόνια τοῦ ψυχροῦ πολέμου, ὲκλέχτηκε Βουλευτής τοῦ χριστιανοδημοκρατικοῡ κόμματος μόλις τό 7972, διε101505 ἀρχηγός τῆς κοινοθουλευτικῆς ὁμάδας τοῦ κόμματός
του καί στίς 23 Μαΐου ὲκλέχτηκε πρόεδρος τοῦ γερμανικοῦ
κράτους. Αὐτή εἶναι συνοπτικά ῆ πολιτική πορεία τοῦ άνδρός. Ἡ πρόσφατη ἐκλογή του στό ἀξίωμα τοῦ προέδρου,
μέ τή Θερμή συμπαράσταση 100 ἑκπροσώπου τῆς «Μαύρης
Διεθνοῡς» 6αυαροῦ πρωθυπουργοῡ καί προέδρου τῆς γερμανικῆς Χριστιανοκοινωνικῆς ΙἸΞνωσης Φράνς - Γιόζεφ
Στράους ἑπισφράγισε μιά δεξιά στροφή 1100 ἔχει άρχίσει
ὲδώ καί καιρό νά παρατηρεῑτσι στήν πολιτική ζωή τῆς Γ ερμανιας. ι
‘O K. Κάρστενς εῙναι πρώην έθνικοσοσιαλιστής, ἀξιώματικός στό στρατό τῆς Βέρμαχ, μέ πολλές ἑπιτυχίες στήν
προώΘηση τῆς ρεθανσιστικῆς πολιτικῆς τῆς Γερμανίας τήν
ἐποχή τοῦ «οἰκονομικοῦ θαύματος» τῆς Γερμανίας καί ὁ μοναδικός πολιτικός στήν Εὐρώπη πού, ὲκφράζοντας άκριθώς
τά συμφέροντα τῶν άντιδραστικών δυνάμεων τῆς χώρας
του, άντιτάχθηκε στήν τϋιική Πράξη τοῦ Ἐλσίνκι. Συνεπής μέ
τίς προχιτλερικές «ἐθνικόφρονες» Θέσεις του, καταπολέμησε
καί μετά τόν πόλεμο ὀποιαδήποτε φιλοὶεύθερη κίνηση 1100
στρέφονταν ένάντια στό κλίμα τῆς καλλιεργσύμενης ψύχωσης, συμθάλλοντας KI’ αὐτός στήν έπέξεργασία ἑνός Θεσμικοῦ πλαίσιου καί μιᾶς ἑρμηνείας τῶν «συνταγματικών δικαιωμάτων» 1100 Θά άντιμετωπίσει σάν έγκληματίες 1009 ριζοσπάστες άριστερούς φοιτητές καί Θά φέρει στό προσκήνισ
τίς δυνάμεις ὲκεῑνες 1100 άναπολοῦν μέ νοσταλγία «τό κλέος
τοὺ κραταιοῦ Ράιχ». _
Μετὰ τήν έκλογή του ὁ Στράους δήλωσε ότι Θά διεκδικήσει
τό χρίσμα τοῦ καγγθιαρίου σάν ἐκπρόσωπος ὅλης τῆς Δεξιάς, γιά ν’ άντιμεπυπιστεῐ μέ μεγαλύτερη «πυγμή» η πολιτική τῶν σοσιαλδημοκρατών - φιλολευθέρων. Ἀπειλεῐ έτσι
νά σπάσει τή συμμαχία τοῦ κόμματός του μέ τούς χριστιανσδημοκράτες 1100 κατεθάζουν δικό τους ὺποψήφιο «μετριοπαθή» καί σκέφτεται νά ἐπεκτείνει τίς ὀργανώσεις τοῦ
κόμματός του σέ ὅλα τά γερμανικά κρατίδια.
Ἀνεξάρτητα ἀπ’ τήν πορεία πού 9’ ἀκολουθήσει τό φαινόμενο τῆς «δεξιᾶς στροφῆς», η σύγχρονη φάση τῆς πολιτικῆς ἱστορίας αὐτῆς τῆς χώρας Θυμίζει κάποια συμπτώματα

τῆς άνάπηρης Δημοκρατίας τῆς Βαιμάρης. Καί τότε καί
τώρα, o.= πολιτικές δυνάμεις 1100 ἐκπροσωποῦσαν τό σοσιαλδημοκρατικό χώρο, πλειοδοτοῡσαν στή συγκρότηση
ἑνός αὐταρχικοῡ κράτους πού τελικά, γέννησε ἀπ’ τούς
ἴδιους καί 1009 κόλπους του, 1009 ἰσχυρούς ἄνδρες 1100 θά
έπιχειρήσουν νά άποκαταστήσουν τήν «κλονισμένη ὺπερηφάνεια» τοῦ γερμανικοῡ λαοῦ. Τό «συνταγματικό κράτος»
τῆς μεταπελεμικῆς Γερμανίας παρέχει τή δυνατότητα νά
ἁναπαράγονται oi δομές KI’ ή πολιτική συμπεριφορά 1100
Θά ἐξασφαλίσουν τήν «κοινωνική εἰρήνη» καί τήν «τάξη»
καταστρέφοντας τίς δυσαρέσκειες τῶν «μειοψηφιών» καί
έξασφαλίζυντος -αυτόχρονα τήν χειραγωγημένη πυνπίνεση
τοῦ πολίτη στήν ίσχυροποίηοη τῆς αὐθέντίας τοῦ κράτους.
Ἡ ἐκλογή τοῦ Κάρστενς εἶναι κι’ αὐτή ἕνα σύμπτωμα τῶν
δομών τῆς μεταπολεμικῆς πολιτείας οτή Γερμανία.
«ΪΡΑΒΑ ΣΪΟ ΣΟΥΦΛΙ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΙΣ»
Αὐτό εῙπε ὁ κ. Ζαρντινίδης σέ συνέντευξή του, οτόν κ. Μ.
Δημητρίου στό «ΒΗΜΛ» τῆς 3 Ἰουνίου 1979. 'O K. Ζαρντινίδης εῙναι ὑπουργὸς Δημοσίων Ἔργων ἀλλά ἅν χρειαστεῑ Θά
ξαναπάρει τό τόμυγκαν στά χέρια του· γιατί, ἀν ρωτήσει κανείς στό Σσυφλί... Θά δεῖ τί θά τοῦ ποῡνε γιά τό Νίκο τό
Ζαρντινίδη ὅταν πολέμησε ἐθελοντής τούς... «συμμορίτες,
πῶς τούς λὲτε; ἁντάρτες; έστω ἀντάρτες...»
‘O K. ὺπουργός 1100 11de ἀπ’ όλα Θάζει τήν «άποφασιστικότητα», ὅπως τόδειξε καί στήν περίπτωση τοῦ νομάρχη
κ. Πυλαρινοῡ, Θεωρεῑ ὅτι όταν ὀ ἴδιος κρίνει πώς έξαντλεῑται
η ὑπομονή του, πρέπει νά περάσει σέ δράση.
ΙἘτσι έκανε καί πρόσφατα, στά ἐπεισόδια τῆς «Χαθούζας»
τοῦ Κερατσινίου. Πῆγαν κάτι ”Αγγλοι τεχνικοί νά φιλμογραφήσσυν 1009 ἀγωγούς. Oi κάτοικοι τῆς περιοχῆς ἀποπειράθηκαν νά έμποδίσουν τό «ἐπιστημονικόν ἔργον» καί ὁ κ.
Ζαρντινίδης κάλεσε τά ΜΑΤ. 1Ἐνας Βουλευτής 1100 τόν πῆρε
τηλέφωνο γιά νά τοῦ ζητήσει νά ὰποσυρθοῦν τά ΜΑΤγιά νά
ἁποφευχθεῖ η αἱματοχυσία, ἀντιμετώπισε τήν «ἁποφασιστικότητα» τοῦ κ. ὑπουργοῦ;
«τί σᾶς νοιάζει ὲσᾱς ἂν γίνει αἰματοχυσίαρ)

Αύτά εῙπε ὁ κ. Ζαρντινίδης, πού τό στάνταρ του «θρέξει χιονῐσει εἶναι 10 - 12.000 ψῆφοι ἀπό τούς φτωχούς ανθρώπους τοῦ μεροκάματου»...
Ἀπ’ τή μιά ὴ ζυγαριά τών ψήφων KI’ ἀπ’ τήν άλλη τό τόμυγκαν. "ETC: ἐξασφαλίζει τήν ἰσόρροπη πολιτεία του ὁ κ.
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ὺπουργός «ὑπό τή σκέπη τοῦ Ἀρχηγοῡ». Ἅλλωστε, «ἐμπόριο κάνει», ὅπως δηλώνει ὸ ἴδιος· έμπόριο ψήφων, ἀνθρώπων Kai συμφερόντων.

Πλευρίσματα
Δια λεπτομερείας ὑπευθυνθεῖτε...

«ΑΠο ΚΑΙΡΟΥἸΞΙΣ ΚΑΙΡΟΝ...»
«Δέ χόινομαι στόι Τάρταρα
μονὰχα ξαποσταίνω

Στή ζωή ξαναφαίνομαι
καί λαούς ὰνασταίνω».

‘O Γάλλος ὑπουργὸς Φρ. Πονσέ στό δικό του γῡρο στους
πανηγυρικούς τοῦ Ζαππείου στίς 26.5. 79 δέν ἀκολούθησε τὸ
παράδειγμα τοῦ προέδρου του καί, ὅταν ἁναφέρθηκε στόν
Παλαμᾱ, εῙπε γαλλιστί ἕνα στῖχο ἀπό τούς «Ἵαμθους Kai
Ἀνάπαιστους». ‘H μεταφραστρια ἁπέδωσε μέ τόν τρόπο
της, από τήν ΕΡΤ, τό ἀπόσπασμα. Ἀλλόι έτσι μεταδόθηκε καί
στή συνέχεια - ὰπό ἄλλα μέσα. Ἰδού, τό μέσω γαλλικής
γλώσσας μήνυμα τοῦ Παλαμᾱ.·

«Δέν έξαφανίζομαι στό χάος. (Απλῶς από καιροῦ εἰς καιρόν ἀναπαύομαι καί ξαναεμφανίζομαι στή ζωή καί παρασέρνω τοὺς λαούς σέ μια πραγματική ανασταση».
Καλή 6έ6αια ή Εὐρώπη] Ἀλλάδέν 6λόιφτει να διαθάζουμε
Kai ἑλληνική γλώσσα καί τούς ποιητές μας - «ἀπό καιροῦ εἰς
καιρόν» τουλάχιστον.

Υ.Γ. Καί μή μᾱς ποῠν ὅτι δέν ὑπῆρχε τρόπος Va προληφθεῑ
τό ρεζΐλεμα. Οἰ’λόγοι ήταν οτή διάθεση τῶν δημοσιογρόιφων από μερικές ὡρες Trin Kai ἑπομένως ὑπῆρχε χρόνος
Va ἀναζητηθεῖ Kanoqu λογοτέχνης ὑπουργὸς Va δώσει τά
φῶτα του. “Ως γνωστόν καί ὁ K. Ἀθέρωφ καί ὁ κ. Μπόιλκος καί λογοτέχνες εἶναι καί μέ τίς αναζητήσεις έχουν ἀσχοληθεῖ.

εἰς τόν κύριον Πλεύρην...

Στὸν τύπο διαθασαμε τήν
«εἰδοποῖηση»;

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Εἷδοποιεῖται καί διὰ
τοῦ Τῦπου ὁ Δημήτριος
Τσαλτ . νόπουλος τ o ὖ
Χοῆστου, κᾶτοικος Ἀθηνῶν, ὅπως μεταδῆ εἷς
Τρίπολιν Λιδῦης ποός
εῐποαξιν τοῦ εἷς αὐτὸν
ἀναλογοὼτος μεριδῐου
ἐκ τῆς διαλυθεῐσης ἐταιρῖας, τῆς ὀποῖας ἦτο μὲτοχος. Διᾶ τὰς λεπτομερεῖας καλεῖται ὁπως ἑλθη εἷς ἐπαφὴν μετὰ τοὺ
ὑπογράφοντας δικηγόρου.
KHHIÏÂELNÆDMEYPHI
Ἀκαδημίας 84 - ἈΘῆναι
Τώρα 6έ6αια γιατί ὅχι; 'O K.
Πλεύρης, ὁ γνωστὸς τεταρτοαυγουστιανος που συστε-

Πάντα «χρυσές δουλειές»
οτήν Ἀραθική Σοσιαλιστική
Δημοκρατία τῆς Λιθύης.
Καποτε, ὀλοι ἤθελον Va
σκεπασουν τήν ἐντονη δραστηριότητα τοῦ τεταρτοαυγουατιανοῡ Πλεύρη στή Λι6ὑη; ὁ ἴδιος, ἠ πρεσθεία τῆς
Λιθύης καί αλλοι πολλοί.
Ἀλλα όχι ιτιαὶ Ἄλλωοτε ὸ
Κανταφι έκαμε τή στροφὴ
τους ανακέιλυψε πρόσφατα“
ὅτι έχει [δεολογική ταύτιαη
μέ τη νέα πρωθυπουργό τῆς
Ἀγγλίας K. Θατσερ...

Ἡ ποίηση τοῡ χρυσοῦ

«ΑΝΤΙ - συσπειρώσειςῐ»
ἱ Γραψαμε σέ προηγούμενο σχόλιο ὅτι ή ὰπό μέρους μας
φιλοξενία καί δημοσίευση απόψεων πού δέν συμπορεύονται μέ τίς ἀντιλήψεις των ἐπισήμων φορέων της Ἀριστερᾱς,
εἶχε σα συνέπεια τή «δυσαρέσκειόι» τους καί τόν, δια τής
σιωπῆς, ἁποκλεισμό τοῦ ANTI ἀπό τίς ἐφημερίδες τους.
Εὐτυχως για τή δεοντολογία πού πρέπει να διέπει τήν
ἁντιπαράθεση ἰδεῶν - μιά δεοντολογία πού δέν συμθιθάζεται μέ ὺπόγειους ὺπαινιγμούς Kai αποκλεισμούς - τό ΚΚΕ
προχωρησε στήν πολιτική διατύπωσης τής δυσαρέσκειόις
του. Δέν φρόντισε ὅμως νά ὑπηρετήσει μιόι ἄλλη δεοντολοyia: αὐτήν τής έγκυρης κριτικής μέσω μιᾱς ἕγκυρης πολιτικῆς πληροφόρησιιςΣτό φῡλλο 7ης Ἰούνη τοῦ «ΟΔΗΓΗΤΗ» - πού ἀναδημοσίευσε ὁ «Ριζοσπόιστης» τής 3ης Ἰουνίου, Kai μέ τόν τίτλο

Πανταχοῡ παρών...
Ἀπό τό Μέτσοθο τρέχει
οτῑς μεγαλες εμποροπανηγύρεις ὅπλων, and τίς ἐπιθεωρήσεις ατίς ακριτικές μοναδες σέ ἱδιαίτερες συναντήσεις μέ «ἐλεγχόμενα σταγονίδια». Καί πάντα θρίσκει τόν
καιρό να αφιερωθεῑ για λίγο
οτίς απόκρυφες αγαπες τους
τήν τέχνη Kai τήν λογοτεχνία.
Καί εἶναι περιζήτητες oi «Kaλές του ὺπηρεσίες» στόν τομέα αὑτόν.

Πρίν λίγες μόνον ἡμέρες,
διαὸαζαμε τόν πρόλογό του
ατό τελευταῑο «μπέοτ σέλερ»
τοῦ K. Μπαλκου. Τώρα παλι
ἔπεσε στα χέρια μας ἕνα Θι6Mo τοῡ κοσμηματοπώλη K.
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γαζεται μαζί μέ τόν αλλο
χουντικό δικηγόρο Χρῆατο
Καναὸό, σέ γραφεῖα οτήν ὀδό
Ἀκαδημίας B4 έχει λοιπόν

, ΠιΝΑΚΑῑ) H θΛηιιFEW ’ΤΗὶ
ΕΌΓῩΠΙ-Ᾰῖκκ)

Ἠλία Λαλαούνη μέ τίτλο «Ἠ
ἀσπίδα τοῦ Ἀχιλλέα» πού τυπώθηκε μέ τήν ἐπιμέλεια μιᾶς
διαφημιστικής ἑταιρίας σέ
5.000 ἀντίτυπα, έκτός έμπορίου, καί προλογίζεται and
τόν K. Ἀθέρωφ - Τοσίτσα.
Μέ ,ακαταοχετο Θερμπαλισμό Kai ποιητικές έξαρσεις ὁ
K. ὑπουργός έξυμνεῑ τόν
πραϊοταμενο τῆς έπιχείρησης
ὅπου έργαζεται ἡ κόρη του.
Δεῖγμα πατρικοῦ ἐνδιαφεροντος αλλὰ καί τῆς φιλότεχνης ψυχῆς τοῡ K. Ἀ6έρωφ.
Ἀναζητεῑστε τό 6ι6λίο. Εἶναι «ἐκτός ἐμπορίου», - ὅπως
αλλωοτε Kai πολλές ὅλλες
αξίες...
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«ANTI — Συσπειρώσεις», o' σχολιογραφος ἀναφερόμενος σέ
ἀρθρο τοῦ ANTI (1x126) για τίς ζυμώσεις στην Ἀριστερα,
μᾱς ἀποδίδει μια πρόθεση ποῦ θα ἔπρεπε πρώτα να την
αποδείξεκ
«ΑὑτοῙ πού καλοῦνται τώρα ἀπ’ τό ANTI να σφυρηλατησουν τήν ἑνότητα της Ἀριοτερας καί να προωθήσουν τῙς
μετωπικές διαδικασίες δέν εἶναι αλλοι ἀπό τοὺς «αριοτερούς κομμουνιοτές τῆς ανανέωσης», καποια δηλαδή απομειναρια τῆς παλαι ποτέ κίνησης τῶν 400(!) πού μοναδικό
τους οτόχο εἶχαν... τήν ἀντιπαραθεση στό ΚΚΕ καί την ΚΝΕ.
Ξεχναει τό ANTI πώς η ζωή... τέτοια ἀκριθῶς έγχειρηματα
ἔχει καταδικασει οτό περιθώριο. Ζητᾱ κι’ αν ἑιτιμένει... πώς
μέ την προθολῆ καθε εἴδους ANTI — συσπείρωση στό ΚΚΕ
συμ6αλλει καί αὐτό στήν ἑνότητα για τήν ὁποία διατείνεται
πώς «ποναει» τόσο πολύέ».

Αῦτό εῙναι τό έπίμαχο ἀπόσπασμα. Ἀλλα θά πρέπει να
παρατηρησουμε;
Ο ”Οτι δέν καλοῦμε κανένα να σφυρηλατησει την ἑνότητα,
οὐτε ρητά οὔτε ἕμμεσα. Τό αρθρο μας κλείνειμέ τό ἐρώτημα
κατα πόσο oi πρωτοθουλίες πού έχει ἀναλάθει η «Ἐπιτροπη
Πρωτοθουλίας για τό Μέτωπο τών Ἀριστερών κομμουνισιῶν της ἀνανέωσης» θα ἀποκτησει μαζικό χαρακτῆρα. Τό
ἐρώτημα αῦτό εἶναι καί τό στίγμα της «πολιτικῆς» μας στασης ἀπέναντι στό ἐγχείρημα αὐτό.
Ο “Ὀτιαύτό τό αρθρο ἔχει δ υ ό σκέλη καί τό πρώτο ἀφορᾱ
την πρωτοθουλία πού ἀνέλαθε ὁ M. Θεοδωρακης, για τη
συσπείρωση της Ἀριστερᾱς στα πλαίσια ακριθώς τῶν αντιληψεων ποῦ ἔχει διαμορφώσει τό ΚΚΕ για τό θέμα αὐτό.
Αῦτό ὁχι μόνο τό ἀποσιωποῦν oi «“Οδηγητης» - «Ριζοσπαοτης» ἀλλα ἰσχυρίζονται ὅτι για μᾶς αῦτές oi πρωτοθουλίες
«δέν προωθοῦν την ἑνότητα τῆς Ἀριστερᾱς». Αῦτη η ἀποσιώπηση καί διαστρέθλωση ὅμως δέν ἀποτελεῖ έγκυρη
πολιτική σταση. Ἐκτός KI’ αν η αποσιώπηση - διαστρέθλωση, ὀφείλεται στην πληροφορία πού δίνουμε για μια
πρόταση ποῦ έκανε ὁ Μ. Θεοδωρακης. Καί γιαῦτό oi
«Ὀδηγητης» - «Ριζοσπαστης» προτιμοῦν να παραλείψουν
την ὀποιαδηποτε ἀναφορα 0’ ὀλο τό· πρώτο σκέλος τοῦ αρθρου.
Ο Τέλος διακηρύσσουμε καί πάλι ὅτι ἀκριθώς ἐπειδη «ποναμε» την ἑνότητα τῆς Ἀριστερᾱς, θα συνεχίσουμε να
πλ η ρ ο φ o p ο ῦ μ ε για την παραμικρότερη κίνηση 0’ αῦτό
τό χώρο, θεωρώντας ὅτι η προθληματικη ἱστορία του δέν
κλείνει ὅσο ῦπαρχει τό αἴτημα για την ἑκπροσώπηση ὅλων
τῶν ἰδεολ ο γικώ ν ρευματων πού κινοῦνται οτοῦς κόλπους του.
Σίγουρα αῦτη η λογικη δέν ἔχει πολλα κοινα σημεῖα μέ τήν
κομματικη λογικη η ὁποία ἀναγκαστικα διέπει τη συμπεριφορα καθε ὀργανωμένου, πολιτικα, φορέα πού τέτοιος ἐξ
ἄλλου, φύσει καί θέσει, δέν μποροῦμε να είμαστε ὥστε να
καλοῦμε σέ φανταστικές «ΑΝΤΙ-συσπειρώσεις».

Oi συσπειρώσεις ἤ ἀντισυσπειρώσεις - σαν αρνηση τῶν
φορέων - θα γεννιώνται ὁσο δέν θα πηγαίνει κατι καλα στό
Βασίλειο τῆς Ἀριστερᾱς Δανιμαρκίας...
Kai τα ὑοτερόγραφαί
Yl' 1. Oi ὅποιοι ἀνεξαρτητοι κομμουνιστές (ιιχαωτικοίι) 400,
77, ἥ ἄλλοι τώοσπαντων) δέν ἀποτελοῦν «απομειναρια» ἤ
«περιθώρια». Ἐμεῐς θεωροῦμε ὅτι ἀποτελοῦν δυναμικό για
τό κίνημα τῆς Ἀριστερας. Ἂλλωστε πρός καποια τέτοια
«ἀπομεινάρια» ἦ «περιθώρια» προσθλέπει ἀκόμα καί η
κίνηση τών ΕΑΜογενῶν.
ΥΓ 2. Τό σχόλιο ἀναφέρεται «οτὸν κυκεώνοι της πολυπραγμοσύνης τοῦ ANTI».
Σαν δημοσιογραφικό ὄργανο χρωστᾱ καποια πολυπραγμοσύνη τελοσπαντων, οτούς ἀναγνώστες του. Ἀλλα ὁ κυκεώνας ὺπάρχει καί Βασιλεύει στην πολιτική μας ζωή καί
στην κατασταση τῆς Ἀριστερὸις. Καί η εὐθύνη για τόν κυκεώνα δέν Θαρύνει 6έ6αια ἕνα περιοδικό.
Yr 3. "000 γραψαμε για την «Ἀριστερα τοῦ ΚΚΕ» χαρακτηρίζονται «Φιλολογία» - Φιλολογία ἢ ὀχι, κακη ἢ
καλη, εῙναι μέρος μόνον από ὅσα γραφτηκαν αὐτούς τοῦς
μῆνες στόν τύπο. Ἐκατονταδες τόμοι από τα κομματικα - ἥ
παρακομματικα - κείμενα τῆς 6οχρονης ἱστορίας τοῦ κομμουνιστικοῦ κινήματος της χώρας μσς δέν ἀποτελοῦν παρα
«Φιλολογία» - Καί ὁχι πάντοτε καλη. Oi θίθλοι ὺπαρχουν...
.—,;
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Δέν ξέρουμε αν ἔχει οχέση - καί πόση - μέ τήν ένταξή
μας οτήν EOK ἠ νέα ἁστρονομικη αὔξηση τῶν ταχυδρομικῶν τελῶν. Παντως κυμαίνεται ἀπό 100% ἕως 300%.
Εἶναι μια μικρη κυ6ερνητικη συμθολη στόν πληθωρισμό.
Τό πρό6λημα τῆς ἑπικοινωνίας για ένα έθνος πού ἔχει
πληθυομό στό ἑξωτερικό ὅσο καί οτα ὅρια τῆς ἑλληνικής
ἑπικρατειας δέν απαοχολεῖ τοῦς ἐγκεφάλους τῶν τεχνοκρατών - 6έ6αια τέτοιους δέν διαθέτει ἠ κυ6έρνηση πολλούς καί εἰδικα οτό ἁρμόδιο ὺπουργεῑο.
Τό περιοδικό ea αναγκαστεῖ δυστυχῶς να ἀναπροσαρμόσει τίς τιμές τῶν συνδρομῶν από τό προσεχές
τεῦχος, αὐξανοντας τό μέρος τῶν ταχυδρομικῶν τελῶν.
Ἐνδεικτικα ἀναφέρομε μόνον ὅτι για την ἀποστολὴ τοῦ
τεύχους, τα αεροπορικα τέλη για την Εὐρώπη ἀπό 11
δρχ. ανε6αῐνουν από τήν 1η Ἰουνίου σέ 20 δρχ., για τήν
Ἀμερικη ὀιπό 20 σέ 2_9 καί για τήν Αὐστραλία ἀπό 32 σέ

Λυπούμαοτέ πού σέ τόσο σύντομο διαστημα ὀιπὸ την
αὕξηση τῆς τιμῆς τοῦ τεύχους, ἀναγκαζόμαότε να αναπροσαρμόσουμε την ἀξία τῆς συνδρομῆς στό ANTI.
Ἀπό τό ἑπόμενο τεῦχος θα ἀναγγείλουμε τίς νέες τιμές
για τίς συνδρομές.
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ΓΑΛΛΙΑε

Oi εὐρωπαϊκὲς
ὲκλογὲς 016 ἐπίκεντρο
τῆς πολιτικῆς διαμάχης
Oi ἐκλογὲς γιά 16 Εὐρωπαϊκὸ Κοινοθού*
λιο, πού πρόκειται νά διεξαχθοῠν αὐριο (10
Ἰουνίου), ἀποτέλεσαν ἕνα ἀπὸ τά θέματα
πολιτικῆς διαμάχης, τούς τελευταίους μῆνες, στή Γαλλία. Κι αὐτὸ γιά δύο λόγους.
Πρῶτον γιατί oi συζητήσεις οχετικά μὲ τη
διαδικασία πολιτικῆς συγκρότησης τῆς Εὐρώπης ἀποτελοῦν, ἀπὸ τό 1958, ἕνα ἀπὸ
τά κεντρικά σημεῖα διαφοροποίησης τῶν
πολιτικῶν δυνάμεων. Καί δεύτερον γιατί θα
ἐπιτρέψουν τῆν καταγραφή τῆς δύναμης
τῶν Πολιτικῶν κομμάτων, γεγονὸς πού
ἀποκτά μιά ίδιαίτερη σημασία λόγω ἀφ’
ἐνὸς τῆς διαμάχης πού ὑπάρχει ὰνάμεσα
016 Σοσιαλιστικὸ καί 16 Κομμουνιστικό
Κόμμα καί ἀφ’ ἐτέρου τῆς ἀνοιχτῆς πλέον
ρήξης τού Ζισκάρ W Ἐσταίν μέ τόν ἀρχηγό
τοῦ ντεγκωλικοῠ κόμματος Ζ. Σιράκ.
‘H καταγραφή τῆς δύναμης τῶν πολιτικῶν κομμάτων θά εἶναι 6έ6αια ἐμμεση,
ὀιφού δέν γίνεται μέσω θουλευτικῶν ἐκλογῶν. “Ὀμως, διευκολύνεται σημαντικά ἀπὸ
τὸ γεγονὸς ὅτι, γιά πρώτη φορά τά τελευταῖα εἴκοσι χρόνια, ὼς ἐκλογικὸ σύστημα
θά ἐφαρμοστεῖ ἠ ἀπλή ἀναλογική (μέ τὸν
περιορισμό 611 ένα κόμμα γιά νά ἐκπροσωπηθεῑ πρέπει νά συγκεντρώσει τουλάχιστον τὸ 5% τῶν ψήφων) ὅπου 16 σύνολο
τῆς Γαλλίας θά ἀποτελέσει μιά ἐκλογική
περιφέρεια, ἐνῶ η σειρά ἐπιτυχίας τῶν
ὐποψηφίων ἐχει προκαθοριστεῑ ἀπό τά
κόμματα. “Ἐτσι, σέ ἀντίθεση μέ τίς θουλευτικές ἐκλογές 61100 ἐφαρμόζεται τὸ μονοεδρικό πλειοψηφικὸ, 6 ψηφοφόρος δέν ἐχει
οὐσιαστικά νά διαλέξει παρά μόνο τό
κόμμα πού θέλει νά ψηφίσει.
Στίς ἐκλογές συμμετέχουν 161 τέσσερα μεγάλα κόμματα - 16 Κομμουνιστικό, 16 Σοσιαλιστικὸ, ή Ἕνωση τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας ((U.D.F.), οὐσιαστικά τό κόμμα τοῦ
Ζισκάρ, καί οἱ ντεγκωλικοί (R.P.R.) — καθώς
ἐπίσης καί ἐπτὸι μικρότεροι συνδυασμοί. T6
Κομμουνιστικό καί 16 Σοσιαλιστικό Κόμμα
ορισαν ἐπικεφαλής τῶν ψηφοδελτίων τους
τούς ἀρχηγοὺς τους Μαρσαί καί Μιτεράν,
η U.D.F. την T. ὐπσυργό Σιμὸν Βέιλ καί τὸ
R.P.R.,, τὸν ἀρχηγό του Z. Σιράκ καί τὸν τ.
πρωθυπουργὸ M Ντεμπρέ. Ἀπὸ τούς
ὐπὸλοιπους ἐπτά συνδυασμούς - πού
ἀγωνίζονται νά συγκεντρώσουν 16 5% — 6
κυριώτερος εῘναι τοῦ Ζ.Ζ. ΣερΘάν — Σρεμπέρ, ὁ ὁποῖος ὕστερα ἀπὸ πολλὲς διαπραγματεύσεις δέν ἐγινε δεκτὸς 016 ψηφοδέλτιο τῆς Σ. Βέιλ καί ἀποφάσισε νά συγκροτήσει δικό του. Χωριστό συνδυασμό ἐμφανίζουν ἐπίσης καί oi οίκολὸγοι, ἐνῶ ἡ άκρα
ἀριστερά δέν κατόρθωσε νά σχηματίσει
ἐνιαῑο συνδυασμό κι ἐτσι στίς ἐκλογές συμμετέχουν, ἐνας συνδυασμὸς τοῦ
Ἔνοποιημένου Σοσιαλιστικοῠ Κὸμματος
(P.S.U) K01 ἐνας τῶν τροτσκιστῶν, ὸ ὁποῖος
ἀποτελεῖ συμμαχία τῆς Λίγκας (4η Διεθνής)
καί τῆς Ἐργατικῆς Πάλης (Ι..Ο.) καί ὀνομάζεται «συνδυασμὸς γιά τίς σοσιαλιστικές
ἐνωμένες πολιτεῖες τῆς Εὐρώπης». Τέλος σέ

ἀποχή καί μποϋκοτάρισμα τῶν ἐκλογῶν,
καλοῦν ὁρισμένες ὁμάδες τῆς ἀκρας ἀριστερᾶς καί κυρίως ἡ «ἐπιτροπή δράσης ἐνάντια στήν γερμανο-ἀμερικανική ἡγεμονία
στήν Εὐρώπη» οτήν ὁποία συμμετέχουν 6 Ζ
- Π. Σάρτρ, ὁ Z. — Π. Βιλιέ K.61. (Βλ. καί
«ANTI» τεῠχ. 61).
"000v ἀφορᾱ 16 συγκεκριμένο ἀντικείμενο τῶν ἐκλογῶν, δηλαδή 16 Εὐρωπαϊκὸ
Κοινοθούλιο καί τή διαδικασία πολιτικῆς
ἐνοποίησης τῆς Εὐρώπης, 16 Κομμουνιστικό καί 16 ντεγκωλικό κόμμα ἐχουν υἱοθετήση μιά οὐσιαστικά ἀρνητική οτάση,
ἐνῶ τὸ Σοσιαλιστικό καί ῆ U.D.F. τήν ὐποστηρίζουν. ’Ὀμως ἐνῶ oi διαφορές ἀνάμεσα στὸ Σοσιαλιστικὸ καί τὸ Κομμουνιστικό Κόμμα εἶναι σχετικά σαφῶς προσδιορισμένες, ή ἀντίστοιχη διαμάχη μεταξύ
U.D.F. καί ντεγκωλικῶν εἶναι περισσότερο
ἐντονη ἀν καί λιγὸτερο ρητά διατυπωμένη.
Ἔτσι ἐνῶ ὁ συνδυασμὸς τοῠ R.P.R. καί
Ιδιαίτερα 6 M. Ντεμπρέ, ἀντιπροσωπεύει
τήν πιὸ σκληρή ἐκφραση τῆς ντεγκωλικῆς
ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, ή U.D.F. ἐπιδιώκει
νά ἐμφανιστεῑ ώς συνεχιστής της (αὐτὸς 51v01 ἐνας ἀπὸ τούς λόγους πού ἀποκλείστηκε ἡ συμμετοχή 016 συνδυασμό τοῠ
Ζ.Ζ. Σερθάν - Σρεμπέρ) παρὸλο πού συγκεντρώνει, σέ μεγάλο Θαθμὸ, ἀνθρώπους
πού ὐποστήριξαν μέχρι πρόσφατα τήν
ὁμοσπονδιακή ἐνωση τῆς Εὐρώπης καί είχαν ἐναντιωθεῑ στῆν πολιτική τοῦ Ντέ Γκώλ
στά θέματα τῆς.ΕΟΚ καί τοῡ ΝΑΤΟ.
’Ὀμως ἐκεῖ 61100 01 εὐρωπαϊκές ἐκλογές
φαίνεται 611 661 ἐχουν τελικά τίς σημαντικότερες ἐπιπτώσεις, εἶναι 016 ἐπίπεδο τῆς
ἐσωτερικῆς πολιτικῆς. Στίς Βουλευτικές ἐκλογές τοῦ 1978 καί τά τέσσερα μεγάλα κόμματα εῘχαν ἐμφανιστεῑ οὐσιαστικά ἰσοδύναμα (μέ ποσοστά πού κυμαίνονταν μεταξύ
20% καί 23%). "E101 16 πρὸ6λημα τῆς ἐκλογικῆς πρωτοκαθεδρίας, τόσο 016 ἐσωτερικό τῆς ἀριστερᾶς 600 καί 016 ἐσωτερικὸ
τῆς δεξιᾶς παρέμεινε ἐκκρεμές. Σήμερα,
διαμέσου τῶν εὐρωπαῑκῶν ἐκλογῶν, τὸ
Σοσιαλιοτικὸ Κόμμα ἐπιδιώκει νά ἀποκτήσει αὐτήν τήν πρωτοκαθεδρία 016 ἐσωτερικό τῆς ἀριστερᾶς καί γιά τὸ 0Ko116 αὐτὸ
προσπαθεῑ νά ἐκμεταλευτεῖ, ἐκτὸς τῶν άλλων, καί τήν δύναμη τῶν ὐπὸλοιπων σοσιαλιστικῶν καί σοσιαλδημοκρατικῶν κομμάτων τῆς Εὐρώπης. ΕῙναι χαρακτηριστικὸ
611 ή ἐπίσημη ἐναρξη τῆς προεκλογικῆς του
ἐκστρατείας ἐγινε μέ μιά συγκέντρωση γιορτή 016 Παρίσι, 61100 συμμετεῑχαν ὅλα
σχεδὸν τά μεγάλα ὀνόματα τῆς B’ Διεθνοῡς
ὅπως 6 Μπράντ, ὁ Κάλαχαν, ὸ Γκονζάλεθ
κ.ἀ. (ή Ἐλλάδα ἐκπροσωπήθηκε ἀπὸ τή
Μελίνα Μερκούρη, ἠ ὁποία συμμετεῖχε
ὅμως μόνο ὼς καλλιτέχνης).
Πάντως ἠ σημαντικὸτερη πολιτική μάχη
φαίνεται ὅτι θά δοθεῑ μεταξύ τῆς U.D.F. καί
τῶν ντεγκωλικῶν. Ἂν ή UDF κατορθώσει,
ὅπως προθλέπουν ὅλες 0| σφυγμομετρήσεις, νά κερδίσει μέ σημαντική διαφορά τό
R.P.R., 1615 αὐτὸ εἶναι πιθανόν νά σημάνει
τήν πλήρη περιθωριοποίηση τῆς ντεγκωλικῆς παράδοσης. Ἂν ἀντίθετα τὸ R.P.R. διατηρήσει τή δύναμη του τότε ἡ θέση τῆς κυΘέρνησης Μπάρ, καί μεσοπρόθεσμα καί
τοῦ Ῑδιου τοῦ Ζισκάρ, θά γίνει πολύ ἐπισφαλής.

KOAOMBIA:
Νόμος γιά τήν
«Ἀσφάλεια» τοῦ καθεστῶτος
Στὸ φασιστικὸ καθεστώς τῆς Κολομθίας,
τό κλίμα τῆς πολιτικῆς τρομοκρατίας ἐντείνεται. Πέρα ἀπὸ τίς συλλήψεις καί τίς καθημερινές πράξεις Θίαιης καταστολῆς ή κυΒέρνηση τοῦ Τουρμπέϋ Ἀγιάλα, υΙοθέτησε
τὸ Σεπτέμθρη τοῦ 197B TÔ «Νὸμο γιά τήν
Ἀσφάλεια», πού ἐνισχύει ὑπέρμετρα τήν
ἐκτελεστική ἐξουσία πέρα ἀκόμα κι ἀπό
αὐτές τίς ἀρμοδιὸτητες πού τῆς παρέχει ή
«κατάσταση πολιορκίας». ‘O σκοπός εῙναι
διαφανής; να ἀποδυναμωθεῑ 16, ἀπαλλοτριωμένο στίς ἐξουσίες του, «δικομματικό
κοινοθούλιο», καί v61 μπορέσει ἐτσι, ὸ μηχανισμὸς τῆς ἀστυνομίας καί τῶν στρατοδικείων, σέ ἀγαστή συνεργασία μέ τήν κυΘέρνηση, νά ἀποφασίζει ἀνεξέλεγκτα πότε
προκύπτει «κίνδυνος γιά τή δημόσια τάξη».
T61 θασανιστήρια, ἀκόμα κι’ αὐτῶν τῶν
συγγενῶν τῶν πολιτικῶν κρατουμένων, 0|
«ἐκτακτες διαδικασίες» γιά τούς ἀντιπάλους τού καθεστῶτος, τὸ καθεστώς παρανομίας γιά τά πολιτικά κόμματα καί τίς κοινωνικές ὁργανῶσεις πού ἀντιστρατεύονται
τὸ σημερινὸ καθεστώς, ἠ ἀπαγόρευση καί
καταστολή τῶν ἀπεργιῶν, ἀποτελοῦν
χαρακτηριστικὰ δείγματα τῆς Κολομ6ιανῆς
Μπανανίας.
Παράλληλα, διάφορες φασιστικές τρομοκρατικές ὁμάδες ὅπως τὸ «Σμῆνος θανάτου» κι’ ἡ «διεθνιστική» «BAND/K» (1600
γνωστή στίς ἀλλες λατινοαμερικάνικες χῶρες κι’ ίδιαίτερα στή Χιλή τοῦ Ἀλλιέντε...)
δροῡν ἀνενόχλητα, προθαίνοντας σέ δολοφονίες ἀγωνιστῶν τοῦ ἀντιφασιστικοῠ κινήματος, καί συμπληρώνοντας τὸ «ἐργο»
τοῦ ἐπίσημου καταοταλτικοῠ μηχανισμοῡ.
Oi δημοκρατικές KI’ oi προοδευτικές δυνάμεις τῆς χώρας θέθαια, έχουν ἀρχίσει νά
συντονίζουν τίς προσιτάθειές τους, ἐχοντας
σάν πρῶτο στόχο, τήν ἀποκατάσταση τῶν
στοιχειωδῶν δημοκρατικῶν δικαιωμάτων,
τήν ἀπελευθέρωση τῶν κρατουμένων, τὸ
σταμάτημα τῶν δικῶν, τῶν συλλήψεων καί
τῶν κάθε λογῆς διώξεων. Στίς 31 Μάρτη,
φέτος, ἐγινε μία συνάντηση γιά τά Ἀνθρώπινα δικαιώματα 61100 συμμετεῑχαν ἐκπρὸσωποι ἀπ’ ὅλες σχεδόν τίς πολιτικές
δυνάμεις τῆς χώρας, ἀπ’ 16 συντηρητικὸ
ὼς τό Σοσιαλιστικό Ἐργατικό Κόμμα (τροτσκιστικό). Τήν πρωτοθουλία ὐποστήριξαν
συνδικαλιστικές ὁργανῶσεις, καί σωματεῑα
διανοουμένων καί καλλιτεχνῶν, ἐνῶ σχηματίστηκαν ήδη οὶ πρῶτες ἐνωτικές
ἐπ ι τ ρ o π ἐ ς , πού θ’ ἀρχίσουν καμπάνια
γιά v’ ἀνακληθεῖ μέ δημοψήφισμα 6 «Νόμος
γιά τήν Ἀσφάλεια».
Μέσ’ ἀπ’ αὐτές τίς ἐπιτροπές, ἐξ ἀλλου,
ἐπιτυγχάνεται καί μιά σύνδεση τοῦ γενικού
ἀντιφασιστικού κινήματος, μέ τά μερικὸτερα κοινωνικά κινήματα πού ἀναπτύσ000v τή δράση τους 016 συνδικαλιστικό,
φοιτητικὸ, ἀγροτικὸ μέτωπο δράσης αὐτῶν τῶν ἐπιτροπῶν; ἀπ’ τὸ κατά πὸσο θά
ἀντιστρατευθοῡν ἀποτελεσματικά τὸ καθεστώς σ’ ὅλα τά πεδία τῆς κοινωνικῆς καί
πολιτικῆς ζωῆς τῆς χώρας, θά ἐξαρτηθεῑ
καί ή παραμονή στήν ἐξουσία τοῦ σημερινοῠ ήμιαποικιακοῡ καθεστῶτος.
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((...Σέ μέρος ὅπου φῶς δέ φέγγει»*
οντά μεσάνυχτα. Στίς παρόδους τῆς Ὁμόνοιας, ἡ
Κζωή γλιστράει τοῖχο - τοῖχο. Ἕνας φαντάρος τρέχει
νά προλάθει τό τελευταῖο λεωφορεῖο, κάποιος πού
μένει στίς δυτικές συνοικίες - Αίγάλεω, Περιστέρι σπεύδει γιά παρόμοιο λόγο κι αὐτός· ένας δημοσιογράφος,
θῦμα τοῦ καθήκοντος, καθυστέρησε τρέχοντας πίσω ἀπό μιά
εἴδηση, ένῶ γκαρσόνια πού σχολνοῦν, τρομαγμένα κορίτσια,
πολῖτες πού τό φάσμα τῆς νυχτωμένης πολιτείας τρομοκρατεῖ —- ὅλοι τρέχουν ν’ ἀπομακρυνθοῦν. Σάν, σέ τοῦτο τό μέρος
τῆς Ἀθήνας, νά ἑπικρέμεται κάποια ἀπειλή.

τό κέντρο, ὅμως, τῆς Ὁμόνοιας, ἡ ζωή τίς νύχτες
σφύζει. Κι ἀς ἔκλεισε τό καφενεῖον «Νέον» - αὐτό
Σπού περιώνυμος ζωγράφος ἀποθανάτισε πρός δόξαν
τῶν ἐπερχομένων - σωρῶνοντας πίσω ἀπό τίς τζαμαρίες τίς καρέκλες του τή μία πάνω στήν ἄλλη ἀς ἔκλεισε κι
ἡ καφετέρια τοῦ ξενοδοχείου ((*Ομόνοια», ἐκεῖ ὅπου, μέ τήν
κατεδάφιση τοῦ σινέ - Κοτοπούλη, τοῦ πάλαι ποτέ «Κρόνου», ὅλη μέρα ὀργιάζει στό καθισιό μιά νεολαία περιθῶριακή, παρέα μέ γυναῖκες τοῦ ἐπαγγέλματος καί μοῦτρα ἐμπόρων. Μένουν καί ἐπιμένουν ἄλλα καφενεῖα ἀνοιχτά. Μένει
ἐκεῖνος ὁ στενόμακρος, ἀνώνυμος καφενές δίπλα στή στοά
τοῦ Πιγκουίνου - πού κάποιοι, ἀγνωστο γιατί, ἀποκαλοῦν
«στοά τῆς ἀμαρτίας»- στεγάζοντας χαρτοκλέφτες καί πρεζάκηδες, ἕνα ξέθωρο μαγαζί, χωρίς ζωή, χαμένο στούς καπνούς, καί πού σπάνια πλησιάζουν εὐυπόληπτοι πολῖτες. Στό
ἴδιο πεζοδρόμιο, στήν ἄλλη πλευρά τῆς στοάς, καί δίπλα στό
παλιὸ ζαχαροπλαστεῖο τοῦ Πράπα (αὐτό πού άδοξα τέλειωσε
τίς μέρες του σάν ἐκλογικός χῶρος τοῦ Κέντρου) διανυκτερεύει μιά ψησταριά, προσφέροντας στήν ἀραιή πελατεία της
ἕνα πιάτο φαγητό στή μέση τῆς νύχτας. ”Αχρωμο μαγαζί καί
αὐτό. Τό προτιμοῦν οἱ ἐπαρχιῶτες πού ξεπέφτουν σέ τοῦτα
τά μέρη καί πού δέν καταδέχονται ἤ φοθοῦνται νά καταδεχτοῦν, τά νυχτερινά άντρα τῆς “Ομόνοιας.
μως, ἄν φέρεις θόλτα τήν πλατεία, ἀπό τή νότιά της
Ο πλευρά, καί ἀφοῦ προσπεράσεις τά ἄχαρα τηλέφωνα
τοῦ OTE στήν γωνία Σταδίου (πού γνῶρισε, πρίν τήν
ἀνοικοδόμηση, δόξες σάν καφεζαχαροπλαστεῖο τά
«Ὀλύμπια») - ἐκεῖ ἡ ζωή μεγαλύνεται καί λαμπρύνεται τίς
μικρές ῶρες. Εἶναι τό ζαχαροπλαστεῖο «Βρετάνια», γωνία
ἀκριθῶς, ὅταν μέ μέτωπο τήν ὁδό Ἀθηνᾶς ἀτενίζουμε, πίσω
ἀπό τίς σειρές τῶν φώτων «νέον», τόν Παρθενῶνα. Ἐκεῖ οἱ
ξενύχτηδες θρίσκουν μεγάλη ποικιλία ἀπό γαλακτερά - ριζόγαλα, κρέμες μέ κανέλα, ἀνθόγαλο, γιαοῦρτι μέ καρύδια
καί μέλι - σέ τραπέζια πού διατηρήθηκαν μαρμάρινα, ὅπως
μαρμάρινες γίνονται οἱ ὄψεις τῶν ἀνθρώπων, ὅσο ἡ νύχτα
προχωρεῖ. Φαντάροι, ἀργόσχολοι, νεαροί πού μόλις σχόλασαν ἀπό κάποιο άργοπορημένο ραντεθοῦ - μαρτυροῦν γι
αὐτά οἱ κύκλοι στά μάτια - ἀθηναῖοι ἀθεράπευτα μόνοι, ἐργένηδες μονομανεῖς, αὐτοί πού ἡ δουλειά τους, καί ἄλλοι πού
μόνο ἡ περιέργεια τούς ὑποχρεὼνει, ἢ ἀκόμα ἡ μανία τους νά
Θροῦν τίς μικρές ῶρες τήν πρωινή ἑφημερίδα τους φρεσκοτυπωμένη, ἄλλοι ἀθεράπευτα τζογαδόροι, πού στή Θιτρίνα
τοῦ διπλανοῦ προποτζίδικου χαζεύουν τά συστήματα ποδοσφαίρου, ἐνῶ τά θράδια τῆς Κυριακῆς ἀγωνιοῦν γιά τ’ ἀποτελέσματα τῶν ὁμάδων. Ἕνα ποικιλῶνυμο καί παρδαλό πλῆθος περιοδεύει τό μικρό μαγαζί, μέ τίς παχειές κρέμες καί
τούς εὐμεγέθεις καθρέφτες, σάν τελευταῖος σταθμός πρίν ἀπ’
*Δάντηᾳ «Κόλαση»
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τά κρεθάτια τους - ἐννοεῖται, κάτω ἀπό τό ἀγρυπνο θλέμμα
τοῦ μεταμφιεσμένου μπασκίνα, τοῦ μυστικοῦ ἤ τοῦ ἀσφαλίτη, πού στά μάτια τῶν ἀνύποπτων, περνάει κοινός πελάτης
κι αὐτός. Πολλοί εἶναι πού περιμένουν νά κοπάσει ἡ μεγάλη
κίνηση για νά μείνουν ἀνενόχλητοι, μόνοι καί ἀφοσιωμένοι
στά νυχτερινά τους ὁράματα. Ὅταν ἡ ἐπιτήρηση χαλαρὼνει,
κι οί συνειδήσεις ἐλευθερῶνονται καί αὐτές. Ποιός ξέρει τί
φαντάζονται νυχτιάτικα καί τί ὀνειροπολοῦν... Παρόμοιοι
ὀνειροπόλοι σέρνονται ἔξω στά πεζοδρόμια, ρίχνοντας
κλεφτές ματιές στούς νεαρούς πού ἀκροθολισμένοι στίς
σκάλες τοῦ ἠλεκτρικοῦ, περιμένουν τήν πελατεία.
ίναι οἱ όμορφονιοί τῆς Ὁμόνοιας ὅσοι δέν μπόρεΕσαν νά θροῦν τή λεία τους τίς ἀπογευματινές καί
θραδυνές ῶρες, σέ ἄλλα περιῶνυμα στέκια τῆς Ἀθήνας, ὅπως τό Σύνταγμα ἤ ἡ Βικτῶρια· τῶρα ξεροσταλιάζουν ἔξω ἀπό τούς τηλεφωνικούς θαλάμους, πού μέ πόρτες μισάνοιχτες, ἀφήνουν νά γλιστρήσει μιά ὑποψία ἀπό
συνδιαλέξεις, ψίθυροι πού καταλήγουν σ’ ἓναν ἀπελπιστικό
μονόλογο. Πραμιλοῦν, τοῦτοι οἱ θάλαμοι, ὅλη νύχταᾳ.. Παιδιά πού ἀρχινοῦν ἀπό τήν τρυφερὴ ἡλικία τῶν δεκαπέντε καί
καταλήγουν στό τέρμινο τῶν εἰκοσιπέντε. ’Ὀλες οἱ ἡλικίες
καί οἱ γκάμες τῶν νεαρῶν ἐκτίθενται, παραμονεύοντας μέ μάτια ἀγριμιῶν, στίς παρυφές ἀπό τίς σκάλες. "Av 6 καιρός είναι σκληρός, ἀν θρέχει, ἄν χιονίζει ἤ πιό συνηθισμένο
ἀκόμα, ὅταν τό ἀττικό ἀγιάζι ξεφαντῶνει τρυπῶντας μέ ψιλή
φαλτσέτα τά ἐλαφροντυμένα σώματα μέ τούς ἀνοιχτούς λαιμούς, τότε οἱ νεαροί τρυπὼνουν σάν σέ έσχατο καταφύγιο,
στό πιό μεγάλο, στό πιό ἔρημο μαγαζί, πού εἶδε αὐτή ἡ πλατεία, καί θέθαια, τό πιό περιῶνυμο.

νία Πειραιῶς, πού στεγάζεται κάτω ἀπό τό ὁμωνυμο

ξενοδοχεῖο, αὐτό πού ἄλλοτε εἶδε κλέη, καί τῶρα
περιορίζεται νά ἐπιδείξει τήν νεοκλασσική καλλονή
του, φτιασιδωμένη ἀπό φιλόκαλους ἀρχιτέκτονες, καί χαλασμένη ἀπό τούς ἐμπόρους μέ τίς διαφημίσεις τους. Ἐκεῖ, στό
ἱστορικό καφενεῖο, πού τή μέρα στεγάζει μιά ἀνύποπτη πελατεία ἀπό ἐπαρχιῶτες - οἱ πατεράδες, ἴσως, τῶν παιδιῶν,
πού τίς νύχτες παραδέρνουν - ἡ νύχτα κουρνιάζει μέ τή
μορφή τοῦ φτωχοῦ καί ἅστεγου ἀλήτη. Θρονιάζουν τ’ ἀλητάκια, συνήθως κυκλικά, μπροστά στούς μεγαλόπρεπους καθρέφτες - σάν νά μήν ἕφτανε ἡ ἀθλιότητα, μά θά ’πρεπε νά
τήν πολλαπλασιάζουν - ἐγκαταλείποντας τό κέντρο τῆς αἴθουσας στούς παρείσακτους, πού ἀποπροσανατολισμένοι μές
στή νύχτα, πέφτουν σάν κουνουπάκια στόν ἰστό τῆς ἀράχνης
τοῦ μαγαζιοῦ. Κάθονται τούς χειμῶνες χουχουλιάζοντας τά
κοκκινισμένα χέρια ’τους πού περισσεύουν, ἐξαίσια κοκαλιάρικα καί νεανικά, μέσα ἀπό μανίκια διάτρητα, καί πού ’τό
μάκρος τους δέν ἐπαρκεῖ γιά νά κρύψει τήν ἀπλυσιά τους. Τά
ριγέ παντελόνια, τά κλασικά ντρίλινα τῆς ἐπαρχίας, ἐχουν
ἀντικαταστήσει τά τζήν καί τά λέθις, μόνο πιό ξέξασπρα καί
τριμένα στούς καθάλους καί τσαλακωμένα στά γόνατα - φυσαρμόνικες σωστές - ἀπ’ ὅ,τι τά θέλει κι αὐτή ἀκόμα ἡ δυτικότροπη μόδα τῆς ἀστικῆς νεολαίας τοῦ Κολωνακίου καί
τῆς Φωκίωνος Νέγρη. Ἔδῶ τό τριμμένο τζήν εἶναι τριμμένο
ἀπό ἀνάγκη, γι· αὐτό κι ἡ μόδα του, γιά πρωτη ἴσως φορά,
πιό αὐθεντική ἀπό τῶν γηγενῶν Ἀθηναίων. Γιλεκάκια πού
ἀνοίγουν σέ τρυφερούς λαιμούς, πουλόθερ πού τά έπλεξε ἡ
γιαγιά καί μπλοῦζες μέ στάμπες ἀμερικάνικες ἀγορασμένες

ίναι τό καφενεῖο τοῦ «Μεγάλου Ἀλεξάνδρου», γω-

ἀπό τά μαγαζιά πού με χτυπητά γράμματα αὐτοδιαφημίζονται
ὡς UNISEX. Γ ιουνισεξ εἰναι καί ἡ πελατεία. Ἀντράκια με
ξασμένο μαλλί ἀφρικανικοῢ τύπου καί παντελὸνια ψηλοκάΘαλα, ἤ κουρεμένα, με φαθορῖτες σύριζα ἀλά Τραθόλτα,
συμφύρονται με ἄλλα ἄνθη νυχτερινά, πιό εὕθραστα, λιγότερο ἀνδροπρεπῆ. Mé κρυφά νοήματα καί ψιθύρους συνεννοοῦνται κυκλικά, κι ὁ λόγος, συνήθως γιά χρήματα ἤ Ὑιά
σεξ, φὲρνει Θόλτα, ἕρημος καί ταλανισμὲνος, τό μαγαζί.

κεῖ,
τή
6γάζουν
φθηνά,
ὅπως
λέγεται.
Ἕνας
καφές,
Ε πικρός κι αὐτός, φτάνει Ὑιά ὅλη νύχτα καί περισ-

σεύει. Πολλὲς φορὲς - γιατί τά γκαρσόνια εἶναι
ἀπείρως ἀνεκτικά - oi νεαροί πελάτες δὲν γεύονται

T οῦτοι,
μορφινομανεῖς
καί χαπάκηδες,σὲρνονται
oi ποντικοί
τῶνoiφαρμακείων,
πού διανυκτερεύουν,
σε
ὅλο τό πλάτος καί μῆκος τῆς Ὁμόνοιας. Ἀράζουν
πότε ἀπό δῶ, καί πότε ἀπό κεῖ, μήν μπορώντας νά
’ὅρουν ἀνάπαυση καί ἡσυχία, Συνήθως, ἔχουν πιά ξεπεράσει
τήν ἡλικία τῆς στράτευσης - ἔχοντας ὑπερπηδήσει τή θητεία
τους με πιστοποιητικά ἀναπηρίας πού τούς συνοδεύουν σε
ὅλη τους τή ζωή - τά πρόσωπά τους ἔχουν ἀρχίσει νά φθείρονται ,ἀπελπιστικός καί σπάνια νά ’θρουν πελάτη, παρεκτός
κάποιον πού ea εἰναι τό ἴδιο ἀπελπισμενος ὅσο αὐτοί. Magi
με τήν ἀπόπνοια τοῦ ὑπόγειου πού τούς Θυμιατίζει, μιά
σκουροπράσινη χροιά μένει μονίμως κολλημὲνη στά
πρόσωπά τους, στά γένεια τους πού ἀξύριστα τούς καταδικάζουν στήν πιό σκληρή αὐτοεγκατάλειψη, τῆς νιότης τους
πού ἀναλίσκεται στό σκοτάδι, προοιωνίζοντας ἄλλα σκοταδια, τρίσχειρότερα, ὅταν κάποτε, ἀναπόφευκτα πιά, 6ρεθοῦν
ἕγκλειστοι στήν Αἴγινα ἤ στόν Κορυδαλλό. Στό μεταξύ,
στριφογυρνοῦν σάν τίς ἄδικες κατάρες, κάτω καί γύρω στόν
ὑπόγειο, ἄλλοτε ἄκακοι σάν ἀρνῑά, καί ἄλλοτε ἐπιθετικοί
στό πάθος τους - φονιάδες.

τίποτα. Περιμὲνουν μόνο. Τί περιμένουν ἄραγε; ’Ὀσοι πιό
ἑλκυστικοί, καί πού ἔχουν τά προσόντα, ἑλπίζουν στίς σκιώδεις παρουσίες πού περιφέρονται ἔξω ἀπό τό μαγαζί, στούς
«κυρίους», πού τά κοστουμάκια τους διά τῆς θίας ἐπαρκοῦν
νά κρύψουν τήν ἀναπηρία πίσω ἀπό τό ἀστικό λοῦστρο.
Γιατί ὑπάρχουν καί oi ἄλλοι, oi δηλωμὲνοι, καί πιό λαῖκοί.
Mé τολμηρά ντεκολτὲ καί ἀποτριχωμὲνα- στήθη, καί φωνες
πού ἐπικίνδυνα φαλτσάρουν, στὴνουν καρτὲρι κι αὐτοί, γλαρώνοντας τά μάτια, τρεμοπαίζοντας τά τσίνουρα, παίζοντας
ιιά 4κατάρα μοιάζει νά ξεχύνεται ἀπό τίς μποῦκες
τα ὅλαγιά ὅλα. Πολλοί ἀπό τούς νεαρούς πελάτες τού «ΜεΜτοῢ ἠλεκτρικοῦ, πού με αἰώνια χαλασμὲνο τό μηχαγα-λὲξαντρου», κωφεύουν σε αὐτά. Τούς συγκρατοῦν ἀκόμα, νισμό στίς σκάλες, χαίνουν σάν ᾍδης. Κι ἄν ἡ εἴσoi παραδόσεις τοῦ χωριοῦ, ἡ αὐστηρότητα καί τό ἦθος τῆς
οδος τοῦ παλιοῦ ’Ἀδη ἡταν μία, τοῦτες ὲδῶ εἰναι
ἐπαρχίας. Αύτοί περιμενουν, νά ξημερώσει, νά μπορὲσουν νά ὀχτώ, εὐκολύνοντας τήν κάθοδο, καί παρασύροντας στό
ξεχυθοῦν στά γειτονικά καφενεῑα τῆς Αἰόλου καί τῆς πλαἐσωτερικό τους κάθε λογῆς φυράματα τῆς κοινωνίας. Ἰδίως
τείας Κοτζιᾶ, νά Θροῢν δουλειά σάν οἰκοδόμοι. ”Αν ἀντὲξουν ,τά θράδια τοῦ χειμῶνα, ὅταν τό κρύο τσούζει, τότε τό ὑπόὡς τό πρωί. Γιατί πολλοί δὲν ἀντὲχουν, Τούς νικᾶ ὁ ὕπνος, ἡ
γειο τῆς Ὁμόνοιας, γνωρίζει δόξες. Μόλις ἔχει σχολάσει ὁ
ἀσιτία, τό εὔκολο κέρδος - ὅταν θρεθεῖ. ”Ολη νύχτα, μέσα
ἠλεκτρικός, κι oi ἀργοπορημὲνοι, τρέχουν σάν τίς μωρὲς
ἀπό τούς καπνούς τῶν τσιγάρων, πού στροθιλίζονται στό
παρθενες, μπάς καί προλὰθουν τόν τελευταῖο συρμό. "Eva, '
ψηλοτάὸανο μαγαζί με τίς νεοκλασσικές γύψινες παραστάὁλόγυρα, σφύζει ἀκόμα ἕνα παράταιρο πλῆθος. ’Ἀλλοι που·
σεις, ὁνειρεύονται ὃτι ξεφυγαν ἀπό τή στενότητα, τήν πλήξη
λᾶνε ἕντυπα κι ἄλλοι τσατσάρες ἤ ἀναπτῆρες, διπλωμενα σ’
τῆς ἐπαρχίας. Καί τώρα πού ξὲφυγαν, ἡ πρωτεύουσα τούς
ἕνα μαντῆλι, γιά νά εἰναι εὔκολο τό φευγιό, στήν περίπτωση
κυκλωνει με πλήξη, μαζί καί ἀγωνία. Ἐδῶ, μεσα στούς ψηπού ἐμφανιστεῖ ἡ σκιά τοῦ νόμου. Ἀνάμεσα, κυκλοφορεῖ ἕνα
λούς καπνούς, oi αὐταπάτες σηκώνουν τά μυαλά, καί ὅσο ἡ
πλῆθος φαντάροι, πού θγῆκαν ν’ ἀεριστοῦν, καί τώρα πνίνύχτα μικραίνει, ἡ αὐγή ὕπουλα περιμένει τά ἑπαρχιωτόγονται ἀπό τίς ἀναθυμιάσεις, μερικοί λαμπροί 6ἑ6αια, με τίς
πουλα γιά νά τά ξεκάνει. Στό μεταξύ, ξεκάνουν αὐτά. ’Ἐμαπουλάδες τους, ἄν εἶναι ἀλεξιπτωτιστὲς, κι ἄλλοι κάπως
θαν ἀπό ἄλλους, μεγαλύτερούς τους, πώς ἕνα μαχαιράκι, μιά
παρακατιανοί καί ἀνασούμπαλοι, σάν τυχαίνουν ἁπλοί ὁπλί·
φαλτσετα, τυλιγμὲνη στό ζωνάρι ἤ χωμὲνη στήν καλτσα, είτες. Σαλταδόροι λογιῶ - λογιῶ, σπιοῦνοι, προὸοκάτορες τριναι ἀπαραίτητος σύντροφος γιά τό Ἀθηναϊκό ξενῦχτι. Κι
γυρίζουν σε τούτη τὴ σύναξη. ’Ἁλλοι πλασάροντας μεταχειὁλοενα, ἐλπίζουν πώς κάποιος μεγαλύτερός τους καί ἐμπειρισμὲνα ραδιόφωνα καί μαγνητόφωνα, παράνομα ἐκτελωνιρότερός τους, ea τούς παρασύρει σε πανάκριὸες γκαρσονιεσμὲνα, πού τά πουλᾶν σάν τήν τελευταία λὲξη τῆς τεχνικῆς,
ρες καί πώς ἐκεῖ, λύνοντας ἐκ τῶν ἐνόντων τό πρόθλημα τό
κι ἄλλοι πλασάροντας τά φρονήματά τους σε πηγαδάκια, πού
στεγαστικό μαζί καί τό σεξουαλικό, κερδίζουν ἕνα ζευγὰρι
ὡς διά μαγείας, ἀνοίγονται γύρω τους. “Ομως, oi νεαροί γεπαπούτσια ἤ παντελόνι. Oi πιό τυχεροί, ἐξασφαλίζουν διανειοφόροι, αὐτοί πού ὁλημὲρα, με φωνὲς μονότονες πουλοῦν
νυκτὲρευση στά Χίλτον καί στίς Μεγάλες Βρετανίες, ὅπου oi
τόν «Ὀδηγητή», τόν «Θούριο» ἤ τόν «Μαχητή», λάκισαν
τουρίστες με παχυλες ἀμοιθὲς, πνίγουν τίς διαμαρτυρίες τῶν
ἀπ’ ὥρα. Θαρρεῖς καί oi παρατάξεις πού ἑκπροσωποῦν, νά
’ νυχτερινῶν θυρωρῶν, κατάτόν ἴδιο τρόπο, πού τά παχειά μήν ἀντεχουν στήν προχωρημενη ὥρα, στή σηψαιμία πού
χαλιά στίς εἰσόδους πνίγουν τά ξυλοπάπουτσα τῶν νεαρῶν
ἤδη ἔχει ἀρχίσει νά ἀναδίνει ἡ πλατεία, καί πως αὔριο πάλι,
νεοφώτιστων. Κάθονται, λοιπόν, ἕνα γύρο στό καφενεῖο, ξε- με τήν ἀνατολή, ἀσφαλεῖς, «θά τόν μεθύσουνε τόν ἤλιο, σίτυλίγοντας κάποιο κομπολόι ἤ διαθάζοντας μικροσκοπικὲς
γουρα ναί». Στό μεταξύ, στόν ὁρίζοντα ἐμφανίζονται ἄλλου
φυλλάδες, γνωστὲς σάν κόμικς, ἤ ἀκόμα περιφέρονται, σε
εἴδους διαλαλητάδες, σειρῆνες μεταμφιεσμὲνες πού με κουμιά τάξη αὐστηρά προδιαγεγραμμὲνη, μπροστά καί πλάι
νήματα διασχίζουν τήν ἰδεολογία τοῦ ὑπόγειου χώρου. Τοῦστόν καφενὲ, σάν νά ύποδηλώνουν με τόν τρόπο αὐτό, ὅτι
τες οἱ τελευταῑες, σφυρίζονται καί γιουχάρονται ἄγρια ἀπό
ἐκεῖ, ἀπαρεγκλίτως, ἀνήκουν. Οἱ πιό αὐθεντικοί, προστατό πλῆθος ὅμως, σιγά - σιγά, κατάντησαν κι αὐτὲς κοινὲς,
τεύουν τά πρῶτα τους ἀθηναῖκά ξενύχτια, με ἄλλα ὅπλα, ὄχι καί ἑδῶ στήν Ὁμόνοια ξεπὲφτουν, εἰναι ἡ ἀλήθεια, οἱ πιό
λιγώτερο ἀκίνδυνα, ὅπως εἶναι μιά σειρά πάλλευκες ὀδοντο- φουκαροῦδες καί λιγότερο προκλητικὲς, προκαλώντας ἕνα
στοιχίες - πού γρήγορα κιτρινίζουν ἀπ’ τό τσιγάρο - ἤ κάἀσήκωτο αἴσθημά θλίψης. Καί ὅσο ἡ νύχτα προχωρεῖ καί ἡ
νουν ἐπίδειξη ἀπό κορμοστασιες, χαμόγελα ἀφοπλιστικά,
πελατεία ἀραιώνει, μενουν μόνιμα καρφωμενοι στά γκισὲ
χὲρια πού oi γεωργικὲς ὲργασίες ἔχουν ἀναδείξειμπροτοῦ κι
τῶν είσιτηρίων -— πού ἔκλεισαν πιά - κάτι νεαροί χλωμοί καί
αὐτά ἀρχίσουν νά τρεμουν ἀπό τά ναρκωτικά, καί πρίν τά
ξὲπνοοι, ἀξύριστοι ὅσο τό ἐπιτρέπει ἡ τριχοφυία, τῆς ἡλιμπράτσα θρεθοῢν στολισμὲνα με ἀμφίὸολες παραστάσεις,
κίας, καί πού θρίσκουν τή δύναμη νά ἐπαιτήσουν κάποιο
προχωρώντας ὡς ἕνα ὅπουλο τατουάζ στήν ψυχή.
τσιγαράκι. Δειλοί σάν γάτες, ἐπίμονοι σάν ἀρουραῖοι, με μά-
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τια ζηλόφθονα παρακολουθοῦν τό πέρασμα κάποιου κοστουμαρισμένου - μολονότι, τέτοιοι, σπάνια ξεπέφτουν τίς νύχτες
στον ὑπόγειο.

