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κούς» κρατουμένους - πού ἐμπνέονται ἀπό τούς «λεὸέντες τοῦ
Κορυδαλλοῦ»... — τότε, πολλοί θά κληθοῦν νά πληρώσουν...
Ἀπὸ τήν ἄλλη, Σταίητ Ντηπάρτμεντ καί Πεντάγωνο φρόντισαν νά προωθήσουν τούς στόχους τῶν «ταξιαρχιῶν». Ἀποκηρύσσοντας τόν ἴδιο τό Σάυρους Βάνς, πού εἶχε τήν ἀφέλεια νά
ὑπενθυμίσει ὅτι ἡ ἄρση τοῦ ἑμπάργκο συναρτᾶται μέ τήν ἐπίτευξη προόδου στό Κυπριακδ, ἔσπευσαν νά ἀποσαφηνίσουν
ὅτι 6 ὅρος αὐτός τοῦ Κογκρέσσου εἶναι ἀπαράδεκτος γιά τήν
κυὸέρνηση Κάρτερ καί ὅτι τό έμπάργκο δέν ἔχει καμιά σχέση
μέ τίς προτάσεις πού θά ὑποόάλει ἡ ”Αγκυρα, στά τέλη Μαρτίου.
ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΑΚΟ, μπορεῖ 6 κ. Καραμανλῆς ν’ ἀπέφυγε νά πεῖ ὁτιδήποτε, στῆ Βουλῆ, γιά τούς «δραματισμούς»
τῶν πασάδων τοῦ τουρκικοῦ γενικοῦ ἐπιτελείου, ὅμως οἱ πολιτικοί συντάκτες πού συνὸδεψαν τόν Ἕλληνα πρωθυπουργό 016
Μοντραί, κάτι μπόρεσαν νά μάθουν; ’Ὀτι 6 Μπουλέντ Ἐτζεὸίτ,
ἐπί παραδείγματι, ἔθεσε στόν κ. Καραμανλή θέμα «ὀχυρωμένων» ἑλληνικῶν νησιῶν, πού... ἀπειλοῠν τήν ἀσφάλεια τῆς
Τουρκίας καί παρεμποδίζουν τήν ἑλληνοτουρκική προσέγγι-·
οη... ’Ότι τό θέμα τῆς ὑφαλοκρηπίδας δέν εἶναι θέμα «ἁπλῆς
ὁριοθετήσεως», δέν εἶναι δηλαδή θέμα «νομικὸ», ὅπως ὑποστηρίζει ἡ κυὸέρνηση τῆς «Νέας Δημοκρατίας», ἀλλά θέμα
Οἱ ουνομιλίες τοῦ Μοντραί, ἡ «ἐνημέρωση» τῆς Βουλῆς ἀπό
«πολιτικά», δηλαδή θέμα νέων ἰσορροπιῶν, στῆ 6601] τῆς ἀρτόν πρωθυπουργό, τό τηλῆράφημα Κίσσινγκερ, οἱ «διαδικαχῆς τῆς ἰσοτιμίας.
σίες ἐπιλύσεως τῶν διαφορῶν μεταξύ τῶν μελῶν τοῦ ΝΑΤΟ»,
OI ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ NATO, εἶναι τό τρίτο θέμα πού ἀναδέσποσαν σάν θέματα ἐξωτερικῆς ’πολιτικῆς 016 δεκαπενθήκίνησε ἡ συζήτηση στή Βουλῆ. Καί ὅσο καί ἄν 6 Ἕλληνας
πρωθυπουργὸς ἀπέφυγε ν’ ἀναφερθεῖ στό ἔντονο ἓνδιαφέρον
μερο πού κύλησε.
Φυσικὰ - καί ὅπως γίνεται συνήθως - ἡ πρωθυπουργικῆ
πού ἐπέδειξαν οἱ ἀτλαντικοί ἑταῖροι γιά τῆ συνάντηση τοῦ
«ενημέρωση» ἄφησε ἀναπάντητα μερικά καυτά ἐρωτήματα;
Μοντραί, τό τηλεγράφημα Κίσσινγκερ, πού κατέθεσε 6 πρόΠοῦ δρίσκεται τό Κυπριακὸ; Ποιές (μετά 16 «τέτ-ά-τέτ»
εδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἦλθε νά σπρώξει ἀνοικτές πόρτες... Γιατί,
στῆν Ἑλλάδα τουλάχιστον, καί τά νήπια ξέρουν ὅτι τόν τουρΚαραμανλῆ-Ἐτζεὸίτ) οἱ τουρκικές ἀξιώσεις στό Αἰγαῖο; Τί
ἒγινε μέ 16 ἐμπάργκο; Ποιὸς κέρδισε καί ποιός ἔχασε ἀπό τήν
κικὸ έπεκτατισμό στό Αἰγαῑο ὲνθαρρύνουν - καί τροφοδοτοῦν
ὅλη αὐτή ἱστορία-πού λέγεται συνάντηση κορυφῆς;
.- οἱ Ι-ΙΠΑ, ἡ χώρα-ἡγέτιδα, δηλαδή, τοῦ Βορειοατλαντικοῦ
”Av 66 πιστέψουμε τήν κυόέρνηση, στό Μοντραί δέν ὑπῆρΣυμφώνου. Ἡ ὁποία, ὅχι μὸνο δέν πιέζει τήν ”Αγκυρα γιά
ὁποιεσδήποτε παραχωρήσεις στό Κυπριακό, ἀλλά κρίνει πώς
ξαν οὔτε νικητές οὔτε ἡττημένοι. Καί ἂν, ἐπιτέλους, δόθηκε
ἐκεῖ κάποια «μάχη», ἡ μάχη αὐτή ἧταν ἁπλῶς διαδικαστική,
παραχωρήσεις καί στό Κυπριακό, καί στό Αἰγαῐο, πρέπει νά
γύρω ἀπό τό ὄιν ὁ ἑλληνοτουρκικός διάλογος ἔπρεπε νά κυλήγίνουν ἀπό ἑλληνικῆς πλευρᾶςέ
σει σέ ἐπίπεδο πρωθυπουργῶν - καί μόνον... - ἤ σέ ἐπίπεδο
Κάτω ἀπό τά δεδομένα αὐτά, δέν εἶναι ἀνεξήγητες οἱ ἀμεριἀντιπροσωπειῶν, ὅπως ἐπέμενε ἡ ”Αγκυρα. Καί ἀφοῦ, τελικά,
κανικές ἐπίμονες «φιλικές συστάσεις» πρός τόν κ. Καραμανλῆ
6 διάλογος περιορίστηκε σέ ἐπίπεδο κορυφῆς, ὅπως ζητοῦσε ἡ
νά συναντηθεῖ, ὁπωσδήποτε, μέ τόν κ. Ἐτζεὸίτ, χωρίς άλλη
ἑλληνική πλευρά, ἕπεται ὅτι κερδισμένοι εἴμαστε ἐμεῖς, κι ἃς
χρονοτριὸῆ... Καί ὑπῆρχε λόγος. Στό Μοντραί, 150 ξένοι δημήν τό λέμε, ἀπό λόγους σεμνότηταςέ
_
μοσιογράφοι - χάρη καί στίς σύντονες προσπάθειες τῆς τουρὩστὸσο, τά ἴδια τά γεγονότα, ἔρχονται - ἀκριὸέστερα, ἠλκικῆς διπλωματίας - εἶχαν συγκεντρώσει τήν προσοχή τους στό
θαν - νά πληρώσουν τό κενὸ τῶν πρωθυπουργικῶν ἀνακοινώἄν καί κατά πόσο ἡ ἑλληνική πλευρά θ’ ἀνταποκρινόταν στά
«ἀνοίγματα» καί τίς «συμφιλιωτικές διαθέσεις» τῆς ’Ἀγκυραςὶ
σεων;
·
ΣΤΟ ΚΥΓΙΡΙΑΚΟ λ.χ., ὅ,τι χαρακτηρίζει τήν πολιτική στιΠερί Ἐτζεὸίτ σάν «πατέρα τῆς εἰσὸολῆς», περί συνεχιζομένης
γμή εἶναι αὐτή ἡ « πολλαπλή συνωμοσία» ,·-ὅπως ἀποτουρκικής κατοχῆς στήν Κύπρο, περί 200.000 Κυπρίων προσκλήθηκε, πού ἀποόλέπει πρωτίστως στῆν ἀπομάκρυνση ἀπό τό
φύγων, περί «ἀδικούσης Τουρκίας», κατά τήν προσφιλῆ έκπολιτικά προσκήνιο τοῦ προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίφραση τοῦ Ἕλληνα πρωθυπουργοῠ, οὐδείς ἀσχολήθηκε καί
ας, κ. Σπ. Κυπριανοῡ. Καί, παράλληλα μέ τήν ἀπομάκρυνση Ιοὐδείς, ἀπό τούς 150 αὐτούς δημοσιογράφους, σκέφθηκε·νά
αὐτή, ὁ θανάσιμος τραυματισμός τῆς ἔννοιας τοῦ κυπριακοῦ -- μεταδώσει έστω μιά λέξη... ,
κράτους. ’Ἡδη οἱ διάφοροι μηχανισμοί έχουν κινηθεῖ; ‘H ΚύἜτσι ὅμως ἐρχόμαστε στὸν ἀπολογισμὸ τῶν «σύν» καί
«πλήν» τοῦ Μοντραί. Καί ὅσο καί ἄν ἡ κυὸέρνηση λέει πώς
προς - μετέδωσε ἡ ἰσραηλινή τηλεόραση - «κατέστη φωλεά τῶν
Παλαιστινίων τρομοκρατῶν»...
ἀποκαταστάθηκε ἁπλῶς 6 διάλογος καί πώς καμιόι διαπραγμάeH Κύπρος, με’ τή σημερινή ἀδιάλλακτη ἡγεσία της - ὑποτοντευση δέν έγινε, γογονός παραμένει πώς ἡ “Αγκυρα, ἀπό τή
θορίζουν οἱ πράκτορες τοῦ Στράους στή Λευκωσία — ἀνοίγει
συνάντηση, κέρδισε τρία πράγματα; α) τήν «ὀποκήρυξη» τοῦ
τό δρόμο στό διεθνή κομμουνισμό... 'H σημερινή κυπριακή κυ- , Σάυρους Βάνς ἀπό τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ, μαζί μέ τῆ δήλωση
6έρνηση - λέγουν οἱ ἄνθρωποι τῆς χούντας, κι ἐδῶ, καί στῆν
ὅτι ἡ ἀμερικανική κυόέρνηση ἀποσυνδέει τό θέμα τοῦ ἑμπάρΚύπρο - διχάζει τόν κυπριακό λαὸ, ἀφοῦ κρατεῖ τό Σαμψών
γκο ἀπό τό Κυπριακό, 6) τή «νομιμοποίηση» τοῦ πρωθυπουρκαί τούς ἄλλους πραξικοπηματίες στά κάτεργα... Καί ἐπειδή
γοῦ τῆς εἰσόολῆς καί τῆς ουνεχιζομένης κατοχῆς τῆς Βόρειας
τέτοιου εἴδους καταστάσεις δέν πρέπει νά διαιωνίζονται,
Κύπρου (6 Ἐτζεὸίτ ἐμφανίσθηκε στό Μοντραί σάν 6 Μέγας
φρόντισαν κάποιες «ταξιαρχίες αὐτοκτονίας» νά θέσουν τά
Διαλλακτικός...), γ) τῆν προόολή τῶν τουρκικῶν διεκδικήσεων
πράγματα στῆ θέση τους; "Av — προειδοποίησαν - ἡ κυπριακή
στό Αἰγαῖο, διεθνῶς, μέ τή σιωπηρή ὑποσημείωση ὅτι 6 Ἕλληκυόέρνηση δέν κλείσει τά γραφεῖα τῆς Ὀργάνωσης γιά τήν
νας πρωθυπουργὸς δέχεται τουλάχιστον νά τίς καταγράψει...
Ἀπελευθέρωση τῆς Παλαιστίνης (PLO) στῆ Λευκωσία, ἂν δέν
Ἀλλά αὐτά, δέν εἰναι καθόλου λίγα.
ἀναοτείλει τήν κὰθαροη καί δέν ἀπελευθερώσει τούς «πολιτιΑΝΤΗΝΩΡ

MONTPAI: Τί· κέρ-δισε ἡ Τουρκία;
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Κύτα... κύτα

δυό φορές

καλος ἀποφασίσας κήρηξιν δικτατορίας, λόγον κομουνιστικοῠ κινδήνου. Ἀλ’ ὁ ἀείμνηστος στρατηγός εἶχεν μίαν δικε- ·
ολογίαν κέ περισότερα ἐλαφρυντικά. Τό κίνιμά του ἐγινεν
δύο ἐτη μετά τήν διαπίστοσιν τοῦ Παπαναστασίου ὅτι κινοῦνται ἐπικινδύνως oi 17.635 κομουνισταί. ‘O Πάγκαλος

ως στρατιωτικός νοῦς ἐθρυτάτης ἀντιλήψεως θά ἐσκέφθη
Εἰς τήν τηλεόρασιν, ἀπό Kspou sic κερόν, ἐμφανίζοντε’επί
ὅτι ἀφοῡ τό 1924 oi ἐχθροί τοῦ ”Εθνους ἦσαν τόσοι, εἶνε λοτῆς ὀθόνης δύο νεαροί συμπαθοῦς ἐνφανίσεσς, ἐκ τῶν
γικόν νά ’έχουν διπλασιασθῆ στό διάστημα μιάς διετίας κέ
ὁποίων ὁ ἕνας πού ὼς φένετε εἶνε σοφότερος, ἐφιστά TI’]v
ἑπομένως τό ἐτος 1926 sivs 6,1I πρέπει διά τήν σηγκράτησιν
προσοχήν τοῦ ἀλου ἐπί διερχομένης νέας πού Ιέχη θάψη τά
τόσων ἐχθρῶν ἐντός των ἐθνικῶν πλεσίων. Καί oi ὑπολογιμαλιά της κέ τοῠ λέγει««Κὺτα, κύτα, δυό φορές»
σμοί τοῦ Βενιζέλου κατά τό ἐτος 1928 ήσαν ὀρθοί. Ἀφοῦ ἐπί
Αφτό πού λέγει ὸ νέος εἶνε πολή φιλοσοφημένον. Ἐάν
Παγκάλου 0i κομουνιστέ ἐδιπλασιάσθησαν κέ κατέστησαν
ρίψομαι μόνον μίαν ματιά ἐπί διερχομένης νέας κέ ἀκολούἐπικίνδηνοι, διά ποῖον λόγον νά μήν εἶχαν γίνη τριπλάσιοι
θως μᾱς ἐροτήσουν TI χρόμα εἶχαν τά μαλιά της, ή ἀνακριἐπί προθυπουργίας του, ἀφοῡ μαθηματικός εἶχεν ἀποδειθῶς θά ἀπαντήσομαι, ή ἀοριστίας θά εἴπομεν. Μέ ἐν πρόχθῆ ὅτι διπλασιάζοντε ἀνά διετίαν,- Ἠτο λοιπόν ὅριμος ὁ
τον Θλέμα κέ ὁ πλέον ἐξασκιμένος ὀφθαλμός εἶνε φησικόν
κερός διά τό ίδιόνυμον. Διά τόν Ἰοάνην Μεταξάν, τά πράνά σφάλη, ἐνω ἐάν προσέξομε καλά κέ ἐπιμόνος ἐπί δύο
γματα ήσαν ἐφκολότατα δία μίαν κήρυξιν δικτατορίας τό
φοράς μίαν διερχομένην νέαν, θά εἶμεθα εἰς θέσιν ἀνά πά1936. ‘O κομουνιστικός κίνδηνος ήτο πολή τρομερός κέ ὅλοι
σαν στιγμήν νά δόσομε μίαν καταφατικήν κέ σαφῆ ἀπάντηπέριξ τοῦ Μεταξά κέ ἀθλικοί κήκλοι τόν εἶχαν δή μέ μίαν
σιν sic πάντα περίεργον. Ἐγώ σήμερον, ἐπειδή σηστηματιγρήγορον κέ ἀστραπιέαν ματιάν κέ ἀπεφάσισαν νά τόν
κός προσέχο πᾶσαν διερχομένην κηρίαν ή ἐνδιαφέρουσαν
περιορίσουν σημαντικός. Δηοτηχός μέ τήν ἀπόλιαν τοῦ
δεσποινίδα ἀπό δύο τό ὀλιγώτερον φοράς, εῙμε sic θέσιν
Μεταξά κέ κατά τό διάστημα τῆς κατοχῆς, πάλιν oi κομουἐροτόμενος νά ἀπαντήσο ἐάν ή κηρία θάφει τά μαλιά της ή
νιστέ ἐδιπλασιάσθησαν μηστηριοδός, ἀλ’ ἐφτηχός ”Αγγλοι
όχι, κέ ποίαν μάρκαν χρομοσαμπουάν χρησιμοποιεῖ μία νέα
κέ Ἀμερικανοί ταφτοχρόνως μέ πολάς προσπαθίας κατόρμέ μαλιά λαμπεροαπαλά.
θοσαν νά τους περιορίσουν εἰςλογικά πλέσια. T6 1952 ἐσήΔηοτηχός ὁ K. Μπάλκος ως φένεται, δέν παρακολουθεῖ
κοσαν θρασῖαν τήν κεφαλήν κέ ἠθέλησαν νά κηθέρνήσουν
τηλεόρασιν. Διά τόν λόγον ἀφτόν, ὅταν τοῦ ἀναφέρουν ὁτι
τήν Ἐλλάδα δηναμικός ἀλ’ ἐφτηχός έγκηροι κήκλοι τῆς Δεἐρίφθησαν θόνθαι sic έν 6ι6λιοπολῖον ή κινηματογράφον,
ξιάς ἐπεσήμαναν τόν κίνδηνον κέ ὁ ἀρχηγός των Πλαστήρίπτει μίαν πρόχηρον ματιάν εἰς τήν ἐκθεσιν πού τοῦ δίδουν
ρας δεν κατόρθοσεν νά σχηματίση κηθέρνηοιν. Δεφτέρα
νά διαθάση κέ λέγει μέ μεγάλην ἐπιπολεότητα««Πτέουν οἶ ” ἀπόπιρα τῶν κομουνιστῶν νά καταλάθουν τήν ἀρχήν μέ
κομουνιστέ» ή<«Εἶνε ἐργον τῶν ἀριστερῶν». Αλά ἀφτό δέν
ἐκλογάς τό 1961 πάλιν δένεπέτυχεν, διότι εγκέρως oi Kr]6sp—
εἶνε ὀρθόν, διότι ai 1Tp610I ἐντηπόσεις μας εἶνε πάντοτε
νωντες ἐλαθον τά μέτρα των κέ δέν τούς ἀφηοαν να ἀναριἐσφαλμένε, καθόσον πιθανόν νά μάς διαφέθγουν οὐσιόδεις
χηθοῦν sic τήν ἐξουσείαν. Εἰς τήν ἀπελπισίαν των oi κομουλετΠομέριε ἐπί τῶν 8Ispxlopévwv νέων πού εἶσέρχοντε ή ἐξ·
νιστέ μέ ἀρχηγόν τόν Γεόργιον Παπανδρέου Υἀπεδήθησαν sic
έρχοντε ή περιφέροντε μέ μαλιά μακριά ή κοντά ἐξοθι κινηἕνα ἀνένδοτον ἀγόνα διά νά σηντρίψουν τήν σιδηράν κηματογράφων ή 6ι6λιοπολίων. Εἶνε ἀπαράδεκτον, ένας νέος
θέρνησιν. Διά πολοστήν φοράν ἐκινήθησαν ἐπικινδήνως κέ
νά κυτάζη ἐπισταμένως δύο φοράς ἐνα πρόσοπον κέ νά τό
τό 1967, ἀλά ὁ Γεόργιος Παπαδόπουλος μέ μίαν γρήγορον
ἐιτισημένει KI ἐνας ἀνότατος λειτουργὸς τοῦ“κράτους νά
ματιάν τούς ἐμέτρησεν κέ ἀνέλαθεν νά τούς ἐξοντόση τελίὑστερη ρίπτων ἀπλανῆ θλέματα εἰς τό κενόν ήδείχνων ὅτι
ος. Τό μέγα σφάλμα του ὅμος ὑπῆρξεν δτη δέν ἐμέτρησεν
τοῦ εἶνε ἀδήνατον νά σηγκεντροθῆ.
ἐπακριθώς κέ τούς ἰλάρχους ἀντιπάλους του, oi ὁποῖοι τεΤήν ἀδηναμίαν ἀφτήν ϊής ἐπιπολέας θεορήσεως τῶν
λικός τοῦ ’έκαμαν μεγάλην ζημίαν.
πραγμάτων τήν εἶχεν δηστηχός κέ 6 ἀείμνηστος ΑλέξανἘκ τῶν ἀνοτέρω θλέπομαι ὃτη ὁ κήριος Μπάλκος, πρέπει
δρος Παπαναστασίου, ὅστις κέ διατελών Δημοκρατικός
T6 σηντομότερον νά ἀπαλαγῆ τῶν καθηκόντων του, διότη
προθυπουργός κατά τό ἐτος 1924 κέ ἐθρεθείς ἀντιμέτοπος

μιᾶς διερχομένης ἀπεργίας ὑποδηματεργατων, ἀπεφάνθη
ὅτι εἶνε ’έργον τῶν κομουνιστων.·(Οἰ ὁποῖοι sic τάς τότε ἐκλογάς εἶχαν λάθη 17.635 ψήφους ἐν όλω).Υ Ἀλά κατά τήν
γνόμην M00 6 κήριος Παπαναστασίου ήτο δικεολογημένος,
διότι τήν ἐποχήν ἐκείνην δέν ὑπῆρχεν τηλεόρασις μέ διδακτικά προγράματα, ἐνώ ὁ κήριος Μπάλκος μετά 44 ἐτη κέ
εἰς μίαν ἐποχήν τεχνολογικής προόδου φθάνει sic 16 άφτό
συμπέρασμα ἐνός ἀειμνήστου. Ἐάν ὁ ἀποθανών δέν ήρκεῖτο sic μίαν ματιάν κέ ξανάθγενεν sic τό μπαλκόνι διά νά
ρίψη κέ μίαν δεφτέραν, θά ἐθλειτεν ότι όπισθεν τῶν ὑποδηματεργατών, ἀκολουθοῦσαν χιλιάδες τροχιοδρομικῶν πόὺ
ἐπίσης ἐζήτουν ἀφκξησιν, ἀκολουθουμένους ἀπό ἐπίσης

ἐμφανίζετε έχων Δημοκρατικάς ἀρχάς 0i 61Toi0I κατά τήν
γνόμην Mou τόν καθιστούν ὕποπτον. Δέν ἐπιτρέπετε μία
δεξιά κηθέρνησις sic Tr’]v ὁποίαν όλοι έχομαι ἐμπιοτοσύνην
νά περικλείει εἰς τούς κόλπους της κέ ὀπαδούς τού ἀειμνήστου Παπαναοτασίου I"] δεδηλωμένους Παγκαλικούς κέ νά
ρίπτουν ἐν μέσω σοθαρῶν ἀνακρίσεων τά ἐπι-πόλεα συνθήματα ἐκίνων.
Βεθέος 6 κήριος Μπάλκος διά διαγγέλματός του ὑπεσχέθη sic τόν Ελληνικόν Λαόν ότη oi θονθιστέ ἀργά ή γρήγορα θά σηληφθούν παραδηγματικός, κέ ἀφτό εἶνε μία μεγάλη ἀλήθια διὸτηοί κομουνιστέ ὅταν διαπράτουν μίαν μεγάλην ἀτιμίαν (ὅπος ἀφισοκόλησις κ.λπ.) ἀμέσος σηλαμθάνοντε κέ πίπτη ἐπ’ ἀφτῶν θαρύς ὁ πέλεκης τῆς δημοσείας

χιλιάδας κλοστοϋφαντουργούς, καθός κέ δεκάδας χιλιάδων

τάξεος. Ἀλά ένας ίδεόδης ὑπουργός ὁφίλει προτίστως νά

ἀλλων ἐπαγκώματιῶν πού ἐπίσης εἶχαν ἐνοθῆ μέ τούς
νὺποδηματεργάτας sic ’ένδηξιν συμπαραστάσεος. ”Ολα
ἀφτά τά πράγματα ἀπό ένα χαμιλόν μπαλκόνι δέν φένοντε
μέ μίαν πρότην ματιά δι’ ἀφτό κέ ή δεφτέρα εἶνε ἐπιθεθλημένη πρίν ἐκστομήσομαι ἐλαφρά σημπεράσματα. ‘O ἐγκέφαλος όμος τοῦ ἀειμνήστου πού εἶχεν κατορθόσει νά συλάθη τήν ένοιαν τῆς Δημοκρατίας sic ὅλην της τήν έκτασιν
ήτο ἀδήνατον νά συλάθη τάς αἰτίας μιάς ἀπεργίας κέ τάς
ἐφόρτονε σέ ένα κόμα πού τήν ἐποχήν ἐκείνην ήταν σχεδόν
ἀνήπαρκτο κέ ὸ ἐμθρυόδης μηχανισμός του ἡταν ἀδήνατο
νά κινητοποιήση τό σήνολο τῶν Ἀθηνέων. Εἰς τό ἀφτό λογιστικόν λάθος ὑπέπεσεν μετά διετίαν κέ ὁ ἀείμνηστος Πάγ-

ἵστατε ὑπεράνο καμάτων κέ νά μή δίδη τήν ἐντήποσιν διά
δηλόσεών του ὅτι ἀνήκει sic τήν Νεολέαν τοῦ κηρίου Παπαναστασίου. Τόσον ἀκρεφνός δημοκρατικόν, δέν τόν θέλομαι. Θέλομεν ὑπουργόν Δημοσίας τάξεος πού νά κητάζη
δύο φοράς τό ὁλιγότερον, ὥστε νά συγκρατῆ τό χρόμα τῆς
ἐπιδερμίδος τῶν ὑπόπτων κέ νά μήν τούς θγάζη ὅλους κόκινους.,Πιθανόν νά εἶνε κέ μελαχρηνοί ή πολή, πόέρα πολή
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OI ΒΟΜΒΕΣ
Τίς παραμονές τῆς δικτατορίας κάποιες μπόμπες αίφνιδίασαν
τούς Ἀθηναίους. Oi δράστες ἐντοπίστηκαν ἀλλά ποτέ δέν πιάστηκαν - λίγο μετά έγιναν ...ἐξουσία oi ξαφνικές ἐκεῖνες ἐκρήξεις χρειόιζονταν γιά v6 ὁλοκληρωθεῖ ή προετοιμασία τοῡ πραξικοπήματος - τῶν στρατηγῶν f] τῶν συνταγματαρχῶν, 0616 εἶναι άλλη ἱστορία.
Ms16 τήν «ἀλλαγή 106 Ἰουλίου» 16 φασιστικά στοιχεῖα ξανάρχισαν τίς θομθιστικές ἐνέργειες, ,μέσα οτή γενικότερη προοπάθεια δημιουργίας κλίματος ἀναταραχῆς, ἀλλά καί μέ συγκεκριμένους «στόχους» κάθε φορά· o” αὐτή π.χ. τή φάση ή ἀμνήστευση τῶν χουντικῶν προέχει - καί ή (πολλαπλή) πιέση ἀσκεῖται καί με’ τίς θόμθες.
Καί φυσικά δέν πρόκειται v6 οταματήσουν... Τό ἐρώτημα εἶναι τί
γίνεται ἀπό τήν ἀλλη πλευρά.
Ἠ κυθέρνηση ἐδειξε ἀπό τήν ἀρχή ότι δέν πολυνοιάζεται γιά τίς
ἐκρήξεις θομθῶν. Προσπάθησε νά παρουσιάσει ὅσο γίνεται πιό
συρρικνωμένη τή δράση τῶν φασιστικῶν στοιχείων καί 0’ ἐλάχιστες
περιπτώσεις (ὅπως πρόσφατα μετά τόν τραυματισμό 78 πολιτῶν
στό «”Ἐλλη») φάνηκε κάποια ἀνησυχία. 'O διαθρωμένος ἀπὸ χουντικά στοιχεῖα κρατικός μηχανισμός ἀδράνησε (γιά v6 χρησιμοποιήσουμε τήν πιό ήπια ἐκφραση), ἐλάχιστοι δράστες θομθιοτικῶν ένεργειῶν πιάστηκαν καί τίποτα δέν δείχνει ὅτι πρέπει v6 εἵμαστε
περισσότερα αι’σιόδοξοι γιά τό μέλλον.’ ή τοποθέτηση τοῦ κ. Μπὰλκου σάν ὑπουργοῡ Δημ. Τάξεως ήταν I'] ἐπιθράθευση 106 ἔργου του
καί τῆς «γραμμῆς του» σάν γενικοῡ γραμματέα κατά 16 πρῶτα κρίσιμα μεταδικτατορικά χρόνια. Χωρίς v6 εῙναι Βέθαια θέμα προσώπου, εῙναι ὁπωσδήποτε χαρακτηριστική ή ἐπιλογή; ὁ κ. Μπόιλκος
ἔχει (ἀπὸ 16 1975) είδικευτεῖ στό «ζύγιασμα τῶν δύο ἀκρων» ἀκόμα
καί σε’ περιπτώσεις ὅπου oi φασίστες ἔχουν ἀφήσει τά έπισκεπτήριά τους] ”Επιμένει v6 Βλέπει παντοῡ τόν κομμουνιστικό δάχτυλο παλιά του τέχνη κόσκινο...
,
Είδικά γιά τήν περίπτωση τῆς θόμθας στό «ANTI» ξέρουμε 61I'
προοπάθησε ἀπό τήν πρώτη στιγμή v6 τήν ἀποδώσει σέ ...ἐσωκομμουνιοτική διαμάχη - KI εἶπε πολύ περισσότερα καί πιό... χαρακτηριστικὰ ἀπό 0616 1106 γράφτηκαν οτίς ἐφημερίδεςΡΒέθαια, ή
ἕκρηξη στό «Ἕλλη» 1106 ἀκολούθησε, 16v ὑποχρέωσε v6 ἀλλάξει
γραμμή - ὁ κομμουνιστικὸς δάχτυλος δέν χωροῡσε ἐκεῖ. ”Ετσι κι ἀλλιῶς πάντως, oi δράστες γιά μιά ἀκόμη φορά παραμένουν ἀσύλληπτοι. Καί φυσικά θά ξαναχτυπήσουν...

EOK KAI ΓΛΩΣΣΑ
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NFI FHUTEEOUHE.

T6 «KO/VOTIK6 Δι’καιο» (κόπου 40.000 σελίδες κείμενα τῆς EOK)
μεταφράζεται - ὅπως ἀποκάλυψε τό «ANTI», 016 1. 92/11/2/78 — σέ

μιόι «περίεργη» γλώσσα πού ἐπίσημα ἀποκαλεῖται «η ἁπλουστάτη
δυνατή καθαρεύουσα», παρὰ τήν ἀρχική ἀπόφαση νά μεταφραοτεῖ
στή δημοτική. Σέ σχετική έρώτηση που καταθέσανε oi δουλευτές τοῦ
ΠΑΣΟΚ Σάκης Πεπονῆς, Σπ. Πλασκοθίτης, Χρ. Ροκὸφυλλος καί Μ.

Χατζηνάκης, τονίζεται, μεταξύ ἀλλων; «Μεθοδεύεται I] χρησιμοποΙηση τῆς χαρακτηριζὸμενης ῶς ““ἀπλῆς καθαρεύουσας”, 1106 τελικά
ὁδηγεῖ οτή χρήση γλώσσας μικτῆς, πού δέν έχει ἑνότητα, δέν ὑπακούει σέ κανόνες, νοθεύει ’τό γλωσσικό αι’σθητήριο τοῦ λαοῦ μας καί
ὁδηγεῖ σέ ἐκφραστικό καί ἐπικοινωνιακό ἀδιέξοδο».
Στήν (ἐπείγουσα) ἀπάντησή του πρός 106c 4 θουλευτές ὁ
«ὑπουργὸς ἀνευ χαρτοφυλακίου ἐπί τῶν σχέσεων μετά τήν Ε.Κ.,Ι“.
Κοντογεώργης, ἐπιθεθαιώνει ἀπόλυτα 16 600 έγραψε τό «ANTI» Kai
ὑποστηρίζει- ὅτι ή... προτίμηση τῆς γλώσσας αὐτῆς έγινε ἐπειδή
«στή δημοτική δέν ὑπάρχουν καθιερωμένοι νομικοί όροι» Kai «K010
συνέπεια ἔπρεπε σέ πολλές περιπτώσεις v6 δημιουργηθεῖ εΙδική
ὁρολογία στή δημοτική», πράγμα πού «θά ἀπαιτοῡσε Kai χρόνο
πολύ Kai 96 δημιουργοῡσε τόν κίνδυνο στήν ἐφαρμογή τῆς νομοθεσίας νά προκόψουν ἑρμηνευτικές ἀμφισθητήσεις».
Μ’ ἀλλα λόγια ΚΑΙ στό θέμα τῆς γλώσσας ἀκολουθεῖται ὴ
«γραμμή Ἀθέρωφ» («πρέπει νά παραδεχτοῡμε γιά μερικά χρόνια
καί τή μικτή γλῶσσα καί τή χρήση τῆς καθαρεύουσαςιι), μιά ἐπικίν-

δυνη γραμμή (ὅπως ὄλες τοῦ κ. Ἀθέρωφ), ἀφοῡ αὐτὰ 16 «μερικά
χρόνια» μποροῡν να διαιωνιστοῡν ή - ὅπως ὅλα δείχνουν - v6
ἐχρυμε καί «ἐπιστροφές» 016 παλιά γνωστά μονοπάτια.

Καί 16 κείμενα τῆς EOK — γιά νά γυρίσουμε στό συγκεκριμένο θέμα
- έχουν ι’διαίτερη σημασία, γιατί, ὅπως κι ὁ K. Κοντογεώργης σημειώνει, θά ἀποτιῇοῠν «Ἔλληνικό Δίκαιο ἀπό τήν ήμέρα 1106 90
τεθεῖ σέ ἐφαρμογή ή Συνθήκη τῆς προσχωρήσεώς μας στίς Εὐρωπαϊκές Κοινότητες».

Σ. Στεφανόπουλο καί μέ δουλευτές παραπάνω ἀπό σαράντα» λέει μεταξύ ἀλλων - ὁ πρόεδρος τοῦ «Κόμματος τῶν Νεοφιλολευθέρων»
κ. K. Μητσοτάκης, μιλώντας γιά τόν Κανονισμό τῆς Βουλής - καί τίς

διακρίσεις σέ Βάρος τῶν κομμάτων· μιλάει ὁ κ. ”Ηλιού, δέν μιλάει ὁ
ἴδιος - καί ἀλλοι.

Καί θέθαια δικαίωμα τοῦ K. M. εῖναι v6 λέει ὅ,τι θϋει. Ἀλλά v6 10
λέει καί στό... «Ριζοοπάοτη» (79 τρ., 001. 3), ἐ, 0016 πάει 11026! K0-

11010 ἐπιλογή καί 0’ 06106c 1106 96 1106v τήν «καλή κουθέντα» γιά
τό κόμμα (ἀν καί έδῶ εἶναι καθαρός ὁ λόγος τῆς ἀποδοχῆς 10011μίας γιά τό ΚΚΕ) δέν θλάπτει, νομίζουμε...

ᾔ ’ξς
M1 .
Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΪΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
‘H «γραμμή τῆς ἐθνικοφροσύνης» θαυματούργησε πάλι; ή κυθέρνηση (Kai είδικότερα ὁ K. Μπάλκος - 11021!) «χτύπησε» τήν Τοπική
Αύτοδιοίκηση (μέ τήν ἀπόφασή της v0 ἀστυνομεύσει καί νά λογοκρίνει 16 προγράμματα τοῦ ἑορτασμοῡ τῆς 25ης Μαρτίου) τή 011γμή ἀκριθῶς πού γινόταν μιά μεγάλη κινητοποίηση γιά 16 θέμα τῶν
ἀθλιων οἰκονομικῶν τῶν Δήμων καί Κοινοτήτων]
T6 νέο διπλό πλήγμα K010 τοῦ θεσμοῡ γίνεται «ἐν ὄψει ἐκλογῶν»
καί μέ προφανεῖς σκοπούς; ή Δεξιά δέν συγχώρεσε τήν ήττα της
στούς Δήμους καί τίς Κοινότητες...

Η ΕΔΗΚ
Ἠ κρίση στήν ΕΔΗΚ πῆρε 1116 μορφή ίλαροτραγική. Συνέδρια,
παρασυνέδρια γίνονται ή ἀναγγϋῖλονται - κι ὅλα δείχνουν ὅτι τό
κόμμα (μέ τή σημερινή μορφή 100) ἐχει λιγόχρονη ζωή. Τρεῖς τάσεις,
πολλοί ἀρχηγοί καί μιά τουλάχιστον οωστή διαπίστωση τοῦ κ. I.
Ζίγδη (1106 μερικοί κατηγοροῦν ὅτι στάθηκε ὁ «μοιραῖος» ἀνθρωπος γιά τὸ κόμμα).’ ὅτι αὐτοί πού κινοῦνται γιά τή διάλυση τῆς
ΕΔΗΚ έχουν φτάσει στό πιό ἀκραῖο σημεῖο - καί δέν κρύθονται 1110!
Γιατί ή κρίση τῆς ΕΔΗΚ παρουσιάζει τοῦτο τό «είδικό ἐνδιαφέρον».·
δείχνει ή τουλάχιστον ἀφήνει νά διαφαίνονται τά σχέδιά τῶν γνωστῶν παραγόντων τοῦ παρασκηνίου (μαζί με’ τό «συμμαχικό
παράγοντα» - ἀμερικανικό, ἀλλά καί εόρωπαῖκό) γιά τίς ἀμεσες
πολιτικές ἐξελίξεις στό χῶρο τῆς Δεξιάς καί τοῦ Κέντρου.

Τελικά, «ὅλοι θά πάρουν» ἀπό 0011'] τή διάλυση - ή εὐκαιρία εῙναι, πραγματικά, μοναδική; καί γιά τήν «καλή Δεξιά», καί γιά τό
«ἀνανεωμένο Κέντρο», καί γιά ἕνα χῶρο 1100 πρέπει v0 δημιουργηθεῖ σάν ἀντίθαρο τοῦ «κακοῦ ΠΑΣΟΚ». 'H Kpior] τῆς ΕΔΗΚ εἶναι
πράγματι πολυδιάστατη, πίσω ἀπό τά «τρελά» ἐπιφανειακά 0101χεια της.

W,
\i.
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ΠΕῘΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ’ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ
Δόθηκε τήν περασμένη θδομάδα στό «Χίλτον» ἀπό τήν «”Εταιρία
Πετρώαίων Βορείου Ἑλλάδος» - ὅπως τιτλοφορήθηκε τό κονσόρτιουμ τῶν ἑταιριῶν 1106 διὰδέχθηκε τήν ...ἀξέχαστη «Ὀσεάνικ» - μεγάλη δεξίωση ((ιτρός τιμήν»Ι τῆς ἐναρξης τῶν ἐργασιῶν τοῦ προγράμματος παραγωγῆς πετράαίου στή Θάσο.
υΟσο «ἀξέχαστη» εἶναι ὴ «Ὀσεάνικ», 0220 1600 εἶναι καί μιά 0221]
δεξίωση 1106 έγινε στό «Γαλαξία» τόν πρῶτο καιρό τῆς μεταπολίτευσης καί στήν όποιά ὸ διευθύνων σύμθουλος τῆς ΔΕΠ Κυριακούλης Ζάχος ἐμφανίστηκε ἀγκαλιά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Ὀσεάνικ» κ.
”Εττιντζερ δηλώνοντας.· «ἀπό σήμερα εἵμαστε συνεταιράκια». Τά
ἀποτῡλέσματα τῶν τότε «ἑξαγγώιῶν» εἶναι γνωστά...
'H ἀπορία ὅμως τώρα siv01: 11010 εἶναι 16 καινούργια μας συνεταιράκια,·

Ιτο XEPI
T6 ἔγραψε ή «Καθημερινή» τήν περασμένη Κυριακή.·
«Διά πυρός καί σιδήρου έχει περάσει τή ζωή του ὁ κ.
Ἀθέρωφῑ Συλλήψεις, φυλακίσεις, αἰχμαλωσία, ἀποδράσεις
ἀπό στρατόπεδα συγκεντρῶσεως, παρανομία κλπ. Καί δέν
έπαθε 1111010. Kai τήν έπαθε μέσα στό σπίτι του 016 K026
καθούμενα. Λέγεται ὅτι ἐκείνη τή στιγμή 16v εἶχε ζητήσει στό
τηλέφωνο ὁ κ. Καραμανλῆς καί E101 δέν πρόσεξε ποῦ εἶχε
6άλει 16 χέρι 100».
'
Θοῦ Κύριε...
“

ΛΙΙῊ ΠΡΟΣΟΧΗ
«”Εχιυ ἀκριθῶς τήν ἴδια ἰδιότητα πού έχει καί ό Ἠλίας Ἠλιού γιατί
ὑπῆρξα κοινοθουλευτικός ἐκπρόοωπος τοῦ ΦΙΔΗΚ μέ πρόεδρο τόν

’«ῑ··“ιιΑ ιικουῑτ· εΔρ.
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O κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ... μίλη05! Καί παραδέχτηκε (Ξ) ὅτι ὑπάρχει μιά
ὀργάνωση πού στέλνει «κατά καιρούς»

σέ ἀξιωματικούς προκηρύξεις, «τῶν
ὁποίων τό περιεχόμενο στρέφεται κυρίως
κατά τῆς Κυδερνήσεως, τῆς πολιτικῆς
Ἱ-Ιγεσίας τῆς Χώρας καί τῆς ”Ηγεσίας
τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων», ἀλλάῑ
Ο εΗ ὀργάνωση («ἀν αῦτη δύναται νά
ὁνομασθῆ ὀργάνωσις»ἔ)
ἀποτελεῖται
«ἀπὸ ἐλάχιστα ἄτομα», ἴσως «ἕνα ἤ δύο»
- «πιθανὸτατα ἐν ἀποστρατεία ἀξιωματικούς», δέν διαθέτει «τεχνικά μέσα»,
καί ἡ δραστηριότητά της «περιωρίσθη,
μέχρι σήμερα, εἰς τήν ἔκδοσιν καί ἀπσστολήν (...) προκηρύξεων».
Ο Ἣ ὀργάνωση δέν λειτουργεῑ «ἐντός
τῶν κόλπων τῶν Ἐν.

ἀντικαθεστωτικοῦ

περιεχομένου.

Μετά τὸ σχετικὸ ἀποκαλυπτικὸ ρεπορτάζ τοῦ ΓΙΑΝΝΗ ΦΑΤΣΗ στό «ANTI»
(1. 91/28/1/78) οἱ δουλευτές τοῦ ΠΑΣΟΚ I. Χαραλαμπόπουλος, Δ. Χονδροκούκης, A. Μπουλοῦκος, K. Σπηλιὸπουλος, Π. Κρητικὸς καταθέσανε (2-2—78)
ἐρώτηση γιά τόν κ. Ἀδέρωφ, 6 ὁποῖος
μετά 15 μέρες έδωσε τήν ἑξῆς ἀπάντηση;
«α. Ὑπό τήν ἐπωνυμίαν ΕΣΕΑ
κατά καιρούς ἀπεστάλησαν εἰς ἀριθμόν Ἀξ1κῶν προκηρύξεις, τῶν
ὁποίων τό περιεχόμενον στρέφεται
κυρίως κατά τῆς Κυόερνήσεως, τῆς
πολιτικῆς Ἡγεσίας τῆς Χώρας καί
τῆς Ἡγεσίας τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.
ὅ. Μεταξύ τῶν Προκηρύξεων αἱ
ὁποῖαι ἀπεστάλησαν περιλαμόάνονται καί αἱ ὑπ’ ἀριθμ. 42 καί 43.
γ. Ἡ ὑπό τά ὡς ἄνω στοιχεῖα φερομένη ὀργάνωσις τό πρῶτον παρουσιάσθη μετά τήν μεταπολίτευσιν καί ἡ
ὅλη ὁραστηριότης της περιωρίσθη,
μέχρι σήμερα, εἰς τήν ἔκδοσιν καί ἀποστολήν τῶν ἀνωτέρων ἡριθμημένων
προκηρύξεων.
δ. Αἱ ὡς ἄνω προκηρύξεις, αἱ
ὁποῖαι ἀπεστάλησαν εἰς μικρόν ἀριθμόν Ἀξιωματικῶν, συνήθως δέν
ἀποστέλλονται εἰς τούτους ὀνομαστικῶς ἀλλά γενικῶς π.χ., Ἐπιτελάρχην
XX VII ΜΠ.

f

Δυνάμεων», οἱ

προκηρύξεις της «οὐδεμίαν ἀπήχησιν
εὑρίσκουν εἰς τά ΕΔ.» καί πάντως «τό
Ὑπουργεῖον Ἑθν. Ἀμύνης εὑρίσκεται
εἰς συνεχῆ ἐπαφήν μέ τάς ἀρμοδίας Ἀρχάς Ἀσφαλείας τῆς χώρας γιά τὸν ἐντοπισμὸν τῶν ἀτόμων τά ὁποῖα συντάσσουν καί ἀποστέλλουν τάς ἐξυδριστικοῦ
περιεχομένου προκηρύξεις».
ΓΙΑ ποιά ὀργάνωση τά λέει αὑτά ὁ κ.
ὑπουργός;
ΓΙΑ τὸν «Ἐθνικὸν Σύνδεσμον Ἑλλήνων Ἀξιωματικῶν» (ΕΣΕΑ), πού καιρό
τώρα (ὁ κ. Ἀδέρωφ λέει ὅτι ἐμφανίστηκε
«μετά τήν μεταπολίτευσιν», ἀλλά ἀποφεύγει νά πεῖ 16 11615) δομδαρδίζει τούς
ἀξιωματικοὺς τῶν Ἐν. Δυνάμεων καί
τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας μέ προκηρύξεις

7“ε

5. Ἐκ τοὺ ἀνωτέρω οὐδόλως συνάγεται ὅτι οἱ ἀποστολεῖς τῆς προκηρύξεως γνωρίζουν τήν διάταξιν τοῦ
Στρατοῦ καί τάς Δ1νσεις τῶν Ἀξ1κῶν.

στ. Ἐντός τῶν κόλπων τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων δέν ὑπάρχει τοιαύτη ὀργάνωσις ἀλλᾲέξ ὑπαρχουσῶν
ἐνδείξεων προκύπτουν τά ἑξῆς
(Ι) Ἡ ὀργάνωσις - ἄν αὕτη δύναται νά ὀνομασθῆ ὀργάνωσις - ἀποτελεῖται ἀπό ἐλάχιστα ἄτομα, πιθανότατα ἐν άποστρατεία Ἀξ1κούς οἱ
ὁποῖοι διάκεινται δυσμενῶς πρός τήν
ὑφισταμένη σήμερον δημοκρατικήν
τάξιν.

(2) Ἐξ ἐνδείξεων ἐπίσης προκύπτει ὅτι εἶναι λίαν πιθανόν νά πρόκειται περί ἑνός ἥ δύο ἀτόμων.
(3) Τά τεχνικά μέσα τά ὁποῖα δια-

θέτουν εἶναι ἐλάχιστα.
(4) Ἡ κυρία ὑλική δύναμίς των εἶναι ἡ ἀνωνυμία καί ἡ χρησιμοποίησις
τοὺ Ταχυδρομείου.
ζ. Αἱ ὡς ἄνω προκηρύξεις οὐδεμίαν ἀπήχησιν εὑρίσκουν εἰς τάς Ἐνόπλους Δυνάμεις. Τά ἰσχυριζόμενα
ὑπό τῶν ἐρωτώντων κ,κ. Βουλευτῶν
περί ὑπάρξεως χουντικῶν εἰς τό
Στράτευμα καί τηρήσεως πολιτικῆς
θωπείας πρός αὐτούς μέ παράλληλον
σκληρότητα πρός τούς δημοκρατικούς Ἀξ1κούς οὐδόλως ἀνταποκρίνονται πρός τήν πραγματικότητα.
2. Σχετικῶς μέ τήν φερομένην ὑπό
στοιχεῖα ΕΣΕΑ ὀργάνωσιν ἐγνωρίσαμεν ὑμῐν καί διά τοῦ ὑπ’ ἀριθ. Φ.
1001461Α.901Σ. 641/ 7.2.78/YEOA/
ΥΠΟΥΡΓΟΣ.
“

3. Τό Ὑπουργεῐον Ἐθνικῆς Ἀμύνης εὑρίσκεται εἰς συνεχῆ ἐπαφήν μέ
τάς ἁρμοδίας Ἀρχάς Ἀσφαλείας τῆς
Χώρας διά τόν ἐντοπισμόν τῶν ἀτόμων τά ὁποῖα συντάσσουν καί ἀποστέλλουν τάς ἑξυὸριστικοῦ περιεχομένου προκηρύξεις».

Ο κ. Ἀδέρωφ
καί ὁ ΕΣΕΑ
ΣΩΣΤΟ περιδόλι ἡ ἀπάντηση τοῦ κ.
Ἀὅέρωφ, πού ὅπως συνηθίζειῑ
Ο ἐπαναλαμδάνει ὅτι «τά περίὺπόιρξεως χουντικῶν εἰς 16 στράτευμα (...)_
οὑδόλως ἀνταποκρίνονται πρὸς τήν
πραγματικὸτητα» Ο προσπαθεῐ νά μᾶς πείσει ὅτι ἡ ὀργάνωση εἶναι... ἀσήμαντη («ἐνα ἤ δύο
ἀτομα»), ἀγνοεῖ «τήν διάταξιν τοῦ Στρατοῦ» καί οἱ ἀποδέκτες εἶναι «μικρός
ἀριθμός ἀξιωματικῶν»ἒ
ΟΛΑ αὐτά χωρίς νά ἔχει συλληφθεῐ
κανείςέ Καί χωρίς νά λαμδάνεται ὑπ’
ὄψη π.χ. ἡ προδοκάτσια σέ δάρος δημοκρατικοῦ ἀξιωματικοῦ πού ὑπηρετεῖ
στὸν "E690, καί πού έλαὸε ΕΠΩΝΥΜΑ
δύο προκηρύξεις (αὑτές που μνημονεύει
ὁ ὑπουργὸς) τοῦ ΕΣΕΑ σταλμένες δῆθεν
ἀπὸ τό γνωστὸ γιά τήν ἀντιδικτατορική
δράση του (καί τά δασανιστήρια πού
ὑπέστη) δημοσιογράφο Νίκο K160! (Βλ.
τὸ παραπάνω τεῦχος τοῦ «ΑΝΤΙ»).
ΑΛΛΑ οἱ ἐξελίξεις δέν εἶναι καί τόσο
εὐχάριστες γιά τόν κ. ”Ἀδέρωᾳκ ὁ ΕΣΕΑ
πού (ὅπως ὅλος ὁ πάσης φύσεως χουντικός μηχανισμός) ἐχει ρίξει 16 δάρος του
στήν ἀσκηση πίεσης (μέ λόγια καί μέ
δόμδες) γιά τήν ἀμνήστευση τῶν χουντικῶν, «σκλήρυνε» τὸν τελευταῑο καιρό;
Ο Στήν προτελευταία περυσινή προκήρυξη (42120-12-77) μιλοῦσε μόνο γιά
«πλήρη ἠθική συμπαράσταση» στούς
«ἐγκλείστους παρανόμως».

O Στήν πρώτη (;) τοῦ 1978, εἶναι τελείως διαφορετικὸς;
«”Ελληνες ἐθνικόφρονεςί Ἐμπρός νά
σώσωμεν τούς τετιμημένους ἀξιωματικούς σαρώνοντιις τά κάτεργα τοῦ
Καραμανλή. Ὀργανωθεῖτε καί συγκροτηθεῖτε σέ ένοπλες ὁμάδες ἄνευ
ἀπωλείας χρόνου»ῑῐ
(Δημοσιεύτηκε στό προηγούμενο τεῦ-

1101)TI περιμένει ἀλήθεια γιά νά πάρει
«στά 006090» τῆ χουντική ὀργάνωση ὁ
κ. Ἀὂέρωφ;
l
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T0 ΠΡΟΒΛΗΜΑ τῶν πολλῶν μαθημάτων, τῆς κατοχύρωσης
ἔτους καί τῆς μεταφορᾶς ,μεταφερομένων μαθημάτων μόνο γιά τούς
φοιτητές τῆς Πάτρας, προόλήθηκε ἰδιαίτερα 71’ ἀφορμή τήν πρόσφατη κατάληψη.
Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ τῶν καθηγητῶν καί τῆς κυὸέρνησης, οἱ ἀναποτελεσματικές η’ ἀποπροσανατολιστικές λύσεις, πούκορυφώνονταν
σε’ ἡμίμετρα ὅταν τό πρόὸλημα ὀξυνόταν «ἑπὶκίνδυνα», ὁδήγησε
τούς φοιτητές μετά ἀπό 4 χρόνια ἐκκλήσεων, διαπραγματεύσεων
καί κινητοποιήσεων. στήν τελευταία φάση - ἀπ’ τό Δεκέμόρη καί
πέρα - σέ μιά 051961 6111,101111111'11 κιιητοποιήσεωι μέ τελική κατάληξη τήν κατάληηη τοῦ Παραρτήματος 101' Πανεπιστημίου Πάτραςπου ὄρισκεταιΙιιέσα στήν πόλη
T0 χροι ικό τῆς τελεῖταιας αὐτῆς περιόδου εἶναι ἑνδεικτικό καί
ἀπαραίτητο γιά νά ἑκτιμηθοῦν οἱ συνθῆκες καί οἱ προϋποθέσεις
κάτω ἀπ’ τίς ὁποῐες ἔγινε ἡ κατάληψη τοῦ Πανεπιστημίου

T6 χρονικὸ
τῆς κατάληψης
Τσῡ Θέμου Λιοντάρη

Ο Στίς 10 Δεκέμδρη ἀρχίζει στῆν Πάτρα ἀποχὴ τριῶν τμημάτων τῆς Φυσικομαθηματικής Σχολῆς (Φυσικοῦ. Μαθηματικοῦ. Βιολογικσῦ) μέ (ιῐτήματαῑ κα-

τοχύρωση χρονιάς καί δυνατότητα ἐξέτασης ὅλων τῶν ὁφειλομέτίιιν μαθημάτων σέ δλες τίς τακτικές ἐξεταστικές

περιόδους. T6 αἰτήματα αὑτά τά προωθοῦσαν οἱ φοιτητές ἑντατικά ἀπ’ τὸν
Ὀκτῶδρη. ἀλλα μή δρίσκοντας ἀνταπόκριση ἀπ’ τους καθηγητές. καταλήγουν

«Νά ἑπανέλθουν οἱ φοιτηταί εἰς τά
καθήκοντά των, διά τήν διασφάλισιν
τοτ’1 ι’δικοῦ των συμφέροντος καί διά
τήν διατήρησιν τοῦ ὑψηλοῦ ἐπιπέδου
τῆς παρεχομένης ἑκπαιδεύσεως, διότι
ἡ ἀποχή ἀπό τάς παραδόσεις, τά έργαστήρια καί τά φροντιοτήρια συντελεῖ εἰς τόν ὑποόιόασμόν τῆς στάθμης
τῶν σπονδῶν καί ε’γκυμονεῖ τόν κίνδυνον ἀπωλείας τοῦ Α ' ἑξαμήνου».
Ἡ πείρα τῶν φοιτητῶν στήν προ-

στίς 10 Δεκέμῡρη σέ αποχη

16911011

Στήν αρχη η Ῡχοιη ἀττιμετωπίζει με’
661000910 11’1\ ἀποχὴ. οι.ἐπονςτα ὁμως
στή συνέχεια τή μαζική 01 ιιιιιτογη καί

τους δοήθησε νά ξεπεράσουν τόσο τίς

διάρκεια της ανακοινωνει στις 16/ 12/ 77

εταστικό Σύστημα (ΝΕΣ).πού παλιότερα
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τοῦ

συγκεκριμέτόυ

αἰτήματσς

ἀπειλές τῆς ELM/16.111011 600 καί τή σύν-

δεση τοίΙ αἰτήματός τους μέ τό Νέο Ἐξ-

προωθοῦσαν παράλληλα καί, ὅπως τώρα
διαπιστώνουν, ἀναποτελεσμοιτικά. Εἶναι

χαρακτηριστικό ὅτι καί 6 Δημοκακρατικός Ἀγώνας (Δ.Α.) καῑ ἡ Πανελλήνια
Ἀγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη
(ΠΑΣΠ), πού πέρυσι εἶχαν προωθήσει
16 ΝΕΣ, 6λέποντας τά ἐπακόλουθα τῆς
ἐφαρμογῆς του στό ΕΜΠ, πού μέ τίς
διατάξεις του γιά κατάργηση γ’ περιόδου, προαπαιτούμενα, διαγραφές, ὑποχρεωτική παρακολούθηση, ἔχει ἤδη φέρει σέ ἀδιέξοδο τούς φοιτητές, έπαψαν
φέτος νά 16 προωθοῡν ρίχνοντας τὸ κύριο δάρος στό αἴτημα γιά κατοχύρωσημεταφορά. Μόνο ἡ Πανσπουδαστική
Συνδικαλιστική Κίνηση (ΠΣΚ) ἐξακολούθησε νά προωθεῖ τό αἴτημα γιά ἕνα
δημοκρατικό ΝΕΣ στίς γενικές συνελεύσεις, ζητώντας νά σταματήσει ἡ ἀποχή
καί ν’ ἀλλάξει 6 στόχος τοῦ φοιτητικοῦ
κινήματος στήν Πάτρα, γιατί κατά τήν
ἐκτίμησή της εἶναι λαθεμένος.
T6 σταμάτημα τῆς ἀποχῆς προωθοῦσε
καί ἡ φοιτητική παράταξη πού πρόσκειται στήν κυ6έρνηση (ΔΑΠ-ΝΔΦΚ),
κάτω ἀπό μιά άλλη φυσικά ὀπτική.
Ο Στίς 1711178 ἐγκρίνει ἡ Γενική
Συνέλευοη τοῦ Φυσικοῦ Τμήματος 16
010116111110 τῆς ἀποχῆς καί τήν ἀλλαγή
στόχου τοῦ Φ.Κ. (Υἱοθέτησε τήν ἃποψη
τῆς ΠΣΚ). M516 ὅμως ἀπό μάζεμα ὑπογραφῶν συγκαλεῐται νέα Γενική Συνέλευοη τοῦ Φυσικοῦ Τμήματος στίς
2311178, μέ πρωτοφανή μαζικότητα πού
θυμίζει μεταδικτατορικές συνελεύσεις,
πού ἀναιρεῖ τίς ἀποφάσεις τῆς προηγούμενης Γενικῆς Συνέλευσης. Παράλληλα
οἱ φοιτητές κινητοποιοῦνται γιά τήν ἐνημέρωση καί συμπαράσταση τοῦ Πατρινοῦ λαοῦ ὅγάζοντας ἀφίσες καί προκηρύξεις, ὑπογραμμένες ἀπό τούς φοιτητικούς συλλόγους τοῦ Φυσικοῦ, Μαθηματικοῦ καί Βιολογικοῦ.
eH ἀντίδραση τῶν καθηγητῶν στή νέα
κατάσταση πού δημιουργήθηκε ἦταν ν’
ἀποφασίσουν στή συνεδρίασή τους τῆς
2411178 καί νά προτείνουν στούς φοιτητές τό σταμάτημα τῆς ἀποχῆς καί τήν
προώθηση τοῦ δικοῦ τους ΝΕΣ. Οἱ ἐκπρὸσωποι τῶν φοιτητῶν ὅμως ἐπέμενον
στό αἴτημα γιά κατοχύρωση-μεταφορά
καί τήν Παρασκευή 2711178 ἡ Σύγκλητος
ἀποφασίζει νά κλείσει 16 Πανεπιστήμιο,
γιατί
Ο οἱ φοιτητές δέν πηγαίνουν 016 μαθήματα,

Ο παρεμποδίζουν «διαίως» τούς ουναδέλφους τους πού θέλουν νά παρακολουθήσουν,
. ὑπάρχει... προοπτική κατάληψηςέ
Στήν ἀντιπροσωπεία τῶν φοιτητῶν
πού πῆγε στή συνεδρίασή τῶν καθηγητῶν ζητώντας ν’ ἀνοίξουν 16 Παν1μιο
μπῆκε σάν ἀπαραίτητη προϋπὸθεση μία
«δήλωση» ότι δέν πρόκειται νά κάνουν
κατάληψη Κανείς ὅμως ἀπό τούς ἐκ·
προσώπους τῶν φοιτητῶν δέν δέχτηκε νά
δεσμευτεῑ 0 ἓνα τέτοιο θέμα που ἁρμόδια ν’ ἀποφασίσουν εἶναι μόνο τά 69-

γανα τοῦ Φ.Κ. καί κύρια οἱ Γενικές Συνελεύσεις.

Ἐδῶ θά πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι ἀπό
καμιά Γενική Συνέλευοη συλλόγου δέν
ὑπῆρχε ἀπόφαση κατάληψης οὔτε κάν
εἶχε συζητηθεῑ τέτοιο θέμα.
Μετά τή συνεδρίασή τῆς Συγκλήτου ἡ
· Π.Π.Σ.Π. προτείνει νά συνεδριάσουν τά
Διοικητικά Συμὸούλια ἐξω ἀπὸ τὸ
Παράρτημα τοῦ Πανεπιστημίου καί καλεῖ τούς φοιτητές νά συγκεντρωθοῦν
εκει.
Στά Διοικητικά Σιιμδούλια οἱ -Πανσπουδαστική σ.κ., ΠΑΣΠ καί Δ.Α. δέν
δέχονται ν’ ἀνοίξουν οἱ φοιτητές μόνοι
τους τήν πόρτα τοῦ παραρτήματος γιά
νά γίνει μέσα σ’ αὐτὸ παμφοιτητική συγκέντρωση.
Ἡ Α.Α.Σ.Π.Ε καί ἡ Π.Π.Σ.Π. μέ τηλεόὸες ἐξω ἀπ’ τή Σχολή προπαγανδίζουν τήν ἀνάγκη νά ἀνοιχτεῖ τό Παράρτημα. Μετά ἀπό μερικές ὥρες σ’ αὐτή
τήν ἄποψη συμφώνησε καί ὁ Δ.Α. Τήν
ὥρα ὅμως πού συζητιοῦνταν ὅλ’ αὑτά οἱ
ἀναρχικοί ἄνοιξαν τήν πόρτα τῆς Σχολῆς. Μέ τὸ ἀνοιγμα τῆς πόρτας μόνο ἡ
ΑΑΣΠΕ καί ἡ ΠΠΣΠ πῆραν τήν πολιτική εὐθύνη νά μποῦν στό Παράρτημα
καί νά κάνουν παμφοιτητική συγκέντρωση. Τούς ἀκολούθησαν 400 περίπου
φοιτητές πού μετά ἀπὸ πολύωρη συνέλευση μέσα στή Σχολή έδγαλαν ψήφισμα διαμαρτυρίας καί ἐφυγαν ἀφήνοντας τή Σχολή κλειστή ὅλη τή νύχτα. Τήν
άλλη μέρα οἱ ἐνέργειες τῶν φοιτητῶν εῖναι πιὸ ἀποφασιστικές καί φαίνονται
διατεθειμένοι νά περιφρουρήσουν τὸ
κατακτημένο δικαίωμά τους νά κυκλοφοροῦν στούς πανεπιστημιακούς χώρους
καί νά συνεχίσσυν τόν ἀγώνα τους γιά
κατοχύρωση-μεταφορά μέχρι νά ἱκανοποιηθεῐ τό αἴτημά τους.
Ο Τό Σάδδατο 2811178 έφτά φοιτητικές παρατάξεις (ΔΑ, ΑΑΣΠΕ, ΠΠΣΠ,
ΣΕΑΚ, ΑΠΣ, ΠΕΑΣ, Δημοκρατική Πορεία) ἀνοίγουν τή Σχολή. Παράλληλα
μαζεὺουν ὑπογραφές καί 6γάζσυν κοινή
ἀνακοίνωσή ὅπου καταγγέλλουν τὸ κλείσιμο τοῦ Παραρτήματος καί τήν κυδερνητική πολιτική.
Χαρακτηριστικά ἀποσπάσματα τοῦ
τύπου γιά τά γεγονότα πού προαναφέρθηκαν;
«Ἡ Σύγκλητος ἔλαόε τήν ἀπόφαση
νά κλείσει τό παράρτημα τῆς Φυσ1κῆς
ὕστερα ἀπό τηλεγραφήματα γονέων
καί κηδεμόνων πού διαμαρτύρονταν... Μετά τήν ἀπόφαση τῆς Συγκλήτου ὁμάδα κομμουνιστῶν φοιτητῶν
διέρρηξαν τό Παν1μιο καλώντας τούς
ὁμοϊδεάτας τους ν’ ἀκολουθήσουν. Οἱ
ἄλλοι ὅμως φοιτητές τούς ἀγνόησαν
καί οἱ διαρρῆκτες ἔφυγαν κρυφά,..»
(«Βραδυνή») 2811178.
Καί ὁ «Ἐλεύθερος Κόσμος» σέ ἀρθρο
του μέ τὸ... δαρυσήμαντο τίτλο «Παρ’
ὀλίγον Πολυτεχνεῖο 2», ἐκμεταλλευόμενος
τῆ διάσταση τῶν ἀπὸψεων σ’ αὐτὸ τό

Ο ἐπαναφέρσυν τό καθεστώς τῶν πα-

’

Τὸ ρεπορτάζ αὑτό εἶχε γραφτεῖ

ρελθόντων ἐτῶν

ὅταν ἐγινε ἡ δάρὸαρη ἐπίθεση
τῆς ἀστυνομίας κατά τῶν φοιτητῶν μέ πλαστικές σφαῖρες καί
ρόπαλα. Ἡ τρομακτική κινητοποίηση τῶν ἀστυνομικῶν δυνάμεων (τοπικῶν καί τῆς Ἀθήνας)
έδρισκε - ἐπιτέλουςέ - τόν προορισμό της...
ιἸ
θέμα ἀνάμεσα στίς ἀριστερές παρατάξεις
συμπεραίνει;
«Φαίνεται ὅτι ἡ κυὸέρνηοη πρέπει
νά εἶναι εὐγνώμων πρός τήν ΚΝΕ διότι ἀπέτρεψε τήν κατάληψιν τοῦ
Παρ1τος τῆς Φυσ1κῆς Σχολῆς Πατρῶν
ἀπό
ἀναρχο-ἀριστερίστικα
στοιχεια».
”Ὀμως ἡ ἀνακοίνωσή τῶν φοιτητῶν
στὸν τοπικό τύπο ἀναφέρεις

«Πήραμε τήν πολιτική εὐθύνη νά

Ο ὁδηγοῦν

στήν

ὑποδάθμιση

τῶν

σπουδῶν

Ο δημιουργοῦν αἰωνὸδιους φοιτητές.
Καί ἀποφασίζειῑ
«τήν συγκρότησιν ἑπιτροπῶν ἐκ καθηγητῶν γιά τή μελέτη καί προώθηση
τοῦΙ ΝΕΣ σέ ουνεργασία μέ τούς ἐκπροσώπους ἐνδιαφερομένων φοιτητῶν καί Βοηθητικοῦ Διὸακτικοὺ
Προσωπικοὺ».
O Στίς έπὸμενες Γενικές Συνελεύσεις,

812178 τοῦ Μαθηματικοῦ καί 912178 τοῦ
Φυσικοῦ, ἡ Πανσπουδαστική σ.κ. προτείνει τή συνέχιση τῆς ἀποχῆς ἀλλά μέ
στόχο ένα δημοκρατικό NEE, πού ἡ ”’ίδια
προτείνει.
CH ΠΠΣΠ καί ἡ ΑΑΣΠΕ προτείνουν
παραπέρα κλιμάκωση τοῦ ἀγῶνα μέχρι
καί κατάληψη ὄιν ὑπάρξουν προηγούμενα οἰ ἀπαραίτητες γι’ αὑτό προῦπσθέσεις, ένῶ ἡ ΠΑΣΠ καί ὁ Δ.Α. ὑποστηρί.« ...μνη-«φυγή

Aι

ἀστυνομία τῆς Πάrid νά ἐνισχύσουντήν

’
τρας. Ἐπίδειξη δυνάμεως.

διατηρήσουμε ἀνοιχτό τό Παρ1μα γιά
τίς διαδικασίες τοῦ Φ.Κ. καί ν’ ἀπαιτήσουμε ἀπ’ τήν πρυτανεία ν’ ἀρχίσουν ὅλες οἱ λειτουργίες τοῦ Παρ1τος
(ἐργαστήρια, ἐξετάσεις κλπ.). Ἡ
ἀπόφασή μας αὐτή δέν ἀποτελεῖ καμιά μεθόδευση τοῦ ἀγῶνα καί δέν 6d—
ζει ἀπό τώρα θέμα κατάληψης».
(Δᾼ,

ΠΠΣΠ,

ΑΑΣΠΕ,

ΠΕΑΣ,

ΣΕΑΚ, ΑΠΣ, ΔΠ)
Ἐνῶ οἱ φοιτητές συνεχίζουν τόν
ἀγώνα τους, στί-ς 712178 ἡ Σύγκλητος
συνεδριάξει μέ θέμα τήν ἀποχή καί τά
αἰτήματα τῶν φοιτητῶν.
Στήν ἀνακοίνωσή της ἀναφέρει ὅτι δέν
δέχεται τά αἰτήματα τῶν φοιτητῶν γιατί;
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Δ.Α.

ἐγκρίθηκε τελικά ἀπό ἰη Ῑῖενικηξ
καί στά πλαίσια συνεχιση

Συνέλευοη

μμτςιίνουγ σε
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«Αὐτή 777 στιγμή τό κύριο πρόόλημα
πού ἀφορᾶ τό Φ.Κ. στήσχολή μας
στήν Πάτρα εἶναι 77 συσσώρευση τῶν

EmTronH T5040:
ὲ. ’Ξ
mum"1 7 7102742.;
‘(Euov φ
3

πολλῶν μαθημάτων, πού ἔχει σάν
ἀποτέλεσμα νά χάνουν μιά καί δυό
χρονιές οἱ περισσότεροι ἀπό μᾶς. Πιστεύουμε πώς αὐτό ἀκριὸῶς τό πρόὄλημα ἀποτελεῖ μιά ὄψη τῆς γενικότερης κρίσης τῆς παιδείας, κρίση πού
ὑπάρχει 0777 δομή τοῦ παν1μιου, στό
περιεχόμενο σπουδῶν, στήν ὀργάνωση σπονδῶν, καί γενικά σ’ ὅλα τά
θέματα λειτουργίας τῶν AEI.
Θέλουμε νά τονίσουμε πώς δέν
στέκει ὁ ἰσχυρισμός τῶν καθηγητῶν
ὅτι τά αἰτήματά μας ὁδηγοῦν στήν
ὑποὸάθμιση τῶν σπουδῶν. Ὁ ὑποδιὄασμός ὀφείλεται πρῶτα καί κύρια
στό περιεχόμενο καί τήν ὀργάνωση
τῶν σπονδῶν».
Μετά ἀπὸ ένα διάστημα κάποιας στασιμὸτητας ὁ Δ.Α. προτείνει ἀπό κοινοῦ
μέ τήν ΠΠΣΠ καί τήν ΑΑΣΠΕ 3 μέρες
προειδσποιητική ἀποχή, πορεία πρὸς τή
Νομαρχία καί ἀν δέν ἱκανοποιηθοῦν τά
αἰτήματά τους κατάληψη τοῦ Παραρτήματος. Ἡ πρὸταση αὐτή ἐγκρίνεται μέ
νμικρή πλειοψηφία στό Φυσικό, μέ μεγάλη πλεισψηφία στό Μαθηματικὸ καί
Βιολογικό. Ἡ Πανσπσυδαστική σ.κ.
διαφωνεῖ καί διαχωρίζει τή θέση της,
ἐνῶ ἡ ΠΑΣΠ δηλώνει ὅτι παρὸλο πού
διαφωνεῖ θά ἐκτελέσει τήν ἀπὸφαση τῆς
Γενικῆς Συνέλευσης.
’H προειδοποιητική ἀποχή δέν εἶχε
κανένα ἀποτέλεσμα, ἡ πορεία ἀπαγορεύτηκε ἀπ’ τήν ἀστυνομία, καί δυνάμεις
κρανοφὸρων μέ αῦρες σταλμένες ἀπ’ τήν
Ἀθήνα παρατάχθηκαν 30 μέτρα ἀπ’ τήν
πὸρτα τῆς Σχολῆς.
Στήν προοπτική τῆς κατάληψης ἡ πρυτανεία κόδει τό ἠλεκτρικό τοῦ Παρ1τος.
Οἱ φοιτητές ὅμως ἀρχισαν νά μεταφέρουν φιάλες ὑγραερίου καί τελικά μάλλσν μέ τή μεσολόιδηση τοῦ Νομάρχη κ.
Τσίρκα ἐπανῆλθε τό ἠλεκτρικό.
Ο Στίς 313178 ἀρχίζει ἡ κατάληψη τῆς
Σχολῆς μέ παμφοιτητική συγκέντρωση.
Γιά τήν ἐκλογή τῆς συντονιστικῆς ἐπιτροπῆς τῆς κατάληψης ἐπικράτησε ἡ
ἀποψη τῆς ΠΠΣΠ καί ΑΑΣΠΕ νά ἐπιλεγεῖ ἀπό ἐκπροσώπους τῶν Διοικητικῶν Συμδσυλίων τῶν ’παρατάξεων πού
συμμετειχαν] στην καταληψη. Ἐτσι την
συντονιστικη ἐπιτροπη ἀποτελεσαν;
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μέλη τοῦ Δ.Α.
τῆς ΑΠΣ
τῆς ΠΠΣΠ
τῆς ΑΑΣΠΕ
τῆς ΠΑΣΠ.

