τ

η
~ -

AEKAI'IENGHMEPH ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Περίοδος Β’, τεῦχος 133

Παρασκευή 31 Αὐγούστου 1979

(INSIéSI-NOHQPINA
MONTEAA:
Ο ἑκλογικά O κυθερνητικοῡ
συνδικαλισμοῡ O πληθωριστικά
O λιτότητα

Ο πανεπιστημιακό ὄσυλο
Ο κατασταλτικά μὲτρα

ἔτι( (ἐμ) πῖτῆράῶωι
ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ HAIOY
ο A. KYPIAKIAOY
— ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ο Δ. ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ
ο Μ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ
Α

Δρχ. 25

67] ὢ ιζήκλωα , ςωμῃμι, (μη)
rm

ΝΕΟΕΛΛΗΝῙΚΗ
Β ΙΙΙΙΙΙΙΚΗ

Ξῖ

2

Ειδιιιος
στα
νομισματα
και
μοναδιιως
στα
χαρτονομισματα

Awwr’lg
Ἀκριτας
mam—mama]

.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 1 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.’“’3636083 - 3607382.

(ᾖ)
Ὁ διάσημος Παιδία-[ρος Δρ. Στιὸκ εἷπε γι’ αὑτό τό

ΔΙΕΘΝΕΣ

βιβλία «Εἶναι γραμμένο μὲ ανθρωῐτιά καί ἑντιμότηῑα.

Πολλοί γονεῖς Θά βροῡν Πῶς τό χιοῡμορ του τούς

ΕΤΟΣ

Boned νά ξειτερὰοουν τήν ἀμηχανία τους».

ΠΑΙΔΙΟΥ
y εΚὃὁo ΒΙς
x E: λ I ὃ ὁ ν I

ΣκοΥΦΑ 79 (4ος ὄροφος)
τηλ. 3633375

Mud ὺπεὺθυνη προσπάθεια στό ὲκπαιδευτικό καί παιδικό βιβλία

Περυὸσς θ’
Χρονος (in;

{ah/(H-βνῦ

75:11an 133

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
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τηλ. 732.713: 732.819
ΟΠΩΣ τά δηλητήρια τοῦ Μυθριδάτη ὁ ρυθμός τοῦ πληθωρισμοῦ πέρασε

616

16 10%, 106 μέχρι προχθές θεωροόσαμε.τερατῶδες, 016 20% σήμερα, γιατί
ὄχι σ’ἕνα 30% αὔριο. Ἐμφανίστηκαν μέ διάφορα προσχήματα τά πρῶτα κρούσματα σποραδικῶν ἀπολύσεων, προάγγελοι μιᾶς αὑριανῆς μαζικῆς ἆνεργϋας,

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

106 μοιάζει ἁναπόφευκτη.
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χείρηση. Εἶναι γνωστό καί πανθομολογοόμενο ὅτι οὗ ἐπενδόσεις 016 μεταποίηση, ὄσες γένονται, χρηματοδοτοῦνται ἀπό χρήματα τοῦ κράτους, δηλαΙδή τῶν φορολογοόμενων, γιά μιά παραγωγή αὐστηρά προδιαγεγραμμένη 616 η
106g μονοπωλιακοῠς, συχνά διεθνικούς προγραμματισμοός ἦ ἀπό 16 δημόσια
κατανάλωση. Δυσδιάκριτος λοιπόν ὁ παραγωγικός ρόλος τῆς οὖκονομικῆς μας
ὀλιγαρχίας 016 σημερινή συγκυρία.
EINAI ΑΚΟΜΑ κοινά μυστικά ὅτι τόν πληθωρισμό τροφοδοτοῦν κατά κόριο
λόγο οὐ διάφοροι διαμεσολαβητές τοῦ χοντρεμπόριου, ὗδιαίτερα τοῦ εισαγωγικοῦ, καθως και οι ”“έλευθεριάζοντες“ ἑπαγγελματιες ὸρισμένων κλάδων

106 ἔχουν ἀναγάγει 16 φοροδιαφυγῆ σέ βασικῆ τους ἐπιστήμη. Πῶς νά 610σιωπήσει κανεές τό γεγονός ὄτι,ηὲκατοντάδες γιατροῦ τῶν Ἀθηνῶν ἔσπευσαν τοός τελευταίους μῆνες νά προμηθευτοῦν ἕνα δεύτερα αὐτοκίνητο, γιά

νά μή χάνουν κανένα ἀπό τά Σαββατοκόριακα αὑτά, 106 ἅφήνουν ούσιαστικά
16v Ἀθῆνα χωρις ιατρικη περιθαλῲη.
KI ΟΜΩΣ ὁ κ. Μητσοτάκης δηλωσε προχθέςι
”
. Ἠ ἔξαρση του πληθωρισμοϋ 016 χώρα μας, ὁφειλεται 016v ἁνατιμηση ἀπό 16v ἐνεργειακή κριση, 016v ἄνοδο τῶν τιμῶν τῶν εισαγομένων, ἁγαθῶν, ἀλλά και 016 μεγαλότερη τοῦ ἅναγκαιου αὕξηση τῶν κοινωνικῶν δαπα-

νῶν τοῦ δημόσιον τομέα, καθώς καί 016v κατά πολύ ὑψηλότερη τοῦ τιμαρόθμου ἀναπροσαρμογή τῶν ἀμοιβῶν τῶν συντελεστῶν τῆς καραγωγῆςΠ.
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ἀπό τόν κ. ὺπουργό Συντονισμου. Ἠ μήπως πρέπει νά ὐποψιαστοῦμε κάτι
τραγικώτ,ερο. ”οτι δηλαδή μπαινοντας πλησιστια 016 δινη τῆς παγκόσμιας
δομικῆς κρισης, ἠ ἑθνικῆ οικονομύα ἔχει σάν κύριο ὑπεύθυνα τῆς οικονομικῆς πολιτικῆς καποιον 106 εἶναι ἀνικανος νά δει πέρα 616 τήν ἐπιφά νεια των γεγονότων.

ΑΛΛΑ καί ἠ ἀντιπολίτευση δέν δείχνει νά ἔχει συνείδηση τῆς κρισιμό τητας τῶν περιστάσεων. T6 τμῆμα τοῦ κυβερνητικοῦ προγράμματος τοῦ ΠΑΠῢΚ
106 ἀφορᾷ 16v ἑνεργειακη πολιτική καί 106 ὁημοσιεύτηκε πρόσφατα μέ 10k
λές τυμπανοκρουσάες, εἶναι μιά πρόχειρη ἁπαρϋθμηση γενικῶν στόχων. Πρό-

γραμμα σημαύνει ὖεράοχηση καί κυρῦως συγκεκριμένη κοστολόγηση κι οὔ
ἐγκέφαλοι τῆς λεωφόρου Ἀλεξάνδρας δέν εἶναι δυνατά νά τό ἀγνοοῦν 0616.
AKOMA προχειρότερη εἶναι ἠ ἀντιμετώπιση τῆς κρίσης ἀπό τά ὑπόλοιπα
κόμματα.

Ἀπαρχαιωμένη κι ἐξωπραγματικη 616 16 ΚΚΕ, ἀντιφατικη καί 60w-

τικῆ ἀπό 16 KKE ἐσ. v000 γιά 16 ΚΟΔΗΣΟ, μοιάςει νά περιορίζει τίς προοπτικές του 016v ἀλλαγῆ φρουρᾶς στά Βασικά οὖκονομικά ὑπουργεῑα, πωτεύοντας ἔτι, ἠ μαγική ράβδος τῶν τεχνοκρατῶν του ed μεταβάλλει 16v ὕδια
στιγμή τήν ὅψη τῶν πραγμάτων. Στό σημεῐο 106 βρισκόμσστε, αὖσθανόμαστε
16v ἀνάγκη νά κάνουμε μιάν ἐπεύγουσα ἔκκληση γιά περισσότερη σοβαρότητα 016v ἅντιμετώπιση τῆς οὖκονομικῆς συσπραγύας.

ΑΣ BYMHBOYME ὅτι καμιά φορά οὗ οὗκονομικές ἁνωμαλίες ὀδηγοῦν σέ θεομικές ἀναστατώσεις, χωρίς νά μεσολαβῆσουν κοινωνικές ἀλλαγές.

Λόγω Πληθώρας ὕλης η ἐντιφυλλίδα στα «Ἀντι - θέματα» μετατίθεται για τό
ὲιτὸμεγο τεῦχος.

“/VDUW/
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εΑπλή ἀναλογικήε
Ἕνα αἴτημα τῆς Ἀριστερᾶς,
τακτικός ἑλιγμός τῆς Δεξιᾶς
Φαίνεται ὅτι, ὁ κ. Καραμανλής ἀξιοποίησε τήν πολιτική
ὕφεσὴ 101') Αὐγούστου, γιά νά καταλήξει σέ ὁριστικές ἀποφάσεις γιά τό ἄμεσο πολιτικό μέλλον τῆς χώρας.
Οἱ ἀποφάσεις αύτές εἶναι ψηφοθηρικές - ἐχουν δηλαδή σάν
στόχο τήν ἀντιμετώπιση τῶν ἐκλογικῶν ἀναμετρήσεων πού
ἐπέρχονται καί δέν στηρίξονται σέ καμιά σοόαρή ἀνάλυση τῶν
οἰκονομικῶν καί κοινωνικῶν δεδομένων. Ὀφείλονται ἀποκλειστικά στήν προσωπική έμπνευση τοῦ πρωθυπουργοῦ.
Ἀκόμα καί οἱ συζητήσεις, πού ἐχουν γίνει μέ τό στενό καί
ἀνεπίσημο κύκλο συνεργατῶν 101), ἦταν ἁπλῶς ἀποσαφηνιστικες.
Ὁπωσδήποτε ἡ δεισιδαιμονική πίοτη στό καλό του ἄστρο
φαίνεται ὅτι ὁδήγησε τόν κ. Καραμανλῆ γιά μιά ἀκόμα φορά
σέ μιά σειρά ἀπό παράτολμες ἀποφάσεις πού ἀποτελοῦν ἀμεση
ἀπειλή καί δημιουργοῦν μακροπρόθεσμο κίνδυνο γιά τήν πολιτική σταθερότητα.
Οί πιό ἀπαισιόδοξοι ἀπό τούς συνεργάτες του εἶχαν υἱοθετήσει ἀπό τήν ἀρχή 101') καλοκαιριοῦ τήν ἀποψη ὅτι ἡ N.A.
δύσκολα θά ξεπεράσει τό σταθερό 35% τῆς Δεξιᾶς, πού θεωρεῖ
σίγουρο κτῆμα της καί ἡ κ.-Ἑλένη Βλάχου. Ὑπάρχουν ὅμως
τώρα πιά ἐνδείξεις ὅτι τό ΠΑΣΟ Κ, συσπειρώνοντας ἕναν ἀνεξέλεγκτο χείμαρρσ κοινωνικῆς διαμαρτυρίας, ἄγγιξε τό κρίσιμο
ἐπίπεδα 101') 37%,11013101') ἐξασφαλίζει, μέ τό σημερινό ἐκλογικό σύστημα αὐτοδύναμη πλειοψηφία.
Μετά ἀπό μιά φάση ἀπογοήτευσης καί δυσθυμίας γιά τήν
ἐξέλιξη αὐτή, πού τήν ἀποδίδει πότε στήν ἀνικότητα τῶν συνεργατῶν του, πότε στήν «πατροπαράδοτη ἀχαριστία» καί στήν
«πολιτική ἀνωριμότητα» τῶν Ἑλλήνων, ὁ κ. Καραμανλής ἀνάκτησε τή μαχητικότητά του καί ἀποφάσισε νά γατζωθεῖ στήν
ἐξουσία.
”Αξονας τῆς ’προσπάθειας αὐτῆς εἶναι τό παραδοσιακό ὅπλο
τῆς Δεξιᾶς γιά τή νόθευση τῆς λαϊκής θέλησηςῑ τό μαγείρεμα
τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου.
Αὐτή τή φορά ὅμως ἡ ἐπέμόαση Θά έχει ἕναν ἀνέκδοτο χαρακτήρα. Θά ἐμφανιστεῐ σάν ἱκανοποίηση μιᾶς πάγιας διεκδίκησης τῆς δημοκρατικῆς ἀντιπολίτευσης γιατί θά καθιερῶνει
σάν ἐκλογικό σύστημα τήν ἀπλή ἀναλογική.
’
Ἱ-Ι στροφή στηρίζεται σέ δυό διαπιστῶσειςῑ
Α. Τό ἐνιαῖο κόμμα τῆς Δεξιάς ἐπαψε νά εἶναι ἡ πρώτη πολιτική δύναμη τῆς χώρας.. Ἔτσι οἱ σωρευτικές διαδικασίες πού
στηρίζονται στή ψυχολογία τῆς χαμένης ψήφου ἐπαψαν νά λειτουργοῦν πρός ὄφελός του. Καί ἡ ἐνισχυμένη ἀναλογική καί τό
πλειοψηφικό εὐνοοῦν τῶρα πιά τήν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση.
Β. εΗ σημερινή ἐσωτερική καί διεθνής συγκυρία δέν ἀφήνει
περιθῶρια γιά νά λειτουργήσουν παραεκλογικοί ἐκόιασμοί,
τοῦ τύπου «ό Καραμανλῆς ἤ τά τάνκς».
Εἶναι λοιπόν ἀνάγκη νά ἀλλάξει ριζικά ἡ πολιτική ἐμφάνιση
τῆς ἐλληνικῆς ὀλιγαρχίας, πού στηριξόταν σταθερά, μετά τόν
ἐμφύλιο, στό δόγμα τοῦ ἑνός ένιαίου κόμματος καί 101') ἑνός
κοινοὸουλευτικοῦ ἡγέτη μέ ἐντονο μεσιανικό χαρακτῆρα, πού
ἀντιμετώπιζε μιά διασπασμένη δημοκρατική ἀντιπολίτευση. Μέ
τήν ἁπλή ἀναλογική θά εἶναι δυνατό,νά εἰσαχθεῐ μιά σημαντική καινοτομία; ἡ δημιουργία δύο κομμάτων τῆς Δεξιάς, ἑνός
μεταρρυθμιστικοῦ μέ ἀρχηγό τόν κ. Ράλλη καί ἑνός συντηρητι-

κού μέ τόν κ. Ἀὅέρωφ πού θά διεκδικοῦσαν χωριστά τή λαϊκή
ψήφο γιά ’νά συνεργαστοῦν μετεκλογικά.
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Ὁ κ. Καραμανλῆς θά μπορεῖ νά διεκδικήσει τότε τήν Προεδρία τῆς Δημοκρατίας τόν Ἰούνιο τοῦ 1980 καί νά ἐπιφυλλάξει
στόν ἑαυτό του ἕνα ρόλο, πού θά ξεπερνάει πολύ τίς συνταγματικές ἀρμοδιότητες τοῦ ρυθμιστῆ 101') πολιτεύματος, τό ρόλο
τοῦ συντονιστὴ τῆς κυὸερνητικῆς πλειοψηφίας.
Τό σχέδιο παρουσιάζει μέ τίς σημερινές συνθῆκες τό πλεονέκτημα ὅτι ἀπομακρύνει τό ΠΑΣΟΚ ἀπό τήν ἐξουσία.
Ἐξασφαλίζει στό ΚΚΕ τό ἀκριὸοδίκαιο μερίδιό του ἀπό τή
λαϊκή δυσφορία. Κι ἀν ἀκόμα δέν αύξηθεῐ τό ἐκλογικό του ποσοστό, τό ΚΚΕ Θά πρέπεῖ νά πάρει μέ ἀπλή ἀναλογική 25—30
δουλευτές - κι ἐτσι ύποχρεῶνεται τό ΠΑΣΟΚ γιά νά συγκροτήσει κοινοὸουλευτική πλειοψηφία νά διαπραγματευτεῑ τήν
ὑποστήριξη τῶν κομμουνιστῶν. Τότε ὅμως μπορεῖ νά ἐλπίζει ἡ
Δεξιά ὅτι μέ τήν πρόκληση τοῦ γνωστοῦ θορύόου γιά «λαϊκό
μέτωπο» κλπ. ἕνα μέρος ἀπό τούς συντηρητικούς ψηφοφόρους

101') ΠΑΣΟΚ θά στραφεῖ πρός ἄλλους σχηματισμούς.
‘H ἐπιόίωση αὐτῶν τῶν μικρῶν σχηματισμῶν, Θά λειτουργήσει σάν ἀκόμα ἕνας ἀνασχετικός παράγοντας γιά τήν κατάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπό τό κόμμα τοῦ κ. Ἀνδρέα Παπανὸρέου.
Ἰδιαίτερα ὅταν, ὅπως πολλά σημεῖα δείχνουν, τό ΚΟΔΗΣΟ,
δέν ἔχει ἀντίρρηση ἀρχῶν γιά τή συμμετοχή του σέ μιά νέα κυ6ερνητική πλειοψηφία.
Ἐμφανίζοντας τήν ἁπλή ἀναλογική σάν μιά δημοκρατική
παραχώρηση, θά μπορεῖ ὁ κ. Καραμανλῆς νά ἐλπίσει ὅτι, σέ
ἀντάλλαγμα ἕνας ἀριθμός δουλευτῶν τῆς ἀντιπολίτευσης, πού
δέν ἀνήκουν οὔτε στό ΠΑΣΟΚ οὔτε στό ΚΚΙΞ, θά 101') παράσχουν τήν ὑποστήριξή τους γιά νά συγκεντρώσει τήν πλειοψηφία, πού ἀπαιτεῖται γιὰ νά ἐκλεγεῑ Πρόεδρος - ύποστήριξη
πού δέν διαθέτει αὐτοδύναμη ἡ N.A.
'H διάσπαση σέ δύο κόμματα τῆς σημερινῆς ἐτερόκλιτης
N.A. παρουσιάζει ἐπίσης δελεαστικά πλεονεκτήματα. Τό Δεξιό
κόμμα τοῦ κ. Ἀὅέρωφ, χρησιμοποιῶντας σκληρή ἀντικομμουνιστική γλῶσσα καί καποιον ἐθνικιστικό λοιῐκισμό, θά μπορέσει
ἐνδεχόμενα νά ἐπαναφέρει στήν «ὀρθή ὀδό» ὅσους παρασύρθηκαν πρός τήν «στείρα» Ἐθνική Παράταξη ἤ - γιατί καί αὐτό
φαίνεται νά συμὸαίνει σέ ὡρισμένα σημεῖα τῆς ὑπαίθρου —
ἀκόμα καί πρός τό ΠΑΣΟΚ. Ἔτσι τό «εὐρωπαϊστικό» καί ἐκσυγχρονιστικό μεταρρυθμιστικό κόμμα τοῦ κ. Ράλλη - μέ 1'1 χωρίς τόν κ. Μητσοτάκη, πού μπορεῖ ἀκόμα μιά φορά νά περιοριστεῖ πεισματωμένος στά κρητικόι του φέουδα - νά μπορέσει νά
στραφεῖ ἀπερίσπαστο πρός τά νέα ἀστικά στρώματα πού διψούν γιά μιά «μοντέρνα» καί φιλελεύθερη Δεξιά.
'H νέα κυόερνητική πλειοψηφία θά ἔχει 656010 ἄξονα τό
κόμμα 101') κ. Ράλλη, πού μοιάζει νά εἶναι ἡ ὁριστική ἐπιλογή
101') κ. Καραμανλῆ, ὁ διάδοχος πού 51111500, ἂν όχι άμεσα, ἔχει
ὑποδείξει. Ἀλλά ταυτόχρονα ἡ ἁρμοδιότητα, ἀπόφασης σέ τελευταία ἀνάλυση θά ἀνήκει πάντα στόν κ. Καραμανλῆ, πού
ἀπό τό -προεδρικό μέγαρο, θά διαιτητεύει καί θά ὁρίζει τίς
στρατηγικές ἐπιδιῶξεις 101') καθεστῶτος.
Κι ἐτσι,,,,-,·;,,ἀν αὐτό τό.ὀνειρεμένο σενάριο γινόταν πραγ11111116111163;— ὁ κ. Καραμανλής θά συγκεκριμένοποιοῡσε, καί
θεσμικά.-;ι·’τ,ῑιά, αὐτό πού ὑπῆρξε ἡ πολιτική του πρακτική ἐδῶ
καί εἴκοσι χρόνια, νά λειτουργεῖ δηλαδή ἔξω καί δίπλα ἀπό τά
γεγονότα, «ὂγάζοντας τήν οὐρά του» ἀπό κάθε ὑπόθεση πού
ἐπαιρνε τροπή δυσάρεστη. Μποροῦμε σήμερα νά διαπιστῶσουμε ἀνεπιφύλακτα, χωρίς ἴχνος κακῆς πίστης, ὅτι τό μυοτικό

τῆς ἐπιτυχίας 101') πιό μακρόχρονου κυόερνήτη τῆς χώρας εἶναι
ἡ ἀριστουργηματική του τεχνική στήν ἐφεύρεση ἀποδιοπομπαίων τράγων μέσα ἀπό τήν ἴδια του τήν παράταξη. T510101
«τράγοι» - ἀς μᾶς συγχωρεθεῑ ἡ ἐκφραση - ὑπῆρξαν ὁ κ. Θεοτόκης, ὁ στρατηγός Γρίόας, ὁ κ. Παν. Κανελλόπουλος, οἱ Παῦλος, Φρειδερίκη καί Κωνσταντῑνος Γκλύξμπουργκ, ἀκόμα κι
ἐκεῖνος ὁ ξεχασμένος συνεργάτης τοῦ ἐκλογικοῠ πραξικοπήμοι-

δεξιοί συγκέντρωσαν μόνο 17% καί 25% ἀντίστοιχα. Τέλος,
εἶναι σ’ ὅλους γνωστή ἡ περίπτωση τοῦ Πειραιᾶ 61101) 6 ἐπίσημος ὑποψῆφιος τῆς κυόέρνησης πῆρε λιγότερο ἀπό τό 10% τῶν
ψήφων 101') χουντικοῦ Σκυλίτση πού εἶχε τήν ὑποστήριξη
τῶν ἀκροδεξιῶν στοιχείων τῆς Ν.Δ. Εἶναι ἐξ ἄλλου λογικό νά
θεωρήσουμε ὅτι σέ κάθε παράταξη πού συρρικνώνεται, ὅπως ἡ
Ν.Δ. σῆμερα, αὐξάνει τό είδικό 6090; τῶν ἀκραίων καί σκληροπυρηνικῶν στοιχείων.
"Av ὅμως ἡ non/06001511111111 ἀριθμητική ὑποδεικνύει σάν
πιθανό πρωθυπουργό τόν κ. Ἀδέρωφ, τότε ὅλη ἡ κατασκευή
τοῦ κ. Καραμανλῆ γίνεται ἐτοιμόρροπη. ‘H ἡγεσία τοῦ KOΔΗΣΟ π.χ. δέν θά δεχτεῑ μέ κανένα τρόπο μιά συνεργασία πού
θά τῆν ὁδηγεῖ πολύ πιό πέρα ἀπό τίς ἀρχικές προθέσεις 001161‘ 600001') πού εἷναι δυνατό νά ἔχει.
Ἀλλά δέν σταματοῡν ἐδῶ οί δυσκολίες. OE ἐκλογικοί ἀναλυτές ὑπολογίζουν ὅτι ἡ ἁπλῆ ἀναλογική δίνει σέ κάθε κόμμα
πού ἐξασφαλίζει 35-37% τῶν ψήφων 120 5695;, 010 6116 5116—
05110 κόμματα KKE καί Ἐθνικῆ Παράταξη γύρω στίς 35 καί
τος τοῦ 1961 πού «καὸάλησε ἀργότερα τό καλάμι», 6 Γ. Παἀφήνει κάπου 25 γιά τούς ὑπόλοιπους. Αὐτό σημαίνει ὅτι δέν
παδόπουλος. Ὁ κ. Καραμανλῆς ἀντίθετα περνάει μέσα ἀπό
ὑπάρχει κυόερνητικῆ πλειοψηφία χωρίς τό ΠΑΣΟΚ καί 5V0
ὅλες αῦτές τίς ἐθνικές συμφορές καί πολιτειακές ἀνωμαλίες
τουλάχιστον ἀπό τά δυό κόμματα τῆς Δεξιᾶς· λύση πού μέ τά
ἀλώὸητος, ἀτάραχος, 51101/0100601/01/10; χωρίς κανένα πλέγμα
σημερινά δεδομένα μποροῦμε νά θεωρήσουμε ἀδύνατη.
τίς ἴδιες ἐκτός τόπου καί χρόνου γενικότητες καί κοινοτυπίες.
”Αν λοιπόν 6 11. K090001/11']; προωθῆσει τελικά τήν ἁπλῆ
Σέ μικρότερη κλίμακα, μετά τή μεταπολίτευση, Βαρὸιτσιώτης,
ἀναλογική αὐτό δέν μπορεῖ νά σημαίνει τίποτε ἄλλο παρά τό
Λάσκαρης, Μπάλκος, Μητσοτάκης, Παναγιωτόπουλος, Παπαὅτι εἶναι ἁποφασισμένος νά προκαλέσει μετεκλογικά μιά κρίση
ληγούρας, Ζαρντινίδης, Μάρτης, Λαμπρίας κι 6 ἰ’διος 6 κ. Ράλἀποστασίας στό ΠΑΣΟ K. M10 151010 ὅμως προσπάθεια ὅποιες
λης χρεώνονται μέ ἀποτυχίες καί σκάνδαλα, γελοιοποιοῦνται ἤ
κι 01/ εἶναι οἱ πιθανότητες ἐπιτυχίας 111; θά ξανάφερνε τῆ χώρα
συγκεντρώνουν τῆ λαϊκῆ ἀγανάκτηση γιά ἀποφάσεις πού παίρστό 1965 καί φαντάζει τερατώδης καί ἐγκληματικῆ. Ὁ κ. K0—
νει, χωρίς γνώση καί περίσκεψη καμία, ὁ «ἡγέτης» πού μέ
ραμανλῆς 6ρίσκεται πιά σέ τέτοια ἡλικία, ὥστε θά πρέπει ὁ
ὀλύμπια ἀδιαφορία ἀφήνει πάντα καί 1110 ὅλα τά ζητήματα
«πόθος» τῆς ὑστεροφημίας νά ἐχει ἐξισορροπήσει στῆ ψυχή
ἀκάλυπτους τούς ἐκτελεστικούς 101).
του τόν «ἔρωτα» τῆς ,Αρχῆς
Ἀλλά κι 011 ἀκόμα πιθανολογῆσουμε τό ἀπίθανο καί ὑπόθέἈλλά ἡ ἀναρρίχηση 101') κ. Καραμανλῆ στῆν Προεδρία λύνει
σουμε
ὅτι στήνεται μέ ἐπιτυχία τό κυὸερνητικό οἰκοδόμημα
κι ἀλλο 5110 006096 65001116 1196611100, πού δημιουργήθηκε
πού σκοπεῖ ἡ εἰσαγωγὴ τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς, ἡ ὁμαλή λειμετά τήν κατάργηση τῆς μοναρχίας. Τό σύστημα ἐξουσίας τῆς
τουργία του θά εἶναι ἕνα 11966111110 11011’) 1116 δυσεπίλυτο.
ἐλληνικῆς ὀλιγαρχίας στηριζόταν πάντα στῆ διάκριση λαοῦ καί
’.Ὀλοι οἱ ἄνθρωποι συναντοῦν κάποτε τά ἀνυπέρόλητα 6910
έθνους. ‘O 106; παρασύρεται 0116 τὰπάθη του ἤ τούς δημαγωπού τάζει 6 χρόνος. Καί ἡ ὅιολογία ἐχει τούς χαλύὸδινους νόγούς, ὀλιγωρεῖ καί ὑποκύπτει σέ χυδαῖες ὑλιστικές ἐπιθυμίες.
μους της καί οί ἐποχές ἀλλάζουν. "O10 καί περισσότερο ψιθυΕἶναι λοιπόν δυνατό νά φέρνει στῆν ἐξουσία κυὸερνήσεις ἀνάρίζεται στό κυόερνητικό 11591601101/ 611 6 κ. πρωθυπουργός
ξιες τῆς ἐθνικῆς ἰδέας πού ἐκφράζει μεταφυσικά ὁ ἀνώτατος
ἀρχίζει νά ὑπερόαίνει τά ὅρια αὑτά καί ὅτι ἡ ἀπόδοσῆ του
ἀρχων (παλιά 6 6001110;) 05 ὅργανο τίς 51101115; 6111/0051; ‘H
φθίνει ραγδαία. Στενοί συνεργάτες του, τοῦ ἀποδίδουν μιά
ἰδεολογικῆ αὐτῆ κατασκευή πού 561115 11'] 6111101611110 στῆν ὀλισειρά ἀπό χοντροκομμένα πολιτικά λάθη πού κόστισαν ἀκριόά
γαρχία νά διακινδυνεύει τῆν κυόέρνηση στά κοινοὸουλευτικά
στό κύρος τῆς κυὸέρνησης. Πολλοί ἀναστενάζουν γιατί ὁ αύπαιχνίδια, χωρίς ποτέ 1161 1109061651 τήν ἐξουσία, δηλαδή σέ
ταρχικός καί πεισματικός του χαρακτῆρας δέν ἀφήνει κανένα
τελευταία ἀνάλυση, τόν ἐλεγχο τῶν ἐνόπλων δυνάμεων καί τῆς
περιθώριο γιά συζῆτηση καί κριτική. Πῶς λοιπόν μ’ αύτές τίς
ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, καταλύθηκε ἀπό τῆ δικτατορία καί δέν
προδιαγραφές θά μπορέσει 6 κ. Καραμανλῆς νά ἀντεπεξέλθει
ἔχει ἀκόμα ἀποκατασταθεῑ. Ἡ δισυπόστατη φυσιογνωμία τοῦ
στό ἐπίπονο 591/0 101') ἐξισορροπιστῆ μιᾶς σύνθετης καί ἀντικ. Καραμανλῆ, «ἐθνάρχης» καί πρωθυπουργός, εἶναι ἀχίλλειος
φατικῆς κυόερνητικῆς πλειοψηφίας πού δέν θά ὑπάγεται στῆ
πτέρνα τῆς ἐξουσίας, γιατί ἡ κριτική πού μοιραία προκαλεῖ ἡ
μονοκομματικῆ πειθαρχία;
ἀσκηση τοῦ δεύτερου 96101) ἀγγίζει καί τόν πρῶτο πού εἰναι ἡ
Σάν θέση ἀρχῆς ὑπήρξαμε, εἴμαστε καί θά είμαστε ἀνεπιφύἐγγύηση τῆς ἀναπαραγωγῆς 101') συστήματος. Δυστυχῶς ὅμως
λακτα ὀπαδοί τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς. ”Av 6 11.. K090001111']; τήν
γιά τόν ἡγέτη τῆς Δεξιᾶς, ὅπως πάντα ὅταν ἔχει κανείς ν’ ἀντιεἶχε είσαγάγει σάν πάγιο ἐκλογικό σύστημα μέ τό σύνταγμα τῆς
μετωπίσει ἀνθρώπους, δηλαδή ὅταν τό 1196611100 εἶναι πολιμεταπολίτευσης ἤ έοτω ἀμέσως μετά τίς τελευταῖες ἐκλογές θά
τικό, οἱ ἀστάθμητοι παράγοντες πού θά μποροῦσαν νά ἐμποδίεἴχαμε χειροκροτήσει μέ ἐνθουσιασμό καί τήν πολιτειακή του
σουν τήν ὁμαλῆ ἐξέλιξη τοῦ «σενάριου» εἶναι πολλοί καί ἀξιοσοφία καί τῆ δημοκρατική του εὐσυνειδησία.
σημείωτοι.
Σῆμερα, ἡ υἱοθέτηση τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς εἶναι ἁπλῶς ἕνας
"A; σημειώσουμε κατ’ ἀρχήν 611 ἡ πρόθεση τοῦ κ. K090μικροκομματικός
ἑλιγμός τῆς Δεξιᾶς καί ἡ ἀρχή μιᾶς πολιτεια001111'] νά κυὸερνῆσει στό Κέντρο τῆς Δεξιᾶς μέ τόν κ. Ράλλη
κῆς
ἀνωμαλίας.
σάν πρωθυπουργό - διάδοχο, προϋποθέτει, 01/ τηρηθοῦν οἱ
στοιχειώδεις κανόνες τῆς non/06011151111111]; 110906001]; 611 ἡ
Καλό 60 ἧταν τό ριψοκίνδυνο αὐτό ἐγχείρημα 110 μῆ δημεταρρυθμιστικῆ πτέρυγα θά έχει μεγαλύτερο 6090; ἀπό τῆν
μιουργῆσει 51101/ 5111119606510 παράγοντα διάσπασης ἀνάμεσα
ἀκροδεξιά 101') κ. Ἀ6έρωφ. Δέν έχουμε 656010 0110 16 1951,
στά κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης. Ἡ υἱοθέτηση μιᾶς κοινῆς
ὁπότε ἐμφανίζεται 6 Παπάγος, καμιά περίπτωση ὅπου νά
στάσης πάνω στό ἐκλογικό σύστημα.οά μποροῦσε μάλιστα νά
ἓχουν συγκρουστεῖ δυό κόμματα τῆς Δεξιᾶς. Είδικοί στῆν ἀνάμετατρέψει τήν προσπάθεια τοῦ κ. Καραμανλῆ σέ μπούμερανγκ
λυση τῶν ἐκλογικῶν ἀποτελεσμάτων ἐπισημαίνουν σάν μόνη
καί ν’ ἀποτελέσει τό πρῶτο 61'100 γιά τήν
ἐκθρόνιση του.
δυνατή 51165151], 05 11065 ἐπιφύλαξη, 656010, λόγω τῆς ίδιαιτεἜτσι ἡ δημοκρατική άντιπολίτευση θά ἀναδεικνυυτιιν καί 6
ρότητας τῆς ἀναμέτρησης, τῆν περίπτωση τῶν τελευταίων δη6001116; ἐγγυητής τῆς ὀρθῆς λειτουργίας τοῦ πολιτεύματος.
μοτικῶν ἐκλογῶν. Στή Λαμία καί στῆν Πάτρα οἱ δυό παρατάξεις ἰσορρόπησαν, ἀλλά στή Βέρροια (38%) καί στό Αἴγιο
ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ
(45%) ἐπικράτησαν οἱ σκληροπυρηνικοί, ἐνῶ οἱ μετριοπαθεῖς
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,ἔξαινες
f

ἓξὲξ-ἰῇ..
τραυμάτισαν
πολλά
μέλη,
καταστρέφοντας συγχρόνως τό
ἀρχεῑο καί ἀλλα χρήσιμα ἑγΥβῦφῦ·
·
Ο Σύμφωνα μέ τήν έξαμηνιαία
ἐκθεση τοῦ ΟΟΣΑ, τό 1979 ol
τιμές αὺξάνονται στή χώρα μσς
μέ ρυθμό 25%.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΙΞΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
Τετάρτη 1
Ο Τριμελής ἀντιπροσωπεία τοῦ
PLO, συζητάει μέ τήν τουρκική
ικυθέρνηση1 αχετικά μέ τήν ἑγκατάοταση γραφείου 1631110λαιστινίων στήν ’Ἀγκυρα

Ο Ἀρχίζει στό Τριμελές Πλημμελειοδικεῖο Ἀθηνῶν, ἡ δίκη

Πέμπτη 2
O 01 ἀντάρτες μέλη τῆς «πολιτικοστρατιωτικής»
πτέρυγας
τῆς ΕΤΑ σέ συνέντευξη τύπου,
δήλωσον ὅτι σταματοῦν τίς
θομθιστικές ένέργειες πού εἶχαν ἐξαπολύσει σέ όλόκληρη
τήν Ισπανία καί έκφράζουν τή
λύπη τους γιά τά θύματα.
Παρασκευή 3
Ο 'O Μαχμούντ Ἀζάμ, στρατηγός τῆς Συριακῆς ἀεροπορίας,

τῶν κατηγορούμενων για τήν

τοποθετεῖται - μετά ἀπό συν-

ύπόθεση τῆς διαρροῆς τῶν θεμάτων κατά τίς Πανελλήνιες
ἐξετάσεις τῆς Β’ Λυκείου.
ο Ἀναγκαστική
παραίτηση
ύποθάλλει δ ’Ἀντριαν Γιάγγκ,
μόνιμος ἀντιπρόσωπος τῶν
Η.Π.Α. στόν Ο.Η.Ε. μετά τήν
ἀποκάλυψη ὅτι εἶχε μυστικές
ἐπαφές, μέ τόν παρατηρητή
τοῦ PLO στα Ἠνωμένα ’Ἐθνη
Τεχντί Τερζί.
Κυριακή 19
O Γεννοκτονία καταγγέλλουν

εννόηση μέ τούς Παλαιστίνιους
- έπικεφαλής τοῦ στρατιωτικοῦ
τμήματος τοῦ PLO. στή θέση
τοῦ Τουχεῐρ Μοχσέν πού δολοφονήθηκε στίς Κάννες, στίς
26 Ἰοὺλη.
Κυριακή 5
O Mé τήν ὁρκωμοσία τῆς τρικομματικῆς
κυθέρνησης μέ
πρωθυπουργό τόν κ. Κοσσίγκα,

ο Τετρσκόσιοι

Μαροκινοί

στρατιῶτες σκοτώθηκαν καί
175 αἰχμαλωτίσθηκαν σέ σύγκρουση μέ ἀντάρτες τοῦ μετώπου Πολισάριο στό Μπίρ Ὲνζαραν, μιά θδομάδα μετά τήν
ὺπογραφή συμφωνίας εἰρήνης
ἀνάμεσα στήν Μαυριτανία καί
στίς ἀνταρτικές δυνάμεις.
Πέμπτη 16

οἱ Κσῡρδοι,

μετά τήν γενική

έπίθεση πού έξσπέλυσε ὲναντίον τους ό ἀγιατολλάχ Χομέινι,
σέ μιά ἀπεγνωσμένη προσπαθεια νά καταστείλει τήν έξἑγερση τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ
Ἀτζερμπαῖτζάν.
Δευτέρα 20
O 'O πρωθυπουργός τῆς ‘lvδῖας Σαράν Σίνγκ ὑποθάλλει
τήν ι-ιαραίτηση τῆς κυθέρνησης
του 24 μέρες ἀπό τόν σχηματισμό της μετά ἀπό τήν αρνηση
τοῦ
κόμματος τῆς Ἴντιρα
Γκάντι νά τοῦ δώσει ψῆφο έμπιστοσύνης στή Βουλή.
Τρίτη 21
Ο Μετά ἀπό ἐντολή τοῦ Χο-

μέινι, ol ἀρχές τῆς Περσίας έκλεισαν 44 συνολικα ἓντυπα καί
τά γραφεῖα τοῦ ΚΚ τοῦ Ἰράν
«Τουντέχ» μέ τό δικαιολογητικό ὅτι «δέν ἀκολουθοῦν τή
γραμμή τοῦ Ἰσλόμ».
Τετάρτη 22
Ο Ὀ γενικός γραμματέας τοῦ
ΚΚΓ Ζώρζ Μαρσαί δήλωσε ὅτι
συμφωνεῖ μέ τίς Προτάσεις τοῦ
K. Μιττεράν γιά «κοινή δράσην»
καί πρόσθεσε ὅτι «εἷμαι έτοιμσς νά συμμαχήσω ἀκόμα καί
μέ τόν διάθολο γιά τήν ἀνατροπή τῆς Δεξιάς».
Τρίτη 23

O Ἀρχίζουν ol τελευταῖες μετά τήν κατάργηση τοῦ θεσμοῦ - πανελλήνιες εἰσαγωγικές ἐξετάσεις γιά τά ἀνώτερα
καί
ἀνώτατα
ἐκπαιδευτικά
ἱδρύματα τῆς χώρας.
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Ἡ Κυθέρνησή μέ τήν κτήνωδή εΙσθολή στὸν ΠανΕΠΙΟ-Γη.
μιακό χῶρο, πού πραγματοποίησαν τήν 9η A0yo00100 τά
αστυνομικα της ὄργανα, έδειξε τήν απόφαοή THC νά μήν
,ἐπιτρέψει στήν κοινωνική αγανάκτηση άλλες μορφές ἐκδήλωσης από τίς παθητικές, δηλαδή τίς αποχές 01110 Τήν ἐργασία. Ἀποδυναμώνοντας έτσι τίς άπεργιακές κ,νητοπο,ἠ’σεις

πιστεύει ὅτι μπορεῖ να τίς «κλαδέψει» πιό αποτελεσματικά μέ
τά ἀλλα αντιεργατικα μέτρα πού διαθέτει T0 0112100101010
της, ὅπως τίς ἀπολύσεις συνδικαλιστῶν, τίς ἐτηστρατεύσεις,
τούς ἐκθιασμούς καί τίς έξαγορές.

Μέσα στα πλαίσια αύτής τής αντιδημοκρατ,Κ[-]ς λογικῆς,
πού ἐπικυρώθήκε μέ ἐπαχθεῖς καταδίκες διαδηλωτών, ὴ KU-

θέρνηση ὰποπειράθηκε νά έπιθάλλει μιά νέα, ὰντιθετη μέ τό
έθιμο πού στή συγκεκριμένη περίπτωση ἔχει ῡχεᾱόν ouvm-

γματική ι’σχύ, ἑρμηνεία τοῦ Πανεπιστημιακοῡ ἁσυλου, Θέ-

λήσε να τό περιορίσει δηλαδή, μόνο στίς ὲγκρκρψένες ἀπό
τήν πρυτανεία, καθαρά φοιτητικές ἑκδήλῶσεις, διακόπτοντας έτσι καθε ἐνδεχόμενο σύνδεσμο ανάμεσα 010 φοιτητικό
καί τό ὲργατοϋπαλληλικό κίνημα.
'H πρόκλήσή ήταν θαρύτατη καί σωστα r) HDEE προσανατολίοτηκε πρός μιά συγκέντρωση διαμαρτυρίας,

Δυστυχῶς ὅμως καί ὸ όγκος καί ό παλμός γῆς ouyKévτρωσης ήταν κακώτερος τῶν περιστάσεων. Πέρα ὰπὸ τίς
εύθύνες τής μιᾶς ή τῆς άλλης κομμαΤΙΚῆς νεολαίας - φαίνεται ὅτι r) KNE 11.x. μποϋκοτάρησε συοτηματικά 1r'] συγκεν-

στήν όποία μετέχουν χριστια-

νοδημοκράτες,
σοσιαλδημοκράτες καί φιλελεύθεροι, τερματῖζεται ἡ ἑξάμηνη κυθερνητική κρίση στήν Ἰταλία.
0 Κυθερνητικές πηγές ἐπιθεθαιώνουν τίς πληροφορίες ὅτι
οὶ έλληνικές ένοι-ιλες δυνάμεις
δέν θά πάρουν μέρος στήν
ἐτήσια φθινοπωρινή ασκηση
τοῦ NATO σ-ιή Μεσόγειο «λόγω
διαφωνιῶν».

Δευτέρα 6
0 Ἀνατρέπεται μέ πραξικόπημα ὸ Φραντσίσκο Νγκουέμα,

Πρόεδρος

τῆς

Ἰσημερινῆς

Γουϊνέας, ’ένας ἀπό τούς πιό

τρωση παρά τίς έπιφανειακές ἐκκλήσεις για συμμετοχή, ὲνῶ
ή ΓΙΑΣΠ καί ὁ Ρήγας Φεραῖοςέπεδειξαν ἀκόμα μΙά φορά 117v
αγωνιστική τους χαλαρότητα - ή συγκέντρωση τῆς Τρίτης 28
τοῦ Αὐγούστου ήταν κατά τή γνώμη μας μιά ἀκόμα ἁπόδειξή τής θαθιᾱς κρίσής πού περνάει τό φοιτήῃκό κίνημα,
’Ἰσως ὅμως μέ τήν έναρξη τοῦ πανεπιστημιακοῡ ἔτους τά
συσσωρευμένα προθλήματα θά πιέσουν γιά νά θρεθοῦν
μορφές κινήτοποίησης πού θα κάνουν ξανα τοὺς φοιτητές
ἕνα δυναμικό στοιχεῑο τοῦ λαἰκοῦ κινήματος, ὅπως ἔχει συμθεῖ καί παλιότερα.

Η ΕΚΑΪΟΜΒΗ τῶν μικροεπιχειρήσεων
Ἡ καμπάνα χτυπάει για τούς μικροεπιχειρηματίες. Ἄλλοι
ανεθάζουν σέ μερικές δεκάδες χιλιάδες ’κι ἄλλοι σέ δύο ἢ

αἱμοσταγεῖς δικτάτορες.

τρεῖς ἑκατοντάδες χιλιάδες τόν αριθμό τῶν καταστημάτων,
Τεταρτη B
Ο Μέ τήν κατηγορία τῆς συνωμοσίας, έκτελοῦνται 21 στελέχη τοῦ κόμματος «Μπάαθ»,
μπροστά στόν πρόεδρο τοῦ
Ἰράκ Σαντάμ Χουσεῑν, ἀπό
ἀπόσπασμα πού συγκρότησαν
παλιοί σύντροφοί τους.
Πέμπτη9
Ο Μέ πρωτοφανή ἀγριότητα,
αστυνομικές δυνάμεις καί ΜΑΤ,
διαλύουν
εἰρηνική
συγκεντρωση τῶν έργατοϋπαλλήλων
στό
κέντρο .τῆς
Ἀθήνας,
καταργώντας ἀκόμη καί τό πανεπιστημιακὸ

ἀσυλο

γιά

νά

συλλάθουν φοιτητές μέσα στό
κτίριο τῆς Νομικῆς.
Δευτέρα 13
O Mé τό σύνθημα «θάνατος
στούς ἀθέους κομμουνιστές»,
φανατικοί μουσουλμάνοι ἐπι-Ι
τέθηκαν ότιλισμένοι στά κεντρικά γραφεῖα τῆς μαρξιστικής,

ὁργάνωσης

«Φενταγίν»

καί

πού θα ύποχρεωθοῦν να καταθέσουν τα θιθλία τους Kai νά
πάψουν καθε δραστηριότητα, φέτος καί τοῦ χρόνου,
Oi αἰτίες εἶναι πολλές καί διαφορες, άλλά συναφεῖς.
Ἡ ὕφεση, σέ μεγάλο θαθμό εἰσαγόμενη, θα. περιορίσε,
τόν κύκλο ἐργασιῶν καί θα τόν «διαστρέψει» δημιουργῶντας
μιά πιό συγκεντρωτική καί άπαιτητική ζήτήσή.
1Ὀπως τό εἰσόδημα τῶν μισθωτῶν παραμένει στάσιμο, ή
κυθέρνηση πού δέν ἔχει καμιά πρόθεση να θίξει τά ὑπερ-

κέρδη τῶν μεγάλων κερδοσκόπων, πού τήν στηρίζουν καί
τήν πλαισιωνουν, γθά καταπιέσει τούς μικρούς μεσάζοντες.
Σ αύτό τήν ύποχρεῶνουν oi ανάγκες τοῦ σκληροῦ κοιναγο-

ρίτικου άνταγωνισμοῦ, πού θα διεξαχθεῐ θασικα μέ όπλο τό
ρυθμό τοῦ πληθωρισμού.
Παράλληλα, ή συγκέντρωσή τῶν νοσηρά πληθωρικῶν μικροεπιχειρήσεων εῙναι ή μόνη δυνατότητα για να διατηρήσει
τό θληνικό κεφαλαιο τόν ῌεγχο ὡρισμένων τομέων τής διανομῆς γιά ν’ αντιταχθει· δηλαδή, μέ κάποια ἐλπίδα έπιτυχίας,
Ἰστα ξένα έμπορικά μονοπώλια πού μποροῡν καί έχουν πια

λόγους να μποῦν καί να έγκατασταθούν στή χῶρα μας.
Τό πρόθλημα εἶναι ὅτι ή ὀποιαδήποτε μεταμφίεση - δανειοδότηση, συνεταιρισμός, συσττείρωση - δέν μπορεῖ νά
κρύψει τό γεγονός ὅτι ένας ἀριθμός «μικρῶν» θα ἐξαναγκα-

στεῖ v0 προλεταριοποιηθεῖ. Κι’ 0010 ἴσως γιά πολλούς σημαίνει ὲξαθλίωση γιατί 0015 τήν κατάλληλη ήλικία, 0015 τίς
γνώσεις διαθέτουν γιά v’ ἀλλαξουνε ζωή.
Καί ὅλοι αὐτοί ψηφίζουν κι ίσως νά διοχετεύσουν στήν ἐκλογική τους έπιλογή τήν εύλογη ἀξίωσή τους, νά εῖναι τό
κράτος περισσότερο εύαίσθητο καί λιγότερο κοντόθωρο.

ιΣτοΡικεΣ επετειοι... ’
Ἀπό τήν πρόσφατη ἱστορία 00100 100 πολύπαθου λαοῦ,
ή Δεξιά «θυμαται» - μέ τόν τρόπο της 6έ8αια - καί πανηγυρίζει.· Τό Δεκέμθρη 100 ’44 καί τήν ἐπέτειο τῆς λήξης 100
Ἐμφυλίου. A010 γίνεται καθε χρόνο μέ τυπικα έπαναλαμθανόμενο τρόπο. Oi ἐμφύλιες συρράξεις πού εἶχαν «αίσιο»,
για τήν Δεξιά, τέλος - μετά τήν ὑποστήριξη τῶν Ἅγγλων καί
τῶν Ἀμερικανῶν - ἐμφανίζονται μέ 10v τρόπο πού θολεύει
τό μετεμφυλιακό κράτος καί ὀλο τό σύστημα ἐξουσιῶν, διαστρεθλώνονται ἱστορικά καί ἀποτῡλοῡν μέσο πολιτικῆς καί
ι’δεολογικής αλλοτρίωσης.

ἀφορμή. Ἐκτός κι ἀν φταίει ή μικροαστική ι’δεολογία πού
ὀρισμένοι τῆς ἐχουν αναγνωρίσει μια οχιζοφρένεια καί συμφωνοῦμε. Δέν συμφωνεῖ 0 K. Μητσοτακης 6έ6αια. Γιατί η
κρατούσα ι’δεολογία τῆς κυρίαρχης τάξης παράγει συνεχῶς,
οτήν Ἑλλάδα, ἕνα μικροαστικό καί κοινωνικα κυρίαρχο,
ι’δεολογικό μόρφωμα πού χωρίς 0010 δέν μπορεῖ να εἶναι
πολιτικά κυρίαρχο τό συγκρότημα συμφερόντων πού ἐκπροσωπεῖ 0 K. Μητσοτακης.
Αύτή ή ασυνείδητη ι’δεολογική ἐπίθεση στούς δυνάμει κοινωνικούς συμμάχους τῆς κυθέρνησης, ό κατα τα ἀλλα εύφυής στυλοθατης τῆς κυθερνητικῆς πολιτικῆς, 117 μετατρέπει
“σέ συνειδητή ἐπίθεοη, ὅταν κατηγορεῖ «ὡρισμένη μερίδα τῆς
Ἀντιπολίτευσης», 011 παραθαίνει τούς «κανόνες 100 δημο-

κρατικοῦ παιχνιδιοῡ» καί «ύποσκαπτει τήν ἐθνική συνοχή
γιά θέματα δυσανάλογα μικρά ὅπως... ή μετακίνηοη κατα
45 λεπτά... ῶραρίου μιᾱς κατηγορίας ὑπαλλήλων». Ἐδῶ ὸ
K. Μητσοτακης μπλεγμένος πια 0117 λογική τῆς ίδεολογίας
του παραθαίνει αύτός τούς κανόνες τοῦ παιχνιδιού. Γιατί

συγκαλύπτει τήν πολιτική φύση μιάς κοινωνικής ἀντιπαρά-

Ὀ διχαομός ἐχει ούσιαοτικά ξεπεραοτεῖ σάν «ίστορικό» ἤ

θεσης (π.χ. τό ῶραριο) μεταθέτοντας τό ἀντικείμενό της

ίδεολογικό πλέγμα 0110 τόν ἐλληνικό λαό. Ἀντίθετα, «ἐκκρεμότητες» 0110 τήν ἐποχή ἐκείνη, ὅπως ή ἀναγνώριση τῆς
Ἐθνικῆς Ἀντίοτασης καί ή ρύθμιση τοῦ προθλήματος τῶν
πολιτικῶν προοφύγων μέ τόν έπαναπατρισμό καί τήν 0110κατασταοή τους εἶναι ἐπείγοντα αΙτήματα.
Αύτα ἀς ρυθμίσει ή κυθέρνηση.
Αύτα ἀποτελοῦν πολιτικό αἴτημα για τήν ὁμαλοποίηση
τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς.
Για τά ἀλλα, θα μεριμνήσει ή 'I010pl0.

στήν (b p 0. Καί έτσι μή μιλώντας πολιτικά για τό πρόθλημα
(γιατί δέν τοῦ τό ἐπιτρέπει ἐπίσης ή ι’δεολογία του) μπορεῖ
νά ἀναχθεῖ κατ’ εύθείαν 01r7v 1101v1K00 χαρακτῆρα κατηγορία. Oi «ἐχθροί» «ὑποσκαπτουν τήν έθνική συνοχή». Κίνδυνος καί φόθος λοιπόν 011’ 1000 K010 Μητσοτακη 60p60-

ΚΩΝ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣε Καί ὀλίγη πολιτική θεωρία

ρους, καί, καθ’ ημᾶς, ταξικούς πολιτικούς ἀντιπάλους τῆς

κυθέρνησης πού ύποσκαπτουν ὅχι τήν «ἐθνική συνοχή» (00
0(pr7000115 τήν ἐννοια πού προσδίδει ό καθένας οτόν 0pc
0010) ἀλλα ἀμφισθητοῡν τήν πολιτική κυριαρχία τοῦ συγκεκριμένου μπλόκ ἐξουσίας καί τό ουγκεκριμένο κοινωνικό σύστημα.
Ἕθνος δέν σημαίνει καπιταλισμός κ. Μητσοτακη. Ἰδιαίτερα 010v 0 τώευταῖος χαρακτηρίζεται 0110 έκδηλα σημεῖα
ἀποδιοργάνωσης τῆς κοινωνίας καί ἀδιέξοδου οτήν παρα-

Στή ουνέντευξή του στα Πολιτικά Θέματα - 01100 0 K. Μητσοτακης ε ι’ K 0 ν i ζ ε τ 0 ι στό ἐξώφυλλο ῶς πρωθυπουργός
μέ ύπάλληλό του ίεραρχικα τόν κ. πρωθυπουργό, πρός δό- γωγή ἐνός ἀνθρώπινου τρόπου ζωῆς, ἐν κοινωνία.
Ὁ κλῆρος έτυχε οτόν κ. Μητσοτακη να τόν διαχειριστεῖ
ξαν τῆς ι’δεολογικής χρήσης τῆς φωτογραφίας - ό ὺπουργός
Συντονισμού μίληοε γενικά γιά τά γενικά προθλήματα ἀπο- οτήν κρίση του. Ρόλος, ἴσως, καταστροφικός.
φεύγοντας ἐπιμερισμούς, ὲξειδικεύσεις καί ἀκριθολογίες.
Εἶναι ἐνδιαφέρον τό πῶς χειρίζεται 10 λόγο του ὀ K.
01100py00. ”Eva κείμενο μέ στόχο τήν κοινωνική συνεννόηση
ἐν ὄψει τῆς ἀνάγκης ἐκσυγχρονισμοῦ καί μεταρρυθμίσεων
(0.0. 100 ὑπαρχοντος κοινωνικοῦ συστήματος) μετατρέπεται
’Τό τεῦχος πού έχετε στό χέρια σας, κυκλοφόρησε
σέ έπίθεση K010 100 προθλεπόμενου ἑταίρου γιά τήν οίκοΠαρασκευή. Λόγοι καλύτερης διανομῆς καί διευκόλυνδόμηση 001170 τῆς συνεννόησης. ”Ας δούμε κάποια σημεῖα
σης ὅσων ἀναχωροῦν ἀπό τίς πόλεις τά Σα66ατοκύριακα
ἀπ’ 117 ουνέντευξη 100 K. Μητσοτακη πού προσδίδουν καί τή
μάς ὺπαγόρευσαν τήν ἀλλαγή. 'H προσπάθεια τῶν συνθασική ίδεολογική διασταση στό λόγο του.
εργατῶν τοῦ περιοδικοῦ καί τῶν τεχνικῶν συντελεστῶν,
'O διευρυμένος οἰκονομικός ἐγκέφαλος μιλάει για τό 11000
έκαναν δυνατή αύτή τή συντόμευση, έτσι τό ANTI θα
KOK0 εἶναι ή προσωποποίηση τῶν παντων
κυκλοφορεῖ στό ἑξῆς ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ καί
(προσωποποίηση έννοεῖ τήν κριτική πού ασκοῦν στό
πιστεύουμε πῶς περισσότερο πιστά, ol φίλοι μσς θά μάς
πρόσωπά του για τήν πολιτεία του στό Ὑπουργεῖο Συντονιπαρακολουθοῦν καί Θά διαδίδουν τό περιοδικό.
01100!). Πόσα θαφτίοια καί 110050 κουμπαριές. έχει κάνει
ὅμως ό κύριος Μητσοτακης,· Μέ πόσους δεσμούς πελατείας
έχει συγκροτήσει τό πολιτικό του φέουδο στήν Κρήτη,· Πόσα
καύσιμα καταναλώνει τό ὓικόπτερό του «ἐπ’ εὐκαιρία πανηγύρεων» προκειμένου να καθήσει μέ τούς κατοίκους τοῦ
ἑνός ή 100 ἀλλου χωριού ’στό νομό Χανίων,· Δέν μιλᾱνε λοι110v για σκοινί 010 σπίτι 100 κρεμασμένου. Ἐκτός κι ἀν
β
ποῦμε ότι τό (φεῦ ἐφήμερο) Κόμμα Νεοφιλϋιευθέρων εῙχεί
ἀπρόσωπη κομματική δομή, ὄργανα, ίεραρχία, διαδικασίες
ΤΟ .«ANTI» ΚΥΚΑΟΦΟΡΕΙ
κλπΙ]
ΞΑΝΑ ΤΗΝ
Παρακατω ὸ, συνεχῶς μέτρα λαμθανων καί ἀναιρῶν,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ὑπουργὸς Συντονισμού μιλάει για «μικροαστική καί μικροσυμφεροντολογική ι’δεολογία πού ὁδηγεῖ... σέ άντιδρασεις
καί κατόπιν
πού ἀγγίζουν τά ὅρια τῆς αύτοκαταστροφης». Μά
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
τί γίνεται ἀραγε,· Oi πολίτες εἶναι οχιζοφρενεῖς λόγω καί τῆς
« ἐμ φ υ τ η ς διαθεσης ἀρνήσεως τῶν 110v1wv»; Γιά φανταοτεῖτε έναν ανθρωπο πού ἀπ’ τήν κούνια του, περνώντας
011’ 117v πολιτική του διάσταση καί τελειώνοντας 117 ζωή του
να εἶναι ἐπί μονίμου θασεως σχιζοφρενής χωρίς αι’τία κι

ΚΑΙ ΤΩΡΑ; ΤΟ «ANTI»
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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ΑΦΓΑΝΙΣΪΑΝ :

ῼρησκευτικῆ ἑξέγερση
η αντεπανασταση ;
Oi ἐξεγερμένοι ένοπλοι τοῦ Ἀφγανιστάν
έχουν περικυκλώσει μεγάλη ἀεροπορικῆ
θάση, ὅπου θρίσκονται πάνω ἀπό 1000 σοθιετικοί σύμθουλοι, ἐξῆντα χιλιόμετρα ἀπό
τῆν Καμπούλ καί ἀπέκλεισαν τό δρόμο πού
συνδέει τῆ χώρα μέ τό σοθιετικό Οὺζμπεκιστάν. ‘H κυθέρνηση ἐκτέλεσε χιλιάδες
ἀτομα, ἀλλά ἀπέλυσε ἀπό τήν ἀλλη μεριά
τά στελέχη τοῦ ἀριστεροῦ κόμματος Παρσάμ πού εἶχε μετάσχει στῆν κατάληψη τῆς
ἐξουσίας.

ὑπογράφονται πολλαπλές συμφωνίες μέ
τήν ΕΣΣΔ για τῆν δημιουργία μεγάλων 610μηχανικῶν μονάδων στόν τομέα τῶν
ὑφαντῶν καί τοῦ τσιμέντου, ἀνοίγεται ὸ
όρεινός δρόμος πού ἐνώνει τῆν Καμπούλ μέ
τήν Σοθιετ-ική Σοσιαλιστικῆ Δημοκρατία τοῦ
Τατζικισταν. Ἀκόμα, ῆ ΕΣΣΔ ἀναλαμθάνει
τῆν ὑποχρέωση νά ἐπανδρώνει καί να ἐκπαιδεύει, τώρα πια δλοκληρωτικά, τόν
στρατό τῆς νέας δημοκρατίας καί ἀρχίζει
τήν ἐντατική ἐκμεταλλευση τοῦ φυσικοῦ
ἀέριου τῆς περιοχῆς τοῦ Σεμπεργκάν.
Σέ δέκα χρόνια ἠ Σοθιετικῆ Ἕνωση καταφέρνει νά γίνει σχεδόν ὸ ἀποκλειστικός έμπορικός συνέταιρος τοῦ Ἀφγανιστάν.
‘O Νταούντ Χαν ἐπέὸαλλε τό σύνταγμα
τοῦ Φλεθαρη τοῦ 1978, αύταρχικοῦ τύπου,
πού έδινε στόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας

OI ἐθνικοποιημένοι ἀγροί έμειναν ἀναξιοποίητοι καί στίς ἐπαρχίες ὅπου ό κυθερνητικός ἐλεγχος ήταν πιό χαλαρός, τό
ὰγροτικό κίνημα προτίμησε ν’ ἀρχίσει ἀμέσως τῆν διαίρεση τῶν τσιφλικιῶν δημιουργώντας μιαν όλόκληρη περιοχή μικροκαλλιέργειας ἀνίκανης νά συντηρηθεῖ, χωρίς
τῆν κρατική δανειοδότηση.
“Ομως, τό κύριο πρόθλημα τῶν ῆγετῶν
τοῦ Χάλκ, ὑπῆρξε ή δημιουργία τῆς ἐθνικῆς
ἐνότητας. OI μοναρχικές κυθερνῆσεις, για
ν’ ἀποφευχθοῦν φυγόκεντρες τάσεις, εἶχαν
διαλέξει τό δρόμο τοῦ συμθιθασμοῡ μέ τίς
ίσχυρές φυλές. Στίς πιό ἀπομακρυσμένες
περιοχές, ῆ μόνη ήχώ τῆς κεντρικῆς ἐξουσίας στό παρελθόν, ῆταν ἠ αἴγλη τοῦ μοναρχη. Ἀπό κεῖ καί πέρα ὅλοι τά προθλή-

σχεδόν ἀπόλυτες ἐξουσίες. ‘H ἀντίδραση

συμθούλιο τῶν γερόντων, σύμφωνα μέ μιά
διαδικασία πού ἔχει παραδοση αἰώνων.
Στῆν περιοχή τοῦ Κύμπερ-Πας, κοντα στα

'O ἐμφύλιος πόλεμος πού ἀπό ἀρκετούς
μῆνες ἔχει ξεσττασει 0’ αὐτῆ τῆ χώρα καί ἡ
σημαντική σοθιετικῆ παρουσία ἐθγαλαν
πρόσφατα τό Ἀφγανιστάν ἀπό τήν ἀφάνεια. Δημιουργεῖται σαν όμόο-ιτονδο κράτος
τῶν διαφόρων φυλῶν “Αφγάν (ῆ Παστούν)
στα μέσα τοῦ 18ου αίῶνα. Στῆν ἀρχή ὸ
Βορράς, πού κατοικεῖται ἀπό έθνη τουρκομογγολικῆς καταγωγῆς, εἶναι κάτω ἀπό
τῆν ἐμμεση κυριαρχία τῶν Ταταρων καί κατόπιν τῆς ρωσικῆς αύτοκρατορίας.’Στόν
19o αἰῶνα, τό κράτος εἶναι ἀρκετα ὁμοιογενές, ὼστε νά μπορεῖ νά ἀντισταθεῖ μέ ἐπιτυχία σέ τρεῖς στρατιωτικές ἐκστρατεῖες
τοῦ ἀγγλικοῠ ἀποικιοκρατισμοῡ. “Ὀταν τό
1919 τό Ἀφγανιστάν ἀναγνωρίστηκε ὀριστικά σαν ἀνεξαρτητο κράτος ἀπ’ τίς δυτικές δυνάμεις, ή θασιλικῆ οίκογένεια καθιερώθη κε, για τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ πληθυσμού, σαν ὲνοποιητικό στοιχεῖο. Τά σύνορα τοῦ 1919 περιλαμθάνουν πολλά ἐθνη
καί φυλές; ’ίνδοευρωπαῑοι τῶν Βορειοανατολικῶν περιοχῶν, ἀναξαρτητοι Παστούν
στα σύνορα μέ τό Πακιστάν, Οὑζμπέκοι καί
Ταντζίκοι στα σύνορα μέ τῆ Σοθιετική
υΕνωση.
Τό 1963 0 θασιλιας Μοχαμάντ Ζαχίρ Σάχ
ἀναγκασε τόν ἐξαδελφό του, ἐκσυγχρονιστῆ πρωθυπουργό Μοχαμάντ Νταούντ
Χαν να παραιτηθεῖ. Παράλληλα, συγκλήθηκε μιά συντακτικῆ συνέλευση, μέ τό
παραδοσιακό σύστημα τῆς συνέλευσης τῶν
φύλαρχων, πού ἀπέκλεισε τά μέλη τῆς 60σιλικῆς οίκογένειας ἀπό κυθερνητικές θέ-

καιρία πού περίμεναν oi νέοι ἀξιωματικοί
τοῦ στρατοῦ, πού ἀποτελοῦν τῆν ραχοκοκαλιά τῶν δύο κομμάτων τῆς ἀριστερὰς,
για νά ἀνατρέψουν τόν πρόεδρο. Στίς 27
τοῦ “Απρίλη τοῦ 1978 ὀ συνταγματάρχης
Καντέρ, ἐν ὀνόματι ἑνός ἐπαναστατικοῦ
συμθουλείου, θομθαρδίζει τό προεδρικό
μέγαρο σκοτώνοντας τόν Νταούντ, ἐξοντώνει τῆν προεδρικῆ φρουρά καί παραδίδει
σχεδόν ἀμέσως τῆν ἐξουσία στα δύο κόμματα τῆς ἀριστερᾶς. ‘O Ταρακί ἀναλαμθάνει τήν προεδρία, ὁ Μπαμπράκ Κεμάλ διανοούμενος τοῦ Παρσάμ μέ μεγάλη α’ίγλη
καί ὸ Μοχαμάντ Ἀμίν, τῆς ήγεσίας τοῦ
Χάλκ, ἀναλαμθανουν τῆν ἀντιπροεδρία καί
ὁ Καντέρ, σάν ἀντιπρόσωπος τοῦ στρατιωτικοῦ παράγοντα, τό “Υπουργεῑο Ἀμυνας. Ἡ ὲνότητα ὅμως δέν κρατησε πολύ.
Τόν Μάη, ὸ Κεμάλ μαζί μέ ἀλλους 7
ὑπουργοὺς τοῦ ’Παρσάμ μετατίθενται στό
ἐξωτερικό σάν διπλῶματικοί, πρῶτο θῆμα
για τῆν ούσιαστική ἀπομάκρυνσῆ τους ἀπ’

σεις. '0 θασιλιόις ἐμοιαζε νά έχει υίοθετῆσει

τῆν ἐξουσία. Oi διαφωνίες μεταξύ τῶν δύο

τόν προοδευτικό μετασχηματισμό τοῦ Ἀφγανιστάν σέ συνταγματικῆ μοναρχία, μέ
τῆν εὔνοια τῆς Σοθιετικῆς Ἕνωσης πού δέν
σταμάτησε νά ἐχει στενές οίκονομικές καί
πολιτικο-στρατιωτικές σχέσεις μέ τό 6001A510.
Τό μόνο ἀντίθαρο στῆ Βασιλική ἐξουσία
ῆταν ὁ στρατός. Τόν ’ίούλη 1970 μιά ἑνιαία
παράταξη τῶν ὀπαδῶν τοῦ Νταούντ καί
τῶν νέων ἀξιωματικῶν πού εἶχαν ἐκπαιδευτεῖ στή Μόσχα, καταρτίζει ἕνα ἀναπτυξιακό πρόγραμμα σέ συγκεχυμένα σοσιαλιστικά πλαίσια.
‘O Νταούντ, πού πάντα εἶχε ὑποστηρίξει
τῆν ἐνίσχυση τῶν σχέσεων μέ τῆν ΕΣΣΔ,
καταφέρνει τώρα να πραγματοποιῆσει, μέ
τῆν ἀνοιχτῆ πια ὑποστήριξη τῶν σοθιετικῶν, τό πολιτικό πρόγραμμα τους κηρύσσει τήν ἀθασίλευτη δημοκρατία καί αὐτοσνομαζεται πρόεδρός της. Ἀρχίζει μιά ἐντονη προσ-ιτάθεια έκσυγχρονισμοῦ τῆς χώραςε ἡ ἐξουσία τῶν μουλλαδων μειώνεται,

κομμάτων δέν έγιναν γνωστές στό πλατύ
κοινό. ‘H ἐπίσημη καί μοναδική ἐφημεριδα
τῆς χώρας «Καμπούλ Τάιμς», μίλησε ἀόριστα για «συνωμοσία ἐναντίον τῆς ἀσφάλειας τῆς χώρας», «προδοσία» κλπ. ὅταν
τό καλοκαίρι ὸ στρατός συνέλαθε ὅλα τά
στὺιέχη τοῦ Παρσάμ. Φαίνεται ὅτι στῆν
ἀμεση ἐθνικοποίηση τῶν τσιφλικιῶν καί
τῆς θασιλικῆς περιουσίας, συμφωνοῦσαν
καί τά δύο κόμματα, ἀλλα δημιουργοῦνταν
προθλῆματα α’ δ,τι ἀφορά τῆ συγκεκριμένη ἐφαρμογῆ τῶν κυθερνητικῶν διαταγμάτων. 'H διεκδίκηση τῶν χωρικῶν ῆταν
ή ἀνακαταταξη τοῦ ἀγροτικοῦ παραγωγικοῦ πλούτου σέ θάρος τῶν φεουδαρχῶν
καί ή ίδιοκτησία τῆς γῆς, 'H μεταρρύθμιση
τοῦ Χάλκ δέν ἔλαθε ὺπόψη τίς Ιδιομορφίες
αὺτές. 'H ἐθνικοποίηοη μπόρεσε νά ἐξουδετερώσει τίς κυριότερες οίκογένειες τῶν
φεουδαρχῶν, ἀλλά δέν συνοδεύτηκε ἀπό
μιά πολιτική ἐνίσχυσῆς τῆς κοινωνικοποιημένης ἀγροτικῆς παραγωγῆς.

