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λος, Ηητσοτάκης, Διεβλέτογλου,Σ Ἀαρκεζίνης καί διάφοροι ἄλλοι
“ιι6 παρακατιανοί“’ δίνουν καί παίρνουν σέ ὁημοσιοτητα, αὗτές τίς μέρις.1
'H ἂπουσία μιᾶς τυπικῆς νομικῆς καί ἠθικῆς καταδίκης τους από τ6 οὔ-
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νολο τοῦ ιἰολιτικοῦ κόσμου - ἄσχετα μέ τό τί σκέφτεται ὁ λαός - ἔδαισε
τῆ δυνατότητα στοῦς κυρίους αὐτούς νᾶ ἐμφανίζονται. μέ πόζα καί μάλιστα

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ρει-ιορτὰζῑ τό Σύντογμα,
ol ἐκλογὲς καί «τό ἰ’διο Πολιό κρο-

νᾶ κόπτονται ὺπέρ τῆς δημοκρατίας - μηδέ τοῦ ἐλεύθερον Σάββα ἅποιιλειο-
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πράγματα.

ΙΔέν ἀποτελεῖ ὲκινόημα οὔτε εἶναι ἂντιπολιτευτικῆ συνθηματολογία ἡ
σύνδεση τῆς παρουσίας τους μέ 1;',v πολιτική ιοῦ ἃσκησε ὴ [Δ.

Γιατί,

τίῖλλο σημαίνουν οἱ περιποιήσεις τῆς N.A πρός τούς σκληρούς 531,306:ξιοῦς της βουλευτές καί τούς περιώνυμους ἐφαῲίες καί συνομιλητές

τοῦ

Παπαόόπουλους Γιατί τοΰς ἂνὲχεταις Γιατί προβληματίζεται τόσο ὁ ι. Καρα-

μανλῆς ἀπό τήν ἐμφάνιση τῶν ἂποστατῦν καί τῶν βασιλοχουντικῢνς
'H ἂνοχή τους ἀποτελεῖ ἕνα ἂπὸ τά πολιτικά ἐρείσματα τῆς ILA. 'an
καί ἦν τονίζεται σάν Θετικό γεγονός ὁ ὁιαχωρισμὸς τοῦ κῦριου τμήματος
τῆς Ν.Δ. ἆκὸ τά φασιστικᾶ στοιχεῖα, ὅμως ἢ ἂποκόλληση ἆπάΰτᾶ ὁὲν ἔχει
συντελεσθετ. ’,Αντίθετα μάλιστα ὑπάρχει MEI μέριμνα νά ἂποφευχθεΐ αὐτή
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i-IIIIlllillﬂ-IH ΗΞῚΙῙΞΗΙΞΙΞΙῙΗΕΙΙ«Τό ἵὸιο παλιό κρασί
ἀπό τίς ἵὸιες παλιὲς
μπουκόιλες...»
«Ἐάν θέλωμε νά ἔχωμε πραγματικήν, νά ἔχωμεν ὑγιᾶ Δημοκρατίαν, ὀφείλομε, πέρα τῶν θεσμῶν, νά ὁημιουργήσωμε
τάς ἀναγκαίας πρός τοῦτο ,φυχολογικάς προϋποθέσεις.
Ὑπάρχουν χῶραι, αἱ ὁποῖαι ἔχουν ἰὸανικά Συντάγματα καί
κακοὸαιμονοῦν πολιτικῶς, κοινωνικῶς καί οἰκονομικῶς,

ὁιότι ὁέν ἔχουν ἐξασφαλίσει αὐτάς τάς προϋποθέσεις.
Ὑπάρχουν χῶραι αἱ ὁποῖαι ἔχουν ἀτελῆ Συντάγματα καί
εὐὸοκιμοῦν, ὸιότι ἀκριόῶς ἔχουν ἐξασφαλίσει αὐτάς τάς
ψυχολογικάς - ὁηλαὸή τάς πολιτικάς καί κοινωνικάς προϋποθέσεις...»
(K. Καραμανλῆς - 0116 10 ἐπίσημα πρακτικὰ τῆς Βουλῆς, κατά
τή ουζήτηση γιά τό Σύνταγμα, συνεδρίαση ΞΑ, 1975. τόμος I, 0.
68)

χ

Εἶναι ἐκπληκτικό, ἀλλά 0' αὐτή τή φράση 1013 πρωθυπουργοῡ κλείνεται ὅλη ἡ «οὐσία» τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων τῆς χώρας τόν τελευταῖο καιρό. Καί καθώς τό Σύνταγμα τοῦ ’75 «εἶναι δημοκρατικώτατον») (ΚΚαραμανλῆς, στήν ἴδια ὁμιλία) καί
«ἀποτελεῖ ἀφετηρίαν εὐτυχοῦς πολιτικῆς ζωῆς καί ὲμπεὸωσιν
τοῦ σεὸασμοῠ πρός 1013; ἐλευθερους θεσμοὺς» (K. Παπακων-

σταντίνου πρός Μιχ. Στασινόπουλο, τότε Πρόεὸρο Δημοκρατίας, 7.6.75, κατά τήν ἀναγγελία τῆς ψήφισης τοῦ Συντάγματος), μένει νά ὃσῦμε τί γίνεται 05 «τάς ψυχολογικάς προϋποθε051;». γιά νά πειστοῦμε ὅτι «ἔχομεν ὑγιᾶ Δημοκρατίαν».
Τά γεγονότα 11013 ὁὸἠγησαν’ῑή χώρα στίς ἐκλογὲς τοῦ N050—
6ρη εἶναι γνωστά. 'H κυῦερνηση πού ἐπέμενε μεχρι πρίν λίγο
καιρό ὅτι «θά ἑξαντλήσει τήν 4ετία» ἤ (λίγο μετά) ὅτι «11951151
νά ἑξαντλήσει τήν 4ετία», «πληροφόρησε» τήν κοινή γνώμη γιά
τίς προθέσεις της νά συντομεύσει τό χρόνο τῆς παραμονῆς της
στήν ἐξουσία 05 τρεῖς (ἀριθμός 3) «σημαὸιακες» φράσεις τοῦ
κ. Καραμανλῆῑ(«Μή με πιεζετε (γιά ἐκλογὲς), γιατί θά ἐνδώσω» ἠταν περίπου 16 νόημα τῆς μιᾶς κουὸέντας. - «Θελουν
εκλογες; θά τίς εχουν» ἠταν άκριὸῶς ἡ ὃιατύπωση τῆς ἄλλης,
καί(«65v 65005130001 ἀλλά 65v πρόκειται νά αἰφνιδιάσω» ἧταν

ἡ τρίτη κουόἑντα.
Ο Οἱ ὁυό πρῶτες λε’χτηκαν σε μιά ὃεξίωση καί σε κάποιο
σαλόνι, ἀντίστοιχα, σε’ ὁημοσιογραφικούς-ἐκδοτικούς κύκλους,

Ἐδῶ καί ἕνα ἤ κάτι παραπάνω μήνα (ὅταν, δηλαδή, μ’ ὅλα
αὐτά) τό θέμα τῶν ἐκλογών « 050131111005». ἡ κυῦέρνηση 05"
ΚΑΘΕ σχόλιο 1013 κυὸερνητικοῦ ἐκπρόσωπου καί στίς ὸύο ἤ
τρεῖς λακωνικες ἀνακοινώσεις, ἐπέμενε ὅτι. τό 0500 τῶν ἐκλογῶν 16 δημιοὺρηγσε ὁ τύπος καί τά κόμματα τῆς (01111107111511σης —— καί μάλιστα ὅτι ἔκανε καί «ζημιά ἐθνικῶς» ἡ ἀνακίνησή
του.
Ο Τί ἐ’λεγαν τά κόμματα; ΟΛΑ συμφωνοῦσαν (σχεὸόν... τρία
χρόνια 10390!) 611 ὑπάρχει ὸυσαρμονία λαοῦ καί κυὸιῖρνησης.
ΕΝΑ (ΠΑΣΟΚ), ἀφοῦ για καιρό πρόόλεπε τήν ἰ-’πίσπευση (για
φετος ἤ άρχὲς τοῦ ἄλλου χρόνου) τῶν εκλογων, OTAN άρχισε
νά δημιουργεῖται τό «ἀνάλογο κλίμα» τίς ζήτησε κιόλας. ΚΑNENA ἄλλο κόμμα δέν ΖΗΤΗΣΙΞ ἐκλογὲς. ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
τοῦ θεματος ζητοῦσαν τά κόμματα...
Ο Τί ἔγραφε ὁ τύπος; Τίς ἀπόψεις τῶν κομμάτιον καί τίς
πληροφορίες 11013 γενικότερα ἀπό τό (ὅχιμόνο πολιτικό) 95πορτάζ συγκεντρώνονταν καί 11013 «μὺριζαν» ἐκλογικό αἰφνι610006.
”.Αλλωστε
«..( .) τό Σύνταγμα ὸέν εἶναι παρά 0' 0115.}5115gn7;170211110;

H σάρκα και τό αἱμα της 511/01 τά κ ό μ μ 0 τ α και ὁ 7 ι’·πος. Από 1171 συμπεριφοράν 65’ τῶν τιμλειταιίιωι αὐτῶν
ἐξαρτᾶται ἡ προκοπή τῆς Ito/111510;»
('H άποψη εἰναι 1013 πρωθυπουργοῡ- στήν ι’ὸιιι 001710 του
(γιά 16 Σύνταγμα) στή Βουλή 11013 προαναφιῗόθηκι- ~ καί τό
σημειώνουμε «πρός ἀποφυγήν παρεξηγήσι-(ιη »).
Μετά άπό ὅλα αὐτά, ἡ κυὸἑρνηση ἀνακοίνωσε μιά 0590 ὅτι
«ὁ πρωθυπουργός προτίθεται εὐθυς ὡς ἀποκατασταθῇ ἡ ὑγεία
του νά ἐνημερώση 1013; ἀρχηγούς τῶν ἓν τῆ Βουλῆ κομμάτιον
επί τῶν σκέψεων τῆς κυὸερνήσεως» (γιά τίς ἐκλογές). Καί...
1013; ἐνημέρωσεῑ με’ τή «050060» 11013 ἐπί τρία χρόνια ἀντιμετώπισε τήν ἀντιπολίτευση («ἀποφασίζομεν καί ἐιιιαρμόζομεν»)
ἀπό τό ὕψος τῆς κοινοὸουλευτικῆς του συντριπτικῆς ὑπεροχῆς.
1013; εἶπε ὅτι ΑΠΟΦΑΣΙΣΙΞ νά κάνει ιΪ-κλογιὲς τό Νοήιόρη.
Ἀκολούθησε ἡ σχετική εἰσήγησή του στόν Ποώεοοο τῆς Δημοκρατίας ἡ ἀποοοχή 1013 τελευταίου καί ὁ 11900610010013;(2()
Νοέμόρη) 11013 τουλάχιστον’ενα μήνα πρίν 07οι ηξιρανι...
'H ενεργεια τοῦ κ. Καραμανλή τιπικά ηταν ἓνταξει. Δεν
ὑπάρχει((συνταγματική εκτροπή». Τό 09000 4! τοιι Συντάγιιια-

τος, παρ. 2. λεει011
«'0 Πρόεὸρος τῆς Δημοκρατιάς (δύναται νά ὸιαλιίσι] τήν
Βουλήν, προτάσει τῆς τυχούσης ψήφοιν ι’·μπιοτοσιίιιης Κιι-
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ὅερνήσεως πρός ἀνανέωσιν 117; λαϊκῆς ἐντολῆς, προκειμέ-

Ι

A ΠΡΟΕΚΔΟΠΚ

φιλικά καί άνεπίσημα.

Ο 'H τρίτη στόν κ. Ἠλιοῦ, ὅταν (φεύγοντας γιά τό ἐξωτερικό) ἔσπευσε νά ρωτήσει τόν πρωθυπουργό «τί σιιμόαίνει μέ. τίς

ἧὲἷὲἆιιίῗῐὲΗὲιῗιὶῧλὶ-Ἧὲἶξὲω

ιιοιι νά (ὶιιτιμετωπισθῆ ἐξαιρετικῆς σημασίας ἐθνικόν θέμα».
Καί ἰ-διῖι δέν εἴχαμε ἕνα, ἀλλά πολλά «ἐθνικά Θέματα>>ῑ EOK,
K011910116. έλληνότουρκική διένεξη. Καί χρειάζοντοιι ἀντιμετώπιση «0116 1110 110659711011 11013 60 έχη πρόσφατη τή λαῖκή
ἐντολή 1101’. συνεπώς ηὐξημένο κύρος», ὅπως λέει στήν ἐπιστολή
του πρός τόν κ. K. Τσάτσο 6 1191116111100976;(20/9).

"A; 601305 πιό ἀναλυτικά τά 119070010: T0 «ἐθνικά θέματα»
ἡ κυὸέρνηση 10 χειρίστηκε μέχρι τώρα (μαζί μ’ ἄλλα τελείως
συνυφασμένα - NATO, ἑλληνοαμερικανικές. σχέσεις, 60051;
11.7111. — 11013 710 513710700; λόγου δέν ἀναφέρονται) «κατ’ 0110κλειστικότητα» καί μετά ΕΝΗΜΕΡΩΝΕ τή Βουλή, ἐτσι ὥστε 6
μόνιμος φόὸος τῆς ἀντιπολίτευσης («όχι τετελεσμένα γεγονότα») νά ἐπαληθεύεται κόιθε τόσο. Καί τώρα τό ἴδιο 60 κάνει.
Οὔτε 656010 60 6751 6 κ. Καραμανλῆς στό προεκλογικό μπαλκόνι νά... ἐξηγήσει τούς χειρισμούς του πού 1190101305 — ὥς
τώρα - μυστικούς ἀπό τή Βουλήέ... Γιατί λοιπόν ἡ «070601111ση» 010; κυόέρνησης μέ 216 6007150159 Ἀλλά καί ἡ «11910106τητα» τῶν προὸλημάτών εἶναι συζητήσιμη. Κατ’ ἀρχήν 70 10
6571091001105:
Ο Γιά τήν EOK δέν ὑπάρχει πρόόλημα - ὅλα πᾶνε μιά χαρά
00; λένε καί ΣΗΜΙΞΡΑ ἀκόμα οἱ κυόερνητικοί παράγοντες. Τί
ρόλο θά παίξουν οἱ ἐκλογές στήν ἐνταξή μας - ὅταν 691011600στε «στό κατώφλι τῆς Εὐρώπης»;
Ο Στό Κυπριακό καί τά ἑλληνοτουρκικά δέν ὑπάρχει ἐξαρση
τή στιγμή αὐτή. Ὑπῆρξαν ὅμως ὀξύτητες στό παρελθόν καί ἡ
κυὸέρνηση τίς ἀντιμετώπισε ἐρήμην καί αὐτῆς τῆς Βουλῆς - ἡ...
ἐνημέρωση ἀκολουθοὺσε, ὅπως ξαναείπαμε.
Ὁ κ. K. Καραμανλῆς λέει ὅτι«καθ’ ὅλας τάς ἐνδείξεις τά
προὸλήματα αὐτά 60 0110137 στήν ἁποφασιστική τους φάση
κατά τήν διάρκεια τοῦ προσεχοῦς ἔτους». Ποιές ἐνδείξεις;
’Ὀταν απομονώνονται Κυπριακόκαί έλληνοτουρκικά ἀπό τά
ἓλληνοαμερικανικά προῦλήματα καί τό ΝΑΤΟ, ὅταν ὑπάρχει
αὐτή ἡ τρίχρονη «πορεία» τῆς κυὸέρνησης Καραμανλῆ, γιατί
νά δεχτεῖ κανείς τήν προσφυγή στίς κάλπες «προκειμένου 70
07110510110060 έξαιρετικῆς σημασίας ἐθνικόν θέμα» (ἄρθρ.
41) 11013... 11906715115101 (προόλέπονται δηλαδή) γιά ἀρκετούς
μῆνες 11510:
Ἀλλά 6 κ. Καραμανλῆς λέει καί κάτι ἄλλα «(...) εἶναι 5111—
κίνδιινο νά ἐμπλακεῖ 6 χειρισμός τῶν προὸλημάτων αὑτῶν στή
δίνη μιᾶς παρατεταμένης προεκλογικῆς περιόδου, ὅπως μοιραίως 60 εἶναι ὁλόκληρη ἡ περίοδος 1013 1978. Οἱ κομματικοί
ἀνταγωνισμοί καί οἱ ὀξύτητες, πού μοιραίώς συνοδεύουν μιά

παρατεταμένη ἐκλογική άναμέτρηση, 60 ἐδυσχέραιναν τούς
ήρεμους καί σταθερούς χειρισμούς πού ἀπαιτοῠν προὸλήματα
αὑτῆς τῆς μορφῆς καί ἐκτάσεως». Καί 6 11. K. Τσάτσος συμφωνεῖ ὅτι «θα ἦταν 609510 ἡ εὐθύνη ὅλων μας, ἄν ἀφήναμε νά
συμπέσουν οἱ ἐξελίξεις αὐτές μέ τήν ἀναπόφευκτη ἀναταραχή
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προόλήματα, ἀλλά καί γιά τά ΣΥΓΚΙΞΚΡΙΜΕΝΑ πού ὁ πρωθυπουργός 071100751351;

Ἐδῶ, ἄς ἀνοίξουμε μιόι παρένθεση; Τό Φεὸρουάριο τοῦ
1956 6 σημερινός πρωθυπουργός ἀνέθηκε γιόι πρώτη φορά
στήν ἐξουσία καί μέ μᾶλλον ἀνορθόδοξο τρόπο. ’Όχι μόνο γιά
τήν ἐκλογή του, παρά τόν ὁρισμό ἄλλου διαδόχου ἀπό τόν Παπάγο, ἀλλά καί γιά τήν ἐκλογή του ἀπό τό λαόῑ πού ψήφισε
«Κέντρο» («Δημοκρατική Ἕνωση» 48.15%) καί εἶδε - χάρις
στό ἐκλογικό σύστημα - τήν EPE στήν ἐξουσία μέ... 47.38%!
Εἴκοσι 51110 μῆνες μετά (1 1.5,5 8) 6 K. Καραμανλής προκήρυξε
ἐκλογές ὕστερα ἀπό μιά «οἰκογενειακή ἐξέγερση» (κατά τό χαρακτηρισμό 1013 Ζάν Μεϋνώ) ὁμάδας δουλευτῶν τῆς ΕΡΕ μέ
ἐπικεφαλῆς τούς δυό ἀπό τούς τρεῖς σημερινούς «μεγάλους»
τοὺ κόμματος; τόν κ. Γ. Ράλλη καί τόν κ. Π. Παπαληγούρα.
Καί τίς ξανακέρδισε. Ἷ-Ιταν μιά «πρόσφατη λαῖκή ἐντολή» 11013
1013 ἐδινε «συνεπῶς ηὑξημένο κύρος». Ἐννέα μῆνες μετά ὁ κ.
Καραμανλῆς πῆγε στή Ζυρίχη νά συναντήσει τόν 10139110 πρωθυπουργό Μεντερές καί τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Ζορλού.
Θέμαῑ 16 K011910116, φυσικά.
«
«Θά εἶναι σημαντικές οἱ συνομιλίες σας, κύριε πρόεδρεῃ) τόν
ρώτησαν οἱ δημοσιογράφοι στό ἀεροδρόμιο.
«Διεπιστώθη, ἤδη, ἁπλῶς κάποια καλή θέλησις», ἀπάντησε ὁ
κ. Καραμανλῆς, ἐνῶ ὁ κ. Ἀὅέρωφ, ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τότε
(πού συνόδευε τόν πρωθυπουργό) έσπευσε νά συμπληρώσει τά
ἑξῆς... ἀποκαλυπτικά; «Δέν εἷμαι ἀπαισιόδοξος, οὔτε αἰσιόδοξος»... Πέντε μέρες μετά, ἀνακοινώνονταν οἱ γνωστές «συμφωνίες τῆς Ζυρίχης» - ήταν «ἡ εὐτυχέστερη μέρα τῆς ζωῆς»
τοῦ κ. Καραμανλή. Λησμονήσαμε μιά λεπτομέρεια; οἱ ἐκλογές
τοῦ 58... 1101560007 σέ 41.12% τήν ἐκλογική δύναμη τῆς EPE
(ἄσχετα ἄν χάρις στό σύστημα τῆς... 07560007 τίς έδρες).
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καί τούς περισπασμούς μιᾶς παρατεταμένης προεκλογικῆς
περιόδου».
Εἶναι ὅμως, ἐτσι;
Ο Γ ιατί 60 ἧταν «παρατεταμένη ἐκλογική περιόδος», ἄν ἡ
κυὸέρνηση πρίν ένά μήνα ξεκαθάριζε ΕΠΙΣΗΜΑ τή θέση της
ὅτι 01'. ἐκλογές θά γίνουν κανονικά τό Νοέμόρη 1:013 1978;
Ο Γιατί ἀποκλείεται νά ὑπάρξει κάποιο γεγονός μέχρι τόν
ἐρχόμενο Νοέμὸρη - καί γιατί «ὀξύτητες» δέν θά ὑπάρξουν καί
0’ αὐτή τήν ἐκλογική περιόδο (άφοῦ εἶναι «ἀναπόφευκτες» καί
«μοιραῖες») μέ ένδεχόμενες συνέπειες κατά τό 1978; 'O 11. K.
T061100; «εὔχεται καί πιστεύει» ὅτι μπορεῖ αὐτές οἱ ἐκλογές
«νά σταθοῦν στό ὕψος τῶν πρώτων» καί ἀκόμα νά ὑπάρξει
«κλίμα ἤπιο» καί «ἡ ὀφειλομένη μετριοπάθεια». Γιατί ὅλα
αὑτά δέν θά ὑπῆρχαν τό Νοέμὸρη 1013 1978;
Εύλογα λοιπόν γεννιέται τό ἐρώτημα; Τί 119136007 αὑτές oi
αἰφνιδιαστικές έκλογές, ὀχι μόνο, .710 10 γενίκά ἐσωτερικά
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“,ΙΞτσι μέ τό 60% Ιτοῦ ἐλληνικοῦ λαοὺ ἀντίθετο πῆγε στῆ Ζυρίχη
ὁ κ. Καραμανλῆς, τότε..
Κλείνει ἡ παρένθεση.
Ἀπορίαῑ τί ειδους ἀναόάπτιση 661 εἶναι ἡ τωρινή, ἄν π.χ. ἡ
Ν.Δ. πέσει στό 44% — ποσοστό πού τίς ἀρκεῖ νά σχηματίσει
111165971701]; Καί ποιά ἀντιμετώπιοη έτοιμάζεται γιά τά προὂλήματα αὑτά, ὥστε νά ἀπαιτοῦνται ῆρεμοι καί σταθεροί χειρισμοί»; (Τό ἐρώτημα φαίνεται... περίεργο ἴσως. Ἀλλά ἡ τριετία πού 1159005 εἰναι τόσο πρόσφατη.. .) Μέ δυό λόγια. τί
ἄραγε έτοιμάζεται γιά τό Κυπριακό τά έλληνοτουρκικά, τό
NATO. τά ἐλληνοαμερικανικά; Τί μᾶς ἐπιφυλάσσει τό 78;

”Αλλη μιά παρένθεση;
Τίς παραμονές τῶν συμφωνιῶν τῆς Ζυρίχης ὁ γνωστός... φίλος μας Σάῦρους Σουλτσμπέργκερ γράφει στό ἡμερολόγιό του;
«Πῆγα νά ἰὸῶ τόν Μιχάλη Μελᾱ, πρεσόευτή τῆς Ἑλλάδος
στό ΝΑ TO. "0107 εἶχε πάει οτην Ἀθήνα γιά νά ἐκθέση τά
πράγματα τήν 1159007153117 ε’ὄὸομάὸα, ἐπίστευε ὅτι οι πιθανότητες ἦσαν τρεῖς πρός ὸύο νά ἐγκαταλείψη 17 Ελλάς τό
ΝΑ T0 ἐξ αι”τιας 1013 Kv1191011013.0 Καραμανλῆς εὑρίσκετο
στά πρόθυρα τῆς 11090111705w;.”Av φύγη εἰναι ὄέὸαιον ὅτι
θά ἀνέλθη στήν ἐξουσία 1111659111701; ἀριστερίζουσα- ἐλεγχομένη ἀπό τούς κομμουνιστάς - καί θά ψηφίσῃ ὑπέρ τῆς
ἀποχωρήσεως τῆς Ελλάὸος ἀπό τήν συμμαχία».

καί εἶναι ἡ ὁδός πού ἀκολουθῆθηκε καί σ’ ἄλλες εὐρωπαϊκές
χωρες.
Κι ὅμως, ὁ κ. K. Τσάτσος «εἶναι ρυθμιστής τοὺ Πολιτεύμα-

τος» (”Αρθρο 30) καί ὅπως ὁ ΙΔΙΟΣ λέει στῆν εἰσ-ηγητική ἐ’-κθεση (ἧταν πρόεδρος τότε τῆς Συνταγματικῆς Ἐπιτροπῆς) ὁ
Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας «δέν ἐγγυᾶται ἁπλῶς, ἀλλά PYΘΜΙΖΕΙ τήν λειτουργίαν τοῦ πολιτεύματος». (“H ὑπογράμμιση
δική μας).
Ἀκόμα, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας
Ο «Ἐκπροσωπεῐ διεθνῶς τό κράτος, κηρύττει, πόλεμον,
συνομολογεῖ συνθήκας εἰρήνης, συμμαχίας, οἰκονομικῆς συνεργασίας καί συμμετοχῆς εἰς διεθνεῖς ὀργανισμούς». ("A0690
Ο «Εἰς ἐκτάκτους περιστάσεις δύναται νά συγκαλη παρ’
αὑτω 1:6 Υπουργικόν Συμδούλιον ὑπό τήν προεδρίαν του»

«Πέραοα ἀπό τήν πρεσόεία και 51’110 σχετικῶς στόν ἄνθρωπό μας τῆς CIA (.. .) M013 εἶπαν ὅτι ἐπρόκ-ειτο νά ἔρθει

(A9690 39)
Ο «Δύναται. νά παύση τήν Κυὸέρνησιν ἀφοὺ ἀκοίιση τήν
γνώμην τοῦ Συμόουλίου τῆς Δημοκρατίας». (”Αρθρο 38)
O «Δύναται (...) νά ἀναπέμψη εἰς τήν Βουλήν ψηφισθέν ὑπ’
αὐτῆς νόμοσχέδιον ἐκθέτων καί τούς λόγους τῆς μή κυρώσεως». (”Αρθρο 42)
Ο «Εἰς ἐκτάκτους περιπτώσεις ἐξαιρετικῶς ἐπειγούσης καί
ἀπροόλέπτου ἀνάγκης, προτάσει τοῦ Ὑπουργικοὺ Συμὸουλίου
δύναται νά ἐκδίδη πράξεις νομοθετικοῠ περιεχομένου» καί
«εἰς ὅλως ἐξαιρετικάς περιπτώσεις νά ἀπευθύνη διαγγέλματα».
Ἀρθρο 44)

κάποιος ἀπό τήν Οὐάσιγκτον (...) 0 C., 1106 εἰναι ἁρμόὸιος

( Ο «(...)Δύναται (...) ἐν περιπτώσει 0060961; διαταραχῆς ἦ

γιά τίς ἑλληνικές, τουρκικές καί κυπριακές ὑποθέσεις οτή
CIA καί ἐπέστρεψε στήν Οὐάσιγκτον ἀπό τήν Ἑλλάδα καί
τήν Τουρκία. ἲΗρθε καί τόν συνέστησά στόν Μελᾶ. Ἐξήγησα (...) ὅτι ὁέν εἶχα καμιά ἁπολύτως σχέση μέ τήν CIA
καί ἔφυγα ἀφήνοντάς τους μόνους...»
Στίς ἐλάχιστες μέρες πού ἀκολούθησαν. ἀπό τήν ἐφαρμογή
στῆν πράξη τῶν συμφωνιῶν τῆς Ζυρίχης, ἡ «Οὐάσιγκτον
Πόστ» έγραψεῖ
«Ἔγινε παρασκηνιακή ὑπόόειξις στήν Ἀθήνα ὅτι ἄν 17 Ἑλλάς ὁέν συμφωνήση γιά 117 λύση τοῦ Κυπριακοῦ, τότε θά
ἀφεθῇ έλεύθερη 17 Τουρκία νά τό λύση αὐτή.»
Καί τότε «άνήκαμε στῆ Δύση». Μόνο πού μερικά πράγματα
λέγονταν πιό (b061— ἀπό τούς Ἀμερικανούς δηλαδή...
Κλείνει κι αὑτῆ ἡ παρένθεση.

ἐκδήλου ἀπειλῆς κατά τῆς δημοσίας τάξεως καί ἀσφαλείας τοῦ
κράτους ἐξ ἐσωτερικῶν κινδύνων διά προεδρικοὺ διατάγματος

Λίγο άργότερα (6- 7 Ὀκτωόρίου) σημειώνειῑ

”A; ἀφήσουμε ὅμως ὅλες αὑτὲς τίς ἐπιψυλάξεις κατά μέρος
κι ἄς δοὺμε τί ΑΛΛΟ μποροῡσε νά γίνει σήμερα ἄν ὑπῆρχαν
πραγματικά «ἐξαιρετικῆς σημασίας ἐθνικά θέματα» πού ἀπαιτοὺσαν 605017 ἀντιμετώπιση. '0 11965690; τῆς Δημοκρατίας
μπορουσεῑ
1. Νά ,συγκαλέσει τό Συμόούλιο τῆς Δημοκρατίας, ἐφ’ ὅσον
ὑπάρχει «κατά τήν κρίσιν του 0060961 ἐθνική περίστασις».
(”Αρθρο 34, παρ. 1)
2. Νά «διαλύση τήν Βουλήν μετά γνώμην τοῦ Συμόουλίου
τῆς Δημοκρατίας, ἐάν αὕτη εὑρίσκεται ἐν προφανεῖ δυσαρμονία πρός τό λαϊκόν αἴσθημα».(”Αρθρο 41)
3. Νά προκηρύξει «διά διατάγματος τήν διεξαγωγήν δημοψηφίσματος ἐπί κρισίμων ἐθνικῶν Θεμάτων», (”Αρθρο 44)
Ο Καί γιά τήν πρώτη περίπτωση καί γιά τήν τελευταία,
«κατ’ ἐξαίρεσιν» ΔΕΝ χρειάζεται προσυπογραφή «τοῦ ἁρμοδίου ὑπουργσὺ». (”Αρθ’ρο 35).
Ἀλλά ὁ κ. Τσάτσος;
Ο Ούτε δυσαρμονία Βουλῆς (κυόέρνησης) καί λαῖκοὺ αἰσθήματος διαπίστωσε- μολονότι τό τόνιζε συνεχῶς ἡ ἀντιπο-

προσυπογράψομένου ὑπό τοῦ πρωθυπουργοῡ»

νά ἀναστέλλει

ὁρισμένα ἄρθρα τοῦ Συντάγματος. (“Αρθρο 48)
ΟΛΕΣ αὑτές οἱ προεδρικές ἐξουσίες, χαρακτηρίστηκαν ἀπό
τήν ἀντιπολίτευση - ὅταν συζητιόταν τό Σύνταγμα - ὑπερεξουσίες κι ἧταν τό γεγονός αὑτό μιά ἀπό τίς 6001115; αἰτίες
,τῆς ἀποχώρησής της ἀπό τῆ Βουλῆ. Τίς παραθέτουμε, γιά νά
ξαναθυμίσουμε ΠΟΙΕΣ εἶναι οἱ ἐξουσίες 576; Προέδρου.
B56010, 6 κ. K. Τσάτσος (δυό χρόνια τώρα) δέν ἀπασχόλησε
τήν κοινή γνώμη μέ τῆν ἐκμετάλλευση τῶν προεδρικῶν ὑπερεξουσιῶν- κάθε ἄλλο A7 δέν κάνουμε λάθος ἡ μόνη ἐκπροσῶπηση τῆς χώρας (καί τό 0670 ταξίδι του στό ἐξωτερικό)
έγινε στῆν κηδεία τοῦ Μακάριου. Κι”ισως ἐπειδή ῆταν τό πρῶ-

το, κάποιοι λησμόνησαν τήν ὑποδοχή πού ἐπιὸάλλεται 05 τέτοιες περιπτώσεις στήν ἐπιστροφήι...
Ο Πόσον καιρό, ὅμως, 661 παραμείνειπρόεδροςὸκ. K Τσάτσος; T6 Σύνταγμα προὸλέπει 5 χρόνια, ἀλλά πολλοί πιστεύουν
ὅτι μέσα στό ’78 6 «ἀνανεωμένος» ἀπό τῆ «λαϊκή ψῆφο» πρωθυπουργός 661 κάνει τό ἅλμα πρός τήν προεδρία.
Καί τότε, ὅταν ὁ κ. Καραμανλής θελήσει νά ἀσκήσει τίς
ὑπερεξουσίες πού τό Σύνταγμα τοῦ δίνει, θά προκύψει ἕνα
πολιτικό (ὅχι συνταγματικό) 6500.: ἀπό τό «πάγωμα» τῶν
ἐξουσιῶν τοῦ κ. K. Τσάτσου θά περάσουμε στῆν ὑπερθέρμανση τοῦ νέου προέδρου...

πού ὑποτίθεται γίνονται οἱ τωρινές ἐκλογές (τό θέμα τῆς EOK)

Τό ρεπορτάζ αὐτό στάθηκε περισσότερο λεπτομερειακό καί
φλύαρο ἀπό ὅσο ἴσως θᾶπρεπε, ἐπαναλαμόάνοντας γνωστά
πράγματα Ἔφταιγε τό κλίμα, οἱ(«ψυχολογικές προϋποθέσεις»
πού ἔλεγε ὁ πρωθυπουργός τό 7.5 "A7 εἶναι άπλά51175791011116
ὅταν σκοντάψεις κάπου νά σοῦ λένε «01906006190!» γίνεται
κάτι περισσότερο ὅταν στό λέει αὐτός πού σ’ ἐσπρωξε..
Καί τελικά φαίνεται ὅτι οἰ Ἀμερικανοί έχουν πάντα δίκιοῑ
τό λένε ἀπό τό 1974, στήν πρώτη τους σφυγμομέτρηση γιά τά
μεταχουντικὰ ἑλληνικά πολιτικά πράγματα; «τό ἴδιο παλιό
κρασί, ἀπό τίς ἴδιες παλιές μπουκάλεςι»

ZHTHOHKE ἡ διεξαγωγῆ δημοψηφίσματος ἀπό τό ΠΑΣΟΚ

ΚΠ

λίτευση.

Ο Ούτε τό Συμὸούλισ τῆς Δημοκρατίας συγκάλεσε.
Ο Ούτε δημοψήφισμαεκανε, ἄν καί γιά ἕνα ἀπό τά θέματα
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ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

ΟΛΑ ΘΑ ΡΥΘΜΙΣΤΟΥΝ

«“Ο λαός έκαμε τήν ἐκλογήν του (...) Ἔκατοντάδες χιλιάδες
Ἑλλήνων καί Ἑλληνίδων πολιτων - ἴσως έκατομμύρια ψηφοφόρων - περιμένουν νά πληροφορηθοῦν τήν ἀπόφασιν
τοῦ K. Σ. Στεφανοπούλου. "Av ήκουον «ὅχι» θά ἑπικραίνοντο
θαθύτατα. Μέ τό «ναί» διά τό ὁποῖον εἶναι θέθαιοι, θά ἀποδυθοῦν είς ἕνα ἀπό τούς ώραιότερους καί ἀγνότερους πολι-

Δέν τίθεται Θέμα Σώφλυ... Οὔτε ἀμφισβητεῖται τό καθεστώς των θάσεων... Θόι τά ξαναπούμε ἄλλωστε μετά τίς ὲκλογές...
Αύτά περίπου δηλωνουν oi ὑπεύθυνοι κυθερνητικοί κύκλοι στήν Ούάσιγκτον. Καταδεικνύεται έτσι πόσο oi φίλοι
μας ύπολογίζουν τίς ἑλληνικές διαμαρτυρίες καί ἀντιδράσει(
καί πόσο εἶναι σίγουροιγιά τό ε’κλογικό ἀποτέλεσμα. 'O K.
Καραμανλής ἔχει ὑποσχεθεῐ νά ἐπιλύει τά ἀναφυόμενα προθλήματα σύμφωνα με’ τό δόγμα «ἀνήκομεν είς τήν Δύσιν»
καί νά συμφωνεῖ στίς ε’πιθυμίες καί τά αἰτήματα της φίλης
ύπερατλαντικής δυνάμεως... ‘O ἀξιότιμος K. Σώφλυ θά έλθει. έμεῖς στό NATO θά ἐπανέλθωμεν, oi Βάσεις δέν Θά μετακινηθούν - καί ἀλλα πολλά θά συμθοῡν - ἀφού, με’ τό καλό,
ό K. Καραμανλής ε’πανέλθει δριμύτερος στίς 21 τού Νοέμθρη.

τικούς ἀγῶνες».

“Ο κυριακάτικος «Ἐλεύθερος Κόσμος» ήταν σαφής, εἰλικρινής («δέν θά ψηφίσωμεν τόν κ. Καραμανλήν») καί συγκινητικός. Μόνο πού τό «ANTI» δέν προλαθαίνει (τεχνικοί λόγοι - πιστέψτε μας) νά καλύψει δημοσιογραφικά τήν ἀφιξη
τοῦ K. Στεφάνου, πού «ή ἀνθρωποθάλασσα τῆς ε’θνικόφρονος παρατάξεως τόν ἔχει ήδη ἐκλέξει σιωπηρώς ἀρχηγόν
της»... Θά πεῖ ἀραγε τό «ναί», ή μήπως... Δυστυχώς δέν τό
γνωρίζουμε. Πάντως ε’σεῖς ὅλοι πού διαθάζετε τό «ANTI» θά
τό ἔχετε, ήδη, πληροφορηθεί ἀπό τόν έλληνικό καί ξένο
τύπο της Τετάρτης. 'H ἀγωνία των έξι έκατομμυρίων
ψηφοφόρων (δυστυχως μόνο τόσοι είμαστε) θάχει τότε λήξει. Ὑπομονή...
ΣΣ.· “Η «δημοσία συζήτησις διά τά ἀπορρίμματα», θά γίνει
τήν Πέμπτη, ὅπως μας πληροφορεῑ ὁ «E.K.» τῆς ίδιας
μέρας (τελευταία σελίδα, τρίτη στήλη ἀπό ἀριστερά - I”; μάλλον πέμπτη στήλη ἀπό δεξιά - χαμηλὰ).

ΚΑΙ Σ’ ΑΝΩΪΕΡΑ1
Πρίν ε’φτά περίπου μήνες τό «ANTI» (T. 62, Γ. Τσαλακοῡ,
«Ti συμθαίνει στό ὺπουργείο Ἐξωτερικων τής Κύπρουῐ»)
κατάγγελνε πως οτό κυπριακό ύπουργεῑο Ἐξωτερικων ἐξ·
ἀκολουθοῦσαν νά ὑπηρετοῦν ἀνθρωποι πού «πρόσφεραν
τίς ὺπηρεσίες τους καί συνεργάστηκαν» με’ τό χουντικό καθεστώς τής 75ης Ἰούλη καί τήν «κυθέρνηση» τοι) Σαμψών...
Φαίνεται ὅμως αύτοί oi ἀνθρωποι εἶναι κάτι περισσότερο
ἀπό χρήσιμοι στήν «ὑπηρεσία» γιά τήν... καλύτερη προώθηση τής ἀδέσμευτης πολιτικῆς τῆς Κύπρου, ἀφοῡ ὅλοι
σχεδόν «ἀρίστευσαν» στίς τελευταῖες ἐξετάσεις καί πήραν
προαγωγή] Καί 0’ ἀνώτερα...

ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Παραμονές ὲκλογων γιά τήν ἀναμέτρηση μέ τή Δεξιά. Oi
δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις ἀποφάσισαν γιά τό καλό
τοῦ τόπου νά κατέθουν αύτοτολως στίς ἐκλογές. Πάει καλά.
Κάτι περισσότερο θά ξέρουν ἀπό μᾶς. Χωρίς νά έχουμε τήν
ε’πιθυμία νά ἀπορρίπτουμε τόσο «ἀπλουστευτικάιΙ τίς πολιτικές τους ε’πιλογές καί τίς ἀποφάσεις - δέν μπορούμε ὅμως
νά μήν ὺπογραμμίσουμε τό στύλ των μεταξύ τους «συζητήσεων». Πρόκειται θὲθαια γιά συζητήσεις μεταξύ πολιτικῶν
φορέων καί προσώπων πού μέ κάποιο τρόπο συνδέονται
ἀπό τήν πολύ γενική ἀρχή τῆς ύπεράσπισης των δημοκρατικων κανόνων. Αύτή ή ἀρχή καί στό παρελθόν τούς συνέδεσε καί στό μέλλον Θά τούς συντάξει στίς ίδιες ἐπάλξεις.

’Ὁμως τό στύλ στίς διενέξεις ΕΔΗΚ —- ΠΑΣΟΚ καί στίς συζητήσιις ΚΚΕέσ - ΕΔΑ ἀνανέωσε τήν πολιτική γλωσσα σέ τ’μπάθεια. Ἰδιαίτερα ή ἀπάντηση-δήλωση τῆς ΕΔΑ στήν περίφημη συνέντευξη τοῦ Κ. Φιλίνη ἀποτέλεσε μνημείο ύφους
στή συμμαχική γλωσσα. ‘O τόνος καί oi χαρακτηρισμοί σταθμίζσυν τόν πολιτικό καί θεωρητικά προθληματισμό των
ημερων μας.
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οιεκΛοΓεΣ
KAI
H APIZTEPA
Tl ΘΑ KANE] ἡ (εὐρυτέρη) Ἀριστερά στίς ἐκλογές τοῦ Νοέμόρη;
Ο Ἕνα κόμμα μή κσμμουνιστικό (ἀλλά

«τοποθετημένο»

στῆν

«ἀριστερά

τῆς

Ἀριστεράς» ἀπό τά πιό... ἁρμόδια χείλη

- τοῦ πρωθυπουργοῦ), τό ΠΑΣΟΚ, θά
παλαίψει (μέ μεγάλες πιθανότητες ἐπιτυχίας) γιά τή θέση τῆς ἀξιωματικῆς ἀντι-

(N. Κόλλιας) πῆρε 20.484 ἤ 42.42% καί
οἱ ἀνεξάρτητοι, 3.472 ἤ 7,19%). Λάρισα;
l. Φλῶρος, 52, γιατρός, 6.516. Σέρρες;
B. Ἰντζές, 48, μηχανολόγος - ἠλεκτρολόγος, 8.551 (ἐπαναληπτική ἐκλογή).
Ἠράκλειοῑ Γ. Ψαράκης, 51, γεωργοκτηματίας, 5.666.

κομμένη στά δύο (ἀπό τῆ μιά τό KKE
μόνο του, ἀπό τήν ἄλλη τό KKE ἐσ.. ἡ
ΕΔΑ καί οἱ τρεῖς νέοι ἑταῖροι - ἄν ὅλα
πᾶνε καλά μέχρι τέλους) διεκδικοῦν μιά

Ο Ὁ πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ Ἀνδρέας
Παπανδρέου, 58 χρονῶν, ἐκλέχτηκε στῆν
A’ Θεσσαλονίκης. μέ 22.505 ψήφους.
ΚΚΕ; A’ Ἀθηνῶν; Γρ. Φαράκος, 54,
μηχανολόγος - ἠλεκτρολόγος, 18.215. B’
Ἀθηνῶνε Χαρίλαος Φλωρὰκης, 63. A'
Γραμματέας τῆς K.E.. 42.973. K. Κάπ-

«εῦπρόσωπη παρουσία» στῆν καινούρ-

πος, 40, λογιστής, 16. 295. B' Πειραιῶς;

για Βουλῆ. Τό πείραμα τοῦ ’74 ἦταν
ὀδυνηρόὶκαί γιά τό μικρό ποσοστό ψήφων (464,787 ἦ 9.47% — 16 μικρότερο
ποσοστό ποῦ πῆρε ἡ Ἀριστερά μετά τόν
πόλεμοί) καί γιά τίς σχέσεις τῶν δύο KK.

Δ. Γόντικας, 30, ἠλεκτρολόγος, 12.619.
A’
Θεσσαλονίκης
Μίνα
Γιάννου,

πολίτευσης.
Ο Ἡ «Ἑνωμένη Ἀριστερά» τοῦ 1974.

ΣΤΟΝ κατάλογο πού ἀκολουθεῖ πα-

ρουσιάζουμε τήν ἐκλογική δύναμη αὐτῆς
τῆς εῦρύτερης Ἀριστεράς. ὅπως φάνηκε
τό 1974. με’ τούς σταυρούς προτιμῆσεως

-πού κάθε δουλευτής πῆρε - μαζί μέ τά
στοιχεῖα του (ἡλικία. ἐπάγγελμα) καί τήν
περιφέρεια πού όγῆκε. Οἱ ἰ’διοι ἄνθρωποι θά διεκδικήσουν καί φέτος (μ’ ἐλάχιστες. ἴσως. ἐξαιρέσεις ῆ μετακινήσεις)
τήν ψῆφο τῆς προοδευτικῆς παράταξης.

ΠΑΣΟΚε Α’ “Αθηνῶν; I. Ἀλευρᾶς, 68
χρονῶν,
συνταξιοῦχος
τραπεζικός,
16.314 σταυροί. Ι. Κουτσοχέρας, 73,
συνταξιοῦχος

δικηγόρος.

15.737.

8’

Ἀθηνῶνῑ Ι. Χαραλαμπόπουλος, 58,
στρατιωτικός ἐ.ἀ. 15.627. Ἀπ. Κακλαμάνης, 41. δικηγόρος. 14.483. Σύλῧα
Ἀκρίτα, 11.656. A’ Πειραιῶς; I. Παπα-

σπύρου, 55, οἰκονσμολόγος, 6.743. Αἰτωλοακαρνανιά; Γ. Δ. Παπαδημητρίου,
61, δημ. ὑπάλληλος. 5.674. Ἀχαΐαῑ Ν.
Βγενὸπουλος, 51. γιατρός, 9.598. Ἀγ.
Κουτσόγιωργας, 55, δικηγόρος. 8.485.
Ἠλείας I. Σκουλαρίκης, 42. δικηγόρος.
4.917. Κέρκυραῑ Σπ. Ράλλης, 47. γι-

ατρός, (ΣΣῑ πῆρε 24.329 ψήφους ἤ
50.3% σάν κοινός ὑποψήφιος τῆς ἀντιπολίτευσης, μετά τήν παραίτηση τοῦ Σπ.
Θεοτόκη (Ν.Δ.) Ὁ ὑποψήφιος τῆς Ν.Δ.
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KKE Ἐσωτερικοῦῑ B’ Ἀθηνῶν Χαράλαμπος Δρακόπουλος, 60, γραμματέας
τῆς K.E.. A. Κύρκος, 53, δημοσιογράφος, 17.436.

.

EAA: A’ Ἀθηνῶνῑ Ἠλίας Ἠλιοῦ, 73.
συνταξιοῦχος δικηγόρος.
ΘΑ πρέπει ἴσως ἐδῶ νά ἀναφερθοῦν
καί οἱ τρεῖς δουλευτές τοῦ «Κόμματος
Σοσιαλιστικῆς Πρωτοὸουλίας», τοῦ μόνου ἀπό τούς ἄλλους τρεῖς ἑταίρους τῆς

συμμαχίας «τῶν 5» πού εἶχε ἐκπροσώπηση στῆ Βουλῆ πού τερματίζει τίς έργασίες της στίς 20 τρ. Καί οἱ τρεῖς ἐκλέχτηκαν μέ τήν ΕΔΗΚ καί προέρχονται
ἀπό τήν «Κίνηση Νέων Πολιτικῶν Δυνάμεων>>ε
Ο Γ. Ἀλ. Μαγκάκης, 55, τοῦ Κ.Σ.Π.,
39.699 (8’ Ἀθηνῶν), Χ. Πρωτοπαπᾶς,
58, δικηγόρσς, 10.178, καί Δ. Τσάτσος,
44, καθηγητὴς Πανεπιστημίου,, 10.383
(κι οἱ δυό στῆ Α’ Ἀθηνῶν).
ΟΠΩΣ φαίνεται, ἡ παραδοσιακή
Ἀριστερά δέν έόγαλε παρά ἕνα μόνο

δουλευτή (Μ. Γιάννου) στήν ἐπαρχία
(Θεσσαλονίκη), δύο στῆν Α’ Ἀθηνῶν
(Ἠλιοῦ, Φαράκος), ἕνα στῆ B’ Πειραιῶς
(Γόντικας) καί τέσσερις (Φλωράκης,
Δρακόπουλος, Κύρκος, Κάππος) στή B’
Ἀθηνῶν.
· .
ΑΝΤΙΘΙΞΤΑ ἡ πλειοψηφία τοῦ ΠΑEOK (9) ὂγήκαν στήν ἐπαρχία, 4 στήν
Ἀθήνα (Δύο A’ καί δύο B’) κι ἓνας στόν
Πειραιᾶ.
Ο Χαρακτηριστικό; οἱ δουλευτές τοῦ
KKE (πλήν τῆς Μ. Γιάννου), κι ὁ Χ.
Δρακόπουλος έόαλαν γιά πρώτη φορά

ὑποψηφιότητα τό 1964.“ Ἀπό τό ΠΑΣΟΚ, 8 ἐκλέγονται γιά πρώτη φορά
(Ἀκρίτα, Κακλαμάνης, Βγενόπουλος,
Κουτσόγιωργας, Φλῶρος, Ψαράκης,
Σκουλαρίκης, Ράλλης).
ΠΙΟ κάτω δημοσιεύουμε (κλείνοντας
αὐτή τή συνοπτική εἰκόνα τῆς δύναμης
τῆς εῦρύτερης Ἀριστερᾶς στίς ἐκλογές
τοῦ ’74) τά ἀποτελέσματα τῶν ὲκλογῶν
τοῦ 1974, τοῦ 1964, τοῦ 1963, καί τοῦ

1961, στίς 12 ἐκλογικές περιφέρειες πού
ὅγῆκαν οἱ παραπάνω 23 συνολικά ὅουλευτές. Στούς πίνακες τῶν ἐκλογικῶν
ἀποτελεσμάτων στῆν πρώτη σειρά μέ τίτλο N.A./E.P.E. δίνουμε τά ἀποτελέσματα τῆς Ν.Δ. τό 1974, τοῦ συνασπισμοῦ Ε.Ρ.ΙΞ.-Κ.Π. τό 1964 καί τῆς ΕΡΕ
τό 1963 καί τό 1961. Στή δεύτερη. με’ τίτλο E.K.-N.A./E.K. τά ἀποτελέσματα τῆς
Ε.Κ.-Ν.Δ. τό 1974, τῆς ΕΚ. τό 1964 καί

τό 1963, καί τοῦ συνασπισμοῦ Ε.Κ.-Κ,Π.
τό 1961. Στήν τρίτη σειρά μέ τίτλο
E.A./E.A.A. τά ἀποτελέσματα τῆς ΕΑ.
τό 1974, τῆς Ε.Δ.Α. τό 1964 καί τό 1963,
καί τοῦ Π.Α.Μ.1Ξ. τό 1961. Δέν δημοσιεύουμε τά ποσοστά;

12ομῃτῖις EAE (1974: 4.721 ψῆφοι ἡ
,

Τά στοιχεῖα εἶναι παρμένα ἀπό τό
ὄιὸλίο τῶν Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Η. ΚΑΡΑ
<<Ὁὸηγός Ἐκλογῶν ἀπ’ τό I961»
(κύριος τίτλος; «EAABON...»), πού
κυκλοφορεῖ αὐτές τίς μέρες ἀπό τίς
«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΕΡΓΟΣ».

ο

Ο τοῦ Κόμματος Προοδευτικῶν (1963;

11.989 ἤ 3.66%)
Ο τῶν ἀνεξάρτητων (1974; 908 ἥ
0,23%. 1964: 346 ἢ 0,11%. 1963: 644 ἦ
0,20%.1961:5041’10,15%).
TA ἀποτελέσματα;

_ _A__AGHNS2N

Α Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Β’ ΑΘΗΝΩΝ

Β ’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
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A' ΑΘΗΝΩΝ

N.A./E.P.E.
E.K. - N.A./E.K.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Ε.Λ.ΙΕ.Δ.Α.

ι 1974
,
‘Eκιυγις 1964 ' ἐκλογάς 1963 ' 343676; 1961
ἐκι w;

ΗΛΕΙΑΣ

”W

Ν.Δ.ιε.1>.ε.

53.236 53.23 33.597

30,32

38.612

34,27

52.257

E.K.-N.A./E.K.
ΠΑ.Σο.1(.
ε.Α.ιε-Δ.Α.

30.457 27.31
16164 14,76
2.357 2,60

75.392 69.17
—

63.265

56,15

50.162

43.00
46.03

5.767

5,11

6.437

5.91

27.633
10.702
121900
5791

43.27
ημᾶς
22,49
10.09

23.539 33.47
27.743
45.35
_

”-961 53-“
ῗὲξέζ ﬂag-5,
ι
16-3115 11188

210.035
73.203
45432
49.523

7°

”W

7°

Ψῆφω

'7“

Ψῆφῠι

’Ἀ

54,02 117.953 36,31 124.245 36,οι 136.165 41,60
20.11 147.677 46,03 123.955 39.45 114446Ι 353011,66
12.73 54.431 16.93 61.030 13.67 75.766 23,17

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Β’ ΑΘΗΝΩΝ
N.A./E.P.E.
E.K. - N.A./E.K.
ΠΑ.Σο.Ι(.
Ε.Α.ΙΕ.Δ.Α.

215.216
93.309
60.350
32.336

46.53 91.296 26.91 101.502 29.65 115.275 35.41
21.27 163.992 43.35 136373 40,42 105799 32,49
13.17
—
·
1732 6556424347 93.719 27,37 104.033 31,90

E.K. - N.A./E.K.
ΠΑ.ΣΟ.Ι(.
Ε.Α.ΙΕ.Δ.Α.

79.532
28.614
13.907
17.931

54.29
19.52
12,90
12,26

43.751 35.30
59.531 43.04
—
—
20.493 16.54

49015 3636
46.039 36,65
—
—
23.741 1636

56.564 44.97
39.900 31.72
—
—
29150 23.10

Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
N.A./E.P.E.
E.K. - N.A./E.K.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Ε.Α.ΙΕ.Δ.Α.

53.331
32.723
16.313
31.433

39.64
24.10
12.33
23.14

17.311 17.19 22.105 21.21
50.393 43.64 40.907 39.25
—
—
—
—
35.052 33.33 39.020 37.44

26.353 27.65
26.332 27.63
—
—
43.226 44,51

49.274 37.33
69.370 53,00

73.079 56,26
36.101 27.72

E.K. - N.A./E.l\'.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.

21.231

15,33

_

9424

7.02

12.663

_

9,61

57.633 42,31
60.475 44.33
_

_

14.427 10,70

_

_

13.279 10.26

AXAl'Az

53.35

16.713

26,47

9.336 16,15

9.280

14.96

9.240

14,63

”-AJE'P-E'
ξιξὲὸΝι-(Δ-ΙΕΚ·
' ··
’ΞΛ-[ΕΔΑ-

3545” 27.33
67-379 52.75
24-7111 ’1935

46.660

36.13

63.787

51.89

53.9118

41,80

37.693

30.62

26.175

20.27

21.605

17.55

N.A./E.P.E.
E.K.-N.A./E.K.
nA.:o.K.
E.A./E.A.A.

112.301
35.702
22.505
32.698

62.610

35.04
34.65

80.540

61.924

48.075

44,39
26,50

49.031

27.46

51.993

23.66

54.50 55.550 31.36
17.32 77.641 43,34
10,92
—
15.37 43.350 24,76

N.A./E.P.E.
E-K.-N.A./E.K.

95.325 66.77
19096 13.30
12,19

61.379 42,24
65.303 44,94

67.557

45,88

92.423

55.202

37,49

40.032

62.60
27,11

ΠΑ.ΣΟ.Κ.

17.503

E.A./E.A.A.

10.534 7.37

18.605

12,30

19.272

13,08

15.188

10,20

Ν·Δ.ΙΕ.Ρ.ΕE.K--N.A./E.K.

32.231 26.25
47.566 38.74

18.366 15,71
86.603 74,09

27.186

23.41
63,86

32.759

29.23

74.145

63.543 56.69

ΠΑ.ῑο.κ.

34.142 27.30

43.302

11,45

H.294

HPAKAEIOY

E.K. - N.A./E.K.

71.979 52.01
19.732 14.29

11Α.Σο.Ι(.

34.345 24,31

Ε.Λ.ΙΕ.Δ.Α.

11.261

N.A./E.P.Ii.

33.675

ΣΕΡΡΩΝ

30.290 59.33
20.317 15.52

Ε.Α.ΙΕ.Δ.Α.

46,71
37,11

Α’ΘΕΣΙΝΙΚΗΣ

ΑΙΤΩΛΙ Ν ΙΑΣ
Ν.Δ.]Ε.Ρ.Ε.

28.974
23.020

ΛΑΡΙΣΑΣ

Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
N.A./E.P.E.

Ν.Δ.ι1ῑ.1’.ε.
E.K.-N.A./E.K.
03.20.16
ε.4.ιε.Δ.Α.

3.13

44.025 32.64
73.016 57.34

50.130 36.37
63.539 49.71

62.675 46.07
53.979 39.67

_

_

_

_

_

_

12.320

9.50

13.952

10,11

171119

13.00

Ε-Α-ΙΕ-Δ-Α·

8.561

6.97

—
H.913

10.19-

Νομοῦ ΛΑΡΙΣΗΣ

’Ἰ

12.70

ΣΤΡΑΤΟΣε «Πρέπει νά τόν εντόιξουμε
μέσα στούς κοινωνικούς Θεσμούς (...) θέλουμε τό στρατό φρουρό τῶν συνόρων καί
τῆς δημοκρατίας καί όχι παράγοντα ἀναστολής τῶν κοινωνικῶν ἐξελίξεων (...) Νόι δράσει μαζί μας γιόι τήν προῶθηση τῶν δημοκρατικῶν Θεσμῶν (...) όχι νά έπέμόει γιά νά
πετὺχουμε κοινωνικές εξελίξεις (...) Κι ὅταν
δέν ὑπάρχουν διακρίσεις στό στρατό μέ δάση
τά πολιτικά φρονήματα, γιατί νά μήν μπορεῖ
να γίνει ἕνας κομμουνιστής ἀξιωματικός
Αρχηγός Στρατοῦ; »

NATO: «Εἰναι μεγόιλο πρόὸλημα (...) Η
ἔξοδος μπορεῖ νόι έπιτευχθεῑ σέ συνδυασμό
μέ τό ξεπέρασμα τῶν στρατιωτικῶν συν-

ασπισμῶν (...) Εἶναι στόχος μάξιμουμ - όχι

Ὁ γραμματέας τοῦ ΚΚΕέσ, Μπάμπης Δρακόπουλος [Mid στό (\AN'N».

ZYNENTEYEH
ME TON: MHAMHH
APAKOHOYAO
«Ὕπάρχει ένας ρεαλιστικός, δημοκρατι-

κός στόχος γιά τίς προσεχεῖς εκλογέςῑ να
μειωθεῖ ἡ δύναμη τῆς δεξιᾶς κατα τρόπο που
ἀπό τά πράγματα νόι ὁδηγηθοῡμε σέ μιά κυόέρνηση πολυκομματική» τονίζει σέ συνέντευξή του στό «ANTI» ὁ γραμματέας τῆς
K. E. τοῦ KKE εσωτερικοῡ ΜΠΑΜΠΗΣ

ΔΡΑΚΟΓΙΟΥΛΟΣ.
O «Καί γι’ αὐτό - προσθέτει - τό KKE έσ.
λέει ότι τά κόμματα πρέπει νά δεσμευτοῦν
ἀπέναντι στό λαό. πῶς μετα τίς ἐκλογές Θά

συμὸἀλουν οτή διαμόρφωση μιάς τέτσιας
πολυκομματικῆς κυὸέρνησης που Θά στηρίζεται στήν εὐρυτερη δημοκρατική πλειοψηφία. (...) "Av ὅλες οἱ δυνάμεις τῆς σημερινῆς
ἀντιπολίτευσης υἱοθετήσουν αὐτό τό στόχο.
μπορεῖ οἱ ἐκλογές τοῦ Νοέμὸρη. παρά τά ἀρνητικά στοιχεῖα της πρόωρης πρόκήρυξης,

τοῦ ἀντιδημοκρατικοῡ καί καλπονοθευτικοῡ

μίνιμουμ».
«OI HENTE»: «Ἀπό κοινοῦ ἐπεξεργασία
ἑνός δημοκρατικοῦ δρόμου γιόι τήν ἀναζήτηση ένός δημοκρατικοῦ σοσιαλισμοῦ. Αὐτός
δέν συμὸιόἀζεται ὁπωσδήποτε μέ τή δικτατορία τοῦ προλεταριάτου (...) Ἱ-1 συμμαχία
προϋποθέτει ἰσοτιμία ἀνάμεσα στά κόμματα».
OI KINAYNOI ΕΚΤΡΟΠΗΣε « Υπόιρχουν στό στρατό πολύ σημαντικές δυνάμεις
πού εἶναι εἴτε χουντικές ἤ διατηρημένες ἀπό
τή χουντα. (.. .) Από δῶ ἀκριὸῶς προκύπτουν οἱ μεγάλοι κίνδυνοι. (...) “Ὀπως ὑπάρχει πάντα ό κίνδυνος τῆς μοναρχίας σέ στιγμές ἐθνικῆς κρίσης. (...) cO στρατός (όχι

ὅλος, ἀλλά μιά σειρά δυνάμεις) ἀσκεῖ πίεση
στίς πολιτικές έξελίξεις - ἀσκησε καί στόν
Καραμανλῆ σ’ αὐτή τήν τριετία. (...) Ὁ Καραμανλῆς Θά ὅρέθηκε πολλές φορές στό δίλημμα; ··ὅιν πρόκειται νά μέ ρίξουν αὐτοί,
καλύτερα νά χτυπήσω··»1
KKE: «Ὑπάρχουν κοινά σημεῖα στά
ὁποῖα μποροῡμε νά στηρίξουμε μιά κοινή
δράση (...) Μπορεῖ ν’ ἀρχίσει νά σπόιει τό
ταμπσύ τῶν “δὺο κομμάτων πού δέν μπο-

ροῡν νά διαλεχθοῠν” (.. ) Αλλά ὅταν μιλᾶμε
γιά συμμαχίες πρέπει νά ἀναγνωρίζσυμε
τήν.. ὕπαρξη τοῦ ἄλλου κόμματσςέ»
ΠΑΣΟΚε «Ἔχει ἀπό τήν ἀρχή κρατήσει
μία ἀδιανόητη πολιτική (...) Βλέπει τήν ὲνότητα διαφορετικόι; οὐσιαστικόι τή ὅλέπει ἤ
μέσα στό ΠΑΣΟΚ ἦ μέ τήν ὑποταγή στό

έκλογικοῡ νόμου, να φέρουν ἀποτελέσματα
ΠΑΣΟΚ».

που Θά ὅοηθοῡσαν πρός τήν προοπτική Ιιιιάς
(δημοκρατικῆς κυὸέρνησης».
O Ἀναμεσα στά θέματα πού θίγονται στή
συνέντευξη εἶναι καί τά έξηςῑ
10

O Ἡ συνέντεξη (πού πάρθηκε τό περασμένσ Σάόὃατο) ἔχει ὡς έξήςῑ

ΕΡ; 'H προεκλογική περίοδος αρχισε, Ποια νομίζετε ὅτι εἶναι 11
ἰδιαιτερότητα τῶν φετινῶν έκλογῶν; Καί ποιές εἶναι σι’ προοπτικές
για τήν ἐρχομένη κοινοθουλευτική περ1ὀὄο,·

ΑΠ; O'L φετινές έκλογές ’έχουν μια ίδιαιτερότητα, αλλα για να τή
ὂοῠμε σωστα πρέπει να τή δοῡμε μόνο σέ οχέση μέ τίς προηγού-

προθλήματα τῆς χώραςῑ τό Κυπριακό, τήν κρίση τοὺ Αἰγαίου, τή

θέαη μας μέσα ατο ΝΑΤΟ, τή θέση μας μέσα οτόν υπόλοιπο κόσμο. γ) Τα μεγαλα οἰκονομικα καί κοινωνικα προθλήματα; ἡ χώρα
μσς έχει μπεῑ KL αὺτή από καιρό στή δίνη τῆς παγκόσμιας οἰκονομικῆς κρίσης - καί μέ καποια ἰδιαίτερα χαρακτηριστικα. Ἐπιταχτικό
μπαίνει τό πρόθλημα πῶς καί μέ ποιό τρόπο ή χώρα θα θγεῑ από
αυτή τήν κρίση. Ἀναμφισθήτητα τα προὸλήματα αυτα σχετίζονται

μενες ἐκλογές. Ἠ διαφορα θρίσκεται στό ὅτι τό 1974 ψηφίζαμε
λίγους μῆνές μέτα τήν πτώση τῆς δικτατορίας, τα κόμματα μόλις
εἶχαν συγκροτηθεῑ από τή φαση τῆς παρανομίας ἡ τή φαση αναοτολῆς τῆς δρασης τους. Δέν ὑπῆρχέ, έπίαης, πρακτικα καμια έμπειρία από τήν κυθερνητική πολιτική που ἀσκησε τό κόμα τῆς Ν.Δ.
Βέθαια, τό κόμμα αὺτό ἡταν μια συνέχεια καί ανανέωση τῆς ΕΡΕ.

μέ τήν αναγκη μεγαλων μεταρρυθμίσεων, μεγαλων αλλαγών στόν
τομέα τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, στόν τομέα τοῦ κρατους καὶτῶν

Μποροῡσε, λοιπόν, κανείς να λογαριασει ποῦ περίπου θα ὁδη-

παραπέρα πορεία τῆς χώρας. 'O λαός ξέρει τώρα, λοιπόν, ὅτι

γοῡσε αὺτή ὴ πολιτική. 'Ev παση περιπτώσει ὅμως, ό Καραμανλῆς
ὲρχόταν από τό έξωτερικό κομίζοντας μια πολιτική που τήν έμφα-

τῶν ὲκλογὼν θα ασκηθεῖ ἡ α’ ἢ 6' πολιτική για να λυθοῡν αυτα τα

νισέ σα νέα πολιτική. Σήμερα, ὑστέρα από τρία χρόνια, ἐχουμε

απομακρυνθεῑ αρκετα από τήν περίοδο τῆς πτώσης τῆς δικτατορίας, έχουμε γευθεῖ τήν πολιτική τῆς κυθέρνηαης τῆς Ν.Δ., τα
κόμματα έχουν διαμορφωθεῖ KL ’έχουν KL αὺτα τοποθετηθεῑ μέ τή
δραση τους καί μέ τίς έκτιμήσέις τους ἀπέναντι στα πολιτικα πρα-

γματα. Ἐπομένως, ό λαός έχει σήμερα τή δυνατότητα να κρίνει
πιό συγκεκριμένα μερικα προθλήματα καί and τή δική του έμπέιρία. Ἀπό τότε ’έχουν σημειωθεῖ σημαντικές έξελίξεις, έσωτερικές
καί έξώτέρικές. Αυτές μέ τή σειρα τους θαραίνουν καί ατήν κρίση
τών ανθρώπων. Βέθαια δέν εἶναι oi έκλογές που θα δώσουν μια
απώτερη στροφή στίς έξελίξεις. Γιατί αυτή συνήθως γίνεται απὸ
τίς έκλογές, προετοιμαζεται ἀμως από κοινωνικές καί πολιτικές
έξελίξεις, οἰ ὸποῑες καί θα ὲκψραοτοῡν στίς έκλογές. Δέν έχουν
σημειωθεῑ μεγαλες καί απότομες αλλαγές πού να ὲκφραοτσῡν έκλογικα. Ἀπό αὐτή τήν αποψη δέν μποροῡμε να ποῡμε ὅτι αὺτές oi
ἐκλογές εἶναι ἱστορικές καί ’ότι μ’ αὺτές θα αποφασίσουμε γιαόλα
τα πραγματα που θα συμθοῡν από δώ καί πέρα. Παρ’ ὅλα αὺτα,
’έχουν μια ἰδιαίτερη σημασία. KL ἕχουν αημασία γιατί ’έχουν προκύψει μερικα μεγαλα προθλήματα στό διαστημα αὺτό.
EP: Ποια εἶναι σέ γενικές γραμμές τα προθλήματα aL'JTd;
An: E'LvaL: α) Τό τοῦ έκδημοκρατισμοῡ τῆς ζωῆς τῆς χώρας; έκδημοκρατισμοῡ καί τοῦ κρατους καί τῆς κοινωνίας καί τῶν θεσμῶν, μέ αἰχμή τήν αποχουντοποίηση, τήν καθαρση καί τόν έκδημοκρατισμό τοῡ κρατικοῡ μηχανισμοὺ. 6) Τα προθλήματα τῆς ἐξ·
ωτερικῆς πολιτικῆς, ποι] τελικα συμπυκνώνονται στό τί έξωτερική

πολιτική θα ακολουθήσουμε για να λὺσουμε τα μεγαλα έθνικα

Πανεπιστημίου, δουλεύει στό
μαζικό φοιτητικό κίνημα καί
ἐκπροσωπεῖ τήν ΟΚΝΕ στό
ἀντιὸικτατορικό μέτωπα.
T0 1937-38 ὅγαίνει στήν
παρανομία καί εἶναι στήν Ἐπιτροπή Πόλης τῆς ΚΟΑ ὑπεύθυνος γιά τίς ὅόρειες ἐργατικές
συνοικίες (ἀπό Ν. Ἰωνία μέχρι
Δροσιά) καί ταυτόχρονα ὑπεύθυνος γιά τήν περιοχή Θήὸας Λειὸαὸιᾶς - Χαλκίὸας.
ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Φυλακές Αἴγινας, 1953.
0

ΜΠΑΜΠΗΣ

ΔΡΑΚΟ-

ΠΟ ΥΛΟΣ γεννήθηκε τό 1917
στήν Ἀθήνα. Mud τό γυμνάσια
φοίτησε ὥς τό 40 ἔτος τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ἀθήνας καί ἀπό τό
1934 ἀνακατεύεται μέ τό φοιτητικό κίνημα καί γίνεται μέλος
τῆς ΟΚΝΕ.
T0 1935-36 εἶναι ἑπικεφαλῆς
τῆς Ἐργατικῆς Βοήθειας τοῦ

(Σε-

πτέμὸρης 1938) στή Θεσσαλονίκη, σά μέλος τῆς ΕΠ. τῆς,
ΚΟΘ, ὄασανίζεται καί ἐξορίζεται (m; Φολέγανὸρο, ἀπό ὅπου
ὸραπετεύει τό 1941 μέσα) Μήλου.
Η ΝΕΑ K.E. τόν ὁρίζει ἀμέaw; ὑπεύθυνο για τήν ΟΚΝΕ
καί ἀρχίζει τή ὸουλειά γιά τήν
ἀνασιιγκρότησή της.
NEA
σύλληψη
(Ἰούνης
1941). Παραὸίνεται στούς Ἰτα-

λούς καί μένει στά στρατόπεὸα
Λάρισας καί Τρικάλων. Οἱ
Ἰταλοί τόν ἀφήνουν,,σάν ἄρρωστο. ἐλεύθερο, με’ ἐντολή νά
παρουσιαστεῑ στή Διοίκηση τῆς

Ἀθήνας. Βγαίνει πάλι στήν
παρανομία, ὸουλεύει σάν γραμματέας πόλης τῆς ΟΚΝΕ Πει-

θεσμῶν, στόν τομέα τῆς κοινωνικής πολιτικῆς. Ἠ απαντηση n00

θα δοθεῑ σ“ αυτα τό προθλήματα θα καθορίσει σημαντικα τήν
υπαρχουν τρία μεγαλα προθλήματα καί αναλογα μέ τό αποτέλεσμα
προθλήματα. “Απ“ αυτή τήν πλευρα θεωρῶ ὅτι αυτές οί έκλογές χωρίς να εἶναι Ιιστορικές, χωρίς να εἶναι oi ἐκλογές o'L όποῑες θα
σημαδέψουν μια μεγαλη στροφὴ — ’έχουνε μια ἰδιαίτερη σημασία.

Μονοκομματισμός για ἅλλα 4 χρόνια
EP: Εἴπατε ότι δέν μεσολαθησαν έντονες κοινωνικές καί πολιτικές αλλαγές, 'H ἐκτίμηση αὐτή μήπως σημαίνει ὅτι δέν πρέπει να
περιμένουμε σημαντικές μεταθολές καί ἐκπλήξεις and τίς ἐκλο-

γές; Μήπως τότε καί ἠ ὲπίσπευση. κατα ἕνα χρόνο, τῶν ὲκλογῶν
Θεωρεῐται ὀτι δέν ἔχει ουσιαστική αἰτιολογία·
Al'l: Θα ἠταν σωοτό να ποῡμε ι«χωρίς μια ουσιαοτική δικαιολο-

γία». Γιατί αἰτιολογία υπαρχειῑ Εἶναι δτι ακριθώς ἡ κυθέρνηση Καραμανλή ἤθελε να προλαθει μια μεγαλύτερη φθορα στό κυρος της

1·ιοὺ θα σημειωνόταν στόν έπόμενο χρόνο. Ἤθελε να προλαθει τή
διαμόρφωση πολιτικῶν έξελίξεων στή χώρα καί εἰδικα τή διαμόρφωση ένός σχηματισμοῦ δυναμεων ό όποῖος θα έπέτρεπε να έκφραστεῑ μια σημαντική αλλαγή, μέ μια καινούργια ,μορφοποίηση
τοὺ πολιτικοῦ χαρτη τῆς Ἐλλαδας
EP: '0 Καραμανλῆς πρόλαθε. λοιπόνἸ αὐτές τίς αλλαγές καί αιἰτή
τήν αποδυναμωσή του. Μποροὺμε να ἐκτιμήσουμε ὅτι θα Βγει· ὸ
νικητής στίς ἐρχόμενες ἐκλογές.An: Εἶναι αναμφισθήτητο ότι τόν όδήγησε ἡ αναγκη να προλαθει
τή μεγαλυτερη φθορα, ἡ αναγκη να παρει ’έγκριση τοῦ λαοῡ για
τήν έρχόμενη τετραετία - όταν ακριθῶς θα ἔπρεπε να αντιμέτωπί-

ραιᾶ καί με’λος τοῦ γραφείου
τῆς Κ.Ε. τῆς ΟΚΝΕ μέχρι τήν
ἵὸρυση τῆς ΕΠΟΝ.
ΤΟ I943 συμμετέχει στίς
ἱὸρυτικές

ὸιασκέψεις

τῆς

ΕΠΟΝ καί ἀμέσως μετά πηγαίνει στή Μακεὸονία γιά τή συγκρότηση τῶν ὀργανώσεων τῆς
ΕΠΟΝ.

ΣΤΗ Μακεὸονία μένει ὥς τήν
ἀπελευθέρωση καί (δουλεύει στό
Μακεὸονικό Γραφεῑο.
ΜΕΤΑ τήν ἀπελευθέρωση, μέ
κλονισμένη τήν ὑγεία του κατεὄαίνει στήν Ἀθήνα καί ἁναλαμὸάνει τή μορφωτική ὸουλειά
στῆν ΕΠΟΝ.
ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ τοῦ I945

ὸουλεύει στό μηχανισμό τοῦ
Π.Γ, καί στό «Ριζοσπάστη».
ΑΠΟ τό 1947 εἶναι παράνομος. Συλλαμόάνεται τό 1949
καί καταὸικάζεται σέ θάνατο.
Ἔμεινε 11 χρόνια φυλακή.
Βγῆκε τό Πάσχα τοῦ 1960, δουλεύει στῆ ὸιαφώτιση τῆς ΕΔΑ
καί

κατόπι

γραμματέας τῆς

ΚΟΑ τῆς ΕΔΑ. καί - μετα τό
συνέὸριο τῆς ΕΔΑ τό [962 —
ἐκλέγεται μέλος τῆς ΔΕ. καί
τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς.
ΣΤΟ 80 Σιινέὸριο τοῦ ΚΚΕ
ἐκλέγεται στήν Κ.Ε,

ΑΠΟ τό 1963 καί μέχρι τή
ὸικτατορία ἡταν γραμματέας
τοῦ Γραφείου τῆς K.E. γιά τό
ἐσωτερικό καί γραμματέας τῆς
ΕΕ τῆς ΕΔΑ.
ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ἀπό τίς 21-

4-67. Διαφωνεῖ ριζικά με’ n?
12η Ὁλομέλεια καί τό 1969,
ἀπό τήν ἔκτακτη Ὁλομέλεια
ἐκλέγεται γραμματέας τῆς Κ.Ε.
τοῦ ΚΚΕ ὲσωτερικοῦ.
ΒΓΗΚΕ παράνομα ἀπό τήν
Ἑλλάόα καί ξαναγύρισε τό
1971. ὁπότε πιάστηκε (Ὀκτώὅρης). Τό Γενάρη τοῦ 1973
καταοικάστηκε ἀπό τό Πεντα»
μελές Ἐφετεῖο Ἀθηνῶν σε’ 14
χρόνια κάθειρξη. Ἀποφυλακίστηκε τόν Αὔγουστο τοῦ 1973
με’ τη γενική ἀμνηστία τοῦ Παπαὸόπουλου, γιά νά ξαναὸγεϊ
στήν παρανομία μετά τήν ἄνοὸο
τοῦ Ἰωαννίὸη — καί μέχρι τήν
«ἀλλαγή τοῦ Ἰουλίου».
ΣΤΙΣ ἐκλογές τοῦ 1974 ὅγῆκε
δοιιλευτής (Β’ Ἀθηνῶν) μέ
19.438 σταυρούς καί στό A’
Σιινὲὸριο τοῦ ΚΚΕ ἐσωτ. ἐκλέχτηκε

(1975) γραμματέας τῆς

MIA/1E1 γαλλικά,

ἀγγλικά,

ἰταλικά.
1

,

11

σει μερικα μεγαλα προθλῆματα πρίν φτασει πια ό κόμπος στό χτένι. Ἀκόμα εἶχε αναγκη να χαραξει μια πολιτική πού θα εἶναι περισ-

σότερο σύμφωνη μέ αύτα πού πιστεύει ό Ιίδιος, καί ῆ ταξη πού
έκφραζει. Τέλος θα πρέπει να δοῦμε τα έσωτερικα προθλῆματα

τῆς Ν.Δ., προθλῆματα πού σχετίζονται μέ τῆν ακρα δεξια καί μέ τῆ
δικῆ του προοπτικῆ να περαοει στῆν Προεδρία τῆς Δημοκρατίας.