σθητάτό
ἀραιώνέι,
κι ἔμειναν μόνοι
δέν μπόρεσαν
Στίς τρεῖς
πρωί, συνήθως,
ὅτανὅσοι
τό πλήρωμα
αἷ-

νά ’θρουν θέση στήν κιθωτό τοῦ «Μεγαλέξαντρου»,
τότε οἱ φύλακες ὂγάζουν τίς μάνικες κι ἀρχίζουν νά
σκορπίζουν ἕνα καθαριστικό ὑγρό, Ὁ τόπος γεμίζει νερά, κι
οἱ τελευταῖοι ριψοκίνδυνοι που διασχίζουν τό ὑπόγειο χάος,
ὀφέίλουν νά ἔχουν τά μάτια τους δεκατέσσερα, μήν τύχει καί
παρασυρθοῦν ἀπό τή γλίτσα -— γιατί εἶναι ὕπουλα τά πεσίματα στόν ὑπόγειο χῶρο, καί σπάνια μάτι ἀνθρώπου φτανει
σ’ αὐτούς που τήν παθαίνουν. Ἕνα τέτοιο γλίστριμα, γίνεται
κάποτε στίς σκάλες, ἀπό μεθῦσι, χάπια, ἦ καί τά δυό, καί
τότε θλέπέις κορμιά νά έξακοντίζονται ἀπό ψηλά, καί πὲφτοντας νά κουτρουὸαλᾶνε τίς κλίμακες, φθάνοντας ὥς τό
ἕσχατο ὅριο τοῦ πυθμένα. Τότε, σ’ αὐτές τίς περιπτώσεις,
δουλευουν κάποια μυστικά τηλέφωνα, ὁπότε συνήθως καταφθάνουν τά περιπολικά νά περιμαζέψουν τό ὑπόλειμμα τῆς
ἀξιοπρέπειας τοῦ ἀνθρώπου πού ἔπεσε τόσο χαμηλὰ. Κατά
τά ἄλλα, έχουνε γνῶσιν οἱ φύλακες, κι οἱ μάνικες κάνουν τή
δουλειά τους. Γρήγορα, ὁ τόπος γεμίζει ἀφρούς καί σαπουνάδα, καί μόνο oi ἀρουραῖοι, σκαρφαλωμένοι στά γκισέ τῶν
εἰσιτηρίων, νά μήν τούς φτάνει ὁ καταποντισμός, μέ μάτια
ἄφατης θλίψης, μισόκλειστα ἀπό τή νύστα, παρακολουθοῦν
τήν διαδικασία τοῦ καθαρμοῦ. ’Όμως δέν λέει νά καθαρεῖ τό
ὑπόγειο, ὅπως δέν λέει νά καθαρίσει ἡ πλατεία ἐπάνω. Βρυκολακιασμένοι οἱ περιπατητές, ὅσο ἡ νύχτα προχωράει,
γυρνοφέρνουν ὅλο καί πιό έπίμονα, κάνοντας γῦρους στήν
ρουφήχτρα, ξέροντας πώς ὅσο ἀργοῦν, τόσο οἱ ἐλπίδες λιγοστεύουν. Γι’ αὐτό καί άνάμεσα τέσσερεις μέ πέντε τό πρωί,
οἱ ῶρες γίνονται πιό σκληρές κι ἐπικίνδυνες, τότε πιά ποί)
ἔχει χαλαρωσει καί ἡ τελευταία συνείδηση, καί ἔχει γίνει
ἄγρια ἡ ἀνάγκη γιά ἐπιθίωση.
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μακριά,
στήν Πανεπιστημίου,
ἀντικρυστά
στήν
Σιγα-σιγά,
ἀνεπαίσθητα,
ἕνα χάραμα
φωτάει κάπου
Ἁγίου Κωσταντίνου - ἐκεῖ, ὅπου καλοκαίρι ἀπόγευμα, συνήθως παίζονται δύσεις πανηγυρικές - καί
τότε τό πρῶτο φῶς σκληρά καί ἄδικα ἔρχεται νά πολιορκήσει τίς προσόψεις τῶν ξενυχταδικων, ὅσων ἀπόμειναν ἀνοιχτά, τά περίπτερα μέ τόν ἀναρτημὲνο στολισμό τῶν εἰδήσεων καί τῶν γυμνῶν, κι ὕστερα, σιγά-σιγά, νά κατακλύσει
τόν ὑπόγειο χῶρο. Τρεκλοί ἀπό τό ξενῦχτι, oi νεαροίφεύγουν σάν τά πουλια, ἄτακτα σκορπίζοντας, χωρίς νά ξέρουν
ποῦ νά θροῦν καταφύγιο σέ τούτη τήν πλατεία, ἐλπίζοντας
πως σύντομα θά χαθοῦν μές στήν πολυκοσμία, κρύθοντας τά
μοῦτρα τους πού ἔχουν ὃιαθρωθεῖ. Στό μεταξύ, έλπίζουν σύν· τομα καί αὐτοί, νά γίνουν έργατικοί σάν ὅλους, πού σηκωμένοι ἀπό τά ζεστά κρεθάτια τους, ἀνυποψίαστα σπεῦδουν πρός
τίς δουλιές τους. Τότε, κάποιος σπλαγχνικός πλανόδιος μέ
τό μπακιρένιο του κανάτι, ξὲχειλο ἀπό σαλέπι, ἀναλαμθάνει
νά χύσέι τό μαλακτικό καταπότι του, σάν θὰλσαμο, στίς ψυχὲς ὅσων ἄστεγων ἀπόμειναν - ἐννοεῖται, μέ κάποιο φραγκάκι στήν τσέπη.
αθειά χαράματα. Κάποιος τολμηρός, ξενυχτης πού
Βξέμεινε, τρέχει νά πάρει ταξί. Τό πρόσωπό του εἶναι
θαθειά χαρακωμένο. ’Ἁλλη μιά νύχτα μόνος. Ὀμνύει
πως δέν θά τό ἐπαναλάθει. Ἃχρηστοι ὅρκοι. Βοήθησε καί ἡ ἀλεξανδρινή ποίηση· τούς ἐμπέδωσε, νόμιμο-

ποιωντας τους στίς συνειδήσεις. Σιγά-σιγά, οἱ ἀτμοί τῆς νύ·
χτας διαλύονται. Φεὺγει ἡ παράκρουση, ὁ παραδαρμός. Οἱ ἰ
χίμαιρες καταποντίζονται. Καθαρίστριες, εἰσπράχτορες,
ὁδηγοί λεωφορείων, γκαρσόνια πρωινά, Θάρδιες ἐργοστασίων, τρέχουν ν’ ἀναλάθουν ἐργασία. Ἐνῶ στά γὺρω καφενεῖα, ἀρχίζουν νά συγκεντρώνονται οἱ οἰκοδόμοι. Περιμένουν νά 6ροῦν δουλειά καί συνήθως - σέ περιόδους ἀνεκτές
γιά τόν τόπο - θρίσκουν. Τά πρόσωπά τους εῖναι ἀκόμα θολά
ἀπό τόν ὕπνο. ’Ὀμως θαθειά, κάτω ἀπό τά συνωφρυωμένα μέτωπα, τά μάτια λάμπουν. Σαλπίζει μιά μέρα ἐργατικὴ.
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,Μεθεόρτιες ἀναδρομὲς
Σήμερα Τρίτη ’29 Μαΐου 1979, πρώτη μέρα ὕστερα ὰπό τήν ἒνταξη καί 526η ἐπέ.τειο ὀιπὸ τήν ἀποφράδα ἐκείνη Τρίτη- 29 Μαΐου 1453, ὅταν μᾶς πήρανε τήν Πόλη;

Οἱ ἑπόμενες ἑόὁομάὸες θά χαρακτηρισθοῦν ἀπό τίς ἔντονες ἐκτός καί
ἐντός Βουλῆ ς ἀντεγκλήσεις γιά τή σκοπιμότητα τῆς ἑνσωμάτωσής μας στίς
ΕὐρωπαὶκὲςΚοινότητες.
Μεθεόρτιες τελετές με ὅέὸαιη κατάληξη. Ἡ ὄὲὅαιη κατάληξη εἶχε
ἐξασφαλιστεῑ ἄλλωστε γιά ὅλες τίς φάσεις- ὅλες τίς σκηνές τοῦ ἔργου. Ὄχι
ὅὲὅαια πώς ἧταν ὅλα στήν ἑντέλ εια προετοιμασμὲνα. Μόνον τό
τελ ετουργικό ἧταν μονταρισμὲνσ - κατά τά εἰωθότα ἄλλωστε. Τό Ζάππειο, οἱ
ὁεξιώσεις, οἱ τηλεοπτικὲς ἀναμεταὸόσει ς, ἡΣυγγροῦ.
Ἡ ἱστορία τῆςΣυγγροῦ θά καταγραφεῑ, ἀσφαλῶς ὄχι στήν ἱστορία τῶν
τεχνικῶν ἔργων, ἀλλά στήν πολιτική ἱστορία τοῦ τόπου. Ἡ συγκεντρωμὲνη
προσπάθεια, ἡ σπατάλη τῶν μέσων καί ἡ καλογυαλισμένη τάξη θύμισε τήν
φροντίὸα στρατοπεδάρχη πού περιμένει ἐπιθεώρηση —~ καί τόν ἔπαινο - τοῦ
μέραρχου. Ἔσχατος ὁ ἐξευτελισμὸς... Καί ποιά ἀλήθεια τρανότερη ἀπόὸειξη
φτωχοπροὸρσμισμοῦ;
Άλλά ἄν ἡ ἀποπεράτωση τῆςΣυγγροῦ ἀποτέλεσε τό τελικά « φίνι ς» τῆς
κυόἑρνηση ς, πού τήν τελευταιά στιγμή θυμήθηκε τό ἔργο πού « σκάλων ε»
μῆνες τώρα, στήν ἄλλη μεριά, - τήν ἀντιπολίτευση - ὑπῆρξε ἕνα ἀντίστοιχο
«φινις».
Χρόνια τώρα ὑπῆρχε ἡ ὁεὸομὲνη ἀντίὸραση γιά τήν εἴσοὸο στήν ΕΘΚ τῶν
ὁύο μεγάλων κομμάτων τῆς ἀντιπολίτευσης, κάποιων μικρότερων ὁμάὸων ἤ
κομμάτων καί μιᾶς τρίτης κατηγορίας πού ἔλεγε, ναί μέν στήν EOK, ὄχι
ὅμως τῶν μονοπωλίων κτλ.
Ἔχοντας χάσει ἀπό καιρό τίς πρωτοόουλίες σε πολλὲς καί κύριες μάχες,
ἡάντιπολίτευση παρακολουθοῦσε μέ σχετική ἀπάθεια τά τεκταινόμενα. Καί
ξαφνικά, πρός τὸτέλος, ἓόαλε κι’ αὐτή μπροστά τή ὁική της «Συγγροῦ».
Ἀλήθεια πόσες λαὶκὲς συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν με θὲμα τήν
EOK; Πατί ὁέν μπσρεῑ ὄὲὂαια νά ἰσχυριστεῐ κανείς σσόαρά, ὅτι κάποιες
περιφερ ειακές συναθροίσεις τῆς τελευταίας στιγμῆς ἀποτελοῦν λαϊκή
κινητοπσίηση. Οὔτε καί οἵ ἀφισοκολλήσεις ὁ πόλεμος τῶν τρύκ τῆς
τελευταίας ὲόὁσμάὸας, τή ὁέουσα προσπάθεια γιά ἑνημέρωση - καί
πολιτικοποίηση τοῦ πρ οὸλήματσς. Διάχυτη ἧταν ἡ ἐντύπωση πώς ὅλοι κάτι
ξὲχασαν τόσον καιρό, κάτι μισοτελειωμένο ἐκκρεμοῦσε, κάπως ἔπρεπε νά
ὁηλώσουν τήν διαμαρτυριά τους.
Καί ὅσο ἡ κυόἑρνηση εἶχε μυστικοποιήσει τήν ἔνταξη καί ὁιαμόρφωνε τό
σύγχρονσ μεγαλοῐὸ εατισμό τη ς, τόσο ἡ ἀντιπολίτευση ἀὸρανοῦσε καί ὁὲν
ὀργάνωνε καμιά οὐσιαστική καμπάνια πού νά ἑξηγεῖ τή θὲση της καί νά
ὅοηθήσει τό λαό νά τήν κατανοήσει καί νά τή ὅιώσει. Ἡ ἑνημὲρωση
ἐλλειπή ς, οἱ ἀναλύσεις συγκ εχυμένες, ἡ ὁραστηριοποίηση τῶν πολιτῶν
ἀνύπαρκτη. Οί πολιτικές συγκεντρώσεις- ὄχι ὁυσεύρετο εἶὸος στόν τόπο
μας- ἀνύπαρκτες. Καί ὅταν ἔγιναν...
Τό ΚΚΕ ἔα, λ.χ. σκ ἑφθηκε (I) νά ὀργανώσει τήν ἴὸια ὥρα καίμὲρα μέ κείνη
τῆς τελετῆς, μιά συγκὲντρωση ὅπου θά γινόταν κάτι μεταξύ ἀνάλυσης καί
διαμαρτυρίας. Διαμαρτυρίας πού ἑκφράσ-τηκε «ἔμπρακτα» μέ τήν άπσχή τοῦ
κ. Λ. Κύρκου ἀπό τήν τελετή στό Ζάππειο. Λόγος γιά τήν ἁποχή ὁὲν ἧταν ἡ
ὁιαφωνία γιά τήν τελ ετουργία ἥ γιατί στό κάτω - κάτω θά ἧταν παρόντες ἐκεῖ
οἱ ἓκπρόσωποι «τῆς Εὐρώπης τῶν μονοπωλίων», ἀλλά γιατί ὁὲν ὁόθηκε στό
ΚΚΕ ὲσ. ὁ λόγος νά ἐξηγήσει ἐκεῖ τίς ὁιαφοροποιητικὲς του θέσεις, στό θὲμα
τῆς EOK.
,Εὐτυχῶς γιά τό κύρος τοῦ κόμματος αὑτοῦ, τό κυόερνητικό πεῖσμα ματαίωσε τήν πράξη ἐκείνη τοῦ ἔργου ὅπου, στό μὲσο τοῦ καλοστημὲνου σκηνικοῦ, ὄρθιος ὁ ἐκπρόσωπος τοῦΚΚΕ ὲσ. θά ἀναφωνοῦσε.·
«NAI στήν EOK τῶν ἐργαζομένων]
0X1 στήν ΕΘΚ τῶν μονοπωλίωνβ»

Ἄραγε μέ τόν ἴὸισ τόνο καί τήν ἴὸια εὐσυνειὸησία θά συνεχιστοῦν ἀπό τή
(δημοκρατική ἀντιπολίτευση οἱ πολιτικοί ἀγῶνες, τώρα, μετά τό τελεσίὸικο γεγο νό ς τῆς ἕνταξη ς.· z

Γράμμα ἀπό τήν ξενητειά
τοῦ Ἀντώνη Ἀγγελούλη _- BPATZANOY
ΑΠΟ τό Πιτέστι τῆς Ρουμανίας, πού ζεῖ τριάντα χρόνια τώρα σέ
ἀναγκαστική ὑπερωρία, ὅπως καί χιλιάδες ἄλλοι πολιτικοί πρόσφυγες,
μᾶς ἔστειλε τό γράμμα πού ἀκολουθεῖ ἕνας ἀγωνιστής τῆς Ἐθνικῆς μας
Ἀντίστασης, ὁ Ἀντώνης Ἀγγελούλης, ὁ θρυλικός ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ.
Ἡ ὑγεία τοῦ Βρατσάνου εἶναι σέ πολύ κακή κατάσταση - τόν περισσότερο χρόνο εἶναι κατάκοιτος - καί ὅμως πρόσφατα πῆρε καί νέα
ἀρνητική ἀπάντηση στήν αἴτησή του γιά «ἀτομικό ἐπαναπατρισμό».
Τό πρόὸλημα τοῦ ἐπαναπατρισμοῦ καί τήν τραγωὸία τῶν πολιτικῶν
προσφύγων θέτει ὁ ἴὸιος μέ τόση σαφήνεια, ὥστε ὁέν χρειάζεται νά
προσθέσουμε ἐμεῖς περισσότερα.
TON ΑΥΓΟΥΣΤΟ φέτος συμπληρώνοντσι τριάντα ὁλόκληρα χρόνια 6116 τή λήξη 106 ἐμφυλίου Πολέμου, Πού στή διάρκειά του, χύθηκε άφθονο έλληνικὸ αΙμσ γιά ξένα συμφέροντα...
ΜΠΗΚΑΜΕ τώρσ, οτό δεύτερο τρίμηνο τοῦ 1979, μέ τοὺς Περισσότερους Πολιτικούς πρὸσφυγες άκόμα στήν ξενητειά... Τὸσο μακρόχρονη Περίοδο άνσγκσστικῆς ὑπερωρὶας καί τέτοισ άπάνθρωπη
κι’ έκδικητική μεταχείρηση δεκάδων χιλιάδων Πολιτῶν, δέν έχει
γνωρίσει μέχρι σήμερσ ἠ άνθρωπότητα, άκὸμσ καί στήν Περίοδο
τοῦ μεσσιωνικοῡ σκοταδισμοῡ.
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ τῆς «NA.» , Πέντε χρόνια άπό τήν Πολιτικὴ άλλσγή κι’ άλλσ τέσσερα 6116 τήν Πσνευρωπαῑκή Διάσκεψη τοῡ Ἐλσίνσκι, τῆς ὁποίας τήν τελική Πράξη γιά τά ἈνθρώΠινσ Δικαιώματα
,συνυπόγρσψε μέ ὅλα τά εὑρωπαϊκά έθνη, άντί v6 προχωρήσει νομοθετικά στήν ὸριστική λύση τοῦ μεγάλου έθνικοῡ θέμστος τοῦ
έΠαναπστρισμοῡ καί τῆς άπὸδοσης τῆς έλληνικῆς ίθσγένεισς
01060 Πολιτικοὺς πρόσφυγες, έφάρμοσε οτήν Πράξη τήν «θιολογική» ρύθμισή του, μέ τήν τσχτική τῆς μσκρόχρονης διαδικασίας
τῆς «κατά Περίπτωσιν» έξέτσσης τῶν αἰτήσεων «ατομικοῡ έΠαναΠστρισμοῡ», noü άποθλέπει οὺσισστικά στήν άργή, φυσική έξόντωση τῶν Πολιτικῶν προσφύγων στήν ξενητειάί...Ἀδιάψευστοι
μάρτυρες τῆς κυθερνητικής αὑτῆς έπιδίωξης, εἶναι τά ίΠ-τάμενσ
φέρετρσ καί ol χιλιάδες διασκορπισμένοι τάφοι 6116 16 σύνορα τῆς
Ἀνστολικῆς Εὐρώπης μέχρι τήν Τσσκένδη τῆς Κεντρικῆς Ἀσίας...
Η ΠΛΕΙΟψΗΦΙΑ τῶν νεκρῶν, 1106 άφησσν τήν τελευταία τους
Πνοή καί τά κόκκαλά τους στήν ξενητειά, ήταν ὑπερήλικες, θσρειά
άρρωστοι - άνάΠηροι καί άλλοι μέ σοθσρά κλονισμένη ὑγεία, 1106
1060 έφερε Πιό γρήγορα 016v τάφο ἡ άθάστσχτη νοστσλγίσ καί ἡ
θσσανιστική άγωνία τῆς άναμονῆς τῆς ἐγκρισης, γιά τό γυρισμό
τους 016 1101le6 χώματα, 1106 άρκετοί 611' 061060, 16 έγκστέλειψσν 6116 16 1940 - 41, μέ τήν ἐπιδρομή τοῦ ίταλυ<οῡ φασισμοῡ.
ΠΡΟΣΦΑΤΑ, συνοδέψσμε ατήν τελευταία του κατοικία - οτό νεκροταφεῑο τῆς Πόλης Πιτέοτι - τόν άγωνιστή καί συμΠολίτη μσς
Νῑκο Παπαδὸπουλο, πού ἡ τελευταία του ἐπιθυμία ἡτσν (άφοῡ δέν
106 ἐπέτρεψαν οὔτε σάν έπισκέπτη v6 Πστήσει στήν Πατρική γῆ
καί νά σφίξει στήν
ΠΡΟΣΦΑΤΑ, συνοδέψαμε στήν τελευταία του κατοικία - στὸ
νεκροταφεῑο τῆς πόλης Πιτέστι - τόν ἀγωνιστή καί συμπολίτη μας
Νῑκο Παπαόόπουλο, πού ἡ τελευταία του ἐπιθυμία ἦταν (ἀφοῦ δέν
τοῦ ἐπέτρεψαν οὔτε σάν ἐπισκέπτη νά πατήσει στήν πατρική γῆ καί
νά σφίξει στήν ἀγκαλιά του τά προσφιλῆ του πρόσωπα) νά τόν τυλίξουν ἀντί για σὰὂανο, μέ τήν ἑλληνική Σημαία, πού τήν διέσωσε
μέ ἀπερίγραφτες ὁυσκολίες ἀπό τήν πολεμική θύελλα καί τήν φύλαγε σάν τό πιὸ ἱερό κειμήλιο, έπί 30 ὁλόκληρα χρόνιαί.. Στή μνήμη
ὅλων μσς, θά μείνει ἀξέχαστη, ὅχι μόνο ἡ ταραχή καί ἡ συγκίνηση
γιά τό πρωτότυπο θέαμα, ὅσο ἡ δύσκολη θέση πού ὂρεθήκαμε καί ἡ
έθνική ντροπή πού νοιώσαμε, ἀπέναντι ατοὺς συμπολῑτες μσς ρουμάνους πού παραὸρέθηκαν στήν κηδεία (τά θρησκευτικά τους
έθιμα εἶναι τά ἴδια μέ τά δικὰ μας) καί μέ ἐπίμονες ἐρωτήσεις ζητοῦσαν ἀπό μᾶς ἐξηγήσεις γιά τό παράξενο καί ἀσυνήθιστο γαλανὸλευκο σάὸανο...
ΑΛΛΗ συγκλονιστική περίπτωση νεκροῦ οτό Παρὰρτημά μσς,
έδῶ καί μερικά χρόνια, ἦταν τοῦ δαρειά ἀνάπηρου - ἀόμματου Πέτρου Ντουντοὺνακα (μπάρμπα Πέτρου). πού τό καθεστώς τῆς
«Ν.Δ.» δέν τοῦ ἐπέτρεψε νά [κανοποιήσει τήν τελευταία του ἐπιθυμία - νά ψηλαφίσει τό μέρος πού γεννήθηκε καί τό πατρικῦ του
σπίτι πού μεγάλωσε, στήν Νιγρίτα Σερρῶν.
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Ἀνωνυμοι τάφοι Ελλήνων πολιτικῶν προσψιιγων (110 νικριι
,ἴαφέἷο Τῆς Βουὸσπὲστης.

Η ΕΥΧΗ Πολλῶν 611' 061060, Που έφυγσν γιά Πάντα, μέ πίκρα γιά
τόν άνεκπλήρωτο Πόθο 106 γυρισμοῡ τους στήν πατρίδα, ἡτσνῑ
Κσμμιά άπὸ τίς μελλοντικές γενιές - άκάμα καί οἱ ἀπόγονοι τῶν
Πιό φανατικῶν έθνικοφρόνων - νά μήν 6ρεθοῡν ποτέ οτήν ανάγκη
νά δοκιμάσουν, ὅχι 30 χρόνια, άλλά οὕτε 30 μέρες άναγκσστικῆς
ξενητειᾱς... Μιά σύγκριση αὐτῆς τῆς μεγαλάψυχης στάσης μέ τήν
,μικρόψυχη κι’ έκδικητική Πολιτική τῆς άνσμὸχλευσης τοῦ παρελν
θόντος καί άναζωπύρωσης τῶν Παθῶν, 6116 τήν ὁΠοίσ ἐξακολουθεῖ
v6 δισκατέχεται ἠ πσράταξη τῶν «έθνικοφρόνων», έΠιτρέΠει 016v
κσθένσ 1106 σκέφτετσι λογικά, νά θγάλει τ’ άνάλογσ συμπεράκ
σματα, γιά τήν μσκρόχρονη Περίοδο τῆς άνωμσλίσς καί τήν τρσν
γική πορεία τῆς χώρας μσς, τίς τελευτσῑες δεκαετίες.

ΣΤο μεσογειακὸ χῶρο n06 άνήκουμε, ίδισίτερα κστσλυτική εἶναι _
ἡ σύγκριση τῆς χώρας μσς μέ τήν Ἰστισνίσ καί Πορτογσλίσ 1106
στένσζσν έπί μισό σχεδόν σίώνσ ὺΠό τά δικτατορικά καθεστῶτα
106 Φράνκο καί Σσλσζάρ, καί στίς ὸΠοῑες, δέν ὑπάρχει πλέον θέμσ
Πολιτικῶν προσφύγων.
Η ΕΛΛΑΔΑ τῆς «NA.» ἔμεινε ἠ τελευταία καί μοναδική χώρα
στήν Εὐρώπη, 1106 άπσγορεύει στούς πολῑτες της νά ἔχουν H0—
τρίδσί.. Ἀρκὲστηκε μόνο στίς άρχικές πρωθυΠουργικές δισκηρύν
ξεις γιά «Δημοκρατία γιά ὅλους» καί «ίσότητα ὅλων τῶν Πολιτῶνιψ
πού ἔρχονται σέ κστάφορη άντίθεσημέ τήν κυθερνητική Πρακτική
-, 16v θόρυθο γιά τίς «δημοκρατικές έπιτεύξεις» καί τίς Πρόσφαα
τες κσυχησιολογίες, γιά τήν έντσξη τῆς χώρας μσς στήν Κοινή
Ἀγορά, οτό κατώφλι τῆς ὁποίας θά πσρουσισσθεῖ μέ «δημοκρατιν
κές Περγαμηνές» τίς δεκάδες χιλιάδες πολιτικούς Πρόσφυγες καί
τήν άθέτηση τῆς ὑπογραφῆς της γιά τ’ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα.
ΦΕΤΟΣ, 3οχρονη έπέτειο άΠό τήν Δισκήρυξη τῶν Δικσιωμάτων
106 Ἀνθρώπου 016v OHE, noü συμπίΠ-[ει μέ τήν 3Οχρονη αναγκαοτική ξενητειά, εΙνσι Πιά καιρός, ὴ κυθέρνηση, μέ πλήρη συναίσθηση τῶν διεθνῶν της ὺποχρεώσεων καί τῆς θσρειάς ίστορικῆς
της εὐθύνης, v6 Προχωρήσει οτήν άμεση κσὶ ὁριστική - δίχως άλλες άναθολές - νομοθετική ρύθμιση τοῦ έΠσνσΠατρισμοῡ τῶν Πολιτικῶν Προσφύγων καί τῆς άπόδοοης τῆς έλληνικῆς τους ίθσγένειας, 1106 άποτελεῑ καί συστατικό στοιχεῑο έκδημοκρστισμοῡ τῆς
δημόσισς ζωῆς τῆς χώρας μσς. Δέν μπορεῑ v' άγνοεῖ καί v6 Περιφρονεῑ έΠ’ άΠειρον τήν ὸμὸθυμη έκφρσση τῆς συντριΠτικῆς
πλειοψηφίας 106 λσοῡ μσς, ὅλων τῶν κομμάτων τῆς Δημοκρατικῆς
ἈντιΠολίτευσης καί τῶν τίμιων καί Πστριωτικά σκεΠτὸμενων στελεχῶν καί ὁΠσδῶν τῆς Δεξιᾱς, 1106 κρίνουν τό ζήτημα μέ θάση 16
έθνικό μσς συμφέρον. Ἀπὸ τήν άποψη αὐτή, ἡ θετική στάση 016
θὲμα τοῦ έΠσνσΠστρισμοῦ τοῦ Πρώην Πρωθυπουργοῡ καί άρχηγοῡ
τῆς EPE K. Πσνσγιώτη Κανελλόπουλου, άποτελεῑ λαμπρά παράδειγμσ γιά κάθε στέλεχος καί 611066 τῆς Δεξιάς, 1106 πονάει κι’ ένδιαφέρεται γιά τήν έπούλωση τῶν πληγῶν 106 Παρελθόντος καί
τήν Πρὸο-δο τοῡ τόπου μσς.
_ ΠΑΛΛΑίΚΗ άΠσίτηση καί έθνική έπιταγή είνσιε Νά κλείσει έπί τέλους, ὸριστικά, ἠ 3Οχρονη έθνικὴ μσς Πληγὴί
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ὅρια 1106 άΠὸμεινσν, μέ τη συνδυσσμένη δράση
τῶν έκπροσώπων τοῡ λαοῡ στή Βουλή καί τήν άσίγαστη σέ τοπική
καί Πσνεθνική κλίμακα κινητοποίηση καί Πάλη, ὁ λαός μσς μπορεῑ
καί Πρέπει, μέσα οτό 1979, νά θέσει τέρμσ στήν Πολύχρονη τραγωδίσ - δυό φορές Ὀδὺσσεισ - τῶν πολιτικῶν Προσφύγων 1106
Πλήρωσαν θσρειά - μέ 30 χρόνια άνσγκσστική ξενητειά καί 40 χρόνια μσκρυά 611' 1060 δικούς τους - 16 μῖσος τους γιά 16 φασισμὸ,
16 πάθος τους γιά τή λευτεριά καί τήν άγάπη τους γιά τήν 110-
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ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ αὐτές δοκιμάζονται καί πάλι
οἱ θεσμοί - ἥ καλύτερα οἱ πειραματισμοί - τῆς
Μέσης Παιὸείας μας. Σ’ ὅλη τήν Ἑλλάδα οἱ
μαθητές ἀγωνίζονται καί ἀγωνιοῦν νά τά
ὄγάλουν πέρα στό τελικό «φίνις» τοῦ
σχολικοῦ ἔτους. Ἀτέλειες τοῦ συστήματος,
ἐλλείψεις σέ προγράμματα, ἀνεπάρκειες
αἰθουσῶν καί ὁιὸακτικοῦ προσωπικοῦ
, παραμερίζονται ἤ ἀγνοοῦνται καί χιλιάδες νέα
παιὸιά καλοῦνται νά πληρώσουν τίς ἁμαρτίες
τῆς Πολιτείας.
Η ΕΡΕΥΝΑ πού ἀκολουθεῖ προσπαθεῖ νά
ἰχνηλατήσει τό πρόόλημα τῆς ΜΕΣΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ καί νά δείξει τίς ἀὸυναμίες χωρίς νά ἀγνοεῖ καί τά θετικά στοιχεῖα - ἑνός
συστήματος πού ὁδηγεῖ σέ ἀὸιέξοὸα.

EPEYNA: KYPA AA AM

A. Μεταρρύθμιση; ἀδυναμίες καί σύγχιση
ΓΙΑ πολλές δεκαετίες οἱ δομές τόσο τῆς Παιδείας ὅσο
ὃρῆκε τότε φανατικά ἀντίθετη τή Δεξιά πού, ἀπό τή
καί τῆς οἰκονομίας καί κοινωνίας έσπρωχναν τόν ἀπόφύση της καί ἀπό παράδοση, ὑπῆρξε πάντα ἀπρόθυμη
φοιτο τοῦ γυμνασίου ἀποκλειστικά σχεδόν πρός τό Πα- νά ἀποδεχτεῐ έγκαιρα τίς όποιεσδήποτε ἀλλαγές στήν
νεπιστήμιο, πού ἀποτελοῦσε,τότε,γιά τό μέσο νέο ’Ἐλὑποδομή καί ἀκόμα περισσότερο στό έποικοδόμημα. Μέ
“ ληνα ἕνα εἶδος πανάκειας, τή μόνη διέξοδο ἀπό τή μιζέ- ἀποτέλεσμα νά ἀνατραπεῐ σιωπηλά, μόλις τά Ἀνάκτορα
ρια καί πρός κάποια οἰκονομική καί κοινωνική προκοπή
καί οἱ Ἀμερικανοί έφεραν στήν ἐξουσία τούς Ἀποστάκαί άνοδο.
τες. Γεγονόςπού ὁδήγησε, έτσι μέ τή σειρά του, στήν
ἀπώλεια γιά τόν τόπο ἄλλων 10 χρόνων.
TA TEAEYTAIA 25 χρόνια, έν τούτοις, ἡ χώρα κυριολεχτικά μεταμορφώθηκεῑ ἡ γρήγορη ἤ καί ταχύτατη
MONO πού τά πράγματα εἶχαν πάρει πιά τό δρόμο
τους καί τίποτα δέν μπορούσε νά τά σταματήσει. Ἰδιαίέκὸιομηχάνιση, ἡ ἀποψίλωση τῆς ὑπαίθρου, ἰδιαίτερα
τερα ἀπό τή στιγμή πού ἡ κυρίαρχη ὁμάδα τῆς ἀστικής
τῆς ὀρεινῆς καί ἡ ραγδαία ἀστυφιλία, τέλος, ἡ μεταπήμας τάξης, μέ έκφραστή τό σημερινό πρωθυπουργό, K.
δηση τῆς γεωργίας ἀπό τή μονο- στήν πολυκαλλιέργεια,
Καραμανλή, ἔκανε ὅασικό της στόχο τήν ένταξη τῆς χώκαθώς καί στίς ὄιομηχανικές καλλιέργειες, άλλαξαν ριρας στήν E.O.K. — ένταξη πού ἡ έπίσημη ἰδεολογία τοῦ
ζικά τίς οἱκονομικές καί τίς κοινωνικές δομές. Μέ ἐπασυστήματος τείνει νά τή μετατρέψει σέ σύγχρονη «Μεκόλουθο ἡ Παιδεία, ξεχασμένη στίς ξεπερασμένες, ἀπογάλη ’Iôéa».
λιθωμένες καί ἀντιδραστικές δομές τοῦ παρελθόντος, νά
πάψει νά ἀνταποκρίνεται στίς συνθῆκες πού δημιούργηΙ-ΙΔΗ ἀπό τό 1974, ἀπό ἐμπιστευτική έκθεση πού ἡ
σαν οἱ ὅλο καί έπιταχυνόμενες οἰκονομικοκοινωνικές
ΟΥΝΕΣΚΟ, σέ συνεργασία μέ τή Διεθνή Τράπεζα
ἀλλαγές, νά μήν εἶναι σέ θέση νά καλύψει τίς πολλαπλαἈνοικοδόμησης καί Ἀνάπτυξης, εἷχε ἑτοιμάσει γιά τήν
σιαζόμενες καί έπείγουσες ἀνάγκες τοῦ τόπου καί 1190— τότε χουντική κυὸέρνηση, οἱ ἰθύνοντες γνώριζαν ὅτι μέ
παντός τοῦ συστήματος σέ σύγχρονο εἰδικευμένο ἐργατό ρυθμό ἀνάπτυξης τῶν τελευταίων δέκα χρόνων, ἡ
ἀπασχόληση, σέ ποσοστό ἐνεργοῦ πληθυσμοῡ, θά μειώτικό δυναμικό, καθώς καί γιά ἕνα ὅλο καί πιό ψηλό τενονταν ἀπό τό 1971 ὥς τό 1987 στήν πρωτογενή παραχνολογικό έπίπεδο.
γωγή (γεωργία) τουλάχιστον κατά 45 %, ἐνῶ, ἀντίθετα,
Σ’ ΑΥΤΙΞΣ τίς συνθῆκες, ἀπό τά τέλη ἤδη τῆς δεθά αύξάνονταν κατά 50% καί 70%, ἀντίστοιχα, στή
καετίας τοῦ ’50, τό θέμα «έκπαιδευτική μεταρρύθμιση»
έγινε, ὅπως ἣταν φυσικό, κύριος στόχος τοῦ φοιτητικοῡ, δευτερογενῆ (διομηχανία) καί στήν τριτογενή (ὑπηρεσπουδαστικοῦ καί μαθητικού κινήματος. Καί λίγο ἀργό- σίες) παραγωγή. Καί ἤξερε, ἀπό τήν ἴδια πάντα ἓκθεση,
τερα, ἀπό τό ‘62 κι’ ὕστερα έγινε ἕνας ἀπό τούς 60101— ὅτι ἀκόμα πιό έντυπωσιακή θά ἦταν ἡ αύξηση τῆς ζήτηκούς στόχους τοῦ πλατειοῡ λαῖκοῦ κινήματος, ἕνας ἀπό
σης ἀνθρώπινου δυναμικοῡ μέ ἀνώτερη τεχνική ἐκπαίδεύση (300%) καί μέ κατώτερη τεχνική ἤ έπαγγελματική
τούς μοχλούς γιά τήν ἀνατροπή τής Δεξιᾶς, άν ὅχι ἀπό
έκπαίδεύση (400%). "Omng ἤξερε καί ὅτι ἡ ένταξη στήν
τήν ἐξουσία, τουλάχιστον ἀπό τήν κυὸέρνηση. (Ὀπως
E.O.K., ένταξη πού συνεπάγεται αὐτόματα μεγαλύτερη
ἒγινε, στό ὅαθμό καί μέ τόν τρόπο πού έγινε, καί τό
ουναγωνιστική ἱκανότητα σέ ὅλα τά ἐπίπεδα, θά έκανε
πρῶτο μέλημα τῆς κυόέρνηοης Γ. Παπανδρέου, τό ’64 ἐντονώτερη καί ἐπιτακτικότερη τήν ἀνάγκη ὕπαρξης
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ εκείνη 11510996011101], ὅμως, ένός ποιοτικά καί ποσοτικά ἀνώτερου μέσου ἐπιπέδου
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σπουδῶν, τελείως διαφορετικοῡ ἀπό τό μέχρι τότε.
ΙΞΤΣΙ, μετά τή μεταπολίτευση, ἡ Δεξιά, ὥς τότε φανατικός ἐχθρός κάθε ἐκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, ὑποχρεώθηκε ἀπό τά πράγματα νά προχωρήσει ἡ ἴδια σ’
αὐτή τή μεταρρύθμιση, μέ τούς νόμους 309/76 (((Περί
όργανώσεως καί διοικήσεως τῆς Γενικῆς Ἐκπαιδεύσεως») καί 576/77 («Περί όργανωσεως καί διοικήσεως
τῆς Μέσης καί Ἀνωτέρας Τεχνικῆς καί Ἐπαγγελματικῆς
Ἐκπαίδευσης»). Δυό νόμους, ὅμως, πού έχουν, 6έ6αια,
ἀναγκαστικά καί ἀρκετά Θετικά στοιχεῖα (ἐννιάχρονη
ὑπόχρεωτική ἐκπαίδευση, καθιέρωση τῆς Δημοτικῆς, μερικά, τουλάχιστον, διαφορετική ἀντίληψη γιά τά σχολικά 6ι6λία κ.λ.π.), ἀλλά πού ἐξακολουθοῡν πάντοτε νά
διαπνέονται ἀπό τίς γνωστές ἀντιδραστικές καί ἀντιλαϊκές ἀντιλήψεις της. Πράγμα, αὐτό τό τελευταῐο, πού
φαίνεται ἀπό τό γεγονός ὅτι οἱ δύο 6ασικοί τους στόχοι
εἶναι, ἀπό τή μιά νά ἀνακόψουν τή μεγάλη ροή τῶν νέων
πρός τά Πανεπιστήμια, κι’ ἀπό τήν ἀλλη, νά ἐνθαρρύνουν καί ὑποχρεώσουν τό μεγαλύτερο ποσοστό τῶν ἐφή6ων νά στραφοῦν ΥΠΟΧΡΙΞΩΤΙΚΑ πρός τήν Τεχνική
Ἐκπαίδευση, ὅπως ἀπαιτοῦν οἱ ἀνάγκες τοῦ συστήματος.
ΚΑΙ ΤΘ χειρότερο (ὅπως θά δοῦμε λεπτομερειακά πιό

ὂαθμοῡ μεταρρύθμιση, ἀπό τή μιά πρέπει νά ἐξασφαλίσει μεγάλους οἰκονομικοὺς πόρους κι’ ἀπό τήν άλλη
πρέπει νά ἐφαρμοστεῐ χωρίς ὅιασύνη, μέσα σ’ ἕνα τουλάχιστον δεκαπέντάχρονο διάστημα, ὥστε καί ἡ ἀπαραίτητη ὑλική ὑποδομή (κτήρια, ἐργαστήρια, ὄργανα κ.λ.π.)
νά ἐξασφαλιστεῖ καί σωστά καί έγκαιρα νά προετοιμαστοῦν τό διδαχτικό προσωπικό (ἐκπαίδευση καί μετεκπαίδευση) καί τά ἀπαραίτητα διδαχτικά μέσα (6ι6λία
κ.λ.π.). Κι’ όχι μόνο τίς ἀγνόησε, ἀλλά καί ἐκανε, θά
ἐλεγε κανείς ἀκριὸῶς τό ἀντίθετα ἀφησε τή μεταρρύθμιση χωρίς οἰκονομικοὺς πόρους καί προχώρησε στήν
ἀφαρμογή της χωρίς τήν παραμικρή προετοιμασία, μέ
πρωτοφανῆ ἀσάφεια καί σύγχιση ἤ, ἀκόμα, καί μέ ἀπαράδεχτες ὑποχρεώσεις καί παραχωρήσεις πρός τήν ἀντιδραστική ἐκλογική της πελατεία. Μέ ἀποτέλεσμα νά’ εἶναι ὅέόαια, ἀπό τή μιά, ὅτι, τουλάχιστον στήν ἀρχική της
φάση, ἡ μεταρρύθμιση θά ἀποδειχτεῐ ἀπαράδεχτα καί
ὅάναυσα ὀδυνηρή γιά τή μεγάλη πλειοψηφία τῶν ἐφή6ων μας κι’ ἀπό τήν ἀλλη, δέν θά μπορέσει νά πετύχει
οὔτε κάν τό 6ασικό στόχο γιά τόν ὁποῖον ἐγινε - τήν
ἀνάγκη, δηλαδή, νά ἐξασφαλίσει ἡ οἰκονομία τῆς χώρας,
σέ ὅλους τούς τομεῑς παραγωγῆς καί σέ ὅλα τά ἐπίπεδα,
τό σέ ὑψηλό ὂαθμό εἰδικευμένο ἐκεῖνο προσωπικό πού
θά τῆς ἐπιτρέπει νά τά ὅγάλει πέρα μέ τόν αὐξημένο ἀνταγωνισμό πού ea ἀντιμετωπίοει μέ τήν εἴσοδό μας στήν

κάτω) ἡ κυὸέρνηση τῆς Δεξιᾶς ἀγνόησε δυό προειδοποιήσεις τῆς ἐκθεσης τῆς ΟΥΝΕΣΚΟ πού προαναφέραμε - ὃτι γιά νά πετύχει νά ἀποδώσει, ἡ ὁποιαδήποτε EQO.K.
Ο
ΑΣ ΔΟΥΜΕ τώρα κάπως ἀναλυτικά τούς
δυό νόμους, τό περιεχόμενό τους, τόν τρόπο
τῆς ἐφαρμογῆς τουςῑ Ξεκινώντας, ὅέῧαια, ἀπό
τόν 309/76, μέ τόν ὁποῑο θεσπίζεται ἡ ἐννιάχρονη ὑποχρεωτική ἐκπαίδευση, ὁ χωρισμός
τῆς Μέσης Παιδείας σέ δυό ἀνεξάρτητους κι’
αὐτόνομους κύκλους, (τόν τρίχρονο πρῶτο
κύκλο, δηλαδή τό Γ υμνάσιο, πού περιλαμῧάὶ
νεται οτήν ύποχρεωτική παιδεία, καί τόν ἐπίσης τρίχρονο δεύτερο κύκλσ, δηλαδή τό Λύκειο), ὁ ἐπίσης χωρισμός τοῦ δεύτερου κύκλου σέ λύκεια κλασικῆς, γενικῆς, τεχνικῆς
καί ἐπαγγελματικῆς κατεύθυνσης καί, τέλος, ἡ
δημοτική γλῶσσα. Καί ἡ μεγάλη καινοτομία
τοῦ ὁποίου εἶναι, πέρα ἀπό τήν ἐπέκταση τῆς
ὑποχρεωτικής παιδείας καί στά τρία χρόνια
τοῦ γυμνασίου, ἡ ὑποχρέωτική εἰσαγωγή στό
γυμνάσιο τοῦ ἐπαῃελματικοῦ προσανατολισμοῡ καί ἡ διδασκαλία τεχνολογικῶν μαθημάτων (ἀρθρο 28).
AEN χωρεῖ καμιά ἀμφιόολία, ὅτι ἡ ἐπέκταση τῆς ὑποχρεωτικῆς παιδείας σέ ἐννιά
χρόνια ἀποτελεῖ, Θεωρητικὰ τουλὰχιστον,
προσπάθεια γιά ἕνα γενικό ἀνέὃασμα τοῦ
μορφωτικοῦ ἐπιπέδου ὅλων τῶν νέων καί
ἰδιαίτερα τῶν παιδιῶν τῶν οἰκονομικά ἀσθενέοτερων τάξεων καί τῆς ἀγροτιάς, πού συνήθως σταματούσαν τήν παιδεία τους στό δημοτικό. ’Ὸπως δέν χωρεῖ ἀμφιὸολία ὅτι πρός
τήν ἴδια κατεύθυνση στρέφεται καί ἐπιδολή τῆς δημοτικῆς σάν μόνης διδακτέας στήν
ὑποχρεωτικὴ παιδεία. Γεγονός πού ἐξηγεῖ
γιατί τά δυό αύτά μέτρα χαιρετίοτηκαν ἐπαινετικὰ ἀπό ὅλους. "OJ-1mg, ἐξ ἄλλου, χαιρετίστηκε μέ ἱκανοποίηση ἀπό ὅλους, καί ἡ ἐκδοση μερικῶν γυμνασιακῶν 6ι6λίων νέων ἑλληνικῶν καί γραμματικῆς, ἀπό τά ὁποῖα λείπει, ἐπιτέλους, ἡ μισαλλοδοξία καί ἡ σύγχιση.

Ἔπικίνδυνες ἐλλείψεις - ἀδυναμίες
ΕΔΩ, ὅμως, τά πράγματα ἀλλάζουν, μπαίνουν μιά σειρά ἐπιφυλάξεις καί ἀντιρρήσεις.
Ἐπιφυλάξεις καί ἀντιρρήσεις πού ξεκινοῡν
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ἀπό τό γεγονός ὅτι ὂασικής σημασίας χαρακτηριστικά καί καινοτομίες τῆς ὑποχρεωτικῆς
ὃαθμίδας τῆς παιδείας, ὅπως ἡ εἰσαγωγή τῶν
τεχνολογικὼν μαθημάτων καί τοῦ ἐπαγγελματικοῠ προσανατολισμοῡ, μένουν στήν πρὰξη
γράμμα κενό, τουλάχιστον πρός τό παρόν,
’Όπως φαίνεται ἀπό τό ὅτι πέρυσι τεχνολογικά μαθήματα διδάχτηκαν πανελλαδικά σέ
15 μόνο σχολειά καί τά στοιχεῖα τοῦ ἐπαγγελματικοῦ προσανατολισμοῡ διδάχτηκαν σ-υνολικά σέ 30 μόνο τμήματα-τμήματα καί ὅχι
σχολειά. Αῠτή ἡ ἀδυναμία, ἤ ἐστω προσωρινή
ἐλλειψη, εῖναι φανερό ὅτι ἀπειλεῖ νά ἀποδυναμώσει τελείως στήν πράξη ἐναν ἀπό τούς
ὂασικούς στόχους τῆς ἀλλαγῆς 0’ αὑτό τό
χῶρο καί στρέφονται, ὂέὸαια, ἐναντίον ἑνός
μεγάλου τμήματος ἐκείνων γιά τούς ὁποίους ἡ
μεταρρύθμιση έδειχνε, τάχα, στοργή. Στρέφεται. δηλαδή, ἐναντίον ἑνός μεγάλου μέρους
τῶν ἐφήόων πού δέν ἐχουν ἀκόμα φτάσει τά
15 τους χρόνια. Ἀφού τούς ὑποχρεώνει νά
ἀντιμετωπίσουν χωρίς κανένα ὅπλο καί 601’]θεια (δηλαδή, “ χωρίς τόν ἐπαγγελματικό
προσανατολισμό καί τά τεχνολογικά μαθήματα) τά διλήμματα πού μέ τό παληό σύστημα
θά ἀντιμετώπιζαν στά 18 τους χρόνια.
ΑΦΟΥ τούς ύποχρεώνει, μέ ἀλλα λόγια, νά
ἀποφασίσουν ἀπ’ αὐτή τήν ἄγουρη ἡλικία,
ὁριστικά καί τελεσίδικα καί χωρίς τήν παραμικρή ὂοήθεια (αὐτή τή ὂοήθεια πού ὑποτίθεται ὅτι -προέόλεπε ὁ νόμος) ἀν θά στραφοῦν
πρός τήν ἀνώτατη κι’ ἀνώτερη παιδεία ἤ πρός
κάποιαν ἀπό τίς ἀλλες διεξόδους πού προσφέρει ὁ δεύτερος κύκλος τῆς Μέσης Παιδείας,
ἤ τέλος, ἀν θά ἐνταχθοῠν ἀπό τώρα στήν
παραγωγή χωρίς τήν παραμικρή εἰδίκευση
καί μέ μόνη ἀλλη διέξοδο τήν ἐγγραφή τους
στίς καλούμενες «σχολές νέου τύπου», γιά τίς
ὁποῖες ὁ νομοθέτης μέχρι στιγμῆς ἐλάχιστα
πράγματα διευκρίνισε. Ἀφοῡ, δηλαδή, τούς
ὑποχρεώνει νά ἀποφασίσουν ἀπ’ αὐτή τήν
ἡλικία, ὁριστικά καί ,τελεσίδικα, οὐσιαστικά
ἀὸοήθητοι, ποιά σταδιοδρομία θά ἀκολουθήτ
σουν σ’ ὁλόκληρη τή ζωή τους - νά τό ἀπο-

φασίσουν πολλοί ἀπ’ αὐτούς χωρίς τό δικαίωμα μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου καί τή φυσιολογική ὡρίμανση νά ἀλλάξουν προσανατολισμό, νά ἀλλάξουν ζωή.
ME AAAA λόγια, οἱ ὃασικές αὐτές ἀδυναμίες καί ἐλλείψεις ἐξουδετερώνουν ὀδυνηρά
γιά τούς νεαρούς ἔφηὸους ἤ, τουλάχιστον, γιά
ἕνα μεγάλο μέρος τους. τό δεύτερο ὅασικό
στόχο γιά τόν ὁποῖον ὑποτίθεται ὅτι ἀποφασίστηκε ἡ ἐπέκταση τῆς ὑποχρέωτικῆς παιδείας στά τρία χρόνια τοῦ γυμνασίου- τό
στόχο, δηλαδή, σωστά καί ἀνάλογα μέ τίς δυνατότητές τους καί τίς κλίσεις τους νά προσανατολίζεται ἐπαγγελματικά ὁ νέος στήν γεμάτη ἀόεόαιότητες καί φοὸίες πρώτη ἐφηὸεία.
Μέ ἀποτέλεσμα, γιά τό καινούργιο σύστημα
νά ἰσχύουν οἱ ἴδιες ἀδυναμίες πού ἐπισήμανε
ἡ «ὁμάδα ἐργασίας» πού συστήθηκε τό 1975
ἀπό τόν τότε ὑπουργό Παιδείας γιά νά μελετήσει τά προόλήματα τῆς ἐπαγγελματικῆς ἐκ·
παίδευοης. Πού δέν εἰναι ἀλλες ἀπό;

ο τήν ἐλλειψη ἐπαγγελματικοῡ προσανατολισμοῡ,
ο τήν ἐλλειψη «ἐνημερώσεως ἐπί τῶν δυνατοτήτων ἐπαγγελματικῆς ἀποκατάστασης»,
ο τήν ἀμφιὸολία γιά τίς δυνατότητες ἐπαγγελματικῆς ἀποκατάστασης καί
I ο τήν ἀπό παράδοοη ἐλλειψη ἐκτίμησης
πρός τήν ἐπαγγελματική ἐκπαίδευση.

Προχειρότητα καί σύγχιση
ΑΝ H προχειρότητα καί ἡ σύγχιση σημαδεύουν τήν ἐπιχειρούμενη μεταρρύθμιση στήν
πρώτη ὅαθμίδα τῆς ἐκπαίδευσης, γιά τήν δεύτερη, τῶν Λυκείων, πού εἶναι καί ἡ περισσότερο καθοριστική γιά τήν οἰκονομική καί κοινωνική ἐξέλιξη τῆς χώρας, ἀποτελοῦν καθοριστικά στοιχεῖα ἀποτυχίας. Στοιχεῖα πού ὅσο
διατηροῦνται, τόσο καί θά ἐπιτείνουν τήν
ἀνακριόολογία, τήν ἀσάφεια, τήν ἄγνοια τοῦ
«τί μέλλει γενέσθαι» στόν χὼρο τῆς Μέσης
Ἐκπαίδευσης. Εἶναι ἀπόλυτα χαρακτηρι-

στικό τῆς κατάστασης, τό γεγονός ὅτι κανένας
φορέας, ἐκπαιδευτικός ἤ διοικητικός, μέ τόν
ὁποῖο τό περιοδικό συναντήθηκε, δέν ἦταν σέ
θέση νά ἐκφέρει ὁλοκληρωμένες καί τεκμηριωμένες ἀπόψεις καί θέσεις πὰνω 016 σκοτεινά σημεῖα τῆς ἀλλαγῆς στήν ἐκπαίδευση.
Καί τοῦτο ἐξηγεῖται ἀπό τό γεγονός ὅτι οἱ
ἴδιοι οἱ νόμοι εἰναι πολύ γενικοί καί ἀόριστοι,
σέ πάρα πολλά σημεῖα τους.
Ἀξίζει ἐδῶ νά ἀναφερθεῖ, ὅτι μόνον ὁ νόμος 576/77 ἀπαιτεῖ 102 περίπου προεδρικά καί ὑπουργικά διατάγματα, γιά νά
γίνει πράξη, πολλά ἀπό τά ὁποῖα δέν
ἔχουν ἀκόμα ἐκδοθεῖ. Γιά παράδειγμα, τό
διάταγμα πού θά ρύθμίζει τόν τρόπο καί
τίς προύποθέσεις εἰσαγωγῆς τῶν μαθητῶν
τῶν τεχνικῶν καί“ ἐπαγγελματικῶν λυκείων, στίς Ἀνώτατες σχολές, δέν ἔχει
ἀκόμα ἐκδοθεῖῐ..
ΜΕ TON διαχωρισμό τῶνΛυκείων σέ τρεῖς
τύπους (κλασσικό, γενικό, τεχνικό καί ἐπαγγελματικό), γίνεται ἐφικτὴ «ἡ ἀλλαγή πορείας» τῆς ἐκπαίδευσης καί ὑλοποιοῦνται,
κατ’ ἀρχήν, οἱ δυό ὂασικοί στόχοι της.
ME THN παρεμόολή τῶν εἰσαγωγικῶν ἐξετάσεων ἀπό τά γυμνάσια στάΛύκεια, τό ποσοστό τῶν ἀποτυχόντων (περίπου τό 55% τοῦ
συνόλου τῶν μαθητῶν, ὅπως ὑπολογίζσυν οἱ
τεχνοκράτες σύμὸουλοι τῆς κυὸέρνησης) ἀποκλείεται αὐτόματα ἀπό κάθε διεκδίκηση
σπουδῶν στό Πανεπιστήμιο καί τρσφοδοτεῖ
τήν ἀγορά ἐργασίας μέ νέο ἀνειδίκευτο δυναμικό. Καί ἀπό τόν ἀριθμό τῶν ἐπιτυχόντων
ἕνα μεγάλο ποσοστό σπρώχνεται πρός τήν τεχνική καί ἐπαγγελματική ἐκπαίδευση, μελλοντικό ἐργατικό δυναμικό μέ κάποια, μικρή σχετικά, ἐξειδίκευση.
H KYBEPNHTIKH ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ
καί τῶν μαθητῶν πάνω στό θέμα τῶν διαφορετικῶν ἐπιλογῶν στῆν κατάταξη τῶν Λυκείων, ἐπιμένει στό σημεῖο ὅτι καί οἱ τρεῖς και
τευθύνσεις εἶναι ἰσότιμες καί ἴσης ἀξίας ἀπέναντι στήν πολιτεία καί στίς εὐκαιρίες γιὰ
ἐπαγγελματική ἀποκατάσταση. “Η πραγματικότητα, ὅμως, ἔρχεται νά προσθέσει πολλές
ἀσάφειες καί νά ἀποδυναμώσει αὐτό τό λεπτό
καί εὐαίσθητο γιά τήν κοινή γνώμη σημεῖο τό σημεῖο τῆς ἀνισότητας, καί ὅχι, 6έ6αια, τῆς
ἰσότητας.

KAT' APXHN, ἡ ϋπαρξη ἐλάχιστων κλασσικής κατεύθυνσης Λυκείων, (ἕνα ἀπό τά
ὁποῖα εἶναι καί τό προοριζόμενο γιά τήν μεγαλοαστικὴ τάξη Σχολεῖσ τῶν Ἀναόρύτων)
δείχνει μιά τάση περωρισμσῦ τῶν θεωρητικῶν
ἐπιστημῶν. Ἐπί πλέον, ὁ μικρός ἀριθμός τέτσιων σχολείων, κάνει προνομιακή τήν εἴσοδο
ἀποφοίτων τους στίς θεωρητικές σχολές (φιλοσοφικές, νομικές, θεολογικές) καί τείνει νά
διαμορφώσει, σ’ αὐτό τό χῶρο, μιά κλειστή
πνευματική «ἐλίτ», μέ συγκεκριμένη κοινωνική καταγωγή.
FIA TH μεγάλη πλειοψηφία τῶν νέων, τό
γενικό Λύκειο ἀντιπροσωπεύει τό δεύτερο μεγάλο στόχο τῆς μαθητικῆς ζωῆς τους. Περνώντας σ“ ἕνα τέτοιο Λύκειο, ἔχουν τήν ἐλπίδα
ὅτι καί ἕνα πλατύτερο φάσμα γνῶσεων θά
ἀποκτήσουν (μέ“τά πρόσθετα μαθήματα τοῦ
θεωρητικοῦ ἤ τοῦ θετικοῦ κύκλου) καί ὅτι οἱ
πιθανότητες νά περάσουν τίς Πανελλήνιες
Ἐξετάσεις εἶναι ἀρκετά μεγάλες.

"lbw πνεῦμα - ἴδια ἰδεολογία
ΟΜΩΣ, ἐμπειρογνώμονες ἀναφέρουν ὅτι ὴ
μορφή τῆς ἐκπαίδευσης παραμένει οὐσιαστικά ἴδια μέ τήν παλιά, στό πνεῦμα καί τήν
ἰδεολογία, Εἶναι ἐκπαίδευση «θεωρητική καί

ἀνεὸαφική» (πχ. στῆν φιλοσοφία ἀναφέρονται 25 ἀποσπάσματα 6116 16v Πλάτωνα καί
20 τοῦ κ. Θεοδωρακόπουλου, ἐνῶ δέν ἀναφέρεται κανένα στίς παγκόσμιες τάσεις τῆς διανόησης), «αὐταρχική καί ἀντικοινωνική»,
«ἀφοῦ δέν φέρνει τά παιὸιά κοντά στά κοινωνικά προὸςίήματα καί ὁέν τούς ἐπιτρέπει νά·
ἀναλάὸουν πρωτοόουλίες μέσα στόν ἴὸιο τους
τό χῶρο καί, τέλος, ἀντιφατική, Μέ ὁυό λόγια, ὁ κύριος κορμός τῆς ἐκπαίὸευσης παραμένει παρελθοντολογικός καί γι’ αὐτό μή ἀνταποκρινόμενος στίς σημερινές ἐπιταγὲς».

’Όχι καινοτομία
H ΣΤΡΟΦΗ πρός τήν Τεχνική καί Ἐπαγγελματική Ἐκπαίδευση, σέ καμιά περίπτωση
δέν ἀποτελεῖ καινοτομία τῆς μεταρρύθμισης.
Εἶναι, ἀντίθετα, παγκόσμια πραγματικότητα
καί τό δείχνουν τά στοιχεῖα τοῦ YEARBOOK
τῆς UNESCO γιά τό 1974, σύμφωνα μέ τόν
ὁποῖο ἡ σχέση Γ ενικῆς καί Τεχνικῆς - ἐπαγγελματικής Μέσης Παιδείας εἴναι ὅπως παρσυσιάζονται στόν πίνακα A.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Σχέση 95 Γενικῆς πρός τήν Τεχνικῆ
Παιδεία (Μέση Βαθμιῖὀα)

H ΕΙΣΑΓΩΓΗ μέ τό ν. 576/77, τῆς Τεχνικῆς καί Ἐπαγγελματικῆς Ἐκπαίδευσης θά
μποροῦσε, λοιπόν, νά ἀποτελέσει ἕνα πρῶτο
ὃῆμα σοὸαρῆς «ἐπένδυσης» στό ἐθνικό κεφάλαιο πού θά ἔπρεπε νά ἀποτελεῖ ἡ Παιδεία.
Ἡ πραγματικότητα, ἐν τούτοις, ἀναιρεῖ κάθε
ἴχνος αἰσιοδοξίας καί ἀποκαλύπτει ἀντίθετα
ὅλη τήν προχειρότητα, τήν ἐλλειψη σοὸαρῆς
καί ύπεύθυνης μελέτης γιά τήν ἐφαρμογή τοῦ
θεσμοῡ. Γεγονός πού δημιουργεῖ τήν ὑποψία,
ἀν ὅχι καί τή ὅεὸαιότητα, ὅτι ὁ θεσμός δέν
πρόκειται νά παίξει στήν ἐλληνική παιδεία τό
006096 ρόλο γιά τόν ὁποῖον ὑποτίθεται ὅτι τό
προόριζε ὁ νομοθέτης.

Ἐμφανής ἀνισότητα
ΠΕΡΑ ἀπό τίς σοόαρές ἐλλείψεις πού παρουσιάζονται τόσο στόν ἀριθμό τῶν διδασκόντων, ὅσο καί στίς κτηριακές ἐγκαταστάσεις καί στή λειτουργία τῶν ἐργαστηρίων,
(τροχοπέδη γιά τήν κατάρτιση, τῶν μαθητῶν)
ἡ σημερινή ὀργάνωση καί τό περιεχόμενο
σπουδῶν, κάνει ἐμφανέστερη τήν ἀνισότητα
μεταξύ τῶν Τεχνικῶν καί Ἐπαγγελματικῶν
Λυκείων καί τῶν ἄλλων τύπων. Σέ ἀντίθεση

μέ τό πρόγραμμα τῶν Γενικῶν Λυκείων, πού
παρὰ τίς ἀδυναμίες του, προσφέρει ένα μεγαλύτερο καί πλατύτερο κύκλο μαθημάτων, καί
ἐπί πλέον, πρόσθετα μαθήματα στὰ πλαίσια
τῆς θετικῆς ἤ θεωρητικῆς κατεύθυνσης τοῦ
μαθητῆ, στά Τεχνικά καί Ἐπαγγελματικά Λύκεια τό φάσμα τῶν μαθημάτων εἶναι πολύ
στενό καί περιορισμένο. "E101 οί μαθητές
11695 τομέα (μηχανολογικοῡ, δομικοῦ,ἠλεκτρσλογικοῡ - ἠλεκτρονικοῦ, χημικοῠ) τοῦ
Τεχνικοῦ Λυκείου καί οἴ μαθητές τῶν τομέων
κοινωνικῆς προνοίας, γεωργοκτηνοτροφικοῦ,
οἰκονομίας καί διοίκησης τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Λυκείου, δέν έχουν παρά ἐλάχιστα περιθώρια ἐπιλογῆς. Καταδικάζονται, δηλαδή, σέ
μιά περίπου καί μόνο, εἰδικότητα. Ἀκόμα,
ἐνῶ στά Γενικά Λύκεια, ἡ ἐπιλογή τῆς μιᾶς ἥ
τῆς ἄλλης ὁμάδας μαθημάτων εἰναι ὑποχρέωτική, καί ἐξασφαλίζει τό ((διαόατήριο» γιά τά
Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα, γιά τούς
μαθητές τῶν T.E. Λυκείων, τά πρόσθετα Ιμαθήματα (μαθηματικά, φυσική, χημεία) εἴναι
προαιρετικά. ιὈσοι δέν διδάσκονται τά πρόσθετα,’ἀποκλείονται ἀπό τά ΑΕΙ, ἐνῶ, σύμφωνα μέ τό διάταγμα πού ἰσχύει, μποροῦν νά
μποῦν σέ μιά ἀπό τίς Ἀνώτερες Σχολές (Παιδαγωγικές Ἀκαδημίες, Σχολές Νηπιαγωγῶν,
Οἰκιακής Οἰκσνομίοις, Φυσικῆς Ἀγωγῆς,
ΚΑΤΕΕ). Τώρα, μέ ποιά λογική ό άπόφοιτος
τοῦ μηχανολογικοῦ π.χ. τομέα, θά ἐνδιαφερθεῖ καί θά ἀποδώσει, στή Σχολή Νηπιαγωγῶν,
π.χ. εἶναι κάτι πού μόνο οἱ νομοθέτες φαίνονται νά καταλαὸαίνουν. "H καί γιά νά τό ποῦμε
ἀλλιώτικα, οἰ «διέξοδοι» αὐτές εἶναι πλαστές
καί κατά μιά ἔννοια, ὅλεὸερές.
ΑΛΛΑ καί ὅσοι ἀπό τούς μαθητές μέ ὃλέψεις πρός τίς θετικές σχολές τῶν ΑΕΙ, ἀποφασίζουν νά διδαχθοῠν τά πρόσθετα μαθήματα, σύντομα διαπιστώνουν ότι τό φορτίο
εἰναι παραπολύ ὂαρύ. ’Ὴδη, τό 80% τῶν μαθητῶν 16 ἐγκατέλειψαν κατά τήν διάρκεια τῆς
σχολικῆς χρονιᾱς, γιατί ἡ ἑφτάωρη καθημερινή διδασκαλία καί ὁ ὄγκος τῆς θεωρητικῆς
καί ἐργαστηριακῆς ὕλης, κάνει πολύ δύσκολη
ἤ ἀδύνατη τήν παρακολούθηση.
ΜΕ ΑΛΛΑ λόγια, τά Τεχνικά, κύρια, Λύκεια, δέν εἶναι καθόλου Λύκεια, ἀλλά ὑποκατάστατα τῶν παλαιῶν Μέσων Τεχνικῶν Σχολῶν, πού ἐφοδίαζαν τήν παραγωγή μέ χέρια,
κάπως εἰδικευμένα. Γεγονός πού ἀντιστρατεύεται τόν κύριο στόχο τοῦ συστήματος σήμερα, πώς, δηλαδή, ἡ ἐλληνική οἰκονομία, θά
γίνει ἀνταγωνιστική τῶν συνεταίρων της στὴν
EOK. Καί πού ἀποκαλύπτει, ταυτόχρονα, ὅτι
τό ἑλληνικό κεφάλαιο, ἐξακολουθεῖ νά χαρακτηρίζεται ἀπό μιά ἀντίληψη κομπραδόρικη
καί κάθε ἄλλο παρά 6ιομηχανική - ἀναπτυξιακή.

Προνομιακή ἐκπαίδευση
Ὁ ν. 309/76 δέν κάνει καμιά ἀναφορά στή
λεγόμενη «προνομιακή Ἐκπαίδευση», Δηλ.,
τήν ἰδιωτική γιά τούς οἰκονομικὰ εὕρωστους
καί τά ξένα σχολεῖα πού ἐλέγχονται ἀνεπαρκῶς 6.116 16 Ὑπουργεῑο, πού ἐφαρμόζσυν τά
περισσότερα τετρατάξια καί ὃχι τριτάξιο Λύκειο. Γεγονός πού σημαίνει ὅτι σί μαθητές αύτῶν τῶν Λυκείων προετοιμάζονται γιά τίς
Πανελλήνιες ἕνα χρόνο περισσότερο ἀπό τούς
μαθητές τῶν δημόσιων Λυκείων.
Φυσικά, ὁ νόμος αὐτός δέν ἀναφέρει. ὅπως
φημολογεῖται, ὅτι ἐπιτρέπεται μέ εἰδικό διάταγμα πού πρόκειται νά ἐκδοθεῖ στά ἐλάχιστα
«πειραματικά σχολεῖα», πού 111' αὐτά, 656010,
εἰναι προνομιοῡχα, νά εἰσάγονται κατά προτεραιότητα οἱ γόνοι «ἀνώτατων» Ἐκπαιδευτικων.
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ΜΕΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
B. Baamég οἱ ἐλλείψεις-

κοιί uth ὁλοτοιχῶς

πρός τήν ἀντιμεταρρύθμιση
ΑΠΟ T_OYZ δύο Πίνακες Πού δημοσιεύονται γίνεται
φανερό, ὅπως σημειώνει καί ὴ ΟΛΜΕ, ὅτι η διαφορα
αναμεσα στα κσνδαλια τῶν δύο ιτροϋηολογισμῶν, καλύιπει τόν Πληθωρισμό καί τίς Πρόσθετες δαπανες
για τήν μισθοδοσία τῶν καθηγητῶν καί ὅτι οί ὑπόλοιΠες δαιτανες Παραμένουν στα ἐπίπεδα τοῡ 78, ἢ, σωστότερα ακόμα καί μειώνονται. Καί γίνεται φανερό ὅτι
αν η κυθέρνηση ἤθελε Πραγματι να Παει μηρός η·
σμο.
μεταρρύθμιση, θα έιτρειτε να ιταψει να θεωρεῖ τήν
Ο Ὁ Πίνακας Il δείχνει τόν τρόΠο noü ὁ Προϋιτο- Παιδεία «φτωχό συγγενη» καί να την Προικοδοτησει
λογισμός τῆς Παιδείας καταμερίζεται στίς Θασικές μέ ἐκεῖνα τα κονδύλια Πού θα ἐΠέτρειταν έγκαιρα
μεθόδους ἐκπαίδευσης.
(μέσα σέ λογικό διαστημα) να καλυφθσῡν οί τεραστιες ἐλλείψεις καί αναγκες στα έργα ὺιτοδομῆς (κτίΑΠΟ TA στοιχεῖα αὺτα εἶναι φανερό ὅτι ὸ νέος
ρια, ἐργαστήρια, ὄργανα κ.λ.ιτ.) αλλα καί σέ δ,τι
Προϋιτολογισμός δέν θα λύσει τα χρονίζοντα Προθληματα τῆς Παιδείας μας, μια καί Παλι στό νευραλ- αφορᾱ στην αιταραίτητη έιτιμόρφωση τοῦ διδακτικσῡ
γικό αὑτό χῶρο δίνονται τα «ὑπόλοιπα» τοῦ κρατικοῡ Προσωιτικοῡ. Ἐλλείψεις καί αναγκες ησύ θα αναφερΠροϋιτολογισμοῡ.
θοῡν στη συνέχεια.

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ Πραγματικότητα στη Μέση Παιδεία
δείχνει ὅτι οί ιταλιές καί ol καινούργιες ἐλλείψεις
(noù εἶναι συνέηεια τῶν ἀναγκῶν ιτού συνεπαγεται η
μεταρρύθμιση) εἶναι τόσες καί τέτιες Πσύ θα κρατησουν τήν στάθμη τῶν σιτουδῶν σέ Πολύ χαμηλα ἐντίιτεδα, για σημαντικό χρονικό διαστημα ακόμα.
ΟῸ Πίνακας l δείχνει Πῶς αντιμετωιτίζεται ὀ χῶρος τῆς Παιδείας αΠα τόν νεοκρατικό Πρσϋηολογι-

ΠΙΝΑΚΑΣ I
Δαπάνες προῦπολογισμοῦ 1978—1979 γιά τήν Παιδεία

γιά τήν Παιδεία
Ἐτος

Σύυολο
npoÜn/uoü

Γιά τήν
Παιδεία

ποσοστό

Ἐπί Æ μεταβολή
σέ σχέαη υέ προηγούμενο χρόνο

Καταμερισμὸς τῶν δαπανῶν στόν τομέα Παιδεία

1979 1979 ἁπόᾎυτη

OAOI ol αρμὸδιοι συμφωνοῦν, έστω καί αν δέν τολμοῡν να τό
δμολογήσουν, ὅτι τα Περισσδτερα κτήρια noü διαθέτει σήμερα ἡ
Μέση Παιδεία (Γενική-Τεχνική κ.λ.Π.) εἶναι ùnô καθε αηοψη 0K0—
ταλληλα, στὸν τὺΠο γίνονται καθημερινα καταγγελίες για ακαταλληλα καί ανήλια κτήρια, noü αηοτελοῡν ἐστίες μδλυνοης καί 0110τελοῡν κίνδυνο για τήν ὑγεία τῶν μαθητῶν τους. Καί ὅχι μὸνο εἶναιτα σχολὰα ακαταλληλα,αλλα ἀναι συχνα,καίοῑεῦθουσές
τους λειψές. Μέ ἀποτέλεσμα, σέ ηολλα, ηαμτιολλα οχολεια τα μαθήματα να γίνονται σέ τρεῖς «θαρδιες», τα ὡρολόγια Προγραμματα
να συμητήσσονται να συγχωνεύονταιμεταξὺ τους τμήματα.
ME ΑΥΤΕΣ rm npoünoeéoem γΝεταιφανερό δτιδέν ηρόκεπαι
να φτασουμε Ποτέ οταν αριθμὸ 35-40 μαθητές ανα ταξη κϋ οὔτε
Πρὸκειται Ποτέ να δδηγηθοῦμε στήν θρυλική mû προσπαθεια για
δῆθεν αιτοκέντρωση. Ἀφοῡ, σύμφωνα μέ τό σημερινό ῐτρογραμματισμό, ἡ κατανομή τῶν σχολικῶν κτηρίων εὺνοεῖ σκανδαλωδῶς τα
μεγαλα αστικα κέντρα καί μερικές Πολύ μικρές Περιοχές για τίς
ὸΠοῑες δοκεῖ αφδρητη Πίεση ὁ τοπικδς κομματικός Παραγοντας.
O 'H κατασκευή τῶν 1000 neplnou νέων αἰθουαῶν διδασκαλίας
μέσα στα διαστημα τῶν τριῶν χρόνων τῆς μεταρρύθμισης στή
Μέση Παιδεία φαίνεται σταγόνα στὸν ῶκεανὸ, μηροατα οταν
πραγματικα αριθμδ αὶθουσῶν noü χρειαζονται, τῶρα μαλιστα
ησύ τό μαθητωδ δυναμΜὸ αὑξανεταιαημανῃκα στήν Πρώτη
θαθμίδα, δηλαδή στὸ Γυμνασιο.
ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ἡ κατασταση στα Τεχνικα Λύκεια.
'H αναλογία Γενικῶν καί Τεχνικῶν καί Ἐῐταγγελματικῶν Λυκείων
εἶναι 4:1 (800 Γενικα, μόνο 200 απὸ τα δεύτερα). 'An' αὺτα τα 200,
τα 82 εἶναι κατανεμημένα οτίς Πρωτεύουσες τῶν νομῶν (μέ αποτέλεσμα να ὺπαρχειέντονο Πρόθλημα μεταφορᾶς τῶν μαθητῶν)
Ἐλλεῄμεῳ ὺπαρχουν,φυσωα,καίστήν“Αθήνα(δέν ὑπαρχουν,δηλαδή, Τεχνικα Λύκεια στα Αὶγαλεω, οτδ Περιστέρι, στα Μαρούσι
καί Πολλα Λὺκεια δέν διαθέτουν χώρους ἐργαστηρίων, ησύ 011016λοῡν καί τήν οὺσία τῆς διδασκαλίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΤΟ ΓΙΑΤΙ ἡ Ἑκηαίδευοη νοσεῖ ανεΠανὸρθωτα στόν τόηο, τό δια-

· κηρύσσουν αναμφισθήτητα τα ὺπαρχοντα σχολικα θιθλία, δεῖγμα
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τά περισσότερα, ένός πνεύματος άναχρονιοτικοῡ, αντιειτιστημονικοῦ, αφοῡ πολλά από αύτά εἶναι γραμμένα χωρίς μέθοδο καί σέ
πολλές περιπτώσεις περιέχουν ύλη ε’ίτε περιττή, εἴτε πού δέν
συμφωνεῖ μέ τά άναλυτικά προγράμματα.
ΔΥΣΤΥΧΩΣ καί ἐδῶ, ῆ έπιχειρούμενη μεταρρύθμιση, φαίνεται
άνῆμπορη να άπαλλαχτεῑ από τίς δεισιδαιμονίες τοῦ καταστρετιτικού παραδοσιακοῡ ἐκπαιδευτικοῡ συστήματος. Γιατί τά περισσότερα θιθλία, καί κύρια τά 6ι8λία πού αντικείμενό τους ἐχουν τίς
θετικές έπιστῆμες, εἶναι τα ’ίδια μέ τά παλια, γραμμένα απλῶς στῆ
δημοτικῆ γλώσσα.
Σύμφωνα μέ τίς ύπάρχουσες καταγγελίες;
O Στῆ B’ τάξη γυμνασίου τό «νέο» θιθλίο Φυσικῆς... εἶναι 16
παλιό, χωρίς τῆν είσαγωγῆ. Τό Θιθλίο αὑτό, μετάφραση 6116 16
γαλλικό, δέν περιλαμθάνει τῆν ϋλη, σύμφωνα μέ 16 καινούργιο
άναλυτικό πρόγραμμα, Τά κεφάλαια πού λείπουν, καλοῦνται οίγ
καθηγητές νά τά διδάξουν άπό σημειώσεις δικές τους, πού
πρέπει ὕστερα να τίς διανείμουν στούς μαθητές.
Ο Τα 6ι6λία Φυσικῆς καί Βιολογίας τῆς Γ’ Γυμνασίου δέν
περιέχουν καί αύτά ὅλη τῆν προθλεπόμενη ύλη. Καί ἐδῶ τίς
ἐλλείψεις θά πρέπει v6 τίς συμπληρώσουν οί σημειώσεις τῶν
καθηγητῶν.
0 Στῆν Α’ ταξη γυμνασίου για δεύτερη χρονια τά μαθηματικά διδάσκονται 6116 16 παλιό θιθλίο πού δέν συμφωνεῖ μέ τό
πρόγραμμα0 Στήν Γ’ ταξη, παρουσιάστηκε τό ἐξῆς περίεργος γράφτηκε
πέρυσι νέο 6ι6λίο Γεωμετρίας (ένῶ τό παλιό άνταποκρινόταν
οτίς ανάγκες), 16 ὸποῑο ὅμως καί άποσύρθηκε, γιατί δέν συμφωνούσε μέ 16 άναλυτικό πρόγραμμα, πού ῆταν καί αύτό
ἐτοιμο 6116 πέρσι. Παρ’ ὅλα αύτά, τό θιθλίο 0016 μοιράστηκε
στούς μαθητές καί φέτοςί
ο Στό Λύκειο παραμένουν μέχρι στιγμῆς πολλά από τά παλια
Βιθλία. Βέθαια, θά ἦταν παράλειψη να μήν σημειωθεῑ 611 r1on
νέα 6ι6λία γράφτηκαν 016 τρίχρονο αύτό διάστημα. Ὅμως ῆ
συγγραφή τους καί ἡ ἐγκρισῆ τους, δέν ἐχει γίνει σύμφωνα μέ
διαγωγισμό, ὅπως εἶχε προτείνει τό ΚΕΜΕ, άλλά μέ άνάθεση.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ol ΕΛΛΕΙψίΞΙΣ 016v τομέα τοῡ διδακτικοῡ προσωπικοῡ ἐξακολουθοῡν να άποτελοῡν ἕνα 6116 16 σοθαρότερα προθλήματα μέ
τεράστιες ἐπιπτώσεις στῆν όλη ἐκπαίδευση τῶν μαθητῶν, ίδιαίτερα τώρα πού 6 θεσμός τῶν Τεχνικῶν καί Ἐπαγγελματικῶν Λυκείων, άπαιτεῑ τῆν ϋπαρξη άκόμα 1116 είδικευμένου προσωπικοῡ.
Φέτος έγιναν μόνο 2.435 διορισμοί, ἐνῶ οί κοινές θέσεις εἶναι
περισσότερες 6116 5.000. T0016xpov0, σύμφωνα μέ στοιχεῖα τῆς
ΟΛΜΕ, ό αριθμός τῶν αδιορίστων καθηγητῶν ἐχει φτάσεί αὺτῆ τήν
στιγμῆ τίς 14 χιλιάδες.
Η ΤΥΧΗ τῆς μεταρρύθμισης, δέν θα ἡταν παρακινδυνευμένο νά
τονίσουμε. εἶναι στενῆ συνάρτηση τῆς ἐπιστημονικῆς καταρτισης
τῶν διδασκόντων. Καί τοῦτο γιά δύο κύρια λόγουςῑ
O Στά Πανεπιστῆμιά μσς, πέρα από τίς αλλες τους ἐλλείψεις, 16
περιεχόμενο σπουδῶν δέν προσφέρει παιδαγωγικά μαθῆματα οὔτε
καν ἐκεῑνες τίς σχολές πού οί άπόφοιτοί τους διοχετεύονται κατα
κανόνα στή Μέση Παιδεία (π.χ. Φιλοσοφικῆ). "E101 6 νέος καθηγη,τῆς, άναγκαζεται νά άντλῆσει, στῆν ούσία, τήν κατάλληλη γι’ αὺτόν παιδαγωγικῆ μέθοδο διδασκαλίας, μόνο 6116 1lc, δικές του ἐμπειρίες, μέ τεραστιες γι· αύτό ἐπιπτώσεις στῆν άπόδοση καί τῆν
πρόοδο τῶν μαθητῶν. Ἀποτελεῑ καί τοῡτο φαινόμενο τῆς προχειρότητας καί“τῆς εὐκολίας μέ τῆν όποία άντιμετωπιζόταν δεκαετίες
όλόκληρες τό συνολικό πρόθλημα Παιδείας στῆ χώρα. Ἠ κακοδαιμονία κυνηγα τῆν Ὲκι-ιαίδευση σέ ὅλες τίς θαθμίδες της καί τά
αρνητικά άποτελέσματα στῆν μιά ἡ τῆν άλλη θαθμίδα, ἐπιδροῡν σέ
όλες καταστρεπτικα.
Ο Τό σύστημα ἐπιμόρφωσης τῶν διδασκόντων (τό τόσο άπαραίτητο 6x1 μόνον για τό λόγο πού προαναφέραμε, άλλά καί γιατί στῆ
αημερινῆ ἐποχή μέ τούς όλοένα ἐπιταχυνόμενους ρυθμούς, ὴ
συνεχής συμπλήρωση τῶν γνώσεων γίνεται όλο καί ἐπιτακτικατερη
ανάγκη), παραμένει 016 ‘(610 απαραδεκτα περιορισμένο ἐπίπεδο.
Μέχρι σήμερα μοναδικός τρόπος ἐπιμόρφωσης τοῡ προσωπικοῡ
ῆταν τό Διδασκαλεῑο Μέσης Ἐκπαίδευσης μέ διετῆ φοίτηση, πού
κατα κανόνα ἐφοδιάζει τό ἐκπαιδευτικό σύστημα ’μέ ολιγάριθμα
«στελέχη». Ὀ Θεσμός τοῡ Διδασκαλείου καί τό εἶδος τῆς παρεχόμενης μετεκιταίδευσης, έθρισκε άντίθετους τῆν μεγάλη πλειοψηφία τῶν ἐκπαιδευτικῶν. Τό 1977 έφαρμόστηκε για πρώτη φορά 6
θεσμός τῶν ΣΕΛΜΕ (Σχολές Ἑπιμόρφωσης Λειτουργῶν Μέσης
Ἐκπαίδευαης) μονοετοῡς φοίτηοης, καί μέ μεγαλύτερο αριθμό

μετεικπαιδευομένων. Τό άρχικό, ἐπίσης, σχέδιο, περιελάμθανε τῆν
ἐπέκτσση τῶν ΣΕΛΜΕ σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα, ὥστε νά γίνει δυνατή ῆ
σε σύντομα χρονικό διάστημα ἐπιμόρφωση ὅλων τῶν ἐκπαιδευτικων.

