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καί ἱκανοποιημένος”) ἀπό Βῆμερο-ταξίδι του στῆ παγωμένη
(ὅχμ μόνο ἇπό τό καιρό) Εὐρώπη, καί οἱ ἇπειλές ἑνός κατευθυνόμενοω πόλεμου ξανακοῦστηκαν ταυτόχρονα ἇπό τήν
Οὗάσιγκτων (μέ τῆ γνωστῆ ”ἇνησυχαστική“ ἔιθεση τοῦ Πεντάγωνου πρός τό Κογκρέσσο) καί’ἆπό’τό Αονδίνο (μέ ἄρθρα τῶν
”Κυριακάτικων Ἔάϊμς“ - δηλαδή ... τοῦ ΠΦόρεϊν Ὀφφις”).
Κοινές οἱ ἐκτιμῆσειςε “σενάριο πολέμου”στόν ἑλληνοτουρκι-
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κό χῶρο, μέ τούς ἴδιους ”παραγωγούς·Ι ᾗ ῆ,προαγωγούς ἂν
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ξαν μέ τήν ἇνεπίσημη πρωθυπουργικῆ ἐπίσκεψη. EOK, ΠΑἯῼ,
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Κυπριακό, ἑλληνοτουρκικά - ὅλο τό πλέγμα τῶν μεγάλων προβλημάτων τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς ἁντιμετωπίζεται

ἐνιαία. Καί ἔξω ἆπό τίς ὑποσχέσεις γιά ἐπίσπευση τῆς ὑπογραφῆς τῆς συμωνίας γυά τήν ἕνταξη (σέ ὁυό χρόνιαε) στῆν EOK,
ἦ ἆντιπροσῶπευση τῶν ἄλλων θεμάτων θά πρέπει νά προβλημάτισε
τόν κ. πρωθυπουργό - εἱδυκά στῆ Βόννη, ὅπου ἀσφαλῶς θά θυμήθηκε τίς προτροπές ὅχι μόνο τοῦ προέδρου τοῦ ΠΑΣΟΚ, μά καί
τοῦ προέδρου τῆς Δημοκρατίας καί τοῦ τ. πρωθυπουργοῦ κ. Κανελλόπουλου νά μήν ἐπισκεφτεῖ τήν Δυτικογερμανική πρωτεύουσαι

ἐνθουσιασμός γιά τήν ”έπιστροφῆ“ μας στό NATO, πιέσεις γιά
ἃμεσο διάλογο μέ τόν Ἐτσεβῦτ, ριζικά διάφορες“ἇπ6ψεις γιά
τό κυπριακό καί τά

ἑλληνοτουρκικά ...

O κ. Καραμανλῆς

βρέθηκε γιά μιά ἇκόμα φορά καταπρόσωπο ἀπέναντι στό “δόγμα
του“ - τό ““ἇντῖκομεν εἰς τήν Axiom)".
Καί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά; Ἀπό τήν ἅλλη πλευρά, κάθε φορά
πού τά πράγματα στενεύουν, θυμόμαστε ὁτι ... υπάρχει καί ὴ
Ἀνατολῆ, ἆνανεῶνουμε κάποιες μόνιμες σοβιετικές προτάσεις,
ξεπαγώνουμε μερικές συμφωνίες (τό χρονοντούλαπο νᾶναι καλά)
καί ... ὡς ἑδῶ.
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-111111111111-011111111113111111ΨΚρίση χώρου καί ἐξουσίας
Ἡ κρίση πού έκδηλὼθηκε - μέ τὴν πρόσφατη συγκέντρωση
τοῦ «Χίλτον» - στὴ «N. Δημοκρατία», δέν εἶναι κρίση ἑνός
κόμματος. Στὴν οὐσία εἶναι κρίση ἑνός-χώρου πού καλύπτει τό
μεγαλὺτερο φάσμα τῶν πολιτικῶν δυνάμεων τοῦ τόπου; ἀπό
τήν 60190 Δεξιά μέχρι τό «πατροπαράδοτο» Κέντρο. Καί ξεκινάει ἀπό τὴ θεμελιακὴ ἀρχὴ τῆς «N. Δημοκρατίας» νά μὴν κόψει τίς γέφυρες μέ τὴ χουντοὸασιλικὴ δεξιά καί τό ἁμαρτωλό
προδικτατορικό παρελθόν. Κι ὅταν ὑπάρχουν γέφυρες, εἶναι
φυσικό κάποιοι νά Θελὴσουν νά τίς διαδοῦν - αὐτός εἶναι ὁ
προορισμός τους...
Ἡ ὅλη πορεία τῆς ΝΔ. ἀπό τό 1974 μέχρι οήμεροι ἦταν ἑπόμενο νά ὁδηγήσει τὴν παράταξη τοῦ K. Καραμανλῆ στό σημερινό δίλημμα - 11013 μπορεῐ νά πάρει μιά μικρὴ ἀναόολή, ἀλλά
δέν πρόκειται 6έ6αια νά ἐκλείψειῑ τί θά γίνει μέ τόν «ἐθνικόφρονα 1160110»; ’Ὠς πότε θά εἰναι διηρημένος; Πότε ἐπιτέλους
Θά ξεχαστοῦν τά «χουντικοί» καί «μή χουντικοί», ἀφοῦ...
6<<7. 01 51110015 έθνικόφρονες»;
Μέσα σ’ αὐτά τά πλαίσια έντάσσεται καί ἡ τελευταία προσπάθεια, πού πήρε μεγάλη δημοσιότητα (κάτι περίπου ἀνάλογα
δέν εἶχε γίνει καί μέ τήν παρασυναγωγή τοῦ προσυνεδρίου τῆς
Χαλκιδικῆςῑ), γιατίέκδηλώθηκε πανηγυρικὰ καί γιατί μερικοί
τουλάχιστον εἶχαν πιστέψει ὅτι «τά πράγματα ὡρίμασαν».

M5161 τήν «ἀλλαγὴ» οἱ δυό τελευταῖες κατηγορίες συνέχισαν
τὴ δράση μέσα ἀπό τή Ν.Δ. ένιῖ) γιά τούς ἄλλους ὑπῆρξε 1111'1
ὑπόσχεση; περιμένετε λίγο... Χαρακτηριστικότατα. ὁ Λάκης
Ἰωαννίδης, ἀκόλουθος τύπου καί τραμποῡκος τῆς πρεσὸείας
016 Παρίσι ἐπί χοὺντας, ὑποστηρίζει 016 γνωοτό 6167.10 του
«Γιατί διαλέξαμε τόν Κ. Καραμανλῆ» (1), ὅτι ὁ οημερινός πρωθυπουργός, τό μέν 1974 τοῦ εἷπε «δέν μπορω νά σέ χρησιμοποιὴσω στήν παροῦσα φάο-η, νά κάνεις ὑπομονὴ καί νά 6011013σεις τόνπροεκλογικό ἀγῶνα», τό δέ 1975 «πρέπει νά κάνεις
λίγη ὑπομονὴ ».
Ἀλλά καί ἡ ὑπομονὴ έχει τά ὅριά της... ”1“ οι φτάσαμε στὴν
«ἐκδήλωση φιλίας» (ὅπως ἔγραφε κι ἡ πρόοκληοη) τοῦ «Χίλ-
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Παράλληλαι ὅμως, (καί αὐτό ἴσως δέν ἐπισημάνθηκε ὅσα
θόπρεπε) ἦταν μιά σύγκραυση τῆς νέας φρουρᾶς μέ τήν παλιά, περισσότερο παραταξιακή (καί πραὸολής προσώπων)
παρά ἰδεολογική. Μιά σὺγκρουση στα πλαίσια τῆς «μάχης
γιά τή διαδοχή».

Ο Ποιά εἶναι ἡ νέα φρουρά;
Ἐδῶ, χρειάζεται μιά μικρὴ ἀναδρομή; 016 τέλος τοῦ 1959
ἐμφανίζεται μέ μιά διακὴρυξη ἡ Ἐθνική Κοινωνική Ὀργάνωσις Φοιτητῶν (ΕΚΟΦ), 11013 ἀναγνωρίζεται ἀπό 16 Πρωτοδικεῐο μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. 17306160 ἀπόφασὴ του. ("Eva χρόνο
μετά δημιουργήθηκε καί ἡ ΕΚΟΦ Θεσσαλονίκης). «Γεννὴθηκε» σέ μιά περίοδο έξαρσης τῆς ἀντιεκπαιδευτικῆς πολιτικῆς
τῆς κυὸέρνησης καί 016 ἀποκορύφωμα τοῦ ἀντικομμουνιστικοῦ ἀγῶνα, ταυτόχρονα μέ μιά σειρά παρακρατικῶν ·- νεοφασιοτικῶν ὀργανώσεων. Ἡ ΕΚΟΦ ταυτίζεται μέ τὴ νεολαία τῆς
EPE (τὴν ΕΡΕΝ), ἔσι ὥστε v61 ὑπάρχει σὴμερα μιά λίγο τραγελαφικὴ κατάσταοηῑ π.χ. γνωστά μαχητικά στελέχη ἐκείνης τῆς
περιόδου (Φύσσας, Παναγόπουλος, Κοφίτσας κ.ὄι.) ΔΕΝ ἧταν
(τυπικά) ένταγμένοι στὴν ΕΚΟΦ. Μετά τὴν ἀποχώρηση τοῦ
Καραμανλῆ ἀπό τὴν πολιτικὴ (1963) δημιουργεῖται (μέ 6ασικό
πυρὴνα τὴν ΕΚΟΦ Θεσσαλονίκης, ὅπου πρωτοστατεῐ δ Λάκης
Ἰωαννίδης, πρόεδρος 016 διάστημα 1965- 67) μιά φιλοκαραμανλικὴ (καί6190 ἀντι·-κανελλοπουλική) κίνηση πού φτάνει σέ
ἀνοιχτό ἀγώνα ὑπέρ τοῦ «μοναδικοῦ ἀρχηγοῦ) μέ δημιουργία
συλλόγων, διεξαγωγὴ... δημοψηφίσματος κ..λπ Ἕνας σκληρός
πυρῆνας δουλευτῶν καί πολιτευτῶν (Φαρμάκης, Πιπινέλης,

Κασιμάτης K. Παπαδόπουλος, Κουρούκλης, Ροδόπουλοςκ.ά.)
ὂρίσκεται ἀπό πίσω. Τελικάη ρὴξη στή νεολαία (ἀλλά καί 016
κόμμα, μέ τὴ γνωστὴ θέση τῶν Πιπινέλη - Ροδόπουλου) έγινε
(in/01x16 (1966) καί ἕνα μικρό προοδευτικό κομμάτι ἀποχώρησε
- σὴμερα γιά παράδειγμα ένα ἀπό τά τότε ἡγετικά στελέχη
(Μπεχράκης) ὅρίσκεται στή «Σοσιαλιστική Πρωτοόουλία».
Ἡ δικτατορία ξεκαθάρισε ἀκόμα περισσότερο τά πράγματα;
ἄλλοι στελέχωσαν τό χουντικό, μηχανισμό (Μανωλόπουλρς,
Παπαγγελῆς, Ἰωαννίδης, Καρακώστας 11.61.), ἄλλοι ἔμειναν
ἀμέτοχοι, κι 67.7.01 (λίγοι, ὅπως δ X. Καρατζᾶς) στράφηκαν έναντιον της.
4

τον», ὅπου;

.

Ο Οἱ χουντικοί πῆγαν (ὅσοι δέν εἰδοπ()ιι’](ὴ]κ(ιν τὴν τελευταία στιγμὴ νά μὴν πᾶνε ἠ ν ά μ ὴ ν μ π οὐ νε μ έ σ α, ἀφοῡ
φτάσανε ὥς τὴν πόρταέ) μέ τήν πεποίθηοη 611 γίνεται «11090συναγωγὴ» - μιόι καθαρά ἀντιηγετικὴ οιηνκέντρωση. Καί διαμαρτύρονται ὅτι παγιδεύτηκαν σέ μιά κιιπελιυιιένη ἀπό τήν
ἠγεσία συγκέντρωση1
Ο Οἱ ἄλλοι, ὂρέθηκαν νά ἀκοῡνε τώ γεν. γραμματέα τοῦ
κόμματος καί νά ’χουν πλάι τους γνωστούς χουντικούς - παγιδευμένοι κι αὐτοί σέ μιά λιγάκι ἀ)0701111 011γκεντοωση πού
πήρε ὁπωσδήποτε άλλη μορφή ἀπό αὐτὴνποί 67.01 νόμιζαν..
(Καπελωθηκε» την τελευταία 011,111'12’H111v«00101111161» μεΘοδευμένη; Ποιός ξέρει... Πάντως εἰχε προηγηθεῐ ἕνα ὑπόμνημα 200 ἄλλοτε στελεχῶν τῆς νεολαίας (ΕΡΕΝ καί F .ΟΦ)
016v Καραμανλῆ, πού ὑπογράφονταν ΚΑΙ ἀπό γνωστούς χουντικούς καί πού ἀν όχι τίποτα 077.0
ἔκανε γνωστό στήν ἡγεσία 1013 κόμματος τί πάνω--κάτω θά
ἧταν αὐτή ἡ συγκέντρωση τοῦ «Χίλτον».
Ας σημειώσουμε έδῶ ὅτι, σύμφωνα μέ στοιχεῖα τοῦ ἄλλοτε
(1962-65) προέδρου τῆς ΕΚΟΦ Αντ. Στάθη (ὑποψὴφιου τῆς
ΕΔΕ) πόύ δημοσιεύτηκαν στόν «Ἐλ. Κόσμο» τῆς Κυριακής,
Ο ἡ χούντα χρησιμοποίησε 54 πρώην ΕΚΟΦίτες σέ διάφορες θέσεις τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦε έναν «ὑπουργό» (Μανωλόπουλος), 3 «ὑφυπουργούς», 5 «γεν. γραμματεῖς», 15 «νομάρχες», 20 «δὴμαρχους» καί 10 μέλη τῆς «Συμὸουλευτικῆς
Ἐπιτροπῆς» ·
Ο ἡ Ν. Δ. χρησιμοποίησε ἤ χρησιμοποιει 33: έναν ὑπουργό
(Ἕὸερτ), 3 ὑφυπουργούς, 2 γ.εν γραμματεῖς 12 νομάρχες καί
15 δουλευτές.
Χωρίς νά εἶναι πλὴρη (μιλάει μόνο για ΕΚΟΦ) τά στοιχεῖα,
δίνουνε μιά χαρακτηριστικὴ εἰκόνα.
cH «N Δημοκρατία» (δηλαδὴ ό Καραμαιλης) ἀντιμετώπισε
αὐτὴ τὴν κρίση μέ τό συνηθισμένο τρόποι πέρα ἀπό τίς φωνές,
’προχωράειῑ

Ο σέ διορισμό νέας (διευρυμένης) Δ.ΙΞ. μέ συμμετοχή 25
ν 5 ων μελῶν (0137070: 60. 0116 τούς ὁποίους 18 μόνο 600750—

τές)·
. 05 00756910— 11010 πᾶσα πιθανότητα τό φθινόπωρο.
Ἀλλά πῶς 60 010051 ὥς ἐκεῐ;

Σά στοιχεῖα 710 113 75711101591] (016 71090) κατάσταση σημε ιών 00115:
Ο T13 «σιγή» των 60075011117 113; << Εθνικής Παρατάξεως».

Ο Τὴ φήμη 11013 κυκλοφορεῖ ὅτι ἡ συγκέντρωση στό «Χίλ107» ξεκίνησε ἀπό 570 «075610» 1013 Π. Μανωλόπουλου.
Ο Τόν «07710010» 9670 0‘ αὐτὴ τὴν ἱστορία δυό «00010017τερ» στὴ μάχη 710 113 61060713 1013 σημερινοῦ πρωθυπουργοῡ;
τοῦ Ἀχ. Καραμανλῆ καί τοῦ K. 21500761100700. (Λέμε καί γιά
τόν Ἀχ. Καραμανλῆ « ("17710010 967.0», γιατί ἴσως τά πράγματα
δέν εἶναι 01191610; 61110; παρουσιάστηκαν).
Ο Τό 7060; 11013 57175 ἀπό τόν 113110 70 11110137 <<51111515;»:
άκροδεξιοί 01 νέοι (καί 5101 016 ’ίδιο 10006071 6 Καρατζάς μέ
1013; 70071111013;), 11900650111101 οἱ παλιοί (καί 5101. 016 ἴδιο
10006071 6 Παπαληγοὺρας μέ τό Ράλλη καί τόν... Ἀὂέρωφ1).
Ο Τὴν κρίση 11013 συνεχίζεται μέ τόση ένταση στὴν ΕΔΗΚ;
τό κόμμα πηγαίνει (115 07116511] γνώμη 1013 511111500713; τῆς
ΙΔ.ΙΞ.) 0’ ’ένα έκτακτο 00756910 (11013 μέ τὴσύνθεσὴ του διαφωνοῦν 5 60075015;, ἡ ἡγεσία τῆς νεολαίας, πολλοί τ. 6ουλευτές1)
καί μετά σ“ 570 101111116, 71091; 110751; 70 ξέρει 617 11015 (1101
πῶς) θά φτάσει ὥς ἐκεῖ. Ταυτόχρονα ἐπίμονα λέγεται (καί
γράφεται) ἡ ἀνάγκη δημιουργίας ἑνός «617700 00950», 0116 10
προοδευτικότερα στελέχη τῆς σημερινής ΕΔΗΚ μέχρι τὴ «Σοσιαλιοτικὴ Πρωτοὸουλία».
O T137 57107001] 11013 661 πάρει ἡΙ «ἀριστερὴ» πτέρυγα τῆς
Ν.Δ. 07 13 EAHK 61001100151 — καί 1013; «κινδύνους» 11013 61067511007 οἱ ἀκροδεξιοί σέ μιά τέτοια περίπτωση.
Ο Τὴν ...ἀναμονὴ τοῦ (1161710 ὑπομονετικοῦ) K. Μητσοτάκη.

Ἱ-Ι συγκέντρωση τοῦ «Χίλτον» 657 13107 ἀντι-Καραμανλικὴ.

(Καί γιατί νά εἷναις Αὐτοί «ἧταν (κυριολεκτικά) ὅλοι τους
παιδιά 100>>!) Ἀλλά 01 1101111075; 710 167 Καραμανλή χτυποῦ007 — καί μάλιστα χωρίς 70 εἶναι ἐδώ; ἡ ὑπομονὴ τῶν «ἀπ’
έξω» έξαντλεῖται. Ἡ ὥρα 710 113 μεγάλη ἀπόφαση πλησιάζει.
Ο Θά δεχτεῖ τίς προτάσεις τῶν ἀκροδεξιῶν γιά μιά ἑνότητα

σέ «ἐπίπεδο ὲθνικοφροσύνης»,“ ἀνεξάρτητα μέ τὴ στάση τοῦ·
καθένα ἀπέναντι στὴ χσύντα;

Ο Θά κάνει τό ἀποφασιστικό 613110, ἀπομακρύνοντας τούς
ὰδιάλλακτους καί κόὸοντας δεσμούς 11013 661 ’1195115 70 ’751 ἀπό
τό 1974 11611151;
Ο Θά συνεχίσει τὴ «μέση 666» 11013 ὥς τώρα 0110701361105,
ὁπότε· 0970"η 79137090 60 695651 1196 τετελεσμένων γεγονότων·
Στήν πρώτη περίπτωση, οἱ πιό έξαλλοι (καί μέσα 0167 κομματικό μηχανισμό) ὃάζουν σάν «0110906010 690» τὴ γενικὴ
ἀμνηστία τῶν χουντικῶν. Ἀλλά, φυσικά, 60 65710137 — 05
πρώτη φάση- μιά άπλὴ 001101711001]: 01316 ἦτανκαί 16 νόημα
τῆς ἀρχικῆς ἰδέας τοῦ «0756100 Μανωλόπουλου». Νά μποῦν
πρῶτα «οἱ νέοι» (δηλαδὴ αὐτοί 11013 ἔμειναν λόγω σχέσεων μέ
τή χούντα, ἔξω), νά ἐνισχυθεῖ ὁ ἀγῶνας τῶν μέσα κατά 1013
ἡγετικοῡ κατεστημένου καί μετά 6751100115...
Στὴ δεύτερη περίπτωση, θά ’χουμε ταυτόχρονα;
Ο Ἐνίσχυση τῆς ἀκροδεξιᾶς σ’ 570 750 σχῆμα, πιό εὐρύ. ,
O Δημιουργία ἑνός 51391310100 κεντροδεξιοῡ σχήματος καί, 0001070711161, ἰσχυροῦ.
Ο Δημιουργία 576; νέου σοσιαλδημοκρατικοῡ σχήματος,
ἀνάμεσα στὴν κεντροδεξιά καί τό ΠΑΣΟΚ - τό 1600 «51111117—
6070 710 ὅλους ΠΑΣΟΚ»1 (Τό 7551 111 6 20660; 116165 11590!)
T6 6090; τῆς ἀπόφασης πέφτει - ἀκόμα — ἀποκλειστικά
0167 κ. Καραμανλῆ. Οἱ τελευταῖες έκλογές (καί γενικότερα ἡ
μέχρι τώρα πορεία τῆς NA.) άλλαξαν τὴν κατάσταση στό 5111' 11560 τῶν ἡγετικῶν στελεχῶν. Ἡ ἄλλοτε πανίσχυρη τριανδρία,
έπαψε νά εἶναι 1600 $070913: 6 κ. Π. Παπαληγούρας παραμερίοτηκε (καί δέν θεωρεῖται πιά ἐπίδοξος διάδοχος), 6 κ. Γ. Ράλλης «στραπατσαρίστηκε» ἀπό τίς έκλογές, 5711) 6 11. ’E. ’A65ρωφ διατηρεῖ πάντα τὴ γνωστὴ ἰσχύ του, μιά καί «ἡ πολιτική
του» (ἡ «πολιτικὴ τῆς γέφυρας») πρυτανεύει, ἐνῶ κανείς δέν
μπορεῖ νά άμφισὸητὴσει 1137<<617077o1101n56711100900071] του»
- 07116510, 11071010... ’A75600115701, 007119111110. 695610107 6
K. Στεφανόπουλος, 6 Ἀχ. Καραμανλῆς (11013 ἔχει 1190060051;
1196; τὴν ἂκρα Δεξιά) καί 6 «πρῶτος 600750113; Ἀθηνῶν» M.
"E6591. Παράλληλα τό (πάντα μικρό) κομμάτι τῆς «πεφωτισμένης Δεξιάς» περιορίοῑηκε ἀκόμα 115910061590.E"101 φυσιολογικό, φτάσαμε στό σημερινό 01100001011116 δίλημμα. O κ. Καραμανλῆς εἰχε δίκὼ 610757575, καιρο 11090: μέσα δέν παμε
11070...

Μερικά γνιυστά ὀνόματα τῆς ΕΚΟΦ καί τῆς ΕΡΕΝ. Οί ὀχτώ πρῶτοι ἦταν ἀπό τά ίὸρυτικά μέλη τῆς ΕΚΟΦ. Φωτογράφίες ἐποχῆς.
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ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Ἕνα ἀταφο πτῶμα θρίσκεται 01er έπικαιρότητα τίς τελευταῖες
δύο θδομάδες; η «ἑλληνικὴ τηλεόραση»... Λόγοι τεχνικοί δέν ἐπιτρέπουν τήν παρακολούθηση (γι’ αῦτό τό τεῦχος) τῆς συζὴτησης στὴ
Βουλὴ, ὅπου ἄλλωστε κι ἁλλοτε έφτασε τό θέμα, χωρίς νά παρθεῖ
καμιά οῦσιαστικη ἀπόφαση.
Μέ τὴν ἐπιφύλαξη νά ε’πανέλθουμε στό ὲττόμενο τεῦχος, Θά θέλαμε μόνο νά σημειώσουμε (oi γραμμές αῦτές γράφονται Δευτέρα
θράδυ) πώς στόν άγώνα γιά μιά σω στη τηλεόραση πού ἀπό
χρόνια γίνεται, oi ῦποκειμενικοί λόγοι ῦπάρχουν o’ ἕναν ἀπό τούς
Βασικοῦς παράγοντες οτόν τύπο - δηλαδὴ στοῦς ε’κδότες. Ἕτσι
μπορεῖ ὁ στόχος νά μὴν εἶναι πάντα (καί ὁλόκληρος) καθαρός... ‘H
τηλεόραση εῖναι γιά τίς ἐφημερίδες ἕνας ἀ ν 1 α γ ω νι στι κ ὁ ς
(κρατικὸς) φορέας, πού σπάει τη μονοπώληση τῆς ένημέρωσης Kai
δημιουργεῖ πολλά προθλὴματα - ὀχι μόνο οίκονομικά. "A: μὴν τό
ξεχνᾱμε αῦτὸ κάθε φορά ποῦ τό ἀταφο πτῶμα ἔρχεται στην ε’πικαιρότητα ἢ - γιά νά χρησιμοποιὴσουμε μιά «τηλεοπτικὴ» έκφραση
- θγαίνει στόν ἀέραί...
...ΚΑΙ ΜΙΑ «ΛΥΣΗ»

Ἀνάμεσα στίς πολλές λύσεις πού ἀπό διάφορες πλευρές προθάλλονται γιά τό πρόθλημα τῆς τηλεόρασης, ἕνας 27χρονος ἀγρότης ατη Χαρίεσσα τῆς Νάουσας, διάλεξε τὴν πιό ἐπώδυνη - γιά τόν
76/0: έδωοε μιά «κεφαλιά» στό καντράν τῆς τηλεόρασης τὴν ὠρα
πού ὁ γνωστὸς «οχολιαστης τῶν γεγονότων» Γ. Δρόσος «ὲξηγοῦσε»
τίς ...έπιτυχίες τοῦ πρωθυπουργικοῦ ταξιδιοῦ στίς τέσσερις εὐρωπαῖκές πρωτεύουσεςί Καί ὀ μέν ἀγρότης τραυματίστηκε Βαριά,
ἀλλά θέθαια ὀ τηλεσχολιαστης συνέχισε ἀπτόητος (καί ἀλωθητος)
τὴ δουλειά του. (Τό ποιός θγαίνει τραυματισμένος ἀπό κάτι τέτοιες
ἀναλύσεις, εῖναι μιά άλλη Ῐστορία...). Ἀδικα ἔσπασε Τό κεφάλι του ὀ
δικαιότατα ἀγανακτισμένος ἀγρότης τῆς Νάουσας. Τουλάχιστον
ἀπό τό συγκεκριμένο τηλεσχολιαστὴ δέν ὑπάρχει περίπτωση ἀπαλλαγῆς· μόνο ἀν έθγαινε Βουλευτης (oi Ἀθηναῖοι εἶπαν ιιὸχι».,.) θά
έπαυε(,’) νά θγαίνει στὴν τηλεόραση. Ἀλλά τότε Θά ἑμπαινε στὴ
Βουλὴί Μεταξύ δύο κακῶν...

a v ιτ ἰ·ὃέοεις
Ἀλήθεια, ποιός θά μᾶς πεῖ κάποτε γιά κάποιες ἀλλες... ἀνθυγιεινές έργασίες τῶν Τόμ Πάπας καί ΣΙΑ,· Ποιός θά μᾱς πεῖ, ἅν ε’φαρ-

μόζονταν τό «πόθεν ἔσχες» γιά τούς διάφορους Ἀχήδες (καί...
ἀετονυχίδεςί) τῆς 7ετίας, τί χρῆμα θά ’Βγαινε 01er ε’πιφάνεια,· Ποιός, ἀλὴθεια;

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΞΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ»
«Σταθερά καί συστηματικά τά ἀντεθνικά στοιχεῖα προωθοῦν τάς
θέσεις των διά νά ἀλώσουν τό ἐθνικόν ὀχυρόν» μὰς... θεθαιώνει ὁ κ.
Χρ. Παπαδάτος, ἀντιστράτηγος Ed. Kai πρόεδρος τῆς «Ἕνώσεως
Ἀποστράτων Ἀξιωματικών Στρατοῦ», σέ περισπούδαστα ἀρθρο
του στό Δϋιτίο αὐτῆς τῆς «Ἕνώσεως» - άρθρο πού (με’ μεγάλη χαρά) ἀναδημοσιεύει ὁ χουντικός «Ἐλ. Κόσμος». Θέμα τοῦ ἄρθρου oi
φοιτητές πού έχουν πάρει τόν κακό δρόμο, ἀλλά μέ τὴν εὐκαιρία ὀ
κ. ἀντιστράτηγος ἕ.ἀ. λέει κι ὅτι «ὅλα τά κόμματα ῦποστηρίζουν καί
περιποιοῦνται τούς ὀπαδούς τοῦ ΚΚΕ» (ὅλα; καί η... «Ἐθνικη
Παράταξις»,” ἢ αῦτη δέν τὴν ἀναγνωρίζετε,κ. ἀντιστράτηγε έά. ,·) καί
ζητάει μιά... «πνευματικὴν ἐπανάστασιν»ί Δικαίωμά του. Ἔδώ δέ
χρειάζεται καί τὴν έγκριση τοῦ Baa/Aid. Ἐνῶ, τό 7967, σά διοικητὴς
ΑΣΔΕΝ ὀ κ. Π. «δέν έκανε ““διά6ημα” χωρίς την ἔγκριση τοῦ Βασιλιά», ὅπως κατάθεσε στὴ «δίκη τῶν πρωταιτίων», ὅπου ὲξετάστηκε
σά μάρτυρας κατηγορίας. 'O ε’φέτης Ντεγιάννης ἀπόρησε; «Διάθημα,· Ti ἐννοεῖτε διάθημα,·» ρώτησε. «ἜπανάστασηΙ» ἀπάντησε ὸ K.
Π. «Δηλαδὴ ἐκτροπή», ξαναρώτησε ὀ δικαστὴς. «Μάλιστα, ε’κτροπή», ἀπάντησε.
Αὺτά τότε - καί τώρα...

ΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ
ΠΟΙΟΣ, ΑΛΗΘΕΙΑ;
Oi δυό εἰδήσεις εἶναι τῡλείως διαφορετικές - δέν δημοσιεύτηκαν
κάν τὴν ῖδια μέραO Δικαστηριο τῆς Θεσσαλονίκης ἀποφάνθηκε ὅτι τ’] ἐργασία στην
ΕΣΣΟ-ΠΑΠΑΣ εῖναι ἀνθυγιεινὴ.
O Δικαστὴριο τῆς Ἀθήνας καταδίκασε σέ 20 χρόνια κάθειρξη
τρεῖς νεαρούς γιά διαρρηξεις. Ἀνάμεσα στ’ ἀλλα εἶχαν πάρει κι ἀπό
τὴ θίλα τοῦ Χρ. Ἀχη («διοικητή» τὴς Ἐθνικής Τράπεζας ὲπίχούντας)
2.500 χρυσές λίρες καί κοσμήματα.

THN ιῑτοΡικιι mm“ MEPA, nou ο ιιιιιῑιιρ
τειιι mm AUZH,OTIOU κιιτετνοπρῑε Tau:
cmrxoumouz BHZH'OTOOUZ TOUZ ῖιιεο·
1 Ντῑ KAI TOUZ KEMEZ

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΙΚΗΦΟΡΑ TOU ΕΚΣΤΡΑ·

\

Oi έρευνες στά σπίτια συνεχίστηκαν - ὅπως είχαμε προθλέψει καί
ἡταν φυσικό ἄλλωστε. Τούτη τη φορά έφτασαν μέχρι καί σε’ μῶλος
μιᾱς πολιτικῆς κίνησης πού ΔΕΝ ἀνήκει στὴν ἐξωκοινοθουλευτικὴ
ἀριστερά («Σοσιαλιστικὴ Πορείαυ), ἀλλά πάλι τό ἓνδιαφέρον τῶν
ἀλλων κομμάτων συνεχίστηκε στόν ίδιο ρυθμό τῆς ἀδιαφορίας.
Καί νά ’ταν μόνο αῦτό, Τίς ἴδιες μέρες που oi ἀστυνομικοί σέ κάποια σπίτια ξεφύλλιζαν 616λία γιά νά θροῦν... ὅπλα, ὸ είσαγγελέας
τοῦ Ἀρείου Πάγου γνωμοδοτοῦσε ὅτι τό πολιτικό τραγούδι μπορεῖ,
κάτω ἀπό συγκεκριμένες περιστάσεις (πού θά κρίνει τό δικαστὴριο),

KAI TOUZ UTIOXPEQZE ΣΕ MIA
’
TAUEINQTIKH ΣϋΝΘΗΚΗ ANEU OPQN,..
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νά... ἀνησυχήσει τοῦς πολίτες - ὁπότε ἐμπίπτει οτόν ΑΝ 942/46 περί
κατευνασμοῦ τῶν πολιτικῶν παθῶν πού (φυσικάί) ἰσχύει. (Ἐδῶ -

ἰοχύουν μεταξικοί νόμοι...)
·”
Καί νά σκεφτεῖ κανείς πῶς πιστεύαμε ὅτι δέν θά ξαναγύριζε ἐκείνη ἶ
ή ῶραία ε’ποχή (7965-67) 1100 έφταναν μέχρι τό ε’δώλιο νέοι γιατί
τραγουδοῦσαν «Πότε θά κάνει ξαστεριά» 17 «Γωνιά-γωνιά σέ καρτεde»!!! 'H ἐποχή πού προηγήθηκε 117: στρατιωτικῆς δικτατορίας...
Σημεῖα τῶν καιρῶν.

ΔΥΟ ΔΙΚΙΞΣ
Καταδικάοτηκε πρωτόδικα σέ 3,5 χρόνια φυλακή. Ἔμεινε 3,5 μῆνες
προφυλακισμένος. Καί τελικά ἀθωώ Θηκε ἀπό τό Δ’ Τριμώές
Ἐφετεῖο.
Μιλᾱμε γιά τόν ἑκδὸτη Χρήοτο Κωνσταντινίδη. Πάει τό «ἰδιώνυμο», πόει ή θρασύτητα, ή περιῦθριση - πᾱνε ὅλα. 'O φάκελος τής
ὺπόθεαης ἀξίζει νά μελετηθεῖ ἀπό τόν κ. Σταμάτη.· πρίν γίνει
ῦπουργός Δικαιοσύνης, προΐστατο τῶν ἀστυνομικῶν ὀργάνων, σάν
ῦπουργός Δημ. Τάξεως. "A: παρακολουθήσει αὐτή τήν ῦπόθεση
ἀπό τήν ἀρχή.’ σύλληψη, κράτηση, προφυλάκιση, πρώτη δίκη, δεύτερη δίκη. Ἔχει ἓνδιαφέρον...
Τό ἴδιο ἀστυνομικο-δικαοτικό ἐνδιαφερον (γιά τόν κ. ῦπουργό)
παρουσιάζει καί μιά άλλη ὺπόθεσηῐ ή καταδίκη τοῦ φασίστα φοιτητή N. Σιμωνετάτου (3,5 ἐτῶν φυλάκιση) γιά κατοχή ἑκρηκτικῶν, ή
ἀ θώω σή το υ γιά τή θόμθα στό σπίτι τοῦ ἀνακριτή K. Γυφτάκη
(πού σημαίνει ὅτι κάποιος ἀλλος τήν έθαλε), ή ἀπουσία
ἀστυνομικῶν-μαρτύρων κλπ. κλπ.
"A: μελετήσει ὸ κ. Σταμάτης αὐτές τίς δυὸ δικογραφίες...
ΑΣῘΥΝΟΜΙΚΑ
‘H δολοφονία ἑνός ἐφοπλιοτή μέ προτιμήσεις στή συντροφιά
ἀγοριῶν, έθγαλε γιά μιά ἀκόμα φορά στήν ε’-ιτιφάνεια τόν τρόπο μέ
τόν ὁποῖο γίνονται oi ἀνακρίσεις ἀπό τήν ἀστυνομία - καί τή «voοτροπία» 1100 ε’πικρατεῖ. Δέν εἰναι μόνο ή έκιτληκτική ἐνέργεια τοῦ
Καραθανάση πού, ξεφτιλίζοντας κάθε αυνταγματική, νομική, ήθική
ἔννοια (ουνηθισμένα τά θουνά ἀπό τά χιόνια), κατακρατοῦσε καί
κακομεταχειρίζονταν τόν κατά τή... γνώμη του «δολοφόνου. (Βέθαια, ὁ Καραθανάσης ἀρνεῖται ὅτι τόν χτύπησε, ἀλλά ποιός μπορεῖ
νά τόν πιστέψει πιά,· vEva: ἀοτυνομικός διευθυντής - μέ τό γνωστό
παρῡλθόν τοῦ Καραθανάση - ὅταν κρατάει κάποιον παράνομα καί
τόν ἐξαναγκάζει νά ὁμολογήσει τό ἀνύπαρκτο ἔγκλημα, γιατί νά μή
χρησιμοποιήσει καί Βία, ’Ἀρκεσε, μόνο ή... πειθώ,· Ἀλλά μήπως κι
αυτή δέν ξέρουμε τί-σημαίνευ) Δέν εἰναι — ἐπίσης - μόνο 17 κάλυψη
ποῦ ἀπό πλευράς ῦπουργείου (Μπάλκοςί) ἔγινε. ΕῙναι καί μιά
ἀκόμα «λεπτομέρεια» πού ξέφυγε ἀπό τά πολύοτηλα τῶν ἑφημερίδων.· ὅτι τό ἰδ ι o διά οτ η μ α, οτίς δυό Ἀσφάλειες (Ἀθήνας καί

Πειραιᾶ) δύο νεαροί «άνακρίνονταν» γιά τόν ίδι 0 φόνοι Κι ὀχᾺ
μόνο ἀγνοοῦσαν oi μέν τήν ῦπαρξη τοῦ δέ, μά συνέθη κάτι χειρότερο.· οἰ ἀστυνομικοί 117: Ἀθήνας ἐξακολουθοῦσαν τήν ἀνάκριση τοῦ
«δικοῦ τους» κρατοῦμενου, ἀν καί εἶχε ΕΠΙΣΗΜΑ ἀνακοινωθεῖ ἀπό
τήν άλλη Ἀσφάλεια (τοῦ Πειραιᾶ) ὅτι ΑΛΛΟΣ ήταν ὸ δολοφόνοςίἰ
Τελικά 17... Ἀθήνα εἶχε δίκιοί Ma, μποροῦσε καί νά μήν εῙχε. Νά
’χαμε δηλαδή δυό «δολοφόνους» γιά τό ῖδιο ἔγκλημα 1100 AEN εῙχαν
κάνει...
Βέθαια καί ή ὁμολογία ἑνός ἀθώου ἀρκεῖ, καί δείχνει χειροπιαστά
πολλά πράγματα. Δέν περιμένουμε φυσικά ἀπό τόν κ.
Μπάλκο νά τά έκτιμήσει μελετῶντας Ta μέ τήν ἰ δι αἰτερ η προσοχή 1100 ἐπιθάλλεται. ("OTav θεθαιώνει ὅτι ὅλα έγιναν «ᾰψογα» καί
ὅτι ὁ νεαρὸς «ὡμολόγησεν ἀθιάστως τέσσαρας φοράς ὅτι εἶναι ὸ
δολοφόνος», δέν ῦπάρχουν περιθωρια διαλόγου. 'E101, γιά τήν
ἰοτορία μόνο ρωτάμε ἀν ξέρει πολλούς δολοφόνους 1100 ὁμολόγησαν - ὅταν ουνώήφθησαν σάν ύποπτοι - «ἀθιάστως» (καί... 4 φορέςί) τήν ὲνοχή τους). Ἀλλά κάποιος ἀλλος Θά πρέπει νά ἐνδιαφερθεῖ. Σέ τώευταία ἀνάλυση δέν εἶναι... πολιτικό τό θέμα γιά νά τό
φοθοῦνταιί
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Ἕνα ΙΞίνε Τό Κῶμα
E1: τάς εκλογάς τοῦ Νοεμθρείου, τό κόμα 117: Συμαχείας,
απέτηχεν παταγοδός κέ εχρεοκόπησεν τελείος, κατά 100:
εγκὴρους ερααιτεχνικοῦς πολιτικούς κὴκλους. Κέ αφτό 1710
μία μεγάλη αλὴθια, διότη τό κόμα αφτό, δέν κατόρθοσεν νά
προσελκὴση μεγάλας μάζας μέ ἀποτέλεσμα νά σηγκεντρωση Eva ποοοστόν μόνον 2,72%. Επίσης μεγάλην καταστροφὴν έπαθεν κέ τό ΚΚΕ τό ὀπῑον μόλις κέ μετά 6ίας έφερεν Eva ποοοστόν ψήφων 9,4%. Αλά διστιχός τό κακόν δέν
εσταμάτησεν εκεῖ. Χρεοκοπημένον θγὴκε κέ τό ΠΑΣΟΚ, τό
ὀπῖον μέ τό πενιχρόν 25% δέν μπόρεσεν νά οχηματίση κηθέρνησιν κέ ἐ’φερεν εις απογοὴτεφσιν ὅλους τούς ὀπαδούς
πού τό εψήφισαν. Εις τὴν προτοφανῆ αφτὴν λέλαπα 117:
καταστροφῆς πού προῆλθεν ἀπό τάς αδησοπὴτους κάλπας, διεφάνη εις τόν σκοτινόν ορίζοντα κέ μία παρήγορος
ἀκτίς φοτός. Κέ ἀφτη ὑπῆρξεν ὴ περίλαμπρος νίκη τῆς
Νέας Δημοκρατίας, ἡ ὀπία ἀπό αμνημονέφτων ετῶν, 0081’:11015 χάνη τάς εκλογάς παρά τὴν λυσόδη αντίδρασιν 117:
αντιπολιτέφσεως. Κέ ὀ λόγος πού δέν εχρεοκόπησεν κέ
αφτὴ εἶνε διότη τά συνθήματά της επέρασαν εις τάς μεγάλας μάζας κέ τοιουτοτρόπος κατόρθοσεν νά συγκεντρόση
τὴν προτίμησιν τοῦ 41 ,8% τῶν εκλογέων.
Μερικοί έγκηροι πολιτικοί παρατηρηταί πού εψήφισαν
Συμαχίαν κέ απογοητέφθησαν, παραμερίσαντες τάς προσοπικάς των ματεοδοξίας κέ εξαρθέντες εις τό ἤψος τῶν

περιστάσεων, εσκέφθησαν ρεαλιοτικά κέ απεφάσισαν νά
ὀμιλίσουν τὴν γλόσαν 117: αληθίας. “Ως πρότην λὴσιν δέ
επρότιναν εις τό χρεοκοπῆσαν κόμα νά στεγασθῆ εις τό
ἀριθμητικός ισχηρότερον χρεοκοπημένον, ὅστε σύν τῶ
χρόνω τά δύο χρεοκοπημένα νά γίνουν πόλος ἕλξεως διά
τούς αποδράσαντας πρός τό ΠΑΣΟΚ κέ νά διεκδικίσουν εις
τάς προσεχεῖς εκλογάς σοθαρῶς πλέον τὴν ἐξουσίαν. Τό

πεντάγραμον τῶν συλογισμῶν ὴτο πράγματι 0809016110—
OTOV. T0 2,72, εάν προστεθῇ εις τό 9,4% δίδη Eva άθροισμα
12% κέ κάτι. Εάν δέ εις αφτό τό σὴνολον προστεθῇ κι’ Eva
11000010v 20% απογοητεθμένων κέ από τό ΠΑΣΟΚ (πάντοτε oi ὀπαδοί ἑνός κόματος πού ε6ρίσκετε πλησίον τὴς εξουσίας διαρέουν κατά τούς μαθηματικούς κέ μουσικούς
κανόνας κέ εντάσοντε εις τά χρεοκοπημένα) έχομαι αμέσως
Eva ισχηρόν ἀριστερόν κόμα τοῦ ὕψους τῶν 32%.
Κατά τὴν γνόμην Μου, ὀ λογαριασμός αφτός εἰνε λανθασμένος. Δέν ὴμπορό νά ενοὴσο, διά ποῖον λόγον θά πρέπει
ὴ χρεοκοπημένη Συμαχία νά ενοθὴ μέ τό ΚΚΕ κέ νά αποτελέση Eva Κόμα κέ νά μὴν στραφὴ κατ’ εφθεῖαν πρός τὴν
πανίσχηρον Νέαν Δημοκρατίαν, ὥστε τά δύο κόματα μαζή
νά έχουν Eva 44% κέ νά νέμοντε απεριορίοτως τὴν εξουσίαν.
Τόν τρόπον άποσπάσεως ὀπαδῶν από τό ΠΑΣΟΚ, τόν

εθρίσκο ὀλίγον επίπονον κέ μακροχρονίως δαπανηρὸν. Βεθέως τό ΚΚΕ ’έχη μίαν ακτινοθολίαν, καθόσον εις 100: κόλ-

πους του έχη κέ προσοπικότητας πού έχουν λάθη κέ τό
6ρα6ῖον Λένιν, αλά κέ ὴ Νέα Δημοκρατία δέν στερὴτε ἀκτινοθολίας, διότι κέ εκῖ ὑπάρχουν ἀνθροποι πού έχουν λάΒη
τό θραθῖον τοῦ Καρολομάγνου κέ ὅλοι γνωρίζομαι πῖος
ὴπῆρξεν κέ τί επρέσθεθεν ὀ Καρολομάγνος. ΕΝΑ λοιπόν εἶναι τό ΚΟΜΑ τό ὀπῑον θά πρέπει νά προσεγγίση τό χρεοκοπημένον. Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. υΟλοι τά ἀλα τά εθρίσκο
μάτεα. Πρίν λάθομάι δέ όριστικάς ἀποφάσεις, χριάζεται
ἀναμονὴ. "I00: 0110 τήν Νέαν Δημοκρατίαν έχομαι μίαν ενδιαφέρουσάν πρότασιν. Διεθνός τίποτε δέν ἀποκλίετε. “Ο
ἀριθμητικός ισχηρότερος Σαντάτ πρότος έτεινεν τὴν χήρα
του εις τόν προθηπουργόν τοῦ Ἰσραὴλ. Τό ἀφτό λοιπόν
ὴμπορεῖ νά συνθή κέ εδῶ κέ ουδέν ἀποκλείει ἀθρίον ὀ προθυπουργός φέρων κέ τόν Καρολομάγνον νά κτυπήση τὴν
θήραν 117: Συμαχίας κέ νά ζητὴαη ἀκρόασιν ἀπό τόν χρεοκοπημένον πρόεδρον τὴς ΕΔΑ.
,
Εκεῑνο μόνον πού μοῦ προξενή ὀδηνηράν εντὴποσιν εῘνε
ὴ στάσις 117: Ρουμανίας. Ἀφοῠ ὀ πρόεδρος Τσαουσέοκου

Ᾰγμθῗξὲ·
θλέπει ὅτι ὴ πολιτικὴ του έχει χρεοκοπὴση κέ έπί 30 έτη ουδείς Ρῶσος έγινεν Ρουμάνος, τί περιμένει κέ δέν ένώνεται μέ
τὴν Ρωσίαν, ἀφού μόνον 25 εκατομὴρια Ρουμάνοι τόν ἀκολουθοῦν, Τέλος πάντων δέν εθρίσκεται εἰς τὴν χώραν ἀφτὴν
Eva: δημοφιλὴς μουσικοσυνθέτης νά τοῦ ὀποδὴξη τί πρέπει
νά κάνη, Παραμερίζων κι’ ἐγώ τάς πολιτικάς μου ματεοδοξίοις Eva μόνον κραθγάζω πρός τόν κὴριον Τσαουσέσκου;
ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΑΤΕ1 Ἐνοθὴτε πάραφτα μέ τὴν Ρωσίαν καθόσον τό παράδηγμα 117: ἀνεξαρτησίας σας ἀκολουθοῦν μόνον ὀλίγοι πού ἀποτελοῦν τό 9.4% 117: Ρωσικὴς δηνάμεως.
Τό αφτό θροντοφονάζω μέ ὅλην τὴν δὴναμιν τῶν πνεθμόνων M00 κέ πρός τὴν κατέφθηνοιν τοῦ Βελιγραδείου.
Φίλε Τίτο, έσο ρεαλιστὴς. Ἕχης KI’ εοὴ χρεοκοπὴση. Μία μικρά μειοψηφία Γιουγκοσλάθων σέ ἀκολουθεῖ έπί 30 χρόνια
κέ οὐδέποτε ἠ χώρα σου πρόκιτε νά γίνη μεγάλη δὴναμις.
Ἐνώσου μέ τὴν ἀριθμητικῶς ἰσχηροτέραν Ρωσίαν νά 0110τελέσης μίαν ἀδιάσπαστον οἰκογένειαν κέ νά διεκδικὴσης
ἀθριον τὴν πανγκόσμιον κηριαρχείαν. Τί κερδίζης πού απομένεις μία ἀσήμαντος μειοψηφία 2,72% εν μέσω μιᾱς παγκοσμίου κουμουνιστικῆς έξαπλόσεως] Τί εἰς τόν διάθολον...
Κι’ έκεῖ δέν έχετε μουσικοσυνθέτες νά σᾱς ὺποδὴξουν τί

πρέπει νά κάνετε, Δι’ ὅνομα τοῦ Θεοῦ. Τί 001 καθεστώς εἶνε
άφτό πού χολένει τόσον κέ εἰς τόν μουσικόν τομέα, Μὴν
μοῠ πῆς ὅτι τοῦτο συμθένει διότη έχετε KI’ έσεῖς κλειστά τά
ὼδεῖα σας ὅπος μερικέ χῶρε πού ἀνὴκουν εἰς τὴν Δὴσιν.
Τότε σέ συνχορῶ κέ ὴ μὴ ένωσίς σου μέ τὴν Ρωσίαν εἶνε
δικεολογημένη. Ἀλά φρόντισε τό γρηγορότερον νά έπαναλειτουργὴσης τό “Ωδεῖον. Ἀπό έκεῖ θά ἀποφοιτὴσουν oi
άθριοινοί συνθέται τοῦ μέλοντος, πού θά σοῦ δώσουν πολι-

τίμους πολιτικάς συνθουλάς διά τὴν πορείαν τὴς Γιουγκοσλαθίας.
ΜΠΟΣΤ
9

ΣΤΗΝ τελευταία Σύναδα τῆς Δ.Ε. τῆς
ΕΔΑ δ προδληματισμός γιά τίς ἐκλογές
καί τά ἀποτελέσματα τους μορφολογικά
πῆρε τό χαρακτῆρα μιᾶς ὀξυτάτης ἀντιδικίας καί παλλές φαρές καί πολεμικῆς.
Οῦσιαστικά, ἀκόμα πιό πολύ πόλωσε τίς
διιοτάμενες ἀπόψεις καί μεῪάλωσε τό
χάσμα ἀνάμεσα σέ δύο διαφαρετικές
ἀντιλήψεις, πού ἀπό καιρό συγκρούονται μέσα στό κόμμα.
Κι ἀν ἀκόμα ἀφαιρέσουμε τίς παθιασμένες ἐκφράσεις τῆς ζεστῆς ἀτμόσφαιρας τῶν πρώτων μετεκλαγικῶν ἡμερῶν,
καί πάλι δέ θά γίνει δυνατό νά εκτιμηθεῖ σωατά ἡ πραγματικότητα”αν, κατά τῆ
γνώμη μου, δέν καταναηθεῖ ὅτι τό Θέμα
τῆς «Συμμαχίας» ὑπῆρξε ἁπλῶς τό πεδία
τῆς διαμάχης δυό ὂασικά διαφορετικῶν
ἀντιλήψεων. Γιατί στῆν οὐσία ἦταν ἕνα
ἀπό τά σημεῖα τῆς σύγκρουσης αὐτῶν
τῶν διαφορετικῶν ἀντιλήψεων πού
ἠαυν ένα διαφορετικό 60990 ἀναφορᾶς.

Βάθρο πού έδράζεται στό εἶδος τῆς θεώρησης γιά τό χαρακτῆρα καί τὴ φυσιο-

γνωμία τῆςίΕΔΑ.
ΘΑ πρασπαθήσω νά τεκμηριώσω αὐτούς τούς συλλογισμούς μου ἐπιχειρώντας πρῶτα μιάν ἀναδρομή στὴν ἵδρυση
τῆς νέας ΕΔΑ.
”Οταν ἀνασυσταίνονταν ἡ ΕΔΑ, στῆν
ἀντίληψη ὅλων ἧταν ὅτι ἀν ασυγκ ρο τ ε ῐτ α ι ἡ προδικτατορικὴ ΕΔΑ ὡς
ενα,
«κόμμα ἀνεξάρτητο καί αὐτόνομα,
ἀπαλλαγμένο ἀπό τίς ἐπεμὸάσεις καί
τίς δεσμεύσεις τοῦ παρελθόντος πού
νόθευαν καί παρέλυαν οὐσιαστικά τίς
πρωτοόουλίες της»,
ὅπως χαρακτηριστικὰ τονίζονταν στῆν
Προγραμματικῆ Διακῆρυξη τῆς 2 Δεκέμόρη 1975. Δέν ἀλλαιώνανταν δηλαδὴ
ἡ φυσιογνωμία καί ὁ χαρακτῆρας τῆς
«προχωρώντας στήν ἀνασυγκρότησή
της (...) πού τόσοι ἀγῶνες τή συνέδεαν μέ τόν ἑλληνικό λαό ἐπί ἕνα τέταρτα αἰώνα» (Προγρ. Διακήρυξη, 2

cH ΕΔΑ
καί.
αἱ δύο
λύσεις

γιά τό
σημερινό
πρόδλημα
ι,- τοῡ Μανόιιη τλὲζου -ἰ
έθεμελίωνε καί θεωρητικά ἡ Προγραμματικὴ Διακὴρυξη τῆς 2 Δεκέμδρη 1975,
ὅταν ὑπαγράμμιζε πώς ἡ ΕΔΑ.
«Δέν εἰναι κόμμα μιᾶς τάξης, ἀλλά
τοῦ ἐργαζόμενου λαοῦ, τῆς κοινωνικῆς συμμαχιας τῶν ἐργατων, ἀγροτῶν, μεσαίων στρωμάτων, τῶν ἑπιστημόνων καί διανοουμένων, τῶν
ὁποίων ἐπιδιώκει νά ἑκφράσει σέ πολιτικά ἐπίπεδα τίς διεκδικήσεις τους,
καί πού ἡ ὁλοκληρωμένη λύση τῶν
προὸλημάτων τους ὄρίσκεται ἀντικειμενικά στό σοσιαλισμό»».
Μέ συνέπεια λοιπόν στίς ἀπόψεις αὐτές, ἀνασυστήθηκε, καί πάλι, ἡ ΕΔΑ ὡς
«κόμμα πολιτικῆς καί όχι
ἰδεαλαγικῆς ένότητας».
"Av ἡ ΕΔΑ, πού σχηματίατηκε τό

Γιάννης Πασαλίὸης, ἱδρυτῆς καί πρόε-

δρός της,

ένωσης, τῆς συμμαχίας, τοῦ συνασπισμοῦ

Δεκ. 1975).

«...ἴδρυσαν καί ἀποτελοῦν.’ κομμουνιστές, σοσιαλιστές καί ἀριστεροῖ δημοκράτες, πού ἔχουν γιά κοινή προγραμματική τους κατεύθυνση τήν
πραγματοποίηση τῆς Ἐθνικῆς Δημοκρατικῆς Ἀλλαγῆς. Ἡ ΕΔΑ λειτουργεῖ ὡς ἑνιαῑο κόμμα. Ἀλλά στήν οὐσία εἶναι ἕνας συνασπισμός, μιά συμμαχία, μιά ἕνωση πολιτικῶν δυνάμεων τῆς Ἀριστερᾶς, μέ ἕνα κοινό
πρόγραμμα - ἐπιδίωξη τῶν δυνάμεων
πού τή συναποτελοῦν...» (Ἀπό τή
συνέντευξη τοῦ Γιάννη Πασαλίδη στή
«Μακεδονικῇ Ὥρα» Θεσσαλονίκης
τῆς 19.9.1966)

T0 χαρακτῆρα μάλιστα αὐτό τῆς ΕΔΑ
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ΕΔΑ, πού θά ὅρίσκεται εἴτε μέσα στῆν
ΕΔΑ, εἴτε ἀ π’ έ ξ ω, εἴτε π λ ά ι στῆν

'H ΕΔΑ δέν μπορεῖ νά εἶναι ἡ «μάζική» ὀργάνωση κάπαιαυ ἄλλου κόμματος,
ὁ «πλατύς», «μαζικός» φαρέας κάποιαυ
ἀλλαυ κόμματος.
Γι’ αὐτό τό λόγα καί δόθηκε σκληρὴ
μάχη γιά ν’ ἀπακτήσει τῆν αὐτονομία της
καί τῆν ἀνεξαρτησία της ἡ ΕΔΑ στά
1974-5 ἀπό τό ΚΚΕ ἐσωτερικοῦ, πού

ἤθελε νά εἶναι καί κόμμα πού θά λειτουργεῖ ἀνεξάρτητα, ἔξω ἀπό τὴν ΕΔΑ,
ἀλλά πού τά στελέχη καί τά μέλη του θά
δρίσκονται μέσα στῆν ΕΔΑ νά τήν καθαδηγοῦν.
Γιά τόν ἴδια λόγα θά ἀπορριφθεῑ κι
ὀπαιαδὴποτε άλλη πρόταση πού θά ἐξαρτοῦσε μ’ δπαιανδῆποτε τρόπο τῆν
ΕΔΑ ἀπό ὀπαιαδὴποτε ἀλλα κόμμα.
Τὴν ΕΔΑ, ἀπό τὴ φύση της, μπαροῦν
νά ἀποτελοῦν καμμαυνιστές, σοσιαλιστές, προαδευτικαί δημοκράτες, 91:0σπάστες, χωρίς νά ἀνῆκαυν σέ ἰδιαίτεραυς καμματικοὺς σχηματισμούς. Ἤ
κόμματα τῆς ἀριστερᾶς πού θά εἶναι
συνασπισμένα μέσα στὴν ΕΔΑ καί θά
διατηροῦν μόνα τῆν ἰδεολογικῆ καί ὀργανωτικὴ τους ἰδιαιτερότητα ἀλλά παλιτικά θά ἐργάζονται συγχωνευμένα γιά
τούς σκοπούς τῆς ΕΔΑ. Κόμμακαθοδηγητὴς τῆς ΕΔΑ ἀποκλείεται.
Τά κόμματα, λοιπόν, τῆς ἀριστερᾶς ἀς
έπιλέξαυν έναν ἀπό τούς δύο δρόμους;
O "H θά διαλυθοῦν καί θά προσ-χωρήσουν στήν ΕΔΑ
Ο ”H θά συνασπιστοῦν μέσα στῆν

1951, ῆταν μιά ἰδιοτυπία τῶν ἰδιόμαρφων συνθηκῶν τῆς χώρας τότε, συγκυριακό καί συμπτωματικό φαινόμενα, δέν
ἔπαυε παρ’ ὅλ’ αὐτά νά καλύπτει μιά αὐσιαστικὴ ἀνάγκη. Τὴν ἀνάγκη τῆς συν-

Μιᾶς ΕΔΑ, πού, ὅπως διακήρυττε δ

vAv ἡ ἀνάγκη δημιούργησε τῆν προδικτατορικὴ ΕΔΑ, τὴ σημερινὴ ΕΔΑ ἀνασύστησε καί ἡ ἀνάγκη καί ἡ συνειδητὴ
ἐνέργεια, δασισμένη σέ θεωρητικές διεργασίες καί έπιλαγές.
Ἡ ἀνεξαρτησία καί ἡ αὐτονομία τῆς
σημερινῆς ΕΔΑ ἀπακλείουν ἐξ ὁρισμοῦ
τὴν ὀπαιαδὴποτε χρησιμοπαίησὴ της ἀπό
ἀλλα κόμμα τῆς ἀριστερᾶς. Δέν μπορεῖ
νά ὑπάρξει κόμμα-καθοδηγητὴς τῆς

τῶν δυνάμεων τῆς ἀριστερᾶς γιά τὴν
ὰντιμετώπιση τῶν προδλημάτων τῆς χώρας.
Ἡι ἴδια ἀνάγκη παρώθησε καί ὅλους
ἐμᾶς πού ἀνασυγκροτὴσαμε τὴ σημερινὴ
ΕΔΑ, γι’ αὐτό καί τονίζαμε στῆν Προγραμματικῆ Διακῆρυξη πώς
«ἡ παρουσία τῆς ΕΔΑ εἶναι ἀναγκαία
γιατί μπορεῖ νά ἐκφράσει εὐρύτατες
κοινωνικές δυνάμεις...»

Πέρα ὅμως ἀπό τήν ἀνάγκη ὑπῆρξε
καί ἡ συνειδητὴ ἐνέργεια, θεμελιωμένη
μάλιστα καί θεωρητικά, ὅπως καταφαίνεται μέσα ἀπό ὅλη τήν Προγραμματικῆ
Διακῆρυξη, ἡ ὁποία δδῆγησε στῆν ἀνασυγκρότηση τῆς ΕΔΑ.

Κάθε άλλη πρασπάθειά τους ποδηγέτησης τῆς ΕΔΑ καί καθαδῆγησής της
ἀποκλείεται..
4
ΣΤΑ τρία χρόνια ϋπαρξης τῆς σημερινῆς ΕΔΑ, ἡ πράξη ἔδειξε ὅτι δέν μπόρεσε ἀκόμα νά γίνει τό κόμμα πού ὀραματιστὴκαμε. Τί έφταιξε καί τί φταίει;
”Av δέν τό δροῦμε, ὅχι μόνα δέ θά κάνουμε έστω κι ένα δῆμα μπροστά, όχι
μόνο δέ θά μείναυμε στάσιμοι, ἀλλά θά
συρρικνωθοῦμε καί τελικά θά διαλυθοῦ-

με. (Τό ἴδια ἐρώτημα εἶχε τεθεῖ καί τόν
Ἰούνια ταῦ 1976, ἀλλά, ὅπως φαίνεται,

δέ ὅρήκαμε, ἀκόμα, τὴ λύση).
”Ag έρευνὴσουμε ὅμως μιά-μιά τίς
ἀπόψεις, πού, ὥς τώρα, έκφράστηκαν ὡς
αἰτίες τοῦ κακοῦ.
ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΨΗε Ἀπό 1159111013,: φίλους διατυπώνεται πώς ἡ κύρια αἰτία εἷ-

ναι τό θέμα τῶν ἡλικιῶν. Πιό
ἀναλυτικά, ἡ κυριαρχία τῆς γενιᾶς τῆς
Ἐθνικῆς Ἀντίστασης ἀπέναντι στῆ γενιά τῆς μ Δημοκρατικῆς Ἀντίστασης, στῆ
γενιά τῶν Λαμπράκηὸων, μέσα στῆν
ΕΔΑ. Τό παρελθόν πού καυδαλοῦν μαζί
τους οῖ παλιοί καί πού ἐμποδίζει τήν
ἀνάπτυξη τοῦ κόμματος. Οἱ παλιές ἀντιλήψεις, ἡ παλιά νοοτροπία, τά «ὃεσίματα» μέ τό παρελθόν, πού δέν ἀφὴνουν τό
κόμμα νά ἀναπτυχθεῖ,
”Οσαι ὅμως θέλσυν νά ταποθετῆσουν
τό πρόόλημα στῆ σύγκρουση τῶν ,ἡλικιῶν, ἀγνοοῦν ἤ κάνουν πώς ἀγνοοῦν
πως;
Ο Ἡ πλειαψηφία τῶν μελῶν ὅλων τῶν
διοικητικῶν ὀργάνων τοῦ κόμματος ἀπατελεῖται ἀπό ἀγωνιστές πού δέν ἀνῆκαν
στίς καθοδηγὴσεις εἴτε τοῦ πραδικτατορικοῦ Κ.Κ.Ε. εἴτε τῆς πραδικτατορικῆς
O “O συντονιστής τῆς λειτουργίας τῆς
Ε.Ε. ἀπό τὴν ἀνασύστασὴ της ὥς τώρα
εἶναι ἀπό τὴ γενιά τῶν Λαμπράκηδων, ὁ
νεότερος ὅλων σέ ἡλικία.
O Ὅλας ὀ μηχανισμός τῆς Ε.Ε. καί
τῆς ΔΕ. ἀποτελεῖται ἀπό νέους, τά μόνα
μάλιστα ἐλάχιστα ἐπαγγελματικά καί
ἡμιεπαγγελματικά στελέχη τοῦ κόμματος.
Ο Πατέ δέν-ἔτυχε μιά ἀπαψη νά ὑποστηριχτεῖ ἀποκλειστικά μόνο ἀπό νέους
ἤ μόνο ἀπό παλιούς. Πάντοτε καί κάθε
φορά παλιοί καί νέαι ἀπό καινοῦ ὑπα-

στήριζαν ἤ ἦταν ἀντίθετοι μέ ταύτη ἤ
ἐκείνη τήν ἀποψη. ”Οπως καί στῆν τελευταία Σύναδο τῆς Δ.Ε. τά μέλη τῆς
ΚΕ. τοῦ πραδικτατορικοῦ Κ.Κ.Ε. καί τά
μέλη τῆς Ε.Ε. τῆς πραδικτατορικῆς ΕΔΑ
έχαυν μοιραστεῖ καί ὑποστηρίζουν διαφαρετικές ἀπόψεις καί ἐκ διαμέτρου
ἀντίθετες.
. Πατέ δέν έτυχε ὥς τώρα αἱ νέοι σέ
ἡλικία νά παραυσιαστοῦν μέ παλιτικές
θέσεις, γενικές ἤ εἰδικές, οὔτε αἱ παλιοί
όέὸαια. Καί φυσικά δέν έγινε ποτέ ὥς
τώρα μιά σύγκρουση ἀνάμεσα σέ ἀπόψεις νέων καί σέ ἀπόψεις παλιῶν, γιατί
δέν ὑπῆρξαν ποτέ τέτοιες ἀπόψεις.
”Οσοι, λοιπόν, ἀναζηταῦν τήν αἰτία
τοῦ κακοῦ στῆ σύγκρουση τῶν ἡλικιῶν,
ἀγνοοῦν ῆ κάναυν πώς ἀγνοοῦν πώς
’σύγκρουση χωρίς παλιτικές θέσεις δέν
μπορεῖ νά ὑπάρξει. Καί τέτοιες παλιτικές
θέσεις δέν ὑπῆρξαν.

οὔτε ἔχει ἀποδειχτεῖ ὅτι καθοδηγοῦνται
ἤ παίρνουν ἐνταλές ἀπό τό ΚΚΕ ἐσωτερικαῦ. ”Ενας φίλας ὑπαστῆριξε στῆν τελευταία Σύνοδο τῆς Δ.Ε. πώς ποτέ αἱ φίλαι αὐταί δέν ἦρθαν σέ ἀντίθεση μέ τίς
παλιτικές θέσεις τοῦ ΚΚΕ ἐσωτερικαῦ.
Ἀλλά πέρα ἀπό δυό μονάχα φίλους πού
οἱ ἀπόψεις των τυχαίνει νά ταυτίζανται
σχεδόν μέ τίς ἀπόψεις τοῦ KKE ἐσωτερικαῦ, ὅλοι αἱ ἄλλοι φίλοι πού τούς
προσάπτεται ἡ κατηγορία πώς ἀποτελοῦν τή «φράξια» τοῦ ΚΚΕ ἐσωτερικαῦ,
καί διαφωνοῦν μέ τίς ἀπόψεις τοῦ ΚΚΕ
ἐσωτερικαῦ καί ἔχουν έλθει σέ πλήρη
διάσταση ἀπόψεων μαζί ταυ. Αὑτό φάνηκε ὀλοκάθαρα στό θέμα τῆς «Συμμαχίας». ”Αλλες εἶναι οἱ ἀπόψεις τοῦ ΚΚΕ
ἐσωτερικοῦ γιά τή «Συ μμαχία» καί ἀλλες
αἰ ἀπόψεις τῶν φίλων πού θεωροῦνται
«φράξια» του μέσα στῆν ΕΔΑ,
Ἀλλά καί οἱ δυό φίλαι πού τυχαίνει οἱ
ἀπόψεις τους νά ταυτίζανται σχεδόν μέ
τίς ἀπόψεις τοῦ ΚΚΕ ἐσωτερικοῦ δέν
μπορεῖ κανένας νά ἀποδείξει πώς εἶναι
πράκταρές του ἀπ’ αὑτό τό λόγα. Γιατί
τότε, μέ τὴν ἴδια συλλαγιστική, πρέπει νά
ποῦμε πῶς εἶναι πράκτορες τοῦ ΚΚΕ καί
ἐκεῖναι πού ὑποστήριξαν ὅτι πρέπει νά
συνεργαστοῦμε μαζί του. Ἀλλά καί ἐκεῖναι πού ὑποστῆριξαν πώς πρέπει καί νά
συγχωνευτοῦμε μέ τό ΚΚΕΙ ἐσωτερικοῦ
καί πού δέν κατηγοροῦνται πώς ἀνήκουν

Ἡ ΕΔΑ ὄντας «κόμμα πολιτικῆς καί
ὄχι ι’δεόλογικῆς ἑνότητας» δέν μποραῦσε
παρά νά ἀναγνωρίζει τίς τάσεις καί τίς
ἀπαχρώσεις καί νά «κατοχυρώνει ἴσα δικαίωμα γνώμης καί δημοσιότητας σέ
ὅλες τίς ἀπόψεις καί τίς ἰδέες», ὅπως καί
τό διακὴρυξε.
Ἐκεῖνα ὅμως πού δέν φαίνεται νά
μπόρεσε νά κάνει ἦταν νά δρεῖ τόν τρόπο, τόν πρακτικό τρόπο νά λειτουργήσουν στὴ ζωὴ τοῦ κόμματος οἱ διακηρύξεις αὐτές, ὥστε καί οἱ ἀπόψεις νά μήν
πνίγανται καί τό κόμμα νά λειτουργεῖ, νά
ἀναπτύσσεται καί νά προχωρεῖ.
Γι’ αὑτό τό λόγα, ἀπό τήν ἀρχή, αἱ κατοχυρωμένες ἀπό τήν Προγραμματικῆ
Διακήρυξη τάσεις ἐπιδίωξαν ἐντελῶς
φυσιαλαγικά καί καθεμιά γιά λογάριασμό της νά έρθουν στῆν «ἐξουσία» καί οἱ
ἀπόψεις τους νά γίνουν ἡ πολιτική τῆς
ΕΔΑ. Μ’ αὐτόν τόν τρόπο ὅμως ἡ ΕΔΑ
παύει στῆν πράξη νά εἶναι κόμμα πολιτικῆς ένότητας καί μετατρέπεται σέ μαναλιθικό, σέ μανασὴμαντο ίδεολαγικά
κόμμα, τῆς τάσης πού κυριαρχεῖ στῆν
ἠγεσία της.
Ὑπάρχει σὴμερα μιά τάση μέσα στήν

στὴ «φράξια» ταῦ ΚΚΕ ἐσωτερικαῦ, εἶ-

ναι ΕΔΑ, γιατί θά γίνει ένα μανασῆμαντο ίδεολαγικό κόμμα.
Γ ιά τῆν ἀντιμετώπιση τοῦ προδλῆματος δυό λύσεις προτείνονταιι
O ‘H μιά λύση τονίζει τὴν ἀνάγκη τῆς
άμεσης λειτουργίας τῶν δημοκρατικῶν
διαδικασιῶν μέσα στό κόμμα;
α) Ἐλευθερία ἀνταλλαγῆς τῶν ἀπόψεων καί πλήρης δημασιότητα σέ ὅλες
τίς ἀπόψεις καί τίς ἰδέες, ὅπως τονίζει ἡ
Προγραμματικῆ Διακήρυξη.
6) Πραετοιμασία τῶν συσκέψεων μέ
προσδιορισμό τῶν θεμάτων καί διανομὴ
τῶν είσηγήσεων ἀπό τά πρίν.
γ) Λήψη, πραπαντός, ἀποφάσεων ἀπό
τά ”Οργανα καί τά Σώματα καί όχι
παραπομπή τῶν θεμάτων στίς καλένδες
έπόμενων Συνόδων, πού κι αὐτές τά
παραπέμπουν σέ ἑπόμενες καί οὕτω καθ’

ναι πράκτορές του;
Στήν περίπτωση ὅμως πού θά ἀντιμετωπίζονται μ’ αὑτό τόν τρόπο αἱ πολιτικές ἀπόψεις, ἀμεσος εἶναι δ κίνδυνος νά
σταματήσει ὀ διάλογος μέσα στό κόμμα.
Γιατί ὀ καθένας θά σκέπτεται ὄιν πρέπει
νά ἐκφράσει ἐλεύθερα τὴν άποψῆ του,
ἀπό τό φόδο μήπως χαρακτηριστεῖ πράκτορας τοῦ ἀλφα ἤ τοῦ δῆτα κόμματος.
vAg

σκεφτοῦν,

λοιπόν,

ἐκεῖναι πού

τόσα εὔκολα προόαίνουν σέ τέταιου εἴδους χαρακτηρισμούς μήπως αὐτοί
ἀκριόῶς oi χαρακτηρισμοί ἀναστέλλαυν
τό διάλαγα καί τόν προόληματισμό μέσα
στό κόμμα καί μ’ αὐτό τόν τρόπο ἐμποδίζαυν τήν ἀνάπτυξὴ του.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΟΨΗε Ἀπό μερικούς
φίλους διατυπώνεται ἡ ἀποψη πώς ἡ κύρια αἰτία εἶναι ἡ δμόιδα τῶν «φιλακουκουεσιτῶν» πού ἐμποδίζει τό κόμμα νά
προχωρήσει. ”Αλλοι τήν ὀναμάζαυν
«φράξια» τοῦ ΚΚΕ ἐσωτερικοῦ μέσα
στῆν ΕΔΑ, ἄλλοι «πράκτορες» τοῦ KKE
ἐσωτερικαῦ, ἀλλαι «ὀμάδα τῶν εὑρω-

ΤΡΪΤΗ ΑΠΟΨΗε Ἀπό ἀλλους φίλους
διατυπώνονται διάφορες ἀπόψεις ὡς αἰτίες τοῦ κακοῦ. ”Οπως π.χ.; Τό γεγονός
ὅτι δέν έχουμε ἐπεξεργαστεῖ καί χαράξει
μιά σωστὴ πολιτική. Τό ὅτι δέν έχαυμε
έρθει σ’ ἐπαφὴ μέ τό λαό. Τό ὅτι δέν
έχουμε ὀργανώσεις. Τό ὅτι δέν έχουμε
ἀγκαλιάσει τά πραδλὴ ματα τοῦ λαοῦ. Τό
ὅτι δέν έχουμε χαράξει μιά σωστὴ τακτικη.
Κανένας δέν θά μποραῦσε νά ἀρνηθεῖ
τήν ὀρθότητα αὐτῶν τῶν ἀντιλήψεων.
Ἀλλά ποιός φταίει καί τί φταίει ὥστε νά
μὴν έχουμε ὀργανώσεις, πολιτική, τακτι-

κα μμουνιστ ῶν ».

κή, ἐπαφὴ μέ τό λαό; Ἐδῶ εἶναι τό πρό-

"OIL, ἀπό τούς κομμουνιστές πού δρίσκονται μέσα στῆν ΕΔΑ, μερικαί ὑποστηρίζουν τίς ἀπόψεις τοῦ εὐρωκομμουνισμοῦ, δέν ὑπάρχει ἀμφιόαλία. Ἀλλά
οὔτε ’έχει ἀποδειχτεῖ ὅτι εἶναι ὁμάδα

δλημα κι αὑτό ὀφείλαυμε νά λύσουμε.

ΜΗΠΩΣ ἡ δασικὴ αἰτία εἶναι ἡ ἰ’δια ἡ
φύση-τῆς ΕΔΑ, πού ἐμποδίζει τήν ἀνάπῑυξη καί τὴν πρόοδό της;

ΕΔΑ

1:013

ἐπιδιώκει,

ὄντως,

νά

τὴν

καταστήσει ένα μαναλιθικό, μανοσὴμαντο ἰδεολογικό κόμμα. ”Αν τώρα μέ τὴ
Συνδιάσκεψη συμόεῖ νά πετύχει τό

σκαπό της, τότε ἡ ΕΔΑ θά πάψει νά εἶ-

ἑξῆς.
δ) Σεδασμός ἀπό τῆ μειοψηφία τῶν
ἀποφάσεων πού παίρνανται κατά πλειο-

ψηφίαε) Δαυλειά γιά τὴν πραγματοπαίηση
τῶν ἀποφάσεων.
”Αν λειτουργοῦσαν οἱ παραπάνω δημακρατικές διαδικασίες, τό κόμμα θά
«ζοῦσε», θά δοκιμάζονταν στή ζωὴ, ἡ
ὁποία καί θά φανέρωνε ὀλακάθαρα ὅλες
τίς ἀδυναμίες του καί θά τοῦ δίνανταν ἡ
δυνατότητα νά τίς διόρθωνε.
Δυστυχῶς, ἀλλοτε ἐπιμέραυς κι ἄλλοτε
στό σύνολα, δέ λειτούργησαν οἱ παραπάνω διαδικασίες, Κι ἄλλοτε σκόπιμα
ἐμπαδίστηκαν νά λειτουργήσαυν, μέ
ἀποτέλεσμα πολλοί φίλοι νά Θεωρὴσαυν

ὅτι ἡ ὑπόθεση τῆς ΕΔΑ εἶναι μιά χαμένη
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ὑπόθεση καί νά ἐγκαταλείψαυν κάθε
πρασπάθειά. Μεγάλη σημασία έχει τό
γεγονός πώς αὐταί αἱ φίλοι δέν πῆγαν σέ
ἀλλο κόμμα. Αὐτό σημαίνει πώς πιστεύαυν στῆν ἰδέα τῆς ΕΔΑ. Ἐφυγαν
γιατί δέν έγινε δυνατό νά σαρκωθεῖ αὐτὴ
ἡ ἰδέα.
O Ἡ άλλη λύση θεωρεῖ πώς οἱ τάσεις
πρέπει νά σχηματαπαιηθοῦν κατά κάποιο τρόπο καί νά ἀντιπρασωπεύανται
ὅλες στά διοικητικά ὄργανα, ὥστε νά
ἀπαφευχθαῦν οἱ συγκρούσεις, πού όχι
μόνα ἀπό πρόθεση, ἀλλά καί ἀντικειμενικά γίνονται ἀνάμεσα στίς τάσεις. Νά
ἀλλάξει δηλαδή ἡ ἐσωτερική δόμηση τῆς
ΕΔΑ, μέ σκαπό νά κατοχυρωθεῖ καί όργανικά ἡ λειτουργία καί έκφραση τῶν
τάσεων,
Πρασωπικά θεωρῶ πώς ἡ μιά λύση δέν
ἀντιτίθεται ἀλλά συμπληρώνει τὴν ἄλλη.
Ο ξΗ πρώτη λύση ἐπιδιώκει νά καλύψει μιάν ἐπείγουσα πιά ἀνάγκη πού
ὑπάρχει ἀπό καιρό στό κόμμα καί γιά

κυκλοφορεῑ

Mug ηηηηηηηηηηη

ἀποδοχή;

τήν δπαίαμεῖναι ὥριμη ἡ συντριπτική
ἑκῠοση

πλειοψηφία τῶν μελῶν του.
O Γιά τῆ δεύτερη λύση φαίνεται πώς
δέν εἶναι ἀκόμα ὥριμοι ὅλαι, ἀν καί,
κατά 111 γνώμη μου, τά πράγματα εἶναι
ἀρκετά ώριμα.
ΠΙΣΤΕΥΩ πώς oi δρόμοι δέν έκλεισαν. Εἶναι ἀνοιχτοί γιά ὅσους έχουν
συνειδητοπαιῆσει τὴν ἀνάγκη τῆς 1:01ρουσίας τῆς ΕΔΑ;
Ο Ἑνός κόμματος πού μπορεῖ νά ἐκφράσει εὐρύτατες καινωνικές δυνάμεις
καί δέν εἶναι κόμμα μιᾶς τάξης ἀλλά
ὅλου 1013 ἐργαζόμεναυ λαοῦ.
Ο Ἑνός κόμματος πολιτικῆς καί όχι
ἰδεαλαγικῆς ἑνότητας, πού δέν εἶναι μονολιθικό καί δέν υἰοθετεῖ γιά κανόνα
ἐσωτερικῆς λειτουργίας τό δημακρατικό
συγκεντρωτισμό.
Ο Ἑνός κόμματος πού ἡ διασφάλιση
τῆς έλεύθερης διακίνησης τῶν ἰδεῶν
(μέσα καί ἔξω ἀπό 011310) εἶναι προϋπόθεση γιά τήν ὕπαρξῆ του.
‘H l" Πανελλαδική Συνδιάσκεψη
πρός τήν ὁποία ὁδηγεῖται τό κόμμα
χρεώνεται νά δώσει ριζικές λύσεις
στά καίρια καί καθοριστικά 119061.11ματα πού ἀπασχολοῦν σήμερα τήν
ΕΔΑ. Καί μόνο ἀπό τύ γεγονός πώς
ἀπό τὴ λύση τους θά ἐξαραηθεῑ ἡ
ῦπαρξη τῆς ΕΔΑ καταδείχνεται ὅλη
τὴ σημασία τήςπροσυνδιασκεψιακής
δουλειᾶς.