Καί αῦτό τοῦ επιθαλλει να διαθέτει σοθαρῆ πλειοψηφία στῆ Βουλῆ. ”Ολα αύτα τόν ώθῆσανε να κανει πιό σύντομα τίς έκλογές.
Ἐκεῖνο πού εἶναι λυπηρό. εἶναι ότι καί δημοκρατικές πολιτικές δυ-

ναμεις, όπως τό ΠΑΣΟΚ, τόν θοῆθησαν 0‘ αὑτό. Δέν εἶναι θέθαια
ῦπεύθυνο τό ΠΑΣΟΚ για τίς ἐκλογές. ’Υπεύθυνη εἶναι ῆ κυθέρ-

νηση καί δέν έχει κανένα δικαίωμα να μεταθέτει τῆν εύθύνη στούς
αλλους. Ἀλλα παντως διευκόλυνε τόν Καραμανλῆ, τό γεγονός ότι
τοῦ ζητοῦσαν ἐκλογές, Eva) ῆξεραν ότι κατω από τίς σημερινές

συνθῆκες ύπῆρχε μέν καποια προοπτικῆ ανακαταταξης στό χῶρο
τῆς αντιπολίτευσης, αλλα αῦτῆ ῆ προοπτικῆ δέν όδηγοῦσε σέ μια
γενικότερη ανακαταταξη τῶν πολιτικών δυναμεων πού θα παρα-

μέριζε τῆ δεξια από τῆν έξουσία ῆ τουλαχιστον θα ’στιαζε τῆ μονοκομματικῆ κυθέρνηση τῆς δεξιᾶς. Προτίμησε, δηλαδῆ, ό κ. Παπανδρέου να γίνουν έκλογές μέ μόνη τῆν προοπτικῆ να γίνει τό ΠΑ-

ΣΟΚ αξιωματικῆ αντιπολίτευση, ’έστω KL αν αυτό έδινε τῆ δυνατότητα στῆ δεξια να παραμείνει ανετα στῆν έξουσία αλλα 4 χρόνια.
Καί 4 χρόνια παραμονῆς στῆν ἐξουσία, μια νέα τετραετία τῆς δεξιας, σημαίνει Θέθαια αποτελεσματικότερη θωρακιση τοῦ κρατικοῦ

πού από τα πραγματα να όδηγηθεῑ ῆ κατασταση σέ μια κυθέρνηση
πολυκομματική; ”Ετσι, στῆν καλύτερη περίπτωση 0'1 δημοκρατικές
δυναμεις ε’ίτε θα ’χουν μια πλειοψηφία τέτοια πού να μποροῦν να
σχηματίσουν κυθέρνηση, ε’ίτε (τό πιό κοντινό στα πραγματα) θα
δημιουργηθεῑ μια τέτοια κατασταση, ὥστε μια κυθέρνηση τῆς δε-

ξιας δέ θα μπορεῖ να ασκῆσει μοναχη-της τῆν έξουσία. Τότε, θα
ύποχρεωθεῑ να οτηριχτεῑ σέ αλλες δυναμεις. Αὺτές oi αλλες δυναμεις, εἶναι αριστερότερα απ* αὑτήν, εἶναι δυναμεις πού ’έχουν

μεγαλύτερη έπαφῆ μέ τό λαό, καί ἑπομένως αρχίζει μία πορεία
διαφορετικῆ. Δίνουμε έτσι Eva συγκεκριμένο στόχο για παλη. Τό
11000 αῦτό θα έπιτευχθεῑ έξαρτιέται α) από τό αν αὑτό πού λέμε
έμεῑς θα γίνει κατανοητό καί αποδεκτό καί 0110 τίς αλλες δυναμεις
καί 6) ἂν θα ύπαρχει πνεῦμα συνεργασίας μετα τίς έκλογές. Πρέπει, λοιπόν, ν’ αρχίσουμε από τώρα όλοι, καί χωρίς να ’χουμε κα11010 συμφωνία ’συμμαχίας κ.λπ. να χτυπαμε 0' Eva συγκεκριμένο

στόχο. I'L' αύτό λέμε ὃτι πρέπει να δεσμευτοῦν τα κόμματα απέναντι στό λαό πώς μετα τίς έκλογές θα συμθαλουν στῆ διαμόρφωση μιας τέτοιας πολυκομματικῆς κυθέρνησης πού θα στηρίζεται

στῆν εύρύτερη δημοκρατική πλειοψηφία. Γιατί αυτῆ ῆ δέσμευοη
πιστεύουμε ότι θα Βοηθοῦσε τό λαό να έχει μιαν έναραση καί μια
προοπτικῆ. Ἠ τακτικῆ τούτη μπορεῖ να θοηθῆσει τίς δημοκρατικές
δυναμεις να κερδίσουν μια νίκη καί ν’ αντιταχθοῦν στόν Καραμανλῆ, όταν λέει, «έγώ μπορώ να κυθερνῆσω»... Oi δυναμεις τῆς αντιπολίτευσης μέ τό σκορποχώρι τους καί μέ τίς αντιθέσεις τους δέν

μηχανισμοῦ μέ στοιχεῖα δικα της, έμπόδιο σέ καθε μεταθολῆ πού

δίνουν αὺτῆ τῆν προοπτικῆ στό λαό, απλῶς τοῦ λένε; «ποιόν προ-

θα μποροῦσε να γίνει μέ τῆν πίεση τών λαϊκών μαζῶν. Σημαίνει
έδραίωση τοῦ μονοκομματισμού.

τιμας από έμας για αξιωματικῆ αντιπολίτευση;» Καί παλεύουν ὀλο

καί ἀλο για μερικα ποσοστα παραπανω. 'H αντιπολίτευση δέν
έδωσε ποτέ στό λαό τῆν προοπτικῆ ὅτι μπορεῖ να κυθερνῆσει,

Συγκεκριμένοι στόχοι πάλης

ούτε 1έχει κανει μια συμφωνία πού θα τῆς έπέτρεπε να κυθερνῆσει.
Αυτές εἶναι ακριθώς 0'1 σκέψεις πού μας όδήγησαν στό ότι, ἀν θέλουμε να ’χουμε προοπτικῆ 0' αυτές τίς έκλογές, πρέπει να 110-

EP: Ἠ K.E. τοῦ ΚΚΕεο. στην απόφαοη τῆς 2/9 ἀναφέρει ὅτι (...)
..ὅλα T0’ δημοκρατικά κόμματα πρέπει να’ δεσμευθοῦν μπροστα στό

λαό, ότι Θα συμθαλουν μετεκλογικα σέ μια σταθερη κυθερνητικη
λύση στηριγμένη στῆν ευρύτερη δυνατή κοινοθουλευτικη πλειοΨηφιά». Δικαιολογεῖται - με’ τα σημερινα δεδομένα - αι’σιοδοξία,’
ΑΠ; Ἐμεῖς δέν ε’ίι-ιαμε ότι αύτῆ ῆ προοπτικῆ εἶναι εύκολη. Σχετί-

ζεται παντως μέ μια θασικῆ ἰδέα πού έχουμε έκφρασει από τῆν
πτώση τῆς δικτατορίας καί πού έφαρμόζεται αναλογα μέ τίς έξελί-

λαίψουμε για Eva συγκεκριμένο στόχο, Eva r110 ρεαλιστικό δημοκρατικό ὲθνικό στόχο; τῆν προοπτικῆ τῆς κυθέρνησης καί τῆς έξουσίας. "Av ἀλες 0'1 δυναμεις τῆς σημερινῆς αντιπολίτευσης υἱοθετῆσουν αὑτό τό στόχο, μπορεῖ αὑτές 0'1 ἐκλογές (παρα τα αρνητικα
στοιχεῖα τῆς πρόωρης προκῆρυξης, τοῦ αντιδημοκρατικοῦ καί
καλπονοθευτικοῦ έκλογικοῦ νόμου) να φέρουν αποτελέσματα πού
θα Βοηθοῦσαν πρός τῆν προοπτικῆ μιας δημοκρατικῆς κυ6έρνησης. Ἐπομένως δέν παμε μέ καμια ῦπερθολικῆ αἱσιοδοξία, δέν
δημιουργοῦμε αὺταπατες στόν κόσμο. Δίνουμε Eva συγκεκριμένο
στόχο παλης.

ξεις, καθε φορα μέ ένα νέο τρόπο. Κατα τῆ δικῆ μας αντίληψη τα
προθλῆματα στῆν Ἐλλαδα εἶναι πολύπλοκα καί δύσκολα, αν ληφθεῑ ὑπ’ όψη 0 συσχετισμός τῶν δυναμεων καί όχι μόνο τό τί
σκέφτονται καί τί θέλουν 0'1 δημοκρατικές δυναμεις καί 0'1 λα’ίκές
μαζες. Τό πρόθλημα εἶναι πώς μποροῦν να έκφραστοῦν 0'1 ταοεις
των λαϊκών μαζών καί πῶς μποροῦν να έπηρεασουν τῆν πολιτική.
Τό θέμα τῶν θεσμῶν, τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ, τοῦ στρατοῦ, ό

κίνδυνος μιας δυναμικῆς έπέμθασης, όλα πρέπει να ληφθοῦν ὑπ’
ὃψη. Τό σύνολο όλων αύτὼν τῶν παραμέτρων στίς συγκεκριμένες
συνθῆκες πρέπει να ληφθεῑ L'Jn' όψη. ”Ολα αῦτα σχετίζονται σῆμερα μέ τό πρόθλημα τών σχέσεών μας μέ τῆν Τουρκία. Ἠ Τουρ-

κία χρησιμοποιεῑται τώρα από τίς ΗΠΑ σαν όργανο για πίεση καί
στῆν έξωτερικῆ αλλα καί στῆν έσωτερικῆ μας πολιτικῆ. Αὺτα ὅλα

τα προθλῆματα πού αντιμετωπίζει ῆ Ἐλλαδα, ὅπως θρίσκεται 0’
Eva πολύ νευραλγικό σημεῑο τοῦ κόσμου, ὅπου οξύνονται γενικότερα 0'1 αντιθέσεις - 0'1 παγκόσμιες αντιθέσεις -, μας όδήγησαν
στῆν αποψη ότι δέν μποροῦν να λυθοῦν από καμια μονοκομματικῆ
κυθέρνηση σήμερα, μέ τό δεδομένα ουσχετισμό δυναμεων - καί

καθόλου θέθαια από μια κυθέρνηση τῆς δεξιας. Θεωροῦμε, από
τῆν πτώση τῆς δικτατορίας καί μετα (καί εῖμαστε συνεπεῑς 0‘ αύτό), ότι χρειαζεται μία κυθέρνηση πολυκομματικῆ, στηριγμένη
στῆν εὐρυτέρη δυνατῆ πλειοψηφία τοῦ λαοῦ. Μόνο μια τέτοια κυ-

θέρνηση μπορεῖ να αντιμετωπίσει αύτα τα προθλῆματα. "an
προοδευτικότερη θα ῆταν αύτῆ ῆ κιιθέρνηση, 600 ῆ συμμετοχή
τών δημοκρατικών προοδευτικών δυναμεων θα ῆταν μεγαλύτερη,
τὀοο καλύτε ρες λύσεις θα δίνονταν στα προθλῆματα.
ΕΡ; Καί πῶς μπαίνει σημερα τό θέμα.-

Τό ΚΚΕεσ. καί oi «Πέντε»
ΕΡ; Μποροῡμε δηλαδή v0 ποῡμε δτι 0’ αὺτές τίς ἀναλύσεις καί
0’ αῦτη τη στρατηγική τοῦ ΚΚΕεσ. ἐντασσεται καί η προσπαθεια για
τη συμμαχία τῶν πέντε», πού ἐγινε μαλιστα σέ αντίθεση μέ την

ταση πού καποια στιγμη έκφραστηκε στό ΚΚΕεσ., ότι έπιδίωξη τοῡ
κόμματος πρέπει να εἶναι η διαμόρφωση“της φυσιογνωμίας τοι] καί
η αὐτοτελεια του,· 'H ἐπιλογη, δηλαδή, για τη συμμαχία ὲντασσεται
Kl αὐτη οτη στρατηγική τοῦ ΚΚΕεσ. ότι oi ὅποιες μεταθολές πρός
καποιες δημοκρατικές λύσεις 90 περασουν μέσα ἀπό Eva πλέγμα

συμμαχιῶν μέ τίς ἄλλες προοδευτικές δυνάμεις,An: 'An0 γενικῆ σκοπια E101 εἶναι. Μόνο θα ’θελα να τό προσδιορίσω περισσότερο. Στῆ οχετικῆ ουζῆτηση πού έγινε στό κόμμα,
δέν έκφραστηκε ῆ γνώμη να παμε μοναχοι μας στίς έκλογές, δέν
ξεκινῆσαμε από τῆ διαπίοτωση, τῆν έκτίμηση ότι τό κόμμα πρέπει
να διαμορφώσει τῆ φυσιογνωμία του πρῶτα μέ αὺτονομία (σέ
σχέση μέ τίς αλλες προοδευτικές δυναμεις) καί μετα να προωθῆ-

σει τίς συμμαχίες του. Ἀπλούστατα, ῆ αποψη ὅπως διατυπώθηκε
ἦταν 61'. 0' αῦτῆ τῆ φαση δέν ύπαρχει μία δυνατότητα συμμαχίας
αποτελεσματικῆς. Θεωροῦσε δηλαδή 611 ῆ συμμαχία, ὅπως γινόταν σήμερα, στῆν περίοδο αῦτῆ δέν θα εἶχε μία αποτελεσματικότητα. Κατα θαση δέν ῆταν αντίθετη πρός τῆν ἰδέα τῆς συμμαχίας,
σ’ύτε έκφραστηκε στό κόμμα μία τέτοια ταση έναντίον τῶν συμμα-

ΑΠ; Σῆμερα, μπροστα στίς έκλογές. δίνοντας έμεῑς αῦτῆ τῆν

χιῶν. "Av ὑπῆρχε μία τέτοια ταση, θα θρισκόταν σέ αντίθεση μέ

προοπτικῆ, δέν λέμε ότι από τίς έκλογές αῦτές θα προκύψει Eva
αποτέλεσμα ὅπου ύποχρεωτικα θα θαδίσουμε πρός μια πολυκομματικῆ κυθέρνηση. Βαζουμε Ιαμως Eva στόχο στό λαό για τόν

τῆν ’ίδια τῆ φύση τοῦ κόμματος, μέ τῆ στρατηγική του, μέ τίς αποφασεις τοῦ συνεδρίου κ.λπ. Ἀπλούστατα ῆταν μία έκτίμηση συγ-

κεκριμένη, συγκυριακῆ πού ἐλεγέ ὅτι σ’ αύτῆ τή φαση δέν νομί-

όποῑο πρέπει να παλαίψει — K1 Eva στόχο για τίς δημοκρατικές δυ-

ζουμε ότι ῆ συμμαχία θα εἶναι αποτελεσματικῆ. Ἐπομένως δέν έκ-

ναμεις. Ποιός πρέπει να ’ναι αυτός ό οτόχος; Να γίνει καποιο

φραζει αὺτό πού έμφανίζεται στῆν έρώτησῆ σας; να έπιδιώξουμε
δηλαδή να διαμορφώσουμε πρώτα τῆ φυσιογνωμία τοῦ κόμματος
μέ αύτονομία καί μετα να ασχοληθοῡμε μέ τίς συμμαχίες μσς. "Av
ῦπῆρχε μία τέτοια αποψη, θα Ιταν μια αποψη καπως σχηματικῆ καί
αντίθετη μέ αὑτό πού πιστεύουμέ, σαν κόμμα. Δέν μπορεῑς να δια-

κόμμα αξιωματικῆ αντιπολίτευση; Να μεγαλώσει καποιο κόμμα σέ
θαρος καποιου αλλου από τα κόμματα τῆς αντιπολίτευσης; "H να
ῦπαρξει μία στόχευοη συγκεκριμένη απ· ὅλες τίς δημοκρατικές
δυναμεις - δηλαδῆ να μειωθεῖ ῆ δύναμη τῆς δεξιας κατα τρόπο
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μορφώσεις τό κόμμα σαν όργανωση, σαν πολιτική, σαν ίδεολογίσ
ἀν ταυτόχρονα 0116 11'1v αρχή δέν ασκεῖς μία σωστῆ πολιτική, 600
μικρό κόμμα καί να “σαι. Κατα τῆ γνώμη μου, 1'1 διαμόρφωση τῆς
φυσιογνωμίας τοῦ κόμματος δέν έρχεται σέ σύγκρουση μέ τήν
έπιδίωξη 11100 πολιτικῆς συμμαχιῶν, αλλα αντίθετα 60119051: μια
ίσχυροποίηση τοῦ κόμματος θοηθαει να ένισχύσεις 16 ρόλο σου

στίς συμμαχίες καί να έχεις συμμαχίες, γιατί 610v δέν έχεις μια
πολιτική παρουσία δέν σέ ύπολογίζει κανείς. “Αλλα ταυτόχρονα καί
μια σωστῆ πολιτική συμμαχιῶν θοηθαει τό κόμμα να δυναμώσει.
καθε κόμμα πού συμμετέχει στῆ συμμαχία. Δέν θλέπώ 611 αῦτές o1
τακτικές αλληλοαποκλείονται... Καί τό διευκρινίζω για να μήν
ύπαρχει καμια παρανόηση για τίς συζητῆσεις πού γίνονται μέσα
στό κόμμα. Δέν έκφραστηκε κατ’ αρχήν αντίληψη έναντίον τῶν
συμμαχιών.
γ
ΕΡ; 'H npoon09510 ὅμως για τη συμμαχία μέ τίς εύρύτερες δημοκρατικές καί προοδευτικές δυνάμεις δέν περιέλαθε καί πρα-

κτικα δέν προσέγγισε 10 KKE. Αύτό έγινε γιατί ύπῆρχε ἁρνηση 0116
10 KKE για συμμετοχή 0117 συμμαχία 1'7 γιατί 10' 011/10 πολιτικοί κόμματα πού 117v ἀποτελοῦσαν δέν ἐπιθυμοῦσαν 117 συμμετοχή του,·

Μηπως τό ίδιο τό ΚΚΕεσ. δέν έθλεπε 117 δυνατότητα 1'7 117 σκοπιμότητα μιᾶς τέτοιας συνεργασίας,·
Al'l: K01' αρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε 611 110050605v01 11060
τῆ συμμαχία καί κατα τό χρόνο διαμόρφωσής της, σταλθηκαν
προσκλήσεις καί πρός τήν ΞΔΗΚ καί πρός τό ΚΚΕεξ. Είδικα πρός
τό ΚΚΕεξ. σταλθηκε ἡ πρόσκληση, αλλα δέν ῆρθε. Πρέπει να
ποῦμε 6έ6αισ 611 καταλαθσίνουμε τίς δυσκολίες. Κι οί δυσκολίες
ῆτσν είδικές γι’ αύτήν τῆ συμμαχία. “Υπαρχουν πολλές μορφές καί
πολλα έπίπεδσ συμμαχιῶν. Μπορεῖ να συμπήξεις μια συμμαχία για
να αντιμετωπίσεις ’έναν κίνδυνο φασιστικό. Ἀλλα αύτή 1'1 συμμαχία
πού πῆγε να γίνει σέ μόνιμη θαση εἶχε μια προκαταρκτικῆ, θα ’λε-

γα, σιωπηρῆ συμφωνίσ; έπρόκειτο για τήν 0116 κοινοῦ έπεξεργασία
ένός δημοκρατικοῦ δρόμου για τήν αναζήτηση ένός δημοκρατικοῦ
σοσιαλισμοῦ. Αύτός δέν συμθιθαζεται ὁπωσδήποτε μέ τή δικτατορία τοῦ προλεταριατου. Καί καταλαθαίνω 611 01 16101 (10 KKE5E.)
δέν δέχονται αύτῆ τῆ θέση. Τό δεύτερα εἶναι 611 ῆ συμμαχία
προῦποθέτει ἰσοτιμία αναμεσα στα κόμματα. Προῦποθέτει δηλαδή
αναγνώριση 0116 10 KKE5E. 61116 KKE50. 51v01 Kl 0010 1110 πολιτική
δύναμη ύπαρκτή, Eva κόμμα. Ἐμεῖς 0016 16 Ex00115 65x151 0116
11'1v αρχῆς θεωροῦμε τό ΚΚΕεξ. σαν μια δύναμη πολιτική, Eva
κόμμα ὅπως τ’ αλλσ. Σ’ 0010 ε’ίμσστε παρα πολύ καθαροί καί ανοιχτοί. Ἐκεῖνο δέν θεωρεῖ τό ’ίδιο για μας. Τῆ συμπαραταξη καί τή
ουζῆτηση 0' Eva τραπέζι μέ “ίσους 60000 δέν τήν αποδέχτηκαν ποτέ. 'A110 10v K0100 n00 ξέρω, 610v ῆμαοτε μαζί στῆ Βουλῆ π.χ.
ούδέποτε δέχτηκαν να καθίσουν 0' Eva τραπέζι μέ τό ΚΚΕεσ. καί
πολλές φαρές “έφυγαν. ὅπως στῆν περίοδο πού καναμε τίς κοινές
τροπολογίες 016 Σύνταγμα. ’Ὀταν ύπήρχαμε έμεῖς φεύγανε έκεῖνοι, γιατί δέ θέλανε να συμμετέχουμε... “Επομένως έπρεπε τό
ΚΚΕεξ. να λύσει 0010 10 600 προθλήματα. K01y1' 0016 δέν ῆρθε.
‘A110 K51 K01 πέρα για τό θέμα τῆς συνεργασίας μέ τό ΚΚΕεξ. γενικότερα, πανω στῆ θαση τῶν σημείων τῆς σύμπτωσης, στῆ θαση
τῆς κοινῆς δρασης, τοῦ διαλόγου κ.λπ. έχουμε δηλώσει 611 εἶναι

έπιθυμητή. ”Οπως καί μέ 611010 αλλο κόμμα συμπίπτουμε.

“Αποφυλάκιση ἀπό τόν Κορυὸαλλό - Αυγονστος 197. .

ΕΡ; Μέχρι τώρα...

ΑΠ; Μέχρι τώρα, 61100 ύπῆρξε στό μαζικό κίνημα προσπαθεια
κοινῆς δρασης (στῆ νεολαία 1'1 016 συνδικαλιστικό), 1'1 έμπειρία εἶναι παρα πολύ ασχημη. "A0 μῆν ξεχναμε καί τῆν «Ἐνωμένη.Ἀρι-

στερα». Ἐκεῖ. ό αγώνας για v0 K506100005 ψηφοδέλτια σέ 60000
τῶν αλλων κομματών, τῶν δεξιῶν, τῶν κεντρώων κ.λπ., μετατραπηκε σέ αδελφοκτόνο πόλεμο από τήν ταση τοῦ ΚΚΕεξ. να πνίξει

τό ΚΚΕεσ. Εἶναι γνωστή ή περίπτωση 61100 έγώ πῆγα να μιλήσώ
στῆ Λαρισα έκ μέρους τῆς συμμαχίας, καί 6 K. Λουλές εἶχε θγαλει
αύτοκίνητα μέ τηλεθόες πού φώναζαν στόν κόσμο να μήν παει στῆ
συγκέντρωση. Σαμποταρανε, δηλαδή, τήν κοινή συγκέντρωσηΙ Για

να αναφέρουμε μόνο 0016!... T6 ΚΚΕεξ. πρέπει να παψει να χρησιμοποιεῖ αῦτές τίς μεθόδους για να γίνει αξιόπιστο. Κι 610v μιλαμε

T0 600 KKE: N0 0n0051 16 101m01'1

για συμμαχίες, πρέπει να αναγνωρίζουμε, 11'1v ...ύπαρξη τοῦ αλλου
κόμματος, αλλιῶς δέν ύπαρχει τρόπος συμμαχίας. “Εμεῖς παρ’ ’όλα
0010 από τίς ίδρυτικές συναντήσεις τῆς συμμαχίας ε’ίχαμε έπιμεί-

EP: N0 σταθοῦμε είδικα στό θέμα τού ΚΚΕ.

ΑΠ; Ναί. Οί ανθρωποι 1100 ακολουθοῦν τό ΚΚΕεξ. εἶναι κομμουνιστές, ανεξαρτητα 0v Exouv τήν 0' ῆ τή 6' αντίληψη. “Από τα πραγματα, παρα τίς μεγαλες ίδεολογικές διαφορές, ύπαρχουν κοινα
σημεῖα στα όποῖα μποροῦμε να στηρίξουμε μια κοινή δραση. ‘A110
τήν αλλη, έπειδή ύπαρχουνε ίδεολογικές διαφορές καί έπειδή
απευθυνόμαστε σέ κομμουνιστές, θεωροῦμε (καί θεωροῡνε) 611
πρέπει να ύπαρξει ένας διαλογος μεταξύ μσς εύπρεπής καί ἰσότιμος. Ε’ίχσμε προτείνει μαλιστα να δώσουμε καί 0510 K01 00101 110
ατῆλες τῆς «Αύγῆς» καί τοῦ «Ριζοσπαστη», αντίστοιχα, για αρθρογραφία, να παμε σέ κοινές συγκεντρώσεις καί να μιλήσουμε 0116
κοινοῦ στα μέλη μσς συζητώντας καί διαλεγόμενοι για τίς διαφορές πού έχουμε, E101 ώστε ν’ αρχίσει να σπαει τό ταμπού,τῶν «δύο
κομματων πού δέν μποροῦν να διαλεχθοῦν». Να αντικρύσουμε μέ
δυό λόγια τήν πραγματικότητα; 611 δηλαδή πρόκειται για 600 K000010 1100 ’έχουν μεγαλες διαφορές, αλλα όμως μποροῦν να διαλεχθοῦν, καί μποροῦν να συζητῆσουν μπροστα στίς μαζες, 01 0110150
θα κρίνουν για τα προθλήματα 0010 K01 110 διαφορές. Ταυτόχρονα
θα “έχουμε μία συντονισμένη δραση 0‘ έκεῖνα τα σημεῖα πού συμπιπτουμε.

νει να προσκληθεῖ τό KKE5 ξ. - ή ΕΔΑ εἶχε παρει έξουσιοδότηση να
τό προσκαλέσει. Δηλαδή για να μή δημιουργοῦμε προθλήματα καί
για να διευκολύνουμε μια λύση αφήσαμε τήν πρωτοθουλία στῆν

ΕΔΑ να στείλει αύτῆ τα γραμματα στούς αλλους. Ἀλλα δέν ύπῆρξε
ανταποκριση.
EP: Εἴπατε προηγούμενα 611 έμεῖς 10' λογαριαζουμε τό ΚΚΕ σαν
ἕνα από 10 κόμματα». Νομίζουμε 011 καί 0110 10 KKE ύπαρχει 17
δηλωμένη θέοη 611 εἷστε κόμμα, αλλα -μπλοκαρειιι η ὀλη ύπόθεση
τοῦ διαλόγου καί 1170 συνεργασίας 010' θέμα τοῦ τίτλου.
ΑΠ; Αύτό τό θέμα τῶν τίτλων εἶναι αστεῑο. Θα μπορούσαμε να

θαλουμε κι έμεῖς 10'1'610 ζήτημα. “Αλλα δέν τό κανουμε. Ξέρω 611
εἶναι μια τελευταία “εξέλιξη στίς θέσεις τοῦ ΚΚΕεξ. 611 6156010 K01
έμεῖς... ε’ίμαστε κόμμα αλλα 1100 μπλοκαρουν για τόν τίτλο. "O10v

10 κόμματα, ὅμως, σκέφτονται σοθαρα, αφῆνουν τα θέματα τῶν
τίτλων να τα λύσει ῆ ἰστορία καί καθονται καί κανουν συμφωνία για
συγκεκριμένη δραση... Ἀλλα πέρα από αυτό, ύπαρχουν όρισμένα
δομικα στοιχεῖα πού έμποδίζουν τῆ συνεργασίσ σέ στενό συμμαχικό 511111560: T6 KKEEE. δέν δέχεται τό δημοκρατικό δρόμο, δέν
δέχεται τό δημοκρατικό σοσιαλισμό, 0015 11'1v έλευθεροτυπία
(610v 610K11000051 011 611110015051 0110 ἐφημερίδες μόνον έκεῖνο
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πού «συμφέρουν στό A06»). 65x5101 611 καλῶς διώκονται 6001
διώκονται στίς ανατολικές χῶρες (K01 δέν πρόκειται για αντιδραστικούς, θέθαια, αλλα γιΙ αύτούς πού έκφραζουν μια διαφορετική

αντίληψη για τήν οἰκοδόμηση τοῦ σοσιαλισμοῦ), δέν δέχεται τό
δικαίωμα τῆς διαφωνίας, ἐγκρίνοντας καθε τί πού γίνεται στίς 00-

010A1011K50 )(ῶρες κ.λπ. “Ἀλλο μοντέλο σοσιαλισμοῦ έμφανίζουμε
έμεῖς, 0AAO 00101. ‘A110 τήν αλλη πλευρα, πρέπει να παψουν να
εἶναι αναξιόπιστοι. Κι 0016 51v01 παρα πολύ δύσκολα, γιατί δέν τό
κανουν 0n6 KOK6 χαρακτῆρα. Εἶναι 1'1 αντίληψή τους για τόν πρωτοποριακό ρόλο τοῦ κόμματος, για τόν ῆγετικό ρόλο 100 κόμματος, πού δέν θεωροῦν ὅτι πρέπει να τόν κατακτῆσουν μέσα στῆν

πορεία, αλλα πρέπει να τόν έπιθαλουν. "E101 0' 001005v50 συγκεντρώσεις, 610v θρίζονται καμια φορα μέ τούς αριστεριστές, προχωροῦν σέ συγκρούσεις. Δέν μποροῦν να λύσουν διαφορετικα
αύτα τα προθλήματα. Εἶναι, απ· αύτή τήν αποψη, καλόπιστοι καί
ἐνεργοῦν μέ πλήρη πεποίθηση ὅτι έκείνη τήν ῶρα έκπληρώνουν
τα επαναστατικα τους K091'1Kov10!
EP: M1A170015 πρίν για διαφορετικα δρόμο πρός 16 σοσιαλισμό».
Τό ΚΚΕ έχει δηλώσει καί πρόσφατα. μέ 117v εύκαιρία 1170 έκλογικής
μαχης, 611 6λέπει τίς έκλογές σαν μια φαση τῶν κοινωνικῶν ἀγώνων. “Εσεῖς. πῶς τίς 6λέπετε;
ΑΠ; "E101 110 6A5110005 K01 0510. Σαν μια φαση τών κοινωνικῶν

αγώνων, σαν μια μορφή, ὅπου 0 A000 05 11'1v παλη του, μέ τίς μαζικές του έκδηλώσεις αποφασίζει για 16 no160 θέλει να τόν κυθερνῆσει 0' 00111 11'1 συγκεκριμένη στιγμή, στό 60906 656010 πού “έχει
τήν ἐλευθερία καί τήν ανεση να τό αποφασίσει. “Αλλα θεωροῦμε
ὅτι εἶναι ἐπίσης μεγαλη ύπόθεση 1'1 έκλογικῆ παλη, γιατί φέρνει σέ
έπσφή τα κόμματα μέ τό λαό, καί φυσικα καί τα κόμματα τῆς αρι-

στερας. "Eva K00000v1011K6 K6000 ἰδιαίτερα, ενδιαφέρεται μέ τήν
εύκαιρίσ τῶν εκλογῶν να έκλαῖκεύσει 16 πρόγραμμα του, να πεῖ

ΕΡ; ’Ὸταν λέτε πολιτικό ΝΑΤΟ, ἐννοεῖτε αὐτόν 16 γενικό πολιτικό
προσανατολισμό πού 0 Καραμανλής έκφραζει μέ τό >ἀνηκουμε εἰς

117v Δύση»,·
ΑΠ; Δέν πρόκειται γι’ 0010. T6 NATO 51v01 010 συμμαχία καί εἶναι
φανερόὸτι ὅποιος ανῆκει στό πολιτικό NATO θα Ιχει καί καποια
συνεργασίσ στρατιωτική. Π.χ. καί 1'1 Γαλλία έχει φύγει (εἶναι 11 1116
καθαρή περίπτωση έξόδου 006 16 NATO) K01 παρ’ ὅλα 0010 00vεργαζετσι καί 5v 110011 περιπτώσει ἀνήκει 0' 0010 1100 A5y5101
«01A0v11K60 K60000». K01 1'1 πολιτική συμμαχία παίζει ὁπωσδήποτε

μεγαλο ρόλο, γιατί καθορίζει καί πολλα θέματα πού σχετίζονται μέ
τή στρατιωτική συμμαχία. Τό γεγονός 611 05v510 στῆν πολιτική
συμμαχία, σημαίνει 611 καποια στιγμή μπορεῖς να μπεῖς παλι στό
στρατιωτικό ΝΑΤΟ, “έστω κι αν ’έφυγες σέ μια δεδομένη στιγμή.

Λοιπόν, λέω 611 1'1 “έξοδος 0116 16 noA111K6 NATO εἶναι μέγιστος
στόχος καί πρέπει να τόν καλλιεργεῖς, πρέπει να δείχνεις πῶς θα

γίνει. “Εμεῖς έχουμε δείξει πώς μπορεῖ να έπιτευχθεῖ 0016. 6x1 05
σκέτα συνθήματα, αλλα συνδέοντας το μέ τό ξεπέρασμα τῶν
στρατιωτικῶν συνσσπισμῶν. Ἐργαζόμαστε καί πρακτικα για να
διαλυθοῦνε ὅχι μόνο γενικα, αλλα καί στό συγκεκριμένο χώρο.
Π.χ. ζητοῦμε απύραυλη Βαλκσνική, διαλυση τῶν στρατιωτικῶν θασεων a' 6A50 110 χῶρες τῆς Βαλκσνικῆς καί τῆς Μεσογείου, 611—

μιουργία ζώνης εἰρήνης στῆ Βαλκσνική καί στῆ Μεσόγειο. Κι έμεῖς
παλεύουμε για να φύγουμε 0110 10 NATO. 0AAO 110A50o1105 0' Eva
106110 συγκεκριμένο καί καθαρό. Καί 0' 0016 διαφέρουμε 0110 10
κομμουνιστικα κόμματα τῆς Εύρώπης. “Εκεῖνα δέν έχουν τα προθλήμστα πού ’χουμε έμεῖς μέ τό NATO — προθλῆμστα έθνικα, προθλήματα πού σχετίζονται μέ τήν Κύπρο καί μέ τήν τουρκική 511195-

10161100. T6 NATO 0' “εμας, όχιγενικα αλλα συγκεκριμένο, θλαπτει
τήν έθνική μας ύπόσταση. 'H έξοδος 0n6 16 NATO παντως δέν
μπορεῖ να εἰναι μίνιμουμ στόχος για να συγκεντρώσει τίς δημο-

στίς μαζες μερικα ούσιαστικα πραγματα για τήν κατασταση τῆς

κρατικές δύναμεις οτήν “Ελλαδα, σφοῦ ύπαρχουν πολλές δημο-

χώρας, να δείξει τίς 6091715050 011150 K01 να αναπτύξει τό έπίπεδο
τοῦ μαζικοῦ κινήματος. Ἀπ’ αύτή τήν πλευρα, εἶναι φανερό ὅτι 1'1
0K01110 000 δέν μπορεῖ να 51v01 διαφορετική. “Ἰσα-’ίσα εἶναι ακριθῶς
“ίδια. Τό ζήτημα εἶναιπῶς έκφραζεται αύτῆ 1'1 95011.

κρατικές δύναμεις στῆν Ἐλλαδα πού 0010 16 σύνθημα δέν τό αντέχουνε. Ἐπομένως, 610v θα φτασεις, ὅπως 0 'Av10500 Παπανδρέου, να διακηρύσσεις σαν μίνιμουμ τήν έξοδο 0110 16 NATO,
χωρίζεις αμέσως τίς δημοκρατικές δύναμεις, γιατί αλλες εἶναι
ῶριμες καί “αλλες ὅχι. "Av 95A510 να θαλεις μίνιμουμ στόχους, πρέ-

EP: K01' ένα αλλο σημεῖο για τίς σχέσεις σας μέ τό KKE: Εἴπατε
προηγούμενα ὅτι σταλθηκε γραμμα καί προσκληθηκε 0' 017117 117
ουζῆτηση για προσπαθεια 0100 συμμαχίας τῶν προοδευτικῶν δυναμεων, Καί δέν ανταποκρίθηκε. “Αντίστοιχα ὅμως τό ΚΚΕ έκανε
μια πρόταση μέ τριά σημεῖα K01'0r1’ ὅ,τι ξέρουμε κανένα κόμμα δέν

απαντησε.” 0n6 117v ΕΔΗΚ μέχρι 16 KKE50.
ΑΠ; Ξέρω 0116 11'1v 115100 000 611 10 K00000V1011K0 K600010
Exouv 010 μανία προτασεων. Τό ζήτημα 51v01 11 516000 1100100510
κανεις καί 11015. E1v01 9500 δικῆς σου ἰκανότητσς. Γιατί κανοντας

συνεχῶς προτασεις για να δείξεις 611 παίζεις καποιο ρόλο καί μή
θρίσκοντας ανταποκριση, απλούστατα τό πολύ πολύ να διαπιστώσεις ὅτι έκανες τίς προτασεις σέ ακαταλληλη στιγμή ῆ ὅτι δέν

απηχοῦνε τίποτα 1'1 611 δέν ’έχεις φερεγγύότητα ῆ δέν 6010K00v
ανταποκριση. Οί τρεῖς προτασεις τοῦ ΚΚΕεξ. δέν 51v01n00100510

για μια συμμαχία μακροπρόθεσμη, εἶναι προτασεις αμεσης δρασης, προτασεις συντονισμού τῶν αγῶνων. Ἀκόμσ μπορεῖ να ’ναι
προτασεις καί 0100 έκλογικῆς σύμπραξης. Γι’ 0010 10 ouyK5K01μένα θέματα, έμεῖς τρία χρόνια τῶρσ τονίζουμε τί εἶναι μίνιμουμ
καί τί μαξιμουμ. Δέν μποροῦμε να θέτουμε τῆν’ “έξοδο 0110 10 NATO, n00 51v01 μαξιμουμ στόχος καί πού θα έκπληρωθεῖ σέ μια
φαση προχωρημένη στῆν πορεία τῆς έπσναστασης.

NATO: "Eva δύσκολα πρόθλημσ

πει να θαλεις έκείνους τούς στόχους πού ένώνουνε. Ἐκείνους

πού χωρίζουν, τούς κρατας σαν δική σου αποψη καί θέση - καί
παλεύεις γι’ αύτούς. “Ὀπως καί αλλα αἰτήματα πού σχετίζονται μέ
16v 5K61100K0011006 τῆς χώρας, μέ τα θέματα τῆς οἰκονομικῆς
πολιτικῆς. Τό ΚΚΕεξ. ξύπνησε πολύ αργα - καί τώρα πού έμεῖς
“έχουμε ὅργσνώσει μια συγκεκριμένη συμμαχία. ”Οταν οί αλλες πολιτικές δυναμεις έχουν διαταχτεῖ, θγαίνει καί κανει μια πρόταση,
“ενῶ τρία χρόνια έλεγε τελείως διαφορετικα πραγματα... Σ’ αύτή τή
συμμαχία «τῶν 5». ὅπως εἶναι τα πραγματα, δέν χωραει τό ΚΚΕεξ.
Κι 0015 πιστεύω ὅτι μπορεῖ να δημιουργήσει πολιτικό γεγονός στῆ
χώρα, 1'1 να θρεῑ καποια απήχηση, 610v. αύτή, δηλαδή. ῆ πρόταση
τοῦ ΚΚΕεξ. ’έρχεται K01 προτείνει τήν τελευταία στιγμή πραγματα
πού τα αρνιότανε για τρία χρόνια. Καπώς ἀλλιῶς διαμορφώνονται
οἰ “εκλογικές συμμαχίες, Καί δέν ε’ίμαστε μόνο έμεῖς οἰ, τέλος παντων, προκατειλημμένοι πού “έχουμε σύτή τῆ σταση. Κανείς δέν
απαντησε στήν πρόταση μέ τα τρία σημεῖα τοῦ ΚΚΕεξ.

ΠΑΣΟΚ; «Ἀδιανόητη πολιτική»
ΕΡ; “Εκτός ὅμως 0n6 16 KKE, καί μέ τό ΠΑΣΟΚ δέν έγινε δυνατη
17 συμπόρευση τῶν δημοκρατικῶν δυναμεων. Βέθαια, 0n6 την αρχη
τό ΠΑΣΟΚ διατύπωσε μέ μια όρισμένη αναλυση 16 πῶς καί γιατί

δέν έχει νόημα μια συμμαχία, αφοῦ μια τέτοια πλατια ἑνότητα στην
EP: K01' 0 Καραμανλής, ὅμως, μέ καποιο τρόπο καί σέ καποια φα-

πραγματικότητα νοθεύει 117 φυσιογνωμία καθενός

κόμματος καί

πόσο ούσιαστικα πραγματοποιηθηκε. Παντως μίλησε, έστω καί γι’
σύτό, γιατί εἶναι καπως [διαίτερες 01' συνθήκες 0117v Ἐλλαδα καί 17

ἀκόμα ὅτι πρόκειται για μια σαθρη, εύκσιριακη ένότητσ πού δέν
μπορεῖ να πείσει 10 A06. Φαίνεται, ἀπλα, σαν Eva ἐκλογικό μαγείρεμα καί παζαρεμα. A1710 ϊσως δέν εἷναι τόσο ασχετο 0116 τίς πολιτικές ἀναλύσεις πού ἔχει κανει τό ΠΑΣΟΚ, Βρίσκεται σέ μια συν-

πείρα 1017 A0017 μσς 0n6 117 N0101'Kr7 συμμαχιά.

έπεια μέ τη γραμμή πού ακολουθεῖ. ﬂap’ ὅλα αύτα, τώρα μέ τίς

An: Ἐμεῑς εϊμαστε 01150 τῆς έξόδου από τό στρατιωτικό NATO
60500. 'Y1150 τῆς παραμονῆς “έξω ἀπό τό ΝΑΤΟ, ύπέρ τῆς καταγγελίας τῆς κυθέρνησης γιατί ἐπιστρέφει στό στρατιωτικό NATO καί
ύπέρ τῆς καλλιέργειας στό λαό τῆς αποψης ’ότι πρέπει να φύγουμε
0n6 16 NATO. καί τό πολιτικό καί τό στρατιωτικό. Μέ τῆ διαφορα
ὅτι έμεῖς δέν προθαλλουμε τήν έξοδο 0n6 16 110A111K6 NATO. E1v01

έκλογές πρότεινε ένα εἶδος συνεργασίας, ὅπως π.χ. η πρόταση για
Ὶ.όμαδες περιφρούρησης» καί 17 κοινή ἀντιμετώπιση προεκλογικών
θεμάτων ἀπό τίς δημοκρατικές δύναμεις. Πῶς θλέπετε αύτές τίς

ση, μίλησε για έξοδο - ἀπό 16 στρατιωτικό NATO — καί μαλιστα αποτόλμησε ένα εἶδος ἐξόδου, έστω καί αν σύτό ἀμφισβητεῖται κατα

μεγαλο πρόθλημα, καί δέν μπορεῖ να φύγει ἀπ’ τό NATO K0010
αστικῆ κυθέρνηση τῆς Ἐλλαδας. Γι’ 0016 16 θέμα, να μήν ξεχναμε
πῶς ὸ συσχετισμός τῶν δυναμεων διεθνῶς εἰναι τέτοιος πού δέν

εύκολύνει αύτή τῆ λύση.
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ἀναλύσεις, τίς θέσεις 1017 HAZOK;

An: T0 ΠΑΣΟΚ, 0116 11'1v αρχῆ έχει κρατήσει μια αδιανόητη πολιτική. Καί ἀπό τόν καιρό πού ύπαρχει σαν ΠΑΣΟΚ καί ἀπό πρίν, ὅταν
ἡτσν ΠΑΚ (στό διαστημα τῆς δικτατορίας) κρατοῦσε παντα μιαν
αντιενωτική πολιτική. Τό εἶχε καί θεωρία καί πραξη. Παντα 610v
στριμωχνόντουσαν “έθρισκαν 11016 σημεῖα χωρίζει, τό μετατρέπανε
σέ μίνιμουμ κι έλεγαν; 0' 0016 16 0110510 αν συμφωνήσετε δεχό-

μαστε ἀμέσωςι T6 1610 έγινε καί τώρα. Βρῆκσν τό σημεῖα τῆς έξόδου καί από τό στρατιωτικό καί ἀπό 16 πολιτικό NATO (1100 51v01

μαξιμουμ στόχος ἀκόμα καί για τό δογματικό Κομμουνιστικό
Κόμμα τῆς Ἐλλαδας) καί τό θέμα τῆς Κοινῆς Ἀγορας, ένῶ ξέρουν
ὅτι οἰ δημοκρατικές δυναμεις “έχουν διαφορετική αντίληψη. Ἐπομένως θαζουν 606 016x000 1100 0n6 10 1100170010 χωρίζουνε τίς
δημοκρατικές 60v00510, 00 στοιχεῖα ένότηταςί

EP: Γιατί νομίζετε 611 ἀκολουθοῦν 117v 101111K1'7 11017 λέτε,’
ΑΠ; Γιατί τό ΠΑΣΟΚ καί ἰδιαίτερα ό K. A. Παπανδρέου θλέπουν
τήν ένότητα διαφορετικα. Τή θλέπουν ούσιαστικα ἢ μέσα στό ΠΑΣΟΚ '11 1.15 11'1v 011010171'1 016 ΠΑΣΟΚ, 'O πολιτικός φορέας τοῦ λαῖκοῦ κινήματος θα τα κανει 6710 σύμφωνα μέ τό θεωρητικό μοντέλο
τοῦ “Αντρέα. Τώρα, λοιπόν, 6 16100 διαπίοτωσε μετα τήν έρευνα
πού “έκανε, ὅτι 6 πολιτικός φορέας εἶναι τό ΠΑΣΟΚ τό ’ίδιο. 'Enoμένως τό ΠΑΣΟΚ θα τα K0v51 όλα, 000 16 ΠΑΣΟΚ δέν έχει ἀναγκη
ἀπό συμμαχίεςῑ ἢ ὅλοι μπαίνουμε μέσα στό ΠΑΣΟΚ 1'1 ὅλοι ύποτασσόμαστε στό ΠΑΣΟΚΙ A016. ἀν θέλετε, μοιαζει πολύ μέ τίς καταστασεις πού ’χουν δημιουργηθεῖ σέ αλλες χῶρες ὅπου ύπαρχει
ένα κόμμα, ὅπως ῆταν 1'1 Σοσιαλιστικῆ ”Ενωση τοῦ Νασερ στῆν A1γυπτο, ὅπως εἶναι τό κόμμα τοῦ Κανταφι στῆ Λι6ύη, ὅπως στῆ Συ-

ΑΠ; ”0x1. “Αλλα γιατί; Γιατί έχει κανει τῆ λαθεμένη έκτίμηση ὅτι ή
έπανασταση στῆν “Ελλαδα μάς “έρχεται ἀπό τόν 10116 κόσμο. Ἔχει
K0v51 16 λαθεμένο σχῆμα ὅτι ή Ἐλλαδα εἶναι μια χώρα πού σφραγίζεται ἀπό τίς ἀντιθέσεις μητρόπολης-ηεριφέρειας. Εἶναι οἰ γνωστές θεωρίες τῶν ριζοσπαστῶν αμερικανων, Μπαραν, Σουήζη κ.λπ.

Καί ἀπό εκεῖ ἀντλεῖ όλες τίς παραπέρα έκτιμῆσεις καί 10 συμπερασμστα, πού τόν όδηγοῦνε στό ότι στῆν “Ελλαδα ή έπσναστσση 51—
ναι κατα 60011 έθνικοαπελευθερωτική. Πρῶτα θα ἀπελευθερωθοῦμε καί θα αποκτήσουμε τή ανεξαρτησία, κατόπι θα κατακτήσουμε τῆ λα’ίκῆ κυριαρχία καί στῆ συνέχεια θά δδηγηθοῡμε στό
σοσιαλισμό. Σχήματα δηλαδή μηχανιστικα καί δογματικό. Βαζουμε

πρῶτο, δεύτερα, τρίτο - καί μέ χρονολογική ταξη περίπου. K010
111 61K1'1 μσς αντίληψη δέν μπορεῖς να πεῖς ὅτι πρῶτα θα ἀποκτήσω
τήν ανεξαρτησία καί κατόπιν θα έχω δημοκρατία. Γιατί 0v K01 656010 11 δημοκρατία έπηρεαζεται ἀπό τίς διεθνεῖς έξαρτήσεις, εἶναι
έπίσης γεγονός 611 016 60906 πού έχεις δημοκρατία ἀποκτάς καί

111v ανεξαρτησία. Καί στό θαθμό πού ύπαρχει δημοκρατική πολιτική καί οἰκονομική ἀνάπτυξη, έπηρεαζεται καί ῆ ανεξαρτησία.

Πρόκειτσι λοιπόν για στόχους 0'1 6110101 προωθοῦνται μαζί. “Ιδιαίτερα στῆ χώρα μσς έχει μεγαλη σημασίσ 11 προώθηση τοῦ στόχου
τοῦ έκδημοκρατισμοῦ τοῦ κρατους. Π.χ. 0v 90 1150105v51 6 λαός v0

ρία τό Μπααθ... Τό ΠΑΣΟΚ λοιπόν στῆν Ἐλλαδα εἶναι τό ἀντίστοιχο
μέ 0010 10 K600010 τῶν χωρῶν τοῦ τρίτου κόσμου. Ἐπομένως ῆ

πρέπει να ύποταχτοῦμε στό ΠΑΣΟΚ, 1'1 πρέπει να μποῦμε μέσα στό
ΠΑΣΟΚ, πού τα K0v51 ὅλα καί K0v51 για ὅλα. "E101 n00 να λές ὅτι

έχει ἀντικατασταθεῖ ῆ δικτατορία τοῦ προλεταριατου ἀπό τή δικτατορία τοῦ πολιτικοῦ φορέα τοῦ κινήματος τοῦ ΠΑΣΟΚ, Αύτό
μοιαζει παρα πολύ, ὅπως εἶπα, μέ ὅσα συμθαίναυν στίς χῶρες τοῦ

τρίτου κόσμου, ἀλλα έκεῖ ύπαρχουν εἰδικοί λόγοι, πού σχετίζονται
μέ τίς παραδόσεις τῶν χωρῶν, μέ τήν έλλειψη πολιτικῶν παραδόσεων τοῦ τύπου τοῦ δικοῦ μας, κ.λπ. Στήν “Ελλαδα ’έχουν πολύ
609150 ρίζες 10 κόμματα, ύπαρχουν ἀπό τήν έποχή τῆς έλληνικῆς
έπανάστασης ἀκόμα. Γενικότερα, 6 Ἀνδρέας προσπαθεῖ να συνδέσει, να ταυτίσει τήν “Ελλαδα σαν χώρα μέ τίς χῶρες τοῦ τρίτου
κόσμου - ἀφρικανοσσιατική καίλστινοσμερικανική -, να συνδέσει

61751 πρῶτα ἀπό τό NATO για να έχει στῆν Ἐλλαδα δημοκρατία,
σημαίνει 611 0015 90 61751 0116 16 NATO, 0015 90 έχει ποτέ δημοκρατία. T0 σχήματα 0010 εἶναι σχήματα ἀπλουστευτικα καί για
’έναν κόσμο πού δέν “έχει ανεθασμένη πολιτική συνείδηση καί πού
ἀρέσκεται v0 0K0051 00v9110010. Θεωρῶ ότι κατα 60900 δέν τα

πιστεύει ὅλα 0010 0015 καί ό 16100. E1v01 1600 ἀπλουστευτικα για
ένα έπιστημονικό μυαλό. 'O πολιτικός 110061651 τόν έπιστήμονα.
Εἶναι ἀδύνατα v0 010051 0510 0116 511101110ov1K1'1 ἀναλυση 0' 0010
10 0001150000010. Ἀπλα, πρέπει να ὅδηγεῖται 0n6 11'1v πολιτική
έκτίμηση ὅτι 0010 10 1100170010 «1110V00v» καί έχουν πέραση... Τε-

λικα όδηγοῦνε σέ ἀποπροσανατολισμό τοῦ κινήματος καί δείχνουνε 60910 ύποτίμηση τοῦ ρόλου τῆς έργατικῆς ταξης στήν Ἐλλαδα καί ύποτίμηση τοῦ έργατικοῦ κινήματος στῆν Εύρώπη. M00
011001100v 0116 έκεῖνο τό χῶρο, 6 6110100 0v11K5105v1K0 51v01

μονομερῶς τό κίνημα μέ αῦτές τίς χῶρες κυρίως. Ὑποτιμα σαφέστατα τό έργατικό κίνημα σέ καθε χώρα καί ἰδιαίτερα τό έργατικό

περισσότερο κοντα μας καί στό παρελθόν μάς “έχει 6011911051 K01

κίνημα στῆν Εύρώπη. Μας λέει περίπου 61116 κίνημα στήν Εύρῶπη

016 μέλλον θα 000 6011911051. Στήν περίπτωση τῆς δικτατορίας π.χ.

εἶναι διαθρωμένο 0116 110 παραχωρῆσεις πού τοῦ προσφέρει 1'1

ἀστική ταξη έκμεταλλευόμενη τίς τρίτες χῶρες. Τό παλαιό σχῆμα,
δηλαδή, τῆς έργατικῆς ἀριστοκρατίας. Καταλήγει στό συμπέρασμα

ὅτι έμεῖς δέν “έχουμε να περιμένουμε τίποτα σα χώρα καί σαν κίνημα ἀπό τό έργατικό κίνημα τῆς Εὐρώπης, ἀλλα ὅτι θασικά πρέπει να περιμένουμε 60119510 0116 110 χῶρες τοῦ τρίτου κόσμου.
“Από έδῶ ξεκινάει καί 11 511195011 1100 K0v51 016v εύρωκομμουνισμό.

0116 11016 χῶρο θοηθηθήκαμε περισσότερο; Ἀπό τό χῶρο τοῦ έργατικοῦ καί δημοκρατικοῦ κινήματος τῆς Δυτικῆς Εύρώπης. Ε’ίμαστε χώρα καπιταλιστική, χώρα πού ἀνήκει 016 NATO, 5x0005 σχέσεις μέ τήν Εύρωπαϊκή Κοινή Ἀγορα. Καί 01 61100K0011K50 60v00510 αύτῶν τῶν χωρῶν εἶναι φανερό ὅτι μποροῦν εύκολότερα να
000 6011911000v5. Τί μποροῦν να κανουν πρακτικα ῆ Βουλγαρία καί
1'1 Τσεχσσλοθακίσ; Πολύ λιγότερα, γιατί μέ ἀλλο τρόπο 110050601vouv 00150 01 60v00510, έτσι ὅπως εἶναι 10 01001611560 χωρισμέ-

Καί εἶναι πραγματι έκπληκτικό καί ἀστεῖα 611 τολμαει να κατηγορεῖ

για ρεφορμισμό, για συναλλαγή μέ τήν ἀστική ταξη κ.λπ. Ποια; T0

να.

μεγαλα έπαναστατικα κόμματα 00v 16 K.K. 16 Ἰστιανικό, σαν τό
“Ιταλικό K.K., σαν 16 Γαλλικό Κ.Κ. T6 1150150170 ὅμως εἶναιὸτι ένῶ

κατηγορεῖ αύτα τα κομμουνιστικα κόμματα για τα προγραμματα
τους καί 1710111 600011 1000, δέν κατηγορεῖ καθόλου τα σοσιαλιστικα κόμματα μέ τα 611010 έχουν συνεργασίσ οἰ κομμουνιστές για
τήν πραγματοποίηση τῶν στόχων τους. ’Ἐτσι κατηγορεῖ τό Γαλλικό
Κ.Κ. 611 δέχτηκε ’ένα περιορισμένο πρόγραμμα πού δέν “έχει 0115016010111 έθνικοποίηση, ἀλλα δέν σημειώνει καθόλου τό γεγονός
611 16 KKI' για να πετύχει συμφωνία μέ τούς σοσιαλιστές ῆταν
ύποχρεωμένο να περιορίσει τό πρόγραμμα του. "E101. λοιπόν, έμφανίζονται 10 Ko0000v1011K0 κόμματα να εἶναι ύπεύθυνα για ὅλα,
ένῶ τα σοσιαλιστικα κόμματα δέν ἀναφέρονται καθόλου. Αύτό 65—

Τό πρόθλημα τοῦ στρατοῦ

πτώσεις 16 ΠΑΣΟΚ 5x51 διακηρύξει, 1'7 μαλλον έχει ἀναζητησει, ένα
σύστημα συμμαχίας μέ έκεῖνο τα σοσιαλιστικα κόμματα πού 11:1

EP: Mnopo1705 να ποῡμε 611 0n6 117 y5v11117 017117 65017 1017 ΠΑΣΟΚ
καθαρίζεται καί 17 65017 του ἀπέναντι στό θέμα 1017 01001017. ε’να
θέμα-ταμπού για τόν πολιτικό κόσμο 1170 Ἐλλαδας γενικὰς
ΑΠ; Πρῶτα-πρῶτα θεωρῶ πώς ἡ ἀνοικτῆ πολιτική ἀπέναντι στίς
ένοπλες δυναμεις σήμερα 51v01 καί ἀναγκαία καί ἀπαραίτητη. Ol
δημοκρατικές δυναμεις τῆς χώρας καί οἰ ἀριστερές πρέπει να
έχουν μια διαμορφωμένη πολιτική ἀπέναντι στό στρατό καί πρέπει
να προσπαθοῡν να τήν προπαγανδίζουν, Τό ΠΑΣΟΚ, 00v κόμμα
πού έχει πολλούς δεσμούς μέ τα ἀστικα κόμματα, έχει ἀκόμα καί
απόστρατους μέσα στίς γραμμές του. Τοῦ προσφέρεται περισσότερο ό τομέας. Ἐγώ, λοιπόν, θεωρῶ 611 016 60906 1100 K0V51 010
0vo1x11’1 πολιτική ἀπέναντι στό στρατό καί προσπαθεῖ να πεῖ στούς

θεωρεῖ 611 51v01 n16 5nav001011110 καί πιό συνεπη καί τα ξεχωρίζει

ἀξιωματικούς, στούς φαντάρους ότι πρέπει να εἶναι δημοκρατικαί

ἀπό 117 σοσιαλδημοκρατίσ.
A11: A016 51v01 πολύ ένδιαφέρον. “Αλήθεια, ποιό 51v01 16 Σοσιαλιστικό Κόμμα τῆς “Ιταλίας, τό Σοσιαλιστικό Κόμμα τῆς Γαλλίας, τό
Σοσιαλιστικό Κόμμα τῆς “Ισπανίας; Αύτά 10 κόμματα ὁπωσδήποτε
θρίσκονται πιό δεξια ἀπό τα κομμουνιστικα. Καί ἀπό τή θεωρία
τους καί ἀπό τή δραση τους καί ἀπό 10 1100170000010 1000. Ἠ τελευταία ουζῆτηση πού έγινε στό Σοσιαλιστικό Κόμμα τῆς Γαλλίας,
απόδειξε ὅτι οἰ κομμουνιστές ζητοῦσαν 1150100615050 έθνικοποιήσεις καί οί σοσιαλιστές λιγότερες. Ποιό εἶναι τό Σοσιαλιστικό
Κόμμα τῆς Ἰταλίαςς Συμμετεῖχε 1'1 6x1 χρόνια όλόκληρα σέ κυθερ-

καί πρέπει νά σωματωθοῦμε μέ τό λαό καί πρέπει να ένταχθοῡν
πολιτικά στα πλαίσια 10 συνταγματικα, τα θεσμικα, τῆς δημοκρατίας, αύτή ἡ πολιτική εἰναι σωστῆ. Καί νομίζω αὑτό πρέπει να τείνει
να κόνει καθε κόμμα. Ἀπό δώ ὅμως καί πέρα αρχίζουν οἰ διαφορές
μσς. 'H έκτίμηση π.χ. τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου 611 K010 πλειοψηφία οἰ ἀξιωματικοί τοῦ στρατοῦ δέν θέλουνε τό NATO 1‘1 611 δέν
ύπαρχει μεγαλος κίνδυνος ἀπό τούς χουντικούς ἀξιωματικοὺς, 51v01 K011 1100 δέν στηρίζεται στα πραγματα. Ἀντίθετα, πιστεύω 611
ὴ πλειοψηφία τῶν ἀξιωματικῶν τοῦ στρατοῦ εἰναι ὑπέρ τοῦ NATO
K01 01100xouv πολύ σημαντικές δυναμεις πού εἶναι 5115 χουντικές
ἡ διατηρημένες ἀπό τῆ χούντα. A010 1100 ξετυλίχτηκαν τελευταῖα
στό στρατό, οί ἀλλεπαλληλες ἀνακοινώσεις, διαψεύσεις καί ξανα
ἀνακοινώσεις τοῦ κ. Ἀθέρωφ εἶναι ἀρκετα ένδεικτικα στοιχεῖα. Ἠ

6010, K010 11'1 γνώμη μου, κρύθει καί κάποιον ένδόμυχο ἀντικομμουνισμό.
EP: Στή συνδιασκεψη 1170 Μαλτσς, παντως, καί σέ αλλες περι-

νητικούς συνασπισμούς μέ τούς Χριστιανοδημακρατες;
EP: Δέν δι’νει παντως προτεραιότητα ό “Ανδρέας 0117 συμμαχία

μέ τα εὺρωπαϊκα κόμματα...

15

κυθέρνηση δέν ἐκανε ἐκκαθαριση σέ θάθσς. Καί δέν ἐννοῶ μαζική
έκκαθαριση, ἀλλα ἐκκαθαριση ἐκλεκτική στα πόστα-κλειδια πού θα
έθαζε ἐπικεφαλῆς τού στρατοῦ δύναμεις πού πάλεψαν τῆ δικτατορία. “Εχουν ὅμως μείνει δύναμεις χουντικές ἥ φιλοχουντικές
στό στρατό καί ἀπό ἐδῶ ἀκριθῶς προκύπτουν οἰ μεγαλοι κίνδυνοι.
EP: Πιό συγκεκριμένο,-

An: Ὀ στρατός, ἤδη, ἀσκεῖ μιά πίεση στίς πολιτικές ἐξελίξεις.
Κατα τή γνώμη μου ασκησε καί στόν Καραμανλῆ α’ αύτή τήν τριετία. Δέν εἶναι μόνο τό πραξικόπημα. Δέν εἰναι μόνο, ἀν θέλετε, τό
προνουτσιαμέντο πού προσπαθεῖ να δημιουργήσει μια κατασταση
για να πετύχει ἀποτελέσματα. Καί ἡ ανησυχία ἠ πολιτική πού ἐκ·

φραζει ὁ στρατός α’ αύτό τό διαστημα, όχι ὅλος ό στρατός, ἀλλα
μιά σειρα δύναμεις, καί ἀφορούν τήν ἀναπτυξη τοῦ μαζικοῦ κινήματος, τό έργατικό κίνημα πού ἀνεθαίνει, τούς ἀπεργιακούς ἀγῶνες, τίς φοιτητικές διαδηλώσεις, αύτό δέν εἶναι πίεση; Καί εἰναι
φανερό ὅτι ὁ Καραμανλῆς θα θρέθηκε πολλές φαρές στό δίλημμα;
«ἀν πρόκειται να μέ ρίξουν αύτοί, καλύτερα να χτυπῆσω». Δέν ἐχω
καμια ἀμφιθολία ὅτι θρέθηκε σέ τέτοια διλήμματα, καί θέθαια ῆ
λύση εἶναι ἀπλή για τόν Καραμανλῆ. Καί τό χτύπημα, δέν εἶναι
μόνο τό χτύπημα μιας διαδήλωσης, ἀλλα καί ὴ διαμόρφωση ἐνός
νόμου ἀντιδημοκρατικοῦ, ὅπως π.χ. τοῦ Ν. 330 κ.α. ”Οταν λοιπόν,

για να κερδίσουμε τό στρατό, λέμε πραγματα ἀστῆριχτα καί κανουμε έκτιμῆσεις πού δέν ύπαρχουν, τότε δημιουργοῡμε αύταπάτες δτι δέν ύπαρχει πια κανένας κίνδυνος ἀπ’ τό στρατό. Κι ὅμως
ύπαρχει παντα ὁ κίνδυνος, ὅπως καί ὁ κίνδυνος τῆς μοναρχίας σέ
στιγμές έθνικής κρίσης. Εἶναι σίγουρο ὅτι οἰ “Αμερικανοί καί οἰ ἀλ-

λοι ἰμπεριαλιοτικοί κύκλοι θα χρησιμοποιήσουν τό παλάτι σαν
ἐφεδρεία για τίς ἐξελίξεις. “Υπαρχουνε μοναρχικοί ἀξιωματικοί ἀρκετοί... Μπροστά σ’ αὺτούς τούς κινδύνους οὔτε πρέπει να κλείναυμε τα μάτια μας, οὔτε να ἐξωραῖζουμε τα πράγματα. "Av πραγματικά ἡ πλειοψηφία τοῦ στρατοῦ δέν θέλει τό NATO καί ἡ μεγαλη πλειοψηφία τοῦ στρατοῦ γενικα εἰναι σέ θέση σήμερα να
σθήσει τίς ύπαρχουσες μικρές χουντικές έστίες, θα ῆταν τα πραγματα πολύ καλύτερα. “Αλλα δέν εἶναι, δυστυχῶς, έτσι. Ol ἀγορεύσεις ἀνθρώπων τοῦ ΠΑΣΟΚ, ὅπως τοῦ θουλευτῆ Γιαννη Χαραλαμπόπουλαυ στή Βουλῆ, δέν ἀποδείξανε ἀκριθῶς τό ἀντίθετα;
Ύπαρχει σοθαρός κίνδυνος καί δέν εἶναι ἡ κατασταση ἐτσι ὅπως
τήν ἐμφανίζει ὁ “Αντρέας.
EP: Νομίζετε δηλαδή ὅτι τα πράγματα είναι ἀκόμα σέ κατασταση
πού να δικαιολογοῦνται συνθήματα ὅπως «Καραμανλῆς ή τανκςι,

πού ὁπωσδήποτε παίξανε Eva ρόλο στίς προηγούμενες έκλογές,·
ΑΠ; Ὄχι. Δέν εἶναι τόσο έπικίνδυνα τα πραγματα, ὅσα ῆταν τό
καλοκαίρι τοῦ ’74, τότε πού ῆταν ἀκόμα ἐπικεφαλῆς ol χουντικοί
στρατηγοί. Δέν εἰναι ὅπως ῆταν τούς πρώτους μῆνες τῆς ἐξουσίας
τοῦ Καραμανλῆ. Ἀλλα δέν είναι αύτός ό κύριος λόγος πού δέν
ἰσχύει σήμερα τό σύνθημα «Καραμανλῆς ἥ τανκς». Ὀ Θασικός λόγος πού δέν ἰσχύει σήμερα τό σύνθημα αύτό, εἶναι ότι ὁ Καραμανλῆς δοκιμαστηκε καί ἀπόδειξε ότι δέν μπορεῖ να ἐξαλείψει αὐτόν
τόν κίνδυνοῑ δέν ἀποτελεῖ έγγύηση ἠ παραμονῆ τοῦ Καραμανλῆ
στῆν ἐξουσία για να μήν ἐπανέλθουν τα τανκς... Αύτή εἶναι ή δική
μσς ἀναλυση. Ἐπομένως, στό σύνθημα τό ἐμμεσο ἤ αμεσο τοῦ
Καραμανλῆ ἡ τῆς Ν.Δ. ότι ὁ «Καραμανλῆς έξασφαλίζει σταθερότητα» καί είναι έγγύηση «για να μή γυρίσουνε τα τανκς», ἀπαντοῡμε;
OXI. ‘H τρίχρονη πολιτεία τοῦ Καραμανλῆ, ἀπόδειξε ὅτι δέν μπορεῖ
να τό έξασφαλίσει.
ΕΡ; Θεωρεῖτε ότι τό θέμα τού έκδημοκρατισμού τοῦ στρατοῦ
πρέπει να δοθεῖ αμεσα καί σαν Θασική προϋπόθεση για τή σταθεροποίηση καί τήν ἀποφυγή μιᾶς ἐνδεχομένης ἐκτροπῆς,·
ΑΠ; Είναι αἴτημα αἰχμῆς ἡ καθαρση καί ὁ ἐκδημοκρατισμός τοῡ
κρατικοῡ μηχανισμοῦ κι ἰδιαίτερα τῶν Ἑνόπλων Δυναμεων καί τῶν

Σωματων “Ασφαλείας. Εἶναι τό κλειδί για τίς δημοκρατικές ἐξελίξεις τῆς χώρας μσς καί ἐπομένως πρέπει σ’ αύτό να συγκεντρώθοῦνε ὅλες οἰ προσπαθειες. ”Οσο δέν λύνεται αύτό τό θέμα, ὁλα
τα ἀλλα προθλήματα έπηρεαζονται δυσμενῶς καί ἠ παλη τοῦ λαοῦ
δέν μπορεῖ να ἐξασκήσει ἐπιρροή στα πολιτικα πράγματα τῆς χώρας. 'O λαός δέν ἐχει πια μια συγκεκριμένη προοπτική προώθησης
τῶν στόχων του, διεύρυνση τῆς δημοκρατίας - τῆς οἰκονομικῆς,
τῆς πολιτικῆς. τῆς κοινωνικῆς - ούτε τή δυνατότητα κοινωνικῶν
μεταρρυθμίσεων σέ κανένα τομέα, γιατί ὴ ἀπειλή μιάς στρατιωτικῆς ἐπέμθασης, ἀποτελεῖ φρένα καί όχι μόνο για τό λαό, ἀλλα, ἀν
θέλετε, αἰχμαλωτίζει καί τήν “ίδια τήν Κυθέρνηση, πού ἐνώ χρησιμοποιεῑ τό Στρατό καί τα Σώματα “Ασφαλείας για να ἐλέγχει τήν
κατασταση ἐσωτερικα, ταυτόχρονα “έρχονται στιγμές πού καί ἡ ’ίδια
πιέζεται ἀπό αύτα.
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Ἐλευθερία καί πειθαρχία
ΕΡ; Καί ἀπό πλευρᾶς στρατού,· Πρέπει να διακηρυχθεῖ τό σύνθημα «ό στρατός στούς στρατῶνες» ἥ πρέπει να ύποοτηριχθεῖ ὅτι ὸ
στρατός πρέπει να πολιτικοποιηθεῑ; Ἥ μήπως ύπόρχει μια τρίτη

arrow;
ΑΠ; Πρέπει να ἐξασφαλιστεῖ στό στρατό ἡ πλήρης έλευθερία
καθε φαντάρου καί καθε ἀξιωματικοῡ ν’ ἀνήκει στό πολιτικό κόμμα
πού ἐπιθυμεῖ, να Ιχει πολιτικό ἐνδιαφέροντα, να παρακολουθεῖ τίς
πολιτικές ἐξελίξεις, χωρίς, δέθαια, να μεταφέρει τίς ἀντιλήψεις
του στῆν ασκηση τῶν στρατιωτικῶν του καθηκόντων, δηλαδή χω-

ρίς να έπηρεαζεται ή στρατιωτική πειθαρχία. Πρέπει να ἐμποδίσουμε ὁ στρατός σα σύνολο, v' ἀποτελεῖ πολιτικό-παράγοντα. Γιατί
καθώς ἔχει τα ὅπλα, μετατρέπεται σέ παραγοντα πού καταδυναστεύει τό λαό. Αύτό πρέπει να ἀποκλειστεῖ. Παραλληλα, ὅμως,
πρέπει να λύσουμε ὅσα οἰκονομικα προθλήματα ύπαρχουν στό
στρατό. Προθλήματα status τοῦ στρατοῦ, προθλήματα πού σχετίζονται μέ τίς συνθῆκες ζωῆς μέσα στό στρατό, πραθλήματα παιδείας, προθλήματα ἀξιοπρέπειας τοῦ φανταρου. Σ’ ὅλους τούς
στρατούς, ἀπ’ ό,τι ξέρω, ύπαρχουν τέτοια σοθαρα προθλήματα, καί
ὁπωσδήποτε ύπαρχουν καί στῆ χώρα μας, καί είναι καταλοιπα τοῦ
μιλιτσριστικοῦ τρόπου μέ τόν όποῑο ἀντιμετώπιζσν τα πραγματα
στό παρελθόν. Πιστεύω ὅτι μέ τόν τρόπο αύτό δέν θλαπτεται ῆ
πειθαρχία, ἀλλα ἐνισχύεται. Πρέπει ἐπίσης να έξασφαλίσουμε στό
στρατό τόν καλύτερο δυνατό τεχνικό ἐξοπλισμό, τήν καλύτερη
δυνατή μόρφωση για να μπορεῖ να παίξει σωστα τό ρόλο του. Δέν
πρέπει να διατηρεῖται ὁ παλαιοῦ τύπου ἀντιμιλιταρισμός πού
ἐθλεπε τό στρατό σαν ἐχθρό καί τόν ἀξιωματικό σαν καραθανά.
Νομίζω ὁτι εἶναι ξεπερασμένη αντίληψη καί δέν ἰσχύει πια. Πρέπει
να δοῦμε τό στρατό σαν κατι ἀπαραίτητα στῆ ζωή τῆς χώρας καί
πρέπει να τόν ἐνταξουμε μέσα στούς κοινωνικούς θεσμούς. Θα
’θελα να προσθέσω ἀκόμα κατι, πού προϋποθέτει ὅτι δέν θα ύπαρχουν διακρίσεις στό στρατό, μέ θαση τα πολιτικά φρονῆματα; δηλαδή να μπορεῖ ένας κομμουνιστής να γίνει Ἀρχηγός Στρατοῦ. Γιατί δέν ύπαρχει κανένας λόγος να μή γίνει. Μήπως δέν εἶναι παλικαρια ol κομμουνιστές; Δέν τό ἀποδείξανε στόν πόλεμο τού ’4Ο,
δέν τό δείξανε στήν περίοδο τῆς κατοχῆς; Γιατί ένας κομμουνιστής δέ θα μποροῦσε να γίνει “Αρχηγός τοῦ Στρατοῦ;
EP: Μήπως ὅμως τώρα κανετε μια ἀφαίρεση θεωρητική...
ΑΠ; Ὄχι. Μιλαω για τό δικαίωμα πού πρέπει νά διεκδικεῖ κανείς,
ὅσα δύσκολα καί ἀν φαίνεται σέ μια κατασταση σαν τή σημερινή
στήν “Ελλαδα. Πιστεύω ὅμως στίς ἐξελίξεις πού σημειώνονται γενικα, Στήν Ἰταλία, ύπαρχουν καί σήμερα κομμουνιστές ἀξιωματικοί
για τούς ὁποίους δέν ύπαρχει πρόθλημα. Καί στῆ Γαλλία. Κι ἀν
εἶναι πολύ δύσκολα να γίνει σήμερα ἀρχηγός τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτε-

λείου ἐνας κομμουνιστής, - ὁπως είναι - πιστεύω ότι μπορεῖ να
ύπαρχουν ἀνθρωποι προοδευτικοί σέ ἐπιτελεῖα.

Ἀλλαγή ἀπό τα μέσα
EP: Πιστεύετε, δηλαδή, ότι σαν θεσμός ὀ στρατός δέν είναι μέσο
καταπίεσης καί καταναγκασμσῡ ἀπό τό κρατός καί τήν ἀστική ταξη,ΑΠ; Βέθαια εἶναι όργανο καταπίεσης. “Αλλά στό Βαθμό πού ἀλλαζει τό κρατος καί ὴ κοινωνία πολλα εἶναι έφικτα. Σήμερα θρισκόμαστε σέ μια φαση, πού πιστεύουμε ὅτι αύτός ὁ μηχανισμός
δέν εἶναι ύποχρεωτικό να τσακιστεῖ για να γίνει ἐπαναστασηῑ μπορεῖ να ἀλλσχθεῑ ἀπό μέσα. 'H κοινωνικῆ του σύνθεση καί οί ἀνακατατάξεις μέσα στό χῶρο αύτό μάς πείθουν για πολλα πράγματα.
Ἐπομένως δέν σημαίνει δτι ἐπειδή ὁ στρατός εἶναι όργανο καταπίεσης σήμερα δέν θα μποροῦσε μέ τήν ἀλλαγή τῶν συνθηκῶν, μέ
τήν ἀλλαγὴ τῶν κυθερνήσεων, μέ προώθηση δημοκρατικότερων
θεσμῶν, v' ἀλλαξει. Πῶς, τέλος παντων, θα φτασσυμε στό σοσιαλισμό, αν δέν μποροῦσε ν’ ἀλλαξει ό στρατός χαρακτήρα; Καί πιστεύω ότι δέν θ’ ἀλλαξει ξαφνικα όταν θ’ ἀνεθοῡμε οτήν ἐξουσία.
"Av ἐτσι γίνει, ύποθέτουμε ὁτι θα 6ρεθούμε σέ μια μετωπική σύγκρουση. "Av ὅμως ύποθέσουμε ότι προχωρήσαμε μέσα ἀπό ἐξελίξεις τοῦ τύπου πού συμθαίνσυν σήμερα στῆν Εύρώπη, μποροῦν να
γίνουν ἀλλαγές μέσα στό στρατόί Γ ια τήν ώρα ἐξακολουθεῖ να εἰναι δργανο καταπίεσης. Μπορούμε ὅμως νά πετύχουμε να γίνει
ὅργανο μικρότερης καταπίεσης. Μποροῡμε να πετύχουμε ἀλλαγές
μέσα στό στρατό, για να μήν εἶναι ὄργανα δικτατορικών ἐκτροπῶν
καί ἀντιδημοκρατικῶν ἐπιθουλῶν έναντίον τῆς χώρας. Μποροῦν
πολλα- να γίνουν.

EP: Τελικα Βλέπετε τό στρατό ὅχι σαν ένα ὅργανο καί μέσα για

τήν ἐπιθολή κοινωνικῶν μεταρρυθμίσεων στή χώρα. Ἀλλα θεωρεῖτε ὅτι η ἀδρανοποίησή του, η μή μονομερής του ένταξη, ἀποτελεῖ ὅχι μόνο τό maximum πολιτικοῦ στόχου ἀλλα καί τό ἐπιθυμηrd;

-

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
κυκ λοφαρούν
z.an-u: ;ι Alan-INA TM.360.32.34

An: Νάσάς πώ. Ἐγώ δέν ἀπευθύνομαι στό στρατό αύτή τήν
ώρα, για νά δρασει σαν μέσο κοινωνικῶν ἐξελίξεων, ἀλλα ἀπευθύνομαι στό στρατό γιά να δρασει μαζί μου για τήν προώθηση τῶν
δημοκρατικῶν θεσμῶν. Τόν θέλω φρουρό τῶν συνόρων καί
φρουρό τῆς δημοκρατίας, δέν τόν θέλω να ἐπέμθει για να πετύχουμε κοινωνικές ἐξελίξεις στήν Ἑλλάδα. Στήν Πορτογαλία ή

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1977
κυκλοφόρησαν

κατασταση ῆταν διαφορετική. Ἐκεῖ ’έκανε μια έπανασταση ὁ στρα-

τός καί ἐγινε παραγοντας τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων. Ἐδῶ στῆν Ἐλλαδα, ὅπως εἶναι τα πραγματα καί μέ τήν προοπτική πού έχουμε

έμεῖς, δέν τόν θέλουμε τό στρατό να ἐπέμθει για να ἐπιθληθοῦν οἰ
κοινωνικές μεταρρυθμίσεις ἀλλα τόν θέλουμε σαν φρουρό τῆς
δημοκρατίας καί ὅχι παραγοντα ἀνασταλῆς τῶν κοινωνικῶν ἐξελίξεων.