τῶν δύο κομμάτων τῆς ἀριστερὰς, τοῦ
Χάλκ (λαός) καί τοῦ Παρσάμ (σημαία) κοι-

τέληξε σέ ἕνα “ενιαῖο μέτωπο κάτω ἀπ’ τῆν
προεδρεία τοῦ Νούρ Μοχαμπαντ Ταρακί.
Ἕνα μῦος τῆς ήγεσίας τοῦ Χάλκ δολοφο-

νεῖται τό 1973 Kai ἡ ἀριστερά κινητοποιεῑ
όλες τίς δυνάμεις της καί συγκρούεται θίαια
καί ἐ-ιτανειλημμένα μέ τό στρατό καί τήν

ἀστυνομία στῆν πρωτεύουσα. Ἦταν ῆ εύ-

ματα τῆς τοπικῆς διαχείρισης, τα λύνει τό

πακιστανικα σύνορα, οί παλιές κυθερνῆσεις

τοῦ Ἀφγανιστάν καί τοῦ Πακιατάν καί οί
φυλές Πασκούνι, εἶχαν ὑπογράψει συμφωνίες, μέ τίς ὀποῑες όρίζονταν ὅτι oi δύο
ἐθνικοί στρατοί δέν θα διεισδύσουν στῆν
«περιοχή τῶν φυλῶν». Ἀττό τότε, οΙ Πασκούνι περιφρούρησαν τῆν ἀνεξαρτήσία
του, όχυρώνοντας τό όρεινό ἐδαφός τους
μέ κάστρα διασκορπισμένα στίς στρατηγικές διαθάσεις. 'H ἐπαναστατικῆ ἡγεσία τῆς
Καμπούλ ἐκανε τό τραγικό λάθος να τοποθετῆσει μηχανιστικα εύρωπαϊκα πρότυπα σέ μιά κατάσταση πού χαρακτηρίζονταν ἀπό όλα αὑτά τά ίδιόρρυθμα στοιχεῖα οἰκονομικῆς καί κοινωνικῆς συμθίωσης. Αύτός ό Βουλησιαρχικός θιασμός τῆς
ἀντικειμενικῆς καταστάσης, (λαθος ὅμως
πού μέ τῆν ὀγκώδη οἰκονομική θοῆθεια τῆς
ΕΣΣΔ μποροῦσε να διορθωθεῖ) δημιούργησε
σήμερα μιά ἐξαιρετικά δύσκολη κατάσταση
στῆ μαρξιστική κυθέρνηση.
Ἡ ἀντιπολίτευση δέν ἐμφανίστηκε ἀμέσως, γιατί oI παραδοσιακοί πολιτικοί καί

θρησκευτικοί ῆγέτες τῶν φυλῶν εἶδαν σέ
μιά πρώτη φάση μέ θετικό μάτι τήν ἀνατροπῆ τοῦ Νταούντ Χαν. ‘O ὺπερσυγκεντρωτισμός ὅμως τοῦ Χάλκ καί τῶν μαρξι-“
στῶν ἀξιωματικῶν, κινδύνευε να καταστρέψει 011’ τῆ μια μέρα στῆν άλλη, τήν
πατροπαράδοτη ὀργανωση τῶν φυλῶν,
χωρίς να ὑπάρχει καμιά κοινωνικῆ δύναμη,
ἐκτός ἀπό τό στρατό, πού να μπορέσει να
ἐπεξεργαστεῖ νέες μορφές ἐξουσίας καί όργάνωσης τῆς παραγωγῆς.
Ἡ ὑπόθεση πού έχει ἀρκετούς ὑποστηριχτές στόν Τρίτο Κόσμο, ὅτι ὸ στρατός
μπορεῖ νά ἀποτελέσει ἐπαναστατικό ἐκσυγχρονιστικό στοιχεῖο στῆν ὀργάνωση τῆς oiκονομίας, ἐνῶ συγχρόνως ἐπωμίζεται τό
ρόλο τοῦ ἐγγυητῆ τῆς ἐθνικῆς ἑνότητας,
ήδη θρίσκεται σέ κρίση σέ ἀλλες γεωγραφικές περιοχές, γιατί θασίζεται στῆ θίαιη
καταοτολῆ καθε φυγόκεντρης πολιτικῆς ή
καί κοινωνικῆς τάσης. Καί αὐτῆ ἀκριθῶς
εἶναι ή ρίζα τοῦ ἐμφύλιου πόλεμου πού
ἐδῶ καί ἐνα χρόνο κατασπαράζει τό Ἀφγανιστάν.
Τό ἐνοπλο ἀντικυθερνητικό κίνημα έκανε
τῆν ἐμφάνισή του ἀκόμα ἀπό πέρσι καί φέτος ἀρχισε νά παίρνει σημαντικές διαστάσεις. Στίς 7 τοῦ
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στρατός 5.000 ἀντρῶν ὡπλισμένος μέ ἐγγλέζικα τουφέκια τοῦ δεύτερου παγκόσμιου
πόλεμου ἐπιτέθηκε καί κατῦιαθε τῆν πόλη
Τσίγκα Σεράι, πρωτεύουσα τῆς ἐπαρχίας
Κουναρ. Τόν Μάρτιο, πρόσφυγες στό Ἰράν
διηγῆθηκαν στούς ντόπιους καί ξένους δημοσιογράφους ὅτι ή πόλη τους, Χεράτ,
κοντα στα ίρανικά σύνορα, ἐξεγέρθηκε καί
ἀντιμετῶπισε μέ ἐπιτυχία για πολλές μέρες
τίς ἐπιθέσεις τοῦ στρατοῦ. Oi ἀλεξιπτωτιστές πού ἐστειλε ή Καμπούλ αύτομόλησαν
καί πέρασαν μέ τό μέρος τῶν ἐξεγερμένων.
Τέλος, ῆ Καμπούλ ἐπιθλῆθηκε, πρῶτα ΒομΒαρδίζοντας τῆν πόλη κι ὕστερα είσθάλοντας μέ τεθωρακισμένα.
Στῆ πόλη Τζελαμπάντ, θάση τῶν μοναδων πού προορίζονται γιά τό Νουριστάν
καί τό Κουνάρ, περιοχές, mam: ξεκομμένες πια ἀπ’ τόν ἐλεγχο τῆς κεντρικῆς κυθέρνησης, ό διοικητῆς τοῦ 77ου λόχου πυροθολικοῦ, Ἰολάμ Γκούλ, ὀχι μόνον ἀρνῆθηκε να μεταθεῖ στό μέτωπο, ἀλλά δέν δίστασε νά θομθαρδίσει τίς ἀλλες μονάδες,

σκοτώνοντας τρεῖς στρατηγούς. ‘H ἀνταρσία τοῦ λόχου καταπνίγηκε μόνον χάρις
στῆν ἐπέμθαση μονάδων άμεσης διακίνησης (μέ σοθιετικά ἐλικότι-ι-ερα).
'O ἐμφύλιος πόλεμος τώρα
ρει τέτοιες διαστάσεις ῶστε νά
ἐπαρχία πού νά μήν δροῡν μ’
τάρτικες μονάδες. Δραστῆριες

πιά έχει πάμῆν ὑπάρχει
ἐπιτυχία άνὁμάδες εἶναι

ol Τουρκομανοι καί 0| Πασκούνι, κοντα στά

σοθιετικα σύνορα, οί φυλές τῶν Ντουράν
καί Μπαρακζέι πού έχουν συγγενικούς δεσμούς μέ τῆ Θασιλικῆ οίκογένεια καί οί
Ἀχακζέι στῆ νότια ἐρημο κοντα στά σύνορα μέ τό Πακιστάν. Λίγο πιό θορινά, στῆν
ἀνεξάρτητη περιοχή τῶν φυλῶν, ή πόλη
Χόστ εἶναι πολιορκημένη ἀπό μῆνες ἀπ’ τόν
φυλετικό στρατό. Στίς 25 τοῦ Μάη έγινε
γνωστό ότι μια μηχανοκίνητη ταξιαρχία,
δυόμιση χιλιάδων ἀντρῶν πού κατευθύνονταν πρός τῆν πολιορκημένη Χόστ, αύτομόλησε. Τέλος, τόν περασμένο μῆνα καί ῆ
ἐθνικότητα τῶν Χαζάρα (μογγολικῆς καταγωγῆς) έδιωξε τούς ἀντιπρόσωπους τῆς

κεντρικῆς κυθέρνησης ἀπ’ τά ἐδάφη της.
υΟμως, παρα τίς στρατιωτικές ἐπιτυχίες,
ή ἐξέγερση πάσχει ἀπό πολιτική ἀνομοιογένεια. Ol θρησκευτικές ἀρχές ἐχουν κηρύξει τῆν «Τζεχάντ» ἐναντίον τῆς κυθέρνησης
καί πολλά ἀντάρτικα ἐχουν ἐξοπλιστεῖ καί
θρίσκονται κάτω ἀπό τῆν καθοδῆγηση παλιῶν τσιφλικάδων. “Ο κύριος όγκος τοῦ ένοπλου ἀγῶνα διεξάγεται ἀπό τίς ἀνεξάρτῆτες φυλές, πού δείχνουν μεγάλη ἀδιαφορία γιά ὅ,τι συμθσίνει στῆν Καμπούλ, αμα
δέν θίγει ἀμεσα τά δικά τους συμφέροντα.
'Ev τέλει δέν λείπουν καί 01 μικρές φιλοκινεζικές ὁμάδες πού προσπαθοῦν να δώσουν
«ἀντιηγεμονικό» χατακτῆρα στό κίνημα.
Αύτῆ ή δομή διευκολύνει τῆν ίμπεριαλιστικῆ
διείσδυση καί τίς παρεμθάσεις γειτονικῶν ῆ
μῆ χωρῶν. Ἔτσι, ῆ ίσλαμικῆ κυθέρνηση τοῦ
Ἰράν έχει δείξει πολλές φορές ἐνδιαφέρον
γιά τίς δραστηριότητες τῶν Ἀφγάνων
Μουσουλμάνῶν καί 0| Ἰρανοί“ Μουτζαχεντίν καί Φενταγίν ἔχουν ἐπίσης ἐπανειλημμένα ἐκφράσει συμπάθεια πρός τό ἀντάρτικο τῆς γειτονικῆς χώρας. Τό Πακιστάν δέν
χάνει τῆν εὐκαιρία νά ἐξοπλίσει ἐνοπλες
ὁμάδες στό Ἀφγανιστάν, κάνοντας ἀντίποινα για τῆν ὑποστήριξη τῆς Καμπούλ
πρός τό ἀριστερό ἀπελευθερωτικό κίνημα
τοῦ Βελουχιστάν, πού δρα σέ πακιστανικό

ἐδα ος.
Ἀᾳλλά ή πιό σημαντικῆ ξένη ἐπέμθαση εἶ-

ναι αὑτῆ τῆς Σοθιετικῆς Ἕνωσης. ‘H ΕΣΣΔ
ἐχει τεράστια συμφέροντα στῆ χώρα αὐτή,
κυθέρνηση ἀπέναντι οὲ μιαν άντιδραστική ἡ
θολῆ ἐξέγερση. ‘H ἀναφορα τῆς ήγετικῆς

πραγματιστική καί δέν ἀνοίγει προοπτικές.
'H φαντασία τῶν προνομιούχων στερεύει,
ὅταν πρέπει να ἀντιμετωπίσει τό πρόθλημα
τῶν πειναλέων μαζῶν τοῦ Τρίτου Κόσμσυ
πού διεκδικοῦν μια θέση στόν ῆλιο, θέτον-

ὁμάδας στό μαρξισμὸ πού ἐδραιῶθηκε

τας σέ ἀμεσο κῖνδυνο καί τῆν παγκόσμια

στῆν Καμπούλ καί ό ίοικωθινισμός τοῦ Χάλκ
πρέπει νά προχωρήσει στό δρόμο τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ, ἀντιμετωπίζοντας τῆν ἀνοιχτῆ ἐχθρα τῆς τεράστιας πλειοψηφίας τοῦ
πληθυσμοῦ. ‘H σοθιετικῆ στρατιωτική

κατανομῆ πλουτοπαραγωγικῶν πόρων καί
τό ίδιο τό πολιτιστικό πρότυπο πού ἐκπορεύτηκε ἀπό τῆ Δυτικῆ Εὐρώπη.
Τελικα ῆ ἐκθεση μᾱς ἀφήνει ἀνικανοποίητους ὅταν, προφανῶς για νά μῆν θίξει κα-

'H έπέμθασῆ της ὑποοτηρίζει μιά αριστερή

θοῆθεια ἐξασφαλῖζει τήν ἐπιθίωση τῆς κεν-

μιά ἀπό τίς κυ6ερνῆσεις τοῦ ΟΟΣΑ,κατα-

τρικῆς κυθέρνησης. Ἡ ἐμπλοκῆ ὅμως τῆς
ΕΣΣΔ σέ ἀσιατικές πολεμικές περιπέτειες,
πρὸκσιλεῖ τῆν ἀντίδροιση ὅλων τῶν μουσουλμανικῶν χωρῶν τῆς περιοχῆς.
Κι ὅσο για τό εἶδος τοῦ σοσιαλισμοῦ πού
μπορεῖ νά δημιουργηθεῖ κάτω ἀπό τέτοιες
συνθῆκες... αὐτό εἶναι μιά άλλη ὑπόθεση.

λήγει σέ μιά ἀνώδυνη στρατηγική πρόταση
πού συνδυαζει όλες τίς δυνατές ἐξελίξεις;
τῆν οἰκονομική αὐξηση μέ καθε θυσία καί
μέ δομικές προσαρμογές, τῆν ἀπόσθεοη

DARIO FORNARI
OOZA:
‘H ἀναθεώρηση
τοῦ μέλλοντος

των κοινωνικῶν συνειτειῶν τῆς κρίσης τῆς

διεθνοῦς οἰκονομίας καί τῆν ἀξιοπσίηση
τῶν νέων ἀξιῶν πού ἀναφέραμε για νά
ἐπιταχυνθεῖ ή ἐξέλιξη τῆς κοινωνίας καί τῆς
οικονομίας.
Ἔτσι ῆ ἀνθρωπότητοι ὅμως θα διατρέξει
ὅλους τούς δυνατούς κινδύνους; καί τῆν
όξυνση τῶν ἀνισοτῆτων καί τῆ σκλῆρυνση
καί τῆν ἀθεθαιότητα τῆς πρόωρης οὑτοπίας.

Μετα τῆν ἐπιτυχία πού σημείωσε ή γνω-

στῆ μελλοντολογικῆ ἐρευνα τῆς Λέσχης τῆς
Ρῶμης πού ἀρχισε τό 1972, ὅλοι 0| διεθνεῖς
ὸργανισμοί ἐπιδόθηκαν στίς ἀπόπειρες
πρόθλεψης τοῦ μέλλοντος.
Πρόσφατα ό ΟΟΣΑ δημοσίευσε τῆν έκ-

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
(ΡΟΔΕΣΙΑ);

Τό Ἀδιέξοδο τῆς Θατσερ

θεση τῆς ὀμάδας lnterfuturs «Γιά ἐναν
ἐλεγχο πανω στό προθλεπτό καί για μιά
διαχείριση τοῦ ἀπρόοπτου», πού παρου-,
σιάζει ίδιαίτερο ἐνδιαφέρον. Ἡ μελλοντολογία ἐπαψε νά θεωρεῖται ένας τομέας οὺτοπικῆς ὁνειροπόλησης. Τί θα συμθαίνει τό
ἐτος 2.000 ἐνδιαφέρει άμεσα τίς μεγάλες
πολυεθνικές πού πραγματοποιοῦν τόν μεγαλύτερο όγκο θιομηχανικῶν ἐπενδύσεων
καί τῆν ἐφαρμοσμένη ἐρεύνα καί ἑπομένως
καί τό ἐπιτελεῖο τους για τόν σχεδιασμό καί
τῆν πρόθλεψη πού εἶναι ὸ ΟΟΣΑ.
Τό είδικό ἐνδιαφέρον αὐτῆς τῆς ἐκθεσης
εἶναι δτι ἀντίθετα μέ ἐκείνην τῆς Λέσχης τῆς
Ρῶμης, δέν διερευνά τόσο τά φυσιολογικά
ἀδιέξοδα - ἐνέργεια, πρῶτες ὕλες, δημογραφικό, ἐπισιτιστικό, κλπ. - ἀλλά τίς πολιτικές

καί

κοινωνικοοικονομικές

ἀπειλές

γιά τῆν ἀναπαραγωγῆ τοῦ καπιταλιστικού
συστήματος.
Τέτοιοι παράγοντες γιά τούς συγγραφεῖς
θα μποροῦσαν νά elven:
'H ἀποοταθεροποίηση τῶν ἀξιῶν, πού
σημαίνει στῆν πράξη ὅτι ίδιαίτερα ῆ νέα γενιά προτιμάει ἐξωεμπορικές ἀξίες, ὅπως ή
συλλογικότητα, ή κοινωνικῆ ἐκτῖμηση, ἡ
ψυχική ἠρεμία καί ῆ ἐπαγγελματικῆ δεξιορεσίες καί τά παραδοσιακά διαρκῆ καταναλωτικά ἀγαθά.
O 'H «κοινωνικῆ μικροπολιτικοποίηση»,
δηλαδή ῆ δημιουργία ὁμάδων κοινωνικῶν
κατά κατηγορίες ῆ τόπους πού ἀποκτοῠν
αὐτόνομη πολιτική ἐκφραση, πέρα ἀπό
τούς θεσμούς, τά συνδικάτα καί τά πολι-

τικά κόμματα.
0 0| κυ6ερνῆσεις τῶν ἐθνικῶν κρατῶν
δείχνουν ὅλο καί μεγαλύτερη ἀνικανότητα
για τῆν ἀντιμετῶπιση μιᾶς σειρᾶς προθλημάτων, πού εἶναι εἴτε ὺπερθολικα μεγάλα,
εἴτε ὑπερθολικά μικρά για τίς παραδοσιακές ἀρμοδιότητές τους.
Ἀντίθετα ῆ ἀντιμετώπιση τῆς ἐντεινόμενης ἀνισότητος ἀνάμεσα στό Βορρά καί
στό Νότο τῆς ὺδρογείου εἶναι ἀρκετά

Ἡ K. Θάτσερ δέν πέτυχε στῆν προσ-ιταθεια της νά πείσει τό Συνέδριο τῆς Κοινοπολιτείας για τήν ἐγκυρότητα τοῦ ψευδοσυνταγματικοῠ καθεστῶτος πού δημιούργησαν ὁ ρατσιστῆς Σμίθ καί οί μαῦροι συνεργάτες του στό Ζιμπάμπουε. Σημαντικό
ρόλο φαίνεται ὅτι ἔπαιξε ή ἀποφασιστικότητα τῆς πετρελαιοπαραγωγοῠ Νιγηρίας.
Ἀλλά καί ἐπί τόπου ή κατάσταση δέν εἶναι
καθόλου ρόδινη για τούς ἀποικιοκράτες.
Oi δύο μαῦροι κουίσλινγκ τοῦ ρατσιστικοῦ καθεστῶτος του Σώλσμπερυ, ἐπίσκο-

πος Μουζορέθα καί παστορας Σίτχοουλ εἶχαν μέ τῆν ἀδεισ τῶν λευκῶν καί μέ τῆ
θοῆθειά τους συγκροτῆσει μονάδες παρακρατικῶν τρομοκρατῶν ἀπό ἀνεργους καί
φυγόδικους τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου.
Αύτοί 0| «ίδιωτικοί στρατοί», δέκα χιλιάδες
ἔνοπλοι, πλαισιωμένοι ἀπό λευκούς ἀξιω-

ματικούς, διακρίθηκαν για τῆν ἀγριότητα
τῆς τρομοκρατίας πού ἀσκοῦσαν πανω
στούς ἐξεγερμένους ὁμοεθνεῖς τους. Δέν εἶ-

χαν 6ἐ6αια καμιά ἀποτελεσματικότητα
ἀπέναντι στά ἐνοπλα σώματα τοῦ ZAPU Kl
ἀκόμα περισσότερο τοῦ ZANU πού μέ ἀφετηρία τῆ Μοζαμθίκη έχουν ἀπελευθερώσει
ἐνα σημαντικό τμῆμα τῆς χώρας. “Ἰσως γι’
αὑτό τά «Βοηθητικά» ἐνοπλα σώματα
μεταθλῆθηκαν σέ «μαφία» κατά τῆν ἐκ·
φραση τοῦ “ίδιου τοῦ Ἰάν Σμίθ. Ἐλῆστεψαν
καί λαφυρσγῶγησαν ὁλόκληρα χωριά καί
ἐκαναν ἀρκετές ἐκτελέσεις για ίδιωτικό τους

λογαριασμό, ζητοῦσαν μέ τῆν ἀπειλή τῶν
ὅπλων χρήματα ἀπό τούς περαστικούς καί
πυροθολοῦσαν ἀσκοπα, μεθυσμένοι, στό
κέντρο τῆς πρωτεύουσας, προκαλῶντας
πανικό. Κι ὅταν οΙ λευκοί ἀποικιοκράτες

προσ-ιτάθησαν νά τούς ἀπομακρύνουν, γιά
«ἐκπαίδευση καί ἀναδιοργάνωση», 0i μισθοφόροι στασίασαν. Τότε ό Ροδεσιανός
στρατός ἀνοιξε πῦρ καί σκότωσε 183 ἀπό
τούς συνεργάτες της, ἐνῶ ἑκατοντάδες ἀλλοι κλείστηκαν στίς φυλακές.
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Εκὸόσεις
Εκὸόσεις
τού Μορφωτικου
Ιὸ ύματος τὴς ἢ ἒ ὃικὴς
E νικὴς Τραπεςης Τραπεςης
Botsford 1. Robinson. “Αρχαία Ἑλληνική Ἰστορία

Φοίβου “Ανωγειανάκη, Ἐλληνικά λαίκα μουσικά

οργανα

Μετ. Σωτήριος E. Τσιτσώνης

(17 x 24). σσ. xvi + 658

(25 x 30). 00. 400. εἰκ. ἐγχρ. 154. NM 103

Δρχ. 600

Μανόλη Χατζηδάκη, Είκόνες τῆς Πατμου
(25 x 30). σσ. 205. εἰκ. ἐγχρ. 84, A/M 123

Gustave Glotz. ‘H ἐλληνική «Πόλις»
Μετ. “Αγνῆ Σακελλαρίου

(14 x 21). σο. 491
Βασου Καραγιώργη, “Αρχαιά ΚῦΠρος ί “ΑΠό τή
Νεολιθική ἐποχή ὡς τό τέλος τῆς Ρωμαῖκής
(17 x 24), σσ. 151 -ι- Πίν.. εἰκ. ἐγχρ. 21. NM 250

K.J. Dover, 'H Κωμωδίσ τοῦ Ἀριστοφάνη
Μετ. Φάνης l. Κακριδῆς
(14 x 2.1). σσ. 349
Werner Jaeger. Δημοσθένης - Διαμάρφωση καί
ἐξέλιξη τῆς Πολιτικῆς του
Μετ. Δέσποινα Καρπούζα-Καρασάββσ
(14 x 21). σο. 306

Δρχ. 2.200

Δρχ. 400

' Μονή ἑταυρονικήτα (Ἰοτοριά-ΕίκόνεςΧρυσοκεντήματα)
(25 X 30). σσ. 241, εῖκ. ἐγχρ. 92, MM 21

Apx. 1.300

Δρχ. 250

' Νεολιθική Ἑλλάς(25 X 30). 00.356. είκ. ἐγχρ. 162, A/M 86

Δρχ. 1.500

Elpldlo Mlonl, Είσσγωγή στήνἘλληνική Παλαισγραφιά
Μετ. Νικόλαος Μ. Παναγιωτάκης
(17 x 24). σσ. 204 + 30 πίν.

Apx. 1.800

' Ἑλληνική “ΕμΠορική Ναυτιλία (1453-7850)
Δρχ. 350

(25 x 30). σσ. 510. εἰκ. ἐγχρ. 152, NM 120

Δρχ. 1.800

'

Λεύκωμα «“Ελ Γκρέκο»
26 ἐγχρωμοι πίν. 40 x 50 ἐκ.

'

Λεύκωμσ «Μακρυγιαννηιν,(Στοχσσμάς Μακρυγιαννη,
Χείρ Παναγιώτη Ζωγράφου - Είκονογραφία τοῦ ’21)
24 ἐγχρωμοι Πίν. 40 x 50 ἐκ.
Δρχ. 1.000

Δρχ. 1.000

Δρχ. 300

Δρχ. 300

' Κύπρος ’74 - Τά ἀλλο ΠράσωΠο τῆς Ἀφροδίτης
(21 x 28), σο. 277, εἰκ. ἐγχρ. 164, A/M 79

Δρχ. 500

Μνήμη “Ιωαννη-Γαβριῆλ “Ευναρδου (1775-1863)
(17 x 24). σσ. 141, εἰκ. ἐγχρ. 16, NM 20

Apx. 250

Ι. Θ. Κακριδῆ, Οί ἀρχαῖοι ’Έλληνες στή νεοελληνική
λαῖκή Παραδοση

(14Χ21),σσ.107
Δημητρίου Σ. Λουκάτου, Είσαγωγή στῆν ἐλληνική
Λαογραφία (β’ ἐκδ.)
(14 x 21). σσ. 351

Δρχ. 120

ΟΔΗΓΟΙ (εἰκονογραφημένοι);
Δρχ. 300

H.J. Rose. Ἰστορία τῆς Λατινικῆς Λογοτεχνίας
(2 τόμοι)
Μετ. K.X. Γρόλλιος
(14 x 21). σσ. Α’ xx + 419. B' 413

Δρχ. 150

“ Ἀχαία - Ἠλεία
(13 x 21), σσ. 78

Δρχ. 150

· Χίος
(13 x 21). σσ. 78

Δρχ. 150

Apx. 600

Λίνου Πολίτη, Ἰστοριά τῆς Νεοελληνικῆς Λογοτεχνίας

(14 x 21). σσ. ιστ’ + 442

· “Αττική - “ΑΠά τήν Προίστόρική ὠς τή Ρωμαίκή
Περίοδο
(13 x 21). σσ. 78

Δρχ. 400

’Ὲηεγείδρέαίε de la Pléiade". “Ιοτορίσ τής Φιλοσοφίας · Κυκλοφοροῦν καί σε’ αγγλική γλῶσσα

Ἠ Καντιανή ἘΠαναστασή

Μετ. Κυριάκος Σ. Κατσιμάνης
(14 x 21). σσ. 305

Δρχ. 200

““Εηείγείορόαῖε de le Pléiade”I “ιστορίσ τῆς Φιλοσοφίας 19ος αἰῶνας· Ρομαντικοί-Κοινωνιολόγοι
Μετ. Τίτος Πατρίκιος-Παῦλος Χριστοδουλῖδης
(14x 21). σσ. 379
Δρχ. 300

Πωλοῦνται σέ ὅλα τά βιβλιοπωλεῖα
Κεντρικῆ Διάθεση; Πλατεία Μητροπόλεως 3.

Ε.Π. Παπανούτσου, A. Δελμοῦζος (Ἠ ζωή του -

2ος ὅροφος (τηλ. 32.21.337)

“ΕΠιλογή άΠά τά ἐργο του)
(14 x 21). 00.299 + εἰκ.

Δρχ. 250

Πινακοθήκη καί ΓλυΠτοθήκη τοῦ Μορφωτικοῦ
“Ιδρῦματος τῆς “Εθνικήε ΤραΠεζας στή Θεσσαλονίκη
Δρχ. 400
31 ἐγχρωμοι Πίν. 35 x 39 ἐκ.

Σημιίωσηι Τά βιβλιοδετημένα αντίτυΠα ε’Πιβαρύνονται με· 100
δραχμές

Πρατῆριοῑ Ἐθνικῆ Τράπεζα. Καρ. Σερβίας 2
(Πλστεία Συντάγματος)
Τά ἐ’σοδα ἀπό τίς Πωλῆσεις διατίθενται

’γιά πολιτιστικούς σκοπούς

τοεγκλικΑΜΣἩΚΟ ΚΙΝΗΜΑΣΗΜΕΡΑ

Δυό οἱ γραμμές
- πλῆθος οἱ ἀντιφάσεις
τοῦ

-

Άντεργατικοῡ

ΙΔΙΟΜΟΡΦΗ ὄσο καί κρίσιμη εἶναι ή κατάσταση
Ποῦ ἔχει δημιουργηθεῖ τελευταῖα στά ουνδικαλι-

ἔδρασε ή «μετριοπαθής» τοῦ κ. Λασκαρη καί ή

στικό κίνημα μετά τήν ὀξυνση τῶν οἰκονομικῶν καί
κοινωνικῶν προθλημάτων, τήν όλομέτωπη έπίθεση

λοῦΠονομεῦονται 01' γραμμές τῆς «μετριοπαθοῦς»
ήγετικῆς όμάδας καί τῆς «σκληρῆς» χουντοκυθερ-

τῆς κυθέρνησης καί τῆς ἐργοδοσίας κατά τῶν δικαιωμάτων καί τῶν διεκδικήσεων τῶν ἐργαζομένων
καί πίν «δυστοκιά» τῆς συνεργασίσς τῆς ἀντιπολίτευσης για τήν άντιμετῶπιση τῶν ῦΠοτιθέμενων
«κοινῶν» στόχων. 'H ίδιομορφιά Ποῦ χαρακτηρίζει
σήμερα τήν κατάσταση τοῦ συνδικαλιστικοῦ κινή-

νητικῆς Πτέρυγας’ στό ΠΑΣΟΚ (καί κατ’ έΠέκταση
στῆν ΠΑΣΚΕ) ή μετριοπαθής γραμμή Ποῦ ἐκπορεῦεται ἀπό πολιτικά καί κοινοθουλευτικα στελέχη

ματος (ἀλλα καί τῆς κυ6ερνητικῆς Πολιτικῆς καί

τακτικῆς άπέναντί του) ἔγκειται στό γεγονός ὅτι
ἐμφανίζονται νά συγκρούονται θασικα δῦο γραμμές σέ ὅλους τοῦς φορεῖς Ποῦ έχουν άμεση ἥ έμμεση σχέση μέ τίς δραστηριότητες του. Τόσο σέ
κυ6ερνητικό έπίπεδο ὅπως ἀπέδειξε ῆ πρόσφατη
κρίση μέ τοῦς τραπεζοῦπάλληλους - όσο καί σέ
ουνδικαλιστικό (ΓΣΕΕ, Παρατάξεις) r)’ σε’ Πολιτικό
(κάμματα τῆς αντιπολίτευσης Ποῦ δραστήριο-

ποιοῦνται στό ουνδικαλιστικό κίνημα) λειτουργοῦν
καί διαγωνίζονται δῦο γραμμές.· στήν κυθέρνηση

ΣΤΟ κυ6ερνητικό ἐπίπεδο ή κρίση μέ τῆν
OTOE ἐδωσε τῆν εὐκαιρία στόν ὑπουργό
“Εργασίας νά πάρει τῆ «ρέθανς» του ἀπό
τόν ὑπουργό Συντονισμοῦ για τῆ «συμΠίεση» πού ὑπέστη κατά τήν χάραξη, προθολή καί ἐπιθολῆ τῆς φετινής είσοδηματικῆς Πολιτικῆς. Οί χειρισμοί τοῦ K. Μητσοτάκη στό θέμα τοῦ ώραρίου ἐφεραν ἀπό
τήν ἀρχή τῆ σφραγῖδα τῆς ἀδιαλλαξίας ἀπό
τήν όΠοία ἐπιχείρησε νά ἐπωφέληθεῖ 0
ὑπουργός Ἐργασίας προθάλλοντας τό
προσωπεῖο τοῦ μετριοπαθοῦς καί τοῦ
διαλλακτικοῦ.

ΕΝΔΟΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ
OI ΔΥΟ αὑτές γραμμές στῆν κυ6ερνῆτικῆ πολιτική - Πού σέ ὡρισμένους μπορεῖ
νά θυμίζουν τῆν τακτικῆ τοῦ «καλοῦ 6000νιστῆ» σέ σχέση μέ τόν «κακόν» συνάδελφό
του - δέσποσαν σέ δλη τῆν περίοδο τῆς
κρίσης μέ τούς τραπεζικούς καί έδωσαν
τῆν εύκαιρία στῆν ΓΣΕΕ νά 8γεῖ ἀπό τῆ μόνιμη συνδικαλιστικῆ νάρκη της καί v0 Παίξει «φιλεργατικό» ρόλο, ένα ρόλο τόν
όποῖο δέν εἶχε παίξει Ποτέ της μέχρι τότε
οῦτε κάν για νά τηρήσει τά προσχήματα
πού θεωρητικά τῆς ἐπιθάλλει τουλάχιστον
ὸ τίτλος της.
Στῆν πρώτη φάση τῆς διαμάχης τῶν δύο
ὑπουργικῶν γραμμῶν θγῆκε κερδισμένος 0

«αδιάλλακτη» τοῦ κ. Μητσοτακη· 0117 ΓΣΕΕ άλλη-

με’ κεντρῶα Προέλευση, μέ σοσιαλφανή συγκατα-

θατικάτητα αντιμάχετσι τή γραμμή τῶν ἀδιάλλακτων συνδικαλιστικῶν στελεχῶν· στό ΚΚΕ (ΕΣΑΚ-Σ)
ή αναμέτρηση τῶν δῦο γραμμῶν, τῆς «σκληρῆς»
καί τῆς «μετριοπαθοῦς» - έπηρεάζει σημαντικάτήν
Πολιτική καί συνδικαλιστική ἀξιοπιστία τοῦ κόμματος. Ἐνῶ 010' KKE έσ. (AEM) ῆ δεδομένη διαμαχη
του μέ τό ΚΚΕ (ΕΣΑΚ-Σ) δέν τό ἐμποδίζει να Παίζει
10' ρόλο τοῦ ἰσορροπιστῆ μεταξῦ τῆς ΕΣΑΚ-Σ καί
τῆς ΠΑΣΚΕ μέ τήν ὀποιά θρίσκεται σε’ στενότερη
συνάφεια, γεγονός Ποῦ σέ ὀρισμένους κῦκλους

γέννα φόθους για κίνδυνο κηδεμονίας r)’ ἐξαρτήσης.

καθησυχάζοντας
“Εργασίας,
ὑπουργός
1009 ἐργαζομένους Ποῦ παρέμειναν στῆν
ἀρμοδιότητά του (μετά τόν «έπεκτατισμό»

τοῦ K. M111001c'1K11). σέ αντίθέση μέ τόν K.
Μητσοτακη r100 ὑπέστη μεγάλη ἡττα μέ,
τῆν ἀδιαλλαξία του καί τήν έμμονῆ του

στῆν ἀναμέτρηση. "Av τελικά, 1'1 κρίση τῶν
τραπεζοῦπαλλῆλων ἐκτονώθηκε προσω-

δραστηριότητα της στό διεθνῆ χῶρο μέ
σκοπό νά καταγγείλέι τῆν κυ6ερνητική Πολιτική. 'O K. A00K00119 ἀναγκάστηκε μάλι-

στα νά έλθει σέ προσωπικῆ ἀντίθεση καί μέ
τόν Γενικό Γραμματέα τῆς Διεθνοῦς τῶν
ίδιωπκῶν ὑπαλλῆλων μέ τόν δποῖον τόν
συνδέουν Πολλά ἀπό τῆν περίοδο ἀκόμα
Ποῦ 0 σημερινός ὑπουργός ἢταν ὑπάλλη-

τοῦ

λος τῆς ΓΣΕίΞ. ἀρμόδιος για τίς διέθνεῖς

ὑπουργοῦ Συντονισμοῦ, ἀλλά στῆν ἐσωτερικῆ διαπάλη καί τίς ἀντιθέσεις τῆς “Ομοσπονδίας Τραπεζοῦπαλλῆλων.
Η ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΗ ὅμως σταση τοῦ κ. Μητσοτακη συνέπεσε χρονικά μέ μιά γενικότερη στροφῆ τῆς κυ6ερνητικῆς πολιτικῆς 1'1
όποία ἀπέναντι στούς ἐργαζομένους καί
τίς διεκδικῆσέις τους ἐμφανίζεται ἰδιαίτερα
αύταρχικῆ καί καταπιεστικῆ. Ἀπ’ αὑτό
συνάγεται δτι σέ κυ6ερνητικό έπίπεδο έπικράτησε τελικά ἠ σκληρῆ γραμμή τήν
όποία ἀνέλαθαν νά έπιθάλλουν τά ΜΑΤ,
ένῶ ό κ. Λασκαρης συνεχίζει νά παριστάνει
τόν μετριοπαθῆ συνδιαλεγόμενος μέ τούς
τραπεζικούς καί ἀποφεύγοντας νά ἐκτεθεῖ
μέ πράξεις καί δηλώσεις γύρω ἀπό τίς ἐργατικές διεκδικῆσέις - τό ἐργο αὑτό ἀνέλαθε μέ έντυπωσιακῆ ἀγνοια 1'1 μέ πρόθεση

της σχέσεις καί τά χρηματοδοτούμενα ἀπό

ρινα

δέν

ὀφείλεται

σέ

«ἐπιτυχία»

συνέιδητής διαστρέθλωσης τῆς Πραγματι-

κότητας, 0 ὑπουργός Δημοσίας Τάξεωςί
Η ΜΟΝΗ ἐμφανής ἀνάμιξη τοῦ ὑπουργοῦ
“Εργασίας στῆν ὑπόθεση τῶν τραπεζικῶν
ἢταν 1'1 ἐπίθεσῆ του K010 τῆς OTOE για τήν

τίς διέθνεῖς δργανῶσέις ἐκπαιδευτικά σε-

μινάρια, Ἑλλήνων συνδιακαλιστῶν.
ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ γράμμές 1'1 δραστηριότητα
τῆς OTOE 010v διεθνῆ χῶρο - ὅπου ἀποκάλυψε τό πραγματικό Πρόσωπο“τῆς κυ6ερνητικῆς συνδικαλιστικῆς καί κοινωνικής

πολιτικῆς καί τίς μεθόδους έπιθολής της Προκάλεσε μεγαλο «πονοκέφαλο» στόν
ὑπουργό “Εργασίας, γιατί όχι μόνο διαψεύστηκε στῆν πράξη 1'1 εἰκόνα Πού εἶχε προ6άλλει για τίς σχέσεις κυθέρνησης - ἐργα-

ζομένων καί κατέρρευσέ τό οἰκοδόμημα
τῆς «ταξικῆς συνεργασίας», ἀλλά καί γιατί
ἀποκαλύφθηκέ 0 τρόπος μέ τόν δποῖο ἡ
κυθέρνηση μεταχειρίζεται τῆ ουνδικαλιστικῆ δραστηριότητα πού τῆν «ἐνοχλεῖ».
Η ΔΗΛΩΣΗ ξένου συνδικαλιστῆ δτι 1'1 Kuθέρνηση «σέθεται τό συνδικαλισμό ἀρκεῖ
νά μήν τήν ἐνοχλεῖ», ῆ κατάθεση προσφυγῆς στό διέθνές Γραφεῖο “Εργασίας κατά

τῆς κυθέρνησης γιά παραθιάσεις τῶν συνδικαλιστικῶν ἐλευθερίων (ἀπό τῆ Διεθνῆ
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τῶν “Ιδιωτικῶν Ὑπαλλῆλων), 1’1 ὑποθολῆ
έπερώτησης στό Εὑρωπαῑκό Κοινοθούλιο
γιά τό ῑδιο θέμα καί ἡ καταγγελία τοῦ - 110νίσχυρου - προέδρου τῶν γερμανικῶν
συνδικάτων καί ένθερμου ὑποστηρικτῆ τῆς
ένταξης τῆς Ἑλλάδος στῆν EOK 011 έάν
γνώριζέ αὑτῆ τῆν πτυχῆ τῆς κυ6ερνητικῆς
Πολιτικῆς (τά συνδικαλιστικα μέτρα κατά
τῶν τραπεζικῶν) Πρίν ἀπό τήν ὑπογραφῆ
τῆς ένταξης Ἑλλάδος-ΕΘΚ, τότε θα ἀναθεωροῦσέ τῆ σταση του, εἶναι μερικά χαρακτηριστικὰ δείγματα τοῦ κλίματος πού
δημιουργῆθηκε στῆν Εὐρώπη για τῆ νεοδημοκρατική Ἐλλάδα.
Η «ΡΗΞΗ» τῶν δύο ὑπουργῶν στό θέμα
τῶν ώραρίων έδωσε, ὅπως προαναφέρθηκε, τήν εὐκαιρία στῆ ΓΣΕΕ v0 έμφανιστεῖ
μέ «φιλεργατικό» μανδὺα, νά πάρει έμμεσα
θέση ὑπέρ τοῦ ὑπουργοῦ “Εργασίας καί v0
καταγγείλέι ἀνοιχτά τόν ὑπουργό Συντονισμοῦ. Ἠ ΓΣΕΕ χρησιμοποιῆθηκε στῆν προκειμένη περίπτωση σαν «έφεδρεία» ὑπέρ
τοῦ κ. Λάσκαρη, ἀνταποδίδοντας έτσι πρός
αὑτόν ένα μέρος ἀπό τήν «ὑποχρέωση»
r100 έχει ἀπέναντί του καί προσδίδοντας 0‘
αύτόν «λα’ίκῆ 60011» οτόν «ἀνταγωνισμό»
του μέ τόν αάπομονωμένο- (καί ιέμπρηστή
τῆς κοινωνικῆς γαλήνηςι) ὑπουργό Συντονισμου.
Η “ΦΙΛΕΡΓΑΤΙΚΗ-ιι ὅμως στροφῆ τῆς ήγετικῆς ὸμάδας τῆς ΓΣΕΕ δέν ὀφείλεται μόνο
στῆν προσπάθειά της v0 ὑποστηρίξει τόν κ.
Λάσκαρη, ἀλλά καί γιά v0 6v51 0110 τῆν
ἀπομόνωσή 1119 ὥστε v0 «διευκολυνθοῦν»
μέ τόν τρόπο αὑτό, δρισμένες Προσπαθειες 1100 καταθάλλει νά ἀποκτῆσει προσ600519 11009 τόν πολιτικό χῶρο τοῦ κόμματὸς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης. 'H
01101110011110 001119 τῆς «Προσέγγισης» είναι διπλή;
O
Σέ πρώτη φάση νά αέγκλωθίσει»
’- στῆ διοίκηση τῆς Συνομοσπονδίας,
’στελέχη ἀπό αὑτό τόν πολιτικό χῶρο
ζ(σ.σ. 1'1 διοίκηση τῆς ΓΣΕΕ Πρόκειται να
συμπληρωθεῖ μέ δέκα νέα Πρὸσωπα) καί
O
00 65015011 (K01 1110 00Kpon00650011) να έξασφαλίσει τήν ἀνοχή - 0v 0x1
τήν ὑποστήριξη -· τῆς ἀξιωματικῆς άντιΠολίτευσης, 010v 00111 γίνέι κυθέρνηση.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΣΕΤΑΙ ΡΙΣΜΟΥ

τρογενῆ»μέλη τῆς ῆγετικῆς 000609 τῆς
ΓΣΕΕ Πρίν 0010«615upuv600v» τό 1974
Πρός τῆν «Νέα Δημοκρατία» καί 16101-

O ΠΡΩΤΟΣ στόχος (1'1 ένταξη στέλεχῶν
τοῦ ΠΑΣΟΚ στῆν διοίκηση τῆς ΓΣΕΕ) ἀποτελεῖ σχέδιο τοῦ ὑπουργοῦ “Εργασίας πού
ἐπιχειρῆθηκέ v0 έφαρμοστεῖ Πρίν ἀπό τό
συνέδριο τῆς ΓΣΕΕ στήν Καλαμάτα μέ
ἀντικειμενικό σκοπό v0 ἐμφανιστεῖ 1'1 νέα

τερα 11009 τόν ὑπουργό “Εργασίας - 0x1

διοίκηση

τῆς Συνομοσπονδίας

μόνο δέν φαίνεται νά ἀποκλείει τῆ λύση
τῆς «διεύρυνσης» τῆς διοίκησης τῆς
ΓΣΕΕ μέ ουνδικαλιστικό στελέχη τοῦ

ΠΑΣΟΚ, ἀλλά καί σέ κομματικό ἐπίπεδο
ἐπιχειρεῖ v0 ἀποδυναμώσέι τῆν Παρου-

«ἀντιπρο-

σία καί τήν έπιρροῆ τῶν Παραγόντων

σωπευτικῆ». Στό σχέδιο 0010 εἶχαν κληθεῖ

Ποῦ έχουν τήν τυπικῆ καί τῆν οὑσιαστικῆ εὑθύνη για τῆ συνδικαλιστικῆ τακτική τοῦ K1v1100109.

παρασκηνιακα νά συμμετασχουν καί οἱ ἀλ-

λες δύο Παρατάξεις τῆς συνδικαλιστικῆς
ἀντιπολίτευσης (ΑΕΜ K01 ΕΣΑΚ-Σ) μέ τήν
“ίδια ἀναλογία δύναμης 1100 εἶχαν στῆν
Προηγούμενη ΓΣΕΕ (24 τῆς χουντοκυθερνητικῆς πλειοψηφίας καί 11 τῆς τριμεροῦς
ἀντιπολίτευσης).

Τελικα
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σχέδιο

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ

δέν

ὑλοποιήθηκε, 1'1 ΓΣΕΕ καταλῆφθηκε ἀπό
τούς χουντοκυθερνητικοὺς, ἀλλά οῖ λόγοι

Η «ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΗΣ» πρός τῆ ΓΣΕΕ τάση
Ποῦ ἐνδημεῖ 010 l'IAZOK φαίνεται 011 ἀπο-

1100 «έπέθαλλαν» τῆ συμόολική παρουσία
τῆς ἀντιπολίτευσης (δημοκρατικό καί ἀντι-

Πού ὑποστηρίζει 111v «K5v100110111011» 100

προσωπευτικό προσωπεῖο τῆς ΓΣΕΕ, πρός
έξωτερικῆ κυρίως κατανάλωση, K010 10
σχέδιο τοῦ, ὑπουργοῦ “Εργασίας) ἐξακολουθοῦν να “ισχύουν.

ΕΤΣί. μιά ἐντελῶς ἐπίπλαστη «ριζοσπαστικοποίηση» τῆς ῆγετικῆς 000609 τῆς
ΓΣΕΕ καί ῆ ασκηση κάποιας «κριτικῆς»
πρός τῆν κυθέρνηση, κρίθηκε ἀπό 1009
ἐμπνευστές τοῦ δλου σχεδίου 011 60 διευκόλυναν τίς έΠαφές 1119 00 παράγοντες
τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης για τήν
«διεύρυνση» τῆς διοίκησης τῆς ΣυνομοσΠονδίας.

τελεῖ Παρακλάδι τῆς γενικότερης τάσης
σοσιαλιστικοῦ χαρακτῆρα τοῦ

κινήματος

σαν ἀπαραίτητης Προῦπόθεσης για τήν
προσέλκυση τῶν «κέντρογενῶν» ψηφοφό-

ρων καί τήν ἀπ’ αὑτήν σημαντικῆ αὑξηση
τῆς ἐκλογικῆς δύναμης τοῦ K1v1100109. Τήν
τάση αύτή ἀντιμάχεται ῆ, «καθαρόαιμη»
σοσιαλιστικῆ Πτέρυγα τοῦ ΠΑΣΟΚ ἡ ὁποία
ἐμμένει στῆν προθολῆ καί ὑποστήριξη τῶν
δισκηρυγμένων ἀρχῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ καί δέν

δέχεται «ἀναθεωρήσεις».
OI ΔΥΟ Πτέρυγες “έχουν ἐλθει ἀρκετές
φορές σέ σύγκρουση μέ «έξισορροπιστῆ»
τόν Πρόεδρο τοῦ ΠΑΣΟΚ, Πάντως, φαινομενικά τόν τέλευταῖο K0100 ἐμφανίζεται

ΣΑΦΕΙΣ «ἀντιρρήσεις» Πρός αὑτή τή
λύση 0x51 0 σκληρός Πυρήνας τῶν χουντοκυθερνητικῶν τῆς ΓΣΕΕ οἱ 0110101 Προσθλέπουν στό v0 καταλάθουν αὑτοί τούς
θώκους 1100 κατέχει σήμερα 11 ῆγετικῆ
00060. 00 111v ὑποστήριξη τοῦ ὑπουργοῦ
Ἐργασίας. 'O 110011v09 00109 φοθάται δτι 1'1
- ένδεχόμενη - ένταξη στῆ διοίκηση τῶν
δημοκρατικῶν στέλεχῶν θά καταστήσει
«00060111» τήν ῆγετικῆ 00060.
BEBAIA 0110500 τήν κατάσταση στούς
κόλπους τῆς ΓΣΕΕ τῆν ἐλέγχει ἀπόλυτα 0
ὑπουργός Ἑργασίας 0 0110109 51v01 00
θέση νά ἐπιθάλλέι στόν πυρῆνα αὑτό Πειθαρχία στίς ἀποφάσεις του. Σέ περίπτωση
ὅμως ὑπουργικῆς ἀλλαγῆς τά πράγματα
δυσκολεύουν σημαντικά για τήν ῆγετικῆ
00060 1'1 011010 τότε θα ἀπέιληθεῖ μέ ἀνατροπῆ, ὅπως εἶχε συμθεῖ καί Παλαιότερα,

σάν ἰδιαίτερα ἐνισχυμένη 1'1 κομματική συνδικαλιστικῆ Πτέρυγα μετά 0110 010 ἀρκετά μεγάλη περίοδο «συμπιέσεώςυ 1119
τουλάχιστον σέ ό,τι ἀφορά τῆ συνδικαλι-

στικῆ Παρουσία καί Πολιτική τοῦ ΠΑΣΟΚ, Οί
μεταπτώσεις αὑτές σημαίνουν ὅτι 1'1 μάχη
δέν έχει ἀκόμα κριθεῖ. T0 ἀποτελέσματα
της Περιμένει μέ έκδηλο καί Προφανές έν-

διαφέρον ῆ ῆγετικῆ 00060 τῆς ΓΣΕΕ γιατί
1'1 όριστικῆ ἐπικράτηση μιάς ἀπό τίς δυό
«γραμμές» θά 01111050051 00500 — ἀρνητικά

1'1 6511K0 — 10 σχέδιά της όχι μόνο για τήν
«διεύρυνσηη τῆς διοίκησης τῆς Συνομοσπονδίας, ἀλλά K01 μακροπρόθεσμα για
111v ἀφομοίωσῆ της 010v μελλοντικό κυ6ερνητικό συνδικαλισμό.

κκε; Δνο ΓΡΑΜΜΕΣ;

010v μετεῖχε ἀκόμα στῆ διοίκηση τῆς ΓΣΕΕ

καί 1'1
σπουδή
ξει τόν
τόν K.
μεταξύ
του

σέ

ἐνδεκαμελῆς ἀντιπολίτευση. 'H
τῆς ῆγετικῆς 000609 να ὑποστηρίκ. Λάσκαρη στῆ «διαμάχη» του μέ
Μητσοτακη καί νά ἀποτρέψει,
αλλων, καί ἐνδεχόμένη Παραῐτησῆ
ένδειξη

διαμαρτυρίας

γιά

τῆν

ἀγνόησή του ἀπό τήν κυθέρνηση στό θέμα
τοῦ ῶραρίου, δέν φαίνεται v0 51v01 ἀσχετη
μέ τῆν «ἀνάγκη» Παραμονῆς του K. Λάσκαρη τουλάχιστον, μέχρις ὅτου γίνέι 1‘1
διεύρυνση τῆς διοίκησης τῆς ΓΣΕΕ.
ΑΜΕΣΗ σχέση μέ τῆ «διεύρυνση» τῆς
διοίκησης τῆς ΓΣΕΕ, ἀλλά καί μέ τῆ γενικότερη συνδικαλιστικῆ, Πολιτική καί 10χτική τοῦ ΠΑΣΟΚ ἐχει 11 ἐσωτερικῆ διαπάλη
μεταξύ πολιτικῶν - κοινοθουλευτικῶν καί
κομματικῶν συνδικαλιστικῶν στελέχῶν τοῦ
κινήματος.

ΜΙΑΠτέρυγα τῆς Πρώτης κατηγορίαςκαθοδηγοὺμένη 0110 κοινοθουλευτικό
στέλεχος μέ συνδικαλιστικῆ Προῖστορία
καί μέ Προσωπικές σχέσεις μέ τα «κεν-
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Η ΔΙΑΠΑΛΗ τῶν δύο γραμμῶν στούς
κόλπους τοῦ ΚΚΕ (τῆς «σκληρῆς» καί τῆς

««μετριοπαθοῦςι») δέν ἀφορά 00500 1000
τήν ΓΣΕΕ, 000 τόν γενικότερο ρόλο τοῦ
κόμματος στό ουνδικαλιστικό χῶρο.
Η «ΣΚΛΗΡΗ» γραμμή — σύμφωνα μέ τίς

ἐνδείξεις n00 01100xouv — έχει ταχθεῖ ὑπέρ
τῆς συγκρότησης συνδικαλιστικοῦ σχήματος σέ ἐπίπεδο ΓΣΕΕ ἐλεγχόμενου 0110λυτα ἀπό τό κόμμα, ἐνῶ 1‘1 «0510101106119»
ἀναγνωρίζει τήν ἐσωτερικῆ δργανωτικῆ
δομή τοῦ κινήματος καί εἶναι ««θετικῆ»
πρός τήν οὑσιαστικότερη καί στενότερη
συνεργασία τῆς συνδικαλιστικῆς ἀντιπολίτευσης γιά κοινῆ δράση κατα τοῦ χουντοκυθερνητικοῦ συνδικαλισμοῦ. M10 πτέρυγα
μάλιστα τῆς «0510101106009» γραμμῆς, δέν
ῆταν ἐντελῶς ἀρνητικῆ στῆν Πρόταση τῆς
ῆγετικῆς δμάδας τῆς ΓΣΕΕ γιά τῆ συμμετοχῆ τῆς ἀντιπολίτευσης στῆ διοίκηση τῆς
Συνομοσπονδίας πού 60 Προερχόταν ἀπό
τό «συνέδριο» τῆς Καλαμάτας. Για μεγάλα

χρονικό διάστημα, κατά τη φετινή συνδικαλιστικῆ περίοδο, ἡ τακτικῆ τῆς ΕΣΑΚ-Σ
στό θέμα τῆς συνεργασίας καί τοῦ συντονισμοῦ τῆς ἀντιπολίτευσης ἐδινέ τήν ἐντύπωση ὅτι σέ κομματικό καί ουνδικαλιστικό
ἐπίπεδο, εἶχε ἐπικρατήσει ῆ «σκληρῆ
γραμμή» πού ὅδευε πρός τῆ δημιουργία
Προϋποθέσεων γιά τῆ συγκρότηση «ἀντιΓΣΕΕ». Πρῶτο ἀμεσο στάδια ῆ ἐπίτευξη
Πλῆρους ἐλέγχου στίς δραστηριότητες
κατά τῆς κυθέρνητικῆς οἰκονομικῆς καί
συνδικαλιστικῆς πολιτικῆς
OI ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ πού παρουσιαζονται
ἀκόμαοτό συντονισμό τῆς δράσης τῆς
ἀντιπολίτευσης ἀποδίδονται στῆν ἐπικράτηση τῆς «γραμμῆς» αὐτῆς τήν· ὁποία ἀποκρούουν ριζικά oi αλλές δύο Παρατάξεις
τῆς συνδικαλιστικῆς ἀντιπολίτευσης (ΠΑ-

ΣΚΕ καί AEM), ἀν καί για τήν πρώτη (ΠΑΣΚίΞ) εἷναι ἐμφανές ὅτι ἡ ἀντιδικία της μέ
τήν ΕΣΑΚ-Σ έχει ἀφέτηρία τόν ἀνοιχτό Πιά
ἀνταγωνισμό τῶν δύο Παρατάξεων για τόν
έλεγχο τοῦ δημοκρατικοῦ κινήματος.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ὅμως ἀπ’ αὑτό, oi χειρισμοί τῆς ΕΣΑΚ-Σ στῆν ὑπόθεση τῆς συνερ-

γασίας τῶν Παρατάξεων καί ἡ «προδιαθεση» τῆς ΠΑΣΚΕ ἀπέναντί τους, δημιούργησαν τελευταῖα μιά κατάσταση στό κίνημα
καθε ἀλλο Παρά “ιδσνικῆ. Ἠ ούσιαστική αύτοαπομόνωση τῆς ΞΣΑΚ-Σ ἀπό τίς κινητοΠοιῆσέις καί ῆ ἐμμονῆ της σέ μορφές συνεργασίας μαλλον ἀνέφικτές, προκαλεσαν
μεγάλα ρῆγμα στῆν ἐνότητα τῶν ἐργαζομένων Πού έχουν διαχωρίσει τῆ θέση τους
άπό τήν ΓΣΕΕ. Ὠς “ένα θαθμό μάλιστα
Προθλημάτισαν σοθαρά, δρισμένα δργανα
καί κέντρα, μέ συνέπεια νά Παρουσιάζεται
τελευταῖα
κάποια
ἀναθεώρηση , στῆ
«σκληρῆ γραμμή» καί νά ἐμφανίζεται μιά

ναγορεῦονται σέ ἐκ Προοψίου «ἐκφραστές» ἢ «ιδιοκτῆτες» τῆς ἐριστικῆς τάξης.
'O κῦριος φορέας αὐτῆς τῆς άντίληψης Εῑ.
ναι τό ΚΚΕ. Αῦτή ῆ γραμμή θλέπει τό ouv-

δικαλιστικό κίνημα τῶν έργατοϋπαλλῆλων
adv ἀμεσα καθοδηγοῦμενο καί έλεγχόμενο
όργανωτικά ἀΠό τόν κομματικό, έκφραστή
του, τό «κόμμα τῆς έργατικής ταξης», 6ηλαδῆ τό ΚΚΕ, M’ αῦτη τῆ λογική ὅλοι οἰ ἀλλοι Ποῦ δροῡν οτόν χῶρο εἶναι εἴτε Παρείσακτοι, εἴτε ένδιάμεσες δυνάμεις, ol
όΠοῑες ΠρέΠει να δέχτοῦν μέ όΠοιοδηΠοτε
μέσο τήν καθοδηγητικη ΠρωτοΠορία τοῦ
ἀντίστοιχου κόμματος. Τελικα εἶναι Md

μή μέθ’ ήμῶν εἶναι εϊτε Πρακτορας τῆς έργοδοσίας, εἴτε διασπαστής».
Ἐδῶ Πρέπει να τονιστει· ότι αῦτη ῆ raκτικῆ εἶναι Πέρα για Πέρα λαθεμένη για τό
μαζικό κίνημα, ἀλλα Πιό Πέρα, μπορεῖ νά
εἰπωθει· καί για τά στενά κομματικά συμφέ-

ροντα τῶν χώρων Ποῦ τήν έφαρμόζουν,
Διότι σαφῶς εἶναι Προτιμῆτέα καί ἀπό στέ-νοκομματικη σκοΠια — χωρίς vd υίοΘετοῦμε
adv ΠΑΣΟΚ αῦτή τήν ἀΠοψη - τά μαζικα
σωματεῖα, καί ας μήν ὑπάρχει ό όργανωτι-

κός ἐλεγχος, μια καί μέ τόν τρόΠο αῦτό
προσεγγίζουν τό σωματεῖο καί ἀπολιτικές
μάζες Ποῦ μΠορεῐ vd κερδιθοῦν καί κομματικά ἐφ’ ὅσον ῦπαρχει Πραγματική ὀρθότητα καί συνέπεια στή θέση ἑνός Πολιτικοῦ
φορέα ποῦ θα έΠιθεθαιώνονται καί θα Πείθουν καθε μέρα. Οῦσιαστικά, έδῶ μΠαίνει
τό Πρόθλημα τῆς αῦτονομίας τοῦ συνδικα-

καλισμοῦ, ῆ όΠοία ἔχει adv οτ _ o'rdv όρ-

γανωτικά έλεγχο άΠό τήν κυβέρνηση καί τά

λισμοῦ Προσπαθεῖ vd έπιχρισθεῖ μέ μιά

μονοπώλια τῆς ήγεσίας τοῦ συνδικαλιστικοῦ κινήματος μέ τήν Παράλληλη ἀΠομαζικοΠοίηση καί αδρανοΠοίῆση τῶν συνδικατων... Αῦτή εἶναι ῆ μορφή τῆς κομματικοΠοίησης τοῦ συνδικαλισμοῦ ἀΠό τῆ Δεξιά.
2. 'H γραμμή τοῦ όργανωτικοῦ ἐλέγχου,

έΠίφαση έξευρωΠαϊσμοῦ - Π.χ. Προῶθηση

Ο μιάς «στενοκομματικῆς» καί «στενο-

«1. 'H γραμμή τοῦ κυθερνητᾏ ῦ συνδι-

Περιχαρακωσης καί χειραγῶγησης τοῦ κι-

νήματος έτσι ὥστε vd ένταχθεῑ στῆ λογική
καί τίς ΠροοΠτικές έξυΠηρετῆσεις τῶν κομματικῶν Προοπτικῶν, κομμάτων Ποῦ αῦτοα-

Πρόσωπα Πιά,

λιγότερους νέους. Ἠ θέση ή Πιό Πλατια, ή
Πιό ένωτική στῆν Πράξη μέ ΠροοΠτικές σε-

νωτικῆς αῦτονομίας τοῦ μαζικοῦ χώρου

παραταξιακῆς», ὅπως χαρακτηρίζεται, καί
O μιᾶς «ρεαλιστικῆς, συνεποῡς καί ένωτικης».
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ τό ντοκουμέντο αὑτό, κάτω
ἀπό τόν ὑπότιτλο «πολιτικές δυνάμέ ις πού δροῦν στί]ι συνδικαλιστικό κ ίνη μα » ἀπαριθμεῖ καί κατονομάζει τίς,γραμμ’ές αὑτές καί ἀναφέρει
σχετικά;

σάν φυσικά

Ποίηση καί ὰΠοδυναμωση τοῦ συνδικαλισμοῦ. Αῦτή η γραμμή τελικά ιἰλοΠοιέῖται μέ
τήν ἀΠολιτική άντίληψη τοῦ τῦΠου Π,)(, «ἕνα
εἶναι τό κόμμα τῆς έργατικής ταξης» ἢ «Πᾱς

τῶν συνδικατων, τῆς δημοκρατικῆς τους
λεπουργίας, τῆς μαζικοποίῆσής τους, τῆς
ταξικῆς τους Προοπτικής καί τῆς ΠολιτικοΠοίησῆς τους. 'H γραμμή αῦτή θλέΠει τό
διαρθρωμένο μαζικό κίνημα σάν κῦριο μοχλό στίς γενικότερες έξελίξεις καί σαν
μέσο Παλης για τίς εῦρῦτερες μαζες τῶν
ἐργαζομένων. ΒλέΠει τό ουνδικαλιστικό κίνημα adv μια ἀπό τίς κῦριες αἰχμές τοῦ
λα’ίκοῦ κινήματος. ‘H θέση αῦτή κῦρια έκφραζεται ἀΠό τό ΠΑΣΟΚ καί ὀρισμένες άλλες δυνάμεις οἰ όποῖες ὅμως μέ τό vd μήν
έχουν ίδισίτερες μαζικές Προσθασεις αντικειμενικα έχουν Περιορισμένες δυνατότητες να Περάσουν αῦτή τήν άντίληψη στίς
μάζές.
ἈΠό τίς τρεῖς γραμμές Ποῦ Προαναφέρθηκαν ῆ μόνη σταθερή, μιά καί εἶναι r)
μόνη σωστή Πολιτικά αντίληψη για τα μαζικα κινήματα, εἶναι ή τρίτη, ῆ γραμμή Ποῦ
καλῦΠτεται Πολιτικά καί άΠό τό ΠΑΣΟΚ, Oi
ἀλλες δύο εἶναι οἱ κυμαινόμενες γραμμές,
ῆ μέν γραμμή τοῦ κυ6ερνητικοῦ συνδικα-

θητέα Πολιτική στό ουνδικαλιστικό χῶρο,

ἀτομα

Προωθοῦν εἴτε τή μια εἴτε τήν άλλη θέση.’

'H θέση ῆ οεχταριστική καί στενοκομματική

ἀντικειμενικό

3. Ἠ τρίτη γραμμή, Ποῦ εἶναι η γραμμή
τῆς ’μή κομματικοΠοίησης ἀλλά τῆς όργα-

δίνει ένα «ἐσωτερικό ντοκουμέντο» τοῦ
ΠΑΣΟΚ, τό όΠοῖο ἐπισημαίνει τήν ϋπαρξη
στό ΚΚἘ δύο «γραμμῶν»;

Ποια

έκφραζεται κῦρια άΠό Παλια στελέχη καί

σεχταριστική,

τῆς ἀντιπολίτευσης.

MIA APKETA «γλαφυρήη, ἀποκαλυπτική
καί, σέ γένικές γραμμές, σωστή παρου’σίαση τῆς διαπάλης Πού γίνεται στούς
κόλπους τοῦ KKE σχετικά μέ τήν ἀκολου-

ματα Ποῦ ἀκόμη έχουν προσδιοριστει· καί

δια-

γραμμή

λιστικοῦ κινήματος.

ΓΡΑΦΗ ΠΑΣΟΚ

ζομένων.
'H δεῦτερη γραμμή Ποῦ κυμαίνεται έντονα τόν τελέυταῖο καιρό εἶναι ῆ γραμμή
τοῦ ΚΚΕ. Εἶναι Πιά Προφανές μετά ἀπό μια
σειρά γεγονότων Ποῦ έχουν συμθεῑ, ὅτι
μέσα a’ αῦτό τόνΙ κομματικό χῶρο καί ι’διαί- ’
τερα για τα μαζικα κινήματα, χτυπιοῦνται
δυό γραμμές. “And τήν ῆγεσία μέχρι τή
θαση αῦτοῦ τοῦ κόμματος μπορεῖ νά Πεῐ
κανείς ὅτι έχουν γίνει τόσο σαφῆ τά Πραγ-

σΠαστική, η ὁποία ὁδηγεῖ σέ ἀπομαζικο-

διαθεση ἀποκατάστασης τῆς συνεργασίας

Α;

θε,τημένου σκηνικοῦ σέ θαρος τῶν ἐργα-

ἀΠοΨης συνεργασίας τάξεων - τριμεροῦς

συνεργασίας, όΠως καί μερικές μεγαλόστομες χωρίς Προοπτικές ἀλλα καί χωρίς
ῦπόθσθρο. ’Ότι αῦτή η ΠροσΠαθεια γίνεται
συνειδῆτα σέ μιά προσΠάθεια ἀΠοΠροσανατολισμοῦ τῶν ἐργαζομένων χωρίς vd ξεφεῦγει έΠ’ οῦδενί αΠό τό Πλαίσιο τῶν κυθερνητικῶν καί έργοδοτικῶν ἐντολῶν. Παίζεται δηλαδή ένας ρόλος ἐνός κακοσκηνο-

θασμοῦ τῆς αῦτονομίας τοῦ μαζικοῦ χώ-

ρου, κλΠ,, έκφραζεται ἀπό νεότερα στελέχη καί μερικοῦς Παλιοῦς .
Στό μέτρο Ποῦ θα ἐπικρατήσει ῆ δεῦτερη
άποψη ὁπωσδήποτε θα έχουμε Πολῦ καλῦ-

τερες συνθῆκες κοινῆς δρασής στό μαζικό
κίνημα. “ΑΠοτέλέσμα αῦτῆς τῆς έσωτερικῆς
άντιφατικότητας εἶναι oi Παλινωδίες Πρός
τά ἔξω, Π.χ. στό συνέδριο τῆς Καλαμάτας,

τῆς ὈμοσΠονδίας “Ιδιωτικῶν ὑπαλλῆλων,
τοῦ ΕΚΑ. Στήν άΠοδοχή ῆ ἀΠόρριψη τῶν
ἐργοστασιακῶν

σωματείων,

κλΠ,,

στῆν

Προώθηση ῆ αΠοδυνάμωση τῶν διαφόρων
ουντονιστικῶν ῆ διαφορες δονκιχωτικές
άπεργίες ῆ ἀκόμα συνεργασίες μέ κυ6ερνητικοῦς καί χουντικοῦς συνδικαλιστές...»

ΓΡΑΦΗ ΚΚΕεσ

Β;

ΑΝΑΛΟΓΗ γνώμη μέ αύτή τοῦ ΠΑΣΟΚ
σχετικά μέ τῆν «διασπαστικῆ» τάση πού
λειτουργεῖ στούς κόλπους τῆς ΕΣΑΚ - Σ
ἐχει φυσικά καί τό ΑΕΜ τό όποῖο κοντα στα
ἀλλα προσπαθεῖ νά παίξει τό ρόλο τῆς
«συγκολλητικῆς οὑσίσς» μεταξύ τῆς ἀλληλοϋπονομέυόμένης ἀντιπολίτευσης, Παρα-

θιάζοντας ἀνοιχτό τήν τακτικῆ τῆς ΕΣΑΚ Χαρακτηριστικά στῆν Πρόσφατη σύνοδο
τῆς K.E. τοῦ AEM ἡ κεντρικῆ εἰσῆγηση
έκανε μεταξύ ἀλλων τίς ἀκόλουθες παρα-

τηρήσειςῑ
...«τή στιγμή άκριθῶς αῦτή τῆς όξυνσης
τῆς άντιαΠεργιακῆς -ῦοτερίας Ποῦ ἐπιθαλλονταν ῆ Πιό μεγάλη ἐνότητα καί συνοχή
στίς γραμμές τῶν όργανωμένων δυνάμεων

τῆς έργατικής ταξης, ή πιό Πλατια ἀγωνιστικῆ συμπαραταξη καί κινητοποιήση για
τήν άΠόκρουση τῆςέργοδοτικής έΠίθεσης,
ῆ ΕΣΑΚ- Σμέ δική τῆς εῦθῦνη άνατινάζει τῆ συνεργασία τῶν δημοκρατικῶν Παρατάξεων. Βάζει ξανα σέ ἐφαρμογή τῆ λογική
τῶν μονοπαρατσξιακῶν διασπαστικῶν συσΠειρῶσεων, τά «102 σωματεῖα». Προχωρεῖ
σέ μονόΠλευρες έκδηλώσεις (νέες Παναθηναϊκές συγκεντρώσεις τῶν 702 καί άπερ-

γιά στίς 15 Γεναρη 1979), ῦΠοσκάΠτοντας
τήν ένότητα δῦνσμης τῶν ἐργαζομένων.
Προωθεῖ καί όργανωτικά τή συγκρότησῆ
νέων σχημάτων. Ὄλες αῦτές oi έφαρμογές
Ποῦ θάζουν σέ άμεσο κίνδυνο τήν όργανωτική ἐνότητα τοῦ κόμματος, έπιδροῦν dp—
νητικά στίς ἀγωνίστικές διαθέσεις τῶν έρ-

γατῶν καί ῦΠονομεῦουν τήν αΠοτελεσματικότητα τῆς Παλης...
ἐμεῖς Πιοτεῦουμε Πῶς τά Πράγμστα θα
ῆταν Πολῦ διαφορετικά καί τα διασπαστικα
σχέδιά τῆς χουντοδεξιᾱς θα ανατρέπονταν,
15
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άν oi δημοκρατικές συνδικαλιστικές δυνάμεις δροῦσαν ἐνωμένες μετα τή μεταπολί-

τευση. "Av ἐΠεξεργαζονταν έγκαιρα τῆ
στρατηγική καί έξασφαλιζαν τήν ένιαία
Παλη τῆς έργατικής ταξης Πρός τήν κατεὺθυνση τῆς ἀΠοχουντοΠοίησης καί τοῦ έκ-

δημοκρατισμοῦ. Οί ἀναχρονιστικές ὅμως
έΠιδιῶξέις τῆς ΕΣΑΚ, ῆ λυσσασμένη ΠροσΠαθεια της να διαλύσει τό ΑΕΜ κα.ι κυρίως
ῆ αντιενωτικῆ της γραμμή, κατέστρεψαν

όλες τίς δυνατότητες μιᾶς ἀλλης Πορειας...»
ΕΞ ΑΛΛΟΥ, στῆν ἀπὸφαση τῆς συνόδου
τοῦ AEM ἀνατρέπεται σχετικά μέ τίς προο-

Τό ’ίδιο δργανο, (ἠ Κεντρικῆ Ἑπιτροπῆ
τοῦ ΚΚΕ έσ.) τόν “Ιοὺλιο ὑποστῆριζε δτι;

ζῶν. Ὀρισμένες δυνάμεις συνεχίζουν να

...« 'H διάσΠαση τοῦ συνδικαλιστικοῦκινήματος ἀποτελεῖ έπιλογή τῆς κυθέρνησῆς
καί τῆς ῆγετικῆς όμάδας τῆς ΓΣΕΕ, Ποῦ τήν
θαρῦνουν ἰδιαίτερα oi εῦθὺνες για τίς συνέΠειες Ποῦ θα ἐχέι στό ουνδικαλιστικό κίνημα τῆς χώρας...

λιστικῶν δυνάμεων καί Παραταξεων Πάνω

συσπειρῶσεων, μέ τήν συγκρότηση σχημάτων dnd σωματεῖα Ποῦ ἀνῆκαν κατα Πλεισ-

Πολέμά καθε ΠροσΠαθεια δημιουργίας χω-

ριστικων συσΠειρῶσεων καί σχημάτων.
Προωθεῖ μέ καθε τρόπο τήν ἐνότητα δρασης ἀνάμεσα στοῦς έργατες μέ θάση τά
άμεσα οίκονομικά, κοινωνικό καί δημοκρατικά τους Προβλήματα, ῦΠοστηρίζει τή συνεργασία όλων τῶνμ δημοκρατικῶν συνδικα-

ψηφία οτήν ΕΣΑΚ...»
ζονται οί θέσεις καί ol κατευθὺνσεις. 'Ev-

νοεῖται Πῶς θασική ἀρχή καθε συνεργασίας
παραμένει Πάντοτε ή ἀρχή τῆς ἰσοτιμίας
καί ῆ αΠόρριψη καθε τάσης ῆγεμονισμοῦ
καί μονοπῶλησης τοῦ κινήματος».
“Από τήν «κριτική» αὑτή διατύπωση τοῦ
«AEM» πρός τήν «ΕΣΑΚ - Σ» Προηγῆθηκε
(“Ιανουάριος 1979) ῆ ἀπόφαση τῆς Β’τακτικῆς συνόδου τῆς K.E. τοῦ ΚΚΕ έσ. ῆ ὁποία
ἀνέφερε;
...«Ἠ ἀντιμετῶπιση τῆς έΠίΘεσης κυθέρνησης καί έργοδοσίας καί ή ἀνάγκη ἀνά-Πτυξης καί μαζικοΠοίησης τοῦ συνδικαλι-

στικοῦ κινήματος ἀπαιτεῖ να ὑπάρχει ἀνοι-

Γ;

ΓΡΑΦΗ ΚΚΕ

ΕΝΩΤΙΚΕΣ διακηρύξεις δέν Παρέλειψε ἐν
τούτοις να κάνει όλο αὑτό τό διάστημα
ἐπίσημα καί τό ΚΚΕ (ἡ ΕΣΑΚ-Σ ἀκόμα καί
σέ περιόδους ἀνοιχτῆς ρῆξης μέ τίς ἀλλες
παρατάξεις ἦταν σέ φραστικό ἐπίπεδο
ὑπέρμαχος τῆς ένδτητας καί τῆς συνεργασίας). “Ἐτσι τόν “ίανουάριο - πρίν ἀκόμα
ἐξωτερικευθοῦν οί ἀντιθέσεις τῆς ἀντιπο-

χτό μέτωΠο κατα τοῦ κυ6ερνητικοῦ συνδικαλισμοῦ καί τῆς Πολιτικῆς συνεργασίας

τῶν τάξεων, κατά τῆς κυ6ερνητικῆς καί ἐργοδοτικής τρομοκρατίας. “Αλλα ἐπίσης ἐΠιθαλλει τήν καταπολέμηση τῶν Παραταξιακῶν Παραθασεων, τῆς συνδικαλιστικῆς δημοκρατίας καί τῆς αὐτονομίας τῶν συνδικαλιστικῶν όργανῶσεων, Παραθιασεων Ποῦ
διευκολῦνουν rd σχέδιο τοῦ κυθερνητικοῦ

συνδικαλισμοῦ. Κὺρια έκφραοτική αὑτῶν
τῶν άρνητικῶν τασεων εἶναι ῆ ΕΣΑΚ...»