Οἱ ἀλλες ἀπόψεις γιά τήν ἐκλογή τῆς
συντονιστικῆς ἧταν τῆς ΑΠΣ καί τοῦ

70717721757τῆς Ἐτῖιτροοπῇς Τύπου. 3. 0 οσταθμός
σι» ὥραιλει ουργίαςιῖ. Ἂν0>70 ίνωσητῆς«Ἐπτοροπής Τροφο(
οὸο( α».ς Μει vtp:000}.1260, φέτ70,
11111111
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Δ.Α. γιά ἐκλογή τῆς συντονιστικῆς ἀπὸ
τήν παμφοιτητική τῆς κατάληψης,πού θά
εἶναι καί τό ἀποφασιστικὸ ὄργανο τῆς
κατάληψης, καί ἡ ἀποψη τῶν ἀναρχικῶιν
πού ἧταν ἀντίθετοι γενικά στήν ἐκλογή

συντονιστικῆς γιατί δέν τήν ἐκριναν
ἀναγκαία.
Στίς πρῶτες μέρες τῆς κατάληψης δημιουργήθηκαν
κάποια
προδλήματα

μεταξύ τῶν φοιτητῶν πού εἶχαν καταλά6ει τή Σχολή γιατί.μετά τήν ἐπικράτηση
τῆς συγκεκριμένης ἀποψης γιά τῆ συντονιστική ἐπιτροπὴ, οἱ ἀναρχικοί θεώρησαν ὅτι ἡ κατάληψη «ἐλέγχεται ἀπὸ τούς
ἐξουσιαστές» καί ἀντέδρασαν ἐντονα.
Μπρός στά θέματα ὅμως πού εἶχε ν’
ἀντιμετωπίσει ἡ κατάληψη, τά 779067.11—
ματα αὑτά ξεπεράστηκαν.
Οἱ φοιτητές πού 6ρίσκσνται συνέχεια

στή Σχολή εἶναι περίπου 200 ἐνῶ στίς
ἐκδηλώσεις, κυρίως πολιτιστικές (Καραγκιόζη μέ τόν καραγκιοζοπαίχτη Γιάνναρο, λαῖκές συναυλίες μέ τό Ζουγανέλη καί Α. Μάνου καί τοῦ λατινοαμερικάνικου συγκροτήματος RASA DE
COMBRE) μαζεύονταν στή σχολή γύρω
στούς 1.000.
Στή Σχολή λειτουργεῖ καί ραδιοσταθμός πού ἐνημερώνει γιά τά αἰτήματα
τῶν φοιτητῶν τόν Πατραϊκὸ λαὸ καί
μεταδίδει συζητήσεις πάνω στά θέματα
παιδείας.
Διοργανώνονται πολιτικές ἐκδηλώσεις
μέ ἀνοιχτές συζητήσεις πάνω σέ θέματα
πού ἀφσρσῦν τήν ἐκπαίδευση στήν Ἑλλάδα.
Τὸ Παν1μιο τῆς Πάτρας ἐπισκέφτηκε
καί ἀντιπροσωπεία τοῦ Κ.Σ. τῆς ΕΦΕΕ
γιά νά συμπαρασταθεῖ στόν ἀγώνα τῶν
φοιτητῶν.

Ὁ Δήμαρχός Πατρῶν κ. ”Ax/117090137).φωνα μέ δημοσιεύματα τοῦ τοπικοῦ τύπου, εἰσηγήθηκε στό Δημοτικὸ Συμόούλιο ψήφισμα συμπαράστασης στούς φοιτητές, πού ὅμως ἀπορρίφθηκε.
Ψηφίσματα συμπαράστασης, ἐκδὸθηκαν ἀπὸ τό Ἐπιστημονικὸ Διδακτικὸ
Προσωπικό. πού δρίσκεται σέ ἀπεργία,
ἀπὸ Σχολές τῆς Ἀθήνας (ΕΜΠ, Ἰατρική, Καλῶν Τεχνῶν, Νομική κ.λπ.), ἀπὸ
τούς μαθητές (Δημοκρατική Μαθητική
Παράταξη), ἀπὸ ἐργοστασιακά σωματεῖα τῆς περιοχῆς κι ἀπό τό δημοτικὸ
σύμδουλο κ. Βελλὸπουλο.
Ἡ μόνη τοπική έφημερίδα ποῦ συμπαραστάθηκε στούς φοιτητές εἶναι ἡ
ἐὸδομαδιαία «Ἀλλαγή».
Ἀντίθετα ἡ «Πελοπόννησος» σέ κύρια
ἀρθρο της στίς 813178 γράφεις
«Ἠθικῶς αἱ μέθοδοι (τῶν φοιτητῶν
τῆς κατάληψης) δέν διαφέρουν ἀπό
τούς μεθόδους τῶν ἀεροπειρατῶν.
Μόνον
ότιμόνιμον θύμα εἰς χεῖρας των
εἶναι 77 17071557’a(.. .) Εἶναι ἀδιανόητος

77 ταύτισις τῆς ἰδιότητός των (τῆς φοιτητικῆς) μέ τήν ἀνταρσιάν. Ἐγκλημα-

τίαι μέ διπλώματα δέν νοοῦνται. Διότι ἐγκληματίαι εἶναι ὅσοι ἐξέρχονται
τῶν Πανεπιστημίων χωρίς νά γνωρίζουν τίποτε.

”Οσα διαπράττουν οἱ ἔγκλειστοι
στόΠανεπιστήμιο τῶν Πατρῶν φοιτηταί ἀποτελοῦν ἐντροπήν. Καί προκαλοῦν ἀπέχθειαν».

Ο Στίς 1613178 οἱ διαφωνοῦντες τῆς
ΠΑΣΠ καί Πανσπσυδαστικῆς καλοῦν τά
Διοικητικά Συμδούλια τῶν Σχολῶν γιά
νά συγκαλέσουν Γενική Συνέλευοη μέ
θέμα τό σταμάτημα τῆς ἀποχῆς.
Μέχρι τήν ὥρα πού γράφονται αὑτές
οἱ γραμμές δέν έχουν γίνει ἀκόμη αὑτές
οἱ Γενικές Συνελεύσεις. Οἱ παρατάξεις

ὅμως πού συμμετέχουν στήν κατάληψη
θά προωθήσουν σ’ αὑτές τίς Γενικές
Συνελεύσεις τήν ἅποψη ὅτι ἡ μόνη συζήτηση πού μπορεῖ νά γίνει εἶναι ἡ μεθὸδευση τοῦ ἀγώνα, μέ ἀπαραίτητη προϋπόθεση τήν ἐπικύρωση τῶν προηγούμενων ἀποφάσεων γιά τήν κατάληψη, καί
νά ἐκδοθεῖ ψήφισμα συμπαράστασης γιά
τούς φοιτητές πού ὅρίσκονται μέσα στό
Παράρτημα.
Ἐπειδή ὅμως κάθε Γενική Συνέλευοη
έχει δυνατότητα ἀνάκλησης τῶν ἀποφάσεων τῆς προηγουμένης, ἐξαρτᾶται πιά
ἀπ’ τήν πλειοψηφία τῶν ἐρχόμενων συνελεύσεων κατά πόσο θά συνεχισθεῖ ἡ
κατάληψη.
Σημ. T6 Κ.Σ. τῆς EKON Ρήγας Φεραῖος
κατέκρινε στήν «Αὐγή» τῆς 1213178 τή
συμμετοχή τοῦ AA. 0777v κατάληψη. Ὁ
AA. Πατρῶν λειτουργεῖ σχεδόν αὐτόνομα
καί ἑκδίδει τήν τοπική ἐφημερίδα «Ἀγώνας».

1. T6 πανώ τῶν ὅοηθῶν - ἐπιμελητῶν. 2. T071—
πλώ με’ πληροφοριακό ὑλικό γιά τό λαό τῆς Πάτρας. Προοριζόταν γιά τήν πλατεία Γεωργίου,
ἀλλά ἡ άστυνομία δέν ἄφησε τούς φοιτητές νά

τό τοποθετήσουν. 3. Αὖρες ἀπό τήν Ἀθήνα.
4. 'H ἀσ-ι-υνομία κινητοποιεῖται.

’συγχρονη ελληνικη ιστορια
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ζαιόγγου 9, τηλ. 36.19.724

ΣΠΥΡΟΥ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ

TZEZAPE HABEZE
Ἕνα ὡραῐο καλοκαίρι
ΜΠΕΡΤΟΛΠΓ ΜΠΡΕΧΤ
Τό ρομάντσο τῆς πεντάρας (δ’ἔκὸοση)
ΜΠΕΡΝΑΡ ΜΥΛΝΤΟΡΦ
”Ο ρόλος τοῦ πατέρα στήν οἰκσγένεια
ΑΝΤΑ ΝΤΞΛΑ ΤΟΡΕ

απο· τον
εμφυλιο
στη
χουντα

Τά λάθη τῶν γονιῶν
ANTONIO.FΚΡΑΜΣΙ
cIO‘IIOQL’Még ὑλισμὸς (γ’ ἔκδοοη)

τομος Α’

1949 - 1952
13

Μπέλ Ἐπόκ
Μακλόσκυ

A 91.99.4999999999.911. 9.999999999....
τοῦ
ἑλληνικά. Ὀ σάοι-ς- οὶιοιςκκωσζ 99.9,οτι-ιοιρχιις.

Ξὲἒᾷἀέὲᾜλέἓὲᾞῆωᾞᾞὲιῗὲ

τήν ἔκτοτε = ἀπό τό Σεπτέμῧρη του 1976
= «9.99.1.9. ΗΠΑ στίς ἐλληνοτουρκικές διαφορές καί εἶναι κυνοιά ἀστεία ἡ
«διάφευση» τοῦ Στέητ Ντηπάρτμεντ,
Ἔτσι w. ἀλλιῶς ὅμως, ἦ ἕλειοι. M93919σκαπάιίρνει ιιιάν ᾷωιόμη διάσιαοη.ῐ“ιατί, νοοί- ιιιέν δ Κίσσινγκερ δέν διευθύνει
πιά .9 2.9.1. Ντηπᾷρηιεντ ἀλλά, τά 9m
ιιᾷς ἀφορᾷ, ῆ «κιοστνγιιιερικῆ g11.19.79.125...»
συνεχιξεται, ἐπειδὴ ἧταν] 3.9. εἶναι ἀντιανάαλάσῆ τῆς «σφαιριπῆς στρατηγικῆς»

99.; τον πιστά W ἀράσσεσκον 9999

τῶν ΗΠΑ 9.1.1.. περιοχῆ μσς.. Καί τινωκᾷ

λάε ἀάιρίόνοννι στῆν τελικῆ 9.9999999111

ἀμάς ἀξίίξιει νά 99999199. τυχόν «μετα
ἀῶκῆ ττῆῖς ἀστρολογικῆς πολιωῆρῑ

WE... M9 τον ὲοχσιισ τοΐιι Μάοιᾶλσσιιιο
έκεαο πισοί ἀποκτάσι ισιάιιίτωη αημάσῖᾷ
γιά μσς εἶναι ῆ νοσοποιά άπωιπλοκῆ» σιά
ι”έιληνοάμεριυιιφάνσσ 9999.9: 9 ιιι. A99999 εἶναι, 5.9.99 999 «ἀλλο 9.9.99.9».

0 9.99.9179. Χωὺιιιιιιι σάω τά «σάω

ΜΞ δύο-*τρεῖς εμάιρεσει χωρίς ἀνάλυτική δῆμοσιότῆτα .1999 9 κ. P9....99.
M99990... στῆν κενή 999.1 τοῦ πρε9999. τῶν ΗΠΑ στῆν 9.9.1.9: χωρίς
εῗνάιι λήθεια καί .9 δῆμοσιογραφικᾷ
91.99.99... πάρσιιοιον ἀρχαικὴν ἀς
9991.9 τῆς «μπέλ ἕποιο» 11.9.9.9...
Μολονότι i1 τριάνδρίᾷ Κάρτερι
Μπρεζίνσκνι-Βᾷνς χαρίζεται μόνη .11;
S.

άγιιισ» τοῦ) WWW/v.99, 19999.. τσῆι
Elam/9.9. »οἵ ωοχίίριισιος άσιιῃθός
.9... Ὁ Λατίνοις, 99.19 τόν Κισσοιιγιιιερ
τοποσεοισηριιεσοῆίῑοιοκῆῑ
τσοΝΑἝΟ.. Σῒιῆν] 9mm
ἓάφφφσιιάση .9. «ολιιισσιιιῖφηφφσριιιιοοίι» 1K.

“ 9.9.99 113111ῗῖψά
ξῖᾝῆξίᾙWWW...WﬁWm

Ἷ-ιιιισοί
@Wmmvmmm

Ἄσσος ‘49.. ἡ] ἔπισάασνοῆ τῆς τοιάσιάσηξ
στῆι «ἀμωκσπινῆς 9499999199 .11 ἀιἦ

νάει» άσ ιιάς ωσάσ Δολω-

πρόαμυιγες καί τά «ὅσα ἒπεπόλωα
ἐλέχθησαν τόν τελευταῖα καιρό ἀπό
ἐπισημότατα ἀμιερικοτνικά χείλη πότε·
γιιά τήν πουρκικήι μειονότητιιι τῆς
Θράκης min/Z1077: γιά τό ἐπεισόδια» τῆς

Λάρισος»Τά διάτάρεστα αι’ἰιτά. ὁ 3.. Δρόιιικιις τά
ἐντάσοειι στῆν «manta...» τῶν ”A1999..—
ιιιιιιιτοοῖιιν πισίί στῆν 99.10.99.311 διπλσηιιοιπιῖιιινί
άΣιιῇΙν Ἂμειριική, σοφά, WWW
πολλά τετράρχαι πράγματα. Ἕιιιιιιιq—
άάάάι ιειῖνσιι ὅτι ιἫψιηλά Wm

WWI/7.9.; ἀνσηιφισιιιιψιιν 913m—

κομμάιωοιι, τσῶτιίωισιιιηοῖτηξτιωιάέρκηστξστὺῑξάαάσάσάκάεςάαάφοιςτσοί

λίάιισράι ἀπό πάππορομιέῆιοτος 91111921115—

’σσάσσῆ ισισάς οσ Σῖσάιι

φάιξασιιάμωσο,φησοκάι,άαστσ-Σάηῑτ

ἀῗμείξέθιῗῳάξιωῳμοάο 9.9 λάσιοι

φήω ω.,. . ;, . . . .-“σι άωσον.

1)) σισσμωνσωῆ σσάσάσσ-

ἓπιρρίπτονστς τήν ἀπόλυτη εὔθίινη
στούς Ἀμερικανοῦς.
Μνημονεύει, γιά παράδειγμα, τόν
«(ἀνεκδιήγητο λόγου τοῦ ἐστοχωροῦνῐος ἀμερικανοῦ. πρεσῧευτῆ ἀπό τήν
Κιῖιπρο, πού ἐξέφρασε φόδους γιά τά
δικαιώματα καί τήν τύχη τῶν Τουρτιοκυιττιρίων χωρίς νίι naive. κοιιὸἐντα

’σοι ἥσσω m... τήν σάσσωιι ωσι
ιισάῆάσσιιωιιιγάσᾼάωᾰωάσά-

γά γονοκτστίίά .99 Πῑιάῖιάισιιαίίωοο.

μενος τήν Erma] καί τίς 6αθιές ρίζες

τοῦ ἅπιτιιιερικανωιιοῦ στή χώρα μσς,

ιμστσ»

λσςιισωως. ἔστι, στάσιον-τμη»
9.9999999919999919
στῆν Ἑλλάδα Wm... ξαιάσς τῆς
mm .33... Am

,

H93. «9999.99»

δφσῖἶησκφφιφφμίφξ
γά τά] WWW
_. Ἷῇῆμιάπαίίωοτισῖέφρκομοῶτσσηι.

W

ά) σσωάάάι σε σηνσωισωῑω
WWAWWWWW ’

τιάίιιισοίιντῆ WWW»...

99.999999.

.9999”.me

ΙΓ. 99mι, μάάωλο «Ὅ άιουοιομάριοιοωιί
(91.9; ποιά κείσξιιοῖιτάιο», Όιιοιισιιι

29.999199 Κίσσινγκορ

ἀριστος. (σωομωρίίζιυιυιάςς ι’ἐκι 3999.999

κοπίς τάσιιϊσσιζ σιτηγά ἥσσαάισνισοίή

WNW.Μάῧαοάὶλάισχιίσωντσωωῄν
ωσωωιάθάοηάαοῖ WWW

Μῖιὲὔέδείδῆήῇῠιῦιήάίίρνβῆβῇᾞῖῖςίάξῑτ

σηιισιώιιηιιίσ - ἕστο σήν (ἕποιο άωλλάξ
9999; »τά 44...... πολλοῖς 1.9.9.9.; 999-

WW ἀντολάς σαφῆ ἀοσίρηργῃ
άῖὶιν ἀίσσων m4. .920 σ’ἰκολιαῖιν πισοῦ

οιισάοιηςς ἀκάτιολίιτσιωηξ 99.991.119.—
399.999.... 799.589.93.91. σοιτάι 7924.44...

ιφιίῖἕιίϋὴ τί] Ἑλλάς. m... τιιὶιράι Wm:
ἁμηιιιιάσκσι ιισ τάκι σκιά τισι πειράσασι-

ἀχσοήῶὦάσῆνάλλάᾶάι, ἀλλ’ ἀσπο-

Ο Ἶῗσ 9.499.999.1999 Κισσιψιμᾱσ 99.3.

1144

ἀλάπμιωκάιῖσιάηάκαιράἴάσάκ ταῖς

καρὸιές τῶν ἀνθρώπων. Ἐπειὸή ὁέ
συνήθως σκέπονται μέ «στρατηγικά»
κριτήρια, πρέπει νά ἔχουν ὑπ’ ὄψη
τους ὅτι ἡ «στρατηγική» χρησιμοποίηση ἥ ἐκμετάλλευση ἑνός γεωγραφι-,
κοῦ χώρου ὁέν μπορεῐ ποτέ νά εἶναι
πλήρης, ὅταν ὁ πληθυσμός αὐτοῦ τοῦ
χώρου ὁέν συναινεῐ ἥ ὅρίσκεται σέ
ψυχική ἀντίθεοη μέ τίς δυνάμεις πού
προσπαθοῦν νά χρησιμοποιήσουν τό
χῶρο αὐτό».

Σῶφλυ - Μακλόσκυ
Ο Μιά ὅδομάδα νωρίτερα, μέ ἄρθρο
του στῆν «Ἐλευθεροτυπία», 6 Παντελῆς

Τρωγάδης ’ἀπέδιδε - έμμεσα - έπιπολαιότητα στόν τὺπο πού εἶχε ξεσηκωθεῖ γιά
τήν ὑπόθεση Σώφλυ περνώντας «11:013κου» τόν ἀντικαταστάτη του κ. Μακλόσκυ.
Ὑπενθυμίζοντας ὅτι ὁ ἑρχομὸς τοῦ κ.
Μακλόσκυ συμόαίνει σέ μέρες «ποὺ ἔχει
έπιμηκυνθεῖ ὁ μαίανδρος τῶν ἑλληνοαμερικανικῶν προὸλημάτων» - έκθεση
Κάρτερ γιά τά «παραδιαζόμενα ἀπό
τούς Ἕλληνες» ἀνθρώπινα δικαιώματα
οτήν Κύπρο καί στή Θράκη, μήνυμα
Κάρτερ πρός Σαντάτ γιά τήν ἐπιδρομή
στῆν Κύπρο - 6 Π. Τρωγάδης πρόσθετε
τήν πληροφορία ὁμογενειακῶν κύκλων
τῆς Ἀμερικής ὅτι οἱ ΗΠΑ, μέσω ΝΑΤΟ,
ἔχουν παραχωρήσει στήν Τουρκία «ἕναι
εἶδος ἀμυντικῆς δικαιοδοσίας» πού
περιλαμβάνει τήν Κύπρο, τ’ ἀκριτικά
νησιά μας καί τή Θράκη.
Τόνιζε ἀκόμη ὅτι θά έπρεπε νόι μᾶς
ἀπασχολεῐ περισσότερο έκεῖνο πού εἶπε
6 Σῶφλυ καί ὅχι ὁ ἴδιος - πού, ἐμπειρογνῶμονας στά ἀφρικανικά θέματα, γιά
τό Αἰγαῖο εἷπε ὅ,τι διάὸασε στό σχετικό
φάκελο τοῦ Στέητ Ντηπάρτμεντ, Γι’ αὐτό
άκριὸῶς θά ἔπρεπε νά μᾶς εἶχε ἀπασχολήσει περισσότερο 6 κ. Μακλόσκυ, εὐνοούμενος διπλωμάτης τοῦ Κίσσινγκερ καί
σέ πόστα άμεσα σχετικά μέ τήν Ἑλλάδαῑ

1966-69:

Ἀνᾰπληρωτής

τοῦ νέου πρεσὸευτῆ καί γιατί ἐμεῐς, ὅπως
ἔγραψε ὁ T:
«πρέπει πάντα νά κοιτάζουμε τίς τρή’πες χωρίς νά ὅλὲπουμε τό τυρί, ή να
κοιτάζουμε τό τυρί, χωρίς νά ὃλέπουμε τή φάκα».

Χαλασμός κόσμου ι
Ο Ἐμεῖς, ὃέὸαια, ἐξακολουθοῦμε νά
«άνήκομεν εἰς τήν Δὺσιν» καί 6 κ. Ἀδέρωφ, πρίν έπισκεφτεῑ τίς ΗΠΑ - ὅπου
παράστησε τόν πρωθυπουργό, ὑπουργό
Ἐξωτερικῶν κ.λπ. - εἶχε φροντίσει νά
δώσει συχωροχάρτια στό «μή παρέκει».
Μιλώντας στή Βουλή, τόνισε ὅτι οἱ
ΗΠΑ όχι μόνο δέν εὐθύνονται για τὴ
Χοὺντα καί τήν τραγωδία τῆς Κύπρου,
ἀλλά ἡ κυὸέρνησή τους «ὅταν ἀντελήφθη
ὅτι δέν έπρόκειτο γιά ἕνα μεταὸατικὸ
καθεστώς ἀλλά γιά δικτατορία διαρκείας(ἔ)» ἧταν ἡ μόνη πού ἀπέσυρε τόν
πρεσόευτή της ἐπί δύο χρόνια. Καί σάν
νά μήν ἔφ’τανε αὐτή ἡ προσφορά τῶν
HI1A ἀπέναντι στή δημοκρατία μας,

ὅταν «ἡ κυὸέρνησις τῶν ΗΠΑ εἶχε μυριστεῖ ὅτι κάτι πρόκειται νά γίνει στήν
Κύπρο, ὅχι μόνον εἰδοποίησε τόν Μακάριο, ἀλλά ἐχάλασε κόσμον γιά νά
σταματήσει τό πράγμα εἰς τήν Ἀθῆναί».
Ὁ κόσμος, ὃέόαια, χάλασε στῆν Κύπρο, ὅπου 6 Ἀμερικανός στρατιωτικός
ἀκόλουθος καθοδηγοῦοε μέ τόν ἀσύρματο τά τουρκικά φουσάτα, ένῶ ὁ Κίσσινγκερ ἐνημερωνόταν γιά τήν προκαθο-

ΕΚΔΟΣΗ

Βέὸαια φθάνοντας στό Ἑλληνικό, ὁ κ.
Μακλόσκυ μίλησε γιά ἄλλοτε «διαφορές
ἀπόψεων», ἀλλά ἐξέφρασε τήν πεποίθηση ὅτι ἧρθε νά μείνει γιόι πολὺν καιρό.
Ἐξάλλου καί τά — δεξιά φυσικά - δάχτυλα τοῦ κ. Ἀὅέρωφ ξανακολλήθηκαν
χειρουργικά, ὁπότε πᾱμε γιά μακρά
μπέλ-έπόκ Μακλόσκυ καί... ὅοήθειά μας.
ΡΕΠΟΡΤΕΡ

ΤΟΥ «ANTI»

Ο 110:0:

εἶναι

τά

πλεονεκτήματα τῆς ἔν-

ταξης;
110:0:
κτήματα;

εοηθός

ὑπουργὸς στό Γραφεῐο Δημοσίων
Σχέσεων τοῦ Στέητ Ντηπάρτμεντ,
1969-73: Εῐδικός ὅοηθός ὑπουργοῡ
Ἐξωτερικῶν καί ὂοηθός ὑπουργῶν
ἐπί τῶν σχέσεων μέ τόν τύπο.
1973-74: Πρεσὸευτής τῶν ΗΠΑ στήν
Κύπρο.
Σύμφωνα μέ τά ἐπίσημα στοιχεῖα - τόνιζε 6 Τρ. - σ“ ὅλη τή διάρκεια τῆς δικτατορίας τίς δημόσιες σχέσεις τῆς

τά

μειονε-

ΜΙΑ σειρά μελέτες
καί ντοκουμέντα γύρω
ἀπό τό πρόόλημα «Ἑλλάδας - EOK», πού δηξ μοσιεύτηκαν στό «ANTl»;
προσφέρονται
τώρα 0’ ἕνα καλαίσθητο
τόμο, σάν ἕνα πανόραμα

Χούντας στίς ΗΠΑ εἶχε ἀναλάὸει μέ
«ἐργολαὸία» τό Στέητ Ντηπάρτμεντ καί
ζητοῡσε ἀπό τήν έδῶ Ἀμερικανική Πρεσὸεία ἤ τήν Πρεσὸεία μας στήν Οὐάσιγκτον, νά ἀναδημοσιεύσουν, φωτοτυπημένες, τίς δηλώσεις τοῦ κ. Μακλόσκυ
σχετικά μέ γεγονότα καί φάσεις τῆς
Χοὺντας, πού έχουν δημοσιευτεῖ-στούς
Τάιμς τῆς Νέας Ὓόρκης καί στήν «Οὐάσιγκτον Πόστ».
Κάτι πού, φυσικά, δέν τολμήθηκε.
Γ ιατί θά ἔλαμπε ὁ «κισσινγκερισμός»

ρισμένη κίνηση τοῦ <<“Αττίλα>> ἔχοντας
καί τόν ”Ἐκτο Στόλο στ’ ἀνοιχτά μήπως
ὃρεθεῖ κάποιος νά έμποδίσει τ’ ἀμερικάνικα πλοῖα καί τάνκς τῶν Τούρκων.
,Ἀλλάζουν οἱ καιροί. ”Ολα αὐτά καί
ἄλλα, τάλεγε 6 1:. Ἀὃέρωφ στῆ συνεδρίαση τῆς Βουλῆς πού προέδρευε 6 κ. Δημ.
Παπασπὺρου, χωρίς νά τόν διακόψει γιά
νά τοῦ διαδάσει ἐκεῖνα πού 6 σημερινός
πρόεδρος τῆς Βουλῆς, σέ λόγο του πρός
τά μέλη τῆς Πολιτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ
NATO, στίς 6 Νοεμὸρίου 1970, ἕλε-γει
«Μέ πλήρη ἐπίγνωσιν τῶν εὐθυνῶν
μου, σᾶς λέγω ἐὸῶ ὅτι ἡ στρατιωτική
κλίκα, ἡ ὁποία κατέλυσε τήν ὁημοκρατίαν εἰς τήν Ἐλλάὸα, εἶχε στενήν
ὑπηρεοιακήν ἐπαφήν με’ στρατιωτικο ὑς παράγοντας τῶν ΗΠΑ οἱ ὁποῖοι
ὄχι μόνον ὁέν ἀπέτρεψαν τό πραξικόπημα, ἀλλά τό ἐνεθάρρυναν».
(Τό οχετικό ἀπόσπασμα ὄρίσκεται
οτόν πρόλογο τοῦ κ. Δ. Παπασπύρου
στήν ἑλληνική ἔκὸοση τοῦ ὄιὸλίου τοῦ
X. Κίσσινγκερ «Οἱ Δρόμοι τῆς Εἰρήνης» - ’Έκὸοση S.P.D. LTD. Ἀθῆναι

τῶν θέσεων πού ἔχουν
εἶναι
ἡ
γνώμη σας γιά τήν ένταξη τῆς Ἑλλάδας στῆν
Εὐρωπαϊκή Κοινότητα;
Ο 110:0:

διατυπωθεῖ καί τῶν
θεωρητικῶν, πολιτικῶν
καί ἐμπειρικῶν ἀφετηριῶν τους.
15

Τοῦ Παντελή Τρωγάδη

“

«Στή ὁιάρκεια τοῦ Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου, ὁ Σαντάτ φυλακίστηκε σάν
πολιτικός ἀνατροπέας, ὕστερα ἀπό τήν
ἀποτυχία ὁύο ἀνοήτως ἀτέχνων ἀποπειρῶν νά φυγαὸεύσει στούς Γερμανούς
ἕναν πρώην Αἰγύπτιο στρατηγό. Τήν
πρώτη φορά χάλασε :’ αὐτοκίνητο τῆς
ὁιαφυγῆς καί τή ὁεύτερη τό ἀεροπλάνο
τῆς διαφυγῆς ἔπεσε κατά τήν ἀπογείωσή
του. Μαζί μέ ὁύο ναζῆὸες κατασκόπους

‘O Σαντάτ
6 Μπεγκίν
καί ἡ 610
ἄλλοτε
καίτωρα

πού ἧταν συνεργάτες του, ὁ Σαντάτ προὁόθηκε ἀπό μιά χορεύτρια τῆς κοιλιᾶς
καί συνελήφθη. Οἱ ’Ῑσραηλινοί ἀναφέρονται στά φιλογερμανικά αἰσθήματα
τοῦ Σαντάτ κατά τή ὁιάρκεια τοῦ B’ Πολέμου, γιά ν’ ἀποὸείξουν τ’ ἀὸιάλλακτα
ἀντιεόραϊκά του αἰσθήματα...» («Τάιμ»
τεῦχος 29,ΙΟ.1973, σελ. 23).

ΤΟ «Τάιμ» ἀποκαλύπτει ἀκόμη ὅτι 6
Σαντάτ κατάφερε νά ἐπιπλεύσει 01:10
σάν «ἀφοσιωμενος ὲπίγονος τοῦ λατρεμὲνου ἡγὲτη τῆς Αἰγύπτου», :00 Νασὲρ,
ἐπειδή οὐδεποτε τοῦ ἒφερνε ἀντίρρηση.
Πρωτοσυναντήθηκαν, λέει :0 περιοδικό,
λίγο πρίν 01:0 :0 B’ Παγκόσμιο Πόλεμο,

ὅταν καί οἱ δυό ἧταν ἀνθυπολοχαγοί,

ΗΤΑΝ ἑξαρχής φανερό ὅτι ἡ ἐπιδρομή
τῶν Αἰγυπτίων κομμάντος στή Λάρνακα
με τή θερμή συνηγορία τῶν Ἰσραηλινῶν,
ὲντὰσσονταν στό πρελούδιο μιᾶς μεγα-

λύῑῑρης συμφωνικῆς ὀρχήστρας (Πή
Μέση Ἀνατολή. Ἡ ἰσραηλινή «ἐπιχείρηση γενοκτονίας» τῶν Παλαιστινίων εἶναι ἡ ἒναρξη τῶν κρουστῶν στή συμφωνία, μολονότι ὁ Σαντάτ - φσὸσύμενος
τούς Νασερικούς - ἀναγκάστηκε v0 μήν
εὐλογήσει τή γενοκτονία. Εἶναι ὅμως
ὲπίκαιρη μιά ἀνασκόπηση τῆς τρομοκρατίας σέ σχὲοη με τούς σημερινούς κυνηγούς της - Σαντάτ καί Μπεγκίν.
Y2TEPA 01:0 τόσο αἷμα ἀνάμεσὰ
τους, ἡ ξαφνική κατάχρηση τοῦ ὅρου
«τρσμοκρατία» ἀπό τούς Αἰγύπτιους καί
τούς Ἰσραηλινούς κατά τῆς Κύπρου,
επιόἁλλει νά ξαναθυμίσει κανείς τίς
«σταθερές καί προσλαμὸἀνουσες» :00
γεωπολιτικοῦ δράματος τῆς λαγγεμὲνης
Μεσανατολής, ὅπου στροόιλίζεται καί :0
Κυπριακό, ’καί v0: :ov10e: :0 γεγονός ὅτι
οἱ κ.κ. Σαντάτ καί Μπεγκίν ὑπῆρξαν μιὰ
ζωή «ἀρχιδιάκονοι τῆς τρομοκρατίας»
γιά τίς πατρίδες τους - δικαίωμα πού
τώρα δὲν ἀναγνωρίζουν σέ ἄλλους.
O Τό κράτος :00 Ἰσραήλ γεννήθηκε
:0 1948 — ἡ Κύπρος ὑπῆρξε «πέρασμα»
ἐποίκων - ὕστερα ἀπό διπλωματικούς
καί πολεμικούς ἀγῶνες, ουμπεριλαμόανόμενης τῆς τρομοκρατίας, στήν ὁποία
διὲπρεψε 6 1:. Μπεγκίν.
Ο Συνεπεια τής δημιουργίας τοῦ Ἰσ-

ραήλ ἧταν ἡ διασπορά 2.300.000 Παλαιστινίων, πού ἔκτοτε ζοῦν 00v πρόσφυγες
σὲ πολλές ἀπό τίς γύρω χῶρες, ἑνῶ
1.5ΟΟ.ΟΟΟ ζοῦν 0:0: κατεχόμενα 0.1:0 τούς
Ἰσραηλινούς ἐδάφη τῆς δυτικῆς ὄχθης
τοῦ Ἰορδάνη καί στή Γάζα.
Ο Οἱ κ.κ. Μπεγκίν καί Σαντάτ ὑπῆρ16

ξαν «ἐπαγγελματίες τρομοκράτες» καί
φανατικοί ἐχθροί. Ὁ Αἰγύπτιος πρόεδρος ὑπῆρξε καί ἐπικίνδυνος κατάσκοπος τοῦ Χίτλερ - χωρίς αὐτό νά τόν ἐμποδίζει τώρα νά ἀσπάζεται τόν κ. Μπεγκίν, ὅπως δὲν τόν ἐμπόδισε v0 δρᾶ ὑπό

τήν αἰγίδα τῆς Μόσχας μέχρι καί τόν πόλεμο «Γιόμ Κιπούρ», :0 1973 — ενῶ 6 1:.
Μπεγκίν χαρακτηρίζεται «ἐπικίνδυνος
ἀκρσδεξιός» ἀπό τούς Ἰσραηλινούς δημοκρατικούς.
ΓΙΑ νά μήν ἀμφισὸητηθεζ ἡ ἐγκυρότητα τῶν τελευταίων κατηγοριῶν, ἀρ-

κοῦν μερικὰ ἀπό τά στοιχεῖα πού ἔχει
δημοσιεύσει :0 διεθνοῠς προὸολής ἀμερικανικό περιοδικό «Τὰιμ», τό ὁποῖο καί
συντηρητικό καί φιλοεὸραϊκό εἶναι, ἑνῶ
ὑμνεῖ τόν κ. Σαντάτ πού μόλις τόν ἀνάδειέε «”Ανθρωπο τοῦ Ἔτους».

Σαντάτ; Χιτλερικός
Ο OI I2PAHA1NOI 1:01 τα ἑκατομμύρια τῶν Ἑὸραίων τῆς διασπορᾶς :oνίζσυν δραματικὰ τήν ἱστορική ἀνάγκη
δημιουργίας τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ
μετὰ τούς διωγμούς πού ὑπεστησμν ἀνά
τούς αἰῶνες, με ὰποκορύφωμα τήν ἐξόντωσή τους ἀπό τούς ναζῆδες τοῦ Χίτλερ.
Σήμερα προὸάλλουν σάν «κλειδί» συνήγορό τους τόν πρόεδρο τῆς Αἰγύπτου.
Τό εὐρύτερο κοινό ὅμως ἀγνοεῖ ἴσως 6::
6 1:. 20v:0:: ἔχει ὁμολογήσει στό «Τάιμ»
ὅτι, σάν νεαρός ἀξιωματικός, εἶχε εἴδωλό
του τόν Ἀδόλφο Χίτλερ καί στή διὰρκεια τοῦ B’ Πολέμου κρυφάκσυε με
ἡδονή στό ραδιόφωνο τήν προελαση τῶν
χιτλερικῶν στρατιῶν καί λαχταροῦσε ἡ
καρδιά του νά ἰδεῖ. τά τὰνκς τοῦ Ρόμμελ
νά μπαίνουν στήν Ἀλεξάνδρεια. K0::
περισσότερα

ὅταν 6 20v:0: ἤθελε νά κάνει δολιοφθορες σε ὅρετανικὲς - καί συμμαχικες στρατιωτικὲς ἑγκαταστάσεις.

«Ὁ Σαντάτ ἧταν ὁ θερμοκέφαλος πού
σχεὸίαζε καί ὁραματιζόταν ν’ ἀνατινάξει
ὅρετανικές ἑγκαταστάσεις. Ὁ Ναοέρ
ἧταν ὁ ψύχραιμος πού τόν ’ἀπέτρεψε ἀπό
τέτοιες ἄγριες ἀπόπειρες. Οἱ ὁύο, μαζί

μέ ἄλλους, οχημάτισαν τόν πυρήνα πού
ἔγινε ἡ Ἐπιτροπή Ἐλευθέρων Ἀξιωματικῶν, πού τελικά ἀνέτρεψε τό ὄασιλιά
Φαρούκ τό 1951. Ἀλλά, παρά τόν ἀντι-

μοναρχικό ζῆλο του, ὁ Σαντάτ οχεὸόν
ὁέν εἶὸε τό πραξικόπημα. Τή νύχτα πού εἶχε συμφωνηθεῐ τό κίνημα,
κατά κάποιον τρόπο 6 Σαντάτ ὁέν μπόρεσε νά λάὸει τό συνθηματικό μήνυμα
καί πέραοε τή ὅραὸιά στόν κινηματογράφο, Ὅταν κατάλαὸεμί γινόταν, τ’
ἀνάκτορα τοῦ Φαρούκ στό Κάιρο εἶχαν
ἥὸη πέοει. Μολαταῦτα, ὁ Σαντάτ ὁρίστηκε νά ἀναγγείλει τήν πτώοη τοῦ Φαρούκ ἀπό τό ραὸιοσταθμό τοῦ Καΐρου.
Οὔτε τότε, οὔτε ἔκτοτε ὁ Σαντάτ ἔμοιαζε

μέ ἐπαναστάτη...».

(«Τάιμ»

29.10.73,

σελ. 24»).

Μπεγκίνῑ
Φωτιά καί αἰμαέ
Ο ΣΤΟ τεῦχος τῆς 30 Μαΐσι· [977, :0
«Τάιμ» ἀφιερώνει τή 1οη σελίδα του σε
ὃωγραφικὰ στοιχεῖα τοῦ νεοεκλεγὲντος
Ἰσραηλινοῦ πρωθυπουργοῦ. Μὲσα στ’
ἄλλα γράφει;
«Τό ὄαφτιστικό του ὄνομα σημαίνει
«παρηγορητής».
Ἀλλά ὁ Μεναχέμ
Μπεγκίν ὑπῆρξε κάθε ἄλλο παρά αὐτό
στούς πολυάριθμους ἀντιπάλους του.
Γιά τούς Βρετανούς στή ὁεκαετία τοῦ

1940 ἧταν ὁ ὑπ’ ἀριθμ. I δημόσιος κίνδυνος... Γιά τούς ’Άραόες ἧταν ὁ 061στακτος τρομοκράτης, ὑπεύθυνος γιά τό
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μακελειό ἀθώων Παλαιστινίων χωρικῶν.
Γιά τόν πρῶτο πρωθυπουργό τοῦ ,Ἰσρα-

ήλ, Νταίηόιντ Μπέν Γκουριόν, ἧταν ὁ
ἐπικίνδυνος
φασίστας
πού
ἀπειλοῦσε νά ἀνατρέψει τήν κυὸέρνηση
τοῦ νεογέννητου ἔθνους τό 1948...
Γεννημένος στήν Πολωνία τό 1913, ὁ
Μπεγκίν, φοιτητής νομικῆς στό Πανεπιστήμιο τῆς Βαρσοόίας, ἐντάχθηκε στή
νεολαία μιᾶς ἀκροδεξιᾶς σιωνιστικῆς
(ὶργάνωσης πού καταδίκαζε τήν κανοιική σιωνιστική ἡγεσία σάν παραπλανητική καί μαλακή. Φεύγοντος ἀπό τούς
ναζί τό 1940- οἱ γονεῖς του καί 6 ἀδελφός του σκοτώθηκαν - διέφυγε στή Λιθουανία, ὅπου συνελήφθη ἀπό τούς Ρώσους γιά σιωνιστική δραστηριότητα καί
φυλακίστηκε γιά λίγο. Μετά τήν ἀποφυλάκισή του, κατατάχτηκε οτόν πολώνικό
019016 1:01 στάλθηκε στήν Παλαιστίνη,
ὅπου, τό 1943, λιποτάκτησε καί μπῆκε
στήν ἀντάρτικη ὀργάνωση « ’197!1:0151!»_
Σύντομα ἔγινε ἀρχηγός τῆς « 79γκούν», πού 17101! διαμετρικά ἀντίθετη
στίς μεθόδους τῆς Εὸραίκῆς Ὑπηρεσίας,
μέ ἑπικεφαλῆς τόν Μπέν Γκουριον καί

ἄλλους σοσιαλιστές σιωνιστές, οἱ ὁποῖοι
ἐπιδίωκαν μιά ἑόραϊκή πατρίδα μέσα)
διαπραγματεύσεων μέ τούς Βρετανούς
καί ἠταν πρόθυμοι, νά ἀρκεσθοῦν 0’ ἕνα
ι’σραηλινό κράτος πού νά συνυπάρχει μ’
ἕνα ἀραὸικό στήν Παλαιστίνη. Ἡ « Ἰργκούν» τοῦ Μπεγκίν ἀπαιτοῦσε ὁλόκληρη τήν Παλαιστίνη καί τήν Ὑπεριορδανία· τό μότο της ἧταν· «Ἡ Ἰουδαία
ἔπεσε στήν πυρά καί στό αἷμα. Ἡ Ἰουδαία 0’ ἀναστηθεῖ οτήν πυρά καί στό αἷ.. μα».
Ἡ «Ἰργκούν» καί μιά μικρότερη ὁμάδα, ἡ «Συμμορία Στέρν», ἄρχισαν τρο-

μοκρατική δράση, μέ ἀρχικό σκοπό νά
διώξουν τούς Βρετανούς ἀπό τήν Παλαιστίνη. Τό 1946 01 0v695; τοῦ Μπεγκίν ἀνατίναξαν τό ξενοδοχεῑο «Βασιλεύς

Σολομών» τῆς Ἰερουσαλήμ - ὅπου συναντήθηκε τά Χριστούγεννα με’ τό Σαντάτ,
Ἐνενήντα eE69010: 1:01 ”A9065; ὑπάλληλοι, μαζί μέ ”Αγγλους ἐπισήμους, σκοτώθηκαν. Ἡ «Ἰργκούν» ὄασάνισε μέχρι
θανάτου δύο ’”Αγγλους στρατιῶτες καί
ὕστερα κρέμασαν τά ναρκοθετημένα
πτώματά τους σέ μιά πορτοκαλιά.
Ἕνα ἐπεισόδιο πού συγκλόνισε τήν

παγκόσμια γνώμη ἧταν ἡ ἐπίθεση στό
ἀραόικό χώριό Ντεΐρ Γιασίν, τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1948. M5 αὐτόματα Στέν, τυφέκια, χειροὸομὸίδες καί μαχαίρια, οἱ ἄνδρες τοῦ Μπεγκίν ἐξόντωσαν πάνω ἀπό
200 χωρικούς, κυρίως γέρους, γυναῖκες
καί ἀνήλικα. Πολλά πτώματα ὅρέθηκαν
ἀκρωτηριασμένα καί οἱ γυναῖκες ὄιασμένες.
Ἀφοῦ ἀπέτυχε ’νά ἀνατρέψει τήν
πρώτη κυὸέρνηση μέ τή 610, διέλυσε τήν
«Ἰργκούν» καί σχημάτισε δικό του
ἀκροδεξιό κόμμα, μπαίνοντας στή Βουλή
(Κνεσέτ) ὅπου συνέχισε ἐπί χρόνια τίς
ἄγριες ἐπιθέσεις του - ἔφτασαν νά τόν
ἀποόάλουν ἐπί 3 μῆνες - ὡσότου κέρδισε
πέρυσι τίς ἐκλογές έγκαθιδρύοντας
ἀκροδεξιά κυόέρνηση.

διασπορᾶς, στίς δυτικές χωρες, ἐχει
καταγγείλει καί τό Ἰσραήλ γιά 01:01!—
θρωπους 6ασανισμούς Παλαιστινίων
πολιτικῶν κρατουμένων στά κατεχόμενα
ἐδάφη.

Τό παράπονο
τῆς Γκόλντα
OI διπλωματικοί παρατηρητές ἐξακολουθοῠν νά ἀναρωτιοῡνται γιατί τάχα 6
Σαντάτ, διακινδυνεύοντας τήν ἐξουσία
καί τὴ ζωή του, ἐκανε τή θεαματική
προσέγγιση στό «φανατικότερο ἀντι09060 :00 Ἰσραήλ, τόν Μπεγκίν, ἀφοῡ
τοῦ εἶχαν δοθεῐ καλύτερες εὐκαιρίες μέ
τούς μετριοπαθεῐς διαδόχους τοῦ Μπέν
Γκουριόν, στούς ὁποίους παρίστανε
πάντα τόν πολεμοχαρή ἀντιεὸραῖο, φανατίζοντας συνάμα καί τόν αἰγυπτιακό
λαό. Ἕνας 01:0 ἐκείνους πού τόν καλωσόριζαν στήν Ἰερουσαλήμ, ἧταν ἡ πρώην
πρωθυπουργός Γκόλντα Μεῐρῑ
« H Γκόλντα Μεΐρ ἑπιφύλαξε στό 201101 51!01! 57!1:096:0 χαιρετισμό καί, 09716—
1590, 6 Αἰγύπτιος πρόεδρος εἶπε στούς
συνεργάτες του πώς 17 ἄλλοτε ἀντίπαλός
του 17101! π“ράγματι μιά γλυκύτατη κυρία”. Ἀλλά 17 πρώην πρωθυπουργός τοῦ

Ἰσραήλ ἧταν ἀπογοητευμένη ~ καί λίγο
...Ἐξακολουθεῐ ὅμως νά ἀναλαμόάνει
ἀπόλυτη εὐθύνη 7!:0 τή δράση τῆς « ’19γκούν». ’Ἐρωτηθείς πρό καιροῦ 7!:0 τό
μακελειό τοῦ Ντεΐρ Γιασίν, ἀπάντησε;
“”Ημουν ὁ ἑπικεφαλῆς. ”Ημουν ὁ ὑπεύθυνος γιά κάθε ἐπιχείρηση’“».
Ο Ἡ ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ OHE ὀργάνωση «Διεθνής Ἀμνηστία», στήν ὁποία
μετέχουν καί προσδευτικοί Ἑόραῑοι τῆς

πικραμένη — 7!:0 τό γεγονός ὅτι ὁ Αἰγύπτιος ἡγέτης δέν ἔκανε τό 10516: αὐτό
ἐνόσώ ὅρισκόταν ἐκείνη στήν ἐξουσία.“’Ἡμουν τουλάχιστον ὅσο καί ὁ Μπεγκίν
ἰσχυρή πρωθυπουργός” παραπονέθηκε ἡ
κ. Μεΐρ σέ μιά ὁμάδα μελῶν τοῦ Ἐργατικοῦ Κόμματος. Καί πρόοθεσε;“ K01 17

κυόέρνησή μου 17:01! ἕτοιμη 7!:0 πολύ με·
γαλύτερες παραχωρήσεις ἀπ’ ὅσες θά
17
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Βολής (30.000 ανδρες ὺπσστηριζόμενοι
από ἑκατοντάδες θαρεα πυροθόλα, άρ-

ματα μάχης. σμήνη πολεμικῶν αερο'H τελευταία μαζική ίσραηλινή eloθολή στό Νότιο Λίθανο δέν μπορεῑ να
Θεωρηθεί σαν μια απλή επιχείρηση πού
ἑγινε σε αντίποινα για τήν πρόσφατη
ἐπιδρομή μιᾶς χούφτας Παλαιστινίων
κομμαντος μέσα στό Ἰσραήλ.
Ἀποτελεῖ, σύμφωνα με δλες τίς ἐν·
δείξεις, τήν ἑφαρμογή ἑνός συγκεκριμένου σχεδίου με ἕνα καί μοναδικό
,στόχος τή συντριθή τῆς Παλαιστινιακῆς
Ἀντίστσσης. Ἐνός σχεδίου πού ἐντάσσεται στα γενικότερα πλαίσια τῶν
πολιτικο-στρατιωτικῶν «ισεναριων», ,πού

προωθεῖ ό αμερικανικος ίμπερίαλισμός
στή Μέση Ἀνατολή γιά τή διασφαλιση
τῶν συμφερόντων του.
Τήν ύπαρξη συγκεκριμένου σχεδίου,
πού πρόθλεπε τήν κατοχή τοῡ Νοτίου
Λι6ανου απα τό ”Ισραήλ, εἶχαν καταγγείλει, κατά τή διαρκεια τοῦ λιθανικοῡ
ὲμφύλιου πόλεμου τοῦ 1975-76, δ Λι6ανέζσς χριστιανός πολιτικάς Ραϋμαν
”Εντε (ἑγιναν δύο απόπειρες δολοφονὶας ἐναντίον του) καθώς καί ὁ ήγὲτης
τοῦ προοδευτικοῡ μουσουλμανικοῡ κινήματος τῆς χώρας Καμάλ Τζουμπλατ,
(πού δολοφονήθηκε μετα τόν τέρματισμδ τού ἐμφύλιου πολεμου),
Θέμα-κλειδί για ὁπωσδήποτε ἐπίλυση
τοῦ μεσανατσλικού, ή αποκατάσταση
τῶν νομίμων δικαιωμάτων τοὺ παλαιστινιακού λαοῦ ἀποτελεῖ ἕνα από τά κυριώτερα ἐμπόδια για τή διευθὲτηση τῆς
μεσσνστολικής κρίσης. με γνώμονα τα
αμερικανικά συμφέροντα στήν περιοχή.
Ἠ ρήξη πού προκαλεσε στάν αρσΒικό
κάσμο ή είρηνευτική πρωτοθουλία τοὺ
Αίγύπτιου προέδρου Σαντάτ μὲ. τό Ἰσραήλ, ἐδωσε τήν εὐκαιρία σταὲθραϊκό
κράτος να ἐξαπολύσει τή μαζική του
είσθολή στό Νότιο Λῐθανο, για να τελειώσει μια καί καλή μέ τίς ὁργανωμένες Βάσεις τοῦ παλαιστινιακού κινήματος στήν περιοχή, χωρίς να διστρέχει
ούσιαστικα κανένα κίνδυνο αντιποίνων
ὲκ μέρους τῶν διαιρεμενων αραδικῶν
χωρων.
Πάνοπλος ὸ ίσραηλινός στρατός είσ-

σκαφῶν καί ναυτικάς μονάδες) κατέλαθε δχι εὔκολα τό ἕνα μετά τό άλλο τά
παλαιστινιακά ὀχυρά άπό τούς σχεδόν
άοπλους, συγκριτικά, 5.000 Παλαιστίνιους ανταρτες στό Νότιο Λίὸανο.
Για τρίτη φορά μέσα σε μια εφταετία,
μετά τό αΜαῡρο Σεπτέμθρη» τοῦ 1971
στήν ”Ιορδανία καί τό λιθσνικό ὲμφύλιο

πόλεμο τοῦ 1975-78, τό αῐμα τοῡ παλαιστινιακοῡ λαοῡ χύνεται Θυσία στα συμφέροντα τοῦ ίμπεριαλισμοῡ καί μιτροστα στήν πλήρη αδράνεια τῶν αραθων
«φίλων» του.
Ol ίσραηλινοί εἰσδσλεῑς ἐσπειραν τήν
καταστροφή καί τό Θανατο αδιακριτα σε
αμαχους καί ἐνοπλους, στό Νότιο Aleu-

vo.
Δεκάδες χωρια ὶσοπεδώθηκαν. ὑπαρχουν ἑκατοντάδες μέχρι στιγμῆς νεκροί
καί τραυματίες καί - σύμφωνα μὲ στοιχεῖα τῶν Ἠνωμένων Ἐθνῶν - ή ίσραηλινή εἱσθολή ἐγινε αἰτία να μείνουν
αστεγοι τουλαχιστον 80.000 Παλαιστίνιοι πρόσφυγες καί περισσότεροι and
100.000 Λιθανὲζοι πολίτες.
Τό Συμθούλισ Ἀσφαλείας ζήτησε τήν
άποχώρηση τῶν ίσρσηλινὼν στρατευμάτων από τό Νότιο Λίθανο καί τήν τοποθέτηση στα, λιθσνο-ίσρσηλινα σύνορα
στρατευμάτων τοῦ OHE για τό διαχωρισμό τῶν αντιμσχομὲνων.

Δέν εἶναι δυνατό νά προθλεφθεῑ αν
τό Ἰσραήλ Θα δεχθεῑ νά αποχωρήσει
άπό τό Νότιο Λίθανο, ὅπου ήδη ἐγκαθίδρυσε μια «ζώνη ασφαλείας».
”Οπωσδήποτε Θα ζητήσει ανταλλάγματα πού θα εἶναι σε Βάρος τῆς Παλαιστινισκῆς Ἀντίστασης.
Ὅσον άφορᾱ τό μέλλον τοῦ παλαιστινιακοῡ κινήματος, α ὴρωισμός καί ή
καρτερικότητα πού ἐπιδεικνύει ὁ παλαιστινιακός λαός δέν φτανει για τήν
πραγματοποίηση τοῦ ἐθνικοῡ του πόeou: τή δημιουργία ὲνός δικοῡ του
κράτους. Πολλά Θά εξαρτηθοῡν απὸ τή
σταση τῶν αραθικῶν χωρῶν καί τῆς Σοθιετικῆς ’Ένωσης μπροστά πού στήν τελευταία ίσραηλινή είσθολή άρκέσθηκαν
μόνο σε θερμπαλιστικες άντιδράσεις.

στὶς ἐπάλξεις τῆς Δημοκρατίας,
Ο
ἠ ΕΛΕΥΘΕΙῘΟΪΥΠΙΑ
..
ἡ ἀπογευματινή σου ἐφημερίδα
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κάνει ποτέ (5 Μπεγκίν, Γιατί δέν ἦρθι· ὁ
Σαντάτ ἐνόσω ἤμουν ἐγώ Univ ἐξουσία,·“’» (περιοδικό «Νιούσγουήκ», τεῦχος
12.12.]977, σελ. 16).
TA γεγονότα που ἀκολούθησαν τό ταξίδι τοῦ Σαντάτ στήν Ἰερουσαλήμ μέχρι
σήμερα, δικαίωσαν τήν Γκόλντα Μεῑρ,
ἀφοῡ ὁ ἴδιος ὁ Σαντάτ ἀναγκάστηκε νά
ὁμολογήσει ὅτι ὁ Μπεγκίν δέ θέλει νά
κάνει καμιά οὐσιαστική παραχώρηση.
ΕΞ ΑΛΛΟΥ, γιὰ νά ἐκτιμήσει κάποιος
τήν ἐκπληκτική διπλωματική τακτική τοῦ
Ἰσραήλ, ἀρκεῖ νά ἀναφερθεῖ τό τελευταῐσ «πάθημα» στα πλαίσια τοῦ
Σομαλο-Αἰθιοπικοῦ πολέμου, στό λεγόμενο «κέρας τῆς Ἀφρικῆς», Τελικά ἡ
Αἰθιοπία πέρασε στήν πολεμική «προστασία» τῆς Σοόιετικής ’”ΙΞνωσης,μέ συνἐπεια νά φύγειὴ Σομαλία, πού πέρασε στίς
ΗΠΑ, τό Σάχη καί ἄλλους δυ’τικούς
«προστάτες». Ξαφνικά ἀποκαλύφθηκε
ὅτι καί τό Ἰσραήλ πουλάει ὅπλα στούς
Δ«πολεμοχαρεῐς μαρξιστές» τῆς Ἀντίς
Ἀμπέμπα καί ὁ ἀκροδεξιός κ. Μπεγκίν
ἐπιτίμησε τόν ὑπουργό του ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Μοσιέ Νταγιάν, γιατί τό
ἐπιὸεδαίωσε δημόσια.
ΕΙΝΑΙ ’καιρός
οἱ
προσδευτικοί
Ἑὸραῖοι τῆς διασπορᾶς καί τοῦ Ἰσραήλ
πού μᾶς παραστάθηκαν στόν ἀντιχουντικό ἀγωνα νά πάρουν θέση ἀπέναντι
στό φασιστικό φαινόμενο Μπεγκίν, πού
ταυτίζεται σήμερα μέ τό Ἰσραήλ «αντιστάσεως μή οὔσης». Γιατί ξέρουν καλά
πόσο ἐπικίνδυνο εἶναι νά κάνουμε
στραόά μάτια μπρός στήν ἀναόίωση τοῦ
αὐταρχισμοῦ καί τοῦ φασισμοῡ κάτω
(Ἰπεί ε’)ποι(ιδήποτ’ -’
καί ὕπνοι· γῆς,

ΔΥΤΙΚΗ
ΣΑΧΑΡΑ

‘H γέννηση ἑνός’ ἔθνους
«Πές σ’ αὐτούς πού δέν μᾶς ξέρουν
ὅτι εἴμαστε ἐραστές τοῦ ἀδύνατου»
ΟΤΑΝ τό Δεκέμὸρη τοῦ 1974 τό Μαρόκο καί ἡ Μαυριτανία προσέφυγαν στό
Διεθνές Δικαστήριο τῆς Χάγης γιά νά
διεκδικήσουν τά «ἱστορικά δικαιώματά
τους» στή Δυτική Σαχάρα, τό πρῶτο
ἐρώτημα πού ἐθεσαν ἧταν ἄν, πρίν ἀπό
τήν ἰσπανική κατοχὴ, ἡ Δυτική Σαχάρα
ἧταν περιοχή πού δέν ἀνῆκε σέ κανέναν
- Ierra nullius, ὅπως λέγεται ἐπίσημα.
Θά ἧταν πολύ πιό εύκολεςχοὶ διακρατικές διαπραγματεύσεις ἄν ἡ ὕπαρξη ἐνός
λαοῦ μποροῡσε νά ἀγνοηθεῐ, ἀν τό πρό6λημα τῆς Δυτικῆς Σαχάρας μποροῦσε
νά θεωρηθεῖ σάν διαμάχη γιά μερικές χιλιάδες στρέμματα ἄμμου ἤ ἐστω σάν
διαμάχη γιά μερικά ἐκατομμύρια τόννους φωσφάτων. ’Ὀμως σήμερα, μέσα
ἀπό τίς διώξεις καί τήν προσφυγιά, ἀλλά
κυρίως χάρη στόν ἐθνικοαπελευθερωτικό
πόλεμο, οἱ Σαχραουί ὅχι μόνο ἐχουν
ἀποδείξει τήν ὕπαρξή τους ἀλλά ἐχουν
διαμορφώσει καί ἐπιόάλει τήν ἐθνική
τους ταυτότητά, πού κανείς πιά δέν μπορεῖ νά ἀγνοήσει.
‘O ἀγώνας τῶν Σαχραουί εἶναι παραδειγματικός σέ πολλά ἐπίπεδα. Ἕνας μικρός λαός, πού ὁπλίστηκε οὐσιαστικά
μόνος του, καί ἀντιμετωπίζει νικηφόρα

δύο ἐπιδρομεῖς καί μία μεγάλη ἰμπεριαλιστική δύναμη, τή Γαλλία. Ἕνας ἀνταρτοπόλεμος στήν ἐρημο, γιά τόν ὁποῖο
δέν ὑπῆρχε καμιά προηγούμενη ἐμπειρία, μόνο ἡ ἀγάπη τοῦ λαοῦ γιά τή γῆ
του. («Ἠ ἔρημος γι’ αὐτούς εἶναι ξένη
καί ἐχθρική, ένῶ γιά μᾶς εἶναι ἡ γῆ μας,
μᾶς ἀρέσει, εἶναι γλυκιά>>). Ἕνας λαός
πού συνειδητοποιεῐ μέσα ἀπό μιά ἐπαναστατική διαδικασία ὅτι ἀποτελεῖ μιά
ξεχωριοτή ἐθνική ὀντότητα καί ἀγωνίζεται νά κατοχυρώσει τήν ἰδιαιτερότητά
του.
Θά ἀσχοληθοῦμε μόνο μ’ αὐτ-ἠ τήν τελευταία ὅψη τοῦ ἀγῶνα τῶν Σαχραουί,
γιατί εἶναι αὐτή πού ἐντυπωσιάζει

ΣΤΟΝ ἑορτασμό γιά τή δεύτερη
ἑπέτειο τῆς ἵδρυσης τῆς Ἀραὸικῆς Σαχραουί ’Δημοκρατίας εἶχε
προοκληθεῐ “ καί παραὸρέθηκε ὁ
συνεργάτης μας ΗΛῙΑΣ ΚΑΡΑΣ,
πού παρουσιάζει, μ’ αὐτή τήν εὐκαιρία, μερικές ὄψεις τοῦ ἀγώνα
τῶν Σαχραουί.

ὅτι εἶναι ἀπαραίτητο γιόι τήν κατανόηση
μιᾶς ἐπαναστατικῆς διαδικασίας νά ἐξετάσει καί νά γνωρίσει κανείς τόν κοινωνικό σχηματισμό ἀπ’ τόν ὁποῖο ξατηδάει καί μέσα στόν ὁποῖο ἐγγράφεται.
καθώς καί τούς τρόπους μέ τούς ὁποίους

ὁ κσινωνικός αὐτός σχηματισμός μετασχηματίζεται στή διάρκεια - καί κάτω
ἀπό τήν ἐπίδραση - αὐτῆς τῆς ἐπαναστατικῆς διαδικασίαςῙ.

Ὁ παραδοσιακός
κοινωνικός σχηματισμός
Μέχρι τήν ἀρχή τῆς δεκαετίας τοῦ
1960, ἡ ἰσπανική ἀποικιοκρατία ἐλάχιστα εἶχε ἐπιδράσει πάνω στή δομή τῆς
παραδοσιακής κοινωνίας τῶν Σαχραουί,
πού ὃασιζόταν στό σύστημα τῶν φυλῶν
καί τῆς ὁποίας κύρια παραγωγική ἀπασχόληση ἧταν ἡ νομαδική κτηνοτροφία.
Ὁ νομαδικὸς χαρακτήρας τῆς κτηνοτροφίας στήν ἐρημο καθορίζεται ἀπό τή
συνεχή ἀναξήτηση ὅοσκότοπων, οἱ
ὁποῖοι δέν εἶναι μόνιμοι ἀλλά δημιουργοῦνται ἀπό τίς δροχές καί ἐξαφανίζον-

ται μετάῑ. Ἀναζητώντας τούς 600x010—
περισσότερο ὅποιον ἐχει τήν τύχη νά
γνωρίσει ἀπό κοντα, ἐστω καί γιά λίγο.
αὐτό τό λαό ἀλλά καί γιατί πιστεύουμι·

πους, δηλαδή τή ὅροχή πού τούς δημιουργεῖ, οἱ νομάδες διανύουν συχνά ἀποστάσεις μεγαλύτερες ἀπό 1.000 Km. Γι’
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χάρα. Στό ἐπίπεδο τῆς φυλῆς παίρνονταν
οἱ 006095"; ἀποφάσεις, πραγματοποιοῦνταν οἱ συμμαχίες καί καθορίζονταν οἱ
οἰκονομικές ἐπιλογές. Στό ἐπίπεδο τῆς
(Ιῑυλῆς συγκεντρωνόταν ἐπίσης καί ἡ πολιτική ἐξουσία, κύρια ὄργανα τῆς ὁποίας
ἧταν 6 ἀρχηγός τῆς φυλῆς· καί ἡ συνέλευση τῆς δηιιογεροντίας. Στίς πολεμι-

κές φυλές ὑπῆρχε κι ἕνα πολεμικό συμὅούλιο πού συνερχόταν 11005 φορά πού
ἕνας ἑξωτερικός κίνδυνος ἁπειλοῦσε τή
φυλή. Ἐπρόκειτο δηλαδή σχεδόν γιά
φυλές-κράτη.

ME 60011 αὐτήν τήν κοινωνική ὀργάνωση δύσκολα θά μποροῡσε λοιπόν νά
μιλήσει κανείς ὥς τή δεκαετία τοῦ 1960
γιά ἔθνος τῶν Σαχραουί (τσυλάχιστον μέ
τήν ἐννοια πού ἐχει δοθεῖ σῖ αὐτή τή λέξη
ἀπό τήν εὑρωπαϊκή πραγματικότητα).
Ὑπῆρχε ἕνα σύνολο φυλῶν μέ κοινή πολιτισμική ταυτότητά, στή διαμόρφωση
τῆς ὁποίας
σηιιαντικό ρόλο ἐπαιζαν’επίκι 110117.11; ὁργάνωσης)
θρησκείας καί γλώσσας.

ἡ

κοινότητα

Τό ξεκίνη μα τοῦ
ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ
κινήματος
Οἱ πρῶτες σημαντικές ἀλλαγές στῆν

παραδοσιακή κοινωνία ἄρχισαν νά πραγματοποιούνται στή δεκαετία τοῦ 1960.
Εἶναι 1'1 ἐποχή πού ἡ μόνιμη ἐγκατά010011 — (”ἰγνωστη ὥς τότε - στά σημαντι-

1013 ἐθνικισμοῦ τῶν Σαχραουί, πού θά
πάρει συγκεκριμένη μορφή στό κίνημα
Ἀπελευθέρωσης τῆς Σαχάρας πού δημιούργησε ὁ Μοχάμεντ Σίντ Μπραχίμ
Μπασίρ, ὁ ἐπονομαζόμενος Μπασίρι,
Ἔχοντας σπουδάσει δημοσιογράφος
στήν Α’ίγυπτο καί τή Συρία, τήν ἐποχή
τῆς ἀνόδου τοῦ ἀραόικοῦ ἐθνικισμοῡ,
ἐπιστρέφει τό 1967 ἀποφασισμένος νά

ἀγωνιοτεῖ γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς πατρίδας του. Σῖήν ἀρχή θά ἐγκατασταθεῖ
στό Μαρόκο, ὅπου τόσο ἡ ἐπίσημη προπαγάνδα ὅσο καί τό κόμμα «Ἰστικλάλ»
συνέχιζαν νά μιλᾶνε γιά τήν «ἀπελευθέρωση» τῆς A. Σαχάρας (φυσικά στά
πλαίσια τοῦ «Μεγάλου Μαρόκου»).
Γρήγορα ὅμως ἐγκατέλειψε τό Μαρόκο
καί προτίμησε νά ἐγκατασταθεῖ στή Σαχάρα, ὅπου 00 δημιουργήσει τό Κίνημα
Ἀπελευθέρωσης τῆς Σαχάρας. Ἡ ταχύτητα μέ τήν ὁποία ἀναπτύχθηκε τό κίνημα καί ὁ ἀντίχτυπος πού συνάντησε
ἐδειχναν 611 οἱ συνθῆκες;10 τόν ἀντιαποικιακό ἀγώνα εἶχαν ὼριμάσει καί ὅτι
ὁ ἐθνικισμός των Σαχραουί εἶχε ἀρχίσει
νά διαμορφώνεται.
eH μεγάλη μέρα τοῦ κινήματος έφτασε
στίς 17 Ἰουνίου 1970. Η ’10110v10 προετοίμαζε τή μετατροπή τῆς Δ. Σαχάρας

ἀπό ἀποικία σέ ἕνα εἶδος ἰσπανικῆς
υπερπόντιας ἐπαρχίας. Καί γιά νά δώσει
μιά ἐπίφαση νομιμότητας σ’ αὑτό τό σχέδιο ἀποφάσισε νά συγκαλέσειῆ μιά συνέλευση ὅλων τῶν προυχόντων τῆς Δ. Σαχάρας στό Ἑλ Ἀϊούν γιά τίς 17 Ἰουνίου
1970. Ἀντί ὅμως γιά προύχοντες οἱ
Ἰσπανοί 6ρέθηκαν μπροστά σέ μιά τερά-

,
Μιά εΙκόνα τῆς Δ. Σαχάρας.

7.01590 κέντρα (Ἐλ Ἀϊούν, Σμάρα,
Ντάκχλα) ἀρχίζει νά ἐμφανίζεται καί οἱ
πρώτοι Σαχραουί ἐρχονται σέ ἐπαφή μέ
τήτ ἐξωτερική κοικωνία (φοιτητές, μετα\001E;7..1.7.). Ταυτόχρσνα ἡ Ἰσπανία

αοχίζει 10 ἐκφράζει ἐνα ἰδιαίτερο ἐνδιαηέοοκ για τή((Σαχάρα της» πού ἐκδηλιυθηκε μέ τή δημιουργία νέων δραστη010111101 7.01 άπασχολήσεων καθώς καί
μέ τήνπροσπαθεια νά ἐλεγχθεῖ πολιτικά
καί κοινωνικά 6 πληθυομός.
Μέσα σ” αὐτό τό πλαίσιο ἀρχίζουν νά
διαμορφώνονται στίς διάφορες πόλεις τά
πρῶτα σπέρματα ἑνός νέου ἐθνικισμοῡ,

2'0

στια διαδήλωση πού ὅμοιά της δέν εἶχε
ξαναγίνει ποτέ στή A. Σαχάρα. Παρόλο
πού οἱ διεκδικήσεις- ὅπως ἐκφράζονταν
στό ὑπόμνημα πού εἶχε συντάξει ὁ ἴδιος
6 Μπασίρι- ἠταν ἐξαιρετικά μετριοπαθεῖς (καμιά νήξη γιά άνεξαρτησία, μόνο
μιά ἀναφορά σέ αὐτονομία) ἡ ἀπάντηση

ξαφνική ουνειδητοποίηση, ἡ τομή, ἡ
ἀρχή (καί τό τέλος) τοῦ εἰρηνικοῦ δρόμου.
Θά ἀκολουθήσουν τρία περίπου χρόνια ἀναζητήσεων. Ἀρκετά στελέχη τοῦ
κινήματος πού γλίτωσαν ἀπό τή σφαγή
καί τίς συλλήψεις (ἤ ἀφοῡ ἀπολύθηκαν
ἀπό τίς φύλακές) κατέφυγαν στή Ζουεράτ,ὅπου ἐνώθηκαν μέ ἄλλους Σαχραουί
πού 6ρίσκονταν ἀπό παλαιότερα ἐγκατεστημένοι στή Μαυριτανία. Μιά ἀναδιοργάνωση ἄρχισε σιγά-σιγά, ἡ ὁποία
μποροῦσε νά ὑπολογίζει καί σέ μιά εῦ-

μενή ἀνοχή τῆς ἐπίσημης κυὸἐρνηοης τῆς
Μαυριτανίας. Παράλληλα, ἄν καί ἀνεξάρτητα, μεταξύ τῶν Σαχραουί πού ’έμεναν στό Μαρόκο ἄρχισε νά ἀναπτύσσεται - κυρίως στό Τάν-Τάν καί στή συνέχεια μεταξύ τῶν Σαχραουί φοιτητῶν - ἦ
θέληση για δράση. Ἔτσι δημιουργήθηκε
στή Ραμπάτ μιά ὁμάδα ’φοιτητῶν Σαχραουί, ἡ ὁποία εἶχε στενές σχέσεις μέ τήν
Ἰξθνική Φοιτητική Ἕνωση Μαρόκου και

τίς ὀργανώσεις τῆς ἀκρας ἀριστερᾶς πού
τήν ἐλέγχαν ἐκείνη τήν ἐποχή καί ὑποστήριζαν τό αἴτημα τῆς αὑτοδιάθεσης
τοῦ λαοῦ τῆς A. Σαχάρας. Μέσα ἀπ’
αὐτή τήν ὁμάδα θά ξεπηδήσει ἡ ἡγετική
φυσιογνωμία τοῦ Ἐλ Οὐαλί Μουσταφά
Σαγιέντ, ἱδρυτῆ ἀργότερα τοῦ F. POLISARIO καί ἥρωα τῶν Σαχραουί πού
σκοτώθηκε στίς 9/6/1976, σέ ἡλικία 30
χρόνων, στήν πρώτη ἐπίθεση τοῦ F. POLISARIO ἐναντίον τῆς Νουακσότ, πρωτεύουσας τῆς Μαυριτανίας.

eH συνάντηση τῶν δύο ὁμάδων, τῆς
Ζουεράτ καί τῆς Ραμπάτ, στίς ἀρχές τοῦ
1973, θά ὁδηγήσει μετά λίγους μῆνες
στήν ἵδρυση τοῦ F. POLISARIO. Ὑπάρχουν δύο ἡμερομηνίες γένεσης τοῦ F.
POLISARIO:
Ο στίς 10 Μαΐου 1973 ἐγινε τό ἰδρυτικό συνέδριο. στίς 20 Μαΐου 1973 μιά ὁμάδα, μέ
ἐπικεφαλῆς τόν Ἐλ Οὑαλί, πραγματοποίησε, μέ ἐλάχιστα μέσα, τήν πρώτη ένοπλη ἐνέργεια (κατάληψη ἐνός στρατιωτικοῦ φυλακίου σέ μιά τοποθεσία πού
ὀνομάζεται Κάνγκα),
'H δεύτερη ἡμερομηνία θα θεωρηθεῖ
τελικά σάν ἱδρυτική στιγμή τοῦ F. POLISARIO, κι αὐτή γιορτάζεται κάθε
χρόνο ἀπό τό λαό τῶν Σαχραουί.
Ἀπό τόν τρόπο τῆς δημιουργίας του
καί τίς πολιτικές ἐπιλογές του τό F. ΡΟ-

LISARIO 00 0110901305 νά εἶχε παραμεί-

των Ἰσπανων ἧταν δεκάδες νεκροί καί

νει μιά μικρή ὁμάδα ἀπσκομμένη ἀπό τό
λαό καί χωρίς ἰδιαίτερο μέλλον. Σύντομα
ὅμως θά ἀποδειχτεῐ 611 ἀποτελοῦσε τή
μόνη ὑπαρκτή πολιτική δύναμη στή Δυτική Σαχάρα.
Ἔτσι τό Μάϊο τοῦ 1975 - δύο χρόνια
ἀκριόῶς μετά τήν ἵδρυση τοῦ F. POLI-

ἑκατοντάδες συλλήψεις. Ἀνάμεσα στούς
συλληφθέντες κι ὁ ἴδιος ὁ Μπασίρι, πού
ἀπό τότε κανείς πιά δέν θά ξαναδεῖ. Ἡ
1716170 στάθηκε ἕνας ἀπό τούς σημαντικότερους σταθμούς στόν ἀγώνα τῶν Σαχραουί. Εἶναι ἡ τραυματική ἐμπειρία, ἡ

στολή τοῦ Ο.Ι-Ι.1Ξ. ἐπισκέφτηκε τή Δυτική Σαχάρα ἐγινε παντοῦ δεκτή μέ διαδηλώσεις ὅπου κυμάτιζαν σί σημαῖες τοῦ
F. POLISARIO. T0 συνθήματα αὐτή τή
φορά δέν ἧταν μετριοπαθῆ, ὅπως πρίν

SARIO“ — ὅταν ἡ πρώτη ἐπίσημη ἀπο-

ᾳύτό καί οἱ Σαχραουί ὀνομάζονται
«παιδιά τῶν σύννεφων».
Ὁ νομαδικός τρόπος ζωῆς καί παραγωγῆς ἀποτέλεσαν ἕνα 6ασικό παραγοντα στή διαμόρφωση τῆς πολιτισμικῆς
ταυτότητας τῶν Σαχραουί; σέ ἀντίθεση
μέ τούς μόνιμα ἐγκατεστημένους πληθυσμούς, οἱ ὁποῖοι μέ διάφορους τρόπους
ἐπιδιώκουν νά μετατρέψσυν τή φύση, οἱ
νομαδικοί πληθυσμοί ἀποδέχονται τή
φύση ὅπως ἐμφανίζεται, τήν ὑφίστανται
καί μαθαίνουν νά τή χρησιμοποιοῦν. Γεγονός πού έχει ἀμεσες ἐπιπτώσεις στή
61011691110011 τῆς κοινωνικῆς ζωῆς. 61-60-

μένου ὅτι, σέ τελευταία ἀνάλυση, ἡ μόνη
ἀδιαμφισὸήτητη ’ἐξουσία στήν ἐρημο
παραμένει πάντα ἡ 16101136911009.