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΥ ANTAIOY

Σιιμόολή στῆν ἱστορία τῆς ΕΠΟΝ
>>
Τόμος Α]

Κοινός ἀγῶνας για έγγυήσεις
EP: Nd κλείσουμε, ἀναφέροντας γενικότερα για τίς έγγυήσεις
γύρω ἀπό τήν ἐκλογική μαχη,

ΑΠ; Δέν ἀρκεῖ απλα να Ιχουμε έναν τύπο δημοκρατικῶν ἐκλογῶν, ἀλλα πρέπει να μειώσουμε στό έλαχιστο, να ἐξουδετερώ-

>>
Τόμος A2
TAKH AAAMOY

Τό λαϊκό τραγούὸι τῆς Ἀντίστασης

σουμε τίς παρεμθασεις πού γίνονται καί θα γίνονται ύπέρ τοῦ κυ-

θερνῶντος κόμματος. Να έξασφαλίσουμε ἰσοτιμία σ’ ὅλα τα κόμματα, μικρα καί μεγαλα. Αύτό σημαίνει πώς κατ’ ἀρχήν θα ἐξουδετερωθεῖ ἡ δραση ὸρισμένων ἀξιωματικῶν τοῦ στρατοῦ. Εἶναι φανερό ὅτι ύπαρχουν όρισμένες δυναμεις τοῦ Στρατοῡ καί τῶν Σωματων “Ασφαλείας ol όποῖες θα θελήσουν να ἐπέμθουν. Δέν θα
δρασει ὁ χωροφύλακας καί ὁ ἐνωματαρχης στό χωριό; Δέν πρόκειται μόνο για ἐνα ἐκλογικό πραξικόπημσ τοῦ τύπου τοῦ 1961. Kl ὁ
νόμος τῆς ἀδρανειας να ἐνεργήσει, ἀρκεῖ. Αύτοί μαζί μέ τόν παπα
καί τό δασκαλο θα καθορίσουν τό ἐκλογικό ἀποτέλεσμα όρισμέ-

νων χωριῶν. Σχετικό θέθαια εἶναι τό θέμα τῶν ΤΕΑ, πού για ὁλόκληρη τήν περίοδο τῶν ἐκλογῶν θα πρέπει παντού να ἀφοπλι-

στοῦν. Καί τελικα πρέπει να καταργηθοῦν. Ἐπίσης τό ραδιόφωνο
καί ἡ τηλεόραση θα παίξουν πρωταρχικό ρόλο. Αύτή τήν ώρα, ὅσο
κι ἀν λέει ἡ κυθέρνηση ὅτι θα ἐνεργήσει δημοκρατικα, τό πολύ
πολύ θα ἀφήσει καποια περισσότερο περιθώρια στῆν ἀξιωματική
ἀντιπολίτευση. “Αλλα κανείς δέν ξέρει θέθαια ποιός θα εἰναι μετα

τίς ἐκλογές ἀξιωματική ἀντιπολίτευση, ποιός θα εἶναι μικρότερα ἡ
μεγαλύτερο κόμμα. ”Ολα εἶναι ύπό κρίση. Πρέπει να δοθοῦν πλήρη
δικαιώματα στα μικρα καί στα μεγαλα κόμματα να ἐμφανίζονται

ἀπό τό ραδιόφωνο καί τήν τηλεόραση καί να ἐκλαῖκεύσουν τήν
πολιτική τους, ἐτσι πού ὁ λαός να ἀντιληφθεῑ ὅλο τό φασμα τῶν
πολιτικῶν δυναμεων στήν έκλογική μαχη. Χρειαζεται να ἐξασφαλι-

ΛΟΓΟΤΕΧΝIA
ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΙΞΡΗ

Τό χαμένο κουμπί
ΜΕΛΕΤΕΣ
M. ΠΑΠΑΔΟΛΑΜΠΑΚΗ

Γιά μιά κοινοτικῆ ὸομῆ καίμιά
αὐτοὸιαχείριση τοῦ χώρου
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΝΤΑΙΒΙΝΤ ΚΟΥΓΙΙΞΡ
rH Γραμματική τῆς ζωῆς
ΡΟΝΑΛΝΤ ΛΑΙΝΓΚ
Τά Γεγονότα τῆς ζωῆς

στοῦν ὁπωσδήποτε οἰ προῦποθέσεις για ὅλα τα κόμματα, ὥστε ὁ
λαός παντοῦ να μπαρέσει ἀθίαστα καί ἐλεύθερα να ἐκφρασει τίς

ΡΟΝΑΛΝΤ ΛΑΙΝΓΚ

πολιτικές του προτιμήσεις. Καί εἶναι καθῆκον ὅλων τῶν κομματων,
ὅλων τῶν πολιτικῶν δυναμεων τοῦ τόπου, να παλαίψουν συντονι-

Μ’ ΑΓΑ ΠΑΣ·

σμένα για τήν έξασφαλιση αύτῶν τῶν ὅρων.

ΘΟΥΡῙΟΣ

I

Διασκέααση μέ ὸιάλογο καί στίχους
ΤΟΜΑΣ ΧΑΡΡΙΣ
EIMAI 0’ KEY - ΕΙΣΑΙ 0’ KEY
Ψυχολογία τῶν καθημερινιῦν ἀνθρωπίνων
σχεσεων
ΠΟΙΗΣΗ
MAPIA MIXAHA — AEAE

Μὲ τά φτερά τοῦ Ἰνὸιάνικου ὁράκου
Μετάφραση - κείμενα

ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

κεντρικό ὀργανο τοὺ

ΣΑΝΤΑΡΣ N. K.
Τό ἔπος τοῦ ΓΚΙΛΓΚΑΜΕΣ

“ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ’
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ΠΡΩΤΗ δίκη γιά τό τεράστια σκάνδαλο τῶν συνθετικῶν οἰνοπνευματωνῑ στίς 5
τρ. κάθονται στό ί-’διῖιλιο τοῦ Πενταμελοῡς Ἐφετείου Σύρου οἰῑ

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ 5MEAE2

Ο ΣΟΑΟΜΩΝ η ΣΟΛΩΝ ΣΑΣΩΝ. 63- ἐτῶν ἐπιχειρηματίοις (ίδιοκτήτης τῆς
«Trunstekom»). Κιιτηγορίαῑ χρηση πλαστοῦ ἐγγράφου, ἐξαγωγή συναλλάγματος,
(ἰπιίτη ἰδιαίτερα μεγάλης ἀξίας.
Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙΙΝΟΥΛΑΣ, ο7 ἐτῶν. συνταξιοῡχος. (Διευθυντής ἐπί χούντας

ECDETEIO
ΤΗΣ 2YPOY

τῆς «ἹΞιίὓσι-’ως Οῐνοποιητικῶν Συνεταιρισμῶν Σάμου» - ΕΟΣΣ). Κατηγορίαῑ
ἀπάτη καί (ἰπιστία.

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, 47 ἑτῶν, γεωργός. (Πρόεδρος ἐπί χούντας τῆς
ΙΞΟΣΣ). Κατηγορίάῑ ἀπιστία.

Στό σκοιμνί

ὁ-Ξοαάα

προελεύσεως τοῦ Ἐμπορικοῦ καί Βιομηχανικοῡ Ἐπιμελητηρίου Γενεύης Ἑλόετίας>>· ὅ) κατά τό διάστημα Αὐγούστου
“73 — Μαΐου ’74 «διά πλειόνων πράξεων
συνιστωσῶν ἐξακολούθησιν τοῦ ἐνὸς καί
τοί1 αὐτοῦ ἐγκλήματος» καί «ἐκ προθέσεως καί κατά παράὸασιν τοῦ άρθρου 4

παρ. 1 ἐδ. 6' καί δ’ τοῦ νόμου 5422/32»
ἀγόρασε «ἐξακολουθητικῶς καί παρανόμως ἀπό ἐξουσιοδοτημένας διά πώλησιν συναλλάγματος Τραπέζας ξένον
συνάλλαγμα» πού μετά ἐξήγαγε «εἰς τήν
ἀλλοδαπήν καί συγκεκριμένως συνάλλαγμα ἐκ 291.513.67 δολλαρίων ΗΠΑ»·
γ) 011'] Σάμο (μαζί μέ τόν Καπνουλᾶ)
, «κατά τό χρονικόν διάστημα ἀπό τοῦ
μηνός Ἰουλίου 1973 μέχρι καί τοῦ μηνός
Δεκεμδρίου I973 διά πλειόνων πράξεων
συνιστωσῶν ἐξακολούθησιν ἑνός καί τοῦ
αὐτοῦ ἐγκλήματος ἀπό κοινοῦ ἐνεργοῦντες καί ἐπί σκοπῶ τοῦ νά περιποιήσουν
εἰς ἑαυτούς καί εἰς ἄλλους παράνομον
περισυσιακόν ὄφελος ἐόλοιψαν ξένην
περιουσίαν. πείσαντες ἐτέρους διά τῆς ἐν
γνώσει παραστάσεως ψευδῶν γεγονότων
ῶς ἀληθῶν καί δι’ ἀθεμίτου αποκρύψεως
καί παρασιωπήσεως τῶν ἀληθῶν εἰς
πράξεις καί παραλείψεις, ἐκ τῶν ὁποίων
—.,.___
ἐπῆλθεν εἰς τρίτον ζημία ἰδιαιτέρως μεγάλης ἀξίας.»
Ο “Ο Καπνουλᾶς (ἐκτός ἀπό τήν παραπάνω κατηγορία) κατηγορεῖται ἐπίσης
ὅτι μαζί μέ τόν Βασίλειάδη «ἐκ προθέσεως ἐζημίωσαν τήν περιουσίαν αὐτῆς,
της ὁποίας εἶχον, ὡς ἐκ τῆς ρηθείσης ἰδιότητός των. τήν ἐκ τοῦ νόμου καί δικαιοπράξίάς ἐπιμέλειαν καί διαχείρισιν,
κατά κατάχρησιν τῆς ἥν εἶχον ἀντιπροσιιιπευτικῆς ἐξουσίας».
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
στῆν
ἴδιαι
ύπόθεση καί μέ τά ἴδια ΑΚΡΙΒΩΣ μέ τό
Σασῶν ἀδικήματα ἦταν καί ὁ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΜΕΛΕΤΖΗΣ,
65
ΠΙΟ συγκεκριμένα. σύιι([»ιι)να με’ τό
ἐτῶν. ἐπίτιμος διευθυντής τοῦ ὑπουρπαραπεμπτικό δούλευιιαῑ
γείου Συντονισμοῠ καί πρόεδρος τοῦ
Ο Ὀ Σασιίιν. «διευθύνων σύμὸουλος»
Δ.Σ. τῆς «TPAN2TEKOM». Μετά, δητης «TPAN2TEKOM» (μίας ἑταιρίας
λαδή, ἀπό τακτική ἀνάκριση ὅγῆκε τό
πού «γεκπιηθηκε» τό 1958 μέ κεφάλαια
ὑπ’ άριθ. 13177 δούλευμα τοῦ Συμὸουἑνός ἑκατομμυρίου δρχ.. πού τό 1964
λίου Πλημμελεισδικῶν Σάμου, μέ τό
’ἐγινε -1 ἐν.. καί τό
1974 ἐγινε...
όποῐο παραπέμπονταν καί οἱ 4 γιά τά
108000.000 097,!) κατηγορεῖται. γιατί
ἀδικήματα πού προαναφέρθηκαν. Οἱ
α) κατά τήν ι-’ίσιιῃίιυμή (”ιπό τήν «T»
τρεῖς (πλήν τοῦ Βασιλειάδη) ἀσκήσανε
2.451.256 χιλιογράμμιι)ν συνθετικοῡ οἰ’ἐφεση καί τό Συμὸούλιο Ἐφετῶν Αἰνοπνεύματος (ἀπὸ τό ι’)ποῖο διέθεσε στήν
γαίου (Ι. Κοτταρίδης (πρόεδρος), Γ.
E022 l.l98.()52 χιλ.) «ἐν γνώσει του
Καμπέρης, Δ. Γάρδικιώτης), μέ τό ὑπ’
ἐποιήσατο χρῆσιν τῶν νοθευμέν(ι)ν αντιάριθ. 17111 - 8 - 77 τελεσίδικο δούλευμα
γράῳιιιν τῶν ι”π“ (“ιριθ. 06847129 - ό - 73
(καί παρά τήν αντίθετη εἰσήγηση τοῦ
καί 0819711 - 8 - 73 πιστοποιητικιῖιν
εἰσαγγελία κ. N. Ζεγκίνη) άπάλλαξε τόν

κοιί αλλοι
δύο

γιά τό

σκάνδαλα
T(DV

συνθετικών

ohm)—

πνευμάτων
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Μεμελετζῆ, γιατί «ἐκ τῆς ἐνεργηθείσης
ἀνακρίσεως κατά τήν κρίσιν τοῦ συμ6ουλίσυ αἱ προκύπτουσαι εἰς δάρος του
ἐνδείξεις εἶναι λίαν ἀσθενεῖς ἐντοπιζόμεναι μόνον εἰς τήν ἰδιότητα αὐτοῦ ὡς
προέδρου τοῦ Διοικητικσῠ Συμὸουλίου
τῆς ἀνωνύμου ἑταιρίας “ΤΡΑΝΣΤΕΚΟΜ”, οὐδενός ἐτέρου στοιχείου περί
τῆς γνώσεως αὐτοῦ ὅτι τό ἀποσταλέν
ὑπό

τῆς

“TPAN2TEKOM”

εἰς

τήν

ΕΟΣΣ οἰνόπνευμα ἐκ ζυμώσεως μελάσσης δέν ἦτα ὅντως τοιοῦτον, ἀλλά συνθετικόν καί δέν εἶναι ἱκαναί αἱ ὑπάρχουσαι ἐνδείξεις νά στηρίξωσι κατ’ αὐτοῦ
δημοσίαν κατηγορίαν ἐπί ταῖς ἀποδιδομέναις αὐτῶ πράξεσι τῆς χρήσεως πλαστοῦ ἐγγράφου, ἀπάτης καί ἐξαγωγῆς
συναλλάγματος, δι’ ἅς προύπόθεσις ἐν
προκειμένω τυγχάνει τό γεγονός ὅτι ὁ ἐν
λόγω κατηγορούμενος ἐτέλει ἐν γνώσει
ὅτι τό άποσταλέν οἰνόπνευμα ἧτο συνθετικόν».
OI ἐφέσεις τῶν τριῶν ἄλλων ἀπορρίψτηκαν.
ΤΟ παράπεμπτικό δούλευμα λέει
χαρακτηριστικά ὅτι ἐνῶ στήν «TPAN2TEKOM» ἀνατέθηκε ἀπό τήν ΙΞΟΣΣ «ἡ
προμήθεια 400.000 χιλιογρ. οἰνοπνεύματος καί 800.000 χιλιογρ. τοιούτου ἐκ ζυμώσεως μελάσσης ἀντί 10,5Ο καί 6,8Ο
δρχ, αντιστοίχως, κατά λίτρον»,
«παρεδόθη ἐξ ὁλοκλήρου οἰνόπνευμα συνθετικόν,
ἀκατάλληλον
πρός χρῆσιν διά ἀνάμιξιν οἴνων, τοῦ
ὁποίου ἡ τιμή ἐφέρετο ὡς κατωτέρα
τοῦ μέν οἰνικοῠ κατά 413,56 δολ. 179 δολ. = 236 δολλάρια, τοῦ δέ ἐκ
ζυμώσεως κατά 88 δολλάρια (267 —

179), χρησιμοποιηθέντος πρός ἐξ·
απάτησιν τῶν ἁρμοδίων ε’πί τῆς εἰσαγωγῆς καί παραλαὸῆς ὀργάνων νοθευμένου πιστοποιητικοῡ, ἀναγράφοντας ὅτι τό ἀποστελλόμενον οἰνόπνευμα ἧτο ἐκ ζυμώσεως τοιοῦτον,
χαρακτηρισμός, ὅστις δέν ὑπῆρχεν εἰς
τό πρωτότυπον καί ἐπιτευχθέντος
μετά τοῦ παρανόμου ὀφέλους ἐκ τῆς
τιμῆς τοῦ οἰνοπνεύματος καί ἐξαγωγῆς συναλλάγματος δι’ εἶδος δι’ ὅ δέν
ἐπιτρέπεται ἡ χορήγησις σχετικῆς
ἀδείας».
ΚΑΙ προστίθεταιῑ
«Ἠ δολία προαίρεσις τοῦ κατηγορουμένου Σ. Σασών δεδομένη ἐκ τοῦ
μεγάλου κέρδους ὅπερ ε’ξησφάλισεν ἡ
μεγάλη διαφορά τιμῆς τῶν δύο ποιοτήτων οἰνοπνεύματος καί εἰς τήν εἰ-

δικότητα τῆς ἐπιχειρήσεως ἥν διεύθυνεν ὁ Σασών εἰς τά τοῦ οἰνοπνεύματος».
ΤΟ «ANTI» έχει κατ’ ἐπανάληψη ἀσχοληθεῑ μέ τήν ύπόθεση αὐτή —— 01301010111101
τήν έφερε (μέ πολλές λεπτομέρειες) οτήν
ἐπικαιρότητα. (Τεύχη 51 - 52, 63, 64, 67,
68, 69, 70, 71).
ΑΠΟ τό παραπεμπτικό δούλευμα
δγαίνει ἡ εἰκόνα τῆς ἱστορίας ὁλοκληρωμε’-νη. Καί πρῶτα - πρῶτα, δέν πρέπει νά
ξεχνάμε ὅτι ἣταν ἀκόμα δικτατορία - ἡ
«χρυσοφόρα περίοδος» γιά τό Σασών.
Λέει τό δούλευμα;

«Οἱ πάσης φύσεως γλυκεῖς οἰνοι Σάμου δικαιοῦνται τῆς ἐλεγχομένης ἐπωνυ’ μίας προελεύσεως “Σάμος” μόνον ἐάν

πληροῦν ὡρισμένους ὅρους, ἐν οἷς ἡ
προστιθεμένη ἀλκοόλη δέον νά προέρχεται ἀπαραιτήτως ἐκ προϊόντων ἀμπέλου.
Κατά τόν Ἰανουάριον 1973 ἡ Ἕνωσις
Συνεταιρισμῶν Σάμου (Ε.Ο.Σ.Σ.) διά
τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 2122 - 1 - 73 ἐμπιστευτικοῦ ἐγγράφου της πρός τό Γενικόν Χημεῖον τοῦ Κράτους ἠτήσατο ὅπως κατά
τήν οἰνοποίησιν τῶν γλυκέων Μοσχάτων
οἴνων Σάμου ἐγκριθῇ ή χρησιμοποίησις
οἰνοπνεύματος προερχομένου ἐξ οἰνοπνευμάτων οἰνικῶν (10%) καί ἐκ ζυμώσεως (90%) ὥστε δι’ αὐτοῦ, ὅπερ ἤθελε
χαρακτηρισθῆ ὡς προερχόμενον ἐξ ὁλοκλήρου ἐκ προϊόντων ἀμπέλου νά ἐπιτευχθὴ μείωσις τῶν ἐξόδων παρασκευῆς
τῶν οἴνων καί ἐντεῦθεν νά καταστῆ δυ-

νατή ἡ ἀνταγωνιστικότης τούτων ἐν τῆ
άλλοδαπῆ. Τό Ὑπουργεῖον Ἐμπορίου
ἐνέδωσε καί αὖθις εἰς τήν εἰρημένην αἴτησιν τῆς Ἑνώσεως καί διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 6061105119 - 5 - 73 ἀποφάσεως τοῦ
Ὑπουργοῡ, ἐπέτρεψε τήν χρησιμοποίησιν τοῦ ἀνωτέρω οἰνοπνεύματος».
Ο Τότε ἡ ΕΟΣΣ, «καίτοι ἑδει χάριν τῶν
συμφερόντων της νά ἀναμείνη τήν ἐκδοσιν ἀποφάσεως ἐπί τῆς ὡς ἀνω αἰτήσεως
της»,

«διά τῆς-ὑπ’ ἀριθμόν 177/109 - 11/6 2 - 73 διακηρύξεώς της προεκήρυξεν
διαγωνισμόν,

δι’

ἀνοικτῶν ἐπιστο-

λῶν, διά τήν προμήθειαν ἀφ’ ἑνός 500
τόννων οἰνοπνεύματος, προερχομένου
ἐξ ἀποστάξεως πρώτης ὕλης οἰνικῶν
προϊόντων καί ἀφ’ ἑτέρου 600 τόννων
προερχομένων ἐκ ζυμώσεως μελάσοης».

ΔΥΟ ἑταιρίες, ἡ «ΤΡΑΝΣΤΕΚΟΜ»
καί ἡ γαλλική «ΣΟΦΙΞΣΙΑ» στέλνουν
προσφορές. Ποιός προτιμήθηκε δέν
χρειάζεται μαντικές ἱκανότητες γιά νά τό
καταλάδει κανείς. Λέει τό δούλευμα;
«Τό Διοικητικόν Συμδούλιον τῆς
Ἑνώσεως καθ’ ὅ ἁρμόδιον ὄργανον διενεργείας καί κατακυρώσεως τοῦ διαγωνισμοῠ (δάσει τῆς διακηρύξεως) διά τῆς
ὑπ’ ἀριθμ. 531/17 - 3 - 73 ἀποφάσεως
του, ληφθείσης κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ
Γεωργίου Καπνουλά (1ου κατηγορουμένου) κατεκύρωσε τόν διαγωνισμόν ὑπέρ
τῆς TPAN2TEKOM χωρίς νά λάδη ὑπ’
ὂψιν ὅτι μεταξύ τῆς διακηρύξεως καί τῆς

προσφορᾶς τής ἑταιρίας ταύτης ὑπῆρχον
σοδαραί διαφοραί καί δή; 1) Ἐνῶ ἡ
διακήρυξις ἀναφέρει ρητῶς τήν προμήθειαν 600 τόννων ἐκ ζυμώσεως μελάσσης
ἡ προσφορά ἀναφέρει ἀορίστως ἐκ ζυμώσεως καί 2) Ἐνῶ κατά τήν διακήρυξιν
δέον νά ἀναφέρεται ἐν τῆ προσφορὰ ἡ
χώρα προελεύσεως τοῦ οἰνοπνεύματος
καί ἡ πρώτη ὕλη παραγωγῆς τοῦ ἐκ ζυμώσεως τοιούτου, εἰς τήν προσφοράν τῆς
ΤΡΑΝΣΤΕΚΟΜ οῦδόλως γίνεται μνεία
τῶν ὅρων τούτων. Σημειωτέον ὅτι ἡ εἰ-,
ρημένη ἑταιρία οὐδέ κάν ἐκλήθη πρός
ὑπογραφήν τῶν σχετικῶν πρωτοκόλλων
τῆς διακηρύξεως, ῶς ὁρίζεται ἐν αὐτῆ ὡς
καί πρός παροχήν τῶν ἀναγκαίων πληροφοριῶν ἐν ἀναφορὰ πρός τήν -κατά
χώραν καί καθ’ ὕλην προέλευσιν τοῦ οἰνοπνεύματος ἐκ ζυμώσεως».
ZHTAEI, λοιπόν, ἡ ΕΟΣΣ ἀπό τήν
«TPAN2TEKOM»:
Ο «800 τόνους μετρικούς τῶν 1.000 χιλιογράμμων ἑκάστου οἰνοπνεύματος ἐξ
ἀποστάξεως πρώτης ὕλης ζυμουμένης
μελάσσης, τούτου δεδαιουμένου δι’ ἐπισήμου πιστοποιητικοῦ ἁρμοδίας ἀρχῆς
προελεύσεως πρός 6,80 κατά λίτρον
ἄνυδρον».
O 400 τόννους μετρικούς τῶν 1.000 χιλιογράμμων ὁμοίως ἑκάστου οἰνοπνεύματος ἐξ ἀποστάξεως πρώτης ὕλης οἰνικῶν προϊόντων, τούτου δεδαιουμένου δι’
ἐπισήμου κρατικοῡ ἐγγράφου πρός δραχμάς 10,50 1101101 λίτρον ἄνυδρον».
ΑΚΟΛΟΥΘΙ-ΙΣΙΞ ἡ προμήθεια τοῦ ἐμπορεύματος. Πῶς ὅμως;
«Ἡ “ΤΡΑΝΣΤΙΞΚΟΜ” προμηθευθεῖσα παρά τῆς ἐν Γενεύη Ἑλδετίας
ἐδρευούσης ἑταιρίας “SOVIAL S.A"
32.587,99 ἑκατόλιτρα ἤ 2.739.557 χιλιόγραμμα συνθετικοῦ οἰνοπνεύματος,
τουτέστιν προερχομένου ἐξ 131101190101!των πετρελαίου, ἐπώλησεν εἰς τήν
Ε.Ο.Σ.Σ. περίπου 1.]98.052 χιλιόγραμμα
ἤ 1.419.157 λίτρα οἰνοπνεύματος, ἐξ ὧν.
399.489 χιλιόγραμμα τῆς συνθέσεως δῆ-,
θεν ἥτις προδλέπεται ὑπό τῆς προαναφερομένης ὑπ’ ἀριθμ. 6061105119 - 5 73 ἀποφάσεως τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν (ἤτοι 10% ἐξ ἀμπελουργικῶν προϊόντων καί 90% ἐκ ζυμώσεως) καί
798.563 χιλιόγραμμα οἰνοπνεύματος
προερχομένου δῆθεν ἐκ ζυμώσεως με-

λάσοης ἐνῶ τῆ ἀληθεία τό 90% τῆς ποσότητος τῶν 399.489 χιλιογράμμων ὡς
καί ὁλόκληρος ἡ ποσότης τῶν 798.563
χιλιογράμμων προήρχετο ἐκ τοῦ ὡς ἀνω
συνθετικοῦ οἰνοπνεύματος. Παρά ταῦτα

ἡ E.O.2.2.0x1 μόνον παρέλαδε τά ἀνωτέρω οἰνοπνεύματα, ἅτινα ἦσαν τελείως
διάφορα τῶν τῆς διακηρύξεως ἀλλά
προσέτι τά ἐπλήρωσε καί μέ τάς τιμάς
αὐτῆς».

O Συνολικά ἡ E.0.2.2. δαπάνησε γι’
αὐτή τή δουλειά 11.395.091 δραχμές. μ’
ἀποτέλεσμα νά ὑποστεῖ ἀμεση ζημιά
4.277.216 δρχ.1
ΑΛΛΑ ἡ ἱστορία δέν οταματάει ἐδῶ.
Ἡ ΕΟΣΣ μέ τό «ὑλικόν τῆς «ΤΡΑΝ-

ΣΤΙΞΚΟΜ» παρασκευάζει 28.863,20
ἑκατόλιτρα οἴνων ἀπό τά ὁποῖα στέλνει
στή Δ. Γερμανία (26 - 5 - 76) 627.20
ἑκατόλιτρα ἀξίας 744.366 δρχ. Ἐκεῖ,
διαπιστώνεται ἡ ὕπαρξη συνθετικοῦ οἰνοπνεύματος καί κρίνονται ἀκατάλληλα
γιά εἰσαγωγή. Ἡ ΙΞΟΣΣ τό μαθαίνει,
ἀλλά στέλνει (28 - 9 - 74, ΜΕΤΑ τή
μεταπολίτευση δηλαδή) κι ἀλλα 1.236
ἑκατόλιτρα ἀξίας 1.418.070 δρχ., πού
ἔχουν, φυσικά. τήν ἴδια τύχη. Ἔτοι ἀπό
αὐτή τήν ἀγοραπωλησία E022 —
«ΤΡΑΝΣΤΙΞΚΟΜ», ἡ E022 εἶχες
0 1.86220. ἑκατόλιτρα οἴνων ἀδιάθετα
στή A. Γερμανία, ἀξίας 2.162.436.
Ο 27.000 ἑκατόλιτρα στίς ἀποθῆκες της.

Η ZHMIA ἣταν πολλάπλή;
Ο “1-1ἘΟΣΣ 5110105 — ὅπως λέει σέ ὑπόμνημά της στήν κυδέρνηση — 30.996.300
Ο Τά ἑλληνικά κρασιά (Σάμου) δυσφημίστηκαν στό ἐξωτερικό - ἡ ἐθνική οἰκονομία ἔπαθε ζημιά μεγάλη.
ΓΙΑ τήν ἱστορία αὐτή, ὅμως, ὑπάρχουν
ποινικές εὐθύνες - «ἀπό τῆς εἰσαγωγῆς
τοῦ οἰνοπνεύματος ἐν Ἑλλάδι, μέχρι τῆς
παραδόσεώς του εἰς τήν ΙΞΟΣΣ διεπράχθη σειρά ἀξιοποίνων πράξεων», ὅπως
ἀναφέρει καί τό δούλευμα.
Δηλαδή, ἡ «TPAN2TEKOM»:
1., Χρησιμοποίησε τρία «ἀπαράδεκτα»
πιστοποιητικά τοῦ Ἐμπορικοῦ καί Βιομηχανικοῡ
Ἐπιμελητηρίου
Γενεύης
Ἐλδετίας γιά νά εἰσάγει τό οῖνόπνευμα
ἀπό τό τελωνεῖο τῆς Πάτρας; τά δύο (γιά
τήν ποσότητα πού ἐρχόταν ἀπό τό Ρό-

τερντάμ) ἧταν ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΑ1
Ο Κι ὅμως, ὅπως χαρακτηριστικότατα

παρατηρεῖ τό δούλευμα
«ὅλως παραδόξως τά πιστοποιητικά ταῦτα ἐγένοντο ἀποδεκτά ὑπό
τῶν τελωνειακῶν Ἀρχῶν Πατρῶν καί
τό εἰσαχθέν ὡς α”νω οἰνόπνευμα δέν
ιἰπεόλήθη εἰς τόν σχετικόν δασμόν» .’
2. Χρησιμοποίησε «ἐν γνώσει της» τά
νοθευμένα πιστοποιητικά καί «παρέστησεν ψευδῶς» σέ δυό τράπεζες (Ἐθνική
καί Ἑλλάδος), στό “Εμπορικό καί Βιομηχανικό Ἐπιμελητήριο. στό Τελωνεῖο
Πατρῶν καί στήν E022 011 οἱ ποσότητες πού ἀναγράφανε τά παραπάνω «πιστοποιητικά» «ἦσαν ἐκ ζημώσεως», Τό
ἀποτέλεσμα ἧτανῑ
«α) νά ἐπιτραπῇ ἡ ἐν Ἑλλάδι εἰσαγωγή ὑπό τῆς ’ῙΡΑΝΣΤΕΚΟΜ τῆς
προεκτεθείσης ποσότητος συνθετικοῦ

οἰνοπνεύματος ἄνευ καταδολῆς τοῦ
ἀναλογοῦντος εἰσαγωγικοῡ δασμοῦ.
ὅ) Nd ὑποστῆ ἡ Ε.Ο.Σ.Σ. τήν προαναφερομένην ζημίαν ἐκ 4.277.2]6
δρχ., ἐπί ἀντιστοίχω (ῦφελεία τῆς
ΤΡΑΝΣΤΕΚΟΜ.

γ) νά λάόη ἡ τελευταία παράνομον
συνάλλαγμα ἐκ 291.513.67 δολλαρι’ων Η.Π.Α.>>
ΤΩΡΑ, τό λόγο ἐχει ἡ Δικαιοσύνη...
ΡΙΞΠΟΡΪΕΡ
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σωστῆς ὃοισικής Πολιτικῆς

ΙΞΛΛΑΔΑ
Τοῦ Νίκου Ζαλαώρα

«Τό
Αύτόφωρο
Πλημμελειοὸικεῖο
’A110/1.10100; καταδίκασε χθές σέ φυλάκιση
20 μηνῶν την Τρισεύγενη Κουτσαὸιᾝτη 59
ε’τῶι, γιά ε’μπρησμό ἐξ ἀμελείας στήν
πεοιοχη τοῦ χωριοῡ Δαφνιώτισσας.

H :1011η δέν μετατρέπεται καί ἡ ἔφεση
ὸὲι Zulu ἀνασταλτικό ἀποτέλεσμα καί ἡ
καταδικασθεῖσα κλείστηκε στή φυλακή.
Ἡ Κουτσαὸίτη εἶχε ἀνάψει τόν φοῦρνο
στό σπίτι της γιά νά ψήσει ψωμί ἀλλά ἡ
φωτιά μεταὸόθηκε ἀπό μία σπίθα στό γει-

τσίνι. Χιλιὰδες κάτοικοι μένουν ἅνεργοι καί
ἄποροι, ύποψήφιοι μεταναατες καί ἀνειδίκευτοι ἐργὰτες στοῡ Σκαλιοτήρη, r1 οίκονομική ζωή ἔχει παραλύσει καί οί καμένες
περιοχές κινδυνεύσων ἀπό πλημμύρες καί
K010/110017051; ἐδαφῶν.

ΞΑΦΝΙΚΑ φέτος τό καλοκαίρι τά δάση
καηκαν - ὅπως (ξαφνικάί) πέρυσι καί πρόπερσι. ‘H κυθερνηοη ἐπέμενε καθημερινὰ
να διαψεύδει τόν (κίτρινο) τύπο 611 μερικές, τουλάχιατον, πυρκαγιές «κατι» μύριζαν περισσότερο ἀπό τό καμένο ξύλο. Κι οί
διαψεύσεις διαφόρων «ἀρμοδίων πηγῶν»
καμιά φορά ἀλληλοσυγκρούονταν - πρά-

γμα ὅχι ἀσυνήθιστο (γενικότερα) στήν· κυΘέρνηση τοῦ κ. Καραμανλῆ τόν τελευταῖα

-καιρο

Ο 01 δυνάμεις ἀσφαλείας ἀδρανοῡν 0110
ἀνεπάρκεια, ἀπό ἀνικανότητα ἠ για ἀλλους
λόγους
Ο 11010 ἐγκληματικά στοιχεῖα πυρπολοῡν
τά δάση 0' ὅλο τόν ἐλληνικό χῶρο;
Τὸ πιθανότερο εἶναι ὅτι δροῡν 60051 09γανωμένου σχεδίου καί ὅχι μεμονωμένα.
Ο Ποιούς ἐξυπηρετεῑ ὸ ἀφανισμός τῶν
δασῶν; Τήν ἀκροδεξιά καί τό παρακράτος

Ποιοί φταῑνε·1

τονικό δάσος»...
OI ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
24. 7.1977

δασολόγου

01 ὑπουργοί Γεωργίας καί Δικαιοσύνης
ίσχυρίζονται ὅτι οί δασικες πυρκαγιές 05

ποσοστό 58% ὁφείλονται 05 ἐγκληματική
ἀμέλεια(5). Δέν μάς λένε ὅμως τίς κύριες
αἰτίες τῶν ἐμπρησμῶν ἀπό «ἀμέλεια» καί
τούς Βασικούς ύπεύθυνους γιά τή μεγάλη
ἐκταοη τῶν καταοτροφῶν. Ἠ γενικότερη

«ἀπουσία φιλοδασικῆς συνείδησης τῶν
Ἑλλήνων» - γιά τήν ὁποία ύπεύθυνη εἶναι
η κυθερνητική πολιτική στούς τομεῑς τῆς
ἐκπαίδευσης καί διαφὼτισης - 65v ἀποτελεῖ οὺσιαστική δικαιολογία ἀλλά συγκαλύπτει τίς πραγματικές 01115;.
Ἠ κυθὲρνηση ἀρνεῖται v0 ὁμολογήσει

μέ διασυνδέσεις οτόν ἐξωελληνικὸ χῶρο, ἠ
(καί;) τούς παντός ε’ίδους κερδοσκόπους,
(οίκοπεδικὲς, λατομικές καί μεταλλευτικὲς
ἐπιχειρήσεις, ίδιῶτες καί μοναατήρια);
Ὑπάρχουν ὁπωσδήποτε ἠθικοί αὺτουργοι.
0 Ἔχουν ἀραγε διασυνδέσεις μέ τόν
κρατικὸ μηχανισμό; “Αντικειμενικά τουλά-

χιοτο ἐξυπηρετοῡν τά συμφέροντα τῆς 01κονομικῆς ὀλιγαρχίας καί τούς σκοτεινούς
πολιτικούς σκοπούς τῶν ἀντιλαίκῶν 60v0μεων.

« Πυροτεχνή ματα
ἐντυπώσεων»
'H Ku659v11011 (Μποῡτος), ϋοτερα ἀπό τίς

Ἀλλά τό φαινόμενο τῆς καταστροφῆς

ὅτι ἡ δασική οἰκονομία Βρίσκεται 05 πλήρη

μεγάλες καταοτροφές πού προῆλθον ἀπὸ

τῶν δοσῶν ἀπό πυρκαγιὲς 65v εἶναι ἐποχιακό - οὔτε τόσο ἀπλό.
Μέσα 05 εἴκοσι χρόνια (1955-74) κάηκαν
περίπου 2,5 ἐκατομμύρια οτρέμματα δασικῶν ἐκτάσεων καί ὑπολογίζεται ὅτι κάθε
χρόνο ὴ οἰκονομική ζημιά ἀπό 10 καμένα
δάση πού παράγουν ξυλεία ὺπερθαίνει τό 1
610. δραχμῶνί
01 μεγαλύτερες πυρκαγιές τῶν τελευταίων χρόνων ἢταν;
ο Τό 1958, ὅταν κάηκαν 242000 στρέμματα δασικῶν ἐκτασεων.
ο Τό 1965, ὅταν καηκαν 270.000
ο Τό 7974, ὅταν καηκαν 318.000(‘).
Φέτος, τόν Ἰούλη καί Αύγουστο, K0ηκαν περίπου 400.000 στρέμματα δασικῶν
ὲκτόσεων] 'H οίκονομική ἀξία τοῦ ξύλου
πού κάηκε εἶναι τουλόχιστον 2,5 δισεκατομμύρια δραχμέςίβ).
Μόνο στή 609510 ΕῡΘοια κάηκαν συνολικό περίπου 180.000 στρέμ, 115011060—
aou;, 20.000 οτρέμ. με ἐλαιόδεντρα καί
ἀμπελῶνες, χιλιάδες μελίσσια καί ὁλό-

ἐγκατολειψη. 'H ίδιοκτησιακή κατασταση
τῶν δασῶν, ἡ ἀνυπαρξία δασικῆς πολιτικῆς
γιά τήν προστασία τῶν δασῶν ἀπὸ τίς πυρκαγιὲς, ἡ ἀντιλαϊκὴ πολιτική τῆς δασικῆς
ὑπηρεσίας καί 01 15900115; ἀνεπάρκειές
της σε προσωπικό, 05 ὁργάνωση, συντονι0110 καί ἐκπαίδευση είδικῶν γιά τήν r190ληψη καί καταστολή τῶν πυρκαγιῶν, 01 ἐλλείψεις 05 ἐργα ὺποδομῆς καί τεχνικά 115σα, εἶναι οί Βασικοί συντελεστές τοῡ ἀφανισμοῡ τῶν δασῶν μας ἀπό τίςφωτιές.
01 ἐμπρησμοί ἀπό ««δὸλο», σύμφωνα μέ
κυ6ερνητικές πηγές, ἀποτελοῡν τό 29%

τούς ἐμπρησμοὺς καί τη λαίκή κατακρουγή, πήρε τά παρακάτω μέτρα;
v0 κηρυχθουν ἀμέσως ἀναδασωτέες 01
δασικές ἐκτάσεις πού ἐχουν καεί(5)

κληρη σχεδόν ὴ ρητινοπαραγωγή, πού
ὑπολογίζεται σέ 1,5 ἐκατομμύριο κιλά ρε-
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τοῡ συνόλου τῶν δασικῶν πυρκαγιῶνῢ). 01
καταστροφές ὅμως πού προκαλοῡν εἶναι

μεγαλύτερες ἀπὸ ὁποιοδήποτε ἀλλο 5160;
πυρκαγιᾱς. Φέτος μάλιστα, ol 1110 καταστροφικές φωτιές ξεκίνησαν ταυτόχρονα
ἀπό πολλά σημεῖα τοῡ ἵδιου δάσους. Στήν

περιοχή τῆς Βαρυμπόμιτης ἐπισημάνθηκε
ἀπό δασικούς καί περιοίκους ἡ ρίψη φωτοθολίδων ταυτόχρονα μέ τήν ἐναρξη τῆς
Πυρκαγιάς, πράγμα πού ἡ κυθέρνηση διἐψευσε. Παρ’ ὅλα αὺτά, οί ἐμπρηοτές ἐμειναν αάγνωστοι»...

0

ὺψηλές ποινικές κυρώσεις γιά τούς ἐμ-

πρηοτές τῶν δασῶν, ε’ίτε ἡ πράξη ἀφείλεται 05 δόλο εἴτε 05 ἀμέλεια
O ἀγορά
ἀκόμη δύο πυροσθεοτικῶν
ἀεροπλάνων, 42 είδικῶν πυροσόεοτικῶν ἀχημάτων, 420 ραδιοτηλεφὼνων,

δημιουργία νέων ἀντιπυρικῶν ζωνῶν,
ἀραίωση καί καθαρισμὸ τῆς πυκνῆς
6λάστησης (ύπορὸφου) 05 6001115; ἐκτάσεις ὅπου ὺπάρχει κίνδυνος πυρκαγιᾱς καί αὔξηση τοῡ ἀριθμοῦ τῶν δασοφυλάκων.
T0 μέτρα αὺτά θρίσκονται ἀκόμη «010
x09110». Ἀντίθετα, 05 σχέδιο νόμου πού
ἐγκρίθηκε ἀπό τήν κυθερνητική ἐπιτροπὴ
καί προωθεῑται οτή Βουλή γιά ψήφιοη,
προθλέπεται ἡ αὔξηση τῶν Θέσεων ὅλων
τῶν είδικοτήτων τοῡ προσωπικοῡ τοῦ ὑπ.
Γεωργίας πλήν τῶν δασικῶν καί τῶν τριῶν

Βαθμίδων (δασοφυλάκων, δασονόμων καί
δασολὸγων).

Προσθέτουμε ὁτι τά νομο-

σχέδιά γιά τήν ὁργάνωση Δασοφυλακῆς καί
Δασοπυροσθεστικοῦ Σώματος μένουν δυό
χρόνια τώρα στά συρτάρια τοῦ ὑπ. Γεωρ-

ναι ή αυοτηματικῆ ἀναδάσωση τῶν καμένων ἐκτάσεων, καθώς καί όλων ἐκείχων
τῶν έκατομμυρίων στρεμμάτων δασικῆς

γίας μαζί μέ τίς μελέτες-είσηγήσεις τῶν εί-

γῆς πού εἶναι κατάλληλα γιά ἀναδάσωση.

δικῶν γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ προθλῆματος τῶν δασικῶν πυρκαγιῶν στή χώρα μσς.
‘H «Διεύθυνση Προστασίας Δασῶν» ουσι-

Στίς χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης καί
τῆς EOK ή ἀναδάσωση ἀποτελεῖ τήν ὑπ’

αστικά δέν λειτουργεῖ, διότι δέν ὑπάρχει
τό ἀναγκαῖα είδικευμένο προσωπικό. Γι1
αὑτό, πολλοί χαρακτηρίζουν τά μέτρα πού

πολιτικῆς. 'H ἀναδάσωση πρέπει νά γίνει τό
ταχύτερο δυνατόν, διότι ὑπάρχει κίνδυνος
μέ τίς θροχές τοῦ χειμῶνα νά παρασυρθεῑ

ἀναγγέλλει ό κ. Μποῦτος σάν «πυροτέχνημα ἐντυπώσεων».

τό ἐδαφος τῶν όρεινῶν περιοχῶν καί ν’

Ἐθνικοποίηση τῶν δασῶν

ἀριθμόν 1 προτεραιότητα τῆς δασικῆς τους

ἀναπτυχθοὺν χειμαρρικά φαινόμενα πού

θά αὑξήσουν τό κόστος τῶν ἀναδασωτικῶν
εργων.
Παράλληλα, ή Κυθέρνηση εἶναι ὑπεύθυνη γιά τό μέλλον τῶν πυροπαθῶν κατοί-

κων πού ζοῦσαν ἀπό τήν ὑπαρξη τοῦ δά'H έλλειψη είδικευμένου καί καλά ἐκπαιδευμὲνου δασικοῦ προσωπικοῡ ἀποτελεῖ

σους.

σημαντικό ἐμπόδιο γιά όποιαδήποτε προσ-

ἀπό τούς φτωχότερους τῆς Ἑλλάδας. Αὑτοί πρέπει νά εἶναι, φύσει καί θέσει, οί πι-

πάθεια προστασίας τῶν δασῶν (5). Δεκάδες
χιλιάδες οτρέμματα δάσους θά εἶχαν σωθεῖ
ἀπό τή φωτιά ἀν ὑπῆρχε συντονισμός τῶν
δυνάμεων καταστολῆς τοῦ πυρός (δασικοί,

στότεροι φίλοι τοῦ δάσους, οί συνειδητοί
φύλακες καί προστάτες του. ‘H Δασική
’Υπηρεσία μέ τήν πολιτική της δέν προσπάθησε νά σφυρηλάτήσει στενούς δε-

σμούς μέ τούς πληθυσμούς τῆς ὀρεινῆς
λίτες). Γιά τοῦτο ἀπαιτεῖται ή όργάνωση

πλατυφύλλων (πουρνάρια, κουμαριές κλπ),

πευκοδάση, δρυοδάαη, ἐλατοδάση κά.
'H συοτηματική διάνοιξη ἀντιπυρικῶν
ζωνῶν, πού νά συντηροῦνται καλά, ὴ ἐπέκταση τοῦ δικτύου τῶν δασικῶν δρόμων,
πού ἀποτελοῦν ἐπίσης φράγμα πυρός,
χρησιμεύουν γιά τήν καλύτερη ἀξιοποίηση

ΡΟΛΑΝ
ΜΠΑΡΤ

01 παραδασόθιοι πληθυσμοί εἶναι

στρατός, χωροφύλακες, πυροσθέοτες, ποἐκπαιδευμένων συνεργείων δασοπυροσθεστῶν σέ ἐποχιακή θάση, ἰδιαίτερα σέ ἐπικίνδυνες περιοχές μέ δάοη ἀειφύλλων

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ KAIPOY ΜΑΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΡΑΠΠΑ

ὑπαίθρου. Ἀντίθετα, οί περισσότεροι τήν
ἀντιμετωπίζουν σάν μιά ἀποξενωμένη γρα-

η απολαυση

του
κειμενου

φειοκρατικῆ ὑπηρεσία μέ «ἀοτυνομικές»
ἀρμοδιότητες... Γιά νά θελτιωθεῖ ούσιαστικά ή σημερινή κατάσταση πρέπει νά
ἐνιαχυθοῦν οί δασικοί ουνεταιρισμοί, τό
μεγαλύτερο ποσοστό τῶν δασικῶν ἐσόδων

νά δίνονται στίς κοινότητες γιά νά ίκανοποιηθοῦν οί ἀνάγκες τῶν όρεινῶν πληθυσμῶν. Πιό συγκεκριμέναῑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ TDV KAIPOY ΜΑΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΡΑΠΠΑ

τῶν δασῶν καί θοηθοῦν στή μετακίνηση

πυροσθεστικῶν ὀχημάτων καί συνεργείων,
ή κατασκευή μεγάλου ἀριθμοῦ πυροφυλακείων, ή ἐπάνδρωσή τους μέ καλά ἐκπαιδευμένους παρατηρητές καί ό ἐξοπλισμός

0 Νά χορηγηθεῖ στούς πυροπαθεῖς άδεια
ἀτελοῦς ὑλοτομίας γιά τήν κοπή καί πώληση τῶν καμένων δέντρων ἀπό τή Δασική
“Υπηρεσία(5).
Ο

τους μέ τά κατάλληλα μέσα ἐπικοινωνίας, ή
ἀποκεντρωμένη κατανομή τῶν τεχνικῶν
μέσων καί ή προμήθεια νέων (ὀχημάτων,
ἀεροτιλάνων κ.λπ.), ῆ σύνταξη τοῦ δασικοῦ

Νά δοθεῖ ἀμέσως δουλειά στούς πυ-

ροπαθεῖς, στίς ἀναδασῶσεις.
Ο Νά παραγραφοὺν τά χρέη τους πρός
τό Δημόσιο καί νά δοθοῦν ἀτοκα δάνεια
γιά ν’ ἀντιμετωπίσουν τίς ἀνάγκες τῶν ol-

κτηματολόγιου, ό καθαρισμός τοῦ ὑπορόκογενειῶν τους.
φου τῶν δασῶν ἀπό εὑφλεκτα δασοπονικά
ε’ίδη κλπ, όλα εἶναι ἀποτελεσμάτικά μέτρα
γιά τήν προστασία τῶν δασῶν ἀπό τῆ φω-

τιά.
”Ομως,

O Νά ύπαχθοῦν στό Ταμεῖο “Ανεργίας
οί ρητινεργάτες καί ν’ ἀποζημιωθοῦν γιά τό
ρετσινι ποὺ κάηκε.
Θά γίνει τίποτα ἀπό όλα αὑτά;

Σημειώοεις

σῶν, ὴ μόνη ποὺ ἐξυπηρετεῖ τίς ἀνάγκες

I.

τοῦ λαοῦ στά πλαίσια τῆς δασοπονίας «τῶν
πολλαπλῶν σκοπῶνιι. Τό 113 τῶν δασῶν
μας ἀνήκει σέ ίδιῶτες καί μοναστήρια καί
παραμένουν χωρίς καμιά διαχείριση καί

Ἀποτελοῦν

δέ

τόν

πρῶτο

στόχο τῶν οίκοπεδοφάγων, τῶν λατομικῶν
καί μεταλλευτικῶν ἐπιχειρήσεων καί τῶν

2.

κερδοσκόπων. 'H δασοπονία ἀπό τή φύση

γειοθελτιωτικῶν ἐργων καί καλλιεργειῶν,

διαμορφωνει τό κλίμα καί γενικότερα τό
ἀνθρώπινο περιθάλλον, συμθάλλει στῆν
περιφερειακή ἀνάπτυξη κλπ. Γιά όλα αὑτά,
πρωταρχικό μέτρο εἶναι ή ἐθνικοποίηση

τῶν δασῶν(7).

P‘IJ'F-IW

της δέν πρέπει ν’ ἀποθλέπει μόνο στό oi-

κονομικό ἀποτέλεσμα, διότι τό δάσος ἐξ·
υπηρετεῑ τήν προστασία τῶν ἐδαφῶν, ἐγ-

7.

Ἀναδασώσε ις
8.
Βασικό χρέος τῆς Κυθέρνησης, τῆς Δασικῆς ’Υπηρεσίας καί όλων τῶν πολιτῶν εἶ-

Μετάφραση.·

Φούλα Χατζιδάκη - Γιάννης
Κρητικός
O

’ «Τί ξέρουμε γιά τό κείμενα·

ἀσκηση ὁποιασδήποτε δασικῆς πολιτικῆς
εἶναι ή ἐθνικοποίηση τῶν ἐλληνικῶν δα-

προστασία.

ΡΟΛΑΝ ΜΠΑΡΤ
Ἡ ἀπόλαυση τοῦ
κειμένου

”

δασική προϋπόθεση,γιά τήν

ή

κυκλοφόρησε

Πρέπει νά σημειώσουμε ὅτι τό 1958 εἴχαμε
ἄνοὸο τῆς ἀριστερᾶς με’ ἀξιωματική ἀντιπολίτευση τήν ΕΔΑ, τό 1965 τό ὅασιλικό πραξικόπημσ, διάσπαση τοῦ Κέντρου καί κυὅερνήσεις ἀποστατῶν καί τό 1974 τήν κυ<
πριακή τραγωὸία καί τήν κατάρρευαη τῆς
χούντας.
Τό ι”πουργτῐο Γεωργίας ύπολογίζει σε’
περισσότερα ἀπό 2 δισεκ. δραχμές τό κόστος
τῆς δημιουργίας τοῦ Ἀττικοῦ ἄλσους οτόν
Ὑμηττό...
Κ. Στεφανάκης, 26-7-77. (Στοιχεῖα τοῦ ὑπ.

Τί ἀπολαμόάνουμε ἀπό
τό κείμενο,·>>
Αύτά εἶναι τά ἐρωτήματα
πού ἀπασχολοῡν τόν
Ρολάν Μπάρτ
σέ τοῦτο τό διδλίο του.

Γεωργίας).

Τό ἴδιο.
Τό με’τρο αὐτό προὸλέπεται καί ἀπό τό Σύνταγμα τοῦ 1975, ἄρθρα 117, παρ. 3.
Γιά ἕνα ὁασικό, ὁποιασδήποτε ὅαθμίδας,
ἀντιοτοιχεῐ περίπου ἔκταση 250.000 στρεμ.
γιά προστασία καί ἀνάπτυξη...
Ἐπί πλέον, ὁ συντελεοτής ἀποδοτικότητας
τῶν ε’πενὸιῖσεων στή δασοπονία εἶναι ἰδιαίτερα χαμηλός 3-6% (στή γεωργία διπλάσιος
ἦ τριπλάσιος).
Ὅσο παραμένουν τά ὁὲντρα στίς καμένες
περιοχές κινδυνεύουν περισσότερο ἀπό μύκητες καί ἔντομα πού θά τά κάνουν τελείως
ἄχρηστα.

Κεντρική διάθεσηε

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Πονεπιστημίου 44 - Τηλ. 3248346
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HM: III’ITYNA

«Μπούμεραγκ» γιά τῆν ’ένταξη
μπορεῖ νά γίνει ῆ ἐπιτάχυνση
τῶν διαπραγματεύοεων...
TO l'llO κρίσιμο οτάδιο τῶν διαπραγματεύσεων γιά τήν ένταξη τῆς Ἑλλάδας
στῆν EOK ἔχει ἤδη ἀρχίοει. Ἡ πρώτη
φάοη τῶν διαπραγματεύσεων τελείωσε
στίς 15 Ἰουλίου, μέ τήν 3η ὑπουργικῆ
σύνοδο Ἑλλάδος-ΕΘΚ, ὅπου συμμετεῖχε
ὁ κ. Παπαληγούρας. Ἣ ἑπομένη σύνοδος
προσδιορίστηκε γιά τίς 17 Ὀκτωδρίου.
Ἔτσι, μετά ἀπό τίς πρῶτες διερευνητικές ἐπαφές, ἄρχισαν ἤδη νά ἐξετάζονται
τά κεντρικά προδλῆματα τῆς ένταξηςῑ
Ο Ἀνταγωνιστικές τιμές, ἀγροτικῶν
προϊόντων.
O Ἐλευθερία τῶν ἑλλήνων ἐργαζομένων νά ἐγκαθίστανται καί νά ἀσκοῦν
τό ἐπάγγελμά τους σέ χῶρες τῆς EOK.
Ο Χρονικῆ διάρκεια τῆς μεταδατικῆς
περιόδου.

«Δυσκολώτερη καί εἰδικότερη» χαρακτήρισε τή φάση αὐτή ὁ κ. Παπαληγούρας. καί φαίνεται ὅτι έχει δίκιο. Γιατί ἀν
ἡ πρώτη φάση - πού πρόσφατα τελείωσε
- δέν εἶχε παρά μόνο ἕνα διερευνητικό
χαρακτῆρα, ἡ παροῦσα δεύτερη φάση θά
εἰναι περίοδος σκληρῶν διαπραγματεύσεων, πρίν νά φτάσουμε στήν τρίτη φάση. ὅπου θά γίνει μιά ((συμψηφιστική
διαπραγμάτευση», ἀποκρυστάλλωμα τῶν
διαπραγματεύσεων πού εἶχαν προηγηθεῖ.
Ἐτσι. ἐξ ἀντικειμένου διαφαίνεται ὅτι
τό κεντρικό πρόδλημα γιά τήν ἔνταξή
μας οτήν EOK γίνονται οἱ ὅροι τῆς εἰσ-

δοχής. Εἶναι λοιπόν ἀπαραίτητο νά ἐξετάσουμε τίς ἑλληνικές θέσεις καί τίς θέσεις τῆς κοινότητας γιά νά δοῦμε τήν
προοπτική αὐτῶν τῶν διαπραγματεύσεων.

OI ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Μέ τίς δηλώσεις πού ἔκανε ὁ κ. Παπαληγούρας μετά τήν ἐπιστροφή του ἀπό
τίς Βρυξέλλες (ὄλ. ἐφημερίδες 27-7-77)
διευκρινίστηκαν ἀρκετά σημεῖα τῆς τρέχουσας κυδερνητικής πρακτικῆς.

Τά σημεῖα αὐτά εἶναι τά ἑξῆς
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ένοις δύσκαμπτος καί ἀρκετά γραφειοκρατικός μηχανισμός πού καθυστερεῖ
ὑπερδολικά τίς δποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις καί διαδικασίες. Αὐτῆ ἡ ἐγγενής δυσκαμψία ἐπιτείνεται ἀπό τούς
ἐσωτερικούς ἀνταγωνισμούς τῶν χωρῶν

1. Κεντρικό πρόδλημα γιά τῆν ἑλληνικῆ πλευρά εἶναι ἡ ἐπιτάχυνοη τῶν διαπραγματεύσεων. «Τό ταχύτερο θά συνέλθει σέ έπίπεδο ἀναπληρωτῶν ἡ συνδιάσκεψη γιά τήν ένταξη καί ἀπόφασίστηκε ἡ ἐπιτάχυνση... Οἱ ἀναπληρωταί
ἐλαδαν ἐντολή νά συνέλθουν τό ταχύτε-

τῆς EOK καί ἀπό τῆ γενικότερη κρίση

ρο...» εἰπε ὁ κ. Παπαληγούρας.

τῆς κοινότητας σέ μιά περίοδο ὕφεσης1

2. Ἡ ἑλληνική ὑποψηφιότητα πρέπει
νά ἀποσυνδεθεῖ ἀπό τήν ἰσπανική καί
τῆν πορτογαλικῆκαί νά ἐξεταστεῖ χωριστά. Ἡ θέση αὐτή σημαίνει ὅτι ἡ ἑλληνική πλευρά ζητάει νά ἀντιμετωπιστοῡν
ξεχωριστά γιά τήν Ἑλλάδα δασικά ση-

καί ἐνδεχόμενων ριζικῶν ἐξελίξεων οτήν
πολιτική ζωή πολλῶν κρατῶν-μελῶν πού
κάνουν ἀδύνατη τή γρήγορη λῆψη ἀποφάσεων σοδαροῦ χαρακτῆρα, ὅπως ἡ διεύρυνση τῆς EOK. Πρόσφατο δεῖγμα αύτῆς τῆς ἀναδλητικότητας τοῦ μηχανισμοῦ
τῆς EOK. οἱ συζητῆσεις πρίν τήν ὑπουργική σύνοδο. ὅπου ἡ ἑλληνική Κεντρική
“Επιτροπή
Διαπραγματεύσεων, παρ’
ὅλες τίς προσπάθειές της, δέν κατάφερε
νά ἀποσπάσει καμιά δήλωση ή ἀπόφαση
ἀπό τήν κοινότητα πού νά ἐπιοπεύδει
ἐμπρακτα τίς συζητῆσεις γιά τήν ένταξή
μας. ”Αλλωστε, καί σημαντικοί παράγοντες τῆς EOK, μιλώντας γιά τό μηχανισμό
της, παραδέχονται ὅτι δέν έχει εύελιξία,
μιάς καί δέχεται συνεχῶς ἐξισορροπητικές πιέσεις ὅλων τῶν ἐνδιαφερομένων
ὀργάνων τῆς EOK, τῆ στιγμή πού ἡ λήψη
τῶν ἀποφάσεων γίνεται μέ όμοφωνία...2
2. Γιά τῆν EOK οἱ 3 αἰτήσεις γιά διεύρυνση ἐξετάζονται τόσο ἀπό τῆ διαδικαστικῆ σκοπιά, όσο καί ἀπό τήν πολιτι-

μεῖα

τῆς

μεσογειακῆς

πολιτικῆς

τῆς

3. Μέσα στῆν προοπτική τῆς ἐπίσπευσης τῶν διαπραγματεύσεων άποκτάει
ἰδιαίτερη δαρύτητα αὐτό πού εἶχε πεῖ
πρίν λίγο καιρό ὁ κ. Παπαληγούρας;
«Θά δεχθοῡμε καί τό κοινοτικό κεκτημένο πού θά ἔχει δημιουργηθεῖ ὥς τῆ
στιγμή τῆς ἐντάξεως», πράγμα πού σημαίνει ὅτι οἱ δποιεσδήποτε ἀναθεωρήσεις στῆν Κοινῆ Ἀγροτική Πολιτικῆ
(ΚΑΠ) καθώς καί σέ όλόκληρο τό θεσμικό πλαίσιο τῆς EOK πού θά γίνουν
μέχρι τήν ένταξῆ μσς, εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ
ἀποδεκτές ἀπό τήν ἑλληνική πλευρά.
“Ὀλα αὐτά, τῆ στιγμή πού ὁλόκληρη ἡ
μεσογειακή πολιτική τῆς EOK δρίσκεται
ὑπό άναθεώρηση.
Μέ αὐτό τό τρίπτυχο - ἐπιτάχυνση
διαπραγματεύσεων, ἀποσύνδεση ἑλληνικῆς ὑποψηφιότητας ἀπό τις ἄλλες δύο,
ἀποδοχῆ τοῦ «κοινοτικοῦ κεκτημένου» ἡ ἑλληνική κυδέρνηση προωθεῖ τήν ένταξη στήν EOK. Πρίν νά διατυπώσουμε
όρισμένες παρατηρήσεις εἰναι ἀπαραίτητο νά ἐξετάσουμε τίς θέσεις πού μορφοποιοῦνται στῆν ΙΙΞΟΚ σέ αὐτά τά 3 σημεια.

ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1. Εἶναι γνωστό ὅτι στῆν ἕδρα τῆς
κοινότητας ἔχει ἤδη σχηματοποιηθεῖ

κή. “Οσον ἀφορᾶ τή διαδικαστική, εἰναι
φανερό ὅτι ό κεντρικός μηχανισμός τῆς
EOK. μετά ἀπό πολλές ἀμφιταλαντεύσεις, ἔχει καταλήξει στό συμπέρασμα
πώς ἡ ἑλληνική ὑποψηφιότητα, μιάς καί
προηγεῖται ὸιαδικαστικά 2 — 2,5 χρόνια]
ἀπό τίς ύποψηφιότητες τῆς Πορτογαλίας
καί τῆς Ἱσπανίας, πρέπει νά ἐξεταστεῖ
χωριστά. Ἐδῶ ὑπάρχει συμφωνία μέ τήν
ἑλληνική πλευρά. “Ὀμως στό πολιτικό
σκέλος, ἡ ἑλληνική κυδέρνηοη ζητάει καί
ἐκεῖ ἀποσύνδεση, κάτι πού ἡ κοινότητα
τό ἀρνεῖται σταθερά. Χαρακτηριστικά ὁ
πρόεδρος τοῦ ἐξ ὑπουργῶν Συμδουλίου
τῆς EOK κ. Σιμονέ δῆλωσε πρόσφατα
ὅτι οἰ 3 αἰτήσεις «δέν μποροῦν νά χωρέ-

σουν σέ πλήρως ἀεροστεγῆ γυάλινα
κλουδιά»4. Ἱ-Ι θέση αὐτή τῆς EOK εἰναι
εὐεξήγητη; Μέ δεδομένο ὅτι στό σύνολο
τῶν εύρωπαϊκῶν χωρῶν ἐντείνονται οἱ
διαμάχες ἀνάμεσα στόν ἀνεπτυγμένο

στιγμή ἀντιπαλεύουν δύο δασικές ἀντιλήψεις γιά τῆ διεύρυνσή mg:
Ο Ἡ πρώτη τῶν συντηρητικῶν κυρίως δυνάμεων, πού, δλέποντας τῆν
κατάσταση ἀπό στενή ἐθνικιστική σκο-

Βορρά καί τόν ἀναπτυσσόμενο Νότο, τό

πιάΒ, ζητάνε τῆ δημιουργία ἑνός νέου

κύριο μετωπο αὐτῆς τῆς σύγκρουσης εἰναι oi ἀναπτυσσόμενες χῶρες τῆς Μεσογείου πού ἐπιδιώκουν νά ἐνταχθοῦν στῆν

θεσμικοῦ πλαισίου στῆν Ἀγροτική Πολιτική τῆς EOK πού θά δοηθοῡσε στῆ συνέχιση τῆς ἐκμετάλλευσης τῶν μεσογειακῶν χωρῶν ἀπό τίς ἀναπτυγμένες χῶρες.
Ο Ἡ δεύτερη, θεωρεῖ ἀναγκαία τῆ διεύρυνση χωρίς νά θέτει τό πρόδλημα

ώρηση τῆς μεσογειακῆς πολιτικῆς τῆς

EOK. μέ προφανῆ στόχο νά μήν ἐπιδαρυνθοῡν μέ τά ἐξοδα τῆς οἰκονομικῆς
ἀνάπτυξης τῶν ἀγροτικῶν περιοχῶν τῶν
μεσογειακῶν πληθυσμῶν τῆς EOK, ὅπως
προδλεπόταν ἀπό τῆ συνθήκη τῆς Ρώμης.
Ἔτσι, ἐξ ἀντικειμένου διαμορφώνεται

ένα μέτωπο ἐναντίον τῶν μεσογειακῶν
χωρῶν, πού ἐπιδάλλει δέδαια μιά ἀνάλογη συσπείρωση τῶν χωρῶν αὐτῶν5. ‘H
ἑλληνική κυδέρνηση δέν έχει κάν ἀγγίξει
αὐτό τό θέμα. Ἀντίθετα, ἡ συσπείρωση
τῶν δορείων χωρῶν προχωράει, καί σύντομα θά πάρει καί τῆ μορφή τοῦ «κοινοτικοῦ κεκτημένου».
3. Τό «κοινοτικό κεκτημένα» καί ἡ
ἀποδοχή του προκαταδολικά ἀπό τήν
ἑλληνική κυδέρνηση. ”Ισως ἐδῶ δρίσκεται τό σοδαρότερο λάθος τῆς ἑλληνικῆς
πλευρᾶς, μιάς καί ἡ EOK δρίσκεται
μπροστά σέ ριζικές ἀλλαγές τοῦ θεσμικοῦ της πλαισίου, ἰδιαίτερα σέ θέματα
τῆς μεσογειακῆς της πολιτικῆς.

στούς κρατικούς ἐθνικιστικούς ἀνταγω-

νισμούς πού ἀποπροσανατολίζουν τούς
ἀγρότες καί τούς ἐργαζόμενους. Ἀντίθετα, ζητάει ἐναρμόνιση τῶν ἐπί μέρους
συμφερόντων στῆ δάση τῆς κοινῆς προοπτικης.
Χαρακτηριστικά ὁ Γάλλος σοσιαλιστής
γερουσιαστής Πιζανί γράφεις
«Δέν μᾶς φταίει τόσο ἡ ἀνταγωνιστικότητα τῶν ἰσπανικῶν ἤ ἑλληνικῶν
προϊόντων... Δέν εἰναι λογικό νά ἐλπίζουμε ὅτι οἱ σημερινές γελοῖες διαρθρώσεις τῆς ἀγροτικῆς μας οἰκονομίας μπο-

αίτερη σημασία, ἡ ἐπίσπευσή τους —— μέ

δεδομένη τῆ γραφειοκρατία τῆς EOK κ
εἰναι λάθος νά προδάλλεται σάν κεντρικό οημεῐο τῆς ἐλληνικής πολιτικῆς, μέ
ὑποδάθμιση τῆς σημασίας τῶν διαπραγματεύσεων, μιάς καί ἔχει γίνει ἀπό
τώρα ἀποδεκτό τό ὁποιοδήποτε κοινο-

τικό κεκτημένο.

’

Μέ δάση τά παραπάνω, φαίνεται ὅτιὴ
ταχύτητα στίς διαπραγματεύσεις, λειτουργεῖ σέ δάρος τῶν ὅρων τῆς ἑνταξης.
Ταχύτητα διαπραγματεύσεων καί εὐνοϊκοί ὅροι εἰμαι μεγέθη ἀντιστρόφως ἀνάλογα. Καί ἐνῶ ἡ παρούσα συγκυρία
ἀπαιτεῖ νά δοθεῖ τό κύριο δάρος στούς
ὅρους τῆς ἐνταξης, ἡ ἑλληνική πλευρά
διαλέγει τόν ἀντίθετο δρόμο, Πιστή 0‘
αὐτῆ της τῆ λογική, δέν· ἔχει κάν θέσει
στήν ὀπτικὴ της γωνία τή δυνατότητα
διαμόρφωσης κοινῶν θέσεων μέ τίς άλλες δύο μεσογειακές χῶρες (ἹσπανίαΠορτογαλία) σέ σειρά προδλημάτων.
”Ολα αὐτά σκιαγραφοῦν τίς δασικές

γραμμές μιᾶς ἄλλης λύσηςτ
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Γι’ αὑτό καί ἡ Γερμανία, ἡ Ἀγγλία, ἡ
Γαλλία καί ἡ Ἰταλία, ζητάνε ἀναθε-

Γιά τό λόγο αὐτό, οἱ διαπραγματεύσεις
τῆς Ἑλλάδος μέ τήν EOK ἀποκτᾶνε ἰδι-

Πιό συγκεκριμένα, ἡ Ἰταλία καί ἡ
Γαλλία συγκρότησαν πρόσφατα μιά
κοινή γαλλοῖταλική ἐπιτροπῆ γιά νά μελετήσει τά ἀγροτικά προδλήματα τῆς
ΕΟΚ, μέ προοπτική τήν ἀναδιάρθρωση
τῆς Κοινῆς Ἀγροτικῆς Πολιτικῆς τῆς

EOK. Αὐτό σημαίνει τῆ σύμπηξη ἑνός
μετώπου μέ σκοπό τήν προάσπιση τῶν
συμφερόντων τῶν ἀγροτῶν τῶν δύο χωρῶν ἀπό τά ἀγροτικά προϊόντα τῆς Ἑλλάδας, τῆς Πορτογαλίας καί τῆς Ἰσπα-

νίαςῦ.
Παράλληλα, ἡ γερμανική καί ἡ ἀγγλική κυδέρνηση ἀντιδροῡν στῆν ἐπιδάρυνσή τους μέ μεγάλα ποσά γιά ἐπιδότηση σέ χῶρες μέ ἀγροτικά συμφέροντα
(6,8 δισ. δολλάρια ἀπό τά 10,5 δισ. δολλάρια τοῦ συνολικοῦ κοινοτικοῦ προγραμματισμοῦ).
”Ολα αὐτά ὁδηγοῦν σέ φόδους ἀκόμα
καί γιά τήν ὕπαρξη τῆς Κοινῆς Ἀγροτικῆς Πολιτικῆς. Οἱ μόνες φωνές πού μιλάνε γιά μιά συνολικῆ θεώρηση τῶν
ἀγροτικῶν προδλημάτων τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, εἰναι οἱ Ἰταλοί κομμουνιστές, οἱ Γάλλοι σοσιαλιστές - μέ ἀρκετές
ἀμφιταλαντεύσεις - καί ὁρισμένοι ἄλλοι
πολιτικοί φορεῖς προσανατολισμένοι
στῆν ἀρχή τῆς μετεξέλιξης τῆς EOK σέ
ὑπερεθνικό ὀργανισμό μέ ἐξομάλυνση
τῶν ἀναπτυξιακῶν χασμάτων στίς εὐρωπαῖκές χῶρες 7.
Ἑτσι, στίς χῶρες τῆς EOK αὐτή τῆ

5

ροῦν νά ἀντέξουν στό χρόνο καί νά ἐξ·
ασφαλίσουν μόνον αὐτές ἐνα ἀνεκτό
έπίπεδο ζωῆς».
Μέ δάση αὐτή τήν ἀντίληψη, τίς δαπάνες γιά τῆ διεύρυνση τῆς EOK, πρέπει
νά τίς ἐπωμισθοῦν τά κράτη-μέλη, σέ
συνδυασμό μέ τόν ἐκσυγχρονισμό τῶν
δομῶν τῶν ὑπό ένταξη χωρῶν. Ἔτσι, οἱ
διαπραγματεύσεις γιά τῆ διεύρυνση

μπαίνουν σέ πρῶτο πλάνο9.

ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ
ΔΙΕΞΟΔΟΣ
Συμπερασματικά, θά μπορούσαμε νά
ποῦμε ὅτι τό κεντρικό πρόδλημα γιὰ τήν
EOK δέν εἰναι αὐτή καθαυτή ἡ διεύρυνσή της, ἀλλά ὁ τρόπος τῆς διεύρυνσης. Ἡ πολιτική ἀπόφαση γιά τή διεύρυνση έχει ἤδη παρθεῐ. Ἐκεῖνο πού
ἀπομένει εἰναι τό πῶς θά ὑλοποιηθεῖ.
Γιατί ἀν τελικά δημιουργηθεῖ ἐτσι ἀσφυκτικό «κοινοτικό κεκτημένο», τά πολιτικά ὀφέλη τῶν ὑπό ἐνταξη χωρῶν δέν
ἀρκοῦν γιά νά ἀντισταθμίσουν τίς οἰκονομικές ἐπιδαρύνσεις.

Ο Προδολή συγκεκριμένων προτάσεων καί «σκληρῶν» διαπραγματευτικῶν
ὅρων, συγκρότηση κοινοῦ μετώπου μέ τίς
ἄλλες 2 μεσογειακές χῶρες καί μέ τίς δυνάμεις τῶν χωρῶν-μελῶν τῆς EOK πού
δέν ἀντιμετωπίζουν τή διεύρυνση ἀπό
στενή ἐθνικιστική σκοπιά, συμμετοχή
στίς διαπραγματεύσεις γιά τή διαμόρφωση τοῦ «κοινοτικοῦ κεκτημένου» καί
ὑποδάθμιση τῆς ἐπιτάχυνσης τῶν διαδικασιῶν, μιάς καί ἡ διάρκειά τους εἰναι

λίγο-πολύ δεδομένηιο.

ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΤΗΣ
«ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ»
Ἀκόμη, ὅμως, καί ἄν θεωρήσουμε σάν
δεδομένη τήν ἑλληνική πολιτική μέ τά
τρία σημεῖα της πού σκιαγραφήσαμε
παραπάνω, εἰναι ἀπαραίτητες δύο
προῦποθέσεις γιά νά μπορεῖ νά ἐλπίζει
κανείς ὅτι έχει πιθανότητες ἐπιτυχίας;
1. Ἀπόφαση τῆς ἑλληνικῆς κυδέρνησης καί τοῦ ἐλληνικοῦ κεφαλαίου νά
προχωρήσει σέ γρήγορο ἐκσυγχρονισμό
τῶν δομῶν τῆς οἰκονομίας.
2. Ἰσχυρή ἑλληνική ἀντιπρόσωπεία
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στήν ἕδρα τῆς κοινότητας, στίς Βρυξέλλες. πού θα μπορέσει νά δώσει “ένα γρήγορο ρυθμό στίς διαπραγματεύσεις.
Γιά νά ξεκινήσουμε ἀπό τό δεύτερο
σημεῖο. ἡ ἑλληνική Κεντρικῆ Ἐπιτροπή
Διαπραγματεύσεων Ιστίς Βρυξέλλες ἀποτελεῖται ἀπό 6 τεχνοκράτες, πού οἱ
περισσότεροί τους εἰναι ὑπερῆλικοι καί
συνταξιοῦχοι πού ἀνακλήθηκαν στῆν ἐνεργό δράση μέ ὐπουργικές ἀποφάσεις.
Γιά νά ὁλοκληρωθεῖ ἡ εἰκόνα τῆς ἐπίσημης ἐλληνικῆς ἀντιπροσώπείας, πρόσφατα προστέθηκέ στό δυναμικό της ἡ
σύζυγος έλληνα δημοοιογράφου, πρώην

ἀρχισυντάκτη τοῦ «Ἐλευθέρου Κόσμου», ἡ ὁποία πρωτοδιορίστηκε στό
ὑπουργεῖο Προεδρίας, ἀποσπάστηκε στό
ύπουργεῖο Συντονισμού καί ἀπό κεῖ
σταλθηκε στήν ἀντιπρόσωπεία στῆν
EOK. (Εἶχε προηγηθεῖ ὁ διορισμός τοῦ
συζύγου της σάν ἀνταποκριτῆ τοῦ
«Ἀθηναῖκοῡ Πρακτορείου» στήν ἐδρα
τῆς EOK. άσχετα ἀν ἡ μόνη γλώσσα πού
μιλάει εἶναι ἡ ἑλληνική...)
Ο Ἀλλά μήπως δοηθᾱνε οἱ διπλωμά-

reg μας;
Χαρακτηριστική τῆς νοοτροπίας καί
τῶν δυνατοτήτων τῶν ἑλλήνων διπλώματῶν εἰναι ἡ παρέμδαση πού έκανε 6 πρεσδευτής τῆς Ἑλλάδας στό Συμδούλιο τῆς
Εὐρώπης κ. Καμπαλούρης, στό σεμινά-

TO ~ HENTAETEZ
HPOFPAMMA
KAI H EKGEEH

ριο πού ὀργάνωοε στίς 5 Μαΐου τό “1ν-

Εὐριι)παί’κιῖ)ν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστη-

στιτούτο Εὐρωπαῖκῶν Σπουδῶν τοῦ Πα-

μίοι· τῶν Βρυξι-λλῶν, ίιποοτήριξε ὅτι ἡ

νεπιοτημίου τῶν Βρυξελλῶν γιά τά προδλήματα ἀπό τῆν ἐνταξη τῆς Ἑλλάδας

κοινωνική πολιτική τῆς EOK ἐπιδάλλει
σημαντικές προσαρμογές τῆς ἑλληνικῆς
νομοθεσίας. γιατί πολλά δικαιώματα τῶν
ἐργαζιηιένων πού ύπαρχουν στίς εὐρωπαῖκές χῶρες δέν ἐ’-χουν κατοχυρωθεῖ
στῆν Ἑλλάδας παράδειγμα τό σύστημα
τῶν ἐνδοεπιχειρησιακῶν ουλλογικιῖ)ν

στῆν EOK: Ἐνῶ ουζητιόταν ἡ ἐναρμό-

νιση τοῦ νομικού καθεστῶτος τῆς Ἑλλάδας μέ τό κοινοτικό. 6 κ. Καμπαλούρης
πῆρε τό λόγο καί ὑποστήριξε ὅτι. ἡ EOK
πρέπει νά μάς δεχτεῖ, γιατί ε’ίμαστε τό
πρῶτο κράτος τῆς Εὐρώπης πού ἀντιστάθηκε τό 1944 στῆν κομμουνιστική
ἐπιδουλή1
“
Ο «Πολεμήσαμε σέ κάμπους. σέ
δουνά καί σέ πόλεις τούς κομμουνιστάς», εἰπε μέ λυρισμό σέ καποια στιγμή,

«καί γι’ αὐτό σώσαμε τήν Εὐρώπη».
Ἡ αἴθουσα πάγωσε καί ἀρκετοί
ἀκροατές τήν ἐγκατέλειψαν ένῶ οἱ κοινοτικοί παράγοντες φάνηκαν νά δυοαναοχετούν φανερά...11
Πέρα ἀπό τήν προφανῆ ἀδυναμία τοῦ
διπλωματικοῡ σώματος νά προωθῆσει τίς
δποιεσδήποτε ἐλληνικές θέσεις, λόγω
αὐξημένης ἀρτηριοσκλῆρωσης, ὑπάρχει
καί ὁ ἀναχρονισμός τοῦ έλληνικού κεφαλαίου, πού ἀρνεῖται νά προσαρμοστεῖ
στῆν κοινωνικῆ πολιτική πού ἰσχύει οτήν
EOK
Γιά παράδειγμαῑ Στό σεμινάριο πού
προαναφέραμε.
ἡ
κ.
ΚραδαρίτουΜανιτάκη, ἐρευνῆτρια στό Ἰνστιτοῦτο

λουθοῦσαν τό σεμινάριοῑ.
Ο Ὀ κ. Μαρινόπουλος, πρόεδρος τοῦ

ΣΕΒ. ὑποστῆριξε με’ σθένος ὅτι. οἱ έλληνες ἐργαζόμενοι δρίσκονται στῆν ἰ’δια
σχεδόν κατασταση ἀπό θεσμική καί νο-

μική άποψη καί ὅτι ἐλάχιστες ἀναπροσαρμογί-’ς χρειάζονται.
Ο “Ο πρύτιινης τοῦ ΑΠΘ κ. Δεληγι-

άννης. ἀντίθετα. ὐποστῆριξε τῆν ἴδια
ἀποψη μέ τήν εἰσιῃιῆτρια καί δεδαίωσε
ὅτι δέν ὑπάρχει σύστημα ἐνδοι-’πιχειρησιακιῖ)ν συλλιηιικιῖιν σιηιδάσειιΝ, ἐκτός
ἀπό ἐξαιρετικές περιπτιί)σεις - ΔΕΗ

κ.λπ. ”Ακόμα περισσότερο. πού αὐτό τό
σύστημα. ὅπως ἐσαρμόζεται για παρά«
δειγμα στῆ Γιῑρμιινία. προδλέπει τό θεομό τῆς συμμετοχῆς τῶν ἐργαζομένων.
Ο Ὀ διομήχανος κ. Σκαλιστήρης. πού
μίλησε στῆ συνέχεια. παρά τήν παρέμ-

Ιάλλη ὑποψηφιότητα, ἀλλά, πρό πάντων,
γιατί προηγεῖται καίλογικα. Συντρέχουν
δηλαδῆ στῆν περίπτωση τῆς Ἑλλάδος
ἀποφασιοτικοί νομικοί, οἰκονομικοὶ καί

καί ῆ “ίδια ῆ Κοινότητα νά ἀναγνωρίσει
ῶς κοινοτικό κεκτημένο τῆ Συμφωνία
τῶν “Αθηνῶν.