ΦΕΤΟΣ ὅμως μέ τῆν ἐπαναλειτουργία τοῡ Διδασκαλείου, φαίνεται νά ἐπανέρχεται τό θέμα στα ηαλια γνώριμα πλαίσια τῆς ἐπιμόρφωσης τῶν «όλίγων καί ἐκλεκτῶν». ‘O άριθμός τῶν νέων
ΣΕΛΜΕ έκμηδενίστηκε. Τό KEME άπαλλάχτηκε άπό τῆν ἐποπτεία
τῶν ΣΕΛΜΕ καί άπορρίφθηκε ῆ λίατα διδασκόντων πού εἶχε ἐτοι·
μασει. Ἀντ’ αὐτῶν θέσεις κατέλαθαν καθηγητές Πανεπιστημίου,
ὅπως ό κ. Μουτσόπουλος, (πού ἐχει προκαλέσει τῆν δυσαρέσκεια
τῶν ἐκπαιδευτικῶν μέ τίς γνωστές δηλώσεις του περί «δασκαλίστικου πνεύματος») 6 K. Μητσακης (καθηγητῆς 016 Πανεπιστῆμιο
Θεσσαλονίκης, πού απολύθηκε 06v χουντικός μέ τῆ μεταπολίτευση για v6 έπανέλθει πέρυσι στα Ἀθῆνησι) κ.α.
ΑΚΟΜΑ, σημειώθηκε καί ὴ πρώτη απόπειρα ύποθιθασμοῡ τῶν
αποφοίτων τῶν ΣΕΛΜΕ, μέ τῆν φετεινῆ ἐγγραφῆ 23 αποφοίτων
τῶν σχολῶν ἀύτῶν 016 Διδασκαλεῑο.
ME THN τακτική αύτῆ τῆς αγελαδσς πού χύνει τό γάλα, οί άρμόδιοι άποφασισαν νά άνσκόψουν τό πρόγραμμα πλατιᾱς καί ταχύρ«ρυθμης ἐπιμόρφωσης τῶν διδασκόντων, καί κατ’ ἐπέκταση, τῆς
δυνατότητας να τεθοῡν ol γερές θάσεις για τό ποιοτικό ανέθασμα
τῶν μαθητῶν M.E,, στόχος πού φυσιολογικα άποτελεῑ τό αλφα καί
τό ώμέγα μιας σωστά ἐννοουμένης μεταρρύθμισης.
ΜΠΡΟΣΤΑ στῆν ἐπιτακτική ανάγκη ἐπιμόρφωσης, καί τήν άδιαφορία 100 Ὺῐτουργείου, ῆ ΟΛΜΕ αποφάσισε νά ανσλάθει τῆν αὺτοεπιμόρφωση τῶν καθηγητῶν, καλώντας «ἀνθρώπους διακεκριμένους στα γράμματα καί στῆν ἐπιστήμη, οί ὸποῑοι θά αναπτύξουν,
σέ διάφορα σεμινάρια, ἐκπαιδευτικά θέματα, πού κατα προτίμηση
θά αχετίζονται μέ τήν ἐκπαιδευτική μεταρρύθμιση, ἀλλά Kal μέ την
γενικότερη έπιμόρφωση τῶν καθηγητῶν.»
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ τοῡ ’Υπουργείου σ’ αὑτήν τῆν πρωτοθουλία, ῆρθε
μέ άπαγορευτικῆ διαταγῆῑ «Ol ἐκπαιδευτικοί λειτουργοί ὅλων τῶν
θαθμῶν καί ὅλων τῶν 6αθμίδων τῆς ἐκπαιδεύσεως δέν μποροῡν v6
λάθουν μέρος οὔτε σάν διδάσκοντες, οὔτε σάν διδασκόμενοι, σέ
ἐπιμορφώσεις ἢ μετεκπαιδεύσεις έκπαιδευτικῶν πάσης φύσεως,
πού δέν γίνονται μέ τήν εύθύνη ἠ τήν έγκριση τοῡ Ὺπουργείου,
άλλά διοργανώνονται 6116 έξωῡπηρεσιακούς παράγοντες καί φορεῖς. Ol έκπαιδευτικοΙ λειτουργοί πού άσκοῡν καθήκοντα ἐποπτικοῡ προσωπικοῡ, παρακαλοῦνται νά γνωστοποιησουν τό περιεχό·
μενο τῆς παρούσης ατούς έκπαιδευτικούς τῆς δικαιοδοσίας τους
καί νά άναφέρουν άμέσως καθε τυχόν παράθαση αὐτῆς»,
ΤΑ ΠΡΩΤΑ 6ασικά καί απαραίτητα δεδομένα για τῆν έκπαιδευτικῆ αλλαγῆ καί 6 θαθμός πληρότητάς τους, δείχνουν 611 6 νέος
αέρας στῆν M.E. θά αργήσει πολύ v6 φυσῆξει. Χωρίς τῆν ίκανοποιητικῆ ὺλικῆ καί πνευματική ὺποδομή πού χρειάζεται ῆ μεταρρύθμιση κινδυνεύει v6 γίνει εύθύς ἐξ αρχῆς κενό γράμμα. Πού θα
ζημιώσει αφάνταστα τῆν όποια προσπάθεια ἐξέλιξης τῆς χώρας.
Καί πού θα ἐξαναγκάσει άκόμα μιά γενιά νέων Ἑλλήνων, να ünoστοῡν αδικαιολόγητα τήν ἐλλειψη ὁποιουδήποτε όλοκληρωμένου
ένδιαφέροντος πρός αύτούς 6116 τήν μεριά τῆς Πολιτείας. Πού θα
τούς ἐξαναγκάσει νά μήν άπομακρυνθοῡν, τουλάχιστο γιά άρκετό
καιρό άκόμα, άπό τό πλέγμα τῆς ἡμιμάθειας καί τῆς έλλειψης
ἐλεύθερου καί κριτικοῡ πνεύματος, προῦποθέσεις για τήν ὁλοκλήρωση τοῦ μελλοντικοῡ πολίτη. “

ΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΝΩ άκόμα τό πρόγραμμα τῆς μεταρρύθμισης δέν έχει στερεωθεῑ οὔτε στα πιό 6ασικά του σημεῖα, αύξάνονται 16 κρούσματα
μιᾶς τάσης για όπισθοδρόμηση. Κρούσματα πού τά θλέπουμε σέ
ὅλα τά ἐπίπεδα καί, έπόμενα, αποδυναμώνουν εύθύς ἐξ αρχῆς τίς
όποιες προσπαθειες γίνονται γιά τῆν προώθηση τῆς ύπόθεσης τῆς
μεταρρύθμισης. Καί πού, κατα κύριο λόγο, πλῆττουν άποφασιστικά
τῆν ἐκφραση πνεύματος προοδευτικότητας καί ανανέωαης μέσα
016 χῶρο τῆς M.E. Καί τό άνησυχαστικότερο εἶναι 611 600 περνάει
ό καιρός, τόσο καί πληθαίνουν ol άντιμεταρρυθμιστικές ἐνέργειες.
Πιό συγκεκριμένα;
1. 'H ’ίδρυση 100 KEME αποτέλεσε ένα άπό τά θετικότερα σημεῖα τῆς μεταρρύθμισης, γιατί γιά πρώτη φορά παρουσιαστηκε 6pγανο πού θα μποροῡσε v6 ἐκφέρει ὑπεύθυνα γνώμη, μέ ἐκπαιδευτικά καί παιδαγωγικά κριτήρια. Στῆν ούσία, ὅμως, τό όργανο πού
καλύπτει 16 1116 νευραλγικό πόστο στῆν Ἐκπαίδευση, εἶναι ανίσχυρο αφοῡ ἐχει μόνο γνωμοδοτικό ρόλο στα τόσο σοθαρα θέματα πού καθημερινά προκύπτουν 6116 τῆν ἐφαρμογῆ τῆς μεταρρύθμισης στῆν πράξη. Ἀκαμα, ἡ τακτική τοῡ Ὺπουργείου δείχνει
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ὅτι μάλλον άρχίζει νά τό ένοχλεῑ καί αὺτή ἡ ϋπαρξη τοῡ KEME καί
σάν θεσμοῡ καί προσπαθεῑ νά τό έξουδετερώσει.
Ἒτσι ένῶ άπὸ τό καλοκαίρι τοῡ 1978 παραμένει άδικαιολόγητα
κενή ἡ θέση τοῡ προέδρου, μπαίνει πιά σοθαρὸ πρὸθλημα άπαρτίας καί λειτουργίας του, άφοῡ άπό τά 27 τακτικά μέλη, σήμερα
ὑπάρχουνμ μόνο 16. Τελευταῑα μάλιστα, πληθαίνουν οί φήμες γιά
τήν έμφάνίση σχέδιου νόμου πού θά ρυθμίζει ὅλα τά σχετικά μέ
τήν έπάνδρωση καί λειτουργία του.
Ἀναλυτικὸτερα, ὺπάρχουν Προτάσεις ol θέσεις τοῡ προέδρου
καί άντιπροέδρου νά προέρχονται άπὸ τόν χῶρο τῶν ΑΕΙ, άνθρῶπων δηλαδή, τελείως άποκομμένών άπό τήν καθημερινή ζωή καί
τίς δυσχέρειες τῆς ME.
Ἀκόμα ὑπάρχει πρόταση νά άναγορεύονται σύμθουλοι άτομα μέ
μοναδικὸ προσόν τό πτυχεῑο τοῡ Διδασκαλείου (σσ. μέχρι σήμερα
ὸ εἰσηγητής τοῡ ΚΕΜΕ Πρέπει νά έχει τά ἑξῆς προσόντα; 10 χρόνια προϋπηρεσία σέ σχολεῖο, δύο χρόνια σπουδές στό έξωτερικό,
διδακτορικό καί άλλη αυγγραφική δουλειά).
Ἑπίσης, μελετᾶται πρόταση νά -συγκροτηθεῑ ἐπιτροπὴ πού θά
ἐλέγχει τοὺς τίτλους τῶν ανθρώπων πού εἶναι σέ θέσεις τοῡ ΚΕΜΕ
καί στήν ὁποία θά συμμετέχουν καί κατάλληλοι θουλευτέςίί 'H
πρόταση δέν χρειάζεται σχόλια.

2. 01 σχέσεις Ὑπουργείου - ΟΛΜΕ εἶναι μόνιμα τεταμένες.-“Η
συνεργασία διακόπηκε τό Μάη τοῦ 1978. Παράλληλα, ὴ ΟΛΜΕ, σέ
έπανειλημένες καταγγελίες της άναφέρει περιπτώσεις δυσμενῶν
μεταθέσεων έκπαιδευτικῶν, χωρίς οὺσιαστικό λόγο, (άν έξαιρεθοῡν, θέθαια, ol συνδικαλιοτικές καί άλλων μορφῶν πρωτοθουλίες
πού άναλαμθάνουν καί πού φαίνεται νά ένοχλοῡν ίδιαίτερα τούς
άρμὸδιους ὑπηρεσιακούς παράγοντες), καθώς καί πειθαρχικές
διώξεις. Σταχυολογοῡμε μερικές άπό τίς καταγγελίες τῆς OAME:
“ Στή Λάρισσα τιμωροῦνται μέ έπίπληξη ol Γυμνασιάρχες καί Λυκειάρχες τῆς περιοχῆς γιατί οὶ μαθητές έκαναν συγκέντρωση σέ
κινηματοθέατρο τῆς Λάρισσας μέ θέματα Παιδείας.
Στήν Ἀθήνα τιμωρεῖται Λυκειάρχης γιατὶ παραχώρησε α’ίθουσα
τοῡ Γυμνασίου γιά νά συνεδριάσει ὁ σύλλογος Γονέων καί Κηδεμονῶν.
Ἀπά τήν Κῶ μετατίθεται χωρίς νά τό θέλει καί τελείως παράνομα, στόν Πειραιά, καθηγητὴς πού εἶχε άναιττύξει στήν Κῶ συνδικαλιστική καί πολιτιστική δράση.
Στά Τρίκαλα καλεῖται σέ άπολογία καθηγητὴς γιατί δημοσίευσε
τήν γνώμη του, ποι] ήταν θέσεις τῆς ΟΛΜΕ. πάνω σέ θέματα Παιδείας, κ.ά.
Ἠ κορὺφωση έφτασε μέ τήν άπεργία τῶν καθηγητῶν, ὅπου ὅπως
άποκαλύτιτουν τά ἑγγραφα πρός τὴ ΣΕΛΕΤΕ noü παραθέτουμε, ἡ
έκφοθιστική καί άπεργοσπαστική διάθεση τοῡ ’Υτιουργείου, εἶναι
ἑκδηλη. ·

ΚΑΤ’ ΑΥΤο τόν τρόπο άναθιώνει τό κλίμα διώξεων καί 5101:061σμοῡ ένάντια σέ κάθε ένέργεια πού δέν συμθαδίζει άπὸλυτα μέ
τήν άποψη περί μεταρρύθμισης τῶν άνωτέρων διοικητικῶν τοῦ
’Υιτουργείου. Εἶναι λοιπόν καί αὑτό, δεῖγμα τῆς κοντόφθαλμης
άντίληψης γιά τήν άναμόρφωση τῆς Ἐκπαίδευσης. '

ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟΣ
ΣΟΒΑΡΟΤΙΞΡΕΣ τάσεις άντιμεταρρύθμισης, διαπιστώνονται έπίσης, σέ ὅσες άλλαγές ἔχουν πραγματοποιηθεῑ στό χῶρο τῆς διδασκαλίας τῆς νεοελληνικῆς γλώσσας καί τῶν μεταγλωττισμένων
άρχαίων κειμένων. Ol άντιδράσεις προέρχονται κύρια άπό κύκλους
τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολής, καί τῆς Ἰεραρχίας, πού εἰσηγοῦνται τήν
αναφορά τῆς διδασκαλίας τῶν άρχαίων έλληνικῶν άπὸ τό πρωτότυπο. Ἀντιγράφουμε άπό τό περιοδικά «‘H δράσις μας» έκδοση
τοῦ συλλόγου Όρθοδάξου ’ίεραποστολικῆς δράσεως «‘O Μέγας
Βασίλειος-», τούς χαρακτηρισμοὺς γιά τήν διδασκαλία τῶν άρχαίων
άπὸ μετάφραση «έκθεμελιωτικό έργο τῆς Παιδείας μας» καί «έγ-

H ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΉΚΗΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑζ TOY- YHOYPFEIOY

Ῥεῶ

MÉ τήν ἁπλή χρονολογική
παράθεση μερικῶν ἐγγράφων,
φαίνεται - στή συγκεκριμένη
περίπτωση τῶν ΣΕΛΕΤΕ - πόσο
τό Ὑπουργεῖο Παιδείας εἶναι
τουλάχιστο σέ ἀπεργοσπαστική
δραστηριότητα, άφθαστο.
Ἡ έπάρκεια, ὁ συντονισμὸς
καί ὁ ἔλεγχος στὸν τομέα αὐτόν
δέν ἔχουν ὅέὸαια τό ἀντίστοιχό

τους ἐκεῖ ὅπου πραγματικά.
ἔπρεπε νά στρέφει τήν προσοχή
του τό Ὑπουργεῖοῑ στίς ἀνάγκες
γιὰ τή μόρφωση τῶν νέωγ παιδιῶν...
Ο Τό πρῶτο ἔγγραφο τοῦ ΚΕΤΜ
1 ΣΕΛΕΤΕ μέ ἡμερομηνία
13-3-79, ἀναφέρειῑ

«Πρός ὅλο τό ἐκπαιδευτικό
προσ1κό 1013 K.E.T.E.
Παρακαλεῐσθε νά δηλώσετε
“ στή [ραμματεία τοῦ Κ.Ε.Τ.Ε.
μέσα σέ 3 ἡμέρες, σέ ποιόν ἥ σέ
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ποιούς πρωτοὸάθμιους συνδικαλιστικούς συλλόγους ἀνήκετε,
σύμφωνα μέ τά ὁριζόμενα στό Ν
643177.
“0 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ τοῦ Κ.Ε.Τ.Ε.
Ἀ θανάσιος Καλαντζόπουλος»
O Ἀκολουθεῖ, με ἡμερομηνία
28-4-79, ,((ένημέρωση πρός ὅλους

-τούς ἑκπαιδευτικούς καί διοικητικοὺς ὑπαλλήλους γιά τίς διαταξεις περί ἀπεργίας».

Ἀξίζει τόν κὸπο νά δσῠμε τό...
«διά 101310»:
«1) Ὁπωσδήποτε, γίνεται παρακράτηση τῶν ἀποδοχῶν τῶν
ἡμερῶν τῆς ἀπεργίας (ἄρθρ. 15
ἑὸ. a’N. 643/77).

6) Ἀνήκουν σέ περισσοτέρους
τοῦ ἑνός πρωτοόαθμίους συνδικαλιστικούς συλλόγους, διότι
τότε θεωρεῖται ὅτι δέν ἀνήκουν
σέ κανένα (ἄρθρ. 1. 7109. 5 καί 19
N. 643/77).

y) Ἀνήκουν σέ σύλλογο πού
δέν κήρυξε ἀπεργία (ἄρθρ. 5
7109. Ι N. 643/77) ἤ δέν τήρησε
τή διαδικασία νόμιμης κηρύξεώς
της (ἄρθρ. 6/13 N. 643177)
6) Ἀνήκουν σέ σύλλογο πού
κήρυξε μέν ἀπεργία, κατά τά
λοιπά νόμιμη, ὁ ὁποῖος ὅμως δέν
ἐκπροσωπεῐ μόνο τούς ὑπαλλήλους τοῦ ΝΠΔΔ τῆς ΣΕΛΕΤΕ
(ἄρθρ. 1 7109. 5,6 N. 643/77)
ε) Πραγματοποιοῦν ἀπεργία
συμπαραστάσεως (ἄρθρ. 5 7109. l
ἑὸ. δ’Ν. 643177)

2) Εἶναι παράνομη (ἄρθρ. 14
παρ. I N. 643/77) καί συνεπάγεται τήν 571160177 τῶν πειθαρχικῶν
κυρώσεων, πού προὸλέπει τό ἄρθρο 207 τοῦ N. Δ. 611177, ἡ
πραγματοποίηση ἀπεργίας ἀπό
ὅσους ὑπαλλήλους τῆς EE/IETE:

Τό τελευταῖα «ΦΥΣΙΚΑ» εἶναι
ἀμίμητο...

a) Δέν ἀνήκουν 05’ κανένα
συνδικαλιστικό σύλλογο (ἄρθρ. 5
7109. Ι Ν. 643177) “

Ο Ἀλλά, γιά ὅσους τό ξέχασαν ἤ ἀμέλησον ἀκολουθεῖ μέ

3) Φυσικά, σέ ὅλες τίς ὑπόλοιπες περιπτώσεις, ἡ συμμετοχή σέ
ἀπεργία εἷναι νόμιμη.»

ἡμερομηνία 2-5-79 ὑπενθὺμιση
τοῦ πρώτου ἐγγράφου (τῆς 13-3)
καί «παράκληση νά δηλωθεῖ μέχρι τῆς 4-5-79 στό Δ1ντη KETE
σέ ποιόν ἥ ποιούς συνδικαλιστικούς συλλόγους ἀνήκει ὁ ἐκπαιδευτικός ἤ διοικητικός ὑπάλληῑ
λος».

Ο Αὐτά τήν προπαραμονή τῆς
ἀπεργίας. Γιά νά ἀκολουθήσει 6
μέρες μετὰ τήν «ὑπενθὺμιση» ὴ
κλήση σέ ἀπολογία;
«Σύμφωνα μέ τά ἄρθρα 205,
206 καί 235 τοῦ Π.Δ. 611/77, σέ
συνδυασμό μέ τίς διατάξεις τῆς
ἀποφάσεως E. 1110179 1013
Ὑπουργοῦ Ἐθν. Παιδείας καί
Θρησκευμάτων, καλεῖσθέ νά
ἀπολογηθεῐτε ἐγγράφως ἐντός 48
ὡρῶν ἀπό τῆς ἐπιδόσεως τῆς παρούσης, ἐπί 1013 γεγονότος ὅτι τήν
4η καί τήν 5η Μαῖου 1979 δέν
προσήλθατε οτήν ὑπηρεσία σας.»

Ο Ἀλλά ὅλη αὐτή ἡ δραστηριὸτητα καί τό χαρτομάνι δέν γί<
νεται 656010 χάριν... παιδιᾶς.
Ἀλλά πρός χάριν τῆς παιδείας

κληματική στόση». «Ἀλλὰ αὺτό μόνον ανθελληνες τό ἐπιθυμοῦν».
ΕΠΙΣΗΣ σύμφωνα με πληροφορίες, οτό Ὑπουργεῖο ὑπάρχει ἡ
σκέψη να όντικατασταθοῡν τό 6ι6λία τῶν Νὲων Ἑλληνικῶν τῆς Α”
καί B’ Γυμνασίου (Θιθλία πού κατα γενική παραδοχή εἶναι ὅ,τι καλύτερο ἔχει ὲκδοθεῖ μέχρι σήμερα στό μαθημα τῶν νεοελληνικῶν)
με τα παλιό.
0 Κατακρατήθηκε για ἕνα χρόνο τό 6ι6λίο τῶν νεοελληνικῶν
τῆς Γ’ Γυμνασίου. '0 κύριος λόγος ἠταν ὅτι στό Θιθλίο περιεῖχε τό
ποίημα τοῡ Ρίτσου ιε”Υμνος καί θρῆνος v16 τήν Künpo». στό όποῑο
γίνεται σαφής ὺπαινιγμός ἐναντίον τῆς χοὺνταςί
O Δὲν προωθεῖται τό μονοτονικό σύστημα στα σχολεῖα, παρα τή
φήμη ὅτι ὑποτελεῖ προσωπική θεληση τοῡ πρωθυπουργοῡ.
Ο T6 6ι6λίο Ἱστορίας Γ’ λυκείου, εκδόθηκε τό Ιίδιο ’77 καίτό “7Β.
'0 λόγος, ἦτον ότι στήν μὲν πρώτη ἐκδοση εἶχε όφαιρεθεῖ ἡ παραγραφος πού αναφερόταν στήν ϋπαρξη καί λειτουργία τοῡ «Κρυφοῡ Σχολειοῡ», στό χρόνια τῆς τουρκοκρατίας, σύμφωνα με τίς
νεώτερες απόψεις πού ὺπόρχουν. Μετα ὅμως από τίς αντιδρόσεις
διαφόρων συντηρητικῶν κύκλων, μεταξύ τῶν όποίων καί Ἰερατικοί,
στήν δεύτερη ἓκδοση, τοῦ ’78, ὴ παραγραφος ξαναμπῆκε. Ἀξίζει
νά σημειωθεῖ ὅτι γι’ αὺτό τό θὲμα ol συγγραφεῖς ἔχουν κληθεῖ
τρεῖς φορὲς σε απολογία μέχρι αήμερα.
Ἀκόμα εἶναι σημαντικό να αναφερθεῖ, ἡ παραπομπή σε δίκη
τοὺ καθηγητῇ στὸν Καναδᾰ, Κ. Καζεπίόη, με τήν κατηγορία τῆς
καθὺθρισης Θρησκεύματος διὰ τοῡ τύπου. Ὀ κ. Καζετιίδης στόν
Α’ τὸμο τοῦ 1979 τοῡ περιοδικοῡ τῆς ΟΛΜΕ, «Λόγος καί
Πρόξη», εἶχε δημοσιεύσει όρθρο με τίτλο «'H ίδεολογική σύγχυση καί ό δογματικός διαποτισμός τῶν νεων στὴν ὲλληνική
εκπαίδευση», για τό όποῖο μεχρι σήμερα ἔχουν φτόοει στὴν
ΟΛΜΕ σωρεία ὑθριστικῶν τηλεγραφηματων καί δημοσιεύσεων,
απὸ αντιῷραστικούς κύκλους.

ΤΕΛΟΣ, οί τάσεις αντιμεταρρύθμισης, όλοκληρώθηκαν σε ὅ,τι
αφορᾱ τίς μαθητικὲς κοινότητες καί τό περιεχόμενό τους.
Mé τήν αποδυναμωση τῶν μαθητικῶν κοινοτήτων, τό σχολεῖο
ἓχασε τήν εὐκαιρία v6 σπόσει τόν όποκλεισμό στόν όποῑο ἡταν
μεχρι, τώρα καταδικασμενο καί να συνδεθεῖ ὀργανικὰ πια με τό
προθλήματα καί τίς απόψεις τοῡ κοινωνικοῦ συνόλου, τοῡ όποίου
ὑποτελεῖ αναπόσπαστο κομματι. Ol κοινότητες όπό φυτὼρια σωοτῆς κοινωνικοποίησης, με τόν τελευταῖο κανονισμό, μετατραπηκαν σε μηχανισμό διατήρησης τῆς καθαριότητος στήν τόξη καί
μεταφορᾶς κιμωλίας στόν πίνακα.
ΓΙΑ ΝΑ κλείνουμε, λειψὴ, ἐξ ἀρχῆς, ἡ μεταρρυθμιση. Καί με τόσες ἐνδείξεις αντιμεταρρὺθμισης, πού τελικὰ αναρωτιὲται κανείς,
τί θα απομείνει αι’ῐόἸ αὑτήν.

τῶν μαθητῶν καί τῆς εὐρρύθμου
λειτουργίας τῶν Σχολῶν. Ποὺ
σημαίνει ὅτι ὅσοι τελικά συμμετεῑχαν στήν ἀπεργία τοῦ κλάδοι)
θά τούς πιάσει ἡ λοιὸίδα τοῦ Πειθαρχικοῦ. Γιατί ὅχι; Εἶχαν καί
προειδοποιηθεῑ ἑπανειλημμὲνα
καί ῆξαιραν τίς συνέπειες. Οἱ
ἀπολογίες τῶν ἀπεργὼν διαδιδάζονται τάχιστα (στίς 10-5) πρός
τόν Πρόεὸρο τοῦ Δ.Σ. τῆς ΣΕΛΕΤΕ μὲ τά ἀκόλουθα κατατοπιστικάῑ
«Οἱ ἀνωτέρω ἐκπαιὸευτικοί
ἀπουσίασαν ἀπό τήν ὑπηρεσία
τους τήν 4η καί 5η Μαΐου 1979
καί γι’ αὐτό τό λόγο κλήθηκαν σέ
ἀπολογία, ἀντίστοιχα, μέ τά ἀριθ.
Ε.Π. ἔγγραφα τοῦ Δίντῆ ΚΕΤΕΧΣΕΛΕΤΕ 48, 47, 49,54,51,50,
53, 52, 46, 55, τά ὁποῖα ἐπισυνάπτω. Μέ τίς σχετικές ἀπολογίες
του, οἱ ἐκπαιὸευτικοί αὐτοί ἀνέφεραν ὅτι ἀπήργησαν, μετέχοντας
στήν ἀπεργία πού εἶχε κηρύξει ὁ
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ T.E.E.». Οἱ ἀπολογίες ἐπισυνάπτονται ἐπίσης.

Σημειώνεται ὅτι ὁ ἀνωτέρω
«Πανελλήνιος Σύλλογος ΚαθηγηΜαθημάτων ·
τῶν Γ ενικιῦν
T.E.E.», ἑκπροσωπεῐ ὄασικά τούς
ἀντίστοιχους ἐκπαιὸευτικούς τῆς
Δημόσιας Τ.Ε.Ε., ἐνῶ τό σύνολο
τῶν ἐκπαιὸευτικῶν ὅλων τῶν
κλάδων τοῦ ΚΕΤΕΙΣΕΛΕΤΕ ἐκ·
προσωπεῖ ὁ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ AYΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕΛΕΤΕ», ὁ ὁποῖος κατά τή Συνέλευσή του τῆς 3/5/1979 ὁὲν ἐκήρυςε ἀπεργία,»

Καί μὲ τήν εὐκαιρία γίνεται
καί τό ἀναδρομικό «κάρφωμωκ
«Ἐπίσης ἀναφέρεται ὅτι οἱ
ἀνωτέρω, εἶχαν πραγματοποιήσει
παρόμοια ἀπεργίοι ἀπό 9/10/78
μέχρι 11/10/78, ὅπως προκύπτει
ἀπό τό ἀριθ. 4844/12-10-1978
ἔγγραφό μου καί τίς σχετικὲς
ἀπολογίες τους, πού ἐπισυνάπτω.»

O Ποιός μπορεῖ νά ἰσχυρισθεῖ
ὅτι αὐτή ἡ ὀργανωτική ἐπάρκεια
καί ἐπαγρυπνηση δέν εἶναι «εὐρωπαϊκοῡ ènméôou»;

Βόηθῆστε τό παιδί να διαμορφώσει
τό μὲλλον τοῦ, ἀνθρώπου

ΜΛΡΙΛ ΜΟΝΤΕΣΣῦΡΙ
mmMax:910!

NA ΧΤΙΣΟΥΜΕ
TON ΚΟΣΜΟ
ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ
ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ

Τό τολμηρό σχέδιο
γιά τό ἁνοιχτό,
πειραματικό σχολεῑο
σε ὅλες τίς θαθμίδες
τῆς ἑκηαίδευσης.

ΙΙ. ΙΡΙᾹ "(A TEIIIII’I

'10 110111111.
μιαρὲ 71:11.; αγαιγης

Τό φωτεινό παράδειγμα
καί ἠ διδασκαλία
μιᾶς μεγάλης γυναίκας
τῆς ἐποχῆς μσς·

κυιιλοῳορουν emonç
POYNTOAO ΝΤΡΑΪΚΩΡΣ - AOPEN I'KPAIH
TO ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΑΙΔΙ
Πῶς χτίζεται μιό καινούργια καί πιό εὺτυχισμὲνη σχὲση
ὑνόμεσα στὸ παιδί καί στόν ὲνήλικο.

ΡΟΥΝΤΟΛΦ ΝΤΡΑΪΚΩΡΣ - ΣΙΡΛΕΫ ΓΚΟΥΝΤ
- PAIH MONT TZ. ΚΟΡΣΙΝΙ

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Τό παιδαγωγικό σύστημα ποὺ φὲρνει τό τέλος τοῡ πολέμου
ὰνάμεσα στούς γονεῖς καί 1'6 παιδιά καί δημιουργεῖ μιὰ
καινούργια γενιά 6n6 ὺπεὺθυνους δημοκρατικούς πολίτες.

Εκϋοσειρ ﬁlapac
Ἰ Ken/mm ﬁlaﬁsan-napayyedlsc:
Im ΒΕΜΙΣΤΠΚΛΕΠΥΣ JlABIM/A -142 TIM. 311' 13 457
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εξ
cH γραφεισκρατία
στήν ἐκπαίὸευση

- Ἡ-

‘H ἀνεπάρκεια τοῦ
ὄεμπεριανοῦ μοντέλου
Τῆς Θ. Ἀνθογαλίδου - Βασιλακάκη
((...στόν ἐκπαιὸευτικό τομέα, ἐκτός ἀπό τήν καθιέρωση τῆς
Δημοτικῆς, ἡ Νὲα Δημοκρατία ἐπραγματοποίησε τήν ἐκπαιὁευτική μεταρρύθμιση, μέ τήν ὁποία ὁιαρθρώνεται όρθολογικά ἡ παιδεία μας».
K. Καραμανλής

(στό τελευταῖο Συνὲδριο τῆς Ν. Δ.)
ΣΕ ΕΝΑ πρῶτο επίπεὸο ἀνάλυσης μποροῦμε νά ἀναγνωρίσουμε μιά σειρά ἀπό χαρακτηριστικὰ πού συνθὲτσυν τό 65pm:ριανό μοντὲλσ;

Α. Στή δ ιοικητική ὀργάνωση ἐπισημαίνουμε π.χ. ὅτι
Ο τό άτομο δέν εἶναι ἰδιοκτήτης τοῦ λειτουργήματός του καί
δέν μπορεῖ νά τό μεταδιδάσει στά παιδιά του·
. ἡ διοίκηση λειτουργεῐ με κανόνες καί ἀρνεῖται κάθε
παραδοχή προσώπων, δέν κατανοεῖ δηλ. ἰδιαίτερες προσωπικες καταστάσεις, εἶναι τυφλή - 1
O τά πόστα εἶναι αὐστηρά καθορισμὲνα, ὡς πρός τά προσόντα πού ἀπαιτοῦν καί τίς άρμοδιότητὲς τους·
Ο στόν καθορισμό τῶν θέσεων ἀντιστοιχεῐ ἡ ἐξειδίκευση
τῶν ἁρμοδιοτήτων. Ἡ ἐξειδίκευση κρίνεται με κριτήρια καί
πάλι γραφειοκρατικά, δηλ. τά διπλώματα
Ο ὅπως σε κάθε γραφειοκρατική ὀργάνωση ἒτσι καί στή
διοικητική ὀργάνωση τῆς ἐκπαίδευσης ὑπάρχει μιά ἱεραρχία; ô
καθὲνας εἶναι τοποθετημὲνος σε μιά θὲση ὅπου ἔχει ἀνώτερους
ἀπ’ αὐτόν καί κατώτερους- ’
O οἱ λειτουργοί τῆς ὀργάνωσης εἷναι εἰδικοί ύπάλληλοι με
πλήρη ἀπασχόληση καί ἀκολουθοῦν προσωπική καριὲρα στήν
ἱεραρχία.

B. Στό νὲο ἐκπαιδευτικό σύστημα πάλι ἐπισημαίνουμε (ἑνδεικτικά)
Ο τή συστηματοποίηση τῶν διαφόρων τομὲων ἐκπαίδευσης
σὲ μιά δομή περισσότερο ὀργανωμενη (ἔν-εαξη τῆς Τεχνικῆς Ἐπαγγελματικῆς Ἐκπαίδευσης στόν κυρίως κορμό)·
Ο τήν προόσλή μιᾶς οὐδετερης ἀντικειμενικότητας (πανελλήνιες ἐξετάσεις)’
O τήν ἔμφαση στήν ἑξειδίκευση (αὐτό τό νόημα δίνεται ἐπίσημα στή διφυία τοῦ Λυκείου)’
Ο τήν καθιερωση ἑνός γλωσσικοῦ κώδικα (τῆς κοινῆς νεοελληνικῆς) ὡς κοινοῦ μοντὲλου γλωσσικής συμπεριφορᾶς,
H ΓΡΑΦΙΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ὀργάνωση διεπεται γενικά - κατά
τόν Βὲμπερ πάντα - ἀπό τήν ὀρθή λογική καί συνδὲεται ἀπαραίτητα με τόν «ὀρθολογικό ἔννομο τύπο ἐξουσίας». ‘H ὃεμπεριανή ἔννοια τῆς «νομιμότητας» θεμελιώνεται δηλ.
α) εἴτε στό κύρος τοῦ αἰώνιου παρελθόντος καί τῆς παράδοσης, σε ἔθιμα δηλ. με πανάρχαια ἰσχύ καί στή συνήθεια τῶν
ἀνθρώπων νά τά σέὅονται (παραδοσιακή νομιμότητα)
6) εἴτε στό κύρος ἑνός προικισμὲνου καί ἐξαιρετικοῦ ἀτόμου
(χαρισματική νομιμότητα)

γ) εἴτε στό κύρος τῶν νόμων, πού ἓχουν καταρτισθεῖ με τήν
ὀρθή λογική (όρθολογική νομιμότητα).
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ΑΣ ΔΟΥΜΙΞ ἀπό πιό κοντά τόν α καί γ τύπο, πού ἐνδιαφερουν ἰδιαίτερα τήν ἀνάλυση τῆς ἑκπαίδευσης μεταρρύθμισης2;
ΣΤΟΝ παραδοσιακό τύπσ ἡ παράδοση ἀποφασίζει τί εῖναι
νόμιμο καί τί δέν εἶναι. “H παράδοση εἶναι λοιπόν καθοριστική
τῆς ἐξουσίας τοῦ ἡγετη, ἀλλά ἡ ’ίδια δὲν εἶναι πάντα εὔκολο νά
καθορισθεῑ. Αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ ἡγὲτης ἔχει στήν πραγματικότητα μεγάλες δικαιοδοσίες, èvd) ἡ συγκατάθεση τῶν ἐκτελεστῶνΥ
τους δέν τοῦ εἶναι ἀπαραίτητη. Αὐτό προκαλεῐ στήν οἰκονομία
μιά ἀστάθεια -καί κάνει ἀδύνατο τόν μακροπρόθεσμο προγραμματισμό· εἶναι δυνατός ό ἐμπορευματικός καπιταλισμός
πού ὂασίζεται στή γρήγορη ἀπόδοοη τῶν κεφαλαίων, ὅχι ὅμως
καί ό ὂιομηχανικός καπιταλισμός πού ὃασίζεται στίς ἐπενδύσεις πού ἀπσδίνουν μετά ἀπό καιρό.
Η ΕΞΟΥΣΙΑ πού στηρίζεται στήν όρθολογική νομιμότητα,
κινεῖται σε σταθερά πλαίσια’ δηλ. οἱ νόμοι μποροῦν εὔκολα νά
ἀλλάζουν, ἀλλά με διαδίκασίες σταθερὲς πού δὲν εὐνοοῦν τίς
αὐθαιρεσίες. ‘H σταθερότητα καί ἡ εύλυγισία τοῦ συστήματος
δημιουργοῦν ἒτσι τίς προῦποθὲσεις γιά τό μακρόχρονο προγραμματισμό. ‘H όρθολογική νομιμότητα συνδὲεται δηλ. με τήν
ὀργανωτική ἀνάπτυξη καί τήν γραφειοκρατία.
ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ἀπό μιά παραδοσιακή κοινωνία σε μιά 6ιομηχανική μπορεῑ νά θεωρηθεῖ (κατά τό Βεμπερ πάντα) σά μιά
διαδικασία ἐκλογίκευσης. Μιά τάση «ἑκλσγίκευσης» ἀναγνωρίζουμε - ἐκτός ἀπό τή νεα ὀργάνωση τοῦ ἑκπαιδευτικσῦ συστήματος - καί στήν ἰδεολογία τῆς μεταρρύθμισης;
ΣΤΑ ΝΕΑ ἀναλυτικά προγράμματα
- ρητά δηλώνεται ἡ τάση νά ἀπαγκιστρωθεῖ τό περιεχόμενο
τῶν σπουδῶν ἀπό τό παρελθόν καί τήν παράδοοη (συναίσθηση
τῆς αὐτοδυναμίας τοῦ νεοελληνικοῡ πολιτισμοῦ σε σχὲση μὲ
τόν ἀρχαῖο ἑλληνικό, πρὲπει νά ἀποκτήσσυν οἱ μαθητὲς).
Παράλληλα ἔχουμε μιά στροφὴ πρός τή σύγχρονη ἑλληνική
πραγματικότητα (γλώσσα, ἱστορία, κοινωνία, καί φύση). Ἡ
κοινωνικοποίηση τοῦ παιδυοῦ συνίσταται α) στή «σωστή γρατ
πτή καί προφορική ἐπικοινωνία με τό περιὸάλλον του», 6)
«στήν ὲνσυνείδητη καί ἑλεύθερη συμμετοχή του στή ζωή τοῦ
λαοῦ μας», γ) «στήν ἑθνική αὐτογνωσία, χωρίς νά ἀποσιωπσῦνται οἱ ἀρνητικὲς πλευρές», ὃ) στήν προετοιμασία «κατά
τρόπο ἀμεσο, πρακτικό καί ίδιαίτερα ὂιωματικό στή συνειδητή
ἄσκηση τῶν δικαιωμάτων καί τῶν καθηκόντων του πού χαραχτηρίζει τόν ἐλεύθερο καί δημοκρατικό πολίτη»3, καθώς καί σε
μιά ὂαθιά πίστη στή δημιουργική δύναμη τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ
ὥστε νά γίνει μελλοντικά «συνειδητός ἐργάτης τῆς προόδου»,
ε) στό νά κατανοήσει τήν ίδιαίτερη σημασία πού ἔχει ἡ φύση
στή ζωή τῶν ἀνθρώπων καί νά συνειδητοπσιήσει τήν ἀνάγκη

νά προστατεὺεται καί νά διατηρεῖται τό φυσικό περιὸάλλον.
—— Ἐγκαταλείπεται ἡ θεολογίζουσα τάση (ἔντονη ὡς τώρα σέ
ὅλα τά μαθήματα ἀπό τά Νέα Ἑλληνικά ὡς τά 1Φυσικά καί τή
Βιολογία), καθώς καί ὁ ὑπερόολικά έκδηλος ἰδεαλιστικός
προσανατολισμός (ἡδιδασκαλία τῶν Μαθηματικῶν π.χ. ἀποσκοποῦσε στό νά 001016651 6 μαθητής τίς Apriori μαθηματικές
έννοιες). Στή θέση τους ὑπογραμμίζεται ἡ ἀνά Γκη γιά τήν ἐπιστημονική γνώση (κατανόηση τῶν φυσικῶν νό ων) κᾳί τήν μεθοδική άσκηση οτήν ὀρθολογική σκέψη. ’·

τοῦν τήν διαμόρφωσιν σταθεροῦ ὄάθρου μεταξύ ὑψηλῆς στάθμης τεχνικῶν καί τοῦ ἐργατοτεχνικοῦ ὁυναμικοῦ. Τό ὄάθρον
τοῦτο μόνον ἀπό τάς ἐπαγγελματικάς καί τεχνικάς σχολάς ὁύναται νά προέλθη>>6. "Av πάρουμε ἐδῶ τήν ὀρθολογικότητα μέ
τή στενή ἐννοια τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ προγραμματισμοῦ, ’ἡ αὐστηρότερη σχολική δόμηση καί 6 θεσμός τῶν πανελλήνιων ἐξετάσεων δέν τήν ἀποδεικνύουν ἀναγκαστικά. Παραμένει γενική καί ἀόριστη ἡ σύνδεση τῆς νέας δομῆς μέ τίς οἰκονομικές
ἀνάγκες τῆς χώρας· έχουμε δηλ. πολύ συγκεκριμένα μέτρα
στόν
ἐκπαιδευτικό
τομέα,
πού
συσχετίζονται
ἀόριστα
μέ
τό
ΜΕΡΙΚΑ ἀκόμη ὁμόλογα - σέ διάφορα ἐπίπεδα - μέ ἰδιαίἰδεολόγημα τῆς «προόδου».
τερη ἰδεολογική ὄαρύτηταῖ
Ο ἡ ἐκπροσώπηση τοῦ σώματος τῶν καθηγητῶν στά διά- ΜΙΑ ΠΙΟ λεπτομερειακή ἀνάλυση τῆς μεταρρύθμισης μᾶς
ὁδηγεῖ σέ μιά παραπέρα σχετικοποίηση τῆς έννοιας τῆς ὀρθοφορα Συμὸούλια (θεσμός τοῦ «αἱρετοῦ ἐκπροσώπου»)
λογικότητας;
Ο ἡ ὀργάνωση τῆς ζωῆς οτήν τάξη μέ τό θεσμό τῶν μαθητι’- Ἀπό κυὸερνητική πλευρά προὸάλλεται - σέ ὁμολογία μέ
κων κοινοτήτων
τήν «1196060» ἡ ἐνίσχυση τῆς τεχνικῆς ἐκπαίδευσης (ὅπως δείΟ ἡ φιλελευθέροποίηση τῶν διδακτικῶν μεθόδων μέ τά
χνει τό ἀπόσπασμα πού παράθεσα παραπάνω)· ἀλλά καί ἡ
στοιχεῖα ἀπό.τή «Νέα Ἀγωγή>>ς ρήξη μέ τίς αὐστηρές διδακτικριτική, πού ἀσκήθηκε στή μεταρρὺθμιση ἀκολούθησε ὂασικά
'î κές φόρμες τῆς ἐρόαρτιανῆς σχολῆς, θεμελίωση τῆς διδασκααὐτή τή γραμμή, πράμα πού ἔχει τά θεωρητικά του προηγουλίας 010 «ἐνδιαφέροντα» τῶν παιδιῶν, μιά γενική τάση γιά ἐξ·
μενα (μηχανιστική ἀντίληψη τοῦ· κοινωνικοῦ καταμερισμοῦ ἐρατομικοποίηση τοῦ μαθητῆ στό ἐπίπεδο τῶν παιδαγωγικῶν
γασίας σέ διανοητική καί χειρωνακτική). Ὠστόσο οὔτε ὅλοι
σχέσεων.
ὅσοι φοιτοῦν στά Τεχνικά - Ἐπαγγελματικά Λύκεια εἶναι
ΘΑ ΑΕΓ ΑΜΕ συνοπτικά ὅτι ἡ μεταρρύθμιση ἐμφανίζεται
προορισμένοι
γιά
χειρώνακτες,
εἰδικευμένοι
ἐργάτες
κ.λ.π.
(ἐκπράγματι σάμιά διαδικασίαέκλογίκευσης τόσο στό ὀργάνωτός
ἀπό
τούς
ἄλλους
λόγους
καί
ἐπειδή
ἔχουν
πράγματι
τή
δυτικό ὅσο καί στό ἰδεολογικό ἐπίπεδο καί στό ὄνομα αὐτῆς τῆς
νατότητα νά συνεχίσουν οτήν ἀνώτατη ὃαθμίδα) οὕτε ὅσοι
ὀρθολογικοποίησης ζητάει τή συγκατάθεση τῶν πολιτῶν
φοιτοῦν στό Γ ενικό Λύκειο εἶναι προορισμένοι γιά τό [lav/1110
(παράδειγμα ἐξόφθαλμο ἡ νέα σχολική γλῶσσα).
καί
τίς
διευθυντικές
τάξεις.
eH
κριτική
πρέπει
νά
προχωράει
FIA N’ ΑΡΧΙΣΩ τήν κριτική μου σ’ αὐτό ἀκριόῶς τό σημεῖο,
πέρα
ἀπό
τήν
ὁλοφάνερη
διφυῐα
Γενική-Τεχνική
Ἐκπαίδευοη
ὅλα ἐμφανίζονται νά συμὸαίνουν ὅπως πάνω κάτω τά περι(πού ὑπῆρχε ἤδη ἄλλωστε). Τό καινοὺριο δηλ. στή νέα δομή
γράφει 6 Βέμπερ. ‘O λόγος εἴναι-διπλός4ῑ
εἶναι
ὅτι
ἐγκαθιστᾶ
ἕνα
δεύτερο
σύστημα
ὅραχὺχρονης
ἐκπαία) διότι πολλές ἀπό τίς παρατηρήσεις τοῦ Βέμπερ εἶναι σωδευσης
καί
ἐξασφαλίζει
τήν
πελατεία
του
μέ
τήν
κλιμάκωση·
στές σέ ἐμπειρικό ἐπίπεδο καί
τῶν
Πανελλήνιων
ἐξετάσεων-φραγμῶνῑ
6) διότι ὁρισμένες ἄλλες δέν εἶναι οτήν πραγματικότητα
Μ’ ΑΥΤΗ τήν πρώτη παρατήρηση ὅλέπουμε ὅτι ὑπάρχουν
παρά μιά προὸολή ἀξιῶν τῆς άστικῆς ἰδεολογίας, χῶρος στόν
κάποια κενά στή διασύνδεση τῆς ἐκπαίδευσης μέ τήν τεχνική
ὅποῖο κινοῦνται τόσο ὁ γερμανός κοινωνιολόγος ὅσο καί ἡ ἐλπρόοδο. Ἀντίθετα εἶναι φανερή ἡ κυὸερνητική πρόθεση νά
ληνική κυὸέρνηση πού έκανε τή μεταρρύθμιση.
μπεῖ φραγμός στήν «ἀνέλεγκτον παραγωγήν» ὅχι μόνο ἀποφοίΕΤΣΙ ἡ «ὀρθολογικότητα», ἔννοια κλειδί στή 6εμπεριανή
των τοῦ (ἐξαταξίου) Γυμνασίου ἀλλά καί τῆς κοινωνικῆς κινητυπολογία, προόάλλεται μέ δύο σημασίες, ἡ μία στενή καί ἡ
τικότητας μέ ἄλλα λόγια δέν πρόκειται ἐδῶ γιά μιά πρωταράλλη γενική καί ἀόριστη; - μέ τή στενή της σημασία εἶναι τό
χικά τεχνοκρατική τάση ὅσο γιά μιά οὐσιαστικά πολιτική ἐνέρκὺριο χαραχτηριστικό τῆς γραφειοκρατικῆς ὁργάνωσης, 6 ὑπογεια, πού ἐμφανίζεται μέ ἄλλο-πρόσωπα
λογισμένος προγραμματισμός σέ σχέση μέ τήν ἀποδοτικότητα
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ αὐτῆς τῆς συλλογιστικῆς μποροῦμε ἐπίσης
κ.λ.π.. "Av δοῦμε ὅμως ἀπό πιό κοντά τή διοικητική ὀργάνωση,
νά ἐρμηνεύσουμε καί μιά κάποια εῦλυγισία τοῦ συστήματος
ἡ ὀρθολογικότητα εἶναι ἕνα δευτερεῦον χαραχτηριστικό· ἡ κά(νομική ἐγγύηση γιά τά περάσματα άπό τήν ὅραχύχρονη στή
θετη δόμηση άρμοδιοτήτων χαραχτηρίζεται μάλιστα ἀπό μιά
μακρόχρονη ἐκπαίδευση, σέ ἐξασφαλισμένα μικρό ἀριθμό 6é—
ὂαθμιαία ἀπομάκρυνση ἀπό τό κυρίως ἀντικείμενό της, δηλ.
6010),
πού
άμφισόητήθηκε
ἐπίσης
ἀπό
τήν
κριτική.
"000
ἡ
ἄρτήν παιδαγωγική πρακτική, πράμα πού εἶναι ἤδη παράλογο.
χουσα τάξη έχει συμφέρον νά ἐλέγξει τήν κοινωνική κινητικόἈκόμη κι’ ὄιν ὑποθέσουμε ὅμως ὅτι 6 ἐπιθεωρητής ἀσκεῖ κατητα, ἄλλο τόσο ἐνδιαφέρεται νά μή στεγανοποιοῦνται οἱ κοιθοδηγητικό ρόλο στόν παιδαγωγικά τομέα, ἐκεῖνο πού τόν κάνωνικές τάξεις. Μέ τή λειτουργία λοιπόν αὐτῶν τῶν περασμάνει ἐπιθεωρητή εἶναι τό δικαίωμα του νά κρίνει καί νά 6αθμοτων δέν ὑπογραμμίζεται μόνο 6 άξιοκρατικός χαρακτήρας τῆς
λογεῖ τούς ἱεραρχικά κατώτερους, μέ κριτήρια ἄλλωστε πού ἡ
σχολικής πυραμίδας (ὅποιος άξίζει μπορεῖ νά άνέὸει ὅλα τά
νομοθεσία δέ διασαφηνίζει ἱκανοποιητικά (μέ ποιά κριτήρια
σκαλοπάτια), ἀλλά γίνονται δυνατές καί οἱ κοινωνικές καί
θά κρίνει π.χ. 16 «ἦθος» τοῦ καθηγητῆ ἤ ἀκόμη καί τήν παιδαἰδεολογικές ὀσμώσεις γιά τή συνοχή μιᾶς ταξικῆς κοινωνίας,
γωγική του ἰκανότητα;). Τό συμπέρασμα ἀπό ὅσα ἐνδεικτικά
παρ’ ὅλες τίς ἀνομοιογένειες καί τά ἀντικρουόμενα συμφέσημειώνω ἐδῶ εῖναι ὅτι ἡ διοικητική ὀργάνωση εἶναι ἓνας
ροντα πού περικλείνει.
καταναγκαστικός κρατικός μηχανισμός5 μέ ἐλεγκτική καί ἀνΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ στοιχεῖο- ἐπικαλύπτεται ἐπίσης ἀπό τό ἰδεοταποδοτική ἐξουσία. Θά ἦταν λοιπόν ἐξαιρετικά γόνιμο νά
προχωρήσει κανείς πέρα ἀπό τή ὂεμπεριανή τυπολογία καί νά
λόγημα τῆς «προόδου»’ τό 6001116 ἐρώτημα στήν περίπτωση
ἐξετάσει πῶς π.χ. 6 μηχανισμός αὐτός κατορθὼνει νά ἐνσωμαεἶναι ποῦ πηγαίνει τό κέρδος, καί τό κέρδος πηγαίνει οτά χέρια
τώνει λειτουργικὰ καί ἰδεολογικά ἄτομα πού προέρχονται κυαὐτῶν πού κατέχουν τά μέσα παραγωγῆς· αὐτοί καθορίζουν
ρίως ἀπό άγροτικές καί μικροαστικές οἰκογένειες, ποιός εἶναι
καί τά 6ασικά χαρακτηριστικὰ τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων
δηλ. 6 ἰδεολογικός του ρόλος.
(ὑλικά, μηχανές, ὀργάνωση τῆς ἐργασίας ἀλλά καί ἐκπαίδευση
ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ τέλος ὅτι ἡ διοικητική ὀργάνωση δέν χαρα- τῶν ἐργατῶν). ’Ὀταν λοιπόν μιλᾱμε γιά οἰκονομική πρόοδο,
κτηρίζεται κυρίως ἀπό τήν ὀρθολογικότητα ἐξηγεῖ καί τήνΙ πρέπει συνάμα νά καθορίζουμε καί γιά ποιόν, ποιός θά ὠφεπρόωρη ἐγκατάστασή της οτήν Ἑλλάδα, πολύ πρίν 61116 τή 6ιο- ληθεῖ περισσότερο ἀπ’ αὐτήν τήν πρόοδο. Ἀπό τήν άλλη μεριά
μηχανοποίηοη τῆς χώρας. ’
δέν πρέπει νά παραόλέπουμε καί τίς πραγματικές συνθήκες
που δημιουργοῦνται σ’ ἕνα συγκεκριμένο οἰκονομικό σύστημα;
Η NEA ἐκπαιδευτική δομή πάλι τοποθετεῐται ἐπίσης 0161
πλαίσια μιᾶς διαδικασίας ἐκλογίκευσης, ὁμόλογης πρός τήν οἰ- Εἶναι γεγονός ὅτι στήν Ἑλλάδα τοῦ σήμερα ὅλο καί λιγοστεύουν οἱ θέσεις γιά ἀνειδίκευτους ἐργάτες καί προπάντων
κονομική ἀνάπτυξη τῆς χώρας «Αἱ ἀνακατατάξεις τῆς οἰκονογιά ἀνειδίκευτους ὑπαλλήλους (καθώς οἱ τομεῖς τῶν συναλλαμικῆς ζωῆς, ἡ προὶοῦσα ἀστικοποίησις τοῦ πληθυσμοῦ καί αἱ
ἀνάγκαι τοῦ ραγόαίως ἐξελισσομένου τεχνικοῦ τομέως ἀπαιγῶν καί τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ εἶναι περισσότερο ἀναπτυ23

γμένοι). Ἔτσι ἐνῶ στή δεκαετία τοῦ πενήντα ἀκόμη τό Ἀπολυτήριο τοῦ Γυμνασίου ἦταν ἕνα σημαντικό ἐφόδιο γιὰ πάρα
πολλές δουλειές (Τράπεζες, διαχείριση ἐπιχειρήσεων, διοίκηση
κ.λ.π.), -στίς μέρες μας δέ θεωρεῖται πιά καθόλου ἀξιόλογσ
προσόν. Μποροῦμε δηλ. νά ποῦμε ὅτι ἡ ἐξειδικευμένη ἐκπαίδευση μικρής διάρκειας γίνεται ὅλο καί πιό ἀναγκαία γιά τούς
γόνους τῶν κοινωνικῶν τάξεων 1:013 δέν κατέχουν ἰδιαίτερα
ὑψηλά περιουσιακά στοιχεῖα καί εἶναι ὑποχρεωμένσι νά θροῦν
σέ μικρὴ ἡλικία ἕνα ὂιοποριστικό ἐπάγγελμα, ἀλλά-τό αὐξημένο κέρδος πού φέρνει ἡ αὕξηση τῆς παραγωγικής ἱκανότητας
τό καρπώνεται ἡ καπιταλιστική τάξη. Βλέπουμε δηλ. ἐδῶ μιά
ἀπό τίς-ἀντιθέσεις τῆς ἐκπαίδευσης 1:013 ἀνάγεται στή σύγκρουση συμφερόντων καί στήν κατανομή ἐργασίας πού ὑπάρχουν στόν εὐρύτερονκοινωνικό χῶροἹ.
Γ ΙΑ ΝΑ περάσουμε στήν κριτική τῆς ὀρθολογικότητας στή
γενική της σημασία, 1:013 προὸάλλεται ἐπίσης ἀπό τόν Βέμπερ
καί τή μεταρρύθμιση;
ΟΧΙ MONO δέν μπορσῦμε νά τή θεωρήσουμε σά μιά γενική
κατηγορία τῆς ἀστικῆς ἐκπαίδευσης, ἀλλά μπορσῡμε νά ἐπισημάνουμε καί τό παράλογο σέ μιά σειρά ἀντιθέσεις 1:013 ἐκδηλώνονται στήν ἐκπαιδευτική δομή καί τήν ὀργάνωση τῶν σπουδῶν; ἡ νέα ἀγωγή (ἀστική παιδαγωγική) π.χ. ἐξατομικσποιεῐ τό
μαθητή, ἐνῶ τό γραφειοκρατικοποιημένσ σχολειό τόν ἀποπροσωποποιεῖ (καταναγκαστικός χαρακτῆρας τῶν 6αθμίδων καί
τῆς σχολικής κουλτούρας, κοινές ἐξετάσεις κ.λ.π., κ.λ.π.,)ε· τό
ἀστικό ἰδεῶδες γιά τήν ὁλοκλήρωση τῆς προσωπικότητας
ἀντιφάσκει μέ τήν κατακερματιση τῆς γνώσης (ἐξειδίκευση,
συνέπεια μάλιστα τῆς ὀρθολογικότητας μέ τή στενή ἔννοια)
κ.λ.π., κ.λ.π.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ, τέλος, μοῦ φαίνετα ἡ σχετικοποίηση τῆς ἐν·
νοιας πού ἔχει ἡ ὀρθολογικότητα στή γλωσσική μεταρρύθμιση.
‘H καθιέρωση μιᾶς γλωσσικῆς μορφῆς 1:013 δέν εἶναι τελείως
ξένη πρός τή λαϊκή γλώσσα, εἶναι πράγματι μιά στρσφή πρός
τή νέα ἐλληνική πραγματικότητω ὡστόΟΟ αὐτό εἶναι τόσο γενικό, 1:013 δέ λέει σχεδόν τίπστε. Ἀφότου ἐξαγγέλθηκε ἐξάλλου
ἡ καθιέρωση τῆς νέας γλώσσας, ξέσπασε μιά ὑπερόολική
θριαμὸολογία ἀπό τόν ἀριστερό τύπο, 1:013 συσκότισε πολύ τήν
κριτική; θρίαμόος τῆς λαϊκής μας γλώσσας / ἡ μητρική μας
γλώσσα / ἡ ἐθνική μας γλώσσα. ‘H γλώσσα 1:013 καθιερώθηκε
ὅμως δέν εἶναι οὔτε ἡ μητρική γλώσσα ὅλων μας οὔτε ἡ λαϊκή
γλῶσσα οὔτε ἐθνική γλώσσα μπορεῐ νά χαραχτηρισθεῖ.
M‘ AYTA τά κληρονομημένα στερεότυπα;
Ο ἐπικαλύπτεται 6 τεχνοκρατικός χαρακτήρας τῆς νέας
σχολικῆς γλώσσας (κωὸικοποίηση στό γραπτό λόγο τῆς κοινῆς
νεοελληνικής), 1:013 ἐντάσσεται στά πλαίσια τῆς 7900510119011κοποίησης τῆς ἐκπαίδευσης (αὐτό εἶναι καί τό συγκεκριμένο
περιεχόμενο 1:013 παίρνει ἡ ὀρθολογικότητα σ’ αὐτή τήν περίπτωση).

Ο προόάλλεται ὃέόαια τό πολιτικό στοιχεῖο, ἀλλά άσχημα
τοποθετημένο. Χαρακτηρίζοντας π.χ. τήν καθιερωμένη γλωσσική μορφή σάν ἐθνική, κάνσυμε ἕνα 6001116 μεθοδολογικό
σφάλμα; συνδέουμε τό «έθνσς» - μιά ὁλότητα σχέσεων - μέ μιά
ὅαθμίδα τῆς γλωσσικής ὁλότητας - τήν κωδικοποιημένη κοινή,
ὂαθμίδα τής ὁλότητας «νέα ἐλληνική»9- ὑψώνουμε ἐτσι τή
συγκεκριμένη γλωσσική μορφή σέ χαρακτηριστικό «οὐσίας»
τοῦ ἔθνους· γιατί παραιτούμαστε συγχρόνως ἀπό τήν ἱστορικὴ
δυναμική τόσο τοῦ έθνους ὅσσ καί τῆς γλώσσας, μιά καί κλείνουμε τά μάτια στήν ὕπαρξη καί τήν πάλη ἐκείνων τῶν στοιχείων 1:013 καθσρίζουν τήν ἐξέλιξή τους, δηλ. τῶν κοινωνικῶν
τάξεων (1:013 μιλοῡν διαφορετικές γλῶσσες), τῶν παλιῶν καί
νέων ἀναγκῶν ἐπικοινωνίας (1:013 δημιουργοῦνται ἀπό τόν
καταμερισμό καί ἀναμερισμό ἐργασίας) κ.λ.π. “Ov10g δηλ.
«δημοτικιστές» ἀκολουθοῦμε τή λογική τῶν καθαρευουσιάνων,
1:013 θεωροῦσαν μητρική καί ἐθνική γλώσσα τήν καθαρεύουσα,

ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ πολιτικό περιεχόμενο τῆς γλωσσικῆς
μεταρρύθμισης συνοψίζεται, νομίζω, στά παρακάτω σημεῐα;
‘H «συμὸολική καταξίωση» τῆς ἰθὺνουσας τάξης δέ συντελεῖται πλέον μέ τό γλωσσικό σχίσμα τοῦ παρελθόντοςω, ἀλλά
ἀντίθετα μέ τήν ἀποκατάσταση τῆς ἐπικοινωνίας· ἐπικοινωνία
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σχετική 6έ6αια, μιά 1:013 μέ τή νέα καθιέρωση πετυχαίνονται
δυό πράγματα,
α) νά κρατηθσῦν οἱ ταξικές ἀποστάσεις· ἡ γραπτή νεοελληνική σέ καμιά περίπτωση δέν μπορεῐ νά θεωρηθεῖ λαϊκή
γλώσσα. ‘O ταξικός χαραχτήρας της σημαδεύεται ἄλλωστε
πρόωρα καί 60610 ἀπό ὅλη τήν κληρονομιά καί τίς ἐπιστημονικές ἐπιδόσεις τῆς καθαρεύουσας, 1:013 εἶναι ἀναγκασμένη νά
τίς δεχθεῖ’
6) καθώς ἡ νέα καθιερωμένη μορφή έχει κοινά σημεῖα μέ τή
λαϊκή γλώσσα καί ὁπωσδήποτε δέν εἶναι πιά ἀκατανόητη (ὅχι
πάντα) ἀπό 16 λαό, ἀποσκεπάζεται ἡ ταξική της ταυτότητά
γιατί ὅχι μόνο δέν ὑποτιμᾶται πιά ρητά ἡ λαϊκή γλώσσα, ἀλλά
ὑπάρχει ἡ τάση νά ταυτίζεται μέ τήν ἐπίσημη.
ΕΤΣΙ ἡ ἡγετική τάξη έχει τή δυνατότητα ὅχι μόνο νά προ6ληθεῖ σά φορέας τῆς λαϊκῆς γλώσσας, ἀλλά - μέ τό στόμα τῶν
ἰδεολογικῶν της φερεφώνων - νά αὐτοχρισθεῖ κάτοχος καί δάσκαλος τῆς «σωστῆς» μορφῆς της («εἷναι ἡ γλώσσα σου»...
πρέπει ὅμως νά μάθεις νά τή μιλάς «σωστά», ἀπό τά προλεγόμενα στήν ἀναπροσαρμοσμένη Γραμματική). Μέ τή διαδικασία
δηλ. 1:013 ἔχει ξεκινήσει νά ἀποσαφηνίσει μιά ίδεολογία πιό
συγκρστημένη καί περισσότερο φιλελεύθερη καί μέ τήν ἰδεολογική ἐπένδυση τῆς γλωσσικῆς μεταρρύθμισης, ὴ ἀστική τάξη
προσπαθεῑ νά άναλάόει ἓνα ρόλο ὅχι μόνο ἡγετικό ἀλλά «ἡγεμονικό», μέ τήν γκραμσιανή ἔννοια, νά προσεταιρισθεῖ δηλ. καί
νά διαὸρώσει τίς λαϊκές τάξεις.
ΤΟ Γ ENIKO συμπέρασμα ἀπό ὅλη αὐτή τή διαπραγμάτευση
εἶναι ὅτι ὅσο κι’ ἂν εἶναι θεμιτό νά χρησιμσποιοῦμε πολλές φορές ἐννοιες τῆς ἀστικῆς ἐπιστήμης, δέν πρέπει ποτέ νά μᾶς
διαφεύγειὴ θεωρητική 6001] στήν ὁποία στηρίζονται. Καί στήν
περίπτωση τοῦ Βέμπερ - γιά νά ἐπαναλάὸω μιά παρατήρηση
τοῦ Πουλαντζᾶ - δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι οἱ ἐννοιες τῆς ,
γραφειοκρατίας καί τῆς ὀρθολογικότητας «διαμορφώθηκαν
σαφῶς γιά νά καταπολεμήσουν τήν έννοια τῆς ταξικής πάλης».
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
I) Οἱ παρεκτροπές ἀπ’ αὐτό τόν κανόνα θεωροῦνται ἀπό τούς φονξιοναλιστές
φαινόμενα ὁυσλειτουργίας. Δέ θά ἐπιμείνω σ’ αὐτό τό σημεῖα, πού μποροῦμε ἄλλωστε νά τό ὁοῦμε κάτω ἀπό τό πρίσμα τῆς συνοπτικῆς κριτικῆς πού ἀκολουθεῖ.
Σχετική πρέπει νά θεωρεῖται ἡ ἰσχύς ὅλων τῶν χαρακτηριστικῶν.
2) "Av ἀναφερόμσστε στήν παραὸσσιακή νομιμότητα, παρ’ δλο πού ἡ ἑλληνική
κοινωνία ὁέν εἶναι ὄέὸαια μιά παραὸοσιακή κοινωνία, οὔτε καί ἦταν στό κοντινό
παρελθόν, εἶναι γιατί ωμὸαίνει αὐτό πού ὁέν ἐξηγεῖ ἡ τυπολογία τοῦ Βέμπερ.«συνύπαρξη μέσα 0’ ἕνα σχηματισμό πολλῶν τύπων νομιμότητας καί συμμετσχή
συγκεκριμένων θεσμικῶν ὀσμῶν σέ πολλούς παρόμσισυς τύπους» (N. Πουλαντζᾶς, ὅ. παρακάτω, τ. ὅξσ. 62).
3) Ἐὸῶ πρέπει νά συμπληρώσουμε ὅτι ὁιαγράφονται καί ὁιεθνιστικές τάσεις
καί ὅτι στή θέση τοῦ ἁντικομμουνισμοῇ ἕχουμε τή φιλελεύθερη «ἀντικειμενική
θεώρηση τῶν πολιτευμάτων».
4) N. Πουλαντζᾱς, ὅ. παρακάτω, γενικά πολύ ἀξιόλογη κριτική τῆς 6511715910νῆς τυπολογίας, στήν ὁποία καί ὀφείλονται ὅασικές θέσεις αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου,
5) Γ ιά τούς ἰὸεσλογικούς μηχανιαμούς τοῦ Κράτους, πού λειτουργοῦν μέ 1650λσγία καί καταναγκασμό, ὄλ. A. Ἄλτουσὲρ, Θέσεις, Θεμέλιο, 1977 σσ. 68-121.
6) Εἰσηγητική Ἐκθεση στό Ν. 309/1976.

7) Ἀνάλογη ἀνάλυση ὄλ.. καί V. Isamberl-Jamali, Sociologie de l‘ecole στό
Traité des sciences pédagogiques, N0 6, PUF 1974, 00. 143-135.
8) Γιά τόν Ρουσσώ ἄλλωστε, θεμελαυτή τῆς ἀστικῆς παιδαγωγικῆς «6 ἀνθρωπος πρέπει νά εἶναι. ὅσο γίνεται πιό ἀνεξάρτητσς ἀπό ὅλους τούς ᾄλλσυς ἀνθρώπους καί 600 γίνεται ἐξαρτημένος ἀπό τό Κράτος».
9) «Ἡ συγχρονιστική ἑξέταση τῆς γλώσσας ἀποκαλύπτει μιά μεγάλη ποικιλίαι
ὁριζόντια (γεωγραφικές ὁιάλεκτσι, π.χ. ἰδιώματα, Patois κ.λ.π.), κάθετη (κοινωνικές διάλεκτοι, π.χ. γλώσοα καθημερινῆς ἐπικοινωνίας, λαϊκή κ.λ.π.), λειτουργική (Registers, π.χ. ἐπιοτημσνική, ἐπαγγελματική γλώσσα κ.λ.π.), διγλωσσία καί
πολυγλώσσία (Bilinguism, κ.λ.π., δηλαδή χρήση διαφορετικῶν γλωσσῶν σέ μιά
κοινωνία) διπλογλωσσία ἡ διμορφία (Diglossia, δηλαδή χρήση διαφορετικῶν
μορφῶν τῆς ῖδιας γλώσσας, ἀπό τίς ὁποῖες μιά ὃρίσκεται σέ μεγαλύτερη περιωπή), σέ ποικίλους συνδυασμούς καί ἀντίστοιχσυς κώδικες. «Μ. Σπάτος, ἀπό
τήν εἰσήγησή του 010 σεμινάρια πού ὀργάνωσε τό ΚΕΜΕ καί στό συλλογικό τόμο
«Είσηγήσεις», Ἐθνικό Τυπογραφεῖο, Ἀθήνα I976, 0, 298.

10) Βλ. σχετική ἀνάλυση ατοῦ K. Τσουκαλᾶ Ἐξάρτηση καί Ἀναπαραγωγή,
Θεμέλιο 1977, σ. 532 κ. ἑ.
Γιά τόν Βέμπερ ὃλ. κυρίως ιπά ἑλληνικάε
Ο Β. I. Φίλιας, Μάξ Βέμπερ.· ουστηματική κοινωνιολσγία καί μεθοόολογία,
ἐκὸ. Νέα Σύνορα, 1976
Ο N. Πουλαντζᾱς, Πολιτική ἐξουσία καί κσινωνικές τάξεις, ô” ἔκὸοση, Θεμὲλιο, 1975.

ΣΧΟΛΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ἕνα φεμινιστικό πείραμα στῆ Δανία
τῆς Ἀγγελικῇξ WORNING

Γ ιά πρώτη φορά στήν ἱστορία τοῦ φεμινιστικοῦ κινήματος ὁημιουργήθηκε μιά σχολή ὅπου ἡ γυναικεία ἀπελευθέρωση διδάσκεται
θεωρητικά καί πρακτικά, ἐρευνιέται σάν κοινωνική ἐπιστήμη καί
ἐφαρμόζεται σάν τρόπος καθημερινῆς ζωῆς. ’Άρχισε νά λειτουργεῑ
πρίν ὁυό μῆνες στή Δανία καί ἀπό τήν πρώτη στιγμή προκάλεσε ποικίλες ἀντιὸράσεις - θετικές καί ἀρνητικές.
Ἡ δημιουργία αὐτῆς τῆς σχολῆς μετρᾶ ἕνα κρίσιμο σημεῖο τοῦ φεμινιστικοῦ κινήματος σέ μιά χώρα πού ἔχει λύσει πολλά ἐπείγοντα
προόλήματα· ὅμως καί ἐκεῖ - καί μέ ἄλλη ὁιάσταση --ἡ γυναικεία
ἀπελευθέρωση συναντᾶ κάποια ἀὸιέξοὸα. Στό πλαίσιο τῶν ἀναζητήσεων γιά κάποια ὁιέξοόα καί νέους ὁρόμους ἱὸρύθηκε ἡ Σχολή τῶν
Γυναικῶν.

Ἡ ΑΓΓΕΛΙΚΗ WORNING πού ζεῖ καί ἐργάζεται στή Δανία μᾶς
ἔστειλε τό κατατοπιστικό κείμενο πού ἀκολουθεῖ.
ΠΡΙΝ 3-4 χρόνια σέ μιά ἀπό τίς ἰσχυρότερες κινήσεις γιά τήν Ἀπελευθέρωση
τῆς Γυναίκας - αὐτή τῶν σκανδιναὸικῶν
χωρῶν - γεννήθηκε ἡ ἰδέα τῆς δημιουργίας μιᾶς φεμινιστικῆς σχολῆς, μιᾶς
ἑστίας ὅπου οἱ γυναῖκες Θά μποροῡσαν
νά ἐκφραστοῠν καί νά έργαστοῠν ἰελεὺθερες ἀπό τήν ἀνδρική καταπίεση, ἑνός
πολιτιστικοῡ χώρου ὅπου οἱ ἀρχέςτῆς
Κίνησης θόι έφαρμόζονταν πρακτικὰ
μέσα σέ μιά καθημερινή ζωή ὅσο τό δυνατό πιό ἀπομακρυσμένη ἀπό ἐπιταγές
τοῦ Συστήματος καί τίς ἀρχές τῆς πατριαρχικῆς οἰκογένειας.
ΤΟΤΕ μιά μικρή ὁμάδα γυναικῶν ἀρχισε νά δουλεύει ἐντατικά γιά νά διασώσει τήν ἰδέα αὐτή. Μετά 2 χρόνια ἑκατοντάδες γυναῖκες ταξίδευαν ἀπό τή μιά
ἄκρη τῆς Σκανδιναὸίας στῆν άλλη γιά νά
ὀργανώσουν συγκεντρωσεις, νά μοιράσουν ἔντυπα, νά ἐνημερῶσουν τόν Τύπο.
Γ ιορτές οἰκονομικῆς συμπαράστασης,
σεμινάρια, μαθήματα καί ἐκδόσεις κινητοποίησαν, έπηρέασαν καί προὸλημάτισαν ἀναρίθμητες γυναῖκες πού ἴσως πρίν
νά μήν εἶχαν καμία φεμινιστική δράση.
ΕΙΔΙΚΑ στή Δανία, ἡ ἀρχική ὁμάδα
ἐξελίχτηκε γρήγορα σέ μιά ὁλόκληρη αὐτόνομη κίνηση, μέ ἐπιτροπές, ὁμαδάρχισες, γραφεῖα Timon καί Ἐνημέρωσης
κλπ. Συνθήματα ὅπως «Συμπαράσταση
στή Σχολή τῶν Γυναικῶν», «Μάθέ στή
Σχολή τῶν Γυναικῶν νά χρησιμοποιεῖς
τό σῶμα πού μόνο σ’ ἐσένα ἀνήκει...»,
«Γ υναῖκες, ἡ δύναμή μας 6ρίσκεται στήν
ένωσή μας», γέμισαν τούς δρόμους καί
τούς τοίχους καί τῆς πιό μικρῆς δανέζικης πόλης. Πρίν ἕνα χρόνο, τό ραδιόφωνο καί ἡ τηλεόραση μετέδιναν σέ εἰδικό ένημερωτικό πρόγραμμα ὅτι ἡ «Κίνηση τῆς Σχολῆς τῶν Γυναικῶν εἶχε ὅρεῖ
τό κατάλληλο κτίριο γιά τά μαθήματά

της». ἶΗταν ἕνα έγκαταλειμμένο πανδοχεῖο στή νότια Δανία, μακριά ἀπό πόλεις
καί ὃιομηχανικές μονάδες, μέ μιά τεράστια έκταση γῆς γὺρω καί πολλές δυνατότητες γιά τήν έγκατάσταση, μελλοντικά, γυναικείου χωριοῡ, στά περίχωρα.
ΠΟΛΛΕΣ γυναῖκες ἔσπευσαν ἀμέσως
νά πάρουν μέρος στίς εργασίες ἐπισκευῆς καί έπέκτασης τοῦ κτιρίου καί
στῆν καλλιέργεια τῶν γύρω στρεμμάτων
πού θά δώσουν τούς 6ασικούς πόρους
ζωῆς στή Σχολή. Οἱ κάτοικοι τῶν κοντινῶν χωριῶν εἶδαν μέ έκπληξη μιά μέρα
ἕνα ὁλόκληρο γυναικεῖο συνεργεῖο κτιστῶν καί ἐργολάβων νά καταφτάνει στό
παλιό πανδοχεῖο, ένῶ στήν τριγὺρω ἐγκαταλειμμένη γῆ πηγαινοέρχονταν τρακτέρ καί ἀγροτικές μηχανές μέ σλόγκαν
τῆς Κίνησης κολλημένα στά φτερά. Μέσα
σέ λίγο χρονικό διάστημα τό ξεχασμένο
ἀγροτικό πανδοχεῐο, γινόταν ἕνας 6ασικός πολιτιστικός πυρῆνας γιά τό παγκόσμιο Κίνημα Ἀπελευθέρωσης τῆς Γυναίκας.
ΕΝΑ ἀπό τά ὅασικά συμπεράσματα
τῶν ἐρευνῶν οτόν τομέα τῶν μητριαρχικῶν κοινωνιῶν εἶναι ὅτι 0‘ ἐκεῖνες τίς
κοινοτικές ὁμάδες, ὅπου ἡ γυναίκα, ὄχι
μόνο δέν ἦταν καταπιεσμένη, ἀλλά εἶχε
κυρίαρχο ρόλο, ἡ γυναικεία παθητικότητα καί ἡ ἀποχή ἀπό τίς χειροναχτικές
καί γεωργικές έργασίες ἧταν ἂγνωστη.
Αὐτό τό συμπέρασμα γίνεται σημεῖο έκκίνησης στή Σχολή τῶν Γυναικῶν, ὅπου
οἱ Ἰγυναῖκες μέ τήν καθημερινή ἐργασία,
ποὺ γίνεται παράλληλα μέ τά θεωρητικά
μαθήματα, έπικυρώνουν τίς φεμινιστικές
ἀρχές πού λέν ὅτι ἡ γυναικεία ἀδυναμία,
ἡ σωματικὴ κατωτερότητα, ἡ έλλειψη σι,γουριᾶς στό σῶμα, εῖναι μύθοι πού ἡ ἀνδροκρατικὴ κοινωνία ἔπλασε γιά νά έκμεταλλεύεται εὐκολότερα τή γυναίκα σάν

slnl kvindhoiskolen l
Μία ἀπό τίς ἀφίσες τῆς Σχολῆς γράφει; «Συμπα
ράσταση στή Σχολή Γυναικῶν».

ἀντικείμενο ἡδονῆς καί πειθήνιο ὄργανο
ἀναπαραγωγῆς. "OIL τά περί ἀνικανότητας τῶν γυναικῶν στά οὐσιαστικά πρακτικά προὸλήματα εἶναι καταπιεστικά
ψυχσλογικά καλούπια πού τά διάφορα
Συστήματα κατασκεύασαν γιά νά έχουν
καλόὸουλους «σκλάόους» στίς ἑκάστοτε
ἀνάγκες τους. '
TA ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ μαθήματα ἀποόλέπουν στό ξέσπασμα τοῦ κοινωνικοῦ μη-χανισμοῠ πού δημιουργεῖ τήν ἀνισότητα,
τῶν φύλων, ἀλλά καί στήν ἀνάλυση τῶν
ψυχολογικῶν καταστάσεων τῶν ἴδιων
τῶν γυναικῶν πού ἀπό ἄγνοια, ἀναπαράγουν αὐτή τήν ἀνισότητα,περιορίζ,ονέ
τας τίς δυνατότητές τους μέ μέσα πολλές
φορές πιό καταπιεστικά καί παγιδευτικά
ἀπό ἐκεῖνα τῆς πατριαρχικῆς οἰκογενειακῆς παράδοσης.
ΚΑΘΙΞ κύκλος μαθημάτων διαρκεῖ 6
μῆνες. Οἱ γυναῖκες πού εἶναι «ἐσωτερικές» στή Σχολή κατ’ αὐτό τό διάστημα,
ὀργανὼνουν τήν καθημερινή. ζωή τους σέ
κοινοόιακή καί οἰκολογική ὃάση. Ἡ
χορτοφαγία, ἡ καθημερινή γυμναστική. ἡ
ἀποχὴ ἀπό τήν παραδοσιακή «ἰατρική
τῶν χαπιῶν», ὁ διαλογισμὸς, χαρακτηρίζουν τούς ὅρους διαὸίωσης στή μακρινή
αὐτή ἐξοχική περιοχή. Στά μελλοντικά
σχέδιά περιλαμὸάνεται ἡ ἐγκατάσταση
αἰωλικῆς καί ἡλιακῆς ἐνεργείας καθώς
καί ἡ παραγωγή φρούτων καί λαχανικῶν
χωρίς χημικά ψεκάσματα.

ι H ΣΧΟΛΗ τῶν Γυναικῶν, ὅπως καί
,κάθε ἑκπαιδευτικό ἵδρυμα ἐπιχορηγεῖται
ἀπό τό κράτος καί εἶναι ἀνεξάρτητη ἀπό
ἀμεσες κομματικές ἐπιρροές. Κάθε γυναίκα πληρώνει ἕνα πμόολικό ποσόκαί
μπορεῖ νά φέρει καί τά παιδιά της μαζί
της, ἐφόσον εἶναι στήν προσχολική ἡλικια.
El
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ΠΡΙΝ ἕνα χρόνο ὁ Nain Χαντάτ, μέλος
τοῦ «ἑπαναστατικοῦ» Συμὸουλίου τοῦ
Ἰράκ καί Γραμματὲας τοῦ Ἐθνικοῡ
προοδευτικοῦ μετώπου, ἀνακοίνωσε ὅτι
21 κομμουνιοτὲς στρατιωτικοί κ ρ ε μ ἁ στηκοιν στή Βαγδάτη, για-εί κρίθηκαν
ἀπό τά στρατοδικεῑα ἔνοχοι γιά τή δημιουργία παράνομων πυρήνων οτίς ἔνοπλες δυνάμεις. Ἑκείνη τὴν ἐποχή, τό
Ἰρακινό Κ.Κ, μετεῖχε οτό Ἑθνικό Μέ·τωπο καί οτήν Κυὸέρνηση, μέ 2 ὑπουργοὺς (δλ, Afrique-Asie. ἀρ. 163, 1978).
Τό τρομερό αὖτὸ γεγονός δέν δημοσιεύanus ἀπ’ ὄπι ξέρουμε οτόν ἑλληνικὸ
τὺπο, ὰπὸ ἄγνοια ἤ ἀπό σκόπιμη ἀποσιώπηση,

Οἱ
κρεμάλες
στό
ΙΡΑΚ
καίή
δημοκρατική

ΤΟ ΦΛΕΒΑΡΗ αὐτοῦ τοῦ χρόνου. ἡ
ἀγγλική ἐφημερίδα Μόρνιγκ Στάρ - ὀρm) mû KK ‘Awlîa; — δημοοίευοε νέα
mush γιά νέα ἐγκλήματα τῆς futong
τοῦ Mame: συλλήψεις. δαοανισμούς καί
δολοφονίες, Ἢ ἐφημερίδα ἀναφέρει nm“

, ἀρχὴν. ma vivath τῶν πολεμιπιὼν ἐπιχειρήσεων ἐναντίον τῶν Κούρ-

δων. ὅπου ὀιπό t6 1975 ëxttlécmptav
‘— mmmoomm "Avaepéguënîon;
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ΤΑ ΑΙ ΤΙΑ
ΣΤΟ ΙΡΑΚ παρουσιάζεται ἡ ἑξῆς τραγική «πρωτοτυπία»;
Νά δασανίζονται καί νά κρεμιοῦνται
κομμουνιοτές, καί τό κομμουνιστικό
κόμμα νά παραμένει στό Ἐθνικό Μέτωπο καί στήν Κυδέρπνηση. (Κατά τό Ριζοσπάοτη, τελευταῖα κλείσθηκε ἡ ἐφημερίδσ. τοῦ κόμματος, καί ἀπομακρύνθηκαν οἱ δυό κομμουνιστές ὑπουργοί ἀπό
τήν κυὸἐρνηση). Ἀλλά noué; εἶναι οἱ αἰῑίες τοῦ νέου ἀνθρωποκυνηγητσῡ στό
Ἰρὰκ; “

ΤΟ IKK frv'qﬁnxe πέρυσι τίς κρεμάλες
τῶν μελῶν που καί δὲ( Ewan-(ﬂest τήν
κυῧέρνηση. Ἡ σιπμφιλιωῐική αὐτή ταχτική τοῦ IKK «μιαραὶ ἀπό τό νά ἀντανακλᾶ τήν κατάσκιον] πνευμάτων τῆς
ὅάαης τοι», φαίνεται μᾶλλον νά ὕπαγορεύθηκε ἀπό τήν πραγματικόιητα τοῦ
συσχετισμοῦ τῶν ὸιννάμεων» (Aflqu
Asie. ἂρ. 164, 1978). Ὧσῐόσο ἡ ὑποχωρηῐικὸτπῐα ôt'v ἒξειψὲνησε τούς δήμισυς,
τοῦ Μπάαθ.

