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Γ ΕΑΔ-ΑΞ - ΓῈΗῊΙΠΑ EYE-MUS
QËËî/ooîofoî' Ἤ ἐν ψυχρῶ ὧολοφονία τῶν τριῶν πολιτικῶν κρατουμένων τῆς ΡΑΦ
Τεῡχος 33 καί τό πρωτοφανές ἂνθρωποκυνηγητό ποῦ ἔχει ἐξαπολυθεῖ crû-ré; τίς
μὲρες στῆ Δ. Γερμανία ἔτι-[οτελοῠν μιά ἂκόμη ἂπόὂειξη τοῦ νεοφασιστι-

ξεπερασμένη ἀπό τούς ἰὸιους τούς ὀημιουργούς της οἰ ὁποῖοι ὧέν ὧιστάζουν νά οἶοῧῑτῆοουν τῆ χιτλερικῃ τακτικῆ τῆς ὁμαὺικῆέ ὲητέλεσης
ὁμήρων.
Στῆν πορεία αὒτή πρός τόν ἑκφασισμό ἦ κυβέρνηση τῆς Δ. Γερμανίας
ἔχει τῆ ουνὸρομῆ καί ὺποστῆριξη πολλῶν Ηὺπερασηιοτῶν τῶν ἀνθρωπίνων
ἤικαιωμᾶτων” (Κάρτερ, Ζισκαρ πτλ.). ’ᾴνάμεοά τους ἕχουμε τήν τιμή
νά ουγηαταλεγεται καί ἡ πυβὲρνηση Καραμανλῆ. ‘Ï ουνεργασία πού ἦρχισε
μέ τ,ἷν ὺῐὸ-Ἥῑοη Πόλε καί ουνῑχίστητιε μέ τήν ἑπιχείρηση Ιῖογκαντίοου
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—I[III1III:{I-I11Hn|I=III=IIIII1=II-δἘκλογές, ὃασιλοχουντισμός
καί μονοκρατορία τῆς Δεξιᾰς

τό φακέλωμα τῶν φανταρων), πῶς αποδρα δ Μπόλαρης ἤ πῶς
ό Γ. Παπαδόπουλος καταφέρνει να «συντονίζει», μέσα ἀπό τόν
Κορυδαλλό, τίς δραστηριότητες τῆς «Ἐθνικῆς Παραταξεως>>1
’Ἐτσι ὅμωςι ἐρχόμαοτε στό μέγα θέμα τοῦ έκδημοκρατισμοῠ
καί τῆς αποχουντοποίησης. που ἡ κυὸέρνηση έκανε τό πᾶν για
ΜΕΣΣΙΑΝΙΚΟΣ - ὅπως παντοτε - ἐμφανίστηκε Ô ἀρχηγός
να κλείσει, έπειγόμενη να ξαναγυρίσει οτήν «πεπατημένη» τῶν
τῆς «Νέας Δημοκρατίας» στήν προεκλογική του «πρώτη», στή παλαιῶν, γνώριμών της δρόμων (((έθνικοφροσύνη>>, ἀντικομΘεσσαλονίκη. Καί, φυσικα, ὑπεράνω κομματικοῡ συμφέρονμουνισμός3 κλπ.) ἢ ν’ αναζητήσει δρόμους ἄλλους, νέους,
τος, αφοῡ, μεταξύ ἄλλων, αποφόισισε να «θυσιάσει ἑνός έτους ὅπως θα ἠταν λ.χ. ἡ «γερμανοποίηση» τῆς έλληνικής δημόσιας
ἐξουσία» (έτσι εἷπε), προκειμένου να έξασφαλίσει τό μέλλον
ζωῆς- ’
τῆς Ἑλλαδας...
Ὑπαρχουν, ῶστόσο, καί μερικοί καλοπροαίρετοι απολογητές
Στήν ὁμιλία του ὁ κ. Καραμανλῆς σταθηκε σέ ὅλα τά «ἐπιτῆς «Νέας Δημοκρατίας>>ῑ Εἶναι φυσικό - λένε - ὁ κ. Καρατευγματα», μικρα καί μεγαλα, πού πραγμάτωσε ἡ διακυόέρμανλής να ένδιαφέρεται για τίς ψήφους τῶν δεξιῶν, τῶν ἐθνινησή του, στήν τελευταία τριετία. “Ωστόσο, παρέλειψε τό σηκοφρόνων. τῶν αντικομμουνιστῶν. Γιατί, διαφορετικα, οἱ 6aμαντικότεροῑ Τό ὅτι, δηλαδή. τρία χρόνια μετα τήν «αὐτόματον
σιλοχουντικοί θα τοῦ αποσπασουν μια σημαντική φέτα, ὁπότε
καταρρευσιν» τῆς τυραννίας, ἡ ἴδια αὐτή τυραννία. μέ τή
ἡ «Νέα Δημοκρατία» δέν θα έχει αὐτοδυναμία καί ἡ κυὸέρμορφή νομίμου κόμματος. ἐπιχειρεῖ σήμερα ν’ ἀποκτήσει προσ- νηση που θα σχηματισθεῐ δέν θα εἶναι μονοκομματική.
δασεις (μερικοί τίς αποκαλοῠν ((προγεφὺρωμα») στή νέα ΒουΜια τέῑοια προοπτική. όέὸαια. δέν θα ἦταν τόσο τρομακτιλή. Καί ὅτι οἱ περισσότεροι ὑπουργοί του. μέ έπικεφαλής τόν
κήέ ”Ἀλλωστε, σέ μιά σειρα δυτικοευρωπαϊκές χῶρες (Ἰταλία.
«πολιτικό προϊσταμενο τῶν ἐνόπλων δυνάμεων» κ. E. ’A6é—
Δ. Γερμανία, κ.λπ.), οἱ κυὸερνήσεις εἶναι σήμερα συμμαχικές.
ρωφ, συνωθοῦνται στοὺς ποοεκλογικούς έξῶστες, για να αποἈπό τήν αλλη. ὅλες οἱ μέχρι τῶρα «σφυγμομετρήσεις» λένε
δείξουν ὅτι εἶναι ἐξ ἴσου δεξιοί, ἐξ ἴσου ὲθνικόφρονες, ἐξ ἴσου
ὃτι, στήν καλυτερη περίπτωση, τό ὅασιλοχουντικό κόμμα δέν
αντικομμουνιστές μέ τούς ὂασιλοχουντικούς που συγκροτοῠν
θα συγκεντρῶσει πανω από 3-4 ἤ 4-5 τοῖς έκατό τῶν ψήφων.
τή λεγόμενη «Ἐθνική Παραταξη»ἔ
Συνεπῶς, αν ὑπαρχει θέμα «συμμαχικῆς κυόερνήσεως», ἡ σύμΤό «φαινόμενο» αὐτό, δρισμένα στελέχη τῆς «Νέας Δημοπραξη, έκ τῶν πραγμάτων, θα πρέπει να έπιδιωχθεῐ μέ τα κόμκρατίας» προσπαθοῡν να τό έξηγήσουν; «Δέν πρέπει - λένε ματα τής δημοκρατικῆς αντιπολίτευσης. ”Ομ(ι)ς... ὅμως. Τό σχένα μᾶς παρεξηγεῐτε... “Av στοὺς συνδυασμούς μας συμπεριλαδιο τῶν ὂασιλοχουκντικῶν, καί ὡρισμένων ἀμερικανικῶν ὑπη6αμε καί δρισμένα ακροδεξια, ἴσως φιλοφασιστικα στοιχεῖα, τό
ρεσιῶν, εἶναι «πῶς ν’ αποκατασταθεῐ ἡ ὁμοψυχία στήν έθνικόκανουμε για νά κόψουμε ψήφους ἀπό τήν παραταξη τῶν 6amφρονα παραταξη». Καί, εἰδικότερα, πῶς να ὑποχρέωθεῐ ὁ (ἰρλοχουντικῶν... ”Αν στή Β’ Ἀθηνῶν συωεριλάὸαμε λ.χ. τόν
χηγός τῆς «Νέας Δημοκρατίας», σέ περίπτωση που δέν συγκενΣτέλιο Παπαδακη (ἻΞῖσαι δικός μας’, ““Εἶσαι δικός μας” - τοῦ
τρώσει αὐτσδυναμία, να συνεργασθεῐ μέ τήν «Ἐθνική Παραφώναζαν έν χορῶ οἱ νεοταξίτες. αστυνομικοί καί μή, στην κηταξη>>1 Καί ἐπειδή προὸλέπεται ὅτι μᾶλλον ὁ κ. Καραμανλὴς
δεία τοῦ ὅασανιστή Μαλλιου...), τό κανουμε γιά να ἐξασφαλίδέν θα ἐνδώσει, τό σχέδιο έχει καί έναλλακτική «Mon»: Να
σουμε τίς ψήφους τῶν σωμάτων ἀσφαλείας... "Av δ ἀρχηγός ἤ ὁ ὑποχρέωθεῖ δ ἀρχηγός τῆς «Νέας Δημοκρατίας» να «ἐγκατακ. Ραλλης ἦ δ κ. Παπαληγούρας, λένε καί καποια κουδέντα
λείψει τόν δημόσιο δίο», ὁπότε ἀνοίγει ὁ δρόμος σέ καποιον
παραπανω κατα τῆς “πολυκέφαλης Ἀριστερᾶς”, κλπ, τό καἄλλο «νεοδημοκρατη» δεξιό καί ἐθνικόφρονα — ας ποῦμε τόν
νουν για νά κρατήσουν καποιες ίσορροπίες καί μόνο. ”Αν...»
κ. E. Ἀόέρωφ;
Τό μόνο πού δέν ἐξηγοῡν τα καλα αὐτα στελέχη τῆς «Νέας
Θα αντιλεχθεῐ, ὂέὸαια, πῶς μεταξὺ «σχεδίων» καί πραγμαΔημοκρατίας», εἶναι πῶς, τρία χρόνια μετα τήν καταρρευση
τικότητας ἡ ἁπόσταση εἶναι μεγάλη. ’Ὀμως ἐκεῖνο πού δέν
τῆς χοὺντας, ἡ έφημερίδα τῶν σωμάτων ἀσφαλείας - ἀκόμη καί φαίνεται νά συνειδητοποιοῠν οὔτε δ ἀρχηγός, οὔτε οἱ ἐπιτελεῖς
τής προσωπικής φρουρᾶς τοῦ κ. Καραμανλή...- εἰναι ὁ «Ἐλευτῆς «Νέας Δημοκρατίας», εἶναι πώς αὐτή ὃλη ἡ «έθνικοφρσσὺθερος Κόσμος». Πῶς - καί γιατί - ὁ κρατικός μηχανισμός
νη» πού ἐπικαλοῦνται, ἡ έξαρση τοῦ αντικομμουνισμοῡ. οἱ
παραμένει διαόρωμένος από χουντικα στελέχη, πῶς - καί γιατί
απανωτοί ὅρκοι πίστεως στό NATO, ἡ αχαλίνωτη κατολίσθηση
- συνεχίζονται οἱ «μικρές ουνωμοσίες» στό στρατευμα (μαζί μέ οτόν αὐταρχισμό, ἡ «γερμανοποίηση» τοῦ πολιτικοῦ δίου, σέ

ἰιιιιειειιιιέιιῑψ ’
KAMHlA Σ ΧΕΣΗ NE THN ΝΑΖΙ·

ὀ K.KHPHMANI1HZ AANEIZEI
THN lAEononAN TOU EIZ

TON KEHIT

HPOTEINETHI 2m ngnçmn sewn ’
NA auanasouw εινεριο ροηο
εΝΑωτιοΝ m

«ὥς
Δ
__
ἶ
. un}; ,
ιn’ ἱ. r
yv

Ë
i
“Maman
_, . _ NIH εχειΑηαοΝοιιΝΑ

στύλ μάλιστα Στράους. στρώνουν οὐσιαστικα τό ὃρόμο στό 6a-

κληρη τήν ἕκθεση, αὑτό τό συντριπ-τικό ντοκουμὲντο που
σιλοχουντισμό, με ἀποκορύφωμα τή «συνὲνωση τοῦ ἐθνικό-’ περιέγραφε μ É K ά θ ε λ ε πτ ομ ἐ ρ ει α τίς 6αρ6αρότητες
φρονος κόσμου» - δηλαδή τή σύμπραξη «Νέας Δημοκρατίας» καί ωμότητες των τουρκικῶν στρατευμάτων κατοχῆς, γιά
καί «Ἐθνικής Παραταξεως».
μηνες ὀλόκληρους καί μέχρι σημερα άπέφυγε νά τη δώσει
Φυσικὰ, ἀπό τούς παρατηρητες τῶν πολιτικῶν μας πραγμάστη δημοσιότητα, γιά νά μην... ἐκθέσει τήν Τουρκία. ”Η,
των, δέν διαφεύγει ἡ προσπαθεια τῆς «Νέας Δημοκρατίας» να
ἁκόμοι χειρότερο. προσπάθησε νά τη διαπραγματευθεῖ,
ἐκμεταλλευτεῐ καί τήν καθοὸο οτίς ἐκλογες τοῦ δασιλοχουντισύμφωνα μέ ὸρισμένες πληροφορίες, γιά νά πετύχει ύποκοῦ κόμματος, προκειμένου νά ἐπαναφέρει - διακριτικὰ... - τό
χωρησεις τῆς Τουρκίας σέ ἄλλ α θέματα. . . Τό φοθερό
σύνθημα «Καραμανλῆς ἤ τανκς», πλάι οτό «Καραμανλὴς ἦ
ὅμως 0’ αὐτη τη θλιθερη ἱστορία εἶναι πώς καί ἠ κυπριακή
χάος» ἤ «Καραμανλής ἤ ἀκροὸεξια». Καί ὅσο καί ἂν ὁ ἀρχηκυθέρνηση εἶχε τήν ἔκθεση καί συμμορφώθηκε φαίνεται
γός τῆς «Νέας Δημοκρατίας» εἷπε στή Θεσσαλονίκη πώς ἕνα
«πρός τήν κοινή γραμμή ἈΘηνών-Λευκωσίας»...
ἀπό τα τρία κακά αὐτοῦ τοῦ τόπου εἶναι ἡ... συνθηματολογία
(τα ἅλλα δύο εἶναι ἡ ὑποκρισία καί ὁ δερμπαλισμόςέ), γεγονός
παραμένει πώς ἀπό συνθήματα καί συνθηματολογία ὃὲν πὰει
καθόλου πίσω τό κόμμα τῆς «Νεας-Δημοκρατίας».
Συνθήματα, ὅμως, ὸιαθετει καίῂ Ἀριστερὰ. Καί ὅλες οἱ ἑνὁείξεις πείθουν πώς, τή φορά αὐὲτῆ τουλαχιοτον, οἱ ἀριστεροί
ψηφοφόροι δέν πρόκειται νά παγιδευτοῦν. Ἕτσι, παρά τή διασπαση τῆς Ἀριστερας, παρὰ τήν παρουσία χωριστῶν συνδυασμῶν της, οἱ ψηφοφόροι της παραμὲνουν ἑνωμὲνοι στήν ἀπόφασή τους να φραξουν τό ὃρόμο καί στὸ ὃασιλοχουντισμό καί
στή, μέχρι τώρα. μονοκρατορία τῆς Δεξιας,
ΑΝΤΗΝΩΡ

av 1: i-ﬁéoaq
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΚΑΙ Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΪΩΝ
Μέ παρέμθαση - πρόταση των «ἐννέα», δηλαδή της EOK,
της ὁποίας τό δέκατο μέλος θέλουμε νά γίνουμε, τό Συμθούλιο της Εὐρώπης ἔθαψε στό Στρασὸοῡργο την περίφημη ἔκθεση του γιά την παραθίαση των ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων
στην Κύπρο. ’”Υστερα άπό αὐτό τό «διάθημα», τό θέμα δέν
θά φθάσει κατά πάσα πιθανότητα ποτέ στό «ἐξ ὑπουργῶν»
Συμθούλιο. "ETOI λοιπόν] «Παραθιάσεις» δέν ἕγιναν UTer Κύπρσ, η Τουρκία συμπεριφέρθηκε κατά «πεπολιτισμένο τρόπο», ὅπως ἁρμόζει σέ κράτη που «άνηκσυν εἰς τήν ADO/v»...

Ἀλλά καί η «συμπεριφορά» τῆς κυθέρνησης Καραμανλή
ἦταν ἐξίσου (στεπολιτισμὲνη». ”Ενω εἶχε στά χέρια της ὁλό-

0l FEPHHMOI MHZ ΔΗΜΗΖοοΝ

’Ἐστω καί τώρα ὅμως, σήμερα, δέν εἶναι όιργόι. ”Ας δημοσιευθεῖ ἡ ἕκθεση, εἴτε στή Λευκωσία εἴτε στήν Ἀθήνα. Γιά νά
μάθουμε Καί μεῖς τί επιτέλους συνιστᾱ «πεττολιτισμὲνη συμπεριφορα» κατά Tr’] γνώμη τῶν μελλοντικων ἑταίρων μας...
ΔΙΩΞΗ ΕΝΤΥΠΩΝ

’Ὀταν γράφονται αύτές oi γραμμές δέν ἔχει άκόμα γνωστεῙ τό ἀποτέλεσμα τῆς δίωξης τῶν περιοδικων, δίωξη πού
ξεκίνησε μετά τά γνωστά ἐπεισόδια μέ τούς άναρχικούς. Τά
ἔντυπα πού διωχθηκαν δέν ἦταν ὅλα άναρχικά. Εἷχαν ὅμως
ἕνα κοινό χαρακτηριστικὰ Εἷχαν ὅλα γράψει γιά,την ὀμάδα
Μπάαντερ-Μάινχοφ.

Τό γεγονός πάντως της δίωξης δείχνει ὅτι ἔχουν άρχίσει
δυό λογιων διαδικασίες.· _
Ο Πρωτο, η ἃευθεροτυπία καί η δημόσια ἔκφραση τῶν
ἰδεων μπαίνόυν ὑπό ἔλεγχο.
Ο Δεύτερσ, ὴ δημοσίευση τῶν ἔργων καί τῶν ἡμερῶν τῆς
’γερμανικης σοσιαλδημοκρατίας θά ἀποτελεῖ στό ἑξῆς μεγάλο τόλμημα;άφοῦ θόι διαταράσσει τίς σχέσεις μέ Tr’] φίληδυναμη σύμμαχο τῆς Ἕλλαδας καί- ἅν τό θέλετε - σύμμαχο
καί ὺποστηρικτη τῆς Τουρκίας.
ΧΑΜΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΙΊΑ

”Αχ, αύτές oi τεχνικές δυσχέρειες] Εἶναι τόσσ ίδιαίτερες καί
πολύπλοκες στη λογικη τους, πού ἔχουν σάν ἀποτέλεσμα
την αὐθημερόν μετάδοση άπό την EPT τοῦ λόγου τοῦ κ. Καραμανλή καί τη διημερη καθυστέρηση γιά τίς ὁμιλίες τών
ἄλλων...
”Ολοι ἐλπίζουμε πώς θά ξεπεραστοῡν. Γιατί ὴ ἐπανάληψη
τῶν δυσχερειών καί ὴ - κατά σατανικη σύμπτωση - κακοτυχία ὲκ νέου των κομμάτων τῆς άντιπολίτευσης θά μὰς ὰναγκάσει νά δυσπιστήσουμε γιά τήν άμεροληψία τοῦ K. Ράλλη.
Ἀφῆστε πού θά ὲκτεθοῡμε OTle Εὐρώπη. Μέ τέτοια τεχνολογία πώς θόι μποῡμε στην ΕΟΚ; ·
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«Ἡ γερλιιανική ἱστορία περηφανεύεται γιά μιά ἐξέλιξη πού κανένας ἄλλος λαός ὸέν ἔχει ἀκολουθήσει καί
κανένας ὸέν πρόκειται νά μιμηθεῖ.(...). Μέ τούς “ποιμένες” μας γιά
ὁδηγούς, μόνο ,ιιιά φορά συμπορευτήκαμε μέ τήν ἐλευθεριά,’ τή μὲρα τῆς
κηὸείας της». (Κ. Μάρξ.’ Συμὸολή
οτήν κριτική τῆς φιλοσοφίας τοῦ ὁικαίου τοῦ Χ ἐγκεβι).
I

Νιιζιστικι] Γερμαιίἀς στρατόπεὸα σι,·γκὲντρωσης.

ΛΠΠ T0 ΑΠΥΣΒΙΤΣ
Σ Τ Û Σ TAMXAIM
,τοῦ Δ. Μάρκου

”Ι·Ι (ni/".21, ψη τοῦ Μάινς.
.6

Ὀ Μάινς μετά ni νεκροτομή.

MIA μὲρα μετα ἀπό τήν ἁναγγελία τῆς
ὁμαὸικής «αὐτοκτονίας» τῶν Μπάαντερ,
Ἔσλιν καί Ρὰσπε. καί λίγες ὧρες μετὰ
τήν ἀνακέιλυψη τοῦ πτώματος τοῦ μεγαλοὸιομήχανου Χὰνς Μάρτιν Σλὲγερ,’ ἡ
γερμανική κυόερνηση ἐξαπελυσε ἕνα
τρομακτικό ὰνθρωποκυνηγητό πού θύμισε σ’ ὅλους Θλιὸερα ἱστορικὰ προηγούμενα. Τό ἀνθοιιιποκυνηγητό ἂρχισε μ’
ἕνα πρωτοφανές για τή φρασεολογία του
ὰνακοινωθεν, οτό ὁποῐο ἡ κυὸἑρνηση
τὸνιζε τή λύσσα με τήν ὁποία σκοπεὺει
να ὰντιμετιι)πίσει τούς τρομοκρατες καί
τίς ὸργανώσεις τῆς ἂκρας ἀριστερᾶς.
“Ὀλα τά καναλια τῆς ὸυτικογερμανικής
τηλεὸρασης διέκοψαν τό πρόγραμμά
τους για να μεταδώσουν τήν ἀνακοίνωση
τῆς κυόἐρνησης καί να ὑπογραμμίσουν
ὅτι κηρύσσεται στήν πραγματικότητα
πόλεμος ἐναντίον ὅλων τῶν ὀργανώσεων
τῆς ἄκρας ἀριστερᾶς. Τήν ἴδια στιγμή
δυνάμεις ἀσφαλείας μπλοκὰρουν συνοικίες ὁλόκληρες, οτήνουν ὁὸοφρέιγματα
ἐλέγχου καί ἀρχίζουν τήν παγανα τῶν
συλλήψεων. Δεκὲιὸες φοιτητιῑ)ν, για τούς
ὁποίους ἀρκοῦν μονέιχα οἱ αὐθαίρετες
ὑποψίες τῆς ἀσφαλειας, φορτόΝονται
στα καμιόνια καί ὁδηγοῡνται σε εἰδικά
κέντρα τὸσο οτή Φραγκφούρτη. ὅσο καί
σε Σῐτουτγαρὸη, Ἀμὸοῡργο. Κολωνία. Τά
ἀστυνομικὰ φωτογραφικὰ ἐργαστήρια
μέσα σὲ λίγες ὠρες ὃγὰζουν φουρνιες
φωτογραφιῶν τῶν καταζητουμὲνων. Οἱ
φωτογραφίες μοιράζονται στούς ὁρόμους, στα σπίτια καί φυσικὰ ἐμφανίζονται συνεχῶς οτήν τηλεόραση. Παράλληλα τεραστιες μεγεθύνσεις τοιχοκολ-,
λοῦνται παντοῡ. ἐνὼ οἱ ὸυτικογερμανοί
καλοῦνται ἀπὸ τήν τηλεόραση καί τόν
τί»πο να παρουν πρόθυμα μέρος οτό τεραστιο ἀνθρωποκυνηγητό. Εἰδικα τηλεφωνικὰ κέντρα ὲγκατεοτημὲνα οτό στρατηγεῖο τῆς ἀσφὸιλειας ἀλλὰ καί σέ ραὃιοφωνικούς σταθμούς συγκεντρώνουν
τίς κλήσεις τῶν πολιτῶν οἱ ὁποῖοι ἔχουν
κατι να καταγγείλουν, ‘Évu ϋποπτο
πρόσωπο, κάποιυ, φωνή πού ἄκουσαν
καί πού μοιαζει με τό ἠχητικό δεῖγμα
πού μεταὸόθηκε ἀπὸ τά δίκτυα FM.
Τό ἀνθρωποκυνηγητό αὐτό ἀφυπνίζει
ὂλους τοὺς π(ιλιοὺς γερμανικούς δαίμονες. Ἡ ὑποὸομή ὑπάρχει, τόσο σε θεσμοὺς, ὅσο καί σέ ἀνθρώπους, σε μηχανισμοὺς. Βὲὂαια οτή σημερινή Γερμανία
ὑπαρχουν ὃιαφορὲς με τό I" Ρέιιχ. ’Όμως
ἡ «Διπλωματική Μὸντ» (((Διεθνής Πολι-

τική>>), που συνήθως χαρακτηρίζεται
ἀπό μία ὀἰκονομία στους χαρακτηρισμους της, ὸιαπίστωνε σ“ ἕνα περαομενο
αφιερωμα της για τήν πολιτική κατασταση στήν Ὀμοσπονὸιακή Γερμανίας

«Τό ὸυτικογεργιιανικό κράτος,
ἰσχυρό κράτος συνταγματικοῦ τύπου,
ἰὸιόμορφο προϊόν σι’,ιιόίωσης τῆς
ἀμερικάνικης τεχνοκρατίας καί τῆς
αἰωνόὸιας παράὸοσης ἑνός ἀὐταρχικοῦ καί καταπιεοτικοῦ κρατικοῡ μηχανιαιιοῦ - πού ἐκφράοτηκε ἀπό τό
Βίσμαρκ· καί τό Χίτλερ περνώντας
ἀπό τό Νόσκε - ἀπόκτησε τά τρία τελευταῖα χρόνια τόν ἰσχυρότερα (mu-ὄατικό στρᾳτό τῆς Εὐρώπης. Κατά
παραόίαση τῶν συνθηκῶν, ἡ Διιτική
Γερμανιά κατασκευάζει ἁκόμα καί
ἀτομικές ὄόμόἐς οτή Βραζιλία καί
οτή Νότια Ἀφρική. Οἱ ὀπαὸοί ἑνός
’Ᾰεύρωπαϊκοῦ μέλλοντος” αὐτόι-ὀγιιου
ἀπό τή Δύση, θα Emu/av καλά νά
αναλογιοτοῠν τή φύσι] καί ni Outlaμική τῆς σημερινῆς ἑξέλιξης τῆς Γερμανίας. Τό ἀῖιθρωποκυιήγητό πού ξετυλίγεται ἐκεῖ, προεικάζει οτήν πραγματικότητα ποιά θά εἶναι ἡ τύχη
τους σέ Ιιιιόι Εὐρώπη “’ὁλοκληρω,ιιέmy", ““προοτατευ,ιιένη” ἀπό τούς
Ἀμερικάνους καί ὁιευθυνόμενη στό
ὄνομά τους ἀπό τήν Ὁμοσπονὸιακή
Δ ημοκρατία τῆς Γ ερμανιάς».

ζωὲς τών ὑπηκόων του - καί ὂχι μόνο
αυτων.

ΤΟ μοναδικό αὐτό μσντὲλο (μοναδικό
πρός τό παρόν, γιατί τό μον·τέλο αὐτό εἷναι για ἐξαγωγή) εχει τή ὃυνατότητα να
ὃολοφονεί αμεσα, χωρίς τα προοχηματα
«Αὐτό που εχει ἀλλάξει σήμερα οτή
καί τίς ὃιαὸικασίες - καί τίς ὸυσκολίες
Γ εργιιανιά ἀπό τήν ἐποχή τοῦ XII/:69,
θα λεγαμε - που ἔχει ἕνα κανονικό κραστόν τομέα τῆς καταπίεσης, εἶναι τό
τος (συνήθως αναθετει αὐτὲς τίς δουcrû/l. Ἔχει γίυει λιγότερο ,ιιπαρόκκαί
λειες σε παρακρατικὲς φασιστικες ὀργαπερισσότερο ἀποτελεαιιατικό».
νώσεις). Περα από τίς εἰδικες συνθήκες
ΔΕΝ ανήκουμε σ’ , αὐτούς που πιπου τό ὃιαμόρφωσαν ἰὲτσι. ἀποφασιοτικό
ρόλο παίζει ἕνας παντοὸύναμος προπαοτείιουν πώς «ὁ σκληρός Γερμανὸς» bla—
γανὸιοτικος μηχανισμός, «ἕνα μονοπώθετει μια κακοποιό φύση, που τούς
λιο κατασκευῆς συνειδήσετωι», που ἐκεῖ
σπρώχνει, σαν λαό, καθε τριαντα χρόνια
τα μὲοα μαζικῆς ὲπικοινωνίας διαμορνα δημιουργοῦν μία δικτατορία ,καί οτή
φώνουν καί κατασκευαζουν τήν «ἀλήσυνέχεια ἓναν επεκτατικό πόλεμο. Ἡ Θεια», ἒτσι ποί1 να συμπίπτει παντα με τό
κατανόηση τῆς σημερινής Γερμανίας,
ὅποιο κυὸερνητικό μετρο. Ἀ’κόμα καί
ὅπως καί τῆς χθεσινῆς, σημαίνει, καταὅταν αὐτό εἶναι, μια προμελετημενη ὸονόηση τῆς ταξικής παλης. Εἶναι τό απολοφονία πολιτικῶν κρατουμένων, θα
τελεομα αὐτῆς της παλης καί ἡ εξήγηση
μετατραπεῐ για τούς γερμανους πολίτες
της, εἶναι εξήγηση αὐτῶν τῶν ἀγώνων, σ’
σε αὐτοκτονία.
ὅποιο επίπεὸο καί αν εχουν ὸοθεῖ.
Τό «γερμανικό θαῦμα», ἕνα ἀπό τα
ΕΝΑ τεραοτιο ουγκρότημα, τό Σπρήγ«ὑψηλότερα ὅιοτικα ἐπίπεδα τῆς Εὐρώκερ, που ελεγχει σχεδόν τό ουνολο τοῦ
πης», δέν ἓγινε «ἐπειδή ὁ Γερμανὸς εἰναι
γερμανικοῡ τύπου, ἀποτελεῖ τήν αοιαφιμεθοδικός καί εργατικός». Ἕγινε ἐπειδή
λονίκητη ὅαση τῆς σύγχρονης γερμανιἡ Δ. Γερμανία ἀποτελεῖ τόν καλύτερο
κῆς ἰὸεολογίας. που συνίσταται σ’ ἕνα
καί πιοτότερο εκπρόσωπο των αμερικαπολιτικό κομφορμισμό, πού ὁποιαὸηποτε
νικῶν συμφερόντων στήν Εὐρώπη. καί
Ἀπό τή ὁιακήρυξη γαλλων οιαπαραὸασή του ἢ παραὸίαοη του ουνιοτα
ἐπειδή ἡ γερμανικη ἐργατική ταξη ὃεν
νοουμένων ἐναντια οτήν αμερικανο- _ ἔγκλημα - ἕνα ἔγκλημα που ὸιώκεται
μπόρεοε ακόμα να ξεπερασει, τη ὸοκιμαγερμανική ἡγεμονία οτήν Εὐρώπη.
αμείλιχτα. Ἡ φοιτητική ανταρσία τῆς
σία μιας ὸωὸεκαχρονης (ρασιοτικής διδεκαετίας τοῦ ’60, που ἓὸαλε τό πρό(Δημοσιευτηκε στό «ΑΝΤΙ», τ. 61).
κτατορίας. Δηλαδη πρόσφερε στό κεφα6λημα ἑνός αλλου τρόπου ζωῆς, (ἰπό τή
λαιο ἰὸανικὲς συνθὴκες ὑπερεκμεταλλευK0L\vñg\’Ayogàç...”HÔn τό πρωτο πεί- ζωή τοῦ κτήνους, κατασταλθηκε ίὶίαια
ραμα στήν Πορτογαλία πὲτυχε.
καί ἔμεινε χωρίς συνέχεια. Οἱ ριζοσπασης, που εἶναι καί ἡ ὑλική ἐξήγηση τοῦ
FIA να μπορὲσει τώρα· να τα ὅγαλει
«οἰκονομικοῦ θαύματος».
” οτες διανοούμενοι απομονώθηκαν ἦ φυπέρα μ’ ἕνα τετοιο φιλόδοξο ρόλο, ἡ
λακίοτηκαν, ὁποιαὸήποτε ἐπαναστατική
ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ἕτσι εὐνοῖκα, ἡ
πραξη ὅαφτίοτηκε τρομοκρατία, οἱ
eQuoorrovbLam’] Γερμανία προσφέρεται Ὁμοσπονδιακή Γερμανία πρέπει πρώτα
να τσακίσει“ mes εἶὸος «ἐσωτερικης
προοὸευτικοί ὃασκαλοι πεταχτηκαν ἀπό
σαν ἡμόνη εὐρωπαϊκη ὃυναμη που μποαντίοτασης» καί να ἐξασφαλίοει τήν
τα σχολεια τους...
ρεῑ να ὅγεῐ κερὸισμενη ἀπό τη σημερινή
ὑπάρχουσα κοινωνικὴ «εἰρήνη» για παν- ΤΟ «φιλελεύθερο» καί «σοσιαλὸημοκρίση πού μαστίζει τό σι’·νολο τοῦ καπιτα, με ἐργαλεῖο ἕνα ὁλοκληρωτικό καί
κρατικό κρατος» ἔχει απορροφήοει τό
ταλιστικοῡ κόσμου. καί, πιό εἰοικα, εἶναι
αοτυνομικό κράτος, που τό μοντελο του
σὺνολο των στελεχών της χιτλερικής
τό μόνο κρατός που μπορεῖ να ἐπιὸαλει
συνίσταται 0' Eva «κρατος κομμαντο»
Γερμανίας.
στήν ὑπόλοιπη Εὐρώπη μια «νεα εὐρωπου ἔχει ὰπόλυτη ὃικαιοὸοσία πανω στίς Ο Γυρω οτίς 40.000 περίπου ὑπολογίπαϊκή ταξη πραγμάτιον», μια ταξη τῆς

Ἀπό ἀριστερά· Γερμανοί ἀστυνομικΟί σέ περιπολία. Ἡ σύλληψη τοῦ Μπάαντερ. Ἡ Ἔσλιν μέσα an} φυλακή,
'I

καί σέ πλήρη απομόνωση ἀπό τόν έξω
κοσμσ, κελια που εἶναι ένα εἶδος κονσέρὸας, ἦ ταφου.

Ἔσλιν, Μάινχοφ, Μπάαντερ, Pat/7:5.

ζονται οἱ ἐγκληματίες πολέμου πού κατέχουν διευθυντικές ἦ ὑπεύθυνες θέσεις > κλειδια στή σημερινή Γερμανία.
O Οἱ 20.000 ἐυτό αὐτούς έχουν καταδικαστεῐ καί έχουν ἐκτίσει καποια ποινή
για ἐγκλήματα πολέμου (π.χ. Σλέγερ),
εἴτε στή Γερμανία εἴτε οτίς κατεχόμενες
χῶρες, ένῶ οἱ ὑπόλοιποι μισοί τή γλίτωσαν καί δέν πέρασαν οὔτε καν ἀπό δίκη,
χαρη οτήν «κατανὸηση» τῶν Ἀμερικανων καί τῶν συμμαχῶν τους. Εἶναι
περιττό να τονίσουμε πῶς ὅλα αὐτα τα
στελέχη δέν ὂρῆκαν καμια δυσκολία να
προσαρμόσουν τα χιτλερικα τους ἰδανικα στα σοσιαλδημοκρατικα, ὑποστηρίζοντας παντοτε τήν ἴδια ταξη πραγματῶν, δηλαδή τό ὁποιοδήποτε κρατικό
συμφέρον.
ΠΙΞΡΑ ἀπό τίς διαφορές που ὑπαρχουν μέ τή χιτλερική Γερμανία, ὑπαρχουν καί τέτοιες ὁμοιότητες, έτσι ὥστε
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ΙΞΝΤΟΥΤΟΙΣ, τό γερμανικό «Θαῠμα»
δέν μπόρεσε να ξεφὺγει τήν κρίση, πού
συγκλὸνισε τήν οἰκονομική του σταθερὸτητα, μ’ ἀποτέλεσμα τήν ἀνεργία για
τούς Γερμανούς καί τό διώξιμο τῶν ξένων έργατῶν, πού προκλήθηκε ἀπὸ τό
κλείοιμο μιάς σειρᾶς παραγωγικῶν τομέων που έπαψαν να ’ναι ἀποδοτικοί.
Καί έδῶ Θα πρέπει να ψαξουμε τήν πραγματική αἰτία τοῦ σημερινοῡ ἀνθρωποκυνηγητοῡ. “Ὀλη αὐτή ἡ καμπανια ἐναντια στήν τρομοκρατία, που 69117.1:- τέτοια
ἀπήχηση «0' Ἀνατολή καί Δύση», δέν
εἶναι τίποτα ἀλλο ἀπό τή νομιμοποίηση
τῆς έπίλυσης τῶν κοινωνικῶν προὸληματων μέ ἐπιχειρήσεις τύπου Μογκαντίσιου. Ἀπό τῶρα ἡ κοινή γνώμη θα πρέπει να προετοιμαζεται, καί να «ἐνθουσιαζεται» καθε φορα που Θα γίνεται μια
σφαγή, ὂχι μόνο ἐναντια σέ μια μεμονωμένη ὁμαδα, ἀλλα καί σ“ ἕνα χῶρο ὅπως
π.χ. ἕνα κατειλημμένο εργοστασιο ἡ ένα
πανεπιστήμιο. /
ΚΑΘΕ ἀντίσταση ἤ διαμαρτυρία σ’
αὐτό τό τρομοκρατικό καθεστώς, ὅσο μικρή ἥ φευγαλέα καί ἀν εἶναι, πρέπει να
ἐντασσεται αὐτόματα στήν αντίληψη τοὺ
«κομμουνιστικο - ἀναρχο - ἀριστεριστῆ»
ἤ, για συντομία καί ἁπλότητα. στήν
ἀντίληψη τοῦ «τρομοκρατη», καί ἀπό κεῖ
στίς διαφορες διαὸαθμίσεις «τοῦ συμπαΘοῡντος», «τοῦ φίλου τοῦ συμπαθοῦντος», τό «γνωστό τοῦ φίλου τοῦ συμπαθοῦν-τος» κ.ο.κ. Χαρακτηριστικό εἶναι
πώς στή σημερινή Γερμανία, αν δέν χρησιμοποιήσεις τήν ὲπίσημη φραση «συμμορία’Μπααντερ-Μαινχοφ». καί IIEÎ;
«ὁμαδα Μπααντερ-Μαινχοφ», χαρακτηρίζεᾪσαι ὕποπτος καί για σιγουρια χανεις
τή δουλεια σου καί φακελῶνεσαι σαν
τρομὲοκρατης.
O ΠΟΛΕΜΟΣ έναντια «στόν τρομοκρατη» εἶναι πόλεμος έναντια σέ μια
αφηρημένη ἰδέα, 0‘ Eva «φάντασμα» πού
1:0 πραγματικό του περιεχόμενο εἶναι
ὅλοι ὅσοι διαφωνοῦν μέ τήν πολιτική τοῦ
καθε μέρα ὅλο καί πιό πολλοί μιλᾶνε για
κρατους-κομμαντο. Χτές, κατω ἀπό αὐτό
'Évu νέο φασισμό. Ἡ ὂισμαρκική ἀντίτό ὄνομα εἶχε μπεῑ ἡ (ρραξια τοῦ Κόκκιληψη για τό κρατικό δίκιο έχει κρατήσει
νου Στρατοῠ - RAF —, σήμερα κατω ἀπό
τήν ἴδια έσωτερική λογική ἀπό τό Χίτλερ
αὐτὸ 1:0 ὄνομα μελετᾶται ἡ διαλυση ὅλων
μέχρι 1:0 Σμίτ. “Ὀποιος δέν εἶναι μέ τό
τῶν έπαναστατικῶν καί μαρξιστικῶν ὀρκράτος, εἶναι ἐναντια σ’ αὐτό. καί ὅσοι
γανώσεων οτή Γερμανία, αὕριο τό σύνπαρεκκλίνουν, δέν εἰναι παρα «γουρούνια
ολο τῶν πολιτικῶν δυναμεων που δέν
καί προδότες». Ἒτσι τό κρατος έχει τό
ὅρίσκονται σέ ὀργανική σχέση μέ τό
δικαίωμα να ἐξαλείφει δριστικαΙ καθε
κρατος
καί
δέν
εἶναι
διατεθειμένες
να
στοιχεῖο που δέν δέχεται τήν ὑπάρχουσα
ἀσκήσουν ἀκριόῶς τήν ἴδια πολιτική.
ταξη πραγμάτων. Ἡ ἴδια αὐτή ἀντίληψη
Καί ἐπειδή ἡ Γερμανία εἶναι ἴσως ἡ μόνη
ὅρίσκεται καί στή σημερινή Γερμανία
χώρα που πού ἔχει τό θλιόερό προνόμισ
κατω ἀπό τή φόρμουλα τῆς «ὑπερασπι[να διαθέτει μια κοινή γνώμη που ἐπιδοσης ’τῆς φιλελευθερης δημοκρατικῆς 1:01,- κιμαζει στή μεγαλη της πλειοψηφία «τή
ξης», που έξουσιοδοτεῖ τα σημερινα
ουνεση καί τήν ἀποφασιοτικότητα» τῆς
κρατικα ὄργανα στήν ἴδια δραστήριόγερμανικής
σοσιαλδημοκρατίας,
εἶναι
τητα μέ τούς χιτλερικους συναδέλφους
λογικό να ἀποτελεῖ τό παραδειγμα για
τους; Χτές στό ”Αουσ6ιτς, σήμερα στό
μελέτη καί μίμηση ἀπο τίς αλλες εὐρωΣταμχαιμ, τή φυλακή τοῦ ἀργοῦ θαναπαϊκές χῶρες. Τό τηλεγραφημα τοῦ Κατου, ὅπου οἱ πολιτικοί κρατούμενοι δρίραμανλή στό Σμίθ, αμέσως μετα τό μακεσκονται στή διαδικασία τῆς φυσικῆς
λειὸ τοῦ Σταμχαιμ, τό ἐπιόεόαιώνει...

’ Ὀ Πέτερ Πάουλ Τσάλ, θεωρεῖται σήμερα μιά and τίς Πιό ἐξέχουσες φυσιογνωμίες τῆς συγχρονης λογοτεχνίας
στη Γερμανία, μέ διεθνή άΠηχηση, Bl"
θλία του ἔχουν μεταφραστεῑ καί κυκλοφοροῡν σέ Πολλές χῶρες, ἔχουν διοργανωθεῖ. σεμινάρια γιά τό Epyo TOU, καί
ἔχει ίδρυθεῖ Eva Ἰνστιτοῡτο Λογοτεχνίας Που ἔχει τό ὄνομά του. Συζητιέται
νά καθιερωΘεῑ Eva μεγάλο διεθνές
θραθεῖο Πάλι στ’ ὄνομά του. Τά Ποιηματά του γράφονται σάν συνθήματα
οτους τοίχους. ’
Βρίοκεται κσταδικσσμένος σέ 15 χρόνια φυλακή στην ὈμοσΠονδιακη Γερμανίσ - μιά Ποινή noù φούσκωσε θαθμιαἶα, and Eva άρχικό «ΠαράΠτωμα».· τό
τύπωμα μιᾱς άφίσας γιά τους Πολιτικούς
κρατουμενους ὅλου τοῦ κόσμου, Kpaτοῡσε ὀ ἴδιος μαζί μέ τη γυναῖκα του
Eva μικρό τυΠογροφεῖο, ὅπου ἐκεῖ μΠοροῡσε κανείς νά τυΠωσει, σχεδόν τσάμΠα, Πολιτικὰ ἥ λογοτεχνικά κείμενα Πού
τά είχαν ἀποκλείσει τά μονοΠώλια τοῡ
τύΠου. ἈΠό την άΠαγωγη τοῦ Σλέγιερ,
Βρίσκεται 0E Πληρη άΠομόνωση καί δέν
υΠάρχουν νέα του,
Φίλος τῆς Ἑλλάδος, noü τρέφει μεγάλο θαυμασμὸ γιά τους άγῶνες τοῦ
λαοῦ μσς, ἠταν and τά Πιό δραστήρια
στελέχη τοῦ κινήματος ουμΠαράοτασης
οτη Γ ερμανία στόν άντιδικτατορικό
άγώνα καί εἶχε Πάρει μέρος σέ ΠάμΠολλες έκδηλώσεις γιά την έΠάνοδο τῆς
δημοκρατίας ατη Ἐλλάδα. Εἶχε δημιουργηοει Πολλές φιλίες μέ έλληνες
συντρόφους του. Σ’ Eva TOU γράμμα
άΠό τη φυλακή, o’ έλληνα σύντροφό
του, γράφει.‘H ἀσφάλεια τῆς ζωῆς τῶν μσχητῶν
τῆς ἐλευθερίας, Που εἶναι αἰχμάλωτοι
Πολέμου καί Πολιτικοί κρατούμενοι σέ
μιά χωρα ὀΠως στη Γερμανία, εἶναι η
κοινή γνώμη o’ άλλες χῶρες. Τό γερμανικό κίνημα εἶναι τόοο άδύνατο ὅταν είναι μόνο του. ΜΠορεῖ νά δεῖς, στην
ΠερίΠτωση Πόλε, Πῶς λειτουργεῖ η Πολιτικη, ὅταν η Γερμανία εἶναι η ηγετικη
δύνσμη στην Κοινη Ἀγορά, στίς Ἠνωμένες Πολιτεῐες τῆς ΕυρωΠης - κάτω
ànô την ηγεμονία τῆς Βόννης. Γιά τους
έΠαναστάτες καί τους δημοκράτες τῆς
Γερμανίας θᾶταν Πολύ σημαντικό νά
μάΘουν Πως υΠάρχει οτην Ἐλλάδα Eva
άντιιμΠεριι-ιλιοτικό κίνημα, Πώς ὺΠάρχει
άκόμα ένας ἐλεύθερος τύΠος Που τολμάει νά λέει την άληθεια γιά τό «γερμανικό μοντέλο».

Γιά ὅσους ἐπιθυμοῦν νά συμπαρασταθοῡν, μΠοροῡν νά γράψουν;
IN/TlAT/VGRUPPE
PETER PAUL ZAHL
C/O Ver/ag Neue Kritik, Myliusste, 58
6000 FRANKFURT/MAIN 1
Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ἢ στόν ϊδισ τόν Τοάλ;
P. P. ZAHL
Post/ach 301
D. 4760 WERL
ΔΥΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ

To’ κείμενο Που ἀκολουθεῖ εἶναι δικό
του, Μεταφρασμένο άΠό 6ι6λίο του,
ὂΠου σέ τρίτσ ΠροσωΠο Περιγράφει τίς
ΠεριΠέτειές του - «Πῶς κατασκευάζεται
ένας Πολιτικός κρατούμενος», ὅΠως λέ-

2. Τραυματισμένος καί ὁ ἴδιος ὁ Τσάλ
6αριά - θρυμματικό κάταγμα τοῦ ἀριστεροῦ ἐπάνω 6ραχίονα - συνελήφθη καί
6ασανίστηκε στό κτίριο της ἀστυνομίας
τοῦ Ντύσσελντορφ γιά μιάμιση περίπου
ὥρα, Ἔμεινε 8 μῆνες συνέχεια σέ ἀπομόνωση, ἀντιδρὼντας μέ δύο ἀπεργίες πείνας. Τό Μάη τοῦ ’74 καταδικάστηκε ἀπό
τό Πρωτοδικεῖο τοῦ Ντύσσελντορφ (ἡ
σύνθεση; 4 ὲπαγγελματίες δικαστές καί 6
ἔνορκοι) σέ στέρηση τῆς ἐλευθερίας του
γιά 4 χρόνια. Αὐτό ἧταν τό ποινικό δίκαιο.

Π. Π. ΤΣΑΛε
Ἕνα ζωντανο
παράδειγμα
απονομής
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
δικαιοσύνης
στή Γερμανίοι
Εἶναι ὀική μου
ἡ κουὸἑντα γιά τήν πατρίδα. Ζήλευέ
τη.

’Όχι ἀπό μένα. Κόιντε κι ἄλλο ἔται.

Τό ὁίκαιο τοῦ μαραγκσῦ, ὁ σταυρός.
Χέλντερλιν

1
1. T6 Δεκέμόρη τοῦ 1972 ὁ Π.Π.
Τοάλ, τυπογράφος, μικροεκδότης καί
συγγραφέας. τραυμάτισε ἓναν ἀστυνομικο ἐλαφρά καί ἄλλον ἕνα δαριά, καθώς τρέχοντας γιά νά τούς ξεφύγει (ἐνὼ
εἶχε κι ô ’ἴδιος πληγωθεῖ στό δεξιά του
πάνω ὃραχίονα), γύρισε πρὸς τά πίσω
καί πυροὸόλησε. Ὁ ὃαριά τραυματισμένος ἐιστυνομικός εἷπε άργότερα οτή δίκη;
«Ἔτρεξα πέρα προς τά δεξιά, γιά νά τοῦ

κόψω τό δρομο. Ναί, ἴσως μπορεῐ νά
μπήκα ἐγώ στήν τροχια τῆς σφαίρας».

3. ‘H εἰσαγγελία προχώρησε σέ ἀναίρεοη καί εἶχε ἑπιτυχία στό ἁρμόδιο
τμῆμα (τό τρίτο) τοῦ γερμανικοῦ Ἀκυρωτικοῦ Δικαστηρίου στήν Καρλσρούη,
μέ πρόεδρο τό δικαστή C. Scharpenseel.
εΟ ἀξιότιμος αὑτός κύριος ἧταν ἀπό τό
1933 μέλος τοῦ «Ἐθνικοσοσιαλιοτικοῦ
Συνδέσμου Προστασίας Δικαίου» (ἀριθμ. μέλους 33058) καί ἀπό τίς 10 τοῦ
Μάη τοῦ 1938 ἁξιωματοῦχος οτή διοίκηση τῆς «Ἐθνικοσοσιαλιστικής Λαϊκῆς
Κοινωνικής Πρόνοιας». Γιά τό δικαστή
αὐτό, οτίς 29-3-1944 ἀκόμα ὁ προϊστάμενος του ἔλεγεῑ «Ὁ Scharpenseel οτέκε- γ
ται σταθερά στίς άρχές τοῦ ἐθνικοσοσιαλιοτικοῡ κράτους».

4. Ἡ πρωτοόἀθμια δικαστική ἀρχή
ὰπὸρριψε τήν κατηγορία «τῆς ἀπόπειρας
φόνου », πού ζητήθηκε ἀπό τήν εἰσαγγελία, ἐπειδή καί τά ἀποδεικτικά στοιχεῖα
ἠταν ξεκάθαρα (ἀντικειμενικη πλευρά)
καί ἡ ὅλη πορεία τῶν γεγονότων δέν
άφηνε νά διαφανεῖ πρόθεση ἀνθρωποκτονίας, ἰδιαίτερα λόγω τής προσωπικότητας τοῦ ΠΗ. Τσάλ (ὑποκειμενική
πλευρά). “Ὀμως. τό πολιτικό τμῆμα τοῦ
γερμανικοῦ Ἀκυρωτικοῦ Δικαοτηρίου
ἁποφάσισε ὅτις «Δέν ὑφίσταται ἕνας γενικὸς ἐμπειρικός 6ασικός κανόνας ὁ
ὁποῖος νά συνίσταται στό ὅτι, οἰ διανοούμενοι διαθέτουν ἰδιαίτερα αὐξημένες ἁναοτολές ὅταν ἀντιμετωπίζουν τό
γεγονός νά ἀφαιρέσουν μιά άνθρώπινη
ζωή». Ἔτσι ἔκριναν οἱ δικαστές, ἐκφράζοντας ταυτόχρονα μέ τόν τρόπο αὐτό
καί τή δική τους κοινωνικὴ ἐμπειρία
σχετικά μέ αὐτούς πού φοροῦν τήν τήὸενο· γιατί άνάμεσα στούς 6.700 περίπου
καταδικασμένους ἐθνικοσοοιαλιοτές
οτήν “Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τῆς
Γερμανίας δέν συγκαταλέγεται οὔτε ένας
δικαστής. ‘O σύνεδρος δικαστής στό
λαῖκό δικαστήριο REHSE1 καί δεξί χέρι
τοῦ Freisher2 ὀιθωώθηκε στό Δυτ. Βερολίνο3.

5. Ἔτσι, προγραμματιομένα, "wwe τό
Φεὸρουάριο 1976 ἡ δεύτερη δίκη πάνω
οτήν ἴδια ὑπόθεση. Ἧταν ὃχι μόνο ἀπό
νομική ἄποψη, ἀλλά καί κατά τή διεξαγωγή της. μιά ἀναθεώρηση τῆς πρώτης
δίκης τώρα εἶχε «στρατιωτικοποιηθεῐ».
Ἀντί νά γίνει σέ μιά αἴθουσα τοῦ πρωτοδικείου, έγινε οτήν ὑπόγεια αἴθουσα
Giuilleaume τοῦ Ἐφετείου, πού μοιάζει
μέ δχυρό καί εἶναι ἐπιπλέον ἠχητικά
9

Γιάν Κάρλ Ράσπε.

ἂπομονωμὲνη καί θωρακισμὲνη (ἓτσι
ἔγραψε ὁ «Spiege|»). eO κρατούμενος
μεταφὲρθηκε ἀπό τήν Κολωνία στό
Νιτὺσσελντορφ μὲ ἑλικόπτερο, τό δὲ κτίριο τῶν δικαστηρίων ἦταν περικυκλωμὲνο ἀπό ἄνδρες τῶν «κινητῶν τμημάτων
ἀμέσου ὲπεμόασεως» (MEKS), πού φοροῦσαν πράσινες στολὲς μάχης, κρατοῦσαν αὐτόματα στα χέρια καί εἶχαν μαχαίρια στίς μπότες τους. Τό σύνδρομο
Stamheim“. .
6. Ἕνας συγγραφεας-συναδελφος τοῦ
HI]. εἶπες «Παρακολουθησα δίκες τῆς
χούντας στήν Ἑλλάδα. ’Ὀμως δέν ’ἑχω
ξαναζήσει κατι παρόμοιο».
ι 7. Τό XV ποινικό τμῆμα τοῦ δικαστηρίου, ὑπότήν κομψή προεδρία τοῦ δια6όητου δικαστή Mondscham — με δύο
μὸνο ἐνόρκους ἐξοπλισμὲνο τώρα διόρθωσε τήν ἀντιγουλιελμική5 ἤπια
ὸπὸφαση τῆς πρώτης δικαστικῆς 6.19mδας. Τό Πρωτοδικείο τοῦ Ντύσσελντορφ
ὅρὲθηκε "stat πάλι ἐκεῖ πού ἀνήκειε μόνο
μερικα χιλιόμετρα μακριά ἀπό τό Νεάντερταλ.

8. 'H προφορική αἰτιολογία τῆς νὲας
ποινῆς ἧταν; «Ἡ ποινή πού προὸλέπεται, μεταξὺ τριῶν καί δεκαπέντε ἐτῶν,
ἔπρεπε να ὲξαντληθεῑ τελείως, γιατί ô
Τσαλ εἶναι ἐχθρός τῆς πολιτείας καί
γιατί αὐτοί πρέπει νά ἀποθαρρὺνονται
ἰδιαίτερα». Ἡ πρόσθετη ποινή στήν
πρώτη καταδίκη τῶν 4 χρόνων ἧταν γιά ὲκφοόισμό - 11 χρόνιαῐ
«Α ὐτή ἡ ἀλήθεια ὸέν εἶναι μόνο
ἠθική κατηγορία. Αὐτό πάει νά mi:
ὁέν εἶναι μόνο ὑπόθεση τῶν φρονημάτων ἀλλά καί τοῦ ὸύνασθαι. Πρέπει νά παραχθεῑ. Ὑπάρχουν λοιπόν
τρόποι παραγωγῆς τῆς ἀλήθειας».
Μπρέχτ

Γκούντρσυν Ἔσλι ν,

Ἀ 1er έας Μπάα ντερ,
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H ΑΠΟΦΑΣΗ, πού θα ’πρεπε νά
«ἑκφοὸίσει», αποσιωπήθηκε κατ’ ἀρχήν
ἄπο τή δημοσιότητα τῆς Ὁμοσπονδιακῆς
Γερμανίας. Ἡ· ἀποσιώπηση αὐτή «ἠταν
εὔγλωττη» (W.F. Schoeller). Γιά νά
σπὰσουν τήν ἀποσιώπηση, φίλοι, συνἁδελφοι, σύντροφοι καί ὲκδοτικοί οἶκοι,
ἵδρυσαν «ὁμάδες πρωτοὸουλίας» πού
γνωστοποίησαν τήν ἀπόφαση, τήν ἐκτὲλεσή της καί τίς ἀπόψεις σχετικά. Ἔτσι
ἒγινε στό Βερολίνο γὺρω ἀπό τόν ἐκδοτικό οἶκο Rotbuch Postsdamer Shasse
98, 1000 Berlin 30, καί στή Φραγκφούρτη
γὺρω ἀπό τόν ἐκδοτικό οἶκο Neue Kritik, Mylinsshobe 58, 6000 Frankfurt. Αὐτὲς οἱ «ὁμάδες πρωτοὸουλίας» ὰποδελτίωσαν τόν τύπο, πληροφόρησαν αὐτούς
πού διαμορφώνουν τήν κοινή γνώμη,
ἔστειλαν ἀνακοινώσεις κι ἀποφάσεις.
Σχετικά με τήν ,ὑπόθεση δημοσιεύτηκε
μιά τεκμηρίωση ἀπό τούς Eul Friend,
Helga Novak καί τήν «δμάδα πρωτοὸσυ-

λίας I'I.I'l. Τσόιλ», (Φραγκφούρτη) με τίτλο «Στό παράδειγμα ΓΙ.Ι“Ι. Τσὰλ» (τιμή
7 Γ.Μ., λογαριασμός ταχυδρομικοῦ ταμιευτηρίου Eva Michel, λογΙμός Ffm
517714-607 PP. Zahl).

«Ἡ ἀνώτερη ὅαθμίὸα τῆς λογοκρισίας εἶναι ἡ ὸολοφονία.»
Χάινριχ Μάνν

3
ΗΔΗ κατὰ τή διαρκεια τῆς προφυλάκισης - 1368 μέρεςξ - «κατασχὲθηκε»
ἕνα σατιρικό ποίημα τοῦ ΓΙ.Π. Τσὰλ σαν
ὀποδεικτικό στοιχεῖο. Τό ἵδιο καί μιό.
μεταφραση ἑνός μυθιστορήματος. Μόνο
ὰπεργίες πείνας καί διαμαρτυρίες τῆς
κοινῆς γνώμης πὲῑυχαν νά δοθοῠν ἐλεύθερα στή δημοσιότητα τὰ κείμενα αὐτὰ.
Δὲν συνεόη ὅμως τό ἴδιο καί με τήν
πρώτη γραφή μιᾶς μυθιστορηματικῆς τεκμηρίωσης σχετικα με τίς συνθῆκες που
ἐπικρατοῦν στίς φυλακὲς τῆς “Ομοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας.
Αὐτή ἡ ἐργασία με τίτλο «ἁπομόνωση»
ὀπαγορευτηκε. Ἀπειλοῦσε τήν «ἀσφάλεια καί τήν τάξη στίς φυλακὲς» (Πρωτοδικείο τοῦ Düsseldorf). Ἡ τοπική κυὂέρνηση μάλιστα τῆς Βόρειας Ρηνανίας -—
Βεστφαλίας θεώρησε (κατὰ λὲξη) τόν
ἑαυτὸ της «ἀνυπερασπιστο» σε περίπτωση πού «χειρόγραφα σαν τό παρόν
(...) δὲν εἶναι δυνατό να κατακρατηθοῦν».

«Οἱ πολιτικοί ὸράστες ἔχουν πολιτικά ἐνὸιαφὲροντα, ὅπου μπορεῖ κανείς νά τούς χτυπήσει. Τό γνήσιο
ἐπαναστάτη ἀγγίζουν μόνο τά μέτρα
ἐκεῖνα ἀπό τά ὁποῖα ζημιώνεται οὐσιαοτικά ἡ πολιτική του ὁράση (...)
Ἡ ἀπαγόρευση τοῦ λόγου καί τῆς
γραφῆς καθώς καί τῶν ἐντύπων εἶναι
τέτοιου εἴὸους μέτρα, τά ὁποῖα μάλιστα προσφέρονται καί σάν πραγματικές ποινές μέ ἔντονη προληπτική ἐπίὁραση».
(Συζητήσεις τοῦ 38ου Συνεὸρίου τῶν
Γερμανῶν Νομικῶν - τμῆμα E’ — Δίκαιο προστασίας τοῦ κράτους. I951,
£20)

4
1. "Av ὑπόθεση εἶχε παραμείνει στα
πλαίσια τοῦ ποινικοῡ δικαίου, ὁ FLU.
Τσέιλ θα ἔπρεπε να αποφυλακιστεῑ στίς
14 Δεκεμὸρίου.
2. Τήν πρώτη μὲρα τῆς φυλάκισής του,
μετα τήν καταδίκη, τοῦ πῆρε ἡ διευθυνση τῶν φυλακῶν τῆς Κολωνίας ἀπό
τό κελί του ὑλικό τῆς ὑπερασπισης, χειρόγραφα καί γραφομηχανὲς. Ἀπεργία
πείνας καί διαμαρτυρίες τῆς κοινῆς γνώμης (ἂνέιμεσα στίς δποῖες; ὁ Σύνδεσμος

Γερμανῶν Συγγραφέων καί τό ΡΕΝCLUB) πέτυχαν νά τοῦ έπιΟτραφοῦν τά
ὑλικά γιά τή ὃουλειά του. Τόν ὂάζουν
ὅμως γι’ αὐτό καί πάλι οτήν ἀπομὸνωση
στό οἴκημα «N0 l» τῶν φυλακῶν KôlyOssendorf.
3. Στίς 25 Νοεμόρίου 1976 μεταφέρεται μέ εἰδική αποστολή οτίς ἄλλοτε ἐγκληματικές φύλακές Werl (Υνωστές σάν
«ὁ μύλος τῶν νεκρῶν») Τώρα ἐκτίει τήν
ποινή κάτω ἀπό «κανονικές ουνθήκες» μέ τούς περιορισμούς πού έχουν γίνει
πιά συνηθισμένοι γιά τοὺς πολιτικούς
κρατούμενους στῆν Ὁμοσπονδιακή Δημοκρατία τῆς Γερμανίαςῑ

,θ’ Οἱ ἐπισκέψεις γίνονται κάτω ἀπό
τήν ὲπιτήρηση τῆς ἀσφάλειας.
Ο Ἡ οἰκογένεια, οἱ φίλοι καί ἡ ἀρρα6ωνιαστικιά του παρακολουθοῦνται,
φρουροῦνται καί ἐνοχλοῦνται ἀπό κρατικά ὂργανα.
Ο Τήν ἀρραὸωνιαστικιὰ του τήν
«κτυποῦν» ὕστερα ἀπό μιά ἐπίσκεψη στή
φυλακή τά ὄργανα τῆς ἀσφάλειας μέ
τροπο πού νά φαίνεται σάν κάτι τό
« ὑπηρεσιακό».
Ο Πολλὰ πολιτικά περιοδικά καί 6L—
ὄλία δέν τοῦ έπιδίδονται λόγω τῆς «πολιτικῆς του τάσης». (Βλ. «Ἕντυπα πού
ἔχουν συλληφθεῐ», «Ὁμάδα πρωτοὸουλίας Π.Π. Τσάλ», Φραγκφούρτη),

Ο Ὁ έλεγχος τῆς ἀλληλογραφίας γίνεται ἀπό τόν ὑποδιευθυντή τῶν φυλακων ἥ τόν άστυνομικό - έπιθεωρητή.
Ο Οἱ ὑπάλληλοι τῶν φυλακῶν πρέπει
νά άναφέρουν στό διευθυντή ποιούς
κρατουμένους συναναστρέφεται.
(((Προσοχή; γιά τήν ἐντολή αὐτή δέν
πρέπει νά μάθει τίποτα ὁ Zahl» (Ihle,
διευθυντής τῶν φυλακῶν).
Ο Ἡ ἀσφάλεια άναθέτει σέ ἕνα κρατούμενο (Julenz) νά πλησιάσει τόν Ρ. P.
O Ἕνας ἄλλος κρατούμενος (Κ. Laubingen) πλησιάζει τόν Ρ.Ρ., ὕστερα ἀπό
ἐντολή τῶν ἀρχῶν, καί τοῦ προτείνει νά
ἀποδράσει προσπαθώντας νά τοῦ δώσει
ἕνα πιοτόλι.
Ἀκόμαῑ
Ο Ἕνα σχέδιο ἐκτίσεως πονῆς (ποιά
φυλακή εἶναι ἁρμόδια), ὅπως προὸλέπει
ὁ νόμος, δέν ὑφίσταται.
Ο Ἐπίσης δέν ὑφίσταται ὁ κανονισμός έκτίσεως ποινῆς (τί εἴδους δουλειά,
ἐπαγγελματικά μέτρα κλπ.) πού ἐπιὸάλλει ὁ νόμος.

4. Τό Σεπτέμόρη τοῦ 1976 ζήτησε ὁ
Π.Π. νά τοῦ επιτραπεῑ ἡ αὑτοαπασχόληση (συγγραφή) πού ὁ νόμος προὸλέπει’ μέχρι τόν Ἰούνιο 1977 δέν πῆρε
άπάντηση ἀπό τήν ἁρμόδια ἀρχή.
5. Τό Σεπτέμόρη τοῦ 1976 ζήτησε ὁ
Π.Π. νά μεταφερθεῐ στίς φυλακές τῆς
ἰδιαίτερής του πατρίδας, ὅπου εἶναι έγκατεοτημένοι ἡ ἀρραὸωνιαστικιά του, οἱ
φίλοι του, ὁ ὲκδοτικός του οἶκος καί οἱ
συνήγοροι του. Στίς 23 Δεκεμὸρίου ὁ
ὑπουργὸς Δικαιοσύνης τῆς τοπικῆς κυ6έρνησης Βορ. Ρηνανίας - Βεστφαλίας

άνακοινώνει μέ διάταγμα ὅτι «συνεννοήθηκε μέ τόν κύριο ὑπουργο τῆς τοπικῆς κυόέρνησης Βειιιηιῑιιιτηῶστε νά ἐγκριθεῐ ἡ αἴτηση τοῦ Π.Π. Τσάλ γιά μεταγωγή του στό Βερολίνσ» (B. 734).
6. Στίς 13 τοῦ Γενάρη ὅμως, καταφέρεται μέ έμπάθεια ἡ εφημερίδα Berliner
Morgenpost (τοῦ ἑκὸοτικοῦ οἴκου Springerﬁ) μέ 16 «σχέδιο τῆς ἡμέρας» κατά τῆς
μεταγωγῆς αὐτῆς. Ὁ ὑπουργός τῆς Δικαιοσύνης Baunraum (τοῦ κόμματος τῶν
Φιλελευθέρων) ὑπαναχωρεῑ καί ἀποσύρει τή συγκατάθεσή του. ρ

7. T6 Μάρτη τοῦ 1977 ὁδηγεῐται ô
Τσάλ καί σέ καταναγκασ-τική έργασία; 5
ὧρες κάθε μέρα πρέπει νά ράὸει στρίφωμα μέ τῆ μηχανή σέ πετσέτες, άκόμα
ὑποχρεωνεται νά ράὸει καλύμματα γιά
στρώματα καί νά «ἐκτελεῐ κι άλλες παρὸμοιες χρήσιμες για τήν κατοπινή
πρόοδο καί ἐπανακοινωνικοποίηση τῶν
κρατουμένων δραπηριὸτητες» (κεφ. l
τοῦ νόμου εκτίσεως ποινῆς). Κερδίζει μέ
τήν πρώτη ἀπ’ αὐτές 30 Γ.Μ. καθαρά τό
μηνα.

«Ἡ ἀλήθεια εἶναι ἡ ὁύναμή μοις»
Merlu/€(ch

5. Οἱ συνθῆκες στόν εἰδικό σταθμό Bl
τῶν φυλακῶν Werl δέν άλλαξαν. Ἀπλά,
τίς ἁποσιωποὺν ὅπως καί προηγούμενα,
ἂν καί στό μεταξύ 15 ὥς 20 περίπου
κρατούμενοι. παθόντες καί οἱ ἴδιοι, εἶναι
σέ θέση νά καταμαρτυρῆσουν - καί θά
τό κάνουν - ὅτι στόν Bl έγιναν καί γίνονται κακουργήματα καί ἐγκλήματα ένάντια σε ἀνθρώπους πού εἶναι σχεδόν
τελείως άνίκανοι νά αὐτοὸοηθηθοὺν.
6. Παρά τά καψόνια καί τήν τρομοκρατία, ὁ ἀγῶνας των κρατουμένων στίς
φυλακές Werl ἐνάντια στό εργαστήριο
τῆς φρίκης τοῦ σοσιαλδημοκρατικοῦ
τρόπου έκτισης τῆς ποινῆς στή B. Ρηνανία - Βεστφαλία, θά συνεχιστεῐ. “
Σημειιὺσεις;

I. ’Όνομα δικαστηρίου τῆς ἐθνικοσοσιαλιστικῆς περιόδου (1933-1945).
2. Γνωστός ἐθνικοσοσιαλιοτής ἀξιωμστοῦχος.
3. Πρόκειται γιά ὀνόματα πού ἔχουν συζητηθεῖ ἀρκετά τόν τελευταῑο καιρό στό γερμανικό
τὺπο κι ἔται ἀποτελοῦν σημεῐο ἀναφορᾶς γιά τό
γερμσνό ἀναγνώστη.
4. Smmhein: ἡ φυλακή ὁικαστήριο ὅπου κρατοῦνται καί (δικάζονται τά μέλη τῆς ὁμάὸας
Buader—Meinlwf, γνωοτό κι ἀπό τά πρόσφατα
τρομακτικα γεγονότα.

5. ,Ἁναφορά-ὑπαινιγμός στό άπαλυταρχικό
πνεῦμα τοῦ τελευταίου Keixer.
6. Springer: μεγάλας ὸυτικογερμανικός ἐκόστικός οἶκος ἐφημερίὸων καί περιοὸικιῦν. Ὁ
ἴὸιος ὁ ἰὸιοκτήτι)ς του, A.C. Springer, καίὴ ἐκὁοτική πολιτική του ἔχουν ἀποτελέσει καί ἀποτελοῦν πολλές φορές ἀντικείμενο κριτικῆς τόσο
ἀπό ἀριστερΟύς. ὅσα καί ἀπό φιλελεύθερους κύκλους.

Ἀπό σήμεροι καί μέχρι τίς ἐκλογές 16 «ΑΝ -

δηλαδή, τά ἑξῆς τεύχη;
Ο T6 ἐρχόμενο 261660110, 5 Νοέμὸρη, ἕκτακτο
τεῦχος ἀποκλειστικά μέ
σκίτσα γιόι τίς εκλογές.
Ο T6 Σάὸὅατο, 12 16
κανονικό τεῦχος.

Ο T6 Σάὸὅατο, 19
(παραμονή τῶν ἐκλογῶν) ἔκτακτο τεῦχος μέ
τήν τελευταία προεκλογική ὕλη.
ΑΜΕΣΩΣ μετά, Θά
συνεχιστεῖ κανονικά ἡ
έκδοση τοῦ «ANTI»
κάθε δεύτερο Σάὸὅοιτοῑ
3 Δεκέμὸρη, 17 Δεκέμ6ρη κλπ.

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ
TA «EKAOFIKA
TEYXH»
TOY «ANTI»
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Ἡ BONNH λέει «ΟΧΙ»

Ο στή ὅιεύρυνση τῆς EOK
Ο στῆν αναὸιάρθρωση τῆς
μεσογειακῆς ἀγορᾶς

MIA
ΕΜΠΙΣΤΙΞΥΤΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ
Ι“ΙΑ ΤΙΣ ΓΙΞΡΜΑΝΙΚΙΞΣ
ΘΕΣΙΞΙΣ

Τοῦ Φ Οἰκονομίδη

Ἡ Δυτική Γ ερμανία θέλει τή ὁιεύρυνση τῆς ΕΘΚ ἀπό πολιτικῆς πλευρᾶς, 0X1, ὅμως, καί ἀπό οἰκονομικῆς, γιατί φοὄᾶται τή (δημιουργία «ἑνός νοτιοευρωπαὶκοῦ ἀγροτικοῦ
μπλόκ».
Γ ι’ αὐτό - καί παρά τίς ἀντίθετες ἐπίσημες ὁιαόεόαιώσεις λέει 0X1 στή ὁιεύρυνση καί στήν ἀναὸιάρθρωση τῆς μεσογειακῆς ἀγορᾶς]

Αὐτό, ἀποκαλύπτεται σέ μιά ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
πού συντάχτηκε κατά ὁιαταγή τῆς ὁυτικογερμανικῆς κυὸέρνησης καί πού πρωτοὸημοσιεύεται σήμερα. Στήν ὁμάὸα ἐργασίας πού συγκέντρωσε τό ὑλικό τῆς ἕκθεσης πῆραν μέρος
ἀνώτατα κυόερνητικά στελέχη, μέ σκοπό νά μελετήσουν ἱὸιαίτερα τή στρατηγική πού πρέπει νά ἀκολουθήσει ἡ Δυτική
Γ ερμανία στα εὐρωπαὶκά προόλήματα.
Εἰδικα για τήν εἴσοδο τῆς Ἑλλαδας, ἡ
ἒκθεση ὑπολογίζει ὅτι θά προκαλέοει
πρόσθετες δαπάνες, λόγω τῶν ἐπιχορηγήσεων
Ο στόν καπνό
Ο στό λαδι.
Πάντως, συγκριτικά μέ τήν Ἰσπανία,
τά προόλήματα τῆς EOK θα εἶναι λιγότερα άπό τήν εἴσοδο τῆς χώρας μας,
ἀναφέρει ἡ ἔκθεση, συμφωνώντας στό
σημεῐο αὐτό μ’ ὅλες τίς σχετικές μέ τή διεύρυνση μελέτες. Θυμίζουμε ὲδιῖ) ὅτι τό
καλοκαίρι στίς Βρυξέλλες ὁ ὑπουργὸς
Συντονισμοῦ n. Π. Παπαληγούρας ζήτηce:
Ο να συνδεθεῐ ἡ Ἐλλάδα καί νά συμμετασχει στίς κοινοτικές έργασίες πού
αφοροῡσαν τή μεταρρύθμιση τῶν κανονισμῶν τῆς μεσογειακῆς ἀγροτικῆς πολιτικῆς, ὅπως ἔχει ζητήσει ἡ Γαλλία καί ἡ
Ἰταλία·
Ο να ἐπισπευσθοῦν οἱ συνομιλίες.

Καί στα δυό ἑλληνικά αἰτήματα, ἡ
άπαντηση ἧταν ἀρνητική...

Η ΕΚΘΕΣΗ
"Ag δοῦμε πιό ἀναλυτικά τό θέμαῑ
“Ὀπως εἶναι γνωστό, ὁ φάκελος τῆς διεύρυνοης τῆς Κοινότητας καί ἡ ένταξη
τῆς Ἑλλάδας, τῆς Πορτογαλίας καί τῆς
Ἱσπανίας θα ἀπασχολήσει τούς ὑπεύθυνους τῆς E.O.K. τούς ἐρχόμενους μῆνες.
Ἴ-Ιδη, ἡ Ἰταλία καί ἡ Γαλλία καταθέσανε
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στίς Βρυξέλλες τά ὑπομνήματα τους, μέ
προτάσεις γιά τήν ἀναδιαρθρωση τῆς
μεσογειακῆς ἀγορᾶς τῆς Κοινότητας, καί
ἰδιαίτερα τῶν ὅασικῶν μεσογειακῶν
παραγωγῶν (κρασί, φροῦτα -λαχανικα,
φρέσκα καί μεταποιημένα, καπνός, ἐλαιόλαδο).Στά αἰτήματα τῆς Γαλλίας καί
τῆς Ἰταλίας, ἡ Δυτική Γερμανία αντιδρᾶ
ἀρνητικα - ὅπως κανει καί γιά τήν προοπτική τῆς διεύρυνσης τῆς Ε.Ο.Κ., πού
οἰ Γερμανοί δέν τή ὅλέπουν πια μέ καλό
ματι.

