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H ΔΙΑΜΑΧΗ πού έκδηλώθηκε τελευταῖα ἀνάμεσα στήν
ΕΔΑ καί τό ΚΚΕ ἐσ. ἀναφέρεται σέ διάφορα θέματα. Διατυπώθηκαν, π.χ., ἀλληλοκατηγορίες γιά χλιαρή οτάση 016 θέμα
τῆς συνεργασίας τῶν ἀριστερῶν δυνάμεων καί αἰτιάσεις τῆς
ΕΔΑ ὅτι τό ΚΚΕ έσ. προσπαθεῖ νά τήν ὑπονομεύσει καί νά
καταλύσει καί πάλι τήν αὐτονομία της ἤ, ἀν γίνει δυνατό, καί

v61 τή διαλύσει. Τελικά ὅμῶς ἡ διαφωνία συγκεντρώθηκε 016
11966111110 ἄν ἡ στενότερη συνεργασία ἀνάμεσα στίς δυνάμεις
τῆς ἀριστερᾶς θά πρέπει νά πάρει τή μορφή τῆς ὁμοσπόνδίας,
ὅπως πρότεινε ἡ ΕΔΑ, ἤ τῆς συμμαχίας, ὅπως διακηρύσσει τό
ΚΚΕ έσ.
Ἀπό πρώτη ματιά, φαίνεται πώς πρόκειται γιά ἕνα ψευτοπρόὸλημα, γιά δυζαντινολογία. Τί σημασία ἔχει, 661 ρωτήσει
κανείς, ἀν μιά στενότερη συνεργασία ἀνάμεσα στίς ἀριστερές
δυνάμεις - κόμματα καί ὁμάδες - θά ὀνομαστεῐ ὁμοσπόνδία ἤ
συμμαχία; Ἐκεῖνο πού ’χει σημασία εἶναι νά ὑπάρξει αὐτή ἡ
στενότερη συνεργασία, γιά νά ξεπεραστεῑ ἤ ν’ ἀρχίσει νά ξεπερνιέται 6 σημερινός κατακερματισμός τῶν δυνάμεων τῆς
αριστερας.
Στήν πραγματικότητα ὅμως δέν πρόκειται γιά ὂυζαντινισμό.
T6 11966111110 θίγει οὐσιαστικές πλευρές τῆς διαφορετικής φυσιογνωμίας καί τῶν πολιτικῶν έκτιμήσεων καί προοπτικῶν τῶν
δυό κομμάτων. Καί ἀπό τήν ἀποψη αὐτή, ἡ ἡγεσία τοῦ ΚΚΕ
έσ., ἀν καί, μέ τήν τόσο χαρακτηριστική καί συνηθισμένη 11011τική ἀτολμία της, χρειάστηκε ἕνα ὁλόκληρο χρόνο γιά νά δηλώσει καθαρά ὅτι ἀποκρούει τήν προτεινόμενη ἀπό τήν ΕΔΑ

οτό ὄνομα τῆς «ἑνότητας τοῦκομμουνιστικοῡ κινήματος», πού
τόσο συχνά ἀναφέρεται ὡς στόχος καί στά τωρινά τους κείμενα.
Μετά τή 12η όλομέλεια, τό «Γραφείο ῗΕσωτερίκοῦ)> προσπά61105 νά παίξει καί πάλι τό ρόλο τοῦ μεσολαὸητή, καταδικάζοντας καί τούς μέν καί τούς δέ, μέ τήν αὐταπάτη ὅτι «ἡ ένότητα τοῦ ΚΚΕ εἶναι δυνατόν άκόμη νά περισωθεῖ», ὥς τὴ στιγμή πού 6 Κολιγιάννης τούς έὸαλε μπροστά σέ τελεσίγραφο καί
οὐσιαστικά τούς καθαίρεσε.
"0101/, στίς 21 Αὐγούστου 1968, έγινε ἡ 00615111111 ἐπέμὸαση
στήν Τσεχοσλοὸακία, παρουσιάστηκε ἡ ἀκόλουθη εἰκόνα; Τήν
ἴδια μέρα, μέ πρωτοὸουλία ὅσων ἤμαστε ἐναντίον τῆς 12ης
ὁλομέλειας, ἀλλά καί δέν ἀκολουθούσαμε τό «Γραφεῐο Ἐσωτερικοῠ», ἑκατό περίπου πολιτικοί κρατούμενοι οτό στρατό-

κομμουνιστές - ὅσοι εἶναι ἀνανεωτικοί χωρίς εἰσαγωγικά - θά

πεδο Παρθενίου Λέρου, ὑπογράφαμε διακήρυξη μέ 1111/ ὁποία
καταγγέλλαμε «τήν παραὸίαση ἀπό τά 00615111161 καί ἀλλα
στρατεύματα τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων τῆς Τσεχοσλοὸακικῆς Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας», έκφράζαμε «τήν ἀμέριστη
ἀλληλεγγύη μας πρός τόν ἀγωνιζόμενο γιά τήν ἐλευθερία του
τσεχοσλοόακικό λαό καί τήν ἡγεσία του» καί τονίζαμε «τήν
ἀνάγκη νά καταργηθοῡν οἱ στρατιωτικοί συνασπισμοί». Ὁρισμένα ἀπό τά κατοπινά στελέχη τοῦ ΚΚΕ έσ. ὑπόγραφαν μαζί
μας 111 «διακήρυξη». Ἡ έπίσημη ὅμως καί ἐξουσιοὸοτημένη
ἐκπροσώπηση τοῦ «Γραφείου Ἐσωτερικοῡ» οτό στρατόπεδα
προσπαθοῡσε νά ματαιώσει τήν ὑπογραφὴ τῆς «διακήρυξης»,
πού 111 χαρακτήριζε 611/110061511116 κείμενο καί έμᾶς ’((χαοτικούς». Ὕστερα ἀπό δυό ὅδομάδες, στίς 5 Σεπτεμὸρίου, τό
Γραφεῖο Ἐσωτερικοῦ στήν Ἀθήνα ἀνακοίνωνε ὅτι «ἡ ε’ίσοδος» (τί κομψόΗ) «τῶν στρατευμάτων τῶν 5 χωρῶν τοῦ Συμφώνου τῆς Βαρσοὸίας 016 έδαφος τῆς Λ. Δ. τῆς Τσεχοσλοὸα-κίας» ἔγινε «μέ σκοπό τήν ύπεράσπιση τῶν σοσιαλιστικὼν
κατακτήσεων αὐτῆς τῆς χώραςέ» Τό λάθος ὅμως ἦταν 611 έγινε
«χωρίς τή σύμφωνη γνώμη τοῦ Κ.Κ. Τσεχοσλοὸακίας...»
(“Ωραία πολιτική ἀρχῶν...). Ταυτόχρονα, οτήν ἰ’δια ἀνακοίνωση ἀποδοκίμαζε τόσο τούς «ὀπαδούς τῆς έπέμὸασης», 600
καί τούς «ἀλόγιστους έπικριτές της», δηλαδή ἐμᾶς, πού, τώρα,
τή διακήρυξή μας, μέ μιά τυπογραφική ταχυδακτυλουργία, τό

μποροῡσαν νά παίξουν 60101116 καί δραστήριο ρόλο γιά '111 συσπείρωση ὅλων τῶν δυνάμεων τῆς δημοκρατικῆς ἀριστερᾶς.
"Av καί ἒχουμε έπανειλημμένα γράψει γι’ αὐτά τά θέματα,
δέν 661 ’ταν ἀσκοπο ν’ ἀναφέρουμε καί πάλι μερικά χαρακτηριστικά γι’ αὐτή τήν πολιτική ἀτολμία παραδείγματα; “Ὀταν,
στήν περίοδο 1965-1967, ὁρισμένοι ὑποστηρίζαμε ὅτι ἡ ἔξω
ἀπό τήν Ἑλλάδα ἡγεσία τοῦ ΚΚΕ, μέ τίς έξωπραγματικές θέσεις πού προσπαθοῦσε νά έπιὸάλει καί στήν ΕΔΑ, καί μέ τήν
έπιμονή της νά ἐλέγχει μέ «φράξιες» τό νόμιμο κίνημα, 60ηθοῦσε ἀντικειμενικά τίς ἀνώμαλες έξελίξεις καί ὁδηγοῦσε τήν
ἀριστερά σέ διάσπαση καί ζητούσαμε νά πάρουν οἱ έδῶ ἡγέτες
ὥλες τίς εὐθύνες 0161 χέρια τους, ἀλλα ἀπό τά τότε μέλη τοῦ
Γραφείου Ἐσωτερικοῡ καί τώρα ἀνώτατα ἡγετικά στελέχη τοῦ
ΚΚΕ έσ. συντάσσονταν- ἀπόλυτα μέ τόν Κολιγιάννη καί 11’11/
πλειοψηφία τοῦ Πολιτικοῦ Γραφείου καί ἀλλα ἓπαιζαν τό
ρόλο τοῦ «μεσολαὸητή» καί τοῦ «πυροσὸέστη», ἐπιχειρώντας
νά έξορκίσουν τά δαιμόνια γιά ν’ 611/06111651 ἡ κρίση πού ἐρχόταν. Καί στήν κρίσιμη γιά τό ΚΚΕ 1οη όλομέλεια τοῦ Δεκέμ-

τῆς διάσπασης, περίπου σάν δική του. (Βέὸαια οἱ Δημήτρης
Παρτσαλίδης καί Ἀντώνης Μπριλλάκης, πού ὅρίσκονταν τότε
016 έξωτερικό, έκαναν πιό ξεκάθαρες καταγγελίες γιά τήν
έπέμὸαση, ἀκολουθώντας τά μεγάλα δυτικά Κ.Κ., μέ τά όποῖα
ὂρίσκονταν σέ ἐπαφή).
Αύτή τήν ἀναδρομή οτό παρελθόν δέν τήν κάνω γιά νά ἀναξέσω παλιές πληγές, ἀλλά γιά νά δείξω ὅτι, στή σημερινή της
πολιτική ἀτολμία, τή συντηρητικότητα καί τόν ἰδιόμορφο καιροσκοπισμό, ἡ ἡγεσία τοῦ ΚΚΕ έσ. εἶναι συνεπής μέ τόν παλιό
ἑαυτό της. (Γιά νά μήν ὑπάρξει καμιά καλόὸουλη ἤ κακόὸουλη
παρερμηνεία, τονίζω 611 έπικρίνω τήν ἡγεσία τοῦ ΚΚΕ έσ. γιά
έλλειψη πολιτικῆς τόλμης, πού συχνά καλύπτεται μέ μεγαλόστομες «άνανεωτικές» διακηρύξεις. Αὐτό δέν μειώνει ὃέὸαια
σέ τίποτε καί δέν ἔρχεται σέ καμιά ἀντίθεση μέ τήν έκτίμηση
καί τό 06600116 πρός τήν ἀγωνιστική συνέπεια, τήν αὐταπάρνηση καί τίς θυσίες τῶν ἡγετικῶν στελεχῶν ὅλων τῶν κομμάτων
καί ἀποχρώσεων τῆς ἀριστερᾶς).

στά διαμορφωμένα μετά τή δικτατορία καί τή διάσπαση τοῦ
ΚΚΕ σχήματα στήν ἀριστερά καί γιά νά δικαιωθοῡν οἰ δικές
της ἐπιλογές, πού γιά μᾶς ἦταν ἱστορικό λάθος, δηλαδή ἡ
ἵδρυοη δεύτερου κομμουνιοτικοῦ κόμματος στή χώρα μοις, τή
στιγμή πού ὑπῆρχε τό ἀναγνωρισμένο καί ριζωμένο 0161/ ἀρι01596 κόσμο κόμμα τῆς ΕΔΑ, μέσα οτό ὁποῖο οἱ ἀνανεωτικοί

ΚΚΕ έσ. τήν παρουσιάζει, στήν ἔκδοσή του μέ τά ντοκουμέντα

6ρη 196ῷ-Γενάρη 1967, 1101/é1/0 61116 161 μέλη τοῦ «Γραφείου

Ἐσωτερικοῦ» δέν καταψήφισε τήν ἀπόφαοη, πού προετοίμαζε
τήν «έκκαθάριση» ἀπό τό κόμμα τῶν «ἀναθεωρητῶν» Δ. Παρτσαλίδη, ΓΙ. Δημητρίου, Λ. Τζεφρόνη, Στ. Καρᾶ, κ.λπ., καί τήν
πλήρη ἐπιόολή τῆς ὑποστηριζόμενης ἀπό τό Σοὸιετικό ΚΚ κο-

λιγιαννικής ἡγεσίας. ”Αν δέν μεσολαὸοῦσε ἡ «ἀνταρσία» τῶν
Δ. Παρτσαλίδη καί τῶν ἀλλων «ἀναθεωρητῶν» οτό ἐξωτερικό,
τό «Γραφεῖο Ἐσωτερικοῦ», δηλαδή ἡ κατοπινή ἡγεσία τοῦ
ΚΚΕ έσ., καί μερικοί ἄλλοι ἁκόμα, τό πιθανότερο εἶναι 611 661
έξακολουθοῦσαν νά εἶναι οἱ φορεῖς τῶν ἑφτασφράγιστων έντο-

λῶν τοῦ διεθνοῦς κέντρου καί... 6 χορός 661 κρατοῦσε καλά,
4

ΚΚΕ έσ. καί εὐρωκομμουνισμός
Καί μετά τήν πτώση τῆς δικτατορίας, συνεχίστηκε ἡ ἴδια διστακτική καί συντηρητική πολιτική. Ἀναφέρω μερικά παραδείγματα; Ἔπρεπε νά φτάσουμε στίς παραμονές τῶν ἐκλογῶν,
στίς ὁποῖες είχαν ἀποδεχτεῐ τή σύμπραξη μέ τό τό «ὀρθόδοξο»
ΚΚΕ στό σχῆμα τῆς λεγόμενης «Ἑνωμένης Ἀριστερᾶς», γιά ν’
ἀποφασίσουν νά ξεκαθαρίσουν, μέ μιά ὁμιλία τοῦ Κώστα Φιλίνη, στήν πιό ἀκατάλληλη, ἴσως, στιγμὴ, τίς θεωρητικές καί
πολιτικές τους διαφορές με’ τό «ὀρθόδοξο» ΚΚΕ. Ταυτόχρονα,

\
πιστοί στίς παλιές κομμουνιστικές μεθόδους, προσπάθήσαν νά

μετατρέψουν τήν ΕΔΑ σέ μιά έλεγχόμενη «μαζική» τους ὀργάνωση. Καί ὅταν ἡ ΕΔΑ, μέ τήν προσχώρηση σ’ αὐτήν ἀδέσμευτων ἀριστερῶν, ἀπόχτησε τήν αύτοδυναμία της, έπιδίωξαν νά
τήν ὑπονομεύσουν καί νά τῆ διαλύσουν. Ἡ τακτική τους αὐτή
ἀπέναντι στῆν ΕΔΑ ἀποτελεῖ καί μιὰ πρώτης γραμμῆς δοκιμασία τῆς ἀξίας πού έχουν οἰ διακηρύξεις τους γιά πλουραλισμό
καί γιά σεδασμό στίς πολιτικές έπιλογές τῶν ἀλλων; δημιουργοῦν τή 660111.11 ὑποψία, ὅτι θέλουν νά ὑπάρχουν ἀλλα κόμματα, ἀλλά μόνο ἄν πειθαρχοῦν στή δική τους «σοφή» καί
«ἀλάνθαστη» καθοδήγηση. Περίπου δηλαδή 016 1196111110 τῶν
«κομμάτων» πού ύπάρχουν στίς σοσιαλιστικές χῶρες. Ἐξάλλου, παρ’ ὅλο πού διακηρύσσουν ὅτι εἶναι οἱ ἐδῶ έκπρόσωποι
τοῦ «εὐρωκομμουνισμοῦ», στήν πράξη περισσότερο 11900616πουν 0161 1196111110 τῆς Γ ιουγκοσλαόίας, ἀν ὅχι τῆς Ρουμανίας,
παρά τῶν κομμουνιστικῶν κομμάτων τῆς Ἰταλίας καί τῆς
Ἰσπανίας, πού, ἰδιαίτερα τό πρῶτο, γιά διάφορους λόγους, 111ρεῖ

έπιφυλακτική

στάση

ἀπέναντί

τους.

Χαρακτηριστικό

παράδειγμα τῆς «πρωτοτυπίας» τους εἶναι καί τό γεγονός 611
περίμεναν νά ἐγκαταλείψει ἀκόμα καί 16 K.K. τῆς Γαλλίας τή
«δικτατορία τοῦ προλεταριάτου» γιά ν’ ἀποφασίσουν νά ξεκαθαρίσουν κι αὐτοί τή θέση τους 016 θέμα αὐτό. N’ ἀναφέρουμε
καί τήν τελευταία, κατά τά 61110 ένδιαφέρουσα, διάλεξη τοῦ

a v 1: i- 65051;
ΕΝΑΣ ΑΞΙΟΜΝΗΜΟΝΕΥΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
Ἠ μόδα πού προτιμᾰ. «,,, ὁ μοιῦρος ὁλοκληρωτισμόε
ἠταν τῆς μόδας πρό 60 έτων καί σημερα oi παλιές μόδες δέν
πιάνουν ἥ δέν ε’πιζοῡν...», εἶπε ὁ K. Ἀθέρωφ στην Πάτρα.
υΟσο πιόινουν ὅμως ἅς τούς ὰπλώνουμε γεφύριοι, K/ 610v

65’v ε’ττιζοῡν, τό ρετρό μπορεῑ v0 Ti; ἀναστήσει.
Χρονικά κενά. «Ἡ πλειοψηφία μας δέν αδιαφόρησε τό
’40-’47, δέν ὰδιοιφόρησε τό ’46-’49, δέν ὰδιαφόρησε στη
μεταπολίτευση τοῦ ’74...» εἷπε σέ κόιποια άλλη στιγμή ὁ κ.
γεφυροποιός.
Δέν ξέρουμε ποιά έννοεῑ πλειοψηφία «του» - ἄλλωστε ἔχει
πολλές μικρομετατοπίσεις κάμει ὁ κ. ἈΘέρωφ στην πολιτική
του σταδιοδρομίοι - ἀλλὰ καί ἅλλες κρίσιμες ὡρες πέρασε ὀ
λαός μας. Kai T6 '41-’46, καί τό ’65-‘67 K0i τό ‘67-’74...

φίλου μου Λεωνίδα Κύρκου γιά τόν τύπο, ὅπου μάθαμε ὅτι 16

μόνο ἐλάττωμα πού έχουν οἱ 0061511116; ἐφημερίδες εἶναι ὅτι
δέν κάνουν Information (Ἶτληροφόρηση), 611161 Formation (διαμόρφωση), ένῶ έχουν πολλά «προτερήματα», ὅπως ὅτι; διαπαιδαγωγοῦν τούς ἀναγνῶστες τους 016 πνεῦμα τῆς εἰρήνης,
δέν καλλιεργοῦν ποτέ τό μίσος καί τό ρατσισμό. (Ἀλλά μήπως
6 0061511116; τύπος δέν κάλυψε προπαγανδιστικά ὅλα τά ἐγκλήματα τῆς σταλινικῆς περιόδου, δέν κατασυκοφάντησε τή μή
κομμουνιστική ἀριστερά τῆς Εὐρώπης, ταυτίζοντας τή σοσιαλδημοκρατία μέ τό φασισμό, δέν προετοίμασε τήν κοινή γνώμη
γιά τήν ἐξόντωση ὁλόκληρης σχεδόν τῆς παλιᾶς φρουρᾶς τῶν
μπολσεδίκων καί χιλιάδων ἀλλων, σοδιετικῶν καί ξένων, κομμουνιστῶν, δέν καλλιέργησε τό μύθο τοῦ ἀλάθητου τῆς ἡγεσίας
καί τό μίσος ἐναντίον 11665 διαφωνοῦντος μέ τή Μόσχα, ἀπό
τόν Τίτο ὥς τό Μάο, δέν συνέδαλε στίς 116165 φορά 611/1156901κές ἐκστρατεῖες τῆς 00615111111; ἡγεσίας, δέν ἀποκρύπτει σήμερα τήν τουρκική κατοχή στήν Κύπρο καί τήν ἐπιθετικότητα
τῆς ”Αγκυρας, πρός χάρη τῆς ἐλευθερίας διελεύσεώς τῶν 0061ετικῶν πολεμικῶν 61116 16 Στενά, κ.λπ. κ.λπ.;). Νά προσθέσουμε
ὅτι ἡ «Αύγή», ἀποδοκιμάζοντας ἐ’μμεσα κι αὐτή τήν τόσο 6101191111111 κριτική τοῦ κοινοδουλευτικοῦ ἐκπροσώπου τοῦ ΚΚΕ
60. γιά τό 0061511116 τύπο, εὐθυγράμμίστηκε οῦσιαστικά 016
θέμα αὐτό μέ τή θέση πού ὑποστήριξε 6 Χαρίλαος Φλωράκης
στήν ὁμιλία του στήν ΕΣΗΕΑ; Πραγματικά, ἀρνούμενη νά
ἀντιμετωπίσει τό μεγάλο 11966111110 τῆς ἀνυπαρξίας ὁποιασδήποτε μορφῆς ἐλευθεροτυπίας στίς σοσιαλιστικές χῶρες, ἡ «Αὐγή» ὑποστήριξε ὅτι δέν μπορεῖ νά γίνει σύγκριση, γιατί ἐκεῖ
«ἰσχύουν άλλες ἀξίες καί ἀλλοι προδληματισμοί» (κύριο 69—
690, 8 Ἀπριλίου).
“Ο χαρακτῆρας τοῦ ΚΚΕ 60. ῶς κόμματος πού ἀρέσκεται 016
μισόλογα καί τίς μισοαλήθειες καί οὐσιαστικά μπλοκάρει τήν
ἀνανέωση καί τή συσπείρωση τῆς έλληνικῆς ἀριστερᾶς τῆς μή
ἐξαρτημένης ἀπό ξένα κέντρα ἀποφάσεων, ἐξηγεῖ καί 111 στάση
του ἀπέναντι στῆν πρόταση τῆς ΕΔΑ γιά ὁμόσπονδία.- “H ἡγεσία τοῦ ΚΚΕ 60. 1110661101 νά ὃγεῖ 016 ἀνοιχτά νερά τῆς πλατιάς σήμερα ἀριστερᾶς καί ὀχυρώνεται 016 «ταμπούρι» τοῦ
«μαρξισμοῦ-λενινισμοῦ» καλώντας καί τήν ΕΔΑ νά τό ἀκολουθήσει σ’ αὐτό τό «γκέτο». (Ἀλλά τί ἀπόμεινε ἀραγε ἀπό 16
«λενινισμό» μετά ἀπό τήν ἀπόρριψη τῆς δικτατορίας τοῦ 1190λεταριάτου καί τοῦ 006151111011 προτύπου; Μήπως τό κόμμα
«νέου τύπου», πού θεμελιώθηκε πρίν ἀπό έδδομηντατέσσερα
χρόνια γιά τίς ἀνάγκες τῆς ρούσικής ἐπανάστασης, ἤ μήπως ἡ
γενική θεωρία τοῦ Λένιν γιά τόν ίμπεριαλισμό, σάν τελευταῖο
016610 τοῦ καπιταλισμοῦ; M6 6 ἴδιος 6 Λένιν δέν Θά ’6515
ἀσφαλῶς νά μιλάει κανείς γιά λενινισμό οὕτε καί μέ ὅλα τά
61110 στοιχεῖα τῆς θεωρητικῆς καί πολιτικῆς προσφορᾶς του

'0 ἑθνικοφρονισμός. 'H συχνη ἀναφορὰ στόν ε’Θνικοφρονισμό - έμμονη ἰδέα τοῦ K. ὺπουργού, 600 ἄλλωστε καί ὴ
γεφυροποιία - κατέδειξε ὁριστικά τό ι’δεολογικό πιστεύω του
καί ποῦ πόει νά μᾶς παρασύρει μέ τίς φιλοοιτλαντικές του
«κολληγιές» ὁ κ. Ἀθέρωφ.
Kai μιά ἀπορία. ΓἈπορίας ἀξιον εἶναι τό πηχυαῑο £50110Θωμα τῆς «ΑΥΓΗΣ», Μᾱς εἶχε συνηθίσει δά με’ ὰθρότερη
μεταχείριση ἀπό μέρους της πρός τόν K. Ἀ6έρωφ. Κι ἀν δέν
τόν κατέτασσε στή «φωτισμένη δεξιά», πάντως κόιποτεκόιποτε μᾶς ψιθύριζε ὅτι κάνει «καλή δουλειόι» οτό πόστο

του ὁ K. ὑπουργός. "H κάνουμε λάθος,·

ΤΟ ΑΝΔΡΕΙΚΙΞΛΟ ΤΗΣ CIA
Στη σπαρασσόμενη Ἀφρικη, 0T6 Ζοιῖρ, τό ἀνδρείκελα πού
ἐγκατέστησε η CIA δολοφονώντας τόν Πατρίς Λουμούμπα.
ὁ περιώνυμος Μομπούτου, ἔχει σηκώσει θύελλα διαμαρτυιων...
P M5’ τη συγκεχυμένη καί ἐπιτήδεια συγκαλυμμένη κατάσταση καταφθόινουν καί πάλι oi ἀρωγοί του 016 Ζοιΐρ 6116
K065 γωνιόι. ‘H 1Tp0016T/60 Ἀμερικη, ὁ Χασόιν τοῦ Μαροκου, ὁ εύρωπαῑος Ζισκὰρ καί ὁ ἁντιιμπεριαλιστης Ἀμίν. Στη
συγχορδία ε’νορχηστρώθηκε η Λαϊκη Κίνοι γιόι την ἁντιμετώπιση τοῦ «σοσιαλ-ιμπεριαλισμοῡ».
Oi Κατανγκέζοι εἶναι «είσθολεῑς», ό Μομπούτου «Θύμα»
καί oi σωτῆρες πού καταφθάνουν «ιέραπόστολοι» τῆς 6151165pi0; τοῦ λαοῦ τοῦ Ζαΐρ. Δέν εἶναι ἀλήθεια πάρα πολύ
ὰπλά T0 1Tp6yp010;
MIA ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΙΞΨΗ
Τό ἥσυχο καί ἁπόμερο TopKi τῆς Ἀγγλίοις φιλοξένησε αύτές Ti; μέρες μιᾱ, «κεκλεισμένων των Θυρών», διάσκεψη, πού
συμμετεῖχαν μεγαλοτραπεζίτες Tr']; Ἀμερικης, πολιτικοί τῆς
Εὐρώπης με’ πολύπλοκες διασυνδέσεις, ὁ γνωστός μσς
Χένρυ Κίσσινγκερ καί ὁ... ύφυπουργός ἐπί των Ἐξωτερικών
μσς K. Σταυρόπουλος]
~_
Ἐπειδη εἶναι γνωστός πιά ὁ ρόλος TF1; ἐπιτροπῆς πού
συγκάλεσε τη διάσκεψη, 66 εἴχαμε την περιέργεια νά μαθαίναμε όχι 6έ6αια τό Ti εἰπώΘηκε - η «μυοτικη διπλωματία»
μᾶς κρατὸι κρυφη τη μοίρα της Κύπρου, τού Αἰγαίου, των
διαθουλεύσεων για τίς Βάσεις καί ἄλλα ὅμοια - αλλόι για

ποιό λόγο καί μέ ποιά ἰδιότητα συμμετεῖχε ό κ. Σταυρόπουλος.
Μηπως καποιοι λακωνικη ὰνακοίνωση Θόι μᾶς λύσει την
ἀπορία - έστω καί «έγκύρων κυ6ερνητικων κύκλων»,5

μαζί, ἀφοῦ ἀκόμα καί ὁ Μάρξ έλεγε πώς ὁ ἴδιος δέν εἶναι μαρ-

ξῑῠτήςΠιστεύω πώς ὁ εὐρωκομμουνισμός, στό ὃαθμό πού θά συνεχίσει νά ἐξελίσσεται, ταυτόχρονα μέ τήν ἐξέλιξη πού ζοῦμε
τῶν σοσιαλιστικῶν κομμάτων στή νότια, τουλάχιστο, Εὐρώπη,
θά ὁδηγήσει γρήγορα οτό νά ξεπεραστεῖ ἡ παλιά διάσπαση τοῦ
ἐργατικοῦ κινήματος, πού παραμερίστηκαν ἤδη οἱ κυριότεροι
λόγοι της, καί θά φτάσουμε σέ μιά ἑνότητα 0‘ ἕνα νέο ἐπίπεδα,
ἄσχετα ἀν αὐτή θά πάρει τή μορφή ἑνιαίων κομμάτων, ὁμοσπονδιῶν, κ.λπ, Στήν Ἑλλάδα, ὅπου δέν δημιουργήθηκε ποτέ
μεγάλο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, ἡ ΕΔΑ, ἐκσυγχρονισμένη
καί ἀπαλλαγμένη ἀπό τά δεσμά τῆς καθοδήγηοης ἀπό τήν
«ἐμιγκράτσια», πρόσφερε τό πιό κατάλληλα πλαίσια γι’ αὐτή
τή νέα ἑνότητα. Δυστυχῶς, τή δυνατότητα αὐτή τήν ἔχει σχεδόν
καταστρέψει ἡ ἡγεσία τοῦ ΚΚΕ ἐσ., μέ τά πλέγματὰ της, τό
συνεχῆ φόδο της μήπως κατηγορηθεῖ γιά- «σοσιαλδημοκρατισμό», τήν ἐμμονή της στή «μάχη τῶν τίτλων καί τῶν συμόόλων». Ὑπάρχουν πολλοί λόγοι γιά νά πιστεύει κανείς ὅτι τό
Ἰταλικό καί τό Ἰσπανικό Κ.Κ. θά άλλαζαν τούς τίτλους τους,
προκειμένου νά δοηθήσουν σ’ αὐτή τή νέα ἑνότητα - πού θά
άφηνε πρός τά δεξιά μόνο κόμματα τύπου Σαραγκάτ καί πρός
τά ἀριστερά τούς πιστούς τῶν δυὸ μεγάλων κομμουνιστικῶν
δυνάμεων - ἀν δέν φοὸόνταν ὅτι τότε θά τελεσφοροῦσαν οἱ
προσπάθειες τῆς Μόσχας γιά τή δημιουργία ἐλεγχόμενων ἀπό
αὐτή K.K. στίς δύο αὐτές χῶρες. Ἐμεῖς ὅμως έχουμε δεδομένη
τή διάσπαση καί τήν ὕπαρξη τέτοιου κόμματος, τοῦ ΚΚΕ τοῦ
λεγόμενου τοῦ ἐξωτερικοῦ, πού εἶναι καί θά εἶναι γιά πολλά
χρόνια πραγματικότητα.

eH πρόταση τῆς ΕΔΑ
Ἡ ΕΔΑ, μέ τήν πρόταση γιά τήν ὁμοσπονδία τῶν κομμάτων
καί ὁμάδων τῆς ἀριστερᾶς εἶναι ἀπόλυτα συνεπής καί. πρός τό
χαρακτῆρα της καί πρός τούς στόχους πού ἐὸαλε ἀπό τήν
πρώτη στιγμή πού ἀπόχτησε τήν αὐτοδυναμία της, δηλαδή νά
συμδάλει στό νά ξεπεραστεῖ 6 σημερινός κατακερματισμός τῶν
ἀριστερῶν δυνάμεων καί νά ἀποκατασταθεῖ ἡ μεγαλύτερη δυνατή ἑνότητα. Στήν προγραμματική διακήρυξή της ἀναφέρει
ὅτι εἶναι(«κόμμα πολιτικῆς καί ὅχι ἰδεολογικῆς ἑνότητας» καί
ὅτι(«δέ θέτει ὡς ὅρο γιά τή συμμεταχή στίς γραμμές της καί τήν
ἀνάδειξη στῆν ἡγεσία της τήν ἀποδοχή μιᾶς ὡρισμένης ἰδεολογίας». (Ὁρισμένοι ἔχουν κάνει τήν παρατήρηση ὅτι τό «ἰδεολογία» πρέπει ν’ ἀντικατασταθεῖ μέ τό «κοσμοθεωρία», γιατί
’ἰδεολογία, μέ μιά γενική ἔννοια, εἶναι καί 6 ἀντιφασισμός καί ἡ
δημοκρατία καί ὁ σοσιαλισμός. Τήν παρατήρηση ἴσως πρέπει
νά τήν πάρει ὑπόψη της ἡ ΕΔΑ, ὅταν θά διατυπώσει τό πρόγραμμά της). Ἡ προγραμματική διακήρυξή τῆς ΕΔΑ καταλήγει;
«Ἡ ΕΔΑ δηλώνει ὅτι, οτά πλαίσια τῶν ἀναζητήσεων αὐτῶν,
ἐπιδιώκει τήν εὐρύτερη δυνατή ἑνότητα καί καλεῖ σέ δημόσια
διάλογο (.. .) τό λαό, πρόσωπα καῖ’ ὁμάδες μέ συγκεκριμένο
οτόχο τήν οἰκοδόμηση τοῦ Κόμματος καί τήν ὀργανική ἐνωσή
τους σέ ἑνιαῖο φορέα γιά τή Δημοκρατία, τήν Ἀνεξαρτησία

καί τό Σοσιαλισμό»,
Τή δημιουργία ἑνός «ἀδογμάτιοτου σοσιαλιστικοῦ κόμματος» διακηρύσσει ὅτι ἐπιδιώκει καί ἡ «Πρωτοὸουλία». Φαίνεται ὅμως ὅτι, πέρα ἀπό τήν ὀργανωτική προσπάθεια γιά τή
συγκέντρωση τῶν ὀπαδῶν της καί τήν προετοιμασία τῆς συνδιάσκεψής της, ἡ «Πρωτοὸουλία» δέν εἶναι ὥριμη γιά τολμηρότερες ἑνωτικές πρωτοὸουλίες μέ οτόχο τή συσσωμάτωση ὅλων
τῶν δυνάμεων τῆς ἀριστερᾶς πού ἐπιδιώκουν τό σοσιαλισμό μέ
δημοκρατικές διαδικασίες καί μέ διατήρηση καί ἐπέκταση
ὅλων τῶν πολιτικῶν καί ἀνθρώπινων δικαιωμάτων. Εἶναι ζήτημα ἀν θάηταν πρόθυμη νά προχωρήσει έστω καί οτήν ἐπιση-

μοποίηοη τῆς((ἀνοικτῆς συμμαχίας» πού προτείνει τό ΚΚΕ ἐσ.
σάν ἐναλλακτική λύση στήν ὁμοσπονδία.
H ΕΔΑ εἶναι ύποχρεωμένη νά πάρει ὑπὸψη της τῆ στάση
αὐτή τῶν ἄλλων δυνάμεων τῆς ἀριστερᾶς ἀπέναντι οτήν πρό6

τασή της γιά ὁμοσπονδία. Καί ἰδιαίτερα τό γεγονός ὅτι τό ΚΚΕ
ἐσ. ὃχι μόνο ἐπιμένει στόν «κομμουνιστικό φορέα», ἀλλά καί
’δέν δέχεται οὔτε τή σταδιακή πορεία πρός ὁμοσπὸνδία, πού
προὸλέπει ἡ πρόταση τῆς ΕΔΑ (στρογγυλή τράπεζα, συντονιστική ἐπιτροπὴ, ὁμοσπονδία, μέ ἀπωτερο στόχο, ἄν πραγματοποιηθοῦν καί ἀποδώσουν οἱ προηγούμενοι, τόν ἑνιαῖο φορέα),
ἀπό τό (p660 μήπως χάσει τή «μαρξιστική-λενινιστική» φυσιογνωμία του. (Στήν πραγματικότητα, ἡ ἡγεσία τοῦ ΚΚΕ ἐα.
προσὸλέπει πάντα ἤ στήν ἐπικράτησή του στόν κομμουνιστικό
χῶρο ἤ στήν ἀνασυγκόλληση τῶν δύο τμημάτων τοῦ ΚΚΕ μέ

κάποιο συμ6ι6ασμό πού θά ἐστελνε «στόν άγύριστα» κι αὐτή
τή μισερή «ἀνανέωση», ὅπως φάνηκε καί ἀπό τήν περυσινή έκκληοη πρός τό Φλωράκη νά 6αδίσουν τό καθένα τό μισό δρόμο
γιά νά συναντηθοῦν),
”Οπως καί ἄλλοτε έχει τονιστεῖ, μέ ἀφορμή τίς προτάσεις τοῦ
ΚΚΕ ἐσ. πρός τήν ΕΔΑ γιά «ἑνιαῖο μαρξιστικό-λενινιστικό
φορέα», ἡ ὁποιαδήποτε ἑνότητα δέν μπορεῖ νά γίνει στίς θέσεις
ἐκείνου πού προδάλλει τό «μάξιμουμ», ἀλλά στούς κοινά ἀποδεχτούς «ἐλάχιστους» στόχους. Συνεπῶς, άφοῦ ἡ πρόταση γιά
τήν ὁμοσπονδία δέν γίνεται ἀποδεκτή οὐτε ἀπό τό ΚΚΕ ἐσ.
οὔτε ἀπό τήν «Πρωτοὸαυλία», ἀπομένει ἡ συγκρότηση μιᾶς
συντονιστικῆς ἐπιτροπῆς, πού έχει προτείνει ἡ ΕΔΑ, ὡς πρῶτα
στάδια. Ἡ συντονιστική αὐτή ἐπιτροπὴ θά ἐξετάζει τά θέματα
(ἐθνικά, πολιτικά, προστασίας τῆς, δημοκρατίας, ἐκλογικά, ἐργατικά, δημοτικά, νεολαίας κ.λπ.), στά ὁποῖα θά εἶναι δυνατόν
τά κόμματα τῆς ἀριστερᾶς νά τηρήσουν κοινή στάση. Καί εἶναι
γεγονός ὅτι ἡ ΕΔΑ, τό ΚΚΕ ἐσ., ἡ «Πρωτοόουλία» καί ἡ «Σο-

σιαλιστική Πορεία» ἔχουν κοινές θέσεις σέ πολλά τρέχοντα παλιτικά προὸλήματα. Φυσικά, μιά τέτοια λύση, ὅταν ἀπό τά πρίν
ἔχει ἀποκλειοτεῖ, τουλάχιστο ἀπό τήν πλευρά τοῦ ΚΚΕ ἐσ., ἡ
προοπτική τοῦ ἑνιαίου φορέα, δέν δημιουργεῖ τίς δυνατότητες
εὐρύτερων συσπειρώσεων.
Ἐξάλλου, ἡ πρόταση τοῦ ΚΚΕ ἐσ. γιά «συμμαχία», ἀνοιχτή
μάλιστα «καί πρός τό ΠΑΣΟΚ καί πρός τό ΚΚΕ ἐξ.» (γιατί ὅχι
καί πρός τήν ΕΔΗΚ, πού ἐπίσης διακηρύσσει ὅτι ἐπιδιώκει τό
δημοκρατικό σοσιαλισμόῂ, ὂχι μόνο εἶναι θολή, ὅπως ὀρθά
ἐπεοήμανε στήν ἀπάντησή του στόν Μπ. Δρακόπουλο ὁ Μιχάλης Κουντούρης (((Αὐγή», 24 Μαρτίου), ἀλλά μπορεῖ νά καταλήξει στό [διο ἀποτέλεσμα πού ὁδήγησε ἡ «δημοκρατική συνεργασία», δηλαδή σέ ἀτέλειωτες συζητήσεις, πού, μέ τόν ἀκαδημαϊκό χαραχτήρα πού παίρνουν καί τήν ἀναποτελεσματικότητά τους, πλήττουν τήν ἴδια τήν ἰδέα τῆς συνεργασίας. Προτιμὸτερο, α’ αὐτή τήν περίπτωση, εἶναι κάθε κόμμα, διατηρώντας
τήν πλήρη ἐλευθερία τῶν κινήσεών του, νά προχωρεῖ σέ συγκεκριμένες κοινές ἐνέργειες μέ ἄλλα κόμματα ἤ ὁμάδες, ἀνάλογα
μέ 1:6 πρόὸλημα πού έχουμε ν’ ἀντιμετωπίσουμε σέ κάθε στιγμή. Γιά τό ἀναμφισὸήτητο γεγονός ὅτι ἔται διαιωνίζεται ὁ
κατακερματισμός τῶν δυνάμεων τῆς δημοκρατικῆς ἀριστερᾶς
καί ἀπογοητεύονται χιλιάδες συνειδητοί πολίτες καί ἀγωνιστές
πού ἀναζητοῦν κάτι τό ἀληθινά καιναύριο, ἑνωτικό καί ἀντιπρόσωπευτικό καί ὠθοῦνται ἤ στήν πολιτική ἀδράνεια ἤ στήν
ἐπιστροφή σέ σχήματα τά ὁποῖα δέν τούς ἐκφράζουν, ἀς ἀναλάὸει ὁ καθένας τίς εὐθύνες του.
Ὑστερόγραφο.· Ἐπειδή σέ κάποιο ἀνώνυμα άρθρο στήν
«Αῦγή», προερχόμενα προφανῶς ἀπό τήν ἡγεσία τού ΚΚΕ

ἐσ., γράφτηκε ὅτι «ἀπηχῶ» τίς ἀπόψεις τῆς ΕΔΑ, εἷμαι
ὑπόχρεωμένος νά ὑπογραμμίσω τά ἑξῆς; Ὁ κυριότερος λόγος γιά τόν ὁποῖα δέν δέχτηκα, ὅπως γνωρίζαυν οἱ «παροικοῦντες τήν Ἰερουσαλήμ», τήν ἐκλογή μου σέ ὑπεύθυνες θέσεις τῆς ΕΔΑ, εἶναι γιατί δέν θέλω, στά πλαίσια τῆς δουλειᾱς μου τοῦ πολιτικοῦ ρεπόρτερ καί σχολιαστῆ, νά δεσμεύομαι ἀπό τίς -θέσεις κανενός κόμματος, οὐτε νά δεσμεύω κανένα κόμμα. ’Ὀταν γράφω ἐνυπόγραφα, ἐκφράζω
τίς προσωπικές μου ἀπόψεις καί σκέψεις. Τίς ἀπόψεις τῆς
ΕΔΑ ἐκφράζουν τά ὑπεύθυνα ὄργανά της, ὁ πρόεδρός της
καί οἱ ᾶλλοι ἐξαυσιοδοτημένοι ἐκπρόσωποί της.
0

ΙΞΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ
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Στὸ στρατοὸικεῖο.

MEPIKA
ANAHANTHTA
EPQTHMATA
Τοῦ Ἀχιλλέα Χατζόπουλου
"Eva χρόνο μετά τόν τραγικό
θάνατο τοῦ Ἀλέξανὸρου Παναγούλη, - καί ἀνεξάρτητα μέ τό
συγκεκριμένο γεγονός τῆς καταὁίκης τοῦ Στέφα γιά «ἀνθρωπο-

Ο Τί ἀπέγινε ἡ ὑπόθεση τοῦ «αἰχμάλωτου τοῦ Παναγούλη», πού
ἀποκάλυψις τό «ANTI» 15 μέρες
μετά τό θάναίὀ τοῦ ἀξέχαστου
Ἀλέκου,·

κτονία ἐξ ἀμελείας» - πολλά ἐρω-

τηματικά παραμένουν ἀναπάντη1a.
Ο Τί ἔγινε ἡ ἀτζέντα καί τό πορτοφόλι 101); Γιατί ὸέν παραὸόθηκαν μαζί μέ τ’ ἄλλα προσωπικά
του εἴὸη (ρολόι, στυλό, ἀναπτήρας, δύο μανικετόκουμπα, πίπα,
καπνοσακούλα καί 1.200 ὁρχ.)
στή μητέρα του 016 Ρυθμιστικό,·
O Ποῦ ὄρῐσκεται τό μπαοῡλο μέ
τά ἔγγραφα (γιά τήν Κύπρο, ὄασικά) πού εἶχε ἀνακαλύψει λίγα
καιρό πρίν ἀπό τό θάνατό 10v ;

Γιά τό πρῶτα, ἐκκρεμεῖ μήνυση
«κατ’ ἀγνώστων».
Γιά τ’ ἄλλα ὸύο, πού ἴσως συνὁέονται μεταξύ τους, κάποιοι ξέρουν, μά ὀέν μιλᾶνε. Κι ὅμως. αι’*τές οἱ ὑποθέσεις μπορεῖινά 661]γήσουν σε’ «ὑψηλά ἱστάμενα
πρόσωπα», πού ἄμεσα σχετίζονται με’ τήν κυπριακή τραγωὸία,
O Ποιός όιρμόὸιοςι θά ἐνὸιαφερθεῖ,

Μέ τό Σπύρο Manama/‘11}.

Md τί νά γράψω;
Τη διευθυνσή μου μόναχα ιάως προφτάσω
Παράξενο καί πήζει τό μελάνι

Μέα’ ἀπό τη φυλακή σᾱς γράφω
Στήν Ἑλλάδα.
Ἀλέξανδρος Παναγαύλης

'0 Θάνατος ἑνός ἥρωα δέν εἶναι ποτέ
ἕνα γεγονός σάν ὅλα τ’ ἀλλα.”Δέν μπορεῖ
νά εἶναι ἕνα τυχαῖο γεγονός. Ἔστω Kl ἀν
μερικοί ύποοτηρίζουν πῶς μπορεῑ νά ὀφείλεται σέ «τροχαῖον ἀτύχημα. Δικαίωμά
τους·
,Ὁ θάνατος τοῦ ήρωα ἑνός όλόκληρου
λαοῦ, πού ὲνσάρκωνε τή δημοκρατική του
πίοτη καί τόν ἀντιδικτατορικό ἀγώνα του,
συγκλόνισε πρίν ἕνα ἀκριθῶς χρόνο τοῦτο

τόν τόπο καί τίς δημοκρατικές δυνάμεις
ὅλου τοῦ κόσμου.

’Ὀταν στίς 2 τό πρωῑ τῆς Πρωτομαγιάς
τοῦ 1976 16 «μιραφιόρι» Φίατ 1318 τοῦ
Ἀλέξανδρου Παναγούλη σφηνῶθηκε οτό
τσιμεντένιο οτηθαῑο τῆς Λεωφόρου Bouλιαγμένης

272,

προκλήθηκαν

σεισμικές

ἀντιδράσεις καί γιά μιά ἀκόμη φορά τέθηκε
τό ερώτημαῑ Ποῦ πάμε;
Ἀκόμη κι αύτοί πού υίοθέτησαν τήν ὲκδοχή τοῦ «τροχαίου», μπορούσαν νά διακρίνουν καθαρά ποιά ήταν ἡ στιγμή πού
σκοτῶθηκε ό Παναγούληςῑ δεκαπέντε μέ.ρες πρίν εἶχε ἀποχωρήσει ἀπό τήν ΕΔΗΚ
καί έγινε ἀνεξάρτητος, εἶχε ἀποκαλύψει

λ

μέρος τῶν ἀρχείων τοῦ EAT/EZA (δημοσιεύθηκαν 010 ((Néa»). εἶχε ἐτοιμες δυό
ἑρωτήσεις-θόμθες καί επρόκειτο τήν επομένη τοῦ θανάτου του νά ἀναχωρήσει στή
Ρώμη, ὅπου θά συναντιόταν μέ σοσιαλιστές ἡγέτες. 0i ἀπειλές κατά τῆς ζωῆς του
καί ἡ παρακολούθησή του εἶχαν ενταθεῖ
τόν τελευταῖο καιρό.
Τόν Ἀπρίλη τοῦ 1976 ό πολιτικός πυρετός στή χώρα ήταν ὑψηλός, oi νεοφασιοτικές συμμορίες έκαναν αἰσθητή τήν παρου-

σία τους, ή συμφωνία τῆς κυθὲρνησης μέ
τίς Η.Π.Α. εἶχε προκαλέσει ἐντονότατες
ἀντιδράσεις στήν ἀντιπολίτευση καί ή ἑπιτροπή Τσέρτς - τῆς Γερουσίας τῶν Η.Π.Α. εἶχε ἀνακαινώσει δτι ή Ο.Ι.Α. ήταν ύπεύθυνη γιά τήν ἀνατροπή τοῦ ἑλληνικοῡ K0θεστῶτος 016 1967.
M‘ αὺτὸ τό δεδομένα πολιτικό σκηνικό,
εἶναι εὐκολο νά κατανοήσουμε γιατί ό θάνατος τοῡ Ἀλέκου τήν Πρωτομαγιά τοῡ
1976 προκαλεσε συναγερμό συνειδήσεων
καί ἔφερε στόν τόπο τῆς σύγκρουσης τόν
πρωθυπουργό K.

Κωνστ.

Καραμανλῆ

Ἐπίσκε ψη an} Γυάρο.

.
λιτικῆς ἀγωγῆς, μέ τήν ἐναρξη τῆς δίκης,

κατάθεσαν δήλωση οτό δικαστήρια καί
ἀποχώρησον σε ένδειξη διαμαρτυρίας. 'O
Στάθης καί ή Ἀθηνά κατέθεσανῑ
«,,, Δέν δεχόμαατε ὅτι ο Στέφας εἶναι ὸ
ὑπαίτιος τοῡ Θανάτου τοῦ Ἀλέξανδρου.

μπουντρούμια,

Ἀπό τήν πρασνάκριση, ἀφέθηκαν πολλά

κάθε μέσα τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρεπεια καί

στοιχεῖα

v0

τίς δημοκρατικές ἐλευθερῑες. Δέν δίστασε

διευκρινισθοῡν. Πιστεύουμε ὅτι α Ἀλέ-

νά πάει κόντρα οτό κοινό συναίσθημα,
μετά τή μετατροπή τῆς θανατικῆς ποινῆς
τῶν ἀρχιπραξικοπηματιῶν σέ ἱσόθια δεσμά,
καί νά θγεῑ στήν τηλεόραση τῆς ΕΡΤ, πλάι
στόν ύπουργό Δικαιοσύνης K. K. Στεφανάκη, γιά νά διακηρύξει τήν ἀντίθεσή του οτή
θανατική ποινή. Πίστευε θαθύτατα 0‘ αύτά
πού Ιέκανε...
.

καί

πληροφορίες

χωρίς

ξανδρας δολοφονηθηκε».
Ο

'0 Ἀλέξανδρος, ήταν ἕνας ἅνθρωπος
πού δέν φοθόταν, καί αύτό τό ’χε ἀποδείξει πολλες φαρές στή ζωή του. Τό εἶχε
ἀποδείξει ὅταν ἀποπειράθηκε νά σκοτώσει
τό δικτάτορα Γ. Παπαδόπουλο, στίς 7.30 16

_ OTAN 6 Ἀλέξανδρος Παναγούλης
ήταν ἐγκλειστος στίς Στρατιωτικές
Φυλακές
Μπογιατίαυ,
κατάφερε
(Ἰούλιος '70) κι ἔστειλε ἕνα σημείωμά
του σέ ἀμερικανούς γερουσιαστές. Τό
σημείωμα έλεγεῑ

καί

ὅλους τούς ήγέτες τῆς ἀντιπολίτευσης.
Τήν περασμένη Κυριακή ὅμως οτό, ετήσιο
μνημόσυνα πού ’έγινε οτόν τάφο τοῡ παλ-

M “310
τ’ Rwandan;
m ἰἶο ωὸιιο
M. ἲνι-ιὲιιιιιι-

ληκαριοῡ οτό Α’ Νεκροταφεῖο, ήταν παρών

μόνο ἑνας πολιτικός ήγὲτης (ό Ἀντρέας
Παπανδρέου), πολλοί θουλευτές, συναγωνιστές καί φίλοι τοῦ Ἀλέξανδρου, τοῦ
Στάθη καί τῆς τραγικῆς Ἀθηνᾶς. Ἠ κραυγή
«ἀθάνατος» ἔκλεισε τήν επιμνημόσυνη τελετή.
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Πρόσφατα (1 καί 2 τοῡ Μάρτη) ’ἐγινε οτό
πλημμελειοδικεῑο Ἀθηνῶν ἡ δίκη τοῡ
38χρονου Μιχ. Στέφα. Τόνκαταδίκασαν σε
φυλάκιοη 43 μηνῶν γιά ἀνθρωποκτονία ἐξ
ἀμελείας, τροχαῖες παραδόσεις καί εγκατάλειψη θύματος. '0 Στέφας ἀσκησε έφεση
καί ἀφέθηκε ἐλεύθερος. Οἱ συνήγοροι πο8

πρωῑ τῆς 13ης Αὐγούστου 1968, ὅταν μέσα
στήν ΕΣΑτοκρατούμενη αἴθουσα τοῦ "EK10K100 Στρατοδικεῑου Ἀθηνῶν ξεφτέλισε,
ἀπολογούμενος, τή δικτατορία, 610v ἀπόδρασε πολλές φαρές ἀπ’ τά χουντικά

1.31.]
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ύπερασπίζονταν

<<Σ.Φ.Μ.

ΒΣ. T. 902.
Ἰούλιος 1970.
Πρασκαλιῦ τούς Αμερικανούς Γι-

ραυσιαατές πού σέ πρόσφατη ι’·πίσκεψη τους στα Νότια Βιιτνάμ, εἶὸαν
και ειχαν την ἐντιιιατητα νά καταγγείλαυν τις φύλακες - κλαιιόιά τοῦ
καθεστῶτας τῆς Σαϊγκόν, ιιά μέ ἑπισκεφθαῡν στίς Στρατιωτικές Φυλακές
’στό Μπαγιάτι.
Ἀμαιὸή τους, μιά νέα ἐμπειρία γιά
τίς μέθαὸις τοῖΙ (puma/(01" στήν Ἑλλάὸα.Ι Ἴσως τότε τά φιλάνθρωπα αἰσθήματα τῆς κυέῗέρνηαής τους, τήν
παρακινήααιιν. ὥστε μαζί ,ιιιῗ τά ὅπλα
πού UTE/11151 ατή ψαοιοτική Χαιῖντα
νά στείλει κι ἕνα κλαιιόί γιά μένα.
Ἕνα κλαιιὸί πιριοοώτερα ιἰγιιίνό ἀπό
αὐτό παιί μοι’· προσφέρει ἡ Χαιῖντα.
Ταύς περιμένω.
Ἀλιίξ, Β. Παιάγοιίλης»

μέ

ἸΞκεῙνη τή μέρα...
«... 'H Θάλασσα ήταν άγριεμένή έκεῖνο τό πρωινό.
Μόλις εἶχε ξήμερώσει καί 0’ ὁλόκληρη τήν παραλία δέν
ἕθλέπες άκόμα κανένα κσλυμὸητή. Σκέφτηκα πώς σέ
καμιά ώρα ή άκτή Θά γέμιζε, ὅπως κάθε καλόκαιριάτικη
μέρα, άπὸ κορμιά μαυρισμένα άπό τόν ἥλιο τοῦ
Σαρωνικοῦ. A616 Θά μέ Βοηθοῡσε πολύ. Τώρα
προσπαΘοῡσα νά ξέμπερδέψω 16 καλώδια.
Βρισκὸμουνα άνάμεσα 0161 600x10 καί T6 κύμα μοῡ
πιτσιλοῡσέ τό κορμί.
Στή λεωφόρο τ’ αύτοκίνητα περνοῡσαν ὀλο καί
συχνότερα. Εἷδα Tr’] θένζινάκατα νά πλησιάζει καί νά
K0665101 016 σημεῖα πού εἴχαμε κανονίσει. ”Ολα ὅπως τά
εἶχα προγραμματῐσέι. K01’ αὐτό τό καταραμένο τό
καλώδια δέν ξεμπερδεύεται. Ἄλλη λύση δέν ἔχω, Θά
δοκιμασω άπό δώ πού Θρίσκομαι. Ξέρω ὅτι κάνοντας
0616 Θά εἶναι πολύ δύσκολη ὴ διαφυγή μου. Ἀκόμα, δέν
Βλέπω καλά 16 δρόμο πού εἶναι τό σημεῖα.
Ἀλλά πρέπει νά τό κάνω, Oi σύντροφοί μου έχουνε
πιά άρχῐσει νά μετρᾱνε άντῘΘετα τόν χρόνο. Συνδέω 016
σημεῖα ποί) Βρίσκομαι τό καλώδια μέ τόν ἕνα πόλο τῆς
μπαταρίας. Ἕτσι Θά εἶναι πιό έύκολο νά πυροδοτήσω τίς
νάρκές 610v Θά πέρνάει τό αὐτοκίνητο. Θά φτάνει
μονάχα μιά κίνηση.
Γυμνός ὅπως 51'001, τώρα πού σταμάτήσα νά δουλεύω
άρχισα νά νιώΘω τήν πρωινή δροσιά πιό ἕντονα. T6 7610
τήν κούροισή.
“Η ύπερένταση των τελευταίων ἡμερῶν, ὴ ἀγωνία, ὅλα
μαζί μέ κάναν νά άνυπομονώ.
”Ας 115061051 μιά ώρα άρχύτερα 0616 τό καταραμένο
αύτοκίνητο...»

M!5 10 ἀρχιιπίυκοπι) Μιικάιμο καί ι’)ὀιιλιντιζ 12.76 τήν Ἀθήνα (Στιίμινίὸης,
Κύρκος, Κοκκέόης) μιτά τή Ιιιιταῖισλίτι ιἰΙη.

Ἡ περιγραφή εἶναι ταῡ Ἀλέξανδραυ Παναγαύλη καί
ἀναφέρεται στήν ἡμέρα, στή στιγμή τῆς ὰπόπειρας κατά
106 δικτάτορα -13 Αὐγούστου 1968, ὥρα 7.30 16 πρωί...
Εἶναι παρμένη 0116 16 6ι6λῐα 1106 ἔγραφε ὁ άξέχσιστος
ἀγωνιστής καί 1106 Θά κυκλοφοροῠσε μέσα 016 1976
κατά πάσα πιθανότητα. Δημοσιεύεται γιά πρώτη φορά,

ME Τόν ηαρτυγάλο πραιθικ-ιοιιργύ Σοιὶριζ 11113 ΙΙιιιιίσι.

ME τόν ι’ταλό
σοσιαλιστή ἡγέτη
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Λοιπὸν. τό σκάνδαλο τῶν συνθετι-,
κων οἰνοπνευμάτων ἀρχίζει σιγά - σιγά
καί ὅγαίνει ἀπό τό τέλμαέ Ἀπό τόν Αὔvenom τοῦ I976 πού πρωτοαποκαλὺψαμε τή

μεγάλη

πολυεθνική

κομπίνα

(καί ἐπιοημάναμε τό ...τάκτ με τό ὁποῖο
ἡ ,κυὸἐρνηοη ἀντιμετωπίζει αὐτή τήν
ἱστορία). μόλις πρόσφατα-«κατι» πάει
νά γίνειῑ μετά τόν ὑπουργό Δημ. Τάξεως
κ. Σταμάτη (πού πρῶτος ἀπό τούς ἁρμόδιους μᾶς ἀπάντησε) καί τόν πρόεὸρο
τῆς Βουλής κ. K. Παπακωνσταντίνου
(πού ἐπιὸεὸαίωσε ὅτι ἧταν νομικός σύμ’6ουλος τῆς TRANSTEKOM ἐπί χοὺντας) ὃυό ᾶλλες ἐπιστολές ἀκολούθησαν;
Ο Τοῦ κ. Γ. Λιανόπουλου, ὑφυπουργοῡ Οἰκονομικῶν μέχρι τόν τελευταῖο
ἀνασχηματισμό.
Ο Τοῦ κ. Χρ. Βούρὸα. νομικοῡ συμ6οὑλου τῆς ἑταιρίας.

Καί οἱ ὃυό προτίμησαν τήν «ὀδό» Παπακιυνσταντίνου>>ῑ ὸὲν ἔστειλαν τά
γράμματα οτό «ANTI», πού ἐπανειλημμένα ἀναφὲρθηκε στό σκάνδαλα καί
στούς δύο πολιτικούς (Λιανόπουλο Παπακωνσταντίνου) προσωπικά, ἀλλά
στήν «Ἐλευθεροτυπία». πού ἔκανε ἕνα
μικρό σχόλιο - ἀναὸημοσιέυση τῶν πληροφοριων τοῦ «ANTI» (τεῦχος 67).

01 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Ὁ κ. Γ.Ν. Λιανόπουλος μᾶς γράφει, μεταξύ
ἄλλωνξ

Τό
σκάνδαλα

Κύριε Διευθυντά,

Φαίνεται ὅτι ὁ συντάκτης τοῦ περιοὸικοῦ
«ΑΝΤΙ» πού ἀσχολεῖται μέ τήν ὑπόθεση τοῦ
συνθετικοῦ οἰνοπνεύματος, θεωρεῖ τήν ὁρισμένη κυκλοφορία τοῦ περιοὸικοῦ, ἡ ὁποία
μειώνει τίς πιθανότητες νά φθάσουν τά γραφόμενά του ατά χέρια τῶν ἐνὸιαφερομένων,
σάν μιά ἀσπίὸα πού τοῦ ἐπιτρέπει νά εἶναι
«ἀπρόσεκτος» στή ὁουλειά του, ,ιιεροληπτικός, νά ὸιαστρεὸλωνει γεγονότα, νά ὑὸρίζει,
νά συκοφαντεῖ, νά ἔχει ἁπελευθερωθεῖ ἀπό
τήν ὑποχρέωοη νά συλλογίζεται. Σέ αὐτή τήν
εὐτυχῆ «ἄνεση» τοῦ περιοὸικοῡ ὅάζει τέρμα ἡ
ἐφημερίὸα σας πού μέ τό ὸημοσίευμα τοῦ
Σαὸὅάτου 19 Μαρτίου ἔφερε σέ γνώση μου
για πρώτη φορά, ὸυστυχῶς, τά κείμενα τοῦ

τῶν
συνθετικων

οἰνοπνευ μάτων
31

τισῇἓπή

«ANTI».

ὃὲν εἰναι
χρυσός

Ι. Εἶναι ἀπό ἄκρου εἰς ἄκρον ἀνακριόές,
εἶναι 100% ψευὸές, εἶναι συκοφαντικό, αὐτό
τό ὁποῖον γράφει, ὅτι ὸηλαὸή ὑπῆρξα ὑπάλληλος - ἐκπρόσωπος τῆς ΊῬΑΝΣΤΕΚΟΜ.
Συνεπῶς, τόν καλῶ μέχρι τοῦ τεύχους τῆς
16ης Ἀπριλίου 1977 τοῦ περιοὸικοῦ του νά
ὸιαψεύσει κατηγορηματικά τόν ἑαυτό του,
ἄλλως θά τόν μηνύσω ἐπί ουκοφαντικῆ ὸυσ-

θεσις εὑρίσκεται εἰς τό στάὸιον τῆς ε’κὸόσεως

ὄσυλεύματος καί κάθε ε’πί τῆς ὑποθέσεως ὁημοοίευσις ἤ κριτική θά ἡὸύνατο νά θεωρηθῇ
ὡς ἐπέμὸασις εἷς τό ἔργον τῆς Δικαιοσύνης, οἱ
κύριοι αὐτοί συνεχίζουν ἀόίστακτοι τό ἔργον
τους
Οἱ σκοποί των εἶναι ὸιαφανεῖς καί ὁ ἀντικειμενικός παρατηρητής ὸύναται νά ἐξαγάγη
τά συμπεράσματά του.
Πιστεύω ὅτι θά θελήσετε νά ὸημοσιεύσητε

φημήσει2. Στό «ANTI» ἅπαντα) λεπτομεροῦς καί
στά 4 ἐρωτήματά του. (Σημ. «E»: ὁ κ. Λιανόπουλος ἀναφέρει περιληπτικά τίς ἀπαντήσεις
του 016 περιοὸικό).
3. Στόν κλάὸο τοῦ οἰνοπνεύματος ὁ ἀνταγωνισμός εἷναι ἰὸιαίτερα ὀξύς καί οἱ συγκρούσεις συμφερόντων σφοὸρότατες.· "OI-av
τάσσεται κανείς ἐναντίον μιᾶς πλευρᾶς μοιραΐα τάσσεται ὑπέρ τῆς ἀντίθετης. Συνεπῶς ἡ
ἀναμονή τῶν πορισμάτων τῆς Δικαιοσύνης,
ὅχι μόνο προασπίζει τήν παλιά κατάκτηση τῆς
εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς πράξεως πού λέγεται
ἀνεξαρτησιά τῆς Δικαιοσύνης, ἀλλά καί τό
ἀὸιάὸλητο καί τό κύρος τοῦ ὸημοσιογραφικοῦ
λειτουργήματος. Ἀλλιῶς ὁ ὸημοσιογράφος
ἐκτίθεται στήν ὑπόνοια ὅτι ὑποστηρίζει τά
’συμφέροντα μιᾶς ὅιομηχανίας σε’ ὅάρος μιᾶς
ἄλλης.

τήν παροῦσαν ὅπως ἁρμόζει.

Οἱ ἐπιστολὲς τους ὁημοσιεὺτηκαν τό
περασμενο Σάόὂατο. Ἀντιγρόιφουμε ἀπό
τήν «Ἐλευθεροτυπίωκ
Ὁ ὸικηγόρος κ. X. Βούρὸας, γράφει μεταξύ
ἄλλων.Εἰς ἀπάντησιν τοῦ σχολίου σας, ὡς συνήγορος τοῦ κ. Σασών καί κατ’ εἰὸικήν ἐντολήν
του, σημειῶ τά κάτωθι;
1) T6 ὅτι ἡ ὁικογραφία εὑρίσκεται εἰς τήν
προὺικαοίαν καί συγκεκριμένως εἰς τό Συμὅούλιον τῶν Πλημμελειοὸικῶν, εἶναι τοῦτο
ἐντελῶς ἀπαγορευτικόν ὸιά τόν κ. Σασών, νά
κάμη καί τόν παραμικρόν λόγον ἐπί τῶν ὅσων
τελοῦν ὑπό κρίσιν τοῦ Δικαστικοῦ ΣυμόουλίH

2‘) Ὀ ὄρος «σκάνὸαλον» κ.λπ. εἶναι ἄσχετος. ξένος καί ἄγνωστος πρός τήν ὕλην ε’πιχειρηματικήν ὸημιουργίαν τοῦ κ. Σασών, ὡς
καί πρός τά ἀντικειμενικά γεγονότα, τά συνθέτοντα τήν ἐνώπιον τῆς Δικαιοσύνης ἐκκρε-

μοῦσαν ὑπόθεσιν.
3) Ἡ

.

ΤΡΑΝΣΤΕΚΟΜ, ’ ἐντός

συνήθους

Μετά τιμῆς
ΧΡ. ΒΟΥΡΔΑΣ

Map/k6
ἐρωτήματα.O Πῶς πολύ πρόσφατα μια ποσότητα 40 τόννων συνθετικοῠ
οἰνοπνεόματος περιπλανᾶται δίκην φαντάσματος - ἀπό τήν
Κρήτη στήν Ἐλευσίνα;
O Ποιόι δικαστική ἀρχή στήν
Κρήτη r"; ποιός τομέας τῆς διοίκησης, στό ὑπουργεῑο Οἰκονομικών, ἐνδιαφερθηκε για τίς διαδικασίες ἀποστολῆς καί χρήσης

συναλλαγματικῆς ὸραστηριότητος, ἐπρομηθεύθη ἐκ τοῦ ε’ξωτερικοῦ ποσότητα οἷνοπνεύματος. Κατ’ αὐτήν ἐξηπατήθη ἀπό τόν προμη-

σονθετικοῦ
οἰνοπνεύματος
στούς οἰνοποιητικούς συνεται-

θευτήν ξένον οἶκον. ’Άμα τῆ ὸιαπιοτώσει,

ρισμούς τῶν Χανιών,· ,ι

ἔπραξε τό εὐθύτερον καί ἐντιμότερον· κατεμήνυσε τόν προμηθευτήν ἀλλοὸαπόν οἶκον. Ἡ
ἐπί τῆς μηνύσεώς του ὸικογραφία ἐκκρεμεῐ
ἐνώπιον τῆς Δικαιοσύνης. Τῆς Ἑλληνικῆς Δικαιοσύνης.
4) «Δένὸρασκέλησαν τά σύνορα ὸιωκόμενοι» οἷ κ.κ. Σασών καί Μαμελεντζῆς, Ἦσαν
εἰς τό ἐξωτερικόν, ε’ντός ἀνειλημμένων ὑποχρεώσεων. Τάχιστα θά ἐμφανισθοῦν ἐνώπιον
τῆς Δικαιοσύνης, τήν ὁποίαν οὐὸέποτε «ἀπέφυγον». Οὐόέν ἀπολύτως ἔχουν νά φοόηθοῦν.
5) Τέλος, εἷμαι ὑποχρεωμένος νά τονίσω,
ὅτι αἱ κατά καιρούς ἐναντίον μας ἐπιθέσεις
ύποκινοῡνται συστηματικῶς ἀπό γνωστούς εἷς
ἡμᾶς κύκλους. Ἐνιῦ ὸέ γνωρίζουν ὅτι ἡ ὑπό10

ἸἘλπίζω ὅτι πολύ σύντομα θά μπορὲσω να
σᾶς ὸώαω τά στοιχεῖα τῆς ὸιαψεύσεως τά
ὁποῖα ἡ ὸημοσιογραφική τιμή καίὴ ἀμεροληψιά τοῦ «ΑΝΤΙ» πρέπει νά παράσχει στύν
ἓξώὸικη πρόσκληση πού θά τοῦ κοινοποιήσω,
γιά νά μή ὅρεθῶ στή ὀυσάρεστη θέση νά ἐνημερώσω τήν ε’φημερίόα σας μέ τό περιεχόμενο τῆς ἀποφάσεως τοῦ ἁρμοὸίου ποινικοῡ
(δικαστηρίου.
Ἀθήνα, 24 Μαρτίου 1977
ME' τιμή
Γ.Ν. ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

H ΦΥΓΗ,
g;

Ο Ti ὰπέγινε η ποσότητα τῶν
800 τόννων κρασιοῦ ὲ σω τερ I -

κής κατανάλωσης πού ὑπῆρχε
πρό καιροῦ αποθηκευμένη οτό
Ἡράκλειο της Κρήτης,ε Μήπως
αναμένεται f] εὐκαιρία γιόι
πρόσμιξή της σέ ἄλλα κρασιά,’

0 Ti — αναλογο - συμθαίνει στή
Δυτική Πελοπόννησο,·

’Νά πάρουμε. λοιπόν, τά πράγματα μέ
τη σειρα;
Ὁ κ. Βοὺρδας, εἶναι ὁ ὸικηγόρος τοῦ
κ. Σασών, κάτι σάν ἀντικαταστάτης τοῦ
κ. Παπακωνσταντίνου, ὸηλαὸή. Mag 65ὃαιώνει. λοιπόν, ὅτι οἱ πελὰτες- του Σασών καί Μαμελεντζής «δέν δρασκὲλισαν
τά σύνορα διωκόμενοι», ὅπως ἔγραψε ἡ
«Ἐλευθεροτυπία», ἀλλά «ἦσαν εἰς τό
ἐξωτερικόν, ἐντός ἀνειλημμένων ὑποχρεώσεων».
O Ἀλλά, τά ἐντάλματα σε ὃὰρος των

ὸύο ἀξιοτίμων αὐτῶν κυρίων ἔφτασαν στήν Ἀσφάλεια στίς 12 — 1 — 77.

101 καταδιωκτικά σημειώματα ἑτοιμάστηκαν στίς 14 - 1 καί οἱ δύο κύριοι
έφυγαν γιά τό Λονδίνο, τήν
ἑπομένη (15/1).
A1310, 10 65601011151 ἐγγράφως 6 κ.
Σταμάτης, καί δεδομένου ὅτι δέν έχουμε
στοιχεῖα «περί τοῦ ἀντιθέτου», μποροῦμε νά συμπεράνουμε ὅτι 6 κ. Βούρδας, μᾶλλον λέει... ὅοῦρδεςέ

ΣΙΩΠΗ KAI ΧΡΥΣ ΟΣ
’Παρακάτωῑ τόσο ὁ κ. Λια-νόπουλος,
600 καί 6 κ. συνήγορος τῆς «TPANZTEKOM» χρησιμοποιοῦν περίπου τήν
’ίδια ἐπιχειρηματολογία γιά νά πείσουν
ὅτι «αἱ κατά καιρούς ἐναντίον μας ἑπιθέσεις ὑποκινοῦνται συστηματικῶς ἀπό
γνωστούς εἰς ἡμᾶς κύκλους» καί «οἱ
σκοποί των εἰναι διαφανεῖς» (Βούρδας)
ἀνταγωνισμός εἶναι ἰδιαίτερα ὀξύς καί
οἱ συγκρούσεις συμφερόντων σφοδρότατες; ὅταν τάσσεταικανείς ἐναντίον μιᾶς
πλευρᾶς, μοιραῐα τάσσεται ὑπέρ τῆς
ἀντίθετης» καί «ὁ δημοοιογράφος ἐκτίθεται στὴν ὑπόνοια ὅτι ὑποστηρίζει τά
συμφέροντα μιᾶς 6ιομηχανίας σέ 6000;
μιᾶς ἂλλης» (Λιανόπουλος).
Τούς εὐχαριστοῦμε, εἰλικρινά... Καί
μεῐς οἱ ἀφελεῖς πού εἴχαμε πιοτέψει ὅτι
01... τέσσερις (ἀριθμός 4) ὁλοσέλιδες
διαφημίσεις διαφόρων θυγατρικῶν ἑταια
ριῶν τῆς TRANSTEKOM , πού «ὅλως
αἰφνιδίως» ἂρχισαν νά καταφθάνουν ν
ἀπό γνωστό διαφημιστικό γραφεῐο - τόν
τελευταῖο μήνα, ὀφείλονταν σέ κάποιο
ἂνοδο τῆς κυκλοφορίας τοῦ 11501061—
Βέὸαια,

καλοῦ

-

κακοῦ

(καί

ὁπωσδήποτε μέ... 6αριά καρδιά) δέν τίς
δημοσιεύσαμε - καί νά πού εἴχαμε δίκιο,

Τό λέει κι 6 λαός ἄλλωστεε ἡ σιωπή εἶναι
χρυσός...
K010 τά ἄλλα, περιμένουμε 101 γράμματα τῶν δύο κυρίων.
Ὀπωσδήποτε, ἀπό αὐτή τήν ἱστορία
ὑπάρχει κάποιο, κέρδοςῑ ἀποκτήσαμε
(θέλουμε νά πιστεύουμε, δηλαδή..) δυό
τουλάχιστον νέους ἀναγνὼστες (τούς
ἑπιστολογράφους), πράγμα πού δέν εἶναι
656010 μικρό γιά ἕνα περιοδικό τό ὁποῐο
ἔχει τό προνόμιο τῆς «εὐτυχοῦς ἀνέσεως» τῆς «ὁρισμένης κυκλοφορίας».
Ταῦτα, καί «6 ἀντικείμενικός παρατηρητής δύναται νά ἑξαγάγει τά συμπεράσματά του». Εἰς τό επανιδεῑν...
O

ΤΡΙΑ κομμάτια παραλείφτηκαν - ἀπό
λόγους τεχνικούς - ἀπό τό ρεπορτάζ τοῦ
Παντελή Τρωγάδη γιά τόν «5111601013μενο (ἁπόδημο) δοσιλογισμό». Τά δημοσιεύουμε σήμερα καί ζητοῦμε συγγνώμη
γιά τήν παράλειψη.
Πρόκειται;
1. Γιά δυό ἀποσπάσματα τοῦ «Ἐθνικοῦ Κήρυκα» (τοῦ Μπ. Μαρκέτου) ἀπό
τόν πρῶτο καιρό τῆς δικτατορίας
Ο T6 ἕνα εἶναι τῆς 30—4-67:
«... Ὅσον περισσότερον τόν χρειάζεται
(τόν Γκλύξμπουργκ) ἡ Νέα Κατάστασις,
τόσον περισσότερον κῦρος ἐξασφαλίζει εἰς
τήν φωνήν του. Καί ἡ φωνή τοῦ Βασιλέως

εἶναι

δημοκρατική...

Αὐτό

(τήν

ἐπαναλειτουργία τῶν II ἄρθρων τοῦ Συντάγματος) ἐπιὸιώκομεν μετά τοῦ Βασιλέως. Καί ὅλων τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν.
Καί δέν θά ὁιστάσωμεν νά ἐπαναλάὸωμεν
ὅτι, πρός τοῦτο, ὑπολογίζομεν καί εἰς τόν
πατριωτισμόν τῶν ἀρχηγῶν τοῦ
Πραξικοπήματος, τόν ὁποῖον ὁέν ἀμφισόητοῦμεν...»

Ο Τό ἄλλο εἶναι τῆς 16-6-67;
«Ἡ σημερινή κατάστασις εἰς τήν Ἑλ-

λάὸα εἶναι πλέον ἡ νέα πραγματικότης.
Καί εἶναι μία πραγματικότης ὀκτώ 15660μάὸων. Ἡ Δημοκρατία “ἐκοιμήθη”, ὡς
ἐγράφη εἰς τάς Ἀθήνας. Εὑρίοκεται ἐκεῖ
ὅπου ή χρεωκοπήσασα πολιτική ἡγεσία
τῆς Ἑλλάδος τήν περιήγαγε, λέγομεν
ἡμεῖς. Βεὸαίως, ἡ Δημοκρατία ὁέν εἶναι
νοητόν νά ἐκλείψη ἀπό τήν Ἑλλάδα,
Ἀὁιαχώριστοι εἶναι αἱ ὁύο ἔννοιαι. Οἱ
ἡγέται τῆς Ἐπαναστάσεως, ἄλλωστε, τήν

ί,
ι’

ρανοπου ος.

στρα και αμφια εν παρελασει.

O ἑπιὸοτούμενος
δοσιλογισμός K01
K0110101 ὁμογενεῖς

ἤ ὅτι «στόν κλάδο τοῦ οἰνοπνεύματος 6

κοῦ...

αμας,

Ιάκωὸος, 301061.117]; ,πανθοπουλος -

ἀναφέρουν σχεδόν καθημερινῶς. Τήν ὀνομάζουν ὁμαλόν πολιτικόν δίον. Ἔχει καλῶς. Τήν “θεραπεύουν” ἰσχυρίζονται,
πρός τό καλόν τῆς Πατρίδος, τοῦ Ἔθνους,
τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ὑπάρχει, ἑπομένως,
θέμα χρόνου ὡς πρός τήν ἐπιστροφήν. Καί

ομενί Δέν τούς ἔλειψε καί ὁέν τούς λείπει
ὁ πατριωτισμός ὁιά νά μᾶς ἐπιτρέπεται
ὁιαφορετική ἀντίληψις...»