ΚΑΤΑ τό «Ριζοσπάστη», ἠ «ἀναίτια
ὀργή» qnivacu vâ ἆρχιωῑ μέ τήν ἀπόφαση τῆς ὁλῡμέλειας τῆς K.E. τοῦ· ΙΚΚ,
mû διιιοοιεύθιῃιε τό Μάρτη τοῦ 1978.
Ἦ Wm] αἰηή «ὁὲν περιεῖχε n'aura
πό προσδλίηηκό». Περιεῐχε ἁπλῶς gué
παρά κρηπκές ὐποὸείξεις σχετικά μέ τήν
πυρεῖα τῆς χώρας». Kurd τό «Palomἢ any» πάντα «εὴ ἄπόφιιση αὐτή ﬁtav 6m—

ηςῶάιπῖηῃς W W 1150 χιιλυιίᾶὣὲς Κωῑῶρῶωωςωιὲππῆωωως immunκσῇςπσαιωωωάίῐως (WW), rm’éc’iamgm—
ητῖῡνκΗΠΠΑψιὲπιῶιωωτωρωωηῑμωσᾶιῃωρώπωι
Mum ((Βῆ». Manning Sum:

πού ὄρίσκεται στή φυλακή ἀπό τό I975
καί ἔχει ἤδη καταὸικαστεῐ σέ θάνατο,
ὅρίσκονται μπροστά στόν κίνὸυνο νέων
δικῶν πού ἐγκυμονοῦν σοόαρούς κινδύνους γιά τὴ ζωή τους» (Ριζοσπάστης

m? 1'000" φιλικό ὕφος, ὥστε· αὐωἷπυύπῇὁαάόαωνστῆνᾶρχὴαὔῐε
κατάλαὸαν ὅτε πρόκειται γεά κριτικῇ»Παιρᾶ ταῦτα «alum/v Mm μετά 111/7
πῆς ἀπόφασης, ἀνακυκιώ

ῑ W ἡ Ami; ὁμᾶὁως wmwm-

26/2/09).
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mîîw ÈWÏML ω]ῖὶ (Mimi 37W
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mi ατεχνπῆ mi" M 2W ις awww” ” ms; ((...)) maxi?
ὁ men/1m" mg m «ἅχωσκπψή mm
Wm” (Pugwmmm’ κ ΖἯΜΉὩἸ).
EXOYMF. mmmäyç μυιέὰ WWW ω)ἱὲ
W W» mû moi «Mm Mm,
ιηπῶ ὁδηγεῖ σῶτὲ WW mi σέ παμμήῙλες.. Ϊρεῦλήιθπῃηιε’ λιωιπᾶψ ἡ] W" mom'v
MW; fAmpaMag ἄχιύὶ Kai m“ mimis ô
«WWW «MM M ἒξῆῐνπῆῐω

τήν ἐγκληματική λύσσα τῶν «σοσιαλιστων» τοῦ Μπάαθ, μέ 601011 τὴ «νέα
στρατηγική τοῦ ἰμπιῑριαλισμοῦ στήν
περιοχή. καί μῦ τήν ἕνταση τῶν πιέσεών
του». Ὁ ῑμπεριαλισμός πράγματι «σκέπτεται ὅτι οἱ (ὶντιῐμπι-ριαλιστικές δυνάμεις (M πέσουν ι-··ὔκωλα στήν παγίδα
ΤΟυ».
ΑΛΛΑ εἶναι γνωστό ὅτι ἡ μαρξιστική
ἀνάλυση τῶν κοινωνικῶν φαινομένων,
στρέφεται πρίν ἀπ’ ὅλα στήν ἀναζήτηση
τῶν ὲσωτερικὼν αἰτίων τους.οί
δολοπλοκίες τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ εὐδοκιμοῦν ἐκεῖ ὅπου ὅρίσκουν πρόσφαρο
ἔδαφος. Ἡ ἑρμηνεία τῶν γεγονότων μέ
ὃάση τήν ὑπονομευτική δράση τοῦ ἰμπεριαλισμοῡ, ἀποτελεῖ όχι μαρξιστική,
ἀλλά ἀστυνομική ἀντίληψη τῆς ἱστορίας.
OI ΑΙΤΙΙΞΣ τῆς ἀντικομμουνιστικής
λύσσας τῶν ἡγετῶν τοῦ Ἰράκ, πού θυμίζει τή φρίκη τοῦ δικοῦ μας ἐμφυλίου 110λέμου (μόνο πού ἐκεῖ μέχρι προχθές συγκυ6ερνοῦσαν «σοσιαλιστές» καί κομμούνιστές) πρέπει νά ἀναζητηθοῦν κυρίως
στίς έσωτερικές ἀντιφάσεις τοῦ Ἱρακινοῦ καθεστῶτος.

ΤΟ ΣΗΜΙΞΡΙΝΟ καθεστώς τοῦ Ἰράκ,
εἶναι τό τελικό προϊόν μιᾶς σειράς «ἐπαναστάσεων» καί ἀντεπαναστάσεων, πού
οἱ πρῶτες εἶχαν ἀντιϊμπεριαλιστικό χαρακτήρα. “Ωστόσο έπικεφαλής αὐτῶν
τῶν «ἐπαναστάσεων» καί τῶν κινημάτων
δέν ἧταν ἡ ἐργατικὴ τάξη καί τό κόμμα
της, ἀλλά στρατιωτικοί καί διάφορα μικροαστικά-ἐθνικιστικά στοιχεῖα, πού τελικά καρπώθηκοιν τήν ἐξουσία. Ἀλλά ὁ
χαρακτήρας ἑνός καθεστῶτος δέν παραμένει ἀμετάὸλητος. Ἡ πρόσφατη ἱστορία
μᾶς διδάσκει ὅτι ὅπου μιά έπανάσταση
μένει στά μισά τού δρόμου (Ἰνδονησία,
Χιλή, Αἴγυπτος, κλπ.) προετοιμάζει τή
διαδοχή της ἀπό τήν ἀντεπανάσταση.
ΤΟ ΙΡΑΚ ξεκίνησε μέ ἀντιϊμπεριαλιστικές καί σοσιαλιστικές έπαγγελίες.
Ἀλλά ὁ «σοσιαλισμός» του ἧταν κ ρ ατ ικό ς, καί δέν ὁδήγησε στήν κοινωνικοποίηση τῶν μέσων παραγωγῆς.
“Απλῶς δημιούργησε ἕνα τεράστιο τομέα
κρατικοῦ καπιταλισμοῡ, πού
,μέ τή σειρά του ἐξέθρεψε ἕνα ἰσχυρό
στρῶμα γραφειοκρατῶν καί τεχνικῶν,
Ἡτού μαζί μέ τά κρατικά καί τά στρατιωτικά στελέχη ἀποτελοῦν τό νέο, προνομιοῦχο ἀστικό στρῶμα τῆς Ἰρακινής κοινωνίας, "Av 010 στρῶμα αὐτό προσθέσουμε τά ὑπόλοιπα τῆς ἀστικῆς τάξης
καί τῆς φεουδαρχίας, καθώς καί τή ν é 0
ἀστική τάξη πού ἀναπτύχθηκε ’ὑπό τό
«σοσιαλιστικό» καθεστώς, τότε ὅλέπουμε
ὅτι πίσω ἀπό τή σοσιαλιστική ὂιτρίνα
ὑπάρχει μιόι ἰδιόμορφη κοινωνία, πού
μόνο πρός τό σοσιαλισμό δέν φαίνεται
νά ὁδεύει.
ΤΟ ΙΡΑΚ δέν εἶναι μιά κλασική 110111ταλιστική κοινωνία. Ἀλλά δέν εἶναι οὔτε
σοσιαλιστική. Μέσα στήν ἁντιφατική
πορεία του,·’ἀναπτύχθηκαν νέα προνο-

μιοῦχα στρώματα μέ ἰσχυρά καί κοινά
συμφέροντα, πού δέν ἀνέχονται τήν
ἀμφισόήτηση τοῦ ἔργου καί τῶν προνομίων 1011:.
MHOPOYME 6é6010 νά εὐχόμαστε
«νά ὁιαλυθοῦν τά νέφη πού σκιάζουν
σήμερα τίς σχέσεις ἀνάμεσα στίς ἀντιὶμπεριαλιστικές δυνάμεις στό Ἰράκ» (Ριζοσπάστης). Ἀλλά οἱ εὐχές εἶναι συνήθως ὑπνωτικὲς καί προπαντός ὅταν
ἀντικαθιστοῦν τό νυστέρι τῆς διαλεκτικής. Γιατί ἡ πιό πιθανή προοπτική, εἶναι
ὅτι οἱ κρεμάλες θά πληθύνουν καί τό
ΙΚΚ θά ὂρεθεῖ μπροστόι στό ἀναπόφευκτο δίλημμα; ἤ νά ὑποταχθεῐ οτὴ θέληση
τῶν έθνικιστῶν-ἀντικομμουνιστῶν τοῦ
Μπάαθ, καί νά τοῦ ἐπιτραπεῖ μιά περιθωριακή ὕπαρξη μέ τή θηλειά τοῦ δημίου νά αἰωρεῖται πάντα πάνω ἀπό τό
κεφάλι του, ἤ νά ἐγκαταλείψει τήν τακτική τῶν ὑποχωρήσεων, καί νά μπεῐ
ἐπικεφαλῆς τοῦ ταξικοῠ ἀγῶνα, συμμαχώντας μέ τά ἀλλα προοδευτικά στοιχεῖα
τῆς Ἰρακινής κοινωνίας. καί προπαντός
μέ τούς προοδευτικούς Κούρὸους.
H OIKONOMIA τοῦ Ἰράκ ὅρίσκεται
σέ μιά δύσκολη καμπή. Ἡ ἑξάρτησὴ της
ἀπό τήν καπιταλιστική ἀγορὰ μεγαλώνει.
Ἡ κατάσταση τῶν ἐργαζομένων χειροτερεύει. Οἱ «σοσιοιλιστές» τοῦ Μπάαθ ἐπιχειροῦν νά λύσουν τό πρόόλημα τῶν
Κούρδων, μέ τή δύναμη τῶν ὅπλων.
Ἔχουμε συνεπῶς ἕνα σύνολο ἀντιθέσεων, πού τό κόμμα τοῦ Μπάαθ εἶναι
ἀπό τή φύση του ἀνίκανο νά λύσει, καί
που 1110011010101 θα ὀξυνθοῦν μέ τό
χρονο.

Η ΔΗΜΟ KPATIKH
ΑΛΛΗΛΙΞΓ Γ YH
Ç) ΑΣΤΙΚΟΣ τύπος καί τά ἀστικάί
κόμματα τῆς χώρας μας δέν ἔχουν λόγο
νά ὑπερασπίσουν τούς Ἰρακινούς ἐπαναστάτες. Τά προοδευτικά κόμματα σιγοῡν, ἤ ὃιαμαρτύρονται χωρίς νά προχωροῦν τή συλλογιστική τους, ὑπολογίζοντας σέ διάφορες σκοπιμότητες. Ποιά
μπορεῐ λοιπόν νά εἶναι ἡ θέση τῶν 11900δευτικῶν ἀνθρώπων τῆς χώρας μας; θά
σιωπήσουν ἤ θά πάρουν τήν 119111106011λία γιά ἕνα κίνημα συμπαραστασης στά
θύματα τοῦ Ἰρακινοῦ καί γενικότερα
τοῦ ἀραὸικοῦ ἐθνικισμοῠ καί τοῦ ἰσλαμικοῡ φανατισμοῡ;

(κυκλοφορησεῆ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΙ-ΙΣ
Η ΖΩΗ TOY,
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ, Ν ΕψΕΛΗ

ΣΟΛΩΝΟΣ 94, 110111111 144
L__. τηλ. 3607744

OIKONOMIA
&KOINQNIA
O Μηνιοίο ὲκῦοση Ποοθλημοτισμοὺ καί ενημὲοωσης
Ο Διευθύνετσι c'1n0 συντοκτική επιτοοηή

Ο Ἐξήντσ Πέντε τοκτικοί συνεργοτες Πανεηιστημιοκοί καί εἰδικοῐ εοευνητες
Τεκμηριωμὲνη Γιληρσψσοηση κυι (ιι-ιιΑυῐιικη OuzupLuνηση vùpm οη· ὸλα m xcum Bcuum nou unc'Jonoùv
or]qu ολύκληοο τὸν κοσμο ncn ιὸιοιῐιρα mv mno μσς
Ἀὁὲσμευιη ᾱνῐιιιορόθεση ιὸεων au. mm...” un mg“.
ι-ιόὸισ-ῐος ὁιόλογος μεσα 0' ενα cùpù lanUÔLulJ<0 10:0λογικὺ καί ὲηισῐημονικὺ φασμο
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΙΟΛΟΥ 43. THA 325005d

1011:1111,
,έλευθερα-

ΣΗΜΕΡΑ έχουμε τήν Αἴγυπτο καί τό
Ἰράκ. Παληότερα τήν «προοδευτική»
Συρία, πού ἐξαπόστειλε τά τάνκς καί τό
πυροὸολικό της ἐναντίον τῶν Παλαιστινίων ἀνταρτῶν. Μεθαύριο - ποιός ξέρει
- τούς διάφορους Ἀγιατολάχ, πού τό
ἔχουν δηλώσει καθαρά; ὅποιος δέν ὑποτάσσεται στό Κοράνιο, εἶναι προδότης.
Τίμημα, θάνατος.
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εΗ ὑπόθεση ΜΠΑΚΚΕ
καί τά δικαιώματα
τῶν φυλετικῶν μειονοτήτων
τοῦ Γιώργου Ἀνδρεόπουλου
Τί δικαιώματα ἔχουν οἱ φυλετικές μειονότητες ἔναντι τῆς λευκῆς πλειοψηφίας; Δικαιολογεῖται ἡ θέσπιση εἰὸικῶν μέτρων πρός ὄφελός τους πού θά συμ6άλλουν στόν ἀγώνα τους γιά μιά οὐσιαστική συμμε- “
τοχή στή λήψη τῶν ἀποφάσεων πού τίς ἀφοροῦν
ἄμεσα,· Μπορεῑ νά ἰσχυρισθεῖ ἡ πλειοψηφία ὅτι μέ τέτοια μέτρα γίνονται διακρίσεις σέ ὅάρος της, ἔχει ὁηλ.
ὑπόσταση τό ἐπιχείρημα τῆς ἀντίστροφης φυλετικῆς
ὁιάκρισης (reverse discrimination);
To’ ἄρθρο πού ἀκολουθεῖ προσπαθεῐ νά ἀνἰχνεύσει
τά προὸλήματα τῶν ὁιαφυλετικῶν σχέσεων σέ μιά ’
χώρα μέ χρόνιο ὀξύ φυλετικό πρόόλημα (στίς Η.Π.Α.) . __
παίρνοντας ἀφορμή ἀπό τήν ὑπόθεση Μπάκκε. Ἀπό
μιά ἀνάλυση καί ἐκτίμηση τῶν ἑπιχειρημάτωντῶν
ὀπαδῶν τῆς ἀντίστροφης φυλετικῆς ὁιάκρισης συμπεραινεται τό ἀνυπόστατο τῶν ἰσχυρισμῶν τους καί σάν »
μόνο μέτρο ἄμὸλυνσης τοῦ φυλετικοῦ προὸλήματος ἒ
(στό τωρινό κοινωνικό σύστημα) προτείνεται ἡ θε- ”
σμοθέτηση ριζικότερων μέτρων ὑπέρ τῶν μειονοτήraw.
ΠΡΙΝ από λίγους μῆνες τό Ἀνώτατο Δικαστῆριο τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν ἐθγαλε
τήν άπόφασῆ του για τῆν ύπόθεση Μπακκε
(Regents of the University of California V.
Alan Bakke) καί έδωσε νέο έναυσμα για
ατέρμονες συζητῆσεις τόοο σέ δικαστικούς
καί άκαδημαῖκούς κύκλους ὄσο καί σέ ουνδικαλιστικούς.
ME TON έρχομό τῆς δεκαετίας τοῦ ’60
καί μέσα άπό τῆν κρίση άξιῶν τῆς άμερικανικῆς κοινωνίας μαζικοποιήθηκε τό κίνημα
για τά δικαιώματα τοῡ πολίτη (Civil Rights
Movement)‘ τοῦ ὁποίου ένας άπό τούς κυριώτερους σκοπούς ἡταν ῆ αναγνώριση τῶν
δικαιωμάτων τῶν φυλετικῶν μειονοτήτων
για ἴση έκπροσώπησῆ τους σ’ ὅλες τίς πτυχές τῆς άμερικανικῆς ζωῆς. Σκοπός πού
μποροῡσε να έπιτευχθεῖ μόνο μέ τήν
καταργηοη ὅλων τῶν θεσμοθετημένων σέ
θαρος τους διακρίσεων. Τό κίνημα αύτό
ύλοποιῆθηκε μέσα στό φοιτητικό χῶρο μέ
τήν ἵδρυση τῆς ὀργάνωσης S.D.S.
(Students for A Democratic Society = Φοιτητές για μια δημοκρατική Κοινωνία), Ἡ
S.D.S. ξεκινώντας σαν καθαρά άντιρατσιοτικό κίνημα πολιτικοποιῆθηκε μέ τήν έντατικοποίηση τοῦ Πολέμου στό Βιετναμ καί
αποτέλεσε τόν πνεύμονα τῶν διαφόρων
έξεγέρσεων οτα Πανεπιστημια τήν περίοδο
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ στίς μαζικές αύτές κινητοποιήσεις καί μέ τῆν ἐλπίδα ὅτι θα συγκρατήσει τήν έξαπλωσῆ τους στίς «εύαίσθητες» περιοχές τῶν μεγάλων αμερικανικῶν πόλεων (στα γκέτο) είσηγῆθηκε τό
1964 τῆ Διαταξη τῶν Δικαιωματων τοῦ Πολίτη (Civil Rights Act) ῆ ὁποία καθαριζε ὅτι
κανείς δέ θα γίνει θύμα διάκρισης λόγω
28

φυλῆς, φύλου, θρησκευτικῶν ἥ αλλων πεποιθήσεων, σέ ὀποιοδήποτε πρόγραμμα
(έκπαιδευτικό, κοινωνικῶν άσφαλίσεων)
πού χρηματοδοτεῑται άπό τό ὁμοσπονδιακό
κράτος.V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ αύτῆς τῆς διαταξης ῆταν ῆ
δημιουργία στα Πανεπιστημια έπιτροπῶν
για έπεξεργασία προγραμματων πού θα
ἐδιναν τῆ δυνατότητα στίς φυλετικές μειονότητεςἪού ύπῆρξαν άλλα καί πού ἐξακολουθοῡν καί εἶναι θύματα φυλετικῶν διακρίσεων (ὄηλ. οί μαῡροι, Ἰνδιανοι, οί λατινοαμερικανικῆς καταγωγῆς) νά διεκδικήσουν αίσότιμα» μια θέση στίς άνώτατες
σχολές, Ἀποτέλεσμα αὐτῶν τῶν διαδικασιῶν ὑπῆρξε ῆ δημιουργία τῶν λεγομένων
Affirmative Action Programs.— Αύτα ύποχρέωναν καθε σχολή να περιλαμθανει
οτούς έκαστοτε εἰσαγομένους φοιτητές
ἕνα ὀρισμένο ποσοστό πού να προέρχεται

,άπό τίς μειονότητες μέ κριτήρια διαφορετικα από αύτα πού ίσχύουν για τούς λευκούς. Τά προγραμματα πῆραν δύο μορφές;
(α) Τό Πανεπιστήμιο κρατάει ὀριομένες θέσεις για τούς ύποψῆφιους άπό μειονόῐητες
χωρίς. ὅμως να καθαρίζει από τα πρίν τόν
ακριθῆ άριθμό, άλλάαύτό να έξαρτᾱται από
τό ἐπίπεδο τῶν ύποψηφίων (π.χ. τῆ μια
χρονια σέ Eva σύνολο 200 φοιτητῶν να γίνουν δεκτοί 20, éch τῆν έπόμενη μόνο 10)
ἢ (6) τό Πανεπιστημιο να κραταει ἕνα προκαθορισμένο αριθμό θέσεων (π.χ. άπό τίς
200 Θέσεις οί 20 ἀπαραίτητα να άνῆκουν σέ
αύτούς τούς φοιτητές). Αύτα τό σύστημα
τοῦ προκαθορισμένου αριθμοῦ θέσεων λέγεται Quota System. Πάντως πρέπει να
σημειωθεῑ ὅτι καί oi -δύο μέθοδοι ὸρίζουν
ἕνα ανώτατο ὅριο θέσεων πέραν τοῦ

ὁποίου ἀποκλείεται νά γίνουν δεκτοί φοιτητές άπό μειονότητες δσο ίκανοί καί αν
εἶναι. Στό μέν Quota System τό μίνιμουμ
καί τό μαξιμουμ ταυτίζονται, ,ένῶ στα ἄλλο
τό Πανεπιστημιο ἔχει τό δικαίωμα λαμθανοντας ùn' ὄψιν ἕνα μαξιμουμ να αποφασίσει ὄπως αύτό νομίζει, μέσα οτα έπιτρεπτα
ὅρια.ΣΤΙΣ Ἠνωμένες Πολιτεῑες ῆ έξασφαλιση
μιᾶς θέσης στίς λεγόμενες έπαγγελματικές
σχολές (Professional Schools), ὅπου συμπεριλαμθανονται r‘) νομική καί ἰατρική
σχολή, εἶναι έξαιρετικά δύσκολη. Τά δύο
αύτά ἐπαγγέλματα άποτελοῡν τήν «άφρακρεμαι ὄχι μόνο άπό οίκονομικῆς πλευρᾶς
αλλα καί άπό τήν πλευρά τῆς κοινωνικῆς
άναγνώρισης. Ἒτσι ό συναγωνισμός φτανει
σέ πολύ ψηλα έπίπεδαῖ. Ἕνας ύποψῆφιος
γι’ αύτές τίς σχολές πρέπει να ἕχει; 1) ἕνα
θασικό Πανεπιστημιακό δίπλωμα τό Bat-_
chelor για τό ὸποῖο ῆ μέση φοίτηση εἶναι 4
χρόνια (σέ σπανιες περιπτωσεις μπορεῖ να
γίνει δεκτός φοιτητῆς χωρίς να ἕχει τελειώσει τίς σπουδές αύτές μέ τήν προῡπόὲ
θεση ὅμως ὅτι ἔχει έξαιρετική ὲπίδοση) 2)
πολύ καλή έπίδοση στίς είσαγωγικές για
καθε σχολή ἐξετάσεις (τό LSAT για τῆ Νομικῆ, τό ΜΟΑΤ για τὴν Ἰατρικῆ) 3) καλές
συστατικές έπιοτολές. Στή διαδικασία έπιλογῆς, λαμθανονται ὑπ’ ὄψιν καί έξωσχολικοί παράγοντες (π.χ. προσωπικά ἐνδιαφέροντα τοῦ ύποψήφιου τυχόν ἐργασία τοῡ
ύποψῆφιου σχετικῆ μέ τόν κλαδο πού θέλει
να ἀκολουθήσει προκειμένου για ύποψῆqui; 1)ñç ίατρικῆς, ἐργασία σέ νοσοκομεῑο
κ, .π. .-

TI ZYNEBH λοιπόν στῆν ύπόθεση
Μπακκε;

τῆς διαμόρφωσης τῶν σχέσεων οἰ όποῖες
εἰναι παράγωγα ένός ἰδιαιτέρου μοντέλου
καπιταλιστικῆς άνάπτυξης. Τό ἐποικοδόμημα τῶν κοινωνικῶν σχέσεων δέν εἶναι
μιά ἁπλῆ άντανάκλαση τῆς παραγωγικῆς
θάσης τῆς κοινωνίας, δηλ. τοῦ ἰσχύοντος
τρόπου παραγωγῆς5 .”Αντίθετα σί κοινωνικές σχέσεις συμμετέχουν ένεργά σάν ὄργανα διαμόρφωσης τῆς άνσπροσαρμογῆς
καί τελειοποίησης τοῦ ἰσχύοντος τρόπου
παραγωγῆς. Αύτῆ ῆ διαδικασία μέ ὁλες τις
προσλαμβάνουσες παραστάσεις της (π.χ.
φιλελευθέρους νόμους ύπέρ τῶν μειονοτῆτων, έπέκταση τῶν κοινωνικῶν άσφσλίσεων, καταπολέμηση τῆς άνεργίας, έν γένει άνοδο τού θιοτικού ἐπιπέδου σάν στόχος κυθερνητικῆς πολιτικῆς) σκοπό ἔχει νά
προσαρμόσει τῆ 6άση τοῦ συστήματος, πού
εἶναι αἰτία άλλά καί ἀποτέλεσμα ταξικῶν καί
φυλετικῶν διακρίσεωνὸ στίς κοινωνικές ἐξ·
ελίξεις τοῦ έποικοδομῆματος (δηλ. σ’ αύτό
τό παράδειγμα τῆν ἀνάγκη άμθλυνσης τῶν
φυλετικῶν διαμαχῶν γιά τῆν ὀμαλῶτερη
έπιθίωση τοῦ συστῆματος. 'H άναγκαιότητα
αὐτῆς τῆς «πολιτικῆς» είναιάμεσα συνδεμένη μέ τό ρόλο πού ἔπαιξε ῆ παραγωγικῆ
ἐργασία τῶν δούλων (Slave Labor) στῆν
άνάπτυξη τῆς οἰκονομίας (ἰδιαίτερα στόνΥ
φάσισε ότι; (α) ό Μπάκκε πρέπει νά γίνει . άγροτικό τομέα)7. Ἠ έξάρτηση τῆς οἰκονο- ,δεκτός άλλά καί (6) τά Πανεπιστῆμιο πρέπει
μίας άπό τέτοιου εἰδους παραγωγικές σχένά ὺπολογίζουν τόν παράγοντα «φυλή».σεις (6ασισμένες στῆ δουλεία) έμπόδισε σέ
Η ΥΠΟΘΕΣΗ αύτῆ καί ῆ άπόφαση τού Διμεγάλο Θαθμό τῆνγάνάπτυξη «ύγιῶν» καπιταλιστικῶν σχέσεων παραγωγῆς πού Ba
καστηρίου ξεσῆκωσαν νέες θύελλες συζησῆμαινε άνάπτυξη μαζικῶν συνδικαλιστιτῆσεων πού σάν στόχο τους εἰχαν τῆ χρηκῶν όργανώσεων μέ μοναδικά κριτῆρια U7
σιμότητα ἢ μῆ τῶν Affirmative Action Programs. Οί διαφωνίες προκάλεσαν όξύτατες
θέση τοῡ άτὸμου στῆ παραγωγικῆ διαδικασία (δηλ. ταξικά καί όχι φυλετικά κριτῆρια),
άντιόράσεις παρόμοιες μέ έκεῑνες πού εἶχε
δημιουργῆσει ῆ ύπόθεση De Funis3 Οί συνὅπως συνέθη στῆν Ἀγγλία καί στῆν Γ ερμανία. Ἠταν έιτόμενο νά έπηρεάσει άμετάτηρητικοί τά κατηγόρησαν γιά τρεῖς λόγους.· (7) Δέν χρησιμοποιοῡν άξιοκρατικά
κλητα καί τῆ μορφῆ τῶν κοινωνικῶν σχέσεων (διαφορετικῆ κουλτούρα καί τρόπος
κριτῆρια, ὅπως θά άρμοζε σέ Eva Πανεπιστῆμιο (2) άντί νά άμθλύνουν τίς φυλετικές
ζωῆς θασισμένος ὄχι μόνο σέ ταξικά άλλά
καί σέ φυλετικά κριτήρια).διαμάχες τίς όξύνουν γιατί κάνουν τίς
ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ «αύστηρά» αύτό τόν
μειονότητες νά αἰσθάνονται κατώτερα ὄντα
μιά καί χρειάζονται εἰδικῆ μεταχείριση γιά
τρόπο σκέψης θά πρέπει νά συμπεράνουμε νά φτάσουν τούς λευκούς (3) ένῶ προσπαότι τά Affirmative Action Programs δέν είΘοῡν νά θεραπεύσουν δῆθεν ἔνα κακὸ, τῆ
ναι τίποτα άλλο παρά μιά προσπάθεια «EEφυλετικῆ διάκριση σέ θάρος τῶν μειονοτῆωραΐσμοῡ» τῶν φυλετικῶν διακρίσεων γιά
των, δημιουργοῦν νέα φυλετικῆ διάκριση
τῆν αἰώνια διατῆρησῆ τους μέσα στῆν άμεσέ θάρος τῶν λευκῶν.ρικανικῆ κοινωνία. Αύτῆ ῆ διαδικασία θοη-,
ΑΠΟ ΤΗΝ πλευρά τῶν προοδευτικῶν δυθάει καί τό ἰδιο τό σύστημα νά προσαρμοστεῖ στίς άνάγκες «έκμοντερνισμοῡ του»
νάμεων, μία πτέρυγα έξασκεῖ δριμύτατη
χωρίς όμως νά γίνουν θασικές άλλαγές στῆ
κριτική Θεωρώντας ὅτι· (1) τά μέτρα αύτά
δομῆ του.εἰναι στῆν ούσία ῆμίμετρα πού δέν κτυπᾱνε
τῆ ρίζα τοῦ κακοῦ, δηλ. τόν καπιταλιστικό
YI'IAPXEI ὅμως καί μία άλλη άποψη ῆ
τρόπο παραγωγῆς, ύπεύθυνο γιά τό αύξαόποία χωρίς νά άρνεῖται τῆν ίσχύ τῶν
νόμενο χάσμα μεταξύ προνομιούχων καί
παρατηρῆσεων πάνω στῆ ρίζα τσῡ φυλετιμῆ προνσμιούχων στρωμάτων καί (2) θασίκοῡ προθλῆματος πρεσθεύει ότι; (7) Τά
ζονται σέ μιά άστικῆ φιλελεύθερη άντίληψη
προγράμματα ἔχουν ὸρισμένα θετικά σητῆς θεωρίας τοῡ δικαίου πού καθορίζει σά
μεῖα νά προσφέρουν ὅπως (α) τῆ δυνατόμιά άπό τίς θασικές άρχές μιᾶς δημοκρατιτητα στίς μειονότητες νά μορφωθούν
κῆς κοινωνίας τῆν αἰτιολόγηση κοινωνικῶν
(πάντα 6έ6αια μέ τόν κίνδυνο άπορροφῆάνισοτῆτων (ἐξουσίας, είσοδῆματος) μόνον
σεώς τους άπό τό κατεστημένο) (6) τῆ δυἐφ’ όσον αύτές ῶφελοῡν τά φτωχότερα
νατότητα - μέ κατάλληλη συνειδητοποίηση
στρώματα (αύτά τά προγράμματα συντηπού θά εἰναι συνδυασμός τῆς μόρφωσης
ροῡν τό μῡθο τῆς δυνατότητας συνύπαρκαί τοῡ κοινωνικοῦ-τους εἶναι - νά θοηθῆξης κοινωνικῶν άνισοτῆτων καί ὠφελειῶν
σουν όσο μπορούν γιά νά καλυτερεύσουν
άπό αύτές γιά τίς άδικημένες μειονότητες.
τῆ θέση τῶν συνανθρῶπων τους διεκδικῶν2" Eva κεφαλαιοκρατικό σύστημα αύτῆ, ῆ
τας εύρύτερες κοινωνικές άλλαγές. Σκοσυνύπαρξη είναι άδύνατη ‘). ‘Eni πλέον ῆ
πός τοῦ ἄρθρου δέν είναι νά έπεκταθεῖ στό
ρεφορμιστικῆ τους ύφῆ έπιδράει σάν καταπολυσυζητημένο θέμα τῆς δυνατότητας
λύτης στῆ διαδικασία άφομοίωσης τῶν
προοδευτικῆς άλλαγῆς μέσα άπό τίς δομές
ἀγωνιστικῶν καί προικισμένων στοιχείων
μιᾱς καπιταλιστικῆς κοινωνίας ἢ τῆ δυνατόάπό τό κατεστημένοτητα πού προσφέρει ῆ κλασσικῆ έπαναστατικῆ Θεωρία τῆς διπλῆς έξουσίαςθ. "Ac; δεΑΣ ΕΠΕΚΤΑΘΟΥΜΕ λίγο στό πρῶτο σηχθοῡμε ότι εἰναι δυνατόν νά προετοιμαστεῖ
μεῑο πού θίξαμε. Τό φυλετικό πρόθλημα εἰτό πολιτικό πεδίο γιά μιά ριζικῆ άλλαγῆ
ναι ἔμφανση τῶν διαστρεθλωμένων κοινωμέσω δομικῶν άλλαγῶν πού ύλοποιοῡνται
νικῶν σχέσεων πού άποτελούν ύλοποίηση

O MI7AKKE, ἔνας λευκός, ἔκανε αἰτηση
στῆν Ἰατρικῆ Σχολῆ τού Πανεπιστημίου τῆς ι
Καλιφόρνια στό Νταίηθις (University of California at Davis) τό ὸποῖο σύμφωνα μέ τό
Quota System κρατάει άπό τίς 700 Θέσεις
τίς 16 γιά φοιτητές μειονοτῆτων - καί δέν
έγινε δεκτός. Ὀ Μπάκκε ἔκανε μῆνυση στῆ
Σχολῆ ἰσχυριζόμενος ότι üv άνῆκε σέ μειονότητα ea γινόταν δεκτός μιά καί ῆ οχολῆ
δέχτηκε φοιτητές μειονοτῆτων πού είχαν
χαμηλότερσυς θαθμούς άπό αύτόν. Ἰσχυρίσθηκε έπί πλέον ότι ύπῆρξε θύμα
άντίστροφης διάκρισης (Reverse discrimination), ότι δηλ. ἔχασε τῆ θέση του λόγω
φυλετικῆς προέλευσης. Τά απρονόμοια»
πού δίνσνται σ’ αύτούς τούς φοιτητές, κατά
τόν Μπάκκε, όχι μόνο προσθάλλουν τό
άξιοκρατικό πνεῦμα πού Πρέπει νά έπικρατεῖ 0‘ Eva Πανεπιστῆμιο, άλλά γίνονται καί
θάση γιά νέες φυλετικές διακρίσεις, αύτῆ
τῆ φορά σέ θάρος τῶν λευκῶν. Τό Ἀνῶτατο
Δικαστῆριο τῆς Πολιτείας τῆς Καλιφόρνια
διέταξε τῆ Σχολῆ νά δεχτεῑ τόν Μπάκκε καί
άπαγόρευσε στά Πανεπιστῆμιο τῆς Πολιτείας νά λαμθάνουν ὑπ’ ὄψιν τόν παράγοντα «φυλῆ» στῆ διαδικασία έπιλογῆς. Τό
Πανεπιστῆμιο ἔκανε ἔφεση. Τό Ἀνώτατο
Δικαστῆριο τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν άπο-

μέσα στό ίδισ τό καπιταλιστικό κράτος. Δέν
ea πρέπει νά ξεχνᾱμε ὄτι άκόμα καί τά
κόμματα πού δέχονται σάν άπ -, --.
λύση τό λεγόμενο «είρηνικό r :3'» - - ι
σοσιαλισμό» (av καί αύτῆ ῆ : ’
συζητῆσιμη) δέν έγκαταλεί 4':
νωμένη προσπάθεια διαμ
σμάτων μέσα στόν κρατικό
στά ἄλλα δομικά ὄργανα άσκ
τικῆς ἔξουσίας (π.χ. τό κοινοθο
ΕΧΟΝΤΑΣ ύπ’ όψη μας τά παραπ νω γεννιέται ῆ άνάγκη ύποστῆριξης τῶν θετικῶν
σημείων τῶν Affirmative Action Programs
όχι ἔναντι τῆς έποικοδομητικῆς κριτικῆς
τῆς προοδευτικῆς πτέρυγας πού ζητάει
διεύρυνση καί έπέκταση τῶν δικαιωμάτων
τῶν μειονοτῆτων άλλά ἔναντι τῶν λυσσαλέων ἐπιθέσεων τῶν συντηρητικῶν κύκλων.
* Γιά συντομία (mo δῶ καί Πέρα Ba χρησιμοποιεῑῑεὲιπιῗτέξιξη μειονότητες ùvﬂ γιά φυλετικές μειο-

O MI'IAKKE πρόθαλλε τά έξῆς ἐπιχειρῆματα; ( 1) Αύτά τά προγράμματα θρίσκονται
σέ άντίθεση με τῆ Διάταξη περί Δικαιωμάτων τοῦ Πολίτη ὅπου δέν ἐπιτρέπεται καμμία διάκριση σέ προγράμματα πού χρηματσδοτεῖ τό κράτος (τό Πανεπιστῆμιο τῆς
Καλιφόρνια παίρνει κρατικῆ θοῆθεια) (2)
Αύτῆ ῆ διάκριση εἶναι άντισυνταγματικῆ έπί
πλέον γιατί άντιθαίνει τῆ 74η τροποποίηση
τοῦ Συντάγματος (Fourteenth Amendment)
τό όποῑο τονίζει ότι καμμιά πολιτεία δέ θά
στερῆσει τούς πολίτες της άπό τῆν έξ ίσου
προστασία τῶν νόμων της. Τό Δικαστῆριο
άποφασίζοντας, ὅπως προαναφέραμε, ότι ό
Μπάκκε πρέπει νά γίνει δεκτός σ’ αύτῆ U7
περίπτωση, προσπάθησε νά ίκανοποιῆσει
τούς έχθρούς αύτῶν τῶν προγραμμάτων
πού θλέπουν αύτά τά μέτρα σάν φορέα διαρκῶν καταχρῆσεων, Ἀπό τῆν άλλη ὅμως,
λέγοντας ότι ὸ παράγοντας φυλῆ θά πρέπει
νά παίξει ρόλο στῆ διαδικασία,είσδοχῶν
προσπάθησε νά ίκανοποιῆσει ὅσους πρεσθεύουν τῆ διατῆρησῆ τῶν λίγων θετικῶν
θημάτων πού ἔχουν έπιτευχθεῖ. Ὅμως ῆ
άπόφαση τού δικαστηρίου άφῆνει πολλά
έρωτηματικά καί Reva“.H IATPIKH Σχολῆ δέν ῆταν ύποχρεωμένη
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νά δεχτεῖ τόν Μπάκκε. Ἠτάν ὑποχρεωμένη,
ὅταν μελετοῡσε τό φάκελλο κάθε ὑποψήφίου, νά ἐξετάζει ὅσο τό δυνατόν πιό άντικειμενικά τά προσόντα καί μειονεκτήμστα
τοὺ ὑποψηφίου (ὅσο εἶναι δυνατό σέ μιά
ἐπιτροπὴ ποὺ Πρέπει νά ξεχωρίσει 100 άπό
Eva σὺνολο 3 ή 4 χιλιάδων ὑποψηφίων). Γιά
νά γίνει αὑτό πιό κατανοητό άς έξετάσουμε
τήν έννοια τῆς ίσότητας ἐνώπιον τοῦ νόμου
ή τῆς έξ ῖσου προστασίας τῶν νόμων πού
ἐπικαλεῖται ό Μπάκκε. 'H έννοια τῆς ίσότητας περικλείει δὺο σκέλη (a) ῖση μεταχείρηση καί (6) μεταχείριση σάν ῖσοςῖο. Ἑπιφανειακά δέν φαίνεται νά ὑπάρχει καμμία
διαφορά μεταξὺ τῶν δύο σκελῶν. Ὑπάρχει
ὅμως καί μάλιστα σημαντική. Στήν a) περίπτωση έννοοῡμε ὅτι στήν έφαρμογή μιᾱς
άπόφασης (δικαστικῆς, κυβερνητικῆς) τά
άτομα πού ὑπάγονται σ’ αὑτήν ὑφίστανται
στόν ῖδιο Βαθμό (τουλάχιστον ὑποτίθεται)
τίς ῶφέλειες καί τίς συνέπειες ποὺ προέρχονται άπό αὑτά τά μέτρα. Ἔτσι ὅταν π.χ.
ὅλοι ὅσοι συμπληρώνουν τίς άπαραίτητες
άπό τό νόμο προὺποθέσεις ψηφίζουν στίς
έκλογές, ή ψῆφος τοὺ καθενός άνεξάρτητα
είσοδήματος κοινωνικοῦ κὺρους, πολιτικῆς
ίδεολογίας ἔχει τήν ίδισ ίσχὺ μέ τήν ψῆφο
ὁποιουδήποτε ἄλλου. Στή (6) περίπτωση
έννοοῡμε ὅτι κατά τή λήψη μιᾱς άπόφασης
πρέπει νά δίνεται έξ ίσου προσοχή στά
προσόντα καί μειονεκτήματα ὅλων τῶν

sa ἀτόμων ποὺ συμμετέχουν πρίν άποφασιστεῖ ποιός Θά ῶφεληθεῖ καί ποιός ὅχι. Γ ιά
παράδειγμα, στίς είσαγωγικές ἐξετάσεις
γιά τήν κατάληψη Θέσεων σέ μιά ὑπηρεσία
πρέπει νά δίνεται ίδια προσοχή σέ ὅλους
τοὺς ὑποψήφιους, δηλ. νά μήν ἀποκλείονται αὑτόματα άτομα έπειδή δέν έχουν τά
«μέσα» ῆ έπειδή είναι φορεῖς ἀντιλήψεων
μή άρεστῶν σ’ αὑτούς ποὺ άποφασίζουν
(τὸ Θέμα ἐξετάζεται δεοντολογικά γιατί ή
πραγματικότητα εἶναι πολὺ διαφορετική).
ΕΔΩ γιά νά μή γίνει σὺγχιση, πρέπει νά
τονιστεῖ ὅτι ὅταν λέμε έξ ῖσου προσοχή δέν
έννοοῡμε καί έξ ῖσου έκτίμηση, γιατί τότε
ea ῆτσν άδὺνστος ό προσδιορισμός κριτηρίων έπιλογῆς (ή διάκριση αὑτή παρουσιάζει ΒέΒαια ὸρισμένα προβλήματα, γιατί
πολλές φορές εἶναι δὺσκολο νά ξεχωρίσουμε ποιά άπό τίς δὺο έννοιες έπιδρᾱ στή
λήψη μιᾶς άπόφασης δεδομένου ὅτι έχουν
κοινά σημεῖα. Ὅπως έπίσης εἶναι πολὺ
δὺσκολο νά μιλᾱμε γιά «άντικειμενική»
μεταχείριση κάποιου σάν ῖσος (f7 έξ ἴσου
προσοχή), ἐφ’ ὅσον τό κάθε άτομο εἶναι
μεῖγμα ένός ίδεολογικοῡ «πιστεὺω»καί
κληρονομικῶν ἢ προσωπικῶν προκαταλήψεων, χωρίς τά ὅρια αὑτῶν τῶν δὺο νά εἶναι πάντα ξεκαθαρισμένα). Παραμένει πάντως άναμφίθολο τό γεγονός τῆς άναγκαιότητας ὑπαρξης μιᾶς Θάσης έπιλογῆς καί
συνεπάγεται αὑτόμστα μιά διάκριση ὑπέρ
ὀρισμένων καί κατά ὸρισμένων ἄλλων,ΓΥΡΙΖΟΝΤΑΣ στή συγκεκριμένη ὑπόθεση,
ὸ Μπάκκε δέν μπορεῖ νά ίσχυριστεῖ ὅτι δέν

Κάθε Κυριακή
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έτυχε μεταχείρισης σάν ίσος γιατί ή αἵτησή
του έξετάστηκε άπό τήν έπιτροπή ὅπως
κάΘε άλλη. 'O Μπάκκε δέν έτυχε ίσης
μεταχείρησης12 γιατί τά προσόντα του δέν
ῆταν τέτοια ὥστε νά τοὺ έξασφαλίσουν
θέση στή σχολή. 'O Μπάκκε δέν Θά έκανε
μήνυση στή σχολή άν ή σχολή δεχότσν μόνον 84 φοιτητές καί ήταν ὅλοι λευκοί. Ἐπίσης εἶναι πολὺ άμφίὸολο ὅτι Θά έκσνε μήνυση äv μάθαινε ὅτι ίσοψηφοῡσε μέ Eva
άλλο ὑποψήφιο άλλά έχασε τή Θέση γιατί ό
άλλος εἶχε περισσότερα έξω - σχολικά ένδιαφέροντα, έκρινε δηλ. ή έπιτροπή ὅτι ὸ
άλλος ήταν πιό όλοκληρωμένη προσωπικότητα. Ἀξίζει νά προστεθεῖ ὅτι ὅ Μπάκκε
εἶχε Eva προσόν σὺμφῶνα μέ τά «κρατοῦντα κριτήρια». Εἶχε πολεμήσει στὸν πόλεμο τοὺ Βιετνάμ. Αὑτό εἶναι Eva στοιχεῖο
(ὑπευθυνότητα καί άφοσίωση στήν πατρίδα) ποὺ τά ΙΙανεπιστήμια τό έκτιμοὺν
ίδιαίτερα.
EKEINO ποὺ ένοχλεῖ τόν Μπάκκε εἶναι
ὅτι άνάμεσα στ’ άλλσ κριτήρια έπιλογῆς είναι καί τό τῆς φυλετικῆς προέλευσης. Θά
άναρωτήθηκε ό Μπάκκε γιατί νά Θεωρεῖται
προσόν τό νά είσσι μαῡρος, πορτορικανός
ῆ Ἰνδιάνος. Τί σχέση δηλ. μπορεῖ νά ἔχει
αὑτό μέ τό äv κάποιοςθά γίνει καλός γιατρός. Ἀναρωτιέται ὅμως κανείς γιατί νά
Θεωρεῖται προσόν τό ὅτι ὸ Μπάκκε πολέμησε στό Βιετνάμ, Κάποιος μπορεῖ νά
ίσχυριοτεῖ ὅτι αὑτό δείχνει ὑπευθυνότητα
άπέναντι στό καθῆκον, προσόν άπαραίτητο
γιά Eva γιατρό. Ὑπάρχει ὅμως άπάντηση a’
αὑτή τήν έξαρση πατριωτικοὺ μένους; Εἶναι
ὅλέθριο γιά έναν μέλλοντα ἐπιστήμονα ποὺ
Θά Θέλει νά έξασκήσει Eva κατ’ έξοχήν κοι-’
νωνικό λειτούργημα νά μή μπορεῖ νά ξεχωρίζει Eva ίδεῶδες γιά τό ὅποῑο νά άξίζει νά
Θυσιαστεῖ κανείς άπό μιά Θρῶμικη έπεκτατική ένέργεια ὅπως αὑτή τοὺ πολέμου τοὺ
Βιετνάμ (τί νά ποῡν οί χιλιάδες τῶν φοιτητῶν ποὺ έφυγαν στάν Καναδά ή στήν EÙ—
ρώπη άρνοὺμενοι νά ὑπηρετήσουν τήν
ὲπεκτατική πολιτική τῆς χώρας τους, τί νά
ποὺν οί χιλιάδες τῶν φοιτητῶν ποὺ ξεσηκωθηκαν σ-τά Πανεπιστήμια, πολλοί άπό
τοὺς ὁποίους καταδιώχτηκαν καί φυλακίστηκαν,·) Γ ιά τήν άναγκαιότητα ὅμως χρήσης τοὺ παράγοντα φυλή ὑπάρχουν 6άσιμοι λόγοι. ’Ὀποιος γνωρίζει λίγο τήν άμερικανική πραγματικότητα δέν μπορεῖ νά
άγνοεῖ τό ὅτι οί λευκοί γιατροί σπάνια έργάζονται στά γκέττο. OI μειονότητες χρειάζονται δικοὺς τους γιατροὺς, γιατί άφ’ ένός
μέν αὑξάνει τό ποσοστό τῶν συνανθρῶπων
τους πού προσφέρουν ίατρικές ὑπηρεσίες
άφ’ έτέρου δέ οί συνειδητοποιημένοι έπιστήμονες Θοηθοῡν τοὺς συνανθρωπους
τους έξασκῶντας Eva πραγματικά κοινωνικό λειτοὺργημα - στή διαδικασία άναγνῶρισης καί άντιμετωπισης τῶν άμεσων
Ιπροὸλημάτων ποὺ δημιουργεῖ τό περιβάλλον τους.
Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ συνειδητοποιημένων
ἀνθρώπων δέν έκπληρώνεται μόνο μέ
περισσότερους γιατροὺς ή έν γένει έπιστήμονες. Πραγματοποιεῖται σέ ὸποιαδήποτε πτυχή τῆς κοινωνίας, άρκεῖ οί μειονότητες νά ξεφὺγουν άπό τόν περιθωριακό
τους ρόλο. 'O μέχρι τωρσ παραγκωνισμός
τους δέν ὀφείλεται οὑτε στή 6ιολογική κατωτερότητά τους οὑτε στή τεμπελιά τους,
ὅπως Θέλουν νά πιστεὺουν οί ίεροκήρυκες
τοὺ ρατσισμοὺη. Ἠ θέση τους ὀφείλεται
στή συστηματική διάκριση καί καταπίεση
πού ὑπέστησαν καί ὑφίστανται, προῖόν

ένός καταπιεστικοὺ συστήματος“ (ποὺ
ὀδήγησε στή σχεδόν ὅλοκληρωτική έξολόΘρευση μιᾶς φυλῆς· τῶν ίνδιάνων). 'H
χρήση τοὺ κριτηρίου τῆς φυλῆς δέν εἶναι
νέα έφεὺρεση γιά νά άδικηθοὺν οί λευκοί,
Χρησιμοποιήθηκε συστηματικά άπό τοὺς
λευκούς σάν τό μοναδικό κριτήριο γενεῶν
καί γενεῶν μειονοτήτων άνεξάρτητα άπό
προσόντα, χωρίς νά προσφέρονται σ’ αὑτοὺς οὑτε τό έλάχιστο άπό τίς δυνατότητες
γιά μόρφωση καί έξέλιξη ποὺ τό κατεστημένο τόσο πλουσιοπάροχα παρέσχε στοὺς
λευκοὺς. Εἶναι ἑπομένως τό λιγότερο άφελές (ὅν ὅχι κακόθουλο) νά ἰσχυρίζεται κανείς, ὅπως έκανε ὸ δικαστής Powell a’ αὑτή
τήν ὑπόθεση, ὅτι δέν ὑπάρχει διαφορά
μεταξὺ τῆς χρήσης τοῦ παράγοντα φυλή
γιά νά ῶφεληθεῖ μία μειονότητα καί τοῦ
ίδιου παράγοντα γιά νά ωφεληθεῖ ή πλειοΨηφία. Δέν εἶναι άπλῶς μιά άντι-ιστορική
άποψη ποὺ ἐθελοτυφλεῖ μπροστά στήν
Ἀμερικανική ίστορία, άλλά προωθεῖ τό
μῡθο τῆς δυνατότητας έξάλειψης τῶν φυλετικῶν δισκρίσεων άγνοῶντας τόν παράγοντα φυλή. Μά άν άγνοηθεῖ άπό τά κρατικά μέτρα ὸ παράγοντας αὑτός τότε εἶναι
ποὺ Θά διατηρηθεῖ άνέπαφη ή ὑπάρχουσα
τάξη τῶν πραγμάτων, δηλ. οί φυλετικές
διακρίσεις, τά μίση καί οί προκαταλήψεις.
Καί γιά νά άποφευχθεῖ αὑτή άκρι6ῶς ή αὑταπάτη, άναγνωρίζοντσς τήν άνάγκη Θεραπείας τοῦ εὑαίσθητου αὑτοῦ προᾶλήματος,
είσάχΘηκε ή 14η τροποποίηση στό Σὺντα-

Υμῦ- .

ΦΑΙΝΕΤΑΙ ὅτι άγνοοὺν ὅλοι ὅσοι μιλοῡν
γιά άντίστροφη διάκριση ὅτι ό παράγοντας
φυλή εἶναι ένας άπό τοὺς πολλοὺς ποὺ
χρησιμοποιοὺνται στή διαδικασία έπιλογῆς,
γι’ αὑτό καί γίνονται 16 μόνο άτομα δεκτά
άπὸ, τίς έκατοντάδες τῶν φοιτητῶν άπό
μειονότητες ποὺ κάνουν αίτηση15. Kara τόν
ῖδιο τρόπο τό γεγονός ὅτι ὸ Μπάκκε εἶχε
πολεμήσει στό Βιετνάμ χαρακτηρίστηκε
σάν Eva άπό τά προσόντα του. Κατ’ αὑτόν
τόν τρόπο καί ή μεγάλη ήλικίσ του ΘεωρήΘηκε σάν μειονέκτημαῖε. Γ ιατί ὅ Μπάκκε
δέν έκανε μήνυση έναντίον τῆς σχολῆς
έπικαλοὺμενος διάκριση σέ Βάρος του
λόγω ήλικίας,· Δέν άποκλείεται ή ήλικία του
νά ἔπαιξε μεγαλὺτερο ρόλο άπό τή φυλετική του προέλευση στό νά χάσει τή Θέση
αὑτή. Γ ιατί ὅμως άπό ὅλα τά «μειονεκτήματα» άπομόνωσε τόν παράγοντα φυλή,· Τό
πιθανότερο συμπέρασμα εἶναι ὅτι αὑτό
έγινε λόγω τῶν προσωπικῶν του προκαταλήψεων άνεξάρτητα άπό τή Θαρὺνουσα σημασία τοὺ κάθε παράγοντα. (Ἀξίζει νά άναρωτηθεῖ κανείς πῶς Θά άντιδροῡσε ό
Μπάκκε άν κάποιος άλλος ὑπσψήφιος
έκανε μήνυση στή σχολή έπειδή αὑτή Eκρινε σάν προσόν τό νά ἔχεις πολεμήσει. Τί
κριτήρια έχει νά μᾱς προσφέρει ό Μπάκκε
ή οί ὑποστηρικτές του γ ιά νά έκτιμήσουμει
a; ἕνας τρόπος έπιλογῆς εἶναι συντάγματικξίῆΥΠὶὸέΕΣΗ
ὅ ι;.
Μπάκκε ξςπέρασε τά σὺνορα τῆς Ἀμερικῆς. Στήν Αγγλία συζητήθηκε εὑρὺτατα σέ νομικοὺς άλλά καί πολιτικοὺς κύκλους. Δέν εἶναι δὺσκολο νά
καταλάθει κανείς τό γιατί, Σέ πολυφυλετικές κοινωνίες, ὅπως αὑτές, τό φυλετικό
πρόβλημα εῖναι έστία κοινωνικῶν ταραχῶν.
Μέ τή μόνιμη οίκονομική κρίση ποὺ διέρ’χεται ή Ἀγγλία τό φυλετικό πράθλημσ έχει
γίνει ό άκρογωνιαῖος λίθος νεοφασιστικῶν
κινημάτων ὅπως τό NATIONAL FRONT
(Ἐθνικό Μέτωπο), πού πρεσθεὺει ὅτι ή ρίζα

τῆς οίκονομικῆς καί κοινωνικῆς κρίσης
Θρίσκεται οτούς «ἐγχρωμους μετανάοτες»,
ὅπως τούς ἀποκαλεῖ (δηλ. Ἰνδούς, Πακιστανούς, Τζαμαῖκανούς). Ὁ κίνδυνος ἀπό
τέτοιες τρομοκρατικές όργανώσεις δέν
προέρχεται μόνο ἀπό τήν ἀνοιχτή χρήση
6109 πού θεωροῦν ἀπαραίτητη γιά νά έπιτύχουν τόν ἀναγκαστικό ἐπαναπατρισμό
τῶν μεταναστῶν. Προέρχεται κυρίως ἀπό
τό γεγονός 011 17 φτηνή συνθηματολογική
προπαγάνδα 1009 6pl0K51 0n17x17017 σέ
στρώματα 100 πληθυσμοῡ πού σέ έποχές
κρίσης πέφτουν ἀφελῆ Θύματα στήν ἀνάγκη έξεύρεοης ἀποδιοπομπαίου τράγου. Ti
60 γίνει σέ μιά χώρα σάν τήν Ἀγγλία 010v
oi μετανάστες όργανωθοῡν καλά καί ἀρχίσουν νά διεκδικοῡν μιά n16 ἀμεση συμμετοχή στήν οίκονομική καί κοινωνικὴ ζωή,
μιά συμμετοχή πού θά ἀντικατοπτρίζει τό
δυναμικό τους καί θά τούς Θγάλει ἀπό τόν
περιθωριακό ρόλο τοῦ δουλευτῆ τῶν χειρότερων ἐργασιῶν πού ἔχει νά προσφέρει
ἡ àvopd; OI ΦΥΛΕΤΙΚΕΣ διακρίσεις εἶναι μία
ιπληγή» μέ παγκόσμιες διαστάσεις πού δέν
μπορεῖ νά ἀφήσει ἀδιάφορα κανένα λαό,
Στή δική μας τή χώρα r7 ούσιαστική συνειδητοποίηση τῶν έπιπτώσεων αὐτῶν τῶν
διακρίσεων εἶναι περισσότερο ἀπό ἀπαραίτητη. Ἀφ’ ἑνός μέν (γιά τό προοδευτικό
ρεῡμα ίδίως) γιατί δέν μποροῡμε νά μένουμε ἀμέτοχοι καί ἀπροθλημάτιοτοι πάνω
στίς κοινωνικές συγκρούσεις πού συγκλονίζουν ἀλλες χῶρες, ἀφ’ ἐτέρου δέ γιατί
μπορεῖ στό (άμεσο;) μέλλον νά ἀντιμετωπίσουμε παρόμοιες καταστάσεις. Καί εἶναι
πολύ ἀμφίθολο τό κατά πόαο είμαστε ἀπελευθερωμένοι ἀπό φυλετικές προκαταλήψεις, Ὀ λόγος πού δέν ἐκδηλώνονται
ἀνοιχτά εἶναι γιατί δέν ἔχει δημιουργηθεῖ
ἀμεσα συγκεκριμένο πρόβλημα. Ἤδη
ὑπάρχει ἕνας ἀρκετά μεγάλος ἀριθμός
μεταναστῶν, άλλά δέν ἔχει παρθεῖ κανένα
ούσιαοτικό μέτρο παρά μόνο ή εύκολη
λύση τῶν όμαδικῶν ἀπελάσεωνΠ.
TA EPOTHMATA πού ἔφερε στήν ἐπιφάνεια r7 ύπόθεση Μπάκκε άνανέωσαν 117 610μάχη γύρω ἀπό τό ἐπίμαχο 0010 θέμα. 'O
συνεχής παραγκωνισμός όχι μόνο δέν ἐξαλείφει, ἀλλά διατηρεῖ 00650117 117 ρατοιστική,νοοτροπία γιά τίς ἐπερχόμενες γενιές. Δέν Πρέπει 6έ6αια νά τρέφουμε 00ταπάτες πιστεύοντας ότι τό φυλετικό πρό6λημα 60 λυθεῖ 0110 τίς παροῡσες κοινωνικές συνθῆκες. Αύτό ὅμως δέν δικαιολογεῖ
οὔτε τήν κωλυσιεργεία 0015 τήν ἀδιαφορία
περιμένοντας τή ριζική κοινωνική ἀλλαγὴ.
Γ ιά νά πραγματοποιηθεῖ χρειάζεται ἀγώνας

καί γιά νά μαζικοποιηθεῖ ό ἀγώνας πρέπειῑ
νά ἐξαλειφθοῡν κάθε εἴδους όπισθοδρομικές ἀντιλήψεις. Διαφορετικά κάθε προσπάΘεια γιά ούσιαστική πρόοδο εἶναι καταδικασμένη σέ ἀποτυχία.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

7.- '0 Martin Luther King ύπηρξε ενα ἀπό τά πιό
δραστήρια μέλη αύτοῡ τοῦ κινήματος. Δολοφονήθηκε 0117 πάλη Memphis της Πολιτείας Tenessee 10 1966.
2.—_Z0uq>wv0 μέ ατατιστικές τοῦ Ὺπουργείου
Ὑγείας, Παιδείας καί Κοινωνικῆς Προνοίας
(HEALTH, EDUCATION AND WELFARE) 100 1976
καθώς καί τῶν ἐγχειριδίων τῶν νομικῶν
(PRE-LAW HANDBOOK 1973-74) καί ίατρικῶν
(MEDICAL SCHOOL HANDBOOK 1975-76) axoλῶν, ό συναγωνισμός στίς καλύτερες σχολές
(Harvard, Yale, Columbia, Chicago, Stanford, Berkeley, Cornell, Michigan) μπορεῖ νά φτάσει μέχρι
καί στήν ἀναλογία πρός 50.

3.— Ὀ De Funis,. ένας Ἑᾶραῖος, ἐκανε αῖτηση
οτή Νομική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου τῆς O00σιγκτον (Washington) καί δέν ἐγινε δεκτός (0010
συνέθη τό 1971). Έμήνυσε τή Σχολή προθάλλοντας τό ἐπιχείρημα 011 ύπηρξε Θύμα ἀντίστροφης
διάκρισης. Κέρδισε τήν ύπόθεση καί μπῆκε 0117
Σχολή. Τό Πανεπισ-ιήμιο ἐκανε ἐφεση. Ὅταν 17
011095017 Βριακόταν στό Ἀνώτατο Δικαστήριο καί
ὅλη 17 χώρα τή συζητοῡσε, τά Πανεπιστήμιο ἀνακοίνωσε 011 90 ἐπιτρέψει στόν Do Fun/s νά ἀπο-φοιτήσει ἀνεξάρτητα ἀπό τό πῶς Θά κατέληγε ή
ύπόθεση. Τό Δικαστήριο ἀπόφυγε νά ἐκδώσει
ἀπόφαση, μιά καί ἐκρινε 011 10010 δέν ήταν ἀναγκαῖο. Στό ιτρόθλημα ὅμως δέν δόθηκε όριστική
ἀπάντηση καί έτσι οί συζητήσεις συνεχίατηκαν.4.- 'H κριτική 00117 ἀσκεῖται σέ μιά ἀπό τίς δύο
ἀρχές πού ύποστηρίζει 0 Ἀμερικανός φιλόσοφος
John Raw/s σάν θεμελιώδη λίθο μιᾱς όρθολογιστικῆς κοινωνίας. 'H άλλη ἀρχή εῖναι 011 κάΘε 0vθρωπος πρέπει νά έχει 117 μεγαλύτερη δυνατή
πολιτική ἐλευθερία πού νά τοῦ ἐπιτρέπει νά μήν
ἔρχεται σέ σύγκρουση μέ τό ίδιο δικαίωμα (δηλ.
117 μεγαλύτερη δυνατή πολιτική ἐλευθερία) τῶν
ἀλλων, John Raw/s, A Theory of Justice, Oxford
University Press, 1972.—
5.— F10 μιά πιό διεξοδική ἀνάλυση, Perry Anderson, «The Antinomies 0! Antonio Gramsci», New
Left Review 100, σελ. 3-78.—
6.— Μπορεῖ νά γεννηθεῖ τό ἐρώτημα γιατί χρησιμοποιεῖται 17 ἐκφραση «ταξικές καί φυλετικέςι
μιά καί oi φυλετικές διακρίσεις ἐχει ύποστηριχτεῖ
011 εἶναι μιά μορφή ταξικῶν διακρίσεων. - Αύ-τό
ὅμως δέν ἐξηγεῖ τό γιατί οί μειονάτητες ἀποκλείονταν συστηματικά ἀπό τή δυνατότητα νά
διαδρσματίσουν ἕνα ούσιώδη ρόλο 0117v οίκονομική καί πνευματική ζωή τῆς χώρας. Δέν ύπῆρχαν
συνθήκες κατάλληλες γιά μιά ἀνάπτυξη αύτοδύναμης ἀστικῆς τάξης. Στήν περίπτωση τῶν μειονοτήτων 17 ἔννοια τῆς τάξης ταυτιζόταν μέ 117v έννοια τῆς φυλῆς. Μετά τό τέλος 100 πολέμου καί
μέ τήν οίκονομική άνθηση τῆς είκοσαετίας
1950-70 παρουσιάζεται ούσιαστικά τό φαινόμενα
τῆς ἀνερχόμενης μσύρης ἀστικῆς τάξης πού δημιουργεῖ ἀνακατατάξεις στάν ταξικό χάριη τῶν
Η.Π.Α. Σήμερα μποροῡμε νά μιλᾱμε γιά ταξικές
καί φυλετικές διακρίσεις μιά καί ἀφ’ ἐνός μέν oi
φυλετικές διακρίσειςΙ καί προκαταλήψεις δέν
ἔχουν ἐξαφανιατεῖ, ἀπό τήν άλλη δέ ἐχουν δημιουργηθεῖ (r7 διαδικασία δέν έχει όλοκληρωθεῖ)
οίκονομικές καί κοινωνικές ἀνισότητες ἀνάμεσα
στούς μαύρους (γιά τῆς λατινοαμερικανικῆς
προέλευσης μειονότητες καθώς καί τούς ίνδιάνους δέν νομίζω 011 κάτι τέτοιο μπορεῖ νά είπωθεῖ
ἀκόμα), Ὑπάρχουν μάλιστα όργανώσεις τῶν μαύρων Black Muslims, Push) r100 κηρύπουν ἀνοιχτά
τήν ἀναγκαιότητα δημιουργίας ίσχυροῡ μαύρου
καπιταλισμοῡ σέ ἀντιπαράΘεοη μέ τό λευκό καπιταλισμό. «Πιστεύουν» 011 ἕτσι 90 6017917000v 10
ἀδέρφια τους. Oi τάσεις αύτές δέν πρέπει νά
θεωροῦνται 1000 ἀφελεῖς (μαῡρος ἐνάντια 016
λευκό καπιταλισμό) 000 σάν ἐνδειξη όιτπορτουνισμοῡ έκ μέρους τῆς μερίδας τῶν μσύρων 1100 117v
ἀσπάζονται. Γ ιατί 16 παράδειγμά τους μέ τήν
ὁμαλή 1009 ἐνταξη 010 λευκά κατεστημένο, όχι
μόνο δέν 100 δημιουργεῖ προᾶλήματα, ἀλλά 100
χρησιμεύει σάν ένδειξη ἐλλειψης φυλετικῶν διακρίσεων. Ἐπί πλέον διατηρεῖ 0065010v 10 μύθο
τῆς Ἀμερικῆς σάν τῆς χώρας τῶν εύκαιριῶν
(Land of Opportunity), 011 δηλ. ἀνεξάρτητα 0110
προέλευση άν ἐργαστεῖς σκληρά Θά πετύχεις. EIναι πολύ νωρίς 6ἐ8αια νά θγάλουμε ὸλοκληρωμένα συμπεράσματα γιά τήν ἐξέλιξη τοῦ φαινομένου τὴς ἀνερχόμενης μσύρης ἀστικῆς τάξης.

«Critique de I' Eurocommunisme», Francois Maspero, 197B, ίδιαίτερα κεφ. 9.9.- Γιά μιά διεξοδική κριτική τῶν ἀποφάσεων
100 Δικαστηρίου, R. Dvorkin, «The Bekke Decision: Did it Decide Anything?-, New York Review
of Books, July 1976, σελ. 20-25.
70.- Γι’ 00117 117 διάκριση R. Dvorkln «Taking Rights Seriously, Duckworth, 1977, σελ. 277 κ.ἐ.
11.— Ἐκεῖνο n00 ἐλπίζει κανείς είναι νά φτάσει
σέ τέτοιο σημεῖο ή κοινωνική έξέλιξη ὥστε oi
ἀνάγκες έπιλογής ἀφ’ ἐνός μέν νά μειωθοῡν στό
έλάχιστο γιά νά γεφυρωθεῖ τό χάσμα διευθυνόντων καί διευθυνομένων - ἀφ’ ἐτέρου δέ 01 0110159
ἐπιλογες γίνονται νά ἀποθαίνουν πρός ὄφελος
τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου.12.- Ἐννοεῖται μέ αύτούς πού ἐγιναν δεκτοί ἀπό
τήν Σχολή.
13.— Ἀπό τούς πιό γνωστούς 01 A. Jensen, E.
Banfield καί W. Shockley. T0 «ἐπιχειρήματά τους·
ἐχουν ἐπανειλημμένα ἀντικρουσθεῖ ἐπιτυχῶς R.
Levine «Politics and Scientific Racism» 010 n5p1οδικό Science for the People, March 1974 καί S.
Rose, J. Hambley, J. Haywood, «Science, Racism
and Ideology», 010 Socialist Register, 1973, σελ.
74.- ’Ὸπως ἀναφέρθηκε πιό πάνω στήν ἀνάλυση
100 φυλετικοῡ προθλήματος.
75.- Ἅλλα κριτήρια εἶναι 17 0110600r7 010 MCATT
οί Βαθμοί οτό δίπλωμα, oi συστατικές έπιοτολές
καί άλλοι ἐξωσχολικοί παράγοντες ὅπως προαναφέραμε.
76.- Ὅταν τό 1973 0 Μπάκκε ἐκανε αῖτηση στήν
Ἰατρική Σχολή ήταν ήδη 33 ἐτῶν. "Av γινόταν
ἀμέσως δεκτός 60 τελείωνε στή Σ χολή σέ ήλικία
37 ἐτῶν. Ἂν σέ 0010 10 χρόνια προστεθοῡν καί τά
χρόνια είδίκευαης ό Μπάκκε Θά ἀρχιζε νά ἀσκεῖ
τό ἐπάγγελμα μετά τά 40. EIv01 φυσικό λοιπόν οί
Σχολές νά προτιμούν νεαρούς ύποψήφιους πού
νά μποροῡν νά προσφέρουν τά ῖδια σέ νεώτερη
ήλικία καί μέ μεγαλύτερες πρόοπτικές έξέλιξης.
17.— Πολλοί ἀπό 001009 «είσάγονταιι στήν Ἑλλάδα γιά φτηνά ἐργατικά χέρια. Είναι μιά πρακτική οτήν όποία r7 Ἑλλάδα δέν πρωτοπορεῖ. Αύτή
ἐφαρμόζεται πολλά χρόνια τώρα στήν Ἀμερική
μέ μαζική είσροή Μεξικανῶν σέ πολλές πολιτεῖες
(ίδιαίτερα σΓήν Καλιφόρνια). T6 1610 συμᾶαίνει καί
στήν Ἀγγλία ὅπου πρόσφατα ή Κυθέρνηση έδωσε
ἀμνηστία 05' ὅλους τούς παράνομους μετανάστες.