πολιτικοί λόγοι, λόγοι πού δέν συντρέχουν για καμιά άλλη παρόμοια περί-

προῦπόθεση καί άν ξεκινῆσει κανείς, θα

Δεύτερονε “Από “οποιαδῆποτε νομική
ῆταν ἐντελῶς παράλογο να ζητηθεῖ ἀπό
τῆν Ἐλλάδα νά περιέλθει, έστω καί

THZ KYBEPNHXHZ
rIA THN ENTAEH

πτωση καί πού, ἑπομένως, διαφοροποιοῦν τῆν ἐλληνικῆ α’ίτηση ἀπό 611010δήποτε άλλη.
Εἶναι ἀδιανόητο νά ἀγνοηθεῖ τό

T6 6159vé9 κύρος πού κατάκτησε ἡ

γονός ’ότι ῆ χώρα μας ἀνάιττυξε ῆδη
ἀπό τό 1962, είδικούς δεσμούς μέ τήν

αὑτήν νομικό καί οίκονομικό καθεστώς
ἀπό ἐκεῖνο πού τῆς εἶχε δοθεῖ. Καί νά
αποδεχθεῖ, σαν παρηγοριά, τό ὅτι θα
ὑποχωρῆσει προσωρινά γιά v0 μπορέσει
ἀπότομα νά μεταπηδήσει σέ εὑνοῖκό-

χώρα - χάρη στῆν όμαλῆ καί ἀδιατάρα-

EOK. 'H Συμφωνία τῶν Ἀθηνῶν δέν

τερο καθεστώς στό μέλλον.

κτη

ὑπῆρξε ἀπλῶς ῆ πρώτη συμφωνία συνδέσεως πού ουνομολογήθηκε ἀπό τήν

ἀναμφισθήτητο νομικό καί ίστορικό γε-

ἀποκατάσταση

τῆς

δημοκρατίας,

αλλα καί χάρη στῆν ἐντατικότατη διπλωματικῆ δραστηριότητα πού ἀναπτύχθηκε, πρό πάντων, μεταξύ ἀρχηγῶν
κρατῶν καί κυθερνῆσεων - τῆς ἐπέτρεψε νά ὑποθάλει καί, σέ συνέχεια, v0
ὑποστηρίξει αποφασιστικα τό αἴτημα
τῆς ἐνταξεώς της στίς τρεῖς εύρωπαϊκές κοινότητες. ”Ας σημειωθεῖ, παρενθετικά ἐντελῶς, ότι ἀκόμα καί 0v ὑποθέταμε ότι δέν θέλουμε να ἐνταχθοῦμε
στὸν κοινοτικό χῶρο, θά ῆταν καί πάλι

δποια εὑρωπαῖκῆ καί δημοκρατική χώρα

ὁπωσδήποτε ἀναγκαῖο, για νά ἀσφαλίσουμε τῆν οίκονομικῆ μσς άνοδο, να

ἐπιθυμεῖ να προσχωρήσει εἶναι ὑποχρεωμένη, σύμφωνα μέ τό 09990 237
τῆς Συνθήκης τῆς Ρῶμης, να αποδεχθεῖ
τό «κοινοτικό κεκτημένου. Ἀλλάῑ
Πρῶτονι Ἠ “ίδια ῆ Συμφωνία τῆς Συνδέσεως ἀποτελεῖ καί αὑτῆ τμῆμα τοῦ

προσαρμόσουμε τήν όλη διάρθρωση
τῆς χώρας πρός τίς δυτικοευρωπαϊκές

συνθῆκες. Ἐμεῖς ’όμως δέν θέλουμε να
ἐνταχθοὺμε, γιατί άπλούστατα μάς
συμφέρει καί γιατί νομίζουμε ότι ῆ
προσχῶρησῆ μσς εἶναι καί για τῆν ”ίδια
τήν Κοινότητα συμφέρουσα.

'H δικῆ μας ἐνταξη δέν μπορεῖ να
αντιμετωπισθεῑ παρα μόνο ἀπομονούμενη ἀπό καθε άλλη ὑποψηφιότητα. Καί
τοῦτο, όχι μόνο γιατί ῆ α’ίτηση τῆς “Ελλάδος προηγεῖται χρονικά ἀπό καθε

DA

σιιμδάσειι)ν.πού δέν ύπαρχουν στῆν Ἑλ-

λάδα. Στή θέση αὐτῆ ἀντέδρασαν ἀκαριαῖα γνωστοί διομήχανοι πού παρακο-

Κοινότητα, εἶναι καί ἀπό τῆν άποψη τοῦ
περιεχομένου της ἐντελῶς μοναδικῆ.

προσωρινα, σέ ’ένα δυομενέστερο γι’

Τρίτον; Εἶναι θέθαιο ότι ῆ Συμφωνία
Συνδέσεως ουνομολογήθηκε για νά
θοηθήσει τῆν οἰκονομική καί τήν κοινωνικῆ ανάπτυξη, τόν έξευρωπαϊσμό τῆς

. Καί τοῦτο γιατί προθλέπει, τόσο στό
προοίμιο όσο καί στό αρθρσ 72, τόν

Ἑλλάδος. ”Ομως, ἡ οἰκονομική ἰσορρο-

προορισμό τῆς Ἑλλάδος νά καταοτεῖ

τούς γνωστούς λόγους, ανατραπεῖ. "Av

πλῆρες καί ίσότιμσ μέλος τῆς Κοινότητας καί μάλιστα πρίν λήξει ῆ περίοδος
τῆς ἰσχύος της.
.,
Είναι 656010 αδιαφιλονίκητο οτι

λοιπόν έπρόκειτο νά ἀναθληθεῑ για αό91010 χρονικό διάστημα ῆ ’ἐνταξη τῆς

κοινοτικοῦ κεκτημένου. Πῶς εἶναι δυ-

νατόν ῆ ”Ελλάς, ’ἐστω καί στό τέλος τῆς
μετα τήν ἐνταξη μεταθατικῆς περιόδου,
νά εἶναι ὑποχρεωμένη νά αποδεχθεῖ ῶς
μέρος τοῦ κοινοτικοῦ κεκτημένου ’όλες
τίς οχετικές μέ τρίτες χῶρες προτιμη-

πία τῆς Συνθήκης τῶν “Αθηνῶν ἐχει, για

,”Ελλάδος, ῆ διατήρηοη τοῦ συνδεσιακοῦ καθεστῶτος, όπως στῆν πράξη 610μορφώθηκε, όχι μόνο δέν θα ῶφελοὺ-

σε, ἀλλά θα ζημίωνε τήν Ἐλλάδα.
Τό έμπορικό “ισοζύγιο τῆς Ἑλλάδος
ὑπῆρξε, όλα αὑτά τά χρόνια, ’ἐντονα
παθητικό ἀπέναντι τοὺ συνόλου τῶν

χωρῶν τῆς Κοινότητας, ἀλλά καί-παθητικό ἀπέναντι καθενός κράτους - μέλους χωριστά. ”Ετσι, π.χ. τό 1976 16
συνολικό ἐλλειμμα τοὺ έμπορικοῦ μας

ίσοζυγίου μέ τήν EOK ’ἐφθασε τά 1508
έκατ. δολλάρια. Παθητικό εἶναι σταθερά

σιακές ῆ αλλες ριιθμίσεις καί νά μήν εἶ-

ἐπίσης καί τό ίσοζὺγιο τῶν τρεχόυσῶν
μας συναλλαγῶν μέ τῆν Κοινότητα, πού
ἀνῆλθε, για τό ’ίδιο αὑτό “έτος, σέ 911

ναι ἀντίστροφα ἐξ, ’ίσου ὑποχρεωμένη

έκατ. δολλάρια.

δαση τοῦ κ. Δεληγιάννη. ἐπανέλαδε τά
ἴδια ἀκριδῶς πράγματα μέ τόν κ. Μαρινόπουλο.
Δέν χρειάζεται δέδάια νά ὐπογραμμίσουμε ὅτι ἡ στάοη αὐτῆ ὁδηγεῖ στό ἰ’διο
ἀποτέλεσμα μέ τήν πρακτική τῶν γηραιῶν τεχνοκρατῶνῑ δυσπιστία τῆς κοι-

νότητας ἀπέναντί μας καί κωλυσιεργία
στίς διαπραγματεύσεις.
Μέ δεδομένη λοιπόν τῆ διαπραγματεύτικῆ ἀνυπαρξία τῶν γηραιῶν τεχνοκρατῶν. τή φοδερῆ δυσκαμψία τοῦ διπλωματικσῦ σώματος καί τόν ἀναχρονισμό
μερίδας τοῦ μεγάλου κεφαλαίου, ἡ κυδερνητική γραμμή γιά ἐπιτάχυνση τῶν
διαπραγματεύσεων εἰναι καταδικασμένη
μοιραῖα νά ἀποτύχει. Ὁρισμένοι κυδερνητικοί παράγοντες έχουν ἀντιληφθεῖ τό
ἀδιέξσδο καί προσπαθοῦν νά οτρέψουν
τή φορά τῶν πραγμάτων ρίχνοντας ἰδιαίτερο δάρος στίς διαπραγματεύσεις.
Παράδειγμα, ἡ πρόοφατη ἀρθρογραφία
τοῦ διοικητῆ τῆς ΑΤΕ κ. Πεπελάση καί ἡ
παρέμδασή του στό ἵδιο σεμινάριο, ὅπου
ὑπογράμμιοε μέ ἀρκετα ἀποφασιοτικό
τρόπο τήν ἀνάγκη ἰσότιμων διαπραγματεύσεων, γιατί δέν πρέπει νά ἐνδιαφέρει
μονάχα τί θά κοστίσει ἡ ἐνταξή μας στῆν

EOK, ἀλλά καί τό πῶς θά ὠφεληθούν
καί ἡ Ἐλλάδα καί ἡ EOK ἀπό τῆν ἐντα-

Ἠ ἀμέσως προηγούμενη παρατήρηση
ὑποδηλώνει ότι “έχει οίκονομικό συμφέρον ῆ Κοινότητα, ἀπό τήν 611010 είσαγσυμε κυριότστσ θιομηχσνικα προϊόντα, να στηρίξει μέ καθε τρόπο τήν ἐλληνικῆ οἰκονομία. Πρέπει ἐξαλλσυ να
τονισθεῑ ’ότι 1'1 προσχώρησῆ μσς, πού
δέν εἶναι δυνατόν παρα νά συνδυαοθεῖ
μέ τῆν ἐκθιομηχάνιση τῆς χώρας, θα
σὺξήσει ἀκόμη περισσότερο τίς εἰσαγωγές μσς ἀπό τή Δυτικῆ Εὐρώπη.
Εἰσαγωγές σέ θιομηχσνικό ἐξοπλισμό
καθώς καί σέ ὑπηρεσῑες συνδεόμενες
μέ τῆν εἰσαγωγῆ τεχνολογίσς, ε’ίτε ἐνσωματωμένης στόν ’ίδιο τό θιομηχσνικό
ἐξοπλισμό πού θα χρειασθοῦμε, εϊτε
καί παρεχόμενης μέ τεχνικές συμθουλές, χρήση δικαιωμάτων εύρεσιτεχνίσς
κ.α.
Βεθσιότατσ ἐχει 1'1 “Ελλας ἀντίστοιχσ
σημαντικότατα ἐξισορροπημένα οἰκονομικα συμφέροντα πού τῆν ώθοῡν
στῆν ἐπιδίωξη τῆς ἐνταξεως. Βρισκόμαστε στῆν περιφέρεια τῆς Εὑρώπης.
Ἔχουμε μικρότερο κατα κεφαλήν είσόδημα ἀπό τίς “Εννέσ χῶρες - μέλη ἐκτός μιάς μέ τήν ὁποία ε’ίμσστε περίπου
ἰσοδὺνσμοι. Για λόγους δημογρσφικούς, ἀλλα καί γιά νά οτερεῶσουμε,
πανω σέ μόνιμες καί περισσότερο ἰσόρροπες 600519. 11'1v οἰκονομική μσς ἀνάπτυξη, πρέπει να μετστοπίσουμε ὑπολογίσιμο ποσοστό τοῦ πληθυσμοῦ μσς

πρός μία σειρα ἐπαρχιακῶν κέντρων
”έλξεως τῆς παρσγωγικῆς δραστηριότη-

109 K01 τῶν ἐπενδὺσεων. “Ἐχουμε, ἐπομένως, νά ἀντιμετωπίσσυμε κοινωνικές
δαπανες προσαρμογῆς - π.χ. μετεκπσιδευτικές ῆ οἰκιστικές - για να ἐπιτευχθεῖ αὑτή 1'1 μετατόπιση. “Εξαλλου τά

ξη. Ἀπό τή διαπάλη αὐτῶν τῶν δύο
ἀντιλήψεων, πολλά θά ἐξαρτηθοῦν...
Συμπέρασμα; στά πρόθυρα τῆς ένταξής μας οτήν EOK ἡ ἑλληνική κυδέρνηση
εἰναι ἀνέτοιμη καί, ἀνώριμη νά προωθῆσει τήν ἴδια τήν ἐπιλογῆ - λαθεμένη κατά
τήν ἀποψῆ μας - πού αὐτή έχει κάνει.
”Ετοι τελικά ἡ ἐπιλογῆ τῆς «ἐπιτάχυνσης
τῶν διαπραγματεύσεων» μπορεῖ νά γίνει

μπούμεραγκ; νά ὁδηγήσει στῆν ἐπ’ ἀόριστο ἀναδολῆ τῆς ένταξής μας στῆν EOK.
1. Ἰδιαίτερη σημασίσ ἔχει στό σημεῖο αὑτό ἡ
παρατήρηση τοῦ Μα“ντέλ.· « Ἡ ὥρα τῆς αλήθειας Ἴ
θά σημαίνει στήν EOK τή στιγμή μιᾶς γενικῆς
ὕφεσης στήν Εὐρώπῃ», (« Ἡ EOK καί ὁ ἀνταγωνισμός Εὐρώπης-Ἀμερικῆς», a. 136, ἐκδ.

ἐξαγωγές στήν EOK εἶναι περισσότερες ἀπό τίς
εἰσαγωγές, τή στιγμή πού σι’ συνολικές ἐξαγωγές

μσς σιήν EOK εἶναι τό ἥμισυ τῶν εἰσαγωγῶν
μσς.
.
7. Ἐδῶ πρέπει νά ἀναφερθεῖ ἡ θέση τοῦ Γαλλικοῡ Κ,Κ,,· «Οἱ Γάλλοι κομμουνιστές δέν μπο-

ροῦν νά προσυπογράψουν ἕνα σχέδιο πού θά
σήμαινε εἰσαγωγή τῆς φτώχειας τῶν ὑποψηφίων
χωρῶν, ἐμπέδωση τῆς κυριαρχίας τῶν μονοπωλίων καί έπιδείνωση άνεργιάς, ἑνδιαφερόμενσι
ταυτόχρονα γιά τήν εὐημερία τῆςχιίιριις τους, τῶν
ἐργατῶν καί τῶν ἀγροτῶν τους». («Ριζοοπάστης» 5-8-77). Θέση πού ὑπονοεῖ ὅτι ύπαρχουν
ὰξεπέραιπα ἀντίθετα συμφέροντα ἀνάμεσα
στούς γάλλσυς ἐργαζόμενους καί τούς ἐργαζόμενους στίς χῶρες τῆς EOK...

8. Αὐτό δέν τίς ἐμποδίζει νά λένε ἀπό πολιτική σκοπιά «ναί» στήν ἔνταξη (Ζισκάρ, Ἀντρεόττι, Σμίτ), ἐπιδιώκοντας ὅμως νά θέσουν
άπαράδεκτους ὅρους.
9. Γιά τήν ὑπεράσπιση αὐτῆς τῆς σκοπιᾶς ἀπό

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ).

2. Βλ. καί τό ἅρθρο τοῦ Σπ. Μονδάνου
«Ἀπογοητευτικά γιά τήν Ἐλλάδα ἔκλεισε ἡ
πρώτη φάση τῶν διαπραγματεύσεων μέ τήν

τούς ἑλληνικούς πολιτικούς σχηματισμούς ὄλ, τά
δύο ἄρθρα τοῦ Γρ. Γιάνναρου «Ἐλλάδα-ΕΘΚ,
οἱ πραγματικές ἀντιθέσεις καί ἡ λαϊκή 7109514611-

ΕΘΚ», («Οἰκονσμικός Ταχυδρόμσς» 2117177).

οη», (Α ΥΓΗ 13-1512177) καί τοῦ Σ. Καρπαθιώ-

3. Ἀπό τά λίγα κείμενα γιά τό πρόὸλημα αὐτό, Γρ. Βάρφη, «Πορτογαλιά-Ἰσπανία θά καθυστερήσουν τήν ἕνταξή μσς στήν EOK» («Καθημερινή» 15-1614177).
4. «Καθημερινή» 3117177
5. Στό θέμα αὐτό, ἰδιαίτερα σημαντικῇ ἧταν ἡ
εἰσήγηση τοῦ καθηγητῇ Μ. Παπαγιαννάκη στό
σεμινάριο τῶν Βρυξελλῶν γιά τήν ἔνταξη τῆς
Ἑλλάδας στήν EOK, πού δέν ἔχει ἀκόμη μετα07900151 στά ἑλληνικά. Βλ. ἐπίσης Λ. Παπαγιαννάκη - M. Παπαγιαννάκη «Σύντομη θεώρηση
τῆς οἰκονομίας τῶν νοτιοευρωπαϊκῶν χωρῶν».
(«Πσλίτης», Φεὸρουάριος 1977).
6. Μέ δεδομένσ ὅτι στόν άγρστικό τομέα οἱ

τη «Ἐλλάδα-ΕΘΚ, ἡ ἔνταξη, οἱ ἰμπεριαλιστικές
πιέσεις, οἱ διαφορές τῶν κομμάτων καί ἡ προοπτική συνεργασίας» («Κομμσυνιοτική Θεωρία
καί Πολιτική», σελ. 14, Γενάρης-Φλείῗάρης ’77).
10. Βλ. καί τίς δηλώσεις τοῦ γερμανοῦ
ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Γκένσερ, πού εἷπε ὅτι
παρά τήν εὐνσϊκή προδιάθεση τῆς Βόννης ἀπέναντι στήν ἑλληνική ὑποψηφιότητα, σι’ διαπραγματεύσεις γιά τήν ἔνταξη εἶναι ἀδύνατα νά
ὁλοκληρωθσῦν πρίν τόν Ἰούνιο τοῦ 1978.
11. ”E101 ἀποκτᾶ καί κάποια εἰρωνική διάσταοη ἡ πρόσφατη πρόταση τοῦ κ, Σιμονέ γιά
κοινή ἐπι-τροπή ἐμπειρογνωμόνων πού θά ἐξετάσει τά προδλήματα τῆς ἔνταξης...

ακσθάριστου
ἐθνικσὺ
15.6%
τοὺ
προϊόντος μσς προέρχονταν, ακόμη καί
τό 1976. 0116 τῆ γεωργία. Τό ’ίδιο '5109,
01 5E,0y111y59 γεωργικῶν, αὑτούσιων 1'1
ἀπλά συσκευσσμένων, προϊόντων καλυτττσν τό 29% τοῦ συνόλου τῶν ἐξ·
σγωγῶν μσς. "Av μάλιστα συμπεριλαθουμε καί τά θιομηχσνοποιημένσ γεωρ-

γικά προϊόντα, τό ποσοστό τοῦτο ἀνε601v51 στα 36%. E1v01 λοιπόν όλοφάνερο ότι, παρα τῆ συνεισφορα μσς στόν
κοινοτικό προϋπολογισμό, δέν μπορεῖ,

ὑπό τίς συνθῆκες πού μόλις περιγραψσμε, παρά να προκύψει για τῆν Ἐλλάδα K09096 o'1Kovo111K6 ὄφελος ἀπό τό

Γεωργικό, τό Περιφερεισκό καί τό K01—
νωνικό

Ταμεῖο

τῆς

Κοινότητας.

Δέν

ἀποθλέπουμε, θέθσισ, στό να γίνουμε
μόνιμοι συντσξιοὺχσι αὑτῶν τῶν τσμείων. “Αποθλέπουμε ἀντίθετα να χρησιμοποιήσουμε τα κεφαλαια πού θα
είσρεύσουν για να ἐπιταχύνσυμε τήν
οἰκονομική μσς ανοδσ καί να καταστῆσουμε, όοσ γίνεται ταχύτερα, περιττή
τήν προσφυγῆ μσς στίς κοινοτικές
αρωγές.

Ἠ ἐνταξη θα δισνοίξει τεραστιες εὑκσιρίες για τῆν ἀναπτυξη σειράς νέων
οἰκονομικῶν δραστηριοτῆτων πού θα
διευκολύνουν τήν όρθολογική ἀνσδιάρθρωση τῆς δομῆς τῆς ἐλληνικῆς
οἰκονομίας. Χαρη στῆν προσαρμοστικότητά τους ol ἐλληνικές μεγαλες K01 μικρομεσαῖες ,ἐπιχειρήσεις θα μπορέσουνε 1.15 μεγαλύτερη ανεση νά κινηθοῦν μέσα στούς πλατύτερους ὁρίζοντες τῆς εὑρωπαϊκῆς ἀγορας καί να
ἀνοίξουν διεξόδους, ἐντελῶς νέες, σέ
πολλοὺς κλάδους τῆς ἐλληνικῆς οἰκονομισς.

Ἠ προσχώρησή μσς θα διευκολὺνει
τῆν ἀξιοπσίηση τῆς προνομισκῆς γεω-

γρσφικῆς θέσεως τῆς χώρας. Θά έπιτρέψει να μετσθληθοῡν, σέ πρώτη φάση, ό Πειραιας, καί σέ δεύτερη φαση, 1'1
Θεσσαλονίκη, ό Βόλος καί 1'1 Πάτρσ σέ
σημαντικα ναυτιλιακά, ἐμπορικα, ἀκόμη
καί οἰκονομικα κέντρα. Τό γεγονός ὁτι
διστηροῦμε αριστες σχέσεις μέ πολλές
χῶρες τῆς Μέσης καί τῆς Ἐγγύς Ἀνατολῆς καί τῆς Ἀφρικῆς - 115 τίς όποῖες
έχουμε ῆδη ἀνστιτὺξει γόνιμη συνεργασίσ στόν τομέα τῶν τεχνικῶν K010σκευῶν, καθώς καί τῶν ἐξαγωγῶν πολ-

λῶν προϊόντων μσς - καθιοτά πρόσφορο 16 ἐλληνικό ἐδαφος για τήν ἐγκαταστσση κοινοτικῶν 1'1 μικτῶν ἐπιχειρῆσεων, διαφόρων μορφῶν, πρός δφελσς
τόσο τῆς εὑρωπαϊκῆς, όσο K01 τῆς ἐλληνικῆς οἰκονομίας. Παράλληλα, οί καλές σχέσεις πού διστηροὺμε μέ τούς
Βαλκσνικοὺς μσς γείτονες καί τίς αλλες
χῶρες πού δέν ἀκολουθοῦν τό ’ίδιο μέ
μάς κοινωνικσπολιτικό σύστημα, θά
έπιτρέψουν - καί πρός αὑτήν τήν κστεὺθυνση - τῆ δημιουργία, μέσα στα
πλαίσια τῶν σχετικῶν κοινοτικῶν ρυθμίσεων,
άποδοτικῶν συνεργσοιῶν.
"E101. 6 ἐλληνικός χῶρος θα μετσθλη-

θεῖ σέ μια τριπλῆ γέφυρα οἰκονομικῆς
δισσυνδέσεως αναμεσσ;

Ο στῆν Κοινότητα,
O στα Βαλκανια, τῆ Σοθιετικῆ ’Ἐνωση
καί τίς αλλες χῶρες τῆς Βορειοσνστολικῆς Εὐρώπης.
O 0119 χῶρες τῆς Μ. “Ανατολῆς καί

τῆς Ἀφρικῆς-
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Οἱ «ἀντίπαλοι» λίγο πρίν ἀπό τή «μάχη»...

”Οργιο θίος για προστασία

του πυρηνικου προγράμματος
Τοῦ Δήμου Τοαντίλη

ο Φωτογραφίεςε Dario Fornari

«Στεκόμαστε ὅρθιοι μέ τά πρόσωπα γυρισμένα στόν
τοῖχο. Ἠ μικρή αἴθουσα - γυμνή, ὑγρή καί κρύα ἀντηχεῖ ἀπό τίς φωνές τῶν φυλάκων, τό γδοῦπσ τῶν
γκλόμπς πού κτυποῦν πανω στά ἁνυπεράσπιστα σώματα καί τό σιγανό κλαψούρισμα ἑνός τραυματισμένου. Μετά ἀπό μισή ὥρα μᾶς ἐπιτρέπουν νά γυρίσσυμε ἀπό τήν ἄλλη μεριά καί νά καθήσσυμε στό
κρύσ δάπεδο. Εἶναι περασμένα μεσάνυχτα καί ὅλοι
μας εἴμαστε πεθαμένοι ἀπό τήν κούραση. Δέν ἀργοῦμε ὅμως νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι ὁ ὕπνος εἶναι
ἁπαγορευμένσς. Οἱ φύλακες ἔχουν ὄρεϊ ἕνα πολύ διασκεδαστικό παιγνίδι.· “Όποισν ἀποκοιμιέται τόν ξυπνοῦν κτυπώντας τον στό κεφάλι ἤ σέ κάποιο ἄλλο
μέρος τοῦ σώματος. Μερικὲς φορές σηκώνσυν κάποισν καί τόν ὄροντοῦν πάνω σέ ἕνα ξύλινο χώρισμα
κανοντας τό αἷμα ὅλων μας νά παγώνει. Σέ λίγο ἀρχίζουν νά μᾶς σέρνουν, τόν ἕνα μετά τόν ἄλλο, ἔξω γιά

ἀνάκριση...»
Malville, 31 Ἰουλίου 1977: Ἡ νίκη έχει στεφανώσει τά ὅπλα
τῶν δυνάμεων ἀσφαλείας Τόννοι δακρυγόνα, γκλόμπς καί» γιά πρώτη φορά - οτρατιωτικές ἐπιθετικές χειροδομδίδες. Ὀ “
ἀπολογισμός;
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“Ἐνας νεκρός.
Δύο διαδηλωτές καί ένας ἀστυνομικός ἀκρωτηριασμένοι.
Δεκάδες σοδαρά τραυματισμένοι.
Ἑκατοντάδες κρατούμενοι.

cH κρατικῆ ἐξουσία έδειξε - ὅπως ἧταν ἑπόμενο - τά δόντια
της. Στή Malville διακυδεύθηκε ὅχι μόνο τό κύρος τῆς κυδέρνηοης Μπάρ, ἀλλά καί τό ἴδιο τό πυρηνικό πρόγραμμα τῆς
Γαλλίας. Παρά τήν ἀπαγόρευοη, τίς ἀπειλές καί τῆ συνεχῆ
δυσφῆμιση ἀπό τόν τύπο καί τό ραδιόφωνο, πάνω ἀπό 60.000
διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν γιά νά ἀντισταθοῡν στῆν ἵδρυση
τοῦ «ἀναπαραγωγικοῦ» ἀντιδραστῆρα ἰσχύος Super Phénix
στῆν περιοχή. Ὁ ἀντιδραστῆρας αὐτός εἰναι τό καύχημα τῆς
γαλλικῆς πυρηνικῆς τεχνολογίας καί ἀνήκει οτή δεύτερη γενιά
τῶν ἀντιδραστῆρων πού έχουν τήν ἰδιότητα νά παράγουν οἱ
ἴδιοι τό οχάσιμο ύλικό πού χρησιμοποιεῑται γιά τῆ λειτουργία
τους. Αὐτό φυσικά τούς κάνει ἰδιαίτερα θελκτικούς στούς προγραμματιστές τῆς ἐνεργειακῆς πολιτικῆς, γιατί τά ἀποθέματα
τοῦ σχάσιμου οὐρανίου πού χρησιμοποιεῑται στούς συνηθισμένους «θερμικούς» ἀντιδραστῆρες εἶναι περιορισμένα. "Av τελικά πραγματοποιηθοῦν τά φιλόδοξα προγράμματα πού έχουν
ἐκπονήσει ὅλες σχεδόν οἱ κυδέρνῆσεις τοῦ κόσμου, νά ἀντικαταστῆσσυν τά ὀρυκτά καύσιμα μέ πυρηνική ἐνέργεια γιά τήν
παραγωγή ἠλεκτριομοῦ, τότε τά ἀποθέματα αὐτά δέν ἐπαρκοῦν
γιά πολύ μετά τό τέλος τοῦ 20οῦ αἰώνα. Οἱ ἀναπαραγωγικοί
λοιπόν ἀντιδραστῆρες προδάλλονται σάν ἡ μοναδικῆ λύση πού
θά ἐξασφάλιζε τό ἐνεργειακό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητας.
’

Hιστορία ὅμως αὐτῆ εἰναι πολύομορφη γιά νά εἰναι ἀληθινή, Στήν πραγματικότητα, οἱ ἀναπαραγωγικοί ἀντιδραστῆρες
εἰναι ἀσύγκριτα πιό ἐπικίνδυνοι ἀπό τούς συνηθισμένους. H
λειτουργία τους δασίζεται στό πλουτόνιο. Τό ἐξαιρετικά ραδιενεργό αὐτό στοιχεῖο, μέ τό μακάδριο όνομα τοῦ θεοῦ τοῦ

”Αδη. εἰναι ὁ πιό θανάσιμος ἐχθρός κάθε μορφῆς ζωῆς στόν
πλανῆτη. Ἠ ἴδια ἡ φύση τό ἀπέφυγεῑ Τό πλουτόνιο εἶναι ένα
οτοιχεῖο τεχνητό παραπροῖόν τῶν πυρηνικῶν ἀντιδράοεων. H
τοξικότητά του εἰναι φοδερῆ - 35. 000 φορές μεγαλύτερη ἀπό
τήν τοξικότητά πού ἔχει τό ὑδροκυάνιο. Παράλληλα εἰναι ἡ
πιό ἰσχυρῆ καρκινογόνος οὐσία. Η δόοη πού ἀρκεῖ γιά νά
προκαλέσει καρκίνο οτόν ἀνθρωπο εἰναι τόσο μικρή, ὥστε εἰναι ἀδύνατο νά προσδιοριστεῖ μέ ἀκρίδεια. Πάντως πιστεύεται, ὅτι ένα κιλό, ὁμοιόμορφα κατανεμημένο, θά έφτανε γιά
νά ἐξαλείψει ὁλόκληρη τῆν ἀνθρωπότητα. ‘H ἡμιζωή του, δηλ.
ὁ χρόνος πού ἀπαιτεῐται γιά νά μειωθεῖ ἡ ραδιενέργεια πού
ἐκπέμπει στό μιοό τῆς ἀρχικῆς της τιμῆς, εἰναι 24.000 χρόνια.
Ἡ καρκινογόνος δραση λοιπόν τοῦ πλουτονίου ἐξακολουθεῖ
γιά πολλές χιλιετηρίδες. εΗ ἐπεξεργασία του εἰναι ἐξαιρετικά
δύσκολη καί ἐπικίνδυνη. Μόλις ἐρθει σέ ἐπαφῆ μέ τόν ἀτμοσφαιρικό ἀέρα καίγεται σχηματίζοντας μιά πολύ λεπτή σκόνη
πού εὔκολα μπορεῖ νά εἰσχωρῆσει στό ἀναπνευστικό σύστημα
καί νά προκαλέσει καρκίνο.
Ἀλλά τό πλουτόνιο συνδέεται καί μέ έναν ἀλλο τρόπο μέ τόν
ὅλεθρο; Εἰναι ἕνα ὑλικό ἀπαραίτητο γιά τήν κατασκευή τῆς
ἀτομικῆς δόμδας. ‘H ἰδιότητά του αὐτή τό κάνει φυσικά περιζῆτητο σέ καθε λογῆς στρατοκράτες, αὐταρχικές κυδερνῆσεις,
παρανοῖκούς δικτάτορες καί γενικά σέ ὅλους αὐτούς πού ἀρέσκονται στό νά ὑπολογίζουν- πόσες φορές ἀλήθεια εἰναι σέ
θέση νά ἀνατινάξουν ἤδη τόν πλανήτη μας. Μέ τῆ διάδοση τῶν
ἀναπαραγωγικῶν ἀντιδραστῆρων, ἡ παραγωγή πλουτονίου σέ
ὅλο τόν κόσμο θά έχει τόσο αῦξηθεῖ, ὥστε θά έχει μπεῖ γιά
καλά στό διολογικό μας κύκλο. ”Αλλωστε αὐτῆ εἰναι καί ἡ
γνώμη τῶν ἀρχῶν στῆ Γαλλία, πού σήμερα εἰναι πρωτοπορία
πρός τήν κατεύθυνση αὐτῆ. Σέ ἕνα «διαφωτιστικό» φυλλάδιο,
πού ἐξέδωσε ἡ κυδέρνηση μέ σκοπό νά διασκεδάσει τούς
«ὑπερδολικούς καί ἀδικαιολόγητους φόδους τοῦ κοινοῦ», διαδάζει κανείς; «Στά σχολεῐα καί στά πανεπιστήμια πρέπει νά
διδαχθοῦμε καί νά μαθουμε νά ζοῦμε με’ τή ραδιενέργεια, ὅπως
μάθαμε νά ζοῦμε καί μέ τά μικρόόια» (Politique chdo.
Εἶναι λοιπόν ἐξαιρετικά παρήγορο νά γνωρίζει κανείς ὅτι ἡ
«καρδιά» ἑνός ἀναπαραγωγικοῦ ἀντιδραστῆρα, ὅπως ὁ Super
Phénix, θά περιέχει πανω ἀπό τέσσερις τόννους πλουτόνιο
(έκατό φορές περισσότερο ἀπό τῆ δόμδα τοῦ Ναγκασάκι) καί
ὅτι ὁ «χρόνος διπλασιασμοῦ», δηλ. ὁ χρόνος πού χρειάζεται
ἐνας ἀναπαραγωγικός ἀντιδραστῆρας γιά νά παραγάγει διπλάσια ποσότητα πλουτονίου ἀπό αὐτή πού χρησίμευσε γιά τῆ
λειτουργία του, εἰναι 10 μέ 15 χρόνια.

Ἀλλωστε ἡ πιθανότητα ἑνός ἀτυχήματος σέ ’έναν ἀναπαραγωγικό ἀντιδραστῆρα, εἰναι πολύ μεγαλύτερη ἀπό ὅ,τι σέ ἕνα
θερμικό καί ἡ ραδιενέργεια πού θά διασκορπιζόταν στῆν περιοχή πολύ περισσότερη. Τά τεχνικά προδλήματα πολλαπλασιάζονται ἐπικίνδυνα. Οἱ συνθῆκες λειτουργίας ἑνός ἀναπαραγωγικοῦ ἀντιδραστῆρα εἰναι πολύ πιό σκληρές. eH θερμοκραοία, ἡ ἰσχύς, ἡ ἀκτινοδολία καί οἱ πιέσεις εἰναι τόσο αὐξημένες, ὥστε δημιουργοῦν προδλήματα πού δέν μποροῦν νά προδλεφθοῦν καί πού ἡ λύση τους σήμερα εἰναι ἀγνωστη. Κανείς
δέν ξέρει καί δέν μπορεῖ νά πεῖ μέ σιγουριά ποιά θά εἶναι μακροπρόθεσμα ἡ ουμπεριφορά τῶν ὑλικῶν ἀπό τά ὁποῖα εἰναι
καταοκευασμένος ὁ ἀντιδραστῆρας, ὅταν ἐκτίθενται σέ τέτοιες
συνθῆκες. Τό σύστημα ψύξεως, πού λόγω τῆς ὑψηλῆς θερμοκρασίας δέν δασίζεται στό νερό, ὅπως στούς συνηθισμένους
θερμικούς ἀντιδραστῆρες, ἀλλά σέ ὑγροποιημένο νάτριο, μπορεῖ νά εἰναι μιά ἀκόμη πηγή ἑνός οοδαροῦ ἀτυχήματος. Μιά

1 καί2.· πρίν ἀπό τήν ἔπίθεση 3. <<“οπλίσατε>)1 4. «[7179»!
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μικρῆ δλάδη του μπορεῖ νά προκαλέσει τήν τήξη τῆς καρδιάς
τοῦ ἀντιδραστῆρα.
Ο Τέτοιο ἀτύχημα έχει ἤδη ουμδεῖ στό Detroit τῶν ΗΠΑ
στόν ἀναπαραγωγικό ἀντιδραστῆρα Ε. Fermi. “Ολόκληρες

μιά ἀνεπανόρθωτη δλάδῆ πού ὑπέστη στό σύστημα ψύξεώς
του.
Γιατί ὅμως τότε, παρά τούς κινδύνους πού ἀναφέραμε, τίς
διαμαρτυρίες, τίς μαχητικές διαδηλώσεις καί τήν ἀντίδραση
ἑνός μεγάλου ποσοοτοῦ τῶν εἰδικῶν ἐπιστημόνων, προωθοῦν
ὅλες οἱ κυδερνήσεις, ἐστω καί μέ τή δία. τά πυρηνικά τους
προγράμματα; Τήν καλύτερη ἀπάντηση τή δίνει ἴσως ὁ R. Na-

στή χώρα αὐτή» (7 θερμικά πυρηνικά ἐργοστάσια καί Eva ἐργοστάσιο «έπανεπεξεργασίας» τῶν ραδιενέργῶνκαταλοίπων,
πού μποροῦν έτοι νά ξαναχρησιμοποιηθοῦν).
Οἱ ΗΠΑ ἀντέδρασαν δίαια καί ὁ πρόεδρος Κάρτερ ἀπαγόρευσε τῆν πώληοη οὐρανίου στῆ Γαλλία καί τῆ Δ. Γερμανία
μέχρι νά δρεθεῖ κάποιος συμδιδασμός. Φυσικά ἡ ἀπελευθέρωση ἀπό τόν «ἀμερικανικό ἰμπεριαλισμό» μέ τήν ἵδρυση τῶν
τόσο ἐπικίνδυνων ἀναπαραγωγικῶν ἀντιδραστῆρων — στίς
ΗΠΑ ἐχουν σταματήσει τά ἀνάλογα προγράμματα - καί τῆ
διάδοση τῆς πυρηνικῆς τεχνολογίας σέ χῶρες ὅπως ἡ Βραζιλία,
ὅπου κυδερνοῦν παρανοϊκοί δικτάτορες, δέν εἶναι παρά ρωσική ρουλέτα σέ παγκόομιο έπίπεδο. Δυστυχῶς, ἡ Ἑνωμένη
Ἀριστερά στῆ Γαλλία. πού πιθανόν θά γίνει ἡ μελλοντική κυδέρνηση, έχει παγιδευθεῖ σ’ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τήν «ἐθνική ἀνεξαρτησία». ’ἰδιαίτερα τό Κομμουνιστικό Κόμμα, υἱοθετεῖ μιά
ἀδιάλλακτη οτάοη ὅσον ἀφορά τό γαλλικό πυρηνικό πρόγραμμα καί τήν ἀνεπιφύλακτη ὑπεράσπιση τῆς force de frappe,

der. ὁ γνωστός ὑπερασπιστής τῶν καταναλωτῶν στίς ΗΠΑ,

τῆς γαλλικῆς πυρηνικῆς δύναμης κρούοης. Ἀνάλογοι «ἀντιιμ-

ὅταν μιλᾱ γιά Eva «διετναμικό σύνδρομο>>ῑ Ἀδιάφορο ἀν αὐτό
ὁδηγεῖ τελικά στῆν καταστροφή. οἱ ἐπενδύσεις στά πυρηνικά
προγράμματα πρέπει νά συνεχισθοῦν καί νά αὐξηθοῦν, γιά νά

περιαλιστικοί» τόνοι ἀκούστηκαν καί ἀπό τήν πλευρά τῆς γερμανικῆς οοσιαλδημοκρατίας, ὅπου ὁ καγκελάριος Σμίτ δῆλωσε
καυτηριάζοντας τῆ «νεοαποικιακή» πολιτική τῶν HHA:
«Ἡ Γερμανία θά ἐξάγει πυρηνικά ἐργοστάσια σέ ὅποιαῖ
χώρα τά ζητήσει».
Ἀνεξάρτητα ὅμως ἀπό αὐτές τίς διαφωνίες καί τούς ἀνταγωνισμούς, τό παγκόομιο πυρηνικό λόμπυ δέν παύει να ἐπαναλαμδάνει τό ἴδιο οτερεότυπο ψέμα; Ἡ πυρηνική τεχνολογία
(ἀναπαραγωγική ῆ θερμικῆ) εἰναι ἡ μόνη πού ἐγγυᾶται τή διατήρηση καί τῆ δελτίωση τοῦ διοτικοῦ ἐπιπέδου τῆς ἀνθρωπότητας. Οἱ ἀλλες μορφές ἐνέργειας - ήλιακή, γεωθερμικῆ, παλιρροιακή κ.λπ. - χαρακτηρίζονται οὐτοπικές. Στήν πραγματικότητα ὅμως δέν εἰναι παρά «ἀντιοικονομικές» σέ ἕνα σύστημα. πού ἡ ἀνθρώπινη ζωή καί ἡ λεγόμενη «ποιότητά» της δέν

ἑδδομάδες μετά τό ἀτύχημα. οἱ εἰδικοί ἀγρυπνούοαν γιά νά

ἐμποδίσουν μιά πιθανή ἀλυσωτή ἀντίδραοη πού θά τίναζε τόν
ἀντιδραστῆρα οτόν ἀέρα καί θά ἐξαφάνιζε τό γειτονικό Detroit
(δλ. We almost lost Detroit). ”Αλλωοτε ὁ ἀναπαραγωγικός
ἀντιδραστῆρας Phénix οτῆ Γαλλία. πρόδρομος τοῦ σημερινοῦ
Super Phénix. ἐ’χει πάψει v01 λειτουργεῖ ἀπό τό 1976, μετά ἀπό

μή χαθοῦν τά ἀστρονομικά ποσά πού ἐχουν ἤδη ἐπενδυθεῖ.

Αὐτῆ εἰναι ἡ λογικῆ τοῦ καπιταλιστικοῦ συστήματος, πού εἰναι ἀδύνατο νά ὑπάρξει χωρίς συνεχῆ ἀνάπτυξη. Φυσικά τό
«ἐθνικό γόητρο» καί ἡ «ἐθνικῆ ἀμυνα» παίζουν τό ρόλο τους.
Τό γαλλικό - σέ συνεργασίσ μέ τῆ Γερμανία καί τήν Ἰταλία πρόγραμμα τῶν ἀναπαραγωγικῶν ἀντιδραστῆρων μπορεῖ νά
ἐνταχθεῐ σ’ αὐτό τό πλαίσιο τῶν «ἐθνικῶν» ἀνταγωνισμῶν.

Οἱ καπιταλιστικές χῶρες τῆς δυτικῆς Εὐρώπης θέλουν νά
ἀπαλλαγοῦν ἀπό τήν κηδεμονία τῶν ΗΠΑ στόν τομέα τῆς ἐνέργειας. “Ο φόδος τῆς ἐξάρτησης ἀπό τό ἀμερικανικό οὐράνιο
ὁδῆγησε καί στῆ συμφωνία μεταξύ Δ. Γερμανίας καί Βραζιλίας
γιά τήν ἐγκατάσταοη ἑνός πλήρους «πυρηνικοῦ κυκλώματος
Ἡ «μάχη» εἶναι πρός τό τέλος της.
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μετροῦνε.

Πυρηνικό
ἐργοστάσιο
στῆν Ἑλλάδα
ὁ φερετζές

τῆς Μάριορῆς
ΣΤΗΝ “Ελλαδα, τό πυρηνικό έργοστάσιο πού άπό
χρόνιοι συζητιέτοιι - για πρώτη φορά τό 1966 ἐπί
κυδέρνησης ἀποστατῶν - κινδυνεύει νά γίνει για τόν
τόπο κατι σάν τόν περίφημο έκεῖνο φερετζὲ πού ἔλειπε
τῆς Μαριορῆς.· Ποιός ξέρει τι’ ένεργοθόρα τέρατά - τύπου
Πεοινέ - προθλέπουν oi παροικοῦντες στήν Ἰερουσαλήμ,
πού ἀσχολοῦνται με’ τα αναπτυξιοικά προγράμματα,
ὥστε Θεωροῡν ἀναγκαία για τό άμεσο μέλλον μια τόσο
μεγάλη μονάδα ι’]λεκτροπαραγωγῆς, πού θα γονατιζε τό
σημερινό οχετικα ιὀχνό ὴλεκτρικό μσς δίκτυσ.
ΦΥΣΙΚΑ για τόν κίνδυνο πού θα ἀπειλεῖ μόνιμα τήν

Ο ΑΓΩΝΑΣ TOY AAOY ΤΗΣ

Ἀθήνα, τό λεκανοπέδιο τῆς Ἀττικῆς κου’ τίς Κμκλάδεξ, ἀνκκκ
,Χ
τελικά τό πυρηνικό ἐργοστάσιο ἰδρυθεῖ στήνιΚαρυστο,
δέν τούς ὰφήνει ὁ ανοιπτυξιοικός τους οἷοτρρς γά τόν
σκεφθοῡν.

Η ΠΛἨΡΗΣ ἐξάρτηση τῆς χώρας από τίς ΗΧΙῚἾᾼ,”,ττοι’),,γ /
μονοπωλοῦν σήμερα τήν παροχή τοῦ οχᾱσψούῡ "(O-01 7,
για τούς ἀντιδραστῆρες, φαίνεται μάλιστα ὅτι ανήκει στίς
προσφιλέστερες έπιδιώξεις τους — ἴσως αργότερα
αρχίσουν νά μιλοῡν καί για «ὀργανική οἰκονομική κου’
πολιτική ε’νσωμάτωση τών χωρῶν τοῦ ατλαντικοῡ
συνασπισμου».
ΠΡΟΣ τήν κατεύθυνση αὑτῆ ἐργάζεται σίγουρο ὁ
πρόεδρος τοῦ “Εθνικοῡ Συμθουλίου Ἐνεργείας καθ. κ.
Γυφτόπουλος («“Η άπόφαση πρέπει να πορθεῖ τώρα
ἀμέσως I7...115’pucn!»). ‘O ἴδιος ἔχει ἤδη πετύχει οιύτή τήν
ὀργανική ένσωμάτωση - τουλάχιστο σέ προσωπικό
έπίπεδο — με’ τήν έκπληκτική «συμθουλευτική του
δραστηριότητα»;
ο συμθουλεύει τήν άμερικσινική πυρηνική θιομηχανία·
ο προωθεῖ τά συμφέροντα της σαν σύμθουλος τῆς
κυθέρνησης τῶν ΗΠΑ σέ έπιστημονικά θέματα·
ο κατέχει καί Tr’) θέση τοῦ ένεργειοικοῡ αρχισυμθούλου
στῆν “Ελλαδα - παράλληλα μέ τήν καθηγητική του
ἰδιότητα στό M.I.T. (Τεχνολογικό Ἰνστιτοῦτο
Μασσαχουσέτης).
O ΛΑΟΣ ὅμως τῆς Καρύστου, με’... λιγότερους τίτλους
καί διεθνεῖς διασυνδέσεις, ἐπιμένει νά μή θέλει τό
πυρηνικό έργοστασιο στῆν περιοχή του, καί μέχρι τώρα
ἔχει κανει μιά σειρα κινητοποιήσεις καί συγκεντρώσεις.
ΑΛΛΑ τό θέμα δέν εἶναι τοπικό. Ἀφορᾱ αμεσα ὅλους
τούς ’Ἕλληνες - r7 ὅλους τούς ἀνθρώπους θα μποροῦσε
κανείς να πεῖ, αν σκεφθεῖ ὁτι ὴ-ραδιενέργεια δέν ὀτοιμστᾱ
στα σύνορα ἑνός κράτους καί ὅτι τό αμόκ τῶν πυρηνικών
προγράμματιυν ἔχει καταλάθει τόσο τίς δυτικές ὅσο καί
τίς ανατολικές κυδερνήσεις,

Δ.Τ.

ΚΑΡΥΣΤΟΥ ACDOPA OAOYEMAE

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
O AAOE ΤΗΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΕΙ ΑΠΕΡΙΦΡΑΣΤΑ ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ TON ΑΓΩΝΑ AYTO MEXPI
ΠΟΥ ΝΑ BPEI ΔΙΚΑΙΩΣΗ.
KANEI EKKAHEH ETHN KYBEPNHEH NA ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙ ΤΟ ΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΟΤΙ Γ1Α ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ TOY ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ
ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
NA ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ KOPMIA MAE.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ TIE ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
TOY ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ KAI ΤΗΣ Δ.Ε.Η, ΚΑΙ
ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΤΕΙ TIE ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ Η.Π.Α. κ. KAPTEP
KAI TO ΞΕΣΗΚΩΜΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ KAI
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ KATA ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ-

ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ ΝΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙΤΟΙΗΣΟΥΝ ΟΤΙ ΚΑΙ ΓΓ ΑΥΤΟΥΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ EINAI ΓΙΟΛΥ ΚΟΝΤΑ (70 χιλιόμετρα

ἀπό τήν Ἀθήνα. 15 ἀπό τήν ”Ανδρο, 30 ἀπό τήν Τῆνο. 45 ἀπό
τῆ Μύκονο, 45 ἀπό τῆ Σύρο, 40 ἀπό τῆ Τζιά καί 40 ἀπό τά
ἀνατολικά παράλια τῆς Ἀττικῆς) KAI NA ΕΝΩΣΟΥΝ ΜΑΖΓ·
ΜΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ KAI NA--KATAAABOYN
ΟΤΙ Η ΑΙΓΑΙΟΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ OI ANATOAIKEE AKTEE THE ΑἸΤΙΚΗΣ, Ο ΠΙΟ ΑΜΟΛΥΝΤΟΣ
ΑΥΤΟΣ ΙΞΛΛΑΔΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΚΙΝΔΥΝΙΞΥΟΥΝ ΝΑ
ΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΑΓΙΟ ΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ.

ΖΗΤΕΙ ΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ,
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ. EKKAHEIAETIKOY KAI HOAITIKOY KOEMOY ETO AIKAIO ΑΓΩΝΑ
Τ(ΤΞἾΔᾸΖΕΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ
ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ 0,Τί EYMBEI.
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΟΣ
Γ1Α ΤΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ KAPYETO
MAIOE 1977

KAAEI TOYE KATOIKOYE OAHE THE EYBOIAE, ΤΩΝ
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Η ΧΙΛΙΑΝΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΜΙΞΤΑΣΧΗ ΜΑΤΙΣΜ ΟΥ

KAI TA I'IPOBAHMATA.
THE πολιτικΗΣ
κΑοοΔΗτΗΣΗΣ
(1970-1973)
Τοῦ Οὑγο Σέμελμαν
Μετάφραση από τά ἰσπανικάε Γκὺργος Ρούθαλης

ὁμοφωνίσ ῆ συναίνεση καί, ἐπομένως, φτάνουμε στῆν ἀμφισθῆτηση τῶν θάσεων τῆς ἡγεμονίας. 'O μόνος δρόμος πού θρίσκει ἡ
ἀστική ταξη γιά να στήσει μιά θεσμική κύκλωση τῆς ἐκτελεστικῆς

ἐξουσίας, κι έτοι νά τήν οὑδετεροποιῆσει, εἶναι νά ἐπικαλεοτεῖ τήν
ἀρχή τῶν πλειοψηφιῶν καί να μεταφέρει τό κέντρο τῶν ἀποφα-

ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ τό δεύτερο μέρος τῆς μελέτης

του χιλιανσῡ κοινωνιολόγου ΟΥΓΟ ΣΕΜΕΛΜΑΝ,
μέλους τού Σοσιαλιστικού Κόμματος, ἄλλοτε με’λσυς τῆς Κ,Ε. τοῦ Σ.Κ.Χιλῆς καί διευθυντῆ προγράμματος αγροτικῆς μεταρρύθμισης στῆν κυδέρνηση Ἀγιέντε. (Σήμερα εἶναι καθηγητὴς στό
ἘΘνικό Πανεπιστῆμισ τοῦ Μεξικό).
ΥΣΤΕΡΑ ἀπό τῆν περιγραφή τῶν σημαντικότερων

γεγονότων τῆς περιόδου (α”μέρος) κόνει μια 0V0λυση τῆς τακτικῆς τῆς Λαϊκῆς “Ενότητας (Unidad

Popular), πού ,.κατευθύνεται στό v0 ἑπισημανει τά
λάθη της πού συντέλεσαν σημαντικα στό v0 ἐπιταχύνουν τήν ἀποτυχιά αὑτῆς τῆς πολιτικῆς καί κοινωνικῆς ἐμπειρίας», ὁπως λέει. Τό ουιτέρασμα τού
0' μέρους εἶναι δτι ύπαρχουν μερικά «.σοδσρῆς
σημασίας» Θέματσ για ουζῆτηση - --σάν συμθολῆ
στό διαλογο». T0 θέματα 0010 - λέει - μποροῦμε
v0 1101010500115 σέ τρεῖς μεγαλες κατηγορίες,

σεων 0' ἐκεῖνο τό ὁργσνο ἐξουσίας ὅπου έκφραζεται ή “ίδισ; τό
Κογκρέσο. Μ’ αὑτό τόν τρόπο, 1'1 ἰσορροπίσ ἐξουσιῶν ἀποκτά μιαν
’άλλη μορφή ἐλλειψης ἰσορροπίας, ἀλλά τώρα σέ μιά κατασταση
εύνοϊκή γιά τα κέντρα κατω ἀπό τόν ἐλεγχο τῶν ἀστῶν.

'H διαίρεση ἐξουσιῶν ἀποκτά ἐτσι ένσ χαρακτῆρα ἐπώσοης μονολιθικοῦ ἐλέγχου ἀλλά μέ μετσθίθσση ἐξουσίας, πράγμσ πού εἰναι χσρσκτηριστικό τῆς δημοκρατίας. Στό μέτρο πού ῆ ήγεμονική

ἀστική μερίδα διατηρεῖ τόν ἐλεγχο τῶν κέντρων ἀπόφσσης, μπορεῖ νά τῆς ἀντιστοιχεῖ μιά μετσθίθαση πού, τυπικά, παίρνει τή
μορφή ἐνὸς πολλαπλασιασμοῦ τῶν θεσμῶν. ”Ομως, ὅταν χανετσι
τοῦτος ὁ ἐλεγχος, ή δυνατότητα πού ἀναφέρσμε αμφισθητεῖτσι μέ

όρολογία ἰδεολογικῆς ὁμοφωνίας. "E101, λοιπόν, ὅταν ή ἀστική
ταξη χανει τόν ’ἐλεγχο τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας, δέν τῆς ἀπομένει τίποτσ ’ἀλλο παρά νά τήν ἀμφισθητῆσει, σύμφωνα μέ μιαν ἀρχῆ

ἐνότητας πού δέν εὑνοεῖ στῆν πραγματικότητσ καμιά ἀπό τίς ἀλλες ἐξουσίες, ’ἐξω 011‘ τό ούσιαστικό (κι ὅχι τυπικό) κέντρο τῆς
ἀμφισθήτησης ἐξουσίας μιάς μερίδας πανω στό σύνολο τῆς τάξης.
”Οπως τό χασιμο τοὺ ἐλέγχου ζημιώνει πιό 6σθιά τήν κυρίσρχη
μερίδα, μια κι ἀλλες μερίδες τῆς ταξης μποροῦν νά ἐχουν ἀντιφοτικα συμφέροντα μέ τήν πρώτη, τούτη ῆ μερίδα γενικεύει ἀναγκα-

στικά τήν ίδιαίτερη κατασταση τῆς ἀπῶλεισς ἐλέγχου, μετατρέποντάς την σέ κρίση ὁλόκληρης τῆς θεσμικῆς δομῆς· δομῆς πού

σύμφωνα μέ τῆ“φύση καί τό ρόλο πού παίζουν
στῆν κατανόηση τῶν κοινωνικῶν διαδικασιῶν.·
Ο ζητήματα ἰδεολογικῆς φύσης
Ο συμμαχιές μεταξύ τάξεων ῆ κοινωνικῶν δυναμεων
.
Ο ζητήματα σχετικά μέ τό σύστημα κυριαρχίσς.

Ἡ τσκτική τῆς ἀστικῆς ταξης

ἀποτελεῖ τή μορφή, ὅπως ἱστορικά “έχουν κσνονιστεῖ 0'1 σχέσεις
αναμεσα στίς διάφορες μερίδες τῆς ἀστικῆς τάξης, κι αναμεσα σέ
τούτη καί τίς ’ἀλλες τάξεις. “Ἀρσ, ὁ ἰσχυριομός τῆς κυρίσρχης μερίδας ὅτι ἀμφισθητεῖτσι τό κράτος σάν διαιτητής συμφερόντων,

προεκτείνετσι μέχρι τοῦ νά ἀμφισθητῆσει τῆ συμμετοχή κάθε τσξικῆς μερίδας στό σύνολο τῆς δομῆς ἐξουσίας.
Γι’ αὑτό καί ἡ κυρίσρχη μερίδα προσπαθεῖ νά όργσνώσει μία πολιτική συσπείρωσης ὅλων τῶν μερίδων, μέσω μιάς πολιτικης κινητοποίησης για τήν προστασία τῆς θεομικῆς ὑπερδομῆς, πού καθο-

ρίζει ἀρχικά τό ὅτι ῆ ἀστική στρατηγική υίοθετεῖ έναν τόνο ὑπέρ
τῶν μεσσίων στρωμάτων καί ή ίδεολογική ἡγεσίσ ἀσκεῖται ἀπό τήν
Ἠ ἀστική ταξη δασίζει τήν ἐπίθεσή της στό ότι ῆ πολιτική ἀλλαγῶν τῆς κυθέρνησης θάζει 0' ἀμφισθήτηση τῆν κρατικῆ δομή σάν

διαιτητή συμφερόντων, κι ἀρα δέν εἶναι νόμιμο νά ἐμποδίζονται σί
ίιπόλοιπες δημόσιες ἐξουσίες (ἰδιαίτερα τό Κογκρέσο) νά συμμετέχσυν στῆ λήψη ἀποφάσεων.
'H ἀρχή τῆς ἰσορροπίας τῶν ἐξουσιῶν, μέ τήν προϋπόθεση ὅτι ῆ
ἀστική ταξη δέν χάνει τόν ἐλεγχο καμιάς (παρόλο πού τίς ἀσκοῦν
διαφορετικές μερίδες της) φανερῶνει μιαν ίδεολογική ὁμοφωνίσ
ὅσον ἀφορά τίς Βάσεις τῆς νομιμοποίησης τῆς ἐξουσίας· ἀλλά,

πολιτικο-ποπουλίστικη μερίδα.

“Αλλα αὑτό τό σχέδιο τῆς κυρίσρχης μερίδας εἶναι δυνστό μόνο
ὅταν ῆ κυριαρχίσ “έχει θσσιοτεῖ σέ μιά συμμαχία μερίδων κι ὅχι σέ
μιά ἀμεση κι ἀποκλειστική κυριαρχίσ της.
“Αληθινά 0'1 ἀντιφάσεις τῶν μερίδων θα ὑποτάσσοντσι πάντοτε
στα κοινά τους συμφέροντα, ὅταν δέν παίρνουμε ύπόψη μέσα

στῆν πάλη τῆ δύναμη πού ἀποκτά ή ἰδεολογίσ πού ἐνώνει τήν τά·
ξη. Τούτη ῆ ἰδεολογίσ περιθάλλει ὁλες τίς μερίδες στόν ἀγῶνα
τους να μήν ἀφεθοὺν κι ὑποκύψουν μπρός στίς ἀλλες. Ἠ καθε μια
τους θέλει νά ἰδιοποιηθεῖ τήν κυρίσρχη ἰδεολογία γιά νά νομιμο-

ὅταν χανετσι ὁ πολιτικός ἐλεγχος μιας ἀπ’ σὺτές τίς ἐξουσίες πού
ουνιστοῦν τό κράτος, παύει να ἰσχύει ἐπίσης κι σὺτῆ ῆ ίδεολογική ’ ποιήσει τά εἰδικά της συμφέροντα. Πρέπει να σκεφτοῦμε ὅμως ὅτι
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1‘1 κυρίσρχη ἰδεολογίσ οτά συστήματα κυριαρχίσς πού θασίζοντσι
σέ συμμαχίες δέν “έχει ἀπαραίτητα μεγάλη συνοχή ἀλλά ἀντίθετα
εἶναι πιό ανοιχτῆ στήν κοοπτατσιά νέων στρωμάτων μέ τίς δικές
τους ἀντιλήψεις. Μέ μιαν όρισμένη ἐννοισ, εἶναι πολὺ πιό σύνθετη
0110 τίςίδεολογίες τῶν σὺτσρχικῶν K10115001v κυριαρχιῶν καί, για
τόν Ιίδιο λόγο, ἐχει μεγαλύτερη ίκσνότητα ἀπορρόφησης δομικῶν
ἀντιθέσεων.

Ἠ κυρίσρχη ἰδεολογίσ 0' ’ἐνα σύστημα συμμαχίας ἐμπλουτίζετσι
συνέχεια χάρη στῆν 5111ρροῆ ὅλων τῶν μερίδων τῆς τάξης καί τῶν
συμμάχων τους. Γι’ αὑτό καί 1'1 προγμστική ἐξουσία τῆς κυρίαρχης
μερίδας δέ μετριέτσι μοναχά ἀπό τήν αποψη τῆςιοίκονομικῆς δύναμης πού ἐχει, ἀλλά ἀκόμα ἀπό τήν ίκσνότητα τῆς ἰδεολογικῆς
1110 51116000110. "Av δέν τό κσταλάθουμε αὑτό, 65 θα μπορέοουμε
ν’ ἀπομονώσουμε τόν ἐχθρό κι ἐπομένως όσο ἀδύνατος καί νά ’ναι
στό έπίπεδο τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, θα μπορεῖ ν’ ανσπαραγετσι στό
ἰδεολογικό έπίπεδο καί να διατηρεῖ τῆ συμμαχία του πανω ἀπό
ὑλικές ἀντιφάσεις πού κάνουν δυνατή τήν ἀπομόνωσή του.
"000 ανσφέρσμε παρσπανω, πσίρνουν ἀκόμα πιό μεγάλη σημασίσ ὅταν 1‘1 πάλη τῶν τάξεων ἀνσπτύσσετσι μέσα 05 1110 κοινωνία
ὅπου ῆ ἀστική ταξη δέν ἔχει ἀπογυμνωθεῑ ἀπό τήν ίδεολογική της
δύναμη (τύπος, ραδιόφωνο, ἀκόμη καί κοινωνικές όργσνώσεις)

ροὺν τῆν ἐσωτερική του δυνσμικότητα, αναμεσα στίς όποῖες άξίζει
ν’
ἀναφέρουμε
όρισμένες
0111110:
τῆ
σχέση
του
σάν

γραφειοκρατικό-θεσμικῆ δομή, μέ τῆ ταξικῆ νομιμοποίηση· τῆ 611μιουργία στό ἐσωτερικό του ὡρισμένων κοινωνικῶν όμαδων πού,
ὄντας ὄργανα κυριαρχίσς τῆς ἀρχούσας τσξης, διατηροῦν καποια

σύτονομία ἀπένσντί της, σαν συνέπεισ ,τοῦ ὅτι μέρη 100 συνόλου
τοῦ κρατικοῡ μηχανισμοὺ μποροῦν νά ἐξελιχτοὺν 05 0110650 1115σης· τέλος τή δυνατότητα ν’ ἀρθρωθεῖ, μέσα στῆ θεσμοποιημένη

του μορφή καί δομή, ’ένσ 0111110 σύστημα ἐξουσίας θσσισμένο 05
κέντρα ἀποφάσεων, παρόλο πού μπορεῖ τυπικά νά εἶναι αὑτά ἀνε-

ξάρτητσ μεταξύ τους K. λπ.
Ἠ πρώτη περίστσση πού K0v51 καπως εἰδικό τό πρόδλημα 100

κράτους ἀναφέρεται στό ’ὁτι δέν εἶναι ἀντικείμενα 11100 μετωπικῆς
ἐπίθεσης ἀπό τῆ χιλιανῆ ἐργατική ταξη καί τούς συμμάχους της,
ἀλλα εἰσδύει στό ἐσωτερικό τῆς δομῆς του καί κατσχτά 0010115vou0 θεμελιώδεις μηχανισμοὺς του. Τό κράτος μετατρέπεται 0‘

ένσ πραγματικά πεδίο μάχης αναμεσα στίς τάξεις πού ἀντιπαλεύουν κι ἑπομένως τό πρόδλημα δέν εἶναι «1'1 καταστροφή του»
σαν ἀποτέλεσμα ῆττσς τῆς κυρίσρχης ταξης ἀπό τήν αντίπαλῆ
της, ἀλλα μαλλον ῆ ἐξάρθρωσή του (πσραλυση), πού ἀντιστοιχεῑ
στῆν “ίδια τή διαδικασία ὁρισμοῦ τῆς πάλης τῶν τάξεων. 'A00. αὑτή

καί, κατα συνέπεισ, διατηρεῖ τήν ίκσνότητα 1110 να χτίζει συμμα-

χίες. “Ακόμα περισσότερο, ὅταν μποροῦμε να συμπερανουμε ὅτι
τό τελευταῑο πράγμσ πού θα χασει θα εἶναι αὑτή ή ίκσνότητα.
Κατω ἀπ’ αῦτές τίς συνθῆκες. 1'1 ῆττα της προϋποθέτει τῆ διαλυση
τῆς ἰδεολογικῆς της συμμαχίας ἐξουσίας, πράγμσ πού παρομοιάζετσι σάν ό κυριότερος στόχος.

Τοῦτος ό συλλογισμός καθορίζει θεωρητικά τή σχέση πού δημιουργεῖται μεταξύ τῶν αλλσγῶν στό έπίπεδο τῶν μέσων παραγωγῆς κι ἐκείνων πού συμθσίνουν στό ἰδεολογικό έπίπεδο. 7.5 ὅλες
τίς ἐπσνσστστικές περιόδους τό ζήτημα αὑτό λύθηκε 115 11'1v
00Kr1011 τῆς ἀπόλυτης ἐξουσίας, πού δέν εἰναι τίποτ· αλλο παρά
κσταργηση τῶν ἰδεολογικῶν ἐκδηλώσεων μέσω μιάς πολιτικῆς
σποφσσης.
Ἠ χιλισνή ἐμπειρία θέτει ώμα τούτη τῆ διπλή πραγματικότητσῑ
Εἶναι δυνατόν να νικηθεῑ 1'1 ἀστική ταξη μέ τό v0 11n00115 οτόν ’ίδιο
της τόν πύργος “Απσντήσεις ύπαρχουν πολλές καί πολύ κατηγορημστικές. Στήν περίπτωση τῆς Χιλῆς 1'1 11110 τῆς λαϊκῆς κυθέρνησης
εἶναι ἴσως 1'1 1110 τραγική. Ἀλλά ἀφοῦ έτσι ἐγινε, ποιά εἶναι 1'1 ἐξῆγηση τοὺ γεγονότος, Θέλουμε να δηλώσουμε ἐδῶ ὅτι δέν ὑπαρχει κανένας ἐσωτερικός ντετερμινισμός τῆς διαδικασίας πού να
ἐξηγεῖ 11'1v 1100510 1110, 0111110 K01 δέν ὑπῆρξε για νά ἐξηγήσει 11'1v
511110x10 τῆς κουθσνέζικης ἐπσναοτσσης. Μιά ἐπσνσστστική διαδικασία χαρακτηρίζεται ἀπό ἕνα σωρό σημαντικα περιστατικά καί,
συχνά, πολλαπλα τυχσῑο γεγονότα, σχεδόν ἀσήμαντα 0v κοιταχτοὺν ἀπό μιαν ἰστορικῆ προοπτική, ἀλλά πού πρέπει να όδήγηθοῦν ἀπό μιαν ἐνισίσ θέληση; τήν πολιτική καθοδῆγηση. ”Αληθινά,
ὅπως 0'1 μπολσεθίκοι-μπόρεσσν νά ὑπερπηδήσουν τά ἐμπόδια καί
v0 ἐγκαθιδρύσουν μιάν ἐπσνσστστική ἐξουσία στή Ρωσίά 5101 K01
’ένσ λάθος πολιτικῆς καθοδῆγησης ἐμπόδισε στῆ Χιλή τή μετατροπή ἐνός θριάμθου πού μποροῦσε νά γίνει έπανασταση.
Βρισκόμσστε μέσα στα ’όρισ τοῦ τυχαίου καί 100 συμπτωματικοῦ.
Ποῦ θρίσκετσι τό ούσιαστικό πού ἐξηγεῑ τήν ἀλληλουχίσ τῶν γεγονότων;

Τό ἀστικό κράτος σάν όργσνο
ἐπσνσστστικῆς ἐξουσίας

1'1 πάλη δέν μποροῦσε νά 0010151 ἰδεολογικό σάν έξσφανιση αὑτοῦ
100 δεδομένου κράτους (παρόλο τό 011 10010 ῆταν τελικός στόχος τῆς κοινωνικῆς πάλης), ἀφοῦ 01 00v91'1K50 μάχης ἀπσιτοὺσσν
να πετὺχουμε μιαν ἐξάρθρωσή 50v01'K1'1 για τα κέντρα ἐξουσίας
πού ἐλέγχοντσν ῆδη ἐσωτερικά ἀπό τίς λσϊκές δυνάμείς.
Ἠ προέκτσση τῶν παρσπάνω πσρστηρῆσεων, θρίσκετσι στῆν
01101111011 νά συμπληρωθεῑ 1'1 πολιτική αλλσγῶν στό έπίπεδο τῆς οἰκονομικῆς δομῆς μέ 1110 διπλῆ πολιτική συμμαχιῶν. αφενός 115
1000 δημόσιους ὑπαλληλους κι ἀφετέρου οὑδετεροποιώντας τό
στρατό σαν εἰδική όμάδσ πίεσης.

Μέ τοὺς δημόσιους ὑπαλληλους, γιατί παρόλο τό χαρακτῆρα
τους 00v όμαδσ-ὅργανσ τῆς ἀστικῆς τάξης (καί 161011500 τῆς κυρίσρχης μερίδας 1110) πολλά στρώματα τῆς ῆταν ἱκανά ν’ ἀναπτύξουν αὑτόνομσ συμφέροντα. Γιά v'ἀποδείξουμε τόν όργσνικό χαρακτῆρα τους μποροῦμε ν’ ἀναφέρουμε τῆ 610105011 100 Ριζοστισ-

στικοὺ Κόμματος (Partido Radica) 010 κόμμα Ριζοσττσστικῆ Δημοκρατία κι αργότερα στό κόμμα Ριζοσπαστική Αρ,ιοτερά πού συν-

τέλεσσν, τουλάχιοτο στό έπίπεδο τῶν πολιτικῶν δισδικασιῶν, 010
να δυσκολέψουν καθε ,δυνατότητα συμφωνίας μέ τῆ X. Δ. Αντίθε10. 00v ἀποτέλεσμα αὑτονομίσς τῶν στρωμάτων αὑτῶν ἀπέναντι
στῆν κυρῑαρχη μερίδα, πρέπει v‘ ἀναφέρουμε τῆ συμπεριφορα τῆς

μερίδας τοῦ Ριζοσπσστικοῦ Κόμματος, πού μοιραστηκε ώς τό τέλος τίς εὑθύνες τῆς κυθέρνησης. (Σ.τ. M. T0 Ριζοστιαστικό Κόμμα
610105911K5 6001110 05 600 11501650: 0) 10 κόμμα τῆς Ριζοσπσστικῆς
Αριστερας (lzquierda Radical).1100 πέρσσε οτήν ἀντιπολίτευση
τῆς U. P. K01 θ) τό Ριζοσπαστικό Κόμμα, πού παραμεινε στῆν κυ-

Bépvnon)
Η οὑδετεροποίηση 100 0100100. 0v119510._:110000010C5 10 1110

σύνθετο πρόθλημα ἀναφορικα μέ τή χρησιμόποίηση τοῦ ἀστικοῦ
κράτους σάν όργσνο ἐπσνσστστικῆς ἐξουσίας. Μ’ αὑτή τήν ἐννοισ
ἐπρεπε ν’ ἀναπτὺξουμε τα συμφέροντα του σάν θεσμοὺ, πράγμσ
ποὺ προσπάθησε να K0v51 0 110056000 “Αγιέντε, ἀλλά χωρίς αρκετῆ ὑποστῆριξη τῶν κομμάτων (είδικά τοῦ Σοσιαλιστικοῦ), K01 γι’
αὑτό 1'1 110001109510 100 δέν μπόρεσε v0 ’χει τήν ἀπσρσίτητη δύναμη καί συνοχή. Ἠ μόνη πραγματικῆ δυνατότητα πού εἶχαν 01
λαϊκές δυνάμεις ῆταν να σύδετεροποιήσουν τίς ἐνδεχόμενες
στρατιωτικές ἐπεμθάσεις, ἐναρμονίζοντας τα συμφέροντα τῶν

στρατιωτικῶν σάν 9501100 115 111 γενικῆ πολιτική αλλσγῶν τῆς κυδέρνησης. Θά ἐπσνέλθουμε παρσκατω 0' 0010 10 95110.
Ἠ άσκηση τοῦ μηχανισμοῦ ἐξουσίας μέ σκοπό τήν καταστροφή

τῆς κυρίσρχης ἰδεολογίσς ἀπαιτεῖ μιάν ίκσνότητα τῶν πολιτικῶν
στελεχῶν να χρησιμοποιήσουν τούς ὑπάρχοντες θεσμικούς μηχανισμοὺς, ἀλλα χωρίς τούς πολιτιστικούς συμθιθσσμούς πού συνεπαγετσι ἡ λειτουργία καί 1'1 χρήση τούτων τῶν μηχανισμῶν. Μέ
τόν ’ίδιο τρόπο πού ό Λένιν ἀφιέρωσε ένα μεγαλο μέρος τῆς θεωρητικῆς του προσπαθεισς - προετοιμσσίσ γιά τήν ἐπσνσστστική
δραση - για να χαρακτηρίσει τή φύση τοῦ κράτους πού ἐπρεπε να
κσταστραφεῑ, τό Ιίδιο ῆταν ἀπαραίτητο σέ μιαν ἐπσνσστστική δια61110010 (ὅπως 1'1 χιλισνή). πού ἀντιμετώπιζε τήν ἀνάγκη 1τῆς τοποθέτησής της μέσα στῆ δομή τοῦ ἀστικοῦ κράτους. Ἀλλά 1'1 0V0λυσή του θα “πρεπε v0 1011095111951 δχι μόνο μέσα στα ὅρια τοῦ
λενινιστικοὺ ὁρίζοντα ἀλλά καί στό πλαίσιο τοῦ συμθιθασμοῦ μέ 10
status quo. δηλ. να σκεφτεῑ τήν κυριαρχίσ τῶν πολιτιοτικῶν κανόνων 1100 κσνόνιζσν τῆ λειτουργία του. Τό θέμα δέν εἶναι ἀπλά καί
μόνο v0 κστσλάθουμε τήν καταπιεστική φύση τοῦ κράτους ἀλλα,
ἐκτός ἀπ’ αὑτό, νά εἰσδύσουμε στίς διάφορες ἀπόψεις πού ἀφο-

E1v01 ἀνσμφισθῆτητο δτι μερικά ἀπ’ 0010 10 προθλήμστσ μποροῦν v0 γίνουν αντιληπτά πιό καθαρά 11510 ἀπό τα γεγονότα τῆς
11 τοῦ Σεπτέμθρη. Ἠτσν ὅμως φανερό κι ἀπό πρίν ὅτι, στό μέτρο
1100 δέν θρισκόμαστε μπροστα 05 1110 στρατηγική μετωπικῆς ἐπίθεσης ἐναντισ στό κράτος, ῆταν απσρσίτητη μιά πολιτική συμμαχίας μέ τά κοινωνικά στρώματα 10 ἐνσωμστωμένσ 0' 0010 10 1111x0v10110. Πολύ περισσότερο, ὅταν ἀποδειχνότσν οὑτοπίσ τό νά

μπορέσει ἐνας 0110600 ἐνόςλαϊκοῦ πολιτικοῦ κόμματος, όντσς
όπαδός καί μόνο, νά λειτουργήσει σάν ἀποτελεσμάτικό στέλεχος

μέσα στούς διοικητικούς καί θεσμικούς μηχανισμούς. Ἠ αντίφσση
αναμεσα στόν πολιτικό K0110 6101K1111K0 ρόλο δέν ἐφτσσε ποτέ σέ
1110 λογικῆ λὺοη, 1110 K01 65v 10 ἐννοῆσσμε 00v 1110 θσσικῆ μορφή
τῆς κρατικῆς πολιτικῆς, δηλαδή τῆς χρησιμοποίησης τῆς θεσμικῆς
ἐξουσίας σάν μέρος τῆς ἐπσνσστστικῆς ἐξουσίας.
”Αντίθετσ, πάντοτε θεωρήθηκε ὅτι ό γραφειοκρστικός όρθολογισμός ἐπρεπε νά ἐκλείψει μπροστα στῆν ἀναγκαστικῆ ριζοσπα-

31

στική έπιθολῆ τοῦ έπαναστατικοῦ όρθολογισμοῦ (κι αύτό στήν

σαν ἕνα ἰδιαίτεροσύνολο,σῆμαινε ὅτι συντελούσαμε στό στερέωμα

πραξη καθόρισε μιαν δλόκληρη σειρα ἀχρείαστων προστριθῶν)
ἀντί v' ἀντιμετωπιστεῑ ό πρῶτος σάν ένα δργανο ἀπαραίτητο για τή

τῆς ἰδεολογικῆς συμμαχίας τῶν ἀστῶν, ἀφοῦ παρουσιαζόταν μια
ἀπειλή δλου τοῦ συστήματος κυριαρχίσς.
Ἠ ύπαρξη μιάς πολιτικῆς μερίδας ποπουλίστικου τύπου διευκό-

διαδικασία. Ἠ μή κατανόηση τῶν περιορισμῶν τῆς γραφειοκρατίας

ἀλλα καί, παράλληλα, τῆς ἀπαραίτητης λειτουργίας της στῆ συγκυρία πού θρισκόταν ὅλη ῆ διαδικασία, όδήγησε σέ μια χρησιμοποίηση τοῦ κρατικοῡ μηχανισμοῦ πού, μέ τόν ἀνορθολογισμό, ἀνικανότητα Kl έλαφρότητα της. χρησίμεψε πολλές φορές σαν θαση

για τήν ὃξυνση τῶν ίδεολογικῶν εἰκόνων ἀντίθεσης στό κράτος
πού προωθοῦσε ῆ ἀστική ταξη, μέ σκοπό νά τό κάνει νά χάσει κύρος σαν μηχανισμός έλέγχου τῶν συμφερόντων της καί προστασίας τῶν κυριαρχούμενων στρωμάτων.

λυνε τήν οἰκοδόμηση ένός τομέα κοινωνικῆς ἰδιοκτησίας (Propiedad Social) καί τῆν ἀγροτική μεταρρύθμιαη, έφόσον θα ῆταν έξασφαλισμένη ῆ συμμετοχή της στῆν πολιτική έξσυσία καί μέ τήν
προύπόθεση ὃτι μιά μεγαλύτερη έπέμθαση τοῦ κράτους στῆν σί-

κονομία δέν θά έπληττε τήν ϋπσρξη τῆς μεσσίας καί μικρῆς έπιχείρησης’ κι ἀκόμα, ’ότι ό μετασχηματισμός πρός μιά κοινωνικοποιημένη οἰκονομία δέ θα σήμαινε μιαν όλοκληρωτικῆ μεταφορα
τῆς ἐξουσίας στό συγκεντρωτικό κρατος. Νά λοιπόν ποιό ῆταν τό

'H σχιζοφρένεια τῆς πολιτικῆς ήγεσίας τοῦ λαϊκοῦ κινήματος,
πού τοποθετιόταν ίδεολογικα ἐξω ἀπο τῆν κρατικῆ θεσμικότητα,
παρόλο πού ἀντικειμενικά θρισκόταν μέσα καί χρησιμοποιοῦσε
τούς μηχανισμούς του, προξένησε ἀπ’ τή μιά μιαν ἀνικανότητα

θασικό σημεῑο μιάς ταξικῆς συμμαχίας πού, παρά τῆ μεγαλύτερη

ἀποτελεσματικῆς δρασης τῆς κυθέρνησης, κι ἀπ’ τήν άλλη γέννη-

ση,

σε, στό έπίπεδο τῆς ἰδεολογικῆς έπίθεσης, μιά πρόωρη άμφισθήτηση όλης τῆς δομῆς του κι έπομένως παρουσιαστηκε ἐνας ἀνταγωνισμός μέ τίς κοινωνικές όμάδες πού ἀναγνωριζαν τή θάση τῆς
ῦπσρξής τους α’ αύτῆν (κυρίως τούς δημόσιους ύπαλλῆλους καί

όλιγαρχικο-μονοπωλιακῆς μερίδας νά ξαναενωσει τίς σύμμαχες
διῑναμεις της γύρω ἀπό ”ένα κοινό συμφέρον; τῆν ύπερασπιση τοῦ

θραδύτητα προόδου τῆς διαδικασίας, θα συντελοῦσε στό στερέωμα τῶν νέων δομῶν τῆς λα’ίκῆς έξουσίας, πού έπρεπε ἀναγκαστικά νά προθάλουν ἀπό τίς “ίδιες τίς ἀλλαγές στῆν οἰκονομική θάκαί

έπομένως

θα

άποδυνάμωνε

τίς

προσπάθειές

τῆς

συστήματος κυριαρχίας,

“Αλλα ὸ διαχωρισμός πού ἀναφέραμε ἠταν έπίσης ἀπαραίτητος

τούς στρατιωτικούς).