λίτευσης - ἡ K.E. τοῦ ΚΚΕ τόνιζε στήν
ἀΠόφασῆ της;

«σωστή σημερινή φάση για τῆν άντιμετῶπιση
τῆς καταστάσης Ποῦ δημιούργησε ῆ κυθέρνησῆ

καί ό

κυβερνητικός συνδικαλι-

σμός, ή κῦρια ΠροσΠαθεια Πρέπει vd συγκέντρωθεῖ στῆ μαζικοΠοίηση καί έΠίμονη
δραση τῶν σωματείων καί στόν συντονισμό
τῆς δρασης τους κατα Πόλη καί κλάδο.

“ΕΠίσης, στήν ἐΠίτευξη σταθερῆς συνεργασίας

τῶν

δημοκρατικῶν

συνδικαλιστικῶν

Παρατάξεων, σέ τοΠική καί Πανελλαδική
κλίμακα μέ θάση ἕνα κοινό Πρόγραμμα
διεκδικήσεων...»
ΕΠΙΣΗΣ κατά τόν γενικό γραμματέα τοῦ
ΚΚΕ

.ﬁaz-‘zzzm,
έλευθερσ

ἀκόμα νά Περιορίζουν ἀσφυκτικά rd Πεδίο

τῆς κοινῆς δρασης. Χρειάζονται Πολλά καί
σοθαρα θῆματα νά γίνουν...»

ΑΠΟ τήν άλλη ὅμως Πλευρά, «ἐνισχυ-

σέ κοινοὺς στόχους καί ἀντιΠαραθέτει δημόσια τήν Πολιτική του ἐκεῖ ὅΠου διαφορί-

«Τό AEM ἐπιμένοντας σταθερά οτήν
ένωτική του γραμμή ἀΠορρίΠτει καί κατα-

ἀρνοῦνται ῆ να έχουν ἐΠιφυλαξεις για τῆ
συνεργασία τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων ῆ

’

Ἠ κρισίμότῆτα τῆς καταστάσης έπέθαλλε
τῆν αῦξημένη εῦθῦνη καί έΠαγρῦΠνηση
τῶν ἀριστερῶν συνδικαλιστικῶν Παραταξέων Ποῦ τάσσονται για ἕνα ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Ἐν τοῦτοις,· τῆν’ ὥρα
άκριθῶς Ποῦ ἀπέναντι στήν ἐΠίθεση τῆς
έξάρτησης έΠιθάλλονταν ῆ Πιό Πλατια ἀγωνιστική συμΠαραταξη καί κινητοΠοίηση τῶν
ἐργαζομένων γιά τήν ἀΠόκρουσή της, η
ΕΣΑΚ σΠαει στήν Πράξη τή συνεργασία τῶν
δημοκρατικῶν Παραταξεων καί ἀπέναντι
οτήν διασπαστική Πολιτική τοῦ κυ6ερνητικοῦ συνδικαλισμοῦ ἀντιΠαρατάσσει τή λογική τῶν μονοπαραταξιακῶν διασπαστικῶν

Πτικές τῆς, όποιας, συνεργασίαςῑ

Πεδο τῆς συνεργασίας ἀνταποκρίνεται στίς
μεγαλες ἀνάγκες τοῦ λαῖκοῦ κινήματος ῆ
ἀκόμα καί στίς ένωτικές διαθέσεις τῶν μα-

oi

Πρόσφατές

έξελίξεις

«κάνουν

ἀμεσα ἐπιτακτική σήμερα τῆν ἀνάγκη συνεργασίας τῶν δη μοκρατικῶν δυνάμεων γιά
νά μπεῖ ’ένας φραγμός στῆν κυ6ερνητικῆ
πολιτική».
·
Σέ συνάντηση του ό Χαρ. Φλωράκης (15
“Ιουλίου 1979) ἐπεσῆμανε ὅτε
«...όΠωσδήΠοτε τελευταῖα σημειῶνονται,
napd τίς δυσκολίες καί τίς ταλαντεῦσεις
αλλων δυνάμεων, όρισμένα θετικά θῆματα
στῆν κατεὺθυνση τῆς κοινῆς δρασης. Στό
ουνδικαλιστικό κίνημα, στα λόγια τουλαχιστον, όλες oi δυνάμεις αναγνωρίζουν τῆ
θετική σημασιά τῆς συνεργασίας τῶν, δη-

τικά» κατά κάποιο τρόπο τῆς ἀποψης Πού

διατυπώνεται στό ντοκουμέντο τοῦ ΠΑΣΟΚ
σχετικά μέ τούς στόχους τῆς «σκληρῆς
γραμμῆς» τοῦ ΚΚΕ εἶναι τό Περιεχόμενο
μιᾱς «ἐνημερωτικῆς “έκθεσης» πού προωθῆθηκέ Πρόσφατα Πρός διέθνεῖς συνδικαλιστικούς κύκλους καί μέ Προφανῆ Προέλέυση τό AEM». ('H έκθεση αύτῆ θεωρεῖ
σαν «δεδομένη» καί έπικρατήσασα τῆ
«διασπαστικῆ γραμμή» στό ΚΚΕ καί δέν
μπροθαίνει στῆν ἀνάλυση καί ἐπισήμονση

τῆς «ρεσλιστικῆς, κλπ., τάσης»).
ΣΧΕΤΙΚΑ μέ τῆ γραμμή τοῦ KKE ῆ ἐκθέση
αὑτή ἀναφέρει·.
«...ol δημοκρατικές συνδικαλιστικές δυνάμεις καί Παρατάξεις δώσανε ένωμένες τῆ
μάχη για δημρκρατικα καί άντιΠροσωΠευτικα συνδικάτα. Για τήν ἐνότητα καί τήν
ένιαία ἐκφραση τοῦ κινήματος στή ΓΣΕΕ.
Για τήν ἀνατροπή τῶν διασπαστικῶν σχεδίων. Για ένωτική καί δημοκρατική διέξοδο
ἀΠό τῆν κρίση καί τῆ διάσΠαση Ποῦ σΠρωχνουν- τό κίνημα d κρατικός Παρεμθατισμός
σέ συμμαχία μέ τοῦς κυ6ερνητικοῦς καί

χουντικοῦς συνδικαλιστές. 'H αΠουσιά μιας
κοινῆς στρατηγικῆς τῶν, δημοκρατικῶν
συνδικαλιστικῶν δυνάμεων ἀΠό τῆ μεταπολίτευσῆ καί μετά, ῆ ῦΠοτίμηση τοῦ χουντι-

σμοῦ ίδιαίτερα ἀΠό τήν ΕΣΑΚ καί τήν ΓΙΑΣΚΕ καί οἱ ἐνδοΠαρατσξιακοί ανταγωνισμοί
ὑπῆρξαν ῆ θασικῆ αἰτία ἀΠό τῆν Πλευρά τῆς
ἀντιπολίτευσης Ποῦ δέν ὑψῶθῆκαν ἀΠοτελεσματικα φράγματα ard σχέδιά τοῦ χουν-

τοκυθερνητικοῦ συνδικαλισμοῦ.
Oi θέσεις τῶν συνδικαλιστικῶν Παραταξεων.·
ΕΣΑΚ-Σ.· μέ τήν τελέλευταιά ἐνέργεια
τῆς για τῆ συγκρότηση μονοΠαραταξιακῆς
«συντονιστικῆς έΠιτροΠῆς συνεργαζομένων σωματείων Ἀθήνας» ἐγκαταλείΠει οῦσιαστικα τῆ δημοκρατική συνεργασιά καί

μπαίνει στῆ λογική μιᾶς άλλης Συνομοσπονδίας,

μονοΠωλεῖ

τοῦς

έργατικοὺς

ἀγῶνες, ὑΠονομεῦει καθε μορφή συνεργασίας, ἐνῶ ὑΠοκριτικα μιλάει συνεχῶς για
ένότητα. Δημιουργεῖ τετελεσμένα γεγονότα καί Προσπαθεῖ μέ καθε rpdno νά ἐΠιθαλει τήν ῆγεμονία της ard σωματεῖα, τίς

όμοσΠονδίες καί τίς Παρατάξεις.
Στά ἐργατικα συνέδρια τῆς ΓΣΕΕ κλΠ όλη
ῆ Πολιτική τῆς ἀΠέθλεΠε στῆν ἀΠοχή dnd
τίς άρχσιρεσίες. Στήν όριστική ἀποκοπή
τῆς ἀντιπολίτευσης dnd rd έΠίσημο συνδικαλιστικό κίνημα . Δηλαδῆ σέ μια «ντέ φακτο» διάσΠαση μέ εῦθῦνη τῆς Δεξιᾶς. Ἠταν
μιά καθαρῆ Προετοιμασιά τοῦ ἐδάφους για

τῆ δημιουργία ξεχωριστῶν συνδικαλιστικῶν
φὲοεὲων και σέ εῦθετο χρόνο μιᾶς νέας

μοκρατικῶν συνδικαλιστικῶν Παρατάξεων,

δυναμῶνέι ῆ κοινή Παρουσία οτοὺς ἀγῶνες
για τα οὑσιαστικα καί ουνδικαλιστικό δικσιῶματα...

...Βέθαια rd daa θῆματα ἐχουν γίνει μέ
κανένα τρόπο δέν οημαίνουν ότι τό ἐΠί16

...ἈΠό τήν Πλευρά τῆς ή κυθέρνηση καί ῆ
μονοΠωλιακῆ ὀλιγαρχία κατώρθωσαν vd
έΠεκτείνουν τόν έλεγχο καί νά ἐνισχῦσουν
τίς

θέσεις τοῦ

κυ6ερνητικοῦ

συνδικαλι-

τῶν δευτεροθαθμιων

σεων όχι τοῦ συγκροτημένου τμήματος τῶν

ἐνωσεων. Κατορθωσον vd ἐκποροθυρῶσουν τοῦς ἀριστεροῦς Kai δημοκρατικούς

σμοῦ

στίς ῆγεσίές

ἐργαζομένων μέ τήν έργοδοσία για τα δικαιώματα τῶν ἐργαζομένων ἀλλα ἐξοντωτικῶν, μεταξῦ τῶν Πορστάξεων, ἀναμετρη-

συνδικαλιοτές. Nd μετάθάλλουν τό συνδι-

καλιστικό κίνημα σέ κρατική ὑπηρεσία.
ἈΠό τήν άλλη Πλευρά ή δημοκρατική ἀντιΠολίτευση μέ τίς διοφορετικές ἐκτιμήσεις
της, οτοὺς διοφορετικοῦς στόχους Kai τίς
ἐΠιδιῶξέις τῆς, τίς διενέξεις μεταξῦ τῶν
Ποροτάξεων, δέν κατορθῶνει να συμφωνήσει Πάνω σ’ ένα μίνιμουμ Πρόγραμμα μέ

κῦριο στόχο τήν ἀΠόκρουση τῆς Πολιτικῆς
τῆς λιτότητος καί τήν κοταΠολέμηση τοῦ
κυθερνητικοῦ συνδικαλισμοῦ...»

ι-Βὶἕῗὲέἔηῖἓῖ
Μ.........Ῑσῑορι(ι
I

I

ο ’

σεων,.. Καί ένῶ μΠρσστά μας είχαμε ἕνα

κόσμο μουδιασμένο ἀκόμα ἀΠό rd Πλήγματο τῆς δικτατορίας, έναν κόσμο ἀδιάφθορο ῆ ἐπιφυλακτικό, Eva Kdayo Ποῦ για
vd Πεισθεῐ να ἀκολουθήσει χρειαζόταν
Πολῦ δουλεια στῆ θάση Kai τιτάνιο ΠροσΠαθεια, θρέθηκσν όρισμένοι Ποῦ Πίστεψαν
Πῶς εἶχον στῆ διάθεσή τους όργανωμένο
καί ἐπαναστατημένο Προλεταριατο ώριμο
καί Πανέτοιμο vd rd ρίξουν σέ ἀτέρμονους
ἀγῶνες για στόχους κυρίως κομματικοῦς...

τῆς μουσικῆς
...Θ
μμ( ’
1
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Ἠ μειοψηφιά τῶν κομματικῶν συνδικαλιστικῶν Παρατάξεων για λόγους καθαρά

κομματικῆς Πολιτικῆς, ἐΠιδιῶκει τήν ῦΠο-

Δὶ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙ ΚΗ ΓΡΑΦΗ

τογή τῆς Πλειοψηφίος στίς κομμοτικές ἐΠι-

ΑΠΟ ΤΟ «Πονόρομο» αὑτό τῶν ἀπόψεων,

διῶξεις τῆς ardv ουνδικαλιστικό χῶρο... Ol
κατηγορίες καί ή συστηματική ΠροσΠαθεια
Ποῦ καταθλῆθηκε καί καταθαλλεται γιά τή

θέσεων καί ἐκθέσεων δέν Πρέπει νά ἀπου-

διοστρέθλωση τῆς Πραγματικότητας Πρέπει

σιάασει ῆ ΓΣΕΕ· ῆ «δραστηριότητα» τῆς
όποίος διανθίζεται τρν τελέυτοῖο καιρό
ἀΠό όψιμο φραστικό «ένδιοφέρον» για τά
Προθλῆματο τῶν ἐργαζομένων. Συγκεκριμένο ῆ διοίκηση τῆς ΓΣΕΕ σέ ἀνοφορά της
Ποῦ ἐστειλε στίς διέθνεῖς οργονώσεις μέ
τίς όΠοῖες εἶναι συνδεδεμένη ῆ συνομο-

vd ἀΠοδοΘεῖ στήν ἀδυναμία τῶν κομμοτικῶν συνδικαλιστικῶν Παρατάξεων vd ἀποκτῆσουν γνήσια ἀντιπροσωΠευτική Πλεισ-

σΠονδία διοτυπώνει τίς ἀπόψεις της σχε-

τικά μέ τῆ γενικότερη κατάσταση καί τίς
Προοπτικές τοῦ συνδικολιστικοῦ

κινήμα-

τος.
Η ΑΝΑΦΟΡΑ οὑτῆ οτάλθηκε - ὅπως ἀνοφέρετοι - γιατί «oi κομμοτικές συνδικαλιστικές Ποροταξεις ἐπιχείρησον Πρό, κατά
καί μετα τό συνέδρια (σ.σ. τῆς Καλαμάτσς)
νά Προοθαλλουν τῆν ἐγκυρότητα του καί

νά δημιουργῆσουν σκόΠιμο θόρυθο μέ τῆ
θοῆθεια μερίδας τοῦ τῦΠου, σφολερή είκόνο καί ψευδεῖς έντυΠωσεις, για vd napaσῦρουν ἐνδεχόμενα σέ ἐσφαλμένες ἐκτι-

ψηφία μέ καθαρά δημοκρατικές μεθόδους

ἀνταγωνισμοῦ ἰδεῶν στό ουνδικαλιστικό
χῶρο κοί vd ἐΠηρεασουν μέ τά Πολιτικά καί
rd κομμοτικά συνθήματα τίς μεγαλες μαζες

τῶν Ἐλλήνων ἐργαζομένων. Πάρ· ὅλα αὑτά
ῆ ΠροσΠαθεια συνεχίζετοι καί θα συνεχιστεῖμέ όλα rd μέσο Ποῦ ἔχουν στῆ διάθεσή
τους για δημιουργία σὺγχισης στό συνδικαλιστκό χῶρο καί τή μεταφορα Kai τελική
καθυΠότοξη στῆν κομματική γραμμή τῶν
συνδικαλιστικῶν στελεχῶν...»

νώνετοι μέ... μετριοφροσὺνηῑ
...«Θεωρήσαμε ὑΠοχρέωσῆ μας vd συντάξουμε τήν, σῦντομη αὑτή ἐνημερωτικῆ·
έκθεση,,. για τῆν ἀντικειμενική Πλῆροφόρησή σας ῶς ἀδελφῶν όργονῶσεων καί
Παροκαλοῦμε για τήν Προώθησή τῶν Πορε-

χομένων Πληροφοριῶν μέ rd μέσα τῆς όργάνωσῆς σας Πρός ἀΠόκρουση μιᾶς ἀνενδοίαστης καί συκοφαντικῆς ἐκστρατείας
Ποῦ ἀρχισέ ῆδη ἐναντίον τῆς οργανωσής
μας... Είμαστε ἕτοιμοι vd σας Παράσχουμε
καθε Πληροφοριά ῆ διευκρίνιση Ποῦ κρίνε-

((...όρισμένοι ’ἐθεώρησαν κατάλληλη

τή

τιές. ’ΥΠερεκτίμησαν τίς δυνάμεις τους Kai

τίς δυνατότητες Ποῦ ὑπαρχουν. Πίστεψαν
Πῶς ῆταν δυνατόν vd χρησιμοΠοιηθεῖ ῆ
διοίκηση τῆς ΓΣΕΕ adv Πρόσχημο ῆ μέσο
για τήν Παλη τους σέ έκταση Kai Βάθος
κομμοτικοΠοίηοη τοῦ κινήματος. ’ΥΠολόγι-

σον έτσι Kai κινήθηκον λαθεμένα ἀφοῦ τό
κόμμα Ποῦ σκόΠέυε a’ οὑτή τήν “κατεῦθυνση δέν ῆταν ένο κοί μοναδικό, ἀλλα
Πολλά μέ διαφορετικές καί ἀγεφῦρωτες φιλοσοφιές καί έΠιδιῶξεις, Τό ἀποτέλεσμα

ΣΤΑ

,υπεκεεπιι

ΗΑΓ.

ΥΠΑΡΙΠῚΝ HUME!

Kai τῆς κοινῆς γνῶμης τόσο τοῦ ἐσωτερικοῦ όσο καί τοῦ ἐξωτερικοῦ»,

στιγμή για vd ἐπιτύχουν ό,τι δέν μΠόρεσον να κανουν μέσα σ’ ολόκληρες δεκαέ-

AKPDATEI

ΣΓΗΝ κατακλεῖδα τῆς ἀνοφοράς ἀνακοι-

μῆσεις μερίδα τῶν Ἐλλήνων ἐργαζομένων

ΣΤΗΝ ἀνοφορά οὑτῆ ἀφοῦ ἐξειδικεὺεται
ό ρόλος τῆς ῆγετικῆς ὅμαδος τῆς ΓΣΕΕ καί
«καθαγιάζοντοι» δλές οί ἐνέργέιές της.
ἐπιρρίπτονται όλες oi έὺθύνές γιά τήν
κατάσταση στῆν συνδικαλιστικῆ ἀντιπολίτευση...

ΑΓΑΙῚΗΤΟΙ

MM μὲ Α...
TD MONO ΓίσῚ 1A! ΠΡΒΣΟΕΡΟἹΜΞ ΕΙΝΑΙ DI

εῖν-εξ σε ε τέττιξ-»ἐ .-

ται ἀνογκαία Πανω ard Περιεχόμενο τῆς

ἐκθέσεως μας ῆ γενικότερο για θέματα rd
όΠοῖο θα Προκὺψουν ἐνδεχόμενα ἀΠό τίς
ένέργειες στό διεθνή ουνδικαλιστικό χῶρο

AH EIE'IE TH OPE!“ ΝΑ
HABIT! “EPIIIDTEPA

τῶν κομματικῶν συνδικαλιστικῶν Παραταξεων...»

ΓΙΑ ΤΟ εὑτράπελο τοῦ πράγματος ἀξίζει
νά σημειωθέῑ ὅτι στῆν ἐκθεση τά μέλη τῆς
χουντοκυθερνητικῆς διοίκησης τῆς ΓΣΕΕ
αύτοοΠοκολοῦντοι «ἐλεύθεροι συνδικαλιστές» Πού... «ένῶ ἀνήκουν Πολιτςκά κοί
ἀκολουθοῦν ίδεολογικά δλο rd Kdyyara

τῆς χῶρος (sic) ἀΠοκροῦουν καθε κομμοτικῆ άναμιξη καί έξαρτηση ἀΠό rd Πολιτικά
κόμματα καί τίς συνδικαλιστικές Παραταξεις...»

EKII CHI! APXIIDYN ΤΑ ΜΕΓΑΛΑΒ
AIDA/‘1’; {A III/HA EXOYH
ΠῦΛΛΑ
ΠῠΛΛΑ

ιιῑιικλ W

ΛΩΓΙΑ

ΚΑΙ [10Λῖ ἓξὲξ-Ξ

EIKDNEI

εἶναι γνωστό.’ ῆ ΠροσΠαθεια για τῆν ἀνασυγκρότηση τοῦ κινήματος ῆταν φαινομέ-

νικα συλλογικῆ. Στήν οῦσιά rd χρέος αὑτό
έπωμίσθηκε ῆ Πλειοψηφία η’ ῆ ῆγετικῆ
όμάδο, ὅπως καθιερῶθηκε να ἀΠοκολέῖται

στῆ διοίκηση τῆς ΓΣΕΕ, ἐνῶ oi ἀνήκοντες
σέ διάφορές τάσεις ἐΠεδόθησαν, χωρίς
Προσχήμοτα, σέ σκληρά ἀγῶνα για τήν
καταληψη διοικήσεων καί ἀξιωμάτων στό
κίνημα. Καί γίνομε μάρτυρες ἀναμετρή-

ΑΛΛΑ, ὅπως εἶναι γνωστό, Περισσότερο
ἀΠό τά μισά μέλη τῆς ΓΣΕΕ εἶχον έντονη
φιλοχουντική δράση, ένῶ τά ὑπόλοιπα ῆ
δέν κρὺθουν τῆ φιλοκυθερνητικῆ τους τοΠοθέτηση Ιῆ ποριστανουν τούς «Πολιτικοὺς
στρουθοκάμηλους», ὅπως π.χ. ῆ «ῆγετικῆ
όμάδο» τῆς ΓΣΕΕ.
ΑΛΛΑ ούτά, εἶναι θέθοιο γιά τόν κυθερνητικό συνδικολισμό, «ψιλά» γράμματα...

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΩΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
AeHNA: nAEe'PON επε.
τοτπῑλ 1:: THA. 3334392
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗί
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΒΒΛΙΟΥ
K. MEAENIKOY 34 ΤΗΛ. 212810
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H έξαρτηση τῶν συνδικάτων

’ἀπό τήνκυβέρνὴση καί τά κόμματα

-Ὁ μῦθος
καί ἡ πραγματικότητα
τοῦ Θόδωρου Κατσανέθα

·’ ·

,ΤΒ ΠΡΟΒΛΗΜΑ τῆς ἀνεξαρτησίας τῶν συνδικάτων

ση μέ τοῦς πολιτικά τοποθετημένους στή Δεξιά, ἦ τοῦς λεγόμενους

ἀπό τήν κυβέρνηση καί τά πολιτικά κόμματα ἀποτελεῖ ἕνα
ἀπό τά καυτά, θέματα τοῦ ἑλληνικοὸ συνδικαλισμοῦ. Χαρακτηριστικό εἶναι τό γεγονός ὅτι ὅλοι οἰ συνδικαλιστές roviζουν σε’ κάθε εὐκαιρία πώς δραστηριοποιοῦνται ἁνεξάρτητα
α’πό κομμματικές σκοπιμότητες, με’ κύριο γνώμωνα τή βελτίωση τῶν συμφερόντων τῆς έργατικῆς τάξης.
Σ ΥΝΕΧΗΣ εἶναι ἠ ἔμφαση πού ’δι’νουν οἱ πολιτικοί καί
συνδικαλιστικοί παράγοντες τῆς χώρας στό ι’ὅεῶόες τοῦ
ανεξάρτητου καί ἀδέσμευτου συνδικαλισμοῦ.

«ἀπολιτικοὺς», τά προοδευτικά ἄτομα ἑνδιαφέρονται σέ μεγαλύτερο
βαθμό γιά τή συλλογική δράση. Ἀλλά ἀκόμη πιό σημαντικό εἶναι

σχετικά τό ἀδιαμφισβήτητο γεγονός ὅτι οἱ μισθωτοί στήν πλειοψηφία τους διακατέχονται ἀπό προοδευτιιςές ἀντιλήψεις. Kurd συνέπεια εἶναι φυσικό νά έκλέγουν συνδικαλιστές ποί) πρεσβεῦουν ἀνά-

λογες ἰδεολογικές ἀντιλήψεις.
Η ΠΙΟ πάνω διαπίστωση δέν ἀφορᾶ μόνο τοῦς καλά όργανωμέ-

νους κλάδους τῶν έργατοϋπαλλήλων. Ἀποτελεῖ μιά γενικότερη
πραγματικότητα ποί) ἀφορᾱ τό σύνολο τῆς έργατικῆς ταξης, Ἂν

καί στή χώρα μας δέν ἔχουν γίνει σοβαρές στατιστικέ έκτιμήσεις
πάνω στό ῑδιο θέμα, εἶναι γενικότερα γνωστό καί ἀπό τῆν ἀντίστοι-

ΟΜΩΣ πίσω ἀπ’ τήν ἐπίπλαστη αὐτή έμφαση, διαφαίνεται ἡ ἐντελῶς ἀντίθετη ἱστορικὴ πραγματικότητα τοῦ έλληνικοῦ συνδικαλι-

χη διεθνή ἐμπειρία, δτι τό μεγαλύτερο ποσοστό τῶν έργατοῦπαλλή- _
λων ψηφίζει προοδευτικά κόμματα
ΑΝΤΙΘΕΤΑ οἱ συντη ρητικές Δεξιές παρατάξεις, ἀντλοῦν τό κῦ-

στικοῦ κινήματος - πραγματικότητα πού ὀφείλεται στήν ἱστορική
έξέλιξη τῶν συγκεκριμένων πολιτικῶν καί οἰκονομικῶν δεδομένων

ριο μέρος τῆς ἐκλογικῆς τους πελατείας, ἀπό ἀνώτερα εἰσοδηματικά

ω α .
, .
ἩἸῗ-ΙχΛὲΓςΟΜΕΝΗ ἀνεξαρτησία τῶν συνδικάτων εἶναι «κενό γράμμα» ὅταν εἶναι γνωστό ὅτι στήν πράξη, οἱ συνδικαλιστικές όργανωσεις, λειτουργοῦν μέσα σ’ Eva περιοριστικό πλαίσιο ἐξάρτησής τους
ἀπό ἐξωσυνδικαλιστικά κέντρα καί κύρια ’ἀπό τήν κυβέρνηση.

στρωματα καί μεσοαστικές κατηγορίες τοῦ πληθυσμοῦ; κύρια ἐμπορους, μεσὰζοντες καί ἐπαγγελματοβιοτέχνες. Τά ἄτομα ποῦ ἀνή-

κουν στίς πιό πάνω κατηγορίες, δέν έμπίπτουν φυσικά στήν ἁρμοδιότητα τῶν ἐργατοῦπαλληλικῶν συνδικαλιστικῶν ὀργανὼσεων. .
Τό ἴδιο ἰσχῦει καί γιά τοῦς ἀγρότες, ποί) μέχρι πρόσφατα τουλάχι-

ΜΙΑ ὁρισμένη ἀνεξαρτοποὶηση τῆς συνδικαλιστικῆς δρασης πα-

στο, ψηφίζαν στήν πλειοψηφία τους συντηρητικά Δεξιά κόμματα.

ρατηρεῖται σέ καλά ὀργανωμένους κλάδους έργαζομένωνῑ στήν
Κοινή Ὠφέλεια, στίς Τράπεζες, στα Μεταλλεῖα, σέ όρισμένες σχετικά μεγάλες ἐπιχειρήσεις, στούς έκπαιδευτικοὺς, σέ συγκεκριμένους
τεχνικοὺς κλάδους τοῦ δημοσίου (μηχανικοί, χημικοί, κλπ).

“Οπως εἶναι γνωστό, συντηρητικά κόμματα ψηφίζουν στό μεγαλό-

Η ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ δραστηριότητα καί συνειδητοποίηση

φία τους καί οἰ γυναῖκες. Ὅμως, μόλις λίγο περισσότερο ἀπό τό Eva

τερο ποσοστό τους καί οἱ συνταξιοῦχοι, ποί) κανονικά δέν ἐμπίπτουν στήν ἀρμοδιότητά τῶν συνδικαλιστικῶν ὀργανῶσεων τῶν
μισθωτῶν. Ἐπίσ-ης συντηρητικές προτιμήσεις ἔχουν στήν πλειοψη-

τῶν ἐργαζομένων στοὺς πιό πάνω κλάδους εἶναι ἰδιαίτερα σημαντι-κήε Αῦτό ὀφείλεται κύρια στίς συγκεκριμένες συνθῆκες ἐργασίας

τρίτο τῶν γυναικῶν ἀνήκει στό έργατικό δυναμικό τῆς χώρας, ένῶι

πολὺ λιγότερες εἶναι συνδικαλισμένες.
.
OI ΠΑΡΑΠΑΝΩ διαπιστὼσεις, ἀποτελοῦν μιά πολύ γενική εἰκό-

ποῦ ἐπικρατοῦν στούς χώρους αὐτοὺς καί ποῦ εἶναι εῦνοῖκές γιά
τήν ἀνάπτυξη τῆς συλλογικῆς δρασης. “Ὀπως ἀναφέραμε καί σέ πα-

να τῆς πολιτικῆς γεωγραφίας τῆς χώρας, τῆς ὁποίας μιά ἐκτενέστε-

λιότερο άρθρο στό ANTI (τεῦχος (124/28-4—79) οἱ πιό σημαντικές

τέτοιες συνθῆκες εἶναιῑ

’

Ο τό σχετικά μεγάλα μέγεθος τῶν ἐκμεταλλεύσεων
Ο ἠ στρατηγική θέση στήν παραγωγική διαδικασία

0 ἡ μονιμότητα ἐργασίας

-

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ οἱ παράγοντες αὐτοί δέν ἀποτελοῦν τοῦς μοναδικοὺς λόγους ποῦ έξηγοῦν τό δυναμισμό τῶν συνδικαλιστικῶν ὀργανὼσεων στούς πιό πάνω κλάδους. Ὑπάρχει μιά πολυπλοκότητα
’σχετικῶν αἰτίων, ποῦ θα πρέπει νά ἐξηγηθεῖ μέσα ἀπό τό εὐρύτερα·
-ἱστορικό της πλαίσιο - πράγμα ποῦ δέν εἶναι βέβαια δυνατό νά γί-

νει έδῶ.
EKEINO ποῦ εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικό εἶναι τό γεγονός ὅτι

στούς κλάδους ποῦ ἀναφέρθηκαν παραπάνω, ἡ ψηλή συνδικαλιστική συνοχή καί ἡ οἰκονομική ἀνεξαρτησία τῶν σχετικῶν όργανω-

σέων λειτουργοῦν ὡς Eva βαθμό, σάν προστατευτική ἀσπίδα γιά
τήν ἀπόκρουση ἐξωτερικῶν παρεμβάσεων ἰδιαίτερα ἀπό τήν κυβέρΠΑΡΑΛΛᾙΛΑ ὅμως διαπιστὼνεται ὅτι, στίς περισσότερες σχετικές περιπτωσεις, ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῶν συνδικαλιστῶν ποί)
ἐκλέγονται στά διοικητικά ὄργανα τῶν ἀντίστοιχων σωματείων,

διακατέχονται ἀπό προοδευτικές πολιτικές ἀντιλήψεις.
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

αὐτό δέν εἶναι συμπτωματικό. Ἕνας ἀπό

-τοῦς λόγους στοὺς ὁποίους μπορεῖ νά ἀποδοθεῖ εἶναι ὅτι, σέ ἀντίθε18

ρη ἀνάλυση δέν μπορεῖ νὰ γίνει στό ἄρθρο αὐτό. Ἐκεῖνο ποί) ἐπιχειρεῖται έδῶ νά ἀποδειχτεῖ εἶναι τό γενικά παραδεκτό γεγονός δτι, σέ
ἀντίθεση μέ ἄλλα στρωματα τοῦ πληθυσμοῦ οἱ περισσότεροι μισθωτοί καί ἰδιαίτερα συνδικαλισμένοι, διακατέχονται and προοόευτικές
ἀντιλήψεις καίέκφράζονται ουνδικαλιστικό ἀπό δημοκρατικούς καί
ἀριστεροιὶς πολιτικούς φορεῖς.
Kara συνέπεια θά πρέπει νά θεωρεῖται φυσικό, οἱ συνδικαλιστικές ὀργανὼσεις τῶν έργατοῦπαλλήλων νά έκπροσωποῦνται ἀπό
προοδευτικά στελέχη καί νά διατηροῦν σχέσεις μέ Κεντροαριστερά
καί Ἀριστερά κόμματα.
Η ΔΙ ΑΠΙΣΤΩΣΗ αὐτή ἀποτελεῖ ἄλλωστε μιά γενικότερα ἀποδεκτή πραγματικὸτητα σέ διεθνή κλίμακα καί εἰδικότερα στήν Εὐρωπη. Σε πολλές μάλιστα εῦρωπαϊκές χῶρες ποῦ κυβερνῶνται ἀπό

Κεντροδεξιά πολιτικά κόμματα, ὄπως ἡ Γαλλὶα καί ὴ Ἰταλία, οἱ
συνδικαλιστικές ὀργανὼσεις στή μεγαλύτερή τους πλειοψηφία διατηροῦν στενές σχέσεις μέ τοῦς σοσιαλιστὲς καί τοῦς κομμουνιστές.

ΣΊἩ χὼρα τοῦ παράδοξου, στήν Ἑλλάδα, κάτι τέτοιο φυσικά δέν
ἰσχύει. Καί δέν ἰσχύει ὄχι γιατί οἱ Ἕλληνες ἐργατοϋπὰλληλοι εἶναι
συντηρητικοί ἦ δέν ένδιαφέρονται γιά τή συνδικαλιστικῆ δραση.
Ἀποτελεῖ συνέπεια τῆς συγκεκριμένης οἰκονομικῆς καί πολιτικῆς
ἱστορίας τοῦ τόπου καί εἰδικότερα ’τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς ποί)
ἀποσκοποῦσε πάντοτε ardv «ἀφ’ ὑψηλοῦ» έλεγχο τοῦ συνδικαλιστικοῦ κινήματος τῆς χώρας.

Μιά συνοπτική
ἀναδρομή
στήν Ἱστορία τῆς ΓΣΕΕ
T0 EAAHNIKO συνὸικαλιστικό κίνημα ἀπό τή νηπιακή ἡλικία

μέχρι τή σημερινή ἐφηδεία του, ἧταν πάντα εὐάλωτο στούς ἰσχυρούς
ἀνέμους τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων τῆς χώρας. Αὐταρχικές ὁιακυὸερ-

νήσεις ἀπό τή Δεξιά καί ὁιαὸοχικές καθεστωτικές ἀνωμαλίες ἐξηγοῦν
ὥς ἕνα-ὅαθμό αὐτή τή ὁιαπίστωση. Ἀλλά ἡ ἀδυναμία τοῦ ἐργατικοῦ
κινήματος ὀφείλεται καί στό ὅτι ὁέν ὑπῆρχαν οἱ κατάλληλες οἰκονομικές προϋποθέσεις πού θά ὁδηγοῦσαν στήν αὐτοὸύναμη ἰσχυροποίησή του. cH ἁνεπάρκεια τῆς ὄιομηχανικῆς ὑποὸομῆς καί ἡ ὑπέρμε- ι
τρη ὁιόγκωση τοῦ τομέα τῶν ὑπηρεσιῶν, τό μικρό μέγεθος τῶν ἐπιχειρήσεων. καί οἱ περιορισμένες δυνατότητες ἀπασχόλησης, ὁέν εὐνόησαν τήν ἱστορική παρουσία τῶν συνδικαλιστικῶν όργανώσεων
ΔΙΑΣΠΑΣΜΕΝΗ καί ἀπομαζικοποιημένη ἡ ἐκπροσώπηση τῆς ἐργατικῆς ταξης τῆς χώρας στίς περισσότερες περιπτώσεις, εἶχε γιά

ἀνώτατη ἡγεσία της μιά κάστα συνδικαλιστῶν ἐλάχιστα ἀντιπρόσωπευτικῶν.

“Ο συνδ ικαλιστὶικός

τυπος
O ΕΛΛΙ-ΙΝΙΚΟΣ συνδικαλισμός παρουσιάζει σήμερα μιάν εἰκόνα έντονου
πολιτικοῦ σουρεαλισμοῦ πού ἡ πρωτοτυπία του δέν ἔχει προηγούμενο στήν
Εὐρώπη, ὄιν όχι σέ παγκόσμια κλίμακα.
Στόν ἰδιωτικό καί ἡμιδημόσιο τομέα τῆς
οἰκονομίας, ὡς ἀνώτατος συνδικαλιστικός φορέας, λειτουργεῖ ἡ ΓΣΕΕ. Οἱ «έκλεκτικές σχέσεις» της μέ τήν κυὸέρνηση
εἶναι ἀρκετά γνωστές. Μέσα καί έξω ἀπό
’ἰή ΓΣΕΕ λειτουργοῦν τρεῖς 6ασικά όργανώσεις; ἡ ΠΑΣΚΕ, ἡ ΕΣΑΚ-Σ καί τό
ΑΕΜ ποῦ συνδέονται άντίοτοιχα μέ τό
ΠΑΣΟΚ, τό ΚΚΕ καί τό ΚΚΕέσ. Οἱ

τρεῖς αὐτές ὀργανώσεις ἤ παρατάξεις,
ποῦ ἀντιπολιτεύονται τή σημερινή ἡγε-

γραφεῖα, ξεχωριστή ὀργανωτική δομή,
έκτελεστική ἐπιτροπὴ καί γραμματεία,
H ΕΣΑΚ-Σ ἐκδίδει μιά μικροῦ σχήματος ὀχτασέλιδη δεκαπενθήμερη ἐφημερίδα, τήν «Ἔργατοϋπαλληλική Φωνή».
ΤΟ AEM έκδίδει στό ἴδιο μέγεθος, τή
μηνιαία ἐφημερίδα «Ἐργατική Ἑνοτητα».
Η ΠΑΣΚΕ πρόκειται σύντομα νά έκδώσει τή δικιόι της έφημερίδα.
ΑΣ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ὅτι έπίσημο ὄργανο

τῆς ΓΣΕΕ εἶναι ἡ δεκαπένθὴμερη «Φωνὴ
τῆς ΓΣΕΕ».

ΣΤΟ ΧΩΡΟ τῆς συνδικαλιστικῆς
ἄκρας Δεξιᾶς κυκλοφοροῦν κατά περιόδους ἡ «Συνδικαλιστική Δράσις» καί
«ὁ Συνδικαλιστής».
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ πού πρόσκεινται
στίς τρεῖς παρατάξεις, έλέγχουν ἕνα σχετικά περιορισμένο ἀριθμό ὀργανώσεωνμελῶν τῆς ΓΣΕΕ. Κατά τὴ σημερινή
περίοδό, έλέγχουν τά Ἐργατικά Κέντρα
τῆς Πάτρας, Ἐλευσίνας, Θήὸας, Χαλκιδικῆς, Τρίπολης, Σαλαμίνας, Βέροιας,
Θεσπρωτίας, “Αρτας, Ρόδου, Χανίων καί

H ΙΣΤΟΡΙΑ τῆς ΓΣΕΕ μιλᾶ ἀπό μόνη
της καί εἶναι μιά συνέχεια έξωσυνδικαλιστικῶν παρεμὸάσεων καί πάνω ἀπ’
ὅλα κυ6ερνητικῶν ἐπεμὸάσεων. Στό παιχνίδι αὐτό γιά τόν έλεγχο τῆς ὀροφῆς τοῦ
συνδικαλιστικοῦ κινήματος, ἡ ἐργατικὴ
τάξη έμενε σχεδόν πάντα ἀπ’ ἔξω.
Ο ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ (ἰδρυτικό) καί ’στό
ΔΕΥΤΕΡΟ Πανελλαδικό Συνέδριο τῆς
ΓΣΕΕ πού έγιναν τό 1918 καί τό 1920
ἀντίστοιχοι, έπικράτησαν μαρξιοτές, ποῦ
υἰοθέτησαν σάν καταστατική ἀρχή τήν
πάλη τῶν τάξεων. Στήν περίοδο
1920—1926, ἡ ΓΣΕΕ ἀποτέλεσε πεδίο ἀλλεπάλληλων πολιτικο-ιδεολογικῶν συγκρούσεων πού προέρχονταν κύρια ἀπό
ἐξωσυνδικαλιοτικά κέντρα ἀποφάσεων.
Ο ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ Πανελλαδικό Συνέδριο

λῦτερο ἤ μικρότερο ὅαθμό τὴν OTOE
(Τραπεζοῦπάλληλοι), τὴν Ὁμοσπονδία
Οἰκοδόμων καί Συναφῶν Ἐπαγγελμάτων, τήν Πανελλήνια Ὁμοσπονὸία Θεάματος Ἀκροάματος, τήν ΟΣΝΙΕ (Ὁμοσπονδία Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων) καί
τίς ἐκτός ΓΣΕΕ, ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, ΟΣΠΑ
(Ὀλυμπιακή), OIEAE (Ὁμοσπονὸία
Ἰδιωτικῶν Ἐκπαιδευτικῶν Λειτουργῶν), τήν ΠΟΛ (Λογιστές), τήν ΟΜΕ
(Μεταλλευτές) κ.ά. Συγκριτικά καί ὁ
ἀριθμός καί ἡ ὀργανωτική ἰσχύς τῶν
πρωτοῦάθμιωιν ὀργανώσεων ποῦ ἐλέγχονται ἀπό τίς τρεῖς ἀντιπολιτευτικές
παρατάξεις εἶναι μεγαλύτερος.
ΤΕΛΟΣ θά πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ
ΕΣΑΚ-Σ καί τό AEM έχουν μεγαλύτερη
ἰσχῦ στούς παραδοσιακούς χώρους τῶν
διομηχανικῶν ἐργατῶν καί τῶν οἰκοδόμων. ‘H ΠΑΣΚΕ ἀντλεῖ τό μεγαλύτερο
μέρος τῆς δύναμής της ἀπό ὑπαλληλικούς τομεῖς (Κοινὴ Ὠφέλεια, Τράπεζες),
ἀπό τούς μεταλλωρύχους καί ἀπό ὁρισμένα καινοῦρια έργυστασιακά σωμαΤιἸιῑ.
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τοῦ 1926, ἡ διοίκηση τῆς ΓΣΕΕ, μετα
ἀπό ἁνοιχτὴ κυ6ερνητικὴ παρέμὸαση,
περιῆλθε στά συντηρητικά· ρεφορμιστικά
στοιχεῖα.
Ο ΜΕΤΑ ΤΟ TETAPTO Συνέδριο τοῦ
1928 μιά σειρά Ἐργατικών Κέντρων καί

Ομοσπονδιων πού όρίσκονταν κάτω
ἀπό τήν ἐπιρροὴ τοῦ Κομμουνιστικοῦ
Κόμματος ἵδρυσαν τήν Ex ωτική Γενική

Συνομοσπονδία των Εργατων. H διασπαση τοῦ κινήματος διευρύνθηκε μετά
τό ΠΕΜΠΤΟ Πανελλαδικό Συνέδριο
(1930), μέ τήν ἀποχώρηση κυρίως τῶν
σοσιαλιστών πού ἵδρυσαν τό 1931 τὴν
Πανελλαδική Γενική Συνομοσπονδία
Ἐργασίας.

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ οἰκονομική κρίση, ἡ
ἐπικράτηση ὁλοκληρωτικών καθεστώτων
στή Γερμανία καί Ἰταλία καί ἡ ἀλλαγή.
πολιτικῆς τῆς κομμουνιστικῆς τρίτης
ὃιεθνοῦς, ἀντιστρέψαν τίς διασπαστικές

τάσεις στό ἐλληνικό ουνδικαλιστικό κίνημα. Μέσα στό κλίμα συνεννόησης καί
ένοποίησης πού ἐπικράτησε τότε, έγιναν
μιά σειρά ἀπό κινητοποιήσεις, μέ ἀποκορύφωμα τὴν προγραμματιζόμενη για
τὴν 4η Αὐγούστου I936 κήρυξη Πανελλαδικῆς ἀπεργίας πού τελικά ἀνακόπηκε ἀπό τήν μεταξική δικτατορία.
Τό καθεστώς τῆς 4ης Αὐγούστου, ἐνσωμάτωσε τίς συνδικαλιστικές ὀργανώσεις ardv κρατικό μηχανισμό κατά τό
φασιστικό πρότυπο. Τό ’ἓόδομο Πανελλαδικό Συνέδριο τῆς ΓΣΕΕ, πού μετονομάσθηκε σέ Ἐθνική Συνομοσπονδία τῶν
Ἔργα-[ῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐγινε τό 1937.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ἀπελευθέρωση ἀπό τούς
Γερμανούς, τό Μάρτιο τοῦ 1946, έγινε τό
ὈΓΔΟΟ Πανελλαδικό Συνέδριο κατά τό
ὁποῖο ἡ πλειοψηφία τῆς διοίκησης τῆς
ΓΣΕΕ περιῆλθε κάτω ἀπό τόν ἐλεγχο
τῶν δυνάμεων τοῦ EAM καί κυρίως τοῦ
Κομμουνιστικοῦ Κόμματος. Κατά τήν

ἴδια περίοδο, ἡ Συνομοσπονδία ἀποτέλεσε τό ἀντικείμενο ἐντονων πολιτικοσυνδικαλιστικών διαμαχῶν στίς δποῖες
συμμετεῖχαν καί ξένες ἀντιπρόσωπεῖες
συνδικαλιστῶν καί «ἐμπειρογνωμόνων»
ἀπό τό δυτικό καί τό ἀνατολικό στρατόπεδο. Τελικα, σέ ἀντιστοιχία καί μέ τίς
εύρύτερες πολιτικές ἐξελίξεις τῆς περιόδου ἐκείνης, ὁ ἐλεγχος τῆς ΓΣΕΕ περιῆλθε σέ συντηρητικά-Δεξιά στελέχη (ρεφορμιστές).
ΑΠΟ ΤΑ μέσα τῆς δεκαετιας τοῦ 1950
ουνδικαλιστικό στελέχη πού συνδέονταν
μέ κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης ἀναπτύσσουν
ἀξιόλογη
δραστηριότητα.
Μετά τό 1956 ἱδρύεται τό ΔΣΚ (Δημοκρατικό Συνδικαλιστικό Κίνημα) πού
συνὸέεται μέ τήν ΕΔΑ. Κεντρῶοι καί
Ἀριστεροί συνδικαλιστές ἀναπτύσσουν
ἀκόμη μεγαλύτερη δραστηριότητα μετά
τό 1960 »- ὁπότε έγινε τό 140 Πανελλάδικό Συνέδριο τῆς ΓΣΕΕ.
ΛΙΓΟ

ἀργότερα,

ἱδρύονται

οἱ
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ΣΕΟ (Συνεργαζόμενες Ἐργατοῦπαλληλικές Ὀργανώσεις), πού τό 1967 γίνονται 720 καί πού ἐλέγχονται κατά κύριο
λόγο ἀπό συνδικαλιστικά στελέχη τοῦ
εὐρύτεροι] πολιτικοῦ χώρου τῆς Κεντροαριστερᾶς. Τὴν ἴδια περίπου περίοδο, στελέχη πού πρόσκεινται στό κόμμα
τῆς Ἕνωσης Κέντρου, δραστηριοποιοῦνται μέσα ἀπό τήν ΔΣΑ (Δημοκρατική
Συνδικαλιστική Ἀλλαγή). Οἱ δυό αὐτές
όργανώσεις ὑποκίνησαν ἀρκετές ἀπεργιακές κινητοποιὴσεις ἀπό τίς ὁποῖες οἱ

πιό σημαντικές ἧταν τῶν οἰκοδόμων.
OI ΑἸῪΠΙΞΣ συνδικαλιστικές ὀργανώσεις ΔΣΚ, ΔΣΑ, 115 ΣΕΟ, πού εἶναι
γνωστές σάν συντονιστικόι ὅργανα,·ἀποτελοῦν μιά ἰδιαίτερη ἱστορικὴ-ἰδιομορφία τοῦ έλληνικοῦ συνδικαλιστικοῦ κι-

νήματος. Στά ὄργανα αὐτά ἐχουν τίς ρί-

mentzlts Role in the National Industrial
Relation System, Rutgers University, Ph..
D. 1962, κεφ. IV, V.
Stavrou, N.A. Pressure Groups in the
Greek Political Setting, Washington
Univers. Ph. D. 1970.
Davies, Margaret. The Role of the Ame-
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rican Trade Union Representatives in the

Aid — ro - Greece Program, Washington
Univers. Ph. D. 1960.
Κορδάτος, Γ. 'H Ἰστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ
Ἑργατικοῦ Κινήματος, Ἀθήνα 1931,
έπανέκδοοη Μπουκουμανης, 1972.

"Av Kai ἡ ἀνολυτική ἱστορικὴ διερεῦνηση

τοῦ

έλληνικοῦ συνδικαλιστικοῦ

,κινήματος ἀναμένει ἀκόμη τόν συγγραφέα της, σχετικά κατατοΠισ-τικές Παρ’ όλες τίς διαφορες Πολιτικές τους
θέσεις - εἶναι oi ἀκόλουθες έργσσῑεςῑ
Jecchinis,

Ch.

Trade

Unionism

in

Greece, Roosevelt University, 1967.
Dertouzos, D. The Greek Labor Move-

Μτιεναρόγιας, A. ‘H Πρώτη Σταδιοδρομία τοῦ Ἑλληνικοῦ Προλεταριατου,
Ἀθήνα 1930, έτιανέκδοση Ὀλκός, 1975.
Σεφέρης, Κ. Ἑλληνικό Συνδικαλιστικό
Κ1νημα 1860 - 1975. Néo Συνδικαλιστικὸ
Κίνημα, Ἀθήνα 1976.
Πολυκράτης, Θ. 'O Συνδικσλισμός ,έν
Ἑλλάδι. Ἑγκυκλτι. Ἠλίου, τόμος 17, oo.
Θέος, K. Ἑργατικά Συνδικάτο, “Αθήνα
Λιθιέράτος, Δ. Τό Ελληνικό Ἑργατικό
,Κίνημα 1918—1923. Καρανασης, Ἀθήνα

ζες τους καί οἱ σημερινές ἀνάλογες ὀργανώσεις

(ΠΑΣΚΙΞ,

ΕΣΑΚ-Σ,

AEM,

Συντονιστικό Κοινῆς Ὠφέλειας, Συντονιστικό 70 σωματείων, κλπ.) πού πρόσκεινταισέ κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης.
META τή νίκη τοῦ κόμματος τῆς
Ἕνωσης Κέντρου, τόν Φεδρουάριο τοῦ
1964 καί μέχρι τό 1966, στή διοίκηση τῆς
ΓΣΕΕ ἐγιναν σημαντικές ἀνακαταταξεις,
πού συνδέονται μέ τίς εὐρύτερες πολιτικές ἐξελίξεις ἐκείνων τῶν ἐτῶν. Χαρα-

κτηριστικό εἶναι ὅτι κατά τήν περίοδο
αὐτὴ ἐγιναν πέντε διορισμοί Γενικῶν
Γραμματέων τῆς ΓΣΕΕ, μέ εἰδικές δικαστικές ἀποφάσεις. Συγκεκριμένα τά ἀκόλουθα ἄτομα διορίστηκαν ὡς Γενικοί
Γραμματεῖς; ὁ N. Παπαγεωργίου, τῆς
“Ομοσπονδίας Ἐργατοϋπαλλήλων Τσι-

μέντου, σημερινός Πρόεδρος τῆς ΓΣΕΕ,
ὁ Γ. Δημητρακόπουλος τῆς Ὁμοσπονδίας Σιδηροδρομικῶν, ξανά ὁ Ν. Παπαγεωργίου καί τέλος ὁ l. Γαλάτης τῆς Πανελλήνιας “Ομοσπονδίας Ἐργατοϋπαλλὴλων Μετάλλου.
ΣΤΟ 16ο Πανελλαδικό Συνέδριο πού
ἐγινε στόν Πειραια τόν Ἰούλιο τοῦ 1966,
οἱ παλιότερες ἀντιθέσεις τῶν Μακρῆ καί
Θεοδώρου παραμερίστηκαν μπροστά
στόν κίνδυνο πού ἀντιπροσώπευε ἡ τότε
Κεντροαριστερή συνδικαλιστικῆ ἀντιπολίτευση μέ ἐπικεφαλῆς τούς I. Ἀλευρᾶ,
M. Γαλανόπουλο, Τ. Δήμου, K. Μαραγκουδάκη, Ν. Παπαγεωργίου, K. Παπαϊωάννου, Ο. Χατζηόασιλείου, κά. Στό
συνέδριο αὐτό, ἡ συνδικαλιστικῆ ἀντιπολίτευση κατάγγειλε ἕντονα τίς ἐκλογικές παρατυπίες καί παρ’άνομες μεθοδεύσεις τοῦ συνδικαλιστικοῦ κατεστημένου
καί ἀποχώρησε. Τελικα οἱ Μακρῆς καί
Θεοδώρου ἐπανεκλέχτηκαν μέ τήν καλυψη τῆς κυῦέρνησης καί τών ἐνδιαφερόμενων
δυτικῶν
συνδικαλιστικῶν
παραγόντων, στίς θέσεις τοῦ Γενικοῦ

'l'lokuxpdvnq, A. Α1Ἑργατικσί“ Ενώσεις,
“Αθῆναι 1979.
Τρίμης, Γ. Τό Ἑλληνικό Συνδικαλιστικό

Κ1νημα καί τα Προθλήματα τῶν “Εργαζομένων, ΓΣΕΕ, Ἀθήνα 1956.
Οἰκονομική Kal Λογιστική Ἑγκυκλοπαίδεια, τόμος 0, 00. 467-470.
Γαληνός, N. 'O Ἑργστικός Συνδικσλισμός στήν Ἑλλάδος 1στορικὴ έρευνα. 'H
Om7v8r'] τῆς ΓΣΕΕ, φύλλα 1976, 1977,

Φακιολᾱς, Ρ. O Ἑργατικός Συνδικαλισμός στήν“ Ελλάδα, ΠαΠαζήσης, Ἀθήνα

1978, κεφ. 2
Για τήν 1στορική έξέλιξη ὡρισμένων έτί1
μέρους συνδικαλιστικῶν κλάδων, θλ.
Στροτῆς, Δ. 40 Χρόνια Ἀγῶνες τῶν Ἑλλήνων Σιδηροδρομικων, 1905 - 1945.
Σῦνδεσμος Ὑ.Πολλ Σιδηρ.“1Ξ,λλάδος
Ἀθῆναι 1959.
Καραμπλιας, Χ. 01 Ἑργατες ΤῦΠου καί ἡ.
“Ιστορ1α τους, Ἀθήνα 1945.
Στεφανάτος, K. Ναυτεργατικό Κ1νημα
Ἑλλάδος, Σῦγχρονη ΕΠοχὴ, Ἀθήνα

Γραμματέα καί Ἀναπληρωτῆ Γενικοῦ
Γραμματέα ἀντίστοιχα. (‘H θέση τοῦ
Προέδρου τῆς ΓΣΕΕ καθιερώθηκε στό
170 Συνέδριο τό 1971).
ΑΜΕΣΩΣ μετά τήν ἐπικράτηση τοῦ
πραξικοπήματος τῆς 21ης Ἀπριλίου, οἱ

«ἡγὲτες» τῆς έργατικής Idling τῆς χώρας,
ἔστειλαν ἐνθουσιῶδες συγχαρητήριο τηλεγράφημα στούς συνταγματάρχες. Τό

1969, λόγω ἐσωτερικῶν διενέξεων ἀνάμεσα στούς παράγοντες τοῦ δικτάτορικοῦ καθεστῶτος, οἱ Μακρῆς καί Θεοδώρου, ἀντικαταστάθηκαν στήν ἡγεσία τῆς
ΓΣΕΕ ἀπό τούς Καμπανέλλη καί Πλουμιδάκη.
ΟΠΩΣ εἶναι γνωστό, κατά τήν περίοδο τῆς δικτατορίας, ἡ συνδικαλιστικῆ
δραστηριότητα περιορίστηκε ὁλοκλήρωτικά. 'H ΓΣΕΕ καί οἱ ὀργανώσεις-μέλη
της μεταῦλήθηκαν σέ παραρτήματα τῆς
αὐταρχικῆς διακυθέρνηοης τῆς χώρας
ἀπό τούς συνταγματάρχες.
ΜΕΤΑ τὴ μεταπολίτευση τοῦ 1974, μέ

Παπαγεωργίου, Καρακίτσος, Θεοφανόπουλος) ...................

ΕΔΣΚ (Ἑλεύθερο Δημοκρατικό Ἑργατικό Κ1νημα Χιώτης,
Λευτεριώτης, Μαραθέλιας, ρεφορμιστές, δεξιοί) .................
ΕΣΑΚ (Ἑνιαῖο Συνδικαλιστικό “Αντιδικτατ. Κ1νημα
Μαραγκουδάκης, Ἐπιτρόπου, Σπυρόπουλσς ΚΚΕ) ................
ΠΑΣΚΕ (Πανελλ. “Αγωνιστικό Συνδικαλιστικό Κίνημα,
Δασκαλακης, Ραφτόπουλος, Φουρναράκης, ΠΑΣΟΚ) ..............
AEM (Ἀντιδικτ. Ἑργατικό Μέτωπο, Χατζηθασιλείου,
Γαλανόπουλος, Τασοῦλης, ΚΚΕ έσ.) .............................

τό ΝΔ42174, ἀντικαταστάθηκαν οἱ μέχρι

τότε διοικήσεις τῶν Ἐργατικῶν Κέντρων, τῶν Ὁμοσπονδιῶν καί τῶν Συνομοσπονδιῶν. Στή ΓΣΕΕ εἰδικότερα,
διορίστηκαν οἱ N. Παπαγεωργίου καί X.
Καρακίτσος ὡς Πρόεδρος καί Γενικός
Γραμματέας, ἀντίστοιχα. Στίς περισσότερες πρωτοὸάθμιες ὀργανώσεις παρέμειναν οἱ προηγούμενες διοικήσεις.
ΤΟ 180 Πανελλαδικό Συνέδριο τῆς
ΓΣΕΕ πού ’ἐγινε τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1976
στήν Καόάλα, ἦταν τό πρῶτο μετά τὴ
μεταπολίτευση. Σ’ αὐτό ἐλαὸαν μέρος
573 ἀντιπρόσωποι πού ἐκπροσωποῦσαν
75 Ἐργατικά Κέντρα καί 42 “Ομοσπονδίες. Οἱ ἐκλογές στό ἰ’διο Συνέδριο ἐγιναν κατ’ ἐξαίρεση μέ τό ἀναλογικό σύστημα, σύμφωνα μέ εἰδική ρύθμιση τοῦ
N. 6/75. Td ἐκλογικά ἀποτελέσματα
ἦσαν τά ἀκόλουθα;

ψῆφοι

“ἸΞδρες
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ΔΣ (Δημοκρατική συνεργασία - πρώην ΑΣΔΗΣ,
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META τό 180 Συνέδριο, ἡ δεξιά όμάδα
τοῦ ΕΔΣΚ, έπαψε να λειτουργεῖ αὐτόνομα.
01 περισσότεροι συνδικαλιστές - μέλη της
ἀνέπτυξαν δραστηριότητα μέ τήν όμάδα
τῆς Δ.Σ., Ποῦ κι αῦτή άλλωστε λειτουργεῖ

άτυπα. Στίς διάφορες όμαδοποιήσεις Ποῦ
διαμορφώνονται σέ ἐπίπεδο ήγεσίας τῆς
ΓΣΕΕ, καθοριστικός εἶναι ό ρόλος τοῦ οημερινοῦ Ὑπουργοῦ “Εργασίας κ. Λάσκαρη.
ΤΟ NOEMBPIO τοῦ 1978 έγινε τό 190
Πανελλαδικό Συνέδριο τῆς ΓΣΕΕ στὴν Kaλαμάτα. Σ’ αῦτό Πῆραν μέρος 678 ἀντιπρόσωποι Ποῦ έκπροσωποῡσαν 75 Ἑργατικα
Κέντρα καί 42 Ὀμοσπονδίες. Στίς έκλογές
Ποῦ έγιναν μέ Πλειοψηφικό σύστημα, έπικράτησαν 01 N. Παπαγεωργίου, Ποῦ έκλέχτηκε Πρόεδρος καί ό X. Καρακίτσος (Γενι-
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κός Γραμματέας). Σῦμφωνα μέ τίς ψηφοφορὶες Ποῦ διεξήχθηκαν, ὑπολογίζεται ότι
ΠερίΠου 120 ἀντιπρόσωποι ῦΠοστήριζαν τίς
Παρατάξεις ΠΑΣΚΕ, ΕΣΑΚ καί AEM Ποῦ
ἀντιπολιτεῦονται τή σημερινή διοίκηση τῆς
ΓΣΕΕ. ’Υπῆρχαν ἐπίσης περί τοῦς 10 μέ 20
ἀνεξάρτητοι ἀντιπρόσωποι.

ΛΙΓΟ Πρίν, ἀλλά καί κατά τή διαρκεια τοῦ
Συνέδριου, ἡ ἡγεσία τῆς ΓΣΕΕ, Πρότεινε

στίς

ἀντιπολιτευόμενες

Παρατάξεις

τή

σῦνοψη «συμφωνίας κυρίων» μέ θάση τήν

ὁποία οἱ Παρατάξεις αὺτές θα συμμετεῑχαν
οτή διοίκηση τῆς Συνομοσπονδίας μέ τὴν
’ίδια, ἠ Παρόμοια, ἀναλογία τῶν έδρῶν ποῦ
κατέλαΒαν στό 180 Συνέδριο. Oi Προτάσεις
αῦτές τελικά ἀπορρίφτηκαν ἀπό τίς Παρατάξεις.