Θεμέλιος λίθος της ἡ ἐλεύθερη διακίνηση ὅλων τῶν ἰδεῶν. Τά 6130 έντυπα ταῦ
κόμματος, «Τά Νέα τῆς ΕΔΑ» καί ἡ
«Ἑλληνική Ἀριστερά», ὀφείλουν όχι
μόνο νά δημοσιεύουν ὅλες τίς ἀπόψεις,
ἀλλά νά προκαλαῦν καί τὴ δημασίευση
τῶν ἀπόψεων. Μόνο μέ τά έντυπα ἐξασφαλίζεται ἡ ἐλεύθερη διακίνηση τῶν
ἰδεῶν μέσα 0’ ἕνα κόμμα καί ἐνημερώνονται ὅλα ἀνεξαιρέτως τά μέλη πάνω 0’
ὅλες τίς ἀπόψεις.
I
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Ο Ποιά

εἶναι

ἡ

TI»,
προσφέρονται
γνώμη σας γιά τὴν έν- τώρα α’ ἕνα καλαίσθητο
ταξη τῆς Ἑλλάδας στήν τόμα, όχι δέδαια γιά νά ,
Εὑρωπαϊκή Καινότητα; καλύψουν αὑτό τό κενό
πληροφόρησης,
ἀλλά
Ο Ποιά
εἶναι τά ἀπλά σάν ἕνα πανόραμα
πλεονεκτήματα τῆς έντῶν θέσεων πού ἐ’χαυν
ταξης;
διατυπωθεῖ καί τῶν
Ο Ποιά τά μειονε- θεωρητικῶν, πολιτικῶν
καί έμπειρικῶν ἀφετηκτήματα;
ΓΥΡΩ ἀπό ένα θέμα ριῶν τους.
πού ἀποτελεῖ στοιχεῖα
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιά κείέντονης πολιτικῆς ἀντι- μενα τῶν Αἰμίλιαυ Ζαπαράθεσης καί κριτήρια χαρέα, Μάριαυ Νικαλιγιά παικίλες έπιλογές, ἡ νάκου, Μιχάλη Παπαοὐσιαστική
πληροφό- γιαννάκη, Γ ιάννου ΠαΣπὴλιου
ρηση εἶναι ἀκόμα έλλι- παντωνίαυ,
Παπασπηλιόπουλου καί
πης.
ΜΙΑ σειρά μελέτες μιά ἀνέκδοτη μελέτη
καί ντοκουμέντα γύρω τοῦ ΠΑΝΟΥ ΚΑΖΑἀπό τό πρόόλημα «Ἑλ- KOY γιά τίς σχέσεις
λάδας - EOK», πού δη- EOK καί Τρίταυ Κόμοσιεύτηκαν στό «ΑΝ- σμσυ.
Ο
ΜΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ «ANTI»

Τί συμδαίνει μέ τὴ γλῶσσα, Τὰ σημὰδια γιὰ μιὰ στροφὴ (καί ἐπιστροφὴ) στῆν
καθαρεύουσα ὅλα καί πληθαίνουν τόν
τελευταῖα καιρό. Ὁ ὑπουργός Παιδείας
Ι. Βαρὸιτσιώτης δεδαιώνει ὅτι «δέν
ὑπάρχει λόγος νά ἀνησυχεῖ κανείς»
(παρ’ ὅλα πού «έχουν ἐπισημανθεῖ σέ 61όλία τοῦ Γυμνασίου μερικές γλωσσικές
ἀκρότητες»), δ ὑπουργός Προεδρίας κ.
K. Στεφανόπαυλας ὃλέπει ὅτι «ὑπάρχαυν
μερικοί ἀντιδραστικοί» 111 011 «601
χρειασταῦν παραπάνω ἀπό δυό χρόνια
γιὰ νὰ συνηθίσει ἡ Διοίκηση νά γράφει
0111 δημοτικὴ» («Βῆμα», 5 τρ.), ὀ ὑπουρ-

νότητας, πού, ἀκριὸῶς ἐπειδὴ 601 ἐφαρμόζονταν μελλοντικά, ἔπρεπε νά μεταφρασταῦν στῆ δημοτική.

Ἕνα παράδειγμα;
Τότε, ὁ πρωθυπουργόςκ. K. Καραμανλῆς έδωσιε ἐντολή νά χρησιμοποιηθεῖ ἡ δημοτικὴ. Τώ α, οἱ ἐντολές στούς μεταφραστές 5 ναι νά γίνει
ἡ μετάφραση «εἰς τήν ἁπλουστάτην
δυνατήν καθαρεύουσαν»1
Πρὰγματι, τό σχετικό κείμενα μέ τίτλο
«Ὁδηγίαι πρός 1:013; μεταφραστάς» λέει

τὰ ἓξήςῑ

γός Ἐθν. Ἀμύνης κ. Ἐ. Ἀδέρωφ εἶναι

«Αἰ μεταφράσεις τῶν κοινοτιιςῶν

«ὑπέρ τῆς δημοτικῆς» ἀλλὰ πιστεύει ὅτι
γιά νὰ πετύχει αὐτή ἡ «ταλμηρή μεταρρύθμιση» πρέπει «νά παραδεχταῦμε γιά
μερικὰ χρόνια καί τὴ μικτή γλώσσα καί
τῆ χρήση τῆς καθαρεύουσας» («Ἐλευθε-

κειμένων εἰς τήν ἑλληνικήν θά γίνωνται εἰς τήν ἁπλουστάτην δυνατήν καθαρεύουσαν. Ὡς πρότυπον γραμματικοῦ καί συντακτικοῦ ὕφους θά χρησιμεύη
ἡ Συμφωνία συνδέσεως

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙἚΝΙΚΟΤΙΞΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ

Πολύ... ἀπλὰ τὰ πράγματα; ὅταν ἀπό
τή μιὰ ὑπάρχει... δοτικὴ (καί τήν καταργοῦμε) καί ἀπό τὴν ἄλλη δὰζαυμε κατζὰμ... «πού», τί ἀλλα θέλαυμε;
Κι ’ένα ἀκόμα παράδειγμα - ἑρμηνείας
μᾶλλον παρὰ μετάφρασης;
”Αρθρον3
Πρός ἐξασφάλισιν τῆς ἐφαρμογῆς
καί τῆς προοὸευτικῆς ἀναπτύξεως
τοῦ καθεστῶτος τῆς Συνδέσεως, τά
Συμὸαλλόμενα Μέρη συγκροτοῦν τό
Συμὸούλιον τῆς Συνὸέσεως,
τό
ὁποῖον δρᾶ ἐντός τῶν ὁρίων τῶν ὑπό
τῆς συμφωνίας παρεχομένων αὐτῷ
άρμοδιοτήτων

πτυξις τοῦ καθεστῶτος συνδέσεως τά

Συμόαλλόμενα Μέρη συνέρχονται εἰς
τό πλαίσιον ἑνός Συμόουλίου συνδέσεως, τό ὁποῖον ἐνεργεῖ ἐντός τῶν
ὁρίων τῶν ἁρμοδιοτήτων πού τοῦ
παρέχει ἡ Συμφωνία.

ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

”Αρθρον 62
Τά Συμάαλλόμενα Μέρη προέρχονται εἰς διαὸουλεύσεις πρός τόν σκοπόν ὅπως ὁιευκολύνουν τήν μεταξύ
τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Κρατῶν Μελλῶν τῆς Kan/011710; κίνησιν κεφαλαίων συμὸαλλόντων εἰς τήν πραγματοποίησιν τῶν σκοπῶν τῆς Συμφωνιας.

ροτυπία», 4 19.). ἀλλά - μέ τὴν πάροδο
τοῦ χρόνου - έχαυμε σαφῆ 61111010 πρός
τὰ πίσω ἤ μιὰ ἐπικίνδυνη στασιμότηταῑ
0 T0 Κέντρο Ἐκπαιδευτικῶν Μελετῶν καί Ἐπιμορφώσεως (ΚΕΜΕ) δέχτηκε πίσω δύο σχέδιά προεδρικῶν διαταγμάτων παύ έστειλε στό ὑπαυργεῖα
Παιδείας. γιά νά γραφτοῦν στῆν «ἀπλή
καθαρεύουσα». Ἧταν συνταγμένα·στὴ
δημοτικὴ.
. Ο Τό ὑπουργεῖα Γεωργίας ἀπέσυρε
γιά μεταγλωττισμό νσμοσχέδιο πού
ἐπρόκειτο νά κατατεθεῖ στὴ Βουλῆ.
Ο Ἡ Ἐφημερίδα τῆς Κυδερνήσεως
γράφεται πάντα στήν καθαρεύουσα
ὅπως καί σχεδόν ὅλη ἡ δαυλειὰ τῆς B00—
λῆς (νομοσχέδια, ἀπαντήσεις σέ δουλευτές κλπ.).
Ο Πολλοί ὑπουργοί (καί ἀκόμα
περισσότεροι δουλευτές - όχι μόνο τῆς
Δεξιάς) χρησιμοπαιαῦν τὴν καθαρεύουσα, μέ πρώτους 1013; «καμμαυνισταφάγους» Μπάλκα καί Στεφανόπαυλα. (K0θαρεύαυσα καί ἀντικομμαυνισμός πάντα
συμπαρεύανταν.. .).
Τό παράδειγμα 1:013 σὴμερα φέρναυμε
στῆ δημασιότητα εἶναι χαρακτηριστικόῑ
τό φθινόπωρα τοῦ 1976 προέκυψε θέμα
μετάφρασης στά ἑλληνικά μιᾶς σειρᾶς
κειμένων τῆς EOK. ’H101/ 40.000 περίπαυ σελίδες (ἀπό τίς ὀπαῖες μισές ἀναφέρονται στά προδλὴματα τῆς γεωργίας), ένα εἶδος «νομοθεσίας» τῆς K01-

”Αλλα παρὰδειγμα;

”Αρθρον 3. Διά νά ἐξασφαλισθῆ ή
ἐφαρμογή καί ἡ προοδευτική ἀνά-

Καί κείμενοι τῆς EOK
στὴν καθαρεύουσα1

ἷΗταν συνταγμένα 0111 δημοτική.

σεως» μέ παρὰλληλη παράθεση τοῦ
«Κειμένου μέ ἀπλουιπεύσεις ὕφους».

”Αρθρον 62. Τά Συμὸαλλόμενα Μέρη
προόαίνουν 51’; διαόουλεύσεις μέ τόν

σκοπόν νά διευκολύνουν μεταξύ τῶν
”“

μεταξύ Ἑλλάδος’ καί Εὐρωπαϊκῆς
Οἰκονομικῆς Κοινότητος, πού ἀποσπάσματά της συνοδεύουν αὐτό τό
σημείωμα. Ἡ Συμφωνία ἔχει διατυπωθή εἰς καθαρεύουσαν, ἀπαλλαγμένην ἀπό ἀρχαϊσμούς καί ἀκρότητας.
Καί αὐτό ὅμως τό γλωσσικόν ὕφος
ἠμπορει· νά ἁπλουοτευθῆ ἀκόμη
περισσότερον ὅπως προκύπτει ἀπό τά
κατωτέρω συγκριτικά 11090651111104
1'0 >).

,ι’

Τό πόσα εἶναι «ἀπαλλαγμένη ἀπό ἀρχαϊσμαὺς καί ἀκρότητας» ἡ γλῶσσα τοῦ
κειμέναυ-πρότυπαυ καί τί ἀκριὸῶς ἐνναεῑ «ἁπλουστάτη δυνατὴ καθαρεύουσα» δ συντάκτης τῆς σχετικῆς ἐντολῆς
φαίνεται ἀπό τά «συγκριτικὰ παραδείγματα» πού δίνονται μαζί μέ τίς ὁδηγίες». Πρόκειται γιά έξι ἄρθρα ἀπό
ιιΚείμενον Ἐφημερίδος τῆς K06591111-

Κρατῶν Μελῶν καί τῆς Ἑλλάδος τήν
κίνησιν
κεφαλαίων πού
εὐνοεῖ
(προάγει, συμόάλει εἰς) τήν πραγματοποιήσιν τῶν σκοπῶν ιτῆς Συμφωνιας.
Ἄρθρον 67.
5. Ἕκαστον Μέρος ὑποχρεοῦται
νά λαμὸάνη τά διά τήν ἐκτέλεσιν τῶν
ἀποφάσεων ἀπαιτούμενα μέτρα.
”Αρθρον 67, παρ. 5. Κάθε Συμὸαλλό’μενον Μέρος ὑποχρεοῦται νά λαμὅάνη τά μέτρα πού συνεπάγεται ἡ ἐκτᾶεσις τῆς δικαστικῆς ἥ διοικητικῆς
ἀποφάσεως.
Γιατί ἄραγε ἀλλαξε ἡ ἀρχικὴ πρωθυπαυργική ἀπόφαση, Ὁ κ. Καντογιώργης
ἴσως ξέρει. Πάντως σίγουρα... δέν μᾶς τό

ζήτησε ἡ’ ΕΟΚ1
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ΤΟ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
ΚΑΙ Η NEA (DAZH
ΤΩΝ «ΕΙΡΗΝΙΞΥΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΙΞΥΣΙΞΩΝ»
Τοῦ Πλουτῆ Σέρβα

Εἶναι καταφανές ὅτι 6 Λευκός Οἶκος
φλεγόταν, καί φλέγεται, ἀπό ἐπιθυμία νά
ἐκμεταλλευτεῖ, ἀπό τὴ μιὰ, τίς ἐνδο 09061115; ἀντιθέσεις, καί, ἀπό τὴν άλλη,
τὴ συγκρατημένη 00615111111 πολιτικὴ
(στηριζόμενος 0111 γενικότερη πολιτικὴ
τῆς ὕφεσης), γιά νά πετύχει, τουλὰχιστα,
μιὰ διμερῆ συμφιλίωση ΑἰγύπτουἼσραὴλ, πράγμα τόσα χρήσιμα στίς εὐρύτερες διακινήσεις τοῦ ἀμερικανικοῦ
ἰμπεριαλισμοῦ στό μεσαναταλικό χῶρο,
πού ἀποτελεῖ κλειδί στόν πόλεμο τῶν πετρελαίων.
,

Εἶναι ὅμως ἀρκετῆ ἡ διμερὴς συμφιλίωση γιὰ τὴ διασφάλιση τοῦ ἀμερικανιΑΠΟ τίς 19 τοῦ Ναέμδρη τοῦ 1977, τό
μεσαναταλικό δρὰμα κινεῖται πάνω σέ
παλύστροφη σκηνή, μέ παλλαπλή θεάματικότητα, ἀλλὰ χωρίς γοργότητα πρός
μιὰ κατὰληξη, πού τό ἐπίκεντρό της

ὀφείλει νά 6910115101:
Ο στῆν ἀπαμὰκρυνση τοῦ εἰσδολέα
ἀπό ὅλα τά κατεχόμενα ἐδάφη,
Ο στήν ἀναγνώριση τοῦ δικαιώματος
σταύς Παλαιστίνιους νά φτιὰξαυν τό
δικό 100; 119010;.
ΑΠΟ τὴν ἱστορικὴ αὑτὴ μέρα, πού ὀ

τό Ἰσραήλ». Ἐκλε-σε τά λιδυκὰ ἀεροδρόμια γιὰ τὰ αἰγυπτιακά ἀερόπλανα
καί ἀπαγορεύει σέ πλοῖα μέ αἰγυπτιακή
σημαία νὰ διασχίζαυν τὰ λιδυκά ὕδατα.
‘H 111601111 ἡγεσία ἀμέσως κάλεσε στῆν
Τρίπολη διάσκεψη γιὰ νά στηλιτευθεῖ 6
Σαντὰτ σὰν «ἐξωμότης» καί «σκυλί τῆς
Βάσιγκταν», Στὴ διὰσκεψη ἐπικράτησε
ὑψηλό πνεῦμα μαχητικῆς ἀλληλεγγύης
πρός τούς Παλαιστίνιους, πού, κατὰ τὴν

έκθεση τοῦ ”Aw-17151 Σαλὰμ Τζαλλούντ
(δεύτερος στῆ σειρά, μετὰ τόν Καντὰφι,
Σαντὰτ εἶχε ἐπισκεφθεῖ τό Ἰσραὴλ, οἱ 0111 λιδυκὴ ἡγεσία), «ἔὸωσαν 750.000
ἀντιδράσεις ἐκδηλώνονται μέ διαμετριμάρτυρες καί ἀγνοούμενους στά στρατόκές ἀντιθέσεις.
πεδα τῆς Μπρίκα καί τῆς Ἀκίλα».
Σταύς δρόμους τῆς Τρίπολης, ένῶ 007—
1. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ἹἩΣ εδρίαζε 11 διάσκεψη, κυκλαφαραῦσαν
ἀμὰξια, πού τὰ έσερναν ζῶα, μέ προσωΧΡΟΝΙΑΣ
πεῖα 111 1100110 100 Σαντὰτ. Καί στῆ θέση
τῶν ἀμαξηλατῶν, 07695; μέ τὰ προσωἹ-Ι Δύση, καί ἰδιαίτερα 6 ἀμερικανικός
πεῖα τῶν Κὰρτερ, Κίσσινγκερ καί Mum’—
τύπος, εἶχε χαιρετίσει τό γεγονός μέ . κίν- μαστίγωναν ἀνελέητα τό... Σαντάτέ
00071190111111 ἀγαλλίαση. Ἀνακῆρυξε
Ἡ διὰσκεψη κατὰληξε σέ σκληρές
τόν Ἀνουάρ Σαντὰτ σάν «τόν άνθρωπο
ἀποφάσεις γιά τόν αἰγύπτια πρόεδρο
τῆς χρανιάς», τό «γενναῖα τῆς εἰρήνης».
πού τόν «διαχώρισε ἀπό τό λαό τῆς ΑἱΚαί τό Μεναχέμ Μπεγκίν, «συνεταῐρο
γύπτου», και’.’
τῆς εἰρήνης», παραμερίζαντας τό ἀμαρΟ ἐγκαθίδρυσε ἐπιτροπὴ συνεχοῦς
τωλό, μέ τά 60910 ἐγκλήματα σέ 6090;
ἀγώνα.
τῶν Παλαιστινίωιν, παρελθόν του. ἈνεΟ χάραξε γραμμὴ πρός ἕνα παναραξὰρτητα ἀπό τίς ἐκτιμὴσεις γιὰ τὰ κίνη61110 00756910, 115 0970710111111 ἐπιτροπὴ
τρα (1107090611101, στενὰ ἐθνικιστικὰ ἤ
πού ἀποτελέστηκε ἀπό ἐκπροσώπαυς
ἁπλῶς προαωπικῆς φιλοδοξίας), πού μ’
τῶν δημοκρατιῶν τῆς Λιόύης, τῆς Συαὐτὰ ἀσίγαστα ἀσχολοῦνται οἱ διεθνεῑς
ρίας, τοῦ Ἀλγερίου, τοῦ Ἰρὰκ καί τῆς
σχολιαστές (ὅπως, πάντα, συμόαίνει σέ
Ὑεμὲνης, καθώς καί τοῦ ἐθνικο-απεδραματικές παλιτικές καμπές), 6 αἰγύλευθερωτικοῦ κινήματος τῆς Παλαιστίπτιας πρόεδρος καθιερώθηκε σά σύμνης, τοῦ πατριωτικοῦ κινήματος τοῦ Αι6αλο μαχητῆ 0‘ 570 σκληρό διμέτωπο
60700 καί τῶν πατριωτικῶν δυνάμεων
ἀγώνα, μέ σύνθημα; «Εἰρήνη καί όχι πότῶν αἰγυπτίων Ἀρὰδων.
λεμος».
”Ομως, αἱ πλεῖστες 09061115; χῶρες, μέ
2. ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΣἹῚΝΙΟΥΣ
τό Κρεμλίνο παρὰ τό πλευρό τους, ἐξΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ
εγέρθηκαν. Σέ προεξάρχουσα θέση ἐμΝΑ
ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΝΩΡΙΣΕΙ
φανίστηκε ἡ λιὸυκὴ Ζαμαχιρία. Πρώτη
ἔσπευσε νά χαραχτηρίσει τὴν ἐξόρμηση
τοῦ Σαντὰτ σάν «ἐπίσκεψη ντροπῆς καί
Δέ χωρεῖ ἀμφιὸολία ὅτι 6 πρόεδρος
προδοσίας». Ἀπόσυρε ἀμέσως «τήν
Σαντὰτ μέ ὑποκίνηση (καί, πιθανότατα,
ἀναγνώρισή της πρός τήν αἰγυπτιακή
κάτω ἀπό τὴν πίεση) τῆς Βάσιγκτον
κυόέρνηση, γιατί - ὅπως διακήρυξε πραχώρησε στὴ δραματικὴ πρωταόουλία
ἔχει χάσει τήν ἐμπιστοσύνη σά νόμιμη
του. Σ’ αὐτό, ὁπωσδήποτε, συνέτειναν
ἀραὸική κυόέρνηση». Ἐπέδαλε (ὅπως
τόσα οἱ κακές σχέσεις του μέ τό Κρεμλίἀπαρχῆς εἶχε ἐπιὸάλει στό Ἰσραὴλ) νο, ὅσα καί ἡ ἀνώμαλη γειτνίασῆ του μέ
μποϋκοτάζ σ’ ὅλα τὰ αἰγυπτιακὰ
τίς περισσότερες ἀραδικές χῶρες, πού
προϊόντα, γιατί «ὅ,τι προέρχεται ἀπό τήν
’ἀλλες ἀπ’ αὐτές 6ρίσκανται κάτω ἀπό
Αἴγυπτο εἶναι δυνατό νά εἶναι ἰσραηλιτὴν ἐπιρροὴ τῆς Μόσχας καί ἀλλες 610νῆς προέλευσης ἤ νά κατευθύνεται πρός
τηροῦν 0135011; ἀρμονικότητας μαζί της.
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κοῦ παιχνιδιοῦ;

,Δυό ὥς τρία έκαταμμύρια Παλαιστίνιαι, ξεριζωμέναι ἀπό τά χώματα τῆς πατρίδας τους, ζαῦν σὴμερα, α’ ἀντίσκηνα,
0111 διασπορὰ. Οὔτε κάν ἐλεύθερο 560—
φας διαθέταυν γιά νὰ καρφώναυν τούς
πάσσαλους τῶν ἀντισκὴνων 100;. Γνωσταί εἶναι οἱ διωγμοί 100;, καί ἀπ’ αὑτούς ἀκόμη τούς ἀνὴσυχαυς 6110011100;
100;. πότε στῆν Ἰορδανία καί πότε στό
Λίδανα. Γιά τριὰντα τώρα χρόνια, αἱ
Παλαιστίνιαι εἶναι ἀναγκασμέναι νά
μετακινοῦνται σάν ἀτσίγγαναι, ἀπό τῆ

μιὰ στὴν άλλη περιοχὴ. Καί εἶναι φυσικό
νὰ διαπνέανται ἀπό μιὰ συνεχὴ ἀγωνιστικῆ φλόγα γιά νά ἐπιστρέψαυν στά
χώματά τους.
Ὁ παγκόσμιος τύπος εἶναι συνεχῶς
πλημμυρισμένος ἀπό συγκλονιστικές
περιγραφές τῶν αἰσθημάτων τῶν Παλαιστινίων, ἐνῶ συνεχίζονται οἱ «εἰρηνευτικές» διμερεῖς διαπραγματεύσεις, κάτω
ἀπό τήν ἀνεμοδαρμένη σκέπη τοῦ Λευ1100 Οἴκου, μέΥ τό Σὰυραυς B07; 70
περνά δόλτες, ὅπως ἀκριδῶς προηγούμενα 007560175 115 10 X5790 Κίσσινγκερ,
ἀπό τὰ Ἱεροσόλυμα στό Κάιρο. Στήν
τύχη ἀποσποῦμε τήν πιό κάτω περιγραφὴ ἀπό 570 019690 πού στίς 2 τοῦ Γε-

νάρη τό «News Week» εἶχε δημοσιεύσει,
μέ τίτλο; «Πουθενὰ δέν ὑπάρχει τόπος
γιά τούς Παλαιστίνιους»;
Ὁ Ἀσσάντ Ἀγιούμπ, 23 χρονῶν,
μέλος τῆς πολιτοφύλακῆς τῆς Ἀλ Φα-

τάχ τοῦ Γιασέρ Ἀραφάτ, δέν ἔχει δεῖ
ποτέ τήν Παλαιστίνη. Ἡ ζωή του
κατασπαταλήθηκε στούς προσφυγι1100; καταυλισμούς. Κι ὅμως δηλώνει
ὅτι μέ μεγάλη του χαρά θά δώσει καί

τήν τελευταία σταγόνα τοῦ αἵματός
του γιά κείνη 117 χώρα πού οἱ παπποῦδες του τήν ἔχουν ἀφήσει σχεδόν
πρίν ἀπό τριάντα χρόνια. Καί συνεχίζει ὁ Ἀσσάντ; «Στό ἀντίσκηνό μας
στή Σιατίλα, κοντά στή Βηρυτό, ή μητέρα μου μέ περηφάνεια μοῦ ’δειξε
ἕνα ὅπλο ΑΚ-47, πού φύλαγε στό έρμάρι. Τότε κάλεσε τή ΙΖχρονη κόρη
της, τή Σαμιχά, καί τῆς τό ’δωσε 010
χέρια. Τό κοριτσάκι κοκκίνισε, γιατί
εἴχαμε ξένους στό σπίτι. Ὅμως ἡ μητέρα τήν πρότρεψε, Τότε τό κορι-

τσάκι ἔσφιξε τό δ’πλο στόν ὦμο καί
σημάδεψε. Καί ἡ μάνα περήφανα φώ-

ναξε.’ ΗΑὐτό, μέ τυφλή πειθαρχία, θά
κάμει ἄν χρειαστεῖ. "Ola τά παιδιά

μου, κάποια μέρα, θά πολεμήσουν γιά
τήν Παλαιστι’νη”».
Αύταί αἱ ξεριζωμένοι Παλαιστίνιοι
δέν μπόρεσαν νά καταναήσαυν τό Σαντάτ, καί 6λέποντας τό ἀεροπλάνα του νά
πρασγειώνεται στό ἀερσδρόμιο τῆς Ι-ε
ραυσαλὴμ, ἐκεῖ πού μέ ἀγαλλίαση τόν
ὑποδέχονται κεῖνοι πού τούς είχαν διώξει ἀπό τὰ σπίτια τους, δέν μποραῦσαν
παρὰ νὰ δοῦν ὅτι τά ὅνειρά τους προδίδονταν. Αὐταύς τους Παλαιστίνιαυς μήτε
ὁ Σαντάτ, μήτε κανένας ἀλλος ἀραδας
ἡγέτης δέν μπορεῖ νά τούς παραγνωρίσει
ὅταν προσέρχονται σέ διμερεῖς διαπραγματεύσεις, Από τὴν άλλη μεριὰ, τό
πνεῦμα τῆς ἀλληλεγγύης πρός τούς Παλαιστίνιαυς εἰναι, σὴμερα, τόσα ρωμα-

λέα, πού κανένας ἰσχυρός δέν μπορεῖ νά
μὴν τό ὑπαλογίσει - αὔτε ὁ Τζίμμυ Κάρ-

τερ. Στὴ διὰσκεψη τῆς Τρίπαλης εἶχαν
πραστρέξει ὅλοι αἱ δυναμικαί ”Αρα6εςῑ
Ο τό «Μαρξικό Ἀδιάλλαχτα Μέτωπο», μέ τό Δρα Τζώρτζ Χαμπάς,
Ο ἠ ὑποστηριζόμενη ἀπό τὴ Συρία
ὁμὰδα Ἀλ - Σὰικα,
O τό δυναμικό μέτωπα Ἀλ Φατὰχ,
καί μιὰ σειρά ἀπό ἀπασχισμένες ὀμάδες.
Καί συσπειρώθηκαν μ’ ἀτσὰλινη θέληση. Τό κύρος τοῦ PLO (τῆς παλαιστινιακῆς ἀπελευθερωτικῆς ὀργάνωσης ὑπό
τόν Ἀραφάτ), πού εἶχε ἀρχίσει νὰ πέ-

φτει μετὰ τῆ θριαμ6ευτικὴ ἐμφάνιση
(στά 1974) τοῦ Ἀραφάτ στὰ Ενωμένα
”Εθνη, ἀναστηλώθηκε. Σὴμερα, μπραστὰ
στόν κίνδυνο τῆς ἀμερικανικῆς ἐπιμονῆς
γιά διμερεῖς διαπραγματεύσεις, ὅλαι
συνενώθηκαν. ”Ενας ἐπίλεκτος ὀργανωτὴς τοῦ «Μαύραυ Σεπτέμ6ρη» (αὑτῆς τῆς

ὀργάνωσης πού στά 1970 εἶχε πρωτοστατήσει στήν κατακρεούργηση τῶν Παλαιστινίων στήν Ἰορδανία) δὴλωσε στὴ
Βηρυτό; «Δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει συμφιλίωση μέ τό καθεστώς τοῦ Σαντάτ. Πρέπει νά καταδιωχθεῖ».
1(ιὸ Ἀραφάτ εἶπε στά στελέχη του ὅτι
«ὅσα ὁ Σαντάτ φαίνεται ν’ ἀποκλείει
τό PLO ἀπό τίς διαπραγματεύσεις, δέν
ἔχουμε ἄλλη ἐκλογή παρά νά ἀνατρέψουμε αὐτό τό τραπέζι»,·
Κι εἶναι γνωστό ὅτι ὁ Σαντὰτ, θέλοντας ὅλους τούς άρα6ες ἡγέτες, μαζί μέ τό
PLO, νά καθίσουν γύρω «α’ αὐτό τό

τραπέζι», εἶχε στὴν πρώτη διὰσκεψη τοῦ
Καΐραυ, τοποθετήσει γύρω ἀπό αὐτό
(πού ἧταν εἰδικὰ κατασκευασμένο) καθίσματα γιά ΟΛΟΥΣ τούς άρα6ες ἡγέτες, πού, παρὰ τίς ἀπεγνωσμένες προσπάθειες (μέ τὰ πολλαπλὰ ταξίδια) τοῦ
Σάυρους Βὰνς, παράμειναν κενά. Τί γύρευαν στό ἴδια τραπέζι μέ τόν «K0070λιγκ τοῦ ἀμερικανικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ;»
Ἀπό καιρό χραναλαγεῖται ἡ ὅξυνση
τῶν σχέσεων τοῦ αἰγύπτιου προέδρου μέ

τὴ Λι6ύη. Ἀπό τότε πού εἶχε ἀρχίσει νά
ἐμφανίζεται ἡ ἐπιδείνωση τῶν αἰγυπτοσο6ιετικῶν σχέσεων καί νά προδιαγρά-

φεται ἡ ἀπόκλιση πρός τόν ἀμερικανικό
ἰμπεριαλισμό, πού γιὰ τὰ πιό μαχητικά
ἀρα6ικὰ έθνη ἀποτελεῖ τό μεγαλύτερα
κίνδυνο. ”Ομως, αἱ σχέσεις, ΑἰγύπτουΛι6ύης ἀρχισαν νά ὀξύνονται, ὥς τό σημεῖα τῆς ἐχθρότητας, ἀπό τήν τραγικὴ
ἐκείνη μέρα τῆς 23ης ’ Ιουλίου 1977, πού
τὰ αἰγυπτιακά στρατεύματα εἶχαν εἰσ6άλει στό λι6υκό έδαφος, καταστρέφοντας,
σύμφωνα μέ τίς καταγγελίες τῆς λι6υκῆς
κυ6έρνησης.
«τεμένη κι ἀγροχτήματα καί σκοτώνοντας ἀνυπεράσπιστους ἀγρότες κι ἐργατες».
”Ετσι, ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Σαντὰτ στό Ἰσραήλ πραγματοπαιαῦνταν ὅταν ἤδη οἱ
σχέσεις μεταξύ Αἰγύπτου καί Λι6ύης

ἧταν έχθρικές. Γι’ αὐτό ἀκρι6ῶς στῆν τελευταία συνάντηση τῶν ἀντιτιθεμένων
στό Σαντὰτ ἀρὰ6ων ἀγωνιστῶν, πού όργανώθηκε ἀπό τούς Λί6υόυς κι έγινε στό
Παρίσι (14-15 τοῦ Γενάρη), 6 λί6υος ἐκπρόσωπος Ἀχμέτ Ἀς Σιαχάκ σταμάτησε
ἀναλυτικά α’ αὐτή τῆν ἐπιδρομή, γιά νά
συμπληρώσει ὅτι
«ἡ τωρινή προδοσία τοῦ Σαντάτ πρός
τή δίκαιη ὑπόθεση τῶν Παλαιστινίων
ἀποτελεῖ μιά νέα συνωμοσία πού μαστορέφτηκε ἀπό ὁρισμένους ι’μπεριαλιστές
καί ἄραδές ἀντιδραστικούς».

3. ὀ ΚΑΡΤΕΡ HAIZEI ME
TH ΦΩΤΙΑ
Οἱ ἀντιφατικές καί ἐξοργιστικές δηλώσεις τοῦ Κάρτερ, πού εἶχε κάμει πρατοῦ ἀνέλθει στό ἀεραπλάνα γιὰ τό.... «τὰξίδι του τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων»,
ἐκαμαν πιό δύσκολη ’τὴ-θέση ταῦ Σαντὰτ.
Εἶχε, 6έ6αια, ἐξαναγκαστεῖ 6 Κὰρτερ νά
«ἐπανορθώσει», τίς δηλώσεις του, στό
Ἀνεούαν, παραδεχόμενος ὅτι καί οἱ Παλαιστίνιοι ἐχουν δικαίωμα «στέγης». Καί

διευκολύνθηκε ὁ Σαντάτ νά συνεχίσει τίς
συνομιλίες του στῆν Ἰσμαηλία καί στά
Ἱεροσόλυμα. ”Ομως ἐκεῖνος πού δέ διευκολύνθηκε ἧταν τώρα 6 Μεναχέμ Μπεγκίν. Καί κεῖνοι πού δέν πιστέψαν, μήτε
τόν Κάρτερ μήτε τό Σαντὰτ, ἧταν οἰ Παλαιστίνιοι καί οἰ σύμμαχοί τους, πού ξανασυναντὴθηκαν στό τελευταῖα σεμινάριο τοῦ Παρισιαῦ.

Εἶναι φανερό πώς οἰ «ἀδιάλλακτοι»
”Αρα6ες (καί ἀδιάλλακτοι εἶναι ὅλοι οἱ
ἀγωνιστές), ἐκεῖ ὅπου ἀπαρχῆς συνθηματαλογαῦν, ἐκεῖ ἀκρι6ῶς καί στοχεύουν; Γιὰ μιά ἀπομάκρυνση τοῦ εἰσ6ολέα ἀπ’ ὅλα τά κατεχόμενα ἐδάφη. Γιά
ἕνα ἐλεύθερο παλαιστινιακό κράτος.
”Ὀμωςιὸ Σαντὰτ δέ φαίνεται νά ἐναρμονίζει τὴ συνθηματολόγηση, μέ τὴ στόχευση. "H, τουλὰχιστο, δέν πείθει ὅτι 070—
χεύει σωστὰ. Καί ὅλα τὰ σημεῖα δείχνουν
ὅτι, χωρίς νά ἐπιθυμεῖ νά σπάσει τά δεσμά τῆς ἀμερικανικῆς αἰχμαλωσίας του,
προσπαθεῖ νά παλεύει γιά τήν εἰρήνη,
πράγμα πού τόν ὁδηγεῖ συνεχῶς σέ μιά

ταλάντευση. Καί σέ μιὰ διακίνηση ὥς
ἐκεῖ πού ἐπιτρέπει ἡ Βάσιγκτον.
Ἡ ἀνάκληση τοῦ Κάμελ (αἰγύπτιου
ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν) ἀμέσως
μετά τὴν προπέτεια πού ὁ Μεναχέμ
Μπεγκίν ἐπέδειξε στό ἐπίσημα δεῖπνα,
μπορεῖ πρός στιγμὴ νά έπεισε ὅτι ὁ Σαν-

τὰτ δέν ἧταν διατεθειμένομς ἐστω καί αἰχμάλωτος, νά παραγνωρίσει τὴν πίεση
τῶν ἀδελφῶν Ἀρά6ων. Καί ἡ κατοπινὴ
δὴλωσὴ του πρός τόν Μπεγκίν, ὅτι(«σήμερα 7’7 αὔριο τό Ἰσραήλ θά δεῖ ὅτι δέν
μπορεῖ νά ὅγεῖ κερδισμένο μέ τήν ἀλαζονεία του, καθότι ἡ εἰρήνη δέν μπορεῖ νά
καταχτηθεῖ μέ τήν καταπάτηση τῆς κυριαρχίας ἄλλων χωρῶν», έδειξε ὅτι
ὑπάρχει ἀκόμη έδαφος γιά μιά παναρα6ική συμφιλίωση, πάνω στή 6άση ἑνός
ὑγιοῦς ἀγώνα ἐνάντια στόν εἰσόολέα. Ὁ \

Καντάφι ἧταν ἐκεῖνος πού εἶχε ἀμέσως
ἀνταποκριθεῖ, μέ τὴ δῆλωση ὅτι «εἶναι
ἕτοιμος νά στείλει ἑκατοντάδες τάνκς

στήν Αἴγυπτο γιά νά ἐξορμήσουν ἐνάντια
στό Ἰσραήλ».
”Ομως, καί πάλι ὁ Σαντὰτ δέν 6ρῆκε
τόν τρόπο νὰ ἀπαγκιστρωθεῖ καί, μέ
συνέπεια, νά ἀκολουθήσει τό δρόμα πού
εἶχε χαραχτεῖ μέ τὴν ἀναχώρηση ταῦ Κάμελ ἀπό τά Ἱεροσόλυμα. Φαίνεται πώς 6
Λευκός Οἶκος τά κατάφερε, γιὰ μιά
ἀκόμη φορά, νὰ σφίξει τὰ δεσμὰ τοῦ
Σαντάτ... Γι’ αὐτό καί, σύμφωνα μέ τίς
τελευταῖες πληροφορίες (τό σημείωμα
αὐτό γρὰφτηκε πρίν 10 μέρες), ὁ Σαντὰτ
ἐτοιμὰζει ξανὰ τίς 6αλίτσες του γιά ένα
ταξίδι στήν Οὑάσιγκταν, ἐνῶ ἐκεῖνα πού
αἱ συναγωνιστές του ἀνὰμεναν ἧταν μιὰ
διακὴρυξη ὅτι 6 μόνος ἀνοιχτός δρόμος

πού ἀπομένει εἶναι ἡ συμπόρευση πρός
τὴ Γενεύη.
’Τό ἀτύχημα γιὰ τό Σαντὰτ -— ἀτύχημα
πού δέν ἀποκλείεται νὰ τόν ὁδηγήσει ὥς
τήν πολιτικὴ του αὑτοκτανία - εἶναι πώς
δέν κατόρθωσε νά δεῖ δτι, ἀπό τή στιγμὴ
πού ἡ Βὰσιγκτον παραυσιὰζεται νά ἐμμένει 05 μιά διμερῆ εἰρὴνευση Αἰγύπτου
Ἰσραὴλ, τό παιχνίδιιπαίζεται μόνα μέ τὴ
φωτιά. Διαχωρισμός τῆς πάλης ἐνὰντια
στόν κοινό ἀντίπαλα σέ καμιὰ περίπτωση δέν μπορεῖ νά εὐδοκιμήσει. Κι ἀν
ἡ συνένωση τοῦ παναρα6ικαῡ ἀγώνα δέν
ἐπανασυγκολληθεῖ, πάνω στὴ 6άση τῶν
καινῶν, γενικων συμφερόντων, χωρίς
ἐξωτερικές ῑμπεριαλιστικές παρεμὸὰσεις,
τότε ἀναμφίόολα ἡ κρίση θά συνεχιστεῖ.
Αὐτό, ἀργά ἤ γρήγορα, ὁ Ἀνουὰρ Σαντὰτ ὀφείλει νὰ τό ἀντιληφθεῖ. Γιά ν’
ἀφήσει τουλὰχιστα τήν ἐντύπωση δτι,
ὅταν έπαιρνε τήν πρωταδαυλία γιὰ τίς
διμερεῖς συναμιλίες, στό μυαλό του πρυτάνευε ἡ τετρὰγωνη σκέψη ὅτι τίς διμερεῖς συναμιλίες θά τίς ἀκολουθοῦσαν αἰ
γενικές διαπραγματεύσεις τοῦ Ἰσραήλ μέ
ὅλους τούς ”Αρα6ες... Καί θά ’ναι πραγματικὴ τραγωδία ἀν αὐτό δέν γίνει τελικά ἀντιληπτό ἀπό τό Σαντὰτ καί τούς
ἀλλους μοναμερεῐς εἰρηνευτές.
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Η ΓΑΛΛΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ
ΕΚΑΟΓΕΣ

καί καταστατικό τῶν ἀρχῶν καί τῶν λειτουργιῶν πού θά διέπουν τῆ μετα6ατική περίοδα γιὰ 76 σασιαλιστικό μετασχηματισμό. Κὰτι πολύ περισσότερο ἀπό 77767 άπλὴ έκλογικῆ συμφωνία πού στῆ συνέχεια δοκιμάστηκεικαναπαιητικά στῆν πράξη,
ἰδιαίτερα στίς έκλογές τῶν καντονιῶν, στίς δηματικές έκλογές
καί στῆν κατά κανόνα ὅμως μετριοπαθῆ καί κατευθυνόμενη,
ἑνιαία συνδικαλιστικὴ δράση. Μ ἕνα σχεδόν μανότονο τρόπο,
τό σύνθημα «77767 μόνη λύσηε τό καινό πρόγραμμα» ἀποτέλεσε
τὰ τελευταῖα χρόνια τό ἀντιφάρμακα, τῆ συνταγὴ καί τῆ διέξοδα τῶν κοινωνικῶν καί ταξικῶν ἀγώνων, έτσι τουλὰχιστο
πού τούς ἀντιλαμὸανότανε καί στό 6αθμό πού τούς καθοδηγοῦσε ἡ Ἕνωση τῆς Ἀριστεράς.
Ο Τί μεσολὰ6ησε ἀπό τότε μέχρι τό περασμένο φθινόπωρα,

Τοῦ Ἠλία Εὑθυμιόπουλου
Η,ΠΟΛ1ΤΙΚΗ ένοποίηση τῶν δύο μεγαλυτέρων σχηματισμῶν τῆς γαλλικῆς ἀριστερᾶς ἀνάγεται στῆν ἐποχή, γύρω στό
1972, ὅπου ἡ έξεγερμένη γεννιὰ τοῦ ’68 τροφοδοτεῖ μέ καινούργιο αἷμα τόν ἰδεαλαγικό, παλιτικό καί συνδικαλιστικό χῶρο, ένῶ αἱ ἀπόγονοι τοῦ Ντέ Γκώλδέν εἶναι σέ θέση νὰ στηρίξαυν τό μύθο τῆς μεγάλης Γαλλίας, περιοριζόμενοι στόν ὰχαρο
ρόλα τῶν μάνατζερ τῶν κεφαλαιοκρατικῶν σχέσεων καί τῶν
ἀπόστολων (μαζί μέ τούς Γερμανούς) τῆς ἀτλαντικής στρατη-

γικῆς στόν εὑρωπαῖκό καί ἀφρικανικό χῶρο. Ἀπ’ αὐτὴ τὴν
ἱστορικὴ συγκυρία ὀ μεγάλας κερδισμένος στόν παλιτικό ἀναδασμό εἶναι τό Σοσιαλιστικό Κόμμα (Σ.Κ.). πού ἀναδεικνύεται
σταδιακά σὰν τό μεγαλύτερα γαλλικό κόμμα, τουλὰχιστο (ι’ ὅ,τι
ἀφορά τὴν ἐκλογικῆ του ὰντιπροσώπευση, ένῶ παράλληλα
πολλαπλασιάζει τίς μετοχές του στὰ συνδικὰτα, ἰδιαίτερα στά
πλαίσια τῆς C.F.D.T., ἡ ὁποία γίνεται τό δεύτερα σέ μέγεθος
συνδικάτο, σπὰζαντας 5707 τὴ μανοκρατορία τῆς πρασκείμενης
στό Κομμουνιστικό Κόμμα (ΚΚΓ) C.G.T.
ΜΕΣΑ ἀπ’ αὐτές τίς ἀνακατατάξεις τό ΚΚΓ ἐπιχειρεῖ τό μεγάλα ἀνοιγμα, συμ6άλλαντας δειλά, ἀλλά σταθερά ὅσα περνά 6
καιρός, στῆν εὑρωπαῖκή ἐκδοχή τοῦ κομμουνιστικοῦ μοντέλου,
ἀποτελώντας μιά ἀπό τίς συνιστῶσες του ἀλλὰ ταυτόχρονα καί
τὴ λιγότερο γνήσια παραλλαγή του. Αῦτό τό ἀνσιγμα ὑπαγορεύεται ἀπό λόγους
1. Ἐσωτερικούς; Κρίση ἐξουσίας στὰ πλαίσια τοῦ κυρίαρχου συνασπισμοῦ καί μετα6ολή τοῦ συσχετισμοῦ δυνάμεων στὰ
πλαίσια τῆς ἀριστερᾶς. Σὰν συνέπεια έχουμε ἀναπρασαρμαγή
τῶν στρατηγικῶν καί τακτικῶν του στόχων, πού ἐκφρὰζονται
μέ τήν έγκατὰλειψη (τουλὰχιστο στό ἐπίπεδα τῆς ρητής πολιτικῆς συνθηματαλογίας) τῆς δικτατορίας τοῦ προλεταριάτου, μέ

τὴ θεωρία τοῦ σταδιακαῦ περὰσματος στό σοσιαλισμό, μέ τήν
έκλαῖκευση καί τῆ διεύρυνση τοῦ κομματικοῦ μηχανισμοῦ καί
μέ τὴν ἀποδοχῆ τοῦ πολυμαρφισμοῦ στῆν πολιτικὴ καί ἰδεαλαγικῆ έκπροσώπηση τοῦ «έργὰζόμενου λαοῦ».
2. Ἐξωτερικούςῑ Ἀποδυνὰμωμα τῆς «φυσικῆς» κυριαρχίας
τῆς Σ. Ἕνωσης στό σασιαλιστικό στρατόπεδα μέσα ἀπ’ τὴν ἀλληλουχία τῶν έπεμ6άσεων στόν εὑρωπαϊκό χῶρο καί ξέφτισμα
τοῦ κοινωνικοῦ 006757777013 πρότυπαυ, πού δυστυχῶς ὅμως εἰσ-

πρὰχτηκε ἀπό τούς γὰλλους κομμουνιστές καί ἄλλους, μέσα
ἀπ’ τὴ συμπτωματολαγικὴ του ἐκφορά, οὑδέτερη, τυπικὴ καί
παλλές φαρές ἀταξικῆ, τὴ σχετική μέ τά «ἀνθρώπινα δικαιώματα»“’ καί τίς έν γένει «ἀταμικές ἐλευθερίες». (Αὑτό ἐξ άλλου
ὑπενθυμίζει καί τὴ γωνία ἀπ’ τήν ὁποία γίνεται ἡ έκάστοτε
κριτική ἀπ’ τὴ μεριά τοῦ ΚΚΓ, καθώς καί τό εἶδος τῶν ἐργα-

λείων τῆς ἀνάλυσης). Οἱ παραπάνω αἰτίες ὁδὴγησαν στό ξέκαμμα ἀπό τὴ σταλινικῆς κληρονομιάς κομμουνιστικὴ διεθνή
καί τὴν υἱοθέτηση τοῦ «ἐθνικοῦ δρόμου γιὰ τό σοσιαλισμό»,
στίς ἐμφαντικές διακηρύξεις γιά τήν ἀνεξαρτησία τῶν καμμάτων καί τό δικαίωμα στῆν ἰδιαιτερότητα.
ΠΟΛΥ πρίν κρυσταλλωθεῑ αῦτό τό πλαίσια, σάν ἀναγκαία
συνθήκη καί συνέπεια τῶν ἀνακατατὰξεων καί τῶν 779007777κῶν πού έμφάνιζαν σάν ἀμεσα δυνατή τήν ἀνατροπὴ τῆς κυ6ερνητικῆς πλειοψηφίας, τά δυό κόμματα ὑπογράφουν κοινή
συνθήκη καί καινό πρόγραμμα, ὀδηγό μαζί πολιτικῆς δράσης
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ὅπου οἱ.σ·υναντὴσεις γιά τὴν ἐπικαιροποίηση τοῦ Κοινοῦ Πραγρὰμματας μετα6ὰλλανται ξαφνικὰ σέ θέατρα ἀντεγκλῆσεων,
ἀνένδοτων αἰτημάτων καί 6αριῶν χαρακτηρισμῶν;
Ο Πῶς έγινι· καί τά ι’-κατομμὺρια τιῖιν γάλλων ψηφοφόρων,

ὀπαδῶν καί στελεχῶν τῆς ἀριστερὰς εἶδαν στῆν ὀθόνη τῆς τηλεόρασης (1) τούς πρωταγωνιστές τῆς ὑπόθεσης νά γκρεμίζουν
ξαφνικὰ τό ὄνειρα τῆς ἀλλαγῆς, συντηρητικὰ κι ὑπομανετικὰ
μεγαλωμένα, παζαρεύαντας τούς ὅρους τῆς συμφωνίας μέσα
ἀπό λαγιστικαύς ὑπολογισμούς;
OI αἰτίες τῆς ρῆξης εἶναι σίγαυρα 6αθύτερες καί πηγαίναυν
πολύ πιό πέρα ἀπό τά ποσαστά τῶν ἐθνικοποιῆσεων, τίς μισθολογικές ἀπαδαχές, τίς έκτιμήσεις γιά τὴν πυρηνική δύναμη
κρούσης καί τίς ἀμφί6ολες θεωρίες γιά τὴν έθνικῆ ἀμυνα. Γιατί
ἡ οὐσία τῆς ἀλλαγῆς δέν 6ρίσκεται στά διοικητικά μέτρα καί
τίς ἀποφάσεις πασοτικαῦ χαρακτῆρα πού εἶναι διατεθειμένη νά
πάρει ἡ κεντρικὴ ἐξουσία γιά τό μεγαλύτερο ἥ μικρότερα
ἐλεγχα μερικῶν, έστω καί κύριων μονάδων, τῆς παραγωγικῆς
διαδικασίας, οὔτε στό μέγεθος τῆς άμ6λυνσης τῶν εἰσαδηματικῶν ἀνισατὴτων.. Οῦτε ἀκόμη ἐκτιμήσεις αὐτῶν τῶν μεγεθῶν
μποροῠν νά χαρακτηρίσουν μιὰ στάση δεξιά ἤ ἀριστερή καί
προτάσεις γιὰ προσθαφαιρέσεις συντελεστῶν, δεικτῶν καί ποσοστῶν μποροῦν ὡς διὰ μαγείας νά συντελέσαυν στῆν πραγματοπαίηση τοῦ ποιατικοῦ ἀλματος. Ἡ οὐσιαστικῆ ἀλλαγὴ θὰ εἶναι πραγματαποιῆσιμη μόνο ὅταν τό μετα6ατικό πρόγραμμα
μέσα ἀπό μέτρα οἰκονομικῆς καί κοινωνικῆς φύσης δημιουργήσει τίς προϋποθέσεις γιά τό πέρασμα τῆς διαχείρισης καί τῶν
μηχανισμῶν λήψης ἀπόφασης στά χέρια τῶν ἐργαζομένων. Καί
παραπέρα ἐξαρτᾶται ἀπό τό 6αθμό καί τόν τρόπο ὀργάνωσης
τῶν κοινωνικῶν δυνάμεων πού συμμετέχουν στῆν πάλη γιὰ τὴν
ἀλλαγὴ τό ἀν οἱ κατακτήσεις θὰ διασφαλίζονται καί ἡ έθνικὴ
ἀνεξαρτησία θὰ περιφραυρεῖται.
ΕΔΩ ἀνιχνεύεται ἡ ταξικῆ φύση 7013 πραδλῆματος, ὁ ρόλος
τῆς ἐργατικής τὰξης καί τῶν φορέων πού τὴν ἐκπροσωπαῦν,
καθώς καί τά ζητήματα τῶν συμμαχιῶν. Ὁ τρόπος μέ τόν
ὀποῖο τὰ κόμματα τῆς ἀριστερᾶς τοποθετοῦνται ἀπέναντι α’
αὐτὰ τά θεμελιακὰ ζητήματα θά καθαρίζει καί τῆ 6ιωσιμότητα
τῶν ένιαίων σχημάτων καί θά έρμηνεύει σέ μεγάλα 6αθμό τίς
6αθύτερες, ἀδηλες καί λανθάνουσες αἰτίες τῆς κρίσης.
ΚΑΙ σέ ὅ,τι ἀφορά τό Σοσιαλιστικό Κόμμα οἱ ἐκτιμῆσεις
φαίνονται σέ πρώτη προσέγγιση εὕκσλες. Χωρίς νά κου6αλάει
στούς ὠμοὺς του καμιὰ ἰδιαίτερη «ἱστορικὴ» εὐθύνη, χωρίς ἕνα
ἀπακρυσταλλωμένο καί κληροδοτημένο θεωρητικό ὑπόδαθρο δέσμευση καί ταυτόχρανα συνταγὴ - ἐπιχειρεῖ νά ἐκμεταλλευτεῐ τίς εὐνοϊκές συνθῆκες μέ ὅλες τίς προϋποθέσεις ένός «κόμματος έξουσίας»; Ραγδαία αύξηση τῶν έκλογικῶν του ποσοστῶν, πρασὸὰσεις στό ὀργανωμένο έργατικό κίνημα, στό γυναικεῖα χῶρο, στῆν τοπικῆ αὑτοδιοίκηση, μέ γερό ἐπιτελεῖο
στελεχῶν ἀπό ἐπίλεκτα μέλη τῆς γαλλικῆς κοινωνίας καί προπὰντων μ’ ἕνα ἀδιαμφισδῆτητο καί χαρισματικό ἡγέτη μέ πο· .
λυτὰραχη καί θορυ6ώδη παράδοση στό παλιτικό κουρμπέτι. Ἡ
διαφαρετικότητα τῶν κοινωνικῶν στρωμάτων πού τό Σ.Κ.
ἀντιπροσωπεύει, oi ταξικές περιοχές ἀπ’ ὅπου ἀντλεῖ τό στελεχικό του δυναμικό, τὰ οἰκονομικὰ του στηρίγματα καί τό πλέγμα τῶν διεθνῶν πολιτικῶν του διασυνδέσεων, συνθέτσυν ἕνα
έτερογενές καί πολυσῆμαντο σύνολο, μέ ἀντιφατικές ἀπόψεις
πάνω σέ καίρια θέματα, μέ ὀργανωτικές ἀνεπάρκειες ἀλλὰ καί

ὑγιεῖς διαδικασίες, μέ ἀλλεπάλληλες διαγραφές ἀλλὰ καί μ’
ἀνοχῆ 07013; 77077770777706; 7017 κόλπους μιᾶς ἐπίσημα ἐκφραζόμενης ἀντιπαλίτευσης μέ μεταὸαλλόμενο εἰδικό 6άρας. Κινεῐται
ἰδεαλαγικὰ ἀνάμεσα στόν «ἀντιδογματικό μαρξισμό», τὴν αὐτοδιαχείριση καί τόν ἀστικό φιλελευθέρισμό καί πολιτικά ἀπό
τό ριζοσπαστικό τριτοκοσμικό σοσιαλισμό ὥς τὴν ἀμερικανοθρεμμένη σοσιαλδημοκρατία.
ΕΤΣΙ, ἡ κατηγορία γιά δεξιά στροφὴ πού τοῦ ἀποδίνει στῆν
παροῦσα φάση τό ΚΚΓ, εἶναι μᾶλλον άπλούστευση, γιατί τά
περιθώρια παλινδρόμησης τοῦ Σ.Κ. ἀνάμεσα σέ δεξιές καί ἀριστερές θέσεις εἶναι ἀνεξάντλητα. 'H 6007771] 7017 έπιλογῆ μετὰ
τό 1970 γιά συνεργασία μέ τούς κομμουνιστές, θέση πού κρατήθηκε 775 συνέπεια καί ἐπαναλαμδὰνεται κανανικὰ ἀκόμα καί
ἐνὰντια στίς πιέσεις τῶν ἀτλαντικῶν 7017 φίλων, ἑρμηνεύει τὴν
ἀπόφασὴ του νά περάσει στὴν ἐξουσία μέ ὅσα τό δυνατόν λιγότερες παραχωρῆσεις πρός τὴ δεξιὰ, γιὰ νά ἔχει στῆ συνέχεια
δυνατότητες ἑλιγμῶν καί ἀσφαλιστικές δικλεῖδες γιὰ μιὰ πολιτικῆ 777671770; 770E διαχείρισης τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, μέ τήν
ὑπαστῆριξη ἤ στῆ χειρότερη περίπτωση μέ τῆ συνενοχή τῆς
πλειοψηφίας τῆς ἐργατικῆς τάξης διαμέσου τοῦ ΚΚΓ. Μπαρεῖ
μέ 01371’] τὴν τακτικῆ νά παίξει σέ δυό ταμπλώ;
Ο ἤ κυ6έρνηση τῆς πλειοψηφίας τοῦ ἐργαζόμεναυ λαοῦ σέ
εὐνοϊκές συνθῆκες
Ο ἤ σοσιαλδημοκρατικὴ λύση τῆς συνεργασίας τῶν τάξεων,
ἀν ἡ ὀργανωμένη ἀντεπίθεση τῶν ἐθνικῶν ἤ πολυεθνικῶν κέντρων στενέψει τόν ὁρίζοντα.
ΟΤΑΝ λοιπόν τό ΚΚΓ ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ αἰτία τῆς ρῆξης εἶναι ἡ δεξιὰ στροφὴ τοῦ Σ. K. 770E ἡ ἐγκατάλειψη τῆς γραμμῆς
7775601]; 7706 καθόριζε 76 Κοινό Πρόγραμμα, στῆν πραγματικότητα πρόκειται 7767 τήν ἀλλαγὴ τῶν δικῶν του διαθέσεων
ἀπέναντι 07013; πρώην συμμάχους καί τώρα ταξικαύς ἀντίπαλους, ἤ, καλύτερα, φωτίζοντος ἀπό διαφορετικὴ γωνία τά πρά777070 κὰνει νά μεγαλώνουν οἱ σκιές, 077976717; τή στιγμὴ πού
μπαίνει ὀξύ τό 77966717770 τῆς ταξικῆς συμμαχίας καί τοῦ κόμματος πού τῆν καθοδηγεῖ πρό τῶν πυλῶν τῆς ἐξουσίας.

τοδύναμη ἀστική τὰξη. Μέ τήν ἐγκατάλειψη τῆς παραπάνω θέσης διαγράφεται καί τό πρό6λημα, πού στῆ συνέχεια, μέσα σέ
λίγους μῆνες, ξαναεμφανίζεται μεταμφιεσμένο, ὅπου τό ΚΚΓ
κατηγορεῖ 706; 0007077075; 770 ἡγεμονιστικές τάσεις στὰ πλαίσια τῆς «συμμαχίας» καί ἀφῆναντας νά ἐννοηθεῖ ὅτι ἡ στὰση
7017 076 6567590 7690 60 ἐξαρτηθεῖ ἀπό τό συσχετισμό τῶν δυνάμεων, δηλαδὴ τὰ ἀμοι6αῖα ἐκλογικά ποσοστὰ. Καί ὅλα 01370
ἐρήμην τῶν διαφορετικῶν τάσεων πού ἐκφρὰστηκαν στό ἐπίπεδα τῆς κομματικῆς 6άσης, γιατί, ὅπως τόνισε σέ πρόσφατη
συνέντευξη 6 θεωρητικός τοῦ κόμματος Elleinstein, 0’ 01375; τίς
κρίσιμες περιστάσεις καί ἐν ὄψει τῶν ἐκλογῶν πρέπει νά διαφυλαχτεῖ ἡ ἑνότητα 7013 κόμματος. Μ’ 0770 λόγια τό «τί νά
κάνουμε» στῆν ἐκσυγχρονισμένη του 57760017 60 ἀποφασιστεῖ
ἀνάμεσα στούς 6176 769017;.
EITE ὅμως τό ΚΚΓ κλείσει μιά ἐκλαγικὴ συμφωνία, ἐστω καί
τῆν τελευταία στιγμὴ, εἴτε συνεχίσει τῆ σκληρὴ γραμμὴ πού
ὀψιμα ἐγκολπώθηκε, ἡ συμμετοχή του σέ μιά μελλοντικῆ κυ6έρνηση μέ 76 Σ.Κ. δέν προδικάζεται, ἀκόμη καί μέ τῆν ὑπόΘεση τῆς ἰσχυροποίησης τῆς ἐκλογικῆς του θέσης. Γιατί φαίνεται πώς ἐκτιμάει σὰν ἀνεπαρκή 71’] φύση τῆς χθεσινῆς συμμαχίας γιά τό ξεπέρασμα τῆς καλπάζουσας κρίσης, Κρίση πού
συνηθίζεται νά ἀπακαλειται 77077’77077077171’1 (παρόλο πού 6 770πιταλισμός 6ρίσκει συνεχῶς τρόπους γιά 76 ξεπέρασμά 717;)
770E 77013 στῆν οὐσία εἶναι 77076 γενικότερη. Εἶναι κρίση οἰκονομική, ἀλλὰ καί κρίση θεσμῶν, κρίση δὀμῶν κατανάλωσης καί
κρίση ἰδεαλαγίας. Καί ἡ ἐμπλοκὴ τῆς γαλλικῆς ἀριστερᾶς στίς
διαδικασίες τῆς ἀναπαραγωγῆς της δέν ἐλαχισταποιεῖται μέ
τούς ὁποιουσδήποτε οἰκονομικοὺς πραγραμματισμούς πού εἶναι σέ θέση νά προτείνει καί νά ἐφαρμόσει τό Κοινό Πρόγραμμα, ἐάν παράλληλα δέν μποῦν σέ λειτουργία μόνιμοι μηχανισμοί ἀμφισ6ήτησης καί ἀντικατάστασης τῶν ὑφισταμένων καινωνικῶν σχέσεων καί μόντέλων ἀνάπτυξης. Γιατί, ὅπως γράφει
καί 6 J.M. Levy - Leblond στῆ «ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» τοῦ
Γενὰρηῑ
«Οἱ παλιτικές καί συνδικαλιστικές ὀργανώσεις 07706115πουν περισσότερο στήν κατάληψη τῆς ἐξουσίας παρά στήν
καταστροφή της. Μ’ αὐτήν τήν ἔννοια ἔχουν ἀνάγκη νά
στηριχθοῦν 0’ ἔναν ἰδανικό σχεδιασμό τῆς κοινωνικῆς ἀναδιοργάνωσης; πρόκειται γιά τήν ὑποκατάσταση τῆς κάπιταλιστικῆς τάξης, κακῆς καθότι ἀνεπαρκῶς ὀργανωμένης, ἀπό
μιά νέα τάξη, πιό αὐστηρή».
AYTO ὅμως δέν ὁδὴγησε στῆν
«... ἀποτυχία τῶν μέχρι τώρα σοσιαλιστικῶν πειραμάτων,
ὀφειλόμενη στόν ἡγεμονικό τους ὄολονταρισμό καί τήν ἀρτηριοσκλήρωση τῶν κοινωνιῶν τους μέσα στήν ἀδυναμία
τους νά διασφαλίσουν τόν ἀπόλυτα ἔλεγχο μιᾶς κοινωνικῆς
μηχανῆς μέ ἀποτελεσματική λειτουργία»,’
ΚΑΙ πρασθέτει;
«καταλαόαίνουμε λοιπόν πώς ὁ μαρξισμός δέν ἔχει παρά
μιά κριτική ἀποτελεσμάτικότητα».

ΤΟ 77966711770 δέν εἶναι καιναύργιο, μόνα πού τό ΚΚΓ δέν
μπόρεσε νά ἀνταποκριθεῖ στίς γρὴγορες 775706075; τῆς παλιτικῆς πραγματικότητας καί νά ὑλοποιῆσει τίς 65057; 7706 γρὴ7090 καί 6ιαστικὰ υἱοθέτησε 076 220 συνέδρια, χωρίς νὰ τίς
ἐχει προηγουμένως καταχυρώσει θεωρητικά, καί τώρα θερίζει
τούς καρπούς αὐτῆς τῆς ἀντίφασης. Παυθενά π. χ 07E; ἀποφά057; τοῦ συνεδρίου δέν γίνεται σαφὴς 1'] 6501] 7013 κόμματος 7767
τὴ σχέση τῆς ἐργατικῆς τὰξης, ὅπου 76 ΚΚΓ θεωρεῖται σάν 6
γνησιότερος ἐκπρόσωπός της, καί τῶν συμμάχων της, ἐνῶ,
σύμφωνα 775 τήν κλασική μαρξιστικῆ- λενινιστικὴ θέση, στῆ
φάση τῆς δικτατορίας τοῦ πραλεταριάτου ἡ ἐργατικὴ τὰξη
ἀσκεῖ τήν ταξικὴ της κυριαρχία καί ταυτόχρσνα διατηρεῖ τόν
ἡγεμονικό της ρόλο ἀπέναντι στούς συμμάχους της προκειμένου νά ἐκμηδενίσει τή διωγμένη ἀπό τό κράτος μά ἀκόμη παν-

ΠΕΡΑ ὅμως ἀπό τίς ὁποιεσδὴποτε ἀναλύσεις καί ἀπόπειρες
ἑρμηνείας, πέρα ἀπό τίς «πολιτικολογίες τῶν πολιτικῶν», τά
κατασκευασμένα ἐπιχειρήματα καί 077067, 7E; δημαγωγικές
διακηρύξεις ἀρχῶν καί τίς τηλεοπτικές παραστάσεις, διαπιστώνουμε πόσα εὔθραυστη ἧταν αὐτὴ ἠ ἑνότητα κορυφῆς καί
πόσα ἀνεπαρκεῖς αἱ δομές καί οἱ ὀργανώσεις στὴ 6άση, γιά νά
μπορέσει νά ἀντιπαρατεθεῖ στῆν κρίσιμη στιγμή μιά άλλη λα,γικῆ σύμφωνη μέ τούς ἀγῶνες, τίς ἐλπίδες καί τούς πόθους τοῦ
λαϊκοῦ κινήματος, B56070 76 θέμα παραμένει ἀνοικτό. ”Ομως
οἱ ἱστορικές εὐκαιρίες δέν ἐπαναλαμὸάνανται συχνά. Καί ἡ ἐξουσία δέν συζητιέται, δέν ὁιαπραγματεύειται, ἀλλά παίρνεται·
η αχι.
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ΜΙΛΑΕΙ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
TOY
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
SWAPO
ΤΗΣ
Ν ΑΜΙΜΠΙΑ
ΣΑΜ ΤΖΟΥΟΜΑ

Στό περιθώρια τοῦ

Α’ συν-

έδριοιι τοῦ M.P.L.A. στῆ
Λουαντα ὀ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ πῆρε ἀπό τόν
πρόεδρο τοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ κινήματος SWAPO
τῆς Ναμίμπια (Νοτιοανατολικῆ Ἀφρική)ΣΑΜ TZOYOMA

τὴν παρακάτω συνέντευξη για
τό «ANTI», στῆν ὁποία τανίζεται, μεταξύ ἀλλων, ἡ 656mότητα ὅτι τουλάχιστον α’ ἕνα
χρόνο θά ἔχει ἀπελευθερωθεῐ
ὅλη ἡ χώρα.

«ΣἈῑένα χρόνο θά έχουμε
ἐλευθεράκππ ὅλη τῆ χώρα»
EP:

Ποιά εἶναι

ἡ

ἰδεολογική-

πολιτική σκέψη τοῦ κινήματός σας,·

AI]: Ἡ θεωρία τοῦ κινήματός μας εἰναι ὁ ἐπιστημονικὰς σοσιαλισμός. Πολι-

τική μας εἶναι ἡ ἀδέσμευτη γραμμὴ. Ἡ
λαῖκῆ κυριαρχία ἐφαρμόζεται στίς περι-

οχές πού έχουμε ἀπελευθερώσει. Δέν εἶ-

.

Ὀ πρόεδρος τῆς Ναμίμπια Σιὶμ Τζοιιόμα μιλάει στό ι
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ναι ἀπαραίτητα γιά μᾶς νά ἀκολουθήσουμε τόν ἰδιο δρόμο πρός τό σοσιαλισμό πού ἀκολουθοῦν ἀλλες χῶρες, Ἡ
οὑσία εἶναι πώς δέν ὑπάρχει διαφορά
ἀγῶνας ἀντιαποικιακός, ἀντιρατσιστικός, ἀντιιμπεριαλιστικός... Οἱ μέθοδες
πού χρησιμοποιεῖ ὁ ἰμπεριαλισμός εἶναι
οἱ ’ίδιεςῑ φασιστικές. Καταπίεση, χαμηλὰ
μεροκὰματα, ἀθλιότητα... Οἱ μέθοδες
πάλης, λοιπόν, ἐνάντια στῆν καταπίεση,
στῆν ἐκμετάλλευση, εἶναι κοινές μέ ὅλους
τούς λαούς πού ἀγωνίζονται γιά ἐθνική
καί κοινωνικὴ ἀπελευθέρωση.
EP: Ποῦ 6ρίσκεται σήμερα ὁ ἀγώνας σας,·
ΑΠ; Τό κίνημα ἱδρύθηκε τό 1960. Στά
Δ πρῶτα του 6ῆματα, ἀγωνίστηκε μέ εἰρηνικά μέσα διεκδικώντας τὴν ἐλευθερία
τῆς χώρας μας. Διαδηλώσεις, μποῦκοτὰζ, ἀπεργίες κ.λπ. Τό 1966 ἀρχίζει ὁ
ένοπλος ἀγώνας, γιατί δέν ὑπῆρχε άλλη
διέξοδος. Ὁ ἐχθρός, ἡ Νότια Ἀφρική,
μέ φασιστικές μεθόδους ἐξαπόλυσε τρομοκρατία, «ἐστησε» στρατόπεδα συγκέντρωσης - ἕνα κύμα δίας ἀγκάλιασε τούς
σκλάόους ἐργάτες μέ σκαπό τόν ἐκδιασμό τῶν ἀνταρτῶν γιά νά σταματήσουν
κάθε ένοπλη δράση. Μόνο πρίν 2 χρόνια
μπορέσαμε νά ἐλευθερώσουμε ὀρισμένες
περιοχές, γιατί οἱ συνθῆκες κάτω ἀπό τίς
ὀποῖες ἀγωνιζόμασταν ἧταν τρομερὰ
δύσκολες. Ἠ ἀπελευθέρωση τῆς Ἀγκό-

lAMs-

ο-ιμιιιι ειη-ιι

ξ-ῧώ-ᾼῦξ

νεοαποικίας μέ «ἐκλογές». Τά λεγόμενα
«ΜΠΑΝΤΟΥΣΤΑΝ». Θέλουν καί τό

μας θά εἶναι (ἰστιιμάτητος μέχρι νά ἐλευθιριῖισουμι· όλόκληρη τῆ χώρα.

SWAPO νά συμμετάσχει (ι’ αὑτὴ τῆ νε-

EP: Βλέπιτι σύντομα τήν ἀπεκινθέι-ιιιηιψ

II

οαποικιακῆ συνερχίισιά. γιατί ξέρουν
πώς ι”ιν γίνουν ι”κλογές τό SWAPO σίγαυρα θιί χάσει. μιιί καί ἐλέγχουν (ιὺτοί
τό μηχανισμό καί ἰ’-τοι η κατοχὴ θά συν-

Σ’ ΕΡΩΤΗΜΑ γιά τό πῶς 6λέπει τό κίνημα στῆν Περιοχὴ τῆς Μεσογείου καί

ιδισὶτερα στόν έλληνικό χῶρο, ό πρόεδρος τῆς Νομίμτιια εἶπες

O Ὀ ἐχθρός τῶν λαῶν που ἀγωνίζονται γιά έθνικῆ καί κοινωνικὴ ἀπελευθέρωση

εἶναι

κοινός;

ὁ

ἰμπεριαλισμός.

Τόσο στῆ Μέση Ἀνατολή, στῆν Ἐλλάδσ, τὴν Τουρκίσ, ὅσα καί στῆν Κύπρο.

λας ίόοήθησε τρομακτικά τό κίνημά μας.

Πιστεύω πώς ὁ ἀγῶνας καί κεῖ δέν πρέτῐει νά ’χει ἀμφιταλαντεύσεις. Πρέπει νά

γιατί ἀμέσως εἴχαμιτ ἐλευθερία δράσης

’ναι ξεκόθαρος.

καί πρασοάσεις κάλυψης στῆν Ἀγκόλα.
Οἱ ἰμπεριαλιστές προσπ(ἰ.()ησαν νά

μου ἐμπειρία μέ τὴν Κύπρο θά ’θελα νά

έφαρμόσουν νεοαποικιακό σύστημα τόσο

Ἀπό τὴν προσωιτικὴ

πῶ πῶς στό πρόσωπα τοῦ προσωπικοῡ

μου φίλου, καί φίλου ὅλου τοῦ ἀφροσσιατικοῡ κινήματος, Βάσου Λυσσαρίδη

στῆν “Αγκόλιι ὅσα καί (ἰλλοῦ, γιατί ξέρανε πώς (ἰπε).ευ(’)ιῖ·ριιιση τῆς Ἀγκόλας

θλέπουμε τὴν κορύφωση αὑτοῦ τοῦ
ἀγῶνα, τὴν πορεία γιά τῆ δικαίωσή του.

καί Ναμίμπιας σήμαινε τιιυτόχρονιι. πολι1

σύντομη (ἰπελιῑυθέριικιη της Νότιας
Ἀφρικῆς. Γι’ αὑτό προσπαθοῦσιιν συνέχεια μί· μισθοφόρους ἀπό (am τόν κόσμο
νά χτυπὴσουν τό κίνημα. ’1διαίτι-ρα ή Ν.
Ἀφρικῆ καί (mam; τοῦ Snvimbi. Ἠ
UNITA χωρίς τήν ὑπαστῆριξη αὑτιῑιν
τῶν λακέδιιιν δι’-’ν μπορεῖ νά κάνει τίποτα. Τώρα ι’] Ναμίμπιιι γίνεται τό κέντρο
δραστηριότητας τοῖ’ ἰμπεριαλισμοῡ. μέ
μισθοφόρους ἀπό ὅλη τη Διιτ. Εὐρώπη.

EP: ’Υπιὶρχιι ἵνα «(mm ἐκλογῶν».
A": Ναί. Ἠ προσπιί.1’]ι-“κι τοῦ ἰμπεριαλισμοὺ εἶναι νά ἐηιιριιόσιῑι ἕνα σύστημα

-

εχίζεται μι (”ιλλη μέθοδο. Εἶναι «μανοὺ-

θρες» γιιί. δῆθεν «εἰρηνική» λύση τοῦ
προὸὶῆματος τῆς Ναμίμπια. Γιιί. νι“ι ἐκ’όιάζι-ι ἡ Ν. Ἀφρική, συνεχῶς ιἰνιικοινώ-

A": ’Υπολογίζουμε πῶς τοιν.(ἰ.χιστο

σέ· ἕνα χρόνο Ha ἰ’-χουμι ἑλετή-υτριιίοτι ὅλη
τῆ χώρα. Ὀ χειμῶνας που ι”ρχιτιιι nu
μάς ῡοηθῆστι (ἰηιάντιιστιι. για δριίιῑη.
”Εχοντας τα νῶτα μιις· ιἰιι(1ιι“ι.ισμι’·νιι
(Ἀγκόλα). τό κύριο οιίρος δράσης (ιιι
πίστι στίς ὑπόλοιπις τεριοχίς. ποῖ’.
ὅπως εἶπα. ιῑῖνιιι ζήτημα χρόνου ι’] ἀπιἶ

’κ.ιϊθέριιισὴ τους.
EP: ΙῙιῖις ἑπικωινιυιίιττ ιιι τι) λιιι]
σας (m; ,τιρισχές ,τού (flu/1 κιιτιχιὲμενος
ΑΠ; Στίς (ἰπιῑλευθεριιιμένες ζιῐινις δέν
ὑπάρχει πρόσλημα. Mi- πλατιιῖς συγκιν-

Twining. έκδηλιίισεις κ.λπ. Στίς ὑπόλοιπες περιοχί-ς μέ ριιδιόφιιινο. ”Εχοιιμτ ['3'—
καταστήσει ριιδιοφιιινικό σταθμο ,τοιι

καλύπτει ὅλη τὴ Ναμίμπιιι καί Ν. Ληρική.
EP: Ὑπάρχσυν ιὶιιτιὸραστικοί κιῖ»
κλσι rm} Nu/u'yrru/ ποιί tiring/gur—
ται με’ τό ριιτσιστικιὶ gal-hum);
All: ’Υπιίρχιι ἕνα μηδιιμινο ποσοστιί.
Εἰνιιι μι(ἰ μικρὴ ομιιδιι ποι· magma

(ἰπό τά διάφορα διἰριι ’,σιτοκίι-ητιι,
ῶριιῖιι σπίτια. κ.λπ.) ,τοι- το ριιτιιιιιτικό

νει πῶς τότε μόνο θά ηἰὑγουν τιί μισθο-

καθεστώς χρησιμοποιεῖ χίιί νιί διιιοριιιστι

φορικά στρατεύματα ἀπό τή Νιιμίμπια,
ὅταν καί ἀπό τήν Ἀ-,ικόλα ([ίὟουν τά
κοιιοιινικάέ Αὑτό τίνιιι μιά ἀκόμα «μανοὺὅρα» γιά νά πι-ριίοουν τά ἰμπεριαλιστικ(ἰ σχέδια. Ὀπωσδὴποτε (ἰρνηθήκαμε
καί (ἰρνούμιιστε τιῖ“τόιου εἴδους διαπρα“,’μ(ιτεύσεις καί διακανονισμοίς. Ἠ Ναμίμπια ἀνήκει στό λαό της καί ό ἀγῶνας

τό ’λαό. Αῡτό ιιρίσκιι ([υιιικιι. ιἰπήγηιιη
μόνο σέ μερικοὺς μικροιιστονς - τιπιιτιι

πέρα ἀπ’ αὐτούς. Ο hm": στη συντριπτική τοι· πλειοψηήιίι. ι’·χει ι’ἕνιιν ι’·χιιρο —
τόν 1ι’διο πού ἔχουν οἱ λαοί ὅκοι· τοι· κό-

σμουῑ τόν ι’μπεριιιιπιιιιιό. Ἠ οιιση τοῦ
ι“ι·,ιιιίνα μας εἶναι
πέρα γιά πέρα.