2. F10 ἕνα ντοκουμέντο, μέ 101 ἑξῆς
χαρακτηριστικά;
Ο Βαθμός Ἀφαλείαςῑ ΑΠΟΡΡΙ-ΙΤΟΝ
(Ημερομηνία 9 Μαΐου 1974.
Ο Ἐκδότηςῑ Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικοῦ.
Ο Ὑπογραφή; 6 11501661110; F. Σ. Πετρουνάκος - Πληρεξούσιος ᾗΥπουργός
Ο F106;: τήν έν Οῡάσιγκτον Πρεσὸείαν.
O Ἀριθ. Φ. Α. ΑΠΕ. Φ. 1324.4/33/A2
181
O Θέμα; «Οἰκονομική ἐνίοχυσις παροικιακῶν μέσων ενημερώσεως».
«Ἕχομεν τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν ὑμῖν
ὅτι ἡ καθ’ ἡμᾶς ὑπηρεσία, μή ὁιαθέτουσα
ἐπαρκῆ πίστωσιν 610 τήν ἀπ’ εὐθείας ὑπ’
αὐτῆς ἐνίσχυοιν τοῦ παροικιακοῦ τύπου,
προέὸη εἰς τάς καταλλήλους ἐνεργείας,
ὅπως ἐπιτύχη τήν ἐνίσχυσιν ταύτην ἐκ μέρους τραπεζιτικῶν καί ἄλλων ὀργανισμῶν.

Κατόπιν τῶν ἐνεργειῶν τούτων προσδοκῶμεν ὅτι τόσονὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάὸος
ὅσον καί ἡ Ἐθνική καί 6 EOT θά £11160τήσουν κ αι’ κατά 16 τρέχον ἔτος ἔντυπα
ε’κὸιὸόμενα είς τήν περιοχήν τῆς 611101οὸοσίας σας μέ τά κάτωθι ποσά, ἡ μέν
Τράπεζα τῆς Ἑλλάὸος 610 τήν ὁημοσίευσιν περιλήψεως τῆς ἐπί τοῦ ἰσολογισμοῦ
’ἐκθέσεως τοῦ Διοικητοῦ της, ἡ ὁὲ Ἐθνική
καί ὁ ΕΟΤ 610 καταχώρησιν ὁιαφημίσεων
κ.λπ.».

Εἶναι πραγματικά ἑνδεικτικά τῶν καλῶν 1101; φίλων ἀπό τίς ΗΠΑ...
”Αλλωστε, κάτι ἄλλοι φίλοι ἀπό κεῖ
μᾶς... Θυμήθηκαν καί φέτος (στή μαύρη
ἐπέτειο) καί μᾶς ἔστειλαν τό «πουλί», τίς
γνωστές ἀνορθόγραφες κάρτες καί τίς...

πατροπαράδοτες ἀπειλέςῑ
«Καθάρματα γρήγορα θά παραὸόσεται τήν
ψυχήν σας ξανά οτόν ΛΟΧΙΑ τῆς ΕΠΑΝΑ-

ἐπ’ αὐτοῦ, τοῦ λεπτοῦ, ἀλλά καί τόσον-ζωΣΤΑΣΕΩΣ I967.

τικοῦ σημείου, τοποθετοῦνται πλέον αἱ
διαφοραί ἡμῶν καί τῶν ἡγετῶν τῆς Νέας
Καταστάσεως. Δέν ἀρνοῦνται οἱ τελευταῖοι τήν ἀνάγκην τῆς ἐπιστροφῆς, ἐάν πιστεύσωμεν εἰς τά λεγόμενά των. Πιστεύ-

Αύτήν τήν φορά ὀέν θά πᾶμε με’ τόν οταυρό
016 χέρι ἀλλά με’ τό κουμπούρι παλιοκουκουέὸες».

Καί τοῦ χρόνου...
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ΣΕ ἀποφασιστική καμπή ὄρίσκει τό συνδικαλιστικό κίνημα ὁ τρίτος
μεταχουντικός ἑορτασμός τῆς πρωτομαγιᾶς. Οἱ ἔντονοι διεκδικητικοί
ἀγῶνες πού στρέφονται κατά τῆς εἰσοδηματικῆς πολιτικῆς καί τῆς ἀντισυνδικαλιστικῆς τακτικῆς τῆς κυὸέρνησης καί τῆς ἐργοὸοσίας ἔχουν 617μιουργήσει «ἀντίρροπες» δυνάμεις πού ἀποὸλέπουν στή διάσπαση τοῦ
κινήματος καί τό ὁιαχωρισμό του 05’
Ο «ἐθνικό»
O «κομμουνιστικό»

,

01 ΔΥΝΑΜΕΙΣ αὐτές ἑνισχύονται ἀπό κυόερνητικούς (ἀλλά καί ἐξωελληνικούς) παράγοντες στά πλαίσια τῆς γενικότερης προσπάθειας πού
καταόάλλεται τελευταῖα γιά τήν ἐπιστροφή τῆς πολιτικῆς ζωῆς στίς μεθόδους καί τή νοοτροπία τῆς προχουντικῆς καραμανλικῆς περιόδου
ΕΙΝΑΙ ἀξιοσημενίωτο ὅτι σέ πολλές περιπτώσεις- καί παρά τίς ἀρχικές
«ἐπιφυλάξεις» - ἔχει πραγματοποιηθεῖ οὐσιαστική «ε’νσωμάτωση» τῶν
χουντικῶν στοιχείων στόν κυὸερνητικό μηχανισμό, μέ στόχο τή ὁιαὸολή
τῶν κινητοποιήσεων σάν πολιτικῶν (κομματικων) ἐνεργειῶν πού δέν
ἔχουν... συνδικαλιστικό περιεχόμενο ἀλλά ἐξυπηρετοῦν «ἄλλες» σκοπιμότητες.

Τοῦ Ἀντ. Ἐργατικοῡ
Οἱ ἐξελίξεις 01’115; δέν εἶναι ἄσχετες μέ
τό κλίμα πού ἐπικρατεῖ 016 πολιτικό πεδίο, ὅπου ἡ ἐπανασυγκόλληση τῶν
παραδοσιακῶν δυνάμεων τῆς δεξιᾶς μέ
τούς «παρασυρθέντες» τῆς ἐφταετίας εἷναι 1110 γεγονός.
Ἀπό τήν άλλη πλευρά, ἡ 110001 τόν
πυροσὸεστικό ρόλο τῆς ΓΣΙΞΕ ἀνάπτυξη
τῶν διεκδικητικῶν ἀγώνων τῶν ἐργαζομένων ἀπέδειξε ἀνάμεσα στά ἀλλα καί

1
ATQ

τήν καθαρὴ ἀποτυχία τῆς κυὸέρνησης

καί τῶν ἐκφραοτῶν τῆς πολιτικῆς της
οτό συνδικαλιστικό χῶρο νά ἐλέγξουν —
1101 τελικά νά ἀπονευρώσουν - 16 ἐργατικό κίνημα.
Οἱ προθέσεις γιά τή μέ «δημοκρατικο-

φανή» σέ πρώτη φάση μέτρα 01161111]01]
ἐλέγχοι 016 κίνημα διαφάνηκαν ἀμέσως
11510 τή μεταπολίτευση, μέ τά ἄτολμα 05100 γιά τήν ἀποχουντοποίηση καί 16v
ἐκδημοκρατισμό τοῦ συνδικαλισμοῦ.
Παρὰ τίς ἀρχικές πομπώδεις διακηρύξεις καί τίς ἐπίοημες καταγγελίες γιά τόν
ἀπαράδεκτο ρόλο πού ἔπαιξε κατά τήν
ἐφταετία ἡ συνδικαλιστική χούντα, τά
μέτραπού πάρθηκαν γιά τήν «ἀποκατάσταοη τῆς δημοκρατικῆς νομιμότητας»
016 χῶρο αὐτό ἠταν ἐντελως ἀνεπαρκή.
A1’116 εἶχε σάν συνέπεια τή συνδικαλιστική 5111610101] τῶν στελεχῶν ἐναντίον
τῶν ὁποίων ὑποτίθεται ότι·στρεφόταν ἡ
ἀρχικὴ νομοθεσία γιά τήν ἀποχουντοποίηση.
Ἡ πολιτική τῆς «γέφυρας» καί τῆς
«ὁμαλῆς μεταόάσεως ἀπό τή δικτατορία
στήν δημοκρατία» πού ἐφάρμοσε 6
ὑπουργός Ἐργασίας ἐγκατέλειψεΙ στή
συνέχεια τά προσχήματα καί ἔδειξε τούς
πραγματικούς της στόχους μέ τήν περίπτωση τῶν σωματείων πού εἶχαν διαλυθεῖ ἀπό τή χούντα. Συνεχής κωλυσιεργία
στή λήψη τῶν νομοθετικῶν μέτρων γιά
τήν ἐπαναλειτουργία 100; εἰχε σάν συνέπεια τόν οὑσιαστικό ἀποκλεισμό τους
ἀπό τίς ἐκλογικές διαδικασίες 010 δευ-

15006061110 ὄργανα (ὁμοσπονδίες καί
ἐργατικά κέντρα). ”0101/ 10 «10111110»
12

αὐτά ἐμπόδια «ξεπεράστηκαν» κάτω
ἀπό τήν πίεση τῶν ἐργαζομένων, ἀκολούθησε ἡ δεύτερη φάση τοῦ σχεδίου; ἡ
μή ἐγγραφή τῶν διαλυμένων σωματείων
στίς ὑπερκείμενες ὀργανώσεις, ὥστε
αὐτά νά μήν μποροῡνινά πάρουν μέρος
010 συνέδρια. Ἐνδεχόμενη συμμετοχή
τῶν σωματείων αὐτῶν 010 συνέδρια θά

τερη δύνᾳμη τή χουντική παράταξη.
συσχετιομός τῶν δυνάμεων πού ὑπάρχεΟι
σήμερα στή ΓΣΙΞΙΞ εἶναι τέτοιος πού δέν
ἐπιτρέπει στήν (φιλοκυόερνητική) ἡγετική ὁμάδα νά πάρει ,ἀποφάσεις χωρίς
τίς ψήφους τῶν χουντικῶν συνδικαλιστων.
Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ὅασική «καιεἶχε σάν συνέπεια τήν ἀλλοίωση τῶν νοτομία» τῶν πρώτων μέτρων τῆς «ἀπο«ἐπιθυμητῶν» ἐκλογικῶν ἀποτελεσμά- ‘ χουντοποιήσεως» (πού μέ πρόσφατη διτων καί θά ματαίωνε τά σχέδιά γιά τήν
καστική ἀπόφαση χαρακτηρίστηκε σάν
τυπική «ἐπικράτηση» τοῦ κυὸερνητικοῦ
ἀντιουνταγματική, μέ ἀποτέλεσμα νά
συνδικαλισμοῦ. ’
ἀκυρωθοῦν 16 001156010 1101 οἱ ἐκλογές
Εἶναι χαρακτηριστικό 16 ὅτι σέ 605;
σέ 65111500606010 ὀργάνωση) ἧταν ἡ το6501500606015; ὀργανώσεις γράφτηκαν
ποθέτηση σέ ἡγετικές θέσεις τῶν ὁμοτά διαλυμένα σωματεῐα, ἐπικράτησαν οἱ
σπονδιῶν καί τῶν ἐργατικῶν κέντρων
δυνάμεις τῆς ἀριστερᾶς.
συνταξιούχων 5115 ἀτόμων πού δέν εἶχαν
Μέ τήν ὀργανωτική αὐτή κατάσταση ἡ
καμιά σχέση μέ τόν κλάδο πού ἀναλάμδιορισμένη στή ΓΣΕΕ συνδικαλιστική
6αναν νά έκπροσωπήσουν, Τά ἴδια
ἡγεσία προχώρησε πρίν ἀπό ἕνα χρόνο
πρόσωπα ἀποκτοῦσαν, τό δικαίωμα νά
στήν πραγματοποίηση τοῦ συνεδρίου τῆς
πάρουν μέρος στά συνέδρια (καί νά ἐκσυνομοσπονδίας. οτό ὁποῖο ἡ «προκαλεγοῦν στίς διοικήσεις) «ἐξ ὀφίτσιο»,
τασκευασμένη» ἡγεσία «611/0601111017]- χωρίς νά ’έχουν ἐκλεγεῑ ἀντιπρόσωποι
115». K01 διατήρησε τίς θέσεις της μέ δεύἀπό 11011110606015; ὀργανώσεις.

Μέ τὴ διάταξη αὐτὴ ἀπόκτησαν «συνδικαλιστική ἐπιφάνεια» πρόσωπα πού
δέν ἐκπροσωποῦσαν τίποτε περισσότερο
ἀπό τόν ἐαυτό τους. Ἔτσι παρουσιάζεται σήμερα τό φαινόμενο πρόεδρος τοῦ
μεγαλύτερου ἐργατικοῦ κέντρου τῆς χώρας καί ἀνώτατο στέλεχος τῆς ΓΣΙΞΕ νά
εἶναι ἀτομο πού δέν ἐκπροσωπεῖ τίποτε.
Ἃπλῶς μετά τό διορισμό του στίς θέσεις
αὐτές τό καλοκαίρι τοῦ 1974 ἀπόκτησε
τό δικαίωμα συμμετοχῆς στά συνέδρια,
τά ὁποῖα μέ τὴν «προκατασκευασμένη»
πλειοψηφία τους τόν ἀνέδειξαν στά
«ὕπατα ἀξιώματα» τοῦ κινήματος.
”Ομως, παρά τίς προσπάθειες πού καταθλήθηκαν γιά τὴν «ἐνσωμάτωση τοῦ
συνδικαλιστικοῦ κινήματος στούς δημόσιους θεσμοὺς» (ὅπως «ὑποδείκνυε» τό
1971 ὁ σημερινός ὑπουργός Ἐργασίας)
καί παρά τά περιοριστικά μέτρα γιά τήν
ἀποδυνάμωση τοῦ κινήματος (π.χ.-ὸ νόᾸ μος 330) τά πράγματα ἐξελίχτηκαν διαφορετικά. Εἰδικά τούς-τελευταίους μῆνες
τό συνδικαλιστικό κίνημα ἔχει ἀναλάὸει
ἐντονη δραστηριότητα καί ἀμφισὸητεῖ
δυναμικά στὴ ΓΣΕΕ τό δικαίωμα νά τό
ἐκπροσωπεῖ.
Οἱ ἐξελίξεις αὐτές ἀποδεικνύουν τὴν
ἀποτυχία τῆς κυόερνητικῆς συνδικαλιστικῆς πολιτικῆς, ἡ ὁποία μέ τὴ συνηγορία (καί τὴν ἐνεργητικὴ σύμπραξη τῆς
ἡγετικῆς ὁμάδας τῆς ΓΣΕΕ) προσπάθησε
μέ ἡμίμετρα νά ἀποπροσανατολίσει τό
κίνημα ἀπό τούς πραγματικούς του στόχους.
Ἡ διαδικασία πού ἀκολουθὴθηκε γιόι
τὴν ὑπογραφὴ τῶν τριῶν ἐθνικῶν συλλογικῶν συμῧάσεων ἐργασίας καί τὴν ἀποδοχὴ τοῦ νόμου 330 ἄνοιξε μεγάλο χάσμα μεταξύ τῆς μάζας τῶν ἐργαζόμενων
καί τῆς γραφειοκρατικῆς (τυπικῆς) ἡγεσίας τοῦ κινήματος.
Ἡ «κατάργηοη τῆς πάλης τῶν τάξεων» πού «καθιέρωσε» ὁ ὑπουργός Ἐργασίας ἐπεσε οτό κενό, ὅπως τουλάχιστον ἀποδεικνύεται ἀπό τούς ἀπεργιακούς ἀγῶνες, πού ἀποτελοῦν καταδίκη
ὅχι μονάχα τῆς κυὸερνητικῆς (καί ἐργοδοτικῆς) πολιτικῆς ἀλλά καί τῆς τακτικῆς τῆς ΓΣΕΕ, πού καθημερινὰ σχεδόν
δίνει ἐξετάσεις «νομιμοφροσύνης» πρός
τὴν πολιτική ἐξουσία.
Χαρακτηριστικά, στὴν πρώτη συνεδρίαση τοῦ «Γνωμοδοτικοῦ Συμόουλίου
Οἰκονομικῆς καί Κοινωνικῆς Πολιτικῆς»
(ὅργανο πού ζητοῦσαν πάντοτε οἱ ἐργοδότες καί συνιοτοῦοε ἀπό τό 1971 ὁ
ὑπουργός Ἐργασίας) ἡ ἀντιπροσωπεία
τῆς ΓΣΕΕ ὑποσχέθηκε ὅτι δέν θά προόάλει «ὑπερθολικά» αἰτήματα καί ὑποστήριξε τήν ἀποψη ὅτι «γιά τήν ἐπίλυοη τῶν
αἰτημάτων τῶν ἐργαζομένων ἐκτός ἀπό
τὴν καλὴ θέληση -τῆς ἐργοδοτικῆς πλευρᾶς χρειάζεται καί ἡ συμπαράσταοη τῆς
κυθερνήσεως...» ‘H ἀποψη αὐτὴ ἀποτελεῖ καί σὴμερα τό γνώμονα τῆς πολιτικῆς
ποῦ ἀκολουθεῖ ἡ ΓΣΙΞΕ, πού ἐχει σάν

συνέπεια τὴν ἀποτελμάτωση τῶν θεμά-

των τῶν ἐργαζόμενων, ἀφοῡ κυὸέρνηση
καί ἐργοδοσία, χωρίς προσχήματα πιά,
ἐφαρμόζουν κοινή γραμμή πού γενικά
συνοψίζεται στήν ἄρνηση ἰκανοποίησης
τῶν αἰτημάτων (οἰκονομικῶν, συνδικαλιστικῶν κ. ὄι )
Μπροστά σέ μιά τέτοια πραγματικότητα (ἀρνητικὴ στάση τῆς «συμμαχίας»
κυὸέρνησης-ἐργοδοσίας καί μαλθακότητα καί ἀπαλλοτρίωση τῆς συνδικαλιστικῆς ἡγεσίας) ἡ ἐξαρση τοῦ ἀπεργιακοῦ κύματος ἔρχεται σάν φυσιολογική
συνέπεια. Ἀποκαλυπτικὴ τῆς γενικότερης τοποθέτησης τῆς ἐργοδοσίας ἀπέναντι στούς διεκδικητικούς ἀγῶνες των
ἐργαζομένων εἶναι ἡ θέση πού ἀνέπτυξε
γιά τίς ἀπεργίες ὁ πρόεδρος τῶν μεταλλευτικῶνἐπιχειρήσεων, ὁ ὁποῖος συνάμα
εἶναι καί γενικός γραμματέας στό σύνδεσμο 6ιομηχάνων. Χαρακτὴρισε τίς ἀπέργίες σάν «ἐπανάσταση» καί συμπλήρωσε
ὅτι «αὐτό πού ἐπικρατεῖ τὴ στιγμὴ αὑτὴ
στά μεταλλεῖα ἰσοδυναμεῖ μέ ἐπανάσταση, μέ κατάλυση τῆς ἐννόμου τάξεως,
δηλαδὴ μέ πλήρη ἀναρχία...»
Τὴν ἐπόμενη ἀκριὸῶς ἡμέρα ἀπό τίς
δηλώσεις αὐτές χρησιμοποιὴθηκαν τεθωρακισμένα γιά νά «ὁμαλοποιήσουν»
τίς ἐργασιακές σχέσεις οτά μεταλλεῖα τῆς
Χαλκιδικῆς. Ἀνάλογη τακτική - δηλαδὴ
χρησιμοποίηση τῆς χωροφυλακής - εἶχε
ἐφαρμοστεῐ καί πρίν ἀπό ἕνα χρόνο στὴν
ἀπεργία τοῦ Μαντουδίου, ὅπου, ὅπως
ἀποκαλύφθηκε ἀργότερα, κλιμάκιο τῆς
ἀσφάλειας «ὃοὴθησε» στή δημιουργία
ἐπεισοδίων μεταξύ ἀπεργῶν καί ἀπέργοσπαστῶν, ὥστε νά «χρειαστεῐ» ἡ ἐπέμ6αση τῆς χωροφυλακῆς γιά τήν «ἀποκατάσταση τῆς τάξεως». Ἐπίσης τά γεγονότα καί ἡ «κατάσταση πολιορκίας» πού
ἐπικρατεῖ στή Λάρυμνα (μέ τήν ἀπεργία
τῶν ἐργαζομένων τῆς ((ΛΑΡΚΟ») ἀποτελοῦν πρόσφατη ἀπόδειξη γιά τὴν ἀπόφαση τῆς ἐργοδοτικοκυὸερνητικῆς «συμμαχίας» νά καταστείλουν δυναμικά πιά
τίς διεκδικὴσεις.
Παράλληλα ὅμως ἡ ἀντικειμενικὴ
ἀδυναμία τῆς ΓΣΕΕ νά ἐλέγξει τό συνδικαλιστικό κίνημα τῆς δημιούργησε,
πρόσθετα «προὸλὴματα», γιατί ἐμφανίζεται ἀνίκανη νά παίξει ἀποτελεσματικά
τό ρόλο πού τῆς ἐχουν ἀναθέσει. Αὐτό
ἔχει σάν συνέπεια τὴν ὑπονόμευση τῆς
«ἀξιοπιστίας» της πρός τά κέντρα πού
χαράσσουν τήν οἰκονομική καί συνδικαλιστικὴ πολιτικὴ, πράγμα πού σέ γενικές
γραμμές σημαίνει ὅτι ἡ ΓΣΕΙΞ ὅρίσκεται
αὐτή τὴ στιγμή μεταξύ δύο πυρῶνὲ τῶν
ἐργαζομένων καί τῆς κυ6έρνησης. ‘H
διαπίστωση ὅτι ἡ ΓΣΕΕ ἐχει οὐσιαοτικά
ἀποτύχει στό ρόλο τοῦ «τροχοπέδητοῦ»
τῶν διεκδικήσεων (παράδειγμα ἡ ἐκτασὴ
τῶν κινητοποιὴσεων ἐναντίον τῆς εἰσοδηματικῆς πολιτικῆς ποῦ χαράχτηκε
ἀπό τὴν κυὸέρνηση καί τήν ἐργοδοσία μέ
τὴ συνενοχή τῆς ΓΣΕΕ) σάν παρεπόμενη
συνέπεια ἔχει τὴν ἐντονη δραστηριοποίηση κυθερνητικῶν, παρακυὸερνητικῶν

καί ἐργοδοτικῶν μηχανισμῶν γιά τήν
ἀποδυνάμωση, τὴ διάὸρωοη καί τὴν ὀργανωτική διάσπαση τοῦ συνδικαλιστικοῦ
κινήματος, ὥστε αὐτό νά καταστεῖ κατά τό δυνατό - πιό «ἀκίνδυνο» γιά
τὴν πολιτικὴ καί οἰκονομικὴ ἐξουσία.
Τό σχέδιο αὑτό ὑλοποιεῖται τόσο μέ τό
συστηματικό διωγμό τῶν συνδικαλιστῶν
600 καί μέ τὴν ἐνίσχυση διασπαστικῶν
κινήσεων στό συνδικαλιστικό χῶρο.
Οἱ διασπαστικές ἐνέργειες ἀποὸλέπουν στὴ δημιουργία «ἀντιομοσπονδιῶν» σέ κλάδους ὅπου ὁ ἐλεγχος τῶν νομίμων δργανώσεων ἀνήκει στίς δημο-

κρατικές συνδικαλιστικές παρατάξεις
(π.χ. οἰκοδόμοι, προσώπικό αὐτοκινήτων, χημικὴ 6ιομηχανία, νοσηλευτικά
ἱδρύματα κά). ”Αλλη διαδικασία πού

ἀκολουθεῖται, ’μέ στόχο πάντοτε τὴν
ἀπόχτηση τοῦ ἐλέγχου, προθλέπει τὴ δημιουργία «διοικητικῶν κρίσεων» σέ ὀργανώσεις μέ αἰσθητὴ παρουσία χουντικῶν στοιχείων (ὑποὸολὴ ὁμαδικῶν
παραιτήσεων) ὥστε νά κινηθεῖ ἡ διαδικασία τῶν διορισμῶν ἀπό τό πρωτοδικεῖο (π.χ. στούς μεταλλωρύχους).
Ἀπώτερη προοπτικὴ τῶν ἐκπροσώπων
τοῦ συνδικαλιστικοῦ παρακράτους ἀποτελεῖ ἡ σύσταστ, νέας ΓΣΙΞΙΞ μέ «ἐθνικό
προσανατολισμό». Οἱ ὁριστικές προθέσεις τους ὅμως δέν ’έχουν ἀκόμα διευκρινισθεῑ ἀπόλυτα γιατί ὑπάρχει στούς
κόλπους τους τάση πού ὑποστηρίζει ὅτι
πρέπει νά «καταληφθεῖ» ἡ ΓΣΙΞΕ καί νά
ἐξωθηθεῖ ἡ ἀριστερά στὴ συγκρότηση δικιάς της συνομοσπονδίας. Καί οἱ δύο

τάσεις κατατείνουν στόν ’ίδιο στόχο; Τὴ
δημιουργία δύο συνομοσπονδιῶν μέ σαφῶς διαχωρισμένες ἱδεολογίες.
Ἡ
ἀποψη αὑτὴ δέν εἶναι καινούργια. cH
χουντικὴ ΓΣΙΞΙΞ ἀμέσως μετά τὴ μεταπο-

λίτευση καί στίς παραμονές τῶν μέτρων
γιά τὴν «ἀποχουντοποίηση» εἶχε ὑποστηρίξει ὅτι ἡ κυὸέηρνηση δέν θά’ πρεπε
νόι τὴ «θίξει» καί ὅτι ἐάν ἤθελε (ἡ κυ6έρνηση) «ἐκδημοκρατισμό»,, τότε ἀς
προχωροῦσε στή σύσταση ἄλλης συνομοσπονδίας, ἀφὴνοντας ἀνέπαφη τὴ χουντικὴ, σάν γνήσιο ἐκπρόσωπο τοῦ «ἐλεύρεφορμιοτικοί·
δημοκρατικοῦ
θερου

συνδικαλισμοῦ...»

Σάς ἀρέσει
τό ρεμπέτικο
τραγοῦδωΟ

Ἐλάτε. . ..
στό Κολωνάκι
Χάρητος 38

ΜΑΝΤΙΞΜ AAKKO:

Τό συνεργεῖο ἀρχίζοντας τὴ δουλειά θρίσκεται ἀντιμέτωπο
μέ 3 ἐχθρούς τὴ φοόερὴ σκόνη ἀπό τό μετάλλευμαπού κάθεται 016 πνευμόνια προκαλώντας πνευμονοκονίαση, τά καυσαέρια ἀπό τούς φορτωτές τοῦ μεταλλεύματος πού λειτουργοῦν
δίπλα στούς ἐργάτες καί τό νερό πού πέφτει μέ φοόερή δύναμη
στά κράνη τους. Σκοπός του νά σκάψει τὴ στοά, νά 6ἄλει
φουρνέλο καί μέ τήν έκρηξη νά 6γεῖ τό μετάλλευμα.
Πρώτη δουλειά τό στὴσιμο τῶν ξύλων, ὅπως λένε, πού ἐτσι
καί λαθέψεις λίγο εἰσαι χαμένος. 2 ξύλινοι δοκοί τοποθετοῦνται κατακόρυφα γιά νά στηρίξουν τίς κάσες πού μπαίνουν ὁριζόντια. Μερικά ἐκατοστᾶ στήν ὀροφὴ χωρίς ὑποστήλωμα, χωρίς «γαρνίρα» εἰναι ἀρκετά γιά νά προκαλέσουν 006696
τραυματισμό 1”1 καί θάνατο στόν ἐργάτη, κάτι πού δέν εἰναι καθόλου σπάνιο 6é6616.
T6 κάθε συνεργεῖο ἀποτελεῖται ἀπό 3 ἄτομα. Τό μιναδόρο,
πού ὅάζει τά φουρνέλα, τό μπαζαδόρο, πού ὅοηθάει στό καθάρισμα, καί τόν ὑπεύθυνο. (Ὀταν ὁλοκληρωθεῖ ἡ ξύλινη ἐπένδυση, καί αὐτὴ ὴ δουλειά παίρνει 7 ὧρες, τοποθετοῦνται τά
φουρνέλα καί τό μετάλλευμα φορτώνεται σέ πλατφόρμες. Μάλιστα, γιᾶνά εἰναι ἡ δουλειᾶ πιό ἐντατικὴ, 6 ἐργοδότης πληρών ει και μέ τό μέτρο. "000 πιό πολύ προχωρήσεις, τόσο
περισσότερα θά πάρεις.

Μεταλλεία Ὀλυμπιάδας, «ΣΊῸΑ 59».· ἕνα περιπολικσ της Χωροφυλακῆς σταθμευμένυ μέρα - νύχτα ἀπ’ ἔξω.

Γιά ὅλη αὐτή τή δουλειά τό μεροκάματο εἶναι γύρω στίς 650
δραχμές γιά τούς ὑπεύθυνους, κατεδαίνει ἀρκετά γιά τούς

Οἱ μεταλλωρύχοι πεθαίνουν στά 35 τους...
τοῦ Πέτρου Παπασαραντόπουλου

52 ἡμέρες τώρα συνεχίζεται ἡ ἀπεργία στά ὀρυχεῐα
τοῦ Μποδοσάκη στή Χαλκιδική. Συνολικός ἀριθμός
τῶν ἀπεργῶν στά ὀρυχεῖα τοῦ Μαντέμ Λάκκο καί τῆς
Ὀλυμπιάδας· 425. 01r ἀπεργοσπάστες μόλις I5 . r'006
λεφτά καί ἄν δώσει ὁ Μποδοσάκης, ἀποκλείεται πιά
νά τούς ὁιασπάσει...
_
Στὴ Χαλκιδικὴ καί στή Λάρυμνα «ἐπίασαν τόπο» οἰ χαριστικές συμόάσεις τοῦ δημοσίου μέ τόν Μποδοσάκη, ὅπως ἀποκάλυψε τό ANTI πρίν λίγ0 καιρό.
Εἰδικά γιά τή Χαλκιδικὴ, γιά αἰῶνες ὁλόκληρους, ἀπό τὴν
Τουρκοκρατία ἀκόμα τό τρίτο πόδι της δέν ῆταν τίποτα ἄλλο
ἀπό τά μεταλλεῖα τοῦ Μαντέμ Λάκκο.
OE κάτοικοί του μεγάλωναν ἀπό μικρά παιδιά ἀναπνέοντας
τὴ σκόνη τῶν ὀρυχείων, πού τούς καθόταν στά πνευμόνια χωρίς γιατρειά. δούλευαν στά μεταλλεῖα θέλοντας καί μὴ, κληρονομώντας τὴ δουλειᾶ ἀπό πατέρα σέ γιό, γέρναγαν 016 35 τους
καί πέθαιναν στά 45 μέ σύνταξη γύρω στίς 2.-3.500 ὁραχμές.
’Όταν ξεσηκώθηκαν γιά νά ζητήσουν καλύτερες συνθῆκες
δουλειάς, 6 Μποδοσάκης. σέ ἀγαστὴ συνεργασία μέ τὴν 1111669—
νηση ἐστειλε τίς αῦρες τῆς ἀστυνομίας γιά νά τούς διαλύσουν
Μετᾶ τίς ἐπιχειρήσεις τό ἀστυνομικό ἀνακοινωθέν ἔγραφες
« “Ἀπαντες οἱ συλληφθέντες παρεπέμφθησαν εἰς τόν εἰσαγγελέαγιά τά περαιτέρω. Ἠδη ἔχει ἀποκατασταθῆ ἡ τάξις, αἱ δέ
ὑπάρχουσαι εἰς τόν χῶρον τῶν ἐργοταξίων δυνάμεις χωροφυλακῆςπαραμένουν ἐκεῖ ἵνα ἐξασφαλίσουν τὴν τήρησιν τοῦ νόμου πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν».

01 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
Γιά νά καταλάὸει κανείς γιατί οἱ μεταλλωρύχοι τοῦ Μαντέμ
Λάκκο καί τῆς Ολυμπιάδας ξεοηκώθηκαν, τὴ στιγμὴ πού πρόκειται γιά παραδοοιακά συντηρητικούς πληθυσμούς μέ ἐντονη
παρουσία ὃασιλοχουντικῶν καί καθημερινὴ τρομοκράτηση τοῦ
κόσμου. χρειάζεται νά ἐξετάσει τίς συνθῆκες δουλειᾶς τους,
πού εἶναι ἴσως οἱ χειρότερες σέ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα;
Οἱ μεταὶλωούχοι τοῦ Μαντέμ Λάκκο δουλεύουν σέ ὅάθος
115 μέτρων ἀπό τό ὕψος της θάλασσας. Στό μεταλλεῖο τῆς
Ολυμπιάδας. πού άρχισε νά 1ειτουργεῖ πρίν 5- 6 χρόνια τό

ὂάθος εἰναι 70 μέτρα.
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ὑπόλοιπους καί φτάνει τίς 290 γιά τούς ὑδραυλικούς, πού ἐπίσης ὂέόαια εἰσπνέουν σκόνη καί καυσαέρια.
Κάθε τους προσπάθεια γιά δελτίωση τῶν συνθηκῶν δουλειᾶς
προσκρούει στὴν κατηγορηματικὴ ἄρνηση τοῦ Μποδοσάκη.
Εἶναι τόση ἡ ἀκαμψία τοῦ ἐργοδότη, πού ἀρνεῖται νά δώσει
ἀκόμα καί ἕνα ποτὴρι γάλα καθημερινὰ, πράγμα πού ἐπιόάλλεται ἀπό ὅλους τούς διεθνεῖς κανονισμούς.

OI ΑΠΕΡΓΙΕΣ
Ἔτσι. ἧταν φυσιολογικό νά ἀρχίσουν οἱ ἀπεργίες τῶν ἐργαζομένων. μέ αἰτήματα πού ἄρχισαν σάν μισθολογικά, ἀλλά
πού, ἀπό ἕνα σημεῖο καί μετά, μετατοπίστηκαν σέ αἰτήματα
πού ἐχουν σχέση με τίς συνθῆκες ὸουλειᾶς. X696x11191H0111111
ἐδῶ εἰναι ὅτι γιατρός τοῦ ΙΚΑ ἐπισκέπτεται μιά ὥρα τὴν ἡμέρα
τά μεταλλεῖα, ἐξετάζει σωρηδόν δεκάδες μεταλλωρύχουςζ τούς
ὅγάζει ὅλους ὑγιεῖς καί μετά φεύγει, Ἔτσι σάν τελευταία λύση
προὸάλλε-ται νά ἀναλάὸει τό κράτος τὴν ἐκμετάλλευση τῶν
μεταλλείων, γιά νά ὑπάρξουν συνθῆκες ὸουλειᾶς σύμφωνες μέ
τίς ,διεθνεῖς προδια,ιραφές
Η τελευταία κινητοποίηση τῶν ἐργαζομένων άρχισε ὅταν
στίς 12 Φεὸρουαρίου στό Στρατώνι οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἐργαζομένων θέλησαν νά συζητὴσουν σειρά αἰτημάτων τους γιά τίς
συνθῆκες δουλειᾶς μέ τὴν ἐργοδοσία. Οἱ ἐκπρόσωποι τῆς ἐταιρίας δέν δέχτηκαν τά αἰτήματα τῶν ἐργαζομένων καί στίς 27
Φείῖρουαρίου ἀποφασίστηκε μέ συντριπτική πλειοψηφία σε
συνέλευση τῶν ἐργαζομένων ἡ κάθοδος σέ γενικὴ ἀπεργία. Στίς
5 Μαρτίου ἐγινε ἡ πρώτη 24ωρη ἀπεργία, στίς 8 Μαρτίου μιά
ἄλλη 48ωρη καί ἀπό τίς 14 Μαρτίου ἄρχισε ἡ ἀπεργία διαρκειας.
Ἡ ἀπάντησή τοῦ Μποδοσάκη ἦταν ἀποφασιστικὴ. Ὁ ἀνιψιός του Ἀθανασιάδης μίλησε γιά «ἐργατικὴ ἐπανάσταση στὴ
,Χαλκιδικὴν ἀπείλησε τόν Παπαληγούρα μέ σταμάτημα ἐπενδύσεων καί στίς 23 Μαρτίου 600 χωροφύλακες μέ 40 αῦρες

ἐπιτέθηκαν μέ δακρυγόνα καί ρόπαλα στούς ἀπεργούς τῶν δύο
μεταλλείιων. Οἱ ἀπεργοί ἀντιστάθηκαν καί σέ ὅοὴθειά τους
ἐτρεξαν τά γυναικόπαιδα τῶν τριῶν «μαντεμοχωριῶν» (M.
Παναγία, Παλιοχώρι, Νεοχώρι). Οἱ χωροφύλακες δέν δίστασαν, ξυλοκόπησαν ἄγρια γυναῖκες καί παιδιά, έριξαν δακρυ-

γόνα ὅλη τή νύχτο. καί τελικὰ ἀποχώρησαν ἀφοῦ συνέλαδαν 20
ι’·-ργὰτες «οἱ ὁποῖοι ἐμηνύθησαν για διατάραξη τῆς ἀσφάλειας
συγκοινωνιῶν, καί οἰκιακῆς εἰρήνης. περιύῧριση ἀρχῆς κατά
συρροήν, ἐξυὸριση, άπι-ἰλές. παράόαοη τοῦ νόμου ··περί ἐπαγγελματικῶν σ(ι)ματι-·ίων”” καί σωματικές θλάὸες σί·- 6690; ἀστυνομικῶν ὀργάνων». 'H δίκη τους ιἰναμένεται...
Η ΣῩΝΔΙΚ ΑΛΙΣΤΙ K H ΟΡΓΑΝΩΣΗ

’Ἐπεσε σέ λήθαργο στὴ διάρκεια τῆς ἑπταετίας καί ξανάρχισε τη δράση τρυ τό 1974. ὅταν ἐγινε καί ἡ πρώτη ἀπεργία. Ὀ
πρόεδρός του εἰναι πρώην χωροφύλακας καί δεξιός, κράτησε
ὅμως πολύ καλή στάση στὴ διάρκεια τῆς ἀπεργίας. Μερικοί
«εργολὰόοι» πού προσπὰθησαν v6 στὴσουν ἀντισωματεῖο.
ἀπομονώθηκαν ἀπό τούς ἐργαζόμενους. Οἱ ἐλάχιστοι ἀπεργοσπάστες ουγαντᾱνε τὴ γενικὴ περιφρόνηση καί δέν τούς μιλάει
κανενας στα καφενεῖα.

Οἱ συνελεύσεις τοῦ σωματείου γίνονται, σέ 69616 διαστήμαἘκεῖνο πού θά ἄξιζε ἴσως νά Ιιιελι--τηθεῖ ἰδιαίτερα εἰναι 1'1
πορεία τοῦ οιιηιατι-ίου τῶν ἐργαζομένιιηι. Καί αὐτό γιατί ἀνδρώθηκε σέ περιοχή χωρίς καμιά παράδοση διεκδικήσεων, μέ
χαρακτηριστικὴ (“ἰλλοτρι’(ι)οη τῶν κατοίκων. πού συνεχίζεται
ἀμείωτη μέχρι σὴμερα.

Τό σωματεῖο άρχισε νά δραστηριοποιεῖται γύρω στὰ I963.
Περιλαμὸάνι-ἰ ὅλους τούς ἐργαζόμενους 016 μεταλλεῖα, ἀνε-

ξάρτητα ἀπό εἰδικότητα.

τα. 2—3 τό χρόνο, καί ἐχουν πιό πολύ τό χαρακτῆρα ἐνημέρω-

σης. μιᾶς καί τό ἐπίπεδο πληροφόρησης τῶν ἐργαζομένων εἶναι
πολύ χαμηλό. Ἐκλογές γίνονται κάθε 4 χρόνια.
Ἐκεῖνο πού θά μποροῦσε νά ἐπισημὰνει κανείς εἶναι ὅτι
παρ’ ὅλο πού δέν ὑπάρχει ἐργατοπατερισμός, οἱ ἐργάτες δέν
ἐχουν ,δεθεῖ ἀνάμεσά τους σέ ἰκανοποιητικό ὅαθμό. Τούς ἐνώνει ὅέὸαια 6 ἀγώνας κατὰ τοῦ Μποδοσάκη - καί αὐτό δείχνει
τὴν ἀξία τῆς κὰθετης συνδικαλιστικῆς ὀργάνωοης - ἀλλὰ 0E
ἄλλες τους ἀπασχρλὴσεις (οἱ περισσότεροι εἰναι μικροϊδιοκτῆτες χωραφιῶν) εἰναι ὁπωσδήποτε ἀνασταλτικοί παράγοντες

στῆν ἀπόκτηση κοινῆς συνείδησης. Ἀνασταλτικός παράγοντας
επισης εἰναι ὴ ἀπουσία τῶν ὀργανωμένων φορέων - ὥς ἕνα
6016116 δικαιολογημένη, ἀπό τὴ φύοη τῆς περιοχῆς.
“
Πάντως πρόκειται γιὰ ἕνα αὐθόρμητο ξεσήκωμα ὅπου ἡ συνείδηση τοῦ μικροῖδιοκτὴτη συγκρούεται καθημερινὰ μέ ἐκείνη
τοῦ ἐργαζόμενου. Φαινόμενο πού παρατηρεῖται σέ μεγάλη ’έκταση στὴν Ἑλλάδα καί πού χρειάζεται νά τό παρακολουθήσουμε ἀπό κοντά. Ἀπό τὴν ἐκὸαοὴ του πολλὰ θά ἐξαρτηθοῦν.

σύγχρονος κινηματογρὰφος ’77
Τεῡχος 12
ZAN — MAPI ΣΤΡΑΟΥΜΠ - ΝΤΑΝηΙΕΛ ΥΓΙΕ

ΣΥΖΗἹ ι-ΙΣΉ

ENA NEAPO

ΑΠΕΡΓο
Χαρακτηριστικός γιά τήν ποιότητα τῆς ζωῆς 016 χωριά εἶναι 6 παρακάτω διάλογος μί· ἕνα νεαρό ἀπεργόῑ
Περίγραψε μιά μίτρα ἀπό τὴ ζωὴ σου.
Καθημερινά ξυπνᾶμε στίς 5 τό πρωί. Τά ἁμάξια τῆς ἑται-

«Εἰσαγωγὴ στίς ταινίες τῶν Ζάν - Μαρί Στράουμπ καί
Ντανιέλ Ὑγιέ», τοῦ Νίκου Σαὸὅάτη
«Ἡ οἰκογένεια, ἡ ἱστορία, τό μυθιστόρημα» τοῦ Λουί
Σεγκέν

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
«ἹΙ Ἀλήθεια» (Οἰκογενειακή συνομωσία) τοῦ Νίκου

Αυνγούρη
«Βιεννέζικη νύχτα» (ΙΙ) μία ἐξομολόγηση τοῦ Φρίτς

ρίας μᾶς ([ιορτιὺνοιψ σάν ζῶα καί μᾶς ξεφορτώνοιιν στά

ὀρυχιῑῖα. Ἀηού ἐκεῖ πάρουμι· τήν καθημερινή δόσι] σκόνης
καί καυσαιριίυν γυρνῐιμε κατάκοποι στίς 3 στά σπίτια μας.
Ὑποχρεωτικιὶ κοιμόμαστε καί μετά πᾶμε οτό καφενεῖο.
(Ἐνδεικτικό ἐδῶ εἶναι ὅτι στὴν κεντρικὴ πλατεία 016

Ξίλίιῖόιγραφία Φρίτς Λάνγκ
«Χορογραφία τοῦ χώρου καί τοῦ ματιοῦ» (Οἱ πολλαπλοί
καθρέφτες τοῦ Μπάσμπυ Μπέρκλυ) τοῦ Μιχάλη Δημό-

Παλιοχώρι ὑπάρχουν 15 καφενεῙαἘ)

Ἐκιῑ-ῖίῖλέποιχιιι· τηλεόραση, 111/£01111: τάόλι η’ χαρτιά καί
κατά τίς I() πᾶμε γιά ῐῗπνο.
’Ἀλλη διασκέδαση δέν ἐχετες
Καμιά φορά κατεῖῗιῑιιίὀιγιε τίς Κυριακές στήν Ἀρναία ι’]
τή Θεσσαλονίκη γιά νά ὸοῦμε ποὸόσφαιρο.
Τελικά ὴ ζωὴ σας ἀπό τὴ ζωή ἑνός ι’]λικιιιηιένου σέ τί
δι(“ιφέρει;
’
Σχεδόν τίποτα. Ἐμεῖς πότε - πότι· κάνουμε τίποτα τρέλες
οτή Θεσσαλονίκη καί παίζουμε καί ποοοοφαιράκι ἑοῶ, ἑνῶ
,σί γέροι ντριῖπονται. Ὅταν γυρίσουμε ἀπό ([ιαντάροι, γίνονται τά προξειίἰά, κοιταμε· τήν προίκα ’καί παντρειυόμαστε.
Στό 1111111111117) ὑπάρχει τμῆμα νέων,”Οχι.
Βιίόλία διαθάζιῑτιπ
a'0)“. Μόιό ἓψίμιιρίὸες κάθι- Κυριακή. «Μακεὸονία» καί

αθῗδὶάξῗῆιογραφία Μπάσμπυ Μπέρκλυ
«Ἡ ἄλλη Ἀμερικὴ», συνέντευξη μέ τόν Ρόμπερτ K96—
H59

'KPITIKH
eH στρατηγικὴ τῆς καρδιᾶς (1900)
Φῶτα καί ἄλλα πείσματα (Μπάρρυ Λύντον)
Ἕνα φίλμ (Μαρκησία φόν Ο)
Τεχνική τῆς ἐξουσίας ὴ ἐξουσία τῆς τεχνικῆς (Δολοφονίες διακεκριμένων)

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Παρουοίαση ὅλων τῶν εῠρωπαῖκιῖΝ κινίφῶν σχολῶν

«Βορρᾶ».
Β-μυ -ι-
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Ἡ ἀναγωγὴ σέ δημιουργικό λόγο τῶν
γεγονότων τοῦ Μάη 1936 στή Θεσσαλονίκη, μέ τὴ σύμφυτη μυθοποιία, συντέλεσε οτό νά μείνει εὐρύτερα ἄγνωστη μιὰ
σέ πανελλὴνια κλίμακα ἐξαναστὰσιμη
προσπάθεια τῶν ἐργαζόμενων. Δέν ’έχω
τὴν πρόθεση νά ἐξετάσω γιατί — κατὰ τὴ

γνώμη μου - ὁ «Ἐπιτάφιος» Ιτοῦ Γιάννη
Ρίτσου εἶναι κακή λογοτεχνία ἤ πῶς ἐξευγενίστηκε κρίσιμα μέ τό μουσικό του
ντύμα. Διαπιστώνω ἁπλά πόσο τό ποίημα ἀρχικὰ καί τό τραγούδι μεταγενέστεροι χρησιμοποιὴθηκαν γιὰ νά καλύψουν ἀρνητικά πολύσημες διαὸρώσεις.
Ἀποτέλεσμα, ἡ ἀδυναμία ὀρθῆς καθοδὴγησης καί ὁ ἀποπροσανατολισμός ἀπό
τὴ δράκα τῶν ἀνεγκέφαλων πού ἱερουργεῖ σέ μιά μεταφυσικὴ ἀπολίθωση, πιό
ἀπρόσφορη κι ἀπ’ τό μεγὰλιθο τῶν μουσουλμὰνων στή Μέκκα. ἼΞτσι τὰ γεγονότα τῆς Θεσσαλονίκης, ἰδωμένα ἀπό
μιά μυθολογικὴ διὰσταση πού σκοπεύει

κατευθεῖαν τὰ συναισθηματικὰ κι ὄχι τὰ
νοητικά ἐγκεφαλικὰ κέντρα, μέ τὴν κάλυψη κακῆς μίμησης μανιὰτικων μοιρο-

Τό τμῆμα πακεταρίσματος τοῦ ἐργοστάσιον ι’νΙατοάγγιιικ (Ιιωτογραφία τοῦ 1936.

λογιῶν ἤ ’έλλογης ἀντιμετώπισὴς τους

ἀπό τόν Πασαγιάννη, λειτουργοῦν »σέ
διάλληλα ἀρνητικά ἐπίπεδα, μέ περισσότερο εὐδιάκριτα τό «θρύλο» τοῦ «δικοῦ
μας» προλετὰριου ποιητῆ, τὴν ἡττοπαθῆ
θεώρηση κάποιας «θυματολογίας» κι
ἀκόμη τὴν ἄγνοια γύρω ἀπό τίς πραγματικές διαστάσεις καί τούς συνδετὴριους
ἀρμούς τῶν γεγονότων τῆς Θεσσαλονίκης μέ τὰ ἀνάλογὰ τους
στήν Καλαμὰτα
στόν Πύργο
στῆν Πὰτρα
στῆν Κοκκινιὰ
στό Βόλο
στό Ἀγρίνιο
στὴ Νάουσα
στό Κιλκίς
στήν Καὸάλα
στὴ Δράμα
καί, τέλος, τήν ἀποσιώπηση τῶν εὐθυνῶν
τῆς τότε «θεόσταλτης» καθοδὴγησης γιὰ
τὴν ἀποτυχία τοῦ ἐργατικοῦ ἐκείνου κινήματος, ἀποτυχία πού ἐφερε τό Μεταξᾶ
πιό κοντά στὴ διχτατορικὴ κατὰληψη τῆς
ἐξουσίας.

O Στά 1932 μέ τίς μεγάλες καπνεργατικές ἀπεργίες.
Παρὰδοση χτιομένη στήν πείρα καί
τήν ἀγωνιστική συνείδηση τῶν καπνεργατῶν, σιδηροδρομικῶν, ναυτεργατῶν.
σιδηρουργῶν, τσαγκαράδων, ὅλων τῶν
ἐργαζόμενων. Δέν εἶναι τυχαῖο πού οτό
Βόλο ἐδρασαν δημιουργικὰ μερικά ἀπό
τὰ πρῶτα ὀνόματα τοῦ ἐλληνικοῦ προ-

τάξης» (της), μηχανεῦεται, κι ἀπεργάζεται τήν ἀποδυνάμωση τοῦ ἀγῶνα ἐκείνου. Νὰ πῶς (ἰηι-ηγεῖται ὁ ὃολιώτης ἀγωνιστής Γιώργης Γαλανάκης τίς σχετικές
ἐνέργειες τῶν «ἀρχῶν»;
«Οἱ ἀντιὸραστικές δυνάμεις τοῦ Βόλου προοπαθοῡν νά ὅροῦν τόν κατάλληλο τρόπο γιά νά ἀπομονώσουν τούς

οδευτικοῦ κινήματος οϋτε τό ὅτι κατά-

λοιι καί τῆς ὑπαίθρου, προσπαθώντας νά
ι’·πιὸάλουν στόν τύπο τοῦ Βόλου νά μήν
γράφει τίποτα σχετικά μέ τόν ἀπεργιακό

γονται ἀπό τὴν περιοχὴ του πολλά ἄλλα.
Ο Μέ χρονολογική σειρά σημειώνονται οἱ πιότερο σημαντικοί; Δῆμος Πα-

Τού Ι“. Παναγιώτου
παθανασίου, Σοφοκλῆς Τριανταφυλλίδης, Μαρίνος Ἀντύπας, Κωστῆς Ζὰχος,
Δημήτρης Σαράτσης, Γιάννης Κορδὰτος,
Ἀὅραὰμ Μπεναρόγιας. Γιάννης Πετσόπουλος, Κώστας Θέος, Μιλτιάδης Πορ-

τούς ἔόγαλε ἀπό τό ἀὸιέξοὸο ὁ πρόεδρος
τοῦ ἐργατικοῦ κέντρου Ἀιιὸάρης. Σέ
κοινή σύσκεψη πού πῆραν μέρος ὁ v0,ιιάρχης Λάρισας Πουρνάρας, ὁ διοικη-

φυρογένης, Μῆτσος Παπαρήγας. Κώστας

ὁ εἰσαγγελίας, ὁ δισικητής ἀσφάλειας
Γρεὸενίτης καί ἄλλοι παράγοντες, συσκεπτόμενοι πῶς θά ἀντιμετωπίσουν τό
θέμα τῶν ἐφημερίδων, ’ἀναλαόαίνει ὁ
Ἀμὸάρης νά κατι-’ὅάσει τούς τυπογρά-

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ
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άγώνα. Καίμιά καί ὸέν τά καταφέρνουν,

ΒΟΛΟΣ; μέρες τοῦ ’36.._.

Καραγιώργης, Νίκος Τσόχας.

Τό ἐργατικό κίνημα τοῦ Βόλου εἶχε
μιά παράδοση καί μιά διαύγεια ἐξαιρετικὰ ὑπολογίσιμη;
O Στίς ἀρχές τοῦ αἰώνα τό ριζιμιό
Σοσιαλεργατικό Κέντρο, μέ τό πλατύτατο λαοπαιδευτικό του πρόγραμμα καί
τίς πολλές συνδικαλιστικές καταχτὴσεις.
Ο Στὴ δεύτερη δεκαετία, συνέχειὰ
του, ἡ Σοσιαλιστική Ἐργατική Κίνηση,
ἱδρυτικό μέλος τοῦ ΣΕΚΙΞ.
Ο Στόν καιρό τῆς Μικρασιατικῆς ἰμπεριαλιστικῆς ἐκστρατείας τό κολεχτιθιστικό πείραμα μέ τὴν ἐγκαθίδρυση γιά
λίγες μέρες «σοὸιέτ».

άπεργούς ἀπό τόν ύπόλοιπο λαό τοῦ Βό-

ι
1

Μέ ὅασικά αἰτήματα προσδιορισμό
κατώτατου ὁρίου ἡμερομισθίων καί παροχὴ δεκάδραχμης αὔξησης στά μεροκάματὰ τους κατεδαίνουν σέ ἀπεργία στό

Βόλο τό Μὰρτη τοῦ 1936 οἱ καπνεργάτες
καί οἱ ὑφαντουργοί, πού τούς συμπαραστέκονται κι, ἄλλες κοινωνικές στρωματώσεις, ὥς κι οἱ μαθητές τῆς Μέσης Ἐκπαίδευσης ἀκόμα. Στίς ἀρχές τοῦ Μάη ὁ
ξεσηκωμός εἶναι σχεδόν γενικός, ὁ Βόλος
εχει ταυτιστει μέ τόν ἄπεργιακό ἀγώνα
τῶν ἐργαζόμενών του. Ὡστόσο ὴ κρατική ἐξουσία, «ἄγρυπνος φύλακας τῆς

τής χωροφυλακῆς Μαγνησίας Παγώνης,

(ρους σί· απιργιά καί ἔται ὸέν θά ὑπῆρ-

χα ν ἐφημερίδες, οὔτε οἵ ἀπεργοί θά μποροῦσαν νά κιικλοφορήσουν διαφωτιστικό ιἰλικό (προκηρύξεις, φέιγ-ὄολάν).
Ὅταν θέλησαν τά ἀνεξάρτητα συνδικάτα
νά τυπώσοιίι μιά προκήρυξη καί ἀποτανθήκαμε οτό τυπογραφεῖο Σχινᾶ, μᾶς
παρέπεμψε οτόν πρόεὸρο τοῦ ἐργατικοῦ
κέντρου >Αμὸάρη, γιά νά μᾶς δώσει κάποιον τυπογράφο, ὅπου πήγαμε ἐγώ καί
ὁ σ. Μῆτσος Βασὸέκης. Καί ἐνῶ μᾶς
ύποσχέθηκι· πώς φτάνοντας στό τυπογραφεῖο θά ἔχει ἔρθει κι ὁ τυπογράφος,

μόλις φτάσαμε στό τυπογραφεῖο εἶχε
φτάσει ὁλόκληρη κουστωὸία ἀστυνομικῶν μέ ἐπικεφαλῆς τόν ὸιοικητή τοῦ
τμήματος ἀσφαλείας Γρεόενίτη, Md;
συνέλαόαν καί μᾶς ὁδήγησαν στό A’

ἀστυνομικό τμῆμα. Κατά τή ὸιάρκεια τῆς
ἡμέρας πιάστηκαν πολλοί συνδικαλιστές

ἀδιαμαρτῦρητα (ὅταν ἡ ὅλη πολιτεία τῶν
ὑποχωρήσεων καί τῶν λυμφατικῶν συσσωματώσεων τά προκαλεῖ σήμερα) τά

λογῆς ἰδιώνυμα, ἰδιαίτερα μέχρι τό 1931,
ὁπότε διασπάστηκε ἡ ἑνότητα θά-

οηςύκορυφῆς-

Στίς 13 Μὰη κηρύσσεται πραγματικά
24ωρη πανεργατικὴ πανελλὴνια ἀπεργία, σέ ἐνδειξη διαμαρτυρίας γιὰ τό μα11/5/1936.»
τοκύλισμα τῆς Θεσσαλονίκης ἀπό τούς
παλληκαράδες τοῦ Ντάκου. Ἀπεργοῦν
’I'IANEPI‘ATIKH ΑΠΙΞΡΓΙΑ
ὅλα τὰ οωματεῖα τῆς δύναμης τοῦ ἐργατικοῦ κέντρου, καθώς φυσικά καί τὰ
Τό σχέδιο τοῦ τσαλδαρικοῦ κομμαἀνεξάρτητα συνδικάτα. Στήν ἀπεργία
τάρχη οτό Βόλο κι ὑπεύθυνου τοῦ «λαῖσύρθηκαν καί οἱ ρεφορμιστές τῆς
κοῡ» ἐντυπου δέν ἐπιασε ἀπόλυτα. Οἱ
«ΓΣΙΞΙΞ» Καλομοίρης, Λὰσκαρης, Εὐαγἐκδότες τῶν ἄλλων τέσσερων ἐφημερίγέλου καί σία. Στό Βόλο, μέ τό ἐντονο
δων τοῦ Βόλου παρουσίασαν ἀπό τίς 7
ἀγωνιστικό παρελθόν καί τὴ δοσμένη
ὥς τίς 15 Μάη σέ κοινὴ ἐκδοση τό ἐνκοινωνικοοικονομικὴ δομὴ τῆς πολιτείας, ἡ ἀπεργία πέτυχε ἀπόλυτα, ὅπως
τυπο «Ἠνιυμένος ’1 ῦπος τοῦ Βόλου».
Τὴν ἴδια μέρα πού συλλαμδὰνεται ὁ Γα- _ παραδέχτηκε κι ὁ ῦφυπουργός Ἐθνικῆς
Οἰκονομίας τῆς κυόέρνησης Μεταξᾶ Γρ.
λανὰκης πιάνονται ἄλλοι ὀκτώ, σύμΚασιμὰτης, πού ἦταν ἐπιφορτισμένος μέ
φωνα μέ ἀνακοίνωση τῆς ἀοφάλειας,
τὴ «διαχείριση» τῶν ἀπεργιῶν. Ἐξάλλου
ἀπό τούς ὁποίους - ὕστερα ἀπό ἰδιαίτεποτέ δέν ἐλειψε ἡ ἀγανὰχτηση γιά τὴ μόρες ἀγωνιστικές κινητοποιὴσεις — ἀφήνιμα ἀντιλαϊκὴ πολιτεία τῶν «ὀργάνων».
νονται ὅλοι ἐλεύθεροι ἐξόν ἀπό τόν πρόΠρὸσφατη ἧταν κι ἡ περίπτωση τοῦ
εδρο τῆς Θεσσαλικῆς “Ομοσπονδίας Αὐτραυματισμοῦ μέ σφαίρα στό κεφάλι,
τοκινητιστῶν Γεωργόπουλο, πού ἐκτοπίστίς 7 Μάη, ἐξω ἀπό τό Δημοτικό Θέζεται. 'O ὂενιζελικός «φιλελευθερισμός»
ατρο, τοῦ καπνεργάτη ἄπεργοῦ Σ. Κωνμέ τό «ἰδιώνυμο» θρισκόταν στό ἀπόγειό
σταντόπουλου.
του. Τουλάχιστον τότε δέν δεχόντουσαν
ﬁat/3103.16,! Οῖὲλὲχη, μί( ΟκΟΠό νά μαται-

ώσουν τήν παλλαϊκή ἀπεργία πού εἶχε
προγραμματιστεῖ γιά
τήν
ἐπαύριο

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ.
Στίς 13 τοῦ Μάη, μέρα τῆς πανελλαδικῆς πανεργατικής ἀπεργίας, πραγματοποιεῖται συλλαλητὴριο στὴν παραλία τοῦ
Βόλου. Τὰ καθέκαστα μᾶς ἐχει διασώσει
καί ἡ κοινὴ ἐκδοση τῶν δολιώτικων ἐφημερίδων;
“
«Ὁ Βόλος παρουσιάσε χθές ὄψιν
στρατοκρατουμένης πόλεως.
Πυκναί
περίπολοι πεζῶν καί ἐφίππων στρατιωτῶν καί χωροφυλάκων διέσχιζον ἀπό
πρωίας τάς κεντρικάς ὁδούς, ἅπαντα δέ
τά δημόσια καταστήματα, τό Δημαρχεῖον
καί αἱ Τράπεζαι ἐφρουροῦντο ὑπό ἀστυνομικῶν ὀργάνων. Συνεπεία διαταγῆς
τῶν ἀρχῶν εἶχεν ἀπαγορευθῆ πᾶσα συγ-

κέντρωσις ἐν κλειστῶ ἤ ἀνοικτῶ χώρω.
Κατόπιν ὅμως ἐπανειλημμένων διαδημάτων τῆς ἐπιτροπῆς παλλαϊκοῦ ἀγῶνος
παρεσχέθη ἄδεια συγκροτήσεως συλλαλητηρίου εἰς τήν προόλήτα διά τό ἀπόγεῦμα.
Ἀπό τῆς 4ης μ,μ. πυκναί ὁμάδες ἐργατῶν καί ἐπαγγελματιῶν ήρχισαν κατερχόμεναι εἰς τήν· παραλίαν ἐξ ὅλων τῶν
συνοικιῶν τῆς πόλεως, μέχρι τῆς 5ης δέ

ἀπογευματινῆς χιλιάδες λαοῦ εἶχον συγκεντρωθῆ εἰς τήν προόλήτα διά νά μετάσχουν εἰς τό συλλαλητήριον» («Ἡνωμένος Τύπος τοῦ Βόλου» 14.5.36)

Ἐργάτριες κι ι”ργάτες τοῦ ι’·ργοστάοιοι,ι Ματσάγγοιι ἑτοιμάζονται νά πάρουν (ύποχρεωτικά) μέρος σε’ μιά γιορτή τοῦ Μεταξᾶ.
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Πρόεδρος τῆς σὺναξης ἐκλέχτηκε ὁ I.
Σταμόπουλος καί μίλησαν, πέρα ἀπό τόν
πρόεδρο πού ἀνάλυσε τούς σκοπούς τοῦ
συλλαλητὴριου, ὁ γενικός γραμματέας
τῶν καπνεργατῶν Σέγκλιας, ὁ γενικός
γραμματέας τῆς Ἐπαγγελματικῆς Ἕνωσης Ρουκάς, ὁ πρόεδρος τοῦ ρεφορμιστικού ἐργατικοῦ κέντρου Ἀιιδὰρης, ἐκπρόσωπος τῶν ἀνεξάρτητων συνδικὰτων
(ὁ Τσουράπας) καί ὁ ὅουλευτής τοῦ
Παλλαὶἶκοῠ Μετώπου Μ. Πορφυρογένης.
Ἐγκρίθηκε τό παρακὰτιυ ψήφισμα
πού στάλθηκε οτήν κυόέρνηση καί τά
κόμματαῑ
«Σύμπας λαός Βόλου συνελθιὺν σήμερον εἰς πάνδημον συλλαλητήριον διαμαρτύρεται διά τά αἱματηρά γεγονότα
τῆς, Θεσσαλονίκης. Αίτεῖ ἀντικατάστασιν
ὑπευθύνων καί αὐστηράν τιμωρίαν τούτων, ἀποφυλάκισιν κρατοιγιέιίυιι, χορήγησιν συντάξεως εἰς οἰκογενείας θυμάτων, ἐπίλυσιν αἰτημάτων ἐπαγγέλματο6ιοτεχνικῆς καί ὑπαλληλικῆς τάξεως,
κατάργησι ν ἀνελευθέρων νόμων καί γενική ν ἀμ νηστεία ν. >>

ΜΙΑ «ΣΥΜΦΩΝΙΑ»
Στίς 14 τοῦ Μάη πετυχαίνει μιὰ δικολαόίστικη συνεννόηση μεταξύ καπνεργατῶν καί ἐργοδοτῶν, ποῦ ὑπόσχονται πώς
θά ἰκανοποιήσουν τά αἰτήματα τῶν ἐργαζόμειίυν στά καπνομάγαζα. Στό Βόλο
ὑποδέχτηκαν τὴ «συμφωνία» μέ μικροσυγκρούσεις ὀπαδῶν τῆς «γραμμῆς» μέ
«ἀντιρρησίες». Μικροσυμπλοκές καί οτό
χωριό Ἀγριά, 7 χιλιόμετρα ἀπό.τό Βόλο,
ἀνάμεσά σέ ἀπεργούς ἐργάτες ἐλαιοαποθηκῶιν καί τσιγγάνους ἀπεργοσπάστες
πού στρατολόγησε γιά τήν περίσταση ἡ
ἐργοδοσία. Κύρια αἰτήματα τῶν ἀπερ-

γῶν τῆς Ἀγριᾶς ἠτανῑ
O τρίδραχμη αὕξηση τοῦ μεροκάματου
Ο ὀχτάωρη ἐργασία.
Στίς 23 Μάη οἱ καπνέμποροι ἀθετοῖνν
σέ πανελλὴνια κλίμακα τὴ «λιποὸαρή»
συμφωνία. Στίς Σέρρες πχ. ἡ ἑταιρία
Κέρν κηρύσσει λόκ-ἄουτ.
Παράλληλα, στίς 28 τοῦ Μάη, μέ γ’νωμάτευση τοῦ εἰσαγγελέα Γιδόπουλου
διαλύονται οἱ δημοσιοϋπαλληλικές ὀργανώσεις.
Οἱ θολιῶτες ἐργαζόμενοι, ἔπειτα ἀπό
τήν κοροῖδία τους ἀπό κυὸέρνηση κι ἐργοδοσία. ἀποφασίζουν νά κατέθοιιν σέ
πανεργατικὴ ἀπεργία στίς 2 Ἰοῦνη,
προσθέτσντας στά αἰτήματα τους, γιά
πρώτη φορά στόν ἐλληνικό χῶρο, αἴτημα
ἐξομοίωσης τοῦ γυναικείου μισθοῦ μέ

τόν ἀντρικό1

’

ΣΤΟΥ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ
Μιά μέρα νωρίτερα, κατεδαίνουν σέ
ἀπεργία 2.(100 κλωστοϋφαντουᾳζοί καί
στίς 9 τό πρωί ἀνειδοποίητα κηρύσσεται
24ωρη πανεργατικὴ ἀπεργία. Χιλιάδες
ἐργαζόμενοι ξεχύνονται στούς δρόμους
συγκροτώντας διαδηλώσεις. Κεντρικός
18

Στό ἐργοστάσιο Ματσάγγου. wow-[9011111 τοῖ- I930.

χῶρος σινγκέιτρωσης ἡ πλατεῖα τοῦ Δημοτικοῦ Θεάτρου. “Ωστόσο ἡ ὃάρδια τῶν
. καπνεργατῶιν πού ἐκείνη τήν ῶρα ἔπρεπε
νά εἶχε φτάσει ἀπό τό ἐργοστάσιο Ματσάγγου δέν ἔρχεται. Γίνεται γνωστό πῶς
τό ἐργοστάσιο ἔχει ζωστεῖ ἐιπό στρατό
καί χωροφυλακή, ἀκριὸῶς γιά νά ἐμπο-

διστοῠν ὅσοι ἦταν μέσα νεῖ ἐνωθοῦν μέ
τή διαδήλωση. ’Όλος ὁ ὄγκος τῶν ἐργατῶν τότε στρέφεται πρός τοῦ Ματσάγγον, Οἱ ἐργαζόμενοι στα κᾶπίομηχανήματα ἔχουν ἀποκλειστεῑ ἀπό τούς ’ἐξω
συντρόφους τους. Χίλια πεντακόσια
περίπου ἄτομα εἶναι ἐγκλωιόισμέγα μέσα
οτό ἐριγοστάσιο ἐπειδὴ οἱ ἀρχές ΔΙΟΧῙΞΤΕΥΣΑΝ HAEKTP‘IKO PEYMA
στῆ σιδερένια πύλη τοῦ ἐργοστασίου
προκειμένου νά πετύχουν τό ἀπομονιψ
τικόι τους σχέδιο. Παρόλες τίς προσπάθειες τόσο τῶν ἀποκλειομένων ὅσο καί
τῶν διαδιηλωτῶιν, δέν ἀπελευθερώνσνται

οἱ πρῶτοιΟἱ διαδηλωτές ἀπωθοῦνται δίἀια καί

καταφέρνουν νά ἀνασυνιαχτοῦν πρὸς τό
Δημοτικό Θὲατρο καί πάλι. ἀᾳσί· ὅμως
στῆ διασταὺρωση Ἰωλκοῦ - Δημητρι000; δέχοιται ἐπίθεση γιὰ νὰ ἐπιτειιχθεῖ
ἡ διῶ.υοή τους. Oi διαδηλωτές χρησιμοποιοῐιν πέτρες καί ξύλα- ἐνῶ ἡ ἀστυνομία χρησιμοποεῑ ὅπλα. μέ ἀποτέλεσμα νά
τραυματιστεῖ οτό στῆθος ἀπό σφαῖρα ὁ
K. Μαραγκόπουὶος. ξΟ καταιγισμός πυ-

ρῶν πού δέχονται οἱ ἀπεργοί. καθώς καί
ἡ ἐλλειψη σέ καίριας στιγμές καθοδηγητῶν τοῦ ἀγῶνα φέρνει τή σίναυση.

«ΠΥΡ ΟΜΑΔΟΝ»
““Η συγκέιπρωση πραῧοκάρεται μέ τό
σύνθημα ποέῖ· ἐντεχινα μετάγεται- πώς 016
νοαοκομειο ιἰπάρχοιψ πολλοί νεκροί καί
τραυματίες τισίν δέν πρέπει ν’ ἑιιφεθοῦιν
0161 χέρια τῶν δόλοις-ὄνων· τοι-ς. Χιλιάδες
ἔντομα πανικοὸλημέιτι m ιΞιικαῐατόπισιια
τραοᾶν κατά τό νοσσκσμεῖσ. Ἦ παγίδα
εἶναι στημὲνη ἔξω ἀπό τό λειμεναρπχεῖοῑ
πυκνή ζώνη ἐφιππιυιν χωροη··ἰι1”ι.άικωιν καί

στρατοῦ, ἐνῶ στό κτίριο τοῦ τηλεγραφειου ἀπέναντι εἰναι στημένα ὁπλοπολυθόλα. Επικεφαλῆς τῆς δύναμης ἐκείνης ὁ ἀξιωματικός τῆς χωροφυλακῆς

Τριανταφύλλου. Μόλις οἱ ὃιαὸηλωῒὲς
πληοιάζουν δίνεται τό παράγγελμα, «πῦρ
ὅμαδόν». Τά ὁπλοπολυὸόλα κακάριζαν,

τό ’ίδιο καί τά ἀτομικά ὅπλα,γιά κάμ-

μήτρης Βαρελὰς, πού μόλις εἶχε γυρίσει

ποσο χρονικό διάστημα. Τί νά κάνουν Οἱ

ἀπό τὴν ἐξορία. Καίγιὰ νά δικαιολογήσει τὴ στάση τῶν ὀργάνων της τάξης δηλώνει πώς ὁ πρῶτος πυροὸολισμός’έπεσε
ὅταν

πέτρες καί τὰ ξύλα;

Ὁ ἀπολογισμός τῶν σκηνῶν ὴταν συντριπτικός γιά τούς ἐργαζόμενουςῑ
Ο ἐνας νεκρός ἀπό καταιγιστικὰ πυρά
ὁπλοπολυόόλου στό κεφάλι, ὁ K. Κου-

μαγιατζῆς. ράφτης.

«τινές ἐκ τῶν ἀπεργῶν ἐνθαρρυνόμε, V01

. έφτὰ 60910 τραυματίες, Οἱ Δ. Κατζιλ-

“

O ὑπουργός Εσωτερικῶν Σκυλακὰ-

κης στίς ἀνακοινώσεις του πρός τούς δημοσιόγράφους στῆν Αθήνα μιλά γιὰ...
κομμουνιστικὴ στάση, μιάς πού ὁμιλητές
στὴ συγκέντρωση τοῦ Δημοτικοῦ Θεάτρου ῆταν ὁ Χαρίτος Πέρπερας, ὑπεύθυνος τότε τοῦ ΚΚΕ στό Βόλο, κι ὁ Δη-

τσιάδης, καπνεργάτης πού έχασε ἀπό
ριπὴ τό δεξί του πόδι, Θεσσαλία Πετροποὺλου, ὑφάντρια, Ἑλένη Ἀναγνώστου,
καπνεργάτρια, E. Κουτσορεὸίθης, καπνεργάτης, K. Γουστρίτης, τσαγκάρης, Ι.
Παλὰσκας κι ένας ἄγνωστοςΚι ἀκόμα παραπέρα ἀπηνὴς διωγμός
πού ἐξαπολύθηκε ἐνάντια σέ κάθε προοδευτικό στοιχεῖο τοῦ Βόλου. Ἀπαγορεύεται κάθε κίνηση οτήν πόλη γιά μέρες. Ἡ κυκλοφορία ἐπιτρεπόταν μόνο
ἀπό τὴν ὁδό Δημητριάδος κι ὕστερα ἀπό
έρευνα. Καί στὴν κηδεία τοῦ θύματος
συλλαμὸάνονται 60 συνολικὰ ἄτομα σάν
«πρωταγωνιστές»... ὀργανωμένης στάσης. Μάλιστα συλλαμὸὰνονται, κατά
παράόαση τοῦ Συντάγματος, καί οἱ ὅουλευτές τοῦ Παλλαῖκοῦ Μετώπου Σιάντος
καί Ἰωαννίδης (ὁ δεύτερος στὴΜακρινίτσα ὅπου 6ρίσκονταν,γιά ἀποθεραπεία)
σάν «ἐπ’ αὐτοφώρω ὑποκινηταί στάσε(1):».

ἀπό ΐην

ἀμυνΐίκηΊ

Οῖάσίὶ] Τῆς ἐν·

όπλου δυνάμεως, προσπαθούσης νά
ἀποφύγη ὁπωσδήποτε τήν χρῆσιν τῶν
ὅπλων, ἐπετέθησαν ἐκ τοῦ συστάδην.
κατά ἀνδρῶν, ἀποσπάσαντες μαζί με’ τόν
ἀορτῆρα την σπάθην ἑνός ἐφίππου χωροφύλακος, ὅν κατωρθωσαν νά ἀπομονώσουν».
Δέν μπορῶ νά συμφωνὴσω μέ τό Δη-

μήτρη Σαρὰτση, παρόλο τό σεόασμό πού
έχω γιά τό σύνολο ἐργο του, μέ τό χαρακτηρισμό πώς ἦταν «αἰματοχυσία διὰ τό
τίποτε» (Ἐλεύθερο Βῆμα 8.6.36), ἄν καί

διαπιστώνωπώς καταδικάζει τὴ στάση
τῶν ἀρχῶν. Ἠταν ἕνα σκαλοπάτι ἐνός·
ἐπίμοχθου ἀγώνα, ἀδικαίωτου ὅσο θὰ
κυριαρχοῦν μυθογυρευτές ἀντί γιὰ“γεγονοτοπλὰστες. Μέ ἀπαραίτητη προϋπόθεση τὴν ἀντιμεταφυσικὴ θεώρηση τῆς

σλεγκελιανῆς διδαχῆς «γνώση ἴσον ἐλευθερία», γν ώση ἰδωμένη στὴ δισυπόστατη
ἰανή συμπαράθεση πείρας τοῦ παρελθόντος καί πρόὸλεψης.
ο

Κυκλοφόρησε τό διδλίο
τοῦ δημοσιογράφου
Λάμπρου Σεκλειζιώτη

ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 1976

ΚΑΙ ΤΩΡΑῙ

ΛΑΜΠΡΟΥ Δ. ΣΕΚΛΕΙΖΙΩΤΗ

ΟΣέ πολυτελή πανόδετο
τόμο μέ πλήρη πίνακαπεριεχομένων,
κυκλοφόρησαν τά τεύχη 49

Φακελλοο

ἕως καί 61 τῆς B Περι-

όδου
(6 ἐξάμηνο 1976)
τιμὴ 300 δρχ. ,

ΙΔ
ῘἨ mo συγκλονισ ι(
. “ . ς ὺηόθεση κκκκκκκκ ,
. ζ
. -μὲσα ἀπ’ τὰ ἑπίσ ”a
ς] Ξοβιετικὰ ἁρχιῐ

,

Ο Τό καλύτερο δῶρο γιά
σᾶς καί τούς φίλους σας;
O Ἕνας πανόδετος τόμος
τοῦ περιοδικοῦ «ANTI»

·

z-T

”mm: πλεῖαι
11.111511111115231
-

ΤΟ ΙΞΡΓΑΤΙΚΟ κίνημα ’έχει καί
στὴ χώρα μας μιά μακριὰ παρὰδοση
ἀγώνων. Οἱ πολιτικές προεκτάοεις

τῶν ἀγώνων τῆς ἐργατικῆς τάξης εἰναι καθοριστικές. cH γνώση ὅλων
τῶν σύνθετων προόλημάτων τοῦ
συνδικαλιστικοῦ κινήματος εἰναι
χρήσιμη καί γιά τόν ἀγρότη, τόν
ὑπάλληλο καί τό φοιτητὴ. Οἱ μορφές
πάλης, τὰ αἰτήματα. οἱ διεκδικὴσεις
καί ἡ συνδικαλιστικὴ ὁργάνωση τῶν
ἐργαζομένων ἐνδιαφέρουν ὅλα τά
κοινωνικὰ στρώματα. (Η ἀποδέ-

σμευση τῶν ἐργαζομένων ἀπό τὴν
ἐκμεταλλευτικὴ σχέση τους μέ τό κεφάλαιο θά ἀποτελέσει τὴν προϋπόθεση γιά μιάν ἀνθρωπινώτερη ζωὴ.

ΑΥΤΕΣ οἱ ἀπλές καί χιλιοειπωμένες ἀλήθειες εἰναι σέ μᾶς, οτό «ΑΝTI», μιὰ 60910 έγνοια. Ξέρουμε
πόσο λίγα ἐχουμε κάνει ώς τώρα γιὰ
νά ὅοηθήσουμε τούς ἀγῶνες τῶν ἐργαζομένων καί νά φωτίσουμε τά
πολλαπλά προὸλὴματά τους. “Ὀμως
προσπαθὴσαμε καί ἐχουμε κάνει μιά
ἀρχὴ. OE φίλοι μας. οἱ ἀναγνῶστες,
μποροῦν νά συμόάλουν 0‘ αὑτό.

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ καί ὑποδεικνύοντας σέ μᾶς ἀπόψεις, προὸλὴματα,
πληροφορίες γιά τό συνδικαλιστικό
κίνημα. Φέρνοντας πιό κοντά τό
περιοδικό στό ἐργατικό κίνημα.