εκεοῖειῖ
ANAPOMEAA
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Κρίση καί Διάλογος
ἈΠό τό Γραφεῖο ΤῦΠου τοῦ Κεντρικοῦ Συμθουλίου τῆς
Ε.ΚΟ.Ν. «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ» Πήραμε τό κείμενο Ποῦ ἀκολουθεῖ σάν ἀπαντηση στό ἀρθρο τοῦ συνεργατη μσς K. AEYKAΔΙΤΗ «Ἡ δεῦτερη Β’Πανελλαδική καί Πῶς ἀποσοθήθηκε»
Ποῦ δημοσιεῦτηκε στό τεῦχος 1301τῆς 21/7/79.
Στό τεῦχος τῆς 21 Ἰούλη 1979, ό συνεργάτης σας K. Λευκαδίτης, μέ τό ἄρθρο
τοι1 «‘H δεύτερη “Β’ HANEAAAAIKH”

KAI ΠΩΣ ΑΠΟΣΟΒΗΘΗΚΙΞ», ἀναφέρεται στήν Ε.ΚΟ.Ν. «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ» καί μάς ὑποχρεώνει νά διευκρινίσουμε όρισμένα σημαντικά θέματα πού
προκύπτουν,Χ Ἡ δημοσίευση αὐτῶν τῶν
διευκρινίσεων πιστεύουμε ὅτι θά εἶναι
ἰδιαίτερα χρήσιμη καί γιά μᾶς καί για
σας.
Ἀπό τήν ἀρχή θέλουμε νά τονίσουμε;
οἱ κριτικές μας παρατηρήσεις πού ἀφοροῦν τό συγκεκριμένο ἄρθρο δέν πρέπει
νά παρερμηνευτοῡν καί νά γενικευτοῦν
συνολικά γιά τό ANTI καί τήν πολιτική
τῆς διεύθυνσής του. Ἀδιάψευστη μαρτυρία τοῦ θετικοῦ ρόλου τοῦ περιοδικοῦ
σας εἶναι τό εύρύ ἀναγνωστικό του
κοινό. ‘H ἰδιαίτερη δημοσιογραφική του
συμῦολή στό δημοκρατικό καί ἐργατικό
κίνημα, στίς συζητήσεις μέσα στήν ἑλληνική ἀριστερά ἐκτιμοῦνται εὐρύτατα καί
ἰδιαίτερα στήν ὀργάνωσή μας καί τό
Κάμμα μας, τό ΚΚΕ ἐσωτερικοῦ. Οἱ
συναγωνιστικσί δεσμοί τῶν μελῶν καί
στελεχῶν τοῦ ΡΗΓΑ μέ τό ΑΝΤΙ δέν δημιουργήθηκαν σήμερα ἤ χθές, ἀλλά στά
χρόνια τοῦ ἐπίμονου ἀντιδικτατορικσῦ
ἀγώνα. Σ’ αὐτή τή γενικὴ κατεύθυνση,
λοιπόν, μέ ἀπόλυτο σεόασμό στή συμ6ολή τοῦ περιοδικοῦ σας, ἀσκοῦμε τὴν
κριτική μας στό ἄρθρο αὐτό.
1. Ἐνῶ εἶναι φανερό ὅτι ὁ ἀρθρογράφος σας «παραόιάζει ἀνσιχτές πύλες» στό μεγαλύτερο μέρος τοῦ ἄρθρου,
προσπαθεῖ νά δώσει τήν ἐντύπωση ἀποκάλυψης κάποιων μυστικῶν, κάποιων
προὸλημάτων πού ἀποκρύπτονται. Αύτό
μπορεῖ νά τό δεῖ κανείς ἰδιαίτερα στόν
τίτλο τοῦ ἄρθρου. Τά γεγονότα στά
ὁποῖα ἀναφέρεται εἶναι 6ασικά δύο; τό
πρῶτο, οἱ ἀπόψεις - ἄρθρα στελεχῶν τοῦ
ΚΚΕ Ἐσωτερικοῦ· πηγή, ἡ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ KAI ΠΟΛΙΤΙΚΗ, τό περιοδικό τοῦ Κόμματός μας,
ὅπου καί δημοσιεύτηκαν. Τό δεύτερσ, ἡ
συνδιάσκέψη τῆς ὀργάνωσής μας στόν
Πειραιά- γιά τά προδλήματά της καί τ’
ἀποτελέσματα της έχει ἀναφερθεῖ ἤδη
κριτικά ὁ σύντροφος Γεωργούλας, Γραμματέας τοῦ ΡΗΓΑ καί μέλος τοῦ Ἐκτε22

λεστικοῦ Γραφείσυ τῆς Ix.L-. τοιι ΚΚΕ
ἐσωτερικοῡ, στόν «ΘΟΥΡΙΟ». Ἀλλά καί
τά μέλη τῆς ὀργάνωσής μας εἶναι έγκαιρα καί πλήρως ἐνημερωμένα.
2. Ἀλλά ὁ συντάκτης τοῦ ἄρθρου
στηρίξει τό κλίμα τῶν ἀποκαλύψεων καί
σέ ἄλλα «δεδομένα». Γράφει πώς πρόκειται γιά μιά «ἀναμέτρηση», «πού σε’
ἄλλη κλίμακα, ἀναπαρήγαγε τήν κρίση
πού ὁὸήγησε στήν ἀποχώρηση —— ἥ 61aγραφή- τμήματος τοῦ P. Φ.», ἐννοώντας,
ὅπως εἶναι σαφές ἀπό τόν τίτλο τοῦ ἄρθρου, τή δραση τῆς Β’ Πανελλαδικῆς,
πρίν ἀπό Eva χρόνο.
Πρῶτα ἀπ’ ὅλα ἐχουμε χρέος νά διαψεύσουμε κάθε σύνδεση τῆς πορείας καί
τῶν προῦλημάτων τοῦ ΡΗΓΑ μετά τό 10
Συνέδριό του μέ τή δράση τῆς «B’ Πανελλαδικῆς». Οἱ συζητήσεις καί οἱ προ6ληματισμοί στήν ὀργάνωσή μας έχουν
σημεῖο ἀναφορᾶς τή στρατηγική τοῦ
Κόμματός μας καί τοῦ ΡΗΓΑ καί ὅχι τήν

ἀνατροπὴ τους. Μποροῦμε νά σάς δια6ε6αιώσουμε πῶς οἱ ἐκτιμήσεις τοῦ ἀρ-

θρου εἶναι ἐντελῶς αὐθαίρετες σ’ αὐτό

ναμιῶν, ἐνίσχυσης τῆς μαζικῆς δρασης,
ἀνάπτυξης πρωτσόουλιῶν στά μαζικά
κινήματα τῆς νεολαίας. Ἠ Δ’ Παμπειραϊκή Συνδιάκεψη μέ τίς ἀποφάσεις της
όχι μόνο προγραμμάτισε τή δραση της
σύμφωνα μέ τίς κατευθύνσεις τῆς καθοδήγησης τοῦ Κόμματος καί τοῦ ΡΗΓΑ,
ἀλλά καί σέ όρισμένα θέματα συνέόαλλε
στό δημιουργικό προχώρημα τῶν ἐπεξεργασιῶν τῆς ὀργάνωσής μας συνολικά.
3. Ἱ-Ι σύνδεση πού γίνεται στό ἄρθρο
ἀνάμεσα στίς ἀπόψεις - ἄρθρα τῶν στελεχῶν τοῦ Κόμματος καί τίς ἐργασίες τῆς
συνδιάσκεψης τοῦ Πειραιᾶ, εἶναι ἀδάσιμη. Ἀρκεῖ νά έπισημάνει κανείς ὅτι τό
ἕνα ἄρθρο δημοσιεῦτηκε Eva μήνα μετά
τὴ συνδιάσκεψη. Ἀλλά, ἀπό τήν ἄποψη
τῆς οὐσίας, τό ἀντικείμενα τῆς συνδιάσκεψης δέν εἵταν γενικά θέματα τῆς πολιτικῆς τοῦ ΚΚΕ ἐσωτερικοῦ, ἀλλά ἡ ἐκτίμηση ἑνός χρόνου δουλειάς τῆς πειραιώτικης ὀργάνωσης καί ὁ πρόγραμμα-Ὶ
τισμός της γιά τήν έπόμενη χρονιά. Οἱ
ἀδυναμίες, οἱ ἀρνητικές πλευρές ὑπῆρξαν στή συζήτηση τοῦ ἀπολογισμοῦ καί
ἐμπόδισαν τήν ἐξαγωγή συγκεκριμένων
συμπερασμάτων καί τήν ὀρθή ἀξιολό-

τό σημεῖο.
"Av ὁ ἀρθρογρᾶφος σας δέν ἐννοοῦσε
ὅτι ὑπαρχουν πάλι θέματα στρατηγικῶν γηση τοῦ συνόλου τοῦ στελεχικοῦ δυναἐπιλογῶν, ἀλλά ὅτι ὁ ΡΗΓΑΣ κινδύνεψε μικσυ.
Αιπη εῖναι ἡ πραγματικότητα. Καί ἡ
νά ὑποστεῖ μιά ὁμαδική ἀποχώρηση μελῶν καί στελεχῶν του, πάλι έχουμε χρέος - φυσιολογική παρέμδαση τῶν καθοδηγηνά τονίσουμε κατηγορημάτικά ὅτι κατι
τικῶν ὀργάνων δέν ἀφοροῦσε τήν έπιτέτοιο οὔτε σάν ἀπλή πιθανότητα δέν
κράτηση τῆς μιᾶς ή τῆς ἄλλης ή ὁποιασἀφορᾶ τόν ΡΗΓΑ μετά τό 10 Συνέδριό
δήποτε ἄποψης, ἀλλά τή διασφάλιση τῶν
του. “Ὀσοι δρίσκονται σήμερα στόν
κατακτήσεων τοῦ ΡΗΓΑ στά ζητήματα
ΡΗΓΑ καί τά καινσύρια μέλη πού ἐνώτῆς δημοκρατικῆς καί ἄποτελεσματικῆς
νουν μαζί μας τίς δυνάμεις τους καθημελειτουργίας, ὅπου πραγματικά καί κατά
ρινά δέν εἶναι μόνο πεισμένα γιά τήν ὀρκοινή διαπίστωση ὑπῆρξε σχετική όπιθότητα τῆς στρατηγικῆς μας καί τῶν θεσθοχώρηση. Χρειάζεται νά ἐπιμείνουμε
τικῶν διεξόδων πού προτείνει καί ἀγωἐδῶ γιατί τό ἄρθρο ἀφήνει νά ἐννοηθεῐ
νίζεται νά διανοίξει τό Κόμμα μας καί ὁ
ὅτι ἡ πολιτική συζήτηση στήν ὀργάνωσή
ΡΗΓΑΣ, ἀλλά γνωρίζουν μέσα ἀπό τήν
μας δέν μπορεῖ νά διεξάγεται μέ διάἴδια τους τήν πείρα πόσο δύσκολος εἶναι
λογο, καί μάλιστα δημόσιο, ἀλλά μέ
αὐτός ὁ δρόμος τοῦ ἀγώνα πού διάλε«ἀντιπαραθέσεις» καί «όργανωτικά μέξαν.
τρα», ὅπως γράφεται, πράγμα πού χαΕῖδικότερα, δέν στέκει καμιά ὑπόνοια
ρακτηρίζει δυνάμεις μ’ ἄλλη φυσιογνωἀπ’ αύτές πού ἀφήνει τό ἄρθρο γιά τήν
μία κι όχι άνανεωτική, εὐρωκομμουνιόργάνωσή μας στόνῚ Πειραιά. Ἀντίθετα
στικη.
μάλιστα, ἡ πορεία της μετά τό 10 Συν4. Ἡ ὅασική θέση τοῦ ἄρθρου εἶναι
έδριο εἶναι πορεία ἀνάκαμψης, μεγαλύμέ σαφήνεια διατυπωμένη στό τέλος « Ἡ
τερης συσπείρωσης, ὁλοκλήρωσης τῆς χρόνια κρίση στίς γραμμές τοῦ ΚΚΕ
φυσιογνωμίας, ξεπεράσματος τῶν ἀδυἐσωτερικοῦ, ἔτσι ὅπως ἀνακυκλώνεται

,

γηση ,τοῦ ΡΗΓΑ, για να ἐνημερωθεῖ, v61
διασταυρώσει τίς πληροφορίες του ἤ γιά

εἴτε μέ τή μορφή διαλόγου, εἴτε μέ όργανωτικά μέτρα, δέν φαίνεται νά ἔχει ὄρεϊ
τή λύση της ἀκόμα». Πρόκειται γιά μια
θέση πού δέν ἀναλύεται 0' αῦτό τό ἀρθρο - οὔτε σ’ ἄλλο ἄρθρο τοῦ K. Λευκαδίτη, ἀπ’ 600 ξέρουμε - καί ὃέὸαια, πολύ
περισσότερο, δέν ἀποδεικνύεται. Τό
πολύ — πολύ ἴσως να θεωρεῖ 6 ἴδιος 6

πολιτικές δυνάμεις καί ἰδιαίτερα τῆς

“ ἀρθρογράφος ὅτι καποιες πλευρές τῆς

ἀριστερᾶς, ἀντιμετωπίξουν τίς κριτικές

ὅ,τι ἄλλο θεωροῦσε χρήσιμο. Τότε θά
περιοριζόταν σέ πραγματικά γεγονότα,

πού θα εἴταν δυνατό v61 ἰδωθοῠν στή
σωστή τους διάσταση.
Ἀντιλαμόανόμαστε, 656010, 611 ἄλλες

«χρόνιας κρίσης» ἐπιῦεόαιώνονται. ”Ας τουλαχιστο μέ ἐχθρικό τρόπο. E’1’1av λάτίς δοῦμε καί ’ίσως ἀποσαφηνιστεῖ περί θος, πάντως, τοῦ Κ. Λευκαδίτη, ἀγνοώντας τό παρελθόν, νά θεωρήσει ὅτι ἡ
τίνος πρόκειται.
Ὁ ἀνοιχτός, δημόσιος διάλογος, λοι-, ’ Ε.ΚΟ.Ν. «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ» θά συμπόν, θεωρεῖται έκφραση κρίσης. Τόση περιφερόταν μέ τόν ’1’610 τρόπο, ὅτι διαἐπίδραση έχει ἀσκήσει πανω μας ἡ γοη- πνέεται ἀπό τήν ἴδια δογματική νοοτροτεία τῆς μονολιθικότητας καί τοῦ δογμα- πία. Μιά προκατάληψη, μια «κακή συντισμοῡ1 Στό Κόμμα μας καί 016v ΡΗΓΑ ήθεια» εἶχε σάν ἀποτέλεσμα νά χαθεῖ μιά
ποτέ δέν ἰσχυριστήκαμε πώς έχουμε ὅλοι εὐκαιρία για τό περιοδικό, τούς ἀναγνῶστες του καί για τήν ὀργάνωσή μας.
τήν ἴδια γνώμη πανω σέ θέματα τῆς πολιτικῆς μας γραμμῆς καί ἰδιαίτερα τῶν
Δέν προσπαθοῦμε v61 κρύψουμε ἀδυσυμμαχιῶν μας. Ἀντίθετα, 6 προὸλημα- ναμίες καί ἐλλείψεις, θεωροῦμε ὅμως
τισμός ὅλων μας εἶναι καί πραγματικός πώς οἱ καταχτήσεις μας στό πεδίο τῆς
καί ἐπιθυμητός, εἶναι στοιχεῖο ξωντανιας δημοκρατικῆς φυσιογνωμίας ὅρίσκονται
καίδημιουργικότητας. Γι’ αὐτό καί παν- πολύ πιό μπροστα ἀπό καθε ἄλλο πολιτοτε ἐπιμείναμε καί ἐφαρμόσαμε τὴν τικό ὀργανισμό. Θά θεωρούσαμε, λοιπόν, ἰδιαίτερα θετική τήν πρόθεση νά
ἀρχή τοῦ ἐλεύθερου δημόσιου διάλογου
παρουσιαστεῖ τό πραγματικό στίγμα τῶν
καί σέ πολύ δύσκολες στιγμές.
Ἀντί, λοιπόν, να χαιρετιστεῖ 16 γεγο- πρωτοόουλιῶν καί τῶν προὸληματισμῶν
νός ὅτι ἀνοίγει μια συξήτηση μέ ἄρθρα τῆς ὀργάνωσής μας, εἰδικότερα γιά τόν
Χαρτη τῶν Κοινωνικῶν καί Δημοκρατιστελεχῶν τοῦ Κόμματος —— ὅταν οἱ ἄλλες
πολιτικές δυνάμεις δέν κανουν κάν Eva κῶν Δικαιωμάτων τῆς Νέας Γενιάς.
7. Ὁ τρόπος πληροφόρησης η ι’] (ἰπο6ῆμα πρός τήν κατεύθυνση τῆς δημοκρατικῆς λειτουργίας - ἀντίθετα, θεωρεῖται φυγή της, οἱ αὐθαίρετες συνδέσεις, ἡ
’ σάν κρίση. Κατά τή γνώμη μας, καί πι- τάση ἀποκαλύψεων, ἡ διάθεσή δημιουρστεύουμε ὅτι αὐτή εἶναι ἡ μόνη λογική γίας ἐντυπώσεων καί ὅχι ἀπόδειξης
ἑρμηνεία, για κρίση θα μπορούσαμε νά ἰσχυρισμῶν ἐξηγοῦνται καί ἀπό τήν ἀδυμιλὴσουμε, ἄν μέσα ἀπό τή συνθετική ναμία ἤ τήν έλλειψη θέλησης τοῦ ἀρθροδιαδικασία τοῦ διαλόγου, δέν μποροῦσε γράφου νά ἀντιληφθεῖ τό κύριο; πῶς τό
ΚΚΕ ἐσωτερικοῦ καί ἡ 1Ξ.ΚΟ.Ν. «ΡΗτό ΚΚΕ ἐσωτέρικοῦ καί 6 ΡΗΓΑΣ νά
προχωρήσουν στήν ἐξαγωγή συμπερα- ΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ», παρ’ ὅλες τίς ἀδυνασμάτων, πού θα τούς 6οηθοῦσαν νά μίες καί τά λάθη τους στό παρελθόν,
προωθήσουν τήν ἀποτελέσματική λει- ὅρίσκονται σήμερα σέ μιά φάση ἀνάπτυτουργία καί δραση τους. Ἀλλά αὐτό ξης τῆς δραστηριότητάς τους στούς
οὔτε 6 ἴδιος 6 ἀρθρογράφος δέν τό ὑπο- περισσότερους τομεῖς καί ἤδη καταχτοῦν
στηρίζει. Κι E101 ἡ ἐπίκληση τῆς κρίσης νίκες καθόλου ἀσήμαντες, πώς χωρίς
«μέ τή μορφή τοῦ διαλόγου» μένει με- ν’ ἀπομακρυνθοῦν ἀπό τίς 6ασικές τους
ἐπιλογές - παρά τόν σημερινό δυσμενή
τέωρη σαν μιά «ταχυδακτυλουργία».
5. ”Ας δσῦμε ὅμως καί τήν «κρίση» μέ συσχετισμό δυνάμεων - ξεπέρασαν 161
ὀξυμένα προδλήματα πού πρόκυπταν
τή μορφή τῶν «ὀργανωτικῶν μέτρων».
ἀπό τήν ἐκλογική ἀποτυχία τοῦ ’77, δίἘδῶ 6 ἀρθρογράφος δέν εἶναι καλά
ἐνημερωμένος, ἐνῶ θά μποροῦσε. Ἡ νουν σκληρές πολιτικές μαχες - ὅπως για
παράδειγμα τόν τελευταῖο καιρό ἐναντια
συνδιασκεψη τῆς ὀργάνωσης τοῦ Πειστό στεῖρο καί ἀποπροσανατολιστικό
ραιᾶ δέν ἐξέλεξε Γραφεῖο, ἀλλά πολυμε«σύνθημα» OXI ΣΤΙ-ΙΝ EOK — ἀποτελές Συμὸούλιο. Δέν «στάλθηκαν» ποτέ
λώντας τή συνεπή ένωτική δύναμη στό
έφτά μέλη τοῦ Κεντρικοῦ Συμῦουλίου.
χῶρο, τουλαχιστο, τῆς ἀριστερᾶς, τή
Τά περί «ἀνακύκλωσης φραξιονισμοῦ»,
μόνη ὀργανωμένη δύναμη πού παλεύει
πού μπαίνουν σέ εἰσαγωγικά ὑπονοῶνγιά τήν ἀνανέωση καί τόν ἐκσυγχρονισμό
τας ἐγκυρη πληροφόρηση, καί ἡ συμπότοῦ ἐλληνικοῦ κομμουνιστικοῦ κινήμαρευση μέ τή B’ Πανελλαδική, δυστυχῶς
τος.
γιά τήν ἐγκυρότητα τοῦ ἄρθρου, δέν
περιλαμῦάνονται στίς ἐκτιμήσεις κανεἈπέναντι σ’ αὐτά 6 ἀρθρογράφος
νός ὀργάνου, οὔτε στά πλαίσια τῆς πραἀντιπαρατάσσει τή «θεωρία τῆς κρίσης».
γματικότητας. Βέόαια, ὅλα αὐτά εἶναι ’ Ἀντιλαμὸανόμαστε πολύ καλά πώς δέν
ἀναγκαῖα για νά «ἐπιχειρηματολογηθεῖ»
πρόκειταί για Eva ἄρθρο πολεμικῆς, ἀπ’
αὐτά πού μᾶς ἐχουν συνηθίσει 6 «Ριζοκριση.
ἡ 6. "Av 6 ἀρθρογράφος ἐπιδίωκε μιά
σπαστης» κι 6 «Ὁδηγητής». “Ὀμως,
ἐγκυρη καί ὑπεύθυνη ἐνημέρωση - ἤ έγἄσχετα ἀπό προθέσεις, τό ἄρθρο όοηθάει
κυρες ἀποκαλύψεις, ἄν θέλετε — θά εἶχε ν’ ἀπευθυνθεῖ μιά ἄδικη κατηγορία για
ἀπευθυνθεῖ καί στήν ἴδια τήν καθοδήτό κόμμα πού παλεύει για τήν ἀνανέωση

καί νά τοποθετηθεῖ στό ἶδιο τσουῦαλι μέ
16 δογματικό Κ.Κ. Γιατί ἀπό τό ἄρθρο
αὐτό, τελικά, 6 καθε ἀναγνώστης παίρνει
ὅ,τι θέλει; ἡ δογματική πρακτικὴ ῦρίσκει
«συνοδοιπόρους» ή τό ΚΚΕ ἐσωτερικοῦ
6γαίνει δογματικό. Καί τελικά, ὅπως καί
τό ἶδιο τό ἄρθρο τελειώνει, «τίθεται ὑπό
ἀμφισόήτηση ἡ ἀξιοπιστία τῆς ἐπαγγελίας γιά συσπειρώσεις τῶν “ἀνανεωτι-

κῶν δυνάμεων”», πού εἶναι 6ασικός
στόχος τοῦ Κόμματός μας σήμερα.
Μπορεῖ κάτι 151010 v61 χρειάξεται για
v61 δικαιώνει τήν προσωπική σταση τοῦ
ἀρθρογράφου, ἀλλά νομίζουμε πώς δέν
ῦοηθάει τήν ἀναγκαία σήμερα συσπείρωση τῶν ἀνανεωτικῶν δυνάμεων καί
τήν καθαρὴ συζήτηση πού πρέπει να διεξαχθεῖ μ’ αὐτό τό στόχο. Θα λέγαμε, μαλιστα, ὅτι ἐπιτείνει κάποια ἐμπόδια καί
δυσπιστίες. ΓιΙ αὐτό τό λόγο καί τό κείμενό μας δίνει ἰδιαίτερο 6άρος στήν
ἀποσαφήνιση τῶν θεμάτων πού ἐθεσε
ἄμεσα ἤ ἐμμεσα 6 K. Λευκαδίτης.
Ἀναγνωρίζουμε ὅτι ύπάρχουν σήμερα
0060961 προδλήματα 011’1 σχέση τοῦ τύπου μέ τίς πολιτικές δυνάμεις, πώς χτυπιοῦνται φωνές πού, ἐξω ἀπό τά κόμματα καί τίς ὀργανώσεις, προσπαθοῦν
νά δώσουν τή δικιά τους συμὸολή σέ μιά
ἀνεξάρτητη δημοκρατική πορεία τοῦ τόπου, στό διάλογο καί τίς ἀντιπαραθέσεις
εἰδικότερα στό χῶρο τῆς ἀριστερᾶς. Οἱ
ἀντιθέσεις πού δημιουργοῦνται δέν ξεπερνιοῦνται εὔκολα, χωρίς συγκρούσεις.
Ἀπαιτοῦνται προωθητικές,

συνθετικές

διεργασίες καί χρόνος για τό ξεπέρασμα
τῶν ἐμποδίων στήν κριτική τῶν πολιτικῶν ὀργανισμῶν, γιά τήν ἀποφυγή τῆς
σκανδαλοθηρίας, τήν -προώθηση τοῦ
πλουραλισμοῦ στίς ἀντιλήψεις τῶν πολιτικῶν δυνάμεων, γιά τό δυνάμωμα τῆς
μαχόμενης, τεκμηριωμένης, διαλεγόμενης
«ἀριστερῆς» δημοσιογραφίας.

‘H δική μας στάση δέν εἶναι εὐκαιριακή, εἶναι στενά δεμένη μέ τήν πλουραλιστική σοσιαλιστικῆ προοπτική μας
καί στρατηγική, εἶναι ἀπόρροια τῶν
ἀγώνων πού δώσαμε καί δίνουμε για τὴν
ἐλευθερία τοῦ τύπου καί μέσα στίς
γραμμές τῆς ἀριστερᾶς, ἐναντια στὴ θέση
τοῦ δογματισμοῦ ὅτι «ἀλήθεια εἶναι 6,11
συμφέρει στό κόμμα» καί ὅσων ἐρωτοτροποῦν μ’ αὐτές τίς ἀπόψεις. Σᾶς στέλνουμε αὐτό τό κείμενο, πιστεύοντας ὅτι
ἀπό τήν πλευρά μας συμὸάλλουμε σῦσιαστικά στούς στόχσυς αὐτούς.

κυκλοφορεῖ
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Η HOAWITIKH ΣῩΓΧΥΣΗ ΕΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

"H

T61 τάνκς

τοῦ Καραμανλή
τοῦ ΡΕΠΟΡΪΕΡ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ στούς ἀναγνῶστες μας τό αὐτοόιογραφικό ὄιὸλίο «Ἀπό τήν Ἀφρική στόν Ἕόρο»
τοῦ Στρατηγοῦ 5.0’1. MIXAH/l B. OIKONOMAKOY.
[7967151101 για ἕνα σχετικά μσρφωμένο ἀξιωματικό.
Γεννιέται στήν Ἀθήνα καί δέν εἶναι «κομπλεξικός»
«καράὸλαχος» «μέ μακρυά σώὸρακα» (σ. 10) ὅπως οἱ
περισσότεροι συνάδελφοί του, Περνάει ἀπό 117 Γερμανική Σχολή καί τό Πειραματικό·καί φοιτᾶ σέ διάφορες ἐπαγγελματικές σχολές στήν Ἑλλάδα καί 117
Γερμανία. Ἔχει πλούσια πολεμική δραση, 0117 Μέση
Ἀιατολή μέ τόν << Ιερό Λόχο», 016v Ἐμφύλιο, στήν
Κορέα καί 01171 Κύπρο καί ἔχει διοικήσει μεγάλες μονάδες σέ στρατηγικά σημεῖα. Δέν εἰναι οὔτε λιγότερο

Τό «συνεχές κορπαζωμα»

καί oi μέλλοντες «Βασανιστσί»
ΕΝΤΟΝΟ φῶς ρίχνουν οἱ ἀναμνήσεις τοῦ κ. Οἰκονσμάκου
στίς μεθόδους ἐκπαίδευσης πού ἐφαρμόζονται - δυστυχῶς
ἀκόμα καί σήμερα — στίς στρατιωτικές σχολές.
«”Αλλα αῦτό 16 00v5x59 κορπαζωμα καί τό «ὁμαδικό καψόνι»
ὅπου μέ λουριδιές μέσο στό σκοταδι ἐπιχειρεῖται ῆ ἐπιθολή Πειθαρχίας σέ ἀνθρώπους Ποῦ Προορίζονται γιά ήγέται εἶναι ὅχι ἀΠοράδεκτο, ὅχι έγκληματικό, ὅχι ἀπανθρωπο, ἀλλά τελείως λανθασμένο. Καί σκέπτομαι δέν θρέθηκε ένος σῶφρων ἅνθρωπος να
ἀντιληφθῆ ότι διαπαιγωγοῦνται λανθοσμένο οί ἀξιωματικοί σ’ αῦτό
τό ίερό τέμενος ποῦ λέγεται Σχολή τῶν Εῦελπίδων,· ”Ετσι θα Πρέπει
να έξεΠοιδεῦοντο μόνον όσοι Προωρίζοντο για Βασανισταί οτά
στρατόπεδα τῶν Σ.Σ.».

01 «ρουφιάνοι»
O ΕΞΙΞΥΤΕΛΙΣΜΟΣ τῶν συνειδήσεων δημιουργεῖ τούς συστηματικούς καταδότες. (Η «ρουφιανιά» γίνεται μέσο διοίκησης καί ἱεραρχικῆς ἀνάδειξης. Ἐπεκτείνεται πέρα ἀπό τήν
ἐπαγγελματική καί στήν προσωπικῆ καί οίκογένειακή ζωή καίι
656010 καί στα φρονήματα ὅλων ὅσων περιῦάλλουν τόν ἀξιωμῖῖίὲιόῗί ῦπῆρχαν κατι σκουλήκιο, ἀντρες δυό μέτρα, Ποῦ... μαρτ-υράγσνε, Είνοι γνωστα στό στράτευμα μέ τήν ὀνομασία «ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ», ἈΠ’ αῦτοῦς φυλάγονται ὅλοι, Είνοι Πολλοί αῦτοί οί χαμεοa.
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οὔτε περισσότερο ἀκροδεξιός ἀπό ἄλλους συναδέλφους του.
O ΛΟΓΟΣ πού ἀπόφασίσαμε νά τόν κάνουμε γνω-

016 05 5159151590 ἀναγνωστικό κοινό εἶναι ὅτι κατά 117
γνώμη μας τό ὄιόλίο του εἰναι χαρακτηριστικό δεῖγμα
τῆς ἰδεολογικῆς καί πολιτιστικῆς σύγχυσης πού μαστίζει ἕνα μεγάλο ἀριθμό ἀξιωματικῶν τῆς γενιᾱς του
καί νεότερους.
0 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ διαθέτει ἕνα γλαφυρό ὕφος γρα-

φῆς. Τά σημειωματά μας θά εἶναι περιορισμένα καί
ἁπλῶς εἰσαγωγικά. Τά ἀποσπάσματα πού παραθέτουμε μιλοῦν ἀπό μόνα τους.

Πεῖς τῦποι σέ ὅλους τοῦς θαθμοῦς κοί σέ ὅλα τα ὅπλα. Ἕχσυν
συνδυάσει τήν εῦκολη Πρόοδο μέ τήν ρουφιονιά». (σελ. 3)
«Πολλές φορές ὸ ρουφιάνος, ψεύδεται, δέν καρφῶνει μόνον τόν συναδελφο, ἀλλα καί τήν οίκογένειά του, τό Παιδί του. Θίγει ζητήματα
τιμῆς, έκθέτει ὑπολήψεις, σΠιλῶνει οίκογένειες. Ψάχνει να θρῆ τί
Πιστεῦεις, τί έφημερίδα διαθάζεις, Ποιοῦς συναναστρέφεσαι, τί
ῆταν Πρῶτο ή γυναίκα σου, ό Πεθερός σου. Μήπως ῦπάρχει κανένα
Παραοτρατημένο μέλος Ποῦ οί ένέργειές του νά ἀντανακλοῦν στῆν
ῦΠὸληψη τῆς οίκογενείαςρ» (σελ. 4)

O ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ χαρακτῆρας τῆς «ρουφιανιᾶς» ἐντείνεται
ὅταν πρόκειται ἡ ἑκάστοτε κυὸέρνηση τῆς Δεξιᾶς νά ἐπιλέξει
τήν πραιτωριανή της ἡγεσία. Αὐτό συμόαίνει ὅταν ἐρθει, ἡ
στιγμή τῆς προαγωγῆς στό 6αθμό τοῦ ὑποστρατηγου;
«Προσέξατεί Ἐκτὸς ἀπό τό «τρέχον» ρουφιονιλίκι έχομε κι
έκεῖνο Ποῦ πέφτει τήν ἐποχή τῶν κρίσεων, ίδιαίτερα ὅταν Πρόκειται νά Προαχθοῦν ἀξιωματικοί στό θαθμό τοῦ Στρατηγοῦ, Ποῦ η
Πυραμίδα ἔχει οτενέψει πολῦ. Τότε εἶναι κατευθυνόμενο» (σελ. 5).
«'0 θαθμός τοῦ ταξιάρχου εἶναι ὸ πλέον κρίσιμος θαθμός για τόν
έλεγχο τοῦ χαρακτῆρος τοῦ ἀξιωματικοῦ. 'O ὑπερήφανος, ό ἐντιμος, οῦτός ποῦ ἔχει ἐπίγνωση τῆς ἀποστολῆς του ἀναμένει ψῦχραιμα τήν κρίση τῶν κριτῶν. 01 ἄλλοι, θάσει σχεδίου, διαδίδουν
διάφορα ἀναληθῆ ἢ καί ἀληθῆ ἀκόμη κοτά τῶν ἀνταγωνιστῶν των
ὥστε να ἐπηρεάσουν τήν γνῶμη τοῦ Συμθουλίου. Κυρίως οί μομφές Ποῦ Πιανουν Περισσότερο εἶναι Πολιτικῆς μορφῆς. Ἕτσι παραμερίζονται Πολλές φορές οί ίκανοί γιά νά γίνουν ἀλλοι Ποῦ Θεωροῦνται Πιό ἕμπιστοι στῆν Κυθέρνηση. Ἀλλά μέ τόν τρόπο αῦτό
χαλαει ό Στρατός. (σελ. 6).

Ὁ Στρατηγός Πάτζετ ἐπιθεωρει· διμοιρία τῆς Σχολῆς Ἐφὲδρων

Κλίκεςί

ιμ’,

νιοτική ἐξαπλωση, δέν θά χρειαζόταν ὴ όργανωσις καί δέν έΠρεπε
νά ῦπαρξει». (σελ. 90).

O ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ μᾶς δίνει μιά ἐνδελεχῆ ἀνάλυση τοῦ φαινόμενου τῆς κλίκας καί τῆς λειτουργίας της;
«Κλίκα» σημαίνει 016 Στρατό μιά ὀμάδσ ἀξιωματικῶν Ποῦ ῦΠοτίΘεται πῶς έχει κοινά συμφέροντα. Ἀποτελεῖτσι 006 συμποτριῶτες,
παραδείγματος χάριν Μανιάτες ἢ Κρητικοῦς ἡ Ρουμελιῶτες f7 κλπ.
ἢ ἀπό ἀνθρώπους πού συνυπηρέτησαν μαζῦ 1'7 006 ὁμόφρονας
ίδεολογικῶς Ποῦ ἀλλήλοῦποστηρίζονται. “’ Εχουν μεγάλο, ἀνώτατο
κυρίως ἀρχηγό τῆς κλίκας Ποῦ τόν έπιθάλλουν διά τοῦ ψιθῦρου καί
τῶν διαδόσεων καί Ποῦ αύτός ἀναλαμθάνει νά τοῦς ῦΠοστηρίζη. 01
σκοποί τῶν εἶναι τελείως ίδιοτελεῖς καί κυρίως ὴ ἀνετος Προώθησις
χωρίς μεγάλους κόπους. Πότε-Πότε τῆς κολλᾱνε καί λίγο «Πατριωτισμό» για κσμουφλαζ. Αῦτές οί κλίκες Πολλές φορές ουγκροτοῦντσι ἀΠό ἀνίκανους. 'O ἀνίκσνος ἀνέρχεται καί τό ῦπόλοιπο μελίσσι
ἀκολουθεῖ τήν τύχη του. Ἐάν τελικά ἀποτῦχη θρίσκουν ἀλλον ἀρχηγό. Πολλές φορές τίς κλίκες αύτές τίς χρησιμοΠοιοῦν καί ίκανοί
για νά ἀνέλθουν ἀφοῦ καταλαθαίνουν ότι τελικῶς Θά φαγωθοῦν ή
τίς ἀκολουθοῦν καί αριστοι ἀξιωματικοί ἀφοῦ δέν μποροῦν νά κάνουν διαφορετικά. Πάντως εἶναι Πολύ δῦσκολο νά τά θάλης μαζῦ

τους 600 κατηρτισμένος κοί νάσσι. Αῦτές 01 κλίκες, Πολλές φορές
συγκρούονται μέ άλλες κλίκες καί 600109 έΠιζήσει. Ἐκεῖνοι Ποῦ
θέλουν νά Παραμείνουν στρατιῶται ἀγνοί, πρέπει νά έχουν μεγάλη
ψυχική ἀντοχή γιά νά τά θγάλουν Πέρα μόνοι τους» (σελ. 114).

“Αντικομμουνιστική “Ιεραρχία
OI ΤΟΠΙΚΙΣΤΙΚΕΣ καί πρωσοποπαγεῖς «κλίκες» εἰναι
καταδικασμένες γιατί προωθοῦν τούς ἀνίκανους. Τό ἵδιο καί
οἱ πολιτικές ὀργανώσεις πού διασποῦν καί καταστρέφουν τή

συνοχή τοῦ στρατεύματος;

-

«Φαντσσθεῑτε v0...»
H ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ φαντασίωση ἐξ ἄλλου δικαιο-

λογεῑ τά πάντα. Ἀκόμα κι ὅταν, σέ τελευταία ἀνάλυση, δέν
ἄνοιξε μύτη;
«K010 τή διαρκεια τοῦ κινήματος παρουσιαοτηκον σΠίτι μσς
τρεῖς-τέσσερις ἀντάρτες καί μιά ἀνταρτισσα έκσνσν ἔρευνα, ε’ίπονε
0117 μάνα μου ότί ἐγώ είμοι Προδότης φσοίοτας καί ἐπῆρον ὅ,τι
Πράγματα στρατιωτικά εῦρῆκσν, (τά Περισσότερο τοῦ ἀξιωματικοῦ

Ποῦ Προσνάφερα) 117 στολή μου τῆς Σχολῆς Εῦέλπίδων, συνέλσθαν
τόν Πατέρα μου καί τόν ῶδήγησσν στήν έδρα τους, Ποῦ ήταν κάπου
ἐκεῖ κοντα 0117 Λεωφόρο Ἀλεξάνδρας. 'O ὑπεύθυνος δέν ῆταν ἐκεῖ
ἐκείνη τήν ῶρα, ”Οταν ἦλθε αρχισε 117 συζήτηση με’ τόν Πατέρα
μου, γνωρίοτηκαν, εἶδε ότι δέν εἶχε κσμμια κατηγορία, τόν ρώτησε
για μένα καί τελικῶς ἀφοῦ τοῦ ἐπέστρεψε 117 στολή τοῦ Εῦέλπιδος
τόν αφησε ἐλεύθερο καί τοῦ εΙΠε; «Κύριε Οίκονομακο πρόσεχε
τοῦς γείτονας», (σελ. 84-85).

ΓΙΑΤΙ, ὁ Στρατηγός Οἰκονομάκος φαντάζεται τόν πατέρα
«σφαγμένο ὡς φασίστα, στό Περιστέρι». Καί ἡ.ὑπόθεση τοῦ
ἀρκεῖ για νά δικαιολογήσει ὅλα τά «ἀντίποινα» πού ’έγιναν
ἀπό τούς ταγματασφαλίτες συναδέλφους καί συμμαθητές του
στα τελευταῖα χρόνια τῆς κατοχῆς, πού ὑπηρετοῦσαν στό
«Στρατό». Τό γερμανικό στρατό 656010.
«Φαντοοτεῖτε, ύστερα 006 τέσσερα χρόνια γυρίζοντας στό σπίτι
Ιμου, ἀφοῦ είχα Πολεμήσει κατα τῶν Γερμανῶν v0 εῦρισκσ τόν Πατέρα μου μεταξύ τῶν Πτωμάτων στό Περιοτέρι σφσγμένο ῶς «φασί-

«Κάποτε δύο συμμοθηταί μου μέ ἐπλησίασαν μοῦ έδωσσν v0
διαθάσω Eva έντυπο καί v0 16 ῦπογράψω. Δέν δέχτῆκα. Μέ έκάλεσε ἕνας ταγματάρχης καί ἀφοῦ μοῦ έπλεξε τό έγκῶμιον μοῦ
ἐζήτησε κι σῦτός να ῦπογράψω, Τοῦ ἀπάντησα ἀρνητικά.· «Ἐγώ καί
τό τμῆμα μου εῦρίσκονται είς τήν ῦπηρεσίαν τῆς Πατρίδος, ἀλλα
σέ ὀργανώσεις δέν γράφομαι, εἶναι καταστρεπτικές για τό Στρά-

οτα». 656010 τήν οτερεότυπη ἀπαντηση τήν ξέρω. Αύτα έχουν οί
ἐπαναστάσεις] Ἐμεῖς ὅμως 0:10 νησια δέν Πειράξαμε κανένα, Οῦτε
καί στῆν ῦπόλοιπη Ἑλλάδα. “Αντίποινα έγιναν καί Πολῦ φυσικά
006 ἀνθρώπους Ποῦ τοῦς είχσν πειράξει. Ἐν Πάση Περιπτῶσει.
Ὄχι ὅμως ἀΠό τό Στρατό». (σελ. 85).

τευμσ». T6 έπίστευο, τό πιστεύω καί Θά τό πιστεύω. Στό Στρατό

Ἐμφύλιος; «φιγούρα», «λούφα» καί «Πισινή»

ύΠάρχει μόνον r7 'l5p0pxla. Γι’ αῦτό Πρέπει v0 έπιλέγετσι μετά
Προσοχῆς, νά είνσι 17 κατάλληλη καί κυρίως γιά τήν Ἑλληνική
Πραγματικότητο ΑΠΟΛΙΤΙΚΗ. Πολιτικός Προσανατολισμός σημαίνει
ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ καί ίδιοτέλεισ σημαίνει ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΣ. (σελ. 90).

ΟΜΩΣ ὁ στρατηγός ὃρίσκει μιά θαυμάσια δικαιολογία γιά
τήν ὓπαρξη καί τίς δραστηριότητες τοῦ ΙΔΕΑ. Πρόκειται γιά
μια ὑγιέστατη ἀντίδραση στή διείσδυση τοῦ κομμουνισμοῦ. Για
μιά «Ἀντικομμσυνιστική “Ιεραρχία» πού ἀναπληρώνει τήν κανονική, ὅταν ἡ τελευταία δέν ἐκπληρώνει τόν ἀντι-κομμουνιστικό της ρόλοῑ
«Πιστεύω ὅτι ό σύνδεσμος σύτός ἐδημιουργήθη y10 v0 δυνηθῆ
να ἀντιμετωπίση τίς άλλεπάλληλες κομμουνιστικές ἐπαναστάσεις.
Τόν ἐδημιούργησαν τά γεγονότα. Καί Πάλιν ὅμως δέν ἠγνόησε τήν
>Ἀντικομμουνιστικήν ”Ιερορχίαν. Ἐάν r7 δισμορφωθεῖσα τότε «ικαΙνονική ίερσρχίσ» διά τῆς ἀνοχῆς της δέν ῦπέθαλπτε τήν κομμου-

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ εἶναι καί ἡ ἀνάλυση τοῦ ἐμφύλισυ, πού
” ἐπιχειρεῖ ὁ συγγραφέας μας, για τό πνεῦμα μέ τό 0ποῖο ἀντιμετώπισαν όρισμένοι ἀξιωματικοί αὐτό τό κορυφαῐο γεγονός τῆς
σύγχρονης ἱστορίας μας. ,.
«A1516 τό έμΠσ-έθγσ στήν Ἀλθσνίσ Ποῦ ἀνάλογα γινότον καί μέ
τήν Γιουγκοσλαυῖα καί τήν Βουλγορία ἀλλά καί ή ῦπαρξις ξένων
στοιχείων στίς τάξεις των, Σλάθων, Σλουομσκεδόνων κλπ. μας
ῶδήγησσν στό συμπέρασμα ότι δέν έπρόκειτο Περί «ἀδελφοκτόνου» Πολέμου, ταξικοῦ 1'7 ἀΠλῶς ἀγῶνος πρός κατάληψιν τῆς ἐξουσίας, ἀλλά Περί ἀγῶνος Ποῦ ἐσκόΠευε αύτήν ταύτην τήν ύπορξη
τῆς Ἑλλάδος, τῆς φυλῆς μσς κατά Πρῶτον μέ ἀκρωτηριασμόν ένός
μεγάλου τεμοχίου της καί έν ουνεχείσ ή ῦποθοήθησις τῶν φιλίων
στοιχείων νά καταλάθουν τήν ἀρχή. Δηλαδή ἐξηγοῦμοι σαφῶς.
Ἐάν οί ἀντάρτες ἐκέρδιζαν τόν Πόλεμο θά έπαιρνε κάποιο μερίδιο
25

ῆ Ἀλθανία, κατι ῆ Γισυγκοσλαυίσ καί κάτι ῆ Βουλγαρία ἐνῶ τό
Κ.Κ.Ε. θα κατελάμθσνε τῆν ἐξουσία μέ τό ῦπόλοιπο τῆς “Ελλάδος
είς τῆν διάθεσιν τοῦ Παροπετάσμστοςι. (σελ. 102).

τελῆφθη ότι είχσ δίκησ καί διέταξε ἀμέσως νά αντικαταστσθῶ καί
να μετσθῶ στῆν Ἀμερικῆ ὅπως Προέθλεπσν οί Διαταγές.
Πηγαίνω στῆ Διεῦθυνση τοῦ Ὄπλου καί χολωμένοι ἀπό τῆν ἀπόδωση Δικαιοσύνης μέ στέλνουν στῆν Ἀμερικσνικῆ “ΑΠοστσλῆ στό
Μετοχικό Τσμεῖο Στρατοῦ. Ἐκεῖ ἐνας ταγματάρχης Ἀμερικσνός μέ
ψιλό μσῦρο μουστάκι, μελσχροινός σάν Πορτορικσνός γκαγκστερ
μέ ἐπληρσφόρησε ὅτι ἐφυγε ῆ “ΑΠοστσλῆ γιά τῆν Ἀμερική. Κατάλσθσ, Διεύθυνσις καί ”Αμερικανικῆ “ΑΠοστσλῆ μέ δουλεῦσνε».
(σελ. 118).

ΑΛΛΑ ἐνῶ 6 πόλεμος δέν εἶναι «ἀδελφοκτόνος» ἀλλά
«ἐθνοαμυντικός», περιέργως τό ἠθικό εἶναι χαμηλό. “Ὀσοι
μποροῦν ἀπό τούς φαντάρους τὴνγκοπανάνε.
«Μῆπως εἴδαμε, Πλῆν ὀλίγων ἐξοιρέσεων, τό Παιδί κσνενός μεγαλόσχημου κοντα μσς, δίπλσ μσς οτόν ἀγῶνα Ποῦ δίναμε ὺπέρ
θωμῶν καί ἐστιῶν κυριολεκτικά,· ”Ὸλοι προσπαθοῦσαν ν’ ἀποφύγουν τό πικρό Ποτῆριον, ἄλλοι στα μετόπισθεν, ἄλλοι κατατασσόμενοι στό Ναυτικό καί ἄλλοι στῆν “Αεροπορία». (σελ. 103).

ΕΜΠΔΕΚΕΤΑΙ ὅμως στή διένεξη Παπάγου καί Παύλου καί
μᾶς δίνει ἀποκαλυπτικές λέπτομέρειες γιά τόν τρόπο μέ τόν
ὁποῖο διοικοῦνταν τό στράτευμα παρά τό Σύνταγμα καί τούς

AAAA καί μερικοί ἡγήτορες δέν δείχνουν μεγάλη διάθεσή

νόμους
...«Ἀπό ὅλη μου ὅμως σύτῆ τῆν Περιπέτεισ κατάλσθσ ότι οί ”Αμερικονοί ἐπεμθαίνουν τόσο στό Στρατό μσς, όσο ἐμεῖς δείχνουμε
μΠόσικοι καί ύποχωρητικοί. Καί ὅτι ἐκτός ἀπό τῆν ”Ιερορχία στόν·
Ἑλληνικό Στρατό ῦπάρχει καί μιά άλλη σκοτεινῆ δύναμις Ποῦ
ύπερδιοικεῑ. Ποιά εἶναι σῦτῆ,· Δέν εἶναι πάντα ῆ ίδια. Κάθε φορά
είνσι καί κάτι ἀλλο. Δέν Παῦει ὅμως να έχη σύτά τά δύο στοιχεῖα·
ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΣ καί ΣΚΟΤΕΙΝΗ. Αύτῆ ῆ δισπίστωση δέν ἀλλσξε μέχρι Ποῦ ἀπσστρστεύθηκα». (σελ. 118).

για μαχες;
«Κάτι δικά μσς τεθωρακισμένα 6γῆκσν λίγο ἐξω ἀΠό τό Βόλο καί
έθσλσν «στό γάμο τοῦ καρσγκιόζη», ἀπλῶς γιά νά δημιουργήσουν
ἐντυπῶσεις. Μετά τῆν «μάχη» συναντῆσαμε ἕνα συνάδελφο Ποῦ
μας διηγῆθηκε ἀρκετούς ῆρωῖσμούς ἐκείνης τῆς θρσδιᾱς. Κατάλαθσ ότι ἐπρόκειτο περί «φιγούρας». Δέν ἐπεφτα Ποτέ ἐξω. Σέ όλη
του τῆ σταδιοδρομία «λοῦφσ» καί «φιγοῦρσ» ῆταν ό φίλος». (σελ.

MEPIKOI μάλιστα κρατᾱνε καί πισινὴ γιά καλό καί για
κακό ἡ ὁποία θά ἦταν 6έ6αια ἄχρηστη ἄν οἵ ἀντίπαλοι ἦταν
ὅντως «Βούλγαροι», ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ ὁμοϊδεάτες τοῦ κ.
Οἰκονομάκου;

Ἕπσιρνε

’Στό δρόμο ““ἐνσς συνταγματάρχης εἶχε δυό ἐφημερίδες στῆν
τσέπη του, μια δεξιά, μιά «δημοκρατικῆι. Τῆν τελευταία φαίνεται
τήν εἶχε για «Πισινῆι... ἀν τόν ἐπιαναν αίχμάλωτο. “Αργότερα διαΠιστώσσμε δτι τόν εἶχαν για «κσραγκιόζηι στό Σύντσγμσι. (σελ.

καί έδινε ὸ τουρκόφιλος Πράκτωρ

KAI @YMIZOYME ὅτι 6 Στρατηγός Οἰκονομάκος ἀποστρατεύτηκε μετά τή μεταπολίτευση. Ποιά να εἶναι ἄραγε ἡ
«σκοτεινὴ ὑπερδύναμις» πού ἐπεμῦαίνει στό στρατό πανω ἀπό
τό κεφάλι καί τοῦ ἀρειμάνιου κ. Ἀῦέρωφ καί τοῦ παντοδύναμου Ἐθναρχη Καραμανλῆ; Ἰδιαίτερα ὅταν, ὅπως μπορεῖ να

”Ενσς “Ἀγγλος Θρασὺς καί κουτός
διαπιστώσει καί 6 συγραφέας, οἱ Ἀμερικάνοι ἦταν καί εἶναι

Τουρκόφιλοι ἥ «ἐκ πεποιθήσεως ἤ γενικωτέρας κατευθύνΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ἐπωφελούμενοι ἀπό τίς ἐθνικές περιπέτειες
ἐγκαθίστανται καί δροῡν οἱ ξένοι συμὸουλάτορες. Πρῶτα οἱ
Ἐγγλέζοι, πού 6 Στρατηγός μας ἀντιμετωπίξει ἀρκετα ἀγέ-

σεως».
«Kai ένσ τελευτσῖο μέ τῆ Σχολῆ. Μσζῦ μσς, μέ τοῦς ’Έλληνες
συναδέλφους, φοιτσῦσε καί ἐνας ”Αμερικανός Τσγμστάρχης. Τά
ἐλληνικά εἶχε μάθει, ὅπως μᾱς ἐλεγε, στῆ Στρατιωτικῆ Σχολῆ Ξένων γλωσσῶν τῶν ΗΠΑ, Κάτι άνάλσγο ἐχομε κι’ ἐμεῖς. Ὅταν τόν
ρῶτησσ Πῶς εἶχε ἀποφασίσει νά διδαχθῆ μιά γλῶσσα χωρίς ”ἀντίκρυσμσ” μοῦ ἀπῆντησε ότι εἶχε φίλους ’Έλληνες στῆν Ἀμερικῆ καί
ἀπεφάσισε να μάθη τῆ γλῶσσα τους. ’Ἠμσυν θέθσιος ότι ῆτο πράκτωρ. Ἠταν ἐξυπνότατος. Μόλις τελείωσε ῆ ἐκπαίδευσίς του ἐγύρισε ὅλη τῆ Μέση Ἀνστολῆ, ὑπηρέτησε ὅλα του τά χρόνια στῆν
Ἑλλάδα, ἐγινε Συνταγμσταρχης, ἀπέκτησε γνωριμίες καί φίλους,
ῆτο ἐνῆμερος ὅλων τῶν Προθλημάτων τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά ῆτο
Τουρκόφιλος. Δέν γνωρίζω θέθαια ἐάν ῆτο ἐκ πεποιθήσεως ῆ γενικωτέρας κατευθῦνσεως. ”Οσσ καί αν προσπαθῆσομε νά τόν κερδίσωμε ἐστάθη ἀδύνατον. Είχσ ἀντιληφθεῖ ἐπίσης ὅτι τίς φιλίες του
εἶχε ἀποκτῆσει ὅχι μέ τό ἀζημίωτον. Ἐννσῶ ότι παρεῖχε κίνητρα,
Προοτσσία καί ῦποστῆριξη. “Ἐποιρνε... καί ἐδινε».

ρωχα;
«Στῆ Σχολῆ είχαμε έναν ”Αγγλο λοχσγό ῶς σύνδεσμο καί σύμ6συλο, ὸ ὁποῖος δέν ξέρω τί έπσφές εἶχε μέ τῆν Διοίκηση, ἀλλά
νομίζω ότι εἶχε ἀρκετό θάρρος, θράσος καί ἐγωῖσμό ῶσπου μιά
ῆμέρα διδάσκοντας ἐγώ προσωπικῶς ἐνσ ἀντικείμενο στσῦς μαθητσς θέλησε νά μέ διορθῶση. Ἠταν ἀπειρος κι σῦτά Ποῦ θέλησε να
Πῆ ῆταν κουταμάρες. Τόν ἐδιωξα ἀπό τό Πεδίον ἀσκήσεων καί τοῦ
συνέστησά ὅταν διδάσκω νά μῆν ἐμφανίζεται καθόλου. Ἐπῆρε τά
θρεγμένο του καί ἐφυγει. (σελ. 93).

Ἠ «σκοτεινὴ δύναμις» καί ἠ θασιλικὴ ἀνικανότητα
ΑΛΛΑ πολύ γρήγορα ἀντιλαμόάνεται ὃτι μιά μετεκπαίδευση
στήν Ἀμερική - οἱ προστάτες έχουν στό μεταξύ ἀλλάξει - θά
ἠταν μιά καλή κατοχύρωση για τὴ σταδιοδρομία του;

«“Ἀτιμοι ψευτοσύμμσχοι»1

«Λόγω τῆς διενέξεως ἔχει ἀναλάθει τότε τῆν Ἀρχηγία τοῦ Στρατοῦ ό Βασιλεύς Παῦλος καί ὁ Διοικητῆς μου ῆταν “Υπσσπιστῆς του.
“Ἐλσ μού λέει νά σέ παρουσιάσω στό Μεγσλειότστο. Πράγμστι τῆν
ἑπομένη ἐπῆγα είς τά ἀνάκτορα καί μ’ ἐΠαρουοίσσε στόν Βασιλέα.
Ἐκεῖνος μέ τό καλοκάγαθο ῦφος Πού τόν διέκρινε μέ ἀκουσε, ἀν-

ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ὁ Στρατηγός μας ἐξεγείρεται μπροστα στή
δολιότητα τῶν δυτικῶν. Ἀλλά ὁ ἀντικομμουνισμός του τόν
κρατᾶ ἀπό τήν ἄλλη μεριά δέσμιο τῆς ΝΑΤΟϊκῆς πολιτικῆς.
Μόνη διέξοδος ἡ ἀπόλυτη ἀνεξαρτησία πού θά στηριχτεῖ στήν
ἐθνική ἑνότητα πού θά τήν πετύχει μόνο κάποιος ὑπεράνθρω-

Καθε Κυρισκῆ

Eξόρμηῼίί
'
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πος μεσσιας.
«”Ατιμοι ψευτοσῦμμαχοι Ποτέ δέν ύπῆρξστε είλικρινεῖς μαζύ μσς,
Τί ἀλλο θέλετε νά σᾱς δῶσουμε,· Τό οἶμα μσς τὸ Πῆρατε, τά λεφτά
μσς, τῆν είλικρίνειά μσς, τῆν ἀγάπη μσς, τό ἐδοφός μσς. Πότε θα
γίνετε ἅνθρωποι, άντρες σωστοίί Μοῦ ἐκανε ἐντύπωση Πῶς σῦτός
ό λαός κατώρθωνε καί Πολεμοῦσε, Πῶς διετηρεῖτο ἐτοι μεγαλος.
Md γιά τῆν πατρίδα του εἶναι σωστός, Kal ἀφοῦ είνσι γιά τόν ἐσυτό
τους σωστοί δέν μπορεῖ νά είνσι καί γιά τούς ἀλλους, για μᾱς. “Ἐτσι
άτιμα μᾶς φέρθηκσν Πάντα. Γι’ αύτό οί ’Έλληνες Πότε γίνονται Γερμσνόφιλοι καί πότε Ρωσόφιλοι. Εἵμσστε δυστυχῶς συνσισθηματικοί, Ξεχνᾱμε γρῆγορα. Ξεχνᾱμε τῆ Μικρσσιοτικῆ καταστροφῆ καί
τόν ατιμο ρόλο Ποῦ παίξσνε τότε. Σέ λίγο χρόνια θα ξεχάσωμε καί
τόν άτιμο ρόλο Ποῦ Πσίξσνε στῆ Μέση Ἀνατολῆ για νά μᾶς διαλύσουν τό Στρατό. Καί τῆ Κύπρο, θά ξεχάσωμε. Καί ὅλες τίς Προσθολές πού μας κάνουν, Μόνον όταν ἐνωθοῦμε τότε ῦπάρχει Περί-

«Διάσπσρτα είχσν ἀκουσθῆ κατι φῆμες.· «'O Naoép» τῆς Ἐλλάδος. Προσωπικα πιστεύω στίς φιλοδοξίες, Ἐάν δέν ὑπαρχουν δέν
ὑφίσταται Πρόοδος, ἐξέλιξης. ἈΠό τῆν άλλη μεριά έχομε άπηυδῦσει ἀπό τῆν ἐλλειψη προγράμματος καί ἀΠό τῆν Προχειρότητσ καί
τῆν ἐΠιΠολσιότητσ Ποῦ ἀντιμετωπίζουν σί ἀρμόδιοι τά Προθλῆμοτσ
τῆς Πατρίδος μσς, ”Ὀλοι περιμένομε έκάστοτε τό «Μεσσία». Γιατί
νά μῆνέίνοι; «Αὑτός». Ἐάν ἀξίζη, νά τόν θοηθῆσωμε όλοι. Δέν
Πρέπει νά μας φοθίζη ῆ ὀνομασία Ποὺ θα δώσουμε στό Πολίτευμσ.
Δέν νομίζω ότι 17 ὀνομασία τό διαμορφῶνει ἀλλά σί ἅνθρωποι Ποῦ
Διοικοῦν δίδουν τόν τόνο τῆς σκληρότητας ῆ τῆς μετριοπαθείας.
Ὑπῆρξαν Περίοδοι πλήρους «δημοκρατίας» στῆν Ἐλλάδα καί σί
ἀντίπαλοι τοῦ κόμματος ποῦ κυ6ερνοῦσε δέν ἐτολμοῦσαν νά
θγοῦν στό δρόμο, κι’ ἀν έθγσινσν ἐδέροντο ἀνηλεῶς. 'H διοΠίστω-·
σίς μου Πάντως ῆτο ότι «AYTOZ» δέν είργάζετο y10 κσνένσ κόμμα.
Ὁ ίδιος θα διοικοῦσε καί θά ΕΠΕΒΑΛΕ τό καθεστώς του». (σελ.

«Κοινωνικὴ ἐπανάστασις μέσα στό στρατό»

ὶυγκινημένος μο
: «Μέ συγκινήσατε καί μέ ἐκάνατε νά αἰσθανθῶ ὑπερήφανο . .
Εἰς ἀντάλλαγμα μετά διετίαν μέ ἀπεστράτευσε...1 ἐμπαίζων τόν ἴδιον
τόν ἑαυτόν του... Δέν ἔδοξα... πλάτη, ὅπως κατ’ ἐπαναληψιν μοῦ διεμηνυέτω...
Ὁ πρωθυπουργός καί ὁ στρατηγός. “Φωτογραφία καί λεζάντα ἀπό τό ὅιόλίο
πτῶσις κάτι να γίνη. Πῶς ὅμως καί Πότε θα ἐνωθοῦμε,· Τί εἶν’ αὑτό
Ποῦ θα μᾱς ένῶση,· Πσιός θά τό ἐπιτῦχηρι, (σελ. 83).

Ai μανιώδεις σῦζυγοι καί τά κομφὸρ
O ΜΙΞΣΣΙΑΣ θα έρθει δέόαια ἀργότερα μέ τά γνωστά ἀποτελέσματα. Ἀνάμεσα σέ μιαν ἐκστρατεία στήν Κορέα, μιά διαμονή στήν Κύπρο καί μιά μετεκπαίδευση ὁ ἀξιωματικός ἐχει
τόν καιρό νά ἀφιερώσει λίγες σκέψεις α’ αὐτὴν πού τόν 6οηθάει ν’ ἀνέδειῑ τή σύζυγό του.
«Αὑτῆ εἶναι ἐκείνη, 17 όΠοία θά ρυθμίση τόν οίκογενεισκό ΠρούΠολογισμό ὥστε 17 σίκογένεια να κινηθῆ μέσα στα ὅρια τῆς ἀξιοπρεπείσς.

Αὑτῆ Ποῦ θα ὑποδεχθῆ τοὺς φίλους καί συναδέλφους τοῦ συζύγου της κοί θά τόν ἀνσδείξη κοινωνικῶς. Αύτῆ θα φροντίσι] γιά 117v
εὑπρεπῆ του ἐμφανιση. Αὑτῆ εἶναι Πού θά τόν ἀκολουθῆση ἀδίστακτα στῆν δυσμενῆ μετάθεση καί αὑτῆ ποῦ Θά δεχθῆ νά κατοικῆση σέ ἐπορχιοκό σπίτι Ποῦ δέν διοθέτει τά ἀπαραίτητα «κομφόρ». Αῦτῆ εἶναι τά Πάνταί
_
‘O σὺζυγος - ἀξιωματικός στῆν ὑπηρεσία του, φροντίζει νά
προοδεὺση Πρός ὄφελος τῆς οίκογενίας του. Τίς ὀλίγες ἐλεῦθερες
ὡρες του ἀφιερῶνει στῆν οίκογένειά του καί τότε προσπσθεῖ να
δῶση, στόν ἐλαχιστο αὑτό χρόνο, ότι τῆς έχει ἀποστερήσει λόγω
τῆς ῦΠερθολικῆς ἀΠασχολῆσεώς του.

“

Al σῦζυγοι Πρέπει να ἀπσφεὺγουν τίς συγκρίσεις μέ άλλες συζύγους, ῆ τοῦ «ἀναξίου» συζύγου μέ τόν «τάδε» ῆ τόν «δεῖνα» ἐπιτυχημένσ. Ἐξωθοῦν μ’ οῦτόν τόν τρόπον τόν σύζυγό τους, νά άντιΠσθῆ τοῦς συναδέλφους του καί Πολλές φορές νά μετέρχεται
μέσο ἀντισυνοδελφικά για νά τοῦς ὑποσκελίση». (σελ. 146).

ΔΥΣΤΥΧΩΣ στίς ἐπαρχιακές φρουρές ἐλλοχεύει ένας σατανικός ἐχθρός τοῦ στρατιωτικοῦ ήθους; ἡ τράπουλα.
«Τό ἐλάττωμα Πορέμεινε στό Στρατό μσς τό μεταλαμπσδεῦσσμε
δέ καί είς τας συζύγους μσς, αί ὁποῖαι ἐγιναν Πλέον μανιώδεις. Τά
χαρτια μσς παντως στῆν ἀξιολόγηση ἐρωτοῦν.· «ΡέΠει Πρός τῆν
χορτοπαιξίαν,’» OX/ ἀπσντοῦν οτερεοτὺπως σί Διοικηταί καί ἀς ξημεροθρσδιαζοντσι στῆ Πράσινη τσόχα 01 ἀξιολογοῦμενοι Παίρνοντσς ό ένας τό μισθό τοῦ ἀλλου». (σελ. 69).

«ΑΥΤΟΣ ὁ Νάσερ τῆς Ἑλλάδος»
ΕΝΩ λοιπόν ἀπό τόν Ἕδρο ὡς τήν Κύπρο οἱ ἀξιωματικοί
μας χαρτοπαίζουν, μαζύ μέ τάς μανιώδεις συζύγους τους, προχωραει πρός τό προσκήνιο μιά μυστηριώδης φυσιογνωμία. Δέν
έχειοῦτε πρόγραμμα, οὔτε ἀπόψεις. “Ὀμως δέν ἐργάζεται «γιά
κανένα κόμμα». Κι αὐτό ἀρκεῖ γιά νά τόν ὑποδεχτεῖ 6 συγγραφέας «μετά δαίων καί κλάδων>>ῑ

ΑΞΙΑ ἰδιαίτερης προσοχῆς εἶναι ἡ ἀνάλυση πού γίνεται γιά
τήν ἀποδσχή τῆς 21ης Ἀπριλίου ἀπό τούς ἀξιωματικούς, σάν
ἰδιαίτερο κοινωνικό στρῶμα. cH ἰδιομορφία τοῦ στρατιωτικοῦ
ἐπαγγέλματος τροφοδοτεῖ τήν ἀνάγκη πολέμων καί πραξικοπηματων;
«Είχε Πλῆρως διαπιστωθῆ τόσον ἀπό τοῦς ἀρμοδίους φορεῖς όοο
καί ἀΠό τοῦς ένδισφερομένους ότι 17 Πυραμίς τοῦ σώματος τῶν
Ἀξιωματικῶν εἶχε διογκωθῆ Περί τό μέσον τῆς, δηλοδῆ είς τούς
θαθμοῦς τοῦ λοχαγοῦ καί τοῦ ταγματάρχου. Ἐαν δέν ἐλαμθάνετο
μέριμνα νά λάθη χώραν ἐκτόνωσις Πρός τά ἀνω, ἐπρομηνὺετο ,ἐκρηξις. Αί ἐκρήξεις δέ αὑτοῦ τοῦ εἴδους ῆσαν ἐπικίνδυνοι. Μέ διαθεθαίωοαν ὅτι ἐξ όσων γνωρίζω τό γεγονός μελετᾶται καί θά λυθῆ
προσεχῶς. Περί τό 1960 Πράγματι ὅταν ἀκόμη ὑπηρετοῦσα στῆ Κὺπρο έγινε μια ἐθελουσίσ ἐξοδσς, ῆ ὀποίσ ἐν Πολλοῖς ἐσημείωσε
ἀποτυχία, διότι τό Πρόθλημσ δέν ἐλύθη. Ἀντιθέτως 17 Κυθέρνησις
' ἀπέκτησε καί ἀλλους ἐχθρούς. Ἠ “ΕΠανάστσσις τῆς 21ης Ἀπριλίου
ἐλυσε τό Πρόθλημσ. 'H ἐκρηξις εἶχε συντελεσθῆ, OI ἀξιωματικοί
ἀνέπνευσαν. Νομίζω ότι οὑτῆ εἶναι 17 φιλοσοφία όλης αὑτῆς τῆς
ἀνστσραχῆς είς τό Στράτευμσ ἀΠό Ἀπριλίου 1967 καί ἐπέκεινα. Ἠ
ἐπανάστασις ῆταν «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ» μέσα στό Στρατό. Οί ἀξιωματικοί
καί ίδία οί κατῶτερσι, ἐΠέλυσσν ῶρισμένα προθλῆματά τους. Ἐδῶ
ὅμως ῆταν 17 κρίσιμη στιγμῆ. “ἘΠρεπε σί Διοικηταί, οί ἀνωτέρων θαθμῶν νά κροτῆσουν καί νά μῆ γίνουν ὑποχείριοι τῶν μικρῶν κοί
ίδία αὑτῶν Ποῦ σὺτοί ἐνόμιζον, κακῶς, ότι τοῦς «Περνοὺσε». Μέ
τοῦς Περισσότερους δέν ἐγινε αὑτό, κι’ ἐτσι ξέπεσσν στα ματισ
τους. K01 δημιουργῆθηκε τό ἀλλο φαινόμενα· «Τρῶγοντσς ἐρχεται
ῆ ὄρεξις» δηλαδή ν’ ἀνεθοῦμε Πιό ψηλά. Διῶξε καί διῶξε μέ τό
Πρόσχημο ότι δέν εἶναι «δικός μσς» μέχρι Ποῦ φθάσσμε στόν
“Ιωοννίδη. “Ἐδιωξε κι αὑτός. Τελικα 117v τοφόπετρα 117v ἐθαλε 17
μεταπολίτευσις Ποῦ ἀΠό φόθο, μισσλλοδοξία, ἐκδικητικότητσ καί
ἐλλειψι πολιτικῆς, διΠλωμστίας καί προοπτικῆς συνεπλήρωσε τό
ἐκκαθσριστικό της ἐργο καί 117v διχόνοια, στό Στρατευμσ Ποῦ θα
κρατῆση για Πολύ καιρό ἀκόμη ἀν δέν ληφθσῦν ἐστώ καί τῶρσ,
μέτρα ῆ ἀν δέν σῶση τό Στράτευμσ κάποιος... Πόλεμος, Ποῦ εἶναι
φυσικά ἀνεπιθύμητος ἀπό όλους καί Ποῦ τελικά θα ἐπισωρεὺση
Eva σωρό ἀλλα Προθλῆματα». (σελ. 168, 169).

«Δέν συνήντησα Πουθενά δυσαρέσκεια...»
O ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Οἰκονομάκος δίνει στό λαοπρόόλητο καθεστώς τῆς 21ης Ἀπριλίου ένα σύντομο κυ6ερνητικό πρόγραμμα,
πού 6ρίσκουμε μᾶλλον ἀφελές, κι ἄς μᾶς συγχωρήσει γι’ αὐτό.
«“Ὀτον έφθσσσ στῆν Ἑλλάδα ἐξέθεσο στούς ἀρμοδίους πῶς
ἐθλεπσ ἐγώ 117v κατάσταση σάν τρίτος. Πρῶτσ - Πρῶτο ότι ἐπρεπε
νά ἐπανέλθη 17 Πειθαρχίο στό Στρατευμα. “Ύστερσ ότι πρέπει νά
γίνωνται ἐργα, χωρίς αὑτά να διστυμΠσνίζωντσι ἀΠό τά μΠσλκόνια
καί τρίτον νά Περιορισθοῦν οί λόγοι ἐνός Προσώπου δίπλσ στό
ὀΠοῖσ Πρέπει νά τοποθετηθῆ κάποιος Ποῦ νά τοῦ «τρσθάη τό σακκακι». Αὑτός πού τά εἶπα μέ ἀκουσε μέ Προσοχῆ καί ἐκράτησε σημειῶσεις. Συνεφῶνησε δέ, ἀπόλυτα μοζῦ μου ότι είχσ δίκηο. Ἐμίλησα μέ πολὺ κόσμο. Μέ ἀνθρώπους σοθσροῦς καί ἀλλους Ποῦ
μού εἶχαν ἐμπιστοσὺνη καί μποροῦσαν να ἐκφραστοῦν ἐλεύθερα.
Δέν συνῆντησσ Πουθενά δυοαρέσκεισ γιά τό καθεστώς Ποῦ εἶχε
ἐπιθληθῆ». (σελ. 68).

ΑΥΤΑ μᾶς λέει ὁ ἐξοχος αὐτός διανοητής. Ἀλλά θα ἐπανέλθουμε προσεχῶς μέ ένα ἀκόμα, σύντομο, σημείωμα πρός τέρψιν
καί μάθησιν τῶν ἀναγνωστῶν μας.
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H σημασια μιᾶς παράδοσης
016v καιρό μας
Μέ τή σειρά μσς κι ἐμεῖς τιμήσαμε
τήν Πρωτοθουλία καί τήν Πρόσκληση

τοῦ κ. Χστζηδάκι καί ἀκολουθήσαμε
τό δρόμο για τ’ Ἀνώγεια, τόπο
συναντησης καί συζήτησης για τή
σημασία μιας λα’ίκῆς Παραδοσης. ”Αξια

ή ἰδέα κι ἀξια ἡ ΠροσΠαθεια. Πρώτη
στό εἶδος της θα λέγομε, Ποῦ
λειτούργησε σάν δεῖγμα καί 00v
Πρόκληση, στό ἐμφανῶς πλέον
Παρατηρούμενο, Πολιτιστικό κενό τοῦ

τοΠου.
Ἡ «Παράδοση» θέμα-ἀφορμή για τή
«συνάντηση», ἐντοΠίστηκε σ” ένα
χῶρο Πού θιώνει καί σήμερα - ἐστω
καί μεταλλασσόμενη - μιά παραδοση.

Καί ή «συνομιλίο στα καφενεῖα» Ποῦ
Πρότεινε ό M. Χατζηδάκις, ἐν ε’ίδει
συνέχισης τῆς θεωρητικῆς

έκδοχῆς τῆς «Παράδοσης», Ποῦ
διατυπώνονταν στό κλειστό
«φουαγιέ» τοῦ δημαρχισκοῦ μεγάρου

σχέση τους μέ τήν Παράδοση.
“Ορισμένα ἀπ’ 0010 10 φαινόμενα
ἐκφράοτηκαν μέ ἐνάργεια στή
«συνάντηση στ’ Ἀνώγεισ». Τόσο
στούς «καλεομένους», ὅσο καί στήν
ἰδεολογίσ στή σχέση τους μέ τό χῶρο
καί τοῦς κατοίκους του, καθώς
συνεῖχε αῦτή τή σχέση. 'H
δημοσιογραφική φιλολογία για 1'Ἀνώγεια, μέσ· ἀπ’ τίς στήλες τῶν
καθημερινῶν ἐφημερίδων, κινήθηκε
μεταξύ τῆς ἀΠοσΠασματικῆς

Χστζιδάκι, «ανοιγμα» τῆς συναντησης,
ἀλλά καί ἐξομολόγηση τοῦ ’ίδιου τοῦ
δημιουργοῦ, μας εἰσάγει μέ τήν
άμεσότητα τοῦ Ποιητικοῦ του λόγου

στό Μῦθο καί τή θιωμένη σῦσία του.
Τό δεῦτερο εἶναι τοῦ ἱστορικοῦ

Φίλιππου Ἠλιοῦ, μέ τό ὀποῑο καί
ἄνοιξε ἡ «συνάντηση». Μια εἰσαγωγὴ
σέ κάποιες ἰδεολογικές «σταθερές»
Ποῦ Περιγράφουν τά ὅρια διαφόρων
έρμηνευτικῶν έκδοχῶν καί θέσεων

για τήν Παράδοση καί λειτουργεῖ
ἀναπαραγωγῆς τῶν κειμένων τῶν

συνέδρων καί ΠροσΠαθειας για
δημοσιογραφική στό ρυθμό — ἀλλα
καί φιλολογικῆς στό ἦθος - μεταφορα
τοῦ κλίματος τῶν Ἀνωγείων «ἐν
,μέσωυ συναντησης, Καί σίγουρσ ὁ
καθημερινάς τῦΠος συνέθαλε K010
Πολύ στή δημοσιοποίηση αὑτοῦ τοῦ
Πολιτιστικοῦ ουμθαντος, Ποῦ στοῦς

μέσ“ ἀΠό τίς όμιλίες τῶν συνέδρων εἰσηγητῶν, σκόπευε ’ίσως στή μέθεξη

Πρωταγωνιστές του θά Πρέπει να
δώσουμε Προεξάρχουσσ θέση καί στή
δημοτική ἀρχὴ τῶν “Ανωγείων. Σάν

τοῦ Λόγου τῶν διανοουμένων τῆς

δείκτη τοῦ ἐνδιαφέροντος Ποῦ

«συναντησης» μέ τό Μύθο τῆς

ἐκφραστηκε ἀΠό τόσους καί τόσους
ἐπώνυμους καί «ἀνωνύμους», ἀλλα

ταυτόχρονα καί σαν έργαλεῑο μιάς
γενικότερης μεθοδσλογίας, μέ
Προκαταρκτικές Προτάσεις για τήν
Προσέγγιση αὑτοῦ τοῦ χώρου.

Τό τρίτο ἀνήκει στήν καθηγήτρια
τῆς ἐδρας τῆς λαογραφίσς στό
πανεΠιστήμιο Θεσσαλονίκης ”Ἀλκη
Κυριακίδου Νέστορος. Ἠ κ. Νέστορος
δέν ἐκανε εἰσήγηση στ’ Ἀνώγεια,
Ὲμεῑς θεωρήσαμε σωστό να τῆς
ζητήσουμε ένα κείμενο, έστω κι ἀν

ἐγγράφεται στα... «Παραλειπόμενα».
Πρακτικο-ἐμπειρικῆς συνείδησης τῶν

Τό τέταρτο κείμενο εἶναι τοῦ
καθηγητῆ Δ. Μαρωνίτη καί

ἀποτέλεσε κατά κάποιο τρόπο τό
Ἀνωγεισνῶν (τό σχῆμα Λόγος-Μῦθος,
τό δανειζόμαστε ἀΠό τό κείμενο τῆς
K. Νέστορος Ποῦ Παρατίθεται σ’
αῦτές τίς σελίδες). Ἠ τελευταία,
δάνεια στή σύλληψή της, Πρόταση,
μας ἀνοίγει “ίσως ένα εῦρῦ Πεδίο
Προθληματισμοῦ για τά Πολλά καί
σημαίνοντα φαινόμενα Ποῦ
Παρατηροῦνται Πρόσφατα στό σῶμα
τῶν Ἑλλήνων διανοουμένων στή
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καί σαν ΠροσΠαθεια νά
«κλεισιμο» τοῦ τριήμερου τῶν

Παρουσιάσουμε διάφορα κείμενα ἀπ’
τ’ Ἀνώγεισ Ποῦ θεωρήσαμε ὅτι
ἀνταποκρίθηκσν στό θέμα καί
Παρουσίαζαν μιά θεματολογική
Πολυμέρεια.

l

Σ’ αὑτό τό τεῦχος Παρουσιαζουμε
τέσσερα κείμεναῑ-

εἰσηγήσεων-Παρεμθάσεων.
Στό ἐρχόμενα τεῦχος θα
δημοσιεῦσουμε τήν εἰσήγηση τῆς
Ἑλένης Καρσῑνδρου, αῦτήν τοῦ
Ἐρατοσθένη Καψωμένου, καθώς καί
ὅσα μάς ail-1001‘ Ἀνώγεια ή “Αγγελική
Φωτοποῦλου, ἐκπρόσωπος τοῦ

Τό πρῶτο κείμενο, τοῦ Μάνου

Περιοδικσῦ «Καθέφτης».