Αῦτό ὂέόαια δέν 0110011151611 ἡ κοινωνική ὀργάνωση -πούόασίζεται στό
σύστημα τῶν φυλῶν - δέν εἰναι αὐστηρά
ίεραρχημένη. Κάθε οἰκογένεια (μιά ἥ
Χπερισσότερες τέντες) ἀνήκει σέ μιά φυλή
καί κάθε ἀτομο προσδιορίζεται ἀπό τό
ὄνομά του, τό ὄνομα τοῦ πατέρα του καί
τό ὄνομα τῆς φυλῆς του. ”Ολες οί οἰκογένειες πού ἀποτελοῦν μιά φυλή ἐχουν
μεταξύ τους σχέσεις συγγένειας. Στήν
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Μπουμεντιέν - Χασάν - Νταντά, τήν ἐποχη τῆς φιλίας τους.
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ἀγῶνας
I

ἓαια 6 ἀντίπαλος ἐναντίον τοῦ ὁποίου
κστρατευσαν δέν ἠταν 1'1 ίστιανική
αποικιοκρατία αλλά ἐνας λαός. 69061-

των Σαχραουι

κός καί μουσουλμανικός, πού ζητοῡσε

ἐρημο ὴ φυλή ἀποτελεῖ 16 ἀπαραίτητο
πλαίσιο τῆς κοινωνικής ζωῆς καί κάθε
οἰκογένεια εἰναι ἀναγκασμένη νά ἀνήκει
σέ μιά φυλή, γιατί μόνο ἐτσι μπορεῐ νά
ὲξασφαλίσει προστασία, νερό, ἀσφάλεια

στήν κτηνοτροφία κ.τλ. ”Οταν ἡ φυλή εἰναι πολυάριθμη, χωρίζεται σέ ὑποφυλές
πού ἐκπληρώνουν τίς ίδιες κοινωνικές
λειτουργίες.
’
Στό ἐσωτερικό κάθε φυλῆς (ἥ ὑποφυλῆς) ἐπικρατεῖ μιά αὐστηρά ίεραρχική
δομή. Στήν κορυφή 6ρίσκονται οἱ πολεμιστές καί οἱ μαραμπού (γραμματισμένοι
,καί γνῶστες τῆς μουσουλμανικῆς θρησκείας· πρόκειται γιά πρόσωπα ἰδιαίτερα 0560010). Ἀνάλογα μάλιστα μέ τό

ποιά ἀπό τίς δύο αὐτές ὁμάδες εἶναι ἐπικρατέστερη, ἡ φυλή χαρακτηρίζεται ὡς
πολεμική ἡ μαραμπού. Κάτω ἀπ’ αύτές
τίς δύο ὁμάδες 6ρίσκονται δλες οἱ ὑπόλοιπες κατηγορίες, αὐτές πού ὅπως λέει
μιά παροιμία τοποθετοῦνται κάτω ἀπό
τό σπιρούνι καί τό 6ι6λίο. Οἱ κατηγορίες

αὐτές εἶναι, μεταξύ ἀλλων, οἱ χειροτέ“ χνες, οἰ ἀπελεύθεροι (τῶν ὁποίων ἡ ἀνεξαρτησία ποικίλλει ἀνάλογα μέ τό χρόνο
τῆς ἀπελευθέρωσής ” τους καί ἄλλους
παράγοντες), οἱ μουσικοί κ.τ.λ. Στήν τελευταία 6αθμίδα ὅρίσκονται οἱ δοῦλοι,

,πού κατά κανόνα εἶναι νέγροι καί ὁχι

,,

ἀραὸοὸέρὸεροι. Θά πρέπει ἐπίσης νά
σημειώσουμε, στα πλαίσια τῆς σύντομης
αὐτῆς περιγραφῆς τῆς παραδοσιακῆς
κοινωνίας, τήν τελείως ἰδιαίτερη θέση
τῆς γυναίκας; ἡ γυναίκα στήν παραδοσιακή κοινωνία τῶν Σαχραουί συμμετέχει
στήν ἐργασία, στήν ἰδιοποίηση τῶν ἀγαθῶν καί τή γενικότερη κοινωνικὴ ζωή μέ
ὅρους σχεδόν ἰσότητας.
Ἥ φυλή ἤ ἡ ὑποφυλή ἀποτελοῦσε μέχρι πρόσφατα τήν οὑσιαστική καί κυρίαρχη πολιτική ὀντότητα στή Δυτική Στι-
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0 'H «npdalvn πορεῖαιΙ καί 1'1 npooαρτηση στό Μαρόκο τοῦ μεγαλύτερου
τμήματος τῆς (πρώην ίσπανικῆς) Δυτικῆς Σαχάρας πραγματοποιήθηκε μέ τή
συμμετοχή καί ὑποστήριξη ὅλων τῶν
κομμάτων τῆς αντιπολίτευσης. 'H ύποστήριξη αύτή ήταν κατι τόμ τελείως φυσιολογικό γιά τό ἐθνικιστικό κόμμα
«Ἰστικλαλ», πού πρῶτο προπαγανδισε
τήν ῑδέα τού μεγάλου Μαρόκου. Ἐκεῖνο
πού προκαλεσε ἰδιαίτερη έντύπωση
ἠταν ή ύποστήριξη τῶν έπεκτατικῶν
6λέψεων τοῦ Χασαν από τα κόμματα
τῆς ”Αριστερας, δηλαδή από τό Κόμμα
Προόδου καί Σοσιαλισμοῡ (P.P.S:) — με·
τονομασία τοῦ Κ.Κ. Μαρόκου - καί άπό
τή Σοσιαλιστική ”Ενωση Λαῖκῶν Δυναμεων (U.S.F.P.) — πού πρόσκειται στή 2η
A156v1'1.
O 'H ὁμόφωνη σταση τῶν πολιτικῶν
κομμάτων στό Θέμα τῆς κατακτησης
τής A. Σαχάρας συνέθαλε αποφασιστικα
στήν αποκατασταση της ««έθνικής έν·
ότητας καί ὸμοψυχίαςι- στό Μαρόκο,
έθνική ένότητα πού έπικυρώθηκε τόν
Ἰούλιο τοῦ 1977 μέ τή διενέργεισ τῶν
πρῶτων, μετα 6116 20 χρόνια, δουλευτικῶν έκλογῶν, καί στίς δποῖες τα κόμματα τῆς άριστερας, παρα τήν ἐθνικιστική τους προπαγανδα, ύποστήκανε
συντριπτική ήττα (ἡ U.S.F.P. ἐξέλεξε 16
Θουλευτές καί τό P.P.S. έναν, σέ σύν·
ολο 300).
O Ὀ ίδιόρρυθμος αύτδς «ἱστορικός

συμθιθασμός» τῶν ἀριστερῶν κομματων μέ τή μοναρχία έρμηνεύτηκε απο

m: αέξῐξιῗςίιτοηλείίεἰκήοξής Ι«ἐθνικής ένὸτητας» αντιταχθηκε μόνο μία δργανωση
τῆς ἐξωκοινοθουλευτικῆς αριστερας,
πού ὀνομάζεται Ἰλαλ Ἀμαμ (Ἑμπρός)
καί δημιουργήθηκε τό 1970 από διασπαση τοῦ Κ.Κ. Μαρόκου.Ἠ“Ιλαλ“Αμάμ
ύποστήριξε από τήν πρώτη στιγμή τῆς
δημιουργίας της τή θέση τῆς σύτοδιάθεσης για τή Δ. Σαχάρα, καί ὅταν τό
-1972 κέρδισε, μαζί μέ αλλες αργανῶοεις τῆς έξωκοινοΘουλευτικής 691015ρας. τόν ἐλεγχο τῆς Ἐθνικῆς Φοιτητικῆς ”Ενωσης Μαρόκου (Ε.Φ.Ε.Μ.), 1’1
Ε.Φ.Ε.Μ. ύποοτήριξε ἐπίσης τή Θέση
τῆς αύτοδιαθεσης,
,
O Παρα τό τεράστιο κύμα συλλήψεων καί καταπίεσης πού ἐξαπολύθηκε
ἐναντίον τῶν ὁργανώσεων τῆς ἐξωκοινοθουλευτικής αριστερᾱς 6116 τό 1974
καί μετα, ἠ Ἰλαλ Ἀμαμ διατήρησε τίς
Θέσεις της για 16 πρόθλημα τῆς Δ. Σαχάρας καί τό 1976 ἐκπρόσωποί της πῆραν μέρος 016 30 συνέδρια τοῦ F. POLISARIO.
Ο Στίς αρχές τοῦ 1977, 137 μέλη καί
συμπαθοῦντες τῆς ΙΙλαλ Ἀμαμ δικαστηκαν οτήν Καζαμπλανκα μέ κατηγορίες
πού τυπικα δέν αφοροῡσαν τήν τοποΘέτησή τους στό πρόθλημα τῆς Δ. Σαχάρας. Στή διάρκεια τῆς δίκης δέν ἐπιτρεπόταν στούς κατηγορούμενους να
αναφερθοῡν στούς πραγματικούς λόγους τῆς δίωξής τους καί μόνο στό τέλος τῆς δίκης 6 Ἀμπραχαμ-Σερφατύ,
από τούς ήγέτες τῆς ”Ιλαλ Ἀμαμ, πρόλαδε να φωναξει, στό ὄνομα τῆς πλειοψηφίας τῶν κατηγορουμένων, μια σειρα
συνθήματα ύπέρ τοῦ αγῶνα τῶν Σαχραουί καί

ὑπέρ τῆς

συναδέλφωσης

τῶν δύο λαῶν. Καταδικάστηκε σέ ἰσό610. ὅπως καί 43 αλλοι σύντροφοί του,

τα ’ίδια σαν απελευθερωτικός αγῶνας

ἐνῶ ἡ μικρότερη ποινή πού ἐπέθαλε τό

καί πάλ*- κατά τῆς αποικιονοοτῖας. Βέ-

δικαστήρια ἢτοι] 7 νοήυισ
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Γυναῖκες της Δ. Σαχάρσς; Πόλεμος καί εἰρήνη.

πέντε χρόνια. Οἱ διαδηλωτές φώναζαν;
- Ἔξω ἡ Ἰσπανία
- Ἀνεξαρτησία
- Ούτε προσάρτηση οὔτε διχοτὸμηση
- ”Οχι στό Μαρόκο καί τή Μαυριτανια
- Εῖμαστε Σαχραουίῑ οὔτε Μαροκινοί,
οὔτε Ἀλγερινοί, οὔτε Μαυριτανοί.
Στό ’ῙΞλ Ἀἴούν οἱ διαδηλώσεις πῆραν
μορφή λαϊκής γιορτῆς καί κράτησαν
σχεδόν χωρίς διακοπή μιά ὁλόκληρη
ὅδομάδα (ἀπό τίς 12 ὥς τίς 19 Μαΐού).
Ἡ ἀποστολή τοῦ O H. E στήν ἐκθεσή της
ἀναγκάστηκε νά ἀναγνωρίσεις
«Τό F. POLISARIO, πού ἐθεώρεῐτο

παράνομα ὥς τήν ἄφιξη τῆς ἀποστολῆς, έμφανίστηκε ώς ἡ κυρίαρχη πολιτική δύναμη στήν περιοχή(...) Ἡ
ἀποστολή διαπίστωσε ὅτι ὁ πληθυσμός, ἤ τουλάχιοτον ὅλα σχεδόν τά
ἄτομα πού συνάντησε, ἐκφράστηκαν
κατηγορήματικά ὑπέρ τῆς ἀνεξαρτησίας καί ἐναντίον τῶν ἐδαφικῶν διεκδικήσεων -τοῦ Μαρόκου καί τῆς
Μαυριτανίας» 5. ι

cH «ἐνοποίηση τοῦ λαοῦ»
Μέσα σέ δύο χρόνια ἡ συγχώνευοη
λαοῦ καί πρωτοπορίας ἧταν πιά γεγονός; ἕνα καινούργιο ἐθνοςεχει δημιουρρηθεῖ. Ἡ ἐπισφραγιση τῆς καινούργιας
ἐθνικῆς ἑνότητας, τό πέρασμα ἀπό τίς
φυλές στό ἐθνος, θά ἐπισημοποιηθεῖ λίγους μήνες ἀργότερα, στίς 12 Ὀκτω-

6ρίου 1975.Εἰναι τό συνέδριο τῆς «ένοποίησης τοῦ λαοῦ»; ὅλοι σχεδόν οἱ
προύχοντες, οἱ ἀρχηγοί τῶν φυλῶν, οἱ
δημογέροντες, αὐτοί πού τό ὄνομά τους
«μέτραγε» στή Δ. Σαχάρα καί πού πολλοί ὥς ἐκείνη τή στιγμή εἶχαν ἐναντιωθεῖ
στόν ἐθνικοαπελευθερωτικό ἀγώνα, θιί
μαζευτοῦν γύρω ἀπό τόν Ἐλ Οὐαλί πού ἐκείνη τήν ἐποχή δέν ἧταν οὔτε κάν
τριάντα χρονῶν - καί θά ἀποφασίσουν
τήν κατάργηση τῶν φυλῶν καί τήν «ἑνοποίηση τοῦ λαοῦ». Ετσι, ὅταν στίς
14111175 ἡ ’,Ισπανία τό Μαρόκο καί ἡ
22

Μαυριτανία ὑπογράφουν τήν τριμερή
στούς θεσμούς πού δημιουργήθηκαν καί
συμφωνία τῆς Μαδρίτης καί προσπαἐφαρμόζονται
στούς
προσφυγικούς
θοῦν νά τήν ἐπικυρώσουν ἀπό τή Τζέμα
καταυλισμούς,
ὃπου
ζοῦν
σήμερα
- συνέλευση τῶν προυχόντων πού ειχε
105.000 άτομα. Ὑπάρχσυν στήν περιοχή
δημιουργήσει ἡ ἰσπανική ἀποικιοκρατία
τοῦ Τιντούφ 20 προσφυγικοί καταυλι- τά 2/3 τῶν μελῶν τῆς Τζέμα συνεδρισμοί πού ὁ καθένας ἀποτελεῖ μιά νταϊρά
άζουν στήν ἐλεύθερη περιοχή τῆς Δ. Σα(Ξνομός) καί ἔχει τό ὄνομα μιᾶς περιχάρας, ἀναγνωρίζουν τό F. POLISARIO
οχῆς τῆς Δυτικῆς Σαχάρας. Οἱ κατοικοι
ὡς «μοναδικό καί νόμιμο ἐκπρόσωπο
τοῦ κάθε καταυλισμοῦ (νταϊρά), πού
τοῦ λαοῦ τῶν Σαχραουί» καί ἀποφασίστήν ἀρχή προέρχονταν ὅλοι ἀπό τήν
ζουν τήν αὑτοδιάλυση τῆς Τζέμα,
ἰ’δια περιοχή, γίνεται σήμερα προσπαἘπρόκειτο γιά ἓνα ἐξαιρετικά σπάνιο
θεια νά κατάγονται ἀπό διάφορες περιφαινόμενο
ὅπου
ένας
θεσμός- * οχές, ἀκρι6ῶς γιά νά μήν ἀναπαραχθεί ἡ
κοινωνική ὀργάνωση πού θασιζόταν στίς
κατασκεύασμα τῆς ἀποικιοκρατίας αῦτοδιαλύεται γιά νά μήν ἐπικυρώσει τίς
φυλές.
ἀποφάσεις τοῦ δημιουργοῦ του. Τή θέση
Σέ κάθε νταϊρά ὑπάρχουν λαϊκές ἐπιτῆς Τζέμα, πού ἡ ούνθεσή της στηριζότροπές δάσης, πού ἡ κάθε μιά ἀσχολεῖται
ταν στό σύστημα τῶν φυλῶν καί ἡ λειμ’ ένα συγκεκριμένο τομέα (δικαιοσύνη,
τουργία της στήν εὔνοια τῆς ἀποικιἐκπαίδευση, ὑγεία κ.τλ.). ”Ολοι οἱ κάοκρατίας, θά πάρει ὁ πρῶτος θεσμός τοῦ
τοικοι τῆς νταϊρά ἀνήκουν σέ κάπσια ἀπ’
«ἐνοποιημένου λαοῦ», τοῦ καινούργιου
αὑτές τίς λαϊκές ἐπιτροπές. Κάθε λαϊκή
έθνὲυςῑ τό Ἐθνικό Συμόσύλιο Σαχραἐπιτρσπή ἔχει ’έναν ὑπεύθυνο, άμεσα
συι .
ἀνακλητό, καί οἱ διάφοροι ὑπεύθυνοι
Ἀκολούθησε ἡ εἰσδολή τῶν στρατευτῶν λαϊκῶν ἐπιτροπῶν 6άσης ἀποτελοῦν
μάτων τοῦ Μαρόκου καί τῆς Μαυριτανίτή λα’ἰκή ἐπιτρσπή τῆς νταϊρά. Στό ὅαας, ἡ ἡρωική ἀντίσταση τῶν Σαχραουί
θμό πού οἱ περισσότεροι ἀντρες ἀσχοκαί ἡ μεγάλη ἐξοδοςῑ 100.000 πρόσφυγες
λοῦνται μέ τόν πόλεμο, τίς ὑπευθυνότηέφευγαν χωρίς τίποτα, περπατώντας
τες στή διοίκηση τῶν νταϊρά τίς ἐχουν
ἑκατοντάδες χιλιόμετρα μέσα στήν ἐρηκυρίως οἱ γυναῖκες.
μο, ὅταν τό F. POLISARIO δέν εἶχε τήν
Οἱ 20 νταϊρά εἰναι χωρισμένες σέ τρεῖς
παραμικρή ὑποδομή γιά νά τούς δια6ιλάγια (-- μείζων περιοχή); τοῦ Ἔλ
σφαλίσει καί νά τούς περιθάλψει.
Ἀϊούν, τῆς Σμάρα καί τῆς Ντάκχλα. Γιά
«ῗΗταν ἡ πιό κρίσιμη καί πιό δύσκολη
κάθε διλάγια οἱ λαϊκές ἐπιτροπές 6άσης
στιγμή πού εἴχαμε νά ἀντιμετωπίσουμε
τῶν διάφορων νταϊρά ἐκλέγουν τούς
ἀλλά τήν ξεπεράσαμε νικηφόρα»7. Μέσα
ἀντιπροσώπους στό λαϊκό συνέδριο θάσέ λίγους μῆνες οἱ καταυλισμοί έχουν
σης, πού συνέρχεται κάθε ὀκτώ μῆνες.
δημιουργηθεῖ, ἡ «Ἀραόική Σαχραουί
Μέ τή σειρά τους τά λα’ίκὰ συνέδρια τῶν
Δημοκρατία» έχει ἀνακηρυχθεῖ, οἱ νέοι
τριῶν ὃιλάγια ἐκλέγουν τούς ἀντιπροθεσμοί τῆς κοινωνικῆς καί πολιτικῆς
σώπους στό γενικό λαϊκό συνέδριο ζωῆςεχουν διαμορφωθεῐ.
ἀνώτατη ἐξουσία στή R.A.S.D — πού
H πολιτική δούληση γιά τό ξεπέρασμα
συνέρχεται κάθε δύο χρόνια.
τῆς παλιᾶς κοινωνικῆς όργάνωσης καί τή
Τό γενικό λαῖκό συνέδριο ἐκλέγει τήν
δημιουργία ἔθνους ἐκφράζεται καθαρά
Ἐκτελεστική Ἐπιτροπή (πού ἀποτελεῖ-

«Ούτε εἰρήνη οὔτε σταθερότητα πρίν ἀπό τήν ἐπιστροφή στήν πατρίδα καί τήν πλήρη ἀνεξαρτησία »
(Σύνθημα τοῦ 30vΣυνεδρίου τοῦ F POLISARIO).

ται ἀπό 21 μέλη) καί εἶναι τό ἀνώτατο
ὅργανο τοῦ F. POLISARIO, καί τῆς
Ἀρα6ικῆς Σαχραουί Δημοκρατίας (αὐτή
ὁρίζει τούς ὑπουργοὺς). Τό γενικό λαῖκό
συνέδριο ἐκλέγει ἐπίσης τά 20 ἀπό τά 41
μέλη τοῦ Ἐθνικοῦ Συμόουλίου Σαχραουί
(τά ὑπόλοιπα 2'1 ὁρίζονται ἀπό τήν Ἐκτελεστική Ἐπιτροπή).

στό ὂίαιο θάνατό τουῑ γιατί εἰναι γεγονός ὅτι οἱ κοινωνικές δομές πού πεθαίνουν, συχνά ἀναπαράγονται μεταλλαγμένες στήν καινούργια κοινωνία.

Μέσα ἀπ’ αὐτή τήν κοινωνική καί πολιτική ὀργάνωση οἱ διοικητικές καί οἱ
κομματικές λειτουργίες ταυτίζονται,
τσυλάχιστον ἀπό κάποιο ἐπίπεδο καί
πάνω. Αῦτό ὅμως ἀντιστοιχεῖ σέ μιόι
ἀμεση πραγματικότητα. Μέσα ἀπό τή
διαδικασία ἀνδρωσής του τό F. POLISARIO ἐχει μετατραπεῖ σήμερα ἀπό ὀργάνωση πρωτοπορίας σέ μαχόμενσ λαό,
εἶναι ταυτόχρονα Πολιτικό Γραφεῖο καί
ἀντάρτες, κυόέρνηση καί δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες, κόμμα καί κράτος, Eva
Ὁ Ελ Ουαλί μέ τό στρατηγό Γκιαπ

κόμμα-κράτοςΒ.
μετασχηματισμό τοῦ παραδοσιακοῦ κοινωνικοῦ σχηματισμοῦ, πού ἧταν ζωντα-

εΗ νέα ἐθνική

ταυτότητά
Εἶναι πολύ νωρίς γιά νά προσπαθήσει
νά θεωρητικοποιήσει κανείς τήν ἐμπειρία τοῦ F. POLISARIO. Ἡ ἴδια ἡ φύση
τοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγώνα πού
διεξάγουν αὐτή τή στιγμή οἱ Σαχραουί
καί οἱ άμεσες ἐπ-ιταγές του δέν ἀφήνουν
περιθώρια γιά «καθαρές» ἰδεολογικές
τοποθετήσεις. <<“Ὀποιος προσπαθήσει
αὐτή τή στιγμή νά θεωρητικοποιήσει τήν
ἐμπειρία μας κινδυνεύει νά κάνει μεγάλα
λάθη. Ούτε ἐμεῐς οἱ ἴδιοι δέν εἴμαστε
ἱκανοί γιά κάτι τέτοιο»9.
Ἐκεῖνο πάντως πού φαίνεται σάν δεδομένο εἰναι μιά συνεχής.προσπάθεια
συνειδητοποίησης καί συμμετοχῆς τοῦ
λαοῦ, μιά διαρκής ἐπιδίωξη ἀμεσης δημοκρατίας καί ἐξάλειψης τῶν διακρίσεων τῆς παραδοσιακῆς κοινωνίας.
Ἐπίσης αὑτό πού κάνει ἐντύπωση εἰναι
μιά σειρά ὁμοιότητες, τουλάχιστον σέ
θεωρητικό ἐπίπεδο, μέ τούς θεσμούς πού
ἐφαρμόζονται στή Αι6ύη. Ὁμοιότητες
πού δέν ὀφείλονται μόνο σέ κοινές πολιτικές ἐπιλογές (π.χ. ἐθνικισμός, ἀραόική
ἑνότητα κ.τ.λ.) ἀλλά καί σέ κοινά κοινωνικά χαρακτηριστικὰ (π.χ. καί στίς δύο
περιπτώσεις ἡ νομιμότητα τῆς ἐξουσίας
προέρχεται καί στηρίζεται στήν ἐρημο,
καί στίς δύο περιπτώσεις ὁ ἐθνικισμός
ἀναπτύχθηκε πολύ ἀργότερα ἀπ’ ὅ,τι
στόν ὑπόλοιπο ἀραδικό κόσμο, σέ μιά
φάση μάλιστα γετίικότερης πτώσης τοῦ
ἀραόικοῦ ἐθνικισμοῦ).
”Ομως οἱ ὁποιεσδήποτε ὁμοιότητες καί
ἐρμηνεῖες πρέπει πάντα νά τοποθετοῦνται στό πλαίσιο τοῦ ἐθνικοαπελευθερω-

τικοῦ ἀγώνα πού διεξάγεται αὐτή τή στιγμή καί ὁ ὁποῖος προκαλεσε τό ριζικὸ

νός μέχρι πρίν λίγα χρόνια. Ἀπομένει
6έ6αια νά φανεῖ πῶς θά ἀντιδράσει ὁ
παραδοσιακός κοινωνικός σχηματισμός

Πάντως αὑτό πού εἶναιΙ ἀναμφισὸήτητο καί πού ἀποτελεῖ ἴσως τή μεγαλύτερη κατάκτηση τοῦ F. POLISARIO,
αὑτό πού κανείς δέν μπορεῖ πιά νά τοῦ
ἀφαιρέσει ἤ νά τοῦ ἀρνηθεῖ, εἶναι ἡ διαμόρφωση μιᾶς νέας ἐθνικῆς ταυτότητας.
“Η ἐθνική ταυτότητα τῶν Σαχραουί στηρίχθηκε 6έ6αια σέ μιά κοινή πολιτισμική
ταυτότητά, δηλαδή στό συλλογικό συνειδητό καί ὑποσυνείδητο ἐγώ τῆς δοσμένης
κοινωνίας. ”Ομως αῦτή ἡ πολιτισμική
ταυτότητά μετατράπηκε σέ ἐθνική συνείδηση χάρη στήν παρέμὸαση τῆς πρωτοπορίας. Καί τόν ἐθνικοαπελευθερωτικό
πόλεμο, Καί σήμερα εἶναι πιά δεδομένη
καί σημαίνει τό δικαίωμα αὑτοῦ τοῦ
λαοῦ νά αἰσθάνεται διαφορετικός καί
τήν ἀρνησή του νά ἐνταχθεῖ σέ Eva κοινωνικό σύνολο πού τοῦ ἀναιρεῖ τήν ἰδιαιτερότητά του καί νά ἀποδεχτεῖ μιόι
κοινωνική ὀργάνωση πού εἶναι ἀντίθετη
μέ τίς ἐπιθυμίες του.
I

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. T6 ἄρθρο αὐτό ἔχει σκοπό νά δώσει μερικά
γενικά περιγραφικά στοιχεῖα καί δέν ἀποτελεῖ
φυσικά μιά ὁλοκληρωμένη παρσυσίαση αὐτοῦ
1'017 θέματος. Γιά ὅποιον ἐνδιαφέρεται γιά
περισσότερες λεπτομέρειες ἐξαιρετικά ἓνδιαφέρον εἶναι τό ὅιὸλίο τοῦ Ahmed — Baba Mixké
(μέλους τοῦ Π.Γ. τοῦ F. POLISARIO): from pclixario, l’éme d'un peuple, e’din'ons rupture. Παρίσι 1978. Ἴδιαίτερα χρήσιμη, ὅσον ἀφορᾶ τή
δομή τῆς παραδοσιακῆς κοινωνίας καί τή διαμόρφωση τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας τῶν Σαχραουί,
εἶναι ἐπίσης ἡ ἐργασία τοῦ Olivier Vergm‘ot:
L'idenn'te’ Sahraoui, D.E.A. en Sciences Politiquex, Aix-en Provence. Τά κυριότερα ντοκουμέντα σχετικά μέ τόν ἀγώνα τῶν Σαχραουί
(ἀποφάσεις 0.Η.Ε., ἀπόφαση Χάγης, πρόγραμμα τοῦ Ε. POLISARIO, σύνταγμα τῆς
R.A.S.D. κ.τ.λ.) ὅρίσκονται συγκεντρωμένα στό
ὅιὸλίσ τοῦ Manfred 0. Hinz: Le droil ὰ I'aurodéle’rminarion du Sahara Occidental, ἐκὸ.
p.d.w.. Βόννη 1978. Ἀπό τά κείμενα πού ἔχουν
ὁημοσιευτεῖ στά ἑλληνικά τά σημαντικότερα εἰναι μερικά ἄρθρα στή «Διεθνή Πολιτική» (Ἰού- ,
νιος 1977, Αὔγουστος 1977 καί Φεὸρουάριος
1978), ἡ συνέντευξη τοῦ Μπασίρ Μ. Σαγιέντ,
(ἀναπληρωτῆ ,γραμματέα τοῦ F. POLISARIO)
016 ANTI (τευχ. 90) καί τά πρόσφατα ἄρθρα
τῶν Γ. Βάτση («Ἐλευθεροτυπία» 14, 15 καί
161311978) Α. Τράκα («καθημερινή» 121311978)
καί Λ. Βουτσᾱ («Αὐγή» Μάρτη) 1978), οἱ
ὁποῖοι εἶχαν ἐπίσης προσκληθεῖ καί παραὸρέθηκαν στό γιορτασμό γιά τή 2η ἐπέτεια τῆς ἁνακήρυξης τῆς R.A.S.D.

μνημα πού ἐπέδωσε τό 1975 οτ-ήν ἐπιτροπή ἀποαποικισποίησης τοῦ 0.Η.Ε. ἡ προσωρινή ἐπιτροπή γιά τήν ἱστορική ἔρευνα τοῦ F. POLISARIO.
4. Γιά τήν περίοδο αὐτή (1973-75), ἐκτός ἀπό
τήν ἔνταση τῆς ἔνοπλης πάλης καί τῆς ὀργανωτικῆς προσπάθειας τοῦ F. POLISARIO, θά πρέπει νά οημειώσουμε δύο σημαντικά στηρίγματα
πού ὅρῆκε ἔξω ἀπό τή Δυτική Σαχάρα.· τήν ἔνθερμη ὑποστήριξή του ἀπό τό Δημοκρατικό Κίνημα τῆς Μαυριτανίας καί τὴ ὅοήθεια, μικρή
ἀλλά πολύ σημαντικῇ γιά τήν πρώτη φάση, πού
τοῦ ἔδωσε ἡ Λιὸύη.
5. Βλ. Manfred U. Hinz. ὁ.π., σελ. 74-75. Στή
μαρτυρία αὐτή ἦρθε νά προστεθεῖ πρόσφατα μιά
καινούργια σημαντική μαρτυρία. Ὁ πρώην
στρατιωτικός διοικητής τῆς ”Ισπανικῆς Σαχάρας,
ὑποστράτηγος Γκομέζ ντέ Σαλαζάρ, κατέθεσε
στήν ἐπιτροπή ἐξωτερικῶν τῆς ἰοπανικῆς Βου-

λῆς ὅτι τό 1975 τό F. POLISARIO ἧταν ὁ μοναδικός έκπρόσωπος τοῦ λαοῦ Σαχραουί καί ὅτι ἡ
θέληση τοῦ λαοῦ γιά ἀνεξαρτησία ἦταν ἀπόλυτη,
μέ ἐξαίρεση μόνο μιά χούφτα ἐμπόρων πού ὑποστήριζαν τίς θέσεις τοῦ Μαρόκου. Ἡ κατάθεση
τοῦ Γκομέζ ντέ Σαλαζάρ ἔγινε στά πλαίσια μιᾶς
ἔρευνας πού ὁιενεργεῑται μετά ἀπό αἴτηση τῶν
σοσιαλιστῶν καί τῶν κομμουνιστῶν γιά νά διαλευκανθοῡν ol ουνθῆκες κάτω ἀπό τίς δποῐες

ὑπονεάφτηκε ἡ τριμερής συνθήκη τῆς Μαὸρίτης

2. Σέ ἀντίθεση με’ μιά πολύ διαδεδομένη εἰκόνα πού ὑπάρχει γιά τήν ἔρημσ - κάτι σάν τό
ἀπόλυτο κενό - τό ἔδαφος στό μεγαλύτερσ μέρος
τῆς Σαχάρας εἶναι ἐξαιρετικά γόνιμα μιά ὅρσχή
εἶναι ἀρκετή γιά νά πρασινίσει ἡ γῆ καί νά μετα-

(Monde, 15/3/73).
6. Ὁ ἀριθμός τῶν μελῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Συμὅουλίου Σαχραουί δρίστηκε σέ 41, ὥστε νά ἐκ·
φράζει ταυτόχρονα τή διατήρηοη τῆς παράδοσης (ό ἀριθμός τῶν μελῶν τῆς Τζέμα ἧταν παραδοσιακά 40, ἄσχετα ἄν οί Ἱσπανοί εἶχαν διευρύνει τή συμμετοχή 0' aﬁrﬁv)_0U.6 καί τήν ἀλλαγή.
7. Βλ. ουνέντευξη τοῦ Μπασίρ Μ. Σαγιέντε,

τραπεῖ σε’ ὅοσκότοπσ. Ἡ ἀπόλυτη ἔρημος μέ τίς

ANTI, τευχ. 90.

θίνες (ἀμμόλοφους) - τό ἔργκ ὅπως λέγεται καλύπτει ἕνα μικρό μόνο τμῆμα τῆς Σαχάρας
(περίπου τό 10%-20%).

8. «Πρέπει νά τονίρουμε δτι μιά ἀπό τίς ἰδιομοφίες - καί οἱ ἰδιομορφίες εἶναι πολύ σημαντικές, πιό οημαντικές ἀπό τίς γενικότητες- εἶναι
ὅτι τό Μέτωπο POLISARIO δέν ἀποτελεῖ μιά
ὁμάδα ἀπσκομμένη ἀπό τό λαό, εἶναι ὁ ἴδιος ὁ
μαχόμενος λαός». Βλ. ANTI, τευχ. 90.
9. Συνέντευξη τοῦ ὑπουργοῡ Ἀμύνης Λαρού-

3. Γιά μιά συστηματική ἀνάλυση τῆς παραδοσιακῆς κοινωνίας ὄλ. F. de Chaney: L'étrier, [0
bone e! 1e livre, e'd. Amhropos. Παρίσι 1975.
Πολύ κατατσπιστικό εἶναι ἐπίσης καί τό ὑπό-

σι, στῆ Maude. 26/5/1977.
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λαδή τούς Τουαρέγκ. πού κατοικούν στῆν κεντρική Σαχάρα καί
εἶναι θερθερόφωνοι, καί τούς Τουμπού (ή Τενεά) πού κατοικούν στό Τσάντ.
'O συνολικός αριθμός τῶν Σαχραουί εἶναι δύσκολο να προσδιοριστεῖ μέ σχετική ακρίθεια καί στήν ύποεκτίμησή του ὴ
Ἰσπανία, τό Μαρόκο καί ή Μαυριτανία θέλησαν νά θεμελιῶσουν
τό διαμελισμό τῆς Δυτικῆς Σαχάρας. Σύμφωνα μέ τίς πιό αντικειμενικές ἐκτιμήσεις ὁ συνολικός πληθυσμός πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 300000 καί 500000, από τίς ὁποῖες 105.000

’

(σύμφωνα μέ στοιχεῖα τ ῡ F. POLISARIO) κατοικούν σήμερα

ΗΑΥΡΙΤΑΝΙΑ
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στούς προσφυγικούς κατ υλισμούς πού θρίσκονται στήν περιοχή τοῡ Τιντούφ.
3. 'H κυριότερη πλουτοπαραγωγική πηγή τῆς Δ. Σαχάρας εἶναι τά φωσφατα πού ὑπάρχουν στήν περιοχή Μπού-Κραα. Τό
κοίτασμα αὺτό,πούάνακαλύφτηκε τό 1963 καί ἡ ἐκμεταλλευσή
του αρχισε τό 1972, εἶναι από τά σημαντικότερσ τοῦ κόσμου.
Τά γνωστά αποθέματα πού περιέχει ανέρχονται σέ 1,7 δια. τόν·
νους, ἐνῶ σύμφωνα μέ όρισμένους ὑπολογισμούς τα αποθέματα μπορεῖ να φτανουν καί τα 10 δισ. τόννους. Μετα τήν τριμερή συμφωνία τῆς Μαδρίτης ὴ ἐκμεταλλευση τῶν φωσφάτων

Πορτροιῖτο Τῆς Δ. Σαχάρας1. Ἠ (πρῶην ίσπανική) Δυτική Σαχάρα έχει συνολική έκταση
266.000 km2 καί συνορεύει μέ τὸ Μαρόκο (μῆκος συνόρων 450
km). τήν Ἀλγερία (60 km) καί τή Μαυριτανία (1.600 km). Ἀποτελεῖται άπό δύο μεγαλες περιοχές, τή Σαγκούια Ἑλ Χαμρα στὸ
θορρα καί τό Ρίο ντέ ’”Ορο (πού μετονομαστηκε 0110 τούς Μαυριτανούς σέ Τίρις Ἑλ Γκαρμπια) στό νότο. 01 κυριότερες πόλεις τῆς Δ. Σαχάρας εἶναι ὴ πρωτεύουσα Ἑλ Ἀ’ίούν, πού δημιουργήθηκε από τούς Ἰστιανούς τό 1932 (ὁ πληθυομός τό 1974
ἡταν περίπου 24.000 K01., από τούς ὁποίους 12.000 εύρωπαῖοι),
ἡ Σμαρα, πού εἶναι ή αρχαιότερη πόλη τῆς περιοχῆς καί θεωρεῖται ῶς θρησκευτική πρωτεύουσα, καί ἡ Ντακχλα (ή ΒίλλαΣισνέρος) πού εἶναι ἠ σημαντικότερη πόλη τοῦ Ρίο ντέ ’”Ορο.
'H A. Σαχάρα ὁνομαζεται μερικές φαρές καί Σαγκούια Ἑλ
Χαμρα- Ρίο ντέ ”Ορο, ’όπως π.χ. στόν τίτλο τοῦ F. PO.LI.SA.R|O
(Μέτωπο για τήν απελευθέρωση τῆς Σαγκούια Ἑλ Χαμρα καί
τοῡ Ρίο ντέ ”Ορο). Ἠ ’ίδια περιοχή όνομαζεται ἐπίσης καί Σάχρα,
ἀπ’ ὅπου προέρχεται καί ή ὁνομασία τῶν κατοίκων της; Σαχραουί.
T0 σύνορα τῆς Δ. Σαχάρας, ὃπως καί δλων σχεδόν τῶν αφρικανικῶν χωρῶν, εἶναι τελείως αὐθαίρετα καί διαμορφῶθηκαν
0110 τίς συμφωνίες μεταξύ τῶν άποικιοκρατικῶν δυνάμεων. 'H
κυριαρχία τῆς Ἱσπανίας οτή Δυτική Σαχάρα αναγνωρίστηκε τό
1884 στό συνέδριο τοῦ Βερολίνου καί τα σύνορα διαμορφῶθηκαν στίς άρχές τοῦ 2000 αίῶνα μέ θαση μια σειρα συμφωνίες
αναμεσα στήν Ἰσπανίσ καί τή Γαλλία - τῆς ὁποίας αποικίες
ἧταν ἐκείνη τήν ἐποχή τό Μαρόκο, ή Μαυριτανία καί ἡ Ἀλγερία. Ὅμως ὁ πλήρης ἐλεγχος τῆς περιοχῆς από τήν Ἰστιανία - ἡ
«ιείρήνευσηι» ὅπως ὁνομαστηκε - ὁλοκληρῶθηκε μόλις τό 1934,
μέ τήν κατάληψη τῆς Σμαρα (τήν ’ίδια ἐποχή οί Γάλλοι κατέλαθαν τό Τιντούφ). Τα σύνορα τῆς Δυτικῆς Σαχάρας πῆραν τήν
τελική τους μορφή τό 1958, μετά τήν παραχώρηση από τήν
Ἰσπσνία στό Μαρόκο τῶν ἐπαρχιῶν Τάν-Ταν καί Ταρφάγια.
2. Cl κατοικοι τῆς Δ. Σαχάρας, ol Σαχραουί, εἶναι κατα κύριο
λόγο Βοσκοί νομάδες πού ανήκουν σέ διαφορες φυλές, οί κυριότερες 0110 τίς ὁποῖες εἶναι σί Ρεγκιμπατ, ol Οὺλαντ Ντελίμ. οί
Λααρὸσιν, ol Ἰζαργκουγίν κ.τ.λ. 'H ίσχυρότερη καί πολυπληθέστερη άπὸ τίς φυλές αύτές εἶναι οί Ρεγκιμπατ, πολεμική φυλή
πού κυριαρχοῡσε στήν περιοχή πρίν από τήν όλοκλήρωση τῆς
ίσπανικῆς κατοχῆς (1934). Οί Ρεγκιμπατ κατοικούν ἐπίσης στό
νότο τοῦ Μαρόκου, στό θορρα τῆς Μαυριτανίας καί τή νοτιοδυτική Ἀλγερία (περιοχή Τιντούφ). ”Ολες οί φυλές τῆς Δυτικῆς Σαχάρας εἶναι θερθερικῆς καταγωγῆς, ἐξισλαμισμενες καί
ἐξαραθισμένες. Μιλανε όλες τήν ’ίδια αραθική διάλεκτο πού
ὀνομάζεται χασινλί.
01 Σαχραουί παρουσιαζουν πολλές ὁμοιότητες μέ τίς νομαδικές φυλές πού κατοικούν στό θορρα τῆς Μαυριτανίας (κοινωνική ὁργανωση, γλῶσσα, θρησκεία κ.τ.λ.) ἐνῶ διαφοροποιοῡνται αίσθητα άπό τά μεγαλα φυλετικα σύνολα τῆς Σαχάρας, δη-
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γίνεται από μιά μικτή μαροκινοῖσπανική ἐταιρία όπου οί Μαροκινοί διαθέτουν τό 65% τῶν μετοχῶν (0110 τίς ὁποῖες πρέπει να
παραχωρήσουν μελλοντικα στή Μαυριτανία τό 10%) καί 01
Ἰσπανοί τό 35%. 'H παραγωγή τῶν φωσφάτων τοῡ Μπού-Κρσά,
πού τό 1974 άνερχόταν σε 3 ἐκατ. τόννους τό χρόνο, έχει σήμερα μειωθεῖ ὕστερα από αλλεπαλληλες ἐπιθέσεις τοῡ F. POἙκτός από τά φωσφατα έχουν ἐπίσης ἐντοπιστεῖ στό ὑπέδαφος (καί στήν ύφαλοκρηπίδα) τῆς Δ. Σαχάρας κοιτασματα πετρελαίου, πού σύμφωνα με ὁρισμένες ἐκτιμήσεις εἶναι ίδιαίτερα σημαντικα (Βλ. Διεθνή Πολιτική, Φεθρουαριος 1978). Τέλος σημαντική πλουτοπαραγωγική πηγή μπορεῖ να αποτελέσει
ἠ αλιεία, δεδομένου ὁτι οί μήκους 1000 km άτλαντικές ακτές
τῆς Δ. Σαχάρας θεωροῦνται ἀπό τίς πιό πλούσιες σέ ψαρια.
4. Οί διεκδικήσεις τοῡ Μαρόκου σχετικα μέ τή A. Σαχάρα
παίρνουν συγκεκριμένη μορφή 0110 τό 1956 πού αποκτα τήν
άνεξαρτησία του. Τό κόμμα «Ἰστικλαλ», πού συσπείρωνε τούς
αγωνιστές τοῦ αντισποικιακοῡ κινήματος, διακήρυσσε τή δημιουργία τοῦ «ιΜεγαλου Μαρόκου», πού ἐπρεπε να περιλαθει
ὁλοκληρη τή Δ. Σαχάρα καί τή Μαυριτανία καθώς καί τμήματα
τῆς Ἀλγερίας, τοῦ Μαλί καί τῆς Σενεγαλης (θλ. χαρτη 2). Τό
πρῶτο θῆμα για τή δημιουργία τοῦ «Μεγάλου Μαρόκου» ήταν
ὴ απελευθέρωση - προσαρτηση τῆς ίσπανικῆς Σαχάρας πού
ἐπιδιῶκουν v0 πραγματοποιήσουν οί ἐνοπλες ὁμαδες τοῡ Ἰστικ αλ (ὁ ἐπονομαζόμενος Ἑθνικός Ἀπελευθερωτικός Στρατός
- .1..Ν.) μέ τήν ὺποστήριξη πολλῶν τοπικῶν φυλῶν. Ἠ συνδυασμένη στρατιωτική γαλλοϊσπανική έπέμθαση στή Δ. Σαχάρα τό
1958 θαζει τέρμα στίς προσπαθειες τῆς Ἰσ-τικλαλ καί σταθεροποιεῖ τή θασιλική ἐξουσία στό Μαρόκο, πού γίνεται πλέον ὁ κύριος ἐκφραστής τῶν ἐθνικιστικῶν τασεων (θλ. καί Διεθνή Πολιτική, Φεθρ. 78).
Μετα τήν ήττα τοῡ .Α,Ι..Ν. ή προσπαθεια δημιουργίας τοῡ
«Μεγάλου Μαρόκου» δέχτηκε δύο νέα πλήγματα. Τό ἐνα ἡταν
ή ήττα τοῦ Μαρόκου στόν πόλεμο πού ἐξαπέλυσε ἐναντίον τῆς
”Αλγερίας τό 1963 διεκδικώντας τήν περιοχή τοῡ Τιντούφ. Τό
αλλο ήταν ὴ δημιουργία τό 1960 τῆς Ἰσλαμικῆς Δημοκρατίας
τῆς Μαυριτανίας - πού τό Μαρόκο αρνιὸταν ἐπί πολλα χρόνια
να αναγνωρίσει - καί ή ὁποία άρχίζει ἐπίσης νά διεκδικεῖ τήν
ίσπανική Σαχάρα. 'H συμφιλίωοη Μαρόκου καί Μαυριτανίας
πραγματοποιεῖται τό 1969170 μέ τή μεσολαθηση τῆς Ἀλγερίας,
αλλά ἡ φιλία τῶν τριῶν χωρῶν δέν θα διαρκέσει περισσότερο
από τέσσερα χρόνια. T0-1974 ή Μαυριτανία, πού ὥς τότε διατηροῡσε στενούς δεσμούς φιλίας μέ τήν ”Αλγερία, ὑπογράφει
μυστική συμφωνία μέ τό Μαρόκο για τή διχοτόμηση τῆς Δ. Σαχάρας καί τό Δεκέμθριο τοῦ ’ίδιου Ιχρόνου ol δύο χῶρες προσφεύγουν στό Διεθνές Δικαστήριο τῆς Χαγης ἐπιδιώκοντας να
άποφύγουν τή διενέργεισ δημοψηφίσματος για τήν αὺτοδιαθεση τοῡ λαοῦ τῆς Δ. Σαχάρας.

Οί κοινές πλέον διεκδικήσεις τοῦ Μαρόκου καί τῆς Μαυριταὺπογραφή στίς 1411111975 τῆς τριμεροῦς συμφωνίας τῆς Μαδρίτης αναμεσα στίς δύο αὺτές χῶρες καί τήν Ἱστιανία, καί
ύλοποιοῦνται μέ τήν είσθολή τῶν μαροκινῶν καί μαυριτανικῶν
στρατευμάτων στή Δ. Σαχάρα. Μέ θαση τὴ συμφωνία τῆς Μαδρίτης ὴ A. Σαχάρα διχοτομήθηκε (ὅπως φαίνεται στό χαρτη 1)
καί τα δύοτμήματα προσαρτήθηκανάντίστοιχα στό Μαρόκο καί
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5. Μετα τήν είσθολή τῶν μαροκινῶν καί μαυριτανικῶν στρατευμάτων στή A. Σαχάρα, τό F. POLISARIO ἀνακήρυξε τήν
2712176, ἡμερομηνία τῆς ἐπίσημης ἀπσχώρησης τῶν Ἰσ-πανῶν,
στὸ Μαχμπές. τήν ”ίδρυση τῆς «Ἀραθικῆς Σαχραουί Δημοκρατίας» (R.A.S.D.z Republique Arabe Sahraoui Dérnocratique). 'H
R.A.S.D. ἐχει ῶς τώρα άναγνωριστεῖ ἀπό 12 χῶρες; τήν Ἀλγερία, τήν Ἀγκὸλα, τή Μαδαγασκαρη, τή Μοζαμθίκη, τή
Γουϊνέα-Μπισαου. τό Μπενίν (πρώην Δαχομέη), τό Τογκό, τή
Ρουαντα, τό Μπουρούντι, τίς Σεϋχέλλες, τή B. Kopéa καί τή Ν.
Ὑεμένη. Ύπάρχουν ἐπίσης καί ἀρκετές χῶρες (πᾴχ. Λιθύη) οί
ὁποῖες, παρὸλο πού δέν ἐχουν αναγνωρίσει τή R.A.S.D.. ἀναγνωρίζουν τό F. POLISARIO ώς «μοναδικό νόμιμο ἐκπρόσωπο
τοῦ λαοῦ τῆς Δ. Σαχάρας».
Ἀπὸ τίς ἀνατολικές χῶρες καμιά δέν ἐχει αναγνωρίσει τό F.
POLISARIO, 'H πιό προωθημένη θέση πού ἐχει παρει μέχρι οτιγμῆς ἡ Ε.Σ.Σ.Δ. ἀναφέρεται «στό δικαίωμα αῦτοδιαθεσης τοῦ
λαοῦ τῆς περιοχῆς» χωρίς ὅμως καμιά ἀναφσρα στὸ F. POLISARIO (σοθιετοαλγερινό ανακοινωθέν τόν περασμένο Ἰανουἀριο). Παράλληλα τό Φεθρουαριο τοῦ 1978 ή Ε.Σ.Σ.Δ. ύπόγραψε
3οετή συμφωνία μέ τό Μαρόκο για τήν παροχή 10 ἐκατ. τον.
φωσφάτων τό χρόνο. συμφωνία πού ἀφορα ἐπομένως καί τά
φωσφάτα τῆς A. Σαχάρας.
”Από τίς [μπεριαλιστικές δυνάμεις, οί Η.Π.Α., παρὸλο πού ἐνισχύουν στρατιωτικά καί πολιτικά τό Μαρόκο καί τή Μαυριτανία, ἐπιδιώκουν να μήν ἐρθουν σέ ρήξη μέ τήν Ἀλγερία, ἀπὸ
τήν ὁποία αγοραζουν σημαντικές ποσότητες πετρελαίου
(περισσότερο ἀπό τή μισή ἀλγερινὴ παραγωγή). Τό ρόλο τοῦ
«χωροφύλακα τῆς περιοχῆς» ἐχει ἀναλαθει ή Γαλλία, ή ὁποία
προσφέρει σημαντικὴ ῦποστήριξη στή Μαυριτανία (τεχνικοὺς
καί στρατιωτικούς συμθούλους καί κυρίως ἀεροπορική καλυψη). 'H γαλλική αύτή πολιτική ἐντασσεται σέ μια γενικότερη
πολιτική ἐπεμθασεων στήν Ἀφρική (Ζαῖρ, Τσάντ) για τήν ύποστήριξη τῶν πιό ἀντιδραστικῶν καθεστώτων.
Ἀπό στρατιωτική ἀποψη τό F. POLISARIO ἐλέγχει αύτή τή
στιγμή τό μεγαλύτερο μέρος τῆς Δυτικῆς Σαχάρας καί κανει
ἐπίσης συχνά ἐπιθέσεις στίς πόλεις τῆς Μαυριτανίας (μέχρι καί
στήν ῖδια τήν πρωτεύουσα) καθώς καί στό νότιο τμῆμα τοῦ Μαρὸκου.
'O ἀριθμός τῶν μαχητῶν τοῦ F. POLISAHIO δέν εἶναι γνωστός, σύμφωνα ὁμως μέ ἐκτιμήσεις εὺρωπαῖκῶν ἐφημερίδων
πρέπει νά κυμαίνεται γύρω στίς 10000 ανδρες.
6. 'H Μαυριτανία ἀποτελεῖ αύτή τῆ στιγμή τόν κύριο πολιτικό
καί στρατιωτικὸ στόχο τοῦ F. POLISARIO — παρὸλο πού τό τελευταῖο τό ἀρνεῖται- καί τό πεδίο ὅπου θα κριθεῖ, τουλαχιστον
για τό άμεσο μέλλον, ὁ ἀγώνας τῶν Σαχραουί.
Τα κέρδη τῆς Μαυριτανίας ἀπό τή διχοτόμηοη τῆς Δ. Σαχάρας ἡταν πολύ μικρα για να αντισταθμίσουν τίς συνέπειες τοῦ
πολέμου. Ἠ συμμετοχή τῆς Μαυριτανίας στήν ἐκμετάλλευση
τῶν πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν τῆς Σαχάρας παραμένει ἀκόμη
τελείως ύποθετική, ἐνῶ ή παρατεινόμενη ξηρασία - πού ἐχει
καταστρέψει τή νομαδική κτηνοτροφία - καί ὴ οἰκονομική
κρίση ἐχουν δημιουργήσει τεράστια οίκονομικα καί κοινωνικα
προθλήματα. ”Οπως παρατηρεῖ ή «Monden (17/2/78) «χωρίς τή
χρηματική θοήθεια τῶν ἀραθικῶν χωρῶν (κυρίως Σαουδική
Ἀραθία, Κουθέιτ καί ”Αμπού Νταμπι) ἡ χώρα θα εἶχε χρεοκοπήσει ἐδῶ καί πολύ καιρό. 'H θοήθεια αὺτή ἧταν τά δύο τελευταῖα
χρόνια περίπου 400 ἐκατ. δολ.. δηλαδή δυό φορές ό ἐτήσιος
προϋπολογισμός τῆς Μαυριτανίας».
Ὅσον ἀφορά τα κοινωνικα προθλήματα, ἀρκεῖ να ,σημειώσει
κανείς ὅτι ή πρωτεύουσα Νουακσότ, ἀπό ένα μικρό χωριό μερικῶν ἐκατσνταδων κατοίκων τό1958. ἐχει μετατραπεῖ σήμερα σέ
μια πόλη 200000 κατ. ὅπου δίπλα στίς ύπερσύγχρονες συνοικίες στοιθαζονται σέ παραγκες καί τέντες ἐκατό περίπου χιλιαδες πρόσφυγες. πού ἐπιζοῦν χαρη στή διεθνή θοήθεια πού
μοιράζει ή κυθέρνηση.
Οί κατοικοι τῆς Μαυριτανίας (1,4 ἐκατομ.) δέχτηκαν χωρίς
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-Ἶστορικό ὅρια τοῦ ”μιῑγῖτλου Μαρόκου..
--.....- Σὺνορα κρατῶν

...--- Σὺνορα Δ.Σαχᾶρος

κανένα ἐνθουσιασμό καί συχνά ἀντέδρασαν φανερά στόν πό-

λεμο πού τούς παρέσυραν τα ἐπεκτατικα σχέδια τοῦ Οϋλντ
Νταντα. 'H πλειοψηφία τῶν ἀραθόφωνων νομαδικῶν φυλῶν τοῦ
θορρᾱ (πού ἀποτελοῦν τό μισό περίπου πληθυομό) εἶχαν ἀναπτύξει ίδιαίτερα στενές σχέσεις μέ τούς Σαχραουί καί τούς
ὺποστηρίζουν ἀκόμα ἡ τουλαχιστον κρατοῦν μια σταση εύμενοῦς ούδετερότητας. Ἑξ ἀλλου ἐνα τμῆμα τοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ κινήματος τῶν Σαχραουί (καί μερικά ἀπό τα σημαντικότερα σήμερα στελέχη τοῦ Ρ. POLISARIO) διαμορφώθηκαν
πολιτικά στή Μαυριτανία. ”Οσον ἀφορά τούς νέγρους καί μή
ἀραθόφωνους κατοίκους τῆς Μαυριτανίας - τό ῦπόλοιπο μισό
τοῦ πληθυσμοῦ - πού ἀποτελοῦν τά κατώτερα κοινωνικα
στρώματα καί τήν πλειοψηφία τῶν στρατιωτῶν, δέν θλέπουν
για ποιό λόγο πρέπει να τούς ἀφορᾱ μια διαμάχη μεταξύ «λευκων».
'H Μαυριτανία στόν πόλεμο τῆς Δυτικῆς Σαχάρας κινδυνεύει
να χασει τήν ῖδια τήν ἀνεξαρτησία της. Γιά νά ἀντιμετωπίσει τίς
ἐπιθέσεις τοῦ F. POLISARIO ἀναγκαστηκε να δεχτεῖ τήν ἐγκατασταση στίς πόλεις τῆς θόρειας Μαυριτανίας1 5000 μαροκινῶν
στρατιωτῶν, ὁταν τό σύνολο τοῦ στρατοῦ της ἀνέρχεται σέ
15000 ἀνδρες. Ἑτσι, ὁποια στιγμή ὁ Χασαν κρίνει καταλληλη,
μπορεῖ να πραγματοποιήσει τό ὁνειρο τοῦ.«Μεγαλου Μαρόκου».
Σέ συνεργασία πιθανόν μέ τή Σενεγαλη. πού, μπροστά στῆν
ἀδυναμία τῆς Μαυριτανίας, ἀρχισε να προθαλλειέδαφικέςδιεκδικήσεις, για τίς περιοχές πού κατοικοῦνται ἀπό νέγρικο πληθυσμό.

Μπροστά o’ αῦτή τήν κατασταση ὴ κυθέρνηση τῆς Μαυριτανίας ἐπιδιώκει τήν ἐπέμθαση τῆς Γαλλίας όχι μόνο για να
ἀντιμετωπίσει τό Ρ. POLISARIO ἀλλά καί για νά ἐξισορροπήσει
τήν ἐπιρροή τοῦ Μαρὸκου.“Ἐτσι οί ἀλλεπάλληλοι κυθερνητικοί
μετασχηματισμοί γίνονται μέ μοναδικό κριτήριο τήν ἐξισορρό-

man τῆς ὲξάρτησης.
Για τό F. POLISARIO ἠ ἐξαφανιση τῆς Μαυριτανίας δέν μπορεῖ να ἀποτελέσει θετική ἐξέλιξη. Γι’ αὑτό, παράλληλα μέ τίς
στρατιωτικές ἐπιθέσεις ἀνανεῶνει πάντα τίς προτάσεις συνεργασίας, οί ὁποῖες φτανουν μέχρι τή δημιουργία ὁμοσπονδίας
αναμεσα στήν ἀνεξαρτητη Δυτική Σαχάρα καί τή Μαυριτανία.
ι

’
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‘O μύθος
- τῆς κακῆς
Ἀμερικῆς
καίτῆς
καλῆς
Εὐρώπης
Τοῦ Γιώργου Ντρέ
ΑΠΟ τόν περασμένο Νοέμόρη ἔχει
ἐμφανιστεῖ, «ἐν ὄψει τῆς ἐντάξεως» στήν
ΕΟΚ, μία ἐκ πρώτης ὄψεως ρεαλιστική
ἀλλά κατά 6αοος «πονηρή» πολιτική
ἀνάλυση. Μιά ἀνάλυση πού, οὔτε λίγο
οὔτε πολύ, θέλει να ἀποδείξει ὅτι ἡ
Ἀμερική ἀντιμετωπίζει ἐχθρικά τήν
προσπάθειά τῆς EOK νά ὁλοκληρωθεῖ
πολιτικοοικονσμικά καί ὅτι ἀντιτίθεται
στήν ἔνταξη τῆς Ἑλλάδας, μια πού θα
χάσει ἐτσι τήν ἐπικυριαρχία της πάνω
στή χώρα μας καί κατά συνέπεια τά οἰ-

κονομικά της προνόμια.
ΑΣ δοῦμε ὅμως λεπτομερέστερα αὐτή
τήν ἀνάλυση.
ΣΤΙ-ΙΝ περίοδο τοῦ ψυχροῦ πολέμου
καί ἀμέσως μετά τή σύσταση τοῦ ΝΑΤΟ,
οἱ εὑρωπαϊκές χῶρες (οἱ «”Εξι») μέ τήν
οἰκονομική ὂοήθεια τῶν ΗΠΑ δημιούργησαν τήν Ε.Κ.Α.Χ. τό 1951 καί τήν
EOK καί EYPATOM τό 1957, στήν
προσπάθειά τους
«... νά προαγάγει 0' ὁλόκληρη τήν
Κοινότητα τήν ἁρμονική ἀνάπτυξη τῶν
οἰκονομικῶν δραστηριοτήτων, συνεχή
καί ἱσόρροπη ἐπέκταση, μεγαλύτερη
σταθερότητα, ἐπιταχυνόμενη ἀνύψωση
τοῦ ὅιοτικοῦ ἐπιπέδου καί στενότερες
σχέσεις μεταξύ τῶν κρατῶν πού ἑνώνει»
(ἄρθρο 2 τῆς Συνθήκης ΕΘΚ).
OI ΗΠΑ, μέ τήν ἰσχυρή στρατιωτική
τους παρουσία στή Δ. Γερμανία καί τήν
πυρηνική όμπρέλα, ἀναλάμδαναν νά
προστατεύσσυν ἀπό μία ἐνδεχόμενη σο6ιετική εἰσδολή τά σχέδια τῶν έξι χριστιανοδημοκρατῶν πρωθυπουργῶν γιά
μιά ἐνιαία καπιταλιστική ἀνάπτυξη. Δέν
ἐλλειψαν πρίν καί τότε οἱ ὁραματιστές
ὅπως ὁ Ντεγκασπερι καί οἱ Σούμαν καί
Σπάακ, πού ἐδλεπαν τίς δυνατότητες για
μιά οἰκονομική ἐνοποίηση στα πλαίσια
τῆς EOK μέ τελικό στόχο τήν πολιτική
ἐνωση τῆς Εὐρώπης ἤ, καλύτερα, ὅπως
ἀκόμα θέλουν οἱ νέοι φεντεραλίστ; τίς
Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Εὐρώπης.
Ὑπῆρχαν στό περιθώριο καί μερικοί πού
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μίλησαν για κοινή ἀμυνα, ἀλλα ἡ σκέψη
αὐτή ἐγκαταλείφτηκε πολύ νωρίς.
«Ἀπό τότε ὅμως τά πράγματα ἀκολούθησαν ἄλλο δρόμο καί εἶναι ἀρκετά
χρόνια πού οἱ ΗΠΑ ἄρχισαν νά γίνονται
ἐπιφυλακτικές ἀπέναντι στήν ΕΘΚ καί
“ ἀντίθετες πρός τήν ὁλοκλήρωσή της»,
γράφει ἕνας ἀπό τούς ὑποστηρικτές τῆς
«πονηρῆς» ἀνάλυσης (Γ. Μαρίνσς, «Θίκονομικός Ταχυδρόμος» 26.1.78).
Καί συνεχίζει;
«Ἀποκορύφωμα τῆς ἐντάσεως στίς
σχέσεις τῶν δύο πλευρῶν ἀποτέλεσε ῆ
πρωτοὸουλία τῆς ΕΘΚ νά διαδραματίσει
ἡγεμονικά πολιτικοοικονσμικά παιχνίὸι
στή μεσογειακή λεκάνη. Ἡ προσπάθειά
της νά χαράξει μιά κοινή μεσογειακή πολιτική θεωρήθηκε τελικά σαφής πρόκληση γιά τήν πρώτη κυρίαρχη δύναμη
στή Μεσόγειο. Ἔτσι οἱ ΗΠΑ τορπίλλι, σαν μεθοδικά καί ἀμείλικτα τήν κοινή
μεσογειακή πολιτική τῆς ΕΘΚ, ἐνῶ κλιμάκωσαν τήν έχθρική ἀντιμετώπισή τους
στίς

προσπάθειες

ὁλοκληρώσεως

τῶν

Ἐννέα τῆς ΕΘΚ. Ὁ νομισματικός πόλεμος ἐπί Νίξον (πού καί σήμερα ἀκόμα
συνεχίζεται) καί ἀργότερα ἡ κρίση τοῦ
πετρελαίου ἔχουν ἄμεση σχέση μέ τήν
ἀμερικανική αὐτή πολιτική καί σάν ἕνα
ὅασικό στόχο νά ἀποδυναμώσουν τίς
ἐπαναστατικές (sic) τάσεις τῆς Εὐρώπης

καί νά ὑπογραμμίσουν ποιός εἶναι τό
ἀφεντικό στήν περιοχή».
ΕΙΝΑΙ γεγονός ὁτι ἡ EOK σημείωσε
στήν πρώτη δεκαετία μιά σχετική πρόοδο στήν πορεία για τήν οἰκονομική της
ένωση. ”Οπως ἡ πραγματοποίηση τῆς τελωνειακῆς ἐνωσης, ἡ δημιουργία τῆς
κοινῆς ἀγροτικῆς πολιτικῆς, τά διάφορα
ταμεῖα (περιφερειακό, κοινωνικό), ἡ
θέση σέ ἰσχύ τοῦ μηχανισμοῦ ἀντιτραστ,
ἡ σύναψη συμφωνιῶν συνδέσεων (Ἐλλάδα, Τουρκία), οἱ συμφωνίες Γιαουντέ
καί Λομέ μέ τίς ἀφρικανικές χῶρες καί

οἱ προτιμησιακές καί μή συμφωνίες μέ
τίς περισσότερες μεσογειακές χῶρες. Καί
εἰναι γεγονός ὅτι ὑπῆρξαν διαφωνίες μέ
τίς ΗΠΑ στά πλαίσια τοῦ G.A.T.T. (Διεθνεῖς Σημφωνίες περί Δασμῶν καί Ἐμπορίου) λόγω τῶν πρωτοὸουλιῶν τῆς
EOK_ 0T0 διεθνές ἐμπόριο, ὅπως καί
ὑποτίμηση τοῦ δολλαρίου ἐπί Νίξον καί
καποια ἐχθρότητα τῆς κυὸέρνησής του
ἐναντίον τῶν, καθόλου κατα τά ἀλλα
«ἐπαναστατικῶν», τάσεων τῆς Κοινῆς

Ἀγορᾶς στήν προσπάθεια νά καταλαὸει
μια καλή θέση στό διεθνές οἰκονομικό
παιχνίδι.
Η ΚΡΙΣΗ τοῦ πετρελαίου ὅμως, πού

ἀποκάλυψε τή 6αθύτερη οἰκονομική
κρίση, ἀνέκοψε τήν ἀνσδική πορεία τῆς
Εὐρώπης. Ἡ EOK 6ρέθηκε μπροστά α’
έναν ἐντονο πληθωρισμό, πού προσπαθεῐ
τώρα νά μειώσει, καί σέ μιά στρατιά έξι
ἐκατομμυρίων ἀνέργων. Οἱ ἐκλογές για
τό Εὑρωπαϊκό Κοινοὸούλιο, πού ἐπρόκειτο νά γίνουν φέτος καί πού τόσο διαφημίστηκαν, ἀναδλήθηκαν γιά ἀργότερα.
Καί ἐτσι μπροστά οτή διεθνή κρίση οἱ

σχέσεις μέ τίς ΗΠΑ 6ελτιώθηκαν. Ἡ
ΕΣΣΔ, πού δέν ἐχει αναγνωρίσει τήν
EOK σαν θεσμό, ἐστειλε στίς Βρυξέλλες
τόν ὑπουργό ἁλιείας της τήν περασμένη
ἀνοιξη. Τό φθινόπωρο ἐκανε ἐπίσημη
ἐπίσκεψη στήν EOK ὁ ρουμάνος γενικός
γραμματέας τῆς KOMEKON καί ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς χώρας του. Τέλος
στίς ἀρχές τοῦ ’78 ὁ Καρτερ ἐπισκέφτηκε
τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτρσπή τῆς Κοινῆς
Ἀγορᾶς. Κατι πού ἐγινε για πρώτη φορά
ἀπό ἀμερικανό πρόεδρο.
ΠΑΝΩ σ’ αὐτό ὁ κ. Σιμονέ, πρώην μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς EOK καί τώρα
ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τοῦ Βελγίου, δηλώνει;
«Μετά ἀπό χρόνια συννεφιασμένων
σχέσεων, ὅταν οἱ ἀμερικανοί ἐπίσημοι
θεωροῦσαν τήν Κοινότητα γενικά σάν
κάτι τό ἄσκοπο, θεωροῦμε τήν ἐπίσκεψη
αὐτή σάν θετικότατο ὅῆμα. Πιστεύουμε
ὅτι ὑπάρχει εἰλικρινής ἐπιθυμία ἀπό τή
νέα ἀμερικανική κυὸέρνηοη νά λάόει ὑπ’
ὄψη της τήν Εὐρώπη καί τήν Κοινότητα».
Κι ὅταν τόν ρωτοῦν;
«Θέλετε νά πεῖτε ὅτι τά πράγματα ἄλλαξαν ἀπό τότε πού ὁ Κίσσινγκερ ἤθελε
νά περιορίσει τήν εὐρωπαϊκή έπιρροή
στόν κόσμο;»,

damn/T61:
«Εἰλικρινά δέν νομίζω ὅτι οἱ ΗΠΑ
ἧταν ποτέ ἐχθρικές σέ μιά ἰσχυρή Κοινότητα. eH Ἀμερική εἶναι σέ καλύτερη
θέση μέ μιά ἰσχυρή Κοινότητα. Τώρα
ὅμως ἡ Ἀμερική μᾶς ἐνθαρρύνει νά
δράσουμε ἔξω ἀπό τήν Εὐρώπη. Νά παίξουμε ἕνα ρόλο στήν Ἀφρική καί στή
Μέση Ἀνατολή, ὅπου ἡ Θύάσιγκτον μᾶς
ζητᾶ νά ὅοηθήσουμε». (Συνέντευξη στό
Νιούσγουικ, 30.1.78).