ἀντιιμπιριαλιστικὴ
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T0 κείμενα πού ἀκολου-

θεῖ εἶναι τό χρονικό μιᾶς

ἐκπληκτικῆ
περιπέτειαι
τῶν
ναυτικῶν
τοῦ
«Αἶόλιαν
Γου’ίντ»

σύγχρονης «ναυτικῆς περιπέτειας» πού κράτησε ἕνα
ὁλόκληρα χρόνο σέ στεριά
καί θάλασσα καί.. στοίχισε τόν ἄγρια ὄασανισμό 14 ναυτικῶν μας
στή Βραζιλία - καί τήν κράτησή τους γιά δέκα μέρες,
κάτω ἀπό ἄθλιες συνθῆκες,

σέ διάφορες, φύλακές τῆς
ὅραζιλιάνικης χούντας·
Ο ὁδήγησε ἕναν ἀπό αὐτούς - τό δ’ μηχανικό Παναγιώτη Λι6ερέτο, 30 χρόνων —— στῆν αὐτοκτονία·
Ο «ἄνοιξε» μιά σειρά δικαστικῶν ἀγώνων·

Ο ἔδειξε ἀνάγλυφα τίς
ἄθλιες συνθῆκες δουλειᾶς
καί διαὸίωσης τῶν ναυτεργατῶν στή χώρα μας, πού
ἔρχεται στήν πρώτη σειρά
στά ναυτικά ἀτυχήματα 0’
ὅλα τόν κόσμο.
ΕΙΝΑΙ
ῆ
ἑκπληκτική
ἱστορία τῶν ναυτικῶν τοῦ
«Αἰόλιαν

Γουΐντ»

(πλοι-

οκτησίας τῆς ἑταιρίας τῶν·
ἀδελφῶν Χαρίλαου καί Λεωνίδα Μουστάκα «Οὐρανός
Μιινίῐιιιπ

Company»), πού

δίνεται γιά πρώτη φορά
ὁλοκληρωμένη ἀπό τούς

ἴδιους τούς πρωταγωνιστές
της.
Τῆς Γιούλυ Ζητουνιάτη

«....Στίς 21 Νοέμόρη 1976, ἀναχωρῆσιιμιῑ ἀπό τόν Πειραιᾶ μέ τό φορτηγό
πλοῑο «Λῖιίλιιιν Γουῐντ» καί προορισμό
τήν Τραγκόνα Ἱσπανίας, τό Λάγος, τό
Σάντος καί τό Ρίο Τζανέιρο,
ὯΧμί-συις μετιί τήν ἀναχώρηση 7 μέλη
τοί· πλήριιίμιιτος διαπίστωσαν ὅτι;

Ο τιί ηιῖιτα ναυσιπλοῐας δέν λειτουργοῦσαν γιατί δι’-ν εἶχαν ἐπισκευασθεῖ’
Ο τά ([ῑινιστρίνια δέν ἐκλειναν καθόλου. μί· ἀποτέλεσμα νά μπαίνουν νερὰ
στίς κ(ι.μπινι·ς’
.
Ο οἱ σωστικές λέμ6οι ἧταν σέ ἀθλία
κιιτιίιιτιισή. τά δοχεῖα ὕδατος τρύπια,
καί ή μηχανοκίνητη ’έκανε νερὰ-

O οἱ πυροσδεστῆρες ἧταν σκουριασμένοι. κι οὐδέποτε εἶχαν ἐλεγχθεῐ - μερικοί ἧταν κενοί. τό σύστημα CO2 κατασόέσεως τῆς
η “ma; δέν ἐργαζόταν καθόλου·
Ο στό μήχανοστὰσιο ἡ Emergency
Fire Pump δέν ἀντλοῦσε νερό καθόλου. ή μία συστοιχία μπαταριῶν Emergency δέν ἰρ·,ι(ιζ(3τ(ιν - ἧταν ὀλοκληρωτικά κατεστραμμένη. ”Οταν ὁ ἠλεκτρολόγος ζήτήσε (ἰνταλλακτικά τοῦ εἶπανῑ
«Διΐ-ν σού δι’νουμε γιατί εἶναι ἀκρι6ά»Ο οῖ (ἰνιτμιοτήρι-ς τῶν ψυγείων ἧταν

ἑλλιπτῐς. ιῖνιῖι ἀπό τούς 4 ἀνεμοδόχους
τοῦ Ιιιηχιινοσταοίου δέν λειτουργοῦσαν
οἱ, δύο. μέ ἀποτέλεσμα νά κατακλύζεται
το μήχανοστάσιο ἀπό ἀέρια ἀντιοσμητικιί καί δλαδερά, καί ἡ θερμοκρασία νά

εἶναι (”ιφόρητη (36°C-44°C).
Μιί. δι’-ν ἧταν μόνον αὐτὰ.

Ο ’11 τροιμιδοσίιι. ἧταν ἀθλιαῑ Τό
κρέας ἀκιιτιίλληλο, οἱ κονσέρδες εἶχαν
σκουριάσει καί τό περιεχόμενό τους
ι’)ριιιμοὺσε ἀπαίσια - τ’ (ἰλλαντικά καί τά
τυριά ήταν στῆν ἰ’δια κατάσταση.

Ο Νιιιπιί τρόφιμα δέν ὑπῆρχαν.
20

Ο Οἱ χῶροι ἐνδιαιτὴσεως ἧταν σέ
ἀθλια κατάσταση καί εἰδικὰ ἡ τράπεζαρία. Τό ἴδια τά στρώματα, καί ὅλος ὁ
ἱματισμός.

O Ἀκατὰλληλο ἧταν καί τό φαρμακευτικό ὑλικό τῶν λέμ6ων.

. Οἵ δεξαμενές πόσιμου ὕδατος ἧταν

Ο ,νά πάρει καινούργια τρόφιμα στό
Ρίο Τζανέιρο,

Ο νά ἐφαρμόσει τόνέο ἐδεσματολόιο.
γ ”Οταν διαπιστώσαμε ὅτι καί στό Ρίο
Τζανέιρο δέν ἐγινε τίποτε ἀπό αὑτὰ, ὁ 6’

μηχανικός Αι6ερέτος ζῆτησε - σάν ἐκσκουριασμένες, μέ ἀποτέλεσμα πολλές πρόσωπός μας - ἀπό τόν πλοίαρχο νά
ἐφαρμοσθεῖ ὁπωσδήποτε α’ αὐτό τό λιφαρές νά πίνουμε νερό σκουριασμένο.
μὰνι τό ἐδεσματολόγιο. Ἡ ἀπάντηση; ὁ
Ο Οἱ ἀνεμοδόχοι ἧταν κατεστραμμέΛι6ερέτος χαρακτηρίστηκε ἀπό τόν
νοι καί οἱ τουαλέτες ἀκατάλληλες.
πλοίαρχο «ἐπαναστὰτης, κομμουνιστὴς»
Ο Κατὰ τῆ διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ
πρός τὴν Τραγκόνα καί μετά τὴν ἀφιξὴ
πού «μᾶς παρασύρει>>1 Ζητῆσαμε τότε
μὰς ἐκεῖ, ἡ κατὰσταση τῆς τροφοδοσίας τόν πρόξενο στό 6απόρι γιά νὰ ἀκούσει
δέν ἀλλαξε - οὕτε τακτοποιήθηκε καμιὰ τά παράπονά μας.
Στίς 28 Γενὰρη, μέρα Παρασκευὴ,
ἀπό τίς ἐλλείψεις, παρὰ τὰ παρὰπονα.
μετὰ τό τέλος τῆς δουλειᾱς μοις, πὴραμε
Πηγαίνοντας πρός τό Λάγος ἐξακολουθήσαμε νά παραπονιόμαστε γιά τὴν τὴν ἀπόφαση; ἀν δέν ἐφαρμόζονταν τό
ἐδέσματολόγια, ἀπό τήν ἑπόμενη θά
τροφοδοσία καί γιά τό ἁλμυρό νερό πού
ἀναγκαζόμαστε νά πίνουμε, μιά καί τό
καταγγέλλαμε τῆ σύμ6αση.
Τὴν άλλη μέρα ὀ καπετάνιος δέχτηκε
λίγα μεταλλικό νερό ὅπως καί τά ἐλάχιστα φρέσκα τρόφιμα σερ6ίρονταν στόν νά μιλὴσει μαζί μας. Ἀποφασίσαμε, παπλοίαρχο Γ . Καρδαμὴλα, στόν ὑποπλοίρουσία ὅλων, νὰ μιλὴσει σάν ἐκπρόσωαρχο Γ. Σπερδούκλη καί τίς συζύγους
πός μας ὀ Λι6ερέτος. Αὑτὰ πού ζητήτους.
σαμε ἀπό τόν πλοίαρχο ἧταν;
Κάτω ἀπό αὐτές τίς συνθῆκες τό πλῆ- ,
Ο ἐφαρμογὴ τοῦ ἐδέσματολογίου·
ρωμα ἀξίωσε νά ἐλέγχει τὰ τρόφιμα πού
Ο ἐλεγχος τῶν τροφίμων, τῶν ἀποθητοῦ σερ6ίρονταν καί στό πρῶτα λιμὰνι κῶν, ψυγείων καί τῶν δεξαμενῶν νεροῦ
ἀπό μιὰ πολυμελῆ ἐπιτροπὴ πού θά ὀρίνά έρθει α’ ἐπαφὴ με τίς ἐκεῖ ἑλληνικές
ἀρχές (προξενεῖο) γιά νά παραπονεθεῖ
ζαμε ἐμεῖς
γιά τίς συνθῆκες δια6ίωσὴς του.
O νά έρθει ὑγειονομική ἐπιτροπὴ καί
νά ἐλέγξει τήν ποιότητα τῶν κρεάτων, τίς
”Οταν φτάσαμε στό Σάντος παραλά6αμε κάποια μικρὴ ποσότητα τροφίμων.
κονσέρ6ες (πού ἐμεῖς κρίναμε ἀκατάλληΤὰ τρόφιμα αὐτά δέν παραλὴφτηκαν
λες) καί τίς δεξαμενές νεροῦ·
ἀπό ἐπιτροπὴ, καί δέν ξέραμε τὴν ποιΟ νά στείλουμε ποσότητα νεροῦ γιὰ
χημικῆ ἀνάλυσηότητά τους. Παρὰδειγμαῑ τό γὰλα πού
πῆραμε, χάλασε τήν ἑπόμενη μέρα1
. νά γίνει γενικὴ καθαριότητα στούς
Πάντως, στό Σάντος δέν πὴγαμε στό
χώρους ἐνδιαίτησης, στὰ ψυγεῖα, στούς
έλληνικό προξενεῖο νά παραπονεθοῦμε,
θαλάμους καί στίς ἀποθῆκες τροφίμων.
γιά νά δώσουμε στόν πλοίαρχο τῆν εὐΚατὰ τὴ διάρκεια τῆς συζῆτησης, ὁ
καιρία πού μᾶς ζῆτησε;
πλοίαρχος προσπὰθησε νὰ μᾶς ἀποπρο-

σανατολίσει καί νά μάς τρομοκρατὴσει.
Ἀκόμα θέλησε νά ἀπομονώσει τό Λι6ερέτο, καί νά περιορίσει τό ζήτημα
μεταξύ τῶν δύο1 Τελικά, ὕστερα ἀπό
τρεῖς ῶρες συζὴτησης, ὁ πλοίαρχος δέχτηκε ΟΛΑ τά αἰτήματά pug...
Ἀκολούθησαν ἐκπληκτικές ἐξελίξεις;
τὴν ἑπόμενη, ὁ πλοίαρχος εἰδοποίησε τόν
6’ μηχανικό ὅτι τόν ζητοῦσε. Ἐκεῖνος

6ρισκόταν στόνχ πυθμένα τοῦ

FOR-

PEAX καί δέν μπόρεσε νὰ πὰει ἀμέσως.
*Ὀταν πῆγε, ὁ πλοίαρχος τόν ρώτησε ἀν
θὰ τόν ἀκολουθοῦσε στό προξενεῖο. Ὁ
Λι6ερέτος τοῦ ἀπάντησε πώς ἐκείνη τὴ
στιγμή

δέ

μποραῦσε

γιατί

φοροῦσε

ἀκόμη τὰ ροῦχα τῆς δουλειᾶς... Λίγη
ὥρα μετά, ὁ πλοίαρχος γύρισε στό καρὰ6ι, μαζί μέ δύο ἀστυνομικαύς. δηλώνοντας ὅτι ὁ δ’,ιιηχανικός ἔχει ἀπολυθεῖ καί
«κατὰ διαταγή τοῦ προξένου συλλαμ6άνεται>>11

«νά εἴχαμε πετὰξει στῆ θάλασσα» τούς
ἀστυνομικούς πού ἐπιχείρησαν ν’ ἀνέδουν στό πλοῖα.
Ἐνημερώσαμε τόν πρόξενο σχετικά μέ
τὰ προδλὴματά pug. Ζήτησε νά διαπιστώσει ὀ ’ίδιος τῆν ἀκατάλληλότητα τῶν
τροφίμων. Τοῦ δώσαμε μιά χαλασμένη
κονσέρ6α πού 6ρωμοῦσε ἀπαίσια, ἀλλὰ
ἐκεῖνος τὴ 6ρῆκε... «καλὴ», χωρίς 6έ6αια
νὰ τῆ δοκιμάσει. Τελικά, ὀ πρόξενος μᾶς
δια6ε6αίωσε ὅτι;
Ο τὰ προδλὴματά pug θὰ λυθοῦν στό
ἑπόμενα λιμὰνι, τό Σάντος· (ὅπου ὅμως
θὰ καθόμαστε μόνο μία μέρα καί... δέν
ὑπῆρχε καί ἐπίτιμος πρόξενοςέ)
Ο θὰ παραμείνει στό πλοῖα ὁ δ’ μηχανικός Λι6ερέτος
O θά ἀπαμακρυνθεῖ ἡ ἀστυνομία
Μετὰ τίς δια6ε6αιώσεις τοῦ πρόξενου
κατεδάσαμε τὰ πανώ καί ἡ ἀστυνομία
ἐφυγε. ”Οχι, ὅμως, γιά πολύ.

Στίς δύο μετά τά μεσάνυχτα ἦρθαν
Τότε ὅλα τό πλήρωμα ἀρχισε νά διαμαρτύρεται. Ὁ νόμος λέει ὅτι ὁ ἀπολυόμενος πρέπει τουλὰχιστον νά εἶναι παρών κατὰ τῆν ἀπόλυσὴ του.
Οἱ ἀστυνομικοί 6λέποντας ὅτι ὑπάρχει
γενικότερο πρό6λημα στό καράδι, ἐφυγαν, ἀλλὰ σέ λίγο τά πράγματα χειροτέρεψαν;
Ο Ἰσχυρές ἀστυνομικές δυνάμεις
ἐφτασαν μέ 5-6 ὀχήματα καί παρατάχτηκαν στό λιμὰνι κατὰ μῆκος τοῦ
πλοίου - σέ θέση μάχης ἐναντίον
μας1
Τότε ἐμεῖς σηκώσαμε τήν έλληνικῆ σημαία, λέγοντας στσύς ἀστυνομικούς ὅτι;
Ο δέν έχουμε κανένα πρόδλημα μέ τίς
6ραζιλιάνικες ἀρχές

Ο δέν ξέρουμε γιὰ ποιό λόγο ἠρθε ἡ
ἀστυνομία·
.
Ἀκόμη, ζητῆσαμε νά έρθει ὁ έλληνας
πρόξενος στό πλοῖο, ἐνῶ;

Ο φτιάξαμε μέ σεντόνια δυό πανώ,
πού έγραφαν ἑλληνικά «νόμος εἶναι τό
δίκιο τοῦ ἐργάτη» καί 6ραζιλιὰνικα
«estamos em greVe» (κὰνουμε ἀπεργία)·
O ὀνομάσαμε τό καράδι «Οῦλρικε
Μὰινχοφ».
Ἐν τῶ μεταξύ, ἡ ἀστυνομικῆ δύναμη
ἐνισχυόταν συνέχεια, ἐνῶ τό 6απόρι κυκλώθηκε κι ἀπ’ τῆ μεριά τῆς θάλασσας
ἀπό δυό ρυμαυλκά κι ἕνα πλοῖα-περιπαλικό1 Τήν ἴδια στιγμὴ τὰ πολεμικά πού
6ρίσκονταν στό ἀπέναντι μέρος τῆς προ6λῆτας ἐστρεψαν τὰ κανόνια τους ἐναντίον μας1

Σέ λίγα ἧρθε ὀ πρόξενος καί μᾶς ρώτησε γιατί σηκώσαμε τὴ σκὰλα. Τοῦ
ἀπαντῆσαμε ὅτι ἐνοπλοι ἀστυνομικοί
ἐπιχείρησαν ν’ ἀνέδουν στό πλοῖα καί
τόν ρωτὴσαμε μέ τῆ σειρά pug γιατί ἀπέλυσε τόν 6’ μηχανικό.
Mug ἀπάντησε ὅτι τόν ἀπέλυσε μέ ἐντολή τοῦ πλοιὰρχου γιατί, λέει, τόν εἶχε
καλέσει νά έρθει μαζί του στό προξενεῖο
καί κεῖνος δέν ὑπάκουσε1

Ἐπίσης μᾶς εἶπε ὅτι δέν εἶχε δώσει ὁ
ἴδιος ἐντολὴ στῆν ἀστυνομία νά ἀνέ6ει
στό 6απόρι, προσθέτοντας ὅτι ἔπρεπε

ἰσχυρές ἀστυνομικές δυνάμεις, κλοῦ6ες καί ὀχήματα τῆς πυροσδεστικῆς,
κι ἄρχισαν νά ἑτοιμάζουν τίς σκὰλες
γιά ν’ ἀνέδουν στό πλοῑο11
”Εντρομοι σδὴσαμε ὅλα τὰ φῶτα τοῦ
καρα6ιοῦ καί κρυφτῆκαμε. Στίς 2.]0’
ἐπι6ι6ὰσθηκοιν στό πλοῖα πυροδολώντας
καί φωνὰζοντας. Ἀκολούθησαν τρομα-

κτικές σκηνές;
Ἀοτυνομικοί καί ἀντρες τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ τῆς 6ραζιλιάνικης
χούντας, μέ κλόμπς, στιλέτα καί σιδερόδεργες ἔκαναν ἄνω-κάτω τό καρὰδι γιά νά μᾶς συλλάδουν, σέ μιά
«ἐπιχείρηση» πού κράτησε τρεῖς

ὧρες1 Κάθε ἕναν πού συλλαμδάνανε

O ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ αὐτῆς τῆς ὑπόΘεσης δέν ζεῖ πιά. Πρίν 4 μῆνες αὺτοτιυρπολήθηκε στῆν ταράτσσ τοῦ σπιτιοῡ
του.
«Ξερω ὅτι εἷμαι ἕνας αἰχμάλωτος
πολέμου ποῦ γίνεται ἀνάμεσα στήν
έργατική τάξη καί τούς ἐκμεταλλευτές της, ἀνάμεσα στήν ἐξουσία καί
στους ἐξουσισζόμενους. Καί τή στι-

γμή Πού r7 δομή, r'I ὓπαρξη τῆς ἐξουσίας τῶν ἐκμεταλλευτῶν στηρίζεται
καθαρά πάνω στή 6ίσ, δέν ἀναγνωρίζουν τή στοιχειώδη σιἰτοόμυνσ (...)
Χειρότερο πάντως ἀπό τή γυμνή Θίσ
τῆς ἐξουσίας εῖναι ή προπσγάνδσ
της, η ψυχολογική 6ίσ, αὐτή που θέλει vd σέ πείσει ἐσένσ τόν ίδιο ὅτι
είσσι κατηγορούμενος», 6d γράψει
σ’ ἕνα κείμενα (που Θγήκε παράνομα

ἀπό τίς φυλσκές Κορυδαλλοῦ) ό
ΓΙΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΕΡΕΊὈΣ ἐξηγῶντσς γιατί ἔκανε (24-6-77) ἀπεργία
πείνσς.

τόν μεταφέρανε μέ ἄγριο ξύλο μπραστά στόν πλοίαρχο ὁ ὁποῖος τόν ρω-

τοῦσε «μέ ποιόν εἶναι». "Av ἀπαντοῦσε πώς εἶναι «μέ τό δίκιο» ἤ «μέ
τόν νόμο» (καί ὅχι μέ τό μέρος τοῦ
πλοιάριχου) τότε - μέ διαταγῆ τοῦ
πλοίαρχου - συνεχίζονταν ὁ ἄγριος
ξυλοδαρμός του καί τελικά μεταφέρονταν μισολιπόθυμος στίς κλοῦδες
τῆς ἀστυνομίας...
Κι ὅταν, παρὰ τίς ἐρευνες καί τό ξύλα,

διαπίστωσαν ὅτι μερικοί δέν εἶχαν 6ρεθεῖ, έ6γαλαν ἀπό τὴν κλού6α δεμένους
μερικούς συνὰδελφους κι ἀρχισαν νά
τούς 6ασανίζουν γιὰ νά μαρτυρήσουν
ποῦ κρύ6ονται οἱ ἀλλοι1 Τελικά, στίς

ΣΤΗ φυλακή θρέθηκε μέ μιά ποινὴ 2
χρόνων, γιά τό γνωστό ἐπεισόδια ποῦ
ἐγινε (μετά τῆ δίκη τῶν 11 ναυτικῶν
στίς 21-3-77) μέ τό δικηγόρο τῶν ἐφοπλιστῶν Βρεττό. Στό Ἐφετεῑο, ό δικηγόρος άνσκάλεσε τὴ μὴνυση καί ὁ Λι8ερέτος άποφυλακίστηκε. Ἕνα μήνσ
μετά τὴν άποφυλάκισή του σὺτοιτυρπολὴθηκε...
«Γιά μᾶς τοῦς εργάτες — Θά γράψει
στήν ἴδια προκήρυξη ἀπό τη φυλακή
-, γιό ὅλους τούς ὲργσζόμενους, γιά
ὅλο τό λσό, ὑπάρχει μόνο μιά προοπτική, ή πάλη γιά τήν κοινωνικὴ άπελευθέρωση, γιά τήν κστάργηση κάθε
μορφῆς ἐξουσίας. Αὺτό, ἄν λάθει κσνείς ὑπ’ ὅψη του τὴ συγκεκριμένη

5.3Ο εἶχαν συλληφθεῖ ὅλοι (14) ἐκτός

κστάστσση ποῦ δρισκόμσστε σὴμερα,

ἀπό τόν ἀνθίρχο Α. Βιτζηλαῖο. Γιά νά
τόν 6ροῦν 6ασάνισαν φρικτὰ τό Λι6ερέτο, γιά νά τούς πεῖ ποῦ κρύ6εται. Ἐκεῖνος δέν μίλησε - καί ’έφυγαν ἀπό τό καρά6ι χωρίς νά τόν 6ροῦν1...
Μάς μετέφεραν α’ ἕνα κρατητὴριο τῆς
“Ομοσπο,νδιακῆς Ἀστυνομίας χωρίς νά
ἐνδιαφερθοῦν γιὰ τίς συνέπειες πού εἶχε
στῆν ὑγεία pug ὁ ἀγρίας ξυλοδαρμός
pug. (Τὴν άλλη μέρα ἐφεραν καί τόν Βιτζηλαῖο πού πῆγε μόνος του στό προξενεῖο γιά νά ζητήσει... συιιπαράστασηέ)
Στὴ διάρκεια τῆς κράτησῆς μοις ἐκεῖ,

μπορεῖ νά γίνει μέ τήν σὺτόνομη όργάνωση κάθε κλάδου καί στή συν-

έχεια μέ τήν ἰσότιμη συνεργασία
ὅλων τῶν ἀνθρώπων πού ἔχουν συμφέρον νά άμφισὸητήσουν τή σημερινή κατάστσση».
ΔΥΟ χρόνια πρίν, εἶχε ξσναδικσστεῑ
γιατί... τόλμησε νά ὑψώσει τήν κυπριακὴ σημαία α’ ένσ πλοῖα τοῦ Χαντρῆ
(ὅπου τότε δούλευε) κόπου στὴν Περσία, κατά τήν πρώτη ἐπέτεια τοῦ χαυντικαῡ πραξικοιτήμστος (15-7-75).
ΤΟΤΕ εἶχε άθωωθεῖ...
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ζηταύσαμε συνέχεια ἰατρική περίθαλψη.
Ἀρνιόνταν.“Ηκατάστααη πολλῶν χειρατέρευε. Στίς 6 τοῦ μήνα ἀρχίσαμε ἀπεργία πείνας πιστεύοντας πῶς ἑτσι ταυλαχιαταν θα συντόμευαν τόν ἐπαναπατρισμό μας. Τήν τρίτη μέρα τῆς απεργίας
πείνας μᾶς ἀπείλησαν πῶς ἄν δέν φᾶμε
θα pug κόψαυν καί τό νερό — ὅπως κι
ἔγινε. Ἀκόμα, πήραν πέντε ἀπό μᾶς καί
τούς μαίρασαν σέ ὄιλλες φύλακές πιστεύοντας ὅτι ἐισι διασπασμέναι θα
αταματαύσαμε τήν ἀπεργία πείνας. Στίς
10/2 ζητήσαμε ἐπειγόντως γιατρό γιατί 6
Βιτζηλαῖας ὑπέφερε ἀπό τό ατομαχι του
καί δρισκόταν πεταμένος 016 διάδρομα
σέ αθλια καταστααη. Τελικα μόλις στίς
11/2 μᾶς ἐφεραν τα πράγματα μας, δηλώνοντας πώς ἑπτα ἀπό μᾶς θα ἓφευγαν
για τήν Ἑλλάδα τήν άλλη μέρα καί oi
ὑπόλοιποι ἀργότερα. ἼΞτσι μέ π’] συναδεία τῆς ἀστυνομίας καί τοῦ Β’ πρόξενου μᾶς μετέφεραν στό ἀερσδρόμιο,

ὅπου μέχρι τήν ὥρα τῆς πτήσης μᾶς εἶχαν μέ αὐατηρή ἐπιτήρηση.
Φθαναντας σπίτια μας δρήκαμε τούς
συγγενεῖς μας σέ ἄσχημη κατασταση γιατί ταύς ἐνοχλοῦσαν συνέχεια καί τούς
ἀπειλαῡσαν λέγοντας τους «ἂν θέλετε νά
δεῖτε τά παιδιά σας πού σαπίζουν στή
φυλακή καί δέρνονται ἀπό τη δραζιλιάνικη ἀστυνομία θα μᾶς φέρετε 50.000
δρχ. για να πληρωθαῦν τά εἰσιτήριά
τους καί τα εἰσιτήρια τῶν ἀντικαταστατῶν τους». Ἀργότερα, «κατέθηκαν» στό
ποσό τῶν 26.000 δρχ. - μερικές αῑκαγένειες, εἶχαν ἤδη πληρώσει αὐτά τά ποσά,
ὅταν φτάσαμε.
Στίς 14-2-77 μαζευτήκαμε ὅσαι εἴχαμε
ὥς τότε ἐπαναπατρισθεῖ καί ἀποτανθήκαμεῑ
Ο στούς ἐδῶ ἀνθρώπους τῆς πλοιακτήτριας ἑταιρίας, λέγοντας να μή ζητᾶνε χρήματα ἀπό τα σπίτια ὅσων έμεναν ἀκόμα στήν Βραζιλία·
Ο στήν Εἰσαγγελία Πειραιᾶ καί
(μετά) στό ὑπαυργεῖα Ἐμπ. Ναυτιλίας
(ὅπου μᾶς έστειλε 6 εἰσαγγελέας) ζητῶντας τόν ἐπαναπατρισμό καί τῶν ὑπολοίπων.
.
Στό ὑπαυργεῖα μᾶς εἶπαν ὅτι φροντίζαυν για να ἐπιατρέψαυν καί αἱ ἄλλοι,
ἀλλα «δέν μποραῦν να 6ροῦν τούς
πλοιοκτήτες>>ῑ καπαιας πού ἐμφανίζεται
σαν πράκτορας (καί πού ὅμως ἧταν 6
πλοιοκτήτηςὶ) ἰσχυρίζονται) δτι «ἀδυναταῡσε οίκαναμικά» νά ρυθμίαει τά τῆς
ἐπιστραφῆςέ»
Παράλληλα ὅμως άρχιζαν για τούς
ναυτικούς τοῦ «Αἰόλιαν Γαυΐντ» μιά
σειρά ἀπό δίκες - α’ ἀλλες ἧταν μηνυτές
καί α’ ᾶλλες δρέθηκαν ἤ κινδυνεύαυν νά
6ρεθαῦν κατηγορούμεναι. Συγκεκριμέναῑ
Ο Στίς 17-3-77 τό Μαναμελές Πλημμελειαδικεῖα Πειραιᾶ καταδίκασε σέ 20
μέρες κρατηση καί 15.000 δρχ. χρηματική ποινή τούς ἐφαπλιστές ἀδελφούς
Μουστάκα, ὕστερα ἀπό μήνυση τριῶν
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ναυτικῶν, για κατακρατηση 50.000 δρχ.
ὰπό τόν καθένα μέ τή δικαιολογία ὅτι μ’
αὐτα θα αυμψήφιζε τά ’ἐξαδα τῆς ἐπιστροφῆς τους καί τα εἰσιτήρια τῶν...
ἀντικαταστῶν ταυςέ
Ο Στίς 21/3, σί δυό ἐφοπλια-τές,
ὕστερα ἀπό μήνυση τῶν ὑπόλαιπων 11
ναυτικῶν καταδικάστηκαν - για τόν ίδια
λόγο - σέ φυλακιση (συναλικα) 9 μηνῶν,
χρηματική ποινή 78.000 δρχ. καί ἀνά
10.000 δρχ. ἠθική 6λά6η.
Παράλληλα, ὅμως
Ο ἀσκεῖται πειθαρχική δίωξη για τούς

OI ναυτικοί τοῡ «Αἰόλιον Γαυῑντ» πού
συνεχίζουν (κατήγοροι καί... κατηγαραὺμεναι) τόν άγώνα ὕστερα από τήν
έκπληκτική περιπέτειά τους εἶναι ol εξΔημ. Δεκαυλᾱκος (άνθυποπλοίαρχος), Ἀνδρέας Βιντζηλαῑος (άνθυποέ
πλοίαρχος), Φῶτης Μήτρου (γ’ μηχανικός), Ἀντ. Χαροκόπος (ἡλεκτρολόγος),
Γιῶργας Βενετσάνας (λαστρόμας), Κων.
Δροὺγκας. Δημ. Βουδοὺρης, Μαν. Καλλαντζάκης, Γιῶργος Λύκος, Νικ. Βλάχος, Γ. Σουριαδάκης. Μιχ. Ματζόπουλος, Ντεσμεντὶν Ἐμινόγλαυ. Δέκατος
τέταρτος ἧταν ὁ θ’ μηχανικός Παναγιὼτης Λι6ερέτος. Δέν ζεῖ πιά...

6άση τούς μισθούς) ἐντελῶς ἀνεπαρκεῖς.
Ἡ μόνη δυνατότητα διαμαρτυρίας εἶναι
ἡ ἀπεργία, πού περίπαυ ἰσοδυναμεῖ μέ
ατααη - καί ἐγκυμανεῖ μεγάλους κινδύνους.
T6 συνδικαλιστικό τους σωματεῖο, ἡ
ΠΝΟ (Πανελλήνια Ναυτική Ὁμασπονδία) δέν ἐξυπηρετεῖ τά δικαταυς συμφέροντα. Ἔχει μόνιμη διαίκηση ἐδῶ καί
10-15 χρόνια (φθαρμένη ἀπό τίς σχέσεις
της μέ τή χούντα πού ἀπακαλύφθηκαν
τελευταῖα), ἀπαμανωμένη ἀπ’ τήν πλειοψηφία τῶν ναυτεργατῶν, πού ὅμως εἶναι
ὑπαχρεωμέναι ἀπ’ τήν ἑταιρία ὑπογράφοντας σὺμδαση ἐργασίας ν’ ἀναγνωρίσουν τήν ΠΝΟ σάν μαναδικό συνδικαλιστικό ὄργανα - καί κατά συνέπεια νά
πληρώσαυν καί συνδρομή, συντηρώντας
την ἐτσι οἱ ἴδιαι παρά τή θέλησή τους.
Ἀλλά, ὑπογράφοντας τή σύμὸαση ἐργασίας αί ναυτεργάτες, ἐκτός ἀπό τήν
ΠΝΟ, ὑποχρεῶνανται νά ἀναγνωρίσουν
καί κατι ἄλλοι τό νομικό πλαίσια ποιύ
θεσμοθετεῖ τήν καταπίεαή τους ἀπό τίς

ἐφαπλιστικές ἑταιρίες. Εἶναι;
O 6 KINA (Κώδικας Ἰδιωτικαῦ Ναυτικοῦ Δικαίου)
O 6 ΠΠΚΕΝ (Πειθαρχικός, Παινικός
Κώδικας Ἐμπορικαῦ Ναυτικαῦ), πού
ἐπιδάλλει τή στρατιωτική πειθαρχία 016
καραὸι.

Ἡ κατάργηση αὐτοῦ τοῦ κὼδικα ἧταν
14 ἀπό τό ὑπαυργεῐο Ἐμπ. Ναυτιλίας.
T6 πρωτόδικα Πειθαρχικό Συμὸαύλια
τοῦ Ἐμπαρικαῦ Ναυτικαῦ τούς ἀθωώνει,
ἀλλα ὕστερα ἀπό έφεση ταῦ τότε ὑπουργοῦ Παυταδόγκωνα ἡ ὑπόθεση φτάνει
στό Δευτεραὸάθμια, παύ καταδικάζει
τούς μισαύς σέ παινές στέρησης ταῦ ναυτικοῦ φυλλάδιου ἀπό 11 μῆνες ἕως 4
χρόνιαέ
Ο ἀσκεῖται δίωξη για «στάση» - ἡ
ὑπόθεση δέν ἐκδικάστηκε ἀκόμα.
Ἐκκρεμαῦν ἐπίσηςῒ
Ο ἡ πρασφυγή τῶν 7 καταδικασμένων
στό Συμὸαύλια ἘπικρατείαςΟ οἱ ἐφέσεις τῆς πλοιακτήτριας ἑταιρίας για τίς δυό καταδίκες-

ἕνα ἀπό τά 6ασικά αἰτήματα τῶν σπουδαστῶν τῶν Δημοσίων Σχολῶν Ἐμπαρικοῦ Ναυτικοῦ πού ἐκαναν πρόσφατα
ὀπαχή διαρκείας, μέ ἀποτέλεσμα τή μόνιμη ἀπαδολή τῶν περισσότερων. ‘H αἰτιαλόγηση τοῦ ὑπουργοῦ Ναυτιλίας ἧταν
ὅτι
«ἡ ἰὸιοτυπία τοῦ ναυτικοῦ ἐπαγγέλμα-

τος ὁέν ἐπιτρέπει τόν περιορισμό τῆς
πειθαρχίας»...

~ KYKAOCDOPEI

0 ἡ συζήτηση τῆς ἀγωγῆς τῶν 14
κατά τῆς πλαιακτήτριας ἑταιρίας για
ὸπαζημίωση, στα πολιτικά δικαστήρια
(ἔχει πρασδιαριοτεῖ στίς 7/4).
T61 ywovém τοῦ «Αἰόλιαν Γαυῐντ»
δέν ἀποτελοῦν «είδική περίπτωση», ταυλαχιστον ὼς πρός τίς αἰτίεςι(συνθήκες)
πού τα δημιούργησαν. "Av πήραν αὐτές
τίς διαστάσεις εἶναι γιατί 6 πλοίαρχος
(πού συνήθως ἐκπροσωπεῖ στό καράόι
τήν ἑταιρία) δέν κατόρθωσε να τούς διασπάσει καί νά ἀπολύσει τούς «πρωτεργατες», ὅπως συνήθως συμδαίνει. Ἡ

ΣΩΤΗΡΗΣ Γ, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΜΣΜΟ

Μαρζ ~ Λέῑνιν ~ Σταλιν
T0 κειρὸνραφα

1m) Mimi,

Ραςέ Γκαρωντυ
Μπέρτραντ Ρασαεῐλ

διαμαρτυρία τῶν ναυτεργατῶν ἧταν συντανιαμένη καί μαζική, καί ἓτσι λιγότερα
εὐάλωιη.
_
Οἱ ναυτικαί μας εἶναι άνασφαλεῖς καί
ἀκαταχύρωτοι. Οἱ μισθαί πού πραδλέπανται ἀπό τίς· συμὸασεις εἶναι πολύ χαμηλοί καί κατα» συνέπεια αἱ συντάξεις

καί ἡ ἀσφάλιση (πού ὑπολαγίζανται μέ

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
KAI ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ
Τέσσερις καθηγητές,
6 Κῶστας Βεργόπαυλας,
6 Εὑτύχης Μπιτσακης,
6 Μάριος Νικαλινακος
6 Κωνσταντῖνος Τσουκαλᾶς,

συζητᾶνε μέ τό «ANTI»
ANTI: T6 πρόθλημα τῆς ἐλευθερίας ἧταν πάντα καί γίνεται άλο
καί περισσότερο ένα ἀπό τά κύρια πεδία ίδεολογικῆς σύγκρουσης
τῆς ἀστικῆς τάξης μέ τά σοσιαλισμό. Ἀλλά είναι ἀκόμα 16 πεδία
ἀντιπαράθεσης ἀπάψεων καί τάσεων μέσα στάν ἰδιαίτερα χῶρο
καθενός ἀπό αύτούς 1060 δύο κόσμους. Είναι ένα πράθλημα πού
θάζει σέ δοκιμασία κριτήρια, ἀρχές, μεθοδεύσεις καί στόχους.
,”Ολοι ἐπικαλοῦνται τήν ἐλευθερία· ἀλλοι γιά νά φωτίοουν καί ἀλλοι
γιά νά συοκοτίσουν, ἀλλοι γιά νά ἐλευθερώσουν καί ἀλλαι γιά νά
παγιδεύσουν. Θά μπορούσαμε νά έξετάσαυμε μερικές ὅψεις τού
προθλήματος τῆς ἐλευθερίας μέσα στό σοσιαλισμὸ καί σέ συνάρτηοη πάντα μέ συγκεκριμένες παλιτικές θέσεις καί πρακτικές καί
ἀναφορικά μέ τήν έλληνική ίαταρική πραγματικότητα.
ΒΕΡΓΟΙΊΟΥΛΟΣτ Ἒνα θέμα τίθεται τόν τελευταῖα καιρό - ἀν καί
δέν εἶναι τόσα καιναύργιο, ἀλλά τώρα τίθεται πάλι μέ μιά νέα 6E6τητα καί ἀπό πολλές πλευρέςῑ T6 θέμα τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν
σέ σχέση μέ τά σοσιαλισμό καί τή μαρξιστική θεωρία. Ἀπό παλιά ή
ἀστική κριτική ἐνάντια στό μαρξισμό καί τά σοσιαλισμό ύποατήριζε
611 6 σοσιαλισμός καί σάν Θεωρία καί σάν πρακτική εἶναι ένα κίνημα ὁλοκληρωτικό. Ὅτι καταρνεῖ τήν άταμική ἐλευθερία. καταργεῑ τήν άταμική πρωτοθουλία κ.λπ. Αὺτή εἶναι ή 6ασική σκοπιά ἀπό
τήν ὁποία ἐγινε ή κριτική ἐνάντια στό μαρξισμό καί στά σοσιαλιστικά καθεστῶτα πού έγκαθιδρύθηκαν ἀπό τό 1917 καί μετά. Τόν
τελευταῖα καιρό τέτοιες ἀπόψεις ἐπανεμφανίζονται ἀνανεωμένες,
τόσα ἀπό τήν παραδασιακή πλευρά 600 K01 0116 τήν πλευρά ἀνθρώπων πού ἐμφανίζονται σάν ἀριστεροί, 0116 πρώην μορξιστές,
ἀπό τούς νέους φιλόσοφους στή Γαλλία κ.τλ. ”Ολαι αύτοί ἐπαναλαμθάναυν. μέ ἀνανεωμένα ἴσως ἐπιχειρήματα, τήν ῖδια παλιά K0—
τηγορία 611 6 μαρξισμός εἶναι μιά θεωρία καί μιά πρακτική ὁλοκληρωτική, πού συντρίθει τά ἀτομα καί τίς ἀτομικές ἐλευθερίες. Ἀπό
τήν άλλη πλευρά πάλι, ἀπ’ τήν πλευρά αύτῶν πού ύπεραστιίζονται
τό μαρξιαμά καί τό σοσιαλισμό ὅπως ἐφαρμόοτηκε οτή Σοθιετική
’”Ενωση, ύποστηρίζονται ἀπόψεις ἀπλουστευτικές καί πού, ώς ένα
6αθμό, δίνουν ὅπλα σ· ὅλες αύτές τίς κατηγορίες, γιατί λένε 611
6110100 θέτει σήμερα τά θέμα τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν καί τό κάνει κεντρικό του πράθλημα εἶναι μικροαστάς. Προθάλλεται ἡ
άπαψη 611 6110100 ύπερασπίζει τίς ἀτομικές ἐλευθερίες εἶναι 6110πτας «ἐπί μικρααοτισμῶ». Καί πέρα ἀπ1 αύτό, ύποσιηρίζεται πώς
610v ἀνήκεις 0' ἐνα κόμμα, ὴ πρασωπική γνώμη δέν μπορεῖ νά ἐκτίθεται δημάσια ἀλλά μέσα στίς καμματικές διαδικασίες, Δέν μπορεῑς v0 μιλᾱς πρός τά ἐξω διατηρώντας προσωπική γνώμη, ἀλλά
πανταῡ καί πάντα πρέπει v0 ύπερασπίζεις τήν άποψη ταῡ άργανισμαῠ στάν ὁποῖα ἀνήκεις. Γιά μένα, μόνα έτσι μπορεῖ νά τεθεῖ τά
πρόθλημαῑ Μποραῡμε νά φαντασταύμε ἐνα μαρξισμό ὴένα σοσιαλιαμό πού νά σέθεται καί νά δίνει προτεραιότητα στίς άταμικές
έλευθερίες; Μπαροῡμε σοθαρά νά δεχθοῡμε 611 6110100 ύπερασπίζει τίς ἀτομικές ἐλευθερίες εἶναι πράκτορας τοῦ ίμπεριαλισμοῡ,
μικροαοτάς, ἀντεπαναστάτης καί 611 ἐμποδίζει 6101 τήν ὁλοκλήρωση ταῡ σοσιαλισμοῡ;

ANTI: Δέν νομίζετε δτι γιά 16 μαρξισμό τό πρό6λημα τῶν ἀταμικῶν ἐλευθεριῶν εἶναι λυμένο ταυλάχιστον θεωρητικά; Γιατί ἀπό
τίς διακηρύξεις τῶν προδρομικῶν ἀκόμα σοσιαλιστῶν ἐξυπονοεῑ-

ται γιά τά σασιαλιστικό ίδεῶδες ὅτι εἶναι κάτι πέρα ἀπό τίς ἀστικές
παλιτικές κατακτήσεις πού ένσωματώνονται α’ αύτά. Κάπστε τέθηκε έτσι τά θέμα θεωρητικά. Ὅμως αύτή τή στιγμή τίθεται πάλι
τό πρόθλημα μετά ἀπό τίς συγκεκριμένες πραγματικάτητες ατά
σασιαλιστικό κράτη. Ἤ νομίζετε 611 K01 στά θεωρητικά ἐπίπεδα
ἀμφισθητεῖται 0v 6 σοσιαλισμός ἐνσωματώνει τίς ἀστικές κατακτήσεις γιά τό δικαίωμα τῶν ἀτομικῶν καί πολιτικῶν ἐλευθεριῶν;
BEPI'OI'IOYAOZ: Ταυλάχιοτον νομίζαμε 611 θεωρητικά τό 1106θλημα ήταν λυμένσ. Ὅμως σήμερα 6λέπουμε 611 ἴσως νά ὑπάρχει
καί θεωρητικά πρό6λημα. Ἀπό τήν άποψη πρώην μαρξιστῶν, ὅπως

οί νέοι φιλόσοφοι οτή Γαλλία, τίθεται καί θεωρητικά πρόδλημτι.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ; Πρέπει νά γίνει μιά Βασική διάκριση. Ἔγινε μιά

ἀναφορά οταύς νέους φιλόσοφαυς ατή Γαλλία. Αύτή τή στιγμή είναι φερέφωνα τῆς ἀντίδρασης.
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ; Φερέφωνα, ἀλλά μέ τήν έννοια 611 1060 χρησιμοποιουν.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣε Ούσιαστικά εἶναι 01 V601 θεωρητικαί τῆς ἀντίδρασης. Γιατί ἀντιμετωπίζουν τά μαρξισμά σάν κλειστό δογματικά σύστημα τό ὁποῖα ἀπό τή φύση του δέν εἶναι δυνατόν παρά νά ὁδηγήσει σέ καταστρατηγήσεις τῶν άταμικῶν δικαιωμάτων. Δέν
έχουμε τίποτα νά συζητήσουμε μέ τούς ἀνθρώπους γιά 1060 ὁποίους 6 μαρξισμός καί 6 σοσιαλισμός εἶναι 6 K60100 ίδεολαγικός καί
πολιτικάς ἐχθρός. Ἀντίθετα, γιά μένα 16 ἐρώτημα πού τίθεται σήμερα εἶναι πῶς εἶναι δυνατόν νά οίκοδομηθεῑ πρακτικά 6 σοσιαλισμός - καί 61101 ἐδῶ ἀπ’ 6.11 καταλαθαίνω είμαστε σοσιαλιστές ἥ
θεωροῡμε τόν ἐαυτά μας σοσιαλιστή - χωρίς νά καταστρατηγήσουμε τά ἀτομικά δικαιώματα. Μέ τήν έννοια αύτή, πολλά ἀπό 600
0u11601vouv 06 όρισμένες σοσιαλιστικές χῶρες σήμερα τροφοδοτοῡν πρακτικά τήν ἐπιχειρηματολογία τῆς ἀντίδρασης καί δυσχεραίνουν κατά κάποια τρόπο τή θεωρητική συζήτηση καί τήν πολιτική ἐπεξεργασία ἐνάς σχήματος ὁδευσης πρός τό σοοιαλισμό
στίς δυτικές χῶρες, Εἶναι ἀναγκαῖα νά διαχωριοτεῑ ἀπόλυτα ἡ
ἀστική, ή ἀντιδραστική κριτική τῶν σοσιαλιστικῶν χωρῶν ἀπό τή
μή ἀστική κριτική, τή σοσιαλιστική κριτική. Γι’ αύτούς ή παραθίαση
τῶν δικαιωμάτων «ἀποδεικνύει» τή χρεωκοπία ένάς ταξικοῡ ἐχθαικαῡ συστήματοςῖ Γιά 1100 εἶναι μιά όδυνηρή ίστορική ἐμπειρία πού
πρέπει νά ἀναλυθεῑ, νά ἐρμηνευθεῑ καί νά ξεπεραστεῑ. Καί πρέπει
ήδη ἀπό τήν ἀρχή νά ύπογραμμιστεῑ δτι 6 μαρξισμάς θεωρητικά
ἐμπεριέχει ἀπόλυτα σεθασμό τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί 6x1
ἀπλῶς τή διατήρησή τους μέ τήν ἀστική ἐννοια. Ἑπιζητεῑ καί έπιδιώκει νά μεθοδεύσει τόν ἐμπλαυτισμά, τήν έμθάθυνση καί τήν
ὁλοκλήρωση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Σ’ αύτά· εἵμαστε νομίζω
ὅλοι σύμφωνοι.
ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ; ”Αρχίσαμε ἀνάπαδα. ”Αναφέρθηκε δτι τό σύστημα
συντεταγμένων μας θά εἶναι ή Ἐλλάδα, καί 611 θά ἐπεκταθοῡμε σέ
γενικότερο θέματα, στό 6αθμό πού αύτά μᾶς 6οηθά νά φωτίσαυμε
τό πρόθλημα τῆς σημερινῆς ἐλληνικῆς πραγματικότητας. ”Ομως
ἀρχίσαμε ἀπό τά δεύτερα. ”Ας εἶναι. Ἐγώ πιστεύω 611 0' αύτή τήν
περίπτωση πρέπει να ξεκινήσουμε 0116 μιά 6ασική θέση; Τί σημαίνουν οί ἐλευθερίες στόν καπιταλισμά καί τί στό σοσιαλισμό. "010v
ξεκαθαρίσαυμε τό θεωρητικά πράθλημα - καί δέχομαι 611 ύπάρχει
καί θά συνεχίσει νά ύπάρχει 600 θά οἰκοδομεῖται 6 σοσιαλισμός τότε νά δοῡμε τί γίνεται τόσα ατήν Ἐλλάδα 600, ἐνδεχομένως, καί
ατό 6αθμό πού ἀπαιτεῑται, καί στίς σοσιαλιστικές χῶρες, Γιατί voμίζω 611 ὅλη ή προπαγάνδα γιά τίς ἐλευθερίες, πού ξεκινά ἀπό τόν
ἀστικό τύπο καί τίς ἀστικές κυθερνήσεις, δέν εἶναι παρά μιά ίδεαλογική συγκάλυψη τοῦ πραγματικοῦ προθλήματος;“Ελευθερία
στίς καπιταλιστικές χῶρες σημαίνει ἐλευθερία τῶν μονοπωλίων καί
τῶν ἰσχυρῶν καί ούσιαστική ἐκμηδένιση καί ἀλλοτρίωση τῶν ἐργαζομένων. Ἐλευθερία - ταυλάχιστον θεωρητικά - οτά σοσιαλισμά,
σημαίνει οἰκονομική, καινωνική, πολιτική, παλιτιστική ἐλευθερία,
δηλ. δυνατότητες όλοκλήρωσης τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας.
Νομίζω 611 κανείς μαρξιστής δέν θάχει ἀντίρρηση 0‘ 0616. Καί 611
ὴ προϋπόθεση γιά νά ὑπάρξει πραγματική ἐλευθερία είναι ἡ κοινωνικαπαίηαη τῶν μέσων παραγωγῆς καί ἡ δημιουργία — ὃπως εἷπε
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6 Μάρξ - «τῆς κοινωνίας τῶν έλεύθερων καί ἐλεύθερα συνεργαζομένων παραγωγῶνιι. Αύτή εἶναι ή ὑλική 6άση πάνω στήν όποία
μπορεῖ V6 οίκαδαμηθεῖ ή ἐλευθερία στό σοσιαλισμό.
ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣε Θά ήθελσ νά έπισημάνω 10610: Ἀπό τήν ἀρχή
16 πρό6λημα μπῆκε σέ δυό ἐπίπεδα, τό θεωρητικά καί τό πρακτικό,
Στό θεωρητικά ἐπίπεδα, ταυτίζεται τώρα ή μή ὑπαρξη πολιτικῶν
ἐλευθεριῶν μέ 16 μαρξισμό «αὑτόν καθ’ ἐαυτα» άπά τούς νέους
φιλάσσφαυς. Ἀπό τήν ἀλλη πλευρά, θεωρεῖται σάν αύτοορισμός
106 μαρξισμοῡ, πώς ἡ άταμική ἐλευθερία ἀποτελεῖ συστατικό
στοιχεῖα 166 ’ίδισυ 166 K0111106v161106. A616 εἶναι 16 θεωρητικά
ἐπίπεδα. Στό πρακτικά ἐπίπεδα τίθεται 16 ἐρώτημα κατα πόσα

έχουμε άταμικές ἐλευθερίες ἡ ἀταμικά δικαιώματα στάν καπιταλισμά καί στό σοσιαλισμό. Νομίζω ὅτι πρέπει να κρατήσουμε χωριστές αύτές τίς δύο διαστάσεις - τή θεωρητική καί τήν πρακτική,
Ἀλλιῶς θα μπερδευτοῡμε, γιατί σήμερα ή καινή γνώμη θλέπει
συγκεχυμένα 16 πρό6λημα; Ταυτίζει τό σοσιαλισμό ὅπως έχει πρα-

γματωθεῖ στίς σοσιαλιστικές χῶρες μέ τίς θεωρητικές θέσεις 166
μαρξισμοῡ. Καί ἐκεῖ πλέον ἀρχίζουν νά γίνονται διεργασίες οἰ
όπαῖες δημιουργοῦν μιά σύγχυση πού δέν μας ἐπιτρέπει νσ“ξεκαθαρίαουμε τό πρό6λημα. Καί προχωρῶ ἀκόμα r116 πέρα. Δέν ξέρω
6v οἰ άταμικές ἐλευθερίες είναι θεωρητικά πρό6λημα. Δέν ὑπάρχει
θεωρητικά πρό6λημα για τίς ἀτομικές ἐλευθερίες. Τό πρό6λημα
6616 μπῆκε ἰστορικα ἀπό ταξικές σχέσεις καί ατήν ταξικῆ πάλη,τήν
ώρα πού μιά τάξη - ή αρχουσα - καταπατούσε τήν ἀνερχόμενη
τάξη.Τα ἀταμικά δικαιώματα, έτσι ὅπως μπαίνουν, εἶναι πράθλημα
καί σύγχρονα αἴτημα δύο αἰώνων. Ἑπομένως πρέπει νά τα δούμε
στήν ἰστορική τους διάσταση. N6 μήν.τά δοῡμε στή θεωρητική, τήν
ούτοπιστική διάσταση. Θέλω v6 διατυπώσω μιάν αλλη σκέψη ἀκαμαῑ κατα πάσαν τό πρό6λημα μσς δέν μπαίνει σαν πρό6λημα ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν στόν καπιταλισμά ἥ 616 σοσιαλισμό ἀλλα σάν
πρὸθλημα δόμησης ’τῆς ἐξουσίας σέ 1116 κοινωνία - όπσιαδήποτε
εἶναι αύτή ή κοινωνία καί ή κοινωνική όργάνωση. Ἐκεῖ 6ρίσκεται
τό πρό6λημσ; σέ συνάρτηση μέ τήν ἐξουσία. Γιατί 6v δέ θέσουμε
έτσι τό ζήτημα, ή άταμική ἐλευθερία χάνει τά πραγματικά της
περιεχόμενα.
ANTI: "016v μιλήσαμε γιά τή θεωρητική άπαδοχή τῆς ἀρχῆς τῆς
πολιτικῆς καί τῆς κοινωνικῆς ἐλευθερίας, πήραμε γιά δεδομένα ότι
16 πρό6λημα δέν ἀφαρα μόνο 16 σοσιαλιστικά καθεστῶτα, ἀφορα
καί τήν ἀστική τάξη. Γιατί καί ή ἀστική τάξη εἶχε κάποιες θεωρητικές συλλήψεις γιά 16 πρόθλημα άταμικές ἐλευθερίες καί οἰ όπαῖες
δέν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Δηλ. 11' 6616 τόν τρόπο μας ἐνδιαφέρει 16 θέμα καί ἱστορικά ἀλλά καί θεωρητικά - 66v θέση καί
διακήρυξη δηλαδή.
ΜΠΙΤΣΑΚΗΣι ’Ὀταν ὑποστηρίζω ότι ὑπάρχει θεωρητικά πρόθλημα, δέν τό ἐννοῶ αποσπασμένο ἀπό τήν κοινωνική πραγματικότητα καί τίς συνθῆκες τῆς τοξικῆς πάλης. Δέχομαι τήν ἱστορικότητα 106 προθλήματος ώς πρός τήν ἐμφάνισή του, Ἀλλά τό πρό6λημα ὑπάρχει, καί θά ὑπάρχει, ἀκόμα καί όταν θά οἰκοδομηθεῑ σέ
όλσ τόν κόσμο ό σοσιαλισμός. 'H ἐλευθερία, όταν δέ μυθοποιεῖται,
εἶναι μιά ἀπό τίς ὄψεις 166 συνόλου τῶν κοινωνικῶν σχέσεων. ΙἈρα
τό θεωρητικά πρόθλημα θα τίθεται σέ ἀντιστοιχία μέ τίς ἀλλαγές
τῆς πραγματικότητας καί θά τίθεται κάθε φορά μέ νέους όρους,
Τό πρόθλημα τῆς ἐλευθερίας θά τίθεται συνεπώς συνδεδεμένα μέ
τίς μορφές τῆς ἐξουσίας, μέ τίς μσρφές τῶν παραγωγικῶν σχέσεων, μέ τῆ συνολική κοινωνική πραγματικότητα. Αύτή ήταν μία
παρατήρηση. Καί μιά δεύτερη; Θέλω v6 ξαναθυμίσω ότι φεύγουμε
συνεχῶς 6116 τήν ἀφετηρία 1169. Ἑπιμένω v6 προχωρήσουμε κυρίως σέ κριτική τῆς ἐλληνικῆς πραγματικότητας, καί νά ἀναφερθσὺμε σέ γενικότερο προβλήματα, στό 6αθμό πού μᾱς ὁδηγεῖ έκεῖ
ή έλληνική πραγματικότητα. Καί ἀκόμη νά ξεκαθαρίσουμε ἀπό τήν
ἀρχή - παρ’ όλο πού φαίνεται ότι εἰναι ξεκαθσρισμένα; Ἠ κριτική
πού γίνεται εἶναι ἀπό ασσιαλιστική θέση, ή ἀπό τήν ἀποψη τῆς
ἀστικῆς τάξης; Γιατί σήμερα εἶναι 1660 μπερδεμένα τά πράγματα,
r166 Βλέπεις· ἀνθρώπους v6 διακηρύσσουν 611 μιλοῡν ἀπό σασιαλιστικές θέσεις. καί στήν ούσία δέν κάνουν ἀλλο ἀπό 16 v6 ὑπηρε1o6v τήν ἀστική προπαγάνδα. ”Ακραῑο παράδειγμα εἶναι οἰ λεγόμενοι «νέοι φιλόσοφον· τῆς Γαλλίας. ”Ακόμα καί 6v δέν τούς ποῦμε
φερέφωνα τού καπιταλιαμού, πάντως ἐξυπηρετοῡν 16v ἰμπεριαλισμό, μέ τήν όλοκληρωτική ἀρνηση τοὺ σοσιαλισμοῡ καί τῶν κατακτήσεών του.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ; Θάθελσ v6 ξεκινήσω ἀπ’ 666 ἀνέφερε πρίν 6 N1κολινάκος καί νά τά συγκεκριμένοπαιήαω. Τό πρόθλημία τῆς ἐλευθερίας 166 ἀτόμου δέν εἶναι μόνο θέμα σχέσης του μέ τήν ἀφηρημένη ἐξουσία. Πρέπει νά 16 όρίσουμε πιό συγκεκριμένα; Ποιά
εἶναι ῆ σχέση τοὺ ἀτόμου μέ τό κράτος καί μέ τούς όλοένα περιπλοκότερους καί «θαρύτερουςνι μηχανισμούς ποὺ δομούνται ὺπό
τήν αἰγίδα του. Ὅταν 6 Μπιτσάκης μίλησε για πολιτιστικές ἐλευ-
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θερίες, γιά οἰκονομικές ἐλευθερίες κλπ. μέ 6ρίσκει φυσικά ἀπολύτως σύμφωνα. Ἀλλά τό κλειδί, κατά τῆ γνώμη μου, εἶναι οί λεγόμενες παλιτικές ἐλευθερίες. Καί οἰ παλιτικές ἐλευθερίες ἀναφέρονται στή θέση 106 ἀτόμου καί τή σχέση του μέ 16 κράτος. Τό
πράθλημα ἐμφανίστηκε ἱστορικά ἀπό τή στιγμή πού δημιουργήθηκε 16 6611K6 κράτος. Καί μολονότι ol λειτουργίες τσῡ κράτους
δέν παραμένουν ἀναλλοίωτες, 16 ζήτημα τῆς σχέσης 106 ἀτόμου
μέ 16 κράτος, εἴτε στήν πρώτη μετα6ατική φάση τῆς διαδικασίας
ὅδευσης πρός τό σοσιαλισμό ε’ίτε ὑπό τό σασιαλιστικό κράτος
6616 K69' ἐαυτό, παραμένει κι 6616. "E161 λοιπόν, ἀν καί δέν μποροῡμε νά μιλήσουμε γιά ἐλευθερίες «ιαύτές καθΙ ἐαυτές», πρέπει
v6 τίς συσχετίσουμε μέ τό σασιαλιστικό κράτος καί τούς μηχανισμούς του καί v6 σκεφτοῡμε ποιός θα εἶναι ἐκεῖνος 6 τύπος 106
κράτους πού ταυτόχρονα θά ἐγγυᾶται τήν οἰκονομική ἐλευθερία
μέ τήν προώθηση τῆς κοινωνικοποίησης τῶν μέσων παραγωγῆς,
πού θα προθλέπει τή δημιουργία όλοένα παλλαπλότερων αὑτόνομων διαδικασιῶν αύταδιαχείρισης κλπ. ένῶ ταυτόχρονα θά λύνει
σωστα τά πρόθλημα τῆς σχέσης τῶν διατηρούμενων κεντρικῶν
κρατικῶν μηχανισμῶν μέ τόν πολίτη. Αύτό εἶναι τό 6ασικό πρό6λημα - κλειδί. Αύτή τή στιγμή έχει ἀνακύψει γιατί ἐνῶ ή οἰκοδόμηση 106 σοσιαλισμοῡ 6ρίσκεται στήν ἡμερησία διάταξη πολλῶν
δυτικῶν κοινωνιῶν, σί ὑφιστάμενες σοσιαλιστικές καινωνίες’δέν
μπαραῡν νά χρησιμοποιηθσύν σάν πρότυπα. Ἀπό λόγους καί πάλι
ίσταρικοὺς στή Σαθ. ’Ἐνωση καί στίς περισσότερες σοσιαλιστικές
κοινωνίες ή έμπέδωση τοὺ κράτους έγινε κάτω ἀπό πάρα πολύ
δυσμενεῖς συνθῆκες; "E161 ήτσν ἀναγκασμένες νά περιστείλουν
τίς ἐλευθερίες σέ πρώτη φάση. Σήμερσ ὅμως θρισκόμαστε σέ μιά
κατάστσση ὅπου παρ’ δλα πού έχουν λυθεῖ τά νηπιακά πραθλήματα 106 σοσιαλισμοῡ τό πρόθλημα ἀκριθῶς τῆς σχέσης 106 110λίτη μέ τό σοσιαλιστικά κράτος δέν έχει λυθεῖ. Μέ τήν έννσια αύτή

16 ὅραμα ένός νέου κράτους, μιᾶς νέας ἐξουσίας, στή Δύση θέτει
προθλήματα νέα καί πρωτόγνωρα. Αύτός εἶναι σύσιαστικά ό λόγος
πού ὁδηγεῖ όλα σχεδόν 16 σοσιαλιστικά καί κομμσυνιστικά κινήματα στῆ Δύση - εύρωκομμουνισμός - v6 ξαναθέταυν «ἐπί τάπητος» τό ζήτημα τῆς φύσης καί τῆς ὀργάνωσης τοὺ νέου κράτους
πού θέλουν v6 οίκαδαμήσουν καί τῆς σχέσης 106 ἀτόμου μέ τό
κράτος στῆ νέα κοινωνία, στό ἐπίπεδα τῶν πολιτικῶν ἐλευθεριῶν.
ΜΠΙΤΣΑΚΗΣι Νομίζω ότι ἀπολυτοποιεῖς τίς παλιτικές ἐλευθερίac:"l"'}:OYKA/1A}:: Δέν τίς ἀπολυτοποιῶ...
ΜΠΙΤΣΑΚΗΣι T6 πρόθλημα τῶν πολιτικῶν έλευθεριῶν εἶναι θασικό. Ἀλλά τό πρόθλημα τῆς ἐλευθερίας δέν εἶναι 116vo 6616. T6
θεμελιῶδες εἶναι ή θέση 106 ἀτόμου στῆν παραγωγή καί ταυτόχρονα, καί σέ σχέση ὀργανική μ’ αὑτό, τό πρόθλημα τῶν σχέσεων
106 ἀτόμου μέ τό κράτος, μέ τήν κουλτούρα κ.λπ. Πρέπει συνεπῶς
να ρωτήσουμε; Ποιές εἶναι οί διαμορφωμένες σχέσεις παραγωγῆς
στήν τάδε σοσιαλιστική χώρα, ή αὺτές πού θά διαμορφωθοῡν στή
σοσιαλιστική Ἑλλάδα; Αὑτό συνδέεται ἀμεσα μέ τή σχέση κράτους
- πολίτη. καί ἀνάγεται σέ πρόθλημα πολιτικῶν έλευθεριῶν. Ξεχνοῡμε δτι τήν πολιτική 6άση καί ἐν τέλει τῆ μορφή 166 κράτους όσα καί νά ὑπάρχει ἀμοιθαῑος καθορισμός - θασικά τήν ὁρίζει 6
τρόπος ὀργάνωσης τῆς παραγωγῆς.
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣι Τό πρόβλημα δέν εἰναι μόνο ὴ θέση τού ἀτόμου μέσα στήν παραγωγή. Δεχόμαστε φυσικά ότι ό τρόπος πού
έντάσσεται τό 610116 μέσα στήν παραγωγή καθαρίζει καί τήν ὑπόλοιπη κσινωνικῆ ζωή του σέ μεγαλα θαθμό - ἀλλά ὑπάρχει καί κάτι
πιό πέρα. T6 610110 δέν έξαντλεῑται μόνο στίς σχέσεις πού κατέχει
μέσα στῆν παραγωγική διαδικασία, ἀλλά έχει καί μία ἰδιωτική ζωή,
έχει καί ,ἀλλες πρωτοθουλίες καί έχει καί ἀλλες καινωνικές συμπεριφορές. 'H κριτική πού γίνεται πάντοτε γιά τήν ἀστική κοινωνία
εἶναι ότι χαρακτηρίζεται 6116 16 τυπικό στοιχεῖα, ἐνῶ ό σοσιαλισμός θέλει νά έμπλουτίσει καί τό αὑσιαστικό. Δέν έρχεται γιά νά
καταργήσει τίς ἐλευθερίες. ἀλλά εἶναι για νά 1669 δώσει καί μιά
ύιλική ὑπόσταση, v16 νά έμθαθύνει τήν ὑπάρχουσα τυπική έλευθεΡ αι
'
NIKOMNAKOI: K616 κόπσιον τρόπο, συνηγορῶ στή δική σου
ἀποψη. καί σέ σχέση μέ 6616 πού εἶπε ό Μπιτσάκης προηγούμενα.
ότι δηλαδή ol σχέσεις παραγωγῆς εἶναι θασικό στοιχεῖα στή δημιουργία προὺπσθέσεων οὺσιαστικοποίησης τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν. "Av ὅμως μείναυμε μόνο ἐκεῖ, 6v θεωρήσσυμε 611 σί σχέσεις
παραγωγῆς καί ή λύση τών ύλικῶν προθλημάτων καθορίζουν ῆ
ἐπαρκοὺν, τότε Θρισκόμαστε σέ 1116 νέα μορφή ἀλλοτρίωσης. Αὺτό
σημαίνει ότι τό ἀτομσ ἀλλοτριώνεται καί δέν θέτει αἰτήματα γιά
συμμετοχή στή λήψη ἀπόφασης. Σέ τελευταία ἀνάλυση 16 πρό·θλημα τῆς ἀτομικῆς ἐλευθερίας εἶναι v6 συμμετέχεις στή λήψη
ἀποφάσεων πού έχουν μιά σημαντική έπίδραση στήν 1ίδιτι σου τή
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μοίρσ. Ἐδῶ πάλι θα ξεφύγω καί θα προχωρήσω λίγο πιό πέρα. T6
να κουθεντιάζουμε θεωρητικά 116vo για τίς ἀτομικές ἐλευθερίες
σέ χρόνο μηδέν ῆ 610116 δέν έχει σημασία 66111 111 στιγμή. Ὑπάρχουν προθλήματα 016v ἐλληνικό χώρα, 6 όποῑος 6ρίσκεται στό K6τώφλι 11169 ἀλλαγῆς, πού ’ίσως νά εἶναι πραγματοποιῆσιμη. T6 πράθλημα ὑπάρχει για τίς λαϊκές μάζες. Τό πρόθλημα εἰναι γιά ἐναν
ἐλληνικό σοσιαλισμό, 1106 11681 νά προσδιορισθεῖ μέ 6άση πρότυπα
καί κριτήρια ε’ίτε ξένα εἴτε καθαρά θεωρητικά - μαρξισμός - ε’ίτε
στή 6άση ίσταρικῶν πραγματοποιῆσεων, ὅπως ἐκεῑνες τῶν σοσιαλιστικῶν χωρῶν. M69 ἀφοροῡν έτσι αμεσα καί ὴ προθληματική
καί ή πραγματικάτητα στίς σοσιαλιστικές χῶρες. Καί θέτω τό ἐρώτημα μέ τρόπο ἀνάλογα μέ τόν Τσουκαλα; 'E6v πραγματικά 16
πρό6λημα τῶν ἀτομικῶν έλευθεριῶν εἶναι 16 πρόθλημα δόμησης
τῆς ἐξουσίας σέ ἐνα κοινωνικό χῶρο. ”Εαν, ὅπως εἶπε 6 Τσαυκαλας, τό πράθλημα τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν εἶναι σέ τελευταία
ἀνάλυση ή σχέση κράτους καί ἀτόμων, τότε τί μένει 6116 ένα κράτος μέ ὅλη τῆ σημασία τῆς λέξης - τόσα σαν θεωρητική κατηγορία
666 καί σάν πραγματικάτητα - ἀπό τήν ὥρα πού τό κράτος 6616
δέν ἀσκεῖ ἐξουσία καταπιεστική. Κάθε ἐξουσία εἶναι καταπιεστική
ἱστορικά καί ἐξ όρισμοῡ. Δέν έχουμε 6ρεῖ σάν ἀνθρωπότητα τῆ
λύση τοῦ προθλήματος 66106. K61 ἐλεγα, ’ίσως προθοκατάρικα, ὅτι
ἀκόμη καί ἐκεῑνες οἰ ἐπαναστάσεις πού έγιναν στό ὄνομα 166 06σιαλισμοῡ, σέ τελευταία ἀνάλυση ἐκπορνεύτηκσν, ὅσον άφορα 16v
ανθρωπο σάν ἀτομο, τόν όποῖο θέλησαν v6 ὑπηρετήσουν. Θεωρητικα δέν μπαίνει, νομίζω, πρόθλημα κατά πόσον ό σοσιαλισμός δέχεται τίς ἀτομικές ἐλευθερίες ἡ όχι. T6 θέμα εἶναι τί καταλαθαίνει
ό καθένας μσς κάτω ἀπό τῆν ταμπέλα τοῦ σοσιαλισμοῡ.
ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ; Ὅταν τονίζω τό θεμελιώδη ρόλο τῶν παραγωγικῶν
σχέσεων, σέ 6.11 ἀφορα 16 πράθλημα τῆς ἐλευθερίας, 6616 66 σημαίνει ότι 16 όλο πράθλημα ἀνάγεται σέ πρόθλημα παραγωγικῶν
σχέσεων. ‘O ρόλος τους εἶναι θεμελιακάς ἀλλά όχι ἀποκλειστικός.
Ἀπό κεῖ καί πέρα 16 610116 έχει ἰδιωτική ζωή. Εῖμαστε σύμφωνοι.
'H διαφορά ἐγκειται στό 611 στόν καπιταλισμά 1‘1 ἰδιωτική ζωή έρχεται σέ ἀντίθεση μέ τή ζωή 166 ανθρώπου 06v πσραγωγικοῡ δντας
καί 66v πολίτη, ἐνῶ στό σοσιαλισμό - θεωρητικά ταυλάχιστον πραγματώνεται ἡ ἐνότητα πρακτικῆς καί θεωρητικῆς ζωῆς.
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BEPFOHOYAOZ: Δηλαδή, καταργεῖται ή ἰδιωτική ζωή, 6616 θέλεις νά πεῖς.
ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ; Ὅταν λέω πραγματώνεται ή ἐνάτητα, σημαίνει ότι
πραγματώνεται ή ἐνάτητα, ότι δέν ὑπάρχει ή γνωστή ἀντίφαση
ἀνάμεσα στῆν ούτοπία, στό μυστικισμό, στό μεταφυσικό στοιχεῖα
πού χαρακτηρίζει τήν ἰδιωτική-φανταστικὴ ζωή τῶν ἀνθρώπων καί
στό χυδαῑο ὑλισμά πού χαρακτηρίζει τήν ούσιαστική-ὑλική όψη τῆς
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ζωῆς στό καπιταλιστικό σύστημα παραγωγῆς καί ἀνταλλαγῆς. 'Ev-
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ότητα σημαίνει ότι δέν καταργεῖται ή ἰδιωτικῆ ζωή, ἀλλά 611 01
σχέσεις παραγωγῆς ἐπιτρέπουν 111v πνευματική ἀνάπτυξη, 111v
ψυχική ἰσορροπίσ καί τῆ δημιουργία προσωπικῶν ανθρώπινων σχέσεων 61166 δέν κυριαρχεῖ ἀντίθεση 166 616111K66 συμφέροντος.
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Νομίζω ότι 6616 16 καταλαθαίνεις, Βεργάπουλε, ἀπό 111v 6v6110611.
Συμφωνῶ μέ τό Νικολινάκο 616v λέει 611 δέν ἀρκεῖ ἀπλῶς να ἐξασφαλιστοῦν οί ὑλικές ἀνάγκες τῶν ἀτόμων. Πρέπει 16 ”ίδια τά
ἀτομα νά μετέχουν στό σχεδιασμό, στόν έλεγχο τῆς παραγωγῆς,
στήν όλη λειτουργία τοῦ κράτους. Ἀπό τῆ στιγμή πού λές, ἰκανοπαιῆθηκαν οἰ ἀνάγκες μου, εἷμαι ἐν τάξει, 69 σκέφτονται οἰ ἀλλοι,
δέν 81061 μαρξιστής. Πέφτεις σέ μιά μορφή χυδαίου ύλισμαῦ. Δέν
νομίζω 611 K6V819 μαρξιστής - ἐκτός καί εἶναι ἀνόητος - θα ὑποστηρίξει 611 ἀπό τῆ στιγμή πού λύθηκαν τά οἰκονομικα προθλήματα τῶν ἀνθρώπων, τῶν ἐργαζομένων στῆν α’ ῆ 6’ σοσιαλιστική
χώρα, δέν ὑπάρχει κανένα πρόθλημσ. A616 δέν εἶναι μαρξισμός.
Εἶναι χυδαῖος ὑλιομός. Στό μαρξισμό κανείς, οὔτε οἰ κλασικοί οὔτε
οἰ καινούργιοι, 0618 σί ανθρωποι πού δημοσιογραφαὺν, δέν ὑποστῆριξαν ποτέ 611 όλα τό πρόθλημα εἶναι 116vo olKovo111K6. Τανίζουν ώστόσο 111 θεμελιώδη σημασία 106 οἰκονομικοῦ προθλήματος. Συνεπῶς τό πρόθλημα τῶν έλευθεριῶν ξεκινάει ἀπό τήν ἀνάλυση τῶν παραγωγικῶν σχέσεων, ἀλλά δέ μένει ἐκεῖ, 'H κοινωνικαποίηση τῶν μέσων παραγωγῆς καί 6 έλεγχος τῆς διαδικασίας τῆς
παραγωγῆς καί τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπό τῆν ἐργατική τάξη καί γενικά
ἀπό 1669 έργαζόμένους. ἀποτελεῖ τήν καλύτερη προὺπόθεση γιά
νά δημιουργηθεῖ 6616 1106 λέμε σασιαλιστικό ἐπαικοδόμημα; Τέχνη, φιλοσοφία, σχέσεις ἀνθρώπινες, όλα 666 χαρακτηρίζουν τῆν
ἀνθρώπινη δημιουργικότητα.
ANTI: A616 1106 ἀναφέρεις δέν ἐχει σχέση μόνα μέ τό οἰκονομικό πρόθλημα. Μήπως 6111 Σαθ. ”Ενωση π.χ., ῆ Ιίσως καί 6' όλες τίς
σοσιαλιστικές χῶρες, δέν ὑπάρχει σήμερα μιά ἀλλοτριωμένη κρατική ἐξουσία πού δημιουργεῖ συμφέροντα όχι ακριθῶς οἰκονομικά,
καί μήπως ἀπό κεῖ ξεκινάει τό πρόθλημα τῶν ἐλευθεριῶν;
ΜΠΙΤΣΑΚΗΣι '0 Τσουκαλας 1169 6611108 611 οἰ σοσιαλιστικές κοι-

νωνίες δημιουργῆθηκαν σέ πολύ δύσκολες συνθῆκες, μέσα στῆν
ὑποανάπτυξη, μέ ἐλλειψη πολιτικῆς παραδοσης, μέ καπιταλιστικῆ
περικύκλωση, ἐπεμθασεις, παγκόσμιους πολέμους κλπ. "Av ἐγώ