,

Μυθολογικά τῆς παραδοσης
Τή συζὴτηση ἄνοιξε ὁ Μάνος Χατζιδάκις πού παρουσίασέ τό
δὴμαρχο Ἀνωγείων Γιῶργο Κλᾶδο, τόν διευθυντή τοῦ Τρίτου
Προγραμματος Γιῶργο Κουρουπό καί τόν Πρόεδρο τῆς Μου-

σικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης Γιῶργο Δεληγιαννακη. Καί ὁρίζοντας τα «διαδικαστικα πλαίσια» ἄρχισε τή σῦντομη εἰσήγησή
τους
Ἴ Καλωσορίσατε καί ἀπό μένα νιῶστε σπίτι σας·
απλωθεῖτε ὅσο σᾶς ἐπιτρέπουν τά καθίσματά σας,

συνομιλεῖτε, διακόψτε ἄν θέλετε, χωρίς νά σᾶς περάσει ἀπ τό νοῦ ὅτι συνεδριάζουμε σοόαρά, χωρίς
συτό νά σημαίνει ὅτι δέν θά μιλήσουμε σοὸαρά,
Ο)()ί σας Εἶσῖἑ Επώνυμοι καί ἄξιοι γιά νά χειριστεῖτε ὑπεύ-

θυνα η’ ἀνεύθυνα, κατά πώς προτιμᾶτε, τό θέμα τῆς πσράδοσης
.1012 τρεῖς μέρες ἐδῶ στ’ Ἀνώγεια πρόκειται νά μᾶς ἀπασχολή051.
M12 πρίν ἀρχίσω, θέλω μέ τή σειρά μου νά εὐχαριστήσω τ’
Ἀνώγεια τούτη 117 φορά, ὁλόκληρο τό χωριό καί τούς κατοίκους του, πού μᾶς φιλοξενοῦν καί μᾶς προσφέρουνε ἀγάπη,

Στίς μέρες μσς πολύ γιορτάζονται τά «παραδοσιακό» καί
προστατεύοντσι ὅχι μόνο ἀπ’ τίς ἀρχές, ἀλλα κι ἀπό τούς συλλόγους, κι ἀπό τά γυμναστήρια.κι ἀπό τά κόμματα καί τίς πολιτικές παρατάξεις. Θᾶχετε ἀκούσει πώς ὅλοι σκίζοντσι νά μή

χαθεῑ τό πρόσωπό μσς, τά ἰδιαίτερσ χαρακτηριστικά μσς, καί
δίχως νᾶχουμε δραχμή ἀποφσσίζουμε 117 διατήρηση καθε σπιτιοῦ καί κάθε χώρου, μές στόν ὁποῖο κάποιος πρόγονος ἔζησε,
σκέφτηκε 7’7 τέλος πάντων ἐφτιαξε κατι. Χώρισ πού ὑπαρχουν
ἐκπομπές στήν Τηλεόρσση, ὅπου καλοδιατηρημένες Κυρίες 725'
όδοντιατρική ἄρθρωση καί συνεχῶς δσκρύζοντα ματισ, προσπαθοῦν νά μᾶς πείσουν πώς καθε πρόγονος, ὅλοι οἱ πρόγονοι,

ἀρκεῖ νά μήν εἶναι κάποιος ζωντανός, ύπῆρξσν ὅλοι τους,
ύπέροχοι, γενναῖοι καί ἐθνικοί. Καί δέν χωρᾶνε αὐτά 0724710617—
τηση καί κριτική. Ἀποτελοῦν παράδοση ἐθνική. Ὅμως ἔχουμε
καί μιά διαφορετική παράδοση, ἅς τήν ποῦμε, πιό προοδευτική Μέσ’ τήν ὁποία ὁ συμπαθής μσς Μουφλουζέλης, κανει
περίπατο μέ τόν στρατηγό Μακρυγιαννη, σέ ωρες ἀπογευματινές. Ὁ πατήρ ἡμῶν Βσμὸακάρης μελοποιεῖ σέ ήχο πλάγιο τή
Γυναῖκα τῆς Ζάκυνθος τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ. Καί 17 Μαντώ

60176510 καί συμπαρασταση στῆν προσπάθεια πού ἀναλάὸαμε,

ἐντός μσς, M5 72102 ἐσωτερικῆ διεργασία, ἀπό ἀνάγκη πού πολλές φορές μᾶς ὁδηγεῖ στό ὅάθος τῶν πηγῶν μσς, ἥ ἀπό διάθεση
νᾶμοιοτε κατι διαφορετικό, νά ξεχωρίζουμε ἀπ’ τούς ἄλλους,Εἷναι παράδοση οἱ συνήθειες τῶν πατέρων μσς, οἱ παλιές φωτογραφίες τῶν συγγενῶν μσς, πού σκονισμένες χάνονται στά
ουρταρια, 1’7 ἐκεῖνο τό φῶς πού μᾶς ἀποκαλύπτει, τό,ἀποτύποιμα τῶν δακτύλων μσς, τό περίγρσμμα τοῦ σώματός μσς, ἡ

Μαυρογένους χορεύει ὄσρύ ζεϊμπέκικο μέ τήν Ρόζσ Λούξενμπουργκ, τήν Πασιονάρια 1’7’ τήν Πηνελόπη Δέλτα, ἐνισχύοντας
ἔτσι τό κίνημα γιά τήν ἀπελευθέρωση τῶν γυναικῶν.
Καί ὅλ” αὐτά, μᾶς συντηροῦν τά τελευταῖα δέκα χρόνια, σ’
ἕνα ἐκτυφλωτικό πανόρσμσ μέ μολυσμένο ἀγέρσ, μές στόν
ὁποῐο κινούμεθα ὅλοι μσς ἀνώνυμοι κι ἐπώνυμοι, για νά συνθέσουμε τελικά μιά κσινούρια καί συγχρονισμένη ἐθνική φυσιογνωμία, κατάλληλη για ἀφίσες καί γι’ ἀναγνωστικα σχολείων κατωτάτης ἐκπαιδεύσεως. Ἒτσι, λέμε, θά μποῦμε στήν
σίωνίσ Εὐρώπη. Ἐνῶ ἄλλοι φωναζουν πώς ἔτσι θα ἐξαφσνιστοῦμε μές στή μεγάλη Εὐρώπη. Σημσσία ἔχει πώς εἴτε χαθοῦμε, εἴτε χωθοῦμε, θάμαστε μέσα στήν Εὐρώπη. K1 ὅσο γιά
τήν φυσιογνωμία, ας ἀρκεστοῦμε στήν ἁπλή Μεσογεισκή. Ἡ
ἡμιμαθής προσήλωση τῶν νέων μσς στά «παρσὸοσιακά» καί ἡ
χρήση τῶν στοιχείων τους ἀνεξέλεγκτα, μαζί μέ τίς φιλότιμες
προσπάθειες τῶν «εἰδικῶν καλλιτεχνῶν τοῦ σήμερα» - τά
πάντα σέ εἰσαγωγικά —, να συνυπάρξει ὁ Μάρκος Μπότσσρης
μέ τόν Γκεὸάρσ, περιέχουν, ἄν ὅχι κίνδυνο, τουλάχῖθτο κατι
σάν γελοιοποίηση καί μιά κσχυποψία, για τήν εὔκολη παρουσία τῆς πσραδοσης στά πόδια μας. Συγχρόνως δέ, ἀποτελεῖ κι
ἀναστολή γιά κάθε σοόσρότερη προσπάθειά μσς νά ὄγοῦμε ἀπ’
τ’ ἀδιέξοδο τῶν καιρῶν, σάν σύνολο, σάν ἔθνος καί σάν ἄτομα.
Γιατί, νά ποῦμε τήν ἀλήθεια, ἡ ἀφελής ὑπενθύμιση τῆς ἐκ
παραδόσεως ἀρετῆς μσς καί τῆς παρσδοσισκῆς γραφικῆς ἰδιοτυπίας μσς, ἄν δέν προκαλεῖ θυμηδία, τουλαχιστον ἐνισχύει
τόν τουρισμό, εἶναι ἐμπορεύσιμη - πού λένε, καί στοχεύει στό
νά ἐνισχύσει τό ἐθνικό μσς φρόνημα. Ἄλλο, ἄν με’ τό ἐμπόριο
τοῦ γραφικοῦ ἐκπορνεύεται ἡ ἐθνική μσς εὐαισθησία καί μέ
τήν συνεχή πλύση ἐγκεφάλου περί τοῦ ἐθνικοῦ, δισὸρώνετσι ἡ
ψυχικότητά μσς καί ἡ πνευματική ἀντοχή μσς.
’·
Ἀλλά τί γίνεται με’ τήν σύθσιρεσίσ τῶν 0012726100’ στων καί ἐπαναστστημένων νεολσίων, πού ἀνακαλύπτουν ἀπαίδευτες προεκτάσεις ἡρώων καί γεγο\
χ
νότων τοῦ καιροῦ μσς μέσα στήν τοπική πσράδοση,·
Πῶς ν’ ἀντιδράσει κανείς στίς ἀφελεῖς διά λόγου
ἑρμηνεῖες τῶν ποιητικῶν κειμένων, καίστήν ἀκόμη ἀφελέστερη
μουσική τους κάλυψη,· Στ’ ἀλήθεια, εἰναι παιδεία σήμερα νά
ἑρμηνεύει ἡ Ρόζα Ἐσκενάζυ καθυστερημένσ καί λυπητερα
τούς προπολεμικούς καί ἀνώνυμους ρεμπέτες, πλαι σέ μεγαλοφάντσστα κι ἀκόμη ἀφελέστερα μελωδικά ντυσίμστα τῶν λό-

σκιά μας,’

γων τοῦ Μσκρυγιάννη 17 τοῦ Σεφέρη 1’7 τοῦ Κσὸάφη,· K1 αὐτό

σάν Τρίτο Πρόγραμμα καί σάν Ἀκαδημία Μουσική τῆς Κρήτης, νά όργανώσουμε διαλόγους μέσ’ στούς ἑλληνικούς χώρους,
715 πολυδιάστατα καί ζωντανα θέματα, πού ἀπσσχολοῦν καί

ἓνδιαφέρουν ὅλους μσς.
Καί φυσικά μαζί μέ τούς Ἀνωγειανούς, θέλω νά εὐχαριστήσω πρῶτον καί κσλύτερον, τόν ἀγαπητό μσς δήμαρχο
Γιώργιο Κλάδο, πού ἄξια ἐκπροσωπεῖ ἐτοῦτο τό χωριό, τό γεΙιιάτο δύναμη, όμορφιά καί πλούσια πρόσφατη ἱστορία. Χωρίς
τούς Ἀνωγειανούς, τόν ὁήμσρχο καί τούς συμόούλους του, κι
αύτούς πού μᾶς δεχτήκανε στα σπίτισ τους, -δέ 60 ’χαμε τήν
χάρη καί 117 γοητεία πού μᾶς παρέχει ἡ φιλοξενία τους, οὔτε
καί μιά ἀνεξίτηλη ἀνάμνηση γιά τά κατοπινά μσς. Kai τούς
ι·ὐχαριοτοῦμε για ὅλα αὐτα, ἀπ’ τήν ψυχή μσς.
Εύχαριστῶ καί σάς πού ἥρθατε δῶ πέρα, κι ὅσους θα
96017125 αὔριο 1’7 μεθσύριο, μήν ἔχοντας καιρό νά μείνουνε

κοντα μσς καί τίς τρεῖς μέρες. Ἀκόμα εὐχαριστῶ κι αὐτούς πού
δι’· θι-’λήσανε νά “ρθοῦνε, κι αὐτούς πού ἀρνήθηκσν πεισματικά,
κι αὐτούς πού τ’ ἀμελήσανε. Γιατί χωρίς ἀμφιόολία, ὅλοι μαζί
ἀπόντες καί παρόντες θά συντελέσουμε στό νά περάσουμε
ἄμορφα καί νά μιλήσουμε μέ πάθος 1’7 καί χωρίς πάθος, γι’ αὐτό
πού συνηθίσαμι· ν’ ἀποκαλοῦμε 5' λ λ η ν ι κ ή π a ρ ά δ o 0 17.
Ἐλπίζω να κρατήσετε φωτογραφίες, προγράμματα, ἀποκόμματα, κοιιπόνια, καρτ ποστάλ κι αὐτόγραφα, ὥστε ν’ ἀποτελέσουν κάποτε παράδοση γιά τά παιδιά σας (για ὅσους ἔχουν ἥ
θα κανουνε παιδιά).
Καί πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα, τί θά πεῖ παράδο ση.
, Εἶν’ τά παιδιά, εἶναι 01' πρόγονοι, εἶναι συνήθεια
για ὑποχρέωση,· Εἶναι κάτι πού μᾶς παρέχει ἀσφάλεια... ταυτότητά καί σιγουριά, ἥ ἐμπόδια, ἀναστο-

λές καί ἀποθάρρυνση γιά 72102... πρός τ ἄστρα ἐκτόξευσή μας,’ Πῶς εἴμαστε τοποθετημένοι ἀπέναντί
της, ιῖναι Κυρία, παρθένσ 1’7 γριά,· Καί πῶς μᾶς φανερώνετσι

Ηίδιιιιτιρσ τοῦτο τό χρόνο πού τήν γιορτάζουμε κι ἐπίσημα,
μᾶς ἧρθι 0 πειρασμός νά θέσουμε τό ἐρώτημα· Τί πάει να πεῖ

παράδοση,·

εἰναι παράδοση.- Καί στ’ ὄνομά της φυσικά λειτουργεῖ 7210 κσλοστημένη μηχανή πού μᾶς ἐξουθενώνει. Κι ὅμως γιά ὅποιον
σκέπτετσι καί γιά ὅποιον ἔχει τουλαχιστον τήν πρόσφατη συν29

έχεισ τοῦ τόπου μέσα του, θά εἶναι σέ θέση ν’ ἀντιληφθεῐ πώς
τό μόνο πού δέν μᾶς χρειάζεται πια εἶναι τό γραφικό, ἡ παράστσση, οἱ άλλοτινές συνήθειες. Γιατί ὅλ’ αὐτά δέν μᾶς ἑνώνουν
μέ τούς προγόνους μσς, ἄν δέν τούς ἐχουμε ήδη μέσα μσς, τοποθετημένους ἀνεξίτηλα. Καί γεννιέτσι πάλι ἕνα ἄλλο ἐρώτημα. Πόσο μᾶς εἶναι ἡ παρουσία τους χρήσιμη ἐντός μσς,’ Καί
ἰδιαίτερσ σέ τούτους τούς καιρούς,1 Γιατί οἱ νεκροί, ὡς γνω-

στόν, μᾶς συγκρατοῦν ἀπ’ τό κακό, ἀλλά καί μᾶς κρατᾱνε δέσμιους στή Γῆ, δέ μᾶς ἀφήνουν νά πετᾶμε ἄν δέν τούς ἀρνηθοῦμε. Χωρίς πάλι αὐτό νά σημαίνει πώς ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό
μιά χωρίς ὅρια παρουσία τους. ’Όταν μετά τόν πόλεμο ὁ Πικιώνης μέ μσθητές του τοποθετοῦσε με’ περίσσισ προσοχή 16
ἕνα πετραδάκι πλαι στό ἄλλο στοῦ Λουμπσρδιάρη, ὁ Ἐλύτης
εἶχε κι ὅλας ἀνσκαλύψει μέ τή ὄοήθεια τῆς Μσρίνσς καί τῆς
Ἑλένης του, τό Αἰγαῖο, ὁ ”Εγγονόπουλος τά σπίτισ τῶν Ἰωαννίνων κι ὁ Μόραλης μέ τόν Νικολάου τίς πόρτιες καί τά παραθύρια τῆς Αἴγινας καί τοῦ Πόρου. Ὁ Σικελισνός ἔκανε πσρέα
με’ τόν Σωτήρη τόν Σπαθάρη στή Κηφισιά κι ὁ Κσζσντζακης
ἔγραφε τήν Ἀσκητική του ἀπομονωμένος στήν Αἴγινα. Τότεςκι
ἐγώ, γνήσιο παιδί ἐκείνου τοῦ καιροῦ, πρωτοσνεκάλυπτσ χωρίς μεθύσισ καί ναρκωλῐικά, μοναχσ μέ ὄσρύ γλυκό, τόν
Μάρκο, τόν Τσιτσάνη καί τόν Δσσκσλάκη. Πρίν τρισνταπέντε
χρόνια...
Νά μήν ξεχνᾶμε ἐπίσης πώς ἡ χώρα ῆταν κατεστραμμένη ἀπ’
τόν πόλεμο, τήν κατοχή καί τούς Γερμανούς καί τό ἐπίσημο
ἑλληνικά κράτος ἐκείνου τοῦ καιροῦ χτυποῦσε καθε τόσο ἕνα
τεράστιο γκόνγκ ἀπό τό ρσδιόφωνο γιά νά μᾶς θυμίζει με’
ὄροντερή φωνή, πώς εἴμσστε τριῶν χιλιάδων χρόνων γέροι, λές
κι ῆταν φάρμσκο ἤ συνταγή για ἀνοικοδόμηση. Ἔτσι λοιπόν
γεννήθηκε ἡ ἀνάγκη γιά ὅ,τι μικρό, ἀληθινό καί ταπεινό, ἀντίδρσση ὑγιής τῶν φωτισμένων, στόν φανφσρονισμό καί 016v
ἐπίσημο καί προγονόπληκτο σκοτσδισμό. T6 γραφικό ὑπῆρξεν
ἀπσρσίτητο. Μέ μόνη διαφορά, πώς δέν ἐπρόφθσσε νά γίνει
οὐσία καί νά ξεπερσστεῑ μέσ’ ἀπό διεργασίες πνευματικές. Ἄρχισε 6 τουρισμός, ἡ κσλοπέρσση καί τό ἐμπόριο. Ὑποχρεωθήκαμε νά φορέσουμε τίς ἐθνικές στολές καί νά χορέψουμε τόν
Καλσμστιανό για Γάλλους, ”Αγγλους καί Γερμανούς. Νά φωτογρσφηθοῦμε μέ σπσσμένες κολῶνες καί να μιλήσουμε ἀρχαῖα
σέ ἀγγλική μετάφραση. Ἔτσι σήμερα ζοῦμε τήν τόσο συγκεχυ-

μένη σχέση μσς με’ τήν παράδοση. ”Ολα τά θεωροῦμε ἀπαραίτητα, για νά μπορέσουμε στό μέλλον να συμπληρώσουμε πιστοποιητικά καταγωγῆς. Κι ἀκούγετσι παντοῦ τό κάπως φαρισσϊκό μσς αἴτημα. Ἡ Ταυτότητα. Νά μήν χάσουμε τήν ἐθνική
,uag ταυτότητά. Ἀλλά κανείς δέν ἐπιχειρεῖ νά διευκρινίσει,
ποιά στοιχεῖα ἀκριόῶς συνθέτουν 117 ταυτότητά μσς, για νά
φροντίσουμε να τά μσζέψουμε καί να τά προφυλλάξουμε ἐπι.μελῶς μέσα σέ πλαστική ἥ δερμάτινη θήκη. Καί τέλος, μᾶς εἰναι πράγματι ἀπσρσίτητη, μέ τά στοιχεῖα τοῦ παρελθόντος

Ἀρχίζω ἐπίσης v’ ἀμφιόαλλω.
Κεῖνο πού νιώθω σίγουρσ μέσα μοι) εἶναι μιά φυσική ἀπέχθεια σ’ ὅ,τι χρειάζεται παράσταση, σέ ὅ,τι
γραφικό. Δέν μ’ ἐνδιαφέρουν οἱ συνήθειες τοῦ πσ:
τέρα μου καί τῶν λοιπῶν συγγενῶν, παρά μόνο στό
ποσοστό πούσυντηροῦνται μέσα μου καί μ’ ἐξυπηρετοῦν στό σήμερα. Κι ἄν αὐτό πού περιέχω εἰναι μιά ἔνδειξη
ἐλληνικῆς παράδοσης, τότε καλῶς νά ὑπάρξει. Γιατί δέν θα
μ’ ἀρέσει νά πσριστάνων τόν πολύ Ἐ.λληνα Θέλω νά εἷμαι, ὅσο
εἰμαι. Καιρός εἰναι ἡ ἔννοια Έλληνας νά δώσει 117 θέση της
στήν ἔννοια ἄνθρωπος. Καί τότες πιστεύω πώς θα’συνδεθοῦμε
μέ μιά πιό ὅσθιά παράδοση πού κατά σύμπτωση, εἰναι κι’ αὐτή
γνησίως ἑλληνική.

Μέ δυό λόγια τό θέμα μσς εἶναι. Υπαρχει στό καιρό μσς μιά
ὑπερὸολική καί αὐθαίρετη χρήση τῆς ἔννοιας παράδοση. Δημιουργοῦμε παραστάσεις καί ἀποτυπώνουμε τίς ἔγχρωμες φωτογρσφίες στή μνήμη τῶν προγόνων μσς. Μπερδεύουμε τούς
Ἠρωες καί τό περιεχόμενό τους καί τούς κάνουμε νά ζοῦν
δυσδιαστστσ ὅπως 016v Καρσγκιόζη 6 M. Αλέξανδρος με’ τόν
Βεζύρη. Καί οἱ δυό μεγαλόπρεποι καί συμπαθεῖς. Μᾶς ἐκστασιάζει ὁ τσάμικος μέσα σέ ντισκοτέκ. Είμσστε σέ θέση λοιπόν
νά ὄροῦμε τήν ἀληθινή ροή μσς μές στούς καιρούς πού ἔρχον-

τοι, Γιά νά δεχθοῦμε μιά -ὀδυνηρή πραγματικότητα σάν τιμόνι
ἀλήθεια καποτες. Ποια εἰναι τά ἠθικα στοιχεῖα μέσα ἀπ’ τήν
παράδοση γιά να τά συλλέξουμε καί πῶς θά γίνει ἀπόρριψη
τοῦ γραφικοῦ,·

Σᾶς τά παραδίδω καί συγχωρέστε μου πού δέν ὑπῆρξσ πιό
μεθοδικάς στήν τοποθέτηση τοῦ θέματος. Διαθέτω ὅλέπετε
ποιητική ἰδιοσυγκρασία πού μοῦ ἀπαγορεύει τήν ὁμαλή δομή.

Ἱδεολογική χρήση τῆς παράδοσης
τοῦ Φίλιππου Ἠλιοιί
”Ηδη, ὅπως ἐμφανίζεται διογκωμένη, ἡ χρήση καί ἡ
ιΘά ἤθελα, στήν πολύ σύντομη αὐτή παρέμὸασηι, νά
κατάχρηση τῆς έννοιας παράδοση μέσα στήν ἐπίἮ ἐπισημάνω τή 6αθύτατη καί ἰδιότυπη ἰδεολογική
β φόρτιση πού έχει ὑποστεῖ, στίς τελευταῖες ἰδίως δε- m σημη έλληνική ἰδεολογία, ὑποδηλώνει μια θέληση
O O νά ἀναδειχτοῦν καί νά πριμοδοτηθοῦν οἱ πραγματιO J καετίες, ὁ ὅρος παράδοση καί τά παράγωγά του. .
κές καί κυρίως οἱ ὑποθετικές συνέχειες πού ἐμφανί“Ὀλοι θά συμφωνήσουμε, πιστεύω, γιά τό ὅτι οἱ
ζουν οἱ κοινωνικοί σχηματισμοί..
ἀσαφειες καί οἱ συγχύσεις στό ἐπίπεδο τῆς ὁρολογίας εἶναι
Υποὸαθμίζονται, έτσι, καί περιθωριοποιοῦνται, ἐμμεσα
πολλές. Ἴσως, μερικοί, νά συμφωνήσουμε στό τέλος, καί γιά τό
ἀλλά ἀποτελεσματικά, οἱ ἀσυνέχειες - δηλαδὴ οἱ ρήξεις καί οἱ
ὅτι πίσω ἀπό τίς συγχύσεις καί τίς ἀσαφειες κρύδονται, ἄν ὅχι
ἀντιπαραθέσεις πού ἐπίσης ἐμφανίζονται μέσα στούς κοινωνικάποιες ὑστεροόουλίες, παντως, ὁπωσδήποτε, κάποιες ἐτέρογενεῖς σκοπιμότητες.
κούς σχηματισμούς καί πού ἐκφραζουν κατα κανόνα τὴν παρουσία νέων δυνάμεων πού θέτουν ύπό ἀμφισθήτηση τίς
O λόγος μας θα εἶναι για τήν ἰδεολογική χρήση2 τῆς παράἰσχύουσες ίσορροπίες.
δοσης καί, ἀκριὸέστερα, γιά τήν ἐκδοχή της, πού ἀναπτυσσόμενη πρός τίς πιό διαφορετικές καί ετερόκλιτες κατευθύνσεις,
Ἕνα δεύτερο καί σχετικό σημεῖο πού θά πρέπει νά ἐπισητείνει, στὴν ἐποχή μας, νά ἐπικαλύψει πιό νηφάλιες καί πιό
συστηματικές προσεγγίσεις τοῦ θέματος.
μανθεῖ εἶναι ὅτι στίς μέρες μσς - στήν κοινὴ ἀλλά καί στήν
Δέν θα ἀναφερθῶ, συνεπῶς, στήν ἴδια τήν παράδοση, έτσι
ἐπίσημη ἀντίληψη κι ἀκόμα καί στή δικὴ μας συνάντηση ὅπως θα μπορούσαμε να τήν δρίσουμε σάν·ένα παράγωγο κάμέσα στή λέξη καί τήν έννοια παράδοση ἀντικατοπτρίζεται ὅχι
ποιων συγκεκριμένων ἱστορικῶν διαδικασιῶν. Ἐκεῖ ἡ δυσκοἡ συνολικὴ νεοελληνικὴ παράδοση ἀλλά κατι πολύ μερικότερο,
λία θά ἦταν να 6ροῦμε τί θά μποροῦσε νά μή θεωρηθεῖ παραὁ λεγόμενος λαϊκός πολιτισμός. Ἐδῶ χρειάζεται, ἴσως, μιά
διευκρίνιση;
δοση. Θά ἀναφερθῶ στή χρήση πού γίνεται τῆς ἐννοιας παράΣέ κοινωνίες διαστρωματωμένες ὅπως εἴταν καί εἶναι ἡ ἐλδοση ἀπό κοινωνικούς καί ἰδεολογικούς φορεῖς πού 6ρίσκονληνική, ὁ λα’ίκός πολιτισμός ἀποτέλεσε, πάντα, μία μερίκευσηῑ
ται ἐξω ἀπό τὴν παράδοση καί οἱ ὁποῖοι λειτουργοῦν σέ χρόνια πολύ μεταγενέστερα ἀπό τήν παράδοση στήν ὁποία ὑποτί-,
ε’ίταν καί εἶναι ὁ πολιτισμός τῶν κυριαρχούμενων κοινωνικῶν
θεταιότι ἀναφέρονται.
στρωμάτων καί τάξεων3. Καί ἡ ἰδιοτυπία του ἔγκειται, ἀκρι30

ὅῶς, στό ὅτι παρουσιάζεται πάντα σάν μιά σύνθεση στοιχείων
πρωτογενῶν μέ στοιχεῖα πού ἀντλεῖ ἤ πού τοῦ ἐπιὸάλλοντσι

ἀπό τόν πολιτισμό τῶν κυρίαρχων τάξεων. Για τό λόγο αὐτό, ὁ
λσϊκός πολιτισμός δέν ὑπῆρξε ποτέ Οὔτε ἀμόλυντος, οὔτε μό-

νος.
,
”Οταν ὅμως, μέσα 0τή διάσταση τῆς ἰδεολογικῆς χρήσης, ὁ
λσϊκός πολιτισμός4 ταυτίζεται μέ τήν παράδοση καί ὅταν φορ-

τίζεται μέ ὅλη τήν ἱερότητα καί τό συναισθημστικὸ 6690; πού
έχει ἡ λέξη καί ἡ ἐννοια παράδοση μέσα ῦτίς συλλογικές συνει-

δήσεις, δέν εἶναι μόνο ὅτι ὁ ἴδιος ἀποκτᾶ μιά καθολικὸτητα
πού δέν εἶχε ποτέ μέσα στό πλαίσιο τῆς νεοελληνικῆς κοινωνίας.
Τό οὐσιῶδες εἶναι ὅτι, μέ τόν τρόπο αὐτό, τοῦ παρέχεται ἡ·
δυνατότητα νά ἐξοὸελίσει, νά ύποκαταστήσει καί, κυρίως, νά

θέσει «ἐκτός παραδόσεως» ὅλα τά ὃυνσμικά στοιχεῖα τοῦ
νεοελληνικοῦ πολιτισμοῦ; ἐκεῖνα, ἀκριὸῶς, πού συγκροτοῦν τή
νεοελληνικὴ ἰδισιτερὸτητα καί τά ὁποῖα ἀπό τήν ἐποχή πού
ἐμφανίστηκαν, 016 χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας, καί ὡς τίς ἡμέρες μσς, λειτούργησαν πρός τήν κατεύθυνση τῆς ὑπέρθασης
τῶν ἑκάστοτε παραδοσιακῶν σχηματισμῶν, προκειμένου να
φέρουν λύσεις πού νά ἀνταποκρίνονται στίς νέες πραγματικότητες καί στίς νέες ἀνάγκες πού δισμορφώνοντσν, δισδοχικα,

μέσα στα πλαίσια τῆς ἐλληνικῆς κοινωνίας.
Για τούς σύγχρονους φορεῖς τῆς ίδεολογικής χρήσης τῆς
παράδοσης καί τοῦ λαϊκοῦ πολιτισμοῦ, αὐτό μοιαζει να εἶναι

καί τό κυρίως ζητούμενο5.
Ταύτιση, λοιπόν, τῆς παράδοσης μέ τό λαϊκό πολιτισμό. ”Ομως καί στό σημεῖο αὐτό διαπιστῶνουμε

μιά περαιτέρω μερίκευση. Ὄχι ὁ ζωντανός λαῖκός
O

Ἀπὸ κεῖ καί πέρα ὅμως καί στό μέτρο πού τά πράγματα εἷναι ἐτσι, έχουμε νά κάνουμε ὅχι τόσο μέ φαινόμενα-ζῶντανῆς
παράδοσης - ἡ ὁποία εἶναι, ὅπως γνωρίζουμε, «ἡ ἄμεση, αύθὸρμητη 11510666001], ἀπό ανθρωπο σέ ανθρωπο καί ἀπό γενιά
σέ γενιᾴ, μορφῶν ζωῆς καί δημιουργίας», ὅσο μέ φαινόμενα
ἀναὸίωσης. ΙΔηλαδῆ μέ συνειδητή έπιλογή, ἀπό τό σῶμα προγενεστέρων πολιτισμῶν, στοιχείων πού κρίνεται ὅτι μποροῦν
νά αξιοποιηθοῦν γιατί θεωροῦνται χρήσιμα καί ἀναγκαῖα γιά
τή διαμόρφωση τοῦ σύγχρονου 6106.
A616 καί νόμιμο εἶναι, καί ἀποτελεῖ μια ἀπό τίς σταθερές
τῆς συλλογικῆς συμπεριφορᾶς τῶν κοινωνικῶν ὁμάδων.
”Ομως τό ζητούμενο τῆς ἰδεολογικῆς χρήσης τῆς παράδοσης
δέν εἶναι αὐτό. Τό ζητούμενό της εἶναι να ἀναδειχτεῖ ἡ παράδοση —— λαϊκός πολιτισμός, σέ παρσδειγματική ἀξία τοῦ νέου
ἐλληνισμοῦ.Δ
Για να στοιχειοθετηθεῖ, ἀκόμα μια φορά, μιά θεωρία πού δέν
ἐπαληθεύεται ἐμπειρικά, μια Θεωρία πού θρίσκετσι σέ διά01001] μέ τίς ίστορικές πραγματικότητες πού θεωρεῖ ὅτι ἀποδίδει, ἀλλά πού, παρόλα αὐτά, ἀποδεικνύετσι ἐξαιρετικά χρήσιμη γιά τίς σύγχρονες ἀναμετρήσεις.
'H θεωρία για ένα αὐτόχθονα, ἐλληνορθόδοξο, ρωμσλέο καί
πολυδιάστστο λαϊκό πολιτισμό - πού μπόρεσε νά ἀντέξει καί
νά άνθίσει καί μέσα στίς πιό ἀντίξοες συνθῆκες τῆς Τουρκοκρατίας, γιά τό λόγο ὅτι μπόρεσε νά κρατήσει ἀμόλευτη τήν
ἐθνική καί τή -θρησκευτική του καθαρότητα, τήν ἐλληνική του
ταυτότητά καί ἀδιατάρσκτες τίς ἐσωτερικές του ἰσορροπίες.
Καί πού ὁδηγήθηκε στήν ἀποσύνθεση μόνο ὅταν λειτούργησαν
δυνάμεις ἐξωγενεῖς καί ἐτερόφωτες - καί ξενόφερτα πνευματικά κινήματα πού μπόρεσαν νά τόν διαὸρώσουν. Μέσα σ’
αὐτή τήν προοπτική τό «δίδαγμα» καί τό «νόημα» τῆς ἱστορίας
εἰναι σαφές.
"Av, τῶρσ, θέλαμε νά ὅάλουμε ὀνόματα σ’ σύτές τίς δυνάμεις
πού θεωρήθηκαν ἐξωγενεῖς καί ἐτερόφωτες, θά ὅρίσκσμε, λίγο

C) πολιτισμός - αὐτός πού ἐπιὸιῶνει ἤ πού διαμορφω“
νεται στίς μέρες μσς καί στήν ἐποχή μσς στούς κόλπους τῶν κυριαρχούμενων κοινωνικῶν ὅμαδων καί τάξεων.
”Οχι. Αὐτός θεωρεῖται ὅτι ἔχει μολυνθεῖ ἀπό τίς διάφορες
προσμίξεις μέ ἑτερογενῆ στοιχεῖα, πού ἐχουν νοθέψει τήνάρ- πολύ, συγκεντρωμένσ, ὅλα τά κινήματα καί ὅλους τούς ἀνθρώχική του καθαρότητα. Δέν εἶναι λοιπόν σέ θέση νά ἀντιπροσω- πινους φορεῖς πού, ἀπό τά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας ὥς τίς
πεύσει τήν περιζήτητη ἐλληνική μσς ταυτότητά. Καί ἀπό τήν ·ἡμέρες μσς, λειτούργησαν πρός τήν κατεύθυνση τοῦ ἐμπλουτισμοῦ 106 νεοελληνικοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς ἀνσνέωσης τῆς ἐλαποψη σύτή δέν μπορεῖ να ἐχει πσραδειγμστική ἀξία.
ληνικῆς
κοινωνίας; ἀπό τήν κρητική λογοτεχνίσ ὥς τόν έλληἜτσι, λαῖκός πολιτισμός - αὑτός πού ταυτίζεται μέ τήν
παράδοση — τείνει ὅλο καί περισσότερο νά θεωρηθεῖ ἕνας πο-’ νικό Δισφωτισμό, απότόν Ρήγα ὥς τόν Κοραῆ καί ὥς τό Σο,λιτισμός πού ἄνθισε στήν περίοδο κυρίως τῆς Τουρκοκρατίας λωμό, ἀπό τά κινήματα τῆς ἐθνικῆς ἀπελευθέρωσης ὥς τά κικαί στόν 190 αἰῶνα, καί πού ἐχει πιά σχεδόν ὁλοκληρωτικά νήματα τῶν κοινωνικῶν μετασχηματισμῶν, οἱ κατά καιρούς ἐλἐκλείψει ὡς ὀργανικό στοιχεῖο τῆς ζωῆς. Καί ἐχει ἐκλείψει ληνικές πρωτοπορίες ἔδρασαν πάντα, μέ κύριο στόχο τήν ἀνσγιατί, ἀκριὸῶς, μέσα στή ροή τῆς ἱστορίας έχουν ἐκλείψει ἤ τροπή τῶν παρσδοσιακῶν πλαισίων - τῶν πλαισίων πού ἐπέἐχουν περιθωριοποιηθεῖ 0E ἀντικειμενικοί ὅροι - ὁ προκαπι- 6αλε μια «παράδοση» πού δέν αντιστοιχοῦσε, πιά, στίς νέες
ταλιστικός κοινωνικὸς σχηματισμός, ἡ προκαπιταλιοτική ἀγρο- ἀνάγκες.
Καί, ἀκριόῶς, ἀπέναντι σέ ὅλα 0616 16 κινήματα τῆς κοινωτική οἰκονομία — μέσα στούς ὁποίους ἡ μορφή αὐτή τοῦ λαῖκοῦ
νικῆς καί τῆς πνευματικῆς ἀνανέωσης καί τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ,
πολιτισμοῦ μποροῦσε να εὐδοκιμήσει.
ἡ ἰδεολογική χρήση τῆς παράδοσης εἶχε — ἔχει κληθεῖ νά παίξει
Να σημειῶσουμε καί ἐδῶ ὅτι ἀκόμα καί 0’ αὐτή τήν
τόσο στενή ἐκδοχή, ὅπου ἡ παράδοση ταυτίζεται μέ ”ένα ρόλο,ἀνασχεσης.
I. Δημοσιεύεται έδῶ, μέ μικρές προσαρμογές, τό κείμενο τῆς ἀνακοίνωσης
Ἦ τόν «παραδοσιακό» λσῖκό πολιτισμό — πάλι, ἡ είπού ἔγινε στα Ἀνώγεια, Ὁ χρόνος πού εἷχα στή διάθεσή μου δέν ἐπέτρεπε
9 O κόνσ πού παρουσιάζεται εἶναι μερικευμένη. Ὁ λαϊοὔτε μιά πιό ἀνσλυτική προσέγγιση τοῦ θέματος, οὔτε τήν παρουσίαοη τῶν
’
κός πολιτισμός δέν ἐμφανίζεται ποτέ οτή συνολική
τεκμηρίων πού θα στοιχειοθετοῦσαν τίς ἁντίστοιχες ἀπόψεις.
_
2. Για τήν ἰδεολογική χρήση καί 117 ὁιάκριση πού ἑπιξάῌεται νά γίνει ἀνάτου ἱστορική διαστσση. Καί πολύ σπάνια ἐμφανίζονται οἱ συγμεσσ 0’ αὐτήν καί στήν ἐγγενῆ ἰδεολογική λειτουργία καθε ἱστορικοῦ ἔργου,
κεκριμένοι ἄνθρωποι καί 0E συγκεκριμένοι ὅροι ζωῆς τῶν άν61. Φιλ. ”Ηλιού, Ἡ ἰδεολογική χρήση τῆς ἱστορίας. Σχόλιο 0117 ουζήτηοη
θρώπων πού διαμόρφωσαν αὐτό τόν πολιτισμό. Ἴσως γιατί ἡ
Κορδάτου - Ζεύγου, Ἀθ. I976 (ἀνατυπο ἀπό τό π. Ἀντί, τευχ. 46). 176.
εἰκόνα πού θά προέκυπτε ἀπό μιά νηφάλια, ἐπιστημονική,
ἐπίσης ”Αλκη Κυριακίδου - Νέστορος, Ἡ θεωρία τῆς έλληνικῆς Λαογρσφίας,
Ἀθ. 1978, 0. 185 καί πολλ.
ἐρεύνα αὐτῶν τῶν ὅρων, θα ἧτσν λίγο ζοφερή σέ σχέση μέ τό

ζητούμενο - ὁπότε θά διαταράσσονταν καί τό ζητούμενο ἰδανικό σχῆμα.
Ἔτσι ἀναδεικνύοντσι ἐπί μέρους φαινόμενα καί ἐπί μέρους
ἐκδηλώσεις χωρίς τήν παραμικρή ἐγνοια γιά γτίς ἀναγκαστικές
σχέσεις τους μέ τά ἱστορικά σύνολσ 016 ὁποία ἀνήκουν.
Ὁ Ἀλέξης Πολίτης, σέ μιά πολύ ἐνδιαφέρουσσ ἀνακοίνωσή
του, στό «Ἀντί», ἐχει ἐπισημανει ὅτι ἡ ἐνσωμάτωση στοιχείων
τοῦ παρσδοσιακοῦ πολιτισμοῦ στήν ἀστική παιδεία γίνεται
,μόνο ὅταν τά φαινόμενα πού ἐνσωμστῶνοντσι έχουν περάσει
σέ μερική, ἤ σέ ἀπόλυτη, αχρηστία, καί ὅτι οἱ περίφημες ρίζες,
οἱ ρίζες μσς, ἀνακαλύπτοντσι, πάντα, ἀφοῦ πρῶτα έχουν ξε-

ραθεῖθ.

3. 176. 16 σύντομο ἀλλά περιεκτικό σημείωμα τοῦ Σπύρου Ἀσδραχᾱ, στό
«Ἀντί», τεῦχ. 40 (6 Μαρτίου 1976), ο. 43.
4. Οἱ ἀπαντήσεις οτήν ἔρευνα γιά τόν λσϊκό πολιτιομό πού δημοσίεψε τό
«Ἀντί», στα τεύχη του 40-48 (Μάρτιος - Ἰούνιος 1976), καλύπτουν δλο τό
φάσμα, ἀπό τήν ἐπιστημονικῇ προσέγγιση ὣς τίς πιό ἀκρσΐες, άντιφατικές ἀλλα τελικά πσρσπληρωματικές - ἰδεολογικές χρήσεις.
.
5. Αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ ἰδεολογική χρήση τῆς παράδοσης δέν εἶναι, φυσικά, ἡ
μόνη πού ἐκδηλώνετσι στήν ἐποχή μσς. Εἶναι ὅμως ἐκείνη πού τείνει νά
κατασταθεῑ σε’ κυρίαρχο οτοιχεῐο τῆς ἐπίσημης νεοελληνικῆς ι’δεολογίας.
Ἀπό τελείως δισφορετικσύς ὁρίζοντες, μέ διαφορετικούς, «προοδεντικούς»,
στόχους, ἀλλά, κατά περίεργο τρόπο, μέ τό ἴδιο, κατά 66017. σκεπτικό, ἀναπτύσσετσι μιά παράλληλη ἰδεολογική χρήση τῆς παράδοσης, πού, στηριγμένη
0117 μυθοποίηση τῶν ἐννοιῶν.· λαός - λσϊκός, τείνει νά ὑποκαταστήσει τίς
ἑπώνυμες κοινωνικές δυνάμεις. Ἡ ταοτ] αὐτή δέν ἐξετάζεται ἐὸῶ.
6. «Ἀντί» τεῦχος 43 (I7 Ἀπρίλη Ι976)σ. 44.
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Τά παραλειπόμενα
ἑνός διαλόγου γιά τήν παράδοση
τῆς ”Αλκης Κυριακίδου - Νέστορος
Χ

εἶναι τό πρῶτο σταδιο τῆς κοινωνικοποίησης. Ἔπειτα, μέσα
ἀπό τό σχολεῖο καί ἀπό 11] 606111010 5710E1'] μσς 011]7 56961591]

K0010 φορά πρεπει κανείς να ἀρχίζει ἀπό τό
Α’λφα. Ἰδισίτερα ὅταν αὐτοί πού 06711571910707101
710 70 συνομιλήσουν, παοα τήν ἐξωτερική ὁμοιο- κοινωνία, διαμορφῶνουμε τήν πιό προχωρημένη κοινωνικὴ μσς
Μ’μορφίσ 106;. κουὸσλοῦν μαζί τουςῖζ ποικίλες καί συνείδηση. Παράδοση 16 ἕνα, παράδοση καί 16 ἄλλο. Ἀλλά 16
, ἔάσυιιὸίόσοτες, πολλές φορές. μεταξύ τους ἀπο- μέσο, ὁ τρόπος τῆς μεταδοσης, εἶναι δισφορετικός, καί αὐτό,
· οκευές - πράγμσ 1106 ὀφείλεται. κατά 11] γνώμη μου, στό ὅτι κατά τόν Marshall McLuhan ἐπηρεάζει καί τό ἴδιο τό μήνυμα.
στόν τόπο μσς. ἐπειδή 61119166); 1'] ἐκπαίδευση εἰναι 1600 ἀνεπαρκής. ἀπό ἕνα ὃαθμό καλ) 1507510E καί πανω ἡ παράδοση βξ
Για να προοεγγίσουμε 16 θέμα παράδοση χρειαζε51101 τόσο 5E010]111156]157.1] Αὐτὴ ὅμως εἶναι ἡ σ”λλη παράδοση, ’ῇ““·
ται να δαλούμε ὁρισμένους ἄξονες ἀναφορᾶς. 'O
πρῶτος εἰναι πιστεύω, 1'] διάκριση πού πρέπει νά
όχι αὐτή για τήν ὁποία 6 M070; Χατζιδάκης καί τό Τρίτο ’ᾖ
Πρόγραμμα μᾶς κάλεσαν 70 συζητήσουμε στα “Ανώγεισ Μυ- ..ἑ
Ξγίνει, ὅχι στό περιεχόμενό τοῦ μηνύματος ἀλλα στό
λοποταμου Κρήτης. 'H παράδοση «ἡ περί ἧς ὁ λόγος» δέν ἦταν
.a—= μεσο ἑπικοινωνιας- γιατί μέ ἄλλες συνθῆκες λει1'] 010111111] ἀλλά 1"] κοινή μσς ὑποτίθεται παράδοση, 0611] 1106
τουργεῖ 6 προφορικός λόγος μέ άλλες ὁ γραπτός. μέ ἄλλες 6
06779070; τηλεπικοινωνιακός (ὅπου ἐχουμε μιαν 51107501110κληοονομήσαμε ἀπό τούς πατεράδες μσς κι αὐτοί ἀπό τούς
ὸικούς τους Πῶς τήν κληρονομήσαμε; A616 εἶναι ἕνα ἐρώτημα 7101] τοῦ προφορικοῦ λόγου μέσα σέ 1101706910 τεχνολογικά
πού δέν τέθηκε 011] 0670711]01], καί 0616 πιστεύω πῶς εἰναι τό
συμφραζόμενσ). Ὁ 6561590; ἄξονας 1106 τέμνεται μέ τόν
Αλφσ ἀπ’ ὅπου πρέπει ν ἀρχίσουμε.
πρῶτο εἶναι ἡ διακριση ανάμεσα 011]7 παράδοση καί 11’]7 ἱστο'H ἐγκύκλιος ποῆδεία μσς καλλιεργεῖ τήν ἰδέα μιᾶς παραδα- ρισ. 'H 1061101] τους 011]7 ἐλληνική παιδεία ὁδήγησε 011]7 ἐπισης πού συνεχίζεται άδιακοπη ἀπό τήν προελληνική ἀκόμη
κυριαρχίσ τῆς συνέχεισς- ἐλπίζω ὁ ἀποχωρισμός τους να συνἐποχή - 5751. ὡστόσο, ακουστεῖ πῶς καί κάποιος «6197076910τελέσει 011]7 ἐπίγνωση τῆς ἀσυνέχειας καί τῆς σημασίας της
μέσα στό ἱστορικό γίγνεσθαι.
110;» ἧταν ἀκραιφνὴς Ἐλλην - ὥς τίς μέρες μσς. Αὐτοί εἴμσστε, «οἱ ἀπό τριῶν 71110610751607'EM1]75;».'H πίεση τῆς συνM' 0616 δέν θέλω καθόλου 70 πῶ πῶς δέν ὑπάρχει συνέχεια
έχειας ἐξουδετερῶνει τό ὅλέμμσ πού Θά ἐψαχνε για τήν ἀλ011]7
ἐλληνική παράδοση καί ἱστορία. Καί 656010 ὑπάρχει, καί
λαγή, καί 5101 1'] ἐλληνική ἱστορία — ταυτιζόμενη μέ τήν παράτῆς
57067
μάλιστα δώσει 570 ρομαντικό ὅνομσ; «ἡ νεολιθική
δοση - γίνεται μια σούπα, πού καθε 11]; κουτσλιά ἐχει πάντοτε
μσς κληρονομία». Στίς μικρές ἀγροτικές κοινότητες τῆς περιτήν ἴδια γεύση; τα ἐλαττώματα 106 Ἕλληνα (ὁ ἀτομικισμός του
οχῆς μσς, τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, ὅσο ὁ τρόπος παραγωκτλ.) καταστρέφουν καθε τόσο τά ἐπιτεύγμστσ 106 ἀνῶτερου
γῆς παρέμενε ὁ ἴδιος, ὅπως εἶχε για πρώτη φορά ἐγκαθιδρυθεῖ
πνεύματός του, ἀλλα «10 μεγαλα πεπρωμένσ τοῦ ἐθνους» ἐγἀπό τή λεγόμενη «νεολιθική ἐπαναστσση», ὅταν οἱ ἄνθρωποι
γυῶνται για τήν άνακύκλωση τῆς δόξας. Τό λεπτό θέμα, πῶς
ἐγκατασταθηκσν μόνιμα 05 ὁρισμένες περιοχές καί αρχισαν να
ἐξασφαλίζεται 1'] συνέχεια, δηλαδή πῶς μεταδίδεται ἡ ἑλληνικαλλιεργοῠν 11] 71] — 600. λοιπόν. ό τρόπος παραγωγῆς παρέκότητα ἀπό γενια 05 75710 μέσα σέ τόσες χιλιετίες ὅπου συνμενε 6 ἴδιος, οἱ ἄνθρωποι μέσα στίς μικρές ἀγροτικές κοινότηέὸησαν τόσες κοσμοϊστορικές ἀλλαγές - 0616 16 θέμα δέν θίγετες ἐξακολουθοῦσαν να αἰσθάνονται Ιάλληλέγγυοι μέ 11] Φύση,
10510610710107 566510;.Y1106601151 ὅμως ἡ πίστη πῶς 1']
παράδοση «51101 στό αἷμα μας»- πῶς ἀρκεῖ να γεννηθεῖ κανείς νά εἰναι ἐντσγμένοι 011'] Φύση. Τό μόνο 1106 αλλσξε 011]7 κοσμοθεωρίσ τους στή διαρκεια τῶν χιλιετιῶν 1]107 οἱ μορφές
Ἐλ’λην, για να κληρονομήσει αὐτόματα τήν «τρισχιλιετῆ ἡμῶν
τῶν δυνάμεων πού 116659706007 11] ζωή τους; 6 ”Ολυμπος ·
παράδοσιν». Φυσικα, πρόκειται για καθαρά ρστσιστική
παρσχωρησε 11] 6501] του 011]7 Ἰερουσαλήμ 1'] για τίς μουσουλαποψη, ἀλλα 07 δέν τήν πεῖ κανείς μέ τ’ ὄνομα της, τό γεγονός
μανικές χῶρες - 011'] Μέκκα. Ὕπαρχει λοιπόν στή λαῖκή μσς
περνᾱ απαρατήρητο.
ἀγροτική 110906001]'570 νῆμα ἐνότητσς καί συνέχειας. Ἐπειδή
Ἐπιτρέψτε μου να ξεκινήσω ἀπό τό ”Αλφσ; ἡ
ὅμως οἱ μικρές αγροτικές κοινότητες 657E067 ἀπομον ωμένες
110906001] δέν κληρονομιέται· μαθαίνεται. 'O άν- ἀλλα ἀποτελοῦν μέρος τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου πού δημιουρ“ θρωπος εῖναι τό μόνο ζῶο - σύμφωνα μέ τίς ὥς 01]- γεῖται ἀπό 11] 07501] πόλης καί χωριοῦ (ἄλλωστε χωρια ὑπαρ. :11590 6101110110,.051;10610710107 — 1106 ἐχει ἐξωτεχουν μόνον ἀπό 1615 1106 ἐγιναν οἱ πόλεις), ἡ συνέχεια αὐτή. 1']
καί τήν έχει τοποθετήσει ἐξω
«νεολιθική μσς κληρονομιά». δέν μένει στάσιμη καί ἀναλαπό τό 010110.016 κοινωνικό σῶμα. 'H συμπεριφορα τῶν λοίωτη, ἀλλα μεταὸαλλεται - ἀδιόρατα ὶσιυς. γιατί ἡ προφοζώων, πού 1'] γνωση της τούς ἐξασφαλίζει τήν ἐπιὸίωση, ἐδρά91111] κοινωνία τοῦ χωριοῦ ἀπορροφᾶ τούς κραδασμούς 11];
ζεται 011] μνήμη τοῦ εἴδους, πού μεταδίδεται κληρονομικα. Η
ἱστορίας, πάντως ὅμως μεταόάλλετσι. Οἱ μετσὸολές της, εἶναι
συμπεριφορα 106 ἀνθρώπου ὅμως πού ἡ γνώση της τοῦ 5E- ἀλήθεια, δέν μοιαζουν μέ τίς τομές πού 1109011]9067101 στήν
σσᾳαλίζει ἐπίσης τήν ἐπιὸίωση, εἰναι θέμα μαθησηςῑ 16 και- ἐπίσημη ἱστορία· γιατί οἱ ἱστορικές τομές. για να γίνουν μ
νούριο μέλος μιας κοινωνίας πρέπει 70 ἐνσωμστώσει τήν 5E- αὐτή τή μορφή αντιληπτές, πρέπει να έχουν γρσπτή 611601001].
ωτερικευμένη μνήμη τῆς ὁμαδσς του. πού έδράζεται στό κοι- T6 παρελθόν ’ξε-χωρίζει ἀπό τό 110967 καί ἀντιπαρατίθετσι.
11011116 σύνολο, μέσω τῆς γλώσσας, κυρίως ἀλλα’όχι μόνον σῦ- μάλιστα. 0 0616 μόνον 0116 11'] στιγμη πού θα καταγραφεῖ ι
τῆς. Για να 51116110051. δηλαδή, 0 ἄνθρωπος, πρέπει νό. «κοινω- ἀπό τή στιγμή πού «κεῖται» καί ἀποκτᾶ 5101 ἀντικειμενική
νικοποιηθεῖ». Κατι τέτοιο θα εἶχε στό v06 του, φαντάζομαι, ὁ ὑπόσταση. Στίς προφορικές κοινωνίες ὑπάρχει μιά 95601611]10
A910101511]; ὅταν εἰπε πῶς ὁ ἄνθρωπος εἶναι «ζῶον κοινωνι- ἀναμεσσ 016 παρελθόν, 16 παρόν καί τό μέλλονῑ τό 5'70 11900κόν», καί πῶς ὁ μοναχικός ἄνθρωπος «ἤ θηρίον 1’] θεός»
αρμόζετσι στό ἄλλο, χωρίς κανείς να νοιαζεται για τήν «ἀντιΑῦτό πού ἐνσωματῶνει τωρσ ὁ ἄνθρωπος για 70 «κοινωνιί- κειμενική ἀλήθεια», πού εἶναι, ἄλλωστε, μιά 577010 106 ἐγκοποιηθεῖ» εἰναι 1'] «5Em159111561157n μνήμη» τῆς ὁμαδας, ὅπως γραμματου πολιτιομοῦ. Ὠστόσο, καί ἡ συνέχεια τῆς λαϊκης
τή λέεει 6 Leroi Gourhan. δηλαδή ἡ παράδοση, πού σημαίνει ἀγροτικῆς παράδοσης διακόπτεται, στό μέτρο 1106 1151060115—
καί τόν τρόπο τῆς μετάδοσης καί τό ’ίδ ιο τό μήνυμα. ’A116 106; ται 1'] 07501] πόλης - χωριοῦ μέσα 011]7 ἱστορία. Δύο εἶναι οἱ
γονεῖς μσς. μέ τήν αμεση, τήν προφορική ἐπαφή, παίρνουμε τή
μεγάλες τομέςῑ ἀπό τήν ἀρχαιότητα στό μεσαίωνα καί ἀπό τήν
λειτουργική γνώση πού μας χρειαζεται για τήν ἐπιόίωση. A616 φεουδαρχία σ’τόν καπιταλισμό. Τό πρόὸλημσ τῆς ἐξουσίας εἶ32~

ναι αλληλένδι-το μέ τον τρόπο παραγωγῆς καί δέν θα κατανοήσουμε τό κοινωνικό φαινόμενο στό σύνολό του, αν τά δυό δεν
τά ἀντιμι-ῑτωπίσουμε στή ουμπληριυμστικὴ τους σχέση.
Τά ὅσα εἶπα δέν λύνΟυν. ὅέὸαια, τό πρόὸλημα τῆς
,παράδοσης - οὔτε κάν τό θέτουν, νομίζω. Τά θεωρῶ
“ ’,ὅμως σάν τίς ἐλαχιστές ἀπαραίτητες προδιαγραφές
(ια να ἀνοίξει 11 συζὴτηση. Α’ν πρέπει νά τούς
Ξ-ὸώσω κὰπΟίΟ Ονομα ed ἕλε-γα πώς πρόκειται για

ἐπιστημολογικές προδιαγραφές μολονότι ό χαρακτηρισμός
ἠχεῖ κάπως φιλόδοξος καί καυχησιάρης ”Οπως καί να τίς (3νομασουμε, ὡστόσο τό γεγονός ’παραμένει ὅτι προδιαγραφές
χρειαζοντσι; αύτές πού προτείνονται εδω 1'1 ἀλλες ἦ και αλλες.
Τό ἀχνό περίγραμμα τους θα μποροῦσε, εἰναι ἀλήθεια να τό

ἀνακαλύψει κανείς μέσα στό είΟαγωγικό κείμενο τοῦ Μάνου
Χατζιδάκη με τό ὁποῖο ἀνοιξε στα Ανώγεισ η συζὴτηση για
τή λαῖκή παραδοση. Ἠταν ἐ’να κείμενο ἀριστοτεχνικό, προοσρμοσμένο στό ρυθμό τῆς προφορικῆς παράδοσης, ρευστό, πολυσήμαντο - μ’ ἕνα λόγος μυθικό. Τι’ κρίμα πού ἐχουμε ἀνεπίστρεπτα πια περάσει στήν ἀντίπερα ὅχθη τοὺ Μύθου. καί
ἀπσιτοῦμε - οἱ ἀνόητοιέ — ό διάλογος να στηρίζεται στό Λόγοέ
20.8.Ι979 - ”Αγιος Γεώργιος Νηλείας
Ἀπό τίς συνεόριάσεις στό δημοτικά φουαγιέ- στό ὅὴμα ὁ Φ. Ἠλιού

Ἡ·παράδοση
καί οἱ παραδοσιακές περιπέτειες
τῆς νεοελληνικῆς ποίησης
Τό ἑπόμενο κείμενο ἀποτελεῖτήν σύτόμστη συνδρομή μου
στή «συνάντηση γιά τή σημασια μιᾶς λαϊκῆς παράδοσης3
πού ἔγινε στα Ανώγεισ ἀπό τίς 12 ὡς τις 15 Αὐγούστου.

Πρόκειται για παρατηρήσεις καί προτάσεις τῆς στιγμῆς ἀντίδρσση σέ κάποιες φυγόκεντρες εἰσηγήσεις καί, τελικά,
προσχώρηση στή μονολογική έμπαθεια ὅλων μσς. Ὁ ανα-

γνώστης λοιπόν θά πρέπει νά έπιστρστεύσει ὅλες του τίς
ε’πιφυλάξεις, προπάντων ἐκεῖ ὅπου πολύπλοκα προόλήμστσ
σχηματοποιοῦντσι στό ἔπακρο ἤ τούς λείπει ὁλότελσ τό
ἀποδειχτικό ῦλικό. Πέρα ἀπό μικρές φραστικές διορθώσεις
τό ἀρχικό κείμενο ἔμεινε σχεδόν ἀνέπαφο, μέ τήν ἐλπίδα ὅτι
ἔτσι ῆ προχειρότητά του μετριαζεται καπως ἀπό τήν ἐπίκσιρή του θερμοκρσσίσ.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ
‘. Θά προσπσθήσω να μεταφέρω τό κέντρο 6άρους
ἀπό τήν «ἀρχαιολογία» τῆς παράδοσης στήν ἐμπλοκή της μέ τό πσρόν,ἐπιμένοντας περισσότερο στό
’ χῶρο τῆς λογοτεχνίας. Προτασσονται ὅμως κάποιες
‘" μεθοδολογικές διακρίσεις πού κατά τὴ γνωμη μου
χρειάζοντσι, προκειμένου νά περιγραψουμε μέ κάποια ἀκρί6εισ τό πρόὸλημα πού μᾶς ἀπσσχολεῖ.
_ 1. Οἱ προηγούμενες εἰσηγήσεις καί ἡ ἐνδιαμεση συζήτηση ἐπι6αλλουν, νομίζω, νά δισχωρίσουμε τρεῖς τουλαχιστον φάσεις
τῆς παράδοσης;
α) τήν παράδοση ἐν ἐνεργείσ,
6) -τήν παράδοση σέ ἀδρανεισ, καί
γ) τήν παράδοση σέ κρίσιμο μετασχηματισμό.
Δέν πρέπει νά θεωρεῖται αὐτονόητο ὅτι σέ μία δεδομένη στιγμή τό σύνολο τῆς παράδοσης 6ρίσκεται δισζευκτικα σέ
μιά ἀπό τίς τρεῖς καταστάσεις. Ἐνδέχετσι ένσ μέρος τοῦ
παραδοσιακοὺ συστήματος σέ μια περίοδο νά ἐμφανίζεται

τοῦ ,Δ.Ν. Μαρωνίτη

ἀδρανοποιημένο, ε’να ἄλλο να μετασχηματίζεται, ἐνω κάποιο
τρίτο να εἶναι σέ φάση ἐνεργείας. Παραδειγμα τά σημερινά
Ἀνώγεισ μέ τίς πρόχειρες ἐντυπῶσεις των τριῶν ἡμερῶν.
Εύκολσ πιστεύω δισπιστώνει κανείς ὅτι καί σήμερα στα
Ἀνώγεισ ὁ προφορικός διάλογος καί ὁ ἀφηγηματικός μονόλογος δεσπόζουν. ”Ανθρωποι καθε ἡλικίας καί διαφορῆς παιδείας ἐπικοινωνοῦν μεταξύ τους ὅσσικά μέ τόν προφορικό
λόγος μιλοῦν καί ἀκοῦν μ’ -ένα γλωσσικό κώδικα ἐξαιρετικά
εῦστοχο, συλλογικῆς στάθμης, ἐνῶ ταυτόχρονα ἡ προφορική
τους συμπεριφορά παρσκολουθεῖται ἀπό ψυχαγωγική εῦφορία.
Ὁ προφορικός λόγος δηλαδή ἐκφραζει καί δισσκεδάζει. Δέν
εἷμαι σέ θέση να πῶ σέ ποιά ἀπό τίς τρεῖς φάσεις πού διακρίναμε ὅρίσκονται οἱ ἄλλοι τομεῖς τῆς ἀνωγεισνῆς παράδοσηςῑ ἡ
μουσικὴ, ὁ χορός, ἡ ὑφαντικὴ, ἡ ἀρχιτεκτονική τους, κτλ.
2. Οἱ προηγούμενες εἰσηγήσεις καί ἡ περιπέτεισ τῆς συζήτησης ὁδηγοὺν στό συμπέρασμα ὅτι ἡ παράδοση έχει ἕνα δικό
της, συγγενή χῶρο, κι ἕνα φιλόξενο, ἀφιλόξενοη προὸληματικό
περιόαλλον. O συγγενής χῶρος ἀποτελεῖ κατα κάποιο τρόπο
τό ἐσωτερικό τῆς παράδοσης τό περιόαλλον τό ὁρίζουν κυρίως οἱ μελετητές καί οἱ χρῆστες τῆς παράδοσης. Πάντως ἡ
’παράδοση κσθεαυτή παράγεται, προάγεται καί σταθμεύει μέ
τά δικά της ὑποκείμενα καί ἀντικείμενα. Στόν ζωτικό χῶρο της
(ὅσο τουλαχιστον τό παραδοσιακό σύστημα παραμένει σέ φάση
ἐνεργείας) προόλήματα διακριτικῆς ὁρολογίας δέν δημιουργοῦνται (τά ἐνεργά ὑποκείμενα τῆς παράδοσης δέ μιλοῦν για
παράδοση), καί διλήμμστα δραματικὰ δέν ἀναφύονται (τό πσλιό καί τό νέο, τό ντόπιο καί τό ξένο δέν ἀποτελοῦν συνειδητές
τουλαχιστον ἀντιθέσεις). eO δισκριτικός ὅρος παράδοση, ἡ
ἀδιαφορία ῆ ἡτάγωνίσ για τὴ συντήρησὴ της, τόθησσυρισμό
της ἤ τόν ἐνοφθαλμισμό της στή σύγχρονη παραγωγή, ὅλα αὐτά
καί τά συμπληρώμστα τους ἀνήκουν κατα 661011 στούς χρῆστες
καί στούς μελετητές τῶν πσρσδοσιακῶν συστημάτων, συνθέτουν ἑπομένως τό δικό μσς πρόὸλημα καί τό δικό μσς πλέγμα
ἀπέναντι οτὴν παράδοση.
3. Ἠ χρήση τῆς παράδοσης εἶναι ἀναμφισὸὴτητσ πολλαπλὴ
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3. Ψυχαρης - Παλαμᾶς - Διάδοχοι καί Ἐπίγονοι;
Ἀγωνιστική ὡς φανατική προάσπιση τῆς λαϊκῆς γλώσσας,
τῆς παρσδοσισκῆς σοφίας καί τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ. Στόν
νεοελληνικό κορμό προστίθεται τό Βυζάντιο, 6 Σολωμός καί ὁ
Καλὸος συμφιλιώνοντσι, 6 ρομαντισμός, ὁ παρνασσισμός καί ὁ
συμόολισμός καλλιεργοῦντσι δίχως πλεγμστικές ἀνσστολές. ‘O
πολιτικός φιλελευθερισμός, ἡ ἐθνοκεντρική προσήλωση καί ἡ
μεγάλη ἰδέα δοκιμάζονται ἀλλα τελικά ἐπιόιώνουν.
4. Μεσοπόλεμος καί Γενιά τοῦ ’30:
‘H Μικρσσιστικὴ καταστροφή ἐνσλλάσσει τὴν αἰσιόδοξη μεγαλοπρέπεια μέ τήν αἰσθητικὴ ἀπαισιοδοξίσ. Ὁ ρεαλισμός τοῦ
Κσὸάφη καί ἡ κσταλυτικὴ σάτιρσ τοῦ Καρυωτάκη ἀπωθοῦνται
ἢ σκανδαλίζουν. Τὴν κρίσιμη στιγμὴ ἀναστέλλει τή «διαλυση»
ἡ γενιά τοῦ τριαντα μέ τήν εἰσαγωγὴ τῆς μοντέρνας ποίησης. Ἡ
προγρσμμστικὴ ρήξη τῆς εὐρωπαῐκῆς νεοτερικῆς ποίησης μέ
κσθετί παραδοσιακό καί ἡ ἀρχικὴ τουλαχιστον σύντσξή της μέ
ἐπαναστατικές πολιτικές ἐπιλογές, γρήγορα κατευνάζοντσι

στόν έλληνικό Ιχῶρο.

Ἀ νῶγεια. Φσλκλσρικές ἐκδηλώσεις στῆν πλατεῖα τοῦ χωριοῦ

καί κατα κανόνα μικτή. Για λόγους ὅμως μεθόδου χρὴσιμη
ἀποδείχνετσι ἡ τριπλῆ δισίρεσή 111;: σέ χρήση ἐπιστημονική,
καλλιτεχνικὴ καί ἰδεολογική - πολιτικὴ. “Ὀσο κι ἄν ἡ ἰδεολογικὴ χρήση κατευθύνει ἤ ἐπιχρωματίζει τίς ἀλλες δύο, ἡ διάκρισή της ἀπό τὴν ἐπιστημονικὴ περιέργεια καί τὴν καλλιτεχνική ἐκμετάλλευση πρέπει νά γίνεται, για να ἀποφεύγοντσι οἱ
ἰδεολογικές ἀκριὸῶς ὑπεραπλουστεύσεις.
4. "Com ὀργανωσσν τήν παρούσα συνάντηση ἐνδιαφέρονται
ὑποθέτω περισσότερο για τὴν καλλιτεχνικὴ χρήση τῆς λαῖκῆς
παράδοσης. Στό ἐσωτερικό τῆς καλλιτεχνικῆς αὐτῆς χρήσης ἡ
περιοχή τῆς λογοτεχνίας πρέπει πιστεύω να ὑπογραμμιστεῐ.
Γιατί ἡ λογοτεχνίσ, στόν τόπο μσς φαίνεται να 1190630100171στηκε καί νωρίτερα καί ὅσθύτερσ ὡς πρός τίς σχέσεις της τόσο
μέ τὴ δημοτικὴ παράδοση ὅσο καί μέ τὴ λόγια πού σεόάστηκε
τό νεοελληνικό παραδοσιακό κορμό. Μέ τίς ἐπιλογές της σῦτές
ἡ λογοτεχνίσ μσς κσθόρισε θα έλεγα ἐν πολλοῖς τήν πορεία καί
τῶν αλλων τεχνῶν, τουλαχιστον κατα τόν περασμένο καί τόν
παρόντα αἰῶνα, καί πιθανόν ἐξακολουθεῖ να παίζει τόν προσδιοριστικό αὑτόν ρόλο της καί σήμερα

μ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ
’,ἱ Θά ἀποτελοῦσε στόχο φιλόδοξης διατριόῆς ἡ σκια‘7, γραφιση τῶν σχέσεων τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας
καί τῆς λαῖκῆς παράδοσης. Ἡ ἐργασία αύτή πρέπει
καποτε να γίνει. Πρός τό παρόν δέν εἶναι ἴσως ὁλότελσ παρσπλσνητικό νά στσθοῦμε σέ όρισμένα ὀνόματα σταθμούς τῆς νεοελληνικῆς ποίησης, ἀπό τό Σολωμό ὡς
τίς μέρες μσς, προτείνοντας πρός έλεγχο ἤ ἀπόρριψη πολύ γενικούς χαραχτηρισμούς πού ἀφοροῦν στό θέμα μσς.
1. Σολωμός καί Ἑπτανήσιοιε
Ἡ δημοτικὴ γλώσσα καταφάσκεται. Τό δημοτικό τραγούδι
ἀντιμετωπίζεται ὡς ὑγιὴς ρίζσ για τό φυτό τῆς ἐπώνυμης ποίησης. Τά έργσ τῆς κρητικῆς λογοτεχνίσς 6οηθοῦν στὴν κατάργηση τῶν στεγσνῶν 611/60500 στόν λσῖκό καί στό λόγιο δημιουργό, στήν ντόπια καί τήν ἐπείσακτη ἐμπνευση. Τά σύγχρονσ εῦρωπσῖκά ρεύματσ ἐγκλιμστίζοντσι. Λογοτεχνικό
ἰδεῶδες; «εἶδος μικτό ἀλλα νόμιμο». “Η ἐπιλογή αὐτή στό σύνολό της μπορεῖ να θεωρηθεῖ ίδεολογικά προοδευτική κσί ποιητικα ρομαντικη.
2. Ἀθηναϊκή Σχολήε
Ἡ λαῖκή γλῶσσα ἀπορρίπτετσι. Ἠ δημοτική παράδοση
καταφρονεῖται. Τό νεοελληνικό έδσφος ὑποκαθίστσται ἀπό
τήν ἀρχαιοελληνική οῦτοπία. Ἠ σύγχρονη εῦρωπσϊκή λογοτεχνίσ ἐπηρεάζει τυπολστρικα τούς θισσῶτες της. Ἐπιλογή ἰδεολογικά ἀντίδρσστικὴ καί ποιητικά ρομαντικὴ.
,

Σ’ αὑτό συνετέλεσαν δύο τουλαχιστον αἰτίες, κατα τή γνώμη
μου. Ἡ δικτατορία τοῦ Μεταξᾶ γρήγορα ἀποχρωματισε πολιτικα ὅσους, μέ ἀστική ἤ μεγαλοαστικὴ καταγωγή καί παιδεία,
ἀσκησσν στόν τόπο μσς κατά τήν περίοδο σύτὴ τή μοντέρνσ
ποίηση. Οἱ λίγοι ἐξάλλου ἀριστεροί ποιητές, κομματικά καλυμμένοι, ἀπέρριψαν τὴ μοντέρνσ ποίηση ὡς ἀντιδραστικὴ,
κατα τίς ἐπιταγές τοῦ σοσιαλιστικοῦ ρεσλισμοῦ, καί ἀναχρονιστικά προσηλώθηκσν στήν πσλσμική ποιητική παράδοση, ἀποκρούοντσς ὡς παρσκμιακούς καί τόν Καὸαφη καί τόν K0900)-

τσκη.
Ἔτσι οἱ μοντέρνοι ἀστοί τῆς δεκαετίας τοῦ ’30-’40 δημιούργησαν περίπου ἀνενόχλητοι ένα νέο λογοτεχνικό καί ἰδεολογικό μοντέλο, πού κακόζηλα ὁνομαστηκε «ἐλληνικότητα» καί
δελεσστικά λέγεται «ρωμιοσύνη» καί «κσημός τῆς ρωμιοσύνης».

- Στό μοντέλο αὐτό μετέχει ἡ εῦρωπσϊκὴ ποιητική πρωτοπορία
κυρίως μέ τίς γαλλικές καί ἱσπανικές ρηξικέλευθες ἐκφραστικές φόρμες, ἐνῶ ἡ νεοελληνικὴ λσϊκὴ καί λόγια ποιητική παράδοση ἐπανεκτιμᾶτσι τώρσ μέ σοὸσρότητσ ή μέ σοὸαροφανεια.
Κστσρχήν χρησιμοποιεῖται ὡς προαγγελος τῆς μοντέρνας
ποίησης, ὅπου παρέχει δείγματα ἐντστικῆς, τολμηρῆς καί οἰκείας έκφρσσης. Κστα δεύτερο λόγο 6 κύκλος τῆς παράδοσης
διευρύνετσιῑ ἐπιστρατεύονται, ὡς σύνολο, ἡ ἐλληνική γεωγραφία, ἱστορία κσί τέχνη, μέ σκοπό να ὃρεθεῖ καί νά προὸληθεῖ
τό δισχρονικό τους ἦθος - ἕνα εἶδος καταγωγικῆς τσυτότητας
τοῦ νεοέλληνσ πού ὑπόκειται στόν "001190, στήν ἀττική τραγωδία, στό δημοτικό τραγούδι καί τόν Ἐρωτόκριτο, στό Σολωμό, τό Μσκρυγιάννη, τόν Πσπσδισμάντη καί τό Θεόφιλο.
Στό σύστημα αὐτό δέ ὂολεύετσι εὔκολα ὁ Καόάφης καί προγρσμματικά ἀπόὸλητος θεωρεῖται ὁ Καρυωτάκης. Τέλος ὁ
ἀναμφισόήτητος σίσθησισσμός τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ καί
τῆς λσϊκῆς μσς τέχνης γενικότερα κσταγράφεται ὡς ἀπελευθερωτικός καί ἐξ ἀποτελέσματος σύμμαχος τοῦ φροῦδικοῦ ὑπερρεσλισμοῦ,
- ἼἈσφαλῶς ἡ προηγούμενη 661/011011 περιγραφὴ ἐκὅιαζει σέ μεγαλο 60606 1:6 πραγματικά δεδομένα,
W} F.
(οἱ ὁμοιότητες λ.χ. 611/60500 στόν Ἐλύτη, τόν Ἐγγοms.
' νόπουλο καί τόν Ἐμπειρίκο δέν εἰναι μεγσλύτερες
1.3
*7 (“ιπό τίς διαφορές τους), ἀφήνει ὅμως ἀκαλυπτη κυρίως τὴν περίπτωση τοῦ Σεφέρη, ὁ ὁποῖος δίχως να ἀποτελεῖ
καταφανῆ ἐξαίρεση, ὂαφτισε τό μοντέλο τῆς ἐλληνικότητσς καί
τῆς ρωμιοσύνης σέ πολύ ὂαθύτερσ νερα. Ἡ εὐρωπσϊκή παιδεία
του δέν τόν ἐκαμε ἐντέλει ὑπερρεαλιστή. Τά ἀπαγορευτικά
ὅρια πρός αὐτή τήν κατεύθυνση δέν πρέπει να ἀναζητηθοῦν
μόνο στὴν ἐπίδρσση τοῦ Ἔλιοτ ἀλλά καί στόν πιό 6ασσνισμένο, προσωπικότερο διάλογο τοῦ Σεφέρη μέ τή νεοελληνικὴ
καί τήν ἐλληνική ποιητική παράδοση. Ἡ 60616 ἱστορική του
συνείδηση καί ἡ ἡδονική του φύση γρήγορα τόν έφεραν σέ
παραλληλη τροχια μέ τόν Κσὸάφη, καί ἡ μεσοπόλεμη ἀπαισιοδοξία ἄδηλα τόν διεσταύρωσε μέ τόν Καρυωτακη. Ἀνέφερα
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δύο μόνο παραδείγματα πού διακρίνουν τό Σεφέρη ἀπό τούς
ἄλλους τῆς γενιᾶς τοῦ τριαντα. Τό περίεργο παντως εἶναι ὅτι,
ὅταν ἡ γενιά τοῦ ’30 θέλει νά ὑποστηρίξει 111 γονιμότητα τοῦ
συλλογικοῦ της μοντέλου, καταφεύγει στό ὄνομα τοῦ Σεφέρη τό μέγεθος καί ἡ ὑψηλή ποιότητα τοῦ ἐργου του θεωροῦνται ὡς
ἐσωτερικός σκελετός τῆς γενιᾶς τοῦ ’30.
Τήν κοινή πάντως σχέση τῆς γενιᾶς αὐτῆς μέ τήν παράδοση
τήν παρακολούθησαν καί 111 στήριξαν ἡ σύγχρονη ζωγραφική
καί ἀρχιτεκτονική (Κόντογλου καί Πικιώνης, για να μείνω στά
ἐνδοξότερα σήματα), ἐνῶ λείπει τό ἀντίστοιχο ἀπό 111 μουσική
δραστηριότητα τῆς ’ίδισς ἐποχῆς, ἀν δέν μέ πσγιδεύουν οἱ ἐλλιπεστατες στον τομέσ αὑτόν γνώσεις μου.