Ο ΦΟΒΟΣ
Τί ακριόῶς φοόᾶται ἡ Βόννη;
Ἡ ἔκθεση - ὅπως προαναφέρθηκε μιλαει γιά τούς δυτικογερμανικούς φόôovç δημιουργίας «νοτιοευρωπαϊκοῦ
ἀγροτικοῦ μπλόκ». Σὲ μιά Εὐρώπη διευρυμένη σέ «12» «οἱ χῶρες τοῦ Νότου θα
μπορέσουν νά ἑπιόαλουν καλύτερα τα
ἰδιαίτερα ἀγροτικα τους συμφέροντα».
cH διεύρυνση, πού θα περιλαόει χῶρες
μέ μεγαλα ἀγροτικά προόλήματα, θα
ἑπιὸάλει λύσεις πού θα ἀπέχουν κατά
πολύ ἀπό τίς λύσεις πού ἐπιθυμεῖ ἡ Δυτική Γερμανία, ὑπογραμμίζει ἡ ἀποκαλυπτική έκθεση. Καί προόλέπει συγκεκριμένα, ὅτι μετά τήν ένταξη Ἑλλάδας,
Ἱσπανίας, Πορτογαλίαςῑ
Ο Θα δημιουργηθεῐ πλεονασματικῆ
παραγωγή, ἰδιαίτερα στό λάὸι, τό κρασί
nui σέ ὁρισμένα φροῡτα, nui λαχανικα,

κυρίως ἀπό τό κίνητρο τῶν ὑψηλῶν τιμῶν τῆς Ε.Ο.Κ., πού θα προκαλέσει τήν
αὕξηῡη τῆς παραγωγῆς·
Ο Θά ὑπάρξει ἕνας σκληρός συναγωνισμός ὅσον αφορά τίς ντομάτες, τα
σταφύλια, τά μῆλα, τα αχλαδια, τα 659(nonu nui τα ροδάκινα. Καί αὐτό για τό
λόγο ὅτι τό σημερινό σύστημα προστασίας τῶν τιμῶν δέν ἐπαρκεῖ γι’ αὐτα τα
προϊόντα. Οἱ ὑποψήφιες χῶρες θα ἐπωφεληθοῦν άκόμα ἀπό τό χαμηλό κόστος
τῆς παραγωγῆς τους, μέσα σέ μια ἀγορά
πλεονασματική.
Ο Για τα ἑσπεριδοειδῆ - εἰδικά - θα
δημιουργηθοῦν μεγαλα προόληματα γιά
τήν Ἰταλία, λόγω τῆς κατώτερης ποιότητας τῶν ἓσπεριδοειδῶνπης καί τοῦ ὑψηλοῦ κόστους τῆς παραγωγῆς τους.

Ο Οἱ παραγωγοί τῆς σημερινῆς Κοινότητας θά δοῦν νά μειώνεται τό εἰσόδημα τους ὅσον αφορᾶ τό κρασί, τό
ἑλαιόλαδο καί ὁρισμένα εἴδη καπνοῦ.
Ο Οἱ έξαγωγές. ἀντίθετα, αγροτικῶν
προϊόντων τῶν σημερινῶν χωρῶν τῆς
E.O.K. πρός τίς ὑποψήφιες χῶρες θα εἷναι μικρές. Μια ὡρισμένη αύξηση τῆς
παραγωγῆς θα ἦταν δυνατό να ἐπιτευχθεῖ στό ὅοδινό κρέας, στα δημητριακα
γιά ὂοσκή nui περιορισμένα στά γαλακτικα προϊόντα. “

ΑΛΛΑ HPOBAHMATA
Ἡ Βόννη πιστεύει ακόμα (καί τήν ἴδια
διαπίστωση κάνει nui ἡ ἑπίοημη γαλλική
έκθεση Ντεσούς) ὅτι ἡ διεύρυνση τῆς
Κοινότηταςῑ
Q Θά δημιουργήσει προόλήματα στίς
σχέσεις τῆς Ε.Ο.Κ, μέ τίς αραόικές χῶρες
τῆς μεσογειακῆς λεκάνης. Πρός τίς χῶρες
αὑτές θα πρέπει νά γίνουν λοιπόν νέες
παραχωρῆσεις, ὅπως, για παράδειγμα,
«μιά αὐξημένη οἰκονομική ὃοήθεια». Οἱ
μή μεσογειακές χῶρες θα εἶχαν οἰκονομική ζημια.ακόμα, στίς συναλλαγές τῆς
ἀγορᾶς τῆς Κοινότητας α’ ό,τι ἀφορᾶ τό
ἑλαιόλαδο, τό κρασί, τά 6ασικά φροῦτα
καί λαχανικά, κονσερὸοποιημένες ντομάτες nui σαρδέλλες. Ἡ συμμετοχή τῶν
τρίτων χωρῶν θα μειωθεῖ ἐπίσης στόν
καπνό, στίς κονσέρὸες φρούτων καί λαχανικῶν, στό ρύζι κλπ.
O Ἡ Ε.Ο.Κ. θα ὑποχρεωθεῐ να ἐφαρ-

μόσει μιά νέα δομική πολιτική. Οἱ ὑποψήφιες χῶρες θα μποροῡσαν νά ἀπαιτήσουν μιά προσαρμογή τῆς Κοινότητας
οτή δική τους- εἰδική κατάσταση, Μιά
καινούργια ἀναπροσαρμογή θά εἶχε σαν
ἀποτέλεσμα νά ἀνεόεῐ τό ποσοστό συμμετοχής τοῦ τμήματος τοῦ «προσανατολισμοῠ» τοῦ F.E.O.G.A., πού σήμερα εἶτ
ναι 25%.
Γιά τά προὸλήματα πού Θόι παρουσιαστοῦν στόν ἀγρστικό τομέα τῶν μελλοντικῶν χωρῶν τῆς Ε.Ο.Κ., ὅπως εἶναι ἡ
ἀναδάσωση, τά ἀρδευτικά ἔργα κ.λπ., οἱ
σημερινοί κανονισμοί τῆς Κοινότητας δέν
θόι μποροῦσαν νά συμόὰλουν παρά πολύ
περιορισμένα. Ἡ ἕκθεση προτείνει ὅτι
εἶναι ἀναγκαῖο να ὃιατηρηθοῦν, ὅπως
ἔχουν σήμερα, οἱ δαπάνες τοῦ τομέα
«προσανατολισμοῦ» τοῦ F.E.O.G.A.,
κανονίζοντας ὂέὸαια καί ἕνα μερίδιο
ὑπέρ τῶν ὑποψηφίων χωρῶν.

«ΖΗΜΙΑ»
Τελικά, ὅπως καί νά ἔχουν τά πράγματα καί ὅποιες μεταρρυθμίσεις καί ἄν
γίνουν στήν ὀργάνωση τῶν μεσογειακῶν
προϊόντων, ἡ Βόννη πιστεύει ὅτι ἡ διευρυνση θα ὁδηγήσει σέ μεγάλες οἰκονομικές δαπάνες, μέ ἀποτέλεσμα τή μεγάλη
οἰκονομική έπιὸόιρυνση τῆς Δυτ. Γ ερμανίας. πού θά εἶναι ἰδιαίτερα αἰσθητή
στόν καπνό, τό έλαιόλαδο, τό σκληρό
στάρι καί στήν πλεονασματική παραγωγή στό κρασί, τά φροῡτα καί τά λαχανικα.

Τό γενικό συμπέρασμα τῆς ἒκθεσηςῑ
Ο ἀπό ἀγροτική ἄποψη ἡ διεύρυνση
Ἕνα ἀπό τά αἰτήματα τῆς Γαλλίας,
στό θέμα τῆς ἀναθεώρησης τῶν κανονισμίῦν τῆς μεσογειακῆς ἀγορᾶς - στό
ὁπσῖο ἐπιμένει ἰὸιαίτερα — εἶναι ἡ
«ἀρχή τῆς κοινοτικῆς προτιμησης»,
πού σημαίνει ὅτι τά κράτη-μέλη τῆς
ΕΘΚ πρέπει νά ἀγοράζουν κατά
προτεραιότητα τά προὶόντα πού
χρειάζονται ἀπό τά ἄλλα κράτη-μέλη
καί κατά ὁεύτερο λόγο ἀπό τρίτες
χῶρες. ΑὐτάO Θεωρητικά τσυλάχιστον συμφέρει τά μέλη τῆς EOK, γιατίὴ Ἐλλάὁα, ἡ Ἰσπανία καί ἡ Πορτογαλία θά
στραφοῦν γιά τήν ἀγορά τῶν ἀγροτικῶν τους προϊόντων πρός τίςῂχῶρες
τῶν «9».

O Στήν πράξη σημαίνει μεγάλη ἀπώλεια ἐσόδων γιά τίς Ε-Π-ΑΟἱ Ἑνωμένες Πολιτεῖες τῆς Άμερικῆς ἔκαναν ἐξαγωγές ἀγροτικῶν
προϊόντων τό 1970, πρός τήν Ἑλλάὁα, τήν Ἰσπανία καί τήν Πορτογαλία
ἀξίας 200 ἑκατομμυρίων ὁολλαρίων.
Τό 1975 οἱ ὲξαγωγές ἔφτασαν στό 1,2

’τῆς Κοινότητας θά εἶχε περισσότερα
ἀρνητικά ἀπό ὅ,τι,θετικά στοιχεῖα γιά
τή Δ. Γερμανία. Γι’ αὐτό πρέπει νά
κρατήσει ἡ Δυτ. Γερμανία ’ἀρνητική
στάση ἀπέναντι στίς προτάσεις τῆς
Γαλλίας καί τῆς Ἰταλίας, γιά τήν
ἅναθεώρηση τῆς ὀργάνωσης τῆς με·
σογειακής ἀγορᾶς τῆς Ε.Ο.Κ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
‘H Δυτ. Γερμανία θά πρέπεις
O Νά ἀπορρίψει τίς ἀντισταθμιστικές
εἰσφορές πού προτείνονται πρίν ἀπό τήν
ένταξη τῆς Ἑλλάδας. Ἰδιαίτερα τούς
κανονισμσύς τῆς ὀργάνωσης τῆς ἀγορᾶς,
πού Θά μποροῦσε νά προκαλέσει τήν
έπέμόαση τοῦ δημόσιου τομέα.
Ο Νά προτείνει ὅπως οἱ τιμές τῶν
ὑποψήφιων χωρῶν στα ἀγρότικὰ προϊόντα διατηρηθοῦν, για μιά ὅσο τό δυνατόν μεγαλὺτερη χρονικὰ μεταὸατική
περίοδο, στό αὐτό έπίπεδο, έτσι ὥστε νά
έπιόραδύνουν τήν ένθόιρρυνση τῆς αὔξηcm; τῆς παραγωγῆς. Νά προτείνει ὅπως τό Συμόούλιο
τῆς Κοινότητας ἀποφασίζει κάθε χρόνο
τό ποσοστό ὕψωσης τῶν τιμῶν, λαμόάνοντας ἰδιαίτερα ὑπ’ όψη τίς νομισματικές έξελίξεις.
Ἐτσι, προασπίζοντας τά ἰδιαίτερα
συμφέροντὰ τους, ἡ καθεμιά ἀπό τίς χῶρες μέλη τῆς Κοινότητας, ὂρίσκονται
ἀντιμέτωπες στό Θέμα καί στόν τρόπο
τῆς διεύρυνσης,

“Ὀπως εἶναι γνωστό, μέσα στή δυτικογερμανική ἀγορά - πού εἶναι ô πρῶτος
εἰσαγωγέας για τά ἑλληνικά ἀγρότικά
ὁισ. ὁολλάρια, ὁηλαὸή ἑξαπλασιάσθηκαν. Τά 2/3 τῶν ἐξαγωγῶν αὐτῶν
(776 ἑκατ. ὁολλάρια) εἶχαν προορισμό τήν Ἰσπανία καί ἀποτελοῦνται]
κατά 90% ἀπό καλαμπόκι καί σόγια.
Συνολικά ἡ Ἰσπανία στόν τομέα τῶν
ἀγροτικῶν προϊόντων ἀγοράζει τό
14% τῶν συνολικῶν της εἰσαγωγῶν
ἀπό τήν E. O.K. καί τό 28% ἀπό τίς

Οἱ ὅασικοί προμηθευτές τῆς Ἑλλάὁας σέ ἀγροτικά προὶόντα ἧταν γιά
τό 1975 (τά ἀντίστοιχα ποσά σέ ἑκατομμύρια ὁολλάρια).·
1 ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 159.639

προϊόντα —— προόλέπεται σκληρός συναγωνισμός, πού κινδυνεύει νά καταλήξει
ἰδιαίτερα σέ ὅάρος τῆς Ἰταλίας καί τῆς
Γαλλίας. Τά μέτρα που ζητοῦν νά ληφθοῦν οἱ δυό αὐτές χῶρες στίς διακοινώσεις τους, ἔχουν ἀκριόῶς σάν σκοπό
νά μειώσουν τίς συνέπειες τοῦ συναγωνισμοῦ καί νά έξασφαλίσουν τὰ μεσόγειακά τους προϊόντα. ‘H Δ. Γερμανία εἶναι
φυσικό νά ἐπιδιώκει τό συναγωνισμό
στήν ἀγορά της, γιά νά πληρώνει χαμηλότερες τιμὲς γιά τά διάφορα προϊόντα,
ένῶ ἂν γίνουν δεκτές ἀντισταθμιστικές
εἰσφορές ἤ «μίνιμουμ» τιμές θά ὑπόχρεωθεῖ νά πληρώνει περισσότερα γιά τά
ἴδια προϊόντα.

Ὁπωσδήποτε ἡ ἀναθεώρηση τῶν κανονισμῶν τοῦ ἀγροτικοῦ τομέα τῆς Κοινότητας γιά τά μεσογειακά προϊόντα
πρός ὄφελος τῆς Γαλλίας καί τῆς Ἰταλίας δέν συμφέρει τήν Ἑλλάδα, πού θά
μποροῦσε μέ τό ὀιτοὺ της τῶν χαμηλότερων τιμῶν νά αὐξήσει τίς έξαγωγές της
σέ ὅάρος τῶν ἄλλων χωρῶν. Ἀλλά ἡ
EOK εἷπε ὄχι...
Οἱ συνομιλίες γιά τή σύνδεση προχωροῦν μέ ἀργό ρυθμό. Τρία ὅασικόι προὅλήματα πρέπει νόι έπιλυθοῦνῑ

1. Ἡ διάρκεια τῆς μεταὸατικῆς περιὁδου, πού δέν ἔχει ποτέ καθορισθεῐ μέ
ἀκρίόεια ἀπό τούς «9».

2. Ἡ έλεύθερη διακίνηση τῶν ἐργαζομένων.
3. Ὁ συναγωνισμός τῶν ἑλληνικῶν
ἀγροτικῶν προϊόντων, πού Θά δημιουργήσει προὸλήματα στούς παραγωγούς
τῆς Νότιας Γαλλίας καί τῆς Ἰταλίας.

Ὅπως ὅλέπουμε στόν πίνακα, οἱ
εἰσαγωγές μας ἀπό τίς “ Ε.Π.Α. σέ
ἀγροτικά προϊόντα φτάνουν τό ὕψος
τῆς ἀξίας τῶν εἰσαγωγῶν μας ἀπό τίς
7 χῶρες προμηθευτές μας πού ἀκολουθοῦν.
Ἡ âme/10771 τῆς «ἀρχῆς τῆς κοινοτικῆς προτιμησης» μέ πιό αὐστηρό
τρόπο θά σημαίνει μεγάλη οἰκονομική
ζημιά γιά τίς Ε.Π.Α. σέ ὄφελος τῶν
χωρῶν τῆς Ε.Ο.Κ. "Av ὑπάρξει ἀρνητική στάση τῆς Δ. Γερμανίας ἐκτός
τῶν ἄλλων προτάσεων καί στό θέμα
τῆς ἐφαρμονῆς τῆς «ἀρχῆς τῆς κοινοτικῆς προτιμησης», θά εἶναι τουλάχιστον περίεργη καί ἐνδεχόμενα θά σημαίνει τήν ἀποὸοκιμασία καί ἀντίὁραση τῶν Ε.Π.Α. γιά τήν προάσπιση
τῶν συμφερόντων τους μέσω Δυτ.
Γερμανίας.
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01 ΑΠΟΨΕΙΣ
ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
ΣΤο ΘΕΜΑ
ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΤΗΝ EOK
"Av θα μποῡμε στήν EOK θα Πρέπει να μποῡμε χωρίς «Προθλήματα», μσς διαμήνυσαν οί μέλλοντες έταῖροι. Καί οτήν τριετία ή
κυθέρνηση τῆς Νέας Δημοκρατίσς έκανε ὂ,τι Περνοῡσε απὸ τα
χέρι της για να τούς δισθεθαιώσει ὅτι ι«ε’ίμαστε ἱκανοί να Περασουμε μ’ έπιτυχία κι σύτές τίς έξετασεις»... "Av ακαμσ σήμερα ἡ
κυθέρνησή τῆς Ν.Δ. μοιαζει ν’ αγωνια για τήν πορεία τῆς ένταξης,
εἶναι περίπου σίγουρο Πώς μετα τίς έκλογές θ’ ακολουθήσουν ραγδαῖες έξελίξεις καί τό έσωτερικὸ κλίμα θα ένταθεῑ καθώς ΠΑΣΟΚ
καί ΚΚΕ έχουν ἤδη κατηγορηματικα ταχθεῑ κατα τῆς ένταξης.
Ποιές ὅμως εἶναι ακριθώς οί θέσεις τών κομμάτων πανω στα θέμα
τῆς ΕΟΚ;
NEA AHMOKPATIA: Για τόν Καραμσνλῆ ῆ ένταξη στήν EOK εἶναι
το ένα από τα δύο σκέλη - τό αλλο εἶναιτὸ ΝΑΤο - τοὺ «ανήκομεν
είς τήν Δύσιν...» καί ὑποτελεῖ σήμερα «(...) τόν Πρώτο στόχσ τῆς
ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς τῆς κυθέρνησης» (Λόγος Καραμανλῆ στή
Βουλῆ 17.4.1976). Kl αὐτό γιατί «(...) μια ἡνωμένη Εὐρώπη» σχετίζεται αμεσα «(...) μέ τή διαφύλσξη τών αρχῶν καί αξιών τοῦ δυτικού κόσμου (...) Πια συγκεκριμένα τῆς ’ίδιας τῆς Δημοκρατίσς...»
(Συνέντευξη Καραμανλῆ οταν ανταποκριτή τοῦ Ρώϋτερ, 8.10.75).
Ἀκὸμσ ὸ Πρωθυπουργὸς θεωρεῖ ὃτι «(...) ἡ Ἐλλας θα απαλλαγῆ μέ
τόν τρόπον-»αὐτόν (ΣΣ; μέ τήν ένταξη) τῆς ἀνάγκης va' ἔχει Προστατσς Ιδιαιτέρους(1)...» (Προγρσμματικές δηλώσεις, 11.12.74), αφοῡ
«ἡ χώρα μσς θα καταστῆ ίσότιμο μέλος τῆς αμαδας τών προηγμένων εὐρωπσϊκών χωρῶν (...)» (δήλωση Καραμανλῆ 10.2.75). Ἐξ αλλσυ «(...) ἡ Ἐλλας ανήκει καί έπιθυμεῖ να ανήκη είς τήν Εὐρώπην,
ὅπου τήν έχουν τοποθετὴσει ἡ γεωπολιτική της θέσις. ἡ ἱστορία
καί ἡ παραδοσίς της, πού εἶναι κοινή μέ τήν Πολιτιστικήν κληρονομίαν τῶν χωρῶν τῆς ΕΟΚ(...)» (Λογος Καραμανλῆ πρός τούς
Πρεσθευτές τών χωρῶν-μελῶν τῆς EOK. 12.6.76). "000 για τα
ὁφέλη πού θα Προκύψουν για τή χώρα μσς. αὐτα... «(...) ΔιαΠραγματεύεται (ΣΣ; ή κυθέρνηση) τήν ένταξιν είς τήν Ἠνωμένην Εὐρώπην γιατί μέ τήν ένταξιν αὐτήν κατοχυρώνει τή δημοκρατία της,
ένισχύει τήν ασφαλεισν της καί έπιτσχύνει τήν οἰκονομικήν καί
κοινωνικήν της αναπτυξιν...» (Ὀμιλία τοῡ πρωθυπουργοῠ στή
Βουλῆ, 12-6-76).

EAHK: Τήν πίστη της στήν ένωμένη Εὐρώπη ἡ ΕΔΗΚ κατσχυρώνει καί καταστστικαῑ u... 'H EAHK αποθλέπει στήν ένισία Εὐρώπη
τών λαών μέσα στήν ὁποία ἀγωνίζεται καί πιστεύει ὅτι θα έξασφαλιστοῡν οἰ ὅροι τῆς κοινωνικοοικονομικῆς Προὸδου καί ασφαλείας
τῆς χώρας, ένώ ταυταχρονα θα κυρωθούν καί θα αξιοΠοιηθοῡν ἡ
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Πολιτιστική της κληρονομία καί σί έθνικοί Παρσδοσισκοί θησαυροί
της...» (tape. 24, Διακήρυξη αρχών καί Καταστστικό, 76). Στήν αντίληψη τῆς ΕΔΗΚ «ἡ Κοινή Ἀγορα δέν εἶναι απλή τελωνειακή ἓνωση. Εἶναι ένσ τεραστιο πολιτικό κίνημα Πού ὁδηγεῖ στήν ένωοη τῆς
Εὐρώπης καί αΠα τήν αρχή αὐτή εἶναι τό σπουδαιότερα γεγονός,
ὅχι τῆς εὐρωπσϊκῆς ἱστορίας τῶν τελευταίων αἰώνων αλλα τῆς
παγκασμισς ἱστορίας. Γιατί ἡ εὐρωπαῖκή ένατητσ θα έπηρεασει
αποφασιστικα τήν Παγκόσμισ Πολιτική καί τήν εἰρήνη τσῡ κόσμου...», για να καταλήξει στό συμπέρασμα πώς u... μέσα στή μεγαλη Εὐρώπη θα γίνειὴ νέσ αναγέννηση τσῡ Ἑλληνισμοῦ...» (Συνεντευξη Γ. Μαύρσυ στα ΒΗΜΑ, 31.7.77). 01 δισφωνίες τῆς ΕΔΗΚ μέ
τή Ν.Δ. στα θέμα τῆς EOK συγκεκριμενοποιοῡνται κυρίως σέ θέματα τακτικῆς (ὂροι διαπραγματευσης κλΠ.) αλλα καί γενικότερα
στα πλαίσιο τών θεματων έξωτερικῆς πολιτικῆς, έξαιτίσς τῶν
ὁποίων χαρακτηρίζει τήν έξωτερική πολιτική τῆς Ν.Δ. «μοιρσλστρική», ένώ ἡ ’ίδια θα ῆθελε μια «δυναμική έξωτερική πολιτική,
γιατί μσναχα μέ μια τέτσια Πολιτική εἶναι δυνατόν να Προσιστευθοῡν τα έλληνικα συμφέροντα...».

ΠΑΣΟΚ; Μέ τῆ διακήρυξη τῆς 3ης Σειττέμθρη ό Ἀντρέας Παπσνδρέου έθσλε με τήν Περικοπή «ιανεξαρτησία από τούς οίκονομικούς συνασπισμοὐς» τα θεμέλια τῆς θέσης τοῡ ΠΑΣΟΚ έναντια
στήν ένταξη τῆς χώρας μσς στήν EOK. Τό ΠΑΣΟΚ θεωρεῖ τήν ένταξη σαν «ι... μεταμφίεσή τῆς έξαρτησης τῆς χώρας μσς (Πού) δέν
αλλαζει τήν κατασταση... (αλλα) αντίθετα τήν Περιπλέκει Περισσότερο θαζοντας καί αλλους Πανω στήν πλατη μσς». (Συντονιστική
Γραμματείσ, «Τό ΠΑΣΟΚ κύρια δύνσμη τῆς Ἀντιπολίτευσης», Γεναρης 1976). 'O Ιίδιος ο A. Παπανδρέου μιλώντας σέ στελέχη τοῦ
ΠΑΣΟΚ στήν Κέρκυρα (9.8.75) αναπτυξε καθαρα τήν αντίληψή του
για τήν EOK. Εἶπε; «(...) Té θέμα εἶναι Πολύπλοκο για να κουθεντισστεῖ σέ θαθος αλλα ὴ έντσξη τῆς Ἐλλαδας στήν EOK σημαίνει
6ασικα ὅτι οί αγορές μσς θα κατακλυσθοῡν απὸ τα ξένα μονοπωλιακα συγκροτήμστα (...) EOK σημαίνει μονοπώλισ, σημαίνει Προχωρημένη μορφή κσπιταλισμού, σημαίνει μεταναστευση, σημαίνει
έρήμωση τῆς ὐΠσίθρου, σημαίνει ὅτι θα γίνουμε ξενοδαχοι καί
γκσρσανια. Δέν εἶναι αὐτα τό ὃρσμα τοῦ λαοῡ μσς...» 'O Πραεδρος
τοῦ ΠΑΣΟΚ θεωρεῖ τήν ένταξη στήν EOK σαν ένα απα τούς σταχους τῆς μεταπολίτευσης «πού έκτελέστηκε μέσα στα πλαίσια τῆς
γέφυρας τοι] κ. Ἀθέρωφ» καί τῆς ανσσυγκρατησής τοῡ κρατους
τῆς δεξιᾶς, πού εἶναι «(...) ἡ ὁριστική απσικιοποίηση τῆς πατρίδας
μσς απὸ τα μονοπωλιακα κεφαλαια τών ΗΠΑ καί τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης μέσα στα πλαίσια τῆς EOK...» (Ὀμιλία τοι] A. Παπανδρέου
για τήν Πρώτη έπέτειο από τήν ’ίδρυση τοῡ ΠΑΣΟΚ, 6.9.75) καί ἔχει
ζητήσει δημοψήφισμα για να αποφανθεῖ α λαός πανω στό θέμα τῆς
έντσξης, ὅπως έγινε οτήν Ἀγγλίσ, Νορθηγία κ.α... Σέ μια μπροσούρα πού πέρυσι κυκλοφορησε μέ τίτλο «‘H Ἐλλαδσ καί ἠ Κοινή
Ἀγορα», τό ΠΑΣΟΚ θεμελιώνει τήν αρνησή του να δεχθεῖ τήν ένΤαξη τῆς χώρας μσς στήν EOK. Ἀναφέρει ὅτι 6ασικα ὁ ραλος τῆς
EOK «ᾖταν να έξαφσνίσει τήν προστατευτική Πολιτική τών διαφόρων ευρωπαϊκών κρατῶν noù τήν απαρτίζσυν, καί να ανοίξει τόν
δρὸμο οταν «έλεύθερο αντσγωνισμα». Να αντικαταστήσει δηλαδή
ταν έθνικισμό καί τόν προστατευτισμα μέ ένσ νέο μηχανισμό, πού
θα καταργοῡσε θαθμιαῖα καθε έμπόδιο στήν ὁμαλῆ λειτουργία καί
έξαπλωση τῆς καπιταλιστικῆς οἰκονομίας». Καί ὅτιῑ «Ἀντίθετσ μέ
τους ,ισχυρισμούς πολλῶν από τούς λεγομένους «εὐρωπαίους»
ατη χώρα μσς. εἶναι έπεῑγον καί ανσγκαῖο να δισκηρύξουμε μαζί μέ
τις αλλες σοσισλιστικές καί προοδευτικές δυναμεις τῆς Εὐρώπης
οτι η παραπέρα αναπτυξη τῆς σημερινῆς μορφῆς τῆς Καινῆς Ἀγορας, θα δυσχερανει ακαμη Περισσότερο τήν κσταπολέμηση τσῡ
κσπιτσλισμοὺ καί τήν Προώθηση τοῦ σοσιαλισμοῡ στήνξὺβῶῐῖψK'.K.E: 'H θέοη απένσντι στήν EOK εἶναι ξεκαθαρα αρνητικήῑ Ἠ
4η Ολομέλεια τῆς K.E. τοῡ ΚΚΕ (τέλη Ἰούλη 1976) στήν Πολιτική
της απόφαση (ΚΟΜΕΠ, Αϋγουστος 1976) διαπιστώνει Πώς «ol διαπραγματευοεις μέ τήν EOK προωθοῡν νέες έκχωρήσεις καί προναμια σέὶθαρσς τῆς έθνικῆς μσς οἰκονομίας καί ανεξαρτησίας. 'H
έντσξη 0_ συτηνΙ Πού ἡ κυθέρνηση τήν ὁισφημίζει σαν «Πανάκεια»προκαλει όλοένα καί μεγσλύτερες ανησυχίες στούς έργαζόμενους
(.._.) Πισω από τῆ διατυμπανιζόμενη αΠό τήν κυ6έρνηση έπιτυχία
των διαπραγματεύσεων (...) καλύπτοντσι ol συνεχεῖς Πιέσεις τῶν
Πολυεθνικων μεγαθηρίων καί οἱ κυ6ερνητικές Παραχωρήσεις 0'
αυτα...» O γραμματέσς τσῡ ΚΚΕ X. Φλωρακης σέ συνέντευξή του
στσ ANTI, (T. 63. 22-1-77) εχει δηλώσει Πώς «(...) Τό ΚΚΕ εἷναι έναντιο για το 6ασικα λαγο ὃτι ἡ ένταξη τῆς μικρῆς καί αδύνσμης Ἐλλαδσς στα συνεταιρισμα αὐτα τοὺ μονοπωλιακοῡ κεφαλαίου, αντί

να χαλαρώσει τήν οἰκονομική καί πολιτική ἐξαρτηση από τα διεθνῆ
μονοπώλια καί τούς ίμπεριαλιστές, ed τή δυναμώσει (...) 'Av παρα
τήν αντίθεση καί παλι γίνει ὴ ἐνταξη, ἐμεῑς δέν θα σταματήσουμε
τᾸἿν παλη καί μετα, για τήν αποσύνδεση τῆς χώρας από τήν Κοινή
γορα»,

Καί ὐπολογὶζει «σαν συμμάχους τίς ἐργατικες καί δημοκρατικὲς
δυναμεις τῶν χωρῶν τῆς EOK πού παλεύουν για τή μετατροπη τῆς
Εὐρώπης τῶν μσνοπωλίων σε Εὐρώπη τών ἐργαζομένων». (Πρόγραμμα τοῡ ΚΚΕ ἐσ. πού ψηφίστηκε στό 10 (90) συνέδρια καί Διακήρυξη τοῡ συνεδρίου, Ἰούνης 1976).

ΕΔΑ; Για τήν ΕΔΑ «ἡ ἐνταξή μσς στήν EOK εἶναι ἐπιθεῧλημενη»
γιατί «ι... αποτελεῑ μιό οἰκονομική καί πολιτική, ὐπό τίς παροῡσες
διαμορφώσεις, ἀνάγκη πού ἀποτελεῖ ταυτόχρονα μια ἀνοιχτή σέ
καθε ἕκθαση δυνατότητα. Eva) ὃλες οὶ αλλες προτεινόμενες ἐναλλακτικές λύσεις εἶναι ἐξ αρχῆς ανεφικτες καί αδιέξοδες. Kai μόνοι
μσς οἰκονομικὰ καί Πολιτικὰ o‘ ἕνα κόσμο διεθνῶν διασυνδέσεων
δεν μποροῡμε να παραμείνουμε». Ἐκτός ὅμως ὑπ’ αὐτό ὐπαρχουν
καί πολιτικοί λόγοι για τούς ὁποίους ἡ ὲνταξη ὑποτελεῖ - για τήν
ΕΔΑ - αναγκη; «‘H ἐνταξη εἶναι μια ἐγγύηοη ἀπέναντι σὲ ἐσωτερικες ἐκτροπες ὴ τουρκική ἐπίθεσηιι, αηλλα καί ό σοσιαλισμός πού
ἐπιδιώκει ή ΕΔΑ «(...) προύποθετει τίς δημοκρατικός καί πολιτιστικές κοτακτηοεις τῆς Εὐρώπης». Τό πρόθλημα για τήν ΕΔΑ αδεν
εἶναι αν ea προχωρήσουμε, μέ τήν όριστική ἐνταξη, τή σύνδεσή
μσς με τήν EOK, αλλα μέ ποιούς ὅρους, ὅσον αφορα τούς ἐταίρους μας, καί με ποιές ἀλλαγές, ὅσον αφορα τήν προετοιμασία
μσς, θα παμε στήν EOK». (Σχὲδιο Πολιτικῆς Ἀπόφασης Β· Πανελλαδικής Συνδιασκεψης, Ἰούλης 77.)

«ιΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ»; Στή συνεντευξη τῆς 8ης
Ὀκτώθρη 1976 οτήν ὁποία ol Γ.Α. Μαγκακης, Δ. Τσατσος, Χ. Πρωτοπαπας αναγγειλαν τήν πρόθεσή τους για τήν ’ίδρυση κόμματος,
τονίστηκε ὅτι τασσονταν «ὑπὲρ τῆς ἐνταξής μσς οτήν EOK». 'O
πρόεδρος τῆς «εΠρωτοΒουλίας» Γ.Α. Μαγκακης ἐξαλλου οτή μπροσούρα υΤό ζήτημα τῆς ἐνταξεώς μσς οτην Εὐρωπαϊκή Κοινότητα»
(Σετιτὲμθρης 1975), παρα τή διαπίστωοη πώς «ἡ E.K. στή σημερινή
της μορφή ἕχει σχεδόν αποκλειοτικα τόν χαρακτήρα μιας οἰκονομικῆς σιινεργασὶας πού ἐξυπηρετεῑ κυρίως τίς ἐπιδιώξεις τοῡ οἰκονομικοῦ κατεωημένου», καταλήγει τελικα στήν ἐκτίμηση ὁτι
«(...) ἡ Δ. Εὐρώπη εἶναι διεθνῶς ό μόνος χώρας πού μεσα του μπορεῑ να διεξαχθεῑ στό πλαίσιο τῆς 6ιομηχανικῆς κοινωνίας ό αγώνας
ἔιαδτό
σοσιαλιοτικό μετασχηματισμό με 6αση τίς δημοκρατικές
ια ικσσιες».

ΚΚΕ ὲσωτ; Διαπιστώνοντας ὅτι ή ὑπάρχουσα οὐνδεση (από τό
1962) ὁδηγεῖ αντικειμενικα ατήν ε’ίσοδο τῆς χώρας μσς στήν EOK.
«πού σήμερα κυριαρχεῑται από τα μονοπώλια καί κατα σημαντικὸ
μέρος απὸ τόν ατλαντισμό», τό ΚΚΕ ἐσ. εκτιμα ὅτι ἡ ἐνταξη «(...)
συνεπαγεται ὡρισμένα πλεονεκτήματα ἐνῶ ἐπίσης θα δημιουργήσει ὀξύτατα προθλήματα στήν οἰκονομία μσς. Αλλα στήν Kowô—
τητα αὐτή λόγω τοῦ συσχετισμοῡ τῶν δυνάμεων στή Δ. Εὐρώπη
ὐπαρχουν δυνατότητες απαγκῑστρωσης από τίς ΗΠΑ καί κατεύθυνσης πρός μια Εὐρώπη αὐτόνομη καί ανεξαρτητη, πρός μιὰ Εὐ. ρώπη τών ἐργαζομένων...» Τό ΚΚΕ ἐσ. «πιστεύοντας ὅτι ή ἐπιλογή
για ἕνα αγώνα κατα τῆς ἐνταξης στήν EOK εἶναι ἐξωτιραγματική
καί αναποτελεσματική καί μπορεῑ να ὁδηγήσει αντικειμενικά σέ μια
μεγαλύτερη ἐξαρτηση από τίς ΗΠΑ, μὲ ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους για τη δημοκρατία, ἐπιλέγει τήν παλη για τήν ἐντοξη στήν
EOK ὑπό τούς εὐνοϊκότερους δυνατούς για τή χώρα μσς ὅρους».

Ὁὸηγός Ἐκλογῶν ἀπ’ τό 1961

ΕΛΑΒΟΝ

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»; «”Ενταξη στήν Εὐρώπη», αλλὰ
«καί αγώνας» με στόχο «ἠ Εὐρώπη τοῦ κεφαλαίου να γίνεται καθε
καί περισσότερο Εὐρώπη τών λαῶν» Θελει ἡ Χ.Δ. (Διακήρυξη.
«ΣΟΣΙΑΛΙΣΙΊΚΗ ΠΟΡΕΙΑ»; ”Οχι οτήν EOK λεει ἡ ΣΠ. «(...) ’Ἐχοντας καταλήξει στήν ἐκτίμηση πώς ἠ ἐνταξη στήν EOK στρέφεται
ἑνόντια στα συμφέροντα τοῡ λαού καί τοῦ τόπου αποφασισε ὅτι 9‘
αγωνιστεῑ με όλες της τίς δυναμεις να ἐνημερώσει καί να κινητοποιήσει τόν ὲλληνικό λαό ἐναντια στήν ἐνταξη τῆς Ἐλλαδας οτήν
EOK» αναφέρει ή απόφαση τῆς B’ Πανελλαδικῆς Συνδιασκεψης
(19-24 Μαη 1977). -

ZHMEIOZH: Σ’ αὐτό τό σημείωμα παρθηκαν ὐπόψη κείμενα,
προγράμματα, διακηρύξεις καί δηλώσεις πού δόθηκαν στή δημοσιότητα σέ ἀνύποπτα χρόνο, ποι] δέν ἔχουν δηλαδή προεκλογικό χαρακτῆρα. Ἒτσι 0d φανοῡν καί... ὲνδεχόμενες διαφορές μέ τα ὲκλογικά προγράμματα.

Πλήρη ἐκλογικά ἀποτελέσματα καί
δουλευτὲς κατά περιφέρεια
ο τά ἀποτελέσματα τῶν ὲκλογῶν 1961 - 1974
γιά κὰθε ὲκλογική περιφέρεια
ο οἱ ὃουλευτὲς κάθε ἐκλογικῆς περιφερειας
καί ἡ ὲκλογική τους ἱστορία
Βασικὸς στόχος τῆς ἔκδοσηςαῠτής εἶναι ἡ παρουσίαση τῆς «φυσιογνωμίας» κὰθε ὲκλογικῆς περιφέρειας γιά τήν περίοδο ἀπό τίς ἐκλογὲς τοῦ 1961
μέχρι καί τίς ἑκλογὲς καί τό δημοψήφισμα τοῦ 1974: ποιά κόμματα ἔλαόαν
μέρος σέ κάθε ἐκλογή καί ποιά ἦταν ἡ ὲκλογική τους ὁύναμη σέ ψήφους καί
ποσοστά· ποιοί δουλευτές ἑκλέχτηκαν τό 1974 καί ποιά εἶναι ἡ ἀτομική ἐκλογική πορεία κάθε ὅουλευτή (πότε ἦταν ὑποψήφιος, με ποιό κόμμα, πότε ἐκλέχτηκε καί πότε ἀπέτυχε, καί ἐπίσης ἄν ὺπάρχουν ἄμεσοι συγγενεῖς του πού
διατὲλεσαν κι αὐτοί ὃσυλευτὲς ).
Ἐκτός ἀπό τίς «ὲκλογικές» πληροφορίες πού ἀφοροῡν κάθε μία ἐκλογική
περιφέρεια χωριστά, τό ὃιὸλίο περιλαμὸάνει ἐπίσης ἕνα σημείωμα για τό ἐκ·μ
λογικό σύστημα, ëva λεξικό κομμάτων καί συνασπισμών καθώς καί τα συγκεντρωτικά ἀποτελέσματα τών ἐκλογών τοῦ 1961, τοῦ 1963, τοῦ 1964, τοῦ 1974
καί τοῦ Δημοψηφίσματος. ’
Συλλογή, ἐπεξεργασία καί παρουσίαο-ι] στοιχείων.-

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΕΡΓΟΣ

X. Γεωργίου καί Ἠλ. Καρᾶς. ’
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Στό(
Μαντεμοχώριοι

αντί για
προεκλογικό
ὑλικό
μοιραζουν. ..
ἀπολύσειςῑ
Τοῦ Σωτήρη Καρυώτη
«... Ἐὁῶ στό Στρατώνι φάγαμε με·
γάλες ἁπειλές λόγω πού καθόμαστε
στοῦ Μποὸοσάκη τά σπίτια κι ἔτσι
φοὸότανε ὁ καθένας. Παρ’ ὅλα αὐτά
κράτησαν ἀρκετά τήν ἀπεργιά κι οἱ
ἐργαζόμενοι ἐὸῶ μέσα... Ἀλλά πολλοί
μέ τή φοόία καί τίς ἀπειλές σπάσανε.
Τό Στρατώνι στήν ἀρχή εἶχε καμιά
σαρανταριά ἀπεργούς καί λεγόντανε
μπρσστοφυλάκιο. Κι ἀφοῦ μᾶς τή
σπάσανε ἀπό τό πρῶτο φυλάκιο...
Μείνανε τελικά καμιά ὁεκαριά, οἱ πιό
πολλοί ξοφλισμένοι (ἀπολυμένοι) κιόλας...» (Ἓνας ἀπεργός στό Στρατώνι).
ΜΙΑ «ἰδιαίτερη» ὲκλογική ἀτμόσφαιρα ἐπικρατεῖ αὐτή τή στιγμή στα
Μαντεμοχώρια τῆς Χαλκιδικῆς. Ἔχουν
γεμίσει τα χωρια με χαρτια. Δὲν πρόκειται ὅμως για τό συνηθισμὲνο σὲ τὲτοιες
περιπτώσεις προεκλογικό ὑλικό τῶν
κομμάτων. Ἀντί γι’ αὐτα δ δικαστικός
κλητήρας μὲ τήν προστασία τῆς Ἀστυνομίας γυρίζει τα χωρια τίς νύχτες καί
μοιραζει στῦύς ὀπεργούς τοῦ Μαντεμ
Λακκο, εἴτε τό χαρτί τῆς ἀττόλυσής τους
χωρίς καμια ἀποζημίωση - τό «ξοφλητήρι» ὅπως τό λένε οἱ ἀπεργοί -, εἴτε
ατομική πρόσκληση - πού, ὅπως ἀναφερεται σ’ αὑτό, ἀποτελεῖ «ανθρωπιστική
παραχώρηση» τῆς ἑταιρίας στούς παρανομοῦντες ἐργατες - να παρουσιασθοῦν
στή δουλεια τους, γιατί διαφορετικα χὰνουν καθε δικαίωμα, ἀφοῦ ἒτσι «λύνουν
τή σύμὸαση» μόνοι τους.
Πιστεύοντας ὅτι οἱ προεκλογικες ἀπασχολήσεις τῶν κομμάτων καί τῶν ἐφημερίδων δέν ἀφήνουν καί πολλα περιθώρια
για διαμαρτυρίες πανω σε «μεμονωμὲνα»
κοινωνικὰ προὸλήματα, ἡ Ἑλληνική
Ἑταιρία Χημικῶν Προϊόντων καί Λιπασματων προσπαθεῖ να λύσει ὁριστικα τό
πρόὸλημα πού τῆς δημιούργησε ἡ μεγαλύτερη - σε διαρκεια - ἀπεργία πού
ἒγινε μεταπολεμικα στή χώρα μας.
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a πού παραχωρεῖ ἡ ἑταιρία. Στήν ἀπεργιά χρησιμοποιήθψςαν σάν ἕνα ἀκόμα
ἐκδιασμοῠ τῶν ἀπεργιῖιν.

H ΑΠΟΣΤΟΛΗ στα Μαντεμοχώρια εἶχε καθαρά προεκλογικό χαρακτήραῑ τί γίνεται προεκλογικα, σέ μια περιοχή ὅπου
καποιοι «ξεχασμὲνοι» απεργοί συνεχίζουνε για όγδοο μήνα
τόν ἀγῶνα τους ἐναντια στόν παντοδύναμο Μποδόσακη;
Ἀλλά τό κλίμα ,ὲδῶ δὲν εἶναι καθόλου προεκλογικό; Ô ἀγωνας τῶν απεργῶν ὅρίσκεται στό πιό κρίσιμσ, ἴσως, σημεῖο καί ô’ev ξὲρουμε τί Θαχει συμόεῖῶς τή στιγμή πού Θα διαόαζετε αὖτὲς τίς γραμμὲς.
OI KATOIKOI δὲ θὲλουν ν’ ακούσουν για προεκλογικὲς
ὲάτισκὲψεις καί ὁμιλίες; «Τί να μᾶς ποῡν;>> λὲνε. «Θα τούς
ρωτήσουμε; «πού ἤσαστε τόσον καιρό;» Καί μιλᾶνε για
«λευκή ψῆφο», ἴσως γιατί ξὲρουν πολὺ καλα πως «ὅποια κυόέρνηση κι ἄν όγεῖ, χὲρι στό Μποδοσακη δὲνόαζει>>ῐ
Τα Μαντεμοχώρια εἶναι μια σειρα χωρια στό ὂορειοανατολικό ακρο τῆς Χαλκιδικῆς πού τροφοδοτοῡν ὅασικα με εργατικα χερια τα μεταλλεῖα τῆς
Ε.1Ξ.Χ.Π.Λ. (Μποδοσακης) πού ὂρίσκονται στήν περιοχή. Τα όασικότερα ἀπ’
αὔτα τα χωρια εἶναι
ἡ Μεγαλη Παναγια (2.358 κατ.)
τό Παλαιοχώρι (1.535)
τό Νεοχώρι (943)
ô Στανός (804)

τα Στάγειρα (587)
ἡ Στρατονίκη (1.172)
τό Στρατώνι (1.257)
ἡ Ἱερισσός (2.396)
ἡ Ὀλυμπιάδα (410)
Στή Μεγαλη Παναγια, στό Παλαιοχώρι, στή Στρατονίκη ἡ δουλεια στα μεταλλεῖα εἷναι παραδοση, καθώς τό ἐπαγγελμα τοῦ μεταλλωρύχου μεταὸιὸαζεται
ἀπό γενια σε γενία. Για παράδειγμα, στή
Μεγαλη Παναγια ὑπαρχουν 140 συνταξιοῡχοι μεταλλωρύχοι καί στό Παλαισχώρι 135. Στα ὑπόλοιπα χωρια ἡ δουλεια στα μεταλλεῖα εἶναι καινσύργιο
φαινόμενο καί σχετίζεται με τό ανοιγμα

τοῦ δεύτεροι» πηγαδισῖ· στήν Ὀλυμπιαδα. .
Σ“ ὡρισμένα ἀπ’ αὐτα τα χωρια (κυρίως στό Στρατώνι) κατοικσῡν κι ὅσοι
κατάγονται α’πό αλλες περιοχές (Κωζανη, Σέρρες κλπ.) πού μεταναστευσαν
στήν περιοχή για να δουλὲψοι·ν στα
μεταλλεῖα. Οἱ (meg/1'5; κι οἱ ἐργατικὲς
κινητοποιήσεις εἶναι συνηίησμένο (ραινόμενο στα Μαντεμοχώρια and παλια.
Μεταπολεμικα μεγαλες απεργίες ἓγιναν
στα 1958. ποί1 κρατησε 2 μῆνες περιττόν.
καί στα 1963. πού κρατησε 58 ἡμερες.
Ἀπ’ τό 1974 μέχρι σήμερα ἓχσυν γίνει 3
απεργίες, απ· τίς 5mois; ἡ τελευταία, πού
συνεχίζεται ακόμη, εἶναι ἡ σημαντικότε-

Ἡ σημερινή απεργία μπαίνει στόν 80
μήνα. Πὲρα ἀπ’ τήν ασυνήθισῐα μεγαλη
διαρκεια της, αὐτή ἡ απεργία παρουσιαζει κι δρισμὲνα ἄλλα χαρακτηριστικα
πού τῆς δίνσυν μιαν ῖδιαίτιῒρη σημασία
καί τήν ξεχωρίζουν and αλλες απεργιακες ἐκδηλώσεις τῆς μεταχουντικὴς τουλαχιστον περιόδου. Παρ ὅλα αὐτα σήμερα ὸὲν ἀναφέρεται κανὲνας, 0' αὐτήν,

παρα τό γεγονός πώς ἐξακολουθεῖ μέ τήν
ἴδια ἑνταση, γίνονται δλοένα οί δίκες
τῶν απεργῶν για τα διαφορά ἐπεισόδια,
καί συνεχίζονται μαζικές αὐθαίρετες
ἀπολύσεις τῶν πιό μαχητικῶν στοιχείων
τῆς απεργίας. Αὐτή ἡ σιωπή κινδυνεύει
να γίνει άπόλυτη οτή διαρκεια τῆς προεκλογικής περιόδου, ἐπιτρέποντας ἐτσι
κάθε πρωτοόουλία τῆς ἑταιρίας, πού μέ
τήν ανοχή τῆς κυόέρνησης προσπαθεῐ να
λύσει de facto τό πρόὸλημα, απολύοντας
ὅσους απεργούς κρίνει ἐπικινδύνους κι
ἐκόιαζοντας τούς ὑπόλοιπους να γυρίσουν, ὑπονομεύοντας ἐτσι κάθε μελλοντική αγωνιοτική κινητοποίηση τῶν ἐργαζομένων.
Μ’ αὐτὲς τίς γραμμές r από συζητησεις
μέ τούς ἴδιους τούς απεργούς - προσπαθοὺμε να παρουσιασουμε τη σημερινή
κατασταση στα Μαντεμοχώρια, καθώς
καί τόν είδικό χαρακτήρα πού ’παίρνουν,
λόγω τῆς απεργίας, οἱ ἐκλογές a“ αὐτή
τήν περιοχή.
O

Ἡ άπεργία αρχισε στίς αρχές τοῦ
Μαρτη σάν 24ωρη κι ὕστερα 48ωρη, μέ
τά ἑξῆς αἰτήματα;
Ο Αὔξηση ὃασικοῡ μισθοῦ κατά 35%
Ο Καθιέρωση ἐπιδομάτων (τριετίας,
ἑπικίνδυνων κι ανθυγιεινων συνθηκῶν
ἐργασίας, νυχτερινό)

Ο Γιατρός καί νοοοκομειακό οτίς
οτοές “

Ο 5 ἡμέρες Βωρης ἐργασίας την £660μαδα
O Λιγότερα συντάξιμα χρόνια...
Μετατράπηκε σέ διαρκείας ἀπ’ τή γενική συνέλευση τοῦ σωματείου μεταλλωρύχων ὅταν ἡ ἑταιρία αρνήθηκε ὁποιαδήποτε διαπραγματευση μαζί τους θεωρώντας τήν άπεργία παρανομη μὲ τό
νόμο 3239.
Στήν ἀρχή ἡ απεργία εἶχε μεγάλη ἀπήχησηῑ ἑφτα μόνο άτομα συνὲχιζαν να
δουλεύουν στό πηγαδι τῆς Ὀλυμπιάδας,
ἐνιῑ) στό Μαντέμ Λακκο κανὲνας. Ἠ
ἑταιρία αντέδρασε κινητοποιώντας ἐπιστατες, ὁδηγούς κι ἄλλο ὑπαλληλικό
προσωπικό της κι ἑτσι κατάφερε να συνεχίσει καπως τήν παραγωγή. Παράλληλα
ἑψαξε για καινούργιους ἐργάτες - άδιαφορώντας γιά τήν ἐμπειρία πού ἀπαιτεῖται σ” αὐτή τη δουλεια, κι αρα τόν κίνδυνο ἀτυχημάτων - άκόμα καί στίς πιό
μακρινές περιοχές. Συγχρόνως αρχισε τίς
απειλές καί τούς ἐκφοὸιομούς- γιά ἀπολύσεις. “Ορισμὲνοι φοὸἠθηκαν καί γύριοαν οτή δουλεια. Αὐτό ἠταν τό πρῶτο
χτύπημα τῆς απεργίας.
Στήν αρχή οἱ απεργοί προσπαθησαν
νά πείσουν τούς ἀπεργοσπαστες να σταματήσουν νά δουλεύουν, τονίζοντας πώς
Ô ἀγῶνας τους εἶναι καί δικός τους ἀγώνας, κι ὅτι μέ τή σταση τους δίνουν στήν
ἑταιρία τή δυνατότητα να χτυπήσει τήν
απεργία. Οἱ περισσότεροι ὑποσχέθηκαν
ὅτι θά σταματήσουν, ἀλλα τελικά συνέχισαν. Ἔτσι οἱ απεργοί κατὲὅηκαν στα

πηγαδια κι ἓμειναν ἐκεῖ μια ὂδομαδα
ἐμποδίζοντας τούς απεργοσπαστες. ‘H
ἑταιρία καλεσε τή Χωροφυλακή, πού
τούς διάλυσε μετα από συγκρούσεις.
Ἀπ’ αὐτή τή στιγμή ἡ ἀπεργία πήρε
ἕνα αλλο χαρακτήρα; Οἱ’ συγκρούσεις
μεταφέρθηκαν μέσα στα ἴδια τά χωρια
καθώς οἱ απεργοί. κατανοώντας πώς οἱ
άπεργοσπαστες ὑπονομεύουν τόν άγώνα
τους κι ἐπιτρέπουν στήν ἑταιρία τή συνὣςιση τῆς άδιαλλακτης στασης της,
προοπαθησαν μέ κάθε τρόπο να τούς ἐμποδίσουν. Οἱ πιό μεγαλες συγκρούσεις
μέ τούς άπεργοσπαστες καί “τή Χωροφυλακή έγιναν στό Νεοχωρι καί στό Παλαιοχώρι. Ἡ Χωροφυλακή ἀπέκλεισε
οὑσιαστικά τήν περιοχή καί δημιούργησε
ἕνα κλίμα καταπίεσης καί φοὸίαςε

Ο Ἒγιναν πολλές συλλήψεις απεργῶν,
καί πολλοί πέρασαν ἀπό δίκες - πού
συνεχίζονται καί σήμερα - καί καταδικαστηκαν.
Ο Ὁρισμένοι ἀπ’ τούς απεργούς
κρύφτηκαν στα γύρω ὅουνα για μερικές
μέρες.
Ο Ἀκόμα καί σήμερα ἡ δουλειά στα
μεταλλεῖα συνεχίζεται μόνο μέ τήν προστασία τῆς Ἀστυνομίας. Δυνάμεις κρανιοφόρων ἑχουν ἐγκατασταθεῐ στήν Ἀρναία (κεφαλοχώρι τῆς περιοχῆς).

Καθημερινα τα αὐτοκίνητα τῆς Χωροφυλακῆς συνοδεύουν τα πούλμαν τῆς
ἑταιρίας μέ τούς άπεργοσπαστες.
Ἡ απεργία σημερα φτάνει σ“ ἕνα κρίσιμο σημεῐο. Οἱ απεργοσπαστες — 80 ὥς
100 σύμφωνα μέ τούς ὑπολογισμούς τῶν
άπεργιῦν - ἐξασφαλίζουν τή συνὲχιση
τῆςπαραγωγὴς, ἔστω καί μειωμένης. Οἱ
μισοί an” αὐτούς εἶναι καινούργιοι ἐργατες που προσλήφθηκαν στή διαρκειμ τῆς
απεργίας - γίνονται συνεχῶς ἀτυχήματα,
ὅπως μᾶς εἶπαν, μια καί δέν ὑπάρχει κανένας ἐλεγχος - ἑνω οἱ ὑπόλοιποι εἶναι
γραμμένα μέλη στό σωματεῐο πού
«ἔσπασαν» κυρίως τήν τελευταία περίοδο από ἑντονα οἰκονομικα προὸλήματα.
Ὁ μεγαλύτερος ἀριθμός αὐτῶν πού
γύριοαν στή δούλεια ὃρίσκεται στα χωρια Στράτωνι, Στρατονίκη, Ἰερισοός,
ἐνω σέ ἄλλα χωριά οἱ άπεργοσπαστες εἷναι σχετικα λίγοι συγκριτικα μέ τούς
απεργούς. Τά ὅασικα χωρία τῆς ἀπεργίας εἶναι κυρίως;
ἡ Μεγαλη Παναγια (σχεδόν ὅλοι)
τό Παλαιοχώρι (80 απεργοί)
ὁ Στανός (100).
Πέρα ἀπ’ τούς λόγους παραδοσης πού
μποροὺν νά ἐξηγήσουν αὐτή τή διαφοροποίηση (στή Μεγαλη Παναγια καί στό
Παλαιοχώρι ὑπάρχει μια παράδοση ἐργατικῶν, κινητοποιήσεων πού μεταδίνεται κι αὐτή ἀπό γενιά σέ γενιά), ὑπάρχει
καί διαφορά στα κοινωνιολογικα χαρακτηριστικα τῶν απεργὼν οτίς δύο αὐτές
περιπτώσεις. Στή Μεγαλη Παναγια π.χ.
οἱ απεργοί παράλληλα μέ τη δουλεια στα
μεταλλεῖα έχουν κάποια περιουσία (χω-

ράφια, ζῶα) κι εἶναι μέλη τοῦ δασικοὺ
συνεταιρισμοῦ, κι έῑσι μποροῡν να δουλέψουν στα ξύλα. Ἔχουν τη δυνατότητα
να αντιμετωπίσουν τα ὅασικά ἐξοδα
τους ἀπ’ αύτές τίς συμπληρωματικές πηγές εἰσοδήματος. Ἀντίθετα στό Στρατωνι π.χ. ἡ ἀπεργία ἧταν ἀπ’ τήν ἀρχή
περιορισμένη, ἀπ’ τή μια μεριά γιατί ἐκεῖ
ὂρίσκεται τό κέντρο τῆς ἑταιρίας οτήν
περιοχή, κι αρα ὑπάρχει μεγαλος άριθμός ὑπαλλήλων, κι ἀπ’ τήν άλλη γιατί
ακόμα κι οἱ μεταλλωρύχοι πού ζοὺν ἐκεῖ
ὃρίσκονται σέ πολύ πιό δύσκολη θὲση σέ
οχέοη μέ τούς συναδέλφους τους στ’
αλλα χωρία. Στην πλειοψηφία τους
κατάγονται από αλλες περιοχές (Κομοτινὴ, Κοζανη), κι ἑχουν μεταναοτεύσει
οτην περιοχή γιά να δουλέψουν στα
μεταλλεῖα. Ἔτσι ἡ δουλεια σ’ αὐτα εἶναι
ἡ μόνη τους δυνατότητα. Ἐπί πλέον
ζοῦν στα σπίτια πού τούς έχει παραχωρήσει ἡ ἑταιρία, τά ὁποῖα ËTOL γίνονται
ἕνα πρόσθετο μέσο ἐκὸιασμοὺ (καταοταση αρκετά γνωστή στα ἐργατικα κινήματα αλλων χωρῶν). Ἔτσι για τούς 10
απεργούς πού ουνεχίζουν στό Στρατώνι,
αὑτό σημαίνει έξωση ἀπ’ αὐτα τά σπίτια
καί δυσκολία να ὅροῡν μια προσωρινή
«... Κατεόήκαμε τήν Τετάρτη στίς 5
τοῦ Ὀκτωὸρῐου νά ὁοῦμε τί μπορεΐ
νά γίνει. Πήγαμε πρῶτα-πρῶτα στή
ΓΣΕΕ. Δέν μᾶς ἄφησαν οὔτε ν’ ἀνεδοῦμε ἐπάνω. Κουόέντιασα μέ τόν
Παπαγεωργῖου στήν εἴσοὸο τοῦ κτιρίου παρουσιά Κύπριων συνδικαλιστῶν. Τοῦ εἶπα ὅτι ὀέν ἔχει κανένα
(δικαίωμα νά μή μᾶς ἀφήνει νά μποῦμε
μέσα. «Αὐτό τό κτίριο εἶναι τό σπίτι
τῆς ἐργατικῆς τάξης, τοῦ εἶπα, ὁέν εἶναι οὔτε ὁικό σου, οὔτε ὁικό μου». Ὁ
Παπαγεωργίου εἷπε στήν ἀρχή ὅτι
ὁέν μπορεῖ νά κάνει τίποταῗ καί στή
συνέχεια μέ κατηγόρησε γιατί μέ τούς
ἀπεργούς κλείσαμε τά πηγάὸια.
«Καλὰ ἔκαναν καί σᾶς ἀπέλυσαν»
μοῦ εἷπε. Τότε m ἐγώ τοῦ εἶπα
ὅτι «ἐσεῖς ὸέ ἀντιπροσωπεύετε τά
συμφέροντα τῶν ἐργατῶν». Σηκώθηκε κι ἔφυγε...»

( Ὁ πρόεὸρος τοῦ σωματείου μεταλωρύχων)
—
δουλεία. Μερικοί ἀπ’ αὐτούς για να μή
σπάσουν τήν ἀπεργία, μια καί πιέζονται
οἱκονομικα, δουλεύουν σαν οἰκοδόμοι
οτή Θεσίνίκη καί πηγαινοὲρχονται.
Δυό-τρεῐς ἑφυγαν προσωρινα σέ αλλες
xtbeëç (Νινηρία)
Oi ἴδιοι οἱ απεργοί αναγνωρίζουν πώς
ἡ κατασταση ἔχει φτασει σ’ ἕνα κρίσιμο
σημεῑο, πως ὅρίσκονται μπροοτα σ’ ἕνα
δίλημμα; "Av σπάσουν τήν ὀπεργία χωρίς να πετύχουν τουλαχιστον τήν ἐπαναπρόσληψη ὅλων των απεργὼν χωρίς ἐξ·
αίρεση καί τή δέσμευση τῆς ἑταιρίας ὅτι
δέν θα κανει μελλοντικὲς ἀπολύσεις,
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ὑπονομευεται ὁριστικα καθε προοπτική _ ,γιαὶὁιαπραγματεύσεις. Στήν Ἀθήνα ἡ
για αγωνιστική ὁιεκδίκηση στό ’μέλλον.’,;, ,ἀντιπροσωπεία τους, ἠρθε· σ’,έπαφή μέ τή

Κι αναγίἰυρίζουν ὅτι αὐτή εἶναι ἡ ὄα- FEE-E (πού δέν τούς οέχθηκε καν στα
σική έπιὸίιυξη τῆς εταιρίαςῑ _
ἦ ,γραφεῖα της, ὄλ. πλαίσιο) καί τό >ὑπουρ-

γειο
Ἐργασίας (μέ τό ὸιευθυντή τοῦ
<<...Δὲν θέλοιίἐ νά μᾶς σιψαντήσουνε.
ὑπουργείου), πού ὃήλωσε ἀδυναμία
γιατί θέλουιέ νά σπάσουμι· τήν ἀπεργιά.
Καί μετά θα σοῦ Às’væ‘... Ἅμα ,θέλεις κύ- λργω ἶτῆς αὸιαλλακτης στασης τής- έταιρίας. Ἡιέταιρία αρνήθηκε ὁποιαὸήποτε
ριε, ξανακαιέ ἀπεργία. >Κι ὄχι μόνω σέ
ἐπαφή μαζί τους. Ἕτσι ’γύρισαν απραμᾶς... ’Ὲτσι θά λένε καί στή νῙᾹΡΚΟ,
ἔτσι θα Àæ‘l's καί στι)ιῖ Σκαλιστήριμ... Ἅμα l ,κτοι, αποφασισμένοι ὅμως να συνεχί-

σπάσουμε χωρίς νά γίνουιέ ὸεκτά τά αἰ- σουν, παρα τίς οἰκονομικές Ouais; πού
τήματα εἰναι μεγάλη ἧττα. Ὕστερα ὸένζ ,ουνεπαγεται για πολλοὺς ἀπ’ αὐτούς
πρόκειται νά ξαιζακάνει ἀπεργιά κανένας...> Ὁ στόχσς εἶναι νά σπᾶσει ἡ ἀπεργιά. ν’ αποκεφαλιστοῡνε οἱ έργάτες... N02
10' ἔχει ὅπως θέλει αὐτός...»
Πολλοί ἀπ“ τούς ἀπεργούς ὅμως ἔχουν ’
αρχίοει να έχουν σοὸαρα ,οἰκονομικα .
προόλήματα. ἰδιαίτερα ἐκεῖνοι πού ὅπωςι ’
εἴπαμε (διώχτηκαν ἀπ’ τα σπίτια τους καί .
δέν έχουν ὅρεῐ μια προσωρινή ὁουλεια.
Οἱ περιοσότεροι έχουν ν’ αντιμετωπίσουν καί τα έξοδα για τίς ὃίκες καί τίς
,καταοίκες τους για Tri ουμμετοχή τους
στα ἐπεισόδια. Πολλοί έχουν ἤδη αὐθαίρετα ἀπολυθεῐ, χωρίς καμια αποζημίωοη, παρα τό γεγονός ὅτι ἐργάζονται στα
μεταλλεῖα πολλα χρόνια. Για τήν έταιρία, «ἔλυσαν τή σύμὸαση μόνοι τους».
Hag” ὅλα αὐτα οτή γενική συνέλευση
τῶν (Ἀ-ιεργίὒν πού έγινε στό Παλαιοχώρι
τήν Κυριακή 2 Ὀκτωὸρίου, στήν ὁποία
συμμετεῐχαν 300 μέ 350 απεργοί, ἀποφασισαν να μή ὃιακόψουν τήν ἀπεργία
παρα μόνο ἂν ὑπογραψουν συμὸόλαια
μέ τήν ἑταιρία πού να τή ὁεσμεύουν να
έπαναπροσλαόει ὅλους τούς ἁπεργούς
καί να μήν κανει μελλοντικές ἀπολύσεις.
“’Υστερα ἀπό πίεση τῆς Ὁμοσπονὸίας
ἔστειλαν ἀντιπροσωπεία στήν Ἀθήνα

κατι τέτοιΟ.

ένα χαρακτήρα σύγκρουσης. Γίνονται
συχνα ἐπεισόδια. "Eva; πραγματικός διχασμός ται χαρακτηρίζει, διχασμός που
σπαει αλλεξγοχέοεις οἰκογενειακές ἤφι-

λίας, καθώς καί τούς παραδοσιακούς
πολιτικούς ὅιαχωριομούς. Ἀπεργοί κι
απεργοσπαστες πανε σέ ὁιαφορετικα
καφενεῐα. αποφεύγουν να εἶναι στὸν ἴὸιο
χιῖιρο, Ἐπεισώδια απειλοῦνται ἰὸιαίτερα
οτίς ἡμέρες πληριυμιῦν, καθώς ἡ ἑταιρία
προοπαθεῐ να οπρώξει, στα ἂκρα αὐτή τή
συγκρουση για να δικαιολογεῖται ἡ παρουσία τῆς Χωροφυλακής, που τῆς ἐξ-

ἀσφαλίζει τή λειτουργία. Πληριῦνουν
Σήμερα ὅσο ποτέ ἄλλοτε οἱ απεργοί
τοῦ Μαντέμ Λακκο γρειαζονται ἔμπρακτη ,καί συγκεκριμένη ,ὑποστήριξη Ἰκι ἁλληλεγγύη, ἀπ’ ὅσους ἀναφέρονται στήν
έργατική τάξι] καί στούς . ἀγῶνες της.
’Ὀταν οἱ περισσότεροι ἀπ’ τούς ἀπεργούς προτιμοῡν να ὑποφέρουν οἰκονομικα γιατί έχουν ουνείὸηση πώς κατι τέτοιο δέν θα ἦταν μόνο ὃική τους ἧττα,
αλλα ἣτταὸλων τῶν ἐργαζομένων, κανένα έργατικό σιυματεῖο, καμια συνδικαλιοτική ὀργανωση, καμια πολιτική ὀργανωση που ἀναφέρεται στό έργατικό κίνημα ὸέν πρέπει ν’ ἀδιαφορήσει. Διαφορετικα αὐτές οἱ ἀναφορές μένουν λόγια
καί ὁείχνουν ὅτι τό ἓνδιαφέρον ὑπαρχει
μόνο ὅταν ὑπάρχει κι ὁ πολιτικός έλεγχος. Γιατί εἶναι ἀλήθεια ὅτι στήν ἀπεργία τοῦ Μαντέμ Λακκο τήν πρωτοὸουλία
τήν ἔχουν οἱ ἴὸιοι οἱ απεργοί, τό σωματεῐο τους κι οἱ έπιτροπές τους. Κι αὐτό
εἶναι ἕνα απ· τα δασικα χαρακτηριστικα
τῆς ἀπερνίας.
Στα χωρια ή ἀντίθεση τῶν ἀπεργὼν μέ
τούς ἀπεργοσπαστες ἐξακολουθεῖ να έχει

περισσότεροαπ· τό συνηθισμένο τούς
απεργοσπαστες, σαν έκόιασμό για τούς
απεργους. Πολλοί ἀπ’ τούς ἀπεργοσπαστες έχουν φυγει ἀπ’ τα χωρια τους κι
ἔχουν παει στό Στρατώνι, στα σπίτια τῆς
_
Κατεὸήκαμε κάτω νά οταματήcoque τούς ἀπεργοσπάοτες. Μείναμε
καγιιια ἑὸὁογιιάὸα στόν τόπο.... Μετά
ἧρθε ἡ Ἀστιινο,ιιιά καί μᾶς ὸιάλυσε...
Ἀπό τότε, φρουρά τούς πάει, φρουρά
τούς φέρνει...
"All ὸέν ὑπῆρχαν οἱ ἀπεργοσπάστες, ἡ ἀπεργιά θᾶχε τελειώσει. Αὐτοί
φταῖνε για τό μάκρος τῆς ἀπεργίας...
(Ἃ ντιπρόεὸρος τοῦ αωγιιατειου)

—
ἑταιρίας. Για τούς απεργούς αὐτό εἶναι
τό ὃασικό ατου τῆς ἑταιρίας κι έτσι νιώθουν ένα μίσος απέναντί τους, ἰδιαίτερα
για κείνους που ὸουλεύουν ἀπ’ τήν ἀρχή.
Διαφορετική εἶναι ἡ σταση τους γι’ αὐτους πού «ἔσπασαν» τελευταῖα από οἰκονομική πίεοη. Ὑπαρχει μια κατανόη-
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Στρατώνι.· εἴσοδος υτό σ-υγκρότημα τῆς ἑταιρίας.
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οη, καθώς 6 καθενας νιώθει λίγο πολὺ
τήν ἴδια πίεση.
Αὐτες τίς μερες ἡ ἑταιρία κλιμακώνει
τήν ἀντίδρασή της. ’Ἀρχισε νά στὲλνει
στούς ἀπεργοὺς εἴτε ἐξώδικα πού ἀναγγελλουν τήν ἀπόλυσή τους - τα μοιραζει
δικαστικός κλητήρας με τήν προστασία
τῆς Χωροφυλακής, συνήθως ἀργά τό
ὅραδυ, για να δημιουργηθεῖ μιόι ἀτμόσφαιρα φόὸου - εἴτε ἀτομικες προσκλήσεις που τους ὑποχρεώνουν v0 ὑπογράψουν ὅτι «ἒλαὸον γνώση» - που τοὺς
καλοῦν να παρουσιαστοῡν στή δουλειόι,
διαφορετικα Θα χὰσουν τά δικαιώματά
τους. Σε κόιΘε χωριό γίνεται μιόι ἑπιλογή
αὐτῶν πού θόι ἀπολυθοῡν κι αὐτῶν πού
«προσκαλοῦνται». Ἐτσι τά μαχητικότερα στοιχεῖα τῆς ἀπεργίας ἀπολύονται,
κι οἱ ὑπόλοιποι παίρνουν ἀτομικες
προσκλήσεις. Ἐπίσης ὅπου ὑπάρχουν
συγγενεῖς ἤ ἀδελφια, οἱ μισοί ἀπολύονται κι οἱ ἄλλοι όχι. Για ν’ ἀρχίσουν οἰ
φιλονικίες μεταξύ τους;

«Θά μᾶς ὄάλει νά σκοτωθοῦμε μεταξύ
μας... Ἐμένα ,ιιέ καλεῖ στή ὁουλειά καί
τόν ἀὸελφό μου τόν ξοφλάει...»
Γιά τούς ἀπεργοὺς αὐτό γίνεται γιατί
ἡ ἑταιρία φοόᾶται πώς με τήν ἐνδεχόμενη ἀναχώρηση τῶν κρανιοφόρων ἀπ’
τήν περιοχή λόγω τῶν ἐκλογῶν, οἱ ἀπεργοσπὰστες Θόι φοὸηθοῦν να πᾶνε στή
δουλειὰ, κι ἓτσι ἡ ἑταιρία θόι ξαναόρεθεῐ
πάλι μπροστέι στήν ἴδια κατάσταση;

<<...σοῦ λέει, ἅμα θά φύγουν οἱ κρανιοφόροι, πάει τελείωσε. Ἐιιεῖς τό πρωί
εῐᾷιαστε στίς ,ιιποῡκεςηι Καί ποιός θά
πάει τότε στή bay/1510;»

Οἱ ἐκλογὲς δίνουν τήν εὐκαιρία νόι
φανεῖ κι ἕνα ὄιλλο χαρακτηριστικό αὐτῆς
τῆς ἀπεργίας. Παρατηρώντας τά ἐκλογικόι ἀποτελέσματα τῶν τελευταίων χρόνων σ’ αὐτὰ τά χωριόι διαπιστώνουμε
πώς πρόκειται γιόι χωριὰ πού ψηφίζουν
δεξιόι. (Βλ. πίνακα). Ἔτσι μιὰ ἀπ’ τίς πιό

μαχητικες ἀπεργίες γίνεται σε μιὰ συντηρητική πολιτικά περιοχή. Αὐτή τήν
«ἀντίφαση» θελήσαμε νόι παρουσιόισουμε πηγαίνοντας στα Μαντεμοχώρια
σε προεκλογική περίοδο.
Μιόι πρώτη ὃασική διαπίστωσηῑ γιά
τοὺς περισσότερους ἀπ’ τούς ἁπεργούς
πού συζητήσαμε, ἡ ἀπεργία καί οἱ ἐκλογες εἶναι δυό ξεχωριστὰ πράγματα. Ἡ
ὀπεργία ἔχει νᾶ κάνει με τήν ἀντίθεσή
τους με τήν ἑταιρία, ἑνῶ οἰ ἑκλογές εἶναι
κατι πιό πολύπλοκο, κι ἡ στόιση της 0‘
aîné; καθσρίζεται ἀπό ἕνα σωρό στοιχεῖα που μόνο σ’ ἕνα 6αθμό ἐπηρεάζονται“ὀπ’ τίς εμπειρίες τους στὰ μεταλλεῖα
καί τίς συγκρούσεις οτή διάρκεια τῆς
ὀπεργίας. Στό ὃαθμό πού στρέφονται
ἐναντια στήν κυόἑρνηση «πού ὁέν ὑποχρέωσε τήν ἑταιριά νά ἔρθει σέ διαπραγματεύσεις», ὑπάρχουν περιθώρια γιὰ
ὀιντικυόερνητική ἐπιλογή. Ἐτσι, ἰδιαί-

«... Moü ἧρθε ἕνα χαρτί πού μοι]
λέει νά φύγω ἀπ’ τή ὁουλειά, νά φύγω
κι ἀπ’ τό σπίτι. Καλὰ πού ὁέμοῦ λέει
νά φύγω καί ἀπ’ τήν Ἑλλάδα νά τελειώσει ἡ ὑπόθεση.. Νά φύγω λέει σέ
15 μέρες γιατί χάλασα τή σύμὸαση
μόνος μο υ...
Τώρα αὐτός ἔχει πέσει μέ τά μοῦτρα νά σπάσει τήν Παναγιά. Ἅμα
σπάσει ἡ Παναγιά, πάει ἡάπεργία...
Βλέπεις ἐκεῖνοι τόχουνε φτιάξει τό
μεταλλεῑο. Ἐγώ εἷμαι ἀπ’ ζοῦ 610όλου τή μάνα, ἀλλά ἐκεῖνοι εἰναι ἀπό
παλιά στό μετάλλευμα... (Ἀπεργός
οτό Στρατώνι).

τερα αὐτή τή στιγμή πού μοιρὰζονται τά
ἑξώδικα τῆς ἑταιρίας, ὑπάρχει μιά γενική ἀγανακτηση ἑνὰντια στή Νὲα Δημοκρατία καί στούς ὅουλευτὲς τῆς περιοχῆς. Κατηγοροῦν τήν κυόὲρνηση πώς ἂν
ἤθελε θα μποροῦσε νά ἀναγκάσει τήν
ἑταιρία να διαπραγματευθεῖ, κι ὅτι ἀντί
γι’ αὐτό, ἀπ’ τή μιόι μεριά με τούς νόμους

της δίνει δικαίωμα να χαρακτηριστεῐ ἡ
ὀπεργία παρανομη, κι ἀπ’ τήν ἄλλη με τή
Χωροφυλακή καί τή φοὸία ἑπιτρὲπει
στοὺς ἀπεργοσπέιστες v0 συνεχίσουν τή
δουλειόι, ὑπονομεύοντας ἒτσι τόν ἀγώνα
τους. Ἰδιαίτερα κατηγοροῦν τούς 60vλευτες τῆς περιοχῆς, τούς ὁποίους οἱ
περισσότεροι εἶχαν ψηφίσει στίς προηγούμενες ὲκλογεςῑ
«Μήν τολμήσει καί πατήσει κανένας
ἑὸῶ. Θά τούς πετάξουμε ,ιιέ τίς κλωτσιές
Τι’ θᾶρθουν νά μᾶς ποῦνε... Θὰ τούς
ρωτήσουμε; τόσον καιρό ποῦ ἤσαστε...»

‘H τελευταία φραση ἰσχΰὲι καί γιὰ .