κατηγορῶ ὸρισμένους ἀριστεροὺς πού παίρνουν ἐντελῶς ἀρνητική σταση ἀπέναντι στάν ὑπάρχοντα σοσιαλισμό, εἶναι όχι γιατί
κάνουν κριτική στίς σοσιαλιστικές χῶρες - πραγμα 1106 K668 μαρξιστής έχει ὑποχρέωση νά τό κανει - ἀλλα γιατί 6λέπουν κατα ἐνα
μεταφυσικό τρόπο τίς ὑπάρχουσες άδυναμίες. ”Ετσι στό μύθο τοῦ
παραδεισιακοῡ σοσιαλισμοῡ, ἀντιπαρατασσουν τό μύθο ένός δαιμανικοῡ καί μή ὑπάρχοντας σοσιαλισμοῡ. Νομίζω δτι ἐδῶ πρέπει
ἀκριθῶς να ξαναθυμηθαῡμε 16 A6v1v K61 να καναυμε συγκεκριμένη ἀνάλυση 11169 περίπλακης καί συγκεκριμένης καταστάσης. Να

δοῡμε ποιά εἶναι τά θετικά καί ποια τά ἀρνητικα. N6 μήν καναυμε
αλγεθρική ἐξίσωση, ἀλλα νά δοῡμε τῆ δυναμική αὑτῆς τῆς πρα»
γματικότητας, δηλ. τό πῶς προέκυψαν οἱ άδυναμίες καί 0'1 στρεθλώσεις, καί παιές μπορεῖ v6 81V61 01 61661K60189 K61 16 μέσα μέ 16
όποῖα θα ξεπεραστοῡν. Να ἀποφύγουμε δηλ. τίς 666 ἀπολυτοποιήσεις; α) Ὅτι δέν ὑπάρχαυν πραθλῆματα, ῆ 6) ὅλα εἶναι στραθα καί

αποτυχημένα. Θεωρῶ άντιμαρξιστικές καί τίς δύο θέσεις.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣε Ἐπειδή ἀνάφερες τό Λένιν, θα ήθελα v6 ἐπισημανω ότι 16 6601K6 ἱστορικά πρό6λημα στό όποῖο προσκόπτουμε
εἰναιτό ἐξῆς; "O11 όλόκληρη 11 μαρξιστικῆ θεωρία, καί πιό συγκεκριμένα 6116 16 Μάρξ ὡς τά Λένιν, θέτει 16 σοσιαλισμό στῆν ακόλαυθη
6άση; T6 Kp6169, ή κεντρική σοσιαλιστική ἐξουσία μέ ὁργανωμένες
καί κσταπιεστικές δομές τείνει πρός ἐξαφανιση, αδηγεῖται 6αθμιαῑα
καί μοιραῖα, μέσα ἀπό τίς διαδικασίες κατασκευῆς τῆς αταξικῆς καινωνίας, στῆν ἐξαφανισή του, στῆν αὑτακαταργησή του. Τά παλιτικό
πρόθλημα 66111 τή στιγμή εἶναι πῶς, ἀντίθετα, στίς σοσιαλιστικές
χῶρες όχι μόνο τό κράτος δέν έξαφανίζεται ἀλλα έχει γίνει ένας
νέος Λεθιαθαν. Μέ τήν ἐνναια 66111 — για v6 μιλήσουμε οὑσιαστικα ὑπάρχει μιά πολιτική ἀντίθεσηῑ Ἀπό τῆ μιά, ή όλαένα μεγαλύτερη
συγκέντρωση ἐξουσίας. πού, μοιραῖα, εἶναι όλαένα καί πιό καταπιεστική, στα χέρια 11169 γραφειακρατικα ὁργανωμένης καί πυ ραμιδαειδοῦς κρατικῆς ἐξουσίας. Ἀπό τήν αλλη- καί 0' 6616 συμφωνῆσαμε
όλοι- τίθεταιτό σῖτημα νά πολλαπλασιαστοὺν ἐκεῖνες οἰ διαδικασίες
πού θα ἐπιτρέπαυν σέ όλα τά ἐπίπεδα, 16 οἰκονομικό, τό παλιτικό, τό
πολιτιστικό, ένα συνεχές feed back, 1116 συνεχῆ ανατροφοδότηση
ἀνάμεσα στῆ 6άση καί στήν ἐξουσία, μια συνεχῆ ἐναλλαγῆ προσώπων στήν ἐξουσία καί μιά αὔξουσα συμμετοχή τῶν ἐργαζομένων σέ
ὅλες τίς διαδικασίες τοῦ κοινωνικοῦ γίγνεσθαι καί σέ ὅλα τά ἐπίπεδα.
Πιό συγκεκριμένα, 016 ἐργοστασια, στῆν παραγωγή, ένα ἀπό τα
θσσικά πραθλῆματα πού τίθεται σήμερα - καί αὑτό δέν εἰχε τεθεῖ
στῆν ἐποχή τοῦ Μάρξ καί τοῦ Λένιν - εἶναι τό πρό6λημα τῆς αὑτοδιαχείρισης. Καί ἀνεξάρτητα ἀπό κάθε κρατική ἐξουσία, ἀνεξάρτητα
ἀπό τίς μορφές δόμησης τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, οἰ ἐργαζόμενοι θα
πρέπει να μπαραῡν νά καθορίσουν οἰ ’ίδιοι 16v 1p6110 1106 θα ἐργαζονται, πόσα θα παραγουν, τί θα παραγουν, τίς συνθῆκες κατω ἀπό
τίς όποῖες θα δουλεύουν. Οί διανοούμενοι πάλι- καί δέν μπαίνω καν
ἐδῶ στό θέμα διαφορισμού διανοουμένων καί ἐργατῶν, πού θα εἰναι
”ίσως 16 1116 ἀκανθῶδες πρόθλημα πού θά αντιμετωπίσει ῆ σοσιαλιστική κοινωνία -, πῶς 66 λειτουργῆσουν σάν διανοούμενοι, πῶς θα
δημιουργήσουν ἐλςύθερα καί δημιουργικα, πῶς θα ἐπικοινωνήσουν
μέ τούς ἀλλους, πῶς θά πραθαλουν τήν προθληματικῆ καί τίς ανησυχίες τους. "ON 6616. στῆν πρακτική ἐρχονται σέ αντιπαρόθεση ῆ
καί σέ σύγκρουση μετωπικῆ μέ τίς διαδικασίες ἐκεῖνες πού ἐνισχύουν 16 κεντρικό κράτος. '0 συνδικαλισμός, αἰ πνευματικές ἐλευθερίες, αἰ ἐλευθερίες τῶν ἐργαζομένων, εἶναι θέματα συνσρτημένα μέ .
διαδικασίες 1106 ἀπομειώνουν τό ρόλο τοὺ κεντρικού κράτους.
Ἀντίθετα όμως λειτουργοῦν 01 160819 τῆς ἐξουσίας ταυλάχιστον
στίς περισσότερες σοσιαλιστικές χῶρες σήμερα - παρ’ όλο πού
συμφωνῶ μέ 666 81118 6 Μπιτσάκης για τό Βάρος τῶν ίστορικῶν
συναρτήσεων καί καταθολῶν. Ἀλλά στό πλαίσια τοῦ δικοὺ μσς όρόματος. 66111 111 στιγμή, έδῶ σέ 1116 χώρα 1106 δέν εἶναι 1116 ύποαναπτυκτη, δέν εἶναι δυνατόν 6618 να μιλαμε για σοσιαλισμό χωρίς v6
προθλέπουμε τίς συγκεκριμένες διαδικασίες τῆς οἰκοδόμησῆς του
καί χωρίς v6 ἐκλεπτύζαυμε συνέχεια 111v πραθληματική μσς για τόν
τρόπο δημιουργίας πολλαπλῶν διαδικασιῶν συμμετοχῆς τοὺ λαοῦ
στῆ λήψη τῶν ἀποφάσεων.
NIKOAINAKOI: "E66089 σωστά ότι σέ σχέση μέ τίς πραοπτικές
πού εἶχαν τόσα 6 Μάρξ όσο καί 6 A6v1v για τήν ἀταξικῆ κοινωνία ῆ
πρακτική τῆς καινωνικῆς όργάνωσης καί τῆς δόμησης τῆς πολιτικῆς
ἐξουσίας στίς σοσιαλιστικές χῶρες παρουσίασε μιαν ἀντίθεση πού
πρέπει να τῆ δοῡμε περισσότερο σαν ἀποτέλεσμα ἰστορικών παραγόντων καί ἐξελίξεων.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ; Αὑτό δέν μποροῡμε v6 16 αμφισθητήσουμε...
ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ; Ὀχι μόνο δέν 6λέπαυμε τήν κατάργηση τοῦ κρα25

τους, έστω καί 6v ἐχουμε 50 χρόνια σασιαλιστικῆς ζωῆς, ἀλλά, τουναντίον, τήν τόνωση 106 Kp61669. Τονίζεται 6 ρόλος 166 κραταυς
ἀντίθετα πρός τό ἰδανικό πού όρίζαυ με μέ θάση τήν κατηγορία «616ξική κοινωνία». 'H 661111011 ἐξουσίας στίς σοσιαλιστικές χῶρες εἰναι
τέτοια, ὥστε ἀκριθῶς v6 ἐχει δημιουργήσει πρό6λημα ἀτομικῶν
ἐλευθεριῶν. T6 πράθλημα παραμένει γιατί στίς χῶρες 66169 ἀλλαξσν οί παραγωγικές συνθῆκες καί σχέσεις - κατα 111v έκταση πού
αλλαξαν - ή ἐξουσία όμως δέν ἐχει μορφοποιηθεῖ. Ἐδῶ νομίζω 61116
πρό6λημα συνδέεται 611866 116 16 λενινιστικό μοντέλο καί τόν τρόπο
σκέψης, μέ τήν όργανωτική μορφή πού έδωσε 6 A6v1v 616 K6111166v1011K6 κόμμα 0' ἐκείνη τήν ἐποχή, γιά να μπορέσει v6 πραγματοπαιῆσει τήν έπανάσταση. Τήν ἐποχή 66111 16 κόμμα 16 ἀποτελοῦσε μιά
δρακα ἀγωνιστῶν μέ τάξικὴ συνείδηση, 01 660161 εἶχαν ἰκανότητες
καί έπαγγελματοποιῆθηκαν σάν ἐπαναστατες, για v6 K61166v, 616
6vo116 1119 ἐργατικῆς τάξης, τήν έπανάσταση. Ἀλλά 666 111 611y1111
ἀκριθῶς πού ῆ δράκα 66111 τῶν ἀνθρώπων πήρε τήν ἐξουσία 016
χέρια της, ἀπόκτησε μιά δική της όντότητα, μέ τήν έννοια δτι διατηρήθηκε καί παραπέρα καί ξέχααε τό σκαπό για τόν ὁποῖα όδῆγησε
τήν έπανάσταση. Πρασωπικά θλέπω τή δόμηση τῆς ἐξουσίας στίς
σοσιαλιστικές χῶρες σήμερα σάν συνάρτηση τοῦ λενινιστικοῡ τρό-

που όργάνωσης ἀκόμη καί 106 16106 166 κομμουνιστικοῦ κόμματος.
”Ετσι, έν ἐρθουμε 016v ἐλληνικό χῶρο - καί εἶναι σωστα νά ἐρχόμαστε συνέχεια στόν ἐλληνικό χῶρο- πρέπει, λαθαίνοντσς ὑπ’ όψη 611
οἰ λαϊκές μάζες ἐκφραστηκαν στίς τελευταῖες έκλογές κατά ένα
συγκεκριμένο τρόπο, v6 ἐρευνήσουμε 606 6'1 πολιτικοί φορεῖς έπαγγέλθηκαν. Να ἐρευνήσουμε 16 όράματα πού πρόθάλαν, όχι 6111

μεταφυσικῆ 1069 6vvo16, ἀλλα στήν πολιτική 1669 616166111011. "Av
6616 16 πολιτικά όράμάτα μπαραῡν πράγματι νά διαμορφώσουν μιά
κοινωνία στῆν Ἐλλάδα πού θα ἐκφράζει τήν καινωνική ἀλλαγὴ σύμφωνά καί μέ 16 μεγαλα αἰτήματα τῆς μάζας. Πιστεύω 611 81V61 ἀδύνατα να φτασουμε σέ τέτοιες μορφές καινωνικῆς ὀργάνωσης, πού
θα τίς όνομασω σοσιαλιστικές, καί μέ κατεύθυνση πρός τήν ἀταξική
κοινωνία, ἐαν ἀκόμη καί οίῖδιοι οἰ πολιτικοί φορεῖς δέν δουλεύουν
καί όργανῶνονται 0111 66611 1119 συλλογικῆς συμμετοχῆς στίς διαδικασίες. Πιστεύω δτιτό κομμουνιστικό κόμμα πού εἶναι αργανωμένο
μέ 6άση τό λενινιστικό μοντέλο εἶναι ίστορικά ξεπερασμένο.
ΜΠΙΤΣΑΚΗΣε Εἶναι γνωστό 606 εἶχαν γράψει οί «πατέρες» 166
μαρξισμού για 16 κράτας; "000 ὴ κοινωνία θα ἀναπτύσσεται, 16
Kp6109 θα τείνει νά ἐξαφανιστεῖ καί θα ἐξαφανιστεῖ 6αθμιαῑα. Στό
θάθμό 666 ὑπαρχαυν ἀποκλίσεις ἀπ’ 66111 τήν κατεύθυνση, 016
666116 δηλ. πού δέν ἐξάσθένισε 16 Kp6169 606 θά περίμενε κανείς
μέ 6άση τό ἐπίπεδα ἀνάπτυξης τῶν παραγωγικῶν σχέσεων, τότε

ὑπάρχει πρόθλημά γιά ἐξέταση. Ἀλλά τότε πρέπει να δοῡμε ποιοί
παράγοντες ἐξωτερικαὶ (ἰμπεριαλισμός, πόλεμοι) καί τί παράγοντες
ἐσωτερικοί έδρασαν ἀνασταλτικά. Μια συγκεκριμένη μελέτη τῆς
σοθιετικῆς πραγματικότητας, δείχνει 611 K616 16 τελευταῖα ε’ίκοσι
χρόνια 6 ρόλος 106 κράτους αλλαξε σημαντικά. Στό 6αθμό πού
ύπαρχαυν ἀποκλίσεις 666 16 θεωρητικά πρότυπα, τίς αἰτίες δέν
πρέπει νά τίς ἀναζητήσουμε, 6.61119 8168 6 Νικολινάκος, στῆ λενινιστική ἀντίληψη για 16 K611116 K61 16 κράτος, ἀλλα στίς ἱστορικές
συνθῆκες διαμόρφωσης τοῦ πρώτου σοσιαλιστικοῦ κράτους.
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ; "0x1! Δέν ἐξάσθένισε ἀλλά ἀντίθετα ένισχύθηκε
ῆ κρατική ἐξουσία στίς θεωρούμενες ῶς σοσιαλιστικές χῶρες,...
ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ; Ἐσύ ίσχυρίζεσαιότι ἐνισχύθηκε. Ἐγώ θεωρῶ δτι στό
6αθμό πού ὑπάρχει ἀντίφαση ἀνάμεσα στῆν ἀνάπτυξη τῶν παράγωγικῶν δυνάμεων καί στό ρόλο 166 Kp61069. 1618 ὑπάρχειπράθλημα
καί πρέπει νά 16 έξετάσουμε. Νά 16 ἐξετάσουμε ὅμως σέ σχέση μέ 16
πῶς γεννήθηκειτό σασιαλιστικό κράτος στίς χῶρες 66169, ἐκείνη τήν
ἐποχή, ποιός εἰναι 6 χαρακτῆρας του καί 6 ρόλος 166. πῶς εἶναι
διαρθρωμένες οί παραγωγικές σχέσεις, ποιός εἶναι 6 ρόλος τῶν
ἐργαζομένων καί τῆς διάνάησης - 6v ἐπιτρέπεται νά χρησιμοποιήσουμε αὑτόν τόν όρο σέ μια σοσιαλιστική κοινωνία πού πρέπει να
τείνει νά καταργήσει 66111 111 616Kp1011. T6 Βάσικό πράθλημά 81V61:
11616 11 σχέση προγραμματισμοῡ καί ἀποκέντρωσης, προγραμματισμοῡ καί πρωτοθουλίας τῶν ἐργαζομένων, στῆ διαδικασία τῆς σοσι-

αλιστικῆς οἰκοδόμησης. Πάνω 0’ 6616 έχει συγκεντρωθεῖ ένά τεράστια ύλικό ἀπό ἀντικρουάμενες ἀπόψεις, καί 666616 δέν ὑπάρχει
τρόπος να τό κουθεντιασουμε 66111 111 στιγμή. Γι’ 6616 06 μφωνῶ νά
ξαναθυμηθαῡμε ότι ζαύμε στῆν Ἐλλάδα. Πιστεύω 611 ὅλαι οἰ ”έλληνες ἀριστεροί - καί όταν λέω ἀριστεροί ἐννοῶ κομμουνιστές καί μή
κομμαυνιστές - άποθλέπουν στό νά οίκαδαμήσουν μιά σοσιαλιστική
κοινωνία, 6606 6x1 116vo 66 λυθοῦν τά olKovo111K6 1669 προθλήματα,
ἀλλά ὅπου θά μπορέσει v6 ἀπακτήσει ούσιαστικά περιεχόμενα ή ζωή
τους. Δεῖτε τά τρία έκάταμμύρια τῶν Ἀθηναίων καί τῶν Πειραιωτῶν.
Ποιό εἶναι τό περιεχόμενα τῆς ζωῆς τους; Δουλεύουν στή συντρι-

πτικῆ τους πλειοψηφίά ἀπό τό πρωί μέχρι τό θράδυ, καί ὑστέρα
κλείνονται 0' ένα διαμέρισμά νά δοῡν τηλεόραση. Ἐκτὸς ἀπό μιά
26

ἐλίτ «πνευματικῶν» ἀνθρώπων, ποιά εἶναι ῆ συμμετοχή τους;
Πρῶτά-πρῶτα, στήν ’ίδιά τῆ διαδικασία παράγωγῆς; Εἰνάι ἐργάτες ῆ
ὑπάλληλοι, στῆν πλειοψηφίά τους. Ποιές εἶναι οἰ διανθρώπινες σχέσεις, ol φιλικές, οἰ αυγγενικές; Ποιό 81V61 16 περιεχόμενα τῆς ζωῆς

τους, μέσα 0' 66111 τήν ἀπέραντη πόλη, 6666 06 πνίγειτό κάυσαέριο,
ὴ θρώμα, καί σέ σφίγγει ῆ ἀπομόνωση; Πιστεύω πώς 6v γίνει σασιαλι-

σμός στῆν Ἐλλάδα θα πρέπει v6 81V61 ένάς σοσιαλισμός πού θα
ἐξάσφαλίσει; Πρῶτον τήν οἰκονομική ανεση τῶν ἐργαζομένων. Δεύτερον, θα φτιαξει μια χώρα 6666 θα ὑπάρχει ἰσορροπίσ ἀνάμεσα
στήν πόλη καίτήν Ιύπαιθρο, ἀνάμεσα στόν ανθρωπο καί στῆ φύση. Να
δημιουργήσει συνθῆκες, ὅπου ό λαός v6 μετέχει στῆν παλιτιστική
δραστηριότητα, κι όχι σάν ἀλλοτριωμένος θεατής, ἀλλά 06 δημιουργός. Να προθλέψει τή δημιουργία κοινοτήτων, μέ τήν ούσιαστική
έννοιά τοῦ ὅρου, δηλαδή κοινοτήτων παραγωγικῶν - πολιτιστικῶν,
ἀποκεντρωμένων στό μεγαλύτερο 6αθμό, 6606 οἰ ἀνθρώπινες προσωπικές σχέσεις πού ἐκμηδένισε 6 καπιταλισμας θα πραγματωθοῦν σ’ ένα ἀνώτερα κοινωνικό ἐπίπεδα. Δέ θα ὑπάρχει τότε μιά ἐλίτ
πού θα παράγει ίδεολογίες καί μορφές τέχνης πού θα περιορίζονται
για καταναλωση 666 1069 olKovo111K6 ἰσχυρούς. Μέσα ἀπό ποιούς
δρόμους πολιτικούς, καί μέσα 666 60169 μορφές οἰκοδόμησῆς θά
περασαυμε, θαταν ἀφελές v6 16 καυθεντιάσουμε τώρα. Ἀλλά πιστεύω πώς οἰ ἐλληνες ἀριστεροί κάπως ’έτσι όράματίζονται τό σοσιαλισμό στῆν Ἑλλάδα. Καί νομίζω πώς τόσο στῆ Δυτ. Εύρώπη, 606
K61 στῆν Ἐλλάδα, πού έπάψε να εἶναι ύποανάπτυκτη χώρα, δημιουργοῦντσι αἰ προὺποθέσεις, ὥστε μέ 66011 τῆ θετική ἀλλά καί τήν
ἀρνητική πείρα τοῦ παγκόσμιου κινήματος να δημιουργηθεῖ μιά
κοινωνία σοσιαλιστική ἀνώτερης μορφῆς. Βρισκόμαστε μπραστά σέ

μιά νέα ἐλληνική πράγματικότητα,σέ σχέση μέ 16,1944, πού κόντεψε
νά γίνει σοσιαλιστική ῆ Ἐλλάδα.
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛοΣ; Ἔχεις τήν ἐντύπωση ότι λέγοντάς 6616 συγκε-

κριμενοποιεῖς τή συζήτηση, 611 φεύγεις ἀπό τό θεωρητικά πεδία
καί 611 φέρνεις τή συζῆτηση στῆν Ἐλλάδα, ἐπάνω σέ κατι συγκεκριμένο καί χειροπιαστό. Ἐγώ σέ ρωτῶ; Κατα τί διάφέρουν όλά
6616 666 6V6 ἀπλό εὑχαλάγιας Ούσιαστικά διηγῆθηκες τό πῶς
πρέπει νά εἶναι μια σοσιαλιστική κοινωνία. Ἀλλά τό μεγαλα πράθλημα εἶναι γιαποια αἰτία 6 σοσιαλισμός αὑτός στῆν Ἐλλάδα θά
εἶναι διαφορετικάς 666 1119 Βουλγαρίας. Τί έγγυήσεις έχεις ότι
ἐδῶ θά εἶναι διαφορετικός;
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ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ; Δέν είπα ότι θα εἶναι διαφορετικός. Είπα ότι οἰ σοσιαλιστικές δυνάμεις στῆν Ἐλλάδα πρέπει να μελετήσουν - καί όχι
μεταξύ τυροῦ καί ἀχλαδίου - τῆ συσσωρευμένη πείρα, χωρίς να
ἀποδέχονται ἀκριτα, 6618 να μηδενίζουν ἀκριτα, τόν ὑπάρχοντα
σοσιαλισμό, καί ότι μέ 66011 τῆν πείρα τοῡ ἐλληνικοῡ κινήματος,
τοῦ παγκάσμιου κινήματος, καί 106 6660K106 σοσιαλισμοῡ, να
ἀποφύγουν ὅσα λάθη έγιναν σέ αλλες χῶρες.
BEPI'OI'IOYAOZ: Πές κατι πιά συγκεκριμένα, 6v 81V61 δυνατόν.
ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ; Δέν πρόκειται για τό δτι 6 σοσιαλισμός μσς πρέπει
νά 81V61 διαφορετικός ἀπό τῆς Βουλγαρίας. 0618 K61 6110109.
'Y660x06v γενικές νομοτέλειες στῆν ανατροπή τοῦ κάπιταλισμοὺ
καί στῆν οἰκοδόμηση τοὺ σοσιαλισμοῡ καί, ταυτόχρονα, ὑπάρχουν
ἰδιομορφίες. Στήν Ἐλλάδα ὑπάρχουν πολλές εὑνοϊκές 600660686819 v16 να ἀποφύγουμε λάθη καί παρεκκλίσεις πού έγιναν στό
παρελθόν,
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣι Πές λοιπόν κατι συγκεκριμένοί Πές 611 01 K6τοικοι τῆς Ἑλλάδας, στήν Ἀθήνα τά 3 8K. π.χ. ζαῦν σέ 1116 τσιμεντούπολη καί δέν μετέχουν στῆν πολιτική ζωή, δέν μετέχουν 0111
διοίκηση, δέν μετέχουν σέ τίποτα, εἶναι κατακερματισμέναι, έχουν
ἀθλιες συνθῆκες δουλειᾱς, ζαῦν σέ γκέτο κλπ. Καί σέ ρωτῶ; Πιστεύεις ότι αντίστοιχα αἰ κατοικοι τῆς Βουλγαρίας, στῆ Σόφια π.χ.,
μετέχουν περισσάτερο στα κοινά; "H μήπως στό Ἀνάτολικό B800(vo, v16 νά ἀναφέρουμε μια χώρα μέ ἀνεπτυγμένα olKovo111K6
616860 K61 8101 νά μῆ 1106 ὑποδείξεις ότιστή Βουλγαρίσ έχομε
ένα χαμηλό olKovo111K6 8616860. γιατί 11 χώρα ῆτάν γεωργική. ”Ας
παραυμε λοιπόν 111 Γερμανία, πού εἶναι ανεπτυγμένη. "H μήπως
νομίζεις 611 8K81 μετέχουν στῆ διαχείριση τῶν καινῶν περισσότε90;
ANTI: M16 66081166011. Ἐπισημαίνω 611 616 01111810 6616 ὑπάρχει
μιά μονομέρεια. Ἀναφέρομαι συγκεκριμένα στό Βεργόπουλο, πού
μέχρι στιγμῆς έχει ἀναφέρει τρία παράδείγματαε τό πρῶτα για τῆ
Σαθ. ”Ενωση, τό ἀλλο για 111 Βουλγαρίσ καί τό τρίτα για τήν Ἀνατολική Γερμανία, Θυμασάι περιπτώσεις ἀπό αὑτές τίς χῶρες καί
ἀναφέρεις πάραθιασεις τῶν πολιτικῶν ἐλευθεριῶν ή «ἀτελῆ» σοσιαλιστική όργανωση. Στήν Ἐλλάδα ὅμως πολύ φυσικό 81V61 16
68116 «110M11K89 ἐλευθερίες» νά συγκεκριμένοποιεῖται ἀπό όρισμένους φορεῖς ῆ έκφραστές πολιτικῶν φορέων μέσα 016 πλαίσια
τῆς συγκεκριμένης ἰδεαλαγικῆς διαπάλης όπως ἐχει προκύψει ἀπό
τῆ διάσπαση τοῦ καμμουνιστικοῦ κινήματος. Ἀπό ένα συγκεκριμένο χῶρο π.χ. πού ἀσκεῖ 66111 τήν κριτική, για τίς «παλιτικές
ἐλευθερίες στίς σοσιαλιστικές χῶρες» δέν ακαὺσαμε 0618 1116
1pop6 κριτική για τῆν ἐνδεχόμενη ὑπαρξη προσωπολατρείας καί
νεπατισμοῡ στή B. K0086 λ.χ.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣε M6 11 να πεῖ κανείς εἰδικα για τῆ B. K0086; EIV61
γνωστό πῶς ἐκεῖ ῆ προσωπαλατρεία’ἀγγίζει τά δρια τοὺ κωμικοῡ.
ANTI: Συνεχίζουμεῑ Προσωπαλατρεία καί παραθιασεις τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν, απεργίες ἐργατῶν κλπ. στῆ Ρουμανίσ έχουν
κατα καιρούς ἀνσφερθεῑ στόν ἀστικό τὺπο τῆς Εὐρώπης. ”Ἀσχετσ
μέ τό πῶς Βλέπεις ἐσὺ τήν κατασταση α’ αὺτές τίς χῶρες, θα
έπρεπε να θυμηθεῖς - ἀναφορικά πάντα μέ τό σασιαλιστικό στρατόπεδα - κριτικές ῆ ἀναφορές πού ἐχουν γίνει καί για ἀλλες χῶρες. ”Αντίστοιχα κείμενα ὑπαρχουν ὅπου ἀναφέρεται 11 Κίνα.
Ἀκαὺσαμε καί για απεργίες στῆν Πολωνία. Χωρίς v6 θέλουμε v6
παραυμε θέση γι· 66111 καθ’ ἐαυτή τήν ἀξιοπιστία ῆ μή αὑτῶν τῶν
πληροφοριῶν, πρέπει να ἐπισημάναυμε τα ἐξῆς; Τό θέμα τῶν πολιτικῶν έλευθεριών στῆν Ἐλλάδα συγκεκριμένοποιεῖται στα πλαίσια
τῆς δισπάλης ἀνάμεσα στίς τάσεις τοὺ καμμουνιστικοῦ κινήματος.
”Ετσι ακοῡμε μόνιμα τῆν κριτική για χῶρες πού αναφερε προηγούμενα ό Βεργόπουλος, ένῶ δέν γίνεται καμιά μνεία 0618 για τῆ Βόρειο Κορέα, 0618 για τῆ Ρουμανία. Μέ όλα αὑτά θέλω να 11111 πώς
φοθοῡμαιπώς όλη 66111 11 δισμάχη γίνεται για νά ἐξυπηρετήσει
συγκεκριμένους πολιτικούς τακτικοὺς ιστόχους καί όχι για τῆν
ἀναζήτηση ένός πραγματικά όρθοῡ δρόμου για τό σοσιαλισμό.
Ἀλλά έται ή κριτική 66111 χάνει σέ ἀξιοπιστία. Θα παρουσίαζε ἐνδιαφέραν νά πληροφορηθοὺμε τίς ἀπόψεις καί ἀπό τίς 666 τάσεις.
ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ; Καλα έκανες καί τό ἀνέφερες. Ἀλλά 6 Βεργόπουλος 1106 86868 συγκεκριμένα ἐρώτημα, καί θα ἀπαντῆσω συγκεκριμένα. Λοιπόν 01 ἀνθρωποι στῆ Βουλγαρίσ μετέχουν πολύ
περισσότερο στῆ διοίκηση τῶν καινῶν, καί 0111 λήψη τῶν ἀποφάσεων, καί ή ζωή τους 8x81 πολύ πιό ούσιαστικά περιεχόμενα, ἀπ’
ὅ,τι τῶν πολιτῶν τῆς Ἑλλάδας. Πρῶτα παράδειγμα; Ξεκινήσαμε τό
’45 ἀπό όμοιο σημεῖα ἀνάπτυξης. 1‘1 μάλλον τό δικό 1069 ἠταν χαμηλότερα. ”Ὲχουμε περίπαυ τόν ἰδιο πληθυσμό. Ποιά 81V61 11 611118ρινή εἰκόνα; Ἀθήνα - Πειραιας. τρία ἐκατομμὺρια, Σόφια, ἐπτακόσιες χιλιάδες. Ol συνθῆκες ζωῆς, οἰ ἀντικειμενικές. πέρα ἀπό τά
θαθὺτερα φιλοσοφικα 606 ἐθιξε 6 Βεργόπουλος, οί συνθῆκες
δουλειάς καί κατοικίας καί 01 106601 ψυχαγωγίας καί ἐπαφῆς μέ 111

φύση καί ἐπαφῆς τῶν ἀνθρώπων μεταξύ τους, εἶναι καί μόνο γι’
6616 16 λόγο καλύτερες.
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ; Μιλάμε για 111 06111181ox11 στή λήψη τῶν αποφασεων...
ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ; E1061 πολύ ζωηρός καί θιάζεααι. Θά 006 ἀπαντῆσω
καί 0' 6616. "A9 γυρίσουμε ὅμως σέ ὅσα ανέφερά για τή Βουλγα016. Γιατί 0611661V816616; "16109 πληθυσμός στίς δύο χῶρες. Ἀλλα
τρία έκάταμ. ἐδῶ, K618616K66189 χιλιάδες ἐκεῖ. K16616 γιατί ἐδῶ ὴ
ἀναπτυξη τοῦ κάπιταλισμοῦ ἐγινε μέ μοναδικό κριτήρια τά κέρδος,
Δημιουργήθηκε τελικά ῆ ἀθλιότητα πού ὅλαι 6λέπαυμε. Ἐκεῖ ὅμως
έγινε σχεδιοπαίηση καί ἀποκέντρωση. Καί 6v πετάξεις πάνω 666
τῆ Βουλγαρίσ, θα δεῖς ἀνάμεσα στα θουνα ἐργοστασιά. Καί 0111169:

Γιατί τό φτιαξάτε ἐδῶ τό ἐργαστασιο; Ἀπαντησηῑ Νά ἀπέναντι 16
χωριό πού χτίσάμε για τούς έργάτες. ’Ἐνῶ σέ 1169 16 χωρία πέθανάν. Τώρα μόλις γύρισά ἀπό τα χωρια τῆς Κρήτης. Δέν ύπαρχαυν
παρά μόνα γέραι. Ἐκεῖ τά χωρια ζοῡν καί ανάτπὺσσονται. 'EK169
666 111 γεωργία τῶν καλχόζ, ὑπάρχει θιατεχνία, 6ιαμηχάνίες, καί μέ
16v 10660 6616 11 66616009 τῆς-Βουλγαρίας δέν πέθανε. Καί τώρα

μπαίνω 616 μεταφυσικό πρό6λημα για 11'1 λήψη τῶν ἀποφάσεων...
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛοΣ; Μα ῆ λήψη ἀποφάσεων εἶναι μεταφυσικό πρό-

θλημαῑ
ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ; ”Ετσι πού τό θέτεις ἐσύ, χωρίς νά ἐξετάζεις τίς
συγκεκριμένες συνθῆκες ζωῆς, γίνεται μεταφυσικό πρό6λημα. Γιά
μένα δέν εἶναι καθόλου μεταφυσικό. Καί 6 κολχαζνικας μετέχει
στή λήψη ἀπαφασεων; Τί θα σπείραυν, πῶς θα σπείραυν, πῶς θά
όργανώσουν τήν παραγωγή, πῶς θα γίνει 6 κατάμερισμός τῆς 80—
γασίάς. Καί 6 ἐργάτης μέσα 616 ἐργοστασιο μετέχειρτῆ λήψη
ἀποφασεων; πῶς θα όργανωθεῖ ή παραγωγή, τί θα παραγαυν καί
πῶς θα 16 παραγουν, Ἐνῶ ἐδῶ δέν ὑπάρχει 66111 11 06111181ox1'1. K61
16 ξέρεις.
α ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ; Δικαίωμά ἀπεργίας ὑπάρχει;
ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ; Ἀπεργία σημαίνει ἀντίθεση ἐργαζομένων καί έργοδότη. Ἐκεῖ δέν ὑπάρχει ἀντίθεση ἐργοδότη - ἐργαζομένου, γιατί
τό ἐργοστασιο δέν ἀνήκει σέ κανέναν ίδιώτη.
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣε "A06 118 1116 vo1106811K11 κονδυλια έχουμε διαγράψει 16 61K61111116 ἀπεργίας. "061119 6' A60K60119 διέγραψε τήν
πάλη τῶν τάξεων...
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣε ΙἈν εἶναι σωστῆ 11 66668011 106 M61106K11. 1618
πῶς ἐξηγεῖται να έχουν γίνει ἐπανειλημμένα απεργίες καί μάλιστα
μέ αἰματηρές συγκρούσεις ἀνάμεσα 01069 ἐργάτες καί στῆν ἐξουσία στίς σοσιαλιστικές χῶρες;
ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ; Ἐδῶ περνάμε 6' 6616 606 ἀνάφέραμε πιό πρίν. Νά
δοῡμε δηλαδή συγκεκριμένα καί όχι γενικόλογα τό χαρακτῆρα καί
τό ρόλο τοῦ κράτους. Ξεκιναμε ἀπό 16 θασικά, τό θεωρητικά; 611
δέν ὑπάρχει άταμική ἰδιοκτησία καί συνεπῶς ἀντίθεση ἐργάτη ἐργοδότη. Μια καί δέν ὑπάρχει ἐργαδότης, θέτει 6 Τσουκαλας
πολύ σωστα τό ἐρώτημα σέ συνέχεια, γιατί ὑπῆρξαν απεργίες καί
συγκρούσεις καί μάλιστα αἰματηρές; Ἐδῶ πρέπει νά ἐξετάσουμε
τό συγκεκριμένα θέμα; Πῶς έγινε ῆ κοινωνικοποίηση τῶν μέσων
παραγωγῆς, ποιός εἶναι συγκεκριμένα ό ρόλος 106 ἐργάτη, σέ ποιό
6αθμό ὑπαρχουν φαινόμενα ἀλλοτριωτικα καί σέ ποιό 6αθμό ή
συγκέντρωση έγινε σέ 66009 τῆς ἀποκέντρωσης, Νά δοῡμε δηλαδή πῶς γεννῆθηκαν αὑτές σί ὑπάρχουσες παραγωγικές σχέσεις
‘ καί τί συγκεκριμένες ἀντιθέσεις γεννοῦν ή γέννησαν.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ; Νομίζω τίθεται τώρα 8V6 θέμα. Ὑπάρχει ἀναμφισθήτητα 1116 6v116811K11 σχέση ἀνάμεσα στῆν ἐνίσχυση τῆς κεντρικῆς ἐξουσίας καί 111 δημιουργία ένός κεντρικού όργανισμοὺ πού
ἐλέγχει 16 πάντα, μέ τήν ένταση καί τόν παλλαπλασιασμό τῶν διαδικασιῶν συμμετοχῆς τῶν ἐργαζομένων στῆ λήψη τῶν ἀποφάσεων.
Τίθεται πάλι ένα ἰστορικό πρό6λημα 606 16 ξέρουμε, καί έχει τεκμηριωθεί όχι μόνο στίς εὑρωπαϊκές χῶρες ἀλλά καί στῆν Κίνσ καί
παντοὺῑ Τό πρό6λημα εἶναι ότι ἐάν ὑπάρξει ἀνάγκη να ἐνισχυθεῑ.
προσωρινα ἐστω, τό K06109. 01 διαδικασίες συγκέντρωσης, ῆ γραφειοκρατία κλπ., τότε τό ἀποτέλεσμα δέν εἶναι ἀμοιρο ἐπιπτώσεων
στῆν οἰκοδόμηση τῶν ”ίδιων τῶν νέων σχέσεων παραγωγῆς. Μέ 111v
8vvo16 66111. 11 801111 K61 πρασωρινῆ ἐνίσχυση τῆς κρατικῆς ἐξουσίας όδηγεῖ ἀναπότρεπτα σέ μία σειρά ἀπό διαρθρωτικές διαστρεθλώσεις τῶν διαδικασιῶν, σειρά ἀπό δαμικά ἐμπόδια στῆν ἀπεμπλσκή καίάπελευθέρωση τῶν διαδικασιῶν συμμετοχῆς τοὺ λαοῦ
στῆ λήψη τῶν ἀποφάσεων, Εἶναι ένα πρόθλημα. 101001K6 68661ωμένο, πού τό θλέπουμε παντοὺ; Σέ όλες τίς σοσιαλιστικές χῶρες
καί, για νά ἀπαντῆσω στό ἐρώτημα πού 86868 16 «ANTI», K616 1181ζονα λόγο στῆ B. K0086 11 K61 ἀλλοὺ.
ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ; Στήν Κίνα, π.χ.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣε Γιά τῆν Κίνα δέν ξέρουμε σχεδόν τίποτα καί έτσι
δέν μπορῶ να πώ. Πιθανότατα όμως συμθαίνει καί ἐκεῖ τό ’[διο.
Ἀλλά γιά 111 Βόρεια Κορέα, πού έχουμε μαρτυρίες, φαίνεται ότι ῆ
27

κατάσταση εἰναι πολύ χειρότερη ἀπό 6.11 στίς ἀλλες χῶρες. Αὑτό
ἐξηγεῖται σέ πολὺ μεγαλα θάθμά ἀπό τά θαθμό ἀνάπτυξης τῶν
παραγωγικῶν δυνάμεων. Ἀλλά ας ξεχάσουμε αὑτό 16 πρόθλημά.
ANTI: T6 θέσαμε για v6 φωτιστεῖ καλύτερά 6 τρόπος πού έδῶ
ἐπιχειρηματολογοὺμε καί φέρναυμε παραδείγματα...
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣε Σ’ αὑτά έχεις ἀπόλυτα δίκιο.
ΝΙΚΟΛΙΝΑΚοΣ; Είναι σωστό πώς ἡ συζήτηση για τά πολιτικά δικαιώματα στῆν Ἐλλάδα τείνει ἀντικειμενικά να μῆν μπορεῖ να μήν
εἶναι ἀντωειμενική. Σέι ένα χῶρο πού εἶναι πολιτικά όρισμένος καί
ἰστορικα διαμορφωμένος ἀντικομμαυνιστικα, είναι ἐπόμενο, έτσι
ὅπως μπαίνει τό θέμα, v6 διάστρεθλώνεται καί νά μήν μπορεῖ ῆ
συζήτηση να εἶναι ἀντικειμενική. Μ’ αὑτά δέν θέλω νά πῶ πόσα οί
κίνδυνοι εἶναι μεγάλοι καί πώς πρέπει κανείς να ξεκαθαρίσει τίς
θέσεις του πέρα για πέρα.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ; Ἀλλά, για v6 ἐπανέλθω, 16 πρόθλημα ἀκριθῶς εἶναι πῶς ἀπό τῆ στιγμή πού μπαίνουμε στή διαδικασία συγκέντρωσης καί τῆς προσωρινῆς ἐστω διακοπῆς τῆς διεύρυνσης τῆς συμ‘ μετοχῆς στίς διαδικασίες λήψης τῶν ἀποφάσεων, οἰ κίνδυνοι πού
ἐλλοχεὺουν είναι τρομακτικοί. Γιατί ή ἐνίσχυση τῆς γραφειακράτίας, ή κατάργηση έστω καί προσωρινά τῶν συνδικαλιστικῶν ἀγώνων, ῆ μείωση τῆς δυνατότητσς τῆς δόμησης μηχανισμῶν ἐξω ἀπό
16 κέντρα, αὑτα ἀπό μόνα τους ὁδηγοῡνδχι μόνο στῆ μειωμένη
συμμετοχή τῶν πολιτῶν στα κοινά ἀλλα καί στήν πολιτική ἀποκαίμιση τοῦ λαοῦ, πού όδηγεῖ σέ μια νέου τύπου ἀλλοτρίωση. Οί μαζες, κάτω ἀπό τό πέλμά τῆς κρατικῆς ἐξουσίας. ξεχνανε στῆ μεγαλη τους πλειοψηφίά τή 6ασική πολιτική λειτουργία τοῦ συνειδητοῦ πολίτη, δηλ. τῆ συμμετοχή 016 κοινα. A616 εἶναι θασικά τό
πρό6λημα πού θέτει 6 λεγόμενος εύρωκομμουνισμός στίς δυτικές
χῶρες. Καί δυστυχῶς έχουν καταργηθεῖ στίς σοσιαλιστικές χῶρες
ἀκόμα καί όρισμένες ἀπλουστευμένες δικλεῖδες ἀσφαλείας ὅπως
εἶναι ή ἐναλλαγή στήν ἐξουσία, ἐνῶ, ὅπως έλεγε 6 Μάρξ κι ὸ Λένιν,
πρέπει να ἐξασφαλίζετάι ή δυνατότητα τῆς θασης να ἀνακαλεῖ
συνεχῶς ἐκείνους πού τήν έκπροσωποῡν στῆν αποιαδήποτε
ορφή ἐξουσίας καί σέ ὂλα τά ἐπίπεδα. Τῆ στιγμή πού ὴ ἀναπτυξη
τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων εἶναι τέτοια ὥστε v6 μή χρειαζεται
κάν νά τεθεῖ θέμα μιάς κεντρικῆς, δικτατορικῆς, μονολιθικῆς έξουσίας στό οἰκονομικό ἐπίπεδα, εἶναι ἀπόλυτα ἀναγκαῖα να 6566στοῡμε ἀλλα καί να πολλαπλασιάσαυμε τίς δικλεῖδες ἀσφαλείας
πού θα ἐπιτρέπαυν όχι μάνο τῆ διατήρηση τῶν ὑφισταμένων περιορισμένων έστω καί περιθωριάκῶν ἀστικῶν ἐλευθεριῶν - ἀλλά
τόν ἐμπλαυτισμό τους καί τή διεύρυνσή τους.
ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ; Μιά παρατήρηση πάνω σέ 606 είπε 6 M111166κης. Δέν ὑπάρχει ἀντίρρηση ότι για τόν καπιταλισμά, πού τόν ξέρουμε όλοι τόσο κάλα καί τόν ζοῡμε στό πετσί μας κάθε μέρα, δέν
χρειαζεται νά καναυμε αύτή τή στιγμή ἰδιαίτερη μνεία. T6 πρό6λημα δέν τά ἀγνοοῦμε ἀλλά τό θεωροὺμε δεδομένα. Θά ἀναφερθῶ ὅμως στίς σοσιαλιστικές χῶρες, μέ ὑπόδειγμα τό Ἀν. Βερολίνο, πού τά ξέρω κάλα. Οἰ ανθρωποι ἐκεῖ ζαῦν σέ μιά ἐξωτερική
εύμάρεια, σέ ώραῖες πολυκστοικίες, σέ ώραῑα κτίρια. Ὅμως εἶναι
ένας κόσμος φοθισμένος, πού δέν τολμα να μιλήσει, πού ζεῖ μέ τῆ
δυτική τηλεόραση, γιατί τοῦ προσφέρει τῆ μόνη δυνατότητα φυγῆς ἀπὸ 16 σύστημα. Θέλω να πῶ, πέρα ἀπό τό θέμα καί τῆς Βουλγαρίάς ή όποιάς αλλης σασιαλιστικῆς χώρας, πώς ή σύγκριση μέ
τόν καπιταλισμό δέν εἶναι θέμα ποσατικό. Τό θέμα δέν εἶναι v6
συγκρίνουμε ἀν ὑπάρχει ή καταπίεση έδῶ ῆ ἐκεῖ πιά λίγη ἥ πολύ
πιό λίγη. Είναι θέμα ποιοτικό θσσικα.
ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ; Σύμφωνοι α’ αὑτό...
ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ; Είναι θέμα ποιοτικό γιατί αποδεικνὺεται ίσταρικά πια πώς ή κοινωνικοποίηση τῶν μέσων παραγωγῆς καί ή
κατάργηση τῆς κεφαλάιακῆς σχέσης, δέν εἶναι έπαρκής δρας για
τῆ δημιουργία τῆς σασιαλιστικῆς κοινωνίας. Ἠ διαπίστωση 611 ὴ
κοινωνικοποίηση τῶν μέσων παραγωγῆς δέν ἐπαρκεῖ για v6 K616pγηθεῖ καί ῆ ἀλλοτρίωση τῶν ἀτόμων, συναρτα 16 πρό6λημα μσς μέ
τή δόμηση τῆς ἐξουσίας. Χρειαζόμαστε λοιπόν τό κράτος για τά

πέρασμα ἀπό τάν καπιταλισμό στό σοσιαλισμό; Χρειαζόμαστε 16
κράτος 60 xp6v16 μετα τήν Όκτωθριανῆ Ἐπαναστάση; Θα μπο-

ρούσαμε να θέσουμε ἀνάλογα τό ἐρώτημα καί για τίς αλλες σοσιαλιστικές χῶρες, ἐκτός 6116 τή Σοθιετική ”Ενωση. Ναίί χρειαζάμάστε τό κράτος γι’ αύτή τή φάση. Ὡραῖα, ἀλλα δέν έξυπακοὺεται
ότι προετοιμαζουμε καί τή φάση πού έρχεται; Ποιά εἶναι τά σημαδια τῆς προετοιμασίας·, Ποῦ εἶναι ῆ συμμετοχή τῶν πολιτῶν στῆν
άακηση τῆς έξουσίάς; 'H μορφή τοὺ κράτους στίς σοσιαλιστικές
χῶρες ὅμως 6ρίσκεται σέ συνάρτηση μέ τή μορφή καί λειτουργία
τῆς κομμάτικῆς ὀργάνωσης. Εἶναι 6 ἀριστοκρατικὸς χαρακτῆρας
ταῦ καμμουνιστικοῦ κόμματος παὺ δίνει σέ τελευταία ἀνάλυση 16v
ἀριστοκρατικὸ χαρακτῆρα στό σασιαλιστικό κράτος. Διευκρινίζω,
αριστοκράτικός εἶναι ό χαρακτῆρας μέ τῆν έννοιά ότι ὑπάρχει μια
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μικρή ῆ μεγάλη όμάδα ἀτόμων, τά μέλη τοὺ καμμουνιστικοῦ κόμματος, πού μέ τόν ἐνα ἠ ἀλλο τρόπο ἀσκοῡν τήν ἐξουσία, οἰκονομική καί πολιτική. Τελικά, έχουν κρατήσει γιά 16v ἐάυτό τους λειτουργίες πού σέ τελευταία ἀνάλυση ἀσκεῖ στάν καπιταλιστικό
τρόπο παραγωγῆς 6 καπιταλιστής πού κατέχει τά μέσα παραγωγῆς. Δέν ἀσκοῡν τίς λειτουργίες αύτές μέ 6άση 16 δικαίωμα τῆς
ἰδιοκτησίας τῶν μέσων παραγωγῆς, ἀλλα τίς ἀσκοῡν μέ 6άση 16
δικαίωμα ἐλέγχου τοῦ μηχάνισμαῡ παραγωγῆς καί διανομῆς. Καί
ἐδῶ μπαίνει τό πράθλημα τῆς δικτατορίας τοῦπρολεταριατου.Γιά-

τί ἐκεῖ πάνω στηρίζεται κάί“ή λενινιστικὴ αποψη δόμησης τοῦ
κόμματος. Δικτατορία τοῦ πραλεταριάτου για να μπαρέσαυμε να
κάταργῆσσυμε τίς τάξικές σχέσεις ὅπως ὑφίστανται στό καπιταλιστικό σύστημα. Ἀλλα ἀποδεικνὺεται πλέον ότι αύτή ή δικτατορία
τοῦ πραλεταριάτου έχει αὑτονομηθεῖ. Θα ῆμασταν ἐκτός πράγματικότητας, θα ῆταν τραγική τὺφλωση αν δέν 6λέπσμε ότι ἐνῶ αύτή
τή στιγμή στῆ Σοθ. ’”Ενωση έχει ἀντικειμενικα καταργηθεῖ 16 προλεταριατο, ἀπό τήν άλλη μεριά 6 κάθε πολίτης 6ρίσκεται σέ μιά
σχέση πραλεταριου μέ τό κράτος καί ἀσκεῖ ἐργασία ἐξαρτημένη
έδῶ σέ σχέση μέ τό κράτος. '0 δρας δέν είναι όρθός ἐπιστημονικά
ἀλλά τόν χρησιμοποιῶ για τήν εὑκολία στῆ συζήτηση. Καί θαζω 16
ἐρώτημα; Πόσα κρατα ῆ δικτατορία τοῡ προλεταριάτου; Γιατί έαν
πράγματι έχει καταργηθεῖ στῆ Σοθ. ”Ενωση τό πραλεταριάτο, τότε
ἐπρεπε καί ἡ μορφή τοῦ κράτους νά έχει ἀλλάξει. ’Ἐπομένως ῆ δέν
κατάφερε ή ἐπανασταση στά 60 χρόνια να ἀλλάξει τήν κοινωνία
καί τίς τάξικές δαμές - κι άύτά, ἀπ’ ὅ,τι τουλαχιστα ξέρουμε, δέν
εἶναι ἀλήθεια - ή έχει ἐκπρολετάριοποιηθεῖ ὅλας 6 πληθυσμός,
όπότε 16 σασιαλιστικό κράτος σάν έκφραστής τοῦ πραλεταριάτου

θα έπρεπε να 6ρίσκεται σέ ὑπαχώρηση.
ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ; Τελικά, ξεφεύγουμε συνεχῶς ἀπό τό δικό μας
πρό6λημα μιας σασιαλιστικῆς προαπτικῆς για τήν Ἐλλάδα καί γενικαλαγοῦμε μέ εὑκολίά πάνω σέ έξσιρετικα περίπλακα προθλήματα.
ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣτ Νά έρθουμε πάλι στήν Ἐλλάδα. Βρισκάμαστε σ·
έναν παλιτικό χῶρο καί σέ μιαν ἰστορική φάση πού 16 πρό6λημα
τοῦ σοσιαλισμοῡ τίθεται σέ συνάρτηση μέ τήν ἰστορικῆ φάση στό
σημερινό κόσμο συνολικά. Φτανω στό συμπέρασμα πώς ό σοσιαλισμός, ὑστερα ἀπό τήν πείρα πού ἐχουμε, ἐπαυσε να ἀποτελεῖ
δραμά καί μεταφυσικῆ. Ἀρχίζει να γίνεται μια κατάσταση έτσι
όπως όρίστηκε όλα 6616 16 χρόνια ἀπό 16 Μάρξ, τῆ ρωσική ἐπανάσταση καί τίς μετέπειτα ἐξελίξεις, εἶναι μιά πραγματικότητα καί
ένα θίωμα καθημερινό. Εἵτε σαν ἀταμά, εἴτε σαν κόμματα, εῖτε σάν
πολιτικοί όργανισμαί γενικα, ε’ίμαστε ὑποχρεωμένσι v6 τόν όρίζαυμε πάλι κάθε φορά καί νά τόν πραγματώνουμε καθημερινά. 'O
σοσιαλισμός θά μποραῦσε νά πραγμάτωθεῖ στό δικό μσς χῶρο όχι
ὅπως θα 16v όρίσουμε φραστικα ἐμεῖς, ἀλλά ὅπως θα τόν θιώσαυμε πράκτικα, πολιτικά, σέ όλά 16 ἐπίπεδα. Δέν ὑπάρχει σοσι-

αλισμός ἀπόλυτος, γενικάς καί ἀόριστος, ἀλλά πραγματώνεται καθημερινα. Ἴσως καί γι’ αὑτό 6 Μάρξ δέν εἶχε ποτέ «σχεδιάαει» τό
σοσιαλισμό.
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣε Θά μοῦ ἐπιτρέψεις να πῶ τί είχε «σχεδιαστεῖ»
τό 190 αἰώνα. Στήν ἱστορία ἐμφανίζονται όρισμένα περίεργα πραγματα. Ὀ σοσιαλισμός καί 6 μαρξισμός έμφανίστηκάν ἀπό τό 190
αἰῶνα σαν ένα κίνημα γιά τήν ὑπερασπιση τῶν ἀνθρώπων τοῡ λαοῡ, τῆς ἐργατικῆς ταξης, τῆς φτωχολογιας, τῶν πραλεταρίων. Γενικάτερα σάν κίνημα τῆς ὑπεράσπισης τῶν διωκομένων, τῶν ἀδικουμένων, τῶν ἀπόκληρων, τῶν μή πρανομιαὺχων τῆς ἀστικῆς κοινωνίας. Σάν κίνημα γιά τήν ὑπερασπιση τῶν οἰκονομικῶν τους
συμφερόντων καί τῶν ἐλευθεριῶν τους. 01 ἀδικούμεναι, διώκονταν. ”Οχι μόνο οἰκονομικά ἀδικοῦνταν, ἀλλά ῆταν οἰ πιά ἀθλιοι καί
παράλληλά δέν εἶχαν τά μέσα να ἐκφραστοῦν πολιτικά καί ἰδεαλαγικά. Ἠτάν γενικῶς ἀνθρωποι ὕποπτοι, περιθωριακοί, ἐπικίνδυνοι
για τήν κοινωνία. 'O μαρξισμός καί 6 σοσιαλισμός ἀναιττύχθηκαν
ἀπ’ αὑτόν ἀκριθῶς τόν καινωνικά χῶρο. Θέμα καινούργιας ἐξουσίας δέν τέθηκε 1615. T6 πρόθλημα τῆς ἐξουσίας τέθηκε σιγα-σιγά
καί σέ μεταγενέστερα στάδια. Ἀκόμα καί μέσα στό μαρξικό έργο,
ἀπό τά πρῶτά μέχρι σχεδόν τα τελευταῖα έργά τοῦ ”ίδιαυ τοῦ Μάρξ,
για μιά περίοδο 4O χρόνων, δέν ὑπάρχει όργανική ἀναφορά σέ
πρόθλημα ἐξουσίας. Οἰ πρῶτες ἀναφορές γίνονται μετα τήν Κομμούνα τοῦ Παρισιοὺ, σάν μια κριτική παὺ ἀσκεῖται πρός τήν Κομμαὺνα για τό τί ἀκριθῶς όφειλε νά κάνει καί δέν έκανε. 'H Κομμοὺνα έδειξε χαράκτηριστικα τό πῶς έννοεῖτο τότε τό καμμουνιστικό κίνημα, δηλ. σάν ένά κίνημα για τήν καταλυση τῆς ἐξουσίας
γενικα, Καί ακριθῶς αὑτῆ ῆταν ὴ κριτική ταῡ Μάρξ. Οἰ μόνες ἐνδείξεις τοῦ Μάρξ για κάποια σοσιαλιστική ἐξουσία παρέχονται ἀπό
μερικές -,δυό τρεῖς φράσεις - πού ὑπαρχσυν στῆν «Κριτική τοῦ
προγράμματος τῆς Γκότα» (1880). Αὑτό εἶναι όλα. Ἠ ἐξουσία ήταν

ΧῘ ”4Z3"?
Eva πρὸθλημα 1660 ἀπομακρυσμένο ἀπό τό σοσιαλισμό, 1106 K1 6
’ίδιος ὁ Μάρξ τό εἶχε σχεδόν ξεχασει. T6 θυμήθηκε όταν θέλησε v6

αλισμό καί Eva καθεστώς τέτοιου τύπου; Πῶς εί βαιὲὅκύνατόν οίᾟξέη

κάμει κριτική 016 σασιαλιστικό κόμμα τῆς Γερμανίας, πού μόλις

1069 στείλει σέ στρατόπεδα κατανάγκαστικῆς ἐ γαᾼ ισς, στα ψυ ι-τλ
ατρεῖα, σέ ασυλα, ή πού θα τούς ὑπόσχεται ότι
W91.
πτωση, ἐνδεχομένως, ἐν ἀνάγκη, θα τούς δώσει τ
11 . U5
φύγουν στό ἐξωτερικό, για νά μήν ξανάγυρίσουν πο
π

εἶχε ἰδρυθεῖ. T6 περίεργα τῆς ίσταρίάς εἶναι 10610: Ἐνῶ ὁ σοσιαλισμός ξεκινά ἀπό Eva κίνημα τῶν διωκομένων καί τῶν ἀπόκληρων, κάταντα ἰσταρικα νά ανατιτύσσεται σάν Eva κίνημα τελείως
διαφορετικό. Μέ ἀποθέωση 16 λενινισμα, γίνεται Eva K ίνη μα
κ ρ 6 1 1 K o 11 o ιῆ σ ε ω ν καί παραμένει σάν τέτοια μέχρι σήμερα;

Ἕνα κίνημα ἐντεινάμενου κ ρ α τ ι σ μ o ῦ . Ἑπιμένω 0' 6616 τάν
δρα. Εἰπώθηκε ἀπό τόν Μπιτσακη 611 έχουμε να καναυμε μέ κοινωνικαποιήσεις. Δέν πρόκειται για κοινωνικοποιήσεις, πρόκειται

γιά κρατικοποιήσεις. Πρόκειται για Eva ἰσταρικό κίνημα κράτισμοῡ
πού ἀνατττύσσεται χρησιμοποιώντας τή μαρξιστική ἰδεαλαγία καί
«ἀξιοπαιώντάς» 16 σασιαλιστικό κίνημα. Θα μποραῦσε να πεῖ κάνείς 611 έλειπε Eva σκέλος ἀπό τήν πρώτη μορφή τοῦ μάρξισμοῦ.
'A116 τῆ μια μεριά δηλαδή ὑπῆρχε τὸ κίνημα γιά τίς ἐλευθερίες καί
τῆν ὑπερασπιση τῶν διωκομένων καί ἀπόκληρων καί ἀπό τήν άλλη
ήλθε νά προστεθεῖ 16 κίνημα για τήν όργανωση 11169 K01vo60v169
κοινωνίας μέ σοσιαλιστική ἐξουσία κ.λπ. Στήν πράγματικότητά
αὑτό τό δεύτερα σκέλος, «ἡ μέθοδος» για τήν όργανωση τῆς καινωνίας, ἀπαρρόφησε τελείως τά πρῶτα. Ἀποτέλεσμα; Τα διωκόμενα ἀταμά, οἰ φιλελεύθεροι ἀνθρωποι πού καποτε ήταν μέ τῆ μεριά τῶν διωκομένων καί τῶν σασιαλιστῶν, ὅλοι αὑτοί να εἶναι σήμερα θύματα τοῦ δεὺτερου σκέλους, δηλ. τῶν κρατικοποιήσεων.

Δημιουργεῖται πιά μια καινωνικῆ κατηγορία ἀνθρώπων πού καθοδηγεῖ τά λεγόμενά καμμουνιστικά κάμματα καί ή ὁποία, ἀπό τή
στιγμή πού θα κατακτήσει τήν ἐξουσία, ἐγκαθιδρύει σιγα-σιγα καινοὺργιες ἐκμεταλλευτικές σχέσεις. Τότε πιά. σί ανθρωποι 1106
ῆταν οἰ φιλελεύθεροι, οἰ ἀριστεροί, οἰ σοσιαλιστές, καί ὑπαστῆριζαν τίς ἀτομικές ἐλευθερίες, θρίσκοντάι νά εἶναι τά θύματα τοῦ
ἰ’διου τοὺ καθεστῶτας -για τό ὁποῖα ἀγωνίστηκάν.

θρωποι αύτοί ν’ ἀγωνισταῦν για Eva καθεστώς ὀ

ἐνδέχεται if

τρίδα τους;

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣε Θα ήθελά v6 ανάφερθῶ συγκεκριμένα 016 θέμα
τῆς έλεύθερης πληροφόρησης. Μιλήσαμε γενικα για 16 πρό6λημα
τῶν έλευθεριῶν, ἀλλα θα ήθελά v6 τονίσω ότι, κάτα τῆ γνώμη μου,
«ἐκ τῶν 06K ἀνευ» σέ μιά σημερινή κοινωνία είναι 16 πρό6λημα
τῆς ὁργάνωσης τῆς πληροφόρησης. Γιατί ὁποιαδήποτε συμμετοχή
στῆ λήψη ἀποφάσεων καί συμμετοχή 016 καινά εἶναι αδιανόητη
χωρίς ἐπαρκῆ πληροφόρηση. Μέ δεδομένη μια κοινωνία πού δέν
εἶναι πιά ἀπλή στῆν ὁργάνωσή της καί στα προθλήμάτα πού θέτει,
καί πού δέν εἰναι δυνατόν νά λειτουργήσει στή θάση τῶν διαδικάσιῶν «ἐκκλησίας τοὺ Δήμου», ὴ δημοκρατία δέν είνάι δυνατόν να
εἶναι αμεση. Τό πρό6λημα ἀν όχι τῆς ἐλεύθερης, ταυλάχιστον τῆς
πλούσιας πληροφόρησης. εἰναι κεφαλάιῶδες προαπαιταὺμενο για
τῆν ὁποιαδήποτε συμμετοχή τοὺ πολίτη στα κοινά. ”Εχουμε ὅμως
τήν ἐμπειρία δτι-τά μαζικά μέσα έπικοινωνίας σέ όλες τίς σοσιαλιστικές χῶρες μονοπωλοὺνται 6116 τήν κατεστημένη ἐξουσία καί
ταυτόχρονα μανοπωλοὺν τήν πληροφόρηση. Θά μποραῦσε ἴσως να
ἀπαντήσει κανείς 611 16 ’ίδια συμθαίνει ούσιαστικά πανταῡ, ἐπιχειρώντας v6 δείξει τό τί σημαίνει μάζικό μέσα έπικοινωνίας στίς K6πιτάλιστικές χῶρες. Ξέρουμε πολύ καλά ποιός εἶναι 6 ρόλος τῶν
μονοπωλίων καί τοῦ κεφαλαίου, ξέρουμε πολύ κάλα ποιός είναι ό

πού διοικεῖ μέ μεθόδους τρομακρατικές, καί μέ ὁράματα καί πρά-

ρόλος τῆς ἐξουσίας, τῆς ἀστικῆς ἐξουσίας, στήν τιθασευση καί
στὸν έλεγχο τῆς πληροφόρησης. Ἐκεῖνο ὅμως πού συμθάίνει στίς
σοσιαλιστικές χῶρες, ὅπου ῆ κεντρική κομμάτικῆ K61 K0611K1'1 ἐξ·
ουσία κατ’ ἀποκλειστικότητα μονοπωλεῖ ὁποιανδήποτε τρόπο δημάσιας ἐκφρασης, ἀπό τήν τηλεόραση καί 16 ράδιάφωνο μέχρι τίς
ἐφημερίδες, καί ἀπό τίς ἐκδόσεις μέχρι καί τίς καλλιτεχνικές ἐκδηλώσεις, ὁδηγεῖ ἀναπαφευκτσ στήν πλήρη καί ἀντικειμενική ἀδυναμία συμμετοχῆς τῶν μαζῶν στίς έξουσίες. Ἀπό τά θασικα ἐρωτήματά πού πρέπει νά θέτουμε σάν σοσιαλιστές ἀναφορικά μέ τή
συγκεκριμένη διαδικασία 66566119 11069 16 σοσιαλισμό, εἶναι πῶς
μετα τήν ἀπαλλαγή τῶν μέσων έπικοινωνίας ἀπό τήν κηδεμόνευση
τῶν μονοπωλίων θα δημιουργηθεῖ Eva σύστημα πλουραλιστικῆς
καί ἀνταγωνιστικῆς έκφρασης καί πληροφόρησης, Eva σύστημα
ἀνταγωνιστικῆς καί ἀντιπαραθετικῆς πληροφόρησης. πού αὑτή καί
μόνη εἶναι ἀντικειμενικά δυνατόν νά ὁδηγήσει στῆν ούσιαστική
συμμετοχή τοῦ λαοῦ στα τεκταινόμενα. Πρέπει λοιπόν νά τεθεῖ
σαν ἀπάραίτητη προὺπόθεση τῆς σασιαλιστικῆς κοινωνίας ῆ δημιουργία πολλαπλῶν δικτύων ἀπό ὅπου ὁ οίοσδήποτε μεμονωμένος
πολίτης 1'1 ὀργανωμένη όμάδα νά μπορεῖ νά ἐκφράστεῑ. Δέν ὑποστηρίζω ότι 16 προθλήμάτα εἶναι εὔκολα. Κοινωνικά, οἰκονομικακαί τεχνικά εἶναι πολύ δύσκολα, καί αἰ νέες μορφές πού θα ἀναδυθοῦν δέν μπορεῖ, σέ πρώτη φάση, παρα νά εἶναι πειραματικές.
Ἀλλά ἐν παση περιπτώσει 6 σοσιαλισμός πρέπει v6 θέσει σαν 6ασικό προαπαιτούμενο τῆ δημιουργία καί οἰκοδόμηση ἐνός πολλάπλοῦ καί ἀνταγωνιστικοῡ δικτύου πληροφόρησης. Είναι ἐνα πρό6λημα πού θα πρέπει συνεχῶς νά μελετᾶται όλαένα καί περισσάτερο. Οἰ ἐλευθερίες δέν ἀρκεῖ να ὑπαρχουν θεαμικα. Πρέπει καί
v6 καλλιεργοὺνται ἀκατάπαυστα καί 016 ἐπίπεδα τῆς τεχνικοοργανωτικῆς 1069 ὑλοπαίησης. Ἀλλιῶς κινδυνεύουν v6 6110v5-

τυπα τελείως κσνφορμιστικα. Γενική εἰναι ῆ ἐντύπωση πώς πρόκει-

κρωθοῡν.

ται για Eva καθεστώς πού ·έχει ἀναγάγει τήν τρομακρατία τῶν. μαζῶν σέ καθημερινή πρακτική. Θέλω νά ρωτήσω; Δέν εἰναι γελοῖα,
μετά τήν ἐμπειρία πού έχουμε σήμερα, v6 καλοὺμε ἀνθρώπους v'
ἀγωνισταῦν για τίς ἐλευθερίες, 616v 1069 ὑποσχόμαστε Eva σοσι-

ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ; Μάλισταί ”Ετσι λοιπόν 6 Νικαλινάκος πρῶτα καί σέ
συνέχεια ὁ Βεργόπουλας ἐθεσαν ὅλα τά μεγάλα προθλήματά τῆς
ἐποχῆς μσς... καί τά έθεσαν γενικολόγα, θεωρητικολόγα. A616
ἀποτελεῖ συνολική ἀδυναμία τῆς αυζήτησης. Ἀντίθετα, ἀπό τήν
ἀρχή εἰπώθηκε 611 θα έχουμε σημεῖα ἀναφορας τήν Ἐλλάδα καί
θα θγάίναυμε πρός τα ἐξω στό 6αθμό πού ἀπαιτεῖται για v6 φωτίσαυμε ἀπόψεις για τά ἐλληνικό προθλήματα. Ἐμεῖς συνεχῶς ,μιλάμε για 16 τί γίνεται ἀλλοῦ. Μιλαμε σέ μιά συζήτηση - σὺντομη
ἀναγκαστικα - χωρίς ντοκουμέντα, χωρίς στάτιστικές, δηλαδή χωρίς νά’ μποροῦμε νά ἀπαδείξουμε ῆ ἐστω να τεκμηριώσουμε τίς
ἀπόψεις μσς. Καί μια πρακτική παρατήρηση «πραπαγανδιστικοῦ»
χάρακτῆρα; Ἀναφέρθηκε δτι εἶναι πολύ φοθισμένοι οἰ πολίτες στό
'Av. Βερολίνο καί ψάχνουν μόνο 111 δυτική τηλεόραση. Ἔχω 11651
καί γώ σέ σοσιαλιστικές χῶρες. Δέν ξέρω ώς ποιό 6αθμό εἶναι φοθισμένοι. Βρῆκα πάντως παρα πολλούς ἀνθρώπους, καί στό ”Αν.
Βερολίνο καί σέ αλλες χῶρες, 1106 καυθέντιάζάνε ἀνετα καί τά
κάλα καί τα 010666106 καθεστῶτας τους. Στά 116116 1069 δέν
ὑπῆρχε φόθος.

'H κομμάτικῆ γράφειοκρατία, πού μετεξελίσσεται πιά σέ κοινωνική

κατηγορία, ἀντιμετωπίζει τό λαό. τούς ὑπεράσττιστές τῶν δικαιωμάτων καί τῶν ἐλευθεριῶν, 1069 616voo6115v069 66106 106 εύρὺτατου κινήματος, σαντό «πεζικά τῆς ἐπάναστασης»,
στήν ὁποία 66101 01 ’ίδιοι οἰ γράφειοκράτες φαντάζονται τούς ἐαυτοὺς τους σαν στρατηγούς. Σαν 16 πεζικά δηλ. ἐννοῶ αύτούς πού
πέφτουν στα κἀνόνια, προκειμένου να θεμελιωθεῖ ή καινούργια
ἐξουσία. Παιά ἐξουσία; 'H καινούργια, ἐκμεταλλευτικῆγ ἐξουσία,
πού ξέρουμε ποῦ ὁδηγεῖ. Ὀ Νικαλινακας μίλησε γιά τό ”Ανάτ. Βερολίνο, γι’ αὑτό τό κλίμα τοῦ φάθου, τῆς καχύποψίας, τῆς 616611σης πώς 6ρίσκεται στό έλεος αὑτοῦ τοῦ καινούργιου Λεθιαθαν,
61106 6 πολίτης δέν έχει τόν παράμικρό λόγο πάνω στα πολιτικά
πράγματα. Ἔχεις λόγο 016 καινά μόνο μέσα σέ καθορισμένά πλαίσια. Δέν έχεις δικαίωμα ἀπεργίας, δέν έχεις δικαίωμα λόγου.

NIKOAINAKOZ: Δέν ὑπάρχει ἐλευθεροτυπίά καί ἐλευθερία ἐκφβῦσηςηΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ; Ποῦ 6ρίσκεται λοιπόν 6 0061511K69 μαρξισμός
σήμερα σέ σχέση μέ τό δυτικά καί σέ σχέση μέ τήν ἐξέλιξη τοῦ
μαρξισμαῦ γενικότερά; Τί λὸγο έχει 6 σοθιετικός μαρξισμός στῆν
ἀνάλυση τῶν ἀντιφάσεων τοῦ σύγχρονου καπιταλιστικοῦ συστήματος; Παιαί είναι οἰ μεγάλοι μάρξιστές, οἰκονομαλόγοι, κοινωνιαλόγοι κ.τ.λ. τῆς Σοθιετικῆς ”Ενωσης; Ἀπλούστατα δέν ὑπάρχουν.
ΙΑντίθετα, καθημερινά ἐρχοντάι ἀπό κεῖ δείγματα καί κρούσματα
πού δείχνουν πῶς έχουμε μια καινούργια ἐκμεταλλευτικῆ ἐξουσία
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O
Ἑθδομαδιαῖο

ὄργανα ἀρχῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ
ITO EHOMENO: T6 6' (τελευταῖα) μέρος τῆς αυζήτησης.
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ΤΑΞΗ

“ μας ἰδιαίτερα, μετά τό γνωστό καταλυτικό ρόλο πού παῖξαν τά γεγονότα τοῦ
Πολυτεχνείου στίς πρόσφατες παλιτικές

ἐκείνη πού ἀντικειμενικα εἶναι τό μεγαλύτερο θύμα τῆς ταξικής ἐκμεταλλευσης.

ἐξελίξεις, μια τέτοια συλλαγιστικῆ εἶναι

H MONH ἐλπίδα λοιπόν για ἐπαναοταση, κατα τά Μαρκαῦζε, προέρχεται
όχι ἀπό τήν ἐργατικῆ ταξη τῶν διαμηχανικῶν κρατῶν, δυτικῶν ἤ ἀνατολικῶν,
ἀλλα ἀπό τούς λαῦμπεν πραλεταριους
καί τίς καινωνικές ὁμαδες πού 6ρίσκονται στα περιθώρια τῶν διαδικασιῶν
παραγωγῆς τούς σπαυδαστές, τίς φυλετικές μειονότητες, τίς ἐξαθλιωμένες μαζες ταῦ Τρίταυ Κόσμου.

όχι ἀπλῶς χρῆσιμη, ἀλλα ἐπιδεδλημένη.
Φιλαδαξία τῆς μικρῆς ἀνάλυσης πού

ακολουθεῖ δέν εἶναι νά δώσει ἀπαντηση
στό πρόδλημα ἀλλα να τό ξαναθέσει, ἐκθέταντας τίς πιό αημαντικές καί 65159
για παραπέρα συζήτηση θεωρίες καί
ἀπόψεις.

Μικραασταί ἤ ἐπαναστατες;
Τοῦ Νῖκου ”Αναστααάπουλου

ΠΑΡΑ τό γεγονός ὅτι ὅλα τα φαιτητικα κινήματα ἧταν σχεδόν πάντοτε παλιτικαποιημένα καί ἀρκετές φαρές σταOI πρόσφατες φαιτητικές ἐκλαγές καί
16 90 Πανσπουδαστικό Συνέδρια, ἐφεραν για πολλοστή φορά στῆν ἐπικαιρότητα τό θέμα τοῦ φοιτητικαῦ κινήματος
καί ταῦ ράλαυ πού διαδραματίζει γενικα
ἡ κοινωνικὴ άμαδα τῶν φαιτητῶν στίς
καινωνικές καί παλιτικές ἐξελίξεις τῆς

χωρας.
Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ αχετικα μέ τή
θέση τῶν φαιτητῶν μέσα στῆν κοινωνία,
δέν ἀποτελεῖ φυσικά φαινόμενα συνυφασμένα ἀποκλειστικα μέ τόν ἑλληνικά
χῶρο ἀλλα ἀπασχόλησε καί ἐξακολουθεῖ
να απασχαλεῖ ὅλες τίς καινωνίες πού
ἔχουν ἀνώτερα ἐκπαιδευτικα ἱδρύματα
καί ἑπομένως φαιτητικῆ νεολαία.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, γύρω στα τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ ’60, ἡ πραδληματική αὐτή

σημείωσε ἓξαροη ἐπιδημικής μορφῆς, μιά
καί αί καθε λαγῆς, εἰδήμονες περί τα φοι-

τητικα καί ἐκπαιὸευτικα δρέθηκαν κυριολεκτικα ἀμήχανοι μπραστα στό «ἀναπαντεχο» φαινόμενα τῆς ταυτόχρανης
σχεδόν ἐξέγερσης τῶν φαιτητῶν σέκαναπτυγμένες διαμηχανικές χῶρες ὅπως ῆ
Ἀμερική, ἡ Ἰαπωνία, ἡ Δ. Γερμανία, ή
Ἰταλία καί τέλος ἡ Γαλλία, μέ τά γεγανάτα τοῦ Μάη, τό 1968, 'O ρόλος λοιπόν

τοῦ φοιτητή σάν κοινωνικὴ ὁμαδα καί

θηκαν πρωτοπόρα σέ ριζοσπαστικές πολιτικές ἀνακαταταξεις καί ἐξελίξεις, ἐν
τούτοις πολλοί θεωρητικαί τοῦ μαρξισμαῦ ὅσα καί μῆ μαρξιστές αυμμερίζανται τήν απαψη πώς αἱ φαιτητές, γόναι
κατ’ ἐξοχὴν μικρααστικῶν καί μεγαλααστικῶν αίκογενειῶν, εἶναι ἀπό τή φύση
τους ἀδύνατα v6 παίξαυν ρόλο πρωταπορίας σέ ἐργατικα κινήματα. Ἀπό τῆν
άλλη μεριά ὑπάρχουν αὐταί πού, ὑπαστηρίζαντας ἐντελῶς τά ἀντίθετα, ἰσχυρίζονται πώς αἱ φαιτητές εἶναι όχι μόνα
σέ θέση να καθοδηγῆσαυν μια πραλεταριακῆ ἐπανάσταση ἀλλα εἶναι αὐταί πού

ἀποτελοῦν ούσιαστικά τὴ νέα ταξη τῶν
πραλεταριων. Ὑπαστηρίζαυν δηλαδή
πώς· ἡ νεολαία στό σύνολό της καί εἰδικάτερα αἱ φοιτητές, όχι μόνο ἐκπληρώνουνε ὅλες τίς ἀντικειμενικές 11906110650519 πού, σύμφωνα μέ τό Μάρξ, χαρακτηρίζουνε μιά ταξη, ἀλλα εἶναι στὴν
οὐσία ἡ νέα 16511 τῶν ἐκμεταλλευόμενων
πού, ἀναγκασμένη σέ συνεχῆ διαμάχη μέ
τό κατεστημένα, παίρνει δικαιωματικα
στα χέρια της τα ἡνία τῆς πρωταπορίας
ἀπό μιά ὁλοένα ἐκφυλιζόμενη ἐργατικὴ

ΛΟΓΩ τῆς ἀντικειμενικα μειανεκτικής
τους θέσης, αἱ καινωνικές αὐτές ὁμαδες
έχαυν ὅλες τίς δυνατότητες να συνενωθοῦν καί νά δημιουργήσαυν ἕνα «μέτωπα
απακλῆρων», ἱκανά να ξεσκεπασει ἀλλα
καί να ξεπερασει τούς μηχανισμαύς τῆς
αλλατρίωσης, να άρεῐ τό μαναπατι πού
ὁδηγεῖ στα δαθη τῆς ἀναπαλλατρίωτης
καί «ἀληθινῆς συνείδησης» καί ἑπομένως στῆν ἐπανάσταση.1
OI διαπιστώσεις αὐτές τοῦ Μαρκαῦζε
(ὁ ἴδιος τίς ἀναθεώρησε μερικα μετά τίς
ἐμπειρίες ταῦ ’68), ἀν καί ἀπό πρώτη
απαψη φαίνονται κοντα στῆν ἀπό μαρξιστικῆ σκοπιά ἀνάλυση τῶν κινῆτρων

πού ὁδηγοῦν τῆν ἐργατικὴ 16511 05 ἐπαναστατικές διαδικασίες, παρ’ ὅλα αὑτά
,θα μποραύσαμε να ποῦμε πώς 6ρίσκονται καντύτερα στῆν ἀνάλυση ταῦ Μανχαιμ για τούς διάνοούμεναυς, μια πού
κατα τό Μαρκαῦζε δέν εἶναι ἡ στυγνῆ
ἐκμεταλλευση πού ὁδηγεῖ τούς φαιτητές
στάν ξεσηκωμό, ’ἀλλα ἡ «περιθωριακῆ»
τους θέση.
ΜΙΑ πιό ὀρθόδαξη μαρξιστικῆ ἀναλυση για τό ρόλο τῶν φαιτητῶν, προέρχεται ἀπό τούς ἀμερικανούς κοινωνιαλόγους Τζών καί Μαργκαρετ Ρόουντρι,
πού ἰσχυρίζονται πώς ὅχι μόνα αί φαιτητές ἀλλα ή νεολαία στό σύνολό της εἴναι
ἡ νέα καταπιεζόμενη τάξη. Οἱ νέαι, ὑπα-

στηρίζουν 01 Ρόουντρι, εἶναι οἱ καινούρτάξη.