ΑΘΗΝΛ
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Η AnEPrIA
THZ AAPKO
Ἡ ἀπεργία στή ΛΑΡΚΟ συνεχίζεται. Πάνω στό ἐκτενές ρεπορτάζ πού δημοσιεύσαμε στό ὑπ’ ἀριθμ. 67 τεῦχος (1913) ὁ
γενικός διευθυντής τῆς ἑταιρίας μᾶς ἔστειλε τό παρακάτω

ι’ράμμα-’
Κύριε Διευθυντά,

Στό τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ σας
τῆς 1913177 δημοσιεύεται μιά
συνέντευξη ,τοῦ καλυπτόμενοι)
ἀπό τή δουλευτικὴ ἀσυλία κ. Ν.
Ἀργυρόπουλου ὅπου ἀνεύθυνα
καί πρό παντός μέ διαστρέόλώση
τῶν γεγονότων, ἐπικρίνεται ἡ τελευταία σύμθαση μεταξύ Ἑταιρίας AAPKO καί Δημοσίου μέ
διαφαινόμενο σκοπό τῆ δυσφήμηση τῆς Ἑταιρίας.
Εὑτυχῶς τό ἴδιο τό κείμενο τῆς
συμῧάσεως συγκρινόμενο μέ τούς
ὅρους τοῦ προγενέστερου 0011601τικοῦ καθεστῶτος, φτάνει νά πείσει ὁτι ἡ Ἑταιρία ΛΑΡΚΟ, ἐχοντας συναίσθηση τῶν εὐθυνῶν της
ἀπέναντι στό κοινωνικό σύνολο,

ἀνέλαὸε θαρύτατες ὑποχρεώσεις
πού ἀποσκοποῦν στῆν ὁρθολογισμένη μεγιστοποίηση τῆς ἀξιοποιῆσεως τῶν κρατικῶν μεταλ-

λείων.
Ἒτσι, ἐνῶ με’ τήν προηγουμένη
σύμδαση ἡ Ἑταιρία ΛΑΡΚΟ εἶχε
ὑποχρέωση νά παράγει κάθε
χρόνο 3.800 τόννους μεταλλικοῦ
νικελίου ἦ προϊόντων του, σῆ-

μερα μέ τήν τελευταία σῦμὸαση ἡ
ἑταιρία ἐχει ῦποχρέωση νὰ παράγει κάθε χρόνο 10.ΟΟΟ τόννους
μεταλλικοῦ νικελίου ἤ ἄλλων
μεταλλουργικῶν προϊόντων. Καί
γιά πρώτη φορά στήν τελευταία
σύμόαση προὸλέπεται περιεκτικότητα σέ νικέλιο τοῦ μεταλλεύματος πού ὅγάζουν τά Μεταλλεῖα, ὥστε νά ἐξασφαλίζεται ἡ
ὀρθολογισμένη
ἐκμετάλλευσή
τους, μέ δικαίωμα μάλιστα τοῦ
Δημοσίου, ἀνάλογα μέ τά ἐξελισσόμενα δεδομένα, νά προόαίνει,

περιοδικά στῆν ἀναθεώρηση τῶν
τιμῶν τῆς περιεκτικότητας τῶν
μεταλλευμάτων σέ νικέλιο. Τό

πόσο ὅαρύς εἰναι αὑτός ὁ ὅρος
τῆς τελευταίας συμθὰσεως γίνεται ἀντιληπτό ἄν ἀναλογισθεῖ
κανένας ὅτι ἡ Ἑταιρία AAPKO
ἀξιοποιεῖ τὰ πτωχότερα στόν κόσμο λατεριτικά μεταλλεύματα καί
μέ τίς περισσότερες ὅλαὸερές
προσμίξεις.
Καί ὁχι μόνον αὐτό, ἀλλὰ στῆν

τελευταία σύμὸαση ἡ Ἑταιρία
ἀναλαμὸάνει τήν ὑποχρέωση
μέσα 4 χρόνια νὰ πραγματοποιήσει
ἐπενδύσεις
ὕψους
1.700.000.000 δρχ. γιὰ τόν καλλίτερο ἐξοπλισμό τῶν μεταλλείων
20

διαθέτει οτό ἐξωτερικό τό νικέλιο
ὑποτιμολογημένο μέ συνέπεια τῆ
λαθραία ἐξαγωγή συναλλάγματος
κλπ. Ἡ πραγματικότητα ὅμως,
ἐκδικεῖται ἐκεῖνον πού τῆν Υπαραγνωρίζει. Στήν περίπτωση τῆς
Ἑταιρίας ΛΑΡΚΟ ἡ ἐκτέλεση
τῶν συμὸάσεών της πωλήσεως νικελίου οτό ἐξωτερικό γίνεται,
ὅπως εἶναι αῦτονόητο, σέ χρόνο
κατά πολύ μεταγενέστερο τοῦ
κλεισίματος τῆς συμθὰσεως μέ
ἀποτέλεσμα ἡ Ἑταιρία ἄλλοτε
(ὅπως τό ἔτος 1970) νά εἰσπράττει μέ ἐπίσημο τιμολόγιο τίμημα
μεγαλύτερο ἀπό τίς τιμές τῆς
ἐλεύθερης ἀγορᾶς πού ἰσχύουν
κατά τό χρόνο ἐκτελέσεως τῆς
συμθάσεως, ἐπειδή στό μεταξύ οἱ
τιμές ἐχουν πέσει,>ἐνῶ ἄλλοτε
(ὅπως τό ἔτος 1969) νά εἰσπράττει τίμημα χαμηλότερο ἀπό τίς
τιμές πού ἐπικρατοῦν στῆν διεθνῆ
ἀγορά κατὰ τό χρόνο παραδόσεως τοῦ ἐμπορεύματος, ἐπειδή
οἱ τιμές οτό μεταξύ ἐχουν ἀνέὸει.
Τό φαινόμενο αὐτό εἶναι φυσικό
διεθνῶς σέ όλες τίς περιπτώσεις

Λαρύμνης καί Εὐθοίας, καί γιά
· τήν προσθήκη νέων μονάδων στό
μεταλλουργικό Ἐργοστάσιό της
στή Λάρυμνα μέ στόχο ἡ ἐτησία
παραγώγική δυναμικότητά του ν’
ἀνέὸείτουλάχιστον, στούς 25.000
τόννους μεταλλικοῦ νικελίου.
Πρέπει νά ὑπογραμμισθεῖ ὅτι τό
ποσόν τῆς ἐπενδύσεως αὐτῆς θά
ἀντληθεῖ ἀπό ἴδια κεφάλαια τῆς
Ἑταιρίας, πρᾶγμα πού σημαίνει
ὅτι δέν θὰ ὃγεῖ ἀπό τῆ Χώρα ποπού ἀπό ’τή φύση τῆς συναλλαγῆς
λύτιμο συνάλλαγμα γιά τήν πλημεσολαὸεῖ σχετικά μεγάλο χρορωμή κερδῶν, τόκων κλπ., ὅπως
νικό διάστημα μεταξύ τοποθετήθά συνέὸαινε ἂν ἡ ἐπένδυση ὑπασεως τῆς παραγγελίας, παραγωγόταν οτό νόμο πού ρυθμίζει. τήν
γῆς τοῦ προϊόντος καί παραδόπροσέλκυση ξένων κεφαλαίων.
σεώς του στόν πελάτη.
Γιά τήν παραγωγή προϊόντων
Ὁ κ. Βουλευτής θά εἶχε ἀπομεταλλικοῦ σιδήρου (χάλυὸος), ἡ
φύγει τό ὀλίσθημα ἄν εἶχε τήν
νέα σύμόαση προόλέπει ὅτι ἀπό
ὑπομονὴ, ἀρετή ὅχι δύσκολη
τή στιγμή πού θά ὑπάρξει ἀποδεἀλλὰ δυστυχῶς δυσεύρετη, νά
δειγμένα ἐφαρμόσιμη γιά τούς
ἐρευνήσει τό θέμα σ’· δλο τό θάλατερίτες τῆς Ἑλλάδος τεχνικοθος του πρίν ἐπιχειρήσει τήν ὃχι
οικονομικῆ μέθοδος παραγωγῆς γιά πρώτη φορά σέ ὅάρος τῆς
χάλυόος ἀπό τίς σιδηροῦχες
Ἑταιρίας αὐτοπροόολή του.
σκουριές τῶν ἠλεκτροκαμίνων, ἡ
Τέλος ὁ κ. Βουλευτής μέσα
Ἑταιρία ΛΑΡΚΟ ἔχει ὑποχρέστῆν «ἀνεξήγητη» καί ἐμμονη
ωση νά τίς ἀξιοποιῆσει ἐκτός ἄν
μανία του κατά τῆς Ἑταιρίας δέν
τό Δημόσιο ἀποφασίσει κάνοντας
εῐχε φαίνεται. τόν καιρό νά συνειχρὴση τοῦ ἀπολύτου δικαιώματός
δητοποιῆσει ὅτι δέν μποροῦν νά
του, τήν μέ ἄλλο τρόπο ἀξιοποίὑποστηριχθοῦν μαζί δύο ἰσχυριησή τους. Πῶς, λοιπόν, μέ αὐτὰ ,σμοί πού ὁ ένας ἀποκλείει τόν
τά δεδομένα νά σταθή ὁ ἰσχυριἄλλο, δηλαδή, ’ὅτι στήν περίσμός τοῦ δημοσιεύματος ὅτι τάχα
πτωση τῆς τελευταίας ἀπεργίας
ἡ ὑποχρέωση παραγωγῆς χυτοσιτῶν μεταλλωρύχων μας καταθάδήρου ἥ χάλυὸος «καταργεῖται»;
λαμε ἀπεργοσπάστικές προσπάἘτσιᾶν 016 πλέγμα αὐτῶν τῶν θειες γιά τόν τερματισμό τῆς
δασικῶν ὑποχρεώσεων πού ἐπι- ἀπεργίας καί, ὅτι δῆθεν συμφέρει
θάλλονται στήν Ἑταιρία ΛΑΡΚΟ
ἡ ἀκινητοποίηση τῆς ὃιομηχανίας
,ἀπό τήν τελευταία σύμθαση,
μσς λόγω τῆς ἀπεργίας γιά νά μή
προστεθεῖ καί ἡ διατηρούμενη
πληρώνει μίσθωμα ή Ἑταιρία στό
ὑποχρέωση τῆς Ἑταιρίας μέ τῆ
Κράτος ἀφοῦ τό μίσθωμα εἶναι
λήξη τῆς μισθώσεως τῶν κρατιἀναλογικό πάνω στῆν τιμή πωλήκῶν μεταλλείων νά παραδόσει
σεως τῶν προϊόντων μας.
στό Δημόσιο ὅλες τίς ἐγκαταστάσεις ποῖ) ἡ ἴδια ἐχει χρηματοδο"000 γιά τῆ «ρητορεία» γιά
τήσει χωρίς καμμιά ἀποζημίωση,
«ὃάναυση προσθολή» τοῦ περιδέν χρειάζεται άλλη ἐπιχειρημα6άλλοντος, ὁ κ. Βουλευτής δέν
τολογία ὅτι ὃχι μόνον δέν εἶναι
ἐκμεταλλεύτηκε τήν εὐκαιρία πού
«χαριστική» καί «σκανδαλώδης»
τοῦ ἐδωσε ἡ Ἑταιρία ΛΑΡΚΟ
ἡ τελευταία σύμὸαση, ὅπως διαπροσκαλῶντας τον μέ τὴν συνημστρεὸλώνοντας τά πράγματα θέμένη ἀπό 1011111976 ἐπιστολή
λει νά τῆν παρουσιάσει ὁ «ἀείπονά ἐπισκεφθεῖ τίς ἐγκαταστάσεις
τε» κατήγορος τῆς Ἑταιρίας,
της ὁπότε θά εἶχε, προσωπική
ἀλλά ἀντίθετα ἀποδεικνύεται
ἀντίληψη μέ ὅσα θά ἐὸλεπε καί
ἀπόλυτα
διασφαλιοτικῆ
τῶν
μέ τά στοιχεῖα πού θά τοῦ δίναμε
συμφερόντων τοῦ Δημοσίου.
γιά τά ὅσα τώρα ἰσχυρίζεται 6a“ Ἀλλὰ τό πιὸ ἐξοργιστικό σησισμένος στῆ φαντασία του.
μεῖο τῆς συνεντεύξεως εἶναι ἡ
ποινικὰ κολάσιμη ἀνακρίόεια
Μέ ἐκτίμηση
ὃτι, τάχα, ἡ Ἑταιρία ΛΑΡΚΟ
Ν. ΑΣΙ-ΙΜΑΚΙ-ΙΣ

O Ἡ συνεργάτις μας Ἀθηνᾶ
Κακολύρη ἀπαντᾱ.’

Ἡ ἐρεύνα τοῦ ANTI ξεκίνησε
ἀπό τήν ἀπεργία τῶν μεταλλωρύχων, ποῦ συνεχίζεται μέχρι σήμερα γιά ὀγδόντα ὀκτώ μέρες, Ἠ
ἐμμεοη ἀπάντηση τοῦ γενικοῦ διευθυντή τῆς ΛΑΡΚΟ καί διπλωματούχου μεταλλειολόγου κ. N.
Ἀσημὰκη δέν ἀπαντᾶ σ’ αὐτό τό
σημεῖο, ἀλλὰ ἀποπροσανατολίζει
τήν ἐρεύνα σ’ ἄλλα κανὰλια.
Οὔτε κάν κάποια ἀντιπαράθεοη,
στοιχειώδη, πού περιμέναμε στὴν
πληθώρα τῶν στοιχείων πού
παραθέταμε στῆν ἔρευνά μας.
Ἀλλὰ κι ἀπ’ αὐτή τὴ σκοπιά ἀξίζει νά φωτίσουμε τό θέμα, γιά νά
φανεῖ σφαιρικά πῶς πολιτεύεται
καί δρᾶ ἐνα μονοπώλιο. Καί ἃς
θάλουμε τά πράγματα στή θέση
τους, ἀπ’ τήν ἀρχή καί ἁπλά.
Στήν περιοχή τῆς Στερεᾶς
ὑπάρχουν μεταλλεύματα «λατερίτη», πού 6γάζουμε ἀπ’ αὐτό τό
σιδηρονικέλιο -μετά ἀπό μεταλλουργική ἐπεξεργασία. OE ποσό-

τητες λατεριτῶν εἶναι τόσο μεγάλες, ὥστε νά κατατὰσσουν τὴν
Ἑλλάδα σὰν τρίτη παραγωγό
χώρα σέ ΝΙ στῆν Εῦρώπη, μετά
τήν ΕΣΣΔ καί τή Φιλανδία. Κι
ὅλα αὐτὰ σήμερα ἀνήκουν στόν
Μποδοσάκη, μετὰ ἀπό διαδοχικές συμὸάσειςῑ
1952 παίρνει τὰ μεταλλεῖα τῆς
Λάρυμνας γιά 36 χρόνια.
1963 παίρνει παράταση γιά
δέκα χρόνια ἀκόμα,
1970 τοῦ παραχωροῦνται τά

νέα μεταλλεῖα στῆν Εὔῧοια ποτ’·

εἶχαν ὂρεθεῖ ἀπό ἐρευνες τοῦ
Δημοσίου,
_
1976 παίρνει παράταση για
ἄλλα 14 χρόνια...
Ἄλλη μιά ἔννοια πού πρέπει
νά ξεκαθαριστεῖῑ Τί εἶναι φτωχό
κοίτασμα;
Ἕνα κοίτασμα πού εἶναι

φτωχό σῆμερα, αῦριο δέ θά εἰναι,
γιατί καί ἡ τεχνολογίαῗπροχωρεῖ
ἀλλά καί τά πλουσιότερα ἀπ’
αὐτό κοιτάσματα γρήγορα ἐξαντλοῦνται. Αὐτά θέὸαια ἰσχύουν
στήν Παγκόσμια Καπιταλιστική
Ἀγορά. Ἀλλά μπορεῖ καί γιά
λόγους στρατηγικοὺς ἦ ἐθνικούς
ένα κοίτασμα νά ἀξιοποιεῖται καί
μέ χαμηλές περιεκτικότητες...
Τώρα, μέ τή σύμὸαση ὁ Μποδοσάκης ἐχει δικαίωμα ν’ ἀφὴνει
τό κάτω ἀπό 1% μετάλλευμα, τή
στιγμή πού χῶρες σὰν τῆ Βραζιλία καί τήν Κούόα ἐκμεταλλεύονται καί μέ 0.8% σέ ΝΙ, ἀλλά καί
χαμηλότερο, Κι ὅταν λοιπόν
παίρνεις τό πλουσιότερο μετάλλευμα καί τό ὑπόλοιπο τό ἐγκαταλείπεις Γστίς στοές, κι αὐτό
ἀχρηστεύεται ἀφοῦ δέν μπορεῖς
νὰ τό ξαναπάρεις, πάει χαμένο.
Κι αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ ἐκμετὰλλευση, ποῦ ὁ Κος Ἀσημάκης
ἀναφέρει χαρακτηρίζοντάς την
«ὀρθολογιστικὴ», στή γλώσσα τῆς

ἐπιστήμης του λέγετακ(λῃστρικὴ
ἐκμετάλλευση»,
0 T0 ἰδιο συμοαίγϋῐ καί μέ τίς
σκουριές πού πετάει στὴ θάλασσα τὴ στιγμή πού ὅλα ὅσα
χρειὰζεται ἡ Ελλάδα τά εἰσάγει.
Περιέχουν σίδηρο μαζί καί ἄλλο,

- Νά διακινδυνέψουν κεφάλαια πού χρειάζονται γιά μελέτες, δοκιμές, πάγιες ἐγκαταστὰσεις.
-ι Νά ἐμπιστευθοῦν τῆ σημερινὴ 016560111] ἀγορά χάλυὸα, ἐν

μέταλλα. Κι αὐτὰ ὅταν, σύμφωνα

ΛΑΡΚΟ προτιμάει φαίνεται νά

μέ τίς γνῶμες τῶν εἰδικῶν, μπορεῖ

ὃιαθέτει κεφάλαια γιὰ ἐπεκτάσεις

καί ὑπάρχει τεχνολθγίΟἱ νὰ ἀξιοποιηθοῦν. Ὁ καθηγητὴς Μού-

πού ἀφήνουνε μεγαλύτερα ὑπερ115961] καί ἴσως δέ θέλει νά κον-

σουλος δεδαιώνει στό ὃιόλίῡ του

τράρεται μέ

ἄλλα μονοπώλια

«Μεταλλουργία τοῦ Νικελίου»
(σελίδες 197-200) ὅτι Οἱ δοκιμές
στῆ Λάρυμνα εἶχαν πετύχει ἔξω-

ἐσωτερικοῦ
(Πάππας,

καί
ἐξωτερικοῦ
Ἀγγελόπουλος,

ρετικά

ἀποτελέσματα

”Αρα

ὄψει μάλιστα Κοινῆς Ἀγορᾶς. Ἡ

KrUpp)-

καταντῆσει σεληνιακό τοπείο,
πού θα θυμίζει μόνο τὴν ἀσυδοσια των μονοπωλίων Μποδοσὰκη..

. Γιά τήν ἐπίθεση τοῦ γενικοῦ
διευθυντῆ
τῶν
ἐπιχειρήσεων
Μποδοσάκη κ. Ασημὰκη ἐναντίον τοῦ ἐκλεγμένου ἀπό ἐνα σημαντικό μέρος τοῦ λαοῦ τοῦ νομοῦ Φθιώτιδας, τί νά πῶ ἐγω;1
Θυμίζω μόνο πώς τὰ ἴδια καί
περισσότερα σημαντικά στοιχεῖα,
δημοσιεύθηκαν κατὰ καιρούς κι
ἀπό τό Δελτίο τοῦ ΤΕΕ, τόν ἡμε-

ρήσιο καί περιοδικό εἰδικό οἰκο-

ι’ μικό τύπο (6λέπε««Οἰκονομικό
1(ιχυδρόμο» 13- 4--72) 11.01. πού
δέν καλύπτονται ἀπό ὂουλευτική
ἀσυλία... O κ. γενικός 65v 1101;
ἔπεισε. Γιατί τὰ μόνα πού πείθουν εἶναι τὰ στοιχεῖα. καί σ’
αὐτό ηταν μιά εὐκαιρία πού
περιμέναμε περισσότερα νά μὰθουμε ἀπό τό γράμμα τοῦ κ.
Ἀσημὰκη, ἀντί μιά στείρα καί
παρὰδοξη ἀντιπαράθεση μέ τόν
ἐκπρόσωπο τοῦ Κοινοὸουλίου.
Ἀθηνᾶ Κακο).ι’“ι»η

25-4—77

ἡ

Ἡ ΛΑΡΚΟ, σύμφωνα μέ πληδέν τά·πὰει καλὰ... Ἀλλὰ εἶναι · Ἰροφορίες Ἰ-μας, σταμὰτησε τήν
προσπάθεια γιὰ παραγωγή χάγνωστὴ ἡ τακτική ’ἰῶν μεγάλων
λυὸα κι ἐπέκτεινε τίς ἐγκαταστὰμονοπωλίων - ἑταιριῶν, οἱ ὁποῖσεις παραγωγῆς νικελίου ἀμέσως
ες, προκειμένου νά πετύχουν 01110
μετὰ τὴ μεγάλη ἀπεργία πού εἶχε
τὴν κυὸέρνηση μιά σύμὸαση ο·

ΛΑΡΚΟ μέ τά συμφέροντά της

ἐναν κλάδο ,πολύ ἐπικερδή, 601-

ξεσπάσει στόν Καναδά κι ἀνέ-

ζουν στῆ σύμόαση καί ὑπόχρεώσεις γιὰ ίδρυση κι ἄ1λων ὅιῡμη-

60105 τήν τιμὴ τοῦ NI, πράγμα
πού ἐδινε τεράστειες εὐκαιρίες
γιά κέρδη ἀπό τὴν παραγωγή νικέλιου.

χανιῶν - ἀπό τίς ὁποῖες ἐχει

πάντα ἀνάγκη ἡ ἐθνικὴ οἰκονομία - ἐνῶ μετὰ περιορίζων-[αι
στόν πιό ἐπικερδή τομέα τῆς
(ιιίμὸασης. Π.χ. ὁ Τόμ Πάππας
οτή Θεσσαλονίκη, πού πέτυχε τό

δικαίωμα κατασκευῆς διυλιστηρίου χωρίς νά φτιάξει ποτέ τήν
κιιτακόρυφη ὁλοκληρωμένη 01δηροόιομηχανία, ἐνῶ ὁ Νιάρχος,
(1..-1' τήν ἄλλη, εἶχε πετύχει παρόμοια σύμόαση γιά τό διυλιστήριο
τοῦ ,Ἀσπρόπυργου ἀναλαμόάνοντας ταυτόχρονα καί ὑπόχρεώσεις γιά 15 ἄλλες ἐπιχειρήσεις
οἰ ὁποῖες οὐδέποτε ἐγιναν καί γιά
τίς ὁποῖες κηρύχθηκε ἐκπτωτος.
Ἐκεῖνο ὅμως πού ἐξοργίζει τόν
κοινό νοῦ εἶναι ἡ ἀσυδοοία. Τό
πέταμα στῆ θάλασσα, πού κάνει
δύο ζημιές; Χὰνονται οἱ σκουριές
καί μολύνεται ἐγκληματικά ὴ θάλασσά μας. "A; μήν ἀξιοποιεῐ τίς
σκουριές, ποιός τόν ἐλέγχειΗ Δέν
μπορεῖ ὅμως νά τίς ἐναποθέτει
κάπου ὥστε νά εῖναι μπορετὴ ἡ
ἀξιοποίησὴ τους στό μέλλον;
Κάπου 4. 000 τόννοι σκουριᾶς
τὴ μέρα, μέ περίπου 36% ὁλικό
σίδηρο ρίχνονται 011'] θάλασσα

μόνο καί μόνο γιατί εἶναι δ πιό
φτηνός τρόπος ἀποκομιδής της,
καί ἴσως ἀκριόῶς γιά νά μὴν
ὑπάρχει ἀπόθεμα πρώτης ὕλης
σιδηρούχων, πού μπορεῖ νά ἐνοχλεῖ ἄλλα μονοπώλια.
Ἡ κοστολόγηση μέ 3.500 6901χμές τόν τόννο’ ἐμπορεύσιμου
προϊόντος τοῦ 69 ἴσχυε καί γιά
πώλησῆ του μέ διεθνῆ τιμὴ
10031τόννος. δηλαδὴ τότε μέ
περίπου 3.000 δραχμές ὁ τόννος.
Τίς σημερινές συνθῆκες ἀξιοποίησης τῆς σκουριᾶς θά ’πρεπε
νά τίς μελετήσει κανείς μέ μεθόδους ἀσφαλῶς πιό 6ελτιωμένες
καί προηγμένες. Τό γεγονός ὅτι
δέν συνεχίζεται ἡ ἐρεύνα γιά ἀξιοποίηση τοῦ σίδερου τῆς σκουριᾱς ἐκτιμιέται σὰν ἀποφυγὴ ἀπό
τὴ AAPKO καί τό Δημόσιοῑ

O Σχετικά μέ τήν ὑποτιμολόΥηῦηῖ
Ἀπό τόν πίνακα πού κατατέθηκε στὴ Βουλῆ, πού κανείς μέχρι
τώρα δέν τόν ἀμφισὸῆτησε, καί
μέ στοιχειώδεις λογαριασμούς,
6γαίνουν τάέξῆς παρὰξεναῑ Ἡ
ΛΑΡΚΟ πούλησε 2.511 τόννους
ΝΙ μέ 17.545.014 $ ΗΠΑ, γιά τό
δεύτερο ἑξάμηνο τοῦ 1969. Δηλαδῆ ἐμφανίζεται μιά μέση τιμή
,πωλήσεων 6.987 $ ΗΠΑ, ὅταν ἡ
μέση ἐπίσημη τιμή στόν ’ίδιο
χρόνο κυμαίνεται ἀπό 12.000 3
ἕως 13.300 $. πού σημαίνει ὅτι
στό σύνολο ἐμφανίζονται σχεδόν
οἱ μισές εἰσπράξεις ἀπό τίς ἀναμενόμενες ἐπίσημες.
Καί τώρα άς τὰ δοῦμε ὅλα
αὐτὰ σέ σχέση μέ τὴν ἀπεργία
ἀλλὰ καί μέ τήν πρόσφατη πίεση
τοῦ Συνδέσμου Μεταλλευτικῶν
Ἐπιχειρήσεων (Σ..Μ E) γιά εἰσαγωγή ξένων ἐργατῶν στά μεταλλεῖα.
Γιά νά περάσει ἡ σύμὸαση ἀπό
τή Βουλή ὁ Μποδοσάκης ἐπικαλεῖται ὅτι θά φέρει συνάλλαγμα,
θὰ δουλέψει ὁ κόσμος, θά προκόψει 6 10110;. Δέν στέγνωσε
ὅμως τό μελὰνι πού ὑπογράφτηκε
ή σύμὸαση καί, ἔχοντας σίγουρα
τά νῶτα του, κρατὰει τὴν ἀπεργία μῆνες τώρα καί ζητάει νά φέρει Ἀφρικανούς καί Ἀσιάτες
ἐργάτες, γιατί κοστίζουν φτηνότερα.
Ο "000 γιά τό ἐπιχείρημα τῆς
«λύσης τῆς μισθώσεως>>ε Τίποτε
δέν ἀποκλείει τὴν ξαναμίσθωσὴ
τους. Καί ἐξ ἄλλου, ὅταν θά
παραδοθοῦν στό Δημόσιο οἱ ἐγκαταστάσεις μέν, μέ τό ρυθμό
παραγωγῆς πού δουλεύουν, θὰ
“ εἰναι «ἀχρηστευμένά σιδερικά» ὅπως χαρακτηριστικὰ μᾶς ἐπανέλαθαν πολλοί ἰθύνοντες πού δίνουν τὴ ζωή τους σ’ αὐτές τίς μηχανέ,ς-ὁ δέ τόπος μέ τό πλουτοπαραγωγικό ὑπέδαφος θά ἔχει

«ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ»
ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΓΙ-ΙΠΙΞΔΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - 2 ΜΑΪΟΥ 1977 -

ΩΡΑ 8μ.μ.
Συμμετέχουνε

Μπαγιαντέρας, Κερομύτης,
Μοσχονάς, Κυριαζῆς,
Γενίτσαρης, Καλφόπουλος,
Δημόπουλος
Καί σέ ἐκτακτη ἐμφάνιση
ἓΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ
ἒῗξιὶῧΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ

Θά παρουσιάσουν τά τραγούδια πού έγραψαν
στὴν κατοχὴ καί ἀφιέρωσαν στὴν ἀντίσταση καί τούς
ἀγωνιστές της, αὐτὰ πού μέχρι τώρα παραμένουν
ἀνέκδοτα καί ἄγνωστα στό πλατύ κοινό.
Στήν ἐκδήλωση θὰ παρευρεθοῦν καί θά χαιρετήσουν, ἀντιστασιακές ὀργανώσεις, σωματεῖα, προσωπικότητες πού πῆραν ἐνεργό μέρος καί ἄλλοι ἀγωνιστές.
Τό συντονισμό καί τὴ φροντίδα τῆς ἐκδήλωσης
έχει ὁ
ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΔΟΥΛΗΣ
Εἰσιτήρια πωλοῦνταιε
ΒΕΓΑΣ
TO ΜΑΓΑΖΙ

(Ἱπποκράτους 4)
(Διδότου καί Ζωοδόχου Πηγῆς)

ΠΛΕΘΡΟΝ
(Τοσίτσα 1 Α)
ΣΤΡΟΦΗ
(Κολοκοτρώνη 3, Στοά Κεντρικοῦ)
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ
(Σίνα 7)

21

ποίηση ἤ δημιουργική χαρά καί ἀπό τήν
καθημερινὴ δουλειά του.
Σήμερα, ὅπως καί χθές, ἰσχύει ἡ γνωστή ὃιολογική ἀνάγκη γιά δουλειά, ἀνάπαυση καί διασκέδαση. Σήμερα ὅμως
διακρίνεται ἡ τάση γιά ἐλάττωση τῶν
ὡρῶν ἐργασίας καί γιά αύξηση τοῦ ἐλεύθερου χρόνου.
Γιατί σήμερα ἐνας ἐργάτης, μέ τή 6oήθεια τῆς μηχανῆς πού σχεδίασε καί παρήγαγε ὁ ἀνθρωπος,παράγει 0 ένα μήνα

ὅ,τι παρῆγε σέ 4 περίπου μῆνες πρίν ἀπό
μιά είκοσαετία καί σέ 4 περίπου χρόνια
πρίν ἀπό ἕνα αἰώνα.
Τό ὕψος τῆς σημερινῆς παραγωγῆς τοῦ
δίνει τό δικαίωμα γιά καλύτερη 01110161],
γιά ἀνθρώπινους ρυθμούς ἐργασίας, γιά

ΠΟΛΛΟΙ ἐξομοίωσαν τόν ἄνθρωπο μέ μηχανή. Πολλοί τόν χρησιμοποίησαν σάν μηχανή. Πολλοί ἐξακολουθοῦν νά τόν ἀντιμετωπίζουν σάν
μηχανή. Παράὸειγμα ὁ τεϋλορισμός, πού ὑπῆρξε μιά ἔξυπνη προσπάθεια
ὅιομηχανικῆς ὀργάνωσης μέ στόχο τήν ἀκραία ἑκμετάλλευση τῆς ἀνθρώπινης μυϊκῆς καί νευρικῆς ἐνέργειας (= ὁῶσε σε’ κάθε ἐργάτη ἕνα καθορισμένο καθῆκον, σέ ἕναν καθορισμένο χρόνο, μέ ἔναν καθορισμένο τρόπο).
Ξ ε κ ί ν η σ 5 ὅμως ἀπό μιά λαθεμένη ὁιάκριση, ἀπόλυτη, μεταξύ πνευματικῆς καί χειρονακτικῆς ἐργασίας, μεταξύ τοῦ μηχανικοῦ πού μετράει
χρόνους καί κινήσεις καί τοῦ ἐκπαιὸευμένου «πιθηκάνθρωπου» πού κινεῖ
τή μηχανή Οἱ ὀπαδοί τοῦ τεϋλορισμοῦ ἥ τῆς ἐπιστημονικῆς Ιόργάνωσης
τῆς ἐργασίας ἤ τῶν δημοσίων σχέσεων, ἄν καί εἰναι μεταγενέστεροι τοῦ
Goethe, _§5xv017v μιά μεγαλοφυᾶ παρατήρησή του.· «οἱ κοντινες καί σαφεῖς
αἰτίες εἰναι χειροπιαστές, γι’ αὐτό καί πιό κατανοητές· νά γιατί κατατείνομε νά ὄλέπουμε με’ μηχανικό τρόπο αὐτό πού εἰναι ἀνώτερο ἀπό τή
φύση του»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
( Καί πῶς χρησιμοποιεῖτοιι
σέ Βάρος τῆς ὑγείας μοις)
Τοῦ Ι·εωργ. Κλ. Λύκα
Ὁ ἄνθρωπος ἀνήκει 010 εἶδος πού διά
μέσου τῆς ἐξέλιξης τελειοποίησε (καί τελειοποιεῖ) τούς χαρακτῆρες του περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλο εἶδος. Ἀκριόῶς γι’
αὑτό εἶναι ἀπό τή φύση του κάτι ἀνώτερο, κάτι περισσότερο, κάτι πολυπλοκώτερο ἀπό σκοπιᾶς ὀργανώσεως τῆς ὕλης.

Καί τό κάτι ἀνώτερο τό χρωστάει στό
δικό του κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή στό μυαλό του.
”Ολοι οἱ σημερινοί ὀπαδοί τῶν παραπάνω συστημάτων ὀργάνωσης τῆς ἐργα-

σίας ξεχνοῦν ἐπίσης πῶς ἡ σύγχρονη φυσιολογία διδάσκει; «κάθε κίνηση τοῦ
ἀνθρωπίνου σώματος ἐχει ἀνάγκη ἀπό
μία ἀντισταθμιστική παύση“δίχως αὐτήν,
οἱ έπόμενες κινήσεις μειώνονται ὅλο καί
περισσότερο ἀπό ἐντατικῆς καί ἀποτελεσματικῆς πλευρᾶς. “Ὀσο πιό ἐντατική
(ἐντονη) εἶναι ἡ προσπάθεια, τόσο πιό
μακρόχρονη πρέπει νά εἶναι ἡ ἀντισταθμιστική παύση. Αὐτό ἰσχύει όχι μόνο
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γιά τή μυϊκή προσπάθεια ἀλλά καί για
τίς ἐργασίες πού ἀπαιτούν μυαλό».
Ἐπειδή δέν ὑπάρχει ἐργασία πού νά
μήν ἀπαιτεῖ μυαλό ἤ πού νά μήν ἔχει
πολλαπλά ἀντίκτυπο στό κεντρικό νευ91110 σύστημα, εἶναι ἀπαραίτητος καί ὁ
ἀνθρώπινος ρυθμός ἐργασίας καί ἡ κα,θημερινή, ὅδομαδιάτικη καί ἐτήσια παύοηΗ παύση ἥ ἀνάπαυση ἤ σχόλη ἤ 05—
τική τεμπελιά ή χρόνος ἀναδισργάνωσης
ἤ, ὅπως λέμε σήμερα, ἐλεύθερος χρόνος,
εἶναι ἀναπόσπαστο τμῆμα τοῦ χρόνου
ἐργασίας ἤ δουλειᾶς ή κάματου ή πόνου
ἤ χρόνου φυσιολογικῆς ἀποδιοργάνωσης. Παύση καί δουλειά εἶναι δυό ὄψεις
1017 ’ίδιου νομίσματος. Εἶναι δυό φάσεις
τοῦ φαινομένουπού λέγεται Ζωή. Καί
ἐπειδή ΖΩΗ δέν εἶναι μιά δραστηρίότητα στήν ὁποία μπορεῖ καί πρέπει νά
προσφέρονται μόνο ρετάλια χρόνου, ὁ
ἄνθρωπος ζεῖ μόνο ὅταν ἀντλεῖ ἱκανο-

περισσότερη ἀνάπαυση, μόρφωση καί
ἐπιμόρφωση, γιά χρόνο διασκέδαοης ἤ,
ὅπως λέμε σήμερα, γιά ἐλεύθερο χρόνο,
πού εἶναι ἀναγκαῑο συμπλήρωμα τῆς ἀνθρώπινης δημιουργίας.
Σέ ὅσους διατηροῦν ἀμφιόολίες γιά 111
σχέση ἐλεύθερου χρόνου καί ἀνθρώπινης
δημιουργίας, ὑπενθυμίζουμε ἑρμηνεία
γνωστῶν ἱστορικῶν, ἀπό τήν ὁποία ξεπροὸάλλει ἡ ποσοτική καί ποιοτική
σχέση τοῦ ἐλεύθερου χρόνου καί τῆς ἀνθρώπινης δημιουργίας. Πολλοί ἐπιστήμονες ὑποστηρίζουν πώς «τό πιό λαμπρό
ἄνθισμα ούμανιστικῶν τεχνῶν καί ἐπιστημῶν στήν ἀρχαία Ἑλλάδα καί στήν
ἀρχαία Ρώμη, ὑπῆρξε στήν περίοδο πού
οἱ πολίτες αὐτῶν τῶν ὃυό ἐθνῶν κατέκτησαν τό πιό ψηλό ποσοστό ἐλεύθερου
χρόνου γιόι νά ἀφιερωθοῦν στή μελέτη

καί τίς τέχνες, ἀφοῦ τό ταπεινότερο καί
6αρύτερο μέρος τῆς ἐργασίας τό ἐκαναν
οἱ σκλάὸοι».
”Av χάρη στόν ἐλεύθερο χρόνο πού
κέρδισαν οἱ λίγοι σέ 60190; τῶν πολλῶν,
σ’ αὐτές τίς σκλαὸικές κοινωνίες, ἀνθισαν τόσο σφριγηλές κουλτοῦρες άπό μικρές élites, 11 μαζική κουλτούρα μπορεῖ
νά παραχθεῖ τώρα πού, γιά πρώτη φορά,
ἡ ιτεχνολογική ἀνάπτυξη ἐπιτρέπει σέ
κάθε ἄνθρωπο νά ἔχει καί πολλούς καί
δυνατούς καί τελειοποιημένους μηχανικούς σκλάὸους; ("Av 65601101 ἀλλάξουν οἱ
κοινωνικές σχέσεις, καί ἡ ἀτομική ἰδιοκτησία τῶν μέσων παραγωγῆς δώσει τή
θέση της σέ μιά συλλογική ἰὸιοκτησία).
Πραγματικά, γιά πρώτη φορά στήν
ἱστορία ἡ τεχνολογική ἀνάπτυξη μᾶς
ἐπιτρέπει νά σκεφτοῦμε μιά κουλτούρα
προϊόν τῆς συμμετοχῆς ὅλων τῶν ὁμάδων, πού θά ἐξανθρωπίζει τόν ἀνθρωπο
μέ ἀγνωστους ρυθμούς. Γιά πρώτη φορά
στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας δημιουργήθηκαν οἱ προϋποθέσεις γιά κοινωνίες πού νά χαρακτηρίζονται ἀπό μιά
συνύπαρξη ἐλεύθερων, ἴσων καί πολιτισμένων ἀνθρώπων, γιά τούς ὁποίους ἐργασία καί πόνος δέν εἶναι συνώνυμες.
Γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπὸτητας ἡ τεχνολογική ἀνάπτυξη
μᾶς ἐπιτρέπει νά δοῦμε πόσο ἐφήμερη
εἶναι ἡ ὂιὸλική κατάρα «τό ψωμί νά
, κερδίζεται μέ πόνο καί ἱδρῶτα».

Καί στόν τόπο μοις οἱ νόμοι ἐξελίχθη-

περνοὺν πολύ χρόνο στά μεταφορικά

φορά ἐκτός δουλειάς, δουλειάίοίκογενειακές σχέσεις, δουλειάΙσεξουαλικές
σχέσεις.
Ἡ πραγματικὴ ἐλάττωση τῶν ὡρῶν
δουλειᾶς πρέπει νά γίνει ἐνας ἀπό τούς
πρώτους στόχους, ἀν δέν θέλσυμε ἡ ἀναζήτηση τοῦ μέγιστου κέρδους σέ ὂάρος
τῆς ὑγείας νά ἀποδεῖ μοιραῖο κόστος γιά
τό σύνολό μας. Ἡ πολλὴ δουλειά τρώει
τόν ἀφέντη, λέει ὁ λαός.
Ποιός μπορεῐ ν’ ἀρνηθεῖ π.χ. πώς δέν
ἐχει κάποια σχέση μέ τό «μικρά» (ὅπως
λέγεται τελευταῖα) ἀριθμό γεννήσεων; μέ
τό μεγαλύτερο ποσοστό θνησιμότητας
στόν πρῶτο χρόνο ζωῆς; μέ τήν αὕξηση
τῶν ἀτυχημάτων καί τῶν ἐπαγγελματικῶν ἀσθενειῶν; μέ τήν αὕξηση τῶν χρόνιων νοσημάτων; μέ τή συνεχῆ αὕξηση
τῶν κονδυλίων γιά θεραπευτικούς σκοπούς; (καί μέ τί ἀποτελέσματα;) μέ τὴν
αὕξηση κατανάλωσης τῶν ψυχοφαρμάκων καί γενικά τῶν φαρμάκων; μέ τίς
ὂλαπτικές ἐπιπτώσεις τῶν φαρμάκων στό
ἀτομο καί τούς ἀπογόνους του; Πῶς εἷ-

μέσα ἤ γιατί κάνουν καί ἄλλη δουλειά. ’

ναι δυνατό, οἱ ἄνθρωποι τῆς ἀτομικῆς

Τό Θέμα ἐπείγει, γιατί οἰ περισσότεροι

O Ὁ ἐλεύθερος ἐπαγγελματίαςε οἱ . ἰδιοκτησίας καί τῆς κληρονομικῆς μεταπερισσότεροι γιατροί, μηχανικοί, δικη6ί6ασής της νά ξεχνοῦν ὅτι ἡ ἱερώτερη
γόροι κ.λπ. ἐργάζονται ὅπως ὅπως ἀπό
ὑποχρέωση κάθε ἀνθρώπου καί κάθε γετό πρωΐ ὥς τό ὃράδυ. Κάτι οἱ ὑποχρένιάς εἶναι νά μεταόιὸάζει ἀναλλοίωτο τό
ώσεις, κάτι οἱ μικρές συντάξεις, κάτι ἡ
γενετικό της κώδικα στούς ἀπογόνους;
στοχοποιημένη οἰκονομικὴ διάκριση,
Πραγματικά οἱ πολλές ῶρες δουλειᾶς
τούς κάνουν νά μὴ διαθέτουν στιγμή
(μέσα σέ ἀνεξέλεγκτους χώρους), οἱ
οὕτε καί γιά τὴν ἐνημέρωσὴ τους.
ὑψηλοί ρυθμοί δουλειᾱς, ἡ ἐλλειψη ἐλεύθερου χρόνου, ἐχουν τραγικές ἐπιπτώΟἱ περισσότεροι ἐλληνες ἐργαζόμενοι
σεις στόν ἐργαζόμενο, στήν οἰκογένεια,
διασκεδάζουν στό σινεμά ἤ μισοκοιμιστό κλαδικό ταμεῖο, στὴν ἐθνικὴ οἰκονοσμένοι μπροστά στὴν τηλεόρασή τους.
μία καί στούς ἀπογόνους. Δέν έχουν 6έπού τούς καλεῖ ἐπίμονα καί πολύτροπα
ὅσια καί στήν ἐπιχείρηση, γιατί μπορεῐ
νά πάψουν νά σκέπτονται, νά καταλανά τόν ἀντικαταστήσει δίχως ζημιές γιά
6αίνουν καί νά διαλέγουν.
τήν «παραγωγὴ» της.
Συμπέρασμα; ἄν κάτι άλλαξε στή ζωή
Τό πρόὸλημα τῆς πραγματικῆς ἐλάττῶν περισσότερων έλλὴνων ἐργαζομένων τωσης τῶν ὡρῶν δουλειᾶς εἶναι στήν
(μέ τούς ἐξελιγμένους νόμους πού ὑπαἡμερήσια διάταξη ὅλου τοῦ πολιτισμένου
γορεύουν πιό σύγχρονους καί ὑγιεινούς κόσμου. Οἱ συμφωνίες τῆς Κοινῆς Εὐκανόνες), ἄλλαξε ἀντίθετα ἀπό μιά πρα-Ι ρωπαϊκῆς Ἀγορᾶς προὸλέπουν πώς οἱ
γματικὴ καλυτέρευση τῶν ἡμερήσιων, κανονικές ὧρες ἐργασίας δέν πρέπει νά
ὅδομαδιάτικων καί ἐτήσιων ὡρῶν ἐργα- ξεπερνοῦν τίς 40 τὴν ἐόδομάδα. eH
σίας. ”Αλλαξε ἀντίθετα ἀπό μιά πραγμαἐφαρμογή τους, ὂέόαια, ἐξαρτᾶται ἀπό
τικὴ καλυτέρευση τῶν ὡρῶν τοῦ ἐλεύθερου χρόνου.

έλληνες ἐργαζόμενοι, φροντίζοντας γιά
τὴ μόρφωση (;) τῶν παιδιῶν τους, γιά
τήν ἀπόκτηση ὂασικῶν ἀγαθῶν διαρκείας καί άλλων ἀγαθῶν πού ἱκανοποιοὑν ψευδοανάγκες, φροντίζοντας νά ἐξασφαλίσουν στήν οἰκογένεια καλύτερες
συνθῆκες γιά τό μέλλον, κυνηγώντας ἕνα
καλύτερο ἐπίπεδο ζωῆς, χάνουν τὴν
ὑγεία τους καί τήν προσωπικότητά τους.
Μπροστά στήν κρίση τῶν ἀνταγωνι-

καν. ”,Ομως ἡ πλειοψηφία τῶν ἐλλὴνων
ἐργαζομένων τί ἐλεύθερο χρόνο διαθέτει;
Πῶςτόν χρησιμοποιεῖ;

Δύσκολα

μπορεῐ

νά

ὑποστηριχθεῖ,

παρά τὴ θέσπιση τοῦ ὀκτάωρου, πώς οἱ
περισσότεροι έλληνες ἐργαζόμενοι κατέκτησαν πραγματικά ἐλεύθερο χρόνο. Κι
ἀκόμα

περισσότερο

πώς

ἀφιερώνεται

δημιουργικά.
Παράδειγμα;
Ο Ἡ γυναίκα; πολλές γυναῖκες μπῆ-καν στὴν παραγωγική ζωή, δηλαδή στό
γραφεῖο, στό ἐργοστάοιο. στό μαγαζί,
ἀλλά στίς περισσότερες περιπτώσεις ἡ
ἐξωσπιτική δουλειά προστέθηκε στή σπιτικὴ. Γιά τήν ἀγρότισσα, περιττή κάθε
ὑπενθύμιση.
7
0 Ὁ ἐργάτης ὅποιος παρατηρεῖ ἤ ρωτάει ἐργάτη πῶς περνᾶ τόν καθημερινό
του ἐλεύθερο χρόνο, διαπιστώνει πώς οἱ
περισσότεροι δέν ἐχουν ἐλεύθερο χρόνο
ἦ γιατί κάνουν ὑπερωρίες ,ἤ καί γιατί

Καί μέ τί ἐπιπτώσεις στὴ σωματικὴ,
ψυχική καί πνευματική ὑγεία τῶν ἐλλήνων; ”Αγνωστο σέ μεγέθη ὂέὸαια.
Εἶναι ὅμως γνωστό ἀπό τήν ξένη 6ι-.
6λιογραφία πώς έχουν 6λαπτικές ἐπιπτώσεις στήν κατάσταση ὑγείας τῶν ἀνθρώπιον, ὴ ουνηθισμένη ἐλάττωση τῶνι
ὡρῶν τοῦ ὕπνου, ἀνάπαυσης καί γευμάτων, τῶν ὡρῶν τῆς ζωῆς,τῶν κοινωνικῶν
καί διαπροσωπικῶν σχέσεων κ.τ.λ,
Εἰναι ἐπίσης γνωστό ὅτι δέν περιορί-

ζονται μέσα στό περιὸάλλον τῆς δου-

τίς διεκδικὴσεις τῶν συνδικάτων μέσα
στή σημερινὴ πραγματικότητα. ”Αλλες
χῶρες κατοχυρώνουν συνταγματικά τό

ἡμερήσιο ὡράριο ἐργασίας.
Τό πρόὸλημα δέν λύνεται εὕκολα. Καί
γιατί ἡ σύγχρονη παραγωγή δέν μπορεῐ
νά ἐχει πάντοτε ἀτομικό χαρακτήρα (ρυθμοί ἐργασίας), καί γιατί οἱ ἐργοδότες
(φυσικά καί οἱ κυόερνήσεις) ἐξακολουθοῡν νά στηρίξουν τὴν αὕξηση τῆς
παραγωγῆς καί τῶν ἐξαγωγῶν στὴν
ἐλάττωση τοῦ κόστους, πού τό ἐννοοῠν
μόνο σέ ὅρους ὡραρίου, ἡμερομισθίων ὴ
μισθῶν καί ὑψηλῶν ρυθμῶν. Ἔτσι ἐξακολουθοῦν νά μὴ συνυπολογίζουν καί
τό έμμεσο κόστος τῆς δουλειᾶς, π.χ. τά
προόλὴματα πού ἐχουν σχέση μέ τήν
ὑγεία, τήν πρόνοια κ.λπ.
Τώρα μόνο ἡ υἱοθέτηση τῆς τεχνολογίκῆς προόδου (π.χ. τοῦ αὑτοματισμοῦ),
τῆς ἐρευνας καί τῶν γνωστῶν ἀπό τήν
ἐπιστήμη φυσιολογικῶν νόμων πού διέπουν τόν ἀνθρώπινο ,ὀργανισμέκ μποροῦν νά λύσουν αὐτά τά προὸλὴματα.

στικῶν καί καταναλωτικῶν μοντέλων,

χρειάζεται νά ἐπιμείνουμε γιά μιά θεώρηση πού νά μήν εἰναι μερική (μήπως
στὴν καθημερινὴ πραγματικότητα, ἡ διάρκεια δουλειᾶς, οἱ ρυθμοί της δέν ἀλληλοσυμπλέκονται μέ τίς ώρες κουλτούρας, διασκέδασης, ἀνάπαυσης, μέ τό
ὑγιεινό σπίτι, τὴν καθαρὴ ἀτμόσφαιρα)
οὕτε ἀλλοτριωτικὴ, ἀλλά πού θόι κάνει
τὴν παρουσία τοῦ ἐργαζόμενου ὅλο καί
πιό ὑπολογίσιμη, ὅλο καί πιό σημαντικὴ,
σέ ὅλα τά ἐπίπεδα τῆς κοινωνικῆς ζωῆς.

we
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ἡ πληρέστερη ἐνημέρωση στά διεθνῆ θέματα
κυκλοφορεῐ κάθε μήνα

λειᾶς οἱ νοσογενεῐς παράγοντες πού
συνδέονται μέ τὴ δουλειά (διάρκεια, ρυθμοί),-καί τούς τόπους της (ἀνθῦγιεινό

ψη

περιόάλλον), ἀλλά ἐνεργοῦν καί στίς
κοινωνικές καί διανθρώπινες σχέσεις καί
τελικά στὴνὺγεία. Παράδειγμα ἡ σχέση
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Τοῦ Ἠλία Εὑθυμιόπουλου

Μετά τή διαφαινόμενη «ταχτοποίηση» στό χῶρο

τήν προῶθηση τῆς περιφερειακῆς ἀνάτιτυξης μέσα στή λογική τοῦ

τῆς Μέσης Ἀνατολής καί μέσα στήν ΠροσΠάΘεια

κάπιτσλιστικοῦ συστήματος. 'H σύγχρονη θεωρητική ἀπόδοση τοῦ
παραπάνω θά μποροῦσε νά συνοψισθεῑ στόῑ τά φαινόμενα κυριαρ-

μονιμης άρσης τῶν συνεπειῶν τῆς «κρίσης τοῦ Πε-

τρέλαιου», οἰ χῶρες τοῦ εύρωπαϊκοῡ μπλόκ καί ἠ
Ἰαπωνία, κάτω and τήν άτλαντική ὀμπρέλα, ἐπιχειροῡν νέα μακροπρόθεσμη στρατηγική, nod σέ γενικές γραμμές Θά μποροῦσε νά περιγραφεῖ σάν
άναιτροσαρμογή τῆς κατανομής τοῦ ε’νεργειακοῡ6ιομηχανικοῡ δυναμικοῡ, μέ τάσεις ένίοχυσης τῆς
Περιφέρειας μέσα and ἕνα έλεγχόμενο ἀνάπτυξιακό Πρόγραμμα.

χίσς δέν εἶναι μόνο φαινόμενα άνάσχεσης, μποροῦν νά εἶναι καί
φαινόμενα ἀνάπτυξης.
Θά προσπαθήσουμε λοιπόν νά διερευνήσουμε τίς συνέτιειες τῆς
ὲνδεχόμενης μεταφοράς πρός τίς μή 6ιομηχανοποιημένες χῶρες

τῶν «ἀνεπιθύμητων» 6ιομηχανιῶν, τουλάχιστο αὑτῶν τισύ τά προϊόντα τους μποροῦν νά μέταφερθοῦν χωρίς ὑπερθολικό κόστος. Σ’
Eva συνοπτικό κατάλογο θά περιλάθουμε τὴ σιδηρουργία, τή χημεία πετρελαιοειδῶν, τή μεταλλουργία μή σιδηρούχων ὀρυκτῶν

(χαλκός, ἀλουμίνιο, χρῶμιο), τήν ἀνόργανη χημεία (κυρίως ἀζωτο),
ὑλικά οἰκοδομῶν, ὑαλουργία. 'H πυρηνική τεχνολογία ἀποτελεῖ
ίδιάίτερη περίπτωση καί,κατά τη γνώμη μου, ἀπαιτεῖ ξεχωριστή
άνάλυση.

Ι. ΑΙΤΙΕΣ - ΚΙΝΗΤΡΑ
1. 'H ἀνάγκη τῆς ἐνεργειακής αὑτονόμησης τῶν χωρῶν τῆς
Δύσης ἀπαιτεῖ παράλληλα περιορισμό τῆς σχετικῆς αὐτονομίας
τῶν χωρῶν τῆς περιφέρειας, σέ ό,τι ἀφορα στή διάθεση τῶν πρῶτων ὑλῶν καί στή δυνατότητα ἐκθιασμῶν μέσα ἀπ’ τίς ἐθνικοποι-

ημένες nnvéq2. Οί σημερινοί ρυθμοί ἐκὸισμηχάνισης καί ἀνάπτυξης τῆς
παραγωγῆς στίς χῶρες τοῦ κέντρου δημιουργοῦν προθλήματα

εσωτερικαῑ
- Αῦξηση τοῦ ποσοστοῦ τοῦ ἐπενδυμένου κεφαλαίου σέ (μή
παραγωγικές) ἐγκαταστάσεις γιά τόν περισρισμό τῆς μόλυνσης

τοῦ περιθάλλοντος.
- Αὑξηση τῶν έργων ὑποδομῆς γιά τήν ὑποστήριξη τῶν ἔργων ἐκ-

Μέσα στήν ἀλυσίδα τῶν σταδίων ἐπεξεργασίας κάθε τομέα οί

χῶρες ὑποδοχῆς κρατοῦν τά πρῶτα στάδια ἐπεξεργασίας, ἐνῶ-οὶ
χῶρες ἀποστολῆς τά στάδιαχ ὅπου παράγονται προϊόντα ὑψηλης
ἀξίας καί ἀναπτυγμένης τεχνολογίας. Μ’ αὑτό τόν τρόπο οί χῶρες
τοῦ κέντρου ἀντιμετωπίζουν τά προθλήματα κρίσης περιθάλλοντος καί κρατοῦν γιά λογαριασμό τους τήν ὑψηλή τεχνολογία καί

τόν ἐλεγχο στά πιό ἀξιολογημένα ἀγαθά. Διατηροῦν σχέσεις ἀποκλειστικότητας διασφαλίζοντας τίς ἐμπορικές ροές· παίρνουν σάν

ἀντάλλαγμα γιά τήν προσφερομένη ἀνάπτυξη ἐγγυήσεις γιά κανονική τροφοδότηση μέ τιρῶτες ὑλες καί καύσιμα· μειώνουν τό ρυθμό ζήτησης πρώτων ὑλῶν καί καυσίμων στήν έσωτερική ἀγορά
καί ἀναπτύσσουν παράλληλα τήν πυρηνική τεχνολογία - ἐναλλακτική λύση στήν προσπάθεια ένεργειακής αὑτάρκειας. Σ’ αὑτό
ὅμως τόν τομέα τά προθλήματα μόλυνσης ἀπ’ τὴ ραδιενέργεια,

6ιομηχάνισης καί τῶν δομῶν κατανάλωσης, πράγμα πού συμ6άλλει
στήν παραπέρα ένταση τῶν διάταραχῶν τοῦ περιθάλλοντος καί
τοῦ οίκοσυστήματος γενικότερα.
3. Ἠ στρατηγική τῆς ἀναδίπλωσης παίρνει ὑπ’ όψη της τά πλεονεκτήματα πού προσφέρουν oi ὑπανάπτυκτες χῶρες; Χαμηλά
ἡμερομίσθια, δυνατότητα χρησιμοποίησης τῶν κεφαλαίων τῆς
περιφέρειας, νέες φόρμες ἀσφάλειός τοῦ ἐνεργειακοῦ ἀνεφοδιασμοὺ, προοπτικές αὑξησης τοῦ ποσσστοῦ κέρδους τῶν ἐπενδύ-

ἀγορά πού κυριαρχοῦν oi Η.Π.Α., δημιουργοῦν νέα ἀδιέξοδα.
’Ἐτσι ἡ Γαλλία π.χ. μπαίνει στήν περιπέτεια χρηματοδότησης
νέου προγράμματος ἐρευνῶν γιά τό πέρασμα στή δεύτερη γενιά
πυρηνικῶν ἀντιδραστήρων (surrégenérateurs) μέ ἀνακύκλωση τῶν

σεων, ἀπαλλαγή ἀπό 6ιομηχανίες πού ἀπαιτοῦν μεγάλες ἐκτάσεις

παραγώγων τῆς διάσπασης τοῦ οὑρανίου καί ἀρα ἐλαχιστοποίηση

(χωροταξικό πρόθλημα), πού καταναλώνουν σημαντικές ποσότητες νεροῡ καί προσθάλλουν τήν ἀτμόσφαιρα.

τῶν ἀνάγκῶν σέ καύσιμα. Σχὲδιο ὅμως πού χῶρες μέ ἐνεργειακή
αὐτάρκεια, ὅπως ΗΠΑ, Ρωσία, ἐχουν πρακτικά ἐγκαταλείψει λόγω

'H ποικιλία τῶν διαθέσιμων χωρῶν, δίνει τή δυνατότητα γιά ἐπιλογές προσαρμοσμένες στή φύση τῶν έγχώριων ένεργειακῶν πηγῶν ή Πρώτων ὑλῶν. Ἠ ὑπσρξη τῶν πολυεθνικῶν ἑταιριῶν διευκο-

τῶν κινδύνων πού ἐγκυμονεῑ μακροπρόθεσμα.

λὺνει τό σχεδιασμό, τιροὸλέτιοντας ἀκόμη καί ἀλυσίδες μεταφο-

ρῶν καί ἐπεξεργασίαςῌ).
ll. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
Ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ σχεδὶου εἶναι ὴ
δημιουργία μιάς σταθερῆς στρατιωτικο-πολιτικῆς Βάσης· ,ἤδη αὑτό
ἐπιχειρεῖται σέ μεγάλη κλίμακα στή μεσογείακὴ ζῶνη καί στίς χῶρες τῆς Λατινικῆς Ἀμερικής.

Στό οίκονομικό ἐπίπεδο, ή ἐπέμθαση Προκαλεῑται μέσα an; τήν
ἀναδιάρθρωση τοῦ διεθνοῦς συστήματος διαίρεσης ἐργασίας καί
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ἀτυχημάτων, ἀποθὴκευσης στερεῶν ὑπολειμμάτων, κόστους
κατασκευῆς, μά κυρίως τό πρόθλημα τῶν πρώτων ὑλῶν σέ μιά

'An' τήν άλλη μεριά oi ἀστικές τάξεις τῶν χωρῶν τῆς περιφέρειας Προωθοῦν τοῦτο τό σχῆμα τῆς «λοῦμπεν-ἀνάπτυξηςυ καί
τόν ἐκσυγχρονισμό μέσω μιάς «λοῦμιτεν-εὑρωπαιοποίησης», γιατί
καί πολιτικά καί οίκονομικά Θά Βγοῦν κερδισμένες ἀπό μιά τέτοια
προοτιτική. Τί σημαίνει ὅμως γιά τίς έθνικές οίκονομίες ή ἀποδοχή
ἑνός τέτοιου πρότυπου ἀνάπτυξης, στά πλαίσια μιάς ἀγοράς ὅπου
οἱ πολυεθνικές ἐταιρίες ed ἐλέγχουν τήν κυκλοφορία τῶν διάφορων μορφῶν ένέργειας καί τό σύστημα τιμῶν; Σὺγχρονες μελέτες
[2] ἀποδεικνύουν πῶς όδηγεῖ στή διατήρηση, ἀν όχι στη διεὺρυνση, τοῦ χάσματος ἀνάμεσά σέ ἀναπτυγμένες - ὑπανάπτυκτες χῶρες καί στή συνέχιση τῆς ἐκμετάλλευσης τοὺ ἐθνικοῦ ἐργατικοῦ
δυναμικοῡ τῶν δεύτερων.

Ill. OI ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Πβὸθεῦή IJOU ὗεν Εἷνῦῑ Vd Προχωρῆσω σέ μιά συστηματική οίκονομική ἀναλυση, ἀλλὰ μέσα ἀπό τό πρίσμα τῆς παραπάνω γενικῆς
τοποθέτησης νά unoypaupiom τίς ἐπιπτώσεις τοῦ σχεδίου στό
ἐπίπεδο των κοινωνικῶν δομῶν, τῶν δομῶν KaTavachmq Kai τοῦ
οίκολογικοῦ χώρου.

Ἑπιπλέον στίς χῶρες αὑτές, μέ τήν ἀκόρεστη ἀγορά καί τήν ἐλλειψη συστηματικῆς ένημέρωσης τῆς κοινῆς γνώμης, δημιουργοῦνται τελείως ἀνομοιογενεῑς δομές κατανάλωσης καί τό ἐσωτερικό μέτωῆο ἀντίστασης εἶναι ἀνίσχυρο γιά δυναμική ἀντιπαράθε-

Μέσα σ’ αὑτές τίς συνθῆκες τό σύμπλεγμα πολυεθνικῆ-ἀντιπροσωπεία-διαφημιστικός όργανισμός όργιάζει σ’ Eva χῶρο τε·

, 1. ‘H μεταφορα Kai ἑνκατάσταση στίς χῶρες τῆς περιφέρ
ειας
συγθεῒων _K0l OYKUJ_5‘°V θῑῡμηχανικῶν μονάδων, πού ξεπερνοῦν τά
ἐπιπεδα των έθνικων ἀναγκῶν [3]. ουνεπάγονται συγκεντρωτικές

ΠαρῦΥωΥῑΚὲΟ. δῡμδῖι Πεβῑῡοισμένες σέ όρισμένα 6ιομηχανικά κέντρα, όπου διευκολυνονῒῦι ol μεταφορές καί έλαχιστοποιεῖται τό
κόστος (λιμιάνια, συγκοινωνιακοί κόμὸοι κ.τ.λ.). ”Ετσι, μέ τήν
Πῦρὰλληλη υΠΕΡῙβΟΦῑΚΠ ὁνάῐπυξη ὡρισμένων-μόνο 6ιομηχανικῶν

Κλόδων [4]. éVT_EIVETC'|l ἠ ,Παραμορφωτική,»,έξέλιξη καί προκαλεῖται

λείως παρθένο. Ἕνα πρόσφατο Παράδειγμα ἀπό τήν Ἐλλάδα,
ὅπου πουλήθηκαν φύκια γιά μεταξωτές κορδέλες, ἀλλά ῆ κομπίνα
πέρασε μαλλον ἀπαρατῆρητη; Τό Θασικότερο πρόῧλημα ποὺ
έθεσε ὴ πρώτη φάση παραγωγῆς ἀπορρυπαντικῶν, ῆταν πῶς ένά
ἀπό τά συστατικά τους στοιχεῖα δέν ῆταν 6ιολογικά ὑποθσθμίσιμο,
μέ ἀλλα λόγια, ἀντίθετα μέ τίς περισσότερες οὑσίες πού Βρίσκονται ἀνακατωμένες στά νερά τῆς ἀποχέτευσης, δέν μποροῦσε νά
διασπσστεῑ σέ πιό ἀπλούς όργανισμούς ἀφομοιώσιμους ἀπ’ τίς 6a-

αυξηση της ροηῦ. Πβος Ta 6ιομηχανικά - ἀοτικά κέντρα (δημογρα-

κτηρίες. ”Ενας λοιπόν παράγοντας μόλυνοης διοχετευόταν ἀναλ-

φῑΚΟ Πρῡθλημῠ)- TGUTOXDova ἐνισχὺονται οι συγκεντρωτικέςYDG‘PBlOKPGTlKéQ KOMDVIKEQ δομές σέ ἀρμονία μέ τό παραγωγικό

λοίωτος ἀπό τά ἀπόνερα τῆς κουζίνας μέχρι τίς πιό έκτεταμένες

ἀνάπτυξιακό πρότυπο.

τάμια, ποτιστικά κανάλια).
,
Στίς χῶρες τῆς Δυτ. Εὑρώιτης καί στίς ΗΠΑ, κάτω ἀπ’ τήν πίεση

2- Μέ ΤήΥ ὰΠΟβΟΤὸΟΤΟΡὟ] οτενώτερων οἰκονομικῶν - ἐμπορικῶν
Kai ΠΟᾸΙῊΜΛΞν ῦΧΒσΒ-ων μεσῦ 0τά πλαίσια μιάς κατευθυνόμενης Kai
ἀναγκαστικης ἀγοράς Προωθεῖται μαζικῆ είσαγωγή καταναλωτικῶν

ὑδατικές ἀποθῆκες (δεξαμενές, λίμνες, Θάλασσα) ἡ παροχές (πο-

τῶν καταναλωτῶν, τό κράτος ἀναγκάζει τίς 6ιομηχανίες ἀπορρυπαντικῶν νά τροποποιήσουν τήν παραγωγή καί νά ἀντικαταστή-

μοντέλων δυτικου τυΠου, μ’ ὅλες τίς συνέπειες στόν τρόπο τῆς

σουν τά προϊόντα μέ ἀλλα «6ιολογικά ὑποθαθμίσιμα». Αὑτό γίνεται

ζωῆς, Τή νῦΟΤβΟΠίΟ Kai Tic. δομές κατανάλωσης.

γύρω στό 1965. Στήν Ἐλλάδα ῆ ἀντικατάσταση ἐρχεται μέ μεγάλη
καθυστέρηση, μετά τό 1970, γιατί φυσικά ol έταιρίες, χωρίς πρα-

3. “9an ἀνάφερςῑ Πῦρῦϊῐάνω, ἡ καπίταλιστικῆ δύση κάτω ἀπ’

τήν πιεση έσωτερῑκων ὲξῦναγκασμῶν έχει κάθε συμφέρον νά ἐπιχειρήσειιτην ἐστί-ἰ.) KG} μερική ἐξαγωγή ἐκείνων τῶν 6ιομηχανιῶν
που το οικονομιιξο και κοινωνικό τους Βάρος γίνεται δυσαάστσκτο.
ΠροτεραιότηταΙὲχουν τά διυλιστῆρια πετρελαίου καί oi διαμηχανίες ἐπεξεργασισς σιδηρομεταλλεύματος, πού συμθαίνει νά εἶναι
και ol σημαντικοτεροι τομεῑς γιά τή θάσική 6ιομηχανικῆ ἀνάπτυξη,

νιό τόν ὲκσυνχρονισμό της γεωργίας και τά ἔργα ὺποδομῆς.
"ETC” Τό ὅμΕΟΟ Οῗῖημῠ Τῶν ὑπανάτττυκτων χωρῶν γιά ἐκὸιομηχάwon Κῦῖ ἡ “909116989 ἁνῒιμετώπισης τῶν ἐπειγόντων προθλημάTOW ΠΟύ 6nuloupvnce η (ΤΒΧνητῆ ἀλλωστε) ἐνεργειακή καί οίκονο-

ί-ΙῑΚή Κβῐῦη (TOVIOHéVn dﬁ' Τίς συνθῆκες ἐξάρτησης), συνιστοῦν
ένα εὑνοϊκό πλαίσια ὑποδοχῆς,
Ὅμως αὑτές ol 6ιομηχανίες έχουν καί τό μεγαλὺτερο ποσοστό
συμμετοχῆς στῆ μόλυνοη τοῦ περιθάλλοντος. Ἑνδεικτικά καί μόνο, σέ ό,τι ἀφορά στῆν ἀτμοσφαιρικῆ μόλυνση, σημειῶνω πώς ῆ
συνολικῆ συμμετοχή τῶν τριῶν τομέων, σιδηρουργία - χημεία πε-

κτικά πίεση, δέν ἡταν διατεθειμὲνες νά μετασχηματίσουν τῆν
παραγωγική διαδικασία Προωθώντας στῆν ἀγορά προϊόν μέ μεγαλύτερο κόστος, ἀρα μέ μειωμένη συναγωνιστικότητα. M' αὑτό τόν
τρόπο μιά ἀναγκαστική ὑποχώρηση μεταμφιέζεται σέ Θελτίωση
τῶν λευκαντικῶν ίδιοτῆτων καί λειτουργεῖ σάν κίνητρο γιά ὑπερκατανάλωση. 'H θεία ”Ολγα δέν ῆξερε ἀρκετά...
Ὅμως τό πρόθλημα δέν σταματάει έδῶ· γιατί ῆ φωσφορική θάση
τῶν ἀπορρυπαντικῶν, μέσα ἀπό τά 6ιομηχανικά καί οίκισκά ἀπό8λητα, συντελεῖ στῆν παρασιτική ὑπερτροφία τῶν ὑδατικῶν συγκεντρώσεων (ἀνάτι-τυξη φυτικῶν όργανισμῶν σέ δυσανάλογες δόσεις πού δεσμεύουν μεγάλες ποσότητες όξυγόνου). Ἕνα σημαν-

τικό μέρος τῶν ὑδρόθιων ζώων πεθαίνουν ἤ μεταναστεύουν. Ἠ
ἐλλειψη όξυγόνου δυσχεραίνει τήν ἀποσὺνθεση τῶν νεκρῶν όργανισμῶν, σχηματίζονται έλη καί τό νερό γίνεται ἀκατάλληλο γιά
χρῆση. Φαῦλος κύκλος (;) καί ἀλυσίδα ἀλληλεπιδράσεων πού όλο
μακραινει.

IV. ΤΑΞΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

τρελαιοειδῶν - μή σιδηροῡχα μετολλεύματα, ἐμφανίζεται ὼς ἑξῆς
στερεά αἰωρήματα 16%, 802 22 %, CO 50 % (τιμές γιά τίς ΗΠΑ). Τά

Στίς ἀναπτυγμένες καπιταλιστικές μητροπόλεις τά προθλῆμστα

ὑπόλοιπα ποσοῦ-[ἀ καλύπτονται κυρίως ἀπό τις θερμοηλεκτρικές

συνθηκῶν καί ποιότητας ζωῆς, πού συνδέονται μέ τήν κατα-

μονάδες. τίς μεταφορὲς, τίς οικιοκὲς εοτιες και τήν παραγωγή οι-

στροφή τῶν φυσικῶν πηγῶν ἀνεφοδιασμοὺ καί τῆ χειροτέρευση
τῆς καταστάσης τοῦ περιὸάλλοντος, Βρίσκουν ἀττήχηση στά κοινωνικά στρώματα πού 6ιώνουν τὴν ἀλλοτρίωση περισσότερα μέσα

κοδομικῶν ὑλικῶν.
Πέρα ὅμως ἀπό τούς ἀκριὸεῖς καί συστηματικούς ποσοτικοὺς
ὑπολογισμούς, oi κίνδυνοι γιά εὑρὺτερες ἀλλοιώσεις τοῦ περιθάλλοντος εἶναι ἀσύγκριτα μεγαλὺτεροι στίς ὑπανάπτυκτες χῶρες.
Κι αὑτό, γιατί πρῶτα ἀπΙ ’ἀλα ή εῦΘραυστη οίκολογικῆ ίσορροπία
τῶν μῆ 6ιομηχανοποιημένων χωρῶν συνιστά ένα στοιχεῑο τῆς φυσιογνωμίας τῆς ὑπανάπτυξηςῑ Τά ὑδατικά ἀποθέματα εἶναι ἐξαιρετικά περιορισμένα καί τό νερό - στίς περιοχές ὅπου ὑπάρχει φορτωμένο κιόλας μέ ἀλάτα ἢ παράσιτα. Τό έδαφος καταστρέφεται κάτω ἀπ’ τήν έπίδραση ἐξωγενῶν φαινομένων (διάθρωση ἀπΙ τό
νερό ἢ τόν ἀνεμο), εἴτε κάτω ἀπ’ τήν ἐπίδραση έσωγενῶν φυσικοχημικῶν φαινομένων (ἀνοδος στῆν ἐπιφάνεια μεταλλικῶν ἀλάτων),
ε’ίτε ἀπό συνδυασμό τῶν δύο. Ol δασικές ἐκτάσεις, πού παίζουν
ρόλο ρυθμιστῆ στῆν κυκλοφορία τῶν ὑδάτων καί συγκρατοὺν τό
ἐδαφος, εἴτε εἶναι περιορισμένες, ε’ίτε ἐξολοθρεὺσνται μέσα ἀπό
ἀνεύθυνες έπεμθάσεις. Μποροῦμε ἀκόμα νά σημειώσουμε τῆν έλλειψη έπιστημονικῶν μελετῶν γιά τῆ συμπεριφορά τοῦ τρίπτυχου
έδαφος-νερό-κλίμα σέ κάθε ίδιαίτερη περιοχή, σχετικά μέ τό 6aθμό σταθερότητας καί τά ὅρια ἀντοχῆς τοῦ παραπάνω φυσικοῦ
συστήματος στῆν παραθίαση τῶν έσωτερικῶν νόμων τῆς ἀναπαραγωγης του.
Κάθε λοιπόν έγκατάσταση μεγάλης κλίμακας πού ed Βασίζει τή
λειτουργία της στῆν κατασπατάληση ἥ τῆν ἀπαλλοτρίωση τῆς φυσικῆς ὑποδομῆς, κινδυνεύει νά προκαλέσει άναστατώσεις μακροπρόθεσμα καταστροφικές.
Ἀκόμη, ό ἐλεγχος καί οἱ έκτιμῆσεις τῶν ἐπιπτώσεων στό περιθάλλον μιάς διομηχανικῆς έγκατάστασης καθώς καί ἡ γενικὴ Kuκλοφορία τῶν τοξικῶν οὑσιῶν στό νερό καί τῆν ἀτμόσφαιρα (σέ

ἀπ’

τόν

ἀσφυκτικό

τους

έγκλωθισμό

στό

τιλαίσιο

ἐργασία-

κατανάλωση, παρά μέσα ἀπ’ τήν ἀμεση έκμετάλλευση στῆ σφαίρα

τῆς παραγωγῆς. ‘H ταυτότητά αὑτῶν τῶν εὑαισθητοποιημένων
κοινωνικῶν στρωμάτων δέν εἶναι πάντα ἀναγνωρίσιμη· κεντρικό

πάντως ρόλο παίζουν τά μεσαῑα στρώματα τῶν ἀστικῶν κέντρων,
πού δίνουν καί τόν κυρίαρχο τόνο στῆν ταξικῆ διάσταση. Ἐάν έδῶ

προστεθεῖ καί ό ρόλος τῆς ίδεολογικῆς κρατικῆς μηχανῆς, καί ἠ
έπιφυλακτικότητα τῶν προοδευτικῶν πολιτικῶν φορέων, τό οίκο-

λογικό κίνημα τείνει νά ἀποκτήσει Eva διαταξικό χαρακτῆρα μέ
ἀφηρημένο ίδεολογικό προσανατολισμό καί μέ ἀσαφεῖς, ἀκόμα καί
ἀντιφατικές,πολιτικές ἐκδοχές.

συνάρτηση μέ τίς δοσμένες κλιματικές συνθῆκες, τῆν τοπογραφία

τῆς περιοχῆς, τῆ μορφή τοῦ δομημένου χώρου καί τήν κατανομή
τοῦ πληθυσμοῦ), γίνονται ἐκ τῶν ὑστέρων ε’ίτε καί καθόλου.
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Στίς χῶρες τῆς περιφέρειας, τό ζήτημα ὅχι μόνο δέν έχει τεθεῑ

τά πρῶτα σπέρματα, πού ed θέσουν ἀμεσα σέ ἀμφισθῆτηση τό

ἀπό τὴ μεριά τῆς κοινωνικῆς Θάσης, ἀλλά έπιπλέον ἐμφανίζεται
μιά φαίνομενικά παράδοξη ἀντίρροπη τάσηῑ ἐκεῖ,όοοι ἀγωνίζονται
γιά τῆν έπιθίωσὴ τους (δηλ. μιά μεγάλη πλειοψηφία), ἀγωνίζονται

πηγῶν καί κυρίως τῶν ἀνανεώσιμων (ὑδατοπτῶσεις, ῆλιακῆ, αίολικὴ, γεωθερμικὴ ἐνέργεια) καί ἀνακύκλωση τῶν ὑποπροῖόντων τῶν

σύνολο τοῦ ίμπεριαλισμοῡ. Ἀξιοποίηαη τῶν φυσικῶν ένεργειακῶν

πρῶτα γιά τὴ λύση τοῦ προθλὴματος τῆς έπαρκοῦς διατροφῆς καί

διαφόρων σταδίων τῆς παραγωγῆς. Προώθηση τεχνικῶν μεθόδων

τῆς στοιχειώδους εξασφάλισης στέγης. Πέρα ὅμως ἀπ’ αὑτό, τό

προσαρμοσμένων στίς ίδιομορφίες καί τά χαρακτηριστικό κάθε
χώρας καί κάθε περιοχῆς. Ἑπιδίωξη τῆς ποικιλομόρφίας στίς τεχνολογικές έπιλογές καί υίοθέτηση συστημάτων καί δικτύων ἀπο-

καταναλωτικό. τους πρότυπο παραμένει ὴ δυτικὴ κοινωνία τῆς

ὑπερκατανάλωσης καί ό τρόπος ζωῆς τῶν ἀνώτερων κοινωνικῶν
στρωμάτων, σχῆμα πού έντεχνα τροφοδοτεῖ καί ἀναπαράγει τό
κόμπλεξ τῆς ὑπανάτιτυξης. Μέ αὑτά τά δεδομένα, κι όσο ό παγκόσμιος πλοῦτος θά παραμένει ίδιοκτησία τῶν πολυεθνικῶν έταιριῶν

καί μιάς μειοψηφίας προνομιούχων, ὴ μάχη γιά τῆν προστασία τοῦ
περιθάλλοντος κινδυνεύει νά κατηγορηθεῖ σάν προσπάθεια δικαιολόγησης τῆς ἀθλιότητος τῶν στερημένων καί διατήρησης τῶν
σχέσεων ταξικῆς καί ίμπεριαλιστικῆς έξάρτησης.