τό ζήτημα δέν έῑνύι μόνο
νᾶ δΙῦΒάζεΤε «ΑΝΤΙ»

ἀλλά νό μπορεῑτε
ν’ ἀνατρέ-,χετε σ’ αὐτόσταθερό.

5. Μεταπολεμική ποίησητ
Ὁ δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, οἱ ἐμπειρίες τῆς κατοχῆς
καί ὁ ἐμφύλιος ἐκτρέφουν 016 νέα γενιά ποιητῶν μέ 6αθια πολιτικά καί ὑπσρξιακα τραύματα. Ἡ γενιά 013111 016 σύνολό της
(οἱ ἐξαιρέσεις δέν ἀναιροῦν πιστεύω τόν κανόνα) ἀπορρίπτει,
σιωπηρά ἤ φανερά, τό σύμπλεγμα παράδοσης καί μοντερνισμοῦ,,ὅπως τό ὀργάνωσε ἡ γενιά τοῦ ’30 λίγο πολύ σέ σύστημα
καί σχεδόν σέ μύθο. Ἡ έλληνικότητα θεωρεῖται τώρσ ὑποπτη
(ἐξ αἰτίας καί τῆς μετσξικῆς της ἀνταύγεισς) καί ἡ ρωμιοσύνη
καπως αἰσθηματικὴ. Στό διαχρονικό ἐλληνικό ἦθος τῆς γενιᾶς
τοῦ ’30 11 μεταπολεμική ποιητική γενιά ἀντιπροτείνει τήν ποιητική καί πολιτική εὑθύνη για τό ἐδῶ καί για τό τώρσ. Ὁ ὑπερρεαλισμός περιορίζετσι, καί ὅπου συνεχίζετσι τρέπεται ἀπό
φυγόκεντρος σέ κεντρομόλο (ἡ διαφορά στό σημεῖο 01316 Ἐγγονόπουλου καί Σαχτούρη εἶναι πιστεύω χαρακτηριστική).
Στό μεταξύ οἱ ἀριστεροί ποιητές “συμφιλιώνοντσι μέ τήν μοντέρνα ποίηση, ἐνσωματώνουν ὅμως στήν ποιητική ἠθική τους
τόσο τόν πικρό σαρκασμό τοῦ Καρυωτάκη ὅσο καί τόν ἱστορικό ρεσλισμό τοῦ Κσὸαφη, ἐνῶ ἡ ἐμπραγμστη ποίητική
γλώσσσ τοῦ Σεφέρη προκρίνετσι γενικά ἀπό 111 φωτεινή λυρικὴ
χλιδή τοῦ Ἐλύτη,
”Οσο για τήν παράδοση (δημοτική, λαῖκὴ καί συγγενική λόγια) δέν άντιμετωπίζεται πια ὡς συνεκτικός ὑμένας τοῦ Νέου
Ἑλληνισμοῦ καί δέν 119066115101 ὁπωσδήποτε ὡς συλλογική
ἀσπίδα για πολιτική κάλυψη καί ἐντέλει οὐδετερότητα. ”Οταν
ἀνιχνεύονται σήματα της, αὐτα ἀξιολογοῦντσι κυρίως ὡς ρήγμστσ τῆς πολιτικῆς, κοινωνικῆς καί παιδευτικῆς καταπίεσης
τοῦ λαοῦ. Γενικά ὁ διάλογος τῶν μεταπολεμικῶν ποιητῶν μέ
τήν παράδοση δέν εἶναι πια συμπσγής καί ἐποπτικός· ἐξστομικεύεται, δραματοποιεῖται καί σχεδόν κατακερματίζεται.
Καθε ποιητής, μέ δική του 513613111], ἐπιλέγει, ὅταν ἐπιλέγει,
θραύσματα τοῦ παρσδοσισκοῦ ὑλικοῦ πού τόν ἐρεθίζουν ἤ τόν
ὑπηρετοῦν, δίχως να φιλοδοξεῖ νά τά ἀνασυνθέσει, μέσα σέ
μοντέρνσ περίὸλημα, σέ λογοτεχνικό καί ἰδεολογικό μοντέλο.
Πόσο ἀτομικός καί ἀποσπασματικός εἰναι 6 διάλογος τῶν
μεταπολεμικῶν ποιητῶν μέ τήν παράδοση τό δείχνουν οἱ ποσοτικές καί ποιοτικές διαφορές στό κεφαλαια αὐτό ἀναμεσσ σέ
ποιητές λίγο πολύ τῆς ἴδισς περιφέρεισς; λ.χ. ἀνάμεσα στόν
Ἀναγνωστακη καί τόν Ἀλεξάνδρου, ἤ στό Σινόπουλο καί τό
Σσχτούρη.
Ἡ ἀπομυθοποίηση αὐτή τῆς «μοντέρνας παράδοσης» πού
συντελέστηκε στα μεταπολεμικά χρόνια έχει καί τήν ἀρνητικῆ
της ὅψη. Ἡ ἀγωνία για σῦτοπροσδιορισμό (ἡ παράδοση θεωρεῖται, καί ἐν μέρει εἶναι, τρόπος ἐτεροπροσδιορισμοῦ) παραγει προοδευτικά ποίηση ἀμυθολόγητη καί καπως ἀπσίδευτη.
Ἀποτέλεσμσῑ ὁ χῶρος τοῦ ποιητικοῦ μύθου προσφέρεται
ἀκόμη καί σήμερα σέ ποιητές τῆς γενιᾶς τοῦ ’30, μέ ἀντιθετικούς πόλους τόν Ἐλύτη καί τό Ρίτσο.
Πρόχειρο Συμπέρασμαε
“Οποισδὴποτε ουζὴτηση για «111 οημσσία μιᾶς λαῖκῆς παράδοσης 01611 καιρό μσς» πρέπει νά 16651 ὑπόψη της 006096 11;
περιπέτειες τῆς λογοτεχνίας μσς, εἰδικότερα ἴσως τῆς ποίησὴς
μσς, στό κρίσιμο αὑτό κεφάλαιο. Μέ ἕνα τέτοιο μέτρο θα μποροῦσαν ’ίσως νά ἐκτιμηθοῦν δικαιότερα 11 παραδοσιακή αἰσιοΙδοξία τοῦ Θεοδωράκη ἤ ἀκόμη καί τοῦ πρώιμου Χατζηδάκη,
για να μείνω σέ περίοπτα μουσικά ὀνόματα τοῦ καιροῦ μσς.

Ἀποκτεῑστε
τήν πλήρη σειρά τῶν 9 τόμων
Οἱ τόμοι τοῦ ANTI:
A '(6 ἐ’ξαμ. 74, τεύχη 1-9)
B ζ (0 $15011. 75, τεύχη 10-22)
Γ (6 έξσμ- '75, τεύχη 23-35)
Δ ’(α ἓξαμ. “76, τεύχη 36-48)

ε ’(6 εξομ. 76, τεύχη 49-61)
ΣΤ ‘(c1 ἐξαμ ”77, τεύχη 62-74)
Ζ ’(6 ἐ’ξαμ. “77, τεύχη 75-89)
H ’(0 ἓξαμ. ”78, τεύχη 90-102)

Θ ’(6 ἓξαμ. '78, τεύχη 105-115)

Στούς τόμους τοὺ ΑΝΤΙ - πανόδετους, μέ ἐξώφυλλα καί αναλυτικα περιεχόμενα Θεματων καί συνεργατῶν - Θα θρεῑτε 016

πλούσια καί πολύπλευρη καταγραφῆς
Ο τῆς Πολιτικῆς καί πολιτιστικῆς ζωῆς μσς
0 τῆς καταστασης στῆν Ἀριστερα
Ο τῆς ἐξωτερικῆς έπικαιρότητας
O τῶν Ιδεολογικῶν ρευματων τῆς ἐποχῆς μσς καί
ο Πλῆθος στοιχεῖα πού ενδιαφέρουν ὅσους συμμετέχουν στό
προθλήματσ τοῦ τόπου μσς.
Ζητεῑοτε τούς τόμους τοῦ ΑΝΤΙ ὑπό τό γραφεῖα μαςῑ
Δημοχάρους 60 (Τ.Τ. 601) τηλ. 732.713 καί 732.819.

"0001 μένουν οτήν ἐπαρχία μποροῦν να ζητήσουν τήν αποστολή τῶν τόμων μέ αντικαταθολή. Μπορεῑτε ἀκόμα v6 ανταλλάξετε τά τεύχη μέ δεμένους τόμους πληρώνοντας τήν θιθλιοδεσία (160 δρχ. 016v τόμο).
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ
ἓὶιέΝΙΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τοῦ Θ. Σταυρόπουλου
OI ΠΡΟΟΔΟΙ nou ἐχουν συντελεστει στῆν ἐπιστήμη
καί στῆν τεχνολογία, Προσφέρουν στόν ανθρωπο - γιά

.·..;.“--’;’.;·,. πρώτη φορά οτήν ἱστορία του - τῆ δυνατότητα νά [Mo-'- ·ἶ
Ποιῆσει ὅλα τά δεδομένα τῆς ἐλευθερίας. Θά άρχίσουμε
μ’ ἓναν ὀρισμό αὐτῶν τῶν δεδομένων· ΚοινωνικοΠοιημένη οἱκονομία, αύτοκυὸέρνηση καί αὺτοδιαχείριση
τῶν Παραγωγῶν - Πολιτῶν, συμμετοχῆ στῆ λὴψη τῶν

ἀποφάσεων καί στῆν ἅσκηση ὅλων τῶν κοινωνικῶν λει~. τουργιῶν, άμεση δημοκρατία, Πολιτιστικός καί ἀνθρωπι“ · στικός ἐμπλουτισμός τῆς καθημερινῆς ζωῆς.
O ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ πού προτάσσεται συνήθως στῆν παρούσα προθληματικῆ, ἐντοπίζεται σέ τρία ἐπίπεδαῑ
O Στό κοινωνικοπολιτικό ἐπίπεδα ῆ σημερινή ταξικῆ διάρθρωση
τῆς κοινωνίας καί ἡ ὺπερσυγκεντρωτικῆ συγκρότηση τοῦ αύταρχι-

κοῦ - γραφειοκρατικοῦ κράτους, ὑποτίθεται ὅτι κόνει νά εἶναι
άδιανόητη καθε σκέψη καί ἀπόπειρα δρασης για κοινωνικὴ ἀλλαγὴ
καί ἐλευθερία. Ἠ πιό χυδαία ἐκδοχή αὐτῆς τῆς ἀντίρρησης κατα’ λήγει στῆ συμθουλῆῑ «μῆν ἐνδιαφέρεσαι για τά κοινά», ἐνῶ ἡ Πολι-

τικῆ έκφρασῆ της εἶναι ἡ δικτατορία. Στό ὅνομα ἐνός χυδαίου
πραγματισμοῦ όδηγούμαστε στῆν άρνηση τοῦ κοινωνικοῦ ἀνθρώ-

ΠΑΡΑ τίς προσωρινές παλινδρομῆσεις ῆ πορεία τῆς ἱστορίας εἱναι θασικα προοδευτικῆ πρός τῆν κατεύθυνση τοῦ ἐξανθρωπισμοῦ
τῆς κοινωνίας. Ἠ ἐξέλιξη τῆς άνθρωπότητας ἀπό τῆν πρωτόγονη
φυλετικῆ κοινότητα, στό σημερινό κατακτημένο ὁχυρό τῆς πολιτικῆς δημοκρατίας, τεκμηριώνει ἐμπρακτα τίς «ούτοπίες» τοῦ Πα-

ρελθόντος. Ποιά εἶναι ὅμως ὴ οχέση ούτοπίας καί πραγματικότητας. ”Εδῶ θά πρέπει νά οημειώσουμε ὅτις
Ο Ἠ οχέση θεωρίας καί πράξης εἱναι ἱστορικά δυναμική. Οἱ θεωρητικές ἐργασίες τῶν μεγάλων οὺτοπικῶν τῆς Ἀναγέννησης, ὅπως
τοῦ Τζιάκομο Καμπανέλλα, καθώς καί τῶν μεγάλων οὺτοπικῶν σο-

σιαλιστῶν, τοῦ ”Οουεν, τοῦ Σαίν Σιμόν, τοῦ Σάρλ Φουριέ, θρῆκαν

που, στῆ ζωώδη - άγελαία ἀντίληψη τοῦ κοινωνικοῦ Βίου.
Ξεκινώντας ἀπό τῆν παραδοχῆ τῆς ἀριστοτελικῆς θεμελίωσης

τῆ συνέχεια τους στῆ συνθετικῆ ἐπιστημονικῆ ἐρμηνεία καί ἀνάπτυξη τῶν Μάρξ, “Ενγκελς, κ.ά.

τῆς πολιτικῆς κοινωνίας, άπορρίπτουμε ex principio κάθε άρνηση

O Ἠ σχέση θεωρίας καί πραξης εἶναι πολιτικά δυναμική. "Eva σύ-

τῆς ἀνθρωπινης ἐλευθερίας.

στημα ἰδεῶν μπορεῖ νά συμθάλλει στῆν ἐπιτάχυνση τῶν κοινωνικῶν καί πολιτικῶν ἐξελίξεων, νά γίνει δηλαδή μοχλός τῆς κοινωνικῆς μεταθολῆς, ἐάν υἱοθετηθεῑ ἀπό τῆν πλειοψηφία τῶν παραγω-

O Στό ἐπίπεδο τῆς ψυχολογίας; οἱ σκεπτικιστές ύποστηρίζουν ὅτι
ή σημερινή ψυχολογική καί πνευματική συγκρότηση τῶν παραγωγῶν - Πολιτῶν, δέν ἐπιτρέπει τῆ συμμετοχῆ στίς λειτουργίες τῆς

Πολιτικῆς κοινωνίας καί στῆ λῆψη τῶν ἀποφάσεων για τά κοινά.
. “Ισχυρίζονται ἐπίσης ὅτι, ῆ συγκεντρωτικότητα τοῦ σημερινοῦ
y κράτους καί ῆ τερατώδης ύπερδιόγκωση τῶν πόλεων ἀποκλείει
κάθε τέτοια δυνατότητα.

Ο Στό ἐπίπεδο τῆς μεθοδολογίας τέλος, οἱ ἀπολογητές τῆς ίδεολογίας τοῦ γραφειοκρατικοῦ ουγκεντρωτισμοῦ ύποοτηρίζουν τῆν
«αναγκαιότητα» τῆς Πολιτικῆς καθοδῆγηοης τῶν παραγωγῶν - πο-

λιτῶν άπό μιαν «ἐλίτ» ἐπαγγελματιῶν τῆς Πολιτικῆς πού θα ἀπαλλοτριωσουν ὅλες τίς πολιτικές λειτουργίες τῶν Πρώτων καί θα τίς
άοκῆσαυν, στό ὄνομα καί για λογαριασμό τους.

ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ τῶντάσεων αὐτῶν εἶναι ῆ ἀποδοχῆ τοῦ πλατωνικοῦ
οχῆματοςῑ διαχωρισμός τῆς Πολιτείας στούς μόνιμα κυ6ερνῶντες,
σάν «ἀρμόδιους, ἐπαΐοντες» καί τούς μόνιμα κυ6ερνῶμενους. Καί

τά τρία αὺτα ἐπίπεδα καταλῆγουν στῆν ούσιαστικῆ κατάλυση τοῦ
δημοκρατικοῦ συστήματος καί τῆς ἐλευθερίας τοῦ κοινωνικοῦ ἀνθρωπου.

OI ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ; οὺτοπία ῆ πραγματικότητα
OI APNHTEZ τῆς ἐλευθερίας προθάλλουν ἐνορχηστρωμένα σάν
κοινό ἐπιχείρημα, ὅτι μιά ἀντίληψη καθημερινῆς πραγμάτωσης τῆς
ἐλευθερίας, εἶναι ούτοπικῆ καί δέν μπορεῖ νά ἐφαρμοοτεῖ. Κι ὅμως

γῶν - πολιτῶν. Αύτό πού χαρακτηρίζεται σάν οὺτοπία εἶναι ἡ θεωρητικῆ σύλληψη τῶν δυνατοτῆτων γιά ἐπιστημονικές καί κοινωνικές ἀλλαγές. “Ἐτσι τά ὅρια άνάμεσα στῆν οὺτοπία καί στῆν πραγματικότητα εἱναι ρευστά.
ΟΠΩΣ διαπιστῶθηκεῑ «Ol σκοποί μας εἱναι δυνατό νά πραγματοποιηθοῦν μερικές φορές, μόνον ὅταν οἱ ανθρωποι ἐνεργοποιοῦνται σέ μεγάλη κοινωνικῆ έκταση γιά «ούτοπικούς» σκοπούς. Μπο-

ρεῖ ένας σκοπός νά εἶναι ἀντικειμενικά πρώιμος, ἀλλά νά ἀνακινεῖ
τόσο ἐντονα ἀνθρώπινες ἐνέργειες, ὥστε αύτές, ἴσως ἀπροσδόκητα καί γιά τούς ’ίδιους τούς ἀνθρώπους πού συμμετέχουν, νά
μεταθάλλουν τίς ἱστορικές συνθῆκες» (Μ. Μάρκοθιτς, «Περιθάλ-

λον καί ποιότητα ζωῆς», ἐκδόσεις ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ, σ. 92). ,Γιά τό κοινωνικό ατομο τίποτε δέν εἶναι στατικό καί ἀπόλυτα ἡ μετάθαση
ἀπό τῆν ούτοπία στῆν έπιοτημονικῆ διαπίοτωση κι ἀπό ἐκεῖ στῆν
κοινωνικῆ πραγμάτωση εἶναι διαλεκτική, συνεχής καί δυναμική.

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΚΡᾹΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΘΑ ΗΤΑΝ ἀφελής καί ἀντιιστορικῆ ἡ ἀντίληψη πού θα ὑποστῆριζε ὅτι ἡ ἀνθρώπινη πρόοδος προχωρεῖ ἀνεμπόδιστα, εἱδυλλιακά
καί άρμονικά. Ἠ ανθρωπότητα προχωρεῖ μέσ’ ἀπό συγκρούσεις,
ἀντιθέσεις καί προσωρινές παλινδρομῆσεις. Αύτῆ ῆ συνθετικῆ πορεία ἐμπεριέχει καί τό τραγικό στοιχεῑο τῆς ἱστορίας. 'O Αἰσχύλος

οἱ περισσότερες ούτοπίες τοῦ Παρελθόντος θρίσκουν τῆν πραγ-

οτόν «Προμηθέα δεσμῶτη» περιγράφει τῆν τραγική καί ἐπῶδυνη

μάτωσῆ τους σήμερα. Ἠ ἀριστοτελικῆ θεωρία «φύση - κίνηση, κί-

ἀφύπνιση καί ἐξέγερση τοῦ ἀνθρώπου ἐναντίον τοῦ σκοταδισμοῦ
καί τοῦ δεσποτισμοῦ, ἐνῶ ο Εύριπίδης μέ τό συγκλονιοτικὸ διάλογο τῆς Κλυταιμνήστρας μέ τόν Ἀγαμέμνονα, ἀνατέμνει ὅλο τό
τραγικό θάθος τῆς ἱστορικῆς διαδικασίας τῆς καθυπόταξης τῆς
γυναίκας στῆν ἐξουσία τοῦ άντρα, δηλαδή τοῦ μισοῦ πληθυσμοῦ
τοῦ πλανῆτη ἀπό τόν άλλο μισό. '0 Θουκιδίδης, μέ τό συγκλονι-

νηση - φύση» καθώς καί σί προηγηθεῑσες θεμελιώσεις τῶν Δημό-,

κριτου, Λεύκιπου, τοῦ Θαλῆ καί τοῦ Ἀρίσταρχου τοῦ Σαμίου κλπ.,
θρίσκουν τῆν πειραματικῆ τους πραγμάτωση στίς μαθηματικές καί
φυσικές ἐφαρμογές, ϋλη - ἐνέργεια, ἐνέργεια-ὅλη, καθώς καί στῆ
κθαντομηχανικῆ, τῆν ῆλεκτρονικῆ, τῆν κυ6ερνητικῆ.
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στικό διάλογο Ἀθηναίων καί Μηλὶσιων θά περιγράψει τῆν ὠμότητα
καί τῆν κτηνωδία τῆς ἱμπεριαλιστικῆς δίας.
O ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ κατηγορῆθηκε γιά «ἀσέθεια πρός τούς θεούς»
ἀπ’ τούς δεινόσαυρους τοῦ άντιδραστικοῦ κόμματος τῆς Ἀθήνας

καί ύποχρεώθηκε να δραπετεύσει στῆ Χαλκίδα γιά νά συνέχίσει
ἐκεῖ, σάν πολιτικός ἐξόριστος,τίς ἐπιοτημονικές του έρευνες καί
τό συγγραφικό έργο του.
O ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ περνά ἀπὸ δί’κη καί διακινδυνεύει τῆν πυρά μέ κατηγορίες Πού κατασκευαστηκαν ἀπό τῆν «ἱερά ἐξέταση», ἐνῶ ό
Ἀϊνοτάιν φεύγει ἀπό τῆν πατρίδα του, τῆ μεσοπολεμικῆ Γερμανία,

ΜοΛῙΣ ΚΥΚΑοΦοΡΗΣπ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΗ

ΘΗΤΕΙΑ

γιά νά ξεφύγει ἀπό τό διωγμό τοῦ Γ’ Ράϊχ.

ΟΜΩΣ ὅλες αῦτές οἱ ἱστορικές τραγωδίες έχουν ποιοτικά καθολικό, ἀλλά ποσοτικά μερικό χαρακτῆρα σέ σχέση μέ τό τραγικό δίλημμα πού ἀντιμετωπίζει τό συνολο τῆς σημερινῆς άνθρωπότητας.

(ἀγωνιστικὰ κείμενα 1940-1950)
περιέχει τὰ παρακάτω διηγήματα ποὺ
δημοσιεύονται γιὰ πρώτη φορὰ σὲ χωριστὸ τόμος

Τραγούδι στὴν Ἀθήνα, Δρακόλιμνη, Ἠ γυναίκα τῆς Φούρκας, Ὁ
κυρίαρχος τῆς Ψυττάλειας

καὶ τὸ μεγαλο ἀφήγημα Μουργκάνα,
χρονικό ἀπὸ τὶς μάχες τῆς Μουργκάνας

τὸ 1948.

Ἡ τιμὴ. τοῦ βιθλίου εἶναι 150 δρχ.
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Έκδόσεις « Κείμενα»
ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ
Η ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ περίοδος πού διανύουμε ἐμπεριέχει καί τῆ σύγ-

κρουση τέτοιων ἱστορικῶν δυνάμεων ὥστε ῆ ἐκθασῆ της θά προσδιορίσει τῆν τύχη τοῦ ἀνθρωπινου γένους. Αύτό ,εἶναι τό ἱστορικό
δὶλημμα τῆς ἐποχῆς; "H ὴ κοινωνικοποιημένη αύτοδιαχειριζόμενη
οἱκονομίσ θά ὑποτάξει τίς τεράστιες φυσικές δυνάμεις τῆς θερμοπυρηνικῆς, τῆς ἡλιακῆς καί τῶν αλλων πηγῶν ἐνεργείας μαζί με’

τόν αὺτοματισμό καί τῆν ήλεκτρονικῆ, σ’ ἐνα δημοκρατικά-συλλσ
γικά ἐπεξεργασμένο σχέδιο κοινωνικῆς παραγωγῆς καί ἀναπαραγωγῆς μέ γνῶμωνα τῆν «ἐν μέτρω» ἀρμονική ἱκανοποίηση τῶν ὑλικῶν, τῶν ψυχολογικῶν καί τῶν διανοητικῶν ἀναγκῶν τοῦ κοινωνι-

κοῦ ἀνθρῶπου· ῆ ἀντίθετα τά κυρίαρχα οἱκονομικά καί κρατικά
συμφέροντα μέ τῆν ἀντικοινωνικῆ, ἱδιοτελῆ καί ἀλόγιστη μεταχεί-

ΙΔΕΟΔΜΜΜ
” οηοιος κανει
plan επανασταση
αυοινει το ῆακο του

ριση τῶν ἐνεργειακῶν δυνάμεων, τοῦ σταθεροῦ κεφαλαίου καί τοῦ

συνολικοῦ κοινωνικοῦ πλούτου θα ὁδηγήσουν τῆν ἀνθρωπότητσ
σέ μιά δίχως προηγούμενο ἱστορικῆ καταστροφή. Τά συμπτώματα
τοῦ ἱστορικοῦ κινδύνου έχουν φανεῖ. 'H ἀπειλή κατά τῶν φυσικῶν
καί θιολογικῶν προϋποθέσεων τῆς ζωῆς εἶναι παροῦσα.
_ H ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ τοῦ Νσγκασάκι καί τῆς Χιροσίμσ καί ἡ ἀλλοίωση
τῆς χημικῆς σύστασης τοῦ ἐδάφους μέ τίς θόμθες ναπάλμ στόν

πόλεμο τοῦ Βιετναμ εἱναι δύο ἀνσντίρρητες ἐνδείξεις τῆς ἀπειλούμενης καταστροφῆς. “Αλλά καί πέρα ἀπό τίς πολεμικές συγκρούσεις, ῆ πράξη καταστροφῆς τοῦ φυσικοῦ περιθάλλοντος συντελεῖται ἐν ψυχρῶ, μπροστα στά ματισ μσς, κατά τῆ διαδικασία τῆς
μονοπωλιακῆς - καπιταλιστικῆς συσσώρευσης.

ΞΤΣΙ όδηγούμαστε σέ μιά θεμελισκῆ, κατά τῆ γμώμη μσς, προγραμματικῆ πρόταση γιά ἐνα κίνημα νεοδιαφωτισμοῡ; τοῦ ἐπιστημονικοῦ ἀνθρωπισμοῦ πού θά συνενωνει τῆν ἀνάτιτυξη τῶν ἐΠιστημῶν μέ τά ἱδεωδη καί τίς κατευθύνσεις τῆς ἀνθρωπιστικῆς
ἀξιοκρστὶας.
Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ για τῆ δισφύλσξη τοῦ φυσικοῦ Περιθάλλοντος καί τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς συνιστά προϋπόθεση καθε προόδου.
Τό σοσιαλιστικό κίνημα τῶν ἐργαζομένων ὀφείλει νά τήν ταυτίσει
μέ τίς δημοκρατικές διαδικασίες τῆς αύτοκυθέρνησης, τῆς σύτο
διαχείρισης καί τῆς άμεσης δημοκρατίας, τῶν προσωπικῶν ἐλευ
θεριῶν, τοῦ δημόσιου διάλογου καί ἀντὶλογου.
Η ΤΑΥΤΙΣΗ σοσιαλισμοῦ καί ἐλευθερίας συνιστά τῆν πεμπτουσία
Πραγμάτωσης τῶν ἀνθρωπίνων οἱκολογικῶν πεπρωμένων.
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ΠΑΝΝΗΣ ΣολΔΛτυΣ
ΜΕΓΑΛΟΙ
ΔΚΩΜΙΚΟΙ TOY
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
Σόλωνος 94 τηλ. 3607744
KENTPO ΔΙΑΘΕΣΗΣ BIBAIOY

K. Μελενίκου 34 τηλ. 212610

Ὁ διαγωνισμός παιδικοῦ σχεδίου
Kai μισ ἑξήνηση
ἀπό τῆν Εἰρήνη ψσρέλλη
Καί... διόμιση μῆνες μετά τῆ
λῆξη τῆς προθεσμίας, ἀποφάσισσ νά ἐκτελέσω, ὅσο γίνεται

πιό σωστά, τά καθῆκοντά μου,
σάν γραμματέας τῆς ἐπιτροπῆς

γιά τό διαγωνισμὸ - ’ἐκθέση ,
παιδικοῦ σχεδίου πού προκήρυξε τό ANTI. στό τεῦχος 115 “I

,

της 30/12/73. Μηορεῑ νύ τύ euμάστε, μπορεῖ καί ὅχι.

Εἶχε ’

θέμα τουῑ «H ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ
ΣΠΙΤΙ», καί οἱ μικροί φίλοι τοῦ
περιοδικοῦ - ῆ άλλιῶς τά παιδιά
τῶν μεγάλων φίλων τοῦ περιοδικοῦ - μποροῦσαν νά σχο-

λιάσουν στα σχέδιά τους; Τά
πολιτικά γεγονότα, τίς πολιτι-

κές συζητῆσεις τῶν μεγάλων,
ὅσα ακοῦνε ἀπ’ τό ρσδιόφωνο,
Βλέπουν στίς ἐφημερίδες, é!
καί φυσικά
ὅσα συζητάνε

.
’

μεταξύ τους γιά τῆν πολιτικῆὶ

“Εδῶ πού τά λέμε δέν ῆταν
καί εύκολο θέμα. “Ἰσως δέν
ῆταν καί εϋσ-τοχη ἐκλογή.
“Εμεῑς εἴμσστε σίγουροι πώς οἰ
μικροί μσς φίλοι, παρουσίασσν

,Ι
’

I

ὅποισ συζῆτηση γιά τῆν Πολιτικῆ ύπάρχει στό σπίτι. “Εκτός...
κι αν δέν ὑπάρχει πιά... ”Ομως,
σάν ἐπιτροπῆ χρωστάμε μιάν |

ἐξῆγηση γιά τά σχέδιά τῶν φί-

/

Ἰ
i

,

μ
f ί Ζξξὲ onIΠ
οὲινκλτοκιε
κεὟ4
Ἀττιι-

λων μσς.
Σωτ. Γρεὸενιώτης, 7 χρονῶν.

Χρῆστος X. Παπαλάμπρος, 7 χρονω
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Ἐρνέστος Μπερούκας, 7 χρόνων

H εΞΗι-ἨΣΗ

Για τοῦτο οἰ ἐπιλογές καί
ἐπιθρσθεύσέις τοῦ ««κσλύτερου
παιδικοῦ σχεδίου» ή τῆς «Ka-

κρατικῆ έπιλογή. Καθε σχέδιο
ἀπ’ ὅσα έφτασαν στό περιοδικό

λύτερης παιδικῆς ζωγραφιάς»,

τοῦ κάθε πσιδιοῡ, σ’ ἐνα ῦφος

ἐκφράζέι

τόν

προθλημστισμὸ

Τὴ ζωγραφικῆ καί τό ἰχνογράφημα γενικότερα τοῦ παι-

διοῦ,

μέχρι

τήν

ῆλικία

τῶν

10—11 χρονῶν, θά πρέπει νά τὴ
δοῦμε σάν Eva μέσο έκφρσσης.

"Eva μέσο αύθδρμητο καί ἐξαιρετικά ύποὸοηθητικὸ στῆν ἐπικοινωνία τῶν παιδιῶν μέ τόν
περίγυρο. Αύτή ὴ ’ἐκφραση ἐχει

ἀξία καθαρά προσωπικῆ καί δίνει στοιχεῖα για τῆν ἱστορία τοῦ
καθε πσιδιοῡ, τά συνσισθήματά

τουᾙτῆ φαντασία του, τό Eniπεδο νοημοσύνης του.
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πέρα ἀπό τό γεγονός ὅτι καλλιεργοῦν τόν ἀνταγωνισμό κλπ.
κλπ. εἶναι ἀντιψυχολογικές καί
ἀντιπαιδαγωγικές

καί

δέν

ἐχουν οχέση μέ τίς διαδικασίες
δόμησης τῆς νοημοσύνης καί
τῆς προσωπικὸτητσς τοῦ παιδιοῦ.
Ἠ παραπάνω ἐξῆγηση μσς
όδήγησε νά παρουσιάσουμε o‘
σύτο τό τεῦχος όρισμένα λόγω χώρου - μόνο σχέδιά ἀπό
ὅσα λάθαμε, χωρίς καμιά ἀξιο-

ἐντελῶς

προσωπικο.

Γιά

ὅλα

αὑτά, ῆ ἐπιτροπὴ ἀποφάσισε νά
εύχσριστὴσει τό κάθε παιδί γιά
τὴ συμμετοχῆ του, μ· Eva 616λίο πού κρίνει κατάλληλο για
,τὴν ῆλικία του.
Τήν ἐπιτροπὴ ἀποτελοῦσαν
οἰ σκιτσογράφοι Μέντης Μποστατζόγλου (ΜΠΟΣΤ) καί Κώστσς Μητρόπουλος, ή ψυχοπαιδσγωγός

Γραμματέας
Ψσρέλλη.

Ντίνσ

ῆταν

Διθάρη.

ὴ

Εἰρήνη

Mann-..
7"! τΑικεκοκι
εΣκΑῖΑΝ τι non-mt:
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H τιΑΛκοῑ : IVNEIIIWME
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Σοειετιιωι ΘΑ φτιΑΞογλι
To “VIETPO”
Βαγγελίτσα Him-ta

rίαν· Μπητῡάκης, l4 χρονῶν

ᾔῇᾆ
Πιινιιγιιύτσ X. Πιιπιιλάμπρου, 8 χρονῶν
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Τό Βατερλώ τῆς Παιδείας-

τη μα 30v. Οἱ Πανελλήνιες, ψιθυρίζουμε, πού θα προετοιμά-

ζονται γι’ αὐτές οἱ μαθητές συνέχεια. Θα τίς ὅλέπουν ἐφιάλτες
ἀπ’ τά δεκατέσσερά τους κι ὅλοι οἱ γύρω φίλοι τους στα γρήγορα θα γίνονται ἀντίπαλοι.
“Ὀλοι μαζί λοιπόν, μέ χάρη καί χαρούμενοι, σάν χορωδία
χώρας ἐλληνικῆς, ἀς ποῦμε μεῖς μέ μια φωνῆς
«“Ο θεσμός ἀπέθανε, ζήτω ὁ θεσμός».Ι

Τά Φεστιδάλ
Νεολαίας
Μέ τό φεστιόαλ τῆς KNE —
ΟΔΗΓΗΤΗ ἐγκαινιαζοντσι τό
Σεπτέμόρη οἱ ἐτήσιες γιορτές τῶν
πολιτικῶν νεολσιῶν πού ἔχουν
θεσμοποιηθεῖ καί στήν περίοδο
ἀπό τῆ μεταπολίτευση θέλησσν
νά ἀποτελέσουν μιάν ἀπαντηση
στίς ἐλεγχόμενες - καί ἀπολιτικές
- κρατικές φεστιόαλοπσνηγὺρεις.
Κυρίσρχσ θετικά χαρακτηριστικα τῶν φεστιόαλ αὐτῶν elven:
ὁ πολιτικός χαρακτῆρας καί ἡ
λσῖκή ποικιλόμορφη συμμετοχῆ.
Στά φεστιὸάλ τῆς ΚΝΕ τα χαρακτηριστικα αὐτά στοιχεῖα εἶναι
σαφῆ, καθώς καί ἡ ὀργανωτικῆ
τους ἐπάρκεια.
Οἱ «γιορτές Νεολσίσς» τοῦ
ΠΑΣΟΚ καί τό φεοτιὸάλ ΑΥΓΗΣ - ΘΟΥΡΙΟΥ πού ἀκολουθοῦν ἔχουν - ἀν κρίνουμε ἀπ’ τήν
ὥς τώρσ πείρα - ἀνάλογα χαρακτηριστικα, μέ ἀτελέστερη ἤ αλλοτε καλύτερη ὀργάνωση, ἀλλά
ὅχι πάντα τήν ἀναλογη συμμετοχή. Αὐτά εἰναι ὅμως κυρίως
θέματα ποὺ σχετίζονται μέ μια
διαφορετικῆ ἀντίληψη ἤ μέ τίς
διαφορετικές ὀργανωτικές δυνατότητες τῶν φορέων,
Τό σημαντικό ὅμως εἰναι ὅτι τα
φεστιὸαλ αὐτα μεταδίδουν πρός
τά ἔξω τό ὃσσικό πολιτικό μήνυμα τῶν ἀντίστοιχων φορέων.
Καί αὐτό εἶναι πού έχει σημασίσ.
Φέτος, θα παρακολουθήσουμε
αὐτές τίς γιορτές μέ ἴδιο ἐνδιαφέρον, ἀλλα καί μέ περισσότερες
42

ἐλπίδες. Ἡ πείρα, οἱ παρατηρῆσεις καί μαζί τα σημερινά αἰτήματα, θα πρέπει νά προσδώσουν
ἐνσ χαρακτῆρα μαχητικό καί
ζωντσνό καί να θοηθῆοουν στό
σωστό στήσιμο τοῦ λσϊκοῦ πανηγυριου.
Τό περιοδικό μσς θα παρσκολουθήσει αὐτές τίς γιορτές καί θα
ἐπιδιώξει νά παρουσιασει ὅσα
σημαντικα συμὸάντα.

4 JULIUSZ PUCHALSKI

-

Τελευτσῖες μέρες τῶν εἰσαγωγικῶν ἐξετάσεων στα ἀνώτατα
ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα - ’τελευταῖες ὧρες. Ὁ θεσμός αὐτός
πού έχει τσλανίσει «ἐν σειρά» γενιές καί γενιές, πεθαίνει. ”Ὀλοι
ὅσοι ζήσαμε καποτε αὐτή τῆ διαδικασία, μέ ἀγωνία παρακολουθούμε τόν ἐπιθσνάτιο ρόγχο τοῦ θεριοῦ; Ζὴ τ η μ σ Ιον.
- Γνωρίζουμε ἀπό τώρσ τόν ἀριθμό τῶν ζωντσνῶν καί τῶν νεκρῶν, ποιά θα εἰναι ἡ διαδικασία ταφῆς;
Ἀνσλογιζόμσστε μέ κάποια κρυφή χαράς Τουλάχιστον εἶναι
ἡ τελευταία χρονιάὶ Τοῦ χρόνου νέα συστήματα ἐγκσινιάζονται, νέες μέθοδοι. Δοκιμσσμένες ἐμπειρίες ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ
πολλα ὑποσχόμεναι...
Οἱ εἰσαγωγικές ἐξετάσεις καταργοῦντσιῑ Ζή τη μ α 2ον. Τί
δάζουμε ὅμως στῆν θέση τους;
Σειρά ἀπό ἐξετάσεις πανελλήνιες τῶν μαθητῶν ἀπό τὴν τρίτη
γυμνασίου ξεκινώντσς, ὡς νά τελειώσουνε τό Λύκειο.
Μια γεύση «Πανελλήνισ» γευτῆκσμε «Πανελληνίως» φέτος.
Ράμμος ὁ πρῶτος ἀριθμός, σᾶς λέει τίποτα;
Ἔτσι, τί μπαίνει στῆ θέση τῶν εἰσαγωγικῶν ἐξετασεων; Ζή -

Ἀπό μικρό κι’ ἀπό τρελὸ...
...μαθαίνεις τήν ἀλήθεια. Κι’
ἀπό τήν προπσγανδα πού
άπλοποιεί καί σχηματοποιεῐ τα
ἐπιχειρήματα, έχεις ἁπτές
ἀποδείξεις για τό ἐπίπεδο τὀῦ
προόλημστισμοῦ σέ ὡρισμένους
πολιτικούς χώρους. Ἔτσι στῆ
«Νέσ Δημοκρατία» (τεῦχος 27)
δημοσιεύετσι ὁλοσέλιδη
δισφήμιση μέ λεζάνταῑ «Ἡ
Εὐρώπη στήν καθημερινή ζωή
μσς - προσφέρει μεγαλύτερη
ποικιλία προϊόντων στόν καθένσ
μσς», Μέσσ o’ ἕνα παχύ καλάθι
ὑπάρχει καί τοῦ πουλιοῦ τό

Ναταλία Στεφάνου, Γ ιῶργος

Τζέρπος.
Ο Πολιτιστικές ἐκδηλώσεις μέ
τοπικό πανηγύρι, ἐκθέσεις
ἐργαλείων τῶν μσστόρων τῆς
πέτρας, λσϊκά δρώμενα τῆς
περιοχῆς, ἐκθέσεις για τή
γυναίκα στα μαστοροχώρια,
πραγματοποιήθηκαν ἀπό 13
μέχρι 17 Αὐγούστου στήν
Πυρσόγιαννη.
Τίς ἐκδηλώσεις σύτές
ὀργανωσε ἡ Προοδευτική
”Ενωση Πυρσόγιαννης καί τό.
περιοδικό ΑΡΜΟΛΟΙ

γάλα. Γερμανικά αὐτοκίνητα,

ἰτσλικά ψυγεῐσ, ἀγγλικά
κοστούμια. ὅελγικῆ μπύρα... κι ὁ
ἐλληνικός ῆλιος. Εὐτυχεῖς
Ἕλληνεςὶ «Οὐδέ σπείρουσιν,
οὐδέ θερίζουσιν». Ξσπλώνουν
στῆν λιακαδα καί καταναλώνουν
τά προϊόντα τοῦ μόχθου τῶν
Εὐρωπαίων.
Ο Στή Σόφια, συνσντηθηκσν για
10 μέρες, ἀπό τίς 15 ὥς τίς 25
Αὐγούστου, παιδιά ἀπ’ ὅλο τόν
κόσμῖ) γιά να γιορτάσουν μαζί τή
«χρόνια» τους.
Ἡ πρόσκληση ἐγινε στίς ἀρχές
τοῦ ’79 ἀπό τα παιδιά τῆς
Βουλγαρίας μέ τόν τίτλο
«Σημσία τῆς Εἰρήνης».
«Μικρή εἶναι ἡ χώρα μσς, ἔλεγε,
ἡ καρδια της ὅμως μπορεῖ νά
συγκεντρώσει τή μουσική ὅλων

τῶν παιδιῶν, ὅλα τά τραγούδια
σας, ὅλες τίς ζωγραφιές σας,
τούς χορούς καί τά ποιήματά
σας».
Ἔτσι 8.500 παιδιά ἡλικίας
6-14 χρόνων ἀπό 85 χῶρες τοῦ
κόσμου, πῆρσν μέρος στό
φεστιὸάλ τῆς Βουλγαρίας,
στέλνοντσς ζωγραφιές, ποιήματα
ἤ τραγούδια πού έκρινε μια
ἐπιτροπὴ ἀπό τούς Ἀλμπέρτι,
Φερσταιν, Κάρσγισν καί
Μιχσλακώφ.
Τό φεστιόαλ ἐγινε ὑπό τήν
αἰγίδα τοῦ προέδρου Τοντόρ
Ζίφκωφ καί τοῦ γεν. διευθυντῆ
τῆς ΟΥΝΙΞΣΚΟ Ἀμάντο
Μπαχταρ M. Μπόου.
Ο Μέ τό ἐργο τοῦ Ἀλέξη
Δαμιανοῦ «Τό καλοκαίρι θα
θερίσουμε» πῆρε μέρος ὁ
Ὀργανισμός Ἠπειρωτικοῦ
Θεάτρου στό φετινό φεστιόάλ
Ἰθάκης, ἀφοῦ πρῶτα τό
πσρουσίσσε μέ ἐπιτυχία στα
χωριά τῆς Ἠπείρου.
Τό ἐργο ἔχει σκηνοθετηθεῖ
συλλογικά ἀπό τήν ὁμαδα τοῦ
«HQ», τά σκηνικα καί τά
κοστούμισ ἐγιναν ἀπό τή Μάγκυ
Ἀσὸεστᾱ καί πσίζουν οἱ
ἠθοποιοί; Χάρης Ἀθανασίου,’
Ζωῆ Βουδούρη, Δημήτρης
Γισννακόπουλος, Νικαίτη
Κουντούρη, Γιῶργος Νακος,
Μενέλαος Ντάφλος, Σπύρος
Μισθός, Μιχάλης Μπίζιος,

Ο Διήμερο πανηγύρι - 11 καί
12 Αὐγούστου - μέ τίτλο;
«Γιορτή Στσφίδας ’79»
ὀργάνωσε ὁ «Σύλλογος
Φιλοπρόοδων Κρεστενῶν
Ὀλυμπίας», μέ ποικίλες
ἐκδηλώσεις πολιτιστικοῦ καί
ἀγροτικοῦ χαρακτήρσ.
Στή γιορτῆ, πού ἐγινε σέ χῶρο
ἐξω ἀπό τὴν πόλη, έγιναν;
“Εκθεση στσφίδσς καί ἄλλων
ἀγροτικῶν προϊόντων, ἐκθέσεις

ζωγραφικῆς, κεραμικῆς
χειροτεχνίσς, ἀθλητικές
ἐκδηλώσεις, ἀπσγγελίες, μουσική
Ο Αὐτές τίς μέρες ὂρίσκετσι
στῆν Ἀθῆνσ τό σουηδικό
συγκρότημα
PANTOMIMTEATERN πού θὰ
πραγματοποιήσει 4 παραστάσεις

στό θέστρο ΑΒΕΡΩΦ.
ΟἱΣουηδοί καλλιτέχνες, μέ
ἐπικεφσλῆς τόν Στσνισλαὸ
Μπουσόφσκι (σεναριογραφο καί
σκηνοθέτη τοῦ συγκροτήμστος)
έχουν προσκληθεῖ ἀπό τῆ
,
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ· τό
πρόγραμμα πού θα
πσρουσιασουν στό ἀθηνσϊκό
κοινό περιλαμὸάνει δύο ἔργα
πσντι3μίμσς; Τό «Κυνήγι τοῦ
ἀηδονιοῦ» καί «Τό τσίρκο». Μιά
παρασταση, για μικρούς καί
μεγάλους.
Οἱ παραστάσεις τοῦ
«PANTOMIMTEATERN», θα
δίνοντσι καθε ὅράδυ ἀπό τίς 8
μέχρι τίς 11 Σεπτέμὸρη στό
θέστρο ΑΒΕΡΩΦ.
O Ἡ «Ἑταιρία ΟἰκογενειακοῦΠρογραμματισμοῦ», εἶχε τήν

πρωτοὸουλίσ νά ἐκδόσει καί
κυκλοφορὴσει Eva ἐντυπο μέ
τίτλο; «Ἀντισύλληψη» - ἐργασία
τοῦ εἰδικοῦ ἐρευνητῆ, γιατροῦ
Κλαιό Γούντ.
Τό ἐντυπο περιέχει
πληροφορίες σχετικά μέ τόν
ἐλεγχο τῆς γονιμότητας, τά μέτρα
ἐλέγχου τῶν γεννήσεων καί τούς
τρόπους ἀντισύλληψης, χρὴσιμες
γιά καθε γυνσίκσ.
Ἠ διεὺθυνση τῆς Ἑταιρίσς
Οἰκογενειακοῦ
Προγρσμμστισμοῦ elven:

Σόλωνος 121, (2ος ὄροφος) τηλ.
36.06.390.

ΔΥσ’“ ’ ’

Toy ΒΑΣΙΛΗBum.
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.TA ΖΩΑ
Δέν ξέρω ποιά ἀπ’ ὅλα τά ζῶα στό ζωϊκό ὅασίλειο να διαλέξω γιά να διηγηθῶ τούτη τήν ἱστορία μου. Ἐπειδή κάθε ξῶο
εἶναι προκαθορισμένο, θα μοῦ ἐπιτρέψετε νά πάρω δυό τετράποδα, μέ φτερά, καί ὄμορφα ματισ, δίχως ὄνομα καί συνομοταξία. Μόνο τό φύλο τους νά διαφέρει. Ἐκείνη τοῦ γεννοῦσε
παιδιά. Κι αὐτός τή γονιμοποιοῦσε.
Ἶ-Ιταν δυό ζωάκισ εὐτυχισμένο λοιπόν πού ἐκτελοῦσαν τόν
προορισμό τους. ’Ώσπου μιά μέρα πλάκωσαν κάτι θερια πού τά
ἀνάγκασαν νά φύγουν ἀπ’ τά δικα τους ὅοσκοτόπια.
Στήν ξενητειά-(πού δέν ἦταν ἄλλη ἀπ’ τήν πίσω πλευρά τοῦ
ἴδιου ὅουνοῦ) νοσταλγοῦσαν τούς παλιούς λειμῶνες. Αἰσθανοντσν ξένα ἐκεῖ κι ἀπροσαρμοστσ. Μα ἀκόμα πιό πολύ φοόότήν ἐπιστροφή τους Ἀποχαιρέτησαν τούς ξένους πού τούς δέ·
ταν μήπως τά θερια ἀνεὸαίνοντας μιά μέρα τήν κορυφή, 9060- χτηκσν στή δική τους γῆ καί γύρισαν, πάνω ἀπ’ τό ὅουνό, στά
λήσουν κι ἀπ’ αὐτή τήν μπάντα.
παλια λημέρια.
- ”Av σκάὸαμε ἕνα τοῦνελ, μέσα ἀπ’ τό ὅουνό, θα μπορούΜά δέν ἀνσγνώριζαν τίποτα. Τά θερια, μέ τά νύχια τους, σα
σαμε νά πᾶμε πίσω, τῆς εἶπε μιά μέρα αὐτός.
νᾶτσν ἑρπύστριες, τά εἶχαν ἀνασκάψει ὅλοι. T6 ὅράχισ εἶχαν
- Μέ τό ρύγχος πού ἔχεις θά πάρει αἰῶνες. Θᾶναι τό τοῦνελ μετακινηθεῐ. Καί τά τριφύλλια εἶχαν γίνει πυρηνικές παπαροῦτοῦ Σισύφου...
νες.
Προσαρμόστηκαν στήν ξενητεια ὅσο νά πεῖς, πιασσν καιἈπ’ τή μελαγχολίσ τους δέν ἄντεξσν πολύ. Σκεφτότσν να
νούργιες γνωριμίες μέ τά ἄλλα ζῶα. Μα δέν ῆταν τό ἴδιο. Ἡ γυρίσουν 016v τόπο τῆς ἐξορίας τους, μά κι αὐτό δέν ῆταν
νοσταλγία τούς ἔφαγε.
λύση.
”Ώσπου, μιά μέρα, κατι κυνηγοί, περνώντας, μιλοῦσαν γιά τα
“Ώσπου προτίμησαν ν’ ἀνέὸουν στήν κορφή, κι ἐκεῖ νά τελευθερια πού ἔφυγσν, καί τώρσ ε’πιτέλους μποροῦσαν κι αὐτοί νά τήσουν. Περσστικέ, σά ὄγεῑς για κυνήγι σέ τοῦτο τό ὅουνό, τά
κυνηγήσουν. Κρυμμένοι στό λσγούμι τους, οἱ δυό τους, (7)066—
δυό θάμνσ πού ὄλέπουν τόνα τᾶλλο, εἶναι οἱ δυό τους. Ριζῶταν μήν τούς ἀνακαλύψουν τά λσγωνικά. Κι ἐκεῖ πού γλίτωσαν σαν ἐκεῖ ψηλά, ἀλλάξαν, μετεμψυχωθῆκσν, γιατί ὁ τόπος τους
ἀπ’ τά θερια, δέν θά γλιτῶνσν τώρσ ἀπ’ τούς ἀνθρώπους.
δέν τούς χωροῦσε. Ξένοι νᾶναι στούς δικούς τους. Καί δικοί
Μα 17 πληροφορία στάθηκε χρήσιμη κι ἀποφάσισαν μια μέρα στούς ξένους.

TO ΝΥΦΙΚΟ
’”Ἦταν ἕνα νυφικό ἀπό τούλι. ’Ὀπως 17 Γιώτσ πού τό πρωτοφόρεσε ἔκανε ἕνα εὐτυχισμένο γάμο με’ τόν Δημητρό, τόν κσπετανιο, πού σέ λίγο καιρό ἔγινε ἐφοπλιστής, τῆς τό ζήτησε 17
κυρα-Μαραγγοῦ για τήν κόρη της, τή Βγενούλσ.
,Ἡ Γιώτα, ξενοφερμένη στό νησί - πσντρεύτηκε μέ τόν ἄντρα
της στό, Ἀμέρικα - ῆταν γνωστή για τή γενναιοδωρία της. Μά
σέ πράγματα πού τήν ἀγγίζσν προσωπικα, κανένας δέν ἤξερε
πῶς θα ἀντιδράσει.
Ἔτσι 17 κυρα-Μαρσγγοῦ ῆταν πολύ ἐπιφυλακτική ὅταν τῆς
τό ζήτησε. Τόχε μερακι να παντρέψει τό κορίτσι της καί τώρσ
πού ὅρέθηκε γαμπρός, καί μάλιστα Νορὸηγός, ἤθελε να τόν έντυπωσιασει.
Βέὸαια ῆταν λίγο πιό λεπτή καί πιό κοντή ἀπό τήν Γιώτσ.
Ἀλλά θα τό φέρναν στα μέτρα της, χωρίς - αὐτό τό ἐγγυόταν νά τό καταστρέψουν.
Για τή Γιώτα - πού συμπαθοῦσε τό κορίτσι της, τή Βγενούλσ
- σχεδόν συνομίληκες κι ῆξερε τόν κσημό της για νά παντρευτεῐ τόν ξανθό Νορόηγό, ῆταν χαρά νά τῆς τό δώσει.
Ἡ Βγενούλα παντρεύτηκε πράγματι στό νυφικό τῆς Γιωτας
κι ἀμέσως ἔφυγε μέ τόν ἄντρα της για τό Βορρά ἀφήνοντσς τή
μιζέρισ τοῦ νησιοῦ καί τούς τουρίστες. Ὀπου ἐγινε, λέγαν, ὅσσίλισσσ.
- Μά τί χάρες εἷχε 17 ὅλογιοκομμένη, ἀποροῦσαν οἱ ἄλλες
κοπέλες τοῦ νησιοῦ.
- Τό νυφικό, τό νυφικό εἶναι γουρλίδικο, εἶπαν οἱ γριές καί
σκόρπισσν τή φήμη.

Τώρα ἐρχότσν καθε λίγο καί λιγάκι κοπέλες ἀπ’ τα δυό χωριά τοῦ νησιοῦ καί ζητοῦσαν τῆς Γιώτσς τό νυφικό της. Παντρεύτηκαν συνολικά ὀκτώ κι ὅταν 17 Γιώτσ ζοῦσε μέ τόν ἄνδρα
της πια στό Λονδίνο, ὄγάλαν ὅλες μαζί μια φωτογρσφία καί
τῆς τήν στεῖλαν για ἐνθύμιο.
Τό νυφικό εἶχε ἀλλάξει σχῆμα, φαρδαινε ἥ στένευε, κόνταινε
ἥ μακρσινε, ἀνάλογα μέ τό σῶμα τῆς νύφης. Κι ἔμεινε στα χέρια τῆς τελευταίας, τῆς πιό ταλαιπωρημένης ἀπ’ ὅλες. Οἱ νέες
κοπέλες δέν τό ζητοῦσαν πια. Θά διαλυότσν. .,

Μιά μέρα ἕνα τελέξ, ἀπό τό Σίτυ, ξητοῦσε κατεπειγόντως να
σταλεῖ μέ τό πρῶτο ἀεροπλάνο τῆς Ὀλυμπιακῆς τό νυφικό στό
Λονδίνο.
T6 νησί εἶχε ἀποκτήσει στόμεταξύ ἀεροδρόμιο κι ἔτσι, ἀπό
κεῖ, ὁ πιλότος τῆς τοπικῆς γραμμῆς θα τό παρέδιδε 016v συνάδελφό του τῆς γραμμῆς Ἀθηνῶν-Λονδίνου. ’Έπρεπε τό ἴδιο
ἀπόγευμα τό νυφικό να ὅρίσκετσι στό σπίτι τοῦ ἑφοπλιστῆ,
γιατί στό μεταξύ ἡ γυναίκα του, ἡ Γιώτσ, πέθανε ξαφνικά, τήν
ὥρα πού γυρνοῦσαν ἀπό μιά ὄεγγέρσ κι ήθελε αὐτός, λέγαν, να
τή ντύσει μέ τό ἄσπρο νυφικό ἀπό τούλι, για νᾶναι τό ἴδιο
εὐτυχισμένη 17 γυναῖκα του, ἡ Γιώτσ, στό πάντρεμα της μέ τό
X690.
Τά δύο αὐτά διηγήματα τοῦ ΒΑΣΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ περιλαμὸανονται στό ὅιὸλίο του «0 ΤΡΟΜΕΡΟΣ ΜΗΝΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ,
13. 8. 78- 30. 9. 78» πού θα κυκλοφορῆσει τό Σεπτέμὸρη ἀπό τίς ἐκδόσεις «ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ».
ρ
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Ποικίλα «κοῖλα» κι ἡ... κατρακύλσ
Ἄννυς θ. Κόλτσιδοπούλιόυ.
Στήν ἄκρη τοῦ καλοκσιριοῦ καί τῶν φεστιόάλ, στήν ἀρχή
μιᾶς εἰδικδ-γενικῆς οίκονομικο-πολιτικῆς κρίσης καί στό τέλος
τῆς ὑπομονῆς μσς, παρακολουθοῦμε τό ἑλληνικό θέατρα 017μαιοστολισμένο καί ἀπλανές, ἀλαφισσμένο ἤ ἀὸαθές νά χορεύει ἀλλοπρόσαλλσ σέ ρυθμούς διαφόρους. Ρυθμούς ἐπιχορηγήσεων, τουριστικῶν προστσγῶν, ρυθμούς ἀποκλεισμῶν, ἀπο-

λύσεων, ἀπεργιῶν, ἐπιδημιῶν, διωγμῶν.
Οἱ προφεστιὸσλικές ἐκδηλώσεις στούς «πρόποδες τοῦ ἱεροῦ
ὅράχου τῆς ἀκροπόλεως» κλπ.,
κλπ., σύντομες 111 «ἐπίλεκτες33...
δέν μσς εἶπαν τό μυστικό τοῦ
κριτηρίου συμμετοχῆς. Εἴδαμε τήν
πραγματικά ἐξαίσια ”Οπερα τοῦ
-Πεκίνου, ὅπου ἡ εὐαισθησία 111 ἡ
ἀκρίὸεια ’λόγου καί ἤχου, συνσγωνιζόταν μέσα σέ εὐδιακριτη
παρτιτούρα, τῆν ἀκρίὸεισ τοῦ
ρυθμοῦ καί τῆς κίνησης. Ἕνα
μαθημα ἀναγνωσης, ἑρμηνείας κι
ἐκτέλεσης μιᾶς ὁλόκληρης παρσδοσισκῆς τέχνης.
Εἴδσμε ὅμως καί τήν «παγκόσμια πρώτη» τῶν χσμένων «ἔργων» τοῦ Αἰσχύλου, τήν περιλάλητη «Ψυχοστασία» ἀπό τό
Ἀμφιθέατρο τοῦ Σπύρου Εὐαγγελατου. "Eva φιλολογικό πόνημα πού δέν ἔφθανε μέ τά ξεθορισσμένσ του συντρίμισ για νά
γίνει θέατρο, πόσο μᾶλλον αἰσχυλικό. Σάν πόνημα σεόαστό, σάν
πλασάρισμα σῦθάδες. Σέ καθόλου καλή ώρσ ὁ σκηνοθέτης,
ἀνσζητοῦσε σίσθητικίστικα δεκανίκισ για να στηρίξει τούς
ἠθοποιοὺς του πού πσράπσιαν
αναμεσσ σ’ Eva δύσκολο γι’ σύτούς χορόδραμσ (Ντόρα Τσατου)
κι Ev0 φτηνό, φτιαχτό ὀνειρόδραμσ. ”Οταν ἀπό μιά πσράσταση λείψει τό κείμενο, ἡ τεχνικὴ καί ἡ τέχνη, δέν ξέρω στό
τέλος τί μένει. Ἴσως ἡ συσκευασία μέσσ σ’ Eva ἀτέλειωτο πηχτό
άσπρο πού ξεσκέπσζε χιλιοειπωμένα σύμόολα καί σκέπαζε τήν
ἀμηχανία. Ἴσως ἀκόμα νά μένει
μιά πηγαίσ μουσικὴ σύνθεση πού
έδειχνε ξεκάθαρα σέ ποια κατεύθυνση εἶχε τήν πρόθεση νά κινηθεῖ ῆ πσράστσση καί σέ ποιά τελικά κινήθηκε. ”Οπως ,καί να ’χει
ὅμως τό πραγμσ, ἡ ὅεόισσμένη
αὐτή κατασκευή, στηριγμένη σέ
μια «κεκτημένη» θριάμόων, πῆρε
τά χειροκροτήμστσ τοῦ κάτω
διαζώματος, τίς ζητωκραυγές
ἑνός συγκεκριμένου κόσμου πού,
ὤ τοῦ θαύματος, σχηματιζε λουρίδες εὐδιακριτες μέσα στό ὑπόλοιπο κοινό, πῆρε τέλος τίς κριτικές της. ”Αλλες - οἱ λιγοστές ἀγσνσχτισμένες. Ἀλλες, ἀμήχανες ἀλλά ὐποτσγμένες, μυρίκαζσν
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τίς δηλώσεις τοῦ ’ίδιου τοῦ σκηνοθέτη στή συνέντευξη τύπου
σερόίροντάς τες ῶς κριτική καί
ἴδιον ἔργον κι άλλες πάλι σωστές
μπσλλαντες αἰωνίας πίστεως κι
ἀνσγνώριοης, δέν δίστσζαν να
παραγνωρίσουν τίς ῖδιες τους τίς
ἀρχές περί ἀρχαίου δράματος καί
θεατρικῆς τέχνης. Ἔτσι τέλειωσε
τό προφεστιῧάλ στό Ἡρώδειο
για ν’ ἀρχίσει τό Φεστιῧάλ στούς
ἴδιους πρόποδες τοῦ ίδιου ἱεροῦ

θραχου, μέ τό ἵδιο ’καλιμάρμαρο
φόντο καί τήν ἴδια ὥρα ἐνάρξεως. Ὁ τομέσς θέατρο, μᾶς
ἔδωσε ὡς τώρσ τὴν ἐπανάληψη
τοῦ ,«Οἰδίποδσ» ἀπό τό Θέατρο
Τέχνης (κριτική για τὴν ἐπιδσύρεισ παραστσοη σέ προηγούμενο
τεῦχος τοῦ ΑΝΤΙ), τήν «Μήδεια»
τοῦ Σενέκα ἀπό τό Κ.Θ.Β.Ε. σέ
«πανελλήνισ πρώτη» πσρουσίσση
ἀπό τόν Σπύρο Εὐσγγελάτο κι
ἀκολουθοῦν οἱ παραστάσεις τοῦ
ἔκτακτου θιάσου Μιχάλη Κακογιαννη καί τοῦ ἀτάκτου Θιάσου
τοῦ Ἐθνικοῦ (ἐάν ὡς τότε δοθεῖ
λύση στό θέμα τῶν ἀπολύσεων).
Για τήν παράσταση τῆς «Μήδεισς» τοῦ Σενέκα, θά μιλήσω
ὕστερ’ ἀπό μιά σύντομη μστιά
στήν
Ἐπίδαυρο.
Ἐκεῖ,
τό
Ἐθνικό θέατρο μᾶς ἔδωσε ὡς
τώρσ μια ἁπεργίσ, τίς Φοίνισσες,
τόν Προμηθέα Δεσμώτη, τόν
Ἴωνα καί τούς ”Ορνιθες. Στίς
περισσότερες ἀπό τίς ἐθνικές μσς
σύτές παραστάσεις - μιά κι ὅπως
μοῦ δηλώθηκε δέν δικαιοῦμσι
ἐπαγγελμστική εῖσοδο ἠ πρόσκληση - εἶπα νά γλυτώσω τήν τσλσιπωρίσ κι ἔμεινα σπίτι μου.

Ἀκολοὺθησε ἡ κάθοδος τοῦ
Θεάτρου Τέχνης μέ τίς «Τρωαδίτισσες» τοῦ Εὐριπίδη σέ σκηνοθεσία Κ.Κούν καί τούς Ἱππῆς
τοῦ Ἀριστοφάνη σέ σκηνοθεσία
Γ. Ασζάνη. Πιστεύω πώς εἶναι
ἐλαχιστο καθῆκον μου ν’ ἀσχοληθῶ σέ ἰδιαίτερο γραπτό μέ τήν
ὁπωσδήποτε σημαντικὴ αὐτή παρουσία.
Ὁ Λυκαὸηττός, ἀνεμοδαρμέε
νος καί... πολυφωνικός, ἀνάμείσα
σέ «Καλλικστζαραίους» κι ἀ λα
ξωτικά τοῦ δάσους του, μᾶς,
ἔκανε ὡς τώρσ καί δυό προσφο-ρές, «Τό ἡμέρωμα τῆς Στρίγγλσς»

τοῦ Σαίξπηρ καί τίς «“Ικέτιδες»
τοῦ Εὐριπίδη.
Ἡ ἀνσγεννησισκή κωμωδία
τῆς «Στρίγγλσς» μαζί μέ τήν
«Μήδεια» τοῦ Σενέκα συμπληρώνουν τήν συμμέτοχή τοῦ
Κ.Θ.Β.Ε. στό Φεστιὸαλ Ἀθηνῶν.
Τό Φεστιὸαλ Ἐπιδαύρου φιλοξενεῖ ἀκόμα τήν ἐπανάληψη τῶν
περσινῶν «Περσῶν» καί, τίς
«Ἐκκλησιαζουσες».
Τό «Ἡμέρωμα τῆς Στρίγγλσς»
λοιπόν σέ μετάφραση καί σκηνοθεσίσ Γ. Σεόαστίκογλου, σκηνικά-κοστούμισ Σάὸόσ Χαρστσίδη
καί μουσική - τραγουδιῶν Κώστα Νικήτα, ἀποτέλεσε ὡς τώρσ
μιά ἀπ’ τίς λίγες ἀνάσες τῶν Φεοτιὸαλ.Μιά ἀνάσσ πού 6γῆκε ἀπ’
τούς κσλλιτεχνικούς πνεύμονες
ἑνός ἀνθρώπου πού ’ρχετσι ἀπό
τήν αὐτοεξορίσ του νοσταλγός,
ἀλλ’· ἀκόμα
ἀμόλυντος.
Κι
ἀκρεούργητος. ”Ας κοιτάξουν
λοιπόν, τό σύστημα κι οἱ ἀνθρωποφάγοι μηχανισμοί του, ἀπό πιό
ψσχνό μποροῦν νΙ ἀρχίσουν.
Θίασος τοῦ σκηνοθέτη, ἡτσν τά
νέα κυρίως στελέχη τοῦ Κ.Θ.Β.Ε.
μ’ ἔκτακτη συμμετοχῆ τῆς Μάγιας
Λυμπεροπούλου στό ρόλο τῆς
«Στρίγγλσς - Κατερίνσς» (Πέρ“
ἀπό καθε ἀντίρρηση για τήν
ἄποψη αὐτοῦ τοῦ ρόλου, ἡ Μαγια Λυμπεροπούλου στάθηκε μοναδική στῆν ἑρμηνεία μιᾶς νευρωτικῆς Κατερίνσς, πού ἔπειτα
ἀπό μσκρὺ σπασμωδικό φτερούγισμα, καταλήγει μέ σπασμένσ τά
φτερά, στό κλουόί τῆς ὑποταγῆς,
τῆς ἥττας, τῆς σκλαὸιᾱς μέ μιά
τράγικότστη δήλωση μετανοίας).
Μέ τήν ἔξοχη μετάφρσση τοῦ
Γιώργου Σεὸσστίκογλου, ἀκούσαμε ἐπιτέλους ἔνσν καινούριο
Σαίξπηρ. Σύγχρονο μά κι ἐλισσ6ετιανό, άμεσο, θεατρικά, λσῖκό
μαζί καί «καθώς πρέπει», εἰρωνικό, κωμικό, σκεπτικό καί φιλό-

σοφο. Πλησιάσαμε τ’ ἀστεῖα καί
τούς χυμώδεις δισξιφισμούς του,
ἰσορροπήσαμε στίς ἀκροὸσσίες
τοῦ ὕφους του, στα γλωσσικα του
παιχνίδισ, στῆ γοργότητσ τοῦ λόγου του. Ἀντιληφθὴκαμε τήν χωρητικότητα τους. Ἡ μοναδική
αὐτή μεταφρσση κατέφευγε για
λόγους ἄλλοτε σκηνικούς κι ἄλλοτε
δραματουργικούς καί σ’
ὁρισμένες παραφραστικές ἐπεμ-.
6άσεις πού ἐκτός ἀπό μία (φινάλε), ἧταν ὅλες πιστές στό
πνεῦμα τοῦ Σαίξπηρ, στό ὕφος
καί στά μέσα του.
Ὁ σκηνοθέτης χρησιμοποίησε
πολύ ὀρθά, ἐκτός ἀπ’ τόν πρόλογο, τά ἰντερμέδια, καί τόν ἐπίλογο τοῦ ἔργου, δίνοντάς του
ἔτσι, τήν σωστή του ταυτότητα,
δηλαδή θέατρο στό θέατρο.
Θαρρῶ, πώς εἶναι μόλις ἡ δεύτερη φορά, πού τό ἔργο παίζεται
στῆν Ἑλλάδα όλοκληρωμένο.

«κτίστηκε»
Ἱ-Ι παρασταση,
πεντσκάθσρα, γλαφυρά, προσεγμένσ, δίχως «μουντζοῦρες».

Είχε μια ροή θαυμαστή κι Eva
ρυθμό πού δέν ξέφευγε οὐτε λεπτό. Στηρίχτηκε σέ πάμπολλα
θεατρικά εὑρήματα, ἀλλά ἐπινοήσεις τοῦ σκηνοθέτη κι ἄλλα
δάνεια ἀπό γνωστά, δοκιμασμένσ, πολιτογραφημένα εὑρήματα τοῦ παγκόσμιου ῆ ἀποκτῆματσ τοῦ ντόπιου θεάτρου. ’Ὀλα
ὅμως ἔγκυρσ κι ἀφομοιωμένσ
μέσα στῆ συγκεκριμένη παράστσση, ὅλα ὀργανικά καί χρειαζούμενα, μσκρια ἀπό ἐντυπωσιασμούς, ἀκροὸστισμούς, πυροτεχνῆματσ καί φανφαρες. Ἠταν
μια παραστσση μέ οἰκόσημο τῆ
σεμνότητα, τήν περίσκεψη, τό μερακι, καί τό ἐπαγγελμστικό ἦθος.
Εἶναι φανερό, πώς ὁ σκηνοθέτης, ἀνήκει στή μικρὴ μερίδα
ἐκείνων, πού ἐπιστρέφουν κι
ἀνσζητοῦν τήν ἁπλότητα καί τήν
ἀληθινότητα τοῦ Σαίξπηρ, ἐπιζητοῦν τήν ἀποτίναξη καθε εἰκόνογρσφικῆς, ἱστορικῆς ἢ λόγισς
φλυαρίας. “Ὀλα στοιχεῖα πού τοῦ
φόρτωσσν, ὁ γαλλικός κλασικισμός τοῦ 17ου σίώνσ, ό ρομαντικός κορσές τοῦ 18ου, ἡ σχολαοτικότητσ κι ἡ ἐξαντλητικότητα
τοῦ νατουραλισμοῦ, ἡ ἐξαλλοσὺνη, οἱ ἀκρότητες κι οἱ αὐθαιρεσίες τῶν «κσινοτόμων-νεωτεριστῶν» τῆς καθε ἐποχῆς.
”Οταν λοιπόν ἐνσς σκηνοθέτης
ἔχει συλλάὸει τόσο ὃσθιά τό
Σσιξπηρικό πνεῦμα, ὅταν όρίσκει
τά ὑπόγεια γλωσσικα μονοπάτια
καί τίς ζωντανές ἀντιστοιχίες γιά
να τόν μετσφράσει καί νά τόν

μεταφέρει, εἷναι περίεργο πῶς
παρεξηγεῖ τόσο ριζικά Eva ρόλοάξονσ, δηλαδή τόν ἰδιο τόν ρόλο
τῆς Κατερίνσς-Στρίγγλας, τό ῑδιο
τό «ἡμέρωμα» της. Ἀνήκω δυστυχῶς - κι ἐγώ 0‘ αὐτούς πού
διαφωνοῦν ἀπόλυτα μέ τήν
αποψη τῆς τραγικῆς « Κατερίνσς»
μέ τό ἡμέρωμα της - «δήλωση
μετανοίας» καί τόν μονόλογό της
— ὕστατη θλιὸερῆ μεταστροφὴ. Ὁ
Σαίξπηρ, συνεχίζει τό παιχνίδι
του καί στόν τελευταῖο της μονόλογο. Ἡ ὑποταγή τῆς Κατερίνας
στόν σατραπικό ἄνδρα, ποτέ δέν
θα γίνει. Τό μόνο πού ἀλλαζει,
εἰναι τό θράσος σέ σοφία κι ἡ ἀνταρσία σέ συγκρατημένη εἰρωνίσ
κσί τακτικῆ. Ὁ ἐπίλογος, άλλωστε, μέ τό παραφρσσμένο ἀπό τόν
σκηνοθέτη φινάλε, ὅπου ὁ μεθυσμένος
γανωμστᾱς
τσίφτης,
«πολύ, μά πάρα πολύ ἀμφιὸάλλει» γιά τό πραγματικό ἡμέρωμα
τῆς Στρίγγλας, ἀνατρέπει τήν
ἴδια τήν σκηνοθετική ἀποψη,
("Av δέν καταλογίζει καί ὑποκρισίσ ὅαρύτστη στόν συγκεκριμένο
ρόλο). Τό ἔργο, ἔχει ὅλο τά σημάδισ τῆς «Φάρσας μέσα στὴ

.
ξ

ψαρσσ». ”Ηδη ὁ πρόλογος ὅπου μιὰ «στρίγγλα»-τα6ερνιάρισσα κυνηγάει τόν Τσίφτη, εἶναι,
ἀρκετά συνήγορο στοιχεῖο γιά
τον γυναικεῖο δυναμισμό τοῦ ἐρ·
ΥΟυ. Εκεῖ ἔρχεται νά προστεθεῖ
κι ἄλλος ἐνσς «οἰωνός». Ἡ ἄρ-

πέρασμσ. Θα ’θελα ἀπ’ αὐτό τό
θαυμασιο σύνολο,,ἀπ’ αὐτόν τόν
- ἐπιτέλους - θίασο, νά μήν ξε·
χωρίσω κανέναν. Εύχομαι μόνο
ν’ἀνταμώνουν συχνά κάτω ἀπό
μπαγκέτες πού νά τούς όδηγοῦν
σέ τέτοιες θεατρικές ἐνορχη-

νηση, τῆς ὑπάκσυης Μπιάνκᾱς,

στρώσεις.