γιοι πραλεταριοιε
«...Κάτω ἀπό μιά συνεχή ἐξαθλίιυση,

καιρότητα τοῦ yew-116159011 600 καί τοῦ
ἐξειδικευμένου ἐπιστημονικοῡ ἐνδιαφέ-

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ απαψη, παρα τούς
Μαρκαυζιανούς ἀπόηχους, δέν εἶναι οὐ,σιαστικα καινούργια, ἀλλα ἔχει τίς
καταδολές της στίς θέσεις πού διατύπωσαν τόν περασμένο αίώνα θεωρητικαί
τῆς ἐπαναστασης ὅπως ὁ Μπακούνιν καί

εἶναι λαῦμπεν προλετάριοι, ὅπως οί συνταξιοῦχοι ἤ οἱ ἁνάπηροι, ἀλλά πραλεταριοι μέ ὅλη τή σημασία τῆς λέξης, πού ή

ροντος καί Eva9 ἐντυπωσιακός ἀριθμός
ἀπό ἀλληλοσυγκρουόμενες μελέτες καί
θεωρίες εἶδαν τό φῶς τῆς δημοσιότητας.

ὁ Μπλανκί, οί ὁποῖοι θεωροῦσαν τούς

,θέση τους χειροτερεύει μέσα σέ μιά διο-

διανασύμεναυς καί τούς φοιτητές σαν
τούς κατ’ ἐξοχὴν ῆγέτες τῆς καινωνικῆς

μηχανία πού ἔχει σά σκαπό της τήν οἰκο-

ΤΟ πιό συζητημένα καί ἀσφαλῶς τό

ἐπαναστασης. Παρ’ ὅλα αὑτά τό θέμα

πιό ἐπίμαχα ἀπό τά θέματα πού δημιούργησε αὐτὴ ή αναζωπύρωση τῆς

ξαναρθε στῆν ἐπικαιρότητα μέ τό Μαρ-

πού πέφτει θύμα ἐκμεταλλευσης, ἔτσι καί
οἱ νέοι ἀρχίζουν νά συνειὸητοποιοῠν
πώς τούς ἐκμεταλλεύονται. Πολλοί ἀπ’

σάν φαρέας ἀλλαγῶν τῶν κοινωνικῶν
σχέσεων πού χαρακτηρίζουν τίς σύγχρονες κοινωνίες, ήρθε καί πάλι στῆν ἐπι-

«φαιτηταλαγίας», ἀναφέρεται στῆν ἰδιαζάυσα θέση τῶν φαιτητῶν μέσα στό κοινωνικό σύναλο καί Ιστό αν καί κατα πόσα
ἀποτελοῦν ἰδιαίτερη κοινωνικὴ τάξη.

Πρόδλημα σημαντικό, τόσα ἀπό θεωρητική, ὅσα καί, πραπαντός, ἀπό πρακτική

σκαπια, πού αν μελετηθεῖ προσεκτικά
ἴσως ρίξει φῶς σέ πράξεις καί ἐνέργειες,
ἴσως ξεκαθαρίσει παρεξηγῆσεις καί αὐταπατες, ἴσως χαράξει δρόμους για νέες
σκέψεις καί παραπέρα δράση. Στῆ χώρα
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κοῦζε πού, μέ τό «MM/06161010110 άνθρωπό» του, ἧταν Eva; από τούς πρώτους πού αποκὴρυξαν τὴν ἐργατικὴ ταξη
τῶν ἀναπτυγμένων διαμηχανικῶν κρατῶν σαν όλαένα καί πιό ἀπαλλοτριωνόέ
μενη ἀπό Eva ὕπουλα καταπιεστικό σύστημα. Ἕνα σύστημα πού ἐξωθεῖ τούς
ἐργατες να ἐνστερνίζονται τίς 65159 του,
-ἀποδυναμώναντας E101 καί πλαστογραφώντας τήν ταξικῆ τους 0111/51611011 σέ τέ-’
ταιο 6αθμό πού να ’ναι ἀδύνατα να ξεκι-

νήσει μιά ἐπανάσταση ἀπό τήν ταξη

ἀποτελοῦν τήν αύριανῆ ἐπαναστατική
ταξη, Αὐτή ἡ νέα ἐπαναστατῖκή τάξη ὁέν

νομική εύημερία(,..) Ὅπως μέ κάθε τάξη

αὐτούς τό ἔχουν κιόλας συνειδητοποιήσει, ἕ ουν ἁρνηθεῑ τό κυρίαρχο σύστημα
καί ε ναι ὥριμοι νά ἀντιληφθοῦν πώς

ἀνήκουν σέ μιά ξεχωριστή τάξη>>2.
ΚΑΤΑΚΡΙΝΟΝΤΑΣ τήν ἀνάλυση ταῦ
Μαρκαῦζε σα θεμελιωμένη σέ ψυχαλαγικαύς παράγοντες, αί Ρόουντρι ίσχυρίζανταί πώς ὴ δικιά τους ἀνάλυση εἶναι
πραγματικά μαρξιστική, γιατί δέν 6001‘ζεται στίς ἀντιδρασεις πού δημιουργεῖ ἡ

ἀπέχθεια τῶν νέων πρός τήν καταναλωτική κοινωνία, ὅπως διατείνεται 6 M69καῦζε, ἀλλά θεμελιώνει μια θεωρία ἐπαναστατικής προαπτικῆς για τῆ νεολαία,
6ασισμένη 616 ρόλο πού παίζαυν οί νέοι
στή διαδικασία παραγωγῆς.

Πανεπιστῆ μια;
16 νέα ἐργοστασιο
ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ θεωρίες, περισσότερο
ἤ λιγότερα περίτεχνες, ἐχαυν ἀναπτυχθεῖ
καί 61116 πολλούς ἄλλους εὐρωπαίαυς καί
ἀμε ρικανούς συγγραφεῖς.
Ο Ὁ Μαντέλ, για παράδειγμα, ὑποστηρίζει ὅτι «6 φαιτητικός ξεσηκωμός ἀντιπρασωπεύει, ἀπό μια γενικότερη κοινωνικῆ καί ἱστορικὴ σκοπιά, τίς τεράστιες
διαμαρφώσεις τῶν παραγωγικῶν μηχανισμῶν πού πρόδλεψε ὁ Μάρξ στό
GRUNDRISSE: Τήν ἐνσωμάτωση δηλαδή τῆς διαναητικής ἐργασίας στὴν
παραγωγική, σέ σημεῖα πού
«οἱ πνευματικές ἱκανότητες τοῦ ἀν-

θρώπου νά γίνουν ἡ κατ’ έξοχήν
παραγωγική ὁύναμη τῆς κοινωνίας»3.
ΚΑΤΑ τό Μαντέλ ἑπομένως, 6 ριζοσπαστισμός τῶν φαιτητῶν πολύ πιθανόν
να προδικαζει ἕνα νέα καινωνικά ξεσηκωμό, δγαλμένο μέσα ἀπό 16 σπλαχνα
τῶν νέων παραγωγικῶν δυνάμεων, 6116τε, σαν συνέπεια,

«τά πανεπιστήμια μπαραῡν νά γίνουν
οἱ κοπίδες τῆς πραγματικῆς ἐπανάστασης» .

Ο Ὁ Γάλλος Ἐντγκαρ Μαρέν ὑπαστηρίζει πώς τό v6 ’061 νέας σημαίνει
αὐτόματα πώς κλείνεις μέσα σου ἐπαναστατικές δυνατότητες. Πρασπαθώντας
να ἐξηγήσει τήν παγκόσμια «κοινωνικανεανικῆ» ἐπανάσταση, κατέληξε στό

νημα νά εἶναι κατά 6άση ἐξ ἴσου σημαντικό μέ τό ἐργατικό κίνημα τοῦ
παρελθόντος,·»
KI AKOMA, προτείνει μια ἀρκετά
ἀναρθόδοξη ἑρμηνεία τῆς μαρξιστικῆς
ὰντίληψης για-τῆν ταξική πάλη. Ἡ δικια
101) «νέα ταξικὴ πάλη», σέ ἀντίθεση μέ
τήν «παραδοσιακῆ» ἀνάμεσα σέ ἐργάτες
καί κεφαλαιοκρατες, ἀποδλέπει στόν
ἐλεγχα τῶν μηχανισμῶν πού παίρνουν τίς
ἀποφάσεις. Ἡ πρωτατυπία 11'19 θεωρίας
αὐτῆς 6ρίσκεται στό ὅτι ἡ ταξικὴ πάλη
δέν ἀποτελεῖ σύγκρουση ἀνάμεσα σέ
καινωνικές τάξεις, ἀλλά ἀνάμεσα σέ καινωνικές ὁμαδες πού δημιουργοῦν εὐέλικτες καί συνεχῶς διαμαρφούμενες συμμαχίες, ἀνάλογα μέ τίς περιστάσεις.
_
«5H πάλη - γράφει ὁ Τουρέν -— ὁέν εἰναι ἀνάμεσα στό λαό καί μιά συγκεκριμένη κοινωνική ὁμάὸα. Ἀπ’ τή στιγμή
πού ἐγκαθιὸρύονται οἱ δυνάμεις τῆς έξουσίας καί ή ἰσχύς τοῦ συστήματος 61)ναμώνει, ἀλλάζουν ὄχι μόνο οἱ φορεῖς
τῆς ταξικῆς πάλης, ἀλλά καί ἡ ἴὸια της ἡ
μορφή καί οἱ σκοποί της. Ὁ ἐχθρός ὁέν
εἶναι πλέον ἕνα ἄτομα ἤ μιά κοινωνική

ὁμάὸα - ὁ μονάρχης ἤ οἱ ἀστοι’,- ἐχθρός
εἶναι σήμερα τά ἀπρόσωπα, τεχνοκρατικά, γραφειοκρατικά ὄργανα τοῦ οἰκονομικοπολιτικοῦ κατεστημένου. Εἶναι ἡ
κοινωνική ὀργάνωση(...) Εἶναι τό πλέ-

γμα τῆς παραγωγῆς» 6H ΘΕΩΡΙΑ αὐτή πρακαλεσε πολλές
ἀντιδρασεις τόσα για τήν ἀφηρημένη καί
«μεταφυσικῆ» δαμὴ της ὅσα καί γιά τήν
πολιτικὴ της θέση. Oi ἴδιαι αἱ μαθητές
τοῦ Ταυρέν, στῆ Ναντέρ, τῆ χαρακτῆρισαν πολιτικά ἀντιδραστική, μια πού δέν
ὑπάρχαυν ἐνδείξεις ὅτι τά κίνητρα τῆς
ἀστικής κοινωνίας ἐχαυν ἀλλάξει καί ὅτι
6 μοχλός πού τήν κινεῖ ἐπαψε v6 ’ναι ἡ
συσσώρευση τοῦ κεφαλαίου ἀλλα ἡ

γνώση καί ἡ τεχνικὴ 119606097.

συμπέρασμα πώς αἰ φαιτητές δέν εἶναι
παρα ένα καμματι μιᾶς εὐρύτερης καινωνικῆς 165119 11013 ἀποτελεῖται ἀπό τούς
νέους, τούς διανοούμενος καί τούς κοινωνικα «ἀπρασαρμαστους». Ὁ Μαρέν
ἰσχυρίζεται πώς δέν ὑπαρχαυν πλέον
«ἀφεντικα» καί «διαφεντευόμεναι» ἀλλα
«πρασαρμασμέναι» καί «ἐπαναστατημέ-

v01»5.
O Ὁ Ἀλέν Ταυρέν, γαλλας καινωνιαλόγος παύ ασχαλῆθηκε ἰδιαίτερα μέ 16
φαιτητικό ξεσηκωμό τοῦ ’68, παίρνει σάν
δεδομένα πώς αἱ μοχλοί παύ κινοῦν τίς
σημερινές διαμηχανικές καινωνίες εἶναι
ἡ γνώση καί ἡ τεχνικὴ πρόοδος, κατά 16v
ἀντίσταιχα τρόπο πού ἡ συσσώρευση κεφαλαίου ἧταν 6 μοχλός τῶν προηγούμενων κοινωνιῶν. Σαν ἀπόρραια λοιπόν
αὐτοῦ ταῦ συλλογισμοῦ του διερωτᾶται;

«...ὁέν εἶναι ἑπόμενα τό πανεπιστήμιο νά κατέχει οτήν κοινωνία τήν ἴὸια
θέση καί σημασία πού κατεῖχε προηγούμενα ἡ καπιταλιστική ἐπιχείρηση,·
Καί ὁέν εἶναι εὔλογα τό φοιτητικό κί-

τικὴ κινητοπαίηση πού προέρχεται ἀπακλειστικά ἀπό 10139 q)01111169, δέν κανει
τίπατε ἀλλο ἀπό τό να περισπα καί νά
διασπᾶ 16v πραγματικά ἀγώνα πού γίνεται μέσα στα ἐργοστασιά.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ἐπακόλουθο αὐτῆς τῆς

ἀντίληψης, ἧταν πολλαί ἐργάτες 6111 116vo
να 6λέπουν ἐχθρικά καί μέ καχυπαψία
τίς φαιτητικές κινητοπαιήσεις ἀλλα, σέ
ὁρισμένες περιπτώσεις, v6 596011v 05
61v011111'1 ρῆξη μέ 10139 φαιτητές. Γι’ αὐτό
κι ἡ παρόμοια ἀντιμετώπιση έχει χαρακτηριστεῖ ἀπό ἀλλους 1169510169 06v
ἀντιδραατικῆ, κι ἔχει πολλές φαρές
ἀπαδακιμαστεῖ κι ἀπό τούς ῖδιους τούς

ἐργατες, σέ περιπτώσεις πού εἶχαν παρει
ἐνταλές ἀπό 16 σωματεῖα τους νά σαμπαταραυν τούς φαιτητές9.
ΔΙΑΦΟΡΕΣ καί ἀσυμφωνία συμφερόντων ἀνάμεσα σέ φαιτητές καί ἐργάτες
6ρίσκει καί ὁ μὴ «ὁρθόδοξος» Χαμπερμας μια καί, κατα τὴ γνώμη του, ό ξεσηκωμός «τῶν γόνων τῶν λευκῶν μικροαΟτῶν» ἀποτελεῖ

«τόν πρῶτα ξεσηκωμό ἀστῶν ἐνάντια στίς ἀρχές μιᾶς ἀστικῆς κοινωνίας

πού λειτουργεῑ σχεδόν ἀνεπίληπτα,
σύμφωνα μέ τά ὁικά της κριτήρια.
Αὐτό πού τίθεται ὑπό ἀμφισ6ήτηση

ὁέν εἶναι ἡ παραγωγικότητα καί ἡ
ἀποτελεσματικότητα τοῦ συστήματος,
ἀλλά μᾶλλον τά ἴὸια τά ἐπιτεύγματα
τοῦ συστήματος, πού ἄρχισαν ν’ ἀποκτοῦν αὐτονομία καί νά ξεκόόουν
ἀπό τίς ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων πού

ζαῦνε μέσα σ’ αὐτό»10.
ΤΕΛΕΙΩΝΟΝΤΑΣ, θ’ ανάφερθῶ στῆν

απαψη ταῦ Μ. Νικαλινακαυ, πού εἶναι
ἕνας ἀπό τούς ἐλαχισταυς ἐλληνες ἐπιστήμονες πού, ἔστω καί παρεμπιπτόντως,
51151 ἀσχαληθεῖ μέ τό θέμα. Σύμφωνα
λοιπόν μέ τό Νικολινάκο, αί φαιτητές δέν
εἶναι κάν ένιαία καί συμπαγής καινωνική ὁμαδα, ὁ δέ χαρακτῆρας τοῦ φαιτη-

τικοῦ κινήματος εἶναι δευτερεύων καί

Φοιτητές καί ἐργατικὴ ταξη
ΟΛΕΣ αἰ θεωρίες πού ὑποστηρίζαυν ἤ
έστω ὑπαινίσσονται τήν «πραλεταριάποίηση» τῶν φαιτητῶν καί τήν ἀλλοτρίωση τῆς ἐργατικῆς ταξης ἐχαυν ἀντιμετωπίσει τὴν ἀμείλικτη κριτική τῶν
«ὀρθάδαξων» - μαρξιστῶν. K616 τῆ

παίζει ρόλο καταλύτη, 11013 ἐκφραζει τὴ
δυσαρέσκεια αλλων τάξεων καί ὁμάδων;
«”Αν καί πέφτει οτούς φαιτητές ὁ
ρόλος τῆς πρωτοπορίας ἀπό τήν
ἄμεση έπαφή τους μέ τίς ἐπαναστατιῖ
κές ἰὸέες καί ἀπό τό εἶδος τῆς ἀπασχόλησής τους καί ἐξ αἰτίας τῆς ἡλικίας τους, ὡστόσο ὁ ρόλος αὐτός ὁέν
εἶναι αὐτόνομος, οἱ φαιτητές τόν παί-

γνώμη τους, 1610101) εἴδους αὐθαίρετα
θεωρητικά κατασκευάσματα δέν εἶναι

ζουν περίπαυ σάν ἐκπρόσωποι»“.

παρά ἀπακυήματα τοῦ μικροαστικαῦ ρι-

ΟΠΩΣ ἀνάφερα καί στῆν ἀρχὴ, 16 011μείωμα αὐτό δέν εἶχε σκαπό νά προτείνει
λύσεις, ὅσα v6 65051 θέματα γιά συζήτηση, μια καί ἡ ἐλληνική διάλιογραφία
σχετικα μέ τούς φαιτητές καί τό φαιτη-

ζασπαατισμαῦθ.
OI φαιτητές, σύμφωνα μέ τῆν «696660511» μαρξιατική ἀποψη, δέν μισθώνουν
τήν ἐργασία τους σταύς ἰδιακτῆτες τῶν

μέσων παραγωγῆς, ἅλλα εἶναι μια μᾶλλον πραναμιαύχα ὁμάδα, πρόσκαιρα
ἀπαμανωμένη, μέχρις ὅτου ἐρθει ἡ στιγμή πού θα μπεῖ κι αὐτή στα γραναζια
τῆς παραγωγῆς, εἴτε μέ τῆ μεριά τῶν ἐκμεταλλευτῶν εἴτε μέ τῆ μεριά τῶν ἐκμεταλλευόμενων. Ἐπομένως, κάθε μαχη-

τικό κίνημα εἶναι ἐλαχιστη, ἀν 6111 ἀνύπαρκτη. Εἶναι ἀπαγαητευτικό, σέ μιά
χώρα μέ τέτοια παραδαση καί ἱστορία
φαιτητικῶν ἀγώνων, να μήν ὑπαρχαυν
παρά ἐλαχιατες μελέτες πού νά 610110λοῦνται 0060196 καί ὑπεύθυνα τόσο μέ

τὴν ἱστορία τοῦ φαιτητικοῦ μας κινήμα31
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τας ὅσα καί τίς ἐπιπτώσεις πού εἶχε καί
ἔχει στίς παραπέρα καινωνικές ἐξελίξεις

στῆ χώρα μας.
ΕΚΤΟΣ ἀπό σκόρπια ἄρθρα σέ περιοδικα καί ἐγκυκλαπαίδειες καθώς καί
μερικές παρεμπιπτόντως ἀναφορές σέ
διδλία παύ 6ασικα διαπραγματεύονται
ἀλλα θέματα τῆς νεαελληνικῆς πραγματικάτητας (λ.χ. Νικαλινακας. μελέτες
πάνω στῆν πρόσφατη νεαελληνική ἱσταρία, μερικα διδλία σχετικα μέ τῆ δικτατορία καί τά γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου), καμια μελέτη, ἀπ’ ὅσα γνωρίζω,
δέν έχει ἀσχοληθεῖ συστηματικα καί σέ
6αθας μέ τα πραάλήματα ταῦ φαιτητικαῦ
κινήματος στήν Ἑλλάδα. Μια ἀνάλυση
ἐπιχειρὴθηκε τό 1972 ἀπό τόν Ξ. Γιαταγαναῑ «Pour une histoire politique du
mouvement' des étudiants grecs (1950 -

1967)», ἀλλα κι αὐτή εἶναι ἀδημοσίευτη
καί ἀμετάφραατη. Ὁ δημασιαγραφας
Μηνᾶς Παπαζαγλαυ ἀσχαλήθηκε ἐπίσης
μέ 1:6 θέμα στα διδλία ταυ «Ἀνώτατη
Παιδεία-Φαιτητικά κίνημα» (1973) καί
«Φαιτητικό
κίνημα
καί
δικτατορία»(1975), πού, αν καί ἀρκετά πληροφαριακα, δέν ἐπιχειροῦνε - οὔτε αλλωστε τό ἐπιδιώκαυν - κάποια συστηματικῆ,
ἀνάλυση. ’Υπάρχει τέλος ἕνα διάλιαράκι,
«Ἱστορία τοῦ φαιτητικαῦ μας κινῆμαέ

Revolution» καί πού ἀναὸημοσιεύεται στό
ὅιὸλίο «Student Power», Penguin 1969.
2. J. καί Μ. Rowntree: «Youth as a
class», στό International Socialist Journal,
Φεόρουάριος 1968, σ. 42-43.
3. E. Mandel: «The New Revolutionary
Vanguard», πού ἀναφέρεται στό ὅιόλιό
«Student Power» (ὄλ. σημ.1), σ. 31.
4. E. Mandel: «The Revolutionary

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Ἡ στέρηαη τροφῆς, νεροῦ, ῦπναυ
ἑνός κραταύμενου, ὁ ἐξαναγκασμός
να ἀκαυμπᾶ τά χέρια α’ ἕνα ταῖχα για
πολλῆ ὥρα ἤ να μένει σέ κελί πού
ὑπάρχει συνεχής θόρυὸας (καυδαύνι
κ.λπ.) καί ἡ καλυψη ταῦ προσώπου

Student Movement: Theory and Practice»,

New York 1971, a. 41.
5. E. Morin: «Une Revolution sans Visage» καί «La Commune Etudiante» στό
ὄιόλίο τῶν E. Marin, C. Lefort, J. M.
Coudrais: «La Breche: Premiére Reflexion
sur les Eve'nements», Παρίσι I968. Βλ.
ἀκόμα E. Marin: «Culture Adolescente et
Révolte Etudiante». στό Anna/es, 3, 1969.

τα“υ μέ καυκαύλα, ΔΕΝ ἀποτελοῦν

gists?», ἕνα φυλλάὸιο πού ἔγραψαν ἀπό
κοινοῦ φαιτητές καί ύφηγητές τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ναντέρ, ὅπου ὁ Tourain
ἧταν καθηγητής. Ἀναὸημοσιεύεται στό
«Student Power» (ὄλ. σημ. 1), σ. 377-378.
8. Ἀντιπροσωπευτικό αὐτῆς τῆς σχολῆς

δασανιστῆριαί
.
Αὐτό ἀπαφανθηκε τό «Εὐρωπαῖκό
Δικαστήρια Ἀνθρωπίνων Δικαιωματων» πού ἐκδίκασε τόν περασμένα
μῆνα πρασφυγῆ τῆς Ἰρλανδίας κατα
τῆς M. Βρετανίας, ἡ ὁποία ἀναφέρονταν σέ περιστατικά Ἰρλανδῶν παλιτικῶν κρατουμένων κατα τό 1971. T6
δικαστήρια καταδίκασε τῆ Μ. Βρετανίια για «ἀπάνθρωπη καί ἐξευτελιστικῆ μεταχείριση» τῶν κρατουμένων,
ἀλλα δέν δέχτηκε ὅτι αὑτὴ ἡ... μέθαδος ἀνακρίσεων, πού λέγεται «τεχνικὴ στερήσεως τῶν αἰσθήσεων»,
ἀποτελεῖ ὃασανισμό.
”Ὀπαιας δέν συμφωνεῖ μ’ αὐτῆ τήν
ἐκπληκτικῆ ἀπόφαση τοῦ «Εὐρωπαῖ-

εἶναι τό ὅιὸλίο τοῦ σοὸιετικοῦ B. Μπολ-

κοῦ Δικαστηρίου», μπορεῖ νά συμ-

σακόῳ.· «Ἡ αὐθόρμητη ἐξέγερση σέ ἀδιέξοὸο,·», Ἐκὸ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ,

πληρώσει τῆν παρακάτω έκκληση για
λευτεριά τῶν Ἰρλανδῶν πολιτικῶν
κρατουμένων καί νά τὴ στείλει στῆν
ἑξῆς διεύθυνση;

6. Α. Tourain: «The May Movement,
Revolt and Reform», New York. 1971, σ.

97. Βλ. ἀκόμα Α. Touraine: «Le Mouvement de mai ou le Communisme Utopique», Paris, 1968.
7. D. Cohn — Bendit, J. P. Duteuil, B.
Gerard καί B. Granautier: «Why sociolo-

τας», ἐκδ. «NEO ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗ-

MA», γραμμένα ἀπό τούς σπαυδαστές Σ.
Ζὴλεια, Α. Ἰερεμεία, Χ. Καρατζα, πού
αν καί ἀποτελεῖ ἀξιέπαινη πρασπάθειά,
δέν προσφέρει τελικά παρα μία φιλότιμη
συρραφή γεγονότων τῆς τελευταίας

9. G. S. Jones: «The Meaning of the
Student Revolt». στό «Student Power».
10. J. Habermas: «Toward a Rational
Society», London. 1971, σ. 28.
11. M. Νικολινάκου; «Ἀντίστάση καί
ἀντιπολίτευση», ἐκὸ.

15Οετίας12.
I. Βλ. εἰὸικά τό ὄιὸλίο του «Ὁ μονοάιάστατος ἄνθρωπος» καθώς καί τή συνέντι-υξη πού ἔὸωσε στόν G. Bush «οη

ΟΛΚΟΣ, 1975, a.

336-337.
12. Ἴσως ὑπάρχουν κι ἄλλες ἐργασίες
πού ἀπό ὁική μου ἐλλιπή πληροφόρηση
ὁέν ἀναφέρω.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΗ

0 T6 διδλία πού χαρα-

, Ε.Χ. ΚΑΡΡ

ἦ
_ ιστορισ
σοθιετικιιιῖίὶςς ενωστις
ικγιξ

κτηρίστηκε «αριστούργημα
ἱστορικῆς γραφῆς».
Ο T6 ἔργα πού ὅλαι οἱ
μεγάλαι μαρξιστές θεωρητι-

Moi τῆς ἐποχῆς μοις κρησιη
μαπαιαῦν σαν 6ασική ’πηγὴ
για τίς μελέτες τους.
Ο T6
ἀναντικαταστατα
δοήθημα για ὅπαιαν θέλει
νά γνωρίσει τῆ σαδιετική
ἱστορία καί πραγματικότητα.

PRISONERS AID COMMITTEE
182 UPPER STREET
LONDON N1, ENGLAND

σ--ππΗῑΗ---Ἳ
Ι Ἀπαιτοῦμεῐ
Ι 1. ”Ολοι οἱ Ἰρλανὸοί πολιτικοί κρα- I
I τούμενοι νά ἐκτίσουν τίς παινές τους Ι
κοντά στούς συντρόφους τους στίς Ι
ι’ρλανὸικές φυλακές.
Ι 2. N’ ἀναγνωριστεῐ ἡ πολιτική φύση
Ι τῶν δικῶν τους καί νά τούς ὁοθεῑ Ι
Ι μεταχείριση πολιτικῶν κρατουμένων. Ι
3. Nd συσταθεῑ ἀνεξάρτητη ὁημόσια
Ι ἐπιτροπή ἔρευνας πού νά ἐξετάσει σέ
| ἐπαφή μέ τήν ἀστυνομία τίς καταγγεI λίες γιά ὅασανιστήρια, γιά πράκτορες
καί πληροφοριοὸότες.
5. Νά τεθεῖ ἀμέσως τέλος στήν κακοΙ μεταχείριση τῶν Ἰρλανὸῶν πολιτικῶν
Ι κρατουμένων στίς ὅρετανικές φυλαΙ κές.

Ι

I T6 αἴτημά μας εἶναι·

I

I
I
I
Ι

Ι
I
Ι
Ι
Ι
I

ΑΠΕΑΕΥΘΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ Ι
ΙΡΛΑΝΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ KPA- Ι
ΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ῙΡΑΑΝΔΙΑ.

Ι ”Ονομαι .......................... Ι

Κυκλαφόρησε
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I Διεύθυνσηε ....................... Ι

ἱ

Ι“ΙΑ ΤΗ ΛΑῙΚΗ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
,
ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΙΞΛΙΞΥΘΙΞΡΗ
ΕΛΛΑΔΑ
Ταῦ Στὲλιου Χρηστίδη
ΔΕΝ εἶναι ἡ πρώτη φορά πού τό θέμα τῶν θεσμῶν τῆς Λ.
Δικαιοσύνης καί τῆς Αὑταδιαίκησης ἀπασχαλεῖ τίς στῆλες τοῦ
«Ἀντί». Οἱ θεσμαί ἀποτελοῦν για τόν τόπο μας κοινωνικαισταρικὴ ὑποθήκη καθαριστικής σπαυδαιότητας, ἀν 6έ6αια
σωστα ἀξιαπαιήσαυμε τά περιεχόμενό τους στῆ θεωρία καί
στήν πρακτική, ἐτσι ὅπως τό’χαυμε χρέος ἐμεῖς αἱ νεάτεραι.
ΓIA πρώτη φορά μετα τῆ δικτατορία δημασιεύτηκε μια μελέτη τοῦ Δ. Μέξη στό «Ἀντί» (τεῦχος 15), τά 1975, μέ τίτλαῑ
«Ἡ Αὑτοδιοίκηση στῆν ἐλεύθερη Ἑλλάδα τῆς κατοχῆς», Ἡ
μελέτη αὐτῆ πῆρε μια ἀπαντηση ἀπό μέρος τοῦ Γεωργούλα
Μπέικαυ, πού ’ζησε ἀπό «πρῶτα χέρι» τούς θεσμαύς καί πού
κυκλαφόρησε καί διὸλία μέ τίτλα «Ε.Α.Μ. καί Λαῖκῆ Αῦταδιοίκηση» (Θεσσαλονίκη 1976), λίγα πρίν πεθανει στῆ Μόσχα,
ὅπου ζαῦσε σαν πολιτικός πρόσφυγας (ἧταν ανταπακριτής τῆς
((Αὐγής>)).
«ΚΑΘΕ φορα πού 6λέπω δημασίευμα για τούς θεσμαύς ἐκείνους, Εχαίρομαι χαρά μεγάλη ...... ἔγραφε 6 Μπέικας στό
«Ἀντί», διαψεύδαντας καυστικα τόν Δ. Μ., ἐπειδὴ, 6ασιζάμενος στίς περιγραφές τοῦ Δ. Ι. Ζέπαυ (1) καί τοῦ A. Καατριναῦ
(2),ὑπαστῆριζε πώς ἡ «αὐτοδιαίκηση ἧταν ἔργα πηγαῖα...» πού
ἀναπτύχθηκε αὐτόματα ἀπό τό λαό, δίχως σαφῆ καί όργανωμένη καθοδῆγηση. «Εὐτυχῶς πού ζαῦμε καί οἱ πέντε τῶν αὑ, θορμὴτων συνελεύσεων πού είχαμε ἱδρύσει τούς θεσμαύς ἐκείνους», τόνισε 6 Γ. M. καί ἀφαῦ δέν παράλειπε να κατηγορήσει
16v "A911 Βελαυχιώτη για μια «Καρλαϋλική» ἀντίληψη πού εἶχε
για τήν ἱστορία (καί ὅτι στῆν αῦσία εἶναι ὁ ”Αρης Βελαυχιώτης
πού κρύδεται πίσω ἀπό 16 λάθας ὅσων πίστεψαν κι ἔγραψαν

ἀπό τότε πώς αἱ θεσμαί ῆταν έργα αὑθόρμητο καί πηγαῖα) δή·
λωσε καθαρα πώς αὐταί οί θεσμοί δέν ῆταν έργα αῠθόρμητα
τοῦ λαοῦε «Ἐμεῖς οἱ καμμουνιστές δημιουργήσαμε ἐν ἐπιγνώσει
μας τί δημιουργαῦμε κυδερνητικό τύπο μέ τούς θεσμοὺς τῆς Λ.
Α. καί τῆς Λ. Δ.»
“

ΕΔΩ ἀκριδώς 6ρίσκεται καί τό λάθας. Ὁ Γ.Μ., ἐπειδὴ ἧταν
μέλος τοῦ Κ.Κ.Ε. ὅταν μαζί μέ ἄλλους’συντρόφαυς του ἐπεξεργαζανταν τίς «Ἐντολές» (ἦταν 6ασικός συντάκτης τους), θέλει

για τό Κ.Κ.Ε. τῆ δόξα τῆς γέννησης τῶν θεσμῶν. Καί τότε ἕνα
ἀπό τα δύο πρέπει να έχει συμ6εῖ; ῆ ἀπό τήν ἡγεσία τοῦ Κ.Κ.Ε.
ἔπρεπε να εἶχε δαθεῖ καθοδήγηση για τούς θεσμαύς καί τῆ 61]μιουργία τους, ῆ ἀντίθετα 6 Γ.Μ. καί οἱ ὑπόλοιποι σύντροφοί
ταυ τοῦ Κ.Κ.Ε. ὅταν συντασσανε τίς «Ἐνταλές» ἐνεργοῦσαν

Καίάδιψαῦσε για ἀλλαγὴ σέ ἐπίπεδα δομῶν ἐξουσίας αὐτῆ τὴ
φορ

Ἐπανασταση καί θεσμαί
ΑΛΛΑ ἀς θεωρήσουμε τά γέννημα καί τό ρίζωμα τῶν δύο
θεσμῶν ἀπό τήν ἀρχή. Καί πρῶτα-πρῶτα θα καναυμε μια
παρατήρηση καθαριστικής σημασίας, πού ἀφαρᾱ στό κοινωνικό σύναλο πού δέχτηκε, έζησε καί διαμόρφωσε στῆν πράξη
τούς θεσμαύς. T6 καινωνικά αὑτό σύνολό εἶναι ἐπαναστατημένα. Ἔτσι τό κενά μιᾶς οὐσιαστικής κρατικῆς ἐξουσίας καί ἡ
Ἐθνική Ἀντίσταση, πού προκλήθηκαν ἀπό τῆ ΓερμαναἸταλικῆ κατοχὴ, ἐπέτρεψαν τὴν ὑπαρξη ὁρισμένων προῦποθέσεων πού στὴ συνέχεια πῆραν τή συγκεκριμένη μορφὴ τῆς 69γάνωσης τῆς λαῖκής ἐξουσίας. Οἱ κώδικες (3), ἀποτελοῦν σέ
τελευταία ἀνάλυση, τίς διάφορες πρασπάθειες πού ἡ ἡγεσία
τοῦ Ε.Α.Μ. ἐκρινε ἀναγκαῖες·γιά 11’] συγκρατημένη δόμηση καί
έκφραση τοῦ αἰτήματας τῆς ὀργανωμένης καί ἀνοργανωτης
6άσης τοῦ Ε.Α.Μ. για ἀλλαγὴ τῶν δομῶν ἐξουσίας.
ΤΟ 6ι6λία τοῦ Γ. Μπέικαυ μᾶς ἧταν ἀλήθεια μια πολύτιμη
δοὴθεια, τόσο για τίς πληροφορίες πού μᾶς δίνει σχετικα με’ τὴ
γέννηση τῶν θεσμῶν ὅσα καί για τῆ χειροπιαστὴ ἀπόδειξη, πού
δγαίνει μέσα ἀπό τῆ ζωντανῆ ἀναπαρασταση τῶν γεγονότων πού ὁδήγησαν στῆν αναγκαιότητα τῆς ὕπαρξης τῶν θεσμῶν, γιά τό πῶς τά μέλη τῆς ὀργανωμένης δασης ένέργησαν 0‘
011’)11’] τήν περίπτωση σάν ἀπλαί ἐκφραστές τοῦ λαοῦ για λαῖκῆ
κυριαρχία. Καί ἡ ἀπόδειξη αὐτή δγαίνει, ἐξόν ἀπό τά παραπανω, καί ἀπό τῆ ζωντανῆ ἀναπαρασταση τῆς δίαιας ἀντιπαραθεσης θέσεων ἀνάμεσα στῆ 6άση, πού ἀντιπρασώπευαν 6 Γ.Μ.
καί αἱ σύντροφοί του, καί στα ἀνώτερα ίεραρχικα ὅργανα τοῦ
v;
Κ.Κ.Ε. καί ταῦ διστακτικαῦ, ἀκόμη, E.A.M.
ΑΣ πραχωρήσσυμε ὅμως στῆ μελέτη τῶν θεσμῶν σαν καινωνικαῦ φαινόμενου. Κι αὑτό γιατί, ὅπως πιό πάνω ἀπαδείχναμε,
ἡ διόρθωση τοῦ Γ .Μ. ἧταν ἀλήθεια ἰσταρικα πολύτιμη. ἀλλα
δέν ἀλλαζει τὴν καινωνιαλαγικὴ ἀξία τοῦ πηγαίου ξεπηδήματος τῶν θεσμῶν, πού ἦρθαν να καλύψουν μία κοινωνικὴ ἀναγκαιότητα. Ἐδῶ, 6έ6αια, μία άλλη διευκρίνιση κρίναυμε ἀναγκαία; ὅτι δηλαδὴ στῆ διαμόρφωση τῆς λαϊκῆς ἐπιταγῆς για αὑσιαστικὴ καί ἐξουσιαστικὴ αὑτοδιαίκηση καί γιά δικαιοσύνη
λαϊκῆ, ούσιαστικά ρόλο εἶχε παίξει τό Κ.Κ.Ε. μέ τούς μακρόχραναυς ἀγώνες”του για τὴ συνειδηταπαίηση τοῦ λαοῦ. Οί
παρατηρήσεις μας α’ αὐτή τῆ σύντομη μελέτη δέν θα φέραυν
τόσα στό τυπικό μέρος τῆς ἀναπτυξης τῶν θεσμῶν, οὔτε στίς
διάφορες κωδικαπαιήσεις, γιατί αύτα γίναν ἤδη ἀντικείμενα

πολλῶν μεταδικτατορικῶν δημοσιεύσεων, πού πολλά, πιστεύουμε, πρόσφεραν για τήν πληρέστερη πληροφόρηση τῶν νεότερων.
OI παρατηρήσεις πού θ’ ακολουθῆσουν μπαραῡν νὰ χωριστοῦν σέ δύο μέρη. ”Ετσι, οἱ παρατηρήσεις τοῦ πρώτου μέρους
στοχεύουν στῆν ἀνίχνευση τῆς καταγωγῆς τοῦ φαινόμενου τῶν
θεσμῶν καί’τῆ λειτουργία τους, ἐνῶ τοῦ δεύτερου μέρους στῆν
προαπτικὴ τους, τῆς δημιουργίας δηλ. νέων κοινωνικῶν σχέσεων, νέας κοινωνικής δυναμικής για τόν τόπο μας.

Ἡ καταγωγή τῶν θεσμῶν

αὐτόὸαυλα καί ῆταν ξεκομμένοι ἀπό τό λαό καί τῆ 6άση.
TI να ’πιστέψουμε ἀπό τα δύο; Ἀλλά ῆ ἀπαντηση δγαίνει

ἀδίαστα ἀπό τό διόλία τοῦ ἱδιου τοῦ Γ.M.
Οῦτε καθοδῆγηση ἀπό τά ἀνώτερα όργανα τοῦ Κ.Κ.Ε. εἶχε
δοθεῖ.
όΟλ’ἰί·(ι75ε ἡ 6άση ταῡ“Κ.Κ.Ε. ῆταν δυνατά να ῆταν ξεκαμμένη ἀπό
τ

α .

'

ΑΝΤΙΘΕΤΑ μάλιστα, ὅπως προκύπτει ἀπό τό διὸλία του, 6
Γ.Μ. καί αἱ σύντροφοί τού ἧταν ἀξιέπαινοι, γιατί πιαναντας
τόν παλμό ταῦ λαοῦ μέ τίς «Ἐνταλές», δέν δίστασαν να ρθαῦν
σέ ρὴξη μέ τα ίεραρχικα ἀνώτερα ὅργανα τοῦ κόμματός τους,
πράγμα πού ἀπαδείχνει ὅτι 6 Γ.Μ. καί αἱ σύντροφοί του τῆς
ὁργανωμένης 6ασης μέ τὴ δημιουργία τῶν «Ἐντολῶν» ἐκφραζαν τά λαό τόν αναργανωτα, πού ὅμως διψοῦσε για-ἀλλαγὴ.

ΕΙΠΑΜΕ πιό πάνω, κανοντας μια θεμελιακὴ για τούτη τή
μελέτη παρατήρησηε πώς τό καινωνικά ’«ἐδαφας» πού πάνω
του γεννῆθηκαν καί ζήσαν οί θεσμοί, ἧταν μία κοινωνία ἐπαναστατημένη καί πῶς οῐ θεσμαί, τόσα σαν λειτουργία ὅσα καί
σάν κωδικοπαιήσεις, ἧταν μια προσπαθεια δόμησης καί διαρθραπαίησης, πού έκφραζε τὴν ἀνάγκη γιόί καινωγικῆ ἀλλαγὴ
καί στό ἐπίπεδα τῶν δομῶν ἐξουσίας αὐτῆς τῆς κοινωνίας.
O ΠΙΟ σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης τῶν θεσμῶν
ἧταν ὁπωσδήποτε τό E.A.M. σαν ὁ πολιτικά-στρατιωτικός φορέας τῆς ἀλλαγῆς. Καί τό Ε.Α.Μ. μέ τῆ σειρά του προσδιοριζόταν κι αὑτό ἀπό τίς παλιτικές δυνάμεις-τάσεις πού τό ἀπατελοῦσαν καί κυρίως ἀπό τό Κ.Κ.Ε. Ἡ κυρίαρχη ὅμως ἰδεαλαγία
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τοῦ Ε.Α.Μ., πού ἔκφράζανταν μέσα ἀπό τίς διάφορες κωδικαποιήσεις τῶν θεσμῶν, συνάντησε στῆν πρακτική καί ζυμώθηκε
στῆ συνέχεια μέ τὴν κοινωνικο-παλιτιατικῆ παράδαση τῶν γεωγραφικῶν περιοχῶν πού οἱ 6501101 6911110111 ἔδαφος. Ποιές
ὅμως ἧταν αὐτές αἱ περιαχές καί ποιά ἡ καινωνικο-πολιτιστικῆ
τους 110196160011;
01 περιαχές πού αἱ 6501101 691111011 115910061590 ἔδαφος
ήταν;

Ο ἡ Στερεα Ἑλλάδα
Ο ἡ Θεσσαλία
Ο ἡ Πελοπόννησος

O ἡ Μακεδονία
Ο ἡ ”Ηπειρος - α’ ἕνα μεγάλα μέρος.
ΒΕΒΑΙΑ, πρέπει νά διευκρινίσουμε ὅτι στα ἀστικα κέντρα,
ὅπως ἧταν ἡ Ἀθήνα καί ὁ Πειραιας, αἱ θεσμοί δέν 6ρῆκαν καθόλου ἤ 69111101) πολύ λίγα ἔδαφος ἐφαρμαγῆς, ἀκριδῶς γιατί
ἐκεῖ, ἐξ αἰτίας τῆς ἰσχυρότατης παρουσίας τῶν ξένων δυναμεων κατοχῆς, ὀπαιαδὴποτε ἀπόπειρα ἧταν ἀπό τά πρίν καταδικασμένη. Γ ιατί αἱ 6501101 μπόρεσαν νά λειτουργήσαυν μόνα
στῆν ἔλευθερωμένη ἀπό τίς δυνάμεις τοῦ Ε.Λ.Α.Σ. Ἑλλάδα.
”Av τώρα, ἔχοντας ὑπ’ όψη μσς τίς ἀπαγραφές τῆς Ἐθνικῆς
ΣτατιστικήςῘΥπηρεσίας τόσο ταῦ 1928 600 1101 101') 1952 (γιατί
ἔν τῶ μεταξύ δέν 1150016161105 ἄλλη), ὑπαλαγίσαυμε 16 σύναλα
τοῦ πληθυσμοῦ καί τῶν πέντε περισχὼν σέ 6.000.000 115911100,
ἀφαιρέσαυμε συνέχεια τόν πληθυσμό τῶν μεγάλων ἀστικῶν
κέντρων ὅλων τῶν περιαχῶν, πού ὐπολογιζόταν σέ 2.300.000
περίπαυ, καταλῆγαυμε ὅτι αἱ θεσμοί δρήκαν ἔδαφος ἐφαρμαγῆς
ταυτόχρονα ἤ, κυρίως, διαδαχικά, σέ περιαχές τῆς Ἐλεύθερης
Ἑλλάδας μέ συναλικό πληθυσμό 3.700.000 περίπαυ. Ἐκεῖ λοιπόν πού λειτούργησαν αῖ 6501101 ἧταν στῆν ἐλληνική ἐπαρχία,
στίς αγρατικές περιαχές τοῦ τόπου μας. _
O Παιά εἶναι τώρα ἡ παράδαση πού δαραίνει αὐτές τίς περιαχές; Καί πῶς αὑτὴ ἡ παράδαση μπόρεσε νά ζυμωθεῖ ἀλλα καί
νά 6011611051 στὴν ἀνάπτυξη θεσμῶν ὅπως ἡ Λαϊκὴ Αὑταδιαίκηση καί Δικαιασύνη;

Ἱ-Ι Ταυρκακρατία
ΧΩΡΙΣ νά’χαυμε τήν πρόθεση ν’ ἀναγνωρίσαυμε μιά στενή
σχέση δαμῶν σέ ἐπίπεδα παλιτικό ἤ οἰκονομικό ἀνάμεσα στῆν
περίοδο τῆς Ταυρκακρατίας καί 0‘ αὐτὴν τῆς Ἀντίστασης τοῦ
40-44 στῆν πατρίδα μας, διαπιστώνουμε ὅμως ὅτι αἱ καίνωνικές δαμές τῆς Ἑλλάδας τῶν χρόνων 40-44, μετά ἀπό τήν καταχῆ ἀπό τίς δυνάμεις ταῦ ”Αξανα καί τῆ συστηματαπαίηση τῆς
Ἀντίστασης σέ ἐθνική κλίμακα, ἔζησαν ἕνα κλίμα παρόμοια μ’
ἐκεῖνα πού ἡ χώρα μας γνώρισε κατα τήν τελευταία φάση τῆς
Τουρκακρατίας. Καί ἐξηγαύμαστε; τό σύστημα τῆς διοίκησης
τῶν ἐπαρχιῶν τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτακραταρίας ἐπέτρεψε σέ
πολλές ἑλληνικές κοινότητες νά ἐπωφεληθαῦν για νά ἐξελιχθαῦν, κατά τό δυνατά, καί μέ τὴν πάραδο ταῦ χρόνου νά πάραυν τελικά σχήματα αὑταδιαικαύμενων κοινοτήτων όλαένα
καί πιό ἐξελιγμένα.
ΑΠΟ πρώτη άπσψη ἡ ἀναφαρά στῆν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας μπορεῖ νά φανεῖ παρακινδυνευμένη, ἀφαῦ τόσα χρόνια
καί τόσες γενιές μεσολάδησαν ἀπάτα τέλος της, πού ἦταν ἡ
ἀρχή τοῦ έλληνικαῦ κράτους, καί τὴν περίοδο τῆς κατοχῆς 4044 τῆς χώρας μας ἀπό τίς δυνάμεις ταῦ ”Αξανα. ”Av 6110); ἐπιχειροῦμε κατι τέτοια, εἶναι ἀκριδῶς γιατί τό περιεχόμενα τῶν
θεσμῶν, ἔται ὅπως τελικά ἐφαρμόστηκαν στῆν πράξη, μᾶς
ἀναγκάζει ἀπό μόνα ταυ νά ψάξαυμε 606161 011; ρίζες τῆς
ἱστορίας μας καί τῶν κοινωνικῶν ἀγώνων ταῦ λαοῦ μας για
ἀλλαγὴ στίς δαμές τῆς διοίκησης ἀλλα καί τῆς ἐξουσίας γενικότερα. Ἐτσι ἀπό τό 616110 101') N. Σδαρώνου «Histoire de .Ia
Gréce moderne πού κυκλαφαρεῖ τώρα στά ἑλληνικά, ἀντιγραφουμεῑ
«Οἱ προύχοντες (προεστοί, γέροντες, ἄρχοντες, πρῶτοι
κ.λπ.) αὐτῶν τῶν κοινοτήτων, ἑκλεγμένοι ἦ ὁιορισμενοι μέσα
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ἀπό ἕνα καθεστώς δημοκρατικά, λίγα-πολύ ἀριστοκρατικό(...)
ἧταν ἑπιφορτισμένοι μέ ὅλες τίς εὐθύνες μιᾶς κοινοτικῆς ὁιοίκησης, διανέμοντας τούς φόρους πού ὀφείλονταν στούς Ταύρ-

κους καί σέ συνεργασία μέ τίς ἐκκλησιαστικές ἀρχές ἀσκοῦσαν
ἐπίσης τό λειτούργημα τοῦ ὁικαστῆ-ὁιαιτητῆ, ﬂags/16111110100;
ἔτσι ἀνάμεσα στούς Ἕλληνες καί στίς ταύρκικες ἀρχές».
ΤΟ παραπάνω ἀπόσπασμα εἶναι ἐνδεικτικό όχι μόνα 101')
6061101) εὐαισθησίας τοῦ λαοῦ μας στό θέμα τῆς ἐθνικής ἀξιαπρέπειας (μέ τό νά ἀρνεῖται να καταφεύγει στάν Τοῦρκα «κατή») ἀλλά καί για τήν ίκανότητα αῦτααργανωσης τής ἑλληνικὴς
καινωνιας.
TON 1610 κυρίαρχα ρόλο ταῦ δικαστή σάν διαιτητῆ τόν ξαναδρίσκαυμε στό ἄρθρα 56 τῶν «Διαταξεων», πού ὁρίζει ὅτι
«οἱ ὁικαστές πρίν ν’ ἀρχίσουν νά ὁικάσουν μιά ὑπόθεση κάνουν τό κάθε τί...» μέ σκαπό να συμὸιδάσαυν τά ἀντιμαχόμενα
μέρη. Ἔτσι. λοιπόν, ῆπαραδαση ἔπηρέασε καταλυτικα τόσα τά
πνεῦμα τῶν κωδικαπαιῆσεων ὅσα κι αὐτή τῆν ἐφαρμογὴ τῆς Λ.
Δικαιοσύνης στήν πράξη. Ἔχαυμε ἐξ άλλαυ πολλές μαρτυρίες
γιά τό πόσα πολύ αἱ δικαστές ἐπηρεαζονταν στῆν κρίση τους
ἀπό τά τοπικά έθιμα. Ἀλλά γι’ αὐτό τό σπουδαῖα κεφαλαια τῆς
παραδασης καί-ταῦ περιεχομένου της, θά μᾶς δοθεῖ, πιστεύουμε, άλλη φορά ἡ εὐκαιρία να ἐπανέλθαυμε.
ΕΝΛΣ ἀλλος σημαντικάς παράγοντας πού διαμόρφωσε τόσα
τήν κωδικαποίηση ὅσα καί τῆν ἐφαρμογὴ τῶν θεσμῶν, ἦταν ἡ
γεωργικὴ σύνθεση τοῦ πληθυσμοῦ στούς τόπους πού 6ρῆκαν
ἔδαφος ἐφαρμαγῆς αἱ θεσμοί. Βέδαια δέν πρόκειται, ὅπως ξέρουμε, για μεγάλους γαιοκτῆμανες μέ,ἀντιδραστική νοοτροπία,
ἀλλα περισσότερο γιά ἀγρότες μέ μικρά ἀγρατεμάχια καί για
ἐργάτες γῆς, πού ἀποτελοῦσαν τά καινωνικά στρώματα πού
6ρίσκονταν στῆ 6άση ταῦ Ε.Α.Μ. καί πού ἡ θέση τους στήν
παραγωγή ὅπως καί ἡ οἰκονομική τους κατάσταση εἶχε γιά
καιρό μείνει ἀναλλοίωτη. Βέδαια ἡ 6άση αὐτή ῆταν ἀποφασισμένη γιά ἀλλαγὴ, ἧταν στρατευμένη στῆν Ἀντίσταση καί
ἀποφασισμένη για τήν ἐθνική ἀνεξαρτησία. ”Ομως, εἶναι πραδληματικό τό κατα πόσα μποραῦσε να δεχτεῖ καί να υἱοθετήσει
τήν ἰδεαλαγία τοῦ Κ.Κ.Ε. καί τό πρόγραμμα κυόέρνησής του.
Κι αὑτό τό ἔλαθε ἀναγκαστικά ὑπ’ όψη του τό Ε.Α.Μ..σαν 6
1101111116; φαρέας τῆς ἀλλαγῆς, κι αὐτό τό ὅλέπουμε 0‘ 615; 11;
κωδικαποιῆσεις τῶν θεσμῶν, καί κύρια τοῦ θεσμαῦ τῆς Δικαιοσύνης,ὅπαυ πολλές φαρές εἶναι ἐμφανὴς ἡ πρασπάθειά προσαρμαγῆς τῆς «καμμουνιστικῆς γραμμῆς» στίς καινωνικές συνθῆκες ταῦ τόπου, ὅπως κι 6 001161600116; τῶν ἰδεαλαγικῶν
«καθαρῶν» πρατύπων μέ τίς ταπικές συνῆθειες, ἤθη καί ἔθιμα,
μέ λίγα λόγια μέ τό παλιά «λαϊκό δίκαια», πού κι αὐτός ὁ·
Ἀστικός Κώδικας ταῦ 1946 ἀγνόησε, ὅπως κι ὅλες αἱ παλιά-τερες κρατικές ναμαθεσίες.
ΔΕΝ μπαροῦμε, φυσικά, ἐδῶ ν’ ἀσχαληθοῦμε σέ 66160; καί
σέ πλάτας μέ τα θέματα πού θίξαμε παραπάνω. Θά περιορισταῦμε σέ ὁρισμένες παρατηρήσεις, πού σκοποῦν στό νά μᾶς
δαηθῆσαυν νά ἐξαικειωθαῦμε μέ τό 6αθύτερο νόημα ταῦ φαινόμενου τῶν θεσμῶν καί μέ τῆν προαπτική τους στό χῶρο καί
τό χρόνο.

cH λειτουργία καί προαπτικῆ
τῶν θεσμῶν
EIXAME ἀναφερθεῖ πιό πάνω στούς παράγοντες πού, κατά
τὴ γνώμη μας, ἐπηρέασαν τῆ διαπλαση καί τήν κωδικαποίηση
τῶν θεσμῶν καί τανίσαμε τό σημαντικό ρόλο τῆς παραδοσης,
πού, πέρα ἀπ’ ὅσα συντηρητικα στοιχεῖα μπορεῖ να περιεῖχε,
ἔπαιξε κι ἕνα θετικά ρόλο στῆν τελικὴ μαρφῆ καί λειτουργία
τῶν θεσμῶν. Ἔτσι, για παράδειγμα, τό ἄρθρα 21 τῶν «Διαταξεων», πού 1196615115 γιά τὴ δημιουργία συνεταιρισμῶν τῶν
παραγωγῶν καί τῶν καταναλωτῶν, πέρα ἀπό τήν ὀπαιαδὴποτε
ὑπαστῆριξη πού δέχτηκε ἀπό τὴν ὀργανωμένη 6άση τοῦ
1Ξ.Α.Μ., 6ρῆκε πολύ μεγάλη, ἀπ’ ὅσα ξέρουμε, ἀπὴχηση ἀνάμεσα στάν πληθυσμό. Σέ σημεῖα μάλιστα πού ἡ Π.1Ξ.1Ξ.Α. μέ τό

διάταγμα ν. 60/31 Αὐγούσταυ-Σεπτεμδρίαυ 1944 - «Πρασωρινές διατάξεις για τὴν ἴδρυση καί τὴ λειτουργία τῶν συνεταιρισμῶν» - πρασπάθησε να συστηματαπαιὴσει αὐτό τό θεσμό.
Αὐτὴ ἡ ἀπήχηση πού 6ρῆκε ὁ θεσμός τῶν συνεταιρισμῶν, δέν
ὀφείλεται μόνα στίς πραφανεῖς για τίς παραγωγικές τάξεις
ὠφέλειες τοῦ συνεταιριστικαῦ κινήματος. Πρέπει ν’ ἀναζητηθεῖ
καί στό γεγονός πώς τό συνεταιριστικό κίνημα δέν ἧταν κατι
ἄγνωστα για τήν πατρίδα μας ἀπό τήν ἐποχή ἀκόμη τῆς Τουρκακρατίας.
ΓIA τὴν ἔκταση πού πῆραν ὁρισμένες μορφές αὐτοδιαίκησης,
κατα τό 180 αἰώνα, σέ μερικές ἀπό τίς ἐλληνικές κοινότητες,
μιλήσαμε καί πρίν. Ἀλλά τό λαμπρότερα ἴσως, γνωστό. παράδειγμα ἧταν τα Ἀμπελακια, πού τό σύστημα τους, γνωστό σαν
«Συντραφία τῶν Ἀμπελακίων», ἔγινε παγκόσμια ξακαυστό για
τόν «ἰδιάρρυθμο» τρόπο παραγωγῆς πού κατάφερε ν’ ἀναπτύξει μέ φαὸερή για τὴν ἐποχή (τέλη 18ου αἰώνα) οἰκονομικὴ
ἐπιτυχία, πού ἀφαῦ μεταφράστηκε σέ οἰκονομικὴ εὐμάρεια τῶν
κατοίκων τῶν χωριῶν πού ἀποτελοῦσαν τῆ συντρσφια, εἶχε
σάν τελικά ἀποτέλεσμα τῆν ἀλλαγὴ δαμῶν ἐξουσίας καί αὐταδιαίκησης, ἐνῶ δέν ἔπαυσε ν’ ἀποτελεῖ μέρος τῆς περίφημης
Ὀθωμανικής Αὑτοκρατορίας.
ΟΣΟ για τὴν πρακτική ἐφαρμογὴ τῶν θεσμῶν τῆς Λ. Δικαιοσύνης, πού στῆν πρώτη 6αθμίδα ,λειτουργοῦσε κθρίαρχα μέ
τίς γενικές συναικιακές συνελεύσεις καί μόνα ἂν δέν δρισκόταν
λύση, ἤ στῆν περίπτωση παινικῶν ὑποθέσεων, γίνανταν πρασφυγή στό λαϊκό δικαστῆ. κι ἐκεῖ ἀκόμη τό γεγονός πώς στῆν
πράξη ἐφαρμοζόταν πρωταρχικά τό ἐθιμικό καί λαϊκό δίκαια,
ἔπαιξε κυρίαρχο ρόλο στῆν ἀνταπόκριση παύ 6ρῆκε ὁ θεσμός.
Ἔχαυμε μαρτυρίες πώς κυρίως στίς «ἀστικές»

ποιήθηκαν σέ πάρα πολλά χωριά καί κοινότητες τῆς ἐλληνικῆς
ἐπαρχίας. Μία ἀπό τίς μεγαλύτερες κατακτήσεις ταῦ Ε.Α.Μ.
στό ἐπίπεδα τῆς δημιουργίας νέων κοινωνικῶν σχέσεων, εἶναι
καί ἡ ἀπελευθέρωση τῆς γυναίκας, πού ἦρθε σάν φυσική συνέπεια τῆς ἀλλαγῆς τῶν κοινωνικῶν δομῶν. Σέ πολλές περιαχές
τῆς Μακεδονίας, λόγου χάρη.οἱ γυναῖκες συμμετεῖχαν σέ πολλά
ἀπό τα ὄργανα τῆς ὁριζόντιας καί καθετης διάρθρωσης τοῦ
Ε.Α.Μ. καί στα λαῖκά διακαστῆρια, σέ πασαστά συμμετοχῆς
πού όχι σπάνια ξεπέρναγαν τά 20% ἐπί ταῦ συνόλου.
ΤΕΛΟΣ, χάρη στίς θεσμικές ἀλλαγές πού συντελέστηκαν στό

ἀνώτερα δυνατό ἐπίπεδα, σ“ αὐτό πού θα λέγαμε συνταγματικό,
ἡ ταπική αὐτοδιαίκηση, μέ κυρίαρχο ὄργανα τίς Λαϊκές Συναικιακές Συνελεύσεις, ἀπόκτησε τό οὐσιαστικότερο νόημα πού

εἶχε ποτέ.
ΟΛΕΣ αὐτές οἱ κατακτήσεις, αῖ θεσμαί, τό περιεχόμενα καί ἡ
λειτουργία τους, ἀποτελοῦν, πιστεύαυμε, μια προσφορά καί
μιά ὑποθήκη γιά μᾶς τούς νεότερους. Εἶναι ὑλικό πού πρέπει
να ἀξιαποιηθεῖ καί νά τανιστεῖ, σέ ὅλες του τίς διαστάσεις. Μέ
τῆ διαφορά ὅτι πρέπει ταυτόχρονα να τανιστεῖ πώς δέν εἶναι
ἀπακλειστικό πρανόμια τοῦ ἐνός ἤ ταῦ ἀλλαυ ἀπό τά κόμματα
παύ συμμετεῖχαν τότε στό Ε. Α. Μ. (ἤ ἀπό αὐτά πού πραῆλθαν
ἀπό τίς διασπάσεις τῶν προηγουμένων) νά διεκδικαῦν τὴν πατρότητα τῶν θεσμῶν. Οἱ θεσμαί ῆταν κατάκτηση τῆς ἐπαναστατημένης καί διψασμένης γἰα ἀλλαγὴ, τότε, ἐλληνικῆς κοινωνίας
καί ἔται θα πρέπει να ἀντιμετωπιστεῖ καί νά μελετηθεῖ ἀπό
ὅλους μας.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ;
(1) Δ.1.Ζεέ.πος«Λαϊκή Δικαιοσύνν
νη εἰς τάς ἐλευθέρας περιοχάς τῆς ὑπό κατοχήν ί»Ελλείὸος. Αθῆναι 1945.
(2) A. Καστρι νός.· «Η Λαϊική Ammoοσύνη καιίΑὐτοίὸιοικηοη εἰς τήν Ελευ
θερη Ελλάὸα, 1941 4-5», στήν << Ιστορική Επι θεεώρηοη» τεῦχος 1 καί ἐπ.

ὑποθέσεις

ἐφαρμαζόταν ἀπό τό δικαστήρια τό λαϊκό αὐτό δίκαια, ἀκόμα
καί κατά παράδαση τῶν λιγαστῶν οὐσιαστικῶν διατάξεων πού
περιεῖχαν οἱ κώδικες.

(3) Εννοαῦμε κυρίως τόν «Κώὸιικα Στερεᾶς» καί τίς««Aατάξειις γιιά τήν Αυ-

τοὸιοίκηση καί τή Λαϊκή Δικαιαασ-ύνη».

Μερικές διαπιστώσεις
ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ μέ μερικές 6ασικές παρατηρήσεις πού ἀφαροῦν στήν οὐσία ταῦ φαινόμεναυ τῶν θεσμῶν καί τῆς γενικότερης προσφορᾶς τους για τὴν ἐλληνική κοινωνία.
ΒΕΒΑΙΑ, τόσα αἱ κωδικαπαιῆσεις ὅσα καί, κύρια, ἡ πρακτική τῶν θεσμῶν ἔχουν πολλές, θα λέγαμε, καιναταμίες καί
παλλά εἴναι τά στοιχεῖα πού «προσφέρονται» για ἀνάλυση καί
ἐπεξεργασία. ”Ομως ἐδῶ δέν πρόκειται ν’ ἀναφερθαῦμε παρά
μόνο α’ ὁρισμένα γενικα γνωρίσματα παύ χαρακτὴρισαν τούς
θεσμούς καί τήν ἐφαρμογὴ τους. Καί πρῶτα-πρῶτα ἀναφερόμαστε στό γεγονός πώς για πρώτη φορά ἀπό τῆ σύσταση ταῦ
ἐλληνικοῦ κράτους ἡ γλώσσα πού μιλιόταν ἀπό τό λαό, ἡ τρέχουσα δημοτική, χρησιμοπαιεῖται σέ κωδικαποίηση ναμαθετικῆ, σέ κείμενα ἐπίσημα, σ’ ὅλες τίς κωδικαποιήσεις τῶν θεσμῶν
καί στα ἐπί μέρους διατάγματα.
ΕΝΑ ἀλλα ἐνδιαφέραν γνώρισμα τῶν κωδικαπαιήσεων εἶναι
ἡ αὐστηρότητα τῶν παινικῶν νόμων καί τῶν παινῶν παύ ἐπιδάλλανταν ἀπό τά ἀνταρταδικεῖα. Αὐστηρότητα πού ἔόρισκε
τή δικαιαλόγησῆ της στίς γενικότερες συνθῆκες, πού ἀπαιτοῦσαν μια αὐξημένη θα λέγαμε προστασία ἀπέναντι στούς «ἐξωτερικαύς» καί «ἐσωτερικούς» ἐχθρούς τοῦ κινήματος. Στὴ
χρανικὴ περίοδο πού ἀναφερόμαστε, τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης, μέχρι τόν ἐμφύλια, δέν σημειώθηκαν ὑπερδαλές ἤ αὐθαιρεσίες κατα τὴν ἀποναμή τῆς δικαιοσύνης στάν εὐαίσθητα αὐτό
ταμέα τῆς Λ. Δικαιοσύνης.
Σ’ ΑΥΤΗΝ ὅμως τήν αὐστηρότητα τῶν παινικῶν νόμων,

ἱα
, λαις ἔρατιΕλλαὸαἴι
·

; ,·ἳῆξέ

ἀντιπαρατίθεται ἡ πρόοδος πού συντελέστηκε στό ἐπίπεδα τῆς
δημιουργίας νέων κοινωνικῶν σχέσεων, πού ἀφαροῦν στῆν κα-

θημερινή ζωὴ καί τὴν ἐπαγγελματική δραστηριότητα, ”Ετσι,
στίς περιαχές πού ἔλεγχε ὁ Ε.Λ.Α.Σ., νέα σχήματα καί καιναύργιες καινωνικές δαμές ἀρχισαν νά λειτουργοῦν μέ τὴ 60ήθεια καί τῶν ἄλλων όργανώσεων τοῦ Ε.Α.Μ., ἀπό τίς όποῖες
ἡ πιό σπουδαία ἧταν ἡ νεολαία της, ἡ Ε.Π.Ο.Ν. ‘H τελευταία,
ὅπως ξέρουμε, ἦταν ἡ κινητήρια δύναμη για πολλές πολιτιστικές ἐκδηλώσεις καί διαφωτιστικές διαλέξεις, πού πράγματα·

” ζ’ 1::
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επισημαινουέέςμή
T6 Πυρηνικό Συνέδριο
Τό περασμένα Σαδδατα 4 Φεδρ. έληξε ἡ τριήμερη δημόσια
συζήτηση πού όργανώθηκε ἀπό τήν Ἕνωση Ἑλλήνων Πυρηνικῶν Ἐπιστημόνων (Ε.Ε.Π.Ε) μέ θέμα τούς Πυρηνικούς Ἀντιδραστῆρες Ἰσχύας (Π.Α.Ι.) στῆν Ἐλλάδα.
Ἡ ἐκδῆλωση εἶχε τήν πλήρη συμπαρασταση τῶν κρατικῶν
φορέων (ΔΕΗ, ΕΣΕ (Ἐθνικό Συμὸαύλια Ἐνέργειας), ΕΕΑΕ
(Ἑλληνικὴ Ἐπιτραπῆ Ἀταμικῆς Ἐνέργειας) καί δηλώθηκε
ἐκεῖ ἀπ’ αὐτούς ἐπίσημα ἡ ἀπόφαση τῆς κυάέρνησης νά πραχωρήσει στὴν ἐγκατάσταση πυρηνικῆς μονάδας στῆ χώρα μας.
Παράλληλα κινητοπαιὴθηκαν ἐπιστημονικαί φορεῖς καί ὀργανώσεις πού καταγγείλανε στόν τύπα τίς σκαπιμότητες καί μεθαδεύσεις τῆς ἐκδήλωσης αὐτῆς, ἀρνούμενοι να συμμετασχαυν.
Συγκεκριμένα καταγγείλανε τό γεγονός ὅτι ἡ Ε.Ε.Π.Ε., ἐνῶ δέν
πῆρε μέρος μέ εἰσῆγηση για τούς ἀντιδραστῆρες στό Πανελλήνιο Ἐνεργειακό Συνέδριο τοῦ περασμέναυ Μαὶαυ, ἀμέσως
μετά ἀνάγγειλε τό δικό της συνέδρια, πού τελικά μετονομάστηκε σέ δημόσια συζήτηση, Τά παραπάνω εἶχαν σαν ἀποτέλεσμα νά χαρακτηριστεῖ ἡ ἐκδῆλωση ἀπό μερίδα τοῦ τύπου «σάν
συνέδρια για τό πλασαρισμα ταῦ ἀντιδραστῆρα». Ἡ κινητοποίηση αὐτὴ εἶχε σαν ἀποτέλεσμα νά ἀποτραπεῖ να πάρει ἡ
ἐκδῆλωση θέση ὑπέρ ταῦ πυρηνικαῦ ἀντιδραστῆρα, ἐνῶ ἀντίθετα ἀναγνωρίστηκε ὅτι ἡ κυδερνητικὴ ἀπόφαση για ἐγκατασταση έχει ληφθεῖ χωρίς ὑπεύθυνη μελέτη τοῦ θέματος. Τέλος
ἀναγνωρίστηκε ὅτι για ένα τόσα σημαντικό θέμα πρέπει νά γίνει μακρόχρανη καί ὑπεύθυνη μελέτη, μέ συμμετοχή τῶν ἐπιστημονικῶν καί τεχνικῶν φορέων τῆς χώρας, καί στὴ λήψη τῆς
τελικῆς ἀπόφασης νά συμμετασχαυν καί ὅλα τα κάμματα.
«Να μή συρθεῖ ἡ χώρα ἀδασανιστα σέ μία περιπέτεια πού
για μόνα σίγαυρα ἐχει ὅτι δαηθα τήν πυρηνική διαμηχανία να
ὃγεῖ ἀπό τῆ σημερινὴ χρεωκοπία της», ὅπως χαρακτηριστικὰ
ἀναφέρει ἀνακαίνωση τῆς Κίνησης Φυσικῶν «Οἱ Φυσικοί για
τάν ”Ανθρωπα».

Ὁ «φωταγραφας
τοῦ ἀγώνα»
Στά Κέντρο Τέχνης καί Λάγου
«ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ» τῆς Θεσσαλονίκης ἐκθέτει φωταγραφίες 6
Σπύρος Μελετζής μέ θέμα «Ἀπ’
τὴν Ἀντίσταση ταῦ Ἑλληνικοῦ
AUDI-J 1940-44».

Ἡ ἔκθεση πού θά μείνει ἀναιχτή μέχρι 21 τρ., ἀρχίζει μέ φωταγραφίες ἀπ’ τήν Καταχή; Δίστομα, Δραπετσώνα, κλαῦὸες
κλπ.
Μετὰ
παραυσιάζανται
πρόσωπα πού ἔπαιξαν τό ρόλο

τους στόν ἀγώνα κατά τῶν κατακτητῶν; ”Αρης Βελουχιώῒης, Σαράφης, Σδῶλος, Σιαντας, Μητραπολίτης Ἰωακείμ Καζάνης 71.6.
Δέν λείπαυν εἰκόνες μέ ἀντάρτες καί ἀντάρτισσες, ψυχαγωγία,
παρελάσεις, συμμαχικές ἀποστολές κ.ά.
Οἱ φωταγραφίες τῆς ἐκθεσης,
μαζί μέ ἀλλες, περιέχονται στό
λεύκωμα «Μέ τούς άντάρτες στα
Βαυνά» πού ἔχει ἐκδώσει «ὁ φωταγράφος τοῦ ἀγώνα» καί τό
ὁποῖα θά διατίθεται στὴ διάρκεια
της.

E! ΑΝΘΡΩΠΑΚΟῘΗ
Ὁ πάντα εὐκαλόπιστας κιιί
πάντα ἀπατημένας φτωχός ἀνθρωπακας εἶναι ὁ κεντρικός
ἀντι-ῆρωας στό 6ιὸλία «”Εἰ Ἀνθρωπακαίἱί» ταῦ ΓΗΣΗ ΓΙΑΠΑ-

ΓΕΩΡΓΙΟΥ, πού κυκλοφόρησαν
αἱ ἐκδόσεις «Παπαζῆση»,
Σειρές ἀφηγηματικές ἀπό σκίτσα, πού ἐπανέρχονται μέ διαφαρες παραλλαγές στό θέμα τοῦ
ἔσχαταυ καί ἐγκαταλειμμέναυ
πληὸείαυ, ἀφήναυν μια γεύση πικρὴ· ἡ κυνική ματια τοῦ ΓΗΣΗ
δέν ἀφήνει πολλά περιθώρια.
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Σεμιναριο
Ἐπιστημαλαγίας
Τό Φυσικό τμῆμα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ὀργανώνει σεμιναρια μέ τίτλο «Θεμέλιο τῶν
Ἐπιστημῶν», πού ἐχει σκαπό τὴν
παραυσίαση θεμάτων ἱστορίας,
μεθοδαλογίας καί φιλοσοφίας
τῶν ἐπιστημῶν,
Τό αεμινάρια ἀρχισε τήν περασμαιη Τετάρτη (8/2) καί θα συνεχιστεῖ μέχρι τό τέλος Μαΐου. Θά
ἐπαναλαμδανεται κάθε Τετάρτη
στίς 7 μ.μ. στό μεγαλα ἀμφιθέατρα τῆς Φυσικῆς (Σάλωνρς 104).
0 Ἀπό τή μεριά τῶν φυσικῶν
θά μιλὴσουν οἱ K. Καραύμπαλος,
Ν. Ἀντωνίου, K. Γαυρόγλαυ, Δ.
Σαρδελῆς καί Εὑτ. Μπιτσάκης.
O Ἀπό τή μεριά τῶν μαθηματικῶν οἱ Σπ. Ζερὸός, Ἀ. Ζαχαρίου, Στ. Νεγρεπόντης, τῶν διαλόγων οἰ K. Κριμπᾶς, Φ. Καφα-

τας καί γιά τῆ φιλοσοφία καί τῆν
ίσταρία τῶν ἐπιστημῶν αἱ Π.
Χρισταδαυλίδης, Γ. Κάρρας καί
N. Αὐγελῆς.
. T6 σεμινάρια ἀπευθύνεται όχι
μόνα στούς εἱδικαύς ἀλλα καί στό
εὐρύτερα καινό, ή εἴσοδος θα ’ναι
ἐλεύθερη καί μετά ἀπό κάθε εἰσὴγηση θα ἀκολουθεῖ συζήτηση.

Κούὸα, Κρατικός Καπιταλισμός Κρατικαμοναπωλιακός Καπιταλισμός, Κράτος, Κυὸερνητική,
Κυκλικὴ Ραῆ, Λαῖκά Κινῆματα,
Λαϊκῆ Δημοκρατία, Λαῖκό Μέτωπο, Λαογραφία - Λαϊκός Πολιτισμός, Λασσὰλ, Λένιν, Λενινισμός, Λογική καί ἀλλα.
Στήν ἐλληνική αὐτή ἐκδοτικῆ
πρασπάθεια, πού πρόκειται να

ὁλοκληρωθεῖ μέσα στό 1978, έχει
καταδληθεῖ ἰδιαίτερη
για τήν ὀρθή άπάδοση
στημονικῶν ὅρων καί
οπαίηση ταῦ, ὕφους
ἀψαγη δημοτική.

φροντίδα
τῶν ἐπιτῆν ἐνσέ μιαν

Νεακλασικά

’ Ἐρείπια
Βρισκάμαστε ἀκόμα στό στάὸιο
τῆς χαμηλῆς παιδείας, ὅπου ὅ,τι
λάμπει, ὅ,τι ψευτοκομφόρ ἐμφανιστεῖ, ἀγαπιέται κι ἀνθίζει.

Ἄρης Προὸελέγγως
Αὐτό τό ἀσύλληπτο ἀνακάτεμα
ρυθμῶν καί ἐποχῶν πού καταρνεῖ
κάθε ἑνότητα καί χαρακτῆρα,
ὀιαιηρει· μολαταῦτα, ὅταν ἔλθει ἡ
στιγμή, ἐνιαία γραμμή καί ὕφος
πού γεφυρώνει τίς ἐποχές κάτω
ἀπό τόν ἴὸιο χῶρο καί φῶς.