ἀπό τήν ἀποψη ’ότι οἰ ἀλλαγές στήν οἰκονομική δάση, όταν συμ-

’Υπῆρχε μιά ίδεολογική κατανόηση τῆς καταπιεστικῆς φύσης
τοῦ κράτους, ἀλλά δέν ύπῆρχε μια πραγματική κατανόηση τῶν
συνεπειῶν πού μποροῦσε νά έχει ῆ χρησιμοποίησῆ του για νά
Προωθηθεῑ ή πολιτική μετασχηματισμοῦ. Δηλαδή, ό όρισμός του
ἀναφορικά μέ τήν καταπιεστική του φύση στῆν ύπηρεσία τῶν
ἀστικῶν συμφερόντων έγινε έμπόδιο στό νά μπορέοουμε νά τόν
θεωρήσουμε σάν ένα άντικείμενο πού ῆταν δυνατό να μπεῖ στῆν
ύπηρεσία τῶν λα’ίκῶν συμφερόντων, παρόλο πού ένα μέρος του
εἶχε ῆδη πέσει στα χέρια αύτῶν τῶν κοινωνικῶν δυνάμεων. Γι’
αύτό καί νομίζουμε ὅτι ῆ χρησιμοποίησῆ του φρενάριζε τόν ’ίδιο
σκοπό πού προωθοῦσε. M' ἀλλα λόγια, ύποθέταμε, πιστοί στῆν
κλασικῆ ἀναλυση, ὃτι· καμιά αλλαγῆ δέν θα πραγματοποιούνταν
boo δέν θά καταστρεφόταν, παραγνωρίζοντας ὃτι, στό μέτρο πού

θαίνουν σέ μιά κοινωνία ὅπου οἰ ἀξίες τῆς κυρίαρχης ίδεολογίας
(κύρια όργανα ἀλλοτρίωσης για τῆν τακτοποίηση τῶν κοινωνικῶν
δυνάμεων) περνάνε ἀπό μεγαλες δυσκολίες καί δυσκολεύεται ή

τό χρησιμοποιούσαμε, σήμαινε στῆν πράξη μιά συμμαχία μ’ έκεῑνα

τα στρωματα πού ένυπῆρχαν στῆ δομή του κι έτσι μπορούσαμε νά
διαχωρίσουμε τίς κοινωνικο-οικονομικές ἀλλαγές άπό μια πρόωρη
ἀμφισθήτηση τοῦ συστήματος κυριαρχίας, δηλαδῆ προτοῦ ν’ ἀποκτῆσουν αύτή τήν ίκσνότητα oi λα’ἰκές δυνάμεις. Βασικα, τό ἰδεολογικό πρόθλημα ῆταν νά ξεχωρίσουμε τή λειτουργία τοῦ κρατικοῡ μηχανισμοῦ ἀπό τα συμφέροντα τῆς μερίδας πού μπαίνανε σέ
ἀμφισθήτηση σ· έκείνη τῆ συγκυρία. Τό να μήν τό κάνουμε, Βασισμένοι σέ σχηματικές έκτιμῆσεις τῆς διαδικασίας, μή σκεπτόμενοι
τίς συγκυριακές ἀναγκαιότητες καί θεωρῶντας τό μηχανισμό αύτό

νομιμοποίησή τους. Καί γι’ αύτό ἀκόμα δικαιολογιόταν να προω-

θήσουμε μιά συμμαχία ὅπως αύτή πού ε’ίπαμε, πού θα έπέτρεπε να
διακρίνουμε ἀνάμεσα στα συμφέροντα τῆς κυρίαρχης μερίδας καί
στό σύστημα κυριαρχίσς.

Πνραγματικὲς ἀλλαγές καί ίδεολογικὲς
εικονες
Oi ἀλλαγές πού έπιδιωκόταν νά προκληθούν στῆ θέση τῶν κοινωνικῶν όμαδων, μέσω οἰκονομικῶν μέτρων, μποροῦν νά ούδετεροποιηθούν ῆ νά μεταμορφωθοῦν μέ τῆν έπίδραση τῆς κυρίαρχης
ίδεολογίας. “Ἐτσι μια πολιτική ανακατανομῆς εἰσοδηματων μπορεῖ
νά δημιουργήσει μεγαλύτερες πιέσεις στῆν κατανάλωση, σύμφωνα

μέ τά πρότυπα πού έπιθάλλουν τα στρώματα μέ τα πιό μεγαλα εἰσοδήματα. Γι’ αύτό, ὃταν θέλουμε νά καθορίσουμε μιά πόλωση πού
νά χρησιμέψει στῆν πλάτυνση τοῦ στρατοπέδου τῶν έπαναστατικῶν δυνάμεων, χρησιμοποιῶντας μιά πολιτική ανακατανομῆς τοῦ
εἰσοδῆματος, τα πάντα μποροῦν να καταλήξουν σέ μιαν ἀπλή έπανάσταση τῆς προσμονῆς, ἰδιαίτερα ἀναφορικά μέ τά κοινωνικά

στρωματα πού τείνουν περισσότερο στῆν κοινωνική κινητικότητα.
Κάλλιο πέντε καί στό χέρι
παρά δέκα καί καρτέρι

Τώρα πιά δὲν ὑπάρχει καρτεριῑ μέ
τό «ANTI» στό χὲρι καί 10% καί 20%
ἓκπτωση σέ δίσκους καί κασὲτεςί

Στό πλαίσιο τῶν αλλσγῶν πού προκαλοῦν ἀποτελέσματα λει-

τουργικά για τήν κυρίαρχη ἰδεολογίσ, αλλά μή λειτουργικα για τῆ
διαδικασία μετασχηματισμοῦ, ἀποκτά σημασίσ ή δομή έξσυσίας.
Ἠ σημασίσ τῆς δομῆς έξουσίας θρίσκεται στό ὅτι ό μοναδικός
τρόπος νά σταματήσει ή κυρίαρχη πολιτιστική ἀπραξία, εἶναι ῆ
συμμετοχή στῆν ἀσκηση τῆς έξουσίας τῶν νέων, ἀνερχόμενων

κοινωνικῶν όμαδων. Μ’ αύτή τήν έννοια, μια ἀπ’ τίς κυριότερες
λειτουργίες ῆ καθήκοντα τῆς λα’ίκῆς έξουσίας ῆταν να καθορίσει

έναν ἰδεολογικό ἀγῶνα, μέ σκοπό νά ξεπεράσει τῆ φαση τῆς οἰκονομίας τῆς κατανάλωσης καί ν’ ἀντικαταστήσει τίς ἀνάγκες της μέ
ἀλλες, Βασιζόμενη στῆν πρακτική τῶν ἀποφάσεων τῶν “ίδιων τῶν
όμαδων πού συμμετεῖχαν.

Χάρητος 38ο στό Κολωνάκι
Μόνιμη ἕκθεση δίσκων
Ο

Μιά «εἰδική προσφορά» ἑνός εἰδικοῦ
μαγαζιοῦ,
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"Av σκεφτοῦμε ότι ή ἀστική ταξη θασιζε τήν έπίθεσῆ της στίς
ἀξίες τῆς καταναλωτικῆς οἰκονομίας καί στῆν ύπεράσπιση τοῦ συστήματος κυριαρχίσς (δημοκρατίας), ῆταν άπαραίτητη ή ἰδεολογική ἀντεπίθεση τῆς Λαϊκῆς “ΙΞνάτητας (U.P). 'H ἀδυναμία της έξηγεῑται 6ασικά, όχι μόνο ἀπό τήν ἀνυπαρξία μιάς μοναδικῆς καθοδῆγησης ἀλλα έπίσης κι ἀπό ἀλλες ούσιαστικές αίτίες. Ἀναμεσα o'
αῦτές ἀξίζει νά σημειῶσουμε τήν ἀναλογία μικροαστικῶν στοιχείων ένσωματωμένων στῆν καθοδῆγηση, πού τήν έκσναν εύκολη
λεία τοῦ ύποκειμενισμοῦ καί τοῦ ἰδεαλισμοῦ. Ἀποκλίσεις πού έκφράστηκαν φανερά, ἀκριθῶς στόν τρόπο ἀντιμετώπισης τῆς νέας,
0' έμθρυακῆ μορφή, λα’ίκῆς έξσυσίας. Oi νέες δομές έξουσίας καθορίστηκαν τελικά περισσότερο σάν ἀλλαγές τῆς συνείδησης.
παρα σάν ἀργανα στήν ύπηρεσία ένός μετασχηματισμσῦ. "E101, για
παράδειγμα, τό νά μιλαμε για λσῖκή έξσυσία, ή για ἀντεξουσία,
χωρίς να πάρουμε ύπόψη μας τῆν οἰκονομική συγκυρία μέσα στῆν
ὁποία γεννιόταν, τό Θαθμό συνειδητότητας πού εἶχε φτασει ό
λαός, τή διείσδυση τῶν κυριαρχουσῶν ἀξιῶν στα λα’ίκα στρωματα,
τῆν ίδεολογική φύση τῆς ἀστικῆς συμμαχίας ῆ τήν ἀνάγκη συμμα-

χιῶν για νά διαλύσουμε τό μπλόκ της, μετάτρεπε αύτή τῆ λα’ίκή
έξσυσία ἀπό ένα θεμελιῶδες ίστορικό γεγονός, προϊόν μιάς εύνοί-

χνε μιαν ἀναγκαία φάση συμμαχιῶν; πρῶτα ύπῆρχε ἀνάγκη ρῆξης

κῆς ἀλλαγῆς τοῦ συσχετισμού δυνάμεων, σέ μιάν ίδεολογική εἰ-

uric.

κόνα χωρίς χειροπιαστή συμπαρασταση, ἀλλά μὲ ἀρκετή δύναμη
γιά νά προκαλέσει τῆν έπανένωση τοῦ έχθροῦ.

τῆς «αστικής ένότητας» κι ’ύστερα μετασχηματισμοῦ τῆς ύπερδο-

'H ἀστική ταξη ἀντιμετῶπισε τῆ διαδικασία διασπασμένη καί

τοῦτο Πρόσφερε ’ένα χρήσιμο χρονικό διάστημα γιά τῆ δημιουργία
Μήν ύπάρχοντας παρά μόνο σάν ἰδεολογικό σχέδιο, ῆ λα’ίκῆ έξουσία “έγινε ή ίδεολογική δύναμη πού χρησίμεψε σάν καταλύτης
τῆς ἀστικῆς ταξικῆς συνείδησης κι όλων τῶν μερίδων τῆς τάξης,
ένόσω οἰ έργάτες καί oi σύμμαχοί τους, έξαιτίας τοῦ “ίδιου ἀποπροσανατολισμοῦ πού προκαλοῦσαν oi πολλαπλές Πολιτικές πρωτοπορίες, ἀντιπροσωπευτικές τῶν συμφερόντων τους, δέν χειραφετιόντουσαν στῆν πράξη ἀπό κάποια έξάρτηση ἀπὸ μιά θεσμική
δομή, ταλαιπωρημένη καί κακομεταχειρισμένη, πού ἀντιπροσωπευε ῆ κυδέρνηση. Πραγματικά, ἀπό τήν κυδέρνηση συνέχιζαν νά
προέρχονται όλες oi ἀποφάσεις μέ τέτοιο τρόπο, πού ἡ τάξη δέν

τῶν προῦποθέσεων πού θα έπιτάχυναν τό στερέωμα τῶν δομῶν

τοῦ ἐργατικοῦ κινήματος, πού χωριζόταν σάν όργανωμένη δύναμη, παβόλη τήν ίδεολογική του ένότητα γύρω ἀπό τήν C.U.Ti610iτερα στό Σοσιαλιστικό καί Κομμουνιστικό Κόμμα. Ἠ Ο.υ.Τ-δέν διέθετε, Παρόλ’ αύτά, τά κατάλληλα όργανα γιά νά περάσει ἀπό μιά

παθητική στάση διεκδικητικῶν πράξεων, σέ μιά φαση όπου θα
ἀναλάμθανε εύθύνες κυθερνητικῆς καθοδῆγηση καί διαχείρισης,
Ἠ μετατροπή τῶν συνδικάτων σέ όργανα οἰκονομικῆς καί διοικητικῆς διαχείρισης, κι ἀκόμα ένιαίας κινητοποίησης, καί ή διαδικασία ένότητας μέ τῆ λα’ίκή θάση πού ἀντιπροσωπευόταν στό

μπόρεσε νά ἀναπτύξει τίς δικές της μορφές έξσυσίας. Ἠ ταξη καί
οἰ μορφές έξσυσίας της ἀναπτύχθηκαν αύτόνομα ή μιά ἀπ’ τίς άλλες, μέ τέτοιο τρόπο πού ή δύναμῆ της δέν κατάφερε νά περνάει
μέσα ἀπό αύτά τά κανάλια, καί τοῦτα πάλι έδιναν τήν έντύπωση
ότι ἀντανακλοῦσαν μιά δύναμη πού δέν ε’ίχανε.

μιά καί χωρίς αύτῆν δέν ῆταν δυνατός ό μετασχηματισμός τοῦ οί-

Ἠ ρίζα τοῦ γεγονότος αὺτοῦ, θρίσκεται στῆ σύγχυση πού έφερε

κονομικοῦ τομέα καί τῶν συνδικατων σέ ύλικῆ θάση καί όργανα,
ἀντίστοιχσ, μιάς πραγματικῆς κι όχι άπλά ἰδεολογικῆς λα’ίκῆς έξ-

ή καθοδῆγηση, ἀνάμεσα στῆ δύναμη τῆς τάξης καί τήν ῆ τίς πρωτοπορίες. Δηλαδῆ ή τάξη, μέ τῆν ἀνάπτυξη τῆς πολιτικῆς της συν-

να, ἀναφορικά μέ τή διαδικασία στερέωσης τῆς ἀστικῆς συμμάυ

είδησης καί τό πλάταιμα τῆς ύλικῆς της θάσης, ἀναγνῶριζε δυνατότητες πού έξανεμίζονταν ἀπό τόν πολλαπλασιασμό τῶν πολιτι-

κόμμα τῆς )(.Δ. καθόριζαν τῆν ἀνάγκη συμμαχίας γιά νά κατορθω-

θεῑ ῆ διάσπαση τῆς ἀστικῆς τάξης. Γιά νά γίνει αύτό, ὅμως, ἠταν
ἀπαραίτητη ῆ άποτελεσματικότητα τῆς πολιτικῆς καθοδῆγησης,

ουσίας· ἐξουσίας ἀλλωστε πού δέν θα έμφανιζόταν αργοπορτῃ.
χίας. Δέν ῆταν δυνατόν χωρίς ένότητα τῆς ήγεσίας (καθοδῆγη-

κῶν ἀντιπροσωπεύσεων. (Σ.Τ.Μ; “Αναφέρεται ό συγγραφέας, κύρια, στῆν ϋπαρξη δύο θασικα όμοιων κομμάτων στῆν όργάνωση καί

σης), γιατί τά συνδικατα εἶχαν μεταμορφωθεῖ θασικά σέ ζῶνες
έπιρροῆς τῶν διαφόρων πολιτικῶν κομμάτων, πού ένδιαφέρονταν
νά διατηρήσουν τίς έκλογικές τους πελατεῖες μέσω τοῦ, συνδικα-

τούς σκοπούς τους, τό Σοσιαλιστικό καί τό Κομμουνιστικό Κόμμα

λιστικοῦ τους έλέγχου.

)(ιλῆς, πού θα έπρεπε, όπως παρατηρεῖ, νά ένωθοῦν). Γιά τοῦτο, ή
στρατηγική τῆς λα’ίκῆς έξουσίας, πού προωθιόταν ἀπ’ τά κόμματα

Ἠ χιλιανῆ διαδικασία δείχνει πῶς μπορεῖ μιά διαδικασία νά αύτοκαταστραφεῑ όταν ῆ πολιτική της καθοδῆγηση έχει μετατραπεί

περισσότερο σάν ’έκφραση διαμάχης μεταξύ τους, παρά σάν ’έκ-

0' ένα πραγματικά γαλαξία όμάδων πίεσης σέ συνεχῆ ἀγῶνα
μεταξύ τους,

φραση τῆς τάξης, στῆν ἀντιμετῶπισῆ της μέ τήν ταξη, προσδιόριζε

’

μιαν ἀντίφαση ἀνάμεσα σ· αύτῆν καί τή λα’ίκή ἐξουσία. “Αντίφαση

πού συνίστατο στό ότι τό χτίσιμο τῶν μορφῶν έξουσίας ἀπαιτοῦσε
τήν ’ένωση τῶν διαφορετικῶν πολιτικῶν ἀντιπροσωπεύσεων τῆς
έργατικῆς τάξης καί τῶν συμμάχων της, πράγμσ πού στῆν πράξη
όχι μόνο δέ συνέθηκε ἀλλά έπικράτησε ῆ αντίθετη διαδικασία.

ῼί λα’ίκές δυνάμεις καί ῆ ἀποδιαρθρωση τοῦ
αστικου κρατικου μηχανισμου

“Ἐτσι, oi νέες μορφές έξσυσίας μετατράπηκαν σέ Πεδία μάχης τῶν

«πρωτοποριῶν», όλο καί πιό πολύ ἀπομακρυσμένων ἀπ’ τῆ μάζα
τῆς έργατικῆς τάξης. Καί τούτη, ἀντί νά μετατραπεί στό πραγματικό περιεχόμενο τούτων τῶν δομῶν έξσυσίας. περιοριζόταν στό
νά ἀποτελεῖ τήν κοινωνικῆ πελατεία διαφόρων όμαδων τῆς ύπερ-

δομῆς πού ἀπασχολούνταν μέ τό νά ἰδιοποιηθοῦν τόν έλεγχο τούτων τῶν δομῶν, προκάλὼντας ἑπομένως τῆ γραφειοκρατικοποίησή
τους.
Τό σχέδιο ’ίδρυσης μιάς λα’ίκῆς έξσυσίσς ῆ μιάς ἀντεξουσίας
ἀπαιτοῦσε νά περάσει ἀπό μιάν ένοποιημένη καθοδῆγηση. Ἀλλιῶτικα, σήμαινε νά προηγηθοῦμε ένός συσχετισμού δυνάμεων πού
δέν ῆταν ἀναγκαστικά εύνοϊκός. Ούτε μποροῦσε ή λαίκή έξουσία
νά χρησιμέψει σάν διορθωτής τῶν ’ίδιων τῶν περιορισμῶν τῆς κυκλωμένης θεσμικό κυθέρνησης, μιά καί ἀρχιζε σίγουρα νά χρησιμεύει σάν καταλύτης τῆς διαδικασίας συνένωσης τῶν διαφόρων

ἀστικῶν μερίδων, ἀφοῦ ἀντιπροσωπευε ή λαίκή έξουσία τόν κίνδυνο τῆς ἀμφισθήτησης τοῦ ἰσχύοντος συστήματος κυριαρχίας,
Γιά όλους αύτούς τούς λόγους, ῆ λα’ίκή έξσυσία δέν έπρεπε νά
ἀποτελέσει τῆν κατάληξη τῆς ἀντιμετῶπισης τοῦ κλειστοῦ ἀστικοῦ
μπλόκ, ἀλλά τό ὃργανο μιάς τακτικῆς συμμαχίας μέ σκοπό τῆ διά-

”Οταν μιά έπαναστατικῆ διαδικασία δέν καταστρέφει τούς κυρίαρχους θεσμούς, ἀλλά τούς ἰδιοποιείται έν μέρει, όπως συνέβη
μέ τή χιλιανῆ έμπειρία, ή ένταση τῆς ἰδεολογικῆς έπίθεσης εἶναι
αύτῆ πού καθορίζει τήν “ένταση καί τήν ταχύτητα τῆς έπαναστατικῆς διαδικασίας, κι όχι τά μέτρα πού λειτουργοῦν στό οίκονομικό
έπίπεδο. Ἠ έπιδέξια χρήση τῶν θέσμικῶν δυνατοτήτων πού ύπάρχουν ἀποκτά μιά θεμελιῶδη σημασίσ για τῆν πρόοδο τῆς έπαναστατικῆς διαδικασίας. Εἶναι ζήτημα ούσίας λοιπόν ῆ κατανόηση
τοῦ δτι τά όργανα αύτά, φτιαγμένα ἀκριθῶς για νά έμποδίσουν τή
χρησιμοποίησῆ τους σέ έπαναστατικούς σκοπούς, ύπόκεινται σέ

’ένα διπλό όρθολογισμό, πού, ἀν δέν μπορεῖ νά θρεθεῑ μιά λύση,
καθορίζει τήν ἀκύρωση τοῦ πολιτικοῦ στελέχους πού όρίστηκε γιά
νά έκπληρῶσει κάποια λειτουργία. Ἠτάν ἀκριθῶς ῆ μή κατανόηση
τῶν περιορισμῶν τούτων τῶν όργάνων καί παράλληλα τῆς ἀπαραίτητης ἀνάγκης πού τά ε’ίχαμε, πού εἶχε σάν ἀποτέλεσμα τό νά μήν

ξέρουμε καί νά μῆ θέλουμε νά χρησιμοποιήσουμε όλο τό δυναμικό
τους. Τοῦτο χρησίμεψε γιά νά σκεπαστεῑ ῆ ἀνικανότητα μ“ ’ένα
ἰδεολογικό μανδύα πού εἶχε σάν Θάση του τῆν ἀπεριόριστη θέση
ότι κανένας μηχανισμός τοῦ ἀστικοῦ κράτους δέν μποροῦσε νά
έκπληρῶσει μιά χρήσιμη λειτουργία.

σπαση αύτοῦ τοῦ μπλόκ.

Τό κυθερνητικό στέλεχος (πού ύποτίθεται ότι ἠταν ἐπίσης καί

Μπλόκ καί διάσπαση τῆς ἀστικῆς τάξης
Τό νά μήν καταλάθει ή ήγεσία τοῦ λα’ίκοῦ κινήματος ότι όρισμένες μερίδες τῆς ἀστικῆς τάξης μποροῦσαν νά συμμετασχουν σέ
ἀλλαγές τῆς παραγωγικῆς δομῆς χωρίς αύτό νά σημαίνει ότι Θά
έφτανσν ὡς τήν ἀμφισθήτηση τῶν θεσμῶν, συντέλεσε στῆ γρῆγορη
άντικατάοταση
τοῦ
ήγετικοῦ
ρόλου
τῆς , πολιτικοποπουλίστικης μερίδας ἀπό τήν πιό ἀντιδραστική μερίδα.
Τό πρόθλημα στῆν ουσία ἡταν ’ότι ένυπῆρχε στῆ διαδικασία μιά
πρῶτη φαση οἰκονομικῶν άλλαγῶν πού θα μποροῦσαν νά προε-

πολιτικό στέλεχος) ῆταν συχνά ή “ίδια ῆ ένσάρκωση μιάς ἀνικανότητας κι ένός γραφειοκρατισμού, χάρη σ’ έναν έπαναστατικό
ἰδεαλισμό πού ’έκρυθε τῆν ἀπειρία καί πολλές φορές τήν ἀνικανό-

τητα του.
Τό Βασικό θέμα πού παρουσιάζουμε έδῶ εἶναι ῆ μορφή τῆς σχέσης μέ τό ἀστικό κράτος, όταν κατακτιέται ῆ πολιτική έξσυσία
ἀλλά σημαντικα κέντρα ἀπόφασης μένουν ἀκόμη κάτω ἀπό τόν
ἀστικό “έλεγχο. Εἶναι άδύνατο νά ξεπέραστούν τά όρια πού καθορίζει ῆ καταπιεστική φύση τουςῑ Ἠ σωστῆ πολιτική εἶναι μήπως ή
σύσταση μιάς έντιεξουσίας πού θά ἀντιμετωπίσει όλοκληρωτικά τό
κράτος ῆ μιά πολιτική συμμαχιῶν μέ τά κοινωνικά στρώματα πού
ένυπάρχουν στόν πολύπλοκα θεσμικό σκελετό του, τονίζοντας τά

κταθοῦν οί θεσμικές ἀλλαγές μόνο μέσω μιάς ἀλλοίωσης τοῦ συ-

εἰδικά τους, σάν όμάδα πίεσης, συμφέροντα ἀπέναντι σ’ έκεῖνα

σχετισμού δυνάμεων, πού για ,νά ύπάρξει ἀπαιτοῦσε τῆ ρῆξη τῆς

τῆς ταξικῆς φύσης; Ἠ καταστροφή τοῦ κράτους (μέ τῆ λενινιστική
έννοια) πρέπει νά“ναι μέρος μιάς ἀντιαστικῆς πολιτικῆς, ἀποτέλεσμα τῆς “ίδιας τῆς όξυνσης τῶν ταξικῶν ἀντιθέσεων, ῆ μήπως πρέπει νά προωθηθεί μέ θάση τήν “ίδια τήν ἀποδιαρθρωση πού προω-

ἰδεολογικῆς ἀστικῆς συμμαχίας. M‘ αύτή τήν έννοια, ῆ συμμετοχή
στῆ διεύθυνση τῆς διαδικασίας τῆς πολιτικο-ποπουλίστικης μερί-

δας τῆς ἀστικῆς τάξης (πού ἀντιπροσωπευόταν ἀπό τή )(.Δ.) “έδει-
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θεῖ ή ἀστική ταξη γιά νά ἀμυνθεῖ; Ἠ λεγόμενη καταστροφή τοῦ
κράτους εῖναι ό ἀπαραίτητος δρας γιά ένα προσδιορισμό τῆς πάλης τῶν τάξεων ῆ μήπως εἶναι μιά διαδικασία πού ἀντιστοιχεῑ μέ
τήν ’ίδια τῆ διαδικασία τῆς πάλης, όταν τούτη δίνεται μέσα στῆν
”ίδια τῆν κυρίαρχη θεσμική δομή; Τήν καταστροφή του λοιπόν τήν
ἀρχίζει ἡ ”ίδια ή ἀστική τάξη (μέσω τῆς θεσμικῆς κύκλωσης ῆ τσῦ
θεσμικού ἀδιεξόδαυ). πράγμσ πού μεταφράζεται μ’ ένα κενό έξουαίας, πού ἀναγκαστικά πρέπει νά θρεῖ λύση μέσω μιάς συμμαχίας μέ τήν πολιτικό-ποπουλίστικη μερίδα τῆς ἀστικῆς τάξης (κολλημένη στῆ θεσμική ύπερδομή); “Αν ἡ ἀποδιαρθρωση τοῦ κρατικοῡ

μηχανισμου “έχει σκοπό, ἀπό μέρους τῆς ἀστικῆς τάξης, νά δημιουργήσει τίς προῦποθέσεις γιά νά λυθεῖ τό ἀδιέξοδα ἀπό τή
στρατιωτική έξουσία, εἶναι σωστῆ, τότε ή συμμαχία μέ μιά ἀστική
μερίδα γιά νά έμποδιστεῖ (μπρός στόν τεμαχισμό τοῦ κράτους
ἀνάμεσα σέ δύο ἠ παραπανω έξουσίες πού ἀντιπαλεύουν για τή

νομιμοποίησή τους) ό στρατός ἀπό τό νά μετατραπεί στήν έξαυσία
πού θ’ ἀποδιαρθρῶσει τούς ῆδη κατατεμαχισμένους θεσμούς.
"Eva ἀπό τά πιό σημαντικά θεωρητικά κενά πού ἀπόδειξε ή
. χιλιανῆ εμπειρία εἶναι “ίσως ότι μαζί μέ τή θεωρία γιά τό κράτος ό
μαρξισμός δέν ἀνάπτυξε μιά συστηματική θεωρία τῶν ένόπλων
δυνάμεων σάν αύτόνομη ένότητα. Ὀ μηχανιστικός τρόπος ἀντιμετῶπισής τους κατάληξε στό νά ξεχαστεῑ πῶς καί μέ ποιό τρόπο
έξειδικεύεται στή συμπεριφορά τῶν κοινωνικῶν όμαδων ό όρας
τοῦ νάῖάνήκαυν σέ καποια σημαντικῆ ταξη, στῆν περίπτωση πού
συμθαίναυν μιά σειρα ένδιάμεσα γεγονότα. Στήν περίπτωση τοῦ
στρατοῦ εἶναι φανερό ότι, έκτός ἀπό μια ταξικῆ συμπεριφαρά, είναι έπίσης καθαριστικῆ τῆς συμπεριφοράς του ή κατασταση του
στῆν εἰδικῆ όμάδα πίεσης, ῆ όποία γενικα περικλείεται στή σφαιρικά ταξικῆ ἀναλυση. Τό ’ίδιο μπορεῖ νά έφαρμοστεῖ καί στῆ γραφειακρατίσ (δημόσιους ύπάλληλους), παύ όρίζεται σάν στρῶμα τῆς
ἀστικῆς τάξης ἀλλά καί πού ἀναπτύσσει ἰδιαίτερα συμφέροντα.

Τό στρατιωτικό ἐκκρεμὲς
Ὀ στρατός, όσα παραμένει ἐ’να όργανο έξαρτῶμενο ἀπό μια
μόνο κρατικῆ έξαυσία καί όσα δέν ἀγγίζετσι (οῦτε κάν ἰδεολογικό)
ῆ δομή τοῦ συστήματος κυριαρχίσς πού εἶναι ή θάση τῆς λειτουργίας του. καθαρίζεται κατά προτίμηση, ὅσον ἀφαρά τῆ συμπεριφορά του, ἀπό τά συμφέροντά του μέ τεχνικο-επαγγελματικό χαρακτῆρα. Τή στιγμή ὅμως πού ἀρχίζει νά ένυπάρχει σ“ αὐτόν ή έξάρτησῆ του ἀπόδιάφορες θεσμικές εξουσίες (σάν ἀποτέλεσμα τῆς
ἀστικῆς στρατηγικῆς νά προκαλέσει τήν ἀποδιαρθρωση τοῦ κρατι-

κού μηχανισμοῦ, πού συγκεκριμένοπαιεῑται μέ τήν ψῆφιση τοῦ νόμου τῶν τριῶν οἰκονομικῶν τσμέων, πού τοποθετεῑ ἀντιμέτωπους

τήν κυθέρνηση καί τό Καγκρέσο), ἀρχίζει έπίσης ῆ ἀμφισθήτηση
τῆς “ίδιας του τῆς έσωτερικῆς συνοχῆς, κι 0010 μεταφραζεται στῆν
κυριαρχία τῆς συμπεριφορᾶς του σάν όμάδα πίεσης, ἀλλά γύρω
ἀπόιίδεολογικές ἀξίες τῆς κυρίαρχης τάξης.
Ἠ ένότητα τοῦ ἀστικοῦ κράτους έκφραζεται μέ τούς όρους τῆς
ἰδεολογικῆς συμμαχίας. ἀφοῦ τό θαρος τῶν εἰδικῶν συμφερόντων
του κάνουν τό στρατό να έρθει σέ σύγκραυση μέ τίς “ίδιες τίς μορφές έκφρασης τῆς ἀστικῆς τάξης, πού ἀρχίζουν v‘ ἀμφισθηταῦν
τίς θάσεις τοῦ συστήματος κυριαρχίσς τοῦ όπαίαυ εἶναι μέρος

(ὅπως συνέθη μέ τῆ )(.Δ.). Θά προσπαθῆσει λοιπόν νά μετατραπεί
ἀναπόφευκτα σέ έκφραση τῶν ταξικῶν συμφερόντων καί θα έπικαλεστεῖ τήν ἰδιότητά του σάν διαιτητῆ τῶν έν·δοαστικῶν συγκραύσεων. '0 στρατός, όργανα τοῦ ἀστικοῦ κράταυς, ένεργῶντας
σύμφωνα μέ τά εἰδικά του συμφέροντα, καθορίζει ένα όλόκληρο
πεδία ἀνταγωνιστικῶν σχέσεων μέ τῆν “ίδια τήν ἀστική ταξη, μέ έξαίρεση τήν όλιγαρχικο-μονοπωλιακή μερίδα, πού ἀπαιτεῖ μόνο ένα
αύταρχικό καθεστὼς κι όχι συμμαχίες καί άμοιθαῑες ύπαχωρῆσεις
αναμεσα στίς ἀστικές μερίδες ῆ αναμεσα 0' αύτές καί τίς ἀνερχόμενες λαϊκές δυνάμεις. Γι’ 0010 εἶναι θεμελιακό τό να καταναηθεῖ
ἡ δημιουργούμενη διαλεκτική σχέση αναμεσα στά συμφέροντα
σάν όμάδας πίεσης καί στά γενικα συμφέροντα πού ’χουν σχέση μέ
τῆν ταξικῆ καταγωγή. Ἠ κυριαρχία τῶν πρῶτων πανω στα δεύτερα
καθορίζει τό μιλιταριστικό χαρακτῆρα, 0' αντίθεση μέ τόν κλασικό
φασιστικό χαρακτῆρα.
Δέν πρέπει να ξεχνάμε ότι παράλληλα μέ τήν ἀποδιαρθρωση τοῦ
κρατικοῡ μηχανισμοῦ, σάν ἀποτέλεσμα τῆς ἀντιπαράθεσης τῶν
κρατικῶν έξσυσιῶν, δηλαδή τοῦ Κογκρέσου καί τῆς έκτελεστικῆς
έξσυσίας. πού καθεμιά τους διεκδικοῦσε τήν ύπακοή τῶν στρατιωτικῶν, αρχισε ν’ ἀντιμετωπίζεται ἀπό τήν ἀριστερά, καί ἰδιαίτερα
ἀπό τό MIR (Κίνημα τῆς “Επαναστατικῆς Ἀριστεράς), ή ἰδέα τῆς
ἀνταρσίας τῶν στρατιωτῶν έναντια στούς ἀντιδραστικούς ἀξιωματικους.
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(Σ.τ.Μ; τό MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) ῆταν

ἀριστερίστικη ὁργάνωση, τύπου πρωταπορίας, πού δέν συμμετεῖχε
στῆν U.P. ἀλλά τήν ύπαστῆριζε κριτικά. Δυστυχῶς ή προσπαθεια

αύτή διάσπασης τοῦ στρατοῦ, “ίσως ἀπό έλλειψη προπαγάνδας σέ
Βάθος. δέν ἀπόδωσε παρά φτωχούς καρπούς; στό πραξικόπημσ
τῆς 11 100 Σεπτέμθρη 1973 όρισμένοι ναύτες κυρίως ἀντιστάθηκαν πεισματικά, ἀλλα ῆταν πολύ ἀργά καί σύτοί ῆταν πολύ λίγοι.
Αύτό ὅμως δέ μειῶνει τήν ἀξία τῆς τακτικῆς ἰδέας).
Ἠ έσωτερική ἀμφισθῆτηση τῆς στρατιωτικῆς πειθαρχίας εἶχε
σαν προῦπόθεση τῆ οταθερῆ ῦπαρξη μιάς αύτόνομης λα’ίκῆς έξαυσίας μέ έπιθετικῆ ἰκανότητα ἀρκετή νά χρησιμέψει σαν θαση σέ
μιά διασπαση τῶν ένόπλων δυνάμεων. Στό μέτρο όμως πού αῦτές
οί συνθῆκες δέν ύπῆρχαν στῆν πραγματικότητσ, θασικά ἀπό έλ-

λειψη ένιαίας πολιτικῆς καθοδῆγησης, ῆ έσωτερική ἀμφισθῆτηση
τῆς ἰεραρχίας δέν μποροῦσε νά καταλήξει παρά στό δυνάμωμα
100 χαρακτῆρα τους σάν όμάδα πίεσης. Μ’ αύτῆ τῆν έννοια, ῆ
μόνη δυνατότητα νά ὑπάρξει μιά ένέργεια εύναῖκῆ για τήν κυθέρνηση ἀπό μέρους τῶν ένόπλων δυνάμεων, ῆταν μέσω ένός έσωτερικοῦ πραξικοπῆμστος για τόν έλεγχό τους, πού θά στηριζόταν
στῆν ύποστήριξη τῶν λα’ίκῶν όργανῶσεων, ἀλλά αύδέποτε έπρεπε
νά περιμένουμε μιάν εύνοίκή πόλωση σάν ἀποτέλεσμα τοῦ έρεθίσματος τῆς νέας άνερχόμενης λα’ίκῆς δομῆς έξαυσίας, γιατί τούτη, ἀμφισθητῶντας τή θεσμικῆ δομή, μεταμορφωνόταν σέ μιάν
ἀπειλή τοῦ συστήματος κυριαρχίας, καί έπομένως ένίσχυε τό χα-

ρακτῆρα τῶν ένόπλων δυνάμεων σάν όμάδας πίεσης.
Τό θεωρητικό ζήτημα ἠταν ότι ένῶ ή U.P. προωθοῦσε τῆν παλιτική τῆς διατήρησης τῆς όμάδας πίεσης (κάστα), ῶστε, μέσω τῆς
ἀλλαγῆς τού κοινωνικα-οικονομικαῦ πλαισίου, νά συμθάλει στήν

έπανατοποθέτηαη καί ἀναπροσαναταλισμό της, ή ἀστική τάξη
πρασπαθησε ὥστε v‘ ἀμφισθητηθεῖ ῆ “ίδια ή έσωτερική δαμῆ τῶν
ένόπλων δυνάμεων κι ”έτσι νά κατορθώσει, μέσω τῆς ύπεράσπισης
τῆς κατάστασής τους σάν ὁμάδας πίεσης, νά έπιθληθεῖ ό ταξικός
συμθιθασμός. Συμθιθασμός πού, ὅπως ἀναφέραμε, δέν συνεπάγε-

ται ἀπαραίτητα τήν πλήρη συνταύτισή τους μέ τήν ταξη, ἀλλά
μαλλον τήν ἀνάληψη τοῦ ρόλου τῆς πολιτικῆς της ἀντιπροσωπευσης. Ὀ θεσμικός ἀποκλεισμός πού όργάνωσε ῆ ἀστική ταξη γύρω
ἀπό τήν έκτελεστικῆ έξουσία δέν θά όδηγοῦσε πουθενά ἀν δέν
εἶχε τήν ύποστήριξη τῶν μαζῶν. Oi όργανωμένες κι ἀγωνιζόμενες
μάζες ἡταν μέ τῆν κυθέρνηση, ῆ όποία (μέσω τῶν κομμάτων) ὅμως
δέν τίς κατεύθυνε ὥστε νά σπάσουν τόν ἀποκλεισμό. Oi μεταθιθά-

σεις έξαυσίας προθλέπονται ἀλλά παρουσιάζανται καθυστερημένες. Στό ἀναμεταξύ, ή ἀστικήτάξηἀμφιταλαντεύεται μπροστα στίς
διαφορες λύσεις, ἀπό τό πραξικόπημσ μέχρι τόν πραγραμματικό
συμθιθασμό, κ 0010 δέν ῆταν ἀλλο ἀπό έκφραση 100 έσωτερικοῦ
ἀγῶνα στίς ἀστικές μερίδες (τήν όλιγαρχικο - μονοπωλιακή καί τῆν
πολιτικα - ποπουλίστικη).
Oi δυνατότητες διαίρεσης των ενοπλων ουνάμεων γιά να έμποδιστεῖ τό πραξικόπημα έξαρτιόντουσαν ἀπό τήν ίκσνότητα τοῦ
λα’ίκοῦ κινήματος νά συμμαχῆσει μέ τήν πολιτικο - ποπουλίστικη

ἀστική μερίδα, μέ τρόπο πού νά μειώσει τίς ἀπειλές γιά τῆ διατήρησή τους σάν θεσμική όμάδα. Ἀλλά τοῦτο δέν συμθαίνει, πρῶτα
ἀπό έλλειψη πολιτικῆς καθοδῆγησης πού, έννοώντας τήν ἀνάγκη
τακτικῶν συμμαχιῶν στῆ φαση τῆς στερέωσης τῆς κυθέρνησης, θά
προωθοῦσε ένέργειες πού νά έμποδίζουν τή συνένωση τῶν ἀστῶν
καί, δεύτερο, ἀπό τήν ἀλα καί πιό μεγάλη ἀδυναμία τῆς ,παλιτικα παπουλίστικης μερίδας νά έπιθάλει τῆ συμμετοχή της στῆ διεύθυνση τῆς διαδικασίας ἀλλά, θασικά, ἀπό τῆν πεποίθηση τῶν ήγετῶν της ότι ἀν συνέθαινε ένα στρατιωτικό πραξικόπημσ θα έκανε
θιῶσιμη μιά δημοκρατικό- φιλελεύθερη λύση προαπτικῆς προσανατολισμοῦ.

Ἠ έλλειψη καθαρῆς προοπτικῆς τῶν ταξικῶν συμφερόντων πού
κρίνονταν, εύκολύνει τήν έπιθολῆ τῆς στρατηγικῆς μερίδας πού
εἶχε τή μεγαλύτερη ταξικῆ συνείδηση. M' αύτούς τούς ὅρους ῆ
όλιγαρχικο-μονοπωλιακή μερίδα μεταθαλλεται στό πιό ένεργητικό
ταξικό στήριγμα τοῦ στρατιωτικοῦ πραξικοπῆμστος.

Ἀπ’ αύτῆ τήν ἀποψη οἰ στρατιωτικοί έγιναν όργανο τῆς πιό ἀντιδραστικῆς ἀστικῆς μερίδας, χωρίς αύτό νά σημαίνει ότι τό πραξικόπημσ εἷναι μιά ἀποκλειστική ἀντανάκλαση έκείνων τῶν συμφερόντων. Ἠ έσωτερική δυναμική του εἶναι καρπός τοῦ χαρακτῆρα
του σάν όργανου τῶν μανοπωλιακῶν συμφερόντων ἀλλά ἀκόμα καί
τῶν θεσμικῶν συμφερόντων τῶν “ίδιων τῶν στρατιωτικῶν σαν

όμάδα πίεσης. Στήν κατασταση πού θρισκόταν ῆ ταξικῆ πάλη στῆ
Χιλή, χωρίς μεσολαθῆσεις στῆν πράξη, όποιαδήποτε κεντρῶα
λύση 100 ἀγῶνα ἀπαιτοῦσε μια στρατιωτική ύποστῆριξη μπρός
στῆν ἀνικανότητα τῆς παλιτικο-ποπαυλίστικης μερίδας να έπιθληθεῖ’ στό ὑπόλοιπα τῆς τάξης; ύποστήριξη πού, έπιπρόσθετα,

έπρεπε νά προσδιοριστεῖ σέ μιά συγκυρία πού χαρακτηριζόταν ἀπό

τίς ἀντιθέσεις πού ἀπειλαύσαν τή θεσμική ϋπαρξη τῶν ενοι-(λων
δυνάμεων; ἀποδοχή ῆ ἀπόρριψη τῶν έμθρύων λα’ίκῆς ἐξουσίας.

Ἠ νέα πολιτική ταξη
Τά εἰδικά συμφέροντά της φαίνονται καθαρά στή θεσμική ύπεράσπισή τους δέν μπορεῖ νά ύπάρξει παρα μέσω τῆς ύπακατάστα-

σης τῆς ἀστικῆς πολιτικῆς τάξης ἀπό μιά νέα πολιτικό-στρατιωτική
ταξη.
'O όργσνικός χαρακτῆρας της ἀποδείχνεται, γιατί τό πραξικόπημα έπισπεύδεται γιά v0 έμποδίσει μιάν ένδεχὸμενη συμμαχία
ἀναμεσα στό λα’ίκό κίνημα καί τήν πολιτικό-ποπουλίστικη μερίδα,
πράγμσ πού ῆταν έπικείμενα αν 1'1 κυθέρνηση καλοῦσε 0' Eva δημοψῆφισμα. Τό νά πιστεύει κανείς 0' Eva κεντρῶο πραξικόπημσ
ῆταν σά νά ἀγνοοῦσε ότι 0i στρατιωτικοί ἐνεργοῦσαν για δικά τους
ἀπειλαύμενα συμφέροντα, όχι μόνο ἀπό τίς θεσμικές ἀλλαγές πού
προωθοῦσε ή κυθέρνηση, ἀλλά έπίσης κι ἀπό τήν ἀδυναμία τῆς
πολιτικο-ποπαυλίστικης μερίδας νά τίς ούδετεροποιήσει. M' αύτή
τήν έννοια ή έπιτυχία τῆς όλιγαρχικο-μονοπωλιακῆς μερίδας
ύπῆρξε πλήρης. Μένει νά δοῦμε ἀκόμα τῆ μελλαντικῆ ὲξέλιξη τῆς
στρατιωτικῆς κατάστασης, σύμφωνα μέ τήν ἐνδεχόμενη κυριαρχία
στῆ συμπεριφορά τους τῆς διαστάσης όμάδας πίεσης ῆ τῆς κατάστασῆς τους σάν ταξικά όργανα. Τό νευραλγικό σημεῖα γιά νά έκτιμήσουμε τή μετατροπή τους στῆ μιά ῆ τήν άλλη κατεύθυνση, θά

εἶναι ῆ ’ίδρυση ῆ όχι ἀπό μέρους τῶν στρατιωτικῶν τῆς δικῆς τους
τεχνακρατίας.

μάζα τῆ μορφή μιάς όργανικῆς δύναμης. "Eva παράδειγμα αύτῶν
πού λέμε, εἶναι ή μεγάλη ίκσνότητα κινητοποίησης πού έδειξε ῆ
U.P. (ἀς θυμηθοῦμε τίς τεράστιες διαδηλῶσεις) καί ή ἀπουσία όργανωμένης ἀντίστασης ένάντια στό στρατιωτικό πραξικόπημα.
Ἠ ’έλλειψη πραγματικῆς όργσνικότητας ἀντικατασταθηκε ἀπό
τῆν ύπερτροφία εἰκόνων πού στό θάθος “έπαιζαν τό παιχνίδι τῆς
ἀστικῆς τάξης, προωθῶντας μιά πόλωση εύνοϊκῆ γιά τά συμφέροντά της. M' αύτή τῆν έννοια, ή ἐλλειψη μιάς ἀντιστοιχίας ἀνάμεσα στά όργανωτικά μέτρα τῆς κοινωνικῆς δύναμης καί τήν πολι-

τική μαζικῆς έπικοινωνίας, προσαναταλισμένη στό νά δημιουργεῖ
ἀπλές εἰκόνες χωρίς στήριγμα στά γεγονότα, συντέλεσε στό νά
ἰσχυραποιήσει τήν ίδεολογική συμμαχία τῆς ἀστικῆς τάξης καί νά
ἀπαμανῶσει τό πραλεταριάτο.
Γενικότερα, Eva 0110 10 πιό σημαντικα θέματα τῆς χιλιανῆς δια-

δικασίας. πού ἀξίζειᾯά έπιμείνουμε εἶναι ’ότι καμιά συγκυρία δέν
χρησιμοποιήθηκε για να ἀναπτυχθούν ἀποτελέσματικά νέες μορφές έξσυσίας. νά κατανικηθεῑ ή έπιρροή τῶν όμαδων πίεσης τῆς
ἀστικῆς τάξης καί νά χτιστοῦν ταχτικές συμφωνίες μέ σκοπό νά
προκαλέσουν τῆ διάσπασή της.
Τό λάθος τῶν ταξικῶν ἀναλύσεων πού θεωροῦσαν πάντοτε τήν
ἀστική ταξη 00v Eva μπλόκ, ῆ ύπερθολικῆ σημασίσ πού δόθηκε
στά οίκονομικό μέτρα (πού ἡταν ἀποτέλεσμα τῆς μῆ κατανόησης
τῆς ούσιαστικά ἰδεολογικῆς φύσης τῆς ἀστικῆς συμμαχίας, νομικῆς, πολιτικῆς) καί ῆ έλλειψη μιάς ήγεσίας ίκανῆς σέ ταχτικούς
έλιγμούς, αναμεσα 0' ἀλλους παράγοντες, συντέλεσε σ’ ὅ,τι
παρατηρήσαμε. Εἶναι ή περίπτωση τῆς κρίσης 100 “Οχτῶθρη 1972.
όπαυ έγινε δυνατό νά δημιουργηθεῖ μιά όλόκληρη δομή οίκονομικῆς διαχείρισης, ἰδιαίτε ρα διανομῆς, πού ἀντικαταστοῦσε τό παλιό

Μερικά λάθη
Σέ τελευταία ἀναλυση, 60 01100000005 νά διακρίνουμε δύο μεγάλα λάθη 100 λα’ίκού κινήματος; πρῶτα, τῆν ἀνικανότητα τῆς πολιτικῆς ήγεσίας του (καθοδῆγησης) να ἀναγνωρίσει τό χαρακτῆρα
τῆς Χριστιανοδημοκρατίας σάν όμάδα ἐνότητας, δηλαδή τό ρόλο

καί παραδοσιακό στρῶμα γραφειακρατῶν ῆ τό περιόριζε τουλάχιστα σέ νέους όρσυς λειτουργίας. “Αντίθετα, σέ κάθε συγκυρία
σκληρῆς ἀντιπαράθεσης ῆ ἀστική τάξη ῶθήθηκε στό νά μεταφέρει
τά κέντρα λήψης ἀποφάσεων πρός τῆν έξαυσία τῶν έπαγγελματικῶν όργανωσεων (G remios) πράγμσ πού συνεπαγόταν Eva μεγαλύτε-

ρο θαθμὸ έσωτερικῆς συνοχῆς, καί δέν έγινε ποτέ ἀντικείμενα ἐκμετάλλευσης ή ἀντικειμενική της ἀδυναμία (ἰδιαίτερα κατά τῆν
πρῶτη περίαδο, όταν ἀναδιοργανωνόταν) ῶς τό σημεῖα v0 1100-

της σάν σημείου ἀναφοράς συμμαχιῶν τῶν μεσσίων καί λα’ίκῶν

κληθεῖ μιά κρίση ἡγεμονίας.
στρωμάτων γιά νά δυνάμῶσουν αἰ κοινωνικές θάσεις τοῦ συστήματος κυριαρχίας, πού ὅμως, όντας τέτοια, ἀναπτυσσε δυνατές έσωτερικές ἀντιθέσεις. ὅπως ἀποδείχτηκε μέ τό σπάσιμο σέ μια στιγμῆ τῆς “ίδιας τῆς κυρίαρχης ἀστικῆς συμμαχίας. Σ’ 0010 τό έπίπεδο ή ἀναλυση τῆς λα’ίκῆς ήγεσίας έδωσε έμφαση στό χαρακτῆρα
τῆς νομιμότητας 100 status quo, γεγονός πού καθόρισε τήν ἀντιμετωπισή της σάν μπλόκ, συμθαλλοτας έτσι στῆν έσωτερική της
συνοχή (σάν κόμμα) καί στήν τόνωση τῆς σεχταριστικῆς πολιτικῆς
τῶν λα’ίκῶν κομμάτων στίς σχέσεις τους μέ τή λαίκή χριστιαναδη-

μοκρατική θάση. Oi προσπάθειές πού έγιναν γιά νά τήν πολῶσουν
ἐσωτερικα, σύμφωνα μέ τά ταξικά συμφέροντα πού ἀντιπροσω-

“

Δέν εἶναι παράξενα ἀρα πού ῆ θαθύτητα μέτρων μετασχηματιστισμοῦ (ἵδρυση τοῦ τομέα κοινωνικῆς ἰδιαχτησίας, ἀγροτική
μεταρρύθμιση κ.λπ.) δέν πραεκτάθηκε μέχρι μια ἀλλαγῆ τῶν μορφῶν κινητοπαίησης τῶν μαζῶν, πού γενικά διατηρήθηκαν μέσα στα
ὅρια μιάς έκλογικῆς κινητοποίησης (παθητικῆς) καί 0' 0010 10 μέτρο δέν τσνῶθηκαν σέ νέες μονάδες ὥστε νά έξασκηθοῦν στήν
ἀσκηση τῆς ἐξουσίας καί να ἀνατείλει έτσι μιά νέα νομιμότητα. σ’
ἀντικατάσταση τῆς ἀστικῆς, μορφώναντας τά «μεσαῖα στρωματα»
σέ διαχειριστές τῆς νομιμότητας στῆν περίοδο πού θά διαρκοῦσε
ῆ συμμαχία ἀνάμεσα στίς κοινωνικές δυνάμεις.

πεύονταν στούς κόλπους της, παραγνῶρισαν τῆ ροπή πού ἀσκεῖ

Τό προηγούμενα, εἰναι ἀποτέλεσμα τῆς έλλειψης ἀντίληψης τῆς

στῆν ταξικῆ κατασταση 100 0110600 ῆ κομματική δομή τῆς όποίας
εἶναι μέλος.
T0 6501500 λάθος ῆταν ότι δέν έκτιμῆθηκε ό έσωτερικός συσχετισμός δυνάμεων στό στρατό, στό πλαίσιο ένός λα’ίκοῦ κινήματος τοῦ ἀποίου ή ήγεσία έδειχνε καθαρά σημεῖα διάσπασης, πράγμα παύ έμπόδιζε στῆν πράξη μιάν ἀποτελεσμάτική λα’ίκῆ κινητοπαίηση τύπου ἀντι-έξσυσίας.
’Υπσστηρίξαμε ότι ῆ λα’ίκῆ έξουσία θά “πρεπε να ῆταν τό ἀποτέλεσμα τῆς ἰδεολογικῆς έπίθεσης τῆς έπαναστατικῆς διαδικασίας,
καί συγκεκριμένο μιάς φάσης ταξικῆς συμμαχίας. 'Av1i γι’ 0010.
μετατράπηκε 0' Eva ἰδεολογικό προϊόν τῶν μικροαστῶν ήγετῶν μέ
πολλῆ περισσότερη ίδεολογική εἰκόνα παρά όργανική δαμῆ. Νομίζουμε, δηλαδή, δτι ή ἐπιρροή τῆς λα’ίκῆς αύτῆς ἐξουσίας έγινε αἰσθητή πολύ περισσότερο σάν προειδοποιητικό στοιχεῖα στό ἀστικό
στρατόπεδα παρα σάν στοιχεῖα κινητοποίησης τῆς έργατικῆς τά-

σημασίας τούίδεαλογικοῦ στῆ συμπεριφορά Kai τίς συμμαχίες τῶν
κοινωνικῶν όμαδων καί τοῦ 011 10 κόμματα δέν ῆταν ἰκανά νά
θγαῦν ἀπό τά πρότυπα κινητοποίησης πού τούς έξασφάλιζαν τίς
πελατεῖες ἐπιρροῆς τους, πράγμα πού εἶναι συνέπεια τῆς ἐπιθολῆς τῶν κομματικῶν συμφερόντων χωρίς νά δοθεῖ πρασοχῆ στίς
ἀπαιτήσεις πού “έθετε τό μαζικό κίνημα.
Σέ μιά στιγμή ή διαδικασία ἀπαίτησε, γιά νά προχωρήσει, τῆν
όργσνική συγχωνευση τῶν καμμάτων. Μέ τό νά μή συμθεῖ, έτεινε
ἀναπόφευχτα στῆν σύτο-καταστροφή τους.
Ἠ 11 Σεπτέμθρη 1973 ἀπατέλεσε τήν ἀπόδειξη 100 611 ῆταν
ἀδύνατα για τό διεθνές κεφάλαια νά συνεχίσει συμμαχῶντας μέ
τήν έσωτερική ἀστική τάξη στό πλαίσια ένός δημοκρατικούφιλελεύθερου συστήματος κυριαρχίσς. “Ἐτσι, εἶναι έπίσης κρίση
τῆς πολιτικό - παπουλίστικης μερίδας τῆς ἀστικῆς τάξης, πού τίς

ξης καί τῶν συμμάχων της.
Ἠ έσωτερική διαίρεση τῶν κομμάτων 100 λα’ίκοῦ κινήματος κα-

τελευταῖες δεκαετίες ἀνάπτυξε ἰδιαίτερα συμφέροντα πολλές φορές ἀντίθετα ἀπό τά θιαμηχανικά, χρηματιστικά, ἀγροτικά κι έμ-

θόρισε μιάν ἀργοπορία τῆς μεταθίθασης τῆς έξαυσίας ἀπό τίς θεσμικές δομές στίς νέες μορφές παύ θασίζονταν στήν ἵδρυση τοῦ
τομέα κοινωνικῆς ἰδιαχτησίας, Ἠ ἀργοπορία αύτή ῆταν ἀποφασιστική ῶστε νά μῆ μετατεθεῖ ῆ πάλη τῶν τάξεων σ’ ἀλλο έπίπεδο
ἀπό έκεῖνο τῆς κυρίαρχης ίδεολογίας, πού θά έπέτρεπε τήν ἀνοδο
σέ συνειδητό έπίπεδο τῶν νέων μορφῶν καθοδῆγησης. “Αντίθετα
μάλιστα. διαφοροπσιῆθηκε ή συγκεκριμένη πρακτική τῶν έργαζομένων ἀπό τήν ἀσκηση τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, εύκολύνοντας έτσι
στό νά καταλήξει ή κυθερνητικῆ πολιτική (πού πρασαναταλιζόταν
στό νά δυναμῶσει τῆ θάση ύποστῆριξής της) στῆ δημιουργία μιάς
μάζας - στηρίγματος, ἀλλά χωρίς νά καταφέρει νά δώσει 0' αύτή τῆ

πορικά, κρίση πού ἀρα συνεπάγεται τῆν άντικατάστασῆ της ἀπό

μιά πολιτικό-στρατιωτική κάστα.
Ἠ εἰαθολῆ 100 λαϊκού κινήματος ἐγινε δυνατή ἀπό τῆν πολιτική
συμμαχίας καί ύποχωρήσεων πού ή πολιτική καί φιλελεύθερη τάξη
προωθοῦσε 00v ἀπάντηση στίς πιέσεις τῆς έργατικῆς τάξης. Ἠ
ῆττα τοῦ λα’ίκοῦ κινήματος σημαίνει ἐπίσης τῆ δική της ῆττα, μιά

κι ἀρχίζει μιά περίοδος στρατιωτικῆς κυριαρχίσς πού ἐμπεριέχει
τίς δυνατότητές δημιουργίας τῶν προῦποθέσεων γιά μιά καθαρῆ
κυριαρχία τῆς όλιγαρχικο-μονοπωλιακῆς μερίδας τῆς φιλοιμπεριαλιστικῆς ἀστικῆς τάξης, κι ἀκόμη τῆ μετατροπή τῶν στρατιωτικῶν σέ νέα πολιτική τάξη.
Ι
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«Νέοι Φίλάοοφοι»

πολλά σημεῖα πού πρέπει νά ξεκαθαριστοῦν. Τήν ὀνομασία
λάνσαρε πρῶτος 6 Μπερνάρ ἈνρίΛεόύ, σ’ ἕνα ἀφιέρωμα τοῦ
περιοὸικοῦ «Μαγκαζίν Λιτεραίρ», ὅπου κύριος στόχος ῆταν νά
προὸληθεῑ τό ὄιὸλίο τῶν Ζαμπέ καί Λαρντρώ· «Ὁ ἄγγελος».
Αὐτό τό ὄιόλίο ἔγινε ἀρχικά 6 πυρήνας πού γύρω του
συσπειρώθηκαν σιγά σιγά οἱ «νέοι φιλόσοφοι». Τό ὄιὸλίο αὐτό
ἀπ’ τήν ἀρχή τῆς ἔκὸοσής του τό ὑποστήριζε ὁ φιλόσοφος
Μωρίς Κλαόέλ. Ἀργότερα 77 710950 τῶν «νέων φιλοσόφων»
μεγάλωσε μέ τούς Φιλίπ Νεμώ, Ἀντρέ Γκλυκσμάν, Ζάν Πώλ
Ντολέ, Φρανσουάζ A566. Μισέλ Γκερέν καί Ζάν Μαρί
Μπενουά. Ὁ Μπερνάρ Ἀνρί A566, στό ὄιόλίο του
«Σοσιαλισμός καί ὄαρόαρότης», πρασπαθησε νά κάνει μιά
σύνθεση τῶν κυριοτέρων ἰὸεῶν πού περιέχονται στά ὄιόλία
τῶν «νέων φιλοσόφων», πού ἐκὸόθηκαν ἄλλωστε σε’ μιά σειρά
πού (διευθύνει ὁ ἴὸιος, στόν ἐκὸοτικό οῗκο Γκρασέ. Βασικά

αὐτά εἶναι τά κυριώτερα ὀνόματα πού θά μποροῦσε κανείς νά
ἀναφέρει σάν νέους φιλόσοφους, παρ’ ὅλο πού στή ὸιαμάχη
;;;;;;

()ιανοούμενοι τούς ὑποστήριξαν σέ μερικές θέσεις τους.
ΜΠΕΡΝΑΡ - ΑΝΡΙ ΛΕΒΥ

ΑΝΤΡΕ ΓΚΛ ΥΚΣΜΑΝ
7/

Τό Μάρκετινγκ
τῆς Φιλοσοφίας
Τῆς Πωλίνας Λάμψα
“Ὀποια έφημερίδα κι άν ἀνοίξει κανείς τόν
τελευταῖα καιρό 011’] Γαλλία, 0’ όποιον πνευματικά
κύκλα κι ἀν σταθεῐ, θ’ ἀκούσεινά μιλοῦν γιά τούς

«Νέους Φιλοσόφους» Οἱ «νέοι φιλόσοφοι»
δρίσκονται στόέπίκεντρο τῶν συζητῆσετυν καί των
διαμαχῶν μεταξύ των διανοουμένων. Εἶναι

Ἐνα ἀπό τά στοιχεια πού ὄοήθησαν πολύ 017717 7190601177 τῶν
«νέων φιλοσόφων» εἰναι τό γεγονός ὅτι ἐμφανίστηκαν σάν τά
«77076761 τοῦ Μάη», πού, ἀφοῦ ὁόθηκαν ὁλόψυχα στήν
έπανασταση, 69567771077 ἀντιμέτωποι μέ τή σκληρή
πραγματικότητα και ἀναγκάστηκαν νά προσγειωθοῦν. Καί

ειναι ἀλήθεια ὅτι στή Γαλλία 77 λέξη «Μάης» ἐξακολουθεῖ νά
κινεῖ τό ἐνὸιαφερων Γιατί ὁ Μάης τοῦ ’68 γιά μιά όλόκληρη
γε· νιά ἔχει μείνει ἀκόμα ἀξεπέραστο τραῦμα καί συνεχές σημεῖα
ἀναφορᾶς. Κανείς ὁέν’έχει ἀκόμα συνειὸητοποιήσει τί ἀκριὸῶς
σιινέὸη, πως ἐ’γινε, τί θά μποροῦσενά εἰχε γί.νει ’Iow; ἐπειδή
571571777 177 μικρή στιγμή 6 καθένας”εφτασε μπροστα στήν
πραγματοποίηση τῆς ο-ὐτοπίας, καί τό μεθύσι τῆς δημιουργικῆς
(76177; ἐξέγερσης 6517 εἰναι κάτι πού ξεχνιέται εὔκολα. Ἡ παρέα
τῶν «νέων φιλοσόφων» ἔζησε τό Μάη, ἀλλά ἀπό (διαφορετική
σκοπια 6 καθένας. Οι περισσότεροι ἠταν μαοϊκοί, ἄλλοι ῆταν
μέλη τοι) ΚΚΓ, ἕνας ἄλλος πάλι παρακολούθησε τά γεγονότα
στό ἑξωτερικό. Πάντως ἕνα ἀπό τά κοινά σημεῖα πού ὑπάρχει
σέ ὅλων τά 676170 εἶναι ἡ ἀπογοήτευση ἀπό τήν 190775977
προσγειωση πού ἀκολούθησις τό Μάη. Οι πιό πολλοί ἐκεινη τήν
ἐποχή συνειὸητοποίησαν ὅτι κάτι ὁέν πάει καλά καί ἄρχισαν
νά σκέφτονται προσπαθώντας νά ὅροῦν τίς ρίζες τοῦ κακοῦ.

ἀλήθεια 656010 πώς οἱ Γάλλοιέχουν ἀνέκαθεν μιά

καποια ἀδυναμία στίς πρωτοπαριακές κινήσεις. Κι
ἴσως αὐτό νά έξηγεῖ έν μέρει τό μεγάλα ἓνδιαφέρον
πού γεννήθηκε ξαφνικά γιά τή σκέψη τῶν «νέων
φιλοσόφων». ”Ας μήν ξεχνοῦμε ὅτι τά τελευταῖα
χρόνια ἡ φιλοσοφία έχει κάπως μαραζώσει καί
χαθεῖ μέσα στό ἀπέραντα πλάτος τῶν ἀνθρωπινων
ἐπιστημῶν. εΗ ξαφνική έμφάνιση στό προσκήνιο
ιιιάς ὁμάδας «νέων φιλοσόφων» έδωσε σέ πολλοὺς
τήν έλπίδα μιᾶς κανούργιας πνοῆς 011'] φιλοσοφική
σκέψη ἤ έστω στήν έναρξη ένός έποικοδομητικοῦ
διαλόγου. Δέν πιστεύω ὅμως ὅτι ἡ σκέψη τῶν
«νέων φιλοσόφων» θ’ ἀφήσει πολύ σημαντικα ἴχνη
στήν ἱστορία τῆς φιλοσοφίας. 'H ἀνάλυση τοῦ
φαινομένου αὐτοῦ ὁδηγεῖ μᾶλλον στή διαπίοτωση
ὅτι πίσω ἀπό μιά έντυπωσιακή παρουσία καί μιά

ἀρχικά ἴσως σωστή προόληματική δέν ὑπάρχει
τίποτα πού νά θεμελιώνει μιά νέα φιλοσοφία.
Ο Ποιοίόμως ειναι οἱ «νέοι φιλόσοφοι»;
OTAN ὸιαόάσει κανείς τά ὄιόλία τῶν «νέων φιλοσόφων»
ὁιερωτᾶται πρῶτα ἀπ’ ὅλα ἄν ἔχουν τελικά μιά κοινή θεωρία.
Γιατί ἄν καί ταυτίζονται σέ μερικές άόριστες ἀρχές, ἔχουν
ὡστόσο πολύ ὸιαφορετικές ἀπόψεις σέ ζωτικά θέματα. Γι’
αὐτό, παρ’ ὅλο πού 77 ὀνομασία «νέοι φιλόσοφοι» ὸίνει τήν
ἐντύπωση ὅτι ὑπάρχει μιά συγκροτημένη κίνηση ἰὸεῶν, στήν
πραγματικότητσ ύπαρχουν αναμεσα στούς στοχαστές αὐτούς

36

Οἱ Ζαμπέ καί Λαρντρώ ἀναφέρουν χαρακτηριστικά ὅτι μετά
17777 71597060 αὐτή ἀποτραὸήχτηκαν στήν ἔρημα, ὅπου
συνάντησαν τόν «ἄγγελο». Ἡ Φρανσουάζ A566 ἀνακάλυψις ὅτι
μᾶλλον 71957157 νά φταίει ὁ Μάρξ καί ἄρχισε νά γράφει τό
ὅιὸλιό της «Μάρξ, 77 ἱστορία ἑνός γερμανοῦ ἀστοῦ», ὅπου
προσπαθεῖ νά τόν ὸεῐ μέ τό μάτι τοῦ ὑπηρέτη του καί τόν
παρουσιάζει σάν ἕνα κλασικό γερμανοεόραῑο μεγαλοαστό.
Πάντως 77 κοινή ἀντίὸραση ὅλων ὅταν έπαψαν νά έλπιζουν
στήν έπανασταση ἠταν 77 φυγή ἀπό τήν πραγματικότητα καί ἡ
στροφή πρός 177 μεταφυσική.

Εἶναι πράγματι νέοι οἱ «νέοι φιλόσοφοι>>;
T6 πρῶτο νομίζω πού πρέπει νά ἐξετάσει κανείς, μέ τίς
(διαστάσεις πού ἔχει πάρει τό θέμα, εἶναι κατά πόσον οἱ
φιλόσοφοι ὐτοί ἔχουν νά ποῦν κάτι τό καινούργιο, κατι πού
νά ὁικαιολογεῖ τόν αὐτοχαρακτηρισμό τους σάν «νέοι
φιλόσοφοι».
Στά ὄιόλία τους ἐμπνέονται ἀπό ἕνα μεγάλα ἀριθμό
παλαιότερων φιλοσόφων, 6 Μπενουά ἀπό τόν Ἡράκλειτο καί
τόν Λάιμπνιτζ, ὁ Ντολέ ἀπ’ τό Χάιντι·γκερ καί τόν Κάντ, 6
Γκλυκσμάν ἀπ’ τό Φίχτε καί τό Χαῐγκελ, ὁ A566 6771’ 16
Ρουσσώ. Ἐπίσης ὁ Λαρντρώ ἔχει ἐπηρεαστεῑ πολύ ἀπ’ τό
Λακάν. Ἀλλά ἀκόμα καί οἱ προεκτάσεις πού ὸίνουν στίς ἰὸέες
ἄλλων στοχαστῶν ἔχουν συζητηθεῖ 71077790177151~ ἄπειρες φορές
στό παρελθόν. Ἀπλῶς τόν τελευταῖο καιρό ἡμεταφυσική ἔχει
καπως ξεχαστεῖ καί ἔτ’σι μπορεῖ κανείς νά παρουσιάσει σάν
καινούργιες όρισμένες 7655; 7106 ἐντυπωσιάζουν σήμερα,

καθώς εἴμαστε ὀιαποτισμένοι ἀπό τόν ἐπιστημονικισμό 7106
κυριαρχει· 5616 7107 71591715; ὸεκαετίες.
Ὁ Ντολέ ὅπως καί ὁ Λαρντρώ ῆταν κάποτε φανατικοί
ὀπαὸαί τοῦ Ἀλταυσέρ καί τῆς ἐπιστημονικής θεωρίας του. Ἡ
ἀπογοήτευσή τους ἀπ’ τόν Ἀλτουσέρ τούς 6677717705 016 νά
ἀρνηθοῦν τήν ἀξία κάθε ἐπιστημονικῆς ἀλήθειας. Ὁ Λαρντρώ
57167007595107 7176 1611 57170177710117716 16710 σάν σχῆμα καί ὅχι σάν
περιεχόμενα. "000 7176 1611 671097116 κόσμο, ὁ Λαρντρώ
ἑμπνέεται ἀπό τό Λακάν καί γράφει.· «Γιά μένα ὁ ὑπαρκτός

κόσμος 6511 610075951 σέ τίποτα ἀπό τό λόγο». ”Ας σημειώσουμε
ὅτι ὁ τρόπος πού ἑρμηνεύει όρισμένες ἰὸέες τοῦ Λακάν εἶναι
πάρα πολύ συζητήσιμος. Γιά τήν ἱστορική πραγματικότητσ οἱ·
συγγραφεῖς τοῦ «Ἀγγέλου» πιστεύουν ὅτι σέ κάθε ἐποχή
ὑπάρχαυν ὸύο λόγοι πού εἶναι 6177017107: 6 λόγος τοῦ κυρίου
καί 6 λόγος 106 5557159775vov. A6107 οἱ 66o λόγοι εἶναι
ἀντιφατικοί. Καί αὐτό πού καθορίζει ποιός θά ἐπικρατήσει
εἰναι 77 571107177, 16 μέρος πού θά πάρουμε.
Η 7650 7106 κυριαρχεῖ στό ἔργα τῶν Ζαμπέ- Λαρντρώ ἀλλά
και τοῦ Νεμώ καί 106 Γκερέν εἰναι 77 7650 106 ἐξουσιαστῆ. O
ε’ξουσιαστής εἶναι ὁ 6111771010; καταπιεστής. Διαθέτει 177
661107177 116 ἐξουσιάζει 177 γλώσσα, 177 05500010161010. 177 7111177077,
71605 17 7106 66557 στόν ἄνθρωπο 177 σχέση 55000100177ἐξουσιαζόμενου, χωρίς νά εἰναι 7100096 τί 57117190157 τελικά,
507’ ὅσον εῖναι μιά πάλη πού πηγάζει ἀπ’ τόν ἴὸιο του ἑαυτό.
Στά γραφτά τῶν φιλοσόφων αὐτῶν, ὁ ἐξουσιαστής

παρουσιάζεται μέ ὁιαφορετικές ἀποχρώσεις, πού 6511 θά
ἀναλύσουμεόμως 5616. M5977107 κατακτῶνται ἀπό 177 710771570
7706 106 671751 77 1107177 177; ἐξουσίας, ἄλλοι τόν 6157101711 χωρις νά

ταυτίζονται ποτέ μαζί 1017, τελείως ἀρνητικά.
Αύτό πού χτυπάει πολύ 016 616170 τῶν «νέων φιλοσόφων»
εἶναι οἱ ἀπόλυτοι ὅροι πού χρησιμοποιοῦν; ὁ κύριος, ὁ
καταπιεζόμενος, ὁ ἐξεγερμένος, 77 7111177077, 77 ἐξουσία. Καί
ὁπωσδήποτε 77 χρησιμοποίηση τόσο ἀπόλυτων ὅρων δέν τούς
60770651 016 116 57160061701711 017; ἀπόψεις τους. ’Όπως γράφει ὁ
γνωστός φιλόσοφος Ζύλ Ντελέζ 0’ ἕνα κείμενα τοῦ περιοὸικού
«Μινουΐ» οἱ σημερινοί στοχαστές ἔχουν κάνει ἕνα τεράστια
ἀγώνα 7176 νά φτάσουν στό σημεῖο νά (δημιουργοῦν ἔννοιες 715
71016 157116 καί εὕκαμπτα νοήματα, T6 176 ξαναγυρίζουμε σέ
χοντροκομμένους ἀπόλυτους ὅρους 6511 71967151101 116 μᾶς
66777177051 710005116.
Ἐξ ἄλλου ἄς μήν ξεχνᾶμε 16 7101117116 7109510617 τῶν
φιλοσόφων αὐτῶν. Ἡ ξαφνική μεταπήὸησή τους 671’ 16 ἕνα
(ἰκρα στό 6110,77 ἀγάπη τους 7176, 16 7151007001716 671610106517
ἔπαψε νά εἶναι ὸιαποτισμένη ἀπό τίς σταλινικές ἰὸέες πού

εἶχαν ἀσπαστεῖ σάν μέλη μαοϊκῶν ὀργανώσεων. M710906775 νά
67071977100715 καί μιά κάποια ἀνωριμότητα 017711 ἀντιμετώπισή
τους, ἐφ’ ὅσον, 57151677 εἶὸαν617 6511 7111161071 εὔκολα μιά
έπανασταση, ἔφτασαν στό νά ἀμφισὸητήσουν 17711 ἴόια τήν
ἱστορία.
Ἡ σκέψη τους χαρακτηρίζεται ὁπωσὸήποτε καί ἀπό μιά
θεολογική ἀπόχρωση. Αὐτή 77 57117101777 017711'6111705077 11611 ὁύο
ἀπολύτων, τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ (ἐξουσιαστῆ 55571597151100), καθώς καί 77 57117101177 100; 017711 6110717101617710
μιᾶς μεταφυσικῆς πίστής, θυμίζουν πολλά χριστιανικά
κατάλοιπα. Ἀκόμα καί 6 17110; 106 61617017 11611 ΖαμπέΛαρντρώ « Οᾶγγελος», ἀφήνει μιάτέτοια ὑπόνοια. Ὅπως καί ἡ
ὑποστήριξή τους ἀπό τό χριστιανό Μωρίς K10651, 7109 ὅλο
πού οι ἴὸιοι ὁηλώνουν ὅτι εἶναι ἄθεοι.