μου - ἔνα ἀχνό σκίτσο ρόλου, μέ

ἀνεκμεταλλευτο. Τά κοστούμισ

μῑκθθῖῑρης ἀὸἒρφῆς τῆς ΚατερίνΟῑςεκαί μιᾶς νιόπαντρης χήρας
νά υπακούσουν τυφλά στό κάλεσμῦῑ των ἀντρῶν τους. Ἡ Κατε·
ρίνα τοῦ Σαίξπηρ τούς ἀπαντάει
συμόολικά, 0’ ἐνσν κώδικα γυναικείσς τακτικῆς, πού οἱ ἄντρες
δεν ἀντιλσμὸάνοντσι, μα ξιπά-

Ἠ «άσπρη σημαία» τῆς κωμωδίας (σύμφωνα μέ τά ἐλισαόετισνά θεατρικά ἔθιμα), ὑψώθηκε
κι ἀνέμισε μ’ ἐπιτυχία στῆν ἐξ·
έδρα τοῦ Κ,Θ,Β,Ε, ‘H «μσὺρη
σημαία» ὅμως τῆς’ρωμαϊκῆς τραγωδίας πού ὑψώθηκε στό Ήρώδειο μέ τό ἔμόλημα μάλιστα τῆς

κάρὸουνο πού ἀλλοῦ ἔγραφε, κι
ἀλλοῡ ὅχι. Τό κοντράρισμα ἑνός
τόσο ξέφρενου ρόλου μέ τήν γλυκήτητα, τήν ἠΰτ’-ότητα καί τήν
ἑσωτερικότητα τῆς ἠθοποιοῦ, τήν
ἀνάγκαζε νά τυποποιεῖ τίς ἐξωτερικεύσεις τοῦ πάθους της, σέ
κλείσιμο τῶν ματιῶν, ὕψωμα τῶν

του οὐδέτερα, δίχως ίδισίτερες
ἀνσφορές καί στόχους. Ἡ μουσική τοῦ Στέφανου Γσζουλέα,
ἔπαιξε μᾶλλον ρόλο περιθῶρισκό.
Τό κοινό τοῦ Ἡρώδειου, τουλάχιστον στίς πρῶτες γραμμές,
πάλι χειροκρότησε καί πάλι ζη-

ζονται-για δσμαοτές.

«πανελλήνιας πρώτης» δέν εἶχε

χεριῶν, ἀστάθεια τῆς περπατη-

τωκραύγασεὶ ”Οταν ἐξαιρέσουμε

’Λυπατσι κανείς εἰλικρινά, να
ἱξη μπορεῖ νά συμφωνήσει μέ τήν
σποψη μιᾶς τόσο ἔξοχης παρα·
mum];
Τό σκηνικό τοῦ Σα66α Χαρστσίδη, μιά ἀπό τίς ὡραιότερες κι
ἁπλούστερες ξύλινες ἐξέδρες πού

τήν ἴδια τύχη. *Η «Μήδεια» τοῦ
Σενέκα - τραγικοῦ ποιητῆ καί
τραγικότερου παιδαγωγοῦ τοῦ
Νέρωνα - ἡ σκοτεινῆ, μσγική,
ὄαρόαρική Μήδεια, ἡ μαινόμενη
ἀπατημένη γυναίκα κι ἡ ξέφρενη
φόνισσσ μάνα, δέν νομίζω πώς

σιᾶς.
Ἀπ’ τό ῖδιο τό Σενεκικό κείμενο, πού ἡ τροφός λέει πρίν τίς
ἐμφανίσεις τῆς Μήδειας, ὅγαίνει·
ξεκάθαρα τό ξέφρενο ὕφος κι ἡ
μανία τοῦ ρόλου, Μ’ αὐτή τήν
προετοιμσσία, περιμένει ὁ θεατής

μιά ἔντονη φωνή δυσαρέσκειας
πού ἀκούστηκε ἀπό τίς πανω
σειρές, οί άντιδρασεις τοῦ κοινοῦ
τῆς «Μῆδεισς» ἦταν παρσπλῆσιες
μ’ ἐκεῖνες τῆς «Στρίγγλσς)31 Τό
γεγονός αὐτό κι ἄλλα παρόμοια ὅπως οἱ άντιδρασεις τοῦ κοινοῦ

είδσ, ἀποτελοῦσε στοιχεῖο τῆς

ἑμφανίστηκε

στή

σκηνή

ἀφέθηκσν σέ μια ὑποτυπώδη
γραμμική πορεία, δίχως νά ὑποστηριχτοῦν ἀπό τή φαντασία καί
τήν εὑρηματικότητα τοῦ σκηνοθέτη.
‘H «Μήδεια» τῆς Ἀντιγόνης
Βαλάκου, ἦτσν - κατα τὴ γνώμη

ναν σ’ αὐτό. Ἐξσντλήθηκσν γρήγορα, κάηκαν στήν ἴδια τή φτιαχτῆ φωτιά τους.
Τό σκηνικό τοῦ Γιώργου Πατσα, προσφερότσν για καθε ἐπιθυμία μέ τόν ὅγκο καί τήν λειτουργικότητά του. Ἔμεινε ὅμως

τοῦ

συγκεκριμένες εἰκόνες κι ἤχους,

0τῆν παράῡῖαῠη ῖθῡ Μ· Βολα·

Ἡρώδειου. Ὁ Σπύρος Εὐαγγε-

πού ὅμως δέν ἔρχονται. Ἡ γραφή.

νάκη ἀποκοκλειο-τικά στῆν πρε-

Σαιξπηρικῆς ἀναγνωσης, Τά κοστούμια του, γεμάτσ χρῶμα,
προσωπικότητα, ἀνσφορές καί
σχόλια, ντύσαν περίτεχνα τόν
θίσσο καί τήν παράσταση.
Κι ὁ θίασος ὁλόκληρος Eva μικρό θαῦμα για τό Κ.Θ.Β.Ε.
Ἔπλσθσν
ρόλους
ἠθοποιοί
ἄγνωστοι ὡς τώρσ, δενότσν σ’
ένα ἔμπειρο σύνολο, ἔπαιζσν, δημιουργοῦσσν, διασκέδαζσν, ψυχαγωγοῦσσν,”οχολίαζσν, ἀπό τόν

λάτῡς πού τήν σκηνοθέτησε, ἀφὲ-

τοῦ Σενέκα στάζει σίμσ, ἱδρῶτα,

μιέρα - ῆ ἐκεῖνες στίς παραστά-

θηκε ὁλοκληρωτικα στίς δυνάμεις
τῆς πρωταγωνίστρισς Ἀντιγόνης
Βαλάκου κι ἐμπιστεὺτηκε στούς
ρομαντικούς της ὤμους ὅλο τό
ὄαρος ἑνός ρωμσϊκοῦ μπσρόκ. Οί
ὑπόλοιποι ρόλοι, ἀπ’ τή γραφή
τους ἤδη ἀνσιμικότεροι, μαζί μέ
τόν στατικό χορό πού μονολογεῖ
τά τρέχοντα καί τά παρελθόντα,
ἔδειχναν ἀκόμα ἀναιμικότεροι

λυσσομανάει, φλέγεται. Είν’ ἕνας
ἀπαραόίσστος μπούσουλας, δεσμευτικός καί μονοκόμμστος για
τόν έρμηνευτή της. Ἕνα μέτρο,
πού ὀφείλει μᾶλλον νά ξεπερνιέται ἑρμηνευτικά, ἀλλ’ ὅχι νά
ὑστερεῖ,
'
Οἱ σκηνές τῆς μαύρης μαγείας,
τῆς ὄαρὸσρικῆς· τελπουργίας καί
τῆς προετοιμασίας τῶν φονικῶν,

σεις τοῦ Μιχάλη Κακογιάννη,
ὁδηγεῖ στό συμπέρασμα πώς σύγΗ
χιση, τουριστικῆ ψυχολογία, «νοθείσ», «χαόαλές» 1‘1 ὑπερευαισθησία ἐπικρατεῖ στα πλήθη τῶν
Φεστιόσλιστῶν.
Γιά τήν παράσταση τοῦ Μίνου
Βολανακη (Ἐκκλησιαζουσες) καί
τοῦ Θ.Ο.Κ. («Ἱκέτιδες») ὁ χῶρος
πιέζει νά συνεχίσουμε 0-ιὸ ἑπό-

πρῶτο ρόλο μέχρι τό τελευτσῖο

καί

εἶχαν ἕνα περίγραμμα, ὅμως ἔμει-

μενο τεῦχος.

στατικότεροι,

ἔτσι

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΙΜΩΝ A Σ ;
«OI ΧΤΙΣΤΕΣ »

ΓὶΩΡΓΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ

Ο Ι

Χ Τ Ι Σ Τ Ε Σ

καθώς

(... Για να άκουστεῖ ὅμως καλά ἡ μεγάλῃ σύτή καί γυμνή μεταφορα,
χτυπᾱ συνεχῶς ἀπό κάτω π αλλπ φλέΒσ τοῦ Βιθλίουῑ ή Θεσσαλία
καί ἡ Καλυμνος, r‘1 άσιαπκή φυλή καί r‘1 Μικρασία, oi Λαζοί, οἱ ΤοῦρK01 κσι οι Βουλγσροι, n φτωΧουλσ ΣερΒισ και ο Βσρδσρπς, ο εμφυλιος πόλεμος καί oi καπνεργάτριες, oi Χτίστες ἀπό τήν Ξάνδπκαί oi
πσπόδες τοῦ καλοκσιριοῦ. Παράλληλα τό καρσγμένσ ὁνόμστσ :
Σταυροφορία, Εῦδοκίσ, ἡ δασκάλσ Άγλαῖσ, ῆ Βαλασή, Κυρισκπ καί
Χρυσώ, καί ὁ Δικαῑος. Ἠ ἐπώνυμπ αύτή άνθρωπογεωγραφίσ εἱνσι
τ’] δικαιοσύνη τοῦ ἔργου.
Ἐτσι ποιητική μεταφορά καί ἐνσσρκπ κυριολεέίσ σμίγουν συνεχῶς
μεταξύ τους, ὅπως τα φωνήεντα καί τά σύμφωνα μιάς λέξῃς, καί
αρδρώνουν τούς «Xu’mcc»: ό τελετουργικός μῦθος Πανω στα πραγ-

ματικά θέματα τό Πλπγωμένο τοπίο πίσω άπό τό ἰερό σκηνικό κάτω
άπό τα δραματικὰ προσωπεῖα τά έπιλππτικα πρόσωπα),
Δ. Ν. ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1979,,
(... αὑτό τό ὲπικίνδυνο κείμενο πού αναστύσσετσι άπό άναγνωσπ σέ

ᾧ

ΚΕΔΡΟΣ 197‘}

άναγνωσπ, ιιολυδιαστστο μά KI‘ άδισπέροστο κάποιες φορές.
Στούς Χτίστες δισγράφετσι, άνάμεσσ ὀνειρο καί μῦὸο,-ή πορεία
ἑνός «ἐξστομικευμένου» ἐλλπνισμοῦ, μέ μιαν αφῆγπσπ ιιού μεταιιπδαει άιιό m δεισιδαιμονική γοητεία τοῦ λσϊκοῦ ιισρσμυθιοῦ
στῆν σύστπρή ιιοιοτικότπτσ τῆς Ἁιιοκάλυψης, ζωντσνεύοντσς κάποu; τό ὃσλερό λόγο τῶν θυζσντινῶν κρονογράφων καί τῶν συνοῖσριστῶν).

ΤΖΕΝΗ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ “ANTI 126,,

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
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ἐπέδησε
Τά πρῶτα γενέθλιαΙ
τοῦ Ν. Δελάκη
Σεπτέμόρης 1978.
Δέκα χρόνια μετά τήν ἐμφανιση τῆς τηλεόρασης στήν Ἑλλάδα, ἡ EPT ἀποφασίζει νά δεχθεῖ τίς προτάσεις ἑνός νέου
παραγωγοῦ καί νά συγκροτήσει ἐνσ καινούριο τμῆμα πού θα
καλύπτει ἕναν τομέσ πού μέχρι ἐκείνη τή στιγμή, κάλυπτε ἔμμεσσ ἀπό τό συνολικά της πρόγραμμα. Ἀντικείμενο-στόχος.·
TO ΠΑΙΔΙ καί μέσα στήν κακογουστιά, τά λάθη καί τήν ἀνευθυνότητσ ΙΟ χρόνων, στήνεται τό ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΚ-,
ΠΟΜΠΩΝ.
Σεπτέμόρης I 979.
Τό πσιδικό τμῆμα γιορτάζει τά πρῶτα του γενέθλια καί μᾶς
δίνει τήν εὐκαιρία να δοῦμε πῶς ἀπ’ αὐτό τό παιδί πού μποροῦσε νά έξελιχθεῖ σέ συμπαθητικό, ξεπρόὸαλε ἕνα σχῆμα νόθο
καί περίεργο.
Δέν θα ἀσχοληθοῦμε μέ ὅλες
τίς ἐκπομπές τοῦ τμήματος, ἀλλα
μόνο μέ μία. μιά κι ἡ συχνότητα

τῆς πρῡὸολῆς καί ἡ ὑφή της μᾶς
δίνει τήν μεγαλύτερη δυνατότητα
για μιά κριτική σταση ἀπέναντι
στόν «ἐξουσισστικό» της, πρός τα
πσιδ ια, λόγο.

Εἶναι «ΤΑ NEA ΜΑΣ33- τό
πσιδικό δελτίο εἰδήσεων. Ἐμφσνίζετσι για πρώτη φορά στίς 29
τοῦ Σεπτέμὸρη. ”Ενσ μοντέλο
πολύ συγγενικό μέ τῶν εἰδήσεων
τῶν μεγάλων, ἀλλά παράλληλα μέ
μια φανερή διαθεση (ὅπως είπσν
ὅσοι ἀσχολοῦνται μέ τά παιδιά)
νά γίνει κατι ’τό δισφορετικό.
Μια διάθεσή ποῦ πήγαζε μόνο
ἀπό τῆν ἀντικειμενικότητσ τῶν
εἰδήσεών πού πσρουσιαζοντσν
(για πολλοὺς εὐνόητους λόγους,
δέν λέγονταν ὅλες οἱ εἰδήσεις πού

θα ’μποροῦσαν να καλύψουν τά
παιδικά ἐνδισφέροντα).
”Ομως δυό μῆνες πρίν κλείσουν
τόν πρῶτο χρόνο τῆς ζωῆς τους,
ἀρχίσαμε νά δισπιστώνουμε, φανερά πια, κάποιες ἀλλαγές, μέ
σημαντικότερη τὴν ἀλλαγὴ στό

περιεχόμενό. Αὐτό ὅέὸαισ δέν
σημαίνει πώς ὅλα τ’ ἄλλα πῆγαιναν καλά. Ἀπλά, δέν μποροῦσαν
νά φανοῦν μέσα ἀπό ἐνα κατεστημένο καί καθοριστικό μοντέλο
(πού εἰναι καί τό ὅασικότερο λαθος τῆς ἐκπομπῆς), πού ἀποδυνσμώνει καθε προοπτική καλή ἠ
κακή, απομακρύνει τίς ὅποιες
συγκρούσεις καί τήν περιορίζει
σέ μιὰ ραδιοφωνική πσρουσίαοη
τῶν εἰδήσεων.
“Ετσι, ἔνῶ μέχρι πρίν λίγο

καιρό ἀκούγαμε γιά ἀφιερώματσ
δήμων καί συλλόγων στά παιδιά,
ξσφνικά ἔφτσσσν στ’ ἀφτιά μσς
εἰδήσεις μέ περιεχόμενο, νουθεσίες διαφορές, φιλικά σχόλια για
τούς χωροφύλακες, κλπ.

Καί μᾶς γεννήθηκε τό ἐρώτημαῑ TI EXEI ZYMBEI; Πῶς
ἐτσι ξσφνικα τά πράγματα ἀλλαξσν; Δισπίστωσαν οἱ ὑπεύθυνοι

πώς ἐχθρικα πρός τό «κρατοῦν

καθεστώς» στοιχεῖα, εἶχαν εἰσὕάλλει κι ἔκσνσν πλύση ἐγκεφάλου στα παιδιά; Προσχώρησε ἡ
ἐκπομπή α’ ἄλλο τμῆμα ἤ παρσχωρήθηκε ἀλλοῦ σάν ἀντάλλαγμα
για τό στέριωμα μιᾶς θέσης; Μή-

κΙοιιι pm"

πως μπροστα στό αδιέξοδο μιᾶς
μπετοναρισμένης λογικῆς πού θέλει τούς ἄλλους ἁπλά προσχήματσ, παρσιτήθηκσν οἱ συνεργάτες τῆς ἐκπομπῆς καί οἱ «καραδοκοῦντες» ἐπωφελήθηκαν τῆς
εὐκαιρίας TI ΑΠ’ ΟΛΑ AYTA;

“Ἐνσς σίγουρος λόγος εἰναι τό γεγονός ὅτι δημοσιογράφος καί
ψυχοπσιδσγωγός τῆς ἐκπομπῆς
ἔφυγαν, μή δεχόμενοι νά συνεργῆσουν πια μέ τῆ στείρα καί ἰσοπεδωτική λογική τῆς ΕΡΤικῆς
άποψης.
Ἀλλ’ ας δοῦμε τα πράγματα μέ
τή σειρά τους.
*‘k‘k
Εἶναι γεγονός πώς τό ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ

ΕΚΓῙΟΜΠΩΝ

τῆς

EPT εἶχε δώσει για Eva διάστημα,
δείγματα «προσοχῆς» στό πσιδί;
Μιᾱς προσοχῆς πού στηριζόταν
στούς ἑξῆς κανόνες;
1. Τό παιδί εἶναι τό παιδί (ὅχι
κάποια ἰσότιμη προσωπικότητά)
κι ἐμεῖς οἱ μεγάλοι πού πρέπει ᾱν
τ’ ἀγαπάμε, καί νά τό προσέχουμε καί να τό δαλουμε να δια·
λέξει μέσα ἀπ’ τά δικά μσς κριτήρια, σάν αὐτά τά κριτήρια, νά
’ναι δικά του.
2. Τό παιδί ἀναγνωρίζεται
σάν τό ἀνσπόφευκτο συμπλήρωμα τῆς οίκογένειας.
3. Τό παιδί λογαριαζετσι σαὶ-’στό, μόνο ὅταν είνσι ὑπάκουο καί·ὑποτσκτικό καί ἡ προσωπικότητά
του τίθεται στή διάθεσή τῶν γονιῶν του καί τοῦ κρατοῦντος κοι-

νωνικοῦ συστήματος.

τοψαηατι..
excl an’ oda.
Διόοτου και Ζωοόοκου Πηγιις
’τηλ. 36015539

Βέὸαια, ὅλοι αὐτοί οἱ κανόνες ι
τῆς ΕΡΤικῆς ἀποψης, καλύπτον-ξ’
τσν ἔντεχνσ μέ τό μσνδύσ τῶν
ὑπσρκτῶν-ἀνύπαρκτων συμὸουλευτικῶν ἐπιτροπῶν πού ἀποτελοῦσαν ψυχολόγοι καί παιδαγωγοί, κι ἀπό τό κύρος τῆς συνέπειας ὁρισμένων ὀνομάτων, ἔται
πού πρός τα ἔξω να ἐμφανίζεται
σάν Eva καλό πρόγραμμα.
”Ομως οἱ ἄνθρωποι (ὑπεύθυνοι
τμήματος) ὑπακούοντας στούς
δικούς τους φόὸους για τά
προσωπικα ὀφέλη, τίς προκαταλῆψεις καί τίς προλήψεις τους,
δέν τα καταφεραν νά κρατήσουν
ὡς τό τέλος τά «προσχήματσ»,
ἀποκάλυψαν τήν αὐστηρή ἱερσρ-

.
.

χίσ (ὅχι τή διοικητική) πού τηροῦσαν καί πού κρατοῦσε τό
παιδί στό τελευτσῖο σκαλοπάτι
μιᾶς κλίμακας, πού ἡ μορφή της
χανότσν μπερδεμένσ ἀναμεσσ σέ
πσραμυθάδες καί ἐκφωνητές.
*‘k‘k

ὅπου πρέπει να ’χωρέσουν τα
πάντα. Ἔτσι ὁ δημοσιογράφος
ἀναγκάζεται να γίνει δισφημιστῆς, γιατί μόνο ἡ διαφήμιση ἔχει

τῆ δυνατότητα νά δίνει καί σέ

εκδοσεις

εκδοσεις

3Ο” ὁλοκληρωμένες ἱστορίες.
Ὁ κόσμος τῶν παιδιῶν δέχεται
τίς (ριγοῦρες πού πᾶνε κι ἔρχον-

‘H τηλεόραση εἶναι αὐτῆ τῆ
στιγμή, τό.. κυριότερο μέσο κάλυψης τοῦ ἐλεύθερου χρόνου μικρῶν καί μεγάλων καί“μέ τῆν ἐξέλιξη τῶν μέσων ἐνημέρωσης, ἔχει
ἀποκτῆσει τεράστια πολιτική οημασία. Καθε ἐκπομπή, εἰναι μαζί
ἐνημέρωση, τέχνη, τεχνικὴ, οἰκονομία,ιμέθοδος, μήνυμα. Ἔτσι, αν
ἐξετάσουμε τό προϊόν καί τῆ συχνότητα τῆς ἐπανάληψής του,
διαπιστώνουμε πολύ γρήγορα,
ὅτι περναμε α’ ἕνα εὐρύ πεδίο,
ὅπου ῆ τηλεόρσση ἐμφανίζεται μέ
ποικίλα πρόσωπα, μεταφέροντας
σέ συνειδήσεις μή διαμορφωμένες
ἀκόμα (ὅπως εἶναι τά παιδιά)
Eva οἰκοδόμημα σημείων, πού
συνδέετσι μέ τήν προστασία, τῆ
λογοκρισίσ, τήν προπαγανδα, τήν
ψυχαγωγία, τα εἴδωλα καί τή μσζική ἐπικοινωνίσ καί ἐπιρροὴ,
δηλαδή ἐνσν ἐξουσισστικό λόγο
πού μερικές φορές ἔρχεται σέ
ἀντίθεση ἀκόμη καί μέ τό κατε-

ται ἀπ’ τὴν μια εἴδηση στῆν άλλη
σαν
ἀνολοκλήρωτσ
στοιχεῖα
παρσμυθιοῦ, πού νομίζει ὅτι
μποροῦν νά ὁλοκληρωθοῦν στῆ
δικῆ τους φαντασία, χωρίς νά
προλαὸσίνει ὅμως να ἀντιδράσει
καί παράλληλα χωρίς vd τοῦ ἐπιτρέπει (3 χρόνος να ἐνημερωθεῖ.

Τό βιβλίο-σόκ
τοῦ Ζάν-Λουῖ Μπορύ

Ο ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΖ “Ὀ,τι

ἔχει σχέση μέ ἐκδηλώσεις πού γίνονται για παιδιά. Ποτέ κατι πού
ἀφορά μεγάλους καί θά μποροῦaav να τό ξέρουν, ποτέ «ἀσχημες» εἰδήσεις, ποτέ σχόλια, γιατί,
ὅλα αὐτά χαρακτηρίζουν ἀριστερές τίς εἰδήσεις καί κάνουν τα
παιδιά να σκέφτονται ἀλλιῶςποτέ ἐνημέρωση για 6ι6λία γιατί
«εἶναι» δισφῆμιση καί ὅχι ἐνημέρωση, ποτέ ἀτυχήματα γιατί «δημιουργοῦν» τραύματα, ποτέ γεγονότα τῆς καθημερινῆς ζωῆς,
γιατί εἶναι σκληρά καί ἀπάνθρωπα καί δέν ἐντάσσονται στῆ
λογική ὅτι ὁ κόσμος τοῦ πσιδιοῦ
στημένο, σέ μια ἔξυπνη προσπάεἰναι ξεχωριστός κόσμος κι ὅχι ὁ
θεισ νά τό ὑπηρετήσει σωστά,
συγκεκριμένος καθημερινὸς ὅπου
*‘k‘k
θα πρέπει να ἀνδρωθεῖ.
Ἔτσι, ένα περιεχόμενό πού
Μέ ὅαση λοιπόν τα παραπάνω
στοιχεῖα, «ΤΑ _NEA ΜΑΣ» εἶναι _ ,ἔστω καί α’ αὐτά πού τοῦ ἐπιτρέπεται προσπαθεῖ να σταθεῖ ἀντιμια ἐκπομπή πού προσφέρεται
κειμενικά στίς κατευθυντῆριες
ἰδιαίτερσ γιά τό ἄρθρο. Ἀπευθὺἐκδηλώσεις ὅλων τῶν ἀποχρώνετσι σέ παιδιά, μεταδίδετσι κασεων, ὅχι ἁπλά κινδυνεύει, ἀλλα
θημερινά, ἔχει ἀκροσμστικότητα
ὅρίσκετσι ἀπό τῆ μια στιγμή στῆν
καί τό ίδεολογικά της «ὅάρος»
ἄλλη σέ θέση πού χαρακτηρίζεται
εἶναι μεγάλο,
σάν ἀπαράδεκτη γιά τα δεδομένα
Στα ΝΕΑ ΜΑΣ δισκρίνουμε τά
τῆς
τηλεόρασης, σάν χῶρος προἑξῆς ἐπίπεδα τα όποῖσ συνθέτονπαγανδιοης
«ἀνατρεπτικῶν» ’
ται καί ἐπιδροῦν ένιαίσε
ἰδεῶν.
ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ; Ἀκρι6ές ἀντίγραφο τῶν εἰδήσεων τῶν
‘k ‘k i
μεγάλων. Δυό παιδιά πού προσΤό μοντέλο, ἡ διαρκεια καί τό
παθοῦν να μεταφέρουν τό κλίμα
περιεχόμενο. εἶναι γεγονός ὅτι
τῆς σοὸσρότητας τῆς γραμμένης
δροῦν ἑνισῑα σάν ἀποτέλεσμα.
ἀπό μεγάλους εἴδησης, μέ ε’να
Ἔτσι εἶναι τουλαχιστον κουτό,
δῆθεν δικό τους λεξιλόγιο, στούς
αν ὅχι ἀπαράδεκτο, να χαρακτησυνομίληκούς τους, χρίζοντάς
ρίζεται ἕνα δελτίο σαν φορέας
τους - γιά νά τηρήσουν τήν ἀληἀριστερῶν εἰδήσεων (ἀκόμη κι
θοφάνεια - συνεργάτες, ἀνταποὅταν παρουσιάζει τίς ἐκδηλώσεις
κριτές κλπ. Ἔτσι ἐν ἀγνοίσ τους
προοδευτικῶν συλλόγων) ὅταν
ἐξυπηρετοῦν τά πρότυπσ καί
σύτές οἱ εἰδήσεις (πού δέν σέδοντούς στόχους αὐτῶν πού δέν θέται παρα τῆν ἀντικειμενικότητα),
λουν να χαλάσουν τῆν ἰσορροπίσ
περνᾱνε μέσα ἀπό ἔνα μοντέλο
τῶν μοντέλων καί τῶν προτύπων
ἀπόλυτο, σύταρχικό καί στηριγτῆς ζωῆς, μετατρέποντας τούς
μένο στῆ λογική ὅτι τό παιδί
ἑαυτούς τουςΙ σέ διαφημιστικούς
πρέπει νά ἀκολουθεῖ τό πρότυπο
ἥρωες κάποιων ἀξιῶν πού ἐπιτοῦ μεγάλου μέ τελικό στόχο τή
δαλλει τό σύστημα μιά καί ἡ τη«σωστή» (μέ τήν ΕΡΤική ἀποψη)
λεόραση ἔχει τήν ἱκανότητα νά τά
ἐνσωμάτωσή του στό ὑπάρχον
κανει νά αἰσθάνονται, ἀπ’ τή μια
κοινωνικό σύστημα.
στιγμή στῆν ἀλλη ΒουγιουκλακηΚαί καταλήγοντας φτάνουμε
δες. Δαδινόπουλοι, κλπ. κλπ. Ἠ
στό ἐρώτημαῑ Πῶς ὀργανώνετσι,
ψευδσίσθηστιΙ τοῦ πρωτσγιιινιστῆ
πῶς παρουσιαζεται καί πῶς λειγια τά παιδιά, ἡ ἐξυπηρέτηση τῶν
τουργεῖ, μέ συνσίσθηση εὐθύνης,
ἀξιῶν για τούς ὑπεύθυνους. τό
Eva καθημερινό δελτίο εἰδήσεων
πρόγραμμα πυύ σέὸι-ῑται τό παιδί
για παιδιά μέσα στίς δομές ἑνός
για τούς γονιούς.
κρατικοῦ καναλιοῦς
Ο Η AIAPKEIA: Πέντε λεπτά

Στό φῶς

τῆς μέρος
(Τό δικαίωμα νά εἷσσι
ὁμοφυλόφιλος)

Δέν μπορεῖ
νά τό ἀγνοήσει

κανεις

οῐιὰ μιὰἙικιιισστοτικὴ Ι“ΙρροιιτιιιιίΑ

ἢ

.

των Λαικωιι Αγωνων
ο m τὴν “Αντρωοιι τοῦ Λενινιστικοὺ Ρεύματος
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ΙΝΠΙΙ

Ὗ,

-ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ 31 - Αὐγούστου
Ο Τό μήνυμα τῶν γεγονότων τῆς 9ης Αὐγοτὶστου

ὀ IVIKAPAI'O YA: Μετά 42 χρόνια φασισμου ενας
Λσός ἀνασαίνει ἐλεύθερα.
ΟΠοΛιτικά κείμενα τῶν Φενταγίν
,
'
Ο Ζιμηάμηουε. Χρεωιτοιτοῠν τά ι’μηερισλιστιιισσχεδια.
Ο Τό ΚΚΕ καί oi έργατικοί ἀγῶνες
C Τά νέα οΙκονομικά μέτρα ἀηόόειξη τῆς χρεωκοηίσς τῆς κυβερνητικῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς
O Ἠ ἀπάτη τῶν ΣιιΛΛογικιῦν Συμβάσεω ν.

ΚΥΚΑΟΦΟΡΕΙ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
47

,μετέπεσε
Ἡ ὅπερα τοῦ Ραμώ
«Ἱππόλυτος καί Ἀρικία»Η
’Τοῦ Γιώργου Λεωτσακου ΕΝΔΙΑ ΦΕΡΟΥΣΑ ἀσφαλῶς καί ἀρκετά ἀνταμείὸουσα ἐμπειρία ή παραστσση τοῦ «Ἱππόλυτος καί Ἀρικία»
(1733), ἀπό τίς πρῶτες ὄπερες τοῦ μεγάλου Ζάν Φιλίπ Ραμώ
(1683-1764), σέ λιμπρέτο τοῦ ἀόὄᾶ Πελλεγκρέν πού ἔχει σά
«σημεῖο ἐκκίνησης» τή «Φαίδρα» τοῦ Ρσκίνσ. τΗταν μια
προσφορά τοῦ Ἀγγλικοῦ Φεστιὸαλ Μπαχ (ἱδρ. 1963) πού έμφυχώνει ἡ Ἑλληνίδα κλαὸεσινίστα Λίνα Λαλάντη. Θετικά της
σημεῐσ.’ Ι) Ἡ πσρουσίσση στό ἑλληνικό κοινό μιᾶς μορφῆς λυρικοῦ θεάτρου - ὄπερσς τοῦ 17ου κσί τοῦ σ’μισοῦ τοῦ 180v
αἰώνα - μέ τήν ὁποία σίγουρσ δέν τό ἑξοικείωσαν δυό διδασκαλίες τῆς «Στέψης τῆς Ποππαίας» (προδικτστορικά στό
(Ηρώδειο, ἀπό τό μεγαλο Τσεφφιρέλλι καί, πρόσφατα, ἀπό τήν
Ε.Λ.Σ) κσίμια τοῦ «Διδώ καί Αἰνείας» τοῦ Πέρσελλ, ἀπό τήν
Ε.Λ.Σ. ε’πίσης. 2) Ἡ γνωριμια μσς μ’ ἕνα ἀπό τα μεγαλα ἐκεῖνα
ἔργα τῆς εὐρωπσϊκῆς μουσικῆς παράδοσης τά ἐμπνεῡσμένσ,
ἔστω ἀπό «δεύτερο» ἤ «τρίτο» χέρι, ἀπό τόν ἀρχαιοελληνικό
πολιτισμό· ῆταν κι αὐτός ἕνας ἀπό τούς στόχους τοῦ Φεστιὸαλ

Ἀθηνῶν στό ξεκίνημά του τοῦ 1955. Πόσοι ἀπ’ αὐτούς ἔχουν
σήμερα ξεχσστεῐί 3) Ἡ πρόσκληση τῆς κριτικῆς σκέψηςσ’ἕν(ιι’
προόληματισμό γύρω ἀπό τά ὅποια θετικα ἤ ἀρνητικα σημεῖα
τῆς ἀναπαραστστικα πιστῆς ἀναόίωσης τοῦ μουσικοῦ αὑτοῦ
θεάτρου. 4) Μιά ούσιαστική ἑπαφή με’ τόν Ραμώ. Ἀπό τό
Χαῐντελ, ἄν τό κοινό μσς ἀγνοεῖ τίς ὄπερές του, τουλαχιστον
ἀραιά καί ποῦ ἀκούει ὀργανική μουσική του σέ ζωντανές ἐκτελέσεις. Ἡ ὀργανική μουσική τοῦ Ραμώ ὅμως δέν ἀκούγεται
(μιλαμε πάντα για ζωντανές ἑκτελέσεις) πουθενα ἀλλοῦ πέρα
ἀπό τήν αἴθουσα τοῦ Γαλλικοῦ Ἰνστιτούτου.
”Οπως ἐξήγησε πρίν ἀπό τῆν
παραστσση ἡ Λίνα Λαλάντη μιλώντσς ἑλληνικά καί ἀγγλικά (δέ
θα ’ταν προτιμότερο vd μοιράζονταν πολυγρσφημένα τά ὅσα
ἐνδιαφέροντα εἶπε;) ἡ πσρουσίσση αὐτή ῆταν τόσο πιστή,
ὥστε οἱ μουσικοί τῆς ὀρχήστρας
να παίζουν σέ ὄργανα ἐποχῆς ἠ
σέ πιστά τους ἀντίγραφαῑ ἔγχορδα σχεδόν χωρίς «ὅιμπρατο»,
πνευστα χωρίς κλειδία. Γι’ αὐτό
καί ἡ μουσική ἀκουγότσν μιοό
τόνο χσμηλότερα ἀπ’ ὅ,τι άν παιζόταν ἀπό τά ἴδια αὐτα ὄργανα,
ἀλλα στή μορφὴ μέ τήν ὁποία
κατασκευάζονται σήμερα.
Πρίν ὅμως μιλήσουμε για τήν
παράσταση. λίγα λόγια για τό
ἔργο; καθε μια ἀπό τίς πέντε (5)
πράξεις του ἀκολουθώντσς τά
μορφολογικα καθιερωμένα τοῦ
λυρικοῦ θεάτρου τῆς ἐποχῆς, εί-

ναι μια σειρά ἀπό «ἀριθμούς» ἀριες, ντουέτα, τρίο, χορούς, χορωδισκά κτλ. πού ἐνσλλάσσοντσι
μέ ρετσιτστίὸσ. Ἡ τέχνη τῆς
δραματικῆς χαρακτηρολογίσς είνσι ἀκόμα στενά συνυφασμένη μέ
τήν

πορεία

τῆς

συνσρπαστικά

πρωτότυπης στῆν εὐλυγισίσ της
μ ε λ ω ὁ ι κ ῆ ς γραμμῆς καί-μέ τό

«ἦθος» τοὺ χρησιμοποιούμενου
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τρόπου, μείζονος ἤ ἐλάσσονος.
Ἐδῶ κι ὅταν μιλοῦμε για μελωδικῆ γραμμή, ἀναφερόμσστε τόσο
στό ἐνόργσνο στοιχεῖο, ὅσο καί
στῆν περίτεχνη φωνητική «κολορατούρσ». Ἀραιές, ἀλλά καί
συνσρπαστικές, ὅπου ὑπαρχουν,
εἶναι οἰ ἐμφστικότερες δραματικές ἀποστροφές, «προ-ρομαντικές» ἦ περιγραφικές.Πσραδειγμα. τά ἀφρισμένα κύμστσστήνγ’
πραξη, ἀπώτατο προμήνυμα τῆς
«Θαλασσας» τοῦ Ντεμπυσσύ ῆ τό
θαλασσιο τέρας πού σκοτώνει
(πρόσκαιρσὶ) τόν Ἵππόλυτο στῆ
δ’. Κι ὅμως πόση ἀληθοφάνεια
χαρίζει ἡ ἔμπνευση τοῦ Ραμώ
στῆν ἠθελημένη (σύμφωνα μέ τίς
ἐπιταγές μιᾶς αὐλοδίσιτης τέχνης) συμὸστικότητα τοῦ λιμπρέττου πού ξεστρατίζει παρασάγγες μσκρια ἀπό τό Ρακίναέ
Τά ’ἐρωτημστικά ὅμως ἀρχίζουν ἀπό Eva σημεῖο καί πέρα;
Πιστή ἀναπαραστσση ἦ ὅχι (καί
ἦτσν πιστήὶ) για μιά ἀκόμη φορά
εἴχαμε μιά ἀὸσσάνιστη μεταφορὰ
μιᾶς σκηνικῆς διδασκαλίσςμελετημένης γιά κ λ ε ι στ ό χῶρο στῆ
μσκρόστενη πασαρέλα τοῦῙΗρώδειου, μέ φόντο τό παμμέγιστο,
ἀντιθεστρικότστο ρωμαϊκό ντουὅάρι. Γιά χάρη του ξηλώθηκε ἐν·-

τελῶς τό ὅποιο σκηνικό (ἔστω καί
μηλά, ἐνῶ τὴν αρθρωσή της χσἁπλό χρωματιστό φόντοῑ τό πρό· “ ρακτήριζσν φωνήεντα καπως
γράμμα δέν ἀνάφερε οκηνογράφο
κλειστά. "H ὁ ’ἱππόλυτος (”lav
ῆ σκηνικα) πλαισίωνε 1d τόσο
Κάλεϋ), μέ μαλακὴ φωνή καί σῖἐνδιαφέροντα κοοτούμισ ἐποχῆς
σθηση ὕφους, παρα τήν τονική
τοῦ Μπουκέ (1750) πού ξσνα- -“ του ἀστάθεισ πού καποτε ξεπερ- 1
νοῡσε τό ἀνεκτό. (Τό ντουέτο
ζωντάνεψε ὁ Ντέρεκ Οὐέστ καί
πού θύμιζσν ζωγραφικές τοῦ
τους, στῆν α’ πραξη ἦταν λίγο
ἀνσιμικό). Ὑπῆρχσν ὅμως καί
Τιέπολο, τοῦ Μπουσέ ἦ τοῦ Σαρντέν. "Eva μέρος τῆς μαγείας χάἄλλοι πού μᾶς ἐκαναν να σκεχ
> θηκε ἔτσι,
ῳθοῦμε τό πόσα προὸλὴματα πσἈπό τήν άλλη πλευρά ἡ διεύρουσιάζει τό πέρασμα ἀπό τόν
Βέρντι ἤ τόν Πουτσίνι (αὐτούς,
θυνση τῆς ὀρχήστρας ἀπό τόν
προφανῶς, τραγουδοῦν συνήθως)
σέρ Τσάρλς Μσκέρας.άν κάπουκαπου (ε’ πράξη) ἦτσν λίγο ὑποα’ αὐτό τό «γαλάντικο» ὕφος τοῦ
18ου αἰῶνα, Ἔτσι λιγότερο ὁ ἀρτονική ἐκφραστικά, εἶχε σπάνια
καθαρότητα ἄρθρωοης, ἠχητική
κετά μουσικός Θησέσς (Νῆλ
Χαουλεττ) καί πολύ περισσότερο
διαφάνεια πού θύμιζε ἁπαλό
«παστέλ», ἀψογο συγχρονισμό
ὁ Πλούτωνσς (Ρόντερικ Κέννεντυ) μέ τα ἰτσλικότστα «ρῶ»
ἀκόμη καί σέ περάσματα γρήγοτου (κλασικός τύπος κραυγσλέου
ρων δέκατων ἐκτων ἦ τρισκοστῶν
τραγουόιστῆ ἐπαρχιακῆς ἰταλικῆς
δεύτερων καί τονική ακρίὸεια
ὄπερας πού ἀνοίγει τά πόδισ του
σπάνια σ’ αὐτά τά δργανσ.”ομιι.ις.
καί... ξεφωνίζει) ἔδειξαν ἀρκετά
ὁ τόσο χαρακτηριστικὰ ἁπαλότετό πόσο ἔξω ἀπό τά συνηθισμένσ
ρος (σέ σύγκριση μέ τά σημερινα)
«νερά» τους ἦταν στό Ραμώ. Τά
χος τῶν πσλιῶν αὐτῶν ὀργάνων,
ἴόωι ἰσχύουν καί γιά τόν Ποσεισέ συνδυασμό καί μέ τόν πσράδῶνας κακὴ γαλλική προφορα,
γοντα ὕπαιθρο μέ τόν ὁποῖο
μπσλλσριστή,
«σκουριασμένη»
ἀσφαλῶς δέν πρόλαὸαν νά ἐξοιφωνή - καί καπως λιγότερο για
κειωθοῦν πολύ οἱ ἐκτελεστές,
τῆ Φαίδρα (Καρολυν Οὐάτκινσπάνια ὁπόταν μέ τίς φωνές; ὅχι
σον) πού ἡ γεμάτη, λίγο μπσλλατῆς χορωδίας (ἁπαλῆς, μουσικόριστή της φωνή εὕρισκε τό μέτρο
τατης καί ὕστερα ἀπό λίγο. πολύ
τῆς ὑγείας καί τῆς εὐρωστίας της
ἀξιόπιστης τονικά) ὅσο τῶν μοψηλά μᾶλλον (χσμηλά ἔδινε τὴν
νωδῶν. Τό σύνολό τους χαρακτήἐντύπωση ὅτι τραγουδοῦσε μέ
ριζε χτυπητή ἀνομοιογέ«λαιμό»). Θετικές ἐντυπῶσεις
ν εισ φωνητικοῦ ὕφους πού λίἆφησε ἀκόμη ἡ Οἰνόνη (Sally
γες φορές ἔχομε συναντήσει σέ
BradshaW) για τήν καλή της αρπαραστάσεις ὄπερας αὐτῆς τῆς
θρωση. Ἀρνητικές, λιγότερο ὁ
ἐποχῆς - ἔξω ἀπό τήν Ἑλλάδα
τονικά ἀσταθής Ἀρκάς (Τσάρλς
ἐννοεῖται. Κι ἐδῶ τό κοινό μσς θ’
Μέτκαλφ) καί πολύ περισσότερο
ἄξιζε νά συγκρίνει τούς τραγουή κακόφωνη καί τονικά ὅσρύδιστές αὐτούς μ’ ἐκείνους τῆς
1:010 ἁμαρτήσασα στίς «κολορσ”Οπερας Δωματίου τῆς Μόσχσς
τοῦρες» της ”Αρτεμη (Καρολάιν
,(άψογους σέ ὁμοιογένειαὶ) ὅσο κι
Φρέντ) καί ὁ Ἑρμῆς (Μπραισν
ἄν ἡ μουσική πού ἑρμήνευαν οἱ
Παρσονς), κοντρστενόρος μέ ξετελευταῖοι ῆταν σ’ Eva ὕφος ἱστοπλυμένο «τίμπρο».
ρικά μεταγενέστερο κατά μισόν
Τελικα μένει τό ἐρώτημσῑ ἀνααἰώνσ.
’
παρὰοταση πιστή ἤ σκηνικῆ διΔέ θα πρέπει νά ξεχνοῠμε πῶς
οἱ τραγουδιστές τῆς ἐποχῆς τοῦ
δασκαλία ἀπό μια νεότερη σκοJud; (γιατί ὅμως ὅχι καί μουΡαμώ δέν τραγουδοῦσαν άλλη
σική;) Πέρα ἀπό τίς ἀτέλειες τῆς
ἀπ’ αὐτή τήν περίτεχνη μελισμαδιανομῆς, για ν’ ἀποφσνθεῖ κανέτική φωνητική γραφή στήν τενας 6d ἔπρεπε νά ἔχει καί τίς δυό
χνικὴ τῆς ὁποίας οἱ Γάλλοι θά
πρέπει νά είχαν μιαιπσράδοση,
αὐτές θεωρήσεις τοῦ προὸλήμστότε, 100 καί πλέον ἐτῶν - ἀρκεῖ

να φυλλομετρήσουμε τήν ἀξεπέραστη ὡς σήμερα διδακτορικὴ
διατριὸή τοῦ μουσικολόγου Henri
de Prunieres «Ἠ Ἰτσλική “Οπερα
στή Γσλλίσ πρίν, ἀπό τό Λυλλύ»
(1913, πρόσφατη ἀνατύπωση).
Καί σήμερα ὑπαρχουν ἀρκετοί
τραγουδιστές πού ἀφιερώνονται
σχεδόν ἀποκλειστικα 0' αὐτό τό
ϋφος - στή ὃισνόμη ὑπῆρχαν d9κετοί πού ὑπαγόρευσν αὐτή τή
σκέψη λ.χ. ἡ Ἀρικία (Λύντα
Ράσσελ), μουσικότατη, ἀκριὸέστατη, μέ καθαρότατες τρίλλιες μ’
ὅλο πού ἡ φωνή της ἦταν καπως
«μικρὴ» καί καπως ἀδύνατη χα-

τος καί τοῦ ἔργου, οὲ παραστάσεις ά ρ τ ι ε ς. Προσωπικα δέν

ed ἔπαιρνα θέση παρὰ γιά τήν
ἀρτιότερη ἀπό τίς δυό, για κείνην

πού ,θα μ’ ἔφερνε πιό κοντα στόπνεῡμα τοῦ ἔργου - δίχως vd
παραγνωρίζω τήν παιδευτική
ἀξία τῆς πρώτης. Τήν ὀμορφιά
τῆς παρτιτούρσς τοῦ Ραμώ μᾶς
μετέδωσε αναντίρρητα ἡ παρα01am] τοῦ Ἀγγλικοῦ ψεστιὸαλ
Μηάχ, Παρ’ ὅλες τίς παρατηρήσεις μσς παραμένει μια ἀπό τίς
πιό ἐνδιαφέρουσες προσφορές
τοῦ τόσο φτωχοῡ φετινοῡ (b12011-

6άλ.

(Ἠρώόειο
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σέ εἴκοσι» χρόνιοι, «θά ξεκουραστεῖς καλά» - ἀπειλεῖ τόν ἑαυτό
του, 111. E10} θά τελειώσει τῆς ζωῆς
«ἦ φρῑχῖη κωμωδία»,

καί θα

’ρθει «ἡ μαύρη νύχτα πού ὅλους

λῆς, τήν τηλεόραοη καί τά περι-

άλλα δεκάξι. Ἡ «κωμωδία» εἶναι
για τόν Εὐαγγέλου ὅλα ὅσα
ἀπαρτίζουν τή ζωή, καί ἡ ἴδια
ἀκόμα ἡ ζωή, ἐνῶ τό «Πανδοχεῖο» εἶναι ὁ κόσμος μας, ὁ γεμάτος «κλέφτες, φονιάὸες» καί
«προσωπιὸοφόρους».
"A; δοῦμε ὅμως, γιατί «κωμωδία». Ἤδη ἀπ’ τά τελευταῖα «Χαϊ
- Καὶ· ὁ Εὐαγγέλου μᾶς εἰσάγει
στό κλίμα τῆς «κωμωδίας», ὅταν
γραφει; «Σιωπηλός ὁέξου - τή
φενάκη τοῦ ὅίου. - Κι’ ἀγάπησέ
την». ”H ἀκόμα; «Πόσο θ’ ἀντέξεις - γυμνός ἀκόμα, ὁίχως - καμιά αὐταπάτη,·» 'H ζήση λοιπόν,
ἤδη ἀπ’ τά προηγούμενα ποιήματά του γίνεται «φενάκη»,
ὡστόσο αὐτή ἡ «αὐταπάτη» συστήνεται ἀπ’ τόν ποιητή νά ἀγα-

χαρακωμένα

«συγκροτήματα».

πηθεῖ, ἔστω κι ἔτσιῖ. Ἀπ’ τήν

8-9 χρόνια, ἔρχεται - θα πρέπει

νΑνθρωποι σεμνοί καί ούσιαστι-

ἄλλη πλευρά, τά τελευταῖα ἀπ’ τά
Χάῖ - Καϊ εἰσάγουν Eva νέο στοιχεῖο, τό θέμα τῆς θέας τοῦ 6ιολογικοῦ θανάτου, για πρώτη φορά,
ἄν δέν κάνω λάθος στήν ποίηση
τοῦ Εὐαγγέλου. Ἡ θέα αὐτή πού
«ὅποτε ουλλογιέται - κλαίει συντριμμένος», πού «ἄπρακτα εἶναι
-— τά χέρια τῶν ἀνθρώπων μπροστα στό τέλος», ὅπου «ὅλοι
θά ἐξισωθοῦμε» καί ὅλους «θά
μᾶς ρουφήξει», ἡ θέα αὐτή ἀναπτύσσεται πιά στήν παραδοσιακή
ποιητική μορφή, καί ἐπεξεργάζεται περισσόῑερο σαν μονιμότερη
ἐντύπωση, στό πρῶτο ἰδίως μέρος

νά ὁμολογηθεῖ καπως νωρίς - τό
φάσμα τῆς ὃωλογικῆς ἔκλειψης
vd οηματοδοτήσει τόν ποιητικό
του καημόΞ.
Στό δεύτερο μέρος, τό «Παν-

Ὀ Γιάννῆς Καρατζόγλου
γράφει για τό ποιητικό
.
θιὸλίο τοῦ Ἀνέστη
Εὐαγγέλου «Ἀπογύμνωση»,
ἐκδόσεις Ἐγνατία, σειρά
Τράμ, Θεσσαλονίκη 1979
Στήν πόλη τῆς «Ἐθνικῆς Ἀμυ-

νας», τῶν καπνεργατῶν τοῦ ’36,
τῆς δολοφονίας τοῦ Ζεύγου καί

τοῦ Λαμπρακη, τή Θεσσαλονίκη,

γεννήθηκαν ἤ ἑγκαταστάθηκαν
’πολύ νωρίς καί ζοῠν, πολύ οη-

μαντικοί ποιητές τῆς χώρας μσς.
”Ανθρωποι ἀποκομμὲνσι σχετικά
(”ιπ“ τά «πρωτευουσιάνικα» τερ-

τίπια τῶν ἀλληλολιόανωτῶν, τῶν
«ἐγκαρδιων»

κοινωνικῶν

σχέ-

σι-ων ὑπολογισμοῦ ἀλληλοπροὸο-

κοί ποιητές ἤ πεζογράφοι, πού
τήν λογοτεχνική τους ἀξία ἡ ἀδέκαστη ἱστορία ὅαθμιαῖα τήν ἀποκαθιστᾱ, κι ἐκεῖνοι ὑπομονετικά,

χωρίς να μετέρχονται τίς σύγχρονες φιοριτοῦρες τῆς τρέχουσας

ἀντίληψης γιά τό μάρκετιγκ οτή
λογοτεχνική ἀγορά, σμιλεύουν τό
λιθάρι τους στήν πολιτιστική
ἱστορία τοῦ τόπου μας ἐν σιωπῆ.
Ὁ Ἀνέστης Εὐαγγέλου, Eva;
ἀπ’ αὐτούς, ἔχει ἐκδώσει ὡς τώρα
6 ποιητικές συλλογές, μία συγ-

’,κεντρωτική ποιημάτων ἀπ’ τό
I956 ῶς τό 1970, καί μιά συλλογή πεζογραφημάτων. Βρίσκε’ται σήμερα στα σαρανταδύο του
χρόνια, καί ἐργάζεται σάν ἐκτελωνιστής. αναμεσα στό Ἐπιμελητήριο. τίς Τράπεζες, τά τελωνεῑα
καί τόν Ὀργανισμό Λιμένας. Ἡ
ποιητική του πορείαΙ πού ξεκίνησι· τό 1960, εὐθύγραμμα ἀνοδική, τόν ἀποκατέστησε γρήγορα
σαν Eva νέο, αἰσθαντικό ποιητή,
πού μιλοῦσε μέ μιά χαμηλόφωνη,
ἀνθρωπίνη καθημερινή λαλιά,
πού «ἕψαχνε ἕνα φεγγίτη νᾶὅρει
με’-σα στ’ ὄνειρο» ἀπό τή «σή-

ραγγα»

πού

εἶχε

μπεῖ,

γιατί

έόλεπε νά «ὅαδίζουν με’ τυφλά
χέρια οἱ σύντροφοι» καί διαπίστωνε πῶς «μᾶς ἀφομοιώνει ἡ
καταχνια ἔναν —— Evav»‘. Τά τρία
τελευταῖα χρόνια ἐκδόθηκαν τρία
ποιητικά ὅιόλία του; «Τό διαλειμμα» τό 1976, Eva; θερμός
ἐρωτικός λόγος, μια ζωϊκή καταφαση κεντημένη 016v καμὸά ἑνός
πλήρους ἐρωτικοῦ κύκλου, τά
«th —

K611»

ὲκὸ.

KE690;, τό

θά μᾶς ἓξῑσώσξί» πού, ὅπως καί

νά τό κάνουμε, «Οτήν ἄκρη ἄκρη
ὑπομονεΐίκά μᾶς περιμένει - γιά
νά μᾶς κατᾶπιεῖ κι ἀνθρώπους
καί ποιήματα». Ὁ χρόνος πού

τόσο γοργά καί τόσο ἀνεπαίσθητα κυλάει 611/811101951111 εἶχε
(ὅπως εἶναι φυσικό) «ἀνεπαισθήτως»

ἀπασχολήσει τόν

ποιητή

πρίν χρόνια, ὅταν τό 1970, «τήν
ὥρα πού φυσοῦσε μ’ ὅλη τή 613ναμη τοῦ στέρνου του κι’ ἔσὸυνε,

ὅλα μέ μιᾶς, καί τά τριαντατρία
κεριά» στήν τούρτα γενεθλίων
του, τρύπωνε μές τό μυαλό του
ὅτι «ἔτσι περίπου - σάν μ’ ἕνα

φύσημα - ἕσὸυῦαν καί χαθήκανε
τά τριαντατρία του χρόνια _. κί’

ἀνάμεσά τους Id καλύτερα - καί
τά μοναδικά». Σήμερα, μετά ἀπό

δοχεῖο», ἔχουμε δύο ὅασικές εἰκόνες. Τά πρῶτα τρία ποιήματα

εἶναι σίγουρα προέκταση

τῆς

«κωμωδίας», ἐνῶ ὅλα τά ὑπόλοιπα δεκατρία ἔχουν κοινή
συνισταμένη μια πολιτική διασταση, εἴτε ἂμεση, εἴτε σέ διαλεκτική σχέση ἀνάμεσα 016v ποιητή
καί τήν πολιτική πραξη. “Ωστόσο
ὲδῶ, ὁ κώδικας ἐντοπίζεται ἀπ’

τή ουχνότερη ἀναφορὰ τοῦ «και-

τῆς «Ἀπογύμνωοης».

ροῦ», τῶν «χρόνων» ἦ τοῦ «ξο-

Πράγματι, γιά να δοῦμε τήν
«κωμωδία», τό πρῶτο μέρος τῆς
συλλογῆς, ας ἐντοπίσουμε τόν
κώδικα ἐκπομπῆς της.
Ἐχουμε δέκα φορές τήν ἀναφορά τῆς καταστάσης τῆς ἀνυπαρξίας κάτω ἀπ’ τά σήματα

δέματος»
στήν

τῶν

προηγουμένων,

ἐπαναφορὰ τῶν

σημάτων

«φίλος - ἄλλος - ἀδέλφια- μαζί
- σύντροφος» πού δεσπόζουν
στίς προηγούμενες γραφές του,
στήν εἰσαγωγὴ παραπέρα, «ταπεινῶν» σημάτων τού σύγχρονου

«σιωπή, ψίθυροι, σιγαλια, σιωπηλά, σκοταδι, σκότος, σιγανά,

κόσμου

νυχτερινή, μαύρη», σέ διαφορές
παραλλαγές πτώσεων. Ἐχουμε
παραπέρα, πέντε ἐπικλήσεις τῆς
«ἐρημιᾶς» (καί τοῦ «Χάους» πού
ἐπίσης τήν «ὑποδηλώνει») καί σέ
ἀντιστοιχία ἔξη ἀναφορές 1013
πόνου, τῆς ὀδύνης καί τῶν δακρύων. 'H κυριότερη φορά ἀντίθετα πού ἀναφέρεται ὁ ἔρωτας,
συνοδεύεται ἀπ’ τόν χαρακτηρισμό τῆς «φαρμακερῆς γεύσης»
για δαῡτον. Τό τέταρτο (συνηθίσμένο) σηματοδοτικό σημεῖο τοῦ
Εὐαγγέλου τ’ ἀδέλφια καί οἱ φί-

νόμων, λάσπη, σαῦρες, ἔχιδνες,

λοι μνημονεύονται τέσσερεις φο-

1978, 126 X611 — Καϊ, μια δύσκολη άσκηση σέ μιά δύσκσλη
μορφή ποιητικοῦ λόγου, καί φέτος ἡ «Ἀπογύμνωση».
Ἡ «Ἀπογύμνωση» περιέχει
Eva μότο καί εἴκοσι πέντε ποιήματα, χωρισμένα σέ δύο ἑνότητες;
'I-I κωμωδία, ἡ πρώτη ἑνότητα,
πι-ριλαμίὶάκέι τά πρῶτα ἐννιόι,

ρές. Ἀπό τήν άλλη πλευρά, οἱ ῶς
τώρα εἴτε σπάνιες εἴτε σ’ ἄλλα
πλαίσια ἐνταγμένες μνεῖες τοῦ
θανάτου, έδῶ μνημονεύονται δηλωτικά δυό φορές; «ἔως ,θανατου» καί «δόγκος θανάτου», καί
τέλος, μιά φορά, τό «πένθος».
Για πρώτη φορά στήν ποίηση
τοῦ Εὐαγγέλου, ἡ ζωή «ὁέ θά
κρατήσει πολύ», καί τό γιατί

καί «Τό πανδοχεῖο» ἡ δεύτερη τά

ὅπου νά ’ναι, «σε’ πέντε, σέ δέκα,

καί

ἀνθρώπων,

ὅπως

«ὂρώμικο παιχνίδι, σχάρες ὑπολαγούμια, λάσπη, καταγώγιο».
Οἱ ὂασικές ἰδέες τοῦ «Πανδοχείου» εἶναι ἀπ’ τή μια ἡ αμεση
πολιτική ἀφύπνιση τοῦ Εὐαγγέ-

λου ἀπέναντι στόν Φασισμό4, ἡ
παράλληλη- ὅμως
συνειδητοποίηση 1013 ἐξουσιαστικοῠ προ6ληματισμοῦ, κι ἀπ’ τήν άλλη ἡ
σύνδεση πιά 1013 ποιητή, μέσα ἀπ’
τήν πολιτική συνειδητοποίηση μέ
τήν ὁμαδα, παρα τήν ὀδυνηρή
γνώση τῆς ἀτομικῆς στέρησης τῶν
πολιτικῶν πράξεων.
”Ετσι, στά παραπάνω πλαίσια,
ἐντασσεται ἡ ἐντολή, «καιρός νά
ὁεῖς - νά ἐννοήσεις ε’πιτὲλους τίς
αἰτίες», καί ὕστερα «νά δοῦμε τί
θα γίνει με’ τούς ““έμπρηστές”,
ἰὸιαίτερα τώρα πού ξέρουμε
ποιοί ὅάζουν ε’πιτέλους, - ποιοί,
νύχτα μέρα, προετοιμάζουν τίς
φωτιές», ”Ὀμως τό προχώρημα
αὐτό δέν συνεπαγεται προσχώρηση; ἡ ἄρση δέν ὁδηγεῖ σέ θέση.
Ὁ Εὐαγγέλου συνειδητοποίησε

«ποιοί προετοιμάζουν τίς φωτιές», καί φαντάζομαι, συνειδητοποίησε καί τούς λόγους τῶν
ἐμπρησμῶν. Ἀπό κεῖ καί πέρα
ὅμως, τό ποιητικό - ὀντολογικό
ἀδιέξοδο εἶναι ὁρατός «τά μάτια
μου προσπαθᾱ) νά καθαρίσω, νά
δῶ - τίποτα»; στῆ Νέα Ὑόρκη,
στῆ Μόσχα, στό Πεκίνο, -’λύκοι
φυλᾱν τά πρόὸατα παντοῦ». Ξεκάθαρη ὁμολογία τῆς ἀδυναμίας
τουινα ξεκαθαρίσει τό ποῦ τό δίκιο καί τό 11013 καί για ποιούς ἡ
ὂία καί ὁ δόλος καί τό ἔγκλημα,
κι ἀπ’ τήν άλλη μια ἰσοπέδωση
τῶν πρωτευουσῶν - ἰδεολογικῶν
συμῧόλων, πού τόν ὁδηγεῖ παρακατω στήν ἀπόλυτη ἄρνηση αὐτῶν πού, «μέ τίς χρυσὲς κοιλιές
καί τά διπλά προγούλια... θά πίνουν ἀκριόα κρασιά καί με’
ὡραῐες γυναῖκες... ἔρωτα θά κανσυν»,
Μια ἀντιεξουσιαστική
ἰδεολογία, συνδυασμένη μέ μιά
άτομική πίκρα, τόν ὁδηγεῖ (στα
ἰ’δια προηγούμενα μονοπατια) ν’
αρνηθεῖ τέλεια τούς αρχηγούς,
«ὅλους, χωρίς ἑξαίρεση τούς Ἀρχηγούς», γιατί κατα τόν ποιητή
«ἄλλη μιά φορά, μᾶς ἑτοιμάζουν
γιά σφαγεῖο», χωρίς πάλι να ξεχωρίζει τά διεθνῆ περιστέρια ἀπ’
τα διεθνή γερακια, ἐξισώνοντας
τούς φιλειρηνικούς μἰἑ τούς
ἐκλεγμένους ἀπ’ τίς ὅισμηχανίες
ὅπλων, τούς οἱονεί ἐπιτιθέμενους
μέ τούς οἱονεί ἀμυνόμενους,
παρά τίς ἐπί μέρους ἐπιφυλαξεις
πού μπορεῖ νά άντιπαραθέσει ἡ
ἱστορία ἤ ἡ λογική στήν τακτικῆ
τῶν τελευταίων.
“Ωστόσο στά θετικότατα ποιητικα στοιχεῖα τοῦ Εὐαγγέλου, πιστώνεται ἡ «νέα ποιητική» του, ἡ

ποιητική τῆς ἔνταξης. Κι ἄν διαφωνῶ μέ τίς ἐπιλογές του, δέν
μπορῶ να μήν ἐπισημανω ὃτι
συνειδητοποιεῐ πῶς «τόσοι σύντροφοι σ’ ἔχουν ἀνάγκη» γιατί
ὅπως προαναφέρθηκε, ἡ ὁδυνηρή
γνώση τῆς ατομικῆς στέρησης τῶν
πολιτικῶν πράξεων. ἤ... «ὅλα τά
χρόνια πού ἔχασε γνώσεις μαζεύοντας», «κρυμμένος διαρκῶς
πίσω ἀπό λέξεις», δέν μπορεῖ
παρά νά ὁδηγοῦν σε’ κάποια πλατύτερη θέαση τῶν συμόαντων
γύρω μας καί μακρια μας, πού σέ
πεῖσμα τοῦ ῶς τώρα ζωϊκοῡ ἀποφθέγματος «ἐσύ μονάχα νά μιλᾱς
μπορεῐς, ὄχι νά πράττεις», μπορεῖ, καί ἐπιὸάλλεται να ὁδηγήσει
καί στήν πραξη, ὅταν οἱ καιροί
τό ἐπιτασσουν.
Συμπερασματικαῑ ἡ «Ἀπογύμνωση» 1013 Ἀνέστη Εὐαγγέλου.
μιά ποιητική συλλογή πού ὃάζει
πολλαπλα ατομικα καί γενικότερα προῦλήματα, παρά τίς μερικές ἐπιφυλάξεις πού ουνοδεύουν
(κι ἐπιὸαλλεται να συνοδεύουν)
τήν ποίηση τῶν «Θέσεων» (κι ὅχι
τήν συχνά ἐκθειαζόμενη ποίηση
τῶν τάχα «οἰκουμενικῶν προ-’
ὃληματισμῶν». εἶναι τελικά μια
ποίηση πού θεματολογικα οἰκουμενοποιεῐ, εἴτε τό θέλουμε εἴτε
ὅχι, τούς

συγκεκριμένους προ-
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σότερα ποιήματα, προχωράει ἀρ-

κετά καί τήν «ποίηση τοῦ Εὐαγγέλουπ, καί τήν νεοελληνική
ποίηση σέ πλαίσια σεμνότητας,
είλικρίνειας, ἐντονα ὃιωμένων
ἐρωτημάτων, καί μ’ Evav μορφικό
ρεαλισμό πού ’ναι πραγματικά
λαϊκός καί προοδευτικός, «μ” ευ106510 καί στοργή» στόν ἀδελφό
- ἀναγνώστη, καί μέ μιά αἰσθηματική ἀπογύμνωση ἀπέναντί
του.
Τέλος; καθε φορά πού καταπιάνομαι να γράψω γιά μιά λογοτεχνία πού ἀγάπησα, ἀναλογίζομαι τό μέγεθος τῆς προδοσίας
πού μετά τήν ἀναγνωση ἦ γιά
χάρη τῆς ἀναγνωσης ἐνσωματώνεται στῆν κριτική παρουσίαση.
Δημόσια, παρακαλῶ να μέ συγχωρήσουν οἱ δημιουργοί. Μόνο
νά μοῦ ἀναγνωρίσουν τήν καλή
προαίρεση. Τίποτε ἄλλο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.·

οὐσιαστικά

πολύ

πιό πρίν, στό πρῶτο μέρος τῆς τρίτης
του συλλογῆς («Ἀφαίμαξη 66 — 70»,
Θεσσαλονίκη, 1971), με’ τόν χαρακτηριστικό τίτλο «Τό κακό παιχνίδι».
Ἐκεῖ, σε’ μια σειρά ποιήματα, σημαδιακά ἀπό τήν ἄποψη αὐτή, ἡ ζωή θα
σημανθεῖ γιά πρώτη φορά ἀπό τόν
-

Εὐαγγέλου,

ἄλλοτε

ὡς

«κακό παι-

χνίδι» ἥ «ὡραία παγίδα στολισμένη μ’
α”νθηίδόκανο σίγουρσ κι ἀλάθητο γιά
,τούς ἀθώους», καί ἄλλοτε ὡς «παιχνίδι σικέ» ἤ «διαδικασία σταδιακῆς
ἐξαπατήσεως».
3. “Απο τήν ἄποψη αὐτή ἡ «Ἀπογύμνωοη» δέν ἀποτελεῖ παρά τό ἐκφραστικό ἰσοδύναμο τῆς ἀκραίας - ὡς τό
μή περαιτέρω - κατάληξης τοῦ ὀξύτατσυ
ὑπαρξιακοῦ
ἀδιέξοδου
τοῦ
ποιητῇ, πού ἀφοῦ ἑξάντλησε μέσα σέ
εἰκοσιτρία χρόνια ἐνσυνείδητης ζωῆς
- ποιητικῆς πράξης ὅλα τά ἀποθέματα
τῶν «ζωτικῶν ψευδῶν» πού τόν στήριζαν, οτέκει πλέον «γυμνός», χωρίς
μάταιες αὐταπάτες, μπροστα 016v
τρομαχτικό παραλογισμό τοῦ ὅίου.
Παραλογισμό πού, ἀντίθετα μέ τούς
ἕως τώρα «ὑπαρξιακούς ποιητές» τῆς
λογοτεχνίας μας, δέν ἑρμηνεύεται καί
δέν στηρίζεται σε’ μεταφυσικα δεδομένα, λίγο - πολύ ἁφηρημένα καί για
τοῦτο συχνά ψυχρά, ἀλλά στήν ἐμπλοκή τοῦ ποιητῆ σέ συγκεκριμένες,
«ἐν τόπω καί χρόνω», πραγματικές
καταστάσεις. Ἐμπλοκή πού κυρώνεται δραματικὰ ὡς διαρκής, ὑπαρξιακή
«ἀφαίμαξη» - αίμορραγία ἀπό ὅιόλίο
σε’ ὅιὸλίο, καί μέ μιά γλῶσσα ἄμεση
καί συχνά σκληρή 016v γυμνά ρεαλισμό της, πείθει γιά τήν ἀλήθεια της
καί τούς πιό δύσπιστους.
4. Ἀφύπνιση πού εἶχε ἀρχίσει στά
χρόνια τῆς δικτατορίας καί οἱ ποιητικές ε’κφάνσεις της ὑπαρχουν ἤδη ἔντονες στά ὁχτώ ποιήματα πού συνθέτουν
τήν «Ἁνάὸαση» - δεύτερο μέρος τῆς
«Ἀφαίμαξης 66-70» — καί στίς ἑνότητες «Νεκροί τοῦ Νοέμὸρη» καί
«”Αρρωστα χρόνια» τῶν «Χάϊ- Κάϊ».
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ.
Ἡμερολόγιον·
Εκδόσ. «ΠΑΠΑΖΗΣΗ» Ἀθήνα
1978.