ΣΤΟΝ οἰκονομικό τομέα, λοιπόν, εἶναι
φυσικό να ὑπάρχουν διαφορές καί διενέξεις, ὅταν σκοπός ὅλων εἶναι τό κέρδος. Καί στή μάχη τοῦ κέρδους ὑπάρχουν νικητές καί νικημένοι.
ΤΑ τελευταῖα χρόνια ἡ EOK έχει σο6αρα προόλήματα (ἐλλειμματικό τό ἰσοζύγιο ἐξωτερικοῦ ἐμπορίου μέ τίς ΗΠΑ),
ὅπως καί ἡ Ἀμερική σχετικα μέ τήν τακτική dumping τῆς Ἰαπωνίας, πού δημιουργεῖ ἀντιδρασεις τῆς ἀμερικανικῆς 6L—
ομηχανίας. Τό γεγονός δέ τῆς σύναψης
ἐμπορικῶν συμφωνιῶν τῆς EOK μέ τίς
μεσογειακές χῶρες (μέ κάθε μία χωριστά), καθόλου δέν ἐξηγεῐ πρόθεση τῆς
EOK νά ἀντικαταστήσει μέ συμὸόλαια
τόν ἐκτο στόλο στή Μεσόγειο, καί ἀκόμα

περισσότερο
«νά συμόάλει στήν ένίσχυση τῆς κοινῆς μεσογειακῆς ταυτότητας ἀνάμεσα
στίς χῶρες τῆς Μεσογείου». (Θίκ. Ταχ.

KATI πού δέν νομίζουμε νά θέλει καί
ἡ κυὸέρνηση Καραμανλῆ, ὅταν ἐναγωνίως δια6ε6αιώνει ὅτι ἡ ἐνταξη θά γίνει
χωριστά ἀπό τήν Ἰσπανία καί Πορτογαλία.
ΣΤΟΝ πολιτικό ὅμως καί στρατηγικό

τομέα οἱ χῶρες τῆς ΕΟΚ, πού παίζουν
ἐναν ἀξιόλογο διεθνή ρόλο (Γαλλία, Δ.
Γερμανία, Βρετανία) εὐθυγράμμίζονται
μέ τήν ἀμερικανική πολιτική. Είτε στά
πλαίσια τοῦ NATO (αὐξηση τῶν ἀμερικανικῶν δυνάμεων στή Δ. Γερμανία
κατά μία μεραρχία καί ἀγορά τοῦ πανάκριδου ἀμερικανικοῦ ἀεροπλάνου F.16
ἀντί τοῦ γαλλικοῦ Μιραζ), εἴτε στά πολεμικά γεγονότα τῆς Ἀγκόλας καί τοῦ
Ζαΐρ (συμμετοχή τῆς Γαλλίας στήν
κατάπνιξη ἀπελευθερωτικῶν κινημάτων), είτε στό Κυπριακό (ἀποχή τῶν
ΗΠΑ καί τῶν χωρῶν τῆς ΕΟΚ, ἐκτός τῆς
Γαλλίας, στήν ψηφοφορία τοῦ ΟΗΕ γιά
τήν καταδίκη τῆς Τουρκίας).
ΒΛΕΠΟΥΜΕ έτσι ὅτι γίνεται ἀπό τήν
«πονηρή» ἀνάλυση μιά ἐσκεμμένη σύγχυση μεταξύ τῶν πολιτικῶν καί στρατηγικῶν ἐπιδιώξεων τῆς Ἀμερικῆς καί τῆς
Εὐρώπης, ἀπό τή μιά, μέ τίς οἰκονομικές
καί ἐμπορικές διενέξεις δύο συνεταίρων
τοῦ Δυτικοῦ κόσμου, ἀπ’ τήν άλλη, παρουσιάζοντας τήν EOK σάν ὀργανισμό
πού ’σκοπεύει νά ἐξελιχτεῖ σέ ἀνταγωνιστική ὑπερδύναμη. Τό διαψεύδει ὅμως ὁ
πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινῆς
Ἀγῷράς, δηλώνοντας ὅτις
«οἱ ΗΠΑ, ἡ Ἰαπωνία καί ἐμεῖς συνθέτουμε τόν ἄξονα τοῦ Δυτικοῦ κόσμου».
ΚΑΙ ὁ πρωθυπουργός τοῦ Βελγίου
στήν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στό Λευκό

Οἰκο, λέγοντας ὅτι «ἡ Ἀμερική εἰναι ὁ
μεγαλος ἀδελφός μας». Ἐπιχειρεῖται
ἐπίσης νά ἀποδειχτεῖ ὅτι ἡ EOK δέν ἐχει
καμία σχέση μέ τό ΝΑΤΟ. μέ μιά σχηματική περιγραφῆς ἐφ’ Υὅσον ἡ Νορόηγία εἰναι μέλος τοῦ NATO καί ὅχι τῆς EOK ’
(ἐπρόκειτο να μπεῖ) καί ἐφ’ ὅσον ἡ Ἰρλανδία εἰναι μέλος τῆς EOK καί ὅχι τοῦ
NATO. ἡ EOK δέν έχει καμία σχέση μέ
τό NATO. Χωρίς νά λαμόάνεται ὑπ’ ὄψη
ὅτι οἰ χῶρες πού παίζουν τόν κύριο ρόλο
στήν ΕΟΚ, μέ πολιτική, οἰκονομική καί
στρατιωτική δύναμη, εἶναι μέλη τοῦ
NATO (A. Γερμανία, Ἀγγλία, Γαλλία).
ΣΕ συνέχεια η «πονηρη» ἀνάλυση έρχεται στό κύριο θέμα της, πῶς νά ἀποδείξει δηλαδή ὅτι σί ΗΠΑ, ἐκτός ἀπό
τούς πολιτικούς, ἐχουν καί οἰκονομικοὺς
λόγους νά μή θέλουν τήν ἐνταξη τῆς Ἑλλάδας, καί χρησιμοποιεῖ δύο ἐπιχειρήμα101:
A'. Τήν ἐκθεση τοῦ ἀμερικανικοῦ
ὑπουργείου Γεωργίας,
«σύμφωνα μέ τήν ὁποία ἀπειλοῦνται
οἱ ἀμερικανικές ἐξαγωγές ἑσπεριδοειδῶν
καί καπνοῦ ἀπό τήν ἔνταξη τῆς Ἑλλάδας
στήν ΕΘΚ. Τό ύπουργεῖο ἐκφράζει μάλιστα τήν ἀνησυχία του ὅτι ὁ έλληνικός
ἀνταγωνισμός ἐξ αἰτίας τῆς έντάξεως θά
έπεκταθεῖ καί στίς παραδοσιακές γιά τά
ἀμερικανικά καπνά ἀγορές 05' τρίτες χώρες, μιά καί χάρη στίς ἐνισχύσεις τῆς
ΕΘΚ θά ἀναπτυχθεῖ ἡ καλλιέργεια καπνοῦ Μπέρλεῦ στήν
Ταχ. σελ. 4, 26.1.78).

Ἑλλάδα».

(Θίκ.

ΑΣ ἀφήσουμε ἐδῶ νά ἀπαντήσει ἕνας
πιό ἁρμόδιος ὁ ἴδιος ὁ κ. Μπέργκλαντ,

ι’·πουργός Γεωργίας τῶν ΗΠΑ, μιά πού ἡ
παραπάνω ἐκθεση εἰναι ὑπ’ εὐθύνη του.
Τόν ρωτοῦν;

«Παιά θά εἶναι ἠ κυὸερνητική γεωργική πολιτική ἔναντι τῆς ΕΘΚ,·»
ΑΠΑΝΤΑ;
«Θὶ προηγούμενες κυὸερνήσεις ἦλθαν
σέ σύγκρουση μέ τίς χῶρες-μέλη τῆς Καινότητας σέ πραὸλήματα πού στήν πραγματικότητα δέν ἧταν διόλου σημαντικά.
Ἀποφασίσαμε νά δώσουμε τέλος 0' αὐτό
τόν πόλεμο τῶν χαρακωμάτων καίΧ νά
ἀναγνωρίσουμε τό νόημα ἀμσιὸαίων
προόλημάτων, τά ἀμοιόαῖα συμφέροντα
καί τίς ἀμοιὸαῑες ἀνηουχίες. Ἡ ΕΘΚ εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀγορά γιά τά ἀμερικανικά ἀγροτικά προϊόντα. Αὐτό τό άναγνωρίζουμε, τό σεὸόμαστε καί δέν πρό-

κειται νά ἀμφισόητήσουμε τό δικαίωμα
τῶν Ἐννέα χωρῶν-μελῶν νά ἀκολουθήσουν μιά καινή ἀγροτική πολιτική. Εἶναι
δικαίωμά τους. Δέν θάαντιδικήσσυμε σέ
ἐνδεχόμενσυς διαφορετικούς τελωνειακούς δασμούς ἐπί τῶν εἰσαγομένων
άγροτικῶν προϊόντων. Αύτό εἶναι πρό6λημα πού δέν μπορεῖ νά ἀποτελέσει
θέμα διαπραγματεύσεων ἐπί κοινοτικοῦ
ἐπιπέδου καί συνεπῶς δέν θά τό καταστήσσυμε ἀντικείμενα πολεμικῆς. Ἔχω
ἅριστες προσωπικές σχέσεις μέ τόν Τζίμ
Γκούντελαχ, τόν ὑπεύθυνα τῆς ἀγροτικῆς
πολιτικῆς τῆς ΕΘΚ. Δέν ὑπάρχει ἀμφιὅολία ὅτι οἱ φιλικές μας σχέσεις θά δώσουν καρπούς, πού θά συντελέσουν οτήν
ὄελτίωση τῶν σχέσεών μας». (Συνέντευξη στόν ἴδια Θίκονομικό Ταχυδρόμο,
ΑΒΙΑΣΤΑ σκεπτόμαστε, λοιπόν, ὅτι ὁ

Τζίμ Γκούντελαχ, σάν στενός φίλος τοῦ
ἀμερικανοῦ ὑπουργοῡ, θά μεριμνήσει
ὥστε τά ἑλληνικά έσπεριδοειδῆ καί καπνά νά μή διαταράξουν τίς φιλικές τους
σχέσεις.
B’. T0 δεύτερα ἐπιχείρημα τῆς «ἀνάλυσης» ἀφορᾶ
«τά ἀμερικανικά μονοπώλια πού
προσπαθοῦν μέ κάθε θεμιτό καί ἀθέμιτα
τρόπο να ἁποτρέψουν τήν ἕνταξη» καί
είδικότερα «τά ἀμερικανικά μονοπώλια
ἤδη ἁλωνίζουν στήν έλληνική ἀγορά,
πού λίγα ὥς πολύ τήν ἐπηρεάζσυν καί σέ
ὁρισμένους τομεῖς τήν ἐλέγχουν. Ἡ ἔνταξη στήν ΕΘΚ καίή ἐφαρμογή τῆς καινοτικῆς νομοθεσίας (ὑπάρχει καί αὑστηρή νομοθεσία ἀντιτράστ σ’ αὐτήν), θά
μποροῦσε νά ἀποδεῖ ἐνοχλητική γι’ αὐτά.
Ἐν πάση περιπτώσει, θά ἔθετε σέ εὐνοϊκή μαίρα τίς εὐρωπαϊκές πολυεθνικές
ἑταιρίες σέ σύγκριση μέ τίς ἀμερικανι-’
κε’ς. Κι αὐτό κανένα καπιταλιστικό μσνοπώλια ἄξια τοῦ ὀνόματός του δέν θά
τό δεχόταν χωρίς κάθε δυνατή ἀντίδραση». (Θίκον. Ταχυδρ. 26.1.78).
ΕΙΝΑΙ γεγονός ὅτι πολλές ἀμερικανικές πολυεθνικές ἐταιρίες ἐχουν κάνει
ἐπενδύσεις στήν Ἐλλάδα, ὅντως ὅμως
καί πολλές γαλλικές, γερμανικές, ἐλόετικές, κλπ., μέ τά γνωστά ἀποτελέσματα.
Ἡ ὁποιαδήποτε λύμανση καί ἀσυδοσία

γίνεται ἐπί ίσοις ὅροις. Ὅπως ἐπίσης εἰναι γεγονός καί ὁ έλληνικός νόμος 703
περί ἐλέγχου μονοπωλίων καί ὀλιγοπωλίων καί προστασίας ἐλεύθερου ἀνταγωνισμοῦ, πού θα τεθεῐ σέ ἰσχύ στίς 19
Μαρτίου 1978, καί ὁ ὁποῖος εἰναι πιστή
ἀντιγραφή ὅχι μόνο τοῦ κοινοτικοῦ (ἀρθρα 85,Βό Συνθήκης EOK) ἀλλά καί τοῦ
ἀμερικανικοῦ, μια πού περιέχει ποινικές
κυρώσεις καί πού ἐλπίζει νά περιορίσει
ὅπως καί στήν EOK τήν ἀσυδοσία τῶν
μονοπωλίων. Θεωρεῖται δέ ἡ θέση σέ
ἰσχύ τοῦ 703 σάν προϋπόθεση γιά τήν
ἐνταξη.
ΕΤΣΙ ἡ θέση τῶν ἀμερικανικῶν μονοπωλίων δέν εἶναι σήμερα σέ καλύτερη
μοίρα στήν Ἐλλάδα ἀπ’ ὅ,τι ὅταν γίνει ἡ
ἐνταξη - μᾶλλον θά συμόεῖ τό ἀντίθετο.
ΙἈν ἐπιτραπεῖ καί ή ἐλεύθερη διακίνηση
τῶν κεφαλαίων σύμφωνα μέ τό ἀρθρο 67
τῆς συνθήκης ΕΟΚ, Ὅπως δέ ὑποστηρίζει καί ὁ κ. Νταόινιόν, ὑπεύθυνος τῆς
EOK γιά τή 6ιομηχανική της πολιτική καί προφανῶς ἐνήμερος γιά τήν ἀδιάκοπη ροή ἐπενδυτικῶν κεφαλαίων ἀπό
τήν Εὐρώπη πρός τήν Ἀμερική,

«τό νέο σύνθημα τῆς ΕΘΚ εἶναι· νά
συνεργαστοῦμε μέ τίς πολυεθνικές καλύτερα καί νάτούς δημιουργήσουμε ἕνα
εὐνοῖκότερο κλίμα άνταγωνισασῦ». (Εὐρωπαϊκή Κοινότης, ’Θκτώὸριος 1977).
OI ΗΠΑ, στό μέτρο πού οἱ χῶρες τῆς
EOK παραμένουν πιστές στόν άτλαντισμό καί στό δυτικό πολιτικοοικονσμικά
σύστημα, δέν ἀντιτίθονται στήν ἐνταξη
τῆς Ἐλλάδας, μια πού τό γεγονός αὐτό
θά θεμελιώνει καλύτερα τό ’ίδιο σύστημα
στή χώρα μας καί θα ἀποτρέψει έτσι μιά
ἐκτροπή πρός τά ἀριστερά μαλλον παρά
πρός τά δεξιά. Καί εἰναι γνωστή ἡ ἀντίδραση τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ σέ μιά
ἐνδεχόμενη συμμετοχή τῶν κομμουνιστῶν στίς κυδερνήσεις τῶν χωρῶν-μελῶν
τῆς Κοινῆς Ἀγορᾶς, ὅπως στήν Ἰταλία
καί Γαλλία. Ἡ παγίωση δέ τοῦ, status
quo στήν Εὐρώπη μέ ἡγέτιδα δύναμη τίς
ΗΠΑ ἔχει μεγαλύτερη σημασία γιά τήν
ἀμερικανική ἀμυνα ἀπ’ ὅ,τιμερικές χιλιάδες τόννοι ἐλληνικοῦ καπνοῦ τύπου
Μπέρλεϋ. Ποῦ καταλήγσυμε λοιπόν;
ΒΑΣΙΚΑ διαπιστώνουμε ὅτι τέτοιες
ἀναλύσεις οὐτε έδραιωμένες εἶναι, οὔτε
ἐχουν σκοπό τή σωστή ἐνημέρωση τοῦ
λαοῦ για ἐνα μέγιστο ἐθνικό θέμα, ὅπως
τό πρόδλημα τῆς ἐνταξής μας στήν ΕΟΚ.
Ἀλλά καί πιό πέρα.αύτές οἱ θέσεις στηριζόμενες στό συλλογισμό ὅτι ὅσοι
δέν θέλουν νά μποῦμε στήν καλή E13ρώπη γιά νά“ξεφύγουμε ἀπό τήν κακή
Ἀμερική, ἐργάζονται γιά τήν ίδια τήν
Ἀμερική - ἐπιχειροῦν νά μπλοκάρουν
τήν πολιτική μας προόληματική. Γιατί,
προκειμένου νά ἀναπτύξουν τήν πολεμική τους κατά τῶν πολιτικῶν ἐκείνων
κομμάτων πού διατηροῦν ἀκέραιες τίς
ἀντιρρήσεις τους για τήν ΕΟΚ, συσκοτίζουν ἀνεπίτρεπτα τά γεγονότα πού διαμορφώνουν σήμερα καθοριστικά τό μέλλον μας.
I
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ί ἀλλαξε
στίς θέσεις
τοῦ KKE50.
01710 τό 10 (90)

στό 20 (100)
συνέδριο;
τοῦ Δημ. Κατσαροῦ

AYO κομμουνιστικα συνέδρια, μέ διαφορά
ἑνός μηνός, δέν εἶναι 6έ6αια συνηθισμένο φαινομενο
Ο Τόν Ἀπρίλη (16-21) τό ΚΚΕ ἐσωτερικοῦ
πραγματοποιεῖ τό 2ο (100) συνέδριό του, σχεδόν
δυό χρόνια μετα τό 10(9ο).
Ο Τό Μάη (15-20) τό ΚΚΕ πραγματοποιεῖ τό
100 συνέδριό του, 5 χρόνια μετά τό 9ο (Ἀν.
Γερμανία, 1973).

ΤΑ δύο ΚΚ καλύπτουν 6ασικα τό χῶρο τῆς
κομμουνιστικῆς ἀριστερᾶς - στόν ἰ’διο χῶρο κινοῦνται κι ἀλλες ὁμάδες καί κόμματα, ἄσχετα μέ
τήν πολιτική τους έμ6έλεια καί ἀποτελεσματικότητα.
ΤΑ συνέδρια, μέ τό προσυνεδριακό ὑλικό πού
ἤδη έχει κυκλοφορήσει, θα ἀποτελέσουν τό δείχτη μορφοποίησης τῆς συνολικῆς πολιτικῆς καί
ἰδεολογικῆς φυσιογνωμίας τῶν φορέων τους.
Κυρίως ὅμως θα πρέπει νά συντελέσουν στόν ἐντοπισμό τῶν διαφοροποιήσεωνκαί μεταλλαγῶν
πού ἐχουν συμὸεῖ στα δύο κομμουνιστικα κόμματα ἀπό τήν ἡμέρα τῆς νόμιμης ἐμφάνισης
(1974). (Οἱ διαφορσποιήσεις αὐτές έχουν σημασία κυρίως γιά τό ΚΚΕ 50. ἰδιαίτερα ἀπό τήν
ἡμέρα τῆς ἐκλογικῆς ἥττας). Καί ἀποκτοῦν μεγαλύτερη 6αρύτητα για τίς μελλοντικές ἀποκρυσταλλώσεις στό χῶρο τῆς κομμουνιστικῆς ἀλλα
καί τῆς εὐρύτερης ἀριστερᾶς, ἀν ἰδωθοῦν σέ
συνδυασμό μέ τήν τελευταία ἐκλογική ἀναμέτρηση. Τά ἐξαγόμενα αὐτῆς τῆς ἀναμέτρησης ἀντικατοπτρίζονται ὅχι μόνο στίς ἐκτιμήσειςπεριγραφές τοῦ συσχετισμοῦ δυνάμεων καί τοῦ
χαρακτῆρα τους, ἀλλά καί στίς πολιτικές ἐπιλογές για τίς συμμαχίες καί τή γενικότερη στρατηγική πού διατυπώνονται στίς προσυνεδριακές
θέσεις.
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ΑΝ τό ἐκλογικό ἀποτέλεσμα δέν ἀποτελεῖ τήν
ἐκφραση μιάς συγκυριακῆς προτίμησης τῶν ἐκλογέων ἀλλά τή συμπυκνωμένη ἐνδειξη γιά τίς
τάσεις τοῦ γενικότερου πολιτικοῦ συσχετισμοῦ,
τότε τό κάθε τί πού συμ6αίνει στήν ἀριστερά δέν
μπορεῖ νά ἀποτελεῖ ἀπλα ἀντικείμενο δημοσιογραφικῆς ἐνημέρωσης ἤ, πάλι, ἀντικείμενο «εἰδικῶν» ἀναλύσεων. ‘O πολιτικός χῶρος τῆς ἀριστερᾶς ἀποκτᾶ μιά ξεχωριστή 6αρύτητα μπροστά
στή μεταστροφή εὑρύτερων κοινωνικῶν δυνα-

μεων πρός αὐτόν.

’

ΑΡΧΙΚΑ θα ἐπιχειρήσουμε μιά γενική διαγραφή τῶν θέσεων τοῦ ΚΚΕέσ.ἀπό τή μεταπολίτευση ὥς τά σήμερα. ”Εμμεσα ὁ ἀναγνώστης θά
μπορέσει νά καμει τίς ἀναγκαῖες ἐκτιμήσεις. Δέν
γίνεται προσπάθεια συσχετισμοῦ τῶν θέσεων καί
τῶν κομματικῶν ἀναλύσεων μέ τήν ἐλληνική
πραγματικότητα, γιατί αὐτό ἀναπόφευκτα θα
ὁδηγοῦσε σέ μια κριτική τοποθέτησή μας ἀπέναντι στό συγκεκριμένο φορέα. Ἡ προσπάθειά
μας είδικότερα ἐχει στόχο νά δείξει τήν πολιτική
ταυτότητα- καί στρατηγική για τό ΚΚΕὲσ. Στήν
ἀνάλυση ὅοηθιόμαστε ἀπό τό ἀντικείμενσ τῆς
μελέτης μας (ἐδῶ τό κομμουνιστικό κόμμα), τό
ὁποῖο ἐχοντας μιά δική του μεθοδολογική 01110τητα ὑποδείχνει τή μέθοδο δουλειάς μας. 'H ἰδεολογία, ἡ δομή καί ἡ λειτουργία τοῦ κομματικοῦ
σχηματισμοῦ, η πολιτική πρακτική του κ λπ. θά
ἀποτελέσουν τά στοιχεῖα αὐτῆς τῆς καταγραφῆς.
Βασικά ντοκουμέντα εῖναι τό σχέδιο προγράμματος τοῦ ΚΚΕέσ. καί οἱ θέσεις τῆς ΚΕ τοῦ
ΚΚΕέσ. για τό πρῶτο του συνέδριο.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ἡ τωρινή περίοδος — 115 τίς
θέσεις τῆς ΚΕ για τό δεύτερο συνέδριο καί μιά
κριτική - ἀντιπαραθετική προσθήκη τῶν θέσεων

τῆς μἐιοψηφίαςΘεωροῦμε ὅτι ή συμπυκνωμένη καταγραφή
των Θέσεων (για τό 10 καί 2ο συνέδριο) καί τοῦ ’
Σχεδίου Προγράμματος πού δημοσιεὺομε σήμερα
εἰναι πολύ χρήσιμη ἀν συνεξεταστεῖ μέ τόν ἤδη
διεξαγόμενο διαλογο στόν κομματικό τύπο τοῦ
ΚΚΕέσ. 011101 καί στίς συνελεύσεις τῶν ὀργανώ-

σεωνδάσης.
Ἀξονικά θέματα τῆς πολιτικῆς τοῦ ΚΚΕέσ.
ὅπως ἡ πλήρης ἔξοδος ἀπό τό ΝΑΤΟ, ἡ ἀρνηση
τῆς ΕΟΚ, ή ΕΑΔΕ καί ή σχέση μέ τό ΚΚΕ, μαζί
μέ τό θέμα τοῦ τίτλου, μπαίνουν σήμερα 05 115ρική ή ὁλική ἀμφισόήτηση μέ ἀποφάσεις ὀργανώσεων τῆς 6ασης. “Η σημερινή προὸληματική
τῶν όργανώσεων τοῦ ΚΚΕ ἐσ. ἀπ’ τή μιά μερια,
καί ἀπό τήν ἀλλη τά κείμενα τῆς Κ.Ε. πού ἀποτέλεσαν τήν ὁδηγό-πορεία πρός τό 10 (90) καί τό
20 (10) συνέδριο σέ ποιό 6016110 διαλέγονται
μεταξύ τους καί 115 ποιόν τρόπο ὁρίζουν τήν
κρίση στό KKE50;;
O Στό ἐρχόμενα τό συνέδριο τοῦ ΚΚΕ,

71. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕ
TOY KKE ἐσ. PIA TO 10(90)
ΣῩΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
Στό «Μέρος Δεύτερο. cH σὺγχρονη ἐλληνική κοινωνία. Δομές καί ἀντιθέσεις» τό σχέδιο προγράμματος διαπιστώνει ὅτις
«“Η ἐφταχρονη δικτατορία(...) κλόνισε ὁρισμένα συστήματα
ἰδεῶν καί πολιτικῆς πρακτικῆς στα ὁποῖα στηρίχτηκε τό προχουντικό καθεστώς». Ὁ ἐντοπισμός τοῦ κλονισμοῦ αὑτοῦ σέ
πολιτικό ἐπίπεδο, ὅπως θα δοῦμε πιό κάτω, ἐγγράφεται σέ μιά
γενικότερηιδιαδικασίακοινωνικῶν καί ἰδεολογικῶν ἀλλαγῶν
πού συνέδησαν στα χρόνια τῆς δικτατορίας... «διαδικασία 1:013
εἶχε ἀρχίσει σέ ὅλες τίς πολιτικές δυνάμεις καί πρίν τή δικτατορία» (ὅπου παρ. κεφ. 7).

Οἱ αἰτίες τῆς κρίσης
”Ας δοῦμε τώρα σέ τί πλαίσιο ἐντασσεται αὐτή ἡ διαπίστωση
τοῦ «κλονισμοῦ». Στίς προσυνεδριακές θέσεις τῆς ΚΕ για τό Α’
Συνέδριο (μέρος Δ, κεφ. Ι) γίνεται προσπάθειά ἐντοπισμοῦ καί
σὺνδεσης αὐτοῦ τοῦ κλονισμοῦ μέ μια πολλαπλή κρίση στό
χῶρο τῆς πολιτικῆς, τῆς οἰκονομίας, τῆς ἰδεόλογίας καί τῶν
ἐξωτερικῶν σχέσεων. Οἱ πηγές τῆς κρίσης αὐτῆς, πού σ’ ἕνα
μεγάλο 6αθμό καθορίζουν καί τίςστρατηγικές ἐπιλογές τοῦ
ΚΚΕέσ., ἐντοπίζονται στα ἐξῆς οημεῖα;
Ο<<ἡ κρίση αὑτή ἀμεσα εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς κληρονομιᾶς
καί τῶν προθληματων πού ἀφησεη 7χρονη δικτατορία καί τοῦ
τρόποῦ ποὺ ἐπεσε ἡ χούντα καί τοῦ τρόπου πού “ἐκκαθαρίστηκε” αὐτή ἡ κληρονομιά»
O «μακροπρόθεσμα ἡ κρίση ἀποτελεῖ συνέπεια τῆς συσσώρευσης ἐπί χρόνια μεγάλων ἀλυτων προὸληματων ἐξ αἰτίας τοῦ
ἐξαρτημένου ἀπό τίς ΗΠΑ καθεστῶτος πού ἐπιδλήθηκε στή
χώρα μετα τόν ἐμφύλιο...»
Ἀμέσως πιό κάτω, οἱ πηγές τῆς κρίσης σχετίζονται «μέ τή
γενικότερη διαρθρωτική κρίση πού περνᾶ ὁ καπιταλισμός γενικά». Στό ἴδιο κεφαλαιο ὑπάρχει μιά κλασική μαρξιστική :0ποθέτηση γιά τήν Ἐλλάδα, ὅπου «ἡ κρίση ἀποτελεῖ τα συστατικά στοιχεῖα μιᾶς γενικότερης κρίσης πού διέρχεται ἡ χώρα
μας καί πού εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ γεγονότος ὅτι τό σύστημα
τοῦ κρατικομονοπωλιακοῦ καπιταλισμοῦ ἐρχεται σέ σύγκρουση μέ τήν ἀνάπτυξη τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων».
Δέν θά ἀσχοληθοῦμε μέ τίς μή ἀμεσα πολιτικές αἰτίες τῆς
κρίσης. Ἡ κρίση αὐτή κινεῖται μέσα σέ ένα πλαίσιο τῆς μεταδικτατορικῆς κρατικῆς ἐξουσίας, ἡ ὁποία «ἐπιχειρεῖ να διαμορφώσει καί νά διασφαλίσει τήν ἡγεμονία τῆς μονοπωλιακῆς
ἀστικῆς τάξης στό ἐθνικό ἐπίπεδο, στίς συνθῆκες τῆς χώρας»,
ἐνῶ «ἡ οἰκοδόμηση τῆς Ἴμεταδικτατορικῆς κρατικῆς ἐξουσίας
γίνεται ἀπό τήν κυὸέρνηση καί ,τό κόμμα τῆς Ν.Δ. μέ τήν ἡγεσία τοῦ Κ. Καραμανλῆ, πού ἐπιδιώκει να ἐκφράσει τά μακροπρόθεσμα πολιτικά καί οἰκονομικά συμφέροντα τῆς μονοπωλιακῆς ἀστικῆς τάξης καί ἰδιαίτερα ἐκείνης τῆς μερίδας της 1:013
τείνει νά διαμορφώσει, σέ μιά ἀνανεωμένη δάση καί περιεχόμενο, τήν κυριαρχία καί ἡγεμονία της 0’ ὅλη τήν ἀστική τάξη
καί στή ζωή τοῦ ἐθνους». (Σχέδιο Προγραμ. κεφ. 4)
Τά παραπάνω συνδυαζονται μέ τήν ἐκτίμηση τῶν προσυνέδριακῶν θέσεων ὅπου ἡ αἰτία τῆς πολιτικῆς κρίσης «δρίσκεται
στήν ἀναντιστοιχία ἀνάμεσα στό κράτος πού οἰκοδομεῖται· σήμερα στή χώρα καί τήν πολιτική τῆς κυδέρνησης τῆς ΝΔ. ἀπό
τή μια καί τῆς ἀνάγκης τοῦ λαοῦ καί τῆς χώρας (...) γιά τήν
οἰκοδόμηση ἐνός συγχρονισμένου δημοκρατικοῦ κράτους», ἐνῶ
ἡ ἴδια κρίση «ἐντείνεται ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι; ἐνῶ οἱ χουντικές
δυνάμεις (.. .) δέν ἐχουν ἐξαρθρωθεῖ καί δραστηριοποιοῦνται
κάτω ἀπό τήν ἐμπνευση τῶν Ἀμερικανῶν, πιέζουν τήν κυ6έρνηση καί τήν πολιτική ζωή τῆς χώρας γιαένα ἀντιδημσκρατικό

πισωγύρισμα, ἡ κυδέρνηση δέν προχώρησε στήν ’ἀποχουντοποίηση σέ 6αθσς>>. ”Ας σημειωθεῖ ἐδῶ ὅτι πιό κάτω ἀναφέρεται
καί τό ἐνδεχόμενο νά καταλήξει αὐτή ἡ κρίση σέ πραξικόπημα
μέ συγκεκριμένους στόχους καί φορεῖς.
O χαρακτῆρας τῆς μεταδικτατορικῆς πολιτικῆς ἐξουσίας
λοιπόν δέν εἶναι ὁριστικός γι αὐτή τή φάση. Oi’εγγενεῖς ἀντιφάσεις τοποθετοῦνται καί στή φυσιογνωμία (ταξική, πολιτική,
ἰδεολογική) τῶν κοινωνικῶν μερίδων καί τῶν σχετικῶν πολιτικῶν τους ἐκπροσώπων μέσα στό ἀρχσν συγκρότημα.

Οἱ διαφοροποιήσεις στίς
συντηρητικές πολιτικές δυνάμεις
Στό κοινωνικό ἐπίπεδο διαπιστώνεται ὅτι «ένα σημαντικό
τμῆμα τῆς μονοπωλιακῆς ἀστικῆς τάξης στή διάρκεια τῆς δικτατορίας ἀλλά καί μετά τήν πτώση της (...) ἐμφανίζεται μέ πιό
διαφοροποιημένες, σχετικα πιό δημοκρατικές ἀντιλήψεις γιά
τή μορφή ἀσκησης ἐξουσίας τῶν κυρίαρχων τάξεων στή χώρα»,
ἐνῶ «στούς ὀπαδούς ἀκόμα καί στα στελέχη τῶν συντηρητικῶν
ἀστικῶν πολιτικῶν δυνάμεων... κερδίζουν θέσεις οἱ ἰδέες τῆς
δημοκρατίας, τῆς ἐθνικῆς ένότητας, τῆς ἐθνικῆς ἀξιοπρέπειας,
ἀκόμα καί οἱ ἀντιαμερικανικές ἀντιιμπεριαλιστικές ἰδέες».
Ἀπό τῆν’ ἀλλη (καί ἐδῶ ἐκφράζεται τό «σημαντικό ρήγμα...
στήν παραδοσιακή δεξιά», πού «καθορίζει σάν γεγονός τή
γραμμή μας στή σημερινή φάση» - 6λ. Σχέδιο Προγραμ. ὅ.π.)
ὑπάρχουν, μέ τοὺς Ἀμερικανούς, «:0 φιλοδικτατορικό καί ὥς
ἐνα 6αθμό τό πιό ἀντιδραστικό τμῆμα τῆς δεξιᾶς ἐξω ἤ μέσα
στή NA. — καί ἡ στρατοκρατία, πού δέν παραιτήθηκαν ἀπό τό
νά... ἀνακόψουν, νά ὑπονομεύσουν ἤ καί να ἀνατρέψουν τή
δημοκρατική πορεία». Ἀπό κοινωνική ἀποψη, οἱ δυό αὐτές
τάσεις στόν εὐρύτερο χῶρο τῆς δεξιᾶς 6ρίσκονται σέ «ἀντίστοιχες» μερίδες τῆς οἰκονομικά κυρίαρχης ἀστικῆς τάξης;
«Τό μονοπωλιακό 6ιομηχανικό κεφαλαιο... ἐπιδιώκει μια
ὁρισμένη ὅιομηχανική ἀνάπτυξη ἡ ὁποία θά ἐνισχύει τή θέση
του καί μια ὁλοένα καί μεγαλύτερη αὐτονομία του στό σύνολο
τοῦ κεφαλαίου καί τοῦ διεθνσῦς ἀνταγωνισμοῦ, μιά ταση για
μείωση τῆς μονόπλευρης καί ἀποπνικτικῆς ἐξάρτησης ἀπό τόν
ἀμερικανικο ἰμπεριαλισμό... ἐξισορρόπησης τῶν ξένων ἐπιρροῶν». Ἀλλά «μαζί μέ τό μεγάλο ἐφοπλιστικό κεφαλαιο (πού
ἀναφέρεται πιό πανω ὅτι διεισδύει καί στή 6ιομηχανία) τό
τμῆμα τῆς ὀλιγαρχίας στό εἰσαγωγικό ἐμπόριο πού λειτουργεῖ
σαν πράκτορας ξένων διαμηχανικῶν συγκροτημάτων, ἀντιδρώντας στίς προσπάθειες ἐκὸιομηχανισης για ὑποκατάσταση
τῶν εἰσαγωγῶν(.. .) ἀποτελοῦν τά πιό ἀντιδραστικά τμήματα
οἰκονομικῆς ὀλιγαρχίας καί τά πιό στενά δεμένα μέ τό ξένο
μονοπωλιακό κεφάλαια» (6λ. Σχέδιο Προγραμ.. Β’,.κεφ 3).
Οἱ κοινωνιολογικές αὐτές ἀντιστοιχίες δέν εἰναι δέδαια άμεσες, καί αὐτό για δυό λόγους.
O Γιατι(ἡ διαμόρφωση καί ἀποκρυσταλλωση τῆς πολιτικοϊδεολογικῆς φυσιογνωμίας γενικά τῶν κομμάτων δέν καθαρίζεται
μόνο ἀπό τίς σχέσεις καί ἀντιθέσεις στό κοινωνικοοικονομικό
πεδίο- θεμελιακό στοιχεῖο τῆς διαμόρφωσης τῶν ταξικῶν σχέσεων καί πολιτικῆς τους ἐκτασης(.. .) ἀλλα καί ἀπό τίς σχέσεις
πρός τήν κρατική ἐξουσία καί τήν κυρίαρχη ἰδεολογία, ὅπου
ἐμφανίζονται σειρά ἀντιθέσεις, πού ἀν καί αὐτές, σέ τελευταία
ἀνάλυση, πηγαζουν ἀπό τίς ἀντιθέσεις στό κοινωνικοοικσνομικο πεδίο, λειτουργοῦν μέ σχετική αὐτονομία ὑπό τήν ἐπίδραση καί ἄλλων παραγόντων. Καί προκειμένου περί πολιτι. κῶν σχηματισμῶν, ὁπωσδήποτε ὑπό τήν ἐπίδραση τῆς ἀλληλοσχέσης 6άσης ἡγεσίας καί τῆς πολιτικῆς παραδσσης». Ἐδῶ σημειώνεται μ’ αὐτόν τόν τρόπο καί μιά θεωρητική τσπόθέτηση
τοῦ ΚΚΕέσ. στό χῶρο τῶν ἐκπροσωπευτικῶν μηχανισμῶν.
Ο Γιατί «ἡ Ν.Δ. δέν ἔχει ὁμοιογενή σύνθεση (...) στίς γραμμές της ἐπικρατοῦν διάφορες τάσεις...», ἐνῶ «θετικές διαφοροποιήσεις μποροῦν να ἀσκήσουν μεγαλύτερη ἐπίδραση στήν ἀλληλοσχέση ἡγεσίας-όάσης». Ἔστω καί μέ αὐτή τήν ἐπιφύλαξη
για τή μή ἀμεση ἀντιστοιχία τάξης -πολιτικοῦ ἐκπροσώπου,
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στό σχέδιο προγράμματος δια6άζουμε ὅτι «ἡ ἡγεσία καί ἡ κύριιι υττελέχωση τῆς NA. προέρχεται ἀπό τήν ΕΡΕ μέ καποια
01111116111011» καί «στή διαμόρφωση τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ
ἐπικρατεῖ κατα 6άση ἡ κατεύθυνση τῆς παραδοσιακῆς - ἀντιδικτατορικῆς - δεξιᾶς πού δέν εἶναι σέ θέση να προχωρήσει σέ
ἐνα πραγματικό ἐκδημοκρατισμό τοῦ κρατους(...) καί προωθεῖ
τήν οἰκοδόμηση ἑνός μονοκομματικοῦ κράτους τῆς δεξιᾶς» (6λ.
Σχέδιο Προγραμ. Β’, κεφ. 4).
Στόν εὐρύτερο χῶρο τό 0:1 «συνεχίζεται ἡ ὑπσνομευτική
δραστηριότητά τῶν φιλοδικτατορικῶν δυνάμεων καί τῶν ἀμερικανῶν ἰμπεριαλιστῶν ὁδηγεῖ σέ μια ρευστότητα τή μεταδικτατορική κρατική ἐξουσία καί κανει πρόωρη κάθε πρόόλεψη
για τὴ δυναμική τῆς ἐξέλιξής της», OE ἐπιφυλαξεις αὐτές, πού
πηγαζουν 6έ6αια καί ἀπό τό χαρακτῆρα τῆς προδληματικῆς
στό χῶρο τῆς πολιτικῆς θεωρίας ἀπό τή μεριά τοῦ ΚΚΕέσ., δέν
ἀναιροῦν τή 6ασική του διαπίστωση γιά τό χαρακτῆρα τῆς
μεταδικτατορικῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, ὅπως αὑτός ἐκφράζεται
σέ θεσμικό ἐπίπεδο 010: «νέο σύνταγμα πού ἐχει αὑταρχικα
χαρακτῆρα». Ἀναγνωρίζοντας ὅτι «γίνεται προσπάθειά τῆς
ἀκραίας ἀντιδραστικῆς καί φιλοδικτατορικῆς δεξιᾶς νά συγ-

κεντρώσει κάτω ἀπό τήν ἡγεσία της ὅλη τή δεξιά ή μεγάλο μέρος της, νά ἀποκτήσει μαζική λαϊκή 60011»... καί ότι «ὴ κυδέρνηση(,..) προσπαθεῐ νά 6ρεῑ ἰσορροπία σέ χαμηλότερο ἐπίπεδο(,..) ὅτι ὁλισθαίνει σέ συντηρητικότερες θέσεις», καθορίζεται
μια θέση τοῦ ΚΚΕέσ. ἀπέναντι 0’ αὐτή τήν κυ6έρνηση ὅπου
«προσπαθοῦμε v0 11596E051 11 χώρα :0 μέγιστο δυνατό ἀπό τῆ
σημερινή κυ6έρνηση καί v0 ζημιώσει ὅσο γίνεται λιγὸτερο». Κι
αὐτό, γιατί ὑπάρχει ἡ ἐκτίμηση 0:1: «δέν ἐχουν ἐξαντληθεῖ oE
δυνατότητες γιά να δώσει ἡ κυὸέρνηση θετικό ἐργο σ’ ὁρισμένους τομεῖς» καί «δέν ἀγωνιζὸμαστε γιά τήν ἀνατροπὴ της 01v
καί ἀνεὸάζουμε τῆ κριτική μας», «κανουμε ἀγώνα ἐναντίον
ἐκείνων τῶν ὑπουργῶν ἰδιαίτερα πού ἐκφράζουν τίς πιό ἀντιδραστικές δυνάμεις καί ἰδιαίτερα καλύπτουν τά ἀκραῖα ἀντιδραστικά στοιχεῖα... μᾶς ἐνδιαφέρει ὴ ἀπαλλαγή τῆς κυ6έρνησης ἀπ’ τά ἀκραῖα ἀντιδραστικά στοιχεῖα καί ἡ συμμετοχή σ’
αὐτήν περισσότερο δημοκρατικῶν στοιχείων» (6λ. προσυνεδρ.
θέσεις, «Ἡ σταση μας ἀπέναντι στῆ κυ6έρνηση Καραμανλῆ»)
Σέ ἀντιστοιχία μέ τή ρευστότητα 0:0 χῶρο τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας καί τῶν πολιτικῶν κατευθὺνσεών της συνάγεται καί μιά
ἀπό τίς κεντρικές θεωρητικές καί στρατηγικές θέσεις τοῦ ΚΚΕ
εσ.
«ἐμεῖς τήν πρώτη ὁρισθετική γραμμή τήν περνᾶμε ἀπό τό σημεῖο ἐκεῖνο πού χωρίζει τίς ἀμερικανόδουλες δυνάμεις τῆς
ἀνωμαλίας μ’ ὅλες τίς ἀντιδικτατορικές δημοκρατικές δυνάμεις» (6λ. προσυνεδρ. θέσεις, «“Η γραμμή μας τῆς Ἐθνικῆς
Ἀντιδικτατορικῆς Δημοκρατικῆς Ἐνότητας»)
Ἀρκούμαστε ’να σημειώσουμε ἐδῶ τῆ διατύπωση 0:1: «ἡ
ἀντίθεση ὁμαλότητα - ἐκτροπή λὲιτουργεῖ σ’ ὅλη τήν πορεία
1:90; τῆ διεύρυνση τῆς δημοκρατίας, πρός τήν ἀντιμονοπωλιακή δημοκρατία καί πρός τό σοσιαλισμό» (6λ. στό E610: «OE
στόχοι τῆς ΕΑΔΕ»)Ι

καλύψει μιά νέα ἰδεολογικοπολιτική θεώρηση τῆς NA. γιά μιά
’Ὁύγχρονη δημοκρατία” μέ περισσότερη ἀνεξαρτησία. Μέ μιά
νέα κοινωνικὴ πειθαρχία πού νά 6ασίζεται στῆν ’τάξη καί 0:0
νόμο, ἑνός ἰσχυροῦ κράτους μέ μιά νέα ἀντίληψη τῆς συνεργασίας τῶν τάξεων, στηριγμένη σ’ ἕνα μοντέρνο τεχνοκρατισμό
πού θα ἐξασφαλίζει τήν οἰκονομική ἀνάπτυξη, τῆ “συμμετοχῆ”
καί τήν εὐημερία ὅλων τῶν τάξεων καί θά ἀντιπαλεύει τούς
““ταραξίες” τῆς κοινωνικῆς γαλήνης καί κοινωνικῆς εἰρήνης».
"Eva; ἀπό τούς λόγους πού αὐτή τή θέση τῆ χαρακτηρίζουμε
σάν ἀπόπειρα εἶναι τό γεγονός ὅτι ἀφήνει μόνο ἐμμεσα v0 ἐννοηθοῦν οί συνδέσεις αὐτῆς τῆς ἰδεολογικῆς θεώρησης π.χ. μέ
τίς τάσεις στῆ NA. (συνδεδεμένη αὐτή ἡ θεώρηση περισσότερο
μέ τῆν «ἐκσυγχρονιστικὴ ταση» ἤ μέ τῆ μερίδα τοῦ ἄρχοντος
συγκροτήματος -ι ἐκείνη «πού τείνει να διαμορφώσει σέ μιά
ἀνανεωμένη 6άση καί περιεχόμενο τήν κυριαρχία καί ἡγεμονία
:11; α’ ὅλη τήν ἀστική τάξη,,.»).
"Eva ἀκόμα στοιχεῖο εἰναι ἡ σταση τῆς NA. ἀπέναντι 0:0
προδλῆματα τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς,

Ἀντιστοιχία πολιτικῆς
κρατική ἐξουσίας

ἐπιρροῆς καί

OE παρατηρήσεις γιά τή ρευστότητα τῶν δομῶν τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας σέ σχέση μέ τά ἀνάλογα φαινόμενα 0:0v κομματικὸ φορέα τοῦ συντηρητικοῦ χώρου τοποθετοῦνται σέ μιά γενικότερη κατασταση πού ἀφορά τή διαμόρφωση τῆς μεταπολεμικῆς ἐξουσίας.
_
Ἡ ἀναφορά τοποθετεῖται στῆ σχέση ἀνάμεσα στό συσχετισμό δυνάμεων σέ ἐπίπεδο «πολιτικῆς ἐπιρροῆς καί ἰδεῶν»,
«στόν ἄξονα τῆς πολιτικῆς ζωῆς τῆς χώρας», ἀπό τή μιά μεριά,
καί ἀπό τήν άλλη στήν ἐκφραση αὐτοῦ τοῦ συσχετισμοῦ 1'1 στῆ
μή ἐκφρασή :01) «στό δυναμικό πεδίο, 0:0v 1190:1110 μηχανισμό».
”Ετσι στίς προσυνεδριακές θέσεις δια6άζουμε;
«ἡ ἰδιομορφία στῆ χώρα μας συνίσταται 010 0:1 σημειώνεται
μιά αἰσθητή κίνηση πρός τά ἀριστερά στόν, ἄξονα τῆς πολιτικῆς ζωῆς τῆς χώρας... μέ πρωτοπορία τήν ἐργατική τάξη καί τή
σπουδάζουσα», ἐνῶ ἀπό τήν ἀλλη; «αὐτή ἡ κίνηση πού διαμορφώνει ἐναν εὐνοϊκό συσχετισμό 0:0 πεδίο τῆς πολιτικῆς
ἐπιρροῆς καί τῶν ἰδεῶν ὑπέρ τῶν ἀριστερῶν καί δημοκρατικῶν
δυνάμεων προσκρούει»;
Ο σέ ένα «δυσμενῆ συσχετισμό δυνάμεων στό δυναμικό πεδίο, σέ ένα κρατικό μηχανισμό ἀντιδραστικό, πού καλύπτει ἤ
ἀνέχεται χουντικά καί ἀλλα φιλοδικτατορικά στοιχεῖα 1:013
μποροῦν νά κινηθοῦν σέ κάθε κρίσιμη στιγμῆ(...) ἐναντίον τῆς
δημοκρατίας» καί
O «σέ μιά σαφὴ ταση τῶν κυρίαρχων τάξεων (ἐδῶ σί κυρίαρχες τάξεις σάν σύνολο) v01 κρατήσουν ὑπό ἐλεγχο τό μαζικό
κίνημα καί τίς ἐσωτερικές ἐξελίξεις... μέσω τῆς εὐρύτατης πλειοψηφίας τῆς κυὸέρνησης τῆς NA. ἀλλά καί... μέσω τῆς δυναμικῆς χρησιμοποίησης, τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ» (6λ. προσ-

Ἡ ἰδεολογική κρίση
Μένοντας λίγο ἀκόμα 0:0 χ’ῶρο τῶν πολιτικῶν φορέων τοῦ
ἄρχοντος συγκροτήματος - τοῦ ὁποίου 6έ6αια κυρίαρχος ἀλλα
ὅχι καί ἀποκλειστικός ἐκπρόσωπος εἶναι ἡ Νέα Δημοκρατία θά ἀναφερθοῦμε γιά λίγο στήν ἰδεολογική κρίση. Στίς προσυνεδριακές θέσεις (κεφ. «Ἰδεολογική κρίση») ὑπάρχει μια
παράγραφος ὅπου ἀναφέρεται; «οἱ κυρίαρχες τάξεις δέν εἶναι
σέ θέση νά ἐπεξεργαστοῦν ἐνα νέο σύστημα ἰδεῶν πού νά 01vταποκρίνεται στίς νέες συνθῆκες καί ἀπαιτήσεις τοῦ λαοῦ
μας», ἐνῶ ἀπό τήν ἄλλης «χρεοκόπησε στίς λαϊκές μάζες ὅλων
τῶν παρατάξεων ἡ κυρίαρχη ἰδεολογία τῆς άρχουσας τάξης».
Θά λέγαμε ὅτι 013:0 τό «δέν εἶναι σέ θέση» ἔρχεται νά ἀνασκευαστεῖ ἀπό μιά άλλη θέση (6λ. Σχέδιο Προγραμ. Β’, κεφ. ’5)
ὅπου γίνεται καί ἡ ἀπόπειρα v0 διατυπωθεῖ ἡ ἰδεολογική ταυτότητα τῆς Ν.Δ.; «Τήν κρίση αὐτή (τήν ἰδεολογική) ἔρχεται να
30

υνεδριακές θέσεις «Ἡ γραμμή μας τῆς ΕΑΔΕ») Αὐτό ἐρχεται
v0 φωτίσει ἀπό μιά συνολικότερη σκοπιά καί v0 αἰτιολσγήσει
μέ ἱστορικές παραπομπές στή «φύση» τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας,
τῆ στρατηγικὴ θέση τοῦ ΚΚΕέσ. γιά τό ὅτι; «στό πολιτικό πεδίο (...) στή σημερινή φάση ἡ κυρίαρχη ἀντίθεση λαοῦμονοπωλίων σήμερα ἐκφράζεται στῆν ἀντίθεση τῶν ἐθνικῶν
ἀντιδικτατορικῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων καί φιλοδικτατορικῶν ἀμερικανόδουλων», πού ἀποτελεῖ καί «’τό σταυρικό σημεῖο τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων» (6).. Σχέδιο Προγρ. Β’, κεφ. 6).
Θά ἐπανέλθουμε πιό κάτω στήν ἀναντιστοιχία ἀνάμεσα στήν
πολιτική ἐξουσία καί τόν κοινωνικό συσχετισμό δυνάμεων μέ
τήν εὐκαιρία τῆς διαπίστωσης πού γίνεται στίς θέσεις γιά τό
20(10) συνέδριο τοῦ ΚΚΕέσ. ὅτι ὑπάρχει κίνδυνος ἡ κρίση τῆς
δεξιᾶς (αὴ ἀλλιῶς κρίση τοῦ καθεστῶτος τῆς μονοπωλιακῆς
ὀλιγαρχίας καί τῆς ἐξάρτησης», κατά τήν ἐκφρασή τῶν θέσεων
πού μειοψῆφησαν στῆν ΚΕ) ’,νά μετατραπεῖ σέ κρίση θεσμικῆ.
Περιοριζόμαστε να σημειώσουμε ἐδῶ τήν ἐλλειψη σαφήνειας

010v καθορισμό τῆς ἐννοιας τοῦ πολιτικοῦ πεδίου καθώς καί
τὴν ἀπουσία σὺνδεσης μεταξύ τῆς «κυρίαρχης ἀντίθεσης» καί
αὐτοῦ τοῦ «πολιτικοῦ πεδίου». Τό ὅτι ἡ ΕΑΔΕ; «ἐχει μέσα της
στοιχεῖα καί ἀντιμονοπωλιακοῦ - ἀντιιμπεριαλιστικοῦ χαρακτῆρα», διασκεδάζει μᾶλλον παρά ἀποσαφηνίζει τήν «ἀπορία»
πού γεννᾶ ἡ ἐλλειψη ὀργανικῶν συνδέσεων ἀνάμεσα στίς δυό
αὐτές κλασικές για ἕνα ΚΚ ἀναλυτικές κατηγορίες,
”A; συμπληρώσουμε αὐτές τίς παρατηρήσεις - θέσεις, μέ μιά
άλλη διαπίστωση - πρόταση συμμαχίας πού περιέχεται στίς

«προσυνεδριακές» (6λ. «Οἱ στόχοι τῆς ΕΑΔΕ»), ὅπου ἀναφέρεταιῑ
«Ἀπό τῆν ἀριστερά ὥς τήν κοινοόουλευτικὴ δεξιά ὑπάρχει
μιά σύμπτωση ἀντικειμενικα για τήν ὑπερασπιση τοῦ συνταγματικοῦ κοινο6συλευτικοῦ πλαισίου, τῆς πολιτικῆς δημοκρατίας καί τῆς ἀκεραιότητας της Κύπρου». Πιό κάτω πάλι 0:0v
ἴδιο χῶρο, τῆς πολιτικῆς ἰδεολογίας; «πολιτικές δυνάμεις πού
ἐκφράζουν μονοπωλιακά συμφέροντα εἶναι... σταθερά προσανατολισμένες στίς κοινο6συλευτικές μεθόδους διακυ6έρνησῆς».
Εἶναι σαφές 6έ6αια ὅτι ἐδῶ ἡ δεξιά ἀντιμετωπίζεται χωρίς
διακρίσεις («κοινοὸουλευτικῆ δεξιά») σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τίς πιθανές τάσεις στίς γραμμές της, ἐνῶ σέ ἀλλα ἐδάφια ἀφήνεται νά
διαφανεῖ ἡ ὑπαρξη λεπτότερων ἀποχρώσεων στό στρατόπεδα
013:0. K01 αὐτό γίνεται μέ χρήση διακριτικότερη τῶν πολιτικῶν
κατηγοριῶν (π.χ. 6λ. τίς ἀναλύσεις 0:0 Σχέδιο Προγρ., ὅπου οἱ
χαρακτηρισμσί τοῦ κομματικοῦ αὐτοῦ χώρου εἶναι ποικίλοι
καί δίνουν τὴν εὐκαιρία για μιά πιό ἀναλυτική ἐξέταση; «σχέσεις 6άσης-ἡγεμονίας», ιδιαχωρισμός ἤ καί διάκριση
«ὀπαδῶν-στελεχῶν», «παραδοσιακή δεξιά - ἀντιδραστιῆή δεξιά», παραδοσιακή ἀλλά «ἀντιδικτατορική δεξιά», κοινωνιολογικός ἐντοπισμός τῆς προσπάθειας για τή νέα ἡγεμονία στή
μερίδα τοῦ «μονοπωλιακοῦ 6ιομηχανικοῦ κεφαλαίου» κ.λπ.).

Οἱ δυνάμεις τῆς ἀντιπολίτευσης

v0 6ροῦν ἀπήχηση 0:0 5139131590 11111900011110 019011010» (6λ.
Σχέδιο Προγρ. Β’, κεφ. 7).
Δέν θα 6ρεῖ κανείς στό σχέδιο μιά τέτοια ἐστω καί συνοπτικὴ προσέγγιση τῶν ἄλλων «δημοκρατικῶν - προοδευτικῶν»>δυνάμεων
Τό ΚΚΕ δέν μνημονεύεται καθόλου.
Γιά τό ΠΑΣΟΚ 6έ6αια ἀναφέρεται ὅτι εἰναι ἀπό τίς; «πολιτικές δυνάμεις πού μέ διαφορετκή ἰδεολογική ἀφετηρία καί
κοινωνιολσγική θεώρηση ἐχουν σάν προγραμματικό τους
σκοπὸ :0 σοσιαλισμό» (ὅπ. παρ.).
”Οσο γιά τήν ’ἀριστερά «μέ τήν εὐρεία της ἐννοια ἐκτείνεται
ἀπό τά ριζοσπαστικοποιημένα> πρός :0 ἀριστερά τμήματα τοῦ
παλαιοί Κέντρου ὥς τίς ἀριστερίστικες ὁμάδες».Τελικά γίνεται ἡ ἐκτίμηση ὅτι ἡ ἀριστερά αὐτή γιά διαφορους λόγους «δέν
ἐκφράζεται ἀντίστοιχα μέ τήν αὐξημένη μεταδικτατορικα πολιτικοῖδεολογικὴ ἀκτινοῦολία καί ἐπιρροὴ, ἰδιαίτερα στίς ἐργαζόμενες μάζες καί στὴ νεολαία, στῆ νέα Βουλῆ». Στίς προσυνεδριακές (κεφ., ‘H EAAE 1101 11 δημοκρατική
συνεργασία) ἀναφέρονται οἱ ἀκόλουθες παρατηρήσεις μέ τήν
εὐκαιρία τῆς περιγραφῆς τριῶν πεδίων για μιά πολιτική συμμαχιων;
Πρῶτο πεδίο; Ἐθνικό Ἀντιδικτατορικό «γύρω ἀπό τά προ6λήματα τῆς δημοκρατίας καί τῆς πρσώθησης τῶν λαῖκῶν αἰτημάτων».
Δεύτερο πεδίο γίάῑ «ὅτενότερη συνεργασία τῶν ἀριστερῶν
καί δημοκρατικῶν δυνάμεων» πού θα γινόταν «ὁ πυρῆνας της
ΕΑΔΕ)>>.

Τρίτο πεδίο για τὴ; «συνεργασία τῶν δυνάμεων τῆς ἀριστερᾶς πού θα διέυκόλυνε τεράστια τῆ συνεργασία τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων» - τοῦ «πυρῆνα τῆς ΕΑΔΕ» δηλ. - καί διαπιστώνεται μιά; «ἀντικειμενική σύμπτωση πολιτικῶν στόχων στό
πολιτικό φάσμα ἀπό τὴν ΕΔΗΚ ὥς τό ΚΚΕέσ.».Ἱ-Ι σύμπτωση
αὐτῆ προκύπτει ἀπό μιά; «σύγκριση τῶν προγραμματικῶν διακηρύξεων ὅλων τῶν δυνάμεων τῆς ἀντιπολίτευσης ἀλλά καί τήν
πολιτική τους δράση. Ὁρισμένες ἀπ’ αὐτές συμπίπτουν ὡς
πρός τήν ἀνάγκη τοῦ σοσιαλιστικοῦ μετασχηματισμοῦ τῆς έλληνικῆς κοινωνίας...»
Θα λέγαμε ὅτι τό «ὁρισμένες» ἀποτελεῖ, ἐμμεσα πάντως, ένα
σημάδι διάκρισης ἀπέναντι στῆν ἐνδεχόμενη ἐκταση τῆς ριζοσπαστικότητας τῶν κομματικῶν φορέων καί ἀπό τήν ἀλλη ὁριοθετεῐ τίς διαπιστώσεις, διάσπαρτες στό Σχέδιο Προγραμματος, περί «διεύρυνσης τῶν κοινωνικοπολιτικῶν 6άσεων τῆς σοσιαλιστικῆς ἰδεολογίας στόν ἐλληνικὸ χῶρο».

Στό χῶρο πέραν τῆς δεξιᾶς οἱ θέσεις τοῦ ΚΚΕέσ. για τίς ἀλλες πολιτικές δυνάμεις 0‘ 013111 τήν περίοδο (10 συνέδριο) στηρίζονται σέ δύο γενικές ἐκτιμήσεις;
Ἀπ’ τῆ μιά «μεταδικτατορικα μεγάλα τμήματα λαῖκῶν δυνάμεων μέ ἀντιδικτατορικές, δημοκρατικές, προοδευτικές ἰδέες
ἀναζητοῦν πολιτική ἐκπροσώπηση πού... θ’ ἀντιστοιχεῖ στίς
διαθέσεις τους για δημοκρατία, ἐθνική ἀνεξαρτησία καί πρόοδο, θα ὑποδείχνει... τούς δρόμους πρός τὴ στερέωση καί διεύρυνση τῶν δημοκρατικῶν ἀνεξαρτησιακῶν 6ημάτων», ἐνῶ «οἱ
παραδοσιακές πολιτικές ἀστικές δυνάμεις μετακινήθηκαν...
2. ιΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕ
ἀριστερότερα» (6λ. Σχέδιο Προγρ. Β’, κεφ. 7).
Ἀπό τῆν άλλη «ἡ ἰδεολογική κρίση ἀπλώνεται καί στό χῶρο
τοῦ ΚΚΕέσ. για ΤΟ 20 ΣΥΝΕΔΡΙΟ
τῶν ἀριστερῶν καί δημοκρατικῶν δυνάμεων..., εἰναι κρίση
ἀνάπτυξης καί προσαρμογῆς στίς νέες ἀνάγκες τῶν κοινωνικῶν
Προσπαθήσαμε ἤδη νά κάνουμε μιά ἐκθεση τῶν ἐκτιμήσεων
δυνάμεων πού ἐπιδιώκουν νά ἐκφρασουν. Ἀπό δῶ προκύτῆς ΚΕ τοῦ ΚΚΕέσ. πού ἀναφέρονται 0:0v ’πολιτικό χῶρο καί
πτουν για ἀλλα ἀπ’ αὐτά ἀναζητήσεις, ἐσωτερικές ζυμώσεις
καλύπτουν χρονικά τῆν περίοδο μέχρι τό 10 (9ο) συνέδριο.
καί νέες ἰδεολογικές ἐπεξεργασίες καί για ἀλλα καθυστερήσεις
Μέ τίς θέσεις για τό δεύτερο συνέδριὸ του θα προσπαθήκαί ἐλλειψη προσαρμογῆς πού ὁδηγεῖ σέ ἐσωκομματικές κρίσεις καί ἐντασεις» (6λ. προσυνεδρ. θέσεις, Δ’, 1, Ἰδεολογικῆ . σουμε νά δείξουμε τίς δικές του κριτικές μετατσπίσεις καί συνακόλουθα, φυσικά, τίς μετατσπίσεις τῶν θέσεων ἀπέναντι
κρίση).
στούς ἀλλους ἑταίρους τῆς πολιτικῆς σκακιέρας.
Σ’ αὐτό τό πλαίσιο; «στούς κόλπους τῆς ΕΚΝΔ... ἐπι6ιώνουν
Στίς «θέσεις» δια6αζσυμε ὅτι; «ἡ ΚΕ θεωρεῖ ὅτι ἡ γενικῆ
σέ περισσότερο προσδευτικά πλαίσια... οἱ ἰδέες τοῦ ἀστικοῦ
πολιτική
τοῦ κόμματος στῆ 6ασικῆ της σύλληψη καί κατεύθυνφιλελευθερισμοῦ ἐνῶ παράλληλα διαμορφώνεται... μιά σοσιαλ011...1’1:av σωστή».
δημοκρατική ταση... ”Ὀσον ἀφορά τό τμῆμα τῶν δυνάμεων τοῦ
Στή θέση πού μειοψὴφησε καί ποὺ ἀποδίδειτα λαθη 05:
Κέντρου πού ριζοσπαστικοποιεῖται πρός τά ἀριστερά έχει
«606131595; 1101 μονιμότερες αἰτίες»* διαπιστώνεται ὅτι; «οἱ
σχέση μέ μιά σημαντικὴ ἐπίδραση πού δέχεται καί ἀπό σοσιαλἀναλύσεις... καί οἱ σχετικές κατευθὺνσεις... ὀρθά διατυπώνονδημοκρατικά κόμματα τῶν δυτικοευρωπαῖκῶν χωρῶν»...
ται. eH ὑλοποίηση ὅμως αὐτῶν τῶν κατευθὺνσεών ἀπαιτοῦσε
«”Εκφραση αὐτῶν τῶν διαφοροποιήσεων ἀποτελοῦν περισσόμιά πολιτική πού θα ὑπολόγιζε σέ κάθε στιγμή τή γενικότερη
τερο ἀποφασιστικές θέσεις ἐναντίον τῶν αὐταρχικῶν ἐκδηλώκατασταση τοῦ κόμματος καί τό διαμορφωνόμενο συσχετισμό
σεων στῆν πολιτική ζωή τῆς χώρας, ὑπέρ ἐνός κοινοόουλευτιδυνάμεων καί θά ἀπέ6λεπε πρίν ἀπ’ ὅλα στῆν ἀνάπτυξη τῆς
Ικοῦ καθεστῶτος, για δημοκρατικές κοινωνικές μεταρρυθμίσεις
πάλης τῶν μαζῶν».
>, ἐνῶ «οἱ δυνάμεις τοῦ Κέντρου τείνουν νά ἐκφρασουν
"Ami δώ καί πέρα ἀναφέρεται σάν.- «Θέοη Α ’»
περισσότερο τά μὴ μονοπωλιακά στρώματα τοῦ κεφαλαίου καί
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Στήν ἀλλη ἄποψη πού ἐπίσης μειοψήφησε καί πού ἀποδίδει
τίς «ἀρνητικές πλευρές» τῆς πορείας τοῦ ΚΚΕέσ. στα «λαθη
καί στήν πολιτική γραμμῆ»** δια6αζσυμε; ..... ὑπῆρξαν όχι
μόνο καθυστερήσεις ἀλλα καί λάθη σέ ἐκτιμήσεις 6ασικῶν
στοιχείων τῆς ἀλλαγῆς τοῦ Ἰούλη, τοῦ χαρακτῆρα καί τοῦ ρόλου τῆς κυ6έρνησης, τῶν συγκεκριμένων κοινωνικῶν καί πολιτικῶν ἀντιθέσεων, τῆς δυναμικῆς γενικά τῶν ἐξελίξεων» (6λ.
παρ. 3). Καί ἐπίσης ὅτι; «μέ 6άση ἀνεπαρκή ἤ καί ἐσφαλμένη
ἀνάλυση τῆς σύνθετης πολιτικῆς καταστάσης... μετά τὴν πτώση
τῆς χούντας... ἐμφανίσαμε σάν πολιτικὴ μας τήν πολιτική τῆς
ΕΑΔΕ... »πού<(ἀλλοίωνε 6ασικές πλευρές τῆς 6ασικῆς μας πολιτικῆς καί τῶν στόχων μας... προσδίδοντάς τους μια μονοσήμαντη κατεύθυνση» (6λ. παρ. 2).
Ἀντίθέτα, για τὴν πλειοψηφία τῆς ΚΕ τά λαθη 6ρίσκονται
ὀχι στήν πολιτική ἐπιλογή ἤ τή θεώρηση- ἐκτίμηση τῆς κατάστασης ἀλλά στάς «λαθη οτήν ἐπεξεργασία, προ6ολὴ καί ἐφαρμογή τῆς γραμμῆς μας» (6λ. θέσεις παρ. 15). Ἡ πολιτική
γραμμή εἶναι ὀρθὴ γιατίς-«ἀνταποκρίνεται στα ἀντιφατικά
στοιχεῖα τῆς φάσης πού διέρχεται ἡ πολιτική κατασταση, ὅπου
συνυπάρχουν κίνδυνοι πισωγυρίσματος ἀλλά καί δυνατότητες... προωθήσεων» καί «στηρίζεται στήν ὀρθή διαπίστωση ὅτι
στὴ χώρα μας δέν ἔχει θεμελιωθεῖ καί στηριχτεῖ ἡ δημοκρατία».
Οἱ κίνδυνοιαὺτοί «ἀποκτοῦν ἰδιαίτερη ὑπόσταση ἀπ’ τό ὅτι ἡ
κυ6έρνηση τῆς Ν.Δ.οἰκοδομεῖ κράτος αὐταρχικό καί παίρνει
ἀντιδημοκρατικά μέτρα... ἀκολουθεῖ πολιτική ”*ἀφσμοίωσης”
τῶν χουντικῶν στοιχείων... γιά,νά ἀντιμετωπίσει τὴ ριζοσπαστικοποίηση καί ἀριστεροποίηση τῶν μαζῶν» ἤ ἀλλιῶς «ἐντονη ριζοσπαστικοποίηση τῶν ἐργαζομένων». Oi κίνδυνοι αὐτοί «δέν ἔχουν 6ραχυπρόθεσμο χαρακτήρα>>καί «ὀρθά χαραχτηκε ἡ πολιτικὴ τῆς πιό πλατιᾶς ΕΑΔΕ» (6λ. θέσεις, παρ. 14‘).
Κατα τήν πλειοψηφία τῆς ΚΕ τό γεγονός πού «δημιούργησε
δυσκολίες στήν κατανόηση τῆς γραμμῆς μας, ἰδιαίτερα τῆς
πλευρᾶς πού ἀφοροῦσε τό μέτωπο ἐναντίον τῆς κυ6ερνητικής
πολιτικῆς», ἧταν ὅτι «ὑπερτονίζαμε τό ἀνοιγμα πρός τήν ἀντιδικτατορική δεξιά», ὅτι δινόταν «ἐμφαση στό ἀμυντικό στοιχεῖο τῆς πολιτικῆς μας καί ἀντικειμενικά ὑποτόνιζε τό προωθητικό της στοιχεῖο»... «ἡ πάλη μας για τή στερέωση καί τὴν
. διεύρυνση τῆς δημοκρατίας ἔχει μέσα στῆ λογικὴ της καί τίς
ἀντιπαραθέσεις» (ὃπ. παρ. §15).
Στήν A’ θέση μειοψηφίας, για τό ἴδιο θέμα, διαπιστώνεται
ὅτις «στήν πράξη ἡ πολιτική τῆς ΕΑΔΕ προ6λὴθηκε καί ἐφαρμόστηκε σάν μιά πολιτικὴ ἀμυντική» (καί ἐδῶ ὑπάρχει συμφωνία μέ τὴν πλειοψηφία) ἀλλ-ά καί ἐπιπρόσθετα «σάν μιά πολιτικὴ πού ἐπεδίωκε νά ὑλοποιηθεῖ κυρίως μέ μιά μορφή πολιτικῆς συνεργασίας ἀπό τά πάνω, ἀπαραίτητα καί μέ τίς δυνάμεις
τῆς ἀντιδικτατορικῆς δεξιᾶς... πολλές φορές μέ ἐκκλήσεις πρός
τήν κυ6έρνηση... σάν μιά πολιτικὴ ὑπερταξική».
Τό μέγεθος τῆς ἀπόκλισης τῶν ἀπόψεων γίνεται πιό ἀναγλυφο ὅταν ἡ ἴδια θέση διαπιστώνει ὅτι; «ἡ διατήρησή της (ἐννοεῖ τὴ δημοκρατική ἀνεξαρτησιακή ἐνότητατσῦ λαοῦ, πού εἶναι ὁ 6ασικός κοινός τόπος τῶν τάσεων πού ὑπάρχουν στό
ΚΚΕέσ.) δέν ταυτίζεται μέ μιά ἀμυντική πολιτική...’κινδυνολογίας πού ἐνισχύει στῆν πράξη τίς προσπάθειες για μιά ἐκσυγχρονισμένη ιιἀντιδικτατορική” ἡγεμονία τῆς μονοπωλιακῆς
ἀστικῆς τάξης». Σέ σύνδεση μ’ αὐτό, ἡ ἴδια θέση ἀναφέρει ὅτις
«γιά τό ἐργατικό καί δημοκρατικό κίνημα ῆ σταση ἀπέναντι
στό ἀντιδικτατορικό τμῆμα τῆς δεξιᾶς δέν ἔπρεπε οὔτε ’καί
πρέπει νά καθορίζεται ἀπό τή θεωρία τοῦ “μικρότερου κακοῦ”...» Ἱ-Ι ριζοσπαστικότητα τῆς κριτικῆς γίνεται ἐντονότερη
ὅταν γιά τό ἴδιο θέμα (ἐκτίμησης τῆς δεξιᾶς, τῶν ρηγμάτων της,
ἀλλά καί τοῦ χαρακτῆρα ἐξουσίας) λέει ὅτις «ἡ πολιτική τοῦ
ΚΚΕέσ... μποροῦσε να εἶναι ὀρθή στήν πράξη... μόνο στό 6αθμό πού δέν θά6λεπε τό ρῆγμα στό χῶρο τῆς δεξιᾶς ἀποσπασμένο ἀπό τή μόνιμη προσπάθειά συσπείρωσης καί ἀνάπτυξης
τῶν ἀριστερῶν καί δημοκρατικῶν δυνάμεων καί δέν θα λειτουργοῦσε στήν πράξη σάν μιά κατεύθυνση ὑποταγῆς τοῦ ἐρ-

·*Ἁπό δῶ καί πέρα ἀναφέρεται σάν;
«θέση Β’1)
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γατικοῦ καί λαῖκοῦ κινήματος στίς ἐπιδιώξεις ἐνίσχυσης τῆς
ἀντιδικτατορικῆς δεξιᾶς στό ὅνομα τῶν συνεχῶν κινδύνων για
τό ἔθνος καί τὴ δημοκρατία>>ε Ἡ κριτική αὐτή συμπληρώνεται
ἀπό τῆν ἐπισῆμανση μιᾶς ἀ ν τ ί φ α σ η ς στίς σχέσεις
ἀναλυοης-πολιτικῆς πρακτικῆς στόν κομματικό αὐτό χῶρο;
«αὑτὴ ἡ πρακτική τελικά ἐμφάνιζε τήν πολιτική τοῦ κόμματος
κατά διαφορετικό τρόπο ἀπό τίς ἀναλύσεις τοῦ προγράμματός
του, σαν πολιτικὴ συμ6ι6αστικὴ πρός τῆ δεξιά καί ἀνασταλτική για τό κίνημα».
“H B’ θέση τῆς μειοψηφίας ἀσκεῖ μιά λιγότερσ «διακριτική»
κριτική. Στήν παράγραφο 2 διαδαζουμε ὅτις «κύριο σημεῖο
ἀντίθεσης στό πολιτικό πεδίο εἶναι ὄχι ἡ ἀντίθεση ἐθνικῶν
ἀντιδικτατορικῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων καί φιλοδικτατορικῶν ἀμερικανόδουλων, ἀλλά ἡ ἀντίθεση τῆς δεξιᾶς καί δημοκρατικῶν δυνάμεων τῆς ἀντιπολίτευσης, δημοκρατικῶν λαϊκῶν
δυνάμεων». Γίνεται φανερό ὅτι μέ τίς προσθῆκες πού γίνονται
στῆν παράγραφο αὐτῆ καί πού ἀφοροῦν τά σημεῖα πού παρέλειψε νά προσδιορίσει τό ΚΚΕέσ. ἤ πού τά ἐκτίμησε λαθεμένα
(καί εἶναι οὐσιαστικά αὐτα) φανερώνεται καθαρά ὅτι μέσα σέ
μια προ6ληματική μέ ἀρκετσύς κοινούς στόχους ἀνάμεσα στή
θέση αὐτή τῆς μειοψηφίας καί τῆς πλεισψηφίας τῆς ΚΕ, πλέκεται μιά ριζικά διαφορετική ἀντίληψη γιά τόν πολιτικό χῶρο
στήν Ἐλλάδα.
Σταχυολογοῦμε μερικές ἀπ’ αὐτές τίς προσθῆκες σάν τίς πιό
δηλωτικές κατά τὴ γνώμη μας για μιά διαφοροποίηση πού συντελεῖται καί πού φανερώνουν μια ριζικά κριτική τοποθέτηση
ἀπέναντι στὴν ΕΑΔΕῑ στίς «ἀναλύσεις για τό χαρακτῆρα τῆς
ἀλλαγῆς.. παραγνωρίζονταν ὅτι τό μέγιστο τμῆμα τῆς κυρίαρχης τάξης... καί - μαζί μέ τοὺς Ἀμερικανούς — ἀναζήτησε
πάση θυσία ἕνα συντηρητικό πολιτικό φορέα πού νά μπορεῖ να
περισώσει 6, τι ἧταν δυνατό νά περισωθεῖ (σ. σ. πιό πάνω μιλάει
για «ἐθνική κρίση»), νά ἐλέγξει τήν κατασταση, να ἀνακόψει
ὁποιαδὴποτε δυνατότητα Mocppowtmﬁg παρέμ6ασης τῶν λαϊκῶν δυνάμεων, τοῦ δημοκρατικοῦ κινήματος στίς ἐξελίξεις» ἤ
ἐπίσης ὅτις «δένεγινε ξεκάθαραη ἐπισὴμανση ὅτι ἡ κυ6έρνηση
τῆς N. Δ. ὅχι μόνο ἀπέτρεψει ἐπικίνδυνες” ἐξελίξεις για τήν
κυρίαρχη τάξη... ἀλλά διασφαλιζε... τά ἰδιαίτερα συμφέροντα
μεγάλου τμῆματός της... ἱκανὴ νά μεθοδεὺσει τήν ἐξισορρόπηση τῶν ἀντιθέσεων αναμεσα στίς διάφορες μερίδες της...
πρόσφερε πρόσθετες ἐγγυῆσεις μέ... τό ἀνοιγμα τοῦ δρόμου γιά
τῆν ἀνανέωση τῶν φθαρμένων δυνάμεων τῆς δεξιᾶς»... «δέν
ἐπισήμανε σέ σχέση μέ ὅλα αὐτά πώς οἱ ἀμερικανοι ἰμπεριαλιοτές καί οἰ ἐγχώριες ἀντιδραστικές δυνάμεις δέν θα εἶχαν λόγους νά θέσουν... σέ ἐφαρμογῆ διαδικασίες ἀποσταθεροποίησης... Ἡ δραστηριοποίηση ἐξ ἀλλου τῶν χουντομοναρχικῶν
στοιχείων δέν θα μποροῦσε να ἀσκήσει ὁλοσχερῶς ἀποφασιστικό ρόλο πρός τὴν κατεύθυνση τῆς ἀποσταθεροποίησης»ἐνῶ πιό κάτω ἡ ἴδια αὐτή θέση ἐπισημαίνει ὅτι; «ὑπῆρξε ἀπό
τήν πλευρά μας... ὑποτίμηση τοῦ γεγονότος ὅτι ἀπό ἀλλες ἀφετηρίες καί πρός ἀλλες κατευθὺνσεις ψ ταξικοῦ χαρακτῆρα λειτουργεῖ μιά ὁρισμένη συμπαράταξη μέ τή μερίδα αὐτή» (ἐννοεῖ τή μερίδα τῆς ἀντιδικτατορικῆς δεξιᾶς).
Γίνεται φανερό ἔτσι μέ αὐτές τίς συνοπτικές ἔστω παραθέσεις τό ὑπόὸαθρο πού καταλήγει στό να τοποθετεῖ τὴν ὁροθετικῆ γραμμή σέ τελείως διαφορετικό σημεῖο γιά τή φάση πού
διατρέχει ἡ πολιτική ζωῆ τῆς χώρας. Οἱ στρατηγικές σχεδιάσεις καί οἰ ἀναλυτικές ἐκτιμήσεις εἶναι οἱ δὺο κρίκοι πάνω
στούς ὁποίους καί οἱ δύο ἀπόψεις τῆς μειοψηφίας, ἄν καί μέ
διαφορές μεταξύ τους, διαμορφώνουν κοινά σημεῖα κριτικῆς
τῆς πλειοψηφίας. Στρατηγικές σχεδιάσεις ποὺ ἔχουν ἀμεση
σχέση μέ τὴν τέτοια V] ἄλλη προόληματική στό χῶρο τῶν «συμ-

μαχιῶν», στό χῶρο τῶν «ρυθμῶν» πραγμάτωσης τῶν διαρθρωτικῶν ἀλλαγῶν, στῆ σχέση ἀνάμεσα στῆν πολιτικὴ συμμαχία
καί τό μαζικό κίνημα, στήν ίεράρχηση τῶν σημείων τοῦ ἄξονα
ἀναφορᾶς τῆς πολιτικῆς δρασης (δίνεται ἔντονη ἔμφαση στήν
ἀνάπτυξη λαϊκοῦ μαζικοῦ κινήματος σάν στόχου καί στή διαπίστωσή του σάν καταστάσης) κ.λπ. Ἀναλυτικές ἐκτιμήσεις
πού διαφοροποιοῦνται ἀπό τήν πλειοψηφία σ’ ὅ,τι ἀφορᾶ τό
χαρακτῆρα τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, τούς φορεῖς της, τὴ φυσιογνωμία τους, τὴν πολιτικὴ τους ὑφή κ.λπ.