τούς ὑποψήφιους τῆς ἀντιπολίτευσης.
Πολλοί ἀπ’ τούς ἀπεργοὺς μᾶς εἶπαν ὅτι
δέν τούς ὃοήθησε κανενα ἀπ’ τά κόμματα. Μόνο δρισμενες ἐργατικες ὀργανώσεις καί σωματεῖα. Πὲρα ἀπ’ τήν ἠθική
ὑποστήριξη καί τήν ἀλληλεγγύη, ἡ’ ἒμπρακτη ὑποστήριξη, ίδιαίτερα τήν περίοδο τῆς μεγάλης δίκης στόν Πολύγυρο.
ἦταν ἀσήμαντη. Στό δικαστήριο ἧρθε
μονόιχα 6 δουλευτής Θεσσαλονίκης τῆς
ΕΔΗΚ Ποπαθεμελής κι 6 ῦποψήφιος τῆς
ΕΔΗΚ στή Χαλκιδική Κυφιανίδης.
Ἐπίσης τό ΠΑΣΟΚ ἔστειλε 4 δικηγόρους ἀπ’ τήν Ἀθήνα. Μᾶς ἀνεφεραν
ἐπίσης συγκεκριμενες ἑκδηλώσεις συμπαραστασης (οἰκονομική κι ἄλλη 6οήθεια, ἑπίσκεψη στήν περιοχή κά.) ἀπ’
τήν ΕΣΑΚ, τήν KNE Χαλκιδικῆς, τήν
δργόινωση τοῦ EKKE Θεσσαλονίκης καί
τους ἀπεργοὺς τῆς ΛΑΡΚΟ. ’Ὀμως γενικὰ ἡ συμπαρασταση εἶχε ἓναν ἀποσπασματικό χαρακτήρα καί κυρίως
ἔλειπε τήν ὥρα που χρειόιζονταν περισσότερο, στίς δίκες. Σὲ πολλες ἀπ’ αὐτὲς
οἱ κατηγορούμενοι δὲν ἒχουν οὔτε κάν
δικηγόρο, ἑνὼ τό σωματεῑο δὲν ἔχει
ὁποιαδήποτε νομική καλυψη για νά
αντιμετωπίσει τά νομικα κόλπα τῆςτὲταιριας.
Αὐτή ἡ ἑλλειψη συγκεκριμενης καί με
κὰποια συνέχεια ουμπαράστασης σε μιὰ
151010 ἐιπεργία δείχνει τή όασική ἀδυναμία τοῡ ταξικοῦ κινήματος στή χώρα
μας. Σε ἂλλες χωρες μιόι τετοια ἀπεργία
θᾶχε δημιουργήσει μια σημαντικὴ κινη19

τοποίηση σέ διάφορα κοινωνικά στρώματα πού θά εἶχε ἐκδηλωθεῖ σέ διάφορες
πρωτοὸουλίες συμπαράστασής (ἐπιτροπές LIP o‘ ὅλη τή Γαλλία π,χ.) καί θ’
ἀποτελοῦσε ἀρκετά ὂοηθητικό παράγοντα γιά τήν ἀπεργία. Κάτι τέτοιο ὅμως
προϋπσθέτει ἀντιλήψεις πού δέν ἐξαρτοῦν τήν πρωτοὸουλία συμπαράστασης
ἀπ’ τό ποιός κάνει τήν ἀπεργία καί ποιός
τήν ἐλέγχει, πού ὅλέπουν στίς ἀγωνιστικές κινητοποιήσεις τῶν ἐργαζομένων τό
σὺσιαστικό μέσο γιά τήν ἀνάπτυξη τοῦ
ἐπαναστατικοῦ κινήματος στή χώρα μας.
Τέλος. γιά πολλοὺς ὑπάρχει κι ἡ ἀναγνῶριση ὅτι ἡ κοινωνική πραγματικότητα πού ἀντιμάχονται ξεπερνάει κατά
πολὺ μιά ἀπλή κυῧερνητική ἀλλαγή;

«’Όποια κυὸἑρνηση κι ἄν ὅγεῖ, χέρι
στό Μπσὸσσάκη ὁέν ὅάζει».
Γενικά, μποροῡμε νά ποῡμε ὅτι τά ἐκλογικά ἀποτελέσματα τῆς περιοχῆς δέν
θά τροποποιηθοῡν οὐσιαστικά ἀπ’ τήν
ἀπεργία. Στά περισσότερα ἀπ’ τά χωριά
πού οἱ ἀπεργοί εἶναι μειοψηφία στό
συνολο τῶν κατοίκων, τά ἀποτελέσματα
θά μείνουν σχεδόν ἀναλλοίωτα. Ἀλλαγές θά παρσυσιαστοῦν στά δυο χωριά,
Μεγάλη Παναγιά, Παλαιοχώρι, πού 69(σκεται ὁ κύριος ὄγκος τῶν άπεργῶν,
ὅπου ἡ ΝΔ μᾶλλον θά χάσει ἀρκετούς
ἀπ’ τούς ψήφους τῶν ἀπεργῶν, χωρίς
ὅμως νά ὑπάρχει καί μιά ξεκαθαρισμένη
στροφή σέ ένα ἀπ’ τά κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης. Ἱ-Ι πιό συνηθισμένη φράση
που ἀκοῡς εἶναιῑ
«Θά ψηφίσουμε ὅλοι λευκά».
Τελικά γιά τοὺς ἀπεργούς τό ὄασικό
πρόὸλημα εἶναινά μήν ἀναγκαστοῡν νά
σπάσσυν τήν ἀπεργία. Ἔστειλαν σ“ ὅλες
τίς ἐφημερίδες καί τά κόμματα ὑπομνήματα γιά τίς νέες ἐνέργειες τῆς ἑταιρίας.
Δέν γράφτηκε ὅμως τίποτα. Κι αὐτό δημιουργεῖ μιάν ἀπσγοήτευση, κιέπισκιάζει ὁπσισδήπστε προεκλογικό ἐνδιαφέρον. Οἱ ὑποψήφιοι τῶν κομμάτων τῆς
άντιπσλίτευσης στά Μαντεμοχώρια> θά
ὂρεθσῦν μπρσστά στό συγκεκριμένο ἐρώτημα; '
«Τί-κάνατε γιά νά ὑποστηρίξετε τήν
ἀπεργία καί γιατί ὸέν ἀντιὸρᾶτε στίς aﬁ—
θαίρετες ἀπολύσεις μας,·»
Καί δέν θά ξεφύγσυν ἀπ’ αὐτό τό ἐρώτημα μέ γενικόλογες ἀπαντήσεις κι ὑποσχεσεις.

σκεφθσῡμε π,χ. πῶς ἐκφράζονται πολιτικά οἱ ἄγγλοι ἐργαζόμενοι,πού οἱ ἀπεργίες κι οἱ κινητοποιήσεις τους εἶναι ἀπ’
τίς πιό μαχητικές καί ταξικές ἐκδηλώσεις
πού συναντοῦ με στό παγκόσμιο ἐργατικὸ
κίνημα - παίρνει έναν ἰδιαίτερα σημαντικό χαρακτήρα στήν Ἑλλάδα. πού oi
πολιτικοί καθσρισμοί πολύ λίγο ἀπορρέουν ἀπ’ τίς συγκεκριμένες πρακτικές
τῶν διαφόρων κοινωνικῶν ὅμάδων καί
στρωμάτων σέ καθημερινὸ ἐπίπεδο, πού
ἡ πολιτική εἶναι μόνο ὁμιλία, καί δέν
ἐπηρεάζει τό χαρακτήρα καί τή λειτουργία τῶν κοινωνικῶν ρόλων. Αὐτό συνδέεται ἐπίσης καί μέ τό χαρακτήρα τῆς
ἀριστερᾶς στήν Ἐλλάδα. Ἀπ’ τίς συζητήσεις μας μέ παλιοής ἀριστεροὺς τής
περιοχῆς εἴδαμε πῶς σ’ δρισμένα ἀπ’
αὐτά τά χωριά ἡ ἀνάπτυξη τῆς ἀριστερᾶς ἐξακολουθεῖ νά σχετίζεται περισσότερο μέ τήν Ἀντίσταση καί τόν ἐμφύλιο,
παρά μέ τίς διάφορες ἐργατικές κινητοποιήσεις. Ἱ-Ι πρωτοὸουλία σ“ αὐτές ἀνήκει συνήθως σέ ἀτομα πού πολιτικά δέν
ἀνήκσυν στό χῶρο τῆς ἀριστερᾶςῑ ὁ σημερινός πρόεδρος τοῦ σωματείου τῶν
μεταλλωρύχων προέρχεται πολιτικά ἀπό
τή δεξιά, ἡ μαχητικότητα ὅμως κι ἡ δραστηριότητά του στήν ἀπεργία ἀναγνωρίζονται κι ἐκτιμοῡνται γενικά ἀπ’ ὅλους
τούς ὀπεργούς. Αὐτό δέν ἐπιτρέπει στήν
ἑταιρία - παρά τίς προσπάθειές της - νά
χαρακτηρίσει τήν ἀπεργία κομμουνιστική καί νά τήν ἀπομονῶσει. Αὐτό τό
φαινόμενο ἐχει ἐμφανιστεῖ καί σ’ ἀλλες
περιπτώσεις. Ὁ χαρακτηρισμός μιάς κινητοποίησης σάν «κομμουνιστικῆς» ἀποτελοῡσε - κι ὥς ἓνα 6αθμό συνεχίζει νά
ἀποτελεῖ - τό πιό ἀποτελέσματικό μέσο
γιά τή διάλυσή της, ἰδιαίτερα στήν ἀπεργία. "Eton. ἡ ἀνάπτυξη τοῦ ταξικοῡ κινήματος στή χώρα μας περνάει μέσα ἀπ’ τό
σπάσιμο, στά λαϊκά στρώματα, τῶν ἀντιθέσεων που δημιουργήθηκαν σέ παλιότερες ἱστορικές στιγμές (ἐμφύλιος π,χ.)
καί πού δ ἀντικομμουνισμός σάν ἐπίσημη κρατική ἰδεολογία διαιωνίζει
ἀκριὸῶς γι’ αὐτό τό λόγο, καί τήν ἐμφάνιση καί κατανόηση τῶν πραγματικῶν
κοινωνικῶν ἀντιθέσεων, ὅπως ἐμφανίζονται μέσα ἀπό τίς ταξικές συγκρου-
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’σεις. Ἀπ’ αὐτή τήν άποψη δέν εἰναι καθόλου τυχαῐο ὅτι ἡ κυὸέρνηση Καραμανλῇ, που στό ἐπίπεδο τῶν πολιτικῶν ἐλευ-

θεριῶν ἀφήνει μερικά περιθῶρια σέ
σχέση μέ παλιότερες ἐμπειρίες, συνεχίζει
Θέλοντας νά συσχετίσουμε τή-μαχη“-“
στό ἐπίπεδο τῶν κοινωνικῶν συγκρούτική στάση τῶν ἀπεργῶν μέ τήσυντηρη-Δ σεων νά χτυπάει ὁποιαδήποτε πρωτοτική ἐκλογική συμπεριφορά τους, ξέραμε 6ουλία, ἐπιτρέποντας,-μέ τό εἰδικό θεπολύ καλά ὅτι ὅρισκόμαστε μπρσστά σ’
σμικό πλαίσιό της Γκαί τήν ἀστυνομία
ἕνα, σύνθετο μηχανισμό ἀλληλοσυσχετίὴ της, στίς ἐπιχειρήσεις νά ἐξουδετερώσέων πού δύσκολα κατανοεῖς μέ μιά
νουν τά μαχητικά ἐργατικά στοιχεῖα, γιά
ὁπλή συζήτηση. Θελήσαμε ὅμως μ’ αὐτή
νά ἐμποδίσουν ὁποιαδήποτε ἀγωνιστική
τήν ἀφορμή νά παρουσιάσουμε ένα πραδιεκδίκηση. Ἀπ’ αὐτή τήν ἀποψη ἐπίσης
γματικό πρόόλημα που συνήθως χάνεται
ἡ ἀπεργία στό Μαντέμ Λάκκο δείχνει κι
στήν άπλοῖκή ἀντίληψη πού θεωρεῖ
ὅλα τά πραγματικά προὸλήματα αὐτῆς
ὅλους τούς ἀπεργσὺς «ἐξ ἀντικειμένου»
τῆς πορείας άναδιοργάνωσης τοῦ κινήσυνειδητοὺς καί ξεκάθαρους ὡς πρός
ματος.
τούς πολιτικούς τους στόχους. Κι ἀν
αὑτό εἶναι ἕνα γενικὸ πρόὸλημα - ἀς
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ΣΤΡΑΤΟΣ
ΚΑΙ
ΚΟΜΜΑΪΑ
ΑΝ ΤΑ ΠΟΛΙΤῙΚΑ κόμματα ἀποτελοῦν τούς ὀργανωμένους φορεῖς τῆς πολιτικῆς συνείὸησης τοῦ
λαοῦ καί ἑπομένως τούς παράγοντες ὸιαμόρφωσης
τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων, στῆ χώρα μας ὁ
στρατός ἠταν ἐκεῖνος πού — σχεοόν πάντα - σέ «κρίσιμες ὡρες», εἶτε πιέζοντας εἴτε παρα,ιιερι’ζοντας τά
πολιτικά κόμματα, ἀνέλαόι· ἕνα πρωτεύο ντα
πολιτικ ό ρ όλ 0. Μεταπολεγιιικά, ἀπό τότε πού
ὁ πρόεὸρος Τρούμαν (1947) «ἔταξε» τήν Ἑλλάὁα
«προχωρημένο ἀμυντικό φυλάκιο» τοῦ Δυτικοῦ κόσμου, άφοῦ χώρα μας συνορεύει μέ κομμουνιστικά
κράτη, ὁ στρατός ὑπῆρξε τό κύριο στήριγμα αὐτῆς τῆς
πολιτικῆς·

Ο ἡχώρα ἐντάχθηκε στό NA T0 καί οἱ ἕνοπλες 15vνάμεις της μπῆκαν κάτω ἀπό «συμγιιαχική 0101307017»Ο ὁ στρατός ἑξοπλίστηκε μέ ἀμερικανικό πολεμικό
ὑλικό καί ἐκπαιὸεύτηκε σύμφωνα μέ τά ἀμερικανικά
προγράμματα.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ὁ κ ομμο 1.1 νιστι κός κ 1’7ὁ υ νο ς — καί καμιά φορά «οἱ συνοὸοιπόροι» - ἀποτέλεσε τό μόνιμο πρόσχημα γιά τίς ἀνοικτές ἥ συγκαλυμμένες ἐπεμόάσεις τοῦ στρατοῦ στήν πολιτική ζωή

NEA AHMOKPATIA: Πίότη στῆν παραοοση...
Για τή NA. καί 11'1 σημερινη οεξια 0 στρατός ἀποτελεῖ περίπου τήν «ἱερή αγελαὸα» τῆς πολιτικῆς ζωῆς - όχι ὅεὸαια για
τήν ἴὸια μα για τούς ἄλλους... ’Ὀποιος - ἐκτός από τῆ ΝΔ. «ὀγγίζει» τό οτρατό. ἀποτελεῖ... 1111101111. "E101 απερισπαοτη ἡ
'1'0111 ἐπιὸίνεται - 7.111' επιὸόθηκε κατα κόρον στῆν τριετία οτήν ἐμπέὸιυση καί ὸιατήρηση τῆς «ὑγιοῦς E‘Hw7011190010111;>>
011') οτρατό, ὕστερα από τό «τραῦμα» τῆς εφταετίας.

«Εἶναι πλέον καιρός νά παύσιιιιιεν νά συγχέωμεν τάς Ἐνόπλους ,Δυνάμεις τῆς χώρας μέ τῆ μικρή κλῖκα πού εὐθύνεται γιά τήν τυρανναι». (Κ.Καρα,ιιανλῆς, Προ)νραμματικές
Δηλώσεις, [1.12.74).

Καί θα συμπληρώσει ό κ. ’λὸερωιμ τρια χρόνια αργότερα
(πή Καλκιὸική (A' προουνεοριο ΝΔ. 2-4.4.77:
(...) οἱ πολλοί ἱκανοί ἀξιωματικοί ἔμειναν [ῖς τάς θέσεις των

(ἐννοεῐ ἐπί ἑφταετίας) (διότι ἔπρεπεν να ἑξασηαλισθῆ ἡ
ἀσπίς του ἔθνους (f) ἀλλά ἑῆιιειυαν μέ «χρόα καρὸια» ποις
λέιιε καί ἔμειναν μέ τό ὅραμα τῆς επανόσσν εἰς τήν ὁμαλότητα». ’
Αὐτή λοιπόν ἡ κατευθυντῆριιι 0077.57.01“m'ormnjﬂnzc αριοτοτεχνικα από τόν κ. Ἰλίῖἑριιιφ 111" τῆν πολιτική τῶν «οταγονιὸίων» καί τῆς «(ἰποφυγῆς τραυματιομοῐ1 11111 111101111011 τῶν ἑλλήνων (ἰξιιυμ(ιτικ(ῖ)ν>> ((ρτανει πού ἔμειναν για E11111 ὁλόκληρα
χρόνια με «κρύα καρὸια>>...). με τη ὸικαιολινμίι πώς «οὲν 11:11)ροῡμε να ὸιαλὺσουμε 11') 0191111111111 01' όνοιια τῆς καθαρσης»...

τῆς χώρας, ,ιιέ τελευταιά «ἐπιχείρηση» τήν ὀὸυνηρή
ἐμπειριά τῆς ἑφταετιάς καί τήν κυπριακή τραγωὸιά...
ΤΑ γεγονότα εἶναι πολύ γνωστά. Ἡ παράὸοση τῶν
πολιτικῶν ἐπεμὸάσεων τοῦ στρατοῦ πάει φυσικά
πολύ πίσω... Κάθε φορά πού ὁεξιά ἄρχιζε νά χάνει
τήν «παντοὸυναμιά» της, κάθε φορά πού τό λαὶκό κίνημα ἀκολουθοῦσε μιά ἀνοὸική πορεία, ὁ στρατός
αναλάμόανε τή στήριξη τῆς (δεξιᾶς στῆν ἐξουσία μέ
κάθε μέσο, Τό σχέὸιο «Περικλῆς» (1961) ὁέν ἧταν τίποτε ἄλλο παρά μιά καθαρά στρατιωτικοπολιτική ἐπιχείρηση γιά τή ὸιάσωση τῆς
παραπαιόυσας - τότε - ΕΡΕ καί τοῦ ἀρχηγοῦ της,
τοῦ σημερινοῦ ἀρχηγοῦ τῆς «Νέας Δημοκρατίας»...
Η... ΠΑΡΑΔΟΣΗ -λένε - ἔχει ὀύναμη] Καί γιά εὐνόητους λόγους αὐτήν τήν «παράόοση» ἡ (δεξιά φροντίζει νά ἐκτρέφει καί νά συντηρεῖ... Ἀλλά καί τά κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης, μέ τή στάση τους ἀπέναντι
στό πρόὸλημα «στρατός», φάνηκε νά «χαρίζο uv τό
οτρατό στή ὁεξιά». Εῖὸικά γιά τήν ἀριστερά ὁ στρατός ἧταν οὐσιαστικά ἕνα «ταμπού». Μά καί γιά ὁλόκληρη τήν πολιτική ζωή τῆς χώρας ὁ στρατός εἶναι
ἀπρόσιτος. Ἠ ἀποκλειστικότητα ἀνήκει
στή (δεξιά...
O Τί λένε, ὅμως, τά κόμματα γιά τό στρατό,’ Ποιές
εἶναι σήμερα (θεωρητικά - ἕτσι ὅπως ὅγαίνουν ἀπό
κειμενα καί ὸηλώσεις) οἱ θέσεις τους ἀπέναντι στό
θέμα αὐτά· (Καί λέμε θεωρητικά γιατί οῖ
πρακτικές ἐφαρμογές πού ὑπάρχουν ἀφοροῦν τήν πολιτική μόνο τῆς Ν.Δ.).
OI ἀναφορές οτό οτρατό πού περιλαμὸάνονται στά
ἐπίσημα κειμενα τῶν κομμάτων εἶναι προσεκτικά θᾶλεγε κανένας λιγοοτές καί περιορίζονται σέ γενικούς
ἀφορισμο ύς. Τό σύ,ιιπλεγιια «ὁ στρατός ἀνήκει στῆ
ὁεξιά» φαίνεται νά ὁιακατέχει τούς πάντες. Γιά τά
κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης - μέ ἐξαίρεση ἴσως τό
ΠΑΣΟΚ καί τό ΚΚΕέσ. - τό θέιια «στρατός» ὁέν
ἀποτελεῖ θέιια γιά ὁημόσια συζῆτησῆ...

Ἔτσι λοιπόν, πέρα από τούς «πριιιταίτιους» 7.111' τούς ἐλαχιστους «αμετανόητους» (ὅπως π.χ. οἱ ἐπίδοξοι τῆς 23.2.75. τούς
ὁποίους πρόλαόε ό 7.. ’Νόέρωφ οτό τσακ), κανὲνας ἄλλος
δέν τιμωρήθηκε. Τα σταγονιὸια - ἐθνικόφρονα ὁπωσδήποτε παρέμειναν ὃιασπαρτα οτίς ἓνοπλες ουναμεις χαριν «τῆς συνοχῆς καί αποτελεσματικότητός των»... Για να μπορεῐ ό 7..
ὑπουργὸς «να περηφανεύεται» μπροστα οτούς ανθριῖιπους τῆς
Ν.Δ.;
«(...) ἡ ὸιαπίστωση εἶναι, εἰς τί ὀφείλεται αὐτός ὁ πραχιιατικός ἄθλος τῆς παραλαὸῆς ἑνός στρατοῦ οιαλελυμένου καί
τῆς πλήρους σήμερον ἀνανεώσεως στρατοῦ ὁμοίου τοῦ
ὁποίου (δέν εἶχεν ἡ Ἑλλάς. Ὀφείλεται πρῶτον στῆν ποιότητα καί στήν ψυχική οομή τοῦ Ἕλληνος ’4ξιωματικοῡ καί
παράλληλα στῆν ὡριμότητα 1017 ἑλληνικοῡ λαοῦ...» (T12 λόγια -- καί ἡ σύνταξη - ἀνήκουν στόν κ. ’4ίῗέρωῳ 4’ Προσυνέὸριο ΝΔ. 2-4.4.77, Υαλκιοικῆ).
"A; μποῠμε λοιπόν για λίγο οτό περιόόλι τῆς 01911111011731;
ψυχολογίας. στῆν ὁποία ὁ 7.. Ἃιόερωφ φαίνεται να εἶναι £101κός. Ποια τέλος παντων εἶναι τα χαρακτηριστικα αὐτῆς «τῆς
ποιότητος καί τῆς ψυχικῆς οομῆς τοῦ Ἕλληνος ‘-\§111)111111‘/.oi‘».
ποί· συν-τέλεσαν ὥστε να γινει τό «(-)(ιῡμ(ι»; (Τό θαῦμα 69107.51111 6é611111 καπου αλλοῡῑ ὕστερα από τήν ἑιιταχρονη χρεωκοπία τῆς ὸεξιας ὁ κ. Ἀιὸερωᾳ ([οόόταν για τήν «τύχη» τῆς ἐξουσίας. ἐξ οὗ καί 01' «γεφυροποιητικες» τον προσπαθειες).

Μόλις πρόσφατα(τ.82.15.1().77) τό ANTI ἔφερε στῆ 011110σιότητα ἕνα στρατιωτικό ἔγγραᾳο τό όποῐο ἀποκαλύπτει τή
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λειτουργία μέσα καί ξ ω (ἰπό τό στρατό ἑνός όλόκληρου μηχανιομοῠ για τό φακέλωμα, ἑντοπισμό καί απομόνιικτη των
«ὑπόπτων στοιχείων» (ὸιὰὂαζεῑ κομμουνιστιῖ)ν καί καθε λογής
ἐξτρεμιστων κ.λπ.), τοί1 ὁποίου οἱ ὸιαὸικασίες για τό φακέλωμα αρχίζουν π ρ ί ν τήν καταταξη των κληρωτῶν, με τή
ὃοήθεια τῆς (ιστυνομίας...
Μέσα ἀπ’ αὐτό τό έγγραφο ὅγαίνουν αναγλυφες - ἐξ ἀντιὸιαστολής πού λενε - οἱ «ῐὸιότητες καί ἡ ποιότητα» πού ἐπικαλεῖται ὁ 7.. ’Διόέρωψ Καί να σκεφτεῐ κανενας πώς αὐτές ἀναφέρονται ἁπλα καί μόνο στούς όπλίτες. Δεν ἔχετε λοιπόν 111190
να «πολλαπλασιασετε» για να ὃρεῐτε τίς (ἰντίστοιχες τῶν ἀξιωματικῶν... Ἔλεγε λοιπόν τό ἒγγραιι ο (“ιν(ἰμεσα στ’ 01.1.11:
<1 Γενικιῦς ὸιψατόν 712 εἶναι ὕποπτοι 6001 ἔχουν ιῖλέιιμα
σκληρόν καί πλήρους μίσους (112 17.1111 λοιπόν καί γλυκιὶ
ὅλέιιματα ἀνήκουν στήν ἑθιίκοφροσύνη...)... ὅσοι ὸέν ἐκφραζονται αυθόρμητα καί μετ’ ἐνθουσιασμοῦ 0112 16 ι’·πό
τοῦ στρατοῦ επιτελοιῖμενον ἔργον... (ἑνθουσιώὸης λοιπόν
καί αιίθόρμητη ὑποστήριξη τοῦ ἔργον τοῦ στρατοῦ - παντοτε,’ -)... ὅσοι ὁὲν καταὸικαζουν μέ ὀριμύτητα καί ὁημοσιά
τό ΚΚΕ (αιῖθόρμητη, ὸριμειά καί ὸημόσια καταὸίκη 101'I
KKE λοιπόν) ὅσοι κατηγοροῦν τους Συμμαχους μας καί
ὑποστηρίζουν 112; χώρας τοῦ Ἀνατολικοῦ Συνασπισιιοιῖ
(ὅσοι ὸηλαὸή ὁέν «ανήκουν εἰς τήν Δύσιν»)... ὅσοι ἀποφεύγουν νά λαμίῗάιόιψ μέρος εἰς 112; 111110112; καί 112 ἐθνικά
ἄσιιατα (...)... ὅσοι λαμόανουν ἐπιστολάς καί μάλιστα ἀπό
γυναίκας (...)».
«Ὲθνικοφροσύνη» λοιπόν καί ἀντικομμουνισμός - (ιύτή εἷναι ἡ «ποιότητα» (καί ἡ ψυχική ὸομή) τοῦ ἓλληνα ἀξιωματικοῡ. Ὰλλα ὑπάρχει καί κατι ἵιλλοῑ Πρέπει να 0 ν η 0 υ χο Ü ν
κιόλαςι Γιατί
«(...) ὑπάρχει πὰντοτε 010 τήν Δημοκρατίαν ὁ κίνδυνος τόν
ὁποῖον προκαλεῖ ἡ ὸραοτηριότης τῆς Ἀριστερᾶς.., Ὀ κίνὀυνος πού προκαλεῐ 17 09110117916117; 117; Ἄκρας ’4 ριστερᾱς

εἶναι θετικός καί ἀρνητικός. Θετικός μέν 01611 17 ’491015912

αὐτή ἐπιὸιιὺκει να ἀντικαταστήση τήν Δημοκρατίαν μέ τήν

ὸικτατσριάν τοῦ προλεταριατου. ’4ρνητικός ὁέ ὸιότι 17
ἀπειλή αὐτή καθίσταται ἐπικίνὸυνος, προκαλεῐ 112; ἀντι0912051; ὅλων τῶν ὸυναμεων ἐκείνων αι’ ὁποῖαι μολονότι
προτιμοῡν τήν Δημοκρατίαν, ὅταν τεθοῡν 1190 τοῦ ὃιλήμματος μεταξύ ἐρυθρᾶς καί μελανῆς δικτατορίας, προτιμοῡν
τήν τελευταίαν (K. Καραμανλῆς, 16710; 0117 Βουλή, συν5091’11017PV1ZT’ 12.6.70)

Mé ἄλλα λόγια, ὄις ἀποφεύγουμε να ὅαζουμε τέτοιου εἴδους
ὸιλήμματα 111190010 «0‘ ὅλες ἐκεῖνες τίς ὸυνὰμεις» (ἀλήθεια
ποιές) 11011 τελικά «προτιμοῡν τήν μελανήν δικτατορίαν»...

Ἀλλά ἡ δημοκρατία κινὸυνεύει καί ἀπό τήν « ὸ η μ α γ ωγ ί αν » καί ἑπομένως ό στρατός πρέπει να (ἰ γ ρ υ πνεῖ :
«(...) 'H ὸημοκρατία ὁέν κινὸυνεύει μόνο ἀπό 112 τανκς.
Κινὸυνεύει :15 ρ 1006 τ ε ρ ο ἀπό τήν 01711 αγω γιά 17
ὁποία ὁὸ η γεῖ 0112 τάνκς» (Προεκλογικός λόγος τοῦ κ.
Καραμανλῆ σι’ήν Ἄθήνα, Ι5.ΙΙ.74)
Καί συμπληρώνει ὕστερα ἀπό ἓνα χρόνο;
«εἶναι πλέον καιρός 1'12 59017115 τήν (δύναμιν 117; (27110112-

σεως κατά 117; (δημαγωγίας ἐάν θέλουμε να ἔχουμε πρόοὸον,

ἀσφάλειαν καί ἐλευθερίαν...» ( 1όγος πρός 112 μέλη 117;
ΠΣΕΓΣ, 15.11.75/)
Στή Δραμα ὅμως (λόγος μετα τή λήξη τῆς ἄσκησης «Πτολεμαίος»Γ 29.8.75) ό κ. Καραμανλής ἑξηγεῐ κατα τρόπο σαφή θα
’λεγε κανενας 10 1110 πὰνω σιὸυλικα. ’Διναφερόμενος στήν
«7.1.17.0 των αφρονιι)ν» 1.551:
«(...) ἐπωφελήθησαν (οἱ «ἄφρονε-ς») 117; πολιτικῆς ἀσυναρτησίας πού ἐπεκράτησε· εἰς τήν χώραν μετα τήν ἀποχώρησίν

μου (1963) καί ἀντί ν 12 ἀπο κατα στήσο υ ν,

ὅπως υπεσχέθησαν, ὑγιεστέραν Δημο-

κρατιάν,επέὸαλον 0121111091111111900111111κήν...»

"E101 λοιπόν... ὁ στρατός (οἱ ἀξιωματικοί ὸηλαὸή) πρέπει να
δουλεύεται καί μόλις 7. 9.1 ν ει ὅτι ἐπικρατεῖ.«πολιτική ἀσυναρτησία» (((ὸημιι“,ἰι)“,’ί(ι» ἐπίσης ταιριίιζει) στή χώρα να ἐπεμ22

ὃαίνει, αλλ 1'1 «ν’ αποκαθιστα ὑγιεστεραν ὸημοκρατίαν» καί
όχι «να επιὸιίὶ.λει ὸικτατορίαν προσωπικήν»...
Κατὰ 10 ἄλλα,
«(...) Λαός καί Στρατός ἀὸελφωμένοι ὀφείλουν πίστη στήν
πατρίόα καί στό ὁημοκρατικό πολίτευμα. Οἱαὸήποτε ἄλλη
στάση εἶναι ἐθνικά ἐπικίνὸυνη καί ι’ὸεολογικά 0711191205κτη...» (K. Καλλίας, <1 rH ἰὸεολογία 117; Νέας Δημοκρατίας»,
σελ. 22, ἔκὸ. Ἀθήνα Μάρτιος I976).

EAHK: ‘O στρατός χωρίς ἐπιφυλόιξεις ἤ αὐτόνομες κρίσεις
ὑπόκειται στήν πολιτική ἐξουσία...
'H EAHK, τό κόμμα τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης, κατοχυρώνει καταστατικα τό γενικό ἁφορισμό πώς.
«(...) Οἱ ἔνοπλες Δυνάμεις ἀποτελοῦν 16 ἔνοπλο τμῆμα 1011
"567011;, ἔχουν τήν ἀμέριστη συλιιπαράσταση τοῦ κόμματος
γιά τήν ἐκπλήρωση τοῦ σκοποῦ τους, τήν ὁλοκλήρωσή τους
στήν πολιτική κοινωνία καί ὑπόκεινται ἀπόλυτα χωρίς ἐπιφυλόιξεις ἤ αὐτόνομες κρίσεις στήν πολιτική ἐξουσία πού
εἶναι ἡ θεσμική ἔκφραση τῆς θελήσεως τοῦ λαοῦ...» (Καταταστικό ΕΔΗΚ, 1976).
Ἡ «χωρίς ἓπιφυλάξεις καί αὐτόνομες κρίσεις» ὑπαγωγή τοῦ
στρατοῦ στήν πολιτική ἐξουσία εἶναι για τήν ΕΔΗΚ «θέμα (ἰρχής» καί συνὸέεται ἀπόλυτα με τήν ὁλοκλήρωοη τῆς λαϊκής
κυριαρχίας οτή χώρα μσς, γιατί ἴσως θὰ ἀπαλλαγεῖ ἡ πολιτική
ζωή ἀπό τήν ἀπειλή των στρατιωτικῶν επεμὸασεων. Ἰὃιαίτερα
ἐπικίνδυνη θεωρεῖ ô àgxnyôçl‘cñg ΕΔΗΚ Γ. Μαῦρος μια ὁρισμένη 11700190010» ὅπως εκείνη που «ἐνέπνευσεν» τό λόγο τοῦ
Καραμανλῆ στή Δραμα πρός τούς ἀξιωματικοὺς που πήραν
μέρος στήν ἂσκηση «Πτολεμαῖος». Λεει συγκεκριμένα ὁ κ.
Μαῦρος στή γνωστὴ ἐπιστολή του (1.9.75) πρός τόν Καραμαν«(...) Ὀφείλω ἐπίσης νά τονίσω ὅτι περισσότερον ἀπό τόν
λόγον σας τῆς Δράμας μέ ἀνησυχεῖ 17 νοστροπία 17 ὁποία τόν
’ἐνέπνευσεν Ἐάν νοοτροπία αὐτή ἐπικρατήση ὡς κανών
ὀημοσιόυ ὄίου, ὁέν ὁιστάζω 712 51’110) ὅτι 17 χώρα 612 εὑρεθῆ
συντόμως ἐνώπιον νέας κρίσεως...»
Γιατί σύμφωνα με αὐτή τί] νοοτροπία;
«(...) Οἱαὸήποτε ὁμάς ἀξιωματικῶν ἐπωφελσυμένη ὑφισταμένης κατά τήν κρίσιν των πολιτικῆς ἀσυναρτησίας 612 17012—
νατο καταλαμὸάνουσα τήν ἀρχήν 712 ἀπσκαταστήση καθεστώς ὑγιεστέρας ὸημοκρατίας. Τοῦτο 012 ἐσήμαινεν οὔτε
λίγο οὔτε πολύ ὅτι 17 (δικτατορία εἶναι ὁ τρόπος μέ τόν
ὁποῖον ὸιορθώνονται 112 τυχόν ἐλαττώματα 117; 0177107911110;...»
Γιά τήν ΕΔΗΚ ό στρατός «ἀνήκει στό Ἔθνος». Καί γι’ αὐτός
«Οἱ ἔνοπλες (δυνάμεις πρέπει νά παραλιιείνουν ἐξ ὁλοκλήρου
ὑπό ἀπόλυτο ἑλληνικό ἔλεγχο... (γιατί) ἐπάνοὸος στό στρατιωτικό σκέλος τοῦ ΝΑ T0 σημαίνει ὑπαγωγή τῶν ἐνόπλων

ὸυνάμεων τῆς Ἑλλάὸας ὑπό τήν ὸιοίκησηΙῖ τοῦ στρατηγοῦ
Χέιγκ... Κάτι τέτοιο εἶναι ἀὸιανόητο...» (Συνέντευξη Γ.
Μαύρου στό «ΒΗΜΛ», 31.7.77). ,
Παρόλο που ἡ ΕΔΗΚ τάσσεται ὑπέρ ἑνός ὃαθμιαίου ἀφοπλισμοῡ, σέ διεθνή ὅέόαια κλίμακα, πιστεύει πώς δ ἐθνικὸς
στρατός ἐπιόάλλεται νά ένισχυθεῐ. Προχωρεῐ ὅμως καί παραπέρα τονίζοντας ὅτι ἡ στρατιωτική θητεία Θά πρέπει νά περιοριστεῑ στά ἐπίπεδα τών ἀλλων εὐρωπαϊκὼν χωρῶν, χωρίς 6é6010 ν’ άποδυναμωθεῐ ἡ ἀμυντική ἱκανότητα τοῦ ἔθνους..

ΠΑΣΟΚ; “Αποσύνδεση τών ἐνόπλων δυνάμεων ἀπό ξένες
ἐπιρροές καί σεὸασμός τῆς λαϊκής έτυμηγορίας...
Τό ΠΑΣοΚ εἶναι ἴσως τό μόνο κόμμα τῆς άντιπολίτευσης
που έφερε τό Θέμα «στρατός» σάν θέμα γιά δημόσια συζήτηση.
δ’ίνονιας ταυτοχρονα μέ δηλώσεις τοὺ προέδρου του τή δική
του ἀνάλυση. Μερικοί ὅέόαια ἔσπευσαν νά χαρακτηρίσουν τίς
δηλώσεις τοῦ A. Παπανδρέου γιά τό Αἰγαῐο καί τίς τουρκικές
προκλήσεις σάν «ἀπόπειρα τοῦ Ἀντρέα νά ἀνοίξει διάλογο μέ
τό στρατό»... (Ὀμώς, ὁ ἴδιος ὁ A. Παπανδρέου έπανειλημμένα
τόνισε πώς τό μόνο που τό ΠΑΣΟΚ ζητᾶ ἀπό τίς ἔνοπλες δυνάμεις εἶναι δυό άπλά πράγματας έλληνικὸτητα καί οὐδετέροτητα. Α “
Πώς ὅμως τό ἴδιο τό ΠΑΣΟΚ ἀντιλαμὸάνεται αὐτά τά δυό
πράγματας Μιλώντας στήν Κέρκυρα (9.8.75) ὁ A. Παπανδρέου
λεει,;
«(...) Ἐπειὸή πολλά λέγονται καί ἐπειὸή πολλοί αὐτή τήν
ὥρα προίῗοκατορικά φέρνουν τό παράὸειγμα τῆς Πορτογαλιάς καί τό συνὸὲουν μέ τη ὁράση τοῦ ΠΑΣΟΚ, θέλω νά
Ιιιιλησω εὐθέως πάνω σ“ αὐτό τό θέμα, ὑπεύθυνα, μιά κι ἔξω.
Δέν χρειάζονται ἓπαναλήψεις. Ἡ θέση ,ιιας εἶναι ἡ ἑξῆς.Εἶπα καί θέλω νά τό ἑπαναλάὸω κι ὲὸιῦ ὅτι οτή μεγάλη του
πλειοψηφία, ὁ στρατός, οἱ ἕνοπλες ὁυνάμεις ὁέν πρέπει καί ὁέν εἶναι ὸυνατό - νά θεωρηθοῦν ὑπεύθυνοι γιά τήν
κατοχη τῆς πατρίὸας μας. Οἱ ἴὸιοι ἀστυνομεύτηκαν ἀπό ὀίκτυο προετσιιιασιιέιό ἀπό ξένες ὸυνάμεις πού ὁουλεύτηκε
πολλά χρόνια, κι ἔτσι χρησιμσποιήθηκε ὁ στρατός γιά τήν
ἀστυνόμευση τοῦ ἑλληνικοῡ λαοῦ. Τί περιμένει κανένας
ὅταν χρόνια τιὺρα ὑπάρχει πλύση ἐγκεφάλου, ὸικτύωση,
ΙΔΕΑ, TEA. ἀνάκτορα, ἀμερικανικές ἀποστολές, ἀποστολές
του NATO. ὸιάὸρωση τεράστια(...). Ἀλλά θά πρέπει νά ξεκαθαρίσουιιι· τοῦτο] Τι’ ζητάμε ἀπό τίς ἔνοπλες (δυνάμεις Τί
θέλ()υ,ιιε ἀπό τίς ένοπλες (δυνάμεις Ὑπῆρχε μιά φράση καί
τήν ἐπαναλαμίῖάιίυ. O ΣΤΡΑ TOE ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ. Ἀλλ’ αὐτό
πσέπει νά πάρει συγκεκριμένο περιεχόμενα.. καί πρέπει νά
σημαίνει ὡυό πράγματα.- Τό ἕνα εἶναι η ἀπ o 0 ύ ν Ô ε a η
τῶν ἑλληνικῶν ἐνόπλων (δυνάμεων ἀπό ξένα ὸίκτυα ἐπιρροῆς, ἐλέγχου καί ὸιάὸρωσης.. Καί ὸεύτερο; ὁ στρατός πρέπει ν ά σ έ δε τ αι τη λαὶκη ἑτυμηγοριά».
T0 πρώτο αἴτημα χαρακτηρίζεται ἀπό τό ΠΑΣΟΚ σάν
«πρώτο δασικό αἴτημα καί πρώτη ὃασική προϋπόθεση γιά τήν
άλλαγή στήν Ἑλλάδα» καί ἀνταποκρίνεται σέ μιά «γνήσια
ἐθνική πολιτική». Ποιά τά καθήκοντα ὅμως τών ἀξιωματικῶν
σέ σχέοη μ’ αὐτό τό αἴτημας ,
«(...) Κανείς ἀξιωματικός ὸέν τιμά τη στολή πού φορά, ἐάν
δέχεται ὸιαταγές ἤ ἐντολές ἔξω ἀπό τά σύνορα αὐτῆς τῆς
χώρας».
KL ἀκοιιαῑ

<<...ὅοός πρῶτος γιά κάθε ἀξιωματικό εἶναι ὅτι ὁέν ἔχει ὸιασυνδέσεις μέ τό ἐξωτερικό... Συμμαχίες οἱ ὁποῖες ὑπάγουν
τίς ἔνοπλες (δυνάμεις μας σέ κέντρα ἀπόφασης πού ὄρίσκονται ἐκτός Ἑλλάὸας, εἶναι ἀπαράὸεκτες...»
Σέ ὅπι (ἰφορά τό δεύτερι) αἴτημα, δηλαδή τό σεὸασιιό ἀπό
μέρους τοι1 στρατιώτης λαϊκής ἐτυμηγορίας, ὁ A. Παπανδρέου
λέειῑ

«Θά ἀπαιτήσει ὸουλειά ἀπό μέρους μας γιά νά ξεπεράσουμε κακή παράὸοση καί κακή πρακτική... Ὁ στρατός
πρέπει νά σέᾶιται τη λαϊκη έτυμηγοριά ὅποια κι ἀν εἰναι.

Καί αὐτό θά τό ἑπιόιώξουιιε στά πλαίσια μιᾶς μεγάλης
προσπάθειας συμφιλίωσης τοῦ στρατοῦ μέ τό λαό. Αὐτό ὸέν
ἀποτελεῖ συνωμοσία, ἀποτελεῖ έθνική πράξη στῆν ὑπηρεσία
τῶν Ἑλλήνων... Νά ἐξηγούμεθα πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις.
Ἀπό- τό στρατό ζητοῦμε σεὸααιιό τῆς λα’ὶκῆς κυριαρχίας.
ὁηλαὸή οὐὸετερότητα. Οὐὸέν ἄλλο.»
Δέν θά πρέπει ἐπίσης νά ξεχνιέται πώς ὁ A. Παπανδρέου
τάχτηκε ἀνοιχτά καί ἔνθερμα ὑπέρ τῆς ἐκτέλεσης τῆς Θανατικης
καταδίκης πού έπέόαλε τό Πενταμελές Ἐφετεῑο στοὺς κορυφαίους τῆς χοὺντας. Ἀπό τήν άλλη ὅμως Θεωρεῐ πώς;
«(...) ἡ πικρή ἐμπειρία τῆς ἑφταετιάς (πού στάθηκε αἰτία)
νά καταρρεύσει ὁ μύθος τῆς «προστάτιὸας» ὁύναμης τῆς
ἀμυντικῆς μας κάλ υψης στά πλαίσια τοῦ NA T0, τῆς «ἀνευθυνόῐητας» τοῦ λαοῦ ,ιιας Κι ἕτσι γιά πρώτη φορά σέ ὁεκαετίες μπῆκαν τά θεμέλια γιά τη σιιιιφιλίωση λαοῦ καί ένόπλων δυνάμεων, πού ἀποτελεῖ τήν προίῐπόθεση γιά τήν
ἑπιὸίωση τοῦ ἔθνους καί γιά τήν προκοπή τοῦ λαοῦ Ιιιας...,
γιατί «οἱ ἀξιωματικοί μας ὁέν προέρχονται ἀπό τήν ἄρχουσα τάξη, ἀπό τῆν οἰκονομική ὀλιγαρχιά τοῦ τόπου (ἀλλά) ἀπό τά πιό φτωχά καί καταπιεσιιένα στρώματα τοῦ
λαοῦ Ιιιας» (((Εἰσηγήσεις καί Ὁμιλίες τοῦ Προέὸρου 2»,
ἑκὸ. ΠΑΣΟΚ, Νοέμὸρης 75. καί «Ἐθνική Ἀνεξαρτησία,
Λαϊκή Κυριαρχιά, Κοινωνική Ἀπελευθέρωση καί Δημοκρατικη Διαὸικασιά», ἐκὸ. ΠΑΣΟΚ, Ἰοιῖνης I976).

KKE: Νά περιοριστεῖ ὁ ρὸλος τόν ὁποῐο προορίζουν στό στρατο...
Γιά τό KKE ὁ στρατός καί ὁ ρόλος του έντάσσονται μέσα οτή
γενικότερη έκτίμησή του γιά τόν ἀστικὸ κρατικό μηχανισιιό. Τά
κείμενα καί οἱ ἀποφάσεις τῶν ὀργάνων τοῦ ΚΚΕ ἐντάσσουν
πάντα τό θέμα αὐτό σάν ένα έξάρτημα δίπλα στούς ἀλλους μηχανισμούς πού διαθέτει σήμερα ἡ δεξιά γιά τή περέωση τῆς
ἐξουσίας της...
“Η 4η Ὁλομέλεια τῆς K.E. τοῦ ΚΚΕ (τέλη Ἰούλη 1976), στήν
πολιτική της ἀπόφαση (ΚΟΜΕΠ Αὔγ. 1976), διαπιστώνοντας
«ἀντιδημοκρατική πορεία» στόν «τομέα τῆς ἐσωτερικής πολιτικῆς». τονίζειῑ
«... ἡ κυόέρνηση προχωρεῖ στόν ἀντιὸημοκρατικό κατηφορο. Θεμελιώνεται θεσιιικά καί ὸιοικητικά ῆ αὐταρχική κοινοόουλευτική ἐξουσιά τοῦ κόμματος τῆς «Νέας Δημοκρατιάς» ἡ ἀ πο χ ο υ ν τ o π o ιή ση κηρύχτηκε «τέρματισθεῐσα» χωρίς νά παρθοῦν οὐσιαστικάμέτρα. Οἱ ὅασανιστές ἀθωώνονται. Οἱ χουντικοίμηχανισιιοί ὁροῦν μέσα καί
ἔξω ἀπό τόν κρατικό μηχανιαιιό (...). Ἡ σημερινή ἐξουσιά
τῆς «NA.» παίρνει ὄλο καί περισσότερο γνωρίσματα ἀστυνομικοῦ κράτους».

Περισσότερο σαφής εἶναι ὁ Φλωράκης στή συνέπευξή του
στό «ANTI» (1. 63. 15.1.77). ὅπου, μιλώντας γιά τήν «πανδημοκροιτική συσπείρωση», ἑξαρτᾶ τήν ἐπιτυχία της ἀπό διάφορους παράγοντες (συνὼνισμός τῆς πάλης σέ κοινοὸουλευτικό
καί ὲξωκοινοὸουλευτικό ἐπίπεδο, ὑπερπήδηση διακομματικῶν
έμποδίων κ.λπ.). ἰτσι ὥστε
«νά σταθεῖ ἱκανή νά κερὸίσει ὑπέρ τῆς πολιτικῆς ἀλλαγῆς
ὅλες τίς ζωντανές ὁυνάμεις τοῦ ἔθνους, συμπεριλαγιιὸανομέ-

νωνκαίτῶν ἐνόπλων ὸ υνάμεων... >>

Κι αῦτὸ γιατί,
«(...) ὸέν φτάνει νά κερὸίσεις μονάχα τήν ἐκλογική πλειοψηφιά τοῦ ἑλληνικοῡ λαοῦ. Χρειάζεται ἀκὸμα ἡ πλειοψηφία αὐτή νά ὅρίσκει Θετική ἀντανάκλαση καί στίς ένοπλες
δυνάμεις καί ἀλλους μηχανισμούς τοῦ κράτους. ’Άν ὸέν πάρει αὐτή τήν ἔκταση, μπαίνουν ἐρωτηματικά γιά τῆ ὸυνατότητα ἐφαρμογῆς αὐτῆς τῆς ἐναλλακτικῆς πολιτικῆς...»
Καί παρακάτω δ Χ. Φλωράκης συγκεκριμένοποιεῐ τή γραμμή
τοῦ ΚΚΕ ἀπέναντι στο στρατό, πάντα στά πλαίσια τοῦ ἀστικοῦ
κρατικοῦ μηχανισμοῡῑ
«(...) Γιά τό θέιιαάὐτό σέ μᾶς ὸέν πρέπει νά ὑπάρχει καμιά
αὐταπάτη. Ξέρουμε τώρα πιά τό ρόλο τοῦ στρατοῦ καί τό
23

σύμφωνα με τήν ἀντίληψή του. οτήν ὑλοποίηση αὐτοῦ τοῦ 01:6—
χουῑ
Ο NO. κατανικηθεῐ ἡ στρατοκρατική νοοτροπία

Ο N” ἀντικατασταθεῐ ἡ «τυᾳλή πειθαρχία» με τή συνειὸητή
Ο NO. bl(mogquﬁofn' ὸημοκρατικες σχέσεις στή στρατιωτική
ἱεραρχία καί στήν ἐπικοινιωιία (ἰξιωματικιῖΝ καί ὁπλιτῶν
Ο Να ,καθιερωθεῐ ἡ ἐλευθερία τῆς κίνησης ὅλων τῶν ἰδεῶν
οτό στράτευμα
Ο NO. ὁιαμορφωθεῐ μια ἐθνική ἀγωγή με τρόπο πού θα ἐμὲ
πνεει τήν ἀφοσίωση στή ὸημοκρατία, ’
(Τὰ στοιχεῖα καί ἁποσπασματα εἰναι παρμενα ἀπό τό Πρόγραμμα τοῦ ΚΚΕ ἐσωτ.. «Για ἕνα ἓλληνικό ὸρόμο πρός τή δημοκρατική ἐιναγὲννηση καί τό σοσιαλιστιμό», ποί· ψήφιοε τό
lo (90) Συνέὸριο, Ἴούνης 1976).
EAA: Ὁ στρατός ὸὲν ἔχει (ιποστολή να κυόερνᾶ...
ρόλο τῆς (δικαιοσύνης, Τό ρόλο γενικά τοῦ κρατικοῦ μηχανισιιοῡ... Ἴσως αὐτοί πού ἰσχυρίζονται ταῧπερί ἀνεξαρτησίας τοῦ κρατικοῦ μηχανισιιοῦ εἶναι περισσότερο πεπεισμένοι ἀπό πολύν κόσιιο ὁικό Ιιιας, γιατί τό ξέροιιν «πρακτικά».
Εἶναι ὑποχρεωᾴιένοι ὅμως νά τά λένε, γιατί πῶς ἀλλιῶς θά
τούς χρησιμοποιήσονν για νά οταθοῡν,· Ἐιιεῐς, ἐνῶ ἀναγνωρίζουμε ἀπό τή μιά Ιιιεριά αὐτό τό ρόλο, ἀπό τήν ἄλλη
ἀκολουθοῦμε Ιιιιά ὁρισιιένη πολιτική ἀπέναντι 0’ αὐτούς
τούς μηχανισιιούς. ME’ σκοπό n’; N ἀ π ε ρ ι 0 Q ίσ o υμ ε
ὅσο τό ὁυνατό τό ρόλο για τόν ὁποῖο τούς προορίζουνε καί
τ ίπ 0 T E π α ρ α π ά ν ω ὸέν ἑπιὸιώκοιιμε. Δέν μποροῦμε ν’
ἀλλάξουμε τή φύσι] γιά παράὸειγμα τό ρόλο πού ἔχουν ἡ
ὁικαστική ἐξουσία, τά σώματα ἀσφαλείας καί ὁ στρατός σέ
ἕνα ἁστικό καθεστώς... Ἀλλά τί νά κάνουμε; "000 εἶναι Ôvνατό νά περιορίσοιιμε τόν ἀνασταλτικό τους χαρακτῆρα...»
ΚΚΕ Écran: «Ἐθνικοποίηοη» τοῦ στρατεύματος...

Τό ΚΚΕ εοωτ. ὂλέπει τήν ἀναουγκρότηση τῶν ἐνόπλων δυνάμεων πανω στή ὃαση ὅτι;
«... ἀποκλειστική τοιις ἀποστολή εἶναι περιφρούρηση τῆς
ἐθνικῆς ἀνεξαρτησιάς καί ἀκεραιότητας καί ἀπόλιιτη
συμλιιόρφωση στήν ἀρχή τῆς λαικῆς κυριαρχιάς».
σαν τήν ἀσφαλιστική ὁικλείὸα για τήν ἀποφυγή
«μιᾶς νέας στρατοκρατικῆς ἐπιστροφῆς».
Ἀκόμαῑ
«Τό ΚΚΕ ἑσωτ. (...) ὸέν ’θεωρεῖ τό στράτευμα ἔνοχο γιά
τή (δικτατορία τῆς 21.4. ἀλλά τούς φασιστικούς καί ξενόὁουλοιις μηχανισιιούς πού ὑπέταξαν καί τό στράτευμα πρίν
ὑποτάξονν τό λαό. Θεωρεῐ ὅμως τό στράτευμα ὑπεύθιινσ ν’
ἀπσκρούσει ni λειτουργία παρόμοιων μηχανισιιῶν, ν’ ἀποτρέψει μιά νέα ἀντιὸηιιοκρατική σιινωλιιοσιά ἀπό τούς κόλπους τοι), ὑπεύθυνο νά ἀνταποκριθεῖ στήν ἀποκλειοτική
του ἀποστολή- τήν ὑπεράσπιση τῆς Ἀνεξαρτησίας καί
Ἀκεραιότητας τῆς χώρας».
Ἀπαραίτητη ὅμως προϋπόθεση γιὰ να μπορεσει ὁ στρατός ν’
ἀντοποκριθεῐ στήν ἀποοτολή του εἶναι γιά τό ΚΚΕ εσυ)τρ
«(...) ἡ «ἐθνικοποίηση» τοῦ στρατεύματος, πλήρης ὑπαγωγή
ὅλων τῶν κέντρων λῄψης ἀποφάσεων τῶν σχετικῶν ,ιιέ τήν
ἄιιυνα καί τήν ἀσφάλεια (τῆς χώρας) ὑπό τόν ἐθνικό ἔλεγχο...».
Ἀλλά καί παραπέρα τό ΚΚΕ ἐσωτ. ζητεῐῑ
«νά καταργηθεϊ τό «ἀπόρρητο ἐθνικῆς ἀσφαλείας» (ἐκτός
ἀπό τά θέιιατα πού ἀφοροῦν ὀχιιρώσεις, ἐξοπλισιιούς, ἐπιχειρησιακά σχέὸια καί ὀιαταξη τῶν ὁιινάμεων).
’Ὀλα τα ἄλλα πού ἐιφοροῠν τό στρατό πρέπει να εἶναι «ἀνοιχτέι» στόν ἓλεγχο τῆς Boum; καί τῆς κοινῆς γνώμης. Πρέπει κατὰ τό ΚΚΕ ἐσωτ. - να καθιερωθεῖ ὁ ἔλεγχος τῶν ἐνόπλων
δυνάμεων ἀπό εἰὸική επιτροπή ἀμύνης τῆς Βουλής. Καί προτείνει κατω ἀπό τό κεντρικό σύνθημα «Συναὸἑλφωση Λασῡ καί
Στρατοῡ» μια σειρα ἀπό ἐπιμερους μέτρα πού θα ὁὸηγήσουν,
24

Ἡ ΕΔΑ θεωρεῖ σήμερα σαν τό κυριότερσ πρόὸλημα - μετὰ
τή (δικτατορία - τή σχεση τοῦ στρατοῦ με τήν πολιτική ἐξουσία
καί γενικότερα τή θέοι] τον οτήν κοινωνία σε καιρό εἰρήνης.
«Τά στελέχη τοῦ στρατοῦ (δέν ἀποτελοῦν συντεταγμένη ἐξουσιά καί (δέν ἔχουν (ιποοτολή νά κνὸερνοῦν. Εἶναι μια ση,ιιαντικότατη Omnium ὑπηρεσία, ὄργανο τῆς νόμιμης ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας ,ιιέ αὐστηρά καθορισιιένο προορισιιά τήν
προασπιση τῆς ἑθνικῆς ἀνεξαρτησίας καί τῆς ἐὸαφικῆς
ἀκεραιόΤητας τῆς χώρας, τῆς λαϊκῆς κιιριαρχίας καί τῶν
ἐλειιθεριών τοῦ λαοῦ. Πέσα 0' αὐτα τά πλαίσια καί τίς ἁρΙιιοὸιότητες πού τοῦ ἀναθέτει τό (δημοκρατικά πολίτευμα ὁ
ρόλσς το ι· εἶναι πολύτιμος». ι
Για τήν ΕΔΑ αὐτός ό προκαθορισμενος ρόλος τοῦ στρατοῦ
γίνεται ὀλέθριος ὅταν ὑπερόαίνει τή θεση ποί1 τοῦ ἀνήκει μέσα
στὴ οων-τεταγμένη,πολιτεία καί
«ἐπιχειροῦν νά ἀσκήσοιιν αι’·τόνοιιι] πολιτική ἐξουσία ἥ ρι’χνοιψ τό ὅάρος τῆς ἔνοπλης (διῖναιιής τοις-ἡ ὁποία ἀνήκει
στό ἔθνος καίιιόνο για λογαριασλιιύ τον ni ὁιαχειρίζονται,
για να ὑπαγορεύσονν Ell/(Hm if να ἐπηρεάσονν πολιτικές
ἀποφάσεις».
Τότε μετατρεπονται σε ὄργανα
«ἓκφοὸισμοῦ καί ὑπαγορειιιιέιᾞς πολιτικῆς»...

Σημαντικό ἀκόμα για τήν ΕΔΑ εἶναι ἡ συλλογική ὃιοίκηση
τῶν ἐνόπλων δυνάμεων καί ἡ ἀποφυγή τῆς ἀρχῆς «τοῦ ἑνός
μόνον ἀνδρός>>ῑ - ,
«Δούσιιανης, Ηεταξας, Πάγκαλος. Παπαγος. Ἀγγελῆς, Ζαγοριανακος. ὅταν (ιιι)’κιί’ΐρ(ι)(ιιιιι τό σιῖνολο τῆς ἐξουσίας
ὸέν ὑπῆρξαν ποτέ ὠφέλιμοι ο ιἿτιΙ rm’ç ἔνοπλες (δυνάμεις οὔτε
στό ἔθνος γενικότερα».

(Οἱ ἀπόψεις τῆς ΕΔΑ ὸόθηκαν γραπτα ἀπό ἁρμόὸιο τοῦ
κόμματος, γι’ αὐτή τήν ἔρευνα).
Ἠ χώρα ὅαὺίζει πρός ἐκλογες. Στρατός καί πολιτικά κόμματα στήν πολιτική ἱστορία τῆς χωρας μοιαζουν να παίζουν
μια ὃιελκυστίνὸα για τήν ἐισκηση τῆς ἐξουσίας... Τό κόμμα τῆς
δεξιὰς εἶναι πάντοτε ὄεὸαια απεξω, γιατί π α ν τ o τ E οἱ στρα-’
τιωτικές ἐπεμόασεις στήν πολιτική ζωή τῆς χώρας ἓγιναν γιὰ
να τό στηρίξονν... Αύτα στό παρελθόν. Στό μελλονς
ΣΗΜΕΙῼΣΗ.· Τά κειῇιιενα καί οι σιφλώσεις πού χρησιμοποιήθηκαν
γράφηκαν ἤ ἒγιναν σέ ἀνύποπτο χρόνο καί ἔτσι ὁέν ἔχουν προεκλογικό
χαρακτῆρα.
[ΙΙΙΙΗ ΙΙΕΙΠΙΙΙΙΙ. M‘l'lll "mm. (mm MYIEPDDI. IMMUNE" “MIDI
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KAI H ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY «IAIQNYMOY»
Τοῦ Πέτρου Ἀμπελή

φίτος την Πρωτομαγιά 17
(ὶστυνομία ἔκανε τίς πιό 710C1κὲς συλλήψεις n7; μεῑαὸικταῖορικῆς πι-ριόὸου γι“ αὐτή τη
μὲραἿ σέ (διάφορα σημεῖα τῆς
περιοχῆς της Ἀθήνας. (Η ἐπίσημη ἑκὸσχη πού (δόθηκε στην
αρχή για τίς συλλήψεις ἧταν
ὅτι αὐτές ἔγιναν ἑξαιτίας ἐπειΕ.Κ.Κ.Ε. ΓὈιιως ἔτσι ὅπως :10-

ρουσιάστηκι· αὐτη ἡ ἑκὸσχή
(καί που σκὸπιμα μπὲρόευε
ἀναρχικσύς καί Ε.Κ.Κ.Ε. μαζί) γρηγορα ἀποὸείχτηκε πώς «
ἡταν ἀόάσιμη. "Al/101011; μ’
ὄλες τίς συλλήψεις πού ἔκανε,ἡ ἀστυνομιά (δέν μπόρεσε (νά
φέρει (γιαῖί. {Eau/8;) κατηγο-

ρούμενα οὔτε ἕναν ἀπ’ τούς
κουκουλσᾳόρους «01109711-

κους». Τίλικά. τό στημένσ

σκηνικό ἄλλαξε κάμποσες φο-

ρές, ὥσπου καταστάλαξε· σέ
μιά ὄαριά ιῗᾳαρμογη τοῦ νόμου

4/0/1976. τοῦ ι“(δι(ῐ)νινμοι’.

ΑΣ ΔΟΥΜΕ τά ὅασικὰ στοιχεῖα αὺτῆς τῆς ὃιαὸιπασίας.
Α. Στίς 2 Μαΐου 1977 ὁ γνωστὸς
àowvoumôç διευθυντής. διοικητὴς τότε
τῆς ὑποὸιεύθυνοης Γεν. Ἀσφάλῡιας
Ἀθήνας, Χρὴστος Καραθανάσης, ἀπέσῑελλε πρός τόν εἰσαγγελέαπλημμελειοὸικῶν τό ὑπ’ ἀρ. πρωϊ. 11.541 ἓγγραφο
μέ θέμαῑ «Γεγονότα 1ης Μαΐου 1977, ἐπί
τῶ ἑορτασμῶ τῆς Πρωτομαγιᾶς - Ἀποστολή συνοὸείοις», στό ὁποῖο ἔγραφε καί
τά ἓξῆςῑ
«Ὑπό τοῦ Ε.Κ.Α. εἶχε προγραμματι0617. ἀπό τινων ἡμερῶν, συγκέντρωσις.
πρό τῆς Γ.Σ.Ε.Ε.... ἥτις συγκέντρωσις ἑνεκρίθη ὑπό τῆς Ἀστ. Δίσεως Ἀθηνῶν.
μέ τήν ἀνακοίνωσιν... ὅτι (δέν θα ἑπιτραπῆ πραγματοποίησις, πρό ἥ μετά
τήν συγκέντρωσιν ταύτην. ἑτέρων συγκεντρώσεων. ἐν ὑπαίθρω ἥ πορειῶν.
παρ’ οιάσὸήποτε ὀργανώσεως. σωματείου κ.λπ. ὁπουὸήποτε τῶν Ἀθηνῶν.
(διά λόγους (δημοσίας τάξεως. ἀσφαλείας
καί κυκλοφορίας... Παρά τήν ἀπαγόρευσιν ἡγετικά στελέχη - μέλη καί ὁπαὸοί
τοῦ Ε.Κ.Κ.Ε. συνεκεντρώθησαν εἰς χῶρον πρό τοῦ Ε.Μ.Π. καί ἐκινήθησαν
ἐκεῖθεν πρός (διάφορα σημεῖα τῆς περιοχῆς. (δημιουργήσαντες σοὸαρά ἔκτροπα...»

Ο Νά τώρα τί γράφει καί ἡ ἀπαγορευτική ἀπόφαση τῆς Ἀστυνομικῆς Διεὑθυνσης Ἀθήναςῑ

«Ἡμεῖς ὁ Ἀστυνομικός Διευθυντης
Ἀθηνῶν· Λαὸόντες ὑπ’ ὄψιν... 3. Τάς
περιελθούσας n7 ὑπηρεσία ἡμῶν 6001'μους πληροφορίας. ὅτι κατά τήν πορείαν
ταύτην ἄτομα τινά, θα καταὸάλουν
προσπαθείας νά ἑκτρέψσυν τήν εἰρηνικήν ἑκὸήλωσιν... Ἀ π 0 ᾳ α 0 ι’ ζ o μ ε ν ·
Ἀπαγορεύομεν τήν ἑξαγγελθεῖσαν πορείαν τοῦ Ε.Κ.Κ.Ε. ἐκ τοῦ Πολυτεχνειόυ
πρός Σκσπευτήριον Καισαριανῆς τήν
1/5/77 ὡς καί πᾶσαν (δημοσίαν ἐν ὑπαίθριυ συνάθροισιν ἥ ἑτέραν πορείαν
ὁπουιδήποτε τῶν Ἀθηνῶν».

Ο Ἀλλά νά τί γράφει καί τό Σύνταγμα στό ἂρθρο 11;
«1. Οἱ ’Έλληνες ἔχουν τό (δικαίωμα
ὅπως συνέρχωνται ἡσύχως καί ἁόπλως.
2. Μόνον εἰς τάς (δημοσίας ἐν ὑπαίθρω συναθροίσεις (δύναται νά παρίσταται ἡ ἀστυνομία. Αἱ ἐν ὑπαίθρω συναθροίσεις (δύναται νά απανορευθοῦν (δι’
ἡτιολογημένης ἀποφάσεως τῆς ἀστυνομικῆς ἀρχῆς. γενικῶς μέν ἄν ἐκ τούτων
ἐπίκειται σοόαρός κίνὸυνος εἰς τήν (δημοσιάν ἀσφάλειαν, εἰς ὡρισμένην (δέ
περιοχήν--ἅν ἀπειλῇ-ται σοόαρά (διαταραχή τῆς κοινωνικοοικονομικῆς ζωῆς, ὡς
νόμος ὁρίζει».
Ο Οἱ καθηγητὲς Ἀλ. Σὸὡλος καί Γ.
Βλάχος σχετικόι μὲ τήν ἀπαγορευτική
απόφαση γιὰ συγκὲντρωοη ὅταν ἐπίκει25

ται «κίνδυνος εἰς τήν δημοσίαν ἀσφαλειαν» γραφουν ὅτι ἡ ἀπόφαση αὐτή
«πρέπει να εἶναι ε ί ὸ ι κ ῶ ς ῆτιολογημένη. τῆς αἰτιολογίας ἀναφερομένης
α ν α λ v τι κ ὠ ς εἰς τούς ι’ὸιαιτέροιις
ὅρους τῆς συναθροίσεως, ὄχι ὸέ μόνον
κατ’ ἀρχήν εἰς τούς γενικούς ὅρους τῆς
ὸημοσίας τάξεως εἰς ὸεὸομένην στιγμήν.
Ἐξ ἄλλου. τό ἐνὸεχόμενον ὸιαταραχῆς
τῆς τάξεως πρέπει να ἐμφανίζη ὅαθμόιζ
σοὸαρότητος τοιοῦτον. ὥστε νά εἶναΐ
λίαν πιθανόν ὅτι τά συνήθη μέτρα πρός
ἑξασφάλισιν τῆς ὀιατηρήσεως τῆς τάξεως
ὸέν θά εἶναι ἀρκετά» (Α. Σὸώλου - Γ.
Βλάχου «Τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος»,
Μέρος 1. τόμος Β’. σελ. 227).

Ο Ἡ ὑπ’ ἀρ. 1300/1975 ἀπόφαση τοῦ
Ἐφετείσυ Θεσσαλονίκης ὅριζε ἐπίσης
ὅτι ἀν ἡ ἀπαγορευτική τής συγκεντρωσεως ἀπόφαση στερεῖται αἰτιολογίας
πανω στήν ὁποία να στηρίζεται ἡ ἀπαγόρευση, τότε αὐτή δέν εἶναι νόμιμη.

«Ἡ ἀπόφασις περί ἀπαγορεύσεως ὸημοσίας συναθροίσεως ἐν ὑπαίθρω ὁέον
νά περιέχη τούς λόγους τούς ὁικαιολογοῦντας, κατά τήν κρίσιν τοῦ έκὸόντος
ταύτην. τόν ἐπικείμενον κίνδυνον τῆς
ὸημοσίας τάξεως καί ἀσφαλείας καί τήν
ἀδυναμίαν ἀποτροπῆς αὐτοῦ (δι’ ἄλλων
ῆπιωτέρων τῆς ἀπαγορεύσεως μέτρων...
Μή τηρηθέντος έν τῆ κρισίμω περιπτώσει
ἀπαγορεύσεως. δημοσίας ἐν ὑπαίθρω
συναθροίσεως. οὐσιώὸους νομίμου τύπου τῆς ἀντιστοίχου ὸιοικητικῆς πράξεως. συνισταμένου εἰς νόμιμον καί
ἐπαρκῆ αἰτιολογίαν της. ἡ τοιαύτη ἀπαγόρευσις ὸέν ῆτο τυπικῶς νόμιμος». _
Ο Καί ὁ καθηγητής I. Μανωλεδακης
σημειώνει σχετικα μέ τό σημεῖο αὐτό τῆς
πιό πανω απόφασηςῑ I
«Εἶναι ἄξια ἐπαίνου ἡ ἀπόφαση. γιατι
θέτει τέρμα (ἄς ἐλπίσουμε) στήν ἀπαράὸεκτη κατάσταση νά θεωρῆται ““αἶτιολογία” αὐτό τό ὁποῖο χρειώ L'a ται
ν α α ἰτ ι o λ ο γ η θ ῆ] Οἱ σοόιιρωί λόγοι
δημοσίας τάξεως κ.λπ. εἶναι ιικριιιιῐις αὐτοί πού πρέπει νά“ ἑξηγηιιοιῑι· (δικαιολογηθοῦν). Ἡ ὕπαρὲη αι’-τών τῶν λόγων
στῆν έκαστυτι ’συγκεκριμένη
π ε ρ ίπ τ ιιι n η ,νίνιιι τό ζητούμενα καίὴ έπίκληιιη n]: «ιννὸρομῆς τους-πρέπει νά ὸικαιωλυγηιιι) μέ ὅαση συγκεκριμένα στοιχεῐιι. πού ἀπορρέουν ἀπό τίς ἑκάστοτε
συγκεκριμένες περιστάσεις» (Ποινικά
Χρονικα. -τόμος KZT'. σελ. 782).

ΑΣ προσέξει τώρα ὁ ἀναγνώστης ὄιν οἱ
«ὃασιμοι πληροφορίαι», πού ἀναφέρονται έτσι ξερα στό ἀπαγορευτικό ἔγγραφο
τῆς Ἀστυνομικής Διεύθυνσης “Αθήνας,
ξεκαρφωτα, ἀόριστα, χωρίς ἴχνος καποιου συγκεκριμένου γεγονότος, χωρίς
σημαδι έστω μιάς ένδειξης. χωρίς μια
καποια ὂασιμη δικαιολογία, ας προσέξει
να δεῖ αν αὑτό εἶναι ἡ «ἠτιολογημένη
ἀπόφαση» πού ζηταει τό Σύνταγμα για
να μπορεῐ ἡ ἀστυνομία ν’ ἀπαγορεύει ὄχι
26

μόνο «τήν εξαγγελθεισαν πορειαν του
E.K.K.E.»_ ἀλλα «καί πᾶσαν δημοσίαν
έν ὑπαίθρω συναθροισιν ἤ ἑτέραν πορείαν ὁπουδήποτε τῶν Ἀθηνῶν».
ΠΡΟΚΙΞΙΤΑΙ δηλαδή γι· ἀπαγόρευση
πού ἔχει πέρα για πέρα τιναξει στόν
ἀέρα τή συνταγματική διαταξη καί τό
συνταγματικα προστατευόμενο δικαίωμα
τῶν συγκεντρὼσεων. Κι ὅμωςέ Ἔγιναν
συλλήψεις κι ἄνθρωποι στερήθηκαν τό
πολύτιμο ἀγαθό τῆς ἐλευθερίας τους. ὅχι
γιατί αὐτοί παρανόμησαν, ἀλλ’ ἐπειδή
θέλησε ἡ ἀστυνομία να παρανομήσει.
B. Ἔξω ἀπ’ τήν περιοχή τοῦ κέντρου
τῆς Ἀθήνας έγιναν συλλήψεις, στήν
Καισαριανή, κι αὐτοί πού συλλήφθηκαν
κρατήθηκαν μέρες οτή Γεν. Ἀσφαλεια.
ΟΓιατί;
ΔΙΞΝ θα τό πιστέψετε, ἀλλα οὔτε ἕνας
ἀστυνομικός. οὔτε καν 6 έπικεφαλῆς τῆς
ὁμαδας πού ἔκανε τίς συλλήψεις ἀξιωματικός, ἦξερε τό γιατί ἒκαναν τίς συλλήψειςέ
ΣΤΟΝ εἰσαγγελέα ὅλοι αὐτοί πού συλληφθήκανε στήν Καισαριανή προσαχθήκανε μέ σωρό ἀπό κατηγορίες για πολλά
καί διαφορα ἀδικήματα. Τό πλημμέλειοδικεῖο δέν δέχθηκε ὅτι διαπραχθηκαν
ἀδικήματα στήν Καισαριανή κι ἀθώωσε
για τό λόγο αὐτό τούς κατηγορούμενους
K1 ὅμωςέ Οἱ ἂνθρωποι αὐτοί συλληφθήκανε παράνομα. κρατηθήκανε παρανομα καί λείψανε ἀπ’ τίς δουλειές τους
έξαιτίας τῶν παρανομιῶν τῆς ἀστυνομίας.
ΕΔΩ ας μήν παραλειφθεῖ καί 10010: 6
κατηγορούμενος I. Φραγκακης ἠταν ἀπ’
τό πρωΐ τῆς Πρωτομαγιας στήν Καισαριανή. Αὑτό ἀποδείχτηκε στή δίκη κι 6
Φραγκακης εἶναι ἀναμεσα στούς ἀθωωμένους. “Ὀμως να τί ἔγραφε τό παραπεμπτικό τοῦ Καραθαναση για τό Φραγκακη;
«ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τοῦ Νικο-ο
Λαου.’

Οὗτος ἀπό τῆς 11.30 ὥρας. ὅτε ἥρξαντο τά έπεισόὸια. συνεχῶς ὑπεκίνει
τούς ὸιαὸηλωτάς εἰς τήν διάπραξιν ἀξιοποίνων πράξεων. ἤτοι· Περιΰὸρισιν
Ἀρχῆς, ὸιατάραξιν κοινῆς εἰρήνης.
παρακώλυσιν συγκοινωνιῶν καί πρόκλησιν σωματικῶν ὄλαόῶν εἰς ὅάρος
ἀστυνομικῶν, ὸιατεταγμένων ἑν ὑπηρεσιά καί έν στολῆ. τόσον εἰς τήν περιοχήν
Λεωφ. Ἄλεξάνὸρας - Ε.Μ.Π.. ὅσον καί
είς τήν τοιαύτην τοῦ Σκοπευτηριόυ Καισαριανῆς. ἔνθα καί συνελήφθη».
Kl ΥΠΗΡΞΑΝ έπίσης μαρτυρες ἀστυνομικοί πού ὂεόαίωναν τό δικαστήριο
ὅτι εἶδαν τό Φραγκακη οτή Λεωφόρο
Ἀλεξάνδρας. τήν ὥρα πού, καθώς ἀποδείχθηκε. ὁ Φραγκακης ἧταν στήν Καισαριανήέἱ
BEBAIA. έγιναν μηνύσεις για ψευδομαρτυρία. Md θα ἦταν ἀφελής ή ἐρώτηση αν ὁ ὑπουργὸς Δημ. Ταξης ἔχει
επιὸαλει διοικητικές κυρώσεις για τίς
παρανομες συλλήψεις καί τή στέρηση τῆς

προσωπικής ἐλευθερίας τόσων ἀτόμων,
καθώς καί για τήν ψευδορκία.
Γ. T6 παραπεμπτικό τοῦ Καραθαναοη
περιέχει τόσες κατηγορίες για τόν καθε
κατηγορούμενο πού δέν έμενε πια κανένα σχετικό μέ τήν περίπτωοη ἀδίκημα
χωρίς να τό μνημονεύει.
ΘΑ περίμενε κανείς ὅτι ὁ εἰσαγγελέας
πού θ’ ἀσκοῡσε τήν ποινική δίωξη θα
ἔλεγχε ,στοιχειωδῶς καθε κατηγορία για
καθε ἀτομο πρίν ἀσκήσει τήν ποινική
δίωξη. Ἐπειδή ὅμως στήν Ἑλλαδα
ὑπαρχει ἡ συνήθεια ὅσες κατηγορίες κι
ἀν διατυπώνονται ἀπ’ τήν ἀστυνομία για
τόσες συνήθως ν’ ἀσκεῖται ποινική δίωξη. προχώρηοε καί στήν περίπτωση
αὐτή 6 εἰσαγγελέας σέ ποινική δίωξη για
ἕνα σωρό ἀπό ἀδικήματα, πού ὅμως. μ’
ὅλη τήν αύστηρότητα τού δικαστηρίου.
δέ μπόρεσαν τα περισσότερα να σταθοῦν.
TA ἀδικήματα για τα ὁποῖα ἀσκήθηκε
ποινική δίωξη ἦταν;
Ο Θρασύτητα κατα τῆς ἀρχῆς
Ο Ἀντίσταση ([διώνυμσ)
O Περιΰὸριση ἀρχῆς
Ο Διαταραξη τῆς κοινῆς εἰρήνης
Ο Ἐπικίνδυνες σωματικές 6λα6ες
κατα συρροή μέ ἰδιαζούσα θρασύτητα
O Φθορα μέ ἰδιαζούσα θρασύτητα
Ο Ἑξύὸριση μέ ίδιαζουσα θρασύτητα
Ο Παρακώλυση συγκοινωνιιΙΝ

Ο Ἠθική αὐτουργία στίς πιό πανω
πράξεις.
TEAIKA ὅσοι κρίθηκαν ἔνοχοι καταδικασθηκαν για θρασύτητα κατα τῆς ἀρχὴς καί τρεῖς (016 έφετεῐο δύο) καί γι”
ἀντίσταση. Για τ’ ἀλλα ἀδικήματα δέν
ὑπῆρξε οὔτε μια καταδίκη. Καί να μήν
παραὸλεφθεῖ ὅτι ἡ διαδικασία ἠταν τῶν
αὐτοφώρων, τό κλίμα ἠταν φορτωμένο
καί τό δικαστήριο ἰδιαίτερα αύστηρό.
ΝΑ έλπίσουμε ὕστερα ἀπ’ αὐτό ὅτι οἱ
εἰσαγγελεῐς θα έλέγγουν, στό ὂαθμό πού
έπιὸαλλεται γι’ αύτούς σαν ἀσκοῦντες
τήν ποινική δίωξη, τίς κατηγορίες πού ἡ
ἀστυνομία φορτώνει τούς κατηγορούμενους, αν ὄχι ἀπό σεὸασμό πρός τήν
προσωπικότητα τῶν κατηγορουμένων,
τουλαχιστο ἀπό ὑπολογισμό τυχόν ἐξ·
όδων τοῦ κράτους καί τῶν κόπων τῶν
παραγόντων τῆς δίκης (ἀνάμεσα σ’ αύτούς καί τοῦ ἑκάστοτε εἰσαγγελέα τῆς
'éôQüç); Ἡ μέχρι τώρα πείρα δέν ἐπιτρέπει τέτσια αἰσιοδοξία...