Δημήτρης Μυταρᾱς

Ἡ «Συγκριτική
Ἐγκυκλαπαίδεια»
Κυκλαφόρησε 6 6ος τόμος τῆς
γνωστῆς ῥεκάτομης «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ;
Μαρξισμός, Καμμουνισμός καί
Δυτική Κοινωνία», πού ἐκδίδει ὁ
«ΚΟΡΑΗΣ» σέ συνεργασία μέ τίς
ἐκδόσεις «ΠΑΠΑΖΗΣΗ». Στόν
τόμα αὐτό περιέχονται λήμματα
μέ θέματα ὅπως Καινωνική καί
Οἰκονομικὴ Πολιτική, Καινωνικαί Σχηματισμοί, Κοινωνιαλογία,
Κοινωνιαλογία τῆς Θρησκείας,
Καλλεκτιὸοπαίηση, Καμινφάρμ,
Καμματικότητα, Κομμούνα τοῦ
Παρισιαῦ, Καμμουνισμός, Καμμαυνιστικά Κόμματα, Καμμουνι-

στικὴ

Διεθνής,

Καμμουνιστικό

Κόμμα τῆς Σαὸιε-τικῆς ”Ενωσης,

’,Ο τρόπος πού ὁέχτηκε τό νεοκλασικισμό ὁ ἑλληνικός λαός
ἀποτελεῖ ἐθνικό κεφάλαιοκ ὥστε
τό ένὸιαφέρον μας γι1 αὐτόν ὁέν
εἶναι ρωμαντική νοστάλγία μό-

νον.
Γ ιαννης Τσαρούχης
Τά ἀποσπασματα αὐτά ἀπό τά
κείμενα πού συναδεὺουν τό 6Lὅλία «Νεακλασικά Ἐρείπια», μέ

φωταγραφίες τοῦ Σ. Σκαπελίτη,
πού κυκλοφόρησαν αἱ ἐκδόσεις
«Βέργος», δίνουν σέ κάποια μέτρα τήν ἀντίθεση τῆς σύγχρονης
ἀπευαισθηταπαίησης μέ τή χάρη
μιᾶς γνήσια ἐλληνικῆς λαϊκῆς ἀρχιτεκτονικῆς. Οἱ φωταγραφίες
τοῦ Σκαπελίτη, πέρα ἀπό τό να

εἰναι «ντοκουμέντα ἀπό χαλάσμάτα», πραδάλλαυν μέ ένταση
τά ἐρωτήματα γιὰ μιαν ἀναίτια
καταστροφή.

,,ε,

Ἀντί
Γ ια Ἀφίσα
«Ἀντί γιά ἀφίσα», 6 ζωγράφος
Κώστας Τσάρας (πού μέχρι τῆ
Δευτέρα ἐκθέτει στῆν ((Ἀσταρ»)
κυκλοφόρησε τά παρακάτω κείμενοι
«Ὕστερα ἀπό χρόνια πολλά,
ξανακοιτάζω τήν Πελασγία, τόν

τόπο μου, σάν νά τήν ὅλέπω
πρώτη φορά. Δέν ἔκανσ ἰδιαίτερη
πρασπάθειά ἑρμηνείας. Ἡ ζωγραφική ὁέν ἥτανε ποτέ τίποτα
ἄλλο γιά μένα, παρά μιά φυσική
ἐνέργεια ὅπως ἡ ἀναπνοή.
Μόνο πού σήμερα πού ὅλα τά
ἔχουμε ὅάλει 05’ κανάλια καί τήν
ἀνάσα μσς ἀκόμη, τά μάτια καί
τό μυαλό μσς τά κουμαντάρει ἡ
μόὸα καί ὄχι ἡ ἀνθρώπινη συγκίνηση. ”Ετσι ὅρισκόμσστε μπραστά
σε’ μιά πελώρια ἀντιστροφή, μιά
ἐπινοημένη σύγχυση, ὅπου 16 7116
ἀντιὸραστικό κατεστημένο παραυσιάζεται
μέ
πραοόευτικό
προσωπεῖα. Τό ἀνθρώπινα στοιχεῖα, τείνει νά τό ἀντικαταστήσει
ἡ μηχανιστική ἀντίληψη, τό μάτι
τοῦ ζωγράφου ὁ φακός τῆς φωταγραφικῆς μηχανῆς, τήν εὐαισθησία τοῦ καλλιτέχνη προκατασκευσσμένες θεωρίες. 2710716;- ἡ
ἀνάπτυξη τοῦ ἐμπορίου τῆς τέχνης μέσω
ἀξιών-πυροτεχνημάτων καί ἡ πιό στυγνή ἐκμετάλλευση τοῦ καλλιτέχνη ἀπό τά μανοπωλιακά ἐμπορικά κυκλώματσ.
Πλάι 016 μονοπώλια αὐτά πιστά
τους ὄργανα λανσάρουν τίς 616φορες μόὸες, ἀντιαραστικά κονισσλέα μυαλά πού πάριστάναυν
τούς προφῆτες καί κριτές τῆς
«Α VANT GARDE». T6 καταπληκτικό εἶναι ὅτι ὅλες αὐτές οἱ φιλαόοξίες πριμοὸοτοῦνται ἀπό τήν
κρατική μηχανή πού γίνεται κι
αὐτή με’ τή μέθοὸο τῆς ἀντιστροφῆς ἀντικατεστημένο. ”Ετσι, 616γράφονται σήμερα ἀσφυκτικές
συνθῆκες γιά τούς ἕλληνες ὁημιουργούς καί μᾶς ἀπομακρύνουν
ἀπό τά ταπεινά, ἀλλά καί ζωτικά
αἰτήματά μσς, παύ θάόονται συστηματικά. ”Ετσι, ὁ καημένος ὁ
τόπος μσς ὁέν θά πάψει νά μοιάζει ἀπόμακρη ἐπαρχία, καί τό
πρόσωπα τῆς σύγχρονης ἐλληνικῆς τέχνης ὅπως παραυσιὰζεται
ἐπίσημα στό ἐσωτερικό καί στό
ἐξωτερικό ὑπηρετεῖ τούς μηχανισμούς αὐτούς καί κάθε γνήσια
φωνή πνίγεται.1 Οἱ ε’κπροσωπήσεις τῆς Ἑλλάδος στό ἐξωτερικό
εἷναι ἐλλιπεῖς καί μονοπωλημένες.
Τά μέσα μσζικῆς ἐνημέρωσης
ὁέν παρουσιάζουν δημοκρατικά
τούς καλλιτέχνες. Ἡ ὀργανωμένη
πραὸαλή εὐνοεῖ τά συμφέροντα
τῶν κερδοσκόπων στήν πλάτη
τοῦ ταλαίπωρου καλλιτέχνη. Κανένα μέτρα ἀπό τό κράτος προστασίας τοῦ ἐργαζόμεναυ καλλιτέ-

χνη - ὁέν εἶναι μόνο λειτούργημα
ἡ τέχνη, ὅπως τό θέλουν μερικαί
«ἀριστοκρατες» καί τό κράτος

στό νά μήν κάνει τίποτα.
Δέν έχουμε, περίθαλψη, ὁέν
ὑπάρχει προστασία τοῦ ἐπαγγέλματος, τά ὑλικά μσς - εἴδη πολυτελείας - πανάκριὸα, ὁέν έχουμε
ἐπιμελητήριο, ὁέν ἔχουμε κρατικές ὁουλιές, ὁέν έχουμε χώρους
γιά ἐκθέσεις, ὁέν έχουμε σύνταξη,
ὁέν ἐχουμε τίποτε. Καί ὅμως τό
κράτος σκέπτεται τίς ὄιτρίνες καί
ἐγκαταλείπει τούς καλλιτέχνες
στήν τύχη τους, ὁέν 011116011156εται φωτισμένα νέα μυαλά καί
τούς ἴὸιους τούς καλλιτέχνες
μέσω τῶν συνδικαλιστικῶν τους
ὀργάνων, ἀλλά γηραλέους «5161κούς» τῶν περιστάσεων, ἐλέω μονοπωλιακοῦ συστήματος, πού
ἀντί νά ἀπασυρθαῦν, νά £57101)ρασταῦν, ὁιαρκῶς παρεμὸαίνουν
σάν ἐκφραστές ὁῆθεν πρωτοπόροι καί συντελοῦν στή 6161ώνιση τῆς καταστάσης σε’ ὅάρος
τελικά τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ».

Συναντηση ’78
Τό

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

ΊἘΧΝΗ»

ὀργάνωσε στῆν αἴθουσα του
(Χάρητος 38) ἔκθεση μέ θέμα
«ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ’78», πού θά
μείνει ἀνσιχτή ἐως τίς 2812. Συμμετέχαυν αἱ ζωγράφοι, γλύπτριες
καί χαράκτριεςε Δέσποινα Ἀλεξίαυ, Ρένα Ἀναύση, Ἕλεν Αὐγαυστίνου, Μαρία Δωρίτη, Λίλα
Δάφνη, Μαίρη Παπακωνσταντίνου, Μερόπη Πρέκα, Φρειδερίκη
Παππᾶ, Μαρία Ράμφου, Μαρί
Παλυχροναπούλαυ, Τίτσα Χρυσοχαὶδαυ καί Ἀθηνᾶ Ψυρρῆ. Ἡ
ἔκθεση γίνεται μέ τήν πρασπάθειά ἐπαφῆς καί διαλόγου ἀναμεσα στούς καλλιτέχνες καί τό
καινό, γιὰ τὰ προὸλήματα τῆς

σύγχρονης ἑλληνικής τέχνης.

Καραγκιόζη ς
Ὁ Καραγκιόζης για ὅλους —μικρούς καί μεγάλους.
Μια ζωντανῆ παράσταση ταῦ
Μάνθου Ἀθηναίου ἠχογραφῆθηκε κι ἔγινε δίσκος μέ τίτλο «O
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΜΕ TA KOA-

AHTHPIA KAI T’ ΑΦΕΝΤΙΚΟ
ΑΠ’ ΟΞΩ» (CBS).
K67.1’] δαυλειά για τούς φίλους
τοῦ Καραγκιόζη - καί τοῦ Μάνθαυ εἰδικάτερα.

ί

TON AIIPIAH H AIKH TOY «ANTI» ’

ΓΙΑ μια ἀκόμα φορά, ἡ δίκη ταῦ «ANTI» γιὰ 7169660101]
ταῦ Ν. 375136 «περί κατασκαπείας» ἀναδλῆθηκε λόγω
ἀπουσίας τριῶν μαρτύρων-ἀξιωματικῶν. ‘H νέα δικάσιμας
όρίστηκε για τίς 12 Ἀπριλίαυ.
Ἀπό τούς 5 ἀξιωματικοὺς-μάρτυρες κατηγορίας, παραυσιὰστηκαν στό Ε’ Τριμελές Πλημμελειαδικεῖα (27-1) μόνα 6
συνταγματάρχης Γ.A. Γαλιῶτας καί ὁ ταγματαρχης K.M.
Κανταδήμας - ἀπουσίαζαν 6 ἀντισυνταγματαρχης KT. Παπανικαλόπαυλας καί of. ταγματαρχες Χρ. Χ. Παππᾶς καί
Ε.Ε. Στρατακης.
T6 «ANTI» εὐχαριστεῖ ὁλόθερμα ὅλους τούς φίλους πού
συμπαρασταθηκαν, καί αὐτῆ τὴ φορά, μέ τήν παρουσία
τους, μέ γράμματα, τηλεφωνήματα ἤ τηλεγραφῆματα. Εὐχαριστεῖ ἀκόμα τίς διοικήσεις τῶν συλλόγων, σωματείων κ.λπ.
για τὴ θερμὴ συμπαρασταση - ἐδῶ καί ἀπό τό ἐξωτερικό,
Ἰδιαίτερα στῆν Ἰταλία (καί περισσότερο 016 Μιλάνα) μιά
σειρά ἐκδηλώσεις ἔγιναν καί τώρα καί στῆν πρώτη δικάσιμα, μ’ ἀποκορύφωμα τὴν εἰρηνικὴ διαμαρτυρία ἔξω ἀπό τό
ἐλληνικό πραξενεῖα τοῦ Μιλάναυ, πού ἔγινε τό μεσημέρι τῆς
ἡμέρας τῆς δίκης, καί τὴν ἐπίδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας στάν πρόξενο, πού ὑπαγράφονταν ἀπὸ;
Ο τήν “Ομασπανδία Ἑλληνικῶν Φαιτητικῶν Συλλάγων
στῆν Ἰταλία (Ο.Ε.Φ.Σ.Ι.)
O 11; ταπικές φαιτητικές ὀργανώσεις τῆς ΚΝΕ, ταῦ
«Ρήγα Φεραίου», τῆς Ν. ΠΑΣΟΚ καί τῆν Π.Π.Σ.Π.
Ο τὴν Ἐπιτραπῆ γιὰ τούς δημοκρατικούς ἐξαρίσταυς
στῆν Ἰταλία
Ο τα «Ραδια Ρετζιόνε», Ράδια «Μιλάνα Λίμπερα», «Ράδια Παπαλαρε» καί «Ραδια Ραντικαλε»
Ο τό «Ἰταλικό Κέντρα Ἐλεύθερης Κριτικῆς».
Παράλληλα 6 ἰταλικός τύπος ἀσχαλήθηκε μέ τῆ δίκη τοῦ
«ANTI» καί τῆ νεκρανασταση τοῦ μεταξικαῦ νόμους
O Ἡ «Οὐνιτα» (2411), αφαῦ ἀναφέρεται μέ λεπταμέρειες
στό περιεχόμενα τοῦ ἐγγράφου γιά τά ὁποῖα κατηγορεῖται
τό «ΑΝΤΙ» καί τῆν ἔκταση πού πῆρε στό στράτευμα ἡ δῆθεν
πληροφορία γιὰ ἐφαδιασμό τῶν ἑλλὴνων καμμαυνιστῶν μέ
ὅπλα... Παλαιστινίων «δια θαλάσσης», τονίζει;
«Ἡ ὁίκη τοῦ “ANTI” δείχνει ὅτι (δυστυχῶς χρησιμοπαιαῦνται ἀκόμα στήν Ἑλλάὸα φασιατικοί νόμοι - ὅπως.
αὐτός τοῦ Μεταξᾶ “71591 κατασκαπείας” - μέ σκαπό νά

χτυπήαουν κάθε ἀντιπολιτευτική τάση».
Ο Μέ τό ἴδια πνεῦμα γράφει τήν εἴδηση (τήν ἡμέρα τῆς
δίκης) ἡ «Καρριέρε ντέ λα Σέρα», ἐπισημαίνοντας τίς διαμαρτυρίες πού πρακαλεσε ἡ ἀναὸίωση ταῦ παλιοῦ νόμου,
ἐνῶ τό «Μανιφέατα» θυμίζει τίς διώξεις τῶν καμμαυνιστῶν
μ’ αὐτό 16 V6110 71906171161091716 7161 ἀναφέρεται μέ λεπταμέρειες στό ἰσταρικό τῆς ὑπόθεσης.
Σχόλια καί τὴν εἴδηση για τῆ δίκη ἀνέγραψαν ἀκόμα τό
«Ἰλ Τζιόρνα» καί ῆ «Κουοντισιάντο ντέι Λαάαρατόρι».
”Ας σημειωθεῖ, τέλος, ὅτι στίς 18112177 καί μ’ ἀφορμή
πρώτη ἀναδολῆ τῆς δίκης, ὁ δημασιογράφας Δημήτρης
Λιμπερόπουλας, μιλώντας μισή ὥρα ἀπό τό ραδιοφωνικό
σταθμά «Μιλάνα Λίμπερα», ἀνέλυσε μέ κάθε λεπταμέρεια
τήν πολιτική σημασία τῆς ὑπόθεσης, θύμισε τήν ἐκτέλεση
τοῦ Μπελαγιαννη καί τίς καταδίκες σέ θάνατα τοῦ Γλέζου,
τοῦ Φλωρακη καί τόσων ἀλλων ἀγωνιστῶν μέ τόν ἴδια νόμα,
καί ἐπεσήμανε τούς κινδύνους για μιά δημοκρατική ,χώρα
ὅταν διώκει τούς πολίτες της καί σήμερα ἀκόμα μέ τέταιαυς
νόμους.
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ΤΡΙΑ ΙΞΛΛΗΝΙΚΑ
BIB/\IA TOY 1823
(Ἀπ’ τήν παραγωγή στήν καταναλωση)
τοῦ Γιώργου Βελουδῆ
ΣΤΟ τεῦχος 13 (Ὀκτώὸριος 1977) τοῦ περιοδικοῡ «Ὁ Πολίτης» δημοσιεύτηκε αρθρο τοῦ Φ. Ἠλιού μέ τίτλο; «Κυκλοφορίες τῶν ἑλληνικῶν 616/111011 Τά μεγάλα «τραὸήγματα» τοῦ
1823», στό ὁποῐο κρίνονται προγενέστερες παρατηρήσεις μου,
σχετικές μέ τό «τραόηγμα» (tirage) τριῶν ἐλληνικῶν ὂιόλίων,
πού κυκλοφόρησαν στα 1823.
Τά τρία αὐτα 6ι6λία εἶναι;
Ο ἡ «Παιὸαγιυγία»
Ο ἡ<<Ὀκτώηχος>>
. τό «laud/11.7191»

Εἰχαν ἐκδοθεῐ, καί τα τρία, τό ἰ’διο ἐτος. 1823, στή Βενετία.
ἀπ’ τόν ἴδιο τυπογραφο-ἐκδότη, τό Μιχαὴλ Γλυκή τό νεότερο
(1730-1831).
Για τα 6ι6λία αὐτα ὁ K. Μέρτζιος εἶχε παρουσιαοει, στα
1938, ἕνα ὕψος τραόήγματος 150.000 ἀντιτύπων για τό πρῶτο,
” 100.000 ἀντιτύπων για τό δεύτερο καί 50.000 ἀντιτύπων για τό
τρίτο’(1) τήν ἐγκυρότητα τῶν ἀριθμῶν αὐτῶν εἷχα ἀμφισὸητήσει για πρώτη φορα στό γερμανικα γραμμένο ὅιὸλίο μου για τό
τυπογραφείο Γλυκή καί τό ἐλληνικό ὂιὸλίο κατα τήν περίοδο

τῆς τουρκοκρατίαςῌ)
Μια ἀπαντηση στίς παρατηρήσεις πού διατυπώνονται ἀπ’ τό
Φ.Η. καί μια νέα συζήτηση τῶν ἀπόψεών του ἐπιὸαλλεται ἀπ’
τα ἴδια τα πράγματα - ἀπ’ τή σοὸαρότητα τοῦ ἀντικειμένουῑ
Πρέπει καταρχήν να δηλώσω ἀπερίστροφα ὅτι τό νέο στοιχείο πού προσκομίζει ὁ Φ.Η. στῆ συζήτηση, οἱ ἀρχειακές πληροφορίες για τα ἐξαιρετικα ὑψηλά τραὸήγματα τῶν ἐν λόγω
τριῶν ἐλληνικῶν ὅιόλίων τοῦ 1823. τεκμηριώνουν ἀναντίρρητα
μια σοὸαρή ἐρευνητική παραλειψη ἐκ μέρους μου.
”Ας μοῡ ἐπιτραπεῑ ῶστόσο ν’ ἀναφέρω τίς προϋποθέσεις πού
τήν προκαλεσαν -,για να προχωρῆσουμε ἐπει-ια στή συζήτηση
ἐπί τῆς οὐσίαςῑ
Ἠ ἀναξιοπιστία τοῦ προγενέστερου ἀπό μάς «ἐρευνητή».
τοῦ K. Μέρτζιου, ἧταν δεδομένη; Ἡ ἰ’-λλειψη μιάς εἰδικής ἐπιστημονικής καταρτισης πού τοῦ καταλογίζεται γενικότερα. εἶναι κοινα παραδεχτή, αφου κι’ ό ”ίδιος ό Φ.Η. τόν κατατασσει
στούς «ἐρασιτέχνες» -— ἐστω καί μέ εἰσαγιιιγικα. 'H καταπληχτική ἐπιπολαιότητα τῆς ἐργασίας του ἔχει ἀφήσει ἐποχή στή
Βενετία, ὅπως μποροῡν να μαρτυρήσουν όχι μόνο οἱ εἰδικοί
ἐπιστήμονες πού δούλεψαν στ’ ἀρχεῖα τῆς Βενετίας (στούς
ὁποίους δέν ἀνήκει, δυστυχῶς. κι’ ό Φ.Η.) κί’ ἀσχολήθηκαν μέ
θέματα πού εἶχε «ἐρευνήσει» πρίν ἀπ’ αὐτούς ὁ Κ.Μ., ἀλλα κ’
οἱ ἴδιοι οἱ ὑπαλληλοι τῶν Κρατικῶν Ἀρχείων τὴς ἵδιας πόλης,
πού ἐχουν ἐπισημανει τῆ 6111/(113011 μεταχείριση τοῦ ἀρχειακοῡ
ὑλικου ἐκ μέρους τοῦ παραπάνω «ἐρευνητή».
Ἡ ἀναξιοπιστία τῆς ἐργασίας του καταφαίνεται, καί στό τελείως πραχτικό ἐπίπεδο, ἀπ’ τόν ἐλεγχο τῶν δημοσιευμένων
ἀπ’ αὐτόν ἐγγράφων ἐπί τή ὃασει τῶν ἀρχειακῶν πηγῶν, πού
τόσο ἐπιπόλαιοι χρησιμοποίησε.(3)
Ἠ ὑπερασπιση τοῦ K.M. ἀπ’ τό Φ.Η. μέ τό πρόσχημα ὅτι
«τού ὀᾳ εἰλουμε περισσότερα ἀπό 150 ὁημοσιεύματα»(4) ἀποτελεῖ ἕνα ἐπικίνδυνο κρουσμα δημαγωγίαςῑ Ἠ ἐπιστημονική
ἐγκυρότητα δέ μετριέται μέ τό ζύγι· ἡ ἐ’λλειψη θεωρητικῆς ἐπιστημονικής ὑποδομής, ἡ προχειρότητα κι’ ἀκόμα 111' ὁ πλημμελέστατος ἐπαγγελματικός, λ.χ. παλαιογραφικός. ἐξοπλισμός
δέν ἰσοφαρίζονται ἀπό ὁσεσδήποτε ἑκατοντάδες «δημοσιευματων». Τό ἐπιστημονικά προϊόν λ.χ. μιάς μικρὴς όμαδας νέων
ἐπιστημόνων, πού ἐργαστηκαν. πανω σέ σύγχρονες ἐπιστημονικές 6ασεις. ῶς φιλοξενούμενοι τοῦ «Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου»
τῆς Βενετίας, στ’ ἀρχεῖα τῆς ἴδιας πόλης, εἶναι, όχι μόνο ποσο-

τικα, ἀλλα - προπαντός - καί ποιοτικα, πολύ σημαντικότερί

ἀπ’ τό έργο τοῦ ἐν λόγω «ἐρευνητή». Τό ἰ’διο ἰσχύει καί για τήν
παραλληλη περίπτωση τοῦ K. Σαθα. πού ἀναφέρει 11119511611τικα ὁ Φ.Η. Τό ἐργο του δέν ἀντέχει ούτε στό σημερινό οὔτε
στό συγκαιρινό του ἐπιστημονικό ἐλεγχος Οἱ ἀξιοθρήνητες
φαντασιώσεις πού ἐγκατέσπειρε λ.χ. στό ὕιόλίο του «Ἱστορικόν δοκίμιον περί τοῦ θεάτρου καί της μουσικῆς τῶν Βυζαντινων» (1878), ἐχουν γίνει ἀντικείμενα ὀξύτατης ἀλλα καί δικαιότατης κριτικῆς ἀπ’ τόν ἀρμοδιότερο κ’ εἰδικότερο, σύγχρονο
τοῦ Σαθα, ἐκπρόσωπο τοῦ κλαδου, τόν K. Krumbucher.(5)
Εἶναι ἐπιτέλους καιρός ν’ ἀπαλλαγεῐ κ’ 1'1 νεοελληνική ἐπιστήμη ἀπ’ τό ταμπού τής - ξερής 11L~ ἀμέθοδης - «συγκέντρωσης ὑλικοῡ»; Τό ὑλικό, ἀνεξαντλητο ἀλλα κ’ εὐπρόσιτο, περιμένει τό «δαμαστή» του στ’ ἀρχεῖα ὅλου τοῦ κόσμου’ αὑτό πού
χρειαζεται για τή σωστή ἐκμεταλλευσή του, εἶναι ἡ ἐγκυρότητα
τὴς ἐπιστημονικής μεθόδου.
Τή συγκεκριμένη ἀναξιοπιστία τοῦ K.M. τήν ’έχουν ἐλέγξει
ἄλλοι ἐρευνητές καί μελετητές, πρίν ἀπό μένα, καί μαλιστα σέ
θέματα πού σχετίζονται αμεσα μέ ’τό θέμα πού μάς ἐνδιαφέρει;
Στό όιὸλίο του για τό ἐλληνικό τυπογραφείο Θεοδοσίου στῆ
Βενετία ό Γ, Πλουμίδης ἐλέγχει ἐπανειλημμένα τήν ἐργασία τοῦ
«προδρόμου» του Κ.Μ. μέ παρατηρήσεις ὅπως «Ὁ K. Μέρτζιος λανθασμένιυς φέρει τόν Δημήτριον ὡς ὁιευθυντήν τοὺ τυπσγραᾳείου τοῦ Θιυμᾶ Μπεττινέλλι».(6) «Ὁ K. Μέρτζιος έρμηνεύει λανθασμὲνως τό ἕγγραφον»,(”’) «Τά τρία ταῦτα ἔγγραφα ἔχουν ἐκὸοθεῖ [τό ἕνα ἀπ’ αὐτα ἀπ’ τόν Κ.Μ.] λίαν ἐλλιπώς».(3) Σέ μια μάλιστα περίπτωση 0111/5611115 στό Γ. Πλουμίδη
ὅ,τι συνέὸηκε καί α’ ἐμένα - δέ 6ρῆκε τό ἐγγραφο στό ὁποῑο
παρέπεμπε ὁ Κ.Μ.; «K. Μέρτζιου, ἔνθ. αν., αελ. 266. ”Ημεῑς
ὸέν τό ανεύρομεν».(9)
Ἀλλα κι’ ὀ ἴδιος ὁ Φ.Η. ἐλέγχει τόν K.M. σέ πρόσφατο σχετικό δημοσίευμα του, καί μαλιστα ἀπορρίπτει τα «στοιχεῖα»
τοῦ K.M. ἐπικαλούμενος τα δικα μου, ὀρθότερα στοιχεῑαῑ «Δέν
χρησιμοποιῶ τά στοιχεῖα πού ὁημοσιέψε ό ΚΔ. Μέρτζιος...,
γιατί, ὅπως προκύπτει ἀπό τίς παραγγελιές πού ὁημοσιεύει ὁ
Βελουὸης, ὁ Μέρτζιος ἔχει 1‘1/113051 τίς ὸύο παραγγελίες, τοῦ
1681 καί τοῦ 1682, σε’ μία».(ὀ)
Ἀναφερόμενος γενικα στα 6ι6λιολογικα θέματα πού μάς
ἀπασχολοῡν, ὁ K. Θ. Δημαράς ἐλέγχει τόν K.M. στήν τελευταία
ἐκδοση τὴς «Ἱστορίας» τους «Τά διάφορα ὁημοσιειίματα τοῦ
K. Μέρτζιου στά θέματα αὐτά (.-.) θά πρέπει τώρα νά χρησι-

μοποιοῦνται ἐλεγχόμενα ἀπό τό 616/Zia τοῦ Γ. Βελουὸῆ».(“)
Μέ τίς παραπάνω προῦποθέσεις καί μαρτυρίες καθε ἐπιφύλαξη καί δυσπιστία ἀπέναντι στόν «κρινόμενα» K.M. ἧταν, καί
0111 συγκεκριμένη αὐτή περίπτωση τῶν τραὸηγματων τῶν τριῶν

ἐλληνικῶν ὃιὸλίων τοῦ 1823, για κάθε νεότερο ἐρευνητή όχι
μόνο νόμιμη, ἀλλά κ’ ἐπιὸεόλημένη. Ἠ δυσπιστία τοῠ Φ.Η.
ἀπέναντι στή δυσπιστία μου (« Ἡ δυσπιστία πού ἐκόήλωσε ὁ Γ.
Βελουὸῆς για τούς ἀριθμούς αὐτούς... ὁέν εἶναι ὁικαιολογημένη»)(η) σκοπεύει σέ λάθος στόχο; Μιαν (ἰναλογη ἐπιφύλαξη
ἀπέναντι στούς ἵδιους ἀριθμούς εἶχε διατυπώσει, πολύ πρίν
ἀπό μένα, ὁ ΚΘ. Δημαράς; «”Αν [οἱ ἀριθμοί τῶν 150.000.
100.000 καί 50.000 ἀντιτύπων για καθένα ἀπ’ τα ἐν λόγω 616λία] εἶναι ἀληθινοί, ὅπως ἐνδέχεται, καί στό ὁὲκατο ἄν ἀλη-

θεύουν...».(”) Εἶναι φανερό ὅτι ἡ ἐπιφύλαξη «καί στό ὁέκατο
ἄν ἀληθεύουν» ἀμφισόητεῖ τήν ἀπόλυτη ἐγκυρότητα τῶν ἀριθμῶν αὐτῶν. Παρακάτω θα δείξω ὅτι ἡ «ὑπόθεση» αὐτή τοῦ
ΚΘ. Δημαρᾶ μπορεῖ να χρησιμοποιηθεῐ καί σέ μιαν άλλη ἐρμηνευτική συνάφεια.
"E101, ἡ πρώτη καί στοιχειώδης ὑποχρέωση μου ἧταν νά
ἐλέγξω κι” αὐτά τ’ ἀριθμητικὰ στοιχεῖα τοῦ Κ.Μ.; ‘H ἀναφορα
τοῦ τελευταίου αὐτοῦ στήν πηγή του («Imperial Ufﬁcio Centrule di Revisione ε Censuru di Libri») δέν παρέπεμπε «μέ σαφήνεια», ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ ΦιΙ-ΙἾ στῆ Μαρκιανῆ Βιὸλιοθήκη,
ἀλλα, καταρχὴν, στό Κρατικό Ἀρχεῐο τῆς Βενετίας, ὅπου καί
ὑπάρχουν πραγματικά όχι μόνο τα ἐγγραφα τῆς Αὐστριακής
Ὑπηρεσίας Λογοκρισίας στή Βενετία τῶν ἐτῶν 1814-1848,
ἀλλα καί πολλα - όχι ὅλα, ὅπως ἀποδεικνύεται τώρα - τυπωμένα φύλλα τοῦ Δελτίου τής ἵδιας ὑπηρεσίας τῶν ἐτῶν 18211848 (ὁ Φ.Η. ἀγνοεῖ τήν ὕπαρξη τῶν φύλλων αὐτῶν στό Κραἱ
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γραφικῆς αὐτῆς πλημμύρας, ἀς τήν συγκρίνει μέ τα συνολικα
τικό Ἀρχεῖο τῆς Βενετίας). Ἐκεῖ ἐψαξα πραγματικά, ἀλλά μέ
«ὑπάρχοντα» τῆς «Γενναδείου Βιὸλιοθήκης» στήν Ἀθήνα,
ἀρνητικό ἀποτέλεσμα στό σημεῖο αὐτό.(“)
μιᾶς ἀπ’ τίς μεγαλύτερες εἰδικές ἑλληνικές 6ι6λιοθήκες μέ 15Τό ὅτι 695011115 τώρα πλῆρες σῶμα τοῦ παραπάνω Δελτίου,
ραστιους χώρους «ἀποθήκευσης» τῶν 61611017 010 1101111109—
σχηματισμένο ἀπ’ τά ἐπιμέρους φύλλα τῶν παραπάνω ἐτῶν, εί11090 μέγαρό 111;: Η(«Γεννάδειος» ε’χει συνολικα 50. 000 τόναι 570 εὐχαριστο γεγονός. Τή 60910 παραλειψή μου ὁμολόμους περίπου. (’Β) M‘ ἀλλα λόγια; Καί μόνο μέ τά τρία αὐτά
γησα παραπάνω· ὁ γνώστης ὅμως τῶν ὅρων τῆς ἐπιστημονικής
616110 (162. 000 τόμοι τῶν 200 σελίδων) ό Γλυκής θα γέμιζε
μας ἐρευνας θα παραδεχτεῖ ὅτι ἐνέργησα καταρχὴν ὀρθά. ”Ας
τρεῖς «Γενναδείους».
σημειώσω ὅτι 01'315 ὁ Ιίδιος ὁ Φ.Η. ἤξερε τό ἐντυπο Δελτίο, πού
Ὁ χῶρος ὅμως πού εἶχε ὁ Γλυκής στή διαθεσή του (ἐχω ἐπιφυλάσσεται 0111 M09111071’1, οὕτε τό εἶχε χρησιμοποιήσει στίς
011110751 10 κτίριο, ὅπου, μετα τά 1814, ἧταν τό τυπογραφεῑο
προηγούμενες σχετικές ἐργασίες του, ὥς τά 1975.
του στή Βενετία),(19) δέν ἧταν οὔτε τό 1110 τοῦ χώρου τῆς
Ἐδῶ κλείνει τό προσωπικό μου θέμα 111‘ ἀρχίζει τό οὐσι«Γενναδείου», 111‘ ὁ ἰδιοκτήτης του - ἡ Ἑλληνικὴ Κοινότητα -’
αστικό ζήτημα τῆς ἐγκυρότητας τῶν ἐπίμαχων ἀριθμῶν; Εἶναι
τόν ἀπειλεῖ μ’ ἐξωση. Δέν παραγνωρίζω 656010 τό διαφορετικό
ἀξιοσημείωτο ὅτι 0 Φ. H. ἀφιερώνει τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ
τρόπο φύλαξης τῶν ὃιὸλίων στίς δυό αὐτές περιπτώσεις· ἀς
ἄρθρου του ἀκριῦῶς στήν προσπάθεια γιά την 51116560110011,
ρωτήσει ὅμως ὁ Φ.Η. 570 σημερινό ἐκδότη τῆς Ἀθήνας τί χῶρο
ὑποστήριξη 111 «απόδειξη» τῶν ἀριθμῶν αὐτῶν, πράγμα πού
χρειαζεται για ν’ ἀποθηκέψει 160.000 τόμους 2ΟΟ σελίδων.
σημαίνει ὅτι δέν εἶναι αῦτονόητοι κι αὐταπόδειχτοι οὔτε κάν
μετά τὴν ἀνακάλυψη τῆς ἀρχειακής πηγῆς τους.
Ἐπιπλέον, ἐκανα τή φανταστικὴ ἀφαίρεση ὅτι ἡ ἀποθήκη
Ἀκολουθώντας λοιπόν τό Φ.Η. στόν «ἀποδεικτικό» δρόμο
τοῦ Γλυκῆ ἧταν τελείως ἀδεια. Κι’ ὅμως πρέπει να ἧταν ἤδη
του θα προσπαθήσω ν’ ἀποδείξω τό ἀντίθετο ἀπ’ αὐτόν; ‘H
γεματη - ἀπόρροια 111' 01310 τῆς ἀναδουλειάς πού τόν μαστιζε
κοινὴ μας ἀφετηρία εἶναι μερικοί ἀπ’ ὅλους μας δεχτοί 111’
ἀπ’ τα 1820: "011(1); ξέρουμε, ὁ Γλυκής ἧταν ταυτόχρονα τυποἀναμφισὸὴτητοι ἀριθμοί για τό 1906117110 τῶν ἑλληνικῶν 61γραφος, ἐκδότης, ὅιὸλιοπώλης καί παλαιοὸιῧλιοπώλης. Ὀ
611107 κατα τὴν τουρκοκρατίαῑ Οἱ ἀριθμοί αὐτοί κυμαίνονται
κοντινότερος πρός τά 1823 61611010011110; κατάλογός του εἶχε
ἀπ“ τά 500 ὥς τά 5.000 ἀντίτυπα κατά 616110 κ’ έκδοση - μέ . κυκλοφορήσει στα 1821 - δ ἑπόμενος θα ὅγεῐ μόλις στα 1835,
πιό συνηθισμένα τα 190611711010 1.000-2.000 ἀντιτύπων. Ἀλλά
κ’ εἶναι κι’ αὐτό 570 ἐπιπλέον τεκμήριο τῆς αθλιας οἰκονομικῆς
καί 2-3 δεκαετίες μετα τήν ἐλληνική ἐπανάσταση οἱ ἀριθμοί
του καταστάσης στα χρόνια πού 115001060137. Στόν κατάλογο
19061171101107 δί’νῖΣ5511597075, στίς σίγουρες καί κοινά παραδεαὐτόν ὁ Γλυκής ἀναφέρει ὅτι ἔχει για πούλημα συνολικα 27'6
χτές περιπτώσειςπού έχουμε ύπόψη μσς, τήν ταξη τῶν 5. 000
διαφορετικά 6ι6λία «ἀπό μεγαλον 09101107» 10 1100570 καί διἀντιτύπων.
κές του καί ξένες καί παλιές καί νέες ἐκδόσεις- 111' ἀνάμεσα σ
01315; 6910107101 πολλά ἀπούλητα ἀντίτυπα τῶν ἐπίμαχων 61Οἱ ἀριθμοί αῦτοί δέν παρουσιάζουν «κοιμιά ἀναλογία» (τά
611107, της «Παιδαγωγίας», τῆς <1 Ὀκτωήχου» καί τοῦ «Ψαλλόγια εἶναι τοῦ Φ.Η.) μέ τα 190611711010 τῶν 150.000, 100.000
τηριοῦ», σέ διάφορες ἐκδόσεις. "A7 ὑπολογίσουμε πολύ χονκαί 50.000 ἀντιτύπων, πού ἀναφέρει για τά τρία ἑλληνικά 61τρικά τίς παλιές του ἐκδόσεις (234 τίτλοι) πρός 100 ἀντίτυπα
6110 1013 1823 τό ἐντυπο Δελτίο τῆς Αύστριακής Λογοκρισίας
τή μία καί τίς νέες (42 τίτλοι) πρός 500 μόνο ἀντίτυπα, έχουμε
στή Βενετία. (Πρέπει να τονίσω ἐδῶ τό γεγονός ὅτι καί τά τρία
συνολικα 53.400 τόμους 6ι6λίων στήν ἀποθήκη του. Σ“ αὐτούς
ἑλληνικά 616110 πού μάς ἐνδιαφέρουν, ἡ «Παιδαγωγία», ἡ
πρέπει να προστεθοῦν καί τα 3 6ι6λία πού τύπωσε στα 1822«Ὀκτώηχος» καί τό «Ψαλτήρι», τυπώθηκαν τό ἴδιο ἐτος, στό
1823 (ἐκτός ἀπ’ τα τρία «γνωστα» μας τοῦ 1823), πού μᾶς κάἴδιο τυπογραφεῖο, τοῦ Γλυκή),
νουν τουλαχιστον ἀλλα 6.000 ἀντίτυπα. (Ἡ πούληση στό
Ἡ δικαιολόγηση τῶν ἀπίστευτων αὐτῶν τραὸηγμάτων ἀπ’ τό
Φ.Η. συνοψίζεται 6001110 05 μιαν «ἐξήγηση>>.(15) Ὁ Γλυκὴς μεταξύ πρέπει νά ἧταν ἀσήμαντη, ὅπως μαρτυροῦν οί 69001310101 ρυθμοί πούλησης τοῦ ἑλληνικοῦ ὃιὸλίου κατά τήν ἐποχή
ἐκμεταλλεύεται στα 1823 μια - ξαφνική καί μοναδική - μεγάλη
τῆς τουρκοκρατίας). Καί μόνο μ’ 0131013; 1013; 60.000 τόμους
ἀγοραστική ζήτηση για τά τρία αὐτα 6ι6λία, «ὁιατηρώντας τό
στό μαγαζί του εἶχε φτάσει στό ἀπροχώρητο- ποῦ θα ἐὸαζε
ρυθμό τῶν ἐργασιῶν του σ“ ἕνα ύποφερτό ἐπίπεὸο, ὥσπου νά
λοιπόν τίς πρόσθετες... τρεῖς «Γενναδείους»;
ἠρεμήσουν τά πράγματα καί νά ξαναμποὺν σε’ κανονικό ρυθμό».

Ἠ παραδοχή αὐτή πρέπει ν’ ἀπορριφτεῖ - για τούς ἑξῆς λόγους;
Ἠ οἰκονομικὴ κατάσταση τῆς τυπογραφικής ἐπιχείρησης
τοῦ Γλυκῆ εἶναι, κατά τήν περίοδο πού μάς ἐνδιαφέρει, ἡ χειρότερη σ’ ὅλη τήν ἱστορία 111;: Ὀ ἰδιοκτήτης της Μιχαήλ Γλυκής (ό νεότερος) εἶναι στα 1823 93 ἐτῶν (θα πεθανει στα 1831,
05 ἡλικία 101 ἐτῶν - τα μέλη τῆς οἰκογένειας Γλυκῆ ἧταν ἐξαιρετικα 1101190610) τεχνικός διευθυντής τοῦ τυπογραφείου εἷναι ἀπ’ τα 1819 0 Tommaso Filippi, πού μετα ἀπό λίγα χρόνια
θα ἐγκαταλείψει τό Γλυκή για 7‘ ἀνοίξει δικό του τυπογραφεῖο.
Ἠ κρίση τοῦ ἐπαγγέλματος εἶναι 656010 757111015911 καί διεθνής· ἡ ἐλληνική ἐπανάσταση τῆς δίνει - ὅπως θα δοῡμε - τή
χαριστική 60111: Ὀ Μιχ. Γλυκής κηρύσσει στα 1828 51.111500
πτώχευση, ἀφοῦ δηλ(ἱ)νει στόν ἰδιοκτήτη τοῦ χώρου, στόν
όποῐο στεγαζόταν ἡ ἐπιχείρηση, ἀδυναμία να πληρώσει τα καθυστερημένα νοίκια του.(“’)
Κι’ (”ιν ὅμως ῦποθέσουμε ὅτι ὁ Γλυκής εἶχε παραγάγει μονο-

κοπανιάς στα 1823. ὅλον 01310 107 όγκο τῶν 61611107, 11013 00
10 560:5; Η φαντασία του Φ. Η. φαίνεται, τά χωράει, (17) τα
χωροῦσε ὅμως κ’ 11 ἀποθήκη τοῦ Γλυκη;
Δύο (”ιπ τα ἐπίμαχα 616110 11 « Οκτώηχος» καί τό Ψαλτή<<-

ρι», εἶχαν 15510 (Ι). Η., τυπωθεῖ 05 150. 000 τόμους μέσου μεγέθους (200 σελίδων περίπου). Τό τρίτο, ἡ «Παιὸαγωγία», ἧταν
570 φυλλαδιο 16 σελίδων. τά ὑποτιθέμενα 150. 000 ἀντίτυπα
του ὅμως μας 11070111 ἀλλους 12.000 τόμους τῶν 200 σελίδων.
Για να παοει 0 ἀνανώστης μου μια χοντρικὴ ἰδέα τῆς τυπο-

Ἀλλά κ’ ἡ σύγκριση πού κάνει ὁ Φ.Η.(Ζο) ἀνάμεσα στή 616λιοπαραγωγή τοῦ Γλυκῆ τοῦ 1823 καί τοῦ 1819 εἶναι ἀπατηλή; Ἡ παραγωγή τοῦ 1819 δέν ἧταν «πιό πολυόάπανη (...) καί
ὀγκωὸέστερη ἀπό τήν παραγωγή τοῦ I 823», ἀλλ’ ἀντίστροφα;
Ἠ παραγωγή τοῦ 1819 (30 τίτλοι) ἀντιπροσώπευε, πολύ χοντρικά, 5707 07110 60.000 τόμων, ἐνῶ τοῦ 1823, αν δεχτοῦμε
τούς ἀριθμούς τῆς Αὐστριακῆς Λογοκρισίας καί τοῦ Φ.Η.,
162.000 τόμων (για τα τρία ἐπίμαχα 6ι6λία), στούς ὁποίους
πρέπει να προστεθοῦν καί 4.000 τουλάχιστον τόμοι για τα δυό
ἀλλα 616110 τοῦ 1823. "E101 ὅμως 0 Φ.Η. μάς παρουσιαζει τὴν
ἐπιχείρηση τοῦ Γλυκῆ ν’ ἀνθεῖ οἰκονομικα κατά τήν ἐποχή τῆς
παρακμής 111;: ‘O φτωχός Γλυκής τοῦ 1823 εἶχε στή διαθεσή
του σχεδόν τριπλάσια κεφάλαια για μισθούς, χαρτί 111‘ ἀλλα
ὑλικά ἀπ’ τόν εὕπορο 111111111013 1819, καί τά ’ριξε μάλιστα
στήν ἐπιχείρηση, ἐνῶ ἡ ἀποθήκη του ἧταν ἀκόμα ἀσφυχτικα
γεματη μέ ἀπούλητα 6ι6λία1
Μιαν ἀνάλογη «λαθροχειρία» κανει ὁ Φ.Η. στό διάγραμμα
παραγωγῆς τοῦ ἑλληνικοῦ 61611011 010 χρόνια 1815-1830, 11013
ἐπισυναπτει στή σ. 63 τῆς μελέτης του; Μέ τό να στηρίξει τὴ
«στατιστική» του ἀποκλειοτικα στόν ἀριθμό τῶν τίτλων 111' όχι
στόν ἀριθμό τῶν ἀντιτύπων, ἀποσιωπα ἦ διαστρεὸλώνει (ὁ
Φ.Η. δέν μπορεῖ να 1101010651 ὅτι δέν παραγονται «τίτλοι»,
ἀλλά τόμοι)(”) τήν παραγωγή τοῦ 1823: ’Ὁπως εἴδαμε, μόνο
τό ὑποτιθέμενο ὕψος τοῦ 190611711010; τῶν τριῶν ἐπίμαχων 616110171013 Γλυκή τό 510; 01310 ἧταν 300.000 ἀντίτυπα - τό
καρκίνωμα αὐτό δέν ἀπομακρύνεται μέ τή στατιστική ἐγχείριση τοῦ Φ.Η.
39

Καί σαν νιί μήν ἐφταναν ὃλ“ αὐτά. ὁ Φ.Η. κλείνει τό ("19090
100 11' ἐνα τελευταῐσ 513911110: Στά 1832 0 Γεροῦσης, 570; 511110—
130; στήν T59ἐιστη παραγγίλνει στό Γλυκή ἀνάμεσα σ’ ἀλλα
’σισλία καί 600 (<Ψιι)τι]ρι(ι>>, 2. 500 « Οκτωηχους» καί 4. 000
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«1701130 ιι) ι’·ιες> κί’ ὁ Φ. Η. 51111115951:«30770517501101011113051
[ὁ Γερ(1ύσης]. ατηιι παραγ ἰελια του, τις 070}.o; ιιές τῶν 10013)}-

;ιματ(υιι τῶν... (ηὔλιίυιι 10' 1823».(22)
K1 6111);: Πρῶτα--πρῶτα ό Γερούσης 057 παραγ,ιελνε ’ὀιί1λία
(ἰπό μιαν ἐκδοση (51.710115 ὅτι ό Γλ»υκής ὅπως κ’ οἱ ἄλλοι 616M5117101301. εἶχε ἀντίτυπα 0110 διάφορες ἐκδόσεις τοῦ ἵδιου 616M—
00. 111' όχι μόνο τίς δικές 101')-11 σύναψη 1110; ἐμπορικής
παραγγελίας σι’όὶᾷιιι1ν μέ μιαν ὁρισμένη 51100011 ἀποτελεῖ μεθοδσλογικό 1.000; "E1151111: Γιατί οί ἀριθμοί τοῦ Γερούση ἀναφέρονται στίς ἐκδόσεις 1013 182.1; Οὶδιος ὁ Φ. Η. είχε ἀναφέρει

01117 ἴδια σελίδα τῆς μελέτης του ὅτι ό Γλυκὴς εἶχε τυπώσει τήν
«Παιδαγιυγιίι» καί τό «Bun/111191» 10 1829 καί τήν «Ὀκτώηχο»
τό 1830. Ἀπσσιωπα ὁ Φ.Η. 111 γνωστὴ ἐκδοση τῆς «Παιδαγω-

;ιιάς>> στα 1830 ἀπ’ τόν ’ίδιο τό Γλυκή(2]) - ἀλλα ὁ Φ.Η. μας
ἐχει ήδη συνηθίσει 05" 151015; «ἀποσιωπήσεις».
"A; προστεθοῦν στίς παραπάνω ἐκδόσεις 11' ἡ «Ὸκτώηχος»

τσῦ 1830 σ’ ἐκδσση Ἀνδρεόλαρ) 11‘ 1'1 «Ὀκτώηχος» τοῦ ἴδιου
ἐτους. 1830, 0' 51100011 'A711071'1}.}.00.(25) τό «Wu/111191» 100
ἰἶδιου ἐτους. 1830. σ’ ἐκδοση τοῦ παραπ(ἰνω,(26) καί τό «Ψαλτήρι» 10134830 0' 51100011 'A70950}.0.(27) ’A11' ὅλες αὐτές τίς
ἐκδόσεις. ῶς τά 1832. ὁ Φ.Η. ἐπιμένει 70 61.51151 πίσω ἀπ’ τούς
ἀριθμούς τοῦ Γερσύση τίς ἐκδόσεις τοῦ Γλυκῆ στα 1823. "Av
ὅμως ἀπ’ τήν ἐκδσση αὐτή 1013 1823 εἶχαν μείνει στα 1832
ἀκόμα μερικές χιλιάδες ἀντίτυπα ὑπόλοιπα (ὅπως πιστεύει ό
Φ.Η.), πῶς εἶχε ριψσκινδυνέψει ὁ ἴδιος ό Γλυκής τὴν ἐπανέκ00011 τῶν ”ίδιων (ιῦτῶν ὀιόλίων στα 1829 καί στα 1830 - ὅταν
θα εἶχε ἀκόμα περισσότερα ἀντίτυπα ἀπούλητα; Ποιός ἐκδότης
ξανατυπῶνει τά όιὸλία του, ὅταν 5751 στα χέρια του χιλιάδες
ἀπούλητα ἀντίτυπα τῆς τελευταίας ἐκδοσης; "E115110: Ὀ Γλυκής μποροῦσε πολύ καλά να τυπώσει στα 1823 3.000. 4.000 ἢ
5.000 ἀντίτυπα καί νά ἐπαναλαόει τό 1906117110 1013 61631013
011' 11; 1015; πλάκες μέσα σε’ σύντομο χρονικό 0100111110. 07

ἐυλεπε ὅτι τό ἐπέτρεπε ἢ τό ἐπέῧαλλε ἡ ἀγορα- γιατί να ριψοκινδυνέψει τό «κεφαλι» 100 τυπώνοντας μονοκοπανιάς
150.000. 100.000 1101 50.000 071110110; M5 111 λογική τοῦ Φ.Η
ὅλοι σί ἐκδότες θα ’καναν οἰκονομικό χαρακίρι - εὐτυχῶς
ὅμως. αὐτοί παραμένουν ἐπιχειρηματίες κι’ ὁ Φ. Η. φιλόλογος.
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010713910110; 1013 Φ. Η. ὅτι ὑπό τούς 0900; αὐτούς ὁ αἰωνό-

610; 11 0111070111110 ναυαγισμένος Γλυκής εῖχε καί τήν ἀποφασιστικότητα νά ἐκμεταλλ50151 1110 ξαφνικά διευρυμένη ἀγορά,
δέν μπορεῖ να σταθεῖ; Ὀ συναγωνισμός, ἀντίθετα ἀπ’ ὅ,τι πιστεύει ό Φ.Η., δέν 5175 πάψει να ὑπάρχει οὔτε πρίν οὕτε μετα
τήν ἐκρηξη τῆς ἑλληνικῆς ἐπανάστασης. Μια ματια 0111 6163.1σγραφία τῶν ἐτῶν αὐτῶν ἀρκεῖ για νά πείσει καί τόν πιό
ἀναρμόδιο παρατηρητή ὅτι λειτουργοῦσαν κι’ ἀλλα τυπογραφεῖα (καί) ἑλληνικῶν ὂιὸλίων 0111 Βιέννη, 01117 Πέστη, 0111
Λειψία. στό Βουκουρέστι, 0111 Μελίτη (Μάλτα) 111‘ ἀλλοῦ· δυό
μάλιστα τυπογραφεῖα ὅγάζουν τό 1010 01310 510; 1013 φανταστικοῦ ἐκδοτικοῦ όργασμοῦ τοῦ Γλυκῆ, τό 1823, δυό 1109011010
115 τήν «Παιὸαγωγία» τοῦ Γλυκῆ, ἀναγνωσματαρια, μία «Παι00711171134”) 11' 570 «Ἀλφαὸητάριον ἁπλοελληνικόν», πού
προοριζόταν μάλ ιστα «εἰς χρῆσιν πάντων κοινῶς τῶν παιδα7111)ιικών 0/0/ 51037 τῆς Ελλάὸος». (29) A170 11917. στα 1820, 570

« Ἀλφαόηταριον» εἰχε ἐκδοθεῖ στή B157711,(3°) κ 570 παρόμοιο
σχολικό 1110/10 570 « Mic/206171129107», 00 τυπωθεῐ στα 1826
στῆν Ὕδρα(3 ) Τέλος 570 007101101590 « Απλοὺν 031720617109107 ὸια τά παιδία» θα τυπωθεῐ στα 1831 σέ ἀμερικανικό τυ-

πογραφεῐο.(”)
Ἀλλά καί 01117 1010 111 B575110, 10 ἐλληνικό τυπογραφεῖο
Θεοδοσίου. παρά τό μαρασμό του, θα ἐξακολουθεῖ νά ὑπάρχει
ὥς τά 1824 καί ν’ ἀποτελεῖ δυνάμει 570 006090 0710701710111

1013 Γλυκῆ.(33)
Ἔπειταῑ 'H 07090 1013 ἑλληνικοῦ ὅιόλίου 013111 1117 ἐποχή -εἶναι κάθε αλλο παρα διευρυμένη; Ἀντίθετα ἀπ’ ὅ,τι φαντάζεται
ὁ Φ.Η. («ἐκτεταμένοι πρωτοόάθμιοι ἐκπαιὸευτικοί ὀργανι40
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σμοί»), τό ἐλληνικό σχολικό σύστημα, πού καί πρίν ἧταν ὑποτυπῶδες, 6ρίσκεται κατά τά πρῶτα ἔτη τοῦ Ἀγώνα σέ πλήρη
κ’ εὐνόητη διάλυση; «Κατά τά ἔτη τῆς Ἐπαναστάσεως οὐὸέν

σχεδόν σχολεῑον ἐλειτούργησεν συστι]ματικῶς>>.(34) Ἠ ὀργανωση τῶν σχολείων ἀρχισε κυρίως μετα τά 1828 κ’ ἰδίως μετα
τά 1832. Στα 1830 οἱ μαθητές ὅλων τῶν δημοτικῶν σχολείων

τῆς Ἑλλάδας ἧταν 6.000.(35) Ἀκόμα κι’ ἀν ὅλοι αὐτοί θα
ἔπρεπε να ἐφοδιαστοῦν για πρώτη φορά μ’ ἕνα ὁλοκαίνουργιο
ἀλφαὸηταριο (οὔτε ἧταν ὅλοι τους ἀναλφαὸητοι - ό ἀριθμός
περιλαμὸανει ὅλες τίς τάξεις τοῦ δημοτικοῦ σχολείου -, οϋτε
έλειπαν τα μεταχειρισμένα- ἀντίτυπα καί τά ὑπόλοιπα τῶν παλιότερων ἐκδόσεῶν), 6000 ἀντίτυπα (κι“ αὐτα ὅχι ὑποχρεωτικά ἀπό μιάν ἓκδοση m’ ἀπό ἕνα τυπογράφο) θ’ ἀρκοῦσαν
για να ἱκανσποιήσουν τίς ἀνάγκες ὅλης τής Ἑλλάδας.
Πολύ εύγλωττη εἶναι ἡ περίπτωση τής «Γραμματικῆς» τοῦ
Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῡ. πού τυπῶθηκε στα 1828
στό τυπογραφεῐο Γλυκή; Τό σχολικό αὐτό ὂιὸλίο, πού προοριζόταν για τά σχολεία τῆς Ἑλλάδας καί τῶν Κοινοτήτων, τυπώθηκε σέ 1.074 ἀντίτυπα· ἀπ’ αὐτά εἶχαν πουληθεῐ ὥς τα 1830
μόνο τα μισα (531 ἀντίτυπα), σέ ἑλληνικά σχολεία στήν Πελοπόννησο, στή Βιέννη, στήν Κεφαλληνία, στήν Αἴγινα κι’ ἀλλοῦ
- παρόλο πού ἡ διακίνησή του ἧταν πολύ καλά ὀργανωμένη
(στήν Κεφαλληνία εἶχε ἀναλάόει τή διαθεσή του ὁ Α. Τσιτσέλης, στήν Αἴγινα ὁ A. Μουστοξύδης, στή Βιέννη ὁ Π. Λαμπα-

’Ύστερ ἀπ’ τα παραπάνω. oi γιγαντιοι ἀριθμοί τραὸηγματων
,για τα τρία ἐπίμαχα ὅιὸλία του I823 δέν ἐπιτρέπεται μέ κανένα
τρόπο να γίνουν ἀνεξέλεγκτα δεκτοί - καί τό ’ίδιο ἰσχύει καί
για ὅλους τούς ὑπερὸολικούς ἀριθμούς τού Δελτίου τής Αὐστριακής Λογοκρισίας -, ύπό τόν ὅρο ὅτι ὁ μελετητής θα

παραιτηθεῐ ἀπ’ τή δογματικη του προσκόλληση σε’ μερικούς
ἀριθμούς, μόνο καί μόνο ἐπειδη εἶναι κάπου γραμμένοι ἦ τυπωμένοι; Στήν πραγματικότητα ἡ ἐγκυρότητα τῶν ἀριθμῶν τοῦ
Δελτίου τῆς Αὐστριακής Λογοκρισίας στή Βενετία εἶναι δυ-

νατό ν’ ἀμφισὸητηθεί μ’ ἐξίσου γραφτα κ· «ἐπίσημα» τεκμήρια
- τουλαχιστον σ” ἕνα σημεῑο;

Στό ὅιὸλίο μου για τό Γλυκήθῧ) εἰχα ἀναφέρει τούς ἀριθμούς τραὸηγματων μερικῶν ε’·λληνικῶν ὅιὸλίων, τυπωμένων
στή Βενετίας
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Φυλλάὸα τοῦ Μεγαλέξαντρου (1845); 2000 ἀντίτυπα.
Ψαλτήρι (1846); 2.500 ἀντίτυπα.
Ἀκολουθία Ἀγ. Βησσαρίωνος (1846); 2.000 ἀντίτυπα.
Εὐαγγὲλιο (1846); 3000 ἀντίτυπα.
”Αγιασματαριο (1846); 4000 ἀντίτυπα.

Οἱ ἀριθμοί αὐτοί εἰναι γραμμένοι πάνω στ’ ἀντίτυπα τῶν

Μένουν 6έ6αια, ὅπως παρατηρεῑ ὁ Φ.Η., τα ἑλληνικά σχο-

παραπάνω ὅιὸλίων, πού ό έκδότης τους κατέθεσε, κατά τό νόμο, στή Μαρκιανή Βιὸλιοθήκη τὴς Βενετίας, κ’ ἡ «συστηματικότητα» τους ἀποκλείει καταρχην τήν ὑπόνοια ὅτι χαράχτηκαν
τυχαία ἤ ἀναρμόδια.
’
Τό τράὸηγμα ένός τουλαχιστον ἀπ’ τα ὅιὸλία αὐτα (δέν ἐχω
στή διαθεσή μου τό Δελτίο τῆς Αὐστριακής Λογοκρισίας, για
νά κανω τήν παραόολή καί μέ τα ὑπόλοιπα), τοῦ «Ψαλτηριοῠ»
τοῦ 1846 (2.500 ἀντίτυπα), ἀντικρούει τό ὕψος τοῦ τραὸήγματος πού ἀναφέρει τό Δελτίο της Αὐστριακής Λογοκρισίας για

λεῐα τῶν ἐςω ἀπ’ τήν κυρίως Ἐλλάδα ἐλληνικῶν Κοινοτήτων,

τό ’ίδιο ὅιὸλίοῑ 5000 (ἰντίτυπα.(”) ”Αν αὐτός ὁ τελευταῖος,

κυρίως τῶν Ἑπτανήσων καί τῆς Διασποράς (πού ἐφοδιαζονταν ὅμως, ἐν μέρει τουλαχιστον. κι“ ἀπ’ τα δικα τους τυπογραφεία). Τί σημαίνει ὅμως αὑτό τό «μένουν»; ’Υπόλοιπω 6έ6αια.

σχετικα χαμηλός ἀριθμός τοῦ Δελτίου τῆς Αὐστριακής Λογοκρισίας ἀναιρεῖται οασει αλλων «ἀρχειακῶν» πηγῶν, τότε ἡ

M‘ ἀλλα λόγια; ‘H ἀγορά στα χρόνια τοῦ Ἀγῶνα εἶναι καί

τοῦ ’ίδιου Δελτίου εἰναι πολύ περισσότερο δικαιολογημένη.
Κι’ ὅμωςῑ Ὁ Φ.Η. - κατα τή συνήθειά του - κανει τήν παλα1111 ἐπιμένει ν’ «ἀγνοεῖ» τά παραπάνω. γνωστα καί δημοσιευμένα. στοιχεῖα, κι“ ἀρνεῖται να τα συγκρίνει μέ τα στοιχεῖα τοῦ
Δελτίου - έστω καί για ν’ ἀπορρίψει τα πρῶτα. Ἠ ἀνεξέταστη
παραλαὸή τῶν ἀστρονομικῶν ἀριθμῶν τῆς Αύστριακής Λογοκρισίας ἐκ μέρους του κ’ ἡ δογματική προσκόλλησή του 0‘ αύ-

νιτσιῶτης).(36)
Αύτα 6έ6αια στα 1828/1830. ὅταν, παρ’ ὅλη τήν πρωτοφανέρωτη όργανωση τῆς σχολικής παιδείας, τό ποσοστό ἀναλφά6ήτων εἶναι ἀκόμα γύρω στα 95% τοῦ ἐλληνικοῡ πληθυ-

σμοῡ.(37)

ἐκτατικά μικρότερη ἀπ’ τήν προεπαναστατική ἐποχή· καί μια
έντατικα κ’ ἐκτατικά μικρότερη ἀγορά δέν μπορεῖ ν’ ἀπαιτεῖ
δεκαπλάσιο ἤ εἰκοσαπλάσιο ποσό ὃιὸλίων ἀπό πρίν.
Ὀ παραγωγός κι“ ὁ ἐμπορος αὐτοῦ τού ἐμπορεύματος εἶχαν
ἐπιπλέον να ύπερπηδήσουν ἐ’-να πρόσθετο σοὸαρό ἐμπόδιος τήν
ἐξαιρετικήι δυσχέρεια τῆς διακίνησης του, καί στήν ξηρά καί
στή θάλασσα, ἀνάμεσα στίς «γραμμές» ἀντιπάλων, πού 6ρίσκονταν σέ ἀκμαία πολεμική κατάσταση. Εἶναι μάλιστα σχεδόν
6έ6αιο ὅτι πλοῖα μ’ ἑλληνικά ἐμπορεύματα δέν μποροῡσαν να
πλησιασουν καί να ξεφορτῶσουν στα λιμανια τὴς Μικράς
Ἀσίας, ἰδίως στήν Πόλη καί στή Σμύρνη, πού ἀποτελοῦσαν
δύο ἀπ’ τίς σημαντικότερες τοπικές ἀγορές καί τοῦ ἑλληνικοῡ
ὃιὸλίου - για να μήν ἀναφέρουμε τούς πρόσθετους περιορισμούς στή λειτουργία τῶν ἐλληνικῶν σχολείων. πού θα ἐπέὸαλλαν οἱ Τοῠρκοι στίς κατεχόμενες ἢ ἐλεγχόμενες ἀπ’ αὐτούς
περιοχές.
Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι ἀπ’ τήν ’έντυπη αὐτή πλημμύρα, ἀπ’
τα μυθικα ἐκεῖνα 150.000, 100.0000 καί 50000 ἀντίτυπα. σώ-

Θηκαν ὥς τίς μέρες μας μόνο 1-3 ἀντίτυπα ἀπό κάθε 6ι6λίο πραγμα ἀρκετά παραδοξο, παρ’ ὅλη τή γνωστή κακή παραδοση
καί διασωση τοῦ ἐλληνικοῦ 6ι6λίου ἐν γε’νει. Εἶναι ὅμως «φυσικό» να σώζονται 1-3 ἀντίτυπα ἀπό ἕνα τραὸηγμα 10003.000 ἀντιτύπων, ὅπως ξέρουμε γιά ξἰλλες ἐκδόσεις, ὅχι ὅμως
κι“ ἀπό ἕνα τραὸηγμα 150000 ἀντιτύπων —— ἐκτός ἀν δεχτοῦμε
ὅτι τό ἀπόλυτα μεγαλύτερο μέρος τους χαθηκε ἤ καταστραφηκε
πρίν να φτασει στήν ἀγορά.
Ἠ ἀγορά διευρύνεται πραγματικά - σχετικα 6έ6αια —. ἀλλα
μετα τα 1830. Ποιοί εἰναι ὅμως οἱ ἀριθμοί παραγωγῆς τοῦ έλληνικοῡ θιόλίου για τα χρόνια αὐτας Ἀκριὸῶς ἕνα μικρό κλασμα τῶν φανταστικῶν ἀριθμῶν τῆς προηγούμενης περιόδου ἀσχετ· ἀπ’ τό γεγονός ὅτι κ’ οἱ νέοι ἀριθμοί τής περιόδου
1830-1848, ὅπως θα διαπιστῶσουμε παρακάτω, δέν εἶναι

ἀναμφισθήτητοι.

δυσπιστία ἀπέναντι στούς ἀλλους, ἀστρονομικούς ἀριθμούς

τούς τόν ὁδηγεῖ «μοιραῖα» σ” αὐτό πού χαραχτήρισα ῶς «μυθοποίησή» τους. Συναρτηση καί συνέπεια τῆς μυθοποίησης αὐ-

τῆς εἰναι ἡ μανία τῆς προκρούστειας προσαρμογὴς ὅλων τῶν
ἀλλων ἱστορικῶν στοιχείων στήν «κλίνη» τῶν μαγικῶν αὐτῶν
ἀριθμῶν. Ἀλλα καί μόνο ἡ στατιστική σιι“,ιχώνευση τῶν ἀριθμῶν τῶν 50000, 90000. 100000 καί 150.000 ἀντιτύπων μέ
τούς κανονικούς ἀριθμούς τῶν 1000-5000 ἀντιτύπων δέ θα
”κανε τίποτ” ἀλλο ἀπ’ τό να νοθέψει τούς μέσους ὅρους μας -

σύμφωνα μέ τή μέθοδοῑ "Eva; μεγαλσεργοστασιαρχης κερδίζει
1000000 τό μήνα, ἕνας ἐργάτης του 10.000. ἀρα οἰ δυό τους
κερδίζουν 505000 ...κατα κεφαλήν.
Για τό πῶς νοθεύτηκαν οί ἀριθμοί τοῦ Δελτίου τῆς Αύστριακής Λογοκρισίας για τα τραόήγματα τῶν ἐλληνικῶν ὅιὸλίῶν
στα χρόνια 1821-1848. μόνο ὑποθέσεις μποροῠμε να κάνσυμε
πρός τό παρόνῑ
Πρώτη ὑπόθεσηι Μάς τήν προσφέρει ὁ ΚΘ. Δημαράςῑ Εἶναι
φανερό ὅτι ἡ συγκαταοατικη του ’ἐκφραση σ” ἀναφορα μέ τούς
ἀμφισὸητούμενους ἀριθμούς πού ἀνάφερα παραπάνω («καί
στό ὸὲκατο (”iv (ἰληθεύουν...»), ύποκρύπτει μιαν ((ἐλαφρι(ἰ»“
ἀλλα σημαντικὴ ἐγχείρισηῑ τήν ἀφαίρεση ἑνός μηδενικοῠ ἀπ’
τούς ἀριθμούς αὐτούς. ,Ξά να λέμε; Ὀ ΚΘ. Δημαράς δέ θα ’χε
ἀντίρρηση, ἀν ἀπ’ τα 150.000 ἀντίτυπα τῆς «Παιόαςιιυγίας» ρίχναμε τα 135.000 στή θάλασσα. Ἡ «ἐγχείριση» αὐτή δέν εἶναι
καθόλου παραλογη. ἀν σκεφτεῐ κανείς ὅτι ἕνα μηδενικό μποροῡσε εὔκολα να προστεθεῖ, στό δρόμο πού παρεμοαλλεται
ἀνάμεσα στή δήλῶση του τυπογραφου. τήν ἀντιγραφή της ἀπ’
τήν αὐστριακή γράφειοκρατία καί τήν ἀλχημεία τοῦ τυπογραφειου.
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Δεύτερη ὑπόθεσης Oi ῖδιοι οἱ τυπογραφοι-ὲκδότες εἶχαν λόγους νιί μανιπουλαρουν τούς ἀριθμούς τῶν τραὸηγματων τους
- κι“ αὑτό τό ξέρουμε κι“ ἀπό παλιότερες κι“ ἀπό νεότερες μαρτυρίες. ”Ετσι. στήν περίπτωση πού μάς ἐνδιαφερει. ὁ Γλυκής,
μέσα στήν ἀπελπισία πού του,,ειννοῠσε 1'1 οἰκονομική του δυσπριι1,ιία κι’ ἀκριὸῶς ἐπειδή ὑπῆρχε ἐξοντωτικός συναγωνισμός,1ιπορ(1υσε να δηλώσει ύπερὺολικα ὑψηλούς ἀριθμούς
τρι-ιί)11,ιμιίτιι1ν ,ιια να ἐκφοοίσει καί ν ἀποτρέψει τούς ἀντα1,ιιι1νιστές του ἀπ’ Ιτό τύπωμα τῶν ίδιων 0161.ιων
Τρίτη ὑπόθεσης Λό,ιους για τό μανιπουλ αρισμιι των πρα-

γμιιτικῶν ἀριθμῶν τοὺ τραοή,ιματος των ἑλληνικῶν (καί τῶν
ἰταλικων) οιολίωι στα χρόνιιι 1814- 18-18 εῖχιιν κ’ οῖ ίδιες οῖ
αυστριακές αρχές - πού. ι”ις 1ι1’1ν τό ξεχνάμε, ἧταν Ἀρχές Κα-

τοχής, πρα1,ιμα πού ,ιακ ει ἀξιόπιστη τήν ἀναξιοπιστία τους. Μέ
τήν ἐξόκ,ιωσ11 τι)1 πραγματικῶν ἀριθμῶν τοὺ τραὸη1,ιματος των
6107ιων εἶναι πολύ 110010 ὅτι ηθει (11 να προπα1,ιανδίσουν μιαν ἀπ’ ὅ,τι ξέρουμε ιιικύπαρκτη οἰκονομική (καί πο1ιτισμική)
ἀνθηση στίς χῶρες πού ὀρίσκονταν ὑπό τή στρατιωτική καί

πολιτική τους κατοχή.((4°) Τό ῖτιι1ικό 11501gimento ἐπρόκειτο
ἐντούτοις νιι τούς διιιψεύσει καιρός εἰναι νιί τούς διαψεύσει
καί τι1 ἐλ1ηνικό1

Τό γεγονός ὅτι οῖ ἀστρονομικοί αὐτοί ἀριθμοί ἐμφανίζονται
μόνο στό Δελτίο τῆς Αὑοτριακής Λογοκρισίας κανει τίς δύο
τελευταῖες ὑποθέσεις πολύ πιθιινές, χιυρίς μαλιστα ν’ ἀποκλείει
μια συνδυασμένη «ἐνέργεια» τους.
Ἐπαναλαμθανω ὅτι. πρός τό πιιρόν. δέν μποροὺμε παρα νά
κάνσυμε ὑποθέσεις για τό πῶς γεννῆθηκαν οἱ ἀπίθανοι αὐτοί
ἀριθμοί - τήν πραχτική - ἀρχειακή τους ἀμφισὸήτηση σ” ἕνα
τουλαχιστον σημεῖο παρουσίασα ὁπωσδήποτε πιιραπανω.
Στό Φ.Η. ἀπομένει να μάς παρουσιασει. στίς νέες σχετικές

ἐργασίες του πού ’έχει ἀναγγείλει. καί νέιι στοιχεῖα καί νέα ἐπιχειρήμιιτα. Δέν τοὺ λείπει οὔτε ὁ ζῆλος οὔτε ἡ ἐργατικότητα.
Ἐκεῖνο πού θα μποροῠσε ἴσως ἐπιπλέον να τοῦ εὐχηθεῖ κανείς,
εῖναι; μια ἀμεσότερη ἐπαφή μέ τίς πηγές καί μια κριτικότερη
ἀντιμετώπιση τους.
l
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40) Στήν πραγματικότητα, ὅπως ἔδειξα στό ὅιὸλίο μου γιά τό Γλυκή
(G.Veloudis, παραπάνω, 0. 54-55), ἡ ἄγρια λογοκρισίο τῶν ὅιὸλίων ἐκ μέρους τῶν αὐστριακῶν ἀρχῶν κατοχῆς εἶχε συμ6άλει σημαντικά στήν κρίση
τῶν τυπογραφικῶν m ἐκὸοτικῶν ἐπιχειρήσεων στήν κατεχόμενη Βενετία.