Ὁ πολιτικός χῶρος μετα τίς ἐκλογές
Μέ τήν παράθεση τῶν πολιτικῶν ἐκτιμήσεων πού ἀναφέρονται 016 20 συνέδριο τοῦ Κ.Κ.Ε.ἐσ., περνᾶμε στίς τοποθετῆσεις
τῆς πλειοψηφίας καί τῶν δύο θέσεων τῆς μειοψηφίας τῆς Κ.Ε.
για τῆ σημερινή μετεκλογική φυσιογνωμία τοῦ πολιτικοῦ χώ-

ρου.
Ἡ πλειοψηφία τῆς Κ.Ε. διαπιστώνει ὅτι «τά καινούργια

στοιχεῖα εἰναι ἡ ριζοσπαστικοποίηση στό χῶρο τῆς δημοκρατικῆς ἀντιπολίτευσης καί ἡ αὐξηση τῶν συνολικῶν της δυναμεων, ἡ μείωση τῆς ἐκλογικής δύναμης τῆς Ν.Δ., ἡ πολιτική καί
κοινοδουλευτική ἐμφάνιση τής πτέρυγας τοῦ 6ασιλοχουντισμοῦ
στό χῶρο τῆς δεξιᾶς... παράλληλα μέ τήν ἐνίσχυση ἀπό τίς ἐκλογές τῆς πιό ἀντιδραστικῆς πτέρυγας τῆς Ν.Δ.».
’
'I-I παραπομπή 016 συνεχιζόμενο ρῆγμα στή δεξιά πού ἐπισημαίνεται στό κυρίαρχο τμῆμα της (δηλ. τὴ Ν.Δ.) μέ τήν τελευταία ἰδίως φράση συμπληρώνεται ἀπό 16 611 μετά τίς ἐκλο-

γές «μπαίνει τό δίλημμα γιά τήν κυ6ερνητική παράταξη... ἡ

.

πίσω σέ μιά παραλλαγή τῶν μεθόδων τῆς προδικτατορικής δεξιᾶς ἥ προσπάθειά κάποιας ἐναρμόνισης μέ τό νόημα τῆς λαϊκῆς-ἐντολῆς. Ἡ ,ἀδυναμία να ὑπάρχει καθαρή ἀπάντηση... ἐξηγεῖ καί τήν ἀποτελμάτωση τῆς κυ6ερνητικῆς προσπάθειας»
(6λ. θέσεις, 11, «Ἡ ἐσωτερική πολιτική κατασταση») Παλι
λοιπόν δια6ε6αιώνεται μιά κατασταση ρευστότητας, καμπῶν,
ἀντιφατικῆς πορείας, «κρίσης ἐπικίνδυνης γιά τούς δημοκρατικούς θεσμοὺς», πού για τίς Θέσεις τῆς πλειοψηφίας τό ἐνδεχόμενο αὐτῆς τῆς κρίσης προέρχεται ἀπό τό ὅτι; «ἡ κρίση τῆς
δεξιᾶς δημιουργεῖ προὸλῆματα.... ἰδιαίτερα σέ ἐνα ἀπό 16 ὀξύτερα σημεῖα στά τελευταῖα 25 χρόνια... πού εἶναι ἡ ἀνάγκη
διαδοχῆς τῆς κυ6έρνησης ἀπό μιά κυ6έρνηση δημοκρατικοῦ
αρακτηρα».
χ Γιά τῆν Α’ θέση πού μεισψήφησε ἡ ἀποσταθεροποίηση συνδέεται μέν μέ τήν κρίση τῶν θεσμῶν, πού θα προέλθει ὅμως
ἀπό τήν «κρίση τῆς μονοπωλιακῆς ὀλιγαρχίας καί τοῦ καθεστῶτος τῆς ἐξάρτησης» (6λ. θέση κεφ. «Ἐκτιμήσεις για τή σημερινή πολιτική κατασταση», παρ. Ι). Γιά τὴ θέση αὐτή λοιπόν
ἡ θεσμική κρίση ἔχει τήν αἰτία της ὅχι σέ Eva ἐντοπισμένο κομματικά χῶρο («κρίση δεξιᾶς») ἀλλά στό συνολικό πεδίο τῶν
ταξικῶν σχέσεων στό τωρινό στάδιο (μονοπωλιακή ὀλιγαρχία
σέ καθεστώς ἐξάρτησης).
Ἡ B’ θέση περιορίζεται ἁπλῶς να ἐπισημάνει τῆ «λεπτότητα
τῶν στιγμῶν ὅπου θά τεθεῖ θέμα διαδοχῆς τῆς κυ6έρνησης τῆς
δεξιᾶς ἀπό μιά άλλη κυ6έρνηση δημοκρατικοῦ χαρακτῆρα»
(6λ. θέση, κεφ. ΙΙΙ, παρ. 2).

T6 ρῆγμα στή δεξιά
Ἡ διαπίστωση ὅμως τῆς ἀναπαραγωγής τοῦ σχήματος πισωγύρισμα - προώθηση, τούτη τῆ φορά ἔχει μιάν ἄλλη κατεύθυνση ὅσον ἀφορᾶ τήν τοποθέτηση ἀπέναντι οτήν «ἐκσυγχρονιστικῆ» προσπάθειά τῆς ἀντιδικτατορικῆς δεξιᾶς. ”Ετσιε «ἡ
πολιτικὴ (τοῦ «ἐκσυγχρονισμοὺ») δέν ἀπέδωσε 16 ἀποτελέσματα πού ἐπεδίωκε». Of. λόγοι ἐντοπίζονται σέ τρία σημεῖα;
Ο τήν «ἀντίδραση τῆς ἐλληνικής ὀλιγαρχίας»,
Ο τήν ἀντίθεση «τοῦ ίδιου τοῦ κόμματος τῆς Ν.Δ., πού μένει
προσκολλημένο στίς παλιές μεθόδους τῆς παραδοσιακῆς δεξιἃς»... καί
.
“ Ο τρίτο, πολύ περισσότερο πού «προσέκρουσε στούς ἀγῶνες
τοῦ λαοῦ».
ρ Θά προσθέταμε στῆν πιό πάνω θέση τήν ἐπισὴμανση ὅτι ἡ
κυ6έρνηση Καραμανλή «θα συγκρούεται ὅλο καί περισσότερο
μέ τήν πραγματικότητα καί τίς ἀνάγκες ἀνάπτυξης τῆς ἑλληνικής κοινωνίας»... «συνεχίζοντας τήν ίδια πολιτικὴ τῆς “λιτότητας”, τοῦ αὐταρχισμοῦ, τῆς ”’ἀφομοίωσης” τῶν χουντικῶν
στοιχείων καί τοῦ ἀτλαντισμοῦ, ὅντας πιό ἐνδοτική στίς ἀπαιτήσεις τῶν Ἀμερικανῶν καί τῆς οἰκονομικῆς ὀλιγαρχίας» (6λ.
θέσεις πλειοψηφίας ΙΙ, παρ. 6). ΙἘτσι 6λέπουμε ὅτι ἡ συγκυρία

κάτω ἀπό τήν ὁποία προσδιορίζεται ἡ πολιτική ρευστότητα εἶναι πιό σαφής σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τῆ θεώρηση τῆς κυ6ερνητικής ἐξουσίας. ΙἈν καί ἡ ἀμφιλογία γύρω ἀπό τὴ δεξιά συνεχίζεται «ἡ
ἀμερικανική ἰμπεριαλιστική πολιτική ἀπαιτεῖ ὡστόσο μεγαλύτερη ὑποταγή (ἀπ’ ὅ,τι ἐως τώρα δηλ.) τῆς κυ6έρνησης Καραμανλῆ στίς ἐπιδιώξεις της» (6λ. ὅπ. παρ. 4), εἰναι σαφές ὅτι
ὑπάρχει μιά συνολικότερη ἐκτίμηση τοῦ συντηρητικοῦἀντιδραστικοῦ χώρου, ἔτσι πού τό 6άρος νά πέφτει περισσότερο στῆν «προώθηση τῆς κοινῆς δράσης καί συνεργασίας τῶν
ἀριστερῶν καί δημοκρατικῶν δυνάμεων».
“
Ἀπό τήν ἄλλη τό δίλημμα πισωγύρισμα-προώθηση, «ἐπι6άλλει τήν ἀπομόνωση καί ἐξουδετέρωση τῆς Ἐθνικῆς Παράταξης, τό 6άθεμα τοῦ ρήγματος ἀνάμεσα σ’ αὐτή καί τήν κοινοὸουλευτική δεξιά» (6λ. 611. παρ. παρ. 7). Στό Μέρος III παρ.
14 1] ἀξιοποίηση αὐτοῦ τοῦ ρήγματος ἀναφέρεται ὅτι ἀποτελεῖ;
«πρόσθετο πολιτικό δεδομένο στή σύλληψη τῆς ΕΑΔΕ».
Στίς θέσεις τῆς πλειοψηφίας ἐπιδεδαιώνεται 1] παλιά θέση
τῶν προσυνεδριακῶν θέσεων για τό Α’ συνέδριο ὅσον ἀφορᾱ
τίς ἐπιδιώξεις συσπείρωσης τῶν πιό ἐπιθετικῶν φασιστικῶν
στοιχείων τῆς δεξιᾶς ἀπό τό 6ασιλοχουντισμό σάν «ἀκραία ἐκ·
φραοη τῆς πολιτικῆς τῆς ὑποταγῆς στόν ἀμερικανικο ἰμπεριαλισμό καί τῆς ώμῆς ἐπιὸολῆς τῆς μονοπωλιακῆς ὀλιγαρχίας μέ
ἀνοιχτές δικτατορικές μέθοδες» καί «αἰχμαλωτισμοῦ στῆν πολιτική του (τοῦ χόασιλοχουντισμοῦ) ὁλόκληρης τῆς παράταξης
τῆς Ν.Δ.».
’ , ’ ι ,
Ἡ Ν.Δ. πάλι ἔδειξε «συμφιλιωτική τάση καί διευκόλυνε τήν
ἀνοιχτή ἐμφάνιση τοῦ 6ασιλοχουντισμοῦ». Βλέπουμε λοιπόν
ὅτι ἐστω καί μέ διαφοροποιημένη σταση στίς στρατηγικές
ίεραρχήσεις (κεντρικόςάξονας συσπείρωσης οἱ ἀριστερές καί
δημοκρατικές δυνάμεις) ὁ 6ασικός πυρῆνας στή σύλληψη τῆς
ὁριοθετικῆς γραμμῆς παραμένει καί σήμερα ἀκέραιος.
Ἀντίθετα ἡ Α’ αποψη μειοψηφίας 6λέπει τό μέτωπο «κατά
τῶν ”’λύσεων” τῆς ἀκροδεξιᾶς πρός τίς ὁποῖες κατολισθαίνει ἡ
κυ6έρνηση Καραμανλῆ,.. νά διαμορφώνεται ὂαθμιαῖα καί νά
συνδέεται ὀργανικά μέ τήν πάλη κατα-ὅῆς ἀτλαντικῆς καί ἀντιλαϊκῆς πολιτικῆς τῆς κυ6έρνησης Καραμανλῆ»... ὂντας δεδομένο 611 «1] πλειοψηφία τοῦ λαοῦ τάχτηκε ὑπέρ μιᾶς ἀλλαγῆς
πρός δημοκρατική κατεύθυνση» (6λ. θέση «Ἐκτιμήσεις για τή
σημερινή πολιτική κατασταση», παρ. Ι, 2).
Εἶναι ἐνδεικτικό ὁτιή θέση αὐτή δέν διακρίνει τήν ἐμφάνιση
τοῦ 6ασιλοχουντισμοῦ ἀπό τὴν ἐνίσχυση τῆς ἀντιδραστικῆς μερίδας τοῦ κόμματος τῆς Ν.Δ. Τό κυ6ερνητικό στρατόπεδο κρίνεται σάν μιά ἐνιαία κατασταση, μέ ὀργανικές συνδέσεις ταξικῆς καί πολιτικοϊδεολογικῆς φύσης ἀνάμεσα στα μέρη του.
Ἀναγνωρίζεται 6έ6αια Eva 6601116 ρῆγμα, δηλ. ἀκραῖοι ἀντιδραστικοί κύκλοι καί κυ6έρνηση Καραμανλῆ, Ἡ ριζοσπαστική
αὐτή σταση ἀπέναντι στόν κύριο φορέα τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας
συνοδεύεται ἀπό μία εὑκρινέστερη ὁρισθέτηση τῆς σημερινῆς
ἀντίθεσης στό πολιτικό πεδίο καί τῶν πρωταγωνιστῶν της. Τό
κριτήρυο γιά τή συγκατάθεση στήν τριαξονική ἐκδοχή τῆς
στρατηγικῆς (συνεργασία ἀριστερᾶς, συνεργασία δημοκρατικῶν δυνάμεων ἀντιπολίτευσης, συνεργασία τῶν ἐθνικῶν ἀντιδικτατορικῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων) εἶναι ἡ «ἐνίσχυση τῆς
ἐνιαίας καί ὀργανωμένης δράσης τῶν μαζῶν» (6λ. A’ θέση, 611.
1169., 1169. 4).
Ἡ ἴδια σύνδεση τοῦ χαρακτῆρα καί τῆς κατεύθυνσης τῆς κυ6έρνησης μέ τούς ἀκραίους ἀντιδραστικούς κύκλους διαπιστώνεται καί ἀπό τὴ Β’ θέση (6λ. ΙΙΙ, παρ. 2), ὅπου; «ἡ πολιτική
αύτή δέν θα λύνει ἀλλά θα ὀξύνει τά κοινωνικα προ6λὴματα...
προδιαγραφει τῆ δημιουργία καταστάσεων πού ἐκτρέφουν καί
τροφοδοτοῦν ἀντικειμενικά κινδύνους ὑπονόμευσης τῆς δημοκρατικῆς πορείας τῆς χώρας». Θά λέγαμε ὅτι πρωταγωνιστής
γιά τῆ δυνατότητα αὐτή «ἐκτροπῆς» δέν εἰναι οἱ ἀκραῖοι ἀντιδραστικοί κύκλοι ἀλλά ἡ ἐκπροσώπησή τους μέσαάπό τήν ἴδια
τήν κυὸέρνηση.
'T6 ρῆγμα στῆ δεξιά ὁμολογεῖται μέν καί ἀπό αὐτή τή θέση
ἀλλά ἡ κρίση δέν ἐντοπίζεται στή δεξιά ἀλλά στό «καθεστώς».
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Οἱ δυνατότητες για Eva ἀντιδραστικό προσανατολισμό α’ αὐτή
τήν κρίση πηγαζουν μέν καί ἀπό τήν ἐκμετὰλλευση τοῦ ρήγματος τῆς δεξιᾶς ἀπό μέρους τῶν ἀκραίων ἀντιδραστικῶν δυνάμεων, ὅμως κύρια καθορίζονται ἀπό τό χαρακτῆρα τῆς πρακτικῆς τῆς κυ6ερνητικῆς παράταξης. Οἱ στρατηγικές συνέπειες
αὐτῆς τῆς ἀντίληψης ἐκφράζονται στό ὅτι; «Βασική κατεύθυνση τῆς πολιτικῆς τοῦ κόμματος... πρέπει v6 εἰναι 1] συσπείρωση τῶν εύρὺτερων κατα τό δυνατόν δυνάμεων κατὰ τῆς κυ6ερνητικής πολιτικῆς», ἐνῶ ἡ ἱεραρχηση τῶν πολιτικῶν συμπράξεων δίνει 11] θέση «πρῶτα-πρῶτα 011] συνεργασία τῶν δυνάμεων τῆς ἀντιπολίτευσης» (6λ. Β’ θέση, ΙΙΙ, παρ. 3).

Ἡ δημοκρατική ἀντιπολίτευση
Στό χῶρο τῶν κομμάτων τῆς δημοκρατικῆς ἀντιπολίτευσης
οἱ θέσεις τῆς πλειοψηφίας τῆς K.E. διαπιστώνουν «κοινά 01]μεῖα στῆν πολιτική τους... λόγω τοῦ ὅτι ἐκφράζουν κατα 6άση
ἀντιμονοπωλιακές ἤ σέ κάθε περίπτωση μή μονοπωλιακές κοινωνικές δυνάμεις». Ἡ σύμπτωση ὅμως αὐτῆ, μιά σύμπτωση ἐξ
ἀντικειμένου, προσκρούει - για τήν πραγματοποίηση τῆς συνεργασίας — «σέ μιὰ σειρά δυσκολίες πού προέρχονται ἀπό τόν
ἰδιαίτερο κοινωνικό χαρακτῆρα καί τά ἰδιαίτερα ἰδεολογικοπολιτικά χαρακτηριστικὰ αὐτῶν τῶν κομμάτων».
”Ετσι ἡ ΕΔΗΚ «εἶναι διστακτικὴ στῆ συνεργασία μέ τή μαρξιστική ἀριστερά καί ἐπιφυλακτικῆ ἀπέναντι στό μαζικό λαϊκό
κινημα».
Τό ΠΑΣΟΚ ἐμφανίζει Eva «πρόγραμμα ἀριστερό καί σοσιαλιστικό καί μιά πολιτική ριζοσπαστική... Ταυτόχρσνα εἶναι
στῆν πράξη ἕνα λαϊκιστικό κόμμα μέ συγκεχυμένο σοσιαλιστικό χαρακτῆρα, μέ ὑποτίμηση τοῦ πρωτοποριακοῦ ρόλου τῆς
ἐργατικῆς τάξης, μέ ἀσάφεια στῆν ἰδεολογία του καί ἀσταθεια
στίς θέσεις του. Μέ τὰ παραπάνω... συνδέεται ὁ ἡγεμονισμός
του καί ἡ ἀντιενωτικῆ του πολιτικὴ...», «ῶστόσο ὁ ρόλος του
ἐγινε σημαντικότερος στῆν πολιτικὴ ζωή τῆς χώρας σάν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση ......
Ἀπ’ τήν τελευταία αὐτῆ θέση θα πρέπει νά ἀναζητηθεῖ καί ἡ
ἰδεολογική 6ὰση για τὴ διατύπωση μιᾶς θετικῆς πρότασης ἀπ’
τό ΚΚΕέσ. πρός τό ΠΑΣΟΚ; «ἡ ἐνίσχυση Ιτῶν θετικῶν του
στοιχείων καί ἡ ὑπερνίκηση τῶν ἀρνητικῶν θα συνέ6αλλε...
στῆν ἀνάπτυξη τοῦ ἀριστεροῦ καί δημοκρατικοῦ κινήματος»
(6λ. θέσεις πλειοψηφίας, 611: παρ. παγρ. ΙΙ).
“Η θέση τῆς Α’ ἀποψης πού μειοψὴφησε ἔρχεται νά ἐπεκτείνει σέ ἀλλα πεδία τήν κριτική γιά 16 ΠΑΣΟΚ χωρίς να λειτουργεῖ ἀντιθετικά μέ τίς πιό πάνω ἐκτιμήσεις τῆς πλειοψηφίας. Ἐτσι «ἡ εἰκόνα μιᾶς ἐπαναστατικοῦ χαρακτῆρα ἀλλαγῆς
πού προ6άλλει τό ΠΑΣΟΚ... τήν ταυτίζει μέ τήν ἐκλογική του
ἐπικράτηση... ὠθεῖται τώρα σέ ἐνέργειες πού ἀποόλέπουν νά
ἐξασφαλίσσυν τήν ἀποδοχή μιᾶς τέτοιας προοπτικῆς ἀπό τό
κατεστημένο τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ καί ἰδιαίτερα τῶν ἐνόπλων δυνάμεων...» Στήν ἀμέσως ἑπομένη φάση αὐτῆς τῆς κριτικῆς διαπιστώνουμε μιά σύμπτωση μέ τίς θέσεις τῆς πλειοψηφίας ὅσον ἀφορᾶ τή διαπίστωση μιᾶς ἀντίφασης ἀνάμεσα στό
πρόγραμμα καί τήν τακτική τοῦ ΠΑΣΟΚ; «... χρωματίζοντας
μέ τόν τρόπο 61316 πολύ διαφορετικά τό πραγματικό νόημα τῆς
ἀλλαγῆς πρύ ἐπιδιώκει ἀπ’ ὅ,τι ὑπόσχονται οἱ διακηρύξεις
του» (6λ. θέση «Ἐκτιμήσεις για 11] σημερινή πολιτική κατασταση», παρ. III).

"000v ἀφορά τό ΚΚΕ οἱ θέσεις τῆς πλειοψηφίας μέ τήν Α’
θέση τῆς μειοψηφίας ταυτίζονται 011]v προδληματική τους.
”E101: «ἡ ἐνίσχυση τοῦ δογματικοῦ ΚΚ στίς τελευταῖες ἐκλογές... ὁδηγεῖ στό δυνὰμωμα τοῦ δογματισμοῦ στό χῶρο τῆς
μαρξιστικῆς ἀριστερᾶς, μέ ἀποτέλεσμα v6 μειώνεται ἡ δυνατότητα ἐπίδρασης τῶν κομμουνιστῶν στῆν ἐργατικὴ τάξη... καί
νά δυσκολεύεται ἡ συνεργασία τῶν ἀριστερῶν καί δημοκρατικῶν δυνὰμεων» (ὅπ. παρ. θέσεις πλειοψηφίας).
Ἡ Α’ θέση κρίνει ὅτι «τό ΚΚΕέξ. ἀκολούθησε καί ἀκολουθεῖ
τήν ταχτική τῆς δημαγωγικῆς, ἀριστερίστικης συνθηματολογίας
ἐνῶ ὑπονομεύει συστηματικά τό μαζικό λαϊκό κίνημα μέ τήν
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ἀρνηση τῆς αὑτοτέλειας τῶν μαζικῶν φορέων καί τήν προσπά9516 κηδεμόνευσὴς τους» (6λ. θέση 611. 1169.).
Γιά τή «Συμμαχία», τέλος, ἀν καί σχῆμα μέ μή μόνιμη πολιτική παρουσία στῆν πολιτική σκηνή 011]v τωρινὴ φάση, 1] πλειοψηφία τῆς ΚΕ. ἐκτιμάει ὅτι;
«16 πολιτικό μήνυμα τῆς Συμμαχίας δέν μπόρεσε νά περάσει
σέ πλατύτερες μάζες... ἀπό μιά σειρά λάθη καί ἀδυναμίες 011]v
ἐκλογική ταχτική» (σὺν τήν ἐπισημαινόμενη συγκεκριμένη ἐμφάνιση καί συμπεριφορά τοῦ ΠΑΣΟΚ καί τοῦ «δογματικοῦ
ΚΚ» καθώς καί τήν κατασταση στό χῶρο τῆς δημοκρατικῆς
ἀντιπολίτευσης, ἡ ὁποία ἀδυνατεῖ νά ἐμφανιστεῖ σὰν «ρεαλιστική ἐναλλακτική λύση ἀπέναντι στή δεξιά») ”Ομως... «ἡ
Συμμαχία ἐξέφραζε μιά γενικότερη ἀντίληψη τῆς πολιτικῆς τῶν
συνεργασιῶν τοῦ κόμματος... καί ἔριξε 16 σπόρο πού μπορεῖ να1
ἀποδώσει μελλοντικα 1013; καρπούς του» (6λ. θέση πλειοψηφίας, ΙΙΙ, παρ. 12), ὅμως «χρειαζεται v6 ἐπεξεργαστοῦμε νέες
μορφές συνεργασίας μέ τίς ἀλλες δυνάμεις τῆς Συμμαχίας πού
νά ἀνταποκρίνονται στή σημερινή μετεκλογική κατασταση»
(6λ. 611. 1169. παραγρ. ΙΙ).
Τήν ἴδια διαπίστωση γιὰ 11] θετικότητα τοῦ δια6ήματοςκαί
τῆς ῦπαρξης τῆς Συμμαχίας κάνει καί ἡ Β’ θέση μειοψηφίας
«ἡ διατήρησή μέ ἀναγκαῖες προσαρμογές τῆς Συμμαχίας μπορεῖ να ἀσκήσει θετικὸ ρόλο...», σέ ἀναφορὰ μέ «τήν πολιτική
μας τῶν συμμαχιῶν...», καί «πρῶτα-πρῶτα τῆς συνεργασίας
τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων καί στα πλαίσια αὐτα τῶν δυνάμεων τῆς Ἀριστερᾶς» (6λ. B’ θέση ΙΙΙ, παργ. 2,δ).
Ἐπιχειρήθηκε μιά γενικὴ διαγραφή τῶν θέσεων τοῦ ΚΚΕέσ.
μέσα ἀπό τό πρόγραμμα καί τίς προσυνεδριακές θέσεις τῶν
δύο συνεδρίων. Γιά τήν πορεία τοῦ κόμματος πρός τό 2ο(100),
γενικότερα, θα ἐπανέλθουμε στό ἐπόμενο τεῦχος.

OTGXU
Εῐναι ένα καινούργιο μαγαζί
ποὺ ἀνοιξε στῆν Ξάνθου 7
στό Κολωνακι.
Ἐκεῖ θα 6ρεῖτε τα κερσμικά τοῦ ἐργαστηρίου

“OVTIK8I|.I€VO..
M16 ποικιλία ἀπό ἀντικείμενα
χρήσῃς καί διακοσμητικά
τραπέζια, γλάστρες ἐσωτ. χώρου.
φωτιστικα. κόσμημα.
Στή Θεσσαλονίκη
τα Ῑδισ ἀντικείμενα δα 16 6ρεῖτε στό

“OVT|K8I|J8VO,,
Δημ. Γοὺνσρη 30.
Ἠ διεύθυνση τοῦ ἐργαστηρίου εῐνσιε

Φανερωμένης 4θ-Χολσργὸς τηλ. 65.21.725

Γ ια τῆν

, ~ κρίσηςφςζ
τοῦ ΚΚΕεσ

·καίτοῡ «

’ Ρήνα
Φεραίου ’-

ἔχουν σάν ἀφετηρία κάποιον ἀ6ανγκαρντισμό για τό ρόλο της. Ξεκινᾶνε ἀπό τήν
πραγματικότητα πού ἔχει διαμορφωθεῖ
στό χῶρο τοῦ ΚΚΕέσ.
Ἡ EKON ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ἀποτελεῖ σήμερα τῆ σο6αρότερη πρόσ6αση τοῦ
ΚΚΕέσ. στό μαζικό κίνημα. Εἶναι 61311]
11013

στηρίζει τίς

κεντρικές

πολιτικές

πρωτοδουλίες τοῦ κόμματος. Ἀκόμα, 1]
νεολαία ἔχει συμπυκνώσει μιά πλούσια
πείρα ταξικῶν ἀγώνων ἀπό τῆ δικτατορία μέχρι σήμερα. Αὐτά 16 στοιχεῖα δείχνουν τό σο6αρό πολιτικό 6690; 11013
ἔχει ὁ ΡΦ στα πλαίσια τοῦ ΚΚΕέσ., τό
006696 1101111116 6690; 11013 ἔχουν οἱ
ἀπόψεις 11013 διαμορφώνονται στούς
κόλπους του.
Παίρνοντας 61316 16 δεδομένα σά 6601], πρέπει νά κρίνουμε τό α’ίτημα τοῦ
ΡΦ για ἰσότιμη συμμετοχή στό συνέδριο
τοῦ κόμματος. Ἰσότιμη συμμετοχή δέν
σημαίνει κυρίαρχα ἴδιο μέτρο ἐκπροσώπησης τῶν Ρηγίτικων καί κομματικῶν

Τό κείμενα πού ἀκολουθεῖ

εἶναι τοῦ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΘΥ, πού μαζί μέ ἄλλα
πέντε ἡγετικά στελέχη τῆς
EKON «Ρήγας Φεραῖος» διαγραφτήκανε πρόσφατα μέ τήν
«φραξιονικατηγορία τοῦ
«ἀριστεριτοῦ
σμοῦ» καί
σμοῦ». Ἀναφέρεται στό ἱστορικό τῆς κρίσης καί προτεινει
«σάν μόνη λύση στό ἀδιέξοδο
τό σεόασμό στή θέληση τῆς
ι
πλειοψηφίας».
1. Ἡ ουντρι6ῆ τοῦ ΚΚΕέσ. στίς ἐκλογές ἐθεσε μέ τόν πιό ὀξύ καί 19671116
196110 16 ζήτημα τῆς αὑτοκριτικης ἐπανεξέτασης μιᾶς ὁλόκληρης πορειας της
κομμουνιστικῆς ἀνανέωσης 016v τοπο

μας. Τό 2,7% εἶναι ἡ συμπυκνωμένη
ἀμφισὸήτηση αὐτῆς τῆς πορειας. ,Και
ταυτόχρονα ἡ διαμόρφωση, δεκα χρονια
μετὰ τό ’68, μιᾶς νέας πραγματικοτητας

016 χῶρο τῆς κομμουνιστικῆς ἀριστερας
μέ δύο κυρίως χαρακτηριστικάε ·.
α) τήν ἀπώλεια τῆς μεγάλης πλειοψηφίας τῶν ἐλλὴνων κομμουνιστων -,
6)τῆν ἰδιαίτερα περιορισμένη ἐπιρροη
καί πρόσ6αση τοῦ ΚΚΕέσ. 016v ἐρ,
γατικό χῶρο.
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ὀργανώσεων στό συνέδριο τοῦ κόμματος.
Κυρίαρχα σημαίνει ὅτι ἡ νεολαία πρέπει “
νά λά6ει μέρος στό συνέδριο τοῦ κόμμα~10; μέσα ἀπό μία διαδικασία πού θά
περιέχει ἀπολογισμό τῆς δράσης της.

μετώπων κατά τοῦ δογματικοῦ ΚΚ σέ
συνδυασμό μέ ὀξυνση τῶν μετώπων
κατὰ τοῦ «ἀριστερισμοῦ» 6) 16
ἐνδεικτικό
καί
εὐλογο
ἀρθρο-ἀναλυση τοῦ Β.Σ. για τό
«ΚΚΕ» στό διάλογο («ΑΥΓΙ-Ι» 19
Μαρτίου), πού ἀπηχεῖ, ὡς γνωστόν,
ἔγκυρες ἡγετικές ἀπόψεις.
‘O ΣΒ. χαρακτηρίζει τό «ΚΚΕ» σάν
«κύρια πολιτική ἐκφραση τοῦ ἐργατικοῦ
και ἐπαναστατικοῦ κινήματος 011] χώρα
μσς», «6ασικό κορμό τοῦ κομμουνιστικοῦ κινήματος». Προχωρώντας λέει πώς
61316 16 στοιχεῖα «ὠθοῦν (τό «ΚΚΕ»)
στῆν πράξη 011]v ένταξη στό δημοκρα11116 δρόμο».
_ T6 πραχτικό πολιτικό συμπέρασμα του
εἰναι ἡ ἑνότητα τοῦ ΚΚΕέσ. μέ τό
«ΚΚΕ». Μέ δυό λόγια, ὁ μετασχηματι-

σμός τοῦ ΚΚΕέσ. σέ ὁμάδα πίεσης τοῦ
«ΚΚΕ», ὁμάδα πού θα διευκολύνει τήν
«ἐνταξη τοῦ ΚΚΕ στό δημοκρατικό δρόμο». Καί τοῦ ΚΚΕέσ. στό «ΚΚΕ».

T0 IETOPIKO ΤΗΣ

ΚΡΙΣΗΣ

Γ ιατί μόνο ἔτσι, ἡ νεολαία συνολικὰ σὰν

ὀργάνωση· θα μπορέσει νά σταθεῖ κριτικὰ καί αὐτοκριτικα για τή μέχρι τὰ σήμερα πορεία τῆς ἀνανέωσης. Θά σταθεῖ
σάν ὀργάνωση καί όχι σαν ἄθροισμα τυχαίων ἀνθρώπων. Θά ὁλοκληρώσει κάποιες ἀπόψεις καί θα ἀπορρίψει καποιες
ἀλλες όχι στὴ 6ὰση μιᾶς ἀφηρημένης καί
φιλελεύθερης συζήτησης, ἀλλὰ στῆ 6ὰση
τῆς συγκεκριμένης ἐμπειρίας, θετικῆς καί
ἀρνητικῆς, πού ἀπό τήν πρακτική της
καί τὴ σχέση της μέ τό κίνημα ἔχει συμπυκνώσει.
Αὐτὴ τὴ διαδικασία ὁρισε ἡ ΚΕ γιά
ὅλες τίς κομματικές ὀργανώσεις. Τὴν
ἀπέκλεισε ὅμως για τῆ νεολαία. Ἀφαίρεσε δηλαδή ἀπό τὴ νεολαία τό δικαίωμα v6 συμμετέχει πολιτικὰ στό συνέδριο τοῦ κόμματος.

Αύτή λοιπόν εἶναι ἡ πραγματικὴ
αἰτία τῆς «κρίσης τοῦ ΡΦ». “Ο πολιτικός ἀποκλεισμός τῆς νεολαίας εἶναι
τό νῆμα πού θα μᾶς ὁδηγήσει να
11616166011115 τὴ σημασία τῶν διοικητικῶν μέτρων πού παίρνονται σέ
6690; οτελεχῶν καί ὁλόκληρων ὀργανώσεων τῆς νεολαίας. 96 μᾶς
ὁδηγήσει να 11616166013115 πώς ὁδηγούμαστε 011]v ἀκύρωση κάθε δυνατότητας ἀνασύνταξης τῶν δυνάμεων
τοῦ ΚΚΕέσ., ἄν ἀκολουθηθεῖ ἡ κατεύθυνση πού χαραξε τό ΚΣ καί ἡ
πλειοψηφία τῆς ΚΕ.
Καί 61316 ἴσως v6 μὴν εἶναι ἀσχετο καί
μέ κάποια ἀνοίγματα πού τώρα τελευταῖα ἐπιχειροῦνται πρός τήν πλευρά τοῦ
δογματικοῦ ΚΚ στό ὄνομα τοῦ «πολιτικοῦ ρεαλισμσῦ». Χαρακτηριστικά ἀπό
τήν αποψη αὐτή εἰναι;
α) ὁ σαφής ὑποτονισμός τῶν ἤδη
χαλαρῶν καί ἐν πολλοῖς ἀπολιτικῶν

2. Ἀφορμή τῆς «κρίσης τῆς νεολαίας»
ὅπως προσπαθεῖται να παρουσιασθεῖ
ἧταν ἡ διαγραφή σ. μέλους τῆς ὀργάνωσης τῶν ἐργαζομένων ἀπό τό Κεντρικό
Συμ6ούλιο (ΚΣ) τοῦ ΡΦ Μέ τήν ἀπόφαση αὐτὴ διαφώνησε ἡ συντριπτική
πλειοψηφία τῆς ὀργάνωσης τῶν ἐργαζομένων καί ἡ Ἐπιτροπῆ Πὸλης (ΕΠ) τοῦ
ΡΦ καί ζήτησε τήν ἀνακλησή της ἤ τήν
ἀναστολὴ της καί τήν παραπομπή τοῦ
θέματος σέ ἀντιπροσωπευτικό σῶμα μια
καί 6ρισκόμασταν ἤδη σέ προσυνεδριακῆ διαδικασία. ‘H διαφωνία εἶχε δύο
σκέλη;
α) Ἡ διαγραφή ἐγινε με’ παρὰτυπη
καί ἀντικαταστατικῆ διαδικασία.
Βασει τοῦ καταστατικοῦ ἡ διαγραφή
μέλους γίνεται μόνο ἀπό τήν ὀργάνωση πού ἀνήκει ἤ ἀπό ἀντιπροσωπευτικό σῶμα ποὺ συγκαλεῖται.
Ἀνώτερο καθοδηγητικό ὅργανο μόνο
11961601] διαγραφῆς μπορεῖ νά κὰνει
για μέλη OB ῆ κατώτερωνηόργάνων.
6) Ἀπό άποψη οὐσίας δέν καταλόγιζε τίς εὐθύνες ἀκρι6οδίκαια.
Παρ’ ὅλα αὐτὰ, καί παρ’ ὅλες τίς λύσεις 11013 προταθηκαν για v6 διευθετηθεῖ
τό θέμα, ἡ πλειοψηφία τοῦ ΚΣ ἐμμένει
011]v ἀπόφασή της καί μάλιστα θέτει τό
ἀποκαλυπτικὸ τῶν προθέσεών του δί-

λημμα; ἤ πειθαρχεῖτε (δηλ. ἐφαρμόζετε
μια ἀντικαταστατικῆ ἀπόφασή καί τή
νομιμοποιεῐτε) ἤ θέτετε τοὺς ἑαυτούς σας
αὐτοδικαίως ἐκτός ὀργάνωσης (δηλ.,
στῆν «ἀνανεωτικῆ» φρασεολογία, διαγράφονται).

Μ’ ἄλλα λόγια τό ΚΣ προτιμὰει τὴ
διαγραφή καί ἀπομακρυνση ὁλόκλη-

ρης σχεδόν τῆς στεῑὲκωσης τῆς μεγαλύτερης

ὀργάνωσης τοῦ

ΡΦ

μέ
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προφανεῖς καί εὔκολα προὸλεπόμενες
ἐπιπτώσεις για ὅλη τὴν ὀργάνωση,
παρά τήν ἀναστολὴ μιᾶς ἀπόφασής
του για διαγραφή ἑνός ἀτόμου ἤ ἐν
πάση περιπτώσει τῆν παραπομπή
τῆς πρότασὴς του σέ ἀντιπροσωπευτικό σῶμα.
”Ετσι τή στιγμή πού ἀνοίγει ἡ προσυνεδριακῆ διαδικασία καί μιά σειρά κριτικῶν θέσεων ἀπέναντι στῆν πορεία τοῦ
κόμματος φαίνονται νὰ δικαιώνονται
στή συνείδηση τῆς ὀργάνωσης, άρχίζει
ταυτόχρονα καί ἡ προσπάθειά ἐξο6ελισμοῦ τῶν ἐπώνυμων φορέων τους.
Ἱ-Ι δεύτερη φάση ἀνοίγει μέ τήν παρέμ6αση τῆς ΚΕ, πού, για να «ξεμπλσκάρει» τά πράγματα, πῆρε τήν ἀπόφασή
γιά «ἀπομάκρυνση» (δηλαδή καθαίρεση)
6 μελῶν τῆς ΕΠ καί τῆ »«συμπλὴρωσή»
της μέ 5 μέλη τοῦ ΚΣ. Κατὰ τύχη 6έ6αια

οἱ πρῶτοι ἧταν στελέχη γνωστὰ για τίς
κριτικές τους θέσεις ἀπέναντι στῆν πολιτική τῆς ἡγεσίας τοῦ κόμματος, ἐνῶ ἡ
«συμπλήρωση» ἐγινε μέ στελέχη ὁμοφω-

Καί ὅλα αὐτά μέ τή διατύπωση ὅτι
«ἔχουν θέση αὐτοδίκαια τούς ἑαυτούς
τους ἐκτός ὀργάνωσης» καί τήν ὑπόμνηση ὅτι ἄν ὑπσκούσουν στήνάπόφαση
τοῦ ΚΣ εἰναναύτοδίκαια ὅλοι μέσα. Καί
ἡ ἱστορία τοῦ ὅλοι μέσα - ὅλοι ἐξω συνεχίζεται. Ταυτόχρσνα τό «ἰδεολογικό μέτωπο» ἐμπλουτίζεται. Ἐκτός ἀπό ἀριστεριστές, φραξιονιστές, προστίθενται
καί «ὑπόνοιες» ὅτι οί «6» καθοδηγοῦνται ἀπό ἐξωκομμστικά κέντρα πού ἐπιδιώκουν τὴ διάλυση τοῦ ΚΚΕέσ., ἐνῶ τό
ΚΣ σέ ἰδεολογικό του ἀρθρο ἀφήνει νά

ἐννοηθεῖ ὅτι σί «6» εἶναι ὀπαδοί τῶν «4
τῆς Κίνας», προκσλώντας ἱλαρότητα στίς
ὀργανώσεις.
Ἐκτός ὅμως ἀπό τά «ἰδεολογικά μέτρα» παρθηκαν καί μιά σειρά ἀλλα λιγότερο ἰδεολογικά, ὅπως π.χ. ἀλλαγές
κλειδαριῶν, χειροδικίες, κλοπές γραμμάτων γιά νά ἀνακαλυφθεῖ ἡ φράξια κ.λπ.,
για τά ὁποῖα ἀπσφεύγουμε νά ἀναφερθοῦμε... ἐδῶ ἀναλυτικότερα.

νοῦντα πρός τή «γραμμή». Παράλλήλα
_

τό ΚΣ ἀρνεῖται ἀμεση προσφυγὴ σέ σῶμα, μιὰ καί μέ τίς ἀπομακρύνσεις καί τίς

ΤΑ ΒΑΘΥΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑ

προσλήψεις εἶχε ἀλλοιωθεῖ ὅλη ή σύνθεση τοῦ καθοδηγητικοῦ ὅργανου τῆς
Ἀθήνας. Αὐτό ἐπιὸαλλεται ἀπό τήν
καταστατικῆ λειτουργία. Τό καταστατικό ὁρίζει πώς ἀπομάκρυνση ἀπό καποιο ὅργανο ἀποφασίζεται ἀποκλειστικά
ἀπό τό ίδιο τό ὅργανο μέ πλειοψηφία
213. Διαφορετικὰ, ἡ σύνθεση τοῦ ὅργανου λύνεται ὁριστικά ἀπό τῆ συνδιάσκεψη τοῦ χώρου πού καθοδηγεῖ.
Ἡ τρίτη φάση άρχίζει μέ τὴ μαζική
ἀντίδραση τῶν ὀργανώσεων μπροστά
στίς ἀπροκάλυπτες καί πέρα ἀπό κάθε
καθοδηγητική λειτουργία ἐνέργειες τῆς
ΚΕ καί τοῦ ΚΣ. Τότε μέ ἀπόφασή της ἡ
ΚΕ ἀποκαλύπτει «ἀριστερίστικη φράξια
πού εἶναι κατά τοῦ δημοκρατικοῦ δρόμου γιά τόν σοσιαλισμό» καί γιά να διαπαιδαγωγήσει τούς «φραξιονιστές» τούς
καλεῖ να ἐνταχθοῦν σέ OB τοῦ κόμματος.
Ἀπό δῶ καί πέρα ἀρχίζει ἕνα πογκρόμ κατα ὀργανώσεων, ὀργάνων καί
στελεχῶν πού διαμαρτύρονται
α) γιά τήν ἀντικαταστατικῆ καί
ἔξω ἀπό κάθε ἀνανεωτική ἀντίληψη
μεθοδολογία πού ἀκολουθεῖται,
6) ἐκφράζουν φό6ους για τήν ἑνότητα τῆς ὀργάνωσης ζητώντας νά
περιφρουρηθεῖ μέ τήν ἀμεση σύγκληση ἀντιπροσωπευτικοῦ σώματος.
Τά «μέτρα» καί ἡ μεθοδολογία καταδικάζονται ἀπό τὴν πλειοψηφία τῆς ὀργάνωσης πανελλαδικά. Παρ’ ὅλα αὐτὰ
ἀνενδοίαστα ἡ πλειοψηφία τοῦ ΚΣ προχωρεῖ στῆ διαγραφή ὁλόκληρης τῆς ὀργάνωσης ἐργαζομένων, ἀπομακρύνονται

ἀλλα 9 μέλη τῆς ἘΠ καί τό ΚΣ ἐπιχειρεῖ
νὰ συγκροτήσει νέο ὅργανο. Διαγράφεται ὁλόκληρη ἡ Ἐπιτροπῆ μαθητῶν καί
οἱ περισσότερες μαθητικές ὀργανώσεις,
ὀργανώσεις συνοικιῶν κ.λπ.
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3. Τό χαρακτηριστικό ὅλης αὐτῆς τῆς
ἱστορίας εἶναι τό κατ’ ἀρχὴν παράλογο.
Δηλαδῆ πῶς ἐνα ἁπλό περιστατικά δευτερεύουσας σημασίας, ὅπως ὴ ὑπόθεση
διαγραφῆς ἑνός μέλους τῆς ὀργάνωσης
ἐργαζομένων, ἐδημιούργησε μιά τέτοια
κατασταση. Τό παράλογο 6έ6αια δείχνει
πῶς ἐξ ἀρχῆς κατι ἀλλο κρυὸόταν πίσω
ἀπ’ αὐτή τήν ὑπόθεση. Ἠ ἐξέλιξή της τό

ἐπιδεόαίωσε. Καί αὐτό τό ἀλλο ἧταν ὴ
ἐπίθεση ἐνάντια σέ ὅλα τά στελέχη τῆς

νεολαίας πού εἶχαν διατυπώσει πολύ
πρίν ἀπό τίς ἐκλογές ἀντιρρήσεις γιά τή
συνολική πορεία τοῦ κόμματος καί πού
τό ἐκλογικό ἀποτέλεσμα τίς ἐπιδεὸαίωνε
στή συνείδηση τῆς ὀργάνωσης. Ταυτόχρσνα ὅλη ή «ἐπιχείρηση φράξια» ἀπό
μεριᾶς ἡγετικῆς ὁμάδας ἀπέ6λεπε καί σέ
μιά σειρά ἄλλους στόχους
α)να ἀποδυναμώσει ἀναλογες πολιτικές ἀπόψεις γιὰ τά ζητήματα τοῦ κόμματος πού μετὰ τίς ἐκλογές ἀθρόα διαμορφώνονταν στό στελεχικό ἀπαράτ τοῦ
κόμματος ἀπό τὴν ΚΕ μέχρι τήν τελευταία ὀργάνωση 6ασης·
6) νά ἀποκαταστήσει τήν ἡγεμονία
της, δημιουργώντας σάν ἀντίπαλο δέος
τή «φράξια» πάνω σέ μιά μεγάλη ὁμάδα
στελεχῶν τοῦ ΚΣ πού μετα τήν ἐκλογική
συντρι6ἠ μετέωροι πολιτικά καί διαψευσμένοι ἀναζητοῦσαν νέες κατευθὺνσεις
στα πλαίσια τῶν ἀπόψεων τῶν ἡγετικῶν
στελεχῶν τοῦ κόμματος, να ἀποτρέψει
διαφοροποιήσεις τους μέ συνολικότερες
ἐπιπτώσεις γιά τῆ στενή ἡγετική ὁμάδα
τοῦ κόμματοςγ) να ἀκυρώσει ὁποιαδὴποτε οὐσιαστική συζήτηση πάνω στα 6αθύτερα αἴτια τῆς κρίσης καί τῶν δικῶν της εὐθυνῶν, ἀποπροσανατολίζοντας ἔτσι ὅλσ τό
κομμα.

4. Μια ἀλλη ἀποκαλυπτική πλευρά
εἶναι ἡ καταγγελία για ἀριστερισμό. Τόν
Ἰούνιο τοῦ 77, δηλ. πολύ πρίν τίς ἐκλογές, ἡ ΚΕ τοῦ κόμματος ἐδωσε στῆ δημοσιότητα μιά ἀπόφασή της γιά τα ὀργανωτικά ζητήματα. Ἐκεῖ για πρώτη φορά,
στό κομμάτι πού ἀφοροῦσε τῆ νεολαία,
ὑπῆρχε ἡ διατύπωση, ὅτι θά ἀρχίσει ἰδεολογικοπολιτική δουλειά κατά τῶν ἀρι- ’
στερίστικων ἀπόψεων στῆ νεολαία καί
ἰδιαίτερα στό χῶρο τῆς Ἀθήνας. Ἢ ΕΠ
μέ ἀπόφασή-ἐπιστολή πρός τήν Κ.Ε.,
ἀφοῡ πρῶτα καταδίκαζε τήν ἀφοριστική
μεθοδολογία, ζητοῦσε ἐξηγήσεις, αἰτι-Ὶ
ολογία τῆς θέσης της αὐτῆς καί δυνατότητα δημόσιας συζήτησης. Ἡ ΚΕ τότε
ἀπέφυγε ὁποιαδὴποτε ἰδεολογικοπολιτικὴ συζήτηση δημόσια ἡ ἐσωτερική.
Τώρα, μετά τίς ἐκλογές, ἀποκαλύπτεται
ὅτι ὑπάρχουν ἀριστεριστές πού, ὅπως
6αρύγδουπα λέγεται, διαφωνοῦν μέ τό
δημοκρατικό δρόμο για τό σοσιαλισμό.
Ξεχνιέται ὅμως ὅτι οἱ συγκεκριμένες
διαφωνίες τῆς ΕΠ δέν ἀφοροῦσαν κάποια γενικὴ θεωρία για τό δημοκρατικό
δρόμο ἀλλὰ τὴ συγκεκριμένη πολιτικὴ
πού ἀκολουθοῦσε τό κόμμαῑ Διαφωνίες
ὑπῆρχαν;
α) γιά τήν ἐνωμένη ἀριστερά

6) γιά τόν ΑΣΔΗΣ
γ) για τήν ΕΑΔΕ

ὃ) γιά τήν πολιτική συμμαχιῶν τοῦ
κόμματος
ε) γιά τήν ἐκπσιδευτική πολιτική
τοῦ κόμματος
στ) γιά τήν ἀποσύνδεσὴ του ἀπό τό
μαζικό κίνημα καί τόν περιορισμό

του οὐσιαστικά σέ κοινοὸουλευτικὴ
μόνο πολιτική κ.λπ.
Ἴ
Ἔτσι τό θέμα τίθεται διαφορετικά.
"Av δηλαδή ἡ πολιτική τοῦ κόμματος ἐν·
τασσόταν στό δημοκρατικό δρόμο. Κάτω

ἀπό αὐτό τό πρίσμα εἶναι ἐπιδεόλημένο
νά μιλήσουμε για τό τί εἶναι ὁ δημοκρατικός δρόμος καί τί δέν εἶναι, ποια πολιτική τόν προωθεῖ μέ συνέπεια καί πιά
όχι.

Η ΕΝΩΤΙΚΗ
ΔΙΕΞΟΔΟΣ
5. Μιά ένωτικῆ καί όχι νόθα διέξοδος
στά προὸλὴματα τοῦ ΡΦ πρέπει νά στηρίζεται στῆ θέληση τῆς πλειοψηφίας τῆς
ὀργάνωσης, στόν πλήρη σεὸασμό τῶν
καταστατικῶν ἀρχῶν.
Αὐτές τίς ἀρχές πρέπει ὅλοι νά σε6αστοῦν καί πρῶτοι τό .ΚΣ καί ἡ ΚΕ. Τό
ΚΣ κατ’ ἀρχὴν προκήρυξε συνέδριο γιά
τόν Ἰούλιο, παρακάμπτοντας τὴ θέληση
τῆς πλειοψηφίας τῆς ὀργάνωσης μέ τή
διαστρέὸλωση καί παραχαραξη τῶν
ἀποφάσεων τῶν ΟΒ, μέ τήν εἰσαγωγὴ
δηλαδή τῆς πιό ἀπαράδεκτης μεθοδολογίας στα κομματικὰ πράγματα. Στή συνέχεια, σ’,τήν προσπάθειά του νά διασώσει
τὴ θέση για συνέδριο νεολαίας μετά τό

συνέδριο τοῦ κόμματος, ὅρισε τό συνέδριο τοῦ ΡΦ τέλη Ἀπρίλη-ἀρχές Μάη.
Πολύ εὔκολα φαίνεται ἐδῶὸ ταχτικίστικος χαρακτῆρας αὐτοῦ τοῦ ἐλιγμσῦ. Τό
ΚΣ υίοθετεῖ τήν ἴδια πολιτική σταση
(συνέδριο μετὰ), ἀπλά προσπαθεῐ νά ἀμ6λὺνει τίς ἐντυπώσεις. Ἡ πλειοψηφία
ὅμως τῆς ὀργάνωσης εἶχε ἀποφασίσει
ἤδη τῆ σύγκληση συνδιάσκεψης τῆς νεολαίας στὰ πλαίσια τοῦ συνέδριου τοῦ
κόμματος.
Αὐτὴ τήν ἀπόφασή ὑλοποιώντας οἱ
ἐκλεγμένες ὀργανωτικές ἐπιτροπές τῶν
φοιτητικῶν
ὀργανώσεων
Ἀθήνας,
Θεσ1νίκης καί Πάτρας καί τῆς ὁργάνω-

σης τῆς πόλης τῆς Ἀθήνας, προκήρυξαν
τὴ 2η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη τῆς
EKON ΡΦ γιά τό πρῶτο 15θήμερο τοῦ
Ἀπρίλη. Ἡ συνδιασκεψη θὰ ἔχει θέματα
ἡμερήσιας διαταξηςῑ
1) Θέσεις ΚΕ
2) Ἀπολσγισμός ΚΣ
3) Ἐκλογή νέου ΚΣ
Οἱ ἀντιπρόσωποι τῆς νεολαίας γιά τό
συνέδριο τοῦ κόμματος θα ἐκλεγοῦν ἀπό
τίς περιφερειακές συνδιασκέψεις μέ τό
μέτρο πού ἡ ΚΕ ὅρισε.
”Ολη αὑτὴ ἠ διαδικασία, πού ἐκφράζει καί ὑποτάσσεται στήν πλειοψηφία τῆς ὀργάνωσης, σκοπό δέν
ἔχει τή διασπαση. Ἀντίθετα, σκοπό
ἔχει τήν ἐμπέδωση τοῦ ἀνανεωτικοῦ
μαρξιστικοῦ-λενινιστικοῦ χαρακτῆρα
τοῦ ΚΚΕέσ. καί τῆς EKON ΡΗΓΑΣ
ΦΕΡΑΙΟΣ. Σκοπό ’έχει τήν ἀκύρωση
κάθε προσπάθειας για διάλυση τοῦ
κόμματος, μετασχηματισμό του σέ
γκρούπα, ἐνσωμάτωσή του ἀπό τό
ΚΚΕέξ. Καθε τίμιος ἀγωνιστής τῆς
ἀνανέωσης πρέπει νά τοποθετηθεῖ
ὑπεύθυνα μπροστά α’ αὐτές τίς ἐκδοχές πού σήμερα διαγράφονται γιά τό
ΚΚΕέσ.

l

μοναδικο
περιοδικο

σεις τῆς κυθερνητικῆς πολιτικῆς τοῦ

Καραμανλῆ. Μιάς πολιτικῆς πού σταθερά ὑποχωρεῖ στῆ δυτικογερμανικῆ
ἐπέμθαση στα ἐσωτερικα ἐλληνικα
προθλῆμστα.
O ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ τύπος, μέ ἐπικεφαλῆς τῆ νεοφασιστικῆ Bild τὀῦ γνωστοῦ
συγκροτήματος Springer (προσφέρει
ὅλη του τήν ύποστῆριξη στό Straus),
ἐχουν ἀναλαθει νά κάνουν τήν ἀναγκσίσ «πλύση ἐγκεφάλου» στό γερμανικὸ λαό, σέ σχέση μέ τῆ θοῆθεια πού
προσφέρεται στῆν Κύπρο (ῆ τῆν Ἑλλάδα) στούς τρομοκρατες.
ΠΡΟΣΦΑΤΗ εὐκαιρία για παρόμοιου
τύπου πληροφόρηση τούς ἐδωσε ῆ
προσπάθεια τῆς Αἰγύπτου να ἐπέμθει
,στῆν Κύπρο. Μερικα χαρακτηριστικὰ
δημοσιεύματα;
Ο Σέ σχόλιό του στῆ Welt (20.2.78). ὁ
Heinz Bart γράφεις

-

«(...) δέν ἐκπλήσσει διόλου τό γεγονός ότι τή φορά αύτή οἰ τρομοκρατες
διάλεξαν τήν Κύπρο σάν πεδίο τῆς
δραστηριότητάς τους. ‘And τόν καιρό
τῆς ἀπαγωγῆς τού ἀεροπλάνου τῆς
Λουφτχάνσα, πού μετά τήν ένδιάμεση
προσγείωσή του α-ι-ήν Κύπρο συνέχισε

άνενόχλητο τήν πτήση του, τό ἐπόμενο
χτύπημσ ήταν ήδη ἐν ὄψει. Δέν εἶναι
άλλωστε μυστικά ὅτι ή χρηματαδοτούμενη άπό τή Λιθύη τρομοκρατῖα διαθέτει δικές της Βάσεις στή νότια άκπ) τῆς
νήσου, κοντα στό άεραδρόμιο τῆς Λάρνακας,

πού

λειτουργεῖ

σάν

κάμθος

μεταξύ τῶν παλσιστινίων έξτρεμιστῶν
καί τῶν γερμσνῶν ὀμοῖδεστῶν τους».
O Μια άλλη γερμανικῆ ἐφημερίδα. ῆ
Koelner Stadtanzeiger (20278). σέ σχόλιό της, τονίζειῑ
«(...) στούς άσχαλούμενους μέ τά Θέματα τῆς παλαιστινιακής τρομοκρστίας

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

..

TA τελευταῖα δυό χρόνια ὁ γερμανικός τύπος κσί ή ἐπίσημη δυτικογερμσνικῆ πολιτική - ἀπό σύμπτωση - 6λέπουν τῆ χώρα μας καί κατΙ ἐπέκτσση
τῆν Κύπρο σάν «φωλια τρομοκρατῶν».
Τό θέμα Πόλε, ῆ Μπαουσίνγκερ, ὁ Κασίμης καί ό Σερίφης, εἶναι οἱ ἀντιδρά-

ἐναντίον τῶν διεθνών· άερογρσμμιῦν
προκαλεῑ ἐντύπωση τό γεγονός ότι οιΙ
ἀεροπειρστές κανουν συχνά στάση
στήν Κύπρο. Στό μικρά άεροδρόμιο τῆς
Λάρνακσς, διεκπεραιιύνονται ὅλα δμαλά. Oi ἀπαιτήσεις τῶν άεροπειρστῶν
διεκπεραιώνοντσι ἀμέσως. Οἱ άρχές τῆς
Κύπρου δέν άρνήθηκσν ποτέ τήν προσγεῖωση σέ άπαχθέν άεροπλάνο, ἐνῶ στα
περισσότερα άρσθικά άεροδρόμια διστάζεται α’μεσος συσκοτισμός. 'H α’δεισ
προσγειώσεως δέν δίνετσι πάντα για

τα
6ι6λια

lllﬂlllll!

τῆς, «φίλης
Δ. Γερμανίας»
τοῦ Γιάννη Δημητριάδη
χώρησαν τή θέση τους α’ ἕνα ἀλλο κράτος, πού ἐχει μεγαλύτερη πεῖρα καί έν-

διαφέρον στάν τομέα σύτό. Στήν Κύπρο
περιφέρονται συνέχεια πράκτορες τῆς
Ισρσηλινής μυστικῆς ύπηρεσιάς. Δέν εἷναι δύσκολα νά φανταστεῖ κανείς τί ζητοῡν ἐκεῖ.»
O 'H
,προοδευτικῆ
Frankfurter
Flundschau (20.2.78), σέ ἀρθρο πού
ὑπογράφει ὁ Wolfgang Stockklausner,
γράφει ὅτι ῆ Κύπρος δέν εἶναι μόνο τόπος συναντῆσεως τουριστῶν, ἀλλα καί

τρομοκρατῶν. Καί ό αρθρογράφσς συνεχίζει;
«Ἰδιαίτερσ οἰ Παλαιστίνιοι καί ό Ἰαπωνικός Ἐρυθράς Στρατός, ἔχουν ἐπισημανθεῖ στό παρελθόν σ-ιήν Κύπρο.
Στή Λευκωσία ἠ PLO ἐκπροσωπεῖται
ἐπίσημα. Τό γραφεῖα τῆς όργσνώσεως
παρσυσιάζει ύπέρμετρη - σέ σχέση μέ
Tr? χώρα - δραστηριότητά».
Ο 'H Hamburger Abendblatt (20.2.78),
σέ ἀρθρο τοῦ Η.Α. Trauthing Kai τηλεγραφῆματα τοῦ είδησεσγραφικοῦ πρακτορείου SAD (πού ἐλέγχει ό Springer),
ἀφοῡ κανει προθολή τῆς προσωπικότητας

τοῦ

δολοφονημένου

Γιουσούφ

σία κρύθεται πίσω άπό τίς τρομοκρστι-

προσγέιώθηκαν στή Λάρνσκα depoπλάνα πού εἶχαν καύσιμα γιά ἀρκετές
ὡρες ἀκόμη. ‘H γενναιοδωριά τῶν κυπρισκών ἀρχῶν εἶναι

καί

λησε νά δισκινδυνεύσει νά γίνει στόχος

ανεξήγηῑη. Στή Λευκωσίσ εἶναι κοινό
μυοτικό πώς τρομοκράτες περιφέρονται
στή νῆσα. Ἠ Κύπρος εἶναι τόπος ouvdv—

επιτεθεῖ ἐναντίον τους, ἀνοίγοντας τό

αΙνιγματική

τησης τρομοκρατῶν καί μυστικῶν Unn-

ρεσιῶν, γιατί τό νησί εἶναι ίδσνικό πέρασμα στή Μέση Ἀνατολή. Oi κυπρισκές ἀρχές φαίνεται νά άποφεύγουν τόν
πόλεμο κατά τῶν τρομοκρατῶν. Παρσ-

;

Σεμπάι, ἐπιτίθεται κατά τῆς Κυπριακῆς
Δημοκρατίας, πού αποκαλεῖται «φωλια
τρομοκρατῶν» καί «ἀντρο τοῦ ὑποκόσμου τῆς Ἐγγύς Ἀνστολῆς»;
«Μπροστά στούς τρομοκρατες αύτε ό
Κυπρισναύ δέν εἶναι ἀσφαλής», γράφει,
Ο Στίς 21278 ol ἐφημερίδες Die
Welt (Βόννης) καί Hamburger Abendblatt (Ἀμθούργου), δημοσιεύουν ’ἀντσπόκριση τοῦ E. Ἀντῶναρσυ ἀπό τῆ
Λαρνακα, ὅπου ὐποστηρίζεται ὅτι
_
«(...) τό γραφεῖα τῆς PLO σ-ιή Λευκωκές ἐνέργειες» καί πώς ἀκόμα «... ή Κύπρος τό δέχεται δι’χως αντιδράσεις,
ἐπειδή θέλει νά διατηρήσει τίς καλές
σχέσεις της μέ τούς “Ἀραθες, τούς
όποιόυς ἐχει καί σίκονομικά ἀνάγκη».
O 'H Luebecker Nachrichten (21.2.78)
γραφει;
«(...) ή κυπρισκή κυ6έρνηση δέν θέ-

άνθρωπιστικούς λόγους. Πολλές φορές

για

Τά γεγονότα
τῆς Λάρνακας
καί ὁ τύπος

τῶν παλαιστινίων τρομοκρστών μέ τό νά
δρόμο γιά νά προσγειώνοντσι στό νηοί
τά καταλσμθανόμενσ από τρομοκρατες
άεραπλάνα».
Τό ἀρθρο ὐπογράφει ὁ κ. E. Erwin.
Αὐτά, οί ...«σύμμαχοι» καί φίλοι. Kurd
τα ἀλλα «ἀνῆκομεν είς τήν Δύσιν».
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θεῖ), πολιτιστικῆ ἐπιρροῆ (πού προσδιορίζει καί τίς προτιμήσεις

τῶν καταναλωτῶν στίς πρώην αποικίες), ἐμπορικα ἐθιμα. Τέλος
3. ἐπειδὴ πολλές ἐγκαταστασεις κατασκευασθηκαν ἀπό γαλ-

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
Τοῦ Πάνου Καζάκου

λικές ἐταιρίες καί μέ γαλλικα πρότυπα, οἱ ἀντικαταστασεις μη-

χανῶν, τα ἀντσλλσκτικα καί οί ἐπεκτάσεις δέν μποροῦν παρα
νά oiuvrnpoiJv τό ρόλο τῆς πρώην μητρόπολης σαν προμη"Av καιδέν δισθέτουμε στοιχεῖα για συμφωνίες (καρτέλ))μεταξύ

τῶν μητροπολιτικῶν παραγωγῶν πού ἐφοδιαζουν τίς άγσρές τῶν
ΣΚΑΜ, εἶναι πολύ πιθσνό ὅτι εἶναι ἤ ἐξακολουθοῦν να εἶναι συν-

ήθεις. Γενικα ῆ γαλλικῆ κυριαρχία στῆν περιοχή συνεχῖζεται όχι
χωρίς ἐνεργό ύποστῆριξη καί. ἀκόμη, σιωπηρές συμφωνίες σέ κυ6ερνητικό ἐπίπεδο μέ τίς ἀλλες χῶρες τῆς E. K. πού συμθαλλουν
’έτσι στῆ διατήρησή τοῦ θεσμικοῦ πλαισίου τῆς γαλλικῆς κυριαρχίας. Ἑνδιαφέρον θα εἶχε να μελετηθεῖ ἀτρόπος χορῆγησης τῆς

·

εὐρωπαίκῆς θοήθειας πρός τίς ΣΚΑΜ.
Ὁσον ἀφορα τίς τιμές, 6έ6αια, ἀκόμη καί μονοπωλιστές αντιδροῦν ὐπό τήν ἀπειλή τοῦ ἀνταγωνισμοῦ. Τό 1969, μετα τό τέλος

Τό κείμενα αὐτό περι1.α,ιιὸάνεται στήν ἔκδοση τοῦ «ANTI»
«EOK καί Ἑλλάδα - ἄρνηση ῆ ἀποδοχή», μαζίμέ- δημοσιευμένες, ἤδη, στό περιοδικό - ἐργασίες πάνω στό θέμα,
τῶν Αἰιιίλιου Ζαχαρέα, Μάριον Νικολινάκου, Γιάννου Παπαντωνίου, Μιχάλη Παπαγιαννάκη καί Σπήλιου Παπαοπηλιαπουλου.