Δ. Τό ἰδιώνυμο (νόμος 410) ψηφίστηκε ἀπ’ τό τμῆμα διακοπῶν τῆς Βουλής τό καλοκαίρι τοῦ 1976 κι ἀναμεσα
01‘ ἄλλα τροποποίησε καί τό ἀρθρο 167
τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα, έτσι πού ἡ ἀντίσταση να τιμωρεῖται 1600 αὐστηρά, 600
οὔτε ἡ σταση. Σύμφωνα μέ τήν τροποποίηση τοῦ ν. 410:
«Ὅστις μεταχειρίζεται ὄίαν ἤ ἀπειλήν
δίας, î’va ἐξαναγκάση ἀρχήν τινά ἤ
ὑπάλληλον εἰς τήν ἐνέργειαν πράξεως
ἀναγομένης εἰς τά καθήκοντα των ἢ
παράλειψιν νομίμου τοιαύτης. ὡς καί ὁ

ὄιαιοπραγιῦν κατά ὑπαλλήλου ἥ προσώπου προσληφθέντος ἥ ἑτέρου ὑπαλλήλου
προστρέξαντος πρός ὑποστήριξιν τούτου
ὁιαρκούοης τῆς yogi/10v ἐνεργείας τοι).
τιμωρεῖται ὸιά φ 11 λ α κ ι’ 0 ε tu ς τ ο ὐλάχιστον ἑνός ἔτους ἀποκλειομένης εἰς πᾶσαν περίπτωσιν τῆς μετατροπῆς ἥ
αναστολῆς αὐτῆς».
ΟΜΩΣ οκεφθέῖτέ τούς ανδρες τῶν
«Μοναδων Ἀποκατόιστασης τῆς Ταξης»
(ΜΑΤ), ἐξωπλισμένους μέχρι τα δόντια,
να ὑφίστανται «611w ἤ ἀπειλήν 6111;»
ἀπό τούς αοπλους συγκεντρωμένους ἤ
διαδηλωτέςέἔ

ΓΕΝΙΚΑ, ἄλλωστε, ὅλα τα κρατικα
ὄργανα εἶναι παντοτε, ἐπίτηδες, ἐξόπλιομένα, ὑλικα καί νομικα, μέ καθε μέσο,
1000 πού να φτανει ὁ πολίτης - κατα τήν
ἐπιδίωξη τοῦ κράτους - να αἰσθάνεται
τό ἀναλογο αἴσθημα τοῦ φόὸου καί να
ὑποτάσσεται μπροστα στίς «αρχές». Ἐπί
πλέον τώρα, ἡ κυὸέρνηση τῆς δεξιᾶς,
ακολουθώντας μια πολιτική Θέσπισης
νομοθετικιῖ)ν μέτρων, πού στρέφονται
έναντια στό ἐργατικό καί τό λαϊκό γενικότερα κίνημα (μεταξύ αλλων καί τόν
’.ι περιοριστικό, μέχρι καί οὺοιαστικῆς
κατάργησης, τοῦ δικαιώματος τῆς ἀπεργίας -γι“ αὐτό-κι αντισυνταγματικό- νόμσ
330/1970), πέραοε ἀπ’ τό τμῆμα διακοπῶν τῆς Βουλής τό νόμο 410, μέ τίς ἐξ·
αιρετικα μεγαλες ποινές πού προὸλέπει,,
έτσι ὥστε, ὅποτε χρειαστεῐ στήν ὀλιγαρχία πού κυὸερνᾶ τοῦτο τόν τόπο, να
κατατρέξει καί να φυλακίσει τούς λαϊκούς ἀγωνιστές, χωρίς καί να καταφύγει
ὁπωσδήποτε σ’ ἀνοιχτή δικτατορία.
ΕΙΝΑ χαρακτηριστικό ἄλλωστε, ὅτι
λίγο πρίν τήν ψήφιση τοῦ ν. 410 0 γνωστός ἀποστάτης K. Μητσοτακης, σέ 011v—
έντευξή 1011 στα «Ἐπίκαιρα», τόν Ἰούνιο I970. εἶχε δώσει τή συμὸουλή στήν
κυόέρνηση να θεσπίσει σκληρά μέτρα
κατα 1011 λαϊκοῡ κινήματος, για να διατηρεῐται έτσι μια νομιμοφανεια, χωρίς
προσφυγή 0' ανοιχτή δικτατορία.
BEBAIA. ὅπως ὅλοι οἱ πολιτικοί ἐκπρόσωποι τῶν μονοπ(ι)λί(ι)ν, έτσι καί 0 K.
Καραμανλῆς, 0 K. Μητσοτακης καί (ἕνας
ἀκόμα ἀποστάτης) Ιὶὁ Κ. Στεφανακης,
προκειμένου να χτυπήσουν μέ καθε
τρόπο 10 λαϊκό κίνημα, παίρνουν έναντια σ“ αὐτό έξαιρετικα σκληρα μέτρα.
ἔστω κι ἂν έτσι ανοίγουν τούς ἀσκούς
1011 Αἰόλου καί ρίχνουν παραπέρα τήν
πολιτική ζωή στόν κατήφορο πού ὁδηγεῖ
010 αὐταρχικό καθεστώς καί 01:0 φασισμό. Τα ταξικα συμφέροντα τῶν χρυσοκανθαρων, πού 111190; 0' αὐτα δέν ὑπαρχει γι“ αὐτούς μήτε Λαός, μήτε ΓΙατρίδα,
έπιόαλλουν παντοτε να διατηρεῖται
έκεῖνο 10 πολιτικό νόμισμα ποῦχει στή
μια του ὅψη τα σκληρα μέτρα καί τα
ΐδιώνυμα μέσα στόν «κοινοὸουλευτισμό»
καί στήν αλλη τήν ανοιχτή δικτατορία.
Αὺτή τή γραμμή έφαρμόζουν πάντοτε οἱ
πολιτικοί εκπρόσ(ι)ποι τῆς ὀλιγαρχίας.

οσύνη αὐτοῦ 1011 κρατους καί παίρνει
τήν εὐθύνηνα ἐφαρμόσει τα έξαιρετικα
αὐστηρά μέτρα. Θαπρεπε ὅέὸαια έδῶ να
ἰσχύει μια διαφοροποίηση, Τούς δικαστές τό Σύνταγμα δέν τούς θέλει τυφλούς
εφαρμοστές τῆς ὁποιασδήποτε νομοθεσίας, T011; ὁρίζει· κριτές. Κι 000 κι αν
δέν κατοχυρώνει ἀπόλυτα τήν αὐτονομία
τους απένανμ στή διοίκηση, ὅμως τούς
χορηγεῖ 006111911 μέσα για να μποροῡν καί μέ τή δική τους φυσικά θέληση, τήν
προσπαθεια τους ἤ καί τόν αγώνα τους να στέκονται σ’ ἕνα ὑψηλό ἐπίπεδα.
ΚΑΤΑ πόσο 111110 ἔχει γίνει σήμερα,
πολύ αμφισὸητεῐται. Οἱ τόσο ὅασιμες 111—
τιασεις για τή σταση τῆς δικαιοσύνης
στα πιό σοὸαρα καί κρίσιμα θέματα καί
οἱ ἐναντίον της κατηγορίες για 1000
πολλα θέματα καί ἀπό τόσες μεριές μαρτυροῦν τήν όχι σωστή λειτουργία της.
Φυσικα. οἷ δέσμιες μεταχουντικές κυ6ερνησεις τῆς δεξιᾶς εἶναι καί οἱ μόνες
πού μένουν εὐχαριστημένες μέ τήν κατασταση πού ὑπάρχει 0111 δικαιοσύνη.
Ἀλλ’ αυτή ἡ μονόπλευρη ὑποστήριξη εἰναι ένα ακόμη γεγονός πού μαρτυραει
τήν ὂχι σιι)στή,λειτουργία τῆς δικαιοσύνης. ’
E. Στή δίκη για τήν Πρωτομαγια τοῦ
J977 κανένας ἀπ’ τούς κατηγορούμενους
δέν εἶχε ουλληφθεῖ ἐπί τόπου στή Λεωφόρο “Αλεξανδρας. για ὁποιοδήποτε
ἀδίκημα. ”Ολοι συλληφθήκανε ἀργότερα
καί ἠταν αὐτοί πού ἔτυχε να φοροῡν τήν
κονκαρδα τῆς Ἐπιτροπῆς Πρωτομαγιας
1011 E.K.K.E. Ἐν τούτοις ὅρέθηκαν
αστυνομικοί τῶν ΜΑΤ να ποῠν, δύο για
τόν Καραφιι)τιᾰ κι ô Αυλωνίτης για τούς
Πριμηκύρη καί Παναγόπουλο, ὅτι ἀνα-γνώριζαν, ὅταν από ὢρες ὕστερα συνελαμὸαναν τούς κατηγορούμενσυς σέ
διαφόρους δρόμους 11]; Ἀθήνας, πώς
1111101 οἶ τρεῖς εἶχαν χρησιμοποιήσει 6111
εναντίον τους (ὁ καθένας για καποιον).
Ο Εϋλογο ὅέὸαια εἶναι τό ἐρώτημαῑ
Μέσα ἀπό τόσο κόσμο στήν Ἀλεξανδρας. μέσα σέ τόσο κόσμο στούς δρόμους
της Ἀθήνας, μέσα σέ κεῖνο τόν ἐκνευρίσμό. ὕστερα ἀπό αρκετές ὧρες. πῶς ἡταν
δυνατώ ἕνας ἀστυνομικός να ἔχει συγ-

κρατηοει (καί μαλιστα τόσο καλα) 11'] (1:1—
γούρα καποιου διαδηλωτή, ὥστε μετα
από τόσες ὠρες να μήν ἔχει καν τήν
(1111116011111 αν πραγματικα εἶναι αὐτός
πού τόν εἶχε - αν τόν εἶχε — χτυπήσεις
O ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ, 0 ὁποῖος στό πλημμελειοδικεῖο εἶχε καταθέσει έναντίον τοῦ
Πριμηκύρη καί 1011 ΙἸαναγόπουλου. δέν
ἠρθε (αν καί κλήθηκε) να καταθέσει 010
151111110. Ἐτσι αναγνώστηκε ἡ 1191111001111]
καταθεσή 1011. (11101 ζωντανή καί κατ’
αντιπαρασταση μαρτυρία δέν δόθηκε
010 ἐφετεῖο, οὔτε κατα τοῦ Πριμηκύρη,
οὔτε κατα 1011 Παναγόπουλου. ἸΞν τούτοις ἡ απόφαση τοῡ ἐφετείου ἧταν ἀπαλλακτική μέν για τόν Πριμηκύρη. ὅχι
ὅμως καί για τόν flax/11701101110. πού τιμωρήθηκε μέ τήν ἴδια ακριὸιῖις ποινή,
ὅπως κι ἀπ’ τό πλημμελειοδικείο, τῶν
δυόμισυ χρόνω)νὶ

OI δίκες στό πλημμελειοδικεῖο καί 010
εφετεῐο τῆς Ἀθήνας για τη ([,ιετινή ΠρωτομαγιαἹ σέ σχέση καί μέ τό δικαίωμα
τῶν συγκεντρώσεων καί τήν παραὸίασή
του ἀπ’ τήν αστυνομία, σέ σχέοη ἐπίσης
καί μέ τήν ἐφαρμογή τοῦ ἰδιὶὶινυμου,
συγκεντρώνουν ὑλικό για ένω 616110.
"011111; 10 σημείωμα αὐτό ἠρθε ἡ ὥρα να
τελειώσει.
ΘΑ κλείσω μ’ ἕνα χαρακτηριστικό γέγονός πού μαρτυρας του ὑπῆρξε συνήγορος τῆς ὑπερασπισηςῑ
Ο Φωναζει ὁ πρόεδρος τοῦ πλημμελειοδικείου τ’ ὄνομα ἑνός μαρτυρα ἀστυνομικοῡ. Αὐτός ἐκείνη τήν ὥρα 69101111111 010 ὃαθος 1011 011109011011. 1011
παραλληλου τῆς ὁδοῦ Ἀρσακη. Μόλις
ἀκούει τ’ ὄνομα του τρέχει. Μα ὅταν
φτανει κοντα στήν πόρτα εἰσόδου τῆς
αἴθουσας τοῦ πλημμελειοὸικείου. σταματαει τό τρέξιμο κι αρχίζει να περπαταει
κουτσαίνοντας. Στή μαρτυρική του
καταθεση ἰσχυρίζεται πώς χτυπήθηκε
καί τραυματίστηκε ἀπό καποιον διαδηλιοτή (πού δέν τόν θυμαται) γι’ (11110 καί
κουτσαίνειέ Προσπαθεῖ μαλιστα να δείξει στόν πρόεδρο τό σημαδι ἀπ’ τό χτύπημα. ~A1101 10 σημαδι δέν διακρίνεται.

ΑΥΤΗ ἠταν ἡ πρώτη έφαρμογή τοῦ
μεταχουντικοῠ ίδιόηύμου.

Ὀκτώὸριος, 12 τεῦχος, ὃρχ. 50
Ο POYMANIA: ἕνας αύταρχικός «0001Ο ΦΑΚΕΛΟΣ; Πολιτικές μεταὸολές στήν
O M. ANATOAH: ἐπικίνδυνες ἑξελίξεις
O ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΙΞΧΝΙΑ; κρατος καί
κυκλοφορεῑ
σέ Περίιπερα καί 6ι6λιοηωλεῑα

ἘΡΧΕΤΑΙ ὅμως ὕστερα καί ἡ δικαι27

Τό Κυπριακό καί
οἱ ἓλληνικές έκλογές
Τοῦ Στὲφανου Κωνσταντινίδη
καθηγητῇ Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν στό Πανεπιστήμιο LAVAL τοῦ Κεμπὲκ

T0 KYHPIAKO πρόόλημα περνᾶ
μιά καινούργια ἀποφασιστική
φάο-η ὕστερα ἀπό τό θάνατο τοῦ
προέδρου Μακαρίου, πού μπορεῖ
νά ἀποδειχθεῑ καταστροφική ἄν
ὁέν χαραχθεῖ μιά πορεία μακροχρόνιου ἀντιιμπεριαλιοτικοῦ
ἀγώνα. Οἱ ἑλληνικές ἐκλογές πού
ἐσπευσμένα προκήρυξε ὁ Καραμανλῆς, ἐπιτείνουν ἀκόμη περισσότερο τήν κρίσιμη φάση τοῦ
προὸλήματος, γιατί φυσικά ὁέν
εἶναι καθόλου ἄσχετες μ’ αὐτό.
Στά τρία χρόνια πού πέρασαν ἀπό τό
πραξικόπημα καί τήν τουρκικὴ εἰσόολὴ
ἡ κυπριακή κυόέρνηση ἀμφιταλαντεύονταν ἀνάμεσα οτήν πολιτικὴ τοῦ μακροχρόνιου ἀγῶνα καί τὴν ἀποδοχή τῆς
ἀμερικάνικης μεσολάὸησης μέσα στά
συμμαχικὰ πλαίσια. Ἡ κυῧέρνηση Καραμανλῆ δέν εἶναι άμοιρη εὐθυνῶν γι’
αὐτὴ τὴν κατάσταση. Πότε «ὑποδεικνύοντας διακριτικά» καί πότε πιέζοντας πιό ἄμεσα τήν κυπριακὴ κυὸέρνηση
σύστηνε «μετριοπάθεια» κι ἀποδοχὴ
διαπραγματευσεων μέσα σέ νατοϊκά
πλαίσια. Στήν ἴδια τήν Κύπρο δέν ἕλειψαν οἱ ἰσχυροί παράγοντες που καί μέσα
καί ἔξω ἀπό τήν κυόέρνηση ὠθοῦσαν
πρός αὐτὴ τήν κατεύθυνση.
Ἔτσι δέν χαράχθηκε ποτέ μιά καθαρὴ
γραμμή πλεὺσης. Ἔτσι στὴθηκε ἄλλωστε
καί τό σενάριο τῶν ουναντὴσεων
Μακαρίου-Ντενκτάς, έτσι πανηγυρίοτηκε ἡ ἐκλογὴ Κάρτερ καί δημιουργήθηκε στό, λαό ἕνας ἀδικαιολόγητος ἀποπροσανατολισμόςῑ Ἡ ἐκλογὴ Κάρτερ
παρουσιάστηκε σάν ἀλλαγὴ στάσης τοῦ
ἀμερικάνικου παράγοντα ἀπέναντι στό
κυπριακό πρόὸλημα. Σάν νά ἧταν ποτέ
δυνατό ἡ ἀλλαγὴ προέδρου στίς Ἱ-Ινωμένες Πολιτεῐες νά σημαίνει καί ἀλλαγὴ
τῆς ἀμερικάνικης πολιτικῆς... Κι αὐτό
ὅταν κι αὐτοί πού δέν κατέχουν οὔτε τὴν
ἂλφα δῆτα τοῦ πολιτικοῦ ἀλφαόητάριου
ξέρουν ἀπό ποιά συμφέροντα κατευθύνεται ἡ ἀμερικάνικη πολιτικὴ.
Ὁ τελευταῖος γύρος τῶν διαπραγματεὺσεων τῆς Βιέννης έδειξε πῶς οὔτε ἡ
ἀποστολὴ Κλίφφορντ, οὔτε οἱ ὑποχωρήσεις τῆς κυπριακῆς πλευρᾶς, ἄνοιξαν τό
δρόμο γιά μιά κάποια λύση, ὅπως φαίνεται νά πίστεψε τότε ὁ Μακάριος. Μέ τίς
τουρκικές· ἐκλογές καί τὴν πολιτικὴ
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ἀστάθεια που προέκυψε οτήν Τουρκία,
τό ἀδιέξοδο ἦταν πλῆρες. Μπροστά σ’
αὐτό τό ἀδιέξοδο, γιά άλλη μιά φορά ό
Μακάριος ἀρχιοε νά μιλά γιά μακροχρόνιο ἀγῶνα.

Ο Ποιά θά ῆταν ἡ ὑλοποίηση αὐτῶν
τῶν διακηρύξεων;
Ο Ποιά θά ἧταν ἡ στροφὴ που θά
έπαιρνε τό Κυπριακό ἀν δέν πέθαινε;
Ἡ ἀπάντηοη σ“ αὐτά τά ἐρωτήματα ὑποθετική - δέν μάς όοηθάει σέ τίποτε
οτὴν τωρινὴ ἀνάλυση τοῦ προὸλὴματος.
Τό μόνο πού μποροῡμε νά ποῦμε εἶναι
πῶς οἱ τελευταῖες διακηρύξεις τοῦ Μακαρίου γιά μακροχρόνιο ἀγῶνα, έθεταν
τό πρόὸλημα πάνω στὴ σωστὴ προοπτικὴ
λύσης του, πάνω στὴ μόνη σωστή προο-

πτικὴ ἀγῶνα ἑθνικῆς ἐπιὸίωοης. "Av σὴμερα γιά τὴν Κύπρο δέν ὑπάρχει ἀλλος
δρόμος ἀπ’ αὐτόν τοῦ συνεποῦς μακροχρόνιου ἀντιιμπεριαλιστικοῠ ἀγῶνα. ὁ
κίνδυνος νά ἐκτροχιασθεῐ τό Κυπριακό
καί νά ἀναζητηθεῐ λύση του μέσα σέ νατοϊκά πλαίσια, εἶναι ὅσο ποτέ ἄλλοτε
ἐμφανὴς. ‘O θάνατος τοῦ Μακαρίου
ἀνοίγει τό δρόμο στῆν ἑλληνικὴ κυόέρνηση για μιά πιό μεγάλη κηδεμόνευση
τῶν πολιτικῶν έξελίξεων στήν Κύπρο.
Τό καινούργιο αὐτό στοιχεῐο δέν διέφυγε
τῆς προσοχῆς τοῦ Καραμανλῆ καί τῆς
κυόέρνησὴς του. Πέρα ἀπό τούς ἀλλους
λόγους πού τόν ὥθησαν νά προκηρύξει
έσπευσμένα ἐκλογές (Αἰγαῐο, Κοινὴ
Ἀγορά κ.λ.π.), ἡ κατάσταση στῆν Κύπρο
ἧταν ἴσως ὁ πρωταρχικός λόγος. Ἐπισπεὺδοντας τίς έλληνικές ἐκλογές πρίν
ἀπό τίς προεδρικές ἐκλογές στὴν Κύπρο,
ὁ Καραμανλῆς θέλει, μέ ἀνανεωμένη τὴ
λαῖκὴ ἐντολὴ, νά έχει τά χέρια ἐλεύθερα
γιά νά μπορέσει νά ἀσκήσει τὴν ἐπιρροὴ
που κρίνει ἀναγκαία στίς έσωτέρικές πολιτικές έξελίξεις τοῡ νησιοῡ. έτσι που νά
εἶναι σίγουρος πῶς ἡ μελλοντικὴ κυπριακή κυόέρνηση θά ἀκολουθήσει τή
φιλοδυτικὴ νατοϊκή γραμμή τῆς Ἀθήνας.

Γιά νά έπιτευχθεῐ αὐτό ea πρέπει δέδαια νά διασπασθεῖ ἡ λεπτὴ [σορροπία
πολιτικῶν δυνάμεων πού ὑπάρχει σὴμερα οτήν Κυπρο. Καί πρός αὐτὴ τὴν
κατεύθυνση ἐργάζονται ξένοι παράγον-

’τες (Ἀμερικάνοι, Δυτικογερμανοί καί
ἂλλοι). Στόχος τους ἡ δημιουργία κάποιου εἴδους «Ἐθνικοῡ Μετώπου» μέ
τὴν ένοποίηση ἦ τὴ συνεργασία ὅλης τῆς
κυπριακῆς Δεξιάς, ἡ ἀπομόνωση τῆς
Ἀριστεράς, καί ἡ διεξαγωγή ἀντικομμουνιστικοῡ ἀγῶνα. Ἐπιδίωξη τους, γιά
τὴν ὥρα, ἡ νομιμοποίηση τῶν τετελεσμένων γεγονότων. Μακροχρόνια, ὴ κατάληψη ὁλόκληρης τῆς Κύπρου ἀπό τὴν
Τουρκία κι ἡ μετατροπὴ της σέ ἀμερικανονατοϊκή ὂάση.

Ὑπάρχουν ὅέὸαια κι αὐτοί πού ὑποστηρίζουν πῶς ἡ εὐθυγράμμιση τῆς πολιτικῆς Λευκωσίας — Ἀθηνῶν, καί μιά φιλοδυτικὴ πολιτικὴ τους, ea ὁδηγήσει στὴ
διπλῆ ἓνωση. Ἡ έκτίμηση αὐτὴ εἶναι
έσφαλμένη. Ἡ πολιτικὴ τῆς διπλῆς ἓνωσης εἶναι σὴμερα ξεπερασμένη. ‘H διπλὴ
ἓνωση πού τόσο προωθήθηκε στό παρελθόν ἀπό τόν ἀμερικάνικο παράγοντα,
δέν έξυπηρετεῐ πιά τά ἀμερικάνικα συμφέροντα καί δέν εἶναι ἀποδεκτὴ πιά ἀπό
τήν Τουρκία. Ἐκεῖνοι πού ὑποστηρίζουν
πῶς ὑπάρχει σὴμερα κίνδυνος διπλῆς
ένωσης, δέν λαμόάνουν ὑπόψη τους τὴν
ἀλλαγὴ δεδομένων πού ἐπῆλθε μέ τὴν
τουρκικὴ εἰσὸολὴ καί τήν κατοχὴ τοῦ
40% τοῦ κυπριακοῦ ἐδάφους ἀπό τὴν
Τουρκία. Ἡ ἀλήθεια εἶναι πῶς τμῆμα
τῆς κυπριακῆς Δεξιάς κι ὁπωσδήποτε f]
Δεξιά στήν Ἑλλάδα, ὅλέπουν τὴ λύση
τῆς διπλῆς ἓνωσης σάν τή μόνη δυνατὴ
καί «συμφέρουσα» λύση. ’Όπως ὅμως
συνήθως συμόαίνει μέ τή Δεξιά οτὴν

Ἑλλάδα, τό πολιτικό της θερμόμετρο με·
νει σταθερό σε πολιτικες θερμοκραοίες
μιάς ἄλλης ἐποχῆς.
Ὀ κίνδυνος, ὁ πραγματικός κίνδυνος,
γιά ’τήν ὥρα. εἶναι ἡ νομιμοποίηοη τῶν
τετελεσμένων γεγονότων, δηλαδή ἡ νομιμοποίηση τῆς κατοχῆς τῆς ὁόρειας Κύπρου ἀπό τήν Τουρκία κι ἕνα εἶδος ἐνσωμάτωσης τῆς νότιας οτό νατοϊκό
μπλόκ. Μακροχρόνια πολιτική αὐτή θά
ὁδηγήσει άναπὸφευκτα οτήν κατάληψη
ὅλης της Κύπρου ἀπό τήν Τουρκία, στή
μετατροπή της σε άμερικανονατοϊκή
66101] καί στόν άφανισμό τοῦ κυπριακοῡ
ἑλληνισμοῡ. Εἶναι γε’ αὐτό τό λόγο πού
μόνο μιά άδὲσμευτη πολιτική τῆς Κύπρου καί ἕνα ἰοχυρό ἐσωτερικό μετωπο,
μπορούν νά εἶναι ἡ δάοη τοῦ μακροχρόνιου ἀγωνα του κιιπριακὸῡ λαοῦ, τῆς μόνης σωστής πολιτικῆς γραμμῆς πλεύσης.

Οἱ προϋποθεοεις γιά τή διεξαγωγή αὐτοῦ τοῦ άγώνα εἶναις

νά γίνει άντυιμπεριαλιστικός ἀγῶνας
οτήνΚύπρο.
Ο Προοπάθεια νά περιληφθοῡν 0' αὐτό
τό μετωπο ἑνότητας κι οἱ προοδευτικες
τουρκοκυπριακες δυνάμεις.
Ο Ἐκκαθάριση τῆς κυπριακῆζκυόερνητικής μηχανῆς καί τοῦ διπλωματικοῡ
σώματος άπὸ τά χουντικά στοιχεῖα καί
τούς πράκτορες τῶν ξένων ὑπηρεσιῶν,
ἰδιαίτερα τῶν ἀμερικάνικων. Νά μήν ξεχναμε πώς ἡ κυὸερνητική μηχανή κι οἱ
διπλωματικὲς ὑπηρεσίες τῆς Κύπρου εἶναι πέρα γιά πέρα διαὸρωμὲνες καί καμιά ἐκκαθάριση δέν ἒγινε, μ’ ὁλο πού
ὑπάρχουν ὅλα τά στοιχεῖα. Καί φυσικά
ἀγῶνας δεν γίνεται κάτω ἀπό τετοιες
συνθήκες. Συνυφασμὲνο μ’ αὐτό τό GÉqu
εἶναι καί ὁ άποκλεισμός ἀπ’ αύτὲς τίς
ὑπηρεοίες κάθε προοδευτικοῡ στοιχείου,
πού τοῦ φορτωνόταν ἐτικετα τοῦ «ἀριστεροῦ». Παρ“ὅλη τήν ὑποστήριξη πού ἡ
κυπριακή κυὸἑρνηοη εἶχε ἀπό τήν "Agi—
οτερά ὅλα αὐτά τά χρόνια, οὔτε άγροφύλακας δὲν διοριζόταν κανείς οτήν Κύπρο

Ο Ἴσχιιρό άντιιμπεριαλιστικό μὲτωπο
ενότητας οτήν Κύπρο καί οὐσιαστική
συμμετοχή των φορέων τῆς ἐργατικὴς
’άν εἶχε τήν ἐτικὲτα τοῦ «ἀριστεροῦ».
τάξης, δηλαδή των κομμάτων κι ὅλων
των παραγόντων τῆς κυπριακῆς ἈριΟὐοιαοτική συμπαράοταση, οτό μὲτρο
στεράς. στή χάραξη τῆς γραμμῆς πλεύπού ἡ ἐξουσία οτήν Ἑλλάδα παραμένει
οτά χερια τῆς Δεξιᾶς καί κατά συνεπεια
σεως. "Av of δυνάμεις τῆς κυπριακής
Ἀριστεράς ἐξακολουθήσουν νά ὑποστη- ἡ χώρα παραμένει δεμὲνη στό ἅρμα τοῦ
ρίζουν χωρίς ὅρους μιά κυὸἑρνηση ΔεNATO καί τῶν Ἀμερικάνων, τῶν κομμάτων τῆς ἑλληνικής Ἀριοτεράς κι ὅλων
ξιάς οτήν Κύπρο, ("w άφήσουν τήν οὐσιαοτική διαχείριση τοῦ προὸλήματος
τῶν ἀντιιμπεριαλιοτικων δυνάμεων τῆς
στή Δεξιά, στό όνομα μιάς ἑνότητας πού χώρας οτὸ μακροχρόνιο άγώνα τοῦ κυὁδηγεῖ τό Κυπριακό οτά οτεγανά των
πριακοῡ λαοῦ. ME’ μερικές ἐξαιρέσεις, ἡ
άμερικανονατοϊκ(ῖ)ν κύκλων, ἄν δέν
οτάση αὐτῶν τῶν δυνάμεων ἣταν ὥς
άπαιτήσουν καί ἐπιοάλουν θυσίες οτήν
τώρα χλιαρή, χωρίς οὐσιαστική κινητοάστική τάξη κι άφήσουν ὅλα τά οἰκονοποίηοη τοῦ ἑλληνικοῡ λαοῦ πάνω στό
μικά ὅάρη πάνυ) στήν ἐργατική τάξη,
, θανάσιμο κίνδυνο πού διατρεχει ἡ Κύτούς άγρότες καί τούς μισθοσυντήρηπρος. Οὔτε καί τοῦ άναπτύχθηκε πώς ὁ
τους. ὅπως γίνεται σήμερα, θά εἶναι αὐχαμός τῆς Κύπρου θά ὁδηγήσει άναπόταπάτη νά πιστεύει κανεις πώς μπορεῐ
φευκτά, σά δεύτερο ὅήμα. σε ὑποχωρή-

σεις καί ο’ ἀκρωτηριαομό τῆς ἑθνικής
άνεξαρτησίας τῆς χώρας οτό Αἰγαῐο. ('H
ἔρευνα τοῦ «ANTI» για τά ἐνδιαφεροντα
τοῦ ἀναγνωστικου του κοινοῦ, ὅπου τό
Κυπριακό εἶναι τό τελευταῐο θὲμα ἐνδιαφεροντος, άν δεν εἶναι μιά ἐπιδεδαίωση των πιό πάνυ), εἶναι μία καθαρή
ἒνδειξη τοῦ ἀποπροσανατολισμοῡ τῆς
ἑλληνικῆς κοινῆς γνώμης. Καί νά σκεφτεῖ
κανείς πώς αὐτό συμὸαίνει 0' ἕνα κοινό
πού. προέρχεται άπό τόν εὐρύ χωρο τῆς
Ἀριστεράς... - Βλέπε «ANTI» τεῦχος
80, 17 Σεπτεμὸρη, οελ. 24).

O Προσπάθεια ουνεργαοίας με ὅλες τίς
προοδευτικὲς ἀντιιμπεριαλιοτικες δυνάμεις τῆς Τουρκίας πού ἀντιτίθενται οτήν
κατοχὴ τῆς Κύπρου.
Αὐτὲς οἰ προϋποθὲοεις εἶναι ἀπαραίτητες γιά τή δίεξαγωγή ἑνός συνεποῡς
μακροχρόνιου ἀντιιμπεριαλιοτικοῠ ἀγώνα. Κι ὁ δρόμος τοῦ μακροχρόνιου ἀντιιμπεριαλιστικοῦ ἀγῶνα, εἶναι ὁ μόνος
σήμερα οωοτός δρόμος πού ὁδηγεῖ οτήν
άνεξαρτηοία καί τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα τῆς Κύπρου. Κάθε·άλλη πολιτική
γραμμή θα ὁδηγήσει άναπόφευκτα οτόν
αφανιομό τῆς Κύπρου. Ἕνας τετοιος
άγωνας 661 περάσει κατ’ ἀνάγκη μὲοα
ὁπό πολλαπλες φάσεις καί καμιά μορφή
πάλης δὲν πρεπει νά ἀποκλειοτεῐ.
Οἱ προσεχεῖς μῆνες θά δείξουν πρός
ποιά κατεύθυνοη 661 διαμορφωθοῡν οἱ
ἐξελίξεις. Τά άποτελὲσματα τῶν ἑλληνικῶν ἐκλογων καί προπάντων οἱ ἐσωτεριné; πολιτικες ἐξελίξεις πού Θά διαμορφωθοῦν στήν Κύπρο με τίς προεδρικὲς
ἐκλογὲς τοῦ Φλεὸάρη, θά εἶναι ἡ πυξίδα
πού θά δείξει τούς καινούργιους πολιτικούς προσανατολιομούς πού ἴσως σφραγίοουν ἀνεξίτηλα ὅχι μόνο τό μελλον τῆς
Κύπρου ἀλλά κι αὐτό ὁλάκερης τῆς Ἑλλάδος.

-ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Πανεπιστημίου 44 τηλ. 3248346
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EKKE:
Γ Lori swim/0va
μέρος orig ἐκλογὲς
Στίς ἐκλογές τοῦ ’74 μαζίμέ τά ἄλλοι σχήματαιεῖχε
κατεόεῑ orig ἐκλογές καί τό ΕΚΚΕ. ἴΗτοιν μόνη
ὁμάὸα ἀπό τό χῶρο τῆς λεγόμενης «ἐξωκοινοόουλευτικῆς ἀριστερᾶς» πού εἶχε ἐμφανιστεῖ στίς πρῶτες
μεταπολιτευτικές ἐκλογές.
Φέτος παρουσία αὐτοῦ τοῦ χώρου εἶναι, τουλάχιοτο σέ πλῆθος σχηματισμῶν, πιὸ ἔντονη. ’Έτσι, κατεὄαίνουν orig ἑκλογέςῐ
Ο Τό ΕΚΚΕ (Ἐπαναστατικό Κομμουνιστικό Κίνημα
Ἑλλάδος).
Ο Ἡ ΛΔΕ (Λαὶκή Δημοκρατική Ἑνότητα).
Ο Ἡ Κομμουνιστική Ὀργάνωση «ΜΑΧΗΤΗΣ».
Ο Ἡ Ε.Δ.Ε. (Τροτοκιοτές) καί τέλος
Ο Ἡ ΟΚΔΕ - μιά ἄλλη τροτσκιστική τάση, πού, χωρίς νά κατεθαίνει στίς ἐκλογές αὐτόνομα, λαόαίνει
μέρος orig ὲκλογικές ὁιαόικασίες ὑποστηρίζοντας τό

Χωρίς ἀναγραφή αὐτή νά σημαίνει κάποια συγγένεια πολιτική καί ἰὸεολογική, σηματοὸοτεῖ πάντως
ἕνα χῶρο πού γενικά τιτλοφορεῖται - ἀπό τούς τρίτους τουλάχιστο - σάν «ἐξωκοινοόουλευτική ἀριστερα».
Τό ~«ANTI» παρουσιάζει σήμερσ τίς συζητήσεις
πού εἶχε μέ ἑκπροσώπο υς τοῦ ΕΚΚΕ καί τῆς ΛΔ Ε; μέ
κύριο θέμα τήν ἐκλογική τακτική, τή σκοπιμότητα τῆς
συμμετοχῆς τους στίς ἐκλογὲς, τήν κριτική τους ἀνάλυση γιά τούς ἄλλους πολιτικούς φορεῖς, καί κυρίως
τούς πολιτικούς φορεῖς τῆς Ἀριστερᾶς.
Ο Στό ΕΚΚΕ συζήτηση ἔγινε μέ τό μέλος τοῦ Π.Γ.
Χρῆστο Μπίστη,
Ο Στή ΑΔΕ ἡ σιιζήτηση ἔγινε μέ τό Γιῶργο [79066λέγγιο, ἀρχιτέκτονα, καί τόν Trio-:77 Τασιόπουλο, οἰκονομολόγο, ἐκπροσώπους τοῦ ΚΣ. τῆς ΛΔΕ.
ιῇἐτικά στελέχη τοῦ EKKE, γεννὴθηκε στήν Ἀθήνα τό 1939. Τό
πραξικόπημα τοῦ 1967 τόν ὅρι’σκει μέλος τῆς ΕΔΑ, ἀπό τήν
ὁποία ἀποχωρεῖ τούς πρώτους
· μῆνες μετά τό πραξικόπημα.
Ἰὁριιτικό μέλος τοῦ ΕΚΚΕ τό
I970. Στό ῐὸριιτικό (τιινὲὸριο ἐκλεῖνεται μέλος τοῦ Κεντρικοῡ
Swami/Iron καί μέλος τοῦ Κεντρικοῦ Ὀργάιόιι τοῦ Κεντρικοῦ
Σιντιὸουλίου.

Ὁ Χρῆστος Μπίστης, ἀπό τά
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Σι,’λλα,ιιὸάνετ(ιι μαζί μέ ἄλλα
μέλη τοῦ ΕΚΚΕ τό Μάρτη τοῦ
I974 σάν παράνομος Univ
Ἀθήνα πού ἦταν ἀπό τό καλοκσίρι τοῦ 1973 καί ὄασανίζεται
ﬁni κρατητήρια τῆς XwgoÈ/I'Âum}; τοῦ Περισο 17.

EP: Τό Ε.Κ.Κ.Ε. άηοφάσισε Πάλι τήν κάθοδό του orig ἑκλογές,
ὅπως καί τό’74, άμεσως μετά τή μεταιτολίτευση, Πῶς ἐκτιμάς τά
ἀποτελέσματα τοῦ ’74 καί τίς σημερινές npoonrlKe’q τοῦ E.K.K.E.;
Al'l: Oi ἑκλογὲς τοῡ 1974 ἑρχοντσν νά δώσουν μιά Προσωρινή
λύση μτῑροοτά στά άδιὲξοδο καί τόν κλονισμά τῆς μονοκρστορίας
τοῦ άμερικάνικου ἰμτιεριαλισμοὺ στή χώρα μσς φὲρνοντας ‘éva véo
συνσσι-ῐισμὸ τῆς άστικῆς τάξης οτήν ἐξουσία ι·ιού κάτω and τίς
συνθῆκες μιάς ἑλεγχὸμενης κοινοὸουλευτικῆς δημοκρατίας Bd
μι-ιοροῡσε νά εκφράοει τιιο ὁμαλά καί άνώδυνα τοὺς νέους συσχετισμούς τῶν δυνάμεων. Ἠ φασιατική άμερικανὸδουλη χούντα εἶχε
καταρρεύοει κάτω dm‘ TÔ Βάρος τῶν ἐγκλημάτων της. Τά ὲθνικά,
κοινωνικά, οἰκονομικά καί Πολιτικά άδιὲξοδα ι·ιού εἶχε δημιουργήσει ὲκφράζονταν με τήν ἑντεινάμενη άντίθεση τῶν μαζῶν ἑνάντια
0τὸ φσὸισμὸ, noü ξὲσπσγε οτή λσϊκή ἑξεγερση τοῡ Πολυτεχνείου.
Μετά rd ὲθνοῐτροδοτικὸ Πρσξικάτιημα καί τήν εἰσθολή τοὺ Ἀττίλα
οτήν Künpo ὁ ἐλεγχος ξέφευγε σῖτ’ τά χερισ τῆς Χούντας. Αὺτά τά
γεγονότα ὁδηγοῦσαν τήν Πολιτική ζωή τῆς χώρας σε μιά καμηή
noü ὅμως δέν μτιόρεσε τό ἑργατικό κίνημα νά ὲκμεταλλευτεῑσωο-τά καί νά Προχωρήσει σε md άῐτοφααιοτικές κσταχτήσεις. AÙTO
δέ οτάθηκε δυνατά, κύρια ἑξ αἰτίας τῆς διάλυσης, τῆς ὲοωτερικῆς
διάθρωσης, τῆς διάσῐτασης τοὺ Πρωτοτιάρου φορὲα τῆς ὲργατικῆς
τάξης καί τοῦ λαϊκοῡ μσς κινήματος and rd ρεθιζιονισμό. Αὺτή ή
κατάστσση δέν ἐπέτρεψε rd ’74 μεγαλύτερες κστσχτήσεις ἐναντία
οτάν ίμιτεριαλισμὸ καί τόν ήγεμονισμά, ὲνάντισ στήν ξενοδουλείσ
καί ξενοκρστίσ στή χώρα μσς.
ΕΡ; Σε διακόπτω. Ἀναφέρεσσι on? διάσηαση καί τή θεωρεῑς σάν
ἕνα γεγονός μᾶλλον δυσάρεστο γιά τό κίνημα. Δέν νομίζεις ὄτι καί
σεῖς τό Ε.Κ.Κ,Ε. εἶσθε ἐπίσης συμμέτοχοι σ’ αὐτή τή δισλυτική
καταστάσηΑΠ; ”Οχι. 'H διάοτιαση τοὺ κινήματος μσς ἑχει Προελθει Βασικά
and τήν ὲτιεμθαση τῶν ρεθιζιονιστῶν τῆς Σοθ. ”Ξνωσης στά ἐσωτερικά τοῦ κόμματός μσς, τήν καθαίρεση τῆς νόμιμης ήγεσίσς τοῦ
ΚΚΕ rd 1956 καί τήν άντικατάστασή της άτιο τήν κλίκσ Πσρτσαλίδη
καί Κολιγιάννη. Oi διαδικασίες αὺτὲς ἓγιναν μσκριά an' τήν ὲργατική τάξη καί rd λσό τῆς χώρας μσς, μσκριά άι-ι’ τήν τιλειοψηφῑσ
τῶν κομμουνιστὼν στήν Ἐλλάδα καί μετά τή διαγραφή τῆς Πλειοψηφίσς τῶν χιλιάδων Ἐλλήνων κομμουνιοτῶν noü Θρισκὸντουσαν τιρὸαφυγες οτήν ΕΣΣΔ καί τίς άνατολικές χωρες τῆς Εὺρωηης.
Μάνο με τήν καται-ιάτηση ὅλων τῶν άρχῶν τοὺ Προλεταριακοῡ διεθνισμοῡ καί τοῦ δημοκρατικοῦ συγκεντρωτισμοῡ στὸ κόμμα τῆς
ἑργστικής τάξης μτῐὸρεσε νά ἐπιθληθεῑ ή άναθεὼρηοη τοῡ μαρξισμοῡ - λενινισμοῡ καί τῆς ἑτισναστατικῆς γραμμῆς τοῦ ΚΚΕ, ή διάλυση τῶν ὁργανώσεων τοῦ Κόμμστος ατήν Ἐλλάδα, ὸ κοινοὸουλευτικός κρετινισμός τιού άφησε άτιροετοίμσστη τήν ἐργατικὴ
τάξη καί το λσὸ μΠρροτά ατο Πραξικότιημα τοὺ ’67. 'H napaeiaon
τῆς θεωρίας, τῶν άρχῶν καί τῆς γραμμῆς τοῦ Κάμματος εἶχε σάν
συνέτιεια νέες διασπάσεις, μὲ άτιοτὲλεσμα τήν εμφάνιση δύο κομμάτων, τσῠ «KnKEeE. noü άτιοτελεῑ Πρακτορεῑο τοῦ σοσιαλιμπεριαλισμοὺ οτή χώρα μσς, καί τοῦ ρεθιζιονιστικοῡ «Κ»ΚΕεσ. 'H άνάκτηση τῆς ὲτῐαναστστικῆς ἑνότητας γιά τήν ὲργατική τάξη καί τούς
κομμουνιστές ηροϋῐτοθέτει σήμερσ τή ουντριθή τοῦ ρεθιζιονισμοῡ, 1·ιού ἔχει σάν σκληρά του Πυρήνα rd «K»KEeE, τῆς κλίκας
ἐκείνης noü and Πάντα ἑκφραζε τήν ὁτιορτουνιοτική γραμμή οτὸ
Κάμμα (φραξιονιατική Πάλη 29-31, Λίθανος - Γκαζὲρτα - Βάρκιζα,
ὺΠονόμευση τοὺ άγωνα τοῡ ΔΣΕ) καί noü rd 1956 ἑμῐτσινε στήν
ὑπηρεσία τῶν αοὸιετικῶν γιά νά διαλύσει rd Κόμμα τῆς ἐργατικής
τάξης στή χώρα μσς. Td E.K.K.E. άγωνίζεται σήμερσ γιά τήν énaναστατική ἑνότητα τῆς ἑργστικής τάξης καί τῶν κομμουνιστῶν καί
τήν άνασυγκρὸτηση τοῦ ὲπαναοτατικοῡ KKE Kai άφιερώνει α’ αὑτό
τά σκοτιὸ ὂλες του τίς δυνάμεις.

Ἀλλά άς γυρίσουμε ατὸ ’74 καί τίς εκλογὲς. Τό Ε.Κ.Κ.Ε. τότε

έὸγσινε ὑπ’ τό φασισμό ἔχοντας πίσω του σκληρούς καί σημαντικούς αγῶνες, αλλα καί έχοντας δεχτεῑ στήν τελευταία φαση τῆς
Χούντας θνα μεγαλο χτύΠημσ. Τό Ε.Κ.Κ.Ε.,σέ αντίθεση μέ τα κόμματσ τῆς αστικῆς αντιπολίτευσης καί τοῡ ρε6ιζιονισμοῡ, εἶχε Πσλσίψει μέ συνέπεισ πανω στή γραμμή τῆς αποχῆς από τό χουντοδημοψήφισμα καί αΠό τίς έκλογές πού Προετοίμαζε ό Παπαδόπουλος. Ἐξειδίκευση αὐτῆς τῆς γραμμῆς, συνέπεια καί συνέχισή της
μέσα στό φοιτητικό χῶρο ήτσν στήν αρχή ἡ καταληψη τού Πολυτεχνείου (Πού χτυπήθηκε στήν αρχή λυσσσλέσ από τήν τότε
«Πανσπουδαστική») Kai στή συνέχεια ἡ λα’ίκή έξέγερση τού ΝοέμΒρη. Σήμερα έχει γίνει ανσγκαστικα δεκτό, ακόμα καί μέσα από
ἀποφάσεις τῆς «KnNE. ὅτι ol δυναμεις τῆς ΑΑΣΠΕ καί τού Ε.Κ.Κ.Ε.
έπαιξαν ένσ αποφασιστικό ρόλο για τή δημιουργία έκείνων τῶν
συνθηκῶν Πού ὸδήγησαν στή λα’[κή έξέγερση. Γι1 αύτό καί στή
συνέχεια ή Ἀσφαλεισ κινητοποιήθηκε έντονα Kai Πλστια για να
μπορέσει να χτυπήσει τό Ε.Κ.Κ.Ε. καί κατώρθωσε να συλλαδει Eva
σημσντικό αριθμό από μέλη καί στελέχη μσς τό Μαρτη τού '74.
Βγαίνσμε λοιπόν από τό φασισμό μέ τίς συνέπειες απ· τό χτύΠημσ ακόμσ νωπές. Ὠστόσο θεωρήσσμε ότι έπρεπε να έκμεταλλευτοῡμε αύτα Πού εἶχε μΠορέοει να κατσχτήσει τό λαϊκό κίνημα
καί να παρουμε μέρος στίς έκλογές. ”Οχι γιατί Πιοτεύουμε ότι μέ
έκλογικές δισδικασίες πού 6ρίσκοντσι κατω από τόν έλεγχο τοῡ
κρατικού μηχανισμοῡ τῆς κυρίαρχης ταξης μΠοροῡν να έρθουν ή
έργστική man Kai ὁ λαός οτήν έξουσία. Ἀλλα γιατί μέ τίς συνθῆκες τῆς αστικῆς δημοκρατίας, καί Ιδιαίτερα σε Περιόδους έκλογῶν,
, ή έργστική ταξη μπορεῑ να κανει σημαντικα Θήματα για τήν καταi χτηση τῆς Πολιτικῆς της ώριμότητσς, τή διόρθωση τῶν στόχων της
καί τήν αναπτυξη τῶν αγώνων της. Στα πλαίσια αύτα ol στόχοι τοῡ
Ε.Κ.Κ.Ε. πού καταχτήθηκαν μέσα an‘ τίς έκλογές τού ’74 ήτσν oi
Παρακατω;

Α — 'H Προθολή πλατια μέσα στήν έργατική ταξη καί τό λαό τῆς
ύπσρξης ὲνός Πολιτικοῦ φορέα πού Παλεύει μέ συνέπεισ έναντισ
στό ρε6ιζιονισμό για να ανσσυγκροτήσει τό πρωτοπόρο κόμμα τῆς
ἐργατικῆς ταξης, ή διαδοση τῶν στόχων Kai τῆς ίδεολογίας τού
Προλετσριατου. Ἠ καθοδος στίς έκλογές δημιούργησε εύνοϊκὰτερες συνθῆκες για τήν έΠιδίωξη αὑτῶν τῶν στόχων Kai οτή συνέ εια,
1 XB — 'H καταγγελία Kai τό ξεσκέΠασμσ τῶν μεγαλύτερων έχθρῶν
‘ τοῡ λαοῡ μσς, πού εἶναι ό αμερικανικος ίμΠερισλισμός καί ό 0061ετικός σοσισλιμπεριαλισμός, ή Παλη έναντια στα έπεχτατικα, ἠγε’ μονιοτικα Kai Πολεμικα τους σχέδισ στήν Κύπρο καί τό Αίγαῑο. 'H
Παλη Πού έδωσε τό Ε.Κ.Κ.Ε. στίς έκλογές αλλα καί στή συνέχεια
έχουν ξεσκεπασει μέσα σέ σημαντικα τμήματα τού λσού τίς δυό
ύπερδυναμεις καί έχουν προετοιμασει τό έδαφος για τήν πλστια
αντιηγεμονιστική δημοκρατική καί Πατριωτική ένότητα τοῦ λαοῡ,
τή μόνη Πού μΠορεῑ μέ τή μορφή ένός νέου ΕΑΜ να ύπερσσπίσει
μέχρι τό τέλος τή χώρα έναντισ στούς σημερινούς έχθρούς της.
Γ - Μέ τήν καθοδό του στίς έκλογές τό E.K.K.E. έρχότσν να
δώσει ἓνα αποφσσιστικό χτύπημσ στό Νὸμο 59, πού εἶχε σκοΠὸ να
ύποκαταστήσει τόν ξοφλημένο 509 απαιτώντας απ· τούς κομμουνιστές τήν αΠοκήρυξη τῶν αρχῶν καί τῆς ίδεολογίας τους Προκειμένου να έχουν τό δικαίωμα τῆς νόμιμης έκφρασης. Τό Ε.Κ.Κ.Ε.
έκτιμώντας σωοτα τήν καταοταση καί τούς συσχετισμούς τῶν δυναμεων πῆρε μέρος στίς έκλογές χωρίς να ὑπογράψει τόν 59.
καταθέτοντας στόν ”Αρειο Παγο μια δήλωση Πού αναπτυσσε τήν
ὲμμονή του στίς αρχές τδῡ μαρξισμοῡ-λενινισμοῡ. Αύτή ήταν μια
ηαλη για τα δημοκρατικά δικαιώματα όχι μοναχα τῶν κομμουνιστῶν αλλα Kai όλόκληρου τοῦ λαοῡ.

Μικρότερη σημασία μΠροστα στίς ΠαραΠανω σημαντικές καταχτήσεις αΠοτελεῑ τό γεγονός ότι συμμετέχοντσς σέ τρεῖς έκλογικές περιφέρειες πήραμε 1539 ψήφους. Ὠστόσο καί αὺτό τό αποτέλεσμα αποτελεῑ μια νίκη μΠροστα στίς έλαχιστες δυνατότητες
Πού ε’ίχαμε τότε καί μΠροστα στό σαμποταζ καί τό χτύΠημα τῆς
Πολιτικῆς μσς συμμετοχῆς (ούτε τα ψηφοδέλτια μσς δέν ύΠῆρχσν
σέ πολλα έκλογικα τμήματα, αλλού τα έκρυὸαν κ.λπ.)
0l συνθῆκες κατω ἀπ’ τίς όποῖες πραγματοποιοῡντσι σήμερα ol
έκλογές χαρσχτηρίζονται κατ’ αρχή ἀπ’ τό γεγονός ότι έχει σφίξει
ακόμα περισσότερο ό κλοιός τῶν δύο ύπερδυναμεων γύρω ὑπ’ τή
χώρα καί τήν Περιοχή μσς. Σ’ αὺτα τα χρόνια φανηκε ακόμα Περισσότερο ή αδυναμίσ τοῡ αμερικανικου ίμΠερισλισμου να διατηρήσει
τήν παγκόσμια κυριαρχία του, ύστερα ὑπ’ τα χτυΠήματα Πού τού
κσταφεραν ol λσοί, ένῶ αντίθετα έχει φανεῖ ότι ὁ σοθιετικός σοσισλιμπεριαλισμός εἶναι ἠ δύναμη έκείνη πού διεκδικει από τόν
αντίΠσλό της νέες σφαῑρες έπιρροής, νέα έδαφη, εἶναι ἡ ανερχόμενη ύπερδύναμη. _
EP: Βλέπεις δηλαδή μια έπιθετικότητσ OTer πολιτική της ΕΣΣΔ,·

Al'l: Βλέπω μια έπιθετικότητα Πού έκφραζεται μέ τήν εἰσθολή
στήν Τσεχοσλοὸακίσ, τήν απόπειρσ ύποκίνησης καί ύποστήριξης
πραξικοπήμστος στήν Πορτογαλίσ, τίς έπεμὸασεις τοῦ σοθιετικοῡ
σοσισλιμπεριαλισμού στήν Ἀφρική, κι ακόμα τήν ύΠοκίνηση τού
τούρκικου έΠεχτστισμού στήν Κύπρο καί στό Αίγαῑο μέ έΠενδύσεις, δανεια Kai πολιτική καλύψη τού Ἀττίλα. Πλήρη αποσιώπηση
τῶν προκλήσεων τῶν Τούρκων σω6ινιστῶν στό Αίγαῑο.

ΕΡ; Τελικα Θεωρεῖς τήν ΕΣΣΔ σόν κύριο ἐχθρό καί σαν δευτερεύοντα τόν αμερικανικο Ιμπεριαλισμό,’
ΑΠ; ”Οχι, θεωρῶ τό σοσιαλιμπερισλισμό σαν τόν κύριο ύποκινητή
τού Πολέμου.κσί ίδιαίτερα στήν Περιοχή μσς ὅπου oi νέοι τσαροι
Προσπαθοῡν να πραγματοποιήσουν τα ὄνειρα τῶν παλιῶν, να παρούν κατ’ αρχή τήν Τουρκία μέ τό μέρος τους καί να κανουν τή
Ρωσίσ μια μεσογειακή δύναμη.

'H όξυνση τού ανταγωνισμού τῶν ύπερδυναμεων Βαζει τή χώρα
καί τό λαό μσς μΠροστα σέ μεγαλους κινδύνους, τήν κυρίαρχη
ταξη τῆς χώρας μσς μΠροστα σέ τρομερα διλήμμστα. 'O αμερικανικος ίμπεριαλισμός, για να κλείσει όσο γίνεται πιό γρήγορσ τίς
Πληγές πού ανοιξε ό ’ίδιος καί Πού έκμεταλλεύτηκε ὁ αντίΠαλός
του, Προσπσθεῖ να έΠιθαλει μιαν αδικη διχοτομική «εἰρήνη» στήν
Κύπρο καί τό Αίγαῑο πού Ba δίνει ίκανοποίηση στόν τούρκικο έπεχτατισμό σέ Βαρος τῆς ανεξαρτησίσς καί κυρισρχίας τῆς χώρας
μσς. 'O σοσισλιμπεριαλισμός Προσπσθεῑ να ανατρέψει τήν κατασταση στήν περιοχή, να ἐπεκτείνει τήν έπιρροή του σέ νέες σφαῖρες έπιθαλλοντσς τήν Παρουσία του σαν συνεγγυητής τῆς «εἰρήνης» μέσα από μια «διεθνή διασκεψη» πού Θα έχει κι αύτή σαν
περιεχόμενο τή διχοτόμηση τῆς Κύπρου καί τού Αἰγαίου. Ἠ λύση
τῆς «διεθνοῡς διασκεψης» θα μσς θαζει κατω από «διεθνεῑς έγγυήσεις», δηλαδή κατω από τήν έπιτήρηση, τήν κηδεμόνεψη καί τόν
έλεγχο τῶν δύο μεγαλύτερων έχθρῶν ἔτῆς ανθρωπότητας, Θα μᾶς
ρίχνει τουλαχιστον 150 χρόνια Πίσω, οτήν έποχή Πού ἡ χώρα μσς
εἶχε ένσ καθεστώς κατω αΠ’ τήν κηδεμονία τῶν τότε μεγαλων δυναμεων.
Μπροστα σ“ αύτή τήν κστασταση ή έλληνική κυθέρνηση, μή θέλοντας καί μή μπορώντας να οτηριχτεῑ στό λσό, μή Βλέποντας
αλλο δρόμο από κεῖνο τῶν απαραδεκτων έθνικα πσρσχωρήσεων,
προσπαθεῑ μέ τίς έκλογές Πού προκηρύσσει Πρόωρα να κερδίσει
μια νέα τετραετία. Προοπαθεῑ να τίς χρησιμοΠοιήσει σαν μέσο Πίεσης για ν’ αποστιασει «στήριξη» απ· τούς Ἀμερικανους, ἰδίως
τώρα πού συζητιοῡνται τα έλληνοτουρκικα στόν OHE καί ίδιαίτερα
στούς διαδρόμους του. Προσπαθεῖ v' ανοίξει τό δρόμο για νέες
συμμαχίες Kai καινούργιους συνσσΠισμούς στήν έξουσία, πού θα
τῆς έπιτρέψουν να διατηρήσει τή στρατιωτική στήριξη στούς
Ἀμερικανους, να Προχωρήσει ὅμως καί σέ μεγαλύτερα ανοίγμστα
πρός τήν κατεύθυνση τού σοΘιετικοὺ σοσιαλιμπεριαλισμοῡ. Ἐδῶ
ὅμως ή κυρίαρχη ταξη τῆς χώρας μσς γίνεται ένας πολύ κακός
μαθητής τῆς “Ἀγκυρας, ή ὁποία έχει ακολουθήσει τήν ’ίδισ πολιτική
έδῶ καί αρκετα χρόνια - ερωτοτροπώντας καί μέ τή «Σκύλα» καί
μέ τή «Χαρυθδη» - καί Πού εἶναι αύτή ακρι8ῶς ὴ Πολιτική Πού σήμερσ τήν έχει ὁδηγήσει στό κοινωνικό, οίκονομικό καί πολιτικό
αδιέξοδο τό ὁποῑο γνωρίζουμε.

Κοντα σ’ αύτα τα ζητήματα, πού κύρια κσθορίζφζῖιν τή σημερινή
καταστσση καθώς καί τό χαρακτῆρα τῶν έπερχόμενων έκλογῶν,
έρχεται να προστεθεῑ τό οἰκονομικό αδιέξοδο, Πού ὀξύνεται ακόμα
Περισσότερο μέ τήν προοῐττική τῆς ένταξης τῆς χώρας ,στήν EOK.
Τό μεγαλο κεφαλαιο, πού εἶχε κερδοσκοπήσει αδίσταχτσ κι ανεμΠόδιστα σέ 6αρος τοῡ 1(αοὺ τήν Περίοδο τοῡ φασισμοῡ, συνεχίζει
τα μεγαλα κέρδη του, πού αρνεῑτσι να τα δισκινδυνέψει σέ νέες
έπενδύσεις μπροστα στίς κρίσιμες συνθῆκες. 'H αγροτική παρσγωγή Πέφτειχρόνο μέ τό χρόνο.Ἠ οἰκονομία μένει ατασιμη. 'H KU6έρνηση ακολουθεῖ μία πολιτική συγκρατησης τῶν μισθῶν στα χαμηλα έΠίΠεδσ Πού τούς εἶχε ρίξει ἡ κρίση τοῦ 73-74 Kai ἡ Χούντα,
χωρίς να μπορεῑ να συγκρατήσει τόν πληθωρισμό. Αύτή ἡ πολιτική
συνοδεύεται αΠό έντονα αντιδημοκρατικα μέτρα μέ τήν ψήφιση
φασιστικῶν νόμων, τό χτύπημα τῶν συνδικσλιστικῶν έλευθεριῶν,
τήν έπιΘολή τοὺ κρατικού έλεγχου στα συνδικατα. Ἀποκορύφωμα
τῆς αντιδημοκρατικῆς σύτῆς Πολιτικῆς ήτσν τό κλείοιμο στίς φυλσκές μέ τό φασιστικό «Ὶδιώνυμο» τῶν αγωνιστῶν τῆς Πρωτομαγιας, έΠειδή διεκδίκησαν τό συνταγμστικα κατοχυρωμένο δικαίωμα
τῆς συγκέντρωσης καί τῆς δισδήλωσης. Oi αγωνιστές Παναγόπουλος καί Καρσφωτιας έξακολουθοῡν να θρίσκονται στίς φυλακές τή στιγμή πού ή κυ6έρνηση αρνεῖται να χαρσκτηρίσει τα 6σσανιοτήρισ «’ίδιώνυμο» αδίκημα - μέ τήν αναΠόδεικτη κατηγορία ότι
έσπρωξαν αστυφύλακες τήν Πρωτομαγια.
ΕΡ; ea ἣΘελσ να ἐξηγήσεις Πῶς αφοῡ γίνεται ὅλη σύτή ὴ ανα31

λυση καί αφοῦ διαπιστωθοῦν ὅλες αὺτές oi ὀξύτητες, Πῶς τό αντίστοιχο στήν έκλογικη δύναμη τοῦ Ε.Κ.Κ.Ε. ἠταν τουλαχιστσ στίς
Περασμένες έκλογές χαμηλό. Τί εἶναι έκεῖνο noü αλλαξε καί κανει
Θεμιτη τήν αίσιοδοξία μέ τήν όποία Πᾱτε ατίς έκλογές,·
ΑΠ; Oi συνθῆκες πού περιγραψαμε παραπανω καί ό ’ίδιος ό χαρακτήρας τῶν πρόωρων έκλογῶν αποτελοῦν έκφραση τῆς μεγαλης Πολιτικῆς κρίσης οτήν ὁποία 6ρίσκεται σήμερα ἡ χώρα. Oi λαϊκές μαζες όντιμετωπίζουν τήν κυθέρνηση καί τήν πολιτική της, τα
κόμματα τῆς αντιπολίτευσης καί τήν πολιτική τους,μέ δυσπιστία,
έπιφυλακτικότητα καί ανεμπιστοσύνη, γιατί δέν τοῦ λέν ὅλη τήν
αλήθεια, τοῦ κρῦΘουν τόν Eva ε’ίτε τόν αλλο έχθρό, ε’ίτε καί τοῦς
δύο, δέν δείχνουν Eva ξεκαθαρο δρόμο Ποῦ να μήν Παραμερίζει τό
λαό, αλλα να στηρίζεται Πρῶτα Kai κύρια ατίς δικές του δυναμεις
καί να ὁδηγεῖ έξω (’zm‘I τήν κρίση. Τό έρώτηματικό για τό μέλλον
εἶναι τεραστιο.
Oi έκτιμήσεις Kai oi κατευθῦνσεις τοῦ Ε.Κ.Κ.ΙΞ. λένε ὅλη τήν
αλήθεια στό λαό Kai τόν καλοῦν να στηριχτεῑ κύρια στίς δικές του
δυναμεις. Ἑκφραζουν αῦτό ποῦ λίγο πολύ έχουν καταλαθει ὅλοι oi
τίμιοι ἅνθρωποι στόν κόσμο. Οϋτε ΗΠΑ - οὔτε Ρωσία - Ἐθνική
Ἀνεξαρτησία. Ἐνότητα μέ τίς χῶρες Kai τούς λαούς τοῦ τρίτου
κόσμου. Ἀπόκρουση τῶν ἰμπεριαλιατικῶν 6λέψεων τῆς EOK έναντια στή χώρας μας, Kai έξω από τήν EOK. Ἐνότητα μαζί της έναντια ατίς δύο υπερδυναμεις. Οὔτε ροῦπι πίσω στα ζητήματα τῆς
σέθνικῆς μας ανεξαρτησίας οτήν Κύπρο Kai στό Αίγαῑο. Ἐπιδίώξη
μιας δίκαιης αντιηγεμονιστικῆς φιλίας μέ τήν Τουρκία πρός τό
συμφέρον τῆς έργατικῆς ταξης Kai τῶν λαῶν στήν περιοχή, στήν
Εῦρώπη καί α’ ὅλο τόν κόσμο. Ἀντιηγεμονιατική πατριωτική καί
δημοκρατική ἑνότητα τοῦ λαοῦ Kai ὅλων τῶν δημοκρατικῶν πολιτικῶν του δυναμεῶν. Ἀπόκρουση τῆς αντιδημοκρατικῆς Πολιτικῆς
καί τῶν αντιλαϊκῶν μέτρων τῆς κυρίαρχης ταξης. Τέρμα οτήν Πολιτική τῆς λιτότητας για τό λαό καί τῆς ασυδοσίας για τό μεγαλο
κεφαλαιο. Στήριξη τῶν έπιδιώξεωνσ αῦτα τα ζητήματα πρῶτα ὑπ’
ὅλα στό όργανώμα Kai τήν παλη τῶν ’ίδιων τῶν λα’ίκῶν μαζῶν Kai
πανω απΙ ὅλα στήν ανασυγκρότηση τοῦ πρωτοπόρου κόμματος τῆς
έργατικῆς ταξης. Ἐπαναστατική ἑνότητα τῆς έργατικῆς ταξης Kai
τῶν κομμουνιστών, αντιηγεμονιστική ένότητα ὅλου τοῦ λαοῦ, για
τήν ῦπερασπιση τῆς πατρίδας Kai τήν καταχτηση τῆς ανεξαρτησίας, για ν’ ανοίξει ό δρόμος Πρός τό σοσιαλισμό μέ τή λαοκρατία.
Αῦτή ή γραμμή εἶναι τό κῦριο ὅπλο μας.
Kai παραπέρα, μέσα a' αῦτα τα χρόνια τό Ε.Κ.Κ.Ε. μπόρεσε να
πλατύνει Kai να δυναμώσει τοῦς δεσμούς του μέ τίς λαϊκές μαζες
μέσα από τοῦς αγῶνες του, να μεγαλώσει έτσι τήν ακτινοθολία
του. Σέ ὅλους τούς αγῶνες τοῦ λαοῦ Θρέθηκε στήν Πρώτη γραμμή, σέ αντίθεση μέ ὅλλες δυναμεις. Κι αῦτό εἶναι ποῦ κύρια μετραει για τό λαό. Γι’ αὑτό Kai τό Ε.Κ.Κ.Ε. σέ μια περίοδο κρίσεων
καί συνεχῶν διασπασεων OTqu κόλπους τῆς δεξιός, τοῦ κέντρου,
τῆς ρε6ιζιονιστικῆς «ἀριστερᾶς», τῆς ψευτοεπαναστατικῆς αριστερας, ήταν ή μόνη πολιτική δύναμη στή χώρα πού γνώρισε μια
συνεχῆ ανοδική πορεία, μπόρεσε να δυναμώσει παραπέρα τήν
έπαναοτατική του ἑνότητα Kai τούς δεσμούς του μέ τό λαό. Γιατί
δέν έχει καμια σχέση Kai δέν ὑπακούει σέ κανένα συμφέρον ποῦ
να εἶναι ξένο πρός τήν ὲργατική ταξη Kai τό λαό.
Oi συνθῆκές εἷναι εῦνοϊκές. Ἕχουμε πίστη οτήν όρθότητα τῆς
γραμμῆς τοῦ Ε.Κ.Κ.Ε. Ἐξαρταται Πόσο σώατα καί αποτελεσματικα
θα μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε τίς δικές μας δυναμεις για να
πετῦχουμε σημαντικα αποτελέσματα. Kai παλι έδῶ τό πιό σημαντικό Θα εἶναι ή παραπέρα διαδοαη τῆς γραμμῆς μας Kai ή όργανώτική αναπτυξη τοῦ κινήματος μέσα απ’ τήν πανελλαδική συμμετοχή μας ατίς έκλογές. 'H καταχτηση τῆς κοινοθουλευτικῆς έκπροσώπησης, χωρίς να εἶναι τό απαντο, δέν ξεφεῦγει ἀπ’ τα ὅρια
τοῦ δυνατοῦ καί πραγματοποιήσιμου, γιατί έκφραζει τήν αναγκη
τοῦ διέξοδου, νέων-λύσεων Kai προοπτικῶν, τίς γενικές διαθέσεις
τῶν μαζῶν.
EP: Δέν νομίζεις ότι αὺτή η προοπτική μιᾶς έκπροσώπησης Θα
μποροῦοε να ἡταν πιό ρεαλιστική ὄιν-εἷχε έπιτευχθεῖ καποια συσπείρωση τῆς έπαναπατικής ἀριστερᾶς -— δέν ξέρω αν δέχεσαι τόν
ôpo — μέ τό δεδομένα ὅτι α’ αὐτή την τριετία πολλές φαρές μαζί μέ
τό Ε.Κ.Κ.Ε. καί ἄλλοι φορεῖς τῆς έπαναοτατικῆς έξωκοινοαουλευτικής ἀριστερᾶς εἶχαν συσπειρωθεῖ καί εἶχαν κοινούς ἀγῶνες. Μέ τό
δεδομένο ὅτι ὑπῆρξε αὐτή η συμπόρευση τῶν ὀπαδῶν τῆς έπαναστατικῆς ἀριστερᾶς, δέν Θα ἠταν θεμιτό να αναρωτηθεῑ κανείς γιατί
δέν ἐπιτεύχθηκε, γιατί δέν έπιδιώχθηκε Eva κοινό σχῆμα Μήπως
τό ὅτι δέν έγινε σημαίνει ἀδυναμία τῶν φορέων τῆς έπαναστστικῆς
αριστερᾱς ἥ μια τόση για ηγεμονισμό μέσα στό χῶρο,’

ΑΠ; Oi époi έπαναοτατική αριστερα ῆ «έξωκοινοθουλευτική αριστεραν δέν έκφραζουν οῦτε τήν ίδεολογία οὔτε τή γραμμή μας καί
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ÔÉV ‘ËOÙQ δθχρμαοτε. Τό ΙΞ.Κ.Κ.Ε. εἶναι φορέας τῆς έργατικῆς ταξης, αναγνώριζεῑ ἷό μίξβξῑῡμό - λενινισμό - σκέψη Μαο Τσετοῦνγκ.
Δεν απορριπτειιτην HUM σέ νόμιμα πλαίσια μέσα στήν αστική δημΟΚβΟΤΙΕξ ’(91 ’ΤΟν Κοῑνο6ξ>ι.ῑλευτισμό, ποῦ εἶναι Eva πολιτικό σῦοτημα ευνοικοτερο για T0 λαό από τό φασισμό ñ τό σοσιαλφασισμο. ;εσκεπαζει ’ὅμως τον ῦποκριτικό χαραχτήρα της, πού στηρίζεται Οῒην Κῦῑῦζῑῑεῡηβῦῑ ὲκμεταλλευοη τοῦ έργαζόμενου λαοῦ. Τό
Ιξ.Κ.Κ.Ε.ΙέχΙει σαν στοχίξ Tou τήν Πιό πλατια δημοκρατία για τήν
epvchn Τῦξη K01 ΤΟ ΜΙοι Τή διχτατορία τοῦ Προλεταριατου καί τή
συνέχιση της έπαναοτασης ς,τὸ σοσιαλισμὸ μέχρι τήν πλήρη
ΚΟΤΟΩΥΠΟΤ] Τῶν Τόξεων KOi τό Θρίαμὸο τοῦ κομμουνιαμοῦ στή
χώρα μας καί a' ὅλο τόν κόσμο,
Ι Μὲῦξ] OTOÜQ XG’POUQ Ποῦ αναφερες συμπέριλαμθανονται συ)(νῦ δυνῦᾘεῑς ÊXÜDIKÉQ Πρός τό έργατικό κίνημα - καί παντα ξεφῦpr_vc1v ,τετοιες δυνάμεις μέσα οτό έργατικό κίνημα - με τις ὸηοῑες
ὲμῑξῑς _ÔEV ËXOUl-IB KGHIC'IV ὑπολῦτως σχέση. Ἐδῶ ας ποῦμε θαζουν
TOUQ GVOPXlKOÜÇ. “OÙ ÉanéenKav OTÔ E.K.K.E. μέ μολότωφ τήν
Πρώτομαγια, χτῦπησαν Καί καψανε τα γραφεῖα τῆς ΑΑΣΠΕ. Ἐδῶ
ααζουν καί τούς τροτσκιατὲς, ηου με τή σχηματική καί δογματική
ΟνΤΙᾸηΨΠ TOUC. YlÔ TÔ μῦβξισμό 6γαίνουν έξω c'm' τήν πραγματικότηταὶτης ταξικῆς παλης Καί φτόνουν ανοιχτα να παίζουν τό ρόλο
της οντιδρσσης. ὅπως ἐκείνων πολλοι an' αὺτούς τόν Kalpô τῆς
KG'ËOXñq. ÔTGV EAEYCIV ÔTl δέν έπρέπε να Πολεμαμε τοῦς γερμανους καταχτητές γιαῒὶ εἶναι «ιταξικό μας αδέρφια». Μέ τέτοιες δυνῦμεῑς Φϋῦῑκό ÔÉV μΠΟβεῖ να ῦπαρχει συνεργασία.

MéUCl OTÔ ÉDYGTIKÔ Κίνημα τῆς χώρας μας ῦπαρχουν 6έ6αια καί
μαβξιστὲῡ. - ÀBVlVIOTÉC: Οἱ ὁποῖοι δέν Θρίσκονται στίς γραμμές τοῦ
Ε-ΚΚ-Ε. TÔ E-K-K-E ËXel δώσει τήν παλη καί στήν Περίοδο τοῦ φαῦξῡμῡῡ ἁλλὰ KGÎ HETÔ TÔ Φασισμό για τήν καταχτηση τῆς ένότητας
των μαρξιστῶιν ᾗ λενινιοτῶν στό Eva Kai μοναδικό έπαναοτατικό
κομμουνιοτικο κομμα της χώρας μσς.