Κι ὅμως εἶναι ἀκριθῶς ὴ μεγάλη πλειοψηφία τῶν 6ιομηχανικῶν
ἐργατῶν, τῶν ἀνεργων καί τῶν προλεταριοπσιημένων στρωμάτων
τά όποῑα ὑφίστανται ἀμεσα τίς συνέπειες τῆς ὑπανάπτυξης πού
συνοδεύεται ἀπ’ τὴν ἐλλειψη κοινωνικοῦ προγραμματισμοῦ καί

κέντρωσης. Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός καί εἰσαγωγὴ 0' όλες
τίς φάσεις τῆς παραγωγικῆς διαδικασίας κριτηρίων προστασίας
τοῦ οίκοσυστὴματος καί έξασφάλισης τῆς ἀναπαραγωγῆς του.

Σ’ ένα δεύτερο ἐπίπεδο, ἀπαραίτητη προϋπόθεση εἶναι ὴ καλλιέργεια μιάς διαφορετικῆς ψυχολογίας τῆς ἀνάπτυξης, «γιατί ὴ
προσπάθεια παραίτησης ἀπό τά δυτικά πρότυπα κατανάλωσης καί
- τουλάχιστο ’μερικά - ἀπό τὴ δυτικὴ τεχνολογία, όδηγεῑ καί στό

ξεπέρασμά τους. Αὑτῆ ὴ ἀποδέσμευση, σάν ἰσχυρὴ δύναμη ἀπελευθέρωσης, δίνει στούς λαούς τὴ δυνατότητα νά συνειδητοποιὴσουν στῆν πράξη ὅτι οὔτε αὑτά τά πρότυπα οϋτε oi τεχνολογίες
εἶναι οὑδέτερες. Ἑπιτρέπει νά στεριῶσουν σχέσεις παραγωγῆς

σχεδιοποίησης.
Ἀκατάλληλες συνθῆκες δουλειάς καί κατοικίας, κακὴ ὑγιεινὴ

πού, ἀρνούμενες αὑτά τά πρότυπα, εὑνοοῦν μιάν ἀνάτιτυξη τῶν

χώρων, κατώτερη ποιότητα τροφῆς, ἀνεπαρκῆς πληροφόρηση καί
περίθαλψη, ἐξαιρετικά περιορισμένη δυνατότητα μετακίνησης γιά

πού ό καπιταλισμός έπέτρεψε».[5]

παραγωγικῶν δυνάμεων ἱκανὴ νά ξεπεράσει τό ἐπίπεδο ἀνάπτυξης

ἐξοχὴ - διακοπές αυνιστοῦν τρόπο ζωῆς καί ἀναπαράγουν τὴν ταξικὴ διαίρεση.

Σημειώσεις.·

V. ΣΑΝ ΕΠΙΛΟΓΟΣ

[1] Παράδειγμα, ὁ ὀρυκτός. σίδηρος μεταφέρεται ἀπό τή Βραζιλία στήν Τύνιδα, ὅπου ἀνάγεται ἀπ’ εὐθείας μέ φυσικά ἀέριο, ὑφίσταται στή συνέχεια
κατεργασία στήν Ἑλλάδα (μετατροπή σέ α’τσάλι ἤ λαμαρίνα) καί καταλήγει
τέλος στά ἐργοστάσια τῆς Ford στή Δ. Γερμανία]

Ἠ έπίθεση ἐνάντια στὴ θιομηχανοποίηση γενικά, ed ὴταν Kai
ἀνεύθυνη καί ἱστορικά ἀστὴρικτη. Γιατί δέν γνωρίζω κανένα ἀλλο

μέσο προκειμένου μιά χώρα νά έξασφαλίσει τὴν ἀνάτιτυξη (καί τῆν
ἀνεξαρτησία της), Δέν είναι oi φαντασιώσεις οϋτε πάνω στὴν οίκολογία, οὔτε πάνω 0' αὑτό πού ό κόσμος θά μποροῦσε νά ῆταν, πού

F] Ἀποσπάσματα μιᾶς τέτοιας ἐργασίας περιλαμὸάνονται σέ μιά σειρά
ἄρθρων στό περιοδικό Optimu Me'diteruneennes N0 3] — FEVRIER 1976.
Βλέπε ἀκόμη Sumir Amin «Le développemem inégal», Editions“ de Ininuil.

θά άναιρέσουν τὴν πραγματικότητα, ὅτι δηλαδὴ ὑπανάπτυξη ση-

μαίνει πρῶτα ἀπ’ όλα ὅχι-θιομηχανοποίηση. Νά ἀρνηθοῡμε τῆν
εκθιομηχάνιση κάτω ἀπό όποιοδὴποτε πρόσχημα, εἶναι σάν νά
Προστιαθοῦμε θέλοντας καί μὴ νά συντηρὴσουμε τὴν ὴγεμονία
των χωρων του κέντρου.

‘O στόχος εἶναι νά έπιτευχθεῖ ἡ έκθιομηχάνιση μέσα σέ συνθῆ-

[3] Βλέπε τήν ὑπερκάλυψη τῶν ἀναγκῶν τῆς ἑλληνικῆς ἀγορᾶς ἀπό τούς
ὅτομηχανικούς κλάδους ἀλουμινίου, διυλιατηρίων, σιδηροῖργίας. Βέὸαια,
αὐτή ἡ πολιτική, καθαρά ἐξαγωγικοῦ χαρακτῆρα, προὸάλλει τό ἐπιχειρημα
τῆς εισα)ω)ης συναλλάγματος. Μέ ποιά τρόπο ὅμως γίνεται ἡ ἐκτίμηση τοῦ
κοινωνικοπολιτικοῦ και οι’κολογικοῦ κόστοι ς,-

κες ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας καί σέ κοινωνικές δομὴσεις πού θά ἐπι-

τρέπουν στόν ἀνθρωπο νά λειτουργὴσει σέ Ισορροπία μέ τό περιθάλλον του.
Μέσα στά πλαίσια μιάς ἀντιιμπεριαλιστικῆς στρατηγικῆς oi έναλ-

[‘ ] Εἶναι προφανές ὅτι σέ κάθε χωρα δέι προωθεῖται τό σύνολο τῶν 5ιομηχανιῶν πού άναφέρθηκαν στήν ἀρχή, ὥστε νά ὑπάρχει ἡ δυνατότητα
δμοιόμορφης ἀνάπτυξης, ἀλλά γίνονται ἐπιλογές μέ ὅάιτη τά εἰδικά γιά κάθε
περίπτωση κριτήρια τῆς κεφαλαιαγορᾶς.

λακτικές λύσεις ὑπάρχουν; Συστιείρωση τῶν χωρῶν τῆς περιφέρειας καί δημιουργία έσωτερικῆς ἀγοράς, πού, μέσα ἀπ’ τὴ ρὴξη

[5] Samir Ami" «La nation arabe», édin‘ons ιΙε minuil. Purix 1976, σελ.

της μέ τὴν παγκόσμια καπιταλιστικὴ ἀγορά, θά ἀφήσει νά πέσουν

Θάλεια.

ΛΤΙΞΛΙΙΞ

τΣΑκΑΛΩφ 5
τηλ.3ε3749ο

Α ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

*

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«ΚόιΤΙ ἄλλο»

γιά τό
ντύ σιμά
σοις

Σ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ
‘EMM. MHENAKH KAI πετΣοΒον 12
THA. 3622 383_

26

ξ’ αὑτό τό ἀρθρο λοιπόν θά ’θελα νά ἀναφερθῶ σ’ αὑτές τίς
σκέψεις τοῦ Marx πάνω στὴν παγκόσμια ἀγορά, τίς ἀποικίες, τήν
ἐξαγωγὴ κεφαλαίων, τά προστατευτικά μέτρα γιά τὴ ντόπια 6ιομη-

Η ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΛΙΞΚΤΙΚΗ
ΓΙΑ TON
IMI‘IEPIRAIZMO
Τοῦ Βασίλη Δρουκόπουλου

χαγια και στά σημεῖα ἐκεῖνα τῆς ἀνάλυσης τοῦ καπιταλιστικοῦ
τρόπου παραγωγῆς πού άφοροῦν ἀμεσα τόν ίμπεριαλισμό. Θά τίς
παρουσιασω συνθετικά γιά νά δώσω έτσι πιό συστηματοτιοιημένα
μια ἐπιστροφὴ στὴν «Πηγή», δηλ. στό πρῶτο συνθετικό τοῦ ὅρου
«Μαρξιστικὴ-Λενινιστικὴ Θεωρία γιά τόν Ἰμπεριαλισμό».

O ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ν Ἠ Κῑνηῖήβῑῦ 670va1111 Τῆς καπιταλιστικῆς κοινωνίας, ὅπως τὴν
ανέλυσε ό Marx,1110v 1'1 σώρευση Κεφαλαίου, γιατί μόνο ὅσοι καπι-

Τῦλῑῦῒέῡ. ΠΤΕΝ Οὲ Béon συνέχεια νά έπενδύουν γιά νά,έλαττώνουν
Τό -ΚόΟΤΟς Τῆς ΠΟΩΟΥωΥῆΩ μΠΟβΟῡσαν νά έλπίζουν ὅτι θά διατηρηθουν στῆν ἀγορά σάν παραγωγοί. Ὅπως ό ’ίδιος ό Marx λέει; «Ἠ
σύγχρονη θιομηχανία ποτέ δέν θεωρεῖ τὴν τωρινή μορφὴ μιάς
παραγωγικῆς μεθόδου σάν τελικῆ. 'H τεχνική θρση αὑτῆς τῆς 610μηχανίας εἶναι, λοιπόν, έπαναστατικῆ, ένῶ ὅλοι oi προηγούμενοι
τρόποι παραγωγῆς ὴταν συντηρητικοί». (Marx, 1867, 0. 457).
K1 ὅπως ἀναφέρεται στό Κομμουνιστικό Μανιφέστο;

«Ἐκτός ἀ’ν έχει ὑπάρξει προκαθορισμένῆ συμφωνία, μιά ἀν-

«'H άστικῆ τάξη δέν μπορεῐ νά διατηρηθεῖχωρίς v0 έπσνσστατικοποιεῐ τά ἐργαλεῖα τῆς παραγωγῆς, κι ἐτσι τίς σχέσεις τῆς

ταλλαγῆ άπόψεων γιά τόν Ιμπεριαλισμό πάντα ἀρχίζει μέ μιά

παραγωγῆς, καί μ’ αὐτές ὅλες τίς κοινωνικές σχέσεις». (Marx

συζῆτηση γιά τό νόημα τῆς λέξης καί για τῆν ἀποδοχή τῆς χρῆσης τῆς στούς ἐπιστημονικοῦς κύκλους, μιά καί εἶναι ένας ὅρος
φορτισμένος ἀπό συγκινησιακά καί Ιδεολογικά νοῆματα. 'H
ἱστορία τῆς λέξης, ποῦ πλάστηκε τόν περασμένο αίώνα, 6017Θάει νά τροφοδοτεῖται ῆ,πολεμικῆ, μιά καί ῆ σημασίσ τῆς ἀλλαζε γρῆγορα, Ἀφοῦ στῆν ἀρχῆ χρησιμοποιῆθηκε σχεδόν σάν
συνώνυμα τοῦ Βοναπαρτισμοῦ καί μετά γιά νά συνθέτει τίς

Kai Engels, 1848, σ. 487)
Ἀλλά παρόλο ὅτι η’ σώρευση εἶναι ό «Μωῦσῆς κι oi προφῆτες»,
νέες ἐπενδύσεις παύουν νά γίνονται ὅταν 1'1 αὑξημένη παραγωγὴ

δέν μπορεῐ νά ἀπορροφηθεῖ ἀπό τὴν ἀγορά, μιά κι oi έργάτες δέν
ἐχουν μόνο σάν ὑποχρέωση νά δημιουργοῦν τό κέρδος ἀλλά καί
νά ἀγοράζουν τά παραπάνω προϊόντα πού ὴ νέα μεγαλὺτερη
παραγωγική ίκανότητα έχει ρίξει στῆν ἀγορά. Ἐπίσης, ὴ ὑπεραξία,

διάφορες πλευρές τῆς πολιτικῆς τοῦ Ναπολέοντα τοῦ Sou,

πού τὴν καρπώνεται ό καπιταλιστὴς καί πού σάν κέρδος 1110 τὴν

μπῆκε στό άγγλικό λεξιλόγιο μέ τῆν ἀνακῆρυξη τῆς Ἰνδικῆς αῦτοκρατοριάς, ὁπότε εἶχε ῆδη ἀποκτῆσει «ἀρνητικῆ» άιτόχρωση,
καί χρησιμοποιῆθηκε ἀπό τοῦς Φιλελεῦθερους για νά χτυπῆσουν τῆν πολιτικῆ τοῦ Disraeli. ”Αργότερα, γύρω στό τέλος τοῦ
σὰίινα, ὅταν ῆ αῦτοκρατορικῆ πολιτικῆ θρῆκε ῦποστηρικτές καί
στό φιλελεύθερο στρατόπεδο, ὀ ίμπεριαλισμός δικαιολογιόταν
σάν έκπολιτιστικῆ άποστολῆ («10 φορτίο τοῦ λευκοῦ ἀνθρώnou»), ἀλλά τῆν ίδια περίοδο 01' γερμανοί μαρξιστές πῆραν τῆ
λε’ξη καί τῆ χρησιμοποίησαν γιά νά όρίσουν μιά νέα φάση τῆς
ἐξέλιξης τοῦ καπιταλισμοῦ, K1 ἐτσι τῆς παγκόσμιας ἱστορίας.

ἐπενδύει σέ νέα μέσα παραγωγῆς, μειώνεται σέ σχέση μέ τίς νέες
ποσότητες τοῦ σωρευμένου κεφαλαίου, ἐκτός ἀν τό κόστος τοῦ

Ἀλλά δ μαρξισμός εἶναι ῆ ἑνότητα Θεωρίας καί πράξης, ἔται
ὥστε ἀκόμα καί μία προσπάθεια ἀπό μαρξιστές γιά ἐπιστημονικῆ έξῆγηση πρέπει νά ἀποτελεῖ ὀδηγό καί κίνητρο γιά δράση,
καί αῦτό ἀπαιτεῖ Eva πρακτικό πολιτικό συμπέρασμα. Βέὸαια r)
μαρξιστικῆ κρίση, ἀν καί ἀπόφυγε κάθε ῆθικῆ ἀξιολόγηση, θεώρησε τόν ίμπεριαλισμό σάν Eva μέσο ποῦ φέρνει όχι μόνο αῦξημένη καταπίεση K1 έκμετάλλευση, ἀλλά ἐπίσης καί πόλεμο.
Καί κατέληξε στό συμπέρασμα ότι γιά νά καταπολεμηθοῦν αὑτά
τά ἀποτελέσματα πρέπει νά χτυπῆσουμε τῆν αἰτία τους, δηλαδῆ
τόν Ιμπεριαλισμό καί τόν καπιταλισμό, ποῦ εἶναι r) μῆτρα του.’
έτσι, ῆ έπιστημονικῆ καί πολιτική ἀξιολόγηση τῶν μαρξιστῶν είναι άδιαίρετη. Αῦτό έξηγει· τῆν έπιφῦλαξη τῶν μῆ ’μαρξιστῶν
ίστορικῶν, πολιτικῶν ἐπιστημόνων καί οίκονομολόγων ποῦ Θά
’θελαν νά δοῦν αῦτῆ τῆ λέξη νά διαγράφεται ἀπό τό ἐπιστημονικό λεξιλόγιο. Διαγράφοντας τῆ λέξη στῆν πραγματικότητα
,διαγράφουν κάθε έπιστημονικῆ ἀνάλυση τοῦ φαινομένου»
(Basso, 1972, 0.111).
Συνῆθως ὅταν ἀναφερόμαστε στό σύγχρονο ίμπεριαλισμό κι
ἀναλύουμε τίς αἰτίες του, τά χαρακτηριστικό του, τίς ἐπιδιώξεις
καί τά ἀποτελέσματα του, χρησιμοποιοῦμε σάν σημεῖο ἀναφορᾶς
μσς τὴ δουλειά τοῦ Lenin, μέ μιά παράλληλη ὑπόνοια, ἀν ὅχι εὑσεθῆ πόθο, ὅτι κάτι πρέπει νά ’χει γράψει κι ό Marx πάνω 0' αὑτό
τό θέμα,
”Ενας ἀπό τούς λόγους πού συμθαίνει τό παραπάνω εἶναι ὅτι ό
Marx δέν μάς ἀφησε μιά «θεωρία γιά τόν ίμπεριαλισμό». ”Ομως,
διάφορα κομμάτια του ἐδῶ κι ἐκεῖ, ἀλλά πιό πολύ ῆ όλοκληρωμένη
του ἀνάλυση τοῦ καπιταλιστικοῦ τρόπου παραγωγῆς,’ άποτέλεσαν
τό θεμέλιο ὅπου πάνω του έχτισαν oi ἐπίγονοι.

κεφαλαίου πέσει 1"1 0 θαθμός τῆς έκμετάλλευσης τοῦ έργάτη αὑξηθεῖ.
Συμπερασματικά, ὅπως πετυχημένα έχει είπωθεῖ ἀπό τό Meek
(1967, a. 190), γιά τόν Marx 1'1 άντίφαση τοῦ κεφαλαίου θρίσκεται
«ἀνάμεσά τάση καί σκοπό». 'O σκοπός τοῦ καπιταλιστῆ εἶναι v' αὑ<
ξὴσει 11’1 σώρευση καί τό κέρδος του, ἀλλά ἡ τάση τῆς σώρευσης.
πού περιορίζει τὴν κατανάλωση, καί ῆ 10011 τῶν τεχνολογικῶν ἀλλαγῶν, πού μειώνει τὴν ἀπασχολούμενη ἐργασία κατά μονάδα κεφαλαίου, ρίχνουν τό ποσοστό τοῦ κέρδους, μέ ἀποτέλεσμα τῆν
ύπερπαραγωγὴ, τὴν ἀνεργίσ, τὴν κρίσηῑ.

ΑΠΟΙΚΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ
Μετά ἀπ’ αὑτῆ τὴ συνοτπικὴ ’διατύπωση τοῦ μηχανισμοῦ πού
όδηγεῖ στῆν καπιταλιστικὴ κρίση έρχομαι τώρα 0' ένα λιγοδιαθασμένο τμῆμα τοῦ πρώτου τόμου τοῦ Κεφαλαίου, στό τελευταῖο
330, κεφάλαια μέ τόν τίτλο «'H Σύγχρονη Θεωρία τῆς Ἀποικιοποίησης». Ἐδῶ ό Marx συζητάει, μέ τὴν καυστικῆ είρωνεία ποῦ
πάντοτε τόν διακρίνει, τίς γνῶμες ἀστῶν ’Ἀγγλων ἱστορικῶν κι οίκονομολόγων τῆς ἐποχῆς πάνω στῆν καλύτερη «ἀξιοποίηση» τῶν
ἀποικιῶν. Ἀποκαλὺπτει καί ἀνατέμνει ταυτόχρονα τόν πρωταρχικό
σκοπό τοῦ καπιταλιστικοῦ τρόπου παραγωγῆς, πού εἶναι ῆ καταστροφὴ τῆς προσωπικά κερδισμένης ἀτομικῆς μικρο-ἰδιοκτησίας
καί ῆ ἀποστέρηση τοῦ ἀνεξάρτητου έργάτη. Ὅπως χαρακτηριστικά
λέει;
«Ἠ ἀπαλλοτρίωση τῶν μαζῶν ἀπό τῆ γῆ (τους) ἀποτελεῖ τῆ θάση
τοῦ καπιταλιστικοῦ τρόπου παραγωγῆς», (Marx, 1867, 0. 719)

Σύμφωνα μέ τόν Marx, ό καπιταλιστικός τρόπος παραγωγῆς δχι
μόνο ἀναπαράγει τό μισθωτό έργάτη σάν μισθωτό έργάτη ἀλλά,
καί σέ ἀναλογία με τὴν καπιταλιστικὴ σώρευση, δημιουργεῖ ’ένα
σχετικό ὑπερπληθυσμό μισθωτῶν ἐργατῶν. Εἶχαν φρυάξει λοιπόν

0i 0010i ἱστορικοί κι οίκονομολόγοι ἐπειδὴ στίς ἀποικίες τά μέσα
παραγωγῆς εἶχαν διαμοιραστεῖ σέ πολλοὺς ῖδιοκτῆτες πού δούλευαν γιά τόν ἐαυτό τους, καταστρέφοντας έτσι τὴ συγκεντρο-

ποίηση τοῦ κεφαλαίου κι ὅλες τίς ἀρχές τῆς μισθωτῆς ἐργασίας.
Kai γιά νά διορθωθεῖ ὴ κατάσταση πρότεινον 11'1v τεχνητῆ δημιουργία ἐξάρτησης τῶν ἐργατῶν ἀπό τούς καπιταλιστές. Πιό συγκεκριμένα, γιά vc'1 έξασφαλιστεῖ μιά συνεχὴς καί κανονικὴ προσ-
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φορά φθηνῶν, ἐξυπηρετικῶν καί δουλοπρεπῶν ἐργατῶν - ἀπαρά6ατος ὅρος γιά τὴ δημιουργία τοῦ κεφαλαίου - προτάθηκε, πρῶτο,
κανένας ἐργάτης v0 μὴ μπορεῐ νά κατέχει γῆ ἀν γιά ἕνα 001σμένο χρονικό διάστημα δέν ἐχει δουλέψει 00v μισθωτός· έτσι μέ
τὴν ὑπεραξία πού αὑτός θά δημιουργεῖ, περισσότερο κεφάλαια θά
σωρεύεται καί θά προσφέρει ἀπασχόληση σέ ἀκόμα περισσότερους ἐργάτές κ.ο.κ. Δεύτερο, ό μισθωτός ἐργάτης πού ὕστερα
ἀπό ένα διάστημα θά γίνεται ίδιοκτῆτης ἐνός κομματιοῦ γῆς, γιά
νά τό ἀποκτήσει θά πρέπει νά καταθάλει ένα χρηματικό ποσόαὑτό Θά όδηγεῖ ἐπίσης σέ μία αὑξημένη ἀπασχόληση μισθωτῶν
ἐργατῶν. Τό ποσό αὑτό Θά πρέπει νά εἶναι τόσο ψηλό ὥστε νά
προλαθαίνει τὴ δυνατότητα 0'1 ἐργάτες v0 γίνονται κύριοι γῆς πρίν

άλλοι έχουν πάρει τὴ θέση τους σάν μισθωτοί. Αύτὴ 11 συνταγῆ

ατοῦ τοῦ κέρδους, πού σάν 60011 εἶχε τὴ θέση του 01110 κεφάλαια
ἀποτραθιέται ἀπό σφαῑρες παραγωγῆς μέ χαμηλό ποσοστό κέρδους κι είσθάλλει 0' ἀλλες ὅπου εἶναι ψηλότερο. Ὅπως είδικότερα
τόνισε 0 Marx 010v τρίτο τόμο τοῦ Κεφαλαίου, μερικές οίκονομίες
χαρακτηρίζονται ἀπό σχετικά πρωτόγονα μέσα παραγωγῆς, κι
ὅπου, λόγω αὑτῆς τῆς χαμηλῆς όργανικῆς σύνθεσης κεφαλαίου,
γενικά 10 11500 0000010 100 κέρδους εἶναι ψηλότερο ἀπό ἐκεῖνο
τῶν τεχνικά πιό προχωρημένων χωρῶν. Καί μιά κι 0'1 καπιταλιστές
συνέχεια ἐπιδιώκουν τό ψηλότερο ποσοστό τοῦ κέρδους, κεφάλαια θά ἐξάγονται πρός τίς «ὑπανάπτυκτες» χῶρες. Αὑτὴ ὴ έκροή
θά ἐντείνεται ὅλο καί 05010001500 000 οί «ἀναπτυγμένες» χῶρες
θά υίοθετοῦν συστήματα παραγωγῆς καί κεφαλαιικό ἐξοπλισμό
πού ἐξοικονομεῖ ἐργασία4.

Πραγματικά έφαρμόστηκε γιά μιά σειρά χρόνια ἀλλά κατέληξε σέ

φιάσκο καθώς μετανάστες ἀντί v0 πηγαίνουν στίς ἀγγλικές ἀποικίες φθάναν στίς ΕΠΑ. Τό ἀποτέλεσμα ὴταν σιγά-σιγά στῆν 0v010λικὴ ἀκτὴ τῶν El'lA, 115 10 ἀλλεπάλληλα κύματα τῆς μεταναστεύσης, νά δημιουργεῖται ἕνα προλεταριάτο μιά κι ὴ φυγὴ πρός τὴ
Δὺση μέ τά παρθένα ἐδάφη γινόταν πιό ἀργά. "E101 ἀντί νά ἀναπαράγεται 0 καπιταλιστικός τρόπος παραγωγῆς στίς ἀγγλικές
ἀποικίες, ὅπως τό εὑχόταν ὴ ἀγγλικὴ ἀστική τάξη, οἰ ἀνεξάρτητες
ΕΠΑ ἀντρώνονταν καπιταλιστικό. Ἀλήθεια, τί εἰρωνεία γιά τίς ίμπεριαλιστικές της 000650510!

Παρενθετικά προσθέτω ὅτι θά πρέπει νά κοντοσταθεῖ κανείς γιά
’ένα λεπτό καί νά ἀναλογιστεῖ πῶς, πέρα ἀπό τίς συνηθισμένες
ἀρετές κι ἐλαττώματα (αῦξηση ὴ μείωση τοῦ Ἐθνικοῦ Προϊόντος,
τοῦ ἐλλείμματος τοῦ Ἰσοζυγίου Πληρωμῶν, τῆς Ἀπασχόλησης,
κά), πού ἀποδίνονται στίς διεθνικές ἐπιχειρήσεις τῆς ἐποχῆς 1100
καί πού (ἀρετές κι ἐλαττώματα) ἀποτελοῦν τούς κύριους πόλους
τῆς σχετικῆς συζὴτησης κι ἐρευνας, ὴ διεθνικὴ ἐπιχείρηση διαλύει
τὴν ἀτομική ίδιοκτησία μέ τό v0 δημιουργεῖ προλεταριους μπολιά-

ζοντας τόν καπιταλιστικό τρόπο παραγωγῆς μέ τό μισθωτό σύστημα ἐργασίας, χωρίς, όνομαστικά τουλάχιστον, v0 ’έχει νά κάνει
με αποικιες.
Συνδυάζσντας τό πρῶτο μέρος τούτου τοῦ ἀρθρου πάνω στό
μηχανισμό τῆς καπιταλιστικῆς κρίσης μέ τό παραπάνω κομμάτι γιά

τῆν ἀποικιοποίηση, συμπερασμάτικά καταλὴγω '010 ὅτις 0'1 K00110λιστές ἀποσκοποῦν στῆ δημιουργία ἐνός πλεονάσματος, πού ὅμως
δέν μποροῦν νά κεφαλαιοποιὴσουν, γιατί οῦτε ὴ παραγωγὴ τους
μπορεῐ v0 άπορροφηθεῖ ἀπό τούς φτωχοὺς ἐργάτες 0015 ὅλοι 0'1
προλεταριοι μζιοροῦν v0 6000v δουλειά, μιά κι υίοθετοῦνται ὅλο

καί περισσότερο συστήματα παραγωγῆς πού ἐξοικονομοῦν ἐργασίαέ. "Av ὅμως μιά χαμηλότερη όργανικῆ σύνθεση κεφαλαίου μπορεῖ νά διατηρηθεῖ μέ τό νά χρησιμοποιεῖται φθηνῆ ἐργατικὴ δὺναμη στίς ἀποικίες ῆ μισοαποικίες, τότε τό γενικό ποσοστό τοῦ
κέρδους δέν θά πέσει κι έτσι ὴ τάση γιά σώρευση θά μπορέσει v0
συνεχιστεῑ. "E101 κανείς Βλέπει τό πολύ σημαντικός ὅτι ένας παράγοντας πού δρα ἀντίθετα στῆν πτωτικὴ τάση τοῦ ποσοστοῦ 100
κέρδους ἀποτελεῖ τό κλειδί τῆς Μαρξιστικῆς-Λενινιστικῆς Θεωρίας

γιά τόν Ἰμπεριαλισμόῐ.

ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ TOY ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΙ
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ
’
'O Marx πρόθλεψε τῆ διεθνοποίηση τοῦ καπιταλιστικοῦ συστῆματος καί τὴν περιγράφει, μαζί μέ τόν Engels, 0‘ ένα κομμάτι ἀπό
10 Κομμουνιστικό Μανιφέστο;
«'H ἀνάγκη νά μεγαλώνει όλοένα 117v πούληση τῶν προϊόντων
της, κυνηγᾱ τῆν ἀστικῆ τάξη πάνω 0’ δ’λη τῆ,γῆινη σφαίρα. Εἶναι
ῦποχρεωμένη v0 φωλιάζει παντοῦ,-νά ἐγκαθίσταται παντοῦ, νά
ἀποκαθίστα παντοῦ σχέσεις.
Μέ τῆν έκμετάλλευση τῆς παγκόσμιας ἀγορᾶς, 17 ἀστικῆ τάξη
διαμορφώνει κοσμοπολιτικά τῆν παραγωγή K01'117v κατανάλωση
ὅλων τῶν χωρῶν. Πρός μεγάλη λύπη τῶν ἀντιδραστικῶν, ἀφαίρεσε τό ἐθνικό ἔδαφος κάτω ἀπό τά πόδια τῆς 6ιομηχανίας.
Ἐκμηδενίστηκαν καί ἐξακολουθοῦν καθημερινό νά έκμηδενίζοντσι 01' παμπάλαιες έθνικές 6ιομηχανίες. Ἐκτοπίζονται ἀπό
νέες 6101117x0v1'50 πού 17 5100y111yr7 101.10 y1'v5101 ζωτικό ζῆτημα
γιά ὅλα τά πολιτισμένα ἔθνη, ἀπό 6ιομηχανίες πού δέν ἐπεξεργάζονται 010 v10’n150 πρῶτες ύλες, ἀλλά πρῶτες ῦλες ποῦ’ φθάνουν ἀπό τίς πιό ἀπομακρυσμένες ζῶνες’ 6ιομηχανίες πού τά
προιόντα τους δέν καταναλώνονται μονάχα στῆν ἴδια χώρα,
ἀλλά ταυτόχρονα σέ όλα τά μέρη τοῦ κόσμου» (Marx καί En-

gels, 1848, 0.0. 487—43).
Δέγ άφησε ὅμως ό Marx ξεκρέμαστη τῆν πιό πάνω περιγραφὴ·
τη συνδεσε 115 τὴν ἀνάλυση 100 γιά τὴν πτωτικὴ τάση τοῦ 0000‘28

ΠΡΟΣΤΑΤΙΞΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΠΟΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ἔρχομαι τώρα σέ μιά ἀλλη παράγραφο τοῦ Marx, ἀπό τόν πρῶτο
τόμο τοῦ Κεφαλαίου, πού, prima facie, μπορεῖ νά ἐρμηνευτεῑ σάν

νά άντίκρούει τὴ θέση 100 σχετικά μέ τό ἀποτέλεσμα πού ἐχει ὴ
είσροῆ κεφαλαίων στίς «ὑπανάπτυκτες» χῶρες;
«”Ενας νέος καί διεθνῆς καταμερισμός τῆς ἐργασίας, 1110 διαίρεση πού 60115051 τίς ἀπαιτῆσεις τῶν κύριων κέντρων τῆς
σύγχρονης 6101117x0v1’00 γεννιέται καί μετατρέπει Eva μέρος
τοῦ πλανῆτη σέ ἕνα τμῆμα κύρια γεωργικῆς παραγωγῆς γιά va’
ἐφοδιάζει τό ἀλλο πού παραμένει κύρια 6101117x0v1K0>15.
Πρίν ὅμως προχωρῆσω, παραθέτω, ἀπό 10v Mao Tse-tung 00111
111 φορά, μιά παρατήρηση, πού 60116051 111 συζὴτηση πού θ’ ἀκολουθήσεις 'H είσθολὴ τοῦ ξένου καπιταλιστικοῦ συστήματος
«ἐκτός ἀπό τῆν ἀποσυνθετικῆ ἐπίδρσση πού εἶχε στά Θεμέλια
1170 φεουδαρχικῆς οἰκονομίας τῆς Κίνας, ἐπίσης δημιούργησε
δρισμένες ἀντικειμενικές συνθῆκες καί δυνατότητες γιά 117v
άνάπτυξη τῆς καπιταλιστικῆς παραγωγῆς τῆς Κίνας».
Αλλάῑ
«0 0K0000 τῶν ι’μπεριαλιοτικῶν δυνάμεων μέ τό v0’ είσθάλουν
στῆν K1’va δέν εἶναι νά μετατρέψουν τῆ φεουδαρχικῆ K1'va σέ
καπιταλιστικῆ Κίνα. 'O 0K0000 1000 51'v01 ἀκριβῶς 0 0v11'65100 —

νά μετατρέψουν τῆν K1'v0 σέ μισοαποικία 17 ἀποικία τους» (Mao
Tse-tung, 1954, 00. 77-6)
'H πιθανή λοιπόν ἀντίφαση θρίσκεται στό ὅτι, σύμφωνα μέ τόν
Marx, 000 τὴ μιά μεριά έχουμε ἐξαγωγὴ κεφαλαίων ἀπό τίς 5116101111xav10115v50 χῶρες στίς ἀποικίες 1'1 μισοαποικίες καί ἀπό τὴν
άλλη θλέπσυμε ὅτι ό κόσμος χωρίζεται σέ δύο πόλους, στίς χῶρες
πού παράγουν πρῶτες ύλες καί στίς ἀλλες πού παράγουν θιομηχανικά προϊόντα. Βέθαια,ἀν καί 0 Marx ὑποστήριζε ὅτι 01 111150 τῶν
πρώτων ὑλῶν πέφτουν λιγότερο γρήγορα ἀπ’ ὅ,τι 0'1 τιμές ἀλλων
συντελεστῶν (Gottheil, 1966. 0. 1'19).65v νομίζω ὅτι περιόριζε τῆ
χρὴση τοῦ ἐξαγμένου κεφαλαίου μόνο στῆν ἐξόρυξη 1'1 καλλιέργεια πρώτων ὑλῶν. Ἐκεῖνο πού 1100 φαίνεται ὅτι μπορεῐ ν’ ἀποτελέσει 10 συνδετικό κρίκο στὴν πορεία τοῦ συλλογισμοῦ καί νά ἀρει
διαλεκτικά τὴν ἀντίφαση εἶναι 0 ρόλος τῶν προστατευτικῶν μέτρων (εἰσαγωγικῶν δασμῶν, ἐξαγωγικῶν ἐπιδοτῆσεων, ποσοτικῶν
ἀπαγορεύσεων, κ.τ.λ.)
'O Marx πρόθλεψε ὅτι oi ἀποικιακές 1'1 μισοαποικισκές χῶρες

ἀναπόφευκτα θά υίοθετὴσουν προστατευτικά μέτρα γιά τὴν ἐγχώρια 6ιομηχανία τους.
·
«Μόλις 01' Ἰρλανδοί ἀποκῐῆσουν τῆν ἀνεξαρτησία τους, ῆ
ἀνάγκη θά 1000 κάνει νά πάρουν προστατευτικά μέτρα ὅπως ό
Καναδάς, r7 Αύστραλία, κ.τ.λ.»“5
Kai: ,
«... 10 προστατευτικά σύστημα 60176051 010 v0 ἀναπτυχθεῖ 0
ἐλεύθερος ἀνταγωνισμός μέσα 0’ Eva έΘνος». (Marx, 1976, 0.

465).
Ἀλλά ὴ διαδικασία θά συνεχιστεῖ; οί φεουδαρχικες σχέσεις

θά έξαλειφτοῦν· μέ τὴν ὑπονόμευση τῆς μικροϊδιοκτησίας θά δημιουργηθεῖ προλεταριάτο καί τό καπιταλιστικό σύστημα θά ριζώσει. "E101 ὅμως oi χῶρες αῦτές θά χρειαστεῖ μέ 111 05100 1000 νά
καταφὺγουν στῆν παγκόσμια ἀγορά, ὅπως ἀναπτύχθηκε στό
πρῶτο κύριο μέρος αὑτοῦ τοῦ ἀρθρου.

Μέ ἀλλα λόγια, τό κεφάλαια πού ἐξάγεται 000 110 6ιομηχανικές
χῶρες στίς ἀποικίες 1‘1 μισοαποικίες μπορεῐ νά ἐπενδυθεῖ στῆ 61oμηχανία. Πραγματικά, έχει ἀποδειχτεῖ ἀπό σύγχρονες μελέτες ὅτι
πολλές χῶρες στὴν προσπάθεια 1000 νά τραὸῆξουν ἐπενδύσεις
υίοθετοῦν καί προστατευτικά μέτρα γιά 10 ξένο κεφάλαιο. "E101

(111Πὸ Tl] 111d IJ'BD‘ld ὁΓξΟκτοῖ-ιν ἐξαρτημὲνη ἐκθιομηχάνιση, ἀπό τὴν

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑ (PIA

61anqu ’,οι αντιθεσεις πού δημιουργεῖ ή σώρευση κεφαλαίου
ωριμαζουν ολο και πιο Πολύ,

Barrat Brown, M.. The Economics oflmpt’l'ialism. Pengi '

Inﬂuence in the Age oflmperialism. Spokesman Bo

ΙΝΔΙΑ ΚΑΙ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ

ι’

I974.
Basso. L. «An analysix of Classical Theories’ of Imperiali.
949 ι

_ Χὸ,

Dockes, P.. L' Internationale du Capital. Presses Universitaireslz/tel-“\ktlce.

Engels. F.. « ’H ἐξέλιξη τοῦ σοσιαλισμοῦ ἀπό τῆν οὐτοπία στῆν ἐπιστήμη» σέ

Ἀπό τή UUYYW‘PlKr'l δουλειά τοῦ Marx πού ἐκτείνεται πλατιά καί
6αθιά στῆν κοινωνικὴ, πολιτικὴ καί οἰκονομική έξέλιξη τῆς ίνδικῆς

ἱστορίας θά ’θελα ν’ ἀναφερθῶ σέ μερικά ἀποσπάσματα ποὺ δένονται ἀμεσα μέιτὴν παραπάνω παρουσίασ-η, Ἐλπίζω νά μὴν κουρασω τον ανσγνωστη σπό τὴν παράθεση τριῶν κομματιῶν πού δημοσιευτηκαν στῆ New York Daily TribUne καί πού μιλάν ε’ύγλωττα
ἀπό μόνα τους;
Τό έναῑ

’«Ἀλλά όσο τάμθιομηχανικά συμφέροντα γινόντουσαν περισσοτερο έξαρτημενσ ἀπό τῆν ι’νδικῆ ἀγορά, τόσο πιό πολύ νιῶGav τῆν ἀνάγκη vd δημιουργῆσουν νέες παραγωγικές δυνάμεις _
στῆν Ἰνδία-ἀφίῃ] εἶχαν συντρίψει την ἐγχώρια θιομηχανία της.
Δέν μπορεις να συνεχίσεις νά πλημμυρίζεις μιά χώρα με τά
6ιομηχανικα σου Προϊόντα, παρά μόνο ἀν τῆς δώσεις τῆ δυνατότητα νά σοῦ προσφέρει ἀντίστοιχα μερικά προιόντα». (Mérx
11 /7/1853, σ. 48)

Τό δεύτερος
«1'vaij ’ὅτι ῆ ἀγγλικῆ ῦφαντουργιά ἔχει τῆν πρόθεση νά
προικίσει την Ινρισ μέ σιδηροδρόμους,μέ τόν άποκλειστικό
σκοπό νά αποσπαει πιό φθηνά τό μπσμπάκι καί τίς-ἀλλες πρῶ-

τες ῦλες γιά τά προϊόντα της. Ἀλλά ὅταν εἰσάγεις μηχανές OTI'C
μεταφορές ’μιαις χώρας, πού κατέχει σίδερο καί κάρθουνο, ἐῖσαι
ανικανος να την εμποδίσεις ἀπό τό νά τίς κατασκευάσει ῆ ίδια.
Δέν μπορεῖς νά διατηρῆσεις ένα δι’κτυ σιδηροδρόμων σέ μιά
ἀπέραντη χώρα χωρίς νά εἰσάγεις ὅλες σύτές τίς παραγωγικές
μεθόδους ποῦ’ εἶναι άναγκαῑες γιά νά ἀντιμετωπίζουν τίς τωρινές κι.ἀμεσες άπαιτῆσεις τῶν σιδηροδρομικῶν μεταφορῶν κι
ἀπ’ ὅπου 6’ αι’]ξηθοῦν oi ἐφαρμογές στούς κλάδους πού δέν
εἶναι ἀμεσα συνδεμένοι μέ τούς αιδηροδρόμους. Τό σιδηροδρομικό σύστημα θ’ ἀποτελέσει πράγματι λοιπόν γιά τῆν Ἰνδία
τόν πρόδρομσ τῆς σύγχρονης 6ιομηχσνίας», (Marx 8/8/1853,
0. 79)
Τό τρίτο;
«'H σύγχρονη 6ιομηχανία, πού ξεπηδάει ἀπό τό σιδηροδρο-

μικό σύστημα, Θά διαλύσει τόν κληρονομικό καταμερισμό τῆς
ἐργασίας ὅπου Θασίζονται oi ίνδικές κάστες, αύτά τά ἰσχυρά
ἐμπόδια στῆν ίνδικῆ πρόοδο καί στῆν ίνδικῆ δύναμη.
Αύτό πού ῆ άγγλικῆ ἀστικῆ τάξη θά ἀναγκαστεῖ νά κάνει οὔτε

Μάρξ-Ἔιγκελς, Διαλεχτά Ἔργα, T. 11, Ἐκδοτικό τῆς ΚΕ. τοῦ ΚΚΕ.
«Νέα Ἑλλάδα», 1951.
Gall/lei],

F.M..
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University

Press. Evanston. I966._
Kiernan. V.G., «Marx and India» σέ R. Miliband and J, Saying (eds.) Socialist Register. The Merlin Press, London, I967.

Krosigk, F. von. «Marx. Universalism and Contemporary World Business»,
International Studies Quarterly, December 1972.
Mao Tye-rung, Selected Works. V. III. Lawrence and Wisharl Ltd, London.

1954.
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Marx. K.. Das Kapital. V. Ι, 1367 (Lawrence and Kisharl. London. I974).
Marx, K.. Das Kapital. V. III, 1894(Lawrence and Wisharl, London. I972).
Marx, Κ., «Speech on the Question of Free Trade», σε’ Κ. Marx-F. Engels.

Collected Works, V. 6. Lawrence and Wishart, London, 1976.
Marx, K.. «The East India Company - 113' History and Results». New York

Daily Tribune, II.7.1853 σε’ Κ. Marx and F. Engels, 0n Colonialism. F0—
reign Languages Publishing House. Moscow.
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Θά χειραφετῆσει ἀλλά οὔτε σημαντικά Θά 6ελτιώσει τίς κοινω-

νικές συνθῆκες τών λα’ίκών μαζῶν, (μιά καί) αῦτό ἐξαρτάται όχι
μόνο ἀπό τῆν ἀνάπτυξη τών παραγωγικῶν δυνάμεων ἀλλά καί

Ο ΚΩΣΤΑ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗ

ἀπό τῆν οίκειοποίησῆ τους ἀπό τό λαό. Ἀλλά αύτό πού (ῆ άγ-

γλικῆ ἀστικῆ τάξη) δέν θά μπορέσει νά μῆν κάνει εἶναι νά δημιουργῆσει τίς ῦλικές προῦποθέσεις καί γιά τά δύο. ”Εχει ποτέ

ΜΕΣΟΓΙΞΙΟΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΜΑΣ

B’ ἔκδοση

μιά ἀστικῆ τάξη κάνει τίποτε περισσότερα· ”Εχει ποτέ φέρει τῆν

πρόοδο χωρίς νά ἕχει σύρει τούς ἀνθρώπους καί τούς λαούς
μέσα ἀπό αἷμα Kl ἀκαθαρσία, μέσα ἀπό δυστυχία κι ἐξευτελι-

σμό;» (Marx 8/8/1853. σ. ΒΟ).
Κάποτε ό Marx εἶχε Παραπονεθεῖ γιά τὴ «μεγάλη διακοπὴ» πού

’έφερνε στὴ μελέτη του ὴ δημοσιογραφικὴ του δουλειά στῆν
«ἀθλία ἐφημερίδα» - τὴ New York Daily Tribune — ἀπ’ ὅπου, δημοσιεύοντας ἀρθρα, ’ἐθγαζε τό ψωμί του. Μολαταῦτα πιθανόν καμιά
ἐφημερίδα νά μὴν ἀξίζει τὴν ὑστέρη φῆμη της ὅσο αὑτὴ. Κι ὴ αίτίαῑ
ὸ Marx. (Kiernan, 1967. σ. 159)
(I) Ὁ ἁναγνώστης πού ἐνδιαιῃέρεται γιά [mi πληρέστερη διατύπωση τῆς
διαδικασίας πού ὁδηγεῖ υτῆν κρίση ι’ίς κοιτάξει Engels. 1951, σσ. 156-161.
(2) Ἀκριόἑστερα, ὅπως λέει ὁ Barralt Brown (1974, o. 61): «Ἡ ἔννοια πού

ἀποδίνει δ Marx στήν ὑπερπαραγωγῆ δέν εἶναι τῆς ὑπερπαραγωγῆς προϊόντων ἀλλά ὑπερὸσλικῆ δυναμικάτητα παραγωγῆς με’ κάθε νέα τεχνολογικῆ άλλαγῆ πού μειώνει τίς ιἰἰκαιριίς γιά (ιύξημένη κερδοφόρα ἀπασχόληση ἐργασίας», Βλέπε ἐπίσης Marx. 1894. u. 255.
(3) ”Ας μῆ νομιοτεί ὅμως ὅτι ῆ σιννεισφορά τοῦ Lenin στῆν (ὶνάπτιιξη μιᾶς
ὁλοκληρωμένης θεωρίας ἀποτελεῖ ,ιιιά ἁπλῆ γραμμική ἐπέκταση τῆς σκέψης
τοῦ Marx. Βλέπε ΚιῸΛ-ῘιζΙι»Γ · (1972) καί Szymanski (I974. σ. 23).

(4) Γιά μιά καλῆ ἐπεξεργιισιά τοῦ θέματος δ ἀναγνώστης μπορεῐ νά συμὸουλευτεῐ Doc/(es. [975. on. 143-168.
(5) ”Οπως ἀναφέρεται στόν Bat-rat Brow". 1974, o. 57 καί Doe/(es. [975. σ.

ΟΚΩΣΤΑ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗ
ΕΣΣΔ O ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ
Ο ΚΩΣΤΑ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗ
Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΛΚ
Ο ΡΗΝΤ ΤΖΩΝ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙ-ΙΜΕΝΟ MEEIKO
Ο ΓΚΥΡΒΙΤΣ ΖΩΡΖ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΙΞΣ
ΤΑΞΕΙΣ
Ο TIMASHEF
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΏὮΝ1 ΘΕΩΡΙΩΝ
Τόμοι Α’, B’
Ο ΔΑΡΑΚΗ ΠΕΠΗΣ
ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

(6) ’Όπως ἀναφέρεται στάν Gall/tell. 1966, o. 127.
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τοκρατοριά. Αῦτό Θά ηταν μόνο μισῆ άλῆΘεια. ‘H άλλη
μισῆ περιλαμόάνεται στό ότι, παράλληλα στά κεντρο-

μόλα φαινόμενα τοῦ Βυζαντίου, ῦπῆρχαν δυνάμεις
ἀμεσα έσωτερικές, ἀντίθετα κατευθυνόμενες, δυνάμεις

Η ΔΟΜΗ
ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
“ ’”’ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τοῦ Ἀ. Π. Καζντάν

Τόν τελευταῖο καιρό, όλο καί γίνεται λόγος γιά τό διφορούμενο, γιά τῆν ἀντιφατικῆ δυαδικότητα τῶν 6υζαν-

νόντουσαν ἀπό αῦτῆν, οῦτε γιά παρουσία ἀλληλοαπο-

τινῶν Θεσμῶν. Τό Βυζάντιο πού, γιά τούς έρευνητές καί

τῆ μιά πλευρά καί έθνικιστικοῦ καί πατριωτικοῦ ἀπό τῆν
άλλη (η’, καλύτερα ἴσως, τοπικιστικοῦ), ἀλλά γιά τῆ δια-

γιά τό ίδιαίτερα μελετηρό κοινό παρουσιαζόταν, μέχρι
τῆν ἀρχῆ ἀκόμα τοῦ αι’ώνα μσς, σάν ψεύτικο, τώρα πρέπει νά έρμηνευΘεῖ σάν διπρόσωπο. Δέν πρέπει, ὅπως
φαίνεται, νά μιλᾱμε yi’ αῦτό σάν μιά συγκεντρωτικῆ αῦ-

“

6ασικὴ παραγωγική τάξη στό Βυζάντιο, ὅπως καί παντοῦ
στῆ Μεσσιωνικὴ Εὑρώπη, ὴταν ὴ ἀγροτιά. Βέθαια, θά
ὴταν δυνατό νά παρατηρῆσαυμε τὴ διαφορά μεταξύ τοῦ
status τῆς 6υζαντινῆς ἀγροτιάς ἀπό τή θέση τῶν χωρικῶν στῆ Γαλλία καί στῆν Ἀγγλία στούς ”ίδιους αἰῶνες, ἀλλά, σύμφωνα μέ ὅλες τίς ἐνδείξεις, ὴ πραγματικὴ διαφορά τοῦ παροί κου
,τῆς Θράκης καί τοῦ Γάλλου villain τοῦ ΙΔ’ αἰῶνα δέν παρουσιάζονται μεγαλύτερες, ἀς ποῦμε, ἀπό τὴ διαφορά τοῦ χωρικοῡ ἀπό τό Kent καί τό Huntigtonshire τόν καιρό τῆς ἐξέγερσης
τοῦ Watt Tayler(‘): ό 6υζαντινός χωρικός ὴταν θαθιά ἐνωμένος μέ
τό χωριό του, ζοῦσε μέ τά τοπικά συμφέροντα καί ὴταν ὑποκείμενος στῆν ἐκμετάλλευση τῶν γαιοκτημόνων, στίς θασικές της μορφές; τὴν ἀγγαρεία, τὴν προσφορά σέ προϊόντα (σέ εἶδος), καί τὴ
χρηματικῆ προσφορά. 'H ίδιομορφία ὅτι, στίς γνωστές περιπτώσεις, τό κράτος διαδραμάτιζε τό ρόλο τοῦ αὑθέντη (senior) διά
μέσου τῶν ἀντιπροσώπων του (κριτῶν, φοροεισπρακτόρων κ.λπ.)
ῆταν θέθαια θασικῆ γιά τό οχηματισμό τῆς ἀρχούσας τάξης,ἀλλά
δέν ἀλλαζε ποιοτικά τήν τύχη τοῦ χωρικοῦ, οὑτε τῆ θέση του στὴν
κοινωνία, οϋτε τήν κοινωνικὴ του ψυχολογία.
'H διεσπαρμένη μικροαγροτικὴπαραγωγὴ, περιορισμένη ἀπό τά
τοπικά μικροπάζαρα σέ πολύ μικρούς, σπιθαμιαίους κόμθους ἐπικοινωνίας, έγινε μιά σπουδαιότατη οἰκονομικὴ αἰτία γιά τίς μεσσιωνικές καί εἰδικότερσςγιά τίς 6υζαντινές τάσεις γιά τοπικισμό
μ ,

»
’

πραγματικά κεντρόφυγες.
Γιά νά ἀντιληφΘοῦμε με’ ορθό τρόπο τῆ φύση αὑτοῦ
τοῦ ἀντιφατικοῦ καί διφορούμενου φαινομένου (συνύπαρξη κεντρομόλων καί κεντρόφυγων παραγόντων),
πρέπει νά διατυπώσουμε, πρίν ἀπ’ όλα, μιά μεθοδολογικῆ έπιφῦλαξη; πρέπει νά γίνεται λόγος, όχι γιά παράλληλη ύπαρξη φαινομένων διαφορετικοῦ τύπου, όχι γιά
μηχανικῆ συνύπαρξη τῆς συγκεντρωτικῆς αὑτοκρατοριάς τῆς Κωνσταντινούπολης καί τῶν ε μ 6 ρ ι’] ω ν πριγκιπάτων (territorial staaten) πού προοδευτικά ἀπομονω-

καί φυγοκεντρισμό.

Στίς Βυζαντινές συνθῆκες, ό φυσικός ἀγροτικός τοπικισμός δι30

κλειομένων τάσεων; «οἰκουμένικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ» ἀπό

λεκτικῆ ἀντίφαση τῆς ϊδιας τῆς κοινωνικο-πολιτικῆς δομῆς τοῦ Βυζαντίου, για τῆν έσωτερικῆ του διφόρούμενη

φύση, γιά τῆ διπλῆ σημασιά τών κοινωνικῶν του μορφών.

πλασιαζόταν ἀπό τῆ γεωγραφικὴ ἀπομόνωση τῶν περιοχῶν πού,
μερικές φορές, χωριζόντουσαν ἀπό τίς κατοικημένες περιοχές μέ
ψηλές όροσειρές. Oi ποταμοί, κατά κανόνα, δέν ήταν πλωτοί, μέ
ἐξαίρεση τό Δούναθη καί τόν Εὑφράτη, πού ἀποτελοῦσαν περισσότερο τά φυσικά σύνορα τῆς χώρας παρά ἀρτηρίες πού νά ἐνῶνουν χωρισμένα μέρη. Οί συγκοινωνίες ῆτσν εῦκολο νά διακοποῦν
τὴν περίοδο τῶν θροχῶν, ὅταν oi όρεινοί χείμαρροι ξεχείλιζαν ἀπό
τίς ὅχθες τους, ὴ τό χειμῶνα, ὅταν τά μονοπάτια σκεπαζοντουσαν
ἀπ’ τά χιόνια. Oi θαλάσσιοι πλόες ὴταν ἐπικίνδυνοι, ὅχι μόνο γιά
τίς θὺελλες, ἀλλά καί γιά τό ὅτι, ἀφ’ ὅτου ὴ αὑτοκρατορία έχασε
τὴ -ιθαλασσοκρατίαιῃ oi θαλάσσιες ἐκτάσεις εἶχαν γίνει πεδίο τῆς
δραστηριότητας τῶν πειρατῶν. Γι’ αὑτό, ἡ stabilitas loci δέν ὴταν
μόνο τό ίδανικό τῶν μοναζόντων ἀλλά καί ἀρχὴ τῆς πρακτικῆς
ζωῆς πού, ὅπως εἶναι φανερό, κλονιζόταν συχνότατα στῆν καθημερινὴ πραγματικότητα. Ἰδιαίτερα oi σελτζουκικές ἐπιδρομές στά

τέλη τοῦ ΙΑ’ αἰώνα καί ὴ Τέταρτη Σταυροφορία στίς ἀρχές τοῦ ΙΓ’
αἰῶνα πρέπει νά προκάλεσαν μαζικές ἀλλοιώσεις τοῦ πληθυσμοῦ,

παρόλο πού, κατά πάσα πιθανότητα, έθιξαν τούς κατοίκους τῆς
ὑπαίθρου λιγότερο ἀπό τούς κατοίκους τῶν πόλεων. ”Οπως Kl ἀν
ἐχει τό πράγμα, oi αἰῶνες πού έξετάζουμε δέν γνώρισον ἀκόμη
αὑτὴ τὴν καταστρεπτικῆ έγκατάλειψη τῶν χωριῶν πού μποροῦμε

νά διαπιστώσουμε ὅτι συνέθη τόν ΙΔ’ αἰώναβ).
Πάνω ἀπό αὑτὴ τὴ γενικὴ μεσαιωνικὴ, ὴ γενικὴ φεουδαρχικὴ
ὑποδομὴ, θρισκόταν ένας ἀλλος θεσμός τῆς 6υζαντινῆς κοινωνίας, ὴ πόλη. Στά τελευταῖα χρόνια, ῆ ἀποψη τῆς οἰκονομικῆς

ΠΟΩΟΚί-ῑῆὲιῑῆὶς 6[ιζαντινῆς πόλης στά τέλη τοῦ Ζ’ καί μέχρι τίς ἀρ)(ἑς TOU Θ Quin/C1 θρίσκει ὅλο καί μεγαλὺτερη ἀναγνώριση καί ὑπο-

λουθη λύση στό πρόθλημα; ξεκινώντας ἀπό τὴ σκέψη τῆς όργανικῆς ένότητας τῆς κοινοτικῆς καί τῆς μοναρχικῆς ἀρχῆς, μερικοί
6υζαντινολόγοι (ἀρχίζοντας ἀπό τόν C. E. Zachariae Von Lingen—

στηρῑξη. Μάλιστα ένας τόσο προσεκτικός νομιοματολόγος, ὅσο ό
Ρ· Orlerson. ψῖῡνει νά παρσδεχτεῖ ὅτι ὴ όμαλοποίηση τῆς οἰκονο-

thal) θεώρησον τὴν ἀγροτική κοινότητα σάν στήριγμα τοῦ μοναρ-

11"an ζωῆς 9Τᾲ ἐδάφη τῆς Ἀνατολικῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας

χικοῦ καθεστῶτος. Συνεπῶς, ὴ ἐξαφάνιση τῆς ἀγροτικῆς κοινότη-

ὗῑΕξΡΕβε 0Πο TﬂV οἰκονομικὴ ἐξέλιξη τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης στόν
Πῼωιμῡ Μεσσιίωνα πολύ λιγότερο ἀπ’ ὅ,τι εἶναι παραδεδεγμένο.
Σμμφωνξ] μὲ Ολεῆ τίς ἐνδείξεις, ὴ 6υζαντινῆ ἐπαρχία ἐπέζησε ἀπό
την ΠεριΟδΟ τῆς παρακμῆς τῶν πόλεων, αὑτό πού ὅ Δ. Ζακυθηνός

τας ἀπό τούς μεγάλους γαιοκτήμονες καί ἡ ε’ίσοδος τοῦ Βυζαντίου

όνθμῦζεῑ "T0 μΕΥάλο χάσμα»(]), παρόλο πού θγῆκε ἀπ’ αὐτὴν τήν

ἀυτῆς τῆς διπλῆς φόρμουλας (ὴ σχέση μεταξύ κοινοτικοῦ καί μοναρχικοῦ καθεστῶτος) ἀπορρίπτεται στῆ σημερινὴ ἐποχή ,ἀπό τῆ .
σημαντικὴ πλειοψηφία τῶν θυζαντινολόγων (πρέπει νά σημειωθεῖ
ὅτι ἀπορρίπτεται «μαζί μέ τό παιδί της», δηλαδή μαζί μέ τὴν παράοταση γιά τήν κοινωνικό-οἰκονομική όργανικότητα τῆς 6υζαντινῆς
κοινότηταςί), τό δεύτερο διατηρεῖ τὴν ίσχύ του, καί ὴ φεουδαρχοποίηση, ὴ ἀνάπτυξη δηλαδή τῆς μεγάλης ίδιοκτησίας τῆς γῆς σέ _ W.
Βάρος τῆς μικρῆς, θεωρεῖταί σάν θἀσικός λόγος τῆς παρακμῆς τοῦ
Βυζαντίου ἀπό τά τέλη τοῦ ΙΑ’ αἰῶνα.

κστάστσση λιγο νωρίτερα ἀπό τά κράτη τῆς Δύσης. ’
Γίσρό-λσ GU10. ὴ παρακμὴ τῶν πόλεων τῆς ἐπαρχίας συντέλεσε
(υκαι εδω, συγκρουόμαστε ξαφνικά μέ τό 6υζαντινό διφορούμενο)

ΟΧῑ, HOVO (ξΤΙἹν ἑνίσχυση τοῦ οἰκονομικοῦ τοπικισμοῦ, ἀλλά συγχρονως και στό διπλασιασμό τῶν συγκεντρωτικῶν τάσεων. 'O εἰδι-

Κρθ. 130110ῑίν ΤῆςΙΚωνσταντινοὺπολης ὑπογραμμίστηκε πολλές φοβες- ΜΕ TnV Κρίσει τῆς μεσογειακῆς αὐτοκρατορίας, ὴ Κωνσταντι-

νουπολη μεταμῡβφῶθηκε ἀπό φυσικό κέντρο τοῦ χώρου σέ γεω-

οτό δρόμο τῆς φεουδαρχικῆς ἀνάπτυξης θεωρήθηκε 6 προάγγελος τῆς ἀποκέντρωσης καί, συνεηούμενα, ή αἰτία τῆς παρακμῆς
τῆς αὐτοκρατορίας τῶν Ρωμαίων. Καί, παρόλο πού τό πρῶτο μέρος

ΠσλιΤιΚό Κὲνῒρσ *καί διαμορφώθηκε ὴ δυνατότητα νά σταθεῖ ἀντι-

ποτίθεται ὅτι κάθε ἀγροτική κοινωνία, μέ τὴν τάση της

LIEU-BTW μὲ Τήν αὑτοκρατορία της. Αὐτὴ ὴ δυνατότητα θρῆκε τὴν

νά ἀναπαράγει σταθερά στῆν προηγούμενή τους μορφὴ

ΤΕᾸῑΚΠ ἵης Πβσγῌατοποίηση μέ τὴν ’ἰδρυση τόν ΙΔ’ αἰῶνα τοῦ Γενο-

Κωνστσνῒινούπολης, ἐνός κέντρου μέ καταστροφικές δυνάμεις
Πού ύπὲσΚΟΠΤαν τήν ἐνότητα καί τή σταθερότητα τῆς αὐτοκρατο-

τά τρέχοντα κοινωνικό-πολιτικά φαινόμενα, εἶναι παραδοσιακῆ ἀπό τήν ’ίδια της τὴ φύση. Ὡστόσο, ή ἀγροτική
κοινότητα, στίς διάφορές της ἐκδηλώσεις, χρησίμεψε σάν έπαλξη

ρίας καί ἐξσφάνιζαν τόν πλοῦτο της.

ποικίλων παραδοσιακῶν, προκαπιταλιστικῶν πολιτικο-κοινωνικῶν

Θὲζίκῡυ

Γσλατῦ

στόν

Κεράτιο

κόλπο,

μιάς

τέλειος

ἀντι-

Ι

μορφῶν, ὅπως τῆς φεουδαρχικῆς ἀποκέντρωσης μέχρι τῆ δουλοπαροικία, καί τοῦ φεουδαρχικοῦ συγκεντρωτισμοῦ μέχρι τό αὑ-

δυτικοευρωπαϊκή κοινωνία τοῦ κλασικοῦ Μεσαίωνα διαH

KPIVOTGV 0116 ’ένα πολύ σύνθετο σύστημα προσωπικῶν

.

oxéoewv: ἀπό τὴ μιά πλευρά ῆταν oi όριζόντιες σχέσεις
πού ένωναν μεταξύ τους τά κοινωνικό στρώματα πού
ἀνῆκαν σέ ἐνα κοινό status (ἀγροτικές κοινότητες, μάρκες, ἐργαστήρια, συντεχνιες ῆ «ἀδελφότητες» στίς πόλεις, ἐλεύθερες πό-

λεις. ΚΟΝόΘῑῦ μοναστὴρια γιά μοναχικά τάγματα). Ἀπό τήν άλλη
πλευρά. ἦτον κάθετες σχέσεις πού θρίσκανε τὴν κλασικῆ τουςέκφραση στήν ἰερσβχικὴ όργάνωση τῆς ἀρχούσας τάξης πού 6001(6-

ταν στό σύστημα τῆς φεουδαρχικῆς ὑποτέλειας. Καί oi δυό μορφές τῶν προσωπικῶν σχέσεων, καί ῆ όριζόντια καί ὴ κάθετη,
ὑπῆρχον στό Βυζάντια, μέ τὴ διαφορά ὅτι καί οἰ δυό διακρινόντουσαν στό Βυζάντιο ἀπό μιά σχετικὴ δυσκαμψία, ἀσάφεια καί
ἀστάθεια. Oi 6υζαντινές μικροδομές ῆταν διαποτισμένες ἀπό ὑποκειμενικές ἀρχέςῑ ὴ μάζα τῶν χωρικῶν στό ἐσωτερικό τῆς κοινότητας καί τά ἐργαστήρια στό σχηματισμό τῶν συντεχνιῶν στίςΙ πόλεις
ῆταν θασικά οίκονομικά κέντρα καί ὴ ένωσή τους εἶχε λιγότερο
όργανικό καί περισσότερο τεχνικό χαρακτῆρα. Τό κοινόθιο μονα-

οτήρι μεταθλήθηκε στῆ δομή του τόν ΙΒ’ αἰῶνα. Γι’ αὑτό τό πράγμα, oi ἐνδείξεις εἶναι καθαρέςῑ ἀποσυντέθηκε σέ αὑτόνομες
κυψέλες-κελιά, μὲ ἀρκετά ἐλεύθερη σχέση μέ τὴ μοναχικὴ περιουσία (έμθρυο τοὺ μεταγενέστερου ἰδιόρρυθμου), καί τό ’ίδιο τό
μοναστὴρι πάλι ἀΠοδείχτηκε ἀπομονωμένη μονάδα, χωρίς νά γνωρίσει(4) καμιά ἐνωση μέ θάση τίς ἀρχές τῶν δυτικῶν μοναχικῶν ταγμάτων. Τό Βυζάντια δέ γνώρισε τήν αὑτόνομη ἀστική κοινότητα
(τίς ἐλεύθερες πόλεις στῆ Δύση) καί, ἀν παρατηροῦνται μερικά

ταρχικό καί ἀπολυταρχικό του σχῆμα.
Πρέπει συνεπῶς νά γίνεται λόγος γιά ἀλλο πράγμαῑ γιά ἀμοιθαῖες σχέσεις πολύ πλατύτερες; όχι γιά σχέσεις μεταξύ μιάς
μεταφυσικῆς κοινότητας καί τῆς αὐταρχικῆς κωνσταντινουπολίτικης μοναρχίας, ἀλλά μεταξύ ἐνός ὺπσκειμενικοῦ καί ὑποτακτικοῦ
συστήματος προσωπικῶν σχέσεων, χαρακτηριστικοῦ στό Βυζάντια,
καί ἐνός ἀντιφατικοῦ καί διφορούμενου συγκεντρωτισμοῦ καί φυ-

γοκεντρισμοῦ. Σέ πρώτη ὅψη, μπορεῐ νά φανεῖ ὅτι ὴ ἀστάθεια τῶν
μικροδομῶν καί ή μή ἀνάπτυξη τῆς φεουδαρχικῆς ίεραρχίας,
μεταθάλλοντας τό ««θυζαντινό ἀνθρωπο» σέ ὑπῆκοο πού σχετίζεται ἀμεσα μέ τό γενικό πατέρα ὅλων, τόν αὐτοκράτορα, θά έπρεπε

νά συντελέσουν 016 διπλασιασμό τῶν συγκεντρωτικῶν τάσεων.
Στό Βυζάντιο δέν ἐξαφανίστηκαν οὔτε ἐμειναν στάσιμες oi δυνάμεις ἐκεϊνες πού θά μποροῦσαν νά σταθοῦν ἀντιμέτωπες μέ τὴν
κεντρική πολιτική ἐξουσία, κοσμικές ὴ κληρικές (««πριγκιπάτανη,
ἀκόμα καί oi αὑτόνομες («αὑτοκρστορικές») πόλεις. Ὡστόσο, εἶναι

δυνατά νά θέσουμε τό ἐρώτημα μ’ έναν παράδοξα τρόποι μήπως ὴ
ταυτόχρονη ἀπουσία καί η μή ἀνάπτυξη δουκάτων, πριγκιπάτων
καί ἐλευθέρων πόλεων σημαίνει πραγματικό συγκεντρωτισμό τοῦ
κράτους μέσα στίς συνθῆκες τοῦ κλασικοῦ μεσσιωνικοῦ κοινωνικοῦ συστήματος;

Σάν ἀπάντηση σ’ αὐτό τό ἐρώτημα, ξεπηδάει τό τυπικό 6υζαντινό διφορούμενο τῶν κοινωνικῶν φαινομένων. Συγχρόνως, ἡ

ἀπουσία πριγκιπάτων καί αὐτονόμων πόλεων όδηγεῖ στῆν ἐλλειψη
τοῦ κοινωνικοῦ στρώματος ῆ τῶν κοινωνικῶν στρωμάτων πού θά

μποροῦσαν νά περιορίζουν καθημερινό τὴν αὐτοκρατορική ἐξουστοιχεῖα τῶν ἐλευθεριῶν τῶν πόλεων (ὅπως τά συμθούλια τῶν πό-

λεων), ἀπό πρακτικὴ ἀποψη, μέχρι τήν έξέγερση τῶν Ζηλωτῶν στή
Θεσσαλονίκηθ) (1342-1349). δέν μποροῦμε νά μιλάμε γιά σοθαρὴ
ἀστική κίνηση. Z‘ αὑτὴ τήν ἀστάθεια τῶν θυζαντινῶν μικροδομῶν
ἀνταποκρινόταν καλά ὴ σταθερότητα τῆς κατῶτατης κοινωνικῆς
όμάδας, τῆς οἰκογένειας.

σία. Στόν ἐκτελεστικό της ρόλο, ὴ θυζαντινῆ ἀπολυταρχία παρουσιάζεται σάν πρακτικά ἀπεριόριστη, διοικώντας δεσποτικά τῆ ζωὴ,

τήν ἐλευθερία καί τῆν ίδιοκτησία ὁποιουδήποτε ἀπό τούς ὑπηκόους της. Δέν εἶναι ἀνάγκη νά ξαναρχίσουμε έδῶ τῆ συζήτηση
γιά τήν ὑπαρξη ὴ όχι στό Βυζάντια κρατικῆς ἰδιοκτησίας σέ καλλιεργὴσιμη γῆῑ ἀκόμα καί οἰ ἀντίπαλοι τῆς θεωρίας τῆς «κρατικῆς

ίεραρχίας καί ὑποτέλειας στό Βυζάντια, ἀλλά καί αὐτές oi κάθετες
σχέσεις ῆταν ἐδῶ ἀσταθείς καί ἀσαφεῖςῑ Ἠ δυτικοευρωπαϊκή ίεραρχική δομὴ, ἀπό τὴν όποία ὴταν διαποτισμένος ό στρατός τῶν

ἰδιοκτησίας» δέν ἀρνοῦνται, μοῦ φαίνεται, τῆν ῦπαρξη τῆς αὐτοκρατορικῆς κοίτης διοικητικῆς σύθαιρεσίας στῆ διαχείριση τῶν
ἰδιωτικῶν περιουσιῶν. Ὀ G. Weiss ἐδειξε πρόσφατα πολύ καλά
πόσο πρόσκαιρη ὴταν ἡ ίδιοκτησία τῆς γῆς ἀπό τήν κωνσταντινου-

Σταυροφόρων, ἐπηρέασε τούς θυζαντινοὺς συγγραφεῖς τοῦ ΙΒ’

πολίτικη διοικητικὴ ἰεραρχία τόν ΙΑ’ αἰῶνα. Ἀλλά, μήπως συγ-

αἰώνα καί, ἀντίθετα, στό δυτικό παρατηρητὴ, ὴ θυζαντινὴ κοινωνία
παρουσιαζόταν σάν ἀπογυμνωμένη ἀπό θαθμούς ίεραρχίας. Στὴ

χέουμε τὴν ἐκτελεστική αὑθαιρεσία τοῡ θυζαντινοῦ αὐτοκράτορα
μέ τόν πραγματικό συγκεντρωτισμό,ποὺ ἐπρεπε νά έχει μεγάλες

θεωρία, ὴ 6υζαντινὴ πολιτικὴ σκέψη ἀναγνῶριζε μόνο μιά μορφὴ

διαστάσεις μέσα στίς μεσαιωνικές συνθῆκες;

καθέτων σχέσεων, τὴ σχέση μεταξύ αὐτοκράτορα καί ὑπηκόου

Ἠ ἀφθονία ἀπό 6υζαντινές μαρτυρίες πού έχουμε γι· αὐτό, ὅτι
oi ἐπαρχιακοί διοικητές καί στρατιωτικοί ἀρχηγοί ὴταν ὑποχρέωμένοι νά δείχνουν τὴ μεγαλύτερη περίσκεψη ὅταν εἶχαν νά κάνουν
μέ τὴν πρωτευούσιάνικη διοικητικὴ μηχανὴ, όδηγεῑ στό συμπέρασμα ὅτι στίς ἐπαρχίες δέν ὑπῆρχε ὑπεύθυνη ἐξουσία στὴν πράξη.
Στὴ Δύση, ὴ φεουδαρχική ἱεραρχία καί τό σύστημα τῶν αὐτοκρατορικῶν πόλεων δημιούργησαν ένα δίκτυο σχέσεων, κάθε στοιχεῑο
τοῦ όποίου ἐπρεπε νά ἐνεργεῖ μέ δικῆ του πρωτοθουλία καί μέ
δικοὺς του κινδύνους, σε ἀνταπόκριση μέ τῆ φεουδαρχική γενικὴ
ἀρχή τῆς φεουδαρχικῆς δικαιοσύνης (δέ χρειάζεται νά πεῖ κανείς
πῶς αὑτὴ ή δικαιοσύνη παραθιαζόταν συχνά), ένῶ στό Βυζάντιο, ὴ

Ἔτσι διαμορφώθηκαν ἐπίσης καί τά στοιχεῖα τῆς φεουδαρχικῆς

πού διατυπωνόταν στῆν ἐννοια τῆς οίκογένειαςῑ ό αὐτοκράτορας
θεωροῦνταν ἐνας αὐστηρός ἀλλά καί στοργικός πατέρας καί oi
ὑπήκοοι τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας ῆταν τά ὑπάκουα παιδιά

του.
·
Δημιουργεῖται τό ἐρώτημα, πῶς αὑτό 16 ὑποκειμενικό καί ὑποτακτικό σύστημα τῶν προσωπικῶν σχέσεων, μέ τίς ἐμθρυώδέις
μορφές τίς ίεραρχίας καί τίς «νωχελείς» καί ἀσταθεῖς μικροδομές,
ἀνταποκρινόταν στό θυζαντινό συγκεντρωτισμό. Γιά τὴ 6υζαντινολογία, ἀρχίζοντας ἀπό τά τέλη τοῦ περασμένου αίώνα καί μέχρι τὴ
σύγχρονη ἐποχή, φάνηκε ἀρκετά σταθερὴ καί παραδοσιακῆ ὴ ἀκό-
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ἀντίθετη σχέση ῆταν ἐξαιρετικά ἀργὴ. Ἠ πρωτοθουλίο τῶν ὑπαλλὴλων περιοριζότον ἀπό τήν ἀπειλή τῆς ἐκτελεστικῆς οὐθαιρεσίας
καί 6 θεωρητικός συγκεντρωτισμός τῆς αὐτοκρατορίας τῶν Ρω-

μαίων, στὴν πράξη, έτσινε νά κοταργηθεῖ, ἐπειδὴ oi διάφοροι τομεῖς ἀποκλίνονε 11510136 τους, ἰδιαίτερα στά περισσότερο ἀπομοκρυσμένα ἀπό τό κέντρο μέρη, καί αὑτό δέν ἀναπληρωνόταν κο-

θόλου ἀπό τὴν ώρίμανση (κυρίως στῆν παρομεθόριο ζώνη) μερικῶν στοιχεῖων ἀτομικῆς ἐξουσίας. Ἀντίθετα ἀπό τήν παραδοσιακή
ἰδέα πού ἐχουμε, ό 6υζαντινός συγκεντρωτισμός δέν κλόνισε τῆν
ἀνάπτυξη τῶν φεουδαρχικῶν δυνάμεων, ἀλλά, ἀντίθετα, 1'1 ’έλλειψη κοτανόησης πού εἶχε 1'1 αὐτοκρατορική διοικητικὴ μηχανή
γέννησε τήν ἀνεπαρκὴ ἀνάτιτυξη τῶν φεουδαρχικῶν δυνάμεων. ‘O
συγκεντρωτισμός κατέληξε νά εἶναι περισσότερο ἀντιπρόσωπευτικός συντελεστής παρά πραγματικός, καί αὐτό φάνηκε ἰδιαίτερα
ατὴν ἀστάθεια τῆς 6υζαντινῆς μοναρχίας μέχρι τό τέλος τοῦ ΙΑ’
οἰώνο, στήν ἀπουσία τῆς διαδοχῆς τοῦ Θρόνου, στό νά ἐμποδίζετοι ό ἡγεμόνας ἀπό τὴν παραδοσιακή «σειρά» κ.λπ.

Στὴ «νωχέλειο» τῶν μικροδομῶν καί τῶν καθέτων (ἰεραρχικῶν)
προσωπικῶν σχέσεων οτό Βυζάντια, ἀνταποκρινόταν 1'1 ἀστάθεια
(κάθετη κινητικότητα) τῆς ἀρχούσας τάξης; ἐδῶ δέν δημιουργήθηκε μιά άντίληψη τῆς εὐγενείας μέ νομικό περιεχόμενα, καί ὴ
δυνατότητα τῆς μεταθολῆς στῆν κοινωνικὴ κλίμακα, ἀπό κάτω

πρός 10 πάνω καί, ἀντίθετα, ἀπό πάνω πρός κάτω, έμεινε μέχρι
τόν ΙΑ’ αἰῶνα ὴ μόνη κοινωνικὴ πραγματικότητα. Μ’ αὑτὴ τὴν
κατάσταση, οὐτε ὴ θέση, οὐτε 6 τίτλος μποροῦσαν νά 115106160-

στοῦν νομικά στούς ἀπογόνους, παρόλο πού, ὅπως ῆταν φυσικό,
0i γιοί, oi γαμπροί καί oi ἀνιψιοί τῶν μεγάλων εἶχαν τίς περισσότερες δυνατότητες γιά προαγωγὴ στήν ὑπαλληλική κλίμακα.