πού ἔδωσε ὁ Σταῦρος Ντουφεξῆς
(χαρήκαμε ξεχωριστά γιά τήν
παρουσία του στήν κρατική μας
ὅπερα), ἡ λεπτολογημένη καί κα-

·μουσικι’1·
Ὀπερετικά καί ἄλλα
Δέν χρειάζεται νά ἀναφερθοῦμε ξανά ἐὸῶ στή γνωστή
κρίση μεταξύ μουσικῶν καί Μάνου Χατζιὸάκι, πού ἔχει
παραλύσει τήν KOA καί ἔχει ὄαθύτατες ἐπιπτώσεις στή
μουσική ζωή τῆς πρωτεύουσας. ”Ολο τό Γενάρη ἡ πρώτη
συμφωνική ὀρχήστρα τῆς χώρας ὁέν ἔδωσε συναυλίες.
Ἡ τελευταία της, μιόι ἔκ τῶν
ἐνόντων προγραμματισμένη 6901διά μέ ἔργα Μπετόόεν (εἰσαγωγή
«Λεωνόρα» ἀρ. 3, Τρίτο Κοντσέρτο γιά πιάνο, Πέμπτη Συμφωνία) δόθηκε στίς 19.12.1977.
'O ἀρχιμουσικός Βύρων Κολάσης
μᾶς ἔκαμε ν’ ἀκούσουμε μ’ ἀδιάπτωτο ἓνδιαφέρον τίς πιό πολυπαιγμένες καί πολυηχογραφημένες ἴσως σελίδες τοῦ συμφωνικοῦ
ρεπερτορίου χάρη σέ έρμηνεῖες
ἔκφραστικά χυμώδεις καί ὡραίας
τεχνικῆς λεπτολόγησης. Ἀντίθετα, ἡ Μαρία Χαιρογιώργου - Σιγάρα (σολίστ) ὑπόκυψε ξανά στίς
παρορμήσεις μιᾶς δυσκολοτιθάσευτης «ἰδιοσυγκρασίας»; στό
ἀργό μέρος καί στό φινάλε τοῦ
Kev-10591011, οἱ διαὸλητοῦ γούστου διαχύσεις της συμπαράσυραν τελικά καί τήν τεχνικὴ ἀρτιότητα.
Μένουν λοιπόν οἱ παραστάσεις
τῆς Ἐθνικῆς Λυρικῆς Σκηνῆς καί
τά 071010 ρεσιτάλ δόθηκαν τελευταῖα. Στήν Ε.Λ.Σ. τρεῖς πρεμιέρες. Καί πρῶτα-πρῶτα ἡ σημαντικότερη ἐπιτυχία της έδῶ καί
πάρα πολύν καιρό - ἡ «Ἰταλιάνα
στό Ἀλγέρι» (1813) τοῦ Ροσσίνι,
που παρουσιαζόταν γιά πρώτη
φορά στήν Ἑλλάδα. Μιλήσαμε
γιά «άναρρίχηση μ’ έλληνικές κυρίως δυνάμεις (κι αὑτό ἔχει σημασία) 0‘ ἕνα διεθνές ποιοτικό
έπίπεδο» καί σέ ἀνάλογα σωστή
ἀντιμετώπιση τῆς προσφοράς τῆς
κρατικῆς μσς 671590;. Μόνος ξέ-

νος σ“ αὐτή τήν παράσταση ἧταν
ὁ σκηνοθέτης Κάρλο Κόττι, πού,
προχωρώντας πέρα ἀπό τήν έπι-

6ολή τῆς γενικῆς του σύλληψης,
δίδαξε, φαίνεται, σκηνικά τόν
κάθε ρόλο ὥς τίς στερνές του λεπτομέρειες, δένσντας σέ μιά φίνα
σύμπνοια ὅλα τά πρόσωπα τοῖΡ
«ἀνάλαφρου, χαριτωμένου ἀλλά
πλούσιου σέ μουσική οὐσία σκηνικοῦ αὐτοῦ παιχνιδιοῦ». Ἐξ
ἴσου ὑπεύθυνη καί σέ ὡραία συλλειτουργία μέ τή σκηνοθεσία, ἡ
μουσική προετοιμασία, ἔδωσε
«ζηλευτή ὁμοιογένεια ἑνός σωστοῡ, ροσσίνειου τραγουδιστικοῡ

ὕφους σέ μιά διανομή» ὅπου ὅλες

μιά ὀρχήστρα τελείως συγχρονιομένη, πού άγκάλιαζε ἁόρότατα
τίς φωνές, γεμάτη ρυθμικό σφρίγος, πνοή καί χρῶμα. Πολλοί
μουσικοί (ξύλινα) φαίνονταν νά
ἔχουν μελετήσει τό μέρος τους
σπίτι. (23.12.1977, «71905vo19κτήρια»18.12.1977, Α’ συνδρομητῶν 21.12.77).
Δέν άξίζει ἔκτενέστερη άναφορά ἡ χρονικά ἃστοχη (παραμονές Πρωτοχρονιᾱς ~ 30.12.77)
ἐπανάληψη τῆς ἀφόρητα νερό6900117; καί γλυκερῆς «Ὑπνοὸάτιδας» (1831) τοῦ Μπελλίνι, στή
δίχως φαντασία καί μέ «μετωπικές» παρατάξεις τῆς χορωδίας
σκηνοθεσία τοῦ Τζουζέππε ντέ

Τομάζι, Ιπού ἡ Ε.Λ.Σ. εἶχε πρω1011560051. στίς 27.3.1970. Σ’ αὐτήν τήν έπανάληψη ὅπου ὅλοι οἱ
τραγουδιστές ἦταν λίγο-πολύ κατώτεροι τῶν τρομακτικῶν δεξιοτεχνικῶν άπαιτήσεων αὐτῆς τῆς
τόσο φτωχῆς σέ οὐσία μουσικῆς,
καλύτερη (σχετικα πάντα) ἧταν ἡ
Φώφη
Σαραντοπούλου,
σάν
Ἀμίνα. '0 Βύρων Κολάσης, ἴσος
μέ τόν καλύτερο ἑαυτό του, ἀπό
τό «πόντιουμ» ἔκανε τό πᾶν γιά
νά

καταστήσει

λόγουστη T17111111111 τῆς ὀρχήστρας

Μορρένο Τόρρομπα καί ἡ πασί-

ὑπό τό Βύρωνα Κολάση, ἡ καμωμένη μέ γοῡστο καί μεράκι νέα

γνωστη Σακόν τοῦ Ι.Σ. Μπάχ, σέ
μεταγραφή 6561110 γιά κιθάρα.
Στέρεης τεχνικῆς ἀλλά μᾶλλον
ουμόατικῆς μουσικότητας ὁ πιανίστας Λέσλι Ράιτ ἀπό τό

ἔνορχήστρωση τοῦ ἔργου ἀπό τό

Τοῦ Γιώργου Λεωτσά κου

καταναλώσιμες

αὐτές τίς σελίδες τοῦ γλυκεροῦ
«μπέλ κάντο», φτωχότερες σέ
μουσικό «ψαχνό» ἀκόμη καί ἀπό
τίς περισσότερες ἀσκήσεις τῶν
καθιερωμένων «σολφέζ»...
Τέλος, ὑπάρχει ή εὔστοχη πρωτοὸουλία τοῦ ξαναζωντανέματος
τοῦ ἀκαταλύτου «Βαφτιστικοῦ»
(πρωτοδόθηκε στίς 18.7.1918
ἀπό τήν Ὀπερέτα τοῦ Παπαῖωάννου) τοῦ Θεόφραστου Σακελλαρίδη (1883-1950). Τό ξαναζωντάνεμα αὐτό προσφέρει

δυόμιση πολύ εὐχάριστες ὥρες;
κι αὐτό παρά τή νεοπλουτική έκζήτηση τῶν -σκηνικῶν καί τῶν
κοστουμιῶν, πού μέ άπειρη αὐταρέσκεια φιλοτέχνησε ὁ πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τῆς Ε.Λ.Σ., ὑπερκατεστημένος κι ἐμπορικότατος
ζωγράφος Σπ. Βασιλείου; ὲνοχλοῦσε τό ὑπερὸολικά, φανταχτερό νεοκλασικό στὺλ τοῦ σκηνικοῦ τοῦ Κηφισιώτικου ἀρχόντικοῦ καί συχνά ἐξόργιζαν τά

οἰ φωνές, φυσικά, δέν ἦταν δυ-

«σλάίντς» μέ κάποιες ἀναφορές

17010 νά 6ρίσκονται στό ἰδιο ἐπίπεδο. Ὁ Δημήτρης Χωραφᾶς,
στό «πόντιουμ» τοῦ μαέστρου,
καλύτερος παρά ποτέ ἄλλοτε τά
τελευταῖα χρόνια, παρουσίασε

σέ εἰκόνες πού θύμιζαν τή ζωγραφική τῶν Μάξ Ἔρνστ ἦ Σαλ6ατόρ Ντάλι. Θετικά σημεῖα τῆς
παράστασης ὁ γοργός κι ἀδιάσπαστος σκηνοθετικός ρυθμός

15;: 05 ντο μείζ. τοὺ Φερνάντο
Σόρ (1778-1839), ἡ ἔργο 61
(1931) τοῦ Χοακίν Τουρίνα
(1882-1949), ἡ Σονατίνα τοῦ

Νίκο Ἀστρινίδη, καθώς καί τό
παίξιμο καί ἡ ἐκφορά τῆς πρόζας
ἀπό ἀρκετούς παλαίμαχους τῆς
ὀπερέτας, μέ φωνές ὅχι πρώτης
φρεσκάδας. Ἀπό τή διανομή ξεχώρισαν οἱ ἐπιδόσεις 1011 Νίκου
Ντουφεξιάδη, μέ μιά συναρπαστική εὑρηματική λεπτῶν ψυχολογικῶν τόνων στό ρόλο τοῦ
Μάρκου Κορτάση καθώς καί τοῦ
Θ. Σερμιέ σάν συνταγματάρχη

(17.].1978).
T0 μικρό χρονικό μας συμπληρώνουν τέσσερα ρεσιτάλ (3 πιά11011, 1 κιθάρας) ἀπό καλλιτέχνες
μέ ἐπιδόσεις διαφορετικῆς 51.165λειας, ἀλλά μέ, γενικα, ἀδιάὸλητη
00609011710 προθέσεων. Καί τά
τέσσερα, σάν προγράμματα άποτελοῦν προτάσεις ἑνός ξεχωριστοῡ ἔνδιαφέροντος. Ὁ Κορεάτης πιανίστας Τόνγκ ”Ῐλ Χάν («Παρνασσός» 21.12.77),
τέρας δακτυλικῆς εὐκινησίας πού
ἔόγαζε «νότες μαργαριτάρι στά
ταχύτερα περάσματα», μέ ἦχο
«ἐφησυχαστικά μαλακό ἀκόμη
καί στίς στιὸαρότερες κρούσεις»,
μᾶς ἔδωσε 6110 πιανιστικούς κολοσσούς, τή Σονάτα σέ φα έλ.
ἔργο 5 τοῦ Μπράμς καί τή Σονάτα σέ σι ἔλ. τοῦ Λίστ, γραμμένα
καί τά δυό τό 1853. Πυρηνική,
στό ἔπακρο ὡριμασμένη εὐαισθησία, συνδυασμένη μέ πνευματικότητα όχι τυχαία, τοῦ ἔχει διδάξει ποῦ ταιριάζουν καλύτερά
οἰ λυρικές ἀνατάσεις καί ποῦ ἡ
αὐτοσυγκράτηση τῆς ἔκφρασης.
Ἀκόμη καί τό πῶς λειτουργοῦν
ἀποτελεσματικότερα οἱ λεπτότερες φρικιάσεις τῆς δυναμικῆς,
σκορπισμένες μέ μιά θαυμαστή
ἐσωτερική άλληλεξάρτηση 0‘ 6110
τό πλάτος μιᾶς μεγάλης φόρμας.
Ἀνάλογη καίτοι πολύ πιό «γήινης» εὐαισθησίας στήν κιθάρα
καί ὁ Ἰσπανός Χοσέ Λουίς
P o 6 9 ίγ o
(«Γκλόρια»
10.
1.1978) μᾱς ἔδωσε πρόγραμμα
ὅπου, ἀντίθετα μέ τά περισσότερα ρεσιτάλ κιθάρας, δέν κυριαρχοῦσαν οἰ μινιατοῡρες ἀλλά οἰ
μεγάλες φόρμες - κυρίως Σονά-

Ἐκουαδόρ (;) παρουσίασε στόν

Ἑλληνογαλλικό Σύνδεσμο 51111819κετά ἓνδιαφέρον πρόγραμμα ἔργων γιά πληκτροφόρα ὄργανα
τοῦ 18ου αἰῶνα - πράγμα ὂχι καί
τόσο συνηθισμένο; ἀπό τήν Παρτίτα ἀρ.2 σέ ντο έλ. (1731) BWV
826 1011 Μπάχ, ὥς τήν «Παθητική
Σονάτα», ἐπίσης σέ ντό ἔλ. ἔργο
13 (1798) τοῦ Μπετόόεν. Ἐνδιάμεσα, ἡ πασίγνωστη Σονάτα σέ
ντο μείζ. ἔργο K. 330 (περίπου
1770) τοῦ Μότσαρτ καί ἐκείνη σέ
ρέ μείζ. ἀρ. 7, καταλ. Χομπόκεν

XVI/37 τοῦ Χάυντν, γραμμένη
μεταξύ 1761 καί 1770 («[709νασσός» 11.1.1978).
Τέλος, στό Ἰταλικό Ἰνστιτοῡτο

(19.1.1978), ἡ Χάρις Κλαδάκη, μέ στρωτή τεχνική καί
δίχως άναστολές μουσικότητα
ἀλλά καί κάποια ὑπερόολή, ἀκόμη, στό «πεντάλ», μᾶς ἔδωσε δυό
μνημειακῶν διαστάσεων πιανιστικές σελίδες, σπάνια ἀκουόμενες; τή Φαντασία σέ ντο μείζ.
ἔργο 17 (1836) τοῦ Σούμαν καί
τό άγνωστο, καθώς εἰκάζουμε,
στήν Ἑλλάδα ἔργο τοῦ Πώλ
Ντυκά (1865-1935) «Παραλλαγές, Ἰντερλούντιο καί Φούγκα
πάνω 0’ ἕνα θέμα τοῦ Ραμώ»
(1906): ἐὸῶ, μεταξύ ἄλλων, 5170
πυκνό, μεταόαγκνερικό χρωματικό ὕφος έναλλάσσεται μέ μιά
πιανιστική γραφή πού ἐρωτοτροπεῖ ἔκδηλα μέ τόν έμπρεσιονισμό..
Ἀνάμεσα στά δύο αὑτά ἔργα, σελίδες 18ου αἰῶνα, γραμμένες ἀρχικά γιά τσέμπαλοῑ ἡ Σονάτα σέ
λα μείζ. τοῦ Ντομένικο Σκαρλάττι καθώς καί δύο συνθέσεις
τοῦ μεγάλου Ραμώ, «Οἰ Κύκλω-

πες» καί ἡ «Γκαὸότα μέ Παραλλαγές». Κρίμα πού 6 ἦχος ἑνός
πιάνου πού θά ἔπρεπε νά ἔχει
πρό πολλοῦ μπεῑ σέ ἀπομαχία,
δέν μᾶς ἔδωσε πολύ ξεκάθαρη είκόνα καί τῆς ἠχητικῆς εὐαισθησίας τῆς καλλιτέχνιδαςζ ἧταν ἰδιαίτερα πνιγμένος καί μουντός,
ἰδίως στή μεσαία περιοχή.
I
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·μσυσική·
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΗΓΟΡΙΟΥ
Ἕνας νέος συνθέτης

μέ οὐσιαστική συμὸολή
στα μουσικά μοις πράγματα
Τοῦ Δημήτρη Δεληγιάννη
Ὁ Μιχάλης Γρηγορίου γεννήθηκε στήν Ἀθήνα τό I947.
Τέλειωσε τήν Ἀρχιτεκτονική τοῦ Ε.Μ.Π. Παράλληλα σπούὁασε μουσική. Ἕως τώρα ἔχει κινηθεῑ στό χῶρο τῆς «σύγχρονης μουσικῆς». Πρόσφατα κυκλοφόρησε ὁ πρῶτος του
ὁίσκος «Ἀνεπίὸοτα Γράμματα», σέ ποίηση Ἄρη Ἀλεξάνὁρου. Ἔχει γράψει συνολικα 23 ἔργα (ἀπό τά ὁποῖα τά 7
εἶναι γιά τό θέα-τρο, τό σινεμά, τήν τηλεόραση καί τό ραὸιόφωνο). Τό 1973-74 γράφει τίς μουσικές για· τά ἔργα
«”Ασμα γιά τό Σκιάχτρο τῆς Λουζιτάνιας» τοῦ Π. Βάις καί
γιὰ τό «Δ άσκαλο» τοῦ Μ.Μπρέχτ καί τό 1976 για τό «Ρωμαῐος καί Ἰουλιέτα» τοῦ Σαίξπηρ. Τήν ἴὸια χρονιά, τό ἔργο
του «Σεπτέτο», γιά τρομπέτα, πιάνο καί κουιντέτο ἐγχόρὁων, ἔγινε ὁεκτό μ’ εὐνοϊκώτατα σχόλια στό «Δ ιεθνές Βῆμα
Συνθετῶν» (ὁιαρκείας μιᾶς ἑὸὁομάὸας) τῆς «Οὐνέσκο», στό
Παρίσι, καί μεταὸόθηκε ἀπό τήν ἡμερήσια ἐκπομπή πού
ἀφιέρωνε στήν ἐκὸήλωση ὁ ραὸιοσταθμός France-Culture,
σάν τό καλύτερο ἔργο ἐκείνης τῆς μέρας. Πέρυσι στό Ἡρώὁειο παίχτηκε τό ’έργο του «Κουιντέτο μέ πιάνο», ἔργο 22.
Στή συζήτηση πού ἀκολουθεῖ, μιλάει γιά τά «Ἂνεπίὸοτα
Γράμματα».
’E9.: Ποιά ἧταν ἡ ἀφετηρία
σου ὅταν ἔγραφες τήν καντάτα
«ΑΝΕΠΙΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑ ΤΑ»;
Ἀπ.; Θά μποροῡοα νά μιλήσω
για πολλές ἀφετηρίες. Πάντως

οτὴν ἀρχή ἦταν ἡ ποίηση τοῦ
”Αρη Ἀλεξάνδρου, που μοῡ
προσέφερε τό συγκινησιακὸ ἐρέθισμα για νά φτιάξω τα τραγοὺδια. Τά τραγούδια αὐτά ὅμως
γρὰφτηκαν μεμονωμένα μέσα οτό
διάστημα 1972-74 γιά φωνή καί

πιάνο. Τήν ἐποχή ἐκείνη δέν εἶχα
σκεφτεῖ νά τα κοινοποιήσω, ὂχι

μόνο ἐπειδή ἧταν ἡ χούντα, ἀλλα
καί γιατί μέ ἀπασχολοῦσαν τότε
ἄλλα προόλήματα στή μουσική,
Αὐτό πού μ’ έσπρωξε νά ἀντιμετωπίσω σοόαρά τήν ἰδέα ἑνός έργου πού θα 6ασιζὸτανε πάνω
τους ἦταν μιά κρίση πού αρχισα
να περνάω ἀναφορικά μέ τή λει-

μουσική. ”Αρχισα να ἀναρωτιέμαι τί ρόλο παίζω μέσα σ’ ἕνα
χῶρο που κατέληξε νά ἔχει σάν
μοναδικὸ του ἐπιχείρημα τήν έρμητικότητα χάριν ἑνός ὑποτιθέμενου πειραματισμοῠ. Ἑνός πειραματισμοῦ πού δέν καταλήγει σέ
συμπεράσματα. Στράφηκα, λοιπόν, ἴσως ἀπό ἀντίδραση, στόν
ἐντελῶς ἀντίθετο χῶρο πολιτιστικῆς λειτουργίας, ἐκεῖνον τῆς ἐξ
ὁρισμοῦ πλατιᾶς έπικοινωνίας,
τό χῶρο τοῦ τραγουδιοῦ. Τό
πρό6λημα πού θέλησα νά ἀντιμετωπίσω ἧταν τό ἐξῆς; Πῶς μπορῶ
να έχω μιά συγκινησιακή ἀμεσότητα, χωρίς ἐν τούτοις να παραιτηθῶ ἀπό τό ρόλο μου σάν συνθέτη, δηλαδή σάν τεχνίτη, σάν
ἁρμόδιου πανω στα ζητήματα τῆς
μορφῆς. Στα «Ἀνεπίδοτα Γραμματα» προσπαθησα νά γράψω
μιά μουσική πού να διατηρεῖ καί
νά δηλώνει μιά σοὸαρότητα προθέσεων, μια μουσική πού νά δηλώνει ξεκαθαρα τήν πρόθεση της
γιά μια ἐπιστροφή σέ μερικές 6ασικές ἀρχές εὐαισθησίας καί συγκίνησης, προσιτῆς στό κοινό.
Μιᾶς μουσικῆς πού σέ τελευταία
ἀνάλυση θά προσπαθοῦσε να
συμφιλιώσει αὐτό πού ἐγώ νοῶ
σαν «σοὸαρό» κι αὐτό που λειτουργεῐ σάν «ἐλαφρό».
Ἐρ.; Κάνεις μιά
ὁιάκριση
ἀνάμεσα σέ μιά «σοὸαρή» καί σε’
μιά «ἐλαφριά» μουσική. Πῶς τήν
ἐννοεῖς αὐτή τή ὁιάκριση;
Ἀπ.ι Μέ πολὺ δισταγμὸ θα
χρησιμοποιοῦσα αὐτούς τοὺς
ὅρους, γιατί πιστεύω πώς εἶναι
ἀρκετά σκοτεινοί καί έν πολλοῖς
σκόπιμοι. Κρὺὅουν άπό πίσω
τους φαινόμενα ὃιαστρωμὰτωσης
τῆς τέχνης καί τῆς κουλτοὺρας

τουργία τῆς λεγόμενης σύγχρσνης

μουσικῆς, τῆς avant—garde ἃς
ποῦμε. Κάποια στιγμή συνειδοητοποίησα πώς μ’ ένοχλοῦσε καί

μέ ἔφθειρε ἡ ἔλλειψη ἐπικοινωνίας πού χαρακτηρίζει αὐτή τή

ζ,ἡ ΜΑΦΑΛΝΤΑ kai'é κοΣΜοΣτης

πού δέν εἶναι πάντα αὐτόματα,
ἀλλά συχνά εἶναι κατευθυνὸμενα
ἄνωθεν. Μ’ ἄλλα λόγια ἡ διάκριση αὐτή εὐνοεῖ αὐτούς που
ὃρίσκονται ἀπό πάνω, έτσι ὥστε
μαζί μέ τήν καλύτερη οἰκονομική
καί κοινωνικὴ τους θέση να μποροῦν να προὸἁλλουν καί μια

ανώτερη κουλτούρα. Ἐν τούτοις
παραμένει τό γεγονός πώς ὑπαρχει μια διαφορά ἀνάμεσα σέ μιά
τέχνη μέ σοόαρές προθέσεις καί
σέ μιά «τέχνη» καταναλώσιμη καί
εὐτελῆ πού λειτουργεῑ σαν ταπετσαρία ἥ σάν χωνευτικό, κι αὐτή
ἡ διαφορά μπορεῖ να φανεῖ καί
μέσα ἀπό τήν τεχνική τοῦ καλλιτέχνη πού καθορίζει τά μέσα έκφρασης καί τούς αἰσθητικοὺς
στόχους. Ὑπάρχει ὅμως μία
ἄγνοια καί μία απλοϊκότητα, πού
συντηρεῑται καί δημοσιογραφικά
στίς συνειδήσεις τοῦ κοινοῦ, καί

πού τείνει να ταυτίζει τήν έλλειψη τεχνικῆς καί καλλιέργειας
μέ

τόν

αὐθορμητισμό

καί

τή

«λαϊκότητα».
’E9.: Πῶς θά καθόριζες τή
σοόαρότητα τῶν προθέσεων τῆς
καντάτας «Ἀνεπίόοτα ΓραμμαIa»; Εἶναι θέμα τεχνικῆς ἀρτι-

ότητας,·
Ἀπ.; Ἠ παρουσία μιᾶς τεχνικῆς δέν παρέχει ἀπό μόνη της ἑγγυήσεις ποιότητας, ἡ ἀπουσία της
ὅμως δημιουργεῖ σίγουρα προθλήματα. ”Αν μίλησα προηγουμένως για τό ζήτημα τῆς τεχνικῆς,
τό έκανα για να τονίσω πώς,
κατά τή γνώμη μου, ἡ έλλειψη τεχνικῆς ὁδηγεῖ σέ έκφραστική
χρεωκοπία τό ἐλληνικό τραγούδι
καί συνηθίζει τό αὐτί τοῦ κοινοῦ
στό να δέχεται τα πάντα, ἀδκ

ακρίτως ποιότητας, μέ μοναδικό
γνώμονα τήν πλὺση ἐγκεφάλου
τῆς διαφήμιοης. Σχετικα τώρα με’
τή σσὸαρότητα τῶν προθέσεων
στα «Ἀνεπίδοτα Γραμματα», πιστεύω πώς θα μποροῡσε να κριθεῐ ἀπό τή συνολική ἀντιμετώπιση τῆς φόρμας. Θέλω νά mi):

ἀπό τήν ἐναλλαγή τραγουδιοῡ
καί ἀφήγησης. Ἔτοι ὥστε να τονίζεται ἡ σχέση τῆς μουσικῆς μέ
τόν ποιητικό λόγο. Ἀκόμα, ἀπό
τήν ἐναλλαγή τμημάτων πυκνῶν
καί τμημάτων ἀραιῶν στόν ἠχητικό ὁγκο. Ἀπό τήν προσπαθεια
να διασφαλίζεται μιά ἑνότητα
ὕφους, μιά ἑνότητα θεματικοῠ

τοῦ Kov'l'Nq;

ῦλικοῦ,

ἐνῶ

ταυτόχρονα

νά

ὑπάρχει ἡ αἴσθηση τῆς ποικιλίας,
ρυθμικῆς, τονικῆς, ἠχοχρωματι-

κῆς. Ἀπό τήν προσπάθεια να έξυπηρετεῖ ἡ συνθετότητα τήν
κατανόηση κι ὅχι νά τήν ἀντιστρατεύεται. Θά παρατήρησες
ὅτι σοῦ ἀπαντάω μέ γενικότητες.
Νομίζω πώς σέ τελευταία ἀνάλυση ἡ σοὸαρότητα τῶν προθέσεων ἑνός έργου κρίνεται σέ ἐπίπεδο ὑπαινιγμῶν πού προσφέρονται ἀπό τό έργο κι όχι σέ ἐπίπεδο τήρησης μιᾶς ὁρισμένης
συνταγῆς.
Στα
« ’Av επίδοτά
Γράμματα»,
προσπαθησα
να
περιλάόω τέτοιους ὑπαινιγμούς,
χωρίς ταυτόχρονα νά έπιδιῶκω
νά ἀποκλείσω συνειδητά ὅσους
δέν εἶναι σέ θέση νά τούς καταλάὸουν.
Ἐρ.; Πῶς ἀντιμετωπίζεις τήν
ποίηση τοῦ ”Αρη Ἀλεξάνὸρου, τί
σε’ τράόηξε a' αὐτή;
Ἀπ.; Αὐτό που μέ τράόηξε
στά ποιήματα τοῦ Ἀλεξάνδρου
εἶναι ἡ ἀνθρωπιά τους. "Av δια60051 κανείς τό σύνολο τῶν ποιημάτων του 6λέπει νά διαγράφεται μιά σαφής πορεία; ἀπό τόν
ένθουσιασμό τῆς νεανικῆς ἔνταξης στήν ἀπογοήτευση, καί τέλος
σέ μιά νέα μορφή στράτευσης.
Μιά στράτευση πού ένῶ δέν
παύει νά έχει πολιτικό περιεχόμενο, ἀρνεῖται ἐν τούτοις κάθε

μορφή ἀνωθεν καθοδήγησης. Εἶναι σάν νά διαὸάζεις If] ὂιογραφία ἑνός ἀνθρώπου ποῦ ὁδηγεῖται στή χειραφέτηση, γιατί ξέρει
νά έπωφελεῖται ἀπό τίς έμπειρίες
του. Τά ποιήματα πού διαλεξα
ἐγώ γιά τήν καντατα ὅρίσκονται
σέ μιά μεσάίά περίοδο τοῦ ποιητῆ. χαρακτηρίζουν τρόπον τινά
ἕνα μεταίχμιο ἀνάμεσα στήν ἀπογοήτευση καί στή χειραφέτηοη.Γραμμένα στήν έξορία, εἶναι οτή
6άση τους ποιήματα ἐρωτικοῦ
περιεχομένου, έντούτοις θέτουν
σάν σταθερή συνθήκη τό πλαίοιο
μέσα στό ὁποῐο γράφτηκαν, κι
αὐτό τό πλαίσιο ἀποτελεῖ ἀπό
μόνο του μιά πολιτική ἀναφορά.
Πιό σωστα θάλεγα, μια πολιτική

μαρτυρία. Ὁ Ἀλεξάνδρου 6ρίσκεται σε’ μιά θέση πολιτικῆς μόνωοης — οτήν ὁποία τόν ἔχουν
καταδικάσει έν πολλοῖς κι οἱ αλλοι, οἱ «στρατευμένοι» - ἀλλά εἷναι, θέλοντας καί μή, πολιτικός
ποιητής. Κι ἄν θέλεις ἀκάμας εἷναι ἀκριὸῶς αὐτή ἡ ουνῦπαρξη
τοῦ ἰδιωτικοῦ χαρακτῆρα ποῦ
φαίνεται μέσα ἀπ’ τό ἐρωτικό
ποίημα, καί τοῦ πολιτικοῦ χαρακτῆρα, ποῦ φαίνεται μέσα ἀπ’ τίς
ἀναφορές στήν έξορία, στό σκοτωμένο σύντροφο, οτόν ἄλλο ποῦ
τόν έχουν ἀπομονώσει, κ.λπ., πού
μέ συγ-κίνησε ἰδιαίτερα. Εἶναι μιά
ποίηση σέ ἀνθρώπινες διαστάσεις
πού δέν προσποιεῖται καί δέν κάνει δημαγωγία.
Ἐρ.; Μίλησες γιά τήν πολιτική διάσταση στό ἔργα τοῦ Ἀλε-

ξάνόρου. Τί ὁριομό θᾶὁινες ἐσύ
γι’ αὐτό πού λέγεται «πολιτική
τέχνη»,Ἀπ.; Ἡ πολιτική διάσταση
ὑπάρχει πάντα στήν τέχνη, ἀφ’ ἦς
στιγμῆς ὑπάρχει μέσα μας. Θέλω
νά πῶ, ὅτι κι ὅταν ἀκόμα ἡ τέχνη
δέν κάνει άμεσες ἀναφορές, τίς
κάνουμε έμεῖς ὑπό μορφή έρμηνείας. Πολιτική τέχνη δέν εἶναι
μόνο ἕνα ποίημα τοῦ Ρίτσου,
ἀλλά καί ἕνα κουαρτέτο τοῦ Beethoven, ἀρκεῖ νά μποροῦμε νά
τό δοῦμε έτσι. Τό έργο τέχνης εἴναι τὸ προϊόν μιᾶς ἀτομικῆς συνείδησης πού έχει διαμορφωθεῖ σέ
κάποιο, κοινωνικό πλαίσιο, κι ἡ
πολιτική
διάσταση
ὑπάρχει
πάντα στό κοινωνικό πλαίσιο. Μ’
ἄλλα λόγια δέν εἶναι πάντα
ἀναγκαῖο νά ἀναφέρεται τό έργο
τέχνης στό πλαίσι , μπορεῖ νά
ἀναφέρεται στό άτομο πού ἔχει
ἐξ ὁρισμοῦ διαμορφωθεῖ ἀπ’ αὐτὸ. Κι ἡ πιό ἰδιωτική μορφή τέχνης μᾶς δίνει τίς πολιτικές της
πληροφορίες, ἀρκεῖ νά μποροῦμε
νά τίς ἀντλήσουμε ἀπ’ αὐτό.
Ἐρ.; Ὡστόσο, πέρα ἀπό ἕνα
τέτοιο γενικό χαρακτηρισμό, ὁέν
νομίζεις πώς ὁ ὅρος «πολιτική
τέχνη» περιγράφει μιά ὁρισμένη
στάσι] τοῦ καλλιτέχνη ἀπέναντι
στά πολιτικά καί κοινωνικά προ6λήματα τῆς ἐποχῆς του,· Μιά
στάσι] περισσότερο συνειδητή,
καί ταυτόχρονα
περισσότερο
ἄμεση,’
Ἀπ.ε Τό ζήτημα τῆς άμεσότητας εἶναι πάνω ἀπ’ ὅλα συνάρτηση τοῦ δέκτη καί τοῦ κατα
πόσο εἶναι έξασκημένος νά ὃλέπει τίς άποχρώσεις καί τοῦς
ῦπαινιγμούς καί νά τοὺς δίνει
νόημα. Ἡ ἀμεσότητα σάν πρόθεση μσιάζει λίγο μέ τήν ἐμπορικότητα σαν πρόθεση. Θυμίζει
καπως συνταγὴ, πού ὅταν ἐφαρμοσθεῖ, φέρνει ὁρισμένα σταθερά
ἀποτελέσματα. ”Ὀπως ἕνα ἀστεῖο
χάνει τή νοστιμιά του ὅταν προσ·
παθεῖς να τό έπεξηγήσεις, έτσι κι
ένα έργο τέχνης πού θέλει πάση
θυσία νά δηλώσει μια πολιτική
τοποθέτηση έπεξηγώντας την καί
πρσὸάλλοντας τά ἐξωτερικά της
γνωρίσματα, ὁδηγεῖ σέ μιά ξεθυμασμένη αἰσθητικὴ. Ἡ ἀμεσότητα δέν πρέπει νά ταυτίζεται μέ
τό κραυγαλέο — αὐτό τό πιστεύω
ἀκράδαντα - ἀλλά μέ τήν εἰλικρίνεια, πού εἶναι θέμα ἀτομικῆς
συνείδησης τοῦ Ικαθενός. Τό ῖδιο

μπορῶ νά σοῦ πῶ για τό θέμα τῆς
συνειδητῆς στάσης ἀπέναντι στα
κοινωνικά καί πολιτικά προθλήματα. Ἐξαρτᾱται ἀπό τίς προτεραιότητες πού διαλέγει νά προὅάλει ὁ καλλιτέχνης, κι οἱ προτεραιότητες αὐτές εἶναι παλι
θέμα ἀτομικῆς συνείδησης. Ἠ
διάκριση ἀνάμεσα στό οὐσιῶδες
καί στό ἐπουσιῶδες δέν μπορεῖ
νά εἶναι θέμα συνταγής. Ἐξαρτᾱται ἀπό τί κουὸαλαει ὁ καθένας
l
μέσα του.

στὶς ἐπάλξεις
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ποίησή της. Μαζί μέ τή Δ.Ε.Θ.
(πού δέν ὲπαρκοῦσε για νά ὑλοποιήσει τό σχέδιο) συνεργαστηκαν καί συνέὸαλαν οἰκονομικα ὁ
Δῆμος Θεσσαλονίκης, ἡ Δ.Ε.Η.

οκινημστσγρσφσς·
Γ ια 11161 άλλη
πολιτική

καί μερικές ὀργανώσεις τῆς πό-

λης.
Ιον ι’·πομενο χρόνο 6 1615
ῦπουργός Βιομηχανίας (καί σήμερα Β. Ἑλλάδος) N. Μάρτης
στό νομοσχέδιο πού κατέθεσε οτή
Βουλή για τόν κινηματογράφο
περιέλαὸε καί διάταξη σχετική μέ
τή δημιουργία κινηματογραφικοῦ
φεστιὸαλ στήν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης.
Ἀπό τήν πρώτη του διοργάνωση τό Φεστιόάλ ἀντιμετώπισε
τή δυσπιστία καί τήν ἀδιαφορία

ΜΙΖΕΡΙΑ καί καθυστέρηση εἶναι τά κύρια χαρακτηριστικά τῆς πολιτιστικῆς πολιτικῆς. Η κραυγαλέα ἀντίθεση
μεταξύ διανοουμένων- καλλιτεχνῶν καί κράτους, πού ἧταν
κυρίαρχη κατά τά χρόνια τῆς δικτατορίας, ἐξακολουθεῖ νά
ὑφίσταται καί 01771590.
Ἡ δικτατορία ἀντιμετώπιζε τήν ὅποια πολιτιστική δραοτηριότητα σάν ἐχθρό, μέ τή δικαιολογία πώς ἧταν μιά καμουφλαρισμένη πολιτική ἐκδηλωση. Μετά τή δικτατορία τά
πράγματα ἀντιστρέφονται 05’ κάποιο ὅαθμό, καί καθαρά
πολιτικές ἐκδηλώσεις σάν τά φεστιίῖάλ καί τίς γιορτές πού
κάνουν οἱ νεολαῐες, παρουσιάζουν ἕνα πολιτιστικό πρόσωπο. Ἀπό τήν ἄλλη μεριά, ἡ κυὸέρνηση ἐπί τρία χρόνια τά

r

Τοῦ Θανάση Ρεντζῆ

τῶν κινηματογραφιοτῶν τῆς ἑπο-

Τό ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ἔχει
ἱστορία 18 χρόνων. Δημιουργήθηκε μ’ ἀφορμή τόν ἑορτασμό
τῶν εἰκοσιπέντε χρόνων λειτουργίας τῆς Δ.ΙΞ.Θ.. ἡ ὁποία ἤθελε
να πλαισιώσειτόν έορτασμότης μέ
καλλιτεχνικές ἐκδηλώσεις καί για
τό σκοπό αὐτό άπευθύνθηκε στή
Μακεδονικὴ Καλλιτεχνική Ἑται-

δηλώσεων. Ἡ «ΤΕΧΝΗ» ἀνταποκρίθηκε μέ τόν καλύτερο
τρόπο κανοντας Eva πλῆθος ἀπό
προτάσεις, ἀπ’ τίς όποῖες πραγματοποιήθηκαν τελικά 61'10:
0 Χορευτικές ἐκδηλώσεις
O Φεστιόάλ κινηματογράφου
Τήν πρόταση γιά τό φεστιὸάλ
κινηματογράφου
συνέταξε
ὁ

ρία «ΤΕΧΝΗ» ζητώντας «προ-

στέλεχος τῆς «ΤΕΧΝΙ-ΙΣ», τήν
ὑποστήριξε μέ πάθος, καί 6oήθησε ἀποτελεσμάτικά στήν ὑλο-

χῆς, οἱ ὁποῖοι ένδιαφέροντο μόνο
για τήν ἑμπορική διάσταση τοῦ
κινηματογραφου καί καθόλου για
τήν πολιτιστική. Καταὸλήθηκαν
τεράστιες προοπάθειες για να
πειστοῦν καί να στείλουν τίς ταινίες τους στό Φεστιὸαλ, ἀλλά καί
ὅταν τίς έστελναν δέν έλλειπαν
ποτέ τά μικροπροὸλήματα τοῦ εἵδους «θα οτείλω τίς ταινίες μου
μόνο άν παιχθοῦν τό 2066010111’1910110» ($. Φίνος),
,Τό 1962 παρεμόαίνει τό ὑπουργεῖο Βιομηχανίας μ’ έναν «κανονισμό λειτουργίας» καί ἀναλαμὸάνει τό γενικό πρόσταγμα
τῆς διοργάνωσης. Ενῶ αὐτή ἡ
110951160011 εἶχε σά σκοπό v‘ 01’1ξήσει τόν κρατικό έλεγχο σ’ ἕνα
νέο θεσμό πού προὸλέπονταν να
’χει στό μέλλον εὐρύτατη ἀπήχηση τόσο στό έσωτερικὸ τῆς ἑλληνικῆς κινηματογραφίας δσο
καί στό κοινό, οἱ Θεοσαλονικεῖς
6λέποντας τά πράγματα μέσα
ἀπό τό πρίσμα τοῦ ἐπαρχιώτη
δήλωσαν δια στόματος τοῦ τότε
προέδρου τῆς Δ.ῙΞ.Θ. Γ. Γεωργιάδη στούς δημοσιογράφους ὅτι
«ὅσοι διατυπώνουν παράπονα
για τήν φεοτιὸαλική όργανωση
πρέπει νά ξέρουν ὅτι ἔχει ξεφύγει ἀπό τά χέρια τῆς Θεσσαλονίκης»,

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

φωνα μέ τό Ν.Δ. 58/73.

I) Κατάργηση κάθε δασμοῦ
γιά τήν εἰοαγωγή μηχανημάτων
καί ὑλικῶν.
2) Κατάργηση τῆς κατ’ ἔτος
ἀνανέωσης ἄδειας παραγωγοῦ.
3) Κατάργηση τῶν ὑπέρ τρίτων φόρων καί διάθεση τοῦ ἀντίστοιχου ποσοῦ μόνον γιά τήν
ἀνάπτυξη τοῦ κινηματογράφου.
4) Ἄμεση καί ἀναδρομική
ἐφαρμογή τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 4
1017 ΝΔ. 58/73 ὡς ἔχει για τήν
δανειοδότηση τῆς παραγωγῆς.
5) Χρηματοδότηση τῆς ἔρευνας, τοῦ πειραματισμοΙῦ καί τῆς
ἐπιμόρφωσης τόσο στόν τεχνικό
ὅοο καί οτόν καλλιτεχνικό τομέοι
6) Οὐοιαστική ἐνίσχυση τῶν
προστατευομένων ταινιων σύμ-

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗ καί AIΘΟΥΣΑἸ

κουτσοὸολεύει μέ χίλιες ἐπιφυλάξεις, δυστροπίες καί δυσ-

πιστίες στόν πολιτιστικό τομέα. Καί λίγο καιρό πρίν ἀπό τίς
ἐκλογές ἐξάγγειλε μιά πολιτιστική πολιτική για κτιριακές
ἐγκαταστάσεις καί συναφῇ θέματα, θεωρώντας τόν ἑαυτό
yyyyyy

T6 7/57/01/6; ὅτιε’ξαγγελίες τέτοιου εἴδους δέν εἶχαν καί
δέν ἔχουν κανένα 611/11719110710 671500 1’7’ 57171500 016 πολιτιστικά πράγματα τοῦ τόπου, εἰναι γνωστό σέ ὅλους. Στό σημείωμα αὐτό θα 611/01715919017715 0' ἕνα εἰδικό θέμα τοῦ πολιτιστικοῦ χώρου· τόν κινηματογράφο - καί εἰδικότερα οτήν
κατ’ ἑξοχήν πολιτιστική του ἑκδήλωση, τό ΦΕΣΤΙΒΑΛ
EAAHNIKOY KINHMA ΤΟΓΡΑ ΦΟΥ.

τάσεις γιά τή μορφή καί τό περιεχόμενό» τῶν καλλιτεχνικῶν έκ-

ΜΟΝΙΜΟΣ
Διεὺθυνοης

ἰσχυρισμός τῆς
Κινηματογραφίας

τοῦ ὑπ. Βιομηχανίας ἦταν ὅτι οἱ
κινηματογραφιστές προόάλλουν
θέσεις πού ἀντιφάσκουν - καί
έτσι δύσκολα μπορεῖ νά έναρμονιστοῦν.
ΠΡΟΣΦΑΤΑ,

ἕνα

κοινό

περιληπτικό ὑπόμνημα για τά
ἀμεοα ζητήματα τοῦ κινηματογραφικοῦ κλάδου, συνταγμένο
ἀπό τα συνδικαλιστικά ὄργανα
τῶν ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, τῶν TEΧΝΙΚΩΝ καί τῶν ΣΚΗΝΟΘΙΞΤΩΝ, δόθηκε στὸν ὑφυπουργό
Βιομηχανίας M. Πρωτοπαπαδάκη. Ἕνα ὑπόμνημα πού
(πέρα ἀπό τήν σῦσία) δείχνει τῆ
ΣΥΜΠΝΟΙΑ τοῦ κινηματογραφικοῦ κόσμου στό θέμα τῶν
διεκδικήσεων. Τό ὑπόμνημαῑ
46

Παῦλος Ζάννας, πού ἧταν τότε

I) Κατάργηοη Φ.Δ.Θ. γιά τήν
ἐλληνική ταινία.
2) Ἀνανέωοη τῶν κριτηρίων
ἐλέγχου γιά τίς αἴθουσες κινηματογράφου.
3) Δανειοδότηση
αἰθουοαρχῶν.
4) Ἐπιστροφή φόρου γιά τή
ὄελτίωοη τοῦ ἐξοπλιομοῦ καί
διαμόρφωση τοῦ χώρου. Ἀτελής
εἰσαγωγή μηχανημάτων.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ καί ΚΑΑΛΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΤΩΝ
ΤΑΙΝΙΩΝ

Τούτη ἡ παρατήρηση, προϊόν
τέλειας παρεξήγησης καί ἀδυναμίας οῦσιαστικῆς κατανόησης τοῦ
προόλήματος, παρέμεινε ἀπό τότε
ὁ μπαμπούλας τῶν Θεσσαλονικέων, κι ἐμφανίζεται καθε φορά
πού γίνεται λόγος για τό Φεστι6αλ σάν ἕνας ἀναοταλτικός
παράγοντας για τόν [διο τό θεσμό
καί τό ρόλο του. Ἔτοι καί φέτος.
ὅταν ὁ κινηματογραφικός κόσμος

ἦρθε σέ διάσταση μέ ’τὸ ὑπουργεῖο Βιομηχανίας, μετα τήν ἀπό
μέρους του πραξικοπηματική
εἰσαγωγή ἑνός νέου καί παντελῶς
ἀπαραδεκτου

κανονισμοῡ,

οἱ

Θεοσαλονικεῖς πάλι παρεξήγησαν τά πράγματα καί χρειαστηκε
πολύς κόπος για νά πεισθοῦν ὅτι
δέν ὑπάρχει κανένας τέτοιος
σκοπός. Ἡ ὅλη διαμάχη δέν εἶχε
μέ κανένα τρόπο σαν αντικείμενο
τόν τόπο τέλεσης τοῦ Φεστιὸάλ,
ἀλλα τόν τρόπο.

”Οπως εἶναι γνωστό, ἀπό τότε
πού τό ὑπσυργεῖο Βιομηχανίας
παρενέὸη, γιά πρώτη φορά τό
1962, τό Φεστιὸάλ γίνεται μέ
6άση κανονισμό πού έκδίδεται
ὕστερα ἀπό ὑπουργική ἀπόφαση.
”Οταν τό καλοκαίρι τοῦ ’75 συντάχτηκε σέ δυό κοινές συσκέψεις
στό ὑπουργεῖο Βιομηχανίας (κινηματογραφιστῶν καί ἁρμοδίων)
ὁ κοινῆς ἀποδοχῆς Κανονισμός

τοῦ Φεστιὸάλ Κινηματογράφου,
ὁ τότε ὑπουργὸς Κονοφάγος εἶχε
φροντίσει νά ὅρίσκονται ἐκεῖ καί
ἀντιπρόσωποι τῶν μέσων ἐνημέ-

ρωσης; ἠταν μιά «καλή στιγμή»
για τό ὑπουργεῖο, πού εἶχε δεχθεῑ
τόν κινηματογραφικό κόσμο καί
σέ συνεργασία μαζί του συνέτασσε τόν κανονισμό για Eva ἀπ’
τούς πιό οημαντικσὺς θεσμοὺς
τῆς χώρας. Οῑ πόρτες ἧταν ἀνοιχτές στούς παρατηρητές κι οἱ πα951160051; 1011; εῦπρόσδεκτες.
Στίς συσκέψεις συμμετεῖχαν;
O Ἀπό τή μια ἡ κυόερνητική
πλευράῑ ὁ ὑπουργὸς Βιομηχανίας
Κονοφαγος, ὁ ὑφυπουργός Κα-

1) Δημιουργία
ὀργανιομοῦ
προώθησης τῶν ταινιῶν ἀνάλογου τῶν ἄλλων χωρῶν με’ τό κονδύλι πού διατίθεται γιά τό Διεθνές Φεστιὸάλ Κινηματογραφου, πού πρέπει νά καταργηθεῖ.
2) Ἀναδιοργάνωση τοῦ Φεστιόάλ Ἑλληνικοῦ Κινηματογράφου - Διορισμός Διευθυντοῦ
- ἀναδιάρθρωση ἐπιτροπῶν κλπ.
3) Ὑποχρεωτική προόολή ταινιῶν μικροῦ μήκους καί φορολογική ἀπαλλαγή κατά 2% ὅταν
προὸάλλεται ξένη ταινία.
4) Ἐπιδότηοη ἐξαγωγῶν κατά
25% ἐπί τοῦ συνόλου τῆς κινηματογραφικῆς παραγωγῆς καί ὄχι
μόνο ἐπί τῶν προστατευομένων
καί ἐνισχυομένων.
κατωτάτων
5) Κατάργηση
ὁρίων ἐξαγωγῆς.

ραϊσκάκης, 6 γεν. γραμματέας
Ματθαιουδάκης, 6 6/v11']; κινηματογραφίας Ἀρὸανίτης, 6 σύμ601110; τοῦ πρωθυπσυργοῦ (σέ
κινηματογραφικά θέματα) Χαραμής καί ἡ δουλευτής τῆς «Ν. Δημοκρατίας» Ἄννα Συνοδινοῦ.
O ’A116 τήν άλλη 6 κινηματογραφικός

κόσμος,

παλιά

καί

νέα

φρουρά. μέ ἐκπροσώπους τῶν
παραγωγῶν (Φίνος, Πάρις, Κονιτσιώτης καί Κατσουρίδης), τῶν
σκηνοθετῶν (Γρηγορίου, Γλυκοφρύδης καί Χατζόπσυλος), τῶν
κριτικῶν (Μπακογιαννόπουλος,
Ροζίτα Σώκου), τή διευθὺντρια
τῆς ταινιοθήκης A. Μητροπούλου, τόν ἐκπρόσωπο τοῦ περιοδικοῦ

«ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ

ΚΙΝΗΜΑ-

ΤΟΓΡΑΦΟΣ» Τ. Λυκουρέση, τόν
προῖστάμενο τῆς Γραμματείας
τοῦ Φεστιὸάλ Κινηματογράῳου
τῆς Δ.ΙΞ.Θ., Νικολόπουλο, καί
τόν ὑπογράφοντα, ἀπό τή πλευρά
τοῦ περισδικοῦ «Φίλμ».
Καρπός αὐτῶν τῶν συσκέψεων
ἦταν ὁ κανονισμός τοῦ ’75, ἕνας
κανονισμός ποῦ, 1116; καί διαμορφώθηκε μέ τή συμμετοχή
ὅλων, ἧταν φυσικό (καί πράγματι
συνέθαινε ἒτσι) νά ’ναι καί τῆς
ἀποδοχῆς τους. Βέόαια, ἀν καί
κοινῆς ἀποδοχῆς, δέν μποροῦμε
νά ποῦμε ὅτι ἧταν καί ὁ καλύτερος δυνατός. Ἡ ἐπεξεργασία του
ἧταν σύντομη καί ἡ διατύπωσή
του πρόχειρη. Στήν οὐσία δέν
ἦταν παρά μια δελτίωση τοῦ πα·λιοῦ κανονισμοῦ... Παρεῐχε ὅμως
τίς ἀπαραίτητες ἐγγυήσεις πρός
ὅλα τά μέρη - καί τό κυριότερο;
δέν ἐπέτρεπε τήν μέ διατεταγμένο
τρόπο λήψη τῶν ἀποφάσεων ἀπό
κανένα μέρος.
Γιά παράδειγμα; στίς ἐπιτροπές προκριματική καί κριτική
πού ’ναι ἐννεαμελεῖς, 6 ὑπουργὸς
διόριζε τα τέσσερα μέλη, ἐνῶ τά
ὑπόλοιπα πέντε ὁρίζονταν ἀπ’ τά
ἀντίστοιχα συνδικαλιστικά όργανα τῶν Παραγωγῶν, Σκηνοθε-

τῶν, Τεχνικῶν, Ἠθοποιῶν καί
Κριτικῶν, ἀφήνοντας πάντα στόν
ὑπουργό τή διακριτική εὐχέρεια

6) Κατάργηση ἐγγυήσεων κατά
τήν ἐξαγωγή.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
1) 179007/096 ταινιῶν ἀπό τήν
τηλεόραση.
2) K016 1171/ 119060117 ταινιῶν
ἀπό 1171/ 11715690017 νά ὁίνεται
τουλάχιστο τό 1/3 τῶν εἰσπράξεων στόν παραγωγό.
3) Διαφήμιση ταινιῶν ἀπό τήν
117156901117 — 15 151116 νά διαθέ151 6 κάθε σταθμός γιά διαφήμιση
τῶν ταινιῶν πού προόάλλονται.
4) Δημιουργία εἰδικῆς 566071061010; ἐκπομπῆς γιά τόν Ἑλληνικό Κινηματογράφο μέ περιεχόμενο ἰσταρικό, 5711101110110161116 καί ε’νημερωτικό.

τῆς ἐπιλογῆς, μιάς καί τά σωματεῖα πρότειναν τρία πρόσωπα για
κάθε περίπτωση καί 6 ῦπουργός
ἐπέλεγε τό ένα ἀπό αὑτά. Ἡ σύνθεση καί ὁ τρόπος συγκρότησης
τῶν ἐν λόγω ἐπιτροπῶν δίνουν
656010 κάποιο πλεονέκτημα 016v
ὑπουργό σέ σχέση μέ τά ὑπόλοιπα μέρη, ἀλλά χωρίς αὐτό να
θίγει κανέναν ἤ νά ἐπιτρέπει
κάθε εἴδους αὐθαιρεσίες πού ’χαν
διαπιστωθεῐ καί καταγγελθεῖ στό
παρελθόν. Τέτοιου εἴδους ἐγγυήσεις παρεῖχε 6 κανονισμός τοῦ
’75 καί γι’ αὐτό ἧταν ἀποδεκτός
ἀπ“ ὅλους.
Ἕνα ἄλλο πρόόλημα (6ασικό
για ὅλους μας) ἧταν τό ἐξῆς; τό
ὑπουργεῖο εἶχε παλιότερα) κι έχει
ἀκόμα) τή μανία να 6αζει στίς
ἐπιτροπές διάφορους ἀνθρώπους
μέ τεκμηριωμένη ἄγνοια περί τά
κινηματογραφικά, να κρίνουν τόν
κινηματογραφο.
O
ι
Στήν κινηματογραφική πολιτική τῆς κυόέρνησης ἐκεῖνο πού
διαόλέπει κανείς εἶναι ἡ παντελής ἀδυναμία σύλληψης τῆς κινηματογραφικῆς πραγματικότητας, ἐξ αἰτίας προκαταλήψεων
τοῦ
παρελθόντος.
Μποροῦμε
ὅμως μέ δύο λόγια νά ποῦμε,
συνοψίζονττας τήν κατάσταση
ἀπό τήν ἀποψη τῶν ἐπιπτώσεων
τῆς κυόερνητικῆς πολιτικῆς, ὅτι
ὅλο καί περισσότερο ὁδηγεῖ τόν
ἐλληνικό κινηματογραφο σέ μια
κατάσταση πού ἡ ϋπαρξή του γίνεται κάθε τόσο καί πιό 1190611]ματική.
Ἀπό τήν άλλη μεριά ὁ κινηματογραφικός κόσμος εἶναι ὑποχρεωμένος ν’ ἀντιδράσει καί ν’
αντιμετωπίσει κατά, μέτωπο τήν
ὅλη κατάσταση, στήν προσπαθειά
του νά ἐπιλύσει ὅσα ἀπὸ τά προ6λήματα εἶναι δυνατόν να ἐπιλυθοῦν ἀπό τό γενικό πρό6λημα
πού λέγεται ἐλληνικός κινηματογράφος. Ἔτσι, σύσσωμος ὁ κινηματογραφικός κλάδος 6ρίσκεται

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
1) N6 τεθεῖ τέρμα 0117 0060917
ἐκκρεμότητα τῶν προστατευομένων ταινιῶν καί νά δοθοῦν τά
ἀναλογοῦντα χρήματα 16 συντομώτερο 6111/016.
2) ”Αμεση 611/061690901017 61011/
τῶν ἑπιτροπῶν.
3) Σ’ ὅποια ἐπιτροπή πού
ἀποφασίζει γιά θέματα οχετικά
μέ τόν κινηματογράφο πρέπει v6ναι κινηματογραφιστές καί μάλιστα ἐκπρόσωποι τῶν συνδικαλιστικῶν φορέων τοῦ κλάδοι).
ΕΛΛΗΝΙΚΟ KENTPO
ΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

KINH-

1) N6 μή ἀνταγωνίζεται τήν
ἰδιωτική πρωτοὸουλία.

σέ συναγερμό προκειμένου νά
ὑπερασπίσει ἀλλά καί να δημιουργήσει τίς καταλληλες προῦποθέσεις γιά τήν ἀνάπτυξη τοῦ
κινηματογράφου οτή χώρα. Δέν
κατεχόμαστε άπό θρησκευτικές
ἐνορασεις για τό μέλλον ἤ ἀπό
φορμαλιστικές ἀντιλήψεις περί
ἐνότητας. Τό μέλλον δέν εἶναι
παρά μιά προέκταση τῶν ἐνεργειῶν τοῦ παρόντος. “Ὀ,τι κερδίσουμε ἤ χάσουμε τώρα θα τό
6ροῡμε μπροστά μας. Ἡ προσ-

πάθειά μας συνίσταται στό νά
τοποθετήσουμε τό πρό6λημα τῆς
έλληνικῆς κινηματογραφίας στίς
πραγματικές του
διαστάσεις.
”Οταν λέμε «να τό τοποθετήσουμε», ἐννοοῡμε στούς ἀλλους, στήν
ἐλληνική κοινωνία - στόν ἑαυτό
μας τό έχουμε ἤδη κάνει. Θέλουμε νά γνωρίσει τό ἐλληνικό
κοινό γιατί έπαψε νά 6λέπει τόν
ἑαυτό του στίς -ὀθόνες ἤ γιατί ὁ
ἑλληνικός κινηματογράφος, πού
κυριαρχοῦσε
στήν
ἐλληνική
ἀγορά έχοντας τό 55% τῶν εἰσιτηρίων, τώρα δέν καλύπτει παρά
μόνο 5%, κι αὑτό μέ έξαιρετικά
ἀνορθόδοξσ τρόπο. Ἀκόμα θέλουμε να γίνει κατανοητό πώς
χώρα χωρίς κινηματογραφία μέ
πρωτογενή παραγωγή στό σύγχρονο πολιτισμό εἶναι σάν χώρα

χωρίς γραφή τῆς ἐποχῆς τῶν
κλασικῶν χρόνων. Κι ὅτι ἡ τηλεόραση ὅπως καί τό ραδιόφωνο ἢ
6 δίσκος δέν εἶναι τέχνες, ἀλλά
μέσα μετάδοσης καί ἀναπαραγωγῆς δευτερογενῆ, πού άπό μόνα
τους δέν παραγουν μουσική, λογοτεχνία, θέατρο ἤ κινηματογραφο.
Ἡ τέχνη, ἡ δυνατότητα τῆς έκφρασης καί τῆς έπικοινωνίας είναι ἀνάγκες ζωτικές για ὁποιαδήποτε κοινωνία, καί για τή δική
μας αὐτή τῆ στιγμή, πού ἀντιμετωπίζει μιά πολύπλευρη ἐπίθεση
ἀπό

πολιτιστικά

κάθε χρόνο εἰσάγονται πάνω ἀπό
500 ξένες ταινίες (περισσότερες
ἀπό κάθε άλλη χώρα) καί παράγονται ἐλάχιστες (ἐνῶ φτάνουν
στό κοινό ἀκόμα λιγότερες) εἶναι
φυσικό ἡ ἐλληνική κοινωνία όλο
καί περισσότερο να νιώθει τό αἴσθημά ἀδυναμίας γιά ἐκφραοη
τοῦ ἐαυτοῦ της καί ἐντονότερο τό
αἴσθημα τῆς ἐξάρτησης. Κατά
συνέπεια, ἡ προοπτική στήν
ὁποία τείνουν ὅλες οἱ προσπαθειές μας εἶναι 6 ἀντίποδας τῆς
σημερινῆς κατάστασηςῑ ἐπιζητοῦμε μιά κινηματογραφία σάν
γενική συνθήκη παραγωγῆς κινηματογραφικῶν
προϊόντων
σέ
ἐθνική κλίμακα δεμένη μέ τήν
παράδοση ἤ ἐναρμονισμένη μέ τίς
σύγχρονες διεθνεῖς τάσεις ἦ ριζοσπαστική καί πρωτοποριακή,
ἀλλά πάντως ἐλληνική κατά τό
πνεῦμα καί τήν πραγμάτωση.
Οἱ θέσεις τῶν κινηματογραφιστῶν εἶναι σαφεῖς, γιατί «σαφεῖς» εἶναι καί ἀνάγκες πού τίς
ἐπιὸάλλουν. Ἑκείνη πού ἐμφανίζεται ἀσαφής καί ἀμφίρροπη εἶναι ἡ κυὸέρνηση, πού μέ τήν
ἀναποφασιστικότητά της περιπλέκει τά προὸλήματα δλο καί
περισσότερο σέ 6690; πάντα τοῦ
έλληνικοῦ κινηματογράφου. Τί
νά σημαίνει ἄραγε αὐτή ἡ παντελής ἀδυναμία χάραξης μιᾶς στοιχειώδους κινηματογραφικῆς πολιτικῆς;

ὑποπροῖόντα,

ἀκόμα ζωτικότερη. Αῦτή ἡ ἐπίθεοη δέν ἀλλοιώνει μόνο τήν πολιτιστική μας φυσιογνωμία, ἀλλά
καί τήν κοινωνική, γιατί καθώς

2) N6 λειτουργήσει σύμφωνα
με’ τό 1101001011116 1011 καί ν’
ἀποκτήσει
χαρακτῆρα
στήν
πράξη καθαρά ἀναπτυξιακό.
3) N’ ἀναδιαρθρωθεῑ τό Δ.Σ.
καί νά μποροῦν νά μποῦν 0’ 01716
ἁρμόδιοι καί ἱκανοί ,ἄνθρωποι
καθώς καί ἀντιπροσωπευτικοί
παράγοντες τοῦ κινηματογραφικοῦ κλάδον.
(Ἐκκρεμότητα.· νά ὁοθεῑ τό
ὄραὸεῖο Τζαὸέλλα).
Ο
Τέλος,

16 ἀντιπροσωπευτικά συνδικαλιστικά ὄργανα πού συνέταξαν τό
παρόν ἐπιθυμοῦν μιά πιό τακτικῆ
έπαφή 715’ 16 Ὑπουργεῖο καί γιά
τό σκοπό 01716 προτειίὀυν 117 017010017 7161/17117; 1917151017; συμ-

ὅουλευτικῆς ἐπιτροπῆς ἀποτελουμένης ἀπό ἕνα παραγωγό, ἕνα
σκηνοθέτη καί ἕνα 15110116 ἐκ·
πρόσωπο τῶν ἀντίστοιχων συνδικαλιστικῶν ὀργάνων γιά τήν πιό
ἀποτελεσματική προώθηση ὅλων
τῶν ζητημάτων.
Ἀκόμα θεωροῦν πώς ἡ Ἐλλη-

1/11117 Κινηματογραφία εἶναι κλάδος πού 6910115101 σε’ κρίση καί
ἔχει ἄμεση ἀνάγκη ἀπό μιά ἀναπτυξιακή πολιτική.
Γιά 16 110901161/01
Σωματεῖο παραγωγῶν ἑλληνικῶν
κινηματογραφικιῦν ταινιῶν.
Σύνδεσμος παραγωγῶν ἑλληνικοῦ
κινηματογράφου - τηλεόρασης.
”Ενωση τεχνικῶν ἑλληνικοῦ κινηματογράφου - τηλεόρασης.
Ἑταιρεία σκηνοθετῶν ἑλληνικοῦ
κινηματογράφου - τηλεόρασης.
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.m.
Ὁ Γιῶργος Βέλτσος
παρουσιάζει τό ὃιθλίο
«Σεξουαλυιότητα καί Πολιτική»
Ἀθήνα 1977
Ἐκδόσεις «Χατζηνικολῆ»
Ὀ τόμος «Σεξουαλικότητα καί,
Πολιτική»
πού ουγκεγτρώντι
ἀνακοινώσεις ἀπό τό Διεθνές
Συνέδριο Σημειωτικῆς καί Ψυχανάλυσης (Μιλάνο 1975) εἶναι μιά
πραγματικὴ προσφορά οτήν έλλ.
ὃιῦλιογραφία στόν τομέα αὑτό.
Ἔχουμε μπροστά μας ἕνα ὀιὕλίο μέ φρέσκες θέσεις γιά τόν
Μαρξισμό, τή Σημειολογία. τήν
Ψυχανάλυση καί ὅλες τίς παραπληρώματικές ἀναγνώσεις που
τούς γίνονται σήμερα. ”Ἐχουμε
μπροστά μας μιά σειρά (ἰπό σύγχρονους διανοητέςῑ κοινιιΝιολόγους, ψυχαναλυτές, ψυχίατρους.
σημειολόγους. Ἔχουμε τίς θέσεις
τους-τομές. μέσα στούς θεσμοὺς

που μελετοῦν, που οιώνουν οἱ
ῖδιοι, ὅπως π.χ. οἰκογένεια. τό

ψυχιατρικό ἵδρυμα. Τά (”ιρθρα
τους μάς δίνουν μιαν άλλη ὀψη
ἀπό αὑτὴ πού συνηθίοαμε νά
έχουμε γιά τό τί εἶναι ό «λόγος»
τῶν τρελῶν, ὁ «λόγος» τῶν προτογόνων, ὁ «λόγος» του ᾳαοισμοῡ. ὁ «λόγος» τῆς σεξουαλικότητας. Θέσεις-τομές λοιπόν. έπαναστατικές στό ὗαθμό που ἡ ἐπα-

Πατέρα; τό Μουσσολίνι, σέ μιά
μυστικιστική σχέση ἀνάλογη με’
τόν ἀῦλο γάμο τῆς Ἀγίας Τερέζας μέ τό Χριστό. Θυμίζω ἐδιὶι
τήν όργασμική κρίση μέ τόν
ἀόρατο Μεγαλειότατο στό έργο
τοῦ ’.ψῃέλόπουλου «Οἱ κυνηγΟί».

Σημαντικὴ εἶναι καί ἡ μελέτη
τοῦ γάλλου μαρξιοτή Μ. Godeller: «Τό Σέξ σά Βασικό Θεμέλιο
τῆς

Κοινωνικῆς

Τάξης

στούς

Νέας

Γουῐνέας

καί

Κοομικῆς

Μπαρούζια
-

Μῦθος

τῆς
καί

Πραγματικότητα», ὅπου ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ σεξουαλικότητα
τόσο στίς πρωτόγονες δσο καί
στίς
πολιτιομένες
κοινωνίες
«μάρτυρά πάντα μία τάξη δοιθύᾔ
τερη ἀπό τήν ἴδια, καί γιά τὴν
ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς τάξης,
πρέπει νά εἶναι ἡ σεξουαλικότητα
ὑποταγμένη». Στό σεξουαλικό,
συνεπῶς «λόγο». ἐγγράφονται
όχι μόνο οῖ ι’·,ταγορεύσεις τῆς κυρίαρχης ἰδεολογίας ἀλλα καί ὅλες
οἱ σχέσεις ἀναπαραγωγῆς τῆς
ἰδεολογίας αὐτῆς. Γ ι’ αὑτό καί οἰ
νευρώσεις ἀπό μία ἀλλοτριωμένη
σεξουαλικὴ ζωὴ, ἐμφανίζονται
ἀπό τότε πού ἡ σεξουαλικότητα
«νομιμοποιεῑ» μέσα στήν οἰκογένεια ποικίλες μορφές κυριαρχίας
καί κοινωνικῆς καταπίεσης.
Τά ἀρθρα πού δημοσιεύονται
οτόν τὸμο αὐτό, καλύπτουν ὅλες
τίς θέσεις για τὴ σεξουαλικότητα
καί τὴν πολιτική της ἦ (πού εἶναι
τό ῖδιο) για τήν πολιτική καί τὴ
σεξουαλικότητά της.

νάσταση μπορεῖ να ἀρχίσει καί

μέσα ἀπό τίς κιιθημερινές σχέσεις
σάν ἀναμέτρηση
δύο σωμάτων.

τῆς

ἐξουσίας

Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ ἀνακοίνωση τοῦ D. Cooper μέ τίτλο

«Ἠ πολιτικὴ τοῦ ὁργασμσῡ».
ὅπου ὁ γνωστὸς ἀντιψυχίατρος
θεωρεῖ τόν όργιιομό καί τήν ὀργαομικὴ πράξη καί γλῶσσα γενικά, σάν τρόπο πού καταστρέφει
τόν καταπιεστικό, καπιταλιστικό
«κανονικό» χρόνο πού ἰσοπεδώνει σῶμα καί μυαλό («γαμιῖοτε τά
ρσλόγια τῶν ἀφεντικιῐΝ καί καντε
ἔρωτα μέ τό γείτονα σας»)
Τό κείμενο τῆς Μ.Α. Mucciocchi: «Ἠ γυναικεία σεξουαλικότητα οτὴ φασιστική ἰδεολογίιι»
διευκρινίζει σέ ἑπτά όασικές θέσεις τὴν «ἁρπαγή» τῆς γυναικείας σεξουαλικότητας ἀπό μιά

μορφή πολιτικοῦ λόγου μέ σάτανική «σωματικότητα», πού ἐπεμὅαίνει γιά νά ένώσει τα «γυναι-

κεῖα μυαλά» καί τά γυναικεια
σώματα σέ μιά ἐρωτική δοξολογία τοῦ θανάτου. («'H γλῶσσα
τοῦ Μουσσολίνι κατορθ(ι’)νι-·ι νά

θέλξει τίς γυναῖκες...σέ μια σχέση

που δέν εἶναι σαρκική ἀλλά ἰδεολογικὴ») Οἱ γυναῖκες στό (ρασισμό, ἀποδέχονται ἐρωτικά τή
δεσμίδα τῶν ραόδων ποῦ τούς
δίνει σαν (ραλλικό σῦνδεσμο ὁ
Ντοῦτσε.
Οἱ
γυναῖκες
παντρεύονται
μέσω τοῡ συζύγου τους τόν ἰερό
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Ἡ ”Αντεια ’Φραντζῆ
παρουσιάζει τό ὅιὸλίο τῆς
Κατερίνας Ἀγγελάκη - Ρούκ,
«Τά σκόρπια χαρτιά τῆς Πηνελύπης»
Ἐκδόσειςε Τράμ, θεσσαλονίκη

ιὈταν ἡ ποίηοη κανει τὴν
ὑπέρδαση καί γίνεται ἐναγώνια
προσέγγιση τοῦ ὅλου, ὅταν ὁ
ποιητὴς διακινδυνεύει ἐκθέτοντας τό εἶναι του σέ ματια ἀδιακριτα, ἀδιαφορώντας γιά τίς
συνέπειες ἢ μάλλον έτοιμος να τίς
δεχτεῖ, ένας ἀναγνώστης καλά θα
έκανε νά σωπαίνει. «Κι ἐνῶ ἡ
ἀπουσία εἶναι τό θέμα τῆς ζωῆς
μου ’ - ἀπουσία ἀπό τή ζωή - /
κλάματα ὅγαίνουν στό χαρτίί...»
”Av ἀποφασίσω ν’ ἀνοίξω τό
στόμα μου, εἶναι γιατί θέλω να
ὁμολογήσω πώς ἡ ἀνσιχτή πληγὴ
πού εἶναι ένα ποίημα, κάνει τὴν
ἀνάγνωσὴ μου να στερεῖται ἀπό
κρίση καί νά ὃαθαίνει σέ συναίσθημα.
νΙΞτσι, ἀπροσχημάτιστα, 6ρίσκω
ἀνάμεσα στίς λέξεις έναν καημό
ζωῆς καί μιά ἐπιθυμία, ἕνα σῶμα
πού «σηκώνεται καί πέφτεί στό
κρεόάτιίσά νά τό πελεκᾱνείπότε
ἄρρωοτο καί πότε ἐρωτευμέτ
νοΙέλπίζονταςίπώς ὅ,τι χάνε-ι σε’
ἁφήίκερὸίζει σέ οὐσία».

Αὐτὸ εἶναι τό σῶμα μιᾶς ὀδυνηρῆς ἐλπίδας καί μιᾶς πάλης γιά
ζωή μέσα στὴν ἀπουσία της, rub
ρόλο ποῦ ξέρει πώς «Στόν κόσμο

πού γεννήθηκα τά χάνειίκανείς
ὅλαίτίς λέξεις τρώει ὁ καιρόςίκαί
μέσα ἀπό τίς λέξειςίφαγώνονται
τά μάτιαίτά φιλιάλάκόμα κι ἡ
ἀνάγκη νά ὑποφέρεις». Ἐξακολουθεῖ ν’ ἀκούει τὴ γῆ καί νά
μιλᾱ για τόν έρωτα μ’ ἐκείνη τὴν
ἀπελπισμένη ἐπιμονὴ, σχεδόν πίοτη, πού μόνο ἡ ποιητική ζωή,
νομίζω, μπορεῖ.
«Τό πρόσωπο στόν ἔρωταίδέν
ἔχει ὁριστική μορφήίκαίμόνο ἀπ’
τῆ ἁφήλφωτίζετ’ ἡ οὐσίαΛὉ ἅνθρωπος εἷναι κρυφόςίοῐ πράξεις
του χειρότερα τόν «ἰποιιιιυποῦν
μόνο σάν τόν ξεχνάΗ ο κόσμος
Χκαί μένει στήν καρέκλαίῶρες
μπρός στ’ ἄδειο πιάτοίμέ τίς
σφουγγισμένες σάλτσεςίκάτι κουνιέται μέσα τουίκάτι στάζειίπὸτε
τό λέει μνήμηίπότε φόὸο...] ”Av

εἶναι. ὅπως λένε ὁ ἔρωταςίτυφλόςΙεῖναι γιατί στραὸώνειίιιύτό
τό λίγο φῶςίκρυμμένο στό παγιδευμένοίπρόσωπο».
Ἡ άφὴ καί ἡ οὐσία καπου
ἀντιτίθενται καί κάπου συντίθενται. Ὁ μονόλογος εἶναι πίσω καί
πέρα ἀπό κάθε ἀλλο προσδιορι-

σμό καί ἡ ποίηση μένει στόν ἀέρα
6άσανο καί 6άλσαμο. «Περιμένοντας φτάνω στήν Olivia/101.7
ἑαυτοῦ you/17d); νά περιγράψω
τό κουκούτσιίὸταν πιά δέν περιὅάλλεταιίεῖναι γυμνά καί δέν φοὂᾱταιίχτυπᾱ δέ σπαρταρᾶίκαί
μοῦ ἑπιόάλλει τῆ σταθερότηταίτοῦ χρόνου,’ί Μιά σοὸαρότητα
ἀρχίζει ἀπό μέναίκαί πιάνει ὅλη
τῆ φύσηίᾶν ἡ πορεία συνεχιστεῐΙκι ὁ θάνατος θά εἶναιίμιά
ἀξία».
Προσθέτω τή δικὴ μου ἁφὴ σ“
αὑτὴ τὴν οὐσία, πού δέν εἶναι
άλλη παρά ἡ“ ἴδια ἡ ζωή, καί μάλιστα μιᾶς Πηνελόπης μέσα στὴν
ἀναμονή της καί χωρίς ψευδαισθὴσεις. Μια ἀναμονή γιά ζωή
καί γιά θανατο, ἒτσι γυμνὴ ἀπό
τό περίόλημα τοῦ κάθε μύθου.
Σωπαίνω.
«Οὔτε χελιδόνι θέλω στόν ὁρίζονταίκαμιά
αὐταπάτη.ΙΘ(“ὶχει
πεθανει ἡ καρδιά μουίκι ἀκόμη
θά ζῶΙθά προσόλέπω οτή φύσηίκαί θά σέ λέω καλοκαίριίχωρίς μνήμη moi/0d σέ λέω άνθό,
ὥοποιξίὸ μύθος νά τραὸήξειίπίσω
μου τῆν κουρτίνα.· ἀπέναντι ὁ
ἄσπρος τοῖχοςίὸλα τελειωμένα
καί λευκάίκι ἐγώ μιά πατημένη
κατσαρίδα».

.m.
λογική) τό ἐ’-ργο τοῦ συγγραφέα
XEPMAN ΜΕΛΒΙΛ
Μπίλυ Μπάντ-Μπάρτλμπι
Μετ. Ρούλα Πατεράκη
Ἐκδόοεις τῆς Βιὸλιοθήκης, Θεσσαλονίκη
«Μπίλυ Μπαντ» καί «Μπαρτλμπι», εἶναι δυό κλασικές νου6έλες, σωστα παιδιά τῆς μεγάλης
άμερικάνικης λογοτεχνίας τοῦ
περασμένου αἰώνα. Ὁ Μέλὸιλ
καλύπτει μέ τὴ ζωή καί τό έργσ
του ὁλόκληρη τήν ἐποχή του’
σύγχρονος τοῦ Χένρυ Τζαίημς,
εἶναι ένας ἀπό τούς θεμελιωτές
τῆς ἀμερικανικης λογοτεχνίας.
'O Μπίλυ Μπάντ εἶναι ἡ συναρπαστικὴ ἀφήγηση ἑνός ἐπεισόδιου στό Βρετανικό Ναυτικό στα
χρόνια περίπου τῆς Μεγάλης
Ἀνταρσίας καί λίγο πρίν ἀπό τὴ
Ναυμαχία στό Τραφαλγκαρ.
Ὁ Μπγαρτλμπι εἶναι ἡ σπαρταριστὴ καί ταυτόχρονα τραγική
ἱστορία ἑνός γραφιᾶ 0‘ ένα δικηγορικό γραφεῖο στὴ Γουώλ Στρήτ
τῆς Νέας Ὑόρκης, στα μισά
περίπου τοῦ περασμένου αἰώνα.
ΑΝΤΟΥΑΝ NTE ΣΛΙΝ
ΕΞ ΥΠΕ PY
Γῆ τῶν Ἀ νθρώπων
Μετάφρ(ιση.· Ἀντώνης
ὅάκης
Ἐκὸόσεις Ἠριδανός

M0010-

Κυκλοφόρησε ἀπό τίς ἐκδόσεις
Ἠριδανός σέ ὁμολογουμένως
, πολύ φροντιομένη έκδοση (φιλο-

τοῦ «Μικροῦ Πρίγκιπα» Ἀντουάν ντέ Σ(ιι’ν“Εξυπε-ρι’·. (ι Γι’, των

Ἀνθρώπων».
Μέσα ἀπό τίς καθημερινές
περιπέτειες ἀλλά καί τίς ἓγνοιες
τῶν πιλότιι)ν «τῆς γραμμῆς τοῦ
ταχυδρομείου» ό Ἐξυπερύ ἐξ,ερευνα «ἀόρατα πλούτη», ψάχνει
ἐξαντλητικα για να (3ρεί καί να
φέρει στό φῶς τῆς μέρας ὅ,τι ἀνθρώπινο. Εἶναι σ“ αὐτό τό οιολίο
πού θίγει ὅλα τά θέματα ποῦ θα
τόν ἀπαοχολήοουν οτὴν κατοπινὴ
συγγραφική του δουλειά.
ΑΝΤΡΕΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ

Κραυγές στ’ αὐτιά τοῦ κόσμου
Κύπρος, 1977

Καί μέ τοῦτο τό ὅιὸλίο του.
ὕστερα ἀπό τίς συγκλονιστικές
ἐκείνες «Ὡρες τοῦ Χαμοῦ». ό
Ἀντρέας Ὀνουφρίου ὑψώνει τὴ
φωνή πίκρας, ὀργῆς καί διαμαρτυρίας γιά τήν προδομένη πατρίδα του. Δέκα διηγήματα ἀνάμεσα τους δύο θραὸευμένα σέ
λογοτεχνικούς
διαγωνιομούς
στὴν Ἑλλάδα - ήλεκτρισμένα
ἀπό μια δραματικὴ ἀμεσότητα
καί φορτισμένα ἀπό ἐμπειρίες
ὃιωμένες στά χρόνια τῆς δοκιμασίας, πού συνεχίζεται. Μαρτυρίες
πού συνθέτουν ταυτόχρονα μιαν
ἐπίκληση - κάτι περισσότερο,
μιάν έπιταγή - για ουστράτευοη
στόν ἀγώνα γιά τὴ λευτεριά τῆς
Κύπρος.

Ι
ΘΟΥΚΥΔ ΙΔΗ
Ἱστορία, Τόμος 2 (ὅιὸλία 1-8)
Σχόλια - πρόλογος C. Hude
Ἐκδ. AN. Παπαδήμα, 1977
Πρόκειται γιά τὴ νέα σειρά τῆς
φωτοτυπικῆς ἀνατύπωσης ἀπό
τήν κλασική έκδοσηνΛειψίας. “H
φιλολογικὴ αὐτὴ ἀποκατάσταση
ἀποτελεῖ τὴν ἀφετηρία για τὴν
ὀρθότερη γνώση τῶν κλασικῶν
κειμένων.
ΑΙΣΧΥΛ OY
Ἱκέτιδες
Ἔμμετρη μετάφρ· K.X. Μύρη
Σειρά «Θεατρική Βιὸλιοθήκη»
τῶν Ἐκδ. «Ἑταιρείας Σπουδῶν»
τῆς Σχολῆς Μωραΐτη, 1977.
Μέ μικρή εἰσαγωγή τοῦ μετα-

φραστῆ.
Οἱ «Ἱκέτιδες» εἶναι τό παλιότερο σωζόμενο θεατρικό κείμενο. Μεταφέρει τό ἐθιμικό δίκαιο
καί τίς συγκρούσεις στόν ἀρχαῖο
κόσμο μέ δυνατό, ἀμεσο λυρικό
τόνο. Ἡ μετάφραση μένει 0' αὐτόν ἀκριὸῶς τόν ποιητικό, λυρικό
τονο.
Ἡ ἀποστρατικοποίηση τῶν ἑλληνοτουρκικῶν συνόρων.
Ἔκδοοη τῆς Παντείου (1977),
Συλλογική ἔρευνα τῶν Χρ. Ροζάκη. Ἀρετῆς Τούντα - Φεργαὸῆ,
Κατερίνας Μανιυλοποιίλου-Βαροιτσιώτη καί Ἐμμ. Ἰωάννου.
Πρόλογος Γ. Τενεκίδη.

Τό ὃιὸλίο εἶναι ἀρθρωμένο σέ
4 κεφάλαια, πού έχουν ἀντίοτοιχα συντάξει οἱ ἐρευνητές.
Ἀναφέρεται στό γενικό πλαίσιο
τοῦ θέματος καί ἐξειδικεύεται
στα’ προῦλήματα για τόν Ἕὸρο,
τό B. Αίγαῖο καί τά Δωδεκάνησα. Μια μελέτη ἐπιστημονικά θεμελιωμένη στίς ἀρχές τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου - χρὴσιμη για
τὴν κατανόηση τῶν ἐθνικῶν προ6ληματων.

ΓΟΥΙΛΛΙΑΜ ΣΑΙΞΠΗΡ
’Ὁ ’Άμλετ
Μεταφρ.’ Κωνσταντίνου Θεοτόκ .
η“,τη σειρά «Θεατρική Βιὸλιοθήκη» Τῶν Ἐκὸόσεωνῐ

«Ἐταιρείας Σπουδῶν» τῆς Σχσλῆς Μωραΐτη, 1977
Ἡ ὁλοκληρωμένη παρουσίαοη
τῆς γνωστῆς μόνο ἀποσπάσματικά μετάφρασης τοῦ

Θεοτόκη

ἀποτελεῖ ἕνα μικρό φιλολογικό
γεγονός. Ἱ-Ι ἐκδσση αὐτὴ ἀνταποκρίνεται στό ἀκέραιο στὴ οημασία τῆς πρώτης γνωστοποίηοης
τῆς δουλειᾶς τοῦ Θεοτόκη. Συνοδεύεται ἀπό ἕνα πρώιμο δοκίμιο
για τόν ”Αμλετ, τοῦ Τ. Σ.”1Ξλλιοτ.
μεταφρασμένο ἀπὸ τόν φιλολογικό ἐπιμελητὴ τῆς έκδοσης Γ.
Σαὸὅίδη, καί ἀπό σημειώσεις καί
ἐπίμετρο τοῦ τελευταίου πού παρουσιάζει ἀγνωστο χειρόγραφο
τοῦ Θεοτόκη. Ἡ μεταφραση,
σύμφωνα μέ τήν παρατήρηση τοῦ

Γ.Σ., χρησιμοποιώντας τόν ἰαμ-.
δικό έντεκασύλλαόο καί τούς
κορφιατικους
ἰδιωματισμούς,
ἀποστασίοποιεῖ τό σαιξπηρικό
δράμα ἀπό τό σύγχρονο Ἕλληνα,
καθώς λειτουργεῖ ἀνάλογα περίπου μέ τά ἐλισαὸετιανά ἀγγλικά
γιά τό σημερινό ἀγγλόφωνο.
Μνεία πρέπει τέλος νά γίνει για,
τὴν ἀψογη τυπογραφικὴ ἐπιμέλεια πού έχει ἐπιτελέσει ὁ Μαν.
-Κάσδαγλης,
ΜΩΡΙΣ ΜΑΙΤΕΡΛΙΝΚ

Ἡ Νοημοσύνη τῶν Φυτῶν
Μετ. ἐπιμέλεια· Θαν. Φωτιάδη
Ἐκδ. Χατζηνικολῆ, 1977
Τό δοκίμιο τοῦ Μαίτερλινκ
(1907), μέ πολλὴ εὐαισθησία καί
γνώση περιγράφει τὴν «ἀγωνία»
τοῦ φυτικοῦ κόσμου για ἕνωση
καί ἀναπαραγωγὴ· τά ὅσα συμ6αίνουν στό φυτικό κόσμο καί
πού μέ ποιητική ἐνόραοη παρουσιάζει ὁ Μαίτερλινκ ἀποτέλεσαν
60 χρόνια μετά τό ἀντικείμενο
ἐξονυχιστικής έρευνας.