EP: 'Evvo£f¢ τήν ἑνότητα δηλαδή μέσα στό E.K.K.E.;
An: Δέν εἶναι ζήτημα καπετανιλικιοῡ καί φορέα. Εἶναι ζήτημα
συμφωνίας οτήν ίδέολογία καί τή συνεπή έφαρμογή τῶν αρχῶν
στήν πραξη, τήν πολιτική γραμμή. Ὀρισμένοι από τοῦς μαρξιστές
· ÀSVlVlOTÉQ "OÙ δέν Θβίσκονται ατίς γραμμές τοῦ Ε.Κ.Κ.Ε. δεσμεύοντοι ànô ιιιό γραμμή noü δέν ανογνωρῑζει ὠλόηλευρο τό
μαρξισμό - λενινισμό - σκέψη Μαο Τσετοῦνγκ, μια γραμμή ή όποία
στήν περίοδο τοῦ φασισμοῦ τούς ακινητοποίηαε καί τοῦς έμπόδισε να προαφὲρουν OTÔ μεγαλο αντιφασιατικό καί αντιαμερικανικο Κίνημα ἐκείνης Τῆς Περιόδου. Μια γραμμή ποῦ τοῦς αδρανοΠοίησε καί μετα τήν καταρρευση τῆς Χοῦντας καί ποῦ σήμερα
TOÜQ ËXËl ὁδηγήσει (Πήν αποσιώπηση τῆς πραγματικῆς καταστασης στή χώρα μας, στή μείωση τοῦ ρόλου τῆς ανερχόμενης Unspδυναμης, τοῦ σοσιαλιμπεριαλισμοῦ, οτήν προθολή μιας γραμμῆς
όχι αντιηγεμονιστικῆς αλλα δῆθεν «αντιφασιοτικῆς αντιιμπεριαλιστικῆς», noü σέ τίποτο τό οὺσιαστικό δέν διαφέρει ὑπ’ τή γραμμή
τοῦ «Κ»ΚΕέξ., αλλα πού αντίθετα Παίζει τό Παιχνίδι του. Για τοῦς
ÀÔYOUQ GÙTOÜQ δέν ἤΤΟν σήμερα ώριμες οἱ συνθῆκες για μια με·
τωπική συνεργασία μέ αλλες δυναμεις, πολὺ περισσότερο για μια
συνεργασία σέ μαρξιοτική - λενινιστική Θαση που θα εἶχε σαν
περιεχόμενα τήν ανασυγκρότηοη τοι] Κόμματος,

Κι έκεῖνο Ποῦ οήμερα χρειαζεται δέν εἶναι μια συγκολλητική ένότητα αλλα μια πραγματική έπαναοτατική ένότητα. Κι αῦτήν μόνο
τό Ε.Κ.Κ.Ε. τήν έγγυαται αῦτη τή στιγμή. Καί μόνο »στηριγμένοι σέ
μια ξεκαθαρη έπαναοτατική ένότητα μποροῦμε να δώσουμε σήμερα τήν παλη έναντια στό μεγαλο διασπαστή τῆς έργατικῆς ταξης καί τοῦ λαοῦ μας, τό ρεθιζιονισμό, που έχει σαν σκληρό του
πυρῆνα τό «Κ»ΚΕέξ, Ἐναντια σ’ αῦτοῦς έχουμε να δώσουμε τήν
κύρια παλη. Εἶναι oi μεγαλῦτεροι έχΘροί τοῦ ἐργατικοῦ κινήματος.
Oi μεγαλῦτέροι ῦπονομευτές τῶν λαϊκῶν αγώνων καί απεργοσπαστες. "Av δέν απομονωθοῦν καί συντριὸοῦν πολιτικα καί ίδεολογικα, δέν θα γνωρίσει τό έργατικό κίνημα στή χώρα μσς ένότητα καί
προκοπή.
Σήμερα δέν μας λῦνουν τό Πρόαλημα οὔτε έκλογικές διαδικασίες, οὔτε συγκολλητικές συμμαχίες αναμεσα σέ διαφορες δυναμεις ποῦ γίνονται για λόγους απλα καί μόνο ψηφοθηρικοῦς. Oi μεγαλοι όγῶνες καί oi κίνδυνοι ποῦ έρχονται έπιθαλλουν τήν καταχτηση μιας Βαθιας, έπαναοτατικῆς ένότητας, τῆς πραγματικῆς ένότητας τῆς έργατικῆς ταξης καί τοῦ λαοῦ, έπιδαλλουν τή ουσπεὶρώση καί τό όργανώμα τῶν λα’ίκῶν μαζῶν πανω α’ αῦτή τή 6αση για να μπορέσουν να παρουν τα πραγματα στα χέρια τους.
Πιστεῦουμε ὅτι τό δυναμωμα τοῦ Ε.Κ.Κ.Ε. μέσα απ’ τίς έκλογές
Ποῦ έρχονται συμφέρει τήν έργατική ταξη καί τό λαό, ὅλους τούς
πατριῶτες καί δημοκρατες πού δέν Θέλουν οὔτε Ἀμερική οὔτε

Ρωσία αλλα έθνικῆ ανεξαρτησία, συμφέρει ΠαραΠέρα ὅσους δέν
Θέλουν ν’ ανεχτοῡν αλλο αδιαμαρτυρητα τήν Πολιτική τῆς Πείνας
καί τοῦ Θουρδουλα για τό λαό, συμφέρει όσους ανῆκουν στῆν έργατική ταξη, Πονᾱνε τό κομμουνιοτικό κίνημα τῆς χώρας μας, Πονανε για τήν ένότητα του. Πιστεύουμε ότι τό δυναμωμα τοῦ
Ε.Κ.Κ.Ε. Θ’ ανοίξει τό δρόμο τῆς ένότητας για τό κομμουνιστικό
αλλα καί για τό Πλατυτερσ Πατριωτικό δημοκρατικ’ό κίνημα στή
χωρα μας.
ΕΡ; ἘΠομένως Πιστευεις ότι r7 αύτόνομη κάθοδος στίς εκλογές
καί r7 Προώθηση τοῦ ‘E.K.K.E δέν ἀποτελεῖ μονοΠώληση f7 ἠγεμονίστική τόση ἀλλα ΠροσΠαΘεια για αΠοσαφήνιση Θέσεων καί χαραξη
μιᾶς σωστής έηαναστατικής γραμμῆς καί διαδικασίάςῐ
Al'l: Τό Ε.Κ.Κ.Ε. χτυΠώντας τό ρεθιζιονισμό καί τόν όΠορτουνισμό c‘mô τήν Πρώτη στιγμή Πού ἱδρύθηκε μέχρι σήμερα αλλα Kai
στή συνέχεια δέν σταματησε Kai δέν Θα σταματῆσει να δίνει τήν
Παλη για τήν ἑνότητα ὲΠανω στῆν έΠαναστατική 6αση Kai τήν ξεκαθαρη Πολιτική γραμμή Που ανοίγει τό δρόμο για τήν έργατική
ταξη Kai τό λαό μας.

ΕΡ; Στίς φετινές έκλογές καίοέ αντιδιαστολή μέ τίς έκλσγές τοι]
’74 κατεθαίνει καί τό KKE (μ-Λ),Πού εἶναι συνέχεια τῆς OMAE, adv
nAaïKr7 Δημοκρατικῆ Ἐνότητσ». Ἠ ΟΜΛΕ εἶχε καταγγείλει τό
Ε.Κ.Κ.Ε. για U7 συμμέτοχή του στίς έκλογές τοῦ '74. Ποία ἠταν rd
6ασικα σωστα στοιχεῖα ἐκείνης τῆς κριτικῆς· Καί Πῶς εσυ κρίνεις
rr7v αΠόφασή τους για U7v καθοδο στίς φετινές έκλογές,·
Al'l: Εἶναι Περίεργη ἡ σταση τους, τῆ στιγμή Πού τό 1974, μετα
τήν ανατροΠή τῆς φασιστικῆς Χουντας, μέσα στῆ ρευστότητα Που
ὑπῆρχε, μέ τῆ Θέση Kai τήν έκῄτίμηση ότι κυριαρχεῖ ῆ αμερικανοκρατία στή χώρα μας, ὃτι οἱ έκλογές εἶναι έλεγχόμενες καί 6αζοντας μ’ ένα νεφελώδη τρόΠο τό ζήτημα τοι] υτιοκειμενικοῠ Παραγοντα Πρόθαλαν τῆ θέση τῆς αΠοχῆς. Σήμερα, τρία χρόνια μετα,
ὲνώ δηλώνουν μέσα αΠ’ τα ἑντυΠα τους Kai τίς ἐφημερίδες τους
ότι α’ αὺτῆ τῆν Περίοδο έχει δυναμώσει ακόμα Περισσότερο ῆ
αμερικανοκρατία, έχει φασιστικοΠοιηΒεῖ ακόμα Περισσότερο ῆ δημόσια ζωή, έρχονταινα συμμετασχουν στίς έκλογές χωρίς να δώ

Θέση του στα ζητήματα ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς εἰναι καί γι· αυτόν ῆ
«διεθνῆς διασκεψηι». ἈΠό τῆν αλλη Πλευρα ό αντιαμερικανισμός
τοῦ Ἀνδρέα, Που αΠοφευγει τίς «έΠανασι-ατικές αλλαγές», δέν
διαμορφώνει μια γραμμή καί μια Πορεία Που να δείχνει ρεαλιστικα
ότι μΠοροῠμε να Πραγματοι-ιοιήσουμε τῆν αΠοδέσμευση τῆς χώρας αΠ’ τόν αμερικόνικο ίμΠεριαλισμό. Εἶναι ακόμα τυχοδιωτικῆ
καί έΠικίνδυνη η Πολιτική τοῦ Ἀνδρέα, γιατί ένώ υΠόσχεται σοσιαλισμό δέν συνδέει τό ζήτημα αὺτό μέ τό χαραχτήρα τῆς Πολιτικῆς
ἐξουσία Πού αΠαιτεῖ, μέ τό Ποια ταξη ΠρέΠει να έρθει οτήν έξουσία
οὒτε φυσικα καί μέ τό Θέμα τῆς ανατροΠῆς του κρατικομονοΠωλιακοῡ καΠιταλισμοῡ.
Σ’ ότι αφορα τέλος τή συμμαχία τών «5», έδώ έχουμε τῆν Περίῐττωση έκείνης τῆς συγκολλητικῆς ένότητας Που δέν έχει σῆμερα
αναγκη ό λαός μας. Μιας ένότητας noü δέν μΠορεῖ να αναΠτυξει
κανένα δυναμισμό, noü δέν μΠορεῖ να στηριχτεῑ σέ μια ξεκαθαρη
Πολιτική γραμμή καί καταλήγει σέ τέτοιες Παραλογες διατυΠώσεις
σαν τήν Παρακατωῑ «Ἀνεξαρτητα αΠό τίς Θέσεις noü TÔ καθε
κόμμα έχει έΠεξεργαατεῑ Kai ὺΠοστηρίζει για τό σκόΠιμο ἡ όχι τῆς
ἐνταξης τῆς Ἐλλαδας στῆν EOK, τα 5 κόμματα τῆς Συμμαχίας
συνεκτιμοῡν τήν αναγκη μιας αγωνιστικῆς ταχτικῆς καί αΠοφασίζουν να τῆν ακολουθήσουν μέ κοινῆ δραση»ί 'H Συμμαχία αΠοσιωΠα ΠαραΠέρα έντελώς τό ρόλο τοῦ σοσιαλιμΠεριαλισμοῡ καί
Προτείνει καί αυτή τῆ γραμμή τῆς «διεθνοιὶις διασκεψης.»
ΕΡ; Στήν ΠερίΠτωση noü τό E.K.K.E. δέν Θαλει υΠοψηφιότητα a’
όλες τίς Περιοχές τῆς χώρας, Ποια ταχτική Πρόκειται ν’ ἀκολουθήσει σ’ αὐτές τίς Περιοχές nou’ δέν Θαχει θαλει ὺΠοψηφιότητα; Θα
υΠοστηρίξει ἄλλο σχῆμα;
ΑΠ; Σαν συνέΠεια τών έκτιμῆσεών μας για τα καθήκοντα Που
6λέΠουμε σήμερα καί τό χαραχτῆρα αὺτών τών έκλογών, καί στίς
Περιοχές Πού δέν Θα 6αλουμε υΠοψηφιότητα ea δώσουμε τῆ Παληγια τήν σφυρηλατηση τῆς αντιηγεμονιστικῆς γραμμῆς, τήν Παλη
για τή συντριὸῆ τοῦ ρεθιζιονισμοῡ καί τήν ανασυγκρότηση τοὺ
κόμματος τῆς έργατικῆς ταξης, Που τόσο μεγαλη σημασία έχει για
τό λα’ίκό μσς κίνημαί

>σουν καμια έξήγηση για τῆ αταση τους τό '74: καί να Προὸαλουν
ανοιχτα τους καθοδηγητές τους (Πραγμα Που δέν εἶχαν κανει οὔτε
στό ίδρυτικό τους Συνέδριο). Νομίζω ὅτι χρωοτανε μια έξῆγηση
στα μέλη, τους όΠαδους τους καί τό κίνημα.
ΕΡ; Τώρσ στῆν έΠικείμενη ἐκλογική αναμέτρηση καί μέ θαση U7
γενική αναλυση nod ἕχει κανει τό Ε.Κ.Κ.Ε. κατα noü 6d στρέψει
κύρια τήν κριτική του, Πρός U7 Ν.Δ., τήν ΕΔΗΚ, τό I'IAZOK, U7 Συμμαχιά, τό KKE;
AI'I: ἈΠοτελεῑ υΠόθεση τών Πλατιῶν λα’ίκών μαζῶν ή αΠομόνωση
καί τό χτύΠημα καί μέσα αΠ’ αυτές τίς έκλογές τών δύο ὺΠερδυναμεων καί τῶν Πραχτορείων τους. ΠρέΠει να αΠομονώσουμε Kai
να συντρίψουμε Πολιτικὰ Kai έκλογικα τό χουντοΘασιλικό σχῆμα
τοῡ ΣτεφανόΠουλου Πού στόχος του εἶναι ή Προώθηση τών σχεδίων τῆς αμερικανικης ὺΠερδύναμης καί τό Προθοκαρισμα γενικότερα τῆς Πολιτικῆς ζωῆς στῆ χώρα μας. ΠρέΠει ακόμα να αΠομονώσουμε Πολιτικὰ καί να όδηγῆσουμε σέ μιαν έκλογική ἡττα τό
«Κ»ΚΕέξ. Πού υΠονομευει τους αγῶνες τοι] λαοῡ μας για έΘνικῆ
ανεξαρτησία, ψωμί καί δουλεια, στῆν υΠηρεσία τοὺ σοθιετικοῡ σοσιαλιμῐτεριαλισμοῡ. ’Ἐχουμε να τραθήξουμε μια ξεκαθαρη διαχωριστικῆ γραμμή έναντια στίς δύο υΠερδυναμεις καί τα Πραχτορεῑα
τους. Μαζί μέ τίς Πλατιές λαϊκές μαζες έχουμε ακόμα να καταδικασουμε τήν αντιδραστικῆ Πολιτική τῆς «Νέας Δημοκρατίας», να
6αλουμε φραγμό α’ αὺτῆ τήν Πορεία καί να Πετυχουμε τήν αΠομόνωση καί τό μαυρισμα τών Πιὸ αντιδραστικών αμερίκανόδουλων
στοιχείων Πού Βρίσκονται στοας κόλΠους της. Μαζί μέ όλσ<τό λαο
έχουμε να Παλαίψουμε για τῆν αντιηγεμονιστική ένότητα. Καί για
να τό Πετύχουμε ΠρέΠει ΠαραΠέρα να ξεσκεΠασουμε τήν ευθυγραμμιση τῆς ΕΔΗΚ μέ τῆ «ΝΛ», τόν έξωραϊσμό αΠ’ τῆ μερια της
τῆς ανισης ένταξης τῆς χώρας μας στῆν EOK, Kai Πανω αΠ’ όλα τα
μεγαλα της καί ὀλέθρια ανοίγματα Πρός τήν κατεύθυνση τοὺ σο6ιετικοῡ σοσιαλιμΠεριαλισμου, καθώς καί τό γεγονός ότι εἶναι ένα
κόμμα Πού Ποτε δέν Θρέθηκε στό Πλευρό τοῦ λαοῦ οτήν Παλη Ποα
έδινε όλα αυτα τα χρόνια. "Eanile να ξεσκετιασουμε καί να χτυΠήσουμε τῆν τρομερα έΠικίνδυνη Kai τυχοδιωχτικῆ Πολιτική Που
αναΠτυσσει ό Ἀνδρέας ΠαΠανδρέου, noü ὁδηγεῖ τή χώρα Kai τό
λαό μας σέ έΠικίνδυνες καταστασεις Kai Παγίδες, γιατί ένώ χτυΠαει γενικόλογα τόν αμερικανικο ίμΠεριαλισμό αΠοσιωΠα τό ρόλο
τοῦ σόθιετικοῦ σοσιαλιμΠεριαλισμοῡ.

Κυκλοφορεῑ -

ο Πολιῑης
Ἀγγελου Ἐλεφάντη, Λαῑκή έτυμηγορία Πανω σέ
ψευδώνυμους στόχους. Παύλου Κρέμου. 'H μεταναστευση τῆς μορφωτικῆς αθλιότητας. Ἀννας Φραγκουδακη - Μαρίνας ΠαΠαγιαννη, Τή Μαριορή τήν
Πήρανε στρατιώτη. Μιχάλη Παπαγιαννη, Προοτασία
τῆς νεολαίας ñ έρωτική ΠερίΠτυξη ΠρωτοΠορίας καί
συντήρησης. Ἀλκη Ρήγου, ἘΠιοτημονική ἑρευνα καί
κυβερνητικὴ τακτική. Ἀγγελου Ἐλεφαντη - Μακη
Καβουριαρη, ΠΑΣΟΚῑ Σοσιαλισμός ἡ λαῑκισμός. Γιώργου Κατσιγιαννη, Μερικα δεδομένα για τό βρετανικό
έργατικό κίνημα. Μανὼλη Δρεπακη, 'O έΠαγγελματικός Προσανατολισμός στα τριταξια Γυμναοια. Μαρίας
Ἠλιού, Για να ὺΠαρξει έρευνα. Γιαννη Μηλιοῡ, Ἠ
στροφή Πρός τήν τεχνική έκΠαίδευση. Andréjlano,
Για v' αναστηθεῖ τό ΠανεΠισἹήμιο. Φιλιππου “’ ιοὺ,
Κυκλοφορίες τῶν έλληνικῶν βιβλίων. Βιβλιοκρισίες, Βιβλιοκριτικό σχόλια.

τεῦχος 13. ·ὀκτώβριος 1977.

EP: Ma νομίζω ότι ὀ Ἀνδρέας ἔχει κόνει Πολεμική Πρός U7 Σοὸ.
Ενωσ
.
ΑΠιηΠολεμικῆ; ΠοτέΙ Παντα τήν έχει Παρουσιασει σαν μια «εἰρηνική» δυναμη. Τήν υΠοκίνηση του τουρκικου έΠεχτατισμοῡ τήν
έχει Παρουσιασει σαν «ανοχῆ» αΠό τῆ μερια της, ένῶ κεντρική
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A.A.E.:
Γ Lorri παίρνουμε
μέρος στίς ὲκλογὲς
ANTI: Kar’ αρχήν θα ἥθελα να σας ρωτήσω Ποια εἶναι η σχέση
τῆς «Λαϊκῆς Δημοκρατικής ”Ενατητας» μέ τό KKE (μ-λ).
ME: ‘H ΛΔΕ συγκροτήθηκε μέ πρωτοθουλία τοὺ ΚΚΙΞ(μ-λ) καί
συμμετέχουν σ· αὺτήν αλλες αργανῶσεις πού εἶχαν δημιουργηθεῑ
μέ πρωτοθουλία παλιατερα τῆς OMAE καί τιιὸ πρόσφατα τοῦ
ΚΚΕ(μ-λ). Συγκεκριμένα πρόκειται για τίς αργανῶσεις ΠΕΣΠ,
ΠΠΣΠ, ΠΠΕΚΤ, καθῶς καί τίς αργανῶσεις τοῡ κινήματας μας στίς
λαϊκές συνοικίες τῆς Ἀθήνας, τοῦ Πειραιᾶ καί τῶν ἐπαρχιῶν. Εἶναι
ένα σχῆμα συντονιοτικα για τή δραση αὑτῶν τῶν ὁργανῶσεων noü
έχουν καθορισμένες σχέσεις καί παραμοιες Πολιτικές κατευθύνσεις. ‘H ΛΔΕ εἶναι ένα κίνημα λαϊκα καί δημοκρατικα, ëvc κίνημα
αντιφασιστικα καί αντιιμπεριαλιστικα. ι
ANTI: Γιατί στίς φετινές ἐκλογές έπιλέχτηκε η προὸολη τῆς
ὺποψηφιότητας τῆς ΛΔΕ, πού ὅπως εἴπατε ἀποτελεῖ οὺσιαστικα ὂχι
μετωπικα αλλα ἕνα συντονιατικό ὅργανο παρατάξεων πού δημιούργησε τό ΚΚΕ(μ-λ) καί η OMAE; Γιατί δέν ὑπῆρξε προσπαθεια
μίας καποιας μορφῆς Πολιτικῆς συμμαχιῶν αλλα ἀντίθετα προθληΘηκε ἕντονα μανο η ὺποψηφιατητα τοῡ συγκεκριμένου φορέσἈφοῡ παρ’ αλες τίς διαφορές, τίς ὀποῖες δέχομαι καί τίς καταλα6αίνω, ὺπαρχει ëva κίνημα γενικα μέ καποιες κοινές κατευθύνσεις.
Εἶναι μια διαπίστωση αντικειμενική πῶς ἕνα κίνημα - ας μοι] ἐπιτραπεῑ να χρησιμοποιησω έναν ôpo πού δέν δέχεστε, αλλα για να
γίνομε κατανοητοί ας ταν χρησιμοποιησουμε - ἕνα κίνημα «αριστερίστικο» τῶρα καί 3 χρόνια ἔχει μια πολύ έντονη καί σαφέστερη, απα τό παρελθόν, παρουσία. OI δυναμεις τοῦ χώρου αὑτοῦ
συμπορεύτηκαν καί ἴσως Θα περίμενε κανείς σ’ αύτή τήν ὲκλογική
αναμέτρηση - μια καί έγινε η ὲπιλογή τῆς συμμετοχῆς στίς έκλογές - να δεῑμια προσπαθεισ μετωπικῆς παρουσίας. Ἀντίθετα ὅμως
προθλήθηκε η αύτόνομη ύποψηφιατητα. Πῶς αἰτιολογεῖται αὐτὸ,
ΛΔΕ; Δέν θα ήταν δυνατώ να προχωρούσαμε έμεῑς σέ μια συνεργασία μέ αποκλειοτικα αντικείμενο τίς εκλογές. "Av ὑπῆρχε ή
6αση για τήν πραγματοποίηση μιας συμμαχίας, τατε αὺτή θα πραγματοποιαταν σέ γενικατερο πολιτικα έπίτιεδο, ανεξαρτητα and τίς
έκλογές, καί φυσικα θα έκφραζαταν καί στίς έκλογές. Πέρ’ απ’
αὐτα καί στα Θαθμα πού οἰ αροι για μια τέτοια συμμαχία οήμερα
δέν υπαρχουν, μια καθαρα έκλογική συνεργασία δέν ἔχει για μας
κανένα ναημα. ·
ANTI: Γιστί δέν έπιδιῶξατε μια συμμαχία μέ τα ΕΚΚΕ ἡ αλλες
αργανώσεις,· Ὑπαρχουν αριστεροί πού χωρίς να είναιένταγμένοι
σέ καποιο συγκεκριμένο φορέα ἀκολουθοῦσαν καί συμπορεύονταν
μέ αὺτα τα «γκωσίστικρ» κίνημα, Ἐσεῑς δέν ὲπιδιῶξατε την ὀργανωση ένας μετώπου πού να καλύπτει αὐτόν τόν κόσμο αλλα προχωρησατε απλῶς o’ Eva συντονιστικό ὄργανο τοῦ ἵδιου τοῦ
ΛΔΕ; Τα δικα μας κίνημα τα θεωροῡμε σαν κατι τα ξεχωριστα απ*
ὅλα τα αλλα κινήματα ή τίς αργανῶσεις τιού ὺπαρχουν στα χῶρο
τῆς λεγαμενης «έξωκοινοθουλευτικής αριστερας». ‘H καταγωγή
τοῦ κινήματος μας πρῶτα ὑπ’ ὅλα έχει τίς ρίζες της στα παλια ΚΚΕ,
μέ τή φυσική έννοια, δηλαδή τῶν συγκεκριμένων συντρόφων πού
ἢταν μέλη καί στελέχη του καί noü σέ μια δεδόμένη στιγμή αποφασισαν να διαχωρίσουν τή θέση τους, ὅταν Πίστεψαν ὅτι τα ΚΚΕ
δέν προωθοῠοε πια τούς λαϊκούς αγῶνες καί έγκατέλειψε στήν
οὺσία ὅσα έπαγγέλλονταν, αλλα καί μέ τήν πολιτική έννοια, αφοῡ
τα θεωροῡμε σαν συνέχεια τῶν ἐθνικῶν καί κοινωνικῶν αγῶνων
πού διεξήγαγε α λαός μας απα παλια μέχρι σήμερα. Té κίνημα μας
ξεκίνησε τα '64 μέ τήν ἐκδοοη τῆς «Ἀναγέννησης». Ἀπα ται-ε τα .
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κίνημα μσς αναπτυχθηκε καί παλεύει μέ σταχο τή συγκρότηση
ένας πραγματικα λαϊκοῡ έπαναοτατικοῡ κινήματος..
Δέν συμθαίνει ὅμως τα ’ίδιο μέ τίς αλλες αργανῶσεις. ’Ἐχουμε
τήν αποψη ατι πρόκειται για αμαδες πού συγκροτήθηκαν κατω ατια
τήν έπιρροή κινηματων τοῦ έξωτερικοῡ καί εἶναι δημιουργήματα
πολλές φορές τῆς μαδας. Oi πολιτικές τους Θέσεις δέν θεωροῡμε
ατιόυντελοῡν στήν αναπτυξη τῶν σταχων τοῦ λαϊκοῡ κινήματος.
’”Ας αφήσουμε τίς διαφορες τροτσκιστικές ὸμαδες, πού ὅπως
καταλσθαίνετε θρίσκονται rué κοντα στα «Κ»κὲ καί στα «Κ»ΚΕέσ.,
κι ας αναφερθοῡμε π.χ. στα ΕΚΚΕ. Ἀπα τή δημιουργία του μέχρι
σήμερα τό ΕΚΚΕ, σύμφωνα παντα μέ τήν ὶδιαίτερη φυσιογνωμία
του, ἔχει κανει μία μεταπήδηση Πολλῶν μοιρῶν. Ἐμεῑς θεωροῡμε
ὅτι έκφραζει ἕνα κομματι τῆς ριζοσπαστικῆς νεολαίας πού έχει δεχθεῑ εξωτερικα μανο τίς ἑπιδρασεις τοῡ κομμουνιοτικοῡ κινήματος
χωρίς να τίς ἔχει αφομοιῶσει. Ἀναλογα μέ τίς πλειοψηφοῡσες
ὲτιιδρασεις noü δέχεται απα τα διαφορα Ιδεολογικα ρεύματα, αλλαζει φυσιογνωμία καί δέν έχει μια σταθερή θέση. Σήμερα έμφανίζεται σαν ὑπέρμαχος τῆς γραμμῆς ένας κόμματος για τα αποῑο μας
κατηγοροῡσε παλιατερα ατι ε’ίμαστε πρακτορές του. Τήν τοποθέτησή μας ὲμεῑς δέν τήν έννοήσαμε ποτέ σα μια σχέση δεσμῶν μέ
μια συγκεκριμένη χώρα, αλλα θελήσαμε να Βγαλουμε τα δικα μσς
διδαγματα για τα πῶς θα κανουμε τα έπαμενο θήμα στή χώρα μας.
Αὺτή ἡ θέση μας διαφοροποιεῑ απα αλα τα αλλα κινήματα πού ξεκῐνησαν σε αντίθεση ἡ αντιπαραθεση π.χ. μ’ αὺτα πού συνέθαιναν
οτα «K»KE.
Ἐμεῑς παντως δέν ε’ίχαμε καμια αντίρρηση να κανουμε μια συζήτηοη μέ τα ΕΚΚΕ. Μέχρι τῶρα τέσσερις τουλαχιστο φορές τοὺς
έχουμε καλέσει σέ δημασια συζήτηση, ακριθῶς για να δείξουμε τή
φυοιογνωμία τοῦ ΕΚΚΕ, καί ποτέ δέν πήραμε συγκεκριμένη απαντηαη.
Ἐμεῑς έτιιδιῶκουμε να μπεῑ διαχωριστική γραμμή μέ τίς ὸμαδες στίς αποῑες αναφερθήκατε. ’”Οτῐως γνωρίζετε, α αστικας τύπος
θέλει να κατασκευασει μια δική του εἰκόνα, σύμφωνη μέ τα μέτρα
του, για τα λεγαμενο χῶρο τῆς «εξωκοινοθουλευτικῆς» αριστερας.
”Εχουμε συγκεκριμένα περιστατικα να καταγγείλουμε; Δραστηριατητες καί ἑνέργειες δικές μσς προθαλλονται μέ τίτλους αλλων
ὁργανῶοεων ή αποσιωτιοῡνται. Ἐκεῖνο πού έμεῑς θέλουμε να κανουμε εἶναι να μήν ἐξακολουθεῖ να υπαρχει μια τέτοια σύγχυση,
πού έχει σκαπιμα δημιουργηθεῑ, καί να δείξουμε τήν πραγματική
φυσιογνωμία τοῦ δικοῡ μας κινήματος. Αὺτοί εἶναι μερικο[ απ*
τούς λργους για τοὺς ὁποίους έμεῑς δέν ὲπιδιῶξαμε μια γενικατερη καί πολύ περιοσατερο μια έκλογική συμμαχία.
ANTI: Αύτό ἠταν ëva and τα κίνητρα f7 τό θασικα ἴσως πού σας
ὀδηγησε στήν απόφαση μιᾶς αὺτονομης καθόδου στίς ὲκλογές,·
ME: 'H πολιτική μας γραμμή διαφέρει τασο πολύ απα τήν πολιτική τῶν αλλων οργανῶσεων, πού αποκλείει καθε συνεργασία μαζί
τους.Τα 6ασικα κίνητρο ήταν ὅτι έμεῑς θελουμε να παρουσιασουμε
τή δική μας φυσιογνωμία πια πλατια οταν κασμο. Θα παμε στοας
τόπους δουλειας, θα παμε στίς λα’ίκές γειτονιές, θα παμε παντοῡ.
Πρωταρχικα για μας σήμερα εἶναι ή γραμμή μσς, oI θέσεις μας να
φτασουν ὀσο πλατύτερα μπορέσουμε. Οί έκλογές εἶναι μια εὐκαιρία για προπαγανδιση τῶν ἰδεῶν τοῦ κινήματος, καί για τή διεκδίκηση τῆς ὑποστήριξης τῶν λα’[κῶν μαζῶν.
ANTI: Στίς ἐκλογές τοὺ 1974 ή OMAE — πού εἶναι μια ὸργανωση
ἀπ’ την ὁποία κατάγεται τό ΚΚΕ(μ-λ), ποι] πρωτοστατηπ στην
ἵδρυση τῆς ΛΔΕ - εἶχε ἕντονα κριτικαρει την καθοδο στίς ἐκλογές
τοῦ EKKE μέ μια αρισμένη έπιχειρηματολογία. Τῶρσ ὅμως - καί

εἶναι μια απορία για πολλούς - υίοΘετεῖτε καί σεῑς τήν καθοδο στίς
ἐκλογές. Πῶς έγινε αὐτή ὴ ἐπιλογή καί αὐτή ή αλλαγή arr? αταση
σας,’ Ποιές εἶναι oi προϋποθέσεις έκεῑνες πού αλλαξαν and τό
1974 ὥς τώρα τόσο ριζικα,· Εἶναι ἁπλῶς ύποκειμενικοί λόγου δηλαδή αἰσθάνεσθε αὐτή τή στιγμή πιό δυνατοί, πιό ίκανοί, πιό ὥριμοι
καί μπορεῖτε να έμφανιστεῖτε στίς έκλογές;
ΛΔΕε Ol ἐκλογές εἶναι ένα πολιτικό γεγονός. 'H σταση ή δική μας
δέν συνδέεται μέ τή σταση ἢ τήν ταχτική αλλων όργανῶσεων πού
κινοῦνται οτό χῶρο τῆς λεγόμενης «ἐξωκοινοθσυλευτικῆς» αριστερας. Στό ἐρώτημα σας πῶς τό 1974 καθορίσαμε μια ὡρισμένη
σταση αποχῆς καί τῶρα υίοθετοῡμέ τή σταση πού υίοθέτησε τό
ΕΚΚΕ τό 1974...
ANTI: Καί οτό ὀποῑο είχατε κόνει ἕντονη κριτική...
ΛΔΕ; 'H οταση μσς δέν σημαίνει υἰοθετὴση τῆς σταοης τοῦ ΕΚΚΕ. Πρέπει να συνδέσουμε τό τελευταῑο έρῶτημα μέ τα προηγούμενα. .
Ἐδῶ οτήν Ἑλλαδα πραγματικα ὑπαρχει Eva κίνημα πού ἐοεῑς τό
ὠνομάσατε «γκωσίστικο» ἡ «αριστερίστικο». Ἕνα τέτοιο κίνημα
ὑπάρχει από διαφορετικές αἰτίες, από διαφορετικούς λόγους καί
σε διαφορετικούς θαθμούς απ’ ὂ,τι Πολλοί παραγοντες έδῶ στήν
Ἑλλαδα ὑποστηρίζουν, συνδέοντας μας μέ τό «γκωσίστικο» κίνημα. Ἐμεῑς ἐπιμένουμε ὅτι τό δικό μας κίνημα ἐχει ἐντελῶς αλλα
χαρακτηριστικα, δέν ταυτίζεται μέ τό κίνημα αὑτό, τουλαχιστον 0'
ό,τι αφορα τήν πολιτική γραμμή. Ἐμεῑς απλῶς προθληματιζόμαστε
ὡς πρός τα φαινόμενα ἐνός τέτοιου κινήματος καί δίνουμε μια ἐξ·
ήγηση; ’Υπαρχει μια γενικότερη κρίση τοῦ καπιταλιστικοῡ συστήματος, που σέ συνδυασμὸ μέ τήν ἐλλειψη ἐνός ίαχυροῡ, Πραγματικα λαϊκοῡ έπαναοτατικοῡ κομμουνιστικοῡ κινήματος ἐχει ὁδηγήσει ατο να ἐμφανίζονται στήν έπιφανεια διαφορα ρεύματα πού εἶναι στήν όψη μόνο ἐπαναστατικα. Ἐμεῑς πιστεύουμε ὅτι ὺπαρχουν
τρία θασικα ρευματαῑ α) τό ἐπαναστατικό ρεῡμα· 6) τό ρεφορμιστικό ρεῡμα· καί γ) τό αναρχοσυνδικαλιστικό, μέ διαφορες αποχρῶσεις, ρεῡμα. 'H αναπτυξη ένός πραγματικα ἐπαναστατικοῡ
ρεύματος θα συντελέσει ὥστε να περιοριστοῡν ή να μήν παίζουν
Eva 6ασικό ρόλο τα αλλα ρεύματα καί θα δῶσει τίς δυνατότητες
να Θρεθοῡν διέξοδοι πραγματικές για τούς ἐργαζομένους καί για
τό λαὸ. Ἐπαναστατικὸ κίνημα όχι στα λόγια, αλλα στήν πραξη.

ἐξασφαλισθοῡν διακομματικές ἐπιτροπές καί αλλα πού θα ἐξ·
ασφαλίσουν δῆθεν τίς ἐλεύθερες ἐκλογές, ἡ ουσία τοῦ ζητήματος
εἶναι ὅτι ἐλεύθερες ἐκλογές δέν ὑπαρχουν γενικα στόν καπιταλισμό, αλλα καί είδικα σήμερα. ”Ας θυμίσουμε ότι oi ἐργαζόμενοι
ἔχουν δεχτεῑ κατ’ ἐπαναληψη ἐπιθέσεις τῆς αστυνομίας, απαγορεύσεις τῶν· συγκεντρώαεῶν τους. Δέν μποροῡμε να μιλαμε για
ἐλεύθερες ἐκλογὲς, όταν ὺπαρχει μια δραστηριοποίηση τοῦ Kpac
τικοῡ μηχανισμοῡ για να κτυπήσει ἐκεῑνες τίς δυναμεις πού δέν
μπορεῑ να τίς υποταξει, π.χ. ἐναντια οτό κίνημα μας, πού συστηματικα διεξαγονται τρομοκρατικές ἐνέργειες από τό ἐπίσημο κρατος
καί κατ’ ἐπαναληψη σύντροφοί μας συλλαμθανονται ασκώντας νόμιμα πολιτικα τους δικαιώματα, ὅταν διαδίδουν τίς απόψεις μσς ἠ
ὅταν κολλαν αφίσες ñ πουλοῡν τήν ἐφημερίδα... Oi λεγόμενες δημοκρατικές δυναμεις αὺτα τα απσσιωποῡν, στό Θαθμό πού δέν θίγονται τα δικα τους συμφέροντα, δηλαδή στό θΐιθμό πού ol ἐνέργειες αὺτές στρέφονται σέ αλλες δυναμεις, κι όχι ἐναντια στίς ’ίδιες.

ANTI: Παντως διώξεις για αφισοκολλήσεις καί διανομὴ ἐφημερίδων κ.λπ. ἐχουν ὺποστεῖ καί Ρηγαδες καί Κνίτες.
ΛΔΕ; Δέν τό αμφισθητοῡμε αὑτό. Ἀλλα συγκεκριμένα συμθαίνουν καί τα έξῆς; α) Ἀποσιωπαται καθε ανακοίνωσή μας από τό
μεγαλο ήμερήσιο ται-ιο συστηματικα, αλλα κι από τό λεγόμενο δημοκρατικό τύπο, ό όπσῑος διεκδικεῑ ὼστόσο ’ίσα δικαιῶματα για τήν
καθε αργανωση, για τό καθε κόμμα, στό ραδιὸφωνο, στήν τηλεόραση κλτῑ, 6) Ζητήσαμε τό σταδιο Καλλιθέας για να κανουμε μια
Πρώτη συγκέντρωση για τή δημιουργία τῆς ΛΔΞ, ὅπου θα ἐκθέταμε τούς στόχους τῆς προεκλογικῆς δουλειας. Τό σταδιο ανήκει
οτό δῆμο Καλλιθέας, noü ἐλέγχεται όπό τό «K»KE. Ἀρχικα τό στόδιο δέν μας τό ’διναν μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι ή κυθέρνηση απαγορεύει να δίδονται τό σταδια. ”Οταν ὅμως αργότερα ὑπῆρξε μια κυθερνητική δημοσίευση ὅτι ἔχει αρθεῑ αυτή ή απαγόρευση - καί
αὺτό τοὺς αφαίρεσε καθε πρόσχημα - πήγαμε, καί τότε εὐθέως
μας εἶπαν «απαγορευεται, δέν σας τό δίνσυμε». Τό ’ίδιο διαθημα
ἔχει γίνει οτό δῆμο Αἱγαλεω, που ἐλέγχεται από τό «Κ»ΚΕέσ. Χωρίς προσχήματα μας αρνήθηκαν. Κι ὅμως ἐγιναν πολιτικές συγκεντρὼσεις καί στό γήπεδο Καλλιθέας καί οτό Αίγαλεω πρόσφατα. Στό
πρῶτο συγκέντρωση τοὺ «ΚυΚΕ. Στό δεύτερο τοῦ «Κ»ΚίΞέσ. Για
Τότε θα ξεκαθαριστοῡν τα πραγματα. Φυσικα δέν ἐχουμε καμια · μας μπαίνει συνεπῶς ἐνα ἐρῶτημαῑ ”Οταν οί ανθρωξιοι αὑτοί, πού
αὺταπατη ὅτι θα ξεκαθαριοτεῑ τό ζήτημα τῆς πραγματικῆς φυσιδιεκδικοῡν δικαιώματα για τόν ἐαυτό τους από αὑτό πού αποκαογνωμίας τοὺ κινήματος μας πείθοντας τα διαφορα δημοσιογραλοῡν αντίδραση, ἔχοντας οἰ ’ίδιοι μια μικρή, ἐλαχιστη ἐξουσία, σέ
φικα συγκροτήματα καί τούς διαφόρους πολιτικούς παραγοντες
οχέοη μέ τήν κεντρική πολιτική ἐξουσία - ἕνα δῆμο π.χ. — προχωπού μας παρουσιαζουν σαν «γκωσίστικο» κίνημα.
ροῦν σέ τέτοια απαγορευτικα μέτρα απέναντι σ’ αὺτούς πού έχουν
ANTI: Τό θέμα δέν εἶναι να πείσετε τα συγκροτήματα, όσο να
μια διαφορετική γνώμη. τί ἐχέγγυα δημοκρατικότητας μπορσῡν να
πειστεῖ ὸ λαός.
ἐχουν; "Av ἐπαιρναν τήν ἐξουσία σί ἂνθρωποι αὐτοί. τί θα μποροῡAAE: Ἀκριθῶς, πιστεύουμε ότι ἡ πορεία τῶν πραγματων θα ξεσαν να ἐκχωρήσσυν σαν δημοκρατικα δικαιιὶιματα σέ ὅσους ἔχουν
καθαρίσει αὺτα τα ζητήματα, π.χ. τίς διαφορές μσς μέ τό EKKE —
διαφορετική μ’ αὺτούς γνώμη;
γιατί μας ταυτίζουν συχνα μ’ αὑτό.
ANTI: Ἐσεῖς παντως äv εἴχατε τήν ἐξουσία τί θα κανατε;
ΛΔΕ; Εἶναι αλλου ε’ίδουςέρώτημα. Μας παει πολὺ μακρια. Δέν
ANTI: ’Ἁς έπανέλθουμε ὅμως οτό ζήτημα τῆς καθόδου σας στίς
ἐχουμε καμια αντίρρηση να απαντήσουμε. Μποροῡμε ὅμως να σας
φετινές ἐκλογές.
δώοουμε μια απαντηση για τα σημερινα δεδομένα. Ἠ δύναμή μσς
ΛΔΕ; Ἐμεῑς δέν ε’ίμαοτε από αποψη αρχῆς κατα τῆς συμμετοχῆς
εἶναι ακόμα αρκετα μικρή. Συνέθηκε ὅμως να ἐχουμε τήν πλει·
στίς ἐκλογές γενικα. Οϋτε τό προοδευτικό κίνημα εἶχε ποτέ θεοψηφία σέ συλλόγους, σωματεῑα κ.λπ. Φροντίσαμε παντοῦ να
ωρητικα καί πραχτικα τέτοια αποψη. Οϋτε τό 1974 ε’ίχαμε προθαλει τέτοια αποψη. Μέ μια ὡρισμένη ἐκτίμηση τῆς καταστασης τότε
καταλήξαμε στή θέση τῆς αποχῆς. Μέ μια ὡρισμένη ἐκτίμηση τῆς
καταστασης τῶρα, καθορίζουμε τή συμμετσχή μας στίς έκλογές.
Ham/(Dy) wig/1415, ,ιιιὶάει στήν
Τό ’74 ε’ίχαμε καταγγείλει ότι σί συνθῆκες αλλα καί τό ψυχολογικό
πρώτη προεκλογική σι’)’κέντρωση
κλίμα ἡταν τέτοιο ποι] οδηγοῡσε στό δίλημμα «ὁ Καραμανλῆς ἡ τα
τῆς ΑΔΕ, arô «Σπόρτινγκ», Μέτανκς». Αὺτα πολύ σωστα τα τονίσαμε τότε καί σέ συνδυασμό μέ
Ᾱος τοῦ ΚΚΕ ἀπό τό 1920, πέτόν ὺποκειμενικό μας παραγοντα καθορίσαμε τή σταση τῆς απορησε ἀπό ([ι·).(ικές. ἐξορίες,
χῆς. Αὺτὸ σήμαινε ότι, παρ’ όλες τίς δυσκολίες, αν ol δικές μας ol
0T9(U00IZFTfl--'l0gurt;:(5 μέλος τοῦ
δυνατότητες έπέτρεπαν, έμεῑς θα παρεμθαίναμε δραστήρια σέ
ΒΙΑΣ. Ï-lm)’ τώ -ίϊκιῖιιῦρη 1941
κεῑνες τίς ἐκλογές. Δέν ε’ίχαμε ὅμως τίς αντικειμενικές δυνατότη’“ ψ μέχρι τό Νοῆιιιῗρη 1943 πολιτικός

τες, όργανωτικές, οίκονομικές καί αλλες, να αξιοποιήσουμε τήν ν
ἐκλογική διαδικασία καί να καταγγείλουμε ὅσα καταγγείλαμε καί
μέ τήν αποχή μας σέ πιό περιορισμένη κλίμακα. Τῶρα ὅμως τὸ κί- ’

καθοὸηγνπής τῆς Κιϊτῃικῆς Ἐπιτρ()πῆ;1ἱ,ί.ίὲ“.Ἀπό τόν Ὀχτιὺϋρη
1947 μέχρι τόν Αὔγυιιστο 1949
νημα μας θρίσκεται σέ καλύτερη κατασταση, σέ ανοδική πορεία.
οτό ὅουινό, οτό ASE. Μετὰ στίς
Ἑκτιμοῡμε ὅτι εἶναι σέ θέση να παρέμθει o‘ αὺτές τίς ἐκλογές ὅχι
ἀνατολικές χώρες. Ἀπό τό Σεἁπλῶς ἐκθέτοντας ὺποψηφιότητες αλλα όργανώνοντας έκοίνη τήν
πτέιιὸρη 1964 εἶναι ἐπικεφαλῆς
L πρακτική κινητοποίηση πού θα τοῦ ἐπιτρέψει να διαφωτίσει τίς -ξτῶν ὀργανώσεων τῶν Μαρξιστὼν
λα’ίκές μαζες έξηγῶντας τί εἶναι αὺτές oi ἐκλογές, ποιοί εἶναι αὺτοί
- Λειίιίστῶν τῶν Ἑλλήνων κομπού τίς ὸργανώνουν καί ποιοί εἶναι αὺτοί πού ζητανε τήν ψῆφο του
Ῑιιοιίἰστιῦν πολιτικῶν προσφύγων
ἶ τῶρα καί 150 χρόνια μέ τα ’ίδια καί τα ’ίδια λόγια καθε τετραετία. ' " V
στίς àvaw/hzéç χώρες. Kt ἀπό
9 Ἀκόμα θα καταγγείλουμε ὅτι δέν έχουν αλλαξει οὺσιαστικα οί
τήν ἄιιόιξη τοῦ 1973 παράνομος
αυνθῆκες καί ὃτι διεξαγονται ol έκλογές κατω από ένα καθεστώς
Univ Ἐλλάὸα. (ΠρωτοπαρουσιάὉ
Πολύὸωρος
AuvmÀz’Ôug.
78:
. ανελεὺθερο, χωρίς να έχει διαλυθεῑ τό παρακρατος κλπ. κλπ. Παρ’ χρονῶν. γραμματέας τῆς Κ.Ε. τοι·
(Πηκε ἐπίσημα στήν ἐκὸήλωση
r ὅτι γίνεταιπολύς λόγος για ἐκλογές αψογες από τήν ’ίδια τήν κυΚΚΕ (ιι-λ) καί ὑποψήφιος (B τοῦ «271691: was»).

, θέρνηση ἡ γίνονται διαδήματα από τ’ αλλα αστικα κόμματα για να
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ἀσκεῖται ή δημοκρατική διαδικασία πρός Πᾶσα κατεύθυνση, Πρός
ὅλους τούς διαφωνοῦντες, συμπεριλαμθανομένων καί τῶν μελῶν
τῶν όργανώσεων αὐτῶν. Τελικα θέλουμε να Ποῡμε ὅτι δέν μΠαρεῑς
να διεξαγεις μια παλη για δημοκρατικα δικαιώματα καί πρίν καλακαλα κανεις τα πρῶτα θήματα τῆς Παλης αὐτῆς να ασκεῑς αντιδημοκρατική ,Πολιτική στό ἐπίπεδα Πού έχεις καποια δυνατότητα.
Αὺτό δέν μπορεῑ να συμθαίνει ίδιαίτερα στήν έπαχή μσς, ὅπου
ὺπαρχει μια αυξημένη εὑαισθητοποίηση τῶν λαϊκῶν καί τῶν δημακρατικῶν μαζῶν στό ζήτημα τῆς Πολιτικῆς καί συνδικαλιστικῆς δημοκρατίας, καί πιό ἰδιαίτερα έδῶ στήν Ἑλλαδα, ϋστερα από τίς χίλιες δυό ταλαιπωρίες που Πέρασε τό ἐλληνικό ἐπαναστατικό κίνημα.
ANTI: Ἃς ξαναγυρίσουμε ὅμως Παλι στα παλια, οτίς έκλογές τοῦ
1967. 'H ΣΠΑΚ, παι] ἡταν μια ὀμαδα γύρω and τό περιοδικό «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», εἶχε προετοιμαστεῖ για τίς έκλαγές μέ Eva σχῆμα
«Συνεποῡς Ἀριστερας», αν δέν κανω λαΘας.
ΛΔΕ; Ἠταν ή «Συνεπής Πολιτική Ἀριστερή Κίνηση».
ANTI: Kai προγραμματιζε να κατέθει στίς ὲκλογές,’

ΛΔΕ; ’Ὀχιί Εἶχε αποφασίσει να συμμετασχει o’ αὺτές τίς έκλογές
μέ καΠοιο τρόπο, ὅχι μέ τήν έννοια τῆς συμμετοχῆς μέ ὑποψήφιους κλπ. στίς ἐκλογές. Ἀσφαλῶς ή θέση της θα ’ταν διαφορετική.
Θα ’ταν μια παρέμθαση.
ANTI: Μέ ποια μορφη,’

ΛΔΕ; Θα μποραῡσε να ’ταν ακυρο, αποχή, λευκὸ.
ANTI: Μιλᾱμε για τίς ὲκλογές τοῦ ’67, Πού δέν γίνανε.
ΛΔΕ; Γιατί αν μια φορα τό ’74 δέν ε’ίχαμε τίς δυνατότητες, Πολύ
Περισσότερο τό '67 δέν ε’ίχαμε τέτοιες δυνατότητες. Oi πληροφορίες σας σφαλλουν. Παντως δέν έΠρόκειτα να κατεθοῡμε μέ ὑπαψήφιουςANTI: Παντως θα συμμετείχατε;
ΛΔΕ; "an Πήραμε μέρος καί τό '74, δηλαδή θα γινότανε μια κινητοποίηση ὅσων δυναμεων υπῆρχαν, μέ διαφωτιστικό υλικό, μέ
όποιαδήποτε κινητοποίηση θα ἡταν δυνατή. Πῶς θα έκφραζότανε
αὑτό στίς καλπεςῑ Μπορεῑ να έκφραζόταν μέ αποχή ἤ μέ λευκό.
Αὺτό θα καθαριζότανε. Καί μέ κύρια σύνθημα παλι τό ξεσκέπασμα
τῆς καταστασης πού ὑπῆρχε, τῆς Παρείας πρός τό φασισμό κ.λΠ...
ANTI: Ἐδῶ ἡθελα να καταληξω. Ἀπό σας έχει γίνει ὀξύτατη κριτικη καί στην ΕΔΑ καί στό ΚΚΕ αλλα καί στα αστικα κόμματα για τη
συμμεταχη τους στίς έκλογές τοῦ ’67, γιατί δέν πρόθλεψαν ὅτι
παμε για δικτατορία. Δέν ἰσχύει ἑπομένως Kai για σας ὅτι μέ τήν
τότε θέση Kai προετοιμασία σας να κατεθεῖτε στίς ἐκλογές μέ τήν
ὀΠοιαδηπατε μορφή, δέν παίρνει ὴ μπαλα τῆς κριτικῆς Kai σᾱς;

ΛΔΕ; Όχι δέν παίρνει ή μπαλα καί μας. Ἀκριθῶς έπειδή τό πολιτικό κλίμα, ὅπως τό νιώθαμε ἐμεῑς, εἶχε πολλές ἐνδείξεις ὅτι προχωραμε για φασισμό. Αὺτό ὑπῆρχε μέσα στίς έκτιμήσεις μας. Γι’
αὑτό στα κείμενα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς μιλούσαμε για ἐνδεχόμενα
ανοιχτῆς φασιστικῆς διχτατορίας.
ANTI: Kalia! ’Ἑτσι γενικα ὅλοι τό έλεγαν. Τό ’λεγε Kai ό Ἀντρέας
Παπανδρέου Kai η ΕΔΑ, Δηλαδή καταγγελία τοῦ αναιχτοῡ φασισμου ὑπῆρχε.
ΛΔΕ; ’Άλλο πραγμα τί κανανε ὅμως. Βεθαίως μπορεῑ να τό λές
καί να μήν τό Παίρνεις καθόλου ὑπ’ ὅψη σου, ἢ μπορεῑ να τό λές
καί να τό γραφεις στα παλια σου τα παπούτσια. Σήμερα ἐμείς συμμετέχουμε στίς έκλογές. Δέν αποκλείουμε τό ὸποιοδήποτε ένδεχόμενο. Δέν αΠοκλείουμε and) τίς Πολιτικές μας έκτιμήσεις ακόμα
καί μια ανοιχτή φασιστική δικτατορία. Τό Πρόθλημα συνεπῶς δέν
εἶναι να κανεις τόν Προφήτη ἐκεῖ πού δέν έχεις τα φόντα να τόν
κανεις. Ἐμεῖς δέν κατηγοροῡμε κανένα ὅτι δέν έκανε τόν προφήτη οὔτε διεκδικοῡμε τό ρόλο τοὺ Προφήτη. Ἀλλα ὅταν έχεις
μΠροοτα σου συγκεκριμένα πολιτικα δεδομένα, ὅπως ὺπῆρχαν τότε, τό ’67, ατήν Ἐλλαδα, ὀφείλεις να τα παρεις ὑπ’ ὅψη σου,·να
Πραετοιμαστείς για τό ἐνδεχόμενα αὺτό, να Προεταιμασεις τίς μαζες χωρίς να τούς δημιουργεῑς αὑταπατες για τή νομιμότητα, αλλα
ànô κεῖ καί Πέρα στή διαδρομή σου ὂσες μαχες χρειαστεῖ θα τίς
δώσεις, ακόμα καί έκλογικές. Συνεπῶς, καναμε τότε κριτική στήν
ἠγεσία τῆς ΕΔΑ καί τοῦ «K»KE Kai τήν οὺσία αὐτῆς τῆς κριτικῆς τή
συνεχίζουμεΙ καί σήμερα, ὅχι γιατί συμμετεῖχε ἡ γιατί δέν συμμετεῖχε στίς έκλογές, αλλα γιατί εἶχε αποκλειστικα στραφεῑ πρός τήν
ὲκλογική Παλη κι εἶχε ἐγκαταλείψει τήν έξωκοινοθουλευτική Παλη.
πού εἶναι καί ή οὺσιαστική. Καί έπιπλέον τό έκανε αὑτό σέ συνθῆκες μιας ανοιχτῆς πορείας Πρός τό φασισμό.
ANTI: Τώρα, για τίς συγκεκριμένες έκλαγές πρός τίς όποῑες nâμε. Στίς έκλογές αυτές κατεθαίνουν φυσικά Kai αλλες πολιτικές
δυνάμεις. Ἀπό μέρους σας Θα ύπαρξει καί καποια αντιπαραθεση
πρός τοὺς ἄλλους πολιτικούς φορεῖς, Θα γίνει ἠ καταγγελία ὅτι δέν
δίνεται μια λύση στα πολιτικα Kai τα κοινωνικα καί στα οἱκονομικα
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προθλήματα τοῦ λαοῦ κ.λπ. Σέ ὅλη αὺτή τήν αντιπαραθεση Πρός
τίς αλλες παλιτικές δυνάμεις, Θα μποροῡσε να γίνει Eva εἶδος
ἱεραρχησης,’ Ποιός εἶναι ὀ κύριος ἀντίπαλος αὺτή τή any/.177;
Ὑπαρχει κανενός εἴδους ὶεραρχηση στόχων καί ίεραρχηση τοῦ
πρός τα ποῡ Θα γίνει ὴ κριτική f7 εἶναι γενικὴ καί έξισωτική,·
ΛΔΕ; Ὑπαρχει μια δεδομένη Πολιτική κατασταση. 'H κυ6έρνηση
Καραμανλῆ στήν ἐξουσία, προκηρύσσει έκλογές Eva χρόνο Πρίν,
Eva) απερίφραστα έχει δηλωθεῑ Ποιοί εἶναι ol λόγοι για τήν Eniσπευση τῶν έκλογῶνῑ Ἐταιμαζονται λύσεις για τήν Κύπρο καί για
τίς αμερικανικες θασεις, για τό ΝΑΤΟ. Kara τή γνώμη μας ἐπίκεινται συμφωνίες απαραδεχτες. Ὑπαρχουν φυσικα κι αλλοι παραγον-Ι
τες πού όδήγησαν οτήν έπίστιευση τῶν ἐκλογῶν, ὅπως αἱ ανταγωνισμοί καί ἡ σκληρή μαχη που φαύντωσε στό χῶρο τῆς δεξιας. Ὠς
πρός τήν ἱεραρχηση, τα πράγματα σύμφωνα μέ τίς Πολιτικές μας
Θέσεις εἶναι καθαρα. Ta κύρια πυρα ὅλης τῆς προπαγανδας μας
εἶναι ἐναντια στή σημερινή πολιτική ἐξουσία, δηλαδή στήν κυθέρνηση Καραμανλῆ, ατη δεξια, σταύς κρατικούς καί παρακρατικούς
μηχανισμούς, στοας μηχανισμοὺς τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, στὸν
ίμπεριαλισμό πού κρύθεται πίσω. Τώρα από κεῖ καί Πέρα, εἶναι σίγουρο ὅτι ἐμεῑς θα αναπτύξουμε μια καμπανια αρκετα αναλυτική
για να ἐκθέσουμε τίς απόψεις μας απέναντι στίς ὺπόλοιπες πολιτικές δυναμεις. 'H EAHK εἶναι Eva κόμμα Πού προέρχεται ἀπ’ τό
Κέντρο, από Eva σχηματισμό ποὺ τότε καί τώρα έχει δεσμούς καί
έχει ὑπηρετήσει τό ξένο καί τό ντόπιο μονοπωλιακό κεφαλαια. Πιστεύουμε ὅτι έκφραζαντας τή φιλελεύθερη πτέρυγα τῆς ντόπιας
μεγαλοαστικῆς ταξης έχει μια σχετικα διαφορετική ὸπτική για τίς
συγκεκριμένες μορφές ασκηοης τῆς ἐξουσίας. Ἀπό κεί καί Πέρα,
μέ θαση τή φυσιογνωμία της, στα ζητήματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς
ἤ τό λεγόμενα έθνικα ζητήματα ταυτίζεται μέ τή Ν.Δ. Ὀ Μαῦρος
έχει δηλώσει ὅτι ανήκει ατήν Εὐρώπη, έχει συνταχθεῑ απολύτως μέ
τήν ἐνταξη τῆς χώρας στήν EOK...
ANTI: Δέν τό λέει έτσι ακριθῶς. Ἀσκεῖ κριτική στόν Καραμανλῆ,

ΛΔΕ; Ναί, κανει μια κριτική. Ἀλλα ή Πολιτική τοῡ Μαύρου εἶναι
τό «ανήκουμε στήν Εὺρώπη, όνήκουμε στή Δύση» κλπ. καί έχει
ταυτιστεῑ απολύτως στό θέμα τῆς EOK. Ἐπίσης στό θέμα τοῦ Aiyaiou: Ὲνέκρινε μαζί μέ ὅλα τα κόμματα τῆς σημερινῆς Βουλῆς
τίς πολεμικές δαπανες.
ANTI: Ἐκτός and τό ΚΚΕ...

ΛΔΕ; Ἴσως έδῶ όφείλουμε να διευκρινίσουμε ὅτι τό «Κ»Κὲ διαφώνησε ὅχι στήν ουσία τῶν δαπανῶν αλλα γιατί ή αγορα τῶν
ὅπλων δέν θα ἐλέγχονταν καί θα γίνεται από τούς Δυτικούς. "Av
έΠρόκειτο να τα αγοραζαν από αλλοῠ, τό «Κ»Κὲ θα ήταν συμφωνο... Για τήν ΕΔΗΚ ὅμως τελικα πρέπει να θυμίααυμε πώς, ὅταν ol
αγῐῶνες τῶν ἐργαζομένων θρέθηκαν σέ αἰχμή, ὅ ρόλος Πού φιλοδόξησε να Παίξει φανερα ἡ ΕΔΗΚ ἡταν να κλείσει τίς αγωνιοτικές
κινητοποιήσεις. “
Για τό ΠΑΣΟΚ πιατευαυμε ὅτι ατίς γραμμές του έχει αγκαλιασει
Πιραγματικα δημοκρατικές δυναμεις. 'H συντριπτική Πλειοψηφία
τῶν ανθρώπων που έπηρεαζονται από τό ΠΑΣΟΚ εἶναι ανθρωποι
τοῦ λαοῡ, δημοκρατικαί κ.λπ.
ι ANTI: Ἄνθρωποι τοι] λααῡ ψηφίζουν Kai τόν Καραμανλή παντως...
ΛΔΕ; Ναί. Ἀλλα έδῶ έννοοῡμε τόν κόσμο πού ένεργητικα συμμετέχει. Τόν Καραμανλή ακολουθοῡν oi μή ένεργητικές λα’ίκές
δυναμεις. Σέ τί συνίσταται ὅμως ή πολιτική τοῦ Ἀντρέα σήμερα;
ἘΠιδιώκει τό έξῆςῑ Πρὼτο να προθαλει τήν έναλλακτική λύση αΠέναντι ατόν Καραμανλῆ, Καραμανλῆς - Ἀντρέας. Ὧς Eva θαθμό τό
έχει πετύχει καί Προσπαθεῑ να μπαρέσει να διαπραγματευθεῑ μέ τό
σύνολο τῶν αλλων αντιπολιτευόμενων δυναμεων αΠό Θὲση ἰσχύος
για τήν πιθανή αὺριανή συνεργασίο για τήν κατακτηση τῆς κοιναθουλευτικῆς πλειοψηφίας. Ε’ίμαατε θέθαιοι πώς αν τό ΠΑΣΟΚ έρθει κόμμα δεύτερα, θα γίνει τό «ένωτικότερα τῶν ένωτικῶν» ατο
χῶρο τῆς αντιπολίτευσης.
Στήν προσπαθεια του να συνενώσει τόν πιό μεγαλο αριθμό δυναμεων, ασκεῑ μια πολιτική πρός πασα κατεύθυναη, από ὺπεραριστερή μέχρι ύπερσωθινιστική καί ὑπερδέξια, πού καλύπτει τα πιό
αλλοπρόσαλλα στοιχεῖα. Ἠ ουσία εἶναι ὅτι ό Ἀντρέας Παίζει τό
Παιχνῖδι του καί στρέφεται αὺτή τή στιγμή στό να τραθήξει τίς μαζες τῆς αριστερας ὑποσχόμενος σοσιαλισμοας, αντιαμερικανισμούς καί αλλα Παρόμοια ήχηρα.
Στό χῶρο τῶν ὺπόλοιπων, ὑπαρχει τό σχῆμα τῆς συνεργασίας
τών πέντε, πού συγκρατήθηκε μέ πολλα Βασανα, Ποια εἶναι ἡ 6aσική της Πολιτική σκέψη; Λένε; 'H δεξιά έχει στό παρελθόν πολλα
πού τή θαρὺνουν αλλα έν πααη περιπτώσει ἐμφανίζεται σήμερα μέ
Eva διαφορετικό πρόσωπα, τό λα’ίκό κίνημα ἀπ’ τή μερια του τό
Παρατραθηξε πολὺ τό σχοινί, έκανε λαθη καί λαθη (δέν θέτομε

έμεῑς σέ άμφισθήτηση Em γίνανε λάΘη, άλλα άλλιῶς ἑννοεῖ τά
λάΘη τό «Κ»ΚΕὲο.) Ὕστερα άπ’ ὅλα αὑτά τό «ΚυΚΕέσ. καί ή ΕΔΑ
ἑπιχειροὺν μια «καλοπροαίρετη» σὺνΘεση. Γενική εἶναι ή απόρριψη καθε ἀγωνιστικοῦ στοιχείου στή λαϊκή πάλη καί η ὑποκαταστασή του άπό μιά καΘως πρέπει «κοινοθουλευτική πάλη». Δὲν
πρωτοτυποῡν σέ τίποτε. ΠροσπαΘοῡν νά είσαγάγουν τό σχῆμα
«εὑρωκομμουνιομόςι» στα ἑλληνικά δεδομένα. Ἐμεῑς ἑχουμε χίλιους λόγους vc'l ε’ίμαστε πλήρως άντίΘετοι στόν εὑρωκομμουνισμο. ’Ἀς προσθέσουμε ὼστόοο ότι τα κόμματα αὑτά που προσπαΘησαν να Προωθήσουν τόν εὺρωκομμουνισμό στήν Εὑρώπη ἑχουν
καί μιά ἑπιροοή διαφορετική άπό «Κ»ΚΕὲσ., ποὺ Παίζει τό μικρομέγαλο. Σ’ ὀλο τό διάστημα προσπάΘησαν να ἑφαρμόσουν μια «ἑποικοδομητικη αντιπολίτευση». Μέ αὑτή τους τή σταση υίοΘὲτησαν
σειρα από Θέσεις, ὃπως στό Θέμα τῆς ΕΟΚ. ’ᾼποδέχτηκαν καί Θεωρσὺν Θετική τήν ἐνταξη τῆς Ἐλλάδας στήν EOK, μέ τό κωμικό ἑπιχείρημα ὅτι δίπλα στήν Εὑρῶπη τῶν μονοπωλίων ὑπάρχει ή ΙΞὺρὼπη τὼν ἐργαζομένων. Ἀσφαλῶς καί ὑπάρχει ἡ Εὑρωπη τῶν ἑργαζομένων, άλλά ἑδῶ πρόκειται περί τῆς ένταξής μσς στήν Εὑρὼηη τῶν μονοπωλίων καί ὂχι στήν Εὑρώπη τῶν ἐργαζομένων. Δέχτηκαν καί ψήφισαν τίς στρατιωτικές δαπάνες. Στήν Κὺπρο, πέραν
τοὺ αίτήματος να άνοίξει ό φάκελος, δέν έχουν διαφοροπσιήσει
σέ τίπστα τή Θέση τους, καί σ’ ὅλα τά Θασικάζητήματα έχουν οὑσιαστικά εὺθυγραμμιστεῑ. Εἶναι 6ασικά όπαδοί τῆς ἑξισορρόπησης
τῶν ξένων ἑπιρροὼν οτήν Ἐλλάδα. Να στηριχτοὺμε καί άπό δῶ καί
από κεῖ. Αὑτή εἶναι ἡ πολιτική τους, ποὺ Θεθαίως ἑρχεται σέ κάποια άντίθεοη, αλλά δχι ριζική, μέ τήν πολιτική τοὺ Καραμανλῆ.
Τό «Κ»ΚΕέσ. προσπαΘησε νά παίξει στό συναίσΘημα τῶν δημοκρατικῶν μαζῶν για ἑνότητα καί νά προωΘήσει τή συνεργασία μέ
τίς αλλες 4 όργανιίισεις. Ἐμεῑς τήν ἑνότητα Θά τήν ἑπιδιὼξουμε σέ
Θάση αρχῶν. Γι’ αὑτό διαλέξαμε τόν τίτλο «Λαϊκή Δημοκρατική
Ἐνότητα», ἑννοωντας Em δέν μπορεῑ να γίνει ή ἑνότητα ἑν όνόματι τοὺ λαοῦ άπό πληρεξούοιους, αλλα από τόν ’ίδιο τό λαό.

ANTI: Ναί, μίληοαν σαν τή διαδικασία μιᾶς μελλοντικής συνεργασίας ὅλων τῶν προοδευτικῶν δυνάμεων. Καποτε ὀφείλουμε να
ακοῡμε καί τίς διακηρύξεις τοῦ καθενός...
ΛΔΕτ Τό να κάνεις ὅμως μια συνεργασία ἑν όψει τῶν ἑκλογῶν μέ
τήν έλπίδα να πραγματοποιήσεις πολιτική ἑνότητα στή συνέχεια,
αὑτό μυρίζει πολὺ ἑκλογικό κόλπο.
’Υπάρχει ό κόσμος τῆς άριστερας ποὺ Βλέπει νά κατεθαίνουν
στίς ἑκλογές Eva. δὺο, τρία, τέσσερα, πέντε κόμματα καίπσὺ ὅλα
λένε πὼς εἶναι άριστερα. Φυσικά, αν Θέλεις v' απευΘυνΘεῑς στό
συναίσΘημα του για να τόν ἐξαπατήσεις, μπορεῑς πάντα νά παριστάνεις τόν ἑνωτικό. Ἐμεῑς Θα προσπαΘήσουμε νά δείξουμε Em Θά
θέλαμε να μή συμ6αίνουν αὑτά. Ἀλλά παράλληλα, Em για νά ξεκαΘαριστσῡν τά Πραγματα, χρειάζεται μια πάλη δὺσκολη, χρειάζεται
να λέγεται σέ κάθε στιγμή ὅλη η άλήΘεια, άκόμα κι αν φαίνεται
δυσάρεοτη, ἑτσι που νά δημιουργηΘοῡν σί προϋποΘέσεις γιά μιά
πραγματική λα’[κή ἑνότητα.

ANTI: "Av τό παρουμε ἱστορικα-χρονολογικα, έσεῑς πρῶτοι κανατε n? διασπαση.
ΛΔΕ; ’Ξμεῑς φὺγαμε, ναί. Ἀλλά αλλοι έχουν τήν εὑΘὺνη τῆς διασπασης. Ὑπήρχε 'éva άριστερό κίνημα καί εἶναι αλλοι αὑτοί ποὺ
αλλαξαν τήν Πορεία καί τήν προοπτική του. Ἐγκατέλειψαν τοὺς
στόχους καί ὅλα ὃσα τό κίνημα ἑπιδίωκε. Ἐμεῑς οφείλουμε να
συνεχίσουμε αὑτό τό δρόμσ καί να τόν άναπτὺξουμε. Αὑτά Θά
ποῦμε Kai Θα προοπαΘησουμε νά κατανικήσουμε τήν απογοήτευση
ποὺὑπάρχει στόν κόσμο τῆς αριστερᾱς.
’Ἀς παμε ὅμως στό «KnKE. Κατ’ αρχήν, ὅσον άφορα τη γενική
φιλοσοφία του, δέν διαφέρει άπό τό «Κ»ΚΕὲσ. σ’ ὀ,τι αφορά τήν ἑν
γένει στάση του, που συνοψίζέται στό Em μέ άλλαγές σταδιακές,
«διαρθρωτικές», τελικά Θά αλλάξουμε and τά μέσα τό καπιταλιστικό σὺστημα. Ὠς πρός αὑτό τό Θασικό σκέλος, τά «K»KE δέν
διαχωρίζεται and τό «Κ»ΚΕὲο. Ἀπό τή Θέση του αὺτή πηγάζουν oi
επί μέρους τοποθετήσεις στό ζήτημα τῆς συνδιοίκησης στα πανεπιοτήμια, στό ζήτημα τῆς συμμετοχής τους στα Ν.Π., στό ρόλο ποὺ
παίζουν στά συνδικατα. 'H γενική τους τοποΘέτηση απέναντι στα
πράγματα ἑχει τίς ρίζες της σέ παλιότερες ἑποχές, ὅταν ἡταν ένα
ἑνιαῖο κόμμα. ’Υπάρχει ένα 6ασικό ζήτημα πσὺ τό διαχωρίζει άπό
τό «Κ»ΚΕὲσ. Τό ζήτημα αὑτό εἶναι ἡ άπόλυτη πρόσδεσή του στό
σοΒιετικό καί στα αλλα λεγόμενα αδελφα κόμματα. Μέ Θαση συναισθηματικοὺς παράγοντες που ἑπιδροὺν στίς άριστερές μαζες
καταφέρνει νά συσπειρὼνει ένα μεγάλο άριΘμό άγωνιστικῶν λαϊκων στοιχείων στό όνσμα τοὺ διεΘνισμοῡ. ·
Σέ ὂ,τι άφσρα τήν πολιτική τῆς κυθέρνησης ποὺ άπορρέει από
τήν πράσδεση της οταν αμερικάνικο ἰμπεριαλισμό καί τό ΝΑΤΟ,
έχει άρκετές διαφορές, Στό Κυπριακό ὅμως τί προτείνει; Προτείνει

διεθνοποίηση. Ἀρκεῖ δηλαδή νά πάρουν μέρος oi ΣοΘιετικοί σέ
κάποια τράπεζα καί τά πράγματα Θα εἶναι έντάξει. Θά λυθεῖ τό
πρόθλημα αν άντί στοὺς Νατοϊκοὺς κὺκλους τό θέμα μπεῑ στοὺς
κύκλους τοῦ Συμὸουλίου Ἀσφαλείας, δηλαδή μέ συμμετοχή τοὺ
OHE. Τότε ὑπάρχει έντὺπωση Em Θά λυΘεῑ τό Κυπριακό.
ANTI: Εἶναι ὅμως ό ΟΗΕ καί τό ΣυμΘουλιο Ἀσφαλείας μια noλιτική διέξοδος...
ΛΔΕ; Διὲξοδος για ποιόν; Γιά τό λαό;
ANTI: Εἰδικα για τό Κυπριακό. ἔστω καί αυτές oi πλατωνικές διακηρυξεις τοῦ ΟΗΕ δέν ἠταν τουλαχιστον ζημιογόνες.
ΛΔΕ; Ζημιογόνες ἡταν. Προκαλεσαν μιά ζημια γιατί ό λαός στήν
Κὺπρο ἢ στην Ἐλλάδα προσανατολίζεται στη δυνατότητα μιας λὺσης άπό τόν ΟΗΕ σαν τή μόνη δυνατή. Χωρίς ὅμως τήν πάλη τοὺ
λαοὺ τῆς Κὺπρου καί τήν ἑνεργητικη συμπαρασταση τοὺ έλληνικοῦ λαοῡ, δέν μπορεῑ να ὑπάρξει καμιά λὺση. Τά «KnKE and) 6αΘὺτερη αποψη ἑκφράζει τήν ίδεολογία τῆς ὑποτέλειας, ’Ὁτι δηλαδή ό
λαός δέν πρέπει νά στηρίζεται στίς δυνάμεις του καί στοὺς αγὼνες του αλλά νά στηρίζεται σέ προστατες. Ὀφείλσυμε νά καταπολεμήσσυμε άποτελεσματικά αὑτή τήν ίδεολογία, ποὺ μετατρέπει
ëvu λαό σέ ραγιά. Τό «Κ»ΚΙΞ χτυ-πάει τήν κυΘέρνηση για τίς συμ6άσεις μέτα αμερικάνικα ἠ τά δυτικά μονοπωλια γιά νά προτείνει
Kai νά ὑποστηρίξει να κλείσει ἡ οὑμὸαση για τήν τὺρφη τὼν Φιλίππων μέ τοὺς σοθιετικοὺς. Τί έχει να κερδίσει ό λαός μας αν άλλος
άντί γι“ αλλον ἑκμεταλλευτεῖ τίς πλουτοπαραγωγικές πηγές τῆς
ΧωβοΩ IJGQ:
Συμπερασματικά λέμε ὃτι κύριος στόχος μας στίς ἑκλογές εἶναι
oi δυνάμεις που άσκοὺν τήν έξουσία. 'H κυΘέρνηση Καραμανλῆ, οἱ
ντόπιες αντιδραοτικές δυνάμεις καί τα μονοπωλια. Ἀι-ιό κεῖ καί
πέρα ἑμέῑς πιστεὺουμε ὃτι οφείλουμε να αντιταχθοῡμε καί 0' όλες
ἑκεῑνές τίς δυνάμεις που ένὼ δὲν άσκοὺν έξσυσία καί άποτελοῡν
τήν αντιπσλίτευση άποπροσσνατολίζουν τό λαϊκό κίνημα. ’Ξμεῑς Θα
έμφανιστοὺμε διαφορετικά. Θα ποῡμε Em κανείς δέν πρέπει να
περιμένει τήν οποιαδήποτε οὑσιαστική άλλαγή μέ τίς ἑκλογές καί
Θά προσΠαΘήσουμε νά συνδέσουμε τοὺς κοινωνικοὺς άγῶνες μέ
τήν έκλογική μάχη.
ANTI: Στήν περίπτωση που ὴ ΛΔΕ δέν Θα κατεόασει ὑποψήφιους
σέ ὅλους τούς νόμους, τί Θα πεῖτε στούς ὀπαδούς σας, στίς περιοχές αὑτές, να ψηφίσουν,· ‘ ’

AAE: Ἐμεῖς κατ’ άρχήν Θα προσπαΘήσουμε νά κατεθουμε σέ
boo τό δυνατόν περισσότερες περιοχές. Στίς περιοχέξποὺ έχουμε
έστω καί ἑλάχιστες δυνάμεις Θά κανουμε μιά καμπανια στό μέτρο
τῶν δυνάμεων μας. Θά δοΘεῑ ὑλικο, Θά κολληΘοὺν αφίσές, Θα
γνωστοποιήσουμέ τό πρόγραμμα μσς, Θά προοπαΘήσουμε νά κανουμε γνωστές τίς Θέσεις μας.
ANTI: Στή Λακωνιά π.χ. Θα πεῖτε στόν κόσμο ψηφίστε ΠΑΣΟΚ ἠ
Συμμαχιά ἡ ΚΚΕ;
ΛΔΕε ὌχιΙ Γιατί τότε Θα παίζαμέ τό παιχνίδι τῆς «χαμένης ψήφου». Τότε άκριὸῶς Θά αποι-ιροσανατολίζαμε τόν κόσμο Em μπορεῖ
νά ψηφίσει κατι καλὺτερο, καί έμεῖς άκριθῶς δέν Θέλουμε να τόν
κάνουμε να πιστέψει Em έχει ελπίδες άπό αλλους συνδυασμούς.
Θα καλέσουμε τοὺς δημοκρατες, τούς αντιφασίστες, ποὺ πολλοί
άπ’ αὑτοὺς έχουν άπογοητευτεῑ άπ“ τήν πολιτική τῶν Θεωροὺμενων ὑπεὺΘυνων πολιτικῶν δυνάμεων, νά Θάλουν μια διαχωριστική
γραμμή μέ ὅλα τά κόμματα τῆς ὑποτέλειας, v' αγωνιστοὺν μέ τή
ΛΔΕ για μια έλεὺΘερη, άνεξαρτητη καί δημοκρατική Ἐλλάδα, για
τό δικαίωμα στό ψωμί, στή δουλεια, οτή μόρφωση, για μια ζωή αντάξια τοῦ άδοὺλωτου λαοῦ τῆς χώρας μας.

Σύντσμα κυκλοφορεῑ
ἀπό τίς ἐκὸόσεις «ΚΕΔΡΟΣ»
τό προσωπικό ἡμερολόγισ
τοῦ,πρσὲδρσυ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
KJÂNŒL\A&)ÎHDÉQ\CTY
1942—1944
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ΣοΣιΑΛιΣΜο
Τό κειῇιιενὸ τῆς συνέντευξης τοῦ NIKOY HOY/IANTZA μέ τόν
HENRI WEBER ὁηιιοσιεύτηκε στό τεῦχος Σεπτεμὸριόυ τοῦ περιοὸικοῡ CRITIQUE COMMUNISTE. Στό «ΑΝΤΙ» ὁημοσιεύεται τό
μεγαλότερο μέρος αὐτῆς τῆς συνέντευξης, μέ μετάφραση - ἐπιμέλεια τῆς Τζοόλιας Τσακίρη.