ἒκυιοκοφορησὲὟ
o KAPAFKOZHL

7.- Ε. Genovese «Slave Labor in international
Perspective», Series of Lectures at Cambridge
University, April-May 1977.—
B.— 'H Θεωρία τῆς διπλῆς ἐξουσίας (Dual Power)
11p5065051 011 17 κατάληψη τῆς ἐξουσίας μπορεῖ
νά γίνει μόνο μέ τή δημιουργία μιᾶς άλλης κρατι-

κής ἐξουσίας θασισμένης στήν ύποστήριξη λαῑ-Ι- --.
κῶν συμΒουλίων (006151) 1100 60 δρᾶ παράλληλα
μέ τήν έπίσημη κρατική ἐξουσία καί 60 κατακ σει τήν ἐξουσία μετά ἀπό ὸλσμέτωπη ἐπίθ καί

καταστροφή τῆς κατεστημένης ἐξουσίας. Γιά ’

πρόοφατη cuir/117017 ἐπί τοῦ θέματσς αύτοῡ Erik
Olin Wright, «Class Crisis and the State», New
Left Books, 1978, σελ 246 κ.ἐ. καί Ernest Mandela;

· ΕΚΔΟΣΗ. ΝΕΦΕΛΗ [j

με
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j TOÜ Δημήτρη Μιχελίδη
ΚΑΙ ΑΛΛΟΤΕ γράψαμε στίς φιλόξενες αωλίδες τοῦ φιλέρευνου «ANTI» παλιές κι άληθινές άγωνιστικές ίστορίες.
Τή μιά γιά τό Χαϊδάρι, τήν άλλη γιά τό Κούρνοθο, τή τρίτη
λιγοστά γὺρω ἀπό τά 6οχρονα τοῦ Κ.Κ.Ε. καί τούτη θά
μιλήσουμε γιά τό κάτεργο τῆς Πύλου. Μέ τά γραφόμενα
διαφόρων ἀγωνιστῶν τό «ANTI» γίνηκε κατά κάποιο
τρόπο ἕνα μικρό άρχεῑο γιά ’πολλά περιστατικά τοῦ
ἀγώνα καί μάλιστα αὐθεντικά, ὰφοῡ γράφονται ἀπό
πρῶτο χέρι, γιατί τά γράφουν πρωταγωνιατές. Ἀλλο νά
ἁκοῡς καί άλλο νά Βλέπεις μέ τά Ιδια σου τά μάτια. Πάντα
τό δεύτερο χέρι χώνει στό κείμενο καί τή δική του φαντασία κι άν τύχει νάχει θαστική συνείδηση, τότε ὴ γραφίδα
του γίνεται λι6ανιστήρι καί ἐργαλεῙο ὑμνολογίας τοῦ κατεστημὲνου.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ιστοριούλα πού γράφω γυρίζουμε περίπου πενήντα
χρόνια πίσω. Ἠτανε Δέκέμθρης 100 1931 πού ὕστερα άπό πολὺ
» μόχθο ἑνός χρόνου γίνηκε στήν Πάτρα ἡ πρώτη στήν ίστορία τοῦ
ΚΚΕ περιφερειακή συνδιάακεψη Βορειοδυτικῆς Πελοπονήοου καί
Ἐπτανήσου 1100 συγκρότησε καί τήν αντίστοιχη πρώτη περιφερειακή ὸργάνωση στήν Πῶοπόνησο. _
OTAN τελείωσε ἐκείνη ἠ πετυχημένη ὁργανωτική δουλειά, ἠ νεοδιορισμένη ἀπό τήν Κ.Δ. Ζαχαριαδική καθοδήγηση τοῦ ΚΚΕ με μιά
ἐντολή της πού τήν εἶχε φέρει ὁ Π. Ροῡσσος, παράδωσα τήν ὁργάνωση καί πήγα στήν Καλαμάτα γιά νά κάνω τήν ἴδια δουλειά καί
στη Νότια Πωλοπόνησο.
ΕΚΕΙΝΑ τά χρόνια μόνο ,στή Μεσηνία ὑπῆρχε άξιόλογο κομμουνιστικό κίνημα· στή Λακωνίσ, στήν Τρίπολη καί στήν Ἀργολίδα ήταν
ἁσήμαντο. Μόνο στήν Καλαμάτα ὑπῆρχε άγωνιστικό ἐργατικό
συνδικαλιστικό κίνημα καί ζωντανοί κομματικοί πυρῆνες, Ιδίως
στήν περιοχή τῆς Πυλίας, ὅπου δράση καί άντίδραση. Γι’ αὺτό καί
στήν Καλαμάτα ὑπῆρχε καί δυνατή τρομοκρατία καί σάν κατα6όΘρα αφάνιζε τά παράνομα στελέχη ή ἀσφάλεια πού εἶχε Διοικητή
της τόν διαθόητο άρχιθασανιστή ὺπομοίραρχο Γιαλουράκο πού
στα χρόνια τῆς Κατοχής πλήρωσε τίς πολλές αμαρτίες του.
ΟΠΩΣ σε κάθε δουλειά ἓτσι Kai 010 ἐπαναστατικό κίνημα γίνονται καί άτυχα περιστατικά, μερικοί εὺνοοῠνται ἐνώ ἄλλοι πὲφτουν
στήν κακοτυχία. “Orav πήγα ἐκεῖ τό Γενάρη 100 1932 γρήγορα
ἐπεσσ στήν ἀτυχία, δηλ. στὸν ἰστό τῆς καλοστημένης χαφιεδικῆς
ἀράχνης. νΟπως KI άλλοι ἔπεσα πάνω στήν καλοστημένη ξόΒεργα
καί ἔπειτα άπό μιά πολύ δυσάρεστη περιπέτεια στήν Ἀσφάλεια,
Θρέθηκα προφυλακισμένσς στή φυλακή Ζὲρθα καί σὲ σὺστηρή
ὰπομόνωση.
ΗΜΟΥΝΑ φυσικά καταδιωκόμενος καί ὅταν μπῆκα στή φάκα
ἐφτασε καί μιά δίχρονη καταδίκη ἀπό τήν Κρήτη γιά παράθαση
4100 Ἰδιώνυμου κι ἐτσι γίνηκα ὺποδικοκατάδικος. ΙΎστερα ἀπό τρί,r‘ μηνη άπομόνωση στή φυλακή κρίθηκα ὕποπτος απόδρασης καί ὁ
τότε Ὺπουργός Δικαιοσύνης τῆς ΚυΒέρνησης Βενιζέλου, ΘηΒαῙος,
..»-. -ôxc’rraﬁnr‘l μεταγωγή μου στό κάτεργο. Τότε ἡ φυλακή τῆς Πύλου
δέν ήταν σχεδόν γνωστή στόν πολύ κόσμο, ἀλλά στόν κόσμο τῶν
Βαρυποινιτών ἠταν φόθος καί τρόμος γιατί ἠταν πειθαρχική ἐγκληματική φυλακή, ὅπου πηγαίνανε πειθαρχικά τιμωρημὲνους
κατάδικους ἀπό άλλες φυλακὲς.
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TO ΚΑΤΕΡΓΟ τῆς Πύλου, δηλαδή τό ὁμώνυμο μεσαιωνικὸ φρούριο μετατράπηκε σέ φυλακή μετά τήν κατάργηση τοῦ Παλαμιδίου,
ὅπου εἶχε φυλακιστεῑ καί ὸ Κολοκοτρώνης. Κι’ ήταν ἡ πιό χειρότερη τοῠ Ἕλληνικού Κράτους, χειρότερη ἀπό τό ’ίντζεδιν κι ἀπ’ τό
Γεδί Κουλέ, γιατί μὲοα ἐκεῖ δέν ὑπῆρχε καμμιὰ πρόνοια. Ἠταν μιά
ἁνοργάνωτη ἐγκληματική φυλακή ὅπου χορηγοῦνταν μόνο ψωμί
καί νερό. IT 0010 Kai 0| κατάδικοι τήν τρέμανε. Κομμουνιστές δέν
στέλνανε στό ὰνοργάνωτο ἐκεῖνο σωφρονιστήριο παρά μόνο τοῦ
κοινοῦ ποινικού δικαίου. Ἐγώ ἤμουν ὸ πρῶτος πολιτικός κατάδικος 1100 πάτησα τό πόδι μου.
MIA MEPA 100 Ἀπρίλη, σιδηρσδεμὲνος, μεταφέρθηκα με καράΘι
στό φρούριο καί καταστάλαξα στήν 3η άχτίνα καί στό 160 θολωτό
κελί, Σ’ αύτή τή φυλακή τά πράματα ήταν πολύ ὰλλοιώτικα 0111’
0,11 ἠταν σέ άλλες Θαριές φυλακές, ἐκεῖ οὐτε ρόφημα ὑπῆρχε, οῠτε
φαγητὸ, οὐτε καί ’ίχνος Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Συγκριτικά 0| άλλες φυλακές, ὅπως 100 Συγγροῠ, τῆς Α’ίγινας, τῆς Κερκυρας, κλπ. ἤτανε παράδεισος μπροστά στήν Πύλο.
ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ στόν κατάδικο 1100 λάχαινε νά ὰρρωστήσει, πήγαινε σάν τό σκυλί στ’ άμπέλι. Σάν πρωτοπήγα ἀκουσα νά λένε ότι
ἐνοις κατάδικος εἶχε ὰρρωστήσει καί «πὲθανε» μά ὅταν πήγαν στό
ἐξωτερικό γύρω νά τόν θάψουν καί ἐπειδή ὸ «νεκρός» ήταν μακρύς
κι 0 λάκκος κοντός ἐφαρμόσανε τή μέθοδο τοῦ Προκρούστη καί
γιά νά χωρέσει στόν τάφο μέ τό φτυάρι τοῦ τσάκισαν τά πόδια.
“Ὀμως τό Θῦμα 1100 προφανῶς ζούσε ακόμα, μέ τό χτύπημα 66yγηξε καί· μέ τό Θογγητό φυτεύτηκε στή γῆ.
ΛΕΓΑΝΕ κι ἀλλα οΙ παλιοί κατάδικοι. Ἕτσι μόνη παρηγοριά Kl ἐλπίδα ἠταν ἠ φυσική άντοχή τοῦ καθενός. Οῠτε καί ἐσωτερική
ὑπηρεσία ὑπῆρχε, τό γραφεῙο ἠτσν στήν πόλη καί δυό φύλακες μέ
τη φρουρά άνοιγόκλειναν τά κελιά πρωί καί Θράδυ. ‘H φρούρηση
ήταν ίσχυρή καί γινόταν πάνω άπό τήν ἐπαλξη ἀπό χωροφύλακες.
Τά κελιά ἡταν χι-ισμένα μὲσα καί κάτω άπό τίς θολωτές καμάρες
τοῦ φρουρίου με πολύ χοντρά ντουΘάρια κι οῠτε σκὲψη μποροῡσε·
νά γίνει γιά άπόδραση. Ἀκόμα καί τό καλοκαίρι στραγγίζανε τά
ὰπομεινάρια τῆς Θροχής πού εἶχε φουφήξει τό παχύ στρῶμα τῆς
ἓπαλξης. Ἱδιαίτερα γιά ξένους κατάδικους τό ἐπισκεπτήριο ήταν
άγνωστο, ἅνθρωπος δέν πατοῠσε τό πόδι του, μόνο πού καί καμμιά φορά Θγαίνανε πάνω στήν ἐπαλξη μερικοί περαστικοί τουρίοτες γιά νά δοῡν ὰπό ψηλά τά «Θεριά» καί μερικοί «πονόψυχοι»
μᾱς ρίχναν λίγες δραχμές καί δεκάρες τό 1110 πολύ γιά νά χαζέψουν
μέ τούς άλληλοτσακωμούς τῶν καταδίκων.
ΕΣΟΤΕΡΙΚΑ ὁ κυκλικός χῶρος ἠταν χωρισμένος σε τέσσερεις
ὰχτίνες. Στήν πρώτη πού ήταν κι ὸ άράπης, δηλαδή τό πειθαρχεῑο,
στή γῆ, μὲνανε λίγοι εὺνοούμενοι. Στήν δεύτερη ἠταν ὀλο Μανιάτες,
θύματα τῆς πατροπαράδοτης Βεντέτας τοῠ τόπου τους. Στήν
τρίτη μὲνανε ὀλο ξένοι ἐξόριστοι κατάδικοι καί στην τετάρτη 1100
εἶχε μόνο Eva μεγάλο θάλαμο μένανε 0| ντόπιοι χρεωφειλὲτες ἀγρότες τῆς περιοχῆς.
ΣΤΗΝ άχτίνα τών ἐξορίστων καταδίκων καί στό 160 κελί καταστάλαξα καί 0 Ιίδιος. Ἐκεῖ Θρίσκονταν τό άνφάν-γκατέ τῆς φυλακῆς, θανατοποινίτες καί ἰροθίτες, ὅλα τά πρωτοπαλλήκαρα άπό
τίς παλιές ληστοσυμμορίες τῶν Γιαγκούλα, Μπαμπάνη, Ζσιζᾱ,
Κουμπαίων καί Ρενταίων. Ἀκόμα ἠταν κι ἄλλοι φονιάδες, χασισέμποροι, διαρήχτες καί πλαστογράφοι ὁλκῆς, πού ἠ πιὸ μικρή
ποινή τους ἡταν τά πρόσκαιρα δεσμά.
ΣΤΗΝ ’ίδια άχτίνα φέρανε καί πέντε κατάδικους τοῦ κοινοῦ ποινικού νόμου ἀπό τη φυλακή ΣυγγρΟῡ πού τό φταίξιμό τους ἠταν ὅτι
γίνανε μέσα στή φυλακή συμπαθοῦντες τοῡ Κ.Κ.Ε. "O ἕνας ήταν
Θλαχορουμάνος, 1100 τόν λέγανε Λύτρα, ὸ Λαίνας, ὸ Λιούρδης κι ὁ
Κουτουλογένης ήταν Πελοπονήσιοι καί ἐνας διαρὴχτης, ὸ Καλιάνης, ήταν άθηναῖος, Ἀκόμα φέρανε γιά λίγο καί ἐναν άγρινιώτη
καπνεργάτη,· τόν Κατσικιώτη. Αύτοί 0| ἂνθρωποι μαζί με μένα
άποτὺιούσαμε τή δική μας μαγιά μεσα στό κάτεργο.
ΣΤΗΝ άχτίνα μας ὅλοι ὁπλοφοροῡσαν φανερά μέ κανονικά καί
μὲ αὐτοσχέδια μαχαίρια πού τά φτιάχνανε καί τ’ ακόνιζαν στά
Θράχια τῆς αὐλῆς καί μπροστά στά μάτια τῆς φρουρᾶς. Κι ὅλοι
άπό τό πρωί ὼς τό Θράδυ με τό σακκάκι ριχμένο στόν ὡμο 6λοσυροί καί καχύποπτοι κόΒανε κοντές νευρικὲς Βόλτες, ἕτοιμοι γιά
παραξήγηση καί γιά άλληλοσφοιγή. Τά ναρκωτικά ἡταν ἐπίσης
ἐλεύθερα, μάλιστα στό προαύλιο καλλιεργοῡσαν -Ka| δενδρύλια χασίς KI ὅταν τά ξερίζωναν 0| χασισοπότες σκάθανε τή γῆ γιά νά πάρουν καί τήν τελευταία ρίζα. Γενικά ἠταν κατάσταση πολύ φοθερή
καί γιά νά ἐπιθιώσουμε ἐνας μόνο τρόπος ὑπῆρχε. Νά ὁργανώσουμε καί νά πειθαρχήσουμε τά «Θεριά» πού άνελέητα τά θέριζε ἡ
πεῖνα Kai,1‘| κρατική ἐγκατάλειψη. ·
ΕΤΣΙ άρχίσαμε μιά- δύσκολη δουλειά, ὁχι κομμουνιστική, 1100 εἶχε
δυό στόχους, τήν ὁμόνοια μεταξύ μσς καί τό δικαίωμα νά τρώμε

ἔστω καί μιά κουταλιά φαγητό τά μεσημέρια. Ἀφοῡ Θρήκαμε
κατανόηση κάναμε τό ὲπόμενο 6ῆμα, τήν ὁργάνωση. Βγῆκε 6116
συνέλευση μιά επιτροπή άχτίνας ἀπό τούς Ῑδιους,,γίνη κε ἕνας δικός
μας κανονισμός λειτουργίας καί τάξης πού τόν όνομάσαμε «ούοτημα» καί ἔπειτα δίπλα οτήν ὲιτιτροπή στήθηκε ὁμάδα ὲπίΒλεψης,
ἁρμὸδῑας YIC‘1 TÔV ὁΠλΙῦμὸ, γΙά τιμωρίες, κ.λ.π. Φυσικά 11 1116
0K7111p11 τιμωρία 05 60060 δέν πέρνανε 6116 00116067150 ῆταν ξύλο.
ME TH φροντίδα τῆς Ἐπιτροπῆς γίνηκε μιά ὺποτυπώδικη καντίνα μέ ὑπεύθυνο κι ὲκμεταλλευτή της έναν κοντοστούπη ληστοτρόφο, πού τόν λέγανε Σουρουπάνη καί πούλαγε, λάδι, ξύδι,
έληές, παστές σαρδέλλες καί κλωστές γιά νά μπαλωνόμαστε.

“ ’Ὀμως 6710 16 πωλούμενα είδη εἶχαν τή διατίμηση τῆς ἐπιτροπῆς.
Ἀκόμη μέ διαμαρτυρίες καί ὑπομνήματα γίνηκε τό μεγάλο θαῦμα,
πετύχαμε μιά τρίδραχμη χορήγῆση στούς ἁπόκληρους ἔστω καί
μιά κουταλιά φαγητό K665 μέρα.
AYTH 1116v 11 1116 μεγάλη κατάχτησή μας, τό μαρτύριο τῆς χρόνιας ΠΕῘνῦς λΙΥὸΟΤΕψΕ, 01 Κατάδικοι φρονηματίστηκαν κι άνοιξε 6
δρόμος, γιά έθελοντικό άφοπλισμό τους. Μὲ άπόφαση τῆς συνὓευσης 11 Ἐπιτροπή μάζεψε ὅλα τά μαχαίρια καί μέ σύμφωνη
γνώμη όλων τά παράδωκαν γιά φύλαξη σέ μένοι, τόν κομμουνιοτή
Ἰδιωνυμήτη, πολιτικό κατάδικο, γιατί ήμουνα πρόσωπο κοινῆς
εμπιστοσύνης. Κι ἐγώ μέ τή σειρά μου πῆρα καί φύλαξα τά μαχαίρια στό κελί μου μέσα σέ μιά τεχνητή τρύπα πού άνοιξα στό χοντρό τοῑχο καί άκριθῶς στό ὕψος τοῦ κρεθατιοῡ μου γιά νά καμουφλάρεται πιό καλά. Ἐκεῖνα τά φονικὰ όργανα μόνο μιά φορά θγῆκαν 6116 τήν κρυψώνα τους, 616v γίνηκε τό Σεπτέμθρη ῆ μεγάλη
στάση στό κάτεργο τῆς Πύλου.
ME THN πάροδο 106 χρόνου, τό σύστημα λειτουργοῦσε τόσο
καλά 1106 16 θαύμαζον κι 0| ,ἐχθροί μας, μάλιστα στόν ἐνθουσιασμό μας λέγαμε νά γράφαμε κι ἕνα 6ι6λίο μέ τόν τίτλο «Ἕνα μικρὸ
σοθιέτ στό κάτεργο τῆς Πύλου». Σ’ όλο τό διάστημα κι 6116 6811ρητη ἀνάγκη χρειάστηκε καί ὲπιθλήθηκε σωματική τιμωρία σέ δύο
συγκρατούμενους. Τή μιά φορά στό καντινιέρη Σουρουπάνη γιατί
πούλησε λάδι λειψὸ καί γι” αὑτό ξυλοφορτώθηκε άγρια. ‘H δεύτερη
φορά ήτανε 0’ ἓναν νεοφερμένο τριπολιτσώτη πού πρίν καταδικαστεῑ 1116v )(60611110 Kai 16v λέγανε Κατσαδρή.
O ΚΑΤΣΑΔΡΗΣ 1116v 1116 γιγαντόσωμη άνθρωπάρα, τύπος παλληκαρά, πού δέν ἒ-ιταιρνε 6116 λόγια. Ἔλαχε νά γνωριστῶ μαζί του
γιατί κατά τή μεταγωγή του 6116 111 φυλακή τῆς Καλαμάτας οΙ ὲκεῑ
σύντροφοι τῆς κολεχτίθας τοῦ εἶχαν δώσει καί κρυφά 1106 ἔφερε
μερικές ἐφημερίδες πού είχα μῆνες νά δῶ καί νά διαθάσω. Πολύτιμο δῶρο 11 εφημερίδα γιά μένοι. Ἀφοῡ τόν κέρασα τόν καφέ τοῦ
καλοσορίσματος καί τῆς παρηγοριᾱς, ἔπειτα τοῦ ἓκανα λόγο γιά
τά καθέκαστα, γιατί σύμφωνα 115 τόν κανονισμό τῆς Ἀχτίνας, K665
νεοεισερχόμενος κατάδικος ἔπρεπε νά ένημερώνεται ὼς πρός 16v
1p6110 λειτουργίας τοῦ συστήματος κι 66111 11 ένημέρωση γινόταν
6116 ἕνα, γνώριμό του. _
ΑΦΟΥ μέ τίς ἐφημερίδες εῐχαμε γνωριστεῑ, ἐγώ τόν ένημέρωσα
καί 106 συνέστησα φρόνηση καί προσοχή. “Ομως 6 αθεόφοθος
καθώς φάνηκε δέν έπαιρνε 6116 06116067150 Kai τό 1810 6p68u 016
κελί του τσακώθηκε καί χτύπησε ἐναν γεροῑσοθίτη, τόν Βιδιάνο,
πού εῙχε μαζί του κι ἕνα γυμνααμένο σκυλί, πού χόρευε σάν πίθηκος.
ΤΗΝ ΑΛΛΗ μέρα τό περιστατικό άναφέρθηκε στήν Ἐπιτροπή
πού άποφάσιοε τήν τιμωρία μέ ξύλοί Κανένας τρόπος νά ξεφύγει
δέν ὺπῆρχεί Ἕτσι κλείστηκε στό κελί του κι ἔφαγε τῆς χρονιᾱς του
κι 6116 1615 γίνηκε άρνί καί 11 χερούκλα του κοντή. Σκληρό 656616
16 1151po, άλλά καί 0| συνθῆκες τῆς φυλακῆς ῆταν σκληρότερες.
ΚΑΤΑ Σύμπτωση κι ἔπειτα 6116 ὲφτά χρόνια, τό καλοκαίρι 106
1939 στή φυλακή τῆς Κέρκυρας καί στήν άχτίνα K’ ξανασυνάντησα
16 Κατσαδρῆ. Ἀπό τίς κακουχίες τῆς μακρᾶς καταδίκης εἶχε σαλέψει τό λογικό του, τριγύρναγε ὸλόγυμνος, τό κορμί του ήταν σωστός σκελετός κι 6116 τήν ὰνημποριά μέ πολύ κόπο ἓσερνε τά πόδια του. ”Ομως παρ’ 67111 111 φριχτή κατάντια του 616v 115 5185 ’ίσως
μέ γνώρισε, στά στεγνά χείλη του ἓσκασε πικρό μειδίαμα καί μέ
νόημα ζήτησε καί τοῦ ἔδωκα τό ὰναμὲνο τσιγάρο μου.

ΜΕΣΑ σέ δυσάρεστα καί σέ εύχάριστα γεγονότα κυλοῠσε ἐκείνη
τή χρονιά 11 ζωή μας στό κάτεργο, 671716, συχνά 0111 ζωή γίνονται
καί άναπάντεχα περιστατικά 1106 ξαφνικά όιλλάζουν τή μοίρα τοῦ
ἀνθρώπου. Ἕνα παρόμοιο περιστατικό ήταν καί ἠ αΙματηρή
στάση τῆς φυλακῆς πού γίνηκε τό Σεπτέμθρη τοῦ 1932 016 φρούριο.
MIA KupIaK11, ἴσως 111 μέρα 106 Σταυρού, αὐτή τή μέρα τό συσσίτιο δέν ήταν σκέτο, ὅπως τά άλλα μεσημέρια, μαζί μέ τή μανέστρα ὑπῆρχε καί ἕνα κομμάτι κρέας πού λέγανε 611 ἠταν χοιρινό.
Παράξενο πράγμαέ “Ομως τήν ίδια στιγμή, ψιθυριστά καί ἀγνωστο πῶς Θγῆκε μιά διάδοση 611 16 Kp560 προερχόταν 6116 ψόφιο

γουρούνι. A616 656616 85v 1116v Kai σίγουρο, ὅμως 11 6850110111
φήμη 0111 στιγμή έξαγρίωσε 1060 κατάδικους καί ἕνα ἄλλοτε πρωτοπαλλήκαρο τῆς συμμορίας Γιαγκούλα μέ 1116 τσαρουχιά άναποδογύριαε τό καζάνι. Στό άψε-σθῆσε άναψαν τά αἵματα, σείστηκαν
16 κιγκλιδώματα, άγρίεψαν 0| κρατούμενοι κι r1 φρουρά κινήθηκε
άπειλητικά πάνω στό φρούριο. Κανένας δέν φαντάστηκε 611 05
λίγο 66 γινόταν μακελειό στή φυλακή. Ἐφτασε 6 Διευθυντής, 6
Διοικητής τῆς Φρουρᾶς καί 6 Eipr1v08iKr10 γιά νά διαθεθαιώσουν
πώς τό γουρούνι 1116v καλό ὅμως κανένας δέν πίστεψε 016 λόγια
τους, οὐτε καί ὑπῆρχε τρόπος συγκράτησης.
ΣΤΟ μεταξύ 01 1116 μαχητικοί Θαρυποινίτες σκαρφάλωσαν πάνω
οτά σίδερα τῆς πύλης καί ἄλλοι μέ μανία ξύλωσαν 67150 110 σιδερένιες πόρτες όιπό τά κῶιά τῆς I" άχτίνας καί τά στοίθαξαν στήν 510086 1110 σόιν εἶδος ὁδόφραγμα.
ΟΛΑ δείχνανε ὅτι τό μοιραῙο ήταν άναπόφευχτο κι 5v τῷ μεταξύ
καί 11 (ppoup6 εἶχε ἑνισχυθεῑ μέ μερικούς κατοίκους τῆς Πύλου γιατί
ἓντεχνα εἶχε διαδοθεῖ ὅτι oi κατάδικοι 6v σπάζανε τή φυλακή θά
ὁρμοῦσαν στήν πόλη. Συνηθισμένο ψέμα. Τήν ὼρα πού έδυε 6
ήλιος στό πέλαγος, άντί νά φανεῖ 6 εἰσαγγελέας 6116 τήν Καλαμάτα
άκροθολίστηκε r1 φρουρά καί τήν 1816 στιγμή άρχισε 16 τουφεκίδι
άκόμα καί 115 ὁπλοπολυθόλο, Γινόταν κανονική μάχη 115 6vu115p6011101060 ἀνθρώπους καί ρίχνανε κατ’ εὺθείαν στό ψαχνό. Πρῶτος
σκοτώθηκε ἕνας Κατσίθας 6116 τήν τετάρτη κι ἕνας δεύτερος 6
Μπακάλης άρπαξε πέντε σφαῑρες μπροστά στό κελί μας γιατί τό
160 K5711 ἠταν 6 κύριος στόχος καί 6116 16 πολλά Θλήματα πού
μπαίνανε 6116 τήν άνοιχτή ε’ίσοδό τους-εἶχε γιομίσει μπουχό 6116
σκονη.
ΣΤΗΝ αὐλή ὲδω Kl ἐκεῖ κοίτονταν οίτραυματίες καί ζητάγανε
60116516 016 σκοτάδι, 671716 Kav5va0 1160 δέν μποροῠσε νά ξεμυτίσει
γιά νά 6011611051. Ἒτσιύλονυχτίς αἱμορραγοῠσαν καί μόνο τήν άλλη
μέρα τό πρωί τούς πήραν γιά περίθαλψη.

ΔΕΝ ἓφτασε 6 σκοτωμός, τήν ’ίδια μέρα γιά τιμωρία κόψανε καί
τήν κουταλιά τό φαγί, 11 φυλακή εἶχε ὁλότελα άποκλειστεῖ καί 5V611106 μήνα ζούσαμε μόνο μέ νερό καί ψωμί, ὲνάμισυ μήνα ήταν τάφος τό κάτεργο.
ΕΥΚΟΛΑ άντιλαμθάνεται κανείς πόσο δύσκολη κατάσταση δημιουργήθηκε γιά ὅλους μας, 11 115iV6 K1 άπομόνωση κλόνισαν τό
1161K6 καί οὔτε σκέψη μποροῠσε νά γίνει γιά άλλου ε’ίδους άγωνα.
Τό σύστημα ὅμως άντεχε καί δούλευε μυστικά. Στό μεταξύ φυσί- <
ξανε θορειάδες καί 6 καιρός κρύωσε κι άναγκαστήκαμε μόνοι μας
νά ξαναθάλουμε τίς πόρτες 016 κελιά.
Kl OTAN 11 K616016011 γίνηκε τραγική, τότε περάσαμε 0111
μπλόφα. Πρῶτα γίνανε ὁμιλίες στά κελιά καί μιά μέρα μεσημὲρι
φανερή συγκέντρωση στήν αὐλή, πάνω 0’ ἕνα Βράχο πού ήταν
καταμεσίς 6γῆκε καί μίλησε ἕνας πού τόν λὲγανε Μαλοῠχο καί πού
ζήτησε νά γίνει έφοδος γιά όμαδική άπόδραση.
ΑΠΟ πάνω 11 φρουρά πού εῘχε στυλωμένα μάτια κι αὺτιά μόλις
άκουσε τήν άπειλή άμέσως μήνυσε τά μαντάτα στήν Καλαμάτα καί
τήν ἑπομένη μέρα ήρθε 6 είσαγγελὲας καί 1160 51115 νά κάτσουμε
ήσυχα καί 66 1160 80651 16 K0115vo φαγί. Πράγματι τό καζάνι ξαναστήθηκε καί 5101 ,ἔληξε καί 1‘1 μεγάλη στάση μέ Θύματα καί μέ νίκη.
ΟΜΩΣ 11 1116 μεγάλη νίκη ήταν 611 ταυτόχρονα άποφασίστηκε ἠ
κατάργηση τῆς πιό άπαίσιας φυλακῆς. Σχεδόν εὐθύς άμέσως 6pχισαν 01 μεταγωγές τῶν κρατουμένων σέ άλλες φυλακὲς. Καί 0111
65011 106 κάτεργου πού καταργήθηκε 6116 1615 6p10111K5 r1 φυλακή
τῆς Κέρκυρας ὼς τόπος τιμωρίας καί ὲξορίας τῶν καταδίκων, γι’
6616 Kl 1‘1 Διχτατορία τῆς 4ης Αὐγούστου 6116 16 1936 - 1939 ἐκεῖ
έοτελνε 115 ὲπ ι λ 0 γ ή πολλά στελέχη 106 K011. K611116100.
Η ΔΙΚΗ μου μεταγωγή 6116 τό κάτεργο γίνηκε τόν ὲπόμενο χρόνο
1933, 1615 1106 εἶχε λήξει καί 11 ποινή φυλάκισης. ”Ομως 11 μοίρα τό
ἔφερε 5101 ὥστε όχτώ χρόνια άργότερα, τό Σεπτέμ6ρη τοῦ 1941,
μαζί 115 άλλους άγωνιοτές νά ξαναμπω στήν ὲρειπωμένη 1116 φυλακή. Τότε τά κατάλοιπα τῆς 4ης Αὐγούστου, oi γραικύλοι τῆς Kaτοχῆς θελήσανε νά τήν κάνουνε νέο στρατόπεδο αυγκέντρωσης,
ὅμως 11 περιοχή μέ τή στρατηγική σημασία της εἶχε ὁχυρωθεῑ 6116
16 ’ίταλικό στρατηγεῑα

ΣΤΗ Σφακτηρία, στήν άκτή καί στήν 510080 106 Nauapivou εἶχαν
στηθεῑ ἐπάκτια καί άντιαεροπορικά πυροΘόλα ένῶ πάνω στό
φρούριο εἶχε εγκατασταθεῖ αὐτόματα σύστημα ήχητικοῡ 6v1165ροπορικού συναγερμοῠ.
ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΗ 106 1941 γίνηκε μιά πετυχημένη άεροναυτική 5111'65011 6116 1060 Ἀγγλους πού Βούλιαξαν μερικά ἰταλικά μεταγωγικά 66116p16 στήν Ἀκτή τῆς Γιάλοθας, τότε καταργήθηκε 11 Πύλος
σάν στρατόπεδο συγκέντρωσης κι άφοῡ πρῶτα 1160 στοίθαξαν
μέσα σέ ἕνα σπίτι πού ήταν πέρα 6116 16 φρούριο, ἔπειτα τό Δεκέμ6ρη 106 1941 1160 πῆγαν στό Θράχο τῆς ήρωικῆς Ἀκροναυπλίας.
Δ. Μιχελίδης
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...ΕΤ CARTAGENE DELENDAM ESSE
τοῦ Γιώργου Πανάγου
Ὁ ὁικηγόρος καί τέως ὄουλευτής
Θεσσαλονίκης ΓῙΩΡΙὈΣ ΠΑΝΑΙὈΣ μᾶς ἔστειλε τή συνεργασία
πού ἀκολουθεῖ. Μέ τήν εὐκαιρία
τῆς «ΦῙΕΣΤΑΣ τοῦ Ζαππείου» ὅπως ἀποκαλεῖ τήν τελετή γιά τήν
ὑπογραφή τῆς ἔνταξης στήν ΕΘΚ
- ἐπικαλεῖται τή συσπείρωση τῆς
Ἀριστερᾶς.
H ΦΙΕΣΤΑ. Στά σκαλιὰ τοῦ Ζαππείου,
ὅπου εἶναι στημένη ἀπό ὥρα, ἡ πολιτική ἡγεσία τῆς Δεξιᾱς μαζί με τίς τσόντες καί τούς
κομπάρσους, ἀναμένοντας (παραλίγο θά
ἔλεγα... τούς ὅαρὸάρους) τήν Εὐρώπη πού
ἐπιστρέφει ἑπιτὲλους ὕστερα ἀπό 2500 χρόνια
στήν Ἑλλάδα, ἡ συγκίνηση κορυφώνεται.
Πέρα ἐκεῖ κάτω στή Συῃροῦ πρωμὲνη με
τάπητες καί διακοσμημενη με φοίνικες, φάνηκε νά ἀνεόαίνει ἡ κεφαλή τῆς εὐρωπαϊκής
πομπῆς. Πάνω οὲ ὅελούδινα μαξιλάρια ἔχουν
τοποθετήσει τά συγγράματα, σέ ὑπερπολυτελές δέσιμο, τῆς κλασσικής έλληνικής σοφίας.
Ἀνάμεσα σ’ αὐτά καί τά συγγράμματα τοῦ
Σωκράτη(...) ὅπως μᾶς ἐξήγησε ὁ Πρωθυπουργὸς ἀργότεροι στόν ὃαρυσήμαντσ λόγο
του. Πιό πίσω, μέσα 0‘ ἕνα σιδερένιο
μπαοῦλο, ἒχσυν τοποθετήσει τήν Συνθήκη τῆς
Σύνδεσης πού τήν συνοδεύει ἕνας τόμος 30 ὥς
40 χιλιάδων σελίδων, ὂάρους ἑνός τόνου. Εἷναι τό ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΙΞΝΟ, δηλαδή
τό νομικό καί οίκονομικό πλαίσια, πού καθορίζει τή λειτουργία τῆς EOK. Ἔργο συντεταγμένο ἀπό τά μεγαλύτερα μυαλά πού χρησιμοποιοῦν τά εὐρωπαϊκά μονοπώλια. Ἐκεῖ

· μέσα περιέχονται οἱ ἀποφάσεις, οἱ ντιρεκτίὂες, τό τί ἐπιτρέπεται, τό τί ἀπαγορεύεται, τό
τί θά πάρεις, τό τί Θά δώσεις.
“H εὐρώπαϊκή πομπή προχωρεῖ καί σέ λίγο
Θά γίνει ἡ Συνὰντηση. Στιγμή ἱερήὲ Ὁ θρίαμ6ος τῆς νέας Μεγάλης Ἰδέας. Θά ἐπακολουθήσει ἡ ὑπογραφή τῶν ντσκουμέντων καί
μέσα σέ κλῖμα εὐφορίας, ἑπιτέλους, Bd παραδοθεῖ ἡ Ἑλλάδα στήν Εὐρώπη, ἡ ὁποία ἀπό
δῶ καί πέρα θ’ ἀποφασίζει γιά μᾶς, γιά ὅλα
καί γιά ὅλους. Ἐτσι θ’ ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τίς
σκοτοῦρες πού μᾶς μπερδεύουν καί μᾶς ...διαιροῦν. Τί θρίαμὸος...

Μετά τά παραπάνω, λιγώτερσ κωμικὰ καί
περισσότερο τραγικά μπαίνουμε στό θέμα
μας.
“Η Δεξιά στή χώρα μας, λόγω τῶν κομπραδόρικων καταόσλῶν της, ὑπῆρξε μιά τάξη χυδαία ὑλιστική. Στερημένη ἀπό ἀνώτερα ἀνθρώπινα ίδανικά, ἀπομονωμένη ἀντικείμενικά ἀπό τό κοινωνικό σύνολο καί σέ έκδηλη
ἀντίθεση μέ τόν έλληνικό Λαό. γιά λόγους αὐτοσυντήρησης, προέῧη σέ δυό έπιλογές; Ἐξιδανίκευσε τήν ὕπαρξή της ὲμφανιζόμενη σάν
ὁ κύριος καί ἀναμφισόήτητος έκφραστής τοῦ
Ἑλληνικοῦ Ἐθνους καί ταυτόχρονα ἐφρόν-τισε ν’ ἀνεύρει στηρίγματα ἔξω ἀπό τά ὅρια
τῆς χώρας μέ ἀνίερες συμφωνίες παραχωρήσεων σέ δάρος τῆς ἀνεξαρτησίας καί τῆς οἰκονομικῆς ὑποστάσεώς της, ἐφ’ ὅσον αὐτές
τῆς έξησφάλιζοιν τά στενά ταξικά συμφέροντά

i: οἱ δυό ἐπιλογές εἶχαν σάν ἀντικείμενο ἡ
μέν πρώτη τήν διαπρέόλωση τῆς ἀντικειμενι34

κής πραγματικότητας, τό σκοταδισμό, τήν
ἀνάπτυξη ἑνός ἀκράτου ίδεαλισμοῦ στόν
ὁποῖο διακονοῦσαν τά ὑποκατὰστατά της, οἱ
γλωσσαμὺντορες, οἱ τρισχιλιετεῖς Ἕλληνες
καί ἡ Μεγάλη Ἰδέα τοῦ Ἔθνους.
Ἡ δευτέρη ἑπιλογή πού οἱ συνέπειές της
ἀρχίζουν στή διάρκεια τοῦ ἀγώνα τῆς Ἀνεξαρτησίας καί κορυφώνονται στίς μέρες μας,
εἶναι μιά ἱστορία γιομάτη μαῦρες σελίδες στίς
ὁποῖες δεσπόζει ἡ έπιδίωξη τῶν ὠμῶν ὑλικῶν
συμφερόντων τῶν έξουσιαστῶν πού ξέρουν νά
καλύπτουν τά «ἀγγελικά στόματά τους» μέ
δερμπαλισμούς πού ιΘαρρεῖς «δέν εἶναι ἀπό
τόν κόσμσ τοῦτο».
Παρόλο 1:013 οἱ ἀντεθνικές καί ἀντιλαϊκές
πράξεις τῆς Δεξιᾶς κατά τίς διάφορες ἐπιφανειακές μεταμορφώσεις της, εῖναι κοινός τόπος γιά κάθε γνήσιο πατριώτη, ἀς μοῦ συγχωρηθεῖ ν’ ἀναφέρω δειγματσληπτικά μερικές
ἀπ’ αὐτές.

Ο Συμορφοὺμενσι «πρός τίς ἔξωθεν ἐπιταγές» έπιόάλλσυν τήν ὀθωνική ὃαυαροκρατία
καί σέ συνέχεια τή δυναστεία τῶν Γλυκσμπούργκ καί παρέχουν στό Λαό μας μεγάλες
μπουκιές ἀπό τή Μεγάλη Ἰδέα καί μικρές
μπουκιές ψωμιοῦ.

Ο Σὲ κρίσιμες στιγμές γιά τό Ἔθνος, στήν
ὥρα τῆς ἐθνικῆς του ἀποκατάστασης, τό διχάζουν καί γίνονται αἰτία νά ξερριζωθοῦν
ἀπό τίς πανάρχαιες έστίες τους σφριγηλά
τμήματα.
Ο Μέ πρόσχημα «τήν πάταξη τοῦ κομμουνισμοῦ» ἐπιὸάλλσυν τήν ἑπαίσχυντη 4η Αὐγούστου καί διατηροῦν μέχρι σήμερα τήν
ἀνάμνησή της ἀποκαλώντας την «φωτισμένη
δικτατορία». _
O Ἀπόντες αἰώνιοι κομπραδόροι καί συνεργάτες τοῦ εἰσόολέα, χτυποῦν μέ λύσσα τήν
Ἐθνική Ἀντίσταση, τήν μεγαλειώδη συνέχεια
τοῦ λαϊκοῦ ἔπους τῆς Ἀλόανίας.
O Φοὸούμενοι τή λαϊκή ὀργή φκιάχνουν
ἕνα κράτος στά μέτρα τους πού τό περιχαρακώνουν μέ σύνταγμα καί παρασύνταγμα γιά
νά μποροῦν νά ἑκτελοῦν μέ νομιμοφάνεια, νά
φυλακίζουν, νά έκτοπίζουν, ἐκείνους 1:013
στάθηκαν ἡ δόξα τῆς νεώτερης Ἑλλάδας,
Ο Φορᾶνε τό φανταχτερό ένδυμα τῆς ἐθνικοφροσὺνης καί «χωρίς περίσκεψη, χωρίς
αἰδώ...» ἀνοίγουν τίςιπὺλες τής Πατρίδας μας
καί παραδίνουν στά μονοπώλια τόν πλοῦτο
τῆς χώρας. ·
Ο Τήν ἴδια περιφάνεια αἰσθάνεται καί γιά
«τή ὄιομηχανία μας» (ξένα μονοπώλια) καθώς τά ἀφήνει νά έπεκτείνονται ἄναρχα κι’
ἀσὺδστα στίς περιφέρειες τῶν μεγάλων 1:6λεων, ”
Ο Μέ ἀντάλλαγμα τήν Ἐξουσία, συνεργεῖ
γιά τή δημιουργία ἐπισφαλοῦς καθεστῶτος
στή Κύπρο, γιά νά φτόισει τελικά στή τράγωδία τοῦ Ἰουλίου 1974, κρατώντας μέχρι τῆς
στιγμῆς έφτασφράγιστο τόν φάκελλο τῶν
ὑπαιτίων.
0 T6 ίντερμέτζο τῆς χουντικής ἑπταετίας
(σάρκα ἀπό τή σάρκα τῆς Δεξιᾱς) δέν ἀνακόπτει τήν καπιταλιστική συσσώρευση.
Καί νά τώρα ἡ Νέα Δημοκρατία. Λαμπικαρισμένη, φρεσκαρισμένη, ψιμυθιωμένη. Οἱ ξένοι νονοί της σκύὸουν μελιστάλαχτοι πάνω
ἀπό τό λῖκνο της καί ὑμνολογοῦν τά κάλλη
της.

Ἀφοῦ κανόνισε μέ τά ντόπια καί τά ξένα
μονοπώλια τή μετοχή τοῦ καθένα στά κόπια
τοῦ Λαοῦ μας καί τακτοποίησε σέ θέσεις
κλειδιά, μέ παχυλσύς μισθούς τούς λακέδες
της. Καί ἀφσῦ τέλος, έπιθεώρησε τίς κομματικές της γραμμές καί διεπίστωσε τήν ἀδιατάρακτη στερεότητά τους (ποιός ἀφήνει τήν
κουτάλα) χωρίς νά αἰσθάνεται ἀνησυχία ἀπό
τήν ΕΠ καί τά κατάλοιπα τῆς χούντας πού
λουφάζουν στούς ἀρμούς τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ, δέ ὅάσταξε mu nui παρουσιάστηκε μέ
τό πραγματικό πρόσωπό της. Τό στυγνό καί
ἀντιλαϊκό πρόσωπό της. Ἀποτεινόμενη πρός
στήν Ἀντιπολίτευση μέσω τῶν γεφυροποιῶν
καί τῶν ἐπιγόνων τῶν συνεργασθέντων μέ τόν
φασισμό, διακήρυξεῑ «Μή κοπιὰζετε ἄσκοπα
καί μή ὅαυκαλίζεστε μέ τό ὄνειρο τῆς Ἐξουσίας. Τέτοιο ἀγαθό δέν θά τό ἀπολαύσετε
ποτέ μά ποτέ ni ἄν ἀκόμα σᾶς δώσει τήν ἑντολή ἡ ἀπόλυτη λαῖκή πλειοψηφία».
Ὕστερα ἀπ’ αὐτά τί «χρείαν ἔχομεν μαρτύρων». Ἡ ἀλαζονεία τους δέν τούς ἄφησε νά
διαπράξσυν «ἕνα τέλειο ἔγκλημα» μέ ἐπίφαση
δημοκρατική. Εἶναι τό μεγάλο τους λάθος καί
θά τούς κοστίσει τήν ὁριστική πτώση τους;
vAv ἡ Ἀντιπολίτευση μέ σοὸαρότητα καί
εὐθύνη, ἑνωμένη. ἀδιασπαστη, ἀπαλλαγμένη
ἀπό προσωπικές προόολές, δεῖ έπιτέλους τόν
κίνδυνο 1:013 ἀποτελεῖ ἡ Δεξιά στόν τόπσ μας
καί τό Λαό.
"Av μέ τή γενναιότητα πού διακρίνει τίς
πράξεις τῶν προοδευτικῶν κινημάτων. παύσει
ἡ ἀντιπολίτευση νά ὑποχωρεῖ μπροστά στά
ἑκφσὸιστικά σκιάχτρα πού στήνει ἡ Δεξιά μέ
σκοπό νά διαιωνίσει τή διαίρεσή της.
"Av. ὑπερπηδώντας τίς πολιτικές, φιλοσοφικές, κοινωνιολογικές διαφορές πού διαιροῦν τά διάφορα κόμματα, τάσεις καί γκρουπούσκουλα, ἀποκαταστήσει ἕνα μίνιμουμ
πρόγραμμα μέ ἀμετάθετο στόχο τή Δεξιά, ἑξάρτημα καί πιστό τοποτηρητή τοῦ ἀμερικανικονατοῖκοῦ ίμπεριαλισμοῦ στή χώρα μας.

Ἐκεῖνοι ἀπό τό Ἀριστερό Κίνημα πού .

προσπαθοῦν ν’ ἀποκλείσουν δυνάμεις σάν τό
ΚΚΕ ἀπό τήν συμπαραταξη καθώς καί ἐκεῖ·
νοι πού ἑπαγγέλονται τήν ἀνανέωση τῆς
Παραδσσιακής Ἀριστεράς καί μερικσί ἄλλοι
Glossatores 1:013 κονιορτοπσιοῦν τά γεγονότα
κατὰ τίς περισπούδαστες ἀναλύσεις τους.
ὅταν ζητοῦν νά μπεῖ τό ΚΚΕ στή γωνία, πρέπει νά καταλάὅουν ὃτι ὃάζσυν νάρκη στά θεμέλια τῆς δημοκρατικῆς ένότητας καί ὅτι διαιωνίζουν, τή 6ασιλεία τῆς Δεξιάς. Πρέπει νά
κατανοήσουν ὅτι ἡ ἀντιπαράταξη στή Δεξιά
πρέπει νά εῖναι συμπαγής καί ένιαία. Μέ
σπονδυλική στήλη τήν παραδσσιακή Ἀριστερά, τόν ὑπέροχο αὐτόν χῶρο τῶν ὑψηλῶν
ἰδανικῶν καί τῶν θυσιῶν, πλαισιωμένσν μ’
ὅλες τίς δημοκρατικές καί προοδευτικές δυνάμεις τής χώρας.
Οἱ διαφορές πού ὑπάρχουν στούς κόλπους
τῆς Ἀριστερᾶς, ὅσο σοὸαρές κι’ ἄν εἶναι πρέπει νά παραμερισθοῦν. Μετά τή πντριὸή τῆς
Δεξιᾶς (έννοοῦμε πάντα τήν πολιτική συντριόή της) Ou δοθεῖ ἡ εὐκαιρία νά συζητηθοῦν
γύρω ἀπό ἕνα στρογγυλό τρατῖἔζι καί μέσα σέ
κλῖμα ἥπιο nui συντροφικό. Σήμερα ὑπάρχει
ένας στόχος, ένας κίνδυνος θανάσιμος γιά τήν
ὑπόσταση τοῦ Λαοῦ καί τῆς χώρας μας. Οἱ
δυνάμεις μας εἶναι καί ποιοτικά καί ποσοτικά
ὑπέρτερες ἐκείνων τοῦ κοινωνικοῦ ἀντιπάλου.
"Ag τίς ένώσουμε nL' ἅς μή ξεχνσῦμε ποτέ τή
σοφή ὑπόμνηση τοῦ ρωμαίου Κάτονα.

Περίληψη τῆς Ὁμιλίσς
τοῡ Διοικητοῡ ,τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης
Κυρίου Ἀγγὲλου Ἀγγελοπούλου
πρός τή Γενική Συνέλευση τῶν Μετόχων
στίς 28 Μαΐου 1979

‘H πιστωτική πολιτική καί δραστηριότητα τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης, μέ τή συντονισμένη συμθολή τού ἐσωτερικοῡ καί
τού διεθνούς δικτύου της καί τό συμπληρωματικό έργο τῶν συγγενῶν της
όργανισμῶν στῆν Ἑλλαδα καί τό ἐξ·
ωτερικό, ήταν καί τό 1978 απόλυτα
προσαρμοσμένη στίς θραχυχρόνιες
αναγκες καί τίς μακροπρόθεσμες ἐπιδιωξεις τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας.
Συγκεντρώνοντας πιστωτικα μέσα
από τό ἐσωτερικό καί τό ἐξωτερικό καί
μέσα στα πλαίσια παντοτε τῶν πιστωτικῶν κανόνων πού καθορίζουν οἰ νομισματικές αρχές, ὴ Τραπεζα μερίμνησε
ἰδιαίτερα; ’
—- για τήν ἐνίσχυση τῶν παραγωγικῶν
ἐπενδύσεων, τῆς παραγωγῆς καί τῶν
ἐξαγωγῶν,

- για τήν ύποθοήθηση ἐπιχειρήσεων
να ἐκσυγχρονίσουν τό μέγεθος, τή
συγκρότηση καί τήν ανταγωνιστική
τους ἰκανότητα,
- για τήν καλυψη πιστωτικῶν αναγκῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων καί
ἰδίως τῶν ακριτικὼν περιοχῶν.
Παράλληλα διοχετευσε μέ διαφορες
μορφές σημαντικα ποσα στό δημόσιο
τομέα για τήν ἰκανοποίηση τῶν αναγΚων TOU.
Εἰδικότερα, τό 1978 οἰ καταθέσεις
ἐσωτερικοῡ τῆς Ἑθνικῆς Τραπέζης αύξήθηκαν κατα 62 δισεκατ. δραχμές για
να διαμορφωθούν στα ἐπίπεδο τῶν 290
δισεκατομμυρίων, ἐνῶ ol χορηγήσεις
πού αύξήθηκαν κατα 35 δισεκ. έφθασαν
στό ϋψος τῶν 200 δισεκατομμυρίων
δραχμῶν. Τα κέρδη χρήσεως τοῡ 1978
ἡσαν 1833 ἐκατ. δραχμές.
'H ανετη ασκηση τού πιστοδοτικοῡ
έργου τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης καί ἡ
αποτελεσματική ἐξυπηρέτηση τῆς πολυαριθμης καί αύξανόμενης πελατείας
της συνδέονται στενα μέ τόν αδιακοπο
καί συστηματικό, όργανωτικό καί λειτουργικό, ἐκσυγχρονισμό της. Ἀποφασιστικό ρόλο στήν περίπτωση αύτή διαδραματίζει ή έπέκταση καί ἡ πλήρης
αξιοποίηση τού ήλεκτρονικοῡ της ἐξ·
οπλισμοῡ μέ παραλληλη καί συνεχή
ἐπιμόρφωση τού προσωπικού της. Χωρίς ύπερθολή μπορεῖ να ύποστηριχτεῖ
ότι ὴ ἸΞθνική Τραπεζα, στόν τομέα

αὑτό, θρίσκεται κιόλας στό ’ίδιο περίπου
ἐπίπεδο μέ τα μεγαλα εύρωπαϊκα πιστωτικα ἰδρύματα.
Ἐκτός από τίς δραστηριότητες πού
αναπτύσσει ή Τραπεζα στόν πιστοδοτικό τομέα για τήν ἐξυπηρέτηση τῆς
αναπτυξιακῆς διαδικασίας, πρέπει να
αναφερθεῖ καί ἡ δραση της για τήν εύρύτερη ἐνίσχυση τῆς παραγωγικῆς δομῆς καί ανταγωνιστικῆς ἰκανότητας τῆς
ἐθνικῆς οἰκονομίας. Τα ποικίλα μέτρα
πού παίρνει, στα πλαίσια τῶν αρμοδιοτήτων της, για τήν τόνωση τῆς περιφερειακῆς αναπτύξεως καί ἰδιαίτερα τῶν
ακριτικῶν περιοχῶν καί κυρίως ἡ Διοικητική αποκέντρωση καί ή δημιουργική
συνεργασία της μέ αρμόδιους κρατικούς φορεῖς για τήν αμεση καί ἰκανοποιητική ἐπίλυση προθληματων τῆς
περιφέρειας, αποτελούν έναν πολύ σημαντικό κύκλο δρασεῶς της.
Πρέπει ἐπίσης να τονιστεῑ καί ή συμμετοχή της στα μετοχικα κεφαλαια ἐπιχειρήσεων ζωτικῆς κοινωνικο-οἰκονομικῆς σημασίας για τή Χῶρα, πού προθαίνουν σέ ἐκσυγχρονισμό, θελτίωση ἢ
ἐπέκταση τοῡ παραγωγικοῠ τους δυναμικοῡ. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι κατα
τήν τελευταία τετραετία διέθεσε για τό
σκοπὸ αύτό πανω από 2 δισεκατ. δραχμές. 'H σχετική προσπαθεια τῆς Τραπέζης θα διευκολυνθεῖ καί από τήν
αποφασισθεῖσα αύξηση τού μετοχικοῡ
της κεφαλαίου κατα 7 δισεκατ. δραχμές
από τήν ὁποία θα προκύψει ἐπίσης θελτίωση στή σχέση ἰδίων κεφαλαίων καί
ύποχρεῶσεὼν της, γεγονός πού ένισχύει τό κύρος της στα ἐσωτερικό καί
διεθνῶς, ἐνῶ συγχρόνως διευκολύνει
τήν πιό αποτελεσματική συμθολή της
στήν αναπτυξη τῆς οἰκονομίας. .

Αύτό εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικό τῶρα
πού ἡ ἐνταξη τῆς Ἑλλαδος στῆν Κοινή
Ἀγορα καί ol εύρύτερες διεθνεῖς οἰκονομικές της διασυνδέσεις δημιουργοῦν
νέες προοπτικές για περαιτέρω ταχεία
οἰκονομική καί κοινωνική πρόοδο.
Για να αξιοποιηθοῡν πιό σωστα οἰ δυνατότητες πού ύπαρχουν πρέπει να
ἐπιδιωχθεῖ γρήγορη καί εύρεία ἐκμεταλλευση τῶν ἐγχωρίων πλουτοπαραγωγικῶν πόρων, κυρίως μαλιστα τού
θωξίτη καί τοῡ μεταλλευτικοῦ πλούτου
τῆς χώρας. Πρωτίστως ὅμως ἐπιθαλλεται ἠ ανακοπή τῶν ανατιμητικῶν τασεων καί ή ἐνθαρρυνση τῶν παραγωγικῶν ἐπενδύσεων, στόχοι αλλωστε πού
ἐπιδιῶκονται διεθνῶς. Μεγαλη σημασία
ἔχει ἡ προσ-παθεια συγκρατήσεως τοῡ
δημοσίου ἐλλείμματος. Σ’ αύτό μπο-

ροῡν να συμθαλλουν σημαντικα, ἐκτός
τῶν αλλων, καί ἡ αναμόρφωση τῆς φορολογικῆς πολιτικῆς πού να περιλαμθανει τήν εἰσαγωγή τοῦ φόρου προστιθεμένης αξίας, ὅπως ἐπίσης ἡ έξυγίανση
από αποψη όργανωτική - λειτουργική
καί από αποψη τιμολογιακῆς πολιτικῆς
τῶν δημοσίων ἐπιχειρήσεων πού παρουσιαζουν σοθαρα ἐλλείμματα.
Τό τραπεζικό σύστημα έχει ἐπωμιστεῖ
ένα μεγαλο μέρος τῆς εὐθύνης για τήν
διόρθωση αδυναμιῶν καί τήν προωθηση
τῆς οἰκονομικῆς προόδου. Παρόλο
ὅμως πού ό τομέας θεωρεῖται γενικα
σαν ένας από τούς πιό προηγμένους
καί αποτελεσματικούς τῆς οἰκονομίας,
πρέπει να προχωρήσει σέ πιό ούσιαστικό ἐκσυγχρονισμό τῶν θεσμῶν πού
τόν διέπουν. Ἰδιαίτερη σημασία έχει ή
φιλελευθεροποίηση καί απλούστευση
τού συστήματος πιστωτικῶν ἐλέγχων
πού θα ὁδηγήσει τίς τραπεζες σέ μια
ἐντονότερη προσπαθεια αὐξήσεως τῆς
ανταγωνιστικῆς τους ἰκανότητας. 'H φιλελευθεροποίηση αύτή εἶναι ὅμως απαραίτητο να συνδυαστεῖ μέ αναμόρφωση
τῶν θεσμῶν ἐκείνων πού ἐπηρεαζουν
τήν κατανομή ύποχρεῶσεων καί πλεονεκτηματων μεταξύ τῶν διαφόρων πιστοδοτικῶν φορέων. Στόχος τῆς όλης
προσπαθειας πρέπει να εἶναι ή ούσιαστική θελτίωση τῆς ανταγωνιστικῆς
ίκανότητας τῶν ἐλληνικῶν ἐμπορικῶν
τραπεζῶν ὥστε να ανταπεξέλθουν στίς
συνθῆκες τῆς διευρυνόμενης τραπεζικῆς αγορας πού συνεπαγετσι ἡ ἐνταξή
μσς στήν EOK. Στό χῶρο μαλιστα αύτό,
όπως εἶναι γνωστό, ἐπικρατεῖ μία ταση
συγκεντρώσεως τῶν πιστωτικῶν φορέων καί δημιουργίας οχηματων πολύ
στενῆς τραπεζικῆς συνεργασίας σέ ποικίλους παραδοσιακούς καί νέους τομεῖς
δρασεως.

Παραλληλα, εἶναι σκόπιμο να αντιμετωπιστεῑ ὴ σύσταση από τό κρατος μέ
τή συμπαρασταση τῶν ἐμπορικῶν τραπεζῶν εἰδικοῡ φορέα για τήν ἐνίσχυση
τῶν προθληματικῶν ἐπιχειρήσεων μεγαλης κοινωνικο-οἰκονομικῆς σπουδαιότητας, τῶν όποίων ό αριθμός ἐνδέχεται να αύξηθεῖ μέ τήν ἐνταξη.
‘H πορεία τῆς οἰκονομίας καί τοῦ
Ἔθνους γενικότερα θρίσκεται στῆν
αρχή μιας πολύ αποφασιστικῆς καμπῆς.
'H ύπογραφή τῆς συμφωνίας τῆς ἐνταξεως είναι μια έξαιρετική εύκαιρία για
πρόοδο καί εύημερία. "Av όλοι ανταποκριθοῡν μέ συστηματικότητα, ή ἐπιτυχία εἰναι θέθαιη.
35

ΚΩΣΤΗ ΜοΣΚΩΦι
“ I 1 _ v Man—"m
Δ( , - I v

»

cH διαμόρφωση
τῆς νεοελληνικής
κοινωνίας

Τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ, εἶναι ἡ ἑναρκτήρια ὁιάλεξη τοῦ ἱστορικοῦ ΚΩΣΤΗ ΜΟΣΚΩΦ οτό Ἐλεύθερο Ἀνοιχτό Πανεπιστήμιο τοῦ Δήμου τῆς Ἀθήνας καί ὁόθηκε τήν Τετάρτη 2 τοῦ Μάη στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Δήμου.
Τό κείμενο αὐτό, πέρα ἀπό τό γενικότερο ἓνδιαφέρον του, παρουσιάζει καί τό εἰὸικό χαρακτηριστικό
ὅτι ἀποτελεῖ μιά «σύνοψη» τῶν ἁπόψεων τοῦ Κ. Μοσκώφ, ὅπως ἔχουν ἁναλυτικά ἐκτεθεῑ, στίς μέχρι
. ,οήμερα μελέτες καί ὅιόλία του.
γνωση τῆς μαζικής αἴσθησηςτοῦ λαοῦ μας καί τά αἴτια πού
EINAI χαρακτηριστικό γιά τήν συγκρότηση στίς μέρες μας
παράγουνε αὐτή τήν αἴσθηση.
μιᾶς ἐθνικής, ἀντιιμπεριαλιστικῆς συνείδησης πώς τό Ἐλεύθερο Πανεπιστήμιο τοῦ Δήμου τῆς Ἀθήνας ἀρχινᾶ νά πραγμα- ΞΕΚΙΝΑΜΕ ἐτσι ἀπό μιά ἐπίγνωση τῆς ἀλληλοσύνδεσης τῶν
τοποιεῖ τό σπουδαῐο ἐκπολιστιστικό του καθῆκον, τόν ἐκδημο- ἱστορικῶν μας πραγμάτων. Ξεκινᾶμε ἀπ’ ὅ,τι, μέσα στήν ἱστορική διάρκεια, μένει τό «μόνιμο», δηλαδή τό ἀργόσυρτο, στήν
κρατισμό τῆς γνώσης, μέ ἕνα θέμα ἱστορίας. Γιατί στόν τόπο
μας σὴμερα ἡ ἄρχουσα τάξη καί τό σύστημά της, ὀργανικὰ δε- γεωγραφία καί στήν γεωπολιτική, πού φυλακίζουν καί θέτουν
τά πλαίσια γιά αἰῶνες ὁλοκλήρους στούς γενικώτερους παγκόμένα μέ τήν συλλογική τους Μητρόπολη, τήν ἀναπτυγμένη
σμιους νόμους κίνησης τῆς ἱστορίας. Ξεκινᾶμε ἀπ’ ὅ,τι δίνειτήν
Δύση, μήν ἔχοντας πράξη οὔτε συνείδηση ἐθνσγεννετική,
τοπική, τήν ἐθνική ἰδιαιτερότητα στίς οἰκουμενικές ροπές τῆς
ἀγνοοῦν τήν ἐθνική μας ἱστορία ἐπειδή ὂρίσκονται ἀδύναμοι
ἐξέλιξης μές στήν οἰκονομία, τήν ἰδεολογία ἤ τήν πολιτική - τά
νά πραγματώοουν καί νά συνειδητοποιήσουν τήν πορεία τῆς
συστήματα δηλαδή τῆς παραγωγῆς πού καθορίζουν τήν ἀνέἱστορίας mû τόπου μας. Εἶναι χαρακτηριστικό ἐτσι πώς ἡ
λιξη τῆς ἱστορίας.
ἱστορία διδάσκεται περιθωριακά μόνο σάν πάρεργο τῆς φιλολογίας στά Πανεπιστήμιά μας δίχως γνώση τῶν· ὃασικῶν ἐπιΠΟΙΑ εἶναι λοιπόν τά ἀργόσυρτα χαρακτηριστικὰ τῆς ἑλληνικής ἱστορίας, τί ὑπάρχει μέσα στήν «τάση τῶν αἰώνων» πού
στημολογικῶν νομοτελειῶν τῆς ἐπιστήμης τῆς ἱστορίας. Εἶναι
καθορίζει αὐτή τήν ἐπαναλαμὸανόμενη συχνή ἐξουδετέρώση
χαρακτηριστικό ἁκόμα τό ὅτι ἡ ἐλληνική ἱστοριογραφική ἐπιτῆς κοινωνικής ἐνέργειας, τί καθορίζει τήν διαρκῶς ἐπαναλαμστημονική παραγωγή, μέ σπάνιες ἐξαιρέσεις, δέν πραγματο6ανόμενη ἀποδυνάμωση τῆς ἐλλαδικής κοινωνικής δομής;
ποιεῖται στά ἑλληνικά πανεπιστήμια πού ἄλλωστε δέν διαθέτουν παρά ὑπωτυπώδη ἱστορικά μεταπτυχιακά τμήματα ΒΑΣΙΚΟ δομικό διαρθρωτικό στοιχεῖο τῶν κοινωνιῶν πού
ἐκεῖνα δηλαδή τά ἐργαλεῖα μέσα ἀπό τά ὁποῖα θά πραγματοσχηματίζονται ἱστορικά στόν ἑλλαδικό χώρο, εἶναι ἡ στήριξή
τους στόν ἐξωτερικό χῶρο.
ποιεῖ τήν ἀνάπτυξή της ἡ ἐπιστήμη. Ἀποτέλεσμα εἶναι - ἐπα’ναλαμόάνω, μέ σπάνιες ἐξαιρέσεις - ἡ έλληνική ἐπιστημονική Η ΕΛΛΙ-ΙΝΙΚΗ κοινωνία μένει σταθερά ἀνοικτὴ, δίχως νά
ἱστοριογραφική παραγωγή νά πραγματοποιεῖται ἔξω ἀπό τήν
λειτουργεῖ σάν μιά όντότητα αὐτόνομη, δίχως νά παράγει δηχώρα μας στά ἐπιστημονικά κέντρα ἀκριὸῶς τῆς συλλογικής
λαδή ἀπό μόνη της τίς κινητήριες δυνάμεις τῆς ὕπαρξής της μας Μητρόπολης Δύσης. “
οἱ διαδικασίες τῆς ἐλληνικής ἱστορίας, ἡ ἴδια ἡ ἱστορία μας
. πραγματσποιεῖται σέ μεγάλη ἐξάρτηση μέ χώρους πού ἡ ἑλληΩΣΤΟΣΟ, γιά νά θυμηθοῦμε τόν Κάρλ Μάρξ πού εἶχε διακηρύξει πώς «ὑπάρχει μόνο μία ἐπιστήμη, ἡ ἐπιστήμη τῆς ἱστο- νική κοινωνία δέν ἐλέγχει, πρᾶγμα πού σέ μεγάλο ὅαθμό ἀπο6αίνει ἀνατρεπτικό τῆς αὐτονομίας της...
ρίας, διαιρεμένη στήν ἐπιστήμη τῆς ἱστορίας τῆς φύσης καί
στήν ἐπιστήμη τῆς ἱστορίας τῶν ἀνθρώπων» ἡ ἱστοριογραφία
Η ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΑ αὐτή, τό διάχυτο τῶν ἐλληνικών κοινωεἶναι ἡ καθοριστική ἐπιστήμη γιά τήν γνώση τῶν νόμων κίνηνιῶν, ὂασίζεται στήν ἰδιότυπη γεωγραφική διάρθρωση τοῦ ἐλσης τῆς κοινωνικής ὕλης.
ληνικοῦ χώρου, πού ἀποτελεῖ μιά μόνιμη ὂέὃαια κατάσταση,
ἀπό τίς ἀπαρχές τῆς προϊστορίας τοῦ ἀνθρώπου.
ΠΩΣ νιώθει ένας ΙΈλληνας μπρός στήν ἱστορία του, σέ αύτή
τήν ροή τῶν γεγονότων καί τῶν καταστάσεων πού εἶναι τμῆμα ΜΕΣΑ στήν ἐκτυλισσόμενη διάρκεια τῆς ἑλλαδικῆς ἱστορίας
τῆς πλατύτερης δὶκῆς του ὕπαρξης;
ὁ χῶρος καί ὁ χρόνος συμφύρονται ἀδιάσπαστον ἡ γλώσσα 6é601101 ἀνήκει πάντα- στούς νόμους τῆς παγκόσμιας ἐξέλιξης ἡ
EKEINO πού τόν κατέχει πρώτιστα θά ἐλεγα πώς εἶναι ἡ
αἴσθηση τῆς ἐθνικής διάρκειας σάν μίας διαδικασίας δύσκολης
φωνή ὅμως ἀνήκει στή δομή, αὐτή ἀναπαράγει τίς ἑλληνικές
ἰδιομορφίες, τήν έλλαδική ἰδιαιτερότητα. Τό ἀρχαῖο ἑλληνικό
καί ὀδυνηρής. Ἐκεῖνο πού τόν κατέχει πρώτιστα εἶναι ἡ αἴσθηση αὐτῆς τῆς διαρκοῦς δύσκολης καταστάσης τοῦ ἑλληνικοινωνικό σύστημα, ὁ ἐμπορευματικός δουλοκτητικός τρόπος
σμοῦ πού ô Γιῶργος Σεφέρης — ἀναφερόμενος σέ μιά ρήση τοῦ
παραγωγῆς, εἶναι ἐτοι πρώτιστα ἐργο τοῦ χώρου, τῆς γεωγραΚαόάφη - ἀποκάλεσε «καημό τῆς ρωμιοούνης», αὐτή ἡ ἀπηύφικής θέσης καί ἰδιοσυστασίας του. Μέ τήν ἀργόσυρτη κίνηση
τοῦ χώρου μέσα στόν χρόνο οἱ διαδοχικοί τρόποι παραγωγῆς δυση ἀπό άδικίες καί κατατρεγμό πού μοιάζει νά εἶναι τό πεπρωμένο τοῦ ἐλληνικσῦ λαοῦ ἀπό τίς ἀπαρχές τῆς ἱστορίας του
πού ἐκφράζονται σάν συμπτώματα μιᾶς παγκόσμιας νομοτέὡς σήμερα· ἀπηύδηση ὡστόσο πού, διαπιστώνουμε ἐμεῖς, δέν
λειας τοῦ κοινωνικοῦ γίγνεσθαι - 601 δώσουν κάθε φορά στό
τοῦ στερεύει τό μεράκι γιά ἐνα αὔριο διαφορετικό, δέν τόν
σύστημα τό ἄλλο οἰκονομικό, πολιτικό ἤ πολιτιστικό περιεχόἀπομακρύνει ἀπό τήν συνεχή ἡρωϊκή στάση, τήν ἐπίμονη πάλη,
μενο. Τό τοπίο ὅμως θά μετέχει πάντοτε καθοριστικά- ὠθεῖ, Θά
αὐτό πού στήν συλλογική ψυχολογία ἐχει ὀνομαστεῖ «ἐθνικό
ἔλεγε κανείς, οτήν ἐμφάνιση τούς ἐξελικτικούς νόμους, αὑτό
φιλότιμο». “
μένει ἡ δημιουργός τοῦ τρόπου ζωῆς τοῦ ἐλλαδικσῦ ἀνθρώπου.
ΣΤΗΝ ἱστοριογραφική μας πορεία ὅασικός στόχος, ὂασικός
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ἡ ἀνθρώπινη καί ἡ φυσική ἑνότητα πού
καθορίζουν τήν κοινωνική δομή καί καθορίζονται ἀπ’ αὐτή 601
προὸληματισμός εἶναι ἡ ἀναζήτηση τῶν αἰτίων τοῦ δύσκολου,
τοῦ ἐπώδυνου συλλογικοῠ μας γίγνεσθαι μέσα στίς ἰδιαιτερόἐπικαθορίζονται ἀπό τήν ἀλληλοσχέτιση ὅουνοῡ καί θάλασσας.
τητες τῶν ἐποχών, μέσα στό σύστημα παραγωγῆς, στήν οἰκονο- Ἡ ἑνότητα αὐτή, πού καθορίζει μέ τήν ὕπαρξή της, τήν ὃομή
μική ὃάση καί στό ἐποικοδόμημα, - τήν πολιτική, τήν ἰδεολστοῦ ἐλλαδικοῦ χώρου, σπάει τόν ἑλληνικό χῶρο σέ ἐνότητες 111'γία -. Προσπαθοῦμε νά πραγματοποιήσουμε τήν ἀκριόή ἀνάκρότερες, ὑποτελεῖς - ἡ θάλασσα παραμένει κοντινή, διατηρεῖ
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τήν ἀλληλουχία τοῦ συνόλου, ἀλλά κάθε κοιλάδα καί κάθέ
ἀκτή ἀποκτοῦν τήν δική τους ύπόσταση. (Η παραγωγή ἐξειδικεύεται ἀνάλογα μέ τίς γεωγραφικές ροπές τοῦ καθέκαστα τόπου καί έτσι διαφοροποιημένη ὁδηγεῖ, μέσα ἀπό τήν ἐξειδί-’
κευση, στήν ἐπιτάχυνση τῆς αὕξησης τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων. Tô ἰδισ σημαντικό - ἡ παραγωγή, ἐτσι διαφοροποιημένη,
ὁδηγεῖ τόν ἀνθρωπο στήν ἐπικοινωνία καί στήν ἀνταλλαγή.
Ἀνταλλαγή πού ἀρχίζει ἀπό τό πεδίο τῆς οἰκονομίας ἀλλά πού
ἐπεκτείνεται καί στό πεδίο τῆς ἰδεολογίας καί στό πεδίο τῆς
πολιτικῆς — ὀξύνει τό πνεῦμα καί ὃοηθᾶ στήν πρώϊμη σύνθεση.
O ΧΩΡΟΣ ὠθεῖ στήν κινητικότητα, 6 ἑλλαδικός ἅνθρωπος
ed γεννήσει ἐτσι ὠθούμενος ἀπό τήν γεωγραφική ὑφή καί θέση
τοῦ ἐλλαδικοῦ χώρου ἕνα καινούργιο κοινωνικό μοντέλλο πού
θά ἀποτελέσει όχι μόνο ἐναν καινούργιο τρόπο παραγωγῆς τόν ἐμπορευματικό δουλοκτητικό τρόπο - ἀλλά καί μιά καθοριστική τομή στήν ἀνθρώπινη ἱστορία, τήν ἀπαρχή ένός θεμελιακσῦ μετασχηματισμοῦ τῆς ἱστορίας.
ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ τῆς ἐμπορευματικῆς δουλοκτητικῆς κοινωνίας ἡ ἀρχαία ἐλληνική κοινωνία θά κατασκάψει σταδιακά
τά θεμέλια τῶν ἀνατολικῶν δουλοκτητικῶν ὃεσποτειῶν, ἀντικαθιστώντας τόν κυρίαρχο ὡς τότε στόν κόσμο, ληθαργικό
τους γιγαντισμό ἀπό δικά της ὁμοιώματα μιᾶς πληθώρας κινητικῶν κοινωνιῶν πού θά καλύψουν ὅλσ τόν χῶρο τῆς Μεσογὲίου ἐπιταχύνοντας ἐκτοτε τήν ἱστορία.
ΜΕΣΑ ἀπ’ αὐτό τό, γεννημένο ἀπό τήν Ἑλλάδα, κινητικο
δουλοκτητικό σύστημα θά γεννηθοῦν ἀρ-γότερα σάν άρνησή
του, οἱ πιό προωθημένοι για τόν ἀνθρωπο τρόποι παραγωγῆς 6 φεουδαλικός, 6 ἀστικός, 6 σοσιαλιστικός. Μέσα ἀπό τά
σκαμπανεόάσματα τῆς ἱστορίας θά ἀνοίξει ἐτσι — ἐδῶ στήν
Ἑλλάδα καί ἀπό τόν χῶρο της — 6 δρόμος γιά τήν οταδιακή
ἀπελευθέρωση τοῦ ἀνθρώπου καί ἀπό τούς θεούς καί ἀπό τούς
ἀφέντες του... ’
ΩΣΤΟΣΟ, ἡ ὑφή τοῦ μοντέλλου αὐτοῦ θά ἀποδεῖ τραγική
γιά τόν ἑλλαδικό ἄνθρωπο. ‘H ἴδια ἡ ὑπόσταση τοῦ κοινωνικοῦ
αὐτοῦ μοντέλλου προϋποθέτει τή συνεχή του διάχυση, καθώς ἡ
ἑλλαδική κοινωνία ζεῖ καί κινεῖται ὅχι στόν ἀποκλειστικό
ἐθνικό χῶρο της ἀλλά σέ ἓναν πλατύτερο χώρο ὅπου πραγματοποιεῖ τήν ἐμπορευματική της λειτουργία.
ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΜΕΝΟΣ ἀπό τήν ἀέναη αὐτή γονιμοποίηση
τοῦ περιὸάλλοντσς, 6 ἑλλαδικός χῶρος, ἡ ἴδια ἡ κοινωνικὴ του
δομή, Θά ὃρεθεῖ σύντομα ὑποτελής σέ δυνάμεις πού ἡ ἴδια της
ἡ ἐνέργεια δημιούργησε- εἶναι ἡ μακρόχρονη ἱστορία τῆς δουλείας της ἀπό τούς έλληνιστικούς ἤδη χρόνους. Ὁ ἐλληνισμός
πραγματοποιώντας τήν οἰκονομική δράση του διαχέεται έτσι
συγχρόνως σέ ὁλόκληρο τόν ἀνατολικό μεσογειακό χῶρο, καί
παρά πέρα σέ ὅλη τήν Μέση Ἀνατολή - ὡς καί τήν μακρινή
ἀκόμα Κομαγηνή (τῆς κεντρικῆς Ἀσίας). Μεταφυτεύει ἐκεῖ
παντοῦ τίς ὂασικές τάσεις του, ἀνοίγει τόν δρόμοΙ στίς ἐμπορευματικές σχέσεις. Αὐτός θά ρίξει τίς πρῶτες πετριές στήν
πατριαρχική κοινωνία, στήν δουλοκτητική δεσποτεία, κατόπιν
στήν φεουδαλική οἰκονομία - ἀπό τήν Ἰωνία ὡς τήν Αἴγυπτο
τῶν Ἑλλήνων πρωτοκλασσάτων καί τοῦ Μωχάμετ "AÀU.
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ μοντέλλο ἀνάπτυξης εἶναι αὑτό πού θά τοποθετήσει τώρα κυρίαρχο, δίπλα στόν παλιό δουλοκτητικό ἤ
φεουδαλικό γαιοκτήμονα καί.τόν δεσπότη, τόν καραδοκύρη
καί τόν μπακάλη, μιά τάξη πολυπληθέστερη, φορέα νέων
ἰδεῶν, κινητικῶν, δημιουργό - μέσα στά διαδοχικά συστήματα
παραγωγῆς πού καθορίζει ἡ πάλη τῶν τάξεων, καί ἡ γενικώτερη ἀνάπτυξη τῆς κοινωνίας - μιᾶς πιό δημοκρατικῆς, στά
πλαίσια τῆς ἐποχῆς, κοινωνικῆς ἀνασυγκρότησης.
Η ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ τοῦ ἑλληνισμοῦ μέσα σέ μιά τέτοια
διαδικασία, ἡ συχνή ἐξουδετέρωση τῆς οἰκονομικῆς, πολιτικῆς
καί πολιτιστικῆς του ἐνέργειας ἔρχεται ἐτσι σάν ἐπακόλουθο
αὐτῆς τῆς διάχυτης δομῆς τῶν συστημάτων πού ἀναπτ’ύσσονται
στόν ἑλλαδικό χῶρο· συχνά, 6 σπόρος τῆς δράσης τοῦ Ἑλληνισμοῦ καρπίζει σέ χωράφι ξένο. ,

H FENIKEYMENH ἀντεπίθεση τοῦ φεουδαλισμοῦ μέσα
στήν ἱστορία παίρνει στήν καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή τό ἄγριο
πρόσωπο τῆς ὀθωμανικῆς κατάκτησης.