Ὁ συγγραφέας τοῦ 61611011
ἰδιοκτήτης καί· κυ6ερνήτης, ὅπως
αὐτοπροσδιορίζεται, τοῦ 1'1/K
«EAENH» Νηολσγίου Βόλου
1.Ο99, καταγράφει τίς ἀναμνήσεις ἑνός Ἕλληνα θαλασσομάχου,
ἀπό τῆν ταραγμένη περίοδο τῆς,
κατοχῆς. Μέ ἁπλότητα καί ἀμεσότητα περιγράφεται ὁ ἀγῶνας
καί οἱ προσπαθειες τοῦ καραδοκύρη, τῶν συνεργατῶν του καί
τῶν πλεούμενών τους, για νά
συμὸάλλουν καί αὐτοί στῆν κοινή
προσπάθειά κατα τοῦ κατακτητῆ.
Τό «“Ημερολόγιο» εῖναι μια συγκινητικῆ μαρτυρία ἀπό έναν
«ἀφανῆ» καί ἀνεπιτήδευτο ἀγωνιστῆ, ἲ

1. Βλ. Kuhn-1‘1 Μσσκώφ «Κοινωνική
συνείδηση σι-ῆν ποίηση τῆς Θεσσαλονίκης» - Δοκίμιο, 00. 52-53, καί
Γιὰννη Καρατζόγλου «Ἡ Λογοτεχνία
τῆς Θεσσαλονίκης - Σχέδιο μελέτης».
σσ. 33-34.
2. Ἡ εἰσαγωγῇ τοῦ μοτίὸου τῆς φενάκης - κωμωδίας στήν ποίησή του,
πραγματοποιεῖται

$1:ἐξέφερε11011111

ΚΟΥΛΑ ΞΗΡΑΔΑΚΗ
Κατοχικά τόμος B’
Ἀθήνα 1979
Κατοχικάῑ Καταλογοι ἐκτελεσθέντων - φωτογραφίες - μαρτυρίες - ντοκουμέντα - ἐνθύμια ἀπ’
τόν
ἐθνικοαπελευθερωτικό
ἀγώνα 1941-44. Καταθεση τιμῆς
στούς ῶς τώρα ἀνώνυμους ἐκτελεσμένους. Ἡ ΚΞ. προσφέρει
στήν ἐθνική μας ἀντίσταση Eva
ἔργο εὐλαὸικῆς προσῆλωσης καί

τερο ἐνδιαφέρον γιά τούς μελε-ιητές τῆς Οἰκονομικῆς Θεωρίας,
γιατί γίνεται ’συστηματική προσπαθεια, ὅχι μόνο νά συνδεθεῖ ἡ
ἑξέλιξη τῆς οἰκονομικῆς ἀναλυσης μέ τίς εἰδικές οἰκονομικές καί
κοινωνικές συνθῆκες κάθε ἐποχῆς, ἀλλά καί νά ύποδειχθεῖ πώς
ἡ προσπάθεια δελτίωσης καί τό
κτίσιμο πάνω στίς αναλυτικές
6ασεις τῶν προηγουμένων συγγραφέων ἀποτελοῦν ἀποφασιστικό παράγοντα για τήν παραπάνω προώθηση τῆς οἰκονομικῆς
ΜΠΡΑΝΙΜΙΡ ΣΤΣΕΠΑΝΟΒΙΤΣ

Ὁ θάνατος τοῦ κυρίου Γκόλουζα
Ὀδυσσέας, 1979
Τά διηγήματα πού ἀποτελοῦν
αὐτό τό διὸλίο, πέρα ἀπό τῆ θεματική τους διαφορά παρουσιαζουν ἕνα κοινό στοιχεῖα διέπονται ὅλα ἀπό τό πνεῦμα ένός πολύ .
ἀξιόλογου συγγραφέα (ἀπό τούς
πιό ἀξιόλογους ,ἴσως τῆς ἐποχῆς
μας). Σέ ὅλα μπορεῖ ὁ ἀναγνώστης νά διακρίνει τή σιγουριά τῆς
διήγησῆς του, τό διεισδυτικό του
ὃλέμμα στό μυστικό τοῦ θανάτου
καί τήν τέχνη πού κατέχει να δημιουργεῖ ἀλλά καί να συντηρεῐ ὥς
τό τέλος τό ἓνδιαφέρον ἀμείωτο.

στούς ἱστορικοὺς.
Κ.1.ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

Μ υθιστόρημα
Ἐπίκουρος, 1979

Θέματαιστορίας καί πολιτικῆς
Ἐκδόσεις Παπαζήση
Ἀθήνα, 1979.

ἱστορία μιᾶς καθημερινῆς, συν-

πολύτιμο

ὑλικό

ἔρευνας

Τό «Κεφάλι καί κοιλια» εἶναι ἡ
ηθισμένης καί συνάμα ασυνῆθι-

Τό ὂιὸλίο αὐτό τσῡιπρύτανη
τῆς Παντείου K.I. Δεσποτόπουλου χωρίζεται σέ πέντε κεφάλαια.
Ἀπ’ αὐτά τόοπρῶτο, «Αἰγαίου
Ἰθαγὰεια», ἀποτελεῖ παρουσίαση τῆς έλληνικότητας τοῦ Αἰγαίου, πού χαρακτηρίζεται ῶς
θαλάσσιο τμῆμα τοῦ ἐδάφους τῆς
“Ελλάδας, μέ 6άση τή θεωρία τοῦ
συγ-γραφέα γιά τό δίκαιο τῶν θαλασσῶν, Τά τέσσερα ἀλλα κεφάλαια ἔχουν θέμα τῆν ἑλληνική
πολιτική στίς διέθνεῖς συναρτήσεις της καί στῆν κρίσιμη προ6ληματικῆ της, ἐνῶ δύο ἠθικοπολιτικές προσωπογραφίες, «F5109γιος Καρτάλης» καί «Π. Γιωτόπουλος» κοσμοῦν τό 6ι6λίο,
Ρ.Δ. ΘΕΟΧΑΡΗ
Ἱστορία τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως
Ἐκδόσεις Παπαζήση
Ἁθήνα, 1979
Ἂν καί τό 6ι6λίο αὐτό προορίζεται κυρίως γιά τούς σπουδαστές τῶν Οἰκονομικῶν Ἐ’πιστημῶν, παρουσιάζει καί ἕνα γενικό-

ΣΤΕΛΙΟΥ ΓΕΡΑΝΗ
Διάλογος μέ τόν Διονύσιο
Σολωμό
Ἐκὸόσεις Θερμοπύλες, 1979
Δεῖγμα

γραφῆςῑ

νΑν

ζοῦσα

στῆν ἐποχή σου θα πότιζα Γμέῶ
περισσότερη φαντασία τήν ἐπα· ,
νασταση. / Χιλιάδες στίχοι ἁρματολοί / θα ζώναν τά φυσεκλίκια
τους καί θα τρύπωναν / στό κρησφύγετο τῆς ἀσκήμιας. / Μια

,ἐπιστήμης-

ΓΚΕΡΧΑΡΤ ΤΣΒΕΡΕΝΤΣ
Κεφάλι καί κοιλιά
(ἡ ἱστορία ἑνός ἓργάτη πού
ἔμπλεξε μέ τούς διανοσὺμενους)

Eva

μια ἀπό τίς χῶρες τοῦ ῦπαρκτοῦ
σοσιαλισμοῦ.

στης, μιᾶς καθολικῆς, τρομερῆς

καί _ τεραστιας ἀπογοήτευσης.
στῆν ὁποία πέφτουν περισσότερο
ἐκεῖνοι πού θά ’πρεπε να πέφτουν λιγότερο - οἱ διανοούμενοι,
’πού δούλεια τους θα έπρεπε να
εἶναι v‘ αλλάξουν λογικά τόν κόσμο.

Κρητική λεὸεντια καί μια / P011μελιώτικη τρέλα, θα πέταγαν ’στή
φωτιά / ὅλους τούς ξένους ὀνειροκρίτες. Κι’ ἐγώ / ὁ Κόντε Διονύσιος Σολωμός - / Θά ξεκρέμαγα τήν αὐγή ἀπ’ τῆ Ζάκυνθο /

καί θα τήν παντρεύα με’ τούς ποπολαρους. / Θ“ ἀνοιγα ὅρύσες
στόν ἔρωτα / καί θακλεινα πόρτες στῆ μοναξια. / Καί θα ζύμωνα
τήν παγα λαλέουσα / μέ τῆ μαντιὸα δαφνηῑ Εἶδος μιχτό ἀλλα
νόμιμο.
ΠΩΛ ΝΙΖΑΝ

Ἡ συνωμοσία
Ὀδυσσέας, 1979
“Ο ἥρωας αὐτοῦ τοῦ μυθιστορήματος εἰναι φοιτητής στῆν
Ἐκόλ Νορμαλ καί ἀνήκει στῆν
ύψηλῆ “Εὸραίἶκή ἀστική τάξη, μέ
προῦληματισμούς γύρω ἀπό τόν
Σπινόζα, τόν Μάρξ καί τόν Λένιν. Ὀνι-ἰροφανταστος καί γοη-

τευτικός πείθει καί παρασύρει
τρεῖς συντρόφους του σέ μια
συνωμοσία πού τήν παρουσιαζει
σάν ἐπαναστατική πραξη. Θέλειν
νά συμφιλιώσει τό όνειρο καί τήν
πραξη, να κλέψει καί νά δώσει
στό

κομμουνιστικό

κόμμα

ἐ’να

στρ(ιτι(ι)τικό σχέδιο πού δέν ζήτησε. Καί ἡ αὐλαία κλείνει μέ Eva
θάνατο, μια σύλληψή καί μιά
προδοσία.
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ “

Μέ μιά τρι-λη σοδειά
ΟΥΛΡΙΧ ΠΛΕΝΤΣΝΤΟΡΦ

Ἡ σύντομη ζωή τοῦ νεαροῦ
”Εντγκαρ
Ὀδυσσέας, 1979

Ἡ ἱστορία αὐτοῦ τοῦ διόλίσυ
διαδραματίζεται σέ μια μικρή
έπαρχιακή πόλη τῆς Ἀνατολικῆς
Γερμανίας καί ὕστερα στό Βερολίνο. “Ἠρωας της ὁ ”Εντγκαρ
Βιμπώ, 17 χρονῶν, μοναδικό

παιδί μιας διαλυμένης οίκογένειας πού ζεῖ μέ τή μητέρα του,
Μέ 6άση τό πρόσωπο αὐτό, ὁ
συγγραφέας, μέ μια διπλῆ γραφή,
ὅπου τά πράγματα παρουσιαζονται σέ πρῶτο πρόσωπο καί μαζί
περιγραφονται ἀπό τρίτους, κα-’
τορθώνει νά μᾶς δώσει μια λιτή
μαρτυρία τῆς σημερινῆς ζωῆς σέ

”Αγρα, 1979

Εἶναι ἡ δεύτερη ποιητική συλλογή τοῦ Δ.1(., μετά τα «Μύρτα
τοῦ φωτός» πού εἶχε ἐκδόσει στα
1978. Καί ἐδῶ ἐξακολουθεῖ νά
ἐκφράζει τό ἴδιο πρόσωπο καί
παρόμοια 6111111010. μόνο πού
τώρα ὁ λόγος του έχει γίνει πιό
προσεγμένος καί περισσότερο
κατεργασμένος; Δεῖγμα γραφῆς;

Στήν ἀρχή πίστεψα πώς θά -σέ
69111 ἀμέριστη / κάτω ἀπό τίς
πτυχές τίς λαμψεις τῆς ἀνατολῆς-1 λάλο κορμί γεύση τυφλῆ
ἀφή τῆς θαλάσσας / μίλησες τῆ
γλώσσα μου, κοινῆς / στίς ὅχθες
σου οἱ πολιτεῖες λούονται / νωχὲλικά, σαν να ’σουν εῦξεινη. (εὐ-

111111101161)-

Ι ’θη-ἰ]

ὅληματισμούς της, καίστα περισ-

C Γιά τή συμμετοχή τῶν κομματικῶν μελῶν στίς πολιτικές διεργασίες, ὁ Ἀλέξης Σῦρρος γράφει.OE ἐνδείξεις καί πληροφορίες
τόν τελευταῖο καιρό δείχνουν ὅτι
σημαντικές διεργασίες ἔχουν ἀρχίσει πρός ἀναζήτηση κάποιας
λύσης στό πόόλημα τῆς ἐνότητας
τῆς κομμουνιστικῆς ἀριστερᾶς -

σέ προέκταση τοῦ συνόλου τῶν
ἀριστερῶν δυνάμεων. Φαίνεται
ὅτι μπροστα στήν διαφαινόμενη
δυνατότητα - ἰδίως μετά τίς τελευταῖες ὅουλευτικὲς καί δημοτικές ἐκλογές - νά ἀνέὸει στῆν
ἀρχή τό ΠΑΣΟΚ καί νά ξηλώσει
τῆ μακροχρόνια ἐξουσία τῆς Δεξιᾶς, ἀρχίζουν νά παραμερίζονται οἰ «ἀγεφύρωτες» διαφορές
καί γεννιέται μιά «Ex/011110»: πῶς
θά ἐμποδιστεῖ αὐτῆ ἡ ἐξέλιξη,
στῆν ὁποία τα δύο ΚΚΕ - ἀλλά
καί τά ἄλλα μονοδιάστατα ἤ
αδιάστατα κόμματα καί ὁμάδες
τῆς ἀριστερᾶς, θα ὅρεθοῦν πάλι
αἰώνιοι

καθυστερημένοι

τῶν

τραίνων πού φεύγουν.
”Οποιες, φυσικά, ἐξελίξεις κι
αν συμὸοῦν, τό μέγα πλῆθος τῶν
μελῶν καί ὀπαδῶν τῶν ΚΚΕ θα
τίς πληροφορηθεῖ ἐκ τῶν ὑστέρων
- ὅταν θα κληθεῖ νά πανηγυρίσει,
ἀφοῦ ἡ ἑνότητα θα ἔχει συνομολογηθεῖ στό σκοτάδι τῶν ὑψηλῶν
κλιμακίων - ὅπως ἄλλωστε καί ἡ
διάσπαση ἄλλοτε. Οί «ἀνοιχτές
συζητήσεις» καί οἱ «προὸληματισμοί» πού θα μεσολαὸήσουν ὅπως ἤδη τά περί ἐαμογενοῦς
ἀριστερᾶς, σκοπό θά ἔχουν τήν
ψυχολογική προετοιμασία τῆς
«μάζας» νά συρθεῖ σέ μια χωρίς
ἀρχές - καί αἰδῶ - σύζευξη, καθώς μάλιστα τά πάντα θά τεκμηριώνονται καί Θα δικαιολογοῦνται μέ τό ὅτι «χωρίς τήν ἑνότητα
μένει ἀνοιχτός ὁ δρόμος για τό
ΠΑΣΟΚ».

Για ἄλλη μιά — πολλοστή φορά ὁ λαός, οἱ απλοί κομμουνιστές καί ἀριστεροί αίμοδότες τῶν
ἀγώνων - καί ἰδίως οἱ νέοι, θα

πιεστοῦν να ἐνδώσουν ἠθικα καί
νά παγιδευτοῦν ἐκ νέου. Καί δέν
εἰναι περίεργο - ἀλλά μόνο τραγικό —— ὅτι, ὅπως καί στό παρελθόν, ἔτσι καί σήμερα, τά πέντε
κομμουνιστικά κόμματα (ΚΚΕ,
ΚΚΕἘσωτερικοῦ, Μ-Λ, μ.λ. καί
ΕΚΚΕ) ἔχουν ἀπόλυτη ἑνότητα
στήν ἀνένδοτη ἀρνησῆ τους νά
ἀποδεχτοῦν ἐκείνη τήν ἀρχή, πού

-Φοθ
για τήν ὑπερασπισή της οἱ κομμουνιστές ἔχυσαν ποταμούς αἵματος καί ώκεανούς δακρύων ἀλλά πού ποτέ οἱ ἴδιοι δέν χάρηκαν καί πού μπορεῖ να γίνειμ
πράγματι, αν ἰσχύσει, τό θεμέλιο
τῆς ἑνότητας καί τῆς ἀνάτασης
τοῦ κομμουνιστικσῦ κινήματος
Νά

γίνει

καταστα-

τική
ύποχρέωση
γιά
ὅποιαδήποτε ἡγεσία ἡ
δημοσίευση στόν κομματικό τύπο ὅλων τῶν
προτάσεων,
ἰδεῶν,
ἀπόψεων
τῶν
μελῶν
τοῦ
κόμματος,
χωρίς
αὐτό νά ἐπισύρει καμιά
ἀπολύτως συνέπεια για
τ ά μέλη .
Μόνον ἔτσι, ὅταν τά μέλη τοῦ

κόμματος θα μποροῦν νά γνωστοποιοῦν καί να ὑπερασπίζονται ἀπ’ εὐ θείας «μπροστα
στῆν ἐργατικὴ τάξη» τή γνώμη
τους, θά γίνει δυνατή ἡ διαλεκτική ὅδευση καί πρός τήν ἑνότητα καί πρός τῆν ἀνανέωση καί
πρός τῆν θετική πολιτική παρουσία. Ἀλλιῶς, ἀν τό προνόμιο
αὐτό τό κρατήσει για τόν ἑαυτό
του τό [ερατεῑο τῶν ΓΙ.Γ., αν ἀντί
γιά ῦποχρέωση τῶν ἡγετών, ἡ
ἰσότιμη ἐλευθερία τοῦ λόγου ἐξακολουθήσει να ἐπαφίεται στήν
ἀγαθή τους προαίρεση, τότε καί ἡ
ὅποια ἑνότητα θα εἶναι δοτή καί
κίόδηλη καί ἡ ἠθική ἀλλοτρίωση
τῶν κομμουνιστῶν δεδομένη,
ὅπως, δυστυχῶς, συμόαίνει σήμερα.
”Ας μήν ἀφήνονται συνεπως οἱ
κομμουνιστές να παγιδεύονται
συνεχως ἀπό τίς ἔντεχνες προσεπικλήσεις τοῦ συναισθηματικοῦ
τους πλούτου ἤ τοῦ τιμημένου
παρελθόντος τους, ἀλλά, ὅπου κι
αν θρίσκονται, μέ 0 0 ἤ ἔξω ἀπό
τό κόμμα, ὅποιες κι ἀν εἶναι οἰ
ἄλλες ἀπόψεις τους; ὄις ἀπαιτήσουν τήν ἐμπέδωση τῆς λενινιστικῆς ταξης, ἔστω κι ἂν χρειαστεῖ
να ῦπερασπίσουν τόν λιενινισμό
δλομόναχοι, ὅπως ύπερασπίστηκαν ὁλόκληρο τό κόμμα, ὁλομόναχοι ἐπίσης, μπροστα στό ἀπόσπασμα 1'1 τόν δασανιστῆ τους.
Ἀλέξης Σῦρρος

Ὀ
τῆς καταστροφῆς τήν ἀνθρωπό-

ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ ’68

Ο Ὁ

ἀναγνώστης μας

Τάκης

Πελλῆς γράφὶῑ Υιά τήν «Ἄνοιξη

τῆς πάγας».-

τητα, Ἐχει μετατρέψει τήν Δ.
Εὐρώπη σε ἀληθινή μπαρουτα-

ποθήκη
μέ πυρηνικα ὅπλα.
Μπροστά 0 αὐτή τῆν κατάσταση

Ἀφορμῆ για νά γράψω τίς

θα 111:0v ἐγκληματικῆ ἀδιαφορία

παρακάτω γραμμές, μοῡ ἔδωσε,

αν τό σοσιαλιστικό στρατόπεδο
πού εἶναι’εκτι- θειμένο σ αὐτῆ τήν
ατιιιη δεν ἐπαιρνε ὅλα τά ἀπαραίτητα 115-[00.60015 ια μῆν ρι11 οκινδυνεψουν οἱ κατακτήσεις
του.
Ἠ εἴσοδος τῶν στρατευμάτων

ἐκτός τῶν δημοσιευμάτων στῆν
«Αὐγή» ’καί τό τελευταῖο τεῦχος
τοῦ περιοδικοῦ (Κομμουνιστική
Θεωρία καί Πολιτική» ὅπου ἐκτός ἀπό τό συνηθισμενο τροπαριο

περί «ἐπεμὸάσεως» στήν Τσεχοσλσὸακία. ἔχει καί μιά κακοραμμὲνη φωτογρσφία τοῦ Ντοῦπτσεκ

μέ τούς σοὸιετικούς ἡγέτες.
Καί συνεχίζει.Ἡ ἐπί μία δεκαετία ἀναμόχλευση τῶν γεγονότων τῆς Τσεχοσλοόακίας. εὔλογα δημιουργεῖ
τό ἐρώτημα; Πρόκειτα περί ἔμμονης ἰδέας, ἦ περί πολιτικῆς σκοπιμότητας;

τοῦ

Συμφώνου

τῆς

Βαρσοὸίας.

στήν Τσεχοσλοὸακία τό 1968
ἠτω άπαραίτητη καί ἐπιτακτική
ἀνάγκη μποος στῆν ἱμπεριαλιστική ἀπειλη. Σ αυτό συνετελεσε
καί ἡ ρευστῆ κατάσταση πού ἐπικρατοῦσι·

Τσεχοσλοὸακία,

στῆν

μέ τῆν φιλελεύθερη πολιτική τοῦ
Ντοῦπτσεκ καί ῆ ὁποία (πολιτική) ὁδηγοῦσι σέ κείνη τῆς Οὐγ-

Ταυτίζοντας
τα
γεγονότα
ἐκεῖνα (τοῦ 1968) μέ μια ἐποχή
πρίν τριαντα πέντε χρόνια, σημαίνει πώς πᾱς νά προετοιμάσεις
καί ψυχολογικα τούς κομμουνι-

γιιρίας τοῦ 1956.

στές στό νά μήν διστάσουν αύριο

Παρ’ όλο πού ἡ κατάσταση
ἐκείνη τῆς «ἐπίμὸασης» ξεχά-

νά παρουν καί τό τουφέκι νά πολεμῆσουν τόν στρατό πού ἔσωσε
τήν ἀνθρωπότητα ἀπό τή φασιοτικῆ ὄαρθαρότητα τότε. καί σήμερα τό φρούριο, πού στέκεται

ἐμπόδιο στα ἰμπεριαλιστικα σχέδια πισωγυρίσματος τῆς ἱστορίας.

Τότε, τό 1938 καί μετά. ὅταν ἡ
χιτλερική Γερμανία ἄρχισε νά
κατακτᾱ τή μιά ὕστερα ἀπό τήν

άλλη τίς εὐρωπαῐκές χῶρες, οἱ
ἐλπίδες ὅλων τῶν λαῶν στρέφονταν στή μεγάλη χώρα τοῦ σοσιαλισμοῦ. Καί οί ἐλπίδες τους αὐτές
δέν διαψεύστηκαν. Αὐτό ὅμως
στοίχισε. ἐκτός ἀπό τίς τεράστιες
ὑλικές καταστροφές, καί τῆ ζωή
δεκάδων ἑκατσμμυρίων 00615171κῶν ἀνθρώπων καί ἑκατομμυρίων ἀνθρώπιον καί ἀπό τήν
πείνα καί τίς ἐκτελέσεις - τακτικῆ πού ἐφάρμοζαν οἱ Γερμανοί φασίστες - στίς κατεχόμενες
ἀπ’ αὐτούς χῶρες.
Σήμερα, ὁ διεθνής ἱμπεριαλισμός προσπαθεῑ μέ καθε τρόπο
νά ἐμποδίσει τήν πρόοδο τοῦ σοσιαλισμοῦ. Για τό σκοπό αὐτό
δέν διστάζει νά φέρει στό χεῖλος

στηκε ἀπό μιά σειρά κομμουνι-

στικά κόμματα. ὡστόσο. σέ με·
ρικά ἐγινε ψύχωση. Δέν περνάει
χρόνος πού νά μήν μνημονεύουν
τά γεγονότα καί νά χύνουν κρο-

κοδείλιιι δάκρυα για τήν «Τσεχοσλοίίάκικη ’Ἀνοιξη». πού οὕτε τό
ψωμί τους στι-ρῆθηκαν οἱ λαοί
τῆς Τσεχοσλοὸακίας, οὔτε τῆ δημοκρατία. ““Οσο γιά τήν ἐλευθερία. αὐτή στιῑρήθηκε στῆν ἀντίδραση. που ῆταν ἐτοιμη μέ τῆ
6οήθι-ῑια τῶν ἰμπεριαλιστῶν καί
τῆς διεθνοῦς ἀντίδρασης. να φέρει πίσω τό παρελθόν μέ τή φωτιά καί τό οίδερο,
Θα ῆταν ἀφέλεια νά πιστεύει
κανείς πώς μέ τήν παροδο εἴκοσι
μόλις χρόνων ἀπό τήν κατάληψη
τῆς ἐξουσίας ἀπό τήν ἐργατική
ταξη. ἔπαιρε να ὑπάρχει ό κίνδυνος

τοῦ

πισωγυρίσματος.

Ἡ

άντίδραση ὑπάρχει καί ἐκλιπαρεῖ
τή στιγμή, μέ καθε θυσία, να πάρει

πίσω

τή

χυμένη

«Χρυσῆ

ἐποχή».
Εἶναι λυπηρό πού ὑπαρχουν
ἀκόμα πολλοί - καί στελέχη τοῦ
§1

ΒΙΒΛΙΑ
«ΖΕΡΜΙΝΑΛ»
ΟΥΤΕ ΚΟΥΚΛΑΚΙΑ
ΟΥΤΕ ΠΡΟ-ΠΟ

MONO BIBAIA
B. Κωνσταντίνου 21
XAAANTPI

1301111101,
o“Καλοος,,
Ηλειιιριιιος

Βαζετε τό ηαντελόνι σος καὶ

σέ 20-30 λετ-ἰτα εἶναι φρέσκο
καί καλοσιὸερωμένο. Merci
σταματαει μόνος του αὐτόματα.
’Ἐχει κρεμαστοῦ για σακκόκι.
για ηουκαμισο. γοαθότσ και
θέση για Πορτοφόλι.

χρήματα κλπ.
Σέ τέσσερα χρώματα Ευλουῑ
μαόνι, τῆκ. καρυδιό, λευκὸ,
Ὀ “Ηλεκτοικός καλόνερος

Corby -C1. όγγλικὴς
κατασκευῆς. εἶναι νια τόν ἀνδρα

1·ιού δίνει σημασια στῆν
ἐμφανιση του Ἀλλά εἰνσι καὶ
μεγάλη εὐκολία για τῆ γυναίκα.

Γενικός “Αντιηοόοωττος

Πέτρος Βλσστορίδης
Λ. Συγνροὺ 101 (ἀπέναντι
dnd τήν Παντειο) Ἀθήνα.
Τηλῑ 9228158. 9227848

5ἓ-Τῑ.

ΚΚΕ Ἐσ. - οἱ ὁποῖοι πιστεύον
καί ἰσχυρίζονται πώς ὕστερα ἀπό
τόσα (E) χρόνια λαϊκῆς ἐξουσίας,
ἡ ἀντίδραση στίς χῶρες αὐτές (τίς
σοσιαλιστικές) εἰναι ἀνῆμπορη,
ἥ, ὅτι αὐτή (ἡ ἀντίδραση) ἀφομοιώθηκε στό σοσιαλισμό.
Ὁ μυρικασμός τῆς «Τσεχοσλοὅάκικης ”Ανοιξης» ἀπό ἕνα μέρος
τῆς καθοδήγησης τοῦ ΚΚΕ Ἐσ.
«σεκονταρει» τό τροπάριο τῆς
ἀντίδρασης, καί δέν ἀπαλλάσσει
ἀπό τήν εὑθύνη τό ἀλλο μέρος, τό
ὐγιες

Ο Ὁ Κ. Ζαννιᾱς γράφει.-

Ἀγαπητό ΑΝΤΙ,

Στό τεῦχος σου 128 δημοσίευσες ἐπιστολή ἑνός κύρίου Γ.Δ.>Ι
Τζίμα πού ἀναφέρεται μεταξύ
τῶν ἄλλων καί στόν Ἀνδρέα
Λεντάκη. Πρῶτα θα ἤθελα να τονίσιι) ὅτι τό περιοδικό δέν θα
πρέπει να ἔχει ἀνάγκη νά κανει
«ντόρο» μέ τέτοιου εἴδους κείμενα πού ὑποὸιῧάζουν καί τούς
στόχους του καί τήν ποιότητά
του.
Τό πρῶτο μέρος τῆς ἐπιστολῆς
ἀφορα φυσικά τό περιοδικό. αρΕὐχαριστῶ για τή φιλοξενία
,μόδιο. ἀν αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη,
Πελλῆς Τακης
ν’ ἀπαντήσει.
Παρακατω ὅμως ἡ ἐπιστολή
γράφει για τόν Ἀνδρέα Λεντάκη
πολύ περίεργα, ἀν ὅχι ἐξοργικστικα πράγματα.
é τόν Λεντάκη ἔτυχε νά ζήσω
x: ὅλα τά χρόνια τῆς ἀνόδου
, τοῦ φ ιτητικοῦ καί νεολαιίστικου
κινήματος ἀπό τό 1955 μέχρι, τῆ
χούντα. “Eva ἀπό τα ὅασικά καί
κύρια στελέχη αὑτοῦ τοῦ κινήματος εἷναι ὁ Α. Λεντάκης. πράγμα
Χ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΓΟ
πού τό ξὲρουν οἱ πλάκες ὅλων
Ο Σέ γράμμα τοῦ δικηγόρου Γ.Δ.
τῶν πεζοδρομίων τῆς Ἀθήνας
Τζίμα γιά τά ἐπεισόδια στόν
πού δέχτηκαν πολλές φορές τό
Ὑμηττό, ἀναφέρονται οἱ ἀναματωμένο κορμί τοῦ Λεντάκη.
γνῶστες μας Β. Ρέκκας καί Κ.
πού κυνηγήθηκε ἄγρια μαζί με
ὅλη τῆν τότε γενιά. ἀπό τά ὅρΖαννιᾶς.
“
O Ὁ B. Ρέκκας γράφει;
γανα τοί1 κράτους τῆς Δεξιᾶς.
Καί ἡ χούντα τόν περιποιήθηκε
κι αὐτή ἀρκετά. ὑποθέτω περισἈγαπητό «ANTI»,
σότερο από σάς κύριε Τζίμα. μέΣτό τεῦχος 128 δημοσιεῦτηκε
χρι πού καί ό Θεοδωράκης
ἔνα γράμμα τοῦο Γ.Δ. Τζίμα σχεἔγραψε γι“ αὐτόν τραγούδι πού
τικα μέ τά γεγονότα στόν
τό τραγούδησε ὅλη ἡ Ἑλλάδα.
Ὑμηττό. Νομίζω ὅτι αὐτό τό
Τώρα πού “χετε τόν τρόπο, να
γράμμα διαστρεὸλώνει τῆν ἀλήπεῐτε στό Μίκη νά καταργήσει τό
θεια καί ἔτσι θά ἦθελα νά πῶ τί
τραγούδι τοῦ Ἀνδρέα... Τώρα
πραγματικά ουνέδη ἐκείνη τῆ
ἑσεῐς θέλετε. — κι αν τό μπορούμέρα μια καί ἤμουν ἐκεῖ.
σατε θα τό κανατε - να τόν άπεΛίγο πρίν ἀρχίσει ἡ συγκένλασετε, ὅπως ἤθελε ἐκεῖνα τα
τρωση, ὁ δήμαρχος ἀπαγόρεψε τά
χρόνια ἡ κυὸἐρνηση τῆς Δεξιᾶς.
κομματικα συνθήματα στίς σηΤί σύμπτωση ἀπόψεωνῐ Τόν ὀνομαῖες καί τά πανώ. Πολύ σωστή
μάσιιτε καί Αἰθίοπα. λές καί
αὐτῆ ἡ ἐνέργεια γιατί ἡ έκδῆλωοη
πρέπει νά γεννηθεῖ κανείς μέσα
δέν ῆταν κομματική. ”Οταν ἄρχιστα ἐθνικά σύνορα για να εἶναι
σαν οἱ όμιλίες, ἐπέτρεψε νά μιλή’Έλληνας ἦ ἀγωνιστης, Τώρα ποτ’Ι
σουν ὅλα τά κόμματα παρά τίς
γίνιται ἀγώνας για να γυρίσουν
ἐνέργειες πού ἔκανε τό ΚΚΕ ἐξ.
οἱ πολιτικοί πρόσφυγες, ἀγῶνι,για ν’ ἀποτραπεῖ αὐτό. Ἱ-1
στιῖτε κι ἐσεῑς να δοθεῐ ἡ αἰθιοἘθνική Ἀντίσταση δέν ἀνήκει σ’
πική ἰθαγένεια στόν Λεντάκη για
“ ἔνα κόμμα, ἀνήκει 0' ὁλόκληρο τό
να γλυτώσουμε ἀπ’ αὐτόν μιά καί
λαό. Καί μ’ αὐτῆ τῆ λογική
καλή καί νά φροντίσετε νά τοῦ
ἔπρεπε νά μιλήσουν ὅλα τά κόμἐξασφαλίσετε. μια καί τώρα τό
ματα. Κατά τῆ διαρκεια τῆς ἐκμπορεῐτε. τῆν ἐλεύθερη εἴσοδό
δήλωσης ἀκούστηκαν συνθήματα
του στῆν Αἰθιοπία καί ας ἀγωνιγια τήν EOK, τό Βιετνάμ κλπ.
στεὶ ἐκεῖ νά γίνει δήμαρχος τῆς
”Οταν ὁ δήμαρχος εἷπε ὅτι ἔπρεπε
Ἀντίς ”Αμπέμπα. Για νά λείψουν
να οταματῆσουν, οἱ κνίτες ἀρχιἔτσι τά ξένα σώματα ἀπό τόν
σαν νά φωνάζουν τό δῆμαρχο
«ἐθνικό κορμό».
«φασίστα»1 Καί ρωτῶ κ. Τζίμα,
"Av πάρ ι”)λ“ αὐτα δέν ὑπάρχει
τί σχέση ἔχει ἡ EOK μέ τῆν
“Εθνική Ἀντίσταση; Θά ἤθελα
τρόπος νά τόν διώξουμε σύντομα.
κανετι· λίγη ὑπομονὴ (4 χρόνια)
πολύ νά μοῦ ἀπαντῆσετε.
για να διώξει τόν «Αἰθίοπα» ό
Αὐτα συνέδησαν στόν Ὑμηττό
λαός τοῦ Ὑμηττοῦ. Τότε. θα πέκαί νομίζω ὅτι ἡ σταση τοῦ δήσει καί τό Κάστροὶἔ
μαρχου Λεντάκη ἧταν ἡ πρέΚαί κατι ἀκόμη κύριε Τζίμα.
]τουσα. "Av τό σκεφτεῖτε καί σεῖς
υΑν δι’-ν σας τό εἰπε κανείς μέχρι
αντικειμενικά, θά δεῖτε ὅτιβ ἔχω
τώρα. σάς λέω δτι ἡ ΕΠΟΝ καί ἡ
δίκιο.
“Εθνική μας Ἀντίσταση, άνῆκει
Φιλικά
B. Ρέκκας. - μόνο στό λαό πού τῆ δημιούρ-

γησε. ”Αν τότε πού εἴσαστε
ΕΠΟΝίτης νιώθατε, ὅπως γραφετε στό γράμμα σας. τότε προσφέρατι κακέ-ς ὑπηρεσίες στό
λαϊκό κίνημα. 'O Λεντάκης καί ἡ
γενια του, εἴτε τό θέλετε εἴτε ὅχι,

εἶναι οἱ φυσικοί συνεχιστές τῆς
ἐπονίτικης ἰδέας καί τῆς Ἐθνικῆς
μας “Αντίστασης καί, φυσικά, δέν
νιώθουν ἰδιοκτήτες ὅπως ἐσεῖς.
γιατί αὐτή ἡ γενιά εἰναι λεύτερη
καί ὑπεύθυνη, παρόλο πού κου6(ιλιἰει στίς πλατες της τίς αμαρ-.
τίι-ς τῆς δικῆς οας γενιάς, κύριε
Τζίμα. ”Αν μπορεῑτε νά τό καταλαθετε αὑτό θά σας κανει καλόζ
αν όχι - τότε ἄξιος ό μισθός
σας...
Τι’λι-ἰιῦνοντας.
ἐπειδή
δέν
μποριῖ) νά παραταξω μπροστα
στῆ δική σας δόξα - καί τούς τυχόν τίτλους σας - τίποτα τό
ἰδιαίτερο. ὑπογράφω αὑτό τό
γράμμα μί· τήν ὑπόσχεση ότι δέν
πρόκειται νά (ἰπαντήσω σέ τυχόν
,(ἰπαντησῆ σας. γιατί ἔχω ν’ ἀσχοληθιῐ) μὲ- πιο σπουδαῖα πράγματα

ἀπό τούς λιθέλους σας.
K. Ζανιας.

ΠΕΡΙ ΒΙΕΤΝΑΜ
O Ὁ ἀναγνώστης μας Γ. Κ. ἀναφέρεται σε’ προηγούμενα σχόλια
μας- θεωροῦμε πάντως ὅτι τά
στοιχεῖα καί ἡ προίῖληματικῆ πού
αναπτύξαμε δέν ἀνατρέπονται.
Τό γράμμα, (Emu/Jig“:
Στό τεῦχος No 13 1- 132 καί στῆ
στήλη τῶν Ἀντιθέσεων εἴχαμε
τήν εὐκαιρία να διαόάσουμε ένα
άτυχο μάθημα δημοσιογραφικῆς
δεοντολογίας, πού περισσότερο
θύμισε τήν γνωστῆ ἱστορία τοῦ
κλέφτη, πού κυνηγημένος φώναζε
για να ξεγελασει τόν κόσμο; Πιάστε τον, πιάστε τον....

'O συνεργατης πού ἐκφράζει τό
δικαίωμα τῆς ἐλεύθερης κριτικῆς
τῆς «κακῆς» πολιτικῆς τοῦ ΚΚΕ
ἀπό τό ΑΝΤΙ, κακιώνει μέ τόν
«Ὁδηγητή» πού δέν καταλαὸαίνει τίς εὐαισθησίες τοῦ περιοδικοῦ «για καθε πραξη καταπίεσης
καί δίας». Αὐτές of εὐαισθησίες
φαίνεται να ’ναι οἱ φταῖχτες πού
ἔκαναν τίς «ἀντιθέσεις» να γίνουν κυ6ερνητικότερες τῆς κυ6έρνησης μιλώντας για τό «δαραρο» Βιετνάμ πού ἐπέόαλε
στούς ἀθώους Βιετναμέζους τό
δρόμο τῆς προσφυγιᾶς.
Ἐρώτημα πρῶτο; Ποιός τούς
ἐπέὸαλε νά φύγουν; Τό ΑΝΤΙ
φανηκε να ἀποσιωπᾶ τό γεγονός
πώς φύγαν μέ τῆ θέλησή τους,
χωρίς νά δικαιοῦνται τόν τίτλο
τοῦ πρόσφυγα, ἀλλα περισσότερο
αὐτόν τοῦ ἐμιγκρέ. Οὕτε κου6έντα δέν ἔγινε ἐπίσης για τόν
τεραστιο κινέζικο προπαγανδιστικό μηχανισμό πού ἔσπρωχνε

καί σπρώχνει καθε μέρα χιλιάδες
κόσμο στα πλοῖα-φέρετρα. Φαίνεται, γιά τό ΑΝΤΙ, ἡ δαρόαρότητα ἔχει Eva πρόσωπο μοναχά.
Ἐρώτημα δεύτερα Για πόσο
«ἀθώους» καί ἀσπιλους πρόκειται; Ὁ Ἀμερικάνος ἱστορικός
Τζώρτζ Καχίν στό 6ι6λίο του
«Ἐθνικισμός καί Ἐπανάσταση
_ στῆν Ἰνδονησία» παρατηρεῖ πώς
τό μεγαλύτερο μέρος τῶν κεφαλαίων τῶν Κινεζοδιετναμέζων

λογή τῶν γραμμάτων πού θά δημοσιευτσῦν. Πολλοί θά θυμοῦνται τό «θάψιμο» τῶν γραμμάτων
για τήν Ἀριστερά τοῦ ΚΚΕ. Για
τό καλό τοῦ ἷδιου τοῦ περιοδικοῦ
περιμένουμε νά μῆν ξαναγίνει
κατι ὅμοιο.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ

μόνο οί Ἀμερικανόδουλοι πού
δέν πρόλαὸαν να φύγουν, ἀλλά
καί ἀκατατόπιστοι ἀγρότες τοῦ

Ἀγαπητό ΑΝΤΙ,

εἶναι ἀνύπαρκτη

μόνο

ἀνθρωπιστικές

σί

καί

6άσεις

τοῦ σοσιαλισμοῦ τήν ἔκαναν να
ουμμετάσχει στῆ διασκεψη τῆς
Γενεύης. (Για τήν ὁποία. διάσκεψη οἱ Ἀντιθέσεις ἔδωσαν Eva
ἀκόμα μάθημα δεοντολογίας, τηρώντας σιγή ἰχθύος. Σέ καποιον
δέν θα ἀρεσε πού οἱ σύνεδροι δέν
πέσανε στῆν παγίδα τοῦ ἀντικομμουνισμοῦ, ὅπως εὐελπιστοῦσαν
οἱ κ.κ, Μονταίηλ καί Χούα, κι
ἁπλα ἐκφράσανε τήν προσδοκία
ὅλης τῆς ἀνθρωπότηταςῑ νά λυθεῖ
τό πρόόλημα μέ ἀνθρωπιστικά
καί μόνο κριτήρια).
“Αλλη μια ἀτυχη ἀναφορά στό
Διεθνῆ τύπο ἀπό τούς ἄτυχους

καί ἐμὸριθεῖς συνεργάτες σου
πέφτει στό κενός Φαίνεταιμερι·
κοί φωστῆρες «ξέχασαν» τήν
ἀπαντηση τῆς Φόντα, τοῦ Ἔλζμπεργκ καί τοῦ Κάνστλερ στῆ
Μπαέζ
(δημοσιεύτηκε
στό
Νιούσγουηκ, μεταφράστηκε ἀπό
τούς ἀνθρώπους τοῦ «Συγκροτήματος»).· «Δέν πιστεύουμε ὅτι
ἐξυπηρετεῖ τίποτα ἡ δημόσια ἐπίθεση ἐναντίον σοσιαλιστικῶν χωρων».

Τό ΑΝΤΙ προσπάθησε νά εἰναι
ἀδέσμευτο καί ἀνεξάρτητο. Φαίνεται ὅμως πώς ὅλα τά ὡραῖα
πράγματα καποτε τελειώνουν.
Δέν ἐξηγεῖται ἀλλιῶς τό γεγονός
τῆς τόσο συχνῆς Ἀντι-ΚΚΕ κριτικῆς, τῆς ὁποίας ἕνα ἄλλο
δεῖγμα είχαμε τήν εὐκαιρία νά
δοῦμε στό ἴδιο νούμερο ὅταν ὁ Γ.
Παναγιώτου ἀνοίχτηκε σέ ὕποπτα νερα ἐπιχειρώντας ὑπόγεια
καί σιόυλλικά ὑπονοούμενα κατά
τοῦ κ. Καππου.
Ἐμεῐς οἱ παλιοί καί ταχτικοί
ἀναγνῶστες, ἔχουμε δικαίωμα να
ἐλπίζουμε σέ κατι καλύτερο ἀπό
μιά, ἔστω καί ὑποὸρύχια, μονόπλευρη πολιτική ἀπό τό περιοδικό μας.
Γ.Κ.

Πειραιάς
YT. ”Αλλο δεῖγμα «ἐκλεκτικῆς» νοοτροπίας εἰναι καί ἡ ἐπι-

πολύ δύσκολο, ἕνα κλαδικό σωματεῖο πού καλύπτει λ.χ. ἠλεκτροσυγκολλητές,
να
κηρύξει
ἀπεργία ῠ’ ,ἕνα ἑργοστάσιο, ὅπου
ὑπαρχουν Iii-X. καί ὁδηγοί, χειριστές, ὑπάλληλοι, τορναδόροι,
κλπ.

Ο Στή συζήτηση γιά τόν συνδικαλισμό μεταξύ Θ. Κατσανέὸα
καί Φ. Λαμπαδάριου παρεμὸαίνει ὁ Ἀντ. Κοκορίκος;

Βιετνάμ

λύτερος σϊά ἐΘΥΟΟτασιακα.
4. ΠΕρῑῦῡόῖΕρα κοινά προδλήματῦῑ -, κοινός ἐργοδότης,
ἵδιες συνθῆκες δουλειᾶς, κλπ.

5. Καλύῖερη δυνατότητα διεκ-

σχηματίστηκε ἀπό τή συνεργασία
τους μέ τούς Γάλλους ἀποικισκράτες καί τούς Ἀμερικανους

Ν. Βιετνάμ πού πίστεψαν τίς κινέζικες σειρῆνες. Σ’ ὁποιαδήποτε
περίπτωση ἡ εὐθύνη τῆς Σ.Δ. τοῦ

ὂαθμός μαζικότητας εἰναι μεγα-

ὃίκησης αἰτημάτων, μια καί εἰναι

(πού ἦταν οἰ πρῶτοι πού ἔφυγαν)

’ἰμπεριαλιστές Φυσικά μέσα στή
μάζα τῶν προσφύγων δέν εἶναι

ἐργαζομένων, μπαίνει προοδευτικά στό σωματεῖο, Ἤδη τώρα, ὁ

"Av καί ἀναγνώστης σου ἀπό
τό πρῶτο φύλλο, δέν θέλησα ν’
άπασχολήσω τίς στῆλες σου, ἔξω
ἀπό μιά φορά (για τήν «τρομοκρατία») πρίν ἕνα χρόνο. Τώρα
ὅμως, θέλω να πῶ δυό λόγια στό
συνεργάτη σου Θ. Κατσανέόα,
ἰδίως μετα τήν ἀπάντησή του
στόν ἀναγνώστη Φ. Λαμπαδάριο.
Δέν ἔχω πρόθεση οὔτε να τόν
«παρεξηγήσω», οὔτε νά τοῦ 6αλω
«ταμπέλα». Τέτοια πρόθεση, νομίζω, δέν εἶχε οὕτε ὁ προηγούμενος ἀναγνώστης Φ.Λ. Ὁ προὸληματισμός τοῦ συνεργάτη σου
ὅμως μέ τήν τακτικῆ τοῦ «ναί μέν
ἀλλά...» ὁδηγεῖ στό σκεπτικό τοῦ
ΚΚΕ (μέ τό ὁποῖο ἐγώ δέν συμφωνῶ) για τά ἐργοστασιακά σωματεῖα καί τήν ἀντι-ΓΣΕΕ. Καί
ὅπως εἶναι φυσικό, θα ἀντιπαρατεθῶ σ’ ἐκεῖνα τά σημεῖα τοῦ αρθρου του πού διαφωνῶ κι ὅχι

τοῦ πολυπληθοῦς ἐπιστημονικοῦ

τοῦ κινήματος, ἔτσι ὥστε να ἐν-

προλεταριάῒου, ἅντικειμενικα δί-

ταχθεῖ στή λογική κομμάτων πού
αὐτοαναγορεύονται σέ ἐκ προοιμίου «ἰδιοκτῆτες» τῆς ἐργατικῆς
ταξης. Ὁ κύριος φορέας αὐτῆς
τῆς ἀντίληψης εἶναι τό ΚΚΕ.
”Ετσι ὅλοι οἱ ἄλλοι θεωροῦνται
εἴτε παρείσακτοι, εἴτε δυνάμεις
πού πρέπει νά δεχτοῦν τήν καθοδῆγηση τοῦ «κόμματος τῆς ἐργατικῆς ταξης». Τελικα, εἰναι μια
γραμμή σεχταριστικῆ, ἀντικειμενικά διασπαστική, πού ὁδηγεῖ σέ
ἀπομαζικοποίηση καί ἀποδυνάμωση τοῦ συνδικαλισμοῦ. Αύτή ἡ
γραμμή ὑλοποιεῖται μέ ἀπολιτικές καί φίλαθλες ἀντιλήψεις τοῦ
τύπου «ἕνα εἰναι τό κόμμα τῆς

νει μεγαλύτερες δυνατότητες ἐπιτυχίας ἐργασιακοῦ σωματείου.

7. Πέρ’ ἀπ’ ἀὐτό ὃλέπουμε π.χ. OTOE κλπ. - ὅπου ἔχει ἐπιτευχθεῖ μιά ἑνότητα ἐργαζομένων, ἔξω ἀπό εἰδικότητες, γίνεται
προσπαθεια διάσπασής τους, δημιουργώντας δῆθεν συλλόγους
ἐπιστημονικοῦ προσωπικοῦ ῆ
ὑπαλλῆλων Α’ κατηγορίας κλπ.,
μέ στόχο τήν ἀδρανοποίησή τους.
8. Ὑπάρχει ἡ ἅποψη ὅτι ἔνα
ἐργοστασιακό σωματεῖο μπορεῖ
εὔκολα νά χειραγωγηθεῖ ἀπ’ τήν
ἐργοδοσία. Μέχρι ἕνα σημεῖο,
αὐτό εἶναι σωστό. Πότε ὅμωςξ
ἀμεση

σχέση

ἐργατικῆς τάξης» ἤ «πᾶςμή μέθ’

ἀφεντικοῦ ἐργοδότη, μέ τή
φυσικοῦ προσώπου. Στό
ὅμως πού προοδευτικά
νουμε σέ μονοπωλιακές ἦ

μορφή
μέτρο
πηγαίὀλιγο-

ἡμῶν, εἶναι πράκτορας τῆς ἐργο-

”Οταν ὑπάρχει ἡ

πωλιακές μορφές, στό “ίδιο μέτρο

εἶναι πολύ πιό εὔκολσ τό χτίσιμο

Θ.Κ. Εἶσαι πονηρός. (sic)

διπλοψηφίας, εἶναι τεχνικό πρό-

ματείων, μιά καί τό σύνολο τῶν

σοῦ πῶ;). Αὑτῆ εἶναι ἡ γραμμή
τοῦ ὀργανωτικοῦ ἐλέγχου, περιχαρακωσης καί χειραγώγησης

Ἑργοοτασιακό ἦ κλαδικό σωματειο;
Ὁ συνεργατης σου, σέ σύνολο
3 μονόστηλα, καταναλώνει δυό
ἀραδες γιά να πεῖ, πώς τά ἐργοστασιακα σωματεῖα εἶναι ἐπιθυμητα καί δυό μονόστηλα, για νά
πεῖ ὅτι διασποῦν τήν ταξικῆ ἀλληλεγγύη καί τῆν ἀγωνιστική μα-ζικότητα καί προωθεῖται ἡ ἐργοδοτική μεθοδολογία. Ἐντάξει
Ὠς ἐδῶ ὅμως ἡ «πολεμική».
”Ας μπσῦμε στό θέμα.
Ἀπό θεωρητική ἀποψη, τό
θέμα ἔχει λυθεῖ ἀπό καιρό.
“Ὀποιος ἀγνοεῖ τίς θεωρητικές
ἀναλύσεις, ἀς τίς μάθει, Ἐμένα
ἐδῶ, δέν μέ παίρνει ὁ χῶρος. Θά
ἀναφέρω σύντομα, μιά πρακτική
ἐπιχειρηματολογία.
1. Στίς ἐκλογικές διαδικασίες
καί στίς κινητοπσιήσεις, ἔχουμε
ένα πολύ ψηλότερο ποσοστό
συμμετοχῆς στα ἐργασιακά σωματεια.
’
2. Διασφαλιση τῆς ἐνότητας
τῶν ἐργαζομένων, μέ προοδευτική ἐξαλειψη τῶν συντεχνιακῶν
ἀντιθέσεων.
3. Σαφῆς μαζικότητα τῶν σω-

κόκκινης διεθνοῦς, στῆν πολιτική

τοῦ δυαδικοὺ συνδικαλισμοῦ.
Ἔτσι ἀντί ν’ ἀντιπαρατίθεται
στῆν ἡγεσία τῆς ΓΣΕΕ, ἀντιπαραθέτει τούς ἐργαζόμενους μέσα
ἀπό «δεξιές» καί «ἀριστερές»
ὀργανώσεις. (Ἠσύχασε κ. Θ.Κ.,
δέν ἀναφέρομαι σ’ ἐσένα. Ἐσύ
ἁπλῶς προὸλέπεις ὅτι «ἡ δη- μιουργία
μιας
δημοκρατικῆς
ΓΣΕΕ, ἀποτελεῖ μια νομοτελειακή ἀναγκαιότητα>>1 ”Εέ τί να

6. Ἡ ὁλοὲνα αὐξανόμενη συμμετοχή στούς χώρους δουλειᾶς,

καί τό δυνάμωμα ἐργοστασιακοῦ
σωματείου.
9. Ἐδῶ λέγεται ὅτι ὑπαρχουν ἐργαζόμενοι σέ μικρές ἐπιχειρήσεις.
Αὐτοί τί θά γίνουν; Τό θέμα εἶναι
καθαρά ὀργανωτικό. Λύνεται ἤ
μέ τή διατήρηση τοῦ κλαδικοῦ
σωματείου, ἤ τήν περιφερειακή
δημιουργία διακλαδικοῦ ἐργασιακοῦ σωματείου (περιοχῆς ἤ
πόλης). Τό πῶς θα γίνεται ὁ
ἔλεγχος τῶν μελῶν για νά μή δημιουργοῦνται προὸλῆματα π.χ.

a' ὅσα συμφωνῶ.

τῆς «προοδευτικῆς ΓΣΕΕ», ξαναγυρίζοντας τό ἐργατικα κίνημα
50 χρόνια πίσω, στῆν ἐποχή τῆς

6λημα πού λύνεται μέ χίλιους δυό
τρόπους π.χ. μέ ταυτότητά σωματείου ἦ ἐκλογικό διδλιαριο σωματείου ἤ ὅιὸλιάριο εἰδικότητας μέ
ὑποχρέωτική ἀναγγελία τόπου
δουλειάς κλπ. Πιστεύω νά καθάρισα μέ τούς ὑποστηρικτές τοῦ
κλαδικοῦ σωματείου (καί νά μήν
«ταμπέλωσα» τόν Θ.Κ.).
Μιά ΓΣΕΕ ἤ «προοδευτική
ΓΣΕΕ»;

”Αν καί στίς διακηρύξεις του,
τό ΚΚΕ ἐμφανίζεται νά προασπίζει τήν ὑπόθεση τῆς ἐνότητας,
μια σειρά ἀπό ἐνέργειες (μέ
«συνέπεια» ὁμολογουμένως) πείθουν για τό ἀντίθετο. Δημιούργησε τά γνωστά «ουντονιστικα»,

ὥστε ν’ ἀποτελέσουν τίς ὀργανωτικές ὑποδομές γιά τῆ-δημιουργία

δοσίας ἦ διασπαστής».
Καί για να ἐπανέλθουμε στα
ἐργοστασιακα σωματεῖα. Τό ΚΚΕ
πρίν τό [00 συνέδριο εἶχε έπιλογή τό ὁμοιοεπαγγελματικό σωματεῖο, παρά τό γεγονός ὅτι ἡ
ΠΣΟ (στό πρόγραμμα, στό 2ο
παγκόσμιο συνέδριο) λέεις «Μιά
συνδικαλιστικῆ
ὀργάνωση
σέ
καθε ἐπιχείρηση, μια ἐθνική ὅμο-

σπονδία,
ἕνα ουνδικαλιστικό
κέντρο σέ καθε χώρα, μια παγκόσμια συνδικαλιστικῆ όργανωση».
Τώρα δέχεται τό ἐργοστασιακό
«ὅταν οἱ συνθῆκες τό ἀπαιτοῦν».
Αὐτό ὅχι σαν ἀποτέλεσμα κριτικῆς, ἀλλά ἐπειδή ἔχασε ἔδαφος.
Τό

ΚΚΕ ὀπορτουνίζει μονίμως

καί παντοῦ.
ΠΡΟΒΛΕΨΗῑ Σέ δέκα χρόνια.
θα γιορτάζει τά «7οχρόνα τοῦ τιμημένου ΚΚΕ» ἀπό τῆ γωνία.
ὅπου μόνο του ὅγαίνει...
Ἀντώνης Κοκορίκος
Χαλκίδα
O Ὁ συνεργάτης μας Θ. Καῖσα-

νέὸας πού τοιῗΙ θέσαμε ὑπόψη τό
γράμμα, ᾶπαντα.Λυπάμαι πού ὁ κ. Κοκορίκος.

στά περισσότερα ἀπό «δυό λόγια» πού μοῦ ἀπευθύνει φαίνεται ·
να μήν καταλαὸε τήν ᾰποψή μου
για τά ἐργοστασιακά ἠ ἐπιχειρησιακα σωματεῖα.
”Αποψη πού σέ καμιά περίπτωση δέν μπορεῖ νά χαρακτηριστεῖ ὅτι εἰναι ἀρνητικῆ, για τό
ἀπόλυτα ἐπιθυμητό αὐτό εἶδος
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ὀργάνωσης,
σέ
πρωτοόάθμιο ἐπίπεδο. Ἀλλά
προφανῶς δ κ. Κοκορίκος δέν
ἐνδιαφέρεται για τῆν ἀποψή μου.
Ἐνδιαφέρεται περισσότερο νά
ἐκδηλώσει τήν ἔντονη ἀντίθεσή
του, μ’ ἕνα ὁρισμένο κόμμα. Καί
«πονηρά» σκεπτόμενος, διαόλέσωματειακῆς

πει παντοῦ πράκτορες τοῦ ΚΚΕ.

σίευμά σας, ὅτι ὅταν ἠγοράσθη τό

οἰκόπεδο δέν ῆταν χαρακτηρισμένο καί ὅτι τό 1974 ἐχαρακτήρίσθη μόνο τό κτίριο ἐνῶ στῆν
·ἰδία ἀπόφαση, ὅπου ἐκρίθη
ἀναγκαῖο γιά ἀλλα χακτηριζόμενα κτίρια περιελήφθη ρητῶς
κῆπος, αὐλή, περιὸάλλων χῶρος
ἤ ἀλλο κριθέν διατηρητέα. Ἀλήθεια, σκεφθήκατε τί θά συνέόαινε
ἄν τακτίριο πού χαρακτηρίσθηκε
ἦταν μέσα σέ ἔκταση 100 φέρ’ εἰ-

πεῖν στρεμμάτων. Θά ῆταν ὅλα
δεσμευμένα;

ΚΑΒΑΛΑ
Ο Γιά τό δημοσίευμα-ᾰπαντηση
ὁ κ. Γ. Παναγιωτόπουλος, δικηγόρος τῆς ἑταιρείας «Μάρμαρα
Καὸάλᾱς» μᾶς γράφει.Κύριε Διευθυντα,
Στό τεῦχος σας 131-132 τῆς
4-8-1979 καί στῆν σελίδα 48
ἐδημοσιεύσατε τήν ἀπάντησή μου
σέ προγενέστερο δημοσίευμά σας
(τεῦχος 129) σχολιάζοντας την,
ὅπως νομίζετε ὅτι συμφέρει για
νά στηριχθῆ τό ἀπ’ ἀρχῆς ἀνακριὸές δημοσίευμά σας.
“ Παρ’ ὅλον ὅτι οἱ εὐτελεῖς καί
ὑδριστικοί ὑπαινιγμοί σας καταδηλοῦν τό μάταιο τῆς ἀπαντήσεώς μου, ὑποχρεώνομαι v’ άνταποκριθῶ στῆν πρόκλησῆ σας
περί στοιχείων πού πάσχουν ἤ είναι ἠθελημένα ἐλλειπῆ καί ἄλλων
ἐπεξηγῆσεων.
Κατ’ ἀρχήν θα ἦθελα νά σᾶς
πληροφορήσω ὅτι ἡ Καόαλα δρίσκεται στῆν Ἀνατολικῆ Μακεδονία καί ὅχι στῆν Ἀνατολικῆ
Θρακη, ὅπως τό περιοδικό σας
θέλει νά νομίζη, ἀκόμη δέ ὅτι ἐφ’
ὅσον στῆν Ἑλλάδα ὑπάρχει συγκεκριμένο κοινωνικό καθεστώς
καί Σύνταγμα πού θεσπίζει δικαιώματα καί ὑποχρεώσεις, αὐτό
θά διέπει καί τήν λειτουργία τους
καί ὅχι εὐσεὸεῖς πόθοι δπαδῶν ἤ
νοσταλγῶν, ἄλλων καθεστώτων
καί συνταγματικῶν τάξεων. Μοῦ
καταλογίζετε ὅτι παρέλειψα να
ἀναφέρω προηγούμενη Ὑπουργικῆ ἀπόφαση πού χαρακτῆριζε
διατηρητέα τά κτίρια τῆς ὅορείας
πλευρᾶς τῆς ὁδοῦ Βενιζέλου.
Ἀλλά ἀφοῦ τό οἰκόπεδο τῶν
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΚΑΒΑΛΑΣ

πού

τόσο σᾶς ἐνδιαφέρει εὑρίσκεται
στῆν νότια πλευρά τῆς ὁδοῦ Βενιζέλου, δέν νομίζετε ὅτι ὁ χαρακτηρισμός μόνο · τῆς ὅορείας
πλευρᾶς δέν τό περιλαμὸάνει καί
δείχνει τήν ἔλλειψη ἐνδιαφέροντος για τό ἐπίμαχο οἰκόπεδο.
Αὐτό πού δέν θέλετε νά παραδεχθεῖτε εἶναι τό ἀναμφισθήτητο
γεγονός πού ἀνατρέπει τό δημο54

’ Ἀκόμη δέν θέλετε νά δεχθῆτε
ὅτι τό 1978 ἡ ἀπόφαση τοῦ
Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ ἁπλῶς
δέν προέὸη σέ ἐπέκταση τοῦ χαρακτηρισμοῦ καί δέν ἄλλαξε τήν
προηγούμενη ἀπόφαοη γιατί 6έδαια ὅταν ἀνεγείρεται πολυκατοικία καί πωλοῦνται ὁριζόντιες
ἱδιοκτησίες σέ τρίτους ὁπωσδήποτε ἐπέρχεται μεταὸολή στῆν
ίδιοκτησία.
Αὐτά νομίζω ὅτι εἶναι ἀρκετά
ὥστε νά διασκεδασθῆ πλέον
ὁποιαδήποτε ἀμφιὸολία σας.
Γιάννης Παναγιωτὸπουλος
Δ ικηγόρος

Ο Σ..Σ Χαιρόμαστε πού μιά τυπογραφική παράλειψη (τό Κείμενο ηταν διατυπωμένο.· «τό μόνο
καθαρά οημάδι τοῦ ἑλληνικοῦ
στοιχείου στήν Ανατολική Man
κεδονία καί Θράκη...») ἔδωσε
τήν ἀφορμή 016v κ. Γ. Παναγιωτόπουλσ νά «μᾶς ὅάλει στή θέση
μας» - ἀλλά μόνον σέ ὅσα ἀφοροῦν τίς
τυπογραφικές

ἀὸλεψίες. Γιατί, εἶναι ἀλήθεια ἡ
ὑπόλοιπη έπιχειρηματολογία του
χωλαίνει καί οἱ δικές μας τουλάχιστον ἀμφιὸολίες, γιά ἀνεπίτρεπτες ὑπουργικές εὔνοιες πρός τήν
ἑταιρεία
τῶν
ἀδελφῶν τοῦ
ὑπουργοῦ Ἐμπορίου, δέν ἔχουν
διασκεδαστεῖ. Γιατί οἱ οἰκονομικές δραστηριότητες τῆς οίκογένειας ἑνός δημόσιου ἄνδρα πρέπει νά εἶναι ἀνεπίληπτες καί
«πέραν πάσης ἀμφισὸητήσεως».
Ὁ κ. Γ. Π. θεωρεῖ ὅτι ή διατήρηση τῶν ἀρχιτεκτονικῶν ἔργων
δέν έπιὸάλλει καί τήν διατήρηση
καί διαμόρφωση τοῦ εὐρύτερου
περιὸάλλοντος. Ὁ ἴδιος σάν έπιστήμονας καταλάόαίνει ὅέὸαια
πολύ καλά ὅλα αὐτά τά πράγματα. Στεναχωρεῑται ὅμως καί
φρικιᾶ μπροστα στή σκέψη ὅτι
αὐτό τό περιὸάλλον θά μποροῦσε
νά εἶχε ἔκταση 100 στρεμμάτων,
ὁπότε πολλά θά ζημίωναν οἱοὶκοπεδοφάγοι καί περισσότερα θά
κέρδιζε ἡ πόλη τῆς Καόάλας.
Ἀλλά, ὅλα αὐτά εἶναι «ἐάν» καί

«φέρ’ εἰπεῖν». Τό μόνο ὅέὸαιο εἷναι ὅτι ἡ Καὸάλα καταστρέφεται
καί προσπάθησαν γι’ αὐτό οἰρκ.κ.
ὑπουργοί Ἐμπορίου, Δημοσίων
Ἔργων, Βορείου Ἑλλάδὸς καί
Πολιτισμοῦ. ’Άξιος ὁ μισθός τους
γιά τή διαχείριση τῶν δημόσιων
πραγμάτων]

ΑΗΕ-Ἴ

ΔΕΝΤΡΑ-ΦΥΛΛΑ
Ο Ὁ
κινημστογραφιστής
Ξανθόπουλος μᾶς γράφει.-

A.

Ἀπό τά ἰσχνά φ ύ λ λ α συντηρητικοῦ φιλολογικοῦ δ é v 1: ρ 0 υ
(τεῦχος 7/79) ἐπιχειρεῖται κρι-

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
Ἀθήνα 601
Τηλ; 732.713 — 732.319

τική τριῶν ταινιῶν τῆς περσινῆς

κινηματογραφικῆς μας παραγωγῆς «Ἡ ἡλικία τῆς θαλάσσας»,
«Παράσταοη για ἔνα ρόλο», καί
«Δυό φεγγάρια τόν Αῦγουστο».
Θά περίμενα ἀπό τό νεόκοπο
φυλλογράφο μέ τό ἀδόκιμο
ὕφος (καί ἀνεξάρτητα ἀπό τήν
προσωπικῆ μου - ναί ἤ ὅχι ἀποψη γι’ αὐτές τίς ταινίες) νά
ἀσκήσει μέ τῆ σεμνότητα τοῦ κοινοῦ θεατῆ, ἰδιότητα πού τοῦ ταιριαζει, (ἦ μικροῦ παιδυοῦ ἀκόμη

0 Ἑκδότηςῑ
ΧΡΗΠΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131, Ἀθήνα 601.
0 ”Υτιεύθυνος Τυῐιογραφείουῑ
ΤΡΥΦΩΝ ΛΥΓΟΥΡΑΣ
Βασ. Ἀλεξάνδρου 26. Περιστέρι
O Καλλιτεχνική έπιμέλειαῑ ,
ΜΑΚΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ
0 Μοντάζῑ
Γ. ΧΡΙΠΟΔΟΥΛΑΚΟΣ
I Διοφημίσειςς
ΜΠΟΥΛΗ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ
O Φωτοοτοιχειοθεσίσ;

πού τό μάτι του 6 λ é π ε ι καί τό

«ΦΩΤΟΚΥΠΑΡΟνι ΕΠΕ.

αὐτί του ἀ κ 0 ὑ ε ι) νά ἀσκήσει
λοιπόν ἀληθινή κριτική πού καί
κότσια θέλει καί δούλεια οκληρῆ
χρειαζεται για νά μετουσιώσεις
τόν κριτικό λόγο σέ προσφορά
στέρεη καί πραξη οὐσίας.
Ὁ
«κριτικὸς»
ὅμως τῶν
φ ύ λ λ ω ν εὐφυολογεῖ, ναρκισσεύεται, ἀκκίζεται μέ τσαχπινιά,
παρασιτολογεῖ σέ 6άρος τῶν
τριῶν ταινιῶν καί τῶν δημιουργῶν τους ἀγνοώντας ἀκόμη πράγματα οὐσιαστικά (πώς δηλαδή,
ναί, καί τό ξέρουνε ὅλοι ὅσοι
γεννήθήκαν σέ γειτονιά στήν κατοχῆ ὅτι οἱ Ἕλληνες, μέ τό ὅραμα
τῶν ἡμερῶν πού θα ’ρχονταν,
Λευτερίες καί Λευτέρηδ ε ς καί Ν ί κη ἀκόμα ὅάφτιζαν
τότε τά παιδιά τους).
Κερδοσκοπεῐ
ὁ
ἀτάλαντος
(ἀκόμη ένας δραγατης καί ἐνδιάμεσος στό σδέρκο - δέ μᾶς ἔφτανε τό κράτος, παραγωγοί, ἐκδότες, διανομεῖς - καί πότε θά
τελειώσει αὐτό τό κακό Παναγια
μουί) καιροσκοπεῖ σέ ὄαρος τοῦ
ἑλληνικοῦ κινηματογραφου καί
τῶν ἀνθρώπων του (πού «ταλαιπωρημένο» τόν χαρακτηρίζει καί
εἰρωνεύεται τούς ἀνθρώπους του
μέ εἰσαγωγικά)- μέ ἀλογη αὐτοπεποίθηση
καί
ὑπεροψία
ἐπαΐοντα ουμόουλεύει πατερναλιστικά ἐνῶ ἰσοπεδώνει τό «φεστιὸαλικό
χειροκρότημα
τοῦ
Περιστερίου» καί μειώνει μέ ἔκδηλο μισογυνισμό «τῆ φοιτήτρια
μέ τά Gauloise» (γιατί ὅχι «φοιτητής» καλέ μου;) καί «τά γαλάζια ματια τῶν καλλονῶν τοῦ Ψυχικοῦ» (ταξικές ἀπωθήσεις) πού
στό τέλος - τέλος αὐτοί εἶναι πού
διαὸαζουν τά δ έντ ρ α καί τά
πρασινα ἄλογα πού ὡς άλλη πνιγηρή Νέα ”Εστία μᾶς πλασσάρει
ὁ ἐκδότης τους.

Baa. Ἀλεξάνδρου 2, Χίλτον.
Τηλ. 743. 314 — 713.604.
0 “Ανστισρσγωγῆ φίλμςτ

Καλα θά κανοῦν τά φύλλα
καί προτοῦ τολμήσουν πάλι κατι
παρόμοιο, να ξεφορτωθοῦν τῆφυ λλοξῆρα πού τούς ρημαζει
τῆ χλωροφύλλη καί τούς καταργεῖ τό ζωοποιό ὀξυγόνο, μήπως
καί ἀνασάνουνε καμιά φορά.
Λευτέρης Ξανθόπουλος

Γραφικές Τέχνες «nSTUDlO — K.
Ροῡσσος

Λεωφ. Ἀλεξάνδρας 194 — TnA.
64.62.590
Ο “Εκτύπωσηῑ
“Εργοστ. Γραφικῶν Τεχνῶν
Γ. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ
Τηλ.
Ἰασίου
5,
Περιοτέρι.
57.22.201.

O Κάθε ένυηόγραφο ἄρθρο ὲκφράζει τήν Προσωπική ἀποψη τοῦ
συγγραφέα του.

O Χειρόγραφα
ται.

δέν ἐπιστρέφον-

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ἐσωτερικοῡ
”Εξαμ. 320 δρχ. - Ἑτήσισ 640
Ἐτήσισ “Οργανισμῶν,
Τραπεζῶν, KAn: 1.500 δρχ.
Γιά φοιτητές ἐκητωση 15%

“Εξωτερικοῡ
Εὺρωιτη- Μεσογ.χῶρες;
ὲξάμηνηῑ .......... άτιλή δολ.
........ deport. δολ.
ἑτήσιαε ............ άηλή δολ.
........ deport. δολ.
H.I1.A.— Κσνσδάς- 'Av. Ασ1σ;
ἐξάμηνηε

.......... άπλή
........ άεροῐτ.
ἐτήσιαι ............ άιτλῆ
........ άεροῐτ.
Αὺστρσλίσ- Ωκεσν1σ;
έξάμηνηῑ .......... ἀηλή
........ άεροτι.
ἐτήσιαι ............ άηλή
..
........ άεροπ.

15
17
30
34

δολ.
δολ.
δολ.
δολ.

15
22
30
44

δολ.
δολ.
δολ.
δολ.

15
30
30
60

Ο ”Εμθάσματα, έπιταγέςῑ
ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
Δημοχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601.
O TIMH TEYXOYZ: δρχ. 25
O ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ; ΤΙΜΗ δρχ. 4ο
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
O γιά τά Βιθλιοτιωλεῑα
τῆς Ἀθήνσςῑ
Στά γραφεῖα τοῦ «ANTIΔημοχάρους 60. τηλ. 732-713
O γιά τά θιθλιοτιωλεῑα
Β. Ἐλλάδαςῑ
Βιθλιοπωλεῑο
Ν. Korma καί ΣΙα Ο.Ε.
Τσιμισκῆ 7B, τηλ. 279.720
θεσσαλονίκη

ζ 1W“ ἦ]

ΑΝΤ.ΛΙΒΑΝΗΣ εΣΙΑ “NEA ΣΥΝΟΡΑ»

Ξ

ΣοΛΩΝοΣ 94. τηλ., 36 10 589 ‘
N73111:; ’

BIBAIA
γι’ αὐτόν πού θέλει νά μάθει νά σκὲφτεται καί
νά συμμετασχει στίς ἀποφάσεις πού τόν ἀφοροῦν

EST Μῆὣῦἕμ

M16 σφσιρική καί ὺπεὺθυνη
ὲνημὲρωση γιά τήν EOK ιισΙ την
Εὺρωιτη· ansuolﬁve‘ral σ’ ὅλους
τοὺς ’Έλληνες που Θέλσυν νά
γνωρίσουν ὑπεύθυνα κσΙ άντικειμενικά ὅ,τι ὰφσρᾶ τήν Εὐ-

DLENEGRE

' M
1101:5120

ρώπη κσ1 τήν ΕΟΚ; πολιτικά -

Ηὲὓέί
ξ κλι ο λιττλταυιῖιιιιοε
Υᾖ.ΥΡΩΓρ11-ἰὲἶ
Αλδὲἓίέζέἰὲ

οΙκσνομικά - κοινωνικό - ἱστορικά, ’καθώς Kai τΙς ἐπιπτώσεις
στό μέλλον τῆς πατρίδας μσς
μετά τήν _ »ἐντσξη Ἰδισίτερη
προσφορά τό Λεξικό τῆς EOK
πού ἀναλύει καί ἑπεξηγεῑ τοὺς
ὅρους, τίς συμθὲισεις, τοὺς Beσμούς, 16 νομικο πλαίσια, τΙς
ὑποχρεωσεις καί τά δικσιώμστσ,
τό δίκσιο, 16 νομισμστικό Kai
ὸκὸμσ, πῶς ἑξελίχθηκσν καί
δισμορφὼθηκσν ol ὲλληνοιιοινοτιιιές σχέσεις 6116 τῆ σύνδεση
(1962) μέχρι καί τήν ἔντσξη
(28-5-1979).
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