WEBER: Z’ ἕνα πρόσφατο κειῇιιενο ὑποστηρίζεις τήν ὁριστική ρήξη μέ τίς οὐσιολογικές ἀντιλήψεις περί Κράτους, ἐκεῖ·
νες πού τό θεωροῦν εἶτε σάν άπλό ἀντικείμενο - ὅργανο εἴτε
σάν ὑποκείιιενο προικισιιένο μέ ὸική του θέληση καί ὀρθολογιστική ἱκανότητα πού ἔχει ὑπό τόν ἔλεγχό του τήν τίς κυρίαρχες τάξεις. Αὐτή ἡ οὐσιολογική θεωρία συμπίπτει κατά τή
γνώμη σου μ’ ἐκείνη τοῦ Μάρξ καί τοῦ Λέων,ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ; Πρῶτά πρέπει νά δοῦμε τί ἐννοοῦμε μέ τή
μαρξιστική Θεωρία τοῦ Κράτους. Πιστεύω ὃτι δέν εἶναι δυνατό
νά μιλᾶμε πιά γιά γενική θεωρία τοῦ Κράτους οὔτε γιά γενικὴ
θεωρία τῆς οἰκονομίας. Γιατί ἡ ἔννοια. τό περιεχόμενο, ὁ χῶρος τοῦ πολιτικοῦ καί τοῦ οἰκονομικοῦ ἀλλάζουν ἀνάλογα μέ
τούς διαφορετικούς τρόπους παραγωγῆς.
Στό Μάρξ καί τόν Ἕνγκελς ὂρίσκουμε οτήν πραγματικότητα τίς γενικές ἀρχές μιᾶς Θεωρίας τοῦ Κράτους καί ὁρισμένες
ἐνδείξεις γιά τό καπιταλιστικό Κράτος καί γιά τή μετάὸαση
ἀλλά ὅχι μιά ἐυ-ιοκλειστική Θεωρία τοῦ καπιταλιστικοῦ Κράτους.
Μέ τό Λένιν τό πρόόλημα εἶναι συνθετότερο. Μέσα στίς ἐνδείξεις τοῦ Μάρξ καί τοῦ Ἕνγκελς δέν ὑπάρχουν ἴχνη μιᾶς ὀργανιστικής άντίληψης τοῦ Κράτους· σκέπτομαι κυρίως τά πολιτικά κείμενα γιά τή Γαλλία κ.λπ. Ἀλλά στό Λένιν εἶναι λιγότερο φανερό- ὁρισμένες ἀναλύσεις τοῦ Λένιν ἐνέχουν τήν ὀργανιοτική άντίληψη τοῦ Κράτους, ἀντιμετωπίζουν δηλαδή τό
Κράτος σάν ἕνα μονολιθικό μπλόκ, χωρίς ρωγμές,πού δέν συνταράσσεται σχεδόν καθόλου ἀπό ἐσωτερικές ἀντιφάσεις καί
ἐνάντια στό ὁποῐο μπορεῐ νά ἐπιτεθεῖ κανείς κατά μέτωπο καί
στό σύνολό του κατασκευάζοντας ἐντελῶς ἔξω ἀπ’ αὑτό τό
ἀντι-Κράτος, δηλαδή τή διπλή ἐξουσία, τά συγκεντρωτικά σοὂιέτ κ.λπ. Βάζω λοιπόν γιά τό Λένιν ἕνα έρωτηματικό.

Οἱ μαρξιστές καί ἡ θεωρία τοῦ Κράτους

κῶν ἀντιφάσεων, καί μάλιστα στό σύνολο τῶν μηχανισμῶν του,
τόσο στούς μηχανισιιούς ἐκείνους ὅπου οἱ μάζες ὁίνουν τό φυσικό τους παρόν (σχολεῖο, στρατός κ.λπ.), ὅσο καί στούς μηχανισμούς ὅπου οἱ μάζες εἶναι φυσικά ἀποῦσες (ἀστυνομία, ὁικαιοσύνη, ὁιοίκηση κ.λπ.). Θέλω λοιπόν νά σοῦ κάνω μιά
σειρά ἀπό ἐρωτήματά· πρῶτα θέλω νά σέ ρωτήσω σέ τί ἔγκειται ἡ οὐσιαστική καινοτομία αὐτῆς τῆς ἄποψης. Ἐξηγοῦμαι.·
ἔχω τήν έντύπωση ὅτι οὔτε ὀ Λένιν οὔτε ὁ Μάρξ - κι ἔτσι ἐπιστρέφουμε στήν πρώτη σου ἀπάντηση - ὁέν θεωροῦν τό Κράτος σάν μιά ἐνύπαρκτη πραγματικότητα, ἀνεξάρτητη, ἀπό τούς
ταξικούς ἀγῶνες καί ὑπεράνω αὐτῶν.
Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά οὔτε ὁ ἕνας οὔτε ὁ ἄλλος, κατά τή
γνώμη μου, ὁέν ὑποστηρίζουν καμιά θεωρία τοῦ μονολιθικοῦ
Κράτους χωρίς «ἀντιφάσεις ἤ ρωγμές»,ὅπως τήν ἀντιμάχεσαι.
Ἡ διαφορά ἀνάμεσα στίς ἀντιλήψεις αὐτές καί ἑκεῑνες πού
σήμερα εἶναι «τοῦ συρμοῦ» - σκέπτομαι κυρίως τά θεωρητικά
σχήματα τῶν ι’θυνόντων τοῦ ΚΚῙ γιά τόν άντιφατικό χαρακτήρα τοῦ σημερινοῦ κρατικοῦ συστήματος - εἶναι ὅτι γιά τό
Μάρξ, γιά τό Λένιν, γιά τούς ἐπαναστάτες μαρξιστές οἱ κοινωνικές τάξεις ὁέ ὁιαθέτουν οὔτε καί μποροῦν νά ὁιαθέτουν ἰσοὁύναμες θέσεις μέσα στό Κράτος. Ἑπομένως τό Κράτος, γιά νά
ἐπανέλθω στίς ἐκφράσεις σου, << a υ μπ ύ κ ν ω a η ἑ ν ό ς σ υ σχετισμοῦ τάξεων», τό Κράτος «πού ὁιατρέχεται ἀπό ἐσωτερικές ἀντιφάσεις», «τό πεὸίο
τ α ξι κ a") ν ἀ γ a’) ν ω ν » κ.λπ. ὁέν παύει νά εἶναι τό κατ’ ἐξοχήν ὄργανο κυριαρχιάς τῆς ἀστικῆς τάξης καί νά ὁικαιώνει τό
κεντρικό στρατηγικό πρόόλημα κάθε μετάόασης στό σοσιαλιquo’: πῶς νά ξεφορτωθοῦμε αὐτό τό Κράτος· πῶς νά τό συντρίψουμε,·
Τό ὁεύτερο ἐρώτημα πού θέλω νά σοῦ κάνω εἶναι αὐτό ἐὸῶ.·
μήπως τό γεγονός τοῦ ὑπερτονισιιο ü, τῆς ὑπογράμμισης τοῦ
ἀντιφατικοῦ χαρακτήρα τοῦ Κράτους σήμερα ἔχει σάν ἀποτέλεσμα - ὅπως ὁιακρίνω ὁλοφάνερα σέ ρεύματα ὅπως τό KKI
καί τό CERES. κ.λπ. - τή ὀιαστρέόλωση τοῦ ταξικοῦ του χαρακτήρα καί τήν ἀπόκρυψη τοῦ κεντρικοῡ προόλήματος ὅλης
τῆς στρατηγικῆς τοῦ περάσιιατος στό coma/110146: τό πρόὸλημα
τῆς καταστροφῆς τοῦ Κράτους - ὀργάνου κυριαρχίας τῆς ἀστικῆς râ’ç'nç.

HOYAANTZAZ‘: "Ag ἐπανέλθουμε πρῶτα οτήν καινοτομία
τῆς ἀντίληψης αὐτῆς· Θά σκοντάψουμε πάλι στό ἵδιο πρόὸλημα. Σκέπτομαι ὅτι τόσο στό Μάρξ καί τόν Ἔνγκελς ὅσο καί στό
Λένιν, γιά νά μή μιλήσω γιά τόν Γκράμσι,πού ἡ προσφορά τού
εἶναι ὁπωσδήποτε πολύ άξιόλογη, ῦπάρχουν ὁπωσδήποτε στοιχεῖα αὐτοῦ πού προσπαθῶ νά ἀναπτύξω. Ἐπιμένω ὅμως νά
πιστεύω ὅτι στό Λένιν ὑπάρχει κάτι περισσότερο ἀπό ιμιά
ὀιμφισημία, γιατί ὁ Λένιν δέν ἔχει στό νοῦ του μιά ἐσωτερική
πάλη μὲσα οτόν κρατικό μηχανισμό ἀλλά μᾶλλον τήν παρουσία
ἑπαναοτατιῦν μέσα οτόν κρατικό μηχανισμό, Εἶναι λίγο διαφορετικό. “O κεντρικός ἄξονας τῆς πολιτικῆς μάχης τοῦ Λένιν εἶναι ἡ συγκέντρωση τῶν παραλλήλων ἐξουσιῶν, τῶν ἔξω ἀπό τό
Κράτος, ἡ σύσταση ἑνός ἀντι-Κράτους, ἀντιμέτωπου μέ τό ἐπίσημο Κράτος, καί κάποια στιγμή ή ἀντικατάσταση τοῦ ἀστικοῦ
Κράτους ἀπό τό ἀντι - Κράτος.
Εἷναυ ἀλήθεια λοιπόν ὅτι ὁ Λένιν μιλά γιά τήν παρουσία
ἐπαναοῖιτατῶν μέσα στό Κράτος ἀλλά μόνο με τήν ἔννοια μιᾶς
παρουσίιας πού Θά ὂοηθήσει, στή δοσμένη στιγμή, τήν ἀντικατάστασηαῦτοῦ τοῦ Κράτους ἀπό ἕνα ἀντι-Κράτος, χωρίς αὐτή
ἡ ὲπέμὸαση νά ἔχει εἰδικό ὅάρος.
Τώρα στήν ἀντίθετη πλευρά ὑπάρχει οτήν οὐσία ἡ θέση τῶν
Ἰταλῶν ἡγετὼν πού ἀναπτύσσεται στό τελεύταῐο ἂρθρο τοῦ
Luciano Gruppi πάνω στήν ἀντιφατική φύση τοῦ Κράτους.
Ἐκεῖ έχουμε κάτι τελείως διαφορετικό καί ἀπό αὐτό πού λέω
ἐγώ. Αὑτή ἡ θεωρία τῆς ἀντιφατικῆς φύσης τοῦ Κράτους
ὰπαντᾶ άλλωστε καί στό ΚΚΓ. “Υποοτηρίζει ὅτι ὑπάρχει ἕνα
μέρος τοῦ Κράτους πού ἀντιοτοιχεῑ οτήν περίφημη ἀνάπτυξη
τῶν παραγωγικὼν δυνάμεων καί πού ἑπομένοις ἀντιπρόσωπεύει οὐδέτερες άν ὂχι Θετικές λειτουργίες τοῦ Κράτους, ἐφ’
ὅσον αῦτές ἀντιστοιχοῦν στήν περίφημη κοινωνικοποίηση των

WEBER: Σ’ αὐτή τήν οὐσιολογική θεωρία τοῦ Κράτους ἔχεις
νά ἀντιτάξεις μιά ὁιαφορετική ἀπο ψη· λές ὅτι ὅπως τό Κεφάλαιο ὁέν εἶναι ἀντικείμενο ἔτσι καί τό Κράτος ὸέν εἶναι πράγμα· ὅπως τό Κεφάλαιο, τό Κράτος εἶναι πρίν ἀπ’ ὅλα μιά
κοινωνική σχέση, εἶναι - παραθέτω -— << ὑ λ ι κ σ υμ π ύ κνωση ἑνός συσχετισμοῦ ὸυνάμεων ἀνάμεσα
στίς κοινωνικές τάξεις ὅπως αὐτή ἐκὸηλώνεται μέ εἰὸ ικό τρόπο μέσα στούς κόλπους τοῦ
ἴὸι ο υ το Ü K ρ ά τ ο υ ς ». Αὐτό τό Κράτος λοιπόν, ὅπως λές,
ὁιατρέχεται ἀπό τίς ταξικές ἀντιφάσεις, εἶναι τόπος ἐσωτερι,παραγωγικῶν δυνάμεων. Πρέπει νά καταργήσουμε τό ὑπερ38

κράτος τῶν μονοπωλίων, πού εἰναι ἡ κακή πλευρά, καί νά διαε
τηρήσουμε τήν πλευρά τοῦ σημερινοῦ Κράτους πού (ἰντιστοιχεῖ
μέ τήν κοινωνικοποίηση τῶν παραγωγικων δυνάμεων καί τήν
άνοδο των λαϊκῶν δυνάμεων..
Πρόκειται γιά μία ἐντελῶς λαθεμένη άντίληψη. Συμφωνώ
μαζί σου; τό σημερινό Κράτος, στό σύνολό του (τόσο οἱ κοινωνικές άσφαλίσεις ὃσο καί οἱ ὀργανισμοί ὑγείας, παιδείας, διοίκησης κ.λπ.), μέ αὐτή τή δομή πού ἔχει ἀντιστοιχεῖ οτήν ἀστική
ἐξουσία. Σκὲπτομαι ὅτι Οἱ λαϊκὲς μάζες ὁὲν μποροῠν νά πό.QOUV θέσεις αὐῑόνθμης - ËOTUU καί δευτερεύουσας — ἐξουσίας
στό καπιταλιστικό Κράτος. Ὓπάρχουν σάν ὅπλο αντίστασης,
σάν στοιχεῖο φθοράς ἥ ἐπιδείνωσης τῶν ἐσωτερικων ἀντιφάσεων τοῦ Κράτους. Αὐτὸ μᾶς ἐπιτρέπει, πιστεύω, ν’ ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τά ψευδοδιλήμματα ὅπου έχουμε ἐγκλωὸιστεῖ τελευ-

ταῖα. Θά πρέπει λοιπόν v0 κατορθώσουμε νά 6άλουμε τίς 60-'
ῦέῑςῖ ἀπό "Ï μῑὰ ËVÔÇ ἀγῶνα στό ἐσωτερικό τοῦ Κράτους, ὂχι
μέ τήν έννοια ÊVÔS ἀγῶνα κλειομένου μέσα στό φυσικώ χιῖιρο
τοῦ Κράτους ἀλλά ἑνός άγώνα πού διεξάγεται πάνω στό στρατηγικό πεδίο μάχης πού εἶναι τό Κράτος· όχι ἑνός ἀγωνα πού
σκοπεύει νά ἀντι-καταστήσει τό άστικό μέ τό ἐργατικὸ Κράτος
μέ ῖή ὅΟήθΕῑα ËVÔS σωροῦ μεταρρυθμίσεων καί νά κυριεύσει
ἕνα πρός ἕνα τοὺς μηχανισμούς τοῦ ἀστικοῦ Κράτους κατακτώντας έτσι τήν ἐξουσία, ἀλλά ἑνός άγώνα πού εἶναι, ἂν θέλεις, άγὼνας ὰντίστασης. ἀγῶνας ἐπίρρωσης τῶν ἐσωτερικῶν
άντιφάσεων τοῦ Κράτους καί 6αθιᾶς μεταμόρφωσής TOU' καί
ταυτόχρονα νά δάλουμε τίς 6άσεις ἑνός παράλληλου ἀγῶνα.
ἑνός άγώνα στό ἐξωτερικό τῶν Θεσμῶν καί τῶν μηχανισμιῖ)ν.
πού θά συνεπάγεται μιά σειρά από δίκτυα, λαῖκές έξουσίες 60σης, ὃημοκρατικές δομές μέ ἄμεση σχέση μέ τή ὂάση· ἑνός
άγώνα πού δέν θά εἶχε σάν στόχο τό συγκεντρωτισμό ἑνός
άντι-Κράτους τοῦ τύπου τῆς διπλῆς ἐξουσίας, άλλά πού θά
έπαιρνε τή μορφή του έξαρχῆς. ,
Πιστεύω ὅτι πρέπει νά ξεπεράσουμε τήν κλασική στρατηγική
τῆς διπλῆς ἐξουσίας χωρίς νά καταλήξουμε οτήν ίταλική στρατηγική,πού δριακά εἶναι, μιά στρατηγική προσκολλημένη στό
ἐσωτερικό τοῦ φυσικοῦ χώρου τοῦ Κράτους.

Κράτος καί δυαδικότητα τῆς ἐξουσίας
WEBER: ’Άς προσεγγίσσυμε αὐτή τήν πλευρά τοῦ προὸλήματος καί ἴσως νά ἐπιστρὲψσιιμε πάλι στό Κράτος ἀπό μια παρέκκλιση. Ἐἷιιαι πεπεισμένος γιά τό ὅτι πρέπει νά κάνοιιμε
ἔναυ ἀγώνα στό ἐσωτερικό τῶν θεσμῶν, νά ἐκμεταλλειιθοῦμε
στό μάξιμουμ τίς ἐσωτερικές ἀντιφάσεις τοῦ Κρατοινς,και’ χιά
τό ὅτι μέ τίς σημερινές συνθῆκες ἡ μάχη γιά τόν έκὸημοκρατισμό τῶν θεαιιῶν καί τοῦ Κράτους θά εἶναι ἀποφασιστική· ἐπίσης πιστεύω ὅτι αὐτός ὁ ἀγώνας στό ἐσωτερικό τῶν θεσμῶν
πρέπει νά συμόαὸίζει μ’ ἕναν ἑξωτερικό ἀγώνα μέ στόχο τήν
ἀνάπτυξη τοῦ λαϊκοῦ ἐλέγχου καί τήν ἐπέκταση τῆς ἄμεσης ὁημοκρατίας. Ἀλλά αὐτό πού λείπει ἀπό τήν τοποθέτησή σου, ἡ
ἀχίλλειος πτέρνα της, εἶναι ὁ ἀνταγωνιστικός χαρακτῆρας πού
ὑπάρχει ἀνάμεσα 0' αὐτές τίς ἐξωτερικές λαῖκές ὀργανώσεις
(τῶν ἐπιχειρήσεων, τῶν συνοικιῶν κτλ.) καί τόν κρατικό μηχανιόιιό καί ὁ ὁποῖος (δέν πρόκειται νά ἀλλοιωθεῖ ἀπό ὁποιοὁήποτε ἐσωτερικό ἀγώνα. Ἀναπόφευκτα λοιπόν θα φτάσοιψε
σέ κόποια any/117' ἀλήθειας, σέ κάποια στιχιιή ἀναμέτρῃσης τῶν
(δυνάμεων. Αὐῒό πού μ’ ἐνοχλεῖ οτήν ἀνάλυσή σου εἰναι ἡ ἐν·
τύπωση ὅτι πολεμᾶς λιγάκι μέ φανταστικούς ἐχθρούς,ὁηλαὸή
μέ ὁιάφορους τύπους πού θέλοιψ νά ξανακάνουν τόν Ὀκτώὅρη τοῦ 1917, καί πού ὸέν ἀντιπροσωπεύουν σέ καμιά περιῖ
πτωση m’ σημερινή ἄκρα ἀριστερά. Δέν πιστεύουμε ὅτι το
Κοάτος εἶναι ἕνας μονόλιθος πού πρέπει νά πολεμήσουιιε καί
w; συντρίψουμε ἀποκλειστικά ἀπ’ἔξω, εἰζιιαστε ἀπόλυτα ὅέὄαιοι χιά τήν ἀναγκαιότητα ἑνός «πολέμου θέσεων» καί για τό
ὅτι χρειάζεται (mi Δύση Αιιιά ,ιιακριά περίοὸος προετοιιιασίας,
κατάκτησης ἀνωτέρων θέσεων κλπ. Ἀλλά αὐτό εἶναι μόνω μιά
προετοιμασιά γιά τήν ὥρα τῆςάνα,ιιέτρησης, πού ὁπωσόήπστε
μᾶς φαίνεται ἀναπόφειικτη.

HOYAANTZAE: Φτάοαμε λοιπόκέ στήν οὐσία. Συμφωνῶ
μαζί σου γιά τό θέμα τῆς ρήξης, τῆς άναμέτρησης δυνάμεωνὲ
σκέπτομαι ὅμως ὅτι ἡ ἐπανάληψη μιάς ἐπαναστατικῆς κρίσης
πού θά καταλήξει σέ κατάσταση διπλῆς ἐξουσίας εἶναι ἐξαιρετικά άπίθανη στή Δύση. Ἐγώ εἷμαι σύμφωνος γιά τήν άναγκαιότητα τῆς ρήξης. Ἀλλά, ἐπιτέλους,δέν εἶναι φανερό ὅτι ἡ
άναμέτρηση τῶν δυνάμεων εἶναι δυνατή, ὼς πραγματικά ἐπαναστατική, μόνο ἀνάμεσα στό Κράτος αὐτό καθεαυτό, ἀπό τή
μιά, καί τό άπόλυτο άντίθετό του (ἤ ὑποτιθέμενο ἀντίθετο),
δηλαδή τό κίνημα, τίς λαϊκές ἐξουσίες τῆς ὂάσης πού συγκροτοῦν μιά δεύτερη ἐξουσία.
Μπορῶ νά σοῦ δώσω πολύ άπλά παραδείγματα· άς δοῦμε
λ.χ. τί συνέόηκε οτήν Πορτογαλία. Στήν Πορτογαλία δέν έγινε
καμιά αναμέτρηση στή λαϊκή φρουρά καί τόν ἀοτικό στρατό.
Ἡ άποτυχία στήν Πορτογαλία δέν ὀφείλεται στό ὅτι οἱ ἐπαναοτάτες δέν δημιούργησαν μιά παράλληλη λαϊκή φρουρά πού
κάποια στιγμή θά ἀντικαθιστοῦσε τόν κρατικό μηχανισμό,
άλλά σέ μιά σειρά άπό άλλες αἰτίες...
(Ὀταν μιλᾶμε γιά τόν έξωτερικό άγώνα σέ συνδυασμό μέ τόν
έσωτερικό, δέ σημαίνει άναγκαστικά ὅτι ἀποφεύγουμε νά μιλήσουμε γιά τή ρήξη. Σημαίνει ὅτι ὅλέπουμε πως ἡ ἐπαναστατική ρήξη δέν ταυτίζεται ὁπωσδήποτε μέ τή μορφή τῆς συγκεντρωτικῆς ἐξουσίας ἑνός (ἰντι-Κράτους πού άντιμετωπίζει τό
ἴδιο τό Κράτος σάν συμπαγές σύνολο. Μπορεῐ νά διασχίσει τό
Κράτος καί πιστεύω τελικά ὅτι έτσι θά γίνει. Θά ὑπάρξει ρήξη,
θά ὑπάρξει στιγμή ἀποφασιστικῆς άναμέτρησης, ἀλλά αὐτή θά
διασχίσει τό Κράτος. ”
Στό 6060; πιστεύω ὅτι σήμερα δέν μποροῦμε νά ἐπαναλάὅουμε τήν ἐπανάσταση τοῦ Ὀκτώὸρη μέ ὁποιαδήποτε μορφή.
T0 1171060690 τῆς ἐπανάστασης τοῦ Ὀκτώὸρη δέν εἶναι μόνο
άντίθεση πού ἐντόπισε ὁ Γκράμσι άνάμεσα στόν πόλεμο τοῦ
κινήματος καί τόν πόλεμο τῶν Θέσεων. Πιστεύω ὅτι καί ô ἴδιος
ὁ Γκράμσι παραμένει στό 6060; μέσα στό πλαίσιο καί τό πρότυπο τῆς επανάστασης τοῦ Ὀκτωὸρη...
WEBER: Ὁπωσὸήπστε]
ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣε Τί σημαίνει γιά τόν Γκράμσι πόλεμος θέοεων; Ὁ πόλεμος θέσεων εἶναι ἡ περικύκλωση τοῦ ὀχυροῦ
Κράτος άπὸ τό εξωτερικό τοι’,άπό τίς δομές τῆς λαϊκῆς ἐξουσίας. Ἀλλά στό ὅάθος εἶναι ἡ ἴδια πάντα ἱστορία· πρόκειται
γιά τό ὀχυρό, κατάλαὸες; ἦ θά επιτεθοῡμιῑ μονομιάς - πόλεμος
κινήματος - ἡ θά τό πολιορκήσουμε - πόλεμος θέσεων. Ἀλλά
ἐγώ ὂρίσκω πολύ δύοκολο νά ξαναπαρουσιαστεῖ οτήν Εὐρώπη·
μιά κλασική κατάσταση διπλῆς ἐξουσίας. έξαιτίας άκριόῶς τῆς
άνάπτυξης τοῦ Κράτούς, τῆς ἰσχύος του. τῆς ἀκεραίωσής του
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στήν κοινωνική ζωή, σε ὅλα τα πεδία κ.λπ. Ἀναπτυξη καί , ἀριστερα καί ταυτόχρονα μια μαζική κινητοποίηση τῶν λαϊκῶν
ἰσχύς πού ταυτόχρονα τό ένισχύουν σημαντικα ἀλλα καί τό εξμαζῶν. Γιατί ὅπου δέν θα ύπαρχει λαϊκή κινητοποίηση,θα
ασθενοῠν· οἱ ρήξεις μποροῡν να περασουν καί στό ἐσωτερικό
έχουμε μια νέα σοσιαλδημοκρατική ἐμπειρία. "010v δηλαδή ἡ
αριστερα θα μπεῖ ἐπικεφαλῆς τοῦ Κρατους θα καταλήξει
τοῦ Κρατους, καί αὐτό εἶναι ἡ ἀδυναμία του.
(ἑκούσια ἤ ἀκούσια) στήν έφαρμογή ὡρισμένων μέτρων για τόν
WEBER: ’Ὀλο τό πρόόλημα εἶναι να ξέρουμε γιά ποιές ρήξεις πρόκειται, ποια εἶναι ἡ φύοη τους καί ποιά ἡ ἔκτασή τους. _ έκδημοκρατισμό τοῦ Κρατους. Στήν Ἰταλία τοῦ KKI ὅρίσκεται
μέσα στή σφαίρα τῆς ἐξουσίας καί ταυτόχρονα δέν ἔχει ούτε τό
Πιστεύω ὅτι τό καλύτερο παράδειγμα γιά μᾶς εἶναι καί πάλι
μίνιμουμ τῶν μέσων κινητοποίησης τῶν μαζῶν καί ὡρισμένων
ἡ Ἰταλία· ἡ ἀνάπτυξη τοῦ μαζικοῦ κινήματος οτήν Ἰταλία, στά
αλλαγῶν τῆς δομῆς τῶν κρατικῶν μηχανισμῶν πού θα διέθετε
ἐργοστάσια καί ἀλλοῦ, ὸημιούργησε ἕνα ὁημοκρατικό κίνημα
μια κυὸέρνηση τῆς ἀριστερᾶς στή Γαλλία. Πρῶτο πρόὸλημα.
στήν ἀοτυνομία, στό ὁικαοτικό σῶμα, στή ὁιοίκηση, μέ ὁυό λόγια σέ ὅλους τούς κρατικούς Διιηχαιίαιιούς,<ἷιλλά αὐτά τά κινή- Δεύτερο πρόὸλημα. "Ag έλθουμε στό πρόὸλημα τῆς διαδικασίας τῶν ἐξουσιῶν καί τῆς ρήξης πού θα συντρίψει τόν κρατικό
ματα ὁιαὸρώνουν τήν περιφέρεια, τό περιθώριο αὐτῶν τῶν μημηχανισμό.·Γιατί στήν πραγματικότητα αὐτή εἶναι ἡ οὐσία τῆς
χανιαιιῶν, καί ὄχι τήνκαρὸιά. Παραὸέχομαι λοιπόν πώς μιά
ὑπόθεσης. Συντριὸή τού κρατικού μηχανισμού σημαίνει κατι
ἀπό τίς οὐσιαοτικὲς λειτουργίες τοῦ λαϊκοῦ κινήματος καί τῆς
σχετικα ἁπλό στήν μπολσεὸίκικη γραμμή. Σήμαινε ὅτι οἱ θεἐπαναστατικῆς τακτικῆς εἶναι ἡ ἀποσύνθεση, ὁ κλονισμός τοῦ
σμοί τῆς ἀντιπροσωπευτικῆς δημοκρατίας, οἱ λεγόμενες τυπικρατικοῦ μηχανισιιοῦ. Τώρα ὸέν πρέπει νά τρέφουμε χιμαιρες
κές έλευθερίες κ.λπ. εἶναι θεσμοί δλότελα ἐμποτισμένοι ἀπό
,για τό τί μποροῠμε νά κερὸίσουμε μ’ αὐτό τό πλάγιο μέσο. Θά
τήν ἀστική νσοτρσπία - δέν λέω μόνο τό Κρατος ἀλλα καί ἡ
ἔχουμε ὀιαρροές,ἀλλά αὐτό ὁέ σὸήνει τό πρόόλημα τῆς ἐπιὸίωαντιπροσωπευτική δημοκρατία. Συντριὸή τοῦ Κρατους λοιπόν
οης τοῦ κρατικοῦ μηχανιαιιοῡ, τοῦ Κράτους πού θά εἶναι ὄρσήμαινε καταστροφή ὅλου αὐτοῦ τοῦ θεσμικοῡ συστήματος καί
γανο κυριαρχίας καί γενικό ἐπιτελεῖο τῆς αντεπανάστασης. Νά
αντικαταστασή του ἀπό κατι ὁλότελα καινούργιο, μια νέα
λοιπόν ἡ ἀνάγκη νά ὲξηγηθοῦγιιε μαζί του.
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θεσμῶν τῆς λεγόμενης ἀντιπροσωπευτικῆς δημοκρατίας καί ἡ
ρήξεις, εἴτε τίς ὀνομαζουμε διαδοχικές εἴτε ὅχι. Τί σημαίνει’ πίοτη ὅτι θα έχουμε αμεση δημοκρατία χωρίς τούς εἰδικούς θε«μακρόχρονη διαδικασία» ὅταν ταυτόχρονα μιλαμε για τή
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έλευθερίες (κομματικός πλουραλισμός κ.λπ.),ἀπ“ ὅ,τι ξέρω δέν
WEBER: Αὐτό σημαίνει λ.χ. ὅ,τι παρακολουθοῦμε σήμερα
εἶχε ποτέ θετικα ἀποτελέσματα. Ἡ αμεση δημοκρατία καί μαστήν Ἰταλία. Ἀπό τό 1962, στήν πραγματικότητα, ἀλλά καί
λιστα ἠ αμεση δημοκρατία μέ τήν έννοια τῶν σοὸιέτ συνοδεύεμετά τό 1968 πολύ πιό καθαρά, ὁιαπιστώνουμε μιάσχγτικά μαται παντοῦ ἀπό τήν καταργηση τοῦ πλουραλισμοῦ τῶν κομμακρόχρονη ὁιαὸικασιά, πού κοντεύει ἤδη τά 12-15 χρόνια λαϊτων καί ἀμέσως μετα μέ τήν καταργηση τῶν πολιτικῶν ἤ τυπικοῦ κινήματος, ὁιάὸρωσης τῆς ἀστικῆς ἡγεμονίας, πού ἔχει σάν
κῶν έλευθεριῶν. Τό να ποῦμε ὅτι αὐτό εἶναι απλα καί μόνο
συνέπεια τήν ἀνάπτυξη τῶν μορφῶν ἄμεσης (δημοκρατίας
οταλινισμός, εἶναι κατα τή γνώμη μου μεγάλη γενίκευση.
ὅάση, τόν κλονισμό τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ, καί πού ὁὸηγεῑται σέ μιά ὁλοένα ὀξύτερη κρίση, ὁηλαὸή σέ μιά ἀναμέτρηση
WEBER: Ναί ἀλλάείναι ἀκόμα μεγαλύτερη γενίκευση νά
ὁυναμεων...’
συνὸέσουμε κατι τέτοιο με τό σχῆμα τῆς ἄμεσης (δημοκρατίας,
ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣι Ναί, ἀλλα για οτασου; εΙ-ἶ-διαδικασία εἷγιατί στήν πραγματικότητα ὑπάρχει ἕνα ὁιεθνές καί ἐθνικό
ναι σχετικα διαφοροποιημένη,γιατί εἴδαμε ἐπίσης τί συνέθηκε
πλαίσιο ἀναφορᾶς πού ἀχρήστευε τά δημοκρατικά σχήματα
οτήν Πορτογαλία. Γι’ αὐτό οκέφτομαι ὅτι ἡ πιθανότερη ὅαση
μέσα στήν ἀπομονωμένη ἐπανάσταση. Πιστεύω ὅτι ὸέν εἶναι
συλλογισμοῦ για τή Γαλλία εἶναι τό κοινό πρόγραμμα. Δηλαδή ἐπαρκής ἀπόὸειξη ἡ ἀναὸρομή στήν ἀποτυχιά τῶν σοόιέτ τῆς
Ρωσίας τοῦ 1920.
μια καταληψη τῆς ἐξουσίας ἥ μᾶλλον τῆς κυὸέρνησης ἀπό τήν
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ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣε Mé συγχωρεῖς ἀλλά δεν εἶναι μόνο ἡ Ρωσία. τό ἴδιο ἐπαναλήφθηκε καί στήν Κίνα...
WEBER: Ἀκόμα ἕνας λόγος...
ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣε Καί τό ἴδιο ἐγινε στήν Κούὸα,γιά νά μή μιλήσουμε γιά τήν Καμπότζη. "Ola αὐτά δὲν μπορούμε νά τά ἀρκιηθοὺμε. Ἐγώ θά ἤθελα πολύ νά ἐνοχοποιήσω τό οταλινισμό ἤι
τίς ἀντικειμενικες συνθῆκες, ἀλλά αὐτό ἀρχίζει καί γίνεται συχνό φαινόμενο μεσα σε ἀρκετά διαφορετικές ἐθνικές καί διεθνεῐς συνθήκες.
Γιά νά ἐπανελθουμε στή ρώσικη ἐπανάσταση, ξερουμε πολύ
καλά ὅτι γιά τό Λὲνιν ή κατάργηση τῶν ἄλλων κομμάτων ἧταν
συνδεδεμένη με τόν ἐμφύλιο πόλεμο. Αὐτή ἣταν ἡ συγκεκριμενη κατάσταση. Ἀναρωτιὲμαι παρ’ ὅλα αὐτά άν στίς θεωρίες
ἢ στά κείμενα τοὺ Λένιν ÔÉV ὑπάρχει ἐν δυνάμει κιόλας αὑτή ἡ
κατάργηση τοῦ πλουραλισμοῦ τῶν κομμάτων. Στήν ἀρχή λέμε
δημοκρατία μόνο γιά τά προλεταριακά κόμματα ἤ, ὅπως εἶχε
άρχίσει νά λὲει ὁ Λένιν, γιά τά κόμματα τῆς ἀριστερᾶς, ἀλλά
τελικά τί εἶναι ἕνα προλεταριακό κόμμα; Ποιό εἶναι τό ἀληθινό
προλεταριακό κόμμα; Ποιὰ εἶναι ἡ πραγματικὴ προλεταριακή
φράξια τοὺ προλεταριακοῦ κόμματος; Ξὲρω ὅτι ἡ θεωρία τῆς
ὀργάνωσης στό Λένιν δέν περιορίζεται μόνο στό Τί νά κάνοι)m; άλλά σκέφτομαι ὅτι τό ἕνα καί μοναδικό κόμμα περιέχεται
δυναμικά στίς ἀντιλήψεις τοῦ Τί νά κάνουμε,·,πού παραμενουν
ὁ ὅασικός σκελετός τῆς λενινιστικῆς θεωρίας...

Τότε άκόμα καί στή Σοὸιετική Ρωσία άναρωτιέμαι ἄν αὑτό
πού ἐλεγε ἡ Ρόζα Λούξεμπῡυργκ στό Αένιν («Προσοχή, μήπως
αὐτό μᾶς ὁὸηγήσει στό..,»). άν τελικά οἱ πρῶτες παρατηρήσεις
τοὺ Τρότσκυ, τοῦ προμπολσεόικικοῦ Τρότσκυ, δεν ἧταν πολύ
πιό καίριες ἀπό τίς ἐξηγήσεις τοῦ μεταγενεστερου, τοῦ ὑπερμπολσεόίκου Τρότσκυ.
Ἀλλά ἀφήνοντας στήν ἄκρη ὅλη τήν ἱστορική διαμάχη, λέω
σήμεραῑ πῶς μποροῡμε νά μιλήσουμε γιά πολιτικές ἐλευθερίες,
γιά τυπικές ἐλευθερίες στή διάρκεια μιᾶς μακρόχρονῆς περιόδου, τῆς περιόδου μετάόασης στό σοσιαλισμό, ὄιν δέν ἐχουμε
θεσμούς πού νά μποροῦν νά ὑλοποιήσουν καί νά ἐγγυηθοῦν
αὐτό τόν πλαυραλισμό καί αὐτές τίς ἐλευθερίες; Πιστεύω στ’
ἀλήθεια ὅτι σέ μιά σοόιετική δημοκρατία τῆς δάσης, ἄν τῆ
θεωρήσουμε δυνατή, ὅπου ὃὲν ὑπάρχουν θεσμοί πού ἐγγυῶνται
αῡτές τίς ἐλευθερίες καί ἰδιαίτερα θεσμοί τῆς άντιπροσωπευτικῆς δημοκρατίας, πιστεύεις ὅτι μποροῡν νά διατηρηθοῦν αὑτές
οἱ ἐλευθερίες μόνο καί μόνο ἀπό τήν ἴδια τους τή δυναμική;
Τελικά ξερεις ὅτι στό διάλογο τοῦ ἰταλικοὺ μαρξισμοὺ δ
Bobbio άνακίνησε τό ζήτημα. Δεν μποροῡμε νά συμφωνήσουμε
μέ ὅλες τίς σοσιαλδημοκρατικες κενολογίες τοῦ Bobbio, ἀλλά
ὀφείλουμε νά τοῦ ἀναγνωρίσουμε μιά διαπίστωσηῑ «”Αν GÉλουμε νά διατηρήσουμε τίς ἐλευθερίες, τόν πλουραλισμό τῆς
ἐκφρασης κ.λπ. γνωρίζω ὅτι στήν ἱστορία ὅλη αὑτὲς οί ἐλευθερίες συμόαδίζουν πάντα με κάποιο εἶδος κοινοὸουλίου». Στή
διαπίοτωοη αὐτή πού ἐκφράοτηκε σοσιαλδημοκρατικά, ὑπάρχει ἴσως ἐνας πυρῆνας ἀλήθειὰς. Δέν πρόκειται 6ἐ6αια νά διατηρήσουμε τό ἀστθιό κοινοόούλιο ὅπως εἶναι κ.λπ. Ἔπειτα,
στή Γαλλία ἀπό τό 1968 εἴχαμε μιά ἐμπειρία τῆς άμεσης δημοκρατίας. Ἴσως φανεῖ εὐκολία τό ὅτι τό χρησιμοποιῶ σάν ἐπιχείρημα, ἀλλά ἡ ἀλήθεια εἰναι ὅτι εἴδαμε πῶς λειτουργεῖέ
WEBER: Ἐννοεῖς τό Πανεπιστήμιο;
ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ; Ναί, ὂέὂαια, σκέπτομαι, τό Πανεπιστήμιο,
ἀλλά τό ἐχουμε δεῖ καί ἀλλοὺ. Γιατί ὅταν μιλῶ γιά τήν ἀναγκαιότητα τῶν τυπικῶν καί πολιτικῶν ἐλευθεριῶν δέν χτυπάω
μόνο τήν ἂκρα ἀριστερά. ὅπως νόμισαν μερικοί ἀπό τό ἄρθρο
μου στή Monde, σκεφτομαι ἐπίσης τό ΚΚΓ καί τή CGT, γιά νά
μήν ἀναφέρω καί τήν ἡγεσία τοὺ σοσιαλιστικοῦ κόμματος.
Καταλαόαίνεις λοιπόν ὅτι με τά σχήματα ἄμεσης δημοκρατίας τῆς θάσης, με τίς συνοικιακές ἐπιτροπες κ.τ.λ. πού θά
ἐλέγχονται ὁλοκληρωτικά ἀπό τήν ἐπίσημη ἀριστερά,·χωρίς νά
ὑπάρχει θεσμική ἐγγύηση τῶν τυπικῶν ἐλευθεριῶν, θά εἶναι...
τί νά σού πῶ... Ἀκόμα καί οἱ τυπικές ἤ πολιτικές ἐλευθερίες
γιά τήν ἂκρα ἀριστερά δεν θά εἶναι ἐγγυημένες ἐκτός ὄιν διατηρηθοῡν τά σχήματα τῆς ἀντιπροσωπευτικῆς δημοκρατίας...

”Αλλωστε, ξέρεις δέν ἐχω ἓτοιμες ἀπαντήσεις. Ἔχουμε ἐνα
πρόόλημα πού ὰπό παράδοοη καλύπτεται πίσω ἀπό τόν ὅρο
«τῆς συντριόἠς τοῦ Κράτους», ἀλλά ὅλοι συνειδητοποιοῦμε ὅτι
χρειάζεται ἡ διατήρηση τῶν πολιτικῶν ἐλευθεριῶν καί τοῦ
πλουραλισμοῦ, δηλαδή μιά σχετική διατήρηση τῶν θεσμῶν τῆς
άντιπροσωπευτικῆς δημοκρατίας. Δεν θά διστάσω ἄλλωστε νά
πῶ ὅτι στό μετρο ἀκριόῶς πού ἀναφερόμαστε σ“ αὑτήν τή συντήρηση καί όχι στήν ἁπλή κατάργηση τῶν λεγόμενων τυπικῶν
ἐλευθεριῶν, δέν μποροῡμε νά χαρακτηρίσουμε τό πρόόλημα με
τόν ὅρο «συντριὸή» ἀλλά με τόν ὅρο ριζική «μεταὸολή» τοῦ
Κράτους. Ἐσείς πιστεύετε στόν πλουραλισμό;
WEBER: Καί ὅέὸαια τόν πιστεύουμε καί τόν ἐφαρμόζουμε.

IIOYAANTZAZ: Ἀλλά ὁ πλουραλισμός περιλαμόάνει καί
τούς ἀντιπάλους;
WEBER: ’()πωσὸήποτε. Ἀκόμα καί τά ἀστικά κόμματα,
ὅπως γράψαμε. “
ΠΟΥΑΑΝΤΖΑΣε Καί ὅὲὃαια γιά τά ἀστικά κόμματα. Τώρα,
γιά νά μή φαινόμαστε όλότελα ἁπλοϊκοί, πρέπει νά λέμε τά
πὸράγματα με τό ὄνομά τους, φοόόμαστε καί γιά μᾶς τούς
ι ιου
WEBER: Ὁπωσὸήποτε.

ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ; Καλά εἶναι τά λόγια,ἀλλά ἐγώ ρωτῶ ποιές
θά εἶναι οἰ μορφὲς θεσμικῆς ἐγγύησης, πού εἶναι πάντα δευτερεύουσες ἀλλά πού εχουν σημασία. Σέ τί εἴδους θεσμούς ed
περιέχονται, ἀπό ποιούς ὑλικούς θεσμούς θά ὑποστηρίζονται
καί θά διασφαλίζονται δ πλουραλισμός καί οἱ ἐλευθερίες; "Av
ἐχουμε στό νοῦ μας μόνο μορφὲς ὄιμεσης δημοκρατίας τῆς δάσης, δηλαδή δομές μαζικά ἐλεγχόμενες ἀπό τά παραδοσιακά
ἀριστερά κόμματα, τότε δὲν αἰσθάνομαι καθόλου σίγουρος.
Μιά άμεση δημοκρατία τῆς ὅάσης, πού λειτουργεῖ με γενικὲς
συνελεύσεις στή Renault ἤ στή Μασσαλία ἤ τή Ρεμς, μά τήν
πίστη μου... ἐκτός κι ὄιν ζοῡμε σε μιά πραγματικά ἐπαναστατική κατάσταση ὅπου ὅλοι αἰσθάνονται μαζικά συνυπεύθυνοι,
διαρκῶς στό πεζοδρόμιο κ.τ.λ... -πράγμα πού δέ γίνεται κάθε
μέρα- δεν ξέρω άν εἶναι ἀρκετή γιά νά ἐγγυηθεῖ τή διατήρηση
τῶν ἐλευθεριῶν... Κι ἐγώ δέν θά ἤθελα πιά νά ὅρίσκομαι, ὅπως
τόσο συχνά οτή διάρκεια τῆς πολιτικῆς μου ζωῆς, σέ γενικές
συνελεύσεις άμεσης δημοκρατιάς πού ψηφίζουν με ὑψωμένα
χὲρια, μετά ἀπό λίγη ὥρα,τήν ἀφαίρεση τοὺ λόγου ἀπό τόν Χ ἤ
Ψ...
WEBER: Md ἔχεις μιά εἰκόνα τῆς ἐργατικῆς (δημοκρατίας
πού μοῦ φαίνεται πολύ ἑλαττωματική. Ἡ (δημοκρατία ὁύσκολα
ἐφαρμόζεται γενικά καί ὅσο πιό (δημοκρατική εἶναι τόσο πιό
ὁύσκολη γίνεται στήν ἐφαρμογή της. Τό καθεστώς πού ἐφαρμόζεται πιό εὔκολα εἶναι ἡ φωτισμένη (δεσποτεία, ἀλλά τότε
ὁέν μποροῦμε ποτέ νά εἴμαστε ὅέὸαιοι γιά τή ὁιορατικότητα
τοῦ ὸεσπότη... Πάνω σ’ αὐτή τήν ἐρώτηοη λοιπόν ἔχω νά
πώς κατ’ ἀρχήν ἡ ἀντίθεοι] αὐτή ἀνάμεσα στήν ἀντιπροσωπευτική (δημοκρατία καί τή (δημοκρατία τῆςῑΰάσης εἶναι κιόλας
λαθεμένη, γιατί ἡ (δημοκρατία τῆς ὄάσης ὁέν ὑπάρχει.· ὑπάρχει
πάντα ἀνάθεση ἐντολῆς. Ὑπὰρχει ἕνα σύστημα πού ἔχει σάν
στόχο τήν ἐπίλυση ἑνός ὅασικοῦ προὸλήματος, τήν ἀναπροσαρμογή τῆς πολιτικῆς στίς πραγματικές συνεργατικές...
ΠΟΥΑΑΝΤΖΑΣτ Henri, συγχώρεσέ με πού σέ διακόπτω
ἀλλά ὑπάρχει ἐδῶ κάτι πού μᾶς ἐνοχλεῖ καί δέν θα τό ἀποφύγουμε με περιφράσεις. Πάρε αὐτό τό τεῦχος 8-9 τῆς Κομμουνιοτικῆς Κριτικῆς (πού εἶναι ἐξαιρετικό άλλωστε)· ὑπάρχουν
άπό τή μιά οἱ προτάσεις τοῦ Mandel πού προτείνει τό σύστημα
τῶν σοόιέτ ἀναθεωρημένο καί θελτιωμένο. Μετά ἀκολουθεῖ τό
ἐρώτημα πού θὲτει ὁ Julliard: πρέπει νά ἐχουμε μιά συνελευση
ὅασισμένη οτήν καθολική ψηφοφορία. μὲ περιοδικότητα ἐκλογῆς, χωρίς ἐπιτακτική ἐντολῆς Ναί, 6ἑ6αια, ἅπαντά ὁ Julliard...
Ἐνῶ γιά τόν Mandel δεν ὑπάρχει τέτοια ἀναγκαιότητα. Γιά
μένα ὅμως ἡ ἀναγκαιότητα ἑνός τετοιου ριζικά άλλαγμὲνου
-κοινοὸούλιου εἶναι ὁλοφάνερη.

Στο EPXOMENO: Τό B’ ΜΕΡΟΣ
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'H παρακάτω ἀνάλυση ἔχει κάπως προσωπικό χαρακτήρα καί adv τέτοια ἀναφέρεται στά καυτά προθλήματα, τῆς ὥρας ταύτης. Τό πρόθλημα πού μέ ἀπασχολεῖ
9 ἀπό τό 1974 καί πέρα εἶναι τό πρόὸλημα τῶν στόχων καί
τῶν προοπτικῶν τοῦ ἐργαζομένου λαοῦ καί συνάμα τό
πρόθλημα τῶν Πολιτικῶν φορέων του. ’Ὑστερα ἀπό τήν
κριτική που ἀσκησα μετά τίς προηγούμενες έκλογές
προσπαθῶντας να ἀναλύσω τά ἐκλογικά ἀποτελέσματα,
σωπασα πάνω στό θέμα αύτό μέχρι τῶρα. Σωπασα, χωρίς
νά πάψω νά στοχάζομαι, νά προθληματίζομαι καί νά μελετῶ, Μέ τήν προσχωρησή μου στό ΠΑΣΟΚ καί τή συμμετοχή μου στίς έκλογές τῆς 20 τοῦ Νοέμθρη έδωσα
μιάν ἀπάντηση. Γιά μερικούς ή ἓμπρακτη αύτή ἀπάντηση
ήταν ἀπροσδόκητη, ἀκριβῶς γιατί ή κριτική που εἶχα
ἀσκήσει στό ΠΑΣΟΚ ἡταν σκληρή καί αῦστηρή. Ὀφείλω
έτσι μιαν έξήγηση, Κι εἶναι καθῆκον τήν ἀπάντηση αῦτή
να μήν τή δώσω σέ προσωπικό τόνο, ἀλλά μέ τή μορφή
τῆς ἀναλυσης, πού ὀδήγησε στή συγκεκριμένη ἀπόφαση. Τοῦτο εἶναι ἀναγκαῖα, γιατί μοῦ ἐκτοξεύθηκε μιά κατηγορία για ἓλλειψη «πολιτικοῦ ἤθους», ἐπειδή ἀκριθῶς
προσχῶρησα στόν πολιτικό σχηματισμό πού είχα κριτικάρει αύοτηρά. Θά ἐπανέλθω σέ τοῦτο πιό κάτω, γιατί
στό χαρακτῆρα τῆς κατηγορίας αύτής εἷμαι ίδιαίτερα
εύαίσθητος, Θά ήθελα μόνο νά διευκρινίσω πῶς ἀπό τήν
ἀνάλυοη τῶν έκλογῶν τοῦ 1974 πού δημοσιεύεται στόν
έπίλογο τοῦ θιθλίου μου «Ἀντίσταση καί Ἀντιπολίτευon» καί πού ἀναδημοσιεῦτηκε στό «Ἀντί» (τεῦχος τῆς
25.1.1975) δέν παίρνω τίποτα πίσω. Ξαναδιαθάζοντας τό
κείμενο αύτό ἀλλη μιά φορά τῶρα, μέσα στό πλαίσιο τῆς
- ἱστορικῆς πείρας ἀπό τότε μέχρι τῶρα, δέν θρίσκω πῶς r']
ἀνάλυση ἐκείνη ἦταν ἀστοχη. Ἐκεῖνο πού μπαίνει τώρα
σάν πρόθλημα εἶναι ol έξελίξεις ποῦ ἀκολούθησον ἀπό
τό 7974 καί δῶθε καί ὴ έκτίμηση τῶν προοπτικῶν πού
ἀνοίγονται.
EINAI πρωταρχικό σέ μιά πολιτική ἀνάλυση νά ἀρχίσει κανείς
ἀπό τή θάση. Καί τή θάση τούτη τή δίνει ή μελέτη τῶν λαϊκῶν ἀγώνων, ή διαπίστωση τοῦ ἐπιπέδου τό ὁποῖο έχουν φτάσει. Οί μάζες
εἶναι ἐκεῑνες πού δίνουν τήν κατεύθυνση γιά τίς έξελίξεις, ol μάζες στό σύνολὸ τους, οί μάζες ὅπως ἐκφράζονται στίς ἀντιθέσεις
πού διαμορφώνουν στήν καθημερινή τους πάλη. Ἠ πάλη αύτή
ἀφορᾱ τήν καθημερινή τους οίκονομική ύπόσταση, πού διαμορφώνει έτσι τή θάση γιά ἀλλαγή, μιάν ἀλλαγή πού ἀφορᾱ τήν ἀτομική ή οίκογενειακή περίπτωση τοῦ καθενός, πού πραγματὼνεται
ὅμως μόνον ἐφόσον ἀλλάξουν οί γενικές συνθῆκες. Καθένας πού
Θέλει νά μελετήσει τίς προοπτικές, κι ἀκόμα rué πολύ νά διαμορφώσει οτρατηγικές γιά τήν έπίτευξη οτόχων κσινωνικῆς ἀλλαγῆς,
πρέπεινά σκύθει κάθε φορά κάτω καί ν’ ἀφουγκράζεται τούς παλμούς τῆς καρδιάς τοῦ λαοῦ καί τά μηνύματα, έτσι ὅπως ἐκφράζονται μέ τίς διάφορες μορφές τοῦ ἀγῶνα. Κάθε πολιτική ἀπόφαση
πού δέν στηρίζεται στό έπίπεδο πολιτικῆς συνείδησης πού έχει
42

φτάσει ὁ λαός εἶναι ἀντιλαϊκή. Καί κάθε πολιτική ἀπόφαση πού
στηρίζεται σέ μιά λαθεμένη έρμηνεία τῶν μηνυμάτων τοῦ λαοῦ
Ξῧῇῗὲτέἓ εἶναι καταλυτική γιά τήν παραπέρα πρόοδο τοῦ λαϊκοῦ

'H ἀνάπτυξη τῶν λαῖκῶν ἀγώνων μετά τό ’74
Κοιτάζοντας τήν περίοδο πού πέρασε ἀπό τό 1974 καί δῶθε
μποροῡμε νά τή χαρακτηρίσουμε adv περίοδο διαρκοῦς κρίσης. 'O
ἀστικὸς τύπος καί ol ἀστοί πολιτικοί μιλᾱνε γιά «τή νεαρή δημοκρατία» κ.λπ. Ἠ δημοκρατία δέν έχει ἡλικία, οὔτε ἀποτελεῖ κατάοταοη, ἀλλά ἐἶναι μιά διαλεκτική κίνηση, μιά συνεχής πάλη. Κι
αύτό τό σύστημα πού τό ὁνόμασαν δημοκρατία μετά τό 1974. καί
μάλιστα «νεαρή δημοκρατία», εἶναι ένα σύστημα γεμάτο ἀντιφάσεις, πού ἀποτελοῦν καί τή Θάση τῆς κρίσης τιού περνάει. 'H δημοκρατία αύτή εἶναι ή δημοκρατία τῆς ἀστικῆς τάξης, μιά δημοκρατία φτιαγμένη γιά νά έξασφαλίσει τήν κυρίαρχη Θέση τῆς τάξης
αύτῆς μέ ὅλα τά προνόμια καί κάτω ἀπό τήν έπίφαοη τοῡ ἀστικοῦ
δημοκρατικοῦ προσωπείου πού δίνει τό κοινοθουλευτικό σύστημα.
Τό κοινοΘουλευτικό σύστημα εἶναι, κοιταγμένο στήν ίστσρική πορεία τῶν λαῶν, ένα θῆμα μπροστά κι εἶναι καί μιά ἐλπίδα, κατά τήν
έκταση πού μπορεῑ νά εἶναι ἀψογα ἀντιπροσωπευτικὸ. Κοιταγμένο
στή συγκεκριμένη πρακτική του μορφή, τό κοινοθουλευτικό σύστημα έμφανίζει σέ μικρή ή μεγάλη έκταση μιά σκληρή, νόθα μορφή, ἀνάλογα με τή δύναμη τῆς ἀστικῆς τάξης. Ἐκεῖ πού τό ἀστικό
καθεστώς στηρίζεται σέ ἀδύνατες θάσεις κι ή ἀστική τάξη εἶναι
μικρή, κι ἀρα έχει καί μικρή ίοτορική πείρα πίσω της, ή νοθεία τοῦ
κοινοθουλευτικοῦ καθεστῶτος παίρνει διαοτάοεις πού φτάνουν
μέχρι τήν ἀρνηοή του ἀπό τήν ’ίδια τήν ἀστική τάξη. Κάθε φορά
πού τό σύστημα πάει να γίνει πραγματικά ἀντιπροσωπευτικό. ὅταν
σί έργαζὸμενες μάζες μέ τούς πολιτικούς τους φορεῖς τιλησιάζουν
τήν έξουσία, ή γελοιοπσιεῑται ή καταργεῖται. 'H ίστορία τοῦ κοινοΘουλευτισμοῦ στήν Ἑλλάδα μεταπολεμικά εἶναι κλασικό παραδειγμα τῶν παραπάνω διαπιστώσεων.

'H κρίση τοῦ πολιτικοῦ συστήματος
'H κρίση πού περνάει τό πολιτικό σύστημα στήν Ἐλλάδα μετά τὸ
1974 εἶναι κρίση πού πηγάζει ἀπό τή μορφή πού έγινε ή πολιτική
ἀλλαγή. 'H πολιτική ἀλλαγή έγινε γιατί ή δικτατορία δέν έλυνε πιᾶ
τά προθλήματα πού εἶχαν μπεῑ ή πού ή ’ίδια δημιούργησε. Κι έγινε
ἀκριὸῶς ή πολιτική ἀλλαγή γιά να λύσει τά προθλήματα αύτά ύπέρ
τῆς ἀστικῆς τάξης. Καί τοῦτο εἶναι θαοικό. Ἐξηγεῖ ὅλη τήν πορεία
μετά τό 1974 κι ὅλα τά γεγονότα. Δημιουργήθηκε ένα σύστημα
πού νά ἀποκλείει τίς μάζες Βασικά καί να ἐξασφαλίζει τήν έπικυριαρχία τοῦ μεγάλου έλληνικοῦ κεφαλαίου καί τῆς ἀοτικής τάξης
γενικὸτερα. Τό Σύνταγμα πού φτιάχτηκε εἶναι ἀνάλογο. Ol δίκες
τῆς χούντας πού έγιναν έξυπηρέτησαν τό ακοπό αύτό. Ἕθιξαν μόvov ἐκείνους πού έθλαπταν τό νέο προσωπεῖα τῆς ἀστικής τάξης,
τή «νεαρά δημοκρατία», δέν έθιξαν ὅλα τα πρόσωπα έκεῑνα πού
έξυπηρετοῡν τούς μηχανισμούς, πρόσωπα πού ὑπηρετοῦν στό
στρατό, τήν ἀστυνομία, τή διοίκηση, τήν παιδεία. Δέν εἶναι θέμα τό
ἀν ή κυθέρνηση τῆς Νέας Δημοκρατίας μποροῦσε νά ἀποχουντοποιήσει τό κράτος. Ἠ Νέα Δημοκρατία δέν ἤθελε τή σωστή ἀποχουντοποίηση, κι·ούτε μποροῦσε νά τή θέλει, γιατί ἀλλιῶς Bd ἀρνιόταν τόν έαυτό της οάν έκφραστή τῆς ἀοτικής τάξης καί τῶν
συμφερόντων της. mo ἀμεσα τοῦτο ed έσήμαινε πώς Bd ύπόσκαπτε τήν ’ίδια τή δυνατότητα τής ἐξουσίας της. Αύτές τίς λίγες
παραχωρήσεις έκδημσκρατισμοῦ πού έκανε, ὅπως π.χ. ή ἀναγνώριση τοῦ ΚΚΕ, ήταν παραχωρήσεις πού τήν ἐξυπηρετούν, πού τή
διευκολύνουν νά διαιωνίσει τήν παραμονή της στήν έξουσία καί μ’
αὺτή τήν ἀσκηση τῆς ἐξουσίας ἀπό τήν ἀστική τάξη, κάτω ἀπό δημοκρατικό μανδύα. Καί ή ἐτικέτα τῆς «δημοκρατίας» εἶναι καλύτερη ἀπό τήν ἐτικέτα τῆς «χούνταςιι. Ὲξααφαλίζει πιό ἀνετη διακυ8έρνηση μακροχρόνια. Εἶναι οάν τό χλωροφόρμισ. Δίνοντας μιά
σχετική ἐλευθερία χλωροφορμίζει μέρος τοῦ λαοῦ, έτσι ὥστε νά
μή νιώθει τόν ταξικό χαρακτήρα τοῦ συστήματος καί νά ζεῖ στήν
ψευδαίοθηση τῆς ἀντιπροοωπευτικῆς καί πλήρους δημοκρατίας.
Ὲδῶ χρειάζεται μιά διευκρίνιση για τίς ἀντιθέσεις μέσα στήν
’ίδια τή δεξιά, τήν ’ίδια τήν ἀστική τάξη, ὅπως ἐμφανίζεται καί μορφολσγικά στήν ἐμφανιση τοῦ νεοχουντικοῡ κόμματος τῆς Ἐθνικῆς
Παράταξης σαν ἀντίθαρο τῆς Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει νά ξεκαΘαριστεῖ μιά καί καλή πώς ή ἀστική τάξη εἶναι ἐνιαία στά γενικά
συμφέροντά της. Σάν τέτοια πρέπει νά έννοηθοῡν τά συμφέροντα
γιά τή διατήρηση τῆς κυριαρχίας τῆς ἀοτικῆς τάξης καί τοῦ συ-

στήματος, Στά συγκεκριμένα θραχυχρόνια προβλήματα τά διάφορα τμήματα τῆς άστικῆς τάξης άκολουθοῡν τό καθένα δική του
πολιτική κι έχουν συμφέροντα πού πολλές φορές θρίσκονται σέ
άντίθεση άνάμεσά τους. Οί άντιθέσεις αὐτές έκφράζονται στό πολιτικό έπίπεδο στούς διάφορους σχηματισμούς τῆς ’ίδιας τῆς δεξι60. 'H χούντα εἶχε στηριχθεῖ κι εἶχε στηρίξει τήν όλιγαρχία, τό διεθνοποιημένο ξένο κεφάλαια. Τό μεγάλο ὲλληνικό κεφάλαιο, ἡ μεγαλοαστική τάξη, έκφράζεται 606 τή Νέα Δημοκρατία. T6 11500 K01 μικροαστικά στρώματα ταυτίζονται μέ τῆ μιά ή τήν άλλη παράταξη, άνάλογα μέ τή συγκυρία, εὐκαιριακά, σέ έξάρτηση μέ τό 606116 006 ὴ κατεστημένη ίδεολογία γιά «εὐταξία» καί «άσφάλεια»,
έξασφαλίζεται 606 16 ένα ἥ τό άλλο τμῆμα, τούς μεγαλοαστούς ñ
τήν όλιγαρχία. Ἠ διατήρηση τῆς έπικυριαρχίας τῆς άστικῆς τάξης
γίνεται μέσα 606 τή διαλεκτική κίνηση τῶν ἀντιθέσεων αὐτῶν. Κι
εἶναι ένδιαφέρον νά παρακολουθήσει κανείς πῶς ἡ έμφάνιση τῆς
Ἐθνικῆς Παράταξης δέν έκφράζει μόνο τό άναθάρρεμα έκεῖνου
τοῦ κομματιοῡ τῆς άστικῆς τάξης, ὀλιγαρχικοῦ ῆ μικροαστικού,
πού άναζητάει σκληρές μορφές έπικυριαρχίας τῆς άστικῆς τάξης,
άλλά συντείνει κιόλας στή διατήρηση τῆς κυριαρχίας τῆς άστικῆς
τάξης 016 06voA6 100 κάτω 606 16 «60110K0011K6» 110v660. T0610
16 κόνει άφενός γιατί δημιουργεῖ τό φόθο σέ πολλά τμήματα 106
πληθυσμοῡ μιᾶς V500 5K10001'10, K1 άφετέρου γιατί σύγχρονα κάνει
τή Νέα Δημοκρατία νά φαίνεται σά «δημοκρατική», σάν έγγυητής
μάλιστα τῆς «νεαρᾶς δημοκρατίας». 'H λογική αὐτή εἶναι ότεγκτη.
"Av 01l0 5KAOY50 106 1974 δούλεψε τό σύνθημα «1"1 Καραμανλῆς 1‘1
16 16VK0», 0110 5KAOv50 τῆς 20 Νοέμθρη θά έπιχειρηθεῑ νά δουλέψει τό σύνθημα «1‘1 K000110vA1'10 ἤ Νεοχούντα», πού σιήν οὐσία
εἶναι τό '1610 πράγμα, μόνο 006 16 61An11110 006 11001v51 στόν ψηφοφόρο έκφράζεται κάθε φορά άνάλογα μέ τίς συγκεκριμένες
ίστορικές συνθῆκες. Τή Νέα Δημοκρατία τή συμφέρει τελικά ἠ έμφάνιση τῆς Ἐθνικῆς Παράταξης στῆ Βουλή. Θά ἐμφανίζεται έτσι
σάν κεντρῶα πολιτική δύναμη (ί) - 6 K. Ἀθέρωφ έπικαλέστηκε μάλιστα τόν χαρακτῆρα τῆς Κεντρο - Ἀριστερός γιά τή Νέα Δημοκρατία σέ πρόσφατη συνέντευξή του - καί θά έπεισείει Πάντοτε
16v κίνδυνο 106 φασισμοῡ γιά v6 000A6651 τήν έκφραση τῶν λαϊκῶν δυνάμεων γιά άλλαγῆ. ι

Καί μιά άναφορά στούς Νεο - Φὼελεύθερους. Ἀποτελεῖ τή λύση
«ρεζέρθας» γιά τήν άστική τάξη, Πίσω 606 16 κόμμα 0616 στέκεται
κεφάλαιο, εὐρωπαῖκό, έλληνικὸ καί άμερικάνικο. T6 κόμμα 10610.
άσχετα μέ τίς τωρινές του πιθανότητες γιά έπιτυχία, άπρτελεῖ μιά
6561500 έναλλακτική λύση γιά 16 μέλλον μέσα 016 0A01010 τῆς
δεξιᾶς, 1106 66 δίνει 5V0 χαρακτῆρα «δημοκρατικότητας» στό πολίτευμα. Δέν έχει σημασία 6v 6 K. M010016K00 ἡταν 6 μπουρλοτιέρης τῆς δημοκρατίας τού 1965. 'H 6011K1'1 τάξη δέν έχει ἠθική. Ἠ
ὴθική πού έπικαλεῖται εἶναι ἡ ἠθική της πού 06v ίδεολογὶα γενικεύεται γιά νά ίσχύει δῆθεν γιά όλους καί γιά πάντα, εἶναι ὅμως ὴ
ήθική πού καλύπτει τίς άνομίες της καί τήν αίοχρότητά της. Ἠ
ἠθική τῆς άστικῆς τάξης εἶναι ήθική τῆς πόρνης, πού πηγαίνει
στήν έκκλησία κι άνάθει κερί γιά v6 γυρίσει στή συνέχεια στό κρε6611 τῆς δουλειάς της καί νά έκπορνευθεῖ. 'H διαφορά εἶναι πῶς ή
πόρνη μπσρεῖ νά θρίσκεται στήν περίπτωση αὐτή σέ διχασμό
προσωπικότητας. Ἠ έκπόρνευση τῆς άστικῆς τάξης εἶναι συνειδητ.
ήΜιά παρατήρηση. Τά παραπάνω φαινόμενα δέν εἶναι μοναδικά.
Μέ τή διαφορά πού έπιθάλλουν ol διαφορετικές συγκεκριμένες
ίστορικές συνθῆκες, τήν ἴδια λογική έξυπηρέτησε στή Δυτ. Γερμανία ή μή άποναζιστικοποίηση 106 κράτους μετά τόν πόλεμο, ὅπως
1‘1 έμφανιση καί λειτουργία 106 Ἐθνικοσοσιαλιστικού κόμματος.
Τήν ’ίδια λογική άκολουθούν οί έξελίξεις στήν Ἰσπανία ,καί τήν
Πορτογαλία.

Ἠ άγωνιστικότητα τῶν λαῑκῶν μαζῶν
Οί ἀντιθέσεις τῶρα άνάμεσα στά κομματια τῆς άστικῆς τάξης
παίρνουν έντονο ἢ ὁχι χαρακτῆρα όνάλογα μέ τό έπίπεδο τῶν
άγῶνων τῶν ἐργαζομένων. ὲξαρτημένων τάξεων. Ἠ πίεση των A01κῶν άγῶνων κι 6 κίνδυνος πού μπσρεῖ v6 σημαίνουν δίνει τόν τόνο
στίς έσωτερικές άντιθέσεις καί διαμόχες τῆς όστικῆς τάξης. K1 οί
λα’ίκοί άγῶνες άπὸ τό 1974 μέχρι σήμερα ἡταν καί πλατεῖς καί έντονοι. Οί λαϊκές μάζες έδειξαν άγωνιστικότητα πού έκφράστηκε μέ
άπεργίες, διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες. 'H άγωνιστικότητα αὐτή έκφράστηκε παραπέρα καί μέ τή μεγαλύτερη όργάνωση στούς υπάρχοντες κομματικούς φορεῖς, καί μέ τίς ζυμῶσεις 1106 έγιναν μέσα
016 έργατικά συνδικάτα, καί μέ νέες μορφές, ὅπως εἶναι οί έπιτροπές πρωτοθουλίας. Τό άνυψωμένο έπίπεδο άγωνιστικότητας

τῶν λαϊκῶν μαζῶν έκφράζει μιά θαθύτερη συνειδητοποίηση τῶν
προθλημάτων, μιά συνειδητοποίηση 006 πηγάζει 606 τήν άντικειμενική έμφάνιση τῶν προθλημάτων σάν άποτέλεσμα τῆς κρίσης. Ἠ
άπαγορευμένη άποχουντοπσίηση, πού μάλιστα σέ πολλές περιπτώσεις έφερε μπροστά καί έπάνω σέ ψηλές θέσεις πρόσωπα
χουντικά, 1'1 000113610 τῶν δικῶν γιά τούς θασανισμούς, ή γελοι00010011 τῆς δικαιοσύνης μέ προεξάρχοντα τόν "A0510 Πάγο, ή
σκληρότητα καί ή συνειδητή κι άτιμῶρητη παρανομία τῆς άστυνομίας, ὴ χουντική στελέχωΟη τοῦ στρατού καί τῆς παιδείας δείξανε
16 πραγματικό πρόσωπο τῆς «νεαρᾶς δημοκρατίας».
Ἀπό 16 6AAO μέρος τά οἱκονομικά προθλήματα γίνανε πιεστικά.
Ὀ πληθωρισμός αὐξησε 16 K60100 ζωῆς, ένῶ 01 1110601 1151v0v5 καθηλωμένοι. Κάθε αὕξηση 006 έγινε ήταν χαμηλότερη 606 16 ὐψος
106 πληθωρισμού καί 1'1 αὐξηση τῶν τιμῶν ήταν ταχυτέρη 606 110
αὐξήσεις τῶν μισθῶν. Στούς έργαζόμενους δέν έμεινε άλλη λύση
606 τήν άπεργία. Ἠ γενικότερη κρίση 106 K00110A1011K06 συστήματος 05 διεθνές έπίπεδο πού ὁδηγεῖ σέ άδιέξοδο καί σέ πτῶση
106 κέρδους έκανε καί 16 κεφάλαιο στήν Ἐλλάδα νά άπαντήσει
οτίς άπεργίες πολλές φαρές μέ σκληρότητα 006 έφτασε κάποτε
σέ θαναυσότητα καί σαδισμό. Ἠ ένταξη στήν EOK έρχεται σάν
λαίλαπα σέ μεγάλες μάζες τοῦ A006, ίδιαίτερα τούς θιοτέχνες,
1060 111K00500W5A1101150 K01 1060 άγρότες. T6 5AA5111110 016 έμπορικό ίσοζύγιο αὐξάνεται ραγδαῖα. 'H οἰκονομική πολιτική τῆς
κυθέρνησης φάνηκε τά χρόνια αὐτά άλλοπρόσαλλη, άσυντόνιστη
καί συγκυριακή. T6 Πενταετές Πρόγραμμα δημοσιεύτηκε άφού
εἶχε περάσει σχεδόν ένας χρόνος άπό 1615 006 66 500505 νά εἶχε
άρχίσει νά έφαρμόζεται. Τά προθλήματα 106 1150166AA0v100 έγιναν πιεστικά καί οί συνθῆκες τῆς ζωῆς σκληρές καί άπάνθρωπες.
Ἀρκεῖ μόνο v6 δεῖ κανείς τήν Ἀθήνα καί τόν Πειραιᾶ, τῆ Θεσσαλονίκη καί τήν Ἐλευσίνα, γιά νά νιῶσει 16 μέγεθος τῶν προθλημάτων. Στήν παιδεία σί άντιφάσεις καί τά άδιέξοδα έμφανίστηκαν έντονα, τόσα στή στοιχειώδη, 600 K01 στῆ μέση καί στήν άνώτατη. T6
0006A1'111010 εἶναι γνωστά, ῶστε μόνο 1'1 άπαρίθμησῆ τους φτανει
έδῶ. Οί διαφορές άνάμεσα 016 6011K6 κέντρα καί τήν έπαρχία
ὁξύνθηκαν, 60010 όξύνθηκαν καί 0'1 διαφορές άνάμεσα στίς διάφορες περιφέρειες. Τέλος, ἡ έλλειψη έπενδυτικῆς 60001001610100
606 τήν πλευρά τῶν θιομηχάνων, συνέπεια τῆς γενικῆς κρίσης,
άλλά καί τῆς πολιτικῆς τῆς κυθέρνησης, όδηγούν σέ άδιέξοδο καί
σέ θαθύτερη κρίση στόν έπόμενο K0106.