Ι

Ι(

πίσης, ὴ τάξη τῶν θυζοντινῶν φεουδαρχῶν διακρινόταν
ἀπό τήν ἀνομοιογένεια τῆς σύνθεσης της. Τή θασική
της μάζα ἀπαρτίζανε, ὅπως φαίνεται ἀπό τίς περισσότε-

ρες ἐνδείξεις, oi ἐπαρχιακοί γαιακτῆμονες μέσης οίκονομικῆς στάθμης. Δυστυχῶς, ἀκριθῶς γι’ αὐτὴ τὴν όμάδο, oi πηγές

μάς ἀναφέρουν λίγα πράγματα. Τά ἐγγροφα τοῦ τρίτου τέταρταυ
τοῦ ΙΑ’ αἰῶνα ἀπό τήν πόλη Ορρίαο τῆς Νότιας Ἰταλίας πού δημοσιεύτηκαν σχετικά πρόσφατο, ἐπιτρέπουν μέχρι ’ένα θοθμό νά
γνωρίσουμε τή σύνθεση τῆς ἀρχουσος κοινωνικῆς όμάδας σέ μιά
μικρὴ περιοχή τῆς 6υζαντινῆς Κολοθρίας; ἐκτός ἀπό τούς κληρικούς, τούς μοναχούς καί τούς αὑτοκρατορικούς ὑπαλλὴλους, εἶναι οἱ οἰκογένειες τῆς τοπικῆς άριστοκρατίαςῑ oi Βερθικάριοι, oi
Μαυροκοντάριοι, οί Γεμελάριοι, oi Σέργωνες, πού τά αἰκογενειοκά

τους όνόμοτα δέν συμπίπτουν μέ τά πατρωνύμια τῆς κωνσταντινουπολίτικης ἀριστοκρατίας. Δυστυχῶς πάλι, τά ἐγγραφο ἀπό τό
Oppido δέν περιλαμθάνουν καμιά ε’ίδηση γιά τῆ μορφή τῆς ἐκμε“ τάλλευσης τῶν χωρικῶν στίς ίδιοκτησίες αὐτῶν τῶν Βερθικάριων

'H υπορξη μιάς τέτοιος κοινωνικῆς όμαδας στῆ σύνθεση τῆς 00x06009 τάξης διπλοσίασε τὴ σχετικὴ ἀστάθεια τῆς τελευταίας. Τό
μεγεινθος τῆς ἐξουσίας ἐνός 6υζαντινοῦ ἀξιωματοὺχου καθοριζόταν οχι 1000 006 10 ἀξίωμα 1106 κατεῖχε καί, πολύ περισσότερο

000 τον τίτλο πού ἐφερε, ἀλλά ἀπό τίς σύνθετες ἀμοιθαίες του
σχέσεις μέ τά ὑψηλά πρόσωπα τοῦ κράτους, καί, πρῶτο ἀπ’ ὅλο,
με τόν αυτοκράτοροῑ 0' αὐτή τὴ σχέση εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι τὴ

καί τῶν Μαυροκοντάριων.

θέση του ονομοζομένου μεσάζοντος, δηλαδή τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς

Oi 6υζαντινές πηγές δέν γνωρίζουν ἀνώτερη φεουδαρχική ἀριστοκρατία δυτικοευρωπαϊκοῦ τύπου τῶν κληρονομικῶν ίδιοκτησιῶν ὅπως oi θορωνίες, oi κομητεῖες καί τά δουκάτα. Ἠ ἀνώτερη

αυτοκροτοιρικῆς διοίκησης, κατελάμθονε ὅχι 0‘ διοικητὴς ἐνός

6υζαντινὴ ἀριστοκρατία εἶναι πάντα ὴ αὐτοκρατορική ἀριστοκρατία πού φέρει τούς αὐλικούς τίτλους καί παίρνει μέρος στῆν ἐμπροκτη ἀσκηση τῆς κρατικῆς ἐξουσίας πάνω στόν πληθυσμό.

Ὡστόσο, τόν ΙΑ’ αἰῶνα, διοιρέθηκε σέ δυό μεγάλες κοινωνικές
όμάδες πού διέφερον μεταξύ τους, τόσο στά έργο τους ὅσα καί
στὴ γένεσή τους.
Ἠ πρώτη ἀπ’ αὐτές τίς όμάδες, ἀπό τόν τύπο της, πλησίοζε
περισσότερο στούς δυτικοευρωποῖκοὺς θορώνους. Ἠταν oi οἰκο-

συγκεκριμένου τομέα, ἀλλά ό εὑνοούμενος τοῦ αὐτοκράτορα,

που μποροῦσε νά εἶναι ότιδὴποτε στῆν ὑπηρεσία του, ἀπό λογοΘέτης του δρόμου μέχρι ἐπί τοῦ κανικλειόυ (φύλακας τοῦ αὐτοκρατορικοῦ μελανοδοχείου).
Στήγ ἀσάφεια τῶν ἐμπράκτων λειτουργιῶν πού εἰχον 0i ὑπάλληλαι (οι ἀρμοδιότητες τῶν διαφορετικῶν τομέων, ὅπως τοῦ ἀστικοδικαστικοῦ καί τοῦ διοικητικοὺ, πολύ συχνά διοοτουρωνόντουσον), ἀνταποκρινόταν καί ὴ γνωστὴ ἀοριστία τῆς θέσης πού εἶχε ὴ
6υζαντινη διοικητικὴ ἀριστοκρατίας 1'1 κοριέρα ἐνός ὑπολλήλου
καθοριζοταν πολύ συχνά ἀπό τὴν εὑνοιοκρατία καί ὴ περιουσιακὴ

γένειες, oi 050100615059 μέ καταγωγή ἀπό ἀγροτικές περιοχές

του κοταρτοση ἐξαρτιότον όχι μόνο ἀπό τὴ φεουδαρχική έκμετάλ-

τῆς Μικροσίος κοί τῆς Βολκανικῆς, πού κατεῖχον, μέ τά Βυζαντινά

λευση τωγ περισσευμάτων τῶν προϊόντων ἀπό τούς ἀμεσους
ποραγωγουςῑ 0' οὐτάπεριλομθονόντουσαν 1'1 λήψη ὡρισμένου μέ-

μέτρα, τίς σχετικά μεγάλες έγγειες ίδιοκτησίες καί. ἐκπληρώνανε
τίςπολεμικές κοί τίς διοικητικές λειτουργίες στῆν κρατικῆ μηχανὴ.
'H δεύτερη όμάδα, ἀντίθετα, ἀπετελεῖτο ἀπό οἰκογένειες μέ καταγωγή ἀπό τῆν Κωνσταντινούπολη, τίς ἐλληνικές πόλεις καί τά

παραθαλάσσια κέντρο τῆς Μικρασίος; στενά δεμένες μέ τό ἐμπόριο καί μέ τήν ἐπαγγελματική παραγωγή, αὐτές oi οἰκογένειες κοτεῖχον σχετικά ἀσὴμοντες ἐγγειες ίδιοκτησίες, ἀλλοτε ἐκμισθώ-

νοντας τῆ γῆ ὴ ἐκπληρώνοντος όρισμένες μορφές μῆ ἐμπράγμοτου δικαίου (χοριστίκιο κ.λπ.). Τά πρόσωπα αὐτῆς τῆς κατηγορίας
ἐκπλήρωνον μέσα στῆν κρατικῆ διοίκηση κυρίως τίς ἀστικές λει-

τουργίες, δηλαδή τίς δικοστικές κοί τίς φορολογικές. Ἀκριθῶς
ἀπό τίς τάξεις τους ἀναδείχθηκαν τό ΙΑ’ αἰῶνα οἰ πιό σπουδαῖοι
ἐκκλησιαστικοί καί πολιτιστικοί παράγοντες. Ἠ ἀπομόνωση τῆς

χωριστῆς κοινωνικῆς όμάδας τῆς πολιτικῆς ἀριστοκρατίας 006 oi
πηγές όνομάζουν συγκλητικούς, έδωοε μιά χαρακτηριστικὴ·ἰδιομορφία στή δομὴ τῆς 6υζαντινῆς ἀριστοκρατίας.
’
I
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ρους του κροτικοῆ φόρου σέ μορφή πληρωμῆς γιά ἀπόκτηση θέσεων και τιτλων, σε μορφὴ δώρων γιά τίς γιορτές, ἀμοιθῶν γιά ένο
ορισὶμεινο χρόνο, ποραχώρησης ἐσόδων ἀπό τελωνειοκά δικαιώματα, 000 πειθορχικά πρόστιμα, ἀπό ἀγροτικές κοινότητες, ἀπό ἐκ·
κλησιοστικο ίδρύμοτο καί, 6έ6οιο, ὴ νομιμοι-ιοιημένη ὴ σχεδόν νομιμοποιημένη παράνομη φορολογία τοῦ πληθυσμοῦ (δικαστικοί
φόροι, δωροδοκίες κ.ἀ.).

ἀστάθεια τῆς ἀρχούσας τάξης τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας ὑπογραμμιζότον ἀπό δυό δευτεροθάθμιες, ὅπως
φοίνεται, ἰδιοίτερες συνθῆκες. 'H πρώτη ήτον ὅτι στή
. συνθεση τῆς 6υζαντινῆς ἀριστοκρατίας μπῆκαν, παίζοντος ιδιοιτερα οξιοπρόσεκτο ρόλο, oi εὐνοῦχοι, χρησιμεύοντος, ὅχι
μόνο σον Ιπροσωπικοί ὑπηρέτες τοῦ οὐτοκρατορικοῡ ζεύγους,
ἀλλο και σον διοικητές τῶν κοινωνικῶν τομέων καί σάν στρατιωτι-

καί ἀρχηγοί. Ἠ μορφή τοῦ εὐνούχου, ἀπό 1r'1v'1'610 της
τὴ φύση,
nTClY ῦνῖιθετῆ Οτὴν ἰδέα τῆς ἀριστοκρατικῆς καταγωγῆς καί ὴ θηλυκοτητσ 1mv'56v06xwv. ἀνεξάρτητο ἀπό τίς προσωπικές τους
ιδιοτητες. ε-ρχθταν σέ ἀντίθεση μέ τό κατεξοχῆν ἀντρικό ίδανικό

πως εἶναι γνωστό, ὴ δυναστεία τῶν Κομνηνῶν κατάφερε

O

νά θγάλει τὴ χώρα ἀπό τὴν πολιτικὴ κρίση καί νά ξονοφέρει τό Βυζάντιο γιά ἕνον αἰῶνα στῆν παλιά του δύ-

Τῆς 1011011an ιἰῗὺσης καί ἰδιότητας, Oi δυτικοευρωποῖοι παρατηρη-

. ναμη καί τό διεθνές του γόητρο. T6 νά θέλει νά ἐξηγῆσέι κανεις αὑτό τό α’ίνιγμο τῶν Κομνηνῶν μέ τίς προσωπικές ἀρε-

τες μειπὲξβιφρῡνηση ὑπενθυμίζουν τήν κυριαρχία τῶν εὐνούχων

τές των τριων πρώτων ἐκπροσώπων αὐτῆς τῆς δυναστείας, θά σὴ-

01'11v GU’M Της Κωνσταντινούπολης.
Η δευτέρη ιδιαίτερη συνθήκη ῆταν ὅτι, ὴ άναιχτὴ φύοη Τῆς 5Uζαντινης ἀριστοκρατίας έδωσε 11'1 66v01611110 γιά 1110 μσζικῆ

01116111158le11 1069 ίδιομορφία, τά ἐθιμα, τῆ γλῶσσά τους κ.λπ.

μαινε, κατά τὴ γνώμη μου, νά μὴν ἐξηγήσει τίποτο. Πρέπει νά ἀναζητὴσέι τήν ἐξήγηση όχι στῆν προσωπική σφοίρο, ἀλλά στῆν οίκονομικῆ κοί κοινωνικὴ καί, μέρικά, στῆν ίδεολογική. Ἠ οἰκονομική
ἀκμη τοῦ κράτους, 1'1 ἰδιαίτερη ἀκμὴ τῶν έπαρχιακῶν πόλεων ἐγινε
ἐμφανής τόν ΙΑ’ αἰῶνα καί πορατάθηκέ σέ έκτοση στά τρία πρῶτο
τέταρτα τοῦ IB’ αἰῶνα. Oi Κομνηνοί ὑποστήριξον ἀνέπιφύλακτα τίς
ἐπαρχιοκές πόλεις καί ἐγκαινίοσαν τήν ’ίδρυση νέων κέντρων.
Ἀλλά, εἶναι φονερό ὅτι ὅχι μικρό ρόλο ἔπαιξε-,α’ αὑτό καί-ὸ

ῌ ἀστάθεια Καί 1'1 0v01x1r'1 φύση τῆς ἀρχούσας τάξης τῆς Βυζαν11v119 C1_UTOKDOTOpi09 ἐγινε, ὅπως φαίνεται, σπουδαῖος συντελεστης των κεντβομόλων τάσεωνῑ μὴν ἐχοντας σταθερές 600519

καμπὴ τοῦ ΙΑ’ 0069 τόν ΙΒ’ αἰῶνα, ἀλλά πού εἶχε προέταιμαστεῖ
στὴ διάρκεια τοῦ ΙΑ’ αἰῶνα. Ἠ σταθεροποίηση τῶν φεουδαρχικῶν

διεισδυση σ-αυτήν ἀπό ἀλλόφυλα, καί, μερικές φορές, ἀπό
ἀλλό-

5059 0T0lX§10I A00659. Ἀρμένιοι, Σλάθοι, Λατῖνοι, Γεωργιανοί,
Βλοχοι, Τουρκοι καί ἀλλοι, ἐνσώματώνονταν έδῶ σταθερά στό
σᾛβῦῖο, qu ῡῒῑς τάξεις τῆς ἀρχούσας μερίδας, διατηρώντας 0'

μετασχηματισμός τῆς ἀρχούσας τάξης 1106 παροτηρεῖται στήν

OUTS στῆν Οβιῦῒοκροτικὴ γενεαλογίο οὐτε σέ «πριγκιπικές» κλη-

σχέσεων, ὴ γένεση τῆς κληρονομικῆς κτὴσης μέ τῆν προσωπική

βΟνΟῌῑΚΞς ,Κτηῡεις ὴ κωνσταντινουπολίτικη ἀριστοκρατία προσποθουὶσεινσ καλύψει τὴν ἀστάθεια της μέ 16 νά συγκεντρώνεται

ἐξουσία Πάνω σέ ἐξορτημένους πληθυσμοὺς καί ὑποτελεῖς οὐθέντές (vassaii). 11 1606011 τῶν ἑταιριῶν, δηλαδὴ τῶν προσωπικῶν
φρουρῶν ,καί 6 μετασχηματισμός στό στράτευμα μέ θάση τίς ἀρχές τοῦ ίπποτικοὺ στρατοῦ πού ἀντοποκρίνεται στῆν ’ίδρυση τῶν
ἐτοιριῶν, ὅλα αὐτά μαρτυροῦσαν ὅτι, στά τέλη τοῦ ΙΑ’ οἰώνο, ὴ
φεουδαρχία δέν ῆταν 1'1 ««ἀρρώστια τοῦ K0011K06 όργονισμοῦ», άλ-

γυρω οπο 16 696m καί μέ τό νά ψάχνει μέσα στῆν αὐτοκρατορική

υποοτηριιξη ,τιςιδυνάμέις πού τῆς ὴταν ἀπαραίτητες γιά νά κατοπνιξει ’την οντιθέση τῶν ἐργαζομένων. Ἠ συμμετοχή της στήν
κρατικῆ, εξουσισ καί στή διανομὴ τοῦ K0011K06 φόρου μετάθαλέ
τήν ἀνώτερη 6υζαντινή ἀριστοκρατία σέ συνειδητό καί ἐνεργό
πραμοχωνο τῆς απολυταρχίος.
Παρολα ουτσ, καί ἐδῶ πρέπει νά γυρίοουμε πάλι πίσω, στὴν
ἀποψη γιά τό ὂυζαντινό διφορούμενο, 1'1 00108510 τῆς ἀριστοκρατιας μετοτροπηκε σέ ἀντίθετα συντελεστή, κεντρόφυγο. Ἠ 6υζαντινή οριστοκρστιο ὑποστήριζε κοί ὑπεράσπιζε τήν ἀρχῆ τῆς άπολυτορχίος καί (ᾗχι τὴν ἀπολυταρχικὴ ἐξουσία ἐνός δεδομένου
προσώπου η μίας δεδομένης ἀριστοκρατικῆς οἰκογένειας. Ἐνῶ
ήτον ἀπεριόριστη στίς ἐκτελέστικές της δικοιοδοσίες, ὴ μοναρχία
τῆς Κωνσταντινούπολης θρισκόταν κάτω ἀπό μιά συνεχῶς μεγαλύτερη ἀπειλή μιάς αὐλικῆς συνωμοσίας καί ὴ όμαλή, ἀπό στατι-

στική ἀποψη, ἀλλαγὴ τῶν αὐτοκρατόρων συμπληρωνότον ἀπό «μικρά» πραξικοπῆμοτο, καθοιρέσεις τῶν εύνοουμένων. Ἠ ἀπουσία
μιάς σταθερῆς ποράδοσης

016 status 106

μεγάλου αὑθέντη,

ἐσπρωχνε τούς ἐπιφανεῖς στρατιωτικούς ἀρχηγοὺς (ἰδιαίτερα τούς

λά, ἀντίθετα, ὅτι θρισκότον ἀκόμα σε ἀνάπτυξη καί δινότον έτσι
016 κράτος ὴ δυνατότητα γιά πιό εὐκαμπτες μορφές διακυθέρνη-

σης κοί γιά μιά καλύτερη στρατιωτικὴ όργάνωση. 'H διοκυθέρνηση
τῶν Κομνηνῶν σημείωσε τὴ γνωστὴ προσέγγιση τῶν θυζοντινῶν

κοινωνικῶν προτύπων μέ τά δυτικοευρωπαϊκά. Σ1 αὐτή τήν ἐποχή
ἱδρύεται στό Βυζάντιο 1'1 φατρία (clan) τῶν Κομνηνῶν, πού ἀποτελεῖται ἀπό μερικές δεκάδες οἰκογένειες πού σχετίζονταν μεταξύ
τους μέ διοοτουρωμένους γάμους. Αὐτές oi οίκογένέιες καταγόν-

τουσον στήν πλειαψηφία τους ἀπό τὴ Μικροσία κοί τή Μακεδονία,
κατεῖχον, μέ τά θυζαντινά μέτρα, τεράστιες ἐκτάσεις καί εἶχον θέσεις κυρίως στό 010016 καί στή στρατιωτικὴ διοίκηση τῶν ἐπαρχιῶν. Ἠ σταθεροποίηση τῶν στρατιωτικῶν ἀριστοκρατικῶν οἰκογενέιῶν πού μονοπωλοῦσον τήν ἀνώτοτη διοίκηση στό στρατό
έδωσε τήν ὑλική προῦπόθεση γιά τὴ σταθεροποίηση τῆς αὐτοκρατορίας τῶν Κομνηνῶν.

διοικητές ξένης καταγωγῆς κοί τά πρόσωπα πού διοικοῦσαν στίς

ποραμεθοριοκές περιοχές) σέ χωριστικά κινήματα; εἰδικότέρα, ὴ
έλλειψη τῆς δυνατότητος νά ίδρυθεῖ μέ θάση τό δίκαιο ἐνο 0108506 πριγκιπάτΟ μέσα στά όρια τῆς αὐτοκρατορίας (πριγκιπάτο

δυτικοῦ τύπου) ’ἐσι-ιρωχνε σέ ἐξέγερση πού σκοπός της ῆταν ε’ίτε
ό χωρισμός καί ὴ άπόσχιση ένός μέρους τῆς αὐτοκρατορίας, ε’ίτε
τό πραξικόπημσ. 1'1 κοτάληψη τοῦ θρόνου κοί ὴ ἀλλαγὴ τοῦ αὑτοκράτορο, πράγμσ πού, ὅπως καταλοθαίνουμε, δέν ἐξαφάνιζέ τίς
ύπάρχουσες ἀντιθέσεις. Μέ ὅμοια τρόπο, ὅπως οἰ παρομεθόριες
πόλεις (Βενετία, Ἀμάλφι, Χερσώνο κ.λπ.) δέν ἐθρισκον χῶρο γιά

φυσικὴ οἰκονομική ἀνάπτυξη μέσα 010 ὅρια 106 Βυζαντίου, ε’τσι
καί oi συνοριοκές περιοχές πού ῆτον ἐτερογενεῑς ἀπό ἐθνικὴ καί,
μερικές φορές, ἀπό θρησκευτική ἀποψη, γινόντουσαν κέντρο
ἀδιάκοπης άνατοράχῆς. Ἠ ἐπαρχιοκῆ διοίκηση σέ ἐνίσχυση τῆς

ἀστάθειάς της, σέ ένίσχυση τῆς ἀδυναμίας της «v0 οὐτοπροσδιοριστεῑ» μέ 60011 τό δίκαια, άναμιγνυόταν 0' αὑτὴ τήν ἀποκεντρωτικὴ ἀνοταροχή. Γιά v0 μιλῆσουμε μέ συντομία, ἐκεῖνοι oi κοινωνικοί παράγοντες 006 συντελοῦσαν 016v 0610K001001K6 συγκεντρωτισμό καί στὴν παρακμὴ του 1'1. μέ ἀλλο λόγια, 6 Ιίδιος 6 συγκεντρωτισμός πού δέν εἶχε προέταιμαστεῖ σέ ἐπαρκῆ θαθμό ἀπό
τὴν ἐσωτερικῆ οἰκονομική ένότητα τοῦ κράτους, στὴ διαλεκτικὴ
ἀντίθεση τῆς ἱστορικῆς ἐξέλιξης ἀποδείχτηκε συντελεστής ἀπο-

κέντρωσης καί 6 ’ίδιος γέννησέ τίς κεντρόφυγες δυνάμεις πού θά
τόν κατέστρεφον.

Αὐτὴ ὴ σταθεροποίηση τῆς στρατιωτικῆς ἀριστοκρατίας εἶχε μιά
σειρά ἀπό μοκροπρόθεσμες συνέπειες; ὴ κωνσῳΝ-τινουπολίτικη
ἀριστοκρατία τών συγκλητικῶν, πού ηταν στενά δεμένη μέ τούς
ἐμπορικούς καί τακογλυφικούς κύκλους καί μέ τήν Ἐκκλησία καί
πού θρισκόταν στῆν ἐξουσία τόν ΙΑ’ αἰῶνα, τώρα παρογκωνιζότον

καί περνοῦσε σέ δεύτερη μοίρο. Oi 56v06x01 στομάτησον νά ποίζουν όποιονδὴποτε ρόλο στῆ διοίκηση. Oi ἀλλοδαποί (κυρίως oi
A01iv01) ἀπόκτησαν τώρα τήν ὑπεροχή γιά τὴ διπλωμστικὴ ὑπηρεσία, χωρίς νά καταλομθάνουν τίς ἀνῶτερες στροτιωτικές διοικῆ-

σεις, ἐκτός ἀπό μιά σειρά ἀπό ἐξελληνισμένες νορμονδικές οἰκογένειες πού μπῆκον στῆ φατρία τῶν Κομνηνῶν καί μερικούς 60φτισμέναυς Τούρκους πού διοίκησαν στρατιές στή θασιλείο τοῦ
Μονουήλ τοῦ A'!
Συγχρόνως μέ τή σταθεροποίηση τῆς 6υζαντινῆς ἀριστοκρατίας,

άρχισον νά διαμορφώνοντοι καί oi νέες ἀριστοκρατικές ἀξίες; ὴ
εὐγενική καταγωγὴ (pedigree) κοί ὴ ἰπποτικὴ γενναιοφροσύνη
θεωροῦνται τόν ΙΑ’ καί τόν ΙΒ’ αἰῶνα σάν προτερήματα πρώτου μεγέθους κοντά στίς παραδοσιοκές ἀρετές, τήν εἰλικρίνεια, τήν ἐξ-

υπνάδα, τήν ἀγνότητο. Ἠ ἐξάπλωση τῆς ἰδέας τῆς εὑγενικῆς
κατογωγῆς,πού ἐκφράζεται στίς ἐξωτερικές της λετι-τομέρέιες μέ
τήν πλατιά διάδοση τῶν οἰκογενειοκῶν ὀνομάτων (τό φαινόμενο

τῶν ἐπιθέτων γίνεται μοζικό ἀπό τίς ἀρχές τοῦ ΙΑ’ οίώνο), όδηγεῑ
στό ἀκόλουθο συμπέρασμοῑ ὅτι ἀλλάζει ὴ παραδοσιακή ἀμοιθοίο

Ἠ κρίση τῶν μέσων τοῦ ΙΑ’ αἰῶνα πού καταλήγει λογικά στῆν
καταστροφή τοῦ Μαντζικέρτ 16 1071 μέ τίς κολοσσιαῖες ἐδοφικές
ἀπώλειες στὴ Δύση καί οτήν Ἀνοτολῆ, εἶχε προέταιμαστεῖ ὅχι ἀπό
τὴ φεουδολική παρακμὴ τοῦ κράτους, πού 6 K01069 1119 δέν εἶχε
φτάσει ἀκόμα (09 ἐπαναλάθουμε άλλη μιά φορά ὅτι στό Βυζάντιο
τόν ΙΑ’ αἰῶνα δέν ὴταν ἀκόμα συγκεντρωμένες οἱ κτήσεις, τά
’πριγκιπάτο κοί oi θορωνίες), ἀλλά ἀπό τὴν ἐσωτερικῆ ἀντίθεση τῆς
συγκεντρωτικῆς αὐτοκρατορίας τῆς Κωνσταντινούπολής μέ τίς
πολύ ἐκτεταμένες ἐπικοινωνίες, ἀπό τὴν ἐπιθροδυντικὴ ἀντίθετη

σχέση, ἀπό τίς χωριστικές τάσεις τῶν συνόρων κοί τῆς ἐπαρχιακῆς
διοίκησης καί ἀπό τόν ἀγῶνα πού εἶχαν μεταξύ τους oi διάφορες
κλίκες γύρω ἀπό τό θρόνα 1106 δέν στηριζόταν σέ μιά ἀριστοκρατική γενεαλογίο (σέ στοθέρές γενεαλογικές παραδόσεις, ὅπως

στή Miami")-

σχέση τῶν μικροδομῶν; τόν ΙΒ’ αἰῶνα κλονίστηκε ὴ σταθερότητα
τῆς μικρῆς οἰκογένειος καί αὑτό πῆρε μορφή, ἀπό τὴ μιά πλευρά,
μέ τὴ σχετικὴ χειροφέτηση τῆς γυνσίκος κοί, ἀπό τὴν άλλη, μέ τὴ

μισοεπίσημη ἀνογνώριση τῆς μοιχείας καί τήν ἐξίσωση τῶν νόθων
μέ τά νόμιμα παιδιά. Oi οίκογενέιακές σχέσεις ὑποσκάφτηκον καί
στῆ διάρκεια τοῦ ΙΑ’ κοί τοῦ ΙΒ’ αἰῶνα ἀπό ὅ,τι θά μπορούσομε νά
όνομάσουμε μισοοικογενειακές σχέσεις καί ὅ,τι περιλομθάνετοι
στῆν πλατιά ἐννοιο φιλία. ’ἰΞδῶ περιλομθονόντουσαν ὅλα τά ε’ίδη

τῶν σχέσεων πού δέν ἐχουν ἀκόμα ἀπαριθμηθεῖ σέ ὅρους, ἀπό
τὴν ὴδονιστικὴ κοί διδασκαλική φιλία, πού ἀπολογητής της ῆτον 6
ψελλός, μέχρι τὴ φεουδαρχική ἐξάρτηση. Ἠ ἰδέα τῆς εὑγενικῆς
καταγωγῆς καί 1'1 φιλία συντέλεσαν μέχρι ένα θοθμό στό νά ὑπερνικηθεῑ ὴ οἰκογένειοκή κοί ὑποκειμενικὴ ἀπομόνωση τῆς 6υζαντινῆς κοινωνίας.
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τῶν ἀλλοδαπῶν μισθοφόρων. "E101, 0069 10 τέλη τοῦ IB' αἰῶνα,
πρέπει νά διαπιστωθεῑ μέ ἰδιαίτερα ριζικά τρόπο ῆ ἀντίφαση ἀνάμεσα στίς κεντρόφυγες δυνάμεις τῆς φεουδαρχοποιούμενης
ἐπαρχίας καί στίς ψευδοσυγκεντρωτικές δυνάμεις τοῦ γραφεισκρατικού καθεστῶτος τοῦ Ἀνδρόνικου τοῦ Α’ καί τῶν Ἀγγέλων
πού εἶχε τῆν ἐξουσία στῆν Κωνσταντινούπολη καί πού ἐχει περιγραφεῑ 006 11'1v 501010110V1K0 λογοτεχνία μέ ὅλα τά ἀρνητικά χαρακτηριστικά.
Ἀπό πολύ παλιά, ήταν K01v69 τόπος τῆς θυζαντινολογίας ῆ ἀντίληψη 611 ῆ κύρια εὐθύνη πού ἐπέθαλε τῆν καταστροφή τοῦ 1204
010v συνῶνυμη μέ τῆ «φεουδαρχοποίηση τῆς αὐτοκρατορίας»,

Κανείς δέν ἤθελε νά δῶσει προσοχῆ 016 γεγονός ὅτι, στῆ διαμάχη
τῶν ἐτῶν 1202-1204, στό Βυζάντιο ἀντιπαρατασσόταν ό στρατός
τῶν Σταυροφόρων πού ἡταν πραγματικά φεουδαρχικά κατακερματισμένος. ‘H κάτάληψη τῆς Κωνσταντινούπολης 006 1069 Λατίνους σήμαινε τή νίκη τῶν φεουδαρχικῶν ἀποκεντρωτικῶν δυνάμεων τῆς Δύσης πάνω στό γραφειοκρατικά συγκεντρωτισμό τῆς

αὐτοκρατορίας τῶν Ρωμαίων καί εἶναι έπακόλουθο ότι τήν αἰτία
τῆς πτῶσης της πρέπει νά τὴν ψάξει κανείς όχι στό φεουδαρχικά

κατακερματισμό τοῦ Βυζαντίου ἀλλά στῆν ἀνεπαρκὴ ἀνάπτυξη
τῶν φεουδαρχικῶν δυνάμεων καί στῆ χρεωκοπία τῆς σταθεροποίησης τῶν Κομνηνῶν. 'H ἐντύπωση γιά τῆ φεουδαρχίιῖ 00v γιά

μιά «ἀρρῶστια τοῦ K0011K06 60y0v101106» 5x51

ἐδῶ καί πολύν

καιρό ἀπορριφθεῑ ἀπό 1069 μεσαιωνολόγους. 'H φεουδαρχία ηταν

νόμιμο προϊόν καί ἀπαραίτητη, γιά μιά όρισμένη περίοδο τῆς 101001K1'19 έξέλιξης, στούς κοινωνικο-οικονομικσύς σχηματισμούς καί
oi πολιτικές, νομικές, στρατιωτικές καί ἰδεολσγικές της μορφές
προσαρμόστηκαν μόνές τους, καί μέ έναν όρισμένο τρόπο ἀριστα,

στίς οἰκονομικές συνθῆκες τοῦ πρῶιμου καί τοῦ κλασικσῦ Μεσαίῶνα. Πάνω στῆν κοινωνικο-οικονομικῆ 60011 τῆς φεουδαρχίας
ἀναπτύχθηκαν μερικοί ἱστορικά καθορισμένοι τύποι σταθεροποίηΘά μποροῦσε v0 φανεῖ 6110 ἀνάπτυξη τῆς 6υζαντινῆς φεουδαρχίας τόν ΙΑ’ καί τόν ΙΒ’ αἰῶνα ἀπσδείχτηκε μέ έναν-περίεργο τρόπο
σάν παράγοντας συγκεντρωτισμοῦῑ συντέλεσε στῆ σταθεροποίηση
τῆς ἀρχουσα τάξης καί στῆ μονιμοποίηση τῶν κοινωνικῶν σχέσεων

καί ἀποτέλεσε τὴ 6000 γι’ αύτῆν τῆν αἰνιγματικῆ «ἀπσκατάσταση»
πού συνδέεται μέ 16 6vo110 τῶν τριῶν πρῶτων Κομνηνῶν
ὅταν-αὐτό 16 σημειῶνω περαστικά-στό Βυζάντιο κατορθῶθηκε μιά
ἀγνωστη μέχρι 1615 01085061010 στῆ διαδοχή. Τρεῖς ήγεμόνες -ό
Ἀλέξιος 6 Α’, 6 Ἰωάννης 6 8' K01 6 Μανουήλ 6 A', (παππσύς, πατέρας καί γιός)- έμειναν στῆν ἐξουσία στὴ διάρκεια ἐκατό ἐτῶν

(1091-1180) K01 0616 61v51 1110 μέση διάρκεια 6ασιλείας 006 33
χρόνια,ὄταν

στῆν περίοδο 1025-1081 ὴ μέση διάρκεια τῆς 6001-

λείας ῆταν 5 χρόνια ὅλη κι ὅλη. Ὡστόσο, θά ῆταν λανθασμένο νά
μῆ δεῖ κανείς καί τὴν ἀντίθετη πλευρά τῆς διαδικασίας τῆς φεουδαρχοποίησης, τῆ σταθεροποίηση τῆς θέσης τῆς φεουδαρχικῆς
ἀριστοκρατίας τῆς ἐπαρχίας.
Δυστυχῶς, oi πηγές τοῦ ΙΒ’ αἰῶνα δέ μάς δίνουν τῆ δυνατότητα
νά ἀποκαταστῆσουμε τήν ίστορία τῆς 6υζαντινῆς ἀριστοκρατίας.
Μποροῦμε νά κάνουμε, έξάλλου, καί μιά παρατήρηση πού μισοανοίγει τὴν αύλαία πάνω ἀπό τῆν ἀμυδρά διακρινόμενη διαδικασία

σης τῆς κοινωνίας καί τῆς στρατιωτικῆς όργάνωσης. Εἶναι ἐπακόλουθο ότι πρέπει νά καταλαθαίνουμε καί νά ἐκτιμάμε τῆ φεουδαρx10 101001K0, 5101 ὅπως θγαίνει ἀπό τὴ μεσαιωνικῆ πραγματικότητα

καί όχι μέ τήν ἀποψη τῆς «ὐψηλῆς ὴθικῆς» τοῦ δεκάτου ένατου
καί τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνα.
Ἀλλά, ἀν τό 1204 1'1 φεουδαρχικάκατακερματισμένη Δύση κέρδισε τή νίκη πάνω στό συγκεντρωτικό καί γραφειοκρατικό Βυζάντιο, 11510 τῆν ’ἰδρυση τῆς Λατινικῆς αὐτοκρατορίας οἰ δυό πλευρές
«άλλαξαν 011016010 850519» 115 έναν παράδοξο 10600. 'H A011V1K1'1
0610K0010010 610851005 119 ἀρχές καί τίς μορφές τῆς πολιτικῆς
ὸργάνωσης πού εἶχε 1'1 ἐλληνική προκάτοχός της, ἐνῶ 1'1 πτῶση τῆς
Κωνσταντινούπολης ἀπελευθέρωσε τίς ἀμυδρά ἀναπτυγμένες
φεουδαρχικές δυνάμείς καί δημιούργησε τίς προῦποθέσεις γιά τό
σχηματισμό «τοπικιστικῶν» δημιουργημάτων, πού μεγαλύτερα
ῆταν 1'1 Νίκαια, ή ”Ηπειρος καί 1'1 Τρεπεζούντα.

πό αὐτά τά νέα κράτη, γνωρίζουμε καλύτερα ἀπό τά ἀλλα, τήν αὑτοκρατορία τῆς Νίκαιας. Στό πρῶτο μισό τοῦ

A

ΙΓ’ αἰῶνα, σύμφωνα μέ ὅλες τίς ἐνδείξεις, 1'1 N1K010
έζησε σέ 1110 o1Kovo111K1'1 ἀκμῆ καί αὐτό χρονολογικά (καί

κούς ἀδελφούς, ἀνιψιούς, γαμπρούς κ.λπ. Ἀρχίζοντας παραδει-

νόμιμα) συνέπεσε μέ τὴν 006 παλιά παρατηρημένη τάση γιά ἐξάπλωση τῶν μεγάλων φεουδαρχικῶν ἰδιοκτησιῶν 0' αὐτόν τόν τόμέα(“). Ἀνεξάρτητα 006 10 καταστροφικά γεγονότα τοῦ 1204 καί
τὴ μεταφσρά τοῦ κέντρου τῆς αὐτοκρατορίας σέ ἀλλα ἐδάφη, τό
σημαντικότερο μέρος τῆς ἀριστοκρατίας τοῦ ΙΒ’ αἰῶνα διατῆρησε
τίς θέσεις του. Σάν κράτος πού δέν εἶχε εὐδιάκριτα, καθορισμένο

γματικά 006_16 1179, δηλαδὴ ἀπό τά τέλη τῆς 6ασιλείας τοῦ Μα-

κέντρο καί πρωτεύουσα (ὴ Νίκαια καίτό Νυμφαίο ήταν μόνο αὐτο-

τῆς αῦξησης τῆς κοινωνικῆς σημασίας της; μέχρι τά μέσα τοῦ ΙΒ’
αἰῶνα ή ἀνῶτερη τιτλοφορία τῶν ἐκλεκτῶν (elites), 6 τίτλος τοῦ
σεθαστσύ καί oi ἀνῶτεροί του, ἀπσνέμσνταν ἀποκλειστικά στούς
ἀριστοκράτες ἀπό τῆ φατρία τῶνΚομνηνῶν, στούς ἀριστοκρατι-

νουήλ τοῦ Α’, 6 τίτλος τοῦ 05600106 K01, μερικές φορές, σί ἀκόμα

κρατορικές ἐνδιαιτῆσεις), ῆ αὐτοκρατορία τῶν Λασκαρίδων ’ἐδειξε

ύψηλότερσι τίτλοι, συναντῶνται στούς έπαρχιακούς ἀριστοκράτες
πού δέν σχετίζονται οὐτε μέ συγγένεια ούτε μέ ἐπιγαμία μέ τὴ

ἀκόμα καί τάσεις γιά μετασχηματισμά τῆς παραδοσιακῆς ὑποταγῆς

δυναστεία πού κυθερνοῦσε. Ἠ ἀπομακρυσμένη ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη ἀριστοκρατία, αὐτός 6 φορέας τῶν κεντρόφυγων τάσεων, προθάλλει αύταρχικά τόν ἐαυτό της μέ τήν ἀπόκτηση τῆς
ανωτατης αυτοκρατορικῆς τιτλοφορίας τῶν έκλεκτῶν.

πάνω στῆ 60011 τῆς φεουδαρχικῆς ἀρχῆς τῆς προσωπικῆς 60010'H x000K1001011K1'1 ίδιομορφία τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας
ῆταν ἐ’να σημαντικό στρῶμα τοῦ ἀγροτικσῦ πληθυσμοῦ πού ζοῦσε
στά σύνορα τοῦ κράτους καί εἶχε ἀναλάθει τὴν ύπεράσπισῆ τους
006 1069 T060K069: 5K169 006 1069 0K01159 τῆς Βιθυνίας πού δημιούργησαν τὴν ἐξέγερση ἐναντίον τοῦ Μιχαὴλ τοῦ H', 6 Παχυμέ-

τάση γιά 1110 σταθεροποίηση τὴς αὐτοκρατορίας πάνω

ρης ἀναφέρει ἀκόμα τούς Μαγεδονίτες, καθορίζοντας καί τούς

σέ φεουδαρχική 60011 (ὅπως θά ήταν δυνατά. νά χαρακτηρίσουμε τῆν κοινωνικὴ πολιτική τῶν τριῶν πρῶτων
Κομνηνῶν) δέν ἐδωσε ἀποτέλεσμα. T6 πραξικόπημα τοῦ
Ἀνδρόνινῑοι) τοῦ Α’ καί ὴ πολιτική τῶν Ἀγγέλων σημείωσαν τήν

μέν καί τούς δέ σάν ἐξαιρετικούς πολεμιστές-τοξότες. Ποιά ἠταν 1'1
φύση αὐτῶν τῶν ἀκριτῶν; Συνῆθως τούς όνομάζουν ἐλεύθερους

Η

ἀντίδραση. ἀλλά ὁχι ἀντίδραση στά συμφέροντα τῶν φεουδαρχικῶν άποκεντρωτικῶν δυνάμεων, ὅπως μερικές φαρές τὴν παρουσιάζσυν oi 5056v0159(7), ἀλλά μιά 1610115006 16006 ἐπιστροφὴ στίς
παραδόσεις τῶν μέσων τοῦ ΙΑ’ αἰῶνα, 610v 1'1 ἐξουσία θρισκόταν
στά χέρια τῆς ἀστικῆς ἀριστοκρατίας, τῶν αὐλικῶν εὐνούχων καί
34

ἀγρότες, ἀλλά δέν πρέπει v0 άποκλείσουμε καί τὴν ἐκδοχὴ νά
ῆταν μικροκαθαλλάριοι, πάνω στό ὐπόδειγμα τῶν ἰδαλγῶν τῆς K0στίλλης, πού ἐκπλῆρωναν ἀνάλογα καθήκοντα σέ ἀνάλογες 06v80K5c;(").
Ἠ αὐτοκρατορία τῆς N1K0109 τῶν Λασκαρίδων ἐμφανίζεται σάν
κράτος ίκανό νά ζήσει. Εἶναι πάρα πολύ r1180v0 611 αὐτή 1'1 ίκανότητα γιά ζωὴ καθοριζόταν ἀπό τῆν ἀνάπτυξη μέσα στά 6010 1119

666 6001K_11)V παραγόντων 006 6000x0v 016 Βυζάντιο τῶν Κομνηνωνῑ τις ,αικανομικά αὐτάρκεις πόλεις καί τούς φεουδαρχικαύς αὐθεντές. Η ἐπιστροφή τοῦ Μιχαὴλ τοῦ Η’ 016v κωνσταντινουπολίτικα συγκεντρωτισμό καί στῆν οἰκουμενικῆ πολιτική, ἀνεξάρτητα
απο τις άρχικές έπιτυχίες, όδήγησε στῆν έξάντληση τῶν δυνά-

Ὁ Ἀλέξανὸρρς [Ι. Καζιιταιι εἶναι ὅμζαιιτινολόγος, mm].

311/11}; στό [Ιαιέκτιστήιιιο τῆς Μόσχας, αιηέργάτης τοίι Ἰνστιτι)ι’·ται· Σ).αι’)”ἰκιῖιι’ καί Βαλκαιίκιῖιν Μελετιῖιν τῆς A2001]μίας Ἐπιατηιιιῖνν τῆς ΕΣΣΔ. Ἔχει γράψει ἕνα :1).1}(I();111‘/'.1‘-

μεων, και γι’ αὐτό, 016v 5K11065V10116 τῶν περισσότερα σταθερῶν

στοιχειων καί στῆ χρεωκοπία. Oi τάσεις γιά τήν 1606011 ἑνός

τιῖιιι .1011 11.111111591111111 (111)1' ιάτορία καί τι] ι)ι]“.()κ“.())ἰ’(ι τοί1

«05010505101100 K001069» (territorialstaat) 1106 ἐνσάρκωναν oi Λα-

ΒΡζΗ-ΓΤῘΟΡ- κ”ἐ)”(”ζ 3’11}. τόν ἔνατι), ὸέκατο, ἑιιὸἑκατι) 21110111(δέκατο αιίιίνα. Τήν αιάκριίἰυσι] αὐτη, τήν ἔγραψε ριιισικά
για τό ὁὲκατω ,τί-,ιιῖιτσ 1115111111; Σιινέὸριι) Βυζαντινιῖιιι X1011—
ὸῶιι, ,·ι()ι’Ι ἕγιιιε (111/'1' ’,4711)ιά τό Σεπτέμὸρη I976. Γιά τι] 151/—
Ιιιοαιίἰάή της στό «ANTI» ζητήθηκι· καί ,ταρίίηκε- 1} (’ὶὸεια
1011, (3.1111; καί 1} (ἰῖὸεια 1111‘y γενικοῦ γραμματέα τοῦ 01111ίὸριοιΙ Μαιιόλη ,Υιιτζιμὸιὶκι). ἸἸ 111-“112119111111 στα ἑλληνικά
ἔγιιέ· α.-ιό τόν Τηλ. Κ. ,Ιαιιγγη καί ὁ Αἱ.. Πολίτης συνεργά-

ῦΚΟβῑόες ἑγιναν θυσία στῆν παραδοσιακή οἰκουμενικῆ ἰδέα.
ροαπαθῆσαμε νά άπαδείξουμε 0' 0610 11'1v ἀνακοίνωση
0110 κοινωνικο-οικανομική ἀνάπτυξη ταῦ Βυζαντίου ἀπό
τά τέλη τοῦ ΙΑ’ καί μέχρι τόν ΙΓ’ αἰῶνα, καθοριζόταν ἀπό
. ..
δυο-συντελεστές γενικοῦ εὐρωπαϊκοῦ χαρακτήρα; 006
τήν ανθηση των έπαρχιακῶν πόλεων καί ἀπό τὴ σταθεροποίηση

’

της φεουδαρχικῆς μεγάλης ἰδιοκτησίας, Ὡστόσο, τό σύνθετο
τῆς
πραγματοποιησης αὐτῶν τῶν πραοδευτικῶν συντελεστῶν καθορι-

στι)κε ατήν ἐπιμέλεια.

ζόταν 0110 666 στιγμές; ἀπό τὴ μιά πλευρά, ἀπότῆν ’ύπαρξη μιᾶς
έξαιρετικης ἐντασης στῆν έξωτερική πολιτική κατάσταση, όταν
’συνέβη οταν πληθυσμό τῆς αὐτοκρατορίας νά συγκρουστεῑ μέ μιά
05100 7επικινὶδυνες ἐχθρικές ἐξαπλῶσεις, καί ἀπό τήν άλλη (καί

τῶν γαιοκτημόνων, Παρόλο της τό μαζικό χαρακτῆρα, ἠ ἀγροτική σύτή
ἐξέγεροη καταπνίγηκε 006 τό φεουδαρχικὸ στρατό τόν ἵδισ χρόνο.

0610 ηταν, ισῶς, τό σπουδαιότερα), ἀπό τῆν ύπαρξη σταθερῶν
παραδασεων «Ῥωμαϊκοῦ» κρατικοῦ συγκεντρωτισμοῦ καί ἐνός και-

(2. ΒΙ-λ.) H. Antoniadis—‘Bibicou: Villages Deserrés en Gréce.- U11 Bilan
Provisoire, 016 Villages Deserlés et Histoire Economlque. XI-XVIlIe Siecle. Paris 1965, 0. 364. "Av K01'V51 K0v51'9 006 16 δεδομένα τῆς Ἑλ.

νωνικου συστήματος πού 0’ 0610 τῆν περίοδο εἶχε πιά αὐτοεξαντληθεῖ πρακτικά καί δέν ἀνταποκρινόταν στίς πραγματικές άπαι-

τὴσεις τῆς ἐποχῆς. Oi φεουδαρχικοί θεσμσί στό Βυζάντιο τῶν ΙΑ’ ΙΓ’ αἰῶνων δέν ῆταν συμπτῶματα καταοτροχφικῶν, νοσαγόνων δυνάμεων ἀλλά μορφές 6081110109 101001K1'19 ἀνάπτυξης.
Κάτω ἀπ’ 0616 16 φῶς, ὴ 011016010 σχέση τῶν συγκεντρωτικῶν
καί τῶν άποκέντρωτικῶν συντελεστῶν στῆ 6υζαντινὴ ἰστορία τῶν
ἐτῶν 1071-1261, πρέπει νά ύπαθληθεῖ πάλι σέ νέα έρευνα. Εἶναι
ἐπόμενα λοιπόν 611 πρέπει νά παραιτηθαῦμε ἀπό τῆ μανόπλευρη
θεῶρηση τῆς φεουδαρχίας σάν καρκίνωμα πού κατέτρωγε 16 66-

ζαντινό κράτος καί προεταίμαζε τῆν πτῶση του. Ἀντίθετα, στίς
συγκεκριμένες συνθῆκες τοῦ τέλους τοῦ ΙΑ’ μέχρι 16v ΙΓ’ αἰῶνα, 1'1

6υζαντινῆ σῦγκεντρωτικῆ ἀπολυταρχία 60580K5 νά εἶναι μιά
ἀτράνταχτη κρατικῆ όργάνωση πού, 006 τῆ 1110 πλευρά, ἐμπόδιζε
τήν άποτελεσματικῆ λειτουργία τῆς στρατιωτικῆς καί διαικητικῆς
μηχανῆς καί, ἀπό τῆν άλλη, δυνάμωνε 16 χωριστικό κίνημα στίς
παρομεθόριες πόλεις καί ἐπαρχίες.
'H διαλεκτική ἀντίθεση τῆς ἐποχῆς θρισκόταν στό 611 10 φαινόμενα παύ δείχνονταν σάν κεντράφυγα (ἐπαρχιακές πόλεις, φεουδαρχική ἰδιοκτησία μέ προσωπική ἐξουσία) ἀποδεικνυόντσυσαν
στήν πράξη σάν συντελεστές πραγματικοῦ συγκεντρωτισμοῦ
(ὅπως ἐπί Κομνηνῶν καί Λασκαρίδων), ἐνῶ oi GUY/KSVprTlKoi

Σ.τ. .

,

”

Ἀντωνιάδη-Μπιμπίκου, 1'1 Ἐλλάδα 65 γνώρισε μέχρι τὸ ΙΔ’ αίώνα μαζικη

ἐγκατάλειψη τῶν χωριιῡν, ἐκτός ἀπό τη σχετικά αύντομη περίοδο τοῦ
δεύτεροι] μισού τοῦ ΙΑ’ αἰῶνα.
3. Δ. Ζακυθηνός.· Byzance: Εἰσί, Societe, ,Economie. London 1973, μέλέτη 5. Χωρίς νά σταματήσω ἐδῶ 011'1 συζήτηση πάνω 016 Θέμα τῆς

πσρακμῆς τῶν πόλεων 016 Βυζάντιο τό Ζ’ αἰῶνα, παρατηρῶ μόνο 611
ἐνας 006 1069 τελευταίους σντίπαλους αὐτῆς τῆς άποψης άποδείχτηκε

6 A. Toynbee. ΒΛ. Constantine Porphyrogenitus and his world. London
1973, 00. 38-70.

Ἴ .

4. T0 ἑλληνικά μοναστὴρια χωρίζονται σέ κοινοθισκά καί σέ ίδιόρωῶμα.
Σέ ἀντίθεση μέ 6,11 συμβαίνει στα κοινοθιακά, 016 ίδιόρρυθμα 6 μοναχός
δέν συνεισφέρει στην κοινὴ περιουσία (Σ,τ.μ.)
5. Ἑξέγερση τῶν Ζηλωτῶν (7342-7349), 6006 6 λαός τῆς Θεσσαλονίκης
ἐφτασε οτό σημεῖο νά κυθερνήσει μόνος του τήν πόλη, 'H ἱστορία τοῦ
ἐπαναστατικοῡ κινήματος τῆς Θεσσαλονίκης 51'v01 ὑπόδειγμα y10 τη με-

λέτη τῶν κοινωνικῶν τάξεων τό Μεσσίωνα; Ζηλωτές ὀνομαζόνταυσσν τά
μέλη ἐνός συγκεκριμένου κόμματος, μέ ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα
κοινωνικῶν μεταρρυθμίσεων. (Σ,τ.μ.)
’ 6, 'H μάχη τοῦ Μαντζικέρτ έγινε τό 7077 κοντά οτη λίμνη Βάν, στην Ἀρμενία. 'O οουλτάνος Ἀλή-Ἀρσλάν κατέστρεψε 16 6υζαντινό στρατό καί
συνέλαθε 16v αὐτοκράτορα Ρωμανό Δ’ τό Διογένη. Ἠ μάχη τοῦ Μαντζικέρτ ἄνοιξε 16 6001.10 στούς Σελτζαύκους Τούρκους γιά τήν κατάκτηση
τῆς Μικρασίας (Σ,τ.μ.)
·
7. Ὀ G. A. Ostrogorsky χαρακτηρίζει σαφῶς ιή διακυθέρνηση τῶν Ἀγγέλων σάν Περίαδο νίκης τῆς φεουδαρχικῆς ἀριστοκρατίας, σάν «θρίαμ-

παράγοντες στήν ἐξωτερικῆ 1069 μορφή, πού γεννοῦσαν οἰκουμενικές ἰδέες καί σχέδια, στήν πραγματικότητα ἀπαδυνάμωναν τή

60» τῆς φεουδαρχικῆς ἀριστοκρατίας,

σταθερότητα καί 11'1v 0v85K11K61010 τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατοο
ρίας...

ματος στα νέα κράτη ηου ξεπήδησσν μετά 16 1204 1101016 Βυζάντιο τῶν
K0 v νῶν.
.
9. ἕτά] τέλη τοῡ ΙΓ’ αἰῶνα, στήν παραμεθόρια περιοχή τῆς Μικρασίας ξεπηδησε μιά άνταρσιά μέ άρχηγό τόν άρχιστράῐηγο (στρατοπεδάρχη)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.·
1. 'H ἐξέγερση τοῦ Wart Tayler έγινε τό 1381 στίς ἀγροτικές περιοχές τῆς
N. ”Αγγλίσς ”Εσσεξ, Κέντ, κ.λπ. πού στέναζαν 606 111 60010 φορολογίά

8. Ὀ G. Osrrogorsky σημειωνει τήν προσέγγιση τοῦ κοινωνικοῦ 060111»

”Αλέξιο Φιλανθρωπηνό. Αύτή η άνταρσία στηριζόταν, σύμφωνα με τίς

περισσότερες ἐνδείξεις, στή μικρή ἀριστοκρατία.

ἠ ΜΑΦΑΛΝΤΑ καὶ ὁ ΚΟΣΜΟΣ της
1| KANEII

' ME AYTO

τοῦ κοΥῙΝο
”’Ὕι-κεοτκκΑ rm: 19A τε εκιιιε· .
115F11- ΝΑ κΛΑιι ΗΑ κΑτι mo
ΑΛτνονϊετ-ικο ΠΑΟΑ ΓιΑε-ΝΑ

επισημαινουίέἒ)
Η ΜΑΥΡΗ ΕΠΙΞΤΙΞΙΟΣ
“Η τηλεόραση ἔκανε πάλι τό θαῦμα της, μέ τήν εὐκαιρία τῆς
μαὺρης ἐπετείου τοῦ χουντικοῦ πραξικοπήματος. Καί γιά τήν
μέν ΥΙΞΝΙΞΔ... «οὐδέν πρόδλημα»; ἴσως τό μόνο πού θά εἶχε
ἓνδιαφέρον θά ἦταν - ὅπως παρατήρησε καί ἡ «Καθημερινή» ἡ ἀλλαγὴ τῶν ρόλων, ἀνάμεσα σέ δύο πρόσωπα πού παρουσιάσθηκαν, τόν ὑφυπαυργὸ Τύπαυ κ. Π. Λαμπρία καί τό δημοσιογράφα κ. K. Σισμάνη... Ἀλλά ἡ ΕΡΤ; Τί «σώαυ» ἧταν αὐτό

ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ
Τή Δευτέρα τοῦ Πάσχα, ἔνας
ἀγωνιστής ἔφυγε ὁ Κώστας Καρυωτάκης, 36 χρόνων, πτυχιοῡχος πολιτικῶν ἐπιστημῶν, πού
γνώρισε ὅλες τίς φυλακές τῆς
χούντας, τά 6ασανιστήρια, τήν
ἀπομόνωση. Στή μνήμη του 6
Βαγγέλης Ἀλεπίδης μᾶς ἔστειλε
αὐτό τό παίημαῑ

Κύπριος
καλλιτέχνης

καί τί «ποικιλία θεάματας»;
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ

Φυσικά, ἡ εὐθύνη δαραίνει ἄλλους. Γιατί ἡ κυδέρνηση ἔχει
κάθε δικαίωμα νά ὃλέπει ὅπως θέλει κάθε φορά 16 ὅποια γεγονός - ἀκόμα καί τήν ἐπέτεια ταῦ ἀπριλιαναῦ πραξικοπῆματας.
‘H Ι(ἰιντιπολίτευση ὅμως (καί πιό εἰδικά ἡ ἀριστερά) ὥς πότε θύι
παίρνει μέρος σέ τέτοια, τηλεαπτικά ἤ όχι, παιχνίδια;
Ἀλλά στῆν ἱστορία ὑπάρχει καί μιόι άλλη πλευρά; τό ΚΚΕ,
πού δέν κλήθηκε στῆν ΕΡΤ
διαμαρτύρεται γιόι τήν ἔλλειψη...
«ἀντικειμενικότητας» τοῦ ἱδρύματος (τί λέτε;) ἀπέναντι στά
«ἱστορικά γεγανότα>>ἰ («Ριζασπάστης» τῆς Κυριακῆς). Δηλαδή,
ἂν εἶχε κληθεῖ, θά συμμετεῖχε στό «σῶου»; Δέν καταλαόαίνουμε, εἰλικρινάί...

Θαθελα καποτε
να με θυμασαι.·
χωρις λαὸαρα
πανω
σημαιες
και
υπσσχεσεις
ανεκπληρωτες
Θελω μοναχά να
θαθελα καποτε
να με θυμασαι.·
αθηνα 13/4/77
ὅαγγελης αλεπιὸης

Νέαι θεατρικαί
συγγραφεις
«Σύλλαγας Θεατρικῶν Συγγραφέων» ἱδρύθηκε στήν Ἀθήνα
μέ σκοπό νά συμὸἀλει στήν ἀνανέωση τῶν θεατρικῶν πραγμάτων
καί στήν πραῶθηση τῶν νέων θεατρικῶν δυνάμεων τοῦ τόπου.
Πρασκαλεῖ τούς θεατρικούς
συγγραφεῖς καί τούς ἐκπολιτιστικοὺς συλλόγους παὺ θά ἐνδιαφερθοῦν νόι γράψαυν στή διεύθυνση; Λεία Χατζσπούλαυ - Καραδία, Ἁγίου Πολυκάρπου 51,
Νέα Σμύρνη, Ἀθήνα, ἤ νά τηλεῇ,
φωνήσουν στό 93.35.830.

ΣΤΟ KENTPO ’Ἡ

ΣΤΗΝ EHAPXIA;
T6 φαινόμενα δέν εἷναι ἀσυνήθιστο; μιά καλλιτεχνική περιαδεία στῆν ἐπαρχία - ἔξω ἀπό τά
γνωστά κυκλῶματα - μπορεῐ νά
συνδυάσει δυό, ἀπό πρώτη ὅψη,
ἀντίθετα πράγματα; τήν ἐπιτυχία
ἀπό πλευρᾶς προσέλευσης καινοῦ
καί τῆν ἀποτυχία ἀπό οἰκονομικῆς πλευρᾶς. Μιά σειρά ἀπό «είδικὲς συνθῆκες» ἔχουν «μπλοκάρει» τήν καλλιτεχνική ζωή στίς
έπαρχιακές πόλεις, ἔτσι ὥστε 6

ἔλεγχος v61 εἶναι σχεδόν ἀπόλυτος.ἱ
Ἡ περίπτωση τῆς ’Μαρίζας
Κώχ εἶναι ἀπό τίς πιό πρόσφατες; γὺρισε ὅλη τήν Πελοπόννησο, μάζεψε κάσμα (μερικές φαρές
ἰδιαίτερα πολὺ), ἀλλά οίκονομικά μᾶλλον... μπήκε μέσαί Οἱ
λεπτομέρειες ἔχουν ἓνδιαφέρον, .
ἀλλά δέν «χωρᾱνε» σέ ταῦτα τό
σημείωμα. vH611, ἡ’Κώχ (μέ τόν
Π. Χαρὸᾶ, τό Δ. Καταῑκσ καί τῆ
Βιργινία Σταύρου) περιοδεύουν
Μακεδονία - Θράκη, καί... ’έπε-

ται συνέχεια...
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Ἡ τέχνη
στῆν κοινωνία
Στό Ἰνστιτσῦτο «Γκαῖτε» όργανώθηκε, ἀπό τίς 18 μέχρι τίς 25
Ἀπρίλη, σεμινάριο μέ θέμα τήν
τέχνη στήν κοινωνία. Τίςέργασίες τοῦ σεμιναρίαυ διεὺθυναν, 6
τεχνοκρίτης Χρ. Ἰωακειμίδης, 6

καθηγητὴς ζωγραφικῆς τῆς ἔδρας
ἀρχιτεκτόνων τοῦ Ε.Μ.Π. Βλ.
Κανιάρης κι 6 γερμανός καλλιτέχνης Ντ. Χάκερ. ’Στά πλαίσια τῶν
ἔκδηλῶσεων δόθηκε μιά διάλεξη
ἀπό τό Χρ. Ἰωακειμίδη πού χρησίμεψε σάν εἰσαγωγὴ στό σεμινάριο κι·ἠταν πολύ κατατοπιστική
πάνω 01:6 περιεχόμενα του.
Παράλληλα ἀναλύθηκε κι ἀξι-,
ολογήθηκε στά πλαίσια τοῦ 20οῦ
αἰῶνα ἡ συμόσλή σημαντικῶν
καλλιτεχγῶν ὅπως οί Μπὸις, Βοστέλ, Κανιάρης κ. ἄ. κι εἰδικότερα ἡ μέσ’ ἀπό τό ἔργα τους
ἀπήχηση καίριων κοινωνικῶν καί
πολιτικῶν προόληματισμῶν, Συγχρόνως μέ τό σεμινάριο ἐγκαινιάστηκε μιά ἔκθεση ἐρασιτεχνικῆς
φωτσγραφίας μέ τόν-τίτλα; «01
Βέόηλσι στῆν Ἐξαυσία». Ἡ παρουσίαση αὐτή μᾶς ἔκανε νά συνειδητοπαιήσαυμε τήν πολύτιμη
πληροφοριακή ἀξία ἑνός τέτοιου
ὑλικσῦ καθώς καί τόν ἀποφασιστικό ρόλο πού θά μποροῦσε νά,
παίξει στόν κοινωνικό τομέα καθώς καί στήν τέχνη. Ὁ Ντ. Χάκερ, πού συγκέντρωσε καί πα-

ρουσίασε τό ὑλικό αὐτό, εἶναι

τοῦ Γ. Λ ιακούτσου

γνωστὸς στή Γερμανία γιά τίς
πειραματικές προσπάθειές του 0'
ὅ,τι ἀφορᾶ τήν προὸολή μιᾶς κριτικῆς τῶν συγχρόνων τάσεων
στῆν τέχνη.

Πρόσφατα ἔδειξε στῆ γκαλερί
«Ἀργώ» τῆ δαυλειά του τῶν δύο
τελευταίων χρόνων (σχέδια καί
ἀκαυαρέλες) 6 X. Δίκαιος. Ὁ
Κύπριος καλλιτέχνης, πού ἀσκεῖ
τό ἐπάγγελμα τοῦ ἀρχιτέκτονα,
δρῆκε στή ζωγραφική μιά δημιουργική διέξαδα γιά τόν ψυχισμό
του πού γύρευε νά ἑκδηλωθεῖ δίχως τήν πειθαρχία τοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ σχεδίου. Κατόρθωσε,
πράγματι, ὁ Δίκαιος ν’ ἀπαθανατίσει μέ μιάν ἰδιαίτερη ζωντάνια
καί ἔκφραση τίς μορφές τῶν Κυπρίων χωρικῶν, πού κυρίως
ἀπεικόνισε στά ἔργα του. Τίς
μορφές αὐτές τίς ὅλέπουμε νά
’χαυνε μιάν εὔστοχη «κίνηση»,
ἔναν ίδιόμορφο ρυθμό καί νά τανίζονται ἀπό χρώματα πού ’χουνε
ἀπορραφήσει κάτι ἀπό τήν παλμικότητα τοῦ μεσογειακοῦ φωτος.

«ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ»
Ζωογόνα εἶναι ἡ παρουσία 1:06
Πνευματικοῦ Κέντραυ Κορυδαλλοῦ - Νίκαιας γιά τούς ἀνθρώπους τῆς περιοχῆς. 'H σημασία
μιᾶς μηνιάτικης περιοδικῆς ἔκδασης πού νά ἀπηχεῐ καί νά ἀντανακλᾱ τά προὸλήματα, τίς
πνευματικές ἀνησυχίες καί τίς
ἀνταύγειες ζωῆς τους εἶναι ζωτικη.
«ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ» ἀληθινός αὐτῆς τῆς ζωῆς ἡ μηνιαία ἔκδαση·
πείραμα πού ἐγκαινιάστηκε τό
Γενάρη. T6 ἀποτέλεσμα τῆς δουλειᾶς τῶν νέων ἀνθρώπων πού
ἀπαρτίζουν τή σύνταξη τοῦ περι-

οδικοῦ εἶναι ἀξιόλογα σέ ποιότητα. Μέ ἀγάπη σκύὸουν πάνω στά
καθημερινὰ τῆς ἐργατούπολης
προόλῆματα, μέ 05600116 011’1v
Ἐθνική μας Ἀντίσταση, μέ ζεστασιά καιτσῦν τήν καθημερινὴ
ζωή τῶν ἀνθρώπων τῆς περιοχῆς.
Ὁ

«ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ»

τοῦ

Πνευματικοῦ Κέντραυ Κορυδαλλοῦ - Νίκαιας εἶναι μήνυμα αἰσιοδοξίας γιά τό τί μποροῦν νά
δῶσουν σέ ποιότητα οἱ νέοι μσς
καί τί ἀποθέματα δημιουργικῆς
προσφορᾶς μπορεῐ νά ὑπάρχουν
σέ κάθε ἄλλη γωνιά τῆς χώρας
μας,

cO κατάλληλος
ἄνθρωπος

MIA ΠΙΝΛΚΙΔΑ · ΠΡΟΙΗΙΙΙΣΙΙ

ΓἈπό τόν φίλο κ, Σπύρο Παπαὁημητριόυ πήραιιε αὑτό τό σύντσμσ γράμμα - ital-(117511121.-

νει καί στ’ ἄλλα πρωτοὸικεία τοῦ
τόπου μσς.

2, Ὁ φυσικός χῶρος μεγάλου
μέρους ἀπό τό ἀπό κάθε· άποψη
πολύτιμα καί πλούσια ὸιικαστικό
ὑλικό, εἶναι τό μαι·σιί”ο κι ὄχι τό
κατασκοιίομένο καί αναγκα-

Ἐπειδὴ εἰσαι, τό μόνο πυρισδικό πού μιλάει οταράτα — (”ιν

καί θόιπρεπε περισσότερο ἀκόμη
- γιόι τήν περίφημη E2HEA..(-J("1θελα νά σοῦ πιῑ) τό ῥῑξὴςῑ

Στήν ἐφημερίδα τῆς χούντας

στικά θεοὸρώμικο Ἀρχεῐο, ὅπου

Πρόκληση ἤ

«Ἐλεύθερος (;) Κουμος» ἠταν ιίις
γνωστόν έκδότης-ὸιι-ιιθιιντής ι’)
κ,

600.000 ὥς 1.000.000

Top/lg πώς κάτι ἀνάλογα σιιμόαί-

Ἀγαπητό μου «ANTI».

δημασιογράφος

φύλων»,

μομσειακά χειρόγραφες δικαστικός ἀποφάσεις, πού ἡ ἀρίθμησή
τους ἀρχίζει τό I835. Ὑπαθέ-

μας ὸικαστικὲς ἀποφάσεις κινδυ-

Παντιῑλὴς

Ἡ ([,ωτογραφία εἶναι παρμένη

Παντελής. (Πρὸκειται Ἰγι· αὐτόν
πού κάθησε οτό οχαμνί μαζί μέτό ἀφεντικό τοιι στῆ δίκι]’.-ιού
ἔγινε πέρυσι. Yul τῆ ὸημοοίι-ἰιση
τῶν γνωστῶν ὑόριστικῶν ἄρθρων
τοῦ Σάόὂα).
Ὁ κ. Παντελής Παντελῆς δέν

ἀπό τήν ἀνεξάρτητη ἀργολική
ἐφημερίδα «Ἀναγέννηση», πού
τά λέει καλά — γι“ αὐτό καί δέχεται ἀπειλητικὰ τηλεφωνήματα
από τραμπούκους τοῦ NEK... τῆς

φιγουράρει τελευταία σάν ἐκδότης τοῦ φυλλαὸίου τῆς χαύντας.
Καί ρωτώντας ἒμαθα τό ’,ἰατίῑ
Διορίστηκε ἀνταποκριτής τοῦ
Ἀθηναῖκαῦ Πρακτορείοιι Εἰὸὴσεων» στίς Βρυξέλλες — καί ἡ γυναίκα του στῆν Ἑπιτροπὴ τῆς
ΕΟΚ, στῆν ἴδια πόλη.
Μήπως ἔχεις. (“ιι«,ιοιπητι’)ι «ΑΝ-

περιοχῆς.

Γιά τήν ὕπαρξη τῆς πινακίὸας
αὐτῆς στίς Λίμνες τῆς Ἀργολίδας. οἱ ταπικές πολιτικές ὀργανιὺσεις νεολαίας ἔδγαλαν κοινῆ
ἀνακοίνωση διαμαρτυρίας. άλλά... «Ἠ ἀναὸίωση τοῦ πνεύματος μιοαλλοὸοξίας» - πού γράφαυν - κάποιους, φαίνεται, «συγκινει» ἀκόμα...

TI». νά πεῐς Iinom; Ἐγώ ὅχι.

Μέ ἀγάπη
Σπ. Παπαδημητρίαυ
T1: νά ποῦμε,· Τά ἴὸια Παντελάκη μου, τά ἴὸια ﬂaws/hi μοι’...

ΔΗΜΟΣΙΙΞΣ
ΣΧΙΞΣΕΙΣ ·
Λοιπόν. ὁ K. Μητσοτάκης, (”ἰν
ὅχι τίποτ” ἀλλα, ξέρει νά κανει
δημόσιες σχέσειςῑ μετά τή «006(1—
ροφανή» παρουσίαση 66011110161τικου περιοδικοῖΙ (πού θέλησινά... «φωτίσει» τήν ἀποστασία
πρό καιροῦ καί ἀπό τότε συχνά πυκνά ὁ ἀρχιτέκτονας τῆς αποστασίας φιγσυράρει στίς στὴλες
του), νάτος τώρα α’ ἄλλο ,τι-ἰλι
ὃδομαδιάτικο περιοδικό, σέ δακρὺὅρεκτσ μελά. Τό «ζσυμί» εἰναι δέὸαια... στό τέλος. Ἀντιγράφουμε;

«Τώρα προετοιμάζει τήν ἐπανεμφάνισή του. Σήμερα πλέον ὸέν
ἔχει αὐταπάτες. Βλέπει πώς οἱ
έμπειρίες γιά μιά "Ex τῶν ἄνω”
ἀλλαγή χάθηκαν, Διαπιστώνω
τήν ὀξύτητα τῶν ιτροὸλημάτων
πού ἀπειλητικὰ σιισσωρειίονται.
Καί εἶναι ἕτοιμος γιά τό νέο ξεκίνημα. Δέν πιστεύει στην Διξιά
““πού ὸέν ὁὸηγεῖ ποι“θι·νά’“. Οὔτε
στό ““μέτωπο” ποιῖ· Ηνοθι·ι”ιί τήν
πολιτική ζωὴ“’. Ποῦ, λοιπόν, θά
κινηθεῐ,· Ἔχει τίς ἀπόψεις τοιι,

πού σύντομα, λέει, θά τίς πεί. Καί
αἰσθάνεται τόν ἑαυτό τοιι ”μί
πληρότητα”.
,
Ἀμὰν, θα μᾶς ([αιι ἡ (υμιινίιι.
δρέ παιδιά...

ὅιὸλιοὸετημένες οἱ παλιίτιμες γιά
τήν πρόσφατη ἱστορία τοῦ τόπον

Ἡ σύγχρονή μας

νεύοιιν νά καταστραφαῦν ἀπ’ τήν
ἀφόρητη σκόνη, ἀπ’ τήν ὑγρασία
πού ἔχει καταφάει ι’]’ὸη ἀρκετά
ἐξώφυλλα ὅιόλιοὸέτησης κι ἀπό
καμμιά πιιρκαγιά, τυχαία ἥ σκόπιμη.
3. Τό ὑλικό αὐτό, ὑπῆρξε, ἀπ’
ὅσα γνωρίζοιιμε, ἀπρόσιτα μέχρι
σήμερα στούς ἑρεονητές τῆς σύγχρονης ἱστορίας μας καί εἶναι
ἀνάγκη ν’ ἀξιαπαιηθεῑ τό ταχύτερα ἀφοῦ προηγηθεί ἡ σκόπιμη

ὸιευθέτηση καί ὸιασφάλισή του.
4. Διευθέτηοη καί ὸιασφάλιση

σημαίνει, κατά τήν final/117 μας,
τοιιλάχιστον ὸακτιελοαντιγραφή
γῶν ἀποφάσεων αὐτῶν μέ τη με-

γαλύτερη DUI/an} πρασοχή καί
εὐθύνη, μεταφορά τῶν ἐκπληκτικ-ῆς καλλιγραφίας χειρογράφων πρωτοτύπων στό μουσεῖα καί

ἱσταρίαῑ

ἀντικατάστασή τους στό Ἀρχεῐο

Γαργάλαταί

ἀπό ὸακτιιλογραφημένα ἀντίγραφα καί ἀντίστοιχα φωτοαντίγραφα τῶν χειρογράφων,

Ὀκτώ δικηγόροι μέ γράμμα
τους θίγουν τό καίρια πρόὸλημα
τῆς ὸιαφύλαξεης καί ἀξιοποίησης
τοῦ αρχειακαῦ ὑλικοῦ τῆς δικαιοσύνης. Ἡ ἀπορία καί ἀγανάκτησή τους ἔχει πάντως καί μιά
δόση ἀφέλειας. ἀφοῦ πολλοί εἰναι έκείνοι. πού ἔνδιαφέρανται ,νά
σκεπασταῦν τά ἱστορικά τεκμήρια ἀπό τῆ σκόνη καί τή λήθη.
Γιατί πῶς ἀλλιῶς θά μποροῦσε
νά μᾶς συμὸσυλεὺει γιά τῆ
«μοι’ρα τοῦ ἔθνους» ὁ κ. Νόόας,
π.χ.·,
"A; δοῦμε ὅμως τί γράφαυν οἱ
ἴδιοι;
«Πρός I. Τό ὙπουργεῑοΔικαιοσύνης
2. Τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ
καί Ἐπιστημῶν
3. Τόν Δικηγορικό Σύλλογο
Ἀθηνῶν
4. Τόν ἡμερήσιο καί περιοὸικό τύπο
5. Τήν Πανελλήνια Πολιτιστική Κίνηση - Ἐνταῦθα Ἀθήνα
29.3.Ι977

Μήνα τότε· 011 γίνει Ewan} ἡ
πολύπλευρη άξιοποίηση τοῦ πολύτιμοιΙ αὐτοῦ ἱστορικοῦ ι”λικοῦ
ἀπό ἑρευνητές πού θ’ άντλήσουν
στοιχεῖα περίπου γιά τά πάντα,
ἀφοῦ ειίἀι γνωστό ,τώς στίς 01—
καστικές ἀποφάσεις καθρεφτίζεται ὁλόπλειιρα, θετικά ἥ ἀρνητικά, ἡ ὅασανιστική ἑξέλιξη ὅλης
τῆς κονωνικῆς ζωῆς ἑνός λαοῦ,

μέσα στό ὑπαρκτά νομικό πλαίσιο, πού ἡ ἐξουσία ὸιαμορφώνει
ἐκφράζοντας ἥ ὅιάζοντας τή θέληαη τοῦΙ λαοῦ αὐτοῦ.
Ὡς πρός τά καθ’ ἡμᾶς, ἀπό τέτοιους διασμοῦς - πού ἄλλο τίποτα - καί γιά παράὸειγμα- θ’
ἀναφερθοῦμε στόν ,τιό τελευταῖα· .
Τή συμμετοχή τοῦ κ. Γ. Ἁθανασιάὸη-Νόὸα κ.λπ., στό Συμὅσύλιο τῆς Δημακρατίας.
Ἐμεῖς γαργαλιόμαστε. Ἐσεῖς.·
Κοινίσιςτ Προεὸρία τῆς Δημοκρατίας καί
κ.

Πα ναγιώτη ν

Κα νε·λλό·.

ΔΙΞΝ

πουλον

εἶναι

Κύριαι.
,
Ειῖκαιριακή ἀπασχόληση μσς -

ME τιμή

— πάντοτε -

τόννοι φαγώσιμη σκόνη - στό Γε-

νικό Ἁρχεῖο τοῦ Πρωταὸικείοι·
Ἀθηνῶν, όὸός ΓΕΡΑΝΙΟ Υ, ἀριθ.
42. μᾶς ἕὸωσε· τήν εὐκαιρία νά

ὸιαπιστιὺσουμε τά ἑξῆς.I. Στόν 5ον ὄροφα τοῦ Ἀρχείοιι, φιιλάγονται «μετά τῶν ἀλλοη

ὁ κ. Γ. Ράλλης

Πρ. Μιχαηλίὸης, ”Αντ. Σπιρίὸωνας. Χρ. Παπαὸόποι·λος. ΓΣ.
Σταθόποι·λος, ξιτ-θυμία Πετροπούλαι·,

Ἐλὲνη
you»

’ Γ.

Πολιῖζοιι.

ἈῑκγελόῖιοιύοςΙ

Ἑλένη

συνδραμητές
τοῦ

«ANTI»

NIE-

Ἑσεῐςς
37

Τρία κείμενοι
τοῦ Μπέρταλτ Μπρέχτ
γιά τὴν ἱστορία
τῆς ἀρχιτεκτονικῆς

Στό δεύτερα κείμενα δ Μπρέχτ ἀναφέρεται στό ζήτημα τῆς ὀμορφιάς, τό ζήτημα της χρησιμότητας, τὴ σχέση ἀνάμεσά τους. Εχουμε ἕνα
μεγάλο ἀρχιτέκτονα καί τούς ἑργάτες πού κατοικαῦν τά σπίτια που
τούς ἔχτισε. Ἦταν ἡ ἐποχή μετά τόν Α’ Παγκόσμια πόλεμα, ὅπου ἡ
Χίμα, δηλ. ἡ Δημοκρατία τῆς Βαϊμάρης, ἔχοντας χάσει τόν πόλεμο εἶχε
προδλὴματα μέ τὴ διαιιηχανική της παραγωγή;(3)
τί εἶναι ὡραία,-

'0 μεγάλας ἀρχιτέκτονας Λέν- τι ἐπινόησε εναν καινούργιο ὁρισμό
της ὀμορφιᾶς. Ειπε, πώς τό X91701710 511!(11 ᾡραῐο.