Ἡ πολιτική τῶν «νέων φιλοσόφων»
Νομίζω ὅτι ἔχουν ἰὸιαίτερη σημασίσ οἱ πολιτικές
719057116051; καί σκέψεις τῶν νέων φιλοσόφων. M0107εχουν
ἐπισημάνει ἕνα 6001716 101091716 ὁρόσημο.· τό Γκουλαγκ T6
Γκούλαγκ εἶναι 711’ αὐτούς τό ζωντανό παράὸειγμα τῆς
6601107170; 177; ἐπανάστασης, κάθε ἐπανάστασης, ἐφ’ ὅσον
φέρνει μέσα της τό σπέρμα τῆς ἐξουσίας, καί ἐξουσιάζεται ἀπό
τόν κύρια. "07110; λένε οἱ Μπερνάρ Ἀνρί A566 7107 Λαρντρώ,

τό Γκούλαγκ ὑπῆρχε ἥὸη μέσα 0177 σκέψη 106 M695. T6
Γκούλαγκ 6517 771011 7116 71095711907177 177; 5710116010077;
39107161017 μέσα 0177 7109510117177 θεωρία. Γι’ αὐτούς, ἡ
έπανασταση 6067551 511611110 017711 7196060. Οἱ συγγραφεῖς τοῦ

«Ἀγγέλου» λένε ὅτι τό Γκούλαγκ εἶναι ἡ ἀλήθεια τῆς
ἀριστερᾶς. Ὁ·Μωρίς K10651 εἶχε γράψει 5’5 ἄλλου, ὅταν
γινόταν ὁ μεγάλας ἀπεργιακός ἀγώνας τῆς Λίπ.· «Για νά

νικήσουμε 177 δεξιά, πρέπει νά τσακίσουμε τήν 69101596».
Εἶναι σημαντικό ὅτι 77 ἐμφάνιση τῶν «νέων φιλοσόφων»
γίνεται 177 στιγμή πού 0177 Γαλλια ἡ ἀριστερά ὑποστηριζεται
ἀπό τήν πλειοψηφία τοῦ πληθυσμοῦ καί 6970715101 71690 πολύ
κοντα 017711 ἐξουσία. Γι’ αὐτό καί νομίζω ὅτι ἡ περίπτωση τῶν
«νέων φιλοσόφων>>>> παρουσιάζει κυρίως ένὸιαφέρον σάν
κοινωνικό φαινόμενα. Οἱ «νέοι φιλόσοφοι» εἶναι ἕνα ἀπό τά
7(0907117791011716159071090657701010 τοῦ ἐμπορίου τῆς σκέψης,
ὅπως ἐφαρμόζεται 017711 ἐποχή μας. Γιατί σήμερα, μέ τήν
ἐξάπλωση τῶν μέσων 51177715910077; 7107 106 67007777710117106
μηχανισμοῦ, ἔχει ἀρχίσει νά ἔχει πιό πολλή Ασημασία ἀπ’ 16
περιεχόμενα ἑνός 6161700 16 ἄρθρα πού θά γραφτεῖ 711’ αὐτό σέ
μιά ἑφημερίὸα ἥ μιά ἐκπομπή 017711 17715690077. Τώρα, πρίν
πουληθεῖ ἔστω κι ἕνα ἀντίτυπα, μπορεῖ μιά ὀργανωμένη
ὁιαφημιστική καμπάνια νά κάνει τόν κόσμο νά πιστέψει ὅτι
ἔχει γίνει «7171501 051159». Καί τό ἀνησυχητικό εἶναι ὅτι αῦτές
οἱ 71500601 ἔχουν ἀρχίσει νά ἀγγίζουν καί τομεῑς ὅπως 77
φιλοσοφία, ἡ ἱστορία καί ἡ κοινωνιολογία. Εἶναι 19071596 νά
σκεφτεῖ κανείς (κι ἔχουν παρουσιαστεῖ τέτοια κρούσματα
ἀκόμη καί στόν τόπο μας) ὅτι μπορεῖ ἕνα κύκλωμα
κεφαλαιούχων 116 571166151 7116 671660 ὁιανοουμένων σάν 177
710110617177 6516107177, 7190661101116; 17711 01611 16710, στό
ραὸιόφωνο, 017711 17715690077 7107 7161101110; 6116107177 719060177
τῶν 6161717711 177;. Πρίν ἀκόμα κυκλοφορήσουν τά 616170 τους,
ἄρχισαν νά ὁημοσιεύονται ἄρθρα καί ἀφιερώματα σέ 61607090
715910677161. "0177 αὐτή 77 710777161110 ὀργανώθηκε ἀπό τόν
Μπερνάρ - Ἀνρί A566, 7106 61005151 7107 7150761010 καί εἶναί
ὁιευθυντής τριῶν σειρῶν 57166051011 01611 5716011716 οἶκο Γκρασέ.
Οἱ «11501 07116000707» παρουσιάστηκαν χωρίς οἱ ἰὸέες τους νά
ἀναγνωριστοῦν σάν «νέες» ἀπό κανέναν ἄλλο πλήν τοῦ κ.
A566. Ἀκολούθησε τεράστια ὁιαφημιστική ἐκστρατεία τοῦ
67617’00 100; 01611 16710. ’A0706 16 616170 1017; κυκλοφόρησαν,
ἄρχισε μεγάλη 719060177 016 ραδιόφωνο, μέ συζητήσεις γύρω
ἀπ’ αὐτά, καθώς καί 017711 17715690077. M516 671’ αὐτό, ἄσχετα
715’ τήν πραγματική ἀξία τῶν 616171011, 77 071700 εἶχε ἀνάψει.
"010; 6 651610770; 71115071011716; κόσμος τῆς Γαλλίας πῆρε μέρος
0177 ὸιαμάχη γιά τούς νέους φιλόσοφους 607701771110; ἔτσι
ἔμμεσα στήν 719060177 καί καθιέρωσή τους. Εἶναι ἐπίσης
ἑνὸιαφέρον ὅτι 0177 61007777710117177 καμπάνια πού ἔγινε ἔπαιξε
775710161590 9610 ἀπό 16 περιεχόμενα τῶν 676171011 77
719001071171617710 τῶν συγγραφέων τους καί 16 7109510617 τους
σάν «7101611611 106 M677».
356070, ὑπάρχει καί κάτι πού 607707705 017711 571760177 τῶν
«νέων φιλοσόφων». Εἶναι 77 57177101177 177; 69701596; νά μήν
57160061151 016 τεράστια προδλήματα πού ύπαρχουν στούς
κόλπους της, ὅπως τό πρόδλημα 106 συγκεντρωτισμοῦ τῆς
ἐξουσίας, τοῦ Γκούλαγκ κ.ἄ. "000 77 69101596 συγκαλύπτει
αὐτά τό προδλήματα, οἱ θεωρίες τῶν «νέων φιλοσόφων» 06
κερόίζουν 560070;. Γιατί 6511 νομίζω ὅτιοί ἰὸέες τους ἀπειλοῦν
τώρα, 0' 06177 177 φάση, τήν ἀριστερά. Οὔτε ὅτι μποροῦν νά
έπηρεάσουν με’ κάποιο τρόπο τήν ἐνὸεχόμενη ἐκλογική νίκη
τους. Οἱ «νέοι φιλόσοφοι» ἀπειλοῦν τήν ἀριστερά σάν
κυδέρνηση, ὅταν τά προδλήματα πού συγκαλύπτονται τώρα 06
67106v 017711 ἐπιφάνεια. T6 ἔδαφος ὅπου 06 μποροῦσαν νά
πιάσουν αἱ ι’ὸέες τῶν «νέων φιλοσόφων» εἶναι τό ἔὸαφος τῆς
ἀπογοήτευσης καί 177; 6716107177; προσγείωσης. Ἕως τώρα
υπάρχει 77677 77 ,ἀπογοήτευση τῆς ἐπανάστασης, 77 671071077150077
106 M677, 7106 ἔχει 57177956057 πολλούς νέους 0177 Γαλλία. Μόνη
λύση εἰναι, οι ὀιανοούμενοι, ἀντί νά ἀσχολοῦνται μέ τίς 7655;
11611 «νέων φιλοσόφων», νά ἀσχοληθοῦν μέ τά πραγματικά
προδλήματα πού αὔριο μπορεῖ νά ἀποὸειχτοῦν μοιραῖα 7176 177
6701779771777 7116; ἀριστερῆς 71176591777077; 0177v ἐξουσία.
I
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“Εξωκοινοθουλευτική Ἀριστερα
3. “Ας κανεις καί κανένα ἀπλό μαθημα ἱστορίας γιά νά τό διαθάσουν μερικαί «ιέγκέφαλΟω τῆς ιικοινοθαυλευτικῆς ἀριστεράς» καί

ν’ ἀνοίξουν τά μάτια τους (αύτό τό λέω ύπό τύπο συμθουλῆς).,
Χριστιανική Δημοκρατία
2. Δέν ἀσχολεῖται μέ τόν χριστιανοσοσιαλισμό καθόλου.

ἀντί - ἓρευνα
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ σήμερα μερικές ἀκόμα ἀπαντήσεις ἀναγνωστῶν μας στίς «ἀνοιχτές» ἐρωτήσεις τοῦ έρωτηματολόγιαυ
(τ. 72 καί 74), χωρίς έπιλογή - στήν τύχη. Καί ξανατανίζουμε
τήν τεράστια σημασία πού δίνουμε στή γνώμη τῶν φίλων ἀναγνωστῶν γιά τή διαμόρφωση τοῦ «ANTI».
Ἡ κατάταξη γίνεται ὅπως ἀκριὸῶς καί στίς ἀπαντήσεις τοῦ
προηγούμενου τεύχους
Πρῶτά ἀναγράφουμε τό χῶρο πού Θεωρεῖ πιό συγγενικά
πρός τήν ἰδεολογία καί τήν πολιτική του τοποθέτηση καί μέ τίς
ἐνδείξεις πού δίνει ὁ ἴδιος ὁ ἀπαντῶν (κάποτε μέ έπιφυλάξεις,
κάποτε δηλώνοντας πώς τόν έκφράζουν περισσότεροι χῶροι
ἀπό ἕνα συγκεκριμένο πολιτικό σχηματισμό κ.λπ.).
Οἱ ἀριθμοί πρίν ἀπό καθε ἀπάντηση σημαίνσυν;
Ο Ὁ ἀριθμός 1: ΠΟΙΑ TA KYPIA HPOTEPHMATA TOY
«ANTI»

ΟΑξΠάριθμός 2: HOIA TA KYPIA ΕΛΑἸΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ
((

))

Ο ‘O ἀριθμός 3; ΑΑΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, πού συμπλήρωσε ὁ ἀναγνώστης μας.

1. Θίγει χωρίς δισταγμούς καυτα, σοθαρά θέματα.
3. Πρέπει τό ANTI νά εἶναι περιοδικό ἀνεξαρτήταυ πολιτικῆς
γραμμῆς. Δέν πρέπει νά δεσμεύεται πολιτικῶς. (Κλίνει πρός τά
ἀριστερά).
ΠΑΣΟΚ
1. “Ικανότητα στίς ἀποκλειστικές πληροφορίες. πού στερούμεθα
τούτων διότι τό φαγητό μαγειρεύεται σέ καζάνι πού δέν φαίνεταιι
3. Φόρα - καμπάνα - όλοφάνερο κτύπημα σέ καθε στραθό, 'Evημέρωση καί συμθουλές ἀπό τό περιοδικό σας στήν έλληνικήν
ύπαιθραν πῶς να ἐνεργήσει διά νά ἀνταπεξέλθει στῆν πλεκτάνη
τῶν μονοπωλίων. Ὲνημέρωση για ἐνδεχόμενα πραξικόπημα. ΠραΘλέπετε ῆ ὅχι τήν πρωθυπουργοποίηση τοῦ “Αθέρωφ; (ΣΣ; Μέ τά...
τσαρούχιαί)
ΚΚΕ έσ. - Ἐξωκοιναθουλευτική Ἀριστερα(;)
1. Ὺποθέτω ἡ δεξιά νά αἰσθάνεται πολύ πόνο ἀπό τά κεντρίσματα τοῦ ANTI στό πετσί της.
2. Μοῦ φαίνεται ότι εἶναι καιρός τό ANTI νά μετατραπεῖ προοδευτικα σέ περιοδικό συγκεκριμένης πολιτικῆς τοποθέτησης.
ΚΚΕ έσ.
2. Αύτοδιαφημίζει τίς ἐπιτυχίες του σέ ντοκουμέντα. “Ενῶ κατακρίνει πολλές φαρές όλόκληρη τήν ἀντιπολίτευση, δέν προτείνει
συγκεκριμένες λύσεις.
Σοσιαλιστικῆ Παρείσ
1. 'H πολιτική του είλικρίνεια καί τιμιότητα, πού τό καθιστοῦν
ἐναχλητικό στό σύστημα.
ΕΔΑ - ΚΚΕ έσ.
3. 'H ἀλήθεια εἶναι πῶς δέν έχω καθίσει καί πολύ νά ακεφθῶ γιά
τό ANTI.
KKE έσ.
3. "Eva σπουδαῖα στοιχεῖα πού μέ κάνει νά τοπαθετῶ τό ANTI
σάν ένα ἀπό τά πιό θασικά στοιχεῖα τῆς έπιμόρφωσῆς μου εἶναι τό
ότι καθε φορά παρουσιάζει κανούργια θέματα - προθληματισμσύς
- ἀρθρα κ.λπ. καί ἰδίως σέ περιόδους πού σκέφτομαι πῶς «δέν
ύπαρχει τίποτα πιά νά είπωθεῖ ἀλλα», ῆ «ιέξαντλήθηκαν τά θέματα.
θά ξαναλέμε τά “ίδια καί τά ’ίδιαικ

Σοσιαλιστικῆ Πορεία

3. 'H ἀδυναμία τοῦ κομματικοῦ τύπου τῆς ἀριστεράς γιά καθο-

προτιμῶ όπως εἶναι, ἀφοῦ ὑπάρχει κάτι παύ μετράει περισσότερο

κΚΕ έσ.
1. Νά δώσει ῦλη γιά τόν πολύ κόσμο, π.χ. στῆ μητέρα μου πού
δέν μπορεῖ να τό πιάσει στα χέρια της γιά νά τό διαθάσει.
ΚΚΕ - ΚΚΕ έσ.
3. Ἕνα ποσοστό τῆς ύλης να πλησιάζει- ἀπό τῆ με ριά κατανόησης - ἐκείνους πού δέν έχαυν ύπάρξει φοιτητές. Ποτέ μου δέν
τόλμησα νά τό προωθῆσω σέ νοικοκυρές - σέ ἐργάτες πού ῆθελαν
νά θγαῦν ἀπό τό χάος τόσων πληροφοριῶν καί ἀντιθέσεων.
Ἐκφράζομαι ἀπό όλαυς τοὺς χώρους ἐκτός Ν.Δ. - ΕΔΗΚ
2. Λίγες σελίδες, θα πρέπει να ἐκδίδεται 3 φορές τό μῆνα ἀντί 2.
Ταῦ λείπει τό καυτό σκίτσα. Πλῆρης ἀδιαφορία γιά τήν ἀγροτιά.
“Εχαυμε χιλιάδες μεταναστες... Γράψτε κάτι. “Αστυφιλία χιλιάδες
χωριά ἐρημῶνονται καθε μέρα, θγάλτε στῆ φόρα, ξεσκεπάστε τῆν
πολιτική ταῦ Καραμανλῆ, πού έφτιαξε τήν Ἀθήνα νά κοντεύει 3
ἐκ. έναντι 9 τοῦ συνόλου τῆς Ἑλλάδος.

ἀπό καθε κόμμαί Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΕψΗ.
ΠΑΣΟΚ - Σοσιαλιστικῆ Πρωτοθαυλίσ - ΚΚΕ 'Ea.
2. Δέν ”έχει γνῶμη. Δέν λέει τί πρέπει νά γίνει.
ΠΑΣΟΚ - ΚΚΕ - Ἐξωκαινοθουλευτική “Αριστερα

2. Εἶναι κύρια θῆμα διένεξης ΚΚΕ - ΚΚΕ έσ. - ΕΔΑ, μέ σαφῆ φιλοεσωτερικῆ διαθεση. ’Υπάρχει έμπάθεια γιά τό ΠΑΣΟΚ,

λική όπτική κάνει τῆ συνέχιση τοῦ ANTI ἀναγκαιότητα πολιτική.

ξυμμαχία τῶν «5»
3. Προσπαθῆστε ένωτικά γιά τῆν κατάργηση τῆς μονοκρατορίας

τῆς δεξιάς.
ΠΑΣΟΚ
3. Πρέπει νά ἀγκαλιάσετε όλη τῆν “Αριστερά. ’”Ολοι οί ἀριστεραί
εἶναι καλοί, ἀσχετα ἀπό τίς θεωρητικές τους διαφωνίες, μήν τούς
ξεχωρίζετει
ΚΚΕ ἐσ.
1. "Eva καί θασικό προτέρημαῑ τό ότι εἶναι ἀδέσμευτο - ἀνεξάρτητα (ῆ προσπαθεῖ νά εἶναι) ἀπό συγκεκριμένο κόμμα. Θα μέ συνέφερε θέθαια νά έκφραζει τό κόμμα μου ἀλλά χίλιες φορές τό

2. Κύριο ἐλάττωμαῑ Τό ΚΚΕ έσωτερικοῦ.

ΠΑΣΟΚ
1. Νόστιμο, πικρό χιοῦμορ.
ΠΑΣΟΚ - Σοσιαλιστικῆ Πορείσ
1. Ἑνωτικό, μέχρις ένα σημεῖα.
ΚΚΕ έσ.
1. Εἶναι μιά πολιτική όπτική γωνία πού θαηθάει ὅσους, ένταγμέ-

ναυς πιά, θεωροῦν αύτονόητο νά συνεχίζουν νά σκέφτονται.
2. Συχνά ἀρνητισμός, καί ἐμφάνιση ἀδιεξόδου σέ πολιτικά πραγματα.
Σοσιαλιστικῆ Πρωτοθουλία

1. 'H ’έλλειψη δεσμεύσεων, ό πλουραλισμός στίς ἀπόψεις (μέσα
στό χῶρο τῆς ἀριστεράς), ό ρεαλισμός καί ή έλλειψη ύπεραισιαδοξίας πλασματικῆς γιά τό ἀμεσα μέλλον τῆς ἀριστεράς στῆν Ἐλλάδα.
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Τελικα δέν εἰναι- κύρια — περιοδικό τῆς αριστεράς. ”Ισως χρειά-

ζεται μια ἀλλαγή στή συντακτική ἐπιτροπή ἐπί τό ἀντικειμενικότεραν. Ἐπί τέλους ἀριστερά δέν εἶναιμόνον τό ΚΚΕ ἐσ. - ΕΔΑ- Σοσ.
Πορεία. Γιά να μῆ γίνει τό ANTI σάν τήν ΑΥΓΗ πρωῖνή ἐφημερίδα
τῆς ΑΡΙΣΤΕΒΑΣΙΙ
“Εξωκαινοθουλευτικῆ “Αριστερά
1. Δέν θρίσκω ἐλαττῶματά πού να μέ πειράζαυν πολύ έτσι ὥστε
νά θέλω να διορθωθοῦν. Τό θεωρῶ καλό περιοδικό.
“Αντικειμενικό - ύπεύθυνα - ἀντικαταναλωτικό, καλύπτει πάρα
πολλούς ταμεῖς - έχει πληρότητα, δίνει καί τίς ἀντίθετες γνῶμες.
“Ακριθαλαγία.
2. Δέν ύπαρχουν σοθαρά ἐλαττώματα. Διαφημίζειτό ΒΗΜΑ τοῦ
Λαμπράκη. Τήν “Ελευθεροτυπία τοῦ Λαμπρία κ.λπ. (παρΙ ’όλο πού
τῆ διαθάζω).
·

3. Πόσα θά μποροῦσε νά ἀποχωρήσει ῆ δεξιά ἀκόμη κι ἀν ’έχανε

στίς έκλογές; Τί θάταν ἰκανῆ νά κάνει; καινούργια χούντα; οίκονομικό μποϋκοτάζ; Πῶς θά πρέπειν· ἀντιδράσει ό λαός; Τό λαό δυσ-

Νά γίνει παρουσίαση ὅλων τῶν πολιτικῶν όργανῶσεων καί τῶν

ἓῇιὲραμμάτων τους.

τυχῶς κανείς δέν τόν όργανῶνει. Πρέπει νά χτυπηθεῖ ἡ κινδυνο-

λογίά. Νά κανετε κι άλλη ΑΝΤΙ-ΕΡΕΥΝΑ.
Σοσιαλιστικῆ Πρωτοθουλία

1. Δέν συμθιθάζεται καί ἀποκαλύπτει.
2. “Εξαρτημένο ἀπό τήν ἀριστερά, ἐπεμθαίνει έπιδοκιμασ-τικά ῆ
ἐπιτιμητικά στό διάλογο τῶν ἀναγνωστῶν, ἀνάλογα μέ τήν τοποθέτησῆ τους στό χῶρο τῆς ἀριστέράς.

2. Δέν έχει πάντα ἐπίκαιρα ἀρθρα. Δέν ἀσχολεῖται μέ θέματα

πού ἀφοροῦν τήν ἐργατική τάξη, τήν ἀγροτιά κ.λ π.
τά κύρια πραθλήματα τού λαοῦ μας - έχει πολλά
τέχνη, περισσότερα ἀπ’ ό,τι θα “πρεπε. Πολλές
συγκεκριμένη πολιτική θέση (ΚΚΕ έσ., ΕΔΑ, Σ.Π.).
παίρνει ἀμεσα ῆ “έμμεσα θέση ἐνάντια στό ΚΚΕ.

ῆ καλύτερα μέ
ἀρθρα γιά τήν
φορές παίρνει
Πολλές φορές

Δέν δηλώνει συγγένεια ίδεολογική

1. Καλεῖ πολύ γόνιμα τούς ἀνθρώπους σέ διάλογο, κάτι πού δέν
κληρονομῆσαμε κατά κανόνα ἀπό πρίν τουλάχιστον οἰ μεταπολε-

μικές γενιές.
Ἐξωκαιναθουλευτικῆ “Αριστερά
3. Νομίζω ότι τό ANTI στήν ἐπαρχία δέν “έχει πολλή ζήτηση (έδῶ
τουλάχιστον). Μῆπως πρέπει νά δοῦμε τό γιατί; “Εγω θλέπω ὅτι
’ένας ἀγρότης ῆ ένας ἐργάτης, τοῦ εἶναι πολύ δύσκολα - κουρα-

στικό - νά τό διαθάσει. Προτείνω νά ἀπλουστευθεῖ όσο γίνεται
περισσότερο (γράψιμο - νοήματα), v' ἀαχοληθεῖ περισσότερο μέ
ἀγροτικά θέματα καί έργατικά καί ό,τι γίνεται γιά νά τούς τραθήξουμε τήν προσοχῆ (διαφήμιση, γιά τήν ἐπαρχία μικρότερη τιμή -

δέν ξέρω ἀν αύτό γίνεται).
ΠΑΣΟΙ( - ΚΚΕ έσ. (Ό κατακερματισμός μέγα πρόθλημά you”)
1. Νομίζω πῶς τό ANTI εἰναι πολύ καλό σέ σχέση μέ τ’ ἀλλα ’έν-

3. “Ανεξάρτητη γραμμή μέ “ίσες εύκαιρίες παρουσίασης τῶν κομμάτων, ποτέ καλυμμένη μονόπλευρη κριτική ῆ παρουσίαση πρα-

γματων.
Μόνος ό λαός εἶναι ίκανός νά θρεῖ μέσα στῆ «διασπαση» τόν
έκφραστή του. ”Ας περιμένουμε λοιπόν...
Δέν δηλώνει ίδεολογική συγγένεια

1. T0 ότι νέοι ἀνθρωποι ἀλλά καί παλιότεροι μέσα ἀπό τίς στῆλες
σου μποροῦν νά γράψουν πράγματα πού οἰ ἐφημερίδες (γιατί;) δέν
θεῶρησαν σκόπιμο νά ἀναφερθαῦν.

3. Νά δώσεις τή δυνατότητα σέ ὅλες τίς τάσεις τῆς ἀριστεράς νά
ἐκφραστοῦνε μέσα 0110 0L'1T0 για νά θγεῖ ή ἀλήθεια, νά γίνεις δηλαδή θῆμα διαλόγου. Τό έχεις πετύχει στίς στῆλες τῆς ἀλληλο-

γραφίας. Ἠ θάση τῆς ἀριστεράς κάνει διάλογο, oi ῆγεσίες θά συνεχίσουν νά κωφεύουν ἀκόμα;

τυπα. Πότε Πότε γίνεται λιγάκι ἀκαταλαθίστικο. Θάθελα νά μῆ γίνει

««διανοουμενίστικο».

3. Παρακληση στούς ἐπιστολογράφαυς γιά πιό πολιτισμένο διάλογα.

Σοσιαλιστικῆ Πορείσ - ΚΚΕ ἐσ.
1. ”Οτι εἶναι τό μόνο περιοδικό πού ξεσκεπάζει συνέχεια τά
χαυντικά στοιχεῖα στό στρατό. ”Οτι συμθάλλει στό διάλογο τῆς
αριστερσς.
2. ”Οτι ένῶ φαίνεται ῆ διαφαίνεται ότι εἶναι περιοδικό ἀνεξάρτητο τῆς ἀριστεράς (πράγμσ θέθαια πού εἶναι δυνατό σέ κομματικό έπίπεδο, ἀλλά ἀδύνατα σέ έπίπεδο πολιτικῶν ἐπιλογῶν) συχνά τά σχόλια του στίς πρῶτες σελίδες χτυπάνε μιά στό σφυρί καί
μιά στό πέταλα.
3. Νά περιορίσει τίς έπιστολές τῶν φοιτητῶν-μαθητῶν, κυρίως
όταν εἶναι ἀφελεῖς ῆ όταν λένε κοινοτυπίες. Γενικά, νά μήν καταχωρεῖ ὁτιδήποτε μέ ἀκριτο τρόπο,
2. ”Ισως τό ότι δέν έχει καταφέρει να προσελκύσει τίς άλλες
παρατάξεις α’ ’ένα σωστα διάλογο π.χ. N. Δ. - ΕΔΗΚ - ΚΚΕ ( μικρῆ ή
παρουσία του).
3. Πρέπει νά παραδεχτῶ ότι δέν ύπάρχει ἀλλο περιοδικό στῆν
Ἐλλάδα σάν τό ANTI.
“Αναρχικός
2. Πολύ περιοδικό κουλτούρας τωρα τελευταῖα.

ΚΚΕ ἐσ.
2. ’Υπάρχει μιά ἀνισότητα στά τεύχη, έτσι πού ό ἀναγνῶστης,
συνηθισμένος 0' ἕνα ἐπίπεδα, νά αἰσθάνεται συχνά ἀνικανοποίητος.
ΚΚΕ έσ.
3. Ἐφ’ ὅσον εἶναι δυνατόν ἡ έθδομαδιαία ἐκδαση τοῦ ANTI ἀντί
τῆς δεκαπένθήμερης. Εἶναι τόσο καλό περιοδικό πού ἐγώ προσωπικά ἀδημανῶ νά τό διαθάσω.

Σοσιαλιστικῆ Πορεία - ΚΚΕ
2. Ἐγώ προσωπικά ύποστηρίζω τό ANTI ἀπό τῆ στιγμή πού θγῆκε
κι ἡταν ἀσημα καί ταπεινό - τώρα δείχνει τῆ δύναμή του.
1. Τό ότι δέχεται τό διάλογο.
ΚΚΕ έσ.
2. Δέν έχει καταφέρει ἀκόμη νά ἀνοίξει πλατύ διάλογο ἀνάμεσα
στῆν ήγεσία τῆς ἀριστεράς.
ΚΚΕ ἐσ.
3. Νά γίνει όξύτερη κριτική στίς ῆγεσίες τῆς ἀριστεράς.

ΚΚΕ ἐσ.
2. Κακῆ ποιότητα χάρτου, μή πληροφόρηση ἀπό τά μαζικά μέσα
ένημέρωσης (τό κοινό έχει ἀγνοια τῆς ύπαρξης τοῦ περιοδικοῦ). _

3. Δέν ἀγόρασσ «ANTI» τελευταῖα διότι στήν πόλη πού εἷμαι
(5.000 κάτοικοι) δέν κυκλαφαρεῖ τό ANTI. T0 ἀγοράζω όταν ἀποφασίσω νά πάω 50 χιλ. μακριά καί μέ σκοπό τό έντυπο αύτό. Θα
προσπαθήσω νά πάρω· τούς δεμένους τόμους καί νά γραφτῶ συν-

6901111019“Εξωκοιναθαυλευτική Ἀριστερά - ΠΑΣΟΙ( (μέχρι πότες)
1. Δέν ύπαρχει ἀλλα περιοδικό πού νά δίνει περισσότερα.
3. Συνέχίστε μέ τόν “ίδια ζῆλο ἀλλά σέ σκληρότερη γραμμή.

ΠΑΣΟΚ
1. Ἠ μῆ υίοθέτηση τῆς λιθελογραφίας.
0'1 ἐντυπωσιακές ἀποκαλύψεις - ἀπακλειστικότητες. 'O πλουραλισμος.
2. 'H ἀδυναμία τοῦ ἀρθρου, πού φέρειτήν ύπαγραφή «ANTI». νά

γεφυρῶσει τό χάσμα τῶν φορέων τῆς ἀριστεράς (όχι όμως πάντοτε).

3. Ἐλάττωμα ἐπίσης τοῦ περιοδικοῦ εἶναι ότι ατά ρεπορτάζ ή τίς
ἀναλύσεις για τά κόμματα λαμθάνεται σάν «ἀ πριόρι» δεδομένα ό
καισαρισμός τοῦ Α. Παπανδρέου. Σκόπιμα θάταν νά γίνει μιά ἀντικειμενικότερη θεῶρηση τόσα στῆ μέχρι τώρα πράξη τοῦ πολιτικοῦ
αυτοῦ ἀνδρα, όσο καί στίς προθέσεις του, ὅπως διαγράφονται
μέσα ἀπό τήν πρακτική καί τά κείμενα του.

ΚΚΕ - ΚΚΕ ἐσ.
1. Συνεπής γραμμή - θέση (εἰδικότερα ἀμεσα καί έμμεσα στό
θέμα τῆς διάσπασης τῆς ἀριστεράς ἐπαυλωτικός θετικός ρόλος).

3. Εύχέςῑ Νά διατηρηθεῖ όπως εἶναι ό ρόλος του γιά τήν ἀριστεράῑ ἐνωτικός - διάλογος.
ΠΑΣΟΚ - ΚΚΕ ἐσ.
1. Τό ότι 6γαίνει καθε 15θήμερο - δίνει τῆ δυνατότητα για
«ἀπαρρόφηση» τῆς ύλης... τό ότι εἶναι μικρό σέ σχῆμα - τό κάνει
εύχρηστο (τό διαθάζω στό λεωφορεῖο τό πρωῑ πηγαίνοντας στῆ
δουλειά).

2. “Ἐχει; Γιατί νά γίνω συνδρομητής καί νά μῆν τό ζητῶ ἀπό
όποιο μέρος τῆς Ἀθήνας (ῆ τῆς Ἑλλάδας) κι ἀν θρεθῶ; "E101 00 τό γνωρίζουν καί θά θέλουν νά τό διαθέτουν όλα τά περίπτερα... Γιατί
νά μή μπορῶ νά τό δέσω πληρῶνοντας μόνο τή θιθλιοδεσία;

“Εξωκαιναθουλευτικῆ “Αριστε ρα

1. Εἶναι τό MONO περιοδικό.
“Εξωκοινοθουλευτική Ἀριστερά
2. Ἠ σχεδόν παντελής “έλλειψη πληροφόρησης γιά τό τί συμθαίνει στίς ΕΣΣΔ- Κίνα καί τά ἀλλα σοσιαλιστικα κράτη. Ἠ μεταφορά
ατή στῆλη τοῦ διαλόγου τῆς μάχης ΚΚΕ — KKE έσ. καί μάλιστα σέ
χαμηλό έπίπεδο.
3. Νά ἀκαυστεῖ - όχι μόνο ἀπό τίς στῆλες τοῦ διάλογου - καί ῆ
φωνή τῶν αλλων πολιτικῶν όργανωσεων. Ἠ διαμάχη ΚΚΕ - ΚΚΕ έσ.
νά γίνεται ἀπό ύπεύθυνα στελέχη καί όχι στῆ στήλη τοῦ διαλόγου.

1. Ἀντιδημαγωγικά ἀρθρα, κριτική ανεξαρτησία, ποικιλία θεμάτων, πολιτική προοδευτική.

2. Συναπτικῆ καί άνιση ἀνάπτυξη συνθέτων θεμάτων καί προθλημάτων. Προθαλῆ θεωρητικῶν προθλημάτων, ἀποσπασματικά.
“Ανάπτυξη στήλης ἀλληλογραφίας.

3. “Αποδεκτή μιά αῦξηση 50 - 70% τῆς τιμῆς, γιά εἰδικές συνεργασίες σέ πολιτικά, οίκονομικά καί καινωνικά (έλληνικά) θέματα,

ύπό μορφήν ἐρεύνης, πού θά καλύπταυν ίκαναποιητικά τά ύπό
διαπραγματευσιν θέματα.
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cH φύση καί 6 ρόλος
τῆς ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

στήν κρατικῆ μηχανή
τοῦ καπιταλιομοῦ

κσταργηση τοῦ καπιταλιστικοῦ
κράτους.
Ἡ θέση αὐτή προφανῶς ἔρχεται σέ σύγκρουαη μ’ ἀλλες θέσεις
πού ὑπαστηρίζουνε πώς ἡ γραφειοκρατία εἶναι μιά κοινωνική
κατηγορία σχεδόν αύτόνομη. πού
6 60611.6; 11']; αὐτονομίας της εῖναι ἀνάλογος μέ τό ὂαθμό αὐτονομίας τοῦ κράτους μέ τό ὁποῖα
συνδέει τή λειτουργία της. Συν-

έπεια τῆς θέσης αὐτῆς εἶναι καί ἡ

Τῆς Μαρίας Τσάτσου
Ἡ ἀνάλυαη τῆς λειτουργίας τοῦ καπιταλιστικοῦ κράτους ἀπό μιά
ἐπαναστατική μαρξιστική οκοπιά ἕνα μόνο σκοπό μπορεῖ νά ’χει.·
τό δυνάμωμα τοῦ ἀγώνα γιά τήν κατάργησή του. Μιά ουμόατική
μαρξιστική ἀναλυση πού κουὸαλάει μαζί της ἀατικά ρεὸιζιονιστικά
ἀπωθημένα, κάνει αὐτοσκοπό τήν ἀναλυση καί γυρνάει τήν πλάτη
της στούς λαϊκούς καί ταξικούς ἀγῶνες πού συγκλονίζουν τόν κόσμο σήμερα, ὁέν μπορεῖ παρά νά κάνει ἕνα πράγμα; νά ὑπηρετεῖ
πιστά τό καπιταλιστικό κατεστημένο, νά δουλεύει χέρι μέ χέρι μέ
τήν ἀντίὸραση. Γιατί ἄν μιά ἀναλυση ὁέν ἔχει νά προτείνει τελικά
παρά νέες παραλλαγές καί νομιμοποιήσεις ἱστορικῶν 011116160σμῶν, παραμορφώνοντιι; τό ἑπαναστατικό μήνυμα τοῦ μαρξισμαιῑ.
ὅχι μόνο ἄχρηστη ἀλλά κι ἐπικίνδυνη εἶναι. Ἐπιστήμη πού χρησιμοποιεῖ τό μαρξισμό σάν ἐργαλεῖα χωρίς αυγκεκριμένους ἐπαναστατικούς στόχους, σημαίνει κατάχρηση καί παραχάραξή του.
ΜΕΣΑ στα πλαίσια αὐτά πρέπει να δεῖ κανείς καί τό διάλογο
γύρω ἀπό τή φύση καί τό ρόλο
τῆς γραφειοκρατίας ’μέσα στήν
κρατικῆ μηχανή τοῦ καπιταλισμσῦ. Δύο μεγάλα κι ἐπάλληλα
ζητήματα πρακύπταυν ἐδῶ; τό
ζήτημα τῆς αὐτονομίας τῆς γραφειοκρατίας καί τό ζήτημα τῆς
ταξικῆς της ταυτότητας.

Εἶναι γενικα φαινόμενα στό
σύγχρονα καπιταλισμό ἡ γραφειοκρατία νά ἐμφανίζεται σάν τό
πανίσχυρο τέρας πού μπροστα
του γονατίζουνε κρατικῆ ἐξουσία
καί λαός. “Ὀταν ένας ὑπουργός
παραδέχεται ξεκαθαρα 61:1 τό
προγραμματισμένο Α ἦ Β σχέδιο
ἀπό τήν κυδέρνηση για τήν ἀντιμετώπιση ἑνός προδλήματας δέν
μπορεῖ 116 μπεῖ σ’ ἐφαρμογή γιατί

ἐμπαδίζεται ἀπό τή γραφειοκρατία, τί σημαίνει αὐτό; Σημαίνει
ὅτι ἐπίσημα ἀναγνωρίζεται μιά
δύναμη πάνω ἀπ’ τήν κυδέρνηση,
καί φυσικά πανω ἀπ’ τό λαό. Σημαίνει ὃτι ἡ 6001] 11']; δημοκρατίας, 6 κοιναόουλευτισμός, ἐξευτελίζεται μπρός σέ μία φαινομενικα
τυφλή κι ἀπρόσωπη δύναμη. Ἦ
ὅταν ἡ μεγαλόστομη προσπαθεια
για τήν καταργηση τῆς γραφειοκρατίας ἐξαντλεῑται, 0‘ ἕνα ζευ-

γαρι προσωπικές θολές ἐνῶ 6 μηχανισμός παραμένει. τί ἄλλο
μπορεῖ νά σημαίνει αὐτό παρά τό
γεγονός ὅτι ἡ γραφειοκρατία δέν
ἐξαρθρώνεται γιατί δέν πρέπει νά
ἐξαρθρωθεῖ,
61110;
ὀργανική
ἀνάγκη καί μέσα ἐκπλήρωσης τῆς
κρατικῆς ἐξουσίας Ὁ ἐπεκτατισμός τοῦ δημόσιου τομέα σέ 66ρας τοῦ κοινωνικοῦ ἔχει πάρει
τραμακτικές διαστάσεις 016 σύγχρονα καπιταλιστικά κράτη, εἴτε
αὐτά ὅρίσκονται στό κέντρα εἴτε
σῑήν περιφέρεια τοῦ συστήματος.

Σίγουρα αὐτό δέν εἶναι τυχαῐα
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γεγονός οὔτε ὀργανωτική ἀνάγκη. Γιατί; Ἐπειδή 6 δλοκληρωτικός χαρακτῆρας τοῦ σύγχροναυ
καπιταλιστικοῦ κράτους ὁλοένα
ἐντείνεται, ἐπειδή για νά ἐπιδιώσει τό καπιταλιστικό σύστημα
παραγωγῆς σέ συνθῆκες ὁλοένα
ὀξύτεραυ λαϊκαῦ καί ταξικαῦ πολέμου εἶναι ύποχρεωμένο v6
καταφεύγει στήν ἒνοπλη καί τήν
ίδεολογική 610. Ἡ γραφειοκρατία δουλεύει πιστά καί για τίς
δυό αῦτές μορφές δίαςῑ ἐμμεσα
για τήν πρώτη κι ἀμεσα γιά τή
δεύτερη. Εἶναι ξεκαθαρα ότι σάν
φορέας κι εὑαγγελιστής τῆς κρατικῆς ίδεολογίας καί τῆς ἰδεολογικῆς καταπίεσης πού ἀσκεῖ τό
κράτος, ἡ γραφειοκρατία γίνεται
ἐμμεσα ὂργανο τῆς ένοπλης δίας.
Τί νομιμοποιεῖ τά δακρυγόνα, τό
ξυλοκόπημα, τήν ἀστυνόμευση,
τή στέρηση στοιχειωδῶν δικαιωμάτων τοῦ λαούς T6 πνεῦμα τοῦ
νόμου πού ταυτίζεται μέ τό κράτος, οί ἐννοιες τῆς τάξης καί τῆς
ἀσφάλειας πού εἶναι φύλακες τῆς
παρανομίας τοῦ . κατεστημένου.
Ποῦ ὑλοπσιοῦνται καί ποῦ ἀναπαραγονται συστηματικα αῦτές
οἱ ἐνναιες; Μέσα 016 θεσμικό καί
γραφειοκρατικό μηχανισμό τοῦ
κράτους, μέσα στίς γραμμές πού

τροφοδοτοῦνε τό λαό μέ '10 ψεύτικα ἐρεθίσματα πού δικαιολογοῦνε καί δολεύουνε τό κατεπημένο, μέσα στίς γραμμές πού
δπλίζουνε ίδεολογικά τά χέρια
πού θά χτυπήσουνε στ’ ἀλήθεια.
Ἰδεολαγία καί καταπιεστικός μηχανισμός ταυτίζονται. Εἶναι οἰ
δυό ὄψεις τοῦ ῖδιου νομίσματος.
Γι’ αὐτό καί πέρ’ ἀπό 1:6 εὐχαλόγια καί τά ἐξαγγελτήρια ὡραίων
πρωτσὸουλιῶν ὑπάρχει μιά καί
μόνη ἀλήθεια; ἡ κατά γηση τῆ
γραφειοκρατίας εἰναιά υνατο·ν _
γίνει καί δέ-θά γίνει χωρίς τήν

ἀποψη πού ὑπσστηρίζει ότι
ἐπειδὴ ἡ γραφειοκρατία εἶναι
σχετικα αύτόνομη μπορεῖ κάπατε
κάτω ἀπό κατάλληλες συνθῆκες
ν’ ἀναχθεῖ σέ κοινωνική ταξη καί
δύναμη μέ συγκεκριμένο πολιτικό
ρόλο. Τότε ἡ πολιτική ἐξουσία
τῆς γραφειοκρατίας γίνεται κυρίαρχη; ἀντιπρασωπεύει κι ἐνορχηστρώνει τίς κυρίαρχες τάξεις
μπρός στό κοινό οίκονομικό
συμφέρον τους, πού αῦτές φανερώνονται ἀνίκανες νά ὑπερασπιστοῦνε. Τότε μιλᾱμε γιά ἰσορροπία τοῦ συστήματος. Ἰσορροπία
καταστραφική για τίς κυρίαρχες
τάξεις καί δημιουργική γιά τίς
καταπιεζόμενες τάξεις, πού ὑποτίθεται '5'101. ότι μέσ’ ἀπό τή γραφειοκρατία ὠθοῦνται σέ μια συγκροτημένη ταξικά ύπαρξη. Τό
φαινόμενα αὐτό ἀναλύθηκε ἀπ’
τό M695 στό ἐργο του «18
Μπρυμαίρ». ὅπου καί τό όναμάζει όοναπαρτισμό. Στό ἴδια
θέμα ξανάρχεται κι ὁ Γκράμσι
ὀνομάζοντάς
τα
καισαρισμό.
Ἐνῶ ὅμως γιά τό Μαρξ καί τόν
Γκράμσι αὐτό ἀποτελοῦσε ἕνα
ἱστορικά εἰδικά φαινόμενα, σέ
σύγχρονες μελέτες τό ὃλέπουμε
νά γίνεται γενικότητα κι ἀπαρά6010; 690; λειτουργίας τοῦ σύγχρονου καπιταλιστικοῦ κράτους.
Πσιά συνέπεια μπορεῖ νά ’χει
τώρα ἡ θεωρία αὐτή γιά τόν ταξικό άγώνσ; Στήν ἐποχή μοις, πού
ὁ κρατικός μηχανισμός τοῦ καπιταλισμοῦ γίνεται ὁλοένα καί πιό
πολύπλοκος καί πού ὑπάρχει μιά
φαινομενική ίσορροπία στό σύστημα, ἡ γραφειακρατία τείνει ν’
αὐτονομιστεῐ, ὅπως καί τό κράτος. Εἶναι κοινός τόπος δτι στήν
ἐποχή τοῦ κρατικομανοπωλιακαῦ
καπιταλισμοῦ ὁ κρατικός παρεμ6ατισμός ἐπεκτείνεται συνεχῶς
αντικαθιστώντας ὅχι μόνο τόν
ἐλεύθερο συναγώνισμά, ἀλλά καθορίζοντας ξεκάθαρα τό μέλλον
τῶν μονοπωλίων. Μέ 6601] '16 65δομένα αὑτά 6γαίνει ἡ θεωρία
τής αὐτονομίας τοῦ κράτους, τό
ὁποῖα ἀπό ἀπλό ὄργανα τῆς οἰκονομικά ἰσχυρῆς 1:651]; καί συντονιστής τῶν συμφερόντων της
γίνεται πολιτική κατηγορία - δύναμη μέ σαφῶς καθορισμένη λειτουργία μέσα στό σύστημα. Ἡ
γραφειοκρατία, σά μέρος τοῦ

φυσικό κι αύτονόητο, ταυλάχιστο
0‘ 6,11 ἀφορά τήν άπλή διαγνωση
τοῦ γεγονότος τῆς αὐτονομίας.
Εἶναι γελοῖα νά ἰσχυριστεῖ κανείς

ὅτι 6 καπιταλισμός σήμερα εἶναι
ὅπως ἐκατό χρόνια πρίν κι ὅτι ἡ
ἐπαναστατική μαρξιστική διαλεχτική σταμάτηαε κάπου στό χρό-

να. Τό πρόδλημα 51v01: τί νά τήν
κάνουμε τήν αὐτονομία; Τί εἴδους ἐπαναστατική πραχτική μᾶς
δίνει μέ τά δεδομένα της;
Ἀλλά πρίν προσπαθήσει κανείς ν’ ἀπαντήσει α’ αὐτή τήν
ἐρώτηση, θα πρέπει v6 δεῖ τήν
ἀλλη όψη τοῦ ζητήματαςῑ τήν ταξική ταυτότητά τῆς γραφειακρατιας.
Ὁ Μάρξ κάνει μιά πολύ σημαντική διάκριση μιλώντας για

τίς 16551;: τή διάκριση αναμεσα
στήν ταξη καθαυτό καί τήν ταξη
καθ’ ἑαυτήν. Μ’ ἄλλα λόγια ἀνάμεσα στήν ταξη πού ἀντλεῖ, ἃς
ποῦμε, τήν ὀντολογική της ἀλήθεια ἀπό τό ἴδια τό γεγονός τῆς

οἰκονομικῆς της ὑπόστασης μέσα
στήν κοινωνική δομή, καί στήν
ταξη πού ἡ ὀντολογική της ἀλήθεια δασίζεται στό ὅαθμὸ πού
ἔχει αὑτοσυνείδηση τοῦ συγκεκριμένου της ρόλου μέσα στό σύστημα τῆς παραγωγῆς. Ἡ διάκριση γίνεται αναμεσα σέ μιά οἰκανομίστικη αντίληψη τῆς τάξης
καί σέ μιά δημιουργικὰ διαλεχτική ταξικῆ συνείδηση. Μέ 6601]
τή διάκριση αὐτή ἡ γραφειοκρατία μπορεῖ νά θεωρηθεῑ τάξη. Καί
ἀντικειμενικά, ἀπό τή θέση πού
κατέχει 016 προτσές τῆς παραγωγῆς, καί ὑποκειμενικά, ἀπό τό γεγονός ὅτι μετέχει ἐνεργά στῆν
παραγωγή καί ἀναπαραγωγή τῆς
κρατικῆς ίδεολογίας, Ἐδῶ ὅμως
πρέπει νά ξεχωρίσουμε γιά ποια
ἐπίπεδα τῆς γραφειακρατίας μιλάμε. Σά σύστημα όργάνωσης καί
διαδικασίας ἡ γραφειοκρατία
δασίζεται 011'] σταδιακή ἀναγωγή
ταῦ κέντρου λήψης ἀποφάσεων

ἀπ’ τά κάτω πρός τά πάνω. Εἶναι
αύτονόητο ὅτι τά ἀνώτερα κλιμακια ἐχαυνε τόν ἐλεγχο, ἐνῶ τά
κατώτερα παίζουνε ρόλο ἁπλά
ἐκτελεστικό. Σίγουρα λοιπόν δέν
πρόκειται για κάτι δμαιογενές
καί στατικό, ἀλλα για κάτι δυνα-

μικό κι ἀντιφατικό ἀπ’ τή φύση
του. Εἶναι φανερό ὅτι αὐτοῦ τοῦ
εἴδους ἡ σύνθεση 0' ένα μηχανισμό εὐνοεῖ μιά ίδεολογική κι ὀργανωτική ἐμπόλεμη κατασταση,
κι ἴσως αὐτό νά εἶναι πού τρέφει
τούς αἰσιόδοξους γραφειοκρατικούς όραματισμούς. Θά πρέπει
λοιπόν νά διευκρινιστεῖ 611 ἡ ταξική ταυτότητά τῆς γραφειακρα-

στήν αὐτονομία αὐτή καί ἀπέναντι 01:6 [διο τό κράτος καί ἀπέναντι στήν πλατιά μάζα τοῦ λα-

τίας συγκεκριμενοποιεῖται 0' 6.11
ἀφορά τά κέντρα λήψης ἀποφάσεών της. Αὑτά μετέχουν ατήν
κυρίαρχη ταξη, καί στό ὂαθμό
που ἐνισχύουνε τό συγκεντρωτισμό καί τή μονοπώληση τῆς έξουσίας ἀπό τόν κρατικό μηχανισμό, εἶναι κράτος. ”Ὠστε ἀναφο-

οῦ. Καί τό πράγμα ὥς ἐδῶ εἶναι

ρικά μ’ δ,τι εἶναι πολιτικά «ση-

κρατικοῡ

μηχανισμοῦ,

μετέχει

μαῖνον» ἡ γραφειοκρατία ἔχει
ταξικό καί κρατικό περιεχόμενα.
K016 συνέπεια καί ἡ αὐτονόμησή
της εἰναι σύμφυτη κι ἀναλογη μέ
τήν αὐτονόμηση τοῦ κράτους.
Καί τί σημαίνει αῦτονομία τοῦ
κρατους; Σημαίνει πολιτική ὑπόσταση καί δραση ταῦ κράτους
ἀνεξαρτητα ἀπό τό οίκονομικό
του ὑπόὸαθρο. Σημαίνει ὅτι ἀντιλαμὸανόμαστε τήν ταξική πάλη
καί τήν ἐπαναστατική ταχτική v6
ἐξαντλοῦνται 016 χῶρο τοῦ κοινσὸουλευτικσῦ παιχνιδιοῦ καί
τῆς πολιτικῆς ῖντριγκας πού ὑπαθαλπει τό ἴδιο τό καπιταλιστικό
κράτος σάν τίς ἀνώδυνες ἀσφαλιστικές του ὅαλὸίδες. Σημαίνει
ἀκόμη ἡ αὑτονομία ταῦ κράτους,
ἀποδοχή τοῦ πλουραλιστικοῦ
τρόπου διεξαγωγῆς τοῦ πολιτικοῦ ἀγώνα, ὑπαγωγή τοῦ καινωνικοῦ περιεχομένου τῶν ἀληθινῶν ἀγώνων τοῦ λαοῦ σ“ ἕνα
στενό έλιτιστικό πλαίσιο. Σημαίνει θαψιμο τῆς ἐπαναστασης. Πιθανολογεῐται (κι ἀποδεικνύεται
656010 1150’ ἀπό ἀναλύσεις κι ἐκ·
λεπτύνσεις ἀτέλειωτες) 6'11 050'
ἀπό πολιτικές διαδικασίες 0'16
ἐπίπεδα τῆς γραφειοκρατίας ἤ
τοῦ κράτους εἶναι δυνατό v6
προέλθει πολιτική, καί κατά συν-

έπεια κοινωνική ἀλλαγή, ἀνεξάρτητα καί ἀντίθετα ἀπ’ τά ἀμεσα
οἰκονομικά συμφέροντα τῆς κυρίαρχης οίκονομικά τάξης. Μ’
ἀλλα λόγια; ἡ αὐτονομία ἀφήνει
1600 ζωτικὸ χῶρο στό κράτος καί

011'] γραφειακρατία του, ὥστε σέ
καποιο σημεῖα ή ἰδεολογία πού
ὑποτίθεται
6'11
ἐκπροσωποῦν
παύει νά εἰναι ὁμόλογη μέ τήν
ἰδεολογία τῆς οἰκονομικά κυρίαρχης τάξης, παύει νά ὑπηρετεῖ
πιστά 16 κεφάλαια. Τότε ἀναπόφευκτα ἐπέρχεται ἀλλαγή στήν
πολιτική κατεύθυνση κράτους
καί γραφειοκρατίας, ὁπότε καί οί
κοινωνικές σχέσεις, τό καινωνικό
status quo, ἀλλάζουν. Ἡ κοινωνική ἀλλαγή ὅχι μόνα δέν ἔχει
σχέση μέ τήν έπανασταση καί τήν
κατάργηση τοῦ κράτους, ἀλλ’
ἀποκόὸεται τέλεια κι ἀπ’ τόν
ἀφαλό 111;: 16v ταξικό ἀγώναί.ι
Γιατί ὅσα κι αν λέμε 611 ἡ αύτονομία τοῦ κράτους ἀντανακλα 111
συγκεκριμένη μορφή ταῦ ταξικοῦ
ἀγώνα σέ καθε ἱστορική στιγμή
πού ἐξετάζουμε, ἐξω ἀπό τό χῶρο

τῆς ἀφηρημένης ἀνάλυσης τά
σχήματα αὐτά ὅουὸαίνονται. Δέν
ὑπαρχουνε για τούς λαούς καί τίς
τάξεις πού ἀγωνίζονται για τά
δικαιώματα τους, οὔτε εἶναι σέ
θέση να προχωρήσουνε τήν ὑπόθεση τοῦ ἀγώνα τους κατά ἕνα
χιλιοστό.

γραφειοκρατίας - στό ποσοστό

πού ὑπάρχει — εἶναι σταχτη 016
06110

μεγαλύτερο

χασμα

για μεγαλύτερη καί 610161591] διείσδυση τοῦ κράτους στήν πολιτεία, 716 πιό ἐκτεταμένη κρατικοποίηση τῆς κοινωνίας, για μεγαλύτερο αὑταρχισμό καί μονοκομματισμό. Γιά τούς λόγους αὐτούς θεωρίες ὅπως τῆς αὐτονομίας τῆς γραφειοκρατίας καί τοῦ
κράτους γίνονται θεωρίες 0190τευμένες στήν ἀντίδραση καί τήν
,παραχαραξη τοῦ ἐπαναστατικοῦ
μηνύματος τοῦ μαρξισμοῦ. Ποῦ
καί πότε χρησιμοποιηθήκανε γιά
τό χτίσιμο συγκεκριμένης πολιτικῆς πράξης καί ταχτικῆς; Πότε
νάει κρίση. Κρίση ὅμως πού δέ
μᾶς λένε πῶς γεννήθηκεε ἀπ’ τήν
όξυνση τῶν ἐσωτερικῶν ἀντιφάσεων τοῦ συστήματος, τήν ἐντατικσποίηαη τοῦ ταξικοῦ ἀγώνα, ἤ
καί ἀπ’ τά δύο; Μιά τέτοια αἰσιοδοξία ὅμως δέ μπορεῖ νά ὁδηγεῖ
λογικά στό θρίαμὸα τοῦ καινο6ουλευτισμοῦί Γιατί 016 κι εἶναι

ἑνότητα. συγκεκριμένη μέθοδολογία καί σκαπιμότητα. Καί κυρίως δέν ἀλλάξει ἕνα πράγμα.’ ὅτι
ἡ γραφειοκρατία 6ρίσκεται κάτω
ἀπό τόν ἔλεγχο τοῦ κράτους τό
ὁποῖα δουλεύει, 611 εἶναι κράτος
σ’ δ,τι ἀφορᾶ τα πολιτικά σημαίνοντα γεγονότα καί ἀποφάσεις,
ὅτι ἡ ίδεολογική καταπίεση καί ἡ

τέτοια ἡ κατασταση, 611010 κι ἀν

πλύση ἐγκεφαλων πού ἀσκεῖ εἰ-

είναι ἡ αἰτία της, τί μένει για νά
ναι μέρος τοῦ κρατικοῡ δπλοσταγίνει ἀκόμη ,ἕνα δῆμα καί νά
σιου για τή διατήρηση τοῦ κατεκαταλυθεῐ ἡ ἐξουσία τοῦ καπιτα- ’ στημέναυ.
λιστικοῦ 1196-1011;; Καί πῶς δικαιολογεῖται τότε ἡ αὐξανόμενη
Βραχυπρόθεσμα ἡ γραφεικαταπίεση καί ἡ χρήση τῆς ἐνοκρατία φαίνεται v6 λειτουργεῐ
οπλης ὃίας; Μήπως αἰ τελευταῖοι
σέ 6690; 101') καπιταλιστικοῡ οἰσπασμοί τοῦ τέρατος; Ἴσως.
κονομικοῦ κατεστημένου, v6 εἰἈλλά 11611: γιατί ἡ εἰσήγηοη τοῦ
ναι
δυσ-λειτουργική
(dysfunctional), 0’ 6,11 ἀφορά 16
δεξιοῦ ρεφορμισμοῦ 06v ἀπάντηαμεσο οίκονομικό καί πολιτικό
ση; Δεύτερο, δδηγούμαστε στό
συμφέρο τοῦ κράτους. Τοῦ-ω τό
συμπέρασμα πώς ἡ ἰδεολογίσ είγεγονός τονίζεται κι ἀναλύεται
ναι πανίσχυρη μιά πού μπορεῖ
σα σημάδι ἀλάνθαστο τοῦ πόσο
σχεδόν αὐτόματα νά προσφέρει
εὔπλαστη κι ἀνοιχτή 0’ ἐπιδράἐναλλακτικές λύσεις ἀντίθετες μέ
σεις εἶναι ἡ γραφειοκρατία. Αὐτό
τ’ όλοφάνερο πολιτικό συμφέρο
τοῦ κατεστημένου. ”E101 656010
εἶναι ψέμα. "A; μήν ξεχνᾶμε ὅτι
ἀπομακρύνεται κανείς ἀπ’ τή
τό ἴδια τό κράτος στήν ἐποχή τοῦ
κρατικομονοπωλιακοῦ καπιταλιντετερμινιστική θέση τοῦ οἰκονοσμοῦ γίνεται Κρόνος πού καταμισμοῦ, πού θέλει ὅλες τίς λύσεις
νά ξεπηδανε θαυματουργά ἀπ’
6ροχθίζει τά παιδιά του. Καί τί
τήν οἰκονομική κρίση τοῦ καπιμ’ αὑτό; Ἡ λαγική του λειτουργεῐ
ταλισμοῦ. Φτάναυμε ὅμως τό ἴδια
πάντα, μακροπρόθεσμα, θυσισίγουρα σέ μιά ἄλλη μορφή ντεάζοντας τό 6656010 τώρα για τό
τερμινίστικης ἑρμηνείας, τόν ἰδεσίγουρο ὕστερα. Ποιός πείθεται
ολογισμό; τήν ἀπό ἐνα σημεῖα καί
611 6 λύκος έπαψε v6 εἶναι λύκος
ἐπειδή ὡρίμασε; Ἡ ἐθνικοποίηση
πέρα σκοτεινὴ ἐπενέργεια τῆς
κι ἡ ἀντιμανοπωλιακή ταχτική εἰίδεολογίας πανω στόν κρατικό
ναι πια στερεότυπες ἀντιδρασεις
μηχανισμό, ἐνῶ ἡ μάζα τοῦ λαοῦ
τοῦ καπιταλισμοῦ δχι 656010 γιά
παραμένει 0' 6696v510 περιμένοντας τήν ἀλλαγή ἀπ’ τά πανω.
νά ἐξασφαλίσει τό μίνιμουμ τῆς
Ἡ ὑποτιθέμενη ρευστότητα τῆς
ἀποδοχῆς του 6.116 111 μάζα γραφειοκρατίας χάρη στα κατώὅπως θα θέλανε αί «φιλελεύθεροι» πολιτικοί -, ἀλλά για να ἐξτερα κλιμάκια της πού δέ μετέασφαλίσει μακροπρόθεσμα τήν
χουνε ἀμεσα 016v κρατικό μηχακαλύτερη λειτουργία τοῦ συστήνισμό, έχει μερικά σαφῇ κι όλοματος καί τή δική του 00119061—
φανερα 6910: ἡ ίδεολογική τους
611110.
διαφοροποίηση - ὅσα ριζική κι

ἀν εἰναι - ἀπό τά ἀνώτερα κλιμάκια καί τά κέντρα λήψης ἀπο-

Ἀλλά κι ἄν ἀκόμη δεχτοῦμε
τήν πολιτική αὐτονομία τοῦ κράτους καί τῆς γραφειοκρατίας, 611
δηλαδή θρισκόμαστε σέ περίοδο
καταστροφικῆς ἰσορροπίας τῶν
τάξεων, τί συνέπειες μπορεῖ ναχει
αὐτός Πρῶτα, δεχόμαστε αἰσιόδαξα πώς 6 καπιταλισμός περ-

για

αναμεσα 016 106 καί στό κράτος,

φάσεων δέν μπορεῖ νά εἰναι ἀποτελεσματική. Ἡ έσωτερική ἰδεολογική πολυμαρφία τῆς γραφειακρατίας, τά συγκρουόμενα ἐπίπεδα ταξικής συνείδησης πού
περιλαμὸάνει, δέν ἀναιραῡν τό
γεγονός ὅτι ἀντικειμενικά λειτουργεῐ σάν ἕνας ὀργανισμός μέ

”Ὀπως 6 ἀνταγωνισμός στῆν
παραγωγή ἐναρμονίζεται μέ τόν
κρατικομονοπωλιακό καπιταλισμό, ὅπως ἡ αὐτονομία τοῦ κράτους εἰναι προῦπόθεση τοῦ αὐξανόμενου συγκεντρωτισμοῦ καί
τῆς ασκησης 11665 μορφῆς δίας
ἀπό τό σύγχρονο καπιταλιστικό
κράτος, ἐτσι καί ἡ αὑτονομία τῆς

ὃγήκανε ἀπ’ τίς πανεπιστημιακές

αἴθαυσες ἤ 16 πηγαδάκια τῶν
διανοούμενων;
Περισσότερο
ὅμως παραπλανητική γίνεται ἡ
ίδεολογική αὐτή θέση προκειμένου για τήν ἀναλυση τοῦ 0510αποικιακοῦ κράτους στίς νεοαπελευθερωμένες
χῶρες
τῆς
Ἀφρικῆς καί ἀλλοῦ. Τότε 615—
πουμε ἡ γραφειοκρατία μέ τά κατώτερα στρώματα της πού ὑποτίθεται πώς «ἐφάπτονται στή μα50» νά γίνεται σχεδόν «6 δρόμος
πρός τό σοσιαλισμό», κι 6 μικροαστικός ἐθνικισμός της ν’ ἀναγαρεύεται σωτηρία τῶν λαῶν. Δέν
ἀκοῦμε
τίποτα
για
νεοἰμπεριῦ-λωμό καί νεο-αποικισμό,
για πολιτική ἰσορροπία τῶν δυνάμεων, για καινούργιους καί πιό
εὐαίσθητους τρόπους διαιώνισης
τοῦ καπιταλισμοῦ. Σκονταφτει ἡ
ἀναλυση στό φαινομενικά ἀσύμφορα για τό καθιερωμένα οἰκοναμικό ὄφελος τοῦ συστήματος,
016 ἐπιφανειακά πραοδευτικό,
ἐνῶ σημαντικα γεγονότα ὅπως ὁ
ρόλος τῆς μητρόπολης, 6 9610;
101') ἀμερικάνικου παρεμὸατισμοῦ

καί τῆς οἰκονομικῆς διείσδυσης,
ἀγνοοῦνται
ἤ
μικραίνουνε.
Μπλεγμένη στίς σιὸυλλικές δομικές λεπτολαγίες τῆς >Ιαὐτονομίας
τοῦ μετα-απαικιακαῦιιίράτους, ἡ
ἀναλυση ἀπολιθώνεται μπρός στό
ζήτημα τῆς ἐπιλογῆς αναμεσα στα
δύο συστήματα, 16 χάνει ὅταν
φτάνει 016: τί v6 κάνουμε. Κι
οὔτε κάν φαίνεται v6 πτοεῖται
ἀπό τήν πικρή πείρα τῶν ἐθνικῶν
φορέων, καί τῆς μικροαστικῆς
ίδεολογίας τῶν γραφειοκρατῶν.
Ἕτσι ὅμως μόνο ένα πραγμα κάνει; 6061551 016 σκοτάδι τοῦ σκεπτικισμοῦ τό ἀγωνιζόμενα μυαλό
πού διψαει για ξεκάθαρες λύσεις
κι ἀπλές ἀλήθειες. Ἡ ἀλήθεια
στῆν έπανασταση εἶναι λάθος ν’
ἀναζητεῐται στήν ἐπιστημαφανεια

καί 011'] θεωρία. "Eva; εἰναι ὁ
φυσικός της χῶρος ἡ ἐπαναστατική πραχτικῆ τῶν ἀγωνιζομένων
λαῶν τοῦ κόσμου. Καί ποιός θα
τολμήσει νά μιλήσει α’ αὐτούς
στή νόθα γλώσσα τῆς λογικῆς
ἀναλυσης;
.

41

επισημαινωέἓ)
’ ”Οταν γράφονται οἱ γραμμές αῦτές τό φεστιὸάλ τραγαυδιοῦ
ἔχει τελειώσει, τό κρατικό τοῦ σινεμα τελειώνει καί τό «ἀντιφεστιὸάλ» ἀρχίζει....
Γιά τά θεσσαλονικιώτικα φεστιὸάλ ἰσχύει, γενικα, τό «καθε
πέρυσι καί καλύτερα». Φέτας, αἱ κινηματογραφιστές ἄνοιξαν
ἕνα δρόμο - προσπάθησαν ταυλάχιστο. Οἱ ἄλλοι, τοῦ τραγαυδιοῦ, οἱ μεγάλοι, ἀρκέστηκαν σέ χαρακτηρισμούς ὄαρύτατους καί δικαιολογημένους. Ποιός φταίει; τό κράτος φυσικά. Μόνο
πού ἀντί γιά φραστικά «σκουπίδια» καί «ταρατατζούμ», μήπως θαπρεπε νά γίνει κατι πιό θετικό; Οἱ κινηματογραφιστές
ἄνοιξαν Eva δρόμο - προσπάθησαν ταυλάχιστο...
ἐχαυμε στήν παραγωγή καί τήν
κοινωνία γενικότερα. Ὁ σκηνοθέτης τοῦ ἔργου, Θανασης Παπαγεωργίου, ἐπεμδαίνει ὡς πρός
την σειρα παρουσίασης τῶν μονόπρακτων καί τά θλέπει σαν
ἐνιαῖα θεατρικό κορμό. Τό ἔργα
θα ἐρμηνέψουν. ἐκτὸςάπό τόν ῖδιο
τό σκηνοθέτη. ἡ Λήδα Πρωτοψὰλτη (ἡ γνωστή Οὐρανία τοῦ
«Χασαμε τή θείω), 6 Ἠλίας Κατέόας κι 6 Στέλιος Χαλκιαδακης.
A. 0.x
ΕΚΘΕΣΗ

r. ΣεΜιτεκοΛο

Νέο έργο
Οτή «Στοά»
Τό συνοικιακό θέατρα «Στοά»,
μετα 16 θαυμάσια «Χάσαμε τή
θεία, στόπ» τοῦ Γιιὶ)ρ«,ιυι» Διιιλεγμένου, αποφασίζει, ὕστερα ἀπό
2 χρόνια καλλιτεχνικῆς καί ἐμπορικῆς ἐπιτυχίας, να κάνει τό ἐπόμενο δῆμα για τή διάδοση καί
προώθηση τοῦ νεαελληνικοῦ ἐργου. Βῆμα ὁπωσδήποτε ἐπικίνδυνα, μετά τό δάρος τῆς προηγούμενης ἐπιτυχίας.
Ὁ «Φώντας» τοῦ Μήτσου Εὐθυμιάδη - γνωστοῦ ἀπό τούς
περίφημους «ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ» στό
Θέατρο Τέχνης - θα διαδεχτεῖ τή
Θεία στοῡ ζιιιγριιφσικ Τό ἔργα
ἀποτελεῖται άπό τρία μονόπρακτα, «Ὑπόστεγο», «Ψόφιοι κοριοί», «ΦΩΝΤΑΣ», καί παρου-

σιάστηκε πρίν 3 χρόνια στίς ἐξ·
ετάσεις τῶν τριτοετῶν τοῦ Θεάτρου Τέχνης.
Θίγανται καταστάσεις ὅπως
τῆς μοναξιᾱς, τῆς ἐλπίδας για ἐνα
καλύτερο αὑριο, τῆς καταπίεσης,
τῆς διάλυσης, μόνιμες δηλ. καταστάσεις ταῦ ἀνθρώπου, ὅσα ζεῖ
στό σημερινό καινωνικά σύστημα.
Ὁ συγγραφέας πιστεύει πώς οἱ
σχέσεις πού θίγονται στα τρία
μονόπρακτα, μᾱς ἀφοροῦν ὅλους,
ἀνεξαρτητα ἀπό τή θέση πού

Στά τελευταῖα τριαντα χρόνια
καί παρόλο πού δ πληθυσμός τῆς
συνοικίας Γκύζη έφτασε τίς
70.000 κατοίκους οὔτε ἕνα καινούρια γυμνάσια δέν χτίστηκε. Οί
μαθητές καί οἱ μαθήτριες τῆς
συνοικίας ἀναγκαστικά καταφεύγαυν στίς γύρω περιοχές, μέ
ἀποτέλεσμα να ὑπερφορτώνονται
καί τα γυμνάσια Κυψέλης καί
Ἐξαρχείων.
Ἀντί ὅμως ἡ κυδέρνηση να
φροντίσει να λύσει 16 πρόδλημα
μέ τό κτίσιμο ταυλάχιστο ἑνός
καινούριου γυμνασίου, παραχώρησε τό μόνο κατάλληλα χῶρο 0‘
ἓναν ἰδιώτη (16v Πασσᾶ) για νά
στεγασει ἐκεῖ τό «μουσεῖα» του ἡ γνωστή ἱστορία. Ἴσως μέ τή
σκέψη ὅτι κάποτε πασάδες καί
παιδεία πρέπει ν’ ἀρχίζουν νά
πηγαίνουν μαζίί

Ὁ
Μακρυγιάννης,
με’
τά
«Ἀπομνημονεύματα» του, τήν
ἐκδαση τῶν εἰκόνων για τόν
Ἀγώνα πού ἐπιμελήθηκε καί με’
τήν προσωπική του περιπέτεια
σάν ἀγωνιστής - πρίν καί μετά τό
λυτρωμό τῆς πατρίδας του - ἀποτελεῖ σημεῖο ἀναφορᾶς για τούς
νεοέλληνες. Προσωπσποιεῖ τίς
καλύτερες στιγμές τοῦ λαϊκαῦ
ἥρωα καί ἀναφέρεται για παραδειγματισμὸ καί ὑπόμνηση. Oi
λόγοι του καί αἱ περιπέτειές του
- ὅχι ἄδικα - ἀποκτοῡν μια μυθική διάσταση. “Ο σεδασμός αὐτός καί ἡ ἀγάπη για τόν ὁπλαρχηγό τοῦ '21 ὀφείλονται κυρίως
στά κείμενα τῶν «Ἀπομνημονευμάτων», πού ἐχαυν κυκλοφορήσει
σέ ἐπανειλημμένες ἐκδόσεις. Ἡ
πιό τελευταία δίτομη ἔκδοση τῆς
Ἑλληνικῆς Ἐκδοτικῆς Σχολῆς,
πού περιλαμόανει ὅχι μόνο τά
ἀπομνημονεύματα, μέ, τό σχολιασμό τοῦ Βλαχογιαννη, ἀλλά καί
ὅλα τα εὑρισκόμενα σχεδιασματα
κειμένων του, εἰναι τό ἐργο μιᾶς
στοργικής φροντίδας. Πλούσια
εἰκονογραφημένη ἡ ἓκδααη, περιλαμόανει καί ὅλο τό ὑλικό σχετικα μέ τή χαλκευμένη ἀπό τά
Ἀνάκτορα δίκη ἐναντίον τοῦ
Μακρυγιάννη.
Ἡ ἒκὸοση αὐτή - πέρα ἀπό τή
σημασία τῶν κειμένων - ἀξίζει
να τανιστεῐ πώς ἀποτελεῖ Eva δεῖγμα παστρικῆς ἐκδοτικῆς δουλειᾱς- κατι πού, παντως, δέν ἐχουμε
πολύ συνηθίσει, τελευταῖα.

ΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΑ

,

ΤΟ «ΜΟΥΣΙΞΙΟ ΠΑΣΣΑ»
NA ΓΙΝΙΞΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Κείμενα
Μακρυγιάννη

Τή δούλεια του στῆ διαρκεια
τῶν τριῶν τελευταίων χρόνων (23
λαδια καί 20 σχέδια) παρουσιάζει 6 Γρηγὸρης Σεμιτέκαλο στῆ
γκαλερί «Πανσέληνος» τῆς Θεσσαλονίκης, ἀπό 29 Σεπτέμόρη μέχρι 13 Ὀκτώὸρη. Ὁ [διας λέει
πώς «ἡ προσπαθεια του συνίσταται στό νά δημιουργήσει ἀπλές
φόρμες πού νά κινοῦνται μέσα
στό χρόνο ὅπως Eva μουσικό ἐρ-

Η ΔΠΞΘΝΙ-ΙΣ
ΕΝΩΣΗ
ΤΕΧΝΟΚΡΙΤΩΝ
Στήν Καλωνία ὀργανώθηκε
στίς ἀρχές τοῦ Σεπτέμόρη τό 120
Συνέδρια τῆς Διεθνοῦς Ἕνωσης
Τεχνοκριτῶν μέ στόχο τή διερεύνηση τριῶν κυρίως θεματων; τήν
ἐξάπλωση τῶν πλαστικῶν τεχνῶν
πέρα ἀπό τά καθιερωμένα τους
ὅρια, τήν κριτική καί τίς μεθόδους της, τά προδλήματα τοῦ ρεαλισμοῦ σήμερα. Στό συνέδρια,
πού πῆραν μέρος 200 τεχνοκρίτες
ἀπό 17 χῶρες (συμπεριλαμόανομένων καί τῶν σοσιαλιστικα)ν
χωρῶν) ἡ Ἐλλάδα ἀντιπροσωπεύτηκε ἀπό τόν Ἀλ. Ξύδη, πρόεδρο τοῦ έλληνικοῦ τμήματος τῆς
Διεθνοῦς Ἔνωσης Τεχνοκριτῶν,
τή M. Λαμπρακη - Πλάκα, καθηγήτρια στήν Α.Σ.Κ.Τ., καί τή
συνεργάτιδα μσς Ντόρα Ρογκάν -

«ΤΟ ΡΟΛΟΪ»

Καινούργιο (πρωτότυπο, ἀλήθεια) περιοδικό, «Τό ρολόϊ», κυκλαφορεῖ στόν Πειραιᾶ. Μια
προσπαθεια προσέγγισης μέ χιοῦμορ τῶν προδλημάτων τῆς

Ἠλιοπαύλαυ, πού

περιοχῆς, μέ πρῶτο - πρῶτο τήν

περιὸόητη χαὸούζα. τό εξώφυλλο πού δημασιεύουμε (τοῦ

10. φόρμες χωρίς ἀρχή καί τέλος.
σάν κομμάτια ἀπό μια πορεία στό
διάστημα».
Γεννημένος
στῆν
Ἀθήνα
(1935) 6 Γ. Σ. μαθήτευσε κοντα
στό Σαραφιανό καί τό Μόραλη.
Γιά πρώτη φορά ἐκθέτει στό Μόναχα τό 1962. Μετέχει σέ διάφορες όμαδικές ἐκθέσεις στά ἐργαστασια τῆς Θήὸας καί τοῦ Βόλου.
Τό 1974 κανει τῆ δεύτερη ἀτομική του ἐκθεση στίς «Νέες Μορφές». Παραυσιάζει ἐπίσης στό
Γαλλικό Ἰνστιτοῦτο ἐργο του μέ

τεύχους Ἰούλη - Αύγουστου) εἶναι χαρακτηριστικό.

ποιητικοῦ

φρονημά-

Κεραμικά
Συνεχίζεται μέ ἐπιτυχία ατη
Θεσσαλονίκη. στόν «ΚΟΧΛΙΑ»,
Μητροπολίτου Ἰωσήφ 24, ἡ ἐκθεση μέ έργα κεραμικῆς τοῦ ἐργαστηρίου
«ΑΝΤΙΚΙΞΙΜΕΝΟ»
τῆς Βάσως Γεωργίου καί τῆς Χαρᾶς Μπαχαρίου.
Ἡ έκθεση περιλαμὸάνει μια
μεγάλη σειρά ἔργων τους. στα
ὁποῖα περιλαμὸάνανται χρηστικα
κεραμικὰ ἀντικείμενα, καθώς καί

“

στας» τοῦ Γιαννη Χρήστου, πού
γνώρισε παγκόομιο
ἐπιτυχία
τόσο στό ἐξωτερικό (Μόναχο —
Ἀμερική - Κύπρο) ὅσα καί στήν
Ἀθήνα.

πολιτικῶν

των για τήν καταληψη θέσης τοῦ
δημοσίου στή Δ. Γερμανία.
’”

κίνηση καί ἡχο καί παίρνει μέρος
σέ διάφορα μουσικά ἐργα στίς
Ἑὸδομάδες Σύγχρανης Μουσικῆς, ένῶ εἰναι 6 κεντρικός ἠθαπαιός στα ἔργα «Ἐπίκυκλος» καί
«Ἀναπαράσταση III ἥ 6 Πιανί-

ἀνέπτυξε τό

θέμα; Ἡ δυναμική τοῦ χρώματος
στό σύγχρονο περιὸάλλον.
Οί σύνεδροι ἀπεύθυναν ἐκληση
στή γερμανική κυδέρνηση για να
καταργηθεῖ τό διάταγμα πού ψηφίστηκε τελευταῖα σχετικα μέ τήν
ἀναγκαστική προσκόμιση πιστα-

διακοσμητικά

’

πανώ,

τραπέζια

κά.
Ἡ ἐκθεση θά διαρκέσει μέχρι 8
Ὀκτωὸρίου.
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εΟ ’A9x01016v0‘;

καί 1‘1 κοινωνικὴ ,του εὑθύνη
ΣΤΗΝ ἔρευνα γιά τό ἐπάγγελμα τοῦ ἀρχαιολόγου καί τήν καινωνική εύθύνη άπαντᾱ σήμερα - πάνω σέ συγκεκριμένα ἐρωτήματα - ὁ άρχαιολόγος
ΝΙΚΟΛΑΣ ΦΑΡΑΚΛΑΣ.

ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
I . Πῶς πρέπει, κατά τή γνώμη σας, ν’ ἀσκεῖ τό ἐπάγγελμα του ὁ
ἀρχαιολόγος,·
2. Πῶς πρέπει, κατά τή γνώμη σας, ν’ ἀσκεῖ τό ἐπάγγελμα του ὁ
ἀρχαιολόγος ὑπάλληλος τῆς Ἀρχαιολογικῆς ’Υπηρεσίας,3. Πῶς ἀντιλαμόάνεσθε τήν καινωνική σας εὐθύνη,·
4. Τί προτεραιότητα ὁίνετε στά προδλήματα πού παρουσιάζει τό
ἐπάγγελμα κι ἡ ἐξάσκησή του,·
5. Πῶς, κατά τή γνώμη σας, θά μποροῦσε ν’ ἀλλάξει ἡ κατάσταση,· Ποῦ ὀφείλεται τό χάσμα ἀνάμεσα 0' αὐτό πού εἶναι, σήμερα,
ἐφικτό καί α’ αὐτό πού θά ’πρεπε νά γίνει.
6. Πῶς ἀντιλαμόάνεσθε τήν «παιδεία» τοῦ ἀρχαιολόγου; Σᾶς
ἱκανοποιεῖ ἡ σημερινή κατάσταση,· ”Av ὅχι, προσδιορίστε τό γιατί
καί προτείνετεετρόπους γιά ν’ ἀλλάξει.
7. Πῶς ἀντιλαμόάνεσθε τή μεθόδευση τῆς ἀρχαιολογικῆς ἔρευνας,8. Κατά 117 γνώμη σας, οἱ ὑπάρχοντες σήμερα φορεῖς τῆς ἀρχαιολογικῆς ἔρευνας καί τῆς ἀρχαιολογικῆς ἐργασίας γενικότερα εἶναι
ἑπαρκεῐς σέ ἀριθμό καί σε’ άπόὸοση - καθώς ἡ μεταξύ τους συνεργασία,·
9. Ποιά ἡ γνώμη σας γιά τή συμμετοχή ξένων ἱδρυμάτων ἥ ἐπιστημόνων στήν ἀρχαιολογική ἔρευνα στήν Ἑλλάδα,-

Θα ἀπαντήσω μόνο σέ μερικά
ἐρωτήματα καί α’ 01310 θα πρασπαθήσω να δώσω μιά θεώρηση -

προσωπική φυσικά - οὐσίας, θα
ἐλῆα, καί ὅχι συγκεκριμένων ἐπί
μέρους προδλημάτων μέ πρακτικό ἀμεσα χαρακτῆρα. Αὐτό
ἐπειδή σέ μεγάλα ὅαθμό, σχετικα
μέ 01310 10 εἰδικότερα, μέ καλύπτει ἡ ἀπάντηση πού δημοσιεύτηκε στό τεῦχος 76 τῆς 23—7—77, 1'1
ἀπάντηση τοῦ Συλλόγου 016v
ὁποῖα ἀνήκω, τοῦ ΣΠΙΑ. Καί νομίζω, ὅτι αὐτό δέν εἶναι τυχαῐο,

’ἀφοῦ ἡ προθληματική αὐτοῦ τοῦ
Συλλόγου, ἀπό τή φύση της, δέν
καθαρίζεται ἀπό τά «ἐπί μέρους»
συμφέροντα καμιᾱς εἰδικῆς ὁμάδας ἀρχαιολόγων. Γιατί οἱ ἀρχαιολόγοι εἵμαστε χωρισμένοι σέ
εἰδικές όμάδες, χωρίς 6έ6αια νά
τό θελήσαυμε οἱ ἴδιοι. Τό σαλαμι

εἶναι ὡραῖα πράγμα. Γιά κεῖνον
11013 16 116651. Γιά τό ἴδια τό σαλαμι, ἥ για τίς ἐπαγγελματικές ἦ
ἀλλες ὁμαδες πού τίς μετατρέπουν σέ σαλαμι, δέν εἶναι καθόλου ώραῖα, εἴτε τό νιώθουν αὐτό
τά κομμάτια τοῦ σαλαμιαῦ, εἴτε
δέν τό νιώθουν.
Ἡ ἀπάντηση στό ἐρώτημα, πῶς
πρέπει νά ἀσκεῖ τό ἐπάγγελμα
του ὁ ἀρχαιολόγος, ὑπάλληλος
τῆς Ἀρχαιαλ. ’Υπηρεσίας, εἶναι
συναρτηση τοῦ τί ναμίζαυμε πώς
είναι ἡ Ἀρχ. Ὑπηρεσία καί σέ
ποιό 606116 6 καθε ὑπαλληλός
της ἐπιλέγει, νά πραγματώνει τόν
ἀληθινό της σκοπό ἠ νά δίνει πιό
πέρα - ἢ καί ἀντίθετα μ’ αὐτόν περιεχόμενα στή δραστηριότητα
του.
”
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K010 τή γνώμη μου ἡ Α.Υ ἀλλον πραγματικό σκοπό ἔχει καί
ἄλλον 1190601151. Μακαρι νά
κάνω λάθος, ἀλλα νομίζω, 611
πραγματικός σκοπός της εἶναι, v0
ἐμφανίζει πρός τά ἐξω 611 θέλει,
νά σώσει τά μνημεῖα τῆς χώρας.
10 στοιχεῖα τῆς ἱστορικῆς μνήμης
τοῦ λαοῦ καί νά τά «ἀξιοποι-

ήσει» γιά κάρη αὐτῆς τῆς μνήμης
δηλαδή σέ τελευταία ἀναλυση νά
τά ἐπεξεργαστεῖ ἐπιστημονικά
καί να τά 1190601151 μέ τέτοιο
τρόπο, πού νά εἰναι «ἀναγνώσιμα» ἀπό τό λαό. Αὐτός νομίζω

πώς θα έπρεπε νά εἶναι 6 0110116;
111; 6 πραγματικός, ἀλλά ὅπως
φαίνεται - καί ἡ ἀναλυση αὐτοῦ
τοῦ «ὅπως φαίνεται» καί ἔχει γίνει ἀλλοῦ καί δέ χωραει v0 γίνει
ἐδῶ. Ἐδῶ διατυπώνω μόνα τή

γνώμη μου - πραγματικός της
σκοπός εἰναι, νά καλύπτει μέ τή
δραση της καί τήν ἀδρανειά της,
ἐπιτυγχανόμενη εῦκολα παρά τή
θέληση τῶν στελεχῶν της μέ τήν
ἒλλειψη προσωπικοῡ καί κονδυ6λίων καί στήν ἀνάγκη μέ τή voμοθέτηση εἰδικῶν κανόνων για
τήν ἀντιμετώπιση καί αποδυνά-

μωση τῆς τίμιας αὐτῆς θέλησης,
v0 καλύπτει λοιπόν τή διπλή
«ἀπαμνημείωση» τῶν μνημείων
ἐκ μέρους τοῦ κράτους, διπλῆ,
γιατί οί κύριες μορφές πού παίρνει είναι ἡ καταστροφή ἐκείνων
τῶν μνημείων, 11013 δέν συμφέρει
στό μεγάλα κεφάλαια νά μή
καταστραφοῦν
(περίλαμπρο
παράδειγμα οί πολιτικές ἀπαφά- σεις για τήν Πύλα) καί ἡ ἐμπορευματαποίηση,
ὅσων
εἰναι

πρόσφορα για τουριστική ἐκμετάλλευση. Ὁ σκοπός αὐτός δέ θα
ἐπιτυγχανόταν τόσο καλά, ἄν οἱ
ἀρχαιολόγοι ὑπάλληλοί της δέν
αγωνίζονταν, μέ τόση αὑταπαρνηση πολλές φαρές, γιά τῆ διάσωση τῶν μνημείων - πολύ συχνά
ἐπί ματαίω.
Ἐτσι φτάνουμε στῆ διατύπωση
αποψης για 16 πῶς πρέπει 6 ἀρχαιολόγος ὑπαλληλας τῆς Α.Υ, να
ἀσκεῖ τό ἐπάγγελμα του. "Av
κατανοεῖ 01310 11013 1116 πανω εῖπαμε καί ἐλπίζει ἀκόμα, δτι κατι
μπορεῖ νά κανει - γιατί ἀν δέν
ἐλπίζει πια, ἤ παραιτεῖται ἀπό
τήν Ὑπηρεσία, ἀν μπορεῖ να ζήσει ἀλλιῶς, ῆ παραιτεῖται ἀπό
τήν προσπαθεια, σταση στή συνείδησή μου ἀπόλυτα δικαιωμένη
- τότε συνεχίζει, νά προσπαθεῖ
v0 περισώσει τα μνημεῖα, ὅχι
μόνο μέσα ἀπό τήν ὑπηρεσιακή
του σχέση μ’ 01310 ἀλλά καί μέ τή
συνδικαλιστική του δραση καί
ἐπιδιώκοντας νά συντονίσει 0‘
αὐτή τήν προσπαθεια τή δραση
ὅλων τῶν ἄλλων ἐνδιαφερόμενων
δυνάμεων, ἀλλα καί να τίς ἀναπτύξει αῦτές τίς δυνάμεις, τίς δικές του συνδικαλιστικές καί τίς
ἄλλες ἐνδιαφερόμενες, διευκρινίζοντας μέ καθε τρόπο τήν πραγματικὴ σημασία τῶν μνημείων,
για τήν ίστορική αὑτοσυνειδησία
τοῦ λαοῦ καί διευκρινίζοντας σέ
καθε εὐκαιρία τήν «ἀπαμνημειοποίηση» τῶν μνημείων, πού
ἀσκεῖ στῆν πραγματικότητα τό
κράτος, καθώς καί ὑποστηρίζοντας καθε προσπαθεια, πού κατατείνει στήν ίσχυροποίηση αὑτοῦ
τοῦ μετώπου, τοῦ μετώπου ἐκεί-

νων τῶν ἀτόμων καί φορέων, πού
ἐνδιαφέρανται ακριὸῶς για τή
σωτηρία τῶν μνημείων καί γιά τή
δημιουργία τῶν προϋποθέσεων,
ὥστε 01310 νά συμδάλλουν καί v0
συμὸάλουν στῆν ἀνάπτυξη τῆς
ἱστορικῆς μνήμης τοῦ λαοῦ καί
v0 ἀποτελέσουν κάποτε στοιχεῖα
μιᾶς ζωῆς ἀνωτέρου ἐπιπέδου,
πού θά ἔχει ξεφύγει ἀπό τή σημερινή — καταναλωτική ἢ μή - 609609611110. μιάς ζωῆς πού καθε
προοδευτικός ἄνθρωπος δραματίζεται.
Σχετικά μέ τήν τρίτη ἐρώϊησηί
θέλω νά κάνω τήν παρατήρηση,
δτι δέν ἀντιπαρατίθεται ἀπλά

αὐτό πού είναι σήμερα ἐφικτό
καί ἐκεῖνο πού θα έπρεπε νά γίνει, ἀλλά αὐτό πού γίνεται, 01316
πού εἶναι ἐφικτό μέσα στα ὑπάρχοντα γενικότερα πλαίσια καί
01316 ποί· θα ἔπρεπε να γίνει. Γιατί μέσα στά πλαίσια τοῦ σημερινοῦ ἀστικοῦ κράτους εἶναι ἐφικτα πράγματα, -πού σήμερα μᾶς
μοιάζουν ἀπιαστα, πράγματα
πού καί σέ συμφωνία μέ τά συμφέροντα τοῦ τέτοιου κράτους θά
μποροῦσαν να γίνουν καί πράγματα πού 60 μποροῦσαν νά ἐπιτευχθοῦν σέ αντίθεση μερική μέ
αὐτα τά συμφέροντα, αν οἱ δυνά-

μεις πού τά ἐπιδιώκουν ἐκμετάλλεύονταν κατάλληλα τίς ἀντιφάσεις πού ἐνέχει 16 κράτος 01316
ἀπό τή φύση του - ὅπως καί καθε
κράτος.
Ἡ ἀστική ταξη θέλει νά παρουσιάζεται για προστάτιδα τῶν
μνημείων, για νά ἀναπτύσσει τόν
συμφέροντα γι’ αὑτήν έθνικισμό
(τόν ὅρα χρησιμαπσιῶ σέ ἀντιδιασταλῆ μέ τόν πατριωτισμό), για
να ἐμφανίζεται, πώς τάχα αὐτή
πραστατεύει τίς πολιτιστικές ἀξίες, για να ἀπαλαμόάνουν αῦτές
τίς ἀξίες - 016 11000016 καί μέ
τόν τρόπο πού ἀπό τούς λοιπούς
καθορισμσύς τους μποροῦν v0 τίς
ἀπολαμὸάνουν - τά ἴδια τά μέλη
της. Ἑπόμενα Eva ἀστικό κράτος,
ὅταν εἶναι ρυθμιστής τῶν ἀλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων
τῶν μελῶν τῆς ἀρχούσας τάξης
καί πραωθητής τῶν συναλικῶν
της συμφερόντων, «διασώζει» σέ
μεγαλύτερο δαθμό 10 μνημεῖα
ἀπό ἕνα ἀστικό κράτος, πού εἰναι
όργανο στα χέρια μιᾶς συμμαχίας
ἀστικῶν συμφερόντων ἤ απλά
μηχανισμός διεκδικούμενος ἀπό
τίς ἀντιπαλεύουσες ἀστικές ὁμάδες, ὅπως φαίνεται να εἶναι τό
σημερινό ἐλληνικό κράτος. Πέρα
ἀπ’ αὑτό, ἀν γίνει συνείδηση τῶν
λαῖκῶν τάξεων, δτι τά μνημεῖα
ἀποτελοῦν τήν κληρονομια τοῦ
λαοῦ μποροῦν αῦτές να ἐπιθαλλουν 016 ἀστικό κράτος ἕνα μεγαλύτερο 606116 ἀνοχῆς τῆς
«ἀξιοποίησῆς» τους μέ τό περιεχόμενα πού δίνω 016v 690 στῆν
ἀρχή τσῦ κειμένου, γιατί τό
ἀστικό αὐτό κράτος σέ μεγάλα
δαθμό στηρίζει τήν ἐπιὸίωσή του
στήν αμὸλυνση τῆς σύγκρουσης
τῶν ἐπιδιώξεών του μέ ἐκεῖνες
τῶν λαῖκῶν τάξεων καί γιατί,
ὅπως 6101 ξέραυμε, έχει πολλές
ἀκόμα γραμμές αμυνας πίσω ἀπό
ἐκείνη πού καθε φορά ὅλέπουμε.
Βέὸαια μετά τίς πιό πανω διευκρινίσεις ἀλλάζει δλότελα τό
περιεχόμενα τῆς ἐρώτησης, τί θα
έπρεπε νά γίνει, καί πῶς κατα τή
γνώμη μου θα μποροῦσε νά γίνει.
Ἀλλά καί ἡ ἀπάντηση σχεδόν
περιττεύει. Ὁραματίζομαι μιά
κοινωνία, ὅπου θα ἔχει καταργηθεῖ ἡ ἀποξένωση - αὐτό σάν, ἀς
παῦμε ἀπάντηση στό τί θα ἔπρεπε
να γίνει - καί συνεχίζω νά δνομαζω τήν πράξη ἐκείνη πού ἀνατρέπει τή δασική ἀντίφαση, τῆ
χαρακτηριστική ἐνός συστήματος,
μέ τόν παλιό, δοκιμασμένο - αν
καί “έχει γίνει ἀντικείμενα μεγάλης κακομεταχείρισης - ὅρα ἐπανάσταση.

Σχετικά μέ τή μεθόδευση τῆς
ἀρχαιολογικῆς έρευνας 60 ἤθελα
πάρα πέρα να θίξω δυό μόνα ση-

μεῖα. T6 Eva εἶναι, 61:1 ἀπαραίτητη προϋπόθεση για καθε
ἔρευνα εἶναι ἡ ύπαρξη ἐρευνητῶν
ἥ ἀκριόέστερα ὑποψήφιων ἐρευνητῶν. Καί ὅπως εἶναι γνωστό, οί
ἐρευνητές δέν πέφτουν ἀπό τόν

οὐρανό. Προσανατσλίζανται σ’
αὐτό μπαίνοντας στό πανεπιστήμιο. “Ὀσοι σήμερα πηγαίνουν στό
πανεπιστήμια γιά να σπουδασουν ἀρχαιολογία, τί ξέρουν γι
αὐτήν; "0,11 ἔτυχε - τίς περισσότερες φορές λανθασμένα - να
ἀκαύσαυν. Θέλω νά πῶ, πώς ἡ
ἔρευνα ἀρχίζει κανονικά ἀπό τήν
ἐκπαίδευση καί ότι στῆν πραγματικότητα ἡ στοιχειώδης καί μέση
ἐκπαίδευση δέν πληροφορεῖ τούς

καί μέ τήν έναρξη τοῦ ἐπιστημονικοῦ ἀρχαιολογικοῦ ἐνδιαφέροντος τῶν ἴδιων δυνάμεων γιά
τίς χῶρες αὐτές. ”AV ἠταν ἁπλή

έλληνες σχεδόν καθόλου για τό τί

πλευρα. Φυσικα ὑπάρχει 1110 αἰτιακή σχέση ἀνάμεσα στῆν ἐμφά-

περίπου εἰναι ἡ ἀρχαιολογία. Νά
ἀναφερθσῦμε στῆν ἐξωσχαλική
παιδεία; Μα ἀφοῦ μιλαμε για τήν
“Ελλαδα.
Στήν έρώτηση ἀφήνεται κάποια ἀσάφεια, πού μπορεῖ νά
ὁδηγήσει στήν ταύτιση τῶν ἐννοιῶν ἀρχαιολογική ἐρευνα καί
ἀρχαιολογική ἐργασία. Καί εἰναι
πολύ διαδεδομένη στήν Ἑλλάδα
ήαύγχυση αὐτή, ὅτι ἀρχαιολογική
ἔρευνα κυρίως κάνει, 611010; κάνει καί ἀρχαιολογική ἐργασία καί
ἀντίστροφα ἀρχαιολογική ἐργασία κανει - καί πρέπει να κάνει ὅποιος κάνει ἀρχαιολογική ἐρευνα. Γιά νά δείξω πόσο ἐπικίνδυνη
εἰναι αὐτή ἡ ταύτιση, θα ἤθελα
νά καλέσω νά φανταστοῦμε τί θα
γινόταν, αν ἴσχυε π.χ. γιά τούς
γιατρούς. “Ἀν πιστεύαμε, ὅτι
ἰατρική ἐργασία πρέπει νά κανει
ὅποιος κάνει καί ἰατρική ἔρευνα.
Λίγοι Ἕλληνες ἀσφαλῶς 60 εἶχαν
ἐπιδιώσει ἀπό ὅσους 0991110101νουν. Αὐτό ὅμως ἀκριδῶς συμ6αίνει μέ τά μνημεῖα. Λίγα μόνο
ἀπό ὅσοι χρειάζονται πραγματικά
προστασία
κατορθώνεται
νά
προστατευθοῦν. T6 πράγμα δέν
λειτουργεῐ 656010 καί ἀντίστροφα. Πρέπει νά ἐπιστρατεύσουμε
61011; ἐκείνους πού μποροῦν v0
κάνουν ἀρχαιολογική ἐργασία,
γιά νά μπορέοουμε νά σώσαυμε
τά μνημεῖα. ”Αλλας στόχος εἶναι,
να μποροῦν να 110v011v καί ἐρευνα, 6001 μποροῦν να 110v011v καί
τῆν ἐργασία. Ἐχουν εἰπωθεῖ
πολλά για νά ὑποστηριχθεῖ ἡ
ἀποψη, 611 ὅποιος δέν μπορεῖ v0
κάνει ἀρχαιολογική ἔρευνα, δέν
μπορεῖ να προστατεύσει καί τά
μνημεῖα καί νομίζω, πώς συχνά
οἱ ἀπόψεις αὐτές φαίνονται πειστικές μέ τόν δρα, ὅτι πάντα θα
φανταζόμαστε, πώς οἱ ἐπιφορτισμένοι μέ τῆ διάσωση θά συμποσοῦνται σέ ἀριθμούς ἀστείους.
"Av ἀντίθετα ξεφύγουμε ἀπό 01316v τόν όρο, νομίζω, ὅτι ἡ ἀντιστοιχία μέ τό παράδειγμα τῆς
ἰατρικῆς εἶναι στίς οὐσιαστικές

της γραμμές πλήρης·

σύμπτωση, θα ῆταν έκπληκτικό.
Τόσο έκπληκτικό, πού δέ θά
μπορούσαμε v0 16 πιστέψαυμε.
Καί λογικά αὑτό κάνουμε, Δέν τό
πιστεύουμε.
Πέρα ἀπό αὐτή τή διαπίοτωση
ὅμως, θα πρέπει νά δοῦμε τήν ἑρμηνεία τοῦ φαινομένου ὅχι μονό-

νιση τῶν δύο ἐνδιαφερόντων, τοῦ

οἰκονομικοῦ καί τοῦ ἐπιστημονικοῦ. Τό φαινόμενα τοῦ πνευματι-

κοῦ ἰμπεριαλισμοῦ εἶναι γνωστό
καί ἀναλυμένο, ὅπως καί ἡ ποι-

κιλία τῶν μέσων μέ τά ὁποῖα ἡ
ἐξαρτῶσα δύναμη διεκδικεῖ, θεμελιώνει καί ἐξασφαλίζει τήν ἐξ·
αρτηση. Ἀπ’ τῆν άλλη μερια οἱ
ἐρευνητές οἱ ἴδιοι, πού ἔρχονται
0111v ἐξαρτημένη χώρα, δέν εῖναι
ἀπαραίτητα φορεῖς τῆς πολιτικῆς
τῆς-ἐξάρτησης, 01315 1101’ ἀνάγκην
συνειδητοποιοῦν τό ρόλο τους
στῆν πραγμάτωσή της. Πάρα
πέρα οἱ ξένες ἐπιστημονικές 0.00στολές δέν ἐχουν μόνα ἀρνητικό
ρόλο. Ἔχαυν καί σημαντικότατο
θετικό. Προαγαυν τήν ἐρεύνα καί
111 γνώση. Καί τό ρόλο αὐτό τόν
έπαιξαν καί τόν παίζουν αἱ ξένες
ἀρχαιολογικές σχαλές στῆν Ἑλλάδα.
T6 πραγμα ὅμως ἐχει καί ἄλλες
δύο ὄψεις. Ἡ πρώτη εἶναι, ὅτι
ὑποστηρίζουμε ὅλοι, καί ἐχουμε
δίκιο, νομίζω, ὅτι 6 ἀρχαῖος ἑλληνικός πολιτισμός ὅρίσκεται 0111
δάση, ἀποτελεῖ μάλιστα τό πρῶτο
στάδια τοῦ εὐρωπαϊκαῦ πολιτισμοῦ. Οί φορεῖς τοῦ πολιτισμοῦ
αὐτοῦ ἑπόμενα καί δικαίωμα καί
διαθεση καί ὑπαχρέωση ἐχαυν, v0
μελετοῦν τόν ἀρχαῖα ἐλληνικό

”

πολιτισμό, καί μιά ἀπό τίς ἐπιστῆμες, πού ἐρευνοῡν αὐτόν τόν
πολιτισμό, εἶναι ἡ ἀρχαιολογία
καί αὐτή, δέν μποροῦν νά τήν
ἀσκήσαυν αί ἐρευνητές παρα μόνοι, ἄν δουλεύουν καί στῆν
Ἑλλάδα, τή Μικρασία, τῆν Ἰταλία. Καί κανείς δέν ἔχει τό δικαίωμα νά τούς έμποδίσει νά
110v011v αὐτή τήν ἔρευνα.
Ἡ άλλη ὃψη τοῦ θέματας εἶναι,
ότι πολλοί καί μάλιστα ἀριστε-

τονταδες, γιά νά εῖμαστε μετριοπαθεῖς στίς έκτιμῆσεις μσς.
"Av 10106v οἱ ξένες ἀρχαιολὼ
γικές σχαλές δέν κάναν τίς ἀνασκαφές πού 110v011v δέ θά ἠταν τό
έλληνικό δημόσια πού θα τίς ἐκανε. Ἀπλά δέν 60 τίς ἐκανε κανένας. Δέν θα ἠταν οί έλληνες ἀρ-

ροί, μήν ἑφαρμόζοντας τήν ἀρχή,

χαιολόγοι πού θα εἶχαν ἀναπτύ-

δτι κάθε φαινόμενρ θέλει συγκεκριμένη ἀναλυση στίς συγκεκριμένες συνθῆκες, ἀναλογικά ἀντιτίθενται 0111v παρουσία τῶν ξένων
ἀρχαιολογικῶν
σχολῶν,
ἐπειδή τίς ὃλέπουν μόνο σάν μια

ξει τήν ἐπιστημονική
στηριότητα. Ἀπλά ἡ
γική ἐρευνα θα ῆταν
πίσω ἀπό τό σημεῖα
δρίσκεται σήμερα.

τεράστια ἓνδιαφέρον, εἰναι έκα-

τους δραἀρχαιολοπολύ πιό
στό ὁποῖα

ἀκόμα ἔκφραση τῆς ἐξάρτησηςὙπόκειται στῆν ἀντίθεσή τους
αὐτή καί συχνά έκφραζεται ἡ
αντίληψη, ὅτι οἱ ξένοι ἀρχαιολόγοι «τρῶνε τό ψωμί» τών ἐλλήνων ἀρχαιολόγων. Ὅτι σί ξένες
σχαλές ἐχουν «καπαρώσει» τίς
σημαντικές ἀνασκαφές καί γι’
αὐτό δέν μποροῦν οἱ Ἕλληνες v0

δαυλέψουν ἐπιστημονικα.
Ἡ
ἀποψη 013111 εἰναι εὐπρόσδεκτη
ἀπό 111 Δεξιά, γιατί συσκοτίζει
τήν ἀλήθεια, δτι oi ἐλληνες 09χαιολόγοι δέν μποροῦν να ἀναπτύξουν τήν ἐπιστημονική -τους
δραστηριότητα, ἐπειδή τό έλληνικό κράτος δέν χρηματοδοτεῖ
τήν
ἀρχαιολογική ἔρευνα. Δέν πρόκειται
για σχῆμα λόγου. Ἂν καθε Ἐφαρεία Ἀρχαιοτήτων εἶχε για ἀνασκαφικές ἐρευνες τόσα λεφτα,
600 κοστίζει ἡ κατασκευή 500
μέτρων κανανικοῦ δρόμου τριῶν
λωρίδων, δηλ. κάπου 4.ΟΟΟ.000
δρχ., θα δια-πιστώναμε, ὅτι οἱ έλληνες ἀρχαιολόγοι εἶναι πάρα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Τό κείμενα τοῦ καθηγητῇ κ.
MAN. ANAPONIKOY — ἀπάν-

τηση στήν ἔρευνα γιά τούς ἀρχαιολόγους, εἶχε σταλεῑ τούς
πρώτους, μῆνες τοῦ ’77, ὅταν
πρωτοξεκινοῦσε ἡ ἔρευνα. Ἡ
καθυστέρηση τῆς ὁημοσιέυσής

τους εἶχε σάν ἀποτέλεσμα νά
φαίνεται ὁ συντάκτης τοῦ κειμένου ἀπληραφόρητος, μιά καί
στό μεταξύ «ὁημοσιεύτηκαν
δασικοί νόμοι πού μεταὸάλλουν
ριζικά (στό χειρότερο) τήν Ἀρχαιολογική Ὑπηρεσία», ὅπως
παρατηρεῖ ὁ· κ. καθηγητής.
Ἔχει ὁίκιο καί ζητᾶμε συγγνώμη. Ἐλπίζουμε πώς σύντομα θά
ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά 61771001εύσαυμε καποιο σχετικό κείμενό
του.

πολύ λίγοι. Σκεφτεῖτε πια, v0 εἶχε, ὅσα κοστίζει Eva χιλιόμετρο

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΚΕΔΡΟΣ
πᾶνεζσιζιξςσῖτημιου 44 τηλ. 3248346

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ

ΪῚΓΝΕΣΘΑΙ
mun—n.
mm runny

Νέες ἐκδόσεις
’

ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ

Τέλος σχετικα μέ τίς ξένες Ἀρχαιολαγικές Σχολές θά ἤθελα v0
παρατηρήσω
λίγα πράγματα.

Ἕνας νέος τόμος μέ δώδεκα μεγάλα
αὐτοτελῆ ποιήματα τοῦ

Ἀλήθεια εἰναι, πώς ἡ έναρξη τοῦ

ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ

ἐνδιαφέροντος τῶν μεγάλων ἰμπεριαλιστικῶν
δυνάμεων ’ για
καθε χώρα τῆς πιιριφέρειας, ὅπως
ἠταν, ἀν δέν εἶναι ἀκόμα. καί ἡ
Ἑλλάδα, μέ σκοπό τήν οἰκονομική ἐκμετάλλευσή της, συνέπεσε

δρόμου. Καί θέσεις μέ ἀρχαῖα,
πού δέν εἶναι «καπαρωμένες»
ἀπό κανέναν καί παρουσιάζουν

ί(
ΚΕΔΡΟΣ

Μέ προμετωπίὸα

ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΡΟΥΧΗ
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Κοινωνικός μετασχηματισμός και
στρατιωτική ἐπέμὸααη, 1800Ἰἕὶῗὲ «Ἑξάντας» 1977
Ὀ συγγραφέας ἐπιχειρεῖ με’ τή
συνθετικὴ αὐτή μελέτη του νά
συλλάὸει καί να καταγράφει τίς
σχέσεις καί τούς ἀναδαθμούς έξέλιξής τῶν οἰκονομικῶν καί 1101νωνικῶν δυνάμεων ἐντός τοῦ έλλαδικοῦ χώρου καί κατά τό χρονικό διάστημα μεταξύ 1880-1910.
Ἡ σύνδεση τοῦ ρόλου τῶν δυνάμεων αὐτῶν μέ τίς κυριότερες τασεις τῆς πολιτικῆς ίδεολογίας
χρησιμεύει για τὴ διευκρίνιση τοῦ
ἰδιαιτέρας σημασίας γεγονότας
τῆς συνεχοῦς ἀναμιξης τῶν στρατιωτικῶν στίς πολιτικές ἐξελίξεις
καί ἐπιλογές τῆς χώρας.
Ὡς προοίμια τῆς παράλληλης
αὐτῆς ἐξέτασης τῶν κοινωνικῶν
καί οἰκονομικῶν δυνάμεων μέ
τήν πολιτικὴ καί στρατιωτική ἐξουσία. δ Γ. Δερτιλῆς ἀναλύει
ιιυναπτικά τόν τρόπο λειτουργίιις, οἰκονομικῆς καί πολιτικῆς,
τοῦ ἀστικοῦ κεφαλαίου, εἴτε τοῦ
ι’·γχωρίου εἴτε αὑτοῦ πού δημιιιυργήθηκε ἀπό τόν ἐλληνισμό τῆς
διασπορᾶς, καί, μέσω τῶν σχέσεων ἐξαρτήσεως τῆς ἐλληνικῆς
κοινωνίας ἀπό τίς εὐρωπαϊκές
δυνάμεις, τόν τρόπο διάρθρωσης
τῶν ἐντόπιων δομῶν κατά τό 190
αἰώνα καί τὴν καθυστέρηση τοῦ
καπιταλιστικοῡ μετασχηματισμοῦ

ἐν σχέσει πρός τά ἀλλοδαπα πρότυπα. Ἔτσι 6 συγγραφέας κάνει
μνεία μιᾶς σημαντικῆς αποψης,
σύμφωνα μέ τήν ὁποία τό ἐποικοδόμημα τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας
στήν Ἑλλάδα δέν ἀντανακλᾱ
πάντοτε τίς διαμαχες, ταξικές ἤ
ἀλλες, οἱ δποῖες διαδραματίζονται στῆν κοινωνικὴ δάση. Ἡ σχετική αὐτὴ αὐτονομία ἐξουσίας
καί κοινωνικοῦ σώματος ὀφείλεται ἐν μέρει στήν ἀπουσία ἀγροτικοῦ κινήματος, συγκρατημένου
καί διεκδικοῦντος παροχές ἀναλογες μέ ἐκεῖνες τῶν εὐρωπαῐκῶν
ἀγροτικῶν κινημάτων, καί στῆν
πλήρη σχεδόν ἐξαρτηση τῆς πολιτικῆς ήγεσίας τῶν κομματικῶν
σχημάτων ἀπό τούς ἀλλοδαπούς
πατρωνες, τῶν ὁποίων πάντοτε
ἐξυπηρετοῦσαν τίς ἐντολές. Τό
στρατιωτικό κίνημα τοῦ 1909 καί
ἡ ἐμφάνιση στῆν πολιτική σκηνή
τοῦ Ἐλ. Βενιζέλου σημειώνουν
τήν καθαυτό εἰσὸολή τοῦ κεφαλαίου στῆν Ἑλλάδα, τὴν ἀπαρχὴ
“ενός εὐκρινοῦς ταξικοῦ μετασχηματισμοῦ καί τὴν ἰδεολογικοποίηση τῶν στρατιωτικῶν ἐπεμόάσεων στῆν πολιτικὴ. Γιά 16 πολύ
ένδιαφέρσν, ὅμως, αὐτό ὂιὸλίο
τοῦ Γ. Δερτιλῆ ἐλπίζουμε να ἐπανέλθουμε σύντομα μέ εὐρύτερη
ἀναλυση καί κριτικὴ τῶν θέσεών
του.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Π. ΚΑΛΟΝΑΡΟΥ
Ἡ ἱστορία τοῦ Καραγκιόζη
’.(Εκὸ(ἰΕτκλείὸης» Ἀθήνα 1977
Σέ ἐποχή πού 6 Καραγκιόζης
ἡταν ἀκόμη στήν ἀκμή του, 6 πατέρας τοῦ συγγραφέα συγκέντρωσε ὑλικό για ὅλη τήν ἱστορικὴ
διαδρομή τοῦ θεάτρου σκιῶν ἀπό
τήν νΑπω Ἀνατολῆ ὥς τὴ μεταφύτευαὴ του στῆν Ἑλλάδα κατα
τὴν Ταυρκοκρατία καί τόν ἐξελληνισμό του κατα τήν Ἐπανάσταση. T6 ἔδαφος πού ὅρῆκε 6
Καραγκιόζης στῆν Ἑλλάδα εἶχε
προκαλλιεργηθεῖ καί τελικά καρποφόρησε μεγάλους καλλιτέχνες
τοῦ θεάτρου σκιῶν ὅπως 6 Μίμαρος. ὁ Ραύλιας καί ὁ Μὸλλας. Τό
διδλίο
περιλαμόάνει
πολλά
ἀγνωστα ἀνεκδοτολογικά 0101χεῖα καί ἀγνωστα δημοσιεύματα
για τόν Καραγκιόζη.
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑ ΦΤΑΝΤΖΗ
Νίκας Μπελογιάννης

ἀιιΙ τῶν φαρισαίων τό στόμα, [να
κλέψει ταλιρα ἀπ’ τῶν ἱππαπόταμων τά κεμέρια, Ινά σαλαγίσει μέ
μιά δέργα τά γαλόπουλα τοῦ χωριοῦ του. Ιστόν ἐργατομαχαλά 16
μαντρισμένα ταυρια ν’ (”ιμαλήσει,
[τά λυσσάρικα σκυλιά νά τά κάμει δυό φορές να λυσσάξουν /—
ἐσύ, κοντέσσα μου. νά νιαουρίσεις ναζιαρικα /111 ἐκεῖνος v6
γρυλίσει ψευτοθυμωμένα. (Παιητικό μεράκι).

ΤΟΥ ΙΔ ΙΟΥ

Πού λές, Πατριώτη (ποιήματα)
Διογένης, 1977
Δεῖγμα γραφῆς Ἀπ’ τά χέρια
σου πέρασαν δλα; ἡ τεράστια
[πάντα 016v τοῖχο, οἱ πολυθρόνες
πού δαυλιάζουν, /16 γιγάντιο
φυτό στό ὂάζο, (ἡ παρκετίνη καί
16 μεϊκάπ τῆς γυναίκας... ΙἘμένα
μου ἐτυχε πιό αχαρος ρόλος, ΙὉ
ρόλος τοῦ νυχτοφύλακα, πού ὅλα
τά 6λέπει [ὅλα τ’ ἀκούει, μά δέν
μπορεῖ να πεῖ παραπανω [ἀπ’
ὅσα μπαίνουνε σέ ποιητική
γλώσσα. (”Αχαρος ρόλος).

I977

Δεῖγμα γὀαφῆςῑ

«Τό

αἱμό-

φυρτο κουφαρι φραυροῦν οἱ χωροφύλακες. ΙἜκοψαν 16 τραὲ
γούδι πού κατρακυλοῦσε σάν ποταμι Ιγιομάτο στραφτερα χρυσόψαρα κι ἀκαταμάχητες παντιέρες. ΙΣύμφωνοι, μά 6 Λαός τ’
ἀκούει ἀκόμα. ΓὈλοι έμεῖς τά
ἴδια τραγούδια πάντα λέμε [ὅπως
τότε πού σί δύσκολοι καιροί χάιδευαν 16 αἷμα( τὴν άγρια φωτια
του να μερώσουν».
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ’75-

’Ξίόφιέρωμα στόν Κώοτα Βάρναλη
Κέὸρος ’77
Πρόκειται για τόν τελευταῖα
τόμο τῆς ὁμώνυμης ἐτὴσιας ἐκδοσης λόγου καί τέχνης πού διευθύνει 6 Χάρης Σακελλαρίαυ. Σ’
αὑτό τόν τόμο περιλαμδάνεται
ἕνα ὀγκῶδες ἀφιέρωμα στό μεγαλο μας ποιητὴ Κώοτα Βάρναλη, μέ κείμενα τῶν X. Σακελλαρίσυ, .Ι.Ρ.Απτοπ, Γ.Δανιήλ, M. Μ.
Παπαϊωάννου, Γ.

Δ. Παγανοῦ,

Α.Λεντάκη, Θ.Δ.Φραγκόπουλαυ,
Τακη Καρόέλη, Νικηφ. Βρεττακαυ, Σοφίας Μαυροειδῆ - Παπαδακη, Γερ. Γρηγόρη, Τασου
Βουρνά, Ἀπ. Μαγγανάρη καί
ἄλλων, ἐνῶ στό τέλος ύπαρχουν
6ι6λιοκρισίες τῶν Χ,Σακελλαρίου, Φ.Δ.Φραγκόπουλου καί Κώστα Γ.Παπαγεωργίου.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ MANOYH MAFIA
Συναξάρι (ποιήματα)
Διογένης, 1977

Δεῖγμα γραφῆςῑ Ἔ, λοιπόν, 16
’χει μερακι βατά γαυρούνια να
φορέσει
ὅασιλικά
σκσυλαρίκια.1νά ὖγάλει όχιάς κορὸέλες

L. BENEVOLO
Ἡ ὄιομηχανική πόλη - ἡ κοινωνική προέλευση τῆς σύγχρονης
πολεοὸομίας
Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗ
Ἡ ὅταμηχανική έπανασταση - ἡ
δυναμική τῶν ἀλλαγῶν.
”Εκὸόσεις; «Α. Λιὸάνης - Νέα
Σύνορα»

ΓΚΥΣΤΑΒ ΦΛΩΜΠΕΡ

’(1) Πειρασμός τοῦ Ἁγίου ἈντωνΙίικῗέὶ·.άιρραση Κ. Βάρναλη
Ἐπιμέλεια Φρ. Ἀμπατζοπαύλου
“Εκὸόσεις «Ἠριδανός» 1977
Ὀ Φλωμπέρ αρχισε νά γράφει
τόν «Πειρασμό» 016 19 του χρόνια καί τόν ὁλοκλήρωσε στα ἐξ·
ήντα, ἀποτυπώναντας 0‘ αὐτόν
τήν πνευματική καί ψυχική περιπέτεια τῆς ζωῆς του. Στό έργο
αὐτό, φορτισμένο ἀπό πολύγνωσία καί τὴν ἀγωνία τῆς ταραγμένης ψυχῆς του, 6 Φλωμπέρ προσπάθησε νά ἀναμετρηθεῖ μέ τό
Λόγα καί τὴ Γνώση. Ἡ ἀναμέτρηση αὐτή καταλήγει 016v ἐκμηδενισμό, στήν ἀπελπισία καί τήν
ἀπόγνωση ὕστερα ἀπό τὴ συνειδητοποίηση τοῦ «παραλόγου»

τῆς 13111913719Ἕνας σχολιαστῆς τοῦ ἐργου
του. γράφεις «... Πίσω ἀπό τὴν
προσωπική ἐμπειρία τοῦ Φλωμπέρ, ἀντηχεῖ ἡ μεγάλη κρίση τῆς
ἐποχῆς του· Eva; κόσμος δονεῖται συθέμελα· 6 θάνατος τοῦ Θεοῦ, τό ἀδιέξοδα τοῦ πολιτισμοῦ,
6 μύθος τῆς ἐπιστήμης κι ἀπό κεῖ
ἡ εἰρωνεία καί ἡ πλὴξη, ἡ ἐπιθυμία τῆς φυγῆς, ἡ ἀδιάκσπα ἀπατυχημένη προσπαθεια συμφιλίωσης μέ τό ἄπειρα, α’ έναν κόσμο
μέ χαμένη τή διαφάνειά του, τέλος ἡ γέννηση τοῦ παραλόγου».
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΠΕΡΔΙΑΕΦ
Μαρξισμός καί Χριστιανισμός
Μετάφρ.· Ε. Δ. Νιάνιος
Ἐκὸ. «Μήνυμα» 1977

Ἡ ἐκδοση αὑτὴ. δεύτερη στή
Στὴ σειρα «Ἡ ζωὴ μέσα στό
σειρα «Διάλογος» πού κυκλοφόχῶρο» κυκλοφόρησε 6 τόμος πού.
ρησε τό «Μὴνυμα», εἰναι ένα κεμέ θέμα «Βιομηχανικὴ Ἐπανάσταση», περιλαμὸάνει δυό κείμεφάλαια ἀπό 16 μεγαλύτερο θιὸλίο
να. Στό κείμενα τοῦ Π. Λαζαρίδη
τοῦ Μπερδιάεφ «Οἱ πηγές καί ἡ
ἐπιχειρεῖται νά διευκρινισταῦν οἱ
οὐσία τοῦ ρωσικοῦ κομμουνιοἰκονομικο-κοινωνικές διαστάσμαῡ». Ὁ συγγραφέας, ἀρνητής
σεις τοῦ ἱστορικοῦ περίγυρου
τοῦ μαρξισμοῦ μετά τήν ἀπόμέσα ἀπό τόν ὁποῖα ἀναδύθηκε ἡ “ πειρά του νά 16v συνδέσει μέ τόν
διαμηχανικὴ πόλη.
ἰδεαλισμό τοῦ Κάντ καί τοῦ ΦίT6 κείμενα τοῦ L. BENEχτε, διώχτηκε 016 1922 ἀπό τήν
VOLO στόχο έχει τήν ἀναλυση
ΕΣΣΔ καί ὁλοκλήρωσε τίς πνευτοῦ πῶς γεννήθηκε καί πώς συγματικές του ἀναζητὴσεις ὅταν
κεκριμενοποιὴθηκε ἡ νεότερη ποἐμφανίζεται σάν ἐνας ἀπό τούς
λεαδομική «ἐπιστήμη», καθώς
κύριους καί πιό λαμπρούς ἀποκαί οἱ ἐπιπτώσεις πού εἶχαν γιά
λαγητές τοῦ χριστιανισμοῦ. Στό
τίς μελλαντικές ἐξελίξεις οἱ πρῶκείμενα αὑτό, 6 Μπ. υἱοθετώντας
τες μορφές σύλληψης τῶν σχετιτή χριστιανική ἀναλυση, ἀπόφυκῶν μέ τὴ γέννηση τῆς ΒΙΟΜΗγε, ἀσκώντας κριτική α’ έναν ποΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ προδλημάλέμια τῆς θρησκείας (16 μαρξιτων.
σμό), νά πέσει στῆν παγίδα μιᾶς
στείρας πολεμικῆς καί v6 δικαιΤά δύο κείμενα δοσμένα 0' ἕνα
ώσει ἐτσι τόν καπιταλισμό. Ὁ
τόμο ἔρχονται να δώσουν απανΜπ. ὑποστηρίζει πώς στό μαρξιτὴσεις σέ μιά σειρά προδλήματα
οἰκολογικά - ἀρχιτεκτονικα σμό ὑπάρχει ἐνα κομμάτι ἀλῆπολεοδομικά κ.ᾱ. πού ἡ γνώση
θειας - ἡ οἰκονομική ἀναλυση -—
τους εἶναι ἀπαραίτητη γιά να καί συγχρόνως μιά πλάνη πού
κατανοηθαῦν καλύτερο οἱ ἀναγπρέπει νά καταπολεμηθεῖ (ἡ ἀρνηση δηλ. τοῦ Θεοῦ). Ὁ μαρξικαιότητες πού πρέπει νά ἐξυπηρετηθοῦν ὥστε οἱ διαφορες ἐπεμσμός, ὑποστηρίζει δ Μπ., ἀρνούμενος τό Θεό, ἀρνεῖται τόν ἴδια
6άαεις νά μὴν ἔρχονται σχεδόν
τόν ανθρωπο μολονότι. τόσο ἀγωπάντα ὕστερα ἀπό τά γεγονότα
νιστικά τόν ὑπερασπίζεται. rO
καί νά “έχουν χαρακτῆρα θεωρητικό. ἀλλά νά προηγοῦνται καί
ἴδιος γράφει κάπου; «μόνο στούς
νά ἔχουν χαρακτῆρα πραληπτικόζ ἀπαλογητές τοῦ καπιταλισμοῦ

δέν ἐπιτρέπεται νά κατηγοροῦν
τούς κομμουνιστές ὅτι ἀρνοῦνται
τῆν

ἀνθρώπινη

προσωπικότη-

·εικσοτικά·

τα...»

ΖΑΝ ΠΙΑΖΕ

Ἐπιστημολογία τῶν ἐπιστημῶν
τοῦ ἀνθρώπου.
Ἐκδόσεις Ράππα
“Ο τόμος αὐτός ἀπαρτίζεται
ἀπό τρία κεφαλαια καί τό καθένα
ἀπ’ αὐτα ἀποτελεῖ μιά ακέψη 66σικά ἐπιστημολογική, πού ἐπιδιώκει νά χαρακτηρίσει τό ἰδιαίτερα τοῦτο εἶδος τῆς γνώσης πού
εἰναι κοινό στίς διαφορες ἐπιστῆμες τοῦ ἀνθρώπου. Καί εἴτε
πρόκειται για τῆ θέση τῶν ἐπιστημῶν τοῦ ἀνθρώπου μέσα στό
σύστημα τῶν ἐπιστημῶν, εἴτε
ἔστω καί για μόνη τήν ψυχολογία, παντοῦ θα συναντήσουμε
106; ’ίδιους αὐτούς πραὸληματισμούς. Ἡ ψυχολογία δέν εἰναι
παρά Eva μόνο παράδειγμα, ἀνάμεσα σέ πολλά ἀλλα, για τό τί είναι 6 1101v6; τρόπος γνώσης σέ
ὅλες τίς ἐπιστῆμες. για τίς όποῖες
γίνεται λόγος 0‘ αὐτό 16 ὂιὸλίο.
Ἡ Κύπρος καί ὁ άγώνας γιά τήν
ἕνωση
Α.Κ.Ε.Λ.

Ὁ δρόμος πρός τή λευτεριά
Γιά ἕνα μίνιμουμ πρόγραμμα τοῦ
Α.Κ.Ε.Λ.

Γιά τή συγκρότηση τοῦ ἑνιαιόυ
ἀπελευθερωτικοῦ μετώπου πάλι c.

N’iKOY ψΥΡο YKH
T6 K011916116: T6 ὀξύτερα ἐθνικό
μας πρόδλημα.
Ἐκδατική ὁμάδα ἐργασία
Τά κείμενα τοῦ τόμου αὐτοῦ
ἐχουν σά στόχο τήν οὐσιαστικὴ
συνεισφσρα στῆν προσπαθεια γιά
μιά συγκεκριμένη καί ἐπιστημονική γνώση ταῦ νεοελληνικοῦ
κοινωνικοῦ

σχηματισμοῦ.

κάτω

ἀπό τὴ σκοπια τοῦ ἱστορικοῦ
ὑλισμοῦ. Εἰδικότερα, ἐπιδιώκουν
v6 καλύψουν τό κενό πού ἡ πάγια ἀντεπαναστατική πολιτικὴ
τῆς ἀρχουσας τάξης καί ἡ ὑποταγή στίς πιέσεις της τοῦ μεγαλύτερου κομματιοῦ τῶν «ἐπισήμων»
φορέων τῆς ἀριστερᾶς δημιούργησαν γύρω ἀπό τό ἐθνικά θέμα
τῆς Κύπρου.
NIKOY ΨΥΡΟΥΚΗ
Ἡ διαμάχη στό Αἰγαῖο
Ἐκδόσεις «Ἐπικαιρότητα»
Ἀθήνα 1977

Τό ὅιὸλίο περιλαμόάνει δυό
μελέτες; α) για τῆ διαμάχη στό
Αἰγαῖο καί 6) τὴν ἐθνικὴ ἑνότητα
καί τό καθεστώς τῆς ξένης ἐξάρτησης καί κηδεμονίας. Ἡ δεύτερη
δημοσιεύτηκε στα τεύχη 40-43
τοῦ ANTI. Στήν πρώτη μελέτη 6
Ν.Ψ., ἀφοῦ ἀναφέρει τίς ἀπαρχές
τῆς διένεξης, ἐξετάζει στή συνέχεια τίς ἐξελικτικές τάσεις τοῦ
τουρκικοῦ καί τοῦ ἐλληνικαῦ καπιταλισμοῦ καί τὴν ἐμπλοκὴ τῆς
ΕΣΣΔ καί τῶν ΗΠΑ στῆν περιοχή σάν παραμέτρων πού καθορίζαυν τό πρόδλημα τοῦ Αἰγαίου.

IFTOK’OYMENTA «6»
εντυπωσεις καί κρίσεις
Τῆς Ντόρας Ἠλιοπαύλου - Ρογκάν
Μέλας τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς φετινῆς Ντοκουμέντα
(Κάσσελ), ἀπευθύνοντας χαιρετισμό στούς κριτικούς τέχνης πού
λάὸανε μέρος στό [20 Συνέδρια τῆς Διεθνοῦς ”Ενωσης Τεχνοκριτῶν,

χαρακτήρισε τή Ντοκουμέντα «6» σάν μιά ὀργανωμένη ἀναρχία.
Τεχνοκρίτες, ἱστορικοί τῆς τέχνης καί καλλιτέχνες, συγκρίνοντος
τήν Ντοκουμέντα «5» (1972) μέ τήν τωρινή, ὅρίσκουν τήν τελευταία πολύ ἀναιμική σε’ σχέση μέ τίς ἐπαναστατικές ἐκπλήξεις τῆς
. προηγούμενης. Τέλος, ὄρέθηκαν ἀκόμα καί γερμανοί κριτικαί πού
πέρα ἀπό τήν όργάνωση τῆς ἔκθεσης σχολιάσανε τήν παθητική
ἀντίκρυ στά ἔργα σταση τῆς κριτικῆς, πού, νοθευμένη ἀπό τή διαφήμιση καί τήν προπαγάνδα, τόνισε ἰδιαίτερα τό θεαματικό μέρος
τῆς ἔκθεσης.
ΑΣ ΔΟΥΜΕ, ὅμως, τώρα ἀπό
πιό κοντα τῆ σύσταση καί τά κύρια χαρακτηριστικὰ τῆς φετινῆς
Ντοκουμέντα, πού εἶχε σάν κύρια
στόχο τήν προδολὴ τῶν σχέσεων
αναμεσα στῆν τέχνη καί τά μέσα

μαζικῆς ένημέρωσης (φίλμς, φωτογραφίες, ὅίντεο, 11.6.). Ἡ παρουσίαση καταλαμδανε τέσσερις
χώρους; Τό γΜουσεῖα Φριντερι-

τσιαναυμ (ζωγραφικῆ, γλυπτικῆ,
περιόαλλον, θίντεο, πειραματικόι
φίλμς, φωτογραφίες), τήν Ὀρανζερί (σχέδιά, οὐτοπιστικό ντησάιν, κομπιοῦτερ, φίλμς), τή Νέα
Γκαλερί (μεταμορφώσεις τοῦ 616λίου) καί 16v ὑπαίθρια χῶρο
ἀναμεσα 016 κτίρια (γλυπτα καί
κατασκευές). Κατ’ ἀρχήν ἐπικρατεῖ ἡ ἐντύπωση - κι αὐτό παρά τῆ
σημασία πού δόθηκε στό δίντεο,

τῆ φωτογραφία καί τό σχέδιο 611 0106; διαφόρους τομεῖς τῆς
έκθεσης δέν ὑπάρχει, οὔτε 016v
τρόπο παρουσίασης οὔτε στό
περιεχόμενα, μιά θεμελιακή ἐννοια ἤ ἐνας συνδετικός κρίκος
πού να δαηθάει στῆν προὸολή
τοῦ κυρίου ἤ τῶν ἐπί μέρους στόχων ὴ πού ἐστω v‘ ἀφυπνίζει
μέσα 116; 16 ἐρεθίσματα ἐκεῖνα
’πού εἰναι ἀναγκαῖα για μιά περαιτέρω ἀνίχνευση. Μέ ἀλλα λόγια, δέν ὑπάρχει κανένας συγχρωτισμός ἀλλά ἁπλῶς καί μόνο
μιά παραταξη μεμονωμένων συμθολῶν πού σέ ἐλάχιστες περιπτώσεις μᾶς δημιουργοῦν μιά σχετική
ἐκπληξη.
Περιδιαόαζοντας τῆ Ντοκουμέντα είχαμε, πράγματι, τήν ἐντύπωση ὅτι ξαναόλέπαμε ἐκθέματα πού 116; εἶναι ἤδη γνώριμα
τά τελευταῖα δέκα χρόνια. Βέ661a. σύμφωνα μέ τὴ μέθοδο τῆς
«ἀτόπου ἀπαγωγῆς». ἡ φετινή
Ντοκουμέντα μπορεῖ νά θεωρηθεῖ
ἐξ ἱσου ἀντιπροσωπευτικῆ μέ τήν
προηγούμενη; Ἀντικαταπτρίζει
σ’ ὅλη της τήν έκταση τή σχετική
ὑφεση - ἀνάπαυλα καί τό ἀναμάσημα πού παρατηρεῖται τελευταῖα στῆν τέχνη καί πού - για νά
μῆ θεωρηθοῦμε ἀπαισιόδοξαι μπορεῖ ν’ ἀντιπροσωπεύει 6116
1116v άλλη σκοπια τό ἀναγκαῖα

καταστάλαγμα καί τὴν ἀναμέτρηση τῶν δυνάμεων πρίν ἀπό
ένα καινούργια ξεκίνημα. Δυό
ἀλλα χαρακτηριστικά στοιχεῖα
τῆς Ντοκουμέντα «6» εἰναι, ἡ γιά
πρώτη φορά άντιπρσσώπευση τῆς
Ἀναταλικῆς Γερμανίας καί ἡ
ἐπίσης για πρώτη φορα τόσα πολυμελής ἐκπροσώπηση τῆς Ἑλλάδας, μέ τούς Ἀντωνάκο,
Κανιαρη, Κουνέλλη, Σαμαρᾱ,
Τακη, Τσόκλη, Χρύσα, πού δέν
συμμετεῖχαν ἁπλῶς ἀλλά πού
διακρίθηκαν ἀνοίγοντας ἐτσι τό
δρόμο σέ πολλούς ἀλλους.
Εἰδικότερα,

τώρα,

ἀπό

τό

τμῆμα τῆς ζωγραφικῆς, ὅπου ἡ
ἐντύπωση τοῦ ἤδη γνώριμου ἦταν
ἰδιαίτερα αἰσθητή, ξεχωρίσαμε
τὴν καινούργια ὃσυλειά τῶν Φ.
Στέλλα καί Ἀ, Οὐώρχωλ, τίς
συνθέσεις τῆς N. Γκραίηὸς, τὴν
εὑρημάτικα ἐναλλασσόμενη - σέ
μεγάλη ἐκταση σύνθεση τῆς νέας
καλλιτέχνιδας Τσ. Μπάρτλετ, τό
ἐργο τοῦ Γκίρκε καί τίς συνθέσεις

τῶν καλλιτεχνῶν τῆς Ἀνατ. Γερμανίας (Μπασελιτζ, Χάιζιγκ,
Ματτάουε. Πένκ).

Ἀπό τό τμῆμα τῆς γλυπτικῆς
καί τοῦ περιδάλλοντος ξεχωρίσαμε τήν προσφορά τοῦ Τεχνολογικοῦ Ἰνστιτσύτου τῆς Μασσαχουσέττης, τῆν παρουσίαση τοῦ
Διεθνοῦς Πανεπιστημίου γιά Δημοκρατία καί για Δια - Ἐπιστημονική Ἔρευνα τοῦ Μπόιλ, τὴ
διαμόρφωση χώρου μέ ὂίντεο τοῦ
Παικ, τή σύνθεση μέ «νέαν» τοῦ
Ἀντωνάκου, πού έκανε μιά πετυχημένη «ἐπέμὸαση» στό ἐξωτερικό τοῦ Φριντεριτσιαναυμ, τή
διαμόρφωση χώρου 6116 16 Ρίνκε,
τήν κατασκευὴ - γέφυρα τοῦ
Τράκα, τίς κατασκευές μέ πέτρα
τοῦ Μόρρις, 16 «μουσικό δωμάτια» με’ τά ἠλεκτρομαγνητικά
σύνολα ταῦ Τακη. Τό τελευταῖα,

μάλιστα, ἀποτέλεσε κατά γενικὴ
κρίση μιαν οὐσιαατική συμὸολὴ
στῆ φετινή Ντοκουμέντα. Στόν
ἴδια. πάντοτε, τομέα, ἀπό τήν ἐπί

σαμε τίς δημιουργίες τῶν Μπερτολέν, Σίμμοντς καί τοῦ ζεύγους
Πουαριέ.
Ὁ τομέας τοῦ σχεδίαυ, πληθῶρικός ὡς πρός τόν ἀριθμό τῶν
ἔργων, δρίσκσνταν ἐξω ἀπό τό
πνεῦμα καί τή γραμμή πού ’χει
δοθεῖ στίς Ντοκουμέντα, ἐξ αἰτίας τοῦ ἀναδραμικοῦ καί γι’
αὐτό τό λόγο ὀρθόδοξα ἐγκυκλοπαιδικοῦ καί μουσειακοῦ χαρα-

κτῆρα του. ”Ομως, παρά τό ἄνισα
- εὐτυχῶς σέ λίγες περιπτώσεις τῆς συμμετοχῆς, γενικὴ ἡταν ἡ ἐντύπωση ὅτι, λόγω τῆς ποιότητας
τῆς πλεισψηφίας τῶν ἐργων, 6

τομέας αὐτός ἦταν ἀπό τά λίγα
θετικά στοιχεῖα τῆς Ντοκουμέντα
«6». ’A116 16 σχέδια πού ’ταν
κατανεμημένα σέ ἐπί μέρους ἐνότητες ξεχωρίσαμε τά “έργα 111w:
Christo, Ἀ6ραμίδη, Ἀρμάν, Κανιάρη, Λιχτενστάιν (πολύ πιό
ἀντιπροσωπευτικά ἀπό τίς συνθέσεις ταυ 016v τομέα τῆς ζωγραφικῆς), Ματτα, Μπόις, Ὀλντεμπουργκ, Ραουσεμπεργκ, Σαμαρά, Τσόκλη, Χρύσας.
Ὁ τομέας τῆς φωτογραφίας
εἶχε κι αὐτός Eva χαρακτῆρα ἐγκυκλοπαιδικό, μιά πού συμπεριλάμὸανε ἀκόμα καί τίς φωτογραφίες τῶν πρωτοπόρων (Νταγκέρ,
Τάλμποτ, Μπαγιάρ, Νίπσε, κ.α.).
Ἀπό τό ὑλικό πού ’ναι κατανεμημὲνο σέ θέματα καί σέ ἐνότητες
ἀνταποκρινόμενες στίς διαφορες
τεχνικές καί μεθόδους ξεχωρίσαμε
τίς φωτογραφίες τῶν
Μπρασσάι, Στίγκλιτζ, Ροντσένκο,
Μάν Ραίη, Ναντάρ, Σαμαρᾶ. Τέλος, ὀπὸ τίς «Μεταμορφώσεις
τοῦ
Βιόλίου», ὅπου
εἷδαμε
παραλλαγές πανω σέ ἤδη πολύ
γνωστές λύσεις, συγκρατήσαμε
τίς συνθέσεις τῶν Οὐώρχωλ καί
Βοστέλ. Στόν [διο χῶρο καί στα
πλαίσια τῆς μόνιμης έκθεσης εἶδαμε τίς γλυπτές συνθέσεις τοῦ Γ.
Ντά Μαρία, πού μᾶς ἀποζημιώσανε γιά τόν προκλητικά κακόγουστα θόρυὸο πού δημιούργησε
τό σκαμμένο στὴ γῆ -μπρός στό
Φριντεριτσιάνουμ - «περίψημα»
χιλιόμετρο.
“Ανιση, λοιπόν, δίχως οὐσιαστική συνοχὴ, μέ μεμονωμένα
σημεῖα ἐνδιαφέροντας καί μικρές
σέ κλίμακα ἐκπλήξεις, ἡ φετινή
Ντοκουμέντα, ἐκφράζει τήν ἀντίστροφα ἀνάλογη σχέση πού ἐπικρατεῖ σήμερα αναμεσα στῆν
πρωτοπαρία καί στό κατεστημένα. ”Ομως. παρ’ ὅλα αὐτά, ἐπισημάναμε Eva θετικό φαινόμενα
πού δέν παρατηρεῖται στίς ἄλλες
διεθνεῖς ἐκθέσεις καί στούς καθιερωμένους μουσειακούς χώρους
τῆ νεολαία πού ἔρχεται ἀπ’ ὅλα
τά μέρη τοῦ κόσμου καί πού καθημερινά, ἐπί τρεῖς μῆνες, κατακλύζει τό χῶρο τῆς ἐκθεσης καί
κινεῖται μέ μεγάλη ἀνεση ἀνάμεσα στα ἔργα θεωρώντας τα δίχως ἐνδαιασμούς κτήματά της.

μέρους ἑνότητα μέ έργα πού
ὑπαινίσσσνται
«μορφολογικά»

“Ισως,

ἀρχαιολογικά εὑρήματα, ξεχωρί-

κάτι νά ὅγεῖ.

ἀπ’

αὐτό,

τουλάχιστον,

l
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·μουσικιί·

τοιες ἐκδηλώσεις θεατρικούς χώρους,

Μεταξύ “Ηρωδείου καί Λυκαδηττοῦ

νία» καί τό «κλασικό μπαλέτο»
σάν τέχνη. Εὑλογα θα τό χαρακτῆριζε κανένας σαν τέχνη
ἀκραίας παρακμής καί έκφρασή
της σέ ἱστορικές ἐποχές ὅπου κι
αὐτός ἀκόμη 6 εὑρωπαϊκός πολιτισμός πού τήν ἔθρεψε, 6 ἀστικός
τοῦ 19ου αἰώνα, γεννοῦσε ἀπειρες αλλες καλλιτεχνικές μορφές,
πλουσιότερες α’ ἀνθρώπιναυς χυμούς, προδληματισμαύς, ἀμορφία
κ.τ.λ. Εἶναι 1116 τέχνη τόσο ἀγχωδῶς «καθωσπρέπει» καί ἀνώδυνη
ὅσα καί μιά ουζῆτηση περί καιροῦ. Ὁ θεατὴς μπορεῖ να τήν
παρακολουθήσει ἀκίνδυνα για
τούς ὅποισυς κρατοῦντες - φασίστες, δημοκράτες, σοσιαλιστές,
κομμουνιστές κ.τ.λ. Συνηθέστατα
ἀπουσιάζει ἀπό τούς μύθους καί
αὐτή ἀκόμη ἡ καπως ὀδυνηρὴ
ὑπαρξιακή ανησυχία. Καποια ἐνδιαφέρον ἀρχίζουν ν’ ἀποχτοῦν
ἰδωμέναι μόνο 6.116 τήν ὀπτικὴ
τῶν νεότερων ἐπιστημῶν τῆς ’ψυχολογίας τοῦ 666011;. K616 Eva
πολύ μεγαλο ποσοστό τό ὅποιο
συγκινησιακό περιεχόμενα ἐπαφίεται στῆν εὐαισθησία τοῦ ἑρ-,ι

Ξαναγυρνᾱμε 011’] «μπαλετομα-

Ταῦ Γιώργαυ Λεωτσάκου
Περί «Μπολσόι», κλασικοῦ μπαλέτου κ.τ.λ.
πού
TH
στιγμὴ
γράφω
(24.8.77) ἐχω δεῖ τό «Σπάρτακο»·
(μουσική
Χατσατουριάν),
τὴ
«Λίμνη τῶν Κύκνων» (μουσική
Τσαϊκόφσκυ) κι ἐχω 1600 προ-

δληματιστεῖ ὥστε νά μὴν εἷμαι
65'6610; 6v θα ὑποόληθῶ στῆ νυχτερινὴ ταλαιπωρία τῆς ἐπιστροφῆς ἀπό τό Ἡρώδειο για νά δῶ
καί τή «Ζιζέλ» (μουσικὴ Ἀνταμ),
πού κλείνει τή χαρευτικὴ προσφορά τοῦ 20ομελοῦς κλιμακίου
τοῦ «Μπολσόι Τεάτρ» τῆς Μόσχας, 016 πλαίσια τοῦ Φεστιδάλ

Ἀθηνῶν 1977.
Ἀποσαφηνίζω ἐξ ἀρχῆς ὅτι ὁ
πραόληματισμός μου ἀναφέρεται
κυρίως στὴν ἐλληνικὴ πλευρά;
ἀρχίζω μέ τό ὅλα θέμα «μπαλέτο»
καί μάλιστα «κλασικό μπαλέτο».
Φοὸἀμαι ὅτι δίχως να ὑπάρχει
ὑποδομὴ ὀρχηστρικής παιδείας κι
ένημέρωσης α’ αὐτόν τόν τόπο
(δ,τι ὑπάρχει εἶναι κι ἐδῶ κατα
κύρια λόγο ἰδιωτικό καί περίπου
συμὸολικά μόνο «ἐλεγχόμενα»
ἀπό τό κράτος) καλλιεργεῖται
ἀπό τά φεστιὸαλ τά τελευταῖα
χρόνια σέ μεγάλη μερίδα τοῦ κοινοῦ μιά «μπαλετομανία». Ἱ-Ι ταση
αὐτή, ἐν μέρει ἴσως κι ἐξ αἰτίας
τῆς ἐλλειψης πλατιάς ένημέρωσης, παρουσιάζει καποια συμπτώματα δμαδικῆς ψυχαλογίας
πού παρουσιάζουν (ἐπί 16 μᾶλλον σνόμπ...) μακρινὴ ἀναλογία
μέ τὴν παρακρουση για 16 ποδόσφαιρο. Ἀνεξάρτητα ὅμως ἀπ’
αὐτό, ἀναρωτιόμαστε αν ἡ ταση
τούτη, φυσικὴ ἦ “καλλιεργημένη,
ἀπό τὴ στιγμή 1106 διαπιστώνεται
θα καλύπτεται μόνα μέ μετακλήσεις κατα τούς θερινούς μῆνες
καί δέν θά ἀξιαποιεῖται καπως
ἐνεργητικότερα, δημιουργικότερα
καί μέ 116-11901196650606; 1190—
γραμματισμούς. Ἡ «μπαλετομανία» ὅμως αὐτὴ θα μᾶς ἀπασχαλήσει πιό κάτω.
Προχωροῦμε ὡστόσσῑ Εἴκοσιδύο χρόνια (ἀπό τό 1955) 691θμεῖ ὁ δίας τοῦ Φεστιόάλ Ἀθηνῶν, πού ἐξακολουθεῖ, φοὸοῦμαι,
νά λειτουργεῐ α’ αὐτή τὴ μορφή
χάρη στῆν παρ’ ἡμῖν παντοδυναμία κακῶν ἐξεων. T606 χρόνια
λ.χ. δέν μᾶς ἐγινε συνείδηση ὅτι
τό “Ηρώδειο, μέ τό στενότατσ
πλάτος τῆς πασαρέλας του καί τό
νταυὸαρι τοῦ 666011;, εἶναι τελείως ἀπρόσφορο γιά χορευτικές
καί
λυρικές
παραστάσεις,
ί δ ί ω ς παραδασιακές; Σέ ὁποιαδὴποτε άλλη χώρα μέ καποιες
πολιτιστικές ἡ, ἐστω, τουριστικές
ἀνησυχίες, τό πρόδλημα θά εἶχε
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ἀντιμετωπιστεῖ μέ τὴν ἀνέγερση
κατάλληλων θεατρικῶν χώρων,
1600 γιά τό χειμῶνα ὅσα καί γιά
τό καλοκαίρι. Ἐμᾶς ὅμως ἁπλῶς
μᾶς νοιάζει νά φωνάξουμε μιά
μεγάλη «φίρμα» τοῦ χοροῦ (φέτας καί τῆς δπερας) για να γεμίσουμε τό Ἡρώδειο, τά ταμεῖα τοῦ
E.O.T. καί νά χρυσώσουμε τό
ὅποιο οἰκόσημα τοῦ Φεστιδαλ. Κι
έτσι 605606115 όχι μόνο πρός τό
ἀτυχο, ἀπληροφόρητο καί ἀφελές
κοινό, πού πληρώνει θαρρώντας
πώς θα χαρεῖ κατι, ἀλλά καί πρός
τό συγκρότημα 1106 μετακαλεῖται

καθε

φορά.

(Παρένθεσηῑ

δέν

ἀναφερόμαστε στό κοινό τῶν θώκων καί τῶν προσκλήσεων...) Πι-

στεύει τό κοινό μσς ὅτι εἶδε τό
«Μπολσόι»; Ἔ. λοιπόν ὅχι, δ E ν
τό είδεί
Πῆρε ἁπλῶς μιά ἰδέα ἀπό τίς
παραστάσεις του, ξεπουπουλια-

σμένες ἀπό τὴ μαγεία τοῦ ὅποιαυ
σκηνικοῦ τους διάκασμου καί μ’
Eva «1169 ντέ μπαλλέ» φανερά
μειωμένο ἀριθμητικά (τό διαπίστωσαν ὅσοι τό χειμώνα εἶδαν
τόν θαυμαστά κινηματογραφημένο «Σπάρτακο») για νά μπορέσει νά κινηθεῖ στῆν πασαρέλα. Ὁ
συγχρονισμός αὐτοῦ τοῦ «κόρ ντέ
μπαλλέ» ῆταν σέ πολλές περιπτώσεις ἐλαττωματικός. Πῶς θα
μποροῦσε να γίνει ἀλλιῶς, Οἱ
ἅνθρωποι, ἐκτελώντας π.χ. μιά
φιγούρα A, 0' ἑκατοντάδες δοκιμές καί παραστάσεις, έχουν συνηθίσει να συγχρονίζονται διαγραφαντας φέρ’ εἰπεῖν κύκλα καποιας διαμέτρου. Πῶς λοιπόν
έμεῖς θά ἒχουμε τὴν ἀπαίτηση νά
εἶναι τέλειαι, αὐτοί οἱ τελειοκράτες, ὅταν ξάφνου τούς ζητοῡμε
νά... ζαυπὴξουν τόν κύκλα καί νά

μηνευτῆ. Εἶναι τέχνη γεννημένη

ἀπό μιά χριστιανογενὴ κουλτούρα πού ὅλα τό savoir-vivre της
ἐκφράζει καί ὅλους 106; ὑποσυνείδητους πανικούς της για τό
ἀνθρώπινα κορμί. Μια ἀφηρημένη ὀπτικῆ γεωμετρία πού ἱσως
ὁ πιό ἀνομολόγητος στόχος της
εἱναι v6 μᾶς κάνει νά ξεχαστοῦμε
μές στό «ἀπόλυτα» καλλος της
καί νά ξεχασαυμε ὅτι τό ἀνθρώπινα κορμί ἐχει γεννητικά όργανα. Καί δέν εἰναι διόλου τυχαῖα
16 611, ταυλάχιστο στή Δύση,
ἀποτελεῖ καταφὺγιο πολλῶν ἀτόμων γνήσια προικισμένων (τό Eva
δέν ἐμποδίζει τό ἄλλο), πού ὅμως
σπαράζονται ἀπό μύριες κρυφές
(Νάρκισσοιέ) ἤ μή ἐνοχές για τό
κορμί τους κι ἀναζητοῦν α’ αὐτούς τούς χώρους τῆς πάλλευκης
κίνησης έναν ἐξαγνισμό του.

τόν κάμουν «ἐλλειψη»; Θά πεῖτε

ότι Eva θέατρα χρειάζεται χρὴματα (περιέργως σ’ αὐτό τόν
τόπο ὅρίσκανταν ἀνέκαθεν για
γήπεδα, ναούς καί στρατιωτικές
δαπάνες) καί γιά τήν ὥρα... Ἔ,
λοιπόν, για τὴν ὥρα θά μποροῦσε
νά ὑπάρξει μιά πρασωρινὴ λύση
πού τουλάχιστον θ’ αὑξανε τό
πλάτος τῆς σκηνῆς. Θά ’έπρεπε v6
μελετηθεῖ ταυλάχισταν ἡ δυνατότητα ἑνός ἀνασηκώματος τοῦ δαπέδου της κατά 30 - 40 ἐκ. (τόσα
ἐξέχουν οἱ άρπες καί τά κοντραμπάσα, τά «ψηλότερα» όργανα τῆς ὀρχήστρας) καί Eva
ἀπλωμά της πάνω ἀπό τὴν «τάφρο» τῶν μουσικῶν. Φυσικά, τό

δάπεδα αὑτό θα ἦταν κινητό. Καί
ἡ προσωρινή λύση αὐτή δέν θάπρεπε νά μᾶς κάνει νά ξεχασουμε
τόν ἀπώτερα στόχο ταῦ v' 6110χτὴσουμε κατάλληλους για τέ-

Παρά τό στοιχεῖα κάπαιας μεγαλύτερης ζωντάνιας πού ἐπισημαίναυν οἱ εἰδικοί σέ σχέση μέ τὴ
σχολή τοῦ Λένινγκραντ, αἱ παραστάσεις 106 μοσχοδίτικαυ συγκροτήματος ,«ἐνίσχυσαν τὴν ἐντύπωσὴ μσς ὅτι τό «Μπολσόι», μέ
τόν τρόπο του. ἔστω, ἀποτελεῖ
ἀκοίμητο φρουρό μιᾶς παράδοσης σάν κι αὐτὴν πού μόλις περιγραψαμε. Ἐδῶ ὅμως ἴσως v6
φταίει καπως καί ἡ ἐλληνικὴ
πλευρά, πού ἀπό τό ρεπερτόριό
του διάλεξε ἠ ἁπλῶς ἐνέκρινε τίς
χορογραφίες ἐκεῖνες πού ἐμφανίζουν τό «Μπολσόι» τόσα στατικό
καί ἀνεξέλικτο στίς αἰσθητικές
του ἀντιλήψεις ὅσα καί τό ἀρχαῖα
αἰγυπτιακό ἱερατεῖο στίς δικές
>του γιά τίς· εἶκαστικές τέχνες.
Πολύ λ.χ. θα θέλαμε νά δοῦμε

ἐκείνη τήν «Κάρμεν» 1106 για
χάρη της Eva; πραγματικά προικισμένος νεότερας σοὸιετικός
συνθέτης, ὁ Ροντιόν Στσεντρίν
(γ.1932) ἀνάπλασε μ’ Eva πρωτότυπο τρόπο χαρακτηριστικὰ θέματα ἀπό τήν όπερα τοῦ Μπιζέ.
(Ὁ ἀκριὸῆς τίτλος τοῦ ἔργου εἶναι «Σουῑτα Καρμεν», μονόπρα1110 μπαλέτο. Γράφτηκε 16 1967).
“Ὀμως δ,τι εἴδαμε ἐδῶ ἐμφανίζει
τό «Μπολσόι» σήμερα σέ χοραγραφικά στύλ πιό πίσω ἴσως κι
ἀπ’ αὑτά τα περίφημα Ρωσικά
Μπαλέτα τοῦ Ντιαγκῆλεφ.παύ
στίς ἀρχές τοῦ ,αἰώνα 116; 111190δότησαν στῆν Εὐρώπη ἐπαναστάσεις ὅχι μόνο στό χορό ἀλλα
καί στῆ μουσικὴ, ατὴ σκηνογραφία κ.τ.λ.