'H κρίση τούτη καί τά προθλήματα πού έμφανίζει έχουν πρῶτα
δομικό χαρακτῆρα, άποτελούν δηλαδή άποτέλεσμα τῶν άναγκαίων
άναδιαρθρῶσεων πού γίνονται γιά νά προσαρμοσθεῑ 16 σύστημα
οτό νέο ρόλο πού 106 προδιαγράφει 16 νέο σύστημα διεθνοῡς
κατανομῆς τῆς έργασίας. Δεύτερο, συνδέεται ή κρίση μέ τήν
κρίση 106 6156v060 K00110A1011K06 συστήματος καί τήν άναδιάρθρωση πού τοῦτο έπιχειρεῖ σέ παγκόσμια κλίμακα. Τρίτο, συνδέεται 115 τήν άνικανότητα τῆς κυθέρνησης νά δώσει λύσεις. Πρέπει
νά τονιστεῖ Πῶς ή άναδιάρθρωση αὐτή εἶναι άναγκαία γιά τό κεφάλαιο, γιατί άλλιῶς δέν μπσρεῖ νά έπιζῆσει. Ἠ κυθέρνηση έτσι έπιχειρεῑ μιάν άναπροσαρμσγή 106 συστήματος καί μιά προετοιμασία
ένταξης στήν EOK όχι γιά 16 A06 016 06v0A6 τὀυ, άλλά γιά 16
κεφάλαια, γιά τήν άξιοποίησή του. Ἐδῶ θρίσκεται ῆ πηγή τῶν
άντιθέσεων. Μιά άναπροσαρμσγή πού γίνεται γιά λογαριασμό τῆς
άστικῆς τάξης καί γιά τήν έξυπηρέτηση τῶν συμφερόντων της καί
115 θυσία τῶν συμφερόντων τῶν πλατιῶν μαζῶν, εἶναι-άναπόφευκτο
νά ὁδηγήσει σέ άνοικτή άντίθεση. Ἠ άντίσταση τῶν λαϊκῶν μαζῶν
εἶναι άμυνα έναντίον τῆς φαλκίδευσης καί 106 παρόντος καί 106
115Aon160 1060. ’Ἴ
Στήν έσωτερική δομή τῆς κρίσης προσῖῖθεται τό μπλέξιμο 011'1
διεθνή σφαίρα. Ἠ ένταξη στήν EOK, 600 K1 6v εἶναι μακροχρόνια
έπιθυμητή καί άπό τή δική της πλευρά. δημιουργεῖ προθλήματα.
Γιατί ή ένταξη αὐτή θά έπιχειρηθεῖ v6 γίνει 606 τήν EOK 115 μεγιστοποίηση 106 όφέλους πού αὐτή προσδοκᾱ 60' αὐτήν καί μείωση
106 K601060 006 συνεπάγεται. Τό πρόθλημα 106 Alyaiou; δέν εἶναι
πρόθλημα μόνο τῆς Τουρκίας. Εἶναι καί πρόθλημα γιά τό πετρέλαιο. Πίσω του στέκονται συμφέροντα πολυεθνικῶν καί διεθνῶν
ὸμίλων κεφαλαίου. Τό Κυπριακό άποτελεῖ μιάν έμπλοκή πού έντάσσεται μέσα 016 0A01010 τῆς διεθνοῡς στρατηγικῆς τῶν ΗΠΑ καί
τῆς Σοθιετικῆς Ἐνωσης. '0 06A00 5101 106 ξένου παράγοντα εἶναι
πρωταρχικός, Καί πρωταρχικός, γιατί 1’1 6011K0 τάξη στῆν οὐσία εἶναι έξαρτημένη, έξαρτημένη 606 16 ξένο κεφάλαια. Τό θέμα 106
NATO εἶναι θέμα ὐποτέλειας. Ἠ «έθνική άνεξαρτησία» τῆν 60010
έπικαλεῖται ή έλληνική άστική τάξη, τό «ή Ἑλλάς άνήκει στή
Δύση», εἶναι δήλωση ὐποτέλειας. 'H έλληνική άστική τάξη εἶναι
στήν οὐσία πουλημένη. T0610 δέν λέγεται σάν σλόγκαν, άλλό 06
διαπίστωση. Κι εἶναι πουλημένη άντικειμενικά, άσχετα άπό τίς
προθέσεις της, καί 10610 γιατί δέν έχει άλλη έπιλογῆ. Οί άντικει43

μενικοί ὅροι ἐΠιλογῶν της καθορίζονται αΠό τίς διεθνεῑς συνθῆκες
σῶρευσης. Ἠ ἐλληνική αστική ταξη για να ἐΠι6ιῶσει είναι αντικειμενικα αναγκασμένη να στηριχθεῖ στό ξένο κεφαλαια, να ἐνταχθεῖ
στίς συμμαχίες Πού τήν ἐξασφαλίζουν. Τα ἐθνικα θέματα δέν μΠορεῖ ἐτσι να τα λύνει Πανω σέ ἐθνική 6αση, είναι ύιτοχρεωμένη να
τα λύσει Πανω σέ ταξική 6αση, Πανω σέ 6αση Πού τῆς ἐξασφαλίζει
τή θέση της. Καθε «ἐθνική» λύση αΠό κυθέρνηση τῆς αστικῆς ταξης εἶναι αναγκαοτικα λύση Πού ἐξυΠηρετεῖ τα συμφέροντα τῆς
ταξης αύτῆς. Τό να δώσει λύσεις ἐθνικές θα ἐσήμαινε αρνηση τοῦ
ἐαυτοῦ της, θα ἐσήμαινε τήν καταστροφή της, γιατί ἡ αΠοκοΠή της
οἰκονομικὰ αΠό τό ξένο κεφαλαια, θα ἐσήμαινε τό θανατα της, μια
Πού οὔτε τεχνολσγικα εἶναι ίσχυρή, οὔτε τήν ίκανότητα αύτόνομης διείσδυοης στή διεθνή αγορα ἔχει. Οἱ λύσεις Πού ή αστική
ταξη μΠορεῖ να δώσει στα ἐθνικα Προβλήματα εἶναι ἓτσι αναγκαστικα, σχεδόν ἐξ ὁρισμοῦ, λύσεις μειοδοσίας. Τοῦτο δέν σημαίνει
Πῶς οί λύσεις αύτές δέν εἶναι αναγκαῖο να ἐχουν μιαν ἐπίφαση
αέθνική», γιατί μόνον ἐτσι μΠοροῡν να δοθοῦν για ἐσωτερική
καταναλωση. Καθε Προδοσία δέν γίνεται Ποτέ ανοιχτα. Καθε Προδοσία γίνεται Παντα στό όνομα καί για τή σωτηρία καΠσιου «ανῶτερού σκοποῦ».
Οί ἐκλογές τῆς 20 Νοεμθρίου αΠοθλέΠουν, ὅπως σωστα ἐχει είΠωθεῖ αΠό τα κόμματα, στό να δῶσουν τή 6αση για τέτοιες λύσεις
μειοδοσίας Πσύ εἶναι αναΠόφευκτες. 'H αστική ταξη ὲιτιδιῶκει να
αναηαψει τήν ὅξυνση τῶν αντιθέσεων μέ τήν αναθαφτιση στή
λαϊκή ἐτυμηγορία, Πού ἐλΠίζει να ἐχει. Τοῦτος εἶναι α 6ραχυχρόνιος οτόχος τῶν ἐκλογῶν. Ὅμως οί ἐκλογές αΠοΘλέι-ιουν στα να
δῶσουν τή 6αση για μακραχρανιες λύσεις Πού να ἐξασφαλίζουν
τήν αστική ’ταξη. Καί ἐδῶ μΠορεῖ να Προθλεφθεῑ μια μεθόδευση
τῆς δεξιας-Πού να τῆς ἐξασφαλίζει τήν ἐξουσία, με τό σύστημα
τῶν ἐκλογῶν. Ἠ Προκήρυξη τῶν ἐκλογῶν όχι μετα τήν ἐξαντληση
τῆς τετραετίας Πού ΠροθλέΠει τό Σύνταγμα, αλλα καθε φορα Πού
αύτό εἶναι αναγκαῑο για να μειῶνεῐαι ἡ ὅξύνση τῶν αντιθέσεων,
δίνει τή δυνατότητα μακρόχρονης ἐΠικυριαρχίας τοῦ τμήματος
τοῦ κεφαλαίου Πού ἐκΠροσωΠεῑ ἡ Νέα Δημοκρατία. Τοῦτο μΠορεῖ
να ἐξασφαλισθεῖ μέ τή δημιουργία τοῦ καταλληλου κλίματος, για
τό φόθο δῆθεν τῆς χούντας, ή - αν ἡ κατασταση εἶναι δύσκολη μέ τούς μηχανισμούς Πού εἶναι γνωστσί αΠό τό Παρελθόν. Εἶναι
ἐξαλου γνωστό ὅτι oi μηχανισμοί δουλεύουν καί στίς ἐκλογές αύτές για τήν ἐκιτλήρωση τοῦ σκοποῦ αύτοῡ. Ἠ νοθεία εἶναι τό
ἐσχατο μέσο, κατω αΠό συνθήκες διατήρησης τοῦ «δημοκρατικοῦ», κοινοὸουλευτικοῦ καθεστῶτος. 'H αστική ταξη στό σύνολό
της ἔχει σέ ΠερίΠτωση κινδύνου τήν ἐναλλακτική λύση τῶν Νεο Φιλελευθέρων καί τῆς Ἐθνικής Παραταξης, σέ έσχατη αναγκη Παλι
τό στρατό. Πιθανή κυθερνητική συνεργασία αναμεσα στή Νέα Δημοκρατία καί τήν ΕΔΗΚ μετα τίς ἐκλογές θα αΠοΒλέΠει στα να ἐξ·
αλείψει για τή Νέα Δημοκρατία τόν κίνδυνο να χασει τήν ἐξουσία,
ρίχνοντας τήν εύθύνη καί 0' ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα καί
τραθῶντας έτσι ὡρισμένα στρώματα τοῦ Πληθυσμοῦ Γιού εἶναι φιλελεύθερα, αλλα τελικα συντηρητικα. Τό Πιθσνό ανοιγμα τῆς
«Νέας Δημοκρατίσς» Πρός τα «αριστερα» μΠορεῖ να Παει μόνο μέχρι τήν ΕΔΗΚ, καί τοῦτο μόνον ἐφόσον θα εἶναι αναγκαῖο καί για
τή διατήρηση τῆς ἐξουσίας μακροχρόνια, καί για να δσθοῦν ὁρισμένες λύσεις σέ «ἐθνικα» Προθλήματα Πού Bd ἔχουν φαινομενικα
«Πλατύτερη», «λαῖκότερη» 6αση.

Τό σύστημα τῆς δεξιας εἶναι έτσι κλειστό αΠό ὅλες τίς μεριές.
Μέ αλλεΠαλληλες ἐκλσγές θα εἶναι δυνατό να διαιωνιστεῖ ἡ ἐΠικυριαρχία τῆς Νέας Δημοκρατίας. Στό λσγαριασμό αύτὸ μόνον ol
λα’ίκές μαζες θα δῶσουν τήν αΠαντηση. Μόνον οί λαϊκές μαζες, σί,
μαζες ὅλων τῶν ἐργαζομένων, μΠοροῡν να σπασουν τό σύστημαῗ
αύτό καί να ανοίξουν δρόμους. Γι’ αύτό οί ἐκλογὲς τῆς 20 Νοεμθρη Ëxouv θεμελιακή σημασία. 'O δρόμος τῶν λαϊκῶν μαζῶν Περ-,
ναει κατω αΠό τίς δσσμένες ίστορικές συνῆθηκες αΠό τό Κοινοθούλιο καί Πρέπει κατω ατιό τίς συνθῆκες αύτές να ἐξαντληθούν
τα Περιθῶρια δημοκρατικοῦ Παιχνιδιοῡ Πού ἐΠιτρέΠει τό σύστημα.
σαν ἐνα 6ῆμα στό δρόμο για μια ριζική αλλαγή. Μόνο μια λαῖκή
Πλειοψηφία μΠορεῖ να δῶσει Πραγματικα ἐθνικές λύσεις, λύσεις
Πού ανταΠοκρίνονται στα συμφέροντα τῶν Πλατιῶν μαζῶν.

ἐνα μέρος τίς διαφορες τασεις, σύγχρονα ὅμως αΠοτελεῖ καί τήν
τροχοΠέδη για τήν αΠοτελεσματική Πρόοδό τους, boo οί φορεῖς,
για Πολλούς λόγους, δημιουργοῦν στεγανα. ’ΥΠαρχει μια διαλεκτική σχέση αναμεσα στό λαϊκό κίνημα στό σύνολό του καί στούς
όργανωτικούς του φορεῖς. Ἤ τό κίνημα φουντῶνει μόνο του καί τα
χαρακτηρίζει αγωνιστικότητα, σαν ἓκφραση τῆς ἐντασης τῶν ταξι-·
κῶν αντιθέσεων, ὁπότε ἡ Πολυμορφία ὁργανωσης αΠοτελεῖ στενωΠὸ Πσύ δυσκολεύει τό ξεδίτιλωμα τοῦ κινήματος, ή οἰ αργανωτικοί φορεῖς καταφέρνουν να ἐκφρασουν τίς λαϊκές μαζες καί να
Προωθήσουν τό κίνημα Πιό Πέρα, ανοίγοντας δρόμους συγκεκριμένους. Αύτός εἶναι κι ὸ σκοΠός ύΠαρξής τους. Στό Προηγούμενο
τμῆμα διαΠιστῶσαμε τήν αγωνιστικότητα τῶν μαζῶν, τό ἐΠίΠεδο
τῶν λαϊκῶν αγῶνων καί τήν κρίση στήν ὁΠοία θρίσκεται τό αστικό
σύστημα. ’Ἀς δοῦμε ἐδῶ τούς ὸργανωτικούς φορεῖς τῶν λαϊκῶν
μαζῶν, ὅπως ἐμφανίζονται στα διαφορα κόμματα. Τα κόμματα τῆς
δεξιας, αΠό τή Νέα Δημοκρατία μέχρι τήν Ὲθνική Παραταξη καί
τούς Νεο-Φιλελεύθερους δέν χρειαζεται να μας αΠασχολήσουν.
Ἀιτοτελοῦν ἐκφρασεις τῆς αστικῆς ταξης, τοῦ κεφαλαίου. Κατα
τήν ἐκταση Πού ἐγκλωθίζουν λαϊκές μαζες, στίς ὸΠοῖες καταλογίζω
τούς ἐργαζόμενους μέ σχέση ἐξαρτημένης ἐργασίας καί τούς
αγρότες, Πρόκειται ε’ίτε για στρωματα Προνομιοῦχα (Π.χ. μεγαλοκτηματίες), ε’ίτε για στρώματα Πού ἐχουν κερδηθεῑ μέ Παροχές
(Π.χ. αγρότες Πού Παίρνουν δανεια ή ύΠαλληλοι Πού τούς γίνονται
ρουσφέτια) ἢ για στρώματα Πού ἡ ταξική τους συνειδητοΠοίηση
ἔχει μηλοκαριστεῖ αΠό τήν κατεστημένη ίδεολογία, ὶδεολσγία τῆς
καθιερωμένης ἠθικῆς, τῆς θρησκείας, τής’ταξης, τῆς ασφαλειας,
τῆς Παραδοσης καί τοῦ ἐθνικισμοῦ, ὅλα στοιχεῖα συντήρησης. Μας
ἐνδιαφέρουν οί αργανωτικοί φορεῖς Πού Παίρνουν μέρος στίς ἐκλογές σαν κομματικοί σχηματισμοί.

Η ΕΔΗΚ
Ἠ ΕΔΗΚ έκανε ἐνα ξεκαθαρο Βῆμα Πρός τή σοσιαλδημοκρατία.
Ἠ σοσιαλδημοκρατία τῆς ΕΔΗΚ ὑποτελεῖ ἐντούτοις Πρόθεση. Στή
νοοτροτῐία της εἶναι 6ασικα φιλελεύθερη, συντηρητική, μέ στοιχεῖα κοινωνιστικα. Πίσω της στέκονται κύρια φιλελεύθερα, αλλα
συντηρητικα στρώματα μικρο- καί μεσοαστῶν. 'H φυσική ΠρόσBoon τῆς ΕΔΗΚ εἶναι ἐτσι στό χῶρο τῆς δεξιας, ένα χῶρο Πού
Προσανατολίζεται Πρός τόν ἐκσυγχρονισμό του μΠροστα καί στήν
Κοινή Ἀγορα. 'H EAHK Προετοιμαζεται να Παίξει τό ρόλο τῶν σσσιαλδημοκρατικῶν κομματων τῆς Δυτικῆς ΕύρῶΠης, χωρίς να ἔχει
οὔτε τήν ίστορία τους, οὔτε τούς αναγκαίσυς δεσμούς μέ αύτα.
Εἶναι ένα κόμμα Πού, ασχετα μέ τήν Πρόθεσή του, θα αναγκαστεῖ
ίστορικα να Παίξει ἐνα ρόλο μέσα στό αστικό Πλαίσιο. Ἠ ΕΔΗΚ
αΠοτελεῖ τα Πιό δημοκρατικό ΠροσωΠεῑο noü μΠορεῖ να φορέσει ἡ
αστική ταξη, αν τό ἐΠίΠεδο τῶν λαϊκῶν αγῶνων αύξηθεῖ σέ σημεῖο
Πού να αΠοτελεῖ κίνδυνο καί δέν ύιταρχει αλλη λύση. Κι αΠό τή
νοοτροΠία της κι αΠό τή σύνθεσή της κι αΠό τό ὁργανωτικό της
Πλαίσιο, ἡ ΕΔΗΚ δέν μΠορεῖ να ἐκφρασει τίς λαϊκές μαζες στό
σύνολό τους, κι οἰ μαζες Πού ἐνδεχόμενα ἐγκλωθίζσνται σ’ αῦτή,
θα ὁδηγηθοῦν στή λύση τῆς αστικῆς ταξης, τήν αΠοία τελικα μΠορεῑ ἡ ΕΔΗΚ να ἐξυΠηρετήσει αντικειμενικα, κατω αΠό τούς ὅρους
Πού αναφέρθηκαν Πιό Πανω.

Ἡ «ξυμμαχία»

Στό χῶρο τῆς αριστερας ἠ Πολυμορφία τῶν φορέων εἶναι τελικα
καταλυτική.
Ἠ Συμμαχία τῶν Πέντε αΠοτελεῖ μιαν εύκαιριακή συνεργασία
ἐτεροθαρῶν, ανισων καί ανομοιογενῶν φορέων, Πού εἶναι ἐξ αρισμοῡ θνησιγενεῖς. Σαν φορεῖς είναι θνησιγενεῖς, ε’ίτε γιατί εἶναι
ΠροσωΠικὲς ἐνῶσεις (Πρωτοθουλία), εἴτε γιατί εἶναι αμαδες διαμαρτυρὼς στήν ούσία, χωρίς Πολιτική ύΠόσταση καί χωρίς Πελατεία (Σοσιαλ. Πορεία), ε’ίτε γιατί αΠοτελοῦν μιαν ίδεολσγική ἐκΠροσῶπηση, συμΠαθή καί σημαντική σαν ἐκφραση, αλλα λόγω τοῦ
0i φορεῖς τῶν λαϊκῶν μαζῶν καί τῶν ἀγώνων χῶρου στόν όΠοῖο αΠευθύνονται (θρησκευόμενοι) Πολιτικα χωρίς
σημασία (Χριστιανική Δημοκρατία). Οί ὁμαδες αύτές εἶναι θνησιγενεῖς αντικειμενικα, δέν Πείθουν, δέν μΠοροῡν να ἐκφρασουν
Οί λαϊκές μαζες ὁργανῶθηκσν μετα τό 1974 σε Παραδοσιακούς
Πλατιές λαϊκές μαζες αντικειμενικα, γιατί o τρόπος γέννησης καί
φορεις ἢ σέ νέους Ποῦ σχηματίσθηκαν. Τό Πρόθλημα τῶν φορέων
δημιουργίας τους εἶναι καταλυτικός. Μέ ἐξαίρεση τή Χριστιανική
εἶναι θεμελιακό, γιατί ol φορεῖς εἶναι ἐκεῖνοι Πού ἐκφραζουν τό
Δημοκρατία, σί αλλες δύο γεννήθηκαν σαν διαμαρτυρίες, σαν αρλαϊκὸ κίνημα, ἐκεῖνοι noü τό κινητοιτοιοῦν ἡ τό καθηλῶνουν. 'H
νήσεις, χωρίς να ἐχουν αντικειμενικα τή δυνατότητα να αΠοτελέΠολυμορφία στήν όργανωση τῶν λαϊκῶν μαζῶν ἐκφραζει αΠό τό Ι σουν θέσεις. ἈΠοτελοῦν εύκαιριακές μορφές όργανωσης Πού ό
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μόνος λόγος ϋπαρξής τους εἶναι ἡ ἀνάγκη τῶν λίγων μελῶν τους
νά ὺπάρξουν μέ μιά σφραγίδα. Oi όργανώσεις αὺτές καί ol τρεῖς θά
Περάσουν στήν έπόμενη φάση σέ ἀλλα, μεγαλύτερα καί πλατύτερα Πολιτικὰ σχήματα. χ
Ἀνόλογα ίσχύουν καί γιά τήν ΕΔΑ. 'H ΕΔΑ ἀποτελεῖ ένα ὑπόλοιπο μέγεθος. Ἀποτελεῖ τό ἀποτέλεσμα μιᾱς ἀφαίρεσης, τοῡ ΚΚΕ
Ἐσωτερικοῡ ἀπό τό ΚΚΕ, μιᾱς ἀφαίρεσης όχι στή μαθηματική έννοια τοῦ ὅρου. Ἀπό μια ἀλλη ἀποψη εἶναι τό ἀποτέλεσμα μιᾶς διαίρεσης, καί σόν τέτοιο ἀποτελεῖ διαμαρτυρία, ἀρνηση, δέν ἀποτελεῖ θέση. 'H ΕΔΑ δέν έχει πρόσωπο πολιτικό, κι οὔτε έχει τή
δυνατότητα νά τό 6ρεῑ, ἀφοῡ ἀποτελεῖ τήν ένωση δυσαρεστημένων. Δίκαια δυσαρεστημένων, πού δέν παύουν ὅμως νά εἶναι ἀτομα, χωρίς μεγάλο ἀντίκτυπο στή θάση. Τό ΚΚΕ Ἐσωτερικοῡ εἶναι

δημιούργημα τών έσωτερικών ἀντιθέσεων μέσα στό KKE. Δένκατόφερε όμως μέχρι τώρα να πείσει. Πρῶτα γιατί έμεινε αἰχμαλωτο στήν ὀνομασία ΚΚΕ, γεγονός πού εἶναι ένδεικτικὸ τῆς νοοτροπῑας. Μιά ὀνομασία πού παραπέρα ἔχει πίσω της τήν τιλατιά·
ίστορική διάσταση ἀγώνων κοινωνικῶν έξήντα περίπου χρόνων,
ἀλλά καί τό Βαρος μιας εὐθύνης, ὅτι διέπραξε λάθη 6αριά ποὺζ
χαντάκωσαν καί τό κίνημα, καί τό ἀπογοήτεψαν. Δεύτερο, γιατίΙ
δέν ἀνανεώθηκε έσωτερικά-όργανωτικά. Ol δομές του έμειναν ol‘
παραδοσιακές, κι ό τρόπος λειτουργίας του. Τρίτον, γιατί ἡ διάσταση ἀνεξαρτησίας ἀπό τό ΚΚ τῆς Σοθιετικῆς ”Ενωσης, που
έδωσε καί ὁ ευρω-κεντρισμός του, ἀποτελοῦν μιά στροφή, μιά
στροφή ὅμως ποὺ ίστορικα δέν έχει τίς Ιίδιες θάσεις μέ τό λεγόμενο ευρωκομμουνισμό τοῡ ίταλικοῡ, γαλλικοῡ ἠ καί τοῡ [σπανικοῡ ΚΚ. Πίσω ἀπό τό κόμματα αὺτά στὲκονται μάζες, μεγάλες μαζες. Πίσω ἀπό τό ΚΚΕ Ἐσωτερικοῡ στέκεται μιά μειοψηφία, χωρίς
μεγάλη πρόσθαση οτήν έργατική τόξη, 1·ιοὺ ἀνοιξε μιά προοπτική
για τό κίνημα, μιά προοπτική ὅμως πού ίστορικά δέν ἡταν ἀναγκαία, δέν ήρθε σαν συνέπεια τῶν λαϊκῶν ἀγώνων. 'H προοπτική
αὺτή ἀνοίχτηκε ἀπό τήν πίστη τῆς ὸμάδας πού ”ίδρυσε τό ΚΚΕ
Ἐσωτερικοῡ στήν ἀνάγκη ἀλλαγῆς μέσα στὸ ΚΚΕ καί στήν πολιτική του, δέν γεννήθηκε ἀπό τήν πράξη καί τό ἐπίπεδο τῶν ταξικῶν ἀγώνων, Πολύ λιγότερο, δέν γεννήθηκε σάν ἀναγκαῑο ἥ δυνατό πέρασμσ τῶν μαζῶν στήν έξουσία. Τέταρτο, τέλος γιατί τό
ΚΚΕ Ἐσωτερικοῡ, ὅπως καί τό ἀλλα κόμματα τῆς ἀριστερᾶς, δέν
ἀνανεώθηκε σέ πρόσωπα. Τοῡτο εΙναι ἀποτέλεσμα τοῦ τρόπουξ
noü έγινε ἡ πολιτική ἀλλαγή τό 1974, μιά ἀλλαγή πού έγινε ἀι·ιὸ
πάνω, κατευθυνόμενη, μέ ἀποτέλεσμα να έγκαταατήσει πόλι τίςῑ
δομές τῆς προχουντικής περιόδου.
Καί ἡ ΕΔΑ καί τό ΚΚΕ Ἐσωτερικοῡ γιά τοὺς παραπάνω λόγους
δέν φαίνεται να έχουν προοπτική. 'H ΕΔΑ εἶναι ἀπό τόν τρόπο
’ίδρυσής της καί ἀπό τή φύση της θνησιγενης. ‘O K. Ἠλιοῦ ἀποτελεῖ τό συνεκτικό κρίκο. 'H φυσική του ϋπαρξη δίνει τελικά ὑπόσταση στήν ἀντικειμενική ἀνυπαρξία τῆς ΕΔΑ. Τό ΚΚΕ Ἐσωτ. θα
μπορέσει στό μέλλον ’ίσως νά ἀποτελέσει μιά κάποια δύναμη, ἀν
κατορθώσει να ἀνανεωθεῑ, νά έκφραστεῑ αὺτοδύναμα, ἀν πάψει νά

ἀποτελεῖ μιαν ἀρνηση μόνον, καί μέ τόν τρόπο αὑτό πείσει τμήματα τῆς έργατικῆς τάξης. Ἀλλιῶς τείνει νά έξελιχθεῖ σε μιά·
όργόνωση-σφραγίδα, ἀρτηριοσκληρωτική ἀπό όργανωτική ἀποψη
καί πολιτικά ἀνίκανη νά ἀνοίξει πραγματικά ὃρόμο γιά τίς δυνάμεις·
πού ατήριξαν μια πιθανή έλπίδα προοπτικῆς έκεῑ πού δέν υπάρχει
ἀντικειμενική Θάση γιά μιά τέτοια ἐλπίδα. Σέ καθε περίπτωση ὁὶ
ρόλος τοὺ ΚΚΕ Ἐσωτ. θα εἶναι περιθωριακός καί θοηθητικός. Τό
ΚΚΕ Ἐσωτ. θα ἀποτελεῖ συμπλήρωμα. Δέν έχει τήν ἀντικειμενική
θάαη, δέν έκφρόζει μάζες, γιά να ἀποτελέσει κεντρικά φορέα ταξικῶν, λα’ίκῶν ἀγώνων.

Τό ΚΚΕ
Τό ΚΚΕ έχει δοσμένη θέση καί δοσμένο ρόκο, πού καθαρίζεται
ἀπό τή σχέση του μέ τό ΚΚ τῆς Σοθιετικής ’”Ενωσης. Τόσο στή νο·οτροπία του, όσο καί στή δομή του, παραμένει ἀρτηριοσκληρωτικό, χωρίς εὺλυγισία, χωρίς να δίνει προοπτικές. Ol προοπτικές πού
δίνει, ἑνός σοσιαλισμοῡ κατά τά πρότυπα τῶν χωρῶν τῆς Ἀνατ.
Εὺρώπης καί τῆς Σοθ. ”Ενωσης, μπροστα στήν κρίση που περνοῡν
ol κομμουνιστικές κοινωνίες, εἶναι Προοπτικές κλειστές, κι έτσι όχι
προοπτικές. Τελικό ό σοθιετικός δογματισμός, τόν όποῖο κάτώ ἀπό
τό ὄνομα τοῦ Μαρξισμοῡ-Λενινισμοῡ ἀσττάζεται τό ΚΚΕ, τό κόνει
παρόγοντα συντήρησης. ”Εχει έγκλωθίσει έργατικές μάζες, ταξικά
συνειδητοποιημένες, ἀνίκανες ὅμως στή φάση τούτη νά ἀναγνωρίσουν τό ἀδιέξοδο πού όδηγεῑ τό ΚΚΕ καί ἡ πολιτική του, κι αὑτός
εἶναι ό ἀντικειμενικός του ρόλος, ἀσχετα ἀπό τίς προθέσεις του.
Τό ΚΚΕ ἀποτελεῖ σημαντικά παράγοντα έκφρασης τῶν λαῖκῶν
ἀγώνων, μέ τή δυνατότητα πού έχει να κινητοποιεῑ μάζα, εῖναι
ὅμως ἀκριὸῶς ἐκεῖνος ό φορέας πού τούς ἀγῶνες αὺτούς τούς
κατευθύνει τελικά στήν έξυπηρέτηση τῶν πολιτικῶν στόχων τοῦ
κόμματος, στόχων που, έπειδή τό κόμμα πιστεύει σέ ένα διεθνισμό πού στήν πράξη δέν ὑπάρχει, έντάσσονται, τελικά, στούς
στόχους πού ἀκολουθεῖ ἠ σοθιετική πολιτική.

Oi ἀριστεριστὲς
Ol διάφορες ἀριστερίστικες όργανώσεις μαοϊκῆς κατεύθυνσης
δέν θαρύνουν πολιτικά καί οὔτε μποροῡν νά 6αρύνουν, ἀφοῡ ἡ
ἀπήχησή τους στίς μάζες εἶναι μηδενική. Καί τοῦτο, γιατί ol (ὄργα-Ι
νώσεις αὺτές εἶναι τελικά ἀναχρονιστικές, τόσο στήν ἀνάλυσή
τους, ὅσο καί στούς στόχους τους. Ἀναζητοῡν με Θαση τίς λενιῃ
στικές ἀρχές να φτιάξουν τό «κόμμα» τῆς έργατικῆς τάξης σόν
κόμμα πρωτοπορίας, στηριζόμενες στήν ἀνάλυση-ὺπόθεση πώς τα
δύο ΚΚΕ ξέφυγαν ἀπό τίς λενινιστικές ἀρχές. Δέν έχουν τήν ἱκανότητα νά ἀναγνωρίσουν πώς τό ἱστορικά λάΘη πού γίνανε ἀπό τό
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κόμμα καί ή διασπασή του δέν εἶναι λαθη Προσώπων, αλλα λαθη
νοοτροπίας, λαθη πού πηγαζουν από τόν ’ίδιο τό χαρακτῆρα τῆς
όργανωσης. Ἀδυνατοῡν να αναγνωρίσουν ακόμη πῶς ή ὁργανωση
τῶν μαζῶν στήν ἐποχή πού οἱ μαζες παίζουν πρωταρχικὸ ρόλο δέν.
μπορεῑ να γίνει πια μέ θαση τόν τύπο ὁργανωσης κόμματος πού
ἐφαρμοοε ό Λένιν, τόν τύπο τῆς δημοκρατικῆς συγκέντρωσης,
πού εἶναι συγκεντρωτικός, ἐκλεκτικός καί τελικα θλέπει τή μαζα
σαν αντικείμενο πού τό καθοδηγεῖς για να φτασεις a' ένα σκοπό.
Σήμερα ή μαζα εἶναι ύποκείμενο, είναι αύτή πού δίνει τό χαρακτήρα στήν όργανωση. Καί ή μαζα εἶναι κατι πλατύτερο απὸ τήν
ἐργατική ταξη, πού ή ’ίδια κατω από τίς σύγχρονες συνθῆκες τοῡ
καπιταλιομοῡ ἐχασε τόρόλο τῆς πρωτοπορίας. '0 ρόλος τοῦτος
πέρασε στούς έργαζόμενους γενικα, πού ή ἐργατικὴ ταξη αποτελεί ένα κόμματι τους μόνον. Oi ὁμαδες τοῡτες κι ὁλοι οἰ λοιποί
αριστεροί σχηματισμοὶ, ὁδηγούνται από τήν αναλυση τῆς πραγματικότητας αναπότρεπτα στό συμπέρασμα αλλαγῆς τοὺ συστήματος, παραγνωρίζουν ὅμως τή λογική τῆς πραξης, τῆς ’ίδιας τῆς
πραγματικότητας, μια λογική πού εἶναι διαλεκτική. ’Ὀποιος, ἐφαρμόζοντας τή μαρξιστική μέθοδο, δέν καταφέρνει να περασει απὸ
τήν αφηρημένη λογική τῆς αναλυσης, στή λογική τῆς πραξης καί
τῶν όρίων πού θαζει ή πραγματικότητα. εἶναι καταδικασμένος να
’μείνει στό περιθῶριο. Παραπέρα σί μαοϊστικές όργανώσείς αθελα
τους μπαὶνουν στή διαμαχη αναμεσα Σοθιετική "vaon Kai Kiva καί
χανουν από τήν πειστικότητα τους, ένῶ Θαζοντας σαν πρότυπο τή
Λαϊκή Κίνα αναγκαστικα περνσύν από τήν πραγματικότητα στὸ
χῶρο τῆς ούτοπίας καί τοῦ ρομαντισμοῡ. Καταντοῡν ὁργανώσεις
πού διακηρύττσυν χιλιαστικούς σκοπούς. Τέτοιες ὁργανώσεις πού
δῆθεν κρατοῦν στα χέρια τους τήν αγνή διδασκαλία κατακρίνοντας τούς αἱρετικούς ἐπιδιώκουν τήν έπανοδο στήν ὁρθοδοξία,
ύπῆρξαν παντα στῆν ἱστορία τοῡ ἐργατικοῦ κινήματος, χωρίς να
παίξουν οἱ πιό πολλές όποιοδήποτε πολιτικό ρόλο. Πέρασαν στή
σκόνη τῆς ἱστορίας σαν σεθαστές προσπαθειες, ανήμπορες ὅμως
να ανοὶξουν νέους δρόμους, αφοῡ δέν μπόρεσαν να ἐκτιμῆσουν
σωστα καί μέ ρεαλισμό τήν πραγματικότητα. ’ ’

σκοπὸ, τήν κοινωνική αλλαγή. Τα πρότυπα αὺτα, ε’ίτε εἶναι ὁργανωτικές μορφές, εἶτε απὸψεις στρατηγικῆς ἥ τακτικῆς, μπαίνουν
and τήν πραγματικότητα, ὁχι από τή θεωρία. Τό ΠΑΣΟΚ σα συγκεκριμένη ὁντὸτητα αποτελεῑ μια θαση καί μια ἐλπίδα. Καί δέν πρέπει να παει χαμένη. Τή γραμμή τή δίνει ἡ μαζα στό σύνολὸ της.

Oi έπιλογές τοῦ διανοούμενου

Κατω από τίς συνθῆκες αύτές ὁ διανοούμενος πού στέκεται and.
τήν πλευρα τῶν λα’ίκῶν μαζῶν έχει τίς έξῆς έπιλογέςῑ ἠ να ἱδι-ἰ
ωτεύσει, διατηρῶντας τήν πίστη του σέ ὁρισμένα πρότυπα για τήν
πραγματοποίηση τῶν ὁποίων περιμένει τό ώρίμασμα τῶν συνθη-Ι
κῶνί "H να έκφραστεῑ σέ μικρο-ὁργανώσεις πού τοῡ δίνουν μια ψυχολογική διέξοδο, πού πολιτικα ὅμως δέν μποροῡν αντικειμενικα
να έχουν νόημα.
Πρόκειται για μια ταση αναμονῆς, πού ἐχει τόν κίνδυνο να καταλήξει σέ διαρκή κατασταση φυτοζωῑας. "H τέλος να ένταχθεῑ στό
μαζικό κίνημα σπαζοντας τήν απομόνωσή του, να ζυμωθεῑ μέ τίς
’ίδιες τίς μαζες, να ζήσει τόν προθληματισμό τους ζιπὸ κοντα καί να
αγωνιστεῑ μέσα στήν πραξη για να τήν αλλαξει τήν Ιίδια, καί να 60ηθήσει κι αύτός στήν αναπτυξη τῆς δυναμικῆς τῶν δημοκρατικῶν
διαδικασιῶν, στήν αναπτυξη τοῡ ’ίδιου τοῡ κινήματος καί τῶν λαῖκῶν αγώνων. Γενικα ὁ διανοούμενος θέλει συνήθως να ὁδηγήσει
τό λαό, όχι να ὁδηγηθεῑ απὸ αὐτόν.
Τό θέμα εἶναι κατα πόσο ή τρίτη αὺτή ἐπιλογή αποτελεῑ συμθιθασμό ἡ ὁπορτουνισμὸ. '0 συμ6ι6ασμὸς σαν ἠθικα αξιοκατακριτη
πραξη εἶναι νοητός μόνον ὁταν τα μέσα δέν συμφωνοῦν πρός
τούς σκοπούς, ὁπότε ε’ίτε έγκατσλείπονται οί στόχοι εἴτε χρησιμοποιοῡνται ἠθικα ἐπιλήψιμα μέσα. Τοῡτο κρίνεται απὸ τα συγκεκριμένα περιστατικα. ‘H τρίτη ὅμως δυνατότητα έπιλογῆς δέν αποτελεῑ ἡθικό συμθιθασμό ὅσα δέν συντρέχουν οί παραπανω προϋποθέσεις. 'O ὁπορτουνισμὸς σημαίνει τήν προδοσία τῶν τελικῶν
σκοπῶν για τήν απολαυή ὠφελειῶν πού δέν θρίσκονται σέ συναρτηση μέ τόν τελικὸ σκοπὸ. Καί τοῦτο κρίνεται από τα συγκεκριμένα περιστατικά. Ἠ τρίτη δυνατὸτητα έπιλογῆς δέν αποτελεῑ and
Τό ΠΑΣΟΚ
μόνη της παλι περίπτωση ὁπορτουνισμοῡ, όσο δέν συντρέχουν ol
προϋποθέσεις αὺτές. Τελικα πρέπει να ξεκαθαριστεῑ πῶς συμθιδασμός καί ὁπορτουνισμός αποτελοῦν πολιτικές έννοιες. 'O ήθιΤό ΠΑΣΟΚ τραθηξε στα χρόνια αύτα τήν αγροτια, μικρο-μεσαῑα
στρώματα, ύπαλληλους καί τή νεολαία. Καί ή στόχευσή του καί ὴ
κός τους χαρακτῆρας αφορᾱ τήν ποιότητα τοῦ προσώπου κι εἶναι
στρατηγική του έπεισαν μεγαλα τμήματα τῶν λαϊκῶν μαζῶν πῶς τό
κρίση πού θρίσκεται ἔξω από τήν πολιτική έκτίμηση. Σαν πολιτικές
ΠΑΣΟΚ μπορεῑ να ανσίξει δρόμο για αλλαγή. Ἠ αναλυση τῆς πραἐννοιες ὁ συμ6ι6ασμός καί ὁ ὁπορτουνισμὸς αναφέρονται στήν
γματικότητας ὁδηγεῖ στό συμπέρασμα πῶς τό ΠΑΣΟΚ εἶναι, δυνηἐγκαταλειψη τῶν τελικῶν σκοπῶν. Ἀποτελεῑ ζήτημα συγκεκριμένης αναλυσης, αν μια στρατηγική ἡ μια τακτική πού ακολουθοῡντικό κόμμα πού μπσρεῑ να περασει στῆν ἐξουσία. Τοῦτο δέν σημαίνει πῶς τό ΠΑΣΟΚ καταφερε να λύσει πολλα από τα προθλήματα
ται συγκεκριμένα αποτελοῡν συμθιθασμό ἢ εἶναι ὁπορτουνιστικές,
του. Δέν ύπαρχει αμφιθολία πώς ἡ ὁργανωτική του αναπτυξη ἡταν· Κι ἐδῶ πρόκειται για πολιτικές κρίσεις, ὁχι για ήθικές. Οί ήθικές
κρίσεις αφοροῡν τα συγκεκριμένα πρόσωπα.
μεγαλη από τό 1974 Kai δῶθε, ὅπως δέν ὑπαρχει αμφιθολία πῶςι
κλυδωνίστηκε από διαγραφές καί από αποχωρήσεις. Εἶναι ἐπίσηςῑ
'H προσχῶρησή μου στό ΠΑΣΟΚ στηρίζεται στήν αναλυση πού
αναμφίθολο πῶς ή προσωπικότητα τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου εἶναιῖ
προηγήθηκε. Ἠ αναλυση μπορεῑ να εἶναι σωστή ἦ λαθεμένη, κι
ἐκείνη πού τοὺ δίνει τόν κύριο χαρακτῆρα του. Εἶναι ὅμως αναμ-ι
αναλογα ή απὸφασή μου. Είναι ὅμως μια συνειδητή πολιτική απόφίθολο πῶς σί δημοκρατικές διαδικασίες τῆς 6ασης 6ρίσκονται σέ·
φαση καί πραξη. Αύτὸ πού μπορεῑ να προσόψει κανείς στήν απὸέξέλιξη, χαρακτηρίζονται από μια πλατια δυναμική, καί αποτελοῡν
φαση αύτή εἶναι πώς εἶναι λαθεμένη, ὅχι πῶς εἶναι ἠθικα αξιοκατακριτη.
τό κύρια χαρακτηριστικό τῆς δουλειας πού γίνεται στῆ θαση. Ta
συνθήματα για έθνική ανεξαρτησία, λα’ίκή κυριαρχία καί κοινωνική ‘
’Όταν έτσι τό ὁμώνυμο ὅργανο τῆς Σοσιαλιστικῆς Πορείας στό
φύλλο 105 τῆς 8-14 Ὀκτώθρη 77, αναφερόμενο στήν απὸφασή μου
απελευθέρωση εἶναι αύτα πού διαμορφώνουν τήν πολιτική συνείαύτή, 6ρίσκει μιαν αντίφαση αναμεσα α· αύτή καί αὺτα πού
δηση στίς μαζες κι αὺτα πού στήν πραξη θα αποτελέσουν τή Θαση
ἓγραφα τό 1,974 καί τή θρίσκει ἐνδεικτική για τα «πολιτικό ῆθη»,
για τό ξεπέρασμα τῶν έσωτερικῶν αδυναμιῶν Kai τῶν αντιφασεων
τότε ε’ίτε θα πρέπει να αποδείξει γιατὶ ἡ απὸφαση αὺτή έκφραζει
πού ύπαρχουν ακόμη. Οἱ αντιφασεις αύτές εἶναι συμπτώματα τῆς
γενικῆς ασθένειας τῆς πολιτικῆς ζωῆς, ὅπως διαμορφώθηκε μετα
όχι ανεκτα πολιτικα ἤθη, ε’ίτε αποτελεῑ απλή λασττολογία. ”Οποιος
ὅμως καταφεύγει στα μέσα αὺτα για να κανει πολιτική, σημαίνει
τό 1974. 'O δρόμος ὅμως για τήν κοινωνική αλλαγή περναει μέσα
από τό ΠΑΣΟΚ. Εἱναι ό μόνος φορέας πού ἐκφραζει πλατια τό μεπώς δέν εἶναι νηφαλιος αρκετα ἡ αδυνατεῑ να κανει μια πολιτική
γαλύτερο κόμματι τῶν λαϊκῶν μαζῶν, ὁ μόνος φορέας πού ακοαναλυση πού να αποδεικνύει τίς αλλες διαζευκτικές λύσεις ἤ τό
λουθεῖ σωστή στόχευαη κατω από τίς δοσμένες ίστορικές συνθῆλαθεμένο τῆς αναλυσης πού προηγήθηκε στό κείμενο αὑτό.
κες, ό μόνος φορέας πού έχει συγκεκριμένη στρατηγική, τέλος ὁ
Μοῡ ζητήθηκε να ἐνταχθῶ στὸ λαϊκὸ κίνημα. Πῆρα τήν εύθύνη
μόνος φορέας πού διεκδικεῖ τήν ἐξουσία. Οἱ λα’ίκές μαζες στέκοντῆς πολιτικῆς αύτῆς απὸφασης, πρῶτα γιατί ή απομόνωση καί ἡ
ται πίσω από τό ΠΑΣΟΚ σαν τήν ἐλπίδα τῆς κοινωνικής αλλαγῆς.
ασκηοη κριτικῆς ἐξω από τήν κονίστρα τῶν κοινωνικῶν αγῶνων είΜιας κοινωνικῆς αλλαγῆς πού δέν προθαλλεται στό απώτερο μέλναι κακοί καί αγονοι σύντροφοι.
λον, αλλα παίρνει μορφή συγκεκριμένη, μπορεῑ να πραγματωθεῑ
Δεύτερο, γιατί ἡ αναλυση πού κανω πιό πανω ὁδηγεῖ στό συμπέτώρα καί ἐδῶ. Μπορεῑ Θεωρητικα να Θρίσκει κανείς αντιφασεις ή
ρασμα πώς καθε μελλοντική αλλαγή περναει and τὸ ΠΑΣΟΚ. Τρίτο,
καί να μή συμφωνεῖ μέ όρισμένα φαινόμενα ἥ καταστασεις. Στήν
γιατί πιστεύω πῶς ή δούλεια πού γίνεται στή θαση μέσα στὸ φορέαζ
πολιτική ὅμως ἰσχύει ή λογική τῆς πραξης. ”Οποιος ἐχει σα στόχο
αύτό ανοίγει προοπτικές για τήν αναπτυξη τοῡ ’ίδιου τοῡ λα“ίκοῡ;
τό πέρασμα τῶν λα’ίκῶν μαζῶν στήν ἐξουσία καί τήν κοινωνική αλκινήματος. Τέταρτο, γιατί οἱ μαζες προσθλέπουν στό ΠΑΣΟΚ σαν
λαγή, ἐρευνα πῶς θα γὶνει τό πέρασμα αύτό στή συγκεκριμένη
τό φορέα τους κι εἶναι αύτές πού πρέπει να ὁδηγήσουν τή σκέψη
πραγματικότητα, πού μπορεί να μήν εἶναι σύμφωνη μέ τα θεωρημσς για να θγοῡμε κι απὸ τό θεωρητικὸ αδιέξοδο πού θρισκόματικα ñ εὐκταία πρότυπα. Ἀλλα πρόκειται να θροῡμε πρότυπα για
στε. Τελικα, ή απὸφαση τούτη θα καταξιωθεῑ ῆ ὅχι στήν πραξη,.
τή συγκεκριμένη πραγματικότητα πού θα όδηγοῡν τελικα στό , ίστορικα.
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- κολουθεῐ ἀπό κοντα καί κατα-

επισημαινουιὲ]

γράφει μέ λεπτομέρεια τά προὖλήματα τῆς ἑκπαίὸευοης 010v
τόπο μαςῑ τίς ὸυοχέρειες πού
συναντάει ἡ νεολαιά για να
οπουὸάοει. τούς KotvvaKomKoνομικοὺς nui ψυχολογικοῦς φραγμούς - 1000 στήν Ἀθήνα ὅσο
' Kai στήν ἐπαρχία — 10 ἄθλια κτί910. την καταπιεοη καί τήν αντικομμουνιοτική προπαγάνὸα, τήν
εκμετάλλευση ἀπό τά φροντιστήρια, nui, πρώτιστα, τήν ἀπαρχαιωμένη ἐκπαίὸευοη.

KAI META TO CDEZTIBAA;
T0 (11101100.). τῶν σωματείων, τό πρῶτο ἀνεξάστητο φεστιὃαλ, ἓγινε καί πέτυχε· ’ k
Πίτ υχε γιατί ἀπόδειξε πώς ὑπάρχει ἕνας ζωντανός σύγχρονος
ἑλληνικός κινηματογράφος·καί πώς οἱ δημιουργοί του έχουν
καί συνείδηση τῶν προὸλημάτων πού αὐτός ὁ κινηματογράφος
αντιμετωπίζει καί προτάσεις γιά τήν ἐπίλυσή τους.
Πέρα ἀπό τήν καλλιτεχνική ἀποτίμηση τῶν ταινιῶν πού
προὸλήθηκαν, καί πού μένει νά γίνει, αὐτό πού μετοάει ὁέν
εἶναι πιά αὐτὸ καθαυτό τό ·φεστι6άλ σάν ἐκδήλωση,ι άλλά ὁ
δρόμος πού προτείνεται μέσα ἀπό αὐτό. Τό φεστιὸάλ ἦταν ἡ
ἀρχή ἑνός ἀγώνα γιά τήν οἰκονομική ἐπιόίωση καί τήν αἰσθητική ὁλοκλήρωση τοῦ ἑλληνικοῦ κινηματογράφου. Γιά νά αποροῦν νά ὑπάρχουν κάθε χρόνο περισσότερες καί καλύτεοες
ταινίες, γιά νά μπεῑ ξανά τό κοινό στίς αἵθουσες. Ἡ πολύτιμη
συνεργασία ὅλων τῶν σωματείων, πού έχουν άμεση ἤ έμμεση
οχέση μέ τόν κινηματογράφο, μέσα ἀπό τή Συντονιστική Ἐπιτροπή, θά πρέπει νά συνεχιοτεῐ (πρόταση πού ἔχει ἤδη γίνει
ἀπό τήν Πανελλήνια Ἕνωση Κριτικῶν καί πού ὑπάρχει ὡς
εὐχή στό κείμενο πού μοιράστηκε ἀπό τή Συντσνιστική μετά τή
λήξη τοῦ φεστιὸάλ), μέ ὅασικὸ στόχο νά ξαναθέσει τά αἰτήματα έκεῑνα στά ὁποῖα χρόνια τώρα κωφεύει ἡ κρατική πολιτική. Μερικά ἀπό αὐτά εἶναι; Κατάργηση τῆς λογοκρισίας, φορολογική ἀπαλλαγή τῶν ἑλληνικῶν ταινιῶν, έπιὸότηση τῆς
παραγωγῆς, τῶν ἐργαστηρίων, τὼν αίθουσαρχῶν πού 119060).λουν ἑλληνικές ταινίες, προώθηση τῆς ταινίας μικροῦ μήκους,
δημιουργία Κρατικής Ταινιοθήκης καί Σχολῆς Κινηματογράφσυ καί πολλά ἄλλα. Γ ιατί μὸνο μέσα ἀπό μιά τέτοια συνολική
ὰντιμετώπιση τοῦ προόλήματος Ἑλληνικός Κινηματογράφος
θά μπορέσει νά λειτουργήσει δημοκρατικά καί ἐλεύθερα καί ὁ
θεσμός τοῦ Φεοτιὸάλ Θεσσαλονίκης.

Παγκρήτιος Συναγερμός
γιά... κάστανα...
Ὁλόκληρη ἡ Κρήτη... ξεσηκώθηκε γιὰ τή «γιορτή τοῦ καστὰνου», πού πραγματοποιήθηκε
στίς 23 19. στό Ἕλος Κισάμου,
ἀπό τόν τοπικό τουριστικό σύλλογο. Ἀκοῦστε λοιπόν τί έγινεῑ

ο Ἀρχιερατική λειτουργία στό
ναό τοῦ Ἀγ. Νικολάου
ο Ὁμιλία τοῦ γραμματέα τοῦ
συλλόγου M. Μουντάκη (Δέ μάθαμε ὅμως τό Θέμα...)
ο Χορός ἀπό τόν ὅμιλο Βρακοφόρων καί τό Λύκειο Ἑλληνίδων Χανίων. Χόρεψαν κρητικοὺς
χορούς καί ἡ χορωδία «Κρητικές
Μαὸάρες» τραγούδησε ριζίτικα
πρός τιμήν τοῦ καστάνου...

ο Μουσική καί ἀπό τή
...μπάντα τῆς 5ης Μεραρχίας1
Τό 690011 στήν πλατεία τοῦ
χωριοῦ παρουσιάστηκε ὃίωρο
μουσικοχορευτικό πρόγραμμα
καί στήν αἴθουσα τοῦ Κέντρου
Νεότητος καί Πολιτισμοῡ ὀργανώθηκε χοροεσπερίὸα... na τήν
προετοιμασία nui ὀργάνωση τῆς
«γιορτής τοῦ καστάνου» κινητοποιήθηκαν οἱ παρακάτω ὑπηρε-

σίες καί ὀργανώσειςῑ
ο Ὁ E.O.T. ο Ἡ Νομαρχία
Χανίων (Γραφεῐο Δημοσίων Σχέσεων). ο 'H Ναυτική Διοίκηση
Κρήτης. ο Τό H/B Κρήτης. ο Ἡ
5η Μεραρχία. ο Ἡ Κοινότης
Ἕλους. ο 'O τοπικός Σύλλογος
Κυρίων καί Δεσποινίὸων...

Πὰλι καλά ἀφοῦ δέν ρίχτηκαν
nui κανονιοὸολισμοί...

«ΕΘΝΙΚΗ
ΑΝ ΤΙΣΤΑΣΙ-Ι»
Κυκλοφόρησε τό τεῦχος Σεπτέμὸρη 77 (Νέα περίοὸσς - συλλογή 13η) τοῦ περιοδικού
«Ἐθνική Ἀντίσταση», πού ἐκδίὃουν οἱ Πανελλήνιες Ἑνώσεις
Ἐθνικῆς Ἀντίστασης καί Θυματων Γ ερμανικής Κατοχής
(ΠΕΑΙΞΑ — UEATE — HEAYEA
nui ΠΕΘΓΚ «Ὀ Φοῖνιξ»).
Στὸχος τους «ἡ συλλσγή nui 01dσωση ἱστορικοῦ ὑλικοῦ καί ντοκουμέντων τῆς Ἀντίστασης».

Τό τεῦχος περιλαμὸάνει στοιχεῖα, ἐπίσημα κείμενα, χρονικά
καί ἀναμνήσεις ἀπό τήν Ἀντίσταση. Δημοσιεὺονται τό Ἰὃρυ-

Στή Μικρή Λέσχη τοῦ κινηματογράφου <<Στούντιο>> έγινε. πρίν
μερικές μέρες, ἡ προὸολή μιᾶς
ένδιαφέρουσας ταινίας μέ τίτλο
«Παιδεία», πού ἔχει σκηνοθετήσει
ὁ Γιάννης Τυπὰλὸος. Ἕνα ἔγχρωμο ντοκυμαντέρ 16 μ.μ., διἁρκειας 110 λεπτῶν, πού παρα-

Μιά παρατηρητική καί σχολαστική διείσὸυση στό «χωρο» τῆς
γνώσης καί τῆς πληροφόρησης.
ἕνα ἀποὸεσμευμένο ὁοοιπορικό
ὅπου κυριαρχεῐ ὁ αὐτοσχολιασμός τῆς πραγματικότητας μέσα
ἀπό τή θέοη τῆς μηχανῆς - σκηνοθέτη.

τικό τοῦ ΕΑΜ, ἡ Ἔκθεση γιά τή
συμμέτοχή τῆς Σχολής Ἐφέὸρων
Ἀξιωματικῶν στίς ἐπιχειρήσεις,
Ἔκθεση γιά τήν ἐπιχείρηση κατά
τῶν τμημάτων τοῦ ΕΛΑΣ στό
Βέρμισ, ἡ Προκήρυξη τοῦ 16ου
Συντάγματος τοῦ ΕΛΑΣ.
Ἀκόμαῑ Ἀναμνήσεις τοῦ Σπ.
Κωτσάκη (Νέστορα) για τήν
Ἀπελευθέρωση ἀπό τόν ΕΛΑΣ,
τῶν 56 Ἀκροναυπλιωτὼν ἀπό τή
«Σωτηρία» (7.4.43), τοῦ Γιαννη
Παπανικολόιου, ὑπασπιστῇ τοῦ
3/40 Συντάγματος τοῦ ΕΛΑΣ.
γιά τή Μὰχη τῆς Ἀμφιλοχίας
(12-14.7.44), τοῦ Δημήτρη Κόνδωρου (Ἕκτορα) για τήν προσφορά τοῦ λαοῦ τῆς ΛάκκαςΣουλίου στήν Ἐθνική Ἀντίσταση
nui ἄλλα ὲνόιαφέροντα ἄρθρα.

σκέπτη εὐκαιρία ν’ ἀξιολσγήσει
αὐτή τήν ῖδιαίτερα πολυσύνθετη
περίοὸο ποὺ συνεχίζει ν’ ἀι οτελεῖ τήν κυψέλη τῆς σύγχρσνιὲ τέXVÜÇ- ’
Μόνη ἀλλά ἐπάξια ἑλληνική
συμμετοχή 0‘ ὅλη τήν ἕκθεση
ἠταν στήν ἑνότηταε Σουρεαλισμὸς
Νέα Ἀντικειμενικότητα, 10 πορ190110 τοῦ N. Χρυσοχόου ἀπό
τόν Φ. Κόντογλου. Γιά τήν ἴὸια
ἓκθεση ὁ τεχνοκρῗτης Χρ. Ἰωακειμίόης. σὺμὸουλος τῆς ὀργανωτικῆς ἐπιτροπῆς. εἶχε προτείνει κι
ἕνα δεύτερο ἓργο τοῦ ἀξιόλογου
Μικρασιάτη καλλιτέχνηῑ «Τό μέρος τής Χαλκίὸας τό Λεγόμενο
Βούρκος», ’Όμως γιά λόγους πού
ἐνδημοῦν στόν τόπο μας, τό ὅλο
θέμα ὅραχυκυκλώθηκε καί τελικά
ὁ Κόντογλου ἀντιπροσωπεύτηκε
μ’ ἕνα μόνο ἔργο, πού ξεχώριζε
[ὁιαίτερα πλάι στίς συνθέσεις τῶν
Νταλί, Ντίξ. Ντελωνέ,

ΕΚΘΙΞΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Ἡ 15η Εὐρωπαϊκή Ἐκθεση μέ
Θέμσι τίς «Τάσεις τῆς δεκαετίας
τοῦ ‘20» ὀργανώθηκε φέτσς στό
Δυτ. Βερολίνο (14 Αὐγούστου 16 Ὀκτώὸρη) μέ τή συνδρομή
τοῦ Συμόουλίου τῆς Εὐρώπης. Ἠ
μνημειακή αὐτή σέ περιεχόμενο
καί ἔκταση παρουσίαση ἀναφέρεται εἰδικότερα στή οημαὸιακή
γιά τίς κοινωνικές, πολιτικές καί
καλλιτεχνικές «ζυμώσεις» περίοὸσ 1916 - 1933 Kai ὑποδιαιρεῐται σέ τέσσερις ἑνότητες; Ἀπό
τόν Κονστρουκτιὸισμὸ στή Συγκεκριμένη Τέχνη, ἀπό τή Φουτουριστική στή Λειτουργική Πόλη, τό Νταντά στήν Εὐρώπη. Νέα
Πραγματικότητα- Σουρεαλισμός καί Νέα Ἀντικειμενικότητα. 'H
nues μιά ἀπό τίς ἑνότητες κατόρθωσε ξεπερνώντας μεγάλες 0110κολίες ν’ ἀπσὸειχτεῖ χάρη στή
συγκέντρωση ἑνός πολύτιμου
ὑλικοῡ μιὰ μοναδική γιά τόν ἐπι-

ΤΟ BIBAIO
Στό 1«Βιὸλίο» ἐγκαινιάζεται
τήν Τρίτη, 1η Νοεμὸρίου, «ner
καινουργιο» για τά παιὸιά σέ
συνέχεια τῆς περυσινής του
προσπαθειας να ουγκεντρόωει
έπιλῆμένα παιὸικά ὅιόλία καί
παιχνίὸια, ὸημιουργήθηκε φέτος
ἕνας χῶρος ἀποκλειοτικά γιά
παιδιά, πού συγκεντρώνει μιά
πλούσια ἑπιλογή. Στό «Παιδί»,
ὅπως ὀνομάζεται ὁ χῶρος αὐτός.
μπσρεῐ νά ὅρεῐ κανείς ἀπό mes
εἴδους ἐκπαιὸει·τικό ὑλικό. παιχνίὸι κλπ. μέχρι δῶρα για τά
παιδιάς παιχνίὸια, ίόιὸλία, ἀφίσες, δίσκοι. διακοσμητικα πανώ,
κοσμήματα. μόμπιλα. 7.09071110ζηὸες. έκπαιὸευτικά παιχνίὸια,
πάζλς καί γενικά ὃ,τι διασκεδάζει nui παράλληλα μορφώνει τό
παιὸί. Ἔτσι 10 «Βιὸλίο» ἀπόκτησε - μαζί μέ τήν κ(ιινοὺργια
m'a/n TOU. Σίνα 38 — καί 10...
«Παιὸί» 1011!
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·εικοοτικο·
ΧΡΥΣΑ ΡΩΜΑΝΟΥ
Παρέκκλιοη καί
ἐπανατοποθὲτηση
τῆς εἰκαστικῆς μορφῆς
Τῆς Πόλης Γιαννακοποὺλου
Ὁ σύγχρονος καλλιτέχνης, λέει ὁ Χ. Ρόζενμπεργκ, ταλαντεύεται
ἀνάμεσα στήν «τέχνη σάν κριτική» καί στήν «τέχνη ἔκφραση τοῦ
ἑαυτοῦ του». Ἡ Χρύσα Ρωμανοῡ ἀπαντάει 0' αὐτό τό ὁῐλημμα μ’
ἕνα συνεχές καί ἐπαναλαμὸανόμενο ξεπέρασμα, κάνοντας νά συμπίπτουν «τέχνη σάν κριτική» καί «τέχνη αὐτο-ἔκφραση». Ἡ πορεία
της ὁιαγράφεται ἀπό τίς ἀφηρημένες «ἐπαναλήψειςή τοῦ ’63, στά
«Κολλάζ» τοῦ 65 — κριτική καί εἰρωνεία τῶν κοινωνικῶν ὁομῶν
μέσα ἀπό τήν κραυγαλέα συγκεκριμενικότ-ητά τους - ὥς τό «Σημειωματάριο» τοῦ 71, σεριγραφίες - ἀνάγνωση τῶν καθημερινῶν
της σημειώσεων καί ὥς τά Μεκανό τοῦ 74 - πήὸημα στό ὁιάστημα.
Καί ὅέὸαια στήν ἀρχή ὑπῆρξε
τωπη μέ τήν είσὸολή τοῦ ἀμεριὁ Μαρσέλ Duchamp μέ τήν κρικάνικου πόπ πού διαλύει τά εἰτική του στήν καθιερωμένη εἰκαστικά δεδομένα τῆς ἐποχῆς κόνα τοῦ καλλιτῆνη («παίζω
τήν ἀφηρημένη τέχνη καί ζεῖ τήν
0116011., ἑπομένως κάνω τέχνη»),
ἀργή μετατόπιση τοῦ καλλιτέχνιμὲ τήν καταλυτική του κριτική
κοῦ ὁιεθνοῦς κέντρου ἀπό τό
στό ἒργο τέχνης - τά «ready maΠαρίοι οτή Νέα Ὑόρκη. Ἐρωτήde», ἀντικείμενα τής καθημερινῆς
ματα καί ὰναζητήσεις πού συγκεκριμενοποιοῡνται τό ’65, μετά
κατανάλωοης χρισμένα έργα τέχνης ἀπό τήν ἐκλογή καί ἀπό6.116 τή σειρά «Ἐπαναλήψεις»,’ 0‘
ένα μποὺμῑ στους Χάρτες καί
φαση τοῦ καλλιτέχνη.
στούς Λαὸύρινθους.
Ἡ Ρωμανοῦ ἀναφέρεται στόν
Duchamp πατέρα τῆς σύγχρονης
Στοὺς Χάρτες ἡ θέληση καταπρωτοπορίας πού μέσα ἀπό τίς
σκευῆς ένός ζωγραφικοῦ χώρου
ἀλλεπάλληλες ἀρνήσεις του E111:λειτουργεῖ ὁιπλάῑ ἀπό τή μιά ὁ
τρεψε τήν εκρηξη, 016v εἰκαστικό
ζωγραφικός «τόπος», κι ἀπό τήν
τομέα, κρυμμένων καί ἀπρόόλεάλλη ὁ χῶροςίχώρα, σημεῖο ἀναπτων ὁυνατοτήτων - έκρηξη είφορᾶς ἀνάμεσα οτά άπεικονικαστικὼν Modus ἀναχωνεὺσεων
σμένα τοπία καί πόλεις, χάρτης
καί σφυρήλατήσεων, ρὺσεις καί
γεωγραφικός παραποιημένος,
ἐπιστροφές, ταλάντευση ἀνάμεσα
που παρ’ ὅλα αὐτά θέλει νά (τυγσέ μιά «ὑπερ-ζωγραφική» καί σέ
κροτήσει ὃρομολόγια. Ἠ ζωγράμιά «ὑπερ-έννοιολογική» τέχνη.
φος γίνεται τοπογράφος. Οἱ σύνΚαί πράγματι ἡ σύγχρονη πρωδεσμοι εἶναι τά δρομολόγια καί
τοπορία στά εἰκαστικά αἰωρεῖται
τά τόξα σπᾶνε τόν κεντρωμένο
ἀνάμεσα στήν «ﬂaw-n» καί στήν
χάρτη ἀνοίγοντας τούς ὁρίζοντες
«μή-τὴςνη», ἀνάμεσα στό «πρωτοῦ τετραγώνου πρός ὅλες τίς κατότυπο» καί στήν «μηχανική
τευθίΝσεις.
ἂναπαραγωγή» του, ἀνάμεσα
Στοὺς Λαόύρινθους ἀντίθετα
οτήν τέχνη-δίωμα (φαντάσματικό
οἱ ὁρίζοντες κλείνονται ὰοφυκτιἡ ὗχι) καί οτήν τέχνη - διανοητικά. 'O θεατής ξέρει ἐκ τῶν προκήίλογική έπεξεργασία.
τέρων ὅτι πρόκειται γιά έναν λαἩ Χρῦσα Ρωμανοῠ ὂρίσκεται
6ὑρινθο - ὁ τίτλος - καί ἡ καλλιστό κέντρο αὐτοῦ τοῦ γκαίζηερ
t'qçVLg μεταμφιέζεται θεληματικά
καινούριων κωδικοποιήσεων τοῦ
σέ Ἀριάδνη πού ξέρει τήν εἵσεἰκαστικοῦ Modus, ἀλλά συγχροοδο, τοὺς κινδύνους, τά ἀδιέξονως προχωρεῖ πιό πέρα προδιαδα, τά ἐλεύθερα περάσματα. Οἱ
γράφσντας, ἀπό τό ’65 ἤδη, ένα
Λαόύρινθοι εἶναι μηχανές, ἀπειὁλόκληρο κίνημα έννοιολογικής -κονίσεις μηχανῶν, καί έξοδος
τὴςνηςῑ τήν πολιτικοποιημένη τέἴσως νά μήν ὑπάρχει. Καί οἱ Λαχνη; τᾱνη-κατηγορία καί τέχνηθύρινθοι εἶναι χάρτεςε ἀναφέρονὰπελευθέρωση.
ται σ’ ένα δρομολόγιο πολυπλοκο
καί κλειστό αὐτή τή φορά. ΔομηΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Ι. μένοι οἱ Λαὸύρινθοι προϋποθέΤΑ ΚΟΛΛΑΖ
’ τουν ένα γνὼστη τοῦ χώρου — τήν
καλλιτέχνιδα. Τό ἀπεικονισμένο
Φτάνοντας στίς ἀρχές τοῦ ‘61
ἀντικείμενο χάνει τή λειτουργική
016 Παρίοι ἡ Χρὺσα Ρωμανοῦ
του πραγματικότητα γιά νά γίνει
φέρνει πίσω της όλο τό φορτίο
ἓνα πέρασμα.

μιᾶς ἀκαὸημαϊκῆς καλλιτεχνικῆς
παίδευσης. Βρίσκεται ἀντιμέ4B

Κοινό στούς Χάρτες καί στούς
Λαὸύρινθους εἰναι τό στοιχεῐο
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τῆς μετατόπισης στόν κλειστό
χῶρο. Ὁ πίνακας εἶναι ἡ ἀρχή
καί τό τέλος μιᾶς κίνηοης, ἀναζήτησης σέ διαρκή ἐπανάληψη. Τό
άσπρο πλάνο στοὺς Χάρτες καί
τό ὁραμα στούς Λαὸύρινθους δέν
εἶναι παρά οἱ ουνθετικοί κρίκοι
τοῦ κωδικα.
Μ’ αὐτά τά κολλάζ ἡ Χρῦσα
Ρωμανοῦ παραμένει στόν ζωγραφικό της προόληματισμό, ἀφαιρωντας τό ἐξωτερικό στοιχεῐο τό ένθετο - χαρακτηριστικό ἀντίθετα τῶν κολλάζ πού θέλουν νά
προκαλοῦν μέ τήν ὑφή τους
(πρόσθεση αὐτοὺσιων ἀντικειμένων στή ζωγραφική ἐπιφάνεια).
Ἡ Ρωμανοῦ «κατασκευάζει»
κολλάζ μέ ἤδη ἀπεικονισμένα
ἀντικείμενα. Ἐπιμένει στήν ἐπίπεὸη, λεία, ὁισὸιάστατη ἐπιφάνειά της. Ἡ προοπτική εἶναι θεληματικά καταλυτική καί σπάει
πάνω στό άσπρο ξεγυμνωμένο
φάντο τοῦ τελάρου. τό ὁποῑο
ὁποκτάειᾳκαΐ αὐτόν τόν τρόπο
μιά ὃομική λειτουργία. Αὺτή ἡ
σχέση ἀνάμεσα στό κάδρο, στήν
εἰκόνα καί στό ἀντικείμενο εἶναι
μιά σταθερά στή δουλειά τῆς Ρωμανοῡ. Ἐκεῖνο πού προέχει εἶναι
ἡ κατασκευή τοῦ ζωγραφικοῡ
χωρου μέσα στό τετράγωνο τοῦ
πίνακα συνειὸητά ὑπογραμμισμένου. Ἀναφορά καί ουνέχιση τῶν
ζωγραφικὼν ἀναζητήσεων τῆς
ἂναγέννησης ἑνός Πιέρο ντέ λά
Στραντζέσκα καί ἑνός Πάολο
Οὐτσέλο.

Ἡ σχέση κάὸρο / εἰκόνα /
ἀντικείμπο έντείνεται καί διαςροροποιεῐται στή συνέχεια τῶν

κολλάζ πού ’ναι τά Λούνα Πάρκ
καί τό Καζίνο. "Av καί θεματικά
ουνδέονται άμεσα μέ τή συνέχεια
τους - τά κολλάζ τοῦ '66 — ἡ ζωγραφική ὁομή τῶν Λούνα Πάρκ
παραμένει κατ’ ἀρχήν ,((κατασκευαοτική», ουγκεντρωμένη,
κλειστή. Ἐξισωσεις, μεγέθη, ουναρμολογήσεις καί ἰσορροπίες ξεπερνοῦν καί καταστρέφουν τίς
κλασικές άρμονίες τῶν περίφημων ἀκαδημαϊκων «συνδέσεων».
Ὁ πίνακας - ἀντικείμενο ἐμπεριιῆςει τό ὁνομά του - τίτλοι —
φυλακές καί τίτλοι - ἀρνήσεις

Διεθνές Λούνα Πάρκ, Σκοποὅολή, Ἀνθρωποκυνηγητό.
Στό Διεθνές Καζίνο οἱ ἀνθρωποι, παιχνίὸι καί νούμερο συγχρόνως, εἶναι φυλακισμένοι στό
τραπέζι τοῦ παιχνιδιοῡ. Στά
Λούνα Πάρκ ἡ φυλακή τους εἶναι
διπλήῑ ἐστο τή μιά οἱ οκοποόολές,
οἱ ἀνθρωποι-στόχοι, καί ἀπό τήν
άλλη, περικυκλωμένοι ἀπό τή
σκληρή, έχθρική παράταξηεὐθυγράμμιση τῶν καταναλωτικῶν «ἀγαθῶν» τῆς καθημερινῆς
ζωῆς σέ ὅλη τους τήν ἀσκήμὶα. Ὁ
πίνακας ξετυλίγει μπροστά στό
θεατή μιάν ἀντίθεση ἀνάμεσα στό
ἀνθρώπινο στοιχεῐο / εἰκόνα καί
στό προϊόν - ἀντικείμενο / εἰκόνα, ἀντίθεση πού διωνεται καθημερινά, οὐδέτερα ἀπό τό θεατή
ἀντιμέτωπο στό μέσο πληροφόρησης καί συνάμα στόχος ὁ ἴδιος.

Ἡ καλλιτέχνις ὑπάρχει πρίν
ἀπό τόν πίνακα - οτήν ἐπιλογή
τῶν στοιχείων πού τόν ἀποτελοῦν. Τά κολλάζ (ρτάνουν νά

ἀποτελοῦνται ἀπό εἰκόνες +
γράμματα τύπου. Ἡ ἀφαίρεση
τῆς κατ’ εὐθείαν ἀνθρωπινης
ἐπέμὸασης - γραμμικῆς ἤ ζωγραφικῆς - ἐκ μέρους τῆς καλλιτεῆ
χνιδας ὑπογραμμίζει τὴ θέλησή
της γιά αὐτοκαταστροφή στό μέτρο πού ἀρνεῖται τήν εἰκόνα τοῦ
καὶιλιτὴςνη - δημιουργοῦ πού
άγιοποιεῐ καί ἀγιοποιεῖταιε (τό
ίερστελεστικό χέρι τοῦ καλλιτέχνη δέν ὑπςφχει). Κριτική τῆς
καθιερωμένης εἰκόνας τοῦ καλλιτέχνη «ἱερό ρας τῆς ὑποκειμένικότητας», που καθ ιεριῖι)θηκεΙ
ἰδιαίτερα μέ τό ρομαντισμό ἀλλά
καί συγχρόνως μέ τήν έπιλογή
ἀκριόὼς εἰκονογραφικὼν στοιχείων ἀπό τόν Τὺπο, κριτική τοῦ
έργου τέχνης στή μοναδικότητά
του. Ἡ καλλιτέχνις γίνεται ένα μέ
τό πλῆθος τῆς Σκοποόολῆς.
Στή συνέχεια τῶν Λούνα Πάρκ
τά κολλάζ χάνουν τό κέντροστόχο τουςῑ διασκορπισμός τῶν
εἰκονογραφικων στοιχείων μέσα
στόν πίνακα-ἀντικείμεκό καί
συνάμα διαφοροποίηση καί τελειωτικός διαχωρισμός τοῦ ἀνθρωπινου στοιχείου σέ καταπιεσμένους καί καταπιεστές. Τά
ἀντικείμενα-προϊόντα κατανάλωσης ὑπογραμμίζουν καί εἰρωνευονται τίς ἀνθρωπινες ἀντιθέσεις (σοῦπα Κνόρ καί ὁ πόλεμος
τοῦ Βιετνάμ), έχοντας συγχρόνως
χάσει τήν καταπιεστική τους εὐθυγράμμιοη. “Η καταναλωτική
κοινωνία δέν ἀφορᾶ παρά τούς
λίγους. χ
Βρισκόμαστε μπροστα σέ μιά
πορεία πολιτικοποίησης τῆς Ρωμανοῦ - τό’65 - πολιτικοποίηση
τῆς δουλειᾱς της, πολιτικοποίηση
τῶν ἴδιων των ζωγραφικῶν της
μέσων, που ἀρνεῖται τά εὔκολα
πολιτικά σλόγκαν καί τίς εἰκόνες

- μηνύματα. Ἡ πολιτικοποίηση ἀνάγνωση τῆς πρ“αγματικότητας
γιὰ τή Ρωμανοῦ περνάει μέσα
ἀπό τήν κατασκευή τοῦ ἴδιου τοῦ
πίνακα καί ὄχι μόνο μέσα ἀπό
διακηρύξεις. Καί πολιτικοποῐηση
θα πεῖ κοινωνική κριτική, συνειὃητοποίηση, πνεῦμά ἀπελευθερωτικό, πού στόν καλλιτέχνη θέτει τά ἰὸιαίτερα προὸλήματα
ἀνανέωσης καί πρωτοπορίας τῶν
εἰκαστικῶν του μέσων.

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ II.
ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΕΣ
Μέ τό Σημειωματάριο τοῦ ’71 ἡ
Ρωμανοῦ ἐπιχειρεῖ μιά ἐπιστροφή
στήν «τέχνη-έκφραση». Οἱ σημειῶσεις της - αὐτό τό «σενάριο
τῆς καθημερινότητας ὑπό κατασκέυήν» - ἀποτελοῦν τή ὅάση
μιᾶς προσπὰθειας νά ένσωματώσει διώματα καί έμπειρίες σέ μιά
ἐπιφάνεια. Αῠτή ἡ ὲνσωμόιτωση
γίνεται μέμιά θεληματική ἂρνηση
τῆς ὁποιασδήποτε ὡραιοποίησης καί «ἐξωραϊσμοῡ» τῶν
πρωτοστοιχείων-σημειὼσεων καί
τό Σημειωματάριο παρουσιὰζεται
σάν μιά «ἀντικειμενικοποίηση
(μιᾶς τομῆς) τῆς καθημερινῆς
ζωῆς τής καλλιτέχνιὸας κατὰ τή
διαρκεια ένός ὡρισμένου χρονικοῦ διαστήματος». Oi σημάνσεις
αὐτῶν τῶν σεριγραφιῶν ὂασίζονται καί πάλι στίς ἀντιθέσεις ὅπου
ἡ λέξη-εἰκόνα αὐτονοεῐται ὡς
πρός τό καθημερινό της περί6λημα γιά νά συγκρουστεῐ τελικά
μέ ἀλλες λέξεις-εἰκόνες που συνυπάρχουν στήν ἴδια ἐπιφάνεια.
Βρισκόμαστε ἀπέναντι σέ μιά
καινούρια σχέση ἀνάμεσα στῤ
6ίωμα - ένσωματωμένο πρωτο;
στοιχείο - σημείωση, καί στή
διανοητική ἐπεξεργασία τοῦ συν-

Κάλλιο πέντε καί στό χέρι
παρά (δέκα καῖ καρτέρι

Τωρα πιά δὲνὺπάρχει καρτέριῑ μέ
τό «ANTI» 016 χὲρι καί 10% καί 20%
ἓκπτωση σέ δίσκους καί κασὲτεςῐ

όλου πού προϋπάρχει τοῦ ἔργου.
Σέ μιά πρώτη φὰση τά ὲνσωματωμένα 6ιὼματα στήν πρωταρχική τους ἀκατέργαστη κατάσταση - οί καθημερινές σημειωσεις —— μᾶς κατευθὺνουν πρός μιά
παραπλανητική ἀνάγνωση τῶν
δῆθεν αὐτούσιων «κομματιὼν»
τῆς πραγματικότητας ὅπου τά
τόξα - ἀναφορᾶς - κατευθυνσης
καί πάλι μᾶς παραπλανοῦν γιατί
μᾶς στέλνουν σέ ἀποστειρωμένους κὼδικες (π.χ. «τό σπίτι τῆς
Νορμανδίας».) Τό Σημειωματά91o ὅμως δίνει μιὰ καινοὺρια
διὰσταση στήν καθημερινότητα,
ἀποτελεῖ ένα συνολο ἐπιλέγμένων
σημειώσεων καί εἰκόνων, ἐπεξεργασμένων στή δεὺτερη φάση συγκρότησής τους, ὅσο καί ὄιν ἡ ἐπιλογήΙέπεξεργασία θέλει νά εἶναι
παραπλανητική, μιμούμενη τόν
τρόπο συγκρότηοης ὅιωμὰτωνῑ
σύγχυση καί μεγαλεῑο τῆς καθημερινότητας πού μᾶς ὑποδεικνύει, γιά μιὰ ἀκόμα φορά καί
ἀντιστρέφοντας τόν Ἀλέκο Καρπαντιὲ τό πόσο αὐτή ἡ καθημερινότητα μπορεί νά εἶναι περιπέτεια. Ἀναφσρές - τοποθετήσεις μνήμες καί ἐπιθυμίες - ἡ μεσημεριανή κουὸέντα καί οἱ συνταγές
δέν ὑποδεικνύουν παρὰ σχέσεις.
Ἡ παραπλανητική τους αὐτονομία διπλασιάζεται καί χωρίζεται
στά δυό. Ἔτσι οἰ σεριγραφίες τῆς
Ρωμανοῡ ἀποτελοῦν μιαν ὺπέρ6αση τῆς Art Coneptuel παρ’ ὅλσ
πού μεμονωμέιά στοιχεῖα τοῦ
Σημειωματάριου μαρτυροῦν τά
ἴχνη της,

III. TA MEKANO

Στήν τελευταία της φὰση ἡ Ρωμανοῦ σπὰει τό εἰκαστικό κάδρο
- αὐτό τό «δισδιάστατο μὰτι στόν
κόσμο» γιά νά καταλάὂειτό χὼρο

μέ μιὰ τρισδιάστατη έπέμὸασηῑ
τα μεκανό.
Ἀναφορὰ στοῦς κονστρουχτι6ιστές τῆς ρὼσικης ἐπαναστασης,
τά μεκανό εἰναι ἡ θέληση κατασκευῆς καί διαμόρφωσης τοῦ χὼρου μετά ἀπό τό καυστικό ἀναποδσγὺρισμα τῆς καταναλωτικής
κοινωνίας.
Συνὰμα τά μεκανό ἀναφέρονται στό παιχνίδι - ἀλλά παιχνίδι
δομων - παιχνίδι λογικῆς, τεράστιο καί καταλυτικό. Παιχνίδι
ἀνάμεσα στό «τελειωμένο» καί
στό «ἐπαναλαμὸανόμενο»,
<< 616510» καί στό «γεμάτο» μέ
χρώματα ἀκέραια, στανταρντιζέ,
ὄιομηχανοποιημένα, που ὑπογραμμίζουν ἀκόμα πιό έντονα
μιάν ὑλική ἀνάγκη γιά ὲκμάθηση
καί κατάκτηση τοῦ χώρου. Ἀλλά
τά μεκανό εἶναι πολυσήμανταῑ
ἀναπαραγωγή ἑνός πολεοδσμικσῦ
τοπίου ὅπου πάνω ἀπό τίς οἰκοδομές ὅασιλεύουν οἱ γερανοί, τά
μεκανό ἀποτελοῦν συγχρόνως καί
τήν ἀναίρεσή του στήν ἀρνηση
τῆς ἴδιας του τής λειτουργικότητας. Ἀντίθετα στό «Σχέδιο γιά
ἕνα μνημείο στόν ἀγνωστο Ἓλληνα φοιτητή» τό 1973 τά μεκανό
παίρνουν τίς διαστάσεις ένός κελιοῦ φυλακῆς, γίνονται όργανα’
ὂασανιστηρίων, ἀγχόνες...
Κάθε καλλιτέχνης κρίνει καί
παίρνει θέση ἀπέναντι στήν τέχνη
καί στήν ἐποχή του. Ἡ Ρωμανοῦ
ξῆυμνώνει τήν ἐποχή της μέ μιὰ
ὰνανέωση τῶν είκαστικῶν της
μέσων καί «ξῆυμνωνεται ἡ·ῐδια
ἀπὸ τοῦς μνηστῆρες της» —' τό
κοινό της, γιά νά προκαλέσει τό
διάλογο. Στόχος της εἶναι νά
προχωρήσει ὁλοένα καί πιό πολὺ
στήν ἀνακάλυψη καινούριων
«τόπων» έδῶ - που θα πετύχουν
τήν τέλεια σύμπτωση μέ τή θέση

’ΘΟΥΡῙΟΣ

Χάρητος 38 016 Κολωνάκι
Μόνιμη ἓκθεση“δίσκων“

Μιόι «εἰδική προσφορά» ἑνός εἰδικοῦ
μαγαζιοῦ

κεντρικό ὀργανο τᾳὺ
ῬΗΓΑ (DEPAIOY’
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.m.
['IANNH ΚΟΡΔΑ ΤΟΥ
Εἰσαγωγῇ εἰς τήν Νομικήν Ἐπιστημην
Ἐκὸόσεις Μπουκουμάνη
Πρόκειται γιά μιά συνοπτική
καί πολύ κατατοπιστική μελέτη
ἐπάνω 016 δίκαιο καί τήν ἐπιστήμη του, πού ἀποτελεῖ ἀληθινή
συμὸολή σ’ ἕνα τσμέα 1101’) ἔχει
πολύ παραμεληθεῖ καί ἀποστερηθεῖ ἀπό τό ἀπαραίτητο ἐνδιαφέρον καί τή σχετική ὃιόλιογραφία.
Γ ενικά τό 6ι6λίο αὐτό ἀπευθύνεται στσὺς σπουδαστές τοῦ δικαίου adv εἰσαγωγὴ καί σάν ὁδηγός 016 6161600110 1011;, καθώς
καί σ’ ὅλους ἐκείνους ποῦ ἐνδιαφέρονται γιά τήν ἱστορία καί
γιά τήν ἐξέλιξη τοῦ δικαίου, ὅταν
μάλιστα εἶναι γραμμένο μέ τή
γνωστή ἁπλότητα καί σαφήνεια
πού χαρακτηρίζει κάθε κείμενο
τοῦ Γιάννη Κορδάτσυ.