τῆς πρώτης Γιαουντέ, σί διαφορές στίς τιμές πού ἀναφέρσμε ἐξακολουθοῦσαν να ὑπάρχουν. Μικρές ἀλλσγές δέν ἐλειψαν.
Τό μερίδιο τῆς Γαλλίας στίς είσαγωγές τῶν ΣΚΑΜ μειώθηκε ἀπό
45.6% (1960) σέ 36.2% (1969). ἐνῶ σύξῆθηκε τό μερίδιο τῶν ἀλλων
(τότε πέντε) μελῶν τῆς E.K.
'H ἀποτυχῖα τοῦ προγράμματος διαφοροποίησης

ΙΙΙ. Κριτική ἐκτίμηση τῶν συμφωνιῶν σύνδε-

"19 ΠῦΡΟΥωΥΠς

σης τῆςΕ.Κ. μέ ἀναπτυσσόμενες χῶρες
Μέ τῆν πρώτη συμφωνία τῆς Γιαουντέ διατέθηκσν περίπου 730
Οί σκέψέις πού ἀκολουθοῦν ἀναφέρονται κυρίως στίς συμφω-

νίες σύνδεσης μέ τίς αφρικανικές χῶρες (πρώτη καί δεύτερη
Γιαουντέ, Λομέ). Ἐπειδὴ σί μηχανισμοί πού καθιερώθηκαν μέ τίς

ἐκ. δολλαρια για «θοῆθεια». Ἀπό τό ποσό αὐτό οὔτε τό ’ἐνσ τρίτο
δέν διατέθηκε για τῆ διαφοροποίηση τῆς παραγωγῆς, τα ὑπόλοιπα
ἀπορροφῆθηκαν σέ ’ἐργα ὐποδομῆς καί για τῆ σταθεροποῖηση τῶν
τιμῶν. Τό ποσό τῶν χρηματικῶν μέσων πού μεταφέρθηκαν ῆταν

συμφωνίες αὐτές ἐχουν λειτουργῆσει ἕνα αρκετα μεγάλο χρονικό
διάστημα, εἶναι δυνατό να συλληφθοῦν ἀκόμη καί ποσοτικές συνέπειες. Μέ τῆ συμφωνία τῆς Λομέ δέν ’ἐχουμε ἀκόμη ἀρκετές ἐμ-

χαμηλότερο ἀπό τό ποσό πού μεταφερόταν στό παλιό γαλλικό
αποικιακό σύστημα, καί αὐτό ἀναγκσσε τίς νέες ἀνεξάρτητες χῶῂ

πειρίες. Oi συμφωνίες σύνδεσης μέ τήν Ἑλλαδα καί Τουρκία συζητοῦνται ἐδῶ περιπτωσιακα.
’Υπενθυμῑζουμε ὅτι ἀπό κοινοτικῆ σκοπιά σί συμφωνίες παρουσιαζονται σάν Eva «συνολικό ὑπόδειγμα». μέ τήν ἐννοια ὅτι ἐνσω-

ασφαλῖσουν τα μέσα για τήν κάλυψη τῶν προϋπολογισμῶν. Ἑπιπλέονῑ Oi προτεραιότητες πού ἐκφράζονται στῆν κατανομῆ τῶν

ματώνουν ὅλα τα ἀναπτυξιακό μέσα πού διαθέτει ῆ Κοινότητα. καί,

τήν ἀνεξαρτησία ἐγκατασταθεῖ ἐκεῖ ῆ ἐπεξέτειναν τώρα τίς ἐργα-

ἀκόμη, σαν ἐνα ὑπόδειγμα πού πραγματοποιεῖτσι σέ πολυεθνικό
πλαίσιο καί στῆν ἐφαρμσγῆ του ἐποπτεύεται ἀπό θεσμοὺς μέ ίσό-

σιες τους.
Στίς ἐπίσημες διακηρύξεις (τότε καί σήμερα) ἀποδίδεται περισ-

τιμη συμμετοχή ὅλων. Τό ὑπόδειγμα ἀνταποκρῖνεται ἰδιαίτερα στίς

σότερη σημασία σ’ ὅλα ἐκεῖνα τα στοιχεῖα τῆς πολιτικῆς τῆς E.K.
ἀπέναντι τῶν αναπτυσσομένων χωρῶν, ἰδίως τῆς Ἀφρικῆς. πού

ἀνάγκες τῶν λιγότερο ἀναπτυσσομένων χωρῶν. Ἠ κριτική θα μποροῦσε να συγοψισθεῖ ῶς ἐξῆς;
Oi μητροπολιτικές μονοπωλισκές ἐπιρροές
δέν ξεπεραστηκσν

ρες να φορολογήσουν τίς ἐξαγωγές τους. προκειμένου να ἐξ-

πόρων ἠταν μᾶλλον συνέπεια τῶν ἐπιρροῶν τῶν εὐρωπαίων ἀποίκων καῖ τῶν κατασκευαστικῶν ἐταιριῶν πού ῆ εἶχαν ήδη πρίν ἀπό

μπορεῖ να συμθάλουν στῆν ἐπέκτσση καί διαφοροποίηση τῶν ἐξαγωγῶν τῶν τελευταίων καί λιγότερη στῆ λεγόμενη χρηματοδατικῆ θοῆθεια μέ τῆ μορφή δανείων. 'O λόγος εἶναι ὅτι τα δάνεια
««πσραπλσνοῦν» σέ ἐπενδύσεις καί ἀγορές ὐλικοῦ ἐξοπλισμοῦ
στὸν τομέα τῶν κατασκευῶν. Αὐτό, γιατί ἐκεῖ ὅπου ἠ κύρια ἀπα-

Πρίν ἀπό τίς δυό Γιαουντέ oi γάλλοι ἐξαγωγεῖς ἀσκοῦσαν μονοπωλιακή δύναμη στίς σχετικές αφρικανικές αγορές ε’ίτε γιατί ῆταν

σχόληση εἶναι ῆ γεωργία ὑπάρχει ὁ κίνδυνος να ἐνισχύεται καί
ὐπερανσπτύσσετσι ῆ οἰκοδομική καί κατασκευαστικῆ δραστηριό-

μονοπωλιστές ῆ ἡμιμονοπωλιστές στῆν Ιι’δια τῆ γαλλικῆ (μητροπολιτικῆ) ἀγορά, εῖτε 6έ8σια ἐπειδή εἶχαν είδικούς (ἀποκλειστικούς)

τητα σέ Βάρος τῆς γεωργίας καί να μεταθαλλονται οἰ ἀγρότες α’
ἐργατες κατασκευῶν, πού μετά τό πέρας τῶν ἐργασιῶν παραμέ-

ἐμπορικοὺς καί λοιπούς οίκονομικσύς δεσμούς στα ΣΚΑΜ, πού
ὐποστηρίζονταν καί ἀπό καποιες μορφές συμφωνιῶν (κσρτέλ)

νουν ανεργοι.

μεταξύ τῶν ἑταιριῶν στῆ Γαλλία. πού ἐμπόδιζαν ἀλλες γαλλικές
φίρμες νά εἰσέλθουν στίς προστατευόμενες αφρικανικές αγορὲς.

κῶν μέσων στό χρόνο πού πέρασε ἀπό τό Σύμφωνο τῆς Ρώμης καί
τό πρῶτο ἀναπτυξιακό ταμεῖο ῶς τήν πρώτη Γιαουντέ καί τό δεύ-

Ἠ συνέπεια ῆταν να μεταφέρονται πραγματικοί πόροι ἀπό τόν
αφρικανό «καταναλωτῆ» στό γαλλο ἐξαγωγό-μονοπωλιστή.

τερο ἀναπτυξιακό ταμεῖο.

Πρός τό τέλος τῆς ἰσχύος τῆς πρώτης Γιαουντέ, γύρω στα 1968,
εἶχε ἀποκατασταθεῑ, τυπικα κατ’ ἀρχή, ῆ ”ίση μεταχείριση τῶν ἐμπορευματων τῆς Γαλλίας μέ τά ἐμπορεύματα τῶν ἀλλων χωρῶν-

μελῶν τῆς E.K. Μέ τήν ὐπόθεση τοῦ ἀνταγωνισμοῦ μεταξύ τῶν
παραγωγῶν τῆς E.K. αὐτό θα μποροῦσε νά σημανει τῆ μείωση τῆς
μονοπωλιακῆς δύναμης τῶν προμηθευτῶν καί, συνεπῶς, μείωση
τούλάχιστον τοῦ μεγέθους τῶν μεταφερομένων πόρων.

Θεωρητικα αὐτό εἶναι ’ἐνσ δυνατό, ἀλλὰ όχι καί ἀναγκαῖα ἐπερχόμενο ἀποτέλεσμα. Μπορεῖ νά ἐμποδιστεῖ απόῑ
1. ἀποτελεσμστικές συμφωνίες μεταξύ τῶν εὐρωπαίων τώρα
παραγωγῶν καί προμηθευτῶν, πού μεταξύ ἀλλων παραχωροῦν

τίς ἀγορές τῶν ΣΚΑΜ στίς γαλλικές φίρμες ἠ πού ζητοῦν τιμές
ἀνώτερες τῆς διεθνσῦς ἀγοράς, ἀν συμφωνηθεῑ ἤ ἐπιτραπεῖ ἡ
παρουσία τους ἐκεῖ·
2. τούς ὐπαρχοντες στενούς τρσπεζιτικούς, ἀσφαλιστικούς
καί λοιπούς δεσμούς, πού εἶχαν διαμορφωθεῖ κατά τῆ διάρκεια
τῆς ἀποικισκρατίας καί ἐπιθιώνουν. Τούς δεσμούς ἐνισχύουν ἡ
κοινῆ γλώσσα (ῆ γλῶσσα τῆς πρώην μητρόπολης έχει ἐπιθλη-
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Σίγουρα ὅμως σημειώθηκε πρόοδος στῆν κατανομῆ τῶν κοινοτι-

Ἠ ταση συνεχίσθηκε μέ τὴ δεύτερη Γιαουντέ καί τῆ Λομέ.
Φαίνεται ὅμως ’ότι τό πρόγραμμα διαφοροποίησης δέν πέτυχε
οὐτε στα ,στενά πλαίσια πού εἶχαν τεθεῖ. ”Ετσι π.χ. ή Ἀκτῆ τοῦ
Ἑλεφαντόστοῦ σύξησε μέ τῆ θοήθεια τοῦ ΕΤΑ τῆν παραγωγή φοινικελαίου σημαντικά. ἐνῶ παράλληλα σέ μια σειρά ἀφρικανικῶν καί
μή χωρῶν ἀνέθηκε ἐπίσης ῆ παραγωγή φυτικῶν ἐλαῖων. Ἠ Σενεγαλη, πού ἀναγκαστηκε ὐπό τίς συνθῆκες αὐτές να στραφεῖ σέ
ἀλλα προϊόντα, ἀποφάσισε να ἐνθαρρύνει τῆν παραγωγή μπαμπακιοῦ. πρός τῆν ὁποία ὅμως στράφηκαν παράλληλα ἡ Μαλαθι, ῆ
Ἀκτῆ τοῦ Ἑλεφαντοστσῦ, τό Τόγκο καί ἀλλες χῶρες, παρα τό γεγονός ’ὁτι ήδη τότε τό Τσάντ καί τό Σουδάν ἀντιμετῶπιζαν δυσκο-

λίες στῆν ἐξαγωγή μπαμπακιοῦ. Αὐτά σάν παραδείγματα. Ὅπως
τονίζει ὁ H. Perroy
«ῆ διαφοροπσιημένη ύπερπαραγωγή δέν εἶναι πολύ καλύτερη

τῆς ἐξάρτησης ἀπό μανοκαλλιέργειες» (‘°).
Φυσικα ὐπῆρχαν διαζευκτικα προσφερόμενες λύσεις. Π.χ. ἀναγκαία ἠταν καί εἶναι (α) ἡ στροφὴ ἀπό τα παραδοσιακά ἐξαγωγικα
προϊόντα πρός τῆν παραγωγή τροφίμων για τήν ἐ σωτ ε ρ ι κ ή

καταναλωση. ”Οτι ἐδῶ ὐπαρχουν δυνατότητες μεγάλες φαίνεται
ἀπό τό γεγονός ὅτι οί είσαγωγές είδῶν διατροφῆς π.χ. στῆ Σενεγαλη εἶναι ἀκόμη 36% τῶν συνσλικῶν είσαγωγῶνί Ἀναγκαία εἶναι
ἐπίσης (6) ῆ ’ίδρυση 6ιομηχανιῶν μεταποίησης γεωργικῶν προϊόντων (φυσικα καί ἀλλων 6ιομηχανιῶν). 'H ὑλοποίηση τοῦ πρώτου
σημείου προϋποθέτει ὅμως ὅχι μόνο ἀπαλλαγή ἀπό τίς μητροπολιτικές ἐπιλογές, ἀλλα καί κοινωνικές μεταθολές στό ἐσωτερικα τῶν
χωρῶν. Ἠ E.K. μπορεῖ να κατηγορηθεῖ ὅτι;
«δέν θέλει ν’ ἀλλάξει τίς κληρονομημένες άποικιακές οίκονομικές δομές μεταξύ μητρόπολης καί ἀποικιῶν καί ὅτι ακουγε
ἰδιαίτερα τίς παρακλήσεις τῶν εύρωπαίων ίδιοκτήτῶν φυτειῶν
γιά Θοήθεια πρός ἐκσυγχρονισμό, σέ θάρος ἐνός πραγματικοῦ
ἀνσπτυξιακού σχεδιασμού..(11).
Βέθσια ὐποστηρίζεται ὅτι ἐπιθαλλεται θαθμισῖσ ένας νέος διεθνῆς καταμερισμός ἐργων, στα πλαίσια τοῦ όποίου ol έργατοθό·
ρες θιομηχανίες μετακινοῦνται ἀπό τούς μητροπολιτικούς χώρους

πρός τήν περιφέρεια. Αὐτό φαίνεται ὅτι ἐρχεται σ’ ἀντίθεση μέ τή
διαπίστωση, είδικα για τήν περίπτωση τῆς “Αφρικῆθ.. ὅτι έδῶ ὴ E.K.
δέν ῆταν διστεθειμένη να ὐποστηρίξει 006000 τήν ’ίδρυση θιομη·
χσνιῶν στῆν “Αφρικῆ, πού ἀναγκαστικα θ’ ἀντσγωνίζονταν ὁρισμένους εὐρωπσϊκούς θιομηχσνικούς κλάδους. ”Ωστόσο δέν πρόκειται
για ἀντίφαση. Πρῶτσ. γιατί ῆ ὐπόδειξη τῆς νέας τασης 010v πσγκόσμιο κσταμερισμό ἐργων γίνεται 0' ἐνα ὁρισμένο ἐπίπεδο ἀφαίρεσης, δεύτερο γιατί δέν ξέρουμε ἀκόμη πόσο ἐ ν τ o v 11 εἶναι ή
μπορεῖ να είνσι αὐτῆ ή ταση καί τρίτο γιατί σημασία ἐχει ὁτιή πρωτσθουλίσ, ή κίνηση ἐρχεται Βασικά ἀπό τίς μητροπόλεις καί τῆν
αὐτόνομη (σέ διεθνές ἐπίπεδο) λειτουργία τῶν «δυνάμεων τῆς
ἀγορᾶς».

δυναμική καί δέν λσθαίνει ὐπόψη τίς [διαμορφίες τῶν σχέσεων τῶν
ΣΚΑΜ μέ τίς πρώην μητροπόλεις.
'H ἱστορία παίζει μεγάλο ρόλο. Στίς μητροπόλεις συχνά ol ἐθνικές προτιμήσεις συνδέοντσι μέ τό αποικιακό παρελθόν μαλλον
παρα μέ τίς τιμές1’Ἑτσι στῆ Γαλλία προτιμᾶται 0 ἐλαφρά πικρός
καφές τύπου Robusta (ποσοστὸ ἀγοράς τό 1971; 63%,) πού εἶναι
χαρακτηριστικό προϊόν τῶν ἀφρικανικῶν χωρῶν, ὅπου 1‘1 Γαλλῖα

ἀσκοῦσε ῶς πρόσφατα αποικιακῆ κυριαρχία, ἐνῶ στῆν “Ολλανδία
προτιμᾶται ῆ Arabica. πού ἐχει λατινοαμερικανικῆ προέλευση.
Oi προτιμήσεις αὐτές, πού ἐχουν διαμορφωθεῖ ίστορικά, συνεπαγονται περιορισμούς στίς ποσοτικές ἐπιπτώσεις ἀλλαγῶν τῶν
τιμῶν.
Τέλος. ῆ ἀποτελεσμστικότητα τῶν δασμολογικῶν προτιμῆσεων
ἐξαρτάται ἀπό τίς μορφές ἐμπορίας καί τῆ (μονοπωλιακή κ.λπ.)
συμπεριφορά τῶν ἐπιχειρήσεων ἐδῶ. “Από τῆ θέση καί σχετική δύ-

ναμη καί οίκονομικῆ κατασταση τῶν μεσαζόντων ἐξαρτάται ώς
ποιό σημεῖο μιά μείωση τῶν δασμῶν ώφελεῖ τούς καταναλωτές καί
διευρύνει τή ζῆτηση,
Στό ἐπίκεντρο τοῦ ἐνδιαφέροντσς ῆταν συχνά ἡ ιιμεταθεση»
τοῦ ἐμπορίου ἀπό τίς «μή εὐνοούμενες» πρός τίς «εὐνοούμενες»
συνδεδεμένες χῶρες. A010 ῆταν καί ἐνα σημεῖο διαφωνίας μεταξύ
τῶν ἀναπτυσσομένων χωρῶν, πού ’ἐθλεπσν να ῶθοῦνται πρός μια
ἀνταγωνιστική μεταξύ τους σταση για τήν άπόκτηση «προνομισκῶν» ὅρων εἰσόδου στίς εὐρωπαϊκές αγορές. Είδικά σί έκπρόσωποι
τοῦ παναφρικανισμού έθλεπσν στῆ σύνδεση, μέ τίς δυνατότητες
πού αὐτῆ ἐνδεχόμενα ἀνοιγε για μεταθέσεις τῶν ἐμπορικῶν ρευματων πρός ὅφελος μερικῶν καί σέ θαρσς ἀλλων χωρῶν. μιά συστηματικῆ μέθοδο διασπασης τοῦ τρίτου κόσμου.

Δισπιστώνουμε τα ἐξῆς (12)ῑ
Προστατευτισμός τῆς E.K.
Ἐνῶ ή Κοινότητα ζητοῦσε ἀπό τα συνδεδεμένα κράτη να τηροῦν τούς κανόνες τοῦ ἐλευθέρου ἐμπορίου, ῆ “ίδια παραθίαζε
συστηματικά τούς κανόνες αὐτούς, όταν ἐθίγοντο τά ἀγροτικά
συμφέροντα κρατῶν-μελῶν. ’Ἐτσι π.χ. ῆ E.K. ἐπέθαλε ἀντισταθμιστική είσφορα στίς είσαγωγές ρυζιοῦ καί Manlska 1100 ἀνταγωνιζόταν τόν εὐρωπσϊκό ἀραθόσιτο, με ἀποτέλεσμα νΙ αὐξηθεῖ σέ τέτοιο 806μο 1'1 παραγωγή ρυζιού, ώστε ῆ E.K. να γίνει ἕνας καθαρός
ἐξαγωγέσς ρυζιοῦ καί ν’ ἀντσγωνίζετσι πολλές αναπτυσσόμενες
χῶρες σέ τρίτες ἀγορές.
Ὤστόσο ή διασταση αναμεσα στίς διακηρυγμένες ἀρχές πού θα
ἐπρεπε να ρυθμίζουν τίς οίκονομικές- ἐμπορικές σχέσεις τοῦ μητροπολιτικού χώρου μέ τήν περιφέρεια (τό εἶδος τοῦ καταμερισμοῦ ἐργων) καί τήν πολιτική πραξη τῆς Κοινότητας σημειώνεται
καί ἐξω ἀπό τό χῶρο τῆς πρωτογενοῦς παραγωγῆς.

01 ἐξαγωγές τῶν συνδεδεμένων κροτῶν πρός τῆν E.K.
T0 δύο πρῶτα σύμφωνα τῆς Γιαουντέ δέν εἶχαν τίς ἐπιπτώσεις
πού περίμεναν ol ἐμπνευστές τους πάνω στίς ἐξαγωγές τῶν ΣΚΑΜ
πρός τήν E.K. καί σέ σύγκριση μέ τίς ἐξαγωγές πρός τόν “ίδιο χῶρο
ἀλλων ἀνσπτυσσομένων χωρῶν. Ol σίτίες θα μποροῦσσν να συνοψισθοῦν ῶς ἐξῆς;
1. Ἠ προνομισκή μεταχείριση τῶν ΣΚΑΜ περιορίστηκε 60θμισῖα, ἀφοῦ γενικά οί συντελεστές τοῦ κοινοῦ ἐξωτερικού
δασμολογίσυ τῆς E. K. καί είδικα σέ σχέση μέ προϊόντα ἀλλων
ἀναπτυσσομένων χωρῶν μειώθηκαν θαθμιαῖα.
2. Ol μειώσεις τῶν δασμῶν δέν ἐχουν τή σημασία πού εἶχε
· ὐποτεθεῖ ἀλλοτε ὁτι ἐχουν 1'1 καί πιθανόν εἶχαν. “Ἀλλες μετα6λητές, ὅπως π.,χ εἶναι 1'1 συστηματικῆ προώθηση τῶν ἐξαγωγῶν ἀπό ισχυρές φίρμες. εἶναι σήμερα πιό αποτελεσμστικές
ἀπό τίς προτιμήσεις καί τίς τιμές. "E101 0 θραζιλισνός καφές
αὐξησε ἐξ σίτίαςτοῦάπστελεσματικσῦ μαρκετινγκ τό ποσσστότου
στήν εύρωπαϊκή ἀγορά σέ Βάρος τοῦεὐνοουμένου» ἀφρικανικού καφέ.
Τό τελευταῖα αὐτό συνέθη παρα τίς ίδιομορφίες τῆς σὺνδεσης
μέ τα ΣΚΑΜ, πού τῆν ξεχωρίζουν ἀπό ένα ἀπλό προτιμησισκό μέτρο. Μια τέτοια ἰδιομορφία εἶναι π.χ. ῆ παροχή προτιμῆσεων μέ
τ α υ τ ό χ ρ o v 11 οἰκονομική καί τεχνική ὐποστήριξη τῆςΙ παραγωγῆς ὁρισμένων τομέων 1‘1/Kai περιοχῶν τῆς εὐνοουμένης χώρας.
Ἠ ἐλπίδα ὁτι ῆ «προνομισκή» μεταχείριση τῶν ἀφρικανικῶν
προϊόντων θα εἶχε σαν συνέπεια τῆ σχετική ἐνίσχυση τῶν ἐξαγωγῶν πρός τήν E.K.. στηριζόταν στῆν παραδοσιακή ἀνάλυση τῶν
συνεπειῶν πού μπορεῖ να ’έχει 1'1 παροχή προτιμῆσεων πανω στα
ἐμπορικά ρεύματα. Ἠ ἀνάλυση αὐτή εἶναι περιοριστικῆ. Προῦποθέτει χῶρες μέ παρόμοια οἰκονομική δομῆ, ἐπίπεδο ἀνάπτυξης καί

l. 'An0 10 1961 ὡς τό 1971 αὐξήθηκαν οί συνολικές είσαγωγές
τῆς E.K. (τῶν ἐξ) κατα 207.76%. Ol είσαγωγές της ὅμως ἀπό αναπτυσσόμενες χῶρες αὐξήθηκαν λιγότερο, κατα 122.89% καί είδικά; ἀπό τα ΣΚΑΜ μόνο κατα 80.58%. τῆς Τουρκίας κατά 131.96%
καί τῆς ”Ελλαδσς 351.54%. 'H ἐξέλιξη τῶν εισαγωγών
τῆς E.K.01'10 τα ΣΚΑΜ καί τήν Τουρκία ἠτσν
θραδύτερη τοῦ μέσου ὅρου, παρά τήν ύπιιρξη
τ ῶν π p o τ ι μή σε ω ν . 'H ἐξέλιξη αὐτῆ αντανακλάται στίς ἀλλαγές τῶν ποσοστῶν συμμετοχῆς στίς είσαγωγές τῆς ΕΚ. ’Ἐτσι τα
ποσοστα τῶν ΣΚΑΜ καί τῆς Τουρκίσς ύποχώρησσν ἀπό 2.85 καί
0,42 (1961) σέ 1.67 καί 0,32% (1971) ἀντίστοιχα, ἐντι) τό ποσοστό
τῆς Ἑλλάδος αὐξήθηκε.
ΙΙ. ’Ὸμως καί γενικα εἶχε ἀποχωρήσει K010 τῆν περίοδο αὐτῆ τό
ποσοστό συμμετοχῆς τῶν ἀνσπτυσσσμένων χωρῶν στό πσγκόσμιο

καί κοινοτικό ἐμπόριο. Είδικά τό ποσοστό τῶν άναπτυσσομένων
χωρῶν στίς, είσαγωγές τῆς E.K. ἐπεσε ἀπό 25.66% σέ 20.65%
(1971). 01 κύριες σίτίες τῆς ἐξέλιξης αὐτῆς σέ πσγκόσμιο καί κοινοτικό ἐπίπεδο είνσι ή μῆ ίκσνοποιητικῆ ἐξέλιξη τῶν τιμῶν τῶν κυριοτέρων εξαγωγικῶν προϊόντων τῶν ἀναπτυσσομένων χωρῶν καί
1‘1 σχετικα 6ρσδείσ ποσοτική ἐξέλιξη, πού όφείλονται;
O σέ σχέση μέ τίς πρῶτες ὐλες 010v σύξσνὸμενο ἀνταγωνισμό τῶν συνθετικῶν ὐποκατσστατων καί τῆ μειωμένη σχετικα
ἀναλωση τῶν πρώτων ὐλῶν στῆν παραγωγή·
O σέ σχέση μέ τά γεωργικά προϊόντα. στῆ σχετικα 6ρσδείσ
αὐξηση τῆς συνολικῆς ζῆτησης είδῶν διατροφῆς καί στῆν
περιοριστική ἐμπορικῆ πολιτική τῶν 6ιομηχανικῶν κρατῶν
(κοινῆ αγροτικῆ πολιτική στῆν Ε.Κ.)· καί
Ο σέ σχέση μέ ἐτοιμα προϊόντα τῆς μεταποίησης, 010v ἀνταγωνισμό τῶν 8ιομηχανικῶν κρατῶν σέ τρίτες αγορές καί
στήν προστασίσ·διαρθρωτικα αδύνατων τομέων μεταποίησης,
στούς ὁποίους οί ἀνσπτυσσόμενες χῶρες ἐχουν συγκριτικα
πλεονεκτήματα.
“Ηταν δεδηλωμένος στόχος τῆς E.K. να πετύχει μέ τά συμθόλαισ
προτιμῆσεων μια ««έπέκταση τοῦ ἐμπορίου μεταξύ τῶν προχωρημένων καί ἀνσπτυσσομένων χωρῶν», τό ἀνσιγμα δηλαδή νέων δυνατοτήτων για ἐξαγωγές τῶν συνδεδεμένων χωρῶν πρός τήν E. K.
μέ τήν·προνομιακῆ» μείωση τῶν δασμῶν καί ἀλλων ἐμποδίων καί,
ετσι, φθηνότερη προσφορά τῶν προϊόντων τῶν χωρῶν αὐτῶν στίς
εὐρωπσϊκές άγορές.
Προφσνῶς ὁ στόχος αὐτός δέν πραγματοποιῆθηκε.

Σύνδεση καί στασιμότητσ τῶν πιό
καθυστερημένων χωρῶν
Σ’ ὁρισμένα συνδεδεμένα κράτη ίδίως τῆς ”Αφρικῆς σί φυσικοί
οροι, ὅπως γεωγραφική θέση, ἐδαφικές καί κλιματικές συνθῆκες,
καί ῆ οἰκονομική κατασταση δέν ἐπέτρεπον στό παρελθόν οὐτε
επιτρέπουν σήμερα, τήν απόκτηση ώφελπιιῖ . (ῆιr π’ “
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κές προτιμήσεις ἡ σταθεροποίηση τῶν ἐσόδων από ἐξαγωγές,
ούτε εἶχαν καί ἐχουν δυνατότητες για διαφοροποίηση τῆς παρα-

τέτοια προᾶλήματα διαπραγματεύεται r7 E.K. μέ δισφορετικές
όμάδες χωρῶν καί σέ διαφορετικό πλαίσιο. Κάθε φορά ἐπίσης

γωγῆς χωρίς ἰδιαίτερη ύποστῆριξη.
Ἴσως καί 0x1 μόνο σέ σχέση μέ τήν όμαδα τῶν πιό καθυστερημένων χωρῶν. ῆ E.K. 60 5n05115 να προτείνει καί να παρει ἐνεργό

τερο ἀναπτυγμένων χωρῶν διαλύονται μέ τίς σφῆνες πού το-

μέρος σέ προγραμματα διεύρυνσης τῆς οἰκονομικῆς 6ασης τῶν

χωρῶν αύτῶν, ἀνεξαρτητα από σκέψεις πού
ροῡν τό ἐξωτερικό ἐμπόριο τῆς Ε.Κ.

αφο-

Διασπαση τοῦ τρίτου κόσμους
Σημειῶσαμε καί αλλοῡ 011 ἕνα σημεῖο τῆς κριτικῆς εἶναι 011 05
τήν πολιτική εἰδικῶν σχέσεων (συμφωνιῶν σύνδεσης) ῆ E.K. δια0110 10v 10110 K0000. Σημειώνουμε ακόμη 01111 κριτική αύτή ασκῆθηκε καί 0110 10 0500: “Ορισμένα κρατη-μέλη τῆς E.K. — ἰδίως ῆ

Δυτ. Γερμανία καί “Ολλανδία - ακολουθοῡσαν 0110 111v 00x11 010
«ισφαιρικῆ» θέση πανω στό θέμα τῆς ρύθμισης τῶν σχέσεων τῆς

E.K. μέ τόν τρίτο K0000 K 01 119 αλλες μητροπόλεις. Σύμφωνα μέ
τῆ 65011 00111 11 Ko1v011110 51105n5 να ἐφαρμόσει μια παγκόσμια
αναπτυξιακῆ πολιτική. Ὅμως 1‘1 κριτική ἠταν ύποκριτική κατα τό
6αθμό πού δέν συνοδευόταν από αναλογες πρωτοθουλίες καί διαθεση για σχετικές ἐπιθαρύνσεις.
"Eva μέρος τῆς κατατμησης τοῡ τρίτου κόσμου ὀφείλεται στῆν
ανυπαρξία συνδετικῶν κρίκων (δρόμων κ.λπ.) καί ἐμπορικῶν δεσμῶν μεταξύ τῶν χωρῶν πού ανήκουν ἐδῶ. Πραγματικα ἡ παγκόσμια οἰκονομία φαίνεται να εἶναι μαλλον «φεουδαρχικα» όργανωμένη. Μέ αλλα λόγια, μια μητρόπολη συνδέεται μέ περισσότερες
περιφέρειες καί, 656010. K01 αλλες μητροπόλεις, αλλα 01 περιφέ-

ρειες συνδέονται ατομικα 05 010 μητρόπολη καί ἐλαχιστα μεταξύ
τους.
Σίγουρα 1'1 K010010011 αύτῆ, 1100 δέν “έχει θελτιωθεῑ αἰσθητα
κατα τῆν περίοδο 0110 τήν ανεξαρτητοποίηση τῶν αποικιῶν ὥς 0110500. εἶναι ίστορικό προϊόν τῆς αποικιοκρατίας, μέ τούς 0060105—
1009 διαχωρισμούς της καί τίς μονόπλευρες συνδέσεις (π.χ. 1'1 τηλεφωνικῆ σύνδεση τῆς Κένυας μέ τήν Κεντροαφρικανικῆ Δημοκρατία γίνεται μέσω Λονδίνου καί Παρισιοῡ).

“Αναλογα, λείπουν όργανῶσεις πού να προωθοῡν αποτελεσμσ-

ἐκφράζονται έκεῑ ἀντιφατικά συμφέροντα. OI δεσμοί τῶν λιγόποθετοῦνται αναμεσα σέ πρωτην αποικίες καί σε χῶρες n00
δέν ῆταν αποικίες, αναμεσα σέ σοσιαλιστικα καί καπιταλιστικα
κρατη, αναμεσα σέ ἠπει’ρους...»(13)
Οί ἰδιαίτεροι δεσμοί πού καλλιεργούνται μέ όρισμένες χῶρες 1'1
ὁμάδες χωρῶν καί κύριο ὅργανο “ἐχουν τή σύνδεση ἐξασθενίζουν
τούς θεσμοὺς πού ἐκφραζουν 0 λ ε ς τίς ἀναπτυσσόμενες χῶρες.
Συμμετέχοντας ὅμως ἐκεῖ θα μποροῡσαν να προωθήσουν τῆ διατύπωση κοινῶν θέσεων «χωρίς να ἐμποδίζονται ἀπό αὐτούς n00
στέκονται στῆν κορυφή 100 K065100 1101005010000 τῶν ἔργων».
’Ἐνας τέτοιος θεσμός πού ἐξελίσσεται εἶναι 1'1 «00060 τῶν 77».
Σήμερα 0 διασπαστικός ρόλος τῆς E.K. 05 111 δημιουργία συνδεδεμένων χωρῶν έχει μαλλον μια πολιτική παρα οἰκονομική διασταση. “Εννοῶ έδῶ 011 ή λεγόμενη ἰδιαίτερη ἐμπορικῆ μεταχείριση
τῶν συνδεδεμένων χωρῶν δέν εἶναι τόσο ἰδιαίτερη 000 γενικα
ακόμη ύποτίθεται ’ 000 ἠταν αλλοτε. Ἠ E.K. φιλελευθεροποιεῖ
ὀλο καί περισσότε ρο τό ἐμπόριό 1119 (εἰσαγωγές) μέ αλλες μῆ συνδεδεμένες χῶρες καί μειῶνει αδιακοπα τό ΚΙΞΔ. Ἴσως τό πρόθλημα
εἶναι ακριθῶς αλλοῡ; “Ὀτι 1'1 E.K. προσπαθεῐ να ένταξει τίς αναπτυσσόμενες καί μή χῶρες σέ μια μεγαλη ζώνη ἐλευθέρου ἐμπορίου, πού ὅμως, 05 σχέση μέ τίς αναιττυσσόμενες, εἶναι μονόπλευρη, αφοῡ 1009 61v51 111 60v01011110 ν’ ανταγωνίζονται μεταξύ
τους στό μητροπολιτικό χῶρο. χωρίς ὅμως να εἶναι ύποχρεωμένες
v' ανοίξουν καί τίς δικές τους αγορές. Τελικα 0 ανταγωνισμός αύτός τῶν ἐξαγωγῶν σ’ ἐνα φιλελεύθερα κλίμα μᾶλλον θα ῶφελῆσει
τήν E.K., πού θα ἐξασφαλίζει ἐτσι εύνοϊκούς ὅρους προμήθειας
τῶν προιόντων πού χρειαζεται, παρα τίς αναπτυσσόμενες χῶρες,
πού σέ “ἐνα τέτοιο κλίμα μπορεῖ να δοῡν τούς ὅρους ἐμπορίου να

χειροτε ρεύουν. Φυσικα. 0110 111v αλλη πλευρα καί παραλληλα πρός
τῆν προϊούσα φιλελευθεροποίηση, ἐντείνεται 1'1 1115011 για αντισταθμιστικές-σταθεροποιητικές παρεμθασεις, πού δέν μπορεῖ ν’
αγνοῆσει ἡ E.K. ”Ἰσως 11 συμφωνία τῆς Λομέ εἶναι κατι περισσότερο
0110 010 50y5v1K11 χωρίς σημασία χειρονομία; "Ev0 61100 11009 τῆν
αναδιαταξη τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας.

I

τικα τήν δριζόντια διασύνδεση τῶν χωρῶν αὐτῶν, παρα τό γεγονός

011 ἔχει αναγνωρισθεῑ πια 1'1 αναγκαιότητα τους καί έχουν ἐνταθεῑ
οἰ 1100011065159 πρός τῆν κατεύθυνση αύτῆ.
'H Εύρωπαϊκή Κοινότητα σαν Εύρωπαϊκή Κοινότητα δέν εἶναι
6έ6αια ύπεύθυνη για τῆ διασπαση τού τρίτου κόσμου τόν καιρό

τῆς αποικιοκρατίας, ὅμως ”ίσως συμθαλλει 1’1 συντηρεῑ τῆν κατα-

9) Βλ. M.E. Kreinin: European Integration and the developing countri—
es, 010 B. Balassa (ed): European Economic lntegraﬁon, Amsterdam
1975. σελ. 327-364. σελ. 347.
,

σταση αύτή μέ τό σύστημα ἐκλεκτικῶν προτιμῆσεων (συνδέσεων)

10) H. Perroy. Nicht zu Ende gedacht: Europas Enlwwklungspolltlk.

r100 ἔχει εἰσαγαγει πρός όφελος τῶν συνδεδεμένων χωρῶν καί σέ

010 Μ. Kohnstamm /W. Hager (Hgbr): Zivilmacht Europa, Franklun/
Main, 1973, σελ. 260.

60009 τρίτων.

«01' λιγότερο ἀναπτυγμένες χῶρες χρειαζονται στό σύνολο
τους δασμολογική προστασία γιά τήν παιδικὴ τους ἀκόμη 6ιο-

1‘1) Edenda,05A.261.
12) Βλ. Th. M. Loch /H. Hasenpflug: Die Assoziierungs-und Praeferen-

μηχανία. Χρειάζσντσι ἀκόμη ἐξαγωγικές ἐπιδοτήσεις, πού θ’

zpolitik der EG, Bonn 1974.

ἀντιστοιχοῡσαν μέ αρνητικούς δασμούς τῶν μεταποιημένων

13) J. Galrung: Kap/ralistische Grossmachr Europa oder die Gemel‘nschaf! der Konzerne? Hamburg 1973, σελ. 61.

προϊόντων τους στίς περισσότερο ἀναπτυγμένες χῶρες. Ἀλλά
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I. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

επισημαινουὲεῆ

Ἑκλογές καί Σῦστημα
Γιά δεύτερη χρονιά, ἡ Ἐλληνική Ἑταιρία Πολιτικῆς Ἐπιστήμης, ὀργάνωσε δημόσια συζή-

τηση. Φέτος τό θέμα ἧταν; «Ἐκ-

«Ἑπαγγελματικόι» προδλήματα
«Τό ἐπάγγελμα τοῦ ἀρχιτέκτονα» εἶναι ὁ τίτλος τοῦ πρώτου
μεταδικτατορικοῦ συνεδρίου που όργανωσε ὁ Σύλλογος τῶν
”Αρχιτεκτόνων καί κρατησε ὅλη τήν ἐόδομάδα πού ἔληξε.
Παρουσιάστηκαν μερικές εἰσηγήσεις μέ ἐνδιαφέρσυσες ἐπεξεργασίες ἀπό μεμονωμένους σύνεδρους ἤ τίς συνδικαλιστικές,
πολιτικές παρατάξεις τοῦ κλαδου.
Τά κείμενα αὐτα, οἱ συζητήσεις πού διεξήχθησαν, ἀλλα καί ἡ
ἴδια ἡ ὀργάνωση τοῦ συνεδρίου καί τῆς ἒκθεσης πού τό πλαισίωσε, ἀποτέλεσαν ἕνα ἀντιπροσωπευτικό «πορτραῐτο» τῆς

καταστάσης τοῦ κλάδου τών ἀρχιτεκτόνων.
Ἀπό χρόνια τώρα μέσα στόν κλαδο αὐτό εἶχε ἀρχίσει μια
ἔντονη προδληματική, πού δέν περιορίστηκε ποτέ σέ στενά
κορπορατίστικα ἤ τεχνοκρατικα πλαίσια. Ἀναζητήθηκε ἡ κοινωνική διασταση τοῦ ἐπαγγέλματος τοῦ ἀρχιτέκτονα καί ἐπιδιώχτηκε καί ἡ τοποθέτηση σέ συγκεκριμένα προόλήματα τῆς
χώρας μέ σαφῆ πολιτικό προσανατολισμό. Ἀπό τό σύνολο τῶν
αλλων ἐπιστημονικών καί ἐπαγγελματικῶν ὁμάδων, οἱ τεχνικοί
καί είδικα οἱ ἀρχιτέκτονες, ὃαθυναν τόν πρσδληματισμό τους
καί δήλωσαν τήν ἐνταξη καί στρατευσή τους.
‘H συμπεριφορά τοῦ κλάδου, ἡ συνδικαλιστική καί ἡ πολιτική, ἀποτελοῦν ένα «μοντέλο» - κι αὐτό δέν συμόαίνει 6έ6αια
μόνο στή χώρα μας - για τό πῶς ἀντιδρά καί πῶς θά ἀντιδρασει μελλοντικα τό ἐπιστημονικό δυναμικό. ’
‘H πρσδληματική αὐτή καί ἡ στρατευση ἔχουν ὅμως δυό
ὄψεις. Δέν χρειάζεται να μείνει κανείς στή θετική. cH ἀρνητική
ὅψη ἀφσρά τή μέθοδο δράσης, καί τή σύνδεση τῶν ἀγώνων τοῦ
κλαδου μέ τούς ἀλλους ἐργαζόμενους καί τα κοινά για τούς
πολίτες τοῦἱ τόπου πρσδλήματα. Ἀπό τή διεξαγωγή τῶν ἐργασιῶν τοῦ συνεδρίου φάνηκε πώς καποιες στιγμές ἡ «ἐπιστημονική αὐτή πρωτοπορία» ἐχει χάσει καποιους κρίκους πού τή
συνδέουν μέ τήν Ἑλλάδα τοῦ 1978. eH συνειδητοποίηση τοῦ
γεγονότος δέν θα δοηθήσει μόνο τούς ἀρχιτέκτονες ἀλλα καί
ὅλους ὅσους ἀγωνίζονται για μια ἀνθρωπινότερη ζωή α’ αὐτό
τόν τόπο σήμερα.

Οἱ ξεναγοί
Σέ ἀπεργία (ἴσως καί διαρκείας) ἐποιμαζονται να κατέδουν τα
μέλη τοῦ Σωμάτείου Διπλωματούχων Ξεναγῶν αν δέν λυθοῦν
τα αμεσα πρσόλήματα τους. Σέ
ψήφισμα τῆς γενικῆς συνέλευσης
πού ἐγινε στίς 10 τρ. ἀναφέρονται μεταξύ ἀλλων τά ἑξῆς αἰτήματα;
1. Νά παραταθεῖ μέχρι τό τέλος τοῦ 1978 ἡ προθεσμία ἀνα-

γνώρισης

τῆς

προγενέστερης

ἀπασχόλησης τοῦ ἄρθρου 8
ν.710177.
2. Nd ἀναγραφουν οἱ ὑπηρεσίες τοῦ EOT στίς 6έ6αιώσεις
πού χορηγοῦν στούς ξεναγούς
καί ὅλη τήν ξεναγική ὑπηρεσία μέ
προσωρινές αδειες ἦ μέ δεδαιώσεις τῆς Σχολῆς Ξεναγών.
3. Νά ἀναγνωρίζεται ἡ ὑπαγωγή στήν ἀσφαλιση τῶν ξεναγῶν ἀπό τήν ἀποφοίτησή τους
ἀπό τή Σχολή μέχρι τήν ἓκδοση
δελτίου ταυτότητος ἀπό τίς ὑπηρεσίες τοῦ EOT.
’
4. Nd έκδοθοῦν τά 6ι6λιαρια
ἀσθενείας ἀμέσως,
42

5. Nd ἀνακληθεῐ ἀμέσως τό
ὑπ’ ἀριθ. 500505116.1.1978 ἔγγραφο μέ τό ὁποῖο ό EOT ἀπαιτεῖ παράνομα για τή θεώρηση
τῶν ἀδειῶν τήν προσαγωγή ἐξευ-

λογές καί Πολιτικό Σύατημα». “Η
πρώτη συζήτηση ἐγινε τήν περασμένη Τετάρτη (22/3) μέ τοὺς
ἀκόλουθους εἰσηγητές καί θέματα;
O A. Ἀντωνακόπουλοςῑ Οἱ
κοινωνικές αἰτίες τῆς δημιουργίας καί ἀνάπτυξης τοῦ ΠΑΣΟΚ.
O X. Γεωργαντίδης καί Η. Νικολακόπουλος; Μεταόολές τοῦ
ὲκλογικοῦ χαρτη στῆ μεταδικτατορική περίοδο.
Ο 'H. Κατσούληςῑ Ὁ ρόλος
τοῦ χαρισματικοῦ ἡγέτη στίς ἐκλογές τῆς σύγχρονης Ἑλλάδας,
O Γιάννης Φάτσης; Μιά «σκηνογραφία» τοῦ ἐκλογικοῦ ἀγώνα
στήν Ἀθήνα καί τήν Ἐπαρχία.
Τήν έρχόμενη Τετάρτη θα συνεχιστεῑ ἡ συζήτηση πάνω στα
ἀκόλουθα θέματα;
Ο Φ. Βεγλερής; Οἱ ἐκλογές
σάν θεσμός καί σάν πολιτικό δικαίωμα στήν Ἑλλάδα.
Ο Π. Μπακογιάννηςῑ Ἐκλογές
καί μέσα μαζικής ἐπικοινωνίας.
Ο Ἠ. Θερμός; Ἐκλογές καί
πολιτική σύγκρουση.
O K. Βεργόπουλος; Ἐκλογές
καί κοινωνικές ἐξελίξεις στήν τελευταία 15ετία.
Οἱ συζητήσεις γίνονται στή μεγαλη αἴθουσα τῆς Παντείου καί
ἀρχίζουν στίς 7 μ.μ.

8. Nd συνταξιοδοτηθοῦν οἱ
ὑπερήλικες,
Εἰδικάπανω στό θέμα τῆς συλλογικῆς σύμδασης, οἱ ξεναγοίζη-

τάνε να τελειώσει ἡ διαδικασία
μέσα στα νόμιμα πλαίσια

Ἡ «πρόληψη τῶν δασανισμῶν», ἡ «αποκατασταση τῶν
θυμάτων» καί οἱ· «ἠθικοί κανόνες
ἰατρικῆς», πού ἐπισημάνθηκε ὲντονότατα ὅτι πρέπει νά κατοχυρωθοῡν νομικα τό συντομότερο
ἀπό τή Διεθνή Ὀργανωση Ὑγείας, ἦταν οἰ τρεῖς 6ασικοί αξονες
πού κινήθηκε τό διήμερο Διεθνές
Σεμινάριο τῆς Διεθνοῦς Ἀμνηστίας μέ θέμα·. οἱ «παραόιάσεις
τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων,
τά δασανιστήρια καί οἱ ἰατροί»,
πού ἐγινε στῆν Ἀθήνα 10 καί 11
Μαρτίου.
Περισσότεροι ἀπό 100 γιατροί

ἀπό τίς χῶρες τῆς Εὐρώπης, τῆς
Νότιας καί Βόρειας “Αμερικῆς,
μέλη τῆς Δ.Α., πού συμμετεῖχαν,
ἀπασχολήθηκαν μέ τά ἀποτελέσματα τῆς ἒρευνας πού μέχρι σήμερα ἔχουν πραγματοποιήσει
πάνω στίς περιπτώσεις κρατουμένων πού δασανίστηκαν ἀπό
τούς μηχανισμούς δίας καί καταπίεσης σέ πολλές χῶρες τῆς Εὐρώπης, Λατινικής Ἀμερικῆς καί
N. ”Αφρικής, ὅπου ἐπικρατοῦν
καθεστῶτα αῦταρχικά πού παραδιάζουν «τή στοιχειώδη τήρηση
τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ».
Οἱ μακροχρόνιες ἐπιπτώσεις τῶν

δασανισμῶν στόν ανθρωπο εἶναι
τό 6ασικό σημεῖο τῆς ἐπιστημονικῆς “έρευνας πού προωθεῑται ὁλοένα μέ σημαντικότερη ἐπιτυχία.

Στόχος τῶν έρευνητών, εἶναι νά
δελτιώσουν τήν τεχνική τῆς δια-

Τό «Δέντρο»
Κυκλοφόρησε τό πρῶτο τεῦχος
τῆς δίμηνης λογοτεχνικῆς ἐκδοσης τῶν Μιχάλη Γκανᾶ καί, Κώστα Μαυρουδῆ, «T6 Δὲντρο»,
πού ἀσχολεῖται καί μέ τή λογοτεχνική παραγωγή (πεζό, ποίηση,
δοκίμιο) καί μέ τήν κριτική της.

το δελτιο

τελιστικῶν πιστοποιητικῶν.

6. Nd θεωρηθοῦν ἀμέσως, πρίν
ἀρχίσει ἡ τουριστική περίοδος, οἱ
ἀδειες ξεναγήσεως ἠ νά πάρει ὁ
EOT τά κατάλληλα μέτρα για νά
γίνεται ἡ θεώρηση τῶν ἀδειῶν
μέσα σέ μία μέρα καί νά περιοριστεῖ στό ἐλάχιστο ἡ ἀπώλεια ξεναγικῶν ἡμερομισθίων για τή θεωρηση.
7. Nd γίνουν δεκτά τά δικαιολογητικά τῶν λίγων ἐκπρόθεσμων συναδέλφων μας, ἀλλιώτικα νά καταπέσουν οἱ ἐγγυητικές ἐπιστολές ὅλων τῶν τουριστικῶν γραφείων πού δέν ἐξόφλησαν ἀκόμη τίς είσφορές τους στό

ΤΑ ΒΑΣΑΝΙΣἸῊΡΙΑ

Κυκλοφόρησε τό 9o τεῦχος τοῦ
«Δελτίου» τῆς «Κίνησης Δημοκρατικῶν Γυναικῶν» μέ πολλα κι
ἓνδιαφέρον-ια θέματαε Ἐκλογές
καί γυναικεία ψῆφος, Ἂν ἀποφασίζαμε, Ὁ ἄνθρωπος καί ὴ
φυλακή, Οί. ἐργαζόμενες γυναῖκες
,τοῦ ΟΤΕ, Ἡ τρίτη ἡλικία κ.α. ἵ

πίστωσης μιᾶς μορφῆς 6ασανι-.

οτηρίων πού δέν ἀφήνει ὁρατά
σημάδια.
Δώδεκα προγράμματα έρευνας
πραγματοποιοῦνται
ἤδη
Ικαί
περιλαμόάνουν τίς συγκεκριμένες
συνέπειες δασανιστηρίων μέ ἠλεκτρισμό.
Δανοί γιατροί τῆς Δ.Α. ἔχουν
ἠδη πραγματοποιήσει ἓρευνες για
τίς συνέπειες ὅασανιστηρίων μέ
«φάλαγγα» σέ θύματα τῆς πρόσφατης δικτατορίας στήν Ἑλλάδα,
ἐνῶ Σουηδοί, Ὀλλανδοί καί Καναδοί ἔχουν ἤδη ἀρχίσει ἓρευνες
σέ πρόσωπα ἀπό τήν Λ. Ἀμερική
καί τή Ἀφρική.
Ἡ Ἑλληνική Ἐπιτροπή Διεθνοῦς Ἀμνηστίας ίδρύθηκε τό
1976 μέ τήν πρωτοδουλία παλαιῶν πολιτικῶν κρατουμένων
καί ἀνθρώπων πού συνεργάστηκαν μέ τή Διεθνή Ἀμνηστία στή
διάρκεια τῆς δικτατορίας. Ἤδη
λειτουργεῖ είδικα τμῆμα γιά τίς
«ἐπείγουσες
ἐνέργειες»,
στα
πλαίσια τῆς ἐκστρατείας για τήν
κατάργηση τῶν δασανιστηρίων.
Τό σεμινάριο χρηματοδοτήθηκε
ἀπό τήν Ἰατρική Συμόουλευτική
Ἐπιτροπῆ τῆς Διεθνοῦς Ἀμνηστίας καί τήν τοπική ὑποδοχή καί
ὀργάνωση ἀνέλαὸε ἡ «Ἑλληνική
Ἐπιτροπῆ» τῆς Δ.Α. καί ἡ «Ἑλληνική Ὁμάδα Ἰατρῶν τῆς
Δ.Α.».

-εικοστικαcH ἐκθεση
τοῦ ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΡΑΛΗ
Τῆς Ντόρας Ἠλιοπούλου - Ρογκάν
Αὐτές τίς μέρες ὁ Γιάννης Μόραλης παρουσιάζει, σέ ἀτομική
ἔκθεση, στή γκαλερί Ζουμπσυλάκη ἕνα μέρος ἀπό τή ὁουλειά
του τῶν τεσσάρων τελευταίων χρόνων. Πρόκειται γιά κάπου 27
συνθέσεις (άκρυλικά) καί γιά μερικά μπρσύτζινα γλυπτά ἀπό
τή σειρά τῶν «ζευγαριῶν» πού έφτιαξε πρίν δύο χρόνια,
Μιά ἕκθεση τοῦ Γιάννη Μόραλη ἀποκτᾱ ὁιπλή σημασία ἀπό
τή στιγμή πού πέρα ἀπό τήν ποιότητα τῆς καλλιτεχνικῆς του
προσφορᾶς ὑπενθυμίζεται ὁ ρόλος τοῦ ὁάσκαλου πού συνεχίζει νά παίζει μέχρι σήμερα στήν ΑΣΚΤ καθοδηγώντας γενιές
καί γενιές νεότερων Ἑλλήνων καλλιτεχνῶν.
Ὁ Μόραλης - ἄς μήν τό ξεχνᾶμε - έγινε καθηγητής πολύ
νέος, σέ μιάν ἐποχή πού τήν ΑΣΚΤ τή χαρακτήριζαν ὁ ἀκαδημαϊσμός καί ἡ στείρα διδασκαλία. Φρόντισε καί πέτυχε, αὐτός
ὁ ὁλότελα γηγενής καλλιτέχνης, νά συμόάλει ὅσο πιό δημιουργικά γίνεται στή μόρφωση καί τήν ἄσκηση τῆς νεότερης γενιᾶς,
πού σήμερα σέ ἕνα σημαντικό ποσοστό ὁικαιώνει, μέσα ἀπ’ τά
ἔργα της, τά ὁιὸάγματά του.
Ἡ τελευταία ὁουλειά τοῦ καλλιτέχνη, πού συνεχίζει μέ ἕναν
πέρα γιά πέρα ὁημιουργικό τρόπο νά «προσφέρει» κάτι τό
ἀναμφισόήτιτα οὐσιαστικό στήν ἐξέλιξη τῆς σύγχρονης τέχνης
0161/ 16110 μας, ἀποτελεῖ τό ἀναμενόμενο ἀποκορύφωμα καί
συνάμα τό ξεπέρασμα τῆς ἀμέσως προηγούμενης πού παρουσίασε στήν Ἀθήνα, τό 1972.
“Ὀμως, ας μήν ξεχνᾶμε ὅτι ἡ
εὐαισθησία, ἡ αἰσθαντικότητα κι
6 τρόπος με’ τόν ὁποῖο λειτουργεῖ
κι ἐκφράζει ὡς καί τίς πιό ἀπόκρυφες μνῆμες καί τα παιδικά
του διώματα 6 Μόραλης - ἀπό
τήν ἀρχή τῆς σταδιοδρομίας του
μέχρι τώρα - εἶναι συντεταγμένες
πού δέν καθορίζονται μέ αὑοτηρά χρονολογικα ὅρια, οὔτε
καί μπαίνουν σέ καλούπια. Σέ
ὅλο του τό έργο, ἀρχίζοντας ἀπό
τίς πρῶτες ρεαλιστικές ἀναζητήσεις καί συνεχίζοντας στα μεταπολεμικά χρόνια, ὅπου ἡ σύνθεση
ἐμφανίζει μιά πιό αὐστηρά συγκροτημένη δομῆ, μέχρι τώρα, πού
ἔχει πετὺχει μια χαρακτηριστική
στή λιτότητα της κι ὁλότελα
προσωπική «ἀφαίρεση» παρατηροῦμε ὅτι ἡ ἐπεξεργασία τῶν κυριότερων προόληματισμών του
ἔχει γίνει μέ μια συνέπεια. Ἀποτέλεσμα ἑνός τέτοιου χειρισμοῦ
εἶναι ὅτι οτόν τρόπο ἐκφρασης
πού ἀρχισε νά υίοθετεῖ γύρω στα
1962-63 καί πού πρόὸαλε σαν
ἑνότητα γύρω στα 1970, ἡ γεωμετρική διευθέτηση τῶν σχημάτων
δέν εἶναι ἀποτέλεσμα ἑνός ἐπιδερμικοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ ἀλλα ἡ
ἐκφρασή μιᾶς ἐσωτερικῆς ἀνάγκης. Χαρακτηριστικά, πάνω α’
αὑτό 6 Ὀδυσσέας Ἐλύτης, προλογίζοντας αὐτή τή δουλεία τοῦ
καλλιτέχνη, ἔγραψα «Μ’ ἕνα ὀλιγοψήφιο ἀλφαὸητο στά χέρια
του, ὅπου τά στοιχεῖα πού ἐπα-

νέρχονται περισσότερο εἶναι oi

δύο ἀντίθετες καμπὺλες, ἡ ὼχρα
καί τό μαῦρο, ἐπέτυχε ὁ·Μόραλης
v6 μετατρέψει τήν ὁμιλία τῶν
πραγμάτων σέ ὀπτικό φαινόμενο,
κατά τρόπο μοναδικό μέσα οτή
σὺγχρονη ἐλληνική τέχνη».
Ἀναφορικα μέ αὐτόν τό «γεωμετρικό τρόπο», 6 Μόραλης πιστεύει ὅτι κάτω ἀπό τήν ἀποκλειστικά καί μόνο φαινομενική
ἀντικειμενικότητά του ἐκφράζει
πολύ πιό ἀμεσα καί πιό ἐντονα
ἀπό ἕναν ὁποιονδήποτε ἄλλο τά
διώματα του καί τίς μνῆμες ἐκεῖνες πού φωτίζουν μερικές «ἰδιαίτερες» στιγμές.
«Καλλιεργώντας τήν ἀφαίρεση», εἶπε κάποτε ὁ καλλιτέχνης,
«ὄχι γιά τήν ἀφαίρεση ἀλλά γιά
νά ε’νῗτοπίσω καί νά ὑπογραμμίσω
στήν αὐθεντικότητά τους τίς πιό
ἀγαπημένες μου ἀναμνήσεις καί

ἑντυπώσεις, πού μπορεῖ νᾶναι οἱ
παραστάσεις ποῦχω παιὸί ἀκόμα
ἀπό τά ὅυζαντινά μνημεῖα τῆς
”Αρτας, ἀπό τό θαλασσινό τοπίο
τῆς Πρέὸεζας καί, ἀργότερα, ἀπό
τό συγγενικά σέ ἠρεμία τοπίο τῆς
Αἴγινας, πού ἐξακολουθεῖ νά με’
ἐμπνέει, ἥ, τέλος, ἀπό τή μικρολεπτσμέρεια μιᾶς ι’ὁιαίτερης στιγμῆς, όέν αἰσθάνομαι ν’ὄι κάνω
τίπστε ἄλλο ἀπό τό νά ἐνισχύω τά
λσγῆς-λογῆς αὐτά ἐρεθίσματα
μου ὥστε νά προὸάλλονται, κάθε
φορά αὐτούσια, ὁίχως νά χάνουν
τίποτε ἀπό τήν ἔντασή τους».
Ἡ γυναικεία μορφή,ποὺ κυριαρχεῖ, ἤδη, στα πρῶτα ἔργα καί

Μικρά μπρούτζιιῖιαγλυπτά «Can/6910» (ἀρσενικό καί θηλυκά). 1976.
Q

πού δεσπόζει μέσα σέ ἕνα ὁλοένα
πιό σφιχτό πλέγμα ἀπό εὔστοχα
διευθετημένες καθετες καί ὁριζόντιες καθώς καί ἀπό ὑπαινικτικές στό διάγραμμα τους καμπύλες καί ἀπό διαγώνιες,προικίζεται ἀπό τό 1970 καί πέρα μέ
μιαν ἐντυπωσιακή δύναμη ὑποδολήςῑ Προὸαλλει ἀποσπάσματικά μέσ’ ἀπό 16 ἐπάλληλα γεωμετρικά πλανα πού, ἀποδεσμευμένα ἀπό τά ἐπί μέρους
στοιχεῖα ἐχουν «δγεῖ» τώρα στήν
ἐπιφάνεια καί χαρακτηρίζονται
ἀπό ἕνα ρυθμό, μια κινητικότητα
καί μια πλαστικότητα στή σύνθε01]. Τά γνωρίσματα αὐτα, τονισμένα ἀπό τά λίγα ἀλλα μέ ἐπιτυχία διαλεγμένα χρώματα-πλακάτ,
προσδίνουν 011]v κάθε μορφή τή
χροιά τοῦ συμδόλου ἀρχετύπου.
Συγκρίνοντας, τώρα, τα ἔργα
πού φιλοτεχνήθηκαν τό 1970-72
καί πού δείχτηκαν στῆν ἀμέσως
προηγουμένη ἐκθεση τοῦ καλλι1974-78 καί πού παρουσιάζονται
011]v τωρινή, παρατηροῦμε ὅτι τά
γεωμετρικά πλανα ἀποκτοῦν μια
πιό χαρακτηριστική κινητικότητα, ὅτι διαπερνάει 1116,1116 ἐλεύθερη πνοή τή σύνθεση, ὅπου ξαναπαρουσιάζονται, συνδυαομένες
μέ ἐναν πρωτόφαντο, τώρα,
τρόπο μερικές ρεαλιστικές λεπτομέρειες; ἀναφορές σέ ἔργα πού 6
καλλιτέχνης ἐφτιαξε 016 πρῶτα
μεταπολεμικά χρόνια. Ἀναδιώνει, ἐδῶ, μέ έναν ίδιωματικό

τρόπο τό αἰσθησιακό στοιχεῖο,
πού γνωρίζει τόσο καλά να δίνει
στα ἐργα του 6 Μόραλης, καθώς
«ξαφνικά» ἀλλά πάντοτε ὑποταγμένη στῆν ἁρμονία τοῦ συνόλου
προὸάλλει πιό τολμηρά παρα
ποτέ ἡ γυναικεία κοιλία, ἡ καμπύλη ένός γοφοῦ καί ἑνός νεανικοῦ στήθους, 6 παλμός ἐνός ἐρωτικοῦ ἀγκαλιαοματος, ἡ ἠλεκτρισμένη καί παραπλανητική ἀτμόσφαιρα τοῦ γιοματου φεγγαριοῦ,

ἡ ἑτοιμότητα τῶν αἰσθήσεων πρίν
ἀπό μιά συνάντηση. Πλαι σέ ὅλ’
αὐτά 16 ζευγαρώματα, πού 6.110-

τελοῦν τό κύριο ἐρέθισμα,ἐδῶ, τά
πετυχημένα συνταιριασματα τῶν
χρωμάτων μέ τά σχήματα πού
ταυτίζονται μέ έναν ἀδιασπαοτο
τρόπο στό ὀπτικό μας πεδίο, οἱ
δουλεμένοι μέ εὐαισθησία τόνοι
τοῦ γκρί, τό κόκκινο πού τονίζει
μερικά «καίρια» σημεῖα, τό μαῦρο, τό λευκό καί τό μπλέ, πού δένουν ἀκόμα περισσότερο ἀναμεταξὺ τους μέ τήν παρεμὸολή τῆς
ὢχρας,
ὁλοκληρώνουν
τήν
προσωπικότητα αὐτοῦ τοῦ ἐργου
πού ἐγγράφεται μέ ἐνα δημιουργικό καί ἰδιόρρυθμο τρόπο οτή

σὺγχρονη τέχνη-

’

Ὑπάρχει, ἀκόμα, ἐδῶ, στό
κάθε ἐπί μέρους σχῆμα, ὅπως καί
στό σύνολο, μιά προσέγγιση πού
ἐντοπίζει πάντοτε καίρια τήν οῦσία, χαρίζοντας στή σύνθεση ἕνα
«παράστημα» ἰδιαίτερα 0111611]—
11116 καί μνημειακό. Αύτό τό
γνώρισμα που διαθέτει ἐνστιχτωδῶς ὁ Μόραλης τόν κανει νά λειτουργεῖ μέ τόν ῐδιον ἀκριῦῶς
τρόπο εἴτε πρόκειται για ἐναν πίνακα εἴτε για μιαν ἀρχιτεκτονική
ἐφαρμογή.
'l'6 ξεχωριοτό αὐτό γνώρισμα
τοῦ αξιου καλλιτέχνη πού οταθηκε ἱκανός νά κατορθώσει κατι
πολύ

δύσκολα,

προσωπικό

ἐναν

τρόπο

ὁλότελα

ἀφηρημένης

ἐκφραοης πού πρόσθετα ἀποτελεῖ
τῆ φυσική ἐξέλιξη τοῡέργου του,
περιέγραψε μέ ἐναν πολύ χαρακτηριστικό τρόπο, καί πάλι, ὁ
Ἐλύτης στίς πιό κάτω φράσεις
«Μιά νοσταλγία ἄλλωστε τοῦ
μνημειακοῦ παρωθοῦσε ἀνέκαθεν
τό χέρι τοῦ ζωγράφου νά ὀργανώνει καί νά ἰσορροπεῖ τίς φόρμες του πάνω σέ ἕνα νοητό ἀρχιτεκτόνημα, συνάμα, ὅμως, νά δίνει ἀκόμα καί στίς πιό αἰσθήσι-

ακές του συλλήψεις - καί εἶναι ἡ
περίπτωση πού ἀντικρίζουμε σήμερα στά ἐπιθαλάμιά του - ἕνα
μυστήριο καί μιάν ἱερατικότητα
ὅιόλική». (Ἀπό τόν κατάλογο τῆς
ἔκθεσης τοῦ καλλιτέχνη στή 7110λερί Ζουμπουλάκη, τό 1972). I
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Ἡ Ἕλλη Ἀλεξίου
παρουσιάζει τό 6ι6λίο
τῆς Ἰωάννας Καρατζαφέρη
«Τό χαμένο κουμπί»
Ἐκδόσεις Καστανιώτη
Τό διόλίο τῆς Ἰωάννας K090τζαφέρη «Τό χαμένο κουμπί» γεμίζει τόν ἀναγνώοτη απορίες καί
έρωτηματικά. Ὁ ἀναγνώστης 16
τελευταῖα χρόνια ἔχει γίνει πολύ
δύσκολος.

Οἱ

ἐκδόσεις

ὑπερ-

αφθονοῦν, Τά περισσότερα 616λία τά διαὸάζει ἀπό καθῆκον,
ἀπό περιέργεια, ἀπό ἐπαγγέλματική ὑποχρέωση, για ἐνημέρωση.
Δέν αἰσθάνεται, ὅπως αλλοτε, τή
χαρά τοῦ 6106600010; Ἀλλά μέ
τοῦτο τό 6ι6λίο, τῶν 235 σελίδων, ἀλλάξανε 16 119670010...
Πῶς; Γιατί; Ποιό τό μυοτικό;
Σέ τοῦτα τά ἐρωτήματα θα κοιταξουμε να 6ροῦμε ἀπάντηση.
Τό προχωροῦσα μέ τόση ἀνεση,
μέ τόση εὐχάριστη διάθεση, 05
τόση ἀνθρώπινη συμμετοχή καί
ἀγωνία, 06v να μήν ἦτανε 6ιόλίο.
Ψυχές μιλοῦσαν, ψυχές ἀκούονταν. Κι ὅταν σοῦ μιλοῦν ψυχές,
παρασύρεσαι. Ξεχνιέσαι v6 11;
ἀκοῦς, καί δέν πάει καθόλου τό
μυαλό “σου στα «πρέποντα» τῶν
δοκιμιογράφων καί τῶν γραμματολογιῶν. A6101 ἐξεταζουν 6ασισμένοι στούς νόμους ὑπάρχουν

ζωντανοί ἥρωες ἦ όχι; Πῶς 6061'.ζει 6 διάλογος, ὑπάρχει ὑπόθεση
πού κανονίζει τήν ὅλη πορεία;
Καί δημιουργεῖ ἐνδιαφέρον μέ
τήν έντεχνη ἐξέλιξή της; Τά γεγονότα καί τίς ἀπαραίτητες συγκρούσεις τίς δημιουργεῖ καποια
ἀναγκαιότητα; ἧ μήπως διαφαίνεται τό φτιαχτό, ἡ ἐπέμδαση τοῦ
συγγραφέα ἡ τόσο ἀποκρουστική,
610v δέν καταφέρνει να τῆς
προσδώσει τή φυσικότητα πού
ζηταει ἡ τέχνης Στό «Χαμένο
κουμπί» δέν ἐρευνάς σά φιλόλογος, γιατί καί τό 6ι6λίο δέν ἔχει
καμιά σχέση μέ 16 καταγραμμένα
ἀπό 106; ἐπιστήμονες τῆς φιλολογίας εἴδη μυθιστορηματων.
Οὔτε μέ τά ὑποδείγματικά μυθιστορήματα τά γραμμένα ἀπό τούς
κορυφαίους μυθιστοριογράφους,
τόν Τολστόη,,τό Ζολᾶ, τόν Κα-

ζαντζάκη. Ξέρουν αὐτοί τά στοιχεῖα πού ἀπαρτίζουν τό τέλειο
μυθιστόρημα. Μελετοῦν πολύ τό
θέμα τους στή σύλληψή του.
Προετοιμάζουν τά ὑλικά σάν ἀρχιτέκτονες, 5101 1106 610v 16 01κοδόμημα ὁλοκληρώνεται, ὑπαρχει στήν «Ταόέρνα», καί στήν
«”Αννα Καρένινα», καί 016v
«K011516v Μιχάλη»... τό τυφλό
πάθος καί ἡ αγνότητα, ἡ ἐκμετάλλευση τῆς αγνότητας, οί συγκρούσεις τῶν χαρακτήρων, τῶν

κοινωνικῶν στρωμάτων ἦ φυλετικῶν διακρίσεων, τά θύματα, σί
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πρέπει, πού ὅταν διαόάζεις, εἶναι

καί ὴ λὀγική σου παροῦσα καί
λειτουργεῖ κι αὐτή ἐπιδοκιμάζον10; ἦ διαφωνώντας.
Στό διόλίο τῆς Ι.Κ. ἡ κρίση καί
ἡ λογική τοῦ ἀναγνώστη δέ 6ρίσκει περιθῶρια 716 νά παίξει τό
ρόλο της. Τό διὸλίο σέ 69101151
ἀπροειδοποίητο καί σέ αἰχμαλωτίζει. Δέ γράφτηκε κατά κανένα
πρότυπο. Τό συνέλαδε καποια
εὐτυχισμένη στιγμή καί τό διατύπωσε 016 σπάνια ἀνθρώπινη συνείδηση.
Τό 6ι6λίο αὐτό εἶναι τόσο μό·ναδικό στή ουλληψή του, πού
ἀναγκάζει τόν ἀναγνώστη νά
καταφύγει σέ ἐξωανθρώπινους
χώρους για v6 6ρεῖ ἐξήγηση. Βέ6010, οἱ παλιοί 016 δυσεξήγητα
μιλοῦσαν για ἐπαφή τῶν ἀνθρώπων μέ τά «πνεύματα»... ὕστερα
μίλησαν για «ἐπιφοίτηση τοῦ
“Αγίου Πνεῦματος»... Σήμερα
δρήκαμε μιά άλλη λέξη 716 νά ἐξηγοῦμε τίς δυσεξήγητες διανοητικές ίκανότητες τοῦ ἀνθρώπου
πού ξεπερνοῦν 16 ουνηθισμένα
μέτρα... λέμε «ταλέντο» καί
προσπερνοῦμε.

Εἶναι ένα όιῧλίο χωρίς ἀρχή.
Χωρίς τέλος. Χωρίς πλοκή... Χωρίς ἰδεολογικές ἤ αλλες συγκρούσεις. Χωρίς πλοῦτο προσώπων,
χωρίς ξεκάθαρα τοπικά περίγυρο, χωρίς ποικιλία θεμάτων ἦ
ἐποχῶν,., χωρίς τό ένδιαφέρον
τῆς ἐπικαιρότητας.. Χωρίς πολιτικολογία καί φυσικά χωρίς κανενός εἴδους προπαγανδα, Χωρίς
ἑμόόλιμα δοκησισοφίας, ἐπισκέψεις τάχα σέ μουσεῖα καί ἀξιοθέατα, ἠ πονηρῆς καί κατευθυνόμενης πορνσλογίας. Τί εἶναι λοιπόν,

ἐκφράσεων, οἱ απίθανες ἀτάκες
τοῦ ἀρρώστου - καί μόνο αὐτές
θα φτάνανε νά ἐπιὸαλουν τό 616λίο - εἶναι σειρά ἀπό εὑρήματα.
Ὅπου ἡ ἀγρια παθολογική ἐξ·
αψη μέ τήν ἀνι-ιη ἐλευθεροστομία
τοῦ παρανοϊκοῦ συμδαδίζει μέ
τήν τρυφερότητα τοῦ θερμοῦ,
ἁγνοῦ ἐρωτικοῦ του πάθους, τήν
ἀφιλοκέρδεια, τή μετάνοια, καί
πάλι τήν παραφορά καί πάλι τήν
πτώση.