ΣΠΥΡΟΥ ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗ

Τό φράγμα
(μυθιστόρημα)
Ἐκδόσεις Κέδρος 77
Σέ τρίτη έκδοση μέ ἐξώφυλλο
τοῦ A. Τάσσου. καί κριτικό πρόλογο τοῦ Αίμ. Χουρμούζιου, ξανακυκλοφορεῖ τό πολυδύναμο
μυθιστὸρημα τοῦ Σ,Π,, πού κάλλιστα μπορεῖ να θεωρηθεῖ σάν
Eva ἀπό τά σημαντικότερα δείγματα τῆς μεταπολεμικῆς μας λογοτεχνίας,
μυθιστόρημα
πού
μπορεῖ νά πεῖ κανείς προφητικό
για τα ὅσα θα συνέὸαιναν στόν
τόπο μας λίγα μόνο χρόνια μετά
τήν πρώτη του ἓκδοση, πού έγινε
τό 196]. Τό «Φραγμα» πού ἀποτελεῖ μιά ζωντανὴ ἀπεικόνιση τῆς
’ἐλληνικῆς πραγματικότητας τίς
παραμονές τοῦ Ἀπρίλη τοῦ 67,
έχει τιμηθεῖ καί μέ τό ὅραὸεῖο
πεζογραφίας τῶν «Δώδεκα».

ἀνθρώπινης

Ἡ μύγα
Κέδρος 77
Πρόκειται γιά ἕνα ἀκόμη 616λίο για παιδιά πού ἔχει γράψει
ὁ συγγραφέας τῶν «Ξύλινων
σπαθιῶν» Π.Κ. καί πού, οὐσιαστικα, δέν εἶναι μόνο για παιδιά
ἀλλά καί για μεγάλους, ἀφοῦ,
ὅπως λέει καί ὁ ἴδιος, «τό παιδί
ἔχει δικαίωμα στήν ποιότητα κι ὁ
συγγραφέας πού γράφει γιά τό
παιδί μπορεῖ να διαλέγει τίς λέξεις του, ὂχι ὅμως καί τίς σκέψεις
του». Στὴ «μύγα» 6λέπουμε νά
γελοιοποιοῦνται καί ν’ ἀπομυθοποιοῦνται κάθε λογῆς «σοόαρές»
προθέσεις, ἀφοῦ ένας καταστρεπτικός πόλεμος ἀναὸει ἐξαιτίας
μιᾶς κουτσουλιᾶς μιᾶς μῦγας.

ὕπαρξης»,

γραφτηκε στήν πρώτη φάση - καί
καλύτερη για τούς πολλοῦς - τοῦ
δημιουργικοῦ του ἔργου. Ἀπευθύνεται ούσιαστικά στούς ἐπαναστατες καί τούς καλεῖ να κατα-

νοήσουν καί να γνωρίσουν τήν
πραγματικὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων.
Προσπαθεῐ νά ἀποκαλύψει ὅλο
τό πλέγμα τῶν δεσμεύσεων καί
τῶν πειθαναγκασμῶν πού κρατοῦν πνιγηρα καθηλωμένη τήν
κοινωνικὴ συνείδηση καί δράση.

ΣΙΓΚΜΟΥΝΤ ΜΟΡΡΙΤΣ
Ἀρὸάτσκα
Μετάφραση Κώστα Κοτζιᾶ
Ἔκδοση «Σαμουράι» - Ἀθήνα

ΑΝΤΡΕΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

Πεζογράφοι καί Πεζογραφήματα
τῆς Γενιᾱς τοῦ ’30

B ’ ἔκδοση συμπληρωμένη
Ἐκδ. ΔΝ. Παπαδήμα, Ἀθήνα

Μετ.· NT. Γαρουφαλιὰ

Ἐκδ. Χατζηνικολῆ, 1977
Τό όιόλίο περιέχει μία διήγηση
τῶν συγκλονιστικῶν γεγονότων
πού συμὸαίνουν στό κι-νό πού
μας περιθάλλει καί ἐξηγοῦν μέέκλαϊκευτικό τρόπο φαινόμενα
πού ἀφοροῦν τό σύμπαν καί πιι-

ρουσιάζονται στὴν καί-Ιημερινή
ζωὴ μέ τά μπλοκαρίσματα τῶν
ἠλεκτρονικῶν- ουσκευῶν, τό «χιόνι» οτήν τηλεόραση κ.λπ.

ANTON ΤΣΕΧΟΦ

Οί ἐχθροί
Μετάφρασψ Ἀ ντιὺνης Μοσχοὄάκης
Ἐκδόσι-ις Ἠριδανός
Εἶναι ὁπωσδήποτε περιττό νά
μιλὴσει κανείς για τά διηγήματα
τοῦ Τσέχοφ. Γιατί, αν τό διήγημα
ἐἶναι ἕνα αὐτόνομο λογοτεχνικό

ΠΑΙΝΤΕΛΗ ΚΑΛΙΟΤΣΟΥ

ΒΙΛΧΕΛΜ ΡΑΪΧ
Ταξική σὺνείδηση καί σεξουαλική χειραφέτηση
Μετάφρ. Θ. Μιχαήλ
Ἐκδ. «Δ ιεθνής Βιὸλιοθήκη»’
Τό 6ι6λίο αὑτό, πού για τό
Ράιχ σκόπευε «στόν ἐναρμονισμό
τῆς συνείδησης τῆς ἐπαναστατικῆς πρωτοπορίας μέ αὐτὴν τῆς

μέσης

NIGEL CALDER
Βίαιο Σὺμπαν

Ὁ Οὗγγρος συγγραφέας Σίγκμουντ Μόρριτς θεωρεῖται ὁ μεγαλύτερος πεζογράφος τῆς χώρας
του καί τό τελευταῖο καί σημαντικότερο έργο του «Ἀρὸάτοκα»
ἔχει μεταφραστεῑ ο· ὅλες τίς
γλῶσσες τοῦ κόσμου. ’Ὁπως
ἀναφέρεται στίς σημειώσεις πού
ἀφησε ό συγγραφέας, τήν ἱστορία

Τό ὃιὸλίο αὑτό τοῦ A.K. εἶναι
ἀσφαλῶς τό κλασικό του καί τό·
πιό ἀντιπροσώπευτικό τῶν καλῶν του στιγμῶν. Ἀνὴκοντας ὁ
ἴδιος στή γενια τοῦ ’30, ζώντας
τῆς μικρής ὀρφανῆς πού ἀφηγεῖτό κλίμα τῆς ἐποχῆς καί γνωρίται τὴν ἄκουσε ἀπό τό στόμα
ζοντας τίς καταδολές της, γίνεται
μιᾶς γυναίκας πού μεγάλωσε σέ
ὁ ἀπολογητής καί κριτικός ἑρμηἀσυλο. Ὁ Μόρριτς διατήρησε τήν
νευτὴς τοῦ ἐργου της. Ἡ κατανόάπλόζητα, τήν άγνότητα καί τή
ηση τῆς γενιᾶς τοῦ ’30 ὁλοκληλαϊκότητα τῆς ἀφήγησης αὐτῆς
ρώνεται μέ τὴ γνωριμία τοῦ έρτῆς γυναῖκας. Κάτω ὅμως ἀπό τὴ
γου τοῦ Α.Κ., ὃχι μόνο’για τίς
συγκινητικὴ ἱστορία ἑνός παιδιἀξιόλογες - ἀν καί καποτε μονοοῡ, ὁ συγγραφέας περιγράφει. με’
διάστατες - ἀναλύσεις του, ἀλλα
ἐκπληκτικῆ ζωντάνια, τό καθεγιατί τό ἴδιο τό ἒργο τοῦ Καρανστώς, τα έθιμα, τήν ἀγραμμάτοτώνη ἀνήκει στὴ γενιά αὐτὴ καί
σύνη, τόν πρωτογονισμό καί τόν
_ δίνει τό μέτρο καί τούς προσανακτηνώδη σεξουαλισμό τῶν ἀντολισμούς τῆς προόληματικῆς
θρώπιον τῆς φεουδαρχικῆς Oi";της.
’
γαριας. .

εἶδος, πού πολλοί τό τοποθετοῦν
πιό ψηλα κι ἀπό τό μυθιστόρημα.
ὁ Τσέχοφ εἰναι ένας ἀπό τούς μεγαλύτερους έκπροσώπους αὐτοῦ
τοῦ εἴδους. Ἠ ἐξαίρετη ἐπιλογὴ
καί μετάφραση τῶν διηγημάτων
αὐτῶν πού έκανε ὁ Α.Μ. προσφέρει μία σειρα ἀπό δείγματα τῆς
ῦπέροχης τέχνης του.
ΒΑΣΟΥ ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ
Ἡ Ἑλληνική Ἀντίσταση καί οἱ
Σύμιὲιχοι, 1941-] 944.
(Ἀπό τά ἐπίσημα Γερμανικά
Ἀρχεῖα)
Ἐκδόσεις Παπαζῆοῆ, 1977
Πρόκειται γιά ἕνα πάρα πολὺ

ἓνδιαφέρον ἰστορικό ντοκουμέντο, καθώς, μέ στοιχεῖα ἀπό τά
ἐπίσημα γερμανικά ἀρχεῖα, ρίχνεται φῶς στὴν Ἑλληνικὴ
Ἀντίσταση ἀνάμεσα στα 19411944 καί ἀποδεικνύεται. γιά μια
ἀκόμη φορά, ῆ καθολικότητά της.
κάτι πού. ὅπως προκύπτει ἀπό
τίς έπίσημες πηγές, εἶχε σάν αποτέλεσμα ’τό γερμανικό έπιτελείο
νά καθηλώσει έννιά ιιεριιρχίες
στῆν Ἑλλάδα. Πέρα ὅμως ἀπό τίς
χρὴοιμες ἱστορικές πληροφορίες
πού παρέχει, κάνει γιά μιά ἀκόμη
φορά συνείδηση τό πόσο καταστρεπτικές ὑπῆρξαν για τήν ὅλη
προοδευτικὴ ἐλληνική ὑπόθεση οἱ
ξένες έπεμὸάσεις, ὅπως ἐκείνη
τοῦ Τσώρτσιλ, ἐνῶ παράλληλα
καταὸάλλονται προσπάθειες, ἀπό
τό συγγραφέα του. για τὴν ἀποκατάσταση τῆς Ἐθνικῆς μας
Ἀντίστασης. προκειμένου νά πά-

ρει τή θέση πού τῆς ἀξίζει οτὴν
ἐπίσημη ἱστορία καί στήν ἐκπαίδευσὴ ιιας. .’
ΙΣΟΚΡΑ TH: Λόγοι, Τόμοι Α’-Ιίν
”Εκὸοοη Δ. Παπαδῆμα
Ἠ μοναδική ”ιὲκδοση τοίΙ Ἰσοκράτη μέ εἰσαγωγὴ καί κριτικό

ὑπόμνημα τοι1 Bluss. ἐξαντλημένη
πρό πολλοῦ. επανεκδόθηκε qw-

τοτυπικά ἀπό τὴν ’έκδοοη Τόῦμπνερ τῆς Λειψίας.
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ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΚΑΚΗ
Ὁ ἀσυμὸίὸαοτος
Μέ πρόλογο Ἀνδρέα Φραγκιᾶ
Ἐκδ. «Παπαζήση»

ΠΑ YA OY ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Κρατική Ἐπιδότηση Τῶν
Πολιτικῶν Κομμάτων

Καί Κομματική Δομή
Έκδόσεις ΠΑ ΠΑ ΖΗΣΗ

«Τά ὅιὸλία πού γεννιοῦνται
στό δημοσιογραφικό τραπέζι,
ὅταν τό χειρόγραφο στοιχειοθετεῖται ἀμέσως, για νά ἀνταποκριθεῐ στό συγκλονιστικό γεγονός
τῆς ἡμέρας, δέν μποροῦν ὅεὸαίως
να έχουν τήν ἱστορικὴ πληρότητσ, τήν ἀπομακρυσμένη θεώρηση.
Εἶναι ὅμως 6ι6λία θερμά, γραμμένα στόν πυρετό καί σιὴ συγκίνηση τοῦ γεγονότος». Αῦτα σημειώνει, ἀνάμεσα σέ ἄλλα, 6 ’Av-

δρέας Φραγκιας προλογίζοντας
τό ὃιῦλίο τοῦ Α.Μ. για τό Μακαιο.

Στό σκελετό του, τό 6ι6λίο εἶναι τό δημοσίευμα τῆς «Καθημερινής» ἀμέσως μετά τό θανατο
τοῦ Μακαριου. ”Οσο καί ἂν μὲ
μετροίυτεια ἀντιμετωπίζει τό 61-

Μὲ ἀφορμή τή συζήτηση πού
ἱγινε· σχετικα μέ τὴ χρηματοδατηση τῶν ἑλληνικῶν κομμάτων
ἀπό τό κράτος, παρουσιάζεται σέ

μιά σύντομη ἀλλα ἐμπεριστατωμένη μελὴη, τό σύστημα κρατι-

κῆς στιχσρήγησης πού ἰσχύει σήμερα στή Γερμανία,
Ἐκτός ἀπό τὴν παρουσίαοη
τοῦ «γερμανικοῦ μοντέλου» κρατικῆς ἐπιχορήγησης τῶν κομματων καί τίς ἐπιπτώσεις τῆς ἐπιχο-

σήτησης αὐτῆς στῆν κσμματική
δομή, ῦπαρχουν συγκριτικὰ στοιχεῖα για ὅ,τι συμὸαίνει σέ άλλες
χῶρες (Γαλλία, Σουηδία, ΗΠΑ)
καί ἐνας πίνακας ἐσόδων τῶν
γερμανικῶν κομμάτων για τό οίκονομικό ἐτος 1975.

6λίο του δ συγγραφέας, εἶναι στό
ἑνεργητικό

του

πώς

αξέθαψε»

νέα στοιχεῖα για τὴ ζωή ἑνός σημαντικοῦ πολιτικοῦ κσί τελικά
ἔδωσε άδρά τὴ φυσιογνωμία του
μέσα στό κλίμα καί 1:6 δραματικὰ
γεγονότα τῶν τελευταίων 40 χρόνων τῆς ἱστορίας τῆς Κύπρου.

ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ἐκδόσεις «Μνήμη»

Ἀθήνα 1973

·

Σ’ αῦτό τό θέμα ἀφιερώθηκε ἡ
Ἐὸδομαδα Μαρξιστικῆς Σκέψης
πού ὀργανωσε στό Παρίσι τό

Κέντρο Μαρξιστικὼν Ἐρευνῶν

κη;

Τεῦχος 4-5
Κυκλοφόρηοε τό τεῦχος γιά
16v Αὕγουστο-Δεκέμὸρη ’77 τοῦ
καλοῦ τρίμηνου περιοδικοῦ μέ
θέματα ἀπό τὴν Πυρσόγιαννη καί
τα γύρω Μαστοροχώρια. ‘H 60σική ὕλη του ἀναφέρεται στούς
λαῖκούς ὀργανοπαῐχτεςῑ πῶς ὀργανώνεται καί δουλεύει ἡ κομπα- νία, μέ ἀναφορά σέ συγκεκριμένες γενιές ὀργανοπαιχτῶν. Δημοσιεύονται ἀκόμα μια σειρά ἀπό
«φωτογραφίες
ἀναμνηστικές»
σχολιασμένες για τή λειτουργία
καί τό τυπικό τους, παρουσιάζεται 6 λαϊκός γλύπτης Μίλιος καί
ἀναδημοσιεύεται ᾰρθρο τοῦ Κ.
Μακρῆ για τούς Χιονιαδίτες ζω-

γράφσυςΔιεύθυνσηῑ Βασ. ΚωνΙνου 42,

Λάρισα.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ,
τ. 29. Α’ τετράμηνο 1977.

ΘΑΛΗ Δ. ΜΥΛΩΝΑ
Ἐθνικά Προὸλῆματα - Προτάσεις θέσεις καί ἰδέες

Ἀθήνα 1977
Στό ὅιόλίο αὑτό 6 συγγραφέας
του ουγκέντρωσε ἄρθρα καί μελέτες πού κατά καιρούς δημοσίεψε στόν τύπο καί πού ἀφοροῡν
τά ἐθνικά προῦλήματα.
Διεθνολόγος ὁ συγγραφέας ἐξ·
ετάζει τά θέματα του (Αίγαῖο,
Κυπριακό, NATO. EOK. Παλαιστινιακὸ κ.ᾰ.) κυρίως ἀπό νομικὴ
ἀποψη. χωρίς νά παραλείπει νά

τονίζει καί τίς πολιτικές προεκτασεις τους.

καί Μελετῶν τῆς Γαλλίας.

Σ’ αὐτὴ διερευνὴθηκαν τα θέματα;
1) Δουλεια καί καθημερινή
ζωή. 2) Σεξουαλική ζωὴ .καί
προῦλήματα τής οἰκογένειας.
3) Γιατί 1'] κουλτοῦρα; 4) Θέση
τῶν ἐπιστημόνων στήν κοινωνία.
5) Ὑπάρχει ἐπαναστατική ἠθι-

APMOA οῖ’

ΕΛΕΝΗΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ
Φυγή στό (’ὶπειρο
Ποιῆματα 1967-1977
Ἔκδοση ΟΔΕΒ, Ἀθήνα 1977

Ὁ τόμος - ἀγγλόγλωσση έκδοση - περιέχει ἀιδιαφέρουσες
ἀναλύσεις καί έρευνες. Γραφουν
οί; Ἀδαμαντία Πόλλις για τήν
ὲτίδραση
τῶν
πολιτιστικῶν
ἀξιῶν τῆς παραδοσης στήν ἐλληνική πολιτική ζωή, ὁ Χρῆστος
Ροζάκης για τό δίκαιο τῆς θαλασσας, 6 M. Νικολινάκος για
μεθοδολογικά προὸλήματα στίς ,
κοινωνικές ἐπιστῆμες, ὁ Θ. Βερέμης για τό κίνημα τοῦ 1935, ἡ

Ἰωαννα Μαγγανάρα για τούς έλληνες μεταναστες μετα τήν ἐπιστροφὴ τους ἀπό τὴ Γερμανία, καί
ἄλλοι συνεργατες τοῦ Κέντρου
Κοινωνικῶν Ἐρευνῶν.
Διεύθυνση;
Σοφοκλέους
1
Ἀθήνα (122)

λύπτουν

σχόλια καί ἐπικρίσεις

για τά γεγονότα τῆς πολιτικῆς
καί πνευματικῆς μας ζωῆς. Στό
τεῦχος τοῦ Δεκέμὸρη δημοσιεύεται ἀκόμα κριτική παρουσίαοη
τῶν ταινιῶν τοῦ κινηματογραφι-

κοῦ Φεστιὸάλ τῆς Θεσσαλονίκης.
Διεύθυνση.· Ἀρμενοπούλοιι 8 Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη.
Τηλ. 656068
Ο «ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ι-ΧΩΡΟΣ»
Δίμηνο άρχιτεκτσνικό περιοδικό.
Στό

τεῦχος

4

δημοσιεύονται

παραδείγματα σύγχρονης κτιριακῆς ἀρχιτεκτονικῆς, ἡ παρουσίαοη τοῦ Κέντρου Πομπιντού στό
Παρίσι, άρθρο τοῦ Π. Ἀλεξίου
για τὴν προστασία τῶν παραδοσιακῶν οἰκισμῶν, άρθρο τῆς Νίκης Ζαμενοπούλου γιά τά πυργόσπιτα οτὴν περιοχὴ

Ναυπλίας,

ἐνημέρωση για τίς ἀρχιτεκτονικές
ἐκδόσεις καί άλλη ὕλη.
Διεύθυνση.· Χαλεπᾶ 43 Ἀθήνα (918)

ΑΝΑῙἘΝΟ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΝΗΣΗ»
Κυκλοφόρηοε τό τεῦχος 32-33
μέ ὓλη σέ θέματα ἀγροτικῆς σίκονομίας καί πολιτικῆς, ἀρθρα

για τὴν ἀγροτικὴ οἰκονομία στίς
σοσιαλιστικές χῶρες, τὴ δασονο-

μία, τά προὸλὴματα τῶν συνεταιρισμῶν, ἐνημέρ(ι)ση γιά τὴ δράση
τῶν ἀγροτικῶν όργανώσεων 11.6.
Διεύθυνση.· Θεμιστοκλέους I —
Ἀθήνα (I41). Τηλ. 3636119.

0 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΊἩΣ. Τεῦχος 1. Γενάρης ’78.
Ο «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ»

NIKOY ΙΆ ΙἸἉΙὨΝΙΙ

Κυκλοφόρηοε τό πρῶτο τεῦχος

Παραληρήματα στῆν ”Αὸυσσο
Ποιήματα καί δυό μικρά μονόπραχτα
Ἔκδοση
Φωτοαντιγραφικοῦ
Σταθμοῦ Ἀθηνῶν
Ἀθήνα 1977

Τά θέματα ἀναπτύχθηκαν ἀπό
τρεῖς δεκάδες στοχαστές, στελὴιη
τοῦ Κομ. Κόμματος, τοῦ Σοσ.
Κόμματος, τῶν Συνδικατων, Συγγραφεῖς, ἀλλά καί μή μαρξιστές
διανοοῦμενους, ὅπως 6 αἰδεσιμό- “
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ-ΤΥΠ ΟΣ
τατος Ντυμπάρλ, 6 πρόεδρος τοῦ
Πανεπυστημίου τοῦ Παρισιοῦ
Ρενέ Ρεμόν καί ἄλλοι.
ΘΡΑΚΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ - Ἐτήσια
Στή συζήτηση γίνεται ἀνάλυση
ἔκδοση. Τεῦχος 33.,
τῆς καπιταλιστικής κοινωνίας
Πέρα ἀπό τήν ῡλη μέ γενικα
στίς μέρες μας, ἀποκαλύπτονται
τά ὰὸιέξοδά της. φωτίζονται οί
θέματα, τά 0.x. συγκεντρώνουν
νέες κοινωνικές σχέσεις πού ενπλῆθος ἀπό ὲνδιαφέρουσες μελένυοῦνται, 'O σοσιαλισμός ε ναι
τες γιά τήν Ξάνθη καί τήν εὐρύ-

Ἡ περιοδικὴ έκδοση τοῦ συλλόγου
τῶν
μηχανολόγωνναυπηγῶν
σπουδαστῶν
τοῦ
ΕΜΠ, ξεκίνησε μέ τήν εὐκαιρία
τῶν φοιτητικῶν ἐκλογῶν. Ἐκτός
ἀπό τὴ σπουδαστική ὕλη (ζωή
τοῦ
συλλόγου,
προθλήματα
σπουδῶν κλπ.), περιλαμόάνει
69690 για τήν ἀπεργία τῆς Λάρκο, τόν,Τσάρλι Τσάπλιν καί ἐπι-

στημονικά ἄρθρα.
Διεύθυνση; 28ης Ὀκτωὸρίου

42, Ἀθήνα.
O «ΑΠΑΝΕΜΙΑ»
- Δίμηνο περιοδικό Γραμματων καί Τέχνης.

Μέ τόν τίτλο αὐτό, 6 Γ. Σαλ-

ἁναγκαιότητα για τή δημιουργία

τερη

μιᾶς νέας κοινωνίας.
Τό διῦλίο εἶναι χρήσιμο γιατί
σταθμίζει τόν προδληματισμό γιά
τή φύση τῆς καπιταλιστικής κοινωνίας καί τό μέλλον τοῦ σοσιαλισμοῡ μια ὑπόθεση πού θέτει
ᾶμεσα πολιτικά προδλὴματσ. στή
Γαλλία - ἀλλα δχι μόνον ἐκεῖ.

110966001], ἡ ἱστορία - κυρίως
τῆς πρώτης είκοσαετίας τοῦ
αἰῶνα - καί ή κοινωνικὴ φυσιοχρονογραφήματα, ποιήματα, 61γνωμία τῆς Ξανθης ἀποτελοῦν τό ηγὴματα καί τό κείμενο μιᾶς διαἀντικείμενο μελετῶν τῶν Εῦαγγ.
λεξης τοῦ Σώτου Βασιλειαδη για
Ἰωαννίδη, τοῦ Λίνου Πολίτη, τοῦ τόν Μπετόὸεν.
Εὐαγγ. Λάμπρου 11.6.
J
Διεύθυνση.· Φρ. Τσέντνερ. Νέο
Διεύθυνση; Βύρωνος 7, Ξᾴνθη. Ψυχικό. Τηλ. 6724938
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- Δίμηνη πνευματική ἐπιθεώρηση.
Κυκλοφόρηοε τό Δεκέμὸρη τό
δεύτερο τεῦχος τοῦ νέου περιοδι11013 πού έκδίδει στὴ Θεσσαλονίκη ὁ Φόρης Παροτίδης. Τό
ούνολο σχεδόν τῆς ῦλης του κα-

περιοχή

της,

Ἡ

λαϊκή

6αρλῆς ἐκδίδει ἀπό τό Σεπτὲμὸρη
ἕνα νέο περιοδικό. Στό πρῶτο
τεῦχος του δημοσιεύονται σχόλια,

τῆς τσίμηνης ἕκὸσσης τῆς Ὁμοσπονδίας Γυναικῶν Ἑλλάδας.
Δημοσιεύεται ἡ ἀπόφαση γιά τό
πρῶτο συνέδριο τῆς ΟΓΕ — πού
προγραμματίζεται γιά τὴν άνοιξη
τοῦ 1978 - άρθρο σχετικα μέ τό
νόμο γιά τὴ στράτευση τῶν γυναικῶν καί άλλη ῦλη σχετικὴ μέ
τά προδλὴματα τοῦ γυναικείου
κινήματος.
Διεύθυνση; Σταδίου 28, 5ος
ὄροφος - Ἀθήνα. Τηλ. 3236651
C «ΑΘΗΝΑΙΟΣ»

Κυκλοφόρηοε 16 πρῶτο (για τὴ
φετινή χρονιά) τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Ἀθηναῖος» - μιά ἀξιόλογη προσπάθεια τῶν μαθητῶν
τοῦ Κολλεγίου Ἀθηνῶν. πού
ἀσχολεῖται μέ θέματα πολιτιστικά
- πνευματικά καί μαθητικά - ἐκπαιδευτικά. Στό τεῦχος αὑτό, 61]μοσιεύεται μια ἐνδιαφέρουσα
συνέντευξη μέ τόν K. Κούν,
ἔρευνα για τά φροντιστὴρια καί
τό ἀφιέρωμα στό Πολυτεχνεῖο.

1%
,(35

(so

Ο Ἕνα ἀκόμα γράμμα γιά τό
«διάλογο Μαρξισμοῦ - Χριστι-

\

ανισμου».”

Ἀγαπητό ANTI
T600 χρόνια στὴν Ἑλλάδα δέ
μπόρεσε νά στεριώσει ἡ δημοκρατία, 6 1101111006; δέν κατά-

φερε νά ὑπάρξει. ”Ας μὴ γελιόμαστε μέ τούς κουλτουριάρηδες τῆς
Ἀθήνας καί τῆς Θεσσαλονίκης.
"010v στό χωριό καί στή συνοικία ὁ τριαντάρης, 6 γέρσς κι 6
ἒφηὸος παίζουν 7 μέρες χαρτια,
ξημεροῧραδιαζονται γιά τό ποδόσφαιρο καί τά πορνό, ὅταν οἱ
νέοι τό σχολεῖο τό 6λέπουν ἀγγαρεία. τίνα πεῖς; Μήπως 6 ἀπλός
’Έλληνας πῆρε ποτέ κατι ἀληθινό
γιά τήν καρδια καί τό νοῦ του;
”Ολο σαὸούρα τοῦ πετᾶνε οἱ καπιταλιστές για νά τόν έχουνε τοῦ
χεριοῦ τους, για νά τόν 011116011-

v5... Πῶς θα μπορέσεις ν’ ἀλλάξεις τή ζωὴ ἑνός ἀνθρώπου; Τό
πρό6λημα εἶναι πρό6λημα ζωῆς,
ὕπαρξης, οὐσίας, δέν εἶναι πρό6λημα ἀριθμῶν,
οἰκονομικοῦ
προγραμματισμοῡ. Χρειαζόμαστε
ἀνθρώπια, όχι έξουσίες.
”Οταν μιλανε για σοσιαλισμό οί
διάφοροι «σοσιαλιστές» μας πού
ποτέ τους, δέ, νοιαστηκαν γιά τά
Βαγγέλια, τούς Πατέρες τῆς Ὀρθοδοξίας, τόν Κοσμά τόν Αἰτωλό,
ὅταν δέ διάόασαν Καμύ ὴ Κίρκεργκααρντ, τούς Ἕλληνες Μακρυγιάννη καί Παπαδιαμάντη.
τόγ Ντοστογιέφσκι, τόν Τολστόι,
ἥ τόν Μπερντιαεφ, ὅταν ποτέ δέν
ἀναρωτήθηκαν για τό ζουμί τῆς
ζωῆς ὅπως ὁ Θεόφιλος μέσα ἀπό
τίς ζωγραφιές του, 6 Καζαντζά111]; ὴ 6 Σωκράτης, τί νά τούς κάνουμε;

Ο Λέει μετά, πώς φταίει ἡ
ἡγεσία πού δέν θέλει νά ἀλλάξει
τῆν κατάσταση.
Θέλουν τή λευτεριά μας, ὅση
ἀπόμεινε, να τὴ δέσουν στό
ὄνομα τῆς ἡσυχίας, τῆς ἐννόμου
τάξεως, στ’ ὅνομα τών ἐθνικῶν
ἰδανικῶν καί ἐθνικῶν παραδόσεων. τέλος στό ὄνομα τοῦ σοσιαλιστικοῦ μετασχηματισμοῦ, στό
ὄνομα τῆς κομμάτικῆς πειθαρχίας
καί τοῦ διεθνιστικοῦ «κομμουνιστικοῦ» καθήκοντος. Αὐτά μᾶς
μάραναν... Ἔχουμε καί τούς ἀλλους Γραιιματεῐς καί Φαρισαίους
ἀρχιερεῖς πού στό ὄνομα τοῦ
Χριστοῦ μισοῦν, κλέὸουν, μοι-

χεύουν, εὐλογοῦν τά ὅπλα κι
ἀσχολοῦνται με’ τίς μητροπολιτικές ἐδρες καί τά περιουσιακα
τους

στοιχεῐαέ

Στό ὄνομα τού

Χριστοῦ πού σταυρώθηκε (61]λαδή θά λέγαμε σήμερα καταδικάστηκε σέ θάνατο για «ἐσχάτη
προδοσία») ἐπειδὴ ζήτησε οί ανθρωποι νά μή σκοτιῖηόντσι ἀνυμεταξύ τους, νά μήν ψεύδονται
στίς καθημερινές τους σχέσεις. να
ἀγαπιοῦνται σάν ἀδέρφια - γιοί

ἐνὸς πατέρα ὅλοι τους, - νά μοιραζονται τίς χαρές καί τίς λύπες
τους. τίς σοδειές καί τ’ ἀγαθά
τους ἰὀα. Στ“ ὅνομα τοῦ Χριστοῦ
πού πολύ πόνεσε γιατί ό κόσμος
δέν ἐολι-πε την ἀξία τῆς λύτρωσης

ἀπ’ τά πάθη καί τίς κακίες - τὴ
ρίζα τοῦ ἀοτισμοῦ καί τοῦ 01011νιομοῦ - τίς φιλοδοξίες. τούς φανατισμούς καί τίς συκοφαντίες.
Γιατί λοιπόν γα κρυὸόμαστε;
4.000 χρόνια «πολιτισμοῦ» σ’ αῦτόν τόν πλανήτη ἓφεριιν τόν ἀν. Καί συνεχίζει.·
θρωπο στό (ρεγγάρι μα τόν ἀφηΣτήν Ἑλλάδα πολύ πονέσαμε
σαν ἴδιο στὴ ζωή του πάνω στὴ
νά δοῡμε θεοῦ πρόσωπο. Κι ἐμεῐς
γῆ, Μήπως ἀλλαξε ἡ καθημερινή
οἰ σκόρπιοι καί ταλαντευόμενοι
μας ζωή; Μήπως γλιτώσαμε ἀπό
χριστιανοί, κι ὅλοι οί ἀδικημένοι
τόν φανατισμένο κομματιίρχη
πατριῶτες πού ταχτηκαν στούς
πού ἀγωνίζεται με’· ρουοφέτια καί
λασπολογίες νά πάρει για τό
χώρους τῆς μή δογματικής ἀσιστερᾱς ἡ καί τοῦ κέντρου καποτε.
κόμμα ψήφους, νά ἐξαγοράοει
Ἀλλά δυστυχῶς πολλοί ἄλλοι, ’συνειδήσεις Μήπως πονέσαμι·
ἀπ’ τοῦς φασίστες τοῦ 600110γιά τόν αὑταρχικό ὃιομήχανο
χουντισμοῦ μέχρι τήν 6111] 61191]; ποϋχει χαθεῑ στα θίτσια τῆς μαλ6616n110v νά μᾱς ἀλλοτριώσου
θακῆς ζωῆς του; Ἤ νιώσαμε τόν
τὴ συνείδηση, νά μᾶς κάνουν μέ
σπαραγμό τῆς μάνας πφϋχαοε τό
τό στανιό να τούς πιστέψουμε.
παιδί της; Ἀπλα καί μόνο μιλάμε
Καί πολλοί πού δέν ξέρουν καί
για σοσιαλισμούς καί ἐθνικές
πολλοί πού δέν τοῦς δόθηκε ἡ
παραγωγές καί εἰσοδήματα. Ὀ
εὐκαιρία νά δοῦν ἤ v6 σκεφτοῦν
Μαρκοὺζε ἀναφέρει ὅτι πρέπει σί
κατι καλύτερο πιστεύουν. Πιμάζες νά μάθουν νά περιορίζουν
στεύουν στούς δλοκληρωτισμούς
τίς ἀπαιτήσεις τους γιά καλοζωκαί τούς ἀρχηγικούς μεσσιανιισμό ἔστω κι άν αὐτό δέν τούς
σμους.
πολυαρέσει. Τό πρό6λημα τῆς

Ο Καί καταλήγει.Αῦτά εἰναι πάνω κάτω κάποια

X91016 τῶν φτωχῶν καί τῶν
ἀπόκληρων κάθε λογῆς.
M16; καί λοιπόν νοιαστὴκατε
για ὅσους ὑπερασπίζονται τήν
ἀληθινὴ χριστιανική ὑπόθεση,
δεχτῆτε τοῦτο τό γραφτό καί τά
συγχαρητὴρια ἑνός ἀναγνώστῃ
σας πού περιμένει κι εὔχεται

σπαραγμένα σκιρτήματα στό νοῦ

τούτη σας τήν προσπαθεια νά τή

καί στὴν καρδιά ἑνός ποῦ ζητᾱ
τόν Χριστό καί τή ζωή πού αὑτός
μάς εῦαγγελίστηκε μέσα ἀπό τά
κηρύγματα τῶν ἀποστόλων καί
τῶν ἄλλων ὁμολογητῶν τῆς πίστης. Σήμερσ ὅπως πάντα λείπουν τά παραδείγματα τῆς ζωῆς
καί περισσεύουν τά παραδείγματα σέ λόγια. Κάποιοι άγιορίτες
παπάδες,
6
παπαΠυρουνάκης. 6 Ψαρουδακης ἀπ’
τούς λαϊκοῦς, 6 Καντιώτης ἴσως
ἀπ’ τήν ἱεραρχία καί λιγοστοί
ἀνώνυμοι (ἰπόμειναν... Τό μέλλον
θα δείξει άν αὐτή ἡ μικρή ζύμη
θα φτάσει γιά νά ζὴσουν οἱ ἀλήθειες τοῦ Χριστοῦ...“Ἀςμή γελιόμαοτικ ”Οτιιν ὁ άπλός ἄνθρωπος
δέν μπορεῖ νά μάθει γιά τήν ἀξία
ἑνός καλοῦ ποιήματος, ἑνός μυ-

συνεχίσετε,

ζωῆς δέν εἶναι στό ποσό ἀλλά στόποιό. Ἠ ἐπιμονὴ στῆν ποσότητα
111 όχι στήν ποιότητα εἶναι τό λα-,
θος τοῦ Δυτικοῦ Πολιτιομοῦ για

τόν παλιό μαρξιστὴ (καί τώρα
χριστιανό) Γκαρωντύ.

”Λμήν
K. Κιιλχας
Θεσσαλονίκη

Ἀγαπητὸ «ΑΝΤΙ»
Θάθελα νά ἀπαντῆσω στόν
φίλο μαθητὴ Δ.Τζ., που ἀπάντησε κι αὑτός στό γράμμα μου
καί τόν εὐχαριστῶ γι’ αὐτό. Πρίν .7,
ἀπό κάθε τι ἄλλο’ θαθελα νά τόν
6έ6αιώσω ὅτι δέν ἀνήκω σε’ κα016 ὑπηρεσία τῆς διεθνοῦς ἀστικῆς τάξης γιά λασπολογία καί
προπαγάνδιση. Πέρα ἀπ’ αύτό;
δέν ἐξὴγησε ὁ φίλος Δ.Τζ. σέ
ποιό σημεῖο εἶναι διαμετρικά
ἀντίθετες οἱ ἐξαγγελίες τοῦ Χριστοῦ γιά εἰρήνη, δικαιοσύνη, ἰσό-

ΧΡΙΣ ΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ
θιστορὴματος. ἑνός θεατρικσῦ
τητα, κατάργηση τῆς ἐκμεταλλευἐργου, ὅταν δέ μπορεῖ ν’ ἀκούσει
σης ἀνθρώπου ἀπό (ινθρωπο,
μιά μουσική πού νάχει σχέση μέ , ἀπό τίς ἀντίστοιχες τοῦ μ-λ.
Παρακάτω 6 φίλος Δ.Τζ, μάς
τίς ρίζες του, ὅταν δέν μπορεῖ νά
λέει ὅτι «ὁ Χριστιανισμός δέν
πληροφορηθεῑ για ὅλες τίς πλευμπορεῖ να ξεφύγει ἀπό τὴν ὡραιρές τῆς ζωῆς τοῦ τόπου, ὅταν
ολογία...» καί «θεωρεῖ μόνο».
ἀκούει ὅ,τι τοῦ1 λέν χωρίς νά τόν
Ἀλλά ὅ Χριστός δέν ἧταν πού
ἔχουν μάθει νά κρίνει, ὅταν δέν
τοῦ δίνουν τίς 66051; 716 νά
γύριζε ἀπό πόλη σέ πόλη καί ἀπό
χωριό σέ χωριό καί δίδασκε; Ὀ
σκέφτεται, τότε ἀς μὴ περιμένουμε 6 ἅνθρωπος αὑτός νά νοιΧριστός δέν ἡταν πού ἐδιωξε
τούς ἐμπόρους μέ τό μαστίγιο. οί
αστεῖ για τὴν οὐσία τῆς ζωῆς του,
πούναι πόνος γιά τόν διπλανό,
Χριστιανσί δέν δημιούργησαν τά
πόνος για τὴ μοναξια τοῦ ἀνπρῶτα κοινόὸια - τίς πρωτόγονες
θρώπου καί τοῦ θανάτου, ἀναζήκομμουνιστικές κοινωνίες;
τηση τῆς ἀγάπης για τόν καθένα,
Ὅσο για τήν τρίτη θέση του
σχετικα μέ τό «μανιφέστσ». τά
λῦτρωση μέσα ἀπ’ τὴ χαρά τῆς
ἴδια ἰσχύουν γιά τό Εὑαγγέλιο.
λεύτερης
δημιουργίας
χωρίς
ὅρους καί ὅρια. ”Ως τότε 6 τόπος
Εἶναι γενικές εἰκόνες, γι· αὑτό
συνέκρινα αὐτά τά δύο. Καί σάν
μας θάναι ἄρρωστος. Κι οί σωτῆέπίλογο σού λέω. φίλε Δ.Τζ., ὅτι
ρες, «πνευματικοί καί πολιτικοί».
ούτε 6 Χριστιανισμός λέει καθῆθα όργιαζουν. ”Ωοπου νάρθει
στε μ’ ἀνοιχτα χέρια κι ὅ,τι θέκαιρός στό μάταιο τοῦτο κόσμο
λετε θά σάς έρθει μόνο του. Λέειῑ
v6 695651 λίγος χῶρος για τόν
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«Ζητεῐτε καί εὑρήσετε. αἰτεῖτε
καί δοθήσετε ὑμῖν», δηλαδή διεκδικῆοτε

τά

δικαιώματα

σας.

παλέψτε για να αποχτήσετε αὐτό
πού θέλετε.
Φιλικα .
Τασος Ὑψηλάντης
Θεσίνίκη

νά δίνει μέ τρόπο σαφή τήν ὂψη
τῆς ίδεολογικῆς καί πολιτικῆς
του φυσιογνωμίας. Καί κάθε τίμιου ἀνθρώπου να ξεσκεπαζει,
ὅπου 6λέπει, ἤ έστω νομίζει πώς
6λέπει, τή συκοφαντία, τό ψέμα,
τό λαθος, τήν πλάνη καί τήν
ἄγνοια ἀκόμη. Κάτι λοιπόν πού

6λέπω συχνά καί μέ ποναει εἶναι
Υ.Γ. Ἡ διεύθυνσή μου εἶναι
Πρίγκηπος Νικολάου 37. Θεσσαλονίκη. Προσκαλῶ τόν φίλο
Δ.Τζ. σέ μια αλληλογραφία αναμεσα μας αν θέλει. για να μήν ξοδεύουμε τίς στῆλες τοῦ «ΑΝΤΙ»,
γιατί θα παει μακρια αύτό τό θέμα.

«ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ»
ΚΑΙ ΑΛΛΑ...

τὸ πῶς πολύ μᾶς περιόαλλουν ὅλ’
αύτα. Κι ἡ θολούρα, ἡ κιὸδηλοποιῐα, ἡ διαστροφή κι ἀντιστροφή τῶν ἐννοιῶν. Καί μιά φο6ερή παραφθορα, διαφθορά καί
κακή χρήση αὐτῶν. Μέ τήν
ἀγάπη μου λοιπόν για τήν ἐξεύρεση, τό ψαξιμο, τῆς ἀλήθειας
(ας μοῦ έπιτραπεῖ να τό πιστεύω), τή διαθεσή μου νά λέω μέ
παρρησία ὅ, τι πιστεύω, τίς λίγες
μου γνώσεις καί τή φιλοξενία τῶν
σελίδων σου,

Ἀγαπητό «Ἀντί»
Ὁμολογῶ πῶς μέχρι σήμερα
μόνο σποραδικά σέ διαὸαζα,
αποφάσισαδᾶὅμως τώρα να σέ
αγοραζω τακτικά καί να σέ διαδαζω συστηματικά καπως. Γιατί,
πῶς να τό κανουμε, εἷσαι ἕνα
«ὅῆμα» για ὅλους τούς προοδεύτικα σκεφτόμενους συμπατριῶτες
μσς. Μ’ ὃλο πού σοῦ καταλογίζουν, κι ὥς ἕνα 6αθμό ὅχι ἄδικα,

ὅσο κι ὅπου μπορῶ, να συμὸαλω
κι ἐγώ στό ξεκαθὰρισμα, μερικῶν, στό κάτω-κάτω ας τίς ποῦμε, παρεξηγήσεων.
Συχνα 6έ6αια ὅποιος ἔχει τίς
πιό πάνω ἰδιότητες ἀκούει πολλά
να τοῦ καταμαρτυροῦν. Σχολα-στικότητα, ἀφοῦ έτσι λένε τόν
ὑπεύθυνο προόληματισμό, τή συστηματική καί σέ 6άθος προσπαθεια ἀνεύρεσης τῆς αλήθειας.
Φανατισμό

έναν

καποιο

θα προσπαθήσω,

ἄλλοτε,

ἀφοῦ

δέν

διανοούμενισμό,

κατι πού περιορίζει έτσι όχι φυσικά τόσο τήν έμόέλεια τῶν ἐνδιαφερόντων σου, ὅσο τήν «ἀναγνωστική σου ὅαση».
Ὁμολογῶ ἀκόμη πῶς δέν
«συμπίπτω» μέ τήν, αν όχι 6ασική ὅμως κυριαρχούσα σέ σένα,
στενότερη ίδεολογική τοποθέτηση. Καί μή μᾶς πεῖς δα πώς δέν
έχειςῐ
Αύτό
θα
έφτανε
στό...«ὀ.πολιτικὸ» πραγμα πού -

μποροῦν οἱ ἄλλοι να ἀντιδιαστείλουν αὐτό τό ἐλάττωμα ἀπό τήν
τόσο να «τοῦ μοιάζει» ἀρετή τοῦ
ζηλωτῆ. Τί να κανουμε ὅμως, «τή
νύχτα ὅλες οἱ ἀγελαδες μοιαζουν
μαῦρες» ἔλεγε ὁ Hegel.
Ἀφορμή ὡστόσο για ὅλες αὑτές τίς σκέψεις μοῦ έδωσε καί ἡ
αναγνωση ἑνός δικοῦ σου αρθρου; «Κρίση τοῦ ΚΚΕεσ. καί τό
αἴτημα κ.λπ.» τοῦ Θ. Ρωμανοῦ
(Ἀντί, 31 Δεκ.77, τεῦχος 89, σελ.

μανλῆς, Ἀῧέρωφ, Μαῦρος; vI-I οἱ
κ.κ. Ἠλιοῦ, Δρακόπουλος κ.λπ.;

Τοῦ κάθε ανθρωπου 6έ6αια οἱ
ἀπόψεις σεὸαστές. ”Όμως ὅχι καί
γι“ αὑτό καί σωστέςέ
Καί δέν ύπαρχουν, δέν πρέπει
να ὑπαρχουν, χαρακτηρισμοί,
κατατάξεις κ.τ.τ.«από τά πρίν» (a
priori), ἀναπόδειχτες καί ἀπαρασαλευτες για τούς ἐπιστημονικά,
παναπεῑ κριτικά ἤ πιό σωστα
ἀντιδογματικα
σκεφτόμενους,
τούς στοχαστές, τούς έρευνητές
(μέ διαλεχτικό τρόπο) τῆς ἀλήθειας. ”Ὀσο κι ὄιν αὐτοί έντασσονται - στό τέλος δέν γίνεται κι
αλλιῶς - σέ «συστήματα ἀναφορᾶς» πολιτικο-ίδεολογικα ἦ ἄν
θέλετε ταξικα-κομματικά κι έτσι
θελητά (ἀπό συναίσθηση) ἥ ἀθέλητα να παρασύρονται σέ, μια
συνέπεια, νά εἶναι δηλαδή πρά-ξεις καί λόγια απότοκα ἐκείνων.
Δέν θέλω τέλος να πιστέψω
πώς τό «Ἀντί» σάν προσπάθεια
πολιτικῆς καί ἰδεολογικῆς ὡρίμανσης ὅλων μας ἀπό τό δρόμο
τοῦ προόληματισμοῦ, σαν σύνταξη ένός περιοδικοῠ-«ὃήματος»
ὅπως καί σαν σύνολό συνεργαζόμενων στό γραψιμο καί σαν εῦρύτερο σύνολο ἀνθρώπων (σαν
ἁναγνωστῶν) πρέπει νά πέφτει σέ
τέτοια λάθη ἤ νά μένει σέ τέτοιες
άδυναμίες.

Ὁ γράφων ἀπό τή θέση του εἷναι πρόθυμος (καί κάπως ἕτοιμος) να συνεισφέρει στό κάποιο
ξεκαθαρισμα.

Ἀμφισὸητεῖ δίχως νά εἶναι
αμφισὸητίας. Ἀντιλέγει προὸληματιζόμενος. ”Ας τοῦ δοθεῖ λοιπόν ἡ εὐκαιρία νά ὂοηθήσει να
ξεκαθαριστοῦν μερικα.
Κι αν αὑτό γίνει ἀπ’ τίς σελίδες
σου, θά εἶναι «εὐχῆς ἔργον».

σωστα έξ αλλου - δέν έκτιμιέται,

έως τό «ὑπερὸολικό» πού...
αμφισόητεῖται - πάλι σωστα. Toποθέτηση πού τήν καταλαὸαίνει
λοιπόν κανείς κι ἀπ’ τήν ἀναγνωση καί μόνο ἑνός έστω τεύχους σου. ”Αλλο τώρα 1) αν αὐτή
εἶναι όχι πάντα ἡ ἴδια (ὅχι ἀπό
ἀσάφεια αὐτό ἥ καιροσκοπισμό,
ἀλλα ἀπό προσαρμογή, έξελικτικότητα, προὸληματισμό), 2) ὄιν
στίς στῆλες σου περνοῦν ἀπόψεις
καθε ἰδεολογικῆς καί πολιτικῆς
έκφρασης καί θέσης. Κύρια 6έ6αια ὅσων δέν έχουν τή στέγη
ἑνός έντύπου ὀργάνου, δηλαδή
κύρια τῶν ὅσων εἶναι κομματικα
(ὀργανωτικα) « ἀνένταχτο ι».
Ἐπειδή ῶστόσο πιστεύω πώς
ὑπηρετεῖς ὅλα τα πιό πάνω καί
καλοπροαίρετα καί ἐπάξια, εἶπα
κι ἐγώ πότε-πότε νά ἀπασχολῶ
τίς στῆλες σου. Τό πιό πολύ φυσικά έκεῖνες τῶν «ἀναγνωστῶν».
Γραφοντας ἀπό μια «θέση». Πιστεύω έξ αλλου πώς στίς σελίδες
σου γίνεται διάλογος. Ἤ αν θές γιατί τα δικα μου γραφόμενα κύρια τέτοια θα εἶναι - ἐπιτρέπεται
ὁ ΑΝΤΙ-λογος.
Πρέπει ἀκόμη να πῶ πῶς εἶναι
δα χρέος κάθε τίμιου στοχαστῆ
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Καί ἀναρωτιέμαιῑ Γιατί λοιπόν
ὁ κατα τα ἄλλα τόσο ἀξιόλογος
ἀρθρογραφος γράφει κανα-δύο
φορές δογματικό (μέ «» ἥ δίχως)
Κ.Κ.Ε.; (τα «» τα δέχεται; ἠ ὅχι;
Κι αν ναί, σημαίνει αὐτό τί;)
Γιατί
να
παίρνει
αὐτόν
τόν...χαρακτηρισμό «δεδομένο»;
Μήπως
γιατί
τό
πιστεύει;
Μπραῧο του. Ἐγώ ὅμως (ὁ ὁποιοσδήποτε ἐγώ) ὁ «ἄπιστος Θωμᾶς» ῆ (αν θέλει) ὁ «δογματικός
μαρξιστής» πού τό ἀμφισόητῶ
θέλω ἀποδείξεις. Για να πειστῶ
δηλαδή. Μήπως ὅμως ὁ πρῶτος
καί χείριστος δογματισμός εἶναι
ἀκριὸῶς αύτό; Ἡ «αὐταπόδεικτος» ᾔ «ἀναπόδεικτος» ἀποδοχή
(καί πολύ περισσότερο ἡ χρήση
καί ὕψιστα πολύ τό..’.κύλλημα τῆς
ρετσινιᾱς σέ ἄλλους) μιᾶς τέτοιας

«κρίσης». ”Ασχετο ἂν αὐτό γίνεται ἀπό συνήθειαῌ) ἀφέλειαῌ) ἥ
πνευματική νωχέλεια καί κομφορμισμό ἦ ἀπό ὕποπτα συμφέροντα ἤ ἀκόμη ἀπό τίμια (ἀλλα
πάντα ἀναπόδεικτη) πεποίθηση.
Μήπως πάλι εἶναι ἀπόδειξη
πώς κατι τέτοιο τό πιστεύουν(;)
καί διακηρύσσουν οί κκ. Καρα-

Εὐχαριστῶ
Σ. Ράικος

Ἀθήνα
O Ἡ ἀπό τήν πρώτη μέρα τῆς
ἔκὸοσης τοῦ περιοὸικοῦ τοποθέ-

τησή του στό χῶρο τῆς ἀὸἐσμευτης Ἀριστερᾶς ὁὲ μεταὸλήθηκε
καθόλου. Τά ἐνυπόγραφα ἄρθρα,
ἐκφράζουνε τίς ἀπόψεις τῶν ἀρθρογράφων.

Κιο ΔΙΑΛοΓοΣ;
l

Ἀγαπητό «ΑΝΤΙ»
Μετα τή μεταπολίτευση, μια
ἀπό τίς λίγες εὐχαριστες ἐκπλήξεις στό χῶρο τῆς Δεξιᾱς, ἧταν

καί ἡ προσπαθεια τοῦ τ. πρωθυπουργοῦ κ. Π. Κανελλόπουλου να
δεῖ (καί νά πεῖ) μερικα πράγματα
τῆς πρόσφατης ἱστορίας μας μέ
τό ἀληθινό τους πρόσωπο. Σ”
αὐτή τήν προσπαθεια του δέν ἀρνήθηκε τό διάλογο (μέσα ἀπό τόν
τύπο) ἀκόμα καί μέ ἀνώνυμους
(δηλαδήῑ όχι γνωστούς) ἀνθρώπους.
Μ’ αὐτό τό δεδομένο, 6λέπω μέ.
’περιέργεια νά συνεχίζεται ἡ σιω-

πή του γύρω ἀπό τα ὅσα γραφτηκαν στό «ΑΝΤΙ» ἀπό αναγνῶστες, μ’ ἀφορμή τή γνωστή
συνέντευξή του στό περιοδικό. Κι
ὅμως ὲπρόκειτο για γράμματα (τα
δυό τουλάχιστον) πού ἀνατρέπανε ντοκουμένταρισμένα τα ὅσα
ἔθιγε τουλαχιστον για τό Μακρονήσι καί για τό θέμα τῆς (τωρινῆς) ἀνεξαρτησίας του στίς ταξεις τῆς «Νέας Δημοκρατίας»”.
Μήπως σ“ αύτήν ακριὸῶς τήν
έπανένταξή του στό χῶρο τῆς Δεξιᾶς, πρέπει να αναζητήσει κανείς τήν αἰτία τῆς σιωπής;
Εὐχαριστῶ
Κ.Θ.
Ἀθήνα
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΓΙΑ TON A. ΦΑΣΙΑΝΟ
Ο «Ἀπό τούς πιό παλιούς
ἀναγνῶστες σου, τολμῶ νά ζητήσω τή ὁημοσίευση ἀπό τίς στῆλες σου ένυπόγραφης ἀνοικτῆς
ἐπιστολῆς μου πρός τόν ζωγράφο
Ἀλέκο Φασιανό, για τούς λόγους
πού ἀναφέρω μέσα στήν ἴὸια ἐπιστολή», γράφει ὁ Κ. Δεστέφανος.
Ἡ «ἀνοικτή ἐπιστολή»,·
χρόνια
Ἀγαπητέ
Ἀλέκο,
έχουμε να ἰδωθοῦμε, μπορεῖ καί
15, δέν θυμαμαι πιά, δέν ἔχει σημασία.

_

Σέ παρακολούθησα στό δρόμο
αὐτῆς τῆς έπιτυχίας μέ τό ένδι-’
αφέρον γιά τό παλιό γειτονόπουλο πού ξέφυγε ἀπ’ τό τρομαγμένο μπουλούκι, Διαόαζοντας
στό ΑΝΤΙ No 90 μια συνέντευξή
σου, αἰσθανθηκα ὅτι ἡ πρόκληση
μέ τά ὅσα εἶπες μέ ἔθιγε καί
ἐμένα σάν σκεπτόμενο καί ἐλεύθερο ανθρωπο. Γι’ αὐτό σοῦ
γραφω αὐτό τό γράμμα μέ τό
θάρρος τῆς παλιᾱς γνωριμίας.
Ὁμολογεῖς ὅτι δέν πιστεύεις
στήν αίσθητική, καί εἶναι δικαίωμα σου. Τόν κόσμο ὅμως πού σέ
6λέπει σαν ὁδηγό, μια καί είσαι
καλλιτέχνης, τόν ἑνδιαφέρει τό τί
πιστεύεις - καί αὐτό δέν μᾶς τό
λές, Ἀνακαλύπτεις πιό κάτω ὅτι
ἑδῶ στήν Ἑλλάδα έχομε παρεξηγήσει τήν ἀνάγκη. Ποιοί ὅμως εἴμαστε έμεῖς πού έχομε παρεξηγήσει; δ ἑλληνικός λαός ῆ μια ξενόφωτη έλίτ; ’
Μιλᾶς για ἀμερικανικό ἰμπεριαλισμό πού εἶναι ἰδιαίτερα αί-·
σθητός στα καλλιτεχνικά μας
πράγματα, μά πρίν τόν νιώσουμε
στήν τέχνη, τόν αἰσθανθήκαμε
για καλα αλλοῦ· καί γιατί ἄραγε
εἶναι ἐθνική - αμερικάνικη - τέχνη, ἡ τέχνη τοῦ Rosenquist, τοῦ
Kitaj καί τοῦ Segal; ”Οσο για τόν
πολιτισμό τῆς COCA-COLA, αύ-

τός εἶναι ἡ πραγματικότητα καί
δέν θα σωθοῡμε σίγουρα μέ τή
«συνειδητὴ καλλιέργεια καί τήν
τόνωση τοῦ έθνικοῦ μας ἰδιώματος» - σαν συνταγὴ μοιαζει,
Για τα ἀρχιτεκτονικα τέρατα,
πού ὑπαρχουν ἀναμφισόήτητα,

‘I

αὐτοί πού λιγότερο φταῖνε εἶναι
οἱ ἀρχιτέκτονες. Θα σοῦ πῶ ποιοί
φταῖνε Ἀλέκο; οἱ φτασμένοι
καλλιτέχνες πού συμὸιὸαοτηκαν
καί ἀντιμετώπισαν τόν έλληνικό
λαό σαν πλεμπαγια, περιφέροντας τήν τέχνη τους στήν Εὐρώπη
καί στίς γκαλερί, πού - κοίτα
σύμπτωση - εἶναι ὅλες γύρω ἀπ’
τό Κολωνάκι, μόλις πέντε-’έξι
χιλιόμετρα ἀπ’ τή Γούὸα καί τό
Αἰγάλεω, πού ἀγνόησαν συστηματικά. Φταίει τό κράτος τῆς Δεξιᾶς. Φταῖνε οἱ ταγμένοι στό σύστημα λογῆς-λογῆς έργολαὸοι καί
κομπιναδόροι τῶν οἰκοπέδων καί
τῆς πολιτικῆς. Φταίει ἡ ἥττα τοῦ
προοδευτικοῦ κινήματος. ”Ὀλοι
φταῖνε, καί oi ἀρχιτέκτονες ἀλλα
αὐτοί λιγότερο ἀπ’ ὅλους, γιατί
εἶναι δυό φορές θύματα. ”Οσο για
τό ὅτι δέν ξέρουν νά σχεδιαζουν,
έδῶ Ἀλέκο μου φαίνεται ὅτι
ἀγνοεῖς τό τέρας πού λέγεται

νιᾶς μας, ”Οσο για τόν Αἰγέα καί
για τό τί ἔκανε ὁ Παυσανίας ἤ
για τό νερό πού πίνανε οἱ πρόγονοί μας, ξέρεις τί φαγούρα έχουνε
στα χωρία καί στίς συνοικίες τῶν
πόλεων ἀντιμετωπίζσντας τήν
ἀπομόνωση καί τήν ἐγκαταλειψη.
Ἡ τέχνη τώρα πιά δέν έχει πατρίδα. Ἡ ὅία εἶναι μία, ἡ ἀπειλή
εἶναι μία, ἡ μόλυνση εἶναι μία.
Καί ό καλλιτέχνης σαν πιό εῦαίσθητος δέκτης - τέτοιο ρόλο τοῦ
ἔχει δώσει τό σύστημα - ὀφείλει
να ξυπνήσει τούς ἀλλους πού
κινδυνεύουν μαζί του, τό ’ίδιο

έδῶ καί άλλοῦ.
Τώρα, Ἀλέκο, αὐτά τα ἔργα
σου εἶναι ὡραῖα καί χρωματισμένα πολύ καλά. Δέν ἐνοχλοῦν,
ἀλλα μή προκαλεῖς τα διώματα
τῆς γενιᾶς σου. Τό σπίτι στήν ὁδό
Μαγερ, τό ποδόσφαιρο τῶν παιδιῶν στήν ὁδό Κουμουνδούρου
καί ἡ ποδηλαταδα στό Λουτρακι

Γ.Ο.Κ.

δέν

Τώρα, να ποῦμε λίγα για τό
μονοπώλιο «τῆς αῦθεντικῆς καί
ἐνστικτῶδους έκφρασης τῶν έμπειριῶν ἀπό τόν χῶρο πού ζεῖς».
Ἀσφαλῶς αὐτό θα πρέπει να είναι κατι πάρα πολύ δύσκολο για
να τό ἓχουν πετύχει μόνο
τέσσερις-πέντε Ἕλληνες, μέσα
στούς ὁποίους ἀσφαλῶς εἶσαι καί
σύ. Τῶρα κατα πόσο κατι τό ένστικτώδικο ἐπιτυγχάνεται, αὑτό
μόνο οἱ 4-5 τό ξέρετε. Λές, δυό
ὁμαδες, ἐλληνική καί διεθνής, τό
έτικεταρισμα εἶναι ἡ εύκολη λύση. 'O προὸληματισμός καί ἡ δημιουργία τώρα πιά δέν έχουν πατρίδα. Ἡ ὃία στήν Ἑλλάδα, ἡ
καταπίεση, ἡ μόλυνση, ὁ έρωτας,

μόνο τα φαντάσματα.
Αῠτά τά λίγα εἶχα νά σοῦ
γράψω μετά τα τόσα χρόνια.

ἡ πείνα καί ἡ ἀδικία δέν εἶναι
διαφορετικές ἀπ’ ὅ,τι εἶναι ἀλλοῦ

καί ένῶ ὅλα αὐτα για σένα στήν
Ἑλλάδα ἔχουν μια έλληνικότητα,
ἔξω εἶναι ρεύματα ἀνθισμένα
πρίν πενήντα χρόνια, ὅπως λές,
”Ὀμως Ἀλέκο δέν εἶναι τα μπορντέλα τῆς ὁδοῦ Ἀκομινατου,

ἐνδιαφέρουν

πιά

-

κανένα,

Σέ χαιρετῶ
Κωστῆς Δεστέφανος
Ἀθήνα

TI ΣΠΙΝΟΖΑ, TI ΣΠΙΝΟΛΑ...
Φίλε κύριε Διευθυντά,
Στήν ἐπιστολή μου πού δημοσιεύτηκε στό τεῦχος σας τῆς
1411178, ὁ «δαίμων τοῦ τυπο-

γραφείου», μέ τήν ἀλλαγή ἑνός
καί μόνο γράμματος, δημιούργησε μια τραγική φαρσα. Ἐκεῖ
πού διακηρύσσω τό ἀνθρωπιστικόῖμου ἰδανικό, δηλώνοντας
ὅτι «εἷμαι ὅλο καί πιό πολύ ὀπαδός τοῦ Ἔρασμου καί τοῦ Σπινόζα», τό τελευταῐο αὐτό ὄνομα τοῦ
μεγάλου ὀλλανδοῦ φιλοσόφου

Κάλλιο πέντε καί στό χέρι
παρά ὁέκα καί καρτέρι

Τώρα πιά δένύπαρχει καρτέριῑ μέ
τό «ΑΝΤΙ» στό χέρι καί 10% καί 20%
έκπτωση σέ δίσκους καί κασέτεςέ ς
O

τοῦ 17ου αἰῶνα, ἔγινε «τοῦ Σπιοὔτε οἱ μάντρες τῆς

Βίκτωρος

Οῦγκώ μέ τίς φοινικιές, τίς
ἀδερφές καί τούς χασικλὴδες, τα
6ιώματα τῆς γενιᾶς μας.

Αῠτα εἶναι τα ὅιώματα πού
ἴσως πέρασαν ἁπαλά ἐπάνω σου
χωρίς νά σ’ ἀγγίξουν καί γι’ αὐτό
ἴσως δέν θαπρεπε μαζί μέ τούς
ἄλλους 4-5 να μονοπωλεῖς τήν
έκφρασή τους. Τα ὃιώματα τῆς

νόλα>>1 Ἐλπίζω οἱ ἀναγνῶστες να
διόρθωσαν μόνοι τους. Γιατί ἀν
ἀνάμεσα στό ζ καί στό λ ὑπάρχει
μια διαφορά τεσσάρων γραμματων, ἀνάμεσα στόν Σπινόζα καί
τόν Σπινόλα ὑπάρχει μια διαφορα ἀπό «ἑκατομμύρια έτη φωτός», ὅπως λε’νε στήν ἀστρονομία.
Φιλικά δικός σας
Σπήλιος Παπασπηλιόπουλος

Χάρητος 38 στό Κολωνάκι

-Μόνίμη έκθεση δίσκων

γενιᾶς μας Ἀλέκο εἶναι ἡ πείνα
καί τά μαῦρα χρόνια τῆς ἀμαθει-

ας, τά χρόνια τοῦ «Περοκέ» μέτα
τραγουδακια, ὁ συστηματικός εύνουχισμός μας (πολιτικός καί πολιτιστικὸς), ἡ σκυμμένη μέση πού
διδασκονταν στα σχολεῖα μας καί
οἱ πατεραδες μας στίς φύλακές
καί στίς ἐξορίες - ὅσοι δέν σκοτώθηκαν -, ὁ ἀγώνας για ἕνα
κομματι ψωμί, ἡ στρεὸλωμένη
ἀλήθεια, ἡ κομπίνα, τό γλείψιμο
καί τό «μέσο», ἡ άδεια καραὸανα
καί ἡ τιμωρία, ἡ δήλωση μετάνοιας. Αύτα Ἀλέκο εἶναι τα 6i-

ὁ φλίτ πᾱει
για ψάρεμα
Μιά «εἰδική προσφορά» ἑνός εἰδικοῦ
μαγαζιοῦ

ώματά μας, τά διώματα τῆς γε-
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ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ
Δ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ
Ἀγαπητό «ΑΝΤΙ»
Στό τεῦχος 91 δ Μιχαλης Θεοδωρίδης, στό άρθρο του «Ὁ
Σαὸὅόπουλος, ἡ Ἀριστερα καί τό
πολιτικό θέατρο», γραφέα «μᾶς
δίνει παραστατικότατα, τό κλίμα
τῆς τρομοκρατίας τῶν πρώτων
ἡμερῶν τῆς δικτατορίαςῑ Ἡ θανάσιμη μοναξιά τοῦ Ἀλέξη Ἀσλανη». Σ’ αὑτό τό σημεῖο ὁ συνεργατης σου κανει λαθος γιατί τό
τραγούδι αὐτό έχει γραφτεῖ πρίν
τή δικτατορία.
Προσωπικα για πρώτη φορά τό
. ἀκουσα στή συναυλία τής 20
Ἀπριλίου τοῦ ’67, πού δόθηκε

στα πλαίσια τῆς Ἑὸδομαδας Εἰρήνης τῆς Ε.Φ.1Ξ.1Ξ.. παραμονή
τῆς μέρος πού ἔγινε ἡ δικτατορία,
στό θέατρο «KENTPIKO».
Oi συναυλίες πού πρόλαὸαν να
γίνουν, γιατί εἶχαν προγραμματιστεῖ ἀπό 17-23 Ἀπριλίου τοῦ

σκηνές ἀπό τό Βιετνάμ».
‘O στίχος «... τά ὀρφανά μου
πού κρυώνουνε μοῦ κάνουνε
ὅαρύ ἐκὸιασμό», ἧταν «Ἡ ὀρφανή μου πού κρυώνει μέ κάνει
πιό πολύ ἀριστερά».
Oi στίχοι «...τοῦ μπάρμπ’ Ἀλέξανδρου ἡ μποτίλια ἔχει ἀὸειάσει...» καί «,.. ὁ Τσιτσάνης μ’ ἕνα

"walla” μέ προγκάρει...» ἦταν
«... τοῦ Μπρένταν Μπῆαν ἡ μποτίλια ἔχει ἀὸειάσει...» καί «... ὁ
Μπόμπ Ντύλαν μ’ ἕνα ἔεει μέ
προγκαρει...>>.
ψιλικὰ
Γιῶργος Φραγκάκης

Ἀθήνα
ΣΥΜΒΟΛΑ...
Ο Κι ἕνα γράμμα
’«ἀλλιώτικο ἀπό τ’ ἄλλα».-

τά
Χριστιανικα
σύμὸολαμονογραμματα ΧΡ πού ἦταν
γραμμένα σέ κολόνες τῆς περιοχῆς τοῦ Βύρωνα, δέχτηκαν τήν
ἐπίθεοη τών μασονο-μοναρχῶν
τῆς B.E.O. καί τῆς Ε.Ν.1Ξ.Π. Σέ
ὅιλλα μέρη προσπάθησαν να καλύψουν μέ τά ἀρχικά τους τό μονόγραμμα ΧΡ καί σέ Eva σημεῖο
τό κηλίδωσαν μέ ἀπανωτούς κύκλους. ”Ας σημειωθεῖ ὅτι τά τυχόν ὑπάρχοντα συνθήματα ἄλλων
πολιτικῶν κομμάτων δέ δέχτηκαν
ὲπίθεση. Τό ξεσκέπασμα τῶν
Σκοτεινῶν Δυναμεων θα ἀποδείξει σέ τί καί σέ ποιούς χρησιμεύουν οἱ φανερές ἤ καλυμμένες
ἐπιθέσεις τῆς Μασονίας έναντια
στήν Ἀγωνιζόμενη Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία.
Μέ ἀγωνιστικούς χαιρετισμούς
Λευτέρης Ψαρρής

Ἕλληνες ἀδερφοί
Τό θραδυ 25 πρός 26-1-1978

—..MIA AIKH

—UV'I:I—
AEKAI'IENOHMEPH
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΞΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60

Ἀθήνα 601.
Τηλ; 732.713 —- 732.819

Ο Ἐκδότηςε
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131
O Ὺττεύθυνος Τυι-ιογραφείουῑ
ΤΡΥΦΩΝ ΛΥΓΟΥΡΑΣ
Βσσ. Ἀλεξάνδρου 26
”Αγ. Ἀνάργυροι.
O Φωτοστοιχειοθεσὶσῑ

«ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ» ΕΠΕΒσσ. Ἀλεξάνδρου 2, Χίλτον.
Τηλ.748.314-713,604
'0 'EKTUnwon:
“ Ἐργσστ. Γροφικῶν Τεχνῶν
Γ.ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ
Ἰασίου 5, Περιστέρι.

’67, ἧταν ένας θρίαμόος τοῦ Μανου Λοΐζου, τοῦ Διονύση 201666—
πουλσυ καί τῆς Μαρίας Φαραντο’ .
”ιυὲῌ σᾶς ὲνδιαφέρει, ἀπό τό
πρόγραμμα τῆς συναυλίας πού
ἔχω στό ἀρχεῖο μου, μπορεῖ να
δεῖ κανείς τίς πιό σῦσιαστικές ἀπ’
τίς διαφορές πού έχουν oi στίχοι
στή σημερινή μορφή τοῦ τραγουδιοῦ.
”Ετσιῑ
O Ὁ στίχος «Μήν κυττᾶς τούς
στρατιῶτες1στα δημόσια οὐρητήρια σοὸαροιὙμοῦ θυμι’ζουν,ἐπεμὅασεις1μοῦ θυμίζουν ὁυσκολίες
I.X.»,

ἧταν

«Μή

κυττᾶς

τούς

στρατιῶτες πού κερνᾶνε1καραμέλλες στά παιδιά. Μοῦ θυμίζουνε εἰκόνες,1μοῦ θυμίζουνε

Σέ μερικα ἀπό τά πολλά δημοσιεύματα τοῦ «ΑΝΤΙ» για τήν
ὑπόθεση τοῦ συνθετικοῦ σίνοπνεύματος, ἀναφέρονταν ὅτι δ
(τότε) ὑπσυργός Ἐμπορίου κ. Γ.
Λιανόπουλος εἶχε (παλαιότερα)
διατελέσει ὑπαλληλος τῆς ἑταιρίας ΤΡΑΝΣΤΕΚΟΜ τοῦ Σασών.

Αῦτό δέν ἧταν σωστό καί τό
«ΑΝΤΙ» έκανε μόνο του (χωρίς
ὑπόδειξη τοῦ ἐνδιαφερόμενου)
ἑπανόρθωση. Παρ’ ὅλα αὐτά δ κ.
Λιανόπουλος ὑπέόαλε μήνυση
κατά τοῦ περιοδικοῦ για συκοφαντική δυσφήμιση ἀναφερόμενος γενικότερα σέ ὅσα δημοσιεύματα μιλοῦσαν γι’ αὐτόν. Στίς
25/1 ἡ ὑπόθεση έφτασε στό
ὀῡιροατήριο καί δ κ. Λιανόπου-

λος (πού, ἤδη, ἀποχώρησε ἀπό τή
«Ν. Δημοκρατία» καί ἐνταχτηκε

στήν ΕΔΗΚ - ἧταν ὑποψήφιος
ἀλλά δέν έκλέχτηκε στίς π’ροηγούμενες ἐκλογές) ἀνακαλεσε τή
μήνυση, ἀφοῦ προηγούμενα ὁ ἐκδότης τοῦ «ΑΝΤΙ» ἔκανε τήν
παρακάτω δήλωση στό δικαστήριο;
«Τά ὁημοσιεύματα τοῦ «ΑΝΤΙ», ὅσα ἀφοροῦν τόν κ. Γεώργιο
Λιανόπουλο, ὁέν ἀνταποκρίνον-

ται οτήν ἀλήθεια. Χωρίς ἐπιφύλαξη ὁηλώνω ὅτι θεωρῶ τόν κ. Γ.
Λιανόπουλο ἔντιμο ἄνθρωπο καί
πολιτικό. Ἡ δήλωση θά ὁημοσιευτεῐ στό «ANTI».
Χρ. Παπουτσάκης
25-1-78»

ΕΙξΔοΤΙΚοΣ οΙΚοΣ
2.1. ZAXAPOHOYAOZ & Στα 0.13.
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ΑΝΪΙΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΔΟΚΙΜΙΛ

Ο
ΟΚάΘε ἐνυπόγρσφο άρθρο
ἐκφράζειέ τήν
Προσωηική
άποψη τοῦ συγγραφέα του.

Ο
Ο ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ;
Ἑξσμ. 260 δρχ. - Ἐτήσισ 520
Ἐτήσιά Ὀργσνισμών,
Τραπεζῶν. κ.λι-ιῑ 1.200 δρχ.
Γιά φοιτητές έκῐττωση 15%.

0 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙ-

ΕὺρώΓιη - Μεσογ. χῶρες
ὲξάμηνηῑ άῐτλή δολ. 10
deport. δολ. 13
ἐτήσισῑ άι-ιλή δολ. 20
deport. δσλ. 25
Η.Π.Α. - Κσνσδας -“Αν. Ἀσίο;
έξάμηνη; άῐτλή δολ. 10
άεροι-ι. δολ. ~17
έτησισῑ άῐτλή δολ. 20
άεροι-ι. δολ. 34
Αὺστρσλίσ - “Ωκεσνίσ;
ὲξαμηνηῑ άτιλή δολ. 10
άεροῐτ. δολ. 24
έτήσισῑ άΠλή δσλ. 20

άεροῐτ. δολ. 47
O Ἐμθάσμστο, ὲΠιτσγέςῑ
’ΧΡΗΣΤΟ ΓΙΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
Δημοχάρους 60. ΑΘΗΝΑ 601.

OTIMH TEYXOYZ δρχ. 20
0 ΠΑΛΗΑ TEYXH2TIMH 30 AF‘.

Κεντρική διάθεση;
Ο γιά τά θιθλιοι-ιωλεῑσ
τῆς Ἀθήνσςῑ
Στα γραφεῖα τοῦ «ANTI»
Δημοχάρους 60,-τηλ, 7-32-713

Μαυρομιχάλη 7, Ἀθῆναι, τηλ, 605.501
Πραξιτέλους 141, Πειραιεύς, τηλ, 41.16.530

Ο γιά τά θιθλιοῐτωλεῑσ
B. Ἐλλάδσςῑ
Βιθλιοπωλεῑο
N. Κοτζιά, καί 210 CE.
Τσιμισκῆ 78, τηλ, 279.720.
ΘεσΙνίκη

54

κεραμικὰ
άπὸ τὸ ἑργαστὴριο
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σντικειμενα,

ΨΟΣΕΕ ΟΔῪΣΣΕἈΣ -...

Φτισνμὲνσ μὲ κὲφ· καὶ ᾱνὺπη

W-

Ζαιιγγο.. 9, ml. 36.19.7221

σὲ καινοὺργιες πάντα φόρμες καί σχέδιά

Ἐὸγκὲνι ΠαΟΟυκάνις
ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ KAI AIKAIO

ἑκλεκτά δῶρα για τοὺς άπαιτητικοὺρ
φίλους 00c.
Θὰ τά 6ρῆτε στὸ ἑργαστὴριο.

Φανερωμένης 48 — Χολαργὸς

.

’

Γκεόργκη Βελίτσκοφ
ΑΠΛΑ ΘΑΥΜΑΤΑ

τηλ, 65.21.725

Λούτσιο Κολέτι
ΓΙΑ ΤΟ NEAPO ΜΑΡΞ

Ἀγκνέέ Χέλερ

εΠΑΝΑΣΤΑΣΗ KAI
.KA®HM];PINH ΖΩΗ
Σελεστέν Φρενέ
ΤΟ ΣΧΟΛΙΞΙΟ TOY AAO‘Y

i"

S »τὸ Jr

’Μή-ΓΑ· ΦΕΡΝΘΨ

anupou εΙινσρὸατου
σολωνο
, ς 103 αθηνα

-

o :ZdEP
I OS TOU I940-“

, . 36266846624606

n paxn της κρητης

'

mm mm 11mm 111mm

ἒξ ῡιῖἷις
ίδῗέίιῧῧ
Ἦ BοΟΥΛ ΓΑ ΡΙΑ
MA
0110(ἶοΕΙ-ΗΟ um

um ΕΠ

τοΜιΔιΑ’2-

’

Τό τέταρτο ὅιὸλίο τῆς σειρᾶς, πού καλύπτει τ’ήνγπερί-

οδο ἀπό τό 1935 ὥς τόν Ἰούνιο τοῦ 1941.
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