ΓΙΑΝΝΗ Γ. ΓΑΛΑΝΟΥ
Τό ἄγχος στό σημερινό κόσμο
Ἐκὸόσεις Λᾶτουκουμάνη
Στό ὅιὸλίο αὐτό τοῦ Γ.Γ. ἐξετάζεται πολυεδρικὰ καί σέ ὅλες τίς
δυνατές 101) ἐκδηλῶσεις τό ἂγχος,
ὅχι σάν Ëva ἁπλό φαινόμενο τῆς
ψυχιατρικῆς παθολογίας ἀλλά
adv μιά διάσταση-τοῦ ἀνθρώπινου ψυχιομσῦ, ὥστε ἡ μονογραφία αὐτή ν’ ἀγγίζει ὅλες τίς
πλευρές τοῦ προὸλήματος τοῦ
ἂγχους, παθολογική, ,κοινωνιολογική, φιλοσοφική, πολιτική,
ὑπαρξιακή, θεραπευτική κλπ. Τέλος τό ὄιόλίο 01’116 εἶναι χρήσιμο
καί γιὰ τούς νέους, γιατί 101’);
601160 νά καταλὰὅσυν τό 6061')τερσ ἐαυτό τους καθώς καί νά
λύσουν καθημερινὰ τους πρακτικά προὸλήματα.

EPIX ΦΡΟΜ
Ἡ ἀνατομία τῆς ἀνθρώπινης
καταοτροφικότητας
Ἐκὸόσεις Μπουκουμάνη

Στό ἐργο 1011 01’116 6 γνωστὸς
κι ἀπό ἄλλα του 6ι6λία ΕΦ. ἐξετάζει διεξοδικά τήν ἀνθρώπινη
ἐπιθετικότητα καί καταστροφικότητα, ἀναλύοντας τίς μορφές
ἐμφάνισής της καί ἀνατέμνοντάς
την σέ 6ἀθος. Παρακσλουθώντας
τήν πορεία τῆς καταστροφικέπητας ἀπό τό ζωικό ὅασίλειο καί τίς
πρωτόγονες μορφές κοινωνίας ὥς
τή σῦγχρσνη ἐποχή, καταλήγει
στήν ἀνάλυση μεγάλων καταστρᾶφέων τῆς ἱστορίας ὅπως εἶ-,
ναι ὁ Χίτλερ καί 6 Χίμλερ, προσπαθώντας ταυτόχρονα νά ἀνιχνεὺσει τίς αἰτίες αὐτῆς τῆς
καταστροφικότητας καί νά ἐξετάσει σέ 6060; τίς ψυχσλσγικές
της διαστάσεις.
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HAIA ΘΕΡΜΟΥ Ψ
Ὁ ἡγέτης
(μελέτη στό φαινόμενο ἡγεσία)
Ἀθήνα 1977 '
Πρόκειται γιά μιά· πολύ ἐνδιαφέρουσα μελέτη, ὅπου ὁ Ἠλίας
Θερμός, παίρνοντας τόν Περικλή
καί τόν Ἀλέξανδρο σάν 6116
προσωπικότητες συνδεδεμένες μέ
τόν ,ἀγῶνα γιὰ ἀνεξαρτησία,
λαϊκή κυριαρχία καί ,κοινωνική
συνεργασία 101') ἁπλοῦ ’ἀνθρώπου
μέσα στήν ἱστορία, πού καί οἱ
δυό·’λειτούργησαν 1600 θετικά
600 καί ἀρνητικὰ μέσα σΙ αὐτή,
προσπαθεῖ νά ἀναλύσει τή θέση
τοῦ καθένα ἀπ’ αὐτούς μέ τό
γὺρῶ κόσμο καί vd σκιαγραφήσει
τή σχέση ἀνάμεσα στήν ἡγεσία
καί τήν ἰδεολογία.

ΠΩΛ ΣΟΥΗΖΥ

Ὁ σύγχρονος καπιταλισμός καί
ἄλλα ὸοκίμια
Ἐκὸόσεις Μπουκουμάνη

Στό 6ι6λίσ αὐτό ὁ Πῶλ Σουήζυ
ἐξετάζει τόν καπιταλισμό σάν ἕνα
παγκόσμιο σύστημα, ἐνῶ γιά τίς
ὑπανὰπτυκτες περιοχές πιστεύει
πώς ἀποτελοῦν 1:6 ἀναγκαῖο συστατικό του καί 611 εἶναι ὑπαναπτυκτες ἀκριὸῶς γιατί ἀναγκάστηκαν νά δώσουν πάρα πολλά
στήν ἐξέλιξη τῶν προηγμένων
καπιταλιστικῶν χωρῶν. Εἰδικά
γιά τή δομή τῆς ἀμερικάνικης d9χουσας τάξης, ξεκινώντας ἀπό τή
θεωρία τῆς «ἐξουσιαστικής ἐλίτ»,
προχωρεῖ ἀκόμα περισσότερο,
θέλοντας vd διαφωτίσει μιά πολύ
ἐνδιαφέρουσα πλευρά; τή διαίρεση ἀνάμεσα στήν ἐθνική ὀλιγαρχία τῶν ἑταιριῶν καί τά ἐπενδυμένα τοπικά συμφέροντα.

ΑΝΘΟΥ ΡΟΔΙΝΗ-ΔΙΟΙἘΝΗ
Ἐκ τοῦ κατά Διογένη, Κύπρος
:6 κανόνι μου, Κύπρος 1976
Εἴκοσι χρόνια συνέχεια 6 Ἀν60; Ροδίνης (Διογένης) κρατάει
καθημερινὰ τή σατιρική στήλη
τῆς ἐφημερίδας «Φιλελεύθερος»
τής Λευκωσίας. Ἡ σᾴτιρά του,
ἐπιγραμματική, διεισδυτική,
καυστική εἶναι μέ δυό λόγια ἀπολαυστική καί ἀποτελεῖ παράλληλα πρόκληση για οὐσιαστική
σκέψη. Ὁ A.P. ἔχει 6αθιὰ τή
συνείδηση τοῦ χιοῦμορ, ἐπειδή
ἀκριόῶς ἐχει 60610 καί τήν αἴσθηση τοῦ τραγικοῦ. Στά τελευταῖα δύσκολα χρόνια γιὰ τήν Κύπρο, ἡ στήλη 1011 ὑπῆρξε, καί ἐξ·
ακολουθεῖ καί σήμερα νά εἶναι,
ἕνας καθημερινός σχολιασμός τῆς
ἐπικαιρότητας, πολλές φαρές
πολύ πιό εὔστοχος ἀπό ένα πολι-’
τικό ἀρθρο.

Τά δυό ὄιὸλία του πού παρουσιὰζουμε σήμερα εἶναι ἕνα μόνο
μέρος τῆς πλοῦσιας δουλειᾶς του.
Πασίγνωστος στήν Κύπρο, 6 Διογένης ἀξίξει σίγουρα νά 61060-

“ στεῖ καί στήν Ἑλλάδα.
ΜΑΡΘΕΛΙΝΟ ΚΑΜΑΤΣΟ
Κείμενα τῆς Φυλακῆς
ἐκὸ. Θεμέλιο, Ἀθήνα 1977

T6 6ι6λίο περιλαμὸάνει τίς
διαλέξεις πού 6 ἡγέτης τῶν «Κομινθιόνες Ὀμπρέρος» έδωσε 16
Μάρτη τοῦ 1967 στίς φυλακές
101'1 Καραὸαντσέλ, ὕστερα ἀπό
παράκληση τῶν πολιτικῶν κρατουμένων νά ἐξηγήσει τίς ἀπόψεις τοῦ KKI ,για τό ἐργατικό
συνδικαλιστικό κίνημα γενικα
καί ἰδιαίτερα γιά τίς Ἐργατικές
Ἐπιτροπές. Μεγαλα ἀποσπάσματα ἔχει δημοσιεῦσει ἤδη τό
«ANTI».
Αὐτές οἱ διαλέξεις ἀναφέρονται στά ἀκόλουθα θέματα; α) Οἱ
ρίζες τοῦ ἐργατικοῦ συνδικαλιστικοῦ κινήματος 6) Οἱ ἀρχές τοῦ
ἐργατικοῦ πνδικαλιστικσῦ κινήματος γ) Ὁ ἐθνικσεπαναστατι.κός
πόλεμος καί 16 ἐργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. {15911101160νονται ἐπίσης σέ παραρτημα μιὰ
συνέντευξη τοῦ Μ.Κ. πρός τήν
Οὐμανιτέ ’κατά τήν ἔξσδό του
ἀπό τή φυλακή (1.12.75), δήλωση
101') M.K. στίς 7.12.75 καί ἀνταπόκριση τῆς Οὐμανιτέ στίς
16.12.75
Στήν εἰσαγωγή τοῦ ὃιὸλίου ὁ
Μ.Κ. ἀποσαφηνίζει τίς ἐννοιες
τῆς ἐργατικής τὰξης, τοῦ συνδικαλισμοῦ καί τοῦ ἐργατικοῦ συνδικαλιστικσῦ κινήματος.
ΡΑΙΗΜΟΝΤ MOYNTY
Τί εἶὸα στόν ἄλλο κόσμο
Ἐκὸόσεις Μπουκουμάνη
Πρόκειται γιά ἐνα 6ι6λίο 6ασισμένο ἐπάνω σέ ἐρευνες πού
έκανε ἐπί 5 χρόνια 6 P.M. σέ ἀνθρώπους πού θεωρήθηκαν κλινικά νεκροί γιά νά ἐπανέλθσυν
ὕστερα στή ζωή. Καί εἶναι πραγματικά πολύ ἐνδιαφέρον ν’
ἀκούει κανείς 101’); ἀνθρώπους
αὐτούς νά μιλοῦν -καί vd περιγράφουν τά αἰσθήματα πού ένιωσαν κατά τή διάρκεια τοῦ «θανάτου» 1011;; καθώς καί τίς ἐντυπῶσεις τους ἀπό τόν ἄγνωστο κόσμσ
πού γνώρισαν.

B.l. AENIN
Ἐπαναστατικός τυχοὸιωχτισμός
Μετάφρ; Α. Νταϊφᾶ
Θεώρηση; Π. Πεντελικοῦ
Ἐκὸόσεις «ΜΝΗΜΗ», Ἀ θήνα

Στή συλλογή ἄρθρων τοῦ Λένιν
- γραμμένα ὅλα στα 1902 - γίνεται μιὰ πολεμική στό κόμμα τῶν
σοσιαλ-επαναστατῶν, που ἀποτέλεσε τήν προσπὰθεια τῶν μι-

κροαστῶν διανοουμένων για τόν
«ἐπαναστατικό» ἀποπρσσανατολισμό τοῦ ἐργατικοῦ κινήματος
στή Ρωσία σέ μιά (paon ἐντονης
καταπίεσης καί μαζικῶν διῶξεων.
Φ. ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΚΙ
Οἱ φτωχοί
Μετάφραση.·

Ἀλ. Κοτζιᾱ
’Ὲκὸοση «ΗΡΙΔΑΝΟΣ» - Ἀθήνα
1 977
Τό ἀριστουργηματικό ὅιὸλίο
τοῦ Ντσστογιέφσκι μέ τίς τρικυμίες τῆς καρδιας καί 11']; (pub—
χειας τοῦ Ντιεὸοὑσκιν ἔχει εὐτυχήσει στήν ἐπιμελημένη ἐν.δοοή
του καί τήν πιό ἐπιτυχημένη μέχρι στιγμῆς ἐλληνική μεταφραση,
πού ἀπσδίδει καίρια καί μέ εὐαισθησία τόν συγκλονιστικό μικρόκοσμσ τοῦ ἣρωα.

ΖΩΡΖ KONIO
Κάρ). Μάρξ - ἡ ζωή καί τό ἔργα
vêtir/29. X9. Βραχνιάρη

Ἐκὸ. «ΠΑΝΟΡΑΜΑ»
Τό ὂιὸλίο ἀποτελεῖ τό α’ μέρος
ἑνός μεγαλῦτερσυ ἔργου τοῦ Ζ.
Κονιό - συγγραφέα πολλῶν μελετῶν καί προέδρου τοῦ Ἰνστιῑσὺτου «ngi; Τορέζ», Ἡ ἀναλυση
τοῦ Κονιό ἀναφέρεται 016 σῦνολσ τοῦ ἐργσυ τοῦ K.M. — ἀπό
τήν «Ἀγία Οἰκσγένεια» (T); 16
«Κεφάλαιο» - καί ούγχρονα 610γραφεῐται 6 ἐπαναστὰτης καί καθοδηγητής με τήν πλούσια πολιτική 69001] στήν ἐποχή τῆς πρῶτης αφὺπνισης τοῦ προλεταριὰτου.
ΜΑΣΣΙΜΟ ΤΕΟΝΤΟΡΙ

Νέα Ἀριστερά Ἀμερικῆς - ἱστορία - ντοκουμέντα
Ἐκὸόσεις «Νέα Ἀριοτερά» —
Ἀθήνα 1977
Ἡ ἐπιλσγή στήν ἐλληνική ἐκδοση ἐχει ὅασιστεῑ σέ μιά 119(0λῦτερη συνθετική ἐργασία τοῦ
Τεοντόρι καί δίνει τήν εἰκόνα τοῦ
New Left τῆς δεκαετίας τοῦ ’60
στήν Ἀμερική. ’E1116; ἀπό τήν
ἀνάλυση τοῦ T. 16 διόλίο περιλαμόἁνει σειρα ντοκσυμέντων σέ
ζητήματα οἰκονομίας, κοινωνιολογίας, ἐκπολιτισμσῦ, γραμμένα
ἀπό ἐκπροσώπους τῆς Νέας
Ἀριστερᾱς. ·
Ἡ ἰδιαιτερότητα τοῦ New Left
6910115101 016 ὅτι ἐκφρὰστηκε
στήν πορεία του, μέ τόν πιό χαρακτηριστικό τρόπο, ἡ διαδικα“ σία διαμόρφωσης σοσιαλιστικοῦ
κινήματος στίς σῦγχρσνες κοινωνικές συνθήκες. ‘H πορεία αὐτή
ἐκανε φανερή τή διαφοροποίησή
του 6.116 16 παραδοσιακό κίνημα.

ἦέ

Ο Ὑπάρχει «ἀντιόημοκρατικός δρόμος γιά τό coma/110116;»
-ρωτᾶ ὁ φοιτητής Γ.ΧΡ. πάνω στή
σχετική συζήτηση. Λέει.’
«Ὅπως είκαιι γνωστό, γιά v0
πραγματοποιηθεῐ ἡ σοσιαλιστική
έπανὰσταση, εἶναι ἀπαραίτητο ο
- ἀνάμεσα 0τὰ ἄλλα —- νά ὑπάρχουν
ὑποκειμενικές συνθήκες. Δηλαδή;
I) ἡ πλειοψηφία τῆς έργατικῆς
τὰξης v0 θέλει τό σοσιαλισμό καί
v0 εἶναι έτοιμη v0 δώσει ἀκόμα
καί τή ζωή της γι“ αὐτόν, 2) οἱ
πλατιὲς έργαζόμενες μάζες v0

ἧςουν πάρει Θέση 0115011; ὑποστήριξης ἤ έστω εὐμενοῦς οῦδετερότητας.
Χωρίς αὐτούς τούς ὅρους εἶναι
ἀδύνατο νά γίνει σοσιαλιστική
ἐπανάσταση. Γίνεται φανερό λοιπόν ὅτι κάθε δρόμος - εἴτε εἰρηνικός εἴτε μή εἰρηνικός - εἶναι
δημοκρατικός, ἀφοῦ 90 στηρίζεται οτή λαϊκή πλειοψηφία καί θὰ
πραγματοποιεῐται μέ τήν ένεργό
,συμμετοχή της. Καί ἡ Σοὸ. Ἕνωση, ἡ Κούόα κλπ. πέρασαν δημοκρατικά στό σοσιαλισμό.»
Καταλήγοντας λέει ὅτι ἡ θέση
τοῦ ΚΚΕ to. θά ἧταν σωστή,
«μόνο ἂν μποροῦσαν v0 61110651ξουν - μετὰ ἀπό συγκεκριμένη
,ἀνάλυση τῆς έλληνικής πραγμαῑτικότητας - τά ἑξῆς 6130: l) 611 ἡ
ἀστική τάξη τῆς χώρας μας δέν
πρόκειται ποτέ 1110 νά χρησίμοποιήσει τήν ένοπλη ὃία κατὰ τοῦ
λαϊκοῦ κινήματος, ἀλλά θά 01:65-ται πάντα τή θέληση τοῦ λαοῦ, 2)
611 6 6156v1’1; ίμπεριαλισμός δέν
πρόκειται ποτέ πιά v0 ὲπέμόει
-μελλοντικά γιά νά ὅοηθήσει τήν
ἀστική τάξη κατά τοῦ λαϊκοῦ κινήματος.
V Τά πράγματα ὅμως αὑτά, οῑ
’δεξιοί ὁπορτουνιστές, οὕτε τά
ιανιόδειὲξαν, οὔτε μποροῡν νά τά
ἁποδείξουν, γιατί «δυστυχῶς»
ἐἶναι ἀνύπαρκτα».
Ο Ὁ μουσικός ΔΝ. 0’ ἀπάνΙιηση τοῦ γράμματος τοῦ φοιτητῆ
Γ. Ἀναστασόπουλου, ἀναφέρεται
«σέ μερικά δείγματα τῆς ΕΑΔ Ε»,
τῶν «ὀσμῶν» τοῦ ΚΚΕέσ. καί
«τῶν «προϋποθέσεων» πού ὁη11101191151” γιά νά ἀποὸυναμωθεῖὴ
ἀστική τάξη καί «νά ἐξασφαλι0151' τό δημοκρατικά πέρασμα στό
σοσιαλισμό, πού ὅμως ἡ ἐπα aστατική φρασεολογία καί συνθηματολογία τῶν «δογματικῶν» ὄχι
μόνο ὁέν ἐξασφαλίζει ἀλλά καί
ναρκοθετεῖ». Τά παραδείγματα.-

«1. Συμμετοχή στίς έκλογές
Παπαδόπουλου - Μαρκεζίνη καί
ΣΙΑ τό '73. Ἀντικειμενικός σκοπός, ἡ κατάληψη τοῦ χουντικοῦ
καθεστῶτος «ἐκ τῶν έσω». Κάτι
,ἀνάλογο με τήν E.O.K. καί πάντα

L ._
La Ü a
μέσα 010 πλαίσια τῆς δημιουργιας «δομῶν» καί «προϋποθὲσεων». Τό λαῐκό μας κίνημα
Ομως, γκρεμίζοντας τά ὄνειρα τῆς
χουντας γιὰ πολιτικοποίηση καί
διαιὼνιση τοῦ καθεστῶτος της,
γκρέμισε καί τήν πολιτική «σύλ111111111» τῶν ἀναθεωρητῶν μας.
τους ξεσκέπασε καί τοῦς ἀποδυνέιμωσε. (...) 2. Ἡ ΑΣΔΗΣ, δηλαδή ἐφαρμογή τῆς ΕΑΔΕ στό
συνδικαλιστικό μας κίνημα ὃλέπε πολιτική ταξικής συνεργασίας με ἀντιδραστικές δυνάμεις»,

Ἀκόμα, ἀναφέρεται στήν 110λυψη ἀπό τήν «Αῠγή» τῆς ἀπεργιας τής ΛΑΡΚΟ, τοῦ θέματος
τῆς καταπάτησης τῶν ἀνθρωπινων δικαιωμάτων στήν ΕΣΣΔ,
καί τή «μή ἀλληλῆγῦη» (καί
ἀντίθετα τήν ἐπίθεση) τοῦ ΚΚΕ
ἐσ. καί τοῦ ΚΚ Πορτογαλίας
(((ὲνῶ παράλληλα ὑποστήριζαν
τό σοσιαλισμό» τοῦ Σοάρες»).
Ο Γιά τή διαφωνία (στήν ἀρχῆ
τῆς προεκλογικῆς περιόδου)
ΚΚΕέσ-ΕΔΑ, γράφει φίλος φοιτητής, μεταξύ ἄλλων, τά ἑξῆς·
T6 116vo πού μπορεῐ κανείς να
πεί πάνω 0' 01316 εἶναι ὅτι οἱ κεφαλές τῷν δυό κομμάτων «κατάφεραν» κάτι πολύ μῆάλοῑ ἡ ἀγανάκτηση τοῦ κινήματος, πού ἦταν
στραμμεη ἀπέναντι στή δεξιά,
ἔχει ὰρχίσει νά μετατοπίζεται. καί
νά έχει πιὰ 061 στόχο της αὐτές
τίς ἴδιες ποῦ δέν μπόρεσαν νά
σταθεροποιήσουν αὐτό τό (μικρό
ἔστω) 6ῆμα πού ἔχει γίνει πρός
τά μπρός; τή συμμαχία τῶν 5. Ἡ
ἀξία τοῦ «κατορθώματος»ῦπογραμμίζεται ἀπό τή χρονική στιγμή πού <<ὲπιτεὺχθηκε>>ε παραμονές έκλογῶν. Ἀλλὰ ὥς έδιῖ) σῦντροφοί. Τό ποτήρι γέμισε μέχρι
ἀπάνω. Μιά σταγόνα ἀκόμα καί
θά ξεχειλίσει, Ἤπιαμε, κι ὲμεῖς κι
01 110159065; 110;, 16 φαρμὰκι
ποῦ μᾶς προσφέρατε τόσο ὁπλόχερα, μέχρι τόν πάτο. 20; 61110λουθήσαμε πιστά σέ κὰθε σας
6ῆμα, ἀκόμα καί θά ξεχειλίσει.
Ἤπιαμε, κι ἐμείς 111 o L 110159065; 110;, 16 φαρμὰκι πού μᾶς
προσφέρατε 1600 ἁπλόχερα, μέχρι τόν πάτο. Σᾱς ἀκολουθήσαμε
πιστά σέ 11095 00; 6ἠμα, ἀκόμη
κι ἄν αὐτό ἠταν λαθεμένο, ἀλλὰ
νομίζω ὅτι τή στιγμή αὐτή πολλοί
εἶναι οἱ κουρασμὲνοι. Αῠτό πού
00; ᾔει ἀπομείνει, εἶναι v0 ξανακερδίσετε τήν ἐμπιστοσῦνη αὐτοῦ τοῦ κουρασμένου κόσμου,
καί ὁ μοναδικός τρόπος γιά v0 16

ι)

πετύχετε, εἶναι v0 πάψετε v0 ρίχνετε πέτρες 6 ένας στόν ἄλλο.
Πρέπει ἑπιτέλους v0 110101106515
ὅτι στόχος εἶναι ἐξουσία, πού
τόσα χρόνια τή μονοπωλεῑ ἡ δεξιά, ἀξιοποιιίγντας τά δι.κά μας
λάθη.

Ἀνὰμεσα oui 1860 καί 1870 οἱ
ίδέες τους ὁποκτοῦν περισσότερη
εὐλυγυσία, ἀναφέρουν συχνά ὅτι
διαφορετικοί δρόμοι εἶναι δυνατοί πού έξαρτῶνται ἀπό τίς συνθήκες κάθε χώρας.
O Σέ συνέντευξή του 6 Μάρξ
στό «The World» 3 Ἰουλίου
1871, λίγο 11510 61116 161 ywov610
τῆς Κομμούνας τοῦ Παρισιοῦ
ἔλεγεῑ «Σέ κόιοε μέρος τοῦ κόσμου, διαφορετικές πλευρές τοῦ
προῦλήματος ἔρχονται στήν ἐπιφάνεια. Οἱ έργὰτες τίς“παίρνουν
ὑπ’ 611111 1011; καί προσεγγίζουν
11’1 λὺση μέ τό 61116 1:011; 1551111191016 196110. Στήν Ἀγγλία ἡ ἐργατική τάξη εἶναι έλεὺθερη νά ἀνα-

Καί γιά νά τελειώνουμε; Ἀντί
v0 σκεφτόμαστε ποιό κόμμα (ἀπό
τά 5) θά ὅγάλει τίς περισσότερες
έδρες, 0v δίπλα 010 ὀνόματα τῶν
ὃουλευτῶν στό ψηφοδέλτιο Θά
ὑπάρχει ἠ ὂχι τό κόμμα ἀπ’ ὅπου
προέρχονται, μέ ποιό τρόπο 60
φανοῦμε πιό ἐπιθετικοί καί ριζοσπαστικοί ἀπό τόν ἄλλο, θᾰταν
χίλιες φορές καλῦτερα ἄν στρεφόμασταν ἐπιτέλους για λίγο
στήν οὐσία. Ἂν προσπαθοὺσαμε
v0 ὀργανωθοῦμε καλῦτερα καί νὰ>
συσπειρωσουμε γύρω μας, ἂν είναι δυνατό, ὅλο τόν προοδευτικό
κόσμο τῆς χώρας, χτυπώντας 10
λὰθη καί τίς ἀδικίες που ἒγιναν ἣ
Θά γίνουν ἀπό τήν ἀντιδραστική
δεξιὰ καί ταυτόχρονα ἀντιπροτείνοντας δικές μας δημοκρατι-

πτύξει τήν πολιτική της δύναμην
ὅπως θέλει. Μιά 551759011 θα
ἁποτελοῦσε ἀνοησία ὅταν οί στόχοι μποροῡν v0 πραγματοποιηθοῦν πιό σίγουρα μέ εἰρηνική κινητοποίηση».
Ο Στό συνέδριο τῆς Διεθνοῦς
016 Λονδίνο, στίς 21 Σεπτεμ6ρίου 1871, σχετικὰ μέ τή δυνα-

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΙΞΡΑΣ
κές, λαϊκές καί προπαντός πραγματοποιήσιμες λύσεις. ’Ὀλα τ’
ὅιλλα μποροῡν v0 περιμένουν.
Φιλικά
Λ.Ν.

φοιτητής
ΣΣ.’ ξαναστεῑλτε μας τό προηγούμενο γράμμα.

Ο Σέ άνταπάντηση πάνω σέ
προηγούμενα γράμματά του (τ.
70,72) γιά τό θέμα τῆς «εἰρηνικῆς
ἢ ὅίαιης ἐπανάστασης» ὁ A. Πετρίὸης (Ἡγουμενίτσα) γράφει.·

Ἀγαπητό «Ἀντί»
Περιεχόμενο τῆς σοσιαλιστικής
έπανάστασης εἶναι ὁ μετασχηματισμός τῶν σχέσεων παραγωγῆς,
εἴτε αὐτό 01111601v51 μέ τρόπο εἰρηνικό εἴτε μέ τρόπο 6ίαιο.
Ἀνάμεσα στα 1840 καί 1850,
οἱ ἰδέες τοῦ Μάρξ καί τοῦ Ἐνγκελς γιὰ τή σοσιαλιστική ἐπανάσταση ἦταν ἀκόμη 60610 51111950σμένες ἀπό τή Γαλλική ἐπανάσταση, ἀπό τήν πορεία τῆς ἑπανάστασης τοῦ 1848 καί τούς
ἀγῶνες 010 ὁδοφρὰγματα. Ἐπίσης στό Μανιφέστο μιλᾶνε γιά
610111 ἀνατροπή ὅλου τοῦ σημερινοῦ κοινωνικοῦ καθεστῶτος.

F

1611110 ἐκλογῆς ἀνάμεσα σέ δυό
λῦσεις ἔλεγες «Πρέπει νά ἐξηγήσουμε στίς κυὸερνήσεις. Ξέρουμε
ὅτι εἰσ-ιε ἠ ένοπλη ἰσχύς 019011μένη ἐναντίον τοῦ προλεταριάτου. Θά 60610011115 ἐναντίον σας
μέ τρόπο εἰρηνικά ὅπου αὑτό μᾶς
εἶναι δυνατόν, καί μέ ὅπλα ὅπου
πιά γίνεται ἀναπόφευκτο».
Ο Στήν «Καταγωγή τῆς Οἰκογένειας» 11 ἂσκηση έκλογικοῦ δικαιώματος, ἀπό τόν Ἔνγκελς ἐμφανίζεται 00v 16 μέτρο ὡριμότητας τῆς έργατικής τάξης. Στόν
Πρόλογο γιά «Τήν κατάσταση
τῆς ὲργατικῆς τάξης Univ Ἀγγλία» (1892) χαρακτηρίζεται 00v
ἕνα ἐπίτευγμα ποῦ, πρέπει νά
χρησιμοποιηθεῐ πρΰζ ὄφελος τής
ἑργατικής Idling. Στὰ 1894 σέ ένα γράμμα
πρός τό Συνέδριο τῶν Αῠστριακὼν Σοσιαλδημοκρατῶν στή Βιέννη, παρομοιάζεται μέ ένα ὅπλο
ποῦ 01:0 χέρια τοῦ ταξικά συνειδητοποιημὲνου προλεταριάτου
σκοπεὺει μακρύτερα καί 0119161:01590 011‘ 6,11 ἕνα μικροῦ διαμετρήματος αὐτόματο ὅπλο 010 χέρια ἑνός καλογυμνασμένου στρατου.
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ο Στήν εἰσαγωγὴ στό διόλίο
τοῦ Μάρξ «Ταξικοί ἀγῶνες στή
Γαλλία» (1895) 0 Ἔνγκελς ἀνέφερε ὅτι ἡ καθολική ψηὲροφορία,
που μέχρι τότε ἦταν ένα μέσο ἐξ·
απάτησης, έγινε τώρα ἕνα όργανο
γιά τή χειραφέτηση τῶν μαζῶν.
Ὑπογράμμιζε πόσο ἀπαραίτητη
ἦταν ἡ όργάνωση προεκλογικής
ἐκστρατείας καθώς καί πόσο σημαντική ἡ χρησιμοποίηση 1013 6110010; τής Βουλής.

ΔΗΛΑΔΗ καί 0 '1'010; 0 Μάρξ
καί 0 Ἐνγκελς, ἐνώ στήν ἀρχή
διέῦλεπαν τήν ἐπανάσταση νά
πραγματοποιεῖται μέ ὅίαια μέσα,
εἶδαν . σέ 091005115; 711195;
ὃπου οἱ ἰδιομορφίες, οἱ συνθήκες
καί οἱ ἀντιθέσεις ἧταν εὐνοϊκές,
νά πραγματοποιεῑται εἰρηνικά.
O Τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1917 ὁ
Λένιν ἀναφερόμενος στοὺς «παλυοὺς» μπολσεὸίκους γιατί ἐπέμεναν νά διατηροῦν μηχανικὰ τίς
ὃιατυπώσεις τῶν μπολσεὸίκων
τοῦ 1905 έγραφεῑ
«T0 κὺριο λάθος πού μποροῦν
v0 κανουν οἱ ἐπαναστάτες εἶναι
10 κοίταγμα πρός τά πίσω, πρός
τίς ἐπαναστάσεις τοῦ παρελθόντος, σέ μιά στιγμή που ἡ ἴδια ἡ
ζωή φέρνει τόσα καινούργια
στοιχεια 1101') πρέπει νά προσαρμοστοῠν στή γενική ἁλυσίδα τῶν
γεγονότων » ,0
Ο Τόν Ἀπρίλη τοῦ 1917 0 Λένιν έγραφε; «Γιά νά γίνει ἐξουσία
10 συνειδητό τμῆμα τῆς ἐργατικής
τάξης πρέπει νά κερδίσει τήν
πλειοψηφία μέ τό μέρος του.
”Οσο δέν χρησιμοποιεῐται δία ἐναντίον τοῦ λαοῦ δέν ὑπάρχει ἅλho; δρόμος γιά τήν κατάληψη τῆς
ἐξουσίας. Δέν εἴμαστε μπλανκιστές, δέν ἀποδεχόμαστε τήν ἀρπαγή τῆς ἐξουσίας ἀπό μιὰ μειοψηφία» (Ἀπαντα, 100.24,
051.40).

Καί zambiqu
«Μέσα λοιπόν ἀπό τήν οὐσιαστική μελέτη 1013 ΜαρξισμοῡΛενισμοῦ, τό ΚΚΙΞέσ. μελετῶντας
ἐπιστημονικά καί όχι δογματικά
κι ἐπιφανειακά, τίς ίδιομορφίες,
τίς ἱστορικές συνθῆκες τῆς χώρας
μας, τό συσχετισμό δυνάμεων στή
Δ. Εὐρώπη, τή μεγάλη ἐπιρροή
τοῦ σοσιαλιστικοῦ στρατοπέδου,
ἀναλύοντας σωστά τίς ἀντιθέσεις
τῆς καπιταλιστικής κοινωνίας
μας χάραξε τό δικό του 09000
πέρα ἀπό ἐξαρτήσας καί ὁόγματα, αὐτόνομα, ἀνανεωτικά, τό
ὁημοκρατικό ὸρόμο γιά τό 00σιαλισμό, τήν εἰρηνική ὸιαπάλη
τῶν κομμάτων, εἰρηνική μεταλλαγή τῆς ἐξουσίας».

ο Ἀπάντηση σέ «μερικά ἐρω-Ὶς
τήματα πρός τούς ὀπαὸούς τοῦ
KKE» — μέσα ἀπό τό ΔΙΑΛΟΓΟ
- ὁίνει σπουὸαστής ἁναγνώστης.· d
Γ ράφει.·

Ρωτοῡν γιατί τό KKE νά στείλει δύο τηλεγραφήματα στό KK
Σουηδίας μετά τή διάσπασή του.
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Ἡ ἀπαντηση εἶναι ἁπλή. Τό KKE
καί κάθε ΚΚ δέν "5x51 ἄμεση καί
σαφή ἀντίληψη τί συμὸαίνει στή
Σουηδία. Ἑπομένως δέν εἶναι σέ
θέση νά γνωρίζει ποιό ΚΚΣ,
κατὰ τή γνώμη του, ἔχει δίκιο καί
θά ἦταν λάθος νά στείλει στό ἕνα
ἀπό 10 δύο συγχαρητήριο τηλεγρόιφημα, έτσι στήν τύχη. ,
Γιά τήν Ἀργεντινή, τό τί συμ6αίνει στή χώρα αὐτή, τό ,ποιὸ
ἁρμόδιο v0 10 πεῖ εἶναι τό ΚΚΑ
καί δέν μπορεῐ κανείς, ποῦ’νά
6ρίσκεται χιλιάδες μίλια μακριόι
καί δέν ἔχει μελετήσει τήν κατάσταση στή χώρα αὐτή, νά ἐκφράζει γνῶμες ὅπως νομίζει αὐτός.
Καί δέν μπορεῐ νά ἐμπιστευόμαστε τά ἰμπεριαλιστικά πρακτορεῐα εἰδήσεων καί νά ἀγνοοῡμε
τό ΚΚ Ἀργεντινής. Ἐάν ὃέὸαια
τό ἀναγνωρίζουμε.

Τελειώνοντας B0 ’θελα v0 90)11100):
«Σύντροφοι τοῦ ΚΚΕΕΣ. γιατί
ἐπιμένετε 010v προῦοκατόρικο
τίτλο «Ἐξωτερικοῡ» (μαζί καί
μόνο μέ τόν «Ἐλεύθ. K0000» καί
τήν «Ἀκρόπολη»). πάνω σέ ποιά
ἀπ’ τίς ἀρχὲς μοις στηρίζεστε;»
Σπουδαστής
Τηνικής Σχολῆς

Ο
ΛΑΘΟΛΟΓΙΑ
Ἀγαπητό «ANTI»
Ἀφοῦ 0013 ἐκφράσω ξανά τή
γενική ἐκτίμησή μου γιά τήν
προσφορά σου, σέ παρακαλῶ νά
φιλοξενήσεις μερικές σκέψεις
μου, ἀφοῡ έχεις γίνει τό πιό ἐνδιαφέρον καί συναρπαστικό πεδίο διαλόγου. Ἀφορμή παίρνω
0.110 τήν ἀνοιχτή έπιστολή τοῦ κ.
Κώστα Μακρῆ στό τεῦχος 77-78
καί σέ αὐτόν ἀπευθύνομαι 6001κά, γενικεύοντας τήν περίπτωσή
του καί τίς ἀπόψεις του.
’Ὀταν ἀντιμετωπίζω ἀνθρώπους τῆς γενιᾶς του, πού ζήσανε
τή συγκλονιστικότερη ἐποχή τοῦ
κινήματος, αἰσθάνομαι v0 μέ
πλημμυρίζει ἀπέραντος θαυμασμός καί ἀπροσμέτρητος 0560σμός. ’Όλοι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι
πού έμναν ὁλοκαυτωμα σέ ένα
τιτανιο ἀγώνα γιά τά ώραιότερα
ἰδανικά, ὃχι μόνο δέν ὂρήκαν τήν
ἀνάλογη δικαίωση τῶν θυσιῶν
τους, ἀλλά ἀντιμετώπισαν κάθε
εἴδους διωγμό, στήν ἀποκρουστικότερη διαστροφή ἀξιῶν ποὺ έχει
v0 1109011010051 ἡ ἱστορία μας.
Καί ὸιεῐνο ποὺ δαραίνει περισσότερο στήν προκειμένη περίπτώση, ἀπογοητεύτηκαν 6αθιὰ,
ἐξσυθένώθηκαν ψυχικά, γινόμενοι 00911195; μιᾶς ἀπαράδεχτης
κατάστασης στό χώρο τους μέ
σειρά παράλογων λαθὼν καί
ἀσχημιῶν. Λερώθηκαν 10 ἰδανικά τους, κλονίστηκε ἡ πίστη
του ς, ρίζωσε ἡ ἀμφισῧήτηση. «Κανείς δέν μπορεῖ νά τοὺς 11011170—
ρήσει γιά τήν κρίση ἐμπιστοσύνης

πού γεννήθηκε ἠότι ,καί ἐξακολουθεῖ σήμερα. Ἐηείς οἱ νεότεροι, όσο ’καί νά μλετᾶμε τήν
ἱστορία, ὸὲν μποροῡμε νά νιώσουμε ni γεὺση τῶν πραγμάτων,
τό συνειδησιακό καί ψυχικό
ἀντίχτυπο τῶν διῳμάτων. Ἄλλωστε ἡ ὑπέρτατη σοφία εἶναι ὴ
πείρα καί ἐξ ἄλλου 1'1 θεωρία εἶναι γιὰ τήν πράξῃ, δοκιμάζεται
καί ἐπαληθεύεται στῆν πράξη,
καί ἐκείνη τήν ἐποχή ἐγιναν οἱ
σημαντικότερες πράξεις στήν
ἱστορία τοῦ κομμουνιστικοῦ κινήματος.
Ἀλλᾴ έμεῑς οἰ νεότεροι ζητᾱμε
μιά διέξοδο. Δέν μποροῠμε νά
θουλιὰξουμε στήν ὺπογοήτευση
καί τή λαθολογία, νά σκαλώσουμε στίς προκαταλήψεις. Θά
διδαχτοῡμε καί θά συνεχίσουμε.
Γι· αὐτό ἀπευθύνω ὁρισμένες
ἐρωτήσεις στόν κ. Μακρῆ, σάν
ἐκπρόσωπο όλόκληρης κατηγορίας παλιᾶιν ἀγωνιστῶν.
Τό κομμουνιστικό κίνημα εἶναι
μόνο μιά σειρά λαθῶν, ἀθλιοτήτων καί καταστροφὼν; Δέν ἔχει
καθόλου θετικό έργο, καμιά
προσφορά στήν ἐργατικὴ τάξη
καί τό λαό μας νά παρουσιάσει;
Ἔχει χρεωκοπήσει καί E53590στεῐ ἦ διαθέτει ἀστείρευτες πηγές
πού 1:013 ὲκιτρέπουν νά ἐπουλώνει
τίς πληγές του, νά διδάσκεται
ἀπό τά λάθη του, v0 φουντώνει
καί v0 συνεχίζει τήν ἰστορική
πορεία mu»:

'0 κ. Μακρής ἁπευθύνεται στίς
ἡγεσίες 1:013 -ΚΚΕ καί ,ΚΚΕ(έσ.)
ἐξ ἴσου, σάν νά έπρόκειτο γιά
01'10 ἐντελῶς ὃμοια πράγματα.
Τούς καταλογίζει τήν ἴδια νοοτροπία, μεθοὸολογία, καθώς καί
ποσότητα καί ποιότητα εὐθυνῶν
τόσο γιρι τὰ παλ.ιά λάθη ὅσο καί
γιόι τή σημερινή νόθα κατασταση.
Κι ὅμως εἶναι πασίδηλο γῆονός
ὅτι ἀσχέτως ὀνομασίας τά δύο
αὐτά κόμματα εἶναι κάτι τό ἐντελῶς διαφορετικό. Ἠ ίδεολογία,
οἱ πολιτικές ἐκτιμήσεις κάί ἡ
συγκέκριμένη πρακτική τους σέ
ὅλα τά ὂασικά θέματα τῆς κοινωνικής καί πολιτικῆς ζωῆς παρουσιὰζουν χαραχτηριστικές διαφορές. Oi διαφορές αὐτὲς δέν 0.110ροῡν v0 θεωρηθοῡν έπιφανειακές, ὲπιπόλαιες καί ὑποκριτικές,
καυγάς γιά τό ἀρχηγιλίκι, γιατί
"Exovv ὂαθιές καί μακροχρόνιες
ρίζες καί -αίτίες, Ἀφοῦ λοιπόν
δέν εἶναι τό ἴδω πρᾶγμα, δέν είναι σωστό νά τούς γίνεταιή ἴδια
0.1191601; κριτική καί νά τόὺς
καταλογίζονται οἶ ἷδιες εὐθύνες,
καί μάλιστα σέ σχέση μὲ τό γεγονός κατά πόσον ἔχουν ἀντλήσει
τά σωστά συμπεράσματα καί διδάγματα καί χαράζουν σωστή
ἀγωνιστική πορεία γιά τό μέλλον.
Ἀκόμη ὁ κ. Μακρής δέν διευκρινίζει τί διέξοὸοὸλέπει γιά τό έργατικό καί κομμουνωτικό κίνημα. Ὑπάρχει συγκεκριμένος πο-

,λιτικός φορέας ἦ πρέπει νά δη-

μιουργηθεί Eva; 1101110139110;
Πρέπει νά εἶναι μαρξιστικόςλενινυστικός ἦ κάτι ἄλλα Ποιοί
εἶναι αὐτοί οἱ νέοι, 1101') «ἔχουν
καταφέρει νά συλλόῶουν τό πραγματικά ἀληθινό, ἐπαναστατικό
νόημα τῆς ἐποχῆς Mas»;
’Ὀσα καταλογίζει ὁ κ. Μακρής
στίς ἡγεσίες τοῦ κινήματος εἶναι
600100. Κανείς δέν ἀρνεῖται τίς
εὑθὺνες γιά τά λάθη τους, τό
χρέος τους ἀπέναντι 010. λαό.
Μήπως ὅμως μαζί μέ 10 ξερά
πᾱμε νά κάψουμε καί τά χλωρά;
Νά θεωρήσουμε χρεωκοπημένο
καί ἀποτυχημένο καί ὁλόκληρο
τό κομμουνιστικό κόμμα, ἐξ αἰτίας τῆς ἡγεσίας του σέ κρίσιμες
περιόδους Μήπως πρέπει νά
δοῡμε πιό συγκεκριμένα καί ψύχραιμα τά πράγματα ἐν ὄψει τοῦ
μέλλοντος
Θέλω νά τοποθετηθώ συγκεκριμένα. Ἀναγνωρίζω τήν
ἀνάγκη γιά κάθαρση καί ἐξυγίανση τοῦ κομμουνιστικοῠ χώρου. Δέν δέχομαι ὅμως ὅτι τά ἀνθρώπινα λάθη, ὅασισμένα σέ ένα
σωρό αἰτίες, πρέπει νά μᾶς ὁδηγήσουν στήν ἀπόρριψη ἤ διασῳέόλωση τοῦ μαρξισμοῡ - λενινισμοῦ καί στήν ἐγκατάλειψη 1013
KKE. T0 κομμουνιστικό κόμμα

j ENA OX H M A I
Πάννης Ρίτσος
Δημήτρης Νόλλας
Τάσος Λειόαόίτης
Baal/V1; Στεριάὄης
Βασίλης Καραθίτης
Ἀλέξανδρος Κοτζιᾱς
Πᾰννης ’Υφαντῆς
Δημήτρης Τ. Ἀναλις
Πόνος Ἐξσρχόηουλος
Τόσος Κόρφης
Πάννης Μιχαηλίόης
Ἀνδρέας Ἀγγελάκης
Παῦλος Βασιλειάδης
Σωτήρης Κακίσης
Flaws/V1; Καλιότσος·
Λευτέρης Κανέλης
Σταῡρος Βσόούρης
Πῶργος Bén;
Η.Χ.Παηαόημητρακόηουλος
Θεοτόκης Ζερὸός
Χριστόφορος Λιοντάκης
Μιχάλης ΜΠουρμΠούλης
Δημήτρης Κσκαὸελάκης
Χρήστος Βακσλόι-ιουλος
Ἀντώνης Δεκσθάλλες
Θανάσης Βαλτινός
Ἀλέξανδρος Ἰσσρης
Στέλισς {Kane/Urn;
Κώστας Μαυρουόῆς
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δέν εἶναι ὁριομένα πρόσωπα, εἶναι ἡ συνισταμένη τῆς ὲργατικής
τάξῃς, τοῦ ἀγωνιζόμενου προοδευτικοῦ λαοῦ. Τό ἐπίπεδό του
θα εἶναι ἀνάλογο μέ τό συνειδησιακό ἐπίπεδο τῶν κομμουνιστὼν. Ὅταν ὅλοι, παρατὼντας τή
διάσπαση, τήν ἀναθεώρηση καί
τά νόθα σχήματα, συσπειρωθοῡν
στίς γραμμές του καί ὅοηθήσουν
ὁλόπλευρα, θά πάρει τή σωστή
μορφή του, θά εἶναι πραγματικά
ἀντάξιο τοῦ ρόλου του. Θά ἀντλήσει τά καλύτερα διδάγματα
ἀπό τήν πλούσια πείρα του, θὰ
ἔχει τά ἐχέγγυα γιά ἀποφυγή μοιραίων λαθὼν στό μέλλον. Ἔχουμε
έγκαινιάσει καινούργια περίοδο
στό κομμσυνιστικό κίνημα, μέ τή
νομιμότητα. “Ὀσο ἀπαραίτητη εἶ-

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΠΕΣΙΝΕ

Ἀγαπητό « ANTI»
Παίρνοντας σήμερα τό καινούργιο σου τεῦχος (82) χάρηκα
ἰδιαίτερα γιά τή δημοσίευση ἐπί
τέλους τῆς «μελέτης γιά τή μόλυνση τοῦ περιὸάλλοντος στήν
ΠΕΣΓΝΙΞ»· καί λέω ἐπί τέλους
γιατί ἀπό καιρό τήν περιμέναμε
ὅλοι έμεῐς ἐδῶ οἱ έργάτες τῆς
ΠΕΣΙΝΙΞ καί ﬂic προσωπικά σᾶς
τό ῦπόδειξα στίς «ἄλλες παρατηρήσεις» τοῦ ἐρωτηματολόγιου

ναι ἡ κάθαροη καί ἠ ἑξυγίανση,
ἄλλο 16006001116 εἶναι νά μήν
ὑπονομεύοουμε τό καινοὺργιο
’ξε-κίνημα μὲ νοθεΰσεις, ψεύτικους

συμὸιὸασμούς καί νέρωμα τοῦ
319001013 μέχρι νά ξινίσει.
Τελειὼνω, ἑπαναλαμὸἀνοντας
τήν ἰκτίμηση καί τό σεὸασμο μου
γιά τόν n. Μακρή καί ὅλους 101');
πολυπαθους, ἁγωνωτές. Ἀς μέ
συγχωρήσει γιά τή σχετική ἀνωνυμία μου, ἀλλά ἀφ’ ἑνός δέν εἶμαι ἐγὼ συνταξιοῦχος καί ἀφ’
ἑτέρου ἡ δημοκρατία δέν έχουμε
δεῖ τί χρῶμα ἔχει.
Μέ ὲκτίμηοη
H. M.
Ζάκυνθο ς

δυό πού μο“ῦ’ χουν 110v51161a£159n
ἐντυπωσηῑ I

1. Φέτος τό καλοκαίρι ὀργανὼθηκαν στήν ΕΠΑΡΧΙΑ τρεῖς
οημαντικές πολιτιστικύς καί καλλιτῆςνικές ἐκδηλώσείςτ

a) Ἡ συνάντηοη μεσαιωνικοῦ
καί λαῖκοῦ θεάτρου στή Ζάκυν00.

6) Οί γιορτές Λόγου καί Τέχνης στή Λευκάδα.

γ) Τό 3ο 950191716 Φεστιὸάλ
Ἰθάκης, ποί] τό παρακολούθησε
ὁ Ἰονέσκο ’κι ἄλλοι ξένοι θεατράνθρωποι. ’ ’,
τοῦ «ANTI» πού ἒτυχε νά δρῶ , Ἀφήνω 16 ἐπίσημο κράτος που
καί 110 ουμπληρώσω.
ἀγνόησε καί τίς τρεῖς παντελῶς
καί φτάνω στήν τηλεόραση. Αὐτὴ
Ἐμεῑς ὲδὼ εἴμαοτε «ἀποκλειἀπαξίωσε v' ἀοχοληθεῐ μέ τετοιες
σμένοι ἀπό στεριά καί θάλασσα»
«λεπτομέρειες» γιατί ὡς γνωστό
κι εἶναι παρηγορητικό νά «περνᾶνε» τά προόλήματά μας σέ
προόάλλει μόνο τά... μῆὰλα καί
προσδευτικά περιοδικά σάν τό
σοὸαρά καλλι-τεχνικὰ γεγονότα,
π.χ. μιά «ἐκθεοη ἀνθέων», τή
«ANTI».
γυορτή ποῡδωθαν πρός τιμή τοῦ
“Ὀλοι οἱ ουνάδελφοι περίμεναν
ἀπό καιρό τή δημοσίευση κι εἵχαμε ἀπογοητευθεῐ, γιατί ξέραμε
ὅτι ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας
Περιόάλλοντος τοῦ ΠΑΣΟΚ σᾶς
ζήτησε νά δημοσιεὺοετε τή μελέτη
καί διαφωνοὺσατε στό πόσες 05λίδες θά διαθέσετε.
Χαρακτηριστικά γσυνάδελφος
στό ὲργοστάσιο καί στέλεχος τῆς

T.O. ΠΑΣΟΚ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ - ·

ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ μοῦλεγε;
«Ὁ φίλος σου ὅ Παπουτσάκης
μᾶς γέλασε».

Νά ὅμως πού τή δημοσιεύοατε
ni έτσι αὖριο τό πρωί φωτοτυπημένη θα κυκλοφορήσει ἀπό χέρι
σέ χέρι 0101'); έργάτες τῆς 6ιομηχανίας.
Μέ φιλικοὺς χαιρετισμοὺς
ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ «TEXNH »

Κύριε διευθυντά
Εἶναι μερικὰ πράγματα πού
ὅσο κι 61v θέλεις νά σιωπήσεις, ἡ
ἀγανάκτηση σέ φτάνει οτό ἀπροχώρητο. Βέόαια ὑπάρχουν πολλά
που ωμόαίνουν αὐτό τόν καιρό
στόν πολιτιστικό χὼρο τῆς πατρίδας μας, θ’ ἀπομονώσω μόνο

Ζητοῦμε, συγγνώμη γιά τά
ἀρκετά λάθη τόῦπροηγούμενου
τεύχους, ὅπως ἡπαράλειφη λεζάντας σέ δύο φωτογραφίες
(σελ. 14 καί 16), τᾶ λάθη στά
περιεχόμενα, , τό σκίΦο (σελ.
41) καί n} Οιαᾲήμιση (at/1. 47),
πὸύ σχεδίν ,ἐν φαίνονται κ.ἄ.

Ἐλπίζ l. 01, ήν,ἐπαναληςοθιτῦν,> à]: ν ἄντομαι.
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κυρίου δείνα καί τοῦ κυρίου τάδε
καί προπαντός τό ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΘΕΣΙΝΙΚΙ-ΙΣ.
Γιὰ κάτι τέτοια «γε’ρνότα» ποῦ...
καταυγάζουν πράγματι τόν πολιτιστικό μας χῶρο (ὅπως καί γιά
κάθε ἄλλο νταὸαντούρι) ὅρίσκει
καί χρόνο καί χρῆμα, μέρες καί
νυχτες δλόκληρες ν’ ἀφιερώσει.
2. Γιά ἓνα τραγουδάκι 3 λεπτῶν καί 20” οἱ συντελεστές του
κερδίζουν μισό σχεδόν ἑκατομμύριοέ...
Γιά ἕνα ἄλλο ὅπου ἕνα ἀγοράκι
κι ἕνα κοριτσὰκι πιάνονται
χέρι-χέρι καί τραγουδσῡν τήν
ἀγάπη τους (θέλοντας μάλιστα 110
μᾶς πείσουν πόσο ἐρωτευμὲνοι
εἶναι - «161 καημένα» - κοιτὰζονται σέ κάθε «κουμαλέ», σεμνά
01:61 μάτια... προπαντός αὐτή ἡ
σεμνότηςέ) εἰσπράττουν ἀλλες
200.000 περίπου.
Συνολικά, λέει, κάπου
1.000.000 διατέθηκε φέτος γιά 3
τραγουδάκιαέ...
Συλλογιέμαι τήν τύχη, τόν κόπο, τόν ἱδρῶτα καί τό μόχθο τῶν
ὀργανωτῶν ’ καί τῶν συμμετασχόντων οτίς 3 προαναφερθεῖοες
ἐκδηλώσεις, ὅπου γιά τό ἀνέὸασμα ἑνός ὁλόκληρου ἂπαιχτου
θεατρικοῦ έργου στήν Ἰθάκη,
παίρνουν μόνο 80.000 δραχ.
μεῖον φόρους, χαρτόσημα κ.λπ.
ΙὈσο ἑπιχορηγοῡμε δηλ, ἕνα πολιτιστικό φορέα ὅπως τό «Θεσσαλικό Θέατρο» π.χ. ἥ τους «Δε-

·σμοὺς» κ.λπ. γιά ἕνα δλόκληρο
χρόνο, δίνουμε 0‘ ἕνα τραγουδάκι
3 λεπτῶν. Λίγο περισσότερα δίνουμε στόν Κούν γιὰ τό Θέατρο
Τέχνηςέ...
Ἐξηγήσεις δέν ὑπάρχουν.
Μόνο θλιόερές σκέψεις γιά τήν
πολιτιστική πολιτική ὡρισμένων
φορέων πού ὑποτίθεται πώς σκοπός τους εἶναι ἡ ἄνοδος τοῦ πολιτιστικοῦ ἐπιπέδου τῆς χώρας ni
ἡ προὸολή αὐτῶν ἀκριὸῶς τῶν
έκδηλώσεων πού θέλουν συστηματικά ν’ ἀγνοοῦν.
Εὐχαριστῶ γιόι τή φιλοξενία
Μέ τιμή
Λάκης Κούρτζης
θεατρικός συγγραφέαςοκηνοθέτης
Κάτω Κηφισιά

_ ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ
ΤΑ «ΕΚΛΟῙῚΚΑ ΤΕΥΧΗ»

Ο 5 Νοέμὸρη Ο 12 Νοέμὸρη
O 19 Νοὲμὸρη
TOY «ANTI»
MIA «ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ»

FIA THN ΚΥΠΡΟ

Κι ἕνα γράμμα ἀπό τή Λεμεσό —
«ἀνοιχτή ἐπιστολή» στούς πρεσὸευτές τῶν χωρῶν τοῦ NATO
στήν Κύπρο καί τήν Ἑλλάδα.-

Ἀγαπητό «Ἀντί»,
Παρακαλῶ παραχωρὴστε μου
λίγο ἀπό τόν πολύτιμό 00; χῶρο
γιά ν’ ἀπευθύνω τήν ἀνοιχτή
αὐτή ἐπιστολή πρός 101'); πρε06511113; τῶν HHA, M. Βρετανίας,
Δ. Γερμανίας, Βελγίου, Ὀλλανδίας, Ἰταλίας καί τῶν ἄλλων
ἀντιπροσώπων τῶν ὑπολοίπων
χωρῶν τοῦ NATO πού ἑκπροσωποῡν τίς χῶρες τους στήν Κυπρο
καί τήν Ἑλλάδα.

«Κύριοι, ἐσεῖς που είστε έδὼ
σαν έκπρόσωποι τῶν χωρῶν σας
γνωρίζετε καί κατέχετε 600 κανένας ἄλλος τήν ἱστορία τῆς Κύπρου, πού χάνεται 016 8.000 πρό
Χριστοῇ.
Γνωρίζεῗε ἀπό τίς ἀνασκαφές
πού έκτελσῦν TA AIKA ΣΑΣ
πανεπιστήβια, ὅτι οἱ ἀρχαιότητες
’πού φέρνουν στό φῶς εἶναι ΕΛΛΗΝΙΚΙΞΣ. Ἀρχαιότητες πού
ξεκινοῦν ἀπό τά ὂάθη τῶν αἱώνων, πρίν κάν νά ὑπάρξουν οἱ
δικές σας χῶρες ἀλλά καί οἱ φίλοι
καί προστατευόμενοί σας T0139κοι.
Γνωρίζετε ὅτι οἱ Τουρκοκὺπριοι δέν εἶναι μιά κοινότητα,
ὅπως σᾶς ἀρέσει νά τό λέτε, ἀλλά
μιὰ μ ε ι ον ὅτ η τ α, κατάλοιπο
τῆς πάλαι ποτέ Ὀθωμανικής Αὐτοκρατορίας, πού μέ τήν κατάρρευσή της τή μοιραστήκατε έσεῐς οἱ σύμμαχοι - ὅπως σᾶς
619505 καί σέ 66190; τοῦ ἑλληνισμοῦ. “Οχι μόνο λοιπόν εἶναι μειονότητα, ἀλλά ἦταν Ἕλληνες οἱ
περισσότεροι, διά τῆς δίας ἐξισλαμισθέντες κάτω ἀπό τά ἀπαθή
ὅλέμματα τῆς «χριστιανικής»
Δὺσης.
Γνωρίζετε ἀκόμα ὅτι οἱ Ἀρμένιοι καί οἱ Μαρωνίτες εἶναι μειονότητες κι αὐτοί - αὐτό θά τό
γνωρίζετε πέρα γιά πέρα - καί
χαίρουν ἴσων δικαιωμάτων σέ
ὅλους 101'); τομεῖς, μαζί μέ τήν
πλειονότητα τῶν Ἑλληνοκυπρίων. (Δέν νομίζω v61 ἰσχύει τό ἴδιο
στίς, δικές σας μειονότητες στίς
έλεὺθερες χῶρες 00;!)
Γνωρίζετε ὅτι οἱ Τοῠρκοι εἶναι
φανατισμένοι μουσουλμάνοι καί
οἱ ’Έλληνες εἶναι χριστιανοί ὀρθόδοξοι που πάντοτε 5056610111καν τά τεμένη τῶν μουσουλμάνων. Ἀλλά αὐτὰ κάνετε πώς δέν
161 ὂλέπετε, κι άς λέτε πώς καταδικάζετε, τάχαμου, τό φανατισμό
καί τό ρατσισμό. ’Ὀμως ποιῶν
κατασκευάσματα εἶναι ἡ Ροδεσία
καί ἡ Νότιος Ἀφρική;

Γνωρίζετε τέλος ὅτι ἡ Κύπρος,
ὅπως λέει καί ἡ κυὸέρνησή της,
ἀνήκει 016 Δυτικό Κόσμο.
Παρ’ ὅλο λοιπόν ποὺ εἶστε έν53
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συνείδητω γνῶστες τῆς ἱστορίας
καί τοῦ δικαίου τῆς Κύπρου, 016
άντρο τῶν ἀρχιραὸὂίνων, τῶν
ἀρχιμασόνων, τῶν κεφαλαιούχων
τοῦ Ρόταρυ καί τοῦ Λάιονς, τόν
ΟΗΕ δηλαδή, πού ἐπεξεργάζεται, λέει, τήν έίρήνη, ὅλοι έοεῖς
παίρνετε ΑΔΙΚΗ καί ΑΠΑΝΘΡΩΙἹΗ στάση ἔναντι αὐτοῦ τοῦ
δικαίου τοῦ ὁποίου εἶστε γνῶστες. Διότι ξέρετε πολύ καλά πώς
κανένα δικαίωμα δέν ἔχει ἡ
Τουρκία στήν Κύπρο ἀλλά
ΕΣΕΙΣ ἐτσιθελικά τῆς 16 παρέχετε. Κι ὅχι μόνο παίρνετε μέ τίς
ψήφους σας τήν ἄδικη αὐτή στάοη, ἀλλά, γιά νά καταπνιγεῑ τό
δίκαιο τοῦ κυπριακοῡ λαοῦ, ἐξ·
αγοράζετε τίς ψήφους ἀλὰ ούνα
ὰλά τρέ καί ἄλλων χωρῶν, ὥστε
νά ὑπερασπιστεῖτε τό θύτη ἀντί
τοῦ θύματος καί τόν εἰσόολέα,
τόν ἑγκληματία πού ἐγκλημάτισε
μέ τά δικά σας ὅπλα καί τή δική
σας ἀνοχή. Καί σείς, οἱ ὑπερασπιστές τοῦ δικαίου καί τῆς
ἐλευθερίας - ὅπως λέτε - ἀφήνετε
μετά ἀγαλλιάσεως τήν τουρκική
ἀλαζονεία καί ξεδιαντροπιά νά
παραὸιάζει σέ ὀάρος τῶν Ἑλλήνων «φίλων» σας - ὅπως λέτε κατάφωρα τόν καταστατικὸ
χάρτη τῆς λέσχης σας, τοῦ ΟΗΕ,
πού ἐσεῑς σί ἴδιοι κατασκευάσατε
γιά νά ὑπερασπίζεται ΤΑΧΑ τά
δίκαια τῆς Κοινωνίας τής ΓήςέΗ...

μένων του γιά τίς ἀνήκουοτες
παραὸιάσεις κάθε έννοιας δικαίου ἀπὸ τά στίφη τοῦ Ἀττίλα;
Κάποτε, θυμοῦμαι. ὀρύεστο σάν
λέοντες γιά τήν «κατάφωρη»
παραὸίαση τοῦ χάρτη τοῦ ΟΗΕ,
γιατί ἡ ΕΣΣΔ εἰοέόαλε οτήν T05—
χοσλοὸακίαῑ Ποῦ εἶναι σήμερα ἡ
φωνή τοῦ δικαίου οας; Ποῦ
ἧταν ὁ «θαυμασμός» καί ἡ
«φιλία» σας γιά τόν ἑλληνισμό, ὅπως διατυμπανίζετε, ὅταν
ἡ Τουρκία ἐπέδραμε κατά τῆς
Κύπρου; Ἀλλά αὑτό νά τό καταλάὸουν καί νά 16 νιώσουν ὥς 1:6
μεδούλι τῶν κοκάλων τους οἱ κυ6ερνήτες Ἑλλάδας καί Κύπρου
καί νά πάψουν πιά νά λέγε καί
νά ξαναλένε ὅτι ὁ έλληνιομός,
ἀνήκει στή Δύση. Ὁ ἑλληνισμός
ἀνήκει οτούς Ἕλληνες.
Κι ἐσεῖς πρέπει νά παραδεχτεῖτε ὅτι μέ τή στάση σας καί τά
ἔργα σας ἀποδείχνετε ὅτι πράγματι 16 ἄγαλμα τῆς ἐλευθερίας
πού ἔχετε σάν αὑμὸολο εἶναι
ψεύτικο, πέτρινο, ὅπως εἶναι, καί
πως ὁ κόσμος πού ἀντιπροσωπεύετε ἔχει ξοφλήσει, πεθαίνει
καί ἀγκομαχᾱ μέ λύσσα νιώθοντας τό τέλος του.

Κόπτεσθε - τάχα - γιά τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καί
ἔχετε κατασκευάσει τό Εὐρωπαϊκὸ Συμὸούλιο τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. Καί σείς οἱ
ἴδιοι προσπαθεῐτε μέ τίς πιό
δρώμικες παρασκηνιακές ἐνέργειες νά ματάιώσετε μιά καταδίκη τῶν ἐγκλημάτων τῆς Τουρκίας. Τής Τουρκίας πού ὑπερασπίζεοτε καί πού κάτω ἀπό τή
«δικαιοσύνη» σας ὲγκλημάτησε σέ
6άρος τοῦ λαοῦ τῆς Κύπρου καί
πιό παλιά σέ ὂάρος τοῦ έλληνισμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, Ἀρμενίων καί Κούρδων καί ποὺ χάρη
στήν «ἐλευθερία» σας συνεχίζεται μέχρι σήμερα 0‘ ὕλη της τήν
άπανθρωπιά. Καί ἡ χώρα τοῦ
ἀμερικάνου πρέσόυ δέν ᾰφηνε μέ
τό 6έτο, της νά γίνει μέλος τοῦ
ΟΗΕ τό Βιετνάμ, γιά τήν τύχη
400 ἀγνοουμένων Ἀμερικάνων.
Ἀνέχεται ὅμως τό στίγμα γιά τόν
πολιτισμὸ τοῦ ἀνθρώπου, νά
κρατᾱ ἡ Τουρκία 2.000 καί πλέον
ἑλληνοκύπριους ἀγνοουμένους
καί ν’ ἀρνιέται ἀκὸμα καί στό
δικό σας Ἐρυθρά Σταυρό νά ἐξακριὸώσει τήν τύχη τους.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Ἐφ’ ὅσον λοιπόν εἶστε γνῶστες τῆς ἀλήθειας γιά τό δίκαιο
τῆς Κύπρου καί ἐφ’ ὅσον Θέλετε
νά λέγεστε ἐλεύθερος καί πολιτισμένος κόσμος, γιατί ἀφήνετε καί
ἀνέχεστε τήν ἀδικία σέ δάρος
μιᾶς μικρής καί συμμάχου σας
χώρας Γιατί ἐπιτρέπετε στό Δρ.
Βαλντχάιμ νά ὀποκρύὸει τίς φο6ερές ἐκθέσεις τῶν έδῶ ἀπεσταλ54

Μετά τιμῆς
Λοὺλλης Ἀγαθοκλέους
Κύπρος

Ὁ Σύλλογος Ἑλλήνων Φοιτητῶν Βερολίνου σέ ψήφισμά του

__
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«καταδικάζει τά νέα μέτρα τῆς
έλληνικής κυόέρνησης γιά τή χορήγηση συναλλάγματος, σάν μέτρα πού ὂάζουν φραγμοὺς στή
μόρφωοη τῶν σπουδαστὼν τοῦ
έξωτερικοῦ κι ἀνοίγουν τό δρόμο
γιά μεγαλύτερη ἦ μικρότερη
περικοπή τῆς φοιτητικής μετανάστευσης, ἀνάλογα κάθε φορά μέ
τίς ἀνάγκες τῆς κυόερνητικής πολιτικῆς». Στό ψήφισμα ἀναφέρονται καί τά έξήςε
«Οἱ έλληνες απουδαοτές 016
ἑξωτέρικό, στή μῆάλη πλειοψηφία τους, σπουδάζουν καί ζοῡν
κάτω ἀπὸ δύσκσλες συνθῆκες, μέ
τή σκέψη ατραμμένη στήν πατρίδα. Ἑνώνουν σήμερα τή φωνή
καί τούς ἀγῶνες τους μέ τούς
σπουδαστές καί τό λάό στήν Ἑλλάδα γιά νά φραχτεῖ δ δρόμος
τῆς ἀντιλαϊκής πολιτικῆς τῆς κυ6έρνησης. Μαζί μέ τό φοιτητικό
κίνημα στήν Ἑλλάδα άπαιτοῦν
νά σταματήσει ἡ κυόέρνηση νά
παίρνει καταπιεστικά διοικητικά
μέτρα. πού ἀντί νά ὁδηγοῦν ατή
λύση τοῦ προὸλήματος 16 ὀξύνουν περισσότερο.

Γι“ αὐτό ἀπαιτοῦν;
- 9χρονη παροχή συναλλάγματος 016 έξωτερικό δίχως ὅρους.

— Ἀναγνώριση τῶν πτυχίων
τους.
- Πλατιές δυνατότητες μεταγραφής οτά ἑλληνικά πανεπιστήμια.

β
»βίψῇ

—a νιιιἻ
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
I‘IOAITIKH ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
Ἀθήνα 601.
Τηλῑ 732.713 — 732.819
\

O Ὲκδότης;
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131

Ο ’Υπεύθυνος Τυηογρσφείου;
ΤΡΥΦΩΝ ΛΥΓΟΥΡΑΣ
Boo. Ἀλεξάνδρου 26
"AY. Ἀνάργυροι.
Ο Φωτοστοιχειοθεσίά;
«ΦΩΤΟΚΥΤΓΑΡΟ» EI'IE

Βάσ. Ἀλεξάνδρου 2, Χίλτον. ’
Τηλ.748.314-713.604
O Ἐκτύπωοη;
Ἐργοστ. Γροφικῶν Τεχνῶν
Γ.ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ
Ἰασίου 5, Περιστέρι.

O Κάθε ἑνυιτόγρσφο άρθρο
έκφράζει ,ι τήν Προσωηική
άηοψη τοῦ συγγράφει] του,
ο ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
KOY:

ΕΣΩΤΕΡΙ-

Ἐξομ. 260 δρχ. - Ἐτήοια 520
Ἐτήσια Ὀργανιομῶν,
Τραπεζῶν, Mn: 1.200 δρχ.
Γιά φοιτητές ἑκητωοη 15%,
ΕΞΩΤΕΡΙο ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
KOY:
Εὺρώηη - Μεοογ. χῶρες;
ὲξάμηνηῑ άτιλή δολ. 10
άεροτι. δολ. 13
ἐτήσια άηλή δολ. 20
àepon. δολ. 25
Η.Π.Α. - Κοναδάς -Ἀν, Ἀσίας
έξάμηνηῑ άτῐλή δολ. 10
deport. δολ. Ὶ17
έτήσιαῑ άΠλή δολ. 20
deport. δολ. 34
Αυοτραλίσ - Ὠκεανίσῑ
ὲξάμηνη; άΓιλή δολ. 10
άεροῐῑ. δολ. 24
ἐτήσια άηλή δολ. 20
άεροπ. δολ. 47
O 'Epe'dopmo, έπιταγὲςῑ
’ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
Δημοχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601.
OTIMH TEYXOYZ δρχ. 20
Ο ΠΑΛΗΑ TEYXH:T|MH 30 AP.

Κεντρική διάθεσηῖ
O γιά τά 6ι6λιοπωλεῖα
τῆς Ἀθήναςῑ
Στά γραφεῖα τοῡ «ANTI»
Δημοχάρους 60,-τηλ. 732-713 .
0 γιά τά 6ι6λιοῐῑωλεῑά “
B. Ἐλλάδαςῑ
Βιδλιοηωλεῑο «Ξένος Τύπος»
N. Κοτζιᾱς καί Σία O.E.
Τσιμισκῆ 78, τηλ. 279.720,
Geo/vim

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
ΣΤΑ XAPTONO ΙΣΜΑΤΑ

:::::::

κεραμικὰ
ἀπὸ τὸ ἐργαστήρια

“αντικειμενο,,
Φτιαγμὲνα μὲ κὲφι καί ἀγάπη
σὲ καινοὺργιεα ηὑντα φὸρμες καΙ σκὲδια
ὲκλεκτα δῶρα για τοὺς απαιτητικοὺς
φίλους σας.

Gà τὰ Θρῇτε στὸ ἐργαστήρια.
Φανερωμὲνηε 48 - Χολαργὸρ
τῃλ. 65.21.725

Στὴ Θεσσαλονίκη ἁντικειμενα
τοῦ ἐργαστηρίου δα δρῇτε
κατάηοκλειστικότητα στὸ μαγαζί
“αντικεὶμενο.. Δημητρίου l'oüvapn 30.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ζαλόγγου 9, τηλ. 36.19.724

κυκλαφὸρησαν
ΤΖΟΥΖΕΠΕ ΦΙΟΡΙ
Ἀντόνισ Γ κράμσι. Ἡ
ζωή ἑνός ἐπαναστὰτη
ζ ΣΕΛΕΣΤΞΝ CDPENE
Τό σχολεῖσ τοῦ λαοῦ
ΛΟΥΤΣΙὸ KOAETI
Γ Là τό νεαρό Μάρξ
AI‘KNEZ. XEAEP
Ἐπανάσταση καί καθημερινή ζωή

κυκλοφορεῖ

a ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ Î
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1977
κυκλοφόρησαν

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΥ ANTAIOY
Συμὸολή στήν ἱστορία τῆς ΕΠΟΝ
» Τόμος ΑΙ
» Τόμος A2
TAKH AAAMOY
To’ Âaïxô τραγούὸι τῆς Ἀντίστασης

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΙΞΡΗ
Τό χαμένο κουμπί

ΜΕΛΕΤΕΣ
M. HAHAAOAAMHAKH
Γιά μιά κοινοτική ὁομή καί μιά
αὐτοὸιαχείριση τοῦ χώρου

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

κᾱθε Κυριακή
16 σελίδες
ομε Πλούσιο Περιεχὸμενο
ο μὲ νὲο ἐπιτελεὶο συνεργατων

ΝΤΑΙΒΙΝΤ ΚΟΥΠΕΡ
Ἡ Γ ραμματική τῆς ζωῆς
ΡΟΝΑΛΝΤ ΛΑΙΝΓΚ
Τά Γεγονότα τῆς ζωῆς
ΡΟΝΑΛΝΤ ΛΑΙΝΓΚ
M,’ ΑΓ ΑΠΑΣ,·

Διασκέὸαοη μέ ὁιάλογο καί στίχους
ΤΟΜΑΣ ΧΑΡΡΙΣ

ΕΙΜΑΙ 0’ KEY - ΕΙΣΑΙ 0’ KEY
Ψυχολογία τῶν καθημερινῶν ἀνθρωπίνων
σχέσεων

ΠΟΙΗΣΗ
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ - ΔΕΔΙΞ
Μέ τά φτερά τοῦ Ἰνὸιάνικου ὁράκου
Μετάφραση - κείμενα
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