Τοῦ Γιάννη XGTZnyu’Jya———————J
"01(11! ἡ πόλη Kc3-1—(2 η’θελε νά 111051 κατοικιες y10 έργάτες ἀπευθύν-

θηκε 0' αὐτόν κι αὐτός ἔχτισε σπίτια χωρίς κανένα στολίὸι, φροντίζονΤά λίγα κείμεναιπού ἔγραψε ὁ Μπρέχτ γιά τήν άχιτεκτανική καί. τοὺς
ἀρχιτέκτονες εἶναι σημαντικάΞ γιατί ρίχνουν φῶς στό ζήτημα ὅτι ἡ ἀρχιτεκτονική ἀκριόῶς ἐπειδὴ εἰν αι ἔκφραση τῆς ἀντίσταιχης κοινωνικῆς
πραγματικότητας που τη γεννά καί τὴν καθαρίζει εἶν αι σέ κύρια
πλευρά καί φορέας τῶν ἴδιων χαρακτηριστικῶν τῆς κσινωνικῆς πραγματικότητας. Κυρίαρχη ἀρχιτεκτονικὴ εἶναι δηλαδή ἡ ἀρχιτεκτονική
τῆς κυρίαρχης τάξης καί τό ἴδια ἰσχύει γιά τήν ἀρχιτεκτονική ἐκπαίδευση. τὴν ἱστορία τῆς ἀρχιτεκτονικῆς ἀλλά καί τούς ἰ’διαυς τούς ἀρχιτέκτονες.
H διαδικασία πού ἀκολουθεῖ ὁ Μπρέχτ εἶναι ἀπομυθοπαιητικη, ἀρα
καί ἀπσκαλυπτικὴ. Ξέροντας πολύ καλά ὅτι ἡ ἀντικειμενική ἀνάλυση
μιᾶς πραγματικότητας δημιουργεῖ καί τίς προῦποθέσεις γιά τό διαλεκτικό ξεπέρασμα τῶν ἀντιθέσε(ι)ν πού ἀποκαλύπτονται. ὁ Μπρέχτ με’
τόν ἁπλό, διαλεκτικά τρόπο γραφῆς του ξανατοποθετεῐ ὑπομονετικά
τά πράγματα στὴ θέση τους, ξεπερνά τή συμόατική ἔννοια πού παίρνουν όρισμένες λέξεις καί τούς δίνει τό πραγματικό τους περιεχόμενα.
Ἡ λέξη «ἔχτισε» γιά παράδειγμαῑ ἔχει μιά ἔννοια αὐτοῦ πού «εἷπε νά
χτίσουν» καί μιά ἐ’ννοια αὑτῶν πού πραγματικά «ἔχτισαν». Τό ἴδια καί
ἡ λέξη «θριάμὸευσαν», που μένει λειψή ἀν δέν συμπληρωθεῐ μέ τό ἐρώτημα; «πάνω σέ ποιόν;». Καί ’νά γίνει ἀκόμα πιό καθαρὴ. κατανοητὴ
καί διαπαιδαγωγητικὴ αὑτὴ ἡ διαδικασία ἀπακάλυψης τῆς πραγματικότητας ὁ Μπρέχτ ὂάζει νά ,ιιιλὴσει αὑτός πού πιό πολύ ἀπό κάθε άλλον μπορεῐ νά μιλήσει ἁπλά, διαλεκτικά καί ἀποκαλυπτικάῑ «ἓνας ἐργάτης που διαὸάζει».(“)
Αποριες ἑνός ἐρμάτηνπού ὸιαὸάζει
Ποιός ἔχτισε τήν ἑφτάπυλη Θήόα,·
Στά 6ιὸλία ὁιαόάζει κανείς μονάχα τά ὀνόματα τῶν ὅασιλιάὸων.
Κσυὸάλησαν 01' 600121005; 10 690110;
K1 ἡ Βαὸυλώνα πού καταστράφηκε τόσες φορές,·
Ποιός 1171! ξανάχτισε τόσες φαρές (2.7 1171! (29117. Σέ τι σπιτια
117; Λιίια πού ἁχτινοὸολοὺσε ἀπ’ τό χριισάφι, ,ιιέναν 01' οἰκοδόμοι,.701 πήγανε 01' 111015; τό 69001Y πού 17101! έτοιιιο
τό σινικό 15110;; 'H μεγάλη Ρώμη

εἶναι γεμάτη ἁψίὸες θριάμόοιι. Ποιός τίς έχτισε,’ πάνω σέ
ποιόν θριάμὸειισαν 01' Καίσαρες,- Εῗχε τό πολυτραγουὸημένο Βυζάντιο
μόνο παλάτια γιά τούς κατοίκους τοι“,’ Ἀκόμα καί 0117 μυθικη Ἄτλαντίὸα
οὐρλιάζαν μέσ’ 117 νύχτα τήν ὥρα πού τήν κατάπινε τό πέλαγος
αὐτοί πού πνίγονταν, ζητώντας τούς σκλάόους τους...
Οἱ ἀντιθέσεις ἀνάμεσά σέ πνευματικὴ καί χειρωνακτικὴ ἐργασία,
ἀνάμεσά σέ σχεδιαστὴ καί κατασκευαστὴ, ἡ μεραληψία τῆς ἱστορίας
τῆς ἀρχιτεκτονικῆς στῆν ἐπιλογή τοῦ ὑλικοῦ της, τό μακάῧρια τῶν
ἀψίδων θριάμδαυ, ὁ καταπαντιαμὸς τῆς μυθικῆς Ἀτλαντίδας, τό θέμα
τῆς ἐργασίας, ὅλα αὑτά ὑπάρχουν μέσα στίς l3 γραμμές.
Καί εἶναι καταπληκτική ἡ ἀντιστοιχία πού ὑπάρχει ἀνάμεσά α’ αὐτό
τό κείμενα τοῦ Μπρέχτ καί 0’ '5'v0 κείμενα πού γράφτηκε χιλιάδες χρό-,
νια πρίν, α’ ἔνα αἰγυπτιακά πάπυραζῑ), ὅπου διαὸάζουμε.;
Νά σᾶς πω γιά τόν χτίστη πῶς ὑπομένει 1171! (2021611710; Εἶναι ἐκτεθειμένος σέ ὅλους τούς καιρούς ὅταν χτίζει, μέ τό κορμί του γυμνό ὥς
117 μέση. Τά χὲρια του ἔχουν (2.7(2001'011' (2.70 117 00112. 510. 17 τροφή του
κειτεται (21!(271500 0112 71591110371010 του· κατατρώει τόν ἑαυτό του γιατί
ὸέν’έχει (22.2.0 ψωμί ἀπό τά ὸάχτυλά του. Ειναι 19071590 κουρασμένας
γιατι πάντα ὑπάρχει μιά πέτρα πού πρέπει νά κουὸαληθεῑ σὲ τουτο τό
κτίσμα 1'7 οτάλλο, μιά πέτρα ἕξ 1’7 ὸέκα πήχεις· πάντα ὑπάρχει μιά πέτρα νά 1171! 20060217051, ταῦτα τό μηνα 1’7 101! ἄλλον, ὅλα τό 0100117710.
ὣς τήν κορυφή τῆς σκαλωσιάς ὅπου στεριώνουν 117 ὁέσμη τά λουλούὸια
τοῦ λωτοῦ’0101! τελειώσει τό οπιτι. ”Οταν τελειώσει 17 00112510 πηγαίνει
σπιτι του ἄν ε’χει ψωμί, και τά παιδιά του τᾶχαιιν”051951 ἀνελεητα στῆν
ἀτουσια τοι),
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τας γιά ὅλες τίς άνάγκες τῶν κατοίκων.

01' ἐργάτες ἐγκαταστάθηκαν καί σύντομα πληροφορηθηκε ὁ Λέν-τί,
πώς 17101! πολύ ὁμσαρεστημένοι μέ τά σπίτια του. Δέν 17101! γι’ αὐτούς
ἀρκετά ὄμορφα. «Κι ὅμως ειναι ὡραία», ᾳώναξε 0 Λέν- τι μέ θυμό.

«E1’1!ναι χτισμένα μέ πρότυπο τίςμηχανὲς σας, πού ἐγώ ὅρίσκω νά ειναι
τά πιό ἄμορφα πράγματα πού ἑχω ὁει, καί ειναι 191701110. και 17 σκέψη
μου 17101!.10 πιό χρήσιμα σπίτια γιά τοιίς πιό χρησιμους ἀνθρώπους».
01' ἑργάτες ἀπάντησαν; «Στά ἑργοοτάσια ὅπου ὁοιιλεύοιιμε εἶναι ὅλα
πρακτικά, ὁέν ὑπάρχει ἐκεῖ τίποτα (21917010. Ἐμάς τούς ίὸιους μᾶς
χρησιμοποιοῦν μόνο, ὅσα καιρό εἴμαστε 1917017101. ”Εχουμε μιά (2.70στροφή γιά ὅ,τι εἶναι μονάχα χρήσιμα. 'H μηχανή πού ρουφάει 117 ζωή
μας εἶναι φτιαγμὲνη ἀπό μέταλλα καί γυαλί κι ἓρχεσαι 111 έσύ καί μᾶς
φτιάχνεις καί τά ἔπιπλά 71(1; ἀπό μέταλλα καί γυαλί. Μέ τήν ἴὸια λογικη θά μποροῦσες νά ([τιάξτις y10 ἑναν άγωγιάτη ἀπ’ αὐτούς πού
σέρνουν τίς ὅάρκες καί τούς μαστιγώνουν με’ ὸερμάτινα μαστίγια, θά
,ιιποροῦσες νά τοῦ ([τιάξεις κιιρέκλα μί· πλε-κτείς ὁερμάτινες λουρίὸες.
Ἴσως νᾶναι πραγματικά ὡραῑο, ὅ,τι εἶναι 191701720, ἀλλά τότε 01' μηχανές 71a; ὁὲν εἶναι ὡραίες, γιατί ὁέν εἶναι χρησιμες σέ μᾶς.
«Θά μποροῦσαν ὡστόσο νᾶναι χρήσιμες», φώναξε ὁ Λέν-τί πονεμὲνα. «Ναί», ἀπάντησαν οἱ ἐργάτες,,«’και’ τά σπίτια σου θά μποροῦσαν
ἐπίσης νᾶναι ὡραία, ὅμως ὁέν εἶναι».
Ἡ ἔννοια τοῦ ῶραιου ὅμως μπορεῐ νά ὑπάρξει, μπορεῐ νά πάρει τό
πραγματικό της περιεχόμενα, ὅταν ὑπάρχουν οἰ προῦποθέσεις που δέν
ὑπάρχουν στό προηγούμενα παράδειγμα, ὅταν το ἐρώτημα «χρήσιμος
γιά ποιόν» ἔχει ἤδη λυθεῐ σωστά. Αῠτό φαίνεται στό ἑπόμενα παράδειγμαῑ
«Τά παράθυρα καί 01' .76915; φτιάχνσνταν άπό ἓναν έπαγγελματία
μαραγκό, πού σχεὸίαζε γιά κάθε σπίτι ἕνα ι’ὁιαίτερο ξύλινα σχέὸιο γιά
τό παραθυρόφυλλο. ”Ετσι ὀὲν ὐπῆρχαν οὔτε ὸιίο ἴὸια παράθυρα στό
χωριό.
ΗΒάζει ὅλη 117v τέχνη του ὥστε 17 πρόσο Ψη νά ταιριάζει 01171! οἰκογένεια”, εἷπε ὁ Μάου Πὲι-Χσίν. ”Σ’ ὃποισν π.χ. ἀρέσει ἰδιαίτερα κάποιο
λουλούὸι (pr1011!51 ἕνα σχέὸιο με’ τό λουλούὸι αὐτό. Πρέπει νά 101910ζει τό σπιτι με’ τούς κατοίκους του. Γι’ αιίτό και 05'1! ἕχουμε οὔτε ὁυό
ὅμοια παράθιιρα. ’A2.2.(2 αὐτό ὸέν καστιζει παραπάνω. Ο μαραγκός
πού κάνει αὐτη 117 δαυλειά πληρωνεται άπό ’τήν ταξιαρχια και μείς
ὅταν χτίζουμε ἕνα σπιτι πληρώνουμε τίς ὁσιιλειές τοῦ μαραγκαῦ ἀνάλογα μέ τόν ἀριθμό ἀπό παράθυρα, .70’915; και ντουλάπες πού θέλουμε
νᾶχουμε”.
Αὐτή 17 ἀντίληψη γιά τό ὡραία ὸένπαρουσιάζεται μόνο στά ι’ὁιωτικά
κτίσμα-τα ἀλλά φυσικά καί στά κτίσματα τῆς ταξιαρχίας. Τό 1962'
ὐπῆρχαν λίγα μόνο αχέὸια γιά τά παράθυρα. Τώρα - μετά τήν πολιτιστική ἐπανάσταση - κάθε νέο κτίσμα ὁιαμορφιὺνονταν σύμφωνα μέ τό
ι’ὁιαίτερο γοῦστο. Δέν χτίζσνται τώρα πιά μόνο περισσότερα, ἀλλά καί
πιό γερά καί πιό ὄμορφα κτίρια»(4)
Ὑπάρχει κι έδῶ, ὅπως καί στό προηγούμενα παράδειγμα τοῦ
Μπρέχτ η’ «ἀντίληψη γιά τό ὡραιο». Μόνο πού τό περιεχόμενα αὐτῆς
τῆς ἔννοιας ἔχει ἀλλάξει. Κι ἔχει ἀλλάξει γιατί ἀλλάζουν συστατικὰ
στοιχεῖα αὑτοῦ τοῦ περιεχομένου. Δέν ὑπάρχει ἡ ἀντίθεοι] ἀνάμεσά
στάν σχεδιαστὴ καί αὐτόν πού κατασκευάζει τό ἀντικείμενα. Μειῶνεται ἡ ἀντίθεση ἀνάμεσά στόν σχεδιαστὴ κι αὐτόν που χρησιμοποιεῖ τό
ἀντικείμενα. Μειῶνεται ἡ ἀντίθεση ἀνάμεσά σέ πόλη καί χωριό μέ
ἀποτέλεσμα νά ἔχει νόημα“η μακροπρόθεσμη ἐγκατάσταση καί ἡ ἀνάπτυξη μιᾶς πολιτιστικῆς παράδοσης στό χωριό, πέρα ἀπό τήν εκπλήρωση τῶν ἀμέσων ζωτικῶν ἀναγκῶν. Εχει ἀλλάξει ριζικά καί 1'] σημασία πού ἔχει ἡ διἀμόρφωση τοῦ γούστου γιά τὴ διατήρηση μιᾶς συγκεκοιμένης ἰδεολογίας.
Δέν εἶναι πιά ἡ ἀνταλλακτικὴ ἀξία, ἀλλά ἡ ἀξία χρὴσης που εἶναι τό
καθοριστικό γιά τήν παραγωγή τῶν ἀντικειμένων. Καί ὅλα αὑτά δέν
μπορεῐ παρά νά δίνουν“ενα νέα περιεχόμενα στῆν ἔννοια «ἀντίληψη γιά
Τό ὡραῖο»,

Τήν ἐποχή αὐτή, μετά τόν Α’ Παγκόσμιο Πόλεμα, ἀναπτύχθηκε μιά

1ὸΕ9λοἷἸῑΜ για Τήν ιἰρχιτεκτονική καί τήν πολι-Ὁδομία. ὁ (70115101712107101;: ἰῑξ 15300361111 «νά ἀπαντήσει στίς νίν-ες ἀνάγ-κες πού δηιιιουογήθηκαν (ιπο τήν αλλαγή τῆς κοινωνίας». 'H (”ιρχιτεκτονική εἶχε πάῖμει
νά
(ΙπαΤΕλι-ἰ ΕΥαἼιιιαινόμε-νο πού περιορίζεται μόνο σέ ποοὸλὴιίατα αἰσθη111111;. (DI-210 (l\'(l.TT1'10001!1(1v παράλληλα μέ 11': κοινωνικές ἀπαιτήσεις.
χωρις να παραὸλέπει τούς πολιτικούς καί οἰκονομικοὺς,παοάγοντες.
Ο νεος ’γουρος πού παράγονταν όχι μόνο ἐλπίζανεΙ ὅτι
θά ἔκῐιιραῖἒ 1i:
WNW'W‘KIES (Ιλλλαηωις. ἀλλά ὅτι 0ιί γινότανε ἐπίσης τό ιιέσο πού θάίἓπέΖ
τρέπε κξιι θα προκαλοῦσε νέες κοινιιΝικές
σχέσει-ς.
I
Δεν ητανητυχαῖο 011 αὐτή τήν ἐποχή δήμιοιιινμῆθηκε τό
Bauhaus μέ
(120710«111 52.5110590'11151 11'1v(0403017012713 11'] 1122.001012]:
ιιήγανής καί νά

b9105111;11101(1€1\!117.51'115\!0 πριιοτιιτει’·ι)ντιί; τα (ἰπό
τήν ὁίιοιο-ιιοοηνία
της ,ιιηχ(ινοποιησης» ἀκόμη καί στῆν περίπτιικιη
11']: παραγωγῆε σὲ
«σειρά»,3 κατωτολεμιίΝτας ἀπό τὴ Ιιιιά μεριά τόν ποοήγαύιίενο
ἀκαδη,ιιαισμο αλλα,και-λεριὶινοντας ἀπό τὴν άλλη τὴν ἑξεῖδίκευση
καί τή (“)5σμοπσιηση με τὴ μετατροπή τῆς ἀτομικῆς ἐργασίας σέ
συλλογικὴ στό
ἱεργοσταοιο και τήν ἀλλαγὴ τῆς παραγιιιγής σὲ θιαμήγανικὴ
παοαγωγή.

"E101 μερικα ἀντικείμενα πῆραν,μι(ἰ τί-’τοια σημασίτί πού
άποτέλεσαν
ενα σημαντικο τομέα στὴν οἰκονομικὴ ζωή καί
115 τήν ἀλλαγὴ τῆς
κατανΟμηςῚστι)ι”έρ«,ιιιιῐίιι καθιεριῖιθήκε 1'] 21110209111111 καί ίεοάρχική
κατανομή ερ“,ιαοιιις.(5) Σ· αὐτή τὴν ἐποχή αναηέσετιιι
καί τόῗκείμενο
του Μπρεχτ πού ἀκολουθεῖῑ
'
(1391129_51’1_!_(1_1_._ ὅ-,τι εἶναι 701701710(")

., 01' T0171; ἀπο τό Μοιί-σίιι 17101! μεγάλαι κατασκευαστές.
Κατεῖχαν
θ’(ξν Τέ’ἑ)(ἱ(7ζι() ογκο γνώσης καί πείρας καί ὦτ’-ν ἔὸιναν σέ κανὲναν (2710'
Τθΰς admin“; τους τόν τίτλο τοίι μάστορα προτοῦ σπανοάσει 15 χοόνια
ΆΟΡΠΙ ζθᾙς· ῌῖαν πάντα ἀνοιχτοί 01'! κάθε τί 1(3 Νέο καί Προαὸέὺτικό,
(27(0):: (137011011001! 01' 201901'. ”Ετσι άνιικάλιιιγαν πρῶτοι αὐτοί την
ομορφια της μηχανῆς.
I[7011']. έγραφαν στά διίῗλία τοιις, εἶναι η μηχανή τόσο ὡραία, Γιατί
ειναι το αιιορφοτερο καί τό πιό εὐχάρισιό στό μάτι 0.7' ὅ,τι ιιποοεί νά

Ο Μέσα ἀπό τίς κινητοποιὴσεις τῶν ἀρχιτεκτόνων γιά τὴ ματαίωση

τῶν πολυόραφιι)ν σχσλειῶν καί τῶν σχολειιῖ)ν - μαμούθ.
O Μέσα ἀπό τήν ὑποστήριξη τῶν ἀγιῖ)ν(ι)ν τοῦ λαοῦ γιά στέγη, σχολειά, νοσοκομεῐα, παιδικούς σταθμούς.
.
Ο Μέσα ἀπό τὴν καινιιινικὴ ἔρευνα καί τὴν προὸολὴ τῶν ἀποτελεσμάτων της μέσα στό λαό.
'O δρόμος αὐτός ἀνοίγει 1110 καινούργια προοπτικὴ στόν κοινωνικό
ρόλο τοῦ ἀρχιτέκτονα, εἶναι αὑτός πού ὅάζει τίς εἰδικές γνῶαεις τοῦ
τεχνικοῦ, τήν ἐπιστήμη γενικότερα. στήν ὑπηρεσία τῶν συμφερόντων
καί τῶν ἀναγκῶν πού ἔχει σήμερα ό τόπος καί ὁ λαός μας.
I. Ιιι κι ιμενα τοίΙ Μπρὲχτ μεταφράστηκαν (2.70 τά γιρμιιιίκιι ιι.·ιο’ 10: ((Μὲ-Τί, τό
ὅιὸλίο τῶν μεταὸαλων», Μπέρτολτ Μπρέχτ, ”Απαντα. Φραγκφούρτιμ Sultrlmmp, I967.

2. T0 ἀπόσπασμα ἀπό τόν (0'1/11.711020 .7(2.71!9() ἀναφέρεται (2.70 τόν Ἔρνατ- Φίσερ στό Ἀναγκαιότητα τῆς τέχνης. Ἀ θηνα.· (θεμέλια, [975.
3. Μπ. Μπρὲχτ. 010 ίὸιο.
4. Τό ἀπόσπασμα γιά τό μαραγκό τοῦ χωριοῦ Λιαιῗι-Λίνγκ εἶναι (2.70 τό ὄιόλιό
τοῦ Γιάν Μιιρντάλ, Κίνα, ἀναφορὰ ἀπό τήν πρόοδο στό χιιιριό Λιού-Λίνγκ,
DTV. 1974.

'

ἱ

ἶΕπειὸη εἰναι πέρα γιά πέρα χρησηιη.
3 Δ E70107 051!r ὑπάρχει σ’ αὐτην κανένα 20717101021 χωοίς 020.70.
[1.751017 511,101 17 50001710101017 117; (29710110; Κατακι’ρο-ι’,ιιένδι ἀπ’ αιίτη
τη γνωση αρχισαν νά (71110111001! 1(2 σπίτια 1011;. ἀκόμα καί τά ἔπιπλά

1011;; 715 προτιιπο τίς μηχανές, χωρίς στολίὸιιι, (2.72.0 201' πρακτικά.
111111110); γι αι’·τοιίς, έκεῖνο τόν καιρό 01' ἄρχοντες 17101! 7!1(2 10 Νέα
και ’τομ Προοόειιτικό, κι αι’-τό γιά τόν (220201100 20771: 'H Χίμα 2010—
σκευαί-,εἶ με τις 711711110"; 117; καί 117 μεγάλη μάζα τοῦ ([τωχοῡ της λαοῦ
μισ), τεράστια ποσοτητα άπό προϊόντα ποιί 17101! άὸιίνατα νά ποιιληθο
ίιν
στι) χ(υρ(λ,’ὲ“ξ(ιιῒιιις της (71031510; τοῦ λαοῦ. '() μεγάλας πόλεμος .7013

εκανε ο (11110119111090;711" ῥητά κράτη γιά νά 20101117051 χῶρες, 0.701!
110 μποροιισαν νά πσιιληθοῡν τά χιμέιζικα προϊόντα, τά ὑφάσματα, 01'
μηχανες, τά λα’ὸια καί ἄλλα, χάθηκι·.
[70111012 ι’·μπόὸιζαν ηιηλοί (713901 1171! τίσαγωγη προϊόντων 21 ἔται 01'
2'1715‘1201’59771010010915; ἔπρεπε νά ίῖάλοιιν χαμηλές τιμές γιά νά ιιπα90111! 1!0 ποιιλήσοιιν. Προκηριιξαν (ι’ραὸεῖα, γιά νά ([τηναίνουν 1171!

5. Ἀπό τό Ζωης Καραμάνου - Ροι)ολάκη, Γιάννη Χατζηγώγα, « ’A911151110V1217
καί κοινωνικη πραγματικότητα», Πανεπ. Θεσσαλονίκης, ΕΑΕΧΒΑ, Δελτίο
13. Θεσσαλονίκη, Ι 975.
. Μπ. Μπρὲχτ, ατο ἴὸια.
Μπ. Μπρὲχτ, στό ἴὸια.
. Ἀπό 10 «Πρωτόκολλο γιά τό Μέρκισες ψίρτῐλ τοῦ Βερολιίὀυ», ΚιιιῑτΙπιι-Ιι 27
ΟοΧΙῧλ

ὸει κανείς σήμερα,-

Πολλά ζητήματα θίγονται 0161. παραπάνω κείμενα. Ζητήματα πού
ἀποκαλύπταυν τήν ἀρχιτεκτονική, τό ρόλο της. 11'1v ἱστορικὴ της ἐξέλιξη, τήν ἱστορία της, τό ρόλο τῶν ἀρχιτεκτὸνιιιν. Βέθαια θίγονται ἁπλά,
χωρίς νά εἶναι δυνατό νά ἀναλυθοῦν ἐξαντλητικά. Κάτι τέτοια θά
ἀπαιτοῦσε πολύ περισσότερο χῶρο καί χρόνο. Ὡστόσο οἱ νύξεις αὐτές
πολλαπλασιάζονται μέσα ἀπό τίς σχέσεις, τίς ἀντιστοιχίες, τούς
παραλληλισμούς καί τίς ἀντιθέσεις ἀνάμεσά στά κείμενα.
"02.11 αὑτὴ 1'1 διαδικασία χρειάζεται γιά νά πρασγειῶσει τήν ἀρχιτεκτονικὴ στὴν πραγματικότητα, νά τὴν ἀπομυθοποιήσει, νά τονίσει ὅλα
ἐκεῖνα τά στοιχεῖα πού τὴν καθαρίζουν καί 11'] δημιουργοῦν.
Εἶναι ἕνα στάδια ἀναγκαῖα ἀλλά όχι ἱκανό γιά νά δείξει μιά προσπτική. Δείχνει άπλά μιά κατάσταση, μιά πραγματικότητα. Εἰναι ἡ μία
πλευρά. Ἀπό κεί καί πέρα. γιά νά 111'] μετατραπεῖ 1'1 κριτική τῆς ἀθλιότητας τῆς ἀρχιτεκτονικῆς σέ (102113111111 τῆς κριτικῆς τῆς ἀρχιτεκτονικῆς, χρειάζεται μιά καινούργια πρακτικὴ, "Eva; νέος τρόπος θεῶρησης
τοῦ ρόλου τοῦ ἀρχιτέκτονα. Καί αὐτὴ 1'1 προοπτική ἔχει ἀρχίσει νά διαγράφεται τά τελευταῖα χρόνια ἀρκετά καθαρά.

(Ψιιμιηιίιιισίι) Μάης 1972.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Πανεπιστημίου 44 - Τηλ. 615783

71090710711300 καινοιίργιες μηχανές .701'! χρειάιζονταν λιγότεροιις ἐργά-

τες 201’ σ 02.17 τη χώρα σηκώθηκε μιά ηωνη y10 10 Νέα καί τό Προοὸεήτικο, για οίκονομίες καί ὄι-’λτιώοιις, γιά πρακτικές μέθαὸες 201'
191701715; (2.713 17151;.
.4010 ηταν γιά τούς κατασκεινιστές (2.70 10 Μοιί-σίν .7021:- εὖνοί-κά

καί ἔται οἱ ι’ὸέες τους νά (Γτιάξοιιν τά σπίτια, τίς κατοικίες καί τά έπιπλα σάν τίς μηχανές μέ τόν πιό οίκονομικό καί χρησιμα τρόπο, άρεσαν
γενικά.
"O ἴδιος ὁ Μπρέχτ δι’νει μερικές ἐξηγήσεις γιά τούς συμὸολισμούς
στα 25111517210117): ἔτσι «Τούις» εἶναι «οἱ διανοούμενοι τῆς ἐποχῆς τῶν
αγοριυν και των ἐμπορειιμάτιον» πού δουλειά τους εἶναι νά εἶναι
«ἀπολογητές» τοῦ συστήματος. «ἐνοικιαστές τῆς διανόησης». «ἐκφραστές». Ἐξασκοῡν τά πιό ποικίλα πνευματικά ἐπαγγέλματα καί παρακινοῦνται σάν ἡ πιό πλούσια σέ ἐπιρροὴ κάστα νά θροῦν «τήν αἰτία
τῆς ἀναταραχής» καί «τή ρίζα τιῖιν κακῶν» ἀνιίμεσα στὸν κόσμο. 'H
χρυσή τους ἐποχή εἶναι. ὅπως γραη ει ('1 M39611. 1'] κ((.ιλελεύ(·]ερη δημοκρατία, ἀλλά στό ἀπόγειό του ([ιθάνι-ῑι 1') Τουίσμός στό Τρίτο Ράιχ».
’ᾼρκετά χρόνια ἀργότερα θά τό ίίεοαιιιίσει αὑτό μιά νοικοκυρά ἑνός
«συγχρονοιι» συγκροτήμιιτος διιιμεριομάτιιιν στό ΜΕΡΚΙΣΕΣ (,1)ΙΡΤΕΛ
τοῦ Δυτ. Βερολίνους
«Εἶναι (ὶντιλαίκές (ιντίς σι’ κατοικίις. (Ι)τιιιγ,ιιένες ὅσα γίνεται .710
(7717172, στιὸαγμένις ('300 γίνεται .710 πηχτά καί με’ νοίκια ὅσα γίνεται
.710 (2291622. αὐτό εἶναι. ”Ετσι ἔχει τό ζήτημα] Γι’ αι”τό κἀί ὁέν ὅγάζει
κανείς τσιμοιιὸιά γιά τίς άνάγκι·ς μας, γιατί 17 1'1-((305017 εἶναι ([τιαχιιίτί]
γιά τό 21‘900;._7!1(2 10 (1117117!1'901!».(")
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οκινπματαγραφας·
Μνῆ μη Λουκίνα Βισκόντι
Τῆς Φρίντας Λιάππα

πτῶση τοῦ Μουσσολίνι, ἔγραφε;
«Αὐτό πού μέ ὤθησε στόν κινηματογράφο ηταν πρίν ἀπ’ ὅλα
ἡ ἀνάγκη νά ὸιηγηθῶ ἱσταρίες
ζωντανῶν ἀνθρώπων, ἀνθρώπων
ποῦ ζοῡσαν μέσα στά πράγματα
καί ὄχι τίς ι’στορίες τῶν ἴὸιων τιῦν
πραγμάτων. Ὁ κινηματογράφας

πού μ’ ἑνὸιαφέρει εἶναι ἀνθρωΓ
Τό Ἰταλικό Ἰι’στιτοι“·το καί η Ταινιαθήκη τῆς Ἑλλάὸας ὀργάνωσαν
στόν κινηματαγράφο «Ἄστιν» ἑὸὸαμάὸα Λουκίνο Βισκόντι γιά νά τιμήσουν τό μεγάλο σκηνοθὲτη πού πέθανε τό Μάρτη τοῦ περασμένσυ
χρόνου. Τό πρόγραμμα τιῦν ταινιῶν κάλυψε αὐσιαστικάμτήν πορεία τοῦ
ἔργου του ἀπό την πρώτη του ταινία, «Βραχνάς» (1942), μέχρι τό
«Θάνατος an} Βενετία» (1971). Παίχτηκαν ἀκόμη τά «Ἡ γῆ τρέμει»
(48), «Μπελίσσιμα» (1951), «Λευκές Νύχτες» (1957), «Ὁ Ρόκκο καί τ’
ἀὸέρφια του» (1960), «Μακρινά ἀστέρια τῆς Ἄρκτου» (1965), «Ὁ
Γατὸπαρὸος (1963), «01' καταραμένοι» (1969).
(Ἡ τελευταία ταινία του, «Ὁ Ἀθῶος», πού τήν τελείωσε μισοπαράλυτος, καθηλωμένος σέ (ἰναπηρική πολυθρόνα, παίχτηκε φέτας στήν
Ἀθήνα).
φιγούρα

«Σένσο», Ἀπὸ τό «Γατόπαρὸο»

τοῦ σύγχρανου κινηματσγράφσυ.

καί μετά, τό δίδυμα ΠόθοςΘάνατος κυριαρχεῖ πάνω στό
ἔργα του, τό σεξουαλικό διαπερνᾱ τίς ταινίες του εἴτε σάν
ἰδεολογικό ίσοδύναμο τῶν οίκονομικῶν καί κοινωνικῶν σχέσεων
(«Καταραμέναι») εἴτε σάν ἀνομολόγητη ἀλήθεια σκανδαλώδης
καί θανατηφόρα («Θάνατος στὴ
Bavaria»).
Οἱ ἥρωές του, ἐρειπωμένσι ἀπό
τό πάθος, έξόριστοι ἀπό τήν
ἱστορικὴ ἔξέλιξη, ἔντρομοι μπροστά α’ ἔνα ἀνελέητο αὕρια-τέλος,
νοσταλγοί μιᾶς έπαχῆς πού τέλειωαε, μακιγιαρισμένες μάσκες
ἔρωτα καί θανάτου.
Ὁ κόσμος του, ’ένας κόσμος
γεμάτος στολίδια πού σαπίζει,
ένας ἱστορικός κόσμος πού ξεῖ
τήν παρακμὴ του καί ἀναπαριστάνεται θεατρικά μέ ὕφος όπερας ἤ ραμαντικοῦ μελσδράματας.
Στίς εἰκόνες του, ἡ σοφία τῆς
τεχνικῆς καί ἡ έκθαμὸωτικὴ τελειότητα συνδιαλέγονται μέ μιὰ
ὀμορφιά θελκτική καί διεστραμμενη.
Τό 1943, ἀμέσως μετά τὴν

Μνημειακὴ

σχεδόν

αὐτός ὁ Μιλανέζας ἀριστοκράτης
έστὲτ καί κομμουνιστὴς. πού λάτρευε τό Σαίξπηρ. τόν Τσέχωφ,
τό Βέρντι. πού διάὸασε τό Μάρξ
καί τόν Γκράμσι. προτείνει στούς
θεατές του ἕνα ἔργα πολύπλευρα
καί προκλητικό. λαμπερό καί
δυσανάγνωστα. Ἡ εὐκολία τῆς
κατάταξης - ἔργα παρακμιακό,
φορμαλιστικό καί ἀρνητικό ἑνός
πεσιμιοτή πού αύτοοικτίρεται καί
ἀὐτοόασανίζεται - συμὸαδίζει μέ
τήν ὑπακρισία ἤ τό φόὸο μιᾶς
κριτικῆς πού ἀρνεῖται τήν ἀνατροπὴ τῶν ταμπσύ πού στηρίξουν
μιά λογοκριτικὴ καί λογοκριμένη
τέχνη καί κοινωνία.
εΟ Βισκόντι έδωσε τό πρῶτο
καί τό καλύτερα ὑπόδειγμα γιά

τόν ἰταλικό νεαρεαλισμό μέ τό
«Βραχνά». περιέγραψε μέ ταξι-

κούς ὅρους καί μέ μοναδική παιητική ὀπτικὴ τούς ἀγῶνες τοῦ σικελικοῦ προλεταριάτσυ στό «Ἠ
γῆ τρέμει». εἶδε τά πρόσωπα
μέσα στῆν ἱστορία. τῆ σύγκρουση

πομορφικός. Οῐ πιό ταπεινές χειρονομίες τῶν ἀνθρώπων, ἡ δηματησιά τους, οἱ αἰσθήσεις καί τά

ὁρμέμφυτά τους ἀρκοῦν γιά νά
προσὸώσουν μιά ποίηση καί μιά
ὸόνηση στά ἀντικείμενα πού τούς
περιόάλλαυν. Τό ὅάρος τοῦ ἀνθρώπου, ἡ παρουσία του, εἶναι τό

μσναὸικό πράγμα πού μπορεῐ νά
κυριαρχεί πάνω στίς εἰκόνες. Ἡ

ἀτμόσφαιρα πού ὁημιουργεῑ καί
ἡ ζωντανή παρουσία τῶν παθῶν
του ὁίνει στά πράγματα ζωή καί
ἀναγλυφικότητα. Καί η στιγμιαιά
ἀπουσία του ἀπό τό φωτεινό τετράγωνα τῆς ὀθόνης προσὸίὸει σε’
κάθε πράγμα μιάν ὄψη νεκρης

φύσης.»
Καί δυό ἀποσπάσματα ἀπό μιά
συνέντευξή του, πού δέν ἰσχύουν

μόνο γιά τὴν τελευταία του δουλειά, ἀλλά φωτίζουν τό σύνολο

τοῦ ἔργου του καί τόν ἰ’δια σάν
δημιουργό, κάνοντας έτοι περιττό
κάθε ἀλλο λόγο.
Ο «Ναί, εἷμαι Ηπαρακ,ιιιαικός”.
Μαι] άρέσει αὐτό. Θά μοι’) ἄρεσε
παλί· λιγότερο νά με’ κατηγοροῦσαν γιά φαιιταιᾯισμό. ”Εχω τραμερά εὐνοίκη γνώμη γιά τήν
παρακμη, σάν κι αὐτή πού εἶχε
π.χ. ὁ Τόμας Μάνν, Εἷμαι ἐμπατισμίνος ἀπό αιἰτη τήν παρακμή.
Ὁ Τόμμας Μάνν ηταν παρακμιακός γερμανικης κουλτσύρας,
ἐγώ εἷμαι ι’ταλικης. Ἐκεῖνο πού
μ’ ε’·νὸιέφερε πάντα ηταν ἡ ἐξ·
ἑταση μιᾶς άρρωστης κοινωνίας.»
Ο «Τό νά ζείς εἶναι ἀκόμη νά·
θυμᾶσαι. Ζείτε μέ ἀναμνησεις,· θά
μποροῦσε νά μί ρωτησει κάποιας.
Δέν τρααίὶτι» μπροστά,’ Ἀλλά τό
νά ξεχνάς εἶναι σά νά μη θέλεις
πιά νά παίρνεις τό ἀπόσταγμαι

μιᾶς-μιᾶς (ἰπό τίς χιλιάὸες ε’μπειριές, συναντήσεις, φωνές, ἤχους
καί χρώματα. Οί ἀναμνήσεις
ιἰπάρχονν. Προσοχη α’ ὅποιον
θέλει νά τίς σὸησει,..»

εΟ Βισκόντι καί οἱ «Καταιραμέναι»
Τού Δημήτρη Σταύρακα

Πέθανε ἐχθὲς καί κηδεύεται
σήμερα ὁ διάσημος ἰταλὸς
σκηνοθέτης τοῦ κινίφου Λουκίνο Βισκόντι. Ὁ ἀποθανὼν

νονται νὰ εἶναι μοναχὰ προϊόντα
τῶν οἰκονομικῶν σχέσεων παρα-

ἧταν 69 ἑτῶν.

σχέσεων παραγωγῆς. Δηλαδὴ τὰ

Οἱ ἐφημερίδες
”Οταν κάποτε ρωτήσανε τὸν
συγγραφέα Χεμινγαυαίη, τί εἶναι
ὁ Βισκόντι, αὐτὸς ἀπάντησε μ’ ἕνα
σχῆμα ποὺ θύμιζε τὴ φράση τοῦ

Λένινι ὁ Βισκόντι εἶναι ἡ ἰταλικὴ
φεουδαρχία σὺν ὁ Κινίφος

γωγῆς ἀλλά, ταυτόχρονα, εἶναι
καὶ γεννήματα τῶν κοινωνικῶν
δυδ ἐπίπεδα ἀλληλοεξαρτῶνται
καὶ διασυνδέονται, πράγμα ποὺ
δίνει στῆ διαλεκτικὴ λαγικὴ τὸν
πλοῦτο τῶν ἀντιφάσεων καὶ στοὺς
ἥρωες τοῦ Βισκόντι τὴ γοητεία
τῆς ἀντιφατικότητας.
Τὴν ταινία τοῦ Βισκόντι «Οἱ
καταδικασμένοι» (δὲν καταλαβαίνω γιατί οἱ αἰθουσάρχες διάλεξαν τὸν παραπειστικὸ τίτλο «Οἱ

Αὐτός ὁ κολοσσός τῆς Σινετσιτά
πατοῦσε γερά με τὰ πόδια ἀνοιχτὰ (ὅπως κάνουν οἱ ὀπερατὲρ
καταραμένοι», ἂν δέν εἶναι γιὰ
λόγους ἀρχῆς ν’ ἀλλάζουν τοὺς
ὅταν κρατᾶνε τὴν κάμερα στὰ χέια) σὲ δυὸ βάθρα ὅπου τὸ ἕνα
τίτλους), τὴν εἶδα τρεῖς φορές,
grow ἡ ἰταλικὴ μεσαιωνικὴ πόλη
Κάθε μιὰ ἀπὸ τὶς φαρές συναπο(ποὺ ἀρχόντευαν οἱ. πρόγονοί
κομίζω, βγαίναντας ἀπὸ τὴν αἴτου) καὶτὸ ἄλλο ἡ σύγχρονη πόλη
θουσα, κι ἕνα μέρος ἀπὸ τὴν κλητοῦ Κινίφου (Σινε-τσιτά), στὴν
ρονομιὰ τῆς ταινίας. ”Οπως συνέὁποία ἀρχόντευε δ ’ἴδιος
βαινε στὶς παλιές κληρονομιές,-ὁ
”Ὀλα τὰ ἔργα τοῦ Βισκόντι , θησαυρὸς δέν ἔχει μετατραπεῑ
πραγματιίτνονται σὲ δυὸ ἐπίπεδαε
ὁλόκληρος σε χρηματικὸ κεφάστὸ σέξ καὶ στῆν πάλη τῶν τάξελαια, δηλαδὴ δὲν ἔχει μόνοιν ἀνων. Οἱ δυὸ πόλοι γύρω ἀπὸ τοὺς
ταλλακτικὴ ἀξία, ἀλλὰ ὑπάρχει σὲ
ὁποίους ἕλκονται καὶ ἀπωθοῦνδιάφορες μα φὲς ποὺ ἡ κάθε μιὰ
ται οἱ ἥρωές του
’Βλέπου- κι αὐτὸ ε ναι τὸ σπουδαῖα ἔχει καὶ ἀξία χρήσης. Κυρίως
με στίς ταινίες τοῦ Λουκίνο τὶς
έπενέργειες τοῦ σέξ πάνω στὴν
ἀξία χρήοης.
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ τράβηξε
κοινωνικὴ συμπεριφορά καί, ἀντὸ μάτι μου (πράγμα φυσικό,
τίστροφα, τὶς ἐπενέργειες τῆς ταἀφοῦ πρόκειται γιὰ ταινία) ἡ αἰξικῆς προέλευσης πάνω στῆν ἐρωσθητικὴ ἀποψη τοῦ ἔργουῑ Ἡ
τικὴ συμπεριφορά. Ἀλλὰ παυθενὰ δὲν βλέπουμε τὴν ἐξήγηση τῶν
ἐξαίρετη σύνθεση τῶν χρωμάτων
που ἀναδείκνυαν καὶ ὑπέβαλλον
κοινωνικῶν φαινομένων σὰν πραστὸν θεατὴ τίς ψυχολογικὲς καταϊὸιν τῶν ἐρωτικῶν ἀπωθημένων
στάσεις τῶν ἡρώων καὶ τὶς συγ(ὅπως συνήθως συμβαίνει στὰ ἔρκρούσεις τους (π.χ. ἐκεῖνα τὰ μπλὲ
γα τῶιν κακῶν φρσϋδιστῶν.) Γιατί
, Ὁ ”Ασεμπαχ καί ὁ Ἰάτζια ὁ Θάνατος καί ὁ Πόθος στό «Θάνατος στή Βενεὁ Λουκίνα ἧταν μαρξιστὴς δεινός.
ρουὰ φλουταρισμένα φόντα συντία».
δυασμένα μὲ τόννους μαύρους καὶ
ι Παυθενὰ οἱ ἥρωές του δὲν φαίκαί τό θάνατο τους μέσα στῆν
κοινωνικὴ τους ἀναφορὰ στό
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ΚΕΔΡΟΣ 1977

'0 Βισκόντι στό γίιρισμα τοῦ «Θάνατος an} Bn'niu».

κόκκινους om κοστούμια καὶ τὰ
ντεκόρ, στὴ σκηνὴΔ τοῦ πρώτου
γεύματος), ἡ πολυεπίπεδη σύνθεση τῶν κάδρων, ἡ ἁρμονία τους
καὶ τὸ «ζύγισμά» τους, 6 ρυθμὸς

τοῦ μοντάζ, ἄλλοτε βαρὺς καὶ ἀργὸς κι ἄλλοτε νευρικὸς καὶ ξερός,
τὰ ντεκὸρ μέ τὸ βαρὺ γερμανικὸ
μπαρὸκ (ποὺ πρὶν νὰ εἶναι ἕνα
στὺλ ἀρχιτεκτονικό, εἶναι ἕνας
τρόπος τοῦ σκέπτεσθαι), 6 τρόπος
ποὺ ὑποκρίνονται οἱ ἠθοποιοί,
μὴν ἀφήνοτας καμιὰ ἀμφιβολία
γιὰ τὴν εἰλικρίνειά τους.

ΤΗ AEYTEPH ΦΟΡΑ τράβηξε τὴν προσοχή μου ἡ λογικὴ ὀργάνωση τῆς ταινίας, ἡ ὃόμηοη τῶν
ἐπὶ μέρους στοιχείων, ἡ έξέλιξη
τοῦ μύθου. Ἐδῶ βρισκόμαστε
ἀπέναντι α’ ἕνα κλασικὸ δεῖγμα
τῆς σκέψης τοῦ Βισκόντι, ποὺ τὸ

βρίσκουμε καὶ σὲ ἄλλες ταινίες
του, ὅπως τὸ «Σένσο» ἢ «Ἡ γῆ

τρέμει>>; τὸ πέρασμα ἀπὸ τὸ μερικὸ στὸ γενικὸ (ἀπὸ τὴν οἰκογένεια
Κροὺπ- Ἔσσενμπακ στὴ χιτλερικὴ Γερμανία), καὶ τὴ σύνδεσηἀναγωγὴ ἀπὸ τὸ γενικὸ στὸ ἐπὶ
μέρους (ἀπ’ τὴ σφαγὴ τῶν ταγμάτων ἐφόδου, οτὸ οἰκογενειακὸ
δράμα, μέ τὴν ἐκτέλεση τοῦ Γιοακίμ). Κάθε φορὰ ποὺ βρισκόμαστε μπροστὰ στὸ οίκογενέιακὸ
δράμοι, μπροστὰ στὰ προσωπικὰ
πάθη καὶ τις φιλοδοξίες, ἔχουμε
τὴν ταυτόχρονη αἴσθηση μιᾶς
«δεύτερης σκηνῆς» ὅπου παίζεται
τὸ ἄλλο δράμοι, έκεῖνο τῆς Γερμανίας καί τοῦ γερμανικοῦ λαοῦ’
καὶ κάθε φορὰ ποὺ βρισκόμαστε
ἀπέναντι στὴ ουλλογικὴ δράση, 6
Βισκόντι κάνει — τὴν κατάλληλη
στιγμὴ - τὴν ἐκλογὴ τοῦ προσώπου ποὺ θὰ μᾶς συνδέσει — ἀλλὰ
καὶ θὰ προωθήσει τὴν ἀνέλιξη
τοῦ ἀτομικοῡ δράματος. ”Ετσι, τὰ
πάθη ἀναμιγνύονται μὲ τὴν ἱστο-

ρία καὶ ἡ Ἱστορία γίνεται ἡ ἀπρόσωπη ἔκφραση τῶν παθῶν, πρά-

γμα ποὺ θυμίζει τὴ γνωστὴ φράση
τοῦ Saint-Just: ἡ σύγχρονη τράγω-

ὃία εἶναι ἡ Πολι-τική...
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ φορὰ μέ ἀπασχόλησαν τὰ κοινωνικὰ μεγέθη τῆς
ταινίας. Γιὰ νὰ χρησιμοποιήσουμε
“τὴν ὁρολογία τοῦ φυσιοδίφησυγγραφέα Βασίλη Βασιλικοῦ,
οτὴν κοινωνία -, ζούγκλα τῆς ταινίας τοῦ Βισκόντι, βλέπουμε νὰ
ἀλληλοσπαράζονται τρεῖς συνομοταξίες θηλαστικῶνς Οἱ βροντόσαυροι-βιομήχανοι-ἀριστοκράτες,
οἱ
τυραννόσαυροι-ΧιτλερικοὶἜς-Ἐς καὶ 6 γιγάντιος χαμαιλέωνΤεχνοκράτης-μικροαστός.
Στὴν πάλη γιὰ ἐπιβίωση καὶ ἐξουσία ἐπικρατοῦν οἱ τυραννόσαυροι, διότι παρουσιάζουν ὀργανωτικές μορφές συλλογικοῦ βίου πιὸ
έξελιγμένες, δηλαδὴ ἔχουν Κόμμα. Οἱ βροντόσαυροι έξαφανίζονται λόγω βιολογικῆς παρακμῆς ἦ,
γιὰ νὰ χρησιμοποιήσουμε ἄλλη
δρολογία, ἡ κοινωνία τοὺς πετάει
στὸ «σκουπιδοντενεκέ τῆς Ἱστορίας», "Ooo γιὰ τὸν χαμαιλέοντα
στὴν ταινία τοῦ Βισκόντι, γίνεται
βορὰ τῶν τυραννόσαυρων, ἀλλὰ
στὴν πραγματικότητα ὁ χαμαιλέων, λόγω τῆς μεγάλης ἀναπαράγωγικῆς του ἱκανότητας, εἶναι μιὰ
συνομοταξία ποὺ δέν κινδυνεύει
νὰ ἐξαφανιστεῖ βιολογικά, ἰδίως
ἂν λάβει κανεὶς ὑπ’ ὅψη του τὴν
ίκανότητα τῶν χαμαιλεόντων νὰ
προβαίνουν στὶς ἀπαραίτητες
«συγκυριακὲς προσαρμογές» . ..

κᾱθε Κυριακὴ
16 σελίδες
ομε Πλοῡσιο Περιεχόμενο
φ μὲ νέο έπιτελείο συνεργατων

byopézeue

Αὐτοὶ εἶναι, μέ λίγα λόγια,
μερικοὶ ἀπὸ τοὺς θησαυροὺς τῆς
κληρονομιᾱς ποὺ μᾶς ἄφησε 6
Βισκόντι σέ μιὰ ἀπὸ τὶς ταινίες
του.

ﬁluﬁiﬁete

cnv

ΑΥΓΗ
Μάρτης 1976
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σιιμὸάνῑ μόνο μέσα ἀπό τὴν αῖσΟητικὴ τους ι’)λοκλὴρωση καί
τὴν πλαστικὴ τους αὐτάρκεια Οἱ
(ιιρὴρι1μένες-γι-ωμι-’τρικί-ῖς συμῦολικές δομές τοῦ Δανιὴλ ἀποκαλίιπτοιιν τὴ διαύγεια τοῦ μηνύμα-

οεικσστικεί·
Δουλειά 15 χρόνων

τός τους.

τοῦ Δανιὴλ παρουσιάζει

(l) Μέ τό ’έργο αὐτό πῆρε μέρος 6 Δανιὴλ στὴν ἐκθεση «Oeil
dc Boeuf» τῆς γκαλερί «7» τοὺ Παρισιοῠ, τό Μάρτη τοῦ ”63, Βλ. τό

τό Γαλλικό Ἱνστιτοῦτο

πολιὟραφιμιένο κείμενο ποί· κυ-

κλοφύρησε τότε 6 A. 0I6 ξ’)ιὸλίοΙ
τους «'H ζωγραφικὴ πράξη καί

Βὰσα Καρκαγιάννη-Κσραμπελιᾱ

σκέψη». ἐκδόσεις Α’ίθουσας Τι’-’χνης Δι-σμός “Α(’)ὴν(ι 1973, σιῑλ.
18-19.

Τά ἔργα πού παροιισιάζει ὁ Δανιήλ οτό Γαλλικό Ἰνστιτοῦτσ εἷναι μιά ἐπιλογή ἀπό τίς πλαστικές του ἔρειινες καί κατασκευές τῶν

τελευταίων 15 χρόνων.· ἀπό τόν «εἰκονόμυλο» τοῦ ’63(“), τά ἱερατικά «κουτιά» τοῦ ’64(3) κι ὥς τούς πρόσφατοιις «τοίχους» τ()ιι(3).

Συνδετικό ὑφάὸι ὅλων αὐτῶν
τῶν πολύμορφων ζωγραφικῶνγλυπτικῶν προτάσεων, ἡ παθιασμένη ἀναζήτηση ἑνός νέου
(«πραγματικοῡ» ὅπως λέει ὁ ἴδιος) χώρου, καί νέων «ἀνορθόδοξων» ὑλικῶν πού νά δίνουν τὴν
εἰκόνα «ἑνός κόσμου ὅπου τό
τραγικό καί τό ὂίαιο κυριαρχοῦν». Μέσ” ἀπό τά σωθικά τῶν

στικὴ πραχτικὴ δέν εἶναι, για τό
Δανιὴλ. μόνο ἀναζήτηση φόρμας.
”Οπως παλιότερα για τόν Mondrian, ἡ διαλεχτικὴ σχέση ἀνάμεσα στά στοιχεῖα τοῦ ἔργου
(γραμμές. χρώματα, ὄγκοι, έπιφὰνειες) καθώς καί τοῦ χώρου
ἀπόθεσης, εἶναι σ υ μ 6 0 λ ι κ 6
μιᾶς ἄλλης τάξης σχέσεωνῑ ἡ ὕλη

66); τὴν ένὸόμυχη ἐπιθυμία προὃάλλει· (ἡ καταργηση τοῦ καδρου ἦ τοῦ τελαροι· I6 .(616): τὴν

καί τό κένό - χρῶμα καί μὴ

χαρτονένιων κουτιῶν του - σκι-

χρῶμα — οἱ τομές. τ’ ἀνοίγματα.
(συχνά ξαναραμμένα, σάν κλει.σμένες πληγές). τά μαζέματα ὴ
ξαπλώματα τὴς μάζας. ἀναφορές
σ“ ἄλλα ἀντικείμενα γνώσης κι
ἄλλα ἐπίπεδα τῆς κοινωνικής
ὕπαρξης. Ἡ ἐπιφάνεια δέν λογαριάζεται σάν παθητικός παρά-

Κάθε πίνακας (ὴ «μὴ πίνακας»
- πράγμα ποί1 τελικά εῖναι I6

σμένων, τρυπημένων, τσαλακωμένων - ὅπως καί πίσω ἀπό τόν
καμόά τῶν «τοίχων» του ξεπετιέται, σάν ἀπό ματιά μικροῦ παιδι-

οῦ, ἡ ἀποκάλυψη τῆς πολυδιάστατης,

τραγικῆς

σημερινῆς

πραγματικότητας κι ἡ διαρκής
ἀμφισὸὴτηση τῶν πολιτιστικιῦνκοινωνικῶν κατεστημένων.
«‘0 πίνακας παράγεται μέ τὴν
καταστροφὴ του», έγραφε ὁ Δανιὴλ στά 1972 ἐπιλογίζοντας τό
πολυγραφημένο κείμενο πού κυκλοφόρησε μ’ εὐκαιρία τὴν έκθεσή του στὴν αἴθουσα «Δεσμός». Διαόάζοντάς το, αὐτό καθώς κι ἄλλα παλιότερα ἦ κατοπινά γραφτά του, παραμερίζοντας δέ μιά κάποια ἁπλούστευση
ἀνάλυσης (πού τά ἴδια τά ἔργα
συμπληρώνουν σέ ὅάθος καί σαφήνεια) ὃλέπουμε πώς ὴ πλα-

(ἰποπομπὴ

κάθε

q ραγμοῡ

πού

περιορίζει τὴν πλαστικὴ ἔκφραση
καί τὴν ἀπομονῶνει (ἰπό τούς δέ·
χτες της - τό μεγάλο κοινό,

’ίδιο) εἶναι καί μιά διδαχὴ. Ἕνα
«ὀιντικείμενο γνιίωης». Μά εῖναι

ἐπίσης.

κυρίως.

ἕνα

πλαστικό

(2) ”Από τὴν ἓκθεση «Τρεῖς
προτάσεις για μια νέα ἑλληνικὴ
γλιιπτική» τιῖ)ν; Κιινιάρὴς, Δανιὴλ. Νίκος. ποίΙ παρουσίασε στα
πλαίσια τὴς Μπιενάλε τῆς Βενετίας 6 κριτικός P. Restaun στήν
γκαλερί «La Fenice», τόν Ἰοιίνιο
τοῦ ”64. Βλ. κρίσεις τοῦ ἰ’διου τοῦ
καλλιτέχνὴ για τα ’έργα του στό
ϋιῧλίο πού ἀναφέρεται παραπάνιι). σελ. 26—27 καί 29.
(3) Βλ. κυρίως έκθεσὴ στὴν
Λίθοιισα Ἰιῗ-χνης Δεσμός. 27 Νοεμ. - l6 Δεκεμὸρίου 1972, καθώς

κι έκι-ίνη τοῦ Δεκέμὸρη ‘75 στὴν
ἰ’ὸια αἴθουσα.
(4) Βλ. τό ὅιὸλίο τὴς σημ. Ι..
σελ. 86.

γοντας πού πάνω του ὀργανώνε-

ται ἡ δραση. μά σάν δυναμικὴ
παρουσία ποιἸ συνεργεῖ - συχνά
(ἰντιδρώντας τό ’ίδιο ὃίαια - στὴν
παραγωγή τοῦ τελικοῡ ἀποτελέσματος Τό σχέδιο γίνεται «μέ τό
μαχαίρι», ένῶ Eva σύστημα χρωματικῶν ὑπογραμμίσεων τονίζει
αὐτή τὴ ὂίαιη πάλη ἀνάμεσά στό
γεμὰτο καί τό ἂδειο, τὴν ἀπουσία
καί ,τὴν παρουσία. τό προσωπικό
καί τό κοινό. Τό έργο πάλι, μακριά ἀπ’ τό νά διακοσμεῖ ’έναν
τοὶχο. τονίζει τὴν ὕπαρξη τῆς
έπιφάνειάς του καί συμμετέχει ἁπλό στοιχεῖο - στή δυναμικὴ
ὀργάνωση τοῦ κενοῦ.
Ἐπί πλέον, ἡ ἀτομική-τραγικὴ
χειρονομία καί τό ἀποτέλεσμα
της (τό έργο τέχνης) ἐγκαταλείπει
Θεληματικὰ τὴν κλασικὴ ίεραρχηση τῶν μερῶν σέ πάνω-κάτω
δεξιά-ἀριστερά, μπρός-πίσωθ),

σηυρου ήινσρὸστου
o ποι-Ιεμος του I940-4I
KOI
n μΟΧΠ ΤΠς ΚΡΠΤΠς

καί τό ὃιαχωρισμό της ἀπ’ αὑτό

πού πάνω του δρᾶ (τήν ἐπιφάνεια. τόν τοῖχο); T6 έργο ξεχειλίζει ἀπ’ ὅλες τίς πλευρές του. Ση-Ἰ
μειῶνεται μ’ αὐτό τόν τρόπο κι ἡ
ἀντίθεση στὴν παραδοσιακή ὸομὴ
τῆς πλαστικῆς έκφρασης καθώς
καί στὴν ἀξ ι ο λ ογ ι κ ὴ ίεραρχηση ἔργου-μὴ ἔργου. Τό «ἰδιωτικό πάθος» τείνει νά ὸιαλυθεῖ
στό συλλογικό χῶρο.
Ἡ «ἐπιστροφὴ στόν τοίχο»,
ἕμμονη ἰδέα τοὺ καλλιτέχνη ὅλα
τά τελευταῖα χρόνα. αὐτὴν ἀκρι42

ΤΟΜΙΔΙΑ 2
Τι’) τίταρτο (μολιό τὴς σειράς. που καλύπτει ιὴν .·’··’τ·.’ἶ
οὸο ἀπό I6 1935 (I); τόν Ἰούνιο τοι1 1941.
ἱ

«Εἴμαστε I6 ὑπολείμματα
τῶν Βυζαντίνων...»
\

MIA ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ FAYIITH TAKH ΣΤΟ «ANTI»
Προσφατᾱ, τέσσερα ἔργα τοῦ γλύπτη Τάκη ἀγοράστηκαν ἀπό τό
Κ-εντροι »Βεσιι-Ιῖυᾳινς. Τό γεγονός αὐτό ἀποτελεῖ μιάν ἀκόμα ἀπόὸειξη
ἵης ᾱξίῦξς TOU Ελληνα γλύπτη, πού ἔργα του ὅρίσκονται, ἤὸη πρό πολ-

λου, στα μεγαλύτερα μουσεῖα σύγχρονης τέχνης τοῦ κόσμου. Μ’ αὐτή,
λοιπον,’την ξυκαιρία, ἀντί νά ρωτήσουμε τόν καλλιτέχνη πάνω στά ὸημιουργηματα του, πού ’ναι σ’ ὅλους μας γνωστά, ζητήσαμε τή γνώμη
του σχετικά με τήν ἐξέλιξη τῆς σύγχρονης τέχνης στόν τόπο μας,
τό
μηχανισμο λειτουργίας της καί γενικότερα τόν τρόπο μέ τόν ὁπόῖο
οἱ

ἡρωϊκή μορφὴ τοῦ Μπελογιάννη
μάς ἀποδεικνύει, γιά πρώτη φορά μέ τόση ένταση,ὅτι δέν ε’ίμαστε ἀναγκασμένοι v' ἀνατρέχουμε
πλέον, κάθε φορά, τρεῖς χιλιάδες
χρόνια πρίν.
EP.: Σχετικά μέ τ’ ἀρνητικά
στοιχεῖα π-Ού ἀνάφερες προηγουμένως τί Εἶναι ἐκεῖνο πού κατά τή
γνώμη σου φταίει ἰδιαίτερα στό

κός, Τό ἴδιον-ι 6 τρόπος πού σοῦ
λένε ἔλα έδῶ ὴ πού σέ ὁρμηνεύουνε τί νά κάνεις καί τί όχι.

σύγχρονά μας πολιτιστικό «κλί-

χνουν μέ τὴ συμπεριφορά τους
ὅτι εἶναι παραδειγματισμένοι
ἀπό τὴ δαρόαρότητα τῶν Τούρκων...
EP.: Ποιός εἶναι κατά τή
γνώμη σου ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο
ὁ σύγχρσνος Ἓλληνας καλλιτεᾜ
χνης πρέπει ν’ ἀντιμετωπίζει τό
ρόλο του,’
AIL: Θά ἀρχίσουν νά λειτουρ-

ya»; Πῶς ’ὅλέπεις γενικά τήν
παιὸεία an; σύγχρονη Ἑλλάὸα,
>τά ρόλο τοῦ κράτους καί τῆς οἰκογένειας 0' αὐτήν,·
AIL: Διαπιστώνω) τήν ὕπαρξη

μιᾶς ἐπιδημίας. Οἱ ἀστοί τῶν

συχχρρνες μας πολιτιοτικές καί κοινωνικές συνθῆκες ἀντανακλοῦν μέσ’

Ἀθηνῶν Εἶναι περὴφανοι ὅταν

απο ,αυτηκ Κι αὐτή ἡ ἀπό μέρους μας «τοποθέτηση» εἶναι ἕνας, ἀκόμα, αποηχος τοῦ γενικότερου «κλίματος» πού-ἐπικρατεῖ τελευταῖα στήν
πρωτευουσαβσχετικά με’ τά προόλήματα τῆς σύγχρονης
τέχνης 0T6”

κάνουν τά παιδιά τους ἀρχιτέ-

τοπο μσς κβαι πού ἔχει προκαλέσει ἀλλεπάλληλες συζητήσεις καί
ζυμώ-

σεις, προτασεις γιά ἰὸιωτικά ἤ κρατικά μουσεῖα, καθώς καί λίγο-πολύ
αυθαιρετες ἀξιολογήσεις καλλιτεχνῶν, κ.ἄ.

EP.: Πῶς ὅλέπεις, Τάκη, τῆ
σύγχρονη έλληνική τέχνη,. AIL: Νομίζω ὅτι 6 II. Ρεστανύ
είχε-δίκιο ὅταν τό Νοέμὸρη τοῦ
75 εἰπε στά πλαίσια τῶν ἐκδηλῶσεων τοῦ «Ἑλληνικοῦ Μήνα»
(Ἰνστιτοῦτο Σύγχρονης Τέχνης,
Λονδίνο) ὅτι «οἱ Ἕλληνες εἶναι
οἱ Ἰάπωνες τῆς Εὐρώπης 0' ὅ,τι
ἀφορᾶ τὴ σύγχρονη τέχνη»,

Κατάλαόα ὅτι εἶχε δίκιο καί δέν
ἀντέδρασα.

Κι

έχω,

ἐδῶ,

νά

προσθέσω ὅτι καί γενικότερα οἱ
Ἕλληνες διανοούμενοι εἶναι τά
ὑπολείμματα τῶν Βυζαντίνων.
Ἀπό τούς τελευταίους ἔχουν
δυστυχῶς κληρονομήσει μόνο τό
συνωμοτικό πνεῦμα, δίχως τό μεγαλεῖο.
·
EP.: Πῶς κατάληξες σ’ αὐτό τό
συμπέρασμα καί σέ ποιά αἴτια
ἀποὸίὸεις, σε’ γενικές γραμμές,
τήν κατάσταση αὐτή,
AIL: Δίχως νά θεωρηθῶ 01061—
νιστὴς, διακρίνω ἐ’να δικαιολογη»
τικό καί λέω; "Ag ὄψονται οἱ
Τοῦρκοι πού λίγο-πολύ διῶξανε
τούς Ἕλληνες ἀπό τὴν Ἑλλάδα.’
”Οσοι μείνανε ἀνεόὴκανε στά
ὅουνά καί γίνανε τσοπαναρέοι.
Τά ἀποτελέσματα τοῦ κακοῦ αὐτοῦ φτάσανε στό ἀποκορύφωμά
τους τά τελευταῖα 25 χρόνια. Τὴ
διαπίστωση αὐτή
τὴν έκανα
ὅταν γύρισα στὴν Ἑλλάδα, ἀπ’
ὅπου έφυγα τό 1954. Στό διά-

στημα αὐτό, οἱ τσοπαναρέοι κα-

ολεκτικά, ἡ μάστιγα τῆς πόλης σέ
ὅλους τούς τομιτῖς...
Κάθε φορά πού γυρίζω ἀπ’ ἔξω
τρέχω στὴν Ἀκρόπολη, στό Θησεῖο καί τό Μοναστηρακι γιατί
ἐδῶ μονάχα μπορῶ νά παρακολουθήσω μέ κάποια συνέπεια τό
πνεῦμα τοῦ ἀρχαίου Ἕλληνα. Τό
πιστεύω τοῦ Ἕλληνα 6ιοτέχνη, ἡ
έξυπνάδα του καί τό μεγαλεῖο
του ὅρίσκονται στούς δρόμους
τοῦ Μοναστηρακιοῡ. K1 ὅ,τι ἔχει
ἀπομείνει ἀπό τό γόητρο τῆς φυλῆς, σίγουρα, τό ὀρίσκεις ἐδῶ.
Ἀντίθετα, ἐκεῖνοι γιά τούς ὁποί-

ους ἀνάφερα προηγουμένως ὅτι
γίνανε ἡ μάστιγα τῆς πόλης τῶν
Ἀθηνῶν, πὴρανε μαθήματα ἀπό
πολύ κακούς, «ἀδαεῖς», δασκάλους; τούς παλιούς Ἀθηναίους
πού σάν ὑπολείμματα τῶν Βυζαντίνων κληρονομήσανε μόνο τ’
ἀρνητικά γνωρίσματα τῶν τελευταίων, δηλαδὴ τήν ὑποκρισία.
τόν κομπασμό καί τήν αὐθάδεια.
Ἐπειδὴ, τώρα, ὅλα αὐτά φαίνονται πολύ ἀπαισιόδοξα, θεωρῶ
χρέος μου ν’ ἀναφέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα Ἑλλὴνων πού ξέρω ὅτι κρατὴσανε στό
ὕψος του τό γόητρο τῶν ἀρχαίων.
Ὁ ἕνας, 6 Μακρυγιάννης. ἔδρασε
μέ τό τέλος τῆς Τουρκοκρατίας,
κι ὁ δεύτερος, 6 Μπελογιάννης,
μετά τό τέλος τῆς Κατοχῆς. Κι οἱ
δυό τους ἦταν Ἕλληνες κι όχι
Ρωμιοί. Κι ὑπάρχει καί κάτι ἄλλο
παρήγορο έδῶ. Ἡ σύγχρονὴ μας

κτονες. Κι αὐτό ἐπειδὴ ὑποτίθεται ὅτι εἶναι ἕνα ἐπάγγελμα
«σνόμπ» πού ταιριάζει στά κακομαθημένα ὅλαστάρια τους.
Μετά ἀπό τὴ διαπίστωση αὐτὴ
δέν ὑπάρχει πιά λόγος v‘ ἀναρωτηθεῖ κανείς πῶς μέ τόσους ἀρχιτέκτονες κίιτάντησε ἡ Ἀθήνα v6
’χειτά πρωτεῖα τῆς ἀσχὴμιας.
EP.: Ποισί ἔχουν, σε’ πρῶτο
λόγο, τήν Εὐθύνη γιά τήν ἀπουσία
τοῦ «αἰσθητικοῦ κριτηρίου»,-

A.: Γονεῖς καί καθηγητές πασχουν ἀπό προχωρημένη μυωπία.
Ἀναρωτιέμαι ἄν ἔχουν ποτέ τους
ἐπισκεφτεῐ τό Θησεῖο. Κι ἀναφέρομαι στό Θησεῐο γιατί ἡ ἀρχιτεκτονικὴ του ἀποκαλύπτει μιάν
ὀρθολογιστικὴ καί ἀντικειμενική
προσέγγιση πού ’ναι κατ’ ἐξοχὴν
χαρακτηριστικό μιάς ὡρισμένης
καλλιέργειας. Κι αὐτά ἀκριόῶς
τά γνωρίσματα, καθώς καί μιά
σχετικὴ, ἀπαραίτητη, ἀπόσταση
ἀπό τά πράγματα εἶναι στοιχεῖα
πού λείπουν τελείως ἀπό τούς
ἀστούς. "Ag ’μήν ξεχνάμε, ἀκόμα.
ὃτι 6 σοφισμός γεννὴθηκε στήν
Ἑλλάδα καί σύμφωνα μ’ ἕνα
ἀνάλογο
σύγχρονο
ἑλληνικό
«πνεῦμα» ἕνα πλαστικό λουλούδι
μετατρέπεται μέ τὴ «δέουσα»...
φλυαρία καί μηχανισμό,.. σέ
«πραγματικό>>...
EP.: Ποιά εἶναι ἡ εὐθύνη τοῦ
κράτους σ’ ὅλα αὐτά,·
AIL: Κατα πρῶτον εὐθύνεται
ἡ οἰκογένεια μου. Δέν έχω ἀπό τό
κράτος τὴν ἀξίωοη νά ’ναι δημοκρατικό καί δίκαιο ὅταν ὅλοι,
ἀνεξαίρετα, στὴν οἰκογένειά μου
συμπεριφέρονται σά δικτάτορες.
Ὁ τρόπος πού σέ πιέζουνε νά
φάς, ἐ’στω κι 6v αὐτό πού τρῶς

σου κάνει κακό, εἶναι ,φαοιστι-

Κάτω ἀπ’ αὐτές τίς συνθῆκες πῶς
δικαιολογεῖσαι νά ’χεις τὴν ψευ-

δαίσθηση ὅτι τό κράτος 66 ’ναι
καλύτερο ἀπό τὴν οἰκογένειά
σου·, Δέ φταίει λοιπόν τόσο τό

κράτος δσο οἱ δικοί σου κι οἱ1 φί-

λοι σου, πού μερικές φορές δεί-

γοῦνε σωστά μόνο ὅταν δαμά-

σουνε μέσα τους τὴ δικτατορικὴ
τους 6166501] καίτὴν ἐπιθετική
συμπεριφορά τους. Ὁ σύγχρονος
Ἕλληνας καλλιτέχνης χρειάζεται
νά 61066051I1']v«’061'100516» καί
νά παραδειγματιστεῖ ἀπό τήν
ἀπάντηση τοῦ Ὀδυσσέα στόν
Πολύφημο ὅταν 6 τελευταῖος τόν
’ρώτησε ποιός εἶναι κι ἐκεῖνος
ἀπάντησε; ὁ Κανείς. Τό νόημα
τῆς ἀπαντησης αὐτῆς καθώς καί
τῆς δικὴς μου παραίνεσης εἶναι
ὁλοφάνερο. Μόνο ὅταν καταλά6ουν πώς δέν ὑπάρχουν 66 ἀρχίοουν νά ὑπάρχουν. Καί δέν εἶναι
δύσκολο v6 61066051 κανείς τὴν

Ὀδύσσεια...

’

ΕΡ.; Ποιά εἶναι ἡ γνώμη σου
γιά τούς Ἕλληνες τεχνοκρίτες,·

AIL: Εἶναι κι αὐτοί χαρακτηριστικά ὑπολείμματα τῶν Βυζαν-

τίνων; Εὐλογοῦν τά γένια τους μέ
πολλά Θυμιάματα.
EP.: Πιστεύεις ὅτι χρειάζεται
ἕνα μουσεῖο σύγχρονης τέχνης
στόν τόπο μας,’ Κι ἄν ναί, μέ ποιά

μορφή τό ὄλέπεις,’
AIL: Πιστεύω 0' ἕνα μουσεῖο

σύγχρονης τέχνης φτιαγμένο στὴν
Ἀθήνα κι όχι σ’ ’ένα μουσεῖο
σύγχρονης
έλληνικής
τέχνης.
Μόνο τό πρῶτο θα ὃοηθὴσει τὴν
κατάσταση, ’μέ ,τὴν προϋπόθεση,
ὃέὸαια. ὅτι οἱ νέοι. οἱ σπουδαστές τοῦ ΓΙολυτεχνείου κι ὅλοι
ἀνεξαίρετα οἱ καλλιτέχνες 66 ένστερνιστοῡν γιά πάντα τὴν ἀπάντηση τοῦ Ὀδυσσέαῑ 6 Κανείς.
Στήν ἀντίθετη περίπτωση. τό
μουσεῖο 66 ὂλάψει. γιατί τά
λεφτά πού Θὰ διοχετευτοῦν έδῶ

θά μποροῦσαν v6 ξοδευτούν γιά
v6 έπανέκδοθεῐ ἡ «Ὀδύσσεια»...

τεόὴκανε τσοῦρμα καί καταλάὃανε ἀναφανδόν τὴν Ἀθήνα.
ΕΡ.’; Πῶς ἔγινε αὐτή ἡ ἀνακα- Γ
τάταξη καί ποιά εἰναι κατά τή
γνώμη σου ἡ κυριότερη συνέπεια
μιᾶς τέτοιας κατάστασης;
AIL: “Ὀσοι ἀπό τούς τσοπανα-

ρέους καταλὴξανε στό Μοναστηράκι διατηρὴσανε τήν ἀρχοντιά
καί τό μεγαλεῖο τῶν ἀρχαίων
Ἑλλήνων. ”Οσοι, ἀντίθετα, ἐγκα-

στὶς ἐπάλξεις τῆς Δημοκρατίας

ἡ εΛεΥοεΡοτΥτιιΑ
ἡ ἁπογευματινὴ σου ἐφημερίδα

τασταθὴκανε στίς «σνόμπ» συνοικίες τῶν Ἀθηνῶν γίνανε, κυρι43
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χνές ἀναφορές σέ ἀριθμητικὰ δεδομένα καί δημοσιεύσεις τοῦ δυτικοῦ τύπου καί μαζί ἡ συμπλοκή
τῶν

1 ’

ZAN ΖΙΓΚΛ ΕΡ

Ὁ συγγραφέας αὐτοῦ τοῦ 6ι6λίου ἐπιχειρεῖ, κατά τρόπο πολύ
νά

συντελέσει

στήν

ἀπομυθοποίηση τῆς φάρσας πού
λέγεται ἐλὸετική οὐδέτερότητα.
Στὴν πραγματικότητα ἀποδεικνύει ὅτι ἡ διαὸόητη αὐτή ἐλὸε-

τική

στοιχείων,

οὐδετερότητα

δέν

εἶναι

παρά Eva καλάι προμελετημένο
κατασκεύασμα τοῦ παγκόσμιου
ῑμπεριαλισμοῦ, στήν πρόθεσή του
νά ἐκμεταλλεύεται οἰκονομικὰ
καί νά καταπιέζει κοινωνικά καί

πολιτικά τά τρία τέταρτα τοῦ
πληθυσμοῦ τῆς γῆς.

ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ“
Πετρέλαια ’
(ποιήματα)
Ἐκὸόσεις Κέδρος, 1977
Πρόκειται γιά Eva συμόολικό
τίτλο, καθώς 6 Δ.Χ. ἐρευνᾶ Eva

χῶρο ἐπίκαιρα, μέ τή διαρκῆ ματιά τῆς ποιητικῆς μετουσίωσης.
Στό πρῶτο μέρος, «Περιπολία κι
ὄνειρα», ὁ χῶρος τοῦ Αἰγαίου γίνεται Eva πεδίο ταύτιοης ἀρχαίας
μνήμης καί σύγχρονων γεγονότων. Στό δεύτερα, «στή ζωή μέ
τήν Κίρκη», κυριαρχεῖ μιά διάθεση ἀνάλυσης τῆς σημερινῆς τάσης διαμαρτυρίας, καί τελειώνει
μέ τὴν «Ἔξοδο», ὅπου διακρίνει
κανείς ένα αῖσθημα λύτρωσης καί
μιά κατάφαση ἀπέναντι 0’ Evav
ἀνελέητα πολιορκημένο δίο.
ΠΑΝΤΕΛΗ Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ
Ἡ ἐπικοινωνία μέ τήν
ἀρχιτεκτονική
Ποσειδῶνας, 1976

Πρόκειται γιά Eva μικρό καί
ἀρκετά καλαίσθητο τόμο, μέσα
ἀπό τίς σελίδες τοῦ ὁποίου 6'
συγγραφέας του, πολύ σωστά,
ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ ἀρχιτεκτονική,
ὅπως καί κάθε συγκεκριμενοποίηση μέ πολιτιστικό χαρακτῆρα,
ὑπόκειται σέ «κοινωνικούς κώδικες», ἱστορικά κατασκευασμένους καί θεμελιωμένους στὴν
κοινωνικὴ πραγματικότητα, καί
δτι μόνον αὐτοί καθορίζουν τά
αἰτήματα καί τίς ἱκανοποιήσεις,
καθώς καί If] διάθεση οίκειοποίησης τῶν πολιτιστικῶν ἀγαθῶν.
Καί ὅτι μόνον ἀπ’ αὐτή τὴν
ἀποψη εἰναι ἐφικτὴ ἡ ἀντικειμένική ἐπεξήγηση τῶν θεμελιωδῶν
ἐπιλογῶν πού μεθοδεύουν τήν εί-

δική σύλληψ“η τῶν ἀρχιτεκτονικῶν 1*καί τῶν πολεοδομικῶν έργων.

καί τὴν ἀτμόσφαιρα τῆς ἐποχῆς
πολύ πληρέστερα ἀπό «σοφά»

Ὁ Μπρέχτ ἑρμηνεύει Μπρέχτ
. Ἐκλογή καί μετάφρ. Ἀγγέλα
Βερυκοκάκη- Ἀρτέμη
«Νέα Σύνορα»
Τό 6ι6λίο αὐτό εἶναι ἀνατύ- Ἀθήνα 1977
πωση ἀπό τό ἐκδοτικό «Νέα Ἑλλάδα, 1953» καί ἀποτελεῖται ἀπό
Τά κείμενα τοῦ τόμου τούτου,
διάφορα ἄρθρα καί λόγους τοῦ
περιέχουν τίς ἀπόψεις τοῦ ἴδιου
ἀδικδχαμένου καί τόσο ὕπουλα
τοῦ συγγραφέα γιά τό ἒργο του,
ἐκτελεσμένου μεγάλου ἀγωνιστῇ
γενικά, ’καί ὅοηθοῦν σέ μιά πληΝίκου Μπελογιάννη. Ἀπό τίς λίρέστερη κατανόηση τοῦ ἔργου
γες σελίδες του, πού εἶναι ὅλες
τοῦ Μπ. Μπρέχτ.
γραμμένες μέσα στή φωτιά τοῦ
Τά περισσότερα ἀπό αὐτά τά
ἒνοπλου ἀγῶνα, γίνεται ὁλοφάκε’ίμενα έχουν δημοσιευθεῖ σέ ἀλνερο στόν ἀναγνώστη ὅτι ὁ Ν.Μ.
λεπάλληλες ἐκδόσεις στὴ Γερμαποτέ δέν έπαψε νά προὸληματίνία πρίν καί μετά τό ναζισμό,
ζεται καί ν’ ἀγωνίζεται πάνω σέ
καθώς καί σέ ἀλλες χῶρες, ὅπου
χίλια δυό προὸλήματα ὃεοντολοζοῦσε αὐτοεξόριστος ὁ Μπρέχτ.
γίας τοῦ ἀγῶνα, μά περισσότερο
ἀπ’ ὅλα μέ τό πρόὸλημα τῆς σωστῆς διάπλασης ἑνός ἀγωνιστικοῦ
Σύνολα
ἤθους καί χαρακτήρα, πράγμα
(ποίηση)
πού ,ἐκφράζει μέ τρόπο διαλεἌργος, 1977
κτικο καί κυρίως συντραφικό,
πέρα ἀπό κάθε λογῆς δογματισμό
Πρόκειται γιά μιά ποίηση ὅπου
καί προστακτικό ὕφος.
ἡ διάθεοη γιά καγχασμό καί ἡ
σκληρή εἰρωνεία ἐμπρός στήν
ἀπάνθρωπα ὃιομηχανοποιημένη
ΜΑΡΙΑΣ ΦΩΤΙΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ
μας κοινωνία εἶναι έκδηλη σέ ὅλη
Πίσω ἀπό τή σιωπή
τὴν έκτασή της. Ὁ Μ.Σ., μέσα
(ποιήματα)
ἀπό τά ποιήματα αὐτοῦ τοῦ 61—
Διογένης, Ἀθήνα, 1977
6λίου του, πού θά πρέπει νά εἶναι
Τό 6ι6λίο αὐτό, πού εἶναι τό
τό πρῶτο του, δείχνει πώς ἂν καπρῶτο τῆς Μ.Φ.Β.,πρέπει ,νά
τορθώσει τελικά νά ἀντισταθεῖ
παραδεχτεῐ κανείς πῶς ἔχει στήν ἀκρατη λεξιθηρία πού τόν
πολλά στοιχεῖα ὡριμότητας, ἐσωδιακρίνει, ἀθέλητη ἤ ἐπιδιωκότερικὴς κι ἐκφραστικῆς, κι ἀκόμη
μενη συνειδητά ἀδιάφορα, καθώς
ὅτι τά ἴχνη μιᾶς μεταφυσικῆς κι
καί στήν τάση του γιά ἐπίδειξη,
ὑπαρξιακῆς κάποτε ἀγωνίας, πού
μπορεῐ νά ἑκφράσει ποιητικά
γίνονται φανερά μέσα ἀπό τούς
πολύ πιό ἄρτια καί πιό οὐσιστίχους του, δέν ἀποτελοῦν αὐαστικά πολλά πράγματα.

ἱστορικά δοκίμια. Ἡ έλληνικὴ
έκὸῠση εὐτύχησε νά ἔχει μιά πολὺ
εὐσυνείδητη ἐπιμέλεια.

τοσκοπό, ἀλλά, ἁπλά καί σωστά,

ἐξουσία πού ἐπιὸάλλεται μέ 6ίαια
μέσα. Τήν ἀνυπακοή ἀπέναντι
στούς ἰσχυρούς τὴ ὃλέπω πάντα
σάν 16v μοναδικό τρόπο γιά νά
ἀναλώσει κανείς τό θαῦμα τῆς
γέννησής του, Τή σιωπή ἐκείνου
πού δέν ἀντιδρᾶ, καί μάλιστα
χειροκροτάει, τή ὃλέπω πάντα
σάν τόν ἀληθινό θάνατο τοῦ ἀτόμου, εἴτε πρόκειται γιά γυναίκα,
εἴτε γιά ἄντρα».

ΝΙΚΟΥ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ

ᾌιά ’Ἐλόετία ἀνωτέρα πάσης
υποψιας
Μετάφραση Νικόλα Βουλελῆ
Ἐκὸόσεις Ἀργώ

πειστικό,

ἀφηγηματικῶν

κάνουν τήν ἀνάλυση τοῦ Λ.Σ.
πειστική καί ὁλοκληρωμένη.

παρατηρεῖ μέ καθολικότητα τά
γεγονότα καί νά στέκέται κριτικά
σέ ὅσα κοσμογονικά συνέὸαιναν
γύρω του. Βιὸλία σάν αὐτό δίνουν τὴ ζωντανὴ γεύση τῆς ζωῆς

”Αρθρα καί λόγοι
Πορεία, 1977

MIXAAH ZANTOPINIOY

τά ἀφετηριακά σημεῖα, ἀπό τά
ὁποῖα ἡ ποιήτρια ξεκινᾱ καί διαστέλλεται έκφραστικά μέσα στόν
ποιητικό της χῶρο, χωρίς οἱ κάποτε πολύ ἐμφανεῖς ξένες ἐπιδράσεις νά λειτουργοῦν μειωτικά
γιά τήν ὅλη ποιητική της διεργασια.
ΛΕΥΤΕΡΗ Σ.·ΣΤΑ ΥΡΙΑΝΟΥ

Τί εἶὸα στήν Κίνα
Μετάφρ..· Φοίδου Ν. Ἀρὸανίτη
Ἐκό. ΚΑΛΒΟΣ

Ἀθήνα 1976
'H ἀφήγηση τοῦ Λ.Σ. εῖναι κάτι
περισσότερο ἀπό τόν παραπειστικό τίτλο τοῦ 6ι6λίου. Δέν εῖναι τόσο μιά ταξιδιωτική ἀφήγηση, 600 ή μεταφορά τῆς προσωπικῆς του ἐμπειρίας ἀπό τό φαινόμενο «Κίνα». Οἱ πρώιμες παιδικές μνήμες καί ἐμπειρίες τοῦ
γιοῦ ἑνός Ἕλληνα μετανάστη στίς
Η.Π.Α. - ὅπου πρωτογνώρισε
τούς Κινέζρυςι - δίνουν σιγά-σιγά
τὴ θέση τους στή μαχητική ὑπεράσπιση, ὕστερα ἀπό τήν οὐσιαστική γνωριμία, τῶν προσπαθὶειῶν τοῦ κινέζικου λαοῦ. Οἱ συ-

ΤΖΩΝ ΡΗΝΤ
Ἐπαναστατημένο Μεξικό
Πρόλογος; Renato Leduc
Μετάφραση, σχόλια, χρονολογικός πίνακας, Ὠρίωνα Ἀρκομάνη
Ἐκὸ. GUTENBERG

Ἀθήνα 1976
Ὁ ἀμερικανός δημοσιογράφος
Τζών Ρήντ εἶναι γνωστός κυρίως
ἀπό τό ὅιὸλίο του «10 μέρες πού
συγκλόνισαν τόν κόσμο», στό
ὁποῐο μέ συναρπαστικό τρόπο
ἀφηγεῖται τό ξέσπασμα τῆς
Ὀκτωὸριανής
Ἐπανάστασης.
Πρίν ὅμως ἀπό τό μοναδικό αὐτό
ρεπορτάζ δ Ρήντ εἶχε ὅρεθεῖ σέ
κάθε γωνία τῆς γῆς πού συγκλανίζονταν ἀπό γεγονότα. Ἡ μαρτυρία τοῦ Ρήντ γιά τήν Ἐπανάσταση τοῦ Μεξικοῦ ἔχει ὅλες τίς
ἀρετές τοῦ ταμπεραμέντου τους
Παρατηρητικότητα, ὀξύτητα καί
’μιά συναρπαστική ἀφήγηση. Ὁ

Ρήντ δέν εἶναι ψυχρός παρατηρητής, δέν ὃλέπει τά γεγονότα ἀπ’
ἔξω. Συμμετέχει καί πονά τόν
ἀγῶνα τοῦ μεξικάνικου λαοῦ.
Αὐτό δέν τό ἐμπόδισε ὂέὸαια νά

ΟΡῘΑΝΑ ΦΑΛΛΑΤΣΙ

Συνάντηση μέ τήν ἱστορία
Μεταφρ.; ”Ερης Κανὸρῆ
Ἐκὸ. «ΠΑΠΥΡΟΣ»
Ἀθήνα 1976
Σὲ Eva 16110 ἀπό 600 σελίδες
ἔχουν συγκεντρωθεῖ μερικές ἀπό
τίς πιό ἐπιτυχημένες ουνεντεύξεις
τῆς Φαλλάτσι μέ προσωπικότητες

τῆς ἐποχῆς μας- Ἀρχίζοντας μέ
ἐπιθετικό τόνο στή συνάντηση μέ
τόν Κίσσινγκερ, δ τόμος αὐτός
κλείνει μέ τὴ μαρτυρία-συζήτηση
μέ τόν Ἀλέκο Παναγαύλη. Ἡ Ο.

Φ. ἔχει διαμορφώσει Eva στύλ
συνεντεύξεων πού ὁρίζεται πέρα

ἀπό τίς δημοσιογραφικές «έπιτυχίες». Προετοιμασμένη πάντα,
ἀλλὰ καί μέ πνευματική εὐστροφία καί σπάνια διεισδυτικότητα
καί εὐαισθησία, πού εἶναι παροῠσες κάθε στιγμή, ἐκμαιεύει
ὅσα οἱ κλειστόφοὸοι ἄνθρωποι
τῆς· ἐξουσίας δέν θά ’θελαν ποτέ
νά πσῡν.
”Ο,τι ἀποτελεῖ τήν κύρια στόχευσή της σ’ αὐτές τίς συναντήσεις τό ἐξομολογεῐται ἡ ἴδια στόν
πρόλογό της - ὅπου διατυπώνει
καί τὴ φιλοσοφία τηςῑ
«... ὅσα δέν καταλαῧαίνω τήν
ἐξουσία, ἀλλο τόσο καταλαὸαίνω
δποιο μάχεται τὴν ἐξουσία. λογοκρίνει τήν ἐξουσία καί, πάνω ἀπ’
ὅλα,

δποιον

ἀντιοτέκεται στήν

Β.Ι. ΛΕΝΙΝ
ΚΡΑ ΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ἐκὸόσεις Καζάντζα
Πρόκειται γιά Eva 6161.10 6ασισμένο στὴν πέμπτη έκδοση τῶν
ἁπάντων τοῦ Λένιν καί πού περιέχει ὅλη τήν πολεμικὴ πού
ἀσκησε 6 μεγάλας Ρῶσος ἡγέτης
έναντίον τοῦ δεξιοῦ ὀπορτουνισμοῡ, τόσο στό ρωσικό ὅσα καί
στό διεθνές ἐργατικό κίνημα,
πράγμα πού ἒγινε στήν παρανομία Ἰούλη-Αὕγουστο 1917. Περιέχει ἀκόμη έκθεση τῶν ἀπόψεων
τῶν Μάρξ-Ἐνγκελς γιὰ τό κρά<
τος, ξεκαθαρίζοντάς τες ἀπό τίς

διαστρεόλώσεις τῶν ὀπορτουνι45

στῶν, ἐνῶ 016 δεύτερα μέρος τοῦ
6ι6λίου γίνεται ἀναφορά στόν
κύρια ἐκπρόσωπο τῶν διαστρε-

6λώσεων τῶν ὀπαρτουνιστῶν. τόν
Κάρλ Καούτσκι.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠΡΙΦΤΗ

στίς σχολές αὐτές καί δ) Προτάσεις τοῦ καθ. M. Δρεττάκη γιά
τὴν ἀναδιοργάνωση τῆς Ἀνωτ.
Ἐκπαίδευσης καί τοῦ ρόλου Ἐτού
μποροῦν νά
διαδραματίσουν
κάτω ἀπό καινούργιες συνθῆκες
οἱ σχολές οἰκον. καί πολιτικῶν
ἐπιστημῶν.

Συμφωνία σε’ πράσινο
ΝΙΚΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ

Στό πρῶτο μέρος αὐτοῦ τοῦ 616λίου ἡ Α.ΙἹ. παρουσιάζει τίς έμπειρίες της πού ἀπέκτησε ἀπό τό
ταξίδι της στή Βουλγαρία σάν
προσκεκλημένη, μαζί μέ ἀλλες
Ἑλληνίδες. ἀπότὴνἘπιτροπή Γυναικῶν Βουλγαρίας ”γιὰ περιοδεία καί ἀπόκτηση πείρας πάνω
στά θέματα; γυναίκα, παιδί, ἐργασία. Στό δεύτερα μέρος παρουσιάζει ἕνα σύντομα ταξίδι στὴ
Γιουγκοσλαόία, Οὐγγαρία, Πολωνία, Τσεχοσλοόακία καί Αὐστρία, φροντίζοντας νά μᾶς δώσει γιά κάθε μιά ἀπ’ αὐτές τίς
χῶρες σημεῖα ἐπαφῆς μαζί τους,
εἴτε ἱστορικά εἴτε ἀπό προσω111116 της 6ιώματα κι ἐμπειρίες.

Ἀπέναντι ὄασίλευε ἡ γαλήνη
Ἴκαρος 1976
Δεύτερη συλλογὴ τοῦ ποιητή
μετά τὴν «Τροχοπέδη» (1960).
Στίχοι χαμηλόφωνοι πού μέ συμὅολικό συχνά τρόπο δίνουν τὴ
μαρτυρία τοῦ συγγραφέα γιά τό
ὑπαρξιακό του ἀδιέξοδο καί, σέ
συνάφεια, γιά τό ἀνεκπλὴρωτο
τῶν σχέσεών του μέ τόν κοινωνικό χῶρο. ”Αρτιος ὁ ρυθμός τοῦ

Β.Ι. ΛΕΝΙΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ KOMMOYNA
ΠΑΡΙΣΙΟΥ

δομὴ του σ“ ὅλα τά ποιήματα τῆς
συλλογῆς.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΝΟΥΗΛ
MA ΡΙΑΣ

Ὁ Μελλοθάνατος τῆς ποιήσεως

TOY
λύπτουμε έναν πρωτογενῆ σου-

616111-

μειώσεις, πίνακες ὀνομάτων, κα-

θώς καί εἰσαγωγικά κείμενα τῶν
γάλλων ἱστορικῶν Jean Bryhat,
Emile Terseu καί Jean Daumpy
γιά τὴν ἱστορικὴ σημασία τῆς
Κομμούνας.

ΜΑΝΟΛΗ ΔΡΕΤΤΑΚΗ
στήν

Ἑλλην.

Ἀνωτάτη Ἐκπαίὸευση
Παπαζήσης 1977
Μέ τό μελέτημα αὐτό ἐπιχειρεῖται; 0) ἱ
ἀνάλυση τῆς πληθυσμιακῆς σύστασης τῶν σπουδαστῶν τῶν σχολῶν οἰκον. καί πολιτικῶν ἐπιστημῶν τῆς Ἑλλάδας, σέ σχέση μέ τίς ἀλλες πανεπιστημιακές σχολές τῆς ἡμεδαπῆς. 6) Ἡ στατιστικὴ διάρθρωση
τῶν ἐπί μέρους χαρακτηριστικᾶ)ν
πού συνιστοῦν Eva μέσο ὅρο τῆς
κοινωνικῆς καί οἰκονομικῆς προέλευσης καί κατάστασης τῶν
σπουδαστῶν. γ) Ἡ παράθεση
προὸλημάτων πού ἀπασχολοῦν
διδάσκοντες καί διδασκομένους
46

.

M16 ἀρκετά
ένδιαφέρουσα
ποιητικὴ συλλογὴ, ὅπου ἀνακα-

Τό 6ι6λίο αὐτό περιλαμόάνει
ἄρθρα καί ἐκτενεῖς περικοπές
ἀπό κείμενα καί 6ι6λία τοῦ Λένιν
πού ἀναφέρονται στὴν προσπάθεια τοῦ παριζιάνικου προλεταριάτου γιά τὴν fay-11091691101] τῆς
πρώτης προλεταριακῆς ἐξουσίας
πού γνῶριζε ἡ παγκόσμια ἱστορία. Ἡ πολύ ἐνδιαφέρουσα καί
φροντισμένη αὐτὴ έκδοση, πού
εἰναι 6ασισμένη ο-ι-ὴν 5η έκδοση
τῶν ἁπάντων τοῦ Λένιν, περιέχει
ἀκόμη πολλές ἐρμηνευτικές ση-

Σ.Κ.Ο.Π.Ε

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΙΞ

Πολιτικά κείμενα 1974-1976
(Ἐπἰλογή)
(Γιά ἕναν ἑλληνικά δρόμο πρός
τή δημοκρατία καί τό σοσιαλισμό)
Διογένης, 1977

λόγου, ἰσοζυγισμένος ὡς πρός τὴ

Ἀθήνα 1977

Οἱ

ΗΛΙΑ Φ. ΗΛΙΟΥ

στὴν κυριολεξία, θεατρικό μονό-

(ταξιὸιωτικό)
Ἀθήνα, 77

(Μαρξιστική-Λενινιστική
οθήκη)
Ἐκὸάσεις Καζάντζα

λογα καί νά διατηρεῖ ἀμείωτο τό
Ίενδιαφέρον τοῦ ἀναγνώστη ἀπό
τὴν ἀρχὴ τοῦ 6ι6λίου του ὥς τό
τέλος.

καθώς καί ἡ ἀπόδραση τῶν ἐξ·
ορίστων ἀπ’ αὐτὴ. Τέλος, γίνεται
λόγος γιά τίς τελευταῖες 66011665; κατοχῆς, γιά τό μπλόκο τῆς
Κοκκινιᾱς καί γιά τίς ἀτέλειωτες
θυσίες τῶν ἀγωνιστῶν τῆς ἀντίστασης. Καί εἶναι ἀλήθεια ὅτι
μέσ” ἀπό τίς σελίδες αὐτοῦ τοῦ
6ι6λίου λέγεται ἡ ἀντικειμένικὴ
ἀλήθεια γιά πολλά ἀμφιλεγόμενα
ζητήματα τῆς περιόδου μέ τὴν
ὁποία καταπιὰνεται 6 συγγραφέας.

διαστάσεις. Μέ τρόπο ὥστε νά
ἀλληλοσυμπλέκονται διαρκῶς ἡ
συγκεκριμένη, ἱστορικά, στιγμή
τοῦ ἐγκλήματος με’ τόν ψυχικό
κόσμο τοῦ ἐγκληματία καί μέ
ντοστογιεφσκικές κάποτε προεκτάοεις, καταφέρνει 6 N.K. νά
δημιουργὴσει Eva συγκλανιστικό,

ρεαλισμό καί ἀπόπειρες λετριστικῆς γραφῆς. Ἐδῶ ἡ εἰρωνεία εἰναι διαόριυτικὴ καί ἀνατρεπτικὴ.
Ἀνιχνεύει τήν έντόπια πραγματικότητα ἀποσκοπώντας σέ μιά
ἀπό τά μέσα καταστροφὴ τοῦ
παραδοσιακοῦ ποιητικοῦ ἀποτελέσματος.

ΣΤΕΛΙΘΥ ΜΠΙΝΙΑΡΗ
Πικρές Ὠρες
Τό Ἑλληνικά Βιόλίο 1977
Λυρικὴ ποίηση μέ ἐμφανές τό
στοιχεῖο τῆς κοινωνικῆς ἠθογρα-

φίας. Οἱ στίχοι τοῦ Σ. Μπινιάρη
προδίνουν μιά συναισθηματικὴ
σχέση μέ τὴν ἐξωτερική θέση τῶν
πραγμάτων ἀλλά κι ἐ’ναν {111066σκοντα έρωτισμό. Ποιὴματα πού
θέλουν ν’ ἀποκαλύψουν τό πέρασμα

τῶν

φυσικῶν

φαινομένων

(ἦχος, φῶς) καί τῶν ἀνθρώπινων
καταστάσεων (ἔρωτας, ὀδύνη)
στόν ἐσωτερικό κόσμο τοῦ ποιητη.

Στόν τόμο αὐτό περιλαμόάνονται, κατ’ έπιλογὴ, πολιτικά κεί-

μενα τοῦ ἡγέτη τῆς Ε.Δ.Α. Ἠλία
Ἠλιοῦ, τά ὁποῖα, ὅπως τονίζεται
προλογικά, ἐκφράζουν τίς θέσεις
καί τίς ἀπόψεις τοῦ κόμματος
πού ἡγεῖται. Στά κείμενα αὐτά
ἐντοπίζονται, περιγράφονται καί
ἀναλύονται προόλὴματα καί ζητὴματα πού δημιουργὴθηκαν ἤ
έλαὸαν διαστάσεις ἀπό τὴ μεταπολίτευση τοῦ Ἰουλίου 1974 καί
δῶθε, ὅπως λ.χ. οἱ ἰδιάζουσες
ἐσωτερικές πολιτικές ἐξελίξεις, οἱ
διεθνεῖς σχέσεις τῆς Ἑλλάδας καί
ἰδίως οἱ έλληνοτουρκικές καί τό
Κυπριακό, τά διάφορα ὑπό ψήφιση ἤ ψηφισμένα ἤδη νομοθετήματα, καθώς καί 6 νόμος πού
εἰσήγαγε σάν έπίσημη γλώσσα τὴ
δημοτικὴ. Θά πρέπει ἀκόμη νά
σημειωθεῖ ὅτι τά κείμενα αὐτοῦ
τοῦ τόμου, πού εἴτε εἶχαν 016 παρελθόν ξανατυπωθεῖ σέ ἐφημερίδες καί περιοδικά εἴτε ἐκφωνήθηκαν ἀπό 16 δῆμα τῆς Βουλῆς,
παρουσιάζουν καί ἕνα ἐπιπρόσθετο ἐνδιαφέρον, γιατί, ἐκτός
ἀπό 16 611 συντελοῦν σέ μιά κατά
κάποιαν τρόπο συγκριτικὴ θε-

ΣΤΑ YPOY ΜΕΛΙΣΣΙΝΟ Y

Περσικά Ρουμπαγιάτ
E’ ἔκὸοση I976
ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΟΥΣΛΙΑΝΟΥ

Μελέτες καί ἄρθρα - (Συμὸολή
στόν ἀγῶνα κατά τοῦ νεοφασιστικοῦ καθεστῶτος 1967-1974).

Ἀθήνα 1976
ANTPEA ΤΣΑΠΑΡΑ
Προγραμματισμός καί 0755610ποιήση —— ἡ μελλοντική πορεία τῆς

ἀνθρωπότητας.
Ἀθήνα 1977
ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΝΕΤΑ.· Φορτίσιμο

ὑπαρξιακή τραγωὸία
,Ἐκὸ. «Σκὲψν » - Ἀθήνα 1977
NIKOY HANAFIQTOYNH: 365

Γιατί - Ποιήματα
Ἐκὸόσεις «Ἡλιάνα» - Ἀθήνα
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ.·

Κείμενα τῶν Λ. Κὺρκου, Β. Κωνσταντινίὸη, Σπ. Λιναρὸάτου, Π.
Μπακογιάννη, M. Νικολινάκου,
Π. Πάγκαλου, Σ. Πάνου, Ἀ. Πε-

πονῆ, M. Πλωρίτη, N. Πουλαντζά, Δ. Τσάτσου.
Ἐκὸόσεις
«ΠΑΠΑΖΗΣΗ»
Ἀθήνα 1976
ΑΠΟΣΤ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟ ΥΛΟΥ.· 16 σκίτσα,”Εκὸοση 1'11 folio
ἱ

ώρηση τῶν πολιτικῶν μας πρα-

γμάτων γενικά, παράλληλοι 60ηθοῠν τόν ἀναγνώστη στό νά
ἀποκτήσει μιά σφαιρικά καθολική ἀποψη τῶν ἀπόψεων πού
1195065651 ἡ Ε.Δ.Α. 06v συγκεκριμένο παλιτικό κόμμα τῆς ἀρι-

ΠΕΤΡΟΣ

ΑΝΤΑΙΟΣ

στεράς.

ΑΝἙΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
NIKOY KOYNAOYPOY

Ἡ ἀπολογία τοῦ Θεόφιλσυ
Τσάφου
(Μονόλογος γιά νέο ἠθοποιό)
Κείμενα, Ἀθήνα 1977

KAEONA ΠΑΠΑΛοιΖοΥ

1975

Ἱστοριοὸιογραφικά σημειώματα
Κύπρος - Αἴγυπτος - Ἑλλάδα

Ἀθήνα, 1977

Πρόκειται γιά διάφορα ἱστοριΣτό πολύ ἐνδιαφέρον καί ἰδιοὸιογραφικα ·σημειώματα, δεμένα
αίτερα προσεγμένο αὐτό 6ι6λίο
του 6 Νίκας Κούνδουρας ξεκινᾶ
μεταξύ τους ἀπό τὴν ἀγωνιστική
προσπάθεια καί διάθεση τοῦ
ἀπό ἕνα φονῖκό πού εἶχε πρίν
ἀπό λίγα χρόνια συγκλονίσει τό
συγγραφέα. Ἔτσι, περιγράφεται
πανελλὴνιο, τό φόνο μιᾶς φοιτή- γὴ συμμετοχή του στήν Ἐθνική
τριας ἀπό έναν ἀσκούμενα δικηἈντίσταση μέσα ἀπό τίς γραμμές
τῆς «Ἐθνικῆς Ἀλληλεγγύης», ἡ
γόρο, καί δίνει στό γεγονός αὐτό
καί ἰδιαίτερα στὴν ἀπολογία τοῦ , παραμονὴ του στήν Αἴγυπτο, ἡ
νεαροῦ φονιά τεράστιες κοινωνικράτησὴ του στὴν Αἴγινα, στὴ
κές, πολιτικές, ἀνθρωπολογινές
Μακρόνησο καί στή Φολέγανδρο,

MNHMH

Ο Η κρίση στά ἰταλικά πανε-

πιστήμια και τό σχετικά ρεπορτάζ τοῦ συνεργάτη μας Dario
Fornari εἶναι τό θέμα τοῦ σημερινοῦ διαλόγου. ’”Ενας φοιτητής
ἀπό τό Παρίσι, ὁ K. Μακρῆς,

γράφει·
Ἀγαπητό «ANTI»
Μερικές παρατηρήσεις πάνω
στό ἄρθρα «Ἰταλία ’77 - ’ένα
φοιτητικό κίνημα» τοῦ D. Fornari
(ANTI, l9 - 3 - 77).
Θά περίμενε κανείς μιά πιό
πλήρη καί ἀκριὸῆ παρουσίαση
τῆς κατάστασης. ”,Ομως παρ’ δλο
πού ὁ ἀρθρογράφος εἰναι Ιταλός, ξεχνάει ἤ παραλείπει μερικά
οὐσιαστικά πράγματα.
Μιλὰει στήν ἀρχὴ γιάνκίνημα
καί μετά ἀναφέρεται στά γεγονότα μόνα τῆς Ρώμης. ”Οταν
έγραφε τό ἀρθρο του ὅμως, σέ
πολλές πόλεις τῆς Ἰταλίας τά πα-

νεπιστὴμια

εἶχαν

(Μιλάνο

Μπολώνια

-

καταληφθεῖ
Τορίνο

(μιά ἀπό τίς αἰτίες τοῦ ξεσηκώματος) σάν «ὑπέροχη» κατά τά
ἀλλα.
-Τὴ Δευτέρα 14/2 καί ὃχι «21
- 22», ὅπως γράφει ὁ Fornari. ὁ
πρύτανης ἀρνεῖται έπέμὸαοη τῆς
ἀστυνομίας.
-Στίς 1512, Τρίτη, 300 ὑπάλληλοι τοῦ ἐργατικοῦ κέντρου Ρώμης συμμετέχουν σέ... «συνέλευση» μέ 200 μέλη τῆς ΚΝ Ἰταλίας
οτὴ Νομική. «Ἀποφασίζουν»
φυσικά τή λήξη τῆς κατάληψης
καί τὴ διοργάνωση γιά τίς 17/2
ὁμιλίας τοῦ Λάμα (Γ.Γ. τῆς
CGIL. τό δυνατότερο έργ. συνδικάτο ἀμεσης ἐπιρροῆς τοῦ ΙΚΚ)
στό πανεπιστὴμιο.
-“Ὀμως τὴν Τετάρτη 1612, σέ
κανονικὴ καί τεράστια συνέλευση, χιλιάδες φοιτητῶν (χωρίς

κ.λπ.) (Le Monde, 19.2.77).

συμμετοχή ὀπαδῶν τοῦ ΙΚΚ) ψη-

Σχετικά μέ τό ΙΚΚ, δέ μᾱς λέει
ὅτι ἐνῶ στὴν ἀρχή προσπαθοῦσε
νά μειώσει τὴ σημασία τῆς ἐξέγερσης, στή συνέχεια προσπάθησε «δυναμικά» νά κλείσει τά
στόματα πού δέν τοῦ ἀρέσαν.
Αφοῦ ἀπότυχε 0 αὐτό σάν καλός χριστιανός δημοσίεψε τήν
«αὐτοκριτικὴ» του καί ἀπό τότε

φίζουν ὅτις ἡ ὁμιλία τοῦ Λάμα
στό χῶρο τους εἶναι ἀντιδημο
κρατικη έπέμόαση, πρόκληση καί
ξεπερασμένη ἀπό τό κίνημα.

διαμορφώθηκαν δύο τάσεις μέσα

στό ΙΚΚ; ἡ μία γιά ἀμεση, «δυναμικὴ πάταξη» τῶν διαμαρτυρόμενων φοιτητῶν καί ἐργατῶν,
ἡ δέ ἄλλη γιά μιά διαλλακτικὸτερη ἀντιμετώπιση τῆς ὃάσης.
”Ολ’ αὐτά, σέ μιά κατάσταση μέ
1.000.000 νέους ἀνεργους, ὅπου
τό 50% εἶναι πτυχιοῦχοι, δείχναυν τὴν πολιτικὴ ἑνός κόμματος πού θέλει νά λέγεται μεγάλο
καί μαζικό. Προσπάθειες σάν κι
αὐτὴ (κατάπνιξη τοῦ κινήματος)
μήπως δέ δείχνουν ὅτι τό ΙΚΚ
πέρασε ἀπό «τὴν άλλη μεριά>>ς
Χρήσιμο θά ’ταν νά δοῦμε ούνὲ
τομα μερικές σημαντικές «λεπτομέρειες» γιά τόν τρόπο δράσης
τοῦ ΙΚΚ.
-Ἐτσι, στίς 1212, Σάδὸατο, ὁ

A. Rosa. καθηγητὴς στή Φιλοσοφικὴ Ρώμης, στέλεχος τοῦ ΙΚΚ
καί πρώην «ἀριστεριστής διανοούμενος», γράφει στήν Unita ὅτι
τό ΙΚΚ πρέπει νά ξαναπάρει τὴν
πρωτοπορεία τοῦ κινήματος μέ
μιά «γιακωὸίνικη ἐνέργεια» καί
μετά οἱ φοιτητές θα συσπειρώνονταν πίσω του... Ὀ γράφει.οκράτης αὐτός κρίνει τὴν ἐκπαιδευτικὴ μεταρρύθμιση Μαλφάτι

Διαφωνεῖ ἡ όργάνωση Ἐργατικὴ

Αὐτονομία, πού θέλει «δυναμικὴ
ἀντιμετώπιση
τῶν
ρεόιζιονιστῶν». Ἡ ΕΑ.. ἰδιαίτερα ἰσχυρὴ
στὴ Ρώμη, περιλαμόάνει αὐτόνομες ὁμάδες πού ἀρνιοῡνται κάθε
ἀπό

τά

έξω

διεύθυνσΙ

νος ἀπὸ ἀστυνομικό τοῦ Francesco Lorusso στὴ Μπολώνια
(ἀγωνιστὴς τῆς Lotta Continua).

τά ἐπεισόδια πού ἀκολούθησαν.
ἡ κατάληψη τῆς πύλης ἀπό 4.000
πάνοπλους ἀστυνομικούς γιά ἀρ-

κετές μέρες καί ἡ σύμπραξη τῆς
κομμουνιστικῆς δημαρχίας μέ τὴν
ἀστυνομία, μήπως δέ δικαιώνουν

ἀμεσα τὴ θέση τῶν αὐτόνομων
ὅτι στήν τωρινή καπιταλιστικὴ

κοινωνία ὂρίσκονται σέ κατάσταση

αὐτοάμυνας;

ἀκολουθοῦν
ώδεις»

Λίγο

κοινές

συγκεντρώσεις

μετά

«μεγαλειΙΚΚ

~

Χριστιανοδημοκρατίας, σέ Ρώμη
καί Μπολώνια, καί νέες διαδηλώσεις ἀπό φαιτητές καί ἐργαζόμενους ἐνάντια στήν κυὸερνητικὴ
καταπίεση καί ἐνάντια στό ΙΚΚ.

Χαρακτηριστικό ὅτι ὅσοι πιάστηκαν τότε «δέν πέρασαν καθόλου καλά» στά διάφορα ἀστυνομικά τμήματα. τῆς φίλης αὐτῆς
δημοκρατίας. Οἱ 7 έλληνες φοιτητές πού ἀπελάθηκαν κάτι θά
ξέρουν...

αφορία τῶν φοιτητῶν. άπέναντί

Tl‘l'. Μιλαει ὶ’·τσι ·,ἰιί τιί κμεγάλο
δημοκρατικό δυναμικό τῆς νε-

Ολαίας». ’1’ὴ νεολαία αὐτή κατηΥΟροῦσε πρίν λίγα καιρό ὁ Berlinguer γιά «ἀδράνεια. ἀνηθικότητα καί... ναρκωτικά». σάν γνήσιος έκπρόσωπος τοῦ Βατικανοῦ
ἤ σάν χριστιανοδημοκράτης παλαιοκομματικός.
Τά παραπάνω γράφονται πρός
τό ΑΝΤ γιατί νομίζω ὅτι τό περιοδικό μπορεῐ καί πρέπει νά δίνει
μιά ἀκριόή. ὅσα τουλάχιστο γίνεται, παρουσίαση. Ἀλλιῶς, «ἀναλύσεις» καί «παρουσιάσεις» κάνουν καί τά «Νέα», μέ τό γνωστό

τρόπο, ἀλλά καί ἀλλες ἐφημερίδες «ἀριστερές».
Εὐχαριστῶ γιά τὴ φιλοξενία
Κώστας Μακρής
Παρίσι

Πάνω στό ἴὸιο θέμα, ὁ φοιτητης Στ. ἐλάχος, ἀπό τη Νεάπσλη, γράφεκ

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ITAAIA

στούς

ἀγῶνες τους καί κάθε συνδικαλιστικὴ ἡγεσία.
-Ἡ περίφημη Πέμῑιτη 1712
τώρα. Ὀ Λάμα φτάνει στό πανεπιστὴμιο, πάντα κατολειμμένο. μέ
2.500 γιά ἐπιτροπὴ περιφρούρησὴς του. καί ἀρχίζει τὴν προκλητικὴ του ὁμιλία. Ἡ ἀπάντηση έρχεται γρήγορα. Μέ συνθήματα
«στὴ Χιλὴ τά τάνκς, στήν Ἰταλία
τά συνδικάτα» καί μέ ἐπίθεση.
Περίπου 1000 τῆς E.A. ὁρμοῦν
στό Λάμα, καί ἐνῶ τό μέλος αὐτό
τῆς KE τοῦ ΙΚΚ τό ὅάζει στά πόδια 6αμμένος μέ κόκκινη μπογιά,
γίνονται τά γνωστά ἐπεισόδια,
κάτω ἀπό τά μάτια χιλιάδων αὐτόνομων φοιτητῶν. Ἡ σύγκρουση
αὐτὴ ρεφορμιστῶν μέ ἀκροαριστερούς εῖναι στό περιθώριο τῆς
μεγάλης φοιτητικῆς μάζας.
-Σάὸὅατο 1912. Ἐδῶ ὁ Fornari δέ μάς λέει ὅτι μετά τήν ἐκκένωση τοῦ πανεπιστὴμιου, ἡ
διαδήλωση διαμαρτυρίας 40.000
στὴ Ρώμη στρεφόταν ἀμεσα ἐνάντια στό ΙΚΚ, γιά πρώτη φορά
μετά τό 1948. Ἡ συνέχεια τῶν
γεγονότων εἶναι γνωστὴ. 'O φό-

KAI H ΘΕΣΗ TOY IKK
Τελειώνοντας.

χρήσιμα

νά

δοῦμε ὅτι τό κίνημα εῖναι αὐτόνομο καί αὐτοδύναμο. χωρίς
ἀνάγκη «ὑψηλῶν δδηγιῶν» ἀπο
διάφορους «φωτισμένους». Ξέρει
νά ἀπομονώνει τίς 6ίαιες φράξιες, ὅπως έκανε μέ τὴν E.A. Δέν

πρόκειται, λοιπόν. καθόλου γιά
«μιά, ἀκόμα, φοιτητικὴ διαμαρτυρία», μιά καί- ὅπως σωστά λέει, έὸῶ, ὁ Forn'lri -η κατάσταση
τῶν φοιτητῶν. σήμερα στὴν Ιταλία ειναι κατάσταση ερ,ἀξόμενων πού φοιτοῠν καί. μάλιστα
μελλοντικῶν’άνεργων.
Σ“ αὐτούς τούς ἀνεργους καί
στό παρόν ἐργαζόμενους ’έρχεται
ἡ κυὸέρνηση νά φορτώοει τὴν
κρίση, με’ τὴ σιωπηρὴ συνενοχή
τοῦ IKK.
Παράλληλα τό ΙΚΚ ἀρχίζει
καμπάνια γιά νά ξανακερδίσει τὴ
νεολαία. μέσα στὴ γενικὴ ἀδι-

“Αγαπητό ANTI
Στό προηγούμενα τεῦχος, στό
ἀρθρο τοῦ Dario Fornari. ὁπωσδήποτε ’έγινε μία μανόπλευρη ἐνημέρωση γιά ὅσον ἀφορᾱ τήν
κρίσι] τοῦ ἰταλικαῦ πανεπιστημίου καί τά ἐπεισόδια πού έγιναν
στή Ρώμη. Καί λέω μανόπλευρη
ἐνημέρωση. γιατί τό νά κάνεις
κριτική στά κόμματα τῆς ἰταλικῆς
ἀριστερᾶς ΙΚΚ καί ΙΣΚ ὁπωσδήποτε ειναι δικαίωμά σου ἀνακτίρρητο. ἀλλά τό νά διαστρε61.ώνεις τίς θέσεις τους καί τήν
’ίδια τὴν οὐσία καί έξέλιξη τῶν
γεγονότιι)ν τῆς Ρώμης, εἶναι πραγματικά τακτική πού δείχνει τὴν
πραγματικὴδιάθεση τοῦ δημοσιογράφου. δηλαδή νά παρουσιάσει τά γεγονότα ὅπως αὐτός θέλει ὴ μάλλον ὅπως θέλει ἡ παράταξή του. Ἀλλά ἀς έλθουμε στὴν
οὐσία τοῦ προὸλὴματος. Βασικά
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δλα αὐτά τά ῡημεῖα τῆς φοιτητικῆς ἀναταραχῆς ἔρχονται σάν
συνέπεια μιᾶς 6αθιάς οἰκονομικῆς, κοινωνικῆς καί ἠθικῆς κρίσης πού ὕποσκάπτει σήμερα τά

θεμέλια τῆς Ἰταλίας. Μιά κρίση
πού δλοένα καί περισσότερο

ἀπασχολεῖ τά κοινωνικὰ στρώματα, καί πρῶτα ἀπ’ ὅλα τά πιόἀδύναμα. Σήμερα 6 ἰταλικός λαός
πληρώνει τά σπασμένα μιάς πολιτικῆς 30 χρόνων τῆς χριστιανοδημοκρατίας, πού στηρίζοντος
τίς κυὸερνῆσῑις της στή διαφθοράἰ στήν κατάχρηση ἐξουσίας,
στην καταλήστευση τῶν κρατικῶν

ταμείων ἔφερε τὴ χώρα στό χεῖλος τῆς ἀδὺσσου. Ὅμως τά τελευταῖα 7 χρόνια οἱ δημοκρατικές δυνάμεις μέ πρωτοπόρο τό,
ΙΚΚ κατέκτησαν σημαντικές νίκες, ἀπό τήν πάλη κατά τῶν ἐπιθετικῶν σχεὸίων τοῦ φασισμοῦ

στό δημοψήφισμα γιά τό διαζύγιο, ἀπ’ τίς κοινοτικές ἐκλογές
τοῦ ’75 στή συντριπτική νίκη τῶν

περοινῶν δουλευτικῶν ἐκλογῶν
τοιῖΙ ’76.

οἱ τράπεζες χρήματα καί νά χρησιμοποιηθοῦν στά ἴδια πλαίσια
γιά τὴν ἐξυπηρέτηση μιάς οἰκονομικῆς πολιτικῆς πού σάν κύρια
σκοπό θά έχει τὴν ἱκανοποίηση
τῶν κερδῶν τῶν μεγάλων μονοπωλιακῶν συγκροτημάτων, ἤ v‘
ἀρχίσει μιά συστηματική πολιτική παραγωγικῶν ἐπενδύσεων,
πολιτικὴ ἀνάπτυξης τῆς παραγωγικῆς 60011; (εἰδικά στό Νότο) μέ
στόχο τὴν ἀναθέρμανση τῆς οἰκονομίας, καί πού θά φέρει τὴ χώρα
ἔξω ἀπ’ τὴν κρίση, δηλαδή χρησιμοπαίηση τῆς πολιτικῆς τῆς λιτότητας ἐναντίον ἑνός κοινωνικοῦ μοντέλου, μέσα στά πλαίσια
μιᾶς μάχης πού δέν ἔχει σκοπό τὴ
διατήρηση ἀλλά τό μετασχηματισμο;
”Οπωσδὴποτε αὐτή ἡ πολιτικὴ
κατάσταοηκαί οἰκονομικὴ κρίση
ἐπιφέρουν στοιχεῖα ἀποσύνθεσης
στούς κόλπους τοῦ νεολαιῐστικου

κινήματος καί φυσικά στό ἐσωτερικό τοῦ ἴδιου τοῦ Φ.Κ. Σήμερα ἡ
ἀνεργία σέ ἐπίπεδο νεολαίας ἔχει
πάρει
μεγάλες
διαστάσεις.
Ὑπάρχουν χιλιάδες πτυχιοῦχοι
πού ψάχνουν γιά μιά ἀπασχόληση. Ὑπάρχουν χιλιάδες φοιτητές
πού μέ τρόμο ὃλέπουν νά μειώνονται οἱ ἐλπίδες μιᾶς μελλοντικής ἀπασχόλησης.

Κι ὅλα αὐτά έγιναν όχι φυσικά
ἀπ’ τίς γκροῡπες πού σάν συνθήματά τους ἔχουν
«vogliamo
tutto» (θέλουμε τά πάντα) ὴ
«Viva la violenza proletaria»
(Ζήτω ἡ προλεταριακή δία), ἀλλά
ἀπ’ τούς ἐργαζόμενους, ἀπ’ τούς
σπουδαστές, τούς διανοούμενους,
πού γι’ αὐτούς ἡ δημοκρατία (ἡ
«ἀστική» ὅπως πολλοί τήν ὀνομάζουν περιφρονητικά) δέν εἶναι
τίμημα πληρωμένο ἀπ’ τήν ἐργατική τάξη ἀλλά μιά κατάκτηση
ἀποφασιστική, δέν εἶναι ἕνα κενό
Θεσμικό σχῆμα ἀλλά ἕνα προχωρημένο πεδίο ἐπάνω στό ὁποῖα
θά διεξαχθεῐ ἡ μάχη τοῦ μετασχηματισμοῦ τῆς χώρας καί θά
κινητοποιηθοῦν
ἐνωτικά
οἱ
ἀναγκαῐες δυνάμεις πού θὰ νικήσουν τή συντήρηση.

διατάξεων, ὅπως κλειστό νούμερο στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις,
ὑποὸάθμιση τῶν ἵδιων τῶν πτυ-

Ὁπωσδήποτε τό ΙΚΚ, ἔχοντας
ἐπίγνωση τῆς κρίσης πού ἐπικρατεῖ στή χώρα, χαράσρει τήν πολι“ τική ἀναλύοντας συγκεκριμένα
ὅλα ἐκεῖνα τά στοιχεῖα πού συνθέτουν τή σημερινὴ ἰταλικὴ πραγματικότητα, καί πού 6ασικό χαρακτηριστικό της εἶναι ἡ 6αθιά
οἰκονομική κρίση. Δέν εἰναι δυ-

κ.λπ. Μπροστά σ’ αὐτά τά μέτρα
σύσσωμες οἱ δημοκρατικές δυνάμεις ἐξέφρασαν τήν ἀντίθεσὴ
τους καί πρόὸαλαν ἀντισχέδια
νόμου. Δέν εἶναι φυσικά δυνατό
νά ἐκθέσω τὴν πρόταση νόμου
τοῦ ΙΚΚ, ἀλλά ὁπωσδήποτε στά
κύρια σημεῖα εἶναι διαμετρικά

Ἐκτός ἀπ’ τήν ἀνεργία, μεγάλο
εἶναι τό θέμα τοῦιῖδιου τοῦ περιεχομένου τῆς έκπαίδευσης. Οἱ
φοιτητές ζοῦν μιά κατάσταση
μορφωτικῆς καί ἐπαγγελματικῆς
διδασκαλικής ὑποὸάθμισης. Ἣ
κυόέρνηση μπροστά σ’ αὐτὴ τήν
κατάσταση διά μέσου τοῦ ὑπουργοῦ Malfatti προωθεῖ ἕνα σχέδιο
νόμου γιά τό πανεπιστὴμιο μέ μιά
σωρεία ἀντιδημοκρατικῶν νομο-

κίων, αὕξηση φόρων ἐγγραφῆς

νατόν νά ἀντιμετωπίσεις τῆν οί-

ἀντίθετα μέ ἐκεῖνο τοῦ Malfatti,

κονομική κρίση χωρίς τὴν πάλη
ἐναντίον τοῦ πληθωρισμοῦ. Ἡ
κυὸέρνηση Ἀντρεόττι λέει ὅτι ἡ
κατάσταση ἀντιμετωπίζεται μέ
μιά πολιτική λιτότητος. Ναί λένε
οἱ κομμουνιστές, ἀλλά ποῦ θά
στηρίζεται αὐτή ἡ πολιτική,
στούς ῶμους τῆς οἰκονομικῆς
ὀλιγαρχίας καί τῶν προνομιούχων τάξεων, ἠ στούς ἐργαζόμενους πού ὅλα αὐτά τά χρόνια
ἄλλο τίποτε ἀπό θυσίες δέν έκαναν καί πού τό ζωνάρι ἀλλη
τρύπα δέν ἔχει γιά νά σφίξει
περισσότερο;

καί πού ἡ κύρια λογική του συνίσταται στό ὅτι ἡ πρόταση τοῦ
ΙΚΚ εἰναι ἕνα σχέδιο στα πλαίσια
μιᾶς σκληρῆς προοπτικῆς πού δέν
ἐπιδέχεται διευκολύνσεις οὕτε
χαριστικές ἐξετάσεις (πρόταση
τῶν ἐξτρεμιστῶν, νά εἰναι ἐγγυημένο τό 27 γιά ὅλους, μέ ἄριστα
τό 30). T0 πανεπιστὴμιο πληρώνεται ἀπ’ τούς έργάτες, στό πανεπιστὴμιο πρέπει νά γίνεται μεθοδευμένη ἐργασία. Ποιός λέει
ὅτι στό πανεπιστὴμιο πρέπει ν’
ἀναζητήσουμε τήν κουλτούρα,
ὅποιος φυσικά τό λέει ὑποστηρίζει ὅτι ὅποιος ὅγαίνει ἀπ’ τό πανεπιστὴμιο εἶναι ἀνώτερος ἀπ’
αὐτόν πού δουλεύει στό ἐργοστά-

Καί μετά, γιατί θά χρησιμεύσει
αὐτή ἡ πολιτικὴ γιά νά γεμίσουν
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σιο καί πού δέν εἶναι πτυχιοῦχος.
"Eva; ἄνθρωπος δέν σχηματίζει
τὴν ἀνθρώπινη ποιότητά του
ἐπειδὴ περνάει ἀπ’ τό πανεπιστὴμιο. ”Ενας ἄνθρωπος ὁπωσδήποτε ἀποκτάει καί πρέπει ν’
ἀποκτήσει μιά γενικὴ κουλτούρα,
ἀλλά πέρα ἀπ’ αὐτό εἰδικεύεται,
καί εἰδικευμένους τεχνίτες, μηχανικούς καί γιατρούς έχουμε
ἀνάγκη. Μετά τήν πρόταση Malfatti έγιναν συγκεντρώσεις καί
κινητοποιὴσεις ἀπό πλευρᾶς τῶν
φοιτητῶν καί σέ συνεργασία μέ

τά συνδικάτα. Ἀλλά ἐδῶ γιά τήν
προώθηση τῶν κινητοποιὴσεων
ὁπωσδήποτε ὑπῆρξαν διαφορετικές μεθοδολογίες.
Μία, αὐτοῦ τοῦ κινήματος πού
παίζει μέ τίςκιθάρες καί κάνει
ἐλεύθερα έρωτα, ὅπως λέει ὁ ἀρθρογράφος, χωρίς φυσικά νά
θέλω νά δείξω τάσεις πουριτανισμοῦ ἤ σεμνοτυφίας, καί πού φυσικά δέν εἶναι στοιχεῖα πού πρέπει νά χαρακτηρίζουν Eva σο6αρό κίνημα πού θέλει νά ἐπιφέρει ποιοτικές ἀλλαγές στό πανεπιστὴμιο.

τοϊκούς κύκλους καί τῆ χριστιανοδημοκρατία στά πλαίσια τῆς
λυσσαλέας ἐπίθεσὴς τους κατά
τῶν κομμαυνιστῶν, πού μέ τὴν
ἑνωτικὴ καί ρεαλιστικὴ πολιτική
τους συσπείρωναν καί συσπειρώνουν ὃλο καί περισσότερες μάζες.
Φυσικά αὐτοί οἱ κύκλοι ἀπέτυχαν στά σχέδιά τους γιατί στῆ
συνείδηση τοῦ ἰταλικοῦ λαού τό
ΚΚ παραμένει, ὁ κύριος πολιτικός

ὀργανισμός, ἐγγυητής τῆς δημοκρατικῆς πορείας καί τῆς μεγάλης προοπτικῆς γιά τό σοσιαλιστικό μετασχηματισμό τῆς χώρας.
Εἶναι πράγματι θλιὸερό ὁ Fornari
νά ἀποδίδει τήν προόοκατόρικη
αὐτὴ ἔκφραση στούς κομμουνιστες.
Γιά προόοκάτορες φυσικά r0
IKK μίλησε. πού ὅρίσκοντας
πρόσφορα ἔδαφος μέσα στό
κλίμα ἀναταραχῆς πού δημιουργήθηκε στό πανεπιστὴμιο ἐπιδόθηκαν σέ ὂανδαλισμούς, καταστρέφοντας αἴθουσες, ἐργαστήρια. κλέόοντας ἀκόμη καί ἠλεκτρονικά μικροσκόπια, προκαλῶντας τελικά ζημιές ἑκατομμυριων.
Μήπως αὐτές οἱ ἐνέργειες ἦταν
στά πλαίσια τῆς «ἐπαναστατικῆς
τακτικῆς» τὴν ὁποία τό KK δέν
«πρόλαὸε», ἤ μᾶλλον ἀπ’ τὴν
ὁποία «ξεπεράστηκε»; (ὅπως ὁ
ἀρθρογράφος λέει)ῖ Τό ἐρώτημα
ἀν ἡ ἀριστερά καί τά συνδικάτα
ἀπαμονώθηκαν, ἀπαντῆθηκε μετά
ἀπό λίγες μέρες στὴ μεγαλειώδη
συγκέντρωση τοῦ λαοῦ τῆς Ρώμης
(γύρω στίς 300.000) στήν Piazza
S. Giovanni, στήν ὁποία πάλι ὁ
ἀρθρογράφος
περιέργως
δέν
ἀναφέρεται, καί στῆν ὁποία συμμετεῖχε ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῶν

Καί ἡ άλλη, ἡ μεθοδολογία τῆς
μεγαλειώδους πλειοψηφίας τοῦ
Φ.Κ.,πού ὃασίζει τήν πολιτική
τῶν αἰτημάτων καί τῶν ἐπιδιώξεων σέ μιά ὁλόκληρη στρατηγική διαρθρωτικῶν ἀλλαγῶν πού
θά περνάει μέσα ἀπ’ τὴν ἑνότητα
ὅλων τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων πού ἐνδιαφέρονται πραγματικά γιά τό μέλλον τῆς ἐκπαίδευσης καί γενικά τῆς χώρας. Ἡ
ἀχαρακτὴριστη ἐνέργεια ὁρισμένων έκατοντάδων ἐξτρεμιστῶν
πού σχηματίζοντας ἕνα θλιὸερό
συνονθύλευμα (ἀναρχικοί, αὐτόνομοι, φιλοκινέζοι, τροτσκιστές
φοιτητῶν.
κ.λπ.) ἐπιτέθηκαν ἐναντίον τῆς
ἴδιας τῆς ἐνωτικής συγκέντρωσης
Πάντως ’ένα εἶναι τό σίγουρο
φοιτητῶν καί ἐργατῶν (μιλαῠσε ὁ
δεδομένα πού 6γαίνει ἀπ’ τά
γραμματέας τῆς Συν1δίας Λάμα)
ἐπεισόδια τῆς Ρώμης καί τῆς
καί πού έγινε μέ σκοπό νά συντοΜπολώνιας. Τό ὅτι ἐπιλέχθηκε
νισθεῖ ἡ πάλη τῶν ἐργατῶν καί
ἀπό πλευρᾶς τῶν ἀντιδραστικῶν
φοιτητῶν σέ μία καί ἐνιαία, δείδυνάμεων αὐτή ἡ στιγμή γιά νά
χνει πόσο ἐπικίνδυνα χαρακτῆρα
ἀσκῆσουν μιά έπίθεση ἐναντίαν
εἶχε, πού ὅ,τι δέν κατάφεραν νά
τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν, ἐνανἐπιτύχουν οἱ φασιστικές ὀργανώτίον τῶν συνδικάτων, ἐναντίον
σεις προσπάθησαν ἀντικειμενικά
τῶν δημοκρατικῶν κομμάτων καί
νά τό ἐπιτύχουν αὐτοί, δηλαδὴ τὴ
κύρια ἐναντίον τοῦ ΚΚ, δέν εἰναι
διάσπαση τοῦ Φ.Κ., τόν ἀποχωπαράξενα. Ἡ Ἰταλία εἶναι ἡ μορισμό καί τήν ἀπομάκρυνσὴ του
ναδική καπιταλιστικὴ χώρα τῆς
ἀπ’ τήν ἐργατικὴ τάξη. Ἡ χρησιΔύσης πού τά μονοπωλιακά συγμοποίηση ἐγγλέζικων κλειδιῶν,
κροτήματα δέν κατάφεραν νά
σιδὴρων, ἀίκόμα καί δακρυγόνων
προχωρὴσουν σέ ἐνέργειες μαζιὅομόῶν, δείχνει πόσο ξένες μέ τῆ
κῶν ἀπολύσεων τῶν ἐργαζομένων
δημοκρατική μεθοδολογία καί τὴ ' μέ τῆ δικαιολογία τῆς οἰκονομιδιαλεκτικὴ ἀντιπαράθεση εἰναι
κῆς κρίσης.
αὐτές οἱ ὁμάδες καί πόσο ἀναΓιά παράδειγμα, στῆ Γαλλία
σταλτικό ρόλο παίζουν μέσα στό
έγιναν 1 ἐκατομμύριο ἀπολύσεις,
δημοκρατικό κίνημα.
στῆν Ἀγγλία 2 ἐκατομμύρια, στὴ
Γερμανία, ἐκτός τοῦ ὅτι διώχνουν
Ὁ ἀρθρογράφος λέει ὅτι οἱ
κομμουνιστές ὀνόμασαν αὐτές τίς
τούς μετανάστες ἀπολύουν καί
,ὁμάδες κόκκινο φασισμό. Αὐτός
τούς ἴδιους τούς Γερμανούς. Οί
6 «ὅρος» έγινε προσπάθεια νά
Ἰταλοί ἐργαζόμεναι έχουν τίς μεἐπισυναφθεῖ ἐδῶ καί 30 χρόνια,
γαλύτερες καί ἱκανότερες συνδιξεκινώντας ἀπ’ τόν ψυχρό πόκαλιστικές ὀργανώσεις μέ παράλεμο καί μετά, ἐναντίον τοῦ ΙΚΚ
δοση ἀγώνων καί κινητοποιὴσεἀπ’ τούς γνωστούς ἀμερικανοναων, μέ τή χάραξη μιᾶς στρατηγι-
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κῆς πού δέν ἐπιτρέπει τὴ λογική
τοῦ κορπορατιὸίοτικου 110951160τισμοῦ σύμφωνα μέ τή ρεφορμιστική ἀντίληψη (Ἀγγλία, Γερμανία), καί πού ἀνάγκασον τήν κυ6έρνηση νά μὴν καταγγελθοῦν τά
ἐργατικά 01111667010, ὅπως ἤθελε
6 σύνδεσμος ὅιομηχάνων, ἀλλά
πρό πάντων στήν Ἰταλία 6910115101 στῆν ἐξέλιξή του Eva προτσές
ἀλλαγῆς στῆν προοπτικῆ τῆς διακυὸέρνησης τῆς χώρας, ἀλλαγὴ
πού ἐπέὸαλε 6 ἰταλικός λαός μέ
τὴν ψήφο του στίς 20 τοῦ Ἰούνη
76. Μάλιστα αὐτὴ τὴ στιγμή πού
1'] (ἰλι-,νιιρχιίι (’ὶΗπνι τόν κίνδυνο
νά τῆς φεύγουν οἱ ἐξουσίες ἀπ’
τά χέρια της, ἐξαπολύει τὴν ἐπίθεσὴ της μέσα ἀπό όρισμένες ἐγκληματικές 611065;: Ν.Α.Ρ. (προλεταριακοί ένοπλοι πυρῆνες),
Brigate Rosse (K611111v5; Ταξιάρχίες), πού ἀπαγάγουν, δολοφονούν εἰσαγγελεῑς, ληστεύουν ἤ,
ἐκμεταλλευόμενοι τήν ἀφέλεια
καί τόν τυχοδιωκτισμό ὡρισμένων
ὁμάδων αὐτοαποκαλούμενων τῆς
«ἐπαναστατικής ἀριστερᾶς» πού
στούς κόλπους
περικλείουν
καί
ἀλλά
μικροαστικά
τους
ἀστικά στοιχεῖα, ἐπιδίδονται σέ

διαδηλώσεις πού σάν φινάλε
καταλῆγουν μέ ἐπιθέσεις σέ αὐτοκίνητα καί καταστήματα. Φυσικά ἡ ἀπάντηοη τῆς ἀριστερᾶς
καί τῶν συνδικάτων σέ ὅλες αύτές τίς προκλήσεις ἧταν ρεαλιστικὴ καί ἱκανή. Δέν ἀπάντησε με’
δυναμικά μέσα (ὅπως αὐτοί οἱ
κύκλοι ἦθελαν) ἀλλά μέ Eva κάλεσμα δημοκρατικῆς ένότητας
καί ἑτοιμότητος πού μπαίνει
φραγμός στά αὐταρχικά σχέδιά
καί στίς ἐπιθετικές ὀρέξεις τους.
Αύτά σέ γενικές γραμμές γιά τά
ἐπεισόδια καί τήν πολιτικὴ τοῦ
ΙΚΚ, πολιτικὴ πού ἐμπνέει καί

προὸληματίζει πλέον ὅλη τήν
ἀριστερά τῆς Δ. Εὐρώπης, κομμουνιστικὴ καί μή, πού 6ασίζεται
στήν ἑνωτικὴ συνεργασία μέ τίς
ἀλλες δημοκρατικές δυνάμεις,
πού δέχεται κάθε τι τό καινούργιο καί ἀπορρίπτει ὅ,τι τό παλιό

καί τό ἄχρηστα, πού δέν φοὸἀται
τό διάλογο ἀλλά τόν ἐπιδιώκει,

πού 6910115101 110v10 στῆν πρωτοπορία τῶν ἀγώνων τοῦ ἰταλικοῡ λαοῦ. Νά γιατί οἱ έργάτες, οἱ
ἀγρότες, οἱ σπουδαστές, οἱ διανοούμενοι συσπειρώνονται κάτω
ἀπ’ τίς σημαῖες τοῦ ΙΚΚ, πού πι-

016 στίς ἀρχές του παλεύει μέ
συνέπεια γιά τὴ Δημοκρατία, τήν
Ἀνεξαρτησία, γιά τό Σοσιαλι0110.
Εὐχαριστῶ γιά τὴ φιλοξενία

Στέφανος Βλάχος
Φοιτητὴς Ἰατρικῆς
Νεάπολη

Ο Ὁ συνεργάτης μας D. Fornari σημειώνει.·
Οἱ δυό αὐτές κριτικές πού μοῦ
γίνονται ἴσως δέν χρειάζονται
ἀπάντησή, γιατί ἀπαντιοῦνται
μεταξύ τους, Εἶναι χαρακτηριστικές τῆς κρίσης πού προκάλεσε
τό ΙΚΚ στίς ἀντιλήψεις ὅλων
σχεδόν τῶν ξένων παρατηρητῶν;
Ὁ Eva; φίλος ἀπό τό Παρίσι μέ
κατηγορεῖ ἔμμεσα γιά «κάλυψη
τοῦ ρόλου τοῦ ΙΚΚ», ὁ ἀλλος φίλος ἀπό τή Νάπολη μέ κατηγορεῖ,
ἀντίθετα, ὅτι διαστρεόλώνω τίς
θέσεις αὐτοῦ τοῦ κόμματος.
Τί εἶναι ἄραγε αὐτό τό ΙΚΚ;
Στό ἀρθρο μου προσπάθησα νά
δείξω ὅσο τό δυνατό πιό καθαρά
καί τό χαρακτῆρα αὐτοῦ τοῦ τεράστιου κόμματος, μέ τίς ἀντιθέσεις του καί τίς ἀδυναμίες του,
ὅπως ἐκφραστήκανε κατά τὴ διάρκεια τῆς φοιτητικῆς ἐξέγερσης
καί ὅπως ἐγώ τίς εἰδα ἀπό τά μέσα. Μπορεῖ νά παράλειψα ὁρισμένα γεγονότα (δηλώσεις ”Αζορ
- Ρόζα, συνέλευση τῆς1512) γιατί τά θεώρησα λίγο σημαντικά,
ἀλλά δέν διαστρέὸλωσα θέσεις,

φίλε Στέφανε Βλάχο. Ἡ πρόταση
μεταρρύθμισης τοῦ ΙΚΚ δέν 610φέρει σέ τίποτα τό οὐσιαστικό
ἀπό τήν πρόταση Μαλφάττι, κι
αὐτό μπορεῐ νά τό ἐπαληθεὺσει
ὁποιασδήποτε κάνει τόν κόπο νά
συγκρίνει τίς δυό προτάσεις.
”Οσο γιά τόν «κόκκινο φασισμό» δέν τό εἰπε μόνο ὁ Λάμα
(67.. Messaggero l8 - 2 - 77), ἀλλά
καί ὁ Πεκκιόλι καί δ Ἀργκάν
(Repubblica 3 - 2 - 77). Τέλος, κατηγοροῦμαι γιατί δέν ἀναφέρομαι
στά κατοπινά γεγονότα. Ἀλλά,
φίλοι μου, τό ἄρθρα τελειώνει τὴν
ἀφήγησή του τό Σάὸὅατο 19
Φλεὸάρη μέ τὴ διαδήλωση τῶν
40000 (πού διαδήλωσαν ἐναντίον τῆς εἰσὸολῆς τῆς ἀστυνομίας
στό πανεπιστὴμιο, φίλε Μακρὴ,
κι ὅχι ἐναντίον τοῦ IKK. Ἀπόδειξη ἡ περιφρούρηση τῶν γραφείων τοῦ ΙΚΚ, κοντά στὴ Via
Delle Botteghe Oscure, 0116 τούς

ΙΤΑΛΙΚΑ
y10 Πολυτεχνεῑο
Kai. Πανετιιστήμισ
ἰδιαίτερα μαθήματα
1"] μικρά γκρούτι
συστηματική καί

νρήνορη ὲκμὰθηση
ηληρ. τίς ηρωϊνές (ups;
στό τηλ. 3629681.

’

διαδηλωτές, γιά νά ἀποφύγουν
ἐπεισόδια μεταξύ αὐτόνομων καί
ὀπαδῶν τοῦ κόμματος). Πῶς θέλετε νά μάντευα τί 00 γινόταν
στῆν Μπολώνια ῆ στὴ Ρώμη στίς
12 Μαρτίου;
Ἰδιαίτερα τό γράμμα τοῦ Σ.
Βλάχου περιέχει μιά σιιιρά ἀνακρίὸειες γύρω ἀπό τά γεγονότα.
πού λόγω χώρου δέν σημειώνω...
Τί νά κάνουμε, φίλτατε, δυστυχῶς ὑπάρχει ἀκόμα κόσμος πού
δέν ἐχει ἀπόλυτες πεποιθήσεις...
Dario Fornari

Ο Πάνιυ στό ἴὸιο (γενικότερα)
θέμα, ὸυό φίλοι ἀπό τήι(,«Μπολώνια, θ’ Παῦλος Νεράνςζῃς καί
ἡ Γαὸριέλα Κουερτσόλα, μᾶς
ἔστειλαν τό παρακάτώ κείμενο
γιά τό ,«τριήμερο (ΙΙ-13 τοῦ
Μάρτη) Τῆς μεγάλης ἔντασης»,

ἕνα ἐρώτημα κυριαρχεῖ·. «Τί κάνουμε, τό ΙΚΚ καί τό συνδικάτα

τί 00 110v51, 00 μιλήσει ἀκόμη γιά
πραῧοκάτορεςῃ)
Σχηματίζεται,
ὕστερα”ἀπό συνελεύσεις τῶν σχολῶν, μιά διαδήλωση 13000 016:
μων, πού δαδίζει πρός τά γραὅπως τό ἔζησαν ἐκεῖ καί στή φεῖα τῆς Χριστιανοδημοκρατίας.
Ρώμη, γιατί —- καθώς σημει- ,Στό κέντρο τῆς πόλης πάντα ἡ
ώνουν ’- «τόσο ὁ ἀστικός ὅσα-ί, ’ὁμάδα περιφρούρησης τοῦ ΙΚΚ
καί ἕνα μέρος τοῦ “11900651111—
ἐμποδίζει τὴν αὐθόρμητη ἐνταξη
κοῦ“’ τύπου ἀλλοίωσε τά γεγο- τοῦ κόσμου στῆ διαδήλωση, δῆνότα, ὅοηθώντας ἔτσι τήν ἀντίθεν στό ὄνομα τῆς διατήρησης
ὸραση νά κτυπήσει τό σπουδατῆς τάξης. Ἀλλά ἡ ἀστυνομία καί
στικό κίνημα, παίζοντας ἕτσι τό
πάλι χτυπά, 6ιτρίνες ἀπό καταπαιχνίὸι της».
στήματα
τῆς
μπουρζουαζίας
σπάζουν καί ἡ διαδήλωση χωρίζεταισέ τρία τμήματα. Ἕνα διευΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/3: T6 πρωί
θύνεται πρός τά γραφεῖα τῆς
μιά ὀργάνωοη, ἡ CL, «Ko1v61111a
ἐφημερίδας τῆς ΧΔ, Ev0 προσπα-

καί Ἀπελευθέρωση», προσκείθεῖ νά φτάσει στά γραφεῖα της

μενη στὴ Χριστιανοδημοκρατία,
καί τό 0770 πηγαίνει νά καταλάκάλεσε σέ· συνέλευση στό Ἰνστι651 16 0161190690111116 σταθμό. Οἱ
τοῦτο τῆς Ἀνατομίας καί ὅταν
συγκρούσεις συνεχίζονται σκληἐμφανίσθηκαν μερικοί ἀριστεροίη , ρότερες, οἱ ἀστυνομικοί 11119060φοιτητές. τούς κακοποίησαν, Elf—f λοῦν στό ὕψος ἀνθρώπου, πολλοί
ποδίζοντάς τους τὴν εἴσοδο στήν
πολίτες συλλαμὸάνονται, Eva πααἴθουσα. Μπροστά 0' αὐτῆ τὴν
νάκριὸο ἑστιατόρια ἀργά τὴ νύ1190601101010 τῆς ὀργάνωσης αὐκτα διαρρὴχτηκε καί μιά ἐπείτῆς, πού στούς κόλπους της κρύγουσα συνέλευση πού καλεῖται
651 καί φασιστικά στοιχεῖα, οἱ
ουζητᾱ γιά τά γεγονότα.
δημοκράτες ἀντέδρασαν μέ σλόγκανς «εἰρηνικά», Καί ἐνῶ τίποτα

δέν προμήνυε τά ἐπακόλουθα,
καταφθάνει ἡ ἀστυνομία, πού
δῆθεν γιά νά προστατέψει τῆ CL
άρχισε νά ~40110110151 μέ κλόμπς
τούς συγκεντρωθέντες. γιά νά περάσει γρήγορα στά δακρυγόνα.
Προκειμένου νά αὐτοαμυνθοῦν
οἱ σπουδαστές, ἀλλοι κρύὸονται
στά γύρω «στενά» καί ἄλλοι πετοῦν πέτρες. Ξαφνικά ἀκούγονται ριπές αὐτόματου πού προέρχονται ἀπό αὐτοκίνητα τὴς ἀστυνομίας, ἐνῶ ἀμέσως μετά μερικές

ἐμπρηστικές 661165; «μολότωφ»
ἑξαπολύονται ἀπό πλευρᾶς τῶν
ἀμυνομένων. Τότε Eva; ἀξιωματοῦχος ἀστυνομικός ἐκτελεῖ ἐν
ψυχρῶ κυριολεκτικά ένα ἀπό τά
ἡγετικά στελέχη τῆς ὀργάνωσης
«Συνεχής ”Αγώνας» (Lotta Continua), 16v Φραντσέσκο Λοροῦσο,
ὅταν αὐτός προσπαθοῦσε νά ξεφύγει ἀπ’ τά θανατηφόρα πυρά.
Ἐδῶ πρέπει νά τονιστεῖ ὅτι.
ὕστερα ἀπό μιά 66011060 σχεδόν
πού γράφονται αὐτές οἱ γραμμές.
τόσο ἡ ἀστυνομία ὅσα καί τό ΙΚΚ
προσπαθοῦν νά μοντάρουν τά γεγονότα, μιλώντας γιά τὴν ἐκτέλεοη τοῦ Φραντσέσκο ἀπό προὅοκάτορα.
στὴν
προσπάθειά
τους, ὁ καθένας για ὸικούς του

σκοπούς, νά ἀλλοιώσουν τήν
πραγματικότητα. ”Οταν φθάνει ὴ
ε’ίδηση τοῦ θανάτου του, ἡ ἀπάντηση εἶναι ἀμεση. ”Ολα τά μέσα
πληροφόρησης τοῦ κινήματος
λειτουργοῦν καί ἤδη ἡ πανεπιστημιούπσλη ἐ’χει γεμίσει ἀπό
σπουδαστές. ἀλλά καί ὁμάδες ἐργατῶν πού αὐτόνομα ὅγῆκαν ἀπ’
τῆ φάμπρικα. δίχως νά περιμένουν τὴν ἀπόφαση τοῦ συνδικάτου. πού ἀκόμα συνεδριάζει.
”Ολοι οἱ δρόμοι έχουν ὀχυρωθεῖ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 12: T6 πρωί τό
L.N.O., 6117. ἡ ὁμάδα περιφρούρησης τοῦ ΙΚΚ, καί πάλι σέ δρά-

ση. Δέν ἐπιτρέπουν σέ κανένα
φοιτητῆ νά πλησιάσει τήν ἐξέδρα η
ὅπου Eva; συνδικαλιστής μιλᾱ
στούς συγκεντρωθέντες ἐργάτες.
Ἀπόγευμα. Ἀφοῦ ἐφτασαν
φοὸερές ἐνισχύσεις ἀστυνομικῶν
εἰδικευμένων στῆν «γκερίλια τῶν
πόλεων» ἀπό ὅλη σχεδόν τὴ Β.
Ἰταλία καί 6 019016; 6910115101
σέ κατάσταση ἐτοιμότητας, ὅλη ἡ
πανεπιστὴμιούπολη περικυκλώνεται ἀπό 12.000 καραμπινιέρους. Οἱ συγκρούσεις εἶναι 61015;
αὐτή τή φορά καί ἐπεκτείνονται
καί στό κέντρο τῆς πόλης, ὅπου
ἀντιπρόσωποι ἐργατῶν διαδηλῶνουν ἐνάντια στῆν κατάσταση
πολιορκίας

πού

έχει

κηρυχθεῖ.

Ἕνα κατάστημα πώλησης ὅπλων
διαρρὴχθηκε ἀπό «ἀγνώστους», ἡ
ἀστυνομία φαίνεται νά μή θέλει
νά ἐπέμὸει καί τά ὅπλα μεταφέρονται στό πανεπιστὴμιο, ὅπου
ὅμως ἤδη ἀργά τὴ νύχτα μόνο οἱ
ὀχυρώσεις πού καίγονται δηλώνουν τήν έκρηκτική κατάσταση
πού ὑπῆρξε. Οἱ σπουδαστές ἀπομακρύνθηκαν μπροστά στή σαφῆ
ὑπεροχὴ τῆς ἀστυνομίας· σέ
«κόποιους»’ συμφέρει νά ὅρεθοῦν

τά ὅπλα τήν ἐπαύριο ἀπ’ τήν
ἀστυνομία y10 νά δικαιολογήσουν
’έτσι τήν κατάσταση καί v0 ἐνοχοποιὴσουν τό κίνημα.
Στὴ Ρώμη τό ἴδια ἀπόγευμα
διαδήλωση 100.000 ἀτόμων, δίχωςτή συμμετοχή τοῦ ΙΚΚ, δέχεται τῆν ἐπίθεση τῶν ἀστυνομικῶν
δυνάμεων. Καί έδῶ οἱ συγκρούσεις εἶναι ἀκόμα πιό 61015;.
KYPIAKH 13: Νωρίς τό πρωί
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2.000. ἀστυνομικοί καταλαμὸάνουν ὅλες τίς σχολές, μέ τή 60-

ήθεια ἀπό «αύρες» ’καί τεθωρακισμένα πού γιά πρώτη φορά ἀπό
τό 1945 έχουν νά ἐμφανιστοῦν
στήν Μπολώνια. Ἀπό τότε ἡ
πόλη ὀρίσκεται σέ κατάσταση ἐντονης πολιορκίας, ἡ ἀστυνομία
ἐπιτίθεται μέ δακρυγόνα σέ «κοινούς» πολίτες καί φασιστικές
ὁμάδες ὅρίσκουν τὴν εὐκαιρία νά
δράσουν ὑπό τήν ἀνοχή τῆς
ἀστυνομίας.
Σ’ δλη αὐτή τήν προκαθαρισμένη μανούὸρα πού σκοπό εἶχε
νά καταπιέσει ἀκόμη περισσότερο τίς λαϊκές μάζες, πρέπει νά
μπεῖ καί τό «κλείσιμο» ἑνός ἐρασιτεχνικοῦ σταθμοῦ, τοῦ «Ράδιο
Ἀλίκη», πού τό μόνο ἐλάττωμα

πού εἶχε ἦταν νά μεταδίδει ἀπ’
εὐθείας τά τηλεφωνήματα τῶν
πολιτῶν πού ἀγανακτισμένοι κατηγοροῦσαν τή ὅάρὸαρη ἐπίθεση
τῆς ἀστυνομίας. Οἱ συλληφθέντες
δέχονται κατηγορίες ἀπίθανες.
Τήν ἑπομένη μέρα ἡ «Οῦνιτά»
καί τό «Παέζε Σέρα» θά γράψουν ὅτι ἡ ἀστυνομία ἐπιτέθηκε
στούς «αὐτόνομους», ὅπως θέλει
νά ἀποκαλεῖ ὅλη τήν ἐξωκοινοὅουλευτική ἀριστερά. Ὁ κομμουνιστής δήμαρχος Ζάνκερι ἀναφέρει στόν ἀστυνομικό διευθυντὴ;
«Εἰστε σέ πόλεμο, δέν μποροῦμε
νά σᾶς κρίνουμε», καί δέχεται
μιά κατάσταση πού ἐχει ξεφύγει

ἀπ’ τόν έλεγχό του.
ΔΕΥἸΈΡΑ 14 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18: Σέ ἀπαγόρευση
ὁποιασδήποτε συγκέντρωσης ἥ
διαδήλωσης, ἡ κηδεία τοῦ Λοροῦσο γίνεται σϊήν περιφέρεια
τῆς πόλης, ὅπου, παρ’ ὅλη τήν
τρομοκρατία, 10000 ἄτομα συγκεντρώνονται γιά νά τιμήσουν τό
νεκρό. Τό σοσιαλιστικό κόμμα
στέλνει μιά ἀντιπροσωπεία. τό
ΙΚΚ οὔτε κάν φαίνεται· γι’ αὐτοὺς εἰναι προὸοκάτορας. Τό πανεπιστὴμιο παραμένει κλειστό,
ἀλλά οἱ σπουδαστές, οἱ ἄνεργοι
καί ὅλος αὐτός ὁ κόσμος πού
συμμετεῖχε στά γεγονότα ὃρίσκει
τούς χώρους ὅπου μπορεῐ νά
συγκεντρωθεῖ, νά ὐργανωθεῖ. Στό
006096 πρόὸλημα τῆς ἀλλοίωσης
τῶν γεγονότων, σχηματίζονται
ἐπιτροπές
ἀντι-πληροφόρησης
πού ἔρχονται σέ ἐπαφὴ μέ ἐργο-

στασιακά συμὸούλια, ἀλλά τό
ΙΚΚ ἐμποδίζει κάθε τέτοια ἐνέργεια, θεωρώντας γιά ὑπεύθυνους

—— πού ἀντιπροσωπεύει. Εἰδικότερα τώρα μέ τὴν ἐνοχοποίηση

τή μάζα τῶν σπουδαστῶν, πού

καί τοῦ Τανάσσι - 6 Ρουμόρ
«ἀθωώθηκε» - γιά τό σκάνδαλα
Λόκχηντ, προσπάθησε νά διασπάσει τὴν προσοχή τῆς κοινῆς
γνώμης καί νά κερδίσει ὅ,τι οἱ
λαϊκές μάζες μέ ἀγῶνες κατάκτησαν. ”E101 ἐθεσε σέ κίνηση μιά
σειρά ἀπό ((προὸοκάτσιες» καί
κινητοποίησε κάθε καταπιεστικό
μηχανισμό πού στρεφόταν ἐνάν-

ἐδρασε αὐτές τίς μέρες καί ἔφερε
τό σχίσμα μεταξύ τῆς ἐργατικῆς
τάξης καί τοῦ φοιτητικοῦ κινή-

ματος. Καί ἔχει ὅλες ἐκεῖνες τίς
δομές γιά νά πετύχει αὐτό πού
θέλει. Ὀργανῶνει μαζί μέ τή ΧΔ
διαδήλωση δῆθεν γιά νά ἐπαναφέρει τήν τάξη, ὅταν ἀκόμη χιλιάδες καραμπινιέροι περιφρούροῦν κάθε δρόμο καί ὅλοι ξέρουν τια τους. Καί αὐτό τό γεγονός
ἐπιὸεὸαιώνει τήν ἐκταση τῆς
ὅτι ἡ Χριστιανοδημοκρατία εἶναι
ὁ ἠθικός ὑπεύθυνος τοῦ φόνου
φθορᾶς τοῦ χριστιανοδημοκρατοῦ Λοροῦσο καί ἡ αἰτία τῶν τικοῦ καθεστῶτος, πού 30 χρόνια
ἀναταραχῶν.
Καί
ἐμποδίζει
κυδερνά τήν Ἰταλία. Προσπάἀντιπρόσωπο τοῦ σπουδαστικοῦ
θησε νά ἐνοχοποιήσει τό σπουκινήματος νά πάρει τό λόγο. Τό
δαστικό κίνημα καί «ἀνάγκασε»
ἵδιο γίνεται καί δυό μέρες ἀργότό ΙΚΚ νά σπάσει κάθε δεσμό μ’
τερα, σέ μία συγκέντρωοη τῶν
αὐτό τό κίνημα. Γιά νά πετύχει τό
συνδικάτων, ,ὅταν κηρύχθηκε γεσκοπό της ἐθεσε τήν Μπολώνια,
νικὴ ἀπεργία. Παρ’ ὅλα αὐτά,
ὅχι ιτυχαῖοι - θεωρεῖται σάν ἡ καἀμέσως μετά τὴν ἐκδήλωση, ἀντι- λύτερα αῦτοδιοικούμενη πόλη
πρόσωπος τοῦ κινήματος μιλᾱ μέ τῆς Εὐρώπης μέ κομμουνιστὴ δήδική του πρωτοὸουλία μπροστά
μαρχο - σέ κατάσταση πολιορκίσέ μιά πλατιά μάζα φοιτητῶν καί
ας, κατέλαὸε στρατιωτικά τήν
ἐργαζομένων πού θέλουν νά πληπανεπιστημιούπολη, ὁ πληθυσμός
ροφορηθοῦν.
τρομοκρατὴθηκε, ἐγιναν μόνο
Τήν τελευταία ὅδομάδα, στήν
στήν ἴδια πόλη διακόσιες περίὁλοένα αὐξανόμενη μαζικοποίπου συλλήψεις μέ ἀπίθανες κατηηση τοῦ κινήματος, τό ΙΚΚ κάνει
γορίες (ἀτομα πού όρέθηκαν μέ
ἀκόμη μιά προσπάθεια νά τό
λεμόνια γιά νά προστατευθοῦν
«καπελώσει» καί νά τό διασπάἀπό τά ῥακρυγόνα, κατηγορήθησει, μιλώντας γιά «καλούς» καί
καν
γιά παράνομη
κατοχὴ
«κακούς» σπουδαστές· «καλοί»
ὅπλων) καί κατάπνιξε κάθε μέσα
αὐτοί πού θέλουν τό διάλογο,
πληροφόρησης πού δέν εὐθυ«κακοί» αὐταί πού ἔσπασαν τίς 1 γραμμίζεται μέ τά συμφέροντα
ὅιτρίνες. Ἀλλά τό κίνημα, ἀν καί
τῶν μονοπωλίων (Τό Ράδιο
μέ ἒντονα στοιχεῖα αὐθορμητιἈλίκη κατηγορήθηκε ὅτι ὀργάσμοῦ, θά διαλέξει αὐτό τόσο τίς
νωνε καί κατεύθυνε συμμορίες).
μορφές ἀγώνα, σύμφωνα μέ τό
"E101 6 ὑπουργός Ἐσωτερικῶν
συσχετισμό δυνάμεων, ὅσο καί τό
Κοσίγκα ζητά νά παρθοῦν νέα
πεδίο σύγκρουσης, ἀνάλογα τῆς
μέτρα γιά τὴν ἀσφάλεια τῶν
ἱστορικῆς φάσης, διατηρώντας
ἀστυνομικῶν δυνάμεων, ζητά τό
τὴν αὐτονομία του. Σήμερα κλείσιμο τῶν «κύὸων» (κάθε χῶδροῦν μέσα του ὀργανώσεις ὅπως
ρος ὅπου θά ὅρίσκεται ὅπλο ἤ
ἡ Lotta Continua, τό Pdup (Parἐκρηκτικές οὐσίες, καί εἴδαμε ὅτι
tito di Unita Proletaria) καί ὁ χῶὅπλα μπορεῐ νά θεωρηθεῖ καί...
ρος τῶν αὐτόνομων, ἀλλά στήν τό λεμόνι), ἐνῶ ἀπ’ τήν άλλη
πραγματικότητα συμπεριλαμὸάπλευρά τά θύματα τοῦ «legge Reνει μιά μεγάλη μάζα λαϊκή πού
ale». ἑνός νόμου πού ἐπιτρέπει
εἰναι ἐνάντια τόσο στή Χριστιστούς ἀστυνομικούς νά 11119060ανοδημοκρατία ὅσα καί στό IKK.
λοῦν κατά τήν κρίση τους χωρίς
Ἣ Χριστιανοδημοκρατία χάνει
προειδοποίηση, συνεχῶς αὐξάσυνεχῶς ἔδαφος, τόσο σέ πολινουν.
τικό ἐπίπεδο, ὅσο καί στῆν ἐκτίμηση τῶν κοινωνικῶν στρωμάτων

- μεγαλοαστούς, καθολικούς,
ὑπάλληλους γραφειοκράτες κ.λπ.

ΘΟΥΡῙΟΣ
Ἀφιερωμὲνος στήν ἑργαζόμενη νεολαία

κεντρικό ὀργανο τοὺ
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δύο δουλευτῶν της, τοῦ Γκούι

Γιατί ὅμως τό ΙΚΚ στράφηκε
ἐνάντιοι στό Φ.Κ. καί οἱ σπουδαστές δέν ἀντιπροσωπεύτηκαν στίς
ἐναλλαχτικές λύσεις πού έδινε;
Μέ ἀλλα λόγια, γιατί σήμερα τό
ΙΚΚ, ἂν καί ἐχει τεράστια δύνα-

μη, δέν εἰναι σέ θέση νά τή διαχειριστεῖ καί νά δώσει μιά ἀλτερνατίὸα στή μεταρρύθμιση τοῦ
πανεπιστημίου καί στό πρόόλημα
τῆς ἀνεργίας, φέρνοντας ἀπό τήν
άλλη πλευρά στιγμιαῖα τήν ἐργατικὴ τάξη ἀντιμέτωπη μέ τούς
σπουδαστές καί τούς ἀνεργους;
Στήν ἀρχὴ προσπάθησε νά
ἀποτελέσουν ἐνεργό τμῆμα τοῦ
κινήματος, ἀλλά ὅρι’σκόμενο συνεχῶς σάν μειονότητα, καί ἀνίκανο νά τό ἡγεμονεύσει, θέλησε
νά ἐπιὸληθεῖ δυναμικά (λόγος

τοῦ Λάμα στό πανεπιστὴμιο τῆς
Ρώμης). Ἀπέτυχε καί ἐκεῖ, καί
μπροστά στόν κίνδυνο νά ἀπομονωθεῖ, ένοχοποίησε τό σπουδαστικό κίνημα. "E101, διόγκωσε τά
«οπασίματα τῶν 6ιτρινῶν», δέν
μίλησε γιά τή δολοφονία ἐν ψυχρῶ τοῦ σύντροφου Λοροῦσο ἀπ’
τούς καταπιεστικούς μηχανισμούς τοῦ κράτους, ἀλλά γιά τό
φόνο ἑνός φοιτητῆ ἀπ’ τή στρατηγική τῆς ἐντασης, σαμποτάρισε
τήν κηδεία του, συγκατατέθηκε
στὴν κατάσταση πολιορκίας, ἀρνὴθηκε νά δώσει τό λόγο σέ ἀντιπρόσωπους τοῦ Φ.Κ., ἰῙ-κλεισι· τις
αἷθουσές του, ὅταν οἱ σπουδα-

στές ζήτησαν ἕνα χῶρο γιά νά
συγκεντρωθοῦν. μποῦκοτάρισε μέ
τίς L.N.O., δηλ. τίς ὁμάδες περιφρούρησής του, τήν ἐπαφὴ
μεταξύ τῆς ἐργατικῆς τάξης καί
τοῦ κινήματος, 0‘ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις.

Οἱ ἡγετίσκοι ρεὸιζιανιστές ξέ-

ρουν πολύ καλά ὅτι αὐτό τό κίνημα πού ξεκίνησε ἀπ’ τό πανεπιστὴμιο εἰναι Eva κίνημα μαζικό, ἀποτέλεσμα τῆς ὅξυνσης τῶν
ἀντιθέσεων 0‘ αὐτή τὴ φάση τοῦ
καπιταλιστικοῦ συστήματος. "O11
ὁ σπουδαστὴς σήμερα ἔρχεται σέ
άμεοη σχέση μέ τήν κρίση πού
ὑπάρχει, τήν ἀνεργία, τήν πρόσκαιρη καί παράνομη ἐργασία.
"011 6 ἀγῶνας του ξεπερνᾶ τά
«σύνορα» τοῦ πανεπιστημίου καί
στρέφεται ἐνάντια στήν κοινωνία
τῆς λιτότητας, ὅτι ἡ δυσαρέσκεια
στὴν κυὸέρνηση Ἀντρεόττι, στό
ΙΚΚ, στό Σύνδεσμο Βιομηχάνων
(Conﬁduslria) καί τό συνδικάτα

θά μποροῦσε νά ὀξυνθεῖ, νά
μεγαλώσει καί νά ἐνωθεῖ μέ ἀλλα
στρώματα τοῦ προλεταριάτου,
καί αὐτό θά ἠταν ένας θανάσιμος
κίνδυνος γιά τὴ στρατηγική τοῦ
«ἱστορικοῦ συμθιὸασμοῦ». Γι’
αὐτό μίλησε γιά προδοκάτορες,
φασίστες, καί ὅχι σπουδαστές,
ἐγκαταλείποντας κάθε συζήτηση
περί πλουραλισμοῦ, γιά νά ἐπέμ651 πάντα καταπιέζοντας κάθε
προσπάθεια ἀγώνα.
Ἀλλά τελικά ἡ πολιτική τοῦ
ρεὸιζιονισμοῦ, μπροστά στήν
ίκανότητα ἀντίστασης καί ἀνάπτυξης τοῦ κινήματος, ἔχει μπεῖ
σέ κρίση. Σέ κρίση εἰναι ἡ θεωρία
τοῦ ἱστορικοῦ συμὸιὸασμοῦ, ἐνῶ
τό ΙΚΚ ἀπό πρωτοπορία τοῦ κοινωνικοῦ ἀνασχηματισμοῦ κατάντησε ὀπισθοφυλακῆ καί ὑποστηρικτής τῆς φασιστικοποίησης
τοῦ ἀστικοῦ κράτους.
Τελειώνοντας θέλω νά πῶ ὅτι
παρ’ ὅλες τίς προσπάθειες, τόσο
τῶν ἀστῶν ὅσα καί τοῦ ΙΚΚ, νά
χτυπὴσουν τό φοιτητικό κίνημα,
αὐτό ἔδειξε ἀρκετά ίσχυρό ὥστε
v‘ ἀντισταθεῖ καί νά κινητοποι-

ὴσει τίς λαϊκές μάζες.
Μπολώνια
Παῦλος Νεράντζης
Γαὸριέλα Κουερτσόλα

Ἀγαπητό «ΑΝΤΙ»,
Μέ τό ἀφιέρωμά σου στήν Αἰθιοπία, τὴν γνωστότερη καί ὡς
«Ἀὸησσυνίά», ἀδίκησες τήν ἐπικρατοῦσα παράταξη τῆς ἐπανάστασης στήν χώρα αὐτή.

Πέσατε

θύματα,

καλόπιστα,

τροτσκιστῶν καί γενικά ἀριστερι-

στῶν πληροφοριοδοτῶν, γιά τήν
ἐπανάσταση στήν ἀρχαία αὐτή
χώρα, πού ἐδωσε τόν καφέ στούς
ἀνθρώπους.
Αὐτό τό συμπεραίνω, γιατί οἱ

«γκωσιστές» προσπάθησαν νά
παγιδεύσουν καί τό Κ.Κ.Ε. — 016
νομικό τμῆμα τῆς K.E. τοῦ
ὁποίου ἀπασχολοῦμαι - 600 καί
τό δημοσιογραφικό του όργανο
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ»,
Φυσικά
ἀπότυχαν. Πέτυχαν ὅμως νά έξαπατήσουν τό «ANTI».
Ἀπό τήν εἰδησεογραφία τοῦ
τύπου, θά πληροφορήθηκε τό

σταση. μεγάλη δύναμη. Αὕριο θά
τῆς δώσουν, ὅταν ὁλοκληρωθεῖ τό
κόμμα πού φτιάχνουν, καί τήν
ἐξουσία.
”Οσο γιά τόν πρεσὸευτή πού
λιποτάκτησε, φυσικό ἧταν, ἀφοῦ
οἰ διπλωμάτες συνήθως ἀνήκουν
στό κατεστημένο. Καί τό κατε-’
στημένο τοῦ «6ασιλέως τῶν 6ασιλέων» Νέγκους Ράς Ταφάρι
γκρέμισαν οἱ σοσιαλιστές ἐπαναστάτες έργάτες, διανοούμενοι καί
στρατιωτικοί τῆς Αἰθιοπίας.
M' ἐκτίμηση
Γ.Δ. Τζίμας
δικηγόρος
O Ὁ συνεργάτης μας Γιῶργος
Τσαλακός ἀπαντᾶΔέν ξέρω πόσο 006096 μπορεῐ
ν’ ἀσχοληθεῖ κανένας μέ τὴν ἐπιστολή τοῦ κ. Τζίμα γιά τό ἀφι-

θῑΥόμενου ἔκλεισε τό θέμα. Θά

ΤΟ «ΔΙΠΛΟ ΒΙΒΛῙΟ»
.
Ἀγαπητὸ «ANTI»
Ἀπευθὺνομαι στίς στῆλες τοῦ
περιοδικοῡ σου, ἐπειδή πιστεύω
ὅτι 6 διάλογος, ἀπαραίτητος γιά
μιά γνήσια διακίνηση τῶν ἰδεῶν,
εἶναι ἡ ὂάση πού πάνω της στήριξε ἐξαρχής τήν ῦπαρξή του.
Είχα τή γνώμη ὅτι ἡ συνεργασία
μου μέ 16 «Ριζοσπάστη» ἦταν
ἀρκετὴ γιά νά μού ἐξασφαλίσει

μιὰ 1196060011 016 6111.10 τοῦ δικοῦ του διαλόγου. Ἐπειδὴ αὐτὸ
δέν ἒγινε, σέ παρακαλῶ νά δημοσιεύσεις τήν ἐπιστολή μου αὐτή
πού δέν δημοσίεψε ὁ «Ριζοσπάστης», τώρα μάλιστα πού ἡ ἐπί-

θεση τῆς «ἐφημερίδας τοῦ λαοῦ»
ἐνάντια στούς πνευματικούς ἀνθρώπους τείνει νά πάρει τή
μορφή τιμωρίας γιά μιά πρόδφατη στάση τους ἀπέναντι σέ ἀν-

θρώπινα δικαιώματα.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ;
περιοδικό σας 611 61110 6116 τίς
Η.Π.Α. δέν θά δέχονται πιά οἱ
Αἰθίοπες έπαναστάτες, ἀλλά μόνον ἀπό σοσιαλιστικές χῶρες θά
παίρνουν ὁπλισμό. Ἀκόμα τό γεγονός

ὅτι

ΕΣΣΔ,

Κούὸα

καί

Λαϊκή Κίνα ἀναγνωρίζουν, ὑποστηρίζουν καί χειροκροτοῦν τούς
Αἰθίοπες ἡγέτες τῆς παράταξης
τῶν ἐπαναστατῶν, πού κυόερνάει
τώρα τήν Αἰθιοπία, φανερώνει
611 εἶναι αὐθεντικοί έπαναστάτε .
ἓτήν χώρα τῶν Αἰθιόπων.
έγινε καί γίνεται μιά κοσμογονία.
Διανοούμενοι καί φοιτητές, μαρξιστές - λενινιστές καί προοδεύτικοί ριζοσπάστες. κατώτεροι
ἰδίως στρατιωτικοί. κάνουν τήν
κοσμογονία τῆς μετάὸασης ἀπό
μιά φεουδαρχική στήν ὕπαιθρα
καί καπιταλιστικὴ στίς πόλεις
κοινωνία, στήν κοινωνία τήν σοσιαλιστική.
Τώρα θά ἱδρύσουν ἐργατικό

μαζικό κόμμα. Στεῖλαν τούς φοιτητές στό ὕπαιθρο, νά ξυπνήσουν
τούς θεοκρατούμενους ἀγρότες.
Ἐθνικοποίησαν 615; 11; τράπεζες, ἀσφαλιστικές ,ἑταιρίες μεγάλες 6ιομηχανικές καί ἐμπορικές
ἐπιχειρήσεις. Δῶσαν στήν ἐργατική τάξη, πού δραστήρια καί
μαζικά συμμετέσχε στήν ἐπανά-

Ο Μ’ αὐτό τό σημείωμα, ὁ λογοτέχνης καί ἠθοποιός Φώντας
Κονὸύλης μᾶς ἔστειλε τό πιό
κάτω γράμμα.-

έρωμα στήν Αἰθιοπία. Τά διάφορα περί «ἐξαπάτησης» τοῦ
ANTI ἀπό τούς γκωσίστες κ.λπ
Τετάρτη, 16 τοῦ Μάρτη 1977
δέν χρειάζονται ὃέὸαια κανένα '
σχόλιο... Φτάνει πού οἱ γκωσίἈγαπητέ «Ρίζο»,
στες δέν κατάφεραν νά ἐξαπατήΔέν ἔχω τήν τιμή ν’ ἀνήκω στό
σουν καί τό ...νομικό τμῆμα τῆςKKE. T6 611 ἀνήκω στόν πλατύ
Κ.Ε. τοῦ Κ.Κ.Ε.
προοδευτικό χῶρο, αὐτό εἶναι
’Ὀλα τά ἀλλα σημεῖα πού θίγει
ἀποτέλεσμα ἐνσυνείδητης ἐκλοτά ἀνέλυσα λεπτομερῶς στό ἀργῆς, πού ἀποκλείει αὐτόματα
θρο μου καί γι“ αὐτό δέν έχω
κάθε ἀπόπειρα χαρακτηρολογιπαρά νά παραπέμψω τό κ. Τζίμα
κῆς (δηλαδή στενά κσμματικῆς)
ἒνταξής μου. Κι αὐτό, γιατί θεξανά 0‘ αῦτό, ὅπου περιγράφεται
ωρῶ τήν ἀμερόληπτη ἐνατένιση
καί ἀναλύεται ὅλη ἡ πορεία τῶν
αἰθιοπικῶν ἐξελίξεων ἀπό τήν
τῆς ζωῆς καί τῶν φαινομένων της
Ἐπανάσταοη τοῦ Φλεὸάρη μέχρι
σάν αὐστηρή προϋπόθεση δημιτίς έκτελέσεις τοῦ Τεφέρι Μπάντι
ουργικῆς συμμετοχῆς στήν κοικαί τῆς όμάδας του.
νωνικὴ ἑξέλιξη. Ἡ συνεργασία
μου μαζί σου - γόνιμη θέλω νά
Ἕνα σημεῖο ὅμως τῆς ἐπιστοπιστεύω - μοῦ δίνει τό δικαίωμα
λῆς του ἀξίζει νά ὑπογραμμισθεῖ;
νά διατυπώσω όρισμένες ἀπόψεις
«Δῶσαν - οἱ στρατιωτικοί, λέει πού θίγουν ἄμεσαὲνα φαινόμενο,
στήν ἐργατική τάξη, πού δραστήἀπαράδεχτο γιά τή μιά καί μόνη
ρια καί μαζικά συμμετέσχε στήν
«ἐφημερίδα τοῦ λαοῦ» πού θέλει
ἐπανάσταση, μεγάλη δύναμη.
νά εἶναι ὁ «Ριζοσπάστης». ἘνΑῦριο θά τῆς δώσουν, 610V 610νοῶ τήν πρόσφατη ἐπίθεση δυό
κληρωθεῖ τό κόμμα πού φτιάσυντακτῶν σου σέ πρόσωπα καί

χνουν, καί τήν ἐξουσία»... Εἶναι
στ’ ἀλήθεια θαυμάσιο νά γίνεται
ἡ «σοσιαλιστική ἐπανάσταση»
ἀπό ...πληρεξουσίους τῆς ἐργατικῆς τάξης καί ὕστερα νά τῆς
«παραδίνουν» τήν ἐπαναστατική
ἐξουσία... Ἀπό πότε;

am ΙΙΕΙΠΙΠΙ. ΑΙΊἩΙ (Will. 11mm mm. mm mm
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ἐοδομαδιαῑο
ὅργσνο ἀρχῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ

καταστάσεις, πού τό πλησίασμά
τους δέν ἐπιδέχεται μήτε τήν
ἄγνοια, μήτε περισσότερο τήν
1"1691.
Ὁ σεὸασμός πού μπορεῐ νά
τρέφει
κανείς
ἀπέναντι
σέ
πρόσωπα σάν τὴν κυρία Ἕλλη
Παπαδημητρίου καί σάν 16v κύριο Βάσο Γεωργίου, δέν ἀποκλείει διόλου τήν κριτική τους
ἀντιμετώπιση ὅταν προσόάλλουν
- στ’ ὄνομα δῆθεν τῆς προστασίας τῆς λαϊκῆς ἀγωγῆς - 16 καλλιτεχνικό δημιούργημα καί τόν
1610 16v καλλιτέχνη, ὁ ”ένας ἀπό
ἄγνοια τῶν αἰσθητικῶν 11906111μάτων (περίπτωση Παπαδημητρίου), κι 6 6110; 6.116 ἐμπάθεια
κι ἀπό ἰδεολογική, 16 11761590,
σύγχυση (περίπτωοη Γεωργίου).
Δέ θά σταθῶ στήν πρώτη περίπτωση - ἡ άμεση ἀντίδραση τοῦ

περάσω στή δεύτερη, γιατί κατά
τή γνώμη μου ἀποτελεῖ χαρακτηριῦτικό δεῖγμα μιᾶς νοοτροπίας
κοντόφθαλμης, πού μόνο καταστροφικά ἀποτελέσματα μπορεῐ

νά ἐπιφέρει, ἄν συνεχιστεῖ, κι 6v
ἀποτελέσει ἐπίσημο γνώμονα
ἀέοτίμησης τῶν καλλιτεχνικῶν
ἀ ιῶν.

Ἠ διπλή ἐπίθεση πού δέχτηκε
πρόσφατα τό «Διπλό Βιὸλίο» τοῦ
Χατζή (μήπως ἐπειδή λέγεται διπλό κι όχι μονό;) ,ἀπό τό «Ριζοσπάστη», εἶν’ ὅ,τι 06 μποροῦσαμε

ν’ ἀποκαλέσουμε 09101160 τῆς χυδαιότητας καί τῆς κακογουστιᾱς.
Τό ἀναφαίρετο δικαίωμα τοῦ
καλλιτέχνη νά διαφωνεῖ ίδεολογικά - ὅταν μάλιστα ἀνήκει κι
αὐτός 016v προοδευτικό χῶρο δέν στοιχειοθετεῖ ἀδίκημα ἔναντι
κανενός, καί δέν δικαιολογεῖ σέ
καμιά περίπτωση τήν ὕ6ρι - 610v
μάλιστα ἐκτοξεύεται 01' ὄνομα
κάποιας παλιᾰς καί παρωχημένης
«φιλίας». (Ἀφήνω τέτοιου εἵδους φιλίες νά τίς παραλάὸει ἡ
πολιτική σκοπιμότητα, γιά νά
ἐπιμείνω περισσότερο στήν ἰδεολογική πλευρά τοῦ θέματος).
Ἠ στάση τῶν συντακτῶν σου
ἀπέναντι στό «Διπλό Βιὸλίο»,

δέν συνιστά μιά στάση κριτική,
ὅπου τό έργο τέχνης γίνεται
ἒναυσμα γιά γενικότερες κοινωνικοπολιτικές ἀναλύσεις, καί γιά
μιά καίρια ἐμὸάθυνση στό ἐννοιολογικό πλαίσιο ὅπου αὐτό ἐντάῦσεται, ἀλλά μιά στάση ἐκ τῶν
προτέρων ἀρνητική, πού στρέφεται ένάντια 016v καλλιτέχνηἀνθρωπο, ὑπολογισμένη μέ μαθηματική 611916510, 1101511011v6μενη καί μόλις καλυπτόμενη.
Ἀπό κεῖ κι ἔπειτα, εἶναι ματαιοπονία νά περιμένει κανείς ἀπ’
τόν κύριο Γεωργίου νά συλλάόει
έννοιες όπως; ἀποχρώσεις ὕφους,
λειτουργία τῆς γλώσσας, σημαίνοντα καί σημαινόμενα, ύποὸολή.
Προσκολλᾶται

ἁπλῶς

σέ

691-

ομένα ἀρνητικά χαρακτηριστικὰ
- ὅχι τοῦ 61611011'— ἀλλά τῆς
ἴδιας τῆς ἀπεικονιζόμενης φυλῆς
μας σάν ρωμέϊκο, γιά νά διευκολύνει τό χείμαρρο τῆς ρηχῆς του
ρητορείας περί μεμψιμοιρίας,
κακομοιριάς, ἠ ἐσωτερικῆς συντριὸῆς τοῦ καλλιτέχνη πού, έχοντας παρακμάσει, 6 διχασμός κι 6
ἐσωτερικός του σπαραγμός εἶναι
ἀποτέλεσμα τῆς ἀπομάκρυνσής
του ἀπ’ τό σωστό δρόμο τῆςΙ 69θόδοξης κομμουνιστικῆς ἀρετῆςέ
(Ὁ 11. Γεωργίου δέν ἔχει ἰδέα
φαίνεται γιά ὅλες ἐκεῖνες τίς
ἐσωτερικές διεργασίες πού κάνουν τό συγγραφέα καλλιτέχνη
νά λειτουργεῖ μ’ αὐτόν τό σπαραχτικό, διασπασμένο καί «παρακμιακό» τρόπο, σέ μιά ἐποχή γε·
νικῆς διάψευσης 111 ὁλοκληρωτικῆς συντριὸῆς γιά κάθε χαμένο
ὂνειρο, γιά κάθε φευγάτη ἐλπίδα,
πού δδηγοῦν στῆν ἐσωτερικῆ
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ἐρήμωση. καί στὴν άπόλύτη 00ναξιά τοῦ ἀμετάδοτου). Ἀποκορύφωμα τοῦ θράσους, ἡ ἀναίσχυντη προτροπή στό «ἀπολωλός
11966010» 76 ἐπιστρέψει 016 ἰδεολογικό μαντρί τῆς πολιτικῆς
σκοπιμότητας, ἄν θέλει 76 796ψει ἕνα «616110 ἐλπίδας».
.
Ὀχι, κ. Γεωργίου. Ὁ δημιουργός δέν έχει ἀνάγκη τέτοιου εἴδους δεκανίκια. Οἱ τέτοιες κενότητες; «αἰσιοδοξία». «ἐλπίδα»,
«ένατένιοη πρός τά 501196;»,
«μαχητικότητα» κι ἄλλα ἠχηρά
παρόμοια. έχουνε σχέση μέ τά

λογῆς γραφεῖα τύπου. καί καμιά
μ’ αὐτό πού λέγεται «50011591116;
116000;» τοῦ δημιουργοῦ, αἰῶνες
τώρα. Σάν συγγραφέας, 61160001.

011719160001. διχάζομαι κι ἐγώ,
ὅταν ἀναλογισθῶ ὅτι ἡ ἴδια αὐτή,
ἀρνητική ἐκ τῶν προτέρων. ὑπο107100510]. κατευθυνόμενη. καί
μόλις καλυπτόμενη «κριτική»
στάση, έπιφυλάσσεται 011910 716
116110107 6110. 1101. 056011910 —
ποιός ξέρει, - καί γιά μένα τόν
ἴδιο.
Μέ ἀγάπη πάντα
Φώντας Κονδύλης

ENA ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ
Κύριοι.
”A; δοῦμε κατά πόσο ένα πολυσηζητημένο 5970 (ἐδῶ πρόκειται για 650191116) εἶναι προοδευ-

τικό καί κατά πόσο εἰναι ἀντικειμενικό.

Τό

έργο

εἰναι

16:

KOMMATIA & ΘΡΥΨΑΛΑ τοῦ

Γ. Σκούρτη, πού παίζεται ἐδῶ
καί 4 μῆνες καί πού ὅλοι οἱ
ὑπάλληλοι τοῦ «πνευματικοῦ
χρηματιστηρίου Ἀθηνῶν», δηλαδή οἱ κριτικοί, ἔσπευσαν νά τό
11607100117.
Εἶναι ἓνα ἐργο πού δέν θά
’χαμε καί ἐμεῖς διαφωνία γιά τήν
προοδευτικότητά του, ἐάν 656010
ἀποτελεῖτο ἀπό 7 «κομμάτια» καί
671 ἀπό 8 ὅπως τώρα. Πιό συγκεκριμένα, τό ἐπίμαχο «κομμάτι»
εἶναι τό τελευταῖο, πού εἰναι καί
τό καθοριστικό 716 16 610 έργο,
γιά τίς ἐντυπώσεις τοῦ θεατῆ καί
γιά τήν ἀντικειμενικότητά του.
Ἀλλά 6; 16 116901105 16 119670010 611' τήν ἀρχή,ἦ μᾶλλον ἀπό
τό τέλος.

Στό
τελευταῖο
«11000611»
5701105 τήν αἰώνια σύγκρουση
πατέρα-γιοῦ σέ ἰδεολογικό ἐπίπεδο καί τήν ἀποχώρηση τοῦ
γιοῦ ἀπό τήν οἰκογενειακή έστία.
Μέσα ἀπ’ αὐτή τή σύγκρουση,

πού δποσδήποτε εἶναι πάντα
ἐπίκαιρη καί εἰδικά στίς μέρες
μας πολύ ἐνδιαφέρουσα, 6 11.
Σκούρτης προσπαθεῖ νά 06; πεῖ
μερικές ἀλήθειες, ἀλλά τελικά
κατορθώνει νά μᾶς πεῖ πολλά
ψέματα. ”A; 16 ἀπαριθμήσουμε;
1. Προσπαθεῖ νά μᾶς πεῖ πώς
ἡ πάλη τῶν τάξεων (αὐτή ἡ τόσο
52

05 περισσότερα ἐπιχειρήματα, 716
ν· ἀποδείξουνε τήν ποιότητα καί
ἀπάτη τῶν ἀστικῶν δημοκρατιῶν
καί ἀστῶν μπαμπάδων. Νομί-

τῆς μόδας ἔκφραση) τελικά γίνεται μεταξύ πατέρα καί γιοῦ, ἀλλά
ἐπίσης μᾶς λέει - δι’νοντας ἐπιχειρήματα 0167 «μπαμπά» 76
κατακεραυνώσει τό γιό - ὅτι
αὐτή δέν μπορεῐ νά εἶναι ἡ πραγματική πάλη, μιά καί ὁ γιός,

ρουμε μερικά ἀπ’ αὐτά, στό
κάτω-κάτω αὐτό τό ’χουν κάνει

προερχόμενος ἀπό τόν μπαμπά,

ἄλλοι πολύ πρίν ἀπό μᾶς.

ἀνήκει στήν ἴδια τάξη. Πολύ «φιλοσοφημένο» τό όχι νέο συμπέρασμά του, ἀλλά πολύ 601111661101105 67 6 θεατής 1101010601751
01116 1101 671 611 ἡ πάλη τῶν τάξεων γίνεται μεταξύ πατέρα-γιοῦ
(μετά ἀπό ὅλες αύτές τίς συζητήσεις) καί ἀφοῦ προσθέσει ἐκεῖνο
τό τελευταῖο ἐπιγραμματικό καί
λακωνικό τοῦ πατέρα «ἡ πάλη
συνεχίζεται». Τί ἱστορία (!) 167
καημένο ἀστό πατέρα πῶς τόν
ἀναγκάζουνε νά συνεχίσει τήν
πάλη.
2. Λίγο-πολύ. ὁ γιός έχει έπαναστατήσει γιατί 5751 σεξουαλικό.
προὸλήματα καί τάσεις ἐξουσίας.
Ὁπωσδήποτε ῦπάρχουν πολλά
κίνητρα πού κάποιος ὁδηγεῖται α’
ἕνα κίνημα ἤ σέ κάτι παρόμοιο,
καί πιθανόν μερικά ἀπ’ αὐτά καί
716 6910057011; νά ’ναι τ’ ἀνωτέρω (κίνητρα), ἀλλά στήν πλειοψηφιά τους κάθε ἄλλο 01116 16
προὸλήματα 51701 16 καθοριστικά, πού μέ τόση ἀπολυτότητα 6 κ.
Σκούρτης ὑποστηρίζει, χωρίς 76
ἀφήνει κανένα περιθώριο δτι
μπορεῐ τά πράγματα νά ’701 1101
1170 61011109511116. A1611 16 76 λές
ὅτι οἰ φοιτητές δέν εἶναι ἄξιοι νά
ὅροῦν οὔτε γυναίκα μόνοι τους
ἀλλά μόνο μέ 111 60116510 τῶν
χρημάτων τοῦ μπαμπᾶ τους,εἰναι

ψέμα, καί αὐτό ἀποδεικνύεται
61116 1101 εὔκολα μέ 16 χιλιάδες
ζευγάρια φοιτητῶν πού συναν1605 11665 στιγμή μπροστά μας.
Ἐκτός καί 67, κατά τόν κ.
Σκούρτη, πάντα οἱ κοπέλες τῶν
φοιτητῶν χρηματοδοτοῦνται ἀπό
τούς

μπαμπάδες

τῶν

ἀγοριῶν

τους.
3. Ἀκόμα πρέπει 76 ξέρει ὁ κ.
Σκούρτης ὅτι εἶναι πάρα πολλοί
ἐκεῖνοι οἱ φοιτητές ἤ νέοι πού
κατορθώνουν 76 ξεπεράσουν τά
16071116 1101 χρήματα τοῦ μπαμπά
τους, φεύγουν δριστικά ἀπ’ 16
0111110 τους, δέν ξαναγυρνᾶνε,
ἀλλά μόνοι τους 1906675, 05
δυσκολία 656010, 16 69600 πού
ὃιαλέξανε οἱ '16101.
4. Ἐπίσης στήν άντιπαράθεση
συζήτηση πατέρα - γιοῦ ὁ ἀστός
πατέρας έχει ἰδιαίτερη εὐφράδεια, γνωρίζει πολλὴ ἱστορία καί
έχει πολλά ἐπιχειρήματα γιά νά
πείσει τό γιό του καί τούς θεατές
716 167 1190091006 1011 1101 11600
καλά κατέχει τή ζωή. Ἀντίθετα,
ὁ γιός έχει πολύ λίγα ἐπιχειρήμα>τα, 51116; ἀπό γενικόλογες χοντροκομμένες
«έπαναστατικές»
φράσεις (ὅπως, εἶσαι φασίστας
κ.λπ.). Πρέπει νά ξέρει ὁ 11.
Σκούρτης ὅτι ύπάρχουνε πολλοϊ
φοιτητές μέ περισσότερο 6660;,

ζουμέ ὅτι εἶναι 11591116 7’ ἀναφέ-

5. T6 τελευταῖο, πού εἰναι καί

τό πιό σημαντικό, εἶναι ὅτι αὐτή
ἡ ἐπιλογή χαρακτήρων καί ἀντιπαράθεση 716 νά δειχτεί τό ὑποτιθέμενο ἀδιέξοδο τοῦ κινήματος
καί νά ξεσκεπάσει τήν πραγματική φύση τῶν φοιτητῶν, καταλήγει στόν έξωραϊσμό τοῦ ἀστοῦ
μπαμπά. Ἀφοῡ 00; παρουσιάζει
ὅτι ὅλα εἰναι 1190600570, ὅτι καί
ὁ μπαμπάς προδόθηκε στά νιάτα
1011 (167 καημένοέ). ἡ μόνη λύση
εἶναι νά γίνουμε σάν κι αὐτόν τόν
έμπειρο καί αὑτοδημιούργητο
ἀστό. Ὁ κ. Σκούρτης θά μποροῦσε. 67 16 '6515, ν’ ἀντιπαραθέσει
στό μικροαστό φοιτητῆ ἐναν ἐργάτη - ὂντας προδομένο πάντα ὁ ὁποῖος 66 ξεσκέπαζε τίς τυχόν
ἀρνητικές πλευρές 016 κίνημα
τοῦ μικροαστοῦ(ῶν) φοιτητῆ καί
θά παρουσίαζε τό ἀδιέξοδο τοῦ
κινήματος ἀπό τόν ἀμεσα ἐνδιαφερόμενο. Στό κάτω-κάτω, ἀν
τυχόν κι ἐπεφτε στήν παγίδα νά
ἐξωραῐσει κάποιον, θά έξωράιζε
έναν έργάτη, πολύ προτιμότερο
γι“ αὐτόν καί γιά ἄλλους προοδευτικούς, πού ὅλοι δῆθεν κό-

πτονται ὑπέρ τῶν ἐργατῶν.
Δέν έχουμε νά προσθέσουμε
τίποτα ἄλλο. Ἡ ουνταγή εἶναι
γνωστή, τήν ἔχουν χρησιμοποιήσει καί τή χρησιμοποιοῦν πολλοί ἄλλοι πρίν ἀπό τόν κ. Σκούρτη, Ἔργα, 71’6 νά μένουν ὅλοι εύχαριστημένοι καί εἰδικά τό μι11900011116
ἀλλοτριωμένο
θεατρόφιλο κοινό πού γεμίζει αῦτοῦ τοῦ εἴδους τίς αἴθουσες,
Τά ουναισθήματα πού παράγει
τό ἐργο 51701 16 καλύτερο ἀποδεικτικό στοιχεῖο γιά τά παραπά701. "01011; αὐτούς τούς θεατές
πού νιώθανε ἀρκετά ἄσκημα μετά
τά 7 πῶτα «κομμάτια» ἦρθε κυ-

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΝΗΣ
Φωτφρεπόρτερ, Λέκκα 17
Ἐμφανίζσνται - ἐκτυπώνονται έγχρωμες φωτογραφίες μέ 7

δραχμές, ὅλα τά μεγέθη, 9Χ9,
7X10, 9X12. Φωτογραφὴσεις
κατ’ 011107 γάμων, 6απτίσεων

κ.λπ. ’Ὀλα τά φίλμς, Κόντακ,
Φούτζι, Νέγκρα, 3ιτι, Ἴλφορντ,

νΑγκφακλπ.
·Μόνο 0167 ΓΚΙΝΗ θά 695115
Ι-τιμές ἀποθήκης.
AEKKA I7 — ΙΣΟΓΕΙΟΝ
ΤΗΛ. 32.35.709

Εὐχαριστῶ
Γιώργης Μουρτζανός
Ἀθήνα

Ἐπανειλημμένα προσπάθησα
νά δημοσιεύσω έπιστολές στίς
«δημοκρατικές»
ἐφημερίδες
«BHMA»

καί

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ-

ΤΥΠΙΑ». Ἐπανειλημμένα ὁ κόπος μου πῆγε χαμένος, χωρίς καμιά έξήγηση... νΑν καί δέν τυγχάνω διευθυντής τραπέζης ἤ
«πνευματικός ἡγέτης», ἐλπίζω νά
δημοσιεύσετε τήν ἐπιστολή μου.
Ο Τὴ ὁημοσιεύουμε ἀνάμεσά
στή σωρεία τῶν ἐπιστολῶν τῶν
ὁιευθυντῶν τραπεζῶν καί τῶν
«πνευματικῶν ἡγετῶν», 11611111110; μία καί μοναὸική ἐξαίρεση.
Ἀπό ὁῶ καί πέρα, μόνο 615vθυντές τραπεζῶν ἥ «πνευματικοί ἡγέτες». Τίποτα ἄλλοὶ...

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΤΟΥ X. ΦΛΩΡΑΚΗ
Ἀγαπητό «ANTI»
A575 611 01 σοφιστές πάντα,
6107 δυσκολεύονταν, διαστρέ-

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ PEHOPTAZ
SER VICEPHOTO

910151111116 νά τούς λυτρώσει τό
τελευταῖο «κομμάτι» τοῦ κ.
Σκούρτη,καί μένοντας μέ τίς έντυπώσεις τοῦ τελευταίου (ἀλήθεια, γιατί διαλέχτηκε αὐτό τό
«κομμάτι» γιά τελευταῖο;) 5051707 ἀρκετά ἱκανοποιημένοι, ἧταν
δέ τό ἐπίκεντρο τῶν συζητήσεών
τους καθώς ἀποχωρούσανε.
Σ’ 01116 167 16110 πολύ εὔκολα
καταξιώνεται
κανείς
«π ρ oοδευτικός»,
ἀλλά εἰναι
πολύ δύσκολο νά εἶναι κανείς
προοδευτικός καί 76' μιλᾱ προ0651111116!

.

6101707 1101 ἁρπάγανε «ἐπιχειρήματα» ἀπ’ τό σωρό. Μέ τό δίκιο
1011 ἔλεγε ὁ Χέγκελ ὅτι τέτοια
«ἐπιχειρήματα» μπορεῐς νά 6951;
716 16 1106511! A57 μᾶς κατέπληξε
καί τόσο λοιπόν ἡ στάση καί ἡ
συμπεριφορά τῆς ἡγεσίας τῆς
«Αὐγῆς» ἀπέναντι στή συνέντευξη πού παραχώρησε στό τεῦχος 63 τοῦ περιοδικοῦ σας ὁ α’
γραμματέας
τῆς
K.E.
τοῦ
K.K.E. σ. Χαρίλαος Φλωράκης.
Μέσα ἀπό κακοήθεις καί θλι6595; ἀλχημεῖες ὅγῆκε 610011116
16 6091176011110 «ἐπιχείρημα».
Αὐτοί 16 ‘707 δῆθεν πεῖ ὅλα πρῶτοι, αὐτοί «δικαιωθηκαν»,καί ὁ

σ. Φλωράκης δέν κάνει τίποτε
ἄλλο παρά νά «υἱοθετεῖ μεγάλο
μέρος τῆς πολιτικῆς τοῦ ΚΚΕ
50.»! T6 67090 αὐτό έργο ἀνέ1065 76 διεκπεραιώσει ὁ «50691—
θέστατος» πολιτικός σχολιαστής
τῆς «Αῦγῆς», ἐπιδιώκοντας μέ τή
μέθοδο τῆς ἀγοραίας παραχάραET]; θέσεων καί ψαλιδισμένων
φράσεων νά «ξετινάξει» ὅλη τήν
πολιτικὴ τοῦ Κ.Κ.Ε. Καί πίστεψε

φαίνεται δτι ἡ φιλοδοξία του
αὐτή θα μποροῦσε νά πραγματοποιηθεί μέσα στό ἀπάνθισμα μιᾶς
τυποποιημένης καί στείρας φλυ-

αρίας ἤ μέ τήν «ἰδεολογική»
χρήση κάποιας ρηχῆς περιττολογίας. Βρῆκε ἀκόμα τήν εὐκαιρία
νά μᾶς ἀπευθύνει καί πάλι τό
πλουσιότατο ὑόρεολόγιό του γιά

«ζωολόγους-μαρξιστές»,

τῆς ἱστορίας», γιά «ἱεροεξεταστές

πού ὁδηγοῦν στῆν πυρά ἀληθινούςιπιστούς», γιὰ «έφτακάθαρους ἰδεαλιστές», γιά «θεολογικό
καί ἐκκλησιαστικὸ σκοταδισμό»,
γιά «καλογερίστικη μισαλλοδοξία» κ.τ.λ.
Γράφει, λοιπόν, ὁ οχολιαστής
τῆς «Αύγῆς» (φύλλα 6 καί 8-2)

ὅτι ἐπειδή ὁ 0. Φλωράκης μίλησε
γιά τό ένδεχόμενο κοινῆς δράσης
καί ὁρισμένης συνεργασίας καί
μέ μερίδα τῆς μή φασιατικῆς δεξιᾶς, ὅσον ἀφορα τήν ἀντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου προ6λήματος,ὅπως λ.χ. τῆς μοναρχικῆς παλινόρθωσης, αὐτό σημαίνει
ὅτις «Ὁ X. Φλωράκης μέ λίγες
μόνο λέξεις τίναξε στόν ἀέρα ὅλη
τή θεωρητική ὅάση τῆς πολεμικῆς
κατά τῆς Ε.Α.Δ.Ε. καί τοῦ
Κ.Κ.Ε. έσ. Γιατί ῶς τώρα τό δογματικό Κ.Κ. δέν έὸλεπε καμιάν
ἀπόχρωση στόν ἀστικό κόσμο».
Καί γιά νά τό ἀποδείξει αὐτό μᾶς
φορτώνει δυό χοντροκομμένα
ψέματα. Πρῶτο. ὅτι εἴχαμε ρίξει
τό σύνθημα «τί λάχανα τί μπρόκολα», γιά νά χαρακτηρίσουμε
τῆν ἀλλαγή τοῦ Ἰούλη. καί δεύτερο, ὅτι τάχα τό Κ.Κ.Ε. «ἒδωσε

τή μάχη τῶν ἐκλογῶν τοῦ ‘74» μέ
τό σύνθημα «ὅχι στό νέο φασισμό». πού σήμαινε ὅτι ὁ «νέος
φασισμός ἡταν ὁ K. Καραμανλῆς».

Ἡ «Αὑγή» ὅμως καί ἡ ἡγεσία
τῆς ξέρουν πολύ καλά ὅτι ἡ έκφραση «τί λάχανα τί μπρόκολα»
λέχθηκε γιά νά χαρακτηρίσει σωστά καί ἐπιγραμματικά τῆ «φιλελευθεροποίηση» τοῦ Παπαδόπουλου μέ τό Μαρκεζίνη τό 1973
- καί όχι τόν Ἰούλη τοῦ 1974.
Καί ξέρουν ἀκόμα πολύ καλά καί
ἀς τηροῦν σήμερα «σιγήν ἰχθύος», ὅτι τότε ἀκριόῶς οἱ κορυφές
τοῦ κόμματός τους τάσσονταν καί
ἧταν ἕτοιμοι νά πάρουν μέρος
στίς ἐκλογές μέ τό Μαρκεζίνη,
παλεύοντας μάλιστα καί γιά τῆν
«ἐκπλήρωση δρισμένων ὅρων διεξαγωγῆς». Ἀντίθετα ὅμως τότε
τό K.K.E., ὅλες οἱ ἀντιστασιακές
ὅργανώσεις, ἀλλά ἀκόμα καί τά
ἀστικά πολιτικά κόμματα, δια6λέποντας ὅτι μέ τίς «ἐκλογές»
Μαρκεζινικοῦ

οὔτε τέτοια πολιτική, οὒτε τέτοια

συνθήματα.

Υῑά

«δογματικῆ μυωπία», γιά «οὐρά

τοῦ

νά τόν ταύτιζε δῆθεν μέ τόν Καραμανλῆ (καί ἀς μᾶς φέρουν κάτι
πού νά μᾶς διαψεύδει), γιατί
ἁπλούστατα τότε πῆρε μέρος
στούς συνδυασμούς τῆς Ἑνωμένης Ἀριστερᾶς. 1'1 ὁποία, ὅπως
εἰναι γνωστό, δέν εἶχε φυσικά

πειράματος

έπιχειροῦνταν νά παγιδευτοῦν οἰ
πολιτικές δυνάμεις καί δ λαός,
τίς ἀπέκρουσαν. Γνωρίζουν ἐπίσης πολύ καλά ὅτι καμιά ξεχωριστή μάχη δέν ἓδωσε τό K.K.E.
στίς ἐκλογές τοῦ '74 μέ τό σύνθημα «ὅχι στό νέο φασισμό»,πού

«”Ὠς τώρα τό δογματικό K.K.
δέν ἓόλεπε καμιάν ἀπόχρωση
στόν ἀστικό κόσμο, ὑπῆρχε τό
δόγμα άσπρος σκύλος, μαῦρος
σκύλος, ὅλοι οἱ σκύλοι μιά γε·
νιά», ἰσχυρίζεται ἐξ ὁρισμοῦ στή
χονδροειδῆ «σπουδή» του, δ
περισπούδαφτος κριτής μας. Μέ
τέτοια ψέματα καί πλαστογραφήσεις φαίνεται οἱ φίλοι μας

«ἀνανεωτές» κατορθώνουν νά
χωρέσουν τήν πραγματικότητα
στά σχήματά τους. Γιατί στ’ ἀλήθεια δέν ἐκαμε τόν κόπο ὁ κατά
τά άλλα ρητορικότατος σχολιαστής τῆς «Αύγῆς», ἀντί νά ἀραδιάζει ἀφειδώλευτα τά εὐφυολονήματα καί τούς ἀφορισμούς του,

νά παραθέσει τίμια καί καθαρά
κάποιο πραγματικό ἀπόσπασμα
δικό μας πού νά ἐπιόεόαιώνει
κάτι τέτοιο, Μήπως ἀραγε ἰσχύει
έδῶ τό γνωστό θεολογικό δόγμα
«πίστευε καί μή ἐρεύνα»-, Καί
ὑπάρχουν γιά τοῦ «λόγου τό
ἀσφαλές» πλῆθος ἀπό κείμενα
καί ἀποφάσεις τοῦ κόμματός μας
πού νά ’τόν διαψεύδουν πατάγωδικα. Καί ἀρχίζοντας ἀπό τό 90
Συνέδριο τοῦ ΚΚΕ πού γράφεται
ὅτι «μέ τήν ἐγκαθίδρυση τῆς δικτατορίας συντελέστηκαν ἀνακα-

τατάξεις στίς ἀστικές πολιτικές
δυνάμεις...
Τά
παραδοσιακά
ἀστικά κόμματα, παραμένοντας
σέ μιά πολιτική ἐξυπηρέτησης
τῶν μονοπωλίων καί τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ, ἀντιτίθενται κυρίως στῆ
μορφή ἀσκησης τῆς ἐξουσίας. Τό
ΚΚΕ, παλαίὸοντας γιά τήν ἀνατροπή τῆς δικτατορίας καί γιά τή
Νέα Δημοκρατία, παίρνει ὑπ’
ὅψη του ὅτι στό δικτατορικό καθεστώς ἀντιτίθενται ὅλα τά κοινωνικά στρώματα καί σειρά ἀπό
ἀστικές πολιτικές δυνάμεις. Θεωρεῖ ὅτι, ἀνεξάρτητα ἀπό τίς
διαφορές πού χωρίζουν τίς δυνάμεις αὐτές ὅσον ἀφορά τό μελλοντικό καθεστώς, μποροῦν καί
ἐχουν χρέος νά ένωθοῦν σέ ἕνα
πανεθνικό ἀντιδικτατορικό μέτωπο πάλης... Πρέπει νά έχουμε
ὑπ’ ὅψη μας τό ρόλο τῆς ἀστικῆς
τάξης στό σύνολό της σήμερα.
ὅπως καί τῶν διαφόρων μερίδων
της, τό ρόλο τοῦ κάθε ἀστικοῦ
κόμματος, τίς διαφοροποιήσεις
καί· τίς ἀνακατατὰξεις...» (9ο
Συνέδριο τοῦ ΚΚΕ, «Νέος Κόσμος» 3-4/74 σελ. 29-30 καί 77).
Ἀλλά μέχρι καί πιό πρόσφατη
ἀρθρογραφία καί ἀποφάσεις τοῦ
κόμματός μας, δημοσιευμένες
στῆν ΚΟΜΕΠ, τό «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» καί τόν «ΟΔΗΓΗΤΗ», πού

στό φῶς τῶν νέων συνθηκῶν 1o-

ποθετοῦν μέ σαφήνεια τό ζήτημα.
Γιατί εἰναι γνωστό ὅτι τό

ὑποταγή
(ὁ
Κύρκος
στήν
ΚΟΘΙΞΠΟΛ-ὶ τό λέει «0111161601-

Κ.Κ.Ε. ἀπ’ τῆν ἀρχή δέν παραγνώρισε τήν ἀλλαγὴ τοῦ Ἰούλη

σμό») τῶν συμφερόντων τῶν ἐργαζῡμένων. Τῆ γραμμή γιά τῆν

καί τή σημασία της. Ξεχώρισε καί
δέν ταύτισε ποτέ τήν ἀκραία φασιστική δεξιά καί τῆ δικτατορία
μέ τή «NA.» τοῦ κ. Καραμανλῆ,
για τῆν ὁποία μίλησε ποῦ ὁδηγεῖ
καί γιατί, Συνάμα ἀποκάλυψε
καί ἀντιπάλεψε ἐνάντια στῆν κυτ
6ερνητικῆ κάλυψη καί ἀνοχή
πρός τίς μοναρχοφασιστικές συμμορίες, μίλησε μέ σαφήνεια γιά
τίς ὑποχωρήσεις τῆς κυὸέρνησης
στίς πιέσεις τῆς ἀκροδεξιας καί
ἀγωνίστηκε ένάντια στῆν ἀντιλαϊκή, ἀτλαντικῆ καί φιλομονοπωλιακή πρλιτική της. Σέ μάς
ἤτανε καί εἰναι ξένες ἀντιλήψεις

ὁποία ὁ ἴδιος ὁ Νίκος Πουλατζας

σάν ἐκεῖνες πού άναλύονταν στήν
«πολιτική εἰσήγηση τοῦ Μπ.
Δρακόπουλου στό συνέδριο τοῦ
ΚΚΕ ἐσ.» («Αὐγή» 8-6), ὅτι λ.χ.
ἡ ἡγεσία τῆς «Ν.Δ.» «φοὸᾶται τό
μονοπωλιακό κεφάλαια». Παίρνοντας ὑπ’ ὅψη τήν ποικιλομόρφία τῆς σύγχρονης κοινωνικοοικονομικῆς καί πολιτικῆς πραγματικότητας, τό K.K.E. δέν
ἔκλεισε καί δέν κλείνει τά μάτια
μπροστά στῆν αύταρχική ἐξουσία
μιάς κουτσουρεμένης non/0601.1λευτικῆς δημοκρατίας προσδεμένης 016v ἀμερικανονατοίκό ἰμπεριαλισμό πού οἰκοδομεῖται. Δέν
ἔκλεισε καί δέν κλείνει τά μάτια
μπροστά στό ρῆγμα πού έφερε
στή δεξιά ἡ δικτατορία κύρια
γύρω ἀπ’ τῆ μορφή άσκησης τῆς
κρατικῆς ἐξουσίας καθώς καί
στίς ὑπάρχουσες διαφορές της.
χωρίς ὅέὸαια αὑτό νά σημαίνει
ὅτι ἡ δεξιά γενικά έπαψε νά
παραμένει σέ θέσεις ἀντιδημοκρατικές, ἀντικομμουνιστικές ἤ
καί αύταρχικές, ὅτι ὑποχώρησαν
ἀπ’ τῆ μεριά της οἱ φόὸοι καί ἡ
ἀντιπάθεια πρός τό λαϊκό κίνημα. Παίρνοντας ὑπ’ ὅψη ὅμως τίς
διαφορές αὐτές θεωροῦμε ἀναγκαία καί δυνατή τῆν ἀντιμετώπιση ἑνός συγκεκριμένου κρίσιμου θέματος καί μέ μερίδα τῆς μή
φασιστικής δεξιας. ὅπως λ.χ. σέ
περίπτωση μοναρχικῆς ἢ φασιστικῆς συνωμοσίας. ”Ομως ἐμεῐς
δέν ἀκολουθοῦμε πολιτική συμὅιὸαομοῦ μέ τῆ γραμμή τῆς κυ-

δέρνηοης καί δέν σπέρνουμε αῦταπάτες ὅτι μέ τῆν ὑποστῆριξὴ
της μποροῦν νά ὲπιτευχθοῦν ρι-

ζικές ἀλλαγές καί λύσεις πού
ζητά ἡ χώρα καί ποθεῖ τό κίνημα.
Ἀντίθετα. ἡταν ἡ ἡγεσία τοῦ
λεγόμενοι· «Κόμματος Ἐσωτερικοῦ» καί τῆς «Αύγής» ἐκεῖνοι
πού γυρίζοντας τήν πλάτη τους
στή ζωή οτέκονται ἀκόμα καί σῆμερα

προσῆλωμένοι

οτενόθιι)ρα

στά ἀνεδαφικά ἀναθεωρητικά
δόγματα τῆς ΕΑΔΕ. Ἐκεῖνοι πού
μέ ἀφόρητη σχηματικότητα δέν

θέλουν νά δοῦν τίποτ“ ἄλλο πέρα
ἀπό τὴν ἀντιφατική καί νεκρή
ντιρεκτίὸα τους, πού μπορεῐ νά
πραγματοποιῆθεῖ μονάχα μέ τῆν

ἔγραφε στῆν «Αύγῆ» προσδιορίζοντας τά «εἰδοποιά της στοιχεῐα>>ῑ «ἡ ΕΑΔΕ (σάν συμμαχία)

περιλαμὸάνει καί όρισμένες μερίδες τοῦ μονοπωλιακοῦ, κυρίως

τοῦ 6ιομηχανικοῦ κεφαλαίου».
Στά πλαίσια ἄλλωστε τῆς «ὑλοποίηοῆς» της μονταρίστηκε στά
παρασκήνια τοῦ ἐργατικοῦ συν-

δικαλιστικοῦ χώρου ἀπό ἐκπροσώπους τῆς κυὸερνητικῆς παράταξης καί τοῦ «Ἐσωτερικοῦ» ἡ

γνωοτή ΑΣΔΗΣ. Ἐκεῖνοι πού
γράφουν ὅτι ὅσοι ζητάνε τώρα τό
ξήλωμα καί τήν ἀπομάκρυνση
τῶν ξένιον ὃάσεων ἀπ’ τόν τόπο
μοις εἶναι «ἐπικίνδυνοι δημαγωγοί», «μαξιμαλιστές» καί «δημοκόποι» («Θούριος» 48) καί μιλοῦν γιά «ἐθνικό έλεγχο». Ἐκεῖνοι πού στό ὄνομα τοῦ γραμματέα τοῦ Κ.Σ. τοῦ «Ρήγα Φεραίου» γράφουν («Αῦγή» 6-2) ἀναφερόμενοι στῆν Κ.Ν.Ε. ὅτι «στό
φ.κ. δέν μποροῦν νά ἐπιζήσουν
γιά μεγάλο διάστημα δύο λογικές». Καί ἀντίθετα τό ἰ’διο ἀρθρο

παρατηρεῖ ὅτι γιά τό «PAD.» «σέ
ἀρκετά ζητήματα τῶν A.E.I.
ὑπάρχουν σημεῖα σύγκλισης καί
κοινῶν στόχων μέ τὴ ΔΑΠ... Καί
α’ αὐτά τά σημεῖα ὑπάρχει έδαφος κοινῆς δράσης καί συνεργασίας».

Ἐμεῖς διαφωνοῦμε ριζικά μ’
αὐτή τήν πολιτική τους. Πολιτική
πού προκύπτει ἀπό τῆ λογική τοῦ
νά «ὑποστηρίζουμε τῆ σημερινή
κυόέρνηση Καραμανλῆ... ἀσκῶντας ταυτόχρονα κριτική στίς ἀρνητικές πλευρές τῆς πολιτικῆς
της» («Αύγῆ» 5-9, «Οἱ στόχοι
τοῦ ἔθνους») καί πού στήν οὐσία
ἀποπροσανατολίζει τόν ἀγῶνα
μας καί ὑποὸαθμίζει τό κίνημα.
Καί θά διατηροῦμε πάντα
(ἰνοιχτό τό μέτωπο τῆς κριτικῆς

ἀπέναντι στίς σκόπιμες διαστρε6λώσεις καί στίς ἐπιζήμιες καί
σφαλερές ’γιά τήν ἀνάπτυξη τοῦ
κινήματος ἀπόψεις. ἐπιδιώκοντας
τήν ὰλληλοκατανόηση καί τῆ συσπείρωση ὅλων τῶν δημοκρατι-

κῶν ἀντιιμπεριαλιστικιῖ)ν δυνά_ μεων. για νά ὅγεῐ ἡ χώρα ἀπ’ τό
σημερινό ἀδιέξοδο. γιά μιά πολιτική ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας καί
πραγματικῆς δημοκρατίας.
Ἀριστείδης Γκιώκας
φοιτητῆς

ΙἸΑ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Ἀγαπῆτό «Ἀντί»
Στό τεῦχος ἀριθ, 66 διάόασα
τό γράμμα τοῦ «Γ. T. έργάτη-

σπουδαστή» καί θά ἦθελα νά τοῦ
πῶ δυο λόγια. ἀφοῦ εἶναι εὐνό1110 ὅτι γιά νά δίνει συμὸουλές.
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πρέπει νά ξέρει καί νιὶ ἀκούει.
Λέει λοιπόν. μεταξύ τῶν ἄλλωνῑ
«ἕνα κομμουνιστικό κόμμα δέν
χαρακτηρίζεται ἀπό τόν ἀριθμό
τῶν μελῶν του». Θά ἦθελα νά
μάθω ἀπό τί χαρακτηρίζεται,
Μήπως ἑννοεῐ κόμματα τίς ὁμαδοῦλες τῶν 50 μέ 100 φοιτητῶν
πού ἀφήνουν μούσι καί κάνουν

ἀφαίρεσης) ἀπ’ τό Λένιν. πού
λένε ἀλλα.
Ὁ Λένιν μιλάει γιά πλουραλισμό ἀφὸῦ ἡ ἐργατική τάξη ἔχει
κάνει τῆ σοσιαλιστική ἐπανάσταση. Γιά νά γίνω πιό σαφής. Μέσα
στό «Μανιφέστο τοῦ Κομμουνι-

τούς ἐπαναστάτες;

κελς; «Οἱ κομμουνιστές θεωροῦν

”Ηθελα νά ξέρω ὅμως πῶς,
ἀφοῦ δέν ἀνήκει «οὔτε στό ΚΚΕ,
οῦτε στό φιάσκο πού αὑτοαπο-

ἀνάξιό τους νά κρύὸουν τίς ἀπόψεις καί τίς προθέσεις τους. Δηλώνουν ἀνοιχτά ὅτι οἱ σκοποί
τους μποροῦν νά πραγματοποιηθοῦν ΜΟΝΑΧΑ μέ τῆ 6ίαιη

στικοῦ Κόμματος» εἶναι γραμμένο ἀπ’ τό Μάρξ καί τόν Ἐνγ-

ΚΚΕ ἐσωτερικοῦ», τί

Βέόαια, 6 Γ.Τ.. σάν «ἐπανα-

στάτης» πού εἶναι, δέν πρόκειται
ποτέ νά πειοτεῑ πώς τό ΚΚΕ
(ἐσωτ.) εἰναι κόμμα. Ἀκριόῶς
σάν τόν τύπο τοῦ ἀνέκδοτου, πού

ἄκουσε στό μετεωρολογικό δελτίο
πώς τό πρωί θά ἔχει λιακάδα καί
ὡραία μέρα, καί ὅταν σηκώθηκε
νά πάει στή δουλειά του, φόρεσε
καλοκαιρινά ροῦχα. Ἕλλα ὅμως
πού έπιασε νά ὃρέχει. Καί ὅταν
οἱ ἄλλοι τοῦ ἐλεγαν γιατί δέν
κρατάει όμπρέλα ἀφοῦ ὂρέχει,
αὐτός ἔλεγες «Δέν εἶναι δυνατό
νά εἶναι ὅροχή αὐτό τό πράγμα.
Ἀποκλείεται».
Λοιπόν, ὁ φίλος 6 Γ.Τ. εἶναι
καιρός νά σοόαρευτεῐ λιγάκι. Στό
κάτω κάτω, πάνω σέ ποιές μελέτες γύρω ἀπό τίς συνθῆκες
(κοινωνικές-οἰκονομικές) 6ασίζει

κοῦ καθεστῶτος». Ἑπομένως
ὅσοι παραὸαίνουν τῆ θεμελιώδη
αὐτή γραμμή τοῦ ΜαρξισμοῦΛενινισμοῦ δέν μποροῦν νά ἀποκαλοῦνται κομμουνιστές.
2. Ὁ σ. Πετρίδης γράφει στό
τέλος τοῦ γράμματός Ιτου ὅτι
«ἀκόμα καί τῆ δυνατότητα νά
ἐκφράζεται ἐκλογικά μιά ἀστική
ἀντιπολίτευση» ὑποστηρίζει 6
Λένιν.
Καμιά ἀντίρρηση. ”Ὀμως ὁ
ἴδιος τοποθετεῖ τήν ἀστική τάξη
στῆν ἀντιπολίτευση, - μέ τρόπο
ὥστε νά εἰναι πάντα ἀντιπολίτευση. έστω καί ἄν ἐκφράζεται
ἐκλογικά.”Αν εἶναι ἀντιπολίτευση
καί έκφράζεται, κανένας δέν λέει
όχι. ὑπό τήν προῦπόθεση νά μένει
ἀντιπολίτευση.
3. (Ax/0115011 στόν καπιταλισμό πού νικήθηκε μά δέν καταστράφηκε καί στόν κομμουνισμό
πού ἀνεδαίνει μεσολαόεῖ μιά
περίοδος. Αὐτή ἡ περίοδος εἶναι
ἡ περίοὸος τῆς ὸιχτατορίας τοῦ
προλεταριάτου».
Αύτά εἶπε ὁ Λένιν. Εἰπέ καί
αὐτά πού ἀναφέρει 6 0. Πετρίδης. Μά δέν κάνει νά ἀπομονώνουμε τά μέν ἀπό τά δέ.
“Ο πλουραλισμός(“) γίνεται νά
ἐφαρμοσθεῐ μετά τήν ἰσχυροποί-

ηση τῆς ἐργατικῆς τάξης στήν ἐξ·

Μέ ἐκτίμηση
Γ.Π.
Πύργος-Ἡλείας

Τάσος Τέλλογλου

ποιός εἶναι 6 τρόπος μέ τόν δποῖο
θά κάνει τό «κόμμα» του τήν
έπανάσταση; Ποιά στάδια μετα6ατικά ὂλέπει μέχρι τήν ἐκρηξῆ

1:11;;

μαθητής
ΓΙΑ TON
ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟ
Ἀγαπητό ANTI
Ἀπαντώντας στό γράμμα τοῦ
Α. Πετρίδη πού δημοσιεύεται στό
660 τεῦχος, στίς 5 Μάρτη, θέλω
νά «φωτίσω» μερικά σημεῖα.
l. Ὁ 0. Πετρίδης, ἑκούσια ἦ
ἀκούσια, προσπαθεῖ νά μᾶς πεῖ
ἀλλα, χρησιμοποιώντας ἀποσπάσματα (στό ἀπόσπασμα εἶναι
πάντα δεμένη καί ἡ ἐννοια τῆς
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Χρονογράφημα
«”Αγιος» Γεώργιος
Σήμερα 23 Ἀπριλίου οἱ καμπάνες- τοῦ ’Ἁγίου Γεωργίου
ἠχοῦν χαρούμενα. “Ὀπως καταλάόατε ὅλοι, γιορτάζει κάθε Γιῶργος ἤ Γεωργία.
Ἀλλά καί στόν Κορυδαλλό
ἔχουν γιορτή μεγάλη. Τήν ἐθνοσωτήρια αὐτή ἡμερομηνία ἑορτάζει ὁ Μεγάλος Ἀρχηγός (Big
Boss) τῶν Ἀπριλιανῶν. ”Ἀμα δέν

ἀνατροπή τοῦ ἀστικοῦ κοινωνι-

ουσία, μετά τὴν ἥττα τοῦ ἀστισμοῦ. Ἀλλά τά πολιτικά κόμματα
δέν προῦποθέτουν κοινωνικές
τάξεις; ”Ας μοῦ πεῖ 6 0. Πετρίδης
πῶς νοεῖται ἀταξική κοινωνία
μετά τή διχτατορία τοῦ προλεταριάτου, μέ τήν παρουσία πολιτικῶν κομμάτων. δηλ. μέ τήν παρουσία κοινωνικῶν τάξεων;(2)

τήν ἐπαναστατικότητά του; Καί

O Σέ γνωστό κεντρικό γυμνάσιο τῆς Ἀθήνας ἔὸαλαν ἕκθεση γιά τόν ’Άγιο Γεώργιο.
«Γράψτε κάτι σάν χρονογράφημα», τούς εἶπαν. Κι ἕνας μαθητής 13 χρονῶν, γιός 151711001ογράφου, ἔγραψε·

(1) Πλουραλισμός πού συσπειρώνει τίς καταπιεζόμενες τάξεις
στῆν περίοδο τῆς πάλης μέ τόν
καπιταλισμό πού δέν καταστράφηκε, μά ἁπλῶς νικήθηκε.

(2) Ἐφ’ ὅσον ὑπάρχει μακροχρόνια, δηλ. πέρα ἀπ’ τήν ὁριστικὴ
καταστροφή

τοῦ

καπιταλισμοῦ,

προῦπόθεση πλουραλισμοῦ,

ἠταν «μέσα» σήμερα θά εἴχαμε

.-

καλεῖται

τόν ἐνδιαφέρει ἀπό κεῖ καί πέρα;
Βέὸαια, ἕνας τέτοιος «ἐπαναστάτης» σάν καί τοῦ λόγου του
(«ἀνήκω στήν ἐπαναστατική ἀριστερά») θά ἔχει νά μᾶς δείξει ἕνα
κόμμα καλύτερο ἀπό τό ΚΚΕ ἐσ.
ἦ τό ΚΚΕ. Καί 6έ6αια περιμένουμε νά δοῦμε καί τίς ἀγωνιστικὲς περγαμηνές τοῦ Γ.Τ. καί τοῦ
«κόμματός» του.
.
Σέ ἄλλο σημεῖο τοῦ γράμματός
του λέει; «διάῧασα τή συμπάθητικότατη ἐπιστολή τοῦ φίλου μας
Π.Τ. πού προσπαθεῖ νά μᾶς πείσει πώς τό KKE (ἐσωτ.) εἶναι
κόμμα».

0 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

γλέντια καί χορούς (δημοτικούς
πάντα) ἀλλά πρίν ἀπό »αὐτούς 6
Μέγας Πρωθυπουργός, Ἀντιᾶασιλέας, Πρόεδρος, Ὗπουργός,
Συνταγματάρχης, Ἀρχίατρος καί
παρολίγον ἀρχιεπίσκοπος θά εἶχε
έκκλησιαστεῐ. Μετά θά έὸγαζε
έναν περίφημο λόγο γιά ὅλους
τούς Γιώργηδες μέ 6αριές φράσεις καθαρευούσης πού μερικά

σημεῖα θά ἦταν κάπως έτσι; «Τήν

τιναῆ
AEKAFIENOHMEPH
I'IOAITIKH ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
Ἀθήνα 601.
Τηλ; 732.713 — 732.819

Ο Ἐκδότηςῑ
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131
ο ’Υιτεύθυνος Τυτιογραφείουῑ
ΤΡΥΦΩΝ ΛΥΓΟΥΡΑΣ

Βασ. Ἀλεξάνδρου 26
’Ἀγ. Ἀνάργυροι.
O Ἀτελιέ;
ΣΤΑΥΡΟΣΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ
Πετσόθου 12. τηλ. 3622383

ο Φωτοοτοιχειοθεσία;
«IDQTOKYTTAPO» EI'IE
Βασ. Ἀλεξάνδρου 2. Χίλτον.
Τηλ. 743314-713604
Ο Ἐκτυτιωσηῑ
Ἐργοστ. Γραφικῶν Τεχνῶν
Γ.ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ
Ἰασίου 5, Περιστέρι.

O ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΚΟΥ;

ΕΣΩΤΕΡΙ-

Ἐξαμ. 260 δρχ. - Ἐτήσια 520
”Ετήσια Ὀργανισμῶν,

Τραπεζῶν, κ.λῐτῑ 1.200 δρχ.
σήμερον ἡμέραν καθώς ἠγέρθην
ἐκ τῆς κλίνης μου κ.τ.λ.)) καί θά
τελείωνε μετά ἀπό έναν πολύωρο .
μονόλογο μέ τήν εὐχῆς «Ζήτω ἡ
Ἑλλάς τῶν Ἑλλήνων Χριστιανῶν». Δυστυχῶς γι’ αὐτόν τώρα
κάθεται στό κρεόάτι τῆς φυλακῆς
(ἄν καί λούξ, παραμένει κρεόάτι”
φυλακῆς) καί δέχεται τήν Δέσποινα, πού τοῦ φέρνει μία
τούρτα καί ἀκούει ἀπό δίπλα τήν
φωνή τοῦ Πάτ- Πάτ νά ψέλνει
καί τόν Ντερτιλῆ νά μετράει
(1,2,3). Αὐτός νομίζει ὅτι ἄν σηκώνει τό κρεὸάτι του 20 φορές
τήν ἡμέρα ἀδυνατίζει.

αίΘΙΙΚῶᾃ-ἰ

Γιά φοιτητές έκητωση 15076,

Ο ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙ-

ΚΟΥ;
Εὺρώηη - Μεσογ. χῶρες;

ὲξάμηνη; άτιλή δολ. 10
αεροι-ι. δολ. 13

ετήσιαῑ αι-ιλή δολ. 20
αεροι-ι. δολ. 25
,
Η.Π.Α. - Καναδάς - Ἀν. Ἀσία
έξάμηνηῑ ότιλή δολ. 10
αεροτι. δολ. 17

έτησιαῑ άιτλή δολ. 20
όεροι-ι. δολ. 34
Αυστραλία - Ὀκεανίαῑ

έξάμηνηῑ αιτλή δολ. 10
ἀεροῐτ. δολ. 24
ἐτήσιαῑ άτιλή δολ. 20
αεροιτ. δολ. 47
Ο ”Εμθασματα, ἑτιιταγέςῑ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ

Ἀπό τεχνικό λάθος «ἔφυ-γαν»
λίγες λέξεις ἀπό τό κείμενο τοῦ
Μ. Παπαὸολαμπάκη «Ἡ *·ἀλλαγή” στό Πανεπιστήμιο καί ἡ
ἀοράνεια τῶν φυσικῶν φορέων
της», τοῦ προηγούμενου τεύχους.
Συγκεκριμένα, στή σελ. 39 (κάτω
κάτω) ἔφυγε ὁ γενικός ὑπότιτλος
«2. Παραὸείγματα τῆς προηγούμενης ἀντίφασης.’ ἀποσυσχετισμός πολιτικῆς καί ἐπιστήμης»,
καί ὁ ἑπιμέρους ὑπότιτλος ((2α)
Στό ἐπίπεὸο τῆς κριτικῆς ἐπιστήμης», καθώς καί ἕνα μέρος τῆς
πρώτης παραγράφου.’
«”Ας πάρουμε ἕνα συγκεκρι-

μένο

παράὸειγμα.·

τή

σχέση

ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ

Δημοχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601.

οτιινιΗ TEYXOYZ δρχ. 20

Κεντρική διάθεσηῑ
O για τα 6ι6λιοι-ιωλεῖα
τῆς Ἀθήναςῑ
Στά γραφεῖα τοῦ «ANTI»
Δημοχάρους 60, τηλ. 732-713
O για τά 6ι6λιοῐτωλεῑα
τοῦ Πειραιαι
Πραξιτέλους καί Μηουμῐτουλῑνας 169
«Στοά» τηλ. 411.66.34 '
ο για τά 6ι6λιοιτωλεῑα

B. Ἐλλάδαςῑ

a

ἦέ

““ὁομή καί λειτουργία τῆς ἐργα-

Βιθλιοῐτωλεῖο «Ξένος Τύιτος»

σίας κοινωνικά - ὸομή τοῦ χώρου”. κ.λπ.

Ν. Κοτζιᾱς καί Σῐα 0.E.
Τσιμιοκή 78. τηλ. 279.720.
Geo/vim

Ζητοῦμε συγγνώμη γιά τό λάθος.

Tἰς καταθέσεις σας
στὴν Α.Τ.Ε.
’1ῖ
...,,,ξ
Θὰ πιάσουν 115/o”2
κίῖῗ
....τόπο γιά σένα
(ἠ Α.Τ,Ε. δίνει τὸ μεγώνύτερσ ἐπιτόκιο

ἀοῖ ὅλες τὶς ᾶλλες τράπεζες σης κατα.
θέσεις Ταμιευτηρίου),

....τόπο γιὰ τὸν ἀγρότη

ἕξὲαγᾙξῖἒυᾞπὲὲὲῗῗηρα ἡ
P‘YLARINﬂS
5111111102: Στῖι,ι 1110-111112111111”
ι
ΜαΜΜκοΣ

....τόπο γιὰ τὴ Χώρα

Ξξξῇξέᾞὸᾚωᾞξὲ)περισσότερο ἡ

’ ΡἝΘΝΟΕΜ “

ΛΙῬΟῙΙΙΙΙ ῘΡΑΙΙΕΖΑ 1H2 mun:
Σωὴνπψωππωῆὲατῡτιε πιαισιτώὶὶειιις 11ml πϊινπιιωωππῄωἱῦπώτων

κεραμικὰ

641:...
Φοιτητὲς ταξιδὲψτε

μαζίμας
O ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ
Ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
O ΦΘΗΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ σέ

ὑπὸ τὸ ἐργαστήρια

·ἀντικειμενο,, - ’
Φτιαγμὲνα μὲ κέφι καί αγὺηη
σὲ, καιναύργιες πάντα φόρμες καί σχέδιο
ἑκλεκτὰ δῶρα για τοὺς αηαιτητικοὺς
φίλους σας.
Θὰ τὰ 6ρῆτε στὸ ἐργαστήρια.
Φανερωμὲνης 48 - Χολαργὸς ,

τηλ. 6521.725
καί στή "0100an ηλατεία αμερικῆς.

Στὴ Θεσσαλονίκη ἀντικείμενα

αεροπλανα
πλοῖα

τραῖνα
O EXPRESS ΠΟΥΛΜΑΝ ΓΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟ
O ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ
δωρεάν ἀπό τά γραφεῖα μσς
Ο Ἐκδίδουμε τή
ΔΙ ΕΘΝΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

τοῦ ἐργαστηρίου δά Θρῆτε
κατ’ ὁηοκλειστικὸτητα στὸ μαγαίί
’·ᾱντικείμενο,. Δημητρίου Γοὑναρη 30.

GAST HELLAS ,
ο ιΠΠακΡΑΤογΣ 2 KAI AKAAHMIAZ
B' ὄροφος. τηλ. 3600233 3604777
ο ΣΟΛΩΝΟΣ 68, AI'IENANTI Ano TH
NOMIKH TH/\. 3613.087 3629.095

εκΔοΣειΣ κΑΣτΑΝιΩτΗ

κυκλοφοροῦν

Z. ΠΗΓΗΣ 3 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 360. 32. 34

6 νεα σειρά BIBAIOBHKH κᾳιιιιιΝικΗΛΝθΡιιιιο
Σ
ΛοιιΑΣ
’μ’μ’-υτ(’.ττκμ κὸαυὲμκι {in n" 1.53.91- “(N κων-,τηρ

”$7733.45
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