”Οσα 6E6616 κι αν ὑπῆρχε 6
«Σπάρτακος» (θα μᾶς ἀπασχαλὴσει πιό κάτω), περιμέναμε ἀλλου
εἴδους τέχνη. Τουλαχιστσν μπαλέτα σάν τό «Χαλύὸδινσ Βῆμα»
τοῦ Προκόφιεφ ὴ τό «Χρυσοῦν
Αἰώνα» τοῦ Σαστακόὸιτς. Ἠ
ἐποχή μας, πῶς να τό κάνουμε,
δέν σηκώνει 1116 τίς «Λίμνες»
καί τίς «Ζιζέλ». Στήν πρώτη, 6E—
6616, ἐχαμε πάντα, στήν ὀρχήστρα, τὴν ἀνεξάντλητου πλούτου
ροή τῆς τσαϊκόφσκειας μελωδίας
- έρμηνευμένη ὅμως ἐδῶ ἀπό τό
μαέστρο Ἀλεξάντρ Κοπύλωφ
καπως ρουτινιέρικα, ὅσα κι αν ἡ
ρουτίνα αὐτή ἡταν ὑψηλοῦ ἐπιπέδου (Βλ. κριτική μας «ΒΗΜΛ»
25.8.77, σελ. 4). Ἀλλά ἀπαυδῆσαμε ἀπό τά ἀτέλειωτα pas de
deux, de trois, de quatre κ.ο.κ.,

ἀπαυδὴσαμε 6116 16 νυφοπαζαρο
τῆς μαμάς τοῦ πρίγκιπα Ζὴγκφριντ καί σκεφτῆκαμε πώς ἡ
στιγμιαία έλξη του για τό μαῦρο
κύκνο ἴσως συμὸόλιζε καποια
καταλοιπα ἐπαφῆς του, καποιες
«γέφυρες» μέ τόν κόσμο τῶν αἰσθήσεων πού τό αὑλικό του περι6άλλον καί ἡ μαμά του δέν εἰχαν
προλάὸει v6 106 κόψουν. ”Ὀμως,
ὅπως ξέραυμε, ἀντίθετα μέ τήν
ἀρχικά σχεδιαζόμενη έκόαση τοῦ
ἔργου, ὁ Τσάρος ἤθελε «χάππυ έντ» καί ἐτσι νικά 16 λευκά καί
ἂσπιλοί Σήμερα 1116, στῆν ἐποχή
τοῦ... black is beautiful, δέν εἶναι
δύσκολα v6 φανταστοῦμε καποιο
ταλμηρό χορογράφο πού, ἀκολουθώντας ἴσως πρότυπα ἀναλογα μέ τό Μπεζάρ, θά ἀποκαταστήσει τό θρίαμὸο τοῦ... μαύρου
καί τῆς σάρκας (αὐτοῦ δηλαδή
πού ἡ τότε αρχουσα ταξη θεωροῦσε... Σατανᾶ) καί, σέ μιά
θαρραλέα σύλληψη, θα μᾶς παρουσιάσει τό Ζήγκφριντ καί τήν
Ὀντίλ (μαῦρο κύκνο) «69696 ἐν
ἄρθροις ἔχοντας», ένῶ 6 P6τμπαρτ θά μεταμορφώνεται σέ
πνεῦμα τοῦ Καλοῦ καί ἡ μαμά
τοῦ πρίγκιπα θα δείχνει τό πραγματικό της πρόσωπα. κατι ἀνάλογα μέ τῆ Βασίλισσα τῆς Νύχτας
στό

«Μαγικὸ

Αὐλὸ»

τοῦ

Μό-

τσαρτ. Ἐκτός ἀν καί α’ ἐκείνην 6

Ρότμπαρτ ἀναλαὸαινε νά τῆς διἈλέξη Τολστόι) μᾶς ἀποκαλύδάξει μερικά... «μυστικά τῆς ζωπτονται ὁλοένα μ’ ἐκδόσεις κειῆς», για νά θυμηθοῦμε τόν Μέλ
μένων ἀγνώστων στό εὐρύ κοινό,
Μπρούκς τῆς ἀμίμητης ταινίας
ὅπως ό «Βίας τοῦ Πρωτόπαπα
«Φραγκενστάιν, τζούνιορ».
Ἀὂὸακούμ». Δείγματα αὐτῶν
Τελικα μείναμε μέ τὴν ἀνατῶν τόσο λίγο γνωστῶν ἐξω ἀπό
μνηση τῶν σολιστικῶν ἐπιδόσεων
τή Ρωσία θησαυρῶν δέν μᾶς πατοῦ Μπόρις Ἀκίμωφ, ἑνός μεγάρουσίασε οὔτε ἡ ὀρχήστρα στίς
λου χορευτῆ - ἠθοποιαῦ (P0δυό συναυλίες της, ὑπό τό νέα
τμπαρτ) τῆς Μπεζίσμιέρτνοὸα
μαέστρο Ἀλεξάντρ Λαζάρεφ (τά
(Ὀντέτ - Ὀντίλ), τῆς μιᾶς ἀπό
μπαλέτα διηύθυνε, εἴπαμε πῶς. δ
τίς «συνομὴλικες» τοῦ πρίγκιπα
Καπύλωφ). Πρόκειται γιά ἕνα
(Καζλόὸα ἤ Χολίνα;) καί τοῦ “ “ θαυμαστά συγκρότημα πού διαπερίφημου pas de quatre. στῆν
θέτει ὃ,τι πια τολμοῦμε νά χαρατελειότερη ἴσως τεχνικα ἐκτέλεση
κτηρίσουμε σάν τυπικά «ρωσικό»
ἀπ’ ὅσες, πρασωπικά, ἔχει τύχει
ἧχοῑ πλούσια σκοῦρο ἠχόχρωμα
νά δοῦμε ποτέ.
ἐγχόρδων, διάτορης λάμψης χάλκινα, αἰσθησιακά ξύλινα. Ἀλλά ἡ
Ἡ μαγικά εὑρηματική σκηνατόσο ἀνεπιτήδευτη, ῧαθιά μουθεσία τῆς ἀνεπανάληπτης κινησική ἑρμηνεία τοῦ μεγάλου διαλιματογραφικής ταινίας πού εἴδαμε
στῆ Λεονίντ Κόγκαν καί τοῦ γιοῦ
τό χειμώνα (πραγματικά ἀριτου Πάθελ, στό Κοντσέρτο για
στούργημα κινηματογραφημένου
δυό ὅισλιά, σέ ρε ἐλ., BWV 1043
μπαλέταυ) μᾶς εἶχε καμει να φαντοῦ Μπάχ καί ἡ λιτὴ, ἀποπνεύταστοῦμε τελείως ἄλλα πράματα
ματωμένη μουσικά, γεμάτη ὑπαργια τό «Σπάρτακσ». Θά θέλαμε
ξιακό πόνο ἑρμηνεία τοῦ Κοννά δοῦμε τὴ χοραγραφία τοῦ
τσέρτου σέ λα ἐλ. ἔργα 99 (1955)
’ ·Γκρηγκόριε6ιτς στό ἴδια τό
τοῦ Σαστακόδιτς ἀπό τό Λεονίντ,
«Μπολσόι», στό φυσικό της χῶρο
μᾶς έκαναν νά ξαναθροῦμε, 0‘
καί μέ τά σκηνικά της, για νά
ἕνα ἄλλο ὄργανα δέόαια, ένα
διαπιστώσουμε τί κέντρισε τόσο
ἐπίσης κορυφαῖα ἑρμηνευτικό
τήν ἐπινοητικότητα τοῦ σκηνοἦθος, ἀνάλογα μ’ ἐκεῖνο πού πέθέτη τῆς ταινίας. Πού, ἐπί πλέον,
ρυσι, στόν ἴδια αὐτό χῶρο, γνωἡταν ἀρκετα ἔξυπνος ὥστε νά
ρίσαμε χάρη 010v πιανίστα Z610—
συρρικνώσει, πρός όφελος τοῦ
τοσλα6 Ρίχτερ. («Σπάρτακος»,
ἐργαυ, 0' ἐνα δίωρο τὴν τρίπρα16.8.77· «Λίμνη τῶν Κύκνων»,
κτη φλυαρία τῆς ἠχητικα δυσκοί21,8.77.
Συναυλίες,
19
καί
λιας καί ἀδέξια χαλλυγαυντι23.8.77).
άζουσας παρτιτούρας τοῦ Χατσατουριάν (Βλ. κριτική μας,
Μίκη Θεοδωράκηι
«ΒΗΜΛ» 13.8.77. σελ. 4). Ἔτσι
«Μουσικός
ἀπό τήν παρασταση μείναμε μέ
Αὔγουστος»
τήν ἐντύπωση μιᾶς ὀπτικῆς ἐξαρσης τοῦ ρωμαϊκοῦ φασισμοῦ καί
Τά 4, συνολικά, προγράμματα
,κά-ποιοῦ (ἀναπόδρασταυ μέ τέτοῦ «Μουσικοῦ Αὐγούστου»,
τοιο κινησεολογικό λεξιλόγιο)
ἀφιερωμένου στῆν τόσο πλούσια
στυλιζαρίσματος τοῦ ἐπαναστακαί πολυεδρικὴ δημιουργία τοῦ
τικοῦ πνεύματος. Καί ἡ τελική
Μίκη Θεοδωράκη, σέ συνδυασμό
ἀποθέωση-αποκαθήλωση
τοῦ
καί μέ τήν ἀνεξαντλητη πληθωἥρωα, θύμιζε ἐνσχλητικά ὅχι
ρικὴ του παρουσία καί στό «πόνμόνο τίς ἀπακαθηλώσεις τοῦ
τιουμ», σά μαέστρου, μᾶς 6άζσυν
Ρέμπραντ ἀλλά καί ἐνα πνεῦμα
ὅλα καί πιότερα σέ πειρασμό νά
κατηχητικαῦ. Σχολιαστής ἀθηπαραλληλίσουμε τὴν ἐκδῆλωση μ’
ναϊκής ἐφημερίδας ἐκαμε ἐνα
ἕνα εἶδος ἑλληνικοῦ Μπάῦρωῦτ παραλληλισμό μέ τό πνεῦμα τῶν
σαν παρουσίαση καί μόνο, φυσι«ἱστορικῶν» κινηματογραφικῶν
κά, μιάς πληθωρικής μουσικοκολοσσῶν τοῦ Σεσίλ ντέ Μίλ.
ποιητικῆς δημιουργίας ὅπου μέσα
Εἱχε δίκιοέ Ἀλλά καί στῆ «Αίμνη
της ἕνας λαός αναγνωρίζει τόν
τῶν Κύκνων», θά έπρεπε να
ἑαυτό του. Γιατί θά ἦταν
δοῦμε τόσο φίνα σέ γραμμές, κό(παρ)ἀφροσύνη να προχωρήσει ό
ψιμο καί χρώματα κοστοὺμια ταῦ
παραλληλισμός πέρα ἀπό τό σηΣίμωνα Βιρααλαντζέ μαζί μέ τά
μεῖα αὑτό. Κι ἀκόμη περισσότεσκηνικά τουί
ρο, ὅ,τι καθε φορά ἐκανε τὴν ἐμ“Ἀλλα περιμένουμε ἀπό τή Σοπειρία ἀλησμόνητη ἦταν τό πῶς,
6ιετικὴ ’Ἐνωση. Ὑπαρχουν οἱ
στό τέλος καθε προγράμματος
ἄγνωστοι θησαυροί τῆς ρωσικῆς
κυρίως, δ Μίκης Θεοδωράκης.
ὀπερας καί συμφωνικής μουσικῆς
τεράστιος δχι μόνα χάρη στῆ σω- ἀπό τόν Μουσσόργκσκυτσῦ
ματικὴ του διαπλαση ἀλλά χάρη
«Πανηγυριοῦ στό Σόροτσινσκ»
στὴν ἀνεξάντλητη ἀκτινοὸσλία
ὥς τόν Ρίμσκυ - Κόρσακωφ καί
τῆς προσωπικότητάς του,7 ἀρχιζε
ἀπό τούς Προκόφιεφ καί Σοστανα τραγουδᾱ καί νά μεταμορφώκόδιτς ὡς τούς πραικισμένους νενεται σέ μιά πηγή διανυσιασμαῦ
ότερους ὅπως ὁ Στσεντρίν. Καί ἡ
ἀνάλογου μ’ ἐκεῖνον καποιων μεπαράδοση αὑτὴ εἰναι τόσο πλούγάλων νέγρων τραγουδιστῶν ἢ
σια ὅσα κι ἐκείνη τῆς ρωσικῆς
τῶν ἑρμηνευτῶν ταῦ «Μπλάκ Ναλογστεχνίας. πού οἱ πηγές της
τίῧιτυ». Διονυσιασμοῦ πού μετα(λ.χ. τοῦ «Μεγάλου Πέτρου» τοῦ
δίδεται στό κοινό καί πού λές καί

πολλαπλασιαζεται χάρη στή λειτουργία ἑνός ἀόρατου συστήματος άνατροφσδότησης (feedback)
αναμεσα στόν πομπό καί τό δέκτη του.
Δέ θά ἐπεκταθοῦμε ἐδῶ σέ ἐπί
μέρους ἀναφαρές ἐργων ἤ καί

μπορεῖ να ἐκδηλώνεται μέ 10 χωρισμό ἑνός τραγουδιοῦ σέ δυό
μόνο τμήματα, τό δεύτερο ρυθμικά ζωηρότερο (Κύκλος Λόρκα, 1967) ἦ καί τήν ταὺτισή του

τῶν λαμπρῶν, ὡς ἐπί τό πλεῖστον,

μ’ ἕνα μόνο τμῆμα μορφῆς (ἀγγλ-

ἑρμηνευτῶν πού πῆραν μέρος 0'
01310 1:0 φεστιὸάλ, “Απλῶς διαπιστώνουμε κατάπληκτοι τόν ἀνυποψίαστο πλοῦτο παραγωγῆς τοῦ
Μίκη Θεοδωράκη, ἰδίως κατά
τὴν
τελευταία
δεκαετία.
«Τραγούδια-ποταμοί» πού κου6αλαῦν στῆν ἀκάθεκτη ροή τους
ἀτέλειωτα 110156010 ποιητικοῦ
λόγου, κύκλοι τραγαυδιῶν μέ 15
- 20' τραγούδια καθένας (νά
σκεφτεῐ κανένας 01:1 20 τραγούδια περίπου ἠ ένας μόνο κύκλος
ἀποτελοῦν τό πρόγραμμα ἑνός
συνηθισμέναυ Liederabend) καί
δυό μεγάλων διαστάσεων λα’ίκά
όρατόρια, τό «Πνευματικό Ἐμ6ατὴριο» (1969), σέ ποίηση ”Αγγελου Σικελιανοῦ, καί τό «Κάντο
Χενεράλ» (1971 - ) σέ ποίηση
Πάὸλο Νερούδα, τό ἀριστούργημά του.

section) ἀπό τήν ἀρχὴ ὡς τό τέλος, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ὅποια
δραματική διακὺμανση ἦ ἐναλλαγή εἰκόνων ταῦ ποιητικοῦ λόγου (ἀν θυμᾱμαι καλά, ὁρισμένα
ἀπό τά «Λυρικά» τοῦ 1976 ἤ τόν
κύκλα «Ἕνας ”Ομηρας», τοῦ
1962, για τό ὁμώνυμα θεατρικό
έργο τοῦ Ἰρλανδαῦ Μπρένταν
Μπὴαν, σέ μεταφραση B. Ρώτα).
Μελωδικα-ὰρμονικά έχομε ἀπλές
«τροπικές» μελωδίες πού δ χαρακτῆρας τους αὐτός ἐνισχύεται
μέ χρήση «δευτερευουσῶν» συγχαρδιῶν τῆς κλίμακας. Ρυθμικα
έχομε συνοδεία μέ τρίηχα, έμμονα
γοργα σχήματα ὀγδόου - δυό δεκατῶν έκτων σέ μέτρο 2/4, ἀσύμ-

”Ο,τι

ἰδιαίτερα - ἐντυπωσιαζει

ίείναι ἡ ἐνστικτώδης εὐελιξία αὑτῆς τῆς ,λαϊκῆς γλώσσας πού ἐχει
διαμορφώσει δ-Μίκης μέ στοιχεῖα
ἀπό τό δημοτικά καί τό ὃυζαντινό μέλος, τό ρεμπέτικο ἠ κι
αὐτό τό ἀντιστασιακό τραγούδι.
Μιά γλώσσα σέ συνεχῆ κίνηση,
ἀπό κάτι σάν στυλιζαρισμα καί
ὑπεραπλούστευση τῶν συνθετικῶν μεθόδων, ὥς τά προσωπικότερα ξεπεταγματα τοῦ μουσικοῦ

του «ἐγώ». Καί τά δυό λ.χ. εἶναι
παρόντα στό «Πνευματικό Ἐμ6ατῆριο», ὅπου τά τμήματα «Τό

ξέρω, ναί»,’«Μοίρα» καί «Σιμῶνει ό νέος λόγος», μ’ ἐντυπωσιακή ρυθμικὴ ἠ μελισματική εὑρηματική, ἀντιπροσωπεύουν ἀπό
τίς προσωπικότερες ἴσως σελίδες
ταῦ συνθέτη α’ 01310 10 λαϊκό
ἰδίωμα.

Μιλὴσαμε

ὅμως

απλούστευση.

για

ὑπερ-

Μορφολογικά

μετρους ρυθμσύς (3 + 2, 3 + 3 +

2 κ.τ.λ.) καθώς καί τραγαύδια
«σάν ρετσιτατίόα» (ἀρ. 6 καί 10)
ἀπό τό «Ἕνας “Ομηρφς» κ.τ.λ.
“Ὀμως ἡ ἀπὴχηση πολλῶν ἔργων
στό κοινό δέν μπορεῖ πάντα ν’
’ἀποδοθεῖ μέ σιγουριά στῆν ἀπό
μέρους του ἀναγνώριση αὐτοῦ
τοῦ

οἰκείου,

ὑπεραπλαυστευμέ-

νου στύλ ῆ στίς κάποτε αἰφνίδιες
ἐκρήξεις τῆς ἰδιοφυῖας τοῦ συνθέτη σέ «προσωπικότερες» ἐκφανσεις. Τόν ὅλέπαυμε λ.χ. καμιά
φορά νά ἐρωτοτροπεῖ ὅχι μόνο μέ
λατινοαμερικάνικα μελορυθμικα
στοιχεῖα, ἀλλα (σπάνια) μέ τό
«ρόκ», τὴ μπαλάντα, ἦ τό στύλ
τραγουδιοῦ ταινίας «οὐέστερν»
(ἀρ. 5 ἀπό τά ((Λυρικάιι), “Ὀπως
καί ναχουν τά πράγματα τό φαινόμενα Θεοδωράκη, αὐτοῦ τοῦ
μελωδικοῦ Νιαγάρα πού ψάχνει
ὁλοένα για νέες κοῐτες, τῆς ἀπῆχησής του καί ἰδίως αὐτῆς τῆς
ἀνατροφοδότησῆς του ἀπό τήν
ἐπαφὴ μέ τό λαό, δρίσκεται σέ
‘1'-'1.
mu.
Γιᾏὶᾋι
ι

.
ταΡΑ 0A BPHTE
TA MONAAIKA l'lOYl10YAENIA SLEEPING BAGS ΣΤΗΝ εΛΛΑΔΑ
ΣΤΗΝ τιινιΗ τιον AI'OPAZOYN
TA MEI'AAA KATAZTHMATA
ZAKKIAIA — OPEIBATIKA — TOYPIITIKA
KAI ΤΣΑΝΤΕΣ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΡΟΔΑΚΙΑ
ΟΛΑ ΑΠΟ TON ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ
ΜΟΥΣΑΜΑ BLUE-ORANGE TON
ΟΠΟΙΟ ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΙΑΠΩΝΙΑ
ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 50 καί ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Τηλ. 8226511 «OPEIBATIKH»
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πλήρη έξέλιξη ἀκόμη. Καί εἶναι
πάντα τόσο ρωμαλέο, ὥστε να
γράφουμε γι’ αὑτό. μέ φόόο νά τό
προδώσουμε στή ζωντάνια του.
Ἡ τελευταία συναυλία, μέ τό
ποίηση Ὀδ. Ἐλύτη, στήν πιό
ὑπεύθυνα ἴσως παρουσιασμένή
ὥς σήμερα ὲκτὲλεση τοῦ ἔργου

τόσο «παιδιόθεν» ἀγγιγμένες ἀπό
τό σπαραγμό αὐτό. ὥστε. ὕστερα
ἀπό μιά τεχνική-ἀντικειμενική
περιγραφή, να κρατήσουμε μια
σταση συναισθηματικα ἀποστασιοποιημένη ἀπέναντι στό ἔργα.
Γιά τό ,ιιουσικολόγο ὅμως. τό
μεγαλύτερο “ίσως ἓνδιαφέρον 0'
αὐτό τό «Μουσικό Αύγουοτο»,

(χάρη καί στή συμμετοχή τῆς χο-

παρουσίαζε ἡ νεανικότατή καν-

ρωδίας ἐνηλίκων, ’γυμνασμένης
ἀπό τήν πολύπειρη καί πολύτιμη Ἕλλη Νικολαῑδη), σταθηκε
δεύτερη ἀποκαλυψη μιάς μεγαλης

τατα «Μαργαρίτα» (1946), για
ἀπαγγελία, μικτή χορωδία καί
ὀρχήστρα σέ στίχους Νικηφόρον
Βρεττακου. Κινεῐται σε μια
«τροπικότητα», μεταξύ Μουσσόργκσκυ καί ἤπιου ἐμπρεοιονισμοῡ. ἐντυπιυσιακα ενιαία σε’
ὕφος, πού ἀποὸίὸει ἁπλα καί
ἀμεσα τό συγκινησιακό κλίμα τοῦ
κειμένου. Πέρα ἀπό τό ὅτι μᾶς
θύμισε πώς μεγαλο μέρος τῆς νεανικῆς, ἔντεχνης (σημαντικότατηςῑ) δημιουργίας τοῦ Μίκη μένει
ἀκόμη ἀγνωστα, πλατυνε ὅλα τό
φάσμα τῆς γύρω ἀπό τό συνθέτη

«Ἄξιον Ἐστι» (1960—62). σε’

νωπογραφίας ὅπου τό λαῖκό καί

τό ἓντεχνο στοιχεῖα (σὲ στύλ
Στραὸίνσκυ, Μπαρτοκ κ.τ.λ.). σε’
ουνεχή ἐναλλαγή καί με’ σχετικα
λίγες «γέφυρες» έπικοινωνίας
αναμεταξύ τους (ἡ έκφραστική
ἀξιαπαίησή τους, για λόγους ἑνότητας. προϋποθέτει ξεχωριστή
ὀξυδέρκεια κι εὐαισθησία) ξεσκέπασὲ μ’ ἓνα τρόπο δραματικό
καί τό κομμάτιασμα τῆς έθνικῆς
ψυχῆς αναμεσα στίς γηγενεῖς,
ἀνατολικές της ρίζες καί στή
Δύση, Τό ανοιγμα τῶν ἠχομεγεθυντικῶν συσκευῶν σ“ ὅλη τους
τήν ἓνταση στούς λαϊκαύς «ἀριθμούς», πέρα ἀπό τό ὅτι ἀδικοῡσε τήν ἴδια τή μουσική τοῦ
Μίκη, ἔκανε τήν αἴσθηση τοῦ
κομματιασματος αὑτοῦ ἰδιαίτερα
έπώδυνη. ‘H αἴσθηση αὐτή, στήν
α’ έκτέλεση τοῦ έργου («Ρέξ»
19.10.64) εἶχε ἐγγίσει περιοχές
προσωπικής εὐαισθησίας μας

προὸληματικῆς

πού,

μοιραῐα,

ἀπασχολεῖ ὃποιον ἐπιχειρεῖ να
κοιτάξει ὲπιστημονικα τό ἔργα
του. Ἠ προδληματική αὐτή θα
πρέπει κυρίως ν’ ἀναφερθεῐ ατή
διασύνδεση, συλλειταυργία ἠ καί
αύτόνομη λειτουργία, ὁλόκληρης
σειρᾶς «ἀντιθεσεων»; ἒντεχνο καί
λαϊκό,
ὑπεραπλουστευμένο
ἀπρόσωπο καί πρασωπικό μνημειακό νωπαγραφημα - μινιατούρα (ἀπό τό «Κάντο Χενεραλ» στα «Λιανοτραγαυδα»).

εΟδηγός Ἐκλογῶν ἀπ’ τό 1961

ΕΛΑΒΟΝ

πληθωρικα ξεσπασματα καί νηφάλια, διανοητική ἐπεξεργασία.
Περιέργιης, αὐτή ἡ «Μαργαρίτα».
περισσότερο ἀπο πολλα ἔργα του.
μάς ἔκαμε να συνειδητοποι-

τόσο τό αν οἱ ὅποιοι αρμόὸιοι
τοῦ (θεοτίααλ εἶχαν τίς γνώσεις.

ήσουμε ὅτι ἡ μουσική προσωπι-

τήν εὐαισθησία ἢ τή φαντασία να

κότητα τοῦ Μίκη ξεφεύγει τε,λείως ἀπό καθε προσπαθεια ύπαγωγῆς της σε γνώριμα καλούπια.

αιαλέξουν κατι ἄλλο. ”Ας δεχτοῠμι· ὅτι τίς ι-ῖχαν, Σημασία.
πιστι-«ύομικ ἰῗχι-ι τό ὅτι ἀπ’ ὅλη τήν
τεράστια οκήνοθιἹική προσφορά

Ο

Κρατική

”Οπτρα

1965) σκηνοθεσία τοῦ Βήλαντ
Βαγκνερ. Balm σι’· καποιες σκέψεις.

Δι’-ν

μάς

απαοχολεῐ

ὐὸιῖ)

καί

τοῦ ιὲγγονσῡ Bayuvtg δι”ν ἰὲχομε

Φιλαρμοιίκή Βιέννης
Μήτε τήν καί παλι πρόχειρα

καί τό θεατρικό χῶρο για νά
προση ι’τρουμιΓ
κατι
ο ὑ σ ι-

στημένη στό “Ηριίιὸειι) παρασταση τῆς «Ἠλέκτρας» (1906-8)
τιῖιν Στραους καί Χύημανσταλ.
μήτε καί τίς DUO ovvuvkir; τῆς
(1)ιλαρμοιίκι“]ς τῆς 11ιι5ννης ὑπὸ
τόν Καρ). Μπαῖμ (83 ἰ·τ(ῐ)ν1). πού
πριιιτοιχιιι(ανιζιὶταν στήν Ἱῖλλαὸα. καί τό γνιιιστό μας ιἰπύ πολύ
παλιότιῑρα Λέοναρντ Μπιὲρνσταίν

α σ τ ι κ ό τ ε ρ ο στό κοινό μαςέ

Σιιγκι-κριμὲνα τίς ἱστορικί-ς, επαναστατικές
διὸασκαλίιῑς
τῶν
<< μ ι· γ α λ ιι) ν » ίὲργιιιν τσῦ παπποῦ του Ρίχαρντῑ «Τετραλογία».
«Τριστανο καί “Ιζόλὸη», «Ἀρχιτραγουδιστές τῆς Νυρεμόιῖργης».
«Παρσιιςαλ». ”Επιτρίπι·τιιι να μιλοῡμι· για ἰἕντι-χνη ἑλληνική μου-

(ἢ Μπιῖρνστην. ὃπιιις τόν λιὲν οἱ
”Αγγλοσαξιηνες) δι”ν θα ἐξετασουιιε ὲὸιῖ) στίς λεπτομέρειί-’ς του.
"Av μή τι ἀλλο. ὅταν θα διαοάζονται οἱ γραμμές αὺτιῑς. αὑτό θα
ἔχει ήὸη γίνει στύν ι’]μι-’ρήσιο Τι’·πο. Τό “,ἐγονός ὅμως (m τί) ψιστιί)ιἰλ Ἀθηνῶν, ΙιιετακαλιιήἼας

σική καί μουσική ζωή μί- «ὀίω»
(Ι) ἓναμισυ αἰῶνα περίπου καί να
ύπαρχουν καπου τρεῖς χίῑνιίς τῶν
ι”ισιον ([ιλομούσιην Ἑλλήνιον πού.
αν ἐξαιρέσουμι· καποιι-ς προπο-

ἰ’-να ξένα λυρικιί θιῖατρο τοῦ διαΙμετρήιιατος της Κρατικῆς ”Οπερας τῆς Βιέννης (’,ἰ-γονός πού.

τό κμιίζονα» Β(ἰι“,’κιί-·ρ (πού εἶναι
καί γνιιιστιῗς οἱ ι’-μπνι·ύοι-·ις τοι·
ἀπό τήν ἀρχαία ἑλληνική τραγιιι-

(“ινιηιιμσὸήτητα, τίμα τιίν [7.7.11νικό θεσμό). παρουσιάζει για

ὸίαῖ) είττ σί· π(ιραοοσιακι’-·ς εἴτε

τρίτη (φορα στα 22 χρονία τοῦ

’ὀίου του τήν «Ἠλέκτρα» αὑτήν.
ἰ’-στω καί στή θαυμαστή (Βιέννη

λεμικίς παραστάσεις τῆς «Τετραλινμίας» απὸ ιιετιικιῑκὶιιῑιιιῗκιι) γερμανικύ συγκρύτημα. ν’ ἀγνοοῦν

σί νιύτεριῑς ὸιὸασκαλίι-ς; («Ἠλέκτρα». 2.9.77- (1)ιλαρμσνική Βιί·ννης ὑπό τόν Μπαῑμ. 4.9.77ὑπώ τὸν ἰνὶπίρνσταίν. 6.9.77).

Πλήρη ἐκλογικά ἀποτελέσματα καί
δουλευτές κατά περιφέρεια
ο τά ἀποτελέσματα τῶν έκλογῶν 1961 - 1974
γιά καθε ἐκλογική περιφέρεια
ο οἱ δουλευτές καθε έκλογικῆς περιφέρειας
καί ἡ ἐκλογική τους ἱστορία
Βασικός στόχος τῆς έκδασης ,αὐτῆς εἰναι ἡ παρουσίαση τῆς «φυσιογνωμίας» καθε έκλογικῆς περιφερείας για τήν περίοδο ἀπό τίς ἐκλογές τοῦ 1961
μέχρι καί τίς ἐκλογές καί τό δημοψήφισμα τοῦ 1974: ποια κόμματα έλαὸαν
μέρος σέ καθε ἐκλογή καί ποια ἧταν ἡ ἐκλογική τους δύναμη σέ ψήφους καί
ποσοστα ποιοί δουλευτές εκλέχτηκαν τό 1974 καί ποια εἰναι ἡ ἀτομική έκλο-

γική πορεία καθε δουλευτῆ (πότε ἦταν ὑπαψήφιος, μέ ποιό κόμμα, πότε ἐκλέχτηκε καί πότε ἀπέτυχε, καί ἐπίσης αν ύπαρχουν ἀμεσοι συγγενεῖς του πού
διατέλεσαν κι αύταί ὃουλευτές ).
Ἐκτός ἀπό τίς «ἐκλογικές» πληροφορίες πού ἀφοροῦν καθε μία ἐκλογική
περιφέρεια χωριστά, τό ὖιὸλίο περιλαμόἀνει ἐπίσης ἕνα σημείωμα για τό ἑκη,

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΕΡΙῸΣ
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λαγικό σύστημα, ἕνα λεξικό κομμάτιον καί συνασπισμῶν καθώς καί τά συγκεν,τρωτικα ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν τού 1961, τοῦ 1963, τοῦ 1964, τοῦ 1974
καί τοῦ Δημοψηφίσματος.
I
Συλλογή, ἐπεξεργασία καί παρουσίαση στοιχείων·
X. Γεωργίου καί Ἠλ. Καρᾶς.
I

ο Τό θέμα τῆς δικτατορίας τοῦ
προλεταριάτου ὅάζουν στό (κοινό) γράμμα τους οἱ φοιτητές Π.Α.
(ΠΟΕ) καί Ξ.Γ. (ΕΜΠ).’

Ἀγαπητό «Ἀντί»,
Κατά τή γνώμη μας στόν αἰῶνα
τῆς σχετικότητας, τῆς κυδερνητι-

κῆς καί τῆς ψυχανάλυσης αἱ ὅροι
τοῦ ἐπαναστατικοῦ προδλήματος
έχαυν μεταλλαγεῐ. Ἀνάγκη, λοιπόν, ἡ ρίζική κριτική τῆς Μαρξικής Θεωρίας καί ἡ ἀναπροσαρμαγή της στή νέα πραγματικότητα. Ἀντί τούτου, στίς στῆλες ταῦ
διαλόγου σου ὅλέπουμε παθιασμένες δίακηρύξεις και ὁμολογίες
ἀπόλυτης πίστης στό Μαρξισμό,
ναημέναυ μέσα ἀπό μιά κομματική ἰδεολογία καί πραχτική καί
χρησιμοποιουμέναυ για τήν δικαιολόγησή των. Σκοπός μας ἡ
ἀναζωπύρωση ἑνός καλοῦ διαλόγου πανω στα προδλήματα πού
θέτει δ Μαρξισμός-Λενίνισμός
καί τίς ἀπαντήσεις του, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τό ζήτημα τοῦ Κράτους, τῆς Διχτατορίας τοῦ Πρα-

λεταριάτου, πού μπορεῖ νά μᾶς
δώσουν μιά σωστή διάσταση
πάνυ) στή διαφωνία τῶν Κομμουνιστικῶν Κομματων.
Ἀναμφισὸήτητα, στίς ἀναλύσεις τοῦ Μάρξ για τήν Κομμαύνα
τοῦ Παρισιοῡ φαίνονται καθαρά
οἱ ἀντι-κρατικές ὁμόσπονδιακές
του ἀντιλήψεις. “Ὀπως ὁ ἴδιος
τονίζει ἡ προλεταριακή ἐπανασταση εἰναι έπανασταση ἐναντία
στό ἴδια τό Κράτος. Δέν ἀποσκοπεῖ στήν ἀντικατάσταση τῆς
Ἀστικῆς Τάξης στή διαχείριση
τῆς Κρατικῆς Μηχανῆς ἀλλά στό
θρυμματισμό της. Ἡ νέα καινωνία πρέπει νά θεμελιῶθεῖ στή
Βαση μιᾶς “Ομόσπονδης Καινατικῆς Ὀργάνωσης χαρακτηριζόμενη ἀπό τά κάτωθι οταιχεῖα;
Ἕνα σῶμα αίρετό μέ γενικές ὲκλογές πού ἀσκεῖ έκτελεστικά ἤ
νομοθετικά καθήκοντα, τήν ἀπαπολιτίκαπαίηση τῆς ἀστυνομίας
καί τό ἀνακλητό τῶν ὑπαλλήλων
πού δέν πρέπει νά πληρώνανται
περισσότερα ἀπό ό,τι ἕνας έργατης. Χαρακτηριστικό εἰναι ὅτι
δέν θέτει πρόδλημα κόμματος
σάν ἀναγκαῖα ὄργανα για τήν
πραγμάτωση τῶν ἀνωτέρω.
νΗδη, ὅμως, ὁ Λένιν ἀπό τό
1902, σάν ὑπέροχος ἡγέτης ἀλλά
μέτριος φιλόσοφος, ὅάζει πρῶτα
τό πρόῧλημα τῆς κατάληψης τῆς
ἐξουσίας. Μέσα γι’ αὐτό ὃλέπει
τήν όργάνωση ἑνός κόμματος
ἀποτελούμενον ἀπό έπαγγελματίες

ἐπαναστάτες χαρακτηρίζόμενους
για τή σιδερένια πειθαρχία τους
καί τήν αὐστηρή ὑπακοή στ’ ἀνώτερα όργανα. Ἀγανακτισμένος
ἀπό τή ρεφορμιστικοποίηση τῶν
ἐργατικῶν καμμάτων καί καυὸαλώντας ὁλάκερα τό έπαναστατικό
παρελθόν τῆς Ρωσίας (ναρόντνικαι, Τσερνίτσέφσκυ κλπ.) ἀντιτάσσεται στόν αὐθορμητισμό τῶν
μαζῶν. Οἱ ὲργάτες, δηλώνεί, εἰ-

ναι ἀνίκαναι νά ἐπεξεργαστοῦν
ἀπό μόνοι τους μιάν ἀνεξάρτητη
ἰδεαλογία. Τό κόμμα άναλαμὸάνει τήν καθοδήγησή τους καί τή
μπαφορά ἀπ’ ἔξω τῆς ταξικής
συνείδησης· ὃοηθούμενο δέ ά-πό
τίς μάζες θά καταλάῧει τόν κρατικό μηχανισμό (ὃλέπεῑ «Τί νά
κάνουμε») καί ἀντί νά τοῦ ἀφαιρέσει τίς ὑπερτροφικές του λειτουργίες, ὅπως ἤθελε ὁ Μάρξ,
τοῦ δίνει καί νέες. “Ὀπως ἀναφέρεται στό «Κράτος καί Ἐπανά-

σταση» ἡ ἐξουσία εἶναι ἀπαραίτητη για να καταπνίγεῐ ἡ ἀντίσταση τῶν ὲκμεταλλευτῶν καί γιά
νά «κατευθύνει τή μεγάλη μάζα
τοῦ πληθυσμοῦ, ἀγροτιά, μικροαστούς, μίσοπραλετάριους στή
διοργάνωση τῆς σοσιαλιστικῆς
οἰκονομίας». Σέ διάλεξη στό Πανεπιστήμιο Σὸερντλόφ κηρύττει;
«Μ’ αὐτό τό μηχανισμό ἥ αὑτό τό
ματσούκι (τό Κράτος), θα συντρίψουμε κάθε έκμετάλλευση κί’
όταν δέν θά ύπαρχουν πια δυνατότητες ἐκμετάλλευσης πανω οτή
γή, οὔτε ἄνθρωποι πού ea χορταίνουν μπροστα στή μύτη τῶν
πεινασμένων, όταν παρόμοια
πράγματα θά εἰναι ἀδύνατα, τότε
μόνο θα ὅάλουμε τό μηχανισμό
μας στήν ἀποθήκη. Τότε δέν θά
ὑπάρχει οὔτε Κράτος, οὕτε εκμετάλλευση». ”Οσο λοιπόν θά
ὑπάρχει πάνω στή Γῆ, κι· ὅχι πιά
σέ μιά δοσμένη Καινωνία, ένας
καταπιεζόμενος ἥ ἕνας ἰδιοχτήτης, τό Κράτος· δέν θα πάψει νά
ὑπάρχει. «Γιά πολύ καιρό, ἐπί-

σης, θαναι ύποχρεωμένο νά δυναμώνεί, για νά χτυπήσει τίς ἀδικίες τή μιά μετά τήν άλληΥ τίς κυδερνήσεις τῆς ἀδικίας, τά πεισματάρικα ἀστικά Κράτη, τούς
λαούς πού δέν ὅλέπουν τό [διο
τους τό συμφέρον. Κι’ ὅταν τελικά, πανω στήν ὑποταγμένη καί
ξεκαθαρίσμένη ἀπό ἀντιπάλους
γῆ, ἡ τελευταία ἀδικία θά πνιγεί

στό αἷμα δίκαιων καί ἀδίκων,
τότε τό Κράτος, φτάνοντας στό
ἀνώτατα ὅρια τῆς δύναμής του,
τερατῶδες εἴδωλα πού θα καλύπτει ὅλα τό κόσμο,... θα χαθεῖ (!)
ἥσυχα μέσα στή σιωπηλή πολιτεία τῆς δικαιοσύνης». (Καμύῑ
«Ἐπαναστατημένος ἄνθρωπος»)
Ποῦ καί ποῦ ὁ Λένιν ἐμφανίζεται σά θερμός ὀπαδός τῆς Καμ-

μούνας, με’ ὁμοσπόνδιακές τασεις. Γι’ άλλη μιά φορα, ὅμως, αἱ
θεωρητικές του ἀντιλήψεις έρχονται άπλά καί μόνο νά στηρίξουν τή στρατηγική του, Κι“ οἱ
φίλελεύθερες αῦτές ἀντιλήψεις
του προόἁλλονται γιά νά συμὸάλουν στήν κατάργηση τοῦ κοινο6αυλευτισμοῦ, πράγμα πού προκάλεσε τήν πολεμική τῆς μεγάλης

εἰσήγηση στό 140 Συνέδριο τοῦ
Κ.Κ.Σ.1Ξ. ἀπό τόν Στάλιν). Τό
κόμμα ἀποκτά μια ὑπερὸατική
θέση στήν Καινωνία, «Γίνεται
πλέον ὑπεύθυνα για ὁτιδήποτε
συμὸαίνεί στήν Καινωνία, για τήν
πολιτική τοῦ

Κράτους, για τήν

αναπτυξη τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων καί τῆς κουλτούρας, για
τή ὅελτίωση τῆς εὐημερίαςΙ τοῦ
Λααῡ»
(Βάσεις
ΜαρξισμοῦΛενίνισμαῦ). Ἡ θέση του μεσ’
στό Κράτος καθαρίζεται ἀπό τήν
ἱστορικὴ αποστολή τῆς έργατικῆς
τάξης ώς φυσικοῦ ἡγέτη της.
Τοῦτο ἐγγυᾶται ἡ θεωρία. (Τή
θεωρία. ὅμως. ποιός έγγυαται;)
Ὁ ρόλος του εἰναι ἡ καθοδήγηση
τοῦ Κράτους καί ὂχι ἡ ὑποκαταστασή του. Εἰναι ὁ μαέστρος τοῦ

Ρόζας Λούξεμπουργκ, πού στό

Πρσλεταριακοῦ

6ι6λίο της «Marxism or Leninism» γίνεται μάντισσα δεινῶν; «...
Μέ τό πνίξιμσ τῆς πολιτικῆς ζωῆς
σ’ ὅλη τή χώρα, εἰναι μοιραῑο νά
παραλύει ὁλοένα περισσότερο ἡ
ζωή μέσα στα ἴδια τά Σοὸιέτ.

ὅποιος ἀπ’ τούς μουσικούς του
διαφωνεῖ στήν ένορχήστρωση
παίρνει χαρτί... στή Σιὸηρία στ’
ὄνομα μιάς μελλοντικῆς Ἀταξίκῆς Καινωνίας, πού ἡ έλευσή της
εἰναι αναπόφευκτη. σά φυσική

Κράτους

κί’

Η ΔΙΧΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ HPOAETAPIATOY
Χωρίς γενικές ἐκλογές, χωρίς
ἀπεριόριστη ἐλευθερία τοῦ τύπου
καί τῶν συγκεντρώσεων, χωρίς
ἑλεύθερη πάλη τῶν ἰδεῶν, ἡ ζωή
σὸήνει μέσα α’ όλους τούς δημόσιαυς θεσμούς καί γίνεται μίά
ζωή έπιφανειακή ὅπου ἡ γραφει-

άναγκαιότητα. ὅπως μᾶς λέει κί’
ἡ Θεωρία.
Μέ τόν Χρουτσώφ ἀρχίζει μιά
νέα προσπαθεια ἀναπροσαρμογῆς τοῦ γραφειακρατικοῦ. συγκεντρωτικοῦ.
τρομακρατικοῦ "E
Σταλινικοῦ συστήματος σέ ἠπι-

ακρατία μένει τό μόνα ἐνεργό

ότερη ὂαση πρῖἱ παίρνει τήν ὀνα-

στοιχεῖα. Ἡ δημόσια ζωή σιγάσιγά ὅυθίζεται στόν ὑπνο καί μερικές δωδεκάδες ἀρχηγοί τοῦ
κόμματος μέ ἀνεξάντλητη ἐνεργητικότητα καί ἀπεριόριστη πείρα
διευθύναυν καί κυόερνοῦν
Στήν οὐσία, λοιπόν, εἰναι μιά
ύπόθεση μιᾶς κλίκας, μιά διχτατορία μέ ἀλλα λόγια, πού ὅμως
δέν εἰναι ἡ διχτατορία τοῦ προλεταριατου ἀλλα μιᾶς χαύφτας
πολιτικῶν».

μασία «Κράτος ὅλου τοῦ Λαοῦ».
Ἀλλά τό κακό ἔχει προχωρήσει
σέ ὂάθας. Ἔχει ἰσοπεδώσει κάθε
μορφή ὑγιοῦς σχέσης στή δάση.
Τό κουπόνι πού πῆρε τή θέση τοῦ
ψωμισῡ, ἡ ἀγάπη καί ἡ φιλία πού
ὑποτάχτηκαν ατή θεωρία, τό πεπρωμένο στό πλάνο, ἡ τιμωρία
πού δνομάστηκε νόρμα καί ἡ
παραγωγή πού πῆρε τή θέση τῆς
ζωντανῆς δημιουργίας συνθέτουν
τή μορφή ἑνός Κράτους παύ προαριζόταν γιά πραπομπός τῆς
Καμμουνιστικής Κοινωνίας κί’
έγινε ἕνα νέα ἀδυσώπητο κατεστημένα. Ἔτσι αύτονόητη ἦταν ἡ
πτώση τοῦ Χρουτσώφ καί ἡ
παράδοξη
ανοδας τοῦ Μπρέζνιεφ, μιά καί τό Σοόιετικό Κρατας ἦταν ἀνίκανα, ἀκόμα, νά δεχτεῖ ἔστω καί έπιφανειακές άλλαγες.
Ἠ καταγγελία, ὅμως, ταῦ Στα-

Ἔτσι, πρίν ἀπό τόν Στάλιν εἶχαν δημιουργηθεῖ τά σπέρματα
γιά τήν κατοπινή ὲξέλιξη τῆς διχτατορίας τοῦ πραλεταριάτου σέ
άναιχτή τρομοκρατία. Τό Κράτος
αποθεώνεται. «Ἡ ἀνώτερη δυνατή ἀνάπτυξη τῆς Κρατικῆς
Ἐξαυσίας. ποῦχει σά σκοπό νά
προπαρασκευάσει τίς συνθῆκες
έξαφάνιοης τοῦ Κράτους - αὐτή
εἰναι ἡ μαρξιστική θέση» (Παλ.
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λινισμοῡ εἶχαν σαν ἀποτέλεσμα
τῆ μείωση τοῦ κύρους τοῦ κόμματος. Τό νέο Σύνταγμα τοῦ
Μπρέζνιεφ ἀνέλαόε τήν ἀποκατάστασή του καί συνάμα τήν
ὑποκατασταση τοῦ Κράτους ἀπ’
τό Κόμμα. Εἶναι χαρακτηριστικό
(ὄλ. «Διεθνή Πολιτική» τεῦχος
Ἰούλη) ὅτι για πρώτη φορα νομιμοποιεῖται συνταγματικά ἡ θέση
τοῦ Κόμματος στό Κράτος καί
ἀπαλυτοποιεῖται ὁ ρόλος του.
(Ἄραγε, στήν Ἀταξική Κοινωνία
τί προὸλέπει ἡ Θεωρία για τό

K6111100Στήν έξέλιξη αὐτή τοῦ Σαὸιετικοῠ Κράτους πρέπει νά διερευνηθεῖ μία ἀπό τίς σημαντικές αἰτίες για τήν ἀπόρριψη τῆς Διχταταρίας τοῦ Προλεταριάτου ἀπό
τα Κομμουνιστικό Κόμματα τῆς
Δύσης.
Παρ’ ὣιη τήν τολμηρότητα τῆς
ἐπιστολῆς μας ἐλπίζουμε νά δημοσιευθεῐ στίς στῆλες σου σάν
ἀπόδειξη πραγματικά Δημοκρατικῶν Πεπαιθήσεων.
Π. A.

Ξ.Γ.

Φοιτητής Π.Ο.ΙΞ.

φοιτητής

E.M.H
Ο 17de στό ἴὸιο θέμα, ὁ φοιτητής ΣΦ. γράφει μεταξύ ἄλλων;
Οἱ
κομμουνιστές
εὐνοοῦν
ὁπωσδήποτε μέ τήν ταχτική τους
σέ καθε περίπτωση τόν εἰρηνικό
δρόμο για τό σοσιαλισμό. Π.χ.
τόν Ὀκτώὸρη τοῦ ’17 οἱ μπολσεὅίκοί κατέὸαλαν προηγούμενα
ὅλες τίς προσπάθειεςγϋ αὐτό τό
σκοπό. ἀσχετα ἀν τελικά τό προλεταριατο πῆρε τό ὅπλα. Σέ παρόμοιες περιπτώσεις παίζει με-

γαλα ρόλο καί ἡ σταση αλλων
πραοδευτικῶν δυνάμεων, καμματων κλπ.
Εἰρηνικός καί μή δρόμος δέν
πρέπει σε’ καμιά περίπτωση νᾶρχανται σέ ἀντιπαράθεση, ὅπως
μᾶς λένε λίγα πολύ αἱ ἀναθεωρή-

τές τοῦ «Κ»Κ.Ε. ἐσ. Κάτι τέτοιο
φαίνεται ἐπικίνδυνα γιά τήν πορεία τοῦ κινήματος, καί μάλιστα
ὅταν λέγεται ἀπό μερικσύς πού
συνέχεια μάς μιλοῦν γιά 16 ὅτι
πρέπει νά λαμὸάνουμε ὑπ’ ὅψη
μας τίς συγκεκριμένες, ἰδιαίτερες
συνθῆκες κάθε χώρας (ἄσχετα άν
αὐτό σημαίνει γιά τούς ἀναθεωρητές μας ἐξαλλο ἀντισοὸιετισμό, ἐπίθεση ατήν πρώτη σοσιαλιστική χώρα τοῦ κόσμου).
Εἰρηνικός δρόμος δέν σημαίνει
ὅτι αἱ ἐργαζόμεναι μέ ἐπικεφαλής
τήν ἐργατική ταξη καί τό κόμμα
της, δέν θα τσακίσαυν τήν παράνομη ἀντίσταση τῶν ἀστῶν. Καί
γιά νά χτυπηθεῖ αὐτή ἡ ἀντίστααη, οἱ ἐργαζόμενοι πρέπει νάναι
γι’ αὐτό πραεταιμασμένοί ἰδέαλαγικά καί όργανωτικά. ’Ἀς θυμόμαστε γι’ αὐτό τό τραγικό παραδειγμα τῆς Χιλῆς. Μήπως ἐκεῖ οἱ
ἐργαζόμενοι καί οἱ προοδευτικές
δυνάμεις μέ ἐπικεφαλῆς τό Κ.Κ.
δέν έκαναν τά πάντα για νά 6aδίσουν στό σοσιαλισμό εἰρηνικάς
Οἱ φίλοι μας τοῦ «K»K.E. έσ.
ἀρνοῦνται τή δικτατορία ταῦ
προλεταριατου. Γιά ἀπάντηση θα
τούς παραθέσωένα κόμματι ἀπό
τό «Κράτος καί Ἐπανάσταση»
τοῦ Β.1.Λένιν (Ἔκδσση «Πλανήτης», κεφ. Ι,4 σελ. 407); «Τό κράτος εἰναι μιά “ἰδιαίτερη δύναμη
καταπίεσης”. Ἀπό τόν ὁρισμό
αὐτό 6γαίνει πώς ἡ “’ἰδιαίτερη
δύναμη καταπίεσης” τοῦ προλεταριατου ἀπό τήν ἀστική ταξη,
τῶν έκατομμυρίων ἐργαζομένων
ἀπό μερίκές·χοῦφτες πλουσίων
πρέπει νά ἀντικατασταθεῐ μέ μιά
“ἰδιαίτερη δύναμη καταπίεσης’”
τῆς ἀστικῆς τάξης ἀπό τό προλεταριάτο (δικτατορία τοῦ προλεταριατου)». Τα ἀποσπασματα
αὐτά ἀς προὸληματίσαυν τούς
«ἀνανεωτές» μας (ἐκτός ἀν ἀμφισόητοῦν τώρα καί τόν Β.Ι.Λένιν).

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΘΙΞΜΑΤΑ

Ο Ἕνα γράμμα πού λάόαμε
ἀπό τό φίλα Α. Ριζόπουλο (καί
τό ὸημασιεύουμε με’ καθυστέρηση, ὄχι ὅέὸαια σκόπιμα - τό
γράμμα γράφτηκε στίς ll/7) μᾶς
ὸίνει ἀφορμή νά ποῦμε μερικά
«ὸημοσιογραφικα»
γενικότερα.
Τό γράμμα λέει·
“Αγαπητό «Ἀντί»
Μέ
ἰδιαίτερα
ένδιαφέρον
παρακολουθῶ τά δημοσιεύματα
011'] στήλη τῶν σχολίων ὅταν
ἀναφέρονται στό δημοσιογραφικό ἐπάγγελμα καί ἰδιαίτερα
στήν Ἕνωση Συντακτῶν. Στό
τελευταῖα σου τεῦχος ὑπάρχει
ὅμως ἕνα κείμενα πού πιστεύω
ὅτι ξεπέρασε τά ὅρια τῆς λογικῆς
ἀντιμετώπισης τῆς Ἕνωσης.
Πρῶτα ἀπόλα πρέπει να τανίσω ὅτι δέν γνωρίζω καθόλου
τόν κ. Χατξηφωτίου. Γνωρίζω
μόνο τα δημοσιεύματα του. Ἔτσι
ὅ.τι γράφω εἶναι αὐτόὸαυλο καί
θά μποροῦσε νά ἰσχύει σέ κάθε
περίπτωση.
Ὁ συντάκτης τοῦ σχολίαυ πολύ

σιυστά ἐπισημαίνει τήν αὐταεπαναληψη τοῦ κ. Χατζηφωτίου σέ
δύα κείμενα του στό ἴδια τεῦχος
τοῦ Ταχυδρόμου. Τό σχόλια θα
μποροῦσε νά σταματήσει 016
πόσο κακός ἤ απρόσεκτος δημοσιαγράφας εἶναι ὁ Ἴακχος.
Πραχωρά ὅμως καί προσπαθεῖ
νά πρακαταλαὸει τήν ’Ἐνωση
Συντακτῶν, αν ποτέ ό κ. Χατζη-

φωτίαυ ὑποὸαλει ὑποψηφιότητα
γίά μέλας. Τόν ἀναφέρει (i);
«συντάκτη» καί σχολιάζει ὅτι
«καλά εἶναι τα σαλόνια καί 6
μπιντές ἀλλα δέν δίνουν σύντα-

En»-

Σ.Φ.

·

φοιτητής
Ἀθήνα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σεπτὲμθριος 77 δρχ. 50

“Ὀλα αὐτά μυρίζσυν ἀπό τό γενίκα ἀντιδραστικό πνεῦμα πού
ἐπικρατεῖ ἀκόμα στήν Ἕνωση
Συντακτῶν σέ ὃ,τι ἀφορᾶ στίς έγγραφές μελῶν. Εἴκοσι Ιχρόνια
μετά τό θάνατο τοῦ Ν. Κρανίωτάκη ἐξακολουθεῖ να ἐφαρμόζεται ἡ πολιτική τῶν ἡμετέρων καί
τῆς κλειστῆς καστας στίς ἐγγραφές στήν Ἕνωση. Αὐτό φανηκε
στίς τελευταῖες ἐγγραφές. (Σχετικά έγραψε καί 6 «Ὁμόσπονδος

ο KINA: ἡ ηροοτογή «τῆς οἰκονομικῆς ὰνὰκομψης
Timog»).

f

’

Ἐδῶ ύπαρχουν δύο ὃασικα
Ο NOTIA ΑΦΡΙΚΗ; ἐπικίνδυνα ποιχνίὸισ καί ἀπελευθερωτικαί αγῶνες
O XIAH - BOAIBIA - OYPOYI'OYAH: ἡ Λ. Ἀμερική
αντιμέτωπη στῆν Πολιτική τοῦ Τζ. Καρτερ
Ο HI'IA: ἠ τριμερής Παλιτική τοῦ Z. Μπρεζίνσκυ
κὺκλοφορεῑ καθε μῆνα
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θέματα. Πρῶτα. ὥς πότε θα έξακολουθήσαυν νά χωρίζονται αἱ
δημασιαγράφοι σέ κάατες προνομιαύχων καί μή, π.χ. συντακτες
αθηναϊκῶν. ἐπαρχιακῶν ἐφημερίδων, περιοδικῶν κ.ο.κ,; Δεύτε-

ρον παιά θα εἰναι τα κριτήρια για
τήν έγγραφή στή συνδικαλιστική
ὸργανωση τῶν δημοσιογράφων·,
Ἀπό τή στιγμή πού καποιος
αποφασίζει να ἐξασκήσει κατά
κύρια λόγο τό δημοσιογραφικό
y ἐπάγγελμα. δηλαδή ἀπό τή στιγμή
πού πανω ἀπό 55% τῶν εἰσοδη-Ἰ
μάτων του προέρχονται ἀπό τή’1

δημοσιιηραφία.

γιατί

δέν

θα

μπορεῖ να γίνει μέλος τῆς Ἕνωσης Συντακτιῖ)ν; Ἠ προϋπηρεσία
016v «μπιντέ» γιατί θα θεωρεῖται
μειονέκτημα ὅταν καποιος σέ καποια στιγμή τῆς ζωῆς του ζεῖ (ἰπό

τή δημοσιογραφία;
Τό κριτήρια τοῦ 55% τῶν είσοδηματων εἶναι “ίσως 16 πιό δί-

καισ πού μπορεῖ νά ὃρεθεῖ. έστω
καί αν μερικσύς θα τούς ἀδικήσει, ὅπως μερικσύς γνωστούς 61—
ομήχανους - δημοσίογραφους,
τακτικά μέλη τῆς Ἕνωσης Συντακτιῦν.

Ἀλλά τό θέμα δυστυχῶς εἶναι
γενικότερα. "Av διάφοροι. ὁμολογούμενα, θέλουν να γίνουν
μέλη τῆς Ἕνωσης Συντακτῶν χω-

ρίς να δημοσιιηνραφοῡν, αὐτό
ὀφείλεται στα φαυλσκρατικα
προνόμια πού
Ἕνωση.

τούς παρέχει

ἡ

Προσπαθῶ νά θυμηθιῖ) σί· ποια
πολιτίσμένη

χώρα

οἱ

δημοσι-

ογράφοι ἔχουν ὅλες αῦτές τίς
ἀτέλειες, τα ἐλευθέρας κλπ. κλπ.
Συνήθως οἱ δήμοσιογραφοι
πού κανοῦν συγκεκριμένο ρεπορταζ, π.χ. κινηματογραφικοί κριτικαί, παίρνσυν προσκλήσεις για
εἰδικές προὸολές ’τῶν ταινιῶν. "H
οἱ ἀθλητικοί ρεπόρτερς παίρνουν
προσκλήσεις για τούς ἀγῶνες.
“Ὀταν οἱ δημοοιιηνραφοι ἰ’-χουν
προόλήματα συχνῶν μετακινήσεων, τούς καλύπτει τα ’ἐξοδα τους
ἡ ἐφημερίδα τους.
Καί ἐδῶ ἀγγίζουμε καί μία
ἀκόμα πλευρά τοῦ θέματος, Oi
έκδότες καλύπτονται πίοιι) ἀπό
αῦτές τίς παροχές καί κρατοῦν
πιό σκληρή σταση στίς διαπραγματεύσεις για αὐξήσεις, (”Αλλωστε ὑπάρχει καί δικαστική απόφαση πού ἀποτιμά τά οἰκονομικα
ὀφέλη τῶν ἐλευθέρας κλπ.).
”Av ὅλοι ἦσαν ἀσφαλισμένοι σί·
καποιο ταμεῖο, ἐστω καί ξεχωριστό για τούς δημοσίογράφαυς ἕνα ταμεῖα τύπου ,για δημοσιογράφους ἐφημερίδων. περιοδικῶν, ὑπαλλήλους ἐφημερίδων καί
ἐκδότες - τότε ἡ ’Ἐνωση Συντακτῶν θα λειτουργσῠσε ὅπως πρέπει; δηλαδή ὡς συνδικαλιστικὸ
όργανο. Τότε δέν θα ὑπῆρχαν ἐνδιαφερόμενοι ουνδικαλιστές.
Ἀλλά ἀπό έδῶ καί πέρα 16
θέμα παίρνει άλλες διαστάσεις,
τῆς Ἕνωσης σαν συνδικαλιστικό
ὅργανο, πού δέν ένδιαφέρουν
τούς ἀναγνῶστες σου.
Πιστεύω ὅτι τό «Ἀντί» θά
πρέπει νά ἀντιτίθεται στα κλειστα ἐπαγγέλματα καί στίς κάστες
πού μόνο δυσάρεστα προξίνοῡν
στήν κοινωνία ὁποιασδήποτε

μορφῆς-

,

Παράλληλα πιστεύω ὅτι ἡ
’Ἐνωση θά πρέπει νά ἐξετάζει τίς
έγγραφές τῶν μελῶν της με’ μόνα
κριτήρια τήν πραγματική καί

ι-- ΚΑΘΑΡΣΗ

Ἠ ἱστορία ἐπαιίιλαμὸάνεται
καί ὸέν λέει να τελειώσει - νά
ἡσυχάσοιηιι·, ὸιάόολε] T6 ΠΣ.
τῆς ΕΣΗΕΑ (τό ὸευτεροόάθμιο,
πάνταί) κρατώντας ψηλά 177
σημαία τῆς κάθαρσης, με’· πρόσ(pan; ἀπόφασή του ἀκύρωσε
τήν ὁριστικη ὸιαγραφή πού τό
πρωτοίῐιὶθμιο Ῑ1.Σ. εἶχε ι’·πιόάλει
σιζ μέλος τῆς ΕΣΗΕΑ πού
«καρφωνε» με ἕκθισή του (ἐπί
χοιῖντας φυσικά) Ἕλληνες πού

κάνουν; ποιός ἄλλος θά ’φτανε
μέχρι τήν Ἀλόανία (ἅχ, αὐτά τά
κυάλια, Ιτί κάνουνεί...) καί τούς
κρεμεῐ στά χέρια τῶν νομικῶν
007460131101- τῆς ΕΣΗΕΑ μιά
«νομική πρόταση» γιά ἀποπομπή τοῦ χουντικοῦ «ὑπουργοῦ»
Θ. Παπακωνσταντίνου

ωτιρικό. Καί ξέρετε γιατί,- Γιατί
ὁ χαᾳίιὸισμός τοῦ λαμπροῦ αὐτοῦ κυρίου ι’·’γινε.... πρίν γίνει

(πού παραμένει μέλος τῆς
ΕΣΗΕΑΙ)
«Μέ ἀπόφαση τῆς Γενικῆς
Συνέλευσης ἀνεξάρτητα ἀπό τίς
ἀποφάσεις τῶν Πειθαρχικῶν
συμόαυλίων».
"Av οἱ νομικοί σύμόουλοι καθυστεροῦν γιά νά μελετήσουν
πῶς θά ΓΕΝΙΚΕΥΘΕΙ τό θέμα
μ’ αὐτό τόν τρόπο γιά νά γίνει
κάποτε ἡ μέχρι τώρα ANY-

715/".0; τῆς ΕΣΗΕΑΗ (Δέν τό πι-

ΠΑΡΚΊῊ καθαρση στήν ΕΣΗ-

ὁροῦσαν «ἀντεθνικῶς» στό ι’·ξ-

στεύετε,· Ὁ ἀριθμός τῆς πρωτό-

EA, πάει καλά. Διαφορετικά οἱ

ὸικης ἀπόφασης εἶναι 43/1976

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ἔχουν τό
λόγο. ’Άς μαζευτοῦν οἱ ύπο-

καί τῆς ι)ι·υτι·ροὸάθμιας - πού
(fat/1611105 τή πρώτη - 7/1977).
Μάλιστα...
Ἐν τῶ μεταξύ ἀπό τόν
« Ὁμόσπι) νι) 0
Τύπο»
(1.24.15/9) μαθαίνοιιμε ὅτι ἐκ·

ουνεχή ἀπασχόληση μέ τή δημο-.

σιογραφία.
Ἀλλά (Γοὸσῦμαι ὅτι ζητῶ
πολλα ὅταν ἡ ’Ἐνωση συνεχίζει“
να ἀνέχεται 16 χουντικό 1004 καί
συνέπραξε οτήν ι’-ῑπιλσγή δικτατοριῶν μέ τήν ἀντικατάσταση τοῦ
παπαδοπουλικοῡ νόμου περί τύ-

γραφές πού χρειάζεται νά γίνει
μιά γενική Συνέλευση γιά
AYTO 16 θέμα. Ἀλήθεια πόσοι
ὁημοσιογράφοι
τό
θεωροῦν
ὸευτερεύουσας σημασίας,·

2. Τό θέμα τοῦ κυρίου Ζάχου
Χατζηφωτίου, πού έμεῖς ἀποκαλέσαμε «συντάκτη» (σε’ εἰσαγωγικά) ένῶ ἐκεῖνος ἀποκαλεῑται
συγγραφέας - δικαίωμα του, ὁέν
ἀφορᾱ ἐμᾶς ἀλλά τά λογοτεχνικά
σωματεῑα τό θέμα αὐτό... Λέει,

λοιπόν, ὁ κ. Α.Ρ. ὅτι ἐπειὸή ὸέν
οταθήκαμε στό σχόλια γιά τό
που μέ, τόν μεταξικό.
«πόσο κακός ἤ ἀπρόσεκτος 617ο Μέ λίιπη, εἰλικρινά, πρέπει
μοσιογράφος εἶναι ὁ Ἴακχος» καί
να παρατηρησι)υμε ὅτι ὁ φίλος . προσπαθήσαμε «νά προκαταλάΑΡ.. ποιί καθε ἄλλο παρά ἄσχεὂουμε» τήν ΕΣΗΕΑ, «ἄν ποτέ 0'
τος μί τά ὸημσσιογραςιῖικά πράκ. X. ὑποὸάλει ύποψηφιότητα γιά
γματα εἶναι, «μπλέκει» μερικά
μέλος», αὐτό μυρίζει... «ἀντιὸραδιαφορετικα θέματα ἤ παρεξηγεῑ
στικό πνεῦμα» - καί μάλιστα «εἴἄλλα. ”Ας τά ()οῦμε πολύ συνκοσι χρόνια μετά τό θάνατο τοῦ
ι)πτικά.·
N. Kgavzwro’mn»! KL ἀκόμα, μ’
Ι. Τό θέμα τῶν ἐγγραφιῦν στήν
ἀφορμή αὐτό πού γράψαμε, ὅτι
ΕΣΗΕΑ. Πῶς, 617/10617. πρέπει νά
«καλά εἶναι τά σαλόνια καί ὁ
μπιντές ἀλλά ὁέν ὁίνουν σύνταγίνονται.
'0 κ. Α.Ρ. λέει ὅτι «ἡ ’Ἐνωση
ξη», ἀναρωτιέται.· «ἡ προϋπηρεθα πριζπιί να ἐξετάζει τίς ἐγγρασία 016v “747111116” γιατί θά θε(pf; τῶν μελῶν μέ μόνο κριτήρια
ωρεῖται μειονέκτημα ὅταν κάτήν πραγματικη καί συνεχή ἀπαποιος σε’ κάποια στιγμή τῆς ζωῆς
σχόληση μέ τη δημοσιογραφία».
του ζεῖ ἀπό 117 ὸημοσιογραφία»,·
Συμφιυνοῦμε ἀπόλυτα καί τό
’,Ὁ κ. ΑΡ. ΔΕΝ κάνει χιοῦμορ.
ἔχουμε γράψει καθαρά. Ἀλλά τί
Ρωτάει σοὸαρά. Μά... σοδαρά
σχέση ἔχει ἐκεῖνο τό λίγο ἀκατα-Ι μπορεῖ κανείς νά ὑποστηρίζει ὅτι
λαιῗίστικο περί «55% τῶν είσὁποιασδήποτε ἐπαγγελματίας ἤ
ἀργόσχολος, μεγαλοεπιχειρημαοὸημάτιυν»,· Τί ὸουλειά ἔχει στήν
’Ἐνωση Συντακτιῦν ἕνας πού
Tia; ἤ νήθοποιός ἥ... ε’πειὸή κάκερὸίζει π.χ. [2.000 ὸρχ. γράποτε γράφει κάπου, γιατί ὅπως
φοντας σέ μιιὶ ἐφημερίὸα καί
προαναφέραμε ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ
10.000 ὸρχ. ἔχοντας ἕνα μπακάμπορεῖ νά γράψει σε’ ΟΠΟΙΟ ἐ’νλικι) η’ μια μποιιτίκ η’ ἕνα λουλουτυπο θέλει, ἄν γνωρίζει τά
()αι)ικο,·
(Διευκρινίζουμι-.·
«τί
πρόσωπα πού εἴπαμε, θά πρέπει
δουλεια ἔχει 0117)! ΕΣΗΕΑ», γινά γίνει καί με’λος τῆς ΕΣΗΕΑ ατί, ὅπως εἶναι γνωστό, δημοσιἀνεξάρτητα, ὅέὸαια, μέ τό ἄν
ογράφος. 617/114617 συντάκτης σε’
ύπαρχουν στῆν ΕΣΗΕΑ ἄτομα
ἕνα ἔντυπο, μπορεῖ νά γίνει
πού ὁέν ἔπρεπε νά ὑπάρχουν; Γιά
0170102 θέλει, ἄσχετα μέ 117
μᾶς εἶναι ἀσύλληπτο...
μόρφιυαη του )7 την παράλληλη
"000 γιά τόν κ. Χ., φυσικά ὸέν
ἀσκηση
ΟΠΟΙΟΥΔΙ-ΙῙΙΟΤΕ
μᾶς ἐνδιαφέρει ἄν εἶναι «κακός ἤ
ι’·πιιγγιίλματος. Ἀρκεῖ νά γνωρίἀπρόσεκτος» (σάν «6177400107196ζιι τόν ι’·κὸότη - μερικές φορές
φας») - αὐτό εἶναι πρόδλημα τῶν
ἀρκεῖ καί ὁ ὸιευθιιντής). Εἰλικυρίων πού τόν πληρώνουν γιά
291er 61‘)! τό καταλαόαίνουμε...
νά γράφει] Καί, μεταξύ μας, καλά

σκυθρωπούς κατοίκους της ἥ
ποιός θά «ἀνακάλυπτε» ὅτι στό
θέατρα «Λυκαὸηττοῦ», ε’νῶ ὁ
Μίκης ὀιεύθυνε τό «Ἄξιον
Ἐστιᾈη κάποια οἰκογένεια «προφανῶς τῆς 2ας έκλογικῆς περιφέρειας Πειραιῶς πού “ἐκτίθεταί”
έκλογικῶς 6 Μίκης»,.. τηγάνιζε
μεζεὸάκιαί ”H ἀκόμα ποιός θά
ἔγραφε γιά κοσμικό γάμο ὅτι.Ι
«”Οπως ἡ νύφη έτσι καί 6 γαμ-

πρός εἶναι... “γαμπρός μέ τά ὅλα
του’”. Δηλαδῆ μσρφωμένος, έξ-

υπνος, καλός καραὸοκύρης, ῆταν
καί σύμόουλος τῆς ΕΠΟ καί ἐχει
φάει καί τό ξύλα του ατήν ΕΣΑ
κατά τήν ἐπταετία. “Ὀτσν λέμε
λοιπόν μέ τά ὅλα του “’ἐννοσῦμεν” μέ τά ὅλα του».
(Τώρα ποιός ἔφαγε καί ποιός...
χρειάζεται ξύλα, αὐτό εἶναι μιά
ἄλλη ἱστορία...)
3. Τά ἄλλα θέματα πού ὁ AP.
θίγει (16. «ἐλευθέρας», τό «κοινό
ταμεῖο» κλπ.), σωστά κατά δάση,
θέλουν πολλή ουζῆτηση καί
«παίρνουν ἄλλες διαστάσεις».
πού «ὁέν ἐνὸιαφέρουν τούς ἀναγνῶστες». Συμφωνοιῖμε.

.

I‘IPOBAI—LMAIA
KAI «ΘΕΩΡΙᾼ» ·
Ο Ἡ μαρξιοτική σκέψη καί τά
καθοριστικα προδλήματα τῆς

ἐποχῆς μσς ἧταν τό θέμα με’ τό
ὁποῖα ὁ καθηγητής κ. Γ. Κουμάντος ἀσχολιότοιν στό «Βῆμα»
πρόσφατα (28.8). '0 ἀναγνώστης
μας κ. Γ.Σ.Μεταξᾶς γράφει σχετικά.Στήν ἐπιφυλλίδα τοῦ «Βῆματος» τῆς Κυριακῆς 21.8.77 6 πανεπιστήμιακός καθηγητὴς κ. Γ.
Καυμάντος, διαπιστώνοντας τήν
ἀνεπάρκεια
τῆς
μαρξιστικῆς
σκέψης να ἀγκαλιάσει καί να έρμηνεύσει τά

καθοριστικα προ-

δλήματα τῆς ἐποχῆς μας (αἰκαλαγικό, ὁλοκληρωτισμός, χειραγωγηση πληροφοριακή καί 610χημική) ἀναζητᾶ τή «νέα θεωρία» πού θά μπαρέσει w: έξηγήσει καί νά συμπεριλαὸει τή
νεόκοπη προδλημάτίκή. Ἀναζητά δηλαδή μία θεωρία ἀπέναντι στα προδλήματα, ἕνα σοφό
«θεωρό» (συλλογικό ἤ μεμονωμένα διαναούμενο) πού θά διαθέτει τα κατάλληλα νοητικά ἐργαλεῖα, τα ὁποῖα θά τοῦ ἐπιτρέψουν
τή θεωρητικαπαίηαη τῆς τρέχουσας ἀγωνίας καί «κρίσης». Καί
συμπεραίνει; «Λογικά θα “πρεπε
να ἧταν δυνατή ἡ κατασκευή ἑνός
κοινωνικοῦ μαντέλου, πού θά
’ὅρισκε γενικότερη λαίκή καταφαση σέ κοινωνικές δμαδες πολύ
πλατύτερες ἀπό τή μυθίκή πια
ἔννοια τοῦ “πραλεταριάτου”.
Ἀναμφισόήτητα, ἀπό αποψη αύστηρά «λογικῆ» ἡ κατασκευή τοῦ
μοντέλου εἰναι δυνατή. ”Ηδη ἡ
πολιτική θεωρία καί πράξη τῶν
ἀρχαίων Ἑλλήνων δασίσθηκε
πανω στα μαθηματικά (αὐτό τό
κατ’ ἐξοχήν ἐργαλεῖα ἀπελευθέρωσης) για νά τυποπαιήσει τίς
θεμελιακές ἐπιλογές - ἀξίες της.
Σήμερα, στήν ἐποχή τῶν κυδερνητικῶν συστημάτων καί τῶν πολυπλεύρων δυνατοτήτων τυποπσίησης ἐκεῖνο πού ρυθμίζει τό
αύριο δέν εἶναι τό λαγικό - θεωρητικό μοντέλο (διαθέταυμε ἤδη
ἱκανό ρεπερτόρια μοντέλων μέ
κορυφαῖα πανδέκτη τό αἰκαλαγι-

κό) ἀλλά ἡ αύτόνομη συνειδητή
δραση τῶν ἱστορικῶν ὑποκειμένων πού δημιουργοῦν τίς νέες
σημασίες καί σημαῖες, κάτω ἀπό
τίς ὁποῖες ἀγωνίζονται πέρα ἀπό
καθε προκαθαρισμένη νοματέλεια.
Γιατί,
στό
ἐρώτημαῑ
- Ποιός «μιλάει» (θεωρητικά)
καί ποιός δρα στίς μέρες μας. ἡ
μοναδικῆ ἀπάντηση εἰναι; - Αὐτός πού δρᾶ «μιλάει» κιόλας ἤ
ἀντίστροφα.
”Οχι λοιπόν «καθολική θεωρία» γιά νέα προδλήματα, ἀλλά
εὐελιξία διευκρίνισης μέσα ἀπό
τα προόλήματα, δηλαδή τήν παραύσα δυναμική τους. “Ὀπως εὓστοχα παρατηρεῖ 6 Κορνήλιος
Καστοριάδης. εἰναι ἡ κοινωνία
πού μιλάει τήν κρίση της κι έμεῖς
πού τή «δίευκρίνίζουμε» ἐν
ὂψεικαποιου σχεδίου πού υἱοθετήσαμε ξεκινώντας ἀπ’ αὐτήν
ἀκριὸῶς τήν κρίση. Ἔτσι παύ 6
κλασικός «θεωρός», ὁ ὁποῖος
συνδιαλεγόταν ἀποκλείστκά μέ
τήν «ἀλήθεια» δέν ἔχει πια θέση
ἀνάμεσα στούς ουνειδητούς φορεῖς τοῦ «σχεδίαυ» τῆς κοινωνικῆς ἀλλαγῆς. Πάει καιρός ἀπό

τότε πού 6 Ἀριστοτέλης σκέφθηκε διεξοδικά τό πρόδλημα
τῆς «δικαιοσύνης» (Ξδίκαιο, οἰκονομία καί πολιτική μαζί) μέ τή
δαήθεια τῆς γεωμετρικῆς «ἀναλογίας» (αῑὸ-Ξγῑδ), τονίζοντας
συνάμα ὅτι ἡ σχέση τῶν ὅρων τῆς
ἀναλογίας αὐτῆς ἐξαρτάται τελικά ἀπό τό εἶδος τοῦ πολιτεύματος (δημοκρατικά, πλουτοκρατί-

κό, ἀριστοκρατικό). Τό γιατί
ὅμως θα ὑποστηρίξουμε τήν ἐξ·
ισωτική δημοκρατία (ἦ ἔστω τό
σοσιαλισμό) πού δέν θυσιάζει τήν

ποιότητα καί τήν «ἀρετή», εἶναι
κατι πού οὔτε ἡ «ἀναλογία» οὔτε
ὁ Ἀριστοτέλης οὔτε κανένας ἀλλος «θεωρητικός» δέν θα ἐξηγήσει. Εἶναι ἄλλωστε 6 Ἀριστοτέλης ἐκεῖνος πού 16 διετύπωσε
ἀνεπανάληπτα στό 6ι6λίο (E)
τῶν «Ἠθικῶν Νικομαχείων» :
«Γιά ὅλους 1'] δικαιοσύνη σημαίνει τήν ἰσότητα, κι αὐτό δίχως
ἀπόδεῑξη».

Φιλικα
Γ.Σ.Μεταξᾱς
Χολαργός
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Γ1Α ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Φίλε ἐκδότη,
Σάς ἔστειλα μέσα 0‘ αὐτόν τόν
χρόνο δύο γράμματα πού χτυποῦσαν κατακέφαλα τήν «ἡγεσία» τῆς καταδιαλυμένης έλληνικῆς ἀριστερᾶς. Εἰχαν τα γραμ-

ματα αὐτα πολύ αὐστηρα καί
πρός πᾶσα κατεύθυνση ὀνομαστικό λεκτικό. καί σ“ αὐτόν τόν

λόγο ἀπαδίδω 16 γεγονός ὅτι δέν
δημοσιεῦσατε
τίποτε.
Ἴσως
ἀκόμη γιατί μέ τήν σκούπα πού
ἐὸαλα, πῆραι μπροστα καί τήν
καποια δική σας συμπάθεια 016v
κατακαημένο αὐτό χῶρο πού
καίγεται καί τσουρουφλίζεται
ἐδῶ καί σαράντα 1600 χρόνια καί
προκοπή δέν δλέπει.
Σάς ξαναγραφω σήμερα, ἀλλα
τί να σάς γράψον, Νά σας τά πῶ
καί σάς. πού έκτίμῶ τήν προσπα-

θεια σας. μία προσπαθεια πού
δέν φέρνει. δέν θά φέρει κανένα
ἀποτέλεσμα για τόν μεγαλο
σκοπό πού τόσες θυσίες έδωσε ὁ
χιλιοὸασανισμένος ἐλληνικός λαός, γιά’τήν ἐθνική του ἀπελευθέρωση καί τήν κοινωνική δικαι-

ακολουθήσουμε νά κρυὸόμαστε
πίσω από 16 δαχτυλα, να λέμε
μισή τήν ἀλήθεια καί να διατηροῦμε αὐταπατες. Σεῖς οἱ νεώτε-

ροι δέν τούς ξέρετε καλά αὐτούς,
ἐγώ τούς ζῶ ἀπό τα χρόνια τῆς
κατοχῆς, κι έχω πικρή ὁλόπίκρη
αντίληψη για ὅλους καί γιά τόν
καθένα χωριστά.
Καί σάς ρωτῶ μέ ποιόν τρόπο
θα σταθεῖ δυνατό ἡ ἀριστερά νά
71xει ἱκανή να ἐκτελέσει τόν ρόλο
της. τόν ίσταρικό ρόλο της, νά εἰναι ἱκανή νά εἶναι ιάγαπητῆ
στούς φίλους καί φοὸερή στούς

—CIV'I.'.I—
κυκλοφορεῖ
ΠΑΝΑΓΙΠΤΗ Π. ΚΑΛΟΝΑΡὸΥ

η ιστοριοι του
Ο “Εκδότηςῑ
)(ΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131
O ’Υι-ιεύθυνος Τυι-ιογρσφείουῑ
ΤΡΥΦΩΝ ΛΥΓΟΥΡΑΣ
Βοσ. Ἀλεξάνδρου 26
"Av. Ἀνάργυροι.

ἐχθρούς» ; Τί κανετε σεῐς πρός

αὐτήν τήν κατεύθυνση; Μένετε
ἱκαναποιημένοι ἀπό τήν 01.11160τική έπιτυχία νά ἐχουμε κανει

O Φωτοστσιχειοθεσίαῑ
««ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ» ΕΠΕ
Βασ. Ἀλεξάνδρου 2, )(ίλτον.

ὅιώσιμσ τό «Ἀντί», πού εἰναι
πράγματι μία σαὸαρή κι ἀξια έκδοση, καί πού εἶναι ἀνοιχτή γιά
ὅλους, ἀλλά μέ ποιόν στόχο ἤ μέ
ποιό ἀποτέλεσμα, ἀφοῦ ἡ δεξιά
αλωνίζει ὅλους τούς χώρους ἀνενόχλητη. πρακλητική κι ἀμετανόητη;
Δέν θα σᾶς γράψω ἄλλο τίποτε, γιατί συνεχίζοντας φσὸᾱμαι
ὅτι θα χάσω τό λεκτικό καί σκα-

οσύνη σ“ αὐτόν τόν τόπο. Τί κά-

πός μου εἶναι να δοῦν τό φῶς τῆς

νουν καί τί παριστανουν αὐτοί οἱ
κύριαι παύ ἐχσυν φτιάξει ἀπό μία
πολεμίστρα ὁ καθένας καί ρίχνει
ἀσφαιρα ἦ μᾶλλον σταχτη στα
μάτια μας. Ποιός τούς λσγαριαζει
άν ύπαρχουν ἤ ὅχι καί ποῦ θα
παει αὐτή ἡ κατάσταση; Νά τό
καυτό ἐρώτημα. ”Ὠς πότε θα ἐξ-

δημοσιότητσς αῦτά 16 λόγια πού
ξεκινοῦν ἀπό τήν 6601] καί πού
ἀντανακλοῦν τήν ἀπογοήτευση
καί τόν πόνο της γιά τήν σημερινή απαράδεκτη κατασταση τῆς
ἀριστερᾶς.
Μ’ έκτίμηση
Φώντας Γ ιαννόπουλας

AEKAHENOHMEPH
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
Ἀθήνα 601.
Τηλ; 732.713 — 732.819

Τηλ.748.314-713.604

O 'EKTUnwon:
‘ Ἐργοστ. Γραφικῶν Τεχνῶν
Γ.ΑΝ1ΞΜΟΔΟΥΡΑΣ
Ἰασίου 5, Περιοτέρι.

Ο
οΚάΘε ένυι-ιόγρσφο άρθρο
ὲκφράζει
τήν
Προσωπική
άΠοψη τοῦ συγγραφεα του,

Ο
[ENAg
OXHMA‘

O ΣΥΝΔΡΟΜΞΣ

ΕΣΩΤΕΡΙ-

I122611.260 δρχ. - Ἑτήσισ 520

“Ετήσισ Ὀργσνισμῶν,
Τραπεζῶν, κ.λι-ιῑ 1.200 δρχ.

Γιά φαιτητές ἑκητωση 15%
O ΣΥΝΔΡΟΜΙΞΣ
ΕΞΩΤΕΡΙ-

συνεργάζονται

“ιτὸιιτ 1111}....

Μίλτος Σαχτούρης
Νίκας Κσχτίτσης

Γιώργης Παυλόηουλος
Γιάννης Πατίλης

Τάσος Δενέγρης
Γιάννης Μαρκόιτουλος
Πέτρος Ὀρφοῖος
Νίκας Μιτσκόλσς
Ἕλλη Σκοιτετέσ
Θ. Δ. Φρσγκόιτουλος
Καίτη Τσιτσέλσ
Κώοτας Μαυρουδής
Μιχάλης Κατσσρός

Δημήτρης Γέρος
Μαρία Μήτσορα
Πρόδρομος X. Μάρκογλου
Στέφανος Μηεκστῶρος
Μάξιμος “Οσύρος
Λευκή Χριστίδου
Βασίλης Λσμηρόιτουλος

Εὐρώπη - Μεσογ. χῶρες;
ὲξαμηνηῑ άι-ιλή δολ. 10
άεροι-ι. δολ. 13
ἐτήσισῑ άτιλή δολ. 20
άεροπ. δολ. 25
Η.Π.Α. - Κσνσδάς -“Αν.“Ασίσ;
έξαμηνηῑ άπλή δολ. 10
άεροι-ι. δολ. _17
5111010: άῐτλή δολ. 20
άεροπ. δολ. 34
Αὺστραλίσ - “Ωκεσνίσῑ
έξαμηνηῑ άπλή δολ. 10
άεροτι. δολ. 24
5.16010: άῐτλή δολ. 20
άεροι-ι. δολ. 47
Ο Ἐμθάσμστα, ἐπιταγέςῑ
“ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
Δημοχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601.

OTIMH TEYXOYZ δρχ. 20
O ΠΑΛΗΑ TEYXHzTIMH 30 ΔΡ.

Κεντρική διόθεσηῑ
Ο γιά τά 6ι6λιοῐτωλεῖα
τῆς “Αθήνσςῑ
Στά γραφεῖα τοῦ «ANTI»

Δημοχάρους 60,·τηλ. 732-713
O γιά τά θιθλιοῐτωλεῖσ
B. Ἐλλάδσςῑ
Βιθλιοτιωλεῖο «Ξένος Τύῐτος»
N. Κοτζιάς καί Σίσ O.E.
Τσιμισκῆ 78, τηλ. 279.720,
ΘεσΙνίκη

PYLARINOS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ολολ

ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
ΣΤΑ

ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

,νικος

. ,ἰυυ-ιξ,

ιιιιιιιιιιιιιι

κεραμικὰ

σηυρου τίιναρόατου
o ηοτίεμος του 1940-41

and τὸ ἐργαστήρια

“αντικειμενοη...
Φτισγμένα μὲ κέφι καί ἀγάπη

Ιιζαμσχη της κρητης

σὲ κοιναὺργιες πάντα φόρμες καί σχέδιο
ἑκλεκτὰ δῶρα για τοὺς ὰηαιτητικαὺς

φίλους σας.
Θὰ τὰ 6ρῇτε στα ἐργαστήρια.
Φανερωμένης 48 — Χολοργὸς

τηλ. 65.21.725

ΤΟΜΙΔΙΑ 2
Τό τέταρτα 6ιὸλίο τῆς οειράς, πού καλύπτει τήν πρίοδσ ἀπό τό 1935 ι’ίις τόν Ἰούνιο τοῦ 1941.

Στή Θεσσαλονίκη ἀντικείμενα
τοῦ ἐργαστηρίου ad θρῆτε
κοτ’ὰηοκλειστικότητα στὸ μσγαζί
“ᾱντικείμενο.. Δημητρίου Γούναρη 30.

κυκλοφόρηοε
ΚΩΣΤΑΣ ΑΞΕΛΟΣ

ΟΕΑἫἬΦΘΣΙΜ ._
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΜΗΤΣΟΥ ΕΥΒΥΜΙΑΔΗ

οΗΡᾸΚΛΕιτοΣ ”
ΚΑΙ Η ῬΙΛΟΣΟῬΙΑ

ΟΦΩΝῘΑΣ
εζάντσς

κυκλαφόρησε
ΤΟΜΟΣ Α 1

ΤΟΜΟΣ Α 2

ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΤΑΙΟΣ

συμβολή στήν

“ΙῖἂΟΜΟΣ ΑΙ