Εἶναι ένα καταπληκτικά ὡραῖο
6ι6λίο, πού μπορεῖ ἀκόμα νά διδάξει καί ὅσους ἀρέσκονται στα
πορνό, πώς ὅλα 16 11960010 τῆς
ζωῆς μποροῦν νά λέγουνται χωρίς νά ἐνοχλοῦν οὔτε τόν πλέον
πουριτανό, ὅταν ὁ χειρισμός γίνεται ἀπό τεχνίτες.
Ἡ Ι.Κ. ἀπόδειξε ἀκόμη 016
φορά καί μέ τοῦτο τό 6ι6λίο της
τήν παρουσία καί τῆ δύναμη τῆς

ἀναμφισὸήτητης συγγραφικῆς της
ίκανότητας.
Νομίζομε ὅτι, αν θέλαμε νά
καθορίσομε τί εἴδους διδλίο είναι, θα ἔπρεπε νά ποῦμε; εἶναι
Eva; διάλογος δύο προσώπων. Τά
λιγοστά πρόσωπα πού 110950601—
vovv 011'] ζωή τους, έχουν ἐντελῶς

αὐτά; Τί μπορεῖ νά εἶναι. Ἕνα
σκέτο γυμνό ταλέντο.
Εἶναι ἀποκλειστικά καί μόνο ἡ
συνύπαρξη, ἡ συμὸίωση, ἡ συνεξάρτηση, ἡ συνέλξη, ἡ συναπα-

δευτερεύοντα ρόλο. Τόν ἀπαραίτητο ρόλο ἑνός γιατροῦ, ἑνός φίλου, ἐνός συμπολεμιστή, τῆς μάνας τους. Νομίζομε ἀκόμη ὅτι είναι τό καλύτερο μυθιστόρημα τῆς
δεκαετίας 1965-1975,
Δέν προπαγανδίζει καμιά πολιτική γραμμή. Δέν ὑποστηρίζει
κανένα ξεκάθαρο κοινωνικό ρεῦμα. Ὁ ψυχσπαθής 6λέπει τρωτά
ἀδιακρίτως καί χτυπάει. Βλέπει
αμαρτίεςΙ καί τίς καυτηρίάζει.
Σάν ἐλεύθερο καί ἀδέσμευτο ἀπό
συμφεροντολογικά
πλέγματα
πνεῦμα. Ἡ τρέλα τόν ἐχει ἀπαλλάξει 6.116 όρόοημα. Ὡστόσο ὅλες
τίς σελίδες τίς διαπερνά ένα 67χος, μια ἀναταραχή, μια ἀγωνία
συνοδεύει τήν ανάγνωσή μας.
Ἔνας ἔρωτας εἶναι, ἐνας δεσμός
περίεργος ποῦ 6αδίζει πάνω στό
σκοινί τοῦ 611906611]. Κατι έχει
τό κοινό μέ τή διέγερση πού προκαλοῦν ὁρισμένα «καλά» ἀστυνομικά διὸλία, μέ τή διαφορά
πώς ἐδῶ ἡ ἀτμόσφαιρα εἶναι

μιᾶς γυναίκας καί ἑνός ἄντρα
ψυχασθενοῦς. Ἑνός αντρα πού
στό ύποσυνείδητό του θα ὑπῆρχε
κάποτε καί παραμένει μεγάλη ἐντιμότητα, μεγάλη εὐαισθησία,

ῶραῖο ἀντίκρισμα τῆς τέχνης, μόνιμο τό πάθος τοῦ κινηματογραφου καί τῆς φωτογραφίας... πού
ἐξακολουθοῦν νά παραμένουν
016v αρρωστο 0’ ὅλη τους τήν ένταοη καί νά τόν δυναστεύουν. Ἡ

γυναίκα εἶναι τό ῐδιο εὐαίσθητη,

θρώπινο

τό ἴδιο ίκανή νά ἐκτιμήσει τά
καλλιτεχνικά προσόντα τοῦ 6v190 της, ίκανή v6 6151066051 011']
σπάνια καί περίεργη για ἀνθρώπινη ῦπαρξη ψυχοσύνθεση, ἱκανή
νά ’ἀντιμετωπίσει μέ δουὸή καρτερία τήν τραγική αὐτή συγκυρία.
Εἶναι 235 σελίδες γεματες ἀναἀπόλυτα ρεαλιστική, ἐνῶ στα
ταραχή καί φόὸο, καθώς δέν ξέρεις τί μπορεῖ νά συμδεῖ ἀπό λεἀστυνομικά δημιουργήθηκε τεπτό σέ λεπιό στή σχέση αὐτῶν ’ χνητά μέ τά τρύκ τοῦ ἱκανοῦ τετῶν δύο, πού ἡ ζωή τους κυλαει
χνίτη.

69600.
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6116

πρόσωπα πού τό ζοῦν εἶναι τόσο

νος πλοῦτος τῆς γλώσσας καί τῶν

ἀφοῦ δέν εἶναι τίποτε ἀπό ὅλα

σκόληση, ἡ συμπόσευση πή ζωή

“Ὀλο τό 6ι6λίο εἶναι ένα ἀν-

μέ ρυθμιστή ένα χαλασμένο νοόμετρο. Ὁ αντρας εἶναι Eva; νέος
καί ὡραῖος Ἀμερικανός, πού,καθώς 011]v 1109510 106 6ι6λίου καί
ἐντελῶς ἐπεισοδιακά πληροφορούμεθα, ,πολέμησε 016v πόλεμο
τῆς Κορέας, τραυματίστηκε, καί
011]v ἐπιστροφή του ἡ φυσική του
εὐαισθησία εἶχε μετατραπεῖ σέ
ψυχασθένεια. Τό λέει 0‘ ένα σημεῖο τοῦ 6ι6λίου μέ πέντε λόγια ἡ
μητέρα του στή νὺφη της.
Νομίζω πώς ἡ κύρια ἀξία τοῦ
διόλίου ἀνήκει στό διάλογο. Τά
λόγια τοῦ ψυχοπαθοῦς, ό ἀπίθαLg.

gm.

0516v015; καί οί ἐρινύες... ὅλα
τακτοποιημένα στή δόση πού

ὅουτηγμένα στά δύσκολα προ6λὴματά τους ποῦ καμιά φορά
δέν ἀνατρέχουν στό ποιός φταίει.
Στό ἀν θά μποροῦσε τάχα να μήν
εἶναι ἡ ζωή τους τόσο σκοτεινή.
Ποτέ δέν ξεστομίζουν τίς συνηθίσμένες ἀποστροφές τοῦ μίσους.
Ἐμεῖς ὅμως τήν ξεστομίζομε,
γιατί ξέρομε πώς εἶναι καί τοῦτο
ένα ἀπό τά ἀμέτρητα σέ ποικιλία
δράματα πού προκαλεῑ ἕνας πόλεμος. Οὔτε ἡμάνα του καταριέται τόν πόλεμο. Οὔτε κάν ἐξοργίζεται. Ἕνα κι αὐτό ἀπό τά
προτερήματα τοῦ ὅιδλίου. Πηγαίνει τό μυαλό μας 016v Τολστόη. Τόν δασανιζε ἴσως ἡ πορεία ζωῆς τῆς Καρένινα. Ἴσως
τήν ἐπέκρινε ἡ ψυχή του, ἀλλά
ἀφήνει στό Θεό τό ἐργο τῆς ἐκδίκησης. Καί ἡ Ι.Κ. δέ λέει τίποτε·
ἴσως νά 6λέπει κάποια ἀδικία
ἀλλά δέ 6λέπει ἀδικητές. Τούς
δλέπομε ὅμως ἐμεῑς, γιατί πολύ
ἀγαπήσαμε 16 Ραίη· ἴσως περισσότερο ἀπό τήν Ἑλληνίδα γυναίκα του... αὐτός πάνω στίς
νευρικές κρίσεις του τήν τραυματίζει δυό φορές, μά δέ λέμε
κατάρα στό Ραίη. Λέμε κατάρα
016v πόλεμο. Τόν συμπονοῦμε
60661010 71011 τήν ἀγαπᾶ,μα τά
αρρωστα νεῦρα του τόν ἐξουσιαζουν. Λέμε κατάρα στόν πόλεμο
τῆς Κορέας καί σ’ ὅλους τούς κακούς πολέμους.
Ἀποτελειώσαμε τό τόσο ἀγαπητό καί πρωτότυπο ὅιδλίο τής
Ι.Κ., 16 κλείσαμε καί τό τακτοποιήσαμε στόν είδικό φάκελο πού
γράφει ἀπέξως «Ἐκλεκτά Ἑλληνικά Βιὸλία», Αὐτά τά κρατάμε
’κοντα μας.
Εὐχαριστοῦμε τήν Ἰωάννα
Καρατζαφέρη γιατί ἀναπτέρωσε
τήν αἰσιοδοξία μας, πώς ἡ τέχνη
δέν ξόφλησε. ,Φοόόμασταν παρακολουθώντας τίς ἑκατοντάδες
τῶν μέτριων διόλίων πού κυκλοφοροῦν κάθε μέρα, φοδόμασταν
παρακολουθώντας τίς ἐγκωμιαστικές κριτικές τῶν ἀξιῶν κριτικῶν μσς 716 μέτρια 6ι6λία, φο6όμαοταν πώς τό πνεῦμα ἀποδήμησε, καί πώς συγγραφεῖς καί
κριτικοί παραδέρνομε ὅλοι στό
σκοτάδι.
-
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Ἡ Φρίντα Λιάππα
παρουσιάζει
τό διδλίο
τοῦ Η.Α. Ζάνναι
«Ἱστορία καί τέχνη
016v “Ἰδαν τόν Team-:96”
τοῦ Ἀιζενσταιν».
Ἐκδόσεις «ΚΕΔΡΟΣ»
Πενιχρή ἡ διδλιαγραφία μσς
γύρω ἀπό τόν κινηματογραφο,
ἐξαντλεῖται σέ αραιές ἐκδόσεις
μερικῶν

θεωρητικῶν

καί

δύο

σέ

κειμένων

κινηματογραφικα

περιοδικά, τά ὁποῖα προσπαθοῦν

λαχανιαζαντας να καλύψουν τό
κενό. Ἀκόμα πιό σπανιες αἱ
πρωτότυπες μελέτες καί οἱ ἐξειδικευμένες ἐργασίες. Ὁ Π.Α.
Ζάννας, ἀπό τούς πρώτους έλληνες διανοουμένους πού ἀσχολήθηκαν σαδαρα μέ τῆ θεωρία καί
κριτική τοῦ κινηματογραφου, ἐμπνευστῆς τῆς Κινηματογραφικῆς
Λέσχης τῆς «Τέχνης» στή Θεσσαλονίκη καθώς καί τοῦ Φεστιδάλ
Ἑλληνικοῦ
Κινηματογράφου,
πρωτοδημασίευσε τῆ μελέτη του
για τό περίψημα ἔργα τοῦ Ἀιζενσταιν, στό περιοδικό «Ἐποχές»,
τό 1964. Ἡ ἀναδημοσίευσή της
γίνεται χωρίς νά ἀλλάξει τό ἀρχικό κείμενα, γιατί, ὅπως σημειώνει στόν πρόλογο ό συγγραφέας,
«ἀπό ὅλα τά γραφτα μου για τόν
κινηματογραφο, αὐτό μαῦ φανηκε, μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου.
λιγότερο “περιστασιακό“’, λιγότερο δεμένα μέ τήν ἐπικαιρότητα,
λιγότερο σημαδεμένο ἀπό τίς
προθέσεις καί τίς προοπτικές πού

ίσχυαν τότε, ἀπό τα ἐπιτεύγματα
καί τίς ἐξελίξεις πού διαπιστώνονται σήμερα (016v κινηματογραφο γενικά ἀλλα καί πιό εἰδικά στήν-κινηματογραφική μας
παιδεία)». Ἡ τωρινή ἐκδοση,
συμπληρωμένη μέ σημειώσεις,
φωτογραφίες, σκίτσα καί πλούσια διδλιογραφία. ἀποτελεῖ σημαντικό απόκτημα όχι μόνο για
τούς κινηματογραφιστές ἤ τούς
φανστικούς
κινηματογραφόφιλους ἀλλά καί για καθε σκεπτόμενο θεατή τοῦ κινηματογραφου.
Στή σύντομη εἰσαγωγὴ του 6
συγγραφέας σκιαγραφεί τό ἔργα
τοῦ Ἀιζενσταιν καί τίς περιπέτειες τοῦ γυρίσματος τῆς ταινίας,

πού εἶχε να ἀντιμετωπίσει τίς
κομματικές
συμπληγάδες
καί
έμελλε νά μήν ὁλοκληρωθεῐ ποτέ
ὡς τριλογία.
Τό 1940 δ Ἀιζενσταιν αρχισε
να δουλεύει τό σχέδιο μιάς ταινίας πανω 016v Ἴδαν, μέγα
δούκα ὅλης τῆς Ρωσιάς, πού τό
1547 στέφθηκε τσαρος καί ὑπέρτατος ἄρχων καί ἐνοποίησε ὅλες
τίς ρώσικες περιοχές, ἐκμηδενίζοντας τῆν ἐξουσία τῶν δογιάρων
καί τών πριγκίπων, ἐξουσία κυρίαρχη μέχρι τότε, πού ἀποτελοῦσε σοδαρό ἐμπόδια στῆν ἑνοποίηση τῆς χώρας. Ἀφαῦ ἀφιέρωσε ἀκόμα τρία χρόνια στῆν
ἱστορικὴ έρευνα, στῆ μελέτη τῆς

προσωπικότητας τοῦ Ἴδαν καί
τῆν αἰσθητικὴ σύνθεση, κατέληξε
στῆν τελική μορφή τῆς τριλογίας
καί ἄρχισε τό γύρισμα τοῦ πρώτου μέρους τήν άναιξη τοῦ ’43. Ἡ
πρώτη ταινία κερδίζει τό δραδεῖο

στό πρόσωπα τοῦ Στάλιν, καί τό

καθαυτῆ τῆ δύναμη τῆς εἰκόνας

ἀντίθετα.
«Ἑτσι μέ τόν u’160’w" 6 Ἀιζεν-

του, σέ ὅ,τι δηλαδή οἱ κομματικοί

του, στα 1948.

κάθε εἰκόνα δέν εἶναι πληκτική,

σταιν προσπαθεῐ να κρίνει καί να

καταλαδει ένα σὺγχρονό του, να
δώσει ἐκφρασή στίς ἀντιφάσεις
πού διαισθάνεται ὅτι κυριαρχοῦν
Στάλιν. Τό 1946 εἶναι ἕτοιμα καί
τό δεύτερο μέρος τοῦ Ἴδαν. Σ’
016v πολιτικό ἡγέτη», σημειώνει
αὐτό τό δεύτερο μέρος ἡ ἐπική
ό συγγραφέας. Ταυτόχρσνα ἐπιπνοή, πού κυριαρχσῦσε στό πρῶσημαίνει τρία κλειδιά ἀναγνωσης
το, δίνει τή θέση της σέ μια σχετοῦ ἔργαυῑ τό ψυχολογικό, τό
δόν ἐξπρεσιανιστική δραματική
κοινωνικοπολιτικό, τό μεταφυσιἐνταση. “Ὀπως παρατηρεῖ 6 Η.Α.
κό. Προσπαθώντας νά δεῖ τό
Ζαννας «... ἡ δραματοποίηση τῆς
ἒργο σφαιρικα μέσα ἀπό τήν ἐξἱστορίας παίρνει τελικά τό σχῆμα
έταση τῶν ἐπιμέρους στοιχείων
μιᾶς έναγώνιας ἀναζήτησης, μιᾶς
του ὁ Η.Α. Ζάννας, ἀναλύει τή
πάλης αναμεσα στό θεό καί τό
μοναξια τῆς ἐξουσίας, τήν κλειδαίμονα, τό καλό καί τό κακό».
στοφοδική ἀτμόσφαιρα, πού κυΤό σταλινικό κρατός καταδικάζει
ριαρχεῐ ἰδιαίτερα στό δεύτερα
τήν ταινία γιατί δείχνει τόν Ἴδαν
μέρος, τῆ χρήση τῶν συμδόλων
«ἀδύναμο καί ἀναποφασιστο,
(θάλασσα, χιονισμένες ἐκτάσεις,
καπως σαν τόν ”Αμλετ». Ὁ Ἀιοὐρανός καί σύννεφα), ἀποπειζενσταιν θα ἀναγκαστεῖ για δεῦρᾱται μιά ψυχαναλυτική έρμητερη φορά, μετά «Τό λιδαδι τοῦ ν νεία τῶν γυναικείων προσώπων
Μπεζίν», τό 1936, να κανει τῆν
καί τῶν δευτερευόντων χαρακτήαὐτοκριτική του καί να ἀναγνωρων, χωρίς ἡ μελέτη να ξεστρατίρίσει τά λάθη του, χωρίς ὅμως νά
ζει σέ ἄστοχες ἤ γενικές παρατηπαραιτηθεῖ ἀπό τήν ἰδέα τοῦ τρίρησεις.
του μέρους, πού ὅμως δέν θα γυ«Ἡ πρωταρχική δύναμη τοῦ
ριστεῖ ποτέ ἐξαιτίας τοῦ θανάτου
Ἀιζενσταιν όφείλεται στό ἐξῆς; ἡ
Μέ θαυμαστή δξυδέρκεια καί
ακρίδεια ὁ συγγραφέας ἐξετάζει
καί συνδέει τούς δυό δασικαύς
ἀξονες πού συνθέτουν τό πιό
ὅλοκληρωμένα ἔργα τοῦ Ἀιζενσταιν, τή σχέση του μέ τήν ἱστορία καί τῆ σχέση του μέ τήν τέχνη
(ἦ τήν τέχνη του). “Ο ἴδιος ὁ, Ἀιζενσταιν ἔγραφε τό 1930: «Ἡ
καινούρια μου σύλληψη τοῦ κινηματογραφου δασίζεται στῆν
ἰδέα πώς τό διανοητικό καί τό
συγκινησιακό στοιχεῖο, πού τά
ἐπαιρναν ξεχωριστα τό ένα ἀπό
τό αλλο, δηλαδή ἀνεξαρτητα τέχνη σέ ἀντίθεση μέ τήν ἐπιστήμη - θα ἤθελα να τά μαζέψω
μέσω τῆς διαλεκτικῆς καί να τά
ἐνώσω σέ μιά σύνθεση πού μόνο
ὁ κινηματογραφος μπορεῖ νά τήν
πραγματώσει».
Δεκατέσσερα
χρόνια ἀργότερα τό πραγματοποιεῖ στόν Ἰδαν, ὅπου ὁ «διανοούμενος» καί «καλλιτέχνης»
Ἀϊζενστάιν δρίακουν τήν τέλεια
σύζευξη, ὅπου ὑλοποιεῖται ἀπό-

λυτα ἡ ἀγωνιώδης ἀναζήτηση ένότητας μορφῆς καί περιεχομένου
κόντρα στῆν ἐπίσημη κομματική
ἄποψη.
Ὁ Η.Α. Ζάννας, άφοῦ παρατάξει τά ἱστορικά γεγονότα, ἐπιχειρεῖ νά τά φωτίσει μέσα ἀπό
τόν τρόπο ποῦ ἐξελίσσονται 016v
Ἴδαν, ἐνῶ παράλληλα ἀναζητά
τίς διασυνδέσεις τους μέ τῆ συγκεκριμένη ίστορικῆ στιγμή τῆς
Σοδιετικῆς Ἕνωσης. Ὁ Ἴδαν
προσωποποιεῖ τήν ἀπόλυτη ἐξουσία σέ μια ἀπέραντη καί πολυανθρωπη χώρα. Ἡ ἐξωτερική ἐπιδουλή πού ἀντιμετωπίζει ἡ χώρα
του καί οἱ ἐσωτερικές προδοσίες
δέν ἀπέχουν ἀπό τή σὺγχρονη
πραγματικότητα τῆς Σοδιετικής
”Ενωσης. Ὁ Ἴδαν ἀναγνωρίζεται

δέν εἴμαστε ἀναγκασμένοι να
περιμένουμε τήν ἐπόμενη για νά
καταλαδουμε καί να γοητευθοῦμε...», παρατηρεῖ 6 Μπαρτ. Καί
6έ6αια ἡ μεγαλαφυῐα τοῦ «Ἴδαν»
συνίσταται α’ αὐτή τήν ἐκπληκτική ὀργάνωση τοῦ ὀπτικοακαυστικοῦ του ῦλικοῦ, στῆν
άψογη κατασκευή του, σέ αὐτή
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γραφειοκράτες ὀνόμασαν (καί
όνομάζουν) «φορμαλισμό». Ὁ
HA. Ζαννας στό δεύτερο μέρος
τοῦ διδλίου του ἐξετάζει αὐτα τα
«φορμαλιστικα» στοιχεῖα - τό
θεατρικό χαρακτῆρα τοῦ ἔργου,
τήν ποιητική του ρητορεία, τήν
ὀπτική, ἠχητική καί σκηνική λεπτομέρεια, τῆ διαλεκτική τοῦ
μοντάζ - ἐντασσοντας τα μέσα
στῆ γενικότερη προδληματική τοῦ
Ἀιζενσταϊνικαῦ ἔργου καί ἑρμηνεύοντας τα μέσα ἀπό τή θεωρητική πρακτική τοῦ Ἀιζενσταιν.
Διαισθανεται κανείς πώς μερικές
σκέψεις τοῦ συγγραφέα θά μποροῡσαν να ἀποτελέσουν θέματα
μεγαλύτερης ἀνάπτυξης, πραγμα
πού ἄλλωστε δηλώνειαι έμμεσα.
Αὐτό γίνεται περισσότερο φανερό στό τελευταῖα κεφαλαισ τοῦ
διδλίου «Ἱστορία καί Τέχνη - Ὁ
κινηματογραφος τοῦ Ἀιζενσταιν
καί τό θέατρα τοῦ Μπρέχτ» ὅπου,
σχεδόν ὑπαινικτικα, δρίσκονται,
καί ἐν μέρει ἑρμηνεύονται, οἱ
ὁμοιότητες αναμεσα στα δυόέργα, καί πιό συγκεκριμένα αναμεσα στόν «Ἴδαν» καί τό «Γαλιλαίο».

Κλείνοντας αὐτό τό μικρό σημείωμα θα ἦθελα νά ἀναφέρω τήν
τελευταία φραση - παραφραση
τοῦ Τζόυς - τοῦ διδλίου; «N' αλλάξουμε τὴ ζωή - καί να ξυπνήσουμε ἀπό τόν ἐφιαλτη τῆς ἱστορίας»,
Cl

JAMES 0' CONNOR

Ἡ οἰκονομική κρίση τοῦ κράτους
(Σειρά.· Σύγχρονα Προὸλήμστα)
,Ἐκὸόσεις Πσπσζήση

ΛΙΛΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Ἑλληνική παιδεία ὥρα μηὸέν
ἥ τῆς ἐκμηὸένισης.
Ἐκὸόσεις Παπαζήση
Μέ τό διδλίο της αὐτό ἡ Λ. Ζ.
καταγγέλλει τή μεταρρύθμιση τής
παιδείας μσς σα συστηματοποιημένο προσανατολισμό τῆς ἐλληνικῆς νεολαίας στό ἰδανικό τοῦ
ἐργάτη τῆς τεχνολογίας, για τήν
ἐξυπηρέτηση τῶν παλυεθνικῶν
μσμούθ πού κατακλύζουν τή χώρα, καί δτι ἐξασφαλίζεται (μέ τή
μεταρρύθμιση) ἡ δεδαιότητα πώς
μπήκαμε στό κανάλι πού- θα ἀξίοποιήσει τήν ὀργάνωση τῆς ἀποι-

κιοποίησής μσς.
ΜΑΡΙΑΣ ΦΩΤῙΟΥ - BAAXOY
Πίσω ἀπό τή σιωπή
(ποιήματα)
Διογένης, I 77
Δεῖγμα γραφῆς Τό πορτραῖτοΙΣτόν ἀπέναντι τοῖχοΙΣαρκάζει.ΙΤό πλαίσιο μαῦροΙἈνύπαρχτα τά χείληΙΤά δόντια μαῦραλ- “Οχι ἀπό τῆ νικοτίνη-ΙὉ
κορμός τό παρασέρνειΙὉ σαρκασμός πάνω στό χαλίΙΠερισσότερο
μακαδριος. (Σάρκασμα)

Τό διδλίο αὐτό τοῦ J.O.C., εἷναι μιά πετυχημένη προσπάθειά
ἑρμηνείας, ἀπό μαρξιστική σκοπιά, τοῦ οἰκονομικοῦ ρόλου τοῦ
κράτους στῆ σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία. Ἀκόμη στήν
«Οἰκονομική κρίση τοῦ κραταυς», ὁ O’ Connor, δέν περιορίζεται σέ δισπιστώσεις καί θεωρητική ἀνάλυση, ἀλλά ἐξετάζει τήν
πιθανή έκταση καί φύση τῶν
μεταρρυθμίσεων πού μποροῦν νά
πραγματοποιηθοῦν στά πλαίσια
τοῦ σύγχρανου καπιταλιστικοῦ
κράτους, προκειμένου νά ξεπεραστεῖ ἡ δημοσιονομικῆ κρίση,
καταλήγοντας στό συμπέρασμα
ὅτι ἡ μόνη λύση 0‘ αὐτή τήν κρίση
εἰναι 6 σοσιαλισμός.
ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

Ἀσυμφωνία (ἐλλιπής)
Κέδρος
Δεῖγμα γραφῆς Ἡ φωνή πού
περιμέναμείδέν ἀκούστηκε ποτέΙμόνο κατι κινήσειςίάπόηχη
ἐκφραση
μιᾶς
ἀνεκπλήρωτης
μουσικῆςΓΑκόμα καί τά πουλιάΙδασανισμένα ἀπό τήν ἀφόρητη μοναξιά τουςΙδέν ἀντε45
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ξανΙέχυσαν δλα τους τά δάκρυα
στούς λερούς τοίχουςΓΗ μέρα
πού ξημέρωσε πραπηκεΙκι ὅλες
αί ἐπιφάνειες πρόσταξανΙἘλευθερία.

ΧΡΗΣΤΟΥ Λ. ΡΟΖΑΚΗ
Τρία χρόνια έλληνικῆς
ἐξωτερικῆς πολιτικῆς
(I 974-Ι 977)

Ἐκὸόσεις Παπαζήση
T6 διδλίο 01316 ἀποτελεῖται
ἀπό ἄρθρα καί μελέτες πού διόλου δέ φιλοδοξοῦν ν’ ἀποτελέσουν ένα συστηματικό ἐγχειρίδια
ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Ἀντίθετα,
16 περισσότερα κείμενα ἀπ’ 01316, έχαυν σκαπό νά προδάλουν
άπλές νύξεις καί ἐμδρυϊκές ἰδέες
πάνω στό τεράστιο πρόδλημα τῆς
διαμόρφωσης τῆς ἐξωτερικῆς παλιτικής τῆς χώρας μσς. Μπαροῦν,
ώοτόσο, νά συγκροτῆσουν, ὅλα
μαζί, μιά πρώτη συνολική εἰκόνα
τῶν κεντρικῶν πόλων γύρω ἀπό
τούς ὁποίους περιστρέφει-ται ἡ
μεταδικτατορική ἐλληνική πσλιτική καί οἱ διεθνεῖς μσς σχέσεις.
ΑΣΗΜΑΚΗ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ

Νερά καί χώματα
καί ἄλλο πολλά
Κέδρος ’77
Mé 16 διδλίο του αὐτό δ Α, Π.,
ταξιδεύοντας σέ χῶρες τοῦ ἀνατολικοῦ καί τοῦ δυτικοῦ κόσμου,
μέ συνεχεῖς ἀναδρομές στῆν Ἑλλάδα καί στῆν ἰδιαίτερη πατρίδα

του, τή Μυτιλήνη, μέ τό γνωοτό
ἀφηγηματικό ὕφος του, δλέπει τά
περιστατικά πού μεσολαδήσανε
ἀπό τῆ λήξη τοῦ δεύτερου παγκόσμιαυ πόλεμου ὥς στίς παρα-

μονές τῆς χοὺντας, καί· περιγράφει τούς τόπους καί τούς ἀνθρώπους μέ στοχασμό καί μέ χιοῦμορ
πού συχνά ἀγγίζει τά ὅρια τοῦ
τραγικοῦ.

ΓΙΑΝΝΗ POYNTOY
Λαρυγγισμοί
Κέδρος, 1978
Πρόκειται γιά μιά ποιητική
,συλλογῆ σέ τρεῖς ἐνότητες (σκαληνοί περιδινοῦμενοι - ῦλόκομοι
ἐποχούμενοι - ένας ἐρωτικός εὐθύς), στήν ὁποία, μέ ἀφετηρία
διάφορα ῦπαρξιακα ἀγχη, παίρνουν δρόμο συναισθήματα - ἐνδείξεις ψυχικῆς ἀπομόνωσης κι
ἀλλες ὀνειρικές διέξοδοι. “Ὀπου
οἰ συχνοί παρατονισμοί, στροδιλισμοί καί θεματικοί ἐλιγμοί
ἀντιδροῦν, ἐπιδιώκοντας τήν
άρση τῶν πολωτικῶν ψυχολογικῶν κοινότοπων.
RICHARD R. FAGEN
Πολιτική καί Ἐπικοινωνία
(Σειρά.· Βιόλιοθήκη Πολιτικῆς

Ἐπιστήμης)
Ἐκὸόσεις Παπσζήση
Σ’ αὐτό τό διδλίο του, δ καθηγητῆς R. FAGEN, προσπαθεῐ μέ
ἁπλά καί καθημερινά παραδείγματα νά προσδιορίσει τή σχέση
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πού ὑπάρχει ἀνάμεσα 016 συστῆματα ἐπικοινωνίας καί πληροφόρησης καί στα πολιτικά συστήματα. Ξεκινώντας ἀπό τή διερεύνηση τῶν κοινωνικῶν, πολιτικῶν,
οἰκονομικῶν
καί
ἱστορικῶν
παραγόντων πού διαμορφώνουν
τά
ἐπικοινωνιακά
πρότυπα,
ἀνοίγει νέους ὁρίζοντες για τήν
ἀνάλυση τῶν κοινωνικῶν καί πολιτικῶν σχέσεων καί διαδικασιῶν, δείχνοντας τή χρησιμότητα
τῶν θεωριῶν καί μεθόδων ἐπικαινωνίας στή συγκριτική διερεύνηση τῶν πολιτικῶν συστημάτων.

ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΕΒΑΝΤΑ
Πορείσ κόντρα στόν τυφῶνα

(Ἀφήγημα)
Τετάρτῃ ἔκδοση
Διογένης, Ἀθήνα 1977
Μέσα 016 διηγήματα τοῦ
πρόσφατα
ἀκόμα
πεθαμένου
(1975) πειραιώτη πεζογράφου
Χ.Λ. ζεῖ καί. κινεῖται ἓνας ὁλόκληρος κόσμος πού μοχθεῖ γιά τό
καθημερινό, πού δέχεται μέ καρτερία τό χειρότερο καί ὀνειροπολεῖ κάποτε για τό καλύτερα, ὅπως
λέει κάπου ὁ Μ.Περάνθης. Καί
πραγματικα, ὁ Χ.Λ., γέννημαθρέμμα τοῦ Πειραιᾶ, δεμένος μέ
τῆ διοπαλη, ἐγινε ἀπαράμιλλος
ζωγράφος τοῦ λιμανιαῦ του.Και’
ὅλάὺτα πίσωάπό τό πρίσμα ἐνός
κοινωνικοῦ προδληματισμοῦ καί
μέ έκδηλα τά στοιχεῖα ἑνός καθαροῦ οὐμανισμοῦ.

cO 7ος τόμος τοῦ «ΑΝΤΙ» εἶναι ἕτοιμος.
ΠΕΠΗΣ ΔΑ ΡΑΚΗ

Κουκλοθέατρο
Ἐκὸ. GUTENBERG
Γιά τό καυκλοθέατρο ἡ κ. Δαρακη ἐχει δουλέψει «ἀπό μέσα»
καί τό πονᾶ. Ξέρει καλά τήν παιδευτική καί ψυχαγωγική του σημασία καί τό διδλίο της ἐρχεται
νά μᾶς πληροφορῆσει ὁλικά γιά ’
ένα θέμα πού λίγο-πολύ ἔχει
ἀγνοηθεῖ σάν πρόδλημα μελέτης.

Δέν εἶναι χρήσιμα μόνο γιά τό
πλῆθος πληροφορίες για δημιουργούς, τήν ἱστορία καί τήν
tau/1111']
του.
Καταγράφονται
ἀκόμα καί 4 ἐργα καυκλοθέατρου. Ἔτσι στό τέλος γίνεται ένα
δαήθημα γιά ὅσους θέλουν νά
πειραματιστοῦν καί νά ξεκινήσουν.

ΑᾺΙΕΚΟΥ ΤΣΟΛΑΚΗ

Περιλαμδανει ὅλα τά τεύχη τοῦ δ’ ἑξαμήνου
τοῦ 1977 (ἀπό τό ΝΟ 75 ώς καί τό ΝΟ 89).
Ζητῆστε τον ἀπό τά γραφεῖα μσς ἡ στείλετε μιά ἐντολή να σάς έρθει ταχυδρσμικα.
Τιμή; 380 δρχ.
Στόν 70 τόμο, αναμεσα στῆν άλλη πλούσια
ὕλη του, θα δρεῖτε;
ο τό χρονικό τῶν ἐκλογῶν τοῦ ’77, Στοιχεῖα, πίνακες, αρθρα πολιτικοῦ διαλόγου,
ἀναλύσεις τῶν ἀποτελεσμάτων καί μιά καυτή
σάτιρα τῶν πολιτικῶν μσς ἠθῶν.
ο ἀφιερώματα για τό Μαρια Χακκα καί
τό Σεραφείμ Μαξιμο μέ αγνωστοι καί ἀνέκδοτα κείμενα τους, ἀφιέρωμα για τό EAM

καί τό έλληνικό διδλίο.
ο μια σειρά ἀπό ἐνδιαφέρουσες συνεντεύξεις καί συζητήσεις

Πρίν ἀπό τόν ὕπνο
Κέὸρος 77
Στό διδλίο (ιῦτό τοῦ A.T. περιλαμδανονται δεκαέξι ὅλα κι ὅλα
σύντομα ποιήματα, ποῦ’ γεννημένα στῆν ὥρα ἀκριδῶς πού ῦπαδηλώνει ὁ τίτλος- του, δηλαδή,
μεταξύ δύο κόσμων, δίνουν μιαν
αποψη τῆς πορείας για τήν ἀπόκτηση γνώσης.

Πανόδεται, μέ πλήρη πίνακα περιεχομένων καί ὀνομάτων, αἱ τόμοι τοῦ «ΑΝΤΙ» ’
ἀποτελοῦν ἕνα πολύτιμα σύμδουλο για τή
γνώση τῶν πολιτικῶν καί πολιτιστικῶν μοις

πραγμάτων.

’

Ἡ l" Συνδιάσκεψη τῆς ΕΔΑ
εἷναι τό θέμα τοῦ σημερινοῦ διαλόγου,
. Ὁ Μανόλης Γλέζος ἀπαντᾶ
στάν Ἀντρέα Λεντάκη-

Εἰναι εὐχάριστο ὅτι ὁ Ἀνδρέας Λεντάκης δέχεται ν’ ἀνοίξει ἐνας διάλογος κι ἀπαντά στό
άρθρο μου («ΑΝΤΙ», τεῦχος 92),
ἐκφράζοντας όχι μόνο τῆ διαφωνία καί τίς ἀντιρρήσεις του, ὅπως
γράφει, ἀλλά καί τίς ἀπόψεις του
για τό πρόδλημα τῆς ΕΔΑ γενικότερα. ’ Εἶναι δυσάρεστο ὅμως
ὅτι ἡ συζήτηση αὐτή δέν γίνεται
στῆν «Ἑλληνική Ἀριστερα», δι-

ευθυντής τῆς ὁποίας εἰναι ὁ Ἀνδρέας Λεντάκης.
Θά ἐπιχειρήσω ὅσο μπορῶ πιό
σύντομα νά ἐκφράσω τίς διαφορετικές ἀπόψεις μου στό ἄρθρα
του («ΑΝΤΙ», τεῦχος 93), ἀπαντώντας σ· ὅλα τά θέματα πού θίγει.
1. ΣΧΕΤΙΚΑ ME ΤΟ ΥΦΟΣ
TOY ΔΙΑΛΟΓΟΥ
Λυποῦμαι εἰλικρινα, ἀλλά σέ
καμιά περίπτωση δέν πρόκειται
οὔτε να συμφωνήσω μέ τό φίλα
μου Ἀνδρέα Λεντακη στό ὕφος
πού χρησιμοποιεῖ γιά νά κάνει
διάλογο κι οὔτε φυσικά νά τόν
συναγωνιστῶ.

Εἰμαι ὅμως ὑποχρεωμένος νά
σημειώσω τουλάχιστον τά παρακάτω;
. Γράφει στήν ἀρχή; «αἱ
ἀπόψεις τοῦ Γλέζου ἀλλοιώναυν
τήν πραγματικότητα σέ πολλά
σημεῖα, δημιουργώντας συγχύσεις». Οί ἀπόψεις ὁποιουδήποτε
μπορεῖ νά μή στηρίζονται στῆν
πραγματικότητα, μπορεῖ νά δρίσκονται ἐξω ἀπ’ αὐτήν, ἀλλα δέ
μπορεῖ ποτέ νά τήν ἀλλοιώνουν.

Ἐκτός κι αν ἐννοεῖ πώς τά στοιχεῖα πού δίνει κάποιας γιά τῆν
πραγματικότητα, ἡ εἰκόνα της, ἡ
καταγραφή της, δέν τήν ἀπεικανίζουν, ὁπότε φυσικά καί τήν ἀλλοιώνουν.
Ἀλλά καί στῆν περίπτωση αὐτή, μήπως, ἀναρωτιέμαι εἰλικρινα
μήπως ἡ εὐκολία χρήσης παρόμοιων ρηματικῶν ἐκφράσεων εὐκολύνει τό διάλογο,
Ο Γράφει στό τέλος· «Αὐτά
εἰχα να πῶ, χωρίς νά έχω πρόθεση νά ἀντιδικήσω μέ τό Μανόλη, ἀλλά φίλος ὁ Πλάτων, φιλτάτη ὴ ἀλήθεια». Δηλαδή ὅ,τι

λέει 6 Ἀνδρέας εἶναι ἡ ἀλήθεια,
ταυτισμένο μ’ αὐτήν. Ποιός μπορεῖ, λοιπόν, νά τά δάλει μέ τήν
ἀλήθεια;
Μέ τήν ἀλήθεια, δέδαια, δέ
μπορῶ νά 16 δάλω. Ἀλλά μπορῶ
νά ἀντικρούσω τούς ἰσχυρισμούς
καί τίς ἀπόψεις τοῦ Ἀνδρέα
Λεντάκη καί γι’ αὐτό συνεχίζω,
στήν οὐσία τώρα.
2. H ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ,
‘O φίλος μου Ἀνδρέας Λεντάκης ἰσχυρίζεται, ἀναδημοσιεύοντας τά κείμενα τῆς συνέντευξης
τοῦ Γιάννη Πασαλίδη καί τῆς

Προγραμματικῆς Διακήρυξης τῆς
ΕΔΑ τῆς 2 Δεκ. 1975, ὅπως τά
εἰχα παραθέσει στό αρθρο μου,
ὅτι;
O Σύμφωνα μέ τό κείμενα τοῦ
Γιάννη Πασαλίδη «ἡ ΕΔΑ ἀποτελεῖ μιά συμμαχία πολιτικῶν δυνάμεων τῆς Ἀριστεράς (κομμουνιστῶν, σοσιαλιστῶν καί ἀριστερῶν δημοκρατῶν), ἄρα εἶναι
ΚΟΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΜΑΧΙΑΣ».

των, τῶν ἐπιστημόνων καί διανοουμένων, τῶν ὁποίων ἐπιδιώκει
νά ἐκφράσει σέ πολιτικό ἐπίπεδο
τίς διεκδικήσεις τους, καί πού ἡ
ὁλοκληρωμένη λύση τῶν προδλημάτων τους δρίσκεται ἀντικειμενικά στό σοσιαλισμό».

Τό κείμενα αὐτό εἰχα παραθέσει ὁλόκληρα στό αρθρο μου καί
τό παραθέτει καί ὁ ΑΛ. ὁλόκληρα, στό δικό του 69690. Ἀλλά ὁ
Α.Λ., ἐνῶ καταγράφει τό σχετικό
σημεῖο κι ἐνῶ τό ἐποναλαμδάνει,
γράφοντας πώς (ἡ ΕΔΑ εἶναι)
«τό κόμμα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ συμμαχίας, πού ἐπιδιώκει να ἐκφρασει στό πολιτικό ἐπίπεδο τά συμφέροντα τῶν κοινωνικῶν δυνα-

μεων πού συνενώνει», μσῦ φαίνεται πώς τό ἀγνοεῖ καί δέν τό λογαριαζει. Αὐτό ὅμως εἶναι καί ἡ
οὐσία; ἡ πολιτική έκφραση τῆς
κοινωνικῆς συμμαχίας.
Διάφορα, ἀκριδῶς α’ αὐτό τό
σημεῖο, ἀνάμεσα στήν προδικτατορική καί στή σημερινή ΕΔΑ
δέν ὑπάρχει.
Ὁ Γιάννης Πασαλίδης α’

ὑποστηρίζει καί ό Α.Λ., δέν
μπορεῖ να εὐσταθήσει. Γιατί ὁ
λόγος πού ὁδηγεῖ στῆν ἑνότητα,
στῆ συνένωση, στή συμμαχία, στό
συνασπισμό τῶν δυνάμεων τῆς
ἀριστερᾶς, πηγαζει ἀπό τήν
ἀνάγκη τῆς συμμαχίας τῶν κοινωνικῶν δυνάμεων πού καταπιέζονται ἀπό τό κεφαλαια, ἐπιδιώκουν τήν κοινωνική ἀλλαγὴ καί
ὁραματίζονται τό σοσιαλισμό.
Τό πρόδλημα τῆς κοινωνικῆς
ἀλλαγῆς, ἡ ὑπόθεση τοῦ σοσιαλισμσῦ, δέν εἰναι ὑπόθεση μιᾶς
μόνο τάξης καί ἑνός μόνου κόμματος. Εἶναι ὑπόθεση ὅλου τοῦ
ἐργαζόμενσυ λαοῦ καί ὅλων τῶν
πολιτικῶν δυνάμεων πού τόν ἐκφράζουν. Αῦτή ἡ ἀνάγκη, εἴτε
έχει συνειδητσποιηθεῖ εἴτε όχι,
εἰναι πού ὁδηγεῖ στῆ δημιουργία
τῶν ἐνώσεων, τῶν συμμαχιῶν καί
τῶν συνασπισμῶν.

O Αὐτή ἡ ἀνάγκη δημιούργησε
τό EAM ὡς ἐθνικοαπελευθερωτικό μέτωπο στή διάρκεια τῆς κατοχῆς, τότε που ὅλα τα κόμματα

πού συμμαχησαν ἠταν παράνομα.

ΣΥΜ-

Ο «Ἐνῶ ἡ Διακήρυξη τῆς
νέας ΕΔΑ μιλάει για μια συμμαχία κοινωνικῶν δυνάμεων καί
στρωμάτων (ἐργατῶν, ἀγροτῶν,
μεσαίων στρωμάτων, ἐπιστημόνων καί διανοουμένων), ἀρα εἷναι ΚΟΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΙ-ΙΣ
ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ».

. K01 συμπεραίνει; «”Αλλο τό
κόμμα ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ καί ἀλλο τό
κόμμα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ συμμαχίας...».
Στή διατύπωση τοῦ Πασαλίδη,
στό σημεῖο πού μετέφερα, ἀναφέρεται μόνο ἡ πλευρά τῆς πολιτικῆς συμμαχίας. (Παρακατω ὅμως
6 Γιάννης Πασαλίδης ἀναφέρει
καί τήν κοινωνικὴ).
Στή διατύπωση τῆς Προγραμματικής Διακήρυξης γίνεται ἡ
θεωρητική τοποθέτηση, ἐπιγραμματικά δέδαια, καί γι’ αὐτό ἀναφέρονται καί οἱ 6116 πλευρές τῆς
συμμαχίας, καί ἡ κοινωνική καί ἡ
πολιτική.
’
,Γι’ αὐτό καί ἡ Πραγραμματική
Διακήρυξη ρητά ἀναφέρει πώς ἡ
«Δέν εἰναι κόμμα μιᾶς τάξης,
ἀλλα τοῦ ἐργαζόμενου λαοῦ, τῆς
κοινωνικῆς συμμαχίας τῶν ἐργατῶν, ἀγροτῶν, μεσαίων στρωμα-

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΔΑ
KAI H Γ ’ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
ἐκείνη τή συνέντευξή του τονίζει
πώς ἡ ΕΔΑῑ «Στίς γραμμές της
συγκεντρώνει τίς πιό πρωτοπόρες
καί προοδευτικές δυνάμεις τῆς
έλληνικής κοινωνίας. Εἶναι τό
κόμμα ὅλου τοῦ έργαζόμενου λαΟυ».

Εἶναι αὐτονόητο πώς ένα
κόμμα εἶναι ἡ πολιτική έκφραση
μιᾶς τάξης, ἑνός στρώματος. Ἡ
σύλληψη καί τῆς 11906111101091κῆς καί τῆς σημερινῆς ΕΔΑ εἰναι
ἀκριδῶς πώς ἐπιδιώκει νά ἐκφράσει τά συμφέροντα ὅχι μόνο
μιᾶς τάξηςὴ ἑνός μόνο στρώματος, ἀλλά ὅλου τοῦ ἐργαζόμενου
λαοῦ.
ΑΝΑΓΚΗ
3. ΠΟΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΕΔΑ

Ἡ ἀντίληψη ὅτι ἡ ΕΔΑ δημιουργήθηκε ἔπειτα ἀπό τόν ἐμφύ110 πόλεμο γιατί ἧταν παράνομα
τότε τό ΚΚΕ, ἀντίληψη πού κατά
κόρον προδάλλουν γιά εῦνόητους
λόγους τά δυό Κ.Κ. καί τώρα

Ο Ἡ ἴδια ἀνάγκη δημιούργησε
καί τό EAM ὡς πολιτικό συνασπισμό ἔπειτα ἀπό τήν ἀπελευθέρωση,“τότε πού ὅλα τα κόμματα πού τό ἀποτελοῦσαν ἧταν
νόμιμα, ὅπως καί τό ΚΚΕ.
Ο Ἱ-Ι ἴδια, ἐπίσης, ἀνάγκη
ὁδήγησε στῆ δημιουργία τῆς προδικτατορικῆς ΕΔΑ, καί όχι
ἐπειδή ήταν παράνομα τό KKE.
Ὁ Γιάννης Πασαλίδης σ“ ἐκείνη
τή συνέντευξή του (19-9-1966)
τονίζει χαρακτηριστικα;
«Ἡ ἀνάγκη τῆς ὑπάρξεως τῆς
ΕΔΑ, τῆς ἐνότητας, δηλαδή, τῶν
δυνάμεων τῆς Ἀριστεράς, εἶναι
ἀνεξάρτητη ἀπό τῆ νομιμοποίηση
τοῦ ΚΚΕ. Γιατί μέ τή νομιμοποίηση τοῦ ΚΚΕ δέν θα ἐκλείψουν
ἀντικειμενικα οἱ λόγοι πού έπέδαλαν τή δημιουργία τῆς ΕΔΑ,
σάν ἀνάγκη ’για τή συνένωοη τῶν
δυνάμεων τῆς Ἀριστεράς καί τήν
κοινή προώθηση τῆς δημοκρατικῆς πάλης πρός τήν κατεύθυνση
τῆς Ἐθνικῆς Δημοκρατικῆς Ἀλ47
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λαγής... Ἡ ΕΔΑ, ἐνωση τῶν δυνάμεων τῆς Ἀριστεράς καί μέτωπα τῆς Ἐθνικῆς Δημοκρατικῆς
Ἀλλαγῆς, συγκέντρωση ὅλων τῶν
πολιτικῶν καί κοινωνικῶν δυνάμεων τῆς ἐθνικῆς ζωῆς, ποῦ συμφωνοῦν στῆν ἐφαρμαγή τοῦ ἐθνικοῦ αὐτοῦ. δημοκρατικοῦ, ἀναγεννητικοῦ προγράμματος, εἶναι
ἀναγκαία ἀπό τήν ἴδια τήν ἑλληνική πραγματικότητα».
Ο Ἡ ἴδια ἐπίσης ἀνάγκη πιστεύω πώς παρώθησε ὅλους ἐμάς
να ἀνασυγκρατήσουμε τῆ σημερινῆ ΕΔΑ, κι αὐτό τονίζσυμε καί
στῆν Πραγραμματική Διακήρυξη
τῆς 2 Δεκ. 1975.
Τίς ἵδιες ἀκριδῶς ἀπόψεις εἷχα
ἐκφράσει ἀπό τήν ἴδρυση τῆς
ΕΔΑ τό 1951, ἒπειτα ἀπό τή διασπαση τοῦ ΚΚΕ καθώς καί ὅταν
ἐπανασυστῆσαμε τῆ νέα ΕΔΑ καί
σέ ὁμιλίες μου. καί σέ κείμενα,
καί σέ ἄρθρα πού ἐ’χουν δημοσιευτεῑ. (Ἀναρωτιέμαι γιατί δέν
προκαλεσαν τότε ἀντιδράσεις καί
προκαλοῦν τώρα, τίς παραμσνές
τῆς I" Συνδιάσκεψης. Αὐτῆ ἡ
ὅψιμη ἀντίδραση δέν εἶναι ἀσφαλῶς τυχαία).
.
Τίς ἷδιες ἀκριδῶς ἀπόψεις είχα
ἐκφράσει στῆ συνάντηση μέ τόν
Τολιατι (Μόσχα, 1957), α’ ἀντίθεση μέ τόν K. Κολιγιάννη καί Μ.
Παρτσαλίδη. Καί ό Ταλιάτι τότε
εἶπε πώς «Χρόνια έπιδιώκουμε
νά κάνουμε στῆν Ἰταλία μιά ἑνότητα κομμουνιστῶν - σοσιαλιστῶν καί δέν τό πετυχαίνουμε.
Φυλάξετε τήν ΕΔΑ σάν τήν κόρη
τῶν ματιῶν σας». (Εἶναι γνωστές

ἐπίσης καί οἱ σχετικές ἀπόψεις
τοῦ Ἀμέντολα).
4. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
ΣΗΜΕΡΑ
'O A.A. ἀναλαμδανει τήν ὑποχρέωση να ὑποδείξει στούς κομμουνιστές να έγκαταλείψουν τῆν
ΕΔΑ καί «να ἐνταχθοῦν σέ κόμματα original». ὅπως λέει. Μέ τήν
ἴδια λαγική καί εὐκολία· θα μποροῦσε καί κάποιας ἄλλος να ὑπο-

δείξει στούς σοσιαλιστές νά ἐγκαταλείψουν τήν ΕΔΑ καί να
πᾱνε να ἐνταχθοῦν σέ original
σοσιαλιστικά κόμματα, ὅπως θα
λέγαμε, εἴτε δηλ. σέ σοσιαλιστικοῦ τύπου, εἴτε σέ εὑρωσοσιαλιστικοῦ, εἴτε σέ σοσιαλδημοκρατικοῦ. Στή χώρα μας μαλιστα οἱ
τύποι τῶν σοσιαλιστικῶν κομμά-

των εἰναι περισσότεροι ἀπό τοῦς
τύπους τοῦ κομμουνιστικῶν καμμάτων καί ὑπάρχει μεγαλύτερη
εὐχέρεια ἐπιλογῆς.
Ἀλλά αὐτό εἶναι τό πρόδλημα,
’Ἡ τό πρόδλημα τῆς συνένωσης
Ἡ σύλληψη τῆς ΕΔΑ εἰναι
ἀκριδῶς αὐτή τήν ὁποία καί δημιουργήσαμε. Ἡ ἑνότητα κομ-μουνιστῶν, σοσιαλιστῶν, ριζοσπαστῶν καί προοδευτικῶν δημοκρατῶν, Ὀ ρόλος τῶν κομμουνιστῶν καί σοσιαλιστῶν εἶναι
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ἀκριδῶς αὐτός να συνειδητσποιήσουν τήν ἀνάγκη τῆς ἑνότητας.
Τήν ἀνάγκη τῆς δημιουργίας ἑνός

Φυσικό εἰναι, ἐπίσης, ὅτι ἄν
θέλουμε νά φανοῦμε συνεπεῑς στή
φυσιογνωμία καί στό χαρακτῆρα

ἑνιαίου φορέα τῶν κοινωνικῶν
καί πολιτικῶν δυνάμεων τῆς ἀλ-

τῆς ΕΔΑ, πρέπει να συνεχίσουμε
τίς προσπάθειές μας

λαγῆς. (Δές καί τῆ θεωρητική τοποθέτηση τοῦ προδλήματος σέ

Ο Γιά τή διατήρηση τῆς «Συμμαχίας», μέ τίς ἀναγκαῖες δελτιώσεις καί διόρθωοη τῶν ἀρνητικῶν πλευρῶν της.
Ο Γ,ιά τή δελτίωση τῶν δεσμῶν
τῶ κομμάτων πού τή συναπαρτί-

Πέρα ἀπό ὅσα πρότεινα στό
ἄρθρα μου στό «ΑΝΤΙ», θεωρῶ
καλό να προσθέσω τήν κατάληξη
τοῦ ἄρθρου μου στα «ΝΕΑ ΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ» (ἀρ. φύλλου 8, τῆς 7

ζουν, ὥς νά φτάσουν καί στόν

ρέλειψε ὁ A.A. καί γιά νά ἀποδείξω ὅτι δεν ἀναιρῶ τίποτε ἀπ’
ὅσα τότε ἔγραψα, καί γιατί ἰσχύουν καί για σήμερα.
«“Ὀσο κι’ ἄν ἀπ’ αὐτές τίς
ἀντιλήψεις νοθεύεται ἀναμφισδήτητα ἡ οὐσία τῆς ΕΔΑ καί τό
κόμμα δυσκολεύεται νά προχωρήσει, πιστεύω ὅτι μπαροῦμε νά
συνυπάρξουμε, ὅτι μποροῡν να
ὑπάρχουν ἀκόμα κι αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ τάσεις μέσα στῆν ΕΔΑ.
Ἐξ ἄλλου ἡ ῦπαρξη τάσεων,
ἀναγνωρίζεται, στῆν Προγραμματική Διακήρυξη. Μποροῦμε,
λοιπόν, να προχωρήσουμε, ἀλλά
ὑπό ἐναν ἀπαραίτητα ὅρο; Νά
ἐφαρμόσουμε πιστά ὅσα ἀναφέ-

ἄρθρα μου στό «ΑΝΤΙ», τεῦχος

32, στίς 7 Φλεδάρη 1976).
Ἀπ’ ὅ,τι γνωρίζω, ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν κομμουνιστῶν πού ανήκουν στήν ΕΔΑ πιστεύουν ἀπολύτως σ’ αὐτή τήν
ἀνάγκη γι’ αὐτό καί πρωτοστάτησαν στῆν ἐπανασύσταση τῆς
ΕΔΑ, γι’ αὐτό καί συμμετέχαυν
στῆν ΕΔΑ καί γι’ αὐτό θά ἀγωνιστοῦν νά μήν ἀλλοιωθεῖ ὁ χαρακτῆρας καί ἡ φυσιογνωμία τῆς
ΕΔΑ καί μετατραπεῖ σέ μανολιχ
θικό καί μσνοσήμαντσ κόμμα εἴτε
κομμουνιστικοῦ, εἴτε σοσιαλιστικοῦ, εἴτε σοσιαλδημοκρατικοῦ
τυπου.

5. Η ΜΟΡΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Ἡ πιό ἰδανική μορφή τῆ ἑνότητας κομμουνιστῶν, σοσιαλιστῶν,

ριζοσπαστῶν, προοδευτι-

κῶν δημοκρατῶν, πιστεύω πώς
εἶναι ό ἑνιαῖος φορέας, ὅπως αὐτός πού όραματιστήκαμε για τή
σημερινή ΕΔᾺΚ
Δυστυχῶς ἡ τρίχρονη πείρα
ἀπόδειξε πώς πολλα προδλήματα
θα πρέπει νά λυθοῦν γιά νά ἀποδώσει αὐτῆ ἡ μορφή. Ποιά εἶναι
αὐτα τά προδλήματα καί πῶς εἰῇ
ναι δυνατόν νά λυθοῦν μνημονεύονται στό ἄρθρα μου στό
«ΑΝΤΙ» (τεῦχος 92) καί δέ νομίζω ὅτι χρειάζεται νά ἐπανέλθω.
Εἰμαι ὑποχρεωμένος ὅμως νά
τσνίσω πώς ἡ ΕΔΑ, ἀπό τά πράγματα, γιά πολλούς ἀντικειμενικούς καί ὑποκειμενικοὺς λόγους,
εἶναι σήμερα ένα πρόπλασμα ἑνότητας. Αὐτό τό εἴχαμε συνειδητσποιῆσει καί γι’ αὐτό καί στῆν
Πραγραμματική Διακήρυξη τῆς 2
Δεκ. 1975 διακηρύσσαμε τήν
ἀνάγκη τῆς ἑνότητας αναμεσα
στα κόμματα τῆς ἀριστερᾶς.
Συνεπεῖς ο· αὐτές τίς διακηρύ-

O Πρασδιαρίσαμε στῆ σύνοδο
τῆς Δ.Ε, στόν Πειραιᾶ μέ ποιά
συγκεκριμένα κόμματα θά ἐπιδιώκαμε ἑνότητα, ὕστερα ἀπό εἰδι-

κὲς ψηφοφορίες.
Ο Ἀρχίσαμε
διαπραγματεύσεις καί πετύχαμε ἑνότητα μέ τή
μορφή τῆς «Συμμαχίας» τῶν 5
δημοκρατικῶν καί προοδευτικῶν
δυνάμεων.
Ο Ἡ ἑνότητα αὐτή μέ τά 5
κόμματα ἐπικυρώθηκε ἀπό τή B’
Πανελλαδική Συνδιάσκεψη ὁμόφωνα (Ἰούλιος 77).
..Ἡ Β’ Σύνοδος τῆς Δ.Ε, τῆς
24-25/9/77 ἀποφάσισε μέ ψήφους 35 ὑπέρ, 10 κατά, 3 λευκά
καί 3 ἀπόντες καί τήν κοινή ἐκλογική καθοδο τῶν 5 κομμάτων
μέ τῆ μορφή τῆς «Συμμαχίας».

ἑνιαῖα φορέα.
Ο Γιά τή διεύρυνσή της καί μ’
ὅλες ἐκεῖνες τίς πολιτικές δυνάμεις πού συμφωνοῦν, κατ’ ἀρχήν,

μέ τίς ἴδιες μ’ ἐμάς διαδικασίες
καί στόχους.
Ἀπό αὐσιαστική πλευρά πάντως ἡ ὁποιαδήποτε μορφή ἑνότητας ἀποκλείει τήν ῦπαρξη κόμματος ἡγεμόνα πού θά καθοδηγεῖ τα
ἄλλα κόμματα. Ἠ κόιιιιιιτος καθαδηγητοῦ, πού θάρορισκεται
ἀπ’ ἔξω εἴτε πλαι καί θά χρησιμοποιεῖ τήν ἑνότητα αὐτή, ὅπως
κι ἄν λέγεται κι ὅποια μορφή κι

ἄν ἔχει, ὡς μαζική ὀργάνωση.
Ἀποκλείεται, δηλαδή, κόμμα καθαδηγητής εἴτε μέσα, εἴτε ἀπ’
ἐξω, εἴτε πλαι στήν ὅπαια μορφή
ἑνότητας τῶν δυνάμεων τῆς ἀριστεράς.
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ΧΙΧΥΩΡΙΣΜΟΣ
Η ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ

Ὁ A.A. στό ἄρθρα του στό
«ΑΝΤΙ» (τεῦχος 93) μεταφέρει
ἀποσπάσματα ἀπό ἄρθρα μου
ῡϊὰ« ΝῙΞΑΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ»γιά νά

παρουσιασει τάχα διαφορά ἀπόψεων, τότε καί σήμερα.

Κατ’ ἀρχήν θα ἤθελα νά τόν
εὐχαριστῆσω πού έφερε σέ δημοσιότητα τίς ἀπόψεις μου για τήν
αὐτονομία καί τήν ἀνεξαρτησία
τῆς ΕΔΑ, τό καίρια καί δασικό
αὐτό πρόδλημα.
Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο οἱ ἀναγνῶστες ἔχουν μιά ὁλοκληρωμένη
εἰκόνα γιά τά δυό θέματα πού
ταλαιπώρησαν καί ταλαιπωροῦν
τήν ΕΔΑ.
O Τό θέμα τῆς ἀνεξαρτησίας
καί αὐτονομίας τῆς ΕΔΑ.
O Τό θέμα τῆς φυσιογνωμίας
καί τοῦ χαρακτῆρα τῆς ΕΔΑ.

Τά δύο, μάλιστα, αὐτά θέματα

ἔχουν κοινῆ ρίζα τήν ἀναγκαιότητα ῦπαρξης τῆς ΕΔΑ καί γι’
αὐτό καλούμαστε ὅλαι να δοηθήσουμε νά ὑπάρξει ἡ ΕΔΑ. Πῶς
ὅμως

Ἰουλίου 1976), καί γιατί τό πα-

ρονται στήν Πραγραμματική μας
Διακήρυξη, καί τά ὁποῖα ἀντιγράφω κατά λέξη.
“Οἱ τάσεις καί ἀποχρώσεις
μέσα στό κόμμα ἐκφράζουν ζωντανό προδληματισμό καί δημοκρατική λειτουργία. Ἡ ΕΔΑ κατσχυρώνει ἴσο δικαίωμα γνώμης
καί δημοσιότητας σέ ὅλες τίς
ἀπόψεις καί τίς ἰδέες. Ἀλλά τό
Κόμμα λειτουργεῖ μέ δάση τό δημοκρατικό κανόνα τοῦ σεδασμοῦ
ἀπό τή μειοψηφία τῶν ἀποφάσεων πού παίρνονται κατά πλειοψηφία. Γιατί μόνον ἐτσι διασφαλίζεται ἡ ἀναγκαία συνοχή, ἡ
ἑνότητα καί ἡ ἀποτελεσμάτικότα
στῆ δράση τους“’.
Κανένας, όχι δέ δικαιοῦται.
ἀλλα καί δέ μπορεῖ να ἐξαφανίσει τίς τάσεις μέσα στῆν ΕΔΑ.
Ἀλλά καί κανένας δέ δικαιοῦται
νά ἐμποδίσει τή δημοσιότητα τῶν
ἀπόψεωνπῶντάσεων, οὔτε μέ εἰδικές ἀποφάσεις. Δέ μπορεῖ δηλαδή κανένα ὅργανο να παίρνει
ἀπόφασή π.χ. ὅτι δέν δικαιοῦται
ἡ μειοψηφία νά ἐκφράσει τήν
αποψή της, ἤ ὅταν προτείνεται να
τοποθετηθεῖ ’ένα ὅργανο πάνω σι’·

.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
ΣΤΑῩΡΟΣ ΚΑΡΑΣ
,
ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΤΟ ΚΚΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ τὶΔῩΣΣΕΑΣ
Ζαιόγγου 9, τηλ. 36.19.724

διαφορετικές ἀπόψεις νά γίνεται
ψηφοφορία καί νά ψηφίζεται
κατά πλειοψηφία ὅτι... δέν πρέπει νά πορθεῖ ἀπόφασή, ἀκριδῶς
για νά μήν ἐκφράσει τήν ἀποψή

O Ἀπάντηση στόν Α.Λ. ἀποτελεῖ καί τό γράμμα τοῦ Δ. Τρα-

χανη.

τοῦ

Στό προτελευταῖο τεῦχοξ-ὀτοῦ
«ΑΝΤΙ», 6 Ἀνδρέας Λεντάκης
διατυπώνει σέ ἄρθρα του καί
γραφτά τήν ἀποψη «πού ἐχει θέσει ἀναιχτα σέ πολλές Δ.Ε,» καί
καλεῖ τούς κομμουνιστές, πού
τάχα ὁ Δρακόπουλος, 6 Κύρκος
κι ὁ Μπριλλάκης (καί γενικά τά
μέλη τῆς ΚΕ τοῦ ΚΚΕέσ.), μετα
τήν ἀποχώρησῆ τους ἀπό τήν
ΕΔΑ, ἄφησαν μέσα στῆν ΕΔΑ,
ΣΑΝ
ΜΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΗ
ΟΜΑΔΑ (τά κεφαλαῐα τοῦ
Α.Λ.), νά φύγουν καί «να μᾶς
ἀφήσουν ῆσυχους καί μόνους νά
φτιάξουμε τό κόμμα σύμφωνα μέ
τίς ἀπόψεις μσς».
Αὐτῆ ἡ «παρότρυνση» τοῦ

λαοῦ μσς για Δημοκρατία, Ἀνε-

Α.Λ. δέν θα εἶχε καμιά σημασία

ξαρτησία, Σοάιαλισμό. Αὐτή τήν

ἄν δέν γίνονταν ἐν ὅψει τῆς γ’
“πανελλαδικῆς συνδιάσκεψης τῆς

της ἡ μειοψηφίαἈλλά τότε πῶς θά προχωρήσει
ἡ ΕΔΑ; Ἡ ἀπάντηση ὑπάρχει
στῆν Πραγραμματική Διακήρυξη,
ὅπου τονίζεται ὅτι, τό “Κόμμα
λειτουργεῖ μέ δάση τό δημοκρατικό κανόνα τοῦ σεδασμοῦ ἀπό
τή μειοψηφία τῶν ἀποφάσεων
πού παίρνονται κατά πλειοψηφια”.

Η Πραγραμματική Διακήρυξη τῆς ΕΔΑ, εἶναι ἀναγνωρισμένα ἀπ’ ὅλους μας, ὅτι έδωσε ·
τήν ’άπίδα ὅτι ἡ Ἀριστερά δέν
ἐσδησε, ὅτι έχει μέλλον στήν πατρίδα μας, μπορεῖ νά ἐκφράσει τή
λαχτάρα καί τούς πόθους

ἐλπίδα δέν δικαιούμαστε νά τήν
καταστρέψαυμε. ”Οσο κι’ αν εἶναι
δύσκολος 6 δρόμος καί δασανιστικός χρεωνόμαστε νά τόν συν-

εχίσουμε».
7. ΕΓΝΑΙ ΛΥΣΗ.
Η ΑΛΛΗ ΛΥΣΗ;
Τελικα ἡ λύση πού προτείνει 6
A.A. δέν εἶναι καί τόσο κατανοητῆῑ Στό τέλος τοῦ ἄρθρου του
γράφει, γι’ αὐτούς πού χαρακτηρίζει ῶς ὁμάδα πού ἄφησε τό
ΚΚΕ Ἐσωτερικὸῦ μέσα στήν
ΕΔΑ; «Νά φύγουν ἀπό τήν ΕΔΑ

καί νά πᾱνε στό ΚζξξξὲζΕσωτ. κοί
νά μᾶς ἀφήσουν-ἣσυχουςκαί μόνους νά φτιάξαρμῖἐξῑπό κόμμα
σύμφωνα μέ τίς ἀντιλήψεις μας.
Αὐτός εἶναι ὁ MONO): ΔΡΟΜΟΣ».
·
Καί κάπαυ ἀλλοῦ γράφει;
«“Ὀσα γιά τούς κομμουνιστές,
ὑπάρχουν ὅλες σί ἀποχρώσεις
τῶν κομμουνιστικῶν κομμάτων
“ γιά νά ἐνταχθοῦν σέ κόμματα ori-

ginal. ὅπως θα λέγαμε...»’.
Ἀφαιρετικά, λοιπόν, δγαίνει
τό συμπέρασμα 611 6 A.A. ζητάει,
μέ τήν ἀποχώρηση ὅλων τῶν
κομμουνιστῶν ἀπό τήν ΕΔΑ καί,
ὅπως ὑποστηρίζει, καί μέ τήν
ἀνυπαρξία προοδευτικῶν δημοκρατῶν καί ριζοσπαστῶν, νά
μετατραπεῖ ἡ ΕΔΑ α’ ἑνός νέου
τύπου σοσιαλιστικό κόμμα, ἀφοῦ
πρέπει νά παραμείνουν, κατά τῆν
ἄπαψή του, μόνο οί σοσιαλιστές.
Γιατί προφανῶς ὅταν γράφει «να
μᾶς ἀφήσουν ἥσυχαυς καί μόνους» αὐτό πρέπει νά ἐννοεῖ.
“Ύστερ’ ἀπ’ αὐτά, ἄν καλά έχω
κατανοήσει τή σκέψη τοῦ Α.Λ.,
γεννιέται τό ἐρώτημαῑ ”Οσοι ἐτσι
θέλουν τήν ΕΔΑ γιατί δέν πῆγαν
ἀπ’ τῆν ἀρχή νά δημιουργῆσουν
ἕνα σοσιαλιστικό κόμμα; Δέν
ἡξεραν πώς ὑπάρχουν μέσα στῆν
ΕΔΑ κομμουνιστές;
Ὑπήρξε
ποτέ κανένας κομμουνιστής τῆς
ΕΔΑ πού νά ἀπόκρυψε τήν κομμουνιστική του ἰδεολογία;

ΕΔΑ καί, δασικά, ἄν δέν“έθετε
πρόδλημα
φυσιογνωμίας
τῆς

ΕΔΑ καί ἀλλαγῆς τῆς προγραμματικής της διακήρυξης.
Θά μοῦ ἐπιτρέψει ὁ ΑΛ. να
σημειώσω, πρίν ἀπ’ ὅλα, πώς,
χωρίς κανένα δισταγμό, χαρακτηρίζει συναγωνιστές του στῆν
ΕΔΑ γιά ἐλλειψη καί τοῦ πιό
στοιχειώδους ἀνθρώπινου καί
ἀγωνιστικοῦ ἤθους. Καί μάλιστα
ἀγωνιστές πού τούς ξέρει πολύ
καλά ἀπό τῆ σταση τους τῶν τελευταίων δεκαετιῶν καί πού μσναχα αὐτός δέν τή σέδεται - ἀλλα
αὐτό ἀφορά τόν ἴδιον. Θα ἤθελα
μανάχα νά τοῦ θυμίσω κάτα ὅτι
αὐτή ἡ κατά τήν ἄποψή του
«ὁμάδα» “έπαιξε ἀποφασιστικό
ρόλο στήν ἐπανασυγκρότηση τῆς
καινούργιας ΕΔΑ μετά τή δικτατορία - ὁ Α.Λ. ἦρθε ἀργότερα
στῆν ΕΔΑ -, ἐπονοσυγκρότηση
πού ἐγινε μέσα ἀπό δυσκολίες
πολλές καί ἐνάντια στῆν ἀποψη
τοῦ ΚΚΕέσ. για τήν ῦπαρξη καί
-τό ρόλο τῆς ΕΔΑ, καί φυσικά
αὐτό τό ἑκανε γιατί πίστευε στῆν
ἀναγκαιότητα καί στῆ χρησιμότητα τῆς πολιτικῆς της παρουσί-

Στήν προγραμματική διακήρυξη τῆς ΕΔΑ συνέπεσον οἱ
ἀπόψεις τῶν ὀργανώσεων, τῶν
μελῶν καί στελεχῶν τοῦ κόμματος για τή φυσιογνωμία τῆς ΕΔΑ.
Μέ τήν πραγρομματική διακήρυξη δεχόμαστε; ὅτι ἡ ΕΔΑ εἰναι
κόμμα τῶν ἑλλῆνων ἐργαζομένων
τῆς πόλης καί τοῦ χωριοῦ, τῶν
μεσαίων στρωμάτων, τῶν ἐπαγγελματιῶν καί διατεχνῶν, τῶν
διανοουμένων καί τῆς νεολαίας,
“Οτι ἡ ΕΔΑ ἐπιδιώκει τή στερέωση καί διεύρυνση τῆς δημοκρατίας, τήν κατοχύρωση καί διασφαλιση τῆς ἐθνικῆς μας ἀνεξαρτησίας, τήν οἰκονομική ἀνάπτυξη
τοῦ τόπου πρός ὄφελος τῶν ἐργαζομένων καί, παραπέρα, τό
σοσιαλισμό μέσα ἀπό δημοκρατικές διαδικασίες. “Οτι ὁδηγός στή
διαμόρφωση τῆς πολιτικῆς της
καί στῆ δράση της εἶναι ὁ ἐπι-στημονικός σοσιαλισμός, πού
ὅμως ἡ ἀποδοχή τοιὸ δέν εἶναι
ὑποχρεωτική για τά μέλη της,
γιατί ἡ ΕΔΑ εἰναι κόμμα πολιτικῆς καί όχι ἰδεολογικῆς ἑνότητας.
”Ὀτι, ἐπίσης, για τήν πραγμάτωση
τῆς πολιτικῆς της καί τοῦ προγραμματός της, θεωρεῖ ἀναγκαία
καί θα ἐπιδιώξει τῆ συνεργασία
ὅλων τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων, καί πρίν ἀπ’ ὅλα τῶν δυνάμεων τῆς ἀριστερᾶς.
Θεωρήσαμε τήν ΕΔΑ σαν
«κόμμα νέου τύπου», κυρίως μέ
τήν ἔννοια ὅτι, μέσα στίς σημερινές συνθῆκες τῆς κυριαρχίας τῶν
μονοπωλίων καί τῶν πολυεθνι-

ποτε ἀπόφασή πού θα παίρναμε
συμφέρει ῆ ὅχι στό ΚΚΕέσ. καί
όχι ἄν συμφέρει ἦ όχι στῆν
ΕΔΑ». Ἀλλά αὐτό, πότε, σέ
ποιές περιπτώσεις έγινε; ΠοιέςΔ
ἀποφάσεις παρθηκαν μέ τήν πίεση τῶν κομμουνιστῶν πού συνέφερον στό ΚΚΕ ἐσ; Ἤ ποιές
ἀποφάσεις δέν παρθηκαν γιατί
δέν συνέφερον στό ΚΚΕέσ.; Ποιά
πολιτική θέα-η τῆς ΕΔΑ ὑποστῆρίξαν οἱ κομμουνιστές πού δέν

κῶν ἑταιριῶν, εἶναι δυνατόν νά

ἧταν σύμφωνη μέ τήν προγραμ-

συμπαραταχθοῦν στίς γραμμές
της κοινωνικές δυνάμεις χωρίς
ὁμοιογένεια συμφερόντων (ἐργαζόμενοι, μεσαῖα στρώματα κ.λπ.),
τόσο γιά τήν ἀντιμετώπιση καί
λύση τῶν ἄμεσων προδλημάτων
τους, ὅσο καί γιά τῆν ἐπιδίωξη
καί τήν πορεία πρός τό σοσιαλισμο.
Συνέπεια τῆς συμπαράταξης
μέσα στῆν ΕΔΑ δυνάμεων μέ
διαφορετική κοινωνική καί ίδε-

ματικῆ διακήρυξη καί τίς ἀπαφάσεις τῶν ὀργάνων της; “Η συζήτηση, δέδαια, δέν ἒλειψε, οὔτε
’έπρεπε νά λείψει σέ ἕνα κόμμα
δημοκρατικό, πού, ὅπως λέει ἡ
διακήρυξη, «κατοχυρώνει ἴσα δικαίωμα γνώμης καί. δημοσιότητας
σέ ὅλες τίς ἀπόψεις καί ἰδέες».
Ἀλλά, μήπως ὁ Α.Λ. (καί ἄλλοι)
μετέφερον μόνιμα σ’ αὐτές τίς
συζητήσεις ένα πνεῦμα ἐχθρικής
τοποθέτησης ἀπέναντι στό ΚΚΕ
έσ., χωρίς νά ὑπάρχει θέμα, χωρίς
νά προκύπτει τέτοια ἀνάγκη ἀπό
τή συζήτηση, καί μήπως εἶναι ὁ
ἴδιος ὁ Α.Λ. (καί ἄλλοι) πού με·τέτρεψαν πάνω σ’ αὐτῆ τῆ δάση
τήν ΕΔΑ σέ «μιά λέσχη ἀτέλειωτων συζητήσεων», ἐνῶ οί καμμουνιστές τῆς ΕΔΑ έθεταν συνεχῶς τό πρόδλημα τῆς ὀργάνωσης
τοῦ κόμματος, τῆς λειτουργίας
τῶν ὀργανώσεών του, τῆς ἐπαφῆς
τοῦ κόμματος μέ τά λαϊκά προδλήματα, τούς μοζικούς χώρους

αλογική τοποθέτηση, εἶναι ἡ συν-ι
ύπαρξη μέσα στήν ΕΔΑ κομμου-

νιστῶν, σοσιαλιστῶν, προοδευτιας.
Καί τώρα, στήν οὐσία τῆς συλ- κῶν δημοκρατῶν κ.λπ. Αὐτή ἡ
συνύπαρξη εἶναι ένα ἀπό τα δαλογιστικῆς τοῦ Α.Λ.; Δέν διευσικά χαρακτηριστικὰ τῆς ΕΔΑ
κρινίζει ποιοί θέλει να μείνουν
στῆν ΕΔΑ. Αὐτός, μέ τίς δικές καί κατοχυρώνεται μέ τήν πρατου «ἀντιλήψεις» - καί ποιές - ἦ ιγραμματική διακήρυξη.
Μέ τήν παραπάνω φυσιογνωνά μείνουν ὅλοι οἱ ἄλλοι, ἐκτός
μία της, ἡ ΕΔΑ ὁριοθετεῖτοι
ἀπό τούς κομμουνιστές. Δέν διἀπέναντι στα ἄλλα κόμματα τῆς
ευκρινίζει, ἐπίσης, τί κόμμα θέλει
νά «φτιάξει», ἠ «να φτιάξουν»,
χώρας Εἶναι κόμμα τῆς ἀριστερᾶς. Δέν εἶναι κομμουνιστικό,
κι ἀπ’ ὅ,τι ξέρω, οὔτε σέ καμιά
οὔτε σοσιαλιστικό κόμμα. Δέν
ἄλλη περίπτωση τό εἶπε. Καί τά
ἔχει καμιά σχέση μέ τά κόμματα
μόνα καθαρά πράγματα πού
δγαίνουν ἀπό τό ἄρθρα του εἶναι τῆς σοσιαλδημοκρατίας. Διαφέρει ριζικά ἀπό τό ΚΚΕ καί σχετό μένος του ἐναντίον τῶν κομμουνιστῶν καί ἡ ἀμφισδήτηση
τικα μέ τό σοσιαλισμό πού ἐπιδιτῆς φυσιογνωμίας τῆς ΕΔΑ, τοῦ
ώκει καί τήν πορεία πρός αὐτόν,
κύρους τῆς προγραμματικής της καί σχετικα μέ θέματα πολιτικῆς
διακήρυξης κάί τῶν ἀποφάσεων
καί ἐσωκομματικοῦ καθεστῶτος.
τῶν 6116 πανελλαδικῶν συνδιἩ γραμμή τῆς ΕΔΑ σχετικα μέ
ασκέψεων τῆς ΕΔΑ καί τῆς Δ.Ε,
τό σοσιαλισμό καί τήν πορεία
πρός αὐτόν συμπίπτει μέ τῆ
γραμμή τοῦ ΚΚΕέσ., ἐπίσης

ὑπάρχουν πολλά καινά σημεῖα
τῆς πολιτικῆς τῶν δυό κομμάτων
για τά ἑλληνικά προδλήματα καί
ὑπάρχουν διαφορές ὡς πρός τήν
ἰδεολογία τῶν 6116 καμμάτων, τήν
ἀποδοχή ἤ όχι τοῦ δημοκρατικοῦ
συγκεντρωτισμοῦ κ.λπ.