H BYZANTINH φεουδαλική κοινωνία ἀποδυναμωμένη ἀπ’
τήν ἐπιδείνωση τῶν σχέσεων παραγωγῆς καί τήν παραχώρηση
τοῦ ἐμπορίου - οὐσιαστικά μέσα ἀπό παράλογα προνόμια στίς ἰταλιώτιδες ἐμπορικές πόλεις ὅπως δείχνουν οἱ λαμπρές
σχετικές ἱστοριογραφικές ἐργασίες τῆς Ἑλένης Ἀντωνιάδου Μπιμπίκου - ὑποχρέωτικά καί αὐτῆς ἐκπατρισμένης πανεπιστημιακοῦ. ‘H ὅυζαντινή λοιπόν κοινωνία καταρρέει πρῶτα
στήν ἐπίθεση τῆς Δύσης καί μετά όλοκληρωτικά στήν ἑπίθεση
τῆς Ἀνατολῆς.
Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ κατάκτηση προκαλεῐ μιάέπιδείνωση τῆς
δομικῆςκρίσης - ἡ φεουδαλική ἀντεπίθεση δέν πισοδρομεῖ
μόνο τήν πρωτοαστική άνάπτυξη στόν τόπο μας, ἐγκαθιδρύει
ἀκόμα ἕνα φεουδαλικό σύστημα ἀνατολικοῦ τύπου ξένο πρός
τίς ἐμπορευματικές ροπές·τοῠ τόπου.
Η ΦΥΓΗ πρός τό ὅουνό, 6 ἐποικισμός τοῦ ὀρεινοῦ χώρου
πού ἐπακολουθεῖ τήν ὀθωμανική παρακμή δύο αἰῶνες μετά τήν
”Αλωση συντελεῖ στό νά πραγματοποιηθεῐ καί στόν ἑλλαδικό
χῶρο μιά οἰκονομική ἀπογείωση πού γρήγορα πλησιάζει τό
ἐπίπεδο -— γύρω στά 1800 - τῆς περιφέρειας τῆς Εὐρώπης. Σέ
ἕνα γεωγραφικό τρίγωνο πού σχηματικά καθορίζουν σάν κορφές τό Πήλιο, τά Γιάννενα καί ἡ Θεσσαλονίκη ἀναπτύσεται μιά
ὑφαντουργική ἰδίως παραγωγή πού ἐπιτρέπει ἤδη πρός τήν
Ἑλληνική Ἐπανάσταση μιά σημαντικὴ κεφαλαιουχική συσσώρευση στήν χώρα. 'H ἑλληνική οἰκονομική ἀπογείωση τοῦ 18ου
αἰώνα πραγματοποιεῖται σέ δυό πόλους ἀνάπτυξης - τόν
προαναφερθέντα ὂορειοελλαδικό «ὃιομηχανικό» πόλο καί τόν
νοτιοελλαδικό πού εἶναι ναυτιλιακός καί ἐμπορομεσιτικός.
Στόν ἐσωτερικό ἀγώνα τοῦ 1823 - 1826 θά ἐπικρατήσουν οἱ
μεταπρατικές δυνάμεις μέ τήν ὅοήθεια τοῦ ἀγγλικοῦ καί τοῦ
γαλλικοῦ πρωτοῖμπεριαλισμοῦ... Αὐτές θά οἰκοδομήσουν τό
νεοελληνικό κράτος στά δικά τους μέτρα. Δίχως δασμολογική
προστασία, μέ ἐχθρική τήν διάθεση τῆς ἐπιτόπιας καί διεθνοῡς
κυρίαρχης τάξης 6 ὂιοτεχνικός πόλος ἀνάπτυξης θά καταρρεύσει. Σύντομα, ἡ εὐρωπαϊκή οἰκονομία καί 6 συλλογικός της
ἐπιτόπιος πράκτορας, ἡ μεταπρατική κυρίαρχη τάξη, θά ἐπι6άλουν παντοῦ τίς μεταπρατικές, ἐμπορομεσιτικές δομές ἐξουδετερώνοντας κάθε ἑστία ἐθνικῆς ἀνάπτυξης.
O ΤΟΝΟΣ χαμηλώνει στό σημεῖο πού 6 ὅασικός πόλος ἀνάπτυξης, 6 6ιοτεχνικός κόσμος καταστρέφεται καί παρακμάζει.
Ἀποξενωμένος ἀπό τό οἰκονομικό του περιεχόμενο 6 ὀρεινός
ἀγροτικός χῶρος - έστία τῆς νεοελληνικῆς ἀνάπτυξης τοῦ 18ου
αἰώνα - θά μείνει γρήγορα, μετά τήν ἦττα του στήν ἐσωτερική
πάλη τῆς Ἐπανάστασης, προπύργιο, μέσα στήν ἀποσύνθεσή
του, κάθε ἀντίδρασης... Καί δυό αἰῶνες μετά τήν ἀλωση οἱ ἐπιτόπιες κοινωνικές δυνάμεις θά ἀναδυοργανωθοῠνε, 6 ἑλληνισμός θά ἐχει χάσει ώστόσο πολύ χρόνο — στήν ἐποχή τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ δέν θά μπορέσει νά συνεχίσει τήν λειτουργία του
,παρά σάν μιά ὑποτελής δύναμη στίς δυνάμεις πού ἡγεμονεύουν
ἤδη στόν διεθνή χῶρο.
ΕΤΣΙ, ἡ ἑλληνική κοινωνία θά λειτουργήσει καί πάλι σάν,
ὃιοργανωτής τῆς ἀγορᾶς, καταλύτης τῆς φεουδαλικῆς ἀκινησίας στά Βαλκάνια, στήν Νότια Ρωσσία, στήν Μικρασία’ 6
δρόμος αὐτός ὅμως μέσα στίς ἐπικρατοῦσες συνθήκες θά ὁδηγήσει στήν ἁπλή ἀντικατάσταση τοῦ ἐπικυρίαρχου.
ΑΠΟ ΤΟΤΕ ἡ διαλεκτική κίνηση τῆς ἐλληνικῆς κοινωνίας
πραγματοποιεῖται μέσα ἀπό τήν χρησιμοποίηση τῶν ἀντιθέσεων τοῦ ἐξωτερικσῦ χώρου - ὅπου κυριαρχοῡν ἡ Ἀγγλία καί
ἡ Γαλλία σάν συλλογική μας Μητρόπολη, καί ὡς ἀντίὸαρό τους
ἡ τσαρική Ρωσσία - ἀπό τίς ἀντιθέσεις τοῦ ἐσωτερικού χώρου,
ὅπου πρωταγωνιστοῦν τά κόμματα, ἐκφράσεις τῶν κοινωνικῶν
τάξεων.
ΜΕΤΑ τήν Ἐπανάσταση καί τήν ἵδρυση τοῦ νεοελληνικοῠ
Κράτους τό χάσμα παραμένει ἀνοικτό ἀνάμεσα στόν σκοπό τοῦ
ἐλληνικοῦ διαφωτισμοῦ καί τοῦ κόμματός του τῆς «Φιλικής»,
πού σκοπός του εἶναι ἡ ἀνασυγκρότηση τῆς ἐλληνικῆς κοινωνικῆς δομῆς σέ αὑτόνομες ὂάσεις ἀπό τήν μία πλευρά, κι ἀπ’ τήν
άλλη τίς θυσίες καί τήν ἐνεργειακή κινητοποίηση πού 6 σκοπός
αὐτός ἀπαιτεῖ ἀπό ἄτομα καί κοινωνικές τάξεις. Ἡ ἐθνοποιητική διαδικασία στό σύνολό της δέν ὑπῆρξε τόσο δυνατή ὥστε
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νά ὁδηγήσει, ξεπερνώντας τακτικά έστω τίς ἐσωτερικές ἀντιθέσεις, στήν ἐπικράτηση ἑνός λαϊκσῦ μπλόκ ἐνὰντια τόσο στόν
ὀθωμανό κυρίαρχο 600 καί στίς ξένες δυνάμεις. Ι
ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΜΕΝΟ καί πάλι ἀπό τήν διάχυσή του στόν
περιόάλλσντα ἐξωτερικό του χῶρο, ἀπσδυναμωμένο ἀπό τίς
μεταπρατικές διαδικασίες πού διασποῦν τήν ἀστική τάξη του τήν μεγάλη ὥρα πού ἡ πρωτοπορεία τῆς Φιλικής Ἑταιρείας
δισργανώνει τήν Ἐπανάσταση —— 16 ἐθνος δέν εἰναι σέ θέση νά
σίκοδσμηθεῖ μονάχο του.
ΤΟ METAHPATIKO σύστημα πού ἐγκαθιδρύεται στό
νεοελληνικό κράτος μετά τήν νίκη τῶν έμπορομεσιτικῶν δυνάμεων στόν ἐσωτερικό ἀγώνα τοῦ 1823 - 1826 λειτουργεῐ σάν
πρακτορεῐο τῶν ἀναπτυγμένων κρατῶν τῆς Δὺσης, τῆς Ἀγγλίας καί τῆς Γαλλίας ἰδίως πού κάτω ἀπό τό κάλυμα μιᾶς δῆθεν Προστασίας λειτουργοῦν σάν ἐπικυρίαρχοι καί ωλλογικοί
συνεταῖροι τῆς ἐπιτόπιας κυρίαρχης μεταπρατικῆς τάξης. εΗ
συλλογική Μητρόπολη, ἡ ἀναπτυγμένη Δύση, θά ἐπιὸάλει μέ
διάμεσο τό ἐμπορομεσιτικό κράτος, τόν δικό της τρόπο, 1'6
δικά της συμφέροντα στό πεδίο τῆς πολιτικῆς καί τῆς οἰκονομίας ἀλλά καί στό πεδίο τῆς ἰδεσλογίας, στό σύνολσ τῆς κοινωνικῆς δομῆς. Ἀνάμεσα στά 1830 καί στίς ἀρχές τοῦ αἰώνα μας
ἡ συλλογική Μητρόπολη θά ἀπορρσφᾱ 1:6 15 — 20% τσῦ ἐθνικοῦ εἰσοδήματος σάν χρεωλύσια τῶν δανείων πού συνάπτει τό
κράτος μέ ληστρικούς ὅρους ἤ σάν ῦπερκέρδη ἀπό τήν
ἐκμετάλλευση τῶν ἐθνικῶν παραγωγικῶν πηγῶν. Μέσα στίς
συνθῆκες αὐτές κάθε κεφαλαιουχική συσσώρευση ἀποκλείεται.
Ἀποκλείεται έτσι ἡ ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας.
Η ΙΔΙΞΟΛΟΓΙΑ τοῦ μεταπρατικοῦ ἀστικοῦ νεοελληνικοῦ
κράτους, ἡ ἰδεσλογία τῆς ἀρχούσας τάξης του εἰναι πάντοτε ἡ
κυριαρχοῦσα ἰδεολογία τῆς συλλογικῆς Μητρόπολης, τῆς οἰκονομικά ἀναπτυγμένης Δύσης. Ἀπὸ τά 1830 ἤδη, ἀλλά ἰδίως
ἀνάμεσα στά 1862 καί στά 1915 — χρόνο τῆς Ἔξωσης καί τῆς
ἀπαρχής τοῦ Διχασμοῦ τοῦ κατεστημένου μας - ἀδιαφιλονίκητη κυρίαρχη ἰδεολσγία εἰναι έτσι 6 θετικισμός πού ἀντιστοιχεῖ στήν κυριαρχία τοῦ φιλελευθερισμοῦ στό πεδίο τῆς πολιτικῆς ζωῆς. T6 σχήματα αὐτά εἰσάγονται ώστόσο, εἶπαμε, μηχανιστικά καί ἄκριτα ὃίχως νά (ιφσμοιώνονται στίς ἐλλαδικές κινήσεις τῆς ἱστορίας, δίχως μάλιστα νά ἀντιστοιχσῦν καί μέ τίς
κοινωνικές δυνάμεις πού τά σημαιοφόροῦν.
ΕΤΣΙ ὃ φιλελευθερισμός αύτός εἰναι μιά ἰδεολογία 61/11696στική γιατί λειτουργεῖ ἀκριὸῶς σάν ἐργαλεῖο ἀφομοίωσης τῆς
ἐλληνικῆς κοινωνίας στήν κυριαρχία τῆς συλλογικῆς μητρόπολης. Βέόαια 6 φιλελευθερισμός αὐτός διαφοροποιεῑται μέσα
ἀπό τίς ὑπολανθάνουσες ἀντιθέσεις στό ἐσωτερικό τῆς ἀρχουσας τάξης καί τῶν μικροαστῶν συμμάχων της. Ἔτσι φιλελευθέρίζοντα συνθήματα ἔχουν ὅλα τά μεγάλα κόμματα τῆς 51111090μεσιτικῆς κυρίαρχης τάξης. T600 τό ἀγγλικό κόμμα τῶν μεγαλοαστῶν ὅσο καί τό γαλλικό κόμμα πού ἐκφράζει τίς 115006στικές, ἰδίως, μάζες, ζητοῦν «Βουλή καί Σύνταγμα» πολλές
φορές γιά νά τά χρησιμσποιήσουν ἐνάντια στίς ριζοσπαστικές
δυνάμεις πού ἐπιχειροῦν τήν έθνωτική, αὐτονομή ἀναδιάρθρωση τῆς κοινωνίας μας. Γιά νά τά χρησιμοποιήσσυν π.χ. ἐνάντια στήν Φιλική Ἑταιρεία στά 1822 - 1826, ἐνάντια στόν
Καποδίστρια πού ἡ αύταρχική του πολιτική στρέφεται ἀκρι6ῶς ἐνάντια στά δύο αὐτά κόμματα τῆς ἐξάρτησης.
O ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ, 6 Κωλέττης, ἀργότερα 6 Δεληγεώργης καί ὁ Βούλγαρις, κατόπι 6 Τρικούπης, μετά 6 Βενιζέλος εἶναι οἱ ταγοί μιᾶς τέτοιας φιλελευθέρίζσυσας κακτικής
πού προωθεῖ τίς σχέσεις τῆς ἐξάρτησης. Τά πιό συντηρητικά
στρώματα θά συσπειρώνονται καί αὐτά ἄλλωστε γύρω ἀπό
ἀνάλογα ρεύματα τῆς συλλογικῆς Μητρόπολης, ὅπως τόν νιτσεϊσμό π.χ. στήν πρώτη δεκαετία τοῦ 20οῡ αἰώνα σέ σχήματα
πού 66 ἐχουν τήν ἴδια προωθητική τῆς ἐξάρτησης λειτουργικότητα, τώρα ὅμως δίχως τόν φιλελεύθερο λόγο, μέ αὐταρχική
πλέον φωνή.
H METAHPATIKH πόλη, τά πλατειά, μικροαστικά στρώματα τοῦ πληθυσμοῦ της, ἀλλά καί οἱ ἀγροτικές μικροαστικές
μάζες πού ὂρίσκουν στήν μεταπρατική πόλη τόν ὀργανωτή καί
διάμεσο τῆς ἐμπορευματικῆς παραγωγῆς τους, «ἐκνευρισμένη
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ἀπό τήν πυκνή διαδοχή ἐλπίδων καί ἀπογοητεύσεων» - ἡ έκφραση εἶναι τοῦ Κ.Θ. Δημαρᾶ - γυρεύουν ὑποκατάστατο στά
ἀδιέξοδα τῆς ἐθνογεννετικῆς τους ἀπραξίας, 01:6 ἀδιέξοδα τῆς
υποταγης,
ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ αὐτά θά τά ὅροῦν οτόν πολιτικό
ρομαντισμό, μέσα ἀπό τήν πολιτική καί ἰδεολογική γλώσσα τοῦ
συρμοῦ πού θά τούς προσφέρει ἡ γλώσσα τῶν μικροαστικῶν
κοινωνικῶν στρωμάτων τῆς ἀναπτυγμὲνης Εὐρώπης. -Ὁ φιλευθερισμός αὐτῶν τῆς μικροαστικῶν στρωμάτων δέν θά εἶναι
μόνο ἄκριτος, δέν θά ἀγνοεῖ μόνο τίς κυρίαρχες ἀντιθέσεις τήν ἐξάρτηση - ἀλλά 66 εἶναι καί ἄκρατος. Ἡ πολιτική φρασεολογία τῆς ἐποχῆς τοῦ 1862-1915 66 εἶναι ὂερμπαλιστική ὡς
καί ἀναρχίζουσα στά ἀκραῖα τους ὅρια καί ἡ πολιτική αὐτή
ἰδεολογία 66 συντείνει ἀκόμα περισσότερο νά τίς ἀποτρέψει
ἀπό τήν πάλη γιά τήν δημιουργία ἑνός κράτους συστήματοποιημένου, ἐκλογικευμένου, ἔστω καί μέσα στά πλαίσια πού
ἐπιτρέπει τό κυρίαρχο μεταπρατικό σύστημα. Ἔτσι 6 πολιτικός
ρομαντισμός θά ὁδηγήσει τίς μεγάλες μικροαστικές μάζες στήν
προὸολή, σάν πολιτικοῦ τους συνθήματος, μιᾶς σωὸινιστικῆς
Μεγάλης Ἰδέας στήν ἑξωτερική πολιτική καί ἑνός μεταφυσικοῦ
φιλελεύθερισμοῦ στήν ἐσωτερική πολιτική. Ἡ πολιτική παράταξη θά ἀποκληθεῖ ἐτσι ἐθνικό ἧ γαλλικό κόμμα - κόμμα τῶν
μικροαστικῶν στρωμάτων τοῦ κόσμου τῆς πόλης. Τό γαλλικό
κόμμα θά εῖναι ὡστόσο καί τό ὅασικό κόμμα τῆς διανόησης
πού θά ἔχει σχεδόν πάντοτε γαλλικά πρότυπα. vE101. 6 Ἀλέξανδρσς Σοῦτσσς θά θελήσει νά γίνει 6 Βερανζέρος τῆς Ἑλλάδας, ὁ ἀδελφός του Παναγιώτης 6 Ἕλληνας Λαμαρτῖνος. Ὁ
Νερουλός, 6 Ραγκαὸῆς, ὅλη ἡ Ἀθηναϊκή Σχολή θά τούς μιμηθεῖ στήν μεγαλορρήμονα νοσταλγία τους γιά παρελθόντα κλέη
ἤ σένέπικλήσεις τό ἵδιο μεγαλορρήμονες τά κλέη αὐτά νά ξαναγίνουν πραγματικότητα...
ΤΑ ΜΕΓΑΛΟΑΣΤΙΚΑ στρώματα ἀντίθετα, οἱ ἡγεμονικές
δυνάμεις στήν κυρίαρχη τάξη θά ἀντιπαραθέσουν στήν ἐξαρση
αὐτή τῶν αἰσθημάτων τοῦ μικροαστικοῦ συμμάχου της μιά πιό
πραγματική σοφία. Ἀκόμα καί ἡ γλώσσα θά εἶναι μιά πιό
κοινή καθαρεύουσα τό περιεχόμενο τοῦ στοχασμοῦ θά εἶναι,
ἰδίως μετά τά 1860, θετικιστικό ένῶ οἱ πολιτικές συμπάθειες
καί διασυνδέσεις θά ὅρίσκονται στό λονδρέζικο «Σίτυ»...
Μέσα στό ψηλώτερσ καί νηφαλιώτερο αὐτό μεταπρατικό κατεστημένο θά ἐμφανιστοῦν ἄλλωστε καί τά πιό ἀξιόλογα πνεύματα τοῦ καιροῦ τους - 6 Παῦλος Καλλιγᾶς, 6 N. Δραγούμης,
6 Ρσῐδης, ὕστερα 6 N. Πολίτης, οἱ διανοούμενοι πού θά κυριαρχήσουνε ἀπό τά μέσα τοῦ αἰώνα ὡς τήν ἐμφάνιση μετά τά
1880 τοῦ δημοτικισμοῦ.

ΕΤΣΙ μέσα στό νεοελληνικό κράτος ἡ ἐξάρτηση θά μιλήσει
συχνά λαϊκότρσπα - ἐξιδανικεύοντας τόν πολιτισμό τῶν περιθωριακῶν συμμαχικῶν κοινωνικῶν στρωμάτων τῆς ἄρχουσας
τάξης μας- θά μιλήσει μέ τή γλώσσα τῶν πλατειῶν μικροαστικῶν μαζῶν τῆς συλλογικῆς Μητρόπολης ἐνδυναμώνσντας τήν
διήθηση τῆς συλλογικῆς Μητρόπολης,

Αύτά γιά τήν ἄρχουσα τάξη, τούς μεγαλοαστσύς ἰθύνοντες
καί τούς μικροαστσύς συμμάχους τους.
ΠΩΣ ΥΠΙ-ΙΡΧΕ στά χρόνια αὑτά 6 ἁπλός ἑλλαδικός ἀνθρωπος; Πῶς γίνεται αἰσθητή ἀπό τόν ἀνθρωπο αὐτὸν ἡ ροή τῆς
ἴδιας του τῆς ἱστορίας “Ηδη ἀπό τά τέλη τοῦ 18ου αἰώνα ἔχει
ἐπέλθει πιά ἡ 6160116011 τῆς ἑλληνικής κοινότητας σέ δυό πόλους ἀνάπτυξης. Ὠστόσο τόσο 6 έθνωτικός δόρειοελλαδικός,
ὃιομηχανικός, ἀς ποῦμε, πόλος ἀνάπτυξης 600 καί ὁ νοτιώτερος μεταπρατικός πόλος διεκδικοῦν ἀκόμα, ἀντιμαχόμενοι τήν
κυριαρχία πάνω στήν κοινωνική δομή, διατηροῦν κοινά σημεῖα
πού ἀνήκουν στό γενικώτερο δομικό πλαίσιο - καί πρῶτα ἀπ’
ὅλα τό 6ἀρος τῆς ὡς τότε δισχιλιετοῦς συλλογικῆς μνήμης. Κυρίαρχο στοιχεῖο στήν αἴσθηση εἰναι αὐτός 6 καημός τῆς ρωμιοσύνης, ἡ συνείδηση τόσο τῆς ἐπαναλαμὸανόμενης ἐξουδετέρωσης τῆς λαϊκῆς ἐνέργειας όσο καί ἡ ἡρωϊκή στάση, ἡ ἐπάνοδος
στό ἐνεργητικό γίγνεσθαι· ἐτσι 6 καημός ἔχει μιά γεύση αἰσιοδσξίας εἰρωνικῆς,τήν γεύση τῆς μαχητικῆς κριτικῆς ἀπέναντι
στό παράλογο ἀπρόσωπο. Εἶναι τῆς ζωῆς.

ΕΤΣΙ ἡ συναίσθηση τῆς ὁλότητας γιά τόν ἑλλαδικό ἀνθρωπο,
τόσο συγχρονικά στήν γύρω κοινωνία του ὅσο καί διαχρονικά
μέσα στήν ροή τοῦ χρόνου, δέν παίρνει ποτέ μηστικιστική έκφραση. εΟ διάλογος μέ τό συλλογικό Εἶναι τῶν πραγμάτων γίνεται πάντοτε μέσα ἀπό μιά σκοπιά ἀνθρωποκεντρική - έτσι
ἀλλωῖτε ἑκφράζεται μέσα στήν ἰδεολογική γλῶσσα, τῆς ἐποχῆς,
ἡ θεο ογική.
Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ τοῦ έλλαδικοῦ ἀνθρώπου ὅπως διατυπώνονται στήν Χριστιανική Ὀρθοδοξία εἶναι μιά ἰδεολογία ἀνθρωποκεντρική, ὅπου ὁ Χριστός, ωμόολική μορφή τοῦ συλλογικοῦ ἀνθρωπου, πορεύεται ἀργά μέσα στήν Ἱστορία, γονιμοποιώντας τήν ἱστορία, διεκδικώντας ἀπέναντι στό δεσποτικό
Εἶναι, στόν Πατέρα, τήν ἀπελευθέρωση τοῦ ἀνθρώπου πάνω
στήν Γῆ. Ἡ ένταση τῶν συλλογικῶν Παθῶν της δένει τόν ἀνθρωπο μέ τόν πλησίον.«”Οόρθόὸοξος λαός ἑσωτερικεύει τόν
Χριστό, τόν κλείνει καί τόν κουὸαλᾶ μέσα του, ταυτίζεται μέ τό
Χριστό μέσα ἀπό τήν ἰδιότητά του νά θυσιάζεται μέσα στήν
Ἵστορία» λέει κάπου ἀναφερόμενος στήν ἴδια ἰδεολογία ô
Ντοστογιέφσκυ («Oi Δαίμονισμένοι») χωρίς προστάτες, μέ ἀλλόδοξο καί τυραννικό Αύτοκράτορα Πατέρα... ’
O ΛΑΙΚΟΣ ὡστόσο ἅνθρωπος θά 6ρίσκεται μέσα στό δεύτερο μισὸ τοῦ 19ου αἰῶνα ὑποχείριος σέ ἕνα σύστημα πού οὔτε
κοινωνικά οὔτε έθνικά θά εἶναι δικό του.
ΤΑ ΠΑΝΤΑ λιμνάζουν στήν ἑλλαδική κοινωνία τοῦ 19ου
αἰῶνα μέσα σέ χλιαρές, κατασιγασμένες ἀντιθέσεις, σέ ψυχολογικές παρεκὸάσεις πού δέν πλησιάζουν κάν στήν ἀνάγνωση τῆς
ἑξάρτησης σάν τῆς κυρίαρχης ἤδη τότε, νεοελληνικῆς κοινωνικῆς ἀντίφασης. eO έμπορομεσιτικός κόσμος, τό σύστημά του,
καθορίζει τά πλαίσια κίνησης τόσο τῆς κυρίαρχης τάξης ὅσο
καί τῶν συμμαχικῶν της ἀλλά καί τῶν ἀντιπάλων της περιθῶριακῶν κοινωνικῶν στρωμάτων. Ἐπίσημη ἰδεολογία του θά εἶναι ὁ φιλελευθερισμός αὐτός θά θέτει τά πλαίσια κίνησης τῆς
ἰδεολογίας καί τῶν έλάσσονων στρωμάτων.
ΤΟ METAHPATIKO πλαίσιο σκέψης θά ὂρίσκεται ὡστόσο,
τό ἴδιο έντονο, καί στούς Ἕλληνες πρόδρομους τῆς σοσιαλιστικῆς σκέψης, αὐτούς πού μεταγλωττίζουν στόν έλλαδικό χῶρο,
μηχανιστικά, δίχως νά τήν διαμεσοποιοῦν μέσα ἀπό τίς ντόπιες
ἰδιομορφίες τήν προωθημένη σκέψη τῆς Εὐρώπης· τόν ἀναρχίσμό τῆς Πάτρας τοῦ τέλους τοῦ αἰώνα, τόν ούτοπιστικό σοσιαλισμό τῶν πρώτων ἀθηναῖκῶν ἐργατικῶν στρωμάτων. Τό μεταπρατικό σύστημα θά θέσει τά πλαίσια διαστρεὸλώνοντας, μέσα
στήν δική του ὀπτική, ἀκόμα καί τίς πρῶτες προσπάθειες οἰκοδόμησης μιᾶς έπιστημονικῆς σοσιαλιστικῆς σκέψης.
ΕΤΣΙ ἡ ἀμφισὸἡτηση ὅταν ὑπάρχει περιορίζεται 6ασικά
στήν μορφή. Τά ἀνήσυχα πνεύματα, ἀκόμα μεμονωμένες έγρήρορες ὑπάρξεις, μένουν νά ὃλέπουν τό ἀντικείμενο τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ τους προὸληματισμοῡ ἀπό τά μέσα, - τά πλαίσια
τοῦ μεταπρατικοῦ κόσμου τούς παρουσιάζονται σταθερά· δέν
κατορθώνουν ἔτσι νά αἰσθητοποιήσουν τήν κυριαρχική ἀντίφαση τῆς κοινωνίας σάν τήν έξάρτηση ἀπό τήν ἀναπτυγμένη
Δύση - τήν συλλογική μας Μητρόπολη ὅπως εἴπαμε - δέν ἀνάγονται ὡς τό σημεῖο νά ζητᾶνε δομικές ἀναδιαρθρώσεις τῆς
κατεστημένης κοινωνίας μας. ·
ΑΥΤΗ τήν κατάσταση, πού χαρακτηρίζει τήν νεοελληνική
κοινωνία ἀπό τά 1830, θά φανεῖ πρόσκαιρα πώς τήν διαφοροποιεῖ ἡ πρώτη έκσυγχρονιστική προσπάθεια τῆς έμπορομεσιτικῆς κυρίαρχης τάξης. - Θά εἶναι ἡ δεκαετία τοῦ Τρικούπη μέ
τίς πρῶτες μεγάλες έπενδύσεις - τούς σιδηροδρόμους - καί τήν
κάποια ἐκλογίκευση τῆς διοικητικῆς μηχανῆς πού θά ἐκφραστεῖ, στό πεδίο τῆς ἰδεολογίας, μέ τήν ἀλλαγή τοῦ τόνου ἀπό
τόν πεισιθανάτιο ἀποσυντεθημένο ρομαντικό ψευτοκλασσικισμό στήν χαρμόσυνη γεννιά τοῦ 1880 - μέ ὁροσημότητες τόν
Ψυχάρη καί τόν Παλαμᾶ. Μιά διάθεση γαλήνια καί αἰσιόδοξη
δίχως μεγάλες ἐσωτερικές ψυχικές διακυμάνσεις θά διαδεχτεῖ
τήν κλασσῖκιστική μεγαλοστομία καί τίς μελαγχολικές ’ἀπομιμήσεις τοῦ ρομαντισμοῡ - μιά στροφὴ στήν καθημερινή ζωή. Ὁ
έπιστημονισμός, ὁ θετικισμός, κυρίαρχη ἰδεολογία στῆν Εὐρώπη τῆς καπιταλιστικῆς ἀκμῆς,γίνεται τώρα ὁλοκληρωτικά
καί στήν Ἑλλάδα ἡ ἰδεολογία τοῦ συρμοῦ. ”Αμεσο προϊόν της
θά εἶναι ὁ δημοτικισμός.

H AEKAETIA τοῦ Τρικούπη θά λήξει, ῶστόσο, ἀπότομα μέ
τήν πτῶχευση, καί, μετά, μέ τήν ταπεινωτική ἧττα στόν πόλεμο
τοῦ 1897 καί τήν έπιὸολή στή χώρα τοῦ Διεθνοῦς Οἰκονομικοῦ
Ἐλέγχου στά 1898.
EEPOYME πώς ἡ γεωγραφία καί ἡ γεωπολιτική ἀπό τούς
ἀρχαῖκούς χρόνους ἀκόμα έὸαλε τά θεμέλια τῆς ἰδιόμορφης έλλαδικῆς κοινωνικῆς δομῆς μέσα στήν ὁποία διαμορφώνονται
τά συστήματα παραγωγῆς - διαμορφώνοντας έτσι τήν ἱστορία
μας, θά έλεγε ὁ Χέγγελ, σάν ἕνα έπώδυνο γίγνεσθαι... Οἱ ἴδιοι
αὐτοί παράγοντες ὁδηγοῦν, μέσα ἀπό τό έξωστρεφές καί διάχυτο τοῦ έποικοδομήματος, στήν ἐπαναλαμόανόμενη έξουδετέρωση τῆς λαϊκῆς ένέργειας μέσα στήν ἱστορία. Ὁ έλληνικός
λαός λειτουργεῐ σάν καταλύτης αὐτοαναλισκώμενος, καταλύτης πού ἐπιταχύνει τό παγκόσμιο γίγνεσθαι, ἀποδυναμώνοντας
ὡστόσο μέ τήν πράξη του αὐτή τήν ἀνάπτυξή του στό ἐσωτερικό τῆς χώρας του, μένοντας τελικά ἀθωράκιστος καί τραγικά
εὐάλωτος στήν πίεση πού “ τοῦ ἀσκεῖται ἀπ’ τόν έξωτερικό
χωρο.
OI IAIOI αὐτοί παράγοντες τῆς διάχυσης καί τῆς έξωστρέφειας, πού ἑπιὸιώνουν στά διαδοχικά συστήματα παραγωγῆς,
μυστικοποιώντας, ἀποκρύόοντας, τίς κυριαρχικές ἀντιθέσεις,
ὁδηγοῠν καί τό κίνημα τῆς ἐργατικῆς τάξης στήν τραγική
κατάληξη τοῦ έπους τῆς Ἀντίστασης. Ἀκριόῶς τήν στιγμή πού
φαίνεται ὅτι μέσα ἀπό τήν έθνικολαῖκή πράξη πραγματοποιεῐται ἡ ἀρνηση τῆςάρνησης, — ἡ έξουδετέρωση τῆς ἀποσυντεθημένης μέσα στίς ἀντιφάσεις της μεταπρατικῆς κυρίαρχης τάξης
μας, τοῦ συστήματος της τῆς έξάρτησης κι’ ἡ οἰκοδόμηση ἑνός
έθνικοῠ καί λαϊκοῡ κράτους.
Η ΚΟΡΥΦΑΙΑ στιγμή τῆς έθνικῆς καί κοινωνικῆς μας αύτοπραγμάτωσης καταλήγει έτσι νά μήν ὂρεῖ τήν κάθαρσή της καταλήγει στό νά παραταθεῖ σάν μιά συλλογική μακρόσυρτη
’ἀγωνία πού διαρκεῖ 35 χρόνια τώρα - τήν ζωή ἤδη μιᾶς ὁλόκληρης γενιάς...
Η ΠΑΛΙΑ φιλελεύθερη συλλογική μας Μητρόπολη, ἀφοῦ
κατανικήσει τόν φασισμό, πού διεκδικοῡσε στά δικά της πλαίσια νά έπιὸάλει ἕνα τρομοκρατικό δικτατορικό πρόσωπο στήν
πραγμάτωση τῆς ἰμπεριαλιστικῆς κυριαρχίας, ἀλλάξει σταδιακά τό φιλελεύθερο παραδοσιακό προσωπεῖο της.
ΜΠΡΟΣΤΑ στήν ὀξυνόμενη διεθνή πάλη τῶν τάξεων, μπροστά στήν προέλαση τῆς ἀπελευθερωτικῆς πάλης, ὁδηγεῖται στό
νά μετουσιώσει ὅλο καί σέ πιό ἀνοικτή δικτατορία, μέ κοινο6ουλευτικό ἤ στρατιωτικό προσωπεῖο, τήν ταξική της κυριαρχία. Ἐνισχύει έτσι τό έπιτόπιο τμῆμα τῆς ἐξουσίας της, τήν κυρίαρχη μεταπρατική ἀστική τάξη μας, πού, ἀλλάζοντας τόν
παραδοσιακό φιλελεύθερο τρόπο έξάσκησης τῆς κυριαρχίας
της, ἀποτρέπει τήν ὁλοκλήρωση τῆς ἀποσύνθεσής της. Ἡ διαδικασία πού ἀρχισε ἀπό τά 1929 μέ τόν «Ἰδιώνυμο Νόμο»,
πού ἀπαγόρευε οὐσιαστικά τήν δράση τοῦ κόμματος τῆς ἐργατικῆς τάξης, ὁλοκληρώνεται στά 1936 μέ τήν έπανασύνδεση
τῶν διχασμένων γιά ἕνα διάστημα τμημάτων τῆς ἄρχουσας τάξης μας, γιά νά ἀκολουθήσει ἀπό τότε ἡ έναλλαγή - ἀνάλογα
μέ τίς περιστάσεις - τῶν φιλελεύθερων ἤ αύταρχικῶν προσωπείων πού θά φορά ἡ ἄρχουσα μεταπρατική τάξη στήν πραγμάτωση τῆς κυριαρχίας της.
ΜΕΣΑ στούς δύσκολους αύτούς ,καιρούς τό έθνικολαῖκό μας
κίνημα θά ὑποχωρήσει κάποτε.-Ὡστόσο, ὅπως λέει καί ὁ Μανόλης Ἀναγνωστάκης, ὁ συμπολίτης μου ποιητής, τό ἐθνικολαῖκό κίνημα «ὁέν παραδέχτηκε τήν ἧττα»... Τό έθνικολαϊκό
μας κίνημα πληγώνει 6αρειά τόν φασιστικό ἰμπεριαλισμό στά
χρόνια 1940-1944, καθηλώνει ἀποτελεσματικά τόν φιλελευθέρίζοντα ίμπεριαλισμό στά χρόνια 1946-1949, ἀποτρέποντας
έτσι, μέ τήν δική του θυσία, τήν έπέμόαση τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ
στά έπαναστατημένα ὂορειώτερά μας Βαλκάνια...
ΠΟΤΙΞ ὡστόσο τό λαϊκό φρόνημα δέν θά λυγίσει. Μοναδική
έξαίρεση μέσα στή Εὐρώπη, στήν Ἑλλάδα δέν θά δημιουργηθεῖ
ποτέ μαζικό φασιστικό κίνημα.
ΑΥΤΗ ἡ συνέχεια τῆς ἀντίστασης, αὐτή ἡ έπιμονή τοῦ λαοῦ
μας στήν πράξη τῆς ἄρνησης τῆς έθνικής καί κοινωνικῆς μας
ἀλλοτρίωσης - πού έπέῧαλαν πάνω του οἱ ἰδιομορφίες, τό διά39

Δυό σχέδιά τοῦ Κελμπέργκερ (1834). Στό πρῶτο, ἀριστερά, σέ ἀθηναὶκό καφενεῖο οἱ θαμῶνες ὁιακρίνονται σέ κατηγυρίες.· Στό ὅάθος ἀριστερά γερμανοί
ἀξιωματικοί, ἑμπρός ἀριστερά νέοι σπουὸασμὲνοι στήν Εὐρώπη καί ἐμπρός δεξιά, παλληκάρια. Στό κέντρα, Καποὸιιζτριακοί. Στό ὁεξιά σχὲὁιο παριστάνεται
κυριακάτικος πετροπόλεμος πού καταλήγει πάντοτε μέ ἐπέμὸαση τῆς χωροφυλακῆς.

χυτο τῶν κοινωνικῶν δομῶν του - αὐτή ἡ πειοματική λοιπόν
ἐμμονή στήν ἐθνικολαϊκή πάλη ἀποκαλύπτει τό ἄλλο καθοριοτικό στοιχεῖο τῆς ἐλληνικῆς ἱστορίας.
O ΚΑΗΜΟΣ τῆς ρωμιοούνης, πού λέει ὁ ἄλλος μας ποιητής,
δέν εἶναι λοιπόν μόνο αὐτή ἡ αἴσθηση τῆς τόσο συχνά ἐπαναλαμὸανόμενης ἐξουδετέρωσης τῆς λαϊκῆς ἐνέργειας μέσα στήν
ἐλληνική ἱστορία. Εἶναι καί ἡ ἄλλη του στιγμή, ἡ στιγμή τῆς
ἀρνησης αὐτῆς τῆς ἐξουδετέρωσης, ἡ ὄρθια στάση τοῦ λαοῦ
μας πού μέ τό ἐθνικὸ του φιλότιμο ξεπερνάει πάντοτε μέσα
στὸν καιρό τήν λεγόμενη γεωπολιτική του μοῖρα, τήν δυσμορφία κάποιων δομῶν τοῦ ἐθνικοῦ του γίγνεσθαι...
_THN ΣΤΙΓ ΜΗ τοῦ πάθους διαδέχεται έτσι καθαρά ἡ στιγμή
τῆς Κάθαρσης-Λαμπρῆς... 'H διαλεκτική τῶν δύο αὐτῶν στιγμῶν τοῦ γίγνεσθαί μας ἀποτελεῖ καί τό ὅασικό σχῆμα τῆς
παραδοσιακῆς ἰδεολογίας μαςγτῆς Χριστιανικής Ὀρθοδοξίας,
ὅπου, σέ ἀντίθεση μέ τήν Χριστιανική Δύση, ἡ στιγμή τῆς Κάθαρσης ἐκφράζει τό μή «ὑλικά» 6ιωμένο, μιά πραγματικὸτητα
ἐγκλειστη στό πεδίο τῆς ἰδεολογίας. Ἕναν Λόγο πού δυσκολεύετᾱι νά γίνει πράξη, καί έτσι, ἀποδιωγμένος στὸ διαρκές
τοῦ συλλογικοῦ μας ὑποουνείδητου γίνεται ὁ καθοριστικός πυρήνας γὺρω ἀπό τόν ὁποῖο δομεῖται ὅλη ἡ παραδοσιακή ἰδεολογία, ἤ τουλάχιστον, ἡ λαϊκή της ἀνάγνωση, μέσα στήν θεολογική γλῶσσα ὥς τήν πρόσφατη ἐποχή.
AN O ΛΑΟΣ μας ἐχει αἱσθανθεῐ μιά κόπωση ξέρει ὡστὸσο τοῦ τό θυμίζει ἡ μακραίωνη μνήμη τῆς ἱστορίας του - πώς γρήγορα μιά καινούργια δυνατὸτητα θά γεννηθεῐ μέσα οτήν
Πράξη τῆς ἱστορίας του.
Ἔχοντας Ιδρασκελίσει σήμερα τό κατώφλι τῆς γνώσης μέσα
ἀπό τήν ὀργανική δική της πρακτική ἡ ἐργατική τάξη - καί τό
ἐθνικολαϊκὸ κίνημα πού αὐτή συντονίζει καί πραγματώνει μαθαίνει μέσα στούς δύσκολους καιρούς τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας, μέσα ἀπό τοὺς ἀγῶνες, τά λάθη καί τίς ἀποτυχίες τους, τό
τί χρειάζεται γιά νά γονιμοποιηθεῐ αὐτή ἡ ἱστορία.
ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ, ὁ καημὸς τῆς ρωμιοσύνης, ἀπομένει 6έ6αια
ἀκὸμα καί σήμερα συστατικό τῆς ἑλληνικῆς πραγματικὸτητας,
καθώς οἱ πόθοι τοῦ ἀνθρώπου ὅρίσκονται ἀνήμποροι νά συνταυτιστοῦν μέ τήν ροή τῶν πραγμάτων, καθώς δέν ἀρκεῖ μόνο
νά σχηματιστεῐ ἡ ἰδέα ἀλλά πρέπει νά πραγματοποιηθεῖ κιόλας
«ὑλικά» ἡ Πράξη τῆς ἐπανάστασης,.
ΜΕΣΑ ἀπὸ τήν ἀντιιμπεριαλιστική συσπείρωση - στιγμή
μιᾶς ένιαίας διαδικασίας πού ἀντιμάχεται τίς ἴδιες τίς δομές
τοῦ κυρίαρχου μεταπρατικοῦ συστήματος - δημιουργοῦνται οἱ
προῦποθέσεις γιά ἕνα αὔριο ριζοσπαστικά διαφορετικὸ πού θά
ἀρχίζει νά πραγματώνεται στήν ἐπαναστατική πράξη τῆς κάθε
ημερας...
ΜΕΣΑ ἀπό τόν συσχετισμό δυνάμεων τοῦ Καιροῦ, προχωρεῖ
ἐτσι, ἐπιταχύνεται τό γίγνεσθαι, ἡ ἱστορία. Ἡ στιγμή τῆς δομῆς, δύσκαμπτη, δίνει σήμερα τήν Θέση της οτήν στιγμή τῇς
Πράξης, καθώς στοιὸάζεται τό Πάθος, ἡ συλλογική μας ζωή,
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καθώς αὐτό τό Πάθος - πού πάντα του διεκδικεῑ μέσα στήν
ἱστορία νά ὃρεῐ τήν άλλη του στιγμή, τήν Κάθαρση - δένεται
τώρα μέ τήν παγκὸσμια ἐπαναστατική Πράξη, γίνεται συνολική
πρακτική πού ἀλλάξει σφαιρικά τή ζωή μας, μέσα ἀπό τίς ὑλικές μεταλλαγές τοῦ κοντινοῦ μας καί τοῦ μακρινοῦ μας περίγυρου.
Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ τάξη θά σχηματιστεῐ μακριά ἀπό τά μεγάλα
ὂιοτεχνικά κέντρα τῆς ῦστερης τουρκοκρατίας, στά νέα ἐμπορομεσιτικά ἐπίκεντρα τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους, ἀπό πληθυσμοὺς που προέρχονται δασικά ἀπό τήν περίοικη, κατεστραμένη μέσα στόν μεταπρατικό χῶρο, ἀγροτιά.
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ἐργατικά στρώματα θά σχηματιστοῦν μέ τήν
ἵδρυση τῶν δυρσοδεψείων καί τῶν ναυπηγείων ’στήν Ἑρμοὺπολη, ἐμπορικό κέντρο τῆς χώρας στά τέλη τοῦ 19ου αἰώνα,
καί μέ τήν ϊδρυση τῶν μικρῶν ἐργοστασίων παραγωγῆς κυρίως
εἰδῶν διατροφῆς ἤ καπνοῦ — στήν Ἀθήνα-Πειραιᾶ, στήν Πάτρα καί στόν Βόλο. Μέ τήν ἐπαναλειτουργία, μετά ἀπό δυό χιλιάδες χρόνια, τῶν μεταλείων τοῦ Λαυρίου σχηματίστηκε καί
στήν πόλη αὐτή ἕνας ἐργατικός πληθυσμὸς.
O ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΣ ὡστόσο ἐργατικὸς πληθυσμὸς ἦταν
αὐτός πού δημιουργήθηκε τά ἴδια αὐτά χρόνια, στήν Θεσσαλονίκη, γύρω καί πάλι ἀπό τίς μικρές διομηχανίες εἰδῶν διατροφῆς καί καπνοῦ. Ἡ πόλη τῆς Θεσίνίκης ἦταν ὅχι μόνον ποσοτικά σημαντικότερη. Μέσα στά πλαίσια τοῦ μεταπρατικοῦ κόσμου, ὅπου ἡ ὂιομηχανική παραγωγή δέν ἀναπτύσσονταν παρά
περιθωριακά, οτή Θεσσαλονίκη συγκεντρώνονται οἱ ἰσχνές αὐτές ὃιομηχανικές μονάδες που κάλυπταν τά περιθώρια τά
ὁποῖα ἐπέτρεπε τό σύστημα γιά ὅλη τήν σημερινή ὅόρεια Ἑλλάδα, ἀλλά καί γιά τήν σημερινή νότια Γ ιουγκοσλαὸία καί νοτιοδυτική Βουλγαρία. Ἡ πόλη τῆς Θεσσαλονίκης ἦταν ἡ σημαντικώτερη καί γιά έναν ἄλλο λόγο; τά διομηχανικά στρώματα δέν προῆλθαν ἀπό τήν περίοικη ἀγροτιά ἀλλά, σέ ἀντίθεση μέ τά ἐργατικά στρώματα τῆς λοιπῆς Ἑλλάδας, ἀπ’ τόν
παλιὸ ὃιομηχανικὸ πληθυομό τῆς πώλης, πού στό διάστημα τοῦ
αἰωνα — πού χωρίζει τήν καταστροφή τῆς κάποτε μεγάλης 6ιοτεχνίας του ἀπό τήν ἀναδημιουργία τῆς ὂιομηχανίας κάτω ἀπό
τίς νέες τώρα μεταπρατικές διαδικασίες - φυτοζωοῦσε σάν ἕνα
πολυπληθές ὑποπρολεταριάτο διατηρώντας ὡοτόσο μιά κοινωνική συνείδηση ριζοοπαοτική. Αῦτή ἡ συνείδηση ἐκφραζὸταν
συχνά στό διάστημα αὐτοῦ τοῦ αἰώνα μέ τήν θεολογική γλώσσα
τῶν λαϊκιστικῶν κινημάτων τῶν Κολλυόάδων - α’ ὅ,τι ἀφορᾶ
τούς χριστιανούς Θεσσαλονικεῖς, - τῶν Μπεκτασήδων - σ’ ὅ,τι
ἀφορᾶ τούς Μουσουλμάνους Θεσσαλονικεῐς, καί τῶν Ζοφάρ 0'
ὅ,τι ἀφορά τούς Ἰσραηλῑτες Θεσσαλονικεῐς, πού ὡς πρόσφατα
ἀποτελοῦσαν τό μισό σχεδόν τοῦ πληθυσμοῦ τῆς πόλης. Ἱ-Ι
συνείδηση αὐτή έμεινε ἐγρήγορη...
MIA TETOIA προωθημένη συνείδηση εἶχαν καί τά ἐργατικὰ
στρώματα πού οχηματίζονταν - πάντα κατ’ ἐξαίρεση τοῦ τρόπου σχηματισμοῦ τῆς ἐργατικῆς τάξης στήν Ἑλλάδα καί στίς

μικρές πόλεις τῆς Μακεδονίας (Βέρροια, Νάουσα, Ἔδεσσα
ἀλλά καί στό Ἰστίπ, στό Βέλες, στά Σκόπια πιό δόρεινά), ὅπου
ἡ 6ιομηχανία ἀναπτύσσεται καί πάλι χρησιμοποιώντας ἐπιτόπιους κατεστραμένους ὃιοτεχνικούς πληθυσμούς. Ἡ Καὸάλα, ἡ
Ξάνθη, ἡ Δράμα, ἀποτελοῦν μιά ἐξαίρεση. Ὁ καπνεργατικός
πληθυσμός ἧταν ἀγροτικής προέλευσης.
ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ὃιομηχανικὴ ἐργατικὴ τάξη, πού συγκέντρωσε 7.000 μόνο ἄτομα στά 1875, 60.000 ἄτομα στά χρόνια
Ιτοῦ A’ Παγκοσμίου Πολέμου, 150.000 ἄτομα στόν Μεσοπολεμο — σέ σύγκριση μέ τίς 500.000 σημερινές - ἓνα ποσοτικά
ἰσάριθμο προλεταριάτο σχηματίζονταν στά μεγάλα λιμᾶνια.
ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ώθηση γιᾶ τόν σχηματισμό ἐργατικῶν πυρὴνων στὴν λοιπή ἐλληνική ἐπαρχία δώσαν οἱ πρῶτες καί οἱ μόνες - ὡς πρόσφατα - μεγάλες ἐπενδύσεις στὸν ἐλληνικό χῶρος
οἱ σιδηροδρομικές κατασκευές πού μεταξύ 1870 καί 1900 φέρνουν σέ ἐπαφὴ μέ τήν χρηματική οἰκονομία πολλές χιλιάδες
κατοίκους τῆς πιό καθυστερημένης οἰκονομικᾶ καί πολιτικά
ὑπαίθρου.
ME THN ἐξαίρεση λοιπόν τῶν δορειοελλαδικών κέντρων, ἡ
ἐργατικὴ τάξη στὴν Ἐλλάδα σχηματίζεται ἀπό τόν ἀγροτικό
πληθυσμό. Ἔτσι, γιά πολλά χρόνια 6 ἐργάτης τῆς Ἀθήνας, τοῦ
Βόλου ἤ τῆς Πάτρας θά διατηρεῖ τὴν μεικτὴ κοινωνικὴ του
ὑπόσταση πού θά ἀντανακλᾶται καί στήν πολιτικὴ καί ἰδεολογική στάση του, μιά οτάση λίγο ριζοσπαστική καί μικροαστικὴ.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ γιά ἕνα διάστημα, γιά ἕνα ἄλλο ἄνεργος ἤ
ἀσχολούμενος σέ δουλειές τοῦ ποδαριοῦ, 6 ἐργάτης τῆς ἐποχῆς
αὐτῆς ζεῖ μέ τό ψωμί πού τοῦ στέλνει ἀπό τό χωριό ἡ οἰκογένεια πού συνεχίζειλγιά μεγάλο διάστημα νά κατοικεῖ ἐκεῖ - ἐνῶ
τὴν ἐποχή τής δουλειᾶς μέ τά ἐμὸάσματά του 6 ἐργάτης εἰσάγει
τό χωριό στὴν χρηματικὴ οἰκονομία.
ΣΤΟ NEO του περιὸάλλον 6 ἐργατικός αὐτός πληθυσμός θά
διατηρήσει ὀργανικούς δεσμούς μέ.τόν γενέθλιο ἀγροτικό τὸπο
του - πάντοτε θά κατοικήσει σέ μιά συνοικία, μιά γειτονιά,
κρατώντας γιά γενιές ὁλόκληρες τά παλιᾶ ἤθη καί ἔθιμα, τόν
παλιὸ τρόπο σκέψης, τὴν μικροτοπικὴ ἰδεολογία. Γιά καιρό ἡ
μόνη συλλογικὴ”του ὀργάνωση - φάντασμα τῆς ἀλλοτινής κοινότητας - μένει τό τοπικό σωματεῖο; αὐτό θά συγκεντρώνει
ὅλους τούς συντοπῐτες καί θά τούς ἐκφράζει πολιτικά, σάν μόνος διάμεσος ἀνάμεσα σαύτούς καί στὴν πολιτεία. Συχνά, ἡ τέτοια μεσολάόηση θά 6ρίσκεται στά χέρια ἐνός παλιοῦ καταφερτζή δικηγόρου τῆς συνοικίας, κάτω ἀπό τὴν σκέπη ἄλλωστε
τοῦ δημοφιλέστερου τῶν ἁγίων τῆς γενέθλιας περιοχῆς.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ παράδοξο, κάτω ἀπ’ αὐτές τίς συνθήκες, 16 ὅτι
ἡ ἰδεολογικὴ ώρίμανση τῶν ἐργατικῶν στρωμάτων στὴ νεώτερη
Ἑλλάδα θά καθυστερήσει, ἐνώ ἀντίθετα, στὴν Θεσσαλονίκη, τό
προλεταριάτο θά ἀποκτὴσει πολύ γρήγορα τὴν ὀργανική i650—
λογία του, παίζοντας καί τόν ρόλο καταλύτη μέσα στό συνολικό ἐργατικό κίνημα τῆς χώρας.
ΕΤΣΙ, ἡ ἰδεολογία τῆς ἐργατικής τάξης θά ἐμφανιστεῐ ἤδη
στό ἐλεύθερο νεοελληνικό κράτος, σέ μικρούς θύλακες πού
σχηματίζονται γύρω ἀπό ἀναρχικούς ἤ σοσιαλιστές εὐρωπαίους τεχνικοὺς, κατά μεγάλο μέρος πολιτικούς πρόσφυγες στὴν Ἀθήνα πρῶτα, ἤδη ἀπό τά 1833. στὴν Ἑρμούπολη καί
στὴν Πάτρα. μιά γενιά ἀργότερα. Στὴν Ἀχαΐα μάλιστα 16
ἀναρχικό κίνημα, μέσα ἀπό τὴν σταφιδοπαραγωγική κρίση πού
ἐνδημεῖ, θά πάρει μεγάλες διαστάσεις ἀνάμεσα 1875 καί 1900,
γιά νά ἐκφυλιστεῐ ὅμως καί νά ἐξαφανιστεῖ μέσα ἀπό τὴν μαζική μετανάστευση - πού ἀπορροφᾶ τό τρίτο τῶν πιό χειμαζομένων στρωμάτων τοῦ λαοῦ ὅταν ἀνοίξουν οἱ δρόμοι τῆς Ἀμερίκής. Στὴν Ἀθήνα, στό Λαύριο, στόν Βόλο, καί σέ ἄλλα
ἐπαρχιακά κέντρα τῆς Παλιᾶς Ἑλλάδας θᾶ σχηματιστοῦν,
κάτω ἀπό τήν ἡγεσία τοῦ Σταύρου Καλλέργη, τά Σοσιαλιστικά
Κέντρα πού θά προόάλουν τόν οὐτοπικό σοσιαλισμό μέ κάποια
ἀνθηση ἀνάμεσα 1890 καί 1900 - ἄνθηση πού δέν θά ὁδηγήσει
ώστόσο ὡς τὴν μαζικοποίησὴ τους.

O Γ. ΣΚΛΗΡΟΣ ἀπό τά 1907 θά θέσει πρῶτος μέσα στὴν
προοδευτική διανόηση τῆς Ιἐποχῆς - πού διακατέχεται ἀκόμη
ἀπό τὴν γλωσσικὴ μονομανία καί τά σωὸινιστικά ἀδιέξοδα
ἑνός παρηκμασμένου ἤδη δημοτικισμοῦ Τ τὴν προὸληματικὴ

τοῦ σοσιαλισμοῦ σέ σχέση μέ τά εἰδικώτερα ζητήματα τοῦ ἐλληνικοῦ χώρου, ἐστω μηχανιστικά καί αὐτός, δίχως νά συλλαμ6άνει τίς κυριαρχικές ἀντιθέσεις· θά εἰσαγάγει ὡστόσο τά
ούμὸολα μιᾶς νέας γλώσσας, πού θά κινητοποιὴσει τίς διανοούμενες συνειδήσεις.
ΘΑ EINAI τό σοσιαλιστικό κίνημα τής Θεσσαλονίκης, πού
ἤδη ἀπό τά 1909 μέ τὴν ὀργάνωση τοῦ Φεντερασιόν θά ἐνοποιήσει τό προωθημένο καί πολυπληθές προλεταριάτο τῆς
Θεσσαλονίκης, σχηματίζοντας, γιά πρώτη φορά, στόν πλατύτερο ἐλληνικό χώρο, μιά μαζικὴ ὀργάνωση τῆς ἐργατικής τάξης
πού κάτω ἀπό τὴν γενικὴ κινητοποίηση τῶν συνειδήσεων πού
προκαλεῖ ἡ Ὀκτωὸριανὴ Ἐπανάσταση θά ὁδηγήσει·στά 1918
οπνὴν δημιουργία τοῦ ΣΕΚΙΞ, τοῦ κατοπινοῦ KKE, τοῦ κόμματος τῆς ἐργατικής τάξης.
H ΙΣΤΟΡΙΑ τοῦ κόμματος τῆς ἐργατικής τάξης στὴν Ἐλλάδα
θά εἶναι ὂέὂαια συνάρτηση τῆς γενικώτερης ἱστορίας τοῦ τόπου του. Ἡ ἴδια ἡ ἐργατικὴ τάξη, σχετικά ὀλιγάριθμη, καί
κατά 16 μεγαλύτερο τμῆμα μικροαστικής προέλευσης, δέν θά
ἐνοποιηθεῖ ἄλλωστε εὔκολα οὔτε θά ἀποκτήσει ἀπρόσκοπτα
τήν ἐπιστημονικὴ της ὀργανική θεωρία πού θά τήν ὁδηγήσει
στὴν σωστὴ μεθόδευση τῆς πράξης της.
ΤΟ KINHMA τῆς ἐργατικής τάξης στὴν Ἑλλάδα ἀποτελεῖ
6ασικό ὀργανικό συστατικό τῆς συνολικότερης πορείας τοῦ ἐλ,ληνικοῦ λαοῦ — τοῦ κοινωνικοῦ του γίγνεσθαυι Ἀποτελεῖ μιά
καθοριστικὴ στιγμὴ τῆς πορείας του. Ἡ πάλη τοῦ ἐργατικοῦ
κινήματος ἀποτελεῖ τὴν ἄρνηση όχι μόνο τῆς κοινώνικῆς ἀλλοτρίωσης τοῦ προλεταριάτου πού τελικά εἶναι ἄρνηση τῆς ταξικῆς κοινωνίας· ἡ πάλη τους. ἀποτελώντας τὴν 66101] τῆς γενικότερης ἀντιιμπεριαλιστικῆς συσπείρωσης, ἀποτελεῖ καί τὴν
ἄρνηση τῆς ἐθνικής ἀλλοτρίωσης τοῦ ἐλληνικοῦ λαοῦ μέσα στό
ἰμπεριαλιστικό παγκόσμιο σύστημα.
AYTH ἡ καθοριστικὴ στιγμὴ εἶναι ὅέὸαια μιά στιγμὴ μακρόπνοη, διαλεκτικά δεμένη μέ τὴν διεθνή πάλη τῶν τάξεων, μέ
τήν παγκόσμια ἀπελευθερωτικὴ πάλη. Ἐμπεριέχει ἐλάσσονες
στιγμές - τήν γέννηση τῆς ἐργατικής τάξης στά τέλη τοῦ περασμένου αἰώνα, τὴν διαμόρφωσὴ της σέ κόμμα, μέ ἐπιστημονικὴ
θεωρία καί πρακτικὴ ἀπό τά 1918, τὴν μαζικοποίησὴ της μέσα
στίς πλατύτερες λαϊκές μάζες, τὴν κατάκτηση καί ἄλλων συμμάχων στά πλατύτερα κοινωνικά στρώματα μέσα στό ἐπος τῆς
Ἀντίστασης, καί πάλι μέ ἐντεινόμενο ρυθμό, μετά τὴν πτώση
τῆς ἀνοικτής δικτατορίας, πρόσφατα...
PIA MIA AEKAETIA περίπου - ἀπό τήν ἐπαύριο τῆς ἦττας
ὡς τό Γουδί - ἡ ταπείνωση τοῦ 1897 θά ὁδηγὴση σέ ἐνα πισοδρόμισμα τοῦ δημοτικισμοῦ σάν κινήματος ἐκλογίκευσης· ἡ
ροπὴ πρός τό συγκεκριμένο, 6 θετικισμός πού τόν χαρακτηρίζει στήν γένεσὴ του, δέκα χρόνια πρίν, θά ἀλλοιωθεῐ τώρα
μέσα σέ μιά διάθεση φυγῆς καί ὑποκατάστασης πού ἐχει πολλές ἀναλογίες μέ ἐκείνη τῆς ρομαντικής ἐποχῆς, 60 χρόνια
πρίν. Τόν μύθο τῶν ἀρχαίων μπρογόνων τοῦ ρομαντικοῦ κλασσικισμοῦ θά τόν ἐχει τώρα ἀντικαταστήσει 6 μύθος τοῦ Ρωμηοῦ
’-ἀνανεωτή,ἐνός Ρωμηοῦ, ώστόσο ὁλότελα ἐξωϊστορικοῦ, ἐξωκοινωνικοῦ, ἀφηρημένου - κάποιου ποιμένος ἤ γεωργοῦ
δαρὸάτης καί ἀλώόητης ἀπό μιά ζωὴ τιθασσευμένη μέσα στά
πλαίσια μιᾶς φιλελευθερίζουσας κοινωνίας νά παράγει τέτοιες
δυσάρεστες ἐκπλήξεις...
((Ἡὰνόρθωση τῆς χώρας ὁέν μπορεῑ νά πραγματοποιηθεῖ
παρά μόνο μέ τήν ἀναγκαία μάχη ἑνάντια στόν κοινοόουλευτισμό, τήν συνταγματική δημαγωγία, κάθε συμφεροντολογική
λαὶκή στάση», θά γράψει στά 1903 σέ ἕνα ἀπό τά πρῶτα φύλλα
τοῦ «Νουμᾶ», ἐπίσημου ὅργανου τοῦ δημοτικισμοῡ, 6 διευθυντὴς του Δ. Ταγκόπουλος.
«Ὁ Νίτσε-προφήτης τῆς θρησκείας καί τῆς (δυνάμεως καί
συνεπῶς τῆς σκληρότητος εἶχεν ἀναστατώσει μέ τό σαγηνευτικόν κήρυγμά του ὁλόκληρον σχεὸόν τήν τότε ὁιανόηση... πού
ἀνεζήτει ἴσως εἰς τήν λατρείαν τῆς’ὸυνάμεως Ψυχολογικά ἀντισταθμίσματα μετά τόν ἐθνικόν ἐξευτελισμόν τοῦ 1897», θά
γράψει κάποιος ὅασικός μελετητὴς τῆς περιόδου ἐκείνης...

ΚΑΙ H ΤΑΣΗ αὐτή θά κρατήσει ὡς καί μετά τά 1909 γιά νά
ἐγκαταληφθεῐ οταδιακά τότε μόνο ὅταν, μέ τό κίνημα στό
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Οἱ Ἕλληνες ὅασιλιάὸες και οι αὐλες τους. Ἀριστερα, o «ἀνακτορικός οἶκος» τοῦ Γεωργίου Α’πού τόν συνόὸεψε οτήν ἐπίσημη ἐπίσκεψή του στίς εὐρωπαὶκές
αὐλές τό 1871. Στή φωτογραφία στρατιωτικοί, γραμματεῖς, ὁ αὐλάρχης καί ἕνας... ὸανός ὑποπλοίαρχος. Στή ὁεξιά φωτογραφία ἡ ὅασίλισσα Ὄλγα (καθισμένη) μέ
«ἑθνική ἐνὸυμασιά» καίμέ ni σειρά ἡ «ὅασιλόπαις» Μαρία, ἡ πριγκίπησα Σοφία, κυρίες ἐπί τῶν τιμῶν. Ἀτὲλειιυτο τελετουργικό...

Γουδί καί μέ ἡγέτη τόν Βενιζέλο, θά παρουσιαστοῡν πάλι έκδηλες οἱ προοπτικές μιᾶς ἐκλογίκευσης μέσα στά πλαίσια τοῦ
συστήματος.
«Χάσαμε τήν νιότη μας», θά γράψει ἀργότερα 6 Κωνσταντῐνος Θεοτόκης, «μέσα στίς νιτσεὶκές gag παλαὸομάρες».
Η ΩΡΙΜΑΝΣΗ τῆς ἐθνικής καί κοινωνικῆς συνείδησης θά
γίνει σέ συνάρτηση μέ τήν ὅξυνση τών ἀντιθέσεων τοῦ διεθνοῦς
χώρου, ἀνάμεσα στά κράτη πού έχουν ἤδη ἀπό τά τέλη τοῦ
19ου αἰώνα1 ὁλοκληρώσει τήν ἐνοποίηση τῆς παγκόσμιας ἀγορᾶς σέ ἕνα ἀλληλοσυνδεδεμένο διαρθρωμένο ὅλο, στό παγκόσμιο ἰμπεριαλιστικό σύστημα. Οἱ ἐσωτερικές ἀντιθέσεις τοῦ έλληνικοῦ χώρου χρησιμοποιοῦνται ἀπό τίς ἐξωτερικές καί οἱ
ἐξωτερικές ἀντιθέσεις χρησιμοποισῦνται μέ τή σειρά τους ἀπό
τίς ἐσωτερικές, στήν γνωστή διαδικασία πού ἐμφανίζεται μέ
ἰδιόμορφη ὀξύτητα στόν ἐλλαδικό χῶρο. ‘H ὅξυνση τών ἰμπεριαλιστικών ἀντιθέσεων θά ὁδηγήσει καί στήν διάσπαση τοῦ
ὡς τότε δασικά - παρά τίς ἐλάσσονες ἀντιθέσεις - ένιαίου
μπλόκ τῆς συλλογικής Μητρόπολης καί τῶν διαφόρων στρωμάτων τής ἐπιτόπιας μεταπρατικής τάξης...
O ΠΡΩΣΣΙΚΟΣ ἰμπεριαλισμός, ὡς τότε έλασσον μέρος τής
συλλογικής Μητρόπολης, ἔχει ἤδη, ἀπό τήν έμφάνισή του στόν
ἐλληνικό χῶρο στήν δεκαετία τοῦ 1880,λειτουργήσει σάν πόλος
μιᾶς κάποιας ἐθνωτικῆς συσπείρωσης,“ πού μέσα στήν ἰδεολογική ἀσάφεια, συνενώνει τόν καθυστερημένο στήν ὑλική 6άση
του καί στήν ἰδεολογία του κόσμο.
ΣΤΟ ΠΡΩΣΣΙΚΟ αὐτό ἀντίόαρο καταφεύγουν ἄλλωστε καί
πολλά ἀπό τά ἀνήσυχα πνεύματα πού εἶχαν συναισθανθεῖ τό
ἐθνικό ἀδιέξοδο. Κατά κάποιο τρόπο, μέσα στήν ἰδεολσγική
ἀσάφεια πού ἀκολουθεῖ τήν οἰκονομική καί πολιτική ἀλλοτρίωση, ὁ γερμανικός ἰμπεριαλισμός ἐμφανίζεται στίς συνειδήσεις αὐτές νά παίζη τόν ρόλο τοῦ ποθητσῦ ὂάρόαρου, πού σέ
ἀντίθεση μέ τόν ὃάρὸαρο πού στά ἴδια αὐτά χρόνια προαναγγέλει 6 Καὸάφης σάν συλλογικό ἀπελευθερωτή, - θά παίξει τόν
ρόλο τοῦ ἀπό τά μέσα ἀνακαινιστή τῆς μεταπρατικῆς δομῆς.
"Av ἡ γερμανική ἰδεολογική ἐπιρροὴ τοῦ νιτσεϊσμοῦ, μέ παρόμοιες καταδολές μέσα στήν διανόηση, δέν μπορέσει νά ριζώσει
μονιμώτερα καί ἀπορρίπτεται σύντομα ἀπό τήν ἴδια αὐτή διανόηση πού τόν ἰδεοφοροῦσε, ὡστόσσ ἡ γερμανική πολιτική
ἐπιρροὴ κατακτᾶ γιά ἕνα διάστημα μεγάλο μέρος ἀπό τά μικροαστικά κοινωνικά στρώματα τοῦ χωριοῦ καί τῆς πόλης ἐμπνέοντας τήν πολιτική στάση τῶν πιό καθυστερημένων μαζῶν. “
ΑΓΑΛΒΑΝΙΣΤΟΣ, δίχως Μὺθο νά γεμίσει τόν ἀδειο τώρα
χώρο τῆς ἰδεολογίας του 6 ἅνθρωπος τοῦ παρακμασμένου παλιοῠ 6ιοτεχνικοῦ πόλου ἀνάπτυξης καί μαζί του 6 ἄνθρωπος
τοῦ καθυστερημένου ἀγροτικοῠ χώρου,παρασύροντας ώστόσο
ὅμως καί ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ καταπιεζόμενου ἀπό τίςικυρίαρχες δυνάμεις, μικρσαστικοῦ καί ἐλάσσονος μεταπρατικσῦ
κόσμου, ψάχνει νά ὂρεῖ καταφύγιο πού θά τόν προστατέψει
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ἀπό τήν ἐπίθεση τῆς μεταπρατικής κοινωνίας· ψάχνει νά ὅρεῖ
τό ἐθνικό Εἶναι του χωρίς ἀκόμα νά καθοδηγεῑται ἀπό τήν παρουσία μιᾶς ὀργανικά ἀπελευθερωτικῆς τάξης.
ΣΊἩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ αὐτή χρησιμσποιεῐ τήν γλώσσα τοῦ
ἀντιφιλελευθερισμσῦ. Τό κράτος γιά τόν κόσμο αὐτό γίνεται
αἰσθητό ὅχι σάν ἐργαλεῐο πού θά τόν ἀφομοιώσει στήν ἀναπτυγμένη Εὐρώπη ὅπως γίνεται ἀντίθετα στόν μεταπρατικό.
κόσμο, ἀλλά Βασιλιᾶ πατέρα καί ἀφέντι-κοῦ πού, δεμένος, μέ
τόν γερμανικό ἰμπεριαλισμό, μάχεται τόν φράγκο δυνάστη καί
τόν ἐπιτόπιό του πράκτορά - μείζονα ἤ ἐλάσσονα μπακάλη...
ΜΕΤΑ ΤΟ 1897 ὅλσ καί πιό πλατειά κοινωνικά στρώματα
συλλαμὸάνουν τό ἀδιέξοδο- τήν ἐθνική ὑπόσταση· ἡ συνηδειτοποίηση αὐτή ὡστόσο εἶναι μερική, ὁδηγεῖ τούς δημοτικιστές,
τούς διανοουμένους - διοργανωτές στό πεδίο τῆς ἰδεολσγίας
τῆς μεταπρατικῆς κοινωνικῆς μας δομῆς - πρῶτα στή νιτσεϊκή
τους παρέκῦαση καί κατόπιν, ὅταν συνέρχονται ἀπό αὐτήν,
στήν γλωσσική μονομανία τους. Τό ἴδιο καί τά πιό ἐγρήγσρα
πνεύματα - πού συλλαμὸάνσυν τίς κσινωνικές ἀντιθέσεις ὅχι
ὅμως καί τήν κυριαρχικὴ ἀντίθεση τοῦ χώρου τους - περνᾶνε
στίς σοσιαλδημοκρατικές παραλλαγές, ὕστερα στήν προσκόλληση στόν μὺθο τῆς ὂενιζελικής ἀνόρθωσης, μετέχοντας στήν
φιλελεύθερη ἰδίως τάση τοῦ Διχασμοῦ.
OI ΕΓΡΗΓΟΡΙΞΣ συνειδήσεις προχωρᾶνε ἀπό τίς διάφορες
ἰδεολογικές προτάσεις πού τούς προσφέρει ἡ ἀναπτυγμένη Εὐρώπη, ἐνώ οἰ πλατύτερες μάζες τίς ἀκολουθοῦν σέ μιά διαδικασία πιό ὄαρύγδουπη καί ἀργόσυρτη· ἡ κατάληξη ὅμως θά
εἶναι πάντα δίχως διέξοδο κι αὐτή,καθώς θά λείπει ἀκόμα ἀπό
τήν ἐλληνική κοινωνία μιά τάξη φορέας μιᾶς ἐπαναστατικῆς
ἰδεολογίας καί κοινωνικῆς πρακτικῆς.
Ἀπό τό νεσελληνικό μας 6ασίλειο τοῦ 1900, σπανίζουν οἱ
συνειδήσεις, πού ἀντιστέκονται στήν ἰδεολογική ἀλλοτρίωση,
Καί αὐτοί οἱ λίγοι ὃρίσκονται ἰδίως ἕξω ἀπ’ τά ἑλλαδικά πλαίσια.
ΕΝΑΣ ΤΕΤΟΙΟΣ κόσμος εἶναι 6 ἀλεξανδρινός κόσμος τῶν
πρώτων αἰγυπτιωτῶν παροίκων, ’τῶν πρωτοκλασσάτων τοῦ
1850 μέ τήν πλούσια ἀναπτυξιακή τους δράση στόν αἰγυπτιακό
χώρο πρίν ἀκόμα κυριαρχήσει καί ἐκεῖ 6 ἰμπεριαλισμὸς ἀλλοτριώνοντας τά πάντα, μεταποιώντας τόν ἐλληνισμό ἀπό καταλὺτη τῆς ἀνάπτυξης σέ συλλογικό μεταπράτη ’τῇς ἀποικιοκρατικής ἀναπτυγμένης Δὺσης... Εἶναι ὁ κόσμος τῶν Θερμοπυλῶν
τοῦ Καὸάφη. Ὁ ἀλεξανδρινός ποιητής «στήνει κάθε τόσο ἀφτί
στήν 6οή τῆς ἀγαπημένης πολιτείας, εἴτε τῆς Ἱστορίας», γράφει
κάπου ὁ Γ .Π. Σαόὂίδης... Ἐκεῖ, στόν ἀλεξανδρινό κόσμο πού
ἀνθίσταται ἀκόμα στήν μεταπρατική ἀλλοτρίωση θά διατυπώθεῖ γιά πρώτη φορά μέσα στόν λόγιο κόσμσ μας, μέ τήν φωνή
τοῦ ποιητῆ, πώς γύρω στόν ἐλληνισμό «μεγάλα καί ὑψηλά ἔκτισαν τείχη». Μέσα στά σημεῖα τῶν καιρῶν 6 ποιητής - σάν
«ἄτομο πρωτοπορία» σέ μιά περίοδο πού δέν εἶχε ἀνδρωθεῖ
ἀκόμα ἡ ἐργατικὴ τάξη, θά ἀδράξει τό κλειδί τῶν γεγονότων

τῆς έθνικῆς ζωῆς, ἀποκρυπτογραφώντας μέ τούς «Βαρῧάρους»
του τήν νεωτερη έθνική μας πορεία καί διατυπώνοντας τήν
ἀποψη πώς ἡ λύση τοῦ νεοελληνικοῦ ἀδιέξοδου δέν ὂρίσκεται
μέσα στά πλαίσια πού έθεσε ὁ μεταπρατικός πμόιὸασμός, καί
ἡ προσπάθεια ἀφομοίωσης στόν φράγκικο πολιτισμό καί τήν
ἀποικιοκρατική Εὐρώπη, ἀλλά, ἀντίθετα, πώς ἡ διέξοδος δρίσκεται στούς προλετάριους λαούς καί τίς προλετάριες τάξεις
τῆς οἰκονομίας. Μέσα στήν ἱστορία ὁ 6άρ6αρος αὐτός γίνεται 6
καταλύτης, ὁ ἔξω ἀπό τήν συλλογική μας Μητρόπολη κόσμος,
πού, ἀνασταίνοντας τίς μνῆμες τοῦ ἔντεχνα νεκρωμένου ἀπό
τήν ἄρχουσα τάξη μας Ἀγαθάγγελου ὑπονομεύει τόν πολιτισμό, τίς ἀξίες καί τήν ἴδια τήν ὕπαρξη τῆς έπικυρίαρχής μας
ᾀποικιοκρατικῆς Εὐρώπης... η

ΠΟΤΕ ΟΜΩΣ ἡ φωνή ἑνός ποιητῆ γίνεται συνείδηση καί
μιᾶς μάζας πλατύτερης;
7 META τό Γ ουδί, ἀπό τά 1909, ἑπαναλαμὸάνεται ἡ έκσυγχρονιστική διαδικασία τοῦ συστήματος πού εἶχε ἀρχίσει ἀπό
τά 1880 καί εἶχε ἀπότομα διακοπεῖ μέ τήν ἧττα στόν ἑλληνοτουρκικό πόλεμο τοῦ 1897.
TA ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ καί πολιτικά πλαίσια ἐξακολουθοῦν 6é6αια νά εῖναι τά μεταπρατικά πλαίσια μιᾶς ἀνανεωμένης,
ὡστόσο, καί σφύζουσας τώρα δομῆς πού προσπαθεῖ νά ἐξαντλήσει τίς δυνατότητές της.
Η ΕΚΛΟΓΙΚΕΥΣΗ πετυχαίνει γιατί ἡ δραστηριοποίηση τῆς
οἰκονομίας, ὁ ἐκσυγχρονισμός τῆς μεταπρατικῆς κοινωνίας,
άποτελοῦσε κοινή ἀνάγκη τόσο τῆς ἐπιτόπιας κυρίαρχης τάξης
ὅσο καί τῆς συλλογικῆς Μητρόπολης. Οἱ ἀνταγωνισμοί ἀνάμεσα στά στοιχεῖα πού συνθέτουν τήν ξένη ἑπικυριαρχία ἀλλά
καί τόν ἀναπτυγμένο κόσμο, θέτουν τώρα στήν ἐποχή αὐτή τῆς
ῑμπεριαλιστικῆς έξαρσης, ἀκόμα πιό ξεκάθαρα τά ὅρια τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ.
H KYPIAPXH ἀντίθεση ἀνάμεσα στήν συλλογική Μητρόπολη, καί τόν μεταπρατικό κόσμο τοῦ ἐπιτόπιου πνεταίρου
της ἀπό τήν μιά πλευρά καί τίς μεγάλες μάζες τοῦ λαοῦ, τό
ἀλλοτριωμένο έθνικό καί κοινωνικό Εἶναι τους, ἀπό τήν ἄλλη,
- μετά τήν οἱκοδόμηση τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους σάν ἕνα
ἀστικό μεταπρατικό κοινωνικό σύστημα ὑποὸόσκουν στήν οἰκονομία, τήν πολιτική -Ι κοινωνικὴ αἴσθηση καί τήν ἰδεολογία,
σάν κατασιγασμένες ὑποτονικές μορφές πάλης πού ὡστόσο δέν
ἑκφράζουν τήν ἐπαναστατική δυνατότητα αὐτῆς τῆς ἀλλοτριωμένης κοινωνικῆς δομῆς.
Ἡ κυρίαρχη ἀντίθεση ὄχι μόνο δέν ωλλαμὸάνεται μαζικά
στό χρονικό διάστημα πού καλύπτει, σχεδόν ὁλόκληρο τόν
πρῶτο αἰώνα τῆς νεοελληνικής ἀνεξαρτησίας, ἀλλά δέν γίνεται
αἰσθητή οὕτε κι ἀπό τά πιό ἀνήσυχα πνεύματα, τίς μεμονωμένες ἀκόμα ὡς τήν πρώτη δεκαετία τοῦ 20οῦ αἰῶνα έγρήγορες
ὑπάρξεις πού έχουν ὡστόσο ἀρχίσει νά ουνειδητοποιοῦν, κάτω
ἀπό τόν ἀπόηχο τῆς διεθνοῦς ταξικῆς πάλης, κοινωνικές ἀντιθέσεις πιό νεοφανεῖς πού 6ρίσκονται ἀκόμα - στό ἐσωτερικό
τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου - σέ ἕνα πρῶτο στάδιο ἀνάπτυξης...
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΙΞΣ κοινωνικές δυνάμεις θά έπιτρέψουν ὅέόαια
κάποτε καί στόν ἑλλαδικό χῶρο τήν έκλογίκευση τῆς ἱστορίας.
Μέσα ἀπό τήν πράξη, τήν παρουσία τῆς έργατικῆς τάξης τοῦ
δικοῦ της συστήματος πού προτείνεται ἀπό τήν ἱστορία σάν
συλλογικός καί συνολικός ἀπελευθερωτής, 6 ἑλληνικός ἄνθρωπος θά μπορέσει νά συνειδητοποιήσει, ἔστω καί στό ἰδεολογικό
πεδίο πρῶτα, τίς δυνάμεις έκεῐνες πού τόν καθορίζουνε, θά
ὀξύνει ὁλοένα τήν δυνείδηοη τῶν ἐντός καί τῶν γύρω του παλεύοντας μέσα στήν δύσκολή μας ἱστορία ,νά κάνει τήν συνείδηση αὐτή παραπέρα ἀπελευθερωτική πράξη,
O ΘΑΝΑΤΟΣ τῆς παρακμασμένης μεταπρατικῆς νεοελληνικῆς κοινωνικῆς δομῆς εἶναι 6έ6αια ἕνας θάνατος δύσκολοςδέν παύει ὡστόσο νά εἶναι καί ἕνας θάνατος ἀναπόφευκτος ἀναγκαῖος μέσα στό γίγνεσθαι τῆς ἱστορίας.
ΜΕΣΑ ἀπό τά ὑλικά τῆς κατεδάφισης τοῦ συστήματος - τίς
ἀντικειμενικές συνθῆκες, —— 6 έλλαδικός ἄνθρωπος θά οἰκοδομήσει τό νέο του σύστημα ἀνάλογα μέ τά μέτρα, τίς ἱκανότητες,
ἀνάλογα μέ τήν ἓνταση καί τήν πυκνότητα τῆς έθνογεννετικῆς
ἐπιθυμίας του.

Η ΕΘΝΙΚΗ καί ἡ κοινωνικὴ συνείδηση στήν Ἑλλάδα θά
έμφανιστεῐ μόνο μέ τήν γένεση τῆς ἑργατικῆς τάξης, τῆς ἱδεολογίας της πού λειτουργεῖ δεμένη μέ τήν διεθνή πάλη τῶν τάξεων, ἐνάντια στό ῑμπεριαλιστικό σύστημα, σάν φορέας έθνικῆς
καί κοινωνικῆς πραγμάτωσης.

Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ τάξη ἐλλοχεύει έτσι μέσα στήν ἱστορία, καταλυτής τοῦ ἀδιέξοδου, καταλυτής τῆς έθνικῆς μας ναυτίας...
Αύτή μόνο θά κου6αλᾶ μέσα στήν ὀργανική παρουσία της,
στήν λειτουργία της, τόν θάνατο τῆς παλιᾶς δομῆς.
Η ΚΑΘΑΡΣΗ αὐτή ὅέὸαια εἶναι πάντοτε διαλεκτική, δηλαδή συγκεκριμένη, δηλαδή ἱστορική... Ἡ συγκεκριμένη αὐτή
πραγμάτωση τοῦ ἐθνικοῦ καί κοινωνικοῦ μας εἶναι, μέσα ἀπό
τήν ἀντιιμπεριαλιστική στιγμή τῆς Ἐπανάστασης, εἶναι μιά
πράξη πού ἀποτελεῖ πάντοτε συνάρτηση τῶν ἀντικειμενικῶν
καί τῶν ὑποκειμενικῶν περιστατικᾱΝ.
H ΙΣΤΟΡΙΑ συνεχίζει νά ἐκτείνεται γύρω μας, φορτωμένη δίπλα στίς γνωστές παλιώτερες - καί τίς καινούργιες ἀντιθέσεις πού στοι6άζει μέσα της 6 Καιρός...
H ΠΡΑΞΗ τῆς έργατικῆς τάξης - τοῦ Ὀργάνου της - εἶναι
μιά τραγική πράξη, “Η’πρωτοπορία γνωρίζει τά ὅριά της - ἔχει
συνείδηση τοῦ ἀτομικοῦ πεπερασμένου της ἀλλά καί τοῦ συλλογικοῦ πεπερασμένου της, τῶν ὁρίων τῆς συλλογικῆς ἀπελευθερωτικῆς της Πράξης. Σέ ἀντίθεσὴ π.χ. μέ τούς πρώτους χριοτιανούς ἤ τούς ἰδεαλιστές ἀγωνιστές πού θυσιάζονται γιατί
πιστεύουν στό ὁποιοδήποτε. Ἐπέκεινα, 6 ἀγωνιστής τῆς ἐργατικής τάξης, ὅντας-ὑλιστής, ξέρει πώς ἀγωνίζεται γιά έναν κόσμο πού δέν πραγματοποιεῖται παρά πολύ μερικά στό «Ἐδῶ»
nui στό «Τώρα».
ΜΕΣΑ ἀπό τήν ἐθνικολαϊκή Πράξη - πού συντονίζει ἡ έργατική τάξη - ὁ ἄνθρωπος παύει νά εῖναι ἡ εἰκόνα καί ἡ
ὁμοίωση τοῦ «μοναχικοῦ έμπορεύματος» - αὐτοῦ τοῦ πυρήνα
γύρω ἀπό τόν ὁποῖο διαρθρώνονται τά πάντα μέσα στό καπιταλιοτικό σύστημα. ‘O ἄνθρωπος ξεπερνᾶ τήν έθνική καί κοινωνική του διαλεκτική τοῦ Λόγου καί τῆς Πράξης τῆς έθνικόλαϊκῆς Ἐπανάστασης. Ἀποκτᾱ τώρα, μέσα ἀπό τόν διαλεκτικά
Λόγο, καί τήν έπίγνωση τῆςκοσμικῆς μοναξιᾶς του... .
ΚΑΙ ΟΜΩΣ. Μέ τήν ἑθνική καί κοινωνική πράξη, ἡ ἀλλοτρίωση, ἠ ἀποξένωση, ἡ μοναξιά τοῦ ἀτόμου ἀπό τόν γύρω κόσμο του ἀρχίζει ἤδη νά ἀποσυντίθεται. Ὁ ἑλλαδικός ἄνθρωπος
κατέχει πιά μέσα στό κίνημα τῆς έργατικής τάξης - ὂάσης τοῦ
γενικώτερου έθνικολαϊκοῦ μας κινήματος - τό Ὄργανο γιά τήν
έθνική καί κοινωνική του πραγμάτωση. Τό κίνημα τῆς ἐργατικής τάξης δέν ἀποτελεῖ ὅμως ἕνα ὰπλό οτάδιο τῆς ἀνθρώπινης
ἱστορίας, ἠ τῆς ἀνθρώπινης προϊστορίας... Μέσα ἀπό αὐτό τό
κίνημα (- πού εἶναι) 6 μόνος συλλογικός, ὡς τό ἔσχατο πέρας,
ἀπελευθερωτής, ἔχει οἰκοδομηθεῖ τό ἐργαλεῖο ἀποκρυπτογράφησης τῆς ζωῆς - 6 διαλεκτικός, ἱστορικός ὑλωμός· ἔχει ἀποκτήσει τήν ὲπιστημονική θεωρία ἡ διαδικασία ἀποκρυπτογράφησης καί κάρπωσης τῆς ὕλης. 'O ἅνθρωπος γίνεται έτσι
δυνάμει ἕνα δίχως ὅρια ὑποκείμενο στήν διάρθρωση τῆς ζωῆς.
Ὁ διαλεκτικός ὑλωμός, δίνει τήν δυνατότητα στόν έλλαδικό
ἆνθρωπο, μέσα στά πεπερασμένα ὅρια τῆς ζωῆς του, νά καταρΑγεῐ σταδιακά τό τραγικό. Τό στοιχεῖο τοῦ τραγικοῦ, ἡ διάσταση
ἀνάμεσα σέ αὐτό πού ξέρουμε πώς εἷμαστε συλλογικά καί σέ,
αὐτό πού θά θέλαμε νά εἴμαστε, συλλογικά ἡ διάσταση ἀνά·
’μεσα στό συλλογικό pu; νοεῖν καί στό ουλλογικό εἶναι μας δέν
καταργεῖται· ἒτσι ὁλοκληρωτικά μέσα σέ μία μεταφυσική Κάθαρση, καταργεῖται ὡστόσο συγκεκριμένα, καί ἱστορικά.
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΛΑΪΚΟ κίνημα στό σύνολό του, καταργεῖ “NUL,
δυνάμει τίς δομές τῆς ἐξάρτησης πού σκλαὸώνουν. Μέσα στήν
διεθνή πάλη τῶν τάξεων πραγματὼνεται, έτσι πάντα δύσκολα
καί-ἐπώδυνα, ἡ έξουδεῐέρωση τῶν συνεπειῶν τοῦ διάχυτου,
τοῦ έξωστρεφοῦς, τοῦ ἀθωράκιστου τῶν ἑὶῶιαδικᾶῐν δομῶν πού στήν νεοελληνική μεταπρατική κοινωνία 'pu; εἶχαν ὅρεῖ
τήν τραγική ὁλοκλήρωσή τους.

ΚΑΙ ΤΟ έθνικολαῖκό pu; κίνημα ἀρχίζοντας νά πραγματοποιεῖ στή καθημερινότητα. τήν έθνική καί κοινωνική pu;
ἀπαλλωτρίωση ἀνοίγει τόν δρόμο στήν ὀλο καί πληρέστερη
κάρπωση τῆς ἐντός καί ἐκτός pu; ῦὶης. I
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Οἱ παιδότοποι
Στήν «ΑΥΓΗ» (Πεμπτη IO Μαΐου) δημοσιεύτηκε μιά καταγγελία γονέων που ἀναφέρονταν στά προὸλήματα λειτουργίας
τοῦ παιδότοπου Ἐξαρχείων. Στή συνέχεια, στό ἴδιο φύλλο, δημοσιεύτηκε μιά ἀπάντηση - ἐξήγηση τῆς «Κίνησης Δημοκρατικῶν Γυναικῶν», που ἔχει τήν εὐθύνη τῆς δημιουργίας καί τῆς
λειτουργίας τοῦ παιδότοπου.
Χωρίς νά ὑπεισέλθουμε στήν οὐσία αὐτῆς τῆς διαμάχης
παίρνουμε ἀφορμή ἀπό τό δημοσίευμα γιά τή συγκεκριμενη
αὐτή περίπτωση, γιὰ νά ἀναφερθοῦμε σέ ἕνα κοινωνικό ζήτημα
που μέρα με τήν ἡμέρα γίνεται σοὸαρότερο στήν Ἀθήνα - ἂν
όχι σε ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα.
Τό ζήτημα τῶν παιδικῶν σταθμῶν καί τῶν παιδότοπων εἶναι
πολύ σημαντικό καί - γι’ αὐτό ἴσως; - δέν ὑπάρχει καμιά οὐσιαστική μέριμνα γιά τή λὺση του. Οἱ περισσότεροι παιδότοποι
εἶναι ἰδιωτικές ἐπιχειρήσεις καί ἕνα πολὺ μικρόποσοστό εἶναι
δημοτικοί ἤ κρατικοί- κοινό χαρακτηριστικό στή λειτουργία
τους, εἶναι ἡ συνειδητή ἤ ἀσυνειδη ἀπαγόρευση στό γονιό νά
γνωρίζει ἀκόμα καί τίς ουνθήκες ζωῆς τοῦ παιδιοῡ του o‘ αὐτούς. Ἀλλά οἱ παιδότοποι ἔχουν - ἤ πρέπει νά ἔχουν - γιά
σκοπό, τή σωστή ἀγωγή τῶν παιδιῶν καί φροντίδα γι’ αὐτά
ουνεπάγεται μεγιστη κοινωνική εὐθύνη. Ἀλλοῦ —— καί κυρίως
στίς σοσιαλιστικὲς χῶρες - οἱ παιδότοποι εἶναι κοινωνικὸς θεσμός καί δικαίωμα τοῦ πολίτη καί ἡ σωστή λειτουργία τους
εὐθυνη καί τοῦ κράτους καί τῶν πολιτῶν.

Νομίζομε πώς ἔφτασε ἡ ὥρα νά γίνει καί δῶ ἡ ἀρχή. Στήν
Ἑλλάδα καί εἰδικὰ στήν Ἀθήνα οἱ ἀνάγκες γιά τήν ἵδρυση
παιδότοπου εἶναι ὀξύτερες ἀπό ὁπουδήποτε ἀλλοῡ.
Ἱ-Ι κινητοποίηση γιὰ. τήν προώθηση καί τή λὺση τοῦ μεγιστου
αὐτοῦ προόλήματος, ἀνοίγει «στάδιον δράσεως λαμπρόν» γιά
ὅλους μας. Ἕχουμε ἄλλωστε καί τό «ἂλλοθωκ Ἔτος τοῦ Παιδιοῡ γιορτάζουμε φέτος.

Ἔτος παιδιοῡ καί ἔτος Εὐρώπης
Ἀπό δυό γυναῖκες πού χρόνια
τώρα δουλεύουν ἀξια στόν τομέα
τοῦ παιδικοῦ ὂιόλίου - τήν ’Ἀλκή
Ζὲη καί τή Σοφία Ζαραμπούκα πήραμε καί δημοσιεὺουμε τό
ἀκόλουθο σημείωμα ποὺ διεκτραγωδεῐ με ἀνάγλυφους τόνους
τά χάλια μας.

«Στή Διεθνή Ἔκθεση τοῦ Παιὁικοῦ Βιὸλίου, πού ἔγινε τόν περασμένο μήνα στή Μπολόνια,
ἁντιπροσωπεύσαμε γιά τρίτη
χρονιά τόν έκὸοτικό οἷκο «Κέὁρος», Φέτος, ἐκτός ἀπό τό περίπτερο τοῦ «Κέδρου» ὑπῆρχε ἕνα
ἄλλο περίπτερο - τρεῖς φορές μεγαλύτερο - πού ἀντιπροσώπευε
ἐπίσημα τήν Ἐλλάὸα, ὀργανωμένο ἀπ’ τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ.
Ἡ Ἒκθεση νοικιάζει τό χῶρο
καί ἡ ὁιακόσμησή του γίνεται
ἀπό ἐκεῖνον πού ἐκθέτει. Τό
περίπτερο τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ ἔμεινε ἄφιαχτο κι ἀστό- '
λιστο μέ τούς τσουὸαλένιους τοίχους καί τά ράφια. Τή μέρα τῶν
ἑγκαινίων καί τήν ἑπόμενη τό
περίπτερο ἧταν ἄὸειο - ὁέν εἶχαν
φθάσει τά ὅιὸλία. Τήν τρίτη μέρα
τά πάρα πολλά ράφια γὲμισαν μέ
λιγοστά ὅιὸλία ὁιαλεγμένα στήν
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τύχη ὅπως ἕνα «ἀνάγνωσμα» γιά
τό πῶς καταπολεμοῦνται τά σπυράκια...
Κατάλογος ὁέν ὑπῆρχε σέ μία
ξένη γλώσσα - οὔτε κάν στά ἑλληνικά - πού νά πληροφορεῐ τούς
ἐνὸιαφερόμενους γιά τό ποιός εἷναι ὁ ἐκὸότης καί ποιό τό περιεχόμενο τῶν ὅιὸλίων.
Μοναὸικός ἐκπρόσωπος τοῦ
κρατικοῦ αὐτοῦ περίπτερου ἦταν
μιά ὑπῶληλος τοῦ προξενείου
τῆς Ρώμης πού, παρ’ ὅλες τίς
ἀπεγνωσμένες προσπάθειές της
ὁέν ἧταν τό ἐνημερωμένο
πρόσωπο πού θά μποροῦσε κατά
κάποιο τρόπο νά καλύψει ἔστω
καί προφορικά, τήν ἔλλειψη
γραφτῶν πληροφοριῶν.
Θά πρέπει ἴσως οἱ ἁρμόδιοι
τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ νά
κάνουν τόν κόπο νά ὁοῦν μιά
φορά τήν Ἔκθεση τῆς Μπολόνια
γιά νά καταλάὸουν τί θά πεῖ
ἐθνική προὸολή σέ τέτοιους χώρους. Ἀνάμεσα στά σαρανταένα
κράτη πού πῆραν μέρος στήν
Ἕκθεση ἦταν καί πολλές ὑποανάπτυκτες χῶρες πού εἶχαν ἐξ·
αιρετική παρουσίαση. "Av ὁινόταν ὅραὸεῐο γιά τό πιό ὑποανάπτυκτο περίπτερο, σίγουρα θά τό
κέρὸιζε ἡ Ἑλλάδα».

O Λουλούδια, παιδιά καί
ὅιὸλία- δηλαδή κυρίως Παιδικὰ
ὃιὸλία - λόγω ἔτους - σὲ
γὶέαστροστόλιστες προθῆκες λόγω περιοχῆς - στή φετεινή 2η
ἔκθεση ὂιόλίου στήν Κηφισιά.
Σπεύσατε τίς ἑπόμενες μέρες.
O Ὁ ἐκδοτικός οἶκος Husets
Forlag τοῦ Ἀαρους στή Δανία
με τήν εὐκαιρία τῶν 7οχρονων
τοῦ Γ. Ρίτσου πραγματοποίησε
μιά δίγλωσση ἔκδοοη με ἑπιλογή
ποιημάτων τῆς συλλογῆς «Γραφή
Τυφλοῦ,» ἀνέκδοτης, στήν
Ἑλλάδα. Τά εἰσαγωγικά σχόλια
καί ἡ μετάφραση εῖναι τῆς
Ἀγγελικής Παπασπύρου Woming. Οἱ εἰκονογραφήσεις
τοῦ Τάσσου. Ὁ δανὲζικος οἶκος,
χωρίς ίδιαίτερες οἰκονομικὲς
φιλοδοξίες, ἐκδίδει καί διαθὲτει
σὲ λαϊκὲς τιμές καλοτυπωμένα
ὅιόλία πού ἔχουν άμεση σχέση μέ
τόν ἀγῶνα γιά μιά κοινωνία πιό
δίκαια. Τό ἔργο αὐτό τοῦ
Ρίτσου, γράφτηκε τό 1972 καί
ἐνῶ ὁ ποιητής ἧταν σε
περιορισμό στό σπίτι του. Εἶναι
τό δευτερο ἓργο τοῦ Ρίτσου που
θά διαὸάσει τό δανὲζικο κοινό,
μετά τό «Καπνισμενο τσουκάλι»
που μεταφράστηκε πέρυσι στά
γαλλικά καί δανεζικα καί
ἐκδόθηκε ἀπό τήν Ἀγγ.
Παπασπὺρου - Worning.
Ο «ΒΟΥΡΤΣΕΣ, ΣΚΟΥΠΕΣ
ΚΑΙ ΠΙΝΕΛΑ, εἰμαστ’ ὅλοι μας
μιά τρέλλα» εἶναι ὁ τίτλος τοῦ
ἔργου που ἀνεὸάζει ό
κουκλοθίασος «T0 ΚΟΣΚΙΝΟ»,
φιλοδοξώντας νά διασκεδάσει

φὲτος τό καλοκαίρι τούς μικρούς
Ἀθηναίους.
Τό ἓργο ὂασίζεται στήν ἰδέα
πού εἷχε 6 Τάκης Σαρρῆς νά
κατασκευάσει τίς κοῦκλες του με
ὃάση τά ὑλικά πού ὑποδηλώνει 6
τίτλος, Ὁ ἴδιος ἔγραψε καί τό
κείμενο ἐνῶ ἡ μουσική εἶναι τοῦ
Λουκιανοῦ Κηλαϊδόνη.
Τούς ρόλους ἑρμηνεύουν 6
Τάκης Σαρρής, ἡ Μίνα ΣοιρρήΊ ἡ

Ἑλένη Βουτυρᾶ, 6 Τάκης
Θεοφανίδης καί ἡ Εἰρήνη
Ψαρέλλη.
Τό «ΚΟΣΚΙΝΟ» θά
συστεγαστεῐ μέ τή «ΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ» στό θέατρο
«Ἀδέρωφ» πού ὅπως εἶναι
γνωστό, θά παίζει ἐκεῖ ἀπό τά
μέσα τοῦ Ἰοὺλη τό ἔργο
«ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΣΧΩΝ».
«Βοῡρτσες, σκοῡπες καί
πινέλα» λοιπόν καί... καλή
διασκεδαση ἀπό τόν Ἰούλιο.
Ο ’Ὸπως κάθε χρόνο ἒτσι καί
φὲτος κατά τή διάρκεια τοῦ
Πάσχα τό Τμῆμα Νεολαίας τοῦ
συνδέσμου Συδηροκαστριτῶν
Τριφυλίας (ὁιοργάνωσε καί
παρουσίασε στό χωριό
γιορταστικές πολιτιστικές καί
ἀθλητικὲς ἐκδηλώσεις). Mâç
γράφουν;
«Π ιστεύουμε πώς παρόμοιες
ἐκὸηλώσεις πέρα ἀπ’ τόν
ψυχαγωγικό καί ὁιασκεὸαστικό
χαρακτῆρα πού ’χουν προσφορά ὁική μας «α’ αὐτούς
πού ’ταξαν τή ζωή τους κοντά
στή φύση» - καλλιεργοῦν τήν
ἠθική καί ἐξελίσσουν τήν
αἴσθηση ὅλων μας. Κ ι ὅλα αὐτά
a’ ἕνα ἀπομεμακρυσμένο χωριό
μέ 500 περίπου κατοίκους».
ρ, «Οἱ ὁύο Ἀντιπροσωπεῖες
ἀνεπτυξαν ἀμοιόαίως τά τῆς
(διαρθρώσεως τῶν Ὑπηρεσιῶν
Ἀρχείων τῶν ὁύο χωρῶν ἐπί τῆς
ὅασικῆς ἐργασίας τῆς
συγκροτήσεως τῶν Ἀρχείων καί
τῆς ὁημοσιεύσεως τῶν ἐγγράφων
αὐτῶν.
0ἱὸύο Ἀντιπροσωπεῑες
ἀνέπτυξαν τίς ἀπόψεις τους
σχετικά μέ τήν ἀνάπτυξη τῆς
συνεργασίας τῶν Ὑπηρεσιῶν
Ἀρχείων τῶν ὁύο χωρῶν καί τήν
ὁυνατότητα τῆς ἀπό κοινοῦ
έκὸόσεως συλλογῶν ἐγγράφων
ἀναφερομένων εἰς τήν Ἱστορία
τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν ὁύο
χωρῶν.
Ἐπίσης οἱ δύο
Ἀντιπροσωπεῖες ἀντάλλαξαν
ἀπόψεις ὡς πρός τό θέμα τῶν
Ἀρχείων τῆς μιᾶς χώρας τῶν
εὑρισκομένων εἰς τήν ἄλλη
χώρα».
Αὑτά καί ἄλλα συμφώνησε
στίς συνομιλίες του, ὁ
προϊστάμενος τοῦ Ἱστορικοῦ
Διπλωματικοῦ Ἀρχείου τοῦ
Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς
ΕΣΣΔ πρέὅὸυς Σ.Λ.Τιχ6ίνσκι με
ἑκπροσώπους τοῦ ἑλληνικοῦ
ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. Λέτε
νά μιμηθοῦν τό παράδειγμα καί
άλλες χῶρες καί ὅλα αὐτά τά
ὡραῖα καί χρήσιμα γιά τήν
ίστορική ἔρευνα, νά
πραγματοποιηθοῡν;

1οη Ἑὸδομάδα Νὲων Καλλιτεχνῶν
(γεύση Εκύρώπης - ὅχι E.Ô.K.! — '
στη συμπρωτεύουσα.
Τοῦ Γιώργου Λεωτσὰκορ
Ἡ φτώχεια, ὡς τά σήμερα, τῆς παραγωγῆς τῶν ὠὸείων μας
σέ ἄξιους νέους ἐκτελεστές καί σολίστ, ἀνάγκασε τήν Ἐὅὸομάὸα Νέων Καλλιτεχνῶν, πού ὀργάνωνε κάθε Σεπτέμὸρη ἡ
Διεθνής ’Ὲκθεση Θεσσαλονίκης, νά καλέσει καί ξένους νέους
σολίστ, πρῶτα ἀπό τά Βαλκάνια, ὕστερα κι ἀπό ἄλλες Εὐρωπαίκές χῶρες - γιά νά μπορέσει νά ἐπιζήσει. Ἐξελίχθηκε ἔτσι
σ· ἕναν ἀπό τούς ζωτικότερης σημασίας (νευραλγικῆς, θά λέγαμε) θεσμούς τῆς μουσικῆς μσς· σ’ ἕναν ἀμείλικτο ὁείκτη πού
μετρᾶ τήν τόσο φτωχή ποσότητα τῆς ὠὸειακῆς μας «παραγωγῆς» καί συγκρίνει τήν ποιότητά της μέ τά ὁιεθνῶς παραὸεκτά
μέτρα καί σταθμά.
Γ ἐννημα τῆς πρόθυμης ἀνταπόκριοης τοῦ προέδρου τῆς
Δ.Ε.Θ. κ. Μάρκου Γ. Μπούρου
στίς δημιουργικὲς ἀνησυχίες μιᾶς
ὁμάδας νεων τῆς συμπρωτεύουσας πού ὑπόσχεται τά ὅὲλτιοτα
γιά τήν αὐριανή πνευματική της
προκοπή, ἡ Ἐδδομάδα συμπληρώνει φὲτος 10 χρόνια ζωῆς κι
ἁποφασίζει νά διεκδικήσει μιά
ϋπαρξη περισσότερο αὑτόνομη,
νά πάψει δηλαδή νά εἶναι ἕνα εἶδος ψυχαγωγικοῦ «καρυκεύματος» τῆς Ἔκθεσης. Ἐτσι γιά
πρώτη φορά ἀπό τό Σεπτὲμὸρη
μεταφὲρθηκε τό Μάη. Τοῦ χρόνου, ὅπως ἀναγγελθηκε ἐπίσημα,
γίνεται σκέψη νά διευρυνθεῑ σ’
ἕνα φεστιὸάλ πού θά διαρκεῖ ὅλο
τό μῆναῑ μῆνα, ὡς σήμερα, λίγο
πολύ «νεκρό» μουσικὰ γιά ὅλη τή
λοιπή Ἑλλάδα. "A; εύχηθοῦμε
λοιπόν (κι ὑπάρχουν ὅάσιμες ἐλπίδες νά πιάσει ἡ εὐχήέ) νά ἐξελιχθεῑ σ’ ἕνα φεστιόάλ «ἑλληνικότερο» παρ’ ὅ,τι τῶν Ἀθηνῶν ἠ τά
«Δημήτρια» πού ἔχουν καταντήσει ουνοθυλεύματα τῶν ὅσων
προσφέρουν διάφοροι ἰμπρεσσάριοι καί τῶν ὅσων ἀναγκῶν πρεπει νά καλύψουν οἱ ὑποχρεώσεις
τῶν μορφωτικῶν μας ἀνταλλαγων.
Οῑ ἐκδηλώσεις τῆς Ἑόὃομάδας
γίνονται αὐτή τή φορά στή μικρή
αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν καί εἶχαν, τίς
πρῶτες μὲρες, ν’ ἀντιμετωπίσουν
τό ουναγωνισμό τῆς Λυρικής
Σκηνής μας, πού ἑμφανιζόταν
στό Κ.Θ.Β.Ε. Φετος ἑγκαινιάστηκαν με τήν πρώτη «ζωντανή»
ἐμφάνιση (πού τούλάχιστον
παρακολουθούσαμε ἑμεῖς) ὀκταμελοῦς κλιμακίου τοῦ 12μελοῦς
ἀθηναϊκοῦ συγκροτήματος πνευστῶν «Νικόλαος Μάντζαρος».
Ἐπτανήσυοι τά περισσότερα μέλη
του, ἐπισημαίνουν τήν «ἀνύπαρκτη προδολή τῆς Ἐπτανησιακῆς
μουσικῆς» καί ύπόσχονται νά

011110, οἱ λεπτὲς διαφοροποιήσεις
καί τοῦ ἠχοχρώματος καί τῆς δυναμικῆς λείπουν, καμμιά φορά
μάλιστα (τρίο τοῦ Μενουὲττου,
016 Ντάντοι) ἀκόμα καί ὁ ρυθμός
ἠ οἱ τονισμοί εἶναι 11906111111011κοί. Παρολαταῦτα οἱ νεοι αύτοί
ἔχουν ὅ,τι χρειὰζεται γιά νά μετουσιώσουν ὅλ’ αύτὰ τά ἔργα 01':
ἐμπειρίες ὑψηλῆς αἰσθητικής
τέρψης. Ὅπως ἄλλωστε καί τήν
εὐφυέστατα γραμμενη, νεοκλασσική «Συμφωνία δωματίου» γιά 6
πνευστά (φλάουτο, ὃμποε, κλαρινὲτο, οαξόφωνο, φαγκότο,
κόρνο) τοῦ Pierre Max Dubois
(γεν. 1920) - ἁρμονικότατος ὁ
συσχετισμὸς τῆς «οκληρής» ἀτονικῆς ἁρμονίας μὲ τόν τονικό πυρήνα καί τήν ὡραία κλασσική

χειρονομία τῆς μορφῆς καί τοῦ·

προγραμματίσουν τήν ἐκτελεση
ρυθμοῦ. Ἤ τήν ἀπολαυστικά
σε συναυλίες τῶν ἀγνώστων σελίροσσίνεια «Συμφωνία (εἰσαγωγὴ)
δων της. Τούς εύχόμαστε ὁλόἀρ. 1», γνωστή με τήν ἐπωνυμία
ψυχα καλήν ἐπιτυχίαέ ’
«Ἀνατολική» τὸῦ Νικόλαου Χαλικιόπουλου Μάντζαρου (1795 —
Σὲ ποιότητα ἤχου (ἑπαρκὲστα1872), γενάρχη τῆς ἒντεχνης μουτου σε λάμψη, χρῶμα, «σάρκα»)
εὐκρινῆ χωρισμό τοῦ ἠχητικοῦ
σικῆς μας; ἀντί γι ἀνάλαφρη
ἀκούστηκε ἀρκετά 6αρειά, ἀφήὑλικοῦ σὲ πλάνα καί καθαρότητα
νοντάς μας ἐπί πλέον άρκετά
ἀνάγνωσης ὅριοκόμαστε παραἑρωτηματικά ἂν ὂχι γιὰ τή μετασάγγες ἀπό πολλούς ἐκτελεστὲς
γραφή της, ἀσφαλῶς γιά τά δίχως
πνευστῶν πού τίς ἀρχές τῆς δεἓναλλαγὲς «τὲμπι» της. Συμπερακαετίας τοῦ ’50 ἀκόμη διέγραψαν
σμα; μ’ ἓνα καλό ἐκπαιδευτή ἕνα ἐπίπεδο ἐξαιρετικά χαμηλὸ μαὲοτρο, τό συγκρότημα μπορεῖ
τῆς ντροπῆς. Σ’ ὅλα αὐτά τά σηνά κάμει θαύματα. Τοῦ τά εὐχόμεῖα πού ἀναφὲραμε τό συγκρόμαστεέ (Κυριακή, 20.5.1979).
τημα εἶναι καί ἕνα ἀπό τά καλλίΜόνο συνοπτικά θ’ ἀναφερότερα ἑλληνικά τοῦ εἴδους του, ἀπ’
ὅσα ἐμφανίοτηκαν τά τελευταῖα
,μαστε ἐδῶ οτίς ἐκδηλῶσεις ἐκεῖχρόνια — σποραδικά πάντα ἀφοῦ
νες πού σχολιάσαμε ἐκτενῶς ἀπό
οἱ ἐκτελεστὲς τῶν συγκροτημάτων τή Μουσικὴ Σελίὸα τῆς «Πρωϊαὐτῶν (ὅπως καί αὐτοῦ) ἀπασχονής». Ἀπό τίς ὡραιότερες ἐμπειλοῦνται κατά κύριο λόγο οτίς ὀρρίες τῆς Ἑὸδομάδας στάθηκαν οἱ
χῆστρες μας, K.O.A., E.P.T.,
Ἰαπωνίδες πιανίστες Τόγιονιο
Ε,Λ,Σ. Γι’ αύτό καί φρονοῦμε ὅτι
Γιαμάσιτα καί Μίο Τακαχάσι.
ὁ «Νικόλαος Μάντζαρος» ἀξίζει
Καί καθεμιά χωριστά (οτή Σονακάθε ῦποστήριξη.
τίνα τοῦ Ραὸελ ἡ πρώτη, 016
Βὲὅαια, ὑπάρχουν καί ὁριΠρελούντιο, Χορικό καί Φούγκα
σμὲνα «ἀλλά». ’Ὀσο κι ἄν ἕνα·
τοῦ Φρὰνκ ή δεύτερη) ἀλλά καί
οἱ δυό μαζί, 0’ ἓργο γιά πιάνο
ἓνα τά μέλη εἶναι ἀπό τούς πιὸ
ἀξιόπιστους ἑκτελεοτὲς πνευστῶν «μὲ 4 χέρια» («Μικρή Σουῑτα»
πού διαθέτομε τη στιγμή αὐτή,
Ντεμπυσσύ, Ἀλλὲγκρο 11:190.ὅλοι μαζί, σάν σύνολο δὲν ἔχουν
λάντε σε λα μείζ. ἒργο 92 τοῦ
άκὸμη τήΙσύμπνοια ἐκείνη πού
Μὲντελσον καί ἡ ὅίαιη ἠχητικά
ἀλλ’ εὐφυέστατη συνθετικά παπρέπει νά χαρακτηρίζει τή μουσική δωματίου. Διαισθάνονται
ρωδία τῆς «ὑπερόατικής» 7110111οτικῆς δεξιοτεχνίας ἀ λά Λίστ, μὲ
6ἐ6αια τί ἀπαιτεῖ λίγο-πολύ ἕνα
τίτλο «Fﬁr Cherif» (1978) πού
ὕφος 18ου αἰῶνα, ὅπως ἡ «Σύμὑπέγραφε σά ουνθετρια ἡ Γ ιαμάφωνία γιά πνευστά ἀρ, 4» τοῦ
Γιόχαν Κρίστιαν Μπάχ
σιτα)· Ὁ Ραόἑλ εἶχε καθαρότητα-πλαοτικὸτητα γραμμῶν καί
(1735-1782) γιά 2 κλαρινὲτα, 2
διαφάνειο πνηχήσεων πού θύμιφαγκότα καί 2 κόρνα ἥ τό σχοιζαν σχὲδιο καί χρώματα ἰαπωνινοτενὲστατο καί μᾶλλον ἀδιάκῆς «ἐστάμπας». Ὁ Φράνκ, μέσα
φορο Σεξτέτο (γιά τά [δια ὁράπό μιά ὴχητική λιτότητα, οἰκογανα) τοῦ Φράντς Ντάντσι
νομία 016 πεντάλ καί σαφήνεια
(1763-1826), γνωστοῦ μσς ὡς
διατύπωσης ἕνα συγκρατημὲνο
τώρα μόνο ἀπό ἕνα Κοπσέρτο
συγκινηοιακό πλοῦτο πού ἀνάγιά ὅιολοντσὲλο πού ἔπαιξε πα6λυζε ἀπό πηγὲς πολύ ὃαθειές.
λιότερα με τήν Κ,0.Α. ὁ Σωτ.
Στά ἔργα γιά πιάνο «μὲ 4 χέρια»
Ταχιάτης. Ὅμως τό φραζάρισμά
ᾰκουγες εἰκοσι δάχτυλα νά πέφτους εἶναι ἀκόμα 6091’), 16 τρατουν σάν ὲνα μεταμορφὼνοντας
γοῡδι τους μονοσήμαντο ἐκφρα-

τά πυκνότερης γραφῆς περάσματα σε μιά φίνα «μαρκετορί».
Θαυμάσιος ὁ ἦχος τους, ἀπόλυτη
ἡ σύμπνοια τους οτά (εὐγενικότατα ἑλεγμὲναέ) συγκινησιακά
κορυφώματα τῆς μουσικῆς (Δευτέρα, 21.5.1979).
"Eva; πολύ μεγάλος καλλι-[ἑχνης; δέ μπορῶ, τή στιγμή αύτή,
νά συμπυκνώσω τό θαυμασμό
μου γιεα τό Γαλλοκρεολό κιθαριστή Ραῦμόν Γκρατιέν παρά μόνο
μ’ αύτό τόν ὃχι ἰδιαίτερης λεκτικῆς πρωτοτυπίας χαρακτηρισμό.
Σπάνια ἒχω τόσο συγκινηθεῖ
ἀκούγοντας κιθάρα (εἴτε ἀπό
ζωντανή ἐκτελεση εἴτε ἀπό δίσκο) καί τίς συγκινήσεις αύτὲς
δὲν τίς χρωστῶ μήτε 016 Σεγκό610 μήτε 016 Μπρήμ. Στό Γκρατιεν δὲν εἶναι μόνο ἡ ἀνεπίληπτης
καθαρότητας δεξιοτεχνία του, ὁ
τέλειος ἔλεγχός του τοῦ κιθαριστικοῦ ἤχου στίς ἀπειροελάχιστες
ἀποχρώσεις του - καί πρό πάντων ἡ ἰδιοφυοῦς εὑρηματικῆς
ἀξιοποίησή τους. Εἶναι ἡ θεία
πνευματικότητα τῆς μελωδίας 1011
ἒτσι ὅπως τήν ζωντανεύει, γονιμοποιεῖ ἐκφραστικά (ἀλλά καί
γονιμοποιεῖται ἀντίὸρομα ἀπ’
αὐτήνέ) μιά ἀπαρὲγκλιτη
αὐστηρότητα στό
ρυθμό τό κύριο χαρακτηριστικό του. Ἀντιληπτή ἤδη ἀπό
τούς πρώτουςίσόχρονους φθόγγους τῆς Φαντασίας ἀρ. 7 γιά
λαοῦτο, τοῦ Ἐλιοσαὸετιανοῦ
Τζών Ντώουλαντ πού ἡ ύπερούσια ἐκφορά τους ὑπαινίχθηκε
ἁμεσως τί καλλιτεχνη θά ἀκούγαμε, κορυφώθηκε στή Μπουρρέ,
ἀπό τή Σουῐτα ἀρ. I γιά λαοῦτο,
σε μι ελ. τοῦ Μπάχ, σε μιά αύστηρή καί μεταρσιωμὲνη συνάμα
ἐκφορά τοῦ τόσο τετριμμένου ρυθμοῡ «δύο ὅραχὲα - μακρόν».
Ἧταν μιά ἀπό τίς ἰὸανικότερες
ἑκτελὲσεις Μπὰχ ἀπό ὁποιονδήποτε σολίστ ἢ σύνολο πού ἔχω
ἀκούσει ποτέῑ αὐστηρή καί συνάμα ύπαινικτική τῆς πολυσήμαντης,πολυδιάστατης μοναδικότητας καί προσωπικότητας πού
πίσω ἀπό ἕνα γνώριμο 7.1 ἐπιφανεικά μόνο «στερεότυπο» ὕφος,
ὑπάρχει σε κάθε σελίδα τοῦ Πανάγαθου, Παντοδύναμου 7.1 Aid)νιου τῆς Μουσικῆς - ἀς εἶναι
στούς αἰῶνες δοξασμενο τό με-

.γάλο ὄνομά Ton!
Σ’ ἐπίπεδο ἴσης πνευματικότητας καί ἡ ὂαθειά λυρική τρυφεράδα του, ὅπως μεταμόρῳωσε τή
Σπουδή ἀρ. 17 σέ μι μείζ. τοῦ
Φερνάντο Σόρ καί τό 09101009γηματικό Πρῶτο ἀπό τά γνωστὰ
Πέντε Πρεὶοὺνῐια τοῦ 8902040νοῦ Χεῖτόρ Βίλλα Λόμπος μέ κατι
σάν διακριτικότατο ρουμπατο
καί μέ διαφοροποιήσεις τῆς
χροιᾶς ἢ τοῦ ὅαθμοῦ σκληρότη45

τας τοῦ ἤχου. Τά πανίσχυρα μάγια τοῦ Γκρατιέν ὅμως, ὅταν ἒπεσαν σέ μιά μέτρια καί φτηνή
φολκλορική σελίδα ὅπως ἡ Σονατίνα τοῦ Μανουέλ Πόνθε ἄλλο δέ
μπόρεσαν παρά νά μάς δείξουν
τή φτώχεια τῆς έμπνευσής της.
Συνοπτικά μόνο ἀναφέρομε
τόν ΖΟχρονο πιανίοτα Δημήτρη
Σαρόγλου, (γενν. 1959) που
ἀκούσαμε στό 6’ μέρος τῆς ἵδιας
ὅραδιᾱς. Παρά τή θαυμαστή στερεότητα τῆς τεχνικῆς του μᾶς ἐξ·
όργισε ἐπιδιδόμενος σέ μιά χυδαία παραχάραξη τοῦ μπετοὸενικοῦ ὕφους, οτή Σονάτα σέ λα ῢφ.
μείζ. ἔργο 110. Ἐπιδόθηκε σέ μιά
«ρομαντική» ὑπερόολή ἀταίριαστη σήμερα πιά ἀκόμη nui σ’ Eva
Σοπέν καί φαινόταν νά ἀπολαμ6άνει μέ ἀνερυθρίαστο ναρκισσι- _
σμό (ἀλλά καί νά αὐτοαπολαμὅάνεται μέσω αὐτοῦ...) Evav ἧχο
ἀντιμπετοὸενικό, ἄγρια 601111]γμένο στό πεντάλ ἐκεῖ ἀκριὸῶς
ὅπου ἡ γραφή ἦταν καί πιό διάφανη. Κρῖμα γιατί, τό ξαναλέμε,
1600 ἡ τεχνική ὅσο nui ἡ μουσικότητά του δέν εἶναι τυχαῖες.
(Τριτη, 22.5.1979)

Συνοπτική ἐπίσης nui ἡ ἀναφορά μας στόν 27χρονο novτραμπασίστα Γ ιῶργο Γράλιστα,
Eva φιλότιμο, ἑργατικό καί μελετηρό παιδί πού πάλαιψε σκληρά
γιά ν’ ἀποκτήσει (ὅπως καί τόσοι
ἄλλοι) μιά ἐντελῶς διαὸλητή
ὠδειακή παιδεία. Δυστυχῶς θά
πρέπει νά μή χάσει τό κουράγιο
του nui νά δουλέψει πολύ γιά νά
διορθώσει τήν σοὸαρή τονιιίή του
ἀστάθεια σέ γρήγορα «τέμπι», τό
ὑπερόολικά πλατύ «διμπράτο»
του στά ἀργά (μερικές φορές 6
τονικός «πυρῆνας» κάθε φθόγ-

γου, πού στό 6ιμπράτο πρέπει νά
εἶναι σταθερός, δέν εἶναι) καί νά
πλουτίσει τόν ἦχο του σέ χρῶμα
καί ὑπόσταση. ‘Av μποροῦσαν νά
τόν ὂοηθήσουν νά σπουδάσει γιά
Eva διάστημα Ego)! Τόν ἀκούσαμε
σέ μιά Σονάτα τοῦ Μπενεντέττο
Μαρτσέλλο (1686-1739) καί μικρά κομμάτια γιά κοντραμπάσο
τῶν Κουσσεόίτσκυ, Κούκλα nui
Nàwu. Συμπαθητικά, παρά τά
ἀτυχήματα συμπόρευσης στόν
Μαρτσέλλο, τόν συνόδεψε οτό
πιάνοὶ ἡ Ἀθηνᾶ Στεφοπούλου
(Τετάρτη, 23.5.79)

Τά σημειώματα αὐτά γράφονταν σταδιακά, ὅσο προχωροῦσε ἡ
Ἐὅὸομάόα Συνολικά ,εἴχαμε
ὁ a’) ὁ 5 κ α (ἀρ. 12) συμμετοχές
,(συγκροτήματα, ρεσιταλιστές
κτλ.) πολλές φορές ὁυό, ἀκόμη
καί τρεῖς (τελευταία μέραΙ) τό
ἴὸιο ὅράὸυ. Τίς ἐντυπώσεις μας
φυσικά θά ὁλοκληρώσουμε στό
ἑπόμενο τεῦχος. Τίποτε ὅμως ὁέν
ἐμποδίζει νά τίς συνοψίσουμε
ἀπό τώρα.· Ἀπό πλευρᾶς ἑλληνικῶν συμμετοχῶν, ἡ 1οη Ἑόὁομάὸα ἦταν ἀσφαλῶς μιά ἀπό τίς
πιό ἀνταμείόουσες ὡς τώρα.·
Γ νωρίσαμε νέους καλλιτέχνες
στούς ὁποίους μποροῦμε νά ὑπολογίζουμε; Τούς πιανίστες Δημ.
Σαρόγλου καί Ἀριάὸνη Κανέτη,
τούς ὅιολιστές Χρῆστο Κανέτη
καί Νίνα Πατρικίὸου, ἐγώ τό
συγκρότημα «Ν. Μάντζαρος»
ἀντιπροσωπεύει, τό ξαναλέμε,
μιά πολύ ὡραία ὑπόσχεση. "000
γιά τίς ξένες συμμετοχές, στή
συντριπτική τους πλειοψηφία
ἦταν μιᾶς στάθμης ἐξαιρετικά
ὑψηλῆς, πού θά τήν ζήλευε
ὁποιοὸήποτε Εὐρωπαϊκό Φεστιὄάλ. Ὑπομονή ὅμως ὡς τό ἑπόμενο τεῦχος. .

Σειρά Τέχνης
Κυκλοφοροῡν
Χ.“ Ρήντ
Ἱστορία μοντὲρνας ζωγραφικῆς
E. BYAEPMOZ

Ἱστορία τῆς μουσικῆς, Τόμος 1
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Ἱστορὶα
τῆς μουσικῆς, Τόμος 2
E. ΒΥΛΕΡΜΟΖ

TZ. MI'IOPNTMAN
Ἑλληνική τέχνη
Φ. ΧΑΡΤΝΟΛ

Ἱστορία τοῦ Θεάτρου
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JEAN HELION:
cH συμὸολή τΓου στή Σύγχρονη
EXWI
τῆς Ντόρας Ἠλιοποὺλου - Ρογκάν
Πενήντα ἑπτά χρόνια ἔντονης καί πολύ ἀντιπροσωπευτικῆς
γιά τόν αἰώνα μας ὁραστηριότητας συμπληρώνει ἐφέτος ὁ Γ άλλος καλλιτέχγης J. Helion. Εἶναι κοινή παραὸοχή ὅτι ἡ πορεία
αὐτοῦ τοῦ ὁιεθνῶς ἀναγνωρισμένου ζωγράφου μέσ’ ἀπό τήν
τέχνη τοῦ 20οῦ αἰώνα ταυτίζεται μέ τή μοίρα τῆς τελευταίας
στίς πιό χαρακτηριστικές της τομές. Τώρα στήν Ἀθήνα ἔχει
ὀργανωθεΐ ἀναὸρομική ἔκθεση τοῦ καλλιτεχνη στήν Ἐθνική
Πινακοθήκη καθώς καί στήν Αἴθουσα Τέχνης Ἀθηνῶν.
Ἐκεῖνο πού ἔχει, ἑδῶ, μιά
μέσ’ ἀπό τό χρωστήρα του ἀπό
τότε μέχρι σήμερα ἐξαντλητικά
πρωταρχική σημασία δέν εἶναι
ὅτι ἡ-«προσφορά» τοῦ Helion
συγχρόνως, ὅμως μέ τόν πιό ἑνστίς τρεῖς κυριότερες φάσεις τοῦ
οτιχτώδη τρόπο nui ένα ἰδιαίτερα
έργου του (1925/29 παραστατική
εὐαισθητοποιημένο αἰσθητήριο
τῆς ἀναδημιουργίας καί ὂχι
τέχνη, 1929/1939 ἀφῃρημένη τέἁπλῶς τήν ἀναπαράσταση-μίχνη, 1939Ιμέχρι σήμερα παραμηση τῆς πραγματικότητας. Τό
στατική τέχνη) nui στίς ἑπιμέρους
ὑποδιαιρέσεις τους ἀντιπρόσωἐπίτευγμα, έδῶ, εἶναι ὅτι ὁ ζωγράφος συνέλαόε τήν τελευταία,
πεὺει ἐπάξια τήν τέχνη τοῦ 20οῦ
στήν οὐσία της, ἀποδεομεύοντάς
αἰῶνα μόνον ἐπειδή ἀποτελεῖ μιά
την ἐπαγωγικά ἀπό τό «φαινόμεδημιουργική ἀπήχηοη τῶν συγνικό». Κι αὐτή, ἀκριὸῶς, τή διχρόνων ρευμάτων ἀρχίζοντας
φορούμενη-δισυπόστατη σχέση
ἀπό τήν τέχνη τοῦ Μόντριαν nui
γενικότερα τίς έπιταγές τοῦ De
ἀνάμεσα σέ ἐκεῖνο πού «εἶναι»
nui σέ έκεῖνο που φαίνεται Stijl ἤ ἐπειδὴ 6 ἴδιος ό καλλιτεχπρόκληση nui συνάμα παγίδα γιά
νης χρημάτισε ἰδρυτικό στέλεχος
σέ πολλές κινήσεις-κυψέλες τῆς
’ναν καλλιτέχνη - ἔταξε στόχο
σύγχρονης τέχνης (Art Concret,
του νά ἀξιοποιήσει ὁ Helion. T6
Abstraction-Creation, 11.0.) καί
πέτυχε μέ Eva δημιουργικό τρόπο
ἔγραψε τίς ἀπόψεις του σέ Eva
έτσι ὥστε μέ μιάν ἀντίστροφη μέμεγάλο ἀριθμό κειμένων. Πρόκειτρηση οἱ προσπάθειές του, ἐδῶ,
ται, κυρίως γιά τό ὅτι υἰοθέτησε
νά ἀποτελοῦν τό συνδέτικό κρίκο
ἀποκλειστικά τήν παραστατική
ἀνάμεσα στόν ἀφηρημένο καί τόν
τεχνοτροπία ἤδη ἀπό 16 1939—05 παραστατικό τρόπο έκφρασης
μιά πολύ κρίσιμη περίοδο - ὅταν
nui νά ἀντιπροσωπεύουν τίς δυό
1600 ἡ σχολή τῆς Νέας Ὑόρκης
ὄψεις τοῦ ἴδιου μελήματος; Νά
καί ἡ Νέα σχολή τοῦ Παρισιοῦ
αἰχμαλωτιστοῦν ὁ ζωϊκός παλμὸς
καί 6 ρυθμός τῆς ἀνθρώπινης
προετοίμαζαν τή μεγάλη έκρηξη
τῶν ἀφηρημένων τάσεων nui ένῶ
δραστηριότητας έτσι ὥστε ἀξιοποιημένοι μέσ’ ἀπό τήν τέχνη νά
ὁ ἴδιος εἶχε κερδίσει μιά μεγάλη
συνεχίσουν νά ζοῦν μέσ’ ἀπό αὐφήμη καί τή διεθνή ἀναγνώριση
τήν καί όχι νά προόάλλουν μέ τήν
μέ τόν προσωπικό τρόπο μέ τόν
ἰδιότητα τοῦ «παραδοσιακοῦ»
ὁποῐο εἶχε έπεξεργαστεῐ τήν
ἀρχέτυπου nui τῆς ξεπερασμένης
ἀφαίρεση (1929—1939). Ἡ ἀλμνήμης.
λαγή πού σημειώθηκε τό 1939
016 έργο τοῦ Helion πέρα ἀπό
_ Κι έδῶ ὅρίσκεται τό «μυστικό»
προάγγελο μιᾶς διαφοροποίησης
τοῦ καλλιτέχνηε Κατόρθωσε nui
καί μιᾶς στροφῆς που πραγματομέσ’ ἀπό τούς δύο τρόπους μέ
ποιοῦνται μόλις τὼρα τελευταῖα
τούς ὁποίους ἑκφράστηκε νά ξεἀποτελεῖ πάνω ἀπ’ ὅλα μιά
περάσει, χάρη στήν ένταση τοῦ
πράξη θάρρους nui τήν ἀναμφιπεριεχομένου τῶν συνθέσεων,
σόήτητη μαρτυρία ἑνός εὐσυνεί·τοὺς περιορισμούς μιᾶς τεχνοδητου καλλιτεχνη nui ἑνός ἐλεύτροπίας nui νά προὸάλλει Ξτολύ
θερου ἀνθρώπου. ‘O ἴδιος, ὄις μή
εὔγλωττα nui ὑποὸλητικά τή 60τό ξεχνάμε, εἶχε πεῖ κάποτε χαθύτερη ὑπόστααη μιᾶς μορφῆς,
ρακτηριστικὰ, ὅτι «ἡ τέχνη εἶναι
τήν ὑφή ένός ἀντικειμένου, τήν
Eva μέσον γιά νά ενιοχυθεῖ ἡ
ἀτμόσφαιρα ἑνός χώρου, τόν
ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου».
παλμό μιᾶς πόλης που στήν προΓεννημένος τό 1904 στή Couκειμένη περίπτωση εἶναι τό Παρίσι nui τοῦ ὁποίου ἀναδημιούρtemes τῆς Νορμανδίας ὁ Helion
ἀφοσιώθηκε όλότελα στή ζωγραγησε τό ρυθμό σέ Eva ὁλοζώντανο
φική ἀπό .16 1925 nui πέρα γιά
ζωγραφικό έπος. Σέ αὐτό, οἱ
νά ὑπηρετήσει nui νά ἐξερευνήσει σκηνές τοῦ δρόμου, τά καφενεῖα,

Τρεῖς Θεσσαλονικεῐς ζωγράφοι
Αἰσθητική 61111011111161] καί κοινωνική συνει ηση
τοῦ Δημήτρη Βαωλείου
Ἡ ἀναὸρομική τοῦ Παραλῆ, ἀτομική ἔκθεση τοῦ Ζογλοπίτη καί ἡ ὁουλειά πού παρουσίασε ὁ Παπανᾶκος σέ ὁμαὸικές,
ὁιαθέτουν ἕνα non/0’ σημεῐο ἀναφορᾶς· τά τοπεῖα τῆς Χαλκιὁικῆς,

Τό τελευταῖο, μαζί μέ τό γεγονός πώς ὁ καθένας ὁιαθέτει
προσωπικό ὕφος-ἦθος, ὀργανώνει ὑλικό-ἀφορμή γιά.·
Ο μιά σφαιρική ἀποψη τοῦ τοπείου
Ο ἀντιπαραθέσεις γιά τήν ἰσορροπία τοῦ συστήματος «ἔκφραση-περιεχόμενο».

Hèlion: Καθημερινό μπλέ ( I 947).

οἱ ἀγορές καί τά μαγαζιά, οἱ
γιορτές, ἀκόμα καί οἱ πολιτικές
έκδηλώσεις (Μάης 1968 κά.) μᾶς
ἀναμεταδίδουν «ἀτόφια» - δίχως
περιστρσφές - μιάν αἴσθηση τῆς
ζωῆς έτσι ὥστε νά ἀγκιστρώνεται
τό ὅλέμμα μας πάνω στή σύνθεση,
νά ἀφυπνίζεται ἡ φαντασία μας,
νά ἐρεθίζεται τό δημιουργικό μας
ένοτιχτο καί νά μαγνητίζεται τό
ἴδιο τό νοητικό καί τό συγκινησιακό μέρος 11011 6 Helion δέν
νοεῖ χώρια στό ἔργο του, «Συνθέτω» εἰπε κάποτε «τίς παρορμήσεις τῶν αἰσθήσεών μου ὅπως
αὐτές ἀγγίζουν τήν ὅρασή μου».
Συνεργοί στό νά μᾶς ἑντυπωθοῦν
καίρια οἱ συνθέσεις τοῦ καλλιτεχνη στέκουν οἱ έννοιες τοῦ «61φορούμενου» καί τοῦ [6169911—
θμου 1101’1 ὲπαγωγικά ἐπεξεργασμένες στό έργο του όλοκληρώνονται στίς πιό πρόσφατες δημιουργίες του ἀπό τόν ἔντονο
«ρυθμό» καί τίς πολλαπλές σχέσεις ἀνάμεσα στίς ἀπεικονιζόμενες μορφές.
Σημαντικό - στή σύγχρονη
ἱστορία τῆς τέχνης - παράδειγμα
ἑνότητας καί συνέπειας 1:6 ἓργο
τοῦ Helion δέν προσφέρεται σέ
μιάν ὀρθόδοξη ἀνάλυση καί
περιγραφή καθώς, έδῶ, τό
χρῶμα, τό σχέδιο, ἡ σύνθεση, τά
6ιώματα, οἱ μνῆμες καί οἱ αἰσθήσεις συμμετέχουν «ἀπό κοινοῦ»
καί «ἀναφανδόν». Ἀντιπροσωπεὺει πάνω ἀπό ὅλα μιά πράξῃ
ἐλευθερίας ὃιπλά ἑννοημὲνηςς Κι
αὐτό γιατί δέν έκφράζει μόνον μέ
ἀνεση τόν «κόσμο» τοῦ δημιουργοῦ ἀλλά ἀφορά καί τό θεατή
πού ὑποκινεῐται καί ἐνθαρρύνεται νά ὃγεῐ ἀπό τήν παθητικότητά του, νά δώσει διαφορετικές
ἑρμηνεῖες, νά ἀποτολμήσει δικές
του διαδρομές, πάνω ἀπό ὃλα,
ὅμως, νά ἀποκομίσει «σημαίνουσες» ἐντυπώσεις στίς ὁποῐες συμμετέχουν τό ἴδιο ἡ τέχνη καί ἡ
ζωή.

I

I Ἡ ἔντονη έξπρεσιονιστική
διάθεση τοῦ Παπανάκου, ἐπιφέρει ἰσομορφία, σέ ὁποιοδήποτε
ἐπί μέρους θέμα του.
Τά στοιχεῖα πού μόνιμα έπιλέγει, σέ διάφορους συνδυασμούς
(δέντρα — δέντρο - θάλασσα οὐρανός - 6ἀρκα - οἰκήματα οἴκημα - μπαΐρια - ζῶο) μέ τόν
τρόπο πού καταγράφονται, στεροῦνται τῆς φυσικῆς τους ὑπόστασης καί γίνονται ώμόολα.
Ἀναλυτικὰ ô μηχανισμός συμὂολοποίησης παράγεται ἀπό α)
τήν ἑμφαντικά ναῑφ τεχνοτροπία
του ὃ) τήν ἀπώλεια τῆς λειτουργικότητας τῶν ἀντικειμένων γ)
τόν ἀνθρωπομορφισμό τους 6)
τήν ἰδιότυπη αἰσθητικὴ δόμηση
τοῦ θέματος. Ἔτσι, τρία διαφορετικά τοπεῖα (δέντρα-οἷκημα)
(θάλασσα-δάρκες-οἰκήματα)
(μπαΐρια-ζῶο), ἀποτελοῦν ἐπανάληψη τοῦ ἴδιου σκηνικοῦ δράματος. Στήν κάθε περίπτωση, ένα
στοιχεῖο παίζει τόν ρόλο τοῦ κεντρικοῦ ἥρωα - δραματοποιεῖται ὲνῶ τά ὑπόλοιπα εἰρωνεύονται ἤ
συμπάσχουν (τελετουργικά). Ὁ
αἰσθητικός κώδικας τοῦ Παπανάκου, ἀσφαλῶς ἀξιόλογος, ὀργανώνεται σέ δυό ἐπίπεδαῑ
1) χρωματικῆς ἀντιπαραθεσης

2) ἀντίστιξης χρωματικῶν έπιφανειῶν.
Ἡ παντελής ἒλλειψη συστηματικά ἄλλων δομικῶν στοιχείων, γραμμῶν ὄγκων κ.λ.π. - μαζί μέ
τήν περίπου πουαντιλίστικη ὑφή
τῆς έπιφάνειας, παράγουν τελικά
μιά «αἰσθητική χρώματος»
καταύγασμα-μετάφραση, τῆς
συγκινησιακῆς κατάστασης τοῦ
ζωγράφου.
Ἠ δουλειά τοῦ Παπανάκου,
εἶναι αὐθεντική, μιά πού, ἡ αἰσθητική της εἶναι συνεπής στό
περιεχόμενο. Τό περιεχόμενο
πάντως, παρά τόν ἒντονο μυστικισμό του, δέν διατυπώνει κάν
μιά Ἀνατολίτικη άποψη. Ἡ
ἰδεολογία τῆς «παγκόσμιας ψυχῆς» εἶναι πολύ μακρυά ἀπό τά
ἀντικείμενα του - πάσχοντες, μσναχικοί ἥρωες - μορφοποιημένα

ἀπό τήν μόνιμη προὸολή καί 5111κυριαρχία τοῦ «ἐγώ» στόν περι6ἀλλοντα χῶρο.

Ο Ὁ Παραλῆς, περιγράφει
δυό κόσμους. Ἕνα πραγματικό κι
ἕνα παραμυθένιο. Ὁ πραγματικός, σχολιάζει ἔντσνα τήν
έρημιά καί ἐγκατάλειψη μέ τά
γνωστά γιαλόξυλα κούτσουρα.
Ἐπισημαίνεται, πώς τά τελευταῖα. μέ τήν σχεδιαστική τους
ἔκφραση, διαμαρτύρονται - περνοῦν σέ δράση - δέν ἀποδέχονται
τό μοιραῐο.
Περίγυρος, οἱ γνωστές μακροτενεῐς ἀμμουδιές, καί οἱ ἤρεμες
θάλασσες τῆς Χαλκιδικῆς, ἔρημες
στήν περίπτωση.
Ἡ ἀποτύπωση, γίνεται ρεαλιστικά, καί τά γιαλόξυλα, ἀναδεικνύονται σέ σὺμὸολα, ἀδίαστα,
ἀπό τους συνειρμοῦς πού προκαλεῐ τό νοηματικό περιεχόμενο.
Ὁ παραμυθένιος κόσμος τοῦ
Παραλῆ, συντίθεται ἀπό τούς
ἥμερους έλαιῶνες, τούς μικρούς
λόφους καί τίς ξερολιθιές. Πρόκειται γιά ἕνα χῶρο, πρόσφορο
σέ μυθοπλασίες καί πολύωρες
περιπλανήσεις, ποῦ προκαλεῑ
πλημμυρίδα ἀπό μνῆμες τῆς παδικῆς ἡλικίας στόν θεατή. Παραμύθι, χωρίς τέρατα καί μεταφυσικοὺς τρόμους.
Ἐδῶ, ἡ ζωγραφική γλῶσσα
ἀλλάζει. Ὁ ρεαλισμός χρησιμοποιεῐται λιγότερο καθώς τό φῶς
χὺνεται, ὡς ἀτμός ἀπό τίς κορυφές τῶν λόφων,-πρός τίς ρίζες
τους. Οἱ έληές, μέ έλαφρό οτυλιζάρισμα, ἀκτινοὸολοῦν ἀπό τό
περίγραμμά τους. Οἱ ξερολιθιές,
δέν δηλώνουν τό ὑλικό τους, θυμίζουν μᾶλλον τό σπίτι τοῦ
παραμυθιοῦ χτισμένο μέ ζαχαρωτά. Ὑπάρχει πολύ χαρά μέσα
σ’ ὅλα αὐτά. Καλὺτερα, ἀποτελοῦν τήν δήλωση· «εἶν’ ὅμορφη ἡ
ζωή».
Ἠ αἰσθητική τοῦ Παραλῆ, αἰσθητική δασκάλου, καί στοῦς δύο
κόσμους του, συγκροτεῖται ἀπό
1) τίς χρωματικές γκάμες 2) 111v
κατανομή τοῦ φωτός 3) 11111 δημιουργία πλαστικοῦ χώρου, 4)

τήν ὑφή τῆς έπιφάνειας-ὁμογενής
ὡς ἀπό ὅελοῦδο. Ὁ Παραλής,
ἀνακαλύπτει 61’10 αἰτήματα 016
τοπεῐσ, ἐρεθίσματα, γιά τήν
παραγωγή ἑνός ἔργου, ἀπό λίγο
ὡς πολὺ κοινωνικὰ θετικοῦ.
Ο Ὁ Ζογλοπίτης ἐπιλέγει
ἀποκλειστικά ξερότοπσυς. Μερικές φορές, ἐληές ἤ μουριές μέ
λίγα φύλλα... Παρουσιάζονται κι
έδῶ 6116 χῶροι. 'O πρῶτος, έντονα ρεαλιστικός, ὁ δεύτερος τόπος μύθου.
'0 ρεαλιστικός χῶρος, καταγράφει τόν ἀνθρώπινο κάματο,
μιά γῆ σχεδόν ξερή, ἀλλὰ ὑποταγμένη - δρόμοι πού κομματιάζουν τήν ἐπιφάνεια, ξεροντοῦ6090 — καί γονιμοποιημένη - ἀργασμενα πολυχρωμα χωράφια
καί μικρά καινοῦργια δὲντρα -.
Τά σπίτια, ὅπου ὑπάρχουν. θέμα που εὔκολα γλιστράει στό
γραφικό - ἀποτελοῦν τύμὸους
τοῦ ἀνθρώπινου μόχθου, ἀποφευγουν κάθε ὑπαινιγμό γιά τήν
ἰδέα 1101'1 ἔχει συνήθως ό ἀστός
γιά τήν «ρομαντική»
ἀγροτική
ζωή.
Ἡ αἰσθητική τοῦ Ζογλοπίτη,
εἶναι προσωπική. Ξεκινάει ἀπό
μιά γλώσσα κοντα στόν φωτογραφικό νεορεαλισμό, καί φτάνει
- καθώς τά τοπεῖα ἀποκόπτονται
όλο καί περισσότερο ἀπ’ τήν
πραγματικότητα, - σέ ἕνα μῖγμα
ἐξπρεσιονισμοῦ καί ἰμπρεσιονιστικής ἀντίληψης γιά τό φῶς.
Οἱ μυθικοί τόποι τοῦ ζωγράφου, χρησιμοποισῦν ἄλλο κώδικα. Ἕνα πλῆθος ἀπό 0131160110χωράφια ζωσμένα ἀπό θάμνους
(μῆτρες) - λόφοι ἀποστρογγυλε-

’μένοι (μορφές πολύ κοντα στό
γυναικεῑο στῆθος) - ἀποκλειομένες κοιλάδες καί μυστικές γωνιές
-. Τά χρώματα, δέν ἔχουν καμιά
ἐπαφή μέ τήν πραγματικότητα, πολύχρωμα δέντρα - ἡ προοπτική ἀνυπαρκτη. πολλές φορές
παραμορφωμένη.
Ὁ μυθοπλαστικός αὐτός χῶρος, γεννάει παραμύθια ὅπως τά
μάθαμε, μέ τέρατα, μάγισσες καί
ἀσφαλῆ λημέρια καταφυγῆς.
Ἀσφαλῶς ἀποτελεῖ μιά ἀπευθείας ἓκφραση τοῦ dam/516111011.

Τά ζωγραφικά δομικά στοιχεῖα
τοῦ Ζογλοπίτη εἶναι l) οἱ χρωματικές γκάμες τοῦ παστέλ 2) ἡ
προοπτική που προέρχεται ἀπό
ἑπιπρόσθεση ἀντικειμένων 3) οἱ
έπάλληλες καμπῦλες ποῦ συντίθενται ἁρμονικά 4) ἡ διευθέτηση
τοῦ φωτός (ὅπου ἡ ρεαλιστική
διάθεση έλαττώνεται).... Μικρές
φωτεινές ἐκρήξεις όργανώνουν
ἕνα συγκεκριμένο κώδικα.
'O ζωγράφος παρουσιάζει δυό
ὁράσεις-πρόσωπα. Ἡ μιά πρός
τά ἔξω κεντρώνεται στήν ἀμεση
κοινωνική του ἐμπειρία. ’1-1 ἄλλη
πρός τά μέσα, στήν παράλληλα μέ
τήν πρώτη — προφανῶς - ζωή
του, ἕνα χῶρο ὅπου ἀποθηκεύτηκαν ἀναμνήσεις πολλῶν χρόνων
καί ἀταόιστικές μνῆμες. I
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cH γυναίκα-ἀντικείμενο
στὸν Κινηματογράφο
τοῦ RENATO FILIZZOLA
Γυναίκα -— ὑποκείμενα, γυναῖκα - ἀντικείμενα. Ἡ πολεμική
οτήν ὁποία ἦτον ὑποχρεωμένες οἱ φεμινίστριες καί πού θ’ ἀργήσει ἀκόμα νά ἐξαντληθεῐ ὄρίοκει τήν πιό τέλεια παρουσία
της στό σινεμά. Πῶς εἶναι ἡ γυναίκα τοῦ [979; "Av τήν κρίνουμε τουλάχιοτον ἀπ’ τίς ταινίες πού τήν παρουαιάζιηνν, εἶναι
μιά ἐξτρεμίστρια. Μπορεῐ νᾶχει ὁυό συζύγους συγχρόνως, ἐγκαινιάζοντας τήν κινηματογραφική πολυανὸρία m ἐγκαταλείποντας τήν Ira/117d καί ξεπερασμένη ὁιγαμία, ὅπως ουμὸαίνει
στή Μόνικα Βίττι, στούς «Ἔρωτές μου» τοῦ Στὲνο. Ἥ νά ὑπομένει ὅλες τίς ἀσχήμιες, τίς ὄίες, τό σαὸισμό, ὅπως μποροῦμε
νά ὁοῦμε σέ ὁεκάὸες πορνογραφικές ταινίες.
Ἀπό τι, «Σατυρικόν» του ελλίνι.

Ὑποκείμενο ἤ ἀντικείμενα,
κατὰ If] φαντασία τῶν σκηνοθετῶν ἦ If] ζήτηση τῶν παραγωγῶν.
Ἡ δεκαετία τοῦ '70 — ἀνάμεαα σε
πολλες ἐπαναστάσεις - ἔφερε κι
αὐτή τοῦ ρὸλου τῆς γυναίκας ατό
κινηματογραφικὸ ἔργο. ”Οχι πιά
μητερα στοργικὴ καί ὑπομονετική, σύζυγος ἀπατημένη μά πιστή, κοπὲλλα ἁγνή ἐπιδραὸευμενη με τό γάμο καί τήν παντοτινή εὐτυχία κιάκὸμα ὅχιπιά δελεάστρια, ἐπικίνδυνη ὂάμπ καί
κυρίαρχη καταδικασμὲνη οτήν
καταστροφή.
Μπορεί νά εἰπωθεῐ πώς ἡ γυναίκα ἅλλαξε πρίν στήν ὀθόνη
καί μετὰ ατήν πραγματικότητα,
σίγουρα περισσότερο ατήν πρώτη
παρά στή δεύτερη. Ἱ-Ι στροφὴ
στάθηκε ὁλοκληρωτική. Στήν
ἀρχή ντροπαλὰ, μετά ,μὲ αὐθά-

δεια κι ἀναίδεια. ὁ κινηματογράφος πρόὸαλλε αὐτά τά χρόνια If]
γυναίκα ἐλεύθερη, ἀπελευθερωμὲνη ἀπ’ τά ταμποὺ. Πηγαίνοντας
κόντρα στίς φεμινίστριες, προλα6αίνοντας σε ὁρισμένες περιπτώan; τίς θέσεις τους, σκηνσθὲτες
καί παραγωγοί, σίγουροι πώς
κανὲνας δε 6' ἀμφισόητοῡσε τό
διαφορετικό τρόπο παρουσίασης
If]; γυναίκας. εἰδικά ἔπειτα ἀπ’
τό ἀπελευθερωτικό κῦμα τοῦ ’68
καί τά πρῶτα ἀνησυχητικά συμπτώματα If]; ἀλλαγῆς If]; γυναίnag, ἑδραίωσαν τούς καινοὺργιους τρόπους, τήν καινούργια
γυναικεία ἠθική. Τό ἐγχείρημα
ἄρχισε τή ὃεκαετία τοῦ ‘70- στήν
ἀρχή ἅφησε ὅλους λίγο κατάπληχτους, μετὰ ἓγινε ὀεχτό χωρίς σο6αρες ἀντιρρήσεις, ἐχτός ἀπό
κεῐνες τίς στιγματισμὲνες ἀπ’ τὸ

μοραλιομό, If] OUVIñgnm], τήν
ὑποκρισία καί If] χειρότερη
ἀξιοπρὲπεια.
«Ἐκείνη» δηλαδή πρέπει νά.
γδὺνεται χωρίς ντροπή, νά δείχνεται γυμνή χωρίς κόμπλεξ, νά
κάνει ἔρωτα χωρίς νά κοκκινίζει
κι ἀκόμα περισσότερο νά ντρὲπεται, ἄν εἶναι δυνατόν νά τό κάνει
δημόσια, νά ὃίνεται a‘ ὃπσιον τή
θέλει, νᾶναι με μιά λὲξη οεξουαλικά ὃιαθέσιμη. Ἀφοῦ ξεπεράστηκε ἡ πρώτη φὰση. ἦρθαν ἁλλες, γιατί ἡ μηχανή If]; ἐκμετάλλευσης If]; γυναίκας δέν τελειώνει ποτε. Στα μέσα If]; δεκαετίας
τοῦ 70, ἡ ὃιαθεσιμότητα νά γὸύνεται, νά μιμεῖται σεξουαλικες
πράξεις, ὁμοφυλόφιλες καί ἓτερὸφυλες, νά ἐνσωματώνει μιά
μοχθηρή λαμπρότητα ἤ μιὰ
ἀδιάντροπη σαγήνη δέ cpIàVEL

mû. δὲ φαίνεται ἀρκετά προκλητική καί ἐρεθιστική. Τό σινεμόι7 κι
εἰδικότερα τό ἰταλικό, ζητάει ἀπ’
τίς ἠθοποιοὺς του μιὰ πιό σίγουρη καταστροφική ἱκανότητα,
If] νοσηρή ἀνατροπὴ τῶν γυναικείων χαρακτήρων καί ρόλων
πσὺ ὃενονται λιγότερο με τό σεξ.
Να γὸὑνονται ναί, νά. κανουν
ἔρωτα ἐπίσης. με τόν ὅρσ ὅμως
νὶιναι νοικοκυρὲς, νοσσκὸμες,
ὃασκάλες, καθηγήτριες.

Ἠ ἀντικειμενικοποίηση τῆς
γυναίκας ἄρχισε νά ὃγαίνει στήν
ἐπιφάνεια. rO ’Ἑλιο Πέτρι εἶναι ô
πρῶτος πού τήν ἐπιόεὸαίωσε
ἀνοιχτα στό «‘H ἰδιοχτησία δέν
εἶναι ma κλεψιά» (1973). Ἡ
πρωταγωνίστρια ἐξομολογεῑταιε
«Εἶμαι ἕνα πρᾶγμα. Ἴσως, πολλά
πράγματα.- στήθη, μπούτια, κοιλιά, στόμα. Εἶμιιι πολλά κομμά-

Η ΑΠΟψΗ ΔΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
Δύο Ἰταλοί κοινωνιολόγοι.
ὁ Φράνκο Φερραρότι καί ὁ
ΣαμΠίνο Ἀκουαθίθα, ὑπάντησαν ὡς ἑξῆς στά δυο οχετικά
με τό Θέμα «ἡ γυναῖκα στόν
κινηματογράφο», ἐρωτήματα.

Ο "Av r] γυναῖκα τῆς ὀθόνης άντιΠροσωΠεάει Πραγματικά ἐκείνη τῆς Πραγματικότητας καί
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Ο Ποιά εἶναι ἡ λογική Που
συνδέει τήν ὤθηση οτήν
κατανάλωση μέσα an’ Ir’] γυναικεία ἐλξη καί Ir'] χρησιμοΠοίηση τῆς γυναίκας σά
θέαμα.

Στό Πρῶτο ἐρώτημα ὸ καΘηγητής Ἀκουαθίθα λεειῑ
«'H γυναῖκα Πού ἐμφανίζεταιότήν ὀθόνη ἀντιΠροσωΠεύει χωρίς ἀμφιβολία τήν
ἀντανάκλαοη τῆς ἐξέλιξης τῆς
γυναῖκας στήν κοινωνία. AùIr]
ἠ ἀνάΠτυξη εἶχε ὅμως ἕνα διΠλό ἀποτέλεσμα ἀπελευθερωτικό ἀπ’ Ir'] μιά μεριά γιατί ἠ
γυναίκα ἀνέλαβε ρόλους
Πολύ Περιοσότερο ΠολύΠλοκους καί σημαντικούς ἀΠ’ ὅτι
στά Παρελθόν. Μή ἀπελευθερωτική γιατί ὴ ἀραίωση τῶν
Παραδοσιακῶν ρόλων τῆς μάνας, συζύγου, ἀραόωνιαατιma‘; όδήγηοε on] σύγχρονη

μεγαλοΠοίηαη τοῦ ἐρωτικοῦ.

ρόλου, Ἠ γυναῖκα δηλαδή

ἐγινε ἐμΠόρευμα, Παραδόξως
ἠ μή ἀμφισᾶητούμενη am:λευθέρωση εἶχε λοιΠόν ἕνα
ἀποτέλεσμα μΠούμερανγκ».

Στό δεύτερο ἐρώτημα ὸ καΘηγητής Φερραρότι ἐδωσε
αὺτή τήν ὲξήγησηῑ
«Ὀχι μόνο οτίς ταινίες ἀλλά
ἀκόμα καί στά ὲμΠόριο r'] γυναίκα ίδώθηκε Πάντα adv
ὠραίο σῶμα, δηλαδή σά μέοο
Προιὺθησης καί Πουληοης.
Z’ ἕνα 6ι6λίο Πού κυκλοφορηαε τελευταῖα, φαίνεται καΘαρά τό μέγεθος τῆς χρησιμοΠοίησης τοῦ γυναικείου
σώματος σέ οίκονομικούς καί
διαφημιατικούς τομεῑς. Περισσότερο ἀΠό μιά ἀντικείμενοΠοίηση αὑτό εἶναι μιά Πραγματική εμΠορικοΠοίηοη τῆς
γυναῖκας ενάντια στήν ὀΠοία
εἶναι Θέθαια ἀναγκαῖο ν’ ἀντι-

ἕχουμε τή γυναῖκα ἐννοουμὲνη κατά τά ΠρότυΠα r'] τοὺς
PO'ÀOUÇ Τῆς unrépac. Τῆς· YUναίκας μέ κατανόηση, Πάντως
Πάντα εξαρτημένη. Μόλις Θγεί
ἔξω άΠ’ αὺτά τά Πλαίσια μεταΘάλλεται σε κακιά γυναίκα. Oi
λίγες not] εκφράζουν τους
ἑαυτούς τους εἶναι γυναῖκες
χαμένες Που xa’vouv καί τούς
ἀντρες. Αυτό νομίζω εἶναι μιά
Προκατάληψη ἀΠ’ τήν όΠοία
εἶναι ἀνάγκη ν’ άΠαλλαγοῡμε.
Ma υΠάρχουν ἀντίθετα ταινίες στίς ὸΠοίες ὸ γυναικεῖος
χαρακτῆρας ἐμφανίζεται
Προθληματικός, δύσκολος. Γι’
αὐτό δέν ΠρεΠει νά γενικεύουμε τὴν κριόη μας για τή
γυναῖκα στόν κινηματογράφρ.
Πάντως σήμερα εἶναι ἀναμφίὃολο na); aIr’] φημιομένη ΙταMm] κωμωδιά r‘] γυναίκα ἐμφανίζεται σχεδον Πάντα γλυκειά καί κατώτερη r'] σάν ἕνα
χαμένο Πλᾱαμα».

“Από τό «5mm».

τια ἑνός πράγματος. Καί ζῶ σάν
ἕνα ὅάζο γεμᾱτο τρῦπες. Μέ πήρανε ἀπ’ τό σπίτι ὅπως παίρνούν
ἕνα καφάσι ντομάτες καί τώρα
εἷμαι ὁιῦ, κί’ ἄν ὁὲν ἦμουνα ἐὸῶ,
θᾶμουνα κάπου ἀλλοῡ. Μά
πάντα θά μ’ ἀνοίγουνι· σάν ἕνα
κουτί».
Τό 1975 ὁ σκηνοθετης Λούϊς
Μπερλάνγκα, με τήν τιμιότητα
του καί τόν αντικομφορμισμό του
- αὐτοπεποίθηση, όχι ἀπό μόὸα ἔχει τό κουραγιο να φτασει στήν
οὐσία τοῦ θεματος. «Life size»
εῖναι ἕνα παραδοξο, ἀλλα λειτουργεῖ. ‘H γυναῖκα - λὲει - εἶναι
ἕνα αντικείμενο καί σαν τετοιο
,πρέπει να ὑπολογίζεται καί να
χρησιμοποιεῖται. Σ· ἀντάλλαγμα
τῆς χρήσης της καί τῆς διὰθεσής
της, δέχεται ἀπ’ τόν ἄντρα τήν
εὐχαρίστηση, τόν ἑρεθισμό, τήν
[κανοποίηση τῶν αἰσθήσεων.
Ἀλλα ôÉ θεωρεῖται ἀπαραίτητημπορεῐ στήν πραγματικότητα ν’
ἀντικατασταθεῖ ἀπό ’να πλαστικό
ὁμοίωμα φυσικοῦ μεγεθους (Life
size). Μετα τὴ χρήση, για ἕνα
καπρῖτσιο, αὐτή ἡ μηχανική γυναίκα φτιαγμένη μόνο ἀπό σῶμα,
μπορεῖ να πεταχτεῖ καί να καταστραφεῖ σαὸιστικα. ’Ὁταν ἡ γυναῖκα πλησιάζει περισσότερο
στήν παθητικότητα καί τήν ὑποταγή τοῦ ἀντικειμένου πού τήν
ἀντιπροσωπεύει διακινδυνεύει
ἀκόμα περισσότερο ναχει τό ἵδιο
τέλος.
Ἡ ταινία τοῦ Μπερλανγκα εἶναι προφητικη λίγες μὲρες μετα
τήν ὀπτασία του, ἡ Ροζαρια καί ἡ
Ντονατέλλα, δύοθκοπέλλες μιᾶς
λαῖκῆς συνοικίας τῆς Ρώμης αρπάχτηκαν ἀπό μια παρέα ἀπό
πλουσιόπαιὸα, κι ἐπειδὴ τούς
ἀντισταθηκαν τίς δίασαν, τίς
χτύπησαν, τίς ὅασανισαν ἀκρι6ῶς ὅπως τήν ψεύτικη γυναίκα
στήν ὀθόνη. Ἡ Ροζαρια πὲθανε,
ἡ Ντονατὲλλα σώθηκε μόνο
ἐπειδή οἱ 6ιαστές της τή θεώρησαν νεκρή. Μόνο 0‘ αὐτό τό ση-

μεῖο φαίνεται ν’ ἀποκαλύπτεται ἡ
καινούργια σκλαὸια στήν ὁποία
ἔπεσε ἡ γυναίκα, καί οτούς φυσικούς ἀκόμα κινδύνους πού τήν
ἀπειλοῡν, ἀντί να ζεῖ τήν ἀπελευθερωσή της ἀπ” τήν οἰκογενεια, τό γαμο, τά ταμπού... Οἱ
φεμινίστριες ταρακουνιοῠνται,
ἐγκαταλείπουν για πρώτη φορα
τό φολκλόρ τῶν διαδηλώσεών
τους, για ν’ ἀσχοληθοῦν με τήν
πραγματικότητα. Ἡ Ντατσια
Μαραΐνι διαμαρτύρεται ὀργισμὲνα για τή χρήοη τοῦ γυναικείου σώματος
«Τώρα τό 99% τῶν ταινιῶν
πού προορῐζονται γιά τίς μάζες
εἶναι ταινίες ὄϊας πάνω στίς γυναῖκες. Τό κοινό γεμίζει τίς σάλες
γιά ν’ ἀπολαύσει τό «ἐρεθιστικό»
θεάματα, γυναικῶν γυμνῶν, ὄασανισμὲνων, κακομεταχειρισμένων, ὂιασμένων, πού τίς μοστράρουν, πού εἶναι κτήματα ἄλλων,
πού τίς παίρνουν μέ τίς κλωτσιές
καί τά χαατούκια μ’ ἀπερίγραrrrovç τρόπους».
Στήν ἰταλική ἐφημερίδα τῆς
’Ἀκρας Ἀριστερᾶς «Il Manifeste»
δημοσιεύεται κείμενο μιᾶς ’ὁμαδας πού λεειῑ «Encadre ἐξαναγκασμένες στήν ἀντρική πορνογραφία. Δηλαόή, ὁ ἄντρας μᾶς
ζυγίζει, μᾶς ἑχτιμᾶ, μᾶς πιάνει,
καί παρ’ ὅλα αὐτά μᾶς ὄιάζει καί
μᾶς σκοτώνει κιόλας».
'H γυναῖκα-ἀντικείμενο πολλαπλασιαζεται οτήν ὀθόνη. Ἀπό
τή «Μαρκησία φόν...» τοῦ Eric
Rohmer, στίς νεκραναστασεις τοῦ
Λουκίνο Βισκόντι τῶν λαμπρῶν,
μοιραίων, ἀλλα πάντα ἐξαρτώμενων Ντανουντσιακῶν ἡρωΐδων,
ἀπ’ τή «Μια ἰδιαίτερη μερα» τοῦ
Ἔττορε Σκόλα στό «Σ’ ἀναζήτηοη τοῦ κ. Γκούντμπαρ» τοῦ Ρίτσαρντ Μπρούκς - πού εἶναι με
μερικες αλλες ἀκόμα οἱ ταινίες
στίς ὁποῐες ἡ ἀντικειμενικοποίηση τῶν γυναικείων προσώπων δέν ἀποτελεῖ ἄλλοθι για να
νομιμοποιηθεῖ ἡ παρουσία ἑνός

ἐναγκαλισμοῡ ἦ ἑνός γυμνοῦ,
ἀντίθετα ἀντιπροσωπεύει τό
δρᾶμα μιᾶς καταστασης πού ἀπ’
τὴ μια γενια στήν ἄλλη, ἀπ’ τόν
αίώνα στόν ἄλλο, δέ φαίνεται
ναχει μεταόληθεῖ- οί ταινίες πού
λίγο ὡς πολύ ὑποστηρίζουν διεθνῶς τήν πραγματοποίηοη τῆς
ἀπελευθερωσης τῆς γυναίκας,
πάντα θύματος, πάντα ἐξαρτώμενης ὅχι μόνο ἀπ’ τόν ἄντρα με τόν
ὁποῐο εἶναι ὃεομευμὲνες (ὁ σύζυγος ὅπως κι ὁ περιστασιακός
ἐραστής)Ι μα ἀπ’ τήν κοινωνία
στήν ὁποία ζοῦν.
Ἀκόμα περισσότερες εἶναι οἱ
ταινίες πού χρησιμοποιοῦν τή γυναίκα-αντικείμενο σαν καθαρά
σκηνικό ὑλικό, ἐργαλεῖο ἀπαραίτητο, για να μεταφρασουν σε κινηματογραφο τόν ἐρωτισμό καί
τήν πορνογραφία. Περνάμε ἀπ’
τίς ταινίες τοῦ Βαντίμ, ἑνός
ἀναμφίὸολου πρωτεργατη στό εῖδος, ὁ ὁποῖος στήν ταινία «Δόν
Ζουαν I973» ὑποστηρίζει πώς ἡ
γυναίκα εἶναι ὁ ἀρνητικός ἥρωας
τῆς ἐποχῆς μας, στήν κινηματογραφική μεταφορὰ τῶν «Ἱστορίες O», στίς ταινίες τοῦ Ζεραρ
Νταμιανο, πού κατὲχτησε τόν τίτλο τοῦ «Γκρίφιθ τῆς πορνογραφίας».
“Η ὃεκαετία τοῦ ’70 ἐμφανίζει
παρ’ ὅλ’ αὐτα στήν ὀθόνη καί τή
γυναῖκα ὑποκείμενο. Hag” ὅλο
πού κατευθύνονται ἀπ’ τίς ἀπαιτήσεις τῆς παραγωγῆς, ὑπαρχουν
καί οἱ δημιουργοί πού ὲπιμὲνουν
να παρουσιαζουν τίς νεες γυναι-

κεῖες προσδοκίες καί τασεις,.ἤ
ξαναὸλὲπουν με νέα εὐαισθησία
καί μεγαλύτερη προσοχή ἓκεῖνες
τῶν περασμενων ἐποχῶν. Ἀπό τό
«Adele H» τοῦ Φρανσουά Teutde
στό «Μια γυναῖκα πού λέγεται
σύζυγος» τοῦ Ζάν Τροέλ, στίς
ταινίες τοῦ Τζών Κασσαΰέτη καί
τοῦ Μαζούρσκυ, «Μιά σύζυγος»
καί «Μια γυναῖκα ὁλομόναχη»ἀπό τή «Μοιχό» τοῦ Ἰγκμαρ
Μπὲργκμαν στή «Τζούλια» τοῦ
Φέντ Ζίννεμαν περνώντας στόν
νΑλτμαν τοῦ «Τρεῖς γυναῖκες»
καί τή διαλυτική πολεμική τοῦ
Μάρκο Φερρέρι.
’Ὀμως αὐτες οἱ ταινίες ὗεν
φτανουν για νά ὄαρύνουν τή ζυγαρια πρός τό μέρος τους. ‘H
καταναλωτική παραγωγή κανει
αἰσθητό τό ὄαρος της. Τό ἀντικείμενο ὑπερισχύει κατα πολύ
τοῦ ὑποκειμένου-γυναίκα καί μιόι
ἀρκετή ποσότητα αν καί ἀποκαλυπτική δέ θᾰταν ἱκανή ν’ ἀντιπροσωπεύσει τήν ὲπιμονή, τήν
ἑπαναληψη, τό σχεδόν ἱεραποστολικό πεῖσμα με τά ὁποῖα ἐπιμὲνουν στήν ἀπεικόνιση, φαινομενικά κατήγορης, ἀλλά οὐσιαστικα [κανοποιημενης, τῆς Ιγυναίκας πού ἀποδέχεται τήν ἀνεξαρτητοποίησή της ὂχι για ν’ ἀπελευθερωθεῖ μά γιά νά ταπεινωθεῖ
πολύ περισσότερο ἀπ’ ὅσο στά
προηγούμενα μοντὲλλα συμπεριφορᾶς, ὡς τόν πλήρη ὲξευτελισμό
της.

μετάφρασηε Κώπας Βάκκας

ξφἸ ὅσον
υΠαρΧουν
φροντιστηρια
’ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
Α· ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ
Κιάφας 9 (1η πάροδος Ζωὸ. Πηγῆς)
Τηλ. 3626228
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eO Γιῶργος Γιανναρης
γράφει για τό διὸλίο
τοῦ B. Βασιλικοῦ;
«(H Ζωή μου ὅλη
(Στέλως Καζαντζίδης)»
Ἐκδόσεις «Φιλιππότη».
Μέ τό νέο του ὃιόλίο, ὁ Βασιλικός δημιουργεῖ ἕνα πρόὸλημα
για τόν καθορισμό καί τή διαχώρηση μεταξύ Λογοτεχνίας - Δημοσιογραφίας; ἐπικαιρότητας καί
φαντασίας. “H μᾶλλον, δέν προσπαθεῖ νά ὁρίσει τί εἶναι τό καθε
εἶδος γραφῆς ξεχωριστά, ἀλλά
φέρνει δυναμικα στό ἷδιο ἐπίπεδο, στήν ἴδια αρένα δύο, τουλαχιοτον, τρόπους οτήν ἐκφραση.
Ἡ ἴδια διττότητα συναντιέται, ἦ
καλλίτερα τό ὅιὸλίο καθαυτό εἰναι μια ἀρένα, ὅπου, κατά τόν
συγγραφέα, τό αἰτούμενο εἰναι
να γεφυρωθεῖ «τό χάσμα ἀναμεσα σ’ ἕναν κόσμο πού δέ διαsaga (κόσμος τοῦ Στέλιου) καί σ’
έναν κόσμο πού γράφει (ὁ δικός
pou)». Ὁ συγγραφέας κλείνει τό
εἰσαγωγικό του σημείωμα μέ τή
φραση ὅτι τέτοιο ἐγχείρημα εἶναι
«ἀκατόρθωτο», πού ἐμπεριέχει
μια δόση κυνικότητας καί αύτοκριτικῆς, Στή διπλή καί παράλληλη αύτή πορεία του 6 Βασιλικός ακολουθεῖ τούς τρόπους καί
τήν τεχνικὴ τοῦ δημοσιογραφου
καί τοῦ σχολιαστῆ καί συγγραφέα. Καταγραφει ἐντυπώσεις καί
πληροφορίες μέ τό ρεπορταζ, τήν
ἐπικαιρότητα καί φιλοσοφεῖ μέ
τό ἡμερολόγιο, τίς ποιητικές ἀνταύγειες καί τήν κοινωνικο-αἰσθητική ἀνάλυση τοῦ λαϊκοῦ
τραγουδιοῠ τοῦ Καζαντζίδη.
Θα ἀπορεῖ κανείς, γιατί ἕνας
συγγραφέας σαν τόν Βασιλικό
καταπιανεται μ’ ἕνα τέτοιο καί
τόσο λαϊκό, «εὐτελές» θέμα ὅπως
6 λαϊκός τραγουδιστής καί τά
«πειρατικὰ» στρώματα πού τόν
ἀναμεταδίδουν. Ὁ Καζαντζίδης,
θέλουμε δέν θέλουμε, εἰναι 6
τραγουδιστής τῶν ἐργατικῶν
στρωμάτων τῆς νεολαίας, τῶν
μεταναστῶν, τῶν ναυτικῶν. Εἶναι
πραγματικά ἕνα κοινωνικό καί
πολιτιστικό φαινόμενο. Δέν θέλω

καί δέν μπορῶ να ἀνασχοληθώ μέ
τό φαινόμενα, γιατί ἁπλούστατα,
δέν εἶναι τοῦτο τό ὑπό συζήτηση
ἤ ἔρευνα θέμα μου, ἀλλα τό ὃιλίο
ένός ἀναγνωρισμένου συγγραφέα, πού ἔκανε «ὃουτιά» σέ
«παραξενους» χώρους για να
συνθέσει ένα ὃιὸλίο. Μέ τά εἰσαγωγικά θέλω νά τονίσω τίς σκέψεις πού πιθανό θα ἐκφραζουν ἤ
ἐκφραζουν ἄλλοι για τό ὅιὸλίο
αὐτό. Ἐπίσης προειδοποιῶ τόν
ἁναγνώστη ὅτι, παρ’ ὅλο τόν ὑπό
ἐχεμυθεια τίτλο « ‘H Ζ ω ή μ o υ
" O λη » , δέν πρόκειται περί
ὁλοκληρωτικής διαγραφίας 1'1
συνολικῆς μελέτης τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ εἰδώλου, τοῦ φαινομένου Στέλιου Καζαντζίδη.

Στήν οὐσία τό ὂιὸλίο ἀποτελεῖται ἀπό τρία μέρη;
α) Συζητήσεις, παρατηρήσεις
καί πληροφορίες πού πῆρε καί»
προσκόμισε ἀπό τόν Καζαντζίδη
σέ διάφορα ταξίδια καί ἐπαφές
πού εἶχαν οἱ δυό τους μέ τήν παρέα τῶν ουζύγων τους,
6) Προσπάθεια νά ἐξηγήσει,
ἑρμηνεύσει καί πολιτικοποιήσει
λίγα ἀπό τά τραγούδια τοῦ ἴδιου
τοῦ Καζαντζίδη, κανοντάς τα
ἐτσι να συνδέονται καί να ἀντανακλοῦν τήν κοινωνικο-πολιτική
ζωή στήν Ἐλλάδα στα τελευταῖα
25, περίπου, χρόνια (ἰδίως τή δεκαετία τοῦ 50) καί
γ) Ὁ παρατηρητής καί ρεπόρτερ - συγγραφέας μᾶς χαρίζει σελίδες ἀπό τό ἡμερολόγιό του
κατα τά χρόνια 1977-’78. Ὁ 601σικός «ἥρωας» στό διὸλίο αὐτό
εἰναι λοιπόν ὁ ἴδιος ό συγγραφέας ἀντιμέτωπος ἤ μετέχων στα
γεγονότα, στούς τόπους καί στήν
προσωπική ζωή τοῦ Καζαντζίδη.
Θα ἤθελα ἐδώ νά σχολιασω
δυό «άφορισμούς» καί ἐπιγραμματικές φράσεις τοῦ Βασιλικού.
Στή σελ. 62 γράφει πώς «ἡ νοοταλγία εἶναι μιά τύψη καμουφλαρισμένη». Νοσταλγία για τα
παλιὰ τόσο τοῦ συγγραφέα ὅσο
καί τοῦ λαϊκοῠ τραγουδιστῆ ἐπακόλουθα κατα τα 1950 τοῦ ἐμφυλίου καί τίς περιπέτειες τοῦ Καζαντζίδη στα Μακρονήσια, ἀλλα
nui τήν τραγική μοίρα τῆς πον-
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τιακῆς καταγωγῆς του.
Σέ ἄλλο σημεῑο (σελ. 73) 6 Buσιλικός ἀποφαίνεται για τήν
«ψυχή» τοῦ ὕφους τοῦ λαϊκοῦ
τραγουδιοῦ nui τραγουδιστῆ, πού
εἰναι τό δράμα, ἡ τραγωδία, 6
καημός; «συμὸαίνει ὁ θάνατος νά
προκαλεῖ ὕμνους γιά τόν ἐκλιπόντα, ,πού ὁέν εἶναι ἄλλο ἀπό
καμουφλαρισμένες τύψεις». Οἱ
τύψεις καί ἡ αὐτοκριτική πάλι θα
συνεχίσουν νά απασχολοῦν τόν
συγγραφέα nui στίς «ἡμερολογιακές» σελίδες, ὅπως «Οἱ ἀγρότες καλλιεργοῦν τά χωράφια
τους, τά ὀργώνουν, σκύὸουγ, τά
ὅοτανίζουν ἤ τά σπέρνουν. Ὁ
ἐργάτης ὅμως τοῦ πνεύματος
ρωτᾶ.· Ποιό εἶναι τό ὁικό μου
χωράφι,· Μιά κόλα ἄσπρο χαρτί.
Ἔτσι τό ἄχρηστο τῆς γραφῆς
(ἀφοῦ κανείς ὁέν ὁιαὸάζει) παρουσιάζεται ἔκτυπο» (σελ. 130 l). Σέ ταξίδι στήν Ἰταλία θα
σκεφτεῖ «νοσταλγικά» τήν ἐξορία
του ἐκεῖ κατὰ τή δικτατορία καί
φοόᾶται μήπως nui ξανασυμὸεῑ
τό ἴδιος «Σ’ ἕνα σημεῑο, êch θυμόμουν τό ποίημα πού ἔγραψα τό
καλοκαίρι τοῦ ’70, γεμάτο νοσταλγία γιὰ τήν Ἑλλάδα, ἀναλογίστηκα τί θά γινόταν ἄν μιά νέα
(δικτατορία μέ ἔὸρισκε, κατά
τύχη, πάλι ἐκτός. Ὁπωσὸήποτε
θά ὑπόφερα πάλι, ἴσως χειρότερα, μά ποτέ τό ἴὸιο λάθος, νοοταλγικά, ὄχι. Ἡ νοσταλγία εἶναι
λάθος» (σελ. 156 - 7.
Κλείνω τό σημεῑο τῶν τύψεων
καί τῆς συνείδησης τοῦ συγγραφέα, πού, ὅπως εἴπαμε, εἰναι τό
κύριο μοτίὸο στό διόλίο, παραθέτοντας τοῦτες τίς θαρρετές καί
χωρίς ἐνδοιασμούς γνῶμες - ἐξ·
ομολογήσεις του. Γράφει (σελ.
160 καί 161; «Ἄν ἤμουν ὁιπλωμάτης σάν τόν Σεφέρη, θά εἶχα
μιά ὁιπλοζωή. (Ἐγώ ὑπογραμμίζω). Καθώς ὁέν εἷμαι, ὁέν
ἔχω τίποτα νά κρύψω. Κι ἀνοιχτός σά ὅιὸλίο μέ σελίδες λευκές
καλῶ τά γεγονότα, τούς
ἄ λ λ o υ ς ν ά μ é (ὑπογραμμίζει
ὁ ἴδιος) γράψουν». Καί στή
συνέχεια μᾶς ἐμπιστεύεται τά
ἀπόρρητα, τά ἀπόκρυφοι τῆς
δουλειᾶς τους «Ἡ ἀπομάκρυνσή
μου ἀπό τήν ἐφημερίὸα, ἀφήνει
μέσα μου περιθώρια γιά νά λειτουργήσει ξανά ὁ συγγραφέας.
Τό ἴὸιο γεγονός ἰὸωμένο ἀπ’ τήν
πλευρά τοῦ ὁημοσιογραφικοῦ
ρεπορτάζ ni ἀπ’ τήν πλευρά τοῦ
συγγραφέα, ἀλλοιῶνται, ὁέν εἶναι
πιά τό ἴὸιο. "Ach ἀντικειμενικότητα χωρίς ὑποκειμενικό πλησίασμα εἶναι ἀὸιανόητη. Τό μάτι πού
ὅλέπει ὁρίζει, ἐν πολλοῖς, τή
φύοη τοῦ πράγματος πού θά δεῖ».
Τοῦτες οί γραμμές ἀποτελοῦν
ἴσως, μιά ἀπό τίς πλέον εἰλικρινεῖς δηλώσεις - ἐξομολογήσεις
ἑνός συγγραφέα. Εῖπα στήν ἀρχή

πώς κύριος «ἥρωας» στό 6ι6λίο
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τοῦτο εἶναι ὅχι τόσο ὁ Καζαντζίδης ὅσο 6 ἴδιος 6 Βασιλικός γιατί
εἶναι 6 συγγραφέας πού συλλέγει,
συνοψίζει, ἐκτιμᾶ καί προσφέρει
στό «ἐκτυπωμένο» φύλλο τά φαινόμενα (ἀνθρώπινα καί φυσικά),
τά γεγονότα, τά ύποσυνείδητα
τριὸέλλια καί προὸληματισμούς
τοῦ νεοέλληνα. Μ’ αὐτόν τόν
τρόπο, τό 6ι6λίο έχει ἑνότητα nui
δημιουργεῖ μια μέθεξη (ὑποκειμένου - ἀντικειμένου) στή δημιουργική πορεία του, ἐνῶ ὁ
ἀναγνώστης προσκαλεῖται νά
ἀπολαύσει ὅ,τι τοῦ παρουσιάζεται ἐκείνη τή στιγμή καί σ’ ἐκεῖνο
τό συγκεκριμένο σημεῑο, ὅπως
ἀκριῧώς γίνεται άφαιρετικα μέ
τόν κινηματογραφικό φακό.
Πράγματα δηλαδή αμεσα πού
ὅλοι ζοῦμε, ὅλέπουμε, ξέρσυμε,
ἀλλά πού δέν τολμούμε ἤ δέν μᾶς
ἔχει πμὸεῐ ἢ δέν γίνεται νά ξεχωρίσουμε, να έρμηνεύσουμε καί
νά ἐκτιμήσουμε. Κοινὰ καί γνωστα λοιπόν στοιχεῖα ὥστε ὁ καθε
ἀναγνώστης να μήν νοιώθει ξένος
καί ἀμέτοχος, τουλάχιστο στό νά
τά πλλαμὸανει nui να τα ἀντιλαμὸανεται. Βέόαια ὅλοι μιλᾶμε
για τόν Καζαντζίδη, τραγουδάμε
ἦ κατακρίνουμε, ἀλλα τό να κανεις, για τή συγγραφική τέχνη,
ύλικό ἕνα τέτοιο δεδομένο, ἀνήκει πιά στό ταλέντο. Σέ τέτοιες
περιπτώσεις χρειάζεται ἀφοὸια,
θάρρος καί φινέτσα για νά ἀνε6άσει ή νά «περάσει» ένα καθημερινό φαινόμενα καί ύλικό,
ὅπως ἡ περίπτωση τοῦ Καζαντζίδη, στό πεδίο τῆς τέχνης. Ἐπίσης ἡ πρωτοτυπία σέ τοῦτο τό 616λίο, καθώς καί σέ πολλά προηγούμενα του, εἰδικά τά «011310610γραφικα» (Τριλογία, Θρασακης,
Ἰμάντες κι αὑτά τῶν έκδόσεων
81/2), εἶναι οἱ ποιητικές καί συνοπτικές εἰκόνες, ἡ ἀποφθεγματικότητα, ἡ ἐπιγραμματικότητα,
καί, φορές, 6 αφορεστικός λόγος
του. Κατα τή γνώμη μου, μέ τό
ὂιῧλίο αὑτό τοῦ Βασιλικοῡ γίνεται τό «γεφύρωμα» μεταξύ τοῦ
κοινοῦ πού δέν διαὸάζει, ἀλλα
τραγουδάει, καί τοῦ κοινοῦ πού
γράφει ἀλλά δέν εἰναι προκατειλημένο εἴτε για τόν συγγραφέα
εἴτε τό θέμα του.

Ἐφ’ ὅσον λοιπόν ὁ συγγραφέας καλεῖ τούς ἄλλους nui τά
γεγονότα να τόν κρίνουν, «να τόν
γράψουν», ἡ τύχη τοῦ ὃιὸλίου
έπαφίεται στόν ἀναγνώστη. Φυσικά 6 ἴδιος, ἀπ’ ὅσα παρέθεσα
περί ἐἰλικρίνειας στήν πορεία
γραφῆς, δέν φοὸᾱται τήν ὁποιαδήποτε κριτική. Αὐτός ἄλλωστε
εἶναι καί 6 ἰδεώδης, ὁ ὑγειής
τρόπος λειτουργίας τῆς τέχνης σέ
μια πνευματικά προοδευμένη
κοινωνία, πού τό «νέο» της εἰναι
εὐπρόσδεκτο, αφού ὅέόαια περασει τά ἐμπόδια τῆς προκατειλημένης κριτικῆς. ι

.:
:-

’.. me

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΙΜΙΤΖΗΣ;
Κυνηγοί κεφαλῶν ἑκὰ- «Καστανιώτης»

Τό ὂιόλίο μιλᾱ γιά τήν ἐξάρτηση τῶν ἐργαζόμενων τίς ὧρες
τῆς δουλειᾶς καί πέρα ἀπ’ αὐτές
στό δρόμο καί στό. σπίτια τους;
μιλᾶ γιά τούς νόμους καί τό σύστημα μέσα στό δποῑο εἶναι ἐγκλωὸισμένοι.
ΠΕΤΡΟΥ ANTAIOY:

Συμὸολή στήν ἱστορία τῆς
ΕΠΟΝ. Τόμος B’ Ἐκὸόσεις«Καστανιώτης»
Τό 6ι6λίο ἀποτελεῖ μιὰ πρώτη
προσπάθεια νά διασωθεῖ ὕστερα
ἀπό 35 χρόνια, 6,11 εἶναι δυνατό
ἀπό τοὺς ἀγῶνες, τίς καταχτήσεις, τίς θυσίες, τά διδάγματα τῆς
πιό τραγικῆς νεοελληνικής γενιᾱς
- τῆς γενιᾶς τῆς Ἀντίστασης.

Ἡ περίοδος που καλύπτει ὁ
τόμος αὐτός φτάνει ὡς τίς 23
Φλεὸἀρη τοῦ 1944.
Στόν B’ τόμο, στό πρῶτο μέρος,
καταγράφεται τό μαχητικό 6de110110 τής ΕΠΟΝ στίς μεγαλειώδεις ἀντιστασιακές κινητοποιήσεις τῆς ”Ανοιξης-Καλοκαιριοῠ
1943. Στό δεύτερο μέρος παρακολουθεῖται ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ
ἐνόπλου κινήματος τῆς νεολαίας.
Στό τρίτο μέρος, δείχνεται πῶς ἡ
ΕΠΟΝ έδραιώνεται πανελλαδικά
σάν ἡ κυρίαρχη ὀργάνωση Ἀντίστασης τῆς νεολαίας. Ἀκολουθοῦν παραρτήματα μέ ντοκουμέντα, καί ὀνόματα «ἡρώων καί
μαρτύρων» τῆς νεολαίας καί,
ὅπως καί στοὺς προηγούμενους
τόμους, ὑπάρχει πλούσιο ἀνέκ6010 φωτογραφικό ῦλικό.

τόν πολιτισμό μοις εἰναι ἐθιμοτυπικές πράξεις, στίς ἀρχαϊκές κοινωνίες ἀποτελοῦσε 6ασική μορφή
τῶν οἰκονομικῶν ἀνταλλαγῶν.
Ἐξειάζει ἐπίσης τά διάφορα
παράγωγα φαινόμενα, καθώς καί
τήν ἐπιρροή πού εἶχε ἡ τόσο σημαντική αὐτή λειτουργία καί στίς
ἀλλες πλευρές τῆς κοινωνικῆς καί
πνευματικῆς ζωῆς. Ἀπό τήν
ἔρευνα αὐτή 6 Μ. MAUSS ἀνακαλύπτει δεσμούς ἀνάμεσα στήν
ἔννοια τοῦ δώρου καί στήν έννοια τῆς θυσίας.
Μέ τήν ἀνάλυση πού ἐπιχειρεῖ
στά ἀρχαϊκά οἰκονομικὰ φαινόμενα, τό «Δῶρο» ἀποτέλεσε τήν
ἀφετηρία στόν κλάδο τῆς οἰκονομικῆς ἀνθρώπολογίας.

ΣΠΥΡΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ.·
Τά μουσεῖα τῆς Ἑλλάδος Ἐκὸ.
«Ἑστίας» Ἀθήνα I979.
Πρόκειται γιά έναν μοναδικό
στό εἶδος του γιά τήν ἑλληνική
ὃιόλιογραφία Ὁδηγό πού ἀναφέρεται στήν ἱστορία, ,τούς 611—
σαυρούς καί τή 6ι6λιογραφία 500
περίπου Μουσείων καί Συλλογῶν
ὅλης τῆς χώρας, (ἀρχαιολογικῶν,
λαογραφικῶν, ἱστορικῶν, ἐθνολογικῶν, λαϊκῆς τέχνης, πανεπιστημιακῶν ἱδρυμάτων καί ὀργανισμῶν, ἰδιωτικῶν Là.) Στό τέλος
ὑπάρχει παράρτημα μέ κείμενα
νομοθετικά ἀλλά πού ἀφοροῦν τά
μουσεῖα καί στατιστικοὺς πίνακες πού καλύπτουν τήν περίοδο
1829 ὥς τίς μέρες μας. T6 ἐργο
εἰναι διαρθρωμένο κατά νομοὺς
καί γεωγραφικά διαμερίσματα.

ρόμοια». “Η,φειδώ, ἡ περίσκεψη
καί 6 05600116g μέ τά ὁποῖα χρησιμοποιεῖ τίς λέξεις, ὁ Μ. φανερώνουν πόσο ἀναπτυγμένο ἔχει
τό γλωσσικό του αἴσθημά καί
προσφέρουν στήν ποιητική του
γραφή μιά ξεκωριοτή οιῖσθησηι

μερα, πού 6 ἀναρχισμός, διατηρώντας πολλά στοιχεῖα τοῦ
κλασσικοῦ ἀναρχισμοῦ, ἐξακολουθεῖ διαρκῶς μέ διάφορες
μορφές, ἁλλοτε σάν ἀμφισόήτηση
πρός κάθε παραδοσιακή ἀξία καί
ἔννοια, ἄλλοτε σάν ἀντικουλτοὺρα κι ἄλλοτε σάν τρομοκρατική δράση. Ἀπό αὐτή καί μόνο
τήν ἄποψη ἡ μελέτη τῶν Θεωρητικῶν καί ἱστορικῶν καταδολῶν
τοῦ ἀναρχισμοῦ μπορεῖ νά ἀποδεῖ πολύτιμο ἐφόδιο γιά τόν καθένα πού ἐνδιαφέρεται νά ἐξυψωθοῦν οἱ ἐργαζόμενες τάξεις
καί νά πραγματοποιηθοῦν οἱ 6061ég κοινωνικές ἀλλαγές πού
ἀπαιτεῖ 6 τόπος μας καί ἡ ἐποχή
μας.

ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΡΩΤΑ
Σάν τά ἀγριολούλουὸα
Κέὸρος, 1979

Τό «Σάν τά ἀγριολοὺλουδα»
εἶναι ἐνα ἀφήγημα, στό ὁποῖο ἡ
συγγραφέας περιφέρεται ἐλεύθερα στίς παιδικές της ἀναμνήσεις. (Απλά, φυσικά, ξεναγεῖ τόν
ἀναγνώστῃ μέσα στόν κόσμο πού
μεγάλωσε. Δίνει τή μαρτυρία
μιᾶς πικρῆς κι ὅμως τελικά τρυφερῆς καί αίσιόδοξης ἐπιὸίωσης
μέσα ἀπό συνθῆκες καί περιστατικά πού ἡ συχνά ἀνείπωτη
σκληράδα τους κρύὸεται πίσω
ἀπό τήν καθημερινότητά τους.
E. Γ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ἐγκόλπιο
Κέδρος, 1979

Τό «Ἐγκόλπιο» ἀποτελεῖ τήν
πρώτη ποιητική συλλογὴ τοῦ ΕΓ.
Μαυρόπουλου καί χωρίζεται σέ
τέσσερις ἑνότητες; α) Τά ὅπλα
καί οἱ νεκροί, οτήν ὁποία ἐκφράζονται κυρίως προσωπικά 611i)ματα τοῦ ποιητῆ. 6) Τρεῖς
παραλλαγές στόν ιἨνίοχο, μέ
θέμα τήν ὀμορφιά. γ) ‘O κύριος
Ζήσιμος, σπονδυλωτή περιγραφή
τοῦ Ἕλληνα καί δ) Ραὸδόκηποι,
ὅπου τά ποιήματα ἔχουν κάποια
πολιτική χροιά. Σέ κάθε ἑνότητα
προτάσσεται μία γκραόοὑρα σχετική μέ τό θέμα πού ἀναπτύσσεται.

ΣΟΒΙΕΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑ ΤΑ
Μετάφραση.· τῆς ἔκὸοσης

τοῦ ἐκδοτικοῦ «Νέα Ἐλλάδα»
ἀπό τό 1956

Ἐκὸόσεις Χρόνος, 1979
’Τά εἰκοσι έξι διηγήματα πού
περιέχει αὑτός ὁ τόμος, γραμμένα
ἀπό εἴκοσι έξι ἀντίστοιχα συγγραφεῖς, εἶναι διαλεγμένα ἀπό
,τήν τρίτομη συλλογή πού τυπώθηκε πέρσι στή Μόσχα μέ τόν τίτλο «Διηγήματα Σοὸιετικῶν Συγγραφέων». Οἱ συγγραφεῖς τῶν
διηγημάτων αὐτῶν ὅσο κι ἀν κλιμακώνονται ἀπό τόν Γ κόρκι
ἴσαμε τούς νεώτερους Ρώσους
συγγραφεῖς, ὅσο κι ἄν ποικίλουν
τήν τεχνικὴ τους, έχουν ῶστόσο
ἕνα κοινό χαρακτηριστικόῑ Τό
σοσιαλιστικό ρεαλισμό, σά μέθοδο πού ἐπιδιώκει τήν πραγμάτωση ἑνός ἀνώτερου καλλιτεχνικοῦ σκοποῦ.

F. MOYÇÛAOYZEAH:
’Ὀταν ἡ λήγουσα εἶναι μακρά Καταγραφή Φ. Μεσθεναίου.
Ἑκό. ((Δωὸιὺνη» - Ἀθήνα 1979

ΓΙΩΡΓΗ ΓΙΑ ΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ
ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΕΡΗ.·
Ἡ ἁρραὸωνιαστικιά
Τό ράμφος
Ἐκὸ. ΤΡΑΜ 1978
. (μυθιστορία)
ΔΕΛΤΙΟ TOY ΔΗΜΟΚΡΑΊἹ- Ἡ δευτέρη ποιητική συλλογή
Κέδρος, 1979
Ὁ Φ. Μεσθεναῖος προλογίζονKOY ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ,, τοῦ Β. μέ τήν ὁποία δέν ἀπεμποτας τήν ἐκδοση τῶν ἀναμνήσεων
Ἡ ἀρραόωνιαστικιά εἰναι ἕνα
(Δ.Σ.Ε) Ἔκὸοοη Γενικοῦ Ἀρχη- λεῖ τήν θεματογραφία τῆς πρώἑνός ἀπό τούς τελευταίους ρεμπέδιὸλίσ πού θά μποροῦσε νά χαγείου (1948). Φωτολιθογραφική της; «Ἐν φαντασία καί Λόγῳ»,
τες γράφεις
ἀναπαραγωγή; Ἐκὸόσεις
διαφοροπσιεῖται ὅμως ὡς πρός τή ρακτηρίσει κανείς σάν μυθιστο«T6 ὅιόλίο αὐτό δέν εἰναι αὐρία πολιτικῆς ἀλληγορίας. Ἀλλά
«Μνήμη» - Ἀθήνα I979.
μορφή. Στό «Ρὰμφος» ἡ γραφή
τοόιογραφία. Εἶναι ένα ἀφηγηδέν πρόκειται ἀκριὸῶς γιά μιά
τοῦ B. εἰναι ἀρτιότερη. Κινεῐται
ματικό κείμενο λαῖκῆς ἐργατικῆς
ἀλληγορία, ἐπειδή τά 6001116.
Μιά πολύτιμη συλλογή ντοστό χῶρο τοῦ ἀνανεωμένου
λογοτεχνίας, 6ασισμένο σέ αὐτοκσυμέντων τοῦ Δ.Σ.Ε. πού παρα- σουρρεαλισμοῠ χωρίς ὑπερόολές, πρόσωπα παίζουν ἄλλοτε στό
6ιογραφικά στοιχεῖα. Ἡ ἀξία
πραγματικό καί ἄλλο στό μή
φορτισμένη μέ οὐσιαστικό καί
κολουθεῖ μέρα μέ τήν ἡμέρα τίς
πού ἐχει ὡς τεκμήριο τοῦ κόσμου
πραγματικό ἐπίπεδο. Ὁ μύθος,
γόνιμο προὸληματισμό.
στρατιωτικές κυρίως, εἰδήσεις.
τῶν ρεμπέτηδων καί τοῦ τραγουτελείως ἀπλός, ἀφηγεῖται τήν
Σώζοντας ἀπό τήν ἐξαφάνιση καί
διοῦ τους, ὅρίσκεται κυρίως σέ
περιήγηοη τῆς σύγχρονης Ἐλλάπερισώζοντάς τα ἀπό τήν ἀφάΚΩΣΤΑ ΜΑΥΡΟΥΔΗ.·
6,11 ἐμμεσα συνάγεται γι’ αὐτά
δας ἀπό τούς δύο ἐραστές,
Ποίηση 1971-1972
νεια ἡ έκδοση αὐτή ἀποτελεῖ σηἀπό τό περιεχόμενο καί τόν
παράλληλα μέ τήν ἐντρυφηση καί τρόπο τῆς διήγησης. Προσπάθεια
μαντικὴ πμὸολή στήν ἔρευνα τῆς Ἐκὸ. ΤΡΑΜ I979.
μαθητεία τους στό ἀνθρώπινο
ἱστορίας τοῦ τόπου.
Ποιήματα ἀπ’ τήν πρώτη συλτεκμηρίωσης τῶν λεγομένων δέν
κορμί, τό όποῖο έχει συνεχή ἀντιλογή τοῦ M. «Λόγοι Δύο» καθώς
έγινε
οὔτε
ἀπό
μένα,
οὔτε
καί
τή
,ἱ
στοιχία μέ τό κορμί τῆς ἱδιας τῆς
Μ. MAUSS:
καί ἀνέκδοτα ποιήματα γραμμένα
ζήτησα ποτέ ἀπό τόν Γιώργη. Σέ
Ἑλλάδας.
Τό Δῶρο - Μορφές καί λειτουρτήν ἴδια περίπου ἐποχή, περιλαμμένα ἀνήκει ἡ χαρά τοῦ γραμμα6611/51 ἡ παραπάνω συλλογική έκγίες ἀπαλλαγῆς. Εἰσαγωγή; Σ.
“ τικοῦ. Καί οἱ εὐθύνες του».
Δημητρίου. Ἔκὸ. ((Καστανιώτης» δοση.
Κ. Μάρξ - Φ. Ἔνγκελς
Ἱ-Ι ἐκδοση συμπληρώνεται ἀπό
Γ ιά τόν ἀναρχισμό
Τήν ποίηση τοῦ Μ. χαρακτηρίἀνέκδοτες φωτογραφίες ἀπό τή
Ἐκὸόσεις Καζάντζα
ζει μιά έλληνικότητα ἡ ὁποία λειΤό 6ι6λίσ τοῦ Γάλλου κοινωζωή τοῦ Μουφλουζέλη, καθώς
νιολόγου Μ. MAUSS γιά τό
τουργεῐ έμμεσα καί ἐσωτερικά
καί ἀπό σημειώσεις γὺρω ἀπό τή
«Δῶρο» ἀνήκει στίς κλασικές με- καί διαφοροποιείται ἐντελῶς ἀπό
Εἶναι περιττό νά τονωτεῖ ἡ σηὅασική 6ι6λιογραφία τή σχετικὴ
λέτες τῆς κοινωνικῆς Ἀνθρωποτήν ὡς τώρα μονοπωλημένη ἑλλη- μασία καί ὴ ἐπικαιρότητα πού
μέ τούς ρεμπέτες καί τά τραγοὺλογίας. Δείχνει πώς αὐτό πού γιά
νικότητα καί ὅλα τά «ἠχηρά παπαρουσιάζει αὐτό τό διόλίο σή- δια τους.
Ο
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O Ὁ ἀναγνώστης μσς N. Θεοδόσης, μᾶς ἔστειλε τό ἀκόλουθο σημείωμα.Πσῦσαι καρὸιά,·
Ποῦσαι σπαθί,·
Καί ποῦσαι Βελουχιώτη;
Κώστας Βάρναλης

30 Μάρτη 1952: Τέσσεροι
ἀγωνιστές τῆς λεφτεριᾶς, τῆς
ἐθνικῆς άνεξαρτησίας καί τῆς
κοινωνικής δικαιοσύνης, σωριάστηκαν κεῖνο τό Μαρτιάτικο χάραμα, ἔχοντας στά στήθια τ’ ἀμερικάνικο μολὺὃι.
30 Μάρτη 1979; Συμπληρώθηκαν 27 χρόνια ἀπό τήν έχτέλεση
τῶν ἀγωνιστῶν Μπελογιάννη,
Ἀργυριάδη, Μπάτση καί Καλοὺμενου.

’Ὀπως κάθε χρόνο έτσι καί φέτος τό KKE «τίμησε» τή μνήμη
τοῦ Νίκου Μπελογιάννη.
Ἔγραψε γιά άλλη μιά φορά ὁ
«Ριζοσπάστης» καί στίς 31 τοῦ
μήνα τό ἀπόγιομα, ἒγινε πολιτικό
μνημόσυνο στό νεκροταφεῐο τῆς
Κοκκινιᾱς. Στεφάνια κι ἀμέτρητα
γαρούφαλα πάνω 016v τάφο τοῦ
Μπελογιάννη. Ψιθυρίστηκαν
ποιήματα, δάκρυσαν μάτια καί
κλήθηκε ἡ μνήμη νά ζωντανέψει
τίς ζοφερές έκεῑνες μέρες τοῦ ’52.
Kui κάπου ἀκοὺστηκε στή
συγκέντρωση; «Ὁ Μπελογιάννης
καί οἱ σύντροφοί του».

τοῦ Ἀργυριάδη κλειδωμένα μέσα
σ’ ἕνα κουτί. Τά κόκαλα 1013 Καλοὺμενου οὔτε ξέρει κανείς τί
έγινανΗ

Καί δέ ὂρέθηκε ἕνας τοῦ «τιμημένου ΚΚΕ» ν’ ἀναφέρει,
έστω, τά ὀνόματα, νά πάει τά 6ηματα μέχρι τά χνάρια π’ ὁδηγοῦσαν καί στούς ἀλλους ἀγωνιστές.
«Τήν αὐγή στίς 30 τοῦ Μάρτη
1952, - ἔγραψε 6 «Ριζοσπάστης»,
- έπαψε νά χτυπάει ἡ φλογερή
καρδιά ένός μεγάλου ἀγωνιστῇ
τοῦ λαοῦ τῆς Ἑλλάδας, ἡ καρδιά
1013 ἥρωα κομμουνιστῆ Νίκου
Μπελογιάννη.»

Αὐτό θά πεῖ ἀγωνιστική «ἰσότηϊα>>Η
Νά πῶς καταλαόαίνουνε τόν
κομμουνισμό αὐτοί που θέλουνε
νά περνιῶνται σάν έκπρόσωποί
του στὴν Ἑλλάδα.

Γιατί παρασιωποῡν τούς άλλους ἀγωνιστές;
_ «Μειώνεται» μήπως ἡ μνήμη ἡ
τό ἀνάστημα τοῦ Μπελογιάννη;

Αὐτή εἶναι Ζαχαριαδική ταχτική.
Κατάντησαν τή μνήμη τῆς θυσίας, ἓν’ ἀκρωτηριασμένο κατασκεύασμα, κάλπικο. ι
Μονοπωλοῦν μέ τή λογική τους
τήν ἀγωνιστική κληρονομιά ὅσων
έδωσαν τή ζωή τους στήν πάλη
γιά τόν σοσιαλισμό.
Καί πάνω ἀπ’ ὅλου Θρασεύουν

H EKTEAEZH ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ
Ἀλήθεια..ῑ Τέσσεροι ἀγωνιστές
εἶχαν έχτελεστεῖ στίς 30 Μάρτη
1952. Βλέπετε, Τό ΚΚΕ δέν ξεχνάει εὔκολα. Τό λέει ξεκάθαρα
κάθε χρόνος
«Καί οἱ σύντροφοί 10v!»
Ποιοί εἷναις Ποῦ ὅρίσκονται
θαμένα(;) τά κόκαλά τους,
Τό ΚΚΕ ἔπαθε «ἀμνησία». Δέ
θυμήθηκε οὔτε ὀνόματα, ὀὔτε
τάφους. (Γιά κάτι τέτοια «ἕνα εἷναι τό ΚΚΕ»). Σά νά μήν ἦταν
ἀγωνιστές ὁ Καλούμενος, ὁ Μπάτσης nL' ὁ Ἀργυριάδης.

Ἔτσι λοιπόν «τιμάει» τή μνήμη
Μπελογιάννη;
Θάθελε ἄραγε τέτοια «τιμή» 6
νεκρός ἀγωνιστής;
Ἑκατό μέτρα πιό πέρα ἀπ’ τή
συγκέντρωση 6' τάφος τοῦ Μπάτση μέ ξερόκλαδα ἀπάνου καί ξινόχορτα. Μόνο τ’ ὄνομα διακρίνεται στή γκρίζα ταφόπετρα.
Στό ὀστεοφυλάκιο, τά κόκαλα
52

ἀπέναντι στήν [στορική ἀλήθεια,
ξεπληρώνοντας κάθε χρόνο τό
χρέος προόολής ὅπως τό καταλα6αίνουν. Δέ θέλησαν ποτέ νά ἑρμηνέψουν ὑλιστικά τήν ἱστορία
γιατί oi εὐθῦνες θᾶναι καταλυτικές. Ἕνα κόμμα φοὸᾱται τό παρελθόν, στὸ μέτρο πού αὐτό ζεῖ
μεσα 010 παρόν.
Γ ιατί χάθηκε ἡ έπανάσταση τό
’44, ένὼ στήν οὐσία ἦταν κυρίαρχη; Καί κατ’ ἐπέχταση; Οἱ
έχτελέσεις τῶν τεσσάρων καί τοῦ
Πλουμπίδη ἀποτέλεσμα ποιᾶς
ταχτικής ἦταν;
Ναί. ‘H ντόπια ἀντίδραση
ἔσφαξε μέ τήν ὑποστήριξη καί
καθοδήγηση πρῶτα τοῦ ἀγγλικοῦ
κι ὕστερα τ’ ἀμερικάνικσυ ἰμπεριαλισμοῦ.

πάντα τήν ἀντίδραση στήν Ἑλλάδα, τήν κοίταγε καθώς τρόχιζε
τά μαχαίρια της,
‘H μεγαλὺτερη τιμή λοιπόν
στήν ἀτέλειωτη στρατιά τῶν ἀδικοχαμένων προλετάριων εἶναι ἡ
τομή στίς αἰτίες που γέννησαν
τήν ἧττα, μέ ὅλες τίς άμεσες ἢ κατοπινές ἑκατόμὸες της.

“Ὀμως γιά τό ΚΚΕ «ἡ σιωπή
εῖναι χρυσός».
Ἀλλά nui ἡ «Αὖγή», τοῦ κόμματος τῆς «ἀνανέωσης», εἰπε...
«ὅλη» τήν ἀλήθεια.
Ἀφιέρωσε ὁλόκληρη τή στήλη
του ὁ «Παρατηρητής», στίς
3.4.79, μέ τίτλο «Μνήμη ἡρώων
καί μαρτύρων». Νά ἕνα ἀπόσπασμα τοῦ προλόγου;
«.,.Δίπλα του (σ.σ. έννοεῐ τόν
Μπελογιάννη) ἄλλοι τρεῖς Ἕλληνες πατριῶτες δέχτηκαν κατάστηθα τήν ἴδια ὁμοδροντία. Οἱ
δυό ἁπλοί καί ἀνώνυμοι, πού κοσμοῡσε 16 μέτωπό τους ἡ δάφνη
τοῦ ἀγωνιστῆ. Ὁ τρίτος ἦταν μιά
προσωπικότητα αὐτοῦ τοῦ τόπου,
ὁ οἰκονομολόγος Δημήτρης Μπάτσης, γιός εὔπορης οἰκογένειας.,.
κλπ.».
<(“Απλοί καί ἀνώνυμοι» λοιπόν.
Τόσο πού 6 «ἀντισταλινικός»
«Παρατηρητής» Θεώρησε περιτο
νά τούς ἀναφέρει.
«“Απλοί καί ἀνώνυμοι». Αὐτές
οί δυό λέξεις ἠχοῦν σάν τραγική
εἰρωνία. Καλούμενος καί Ἀργυριάδης λέγονταν κ. «Παρατηρητή»Ἧταν ni oi Ôvô τους ἀπ’ τά
ἁγνότερα στοιχεῖα τοῦ κομμουνισηκοῦ κινήματος, παλιά στελέχη
τοῦ κόμματος, πού δούλευαν
ἀθόρυῧα κι ἀνώνυμα, ὅπως τόσες
χιλιάδες ἄλλοι ἀγωνιστές,
Ἀλλά καί ἀπ’ τήν ἡρωϊκή
μορφή τοῦ Δ. Μπάτση, τονίζεται
στό ἄρθρο περισσότερο ἡ ἀστική
κατανωγή του, παρά ἡ ἀγωνιοτική του συνέπεια καί ἡ ἀγέρωχη ἄρνησή του στό δόλωμα τῆς
ἀστικής τάξηςι Νά σκύψει δηλ. τό
κεφάλι καί νά γλυτώσει τήν ἐχτέλεση.
Πέστε μας ὅμως n. «Παρατηρητή» τῆς ἱστορίας καί 1013 Μαρξισμοῦ, ποῦ διαφέρετε στίς προκλητικές διακρίσεις ἀπ’ τόν ἀρΘρογράφο τοῦ «Ριζοσπάστη»;

Ἐδῶ, δέ μποροῦμε νά μή θυ’Ἀλλωστε τί διαφορετικό μπο- μηθοῦμε τά διάφορα ἀνεύθυνα
._ ἀθλωγραφήματα πού κυκλοφοροῡσε κανείς νά περιμένει;
Ὅμως τό Κόμμσ. τότε πού μπο- ροῡν σχετικά μέ τή δίκη καί ὲχτέροῠσε νά συντρίψει μιά γιά
λεοη καί σπιλώνουν τή μνήμη τοῦ

Μπελογιάννη καί τῶν ἄλλων
ἀγωνιστῶν. _
Ἀνάμεσά τους καί κεῖνο τοῦ
Ρώσου Μ. Βίτιν μέ τίτλο «Νῑκος
Μπελογιάννης».
«Οἱ ψευδομάρτυρες, - ἀναφέρει στή σελ. 101, — χρησιμοποίησαν τίς καταθέσεις τοῦ Ἀργυριάδη, ἑνός ἀπό τούς κατηγορούμενους, πού στήν πραγματικότητα ἦταν ὄργανο τῆς μυστικῆς
ἀσφάλειας».
Σ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς παρανομίας, 6 Ἀργυριὰδης ἔπαιζε
σημαντικό ρόλο 016v παράνομο
μηχανισμό τοῦ κόμματος (ἀσυρματους κλπ.).

Συγκατηγορούμενοι καί συγ-·
κατάδικοί του που ζοῠν, έχουν
6ε6αιώσει ἀρκετές φορές, ὅτι
ἦταν κρυστάλλινος χαραχτήρας
καί ἀπ’ τά πιό καθαρά στοιχεῖα
1013 κινήματος.
Ἀνάίσχυντοι συκοφάντες ρίχνουν λάσπη σέ νεκρούς ἀγωνιστές καί τόσο τό (ἑόρθόδοξω
κόμμα ὅσο καί τό <ςάνανεωτικό>>,
«ποιοῦν τήν νῆσσαν».

"Ag ἐπιὸεὸαιώσουν λοιπόν τή
γραφή ἤ ὄις τή διαψεὺσουν.
"H μήπως εἶναι «ἀδιάψευστος» ὁ κοντυλοφόρος ’που τᾶγραψε;
’Ὀμως στίς 30 Μάρτη ἦταν ἡ
ἐπέτειος τῆς έχτέλεσης ni οἱ τέσσεροι ἀγωνιστές, έδωσαν τή ζωή
τους γιά τήν ἀλήθεια καί τό δίmo' Νίκος Θεοδόσης

ΕΜΟΓΙΞΝΕΙΣ
4,ι La? ..~
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Ο Γιά τίς Ἐπιτροπές Πρωτοὅουλίας τῶν Ἐαμογενῶν, ὁ ἐργάτης N. Ρίζος, ἀπό τό Βόλο, γράφει.·
Ἀγαπητό ΑΝΤΙ
T6 Σάῧόατο 28/4/79 έγινε 016v
Βόλο,·κλειστή σύσκεψη τῶν ΕΑΜογενῶν μέ τήν παρουσία καί
τοῦ ἡγέτη τῆς κίνησης n. M. Θεοδωράκη.
Γιόι τήν σύσκεψη αὐτή ένημέρωσε τόν Λαό τοῦ Βόλου καθώς
καί τόν Ἐλληνικό Λαό ὁ «Ριζο-

σπάστης» (29/4/79) ὲνῶ δυό μὲρες ἀργότερα (l Μαη) ἐπιδεδαιώνουν τήν σύσκεψη, καί oi
δύο τοπικές ἐφημερίδες «Ταχυδρόμος» καί «Θεσσαλία».
Ἐκεῖνο πού προκαλεῑ ἐντύπωοη εἶναι ὅτι oi διοργανωτές
τῆς σύσκεψης καλέσαν να συμμετασχουν καί νά συζητήσουν τό
μεγάλο πρόὸλημα τῆς Ἑνότητας
τῶν ἀριστερῶν δυνάμεων μερικα
πρόσωπα τα ὁποῖα καί ὀνόματίστηκαν κατόπιν ἡ «Βολιώτικη
Ἐπιτροπή τῆς nix/11011;».
Ἡ ὅλη προσπάθεια έτσι ὅπως
φαίνεται να αρχίζει στόν Βόλο,
ἔχει ὃλα τα χαρακτηριστικὰ μιᾶς
Ἑνότητας πού κατευθύνεται ἀπό
πάν ω ἀπό καποιο ἡγετικό κέντρο ἐξουσίας τῆς έλληνικής Ἀριστερᾶς καί " O χι ἀπό τήν 6άση,
ἀπό τήν μεγάλη μάζα τοῦ Λαοῦ.
τοῦ μόνου αρμόδιου νά κουόεντιάσει καί να λύσει τα προὸλήματα τῆς Ἑνὸτητας τῆς έλληνικῆς
Ἀριστερᾶς - μακρια ἀπό ἀποτυχημένους κραχτεςέ
Γιατί λοιπόν δέν ἀφήνουν
ἐλεύθερο τό Λαό μας να ὅρεῖ μόνος τόν δρόμο του καί κατασκευαζουν Ἐπιτροπές Ἑνότητας
μέσα ἀπό κλειστές συσκέψειςῑ
Ζητεῖται ἀπάντησις...
Μέ ἀγωνιστικούς χαιρετισμούς
Νικόλας Ρίζος

O
FIA ΤΟ AKEA
Ἀγαπητό « ANTI»,

Ἀπό τή διαμαχη μεταξύ
Πλουτή Σέρόα καί Ἀνδρέα
Φάντη (B' Γεν. Γραμματέα τοῦ
ΑΚΕΛ), ’έμαθα ὅτι ἡ ἡγεσία τοῦ
ΑΚΕΛ εἶχε παρει ἀπόφαση καί
καταταγονταν ἐθελοντές οτόν
θρετανικό στρατό έναντια στό
φασισμό τοῦ Χίτλερ.
Μέχρις έδῶ καλά.
Σάν παλιό ἀῖτόπουλο πού γύριζα ξυπόλητος μέσα στα ἀγκαθια καί μετέφερα μηνύματα τοῦ
ΕΑΜ.σὰν σύνδεσμος στα χωρια
τῆς Κορινθίας, Θα ἠθελα να μάθω
γιατί τά στελέχη τοῦ ΑΚΕΛ πού
ὑπηρετοῦσαν στόν ἀγγλικό
στρατό στά Δεκεμόριανα στήν
Ἀθήνα δέν προσχώρησαν στό
ΕΑΜ.έφόσον οἱ “Αγγλοι ἰμπεριαλιστές σκότωναν τόν ἅμαχο πληθυσμό μέ τα τανκς καί τα ἀεροπλάνα τους;
Ποιοί διεθνιστικοί λόγοι τούς
έκαναν νά ὑπηρετοῦν στόν αγγλικό στρατό; Θά πρέπει νά λογοδοτήσουν καί να κανουν αὐτοκριτική. ’
Θά ἠθελα ἐπίσης νά μάθω γιατί
ὁ Γεν. Γραμματέας τοῦ ΑΚΕΛ
Ἐζ. Παπαϊωαννου, ἐνῶ ζηταει
τήν ωμπαράσταση ὅλου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ γιά τό κυπριακό,
ὅταν πηγαίνει στήν Ἑλλάδα
περιφρονεῖ προκλητικά τό KKE
ὲσ, τό κόμμα ἐκεῖνο πού σήκωσε
τό μεγαλύτερο δάρος τοῦ ἀγώνα

ὲνάντια στήν χούντα; Θά ἤθελα
ἀπάντηοη στα ἐρωτήματά μου
αὐτά ἀπό τόν B’ Γραμματέα τοῦ
ΑΚΕΛ Ἀνδρέα Φάντη.
Μέ ἐκτίμηση
Χρήστος Ταρναρης

OI ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ

Ο Ἀπό τόν Σίμωνα Χριστοὸούλου πήραμε μιά κάπως ἐκτεταμένη ἐπιστολή πού ἀναφέρεται
στίς παρατηρήσεις τοῦ ἀναγνώan] μας Π. Κατσούναρου στό σημείωμα τοῦ ᾺΝΤΙ μέ τόν τίτλο
«Ἀποὸιεθνοποίηση» τό ὁποῖο
ἀναφερόταν στό Κυπριακό (τ.
120).
Ὁ Σ. X. διαφωνεῖ μέ τόν Π.Κ.
καί συγκεντρώνει τήν κριτική του
στίς θέσεις τοῦ ΑΚΕΛ. Ἀναγκαστικά ὁημοσιεύουμε ἀποσπάσματα μιά καί ἐπιστολή τοῦ φίλου ΣΧ. εἶναι ἀρκετά μεγάλης

Στή προσπαθειὰ του ὁ συναδερφος να δείξει τή συνεπή καί
ἀγωνιστική σταση τοῦ ΑΚΕΛ
μετα τό XOYNTIKO ΠΡΟΔΟTIKO ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ καί τα
τραγικα γεγονότα τῆς ΕΙΣΒΟΛΗΣ μᾶς ἀραδιαζει μια σειρά
ἀπό θέσεις τοῦ ΑΚΕΛ έτσι ὅπως
διαμορφώθηκαν ἀπό τήν ὁλομέλεια τῆς K.E. τόν Νοέμὸρη τοῦ
1974, τίς ὁποῖες ô συναδερφος
θεωρεῖ ὅτι «φωτίζουν τό δρόμο
για τή σωτηρία καί τή Λευτερια
τῆς Κύπρου».
Θόιθελα νά σχολιασω ὁρισμένες
ἀπό τίς θέσεις αὐτές διότι πιστεύω ὅτι ὄχι μόνο δέν ἀποτελοῦν πατριωτικές καί ἀγωνιστικές θέσεις ἀλλα ἀντιθέτως δεῖγμα
ἡττοπαθειας κατω ἀπό ἕνα μανδύα «ρεαλισμοῦ» καί ἀποπροσανατολισμοῦ τοῦ ἀντικατοχικοῦ
αντιιμπεριαλιστικοῦ αγώνα τοῦ
κυπριακοῦ λαοῦ.
Τονίζει ὁ συναδερφος ὅτι θέση
τοῦ ΑΚΕΛ εἶναι «ἡ ἐπιστροφή
ΟΛΩΝ τῶν προσφύγων στα σπίτια καί τίς περιουσίες τους». Εἷναι ὅμως σ’ ὅλους γνωστό ὃτι ὁ
γεωγραφικός διαχωρισμός τοῦ
νησιοῦ πού προταθηκε στόν 6o
γύρο των συνομιλιων τῆς Βιέννης
μέ συγκεκριμένους χαρτες ἀπό
τήν Κυπριακή κυὸέρνηση καί μέ
τήν σύμφωνον γνώμη τοῦ ΑΚΕΛ
ὂχι μόνο δέν προὸλέπει τήν έπιστροφή ὅλων τῶν προσφύγων στα
σπίτια καί τίς περιουσίες τους
ἀλλά ὅπως διεκύρηξε ἀργότερα
καί ὁ πρόεδρος Μακάριος «ἕνα
μέρος τῶν προσφύγων δέν πρόκειται να γυρίσει στίς πατρογονικές του ἑστίες», χωρίς καμια
·ἀντίδραση ἐκ μέρους τοῦ ΑΚΕΛ.
”Ας μή ξεχνᾱμε ἐπιπλέον ὃτι καί
σήμερα τό ΑΚΕΛ θεωρεῖ τίς προτάσεις ὲκεῖνες σαν «ὑποθήκη
Μακαρίου» καί σαν ὂάση λύσεως
τοῦ Κυπριακοῦ ἐν ἀντιθέσει πρός
ἄλλες πολιτικές δυνάμεις τοῦ νησιοῦ πού ἂν καί ἀρχικῶς δέχθηκαν τίς προτάσεις ἐκεῑνες σήμερα

ζητοῦν ν’ ἀποσυρθοῦν. Ποῦ λοιπόν ὃλέπει ὁ Ἀκελίστας ουνάδερφος τήν ἀγωνιστική σταση
τοῦ κόμματός του για τήν ἑπιστροφή ΟΛΩΝ τῶν προσφύγων
στα σπίτια καί τίς περιουσίες
τους;
Ἐκεῖνο ’ὅμως πού σοῦ προκαλεῖ μεγαλύτερη ἔκπληξη μα καί
ἀγανακτηση μαζί εἶναι ἡ ἀποδοχή ἀπό τό ΑΚΕΛ nui συνεπῶς
καί ἀπό τόν συναδερφο τῆς «πολυπεριφερειακής Ὀμοσπονδίας»
καί ἀργότερα (SIC), τῆς Ὁμοσπονδίας τῶν δύο περιφερειῶν,
τῆς «γεωγραφικῆς Ὁμοσπονδίας» μέ τό οκεφτικό ὅτι τό κυπριακό εἶναι σέ τελευταία ἀναλυση θὲμα ταξικόέ Τό κωμικοτραγικό ὅμως τῆς περίπτωσης
ἀφορα τό γεγονός ὅτι ὁ «συνεπής
ἀντιιμπεριαλιστής συναδερφος»
δέν κανει καμια ὑποχώρηση καί
οὔτε σπιθαμή Κυπριακής γῆς δίνει στήν Τουρκία nui τόν ἰμπεριαλισμό. Φαίνεται ὅμως ότι ὁ
ουναδερφος θα πρέπει να φρεσκαρει λίγο τή μνήμη του για να
θυμηθεῖ ὅτι ἀπό στόματος Μακαρίου αρχικα nui ἀργότερα ἀπό
τόν νῦν πρόεδρο τῆς Κυπριακής
κυόέρνησης n. Σπύρον Κυπριανοῦ διετυπώθη ὅτι ὁ κυπριακός
λαός ἀπορρίπτει τήν ὁμόσπονδίαν διότι ἀποτελεῖ τό προσταδιο
τής διχοτόμησης καί τήν ἀρχή για
τήν πλήρη τουρκοποίηση τοῦ νησίου».
Προχωρώντας πιό πέρα ὁ συν-

αδερφος χαρακτηρίζει σαν τυχοδιωκτισμόν μιαν στρατιωτικήν
ἀναμέτρηση μέ τόν κατακτητή,
καλώντας τόν κυπριακό λαό να
εἶναι «φρόνιμος» ἀπέναντι στόν
Τοῦρκο κατακτητή διότι μια τυχόν στρατιωτική έπιχείρηση ἀπό
δική μας ύπαιτιότητα θα ἔχει
τραγικές συνέπειες για τό μέλλον
τῆς Κύπρου καί τήν ἐπιὸίωση τοῦ
λαοῦ μας. Ὁπωσδήποτε ὁ καθένας μας ἀναλογίζεται τή συμφορα πού θα φέρει μια στρατιωτική ἀναμέτρηση μέ τόν κατακτητή μέ τόν σημερινό συσχετισμό τῶν δυναμεων.
Μια τέτοια ὅμως λύση δέν μπορεῐ
ν’ ἀποκλείεται σαν τελευταία
λύση για τόν κυπριακό λαό στόν
ἀγῶνα του για ΔΙΚΑΙΟ καί
AEYTEPIA. Μια λύση πού θα
εἶναι τό ἀποκορύφωμα μιᾶς καθολικής προσπαθειας για ἀμυντική θωρακιση τοῦ νησιοῦ για
στρατευση καί έκπαίδευση ὁλοκλήρου τοῦ λαοῦ καί γενικα για
τή δημιουργία ὅλων τῶν προϋποθέσεων (ὑποκειμενικων καί ἀντικειμενικῶν) πού ἀπαιτοῦνται για
τήν ἐπιτυχίαν ένός έθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀντικατοχικοῦ
ἀγώνα. Δέν νομίζω ὁ συναδερφος
Κατσούναρος να ἔχει ἱστορικά
παραδείγματα ὅπου σκλαὸωμένοι
λαοί ἀπόκτησαν τήν ἐλευθερία
τους συζητώντας μέ τούς κατακτητές. Ἀντίθετα ὁ ἀγῶνας τοῦ
Βιετναμικοῦ λαοῦ, τοῦ λαοῦ τοῦ
Λαος, τῆς Ἰνδοκίνας, τῆς Ἀγκό-
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λας τῆς Ἀλγερίας, 6 παλαιστινιακός λαός μά καί 6 δικός μας
τοῦ 55-59 ένάντια στούς “Ayγλους ἀποικιοκράτες μᾶς διδάσκουν ὅτι ἡ ΛΕΥΤΕΡΙΑ κερδίζεται μόνο μέ θυσίες καί αἷμα. Τυχοδιωκτισμός λοιπόν μπορεῑ νά
θεωρηθεῖ ἡ καλλιέργεια κλίματος
ἡττοπαθείας καί ρεαλιστικοῦ
πμόιῦασμοῦ μεταξύ τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ καί ὀχι ἡ προοπάθεια
ἀνύψωσης τοῦ ἀγωνιστικοῦ φρο.νήματος τοῦ λαοῦ καί ἡ προπαρασκευή του γιά ἀγωνιστικὴν
διεκδίκησιν τῶν ΔΙΚΑΙΩΝ καί
τῆς ΛεγΤεΡΙΑΣ του».
.. Τελειὼνοντας θᾰθελα ν’
ἀναφέρω ὅτι 6 ἀγῶνας τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ εἶναι ξεκάθαρα
ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΟΣ - ΑΝΤΙΙΜΠεΡΙΑΛιΣΤΙΚοΣ, γε αὑτό ἡ
προσπάθεια ὅλων θά πρέπει νά
στραφεῖ πρός τήν κατεύθυνση
προετοιμασίας τοῦ κυπριακοῦ
λαοῦ γιά νὰ μπορέσει ν’ ἀντιμετωπίσει τόν Τοῦρκο κατακτητή
καί τόν ἀμερικάνικο ίμπεριαλισμὸ πού τόν καθοδηγεῐ στά
ὕπουλα σχέδιά του γιά τό νησί
μας.
Πιστεύοντας ὅτι τά παραπάνω
ἀποτελοῦν ἕνα κέντρισμα γιά
ἕναν ἐποικοδομητικό διάλογον
μέσω τοῦ περιοδικοῦ σας σᾶς εύχαριστῶ γιά τήν φιλοξενία.
Χριποδοὺλου Σίμων
Φοιτητής φαρμακευτικοῦ

γικὰ ὁπωσδήποτε ένάντια στό
«πιστεύω» τοῦ Γιάννη Ρίτσου.
Μὰ οἱ δεύτεροι, τοῦ Ρήγα Φεραίου; τί τάχα τούς ἔκανε 6 Γιάννης Ρίτσος, γιά νά τόν κακομεταχειρίζονται τόσο 6άναυσα;
T6 λιγῶτερο πού θάχε κανείς
νά πεῖ σ’ αὐτούς πού ὑποτίθεται
ὅτι κόπτονται γιά τόν «ἀληθινό
σοσιαλισμό», θάταν νά τούς
έλεγε;
Αἰδώς Ἀργεῖοιέ
Αἰδώς, διότι αὐτή ἡ τ α υ τ ό χ ρ ο ν η καί σχεδόν ὁμόφωνη
ἑπίθεση κατά τοῦ Γ ιάννη Ρίτσου
γιά τό Ποίημά του - διαμαρτυρία
κατά τῶν Κινέζων τοῦ Πένγκ
ἀσφαλῶς δέν εἶναι τυχαῖα. Κάτι
«μυρίζει»...
Τίποτε ἄλλοέ
Εὐχαρίστῶ γιά τή δημοσίευσηέ

Ἀμερόληπτος
PEPSI, ROCK, JEANS

O Δυό ΚΝίτισες ἀπαντοῦν σέ
ὅσα ρωτᾶ ὁ AK. (1)5124) ἀπό τό
Χαλάνὸρι.

Ἀγαπητὲ κύριε Δ.Κ.

‘ Ὡς πρός τήν πρώτη έρώτησή
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΡΙΤΣΟΥ

rO "Evîzç «ἀμερόληπτος» - ὅπως
υπογραφει - ἀναγνώστης μας
ἀπό τή Ζάκυνθο, γράφει.·

Ἀγαπητό «ANTI»,
Θέλω νά ἀναφερθῶ σέ μιά
ἀνίερη ταυτόχρονη ἐπίθεση κατά
τοῦ Πανεθνικοῦ μας Ποιητή
Γ ιάννη Ρίτσου ἀπό τά δυό
«ἄκρως τήν δεξιά τῆς Ν,Δ. καί
τήν ἀριστερά τοῦ «Ρήγα Φεραίου».
Συγκεκριμέναῑ στή μέν «NEA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ» (1. Μαρτίου 1979),
πού εἶναι ὡς γνωστόν θεωρητικά
ὅργανο τῆς Ν.Δ. καί στόν «Θούριο» (τ. 6 Ἀπριλίου 1979), πού
εῖναι ἐπίσης γνωστὸ θεωρητικό
ὄργανο τῆς Ε.Κ.Ο.Ν. -Ρήγας Φεραῖος τοῦ Κ.Κ.Ε. τῶν Ἀναθεωρητῶν, δημοσιεύτηκε στό μέν
πρῶτο ἀνυπόγραφο ἄρθρο κατά
τοῦ Γ ιάννη Ρίτσου γιά τό Ποίημά
του «ΣΤΑ ΚΑΡΑΟΥΛΙΑ ΤΟΥ
ΒΙΕΤΝΑΜ» καί στό δεύτερο ἄρθρο τοῦ N. Λεωνίδα γιά τό ἴδιο
Ποίημα.
Καί τά δυό ἄρθρα ἐπικριτικά
κατά τοῦ Ποιητή Γιάννη Ρίτσου,
μέ πολλή μάλιστα εἰρωνεία ἀπό
μέρους τοῦ κ. N. Λεωνίδα, πού
οὔτε λίγο, οὔτε πολύ, πάει νά
ὂγάλει ἄχρηστο ποιητικὰ ἕνα Ρίτσο.
Καί καλά oi πρῶτοι, οἰ τῆς
Ν.Δ. Αὐτοί πρόσκεινται ίδεολο54

σας σχετικά μέ τό ἐργοστάσιο τῆς
PEPSI στή ΣΕ. ἔχουμε νά σᾶς
ποῦμε ὅτι οἱ Σοὸιετικοί πολίτες
ἔχουν λύσει τά δασικά τους προ6λήματα στὰ θέματα μόρφωσης,
ἐργασίας, κατοικίας καί διατροφῆς καί συνεχῶς προσπαθοῦν νά
καλυτερέψουν τόν τρὸπο ζωῆς
τους· ἀλλά καί κάτι τέτοιο νά
μήν ἔχει γίνει δέν εἶναι ἀπαραίτητο νά ἔχει κανείς λυμένα ὅλα
τά προὸλήματά του γιά νά πιεῐ
PEPSII, ποὺ στό κάτω-κάτω δέν
εἶναι καί κανένα εἶδος πολυτελείας. ’

’Ὸσο γιά τήν ἐρώτησή σας
ιγύρω ἀπό τίς πολυεθνικές, οἱ σοσιαλιστικές χῶρες δέν μποροῦν
νά ἀγνοήσουν τήν ὕπαρξή τους
καί τήν κάποια πρόοδο, πού
προσφέρουν οτούς διάφορους
τομεῖς καί δέν καταλαόαίνουμε
γιατί δέν πρέπει νά ἔχουν ἐμπορικές σχέσεις μαζί τους, τή στιγμή, πού τίς συμφέρει καί δέν
ὅλάπτει σέ καμμιά περίπτωση τά
λαϊκά καί έθνικά συμφέροντά
τους.
Γιά 16 θέμα, τώρα, τῶν ἀμερικάνικων καί πανάκριὸων μπλούτζήνς, πού ὅπως λέτε τόσο λατρεύει ὴ ρωσική νεολαία, μιλᾱτε
γιά ἕνα έλάχιστο ποσοστό της,
πού δέχεται έπιδράσεις καί έπιρροές ἀπό τόν λῆόμενο «δυτικά
τρόπο ζωῆς». Τέλος, σχετικά μέ
τή Rock μουσική σᾶς πληροφοροῦμε πώς εἶναι Eva εἶδος μουσι-

κῆς, πού ἔχει ἀγκαλιάσει ὅλες τίς
νεολαῐες τοῦ κόσμου μέ τήν
προοδευτικότητά του καί τό ρυθμό του. Ἀλλωστε πολλοί προο651116101 ἄνθρωποι έκφράζονται
μέσα ἀπ’ αὐτή τή μουσική.
Μέ έκτίμηση
Α.Δ., Μ.Ζ.

Ο Ἁλλά γιά τό ἴὸιο θέμα, γράφει
ἀναγνώστης μας πού σπουὸάζει
στήν Ἀμερική.·
Ἀγαπητό «ΑΝΤΙ»
Χρόνια τώρα σέ διαὸἀζω καί
πολλές φορές φτάνοντας στίς σελίδες τῶν ἐπιστολῶν σταματῶ πικραμὲνος,
Πᾱνε τέσσερα χρόνια ἀπό τότε
πού ἔφυγα ἀπό τήν Ἑλλάδα γιὰ
σπουδές καί μέ πολλή πίκρα
ὃλέπω πώς τίποτα δέν ἄλλαξε ριζικά οτή σκέψη τῶν νέων ἀριστερῶν στήν Ἑλλάδα (οἱ ὁποῖοι ἀπό
ἰδεολογία πρέπει νά ἀκολουθοῦν
κάθε προοδευτικό ρεῦμα τῆς
ἐποχῆς τους - “Ὀχι μόνο πολιτικά). Ὑπήρχε πάντοτε μέσα μου
ἡ ἐλπίδα πώς ἡ γνώση τῆς Μαρξιστικής φιλοσοφίας θά έφερνε
πλάτεμα τῆς πνευματικῆς ὃρασης
καί φυσική αὐτοκατάργηση τῶν
παρωπίδων. Ἀφορμή γι’ αὐτήν
τήν ἐπιστολή στάθηκε ἕνα
γράμμα κάποιου «Δ.Κ.» καί κυρίως ἡ ἀναφορὰ στήν ζήτηση τῶν
μπλού - ’τζήνς καί τήν ἀγάπη(;) τῆς σοὸιετικῆς νεολαίας
πρός τό Ροκ-Εντ-Ρόλ - πού εἶναι
ἀμερικάνικη μουσική.
Θά περίμενε κανείς νά ἀναφερθεῐ 6 A.K. καί στήν ἀγάπη
πρός τούς ἀμερικάνους συγγραφεῖς καί ποιητές καί γλύπτες καί
ζωγράφους κ.τ.λ, Θά προτιμοῦσε
μήπως τήν πολιτική τῆς ἀμερικάνικης κυὸέρνησης ἡ ὁποία ἔχει
ἀποκλείσει ἐντελῶς ἀπό τόν Λαό
τήν ὅποια γνωριμία μέ τίς πολιτιστικές παραδόσεις καί ρεύματα
τοῦ ῦπὸλοιπου κόσμου; Πολύ συχνά θά ἀκούσεις ἀπό τούς Ἀμερικάνους αὐτό τό ἠλίθιο «ὅ,τι
καλύτερο στόν κόσμο εἶναι ἀμερικάνικο, γιατί νά ψάχνω παραἑξω;»
’Ὀσο γι’ αὑτό πού λέειε
«Rock 'n Roll = κύρια αἰτία
ἀποχαύνωσης τῆς ἀμερικάνικης
νεολαίας», θά πρέπει ὁ φίλος μας
νά ψάξει πολύ μέχρι νά καταφέρει νά ὃρεῐ αὐτά τά κύρια αἴτια
αὐτῆς τῆς ἀποχαύνωσης.

Θά πρέπει κάποτε νά πάψουμε
νά διαῧάζουμε έπιφανειακά τίς
ὅποιες ἐφημερίδες ἤ περιοδικά
καί μετά νά παπαγαλίζουμε φωναχτά αὐτά πού διαὸάζουμε,
πρίν νά ἔχουμε ένημερωθεῖ ὁλόπλευρα καί διατυπώνουμε τήν
προσωπική μας ἅποψη. Σκεφτήκαμε ποτέ τί σημαίνει ἡ μεγάλη
φράση τοῦ B. Dylan: ’

«Μήν ἀκολουθεῖτε τούς ἡγέτες»;
Φιλικά
Νῐκος Ζῶτος

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 80
Ἀθήνα 601
Τηλ; 732.713·- 732.819

O Ἐκδὺτηςῑ
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131, Ἀθήνα 601.
Γ. ’Υι-ιεύθυνος Τυηογρσφείουῑ .
ΤΡΥΦΩΝ ΛΥΓΟΥΡΑΣ

Βασ. Ἀλεξάνδρου 26
Ο Καλλιτεχνική εηιμελειαῖ
ΜΑΚΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ
O Μοντάζ;
Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΟΣ
O Διαφημίσειςῑ _
MI'IOYAH ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ·
ΠΑΤΤΥ ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΚΟΥ

O Φωτοστοιχειοθεσίαε
-ΦΩΤΟΚΥΠΑΡΟκ ΕΠΕ

Βασ. Ἀλεξάνδρου 2, Χίλτον.
Τηλ. 748.314 - 713604χ
O Ἀναι-ιαραγωγὴ φίλμςϊ
ΝΑΠΟΛΙΞΩΝ ΤΖΑΝΝΕΤΟΣ
Μετσόθου 29

τηλ. 3221.529
0 Ἐκτὺηωσηε
Ἑργοστ. Γ ραφικῶν Τεχνῶν
Γ. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ

Ἰασίου 5. Περιστερι.Τηλ. 57.22201

0 Κάθε ἐνυηόγραφο ἄρθρο
ἑκφράζει τήν προσωπική
άποψη τοῦ συγγραφέα mu.
0 Χειρόγραφα γδέν ἐπιστ έ ονται. - ‘
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ἐσωτερικοῡ
Ἑξαμ. 320 δρχ. - Ὲτήσία 840
Ὲτὴσια Ὀργανισμῶν,
Τραπεζῶν, κληῑ 1.500 ὶέἱρχ.γ
Γιά φοιτητεο, ἐκπτωση 15%Ἐξωτερικοῡ .
Εὐρώπη - Μεσογ. χώριςε ’
ἑξάμηνηῑ . . . . . . . άηλή δολ. 13
. . . . . . deport. δολ. 18
ὲτήσιω . . . . . . . . . άπλή δολ. 28
. . . . . . . άεροπ. δολ 32
Η.Ι“Ι.Α. - Καναδάς - 'Ay. Ἀσίαι

Ο Ὲμὸάσματα, tnnayéq:
ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ .

Δημοχάρους 80, ΑΘΗΝΑ 801; v
ο ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ; δρχ. 25
O ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ; ΤΙΜΗ δρχ; 40

KENTPIKH ΔΙΑΘΕΣΗ
O γιά τά 6ι6λιοπωλεῑα
_ τῆς Ἀθήναςῑ
Στά γραφεῖα τοῡ «ΑΝΤΙρ
Δημοχάρους 60, τηλ. 732-713
O γιά τά 6ι6λιοπωλεῑα
B. 'EMàôaq:
Βιθλιοτῐωλεῑο ·
N. Κοτζιᾱ καί ΣΙα 0.Ε.
Τσιμισκῆ 78, τηλ. 279.720
Θεσσαλονίκη

ΑΝΤ.ΛΙΒΑΝΗΣ ἃΣΙΑ “ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ»
ΣΟΛΩΝΟΣ 94, τηλ.; 36 10 589

I'IA AY'I'ON HOYBIGBECËI NA MAOEI,NA
ΣΚΕΨΪΕΤΛΙ KAI NA ΣΥΜΜΕΪΕΧΕΙ ΣΤΙΣ AI'IO‘PAΣΕΙΣ ΠΟΥ TON A‘POPOYH
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STAMPS and cows
ΣΟ BA
ΦΟΚΛΕΟΥΣ 5. ΑΘΗΝΑΙ ΤΗΛ,; 32 10 577 - 32 10 3

ᾖ x“ }Ÿ._Ë_ä\,\._ .fky “

’"TO MATAZI"
Andean: και Ζωοδοκου Hum
mA. 3602539

Kai ὅλα τά εἴδη CAMPING
σὲ πολύ συμφὲρουσες τιμές

ῦωρα ὅωρα ἑδωρὶιΗ
V1“ 11"“?on Hal marlon

Σκηνες ano 1500 ’
Sleepings bogs ùno 500
ΚΙΑΦΑΣ 3 (ἀπό Ἀκαδημίας 78)
· τηλ. 36.15.438