Τίς ἀρχές τῆς προγραμματικής
διακήρυξης καί τίς ἀποφάσεις
τῶν καθοδηγητικῶν της ὀργάνων
ὑπερασπίστηκαν μέ συνέπεια οἱ
κομμουνιστές τῆς ΕΔΑ. Καί, δέδαια, όχι μανάχα oi κομμουνιστές, ἠ ἡ «ὁμάδα» τοῦ Α.Λ., ἀλλά
ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῶν μελῶν
καί στελεχῶν της. Γιατί πίστευαν
καί πιστεύουν πώς, μοναχα μέ τῆ
σημερινή της φυσιογνωμία, ἔχει
περιθώριο ὕπαρξης ἡ ΕΔΑ καί
μπορεῖ νά ἀποτελέσει θετικό
παράγοντα στίς πολιτικές ἐξελίξεις τῆς χώρας, ἰδιαίτερα μέσα
στό χῶρο τῆς ἀριστερᾶς. “
Κατά τόν Α.Λ., «ἄξονας τῆς

προδληματικής τους (τῶν κομ-

μουνιστῶν) ἧταν ἄν ἡ ὁποιαδή-

κ.λπ.;

“Οσο για τή Συμμαχία - τῆ μοναδική περίπτωση πού εἰναι συγκεκριμένος ὁ Α.Λ. - ἡ πλειοψηφία τῶν ὀργανώσεων, τῶν μελῶν
καί στελεχῶν τοῦ κόμματος ὑπσστήριξε - καί οί κομμουνιστές
μαζί - τή θέση τῆς προγραμματικῆς διακήρυξης, πού «ἰδιαίτερα
θεωρεῖ ἀναγκαία τῆ συνεργασία
τῶν κομμάτων τῆς ἀριστερᾶς»,
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καί τῆς δ’ πανελλαδικής συνδιάσκεψης, πού «ἐξουσιοδατεῖ τὴ
Δ.Ε, v6 συνεχίσει τήν πολιτική
τῆς συνεργασίας τῶν πέντε κομμάτων καί κινήσεων καί νά ἐπιδιώξει καί τὴ διεύρυνσῆ της
μεταξύ τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων», ἐνῶ ὁ Α.Λ. ὑποστήριξε μέ
’ πάθος τή συνεργασία μέ τῆν
ΕΔΗΚ. Καί δέν διστάζει νά διαστρεδλώνει τήν πραγματικότητα
ὅταν ὑποστηρίζει πώς οἱ κομμουνιστές καί ὁ πρόεδρος τῆς ΕΔΑ
παρέσυραν ἦ ἐξεδίασαν τήν ἀποδοχή τῆς Συμμαχίας, παρ’ ὅλα
πού αὐτή ἡ ἀποψη δῆθεν μειοψηφοῦσε, ἐνῶ ξέρει καί εἶναι
γραμμένο στα πρακτικα τῆς Δ.Ε.

ὅτι ὑπέρ τῆς Συμμαχίας ψὴφισαν
35 μέλη τῆς Δ.Ε,, ἐναντι 10 κατά,
3 λευκῶν καί 3 ἀπουσιῶν.
Τέλος, καί ἐπειδὴ 6 A.A. για
νᾶχει κι Eva ἀκόμα «ἐπιχείρημα»
ἀναφέρεται καί σέ γεγονότα τῶν
στρατοπέδων ουγκεντρώσεως καί

ἐπειδὴ, πράγματι, «γνωριζόμαστε» ἀπ’ τά στρατόπεδα, θα ἧταν
ἴσως καλύτερα να μήν τά θυμαται. Οὔτε κι ἐγώ θέλω νά τοῦ θυμίσω λεπτομέρειες.
Δημ. Τραχανῆς
Μέλας τῆς Δ.Ε, τῆς ΕΔΑ

’ καί ἀπό διεθνή συμπαράσταση,
”Ομως δέν πιστεύω νά ξεπεράσει
μέ τίς ἀποφάσεις του τό πρόδλημα τῆς πολιτικῆς του ἀναπτυξης, για να κερδίσει τῆν πλατιά
ἀριστερά, αὐτὴν ἀκριδῶς 11013
πῆρε τό ΠΑΣΟΚ καί τήν ἄλλη
πλευρά πού πῆρε ἡ «Συμμαχία».
Σοδαρότατα προδλήματα ἔχει
ν’ ἀντιμετωπίσει στό συνέδριό
του τό ΚΚΕ (ἐσωτερικοῦ). Π.χ. ἡ
ἀποτυχία του φαίνεται καθαρά
016v τομέα τῶν πολιτικῶν ἐκλογῶν καί στίς λαῖκές - συνδικαλι’στικές ὀργανώσεις, πού τό έθεσαν
στῆ μσίρα τῆς διασπαστικῆς ὁμάδας, ἐνῶ θα ἑπρεπε μέ τά φόντα
πού εἶχε τό 1968 να ’χει διαμορφωθεῖ σέ πολιτικό ὀργανισμό, σέ
κόμμα - ὅμως αὐτό δέν ἐγινε για-

τί ἤθελαν νά κυνηγοῦν Evav τίτλο καί νά δημιουργοῦν ἐμφύλια
πόλεμο μέ τό ΚΚΕ, για να κατακτῆσουν ἀποκλειστικά τόν τίτλο
καί τήν ἱστορία τοῦ κομμουνιστικοῦ κινήματος.

Στόν

πολιτικό

τομέα

ἡ

Ε.Α.Δ.Ε. εἶχε μεγάλη ἀποτυχία
στίς σημερινές συνθῆκες. Μπορεῖ

τό 1935-36 νά εἶχε ἑπιτυχία σαν
πολιτική τῆς Κ.Δ., πού εἰναι σχεδόν ἀντιγραφή της, ὅμως γι’ 01316

16v καιρό δέν μπόρεσαν να τῆν.
O Γενικότερα γιά τήν ΕΔΑ καί
τά προδλήματα τῆς μσρξιστικῆς
ἀριστερᾶς, ὁ φίλος Θ. Βασιλόπουλος γράφει;
Αὐτῆ τήν ἄνσιξη ὅλη ἡ μαρξιστική ἀριστερά προχωρεῖ σέ συνέδρια καί συνδιασκέψεις, για νά

ξεπεράσει ἡ κάθε παράταξη, τό
κόμμα, ἡ ὁμάδα, τά ἐσωτερικα
της προδλήματα.
Ἡ ὑποδόσκουσα κρίση πρίν
ἀπό τῆν ἑπτάχρονη δικτατορία,
καί ἡ ἀνσιχτή διάσπαση τοῦ ΚΚΕ
τό 1968, πού ἀπλώθηκε σύντομα
καί 016v ἀντιδικτατορικό ἀγώνα.
έδωσε τῆ δυνατότητα νά ἐκμεταλλευτεῖ τό φαινόμενο αὐτό 6
ἡγέτης τοῦ ΠΑΣΟΚ Ἀνδρέας
Παπονδρέου καί ν’ ἀναπτύξει
Eva εὐρύτατο σοσιαλιστικό κίνημα. Ἡ μαχητικότητα καί 0131061101eg ὁρισμένων πρασωπικοτήτων
του κατα τήν περίοδο τῆς δικτατορίας ἐμορφοποίησαν τό κίνημα
01316 καί μέ τό λαῖκό μανδύα,
πράγμα πού στίς τελευταῖες ἐκλογές ἐγινε ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση, κερδίζοντας Eva μεγάλο
ποσαστό ἀπό 11] μαρξιστική ἀριστερά.
Ἡ ἐμφανιση τοῦ σοσιαλιστικοῦ
κινήματος τοῦ ΠΑΣΟΚ ἐδαθυνε
τήν κρίση πιό πολύ στῆ μαρξιστική ἀριστερά, μετά δέ τίς τελευταῖες ἐκλογές τῆ συρρίκνωσε
για πολλά χρόνια 016 πλατιά
στρώματα, στίς λαῖκές καί δημοτικές ὀργανώσεις.
Τό ΚΚΕ θα όργονώσει Eva
πολύ ἐντυπωσιακό συνέδριο ἀπό
πλευρᾶς συμμετοχῆς ἀντιπροσώπων τῶν ὀργανώσεων του ἀλλα

ἀντιληφθαῦν ,οἱ μάζες. Ἀκόμη
περισσότερο πού δέν τῆν ἀντιλήφθηκαν καί κατά τὴν περίοδο τῆς
δικτατορίας. Τότε ὅλες οἱ προσ-

τῆς ΕΔΑ μέ συμμετοχή ὅλης τῆς
ἡγεσίας τοῦ ΚΚΕ (ἐσωτ.). Σ·
αὐτῆ τή Διοικοὺσα Ἐπιτροπῆ
καί μετα τήν Α’ Συνδιάσκεψη τῆς
ΕΔΑ, μέ . τή δικαιολογία τοῦ
«ἀδελφοῦ κόμματος» - ὅτι καί τά
δύο κόμματα ανήκουν 016v
«ἀνανεωτικό» χῶρο — προσπαθησαν νά πετύχαυν τῆ δημιουργία ἑνός φορέα ΚΚΕ(ἐσωτερικοῦ) - ΕΔΑ καί ἀφοῦ ἀπέτυχε ἡ
προσπάθειά αὐτὴ,ι τότε έριξαν
τήν ἴδια τῆν ,ΕΔΑ στόν κοινό
τους ἀγῶνα, στ“ό“ν ἐμφύλια πόλεμο
πού ἐκαναν για να κερδίσουν τόν
τίτλο τους ἐναντι τοῦ ΚΚΕ. Στήν
προσπάθειά τους αὐτή τούς δοήθησαν ὁρισμένα στελέχη τῆς Δ.
Ἐπιτροπῆς καί πολλές φορές καί

6 πρόεδρος τῆς ΕΔΑ, μέ τίς δηλώσεις του ὅτι εἶναι ἀδελφά κόμματα, καί κατ’ αὐτόν τόν τρόπο
δέν αφησαν τήν ΕΔΑ ν’ ἀναπνεύσει καί να προχωρήσει στό
δικό της προσανατολισμό. Μιά
σειρά νέα στελέχη, «Λομπρακηδες», πού πρασπάθησαν να καθορίσουν μία πολιτική τῆς ΕΔΑ
πέρα ἀπό τὴν παραδοσιακή νοοτροπία καί κατεύθυνση, νά τῆν
ἀπαλλάξουν ἀπό τό δαρύ παρελθόν τῆς ἀριστερᾶς, ἀπέτυχον
μπροστά στῆ δύναμη τοῦ κατεστημένσυ, καί κυρίως τῶν τριῶν
πρασωπικοτήτων πού κυριαρχοῦσαν στῆν κορυφὴ τοῦ κόμματος.
Μέ τῆ Συνδιάσκεψη τῆς ΕΔΑ
πού προχωρεῖ νά γίνει στό τέλος
τοῦ Μάρτη, ἡ ΕΔΑ παρα τό ἐνδιαφέρον πού παρουσιαζει τελευταῖα, για νά έπιζήσει καί
καταλαδει τό χῶρο αναμεσα στό
ΠΑΣΟΚ καί ΚΚΕ, ἔχειν’ ἀντιμετωπίσει σοδαρα προδλήματα,
ὅπως τήν ἀνεξαρτησία της; καί
κυρίως προδλήματα ἰδεολογικά.
Στή Διακήρυξή της ἡ ΕΔΑ εἶχε
καθορίσει ὅτι εἶναι κόμμα πολι»
τικῆς ἑνότητας καί όχι ἰδεολογικῆς ἑνότητας. (Η ζωῆ ὅμως έδειξε
πώς ὅλοι αἱ ἐδαῐτες ἐχουν ἰδανικό τους τό σοσιαλισμό καί αὐτό
εἶναι ἡ ἰδεολογία τους. Πῶς εἶναι

πάθειες μιᾶς ἑνιαίας δράσης τ’ῶν
ἀντιδικτατορικῶν δυνάμεων δέν
πέτυχαν, δέν συσπειρώθηκαν σέ
μέτωπο, γιατί ἡ κάθε παραταξη
ἐνεργοῦσε για τό κομματικό της
συμφέρο. Καί αὐτός ἤτανε Evag
ἀπό τούς δοσικαύς λόγους πού ἡ
δικτατορία δέν ἔπεσε ἀπό τόν
ἀντιδικτατορικό ἀγώνα. Ἡ πολιτική, λοιπόν, αὐτή τῆς Ε.Α.Δ.Ε.
δέν μποροῦσε νά συγκινήσει
πλέον τίς μάζες, μπροστά στα τεράστια προδλήματα 11013 ἄφηνε
πίσω της ἡ δικτατορία (οἰκονομικά, παλιτιστικά, καινωνικα κλπ.).
Ἐπίσης ὁ· φορέας αὐτός τοῦ
ΚΚΕ (ἐσωτ.), ἐνῶ διακήρυχνε τό
λοιπόν κατανοητό να λέμε ὅτι ὅσοι
δημοκρατικό δρόμο πρός τή δημοκρατία καί τό σοσιαλισμό, ἐνῶ
θέλουν τό σοσιαλισμό για ἰδεολοτάχτηκε ἐνάντια στῆν ἐπέμδαση
γία τῆς ΕΔΑ (καί δέν τόν ἀμφιστα ἐσωτερικα τοῦ ἑνός σ’ ἄλλο
σδήτησε κανένας ἐδαῑτης ἀπό τῆ
κόμμα καί τάχτηκε ὑπέρ τῆς ἰσοδιακήρυξή του) θέλουν καί τό
τιμίας τῶν καμμάτων, γιά μικρομοναλιθισμό στῆν ΕΔΑ; Ἀπό τὴ
κομματικά του ὀφέλη παραδίαζε
στιγμή πού ἡ ζωή ἀπέδειξε τό μστακτικά αὐτούς τούς δοσικαύς
ναλιθισμό τόν ἔφερε 016 κόμματα
δημοκρατικούς κανόνες, για τούς
ἡ πειθαρχία στὴ μονολιθικότητο
ὁποίους ἔπρεπε νά διακρίνεται,
τῆς γραμμῆς καί μέ καταστατική
σάν ἀνανεωτικό κίνημα, στῆ λειἀρχή; Καί ἡ γραμμή κάθε κόμματουργία του. Π.χ. εἶναι γνωστό
τος ἐκφράζεται μέ τὴν πολιτική
ὅτι τό ΚΚΕ (ἐσωτερικοῦ) εἶχε
του γραμμή καί όχι μέ τό ίδανικό
ἀποφασίσει καί 01316 γιά τῆ διάτου, τό σοσιαλισμό, 11013 εἰναι ἡ
λυση τῆς ΕΔΑ κατά τῆν περίοδο
ἰδεολογία του;
τῆς δικτατορίας, τα μέλη τοῦ Π.Γ.
Ἠ ΕΔΑ δέν κινδύνεψε νά διατοῦ ΚΚΕ (ἐσωτερικοῦ) ἐμφανίλυθεῖ ἀπό τίς διαφωνίες καί τόν
ζονταν δημόσια καί σάν μέλη τῆς
προδληματισμό
τῶν
ἐδαϊτῶν
Ε.Ε. τῆς ΕΔΑ. Στίς ἐκλογές τοῦ
γύρω 6116 τί σοσιαλισμό θέλουν.
1974 κατέδηκαν στίς ἐκλογές σαν
Ὁ κίνδυνος προῆλθε ἀπό τῆ μὴ
ΕΔΑ. ”Εφτιαξαν κοινές ὀργανώπολιτική ἑνότητα τῆς ἡγεσίας, καί
σεις ΕΔΑ καί ΚΚΕ (ἐσωτερικοῦ),
ἐδῶ εἶναι ἡ ἰδεολογική σύγχυση
έφτιαξαν Διὸικούσα Ἐπιτροπῆ
τῶν λίγων τῆς ΕΔΑ. Τό ὅτι μετέ-

τρεπαν τήν πολιτική συζήτηση σέ
ἰδεολογική. ‘H ζωή έὸειξε πώς
ἐνῶ ψὴφιζαν καί ουμφώνησαν

ὅτι ἡ ΕΔΑ εἶναι τό κόμμα τῆς
πολιτικῆς ἑνότητας, σί τρεῖς τουλαχιστον πού ἢτανε στῆν κορυφή
ὁ καθένας τους ἥτανε κατα πολύ
ἀντίθετος τοῦ ἄλλου στα παλιτικά προδλήματα ὅπως τοῦ ΝΑΤΟ, τῆς Καινῆς Ἀγορᾶς, στῆν
ἐκτίμηση τῶν σχέσεων αναμεσα
στα κόμματα κ.λπ. Καί ἐτσι δημιουργήθηκε τό ὅραμα τῆς ἀνευθυ- ,
νολογίας ἀπό τήν πλευρά τους,
πού τελευταῖα παρουσιάστηκε,
καί τό κραμα μιᾶς συμμαχίας στίς
ἐκλογές γεμάτης ἀντιφάσεις καί
ἀντιενότητες πού διολύθηκε μέ τό
πρῶτο μποφόρ - ἀκριδῶς γιατί
τὴ χαρακτήριζε ἡ πολιτική τῆς
στιγμῆς, χωρίς καμιά ἀπολύτως
ἰδεολογική συγγένεια. Ἡ ΕΔΑ, ἡ
προδικτατορική καί ἡ σημερινή,
μπορεῖ νά φαινότανε ὅτι τῆν
ἀποτελοῦσαν κομμουνιστές - σασιαλιστές - ὁημακρατες στῆ μορ-

’φή, ὅμως στῆν οὐσία ὅλοι αὐταί
ἀνῆκαν στα ἐργαζόμενα στρώματα, στόν ἐργαζόμενα λαό. Κονένα
μέλος τῆς ΕΔΑ δέν ἀνήκει 011]v
πλουτοκρατία, 011]v ἀστική γε-

νικά τάξη, καί γι’ αὐτό είχε τό
χαρακτῆρα τοῦ καμμαυνιστικοῦ
κινήματος.
Γιά νά έπιζήσει ἡ ΕΔΑ, πράγμα ἀδύνατα γιά μένα, γιά τούς
λόγους 11013 ἀνέφερο καί κυρίως
γιά τό λόγο τῆς ἰδεολογικῆς σύγ-

χυσης πού ὑπάρχει στούς λίγους
τῆς κορυφῆς, θα χρειαστεῖ μιά

μακροχρόνια
προσπάθειά
προσπάθεια μελέτης, διαλόγου
για ἀνάπτυξη τῆς κοινωνικῆς
συνείδησης ἑνός μαρξιστικαῦ σοσιαλιστικοῦ φορέα πού θα ἀναπτυχθεῖ καί θα ἑδραιωθεῖ στό
χῶρο ἀνάμεσα στό ΠΑΣΟΚ καί
τό ΚΚΕ.
·
.
Τό Κόμμα αὐτό θά έπιζήσει
ὅταν κατοχυρώσει τῆ θέση του
σαν ἀνεξαρτητο, μέ τό δικό του
πρόγραμμα, τὴ δική του ἰδεολογία, μέ μιά πολιτική συνεργασία
μ’ ὅλα τα κόμματα τῆς ἀριστερᾶς
για τά συμφέροντα τῶν ἐργαζομένων. Καί γιά τά ἐθνικά θέματα
θα συνεργάζεται μ’ ὅλα τά κόμματα πού θέλουν τήν ἀνεξαρτησία τῆς Ἑλλάδας,
Ὑπαρχει ὁ ἰδεολογικός τομέας,
πού αὐτός κυρίως καθαρίζει 11]
φυσιογνωμία αὐτοῦ τοῦ κόμματος. Καί καθορίζεται, ὅπως εἶδαμε, μέ τί σοσιαλισμό θέλει για τό
λαό τῆς χώρας καί πῶς ὑπερασπίζετοι τό πρόδλημα ὅλης τῆς
δημοκρατικῆς διαδικασίας καί
λειτουργίας τοῦ ἴδιου ταῦ κόμματος.
Στῆν ἰδεολογική αὐτῆ διαμάχη
δέν θα ’χει φιλικά καί μὴ φιλικά
κόμματα. Τά “δικά του στελέχη
καί μέλη θ’ ἀποφασίζαυν γιά τό
πρόγραμμα καί τήν τύχη τοῦ
κόμματος.
Μ’ αὐτόν τόν τρόπο τό κόμμα
αὐτό τῆς πλατιᾶς μαρξιᾳτικῆς
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ἀνανεωτικῶν προοδευτικῶν δυἀριστερᾶς θ’ ἀποκτήσει τῆ δική
νάμεων... "Av δέν δημιουργηθεῑ
του φυσιογνωμία καί ὀντότητα
ένα ὑπεύθυνα φωτισμένσ προκαί θά συμδάλει σϊή συσπείρωοη
οδευτικό κίνημα θα ἀργήσει πολύ
καί τῆ συνεργασία ὅλης τῆς ἀρινά δεῖ ἀσπρη μέρα ὁ τόπος αὑτός.
στερᾶς, για τά συμφέροντα τοῦ
Διαφορετικά θα πρέπει νά περιἐργαζόμεναυ καί γενικά ὅλου τοῦ
μένουμε νά κοτακτῆσαυν τήν
ἑλληνικαῦ λαοῦ.
Εὐχαρίστῶ ’ ἀπόλυτη πλειοψηφία (καί λοιπά)
τό 10% 1013 K..E. ἦ τό 25% τοῦ
Θ. Βασιλόπουλος
ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Ο Τίς ἀπόψεις της γιά τήν
κρίση τοῦ κόμματος μᾶς ἔστειλε
καί ἡ ΕΔΑ Αἰτωλοακσρνανίας.
Στήν ἀρχή, θυμίζει τήν παλιά
πρότασή της στή Δ.Ε, πού ἐπεξεργάζονταν τήν Πραγραμματική
Διακήρυξη - καί πού «ἀπορρίφτηκε με’ μικρή ὁιαφορά».·
«Ἡ Ε.Δ.Α. νά διατηρήσει τόν
παλιό μετωπικό της χαρακτῆρα
μέ μίνιμουμ πρόγραμμα τῆν κατοχύρωση τῆς ἀνεξαρτησίος καί
δημοκρατίας καί τό σοσιαλισμό
σάν ὅραμα, Ἐτσι ὁ ἑλληνικός
δρόμος πρός τό σοσιαλισμό θα
ξεπηδαῦσε μέσα ἀπό τούς πραδληματισμαύς τοῦ πλατιοῦ αὐτοῦ

Ἡ ΕΔΑ Αἰτωλοακσρνανίας
για νά ξεπεραοτεῖ ἡ σημερινή
κρίση ὑποδάλλει για έγκριση τήν
ἑξῆς πρότασης
«Ἡ ΕΔΑ, πιστὴ στῆν ἱστορία
της, στίς καταστατικές της διακηρύξεις καί στίς ἰδεολογικές καί
πολιτικές ἀντιλήψεις τῆς μεγάλης
πλειοψηφίας τῶν μελῶν καί στελεχῶν της, έχει σάν κύρια ἐπιδίωξή της να γίνει ἡ ἑγκυρη ἑλληνική ἐκφρασή τῶν προδληματισμῶν καί κατοκτῆσεων τοῦ E13ρωκομμουνισμοῦ καί γενικότερα
τοῦ σύγχρανου προοδευτικαῦ κινήματος τῆς Εὐρώπης καί ἄλλων

τὴςνη ἀπό τὴν ἰδανική του πολι-

ΓΙΑ TON MIKH

τεία; ὁ καλλιτέχνης εἶναι κάποτε
Δέν μπορεῖ νά ὑπάρχει στοχαστικός “Ἐλληνας πού να ἀμφισδήτεῖ τὴ μεγάλη ἐπική καί πατρίωτική παρουσία τοῦ Μίκη Θεοδωρόοιη. Ὁ ἄντρας αὐτός, συνεχί-

ἰ

μιά

παραδοση

Ο Μετά, ἐξετάζει κριτικά τή
μέχρι τώρα πορεία τῆς ΕΔΑ καί·
καταλήγει.·
”
οςΓιά μᾶς ἡ ΕΔΑ μια καί μόνο
ὀρθολογική ἀξιοπαίηση τῶν μικρῶν δυνατοτήτων πού τῆς ἀπέμειναν μπορεῖ νά κάνει; νά πρωταγωνιστήσει γιά τή διαμόρφωση
ἑνός ἑνιαίου φορέα τῶν ἀνανεωτικῶν δυνάμεων. Αὐτό ἀποτελεῖ
σήμερα δασικὴ ἐθνική πολιτική
ἀνάγκη. (Η τελευταία, ἐξουθενωτική για τὴ “Συμμοχία” ἐκλογική
ἀναμέτρηση ἔχει ταῦτα τό θετικό;

παρέχει τῆ δυνατότητα τοῦ σχεδιοσμοῦ πάνω σέ σχεδόν λευκό
χαρτί μιᾶς νέας διάταξης τῶν
Κάλλιο πέντε καί στό χέρι
παρά δέκα καί καρτέρι

Τώρα πιά δέν ὑπάρχει καρτέρι; μέ
τό «ΑΝΤΙ» στό χέρι καί 10% καί 20%
ἐκπτωση σέ δίσκους καί κασέτεςί
Ο

δάθος ἡ μεγάλη ἐπική φωνή τοῦ
χτές - τό κύκνειο·ἄσμα του φαίνεται ὅτι τό εἰπε στα χρόνια τῆς
ἑφτάχρονης δικτατορίας. Ἠ καλλιτιηςνικῆ του ἰδιοσυγκρασία, σῆμερα, δέν μπορεῖ νά καρποφορήσει ἄν δέν ἀναδημιουργήσει ἒστω καί τεχνητα - 16 μῆάλο
ἐπικό χτές πού τόν ἔθρεψε. Οἱ
μεγάλοι καλλιτῆςνες, κάποτε,
ὅπως καί οἱ λαοί, έχουν ἀνάγκη
ἀπό μεγάλες αὐτοπάτες. “Ο Μίκης Θεοδωρακης δέν δλέπει γύρω
του τὴ γονατισμένη ’πραγματικό-

Χάρητος 38 στό Κολωνάκι·
Ο

ΔΜιά «είδικῆ προσφορά» ἑνός εἰδικοῦ
μαγαζιοῦ
”
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πού 96 μιλοῦν τῆν ψυχρή, τή
σκληρή καί τήν κριτική γλώσσα
τῆς ἀλῆθειας. "010v αἱ διανοούμενοι τοῦ λαοῦ, ἐκεῖνοι πού πρέ-

πει να ’έχουν ἀφομοιώσει τό 110—
λυδιαστατο ὑπόγεια καί ἐξωτερικό ἀνθρώπινα ἀδιέξοδο τῶν
ἡμέραιν μας, καταντοῦν νά τοῦ
μιλοῦν μέ ποσοστα, παραμελῶντας τὴν ποιότητα αὐτοῦ τοῦ ἀδιεξόδσυμδῢι 116vo11v τίποτε ἄλλο

παρά νά σκεπάζσυν ὅπως-ὄπως
τίς πληγές μσς καί νά μᾶς παραδίνουν στα δαρδσρικά χέρια τῶν
ἐξουσιαστῶν. Ἀλλά τό ζήτημα

δέν εἶναι πῶς θά καταργήσῡυμε
τήν ἐξουσία τῆς δεξιᾶς α’ αὐτό

τόν τόπο. Τό ζήτημα εἴναι πῶς θα
κάνουμε τόν ἑαυτό μοις αὐτεξούσιο, ἐσωτερικα ἐλεύθερο ἀπό τίς
παρορμήσεις, τά παθη κοί τίς
ὑλικές ἀνάγκες. Ὁ ἀγώνας δέν
πρέπει νά γίνεται πιά γιά τῆν

κοινωνικὴ

ἀλλαγή

ἔναντι

ὁποιουδήποτε τιμήματος. Καπατε, θα ἐρθει ἡ ὥρα τῆς πληρωμῆς,
καί τό κακό πού ξορκίσαμε χτές,
013910 θα δρεθεῖ πάλι μπροστά
μσς πολυκέφαλα σάν τῆ Λερναία
“Ύδρα. Τό ζήτημα εἴναι πῶς θα
παρουμε 016 χέρια τῆ μοίρο μσς

ὃχι σάν ένα κοπάδι ἀλλα σάν ένα

σύνολο ὁλακληρωμένα ἄτομα.
Πρίν λίγο καιρό ὁ Γιάννης Ρίτητα, δέν δλέπει ὅτι ἡ παλια
τσσς, κατά δάθος καί αὐτός ποιησπίθσ γίνηκε σήμερα ένα κενό
τής τῶν ἐπικῶν ἀγώνων, παρορσημεῖο σύγχυσης, φρεναπατης
μημὲνος ἴσως ἀπό τίς ἴδιες αὐτακαί ἐκούσιας ὑποταγῆς.
πάτες ἤ δέν ξέρω ποιᾶς λογῆς
Πῶς δέν δλέπει έναν ὁλόκληρα
συναλλαγές, περιῆραψε σέ μια
λαό ριγμένο στῆν ἀγκαλια τῶν
συνέντευξὴ του τό πόσα θαύμασε
ἐξουσιαστῶν τῆς πολιτικῆς μσς
«16v χορευτικό ρυθμό τῶν τανκς»
ζωῆς Αὐτό δέν μᾶς ἔδειξα-ν 01
τελευταῖες ἐκλογές Ἀπό πότε τό( στῆν Κόκκινη Πλατεία τῆς Μόσχας. 'Av σκεφτοῦμε ὅτι αὐτός «ὁ
παιχνίδι ἀριθμῶν καί ποσοστῶν
χορευτικός ρυθμός» εἰναι οὐσιαἀντικατέστησε τήν ὥριμη καί
στικά ὁ ἴδιος ρυθμός πού κατάρστοχαστικὴ σκέψη; Γιατί να ἐπιγησε πρίν δέκα χρόνια τήν ὑπαμένουμε ὅτι ἡ πλειοψηφία δλέπει
τυπῶδη ἀστική μσς δημοκρατία,
τό σωστό; Μήπως ἡ ἰδέα αὐτῆ

δέν εἰναι μιά ἀπάτη τῆς ἀστικῆς

ὁ καθὀιας μσς τώρα καταλαδοί-

δημοκρατίας 'O ἑλληνικός λαός,
ὁ λαός μέ τίς μεγάλες προσδοκίες
καί τίς μῆαλες διαψεύσεις, έχον1a; ἤδη περάσει μέσα ἀπό τό

νει πόσα μακρινός εἶναι 6 δρόμος
γιά τήν ”Ανοιξη τοῦ Ἀνθρώπου.

χοιροστάσι ,εἴκοσι χρόνων «61]-

Μόνιμη ἐκθεση δίσκων
Ο

χαστικό πολιτικό πραδλημοτιισμό.

αἰώνων

Μίκης Θεαδωρακης εἰναι κατά
016v ἀγῶνα για τήν ἀνανέωση
τοῦ παραδοσιακοῦ κινήματος τῆς
ἀριστερᾶς, για νά ἀπαλλαγεῖ τό
κίνημα αὐτό ἀπό τήν ὀλέθρια καί
παραλυτικὴ ἐπίδραση τοῦ δογματισμοῦ, 11013 άποστερώντας του
τήν αὐτονομία καί κάθε δυνατότητα δημοκρατικῆς λειτουργίας,
ὁδηγεῖ, ὅπως καί στό παρελθόν,
τό ἀριστερό κίνημα σέ καταστροφικό για τό λαό καί τῆ χώρα
δρόμο».
Μέσα σέ μια τέτοια ΕΔΑ ὅλοι
έχουν τὴ θέση τους. Δέν χρειάζεται να φύγει κανένας. Γιατί ὅπως
ξέρουμε ἀπώτερη ἐπιδίωξη τοῦ
προοδευτικαῦ κινήματος σήμερα
εἰναι ἡ γεφύρωση τοῦ ἱστορικοῦ
χάσματος καμμαυνισμοῦ-σοσιαλισμοῡ».

δέν χρειάζεται καλλιτῆινικὲς αῦταπάτες ἀλλά ένα ὥριμο καί 01oἜχει ἀνάγκη ἀπό ἀνθρώπους

ζοντας

πατριωτικής πνευματικῆς ἀντίστασης, συνέδεσε τό ἔργα καί τήν
προσωπικότητα του μέ τό ἡρωικό
ἀνέδασμα καί τήν πτώση ἑνός
λαοῦ καί ἑνός λαῖκρῦ κινήματος
—— ἀπ’ τίς μεγαλόπνοες ἐξάρσεις
τῆς ἐαμικής ἐποποιίας, μέχρι τό
δράχο τοῦ μεταπολεμικοῦ K0111160011 1101 μὲχρι τήν ἑφταχρονη
τυραννία. Σήμερα, σέ μιά ἐποχή
ὅπου τό μόνο ἐπος εἶναι τό ἄθλια
ἐκεῖνο καί ἐξαυθενωτικό τῆς καθημερινότητος, τά ἡρωικά περιστατικά ὑπάρχουν μονάχα σάν
τύψη καί σά νεύρωση - πράγμα
πού δέν ἰσχύει μονάχα γιά τῆ μεγαλραστική τάξη, κατά τό πνεῦμα
τοῦ Θόδωρου Ἀγγελόπουλου. Ὁ

χωρῶν καί v6 πάρει ἐνεργό μέρος

μετώπου».

ὁ χειρότερός ὁδηγός ένός λαοῦ.
Γιατί σήμερα ὁ ἑλληνικός λαός

μοκρατίας>>1καί ἐφτα χρόνων δὶκταταρίας, δρίσκεται σήμερα,
περισσότερο ἀπό ποτέ ἄλλοτε,
016v ἀστερισμό τοῦ “Ηγέτη καί
τῶν Ἀρχετύπων. Ἡ τελευταία
συνέντευξη τοῦ Θεοδωρακη δέν
ἀφορᾶ ἑπομένως αὑτό 16 λαό,
σήμερα, ἀλλα τό φάντασμά τοη.
Ἡ περίπτωση αὐτή εἶναι μια
περίτρανη ἀπόδειξη γιά τό πόσα
ἀσυμδίδαστη γίνεται κάποτε ἡ
καλλιτιηςνικῆ λειτουργία μέ τήν
πολιτική.
, Ἴσως αὐτό δείχνει ποιός ἧταν
κατά δάθος 6 φόδος τοῦ Πλά-Ϊ
τωνα ὅταν ἀπόδιωχνε τόν καλλι-

"010v οἱ ποιητές παραδίδονται
016 φαντάσματα, δέν μένει τίποτε
ἄλλο νά πεῖ κανείς, παρά μόνο
ὅτι «τό μέλλον μσς ἔχει πολλή
ξηρασία».
·
Εὐχαρίστῶ
Στέφανος Μπεκστῶρος

Η «ΣΥΜΜΑΧΙΑ»
Ἀγαπητό «ΑΝΤΙ».
Σέ παρακολουθῶ καί σέ διαδάζω γι’ αὐτό καί ἐχω τήν ἐπιθυμία να δημοσιεύσεις τοῦτο τό
γράμμα μου, παίρνοντας θέση ἀπ’
ἀφορμή πού διάδασο στό διαλσγό σου (στό 91 τεῦχος) τό δημασίευμα κάποιου πού κρύδετσι
(καί τώρα ἀκόμη,πού ἐπειτα ἀπό

δέν ξέρω ἀξιόλογα γράμματα.

σέ φλογερή ἀγωνίστρια ἀπό 18
χρονῶν, καί τὸχω καμάρι. Παλεύανε καί φυλαγονταν ἀπό τούς
χουντικούς - τώρα τούς χτυπᾶνε
καί τούς δρίζουν οἱ Κνίτες. Εἴμσστε για κλάματαί..
Τώρα, θές να μάθεις ποῦ ὀφείλεται τό μικρό ποσοστό (πού ἐσύ

Εἰμσι 78 χρονῶν καί τότε δέν εἴ-

χαίρεσαι)

χαμε σχολεῖα - ἐδῶ καί κεῖ κανάς
προύχοντος εἶχε τά μέσα τότε νά
μάθει γράμματα. Ἀλλά μέ αὐτα
τά λίγα πού ξέρω θα ἐρώταγα τόν
φίλα μου ἀπό τό Ληξούρι; γιατί
χλευάζει τὴ «Συμμαχία»; Πῶς θα
πᾶμε μπρός ἐμεῖς οἱ καθαρόαιμοι
κουμμαυνυστές μέ τό 10% σαράντσ χρόνια τώρα; Θα περιμένουμε νά αὐγοτῆσομε, να γεννήσουνε τά παιδιά μας καί τα ἐγγόνια μσς (“Ἀσε πού πολλές φορές
ἐμεῖς οἱ καθαρόαιμοι δέν φροντίσαμε νά φκιάσουμε οὔτε τά παιδιά μσς). Δέν δλέπεις τούς γείτονες ἰταλούς συντρόφους ἀνανεωτές τί ὅιλματα ἐκαναν, ἀγκαλιαζοντες καί ὅλες τίς τάξεις στρατηγούς, ἐργοστσσιαρχες, ἀκόμη
καί πσπάδες... Ἐμεῐς ὅταν ξεκινὴσαμε τόν ὑπέροχα ἀγώνα καί
φτιάσαμε τό ΕΑΜ, για να πολε-

”Ακου νά τό μάθεις ὅταν προεκλσγικά τό κλιμάκια τῆς ((Συμμα·
χίας» πῆγε στά χωρία τῆς Κορινθίας (πού ἣτανε καί ἡ κόρη μου
ὑποψήφια) μᾶς ἀνοίγσνε τίς πόρτες (σέ ὅλα τα χωρία) να μᾶς
ἀκούσουν. Δέν χώραγσν τά καφενεῖα, θάρρεψε ό κόσμος καί
διπλασιασσμε στό ναμό μσς τούς
ψήφους ἀπό τίς ἐκλογές τοῦ
1974. Οἱ ἀντιπρόσωποι ὅμως-,τῆς
«Συμμαχίας» πουθενά δέν ἀνέφεραν τίποτε για τίς διαφορές
μσς μέῃτό Κ.Κ.Ε. ἐξ. Ἀπ’ ὅ,τι
καταλαδα, στα χωρία πού ἠνώριζα ἀπό παλιά συντρόφους 8
στούς 10 συμπαθοῦσαν τή «Συμμαχία». Ἀλλά εἶναι δέδαιο (καί
τώρα ἀκόμη) ὅτι 8 στούς 10 δέν
ξέρουν τί εἶναι ἡ διαφορά μσς ἐχτός μερικούς πού διαδάζουν
«Αὐγῆ». ”Οσοι διαδάζουν «Ρί-

μήσομε τήν ξένη κατοχὴ τῆς πα-

ζο», γιατί ἧταν ἀπό γεννησια μσς

τρίδας μσς ἀπό τούς φασίστες,
ἀγκαλιασαμε ὅλους τούς πατριῶτες ἐλληνες, ἀκόμα καί δέσποταδες. Καί θα διαδάζουν τήν ἱστορία αὑτοῦ τοῦ ὑπέροχου ἀγῶνα
μσς ὅλες οἱ γενιές τῆς πατρίδας
μσς. Ἀλλά ό φίλος μου ἀπ’ τό
Ληξούρι, ὅπως φαίνεται, δέν
δισδάζει τίποτε ἄλλο ἐκτός τό

ὁ τύπος μσς, δέν ξέρουν τῆ δισφορα μσς, γιατί δέν τῆ δλέπουν
ἐκεῖ. Τό 90% δέν διαδάζουν τίποτα, Μερικοί- δέν ξέρουν να
διαδασουν - ἐμαθανε ὅμως ἀπό
τό Κ.Κ.Ε. ἐξ. ὅτι ἐμεῖς εἴμαστε
πουλημένοι καί προδότες, ὅπως ὁ
Πλουμπίδης καί τόσοι ἄλλοι
ἀγωνιστές πού τούς δαφτίζονε
ἐτσί ἡ τότε διορισμένη ἡγεσία
ἀπό τό Βατικανό τοῦ Στάλιν.
Πουλημένοι καί προδότες ὁ Γλέ-

50 χρόνια πάλι γενήκαμε νόμιμοι) μέ τά διακριτικα Δ.Ν.Γ., ἀπό
τό Ληξούρι, καί πού ὅπως φαίνεται τρώει ψαρι πού ἡ «Συμμαχία» δέν πῆρε ἀξιόλογο ποσοστό
ψήφων στίς περασμένες ἐκλογές.

Ἐγώ δέν εἰμαι θεωρητικός, γιατί

«Ρίζο». Εἶναι καί γραμμή τοῦ
Κ.Κ.Ε. ἐξ. οὔτε να δισδάζει οὔτε
ν’ ἀκούει.
Ἀλλά δέν φταῖς ἐσύ φίλε.
Φταῖνε αὐταί οἱ. σύντροφοι πού
ἒπειτα ἀπό ἀτέλειωτο χρόνια ποῦ
κοιμόντουσσν μέ τήν κοιλία στό
χῶμα καί στό τσιμέντο στα
μπουντρούμιο καί στα ξερονήσια,
τώρα πού ἀνεδήκσνε στῆν καρέκλα (καί πού ἐγώ δέν ξέρω πῶς
ἀνεδήκσνεί
Τό
ξέρεις
ἐσύς
γράφτα μου νά τό μάθω κι ἐγώ)
τά λησμονήσανε ὅλα καί ἀντί νά
’μαζευτοῦνε καί να δροῦνε τό σωστό δρόμο νά πᾶμε μπρός, κοιτδᾳιε πῶς να δγάλουμε τά μάτια

τῆς

«Συμμαχίας»;

ζος, δ Κύρκος, ὁ Δρακόπουλος, ὁ

Θεοδωρακης, ὁ ὑπέροχος ἀγωνιστής Ἠλιοῦ - κοντά μ’ αὐτούς
ἀσφαλῶς καί ἡ κόρη μου προδότρια, πού τῆς ἐδγαλε ἡ χούντα τό
παιδί ἀπό τῆν κοιλία στα μπουντρούμια τῆς Μπουμπουλίνας.
γιατί ῆτανε Βούλγαροςί
Σᾶς λένε; τί τούς θέλουμε τούς
ἀστούς καί τούς παπάδες μαζί
μσς Μά μήπως διάδοσες,ἀκόμη

καί γράμματα. Ναί, φίλε. Αὐτό
τόν ὰγώνα ἐκανσν οἱ ὑπερεπανα-

στατες τοῦ Κ.Κ.Ε. ἐξ. καί δέν εἰναι νά χαίρεσαι ἀλλα να κλοῖς τά
χαλυα μσς... Δέν ξέρω τα χρόνια
σου, ἀλλά ὅταν τό 1958 κανομε
«συμμαχία», μ’ ὅλα τό κυνηγητό,
δγαλαμε 78 δουλευτές. Ρώτσ νά
μαθείς.
Μέ συγχωρεῖς ἀγαπητό«Ἀντί»,
πολλά έγραψα... Ἴ
Εὐχαριστῶ
Χαραλαμπος Μερτίκας
Λουτρό Κορινθίας
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞ
Ἀγαπητό «ΑΝΤΙ»
Ἐπιτρέψατέ μου νά διευκρινίσω μερικά πράγματα στόν ἐπιστολογραφο σας μαθητήν κύριον
Δ. Τζ. για μίά ἐπιστολή του πού
δημοσιεύθηκε στό τεῦχος 90.
Ἀγαπητέ ἄγνωστε Δ.Τζ. ἐάν
σήμερα ὁ Χριστιανισμός καταντησε ὅπως τόν ὀνομάσατε
ῶραισλογία, δέν φταίει ἡ
ἴδια ἡ Χριστιανική Θρησκεία
μσς. Ἀλλά αὐτοί πού τόν ήθελαν
καί τόν θέλουν έτσι, γιά να ἐξυπηρετῆσουν τά ἄνομα καί σκοτεινά τους σχέδια.
Ξεχνᾶς φαίνεται ή δέν λογαριασες πόσα αἷμα ἐχυσαν οἱ Χριστιαναί διωκόμενοι για να πιστεύουν στό Χριστό καί γιά να
ἐπικρατήσει ἡ Χριστιανοσύνη.
Καί ὁ ἀγώνας τους δέν διεξαγετα
μέ ὅπλα ἀλλα διά τοῦ λόγου τῆς
“Αγαπης.
Ἔπειτα θα ἔπρεπε νά λογάριασετε ὅτι ὁ Χριστός δέν ἐνσνθρωπίστηκε για νά μᾶς φέρει μία
καινούρια ἰδέα μόνο, ἀλλα σύμφωνα μέ αὐτῆ να ἀλλάξει καί ἡ
ζωή ΟΛΩΝ μσς. Γι’ αὑτό ἑλεγε,
«Ἀγαπάτε ἀλλήλους», «Ὁ έχων
δύο...να δίδει τό ένα στό μή έχοντα», «ΓΕΝΗΣΕΤΕ ΜΙΑ MANΔΡΑ ΕΙΣ ΠΟΙΜΗΝ», «ΠΑΝΤΑ

ἀπό τὴν παντοειδῆ φθορά πού
τοῦ προσφέρουν τά ἐτσιθελικά
ἀφεντικά
του,
ἐδημιούργησε
παρατάξεις, ὀργανώσεις καί κόμματα, πού ὑπόσχονται τό καθένα

τους νά φέρει τῆ δική του ἰσότητα, ἐλευθερία καί δικαιοσύνη, μέ
τόν πιό συνηθισμένο τρόπο, τήν
αἱματηρῆ ἐπαναστσση.
Κι ὅμως ἡ ἰσότητσ,’ἡ ἀλήθεια,
ἡ δικαιοσύνη καί ή εἰρήνη, πηγαζουν ἀτέλειωτο ἀπό τό Εὐαγγέλία («ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΑΘΑΤΕ
OI ΕΝΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙ ΤΗΝ
ΓΗ», «ΕΙΡΗΝΗ ΥΜΙΝ»), πού

ὅπως εἶπα καί πιό πάνω, τό κατέστησαν ἀκίνδυνα στό χρυσάφι,
στῆν τυποποίηση καί τό κατέπνιξαν στό κατεστημένο, για νά συνσςίσουν τό προχριστιανικό, σκοτεινό, καί καταφωρα ἄδικα σέ
ὅλες τίς διαστάσεις καί τομεῖς
καθεστώς τους.

Εἶναι λυπηρό πού στηρίζονται
στό Εὑαγγέλιο για να καταδικασουν μιά παραταξη ἤ κόμμα γιά
νά ὑπερασπίσουν τό δικότυι·ς,
μία καί τό Εὑαγγέλιο στέκεται
πάντοτε, κατά τὴ γνώμη μου,
ὑπεράνω ὅλων τῶν κομμάτων καί
παρατάξεων καί πού τῆν ἀνάγκη
τους δέν ἔχει.
Μετα τιμῆς
A.A.

Λεμεσός
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ἀγαπητό μου «ΑΝΤΙ»
Ἔστω
καί
καθυστερημένα
ἀνακαλυψα τήν ὑπσρξή σου.
Πέρα δέδαια ἀπό τό ὅτι σί πολιτικές σου θέσεις σέ πολλα ζητῆματα δέν μέ δρίσκουν σύμφωνα,
θα πρέπει νά σέ συγχαρῶ για τήν
ὡραία σου προσπάθειά να ἀνοιχτεῖ διάλογος μέ ένα πιό εὐρύ
κοινό, διά να ἀκουσθοῦν ἀπόψεις
ἀπό πολλές μεριές πάνω σέ μερικά - ἤ πολλά - ζητήματα καί
προδλήματα πού ἀφοροῦν τόσο
τόν τόπο μας ὅσο καί τίς διεθνεῖς
ἐξελίξεις. ΙἘτσί ἡ στήλη σου

καί στόν ἀστικό τύπο, τί ἀγώνα

ΚΟΙΝΑ», « Οὐκ ἐστιν ἄρχοντας ἤ
δοῦλος, ἄρρεν ἦ θῆλυ, Ἕλλην ἤ
Ἰουδαῖος..,», «Εὐκολώτερον δια
τριμαλιάς ραφίδος κάμηλος εἰσελθεῖν ἤ πλούσιος εἰσελθεῖν διά
τῆς πύλης τῆς παραδείσου». Καί

κανσν στα ἑφτά χρόνια ἐναντία

αὐτά δέν ἦταν ὡραιολογίες ἀλλά

λοῦσα, ἄν εἶναι δέδαια δυνοτό -

μσς συναμεταξύ μσς για νά κά-

στῆ χούντα αὐτοί οἱ συνεργάτες
τῆς «Συμμαχίας»; Ρώτσ νά μά-

πράξεις. Καί γι’ αὐτό ἐδιώχθη
καί γι’ αὐτό ἐσταυρώθη καί γι’

τσουνε στρογγύλα στῆν καρέκλα.

θείς.

αὐτό ἐμαρτύρησαν καί θανατώ-

Βέδαισ θα ὑπάρχουν καί διαφο-

Λοιπόν αὐτῆ τῆ λασπη ἐσουραν
καί αὐτα ἄκουσες καί σύ ἀπό τά
ὁργανωμένο κλιμάκια τοῦ Κ.Κ.Ε.
ἐξ. πού χτένισαν ὅλη τήν Ἑλλαδα, τά χωρία καί τά σπίτια ἀκόμη
τῶν συμπαθοῦντων, τίς τελευταῖες τρεῖς - τέσσερες ἡμέρες πρό
τῶν ἐκλογῶν.μοιραζοντας ψηφοδέλτισ τοῦ Κ.Κ.Ε. ἐξ. Τήν ἄλλη
μέρα τῶν ἐκλογῶν ἐτριόσ τά ματια μουῑ πῶς ἐγινε αὐτή ἡ ἀπότομη στροφῆς Ἀκόμη στα γύρω
χωρία πού ἠξερα ὅτι μετρυοῦνταν
στα δαχτυλα οἱ ὀπαδοί τοῦ
Κ.Κ.Ε. ἐξ, ὅπως διαπίστωσα.
ψήφισαν «Συμμαχία» μόνον ὅσοι
διαδάζουν «Αύγή» - καί ξέρουν

θησαν χιλιάδες Χριστιανικές ψυχες.
Ὁ διωγμὸς τοῦ Χριστιανισμαῦ δέν ἐσταματησε ποτέί Ἀλλαξε ἁπλῶς μορφή καί τρόπο, καί
φθάσαμε στό σημερινό καταντημα. (Ὁ πολύτιμος χῶρος τοῦ
«ΑΝΤΙ», δέν μᾶς ἐπιτρέπει ἀνάπτυξη).
Μετά ἀπό ὅλα τοῦτα, ἀφοῡ
ἀποπλανησαν, ἀποπροσανατόλισαν καί άποκοίμισαν τόν ἄν-,
θρωπο ἀπό τίς ἀλήθειες τοῦ
Εὐάγγελίου, στῆν προσπάθειά
του νά λυτρωθεῖ ό ἄνθρωπος ἀπό
τήν ἐκμετάλλευση καί τήν ἀδικία

καί γνωρίζω ,ὅτι ὑπάρχουν πολλοί λόγοι πού δυσκολεύουν - νά
δοθεῖ λίγο περισσότερος χῶρος,
ὥστε νά ἀκσύγονται ὅσο τό δυνατό περισσότερες ἀπόψεις σέ
διάφορα, ὅπως ἀνέφερο, θέματα.
Θά σέ παρακαλοῦσα, ἐπίσης, ἀν

ρές μεταξύ μσς, ἀφοῦ καί τα ἀντερα μσς δέν μονιάζουν, ἀλλα τό
νά φκιάνουνε τούς νέους ἐπανοστατες, νά φοδόμαστε ὁ ἐνας τόν
ἄλλο παει πολύ.
Ξέρεις ὅτι μιά μανο ἀγωνί-

στρια ὅταν εἶδε τό παιδί της ματωμένσ πού τό χτυπήσανε οἰ Κνίτες πέθσνε; Γιατί τό κάναν; γιατί
τό παιδί ἐδαζε ἀφίσες τοῦ «Ρῆγα» στῆν κολόνα τους - σοδαρα
πράμα... “Ἐχω τέσσερα παιδιά

ὀργανωμένσ στό «Ρῆγα» καί στό
κόμμα (δέν στό γράφω για να
πάρω μπράδο στα 80 μου χρόνια). Ἡ μία κόρη μου ἐξελίχτηκε

ἀπό τόν συνάνθρωπό του, καί

«Διάλογος» εἶναι μιά σπουδαία
προσπάθειά, καί πρός αὐτή σου
τὴν κατεύθυνση θά σέ παρακα-

εἶναι εὔκολα, νά παραθέσετε με-

ρικές ἀπόψεις μου ἠ μαλλον
παρατηρήσεις σέ μιά ἀπάντηση
κάποιου Α. Οἰκονόμου (Bedford,
Ἀγγλία) σ“ ἕνα ἄρθρα κάποιου
Δήμου Τσοντίλη, «Ὁ ὕστερος
τριτοκοσμισμός». Γράφει λοιπόν
ὁ κ. Οἰκονόμου; «... Ἀλλά φῶς
ὑπάρχει τώρα πού ἡ γελοία θεωρία τῶν 3 κόσμων κστέρρευσε,
τώρα πού τίς ὁμάδες... κ.τλ.... ».
Νομίζω ὅτι για νά ἀποδείξεις τήν
κατάρρευση κάποιας θέσης, κά53

πόιος θεωρίας ἦ τέλος πάντων
κάποιας

ἀντιθέτου

ἰδέας,

θά

πρέπει νά παραθέσεις ἐπιχειρῆματα, καί ἐν προκειμένω πολιτικά ἐπιχειρήματα, ἐκτός ἄν ὁ κ.
Οἰκονόμου θεωρεῖ τέτοια τό χαρακτηρισμό «γελοία θεωρία».
Δέν λέω, ὁ κάθε ἄνθρωπος έχει
τίς ἰδέες του, τίς πεποιθήσεις του
καί εἶναι δικαίωμα του. Ἀλλά
ἀπό τῆ στιγμὴ ποῦ τίς προδαλλει
σέ ένα κοινό, πού, ἀς μὴν ξεχνᾶμε, ἴσως γιά πρώτη φορά ν’
ἀκούει για θεωρία τριῶν κόσμων,
θα πρέπει νά προδαλλει καί τά
πολιτικά ἐπιχειρήματα πού στηρίζουν τόν ἰσχυρισμό τοῦ «γελοίου». Στήν ἀντίθετη περίπτωση
μόνο ἐντύπωση προκαλεῑ καί
ἴσως καί τήν εἰρωνεία. Θά ἤθελα
νά ρωτήσω τόν κ. Οἰκονόμου;
Μπορεῖ να μᾶς πείσει γία τό «γελοῖα» τῆς ὑποθέσεως μέ πολιτικά
ἐπιχειρήματα; Ἀναμένομε. Πάντως ἑνα εἰναι σίγουρο; Σήμερα ὁ
τροτσκισμός, πού εἶχε πέσει στῆν
ἀφάνεια, “δρῆκε ὑπεροσπιστές
«ὑπερεπαναστάτες»
πού
ὁ
μσρξισμός-λενινισμὸς εἶναι συνέχεια στα χείλη τους.
Στή συνέχεια τό γράμμα ἀνσφέρετσι κριτικά οτό ὁιάλογο τῶν
Κ. Χαραλαμπίὸη καί Μεμᾶ Μαμᾱ
(τεῦχος 93, σ. 56) γιά νά καταλήξεί.’Όσο γιά τό ἀγοπητό μσς
«ΑΝΤΙ», ἄς μᾶς συγχωρέσει ποῦ
τό κουράσαμε μέ τήν «πολυλογία», ἀλλά, δλέπειε, μερικοί ἀντί

νά κάνουν διάλαγο κάνουν προπαγανδα. Θα μοῦ πεῖτε εἰναι
ἄσχημο αὐτό; όχι να κανείς προπογάνδα για κατι πού εἶναι - τεκμηριωμένα — σωστό καί όχι να
δισλολεῖς πραμάτειες μέ κλειστα
ματια.
Εὐχαρίστῶ για τὴ φιλοξενίσ
Γιῶργος Κατάκης

φοιτητής
ΣΣ.· Συμφωνοῦμε μέ τήν παρστήρηοη. Μόνο πού πιστεύουμε ὅτι
θά συμφωνήσει ὁ· καλός μσς φίλος ὅτι, μέ πολυλογία ἤ χωρίς, με’
προπαγάνὸσ ἢ ὄχι, ὁ διάλογος θά
πρέπει νά κρατηθεῖ πάντα σέ κάποιο τόνο νηφάλια.
ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΦΑῙΝΟΜΕΝΟ

διαιωνίζουμε τέτοιους μύθους,
ἐπειδὴ ἀκριδῶς ὑποτίθεται πώς
ἐμεῖς δρισκόμαστε στῆν πρώτη
γραμμή ἐναντία στῆν ἱεραρχία
καί στῆν κοινωνική καταπίεση.
Ἐνῶ θα ’πρεπε να ξέρουμε
πολύ καλά ὅτι ὁ συντηρητισμός
κί ἡ διαφθορά τῶν νέων δέ συνδέονται ἀποκλειστικά οὔτε με’ τήν
ὁμοφυλοφιλία οὔτε μέ τήν ἑτεροφυλοφιλίσ (ὅποιος. ἐξάλλου, θέλει νά μάθει ποῦ συντελεῖται ἡ
οῦσιαστική διαφθορά τῶν νέων,
δέν ἐχει παρα ν” ἀνοίξει ἕνα
κοινό ἀναγνωστικὸ)... Ἐνῶ θα
’πρεπε να ξέρουμε πώς ὑπάρχει
μιά

πραγματικα

καταπιεσμένη

ὁμοφυλόφιλη ἐργατια πού ζεῖ
κρυφά κάτω ἀπ’ τὸν τρὸμο τῆς
ἀναγνώρισης (πέρα ἀπό τούς μετρημένους λεφτάδες καί τούς
καλλιτέχνες πού ἐχουν τήν πολυτέλεια τῶν συνθηκῶν νά φανερώ-

προδληματιζον πάνω σέ κάθε
μορφὴ κοινωνικῆς ἱεραρχίας καί
καταπίεσης. Δίχως έναν τέτοιο
προδληματισμὸ

εἶναι

ἀδύνατον

νά πετύχει καί τὸ οἰκονομικό
σκέλος

τοῦ

ὁροματισμοῦ

μσς.

Γιατί τῆν ἀλλαγὴ δέν τή φέρνει ἡ
ἀφηρημένη «ἱστορία» ἀλλά ἡ
συγκεκριμένη ἱστορία πού συναποτελοῦν οἱ συνθῆκες ζωῆς καί
ἡ συνείδηση τῶν πολιτῶν.
Εὐχαρίστῶ γιά τῆ φιλοξενίσ
Μακης Δημητρίου
Ἐξαρχεια

ΛΑΘΗ

τητά)... Συνεχίζουμε, στό ὄνομα
τοῦ «φυσιολογικοῦ», τοῦ φαλλισμοῦ, κι ἑνός ἀπροδληματιστου
οἰκογενειασμοῦ. να ὑπερασπιζόμαστε σκουριασμένες κι ἀσφαλίτικες κοινωνικές ἰδέες ἤ ἀπό

Μέ ἀρκετά (τεχνικά καί μή)
λάθη κυκλοφόρησε τό προηγούμενα τεῦχος. Ζητᾱμε συγγνώμη.
Ἰὸισίτερσ πρέπει νά ὁιευκρινίσουμε κάτι πού ἀπό μιά προσεχτική ἀνάγνωση τῶν κειμένων
φαίνοντσν.· τό μπέρὸεμα τῶν δύο
κειμένων τῆς ΕΔΑ. Ὁ τ. δουλευτής Γ. Πανάγος ἔγραψε τό μεγάλο
κείμενα (σελ. 12-14) πού ἀναφέροντσν στήν πορεία τῆς ΕΔΑ καί
κατέληγε σέ συγκεκριμένες προ-

πρασωπικῆ μσς ἄγνοια ῆ κι ἀπό

τάσεις. Σάν τίτλο εἷχε.’ « Ἡ ΕΔΑ

κάποιον ἀνσμολόγητο ὀπορτουνισμὸ.
Κι έτσι, φτανουμε να ἐθελοτυφλοῦμε μπροστά στῆν ὕπαρξη
ἐξαίρετων μελῶν τοῦ κινήματος
πού, ὡς ὁμοφυλόφιλοι ἦ λεσδίες,
θα πρέπει νά κρύδονταί για νά
μήν «ἀλλοτριώσουν τῆ μεγάλη
ἐργατικὴ μάζα». ”Ομως. ἡ μεγάλη
αὐτῆ μάζα δρίσκεται ἐκεῖ πού
δρίσκεται γιατί λείπουν οἱ πνευματικοί καταλύτες πού θα τήν

καί ἡ ἑνότητα ἄλλοτε καί τώρα».
Ἀπό λάθας, ὅμως, ὰύτό τό κείμενα μπῆκε μέ τίτλο «Ἡ I" Πανελλαδική
Συνδιάσκεψη
τῆς
ΕΔΑ» σάν κομμάτι τῆς συνεργάτιδσς τοῦ περιοδικοῦ Γ. Ζητουνιάτη, πού εἶχε γράψει τό ρεπορτάζ γιά τήν ΕΔΑ τό ὁποῖο δημοσιεύτηκε σάν κείμενα τοῦ Γ. Πανάγου (σελ. 14-15). Ζητᾱμε καί
πάλι συγγνώμη.

νουν τήν πραγματικὴ τους ταυτό-

-ἶ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΣΚΟΙ ΑΦΙΣΕΣ
ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΊῊΤΕΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ 30%
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
ΚΩΛΕἹΤΗ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
ΤΗΛ. 32.49.557
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AEKAr‘IENOHMEPH
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
Ἀθήνα 601.
Τηλῑ 732.713 —- 732.819

Ο Ἐκδότηςῑ
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131

Ο Ὑπεύθυνας Τυπογραφείου;
ΤΡΥΦΩΝ ΛΥΓΟΥΡΑΣ
Βασ. Ἀλεξάνδρου 26
”Ἀγ. “Ανάργυροι.
O Φωτοστοιχειαθεσία;

«ΦΩΤΟΚΥΤΓΑΡΟ» ΕΠΕ
Βασ. Ἀλεξάνδρου 2, Χίλτον.
’Τηλ. 748.314—713.604

0 “Ξκτύπωσηῑ
· Ἐργαστ. Γραφικῶν Τεχνῶν
Γ.ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ
”
“Ιασίαυ 5, Περιστέρι.

Ο
.Καθε ἐνυπόγρσφο αρθρο
ἐκφραζει, την
πρασωπικη
ἀποψη τοῦ συγγραφέα TOU.
0
Ο ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
KOY:

ΕΣΩΤΕΡΙ-

Ἐξαμ. 260 δρχ. - “Ετῆσια 520
“Ετήσια “Οργανισμῶν,
Τραπεζῶν, κ.λπῑ 1.200 δρχ.

Γιά φοιτητές ἐκπτωση 15010.
ο ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΕύρώπη - Μεσογ. χῶρεςῑ
ἐξάμηνηῑ απλῆ δολ. 10
αεροπ. δολ. 13
έτήσια; απλῆ δολ. 20
αεροπ. δολ. 25
Η.Π.Α. - Κανοδας -”Αν. “Ασίαῑ
ἐξαμηνηῑ απλῆ δολ. 10
αεροπ. δολ. ι17
ἐτήσιος απλῆ δολ. 20
αεροπ. δολ. 34
Αύστραλία - Ὠκεανίαῑ
ἐξαμηνηῑ απλῆ δολ. 10
αεροπ. δολ. 24
ἐτήσιαῑ απλῆ δολ. 20
αεροπ. δολ. 47
O “Εμθασματα, έπιταγέςῑ

’ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
Δημοχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601.

-ΟΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ δρχ. 20
O I'IAAHATEYXHzTIMH 30 ΔΡ.

Ἀγαπητό « ANTI»
Στό τεῦχος 93 φιλοξενεῖς τήν
καθιερωμένη πιά γελαιογραφίσ
τοῦ Γ. Ἰωάννου, πού δρίσκω
πάντα ἐξυπνότατη, ἐπίκαιρη κι
ἐποικοδομητική. Τσύτη τῆ φορά,
ὅμως, ὁ συνδυασμὸς τῆς ὁμοφυλοφιλίας μέ τήν κοινωνικὴ ἀντίδραση καί τῆ διαφθορά τῶν νέων
ἀνακινεῖ μίά πσλιά μου-ἀγανάκτηση σχετικα μέ τήν ἀνωριμότητα πολλῶν ἀριστερῶν φίλων
πάνω στό θέμα.
Κι ἐμᾶς“τούς ἀριστεραύς μᾶς
δαρύνει ἰδιαίτερη εὐθύνη ὅταν

raV'CI—

@OY.PIOII

Κεντρικῆ διαθεσηῑ
ο για τα θιθλιαπωλεῑα
τῆς “Αθῆναςῑ
Στα’γραφεῑα τού «ΑΝΤΙ»
Δημοχάρους 60,-τηλ. 732-713
O για τά θιθλιοπωλεία

κεντρικό ὀργανο τοὺ

'PHrA (DEPAIOY’ -

B. Ἑλλάδος
Βιθλιοπωλεῖο
N. KOTCld καί Σία O.E.
Τσιμισκῆ 78, τηλ. 279-720,

Θεσ1νίκη

EIAIIgg'EATPJOﬁIE “

κᾱθε Κυριακὴ
16 σελίδες

KAI MONAAIKOZ
ΣΤΑ ΧΑΡΤοΝοΜΙΣΜΑΤΑ

ομε Πλούσιο Περιεχομενο
ο μὲ νὲο ἐπιτελείο συνεργατων

ὸγορὰῑεπε
διοδὶδεῦει

“Ξην
ΑΥΓΗ '

η κοὺνια

ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ο για παιδιά 6 μηνῶν ..3.
μέχρι 4 ετών

ΟΙΚΟΓΊΙἾΞΞΞΙΕΙΑΚΟ
ΔΕΝΤΡΟ

O εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση
Ο μὲσα στο σπίτι

σε κάθε πόρτα
O ἐξω στο ύπαιθρο

We

K ΕΔΡΟΣ 1978

ὸεντρὲιῗᾶέῗνε.
μόνο χρῆμα...
. .. εἶναι ἑνας ὁλόκληρος κόσμος πού κινεῖται δραστήρια,

που αἰσθάνεται καί σκεφτεται,
πού συμπαρίσταται καί προβλέπει.

Εἶναι ἐνας κόσμος ποὺ ἐργάζεται για
τή ὃική σας ὲξυπηρὲτηση,
στα πλαίσια τῆς οἰκονομικῆς

αναπτύξεως τῆς χώρας.

33οΚατ

αἰὀκΥΠ
οκαατστὴματα ἑειχ στήν ὑπηρεσία σαςὴ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΛΔΟΣ

