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προσηλωμένος στῆν ἑξυπηρέτηση π ρ ω τ α ρ χ ι κ ἅ “
τῶν συμμαχικῶν συμφερόντων. Καί ἦ μέχρι τῶρα σιωπή
τῆς κυβέρνησης λέει περισσότερα ἀπ’ὃσα θᾶ μποροῧσαν
vi ποῦν ὅποιεσδήποτε δηλώσεις ... Ριατί τί στ’ἂλῆθεια

σημαίνει ἦ “στωΐκότητα“ μέ τήν ὁποία ὑπομένει τ’ἆμερικανικά παιχνίδια ἦ κυβέρνηση; Ὀμως ἦ ἆρση τοῦ ἐμπᾶργκο
ἐναντίον τῆς Τουρκίας - ἄν τελικά ψηφιστεῖ καί ἆπό

τό

Κογκρέσσο - ἔχει καί μιάν ἄλλη σημαντικῆ ὄψη. T6 ἑμπάργκο ὑποτίθεται ὅτι ἑπιβλήθηκε στήν Τουρκία γιατί χρη-

σιμοποίησε ἆμερικανικά ὅπλα ἐναντίον ἑνός ἄλλον κράτους
40
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Ὀλα αὑτά βέβαια εἶναι οἱ δδυνηρές συνέπειες

πολιτικῆς σταθερά προσδεμένης στό ἅρμα τῆς Δῠσης καί

εἰσβάλλοντας στῆν Κύπρο. Τί συμβαίνει ὅμως τῶρα;

Ἠ

Τουρκία ἓπαῲε νά εἶναι εἰσβολέας παρόλο ποῦ ἐξακολουθεῖ
-νᾶ κατέχει τη μισῆ σχεδόν Κύπρσ καί νᾶ διατηρεῖ ἐκεῖ
300 ἇμερικανικᾶ τᾶνκς;
Εἶναι σαφές πῶς ἦ ἃρση τοῦ ἐμπᾶργκο ἱσοδυνᾳμεῖ στῆν

42
οὐσία μέ νομιμοποῦηση τῆς τουρκικῇς εἰσβολῆς στήν Κύπρο,
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δηλαδή τῆς πολιτικῆς τῶν τετελεσμένων. KL αὑτό τουλᾶχι-

’στο θάπρεπε ν’ἆνησυχεῖ τῆ νεοδημοκρατικῇ κυβέρνηση γιατί
την ἴδια ἀκριβῶς πολιτική ἀκολουθεῖ ἢ Τουρκία καί στό
γενικότερο πλέγμα τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων ...
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T0 Συνὲὃρω τοῦ KKE 50. ἡ EAAκαί οἱ ἄλλοι
H Γ’ Συνδιάσκεψη τῆς ΕΔΑ 11013 τέλειωσε τήν περασμένη
Κυριακή καί τό 20 (100) συνέδριο τοῦ ΚΚΕέο. 11013 ἀρχίζει τήν
έρχὸμενη Κυριακή, ἀποτελοῦν δυό σταθμούς ἀποφασιστικοὺς

γιά 10 μέλλον τῆς ἐκτός τοῦ ΚΚΕ ἀριστερᾶς.
Η ΕΔΑ μέ νέα ἡγεσία (ἀλλά τόν ἴδιο ἡγέτη, ἀφοῦ μόνο 6
ἀπό τούς σχεδόν 150 συνέδρους έμμεσα ἤᾶμεσα τόν ἀποδοκίμασαν κατά τήν ψηφοφορία γιά διατήρηση τοῦ προεδρικοῦ θεσμοῦ) καί χωρίς τήν πολυφωνία γιά τήν ὁποία ὂχι ἀδικαιολόγὴτα ὑπερηφανεύονταν ὁ κ. Ἠλιοῦ ξεκινᾶ (πάλιέ) τήν προσπάθεια γιά δημιουργία ἑνός νέου φορέα στό χῶρο τῆς 51391315ρης ἀριστερᾶς, έχοντας πάντα «στενή συνεργασία» μέ τό
ΚΚΕέσ.,μιά καί ἡ «ἀντι-ΚΚΕ έσωτερική» πτέρυγα προτίμησε
νά μή δώσει τελικά «μάχη γιά τήν ἐξουσία». (Ἱ-Ι δύναμή της
φάνηκε στήν έλάχιστη διαφορά — 10 ψῆφοι - μέ τήν ὁποία
ὑπερψηφίστηκε ἡ διατήρηση τῆς «Συμμαχίας»). «Τραυματισμένη» 0.110 τίς έργασίες τῆς I" Συνδιάσκεψης (11013 κινδύνεψαν
νά τιναχτοῦν στόν ἀέρα, ὅταν μιά φράση τοῦ κ. Ἠλιοῦ 11013
μιλοῦσε γιάμξένες δυνάμεις οἱ δποῐες κινοῦνται γιά τή διάλυση
τῆς ΕΔΑ προκάλεσε σάλο - καί ἀπρόδλεπτες ἀντιδράσεις) ἡ
ΕΔΑ, χωρίς πολλά ἀπό τά δυναμικά στελέχη της, μέ μιά ἡγεσία
δοκιμασμένη καί πρό, μά καί μετά τή δικτατορία - καί γνωστή
γιά τήν καλή της διάθεση νά συνεργαστεῖ μέ τό ΚΚΕέσ. ——
11900110051 νά ἀνασυντάξει τίς δυνάμεις της γιὰ νά παίξει
πρῶτο ρόλο 0‘ αὐτό τό φορέα 11013 ὁράματίζονται τά περισσότερα μέλη της - ἄν ποτέ πραγματοπσιηθεῖ, φυσικά...
ΤΟ ΚΚΕέσ. πηγαίνει - μέσα ἀπό μιά 6αθιά κρίση - στὸ 20
(100) συνέδριό του, σχεδόν δυό χρόνια μετά τό 10 (100), μέ τή
νεολαία διαιρεμένη σέ ἄνισα κομμάτια καί τή ρήξη διάχυτη
“ ἀπὸ τήν κορυφή μέχρι τή 6001].
"01011 10v περασμένο Δεκέμόρη ὁ γραμματέας τῆς ὀργάνωσης τῶν οἰκοδόμων Σταυρὸπουλος, πέταξε ἔξω 0.110 μιά κομματική συνεδρίαση τόν καθοδηγητή - μέλος τοῦ Κ.Σ. τοῦ «Ρήγα
Φεραίου» Κονταρᾶ, καί δημιουργήθηκε τό πρῶτο γερό κοντράρισμα τῆς ἡγεσίας τοῦ Ρ.Φ. μέ τήν Ἐπιτροπή [Ἰόλης (γιά τή
διαγραφή τοῦ Σ.), λίγοι, ἴσως. περίμεναν τήν έκταση 11013 θά
έπαιρνε ἡ κρίση πού προϋπῆρχε ἀνάμεσα στή νεολαία καί τό
κόμμα. Πολλά γράφτηκαν γι’ αὐτή τήν κρίση, 11013 τελικά ὁδήγησε τό ΚΚΕ έσ. νά πηγαίνει σέ συνέδρια
Ο μέ μιά ὀξύτατη ρήξη μέσα 0’ όλο τό κόμμα. Σέ χοντρές
γραμμές; ἀπό τή μιά ἡ πλειοψηφία (Δρακὸπουλος, Κύρκος
κλπ.), ἀπό τήν ἀλλη ἡ μειοψηφία (Καρρᾶς, Μπριλλάκης κλπ).
Ο μέ μιά διάσπαση τῆς νεολαίας ἡ έπίσημη ἡγεσία τοῦ Ρ.Φ.
καί οἱ διαφωνοῦντες (διαγραμμέ-νοι καί αὐτοί πού τούς ἀκολουθοῦν) προχωρᾶνε σέ χωριστές συνδιασκέψεις.

Λένε πώς τά συμπεράσματα γιά τό συνέδριο ἑνός ΚΚΕ μπορεῖς νά τά δγάλεις... πρίν ἀρχίσει; ἀρκεῖ νά παρακολουθήσεις

τίς έργασίες τῆς παναθηναϊκῆς συνδιάσκεψηςὶ
”Av αὐτή ἡ γενικά ἀποδεκτή «ἀρχή» ἰσχύσει καί τώρα, μπορεῐ κανείς νά προόλέψει ὅτι 1:0 20 (100) συνέδριο δέν θά κρύ6ει «μεγάλες έκπλήξεις». ’Ὀλες οἱ ἐνδείξεις - καί ὅχι μόνο στήν
Ἀθήνα - δείχνουν ὅτι ἡ «άριστερή πτέρυγα» έχει χάσει τήν
(ἰδιαίτερα σκληρή) μάχη.
«Ἦταν μιά πολύ μεγάλη κομματική ζύμωση 11de σέ ὀξύτατα προὸλήματα, πού ἔὸειξε τό δημοκρατικά χαρακτῆρα
τῆς ἐσωτερικῆς λειτουργίας τοῦ κόμματος καί τίς, θά μπο-

ροῦσε νά πεῖ κανείς, πρωτάκουστες ὁημοκρατικές ὁιαὸικᾳσίες πού ἀκολουθήθηκαν», ἔλεγε με’ φανερή ἱκανοποίηση
ἡγετικό στέλεχος τῆς πλειοψηφίας.
"Av τελικά ὅλα έξελιχθοῦν ὅπως οἱ σημερινές (ΣΣ.; τό ρε-

πορτάζ γράφεται Τρίτη πρωί) ἐνδείξεις δείχνουν, τότε μπορεῖ
νά διακινδυνέψει κανείς τήν πρόὸλεψη ὅτι στό συνέδριο;
Ο Δέν πρόκειται νά ἀλλάξει ἡ πολιτική γραμμή τοῦ κόμμαοςῑ δημιουργική ὲπεξεργασία καί ἑφαρμογή ναί, μεταόολή ἤ
οὐσιαστική ἀλλοίωση- ὅχι.
Ο Δέν πρόκειται νά ἀλλάξει δ τίτλος; τό «Ἑλληνικό Κομμουνιστικὸ Κόμμα» ὅρῆκε ὑποστηρικτές, ὅχι ὅμως τόσους
ὅσους χρειάζεται μιά 1:000 σημαντικὴ ἀλλαγή.
,
Στή διάρκεια τῆς δίμηνης προσυνεδριακής δουλειᾶς (11013 τελειώνει 101311] τή ὅδομάδα) έγινε ὀξύτατη κριτική «0110 τά ἀριστερά» σέ μέλη τοῦ Ε.Γ. καί τῆς Κ,Ε. πάνω στά γνωστά θέματα
(ΕΑΔΕ, «Συμμαχία» καί συμμαχίες κλπ. κλπ.) καί πάνυ) ἀπ’
ὅλα στό θέμα τῆς νεολαίας. Διαπιστώθηκαν λάθη - κυρίως στό
χῶρο τῆς νεολαίας, ὅπου (κατά τήν άποψη τῆς πλειοψηφίας)
ὂρῆκε έδαφος- ἀκριὸῶς λόγω τῶν λαθων αὐτων- δ««φραξιονισμός», καί πήρε έκτση. H συντριπτικήχ ὅμως πλειοψηφία

των μελῶν (ὑποστηρίζει ἡ πλευρά τῆς σημερινῆς ἡγεσίας)
συμφωνεῖ ὅτις
Ο Τό ΚΚΕέο. σάν κόμμα τῆς ἀνανέωσης, έχει- παρά τήν
ἑκλογικήήττα- προοπτική έπιὸίωσης καί ἀνεδάσματος,
Ο Χρειάζεται συλλογική προσπάθεια γιά νά ὑπάρξουν oi
προϋποθέσεις ξεπεράσματος τῆς κρίσης. Καί προϋπόθεση, εί-

ναι ὁ σεόασμός καί ἡ ὑπακοή τῆς μειοψηφίας στίς ἀποφάσεις
τῆς πλειοψηφίας. Ἀλλά τό πρόόλημα δέν εἶναι ἁπλό;
Ο Τί θά γίνει ἡ μεγάλη δύναμη (ἡ πλειοψηφία, σύμφωνα μέ
10 στοιχεῖα 11013 δόθηκαν στή δημοσιότητα, χωρίς νά ἀντικρου-

στοῦν) τοῦ Ρ,Φ.;
Ο Τί θά γίνουν τά στελέχη τοῦ κόμματος (ἀρχίζοντας ἀπό τό
E. Γ. ) 11013 διαφωνοῦν μέ τήν πλειοψηφία-καί 11013 οἱ διαφωνίες
τους έχουν φτάσει σέ ὀξύτατα σημεῐο;
Γιά τούς(<Ρηγάδες>> ἡ ἀπόφαση τοῦ κόμματος εἶναι δοσμένη;
ἀπό τή στιγμή πού προχώρηοαν σέ χωριστή συνδιάσκεψη, δέν
εἶναι δυνατό νά πάρουν μέρος 010 συνέδρια.
Γιά τά στελέχη τοῦ κόμματος θεωρεῖται γενικά σάν πιό πιθανό ὅτι θά ὑποταχτοῦν (σέ μεγάλο τουλάχιστο ποσοστό) στίς
ἀποφάσεις τῆς πλειοψηφίας.
Καί μετά τό συνέδριο, τί;

Ο Οἱ διαφωνοῦντες τοῦ Ρ.Φ. ἒχουν ἀφήσει νά έννοηθεῖ ὅτι
ἴσως δημιουργήσουν «κάτι ἄλλο», καταγγέλλοντας τό συνέδρια
σάν παράνομο - «συνέδρια ΚΚ χωρίς νεολαία δέν γίνεται», εἶπαν στήν τελευταία τους πρές-κόνφερανς.
Ο Θά ὑπάρξσυν ἄραγε καί στελέχη τοῦ κόμματος που θά
δρεθοῦν (ὅχι λόγω ἀποκλεισμοῦ ἀπό τό συνέδριο) στήν «ἴδια
θέση;» Καί ὑπάρχει ἄραγε δυνατότητα δημιουργίας μιᾶς καινοὺργιας κίνησης στό φοιτητικό χῶρσ ἦ (ἀκόμα περιοσότερο)
ὅχι μόνο α’ αὐτόν;

Τό 20 (10) συνέδριο τοῦ ΚΚΕ έσ.. δέν φαίνεται νά κρύδει,
γενικά, «μεγάλες ὲκπλήξεις», λένε - ὅπως προαναφέραμε - οἱ
σημερινές ἐνδείξεις. Md κανείς ποτέ δέν μπορεῐ νά εἶναι σίγουρος γιά τίποτα....

Ἀλλά τόσο ἡ συνδιάσκεψη τῆς ΕΔΑ ὅσο (καί περισσότερο)
τό συνέδρια τοῦ ΚΚΕέσ. παρακολουθοῦνται μέ ἰδιαίτερο ένδιαφέρον καί προσοχή ἀπό ΟΛΑ τά κόμματα; οἱ ζυμώσεις σ’
ὁλόκληρο τό πολιτικό φάσμα εἶναι έντσνες - καί... ἀρκετά δρατες.
ΤΟ ΚΚΕ, πού ένα ἀκριδῶς μήνα μετά τό ΚΚΕέσ. πραγματοποιεῖ τό ΙΟο συνέδριό του, περιμένει «πῶς καί πῶς» τή διάσπαση (καί ἄρα διάλυση) τοῦ ΚΚΕέσ. σά «φυσικό ἐπακόλουθο» τής έκλογικῆς ἥττας. Γιά νά μείνει τό μόνο κομμουνιστικό κόμμα - τυπικά καί οῠσιαστικά.
ΤΟ ΠΑΣΟΚ, πού δέν έχει προδλήματα «ἀπό ἀριστερά» (τό
ΚΚΕ δέν εἶναι, στήν οὐσία, ἀντίπαλος - στίς «δύσκολες ὧρες»
ὁ κ. Ἀ, Παπανδρέου καί δ κ. X. Φλωράκης πάντα δρίσκουν
«σημεῖα έπαφής>>), ὃλέπει πάντοτε μέ ’κακό μάτι (καί ὅχι ἀδικαιολόγητα) τή δημιουργία ἑνός φορέα ἀνάμεσα σ’ αύτό καί
στό ΚΚΕ - ἑνός φορέα καθαρά ἀνταγωνιστικοῦ. Ἡ «Συμμαχία» ἀπότυχε - αὐτό δέν σημαίνει ὅτι κάτι ἄλλο δέν μπορεῖ νά
πετυχει...
.
H EAHK, μόνο τέτοια προδλήματα δέν ἒχειί Ἀλλά... ποιά
ΕΔΗΚ; Στό χῶρο τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης τοῦ
1974-7Ί, ύπάρχουν σήμερα;
Ο Ἕνα «σκιῶδες» κόμμα - μιά σφραγίδα. ένας ἀρχηγός
(Ζίγδης), δυό πιστοί ὅουλευτές (Χούτας, Βενιζέλος), λίγοι νεο-
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λαῐοι, μερικά στελέχη.

Ο Δυό, τουλάχιστον, κόμματα «ὑπό έκκόλαψιν»; ένα «καθαρά κεντρῶο», γιά τή δημιουργία τοῦ ὁποίου κινεῖται ὁ τ.
ύπουργός Ἀθ. Κανελλόπουλος (καί στελέχη τοῦ συγκροτήματος Λαμπράκη),κι ἕνα σοσιαλδημοκρατικό, γιά τή δημιουργία
τοῦ ὁποίου κινοῦνται πολιτευτές καί νεολαῖοι «συνεπικουρούμενοι» ἀπό τούς 4 «διαγραφέντες» (Τσουδεροῦ, Κ. Ἀλαδάνος,
Καρδάρας, Παπαθεμελής).
Ο Δυό ἐπίδοξοι ἀρχηγοί πού, «ἔξω ἀπό αὐτά», περιμένουν
νά... κληθοῦν γιά τήν ἡγεσίσς δ Γ. Μαῦρος καί ὁ I. Πεσματζόγλσυ. Ὁ πρῶτος, μπορεῐ νά ἡγηθεῐ εύρύτερου «κεντρώου σχήματος» μαζί καί μέ τούς Κρῆτες δουλευτές (Σεργάκης, Ξυλούρης, Πλεύρης, Μπαντουόἀς) - φίλος του, ἄλλωστε, κατάθεσε
πρόσφατα τόν τίτλο τῆς «Ἕνωσης Κέντρου». ‘O δεύτερος, ἑνός
σοσιαλδημοκρατικοῦ κόμματος μέ ἄξονα τίς ἄλλοτε «Νέες Δυνάμεις» - ουμπεριλαμόανομένων καί αὐτῶν πού δημιούργησαν
τήν «Πρωτοόουλία».
“
Καί πάντα ύπάρχουν (κι ὲδῶ φυσικάέ) οἱ έκπλήξεις...

Μέ δάση τά παραπάνω, μοιραῖα ἐνδιαφέρεται ἄμεσα γιά τίς
ζυμώσεις καί ἀνακατατάξεις τοῦ προοδευτικοῦ χώρου ΚΑΙ ὁ
Κ. Καραμανλής - γιά πρώτη φορά στή διάρκεια τῆς πολύχρονης πολιτικῆς του ξωήςί Μιά κεντροδεξιά παράταξη θά έλυνε
σήμερα πολλά ἀπό τά προδλήματα τῆς Ν.Δ. - καί πρῶτα ἀπ’
ὅλα τό πρόόλημα τῆς διαδοχῆς. Γιά ένα τέτοιο σχῆμα, οὔτε τά
πρόσωπα, οὔτε οἱ προῦποθέσεις λείπουν. Μόνο πού - ὅπως
φαίνεται - δέν έφτασε ἡ ὥρας δ πρωθυπουργός δέν προτίθεται
νά κάνει ἀνασχηματισμό (μέ ἤ χωρίς συμμετοχή έξωκομματικῶν πολιτικῶν) πρίν ἀπό τό φθινόπωρο. (Κι ὥς τότε διαφοροποιήσεις μπορεῐ να ὑπάρξουν στόν προοδευτικό χῶρο). Ἐκτός
ἄν ἄλλοι, ἔκτακτοι έξωτερικοί λόγοι ἑπιὸάλουν τή διεύρυνση
τοῦ σημερινοῦ κυόερνητικοῦ σχήματος.
Σ’ αὐτή ὅμως τήν περίπτωση, μπορεῖ νά ὑπάρξουν, τέτοιες
διαφοροποιήσεις καί «ἀλλαγές», πού δύσκολα μπορεῑ νά
ἀναφέρει καί σάν πρόδλεψη ἀκόμα κανείς - καί πού θά
«σημαδέψουν» τήν πολιτική ζωή τοῦ τόπου γιά πολλά χρόνια...
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. av 1: ίοὸἑσεις
MIA ΑΚΟΜΑ ΕΠΙΞΤΙΞΙΟΣ
Μια ακόμα ἐπέτειος (30 Μαρτη 7952)ὰπό τήν ἐκτθίεση τοῦ Μπελογιαννη (ἀλλα καί τοῦ Μπάτση, τοῦ Ἀργυριαδη, τοῦ Καλοὺμενου)
πέρααε ἐτσι.· μέ ὲκδηλῶσεις για να τιμηθει· ή μνήμη τοῦ ήρωα Μπελογιαννη - καί τίποτα από κεῖ καί πέρα. Ἡ «ἄλλη πλευρά» σωπαίνει
- ὅπως πάντα Κι’ ὸ Δ. Παπαοπύρου εἶναι πρόεδρος Ti]: Βουλήςί
Κι ὅμως δέν θα ἐπρεπε να ὑπάρχει πια πρόθλημα; νομικα, τα
(«00K ὀλίγα») ἀδικήματα έχουν παραγραφεῖ. Ἠθικά, τό στίγμα
παραμένει - boo τουλαχιστον κραταει κι η σιωπή; είναι τό στίγμα
τᾷςλήθιιὲής ἧιύτουρΙγίας για μια σειρα πολιτικῶν δολοφονιῶνί Πρός
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σιωπή,“Η ἐθνικρφρων δεξιά

'H πολιτική τῆς κυθέρνησης Ti]: Ν.Δ. κ α ι’ στα ἐθνικα θέματα κατρακυλᾱ ατοῦ κακοῦ τή σκαλα ὀλο καί χαμηλότερα. Σήμερα πιά,
Θυμίζει τίς χειρότερες ὡρες Ti]: πανικόθλητης καί ἐξαρτημένης δεξιᾶς πού ταύτιζε τήν τύχη της μέ τα συμφέροντα Ti]: παλαι ποτέ
Βρετανικής αὐτοκρατορίας καί τήν αμερικανῶν Ιμπεριαλιστῶν,
στρέφοντας τα νῶτα σέ ὀ,τι ἐθνικό καί λαϊκό. Στα πλαίσια αὐτῆς Ti]:

λογικῆς ἡ απαμθλυνση τῆς ἐθνικής μνήμης εἶναι τό ζητούμενο.
OI γιορτές γιατήν 25η τοῦ Μαρτη στα σχολεια καί τούς δήμους
ἔπρεπε σύμφωνα μέ τά ὁρντινα να αποσιωπήσουν καποιους ἐθνικούς ἀγῶνες. Καί η Ἐθνική μας Ἀντίσταση - πού παρα τίς ἀπαγορεύσεις γιόρταζε μαχητικόι στήν κατεχόμενη ἀπ’ τούς Γερμανούς
Ἐλλάδα τήν ἐπανασταση τοῦ ’21 — εἶναι ὑπό απαγὸρευση.
. 'O K. Μπαλκος ἔδειξε ίδιαίτερη δραστηριότητα καί ϋαθε τίς σχετι“ κές πρωτοθουλῐες. Φτασαμε ἐτσι μέχρι καί σέ διώξεις δημοτικῶν αρχόνπυν.“Γιά τόν κ, Μπαλκο, τόν κ. Ἀθέρωφ καί τούς λοιπούς ἐθνικόφρονες Ἕλληνες ὅ,τι «εῘναι ἀληθές εἶναι αντεθνικόν». “

Αυτή 6ε6αια εἰναι η φυσική σταση για τούς κληρονόμους Ti]: ἐξουσίας πού δίωξε τήν Ἀντίστσιση καί στηρίχθηκε στό δοσιλογισμό
καί τή συναλλαγή.
Μετσοθίτικες μυθολογίες
'H ὅλη διαδικῂσία τῶν διαπραγματεύσεων καί oi πρόσφατες ἐπισκέψεις ἐπισήμων στήν Ἀλθανία, πέρα από τίς «ἐμπορικές ἐπιτυχίες» καί τήν αναπτυξη Ti]: δυνατότητας για πολυμερεῐς διμερεῑς

σχέσεις μέ μια γειτονική χώρα, ἐγινε ἀφορμή να γνωστοποιηθοῡν
εὐρύτερα μερικές αλήΘειες για τίς συνθήκες ζωῆς Ti]: έλληνικῆς
μειονότητας. Πιστεύουμε πώς ὅλα ὅσα μαρτύρησον τα χείλη τῶν
ἁρμοδίων δέν εἶναι καιροσκοπικα. Γιατί διακηρύχτηκε, καί ὁχι μόνο
ἀπό τούς Ἀλβανούς ἐπίσημους ἀλλα καί τούς Ἕλληνες, πῶς τό έλ-

ληνικό οτοιχεῑο απολαμθανει ἴσα δικαιώματα οτή δουλεια ἀλλα καί
πλήρη τή δυνατότητα καλλιέργειας τῆς γλώσσας καί τοῦ ὲθνικοῡ
του πολιτισμοῡ. Καί ὅμως τό παραμύθι τῶν διώξεων Ti]: ὓληνικῆς
μειονότητας στήν Ἀλθανία στήριξε για πολλα χρόνια μια ἐπιθετική
στάση πού, παρακινημένη καί ὺποδαυλισμένη ἀπό τούς Ἀγγλοαμερικανούς, εἶχε φτασει πρίν μερικές δεκαετίες στα ὅρια ὲλληνοαλθανικής σύρραξης.
Εἶναι εύχάριοτο ὅταν αποκαθίοτανται φιλικές σχέσεις αναμεσοι σέ
δυό γειτονικές χῶρες. Ἀλλά είναι οὑσιαστικό να διαπιστῶνε-ται ταυτόχρονα πώς δέν θυσιάζεται κανένα δικαίωμα τῶν πολιτῶν στα
πλαίσια τῶν ἐμπορικῶν ή πολιτικῶν συναλλαγῶν.
’
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ΧΡΟΝΜ φυηῆκΗ

ποεο κῆωουιν Imam ηρ, ,

Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ «ANTI»
Τήν ἐρχόμενη Τετάρτη, ὸ έκδότης τοῦ «ANTI» Χρήστος Παπουτσακης δικάζεται για παραθαση τοῦ Μεταξικοῡ νόμου 375/36
«περί κατασκοπείας».
Πρόκειται για τή γνωοτή ὺπόθεση Ti]: δημοσίευσης ἑνός
απόρρητου στρατιωτικοῦ ἐγγράφου πού μιλοῡσε για δῆθεν εξοπλισμό τοῦ ΚΚΕ (((δια Θαλάσσης») ἀπό τούς...Ποιλαιοτι’νιουςί
‘H δίκη ἔχει αναθληθεῑ δ υ ό φορές, ἐπειδή απουσίαζαν μαρτυρες κατηγορίας - ὅλοι (5) εἶναι ἀξιωματικοί ἐν ένεργεία. Πιστεύουμε ὄτι τή φορα αὐτή η δι’κη Θα γίνει. Καί τ α’) ρ ἀ ακόμα
αν είδοποιηθοῡν, προλαθαίνουν, θέθαια, να παραστοῡν οτή δι’κη. Τό ξαναλέμε; η δίκη αύτή τή φορα πρέπει να γίνει ὁπωσδή-ττοτε...

ΖΕΗ-578

«Η ΕΛΛΑΔΑ, ὅπως καί οἱ περισ- ·
αότερες εὐρωπαϊκές χῶρες, ὑπέγραψε
στίς 27 Ἰανουαρίου στό Στρασὸοῦργο τό κείμενο τῆς εὐρωπαϊκῆς
σύμὸασης ἐναντίον τῆς τρομοκρατίας.
Κι ὁ ἑλληνικός λαός πλέει σε’ πελάγη

ἄγνοιας σχετικά μέ τό περιεχόμενα
καί τήν ἑρμηνεία μιᾶς σύμόασης - εἰὁικά τώρα πού θά γίνουμε «εὐρωπαῖοι» — ἡ ὁποία, ἀνάμεσα σε ἄλλα,
τείνει πρός τήν οὐσιαστική κατάργηαη τοῦ κατοχυρωμένου μέχρι σήμερα ὁικαιώματος τοῦ πολιτικοῦ
ἀσύλου καί πού ὑποδουλώνει τίς ὁικαστικές ἀρχές τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν α’ ἕνα ὁιεθνή ὀργανισμό, ὁ
ὁποῖος, ἀπό κάποιο εὐρωπαϊκό «κέν- “
τρο», θά κατευθύνει τήν ἐφαρμογή
καί ἀνάπτυξη τῆς πολιτικῆς τῆς ὁιεθνοποίησης τῆς «τάξης καί τῆς ἀσφάλειας».
ΕΦΤΑ μῆνες πρίν, τό «ANTI» εἶχε
δημοσιεὺσει τό πιὸ πὰνω κείμενο, προλογίζοντας μιά ἰδιαίτερα ἀποκαλυπτική
(καί προφητική) συνεντευξη τοῦ γάλλου
νομομαθή Maurice Zavaro, ἀντιπρὸεδρου τοῦ Συνδικάτου Γάλλων Δικαστι-

κῶν, στὸ συνεργάτη μας Ἄρη Φακίνο,
στό Παρίσι. («ANTI» τ. 79, 3-9-77).

cH «διεθνής» τῆς κρατικῆς,
τρομοκρατίας, ἡ Δ. Γερμανία
ἡ Ἑλλάδα καί ἡ Εὐρώπη
O α’ ἄλλες χὼρες σχηματίζονταν επιτροπές νομομαθῶν που ἀποκάλυπταν

καί κατάγγελναν τόν ἀντιδημοκρατικὸ
χαρακτήρα τῆς σύμὸασηςO εἶχε
διου τῆς
σιάστηκε
σὸοῦργο,

προηγηθεῖ ἀπόρριψη τοῦ σχέσὺμὸασης ὅταν πρωτοπαρουἀπό τή Δ. Γερμανία στό Στρατό I976!

Κλείνοντας τή συνέντευξη ὁ γάλλος νομομαθής ἓλεγεῑ

«Εἶναι ὅέὸαιο ὅτι, στό ἀπώτερο
μέλλον, ὁ ὁυτικός κόσμος θά κληθεῖ ν’
ᾶντιμετωπίσει νέες οἰκονομικές ὁυσ-

κολίες πού θ’ ἀπαιτήσουν τή λήψη
καταπιεστικῶν οἰκονομικῶν μέτρων.
Γιά νά γίνουν σχετικά εὔκολα παραὁεκτά αὐτά τά μέτρα, θά πρέπει νά
καμουφλαρισθοῦν πίσω ἀπό τό σύνθημα τῆς «συλλογικῆς ἀνααφάλειας»,
τῆς ὁποίας κύριος φορέας θά εἶναι ἡ
τρομοκρατία. Πρός τήν κατεύθυνοη
αὐτή, ἡ σύμὸαση τοῦ Στρασόούργου
κάνει ἕνα αημαντικό ὄῆμα».
ΦΥΣΙΚΑ κανένας δέν ἑνδιαφὲρθηκε
για τή σύμὸαση τοῦ Στρασόοὑργου, ἄν
και;

ΕΙΔΕΣ ΤΟΠΣ ZUI'XPONOOZ
,NOHOUZ ΠΕΡΙ ἸΡΟΗΟΚΡΑΤΙΑΣ
HA-i-N XEP ΓΚΗΙΗΠΕΛΣέ

ΣΗΜΙΞΡΑ, μέ «πατημα» αὐτή τή οὑμ6αση καταρτίσθηκε τό περιὸὁητο Σχὲδιο
Νόμου «περί καταστολής τῆς τρομοκρατίας», που ὅπως φαίνεται ea περάσει τήν
ιἐρχόμενη ὅδομάδα ἀπὸ τή Βουλή - καί
θα ὑπερψηφιστεῖ, ἴσως καί μ’ ἄλλες τροποποιήσεις ἐκτός ἀπὸ αῠτὲς πού ἒγιναν
πρίν καί κατὰ τή διάρκεια τῆς ἐπεξεργασίας του ἀπό τήν Κοινοόουλευτική Ἐπιτροπή τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης.
ΕΧΟΥΝ ἤδη γραφτεῖ τόσα για τους
κινδύνους καί τήν ἀντισυνταγματικότητα
τοῦ ΣΝ.. που δέν χρειὰζεται νά τά ἐπαναλαόει κανείς. Ἐκεῖνο που χρειάζεται
να ἐπισημανθεῐ, για μια ἀκόμα φορά, εἶναι ὁ ΔΙΙΞΘΝΗΣ χαρακτῆρας τοῦ ἀντι-

ΑΣ ἀρχίσουμε ἀπὸ τό τελευταῖοι εΗ
κυὸἑρνηοη ἄφησε να διαρρεὺσει aé ἀντικυὸερνητική ἐφημερίδα ὅτι πρόκειται νά
ἐπανέλθει ὁ θεσμός τῶν ἐκτοπίσεων. Τήν
ἄλλη μὲρα (κι fwd) διαψεύδεται ἡ πληροφορία) διαρρέουν, σέ ἄλλη ἀντικυόερνητική ὲφημερίδα,πληροφορίες γιά τήν Υοὐ·
σία τοῦ συγκεκριμένου νομοσχὲδιουὶ Καί·
τήν ἑπόμενη δίνεται οτή δημοσιότητα με’-ἶσα στό κλίμα που ἤδη εἶχε δημιουργηθεῖ, καί κάτω ἀπό τό «διεθνὲς κλίμα»
που μετα τήν ἀπαγωγὴ Μόρο ὑπῆρχε. ’
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ· Δικαιοσύνης κ. Στα-,ια-της δήλωσεῑ
«τό σχέὸιον νόμου ι”ὄασιάθη ἐπί τῆς
ὸιεθιόῦς σιιμὸάσεως περί καταστολῆς
τῆς τρομοκρατίας, ὅπου ἀναφέρονται
καί τά ἀὸικήματα. Αὕτη ἐγένετο ὁεκτή ἀπό τό σύνολον σχεὸόν τῶν κρατῶν-μελῶν τοῦ Σινμὸουλίου τῆς Εὐρώπης, ἐκυρώθη ὀί· μέχρι σήμερον
ἀπό τήν Σοιιηὸίαν καί τήν Αὐστριαν».

ΠΟΙΑ εἶναι ἡ πραγματικότῆτα;
τρομοκρατικοῦ-τρομοκρατικοῠ νομοσχὲ-

διου καί ὁ τρόπος με τόν ὁποῐο τό ἔφερε
οτή δημοσιότητα ἡ κυόἑρνηση.

ΚΑΤΑΠΗΒΗΙΝΕΙΞ ΤΩΡΑ
ΠΟΟ ΤΗΝ ﬂﬁTHZAHE EHEIZS

Ο Ἀπὸ τά 17 με’λη τοῦ ΣΕ. δύο
(Μαλτα καί Ἰρλανδία) δίεν ὑπ(ι·,ἰ)(ἰι,·ανε
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τῆ σὺμὸαση καί τέσσερα (Ἰταλία, Γαλλία
Πορτογαλία, Νορὸηγία) τῆν ὑπογραψανε μέ ἐπιφύλαξη.
O Ἡ αυμὸαση ἀναφέρεται κυρίως στό
θέμα τῆς ΕΚΔΟΣΗΣ διωκομένων για
ἀδικήματα πού θα μποροῡσαν να θεωρηθοῡν πολιτικά. Κι ἀκόμαῑ
- Παρέχει τήν εὐχέρεια στα κράτη
’που τήν ὑπογράψανε να μή δεχτοῦν ὁρι’ σμένες διατάξεις,

- Δέν ἀποκλείει καμια ποινικῆ διαδικασία ποὺ μπορεῖ να έφαρμόζεται στό
δίκαιο καθε χώρας.

ΑΛΛΑ τό θέμα ὅρίσκεται ἀλλοῡῑ

«Μοντέλο» δέν ἦταν μόνο ἡ σύμῧαση
τοῦ Σ.Ε. ἀλλά κυρίως ὁ νόμος περί
τροποποιήσεως τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα τῆς Δ. Γερμανίας, μέ σκοπό τήν
καταστολὴ τῆς τρομοκρατίαςίέ
H ΧΩΡΑ μας ἒδινε μαθήματα «καλῆς
διαγωγῆς» στῆν Εὐριιιπαϊκή Κοινότητα
γενικα — καί στῆ Δ, Γερμανία, εἰδικα; ὁ
κ.
K. Καραμανλῆς
κι ὁ καγκελλαριος Σμίτ εἶχαν δηλώσει κατα τήν
πρόσφατη συναντησῆ τους (31-1—78) στῆ
Βόννη ὅτι συμφώνησαν, μεταξύ ἄλλων,
«στῆν ἐτντατικοποίηση τῆς συνεργασίας τῶν ὁύο χωρῶν γιά τήν καταπολέμηση τῆς τρομοκρατίας».
ΚΑΙ εἶχαν προηγηθεῐ «απτα δείγματα>>ῑ
Ο ἡ «ἐνεργός ὅοῆθεια» στῆ γερμανική
έπιχείρηση στό αεροδρόμιο Μογκαντίσου·
Ο ἡ έκδοση τοῦ Πόλε, ΠΡΙΝ ὑπογραψουμε καν τῆ συμφωνία τοῦ Στρασὸοὑργουέ

.

Για τό λόγο αὑτό ἡ ἐπιτροπὴ ὃέλγων
νομομαθῶν που ἀναλαὸε να διαφωτίσει
τῆν κοινῆ γνώμη τῆς πατρίδας της για τῆ
σὺμὸαση ἀναφέρει τήν Ἑλλάδα σα μια
χώρα που
«μὲ οῐκονομικές πιέσεις καί με’ τήν
ἀπειλή τοί1 ὂέτο τῆς Δ. Γερμανίας γιά
τήν εἴσοὸσ τῆς Ἑλλάὸας στῆν ΕΘΚ,
ὸέχεται τήν παρηάὸοση τοῦ Πόλεί»,..
ΕΤΣΙ, μέσα στόν κυκεῶνα τῶν πιέσεων

καί τῶν ὲκὸιασμων ἀπό μικρούς καί μεγάλους συμμάχους, ἡ κυὸέρνηση έφερε
για ψήφιση τό ἀνατριχιαστικό αὐτό νομοσχέδιο, ἀνοίγοντας τίς πόρτες σέ μια
«διεθνή» τῆς κρατικῆς τρομοκρατίας καί
συμπληρώνοντας ἐ’να Σύνταγμα τό ὁποῖο
δέν ὑπάρχει δημοκρατικό κόμμα που να
μῆ θέλει να τροποποιῆσει καί μία σειρα
ἀπό αντιδημοκρατικούς νόμους. "Eva
νομοσχέδιο
αὐστηρότερο καί ἀπό τό γερμανικό
καί ἀπό τό διεθνές μοντέλο τουέ
ΔΥΟ μόνο παραδείγματα - μέ ἀποσπασματα ἀπό τα τρία κείμεναῑ
Ο Τό αρθρο l τῆς σὺμόασῆς τοῦ
Στρασὸούργου χαρακτηρίζει σα μή πολιτικά ἐγκλήματα, μεταξύ αλλων καί;
«(...) γ)

Βαρέα ἐγκλήματα πι-’ριλαμὸά-

νοντα ἐπίθεσιν κατά τῆς ζωῆς, τῆς σωμα-

τικῆς ακεραιότητας ἥ τῆς ἐλευθερίας τῶν
ὁιεθνῶς προόλεπομένων προσώπων, περιλαμὸανομένων

ὑπαλλήλων.

καί

τῶν

ὸιπλωματικῶν

ὁ) Ἐγκλήματα περιλαμὸάνοντα ἀπαγωγάς, ὁμηρίας ἥ παράνομον κατακράτησιν.
ε) Ἐγκλήματα περιλαμὸάνοντα χρῆσιν
ὄομὸῶν, χειροόομὸίὸων, ρουκετῶν.πυροὅόλων ὅπλων ἥ παγιὸευμένων ἐπιστολῶν ἥ
ὁεμάτων, ἐφ’ ὅσον ἡ τοιαύτη χρῆσις θέτει
εἰς κίνδυνον πρόσωπα».
.

0 Τό αρθρο l τοῦ ἑλληνικού νομοσχέδιου ἀναφέρεις
«Κατάρτισις τρομοκρατικῆς ὁμάὸος.
1. Ὁ
καταρτίζων
τρομοκρατικήν
ὁμάὸα ἤ μετέχων αὐτῆς πρός τόν σκοπόν
ὸιαπράξεως
α) ἀνθρωποκτονίας ἐκ προθέσεως, ,Δ
ὅ) ἐπικινὸύνου ῆ δαρείας ἥ θανατηφόρου σωματικῆς δλάὸης,
'H Ku6épvn0n ήμιετῑίοημα κι ανετῐίσημα θέλησε να τιείαει τήν ἀντιπολίτευαη ὅτι τό Σ.Ν. κατατίθεται «για τοὺς
χουντικοὺς» - αὐτούς αφορα... Μόνο
Ποὺ τήν ὥρα τιού ὸ εἰσηγητής τῆς
Πλειοψηφίας K. 'Ap. Κατσαοὺνης Θε6αίωνε για τόν κίνδυνο ατιό τήν ακρα
δεξια (αεκεῑ ὺτιαρχουν καί τό τιαθος καί
οί δομες-ι), ὁ συναδελφός του κ. Ν. Καλούδης 6ε6αίωνε ὅτι τό ΣΝ. θα χρησιμεύσει «δια τήν Παταξιν τῆς ἐρυθρᾶς
610:»!l

Ο Καί μὲ τήν εὺκαιρία; τό νομοσχέδιο
για τίς ὲκτοῐτίσεις, Παρα τίς διαψεύσεις
τοῡ K. Σταματη, εἶναι ἕτοιμα. Καί δέν
ατιοκλείεται να συνδεθεῑ ἠ ψήφιση καί
εφαρμογή του με τήν αμνήστευοη τῶν
χουντικῶν αρχιτῐραξικοιτηματιῶνῑ and
τίς φυλακὲς ο-ι-ήν ἑξορία, αν δέν εὐνοεῖ
τό κλίμα τή γενική αμνηστία...Μια
ἀμνηστία τιού ει-ιίσης δέν αηοκλείεται «ι
ὅπως ξαναγραψαμε - να συνδυαοτεῑ με
τό Θέμα τοῡ ἐπαναπατρισμοῡ, μέσα σέ
δῆθεν γενικό «κλίμα mam»!
γ) ἁρπαγῆς ἤ παρανόμου κατακρατήσεως προσώπου ἥ καταλήψεως συγκοινωνιακοῡ μέσου ἐντός τοῦ ὁποίου εὑρίσκονται πρόσωπα, ἐπί σκοπῶ ἑξαναγκασμοῦ
τῆς Ἀρχῆς εἰς πρᾶξιν ἤ παράλειψιν ἧ
ἀνοχήν πράξεως,
ὸ) παραδόσεως τοῦ Νόμου «περί προλήψεως καί καταστολῆς πράξεων κατά τῆς
ἀσφαλείας τῆς ἀεροπλοΐας», καί
ε) ἐγκλήματος περιλαμὸάνοντος χρῆσιν
ὅομόῶν ἤ χειροὸομὸίὸων ἥ ροι·κετῶν ἥ
πυροόόλων ὅπλων ἤ ἑτέρων έκρηκτικῶν
ὑλῶν ἤ παγιὸευμένων ἐπιστολῶν ἤ ὁεμάτων, ἐφ’ ὅσον ἡ τοιαύτη χρῆσις θέτει εἰς
κίνὸυνον πρόσωπα
αα) ὸιά Hull; ιρις-ειυς. ἐν περιπτώσει
καταρτίσεως η’ συμμετσχῆς τρομοκρατικῆς
ὁμάὸος,

.

66) δι’ ἰσοόίου καθείρξεως έν περιπτώσει ἀποπείρας ἥ τελέσεως τινός τῶν ὑπό
στοιχεῖα α’-ε’ πράξεων.
γγ) ὂιά θανάτου, ἐάν ἐπῆλθε θάνατος.
2. Ὁ προετοιμάζων τήν κατάρτισιν
τρομοκρατικῆς ὁμάὸος ἤ προμηθευόμενος
πρός τοῦτο ὅπλα ἥ ἑκρηκτικάς ὕλας ἥ ε’κρηκτικά μηχανήματα, τιμωρεῖται ὁιά καθείρξεως (...)»

Ι. Ἀνθρωποκτονίας ἐκ προθέσεως ἤ γενοκτονίας.

2. Ἀὸικήματα κατά τῆς προσωπικῆς
ἐλευθερίας κατά τάς περιπτώσεις τῶν ἄρθρων 239α (ΣΣ; ἀπαγωγή ἀκουσία) ἥ
239ὅ (ΣΣ.· σύλληψις ὁμήρων).
3. Κοινῶς ε’πικινὸύνων ἀδικημάτων,
ὅπως κατά τάς περιπτώσεις τῶν ἄρθρων

306 ὥς 308 (ἐμπρησμός), 310 ὅ ἑὸ. I (ἔκρηξις προκαλουμένη ὁι’ ἀτσμικῆς ἐνεργείας), 311 ε’ὸ. 1 (ἔκρηξις προκαλουμένη
ὁιά κοινῶν ἑκρηκτικῶν ὑλῶν), 31] a ἑὸ. I
(κατάχρησις ἰονισμένων ἀκτίνων), 312
(πρόκλησις πλημμυρῶν), 316 γ ἑὸ. l (ἀεροπειρατεία ἤ 324 (ὁηλητηρίασις) ἥ ὅστις
γίνεται μέλος τοιαύτης ὀργανώσεως, προπαγανὸίζει ὑπέρ αὐτῆς ἥ τήν ἐνισχύει, τιμωρεῖται ὸιά φυλακίσεως ἀπό πέντε μῆνας
μέχρι πέντε ἔτη.
2. ’Άν ὁ ὁράστης ἀνήκει εἰς τά στελέχη
τῆς ὀργανώσεως ἤ εἶναι ὑποκινητής, τότε
τιμωρεῖται ὁιά φυλακίσεως ἀπό ἕνα ἔτος
μέχρι ὁέκα ἔτη».

KAI κατι ἄλλοῑ
Ο Τό αρθρο 138 τοῦ γερμανικοῦ ’νόμου ἀναφέρεις
«Παράλειψις καταγγελίας σχεόιαζομένων
ἐγκλημάτων.
(...) 2. Ὅστις ὅασίμως πληροφορεῖται ὅτι
σχεὸιάζεται ἤ πρόκειται νά ε’κτελεσθεῖ ἔγκλημα κατά τό ἄρθρον 129a καί εἰςχρόνον κατά τόν ὁποῖον ἡ έκτέλεσις ὁύναται
νά ε’μποὸισθεῖ παραλείπει ὁέ νά καταγγείλει ταύτην ἀμέσως εἰς τήν Δημοσίαν Ἀρχήν, τιμωρεῖται ὁέ φυλακίσεως μέχρι πέντε
ἔτη ἥ μέ χρηματικήν ποινήν».

Ο Τό αρθρο 2 τοῦ δικοῦ μας νομοσχέδιου ἀναφέρεις
«Ὑπόθαλψις καί παρασιώπησις. Ὁ γνω-’
ρίζων τήν κατάρτισιν τρομοκρατικῆς ὁμάὁος ἥ τήν σχεὸιαζομένην τέλεσιν τινός τῶν
ἐν ἄρθρω I παρ. I τοῦ παρόντος πράξεων
καί παραλείπων νά ἀνακοινώση τοιζτο ἐγκαίρως εἰς τήν Ἀρχήν, τιμωρεῖται ὁιά καθείρξεως».

ΜΙΑ ἁπλῆ αναγνωση δείχνει καί τήν
ἀντιγραφή καί τήν... κακῆ (πρός τό αὑστηρότερο, δέόαια) ἀντιγραφή.

H ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ὅλων τῶν δημοκρατικῶν κομμάτων καί τῆς δημοκρατικῆς
κοινῆς γνώμης ὑπῆρξε ἄμεση. Ἀλλά δέν
ἀρκεῖ. Τό τρομοκρατικό νομοσχέδιο
ΔΕΝ πρέπει να περάσει. Κι ὁ μόνος
τρόπος για νά γίνει ἴσως αὐτό εἶναι”να
ΑΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ὅλα τα κόμματα ἀπό
τή Βουλῆ κατα τήν ψῆφιση τοῦ ΣΝ..
ἀφοῦ ὅλα (πλήν τῆς ΕΔΗΚ) διαφωνοῦν
μέ τήν ΟΥΣΙΑ τοῦ νομοσχεδίου. Καθε
ἄλλη ἐνέργεια απλα νομιμοποιεῖ·τό νομοσχέδιο-ὅρικόλακα τῶν πιό φοὸερῶν
στιγμῶν τοῦ ἔθνους, πού μέ εὐρωπαϊκῆ
φορεσια ξαναγυρίζει «ἐν χορδαῖς καί
ὀργάνοις».

Ὀ Τό ἅρθρο 129α τοιζ1 ἀπό 22-4-76

ΣΗΜΕΙΩΣΗ; Τά κείμενα εἶναι ἀπό τήν ἀρ-

νόμου περί τροποποιῆσεως τοῦ Π.Κ. τῆς

χική μορφή τοῦ ΣΝ. - Στή Γερμανία ὁέν προὅλέπονται συγχωνεύσεις ποινῶν - ἔτσι μαζεύονται μεγάλες ποινές. - Ἡ τροποποίηοη αὐτή τοῦ
Π.Κ. τῆς Δ. Γερμανίας εἶναι ἡ ὅασική. Ἀπό τότε
ὃλο καί γίνονται προσθῆκες, ὅπως π.χ. τῆς
παράταοης «ἐπ’ ἀόριστον» τῆς... προληπτικῆς

Δ. Γερμανίας μέ σκοπό τήν καταστολὴ
τῆς τρομοκρατίας ἀναφέρειῑ
ὀργανώ«Δημιουργία
τρομοκρατικῶν
σεων.
’Όστις ἱὸρύει ὀργάνωσιν μέ σκοπόν καί
ὸραστηριότητα τήν ἑκτέλεσιν.·

’τράτωω
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Τό ἄρθρο αὐτό τοῦ Μανόλη
Γλέζου γράφτηκε πρίν ἀπό
τήν κατάθεση τοῦ νομοσχέὁιου γιά «τήν τρομοκρατία»
καί δείχνει τό κατάλληλο
κλίμα μέσα στό ὁποῐο »αὐτό
ἕπεσε,’ σάν «φυσική συνέπεια» (καί ὄχι ὄέόαια σάν
«κεραυνός ἐν αἰθρία» ὅπως
ὑποστήριξαν μερικοί).

ἐξαρση πού ἀκολούθησε τίς διαμαρτυρίες για τῆ δολοφονῖα τῶν πολιτικῶν
κρατουμένων Μπααντερ, Ἔνσλιν καί
Ράσπε, στό φρούρια Σταμχάιμ τῆς Δυτικής Γερμανίας, καί πού χαρακτηρίζεται
ἀπόῑ
Ο Συλλήψεις καί προφυλακίσεις για
«ἠθική αὐτουργία»
Ο Βαριές καταδίκες διαδῆλωτῶν στῆν
Αθῆνα καί Θεσσαλονίκη·
Ο Ἔρευνες σέ σπίτια καί γραφεῖα πολιτικῶν ὀργανώσεων·

H ἐπίθεση κατά τῶν ἐλευθεριῶν
T013 Μανόλη Γλέζου

ΤΡΙΑ ὁλόκληρα χρόνια πέρασαν ἀπό
01 Φόνους πολιτῶν καί τραυματι11 .
τήν πτώση τῆς δικτατορίας, τῆν ἐπανόρ0”: ςἈπαγωγές καί ἀπελάσεις ἀλλοδαθωση τῆς ἀστικής δημοκρατίας καί τήν
ἀνασύνταξη τῆς ἐλληνικής πολιτείας.
πων·
Οἱ ὂαθύριζσι δραματισμοί για μια _ T01 γεγονότα αὐτα ἔρχονται νά προσλαῖκή κυριαρχία συντρίφτηκαν ἀπό τόν
τεθοῡν σέ μιά σειρα ἀπό ἀντιλαῖκές ἐν·
τρόπω που ἡ ἐξουσία μεταδιδάστηκε Γι’
έργειες, πού ἐντασσονται στα γενικά μέτρα τά ὁποῖα παίρνονται ἀπό τήν 1111659αὐτό οἱ ἐλπίδες μετατοπίοτηκαν καί
νηση γιά τήν καταστολή τῶν κοινωνικῶν
στηρίχτηκαν στό παλλαϊκό αἴτημα τῆς
καί ἀτομικῶν δικαιωμάτων καί ἐλευθεὀποχουντοποίησης.
Τό αἴτημα 656C110, δέν ὃρήκε ποτέ
ριῶν. Μέτρα πού ὑπηρετοῦν τά σχέδια
σαρκωση. Νοθεύτηκε καί ἐκφυλίστηκε
μιᾶς ἀμερικανογερμανοποίησης τῆς Εὐἐυ-ιό τήν πρώτη στιγμή Ἀπό τή στιγμή
ρώπης καί τά σχέδιά για τή δημιουργία
πού ἡ δημοκρατία, ἡ κυόέρνηση καί
μιάς «Διεθνοῦς» για τήν καταστολὴ τῶν
ὅ λ α τα κόμματα ἀνέχτηκαν πέντε ὁλόἐλευθεριῶν, 115 πρόσχημα τά μέτρα κατά
κλήρους μῆνες να εἰναι ἀνώτατος αρχοντῆς τρομοκρατίας
Εἶναι χαρακτηριστική ἡ προθυμία μέ
τας ὁ διορισμένος ἀπό τή χοὺντα πρόεδρός τῆς χουντικής δημοκρατίας (ὁ Γκιτήν ὁποία ἡ κυόέρνηση ὑποστηρίζει σέ
ζίκης... για ὅσους τό λησμόνησαν). Κι
διεθνεῐς ὀργανισμούς τά δυτικογερμαἀπό τή στιγμή που ἀνέχτηκαν καί ἀνένικά σχέδιά για μιά «Διεθνή» τῆς καταχονται κι ὥς τά σήμερα να ὑπάρχει ἡ
στολής τῶν ἐλευθεριῶν.
Ἀλλά ὅπως έγραψε δ Κλώντ Ζυλιέν
ΥΕΝΙΞΔ, μέσο δηλαδή προπαγάνδας τῶν
Ἐνόπλων Δυναμεων πρός τό λαό.
(«Διεθνῆς Πολιτική>>);
«ἀπ’ ὅλα τά εἴὸη τῆς τρομοκρατίας τό
Ἀλλά πέρα ἀπό τόν ἐκφυλισμό τοῦ αἰτῆματος, στῆν οὐσία τό αἴτημα τῆς ἀποφοδερότερο εἶναι ἐκεῖνο πού μποροῡν νά
χουντσποίησης κάλυπτε μερικά μόνο τό
ἀσκησουν τά ἴὸια τά κράτη».
οὐσιαστικό αἴτημα για θεσμικές ἀλλαγές
πού θα ὂοηθοῦσαν ἐστω μιά οὐσιαστικό*‘k‘k
τερη λειτουργία τῆς δημοκρατίας.
Ἀκόμα περισσότερο στῆν πραξη,
ΑΥΤΑΠΑΤΩΝΤΑΙ οἰκτρά ὅσοι νομίσιγα-σιγα ἀλλά σταθερά, ἡ μορφή καί ἡ
ζουν ὅτι τά γεγονότα αὐτα εἶναι εἴτε τυχαῖα, εἴτε μεμονωμένες ἐκδηλῶσεις κραἀσκηση τῆς ἐξουσίας ἐπανέρχεται 01:01
προδικτατορικα γνώριμα στοιχεῖα πού
τικῶν ὀργάνων, πού μποροῦν νά κατηχαρακτηρίξουν ἀλλα καί συγκροτοῦν τό
γορηθοῦν για αὐθαιρεσίες, 13115960171κράτος τῆς δεξιᾶς. Τό ὑπερσυγκεντρωτιλοντα ζήλο ἤ για ὑπέρδαση ἐξουσίας.
κό. τό αὐταρχικό, τό μονοκομματικό
Οὔτε μποροῡν νά ἐνταχθοῦν, 65601101.
κρατος-ῦπηρέτη τοῦ ντόπιου καί ξένου
στῆν ιδιαίτερη δραστηριότητα τῶν χουντικῶν καί νεοφασιστων πού σπονδυλώμονοπωλιακοῦ κεφαλαίου.
νοῦν τόν κρατικό μηχανισμό καί ἰδιαί*‘k‘k
τερα τά Σώματα Ἀσφαλείας. Θά ἀποτε
λοῠσε μετατόπιση τοῦ προόλῆματος, 5111':H AXAY T013 ἐκλογικοῦ πυρετοῦ έριξε
ὀφείλουμε να διακρίνουμε τίς πηγές και
τή σκιά της καί ἐμπόδισε να ἐλθουν στό
τά κέντρα πού ἐνεργοῦν για τήν καταφῶς τοῦ προσκήνιου μιά σειρα ἀπό γεστολῆ τῶν ἐλευθεριῶν.
γονότα, πού αν καί συνέδησαν στό περιT01 γεγονότα αὐτα ἐκφραζουν ἐνέρθῶρισ, δέν παύουν να ἔχουν τήν ἀναλγειες μελετημένες καί προσχεδιασμένις
λοίωτη ποιοτικῆ τους ἀξία.
πού ἀποσκοποῦν. νά πνίξουν τή cpw111
Σημειώνουμε ἰδιαίτερα τή διωκτικῆ
ἀντίστασης τοῦ λαοῦ μας καί τήν ἀντι10

δρασή του κατα τῶν σχεδίων T013 ντόπιου καί ξένου κεφαλαίου, κατά τῆς αὐταρχικής ἐξουσίας.
“Η περίοδος πού ἀκολούθησε τήν
πτώση τῆς δικτατορίας δέν ἀλλοίωσε τά
οὐσιαστικά γνωρίσματα τοῦ συστήματος
τῶν δομικῶν πολιτικῶν καί κοινωνικῶν
σχέσεων, ὅπως ἐπικρατοῦσαν οτή μετα- πολεμική Ἑλλάδα. Οὔτε μετέτρεψαν τίς
σχέσεις ἐξάρτησης μέ τά διεθνῆ κέντρα
ἀποφάσεων καί ἐλέγχου τῆς ἐθνικής μας
ζωῆς, οὔτε ἀνέτρεψαν τίς πολιτικές καί
κοινωνικές ἀνισότητες. Ἀντίθετα, μέρα
μέ τή μέρα θεσμοθετοῦνται καί παίρνονται μέτρα πού οἰκοδομοῦν καί στερεοποιοῦν ἀκόμα περισσότερο τό αὐταρχικό
κράτος τῆς δεξιᾶς.
Τό αὐταρχικό σύστημα δίας ἐπενδύεται μέ νόμους, μέ μέτρα καί μέσα, ὥστε
να ἐμποδίζει τήν κοινωνική καί πολιτική
δραστηριότητα. Οἱ ἐπενδύσεις αὐτές καλύπτουν ὅλο τό ἀναγκαῖο φάσμα τῶν ἐνεργειῶν πού ἀπαιτοῦνται για μιά ὁλοκληρωμένη ἀποδοτικότητα ἑνός κρατικσῦ μηχανισμοῦ, φορέα καταπιεστικής

ἐξουσίας, ἐθισμένου κιόλας ἀπό παράδοση στήν καταδιωκτικῆ νοοτροπία,

Ἱ-Ι νομική ἐπένδυση
ΤΟ ἴδιο τό Σύνταγμα τοῦ 1975 προσφέρει ἀπεριόριστα προνόμια για τήν
ασκηση μιᾶς ὑπερσυγκεντρωτικῆς ἐξουσίας ἀφόρητα καταπιεστικής καί σέ 601ρος τῆς ὅποιας δυνατότητας ἔκφραοης
τῆς λαῖκής δούλησης ἦ συμμετοχῆς τοῦ
λαοῦ στα κοινά. Κυριαρχεῖται ἀπό τό
δόγμα πώς ὁ λαός πρέπει να ὅρίσκεται
ἐξω ἀπό τά κέντρα λήψης ἀποφάσεων,
στῆ θέση τοῦ θεατή.
Τά προνόμια τῆς ἐκτελεστικής ἐξουσίας πλαισιῶνονται ἀπό ένα σύστημα.
νομικῶν ἐπιταγῶν, ἀπό εἰδικούς ἀντιλαῖκούς νόμους, ὅπως
ὁ A.N. 375/36,
ὁ N. 410/1976,
ὁ Ν. 330/1976.

M’ αὐτόν τόν τρόπο ὁ κρατικός μηχανισμός γίνεται ἐννομος στήν ασκηση τῆς
δίας πού χρησιμοποιεῖ ἐναντίον ὅλων
ὅσων ὑπερασπίζονται τίς κοινωνικές καί
πολιτικές ἐλευθερίες.

Ἡ ἐπένδυση

τῆς κρατικῆς μηχανῆς
μέ τόν τεχνολογικό
ἐξοπλισμό καταστολῆς.
H ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ἐξουσία φρόντισε
. Ο νά πολλαπλασιάσει τίς ἀστυνομικές
δυνάμεις σέ ὑπέρμετρα 606110, 1101 τίς ἐξοπλίσει μέ ἀρτια τεχνικά μέσα καί νά τίς
ἐφοδιάσει μέ μηχανοκίνητα μέσα πολεμικου τύπου·
Ο νά δημιουργήσει τό εἰδικό σῶμα
τῶν κρανοφόρων (ΜΑΤ)·

. Οἱ ἐπιχειρήσεις τύπου «ἀρετή», μέ
μπλόκα καί μαζικές συλλήψεις, ἐξυπηρετσῦν τό γενικό σχέδιο, γιατί παραπλα- ·
νοῦν τὴν κοινὴ γνώμη καί στοχεύουν στή
«δικαίωση» καί τόν ἐθισμό τῆς ἀστυνομοκρατίας. eH ἠθικὴ εὐαισθησία στα θέματα τῆς ἠθικῆς ἀμόλύνει τὴν εὐαισθησία στα θέματα τῶν μέτρων πού χρησιμοποιοῦνται καί δημιουργεῖ τό κλίμα τῆς

αὐθαιρεσίας.
. ‘H διεύρυνση’ τῆς κατασταλτικῆς
δραστηριότητας τοῦ ἀστυνομικοῦ μηχανισμοῦ μέ τὴ δυνατότητα ἀνετης χρὴσης

τῶν ὅπλων, ὅταν ἀποφασίζει τό «διῶκον
\

'1

’3‘“

·

I

.10 κε’-ι,

O νά χρησιμοποιεῖ ἀκόμα καί στρατιωτικές δυνάμεις για τὴν καταστολὴ τῶν
κοινωνικῶν ἀγώνων.

cH ἰδεολογικὴ ἐπένδυση

cH πρακτικὴ

εφαρμογη

ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΗ ἡ ἐκτελεστική ἐξουσία μ’ ὅλα τά μέσα, 11906051/51 πιά με’
σύστημα στῆν ἐφαρμογὴ τῶν αὐταρχικῶν
της μεθόδων για τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν

ὄργανον», κλιμακώνει τὴν αὐθαιρεσία σέ
ἀνώτερα ἐπίπεδα. 'O αἱματηρός ἀπολογισμός δέν εἶναι εὐκαταφρόνητος. Δυό
ποινικοί (Κεχαῐδης, Σαλονικιός) πλήρωσαν μέ τὴ ζωὴ τους τὴν εὐκολία χρὴσης
τῶν ὅπλων. Ποιός θα ἐνδιαφερθεῖ τώρα
για δυό παραὸάτες τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ
νόμου, “Η σφαγὴ στὴν αἰγυπτιακὴ πρε065501 σφράγισε τό χρόνο πού έφυγε.

ἀντιλαῖκῶν ,σχεδίων

ΓΙΑ τὴν κατάπνιξη καθε κοινωνικῆς
καί πολιτικῆς δραστηριότητας τίθενται
σέ λειτουργία τά εἰδικά λεκτικά σύμὸολα
καταπίεσης καί διαμόρφωσης τῆς κοινῆς

Τά πλήγματα εἶναι ἀπανωτά καί
προσεγμένα. Συνοδεύσνται μάλιστα 01110
11101 τρομερὴ ἐπίδειξη δυνάμεως για νά
δημιουργηθεῖ καί τό ἀναγκαῖο κλίμα καί

γνώμης.

ἡ οἰκείωση με τήν ἀστυνομοκρατία.

Μέ ὅλα τά μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης
οἱ ἀντιτιθέμενοι, οἱ ἀντιδρῶντες στα
ἀντιλαϊκά σχέδιά, ὅαφτίζονται «ἐχθροί
τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου», «ἀνατρεπτικά
στοιχεῖα», «τρομοκράτες». Ἀξίζει ἐδῶ
να θυμηθοῦμε τί ἔγραφε 0 Παν, Κανελλόπουλος;
«Κανένας ἀπό ὅσους ἔχουν ἀσκήσει

Ἀναφέρω ἐνδεικτικά μερικά;
Ο Χρόνο μέ τό χρόνο περιορίζονται
οἱ ἀγωνιστικές ἐκδηλώσεις τοῦ Πολυτεχνείου. Τὴν τελευταία φορά ἀπαγορεύτηκε ὁποιαδὴποτε πορεία. Οἱ ἀντιδικτατορικοί ἀγῶνες τοῦ λαοῦ πρέπει νά λησμονηθοῦν καί οἱ, ἀγωνιστικές ἐκδηλώσεις για τὴν ἀντίσταση τοῦ Πολυτεχνείου
ἐπιδιώκεται 1/01 11510190110131! 05 πανηγυριώτικα ἐκτονωτικά σώου.
“Ο Τά δυό τελευταῖα χρόνια ἀπαγορεύτηκε ὅποιαδὴποτε συγκέντρωση ἤ
διαδήλωση, εἴτε μέ ἀπόφαση τῆς 1113659νησης ἤ τοῦ ὐπουργείου Δημοσίας Τάξεως, ε’ίτε μέ ἀποφάσεις τῶν κατά τόπους ἀστυνομικῶν ἀρχῶν. Ὑπῆρξε, μάλιστα, καί κατάφωρα ἀντισυνταγματική
ἀπόφαση για (11101/0951301] συγκέντρωσης
γιά ἀόριστο χρόνο (ὅπως τῆς Χωροφυλακῆς Μαγνησίας, πού ἀπαγόρευσε για
0091010 χρόνο δποιαδὴποτε συγκέντρωση μαρτύρων τοῦ Ἰεχωόἀ σέ ἀνοιχτό
χῶρο).
Ο Μέ πρωτοφανῆ 65010 μέσα διαλύθῆκαν συγκεντρώσεις καί διαδηλώσεις,
ὅπως τῆς 21ης Ἀπριλίου 1976, τῆς 25
Μαΐου 1976.
Ο Ἡ ὠμὴ καταστολὴ τῶν ἀγροτικῶν
καί ἐργατικῶν κινητοποιὴσεων χρήσιμοποιὴθηκε πολλές 1111111":
Ο ’Στὴν ἡμερήσια πρακτικὴ τῶν διωκτικῶν ἀρχῶν 6950115101 ἡ δίωξη τῶν
διανεμητῶν τῶν ἐντύπων τῶν πολιτικῶν
κομμάτων καί ὀργανώσεων. Κατά τά

ἐξουσία δέν εἶναι ἀθῶος. ’Όλοί μσς ὀφείλω νά περιλάόω καί τόν ἑαυτό μου ὑπήρξαμε κάποτε, σέ κάποια στιγμή,
ἄμεσα ἤ ἔμμεσα, εἴτε τό θελήσαμε εἴτε
ὄχι, ἐ’νοχοι ἀπανθρωπίας. Καί ύπήρξαμε
ὡς ἐξουσία ἔνοχοι ὄχι μόνο σέ ὥρα πολέμου (μεταξύ ἐθνῶν ἤ ἐμφυλίου), ὅταν ὁ
φαῦλος

κύκλος

γίνεται

ἀδυσώπητος

κλοιός, ὄχι μόνον ὅταν ,ἄν δέν σκοτώσεις,
θα σέ σκοτώσει ὁ ἐχθρός, καί ἄν δέ νικήσεις θά σέ συντρίψει ἐκεῖνος μέ τή 609—
60917 δία τῶν ὅπλων, ἀλλά καί σέ ὧρες
πού ὀνομάζονται ὧρες εἰρήνης, ὅταν
ὅαφτίζουμε “ἐχθρό” καθε ἄνθρωπο πού
προσόάλλει τό κύρος καί ἀμφισὸητεῐ τήν
”ἰδεολογική” ὄάση τῆς δικῆς μας ἐξουσίας, πού τή θεωροῦμε αὐτονόητα “νόμιμη’“».(-Ἀπό τήν Εἰσαγωγή του, στό ὄιὄλίο τοῦ Γ. I. Ράλλη,· «Ἡ τεχνική τῆς
ὄιάς»,

ἐκδόσεις

«Ἑρμείας»,

Ἀθήνα

1972, σελ. 9-10).
Τό ψέμα καί οἱ κατάλληλες για καθε
περίπτωση «ἐκδοχές», διοχετεύονται
στόν τύπο για νά διαμορφώνεται τό
κατάλληλα κλίμα πού θα ἐπιτρέψει μιά
ἀνετη καταδίκη, ἀνεκτὴ ἀπό τὴ διαμορφωμένη νά δέχεται τίς αὐθαιρεσίες κοινὴ

γνωμηὉ τύπος πότε σιγοντάρει κατά τό δοκοῦν καί κατά τὴν ἰδεολογικὴ του τοποθέτηση, πότε τηρεῖ τὴν ἀποτελεσματικὴ
σιγὴν ἰχθύος.

ἀλλα ἡ... ἐλευθερία τοῦ λόγου εἶναι
ἐλεύθερη 010v 10110 μας.
Ο Καθημερινό φαινόμενο εἶναι ἡ πολύπλευρη δίωξη τῶν ἀφισοκολλητῶν
(προπηλακίσεις, κακοποιὴσεις, συλλήψεις, καταδίκες),

O Οἱ 6ασανισμισί καί ἡ κακοποίηση
τῶν συλλαμὸανομένων ἀπό τὴ στιγμὴ τῆς
σύλληψης ῶς καί μέσα στα ἀστυνομικά

τμήματα δέν εἶναι ἀσυνήθιστο φαινόμενο. Ἀπό τή σωρεία τῶν περιπτώσεων ξεχωρίζω μόνο ὡς ἐνδεικτικά;
- Τό ὃασανισμό μέ φάλαγγα τοῦ φοιτητῆ Νικ. Ἀθαν. Πάντζαλη καί τὴν κακομεταχείριση τῆς φοιτὴτριας I. M095νου, στίς 31 Δεκεμόρίου 1974, στό Ἀλι-

6591 Εὐόοίας.
- Τὴν κακοποίηση τοῦ Στάθη Παναγούλη στίς 17 Νοεμὸρίου 1976.
— T0 δασανισμό μέ φάλαγγα τοῦ
Ιαχρονου Ἐλ. Βιδάλη στό ΙΒ’ ἀστυνομικό τμῆμα Πειραιᾶ, τέλος Ὀκτώὸρη
- Τὴν «ἀνάκριση» τοῦ νεαροῦ Στέλιου Κλόκα, πού ὁμολόγησε... τὴν ένοχὴ
του για 11101 δολοφονία πού ποτέ δέν
ἔκανε.
Ἀκόμαῑ
.
Ο Ἡ ἐκδοση 1013 Πόλε καί ἡ ἀπέλαση
τῆς Σουζάνας Μπαουσινγκερ, ὅπως καί
οἱ ἀπελάσεις τῶν Παλαιστινίων τούς τελευταίους μῆνες δημιούργησαν πιά 110—
θεστώς.
Ο Οἱ διακρίσεις σέ δαρος τῶν ἀλλοδαπῶν ἐργατῶν περνοῦν ἀπαρατῆρητες.
. Οἰ διακρίσεις σέ δάρος τῶν στρατευμένων πού έχουν ἀριστερὴ ἰδεολογία,
δέν συγκινοῦν οὔτε τά κόμματα τῆς ἀριστεράς.
Ο Ἔρευνες σέ σπίτια, ἀλλα καί σέ
γραφεῖα ἐφημερίδων, ὅπως στά γραφεῖα
τῆς ἐφημερίδας «Προλεταριακός Ἀγώνας» καί τῆς «(Ομάδας γιά μιά Προλεταριακῆ Ἀριστερά».
Ο Συλλὴψεις μέ τὴν κατηγορία τῆς
ἠθικῆς αὐτουργίας καί τῆς συμμετοχής
σέ «έκτροπα» ἐκδοτῶν ,καί ὑπευθύνων
πολλῶν ἐντύπων. Ὅπως τῶνῑ Γ. Φελέκη
(<<“Οόόφραγμα»). Κ. Βασιλιάδη (((Ὲδῶ
καί Τώρα»), M. Πρωτοψάλτη («K011110—
ρας»), ‘H. Μπακογιάννη («Σοσιαλισμός
11

ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ «ANTI»
Ο Ποιά
εἶναι
τά
πλεονεκτήματα τῆς έν-

ταξης;
Ποιά
κτήματα;

τά

μειονε-

*‘k‘k

ΜΙΑ σειρα μελέτες
καί ντοκουμέντα γύρω

ἀπό τό πρόὸλημα «Ἑλλάδας - EOK», πού δημοσιεύτηκαν στό «ΑΝΤΙ))’,

προσφέρονται

. τώρα σ’ ένα καλαίσθητο
τόμο, σάν ένα πανόραμα

ξ τῶν θέσεων πού ἔχουν
διατυπωθεῖ καί τῶν
γνώμη σας γιά τὴν έν- θεωρητικῶν, πολιτικῶν
ταξη τῆς Ἑλλάδας στῆν, καί ἐμπειρικῶν ἀφετηΕὐρωπαῖκὴ Κοινότητα; ριῶν τους.

Ο Ποιά

εἶναι

ἤ ὅαρὸαρότητα»), N. Μπαλῆ («“Ὀταν»),
Ν. “Ἀσιμου (συνθέτη καί τραγουδιστῆ)
καί Χρ. Κωνσταντινίδη (ἐκδότη διὅλίων).
Ο Ὁ φόνος τοῦ Χρ. Κασίμη καί ἡ
«ἐπιχείρηση» Γ. Σερίφη ἀποκαλύπτουν,
στῆν τραγικότητά τους, ὅλο τό παιχνίδι
πσύ παίζεται σέ 6άρος τῶν κοινωνικῶν
καί ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν.

ἡ

ΣἹἩΝ πρακτικὴ ἐφαρμογή τοῦ σχεδίου πρέπει νά καταταγεῖ καί ἡ ἄρνηση
ἐπαναπατρισμοῦ καί ὁ τρόπος ἐπαναπατρισμοῦ τῶν δεκάδων χιλιάδων πολιτικῶν προσφύγων. Σέ σαρανταπέντε χιλιάδες ἀκόμα πολιτικούς πρόσφυγες ἀρνεῖται ἡ κυὸέρνηση τό δικαίωμα νά
ἐχουν πατρίδα καί νά ἐπιστρέψουν.
Ἀλλά καί“ὅσοι ἐπιστρέφουν στεροῦνται
τοῦ δικαιώματος τῆς ίθαγένειας.
Παράλληλα μ’ ὅλα αὐτά πρέπει νά σημειωθεῖ πώς τά πλήγματα τῆς κρατικῆς
αὐθαιρεσίας, πού έχουν σαφῆ κοινωνικό
καί πολιτικό χαρακτῆρα, εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογα πρός τήν τρυφερὴ
«δίωξη» καί ἀνοχὴ τοῦ χουντικοῦ μηχανισμοῦ καί τῆς νεοφασιστικῆς δραστηριότητας.
Μπροστά α’ αὐτή τὴν κατάσταση,
μπροστά σ’ αὐτή τὴν ἀσύδοτη καταπατηση τῶν κοινωνικῶν δικαιωμάτων καί
τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν, τό χρέος καθε
ἐλεύθερου ἀνθρώπου, καθε ανεξάρτητης

συνείδησης, εἶναι κατάδηλοῑ

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ Ξ
ὸιμηνιοίο λογοπκνικό ηεριοὸικὸμιπιοιτο
N. Δ. κᾱρσγτοῑ ΙΠΔΝΗΗκ MAMI I NANOI AMAQPITHI. I

Πρῶτα καί πάνω ἀπ’ ὅλα ὀφείλουμε νά ἀντιδράσουμε στό μηχανι- ‘
σμό τῆς σιωπῆς πού ἔχει μπεῖ σέ λειτουργία για νά καλύψει τά ἐγκλήματα πού διαπράττονται σέ ὃάρος
τῶν κοινωνικῶν καί ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν. Ἡ ἀλήθεια πρέπει νά ἀπο-

My. rruINHWAKorIOY/Oz I NI to: Ina-um: ΙΠεφιιΛ. κονοβετκτ I
καλυφθεῖ, ὅπως πρέπει νά σκιοτοῦν

mum: nun: ι Rem-1 κηρυγμα I ιιιμκηροηογιστ, ι
μαι- ecu-u I θετυεο s. ΡιωΑ ι Ριερηε ει. σοανε ο τεγσ.υμωτικ r

καί τά πέπλα τῆς σιωπῆς.
Τά κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης, καί
ἰδιαίτερα τά κόμματα τῆς ἀριστερᾶς,
ὀφείλουν, ἐπιτέλους, να κατανοήσουν ὅτι

ΣΤΟ
«ΜΑΓΑΖΙ»

τώρα καί
EHIIIAA!

τό ὃιὸλίο

Μαζί μέ ὅλα τ’ ἀλλα,
έπιπλα ἀπλά, πρακτικά,

εὐχάριστα καί - πάνω
ἀπ’ ὅλα - σέ πραγματικά καλές τιμές.
«ΜΑΓΑΖΙ»

Διδότου 59
12

εψαστε Σινα 38

Ο

δέν ἐπιτρέπεται καμιά ἀμέλεια. ’Ὀπως
δέν ἐπιτρέπεται να δείχνουν εὐαισθησία
μόνο ὅταν οἰ διώξεις ἀφοροῦν τά μέλη
τους καί τό κόμμα τους. Οἱ παραὸιάσεις
τῶν ἀτομικῶν καί κοινωνικῶν ἐλευθεριῶν καί δικαιωμάτων δέν εἶναι θέματα
κομματικοῦ πατριωτισμοῦ, Ἀφοροῦν τό
σύνολο, ἀφοροῦν τήν ἴδια τὴν ὑπόσταση
τῆς δημοκρατίας. Κι ὅταν καίγεται τό
σπίτι τοῦ διπλανοῦ σου καί δέν ἀντιδράσεις, θά καεῖ καί τό δικό σου.
Κάθε ἐλεύθερος ἄνθρωπος καλεῖται νά
ὅοηθὴσει να ἀναταραχθεῖ ἡ μακάρια
συνείδηση πού έχει δημιουργηθεῖ στὴν
κοινῆ γνώμη ἀπό τήν προπαγάνδα τῆς
αὐθαίρετης ἐξουσίας.
Μιά λαϊκὴ παροιμία λέει;
«Τό νερό κοιμᾶται, έμεῐς κοιμόμαστε,

ὁ ἐχθρός προχωρεῖ».

’

G)” ἀφῆσουμε νά μᾶς κυριεύσει τό
τέλμα καί ὁ ἐφησυχασμός;

θίσματα (μαξιλάρια) ζαχαροπλαστείων καί καλυφθέντες

AYO AZHMATA AﬂOKAAYIITpYN:

‘O στρατός
παρακολουθεῖ
συ στη ματ ικά

διά κλινοσκεπασμάτων ἐξαγγείλαντες ἔναρξιν 24ώρου
ἀπεργίας πείνης μέ πέρας 28.00 τῆς II Δεκ, 74 (.)
Ἀνωτέρω ἐνέργεια σπουδαστῶν παρακολουθεῖται καί
περαιτέρω ἐξέλιξις ἀναφερθῆ ὑμῖν δι’ ἑτέρου σήματος
Παρακαλοῦμεν διά τά καθ’ ὑμᾶς (.) — (.) — (.)

Ο Τρία χρόνια μετά,(17-4-77) ένα ἀλλο σῆμα φεύγει για τό
AZ. Ἀναφέρεται στὴν ἀναγραφὴ συνθημάτων στό Ἀμύνταιο
καί τὴ Φλώρινα. Καί λέει τά ἐξῆςῑ
«Ἀπόρρητον Ἀρ. Σημ...... 27123...
Ἀναφέρεται ὅτι νύκτα 16 πρός 17 Ἀπριλίου 77 ἔλαδον χώραν κάτωθι.·

τίς πολιτικές
ἐκδηλώσεις

Εἰς Ἀμύνταιον (.) Ἐρρίφθησαν προκηρύξεις ὑπό ΚΚΕΞ μέ
κάτωθι περιεχόμενον (.)
«Κάτω οῖ γιορτές τοῦ μίσους».
Εἰς Φλώριναν ἐγράφησαν μέ κόκκινους μαρκαδόρους καί
μέ χρῶμα σκοῦρο μπλέ ὑπό ἀναρχοκομμουνιστῶν κάτωθι
συνθήματα (.)
Εἰς γυμνάσια Φλωρίνης ἐπί τοῦ τοίχου (.)
«Κάτω ἡ παρθενιά»
«Κάτω τό κεφάλαιον»

O ΣΤΡΑΤΟΣ παρακολουθεῖ πάντοτε συστηματικά τίς ὅποιες

πολιτικές ἐκδηλώσεις - καί ἰδιαίτερα τῶν ἐπαρχιῶν.
.
TA δυό σήματα πού πρωτοδημοσιεύουμε σήμερα ἐπιὸεὸαιώνουν ὅτι ἀπό τόν πρῶτο καιρό τῆς «ἀλλαγῆς» μέχρι τίς μέρες
μας ἡ κατάσταση (ἀπό αὐτὴ τῆν πλευρά τῆς παρακολούθησης)
δέν ἀλλαξε.
ME τά σήματα ἐνημερώνεται τό Ἀρχηγεῖο Στρατοῦ -ἴσως
γι’ αὐτό ὁ ἁρμόδιος γιά τίς Ἐνοπλες Δυνάμεις ὐπουργός δέν
παύει να μᾶς δεδαιώνει ὅτι ὅ στρατός... «δέν 6ουλεύεται>>ἔ
ΤΑ σὴματα;
Ο Στίς 10-12--74 οἱ σπουδαστές τῶν KATE τῆς Λάρισας ὅργανωσαν μιά συγκέντρωση ἐξω ἀπό τίς σχολές τους καί στῆ
συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία πρός τὴν κεντρικῆ πλατεία
τῆς πόλης μέ στόχο νά ὑποστηρίξουν τά αἰτήματα τους. Ἡ ὅλη ·
ἐκδῆλωση εἱχε ἀρχίσει στίς 5.30 τό ἀπόγευμα. Στίς 9 τό ὅράδυ
ἐφευγε ἀπό τό 20 Ἐπιτελικό Γραφεῖο τῆς Δ.Σ.Σ. (Διοίκηση
Συντηρῆσεως Στρατοῦ) πρός τό 20 Ἐπιτελικό Γραφεῖο τοῦ
Ἀρχηγείου Στρατοῦ, μέ κοινοποίηση πρός τό 20 ΙΞ.Γ. τῆς 1ης
Στρατιάς, τό παρακάτω σῆμα;
<< ..........
AHOPPHTON AP. ΦΑΚ. 543
Ἀναφέρεται ὅτι τήν 101730 ΔΕΚ. 74 150 περίπου σπου-

δασταί ΚΑ ΤΕ συνεκεντρώθησαν ἔξωθι σχολῶν KATE καί
ἐν συνεχεία ἑπραγματοποίησαν πορείαν μέχρι κεντρικῆς
πλατείας πόλεως Λαρίσης (.) Ἀνωτέρω σπουὸασταί παρέ-

μειναν εἰς πλατείαν πόλεως ἐπί δίωρον διαμαρτυράμενοι
διά κάτωθι συνθημάτων (..·)
“

«Γαμᾶτε ἐλεύθερα»
«Θάνατος στόν φασισμό»
Εἰς μητρόπολιν ἐπί τοῦ τοίχου (.)
«Ἐδῶ εὑρίσκεται ὁ μάγος»·
«Οἱ ἀνίκανοι δέν μποροῡν νά μιλοῦν γιά γάμο»
«Οἱ έκκλησίες νά γίνουν σχολεῑα»
«Δ ῆτε τό συμφέρον σας»
«Ἡ λύσις γιά τά προὸλήματά σας ὄρίσκετε στά χέρια σας
καί ὄχι στόν οὐρανό»
«Δ έν ὑπάρχει Θεός»

ΑΝΑΟΕΡΕΤΑΙ DTl THN 101730 AEK 74 150 ΠΕΡΙΓΙΠῙ ΣΠῦΥΔΑΣῐΑΙ KAIE
IINEKENIPJBHIAN EEﬂBl [XOAJN KAIE KAI IEN IINEXEIA ΕΠΡΑΓΗΑΤῠΠῦΙιίΣΑΝ
HOPEIAN HEXPI KENIPIKdI FIAAIEIAI. IzﬂAEJI AAPIIHI (.)
ANJIEPJ INDIAAUAI I'IAPEHEINAI‘ ΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΑΝ HOAEDI Enl AldeN
AIAHAPIIPJHENAOI ΗΑ KAI'JEI LINBHHAIHN (.I)
“
"3H KAIE KAIEPI'A "
."IYHI‘IAPAIIAIH AAE "
"Hh i'lAIlEIE HAZI HAI EA l'lriIE IhN ῠΡΓιί ΜΑΣ ““ ’
"OXI ﬂAlAElA lAlﬂIIKH "
"157. ΓΙΑ ﬂAIAEIA "
KAIA ANJTEF] [ῙΓΚΕΝῘΡΊΣΙΝ ΑΝΗΡῘΗῦΗΣᾸΝ nun-mm" HE AHA ’.ΙΙ
ANd [YIGBHHAIA KAI EPPIOEHIAN HPOMIPIEEII EU'JN ANAI'PAOEIAI (I)
"AnUZH DAM {ION AFANA I'IA IA AIKAIA AIIHHAIA ΤΩΝ KATE " (.)
ιἹΕΡΙ 1330 .IPAN ΚΥΡΙΟΣ ῦΓΚῦΣ IIIKHIPJOENWN AIEAIBH EKIDI IEIEAPAKONIA (40) l'lEPII'IEII ΣΠΙΠΔΑΣῘ IN OITINEI I'IAPEHEINAN XAHAI El'll KENTPDY
ﬂAAIEIAI HEIAXEIPIIBENIEI KABIIHAIA (MAEIAAPIA) ZAXAPOIIAAUEI'JN
KAI KAAIOBENIEI AIA KAINOIKEHAZHAI’DN ΕΞΑΠΕΙΛΑΝῙΙΕΣ ΕΝᾹΡΞΙΝ ZWPUY
AHEPFIAI ΠΕΙΝΗΣ ΗΕ ΠΕΡΔΣ 2300 Th! 11 AEK 74 (.)
ANJIEPEI ENEPI'EIA [HOIAAIIDM I'IAPAKOAIJYBEITAI KAI I'IEPAIIEPJ ΕΞΕΛΙ
ΞΠ. ANAOEPDH IHIN AI'EIEPUI InHAIDI (.)
ﬂAPAKAADYHEN AIA IA KAB‘IHAI (.)-(.)·(ι)
ἕῖΠ.Ει(-’“10”’”ἐι

Ι

«ΟΧΙ ΚΑΤΕ ΚΑΤΕΡΓΑ»
«ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΛΑΕ»

«ΜΗ ΠΑΙΖΕΤΕ MAZI ΜΑΣ ΘΑ Π(1)ΗΤΕ ΤΗΝ ΟΡΓΗ
ΜΑΣ»
«0X1 ΠΑΙΔΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ»
«15% ΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»
Karo? ἀνωτέρω συγκέντρωσιν ἀνηρτήθησαν «πανώ» μέ τά
αὐτά ὡς ἄνω συνθήματα καί έρρίφθησαν προκηρύξεις ἐφ’
ὧν ἀναγράφεται (.·)
«Ἀποχή, ὅλοι στόν ἀγώνα γιά τά δίκαια αἰτήματα τῶν

KATE» (ι)
Περί 19.30 ὥραν κύριος ὄγκος συγκεντρωθέντων διελύθη
ἐκτός τεσσαράκοντα (40) περίπου σπουδαστῶν οἵτινες παρέμειναν χαμαί ἐπί κέντρου πλατείας μεταχειρισ έντες κα-

«Νά ὄρίζεται τά θεῖα δέν εἶναι ντροπή»
«Στόν ναό μαζεύονται γλυώδεις ὑπάρξεις καί ἠλίθιά
πρόσωπα»
Περισσότερα συνθήματα έσυνοὸεύοντο ὑπό σφυροὸρεπά-

νων (.) - (.)»
ΚΑΓΙΟΙΟΙ ἀθικτοι μηχανισμοί ἀπό παλιά καί πρόσφατα
χρόνια κοινοόουλευτικῆς ἦ δικτατορικῆς διακυόέρνησης τῆς
χώρας παραμένουν καί - μέ πρῶτο στόχο ΠΑΝΤΟΤΙΞ τήν
ἐπαρχία - δουλεύουν συστηματικά. Δικαιολογημένα δ κ. Ἀδέ-

ρωφ πρέπει νά εἶναι ὑπερήφανος...
13

Τά γεγονότα
τῆς Πάτρας

καί ἠ στάση
τῆς Π.σ.κ.
.

1
χ. . ς(

,,
,
’ὃ 524‘

ις

χρησιμοποιεῖ γιά τὴν προώθησῆ τους.
ιΞεσκεπάστηκε τέλος σ’ ὅλη του τῆν
έχταση ὁ ἀνοιχτά ὑπονομευτικός καί
προδοκατόρικος ρόλος μέσα στό κίνημα
τῶν ποικιλώνυμων ἀριστερίστικων ὁμάδων, πού μέ τὴν ταχτικὴ τους διευκολύνουν τό πέρασμα τῶν κυδερνητικῶν σχεδίων.
ΑΠΟ αὐτὴ τῆν ἀποψη, ἡ λεπτομεριακὴ ἐξέταση τῶν ἐξελίξεων στῆν Πάτρα, ἡ ἀντληση τῆς θετικῆς καί ἀρνητικής πείρας ἀπ’ αὐτές, ἀποτελεῖ ἐπιτα-χτικό καθῆκον καθε δημοκρατικῆς δύναμης μέσα στό φοιτητικό χῶρο,κάθε φοι- τητῆ, ἰδιαίτερα σήμερα πού δυναμώνουν
,οἱ φοιτητικοί ἀγῶνες μέσα ἀπό τούς
συλλόγους καί τήν ΕΦΕΕ γιά τῆν ἀπόκρουση τῆς κυὸερνητικῆς ἐπίθεσης, γιά
ξὴέι ἓὲοΙώθηση δημοκρατικῶν ἀλλαγῶν

Πῶς ξεκίνησαν

τά γεγονότα

μεταφορὰ ὅλων τῶν μαθημάτων στό πτυχίο», ἐπιλέγοντας έτσι τὴν «εὔκολη» λύση,·τίς ἐξεταστικές διευκολύνσεις, ἀντί
τῆν ἀντιμετώπιση τῶν ὀξυμέγων προ6λημάτων τῆς Ἀνώτατης Ἐκπαίδευσης.

cH « μάχη >>
ΤΟ αἴτημα τῆς «ἐλεύθερης μεταφο-

ράς» εἰναι αἴτημα λαθεμένο, αἴτημα
ἀντιδραστικό. Ἡ ἱκανοποίησὴ του δέν
λύνει στὴν οὐσία κανένα πρόὸλημα.
Ἀπλῶς μεταθέτει χρονικά τά ἴδια ἀκρι6ῶς προὸλὴματα, ὁδηγώντας τούς φοιτητές σ’ ἕνα φαῦλο κύκλο. Τό αἴτημα αὐτό
συμόαλλει τελικά οτόν ὑποόιὸασμό τῶν
σπουδῶν καί τῶν πτυχίων καί σάν κατεύθυνση πάλης ὑπονομεύει τούς ἀγῶνες
τῶν φοιτητῶν γιά οὐσιαστικὴ, ὁλόπλευρη καί δημοκρατικὴ μόρφωση. Τέλος, καί τό πιό οὐσιαστικό, ἀφήνει ἄθιχτα τά πραγματικά προὸλὴματα τῶν
φοιτητῶν, τό ἀντιδραστικό περιεχόμενα
καί κατεύθυνση τῶν σπουδῶν, τὴν αὐ-

Μιά ἄλλη ἄποψη γιά τά γεγονότα
τῆς Πάτρας· Ο ΤΑΚΗΣ MIXAΛΑΤΟΣ, μέλος τῆς Π.σ.κ. καί
ἀντιπρόσωπος στό ΚΣ. τῆς
ΕΦΕΕ, ἀναλύει τήν (πολυσυζητημένη) θέση τῆς νεολαίας τοῦ
ΚΕΕ γιά τήν κατάληψη καί τά
γεγονότα γενικότερα.

TA πρόσφατα γεγονότα στῆν Πάτρα, ἡ
66196091] ἐπίθεση τῶν ροπαλοφόρων, ἡ
καταπάτηση
τοῦ
Πανεπιστημιακοῦ
”Ασυλου, δέν εἶναι ξεκομμένα, ἀποσπασματικα περιστατικά. Ἐντάσσονται ἀρμονικά 0‘ ἕνα εὐρύτερο, καλά συντονισμένο καί μεθοδευμένο σχέδιο τῆς κυδέρνησης για τό χτύπημα καί τόν ἀποπροσανατολισμό τοῦ κινήματος τῶν φοιτητῶν, για τὴ συκοφάντηση καί τὴν ἀπομόνωσὴ του ἀπό τίς λαϊκές δυνάμεις, γιά
τὴν προώθηση τῶν κυόερνητικῶν ἐπιδιώξεων στό χῶρο τῆς Ἀνώτατης Ἐκπαίδευσης,
ΣΤΗΝ Πατρα, πολύ πιό καθαρά ἀπ’
ὁπουδήποτε ἀλλοῦ, ξεδιπλώθηκε σ’ ὅλες
της τίς πτυχές ἡ πολιτικὴ πού ἀκολουθεῖ
ἡ κυόέρνηση ἀπέναντι στούς φοιτητές
καί τό κίνημα τους. Ἐγιναν καθαρές ὅχι
μόνο οἱ έπιδιώξεις μά καί τά μέσα πού

14

Η ΚΡΙΣΗ πού ἀγκαλιάζει σήμερα
ὅλους τούς τομεῖς τῆς Ἀνώτατης Ἐκπαίδευσης ἐκδηλώνεται πολύ πιό έντονα.
μέ μεγαλύτερη ὀξύτητα, στό Πανεπιστῆμιο τῆς Πάτρας, πού ἐχτός τῶν αλλων
φέρνει πάνω του καί τὴ σφραγίδα τῆς
κηδεμονίας του ἀπό τὴ Διεθνῆ Τράπεζα.
Ἡ ἐμμονῆ τῆς κυόέρνησης ὅχι μόνο νά
ἀγνοεῖ τά πολλά καί συσσωρευμένα προδλὴματα πού ὑπάρχουν, μα μέ τῆν πολιτικὴ πού ἀκολουθεῖ νά τά ἐπαυξάνει καί
να τά ὀξύνει παραπέρα, έχει ὁδηγήσει τό
Πανεπιστῆμιο Πάτρας 0' 'év‘a πραγματικό ἀδιέξοδο, πού ἐκφράζεται καί οτὴ
σπουδαστικὴ κατάσταση τῶν φοιτητῶν.
Μπρσστα 0’ αὐτὴ τήν κατάσταση, οἰ φοιτητές, ἤδη ἀπό τὴν περασμένη χρονιά,
εἰχαν ξεκινήσει μέσα ἀπό τούς συλλόγους τους έναν ἀγώνα γιά τῆ δημοκρατική ἀναμόρφωση τοῦ συστήματος σπουδῶν, για τῆ δελτίωση τῶν συνθηκῶν
σπουδῶν καί ζωῆς. ‘H προκλητικῆ ἀδιαφορία τῆς κυὸέρνησης ἀπέναντι στα φοιτητικά αἰτήματα, ἡ ἀδιαλλαξία τῶν καθηγητῶν, ἡ έλλειψη συνέπειας καί συνέχειας α’ αὐτῆ τήν πάλη ἀπό τίς ἀλλες
δημοκρατικές δυνάμεις καί, τό κυριότερο, οἱ ἀδυναμίες στῆ-συσπείρωση καί τήν
κινητοποίηση τῶν πιό πλατιῶν φοιτητικῶν μαζῶν γιά τά παραπάνω αἰτήματα,

εἶχαν σά ἀποτέλεσμα τό ἀποδύνάμωμα
αὐτῆς τῆς προσπάθειας.

Η ΜΙΑ κάποια «ἀπογοήτευση» τῶν
φοιτητῶν, ἡ συναίσθηση τῶν δυσκολιῶν
πού ’έχει ἡ πάλη γιά δημοκρατικές ἀλλαγές στά Πανεπιστῆμια, ἡ πίεση ἀπό τὴ
σπουδαστικὴ κατάσταση ἀποτέλεσαν
«πρόσφορο» ἐδαφος για τὴ διαλυτικὴ
δράση τῶν ἀριστερίστικων ὁμάδων.
Ἔτσι ἀπό τὴν ἀρχὴ τῆς φετινῆς χρονιάς,
συνεπικουρούμενες ἀπό τό ΔΑ, τῆν
ΠΑΣΠ καί τῆ ΔΑΠ, προώθησαν σάν αἴτημα πάλης τῶν φοιτητῶν τῆν «ἐλεύθερη

ταρχικὴ δομὴ καί λειτουργία τοῦ Πανεπιστῆμιου, τίς ασχημες συνθήκες ζωῆς
καί σπουδῶν, στῆν οὐσία τὴν ἴδια τὴν
κυὸερνητικῆ
ἐκπαιδευτικὴ
πολιτικὴ.
’Ὀλες οἱ δημοκρατικές δυνάμεις δέχονται στά λόγια ὅτι ἐκεῖ ὂρίσκεται ἡ αἰτία
τῆς σημερινῆς καταστάσης στό Πανεπι-

στῆμιο Πάτρας. “Ὀμως στῆν πράξη ἀρνοῦνται νά δώσουν τῆ μάχη ἐνάντια στῆν
κυὸερνητικῆ πολιτικὴ καί γιά τά παραπάνω ζητήματα, συμόιόάζονται μέ τὴ
σημερινῆ ἀπαραδεχτη κατάσταση τοῦ
Πανεπιστῆμιου καί καταφεύγουν στόν
«εὔκολα» δρόμο, ἐκεῖ πού τούς σπρώχνει
ἡ κυὸερνητικῆ ταχτικῆ, τό αὐθόρμητο
καί δ ψευτοεπαναστατικός τυχοδιωχτισμός τῶν ἀριστεριστῶνῑ στῆν «ἐλεύθερη
μεταφορά ὅλων τῶν μαθημάτων στό πτυχίο». Παράλληλα διευκολύνουν τὴν κυ6έρνηση νά προωθὴσει τά σχέδιά της για
έναν ἐσωτερικό κανονισμό λειτουργίας
σύμφωνα μέ τα μέτρα τοῦ ἀντιεκπαιδευτικοῦ
καί
ἀντιδημοκρατικοῦ
της
Νόμου-Πλαίσιου. Τῆς δίνουν «πάτημα»
νά συκοφαντήσει τούς φοιτητές καί τούς
ἀγῶνες τους, νά τούς ἀπομονώσει ἀπό τό
λαό.
Ἐμεῖς τό λέμε καθαράῑ ἡ «μάχη» γιά
τήν «ἐλεύθερη μεταφορά» εἶναι «μάχη»

στό πεδίο πού θέλει ἡ κυόέρνηση, πάνω
σέ αἰτήματα πού ἐπιδιώκει τελικά ἡ κυ6έρνηση, στό πεδίο πού ἀποπροσανατολίζει ὅλο τόν ἀγώνα τῶν φοιτητῶν, πού
τελικά ἐπιδρᾶ διαλυτικά στό κίνημα
τους. ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ «ΜΑΧΙ-Ι» ΠΟΥ ΑΝΤΙ
ΝΑ ΘΙΓΙΞΙ ΣΤΙ-ΙΝ ΟΥΣΙΑ ΕΞΥΠΙ-ΙΡΕTEI THN ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. Γι’ αὐτό άλλωστε καί· ἡ κυὸέρνηση, ἐνῶ μέχρι τότε
ἀπλόχερα έδινε «ἐλεύθερη μεταφορά»
(καί μάλιστα χωρίς νά τὴ ζητήσουν οἰ
φοιτητές, π.χ. Γιάννενα, Πολίκὴ Πάτρας
κλπ.), σήμερα ἀρνεῖται ἐπίμονα κατι τέτοιο, συντηρώντας έτσι τό λαθεμένο

προσανατολισμό τῶν φοιτητῶν, ἀφήνοντας ἀνοιχτό τό δρόμο για ἐνέργειες τυχοδιωχτικές, ἐπιζήμιες για τό κίνημα.

Ἡ «κατάληψη >>
Η ΥΠΟΤΑΓΗ στό αὐθόρμητο, ὁ
ἀποπροσανατολισμός, τό ἀδιέξοδο στό
δποῖο μέ μαθηματικὴ ἀκρίόεια ὁδηγοῦνταν τά πράγματα καί μαζί μ’ αὐτά ἡ
ψευτοεπαναστατικὴ λογοκοπία τῶν ἀρι-

στεριστῶν (μαζί καί τοῦ ΡΦ Πάτρας) εἰχαν σάν «φυσικὴ» κατάληξη τήν «κατάληψη» τοῦ παραρτήματος τοῦ Πανεπιστῆμιου. 'H «κατάληψη» πολύ γρὴγορα
ἀπογυμνώθῆκε ἀπό τούς φοιτητές, ξεκόπηκε ἀπό τίς φοιτητικές μαζες, ί-ΞὙινε
ὑπόθεση μιᾶς «ἐλίτ» περίπου 50 φοιτητῶν καί διάφορων ἀλλων ἀναρχικῶν
στοιχείων. Ὁ ἐκφυλισμός της ἀναγνωρίστηκε καί ἀπό τούς ἴδιους τούς ὀργάνωτες της.
ΓΙΑ τό λαό τῆς Πάτρας, πού πάντα

εἶχε σταθεῖ στό πλευρό τῶν φοιτητῶν,
εἶχε συμπαρασταθεῖ ποικιλόμορφα στούς

ἀγῶνες τους, ἡ «κατάληψη» ἧταν μιά ἐνέργεια τό λιγότερο ἀκατανόητη (ὅπως
αλλωστε καί τό ἰδιο τό αἴτημα γιά
«ἐλεύθερη μεταφορά»). Ἔτσι ἡ «κατάληψη», ἐνῶ δέν πρόσφερε τίποτα στούς
φοιτητές, ἀντίθετα, πρόσφερε μεγαλες
ὑπηρεσίες στὴν κυὸερνητικῆ πολιτική.
Ἔγινε ἀφορμὴ γιά μιά ἐνορχηστρωμένη
ἐκστρατεία συκοφάντησης τοῦ ΦΚ ἀπ’
ὅλες τίς ἀντιδραστικές δυνάμεις, έφερε

σέ δύσκολη θέση τούς δημοκράτες καθηγητές, διευκόλυνε τά ἀντιδραστικά σχέδια... Καί τό χειρότερο; ‘H «καταληψη»
καθώς καί ἀλλες τυχοδιωχτικές ἐνέργειες
τῶν ἀναρχοαριστεριστῶν ὅλων τῶν ἀποχρώσεων ἀποτέλεσαν τό «ἄλλοθι» για
τῆν κυὸέρνηση γιά νά κλιμακώσει παραπέρα τῆν ἐπίθεσῆ της ἐνάντια στούς φοιτητές καί τό λαό, μέ τῆ 6619601911 ἀστυνομικὴ ἐπίθεση, τῆν καταπάτηση τοῦ
Ἀκαδημαικοῦ ”Ασυλου, τῆν τρομοκράτηση τοῦ λαοῦ τῆς Πάτρας, ἐνέργειες γιά
τίς ὀποῖες φέρνει αὐτῆ ἀκέραιες τίς εὐθύνες.
’

Ἡ διέξοδος...
Η

ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ

σ.κ.

εἶχε

ὀπό τὴν ἀρχή διαφωνήσει καί μέ τήν οὐσία τοῦ αἰτῆματος για «ἐλεύθερη μεταφορά» ἀλλά καί μέ τίς μορφές πάλης πού
ἀκολουθοῦνταν (ἀποχὴ καί μετά κατα-

ληψη), καί εἶχε ἐπισημάνει τούς 15961στιους κινδύνους πού έῪκυμονοῦσε δ τέτοιος προσανατολισμός, ἡ τέτοια μεθόδευση τῆς πάλης τῶν φοιτητῶν. Εἶχε ἐντοπίσει τίς τεράστιες εὐθύνες τῶν ἀλλων
δημοκρατικῶν δυνάμεων, πού, 1600 μέ
τὴν υἰοθέτηση τοῦ αἰτήματος γιά «ἐλεύθερη μεταφορά» ἀπό μεριάς τους ὅσο
καί μέ τὴν ὅλη τους ταχτικὴ, ἀνέχτηκαν ἤ
καί συμπορεύτηκαν μέ τούς ἀριστεριστές, τούς έδωσαν τῆ δυνατότητα νά
ἀναδειχτοῦν σέ «ρυθμιστές» τῆς κατάστασης, μ’ ὅλα τά ἀσχημα συνεπακό-

λουθα πού εἶχε αὐτό για τό κίνημα. Ἠ

ὅλη ἐξέλιξη τῆς καταστάσης στῆν Πάτρα
δικαίωσε πέρα γιά πέρα τίς ἀπόψεις μας.
ΣΗΜΕΡΑ, πού πανελλαδικά δυναμώ-

νει τό μέτωπο πάλης τῶν φοιτητῶν μέσα
ἀπό τούς συλλόγους καί τὴν ΙΞΦΙΞΕ,
προόάλλει περισσότερο ἀπό ποτέ ἄλλοτε
ἐπιταχτικά ἡ ἀναγκαιότητα τοῦ σωστοῦ
προσανατολισμοῦ τῆς φοιτητικῆς πάλης
στῆν Πάτρα, ἡ ένταξὴ της στίς γενικότε,ρές κινητοποιήσεις τῆς ΕΦΕΕ για τῆν
ἀποτελεσμάτικότερη ἀντιμετώπιση τῆς
κυὸερνητικῆς ἐπίθεσης, για τήν προώθηση δημοκρατικῶν ἀλλαγῶν στα Πανεπιστὴμια.
Η ΜΑΖΙΚΗ καί ἐνωμένη πάλη τῶν
φοιτητῶν μέσα ἀπό τά συνδικαλιστικα
τους ὄργανα γιά δημοκρατική ὀργανωση
καί περιεχόμενο σπουδῶν, για ὅελτίωση
τῶν συνθηκῶν ζωῆς καί σπουδῶν, για
ένα δημοκρατικό ἐσωτερικό κανονισμό
λειτουργίας τοῦ Πανεπιστῆμιου Πάτρας
καί μέσα σ’ αὐτά τά πλαίσια για μιά
μεταόατική ρύθμιση πού θα λύσει τά
προὸλὴματα πού γεννιῶνται ἀπό τὴ σημερινὴ σπουδαστικὴ κατάσταση τῶν φοι-

τητῶν, εἰναι Η ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΣΩΣΤΗ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, Η ΔΙΙΞΞΟΔΟΣ ΣΤΟ
ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΑΔΙΙΞΞΟΔΟ TOY VI‘IAΝΙΞΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ. Ὀ
συντονισμός τῆς δράσης ὅλων τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων πάνω σ’ αὐτῆ τήν
κατεύ θυνση, ἡ άπομόνωση τῶν {19101591στικων ὅμαδων, πού μέ τήν ταχτικὴ τους
ὑπονομεύουν ἀνοιχτα τούς ἀγῶνες τῶν
φοιτητῶν, ἀποτελοῦν ἀπαίτηση τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν φοιτητῶν τῆς

Πάτρας...

κυκλσφόρησσν

Λεὸν Τρότεκι
Λεὸν Τρὸτεκι

Λεὸν Τρὸτδκι

Γερμανιοιι
ὁ φαειῡμός

Ποῦ ὅοδίζει,
ἦ Γαλλίας
(4934 - 4 935)

"PETOI'IOPIAKH
ΕΙ BM OQHKH

και To

KAI TQPA;

ἔρῑςατικὸ
κίνημα
ΠΡΞΤΟΠΟΡΙΑΚΗ
51 ΒΛι oeHKH

nPeTonoPIAKH
Β, ΒΛι οοιικΗ

θ

Η Πανάκριβη κληρονομιὰ μας

δέν εἶναι Πια ἀπρόσιτηῑ
Γνωρίστε ἀπὸ κοντα τοὺς
ἀρχαίους μας συγγραφεῖς.

Εἶναι ἀπροσδόκητα σημερινσί.
Σέ ἐκδοση τοῦ οἶκου

«I. ZAXAPOFIOYAOZ»
Ἀηολαῡστε τήν ολοκληρωμὲνη καί ἑγκυρότερη σειραῑ

«ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ»*
'H «Βιβλιοθήκη Ἀρχσίων Συγγραφέων» εἶναι ζωντανα
μεταφρασμένη 6n6 τουςῑ
ΚΩΣΤΑἪΑΡΝΑΛΗ - ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΛΗΝΟ ΓΙΑΝΝΗ ΓΡΥΠΑΡΗ- ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ - ΠΑΝΑΓΗ ΛΕΚΑΤΣΑ NIKO ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ - ΖΗΣΙΜΟ ΣΙΔΕΡΗ - ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΩΤΙΑΔΗ
καί αλλους κορυφαίους ἀνθρώπους τῶν γραμμάτων, μέ τῆ
νενική ἐπιμέλεια τῶν;

ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΔΑΤΟΥ (A' ηεριοοος)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ (B' περίοδος)
O Σὲ αὐτοτελῆ βιβλία
O Γιά να διαλέγετε ὃ n o ι o v συγγραφέα ἑ σ ε ῖς Θέλετε.

Ο Mi: εἰσαγωγὴ, σχόλια καί βιβλιογραφία.
Καίτδ πρωτὸτυηο κείμενο.
0' Εηίσης,σὲ εἰδική τιμή διατίθενται τά μέχρι σήμερα ἐκδοθέντα
O Είδικές τιμὲς για συνδρομητές καί φοιτητές
θ’ Αηοστολή δωρεάν

ΤΙΜΗ ΒΙΒΛΙΟΥ; Μόνον 150 δρχ. (300-400 σελ.).
Κυκλοφορεῑ καθε 15 μέρες
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KKKKKKKH ΔΙΑΘΕΣΗι
ΑΘΗΝΑ Ἀροάκη 6, τηλ , 3247791-Μαυρομιχαλη 51, τηλ 3600968

ἱ

I

Ι

ΘΕΣΙΝΙκΗι
26ης “Οκτωβρὶου 22 τηλ.;519944- Αριστοτέλους 4. τηλ 228682
,
b
κΥΙῚΡΟΣι
Πρακτορεῑο βιβλίου. Χρῆστος Ἀνδρέου -Ρηγσινης 64 τηλ 7ρῖοὸ [Λευκωσίω

,ΖΑχΑΡοιιονΛοΣ
ἢ
1

Συνέδρκ)
γυναικῶν
ὕστεροι ἀπό
32 χρόνιοι
στῆν
Ἀθῆναί
Τριαντα δύο χρόνια μετα τό τελευταῖο
συνέδριο τῆς Πανελλήνιας “Ομοσπονδίας
Γυναικῶν (1946) ένα συνέδριο γυναικῶν
γίνεται στῆν Ἀθήνα - στίς 14-16 Ἀπρίλης τό πρῶτο συνέδρια τῆς (Ομοσπονδίας
Γυναικῶν Ἑλλάδας (ΟΓΕ), μέ ὃασικά
συνθήματα;
Ο για τὴν ἰσοτιμία τῆς Ἑλληνίδας στῆ
δουλεια, στῆν οἰκσγένεια, στῆ ζωὴ·
. για τὴν αὐξημένη εὐθύνη της στῆν
ανάπτυξη τῆς νέας γενιάςΟ για τὴν εἰρήνη.
Ἠ Ὁμοσπονδία Γυναικῶν Ἑλλάδας

ἱδρύθηκε στίς 20 ’10‘1'1101 τοῦ 1976 μέ
σκοπό νά συντονίσει πανελλαὸικά τῆ
δράση πολλῶν τοπικῶν γυναικείων συλλόγων καί ὀργανιῖισειιιν πού στῆν πλειοψησία τους συγκροτὴθηκαν στα πλαίσια

τῶν

ἐκδηλιὶισεων

τοῦ

«Διεθνοῡς

ἐτους τῆς ,ιυναικαῳ
Η ΟΓΕ συγκροτι,(-)ι,κε-, μέ τήν προ-

οπτική να συν-νιχίσει τῆν’παραδοση τοῦ
γυναικείου κινήματος στὴν Ελλάδα
ὅπως ἐκηραστηκε ἀπόῑ
ΙΔ
Ο τὴν Πανελλίμιια “Ομοσπόνδίἀ Γυναικῶν (ΠΟΓ) που δημιουργὴθηκεῇιιετά
τὴν ἀπελευθέρωση. ἀριθμοῦσε 200.000
περίπου μέλη καί διαλύθηκε στὴ συνέχεια μέ τὴν ’έκδοση σχετικοῦ διατάγματος-

. τὴν Πανελλαδικὴ Ἕνωση Γυναικῶν
(ΠΕΓ) πού ἱδρύθηκε τό 1964 γιά νά διαλυθεῖ καί πάλι ἀπό τὴ δικτατορία τοῦ
Χιαιιεσα στίς δραστηριότητες τῆς
Ὁμοσπονδίας Γυναικῶν Ἑλλάδαςηταν;
Ο ἡ τετοάμηνη καμπάνια «γιά τό
παιδί καί τῆν εἰρήνη»,
Ο ἡ συμμετοχὴ σέ διεθνεῖς συναντήσεις γιά τὴν παρακολούθηση τῶν ἀποτελεσμάτων τοῦ «Διεθνοῡς έτους τῆς γυναίκας»
Ο ἡ συμπαρασταση στό έργο τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης

Ο ὴ παρουσία στίς κινητοποιῆσεις γιά
τό Κυπριακό, τὴν ἐπέτεια τοῦ Πολυτεχνείου, τήν ἀκρίὸεια,
Σῆμερα ἡ Ὁμοσπονδία Γυναικῶν Ἑλλάδας ἀπαρτίζεται άπός
Ο Τή Δημοκρατικὴ Ἕνωση Νέων Γυναικῶν, πού πρόσκειται ἰδεολογικο-

πολιτικά στό ΚΚΕ καί έχει σά στόχο τῆν
προώθηση καί λύση τῶν προόλημάτων
τῆς νέας - κύρια - γυναίκας (μόρφωση,
ἐπαγγελματικῆ κατάρτιση καί καταχύρωση, ἐνημέρωση κ. λπ..) H ΔΕΝ-Γ ὀργάνωσε μηνιατικες διαλέξεις γ”ιά τίςσυνθῆκες δημιουργίας οἰκογένειας, ,τί-’ς σχέσεις
τῶν δύο φύλων, τήν ἀξιοποίηση τοῦ
ἐλεύθεροι) χρόνου τῆς νέας κοτύλας. τίς
διακοπές γιά τίς νέες γυναῖκες κά. Ἴε-χει
δημοσιεύσει μία μπροσούρα μέ θέμα
«συνθῆκες δουλειάς καί σπουδῶν τῶν

ἀνήλικων ἐργαζομένων,» καί (στά πλαίσια τοῦ 1ου συνέδριού της) άρχισε τῆν
ἐρευνα «'H γυναίκα καί τά μέσα μαζικῆς
ἐνημέρωσης».
Ο Τὴν Ἕνωση-Ἐλληνίδων Νομικῶν
Ο Τὴν Προοδευτικὴ Ἕνωση Μητέρων
Ἑλλάδας
ο Τὴν Π ανελλήνιαἝνωση Νοικοκυρῶν
Ἔχει, ἐπίσης, .61 συλλόγους τοπικούς
στὴν Ἀθήνα καί τὴν ἐπαρχία.
Ὑπάρχουν ὅμως καί πολλές ἀλλες γυναικεῖες ὀργανώσεις πού δέν έντάσσονται στὴν Ὁμοσπονδία.
Τό γυναικεῖο κίνημα στὴ χώρα μας δέν
ἐκφράζεται σήμερα ένιαῖα γιατί οἱ
περισσότερες γυναικεῖες ὀργανώσεις
πρόσκεινται ἰδεολογικο-πολιτικά σέ κάποιο πολιτικό φορέα, ἤ χῶρο γενικότερα,
μέ ἀποτέλεσμα νά ὐπάρχουν τόσες γυναικεῖες ὀργανώσεις πού νά καλύπτουν
σχεδόν ὅλο τό φάσμα τῶν πολιτικῶν δυνάμεων.
Ἡ ἀποσπάσματικῆ αὐτὴ παρουσία καί
δράση ἐχει ἀναπόφευκτα ἀρνητικές ἐπιπτώσεις στὴ μαζικότητα καί ἀποτελεσματικότητα τοῦ γυναικείου κινήματος.
Πολύ περισσότερο πού ἡ πολυδιάσπαση
δέν ἦρθε σάν συνέπεια διαφωνιῶν στῆ
διάρκεια κοινῆς πρακτικῆς, ἀλλά ἀμέσως
μετά τὴ μεταπολίτευση δημιουργὴθηκαν
σχεδόν ταυτόχρονα μέ τούς πολιτικούς
φορεῖς καί οἱ ἀντίστοιχες γυναικεῖες ὀργανώσεις.

Ἀπό τίς γυναικεῖες ὀργανώσεις πού
δέν συμμετέχουν στὴν Ὁμοσπονδία
ἀναφέρομε;
Ο Τὴν Κίνηση Δημοκρατικῶν Γυναι-

κῶν,
πού
πρόσκειται
ἰδεολογικοπολιτικά στό ΚΚΕ ἐσ. καί συμπληρώνει
φέτος 3 χρόνια ζωῆς καί δράσης. 'H κίνησῃ ἔχει 32 τμήματα σέ συνοικίες τῆς
Ἀθήνας καί 11 σέ ἀλλες πόλεις καί σά
στόχο «τὴν ἀνάπτυξη τῆς δημοκρατικῆς
συνείδησης τῶν μελῶν της καί τὴ 60ῆθεια στό μέτρο τῶν δυνάμεών της καθε
έκδὴλωσης πού έχει σά στόχο τόν ἐκδημοκρατισμό τῆς ζωῆς μσς». Χωρίς νά ξεχνᾶ ὅτι... «εἴμαστε γυναικεῖο σωματεῖο,

πού τά μέλη του σάν γυναῖκες ἀντιμετώπίζουμε καθημερινὰ ἰδεολογικές, κοινωνικές καί Δθεσμικές ἀνισότητες πού μόνο
μέ ἀγῶνες μποροῦν νά ξεπεραστοῦν». 'H
ΚΔΓ ἀφιέρωσε τό 1977 στῆν «ἐργαζόμενη γυναίκα καί τά προὸλὴματά της»
καί τῆ φετινῆ χρονιά στό παιδί - τό 6L—
6λίο - τὴν τηλεόραση καί τό περιὸάλλον.

Ἀκόμη, ἔχει συγκροτῆσει 2 πρότυπους
παιδικούς σταθμούς στὴν Καισαριανὴ
καί στά Ἐξαρχεια, μέ ἐπαγγελματίες .παιδαγωγούς καί μέ τῆ συμὸολὴ τῶν ἐνδιαφερόμενων γονιῶν, πού συνεισφέρουν ένα ἐλαχιστο ποσόν.
Ο Τὴν Ἕνωση Γυναικῶν Ἑλλάδας
(ΕΓΗ), πού πρόσκειται ἰδεολογικοπολιτικά στό ΠΑΣΟΚ, μια νέα γυναι-

κεία ὀργανωση πού «δασίζεται στὴ συλλογικὴ δραση καί καλεῖ τίς γυναῖκες τοῦ
τόπου για οὐσιαστικὴ δουλειά μέ ἀπώτερο σκοπό τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ ἀνθρώπου»- Μ’ αὐτῆ τῆ δασικὴ σκέψη οἱ
γυναῖκες τῆς ΕΓΕ μέσα στούς γενικούς
σκοπούς τους έχουν συμπεριλάόει καί
«τῆ διαφώτιση τῶν γυναικῶν γιά τὴ
φύση καί τά αἴτια τῆς καταπίεσὴς τους,
πού εἶναι άμεσα συνδεδεμένα μέ τό κοινωνικό σύστημα»,
Κατά τὴν ΕΓΙΞ «τό πρόὸλημα τῆς ἀπελευθέρωσης τῆς γυναίκας ἐντάσσεται σίγουρα στόν εὐρύτερο ἀγώνα για τὴν ἀλλαγὴ τῶν κοινωνικοοικονομικῶν σχέσεων πού ἀναπαραγάγουν τὴν ἐκμετάλ-

λευση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό ἄνθρωπο».
Ο Τὴν Κίνηση γιά τὴν Ἀπελευθέρωση
τῆς Γυναίκας. Λιγότερο μαζικὴ ἀπό τίς

ἀλλες αὐτόνομη πολιτικά (ἀρκετά ἀπό
τά μέλη της πρόσκεινται στό χῶρο τῆς
ἀκρας ἀριστερᾶς) εἰναι ἀντίθετη στῆ
σύνδεση τῆς γυναικείας ὀργάνωσης καί
τοῦ γυναικείου κινήματος γενικότερα μέ
ὁποιοδῆποτε συγκεκριμένο πολιτικό φορέα καί ὑποστηρίζει ὅτι «ὅταν ὑπάρχει
δοσμένη κομματικὴ ἀποψη ἐμποδίζεται ἡ
έλεύθερη διαμόρφωση ἀπόψεων γύρω
ἀπό τό γυναικεῖα κίνημα» καί ὅτι ἀπώτερος «στόχος τῆς κίνησης δέν εἶναι ἡ διι-ύρυνσὴ της ἀλλά ἡ αὐτοοργάνωση τῶν
γυναικῶν». Δέν έχουν διοικητικό συμ-

οούλιο, ὅπως οἱ ἀλλες γυναικεῖες ὀργανώσεις, ἀλλά λειτουργοῦν μέ ὁλομέλειες
καί ἐπιτροπές δουλείας κατά θέματα.
Θά πρέπει ἀκόμη ν’ ἀναφερθεῖ ὅτι στά
πλαίσια τῆς πολιτικῆς κίνησης «Σοσιαλιστικὴ Πορεία» λειτουργεῖ τό «γραφεῖο μελέτης γυναικείων προόλημάτων»,
ὅτι στόν ἀστικό πολιτικό χῶρο ὑπάρχουν
«τό Λύκειο τῶν Ἑλληνίδων» καί δ
«Σύνδεσμος για τά δικαιώματα τῆς γυναίκας», ὅτι ὑπάρχει ἀκόμη 6«Σύλλογος
ἐλληνίδας νοικοκυράς (πού εἶναι διαφορετικός ἀπό τὴν Πανελλήνια Ἕνωση
Νοικοκυράς), ὅτι λειτουργοῦν ἡ «Συντο-“
νιστική Ἐπιτροπή Ἐργαζομένων Γυναικῶν» καί μιά σειρα συνδικαλιστικῶν πιά
γυναικείων ὀργανώσεων, ὅπως « Ενωση
τηλεφωνητριων» «Σύλλογος ἐλληνίδων
γραμματέων» κλπ.
’Ὁλες σχεδόν αὐτές οἱ ὀργανώσεις
(16 σύνολο) συνεργάατηκαν καί συν-

τόνισαν τῆ δράση τους για πρώτη
φορά τό καλοκαίρι ἐνάντια στό νομοσχέδιο για τὴ στράτευση. Καί τό
πρῶτο αὐτό 6ῆμα ὑπῆρξε ἐνθαρρυντικόί
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Οἱ θέσεις
τοῦ ΚΚΕ
γιά τό 100

συνέδρια
καί οἱ ἀλλες
πολιτικές
δυνάμεις
τοῦ Δημ. Κατσαρού
ΣΤΟ προηγούμενο τεῦχος καί μέ τὴν εὐκαιρία τοῦ
2ου (10ου) συνεδρίου τσῦ ,ΚΚΕέσ ἐπιχειρήσαμε μιὰ
καταγραφή τῶν προσυνεδριακῶν του θέσεων καί τῆ
συνεξέτασῆ τους μέ τίς θέσεις του 1ου (9ου) συνεδρίου καί τοῦ σχεδίου προγράμματος. Προσπαθήσαμε νὰ ἀνιχνεύσουμε τί ἀλλαξε στίς πολιτικές ἐπιλογές τοῦ ΚΚΕέσ. στό χρονικό διάστημα ἀνάμεσα στα
δύο συνέδρια καί ἐπιμείναμε κυρίως στό μέρος ἐκεῖνο
τῶν θέσεων πού ἐντόπιζε τίς 6ασικές κατευθύνσεις
τοῦ ΚΚΕέσ. στόν τομέα τῆς ἀνάλυσης τῶν πολιτικῶν
δυνάμεων, τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας καί τῆς, έμμεσα,
συνεπαγόμενης πολιτικῆς του ἰδεολογίας.
ΣΗΜΕΡΑ θα ἀναφερθοῦμε στό 100 συνέδριο τοῦ
KKE, χρησιμοποιώντας 6ασικά σὰν ὑλικό τίς θέσεις
τῆς ΚΕ γι’ αὐτό.
ΣΥΝΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ τίς θέσεις τοῦ 9ου καί 10ου
συνεδρίου δέν μποροῦμε νά μὴν παρατηρήσουμε ὅτι
ὑπῆρξαν κάποιες διακριτικές ἀλλαγές, πού έγιναν
σταδιακα, μέσα ἀπό κομματικὰ κείμενα καί ἀπό τίς

ἀποφάσεις τῆς ὁλομέλειας τῆς ΚΕ. Ἔτσι σήμερα οἱ
προσυνεδριακές θέσεις έχουν ἐνσωματώσει τίς σωρευ· τικές αὐτές ἀλλαγές, πού θα γίνουν σαφέστερες καί
πιὸ δρατές μετὰ τῆ διατύπωση τῶν ἀποφάσεων τοῦ
10ου συνεδρίου.

ΤΟ 100 συνέδρια εἶναι τό πρῶτο πού γίνεται σέ
συνθήκες νομιμότητας στὴν Ἑλλάδα ὕστερα ἀπό 33
χρόνια. Τό γεγονός αὐτό θα ἀποδειχτεῖ ἴσως σημαδιακό. Σῆμερα τό ΚΚΕ δρᾶ νόμιμα στῆν Ἑλλάδα,
ἔχει μιά οὐσιαστικὴ πολιτική καί ἰδεολογικὴ διαπάλη
σέ τόσο χαρακτηριστικές πολιτικές συνθήκες πού
πρόκυψαν μετὰ τῆν πτώση τῆς χούντας. Ἀπό τίς μετεμφυλιακές ἐκκρεμότητες δυό χαρακτηριστικὰ έχουν
παραμεινεις
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Ο ἡ μή ἀναγνώριση τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης
Ο τό ἀλυτο πρόὸλημα τοῦ ἐπαναπατρισμοῦ τῶν
πολιτικῶν προσφύγων.
ΑΥΤΕΣ οἱ δύο «ἐκκρεμότητες» έχουν σημαεῖα γιά
τό έλληνικό κομμουνιστικό κίνημα, γιά τό ὁποῖο ἡ
ἀναφορὰ στῆν παράδοση ἀποτελεῖ μόνιμο καί χαρακτηριστικό στοιχεῖο.
ΤΟ 100 συνέδριο τοῦ ΚΚΕ μπορεῖ παρ’ ὅλη τῆ γενικά δύσκολη καί εὐθραυστη πολιτική κατάσταση νὰ
ἀποδειχτεῖ σημαντικό. Μερικές μνύξεις ἀπό κείμενα
τοῦ προσυνεδριακοῦ διαλόγου - πού γενικά δέν ἓχει
χειραφετηθεῖ ἀπό τήν παλαιότατη παράδοση τῆς ταυτολογίας καί τῆς προσυπογραφῆς τῶν προτεινομένων
θέσεων - δείχνουν πώς άρχισαν νά μπαίνουν καί θέματα ἰδεολογικά ὅπως ἡ δικτατορία τοῦ προλεταριάτου (συνήθως μπαίνει σάν αἴτημα «ἀποσαφῆνισης»
τοῦ ὅρου). Ἀλλά καί τό συναφές «ἀκανθῶδες» πρό6λημα τοῦ εὐρωκομμουνισμοῦ συζητιέται, ἀπό τὴ στιγμή μάλιστα πού οἱ σχέσεις καί ἡ διαπραγμάτευση μέ
τά ΚΚ τῆς Εὐρώπης θα προχωροῦν μέ πιό συγκεκρι-

μένη μορφή·
ΣΤΙΣ σελίδες πού ἀκολουθοῦν θά σταθοῦμε κυρίως
στίς ἀναλύσεις πού ἀναφέρονται στίς ἀλλες πολιτικές
δυνάμεις. Χωρίς νά εἰναι ἡ ἀποκλειστικὴ ὁρίζουσα,
εἶναι πάντως ἡ ὅασικὴ γιά τόν καθορισμό τῆς πολιτικῆς τῶν συμμαχιῶν τοῦ KKE. T0 πρόόλημα αὐτό δέν
μπαίνει σήμερα ὅπως τουλὰχιστο έμπαινε στό παρελθόν. Τώρα οἱ δυνάμεις σύμμαχοι έχουν μιά πολιτική

αὐτονομία πού εἶναι δύσκολο νὰ ἀλλοτριωθεῖ. Ἀλλὰ
ἐπί πλέον ἡ ἀνάλυση αὐτὴ αὐτοκαθορίζει ἐμμεσα καί
τό ἵδιο τό ΚΚΕ, ὁρίζει τά πλαίσια του, προσανατολίζει πρός συμμαχίες καί προσφέρει τά δεδομένα γιά
τήν κατάστριιιση τῆς πολιτικῆς μάχης.
ΙΙΑΝΤΩΣ εἶναι πολύ πιθανό πῶς (ὅσο καί νά ὁρίζεται ἤδη μέ τίς θέσεις πολύ γενικά ὴ στὰση τοῦ ΚΚΕ
πρός τίς ἀλλες πολιτικές δυνάμεις) οἱ πρόσφατες ἐξελίξεις στά ἀλλα κόμματα θά διαφοροποιῆσουν καί
θα ἐμπλουτίσουν κατά πολύ τίς ἀδρές ἀναλύσεις πού
προσφέρουν αὐτές οἱ θέσεις. Τά στοιχεῖα πού θά πρέπει νά ἐπανεξεταστοῦν καί πού προκύπτουν ἀπό τῆ
χαρακτηριστικὴ ρευστότητα τοῦ τελευταίου δίμηνου

εἶναις
Ο Οἱ διαφαινόμενες ἐξελίξεις στῆ ΝΔ καί ἡ σαφέστερη ἀρθρωσὴ της σέ περισσότερες ὁμάδες.
. Ο Τό «τσιμέντωμα» τοῦ ΠΑΣΟΚ καί ἡ προῖούσα
αὔξηση τῶν ἐπιρροῶν του σέ σχέση μέ τὴ μετεξέλιξῆ
του σέ κόμμα ἐξουσίας.
Ο ‘H ἀποσύνθεση τῆς ΕΔΗΚ, πού ἀκόμα καίάν
θα μπορέσει νά διαμορφώσει καί ὁριστικοποιὴσει
κάποια νέα πολιτικά σχήματα, θά συνεχίζει νά δίνει ἀρνητικά - ένα τόνο στά πολιτικά πράγματα.
Ο 'H κατάσταση τοῦ ΚΚΕέσ., τό ὁποῖο ἀντιμέτωπίζει σήμερα (στὴ φάση πρός τό συνέδρια του) μιά
σοόαρῆ κρίση πού ἡ έκόασή της θα ὁρίσει κάποιες
ἐπιλογές τοῦ KKE.
Ο Τέλος ἡ κρίση στῆν ΕΔΑ πού ἐκδηλώθηκε καί
ὁριστικοποιεῖται θά δώσει τὰ στοιχεῖα γιά τούς
προσανατολισμούς τοῦ ΚΚΕ πρός κάποιο εὐρύτερο
σχῆμα τῆς ἀριστερὰς πού θά τό ὂοηθὴσει στὰ ἀνοίγματα των συμμαχιῶν του.

Ὁ χαρακτῆρας τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ’74
Ἀφετηριακό 01]0550 μας εἶναι ἡ ἀλλαγῆ τοῦ Ἰοὺλη τοῦ ’74
ὅπως τῆ ὃλέπουν οἱ θέσεις τοῦ ΚΚΕ, πού ἔρχονται νά 5111656αιώσουνε καί μιά πρώτη ἐκτίμηση-ἀπόφαση τῆς ΚΕ στίς

ζονα πολιτικά προόλήματα τοῦ μαρξισμοῦ. A110 τήν άλλη μεριά πάλι, 55v01 καί ’μιά θέση πού συνδέεται μέ τήν πιό ’πάνω
έκτίμηση για τῆν «ἀναγκαστικῆ ἀλλαγῆ στῆ μορφή ἀσκησης
ἐξουσίας τῶν μονοπωλίων».
Ὑπάρχει λοιπόν μιά ἀναπαραγωγῆ τῶν σχημάτων πολιτικῆς
ἐξουσίας, πού ἡ περιοδικοποίηση τῆν ὁποία ἐπιχειροῦν στῆ
συνέχεια 05 θέσεις, δέν κάνουν παρά νά έπιόεὸαιώνουν τόν

Διαὸαζουμε (Μέρος 6'115q). Ι, παρ. 7,8,9, 00v600005v0): «ἡ
μεταὸολῆ τοῦ Ἰούλη τοῦ ‘74 ἦταν ἀναγκαστικῆ ἀλλαγῆ τῆς
μορφῆς ἀσκησης τῆς ἐξουσίας τῶν ντόπιων καί ξένων μονοπωλίων. Πραγματοποιῆθηκε στῆ 6001] ἑνός 000616000013 (...)
ἀνάμεσα στῆ χούντα, τούς ἀμερικάνους καί τούς ἄλλους νατοϊκούς ἰμπεριαλιστές καί τό συντηρητικό πολιτικό κόσμο,,.», <<,,,
έγινε κάτω ἀπό τό (p660 611. παράταση τῆς χουντικῆς τυραννίας

κεντρικό πυρῆνα τῶν συλλήψεων τοῦ ΚΚΕ, τό χαρακτῆρα τῆς
ἐξουσίας καί τῆ φυσιογνωμία τοῦ κυρίαρχου φορέα της.

ἦταν δυνατό νά ὁδηγήσει στῆν ἀνατροπὴ ὁλόκληρου τοῦ οἰκο-

Σέ σχέση μέ τίς ὑποτιθέμενες «διαθέσεις τῶν λαϊκῶν μαζῶν»,
ὁ ἀλλοτριωτικός χαρακτῆρας τῆς ἀλλαγῆς τοῦ Ἰούλη μεταγράφεται καί στῆν «περιστασιακοῦ χαρακτῆρα πλειοψηφία τῆς
κυόέρνησης Καραμανλή (...) πού δέν έκφραζε τίς πραγματικές
διαθέσεις (...) τοῦ λαοῦ» (611. παρ, παργρ. ΙΙ).
Ἀξίξει νά ἀναφερθεῐ έδῶ ἡ θέση τῆς KOB δικηγόρων τοῦ
ΚΚΕ ὅπως διατυπώθηκε στόν προσυνεδριακό διάλογο 11013 ὄιρ-Ι
χισε ἀπό 1101190: «N051101/5E5100155 ἡ θέση για τήν περιστασιακῆ νίκη τῆς ΝΔ στίς έκλογές τοῦ ’74» («ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ»

δομήματος τῆς ξένης ίμπεριαλιοτικῆς έξάρτησης καί τῆς κυριαρχίας τῶν μονοπωλίων...».
Αὐτό τό «ἀναγκαστική», πέρα ἀπό τῆν 511101111] 1101001001]
11013 παραπέμπει («φόόος»), σημασιολογεῐται καί-ἀπό μιά άλλη
ἀναφορά στῆν «καθολικῆ ἀντίθεση καί ἀσίγαστη πάλη τοῦ έλληνικοῦ λαοῦ, πού ἀποτέλεσε τό 6001110 παράγοντα πού ὁδήγησε στῆν κατάρρευση τῆς δικτατορίας».
Ἐχουμε λοιπόν 010 11010995001] 11013 ἡ πηγή τηΙς («πάλη τοῦ
έλληνικοῦ λαοῦ»») 55101 διαφορετικῆς φύσης καί λειτουργίας
ἀπό τῆν κατάληξη, ἀπό τόν τρόπο ἐξόδου ἀπ αὐτή τῆν κατάρ95101] («0006160000g».) Ἔχουμε δηλαδῆ μιά ἀντίθεση ἀναμεσα στῆν καταστροφικῆ εἰκόνα τῆς καταστάσης πρίν τῆν 24η
Ἰούλη καί τήν «ἐναρμόνισῆ της» κατόπιν. Πῶς διευκολύνθηκε
αὐτῆ ἡ ἀφύσικη ἀπόληξη τῆς κρίσης, αὐτῆ ἡ ἀντίθεση ἀνάμεσα
στῆν προηγούμενη κρίση καί τῆ μετέπειτα ἰσορροπία μέσα σέ
λίγο χρονικό διάστημα;
Οἱ << θέσεις» μᾶς δίνουν τό δικαίωμα νά πσῦμε πώς ὁ λόγος
6ρίσκεται στό 611 «δέν έπιτεύχθηκε μιά συμφωνία, μ’ ὅλες τίς
πολιτικές δυνάμεις πού ἀντιπάλευαν τῆ δικτατορία για τῆν
ἀνατροπῆ της καί για τήν ἐξασφάλιση τῶν 690w για τῆν ἐλεύ-’
6591] έκφραση τῆς λαῖκῆς θέλησῆς>, Ἐν τούτοις ὅμως, ἀν καί

«τεχνητῆ» η ἀπόληξη τῆς κρίσης, ἀν καί «συμὸιόασμός» σέ
511511560 «5111153155101» . «65v εἰναι στατικός. Τροποποιεῖται ἤ
μπορεῖ 10 τροποποιεῐται 011']1 1109550, σάν ἀποτέλεσμα τῶν
ἀντιθέσεων πού περικλείνει καί τῆς συγκρότησῆς 101).. ,60
ἑρμηνευσει ὁ Γρηγόρης Φάρακος σέ μιά συνέντευξή του πού

έδωσε στό «ΑΝΤΙ», τόν πρῶτο καιρό τῆς μεταπολίτευσης. (Βλ.
τεῦχος 21-9-74).
Τό παράγωγο αὐτοῦ τοῦ «ίδιόμορφου 000616000013» (Γρ.
Φαράκος) εἶναι «ἕνας συνασπισμός πολιτικῶν δυνάμεων μέ
κυρίαρχη τῆ συντηρητικῆ δεξιά», μέ σκοπό — 0v00500 0’ ἀλλα
- «νά ὃγεῐ τό καθεστώς τῆς ὀλιγαρχίας ἀπό τό ἀδιέξοδο (...) νά
έπαναστερεωθεῐ ἡ κλονισμένη θέση τῆς ’ λλάδας στό ἰμπεριαλιστικό σύστημα (...) μέ περιορισμένο χαρακτῆρα στῆν πολιτικῆ ἀλλαγῆ...>>. Κι αὐτά παρ’ ὁλο πού διαπιστώνεται «ἡ ἀπο1101001001] τῆς ἀστικής κοινοὸουλευτικῆς δημοκρατίας»
Στό κεφάλαιο ΙΙ (παρ. 10) διαόάζουμε 611 ἡ προεκλογικῆ
κυόέρνηση τοῦ 1974 «ὑποχρεωμένη νά 011/0119000906051 στίς
νέες συνθῆκες τίς μεθόδους διακυόέρνησης τῆς ἀρχούσας τάξης
(.. .) έκανε ὁρισμένους ἑλιγμοὺς τακτικῆς φύσης» οτόν ἐξωτε91116 καί ἐσωτερικό 10050. Στό ἰ’διο κεφαλαιο (παράγρ. 12)
51000005115101:
«M510 τίς ἐκλογές ξεκαθάρισε πιό πολύ ἡ κατεύθυνση τῆς
πολιτικῆς τῆς κυὸέρνησης», Πρέπει νά σημειώσουμε ἐδῶ πώς
για τό ΚΚΕ, έχοντας θέσει 611 κυρίαρχο στοιχεῑο στό συνασπισμό εἶναι ἡ «συντηρητικῆ» δεξιά, θεωρεῖται φυσικό νά ἀναφέρεται σέ μιά καί μόνο κυὸέρνηση πρίν καί μετά· τίς ἐκλογές τοῦ
’74. Ἐννοεῑ 5101 05 τόν 69o «κυὸέρνηση» τό χαρακτῆρα τῆς
πολιτικῆς ἐξουσίας μεταδικτατορικά. «Εἶναι ἡ κατεύθυνση
μιᾶς κοινοὸουλευτικῆς δημοκρατίας τῶν μονοπωλίων, 013109χικοῦ χαρακτῆρα ὑποταγμένη στόν ἰμπεριαλισμό». Η θέση

αὐτῆ τοῦ ΚΚΕ ἐξάγεται καί ἀπό τίς γενικότερες τοποθετῆσεις
του ἀπέναντι 011]<<q)1' 01]» τῆς μεταπολεμικής ἐξουσίας ἀλλα
καί ἀπό τῆ συγκεκριμέκη ἑρμηνεία που δίνει σέ ὁρισμένα μεί-

Ἡ Πορεία μετα τίς ἐκλογές τοῦ ’74

“Ομως δέν εἷναι καί 1000 ἀλλοτριωτικός αὐτός ὁ χαρακτῆρας
τῆς ἀλλαγῆςῇοπως ἐπιχειρηματολογεῐται στή συνέχεια.οἱ ἀποδεικτικοί λόγοι για τῆ θέση αὐτῆ εἶναι 611 «ἡ δεξιά 50(p_015—
στηκε κάπως ἀνανεωμένη (.. .) μέ 010 σειρα στελέχη 1101’) εῐχαν
ἀντιταχθεῐ στῆ χούντα», καί ἔχει 000655 «ἡ 610011001] 010 χῶρο
τοῦ Κέντρου καί τῆς Ἀριστεράς». Οἱ παράγοντες αὐτοί 1105

μόνο θά ἀρκούσανε νά καταδείξουν τῆν ἀνάγκη για 5V0 συνυπολογισμό στό συσχετισμό δυνάμεων πού θα ἀντιτάσσονταν
στίς «δημαγωγικές ὑποσχέσεις Καραμανλῆ, τόν ἐκλογικό νόμο,
τῆν καλλιέργεια τῆς ἀπειλῆς για έπάνοδο τῆς χούντας» κ. λπ.
Τό 1975, ἡ πρώτη μετεκλογικῆ χρόνιαἀποκάλυψε τόν 01τιδημοκρατικό, ἀντιλαϊκό χαρακτῆρα τῆς κυόέρνησης μέ «11’11/
διατήρηση τῶν χουντικῶν καί παρακρατικῶν μηχανισμῶν (1..)
μέ ἀστυνομικές ἐπιθέσεις, μέ ἀναχρονιστικό ἀνελεύθερο σύνταγμα (...) μέ φόρτωμα τῶν οἰκονομικῶν ὄαρῶν στούς έργαζόέ
μενους.. .». ’Av156510 στῆν καταπιεστική αὐτῆ ἀτμόσφαιρα τήν
ἴδια χρόνια 05 δημοτικές ἐκλογές ἀποτέλεσανένα σημεῖο- δί-·
χτυ γιά τῆν «ἐπίτευξη μιᾶς πλατιᾶς δημοκρατικῆς συνεργασίας» (παρ. 11,12 ἀντίστοιχα).
H τελευταία διαπίστωση μποροῦμε νά πσῦμε 611 στάθηκε Γ
σάν ένα ἀπό τα αἰτιολογικά 1311060690 για τῆ «διακῆρυξη τῆς
KE (Φλεόάρης 1976). γιά ἕνα ἐλάχιστο πρόγραμμα συσπείρωσης εὐρύτερων δυνάμεων πού 0101 ’έναῆ στόν ἀλλο 60600
εἰναι ὑπέρ μιᾶς ἀντιιμπεριαλιοτικῆς δημοκρατικῆς πορείας»

(παράγε) 15)
T0 1976 προχωρεῖ «ἡ στερέωση παραπέρα τοῦ αὑταρχικοῦ
καθεστῶτος τῆς κυὸέρνησης τῆς-ΝΔ», ἐνῶ ἀπό τῆν άλλη στόν
έξωτερικό τομέα-ἡ έσωτερικῆ «σκλῆρυνση» ἐκφράζεται ἀντί-Υ
οτοιχα μέ τό ὅτι «προσανατολίζεται πιό ἀνοιχτά στῆν πολιτική
τοῦ ἀτλαντισμοῦ» (...) καί «τό παρακράτος ἐνθαρρυμένο ἀπό
τῆ στάση τῆς κυὸέρνησης σηκώνει κεφάλι (...) καί ἡ ἀποχουντοποίηση κηρύσσεται “τερματισθεῐσα”...».

«M500 016 1977 6 ἰμπεριαλισμός δυνάμωσε τῆν πίεσῆ του
(.. .) ένῶ ἡ κυὸέρνηση τῆς ΝΔ (.. .) προχώρησε παραπέρα στῆν
πολιτική τοῦ ἀτλαντισμοῦ» Τό ΚΚΕ ὅλέπει στό χαρακτῆρα
τοῦ προσανατολισμοῦ τοῦ φορέα τῆς ἐξουσίας μιά γραμμικη
πορεία καί γενικά δέν διακρίνει καί δέν διαφοροποιεῐ τίς
ὅποιες ἀντιτιθέμενες ταξικά καί ἰδεολογικά μερίδες ἀλλά λογαριαζει τόν φορέα τῆς ἐξουσίας σάν συλλογικό ἐκπρόσωπο
τῆς «ἀρχούσας τάξης», καί μάλιστα σέμια σχέση μονοσήμαντη
μαζί της. Τό μονοσήμαντο τῆς σχέσης διαπιστώνεται καί στό
ἐσωτερικό, ὅπου «κάτω ἀπό τήν πίεση τῆς ἀκροδεξιάς (...)
ὑπάρχει σκλῆρυνση παραπέρα (...), ὠμά τρομοκρατικά μέσα,
(...) ἐπίθεση τῆς κυὸέρνησης στό κόμμα μας μέ παραλληλη
προὸολῆ (...) τοῦ κόμματος τῶν ἀποστατῶν καί τοῦ κ. Ἠλιοῦ».
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Εἷναι 56(1) πού πρώτη φορά ἀναφέρεται ἡ πίεση τῆς 0119065- 111111 0077575101 05 11'] 15700571] Ἐθνικῆ Παράταξη (...) εἶναι
ι’·πέρ τοῦ ἀνοιχτοῦ χτυπήματος τοῦ λαϊκοῦ κινήματος»)ξιᾶς. Μένοντας ὅμως αὐτῆ ἡ ἀναφορά σέ 570 πεδίο περιγρα’0 Εἴτε ἀπό τό γενικότερο πλαίσιο 101') οἰκονομικοκοινωνιφικό — 50115195011110 δέν διασαφηνίζει τό περιεχόμενο καί τούς
κοῦ σχηματισμοῦ (αὐτό ἰσχύει για τήν «ἀριθμητικα μεγαλύτερη
κοινούς τόπους της (ἀν καί ὅπου ὑπάρχουνε) μέ τόν κυρίαρχο
πολ ιτικό 5111196010110 — τῆ «Νέα Δημοκρατία», 05 16 1190109, 05 πτέρυγα, πού έκφραζει τίς τάσεις ἀναπρσσαρμογῆς τῆς δεξιᾶς
στίς σύγχρονες συνθῆκες ἀνάπτυξης τοῦ μονοπωλιακοῦ κεφατίς α 11 6 ταξικές της 11900600519 11. λπ. Γίνεται ὅμως ὁπωσδήποτε 5110500 καποισς διαχωρισμός τῆς ΝΔ ἀπό τούς μηχανι- I0500 1105 1013 κρατικομονσπωλιακσῦ καπιταλισμσῦ.. .>> H πτέ0009 τοῦ φασισμοῦ καί τοῦ παρακράτους, οἱ ὁποῖοι σ’ αῦτῆ τῆ - συγα αὐτή πολιτικά δέν εἶναι «τυφλά011010170571] στούς ἀμερι11070701051100; 50115910110159 61110 ἀντιτίθεται 0110590 στίς
φάση δραστηριοποιήθῆκακ μέ τῆν ἀνοχή καί τήν ἐνθάρρυνση
φασιστικές καί χουντικές λύσεις καί προσπαθεῑ νά δώσει μιά
της κυ6έρνησης Καραμανλῆ (61. 110907. 14).
ὁρισμένη χροιά ἐκφιλελευθερισμσῦ στήν πολιτική της»).
Εἶναι φανερὸ 611. 010 πιό συγκεκριμένη διαπραγμάτευση τῶν
Οἱ 51110759 101') 1977 καί ἡ δεξιά
πολιτικῶν κατηγοριῶν πού παραπέμπουν σέ ταξικές μερίδες
μέσα στήν «ἄρχουσα τάξη», θα κατέληγε σέ. μιά μεγαλύτερη
Σ αὐτή τήν πολιτική συγκυρία, πού οἱ συνισταμένες, τῆς, σαφήνεια. Καί παράλληλα στό διαφορισμό τῆς ἀντιμετώπισης
στῆν πολιτική γλώσσα - θεωρία τοῦ ΚΚΕ δέν ἔχουν καμία τοῦ πολιτικοῦ χώρου καί τῶν δυνάμεών τσυ.
ἀμφιλογία καί συνεπούμενα δέν ὑπάρχει «511 τῶν πραγμάτων»
Περιοριζόμαστε να ἐπισημανσυμε μια κάποια σύγκλιση ἀνάρευστότητα, μετα6ατικότητα, διλῆμματα 11.1111, 115970105 στίς 511— μεσα στῆ θέση τοῦ KKE50. 710 «προσπαθεια για ἀνανεωμένη
λογές τοῦ 1977 καί στή μετέπειτα διαμορφσὺμενη κατάσταση.
6άση καί περιεχόμενο τῆς ἡγεμονίας καί κυριαρχίας τῆς μονοΤό συσχετισμό τῶν δυνάμεων ὅπως ἐκφράστηκε ἐκλογικά, τό πωλιακῆς ἀστικῆς τάξης στό σὺνσλο τῆς ἀστικῆς ταξης καί στό
ΚΚΕ ἀφήνει v0 ἐννοηθεῖ ὅτι δέν τόν θεωρεῖ πλαστό ἤ περιστα- 56709» 05 111 6501] 1013 KKE 710 τήν «ἀναπροσαρμογή τῆς δεσιακό. Ἀντίθετα, μέ καταφατικῆ διάθεση ἀναγνωρίζει τήν 57- ξιᾶς στίς ’σύγχρονες συνθῆκες ἀνάπτυξης τοῦ μονοπωλιακοῦ
ισχυμένη 607001] τῶν κομμάτων «πού τάσσονται μέ διαφορε- κεφαλαίου».
τικῆ ποιότητα τό καθένα ὑπέρ μιᾶς ριζικῆς ἀλλαγῆς (. ..) ἐνῶ τά
Ἱ-Ι σύγκλιση >ἤ συγγένεια αὐτῆ ἀφσρᾶ τόν πυρῆνα μιᾶς διακόμματαπού τάσσονται στόν 57017 1”] 0107 ἀλλον 60606 ὑπέρ
πίστωσης καί ὄχι 656010 10 00711511910570 θεωρητικά σχήματα
μιᾶς δημοκρατικῆς ἀλλαγῆς ἀκολουθοῦνται ἀπό τήν πλειοψηἐκδσχῆς αὐτῆς τῆς διαπίστωσης. Ἡ διατυπωμένη άποψη τοῦ
φία 1013 10013».
ΚΚΕ γιά τῆ «διαίρεση» τῆς δεξιᾶς δέν εἶναι, ἀπό άποψη προε”Οσογια τή ΝΔ «θα ἐξακολουθῆσει 70 ἐφαρμόζει τήν κατακτάσεων καί συμπερασμάτων, τοῦ 56100 χαρακτῆρα μέ τή θέση
δικασμένη (...) πολιτική τῆς ὑποτέλειας, τοῦ αύταρχισμοῦ καί
τοῦ ΚΚΕέσ σέ ὅ,τι ἀφορά τό κυρίαρχο κομματικα σχῆμα τῆς
τῆς λιτότητας...», ἐνῶ ἀπό τῆν άλλη «5701 μέρος τῆς χουντομοδεξιᾶς. Τό ΚΚΕ διαπιστώνει 611 «ἡ ἴδια ἡ ὑφῆ τῆς δεξιᾶς
ναρχικῆς δεξιᾶς έμφανίστηκε σάν ξεχωριστό κόμμα καί θα πιέπεριορίζει τό περιθώρσ αὐτῆς τῆς προσπαθειας» (ἐννοεῖται ἡ
ζει μαζί μέ τά ἀλλα ἀκροδεξιά στοιχεῖα πρός μιά ὅλο καί πιό
προσπαθεια «ἑκφιλελευθερισμοῦ»).
ἀντιδραστικῆ πορεία...» (6λ. παραγρ. 74). Ἐννοεῖται έδῶ ἡ
Ἡ διαφοροποιημένη σέ σχέση μέ τό KKE50. στάση 101') KKE
Ἐθνικῆ Παράταξη, πού «ἀποτελεῖ στα χέρια τῶν μονοπωλίων
ἀπέναντι στῆ δεξιά φαίνεται καί ἀπό τό γεγονός 611 ἡ Ἐθνικῆ
καί τῶν Ἀμερικανῶν έφεδρεία καί μέσο ἀσκησης πίεσης στῆν
Παραταξη ἀντιμετώπίζεται «στά πλαίσια τῆς πάλης 5707110
· κυ6έρνηση για μιά δεξιότερη πορεία» (παραγρ. '76).
_ 016 φασισμό».
Μπορσῦμε να διαπιστώσσυμε συγκλίσεις γενικοῦ χαρακτῆρα
μέ 16 KKE 50. (6λέπε ἀνάλυση θέσεων τοῦ τελευταίου στό
cH EAHK
προηγούμενο τεῦχος), ὅσον ἀφορα τό πλέγμα ΝΔ - ἀκροδεξια
- Ἐθνικῆ Παράταξη, 0167 προσανατολισμό τῆς κυ6ερνητικῆς
πολιτικῆς. Οἱ διαφορές ἀπό τό σημεῖο 011316 1105 ὕστερα εἶναι
Στῆν ἀνάλυση τῶν ἄλλων πολιτικῶν δυνάμεων οἱ προσυνεαρκετες.
δριακές θέσεις ἀφιερώνουν 570 01]00711116 μέρος. Διακρίνουν
Τό ΚΚΕ δέν διαπιστώνει «ρῆγμα» στῆ δεξιά (καί μιλᾶμε 013- «τάσεις καί ἀντιφάσεις» στούς κόλπους της ἀφήνοντας νά 57στηρά γιά’τῆ ΝΔ), ἀλλά ἁπλῶς «δυό πτέρυγες». Αὐτό έχει σαν 701]655 611 ὑπάρχει μιά ρευστότητα στό χῶρο τῆς αντιπολίτευσυνέπεια νά ἀναφέρειῑ
«Στό σύνολό του 16 116000 τῆς ΝΔ εἶναι φορέας καί ἐφαρμοΣτῆν ΕΔΗΚ, «πού ἐκφραζει συμφέροντα ένός μέρους τῶν
στῆς τῆς ἀντιδραστικῆς καί ἀντιλαϊκής πολιτικῆς» (παράγρ. μσνσπωλίων (...) ἰδιαίτερα ἐκείνων πού συνδέονται περισσό75). Δια6λέπει 6έ6αια κάποιες δια6αθμίσεις 07116900101611]- 1590 05 10 δυτικοευρωπαϊκό κεφάλαιο, καθώς καί συμφέροντα
τας. Ἀπό τῆν άλλη ὅμωςὴ ΝΔ «55701 0110590 6 11139109 πολιτι- τῆς μή μονοπωλιακῆς ἀστικῆς ταξης», διακρίνονται δύο τάκός ἐκπρόσωπος τῶν συμφερόντων τῆς ἑλληνικής ὀλιγαρχίας, 0519: «ἡ συντηρητική φιλελεύθερη καί ἡ σοσιαλδημσκρατίζουτῶν ξένων καί ντόπιων μονοπωλίων (.. .) ἡ ὅλη συμπεριφορά σα». Στό σημεῖο 011310 πρέπει νά σημειωθεῖ 611 οἱ πολύ πρόσκαθορίζεται ἀπό τό 7570709 611 ἡ μεγαλσαστική τάξη τῆς χώ- φατες ἐξελίξεις στῆν ΕΔΗΚ έπι6ε6αίωσαν πολύ γενικά 0131117
ρας μας (καί) στηρίξει σέ ἀρκετό 60600 τήν κυριαρχία της ‘ 111 διατύπωση.
Ἀναφέρεται ἀκόμα ὅτι ὑπάρχουν έπιδράσεις «τῶν παραδόστῆν υποστήριξη τῶν ξένων ἰμπεριαλιστῶν... .».
Μιά 011511510 αὐτῆς 11']9 τοποθέτησης τοῦ ΚΚΕ μέ σημαντικὴ
σεων τοῦ παλιοῦ ϋενιζελικοῦ φιλελευθερισμοῦ». Ἠ πολιτική
1:0/1111111 σημασία εἰναι 611 «1'] πολιτική τοῦ κόμματος 11']9 ΝΔ τέλος τῆς ΕΔΗΚ εἶναι «έκφραση προσπαθειας συγκερασμσῦ
601015155 0110590 107 1113910 στόχο τῆς πάλης μας» Ἔτσι ἡ ΝΔ, τῶν συμφερόντων τῶν μονοπωλιακῶν καί τῶν 011 μονοπωλιασύμφωναιιέ τήν 61111111] 1013 KKE, ἔχει μιά ὁλικῆ ταυτότητά καί κῶν κύκλων καθώς καί ἐκσυγχρονισμσῦ τῆς κοινωνικοοικονοκαθορισμένη κατεύθυνση 1101111111’]_lΟπωσδήποτεόμως τά ἀναμικῆς ζωῆς στά δυτικσευρωπαϊκά ἀστικα πρότυπα μέ 000101λυτικά σχήματαπού χρησιμσποισῦνται για τήν ταξικη ἀναγνώ- 61]00119011111'] 0116111101]...». Γενικά ὅμως ἡ πολιτική τῆς ΕΔΗΚ;
ριση 55101 συγκεχυμένα (μεγαλοαστικῆ τάξη, ὀλιγαρχία, μονο«55701 00061600111111 ἀπέναντι στῆν πολιτική τῆς ΝΔ καί σέ
τω)ια ξένα, 7101110).
6ασικά ζητήματα δέν ἔχει διαφορά μαζί τῆς (...) T0 γεγονός
E51αι καθαρο ὅτι ὑπάρχει 570 1196611]00 στῆν ἀνάλυση καί
αὐτό τήν ὠθεῖ σέ συνεργασία μέ τῆ λεγόμενη ἐκσυγχρονισμένη
πού καταλήγει σέ πρό6λημα πολιτικῆς πρακτικῆςῑ K0010 ἀπό πτέρυγα τῆς NA».
15: 600 πτέρυγες τῆς ΝΔ δέν 110609595101055Eu.6111500571] ταΠιό πάνω τό ΚΚΕ κανει καί μιά διαπίστωση115 πολιτική 60ξική σχέση μέ τίς μερίδες τοῦ ἄρχοντος 007119011100109.H φυρύτητα, 6107 ἰσχυρίζεται·ότι ἐκκαθαρίστηκε «1)9 ἕνα 60600 τό
01071 ωμία καθε μιᾶς ἀπό 013159 τίς πτέρυγες ὁρίζεται;
προχουντικό θεσμικό πλαίσιο» καί 611. ὑπάρχει «ι-’ῑνας 601005O Εἴτε ἀπό τίς πολιτικές της συγγένειες (ἡ δεξιά πτέρυγα 709 έκσυγχρονισμός τῶν μεθόδων τῆς δεξιάς ἀπο τῆ ΝΔ...»
"r15)1‘/./ 511-1 ἀκροδεξιά φιλομοναρχικά στοιχεῖα, μέ στενή πολι- .11590 ἀπό τῆ, γενικότερης σημασίας, πολιτική αὐτή διαπιστώ20

ση, μέ τό πρόσθετο γῆονός τῆς κατάργησης τής μοναρχίας, τό
ΚΚΕ συσχετίξει τά τρία αὐτά σημεῖα μέ τίς περιορισμένες δυνατότητες δράσης τοῦ Κέντρου στό νά «ἐκφράσει τήν ἀντίθεση
μέ τῆ δεξιά σέ ἀστικά φιλελεύθερα πλαίσια ὅπως παλιά» συνέ6αινε. Συμπεραίνεται ἀπ’ αὐτός «στένεμα τοῦ πολιτικοῦ χώρου τῆς ΕΔΗΚ».

Ὁ χαρακτῆρας τοῦ ΠΑΣΟΚ
Τό ΠΑΣΟΚ, «πού 6ρίσκεται σέ μια πορεία συνεχοῦς διαμόρφωσης», ἀντιμετώπίζεται κριτικά μέ κλασικό τρόπο. “Ὀταν
τό ΚΚΕ μιλᾶ γιά τό σοσιαλισμό τοῦ ΠΑΣΟΚ τόν 6άζει σέ εἰσαγωγικα.
,
Τονίζεται ὅτι ἐνῶ «τό ΠΑΣΟΚ πού στηρίζεται τάχα στῆ μέθοδο ἀνάλυσης τοῦ Μαρξ (...) ἀπορρίπτει τό μαρξισμό (...)
ἀπορρίπτει τόν πρωτσποριακό ρόλο τῆς ἐργατικής τάξης πού
τήν ἀντικαθιστᾶ ἀπό τῆ λεγόμενη “συμμαχία τῶν μή προνομιουχων”».

Κινσύμενοι τώρα στῆ λογική τῆς προὸληματικῆς τοῦ ΚΚΕ,
’ μποροῦμε νά συνδυάσουμε τό γεγονός ὅτι «τό ΠΑΣΟΚ ἀντανακλά τήν ἀγανάκτηση καί τούς πόθους κυρίως τῶν μεσαίων
’στρωμάτων καί τῶν ἀγρστῶν πού συνθλί6ονται ἀπό τά μονοπώλια καί’τόν ἰμπεριαλισμό καί ἀναζητοῦν ριζοσπαοτικές λύσεις, κατα ἕνα ἀσαφῆ τρόπο,στό”·,· σοσιαλισμό...».
Τό ΚΚΕ σέ μιά ὁλική διατύπωση ἀπέναντι στό ΠΑΣΟΚ
καταλήγει ὅτι «στῆν οὐσία πρόκειται για ἕνα κράμα μικροαστικοῦ σοσιαλισμοῦ διαποτισμένου καί ἀπό ἐθνικιστικές ἀντιλήψεις...».
Στῆν τυποποιημένη αὐτή ἀντιμετώπιση ἔρχονται νά προστεθοῦν δύο διαπιστώσεις πού ὁρίζουνηκαί τῆν κάποια θετικότητα
τοῦ ΚΚΕ ἀπέναντι στό ΠΑΣΟΚῑ

,

O ‘H πρώτη ἀφσρᾶ τήν «προ6ολή ἀντιαμερικανικῶν καί
ἀντιιμπεριαλιστικῶν συνθημάτων, τούς στόχους τῆς ἀνακτησης
τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας, τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας...», καθώς
καί τό ὅτι «ἔχει ἀντιιμπεριαλιστικές θέσεις».
Ο Ἡ δεύτερη διατύπωση ἀφορᾶ τούς ὀπαδούς καί τά στελέχη τοῦ ΠΑΣΟΚ «πού διαπνέονται πραγματικά ἀπό προοδευτικές ἀντιλήψεις» καί καταλήγει στό ὅτι «κάτω ἀπό τήν
πίεσή τους» (αὐτό παραπέμπει σέ μιά κλασική προδληματική
τοῦ ΚΚΕ στό θέμα τῶν συμμαχιῶν) «μπορεῖ νά συνεργαστεῖ μέ
τίςδυναμεις πού τάσσονται ὑπέρ τῆς προοδευτικής πορείας τοῦ
τόπου».

Γιά τό ΚΚΕέσ. καί τούς ὀπαδούς του
Τό ΚΚΕέσ. ἀντιμέτωπίζεται, ὅπως καί παλιότεραράν «δεξιά

ἀναθεωρητική ὁμαδα» πού «ἐκφράζει μιαν ὀπσρτουνιστική
γραμμή, μιά πολιτική οὐραγοῦ τῆς ἀστικῆς τάξης πού παρουσιάζεται μέ τή μορφή τῆς ΕΑΔΕ (...) κατρακυλάει ὅλσ καί
περισσότερο σέ σοσιαλδημοκρατικές θέσεις (...) συμμετέχει
στῆν ἰμπεριαλιστικῆ προπαγανδα τῆς συκοφάντησης τοῦ ΚΚΕ
σάν δῆθεν ξενοκίνητου καί δέν ἔχει καμιά πραγματική σχέση
μέ τόν κομμουνισμό».
Τό ΚΚΕ διαπιστώνει ὅτι, παρά τῆ συρρίκνωσή του, τό κόμμα
τῶν «ἀποστατῶν» (τό ζήτημα αν ἕνας πολιτικός σχηματισμός

εἶναι κόμμα ἤ ὁμαδα δέν εἶναι 6έ6αια νομικοῦ χαρακτῆρα
ἀλλά κοινωνικοῦ καί θεωρητικοῦ καί εἶναι τουλάχιστον ἀμφίλογη ἡ στάση τοῦ ΚΚΕ στό ζήτημα αὐτό) «ἐξακολουθεῖ νά διατηρεῖ ἀκόμα μιά ὁρισμένη ἐπιρροή καί ἰδιαίτεοα σέ μικροαστικά στρώματα. (...) Εἰναι ἀνάγκη ἐπόμένως νά ὲνταχθει ἡ
πάλη κατά τοῦ δεξιοῦ ἀναθεωρητισμοῦ 0’ ὅλα τά ἐπίπεδα».
Μέ τῆ διαπίστωση τῆς διατηρησης τῆς ἐπιρροῆς τοῦ ΚΚΕέσ.
καί τήν ἐπισῆ μανση τῆς ἀνάγκης γιά ἐνταση τῆς πάλης ἐνάντια
στόν ἰδεολογικό χῶρο τοῦ ΚΚΕέσ. συνδέεται καί ἡιπροσπάθεια
άπορρόφησης τοῦ ΚΚΕέσ. πού ἐκδηλώθηκε ἀπό τό ΚΚΕ μετά
τίς ἐκλογές. ‘H ἀπορρόφηση ἐκφράξεται σέ ἐπίπεδο προσώπων
- καί ὄχι συνολικοῦ σχηματισμοῦ - πού ἐντοπίζονται σέ τρία
πεδία;

Ο Τό πρῶτο πεδίο, καί τό πιό σίγσυρο, ἀφσρᾱ αὐτούς πού
ἐγκατέλειψαν τό ΚΚΕέσ. καί «πέρασαν στίς γραμμές τοῦ
ΚΚΕ»,

Ο Τό δεύτερο ἀφορᾶ αὐτούς πού δέν ἐνταχθηκαν στό ΚΚΕ
ἐνῶ ἐγκατέλειψαν τό ΚΚΕέσ.
Ο Τό ,τρίτο πεδίο ἀφορᾶ τό δυναμικό πούῑ «ἐξακολουθοῦν
νά παραμένουν 0‘ αὑτό (τό ΚΚΕέσ.) γιατί δέν μπόρεσαν ἀκόμα
νά ὑπερνικήσουν ταλαντεύσεις, πικρίες καί ἄλλα παρόμοιαέμ,τόδια ἄν καί ἐχουν ἀρχίσει να συναισθάνονται ὅτι ἡ θέση ιτους
δέν εἶναι μέσα στό κόμμα τῶν ἀναθεωρητῶν».

Ἠ ΕΔΑ καί ὁμάδες τῆς ἀριστερᾶς
Σήν ΕΔΑ δέν διαπιστώνει οὐσιαστικές ἰδεολογικοπολιτικές
διαφορές «ἀπ’ τό λεγόμενο “ΚΚΕέσ.”...». Διαπιστώνει ὅμως
{in «μέσα της ὑπάρχουν δυνάμεις πού δέν συμφωνοῦν μέ τήν
ι’·πίσημη πολιτική της στά θέματα ἐνταξης στῆν ΕΟΚ, τοῦ αντισο6ιετισμοῦ, τῶν δεσμῶν της μέ τό λεγόμενο “ΚΚΕέσ.” καί
κλίνουνπρός μιά συνεργασία μέ τό ΚΚΕ». Εἶναι σαφής ἡ ταση
τοῦ ΚΚΕ για ἕνα ἄνσιγμα στόν εὐρύτερο χῶρο τῆς μή ’κομμουνιστικῆς ἀριστερᾶς ἔστω καί ἀν τό πρόσφατο ἐκλογικό του ποσσστό καλύπτει γενικά τό παραδοσιακά δοσμένο δυναμικό τῆς '

ἀριστερᾶς στῆν Ἑλλάδαι ὅπως τουλάχιστο αὐτό καθορίζεται
[ιπό ὁρισμένους στατιστικολόγους τῶν ἐκλογῶν σάν μέση τιμή
τῶν τελευταίων χρόνων.
Τό άνοιγμα αὐτό ἐπιχειρεῖται γιατί οἱ ἀλλαγές κατά καί Δμετά
τῆ δικτατορία, καθώς καί ἡ παλιότερα διαπιστωμένη διάσταση
ἀνάμεσα στήν «κοινωνική ἀριστερά» καί τῆν πολιτική της ἐκπροσώπηση, ἐπισημαίνουν τήν ἀνάγκη γιά μιά πλατύτερη κίνηση πού θα δώσει λύση στῆν ἀπορρόφηση καί ἐπέχταση τοῦ
χώρου τῶν ἀριστερῶν δυνάμεων. “Ὀμως τό θέμα αὐτό - πού
συνδέεται καί μέ τίς γενικότερες έκτιμήσεις τῆς κσμμουνιστικής
ἀριστερᾶς στα χρόνια 1950-67 για τόν «προοδευτικό χῶρο
στῆν Ἑλλάδα» - ξεπερνᾶ κατά πολύ τίς προθέσεις καί τῆ λο- ,
γική τούτου τοῦ ἄρθρου. Τό ἐντάσσουμε ἁπλά στῆν προσπαθεια ἀνοίγματος τοῦ ΚΚΕ σέ πολιτικό δυναμικό πού δέν ἔχει
αὐστηρά κομμουνιστική προέλευση. Τό τελευταῖο ἔχει ἐπίσης
σημασία γιατί συνδέεται μέ τό γενικότερο πρό6λημα τῆς α ἤ 6
κατεύθυνσης πού θά πάρουν οἱ ἀνακαταταξεις στό χῶρο τῆς
κομμουνιστικῆς ἀριστερᾶς. (Γιά τήν ΕΔΑ ὃλέπε παράγραφο
Γιά τή“,-(4Συμμαχία·ι» τό ΚΚΕ θεωρεῖ ὅτι συγκροτήθηκε στῆ
6άση τῆς πολιτικῆς τῆς ΕΑΔΕ καί ὅτι «ἡ ἐκλογική της ἧττα
εἶναι ἧττα τοῦ ἀναθεωρητισμοῦ». «Κύριος ἐκλογικός στόχος
της στῆν πραξη ἧταν ῆ πάλη κατά τσῦ ΚΚΕ».
Τό ΚΚΕ δέν παίρνει θέση ούσιαστικά ἀπέναντι -στή «Σοσια- λιστική Πορεία» ἤ τῆ «Σοσιαλιστικῆ Πρωτο6ουλία» καί ἀλλες
ὁμάδες ἤ κόμματα. Τοποθετεῖ ὅμως ὅλες αὐτές τίς ὁμάδες καί
κόμματα «στόν εὐρύ χῶρο τῆς ἀριστερᾶς», καταλήγοντας ὅτι
«γενικά δέν έχουν σαφῆ ἰδεολογικοπολιτικό προσανατολισμό»
(παράγραφος 83).
Τό ΕΚΚΕ, Τό ΚΚΕ (μ-λ)καί τό Μ-Λ ΚΚΕ ἀντιμετωπίξονται
σάν «φορεῖς τοῦ μαοϊσμοῦ μέ ἀντιθέσεις (...) καί ἀντιφάσεις
πού ἀντανακλοῦν τίς ἐξελίξεις στῆν κινέξικη πολιτική». Γιά τό
ΚΚΕ «δέν τίθεται θέμα συνεργασίας μαζί τους ἐξ ἀντικειμένου. Ὑπάρχει μόνο θέμα προσέλκυσης ὀπαδῶν τους στό σωστό
ἐπαναστατικό δρόμο».
Οἱ ἐκτιμήσεις τοῦ ΚΚΕ καταλήγουν σέ μια πρόταση συνεργασίας μέ δύο μή καθορισμένους στίς σχέσεις τους ,ἄξονες
ἀναφοραςῑ>
Ο «συσπείρωση τῶν δυνάμεων πού ἐνδιαφέρονται γιά τήν
ἐγκαθίδρυση τῆς ἀντιιμπεριαλιστικής ἀντιμονοπωλιακής δημοκρατιας...» και
Ο «ταυτόχρονα ἐπιδιώκει τή συνεργασία καί τήν κοινή
δράση μέ ὅλες τίς δημοκρατικές δυνάμεις (...) πού ἀντιστρατεύονται, ἒτσι εἴτε ἀλλιῶς, τόν αὐταρχισμό, τήν ὑποτέλεια καί
τόφασι μόκαί εἶναι ὑπέρ μιᾶς δημοκρατικῆς ἐξέλιξης».
Ι
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H HTTA ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
2le ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Στίς 19 Μαρτίου τοῦ ’78, γιά τούς ,ιιισούς Γάλλους ἔσόησε μιά
ἐλπίδα, ὅταν ἡ δεξιά ξανακέρὸισε τίς ἐκλογές, γιά νά συνεχίσει τήν
εἰκοσάχρονη παραμονή της στήν ἐξουσία. Αὐτή ἡ ἥττα τῆς ἀριστερᾶς εἶναι ὅμως ἰὸιαίτερα σημαντική, γιατί 0’ αὐτές τίς ἐκλογές ὅλα
ἔὸειχναν, μέχρι ἕνα ὁρισμένο διάστημα, ὅτι θά μποροῦσε νά τίς
εἶχε κερδίσει. ᾙ πορεία τῆς γαλλικῆς ἀριστερᾶς καί τ’ ἀποτελέσματα αὐτῶν τῶν ἐκλογῶν εἶναι ἀνησυχητικά γιά ὅλες τίς χῶρες
ὅπου ὑπάρχουν προοπτικές γιά μιά ἀριστερή ἐξουσία.

’

Βέὸαια, πρέπει κανείς

Τῆς Πωλίνας Λάμψα
πρῶτα ἀπ’ ὅλα
ΚΚΓ δέν θά εἶχε να κερδίσει τίποτα ἀπ’

νά τονίσει τό τρομερό μειονέκτημα πού
παρσυσιάζει γιά τήν ἀριστερά 16 τωρινό
ἐκλογικό σύστημα καί οἱ ἐκλογικές περιφέρειες, πούρεῖναι κομμένες 016 μέτρα

τῶν δεξιῶν ὑποψηφίων. Ἀρκεῖ να ἀναφέρουμε ὅτι αν οἱ Γάλλοι εἶχαν ψηφίσει
μέ ἀναλογικήῑ
Ο cH ἀριστερά θά εἶχε 249 ἕδρες τώρα έχει 201.
O cH δεξιά 239 - τώρα έχει 290.
Ὑπάρχει φυσικά κι ὁ ρόλος τοῦΙ κρατικοῦ μηχανισμοῦ, πού χρησιμσποιεῖ μέ
τό παραπάνω ἡ δεξιά πρός ὄφελός της.
"Ag μήν ξεχνοῦμε τήν ἐπέμόαση τοῦ
προέδρου τῆς Δημοκρατίας ἀπ’ τήν τηλεόραση τήν παραμονή τοῦ πρώτου γύρου τῶν ἐκλογῶν, ὅπου πῆρε φανερά
θέση ἐναντίον τῆς “Ενωμένης Ἀριστερᾱς. Ἀναμφισῦήτητα, ὁ μεγάλος νικητής
αὐτῶν τῶν ἐκλογῶν εἶναι ὁ Ζισκάρ ντ’
Ἐσταίν, γιατί δικαιώθηκε ἡ άποψή του,
παρ’ ὅλο πού πολλοί πολιτικοί παρατη-

ρητές τήν εἶχαν σχολιασει εἰρωνικά. Δηλαδή, παρσυσιάστηκε μιά σημαντική ἐνίσχυση τοῦ Κέντρου καί ὁ χωρισμός τῆς

Γαλλίας σέ τέσσερα περίπου ἰσοδύναμα
κόμματα.
Ο
Ἀλλά γιατί αῦτή ἡ διασπαση
τῆς “Ενωμένης Ἀριστερᾶς λίγο καιρό
μόνο πρίν ἀπ’ τίς ἐκλογές; Καί ποιός
φέρει τήν εὐθύνη;
Σίγουρα, στῆ διασπαση ὁδῆγησε ἡ τακτική τῶν Κομμουνιστών. Εἶναι φανερό
πώς τό Κομμουνιστικό κόμμα, ἀπό μιά
στιγμή κι ἒπειτα, δέν θέλησε νά πάρει

τήν ἐξουσία ἡ “Ενωμένη Ἀριστερά. Εἶναι διάφσρες οἱ ὑποθέσεις πού ἀναπτύχθηκαν γιά νά δικαιολογῆσσυν αύτῆ τήν
τακτική;
Ο Μερικσί εἶπαν πώς τό ΚΚΓ ἀκολούθησε 111 γραμμή τῆς Μόσχας, πού
ἧταν ἐναντια σέ μιά ἀριστερή κυ6έρνηση
στῆ Γαλλία.
Ο ”Αλλοι πώς τό ΚΚΓ δέν θέλησε νά
κυ6ερνῆσει μέ τή μεγάλη οἰκονομική
κρίση πού ὑπάρχει αὐτῆ 111 στιγμή.
Ο Καί ἄλλοι πώς ἡ “Ενωμένη Ἀριστερα δέν εἶχε ὠφελήσει παρα μόνο τό
Σοσιαλιστικό Κόμμα, καί συνεπῶς τό
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αὐτῆ τῆν ένωση.
Νομίζω πώς ἡ πρώτη ὑπόθεση δέν
μπορεῖ νά στηριχθεῖ σέ κανένα στοιχεῖο
μέ 6ε6αιότητα. Οἱ ἀλλες δύο ὑποθέσεις
6ρίσκονται πιό κοντα στήν ἀλήθεια.
Γιατί εἶναι γεγονός πώς ἡ “Ενωμένη
Ἀριστερα ὠφέλησε μόνο τούς σοσιαλίστές. T6 Σ.Κ. εἶδε τούς ψηφοφόρους του
νά πληθαίνουν, ἐνῶ οἱ κομμουνιστές
έμειναν στάσιμοι. “Οπότε ἀν σί κομμουνιστές δέν έπαιρναν σ’ αὐτές τίς ἐκλογές
(κι ὅλες οἱ σφυγμσμετρήσεις δείχνουν
πώς δέν θά ἐπαιρναν) ένα τέτοιο ποσοστό ψήφων πού νά τούς ἐπιτρέψει νά θέσουν ὁρισμένους ὅρους, κινδύνευαν στήν
περίπτωση μιᾶς νίκης τῆς ἀριστερᾶς νά
μσιραστοῦν τίς εύθύνες τῆς διαχείρισης
τῆς κρίσης, χωρίς νά έχουν μοιραστεῖ τήν
ἐξουσία.
Τό ΚΚΓ καταλαὸε πώς μόνο τονίζοντας τίς διαφορές του μέ τούς σοσιαλιστές θα μπορσῦσε ν’ αὐξήσει
τούς ψηφοφόρους του. Κι έτσι, οἱ
κομμουνιστές άρχισαν τήν πολεμική
τους ἐνάντια στούς σοσιαλιστές, παίζοντας τα ὅλα γιά ὅλα, καί προσπαθώντας νά ἐπι6άλουν ἐκ τῶν προτέρων μερικούς ὅρους τους, ὥστε νά γί-

νει ἡ διαφοροποίηση τῶν θέσεων τους
καί νά αὐξήσουν τουλάχιστο τούς
ὀπαδούς τους.
cO τρόπος ὅμως πού χειρίστηκαν τήν
πολεμική αὐτή, δέν τούς ὠφέλησε τελικά,
γιατί ἡ ἀπότομη ἀλλαγῆ τῆς στασης τους
δέν μπόρεσε νά περάσει στῆ 6άση τῶν
ψηφοφόρων. eO κόσμος δέν μποροῦσε νά
καταλά6ει πῶς στῆ φαση αύτή, ὅπου ὅλα
έδειχναν πώς ἡ εΕνωμένη Ἀριστερά πήγαινε για τή νίκη, τήν τελευταία στιγμή
οἱ κομμουνιστές ἀνακάλυψαν πώς τελικά
οἱ σοσιαλιστές δέν διέφεραν καί πολύ
ἀπ’ 111 δεξιά καί δέν πίστευαν οὐσιαστικά σέ καμιά ἀπ’ τίς ἀρχές τοῦ Κοινοῦ
Προγραμματος. Ἐπίσης, δέν μπόρεσε νά
καταλα6ει πῶς, μετά ἀπ’ ὅλη αὐτή τήν
πολεμική, έπειτα ἀπ’ τό“ν πρῶτο γύρο
τῶν ἐκλογῶν, οἱ κομμουνιστές ὑπέγραψαν ἀμέσως μιά συμφωνία μέ τούς συνεταίρους τους κι άρχισαν να ὑμνοῦν καί

πάλι τήν “Ἐνωση τῆς Ἀριστερᾶς. Πρέπει
να σημειώσουμε καί τό ρόλο τοῦ ραδιόφωνου καί τῆς τηλεόρασης σ’ αὐτῆ 111
διαμαχη, πού ξαφνικά ἀφιέρωσαν πολλές ἐκπομπές στούς ἡγέτες τῆς ἀριστερᾶς, προκαλώντας δηλώσεις πού ἐπειδή
ἀκούγονταν ἀπό ἐκατσμμύρια ἄτομα
ἒπαιρναν άλλη 6αρύτητοι. ‘O Μαρσαί
ὑποστῆριξε πολύ τήν ἀνοιχτή διαμάχη
ἀπ’ τά μέσα μαζικῆς ἐπικοινωνίας, γιατί,
ὅπως εἶπε, 6 κόσμος πρέπει νά παρακολουθεῖ 16 γεγονότα χωρίς νά τοῦ 1191361:—
1a1 τίποτα, καί γιατί αὐτή ἡ πολεμική
«ἀνε6άζει τῆν ποιότητα τῆς “Ἐνωσης».
Τελικά, 6έὸαια, ἡ πολεμική αὐτῆ καθε
ἄλλο παρα έγινε κατανοητή στόν κόσμο,
ἀφοῦ ἀπεῖχε καί πάλι πολύ ἀπ’ τῆν ἀλήθεια. ”Ας δσῦμε ὅμως ποια γεγονότα
ὁδήγησαν τελικά στή διασπαση.
Ο Τήν Πέμπτη, 31 Μαρτίου 1977, λίγσ
μετά τίς κοινστικές ἐκλογές, τό ΚΚΓ
· ἀποφασισε να γίνει ἡ ἀναπροσαρμογή
τοῦ Κοινοῦ Προγραμματος τοῦ 1972,
παίρνσντας ὑπ’ ὅψη τίς πολιτικές καί oiκονομικές ἐξελίξεις. Ὁ Φ. Μιτεράν δέχθηκε, προσδιορίζοντας ὅμως πώς ἡ
ἀναπροσαρμογή πρέπει νά εἶναι περιορισμένη καί νά μήν ξεφεύγει στα ούσιώδη θέματα ἀπ’ τίς ἀποφάσεις τοῦ ’72.
Στήν ἀρχή, οἱ διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν μέ καλούς οἰωνούς, πού δυστυχῶς
δέν κράτησαν πολύ. Οἱ κομμουνιστές δέν
θέλησαν να χασσυν τήν πρωτσόουλία
στήν ἐξέλιξη τῶν διαπραγματεύσεων, κι
έτσι, ἀντίθετα ἀπ’ τό Μιτεράν πού ἤθελε
νά τελειώσουν γρήγορα, τόνισαν πώς
πρέπει να προχωρῆσουν σιγά-σιγά καί
έόαλαν ὁρισμένσυς ὅρους σχετικα μέ μερικά σημαντικα οἰκονομικά θέματα.
Ἡ ἐπιτροπῆ τῶν ἐκπροσώπων τῶν τριῶν
κομμάτων συνεδριάζει στίς 19 Ἀπριλίου
καί, μετά ἀπό διαφωνίες, συμφώνησαν
νά ὁρίσουν τήν έναρξη τῶν διαπραγματεύσεων στίς 17 Μαῑου. Οἱ κομμουνιστές
έδωσαν στούς συνεταίρους τους τίς προτάσεις τους γιά ἐξέταση.
O Τήν Τρίτη 10 Μαΐου, ἡ πρώτη
6ομ6α σκάει, ὅταν ἐνῶ έτοιμαζόταν νά
γίνει σέ δυό μέρες μιά σημαντική τηλεσπτική ἀναμέτρηση ἀνάμεσα στό Μιτεράν
καί στόν Μπαρ, τό ΚΚΓ δημοσιεύει στῆν
έφημερίδα του «Οῦμανιτέ» τόν ποσοτικό
ὑπολογισμό τοῦ Κοινσῦ Προγραμματος
ἀπ’ τόν οἰκονομολόγσ τοῦ κόμματος Φ.
Ἐρτσόγκ. Ἡ πρωτο6ουλία αύτή τῶν
κομμουνιστῶν ἐξηγεῖται ἀπό τό γεγονός
ὅτι θέλησαν ν’ ἀποφύγουν νά παραμεριστοῦν ἀπ’ τήν οἰκονομική διαμάχη, καί
νά τονίσσυν τίς θέσεις τους δείχνοντας
τήν δυσαρέσκεια τους πού 6 Μπάρ,
ἔχοντας ἀρνηθεῖ πολλές φορές νά συζητήσει μέ τό Μαρσαί, τό έκανε τώρα μέ τό
Μιτεράν. Βέὸαια δέν θα μποροῦσε να
εἶχε γίνει τίποτε καλύτερο για να σαμποταριστεῖ ἡ τηλεοπτική ἐμφανιση τοῦ Μιτεράν, ἀλλα καί νά δοθεῖ λαὸή στή δεξιά,

γιατί 6 ὑπολογισμός αὑτός τοῦ ΚΚΓ εἶχε
γίνει 6ιαστικά καί εἶχε πολλά ἀδύνατα
σημεῖα. Λίγες μέρες ἀργότερα, τό Ἐκτε-

λεστικό Γραφεῖο τοῦ Σ.Κ. ἀνάκοίνωσε 111
διαφωνία του μέ τόν ὑπολογισμό τοῦ
ΚΚΓ, καί ἐτόνισε πώς αύτές οἱ μονομερεῖς προτάσεις δέν 16 ἀφοροῦσαν. Ἀργότερά, στῆν τηλεοπτικῆ του ἐμφανιση, 6
Μιτεράν εἶπε στόν M1169:
«Στόν ὑπολογισμό τοῦ ΚΚ, λέω ὄχι.
Θά τό πῶ καί στό Μαρσαί τήν
Τρίτη».
,
O T11v ἴδια έὸδομάδά ἐγινε κι Eva
ἄλλο σημαντικό γεγονόςτ τό ΚΚΓ ἀνάκσίνωσε πώς ὑποστηρίζει τῆ ντεγκωλλική πολιτική στό θέμα τῆς ἀτομικῆς ἐνέργειάς. Αύτή 11 θέση ἐρχότάν σέ πλήρη
ἀντίθεση μέ τό Κοινό Πρόγραμμα, πού

ὑποστῆριξε τὴ μή κρησιμοποίηση τῆς
ἀτομικῆς ἐνέργειάς γιά στρατηγικούς λόγους.
,
Ο Στίς 17 Μαΐου γίνεται ἡ πρώτη σύσκεψη κορυφῆς τῶν κομμάτων τῆς “Ενωμένης Ἀριστεράς. Οἱ τρεῖς ἀρχηγοί ἐξέφράσάν τίς διαφωνίες τους καί ἀποφάσισάν νά ὁρίσουν τίς ἐπιτρσπές πού θα
κάνουν τίς διαπραγματεύσεις. ”Ετσι, ἡ
πρώτη αὐτή συνάντηση έγινε χωρίς μεγάλες ἱστορίες.
Ο Στίς 4 Αὐγούστου, ἡ «Οὐμάνιτέ»
ἀρχίζει ἐπίθεση στῆν πρώτη σελίδα ἐνάντιά στούς Φ. Μιτεράν καί P. Φάμπρ,
“Ο Μιτεράν ἀποφάσίζει νά σωπάσει. Οἱ
μέρες προχωροῦν, προκαλώντας σέ κάθε
δήλωση πού δημοσιεύετάι ἀπαντήσεις
καί ἀντάπαντῆσεις.
O Στίς 14 Σεπτεμ6ρίου, στῆ συνεδρίάση κορυφῆς τῶν τριῶν κομμάτων, 6
Ρ. Φάμπρ, πρόεδρος τοῦ Κινήματος τῶν
Ριζοσπαστῶν

τῆς

Ἀριστερᾶς,

ἔφυγε

χτυπώντάς τήν πόρτα, ἀντιδρώντάς E101
0111v ἀρνηση τῶν κομμουνιστῶν νά κανουν πάραχωρῆσεις στό θέμα τῶν ἐθνικοποιήσεων.
Ἀπό ἐκείνη(”τή στιγμή ἀνοιξε ούσιάστικα ὁ δρόμος για τήν ἥττα τῆς
ἀριστερᾶς, ἀφοῦ πρίν ἀπ’ τίς ἐκλογές
δέν ἐγινε παρά μιά μόνο συνάντηση στίς 22 Σεπτεμ6ρίου - πού δέν κατέληξε πσυθενά.
Ἀκολσύθησε μια περίοδος διαρκῶν
ἐπιθέσεων, κυρίως ἀπ’ τήν πλευρά τῶν
κομμουνιστῶν, πρίν να γίνει μιά τυπικῆ
συμφωνία μετά τόν πρῶτο γύρο τῶν ἐκλογῶν. Ἔτσι, στίς 19 τοῦ Μαρτη, σάν
ἀποτέλεσμα ὅλης αὐτῆς τῆς διαμάχης

ἦρθε ἡ ἤττα τῆς ἀριστερᾶς.
Στίς 19 τοῦ M69111, 35. 2'04. 123 Γάλλοι ἐξέλεξάν 491 6ουλευτές. Δηλαδή;
. 201 γιά τήν ἀντιπολίτευση
Ο 230 για τήν πλειοψηφία,
Πρῶτά ἀπ’ ὅλα, πρέπει νά τονίσσυμε
τό μεγαλο ποσοστό συμμετοχῆς αὐτῶν
τῶν ἐκλογῶν. Πραγμάτι, ἐγινε μιά πρωτοφάνής κινητοποίηση τῆς δεξιᾶς για νά
ψηφίσουν ἀπολιτικοί, ἡλικιωμένοι, ἀνάπηρσι, πού συνήθως ἀπέχσυν, για νά ἐξουδετερωθεῖ τό 1.500.000 νέων πού θα
ψήφιζάν για πρώτη φορά μετά τήν ἀπόφάση τῆς ψήφου ἀπ’ τά, 18. 'H πρώτη
παρατήρηση πού κάνει κανείς εἶναι τό
μοίρασμά τῶν ψήφων σέ τέσσερα μεγαλα

κόμματα, καί ἡ σχεδόν ἀνυπάρξίά μικρῶν κομμάτων, πού ὀφείλεται κατά
μέγα μέρος στό ἐκλογικό σύστημα. Ἀπ’
αὐτά τα τέσσερα κόμματα;
Ο Σημειώνουμε μιά σημάντική ἀνοδο

τοῦ Κέντρου, δηλαδή τῆς κεντροδεξιᾶς
ΗΒΕ κάί τοῦ Σ.Κ.

Τί προοπτικές ὑπάρχουν λοιπόν γιά
τήν ἀριστερά σήμερα στῆ Γάλλίά; Τά
πράγματα ὁπωσδήποτε δέν ἐμφανίζονται

πολύ άίσιόδοξά, ἀπ’ τή στιγμή πού έγινε
φάνερό τό χάσμα πού χωρίζει τούς σοσιαλιστές ἀπ’ τούς κομμουνιστές.

Νά

συνεχιστεῖ τώρα μιά πολιτική ὲνότητας
φαίνεται μᾶλλον ἀπίθάνο κάτω ἀπ’ τίς
ὑπάρχουσες συνθῆκες. Γιάτί ἡ ἑνότητα
δέν μπορεῖ παρά νά ξάναοδηγῆσει στῆν
ἥττά, ἀν δέν στηρίζεται σέ γερές 6ασεις
καί σ’ Eva γερό πρόγραμμα. Γιάτί Eva
πράγμά πού φάνηκε πολύ 0’ άῦτές τίς
ἐκλογές εἶναι ἡ ἐλλειψη ἐνός προγράμμάτος ἀπ’ ὅλά τα κόμμάτά τῆς ἀριστε-

Ο Τό RPR, δηλαδή οἱ Ντεγκωλλικσί,
έχασάν εἴκοσι έδρες καί ὑποχώρησάν.
ἀρκετά ἀπ’ τό 1974. Τό RPR, πού κυ6ερνάει ἐδῶ καί εἴκοσι χρόνια, στηρίζει
τούς ψήφους του ἀκρι6ῶς σ’ αὐτούς τούς
μηχάνισμούς τῆς ἐξουσίας πού έχει δημιουργήσει. Βρίσκετάι ὅμως τώρα σέ μιά
φαση ὅπου ἀρχίζει σιγά-σιγά νά χάνει
ρᾶς, πρόγραμμα πού να μπορεῖ ν’ ἀλλάτήν ἐπιρροή του. Προ6λέπετάι πώς θα ξει πραγματικά τῆ γάλλική κοινωνία κάί
δοθεῖ στα ἑπόμενά χρόνια πολύ σκληρή
νά περιλάμ6άνει τίς νέες έπιδιώξεις τοῦ
μάχη μεταξύ τοῦ RPR, πού δέν τοῦ ἀρέγάλλικοῦ λαοῦ. Τό Κομμουνιστικό
σει ὁ ρόλος τῆς ἄκρας δεξιᾶς πού παει
Κόμμα ἐχει μερικές πολύ σωστές θέσεις
νά τοῦ δώσει ὁ Ζισκάρ, καί τῆς ΗΒΕ,
στόν οἰκονομικό τομέα, χωρίς νά πείθει
πού εἶναι τό κόμμα τοῦ προέδρου τῆς
ὅμως για τό πῶς σκοπεύει νά τίς ἐφαρΔημοκράτίας.
· μόσει στήν περίπτωση πού θά ἒρθει στῆν
Ο Ἡ ΗΒΕ, μέ 137 6ουλευτές, σίἐξουσία, ἀποφεύγοντας ἀκρι6ῶς τήν
γουρα ἧταν ὁ μεγάλος νικητής αὐτῶν
κρίση. Σέ άλλα πράγματα ἐχει θέσεις πού
τῶν ἐκλογῶν. Ἔτσι δημιουργήθηκε Eva
δέν εἶναι σίγσυρο ὅτι θα 6οηθσῦσάν τῆ
6vva16 κόμμα μέσα 0111 δεξιά πού μποσοσιαλιστικοποίηση τῆς γάλλικῆς κοινωρεῖ νά ἀντιμετωπίσει τό RPR, καί πού
νίας, κι ὅχι μιά κάποια γράφεισκράτικοἐνισχύει τήν ἐξουσία τοῦ Ζισκάρ.
ποίηση. Ἐπίσης τοῦ λείπει μιά πράγμαΟ Οἱ σοσιαλιστές καί οἱ Ριζοσπαστες
τική ἐπικοινωνίά μέ τά νέα ρεύμάτά
τῆς Ἀριστεράς, ἐνῶ κέρδισάν 4% πάραἰδεῶν πού γεννιοῦντάι καί σιγά-σιγά
πάνω σέ ποσοστά ψήφων, κέρδισάν μόνο
ἁπλώνονται σέ πολλα ’στρώματα τοῦ
6 έδρες, κι αὑτό γιατί κέρδισάν σκόρπληθυσμοῦ. Τό Σοσιαλιστικό Κόμμα, ἀν
πιους ψήφους σέ ἀχρηστες περιοχές.
καί εἶναι πολύ πιό ἀνοιχτό στα-νέα ρεύ. Οἱ κομμουνιστές ἀντίθετά κέρδισάν
μάτά, ἐχει κι αὐτό μιά ’έλλειψη συγκεκρι12 έδρες, ἐνῶ έχουν τό χειρότερο ἀποτέμένων θέσεων σέ πολλά θέματα, πράγμά
λεσμα τῶν δέκα τελευταίων χρόνων.
πού ὁπωσδήποτε πρέπει να ἐπάιξε κι
Γενικά ἀπ’ αὐτό τό ἀποτέλεσμα διάάῦτό κάπσιο ρόλο στῆν ἥττα τῆς ἀριστεφαίνεται ἡ δυσκολία τῶν κομμουνιστῶν . ρᾶς. Πολλές φορές έδωσε τήν ἐντύπωση
νά κερδίσουν νέα λάῖκά στρώματα, ἐκτός
ὅτι ἐτοιμάζότάν περισσότερο γιά νά
ἀπό τά ἐργάτικά. Ὑπάρχει ἐπίσης κι Eva
διοικήσει τό κράτος στή θέση τῆς δεξιᾶς,
5 μέ 6% ἀριστερῶν ψηφοφόρων πού δέν
ἀντί νά τό ἀλλάξει ριζικά. Oi σχέσεις
δέχτηκάν νά ὑποστηρίξουν τήν ἀριστερά του ἐπίσης μέ μιά ὁρισμένη εὑρωπαϊκῆ
στόν πρῶτο γύρο.“
σοσιαλδημοκράτίά δημιουργοῦν μιά σχεΟ Οἱ οἰκολόγσι μέ 2% πῆράν 6έ6αια τική κάχυποψία σέ ὁρισμένους ἀριστεσημαντικα λιγότερους ψήφους ἀπ’ ὅσους
ρούς ψηφοφόρους. M516 111v τωρινῆ
ὑπολόγιζάν ὅτι θά έπάιρνάν μετά ἀπ’ τά ἥττα έχει ὅμως μεγαλύτερες πιθανότητες
ἀποτελέσματα τῶν κοινοτικῶν ἐκλογῶν.
νά δεῖ ὁρισμένα σφάλματα, ἐπειδή ὑπαρΤό ἀποτέλεσμα αὑτό ὀφείλεται κατά χουν μέσα στό κόμμα διάφορες τάσεις, κι
πολύ στῆ διασπαση τῶν διαφόρων οἰκοαὑτό εἶναι μιά ἐγγύηση για τό ὅτι θ’ ἀρλσγικῶν ὀργανώσεων. Δέν παύουν ὅμως χίσει σύντομα ἕνας ἐποικοδομητικός
νά μετροῦν σάν δύναμη, ἀφοῦ σέ ὁρισμέ- διάλογος. Πρέπει ἡ ἀριστερά νά λά6ει
νες περισχές ἐφτάσάν καί τά 7%.
ἐπίσης ὑπ’ ὅψη της θέσεις κινημάτων
Ο Ἡ ἀκρά ἀριστερά πῆρε 3,3% τῶν ὅπως τῶν οἰκσλόγων, τῶν γυναικῶν, τῶν
ψήφων. Καί 0’ αὐτήν ἐπίσης ἐπάιξε ὀργάνώσεων τῆς ἀκράς ἀριστερᾶς, πού
ἀσχημο ρόλο ἡ διασπαση. Ὡστόσο, ὅσο
κινοῦν τήν προσοχή πάνω σέ θέματα πού
λίγους ψήφους κι ἀν πῆράν αὐτά τά κιτά κόμματα συχνά ἀγνοοῦν, ἐνῶ ἐκφράνήματα, πού 6λέπουν κριτικά τήν ἀριζουν Eva μέρος τοῦ γάλλικοῦ πληθυσμοῦ.
στερά, δέν παύουν να πάίζουν έναν ἀρΟἱ ἐπόμενες ἐκλογές εἶναι οἱ προεδρικές
κετά μεγαλο ρόλο ἐπιρροῆς στούς ψηφοτοῦ 1981. Πρίν ὅμως ἀπ’ άύτές θά γίφόρους της σ’ ὁρισμένα θέματα. Καί θά νουν τό 1979 οἱ ἐκλογές για τήν ἀνάπάίξουν ἀκόμη μεγαλύτερο ρόλο ἀν E9δειξη τοῦ Εύρωπάϊκσῦ Κοινοῧσυλίου.
θει ποτέ ἡ ἀριστερά στῆν ἐξουσία.
Μέχρι τότε ἡ γάλλικῆ ἀριστερά.πρέπει
Ο Πρέπει τέλος νά τονισθεῐ ἐπίσης ἡ νά έχει συγκεκριμένοποιήσει τίς θέσεις
έλλειψη γυναικῶν πού ὑπάρχει οτή νέα της γιά τή γαλλική κοινωνία. Τότε μόνο
γάλλικῆ Βουλή;
θα μπορέσει νά ξάνάρχίσει τῆ δύσκολη
Ο 18 μόνο γυναῖκες έναντι 473 ἐδρῶν. πορεία γιά τῆν ἐξουσία. Καί πάλι ας μήν
Αύτό ὀφείλεται καθαρά στῆν ἐπιφυλαξεχνοῦμε ὅτι για τήν ἀριστερά τά μεγάλα
κτικότητά πού ἐξάκολουθοῦν νά ἐχουν προὸλήμάτά θ’ ἀρχίσσυν ἀπό τότε πού
τά κόμματα ἀπέναντι στίς γυναῖκες.
θα 6ρεθεῖ στῆν ἐξουσία.
Ι
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Ὁ Σάντιάγκσ Κάρίγιο, μιλώντάς στίς
10 Δεκέμ6ρη σέ συνέντευξη τύπου γιά τό
θέμα τοῦ 6ι6λίου, εἶπε στούς δημοσίο-

γράφουςε
«Δέν τό ἔχω ὁιαόάσει. Δημοσιεύονται τόσα καί τόσα καί ἐγώ ἔχω πολύ,
λίγο χρόνο 0117 ὁιάθεσή μου, ὥστε
ὁιαλέγω προσεχτικά τά πιό ἐνὸιαφέροντα γιά ὁιάόασμα».
Αὐτό λειτούργησε σά σύνθημά; ὅλά τά
ἀνώτερα στελέχη τοῦ κόμματος κράτησαν τήν ἴδιά «γραμμή σιωπῆς», δίνοντάς
ἀπαντήσεις τοῦ τύπου «δέν τό διαὸάσά»
ἤ «δέν θέλω να ἀνάκάτεύομαι μέ τά

σκουπίδια» ἤ «αὐτά εἶναι μάνσῦ6ρες

Μιά ἱστορικῇ συνάντηση πού θά καταλήξει οτή διαγραφή τοῦ Klan/11v καί τοῦ Σεμπρσύν
ἀπό τό ΠΟ( (1964). Ἁπό 69101896: Λίστερ, Σεμπρσύν, Κάρίγιο, Γκαλλὲιο, Ε. Γκαρθία,
Ντελγκάὸο, T. Γκαρθία, Ἀλὸαρέζ, Ραϊμοῦντο, Ράμος, Μοντάλμπάν, Πασιονάρια, Κλωντίν,Χοσέ Μόλς.

ἀποπροσάνατολισμοῦ τῆς κοινῆς γνώμης
ἀπό τά 006αρά θέματα πού μᾶς ἀπάσχολσῦν» ἤ «ὅλά αὐτά εἶναι φθόνος (...), ὁ
Κάρίγιο εἶναι τόσο ἀνώτερος ἀπό ὅλους
μας», ἤ «θα ἔπρεπε νά πάραδεχτοῦν τήν
πράγματικότητα» κ.λπ. κλπ.
Αῦτή τή «γραμμή σιωπῆς» κατάγγειλε
τό περισδικό «Κάμπισ 16», μέ τίτλσ «Τά
ὄπλυτά τοῦ εὐρωκομμουνισμοῦ», ὅπου
πάραθέτει τίς ἀπόψεις στελεχῶν τά
ὁποῖα ἀναφέρονται στό 6ι6λίσ τοῦ Σεμπρσύν καί πού σήμερα δέν ἀνήκσυν στό
κόμμα ἀλλά 6ρίσκονται δεξιά ἤ ἀριστερά
του. Τό δημοσίευμα προκάλεσε τήν ὀργή
τοῦ ἐπίσημου ὀργάνου τοῦ ΚΚΙ «Μοῦντσ
Ὀμπρέρο», πού στό ἄρθρο του «Καμπιο
νό Κάμπιά» («1'] ΑΛΛΑΓΗ δέν ΑΛΛΑZEI») γράφει μεταξύ ἀλλων;

«Αὐτό εἶναι ἕνα παράὸειγμα γιά τό
Τοῦ Γιάννι] Σαμοθράκῃ

Ἡ κρίση τοῦ «Κλωντινισμού»
Η ΚΡΙΣΗ τοῦ «Κλωντινισμοῦ», πού συντάραξε τό ”Ισπανικό Κομμουνιστικό Κόμμα τό 1964 καί ὁὸήγησε 0117 ὁιαγραφή τοῦ Κλωντίν, τοῦ Χόρχε Σεμπρσύν καί ἄλλων στελεχῶν, ξάνάρχεται τόν τελευταῖο 116196 01171/ ἐπικαιρότητα.
ΑΦΟΡΜΗ τό ὅιόλίο τοῦ Χόρχε Σεμπρσύν, «Αὐτοὸιογρά,φία τοῦ Φεὸερίκο Σάντσεθ», πού ὄραόεύτηκε ἀπό τόν οικο
«Πλανέτα» σάν τό καλύτερο ὄιὸλίο τοῦ 1977. (Φεὸερίκο
Σάντσεθ ἧταν τό Ψευὸώνυμο τοῦ Χ. Σεμπρσύν 01171/ παράνομία).
ΤΑ 6’06 γράφει ὁ «Φεὸερίκο Σάντσεθ» προκάλεσαν εὐρεῐες
συζητήσεις 1600 στούς κύκλους τῆς Ἀριστερᾶς ὅσο καί στούς
κόλπους τοῦ ι’ὁιου τοῦ K. K. Ι. καί ὁέν ἄφησαν ἀόιάφορους
οὔτε τόν Κλωντίν οὔτε τό στρατηγό Λίστερ, γραμματέα σήμερα τοῦ «ὀρθόὸοξου» Ἐργατικοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος τῆς [σπανίας.

ΑΝΑΜΕΣΑ 01’ ἄλλα, ὁ Χόρχε Σεμπρσύν κατηγορεῖ τόν
Κάρίγιο 061/ σταλινικό (ἀκόμα καί σήμεραΙ) και’“τονίζει611 οἱ

ὁιαγραφές τοῦ 1964 ἔγιναν γιά ἰὸεες πού σήμερα ὁέν εἶναι
τίποτε ἄλλο παρά οἱ θέσεις τοῦ εὐρωκομμουνισμοῦ...
Ο Πόσο ὅμως 1101/16 01171/ ἀλήθειά εἶναι «‘H αὐτοὸιογραφία τοῦ Φεὸερίκο Σάντσεθ»,·

«ξανοιγύρισε» στῆν Ἰ-σπανῐα
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πῶς ὁέν πρέπει νά γίνεται ἡ ὁημοσιογραφία. 17961181161 γιά μιά ὁημοσιογραφία ὅπου ταυτόχρονα θέλει νά εἷναι κριτής ἀλλά καί μέ τό μέρος τοῦ
κατασκευάζονται, 01' πληροφορίες 61’- ”
νονται ἐλλιπῶς καί ἐπιπλέον θέλει νά
φαίνεται ἀντικειμενική».
Ἀλλά καί στῆν ἴδιά τῆν ἐφημερίδα
«Μοῦντσ Ὀμπρέρο» ἐμφάνίστηκε μιά
περίεργη διαμάχη ἀνάμεσα στό συγγραφέα καί δημοσιογράφο Μάνουέλ Βάθκεθ
Μοντάλμπάν - μέλος τῆς ΚΕ τοῦ PSUC

(K.K. Κάτάλωνίας) - καί τό σε6ιλιανο
6ουλευτῆ Φερνάντο Σότο Μάρίν (ἐργατη), μέλος τῆς ΕΕ τοῦ ΚΚΙ ἀπό τό 1976.
Στό νούμερσ 47 τοῦ «Μοῦντσ Ὀμπρέρο»
ὁ Μοντάλμπάν ἔγραφε ένα σχόλιο γιά τό
6ι6λίο, ὅπου ἐξηγοῦσε τῆν ἐτερσδοξίά
τοῦ Σεμπρσύν σάν ἀποτέλεσμα τῆς ζωτικῆς ἀντίθεσης ἀνάμεσα στούς διανοούμενους καί τούς πολιτικούς;
«Ἡ yuan/0118101117 ἀντίθεση ἀνάμεσα
οτή μνήμη τοῦ Φεὸερίκο Σάντσεθ καί
σ’ αὐτή πού ἔχουν παλιά καί νέα
κομματικά μέλη εἶναι ἕνα ἀστεῑο τοῦ
χρόνου. Ἡ μνήμη τοῦ πολιτικοῦ εἶναι
ἀναγκαστικά εὔθραστη καί τοῦ ὁιανοούμενου ποιητική. Ὁ πολιτικός
ὁιορθώνει 117 μνήμη του κάθε πρωί.
'0 διανοούμενος τήν ἐπαναόρίσκει
σκλάόος τῶν ἐλπίὸων καί τῆς νοσταλ-

110:9»- .
Γιά τήν ἐποχή τοῦ ’64 λέει;

«“Ἀδικα- 01' Κλωντίν καί Σάντσεθ
κατηγορήθηκαν σάν διανοούμενοι
πού κολυμποῦνε στό τέλμα τῆς 00σιαλδημοκρατίας. Τό 66915 ἐπίθετο
πού τούς δόθηκε τότε ἄνοιξε τήν
πόρτα τῆς ἀόύσσου καί ἄφησε πληγές
καί στήν προσωπική μνήμη τῶν πρωταγωνιστῶν καί 0117 συλλογική μνήμη
τοῦ κόμματος»,
Δυό 6δομάδες ἀργότερά ἧρθε ἡ ἀπάντηση τοῦ Φερνάντο Σότο;
«Γιά ποιό λόγο πιστεύεις πώς εἷμαι

τόσο ἀφελής· Πιστεύω πώς 17 61710ὄιογραφία τοῦ

ENA BIB/\IO
TOYZEMHPOYN ,
I'IATHNKPIZH ·
TOY 1964· ME
.

, «ΣΗ ΜΕΡΙ ΝΟ

’ · ΣτοχοΠοΝ

Φεντερίκο Σάντσεθ

δέν εἶναι τίποτα ἄλλο ἀπό ἕνα ὅουνό
σκουπίδια πού ρίχτηκε πάνω 016 πιό
εὐαίσθητα σημεῖα τῆς ἀνθρώπινης
ἀξιοπρέπειας».
Κάί κάλοῦσε τόν Μοντάλμπάν νά ξανασκεφτεῖ καλύτερά τό θέμα.
Στίς 4 τοῦ Γεναρη ὅμως 6 Μανσυέλ
Ἀθκάράτε, ἐξέχον μέλος τῆς ΕΕ τοῦ
ΚΚΙ, δημοσίευσε ἕνα άρθρο στῆν ἐφημερίδα «EL PAIS», μέ τίτλο «Προσωπικά
σχόλια πάνω στήν άύτοόισγράφίά τοῦ
Φεδερίκο Σάντσεθ». Τό μεγάλύτερο μέ-

«ΣΪΑΛΙΝΙΚΟ

, KAPII'IO»!

«Ἀναμφισόήτητα ἔχει μεγάλη ἐπικαιρότητα, γιατί προκαλεῑ τό ἓνδιαφέρον
ὅλων καί ξεσηκώνει ἀντιδράσεις παθιασμένες ὑπέρ καί κατά, ἰδιαίτερα ἀνά-

11806 01015; κομμουνιστές. Καί εἶναι
κατανοητή αὐτή 17 ἐ-πικαιρότητα, γιατί,

1169’ ὅλο πού εἶναι μιά παλιά ἱστορία,
εἴκοσι καί παραπάνω χρόνων, 01' κυριό18901 πρωταγωνιστές της - ἄτομα ἤ τό
ΚΚΙ στό σύνολό του - ὁροῦν καί σήμερα
καί παίρνουν μέρος 0117 σύγχρονη [στορία. Καί ἐπιπλέον γιατί τό κεντρικό θέμα
’τοῦ ὄιόλίου - 17 κριτική καί καταδίκη
τοῦ σταλινισμοῦ - εἰναι μιά χειροπιαστή
πραγματικότητα. Κατ’ ἀρχήν γιατί ὁ
σταλινισμός εἶναι ἕνα κοινωνικό σύστημα, μιά τεράστια παγκόσμια ύπερδύναμη, μιά ἀπό τίς πιθανές λύσεις τοῦ μέλλοντός μας τοῦ λίγο ὥς πολύ κοντινοῦ.
Καί δεύτερον γιατί οτόν 1115910 πρωτα-

μέ τήν ἄποψη πού διέδιδε ἡ φρανκική
προπαγανδα. Στίς 8 τοῦ μήνά ὁ Σεμπρσύν ἀπαντοῦσεῑ
‘ γωνιστή τοῦ ὄιὸλίου- πού εἰναι 16 ΚΚῘ
«Ἄς εἴμαστε λιγο 0066901. T6
- παραμένουν ἀκόμη ὄχι λίγα κατάλοιπα
πρόόλημα δέν 691'0118161 016 νά ξέσταλινικοῡ χάρακτήρα καί ἰδεολογίας,
ρουμε 11 εἰπε ἤ δέν εἰπε 17 φρανκική
παρ’ ὅλη τή θετική ἐξέλιξή του. Τό 61προπαγανδα πάνω στό θέμα Γκρι6λίο κάνει ἀνάλυση καί κριτική τῆς πομάου. T6 πρόὸλημα 691'0118161 016
ρος τοῦ άρθρσυ ἧταν ἀφιερωμένσ στήν
λιτικῆς καί τῆς λειτουργίας τοῦ κόμμανά δοῦμε ἄν μποροῡν νά καταρριτος, καί ἐγώ συμφωνῶ στίς γενικές του
προσπαθεια νά καταρρίψει τίς τρεῖς 66φθοῦν 16 ὅσα λέω ἥ νά ἀποδειγραμμές. Ἀλλά μιά σειρα κρίσεων πού
σικές κάτηγορίες ἐνάντια στῆν κομμαχθοῦν ὅτι εἶναι ψέματα. Ἀλλά οὔτε κάνει γιά τήν ἀξία ὁρισμένων προσώπων
τική ἡγεσίά, πού ἐκτοξεύει 6 Σεμπρσύν
v6 καταρριφθοῦν μποροῡν οὔτε
στό 6ι6λίο του.
δέν τίς συμμερίζομαι πάντα, καί ἰδιαίψεύτικα μποροῡν νά ἀποδειχθοῦν. · τερα ὅταν τίς κάνει μ’ ἕναν τρόπο ἐξαιΟ Ἡ πρώτη ἀναφέρεται στόν ὑποτιὙπάρχουν στοιχεῖα καί μάρτυρες
θέμενο στάλινισμό πού κυριαρχεῖ στό
ρετικά πάθιασμένο. Δυστυχῶς αὐτό
πού μποροῡν νά πιστοποιήσουν 16
ΚΚΙ. 'O Ἀθκάράτε παραδέχεται πῶς
μαυρίζει τήν καθαρότητα ὁρισμένων ἀπό
ὅσα λέω καί νά ἀποδειχθεῖ ἔτσι δηὑπῆρξε μιά ἐποχή πού ἀκολουθῆθηκε
τίς σπουδαῑες ἀλήθειες πού ἔχει τό 61μόσια ὅτι ὑπάρχουν σκοτεινά σηαὐτή ἡ τάση καί γι’ αὐτό ὑπάρχουν πολ6λίο. Στήν Πράγα τό ’64 δέν πιστεύαμε
μεῖα, ἀκόμα καί έγκληματικότητα,
λές μαρτυρίες. «Ξανάδιάόάζσντας αὐτα
ὅτι θά εἴχαμε μιά πλειοψηφία σέ σχέση
0117 συμπεριφορά ὁρισμένων στελεμέ τόν Κάρίγιο, ἀλλά τότε εἴχαμε φτάσει
τά κείμενα ξάφνιάζσμαι κι ἐγώ ὁ ἴδιος»
χῶν τοῦ ΚΚΙ».
λέει, ἀλλα προσθέτει πῶς ὑπάρχουν
πιά στό συμπέρασμα πώς 16 νά επιμεινουμε στίς ἀπόψεις μας πάνω σέ θέματα
άπειρες ἀποδείξεις πώς ὴ γραμμή αύτή
Ἐκφράζει ἀκόμα τῆ λύπη του πού ὁ
6601116, αὐτό ἠταν ὄχι μόνο ἠθική ὑπο
έχει ἐγκάτάλειφθεῖ ἀπό καιρό.
Ἀθκάράτε ἀρνῆθηκε νά τόν 6οηθήσει
χρέωση ἀλλά καί 16 καλύτερο μέσο γιά
Ο Ἡ δεύτερη θέση εἶναι ἀπάντηση; καί νά ρίξει λίγο φῶς στά γεγονότα ἀπό
νά ἐπιδράσουμε μακροπρόθεσμα πάνω
στόν ἰσχυρισμό ὅτι τό '64 τό δίκιο 691— τίς προσωπικές του ἐμπειρίες. Λέει;
σκότάν μέ τό μέρος τῶν Κλωντίνστό ἴδιο τό κόμμα στόν ἀγῶνα γιά τό σο«Μοῦ ἀντιπροτάθηκε ὅτι τό προσΣεμπρσύν, Χαράκτηρίζει τίς θέσεις τους
σιαλισμό. Μπρσστα στό δίλημμα νά σιωεχές ουνέδριο τοῦ ΚΚΙ θά εἶναι μιά
ἀφελεῖς, λέγονταςε
πήσουμε μέσα στό κόμμα καί νά παρουσπουδαία εὐκαιρία (...) Ἀναμφισὸή«Ἡ ἄποψή μου εἶναι πώς ὑπερσιαζόμαστε σάν ὑπερασπιστές ἄλλων
τητα τίς ἑκατοντάδες νέους ὀπαδούς
εκτιμοῦσαν ὁρισμένες ἀλλαγές τοῦ
ἀπόψεων πού τίς θεωρούσαμε λανθακαί ἀντιπρόσωπους 0’ 61716 16 ουνσμένες ἥ νά διωχτοῦμε καί νά μπορέἰσπανικοῦ καπιταλισμοῦ καί προτείέδριο θά τούς ἐνὸιαφέρει νά μάθουν
νανε ἕνα δεξιά προσανατολισμό. Πισουμε μετά δημόσια νά πσῦμε τίς ἀπότά ἐσωτερικά 1017 KKI' ἐκείνης τῆς
ψεις μας (ὅπως ἔκάνα ἐγώ 016 ὅιὸλία
στεύω πώς ἀκρι6ῶς γι’ αὐτό τό λόγο
ἱστορικῆς περιόδου». Γιατί σύμφωνά
μου καί ὁ Χόρχε 016 61116 του καί οτόν
γιά τήν ὑπόθεση τῆς δημοκρατίας
μέ τό Σεμπρσύν 17 περίπτωση Γκρικινηματογράφο), σκεφτήκαμε πῶς τό
ἧταν θετική 17 ἀπόρριψη τῶν θέσεών
μάου δέν εἶναι 17 μόνη γιά τήν ὁποία
δεύτερο ἧταν προτιμότερο. Δέν ἐπρότους».
τό ΚΚΙ πρέπει νά κάνει μιά 0066917
κειτο γιά μιά ἀντιπολίτευοη στόν ΚαρίΟ Στήν τρίτη θέση του ὁ Ἀθκάράτε
κριτική 1017 παρελθόντος του. «Πῶς
γιο ἀλλά γιά μιά θεώρηση τῆς ἰσπανικῆς
ἐπιμένει πώς οἱ συζητῆσεις - τότε - ἐγικαί πότε καταλάὸαμε σέ 6600; 16
κατάστασης, γιά μιά πολιτική, γιά μεθόνάν σύμφωνά μέ τῆ δημοκρατική διαδιμάθημα τῶν σταλινικῶν λαθῶν τοῦ
δους ἀντίθετες στό σταλινικό σύστημα.
κάσίά.
ΚΚΙ στό θέμα τῆς πολιτικῆς τῶν συμΔηλαδή δέν σήμαινε ὅτι ὁ Κάρίγιο ἧταν
Στό τέλος τοῦ ἄρθρου του ἐπιχειρεῖ
μαχιῶν κατά τόν ἐμφύλιο πόλεμο,·
ὁ κακός καί ἐμεῑς οἱ καλοί, γιατί ἁπλούμιά κριτική για τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖσ·ὁ
Στό θέμα τῆς καταπίεσης ἀπέναντι
στατα ὑπ-ήρξαμε καί έμεῐς ὑπεύθυνοι στό
Σεμπρσύν παρουσιάζει τήν «ὑπόθεση
στό POUM (τροτσκιστές) καί στίς
κόμμα καί εἴχαμε ἐφαρμόσει τήν ἴδια
Γκριμάου».
ὀργανώσεις τῆς CNT (ἀναρχικοί),·
Ὁ Σεμπρσύν λέει πώς ὁ Γκριμάου
πολιτική καί τίς ἴὸιες μεθόδους πού
Πῶς καί πότε καταλάὸαμε σέ ὄάθος
ἐφάρμοζε ὁ Κάρίγιο. "Av 16 ’64 ἀποφαἦτάν ἐνάς ἄνθρωπος σημάδεμένος ἀπό
τό μάθημα τῶν σταλινικῶν λαθῶν
σίσαμε νά φτάσουμε ὥς τήν ἄκρη, αὐτό
τό παρελθόν του καί τήν καταδίκη του
στήν καμπάνια ἐνάντια 0161/ Μονθόν,
τό κάναμε γιατί ἀπό ἀρκετό καιρό πιά
σέ θανάτο τῆ διευκόλυνε αὐτός πού τόν
στόν Κομορέρα, στόν τιτοϊσμό,·»
εἶχε δημιουργηθεῖ μιά 611/1117:6017 ἀνάμεσα
Ο Ποιές ὅμως εἶναι οἱ ἀπάψας διάἐστειλε νά δουλέψει παράνομα στό ἐσωοτή συμπεριφορά μας σάν σταλινικῶν
τερικό. Σύμφωνά μέ τόν Ἀθκάράτε, ἡ φόρων προσωπικοτήτων πού ἀναφέρονὑπευθύνων καί 0117 συνείδησή μας. Πι-’
ἀποψη αὐτή τσῦ Σεμπρσύν εἶναι ἡ ἴδια ται στό 6ι6λίο;
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οτεύω ὅτι ὁ Κάρίγιο εἶναι πραγματικά
ἀνεξάρτητος ἀπό 117 Μόσχα... Ὁ ὅρος
κλωντινισμός μ’ ἐνοχλεῖ. Δέν τόν 6va—
γ-νωρίζω σάν ὅρο οὔτε καί μέ ἐκφράζει...
Γιάτίὴ Μόσχά ἔπαιξε τό παιχνίδι ὑπέρ
τοῦ Λίστερ καί ἐνάντια στόν Κάρίγιο,Γιατί ἔπρεπε με’ κάποιον νά παίξει τό
παιχνίδι της».
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΛΙΣΤΕΡτ

μέλος τῆς ΚΕ. THrav 6 σύνδεσμος μέ
τούς διανοούμενους τῆς Μάδρίτης καί
ὅταν ἐγώ μπόρεσα νά ξαναγυρίσω στό
Παρίσι, τό ’56, 1618 16v ἔὸλεπα συχνά.
Κατόπιν, σάν μπῆκε στήν Ε.Ε., τόν
ἔὸλεπα στίς ἑὸδομαδιαῐες συγκεντρώ081;. Πρέπει νά πῶ πώς προσωπικά τόν
ἔὸρισκα συμπαθητικό ἀπό τήν ἀρχή,
τρομερά συμπαθητικό. τΗταν ἕνας κυνι-

(Γενικός

κός, ἀλλά συμπάθητικός. Μοῦ 69808 61-

Γραμμάτέάς τοῦ Ἐργάτικοῦ ΚΚΙ.
Ἀρχιστράτηγος τῶν δημοκράτικῶν
δυνάμεων στόν ἐμφύλισ πόλεμο, πού
γύρισε πρόσφατα ἀπό τῆ Μόσχά οτή
Μαδρίτη);

18; φορές γι’ αὐτά πού ἔλεγε καί 6118;
φορές γι’ αὐτά πού δέν ἔλεγε. Κρατοῦσε
μιά σιωπή πολύ ἐκφραστική... Σύμφωνά

«Ὁ Σεμπρσύν ὀνόμασε τό ὄιόλίο τοι·
“νουὸέλα” 7116 v6 μπορεῖ ἔτσι νά ἀλλάξει
τήν πραγματικότητά, τίς ἡμερομηνιές, νά
στήνει συνεντεύξεις κ.λπ. Ὁ Σεμπρσύν
μιλάει 7/16 φανταστικές συναντήσεις μαζί

μου. Ὅταν μιλάει 7116 τίς συζητήσεις στό
Παρίσι, λέει τελείως ψέματα. Ἐγώ τόν
γνώρισα στήν Πράγα τό φθινόπωρο 1017
’54. Οἱ συζητήσεις πού ἀναφέρονται γίνανε τό ’47-'48 καί ’49, ὅταν ἐγώ ἤμουνα
στό Παρίσι, ἀπ’ ὅπου ἔφυγα 16 ’51 χωρίς
να ἔχω γνωριστεῑ μέ τό Σεμπρσύν. Γιά·
πρώτη φορά τόν εἰδα στό 50 συνέδριο,

τό ὁποῐο εἷχα 6v616681 νά ὀργανώσω,
μιάς καί ζοῦσά στήν Τσεχοσλοὸακία ἀφ’
ὅτου μέ ἔὸιωξαν ἀπό τή Γαλλία. Ναί, νο-

μίζω πώς γιά πρώτη φορά τό -Σεμπρούν
τόν εἰδα 0’ αὐτό τό συνέδριο, Ἡρθε σάν

μέ 117 μνήμη μου, πού δέν εἶναι μνήμη
νουὸέλας, οἱ διαμάχες ἄρχισαν τό Γενάρη τοῦ ’62. Γύρω στούς τρεῖς μῆνες
ἔγιναν φοόερές συζητῆσεις, κατόπιν τά

πράγματα ἠρεμήσανε.
Ὁ Κλωντίν καί ὁ Σεμπρσύν συνέχιζαν
τήν πορεία τους σύμφωνα μέ τίς ἰδέες
τους καί ἡ ἀλεπού ὁ Κάρίγιο τούς ἅφηνε
νά συνεχίζουν, ὥσπου τό ’63 συνέόη κάτι
πού ό Σεμπρσύν δέν τό γράφει. Ἔγινε

ἶ

ἕνας εἶδος συγκέντρωσης οτή Γαλλία,

τούς ἄλλους. Ὁ Κάρίγιο τότε φοὸήθηκε
πολύ, πράγμα πού δέν τούς τό συγχώρεσε ποτέ. Ἀπό τότε 17 κρίση ὀξύνθηκε
ἀνάμεσα 016 δύο μέρη, ὥσπου φτάσαμε
στό ’64, ὅπου ἐγώ σέ 7116 συνεδρίαση
ἔθεσα τό θέμα ὅτι πρέπει v6 τελειώνουμε
7116 καί καλή μ’ αὐτή τήν κατάσταση.

ὅπου πῆραν μέρος γύρω 016 50 ἄτομα,
διανοούμενοι ’καί φοιτητές 6601116 6116
117 Μαδρίτη καί 117 Βαρκελώνη. Ἔγιναν
σκληρές συζητήσεις, σωστή μάχη, κι ἀπό

τό ἕνα μέρος ἧταν ὁ Κλωντίν καί ὁ Σεμπρούν μέ τούς διανοούμενους κι ἀπό 117v
61117 6 Κάρίγιο μέ τούς δικούς του. Στίς
συζητήσεις 17 πλειοψηφία ἧταν μέ τό μέ,ρος τῶν Κλωντίν-Σεμπρούν καί ἀσκή017118 6111/6117 κριτική στόν Κάρίγιο καί

Η ΘΕΣΗ TOY KAPII'IO
I'IOIA εἶναι ὴ Θέση τοῦ Σαντιαγκο Καρίγιο ἀπέναντι 0’ δσα τοῦ
καταμαρτυροῦντσι ἀπὸ τό Σεμπρσύν στό θιθλίο του «Αύτοθιογραφιά τοῦ Φεδερίκο Σαντσεθ»;
ΠΑΡΟΛΟ πού ὸ ἴδιος δέν θέλησε v0 σχολιασει τό θιθλίο, ol
ἀπόψεις του πανω οτή λεγομένη κρίση τοῦ «κλωντινισμοῡι καί
στίς διαγραφές τοῦ 7964 εἶναι διστυπωμένη στό θιθλίο του
,ι Ἠ “Ισπανία Αύριο». T0 6ι6λίο αὐτὸ έχει 117 μορφή
συζητῆσεων μέ τό Ρεζίς Ντεμπρέ καί τό Μαξ Γκαλλό. (Στήν Ἐλλαδα κυκλοφόρησε τό 7975 ἀπὸ τίς ἐκδόσεις «Θεμέλιο», σέ
μεταφραση Φίλιππου Ἠλιού). Δημοσιεύουμε τό σχετικα απόσπασμα;
EP: Ἀναφέρθηκες στή διαφωνία μέ τόν Κλωντίν. Λέγεται δτι δ
Σεμπρσύν καί 6 Κλωντίν προαναγγειλαν στήν ἀρχή τῆς δεκαετίας
1960-1970 τίς σημερινὲς θέσεις τοῡ Κόμματος,,ἀπορρίιττοντας τήν
καταστροφική ἀποψη τῆς αὶφνίδιας καταρρευσης τῆς δικτατορίας,
ἀναγνωρίζοντας τα νεοκαπιταλιστικα χαρακτῆρα τῆς Ισπανικῆς
ἀναπτυξης, μέ δυό λόγιαε ἀντιμετωπίζοντας τήν πραγματικότητα
τῆς σύγχρονης Ἱσπανίας, τῆς ὁποίας τό σύμθολο θα μποροῡσε να
εἶναι 6 τίτλος τοῦ περίφημσυ φίλμ; «Ὁ πόλεμος τελείωσε». Αύτό
δέν εἶναι ἡ εἰκονογραφηση τοῦ ἀποφθέγματος πού λέει δτι, στα
έργατικα κίνημα, έχεις λαθος ὅταν έχεις δίκαιο πολὺ νωρ[ς;

An: Θα μπορούσαμε, πράγματι, να συζητήσουμε για να δοῦμε
αν «ἔχει λαθος >ὅποιος ἔχει δίκαιο πρῶτος». Ὅμως μιλοῡμε δχι για
τήν Ὶστορία γενικα, ἀλλα για τίς πολιτικές διαφωνίες στό έσωτερικό ένός κομμουνιστικοῡ κόμματος. Τδ πρόθλημα εἶναι λοιπόν να
δοῡμε ποιές ε’ίταν 01 θέσει τοῦ Κλωντίν καί τοῦ Φεντερίκο Σάντσεθ
καί ποιές εἶταν ol δικές μσς θέσεις. 'H ούσία τῆς διαφοράς ε’ίταν,
στήν πραγματικὸτητα, ἠ ἀκόλουθηῑ αύτοί ύποστήριζαν ὅτι ὴ Ἰστιανία θρισκόταν σέ μια διαδικασία νεοκαπιταλιστικῆς ἀνατιτυξης· δτι
6 νεοκαπιταλισμός διέθετε ἐπαρκῆ δργανα για να μειώσει κι ἀκόμα
να ξεπεράσει, ὥς ένα δρισμένο σημεῖο, τίς ἀντιθέσεις του· δτι τό
πολιτικό καθεστώς θα μεταθαλλόταν μόνο του· ὅτι δέν θα ὑπῆρχε
ρήξη παρα μόνο στήν, ἀπίθανη, περίπτωση παγκδσμιας σύγκρου->
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Λίστερ

Ἐκεῖ ἧρθα σέ σύγκρουση καί μέ τίς
δύο παρατάξεις, ἐνῶ ὁ Κάρίγιο ἔψαχνε
γιά κάποιο συμὸιόασμό. Ἀλλά ἐγώ ἐπέ,ιιενα νά φτάσει τό θέμα στήν Ε.Ε. καί

σης. Κατα συνέπεια τό Κόμμα δέν έπρεπε να προσανατολίζεται
Πρός μια δημοκρατική έπανασταση, πρός τή σύγκρουση μέ τή δικτατορία. Θα έπρεπε v0 τείνει πρός ύπερασπιση τῶν μεταρρυθμίσεων στό έσωτερικό τοῦ πολιτικοῦ καθεστῶτος, να γαντζωθεῑ στό
νεοκαπιταλιστικό τραῑνο, ὅπως τό έγραψε μέ πολύ σαφήνεια 6
συγγραφέας Juan Goytisolo. 'Ar16 κεῖ τό συμπέρασμα ε’ίταν πῶς τό

Κόμμα ἀκολουθοῡσε μια ἀριστερίστικη πολιτική πού κινδύνευε να
τό ὁδηγήσει στήν ἀπομόνωση.
Είταν, τότε, μια περίοδος ὅπου, σέ ὸρισμένους κύκλους διανοουμένων, δ «desarrollismo» (ἠ ἰδεολογία τῆς ἀναπτυξης) τῶν
τεχνοκρατῶν τοῡ Opus Dei. εἶχε δημιουργήσει ύπέρμετρες αύταπατες για τήν ἱκανότητα τοῦ νεοκαπιταλισμοῡ να τροποποιήσει,
ἀπό τα μέσα, τή φασιστική δικτατορία.
Ἠ θέση μσς ε’(ταν δτι δέν μπορσῡμε να ἀρνηθοῡμε τήν ύπαρξη
αὑτῆς τῆς οἰκονομικῆς ἀνόδου (καί δχι ««ἀναι-ἰτυξης») ἀλλα δτι ὴ
έξαφάνιση τῆς δικτατορίας δέν μπορεῖ, κατα κανένα τρόπο, να

προκύψει ἀπό μια έσωτερική της διαδικασία· δτι πρόκειται να
ὺπαρξει μια ὥρα ρήξης, ποιστικῆς ἀλλαγῆς πού θα έξασφαλίσει τό
πέρασμα ἀπό τό φασισμό στή δημοκρατία, μια πολιτική δημοκρατική έπανάσταση· καί δτι τό Κόμμα δέν “έπρεπε να διακινδυνεύσει
να κανει τα λαθη τοῦ «desarrollismo» οὔτε, στό πολιτικό έπίτιεδσ,
να συρθεῑ πίσω ἀπὸ τούς τεχνσκρατες, πηδῶντας, 8v κινήσει, στό
περίφημσ «τραῑνο».
’
Ἠ πραγματικότητα έδειξε πολύ γρήγορα ὅτι δ δρόμος πού Onoδείκνυαν ὸ Κλωντῑν καί 6 Φεντερίκο Σάντσεθ δέν ε’ίταν σωστός.

Καί 01 “ίδισι έκαναν, τότε, μια σοθαρή στροφή πού τούς δδήγησε
στήν ύπερασπιση θέσεων ἀριστερίστικου τύπου.

"0an γίνεται σέ καθε πολεμική για πολιτικά θέματα ὅταν δέν
έπιτυγχανεται μια λύση σύνθεσης, ή συζήτηση ὀξύνεται καί τα
ἐπιχειρήματα φτανουν στα ακρα. Στή στάση μας ύπήρχε, χωρίς
ἀμφιθολῐα, μια πολύ μεγαλη ὀξύτητα, Ιδίως στα ἐπιχειρήματα πού
έτειναν να ἀποδείξουν τήν ἀναγκαιότητα μιάς πολιτικῆς ἐπαναστασης - πού θα μποροῡσε να ἀποτελέσει ένα πρῶτο θῆμα για πιό
θαθιές ἀλλαγές - καί νά μειώσουν τῆ σημασία τῶν δομικῶν ἀλλαγῶν πού εἶχαν ἤδη συντελεστεῖ. Ἀλλα εἷμαι ἀκόμα θέθαιος πῶς
στήν ούσία ε’(χαμε δίκαιο. 'H πραγματικότητα δείχνει πῶς τό
Κόμμα δέν ἀπομονῶθηκε καί σήμερα θρισκόμαστε στίς παραμσνές

πῆγα καί συζήτησα μέ τήν Ντολόρες καί
μέ τό τσεχοσλοόάκικο κόμμα καί ζήτησα
νά γίνει ἡ γνωστή συνάντηση τῆς Πράγας. Καί ἐκεῖ χτύπησα καί ἐγώ τίς τάσεις
τῶν Κλωντίν-Σεμπρσύν, πού σήμερα
ἀποτελοῦν τόν εὐρωκομμουνισμό ἥ μᾶλλον τόν εὐρωοπορτουνισμό, καθώς ἐπίσης καί τίς μεθόδους πού χρησιμσποιοῦσε 6 Κάρίγιο. Ἐπί 20 περίπου
ἡμέρες ἔγιναν σκληρές συζητήσεις, μέ
δυό καί τρεῖς συνεδριάσεις τήν ἡμέρα. Ὁ
Σεμπρσύν δέν πολυμιλοῦσε. ’Όλο ἔλεγε
πώς θά φέρει κάτι γραμμένο, ἀλλά δέν τό
ἔφερε ποτέ. Αὐτός πού μιλοῦσε συνεχῶς
ἧταν 6 Κλωντίν, πού ἐρχόταν καθημερινά φορτωμένος μέ χειρόγραφα. Ὁ Καρίγιο ἔψαχνε γιά ἕνα συμ6ι6ασμό καί
ἔκανε τό πᾶν γιά νά τό κατορθώσει.
’Ἡθελε νά πείσει καί τόν Κλωντίν. Τοῦ

Ιἔλεγε πώς δέν εἶναι σωστό νά διαγράφει
μέ μιά μονοκοντυλιά μιά ὁλόκληρη ζωή.
Αύτό τό ἔκανε 6 Κάρίγιο γιατί δέν ἧταν
σι’γουρος γιά τόν κόσμο τοῦ ἐσωτερικοῦ.

«Ὁ Κάρίγιο καί 6 Ἀντών, ἀπ’ ὅ,τι

ἔμαθα σέ μιά συγκέντρωση τοῦ ΠΓ τό ’56
στό Παρίσι, σκόπευαν νά δολοφονήσουν
ἐμένα καί τό Μοδέστο. "Ola αὐτά θά τά
διηγηθῶ στό δεύτερο τόμο τῶν ἀπομνημονευμάτων μου πού ἑτοιμάζω, καί πού
δέν εἶναι νουὸέλα». Λέει παρακάτω ὅτι 6
Σταλιν τούς ἔσωσε, γιατί ὅταν δέχτηκε
τόν Κάρίγιο καί τήν Ντολόρες ρώτησε;
«Ὁ Λίστερ καί 6 Μοδέστο τί γίνονται,·»,

καί ἡ Ντολόρες ἀπάντησε.· «Εἶναι καλά.
Ὁ Λίστερ εἶναι στό ΠΓ καί 6 Μοδέστο
οτήν ΚΕ. καί δουλεύουν καλά». Καί
πώς 6 Στάλιν ἀπάντησε.· «Λοιπόν πολύ
χαίρομαι γι’ αὐτό, γιατί κι αὐτοί δούλε-

τοῦ ’62 τόν ἔκαιγε ἀκόμα. ”Αλλωστε ἧταν
μόνο δύο χρόνια γραμματέάς καί δέν
εἶχε ἀκόμα τό κόμμα στά χέρια του».
Ο 'O Λίστερ δέν περιορίζετάι στα
ὅσα ἀναφέρονται στό 6ι6λίο ἀλλα
προχωρεῖ πολύ πιό πέρα τήν πολεμική του ἐνάντια στόν Κάρίγιο καί
φτάνει στό σημεῖο νά κατάγγείλει
πως;

Ἠταν σι’γουρος γιά τήν πίστι] τῶν παλιῶν τῆς Ἐκτελεστικῆς ἀλλά φοόόταιέ·
ὅτι οἱ ἄλλοι δύο θά τραὸοῦσαν τήν
πλειοψηφία τῶν ὀπαδῶν τοῦ ἐσωτερικοῦ. Καί γι’ αὐτό ἐπιτέθηκε δημόσια καί
μέ τέτοιο ἄσχημο τρόπο ἐναντίον τους.
Ἐμένα μέ διώξανε ὕστερα ἀπό ἑνός μηνός συζητήσεις καί ἀνακρίσεις πού μοῦ
ἔκανε ὁ Γκρεγκόριο Λόπεθ Ραϊμοῦντο.
Ἑκεῖνες τίς μέρες ὑπέφερα περισσότερα

ἀπ’ ὅσα εἶχα περάσει τό ’56 στά ὑπόγεια

ψαν καλά καί εἶχανψμιά ἐξαιρετική δρά-

τῆς ἀσφάλειας τῆς Βαρκελώνης...». «Ὁ
Λόπεθ Ραὶμοῦντο μοῦ μιλοῦσε πάντα μέ
γλυκύτητα καί ἀνάμεσα σέ χαμόγελα.

οη».

Ποτέ δέν μοῦ εἶπε μιά σκληρή κουὸέντα.

«Αὐτά ἧταν τά λόγια τοῦ Σταλιν καί
ὄχι ὅσα γράφει ὁ Κάρίγιο στό ὄιὸλίο του
«Ἡ Ἰσπανία αὔριο», καί τά λόγια αὐτά
μᾶς ἔσωσαν τή ζωή... 6 Κάρίγιο ἤθελε νά
μᾶς δολοφονήσουν.»

Ἡ ἐμπειρία πού εἶχε ἀπό τή συνάντηση
“

τανε τή μεγάλη ἐπίδραση πού εἶχαν 6 Φ.
Σάντσεθ καί 6 Κλωντίν στό ἐσωτερικό.

ΦΡΑΝΘΕΣΚΟ ΒΙΘΕΝΣτ (Ἕνα
ἀπό τά «τολμηρά» μέλη τῆς Ε.Ε. πού
τό 1964 πῆρε τό μέρος τῶν Κλωντίν
καί Σεμπρσύν σπάζοντάς τῆ μονόλιθικότητα, μέ ἀποτέλεσμα νά διαγράφεῖ κι αὑτός λίγο ἀργότερά);
«Πάγωσα σάν τό ἄκουσα καί ζήτησα
ἐξηγήσεις ἀλλά δέν μοῦ ἔδωσαν. Τότε
ἀπευθύνθηκα προσωπικά στούς Σεμπρσύν καίΙ Κλωντίν. Ὁ Κάρίγιο φοὸό-

μιας ἀλλαγῆς, πού, χωρίς να εἶναι θίαιη, θα εἶναι ὁπωσδήποτε μια
πολιτική έπανασταση, μια ποιοτική ἀλλαγή τοῦ πολιτικοῦ καθεστῶτος καί δχι μια ἀπλή φιλελευθεροποίηση τοῡ Φρανκισμοῡ.
'H συζήτηση μέ τόν. Κλωντίν καί τόν Σάντσεθ, στα πλαίσια τῆς
ήγεσίας τού Κόμματος, κρατησε ἐνα δλόκληρο χρόνο. Για ὅ,τι μέ
ἀφορά καί για ὅ,τι ἀφορά τούς συντρόφους μου, πιστεύω πῶς καναμε ὅ,τι μάς ε’ίταν δυνατό για να ἀποφύγσυμε τή ρήξη. Τούς προτείναμε v' ἀποδεχτοῡν τό νόμο τῆς πλειοψηφίας, να δεχτοῡν τήν
ἀποψή της, καί νά περιμένουν ένα χρόνο, δυό χρόνια ἡ τρία χρόνια. 'H πρακτική θα ἐδειχνε ποιός εἶχε δίκαιο’κι ἀν εἶταν αὺτοί . τό
Κόμμα θα τό ἀναγνῶριζε. Ἀλλά ἐπέμειναν να θέσουν ἀμέσως τό
πρόθλημα μπρός σέ δλο τό Κόμμα, μέ δικα τους μέσα, πράγμα πού
σήμαινε τήν παραλυσία στή δραση, τήν ἀναγνώριση μιᾱς φραξιας,
τήν ἀποδιοργανωση. Ε’ίταν μια πολύ ἀκριθή πολυτέλεια για Eva
παρανομο Κόμμα. Καί ol δυό τό ήξεραν καλα καί δέν έκαναν τίποτε
για να τό ἀποφύγσυν.

Πιστεύω - ἀλλα δέχομαι δτι μπορεῖ να κανω λαθος - δτι μετα τό
206 Συνέδριο καί τα μεταγενέστερα γεγονότα ὁ Κλωντίν εἶχε
καταλήξει να ἐχει πολύ σσθαρές ἀμφιθολίες, για τήν 1κανδτητα
τοῡ Κομμουνιστικού Κόμματος - καί γενικότερα δλσυ τοῡ κινήματος - να διατηρήσει τό ρόλο τῆς ὴγετικῆς δύναμης οτήν παλη για
τή δημοκρατία καί τό σοσιαλισμό. Αύτό τόν δδήγησε να σπρὼξει τα
προθλήματα στό δρόμο τῆς ρήξης.
Για μένα ὅλα αὺτα ε’ίταν μία πολύ ὁδυνηρή ἐμπειρία. Μέ τόν
Κλωντίν, 01 σύντροφοι Kl ἐγώ πού ε’ίχαμε δουλέψει ἀλλοτε στῆν
καθοδήγηση τῆς Νεσλαίας, ε’ίμαοτε κατι παρα πανω ἀπό σύντροφοι; ἀδέρφια. Θυμάμαι μιά προσωπική συζήτηση μέ τόν Κλωντίν
τόν καιρό αὐτῆς τῆς πολεμικῆς, καί μιά φραση πού μοῡ εἷπεῑ
«“Ἀκου, είμαι πενήντα δύο χρόνων κι ἀκόμα δέν ἐχω κανει τίποτε
ἀπ’ ὅσα θα μ’ ἀρεσε να κανω». Γι’ αύτόν, ἐκείνη τή στιγμή, τό γε· γονός δτι εἶχε συμθαλει να έπιζήσει τό Κόμμα οτή διάρκεια τῶν
μακρῶν χρόνων τῆς φασιστικῆς δικτατορίας δέν ἀποτελοῡσε Eva
ἀπολογισμό 1κανό να δικαιώσει τό δτι εἶχε ἀφιερώσει τή ζωή του.
Για μένα ε’ίταν φανερό πώς ό Κλωντίν ἤθελε να φύγει ἀπό τό
Κόμμα.

'H περίπτωση τοῦ Φερνάντο Σάντσεθ ε’ίταν κάπως διαφορετική.
ΕΙχα πεισθεῑ δτι ἀσφυκτιοῡσε μέσα στα καθήκοντα τοῦ Κόμματος,

Ἐγώ τόν κοίταζα καί δέν μποροῦσα
παρά νά τόν θαυμάζω, γιατί θυμόμουνα
τό μάρτυρα καί ἥρωα πού ἄντεξε στά
ὅασανιστήρια τῆς ἀστυνομίας. Ἀλλά
ἐγώ δέν μποροῦσα νά προδώσω τά ἰδανικά πού ἔὸλεπα νά παίρνουν σάρκα καί
ὀστά στούς Κλωντίν καί Σάντσεθ»... «Ὁ
Κλωντίν καί ὁ Σάντσεθ δέν χειρίστηκαν
τό θέμα καλά, καί ἀκόμα καί σήμερα μέ
ἐκπλήσσει, ὅταν σκέφτομαι τό πόσο
καλά γνώριζαν τό πῶς λειτουργούσαμε.
Ἔπρεπε, νά πάρουν τόν Κάρίγιο κατά
μέρος, νά τοῦ μιλήσουνε γιά τίς ἀπόψεις
τους καί λίγους μῆνες ἀργότερά θά
ἔόγαινε ὁ Κάρίγιο καί θά τίς παρουσίαζε
σάν δικές του. Ἀλλά νά παρουσιαστεῐς
σάν ἀνοιχτή ἀντιπολίτευοη οτήν Ἐκτε-

δχι στό πολιτικό πεδίο είδικα, ἀλλα μᾶλλον γιατί δέν εἶχε πραγματοποιήσει τήν κλίση του σαν συγγραφέας. σαν δημιουργός· ή
παρανομη πολιτική δούλεια τόν θαραινε, πραγμα πού καταλαθαινα
πολύ καλα, γι’ αὑτό τοῦ εἶπαῑ «“Av θές να γράφεις, μπορεῑς· ἀλλά
δέν ἀξίζει τόν κόπο να κανεις Eva πολιτικό σκάνδαλα». Ἴσως να
εἶχε είλικρινα· πεισθεῑ δτι τό κομμουνιστικό κίνημα ἐφτανε σέ ἐνα
σταδιο χωρίς προοπτική καί δτι για να ἀναδειχτεῑ σαν συγγραφέας
ἐπρεπε να παρει τίς ἀποστασεις του. Ἀκολούθησε, λοιπόν, τό
δρόμο του.

Θυμάμαι πῶς ὅταν ἐδινα τίς τελευταῑες ἐξηγήσεις, εἶπα στόν
Φεντερίκο Σαντσεθ; «“Ακουσε, ἀν διαγραφτεῑς ἀπό τό Κόμμα, τό
σπίτι μου θα εἶναι ἀνοιχτό για σένα. "Av μια μέρα θελήσεις να μιλήσουμε, μπορεῑς να ἐρθεις». Θυμᾱμαι ἐπίσης δτι λίγους μῆνες
μετα ἀπό τή διαγραφή τοῡ Κλωντίν δήλωνα μπρός σέ μιά κομματική συνέλευση, πρός μεγάλη ἐκπληξη τῶν ἀγωνιστῶν, δτι ἀν ό
Κλωντίν new: να Εαναγυρίσει στό Κόμμα. θα εῑμουν ὁ πρῶτος πού
θα ψήφιζα ὺπέρ.
Στή συνέχεια, διατηρήθηκαν καποιες προσωπικές σχέσεις. Στίς
31 Δεκεμθρίου ἐνός χρόνου πήρα Eva γράμμα μέ εύχές, ὑπογραμμένο; Φερνάντο, καί τό πρωί τῆς πρωτοχρονιάς πῆγα σπίτι του,
δπου εἶχαμε μια πολὺ φιλική συζήτηση. Εῑμουν πάντα θέθαιος για
τήν προσωπική’ἐντιμότητα τοῡ Κλωντίν καί τοῡ Σάντσεθ, παρα τίς
διαφωνίες πού εἶχαν μαζί μας. Καί ἐξακολούθησα να μένω στό ίδιο
σπίτι, τοῡ ὁποίου γνῶριζαν τή διεύθυνση...
Φυσικα δέν μπορεῖ να ἰσχυριστεῑ κανείς δτι τό Κόμμα μσς ἀποτελεῖ ἐνα ὑπόδειγμα ἐσωκομματικῆς δημοκρατίας, γιατί εἰιμαστε
παράνομοι Πρέπει, μερικές φορές. να περιορίζουμε όρισμένες
πολὺ σημαντικές συζητῆσεις, μόνο οτήν Κεντρική Ἐπιτροπή. Χωρίς να μποροῡμε να συγκαλέσουμε δλο τό Κόμμα. Δέν εῐμαι θέθαιος ἀν, ἀκόμα καί αὐριο, ὁταν θα ε’ίμαστε νόμιμοι καί στή χώρα
μας, ὑπάρξει μια κατασταση κρίσης πού ἐπιθαλλει γρήγορη λήψη
ἀποφάσεων, δέν θα είμαστε ἀναγκασμένοι να παρουμε σημαντικές
ἀποφάσεις χωρίς να περιμένουμε να ἐχει συζητῆσει δλο τό Κόμμα.
Ὁταν ἡ ίστορία έπιταχύνεται καί ἡ καθε στιγμή μπορεῖ να εἶναι
ἀποφασιστική, ἐνα ἐπαναστατικό κόμμα δέν μπορεῖ να ἐπιτρέψει
στόν ἐαυτό του, ἀπό ύπερθσλή δημοκρατισμοῡ, να χασει τήν εύκαιρία τῆς δρασης.
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λεστική Ἐπιτροπή,·... Τί τρομερό λάθος,Ι
Βέὸαια κι ἐγώ ἔκανα τό ἴδιο λάθος, ἀλλά
ὅλέπεις φτάνει κάποια στιγμή πού μπουχτίζεις ἀπό τά τόσα παιδιαρίσματα καί
τίς ἀνόητες συζητήσεις. Καί πράγματι,
ἔτσι πού τό χειρίστηκαν, περιορίστηκαν
στό νά ἐφαρμόσουν τίς ἀρχές τοῦ κόμματος πού 6 ἴδιος6 γε’νικός γραμματέας
παραὸίαζε συστηματικά.. .» «Στίς φυλα-

κές “μοντέλο” ἄκουσα μιά φορά - ἧταν
ἴσως τά τελευταῖα του λόγια - τόν Κομορέρα νά λέει.· “Ξέρεις καμιά φορά λένε
κάποιο προδότη καί δέν ὑπάρχει κανείς
τρόπος γιά ν’ ἀποδείξεις τό ἀντίθετο”.
Ὁ Κομορέρα εἶχε κατηγορηθεῖ ἀπ’ τόν
Κάρίγιο σάν “τιτοῖστής” πέντε χρόνια
πρίν γίνει Ἰαἱρετικός” 6 Τι’το, καί πέθανε
οτή φυλακή, ὅπου κιττέληξε, κάτω ἀπό
συνθῆκες ὄχι 1600 κολακευτικές γιά τό
κόμμα».

Γκρεγκόριο Λόπεθ ΡΑΪΜΟΥΝΤΟ
(“Ασσσς τῆς παρανομίας, ὁ ἄνθρωπος
πού «ἀνέκρινε» τό Φρανθέσκο Βιθένς);
Κλ ωντίν

«Εἶναι ἀλήθεια πώς εἷμαι “καριγιστής” ἀπό πολύ παλιά, ἀπό τότε πού
άνακάλυψα τί εἴδους πολιτικό ζῶο εἶναι

ὁ Κάρίγιο, ἀπό τότε πού γνώρισα τίς
τρομερές του ἱκανότητες... δέν δικαιολογοῦμαι, ἁπλῶς εἷμαι “καριγιστής” γιατί
εἶναι τό καλύτερο πού ἔχει τό κόμμα μας.
Ναί εἷμαι καί τώρα “καριγιστής”... ἀλλά
ταυτόχρονα πρέπει νά πῶ ὅτι σέ κάποια
ἐποχή ἤμουν πολύ λιγότερο “καριγιστής” ἀπ’ ὅ,τι ὁ 2611719061)...»- «Στό ὄι6λίο του 6 Σεμπρσύν λέει ξεδιάντροπα
ψέματα. Για τήν περίπτωση τοῦ Κομο-

ρέρα δέν ἤξερα τίποτα. Ἀπ’ τό ράδιο τό
ἔμαθα. Οὔτε ἤμουν μέλος τῆς διοικησης
τότε. ”Αλλωστε, ἅς μή ξεχνᾶμε, γιά τήν
ύπόθεση αὐτή δέν διώχθηκε κανείς ἀπό

τό κόμμα. Οἱ ἀποδείξεις τοῦ Σεμπρσύν

κάτω ἀπό τίς διαταγές τοῦ Κάρίγιο
καί τοῦ Σάντσεθ (Χόρχε Σεμπρσύν),
αρχισε νά συγκρούετάι μέ τό κόμμα
ἀπό τά γεγονότα τῆς Οὐγγαρίάς, τό
’56. Τελικά ἐφυγε. Ὁ Χόρχε τόν ἀποκαλεῖ «ἀνάρχικό τοῦ σαλονιοῦ»); ’
«T61 δυό σημαντικα πράγματα πού εἴχαμε νά κάνουμε ἧταν νά προετοιμάσουμε τήν εἰρηνική γενική ἀπεργία καί
νά κοντρολάρουμε καθε εἴδους πανεπι- ·
στημιακή ὀργάνωση πού ἔκλινε πρός τά
ἀριστερά. Και τά δυό αὐτά ἀπέτυχαν»,
Ὑπεύθυνος και πατέρας τῆς ιδέας ήταν

6 X. Σεμπρσύν. Γιά τό 56 λεει.· «Τό καλοκαίρι τοῦ ”’56εγινε στό Παρίσι ἕνα δικαστήριο μέ πρόεδρο τόν Κλωντίν, εἰσαγγελέα τόν Κάρίγιο καί ὑπεράσπιση
ἐμένα, γιά νά δικάσουμε τόν Ἀγκουστίν
καί τόν Μπαγιεστέρος, 6 ὁποῖος, κατά

τόν Κάρίγιο ’“ἐκτός πού δημιουργεῖ πολιτικά προόλήματα εἶναι καί μπεκρής”.
Σήμερα, ὅταν ὁ ἀδελφός μου μιλάει γιά
μένα στό ὅιὸλίο του, χρησιμσποιεῖ ξανά
τήν παλιά φρασεολογία τοῦ σταλινικοῦ
ήγέτη. Αἰσθάνεται μιά τεράστια νοσταλγία γιά τό κόμμα... μιά οὐτοπική εἰκόνα

ἑνός καλοῦ κόμματος τοῦ ὁποίου θά εἷναι αὐτός ὁ ἀρχηγός... "AV 6 Κλωντίν καί

6 Σεμπρσύν εἶχαν πλειοψηφήσει ’τό ’64,
σήμερα θά ἕκαναν τό ἴδιο πού κάνει 6
Κάρίγιο. Ὁ Κάρίγιο εἶναι ἕνας ἄνθρωπος πού ἔκανε τήν καριέρα του στίς εἰδικές ὑπηρεσίες τοῦ κόμματος. Διέταξε νά
σκοτώσουν τόν Μονθόν, νά δολοφονήσουν τόν Τρίγια καί πράγματι τόν καιρό
πού προσπαθούσαμε νά προετοιμάσουμε
τή γενική ἀπεργία, μέ τό νά εἰσχωροῦμε
σέ κᾶθε ὀργάνωση, κάψαμε ἀρκετά κόσμο, ὀπαδούς ἄλλων παρατάξεων πού

φυλακίοτηκαν ἐξ αἰτίας τῶν τυχοδιωκτισμῶν τοῦ Κάρίγιο». «“Ὀταν χώρισα, μέ
κᾶλεσε αὐτός καί 6 Κλωντίν καί ὁ Βι-

θέντε Βελάσκο νά ζητήσουν ἐξηγήσεις.
δέν ἔχουν καμιά ἀξία καί ἡ ὑπόθεση
αὐτή ἔχει κλείσει ἀπό τό ’49».«Ὁ Σαντιάγο καί ἐγώ γνωρίζαμε πολύ καλά τήν
κατάσταση στήν Ἰσπανία. Καί δέν εἴχομε τήν ἀνάγκη τοῦ Σεμπρσύν καί τοῦ
Κλωντίν νά μᾶς τήν ἀναλύσουν. "H μήπως ἔπρεπε νά πσῦμε στά μέλη μας ὅτι ὁ
Φράνκο καί τό καθεστώς του θά κρατοῦσαν γιά πολύ καιρό ἀκόμη,· ”Επρεπε
νά τούς σπάσουμε τό ἠθικά· Καμιά φορά
μέσα οτήν ἐπαναστατική διαφώτιση
πρέπει νά μπαίνει και ἕνα σημαντικό μέρος ὑποκειμενισμοῦ». «Σεμπρούν καί
Κλωντίν εἰχαν κουραστεῖ πιά ἀπό τή θητεια τους. Ηταν μᾶλλον διανοούμενοι.
Τούς ἔλειπε τό νεῦρο πού εἴχαμε ἐμεῖς».
«’Όλα αὐτά εἶναι φθόνος, καθαρός φθό-

νος». «Ὁ Κάρίγιο ἧταν τόσο ἀνώτερος
ἀπό ὅλους... κανείς μας δέν ἔχει τά
προσόντα του».

Χαὸιέρ Πραδέρα
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O Κάρλρς ΣΕΜΠΡΟΥΝε (Ἀδελφός τοῦ Χόρχε Σεμπρσύν. Στήν
παρανομία ἧταν γνωστός σαν «O
Πάκο». Κάθοδηγητῆς τῆς K.E στῆν
Ἰσπανία καί γραμματέας τοῦ κόμματος οτήν Πανεπιστημιάκῆ Ἐπιτροπῆ,

Μοῦ εἶπαν πώς ἕνας κομμουνιστής δέν

ἔχει ἰδιωτική ζωή καί με’ διέταξε νά τούς
πληροφορήσω γιά τή νέα μου γυναῖκα.
Καί ἡ πλεκτάνη ἐνάντια στό Ρικάρδο
Μουνιόθ Σουάι, ὅπου ό ἀδελφός μου
ἔχει σοὸαρές ύπευθυνότητες, εἰναι χαρακτηριστικό παράδειγμα τοῦ τρόπου πού
ἐνεργοῦν ὁ Κάρίγιο καί οἱ ἄνθρωποί
του».
Ο ΧΑΒΙΕΡ ΠΡΑΔΕΡΑτ

(Ἐκὸό-

της τῆς σοσιάλιστικής ἐφημερίδας
'«EL PAIS», ὁ ανθρωπος-κλειδί στῆν
ἐπιχείρηση διά6ρωσης ἀπό τό ΚΚΙ
τῶν προοδευτικῶν ὀργάνώσεων τῶν
φοιτητῶν καί εἰδικότερά τῆς ASU):
«T6 κάναμε αὐτό γιατί ὑποθέταμε πώς

ἡ ASU ἧταν στενά δεμένη μέ τό PSOE
(Σοσ. Κόμμα) καί θέλαμε νά τήν ἐλέγχουμε γιά νά ύποχρεώσουμε τό Λιόπις
νά συνεργαστεῖ μέ τόν Κάρίγιο στή δημιουργιά ἑνός κοινοῦ μετώπου τῆς ἀρι-

στερᾶς. Αὐτό ἧταν τό χρυσό καί ἠλίθιο
ὄνειρο τοῦ Κάρίγιο τότε».
Ὁ Χ. Σεμπρσύν λέει στό 6ι6λίο του
πώς οἱ ἰδέες πού αὐτός καί ὁ Κλωντίν

’
”

Χόρχε
Σεμπρσύν
καί Καρίγιο
τήν ἐποχή
πού ἧταν
ἀκόμα φίλοι.
Μέ τό
ὅιθλίο του
ὁ Σεμπρσύν
κατηγορεῖ

τόν Καρίγιο
σάν Σταλινικό

προταθεῖ ἀπό τόν Πράδέρά τό ’60. Ὁ

Κάρίγιο τότε εἶχε πεῖ;
«Δέν εἷναι ἀνάγκη νά διώξουμε τόν
Πράδέρά. Εἶναι ἀπ’ αὐτούς πού φεύγουν
μόνοι τους».
‘0 Σέ ἄρθρο του μέ τίτλο «Oi μισές
ἀλήθειες τοῦ Σεμπρσύν», ὁ Πράδέρά
λέει;

«Τό ὄιὸλίο, πού εἷναι ἀφιερωμένο σέ
μένα, εἶναι γραμμένο μέ πάθος ἀλλά εἷ-

ναι χαμηλῆς ποιότητας. Δέν προσπαθῶ
νά θεωρήσω ἄνευ σημασίας τήν κρίση
τοῦ ’64, πού ἔγινε ἀφορμή νά φύγουν 6
Κλωντίν, ὁ Σεμπρσύν, ἐγώ καί ἄλλοι ἀπό
τό κόμμα. Τώρα 6έ6αια 6 Χόρχε ἔστησε
πάνω στά πραγματικά ,γεγονότα μιά
ἱστορία ὅπου, πράγμα παράξενο, τό
οτοίόαγμα ἐπί μέρους ἀληθειῶν δέν δίνει
σάν ἀποτέλεσμα ἕνα ὄιὸλίο ἀληθινό. Τά
περισσότερα πού λέει εἷναι πράγματα

πού ξέρω πώς εἶναι ἀληθινά, ἀλλά ἡ
μνήμη του εἶναι τρομερά ἐκλεκτική καί
δίνει στό ὄιὸλίο ἕνα χαρακτήρα μονόπλευρο. "010v διαμαρτύρεσαι γιά τήν
ἔλλειψη ’μνήμης στούς ἄλλους, πρέπει
ἐού νά εἰσαι τέλειος μέ τή δικιά σου. Στό

όιόλίο 6 Σεμπρσύν κάνει μιά κριτική σάν
“σταλινισμένος” (καί γιατί ὄχι σάν σταλινικός) τῆς ὄάσης καί ὄχι σάν ἀρχηγός
πού πειθάρχησε στίς ἀποφάσεις τοῦ
κόμματος ἀπό τό ’54 ὥς τό ’63. '0 ἴδιος
μοῦ ἔκανε μιά τρομερή κριτική τό ’60 καί
μέ κατηγοροῦσε γιά ἀκροδεξία καί μέ
ἐξόρκισε νά γυρίσω στό σωστό δρόμο,

κότητας καί πού μοῦ φαίνονται πολύ
ἀπομακρυσμένες ἀπό τίς ἀπόψεις ποί1
μπορεῖ νά ἔχουν οἱ Σεμπρούν καί Βιθένς,
πού ἔχουν πάρει μέρος στήν τοτινή κρί-

Ἀπ’ αὐτή τήν ἄποψη ὁ Χόρχε ἧταν ἕνας

Πέρα ὅμως ἀπ’ ὅλα αὐτα, πού θα μποροῦσε νά χάρακτηρίσει κανένας σάν
ὑπσκειμενικές ἀπόψεις, ὑπάρχει ἕνα
ἀνάμφισδήτητσ γεγονός
Ο Τό Ἰσπανικό Κομμουνιστικό
Κόμμα δέχεται αὐτή τή στιγμή μιά
σειρα ἀπό ἐπιθέσεις τόσο ἀπό δεξιά
ὅσο καί ἀπό ἀριστερά.

ἀκόμα ἡγέτης. Καί ἀκόμα ὅταν ήμαστε
πολύ φίλοι ὑποστήριξε ὁλόψυχα τήν
ἀπόφάση νά ἀπομακρυνθῶ ἀπό τό ΚΚΙ
τήν περίοδο ’59-’62». «Θέλω νά ξεκαθαρίσω τρία πράγματα’ (α) Ἡ ἱστορία τοῦ
ΚKI μετά τόν πόλεμο, περιλαμόανομένης
καί τῆς κρίσης τοῦ “κλωντινισμοῦ”,
πρέπει νά μελετηθεῖ μέ τρόπο σοὸαρό
καί 013011796, μακριά ἀπό τίς ἀνόητες
ὁμολογίες τῶν διαφόρων καί τίς διατρι66; καί ἐπιθέσεις τύπου Σεμπρσύν. (ὅ)
Πώς ὁ Σεμπρσύν σάν Φεδερίκο Σάντσεθ
οτή Μαδρίτη Ιἔκανε μιά πολύ σπουδαία
δουλειά. Καί (γ) πώς ἀπό τόν “κλωντινισμό” τό μόνο πού πραγματικά μένει εἶναι οἱ πρόοδοι καί οἱ ἐμόαθύνσεις τοῦ
Φερνάντο Κλωντίν ,οτήν ἱστορία τοῦ διεθνοῦς κομμουνιστικοῦ κινήματος καί
οτήν ἀνάλυση τῆς σύγχρονης πραγματι-

οη».

Δέν εἶναι μόνο ό Λίστερ καί σί
Κλωντίν-Σεμπρσύν. Εἶναι καί ἡ λεγόμενη ἐπανάστάτική ἀριστερά, σί ἀναρχικοί κ.λ.π. Πέρά ὅμως καί ἀπ’ αὐτούς καί
μέσα στό ἴδιο τό κόμμα ἐμφανίζονται
συμπτώματα διαφωνίας, τά ὁποῖα προφανῶς δέν εἶχαν ἐκδηλωθεῖ Ιδημόσιά

προηγούμενα γιατί τό 6αρος ὅλων εἶχε
πέσει στῆν παρουσία τοῦ κόμματος οτήν
πολιτική ζωή καί στόν προεκλογικό
ἀγώνά.
Τώρα πού πέρασαν σί ἐκλογές καί πού
τό κόμμα ἔχει μια σοὸαρή παρουσία στῆν
ἰσπανικῆ ὅουλή, τά συμπτώματα ἀρχί-

ζουν νά εἶναι πιό φανερά.
Πρίν λίγο καιρό, ὁ Κάρίγιο ἐπισκέφθηκε τό ’06ιέδο, μια ἀπό τίς κσμμουνιστικές περιοχές ὅπου ἀκούγεται ὁ περισσότερσς ἀντίλογσς. Στῆ διάρκεια τῆς τσπικῆς συνόδου τοῦ Ὀδιέδο ξεπῆδησε

σάν ἀνάγκη ἡ ἐπι6ολῆ τοῦ ἀμέσου ἐκδημσκρατισμσῦ τοῦ κόμματος, ἐγινε κριτική γιά τήν προσωπική ἐπιδσλή ὁρισμένων στελεχῶν κάί σχολιάστηκάν δυσμενῶς σί δηλώσεις τοῦ Κάρίγιο στίς ΗΠΑ
ὅτι ὑπάρχει περίπτωση τό ΚΚΙ νά πάψει

νά εἶναι λενινιστικό. Εῖπώθηκε ὅτι τέΙκρεγκοριο

ὀπεθ Ραῖμοῦντο

Φρανσέσκο Βίθενς

τσιου εἴδους ἀποφάσεις μποροῡν νά
πάρθοῦν μόνο στό συνέδριο,..
Ι
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ΚΑΜΙΑ ἄλλη ἤπειρος δέν ὑπῆρξε ἴσως
τόσο πλούσια σέ πολιτικές ἐμπειρίες στό

δεύτερο μισό τοῦ αἰώνα μας ὅσο 17 Ἀφρική.
Τά τελευταῖα εἴκοσι χρόνια θά μποροῦσαν
εὔστοχα νά χαρακτηριστοῦν σάν τό
«ξύπνημα τῆς μαύρης ἠπείρου».

ΠΕΡΑ ὅμως καί πίσω ἀπό τή διαδικασία
τῆς ἀποαποικιοποίησης καί τούς ἀγῶνες τῶν
λαῶν τῆς Ἀφρικῆς γιά τό διώξιμο τῶν
ἀποικιοκρατικῶν δυνάμεων, τό κυρίαρχο
ἀλλά καί τό κινητήριο στοιχεῖο εἶναι 17
0106101117 ἀνάπτυξη καί ἐπεξεργασία μέσα

Ἀ φρικοινική
πολιτική σκέψη

περίπου «ἄγνοια» τοῦ ἀφρικανικοῦ χώρου πράγμα πού δυσκολεύει σέ μεγάλο 600116
1171/ παρακολούθηση καί ,κατανόηση τῶν
ἐξελίξεων στήν Ἀφρική - ἀρχίζει ἀπό
σήμερα τή δημοσίευση μιᾶς σειρᾶς κειμένων
ἀφρικανῶν ἡγετῶν καί διανοουμένων.

στίς ἴδιες τίς συνθῆκες,τοῦ ἀγώνα μιᾶς

πολιτικῆς σκέψης «ι’διόμορφης», μέ ἐμφανεῖς
τίς ἐπιρροές τόσο ἀπό «ξένα» πρότυπα, ἀλλά
καί κυρίως ἀπό τόν παραδοσιακό
ἀφρικανικό τρόπο τῆς «φυλετικῆς ζωῆς».

Παράλληλα καί ἄλλα στοιχεῖα πού θά
ὄοηθήσουν - νομίζουμε - στήν ἀνίχνευση
καί κατανόηση τῆς προόληματικῆς τῆς
ἀφρικανικῆς πολιτικῆς σκέψης, πού δέν

εἷναι 656010 51/1010 ἀλλά 6910115101
ΑΥΤΗ 17 πολιτική σκέψη χειρίζεται καί
σήμερα μιά σοσιαλιστική ἱδεολογία
«ἀφρικανικοῦ τύπου», σαφέστατα
διαφοροποιημένη ἀπό τίς εύρωπαϊκές
ἐπεξεργασίες. Ἡγέτες ὅπως ὁ Λουμούμπα, ὁ

Καμπράλ, 6 Νυερέρε, 6 Μαντέλα, 6 Μπέν
Μπελλά, 6 Νγκουάμπί, 6 Μαχέλ, ὁ Νέτο,

ἀλλά καί διανοούμενοι ὅπως 6 Φανόν
κατάθεσαν καί καταθέτουν, ἐπικεφαλῆς τῶν
ἀγώνων τῶν λαῶν τους γιά ἀνεξαρτησία, τή
δική τους συμόολή 0117 διάμόρφωση τῆς
ἀφρικανικῆς πολιτικῆς σκέψης.

καθημερινά μέσα 0117 διαδικασία τῆς
μετεξέλιξής της.
ΣΤΟ σημερινό τεῦχος δημοσιεύουμε.·

· Ο Ἕνα εἰσαγωγικό κείμενο τῆς Irebe
Brown, καθηγήτριας στό κολλέγιο Birkbeck
τοῦ Λονδίνου.
Ο Ἀποσπάσματα ἀπό κείμενα τοῦ
δολοφονημένου προέδρου τοῦ Κογκό
Μάριέν Νγκουάμπί.
Ο Δυό ποιήματα, δείγματα τῆς
κογκολέζικης ἀγωνιστικῆς ποίησης,
γραμμένα ἀπό τόν Henri Lopes 1101 τόν

Μαχῐηις N’ Debeka.
ΤΟ «ΑΝΤΙ» ξεκινώντας ἀπό τή.6ασική
διαπίστωση ὅτι 0117 χώρα μας ὑπάρχει μιά
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ΤΑ εἰσάγωγικά σχόλια καί 17 μετάφραση

εἶναι τῆς Μαρίας Ἠλιού.

Ὁ Ἀριστοτέλης παράτήρησε πώς ἡ πιό δύσκολη πολιτική
ἀλλάγῆ εἶναι ἠ μετά6άση ἀπ’ τό δεσποτισμό στῆν ἐλευθερία.
β’Οῑάν δηλαδή γυναῖκες κι ἄντρες ἀναδύονται μέσ’ ἀπό τῆ σκιάΙ
τῆς τυραννίας γιά νά ἐξερευνήσουνε τίς δυνάτότητες καί τίςῑ
εὐθύνες τῆς ἐλευθερίας τους. Τόν 200 άίώνά καμιά ἤπειρος δέν·
ὑπῆρξε πλουσιότερη σέ πολιτική ἐμπειρία ἀπό τήν Ἀφρική. H
ἐμπειρία αὐτῆ δημιούργησε μιά ἰδιαίτερα πλούσια nagdéomf
στῆν πολιτική σκέψη, πού ἐπίκεντρο ἔχει τό δύσκολο αὐτό τά-’
ξίδι. Ἡ σκέψη αὐτή δέν περιέχεται κύρια σέ ἀκαδημαῖκές διάτρι6ές, ἀλλά σέ δημόσιους λόγους καί συντάγματα, στά προγράμματα παράνομωιιόργάνώσεων, στα πειστικά κι ἄμεσα λόιγιά κυνηγημένων ἀνταρτῶν καί σέ ἡμερσλόγια φυλάκισμένων,
κι ἐκφράζει τά συμπερασμάτά καί τίς έπιδιώξεις ἀνθρώπων
στρατευμένων μέ πάθος στήν πολιτική. Γι’ αὐτό ἡ σύγχρονη
ἀφρικανικη σκέψη ἀποτελεῖ μιά μονάδική σύζευξηθεωρίάς καί
πράξης, πού ἀξίζει νά γίνει γνωστή πλάτιά καί νά προκαλέσει
ἐντονσ προδλημάτισμό καί 0’ ἀλλες χῶρες πού ἀκολουθοῦνε τό
’ίδιο αὐτό μονοπάτι.
Τό Νοέμ6ρη τοῦ 1884 οι εὐρωπάῖκές ἰμπεριάλιστικές δυνάμεις συναντηθήκανε στό συνέδρισ τοῦ Βερολίνου καί κανονίσάνε ἀνάμεσα τους τήν κάτοχή καί τῆ διαίρεση τῆς Ἀφρικῆς.
Μετά τούς κλυδωνισμούς τοῦ 2ου Πάγκόσμισυ Πόλεμου ἀκολούθησε ἡ μεγάλη ληστείά τῆς ἀφρικανικης πολεμικῆς λείας.
Δέκα χρόνια μετά, καί μέ τήν πτώση τῶν εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων, ἡ Ἀφρική σκεπαστηκε μ’ ἕνα καινούργιο σχῆμά μικρῶν
καί πολιτικά ἀνεξάρτητων κρατῶν μέ ἀφρικανικες κυ6ερνήσεις, οἱ ὁποῖες ὅμως κρατοῦσάν στενούς πολιτιστικούς κάί οἰκονομικούς δεσμούς μέ τήν Εὐρώπη. ”Αν καί ἐμπνευσμένοι ἀπό
τό πάθος τοῦ ἐθνικισμοῦ, οἱ ἀφρικάνσι ἡγέτες τῶν χωρῶν αύτῶν ήτάνε ὑποχρεωμένοι ν’ ἀντιμετωπίσουνε τό διφορούμενο
χαρακτῆρα τοῦ ἐθνικισμοῦ καί τά ὅρια του, σά ’μιά πιθανά
ἀποφασιστική δύναμη κοινωνικῆς ἀλλαγῆς. “Επρεπε ἀκόμη ν’
ἀμφισόητῆσουνε τῆ δυνατότητα ἐπι6ίωσης τοῦ ἐθνικοῦ κράτους ἐκεῖ ὅπου τό «ὅχι» στό ἰμπεριάλιστικό «δῶρο» τῆς πολιτικῆς ἀνεξάρτησίάς λέγεται μέσα σέ συνθῆκες φτώχειάς καί
στρατιωτικῆς ἀνημποριᾶς.

Νά δεχτοῦνε οἱ Ἀφρικάνοι τό κράτος-ἔθνος ἐτσι ὅπως τό
κληρονομήσάνε ἀπό τούς ἀπερχόμενους ἀποίκους, σήμαινε νά
δεχτοῦνε μια εὐρωπαῖκή διάίρεση τῆς ἠπείρου καί τό ίμπεριάλιστικό σύστημα κοινωνικῶν καί οἰκονομικῶν σχέσεων. Ἡ
ἐλευθερία θά ’δινε τήν εὐκαιρία σέ μερικούς Ἀφρικάνσυς νά

-«Τό OXI Τῆς Ἀφρικῆς»-

τι-,ς Irene Brown
Ἡ Irene Brown δίδαξε χρόνια στό πανεπιοτήμιο τοῦ
Dar — Es — Salam τῆς Τανζανίας, καί τώρα διδάσκει πολιτική σκέψη τοῦ Τρίτου Κόσμου στό κολλέγιο
Birkbeck τοῦ Λονδίνου. Τό ἄρθρο αὐτό εἷναι γραμμένο εἰδικά γιά τό «ΑΝΤΙ».

νά δημιουργῆσει τίς προϋποθέσεις για μιά Ὁμοσπονδίά τῆς
Ἀνάτολικῆς Ἀφρικῆς, ἄν δηλαδή ἡ Τάνγκανίκά καί ἡ Κένυα
μπορούσάνε νά πάρσυνε τήν ἀνεξάρτησίά. τους μάζί.
« 0 ἀφρικανικος ἐθνικισμός- εἰπε- εἰναι χωρίς νόημα, εἶναι ἀναχρονιστικός, εἰναι ἐπικίνδυνος, ἄν ταυτόχρονα δέν εἶναι παναφρικανισμός»
Στίς 6 Μαρτίου 1957 ἡ Γκάνα γίνηκε ἡ πρώτη 6ρετάνικῆ
ἀποικία πού ἀνάκτησε τήν ἀνεξαρτησία της. Ὁ Kwame
Nkrumah, ὁ πρῶτος της πρόεδρος, εἶδε τόν ἐαυτό του σάν τόν
ὑπεράσπιστή τῆς ἀφρικανικης ἐνότητάς κι ἐλευθερίας. Τό σύνταγμα τῆς Γκάνα μέ θαυμάστό τρόπο δημιούργησε καί ταυτόχρονα ἀρνῆθηκε τό καινούργιο κράτος.Το δεύτερο ἀρθρο του
διακηρύσσειὅτις ’«στή γεμάτη ἐμπιστοσύνη ἀναμονή μιᾶς γρήγορης παράδοσης τῆς λαίκῆς κυριαρχίας σέ μιά ἕνωση τῶν χωρῶν καί τῶν
τόπων τῆς Ἀφρικῆςμ ὁ λαός παραδίδει τώρα στό Κοινοὸούλιο
τή δύναμη νά προνοεῖ γιά τήν παράδοση τῆς κυριαρχίας ὁλό- .
κληρης τῆς χώρας ἤ ἑνός μέρους της στό λαό».

Αὐτό ἀποτέλεσε ἐνά καταπληκτικό ζενίθ στόν ἀγώνά για τήν
πολιτική ἀνεξάρτησίά. Ἀπό τότε, παρά τό γεγονός ὅτι ὁ πάναφρικάνισμός ζεῖ ἀκόμη πάνω στῆν κομμάτιάσμένη ἤπειρο καί
παρά τό ὅτι στα τελευταῖα 20 χρόνια γίνάνε πολλές προσπαθειες για ένωση περιοχῶν καί κρατῶν,οἱ κοινές ἀγορές καί οἱ
πολιτικές ὁμοσπόνδίες κάταρρέουνε μέσα σέ ὀργισμένες διάφωνίες. Ἔτσι ἡ ἀφρικανικη φιλοδοξία πού κρύδεται πίσω ἀπ’
ὅλα αὐτά φαίνεται πως εῖναι σχεδόν ἀδύνατο να πραγμάτοποιήσει τήν ἑνότητα πού ὀνειρεύετάι ἡ Ἀφρική. Ἀποδεικνύετάι ὅμως πως εἶναι τό ’ίδιο ἀδύνατο νά περιοριστεῖ στόν ἄλλο
της πόλος τό ἔθνος-κράτος.
Τό 1974, ὅταν τα ὑπέρ-ἐθνικά σχέδιά τῶν πάν-αφρικάνιστῶν

κατάρρεύσάνε σχεδόν ὅλα, συνεχιζότανε ἀκόμη ἡ πράχτική μεριά τῆς πολιτικῆς πού ἀπσσκοποῦσε στήν ἀφρικανικη ἑνότητα.

Ὁ Σάμόρα Μάχέλ, πρόεδρος τῆς Μοζάμὸίκης, ἔκλεισε τά
κοινά σύνορα μέ τῆν παρανομη λευκή κυ6έρνηση τῆς Ροδεσίάς,
πάρα τόν σίκσνσμικό ἀποκλεισμό πού σήμαινε αὐτό για τήν
εὐθραυστη κάινούργια του πατρίδα. “Ετσι ἡ Μσζάμδίκη ἐγινε ἡ
6άση τῶν ἀφρικάνων γκερίλλάς για τῆ διείσδυση πού ἐπιχειροῦνε στῆ Ροδεσία. Εἰπε σχετικά; «Νιώθουμε μιά ίδιαίτερη εὐθύνη για τήν ἀπελευθέρωσῆ τοῦ Ζιμπάμπουε. Θεωροῦμε τόν
ἀγώνα αὐτό δικό μας». Αὐτό ἀποτελεῖ μιά ἀνάγνώριση τῆς
ἀλήθειας πού κρύ6εται στά- λόγια τοῦ Νκρούμα; «”Αν ὁλόκληρη ἡ Ἀφρική δέν ἐλευθερωθεῖ, οὔτε μιά χώρα στήν
Ἀφρική δέν μπορεῖ νά εἶν’ ἐλεύθερη». Αὐτό έρμηνεύει ἐπίσης
τήν ἐνίσχυση πού δόθηκε ἀπό τόν Ὀργανισμό Ἀφρικάνικης
“Ενότητάς (Ο.Α.Η.) στα ἀπελευθερωτικά κινήματα τῆς Ἀφρικῆς. Κι αὐτῆ ἠ ἐνίσχυση ὅμως ἐμποδίστηκε ὥς ἕνα 6αθμό. “Η
Γενική Συνέλευση τοῦ Ο.Α.Η. δέ μπόρεσε ν’ ἀποφύγει τῆ σύμπράξη μερικῶν ἀφρικανικῶν κρατῶν μ’ ἐξωτερικές ἐχθρικές
·δυνάμεις πού ὀπειλοῦν τήν ἤπειρο μέ τῆ συνέχιση τῆς ἐξάρτη-

σης της-

Ἐπιστρέφοντάς ἀπό μιά διάσκεψη κορυφῆς τοῦ Ο.Α.Η. πού
εἶχε ὁλοφάνερά ἀποκαλύψει τό διάιρεμένο χαρακτῆρα τῆς
ένωθοῦνε μέ τούς ίμπεριάλιστές στή συνεχιζόμενη ἐκμετάλἈφρικῆς, ὁ Νυερέρε εἶπες
λευση τῆς Ἀφρικῆς. Ἔτσι ἡ ἤπειρος θά4·ξάνααποικιζόταν ἀπ’
«Ὑπάρχει ἕνας διάὅολος κάπου στήν Ἀφρική... Οἱ ἀφρικατούς δικούς της ἡγέτες. ”Ομως, οἱ ἄνθρωποι πού θα παρσυσιάνικες χῶρες θά πρέπει ν’ ἀποφασίσουνε ἄν θέλουνε νά δώσουμε ἀρνηθῆκάνε αὐτῆ τῆ λύση.
σουνε προτεράιότητα στήν ἴδια τήν Ἀφρική ἤ στούς συνεταιΚάθε κράτος τῆς Ἀφρικῆς εἶναι καί μιά πληγή στό σῶμα ρισμούς τους μέ ξένους ἡγέτες».
της. Οἱ Ἀφρικάνοι δέν πήράνε μέρος στῆ δημιουργία τῶν κράΤό 1960 οἱ Βέλγοι, πού θέλάνε να σφράγίσουνε τό Κογκό
τῶν τους, ὅμως πολεμῆσανε για τῆν ἀπελευθέρωσῆ τους. Αὐτό
μπρός στόν ἀέρα τῆς ἀλλαγῆς καί πού εἴχάνε ἐπιόάλει μια
τούς ἐκανε κατι λιγότερο ἀλλά καί κατι περισσότερο ἀπό ἐθνιἀτεγκτη, πλάτωνική ἀποικιοκράτίά καταλά6άνε ὅτι, ἦ ἔπρεπε
κιστές. Χρειάστηκε πολιτική ἐπιδεξιότητα για νά συγκρατή- . νά δώσουνε πολιτική αὐτονομία στῆν κλυδωνιζόμενη ἀποικία
σουνε τῆν κεντρική διοίκηση ἐνάντια στίς διασπάστικές δυνα- “ τους ή ν’ ἀντιμέτωπίσουνε ἐπαναστάση. Γι’ αὐτό ἀναγγείλάνε
μεις καί τῆ φυλετικῆ διαμάχη πού ἀνάψάνε μέσα στῆ χαρακτηἀμέσως τήν ἀνεξαρτησίά καί πάραδώσανε τήν ἐξουσία στόν
ριστικῆ ἀνιση ἀνάπτυξη τῆς κάθε ἀποικίας. Καί ζητήσάνε ἀπ’
πάν-ἀφρικανιστή Πάτρίς Λουμσύμπα, στίς 30 Ἰουνίου 1960.
τήν ἀρχή μιά πλατύτερη πολιτική 6άση ἀπ’ τό ἀδύνατο καί
Μιά 6δομάδα ἀργότερά ἡ ἐπαρχία τῆς Κατάνγκά μέ τά πλούτρωτό««6άλκάνικό» κράτος. O Τζούλιους K. Νυερέρε τῆς Τάνσιά ὀρυχεῖά της προσπάθησε ν’ ἀποσχιστεῖ μέ 6ελγική ἐνίσχυοη, καί τό Γεναρη τοῦ 1961 ὁ Λουμσύμπά σύρθηκε ἐκεῖ σαν
γκανίκάς ήτάνε ἀπσφασισμένος ν’ ἀνά6άλει τήν ἡμερσμηνίά
τῆς ἀνεξάρτησίάς τῆς ’ίδιάς τῆς χώρας του, αν αὐτό μποροῦσε
πολιτικός αἰχμάλωτος καί δολοφονήθηκε. Δολοφονήθηκε γιατί
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προσπάθησε να κάνει τήν κογκολέζικη ἀνεξάρτησία μιά πραγμάτικότητά καί ὁ Φανόν ἰσχυρίστηκε ὅτι ὁ θάνατός του ἔδειξε
πώς ὑπάρχουνεε 6116 Ἀφρικές καί πώς ἡ συνύπαρξη ἀναμεταξύ τους ήτάνε ἀδύνατη; «Δέ μπορεῖ να ὑπάρχει μιά Ἀφρική
πού νά πολεμάει τήν αποικισκρατίά καί μιά άλλη πού προσπαθεῖ νά τά 6ολέψει μέ τήν ἀπσικιοκρατίά. Μιά ἀπό τίς Ἀφρικές
αὐτές πρέπει νά καταστρέψει τήν άλλη». 'H δολοφονία τοῦ
Λουμσύμπα ἀποκάλυψε πόσο τρωτή
εἶναι ἡ ἀντισποικισκρατική ἀφρικανικη έπανασταση, πόσο ἀδύνατη εἶναι
ἡ άμυνά της, τούς ἀδυσώπητους ἐχθρούς της, κι ἀκόμη πόσο

πιθανή εἶναι ἡ ἥττα της.
Ὁ Λουμσύμπα πέθανε γιατί ἡ κογκολέζικη πολιτική κυριαρχία συγκρούστηκε μέ τή 6ελγικήοίκονομική ὑπεροχή κι αὐτό
τόν ἔφερε σέ σύγκρουση μέ τίς νεο-ἀποικιοκράτικές δυνάμεις
τοῦ Κσγκό. Πάίρνοντάς στα χέρια τους τῆ διαδικασία για τήν
ἐξάφάνιση τῆς νεο-ἀποικιοκράτίάς, ἀπάραίτητο θεμέλιο γιά
τήν ἐλευθερία, οἱ Ἀφρικάνοι ἤρθάνε ἀντιμέτωποι μέ τίς ἐσωτερικές ἀντάγωνιστικές πιέσεις τῆς ἐθνικής θέλησηςῑ «Ἡ
καταπιέση μπορεῖ νά ’χει τό πρόσωπο ἑνός μαύρου ἤ τό
πρόσωπο ἑνός ”Αραὸα», προειδοποίησε ὁ Φράντς Φανόν. Καί
πραγματικάς ἡ χαρά μέ τῆν ὁποία τά θύματα τῆς ἀποικισκράτίάς γιορτασάνε τῆ φαινόμενική ἀποχώρηση τῶν ἀποίκων
ἔδωσε τῆ δυνατότητα σέ μιά ἀφρικανικη lite νά ὑποκάτάστήσει
μέ τόν ἐάυτό της τούς ἀποικισκράτες, σχεδόν χωρίς νά τήν πάρουν εἴδηση.
Ἡ ἀνεξάρτησία, πίστευε ὁ Φανόν, μπορεῖ να φέρει στῆν ἐξουσία μιά καταπιεστική ἐθνική ἀστική τάξη ἤ μιά ἐπαναστάτική ἀγροτιά. Μέσ’ ἀπό τά ἔργα του ὁ Φανόν 6ε6άίωσε ὅτι ἡ
μοίρά τοῦ ἀνάδυόμενσυ ἔθνους θα ἐπηρεάζότάν 6άθιά ἀπό τή
φύση τῆς σύγκρουσής τόθ’ μέ τῆν ἀπσικιοκρατίά. ”Av ἡ πολιτική ἀνεξάρτησία ἐρχότάνε σέ μια ἀποικία δια μέσου κάποιάς
συμφωνίας μέ τήν ἀποικισκράτικῆ δύναμη, άύτό συνέ6αινε
ἐπειδή οἱ ἀποικισκράτικές δυνάμεις εἴχανε ἀποφάσίσει ν’ ἀλλάξουνε τούς παῖχτες στό πάλιό παιχνίδι τῆς δύναμης. Ἡ
« ἐθνική ἀστική τάξη» ὑποκαταστησε μέ τό δικό της μάῦρο
πρόσωπο τό ἀσπρο πρόσωπο τῶν ἀποχωρούντων ἀποικισκράτῶν κι ἀπολαμ6ανε τόν ίδιο πολυτελῆ τρόπο ζωῆς μ’ αὐτούς,
μιά κι ἐκτελοῦσε γιά τίς μεγάλες δυνάμεις τό ’ίδιο ἀπάραίτητο
καθῆκον μέ τήν ἀποικισκράτικῆ διοίκηση. Στά κατάπιεστικά
μσνοκσμματικα της κράτη, ἡ ἐθνική ἀστική τάξη ἔπαιξε τό
ρόλο τοπστηρητῆ, για να μπορεῖ ἡ 6ιομηχανία νά κραταει τό
ἐργατικό δυναμικό δέσμιο στούς ’ίδιους χαμηλσύς μισθούς. Οἱ
ἀποικισκράτες εἶν’ εὐχάριστημένοι πού τούς πληρώνουν γι’
01316 16 σκοπό, κι αὐτοί εἶν’ εὐχάριστημένοι πού πληρώνσντάι.
Αύτό δέ 6άζει τέρμα στῆν αποικισκρατίά, ἀλλα δημιουργεῖ μια
ἀφρικανικη ἀποικισκράτικῆ διοίκηση. Ὁ Φανόν ἀναφέρει μέ
ἀπογοήτευση· τά-λόγια τοῦ ἀφρικανοῦ προέδρου τῆς Γκάμπόν;
« Ἡ Γκαμπόν εἰναι ἀνεξάρτητη, ἀλλά ἀνάμεσα στήν Γκαμπόν
καί στή Γαλλία τίποτα δέν ἄλλαξε, ὅλα συνεχίζονται ὅπως
πριν».
’
Μόνο ὅπου ὑπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ἀνάμεσα στούς
ἀποικισκράτες καί τήν ντόπιά élite — ὅπως ἡ πάρσυσίά μιᾶς
μεγάλης κοινότητας ἀποίκων - καί εἶναι ἀδύνατη ἡ εἰρηνική
μετα6ί6αση τῆς ἐξουσίας, μπορεῖ ὁ 6ίάιος ἀντιαπσικιοκρατικός
πόλεμος να ἐμποδίσει αὐτή τή διεφθαρμένη συμμαχία. Μέσα σ’
ἔναν ἄγρισ πόλεμο για ἀνεξάρτησία, πίστευε 6 Φανόν, 6 ἴδιος
ὁ λαός μπαίνει μέσα στῆν πολιτική ἀρένα,ριζοσπατικοποιεῖται
ἀπό τήν πάλη αὐτῆ, καί δέν εἶναι πιά ἄθυρμα. Ἀκόμη καί ἡ
συντηρητική ἀγροτια καί τό ἀπσλιτικό λσῦμπεν προλεταριάτο
κινητοποιοῦντάι για ν’ ἀποσπάσουνε ἀπ’ τούς ἀποικισκράτες
τή δύνάμή τους.
«Ἀπό δῶ καί πέρα - ἔγραψε ό Φανόν - οἱ δημαγωγοί, οἱ
ὀπορτουνιστές καί οἱ μάγοι θά 6ρίσκουνε δυσκολίες στή δουλειά τους».
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Ὁ Ἀμίλκάρ Καμπράλ, πού ὁδήγησε τό PAIGC, 16 ἀπελευθερωτικό κίνημα τῆς Γουῖνέας - Μπισσασυ, ήτάνε λιγότερο αἰσιόδσξος ἀπ’ τό Φανόν για τήν ἀναπόφευκτη νίκη τῶν ἐπανάστατικῶν δυνάμεων μιᾶς χώρας μετα ἀπ’ τό 6ίάιο πόλεμο. Ἡ

δημιουργία μιᾶς νέάς πολιτικῆς τάξης ἀπ’ τήν καινούργιά
ἐθνική κυ6έρνηση, προϋπόθετε ὅτι αὐτῆ ἡ κυ6έρνηοη θα εἶχε
τῆ δύναμη νά χρησιμσποιήσει τήν ἐξουσία της πάνω σ’ ἕνα λαό
ἐθισμένο οτή χρήση τῆς δίας. Ἡ νίκη σημαίνει ταυτόχρονα ὅτι
ἧρθε ἡ ὥρα νά διάλυθοῦν οἱ ὁμάδες τῶν πολεμιστῶν τῆς γκερίλλάς καί ν’ ἀφσπλιστσῦν οἱ τρομοκράτικές ὁργάνώσεις. Γιάτί
ἡ διακυ6έρνηση ἑνός σύγχρονου κράτους δέν ἐξάρτᾶτάι ἀπό
τήν ἑτοιμότητα για δολοφονία καί θάνατο, πού χαρακτηρίζει
μια πολεμική περίοδσ.
,
ι Μέσα σέ λίγους μῆνες οἱ ἥρωες τοῦ πολέμου θ’ ἀντικαταστάθοῦν ἀπό τούς φοιτητές τοῦ πάνεπιστημίου κι 6 χωριάτης θά
ξαναπάρει τόν πάθητικό ρόλο του μέ μιά ἐκπληκτική γρηγοραδά, καθώς οἱ μνῆμες τοῦ πολέμου θά δυθίζονται στα 6αθη τῆς
χωριατικης σιωπῆς τους,
Ὁ ἰμπεριαλισμός θέλησε νά ὑποτάξει τήν πάραγωγική ἱκανότητά τῆς Ἀφρικῆς στή δική του, γι’ αὐτό προσπάθησε νά
6άλει τέρμα στῆν ἱστορία τῆς Ἀφρικῆς. “Ὀτάν οἱ πάραγωγικές
δυνάμεις τῶν ἀποικιῶν ἀπελευθερωθοῦν καποτε ξεσπάει
6ίάιος ὁ ταξικός ἀγώνας. Ὁ Κάμπράλ πρσειδσποίησε ὅτι ἡ
ἐθνική ἀνεξάρτησία «θα ἀπελευθερώσει ἐπίσης ὅλες τίς ἀντι-δράστικές δυνάμεις μέσα στίς χῶρες μας πού εἶχε πνίξει ἡ
αποικισκρατίά καί θα τούς ἀνοίξει τό δρόμο στῆ συμμαχία μέ
τῆ διεθνῆ μπουρζσυαζία». Γι’ αὐτές τίς δυνάμεις ἡ καινούργιά
κυ6έρνηση θα εἶναι ἡ γέφυρα πού ὁδηγεῖ οτόν ξένο πλοῦτο.
«IT 01316 — ἔγραψε ό Καμπράλ - πιστεύουμε πώς κάτι δέν
πάει καλά μέ τήν ἁπλουοτευμένη ἑρμηνεία πού θεωρεῖ τά ἐθνικοαπελευθερωτικά κινήματα ἐπαναστάτικές τάσεις».
Καί πιό πέρα, ἀναρωτήθηκε ἀν, στίςπερισσότερες περιπτώσεις, τό ἀντι-ἀποικιάκό κίνημα δέν εἶναι στό 6άοος του παρά
μια ἰμπεριαλιστική πρωτοδσυλίά. Τό ἐθνικιστικό δυναμικό
ἐνός λαοῦ μπορεῖ νά συνσδεύεται ἀπό τήν καθολική του ἀνικάνότητά νά ἀπσ-ἀπσικισκράτήσει τό πολίτευμά του.
Ὁ Νκρούμα πίστευε ὅτι τελικά οἱ ριζοσπαστικές δυνάμεις
τῆς Ἀφρικῆς θ’ ἀπσδεικνύσνταν δυνάτότερες ἀπό τίς ἀντιδράστικές δυνάμεις τῆς νεσ-ἀποικιοκρατίας. ‘O ἰμπεριαλισμός ,
ήτάνε ὁ μελλοθάνατος καπιτάλισμός κι ἡ νεσ-ἀποικισκρατίά ὁ
μελλοθάνατος ἰμπεριαλισμός. Γιά νά ξεσηκωθεῖ ὅμως ὁ ἀφρικανος χωριάτης, θά ’πρεπε νά ὑπάρχει ἡ ἴδια πολιτική συμμαχίά ἀνάμεσα στόν ἐργάτη καί τό χωριάτη πάνω στῆν ὁποία 6
Καμπράλ στήριξε τήν πολιτική τῆς γκερίλλα. Ἠ συμμαχία άύτή
ἐξάρτιόταν ἀπό τή στενή κάί συνεχῆ έπαφή ἀνάμεσα στό χωριό
καί στήν πόλη. Ὁ ἐργάτης κι ὁ μικροαστός σαν τόν Νκρούμα
θα ’πρεπε νά ἀποφάσίσει μέ ποιόν νά ἐνώσει τίς δυνάμεις του;
μέ τό χωριάτη ἤ μέ τούς ίμπεριάλιστές στῆν Ἀφρική. “Ο
Νκρούμα πίστευε ὅτι σί οἰωνοί εἶναι κάκοί;
«Νά ἐλπίζει κανείς ὅτι ἡ μικροαστική τάξη θ’ ἀναλάόει τήν
ἐπανάσταση ὅταν πάρει τήν ἐξουσία σέ μιά ύπανάπτυκτη χώρα, σημαίνει νά ἐλπίζει σ’ ἕνα θαῦμα».
Μικροάστός εἶναι στῆν Ἀφρική 6 ἀντρας ἤ ἡ γυναίκά πού
μπορεῖ να διά6άζει καί νά γράφει σ’ ἐνάν ὠκεάνό ἀγράμματοσύνης. Αὐτῆ ἡ μορφωμένη μειονότητά ἴσως φαίνεται φτιάγμένη
για να κυδερνήσει. Ἀλλά 6 Καμπράλ πίστευε πώς ἄν ἡ μαζά
τοῦ λαοῦ συνέχιζε ν’ ἀσκεῖ πίεση πάνω της, θα μποροῦσε νά
ὁδηγήσει τῆν ἀπσικούμενη χώρα στῆ ριζοσπαστικοποίηση. Ὁ
Φανόν ἀπ’ τῆ μεριά του πίστευε σ’ ένα 6ίαισ πόλεμο ἀνεξάρτησίάς σάν τό μόνο τρόπο’για τήν κινητοποίηση τῶν μικροαστῶν.
Ὁ Νυερέρέ τῆς Τανζάνίας πιστεύει 0‘ ἕνα μσνοκσμματικα κα-

θεστώς ὅπου ἡ élite θα μποροῦσε ν’ ἀναγκαστεῖ να ἐξάρτῆσει
τήν πολιτική της ἐπι6ίωση ἀπό τό 6αθμό πού ὑπηρετεῖ τό λαό.
Τό Φλεὸαρη τοῦ 1967, ἡ περίφημη Διακήρυξη τῆς Ἀρσύσα
έπέόαλε ἕνα νομικό κώδικά συμπεριφορᾶς ὁ ὁποῖος ἀπαγόρευε
στούς πολιτικούς καί τούς δημόσιους ὑπαλληλους να πληρώνονται μέ κυδερνητικα χρήματα καί ταυτόχρονα να εἶναι διευθυντές ἤ να ἐχσυμε μετσχές σέ ὁποιάδήπστε ἑταιρία ἤ να νοικιάζουνε σπίτιά. Παράδάση τοῦ κώδικα σήμαινε χάσιμο τοῦ
δικαιώματος συμμετοχῆς στίς 6ουλευτικές ἐκλογές. Αὐτή λοιπόν ῆ άύτάπάρνηση εἶχε τῆ δύναμη ἑνός νόμου, ὅχι μόνο μιᾶς
ἠθικῆς ἐπιταγῆς. ”Av καί ἡ Διακήρυξη δέν ἔφερε ἀμέσως ἰσό1
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τητά στῆν πρώην ἀποικία, ἔκανε 6έ6αια ένα πράγμάῑ ὅτι τρομάχτικά ἐμπόδια ε’ίχανε μπεῖ 016' 696110 μιᾶς «καινούργιάς ταξης» ὅπως αὐτή πού περιγράφει ὁ Τζίλας. Οἱ πολιτικές θέσεις
καί τά διοικητικά πόστα δέ θα μπορούσανε πιά ν’ ἀποτελοῦνε
τό δρόμο τοῦ πλουτισμοῦ ἀνεμπόδιστα, κι ὁ κρατικός καπιτάλισμός δέ θα γινότάνε τό χρημάτοκιδώτιο μιᾶς καινούργιάς
ἀφρικανικῆς élite ’στῆν Τάνζάνία. Σωστές κομματικές κι ἐθνικές ἐκλογές δίνουνε τήν ἐγγύηση ὅτι ἔνας ἡγέτης πού παρά6ιάζει άύτότόν κώδικά δέ θα μπορεῖ να ἐπιδιώσει πολιτικά. Ὁ
λάός ἀπ’ τήν ἄλλη μεριά ἔδειξε μέ τίς χάρούμενες ἐκδηλώσεις
του ὅτι ’ἄν χρειαζότάνε θ’ ἀσκοῦσε τήν ἀπάιτούμενη πίεση γιά
νά 6άλει νερό στό κράσί της ἡ ἀστική τάξη. Αὐτό ήτάνε θανάσιμο χτύπημα γιά τούς Οὐάμπενζί (Wabenzi = 01316; πού ἔχει
άύτσκίνητο Mercedes - Benz).61101; ὀνομάζανε οἱ ἀγρότες τήν
καινούργιά φυλή πού μέ τά μεγαλα της άύτοκίνητα ἤθελε ν’
ἀποδείξει πώς χαίρετάι πραγματικά τούς καρπούς τῆςέθνικῆς
ἀνεξάρτησίάς.
Τό 1958 ἡ Γάλλίά ἀσκησε μεγάλη οἰκονομική, πολιτική καί
πολιτιστικῆ πίεση στίς ἀποικίες της, γιά νά τίς ἀναγκάσει νά
ἐπι6ε6άιώσουνε τήν ἐπιθυμία τους νά μείνσυνε κάτω ἀπ’ τήν
ἰμπεριαλιστική ἡγεμονία της, μέσ’ ἀπό μιά Γαλλο-Ἀφρικάνική
Ken/611110. Μιλώντάς μπροστά στό Ντέ Γκώλ, ὁ Σεκού-Τουρέ
εἶπεῑ -«προτιμᾶμε φτώχεια μέσ’ στήν ἐλευθερία, παρά πλοῦτο
μέσ’ στή 011/10610». Ἀπηχώντας τῆ φωνή του ὁ λαός τῆς Γουῖνέας εἶπε ὅχι στῆν κοινότητα. Ἠ αἰφνίδια ἀποχώρηση τῶν
Γάλλωιν θά μποροῦσε ἴσως να ὁδηγήσει τῆ Γουῖνέά στή διασπαση, ὅπως ἔγινε μέ τό Κσγκό, ἀλλά ὁ Σεκού-Τουρέ κάταλα6ε
ὅτι «χωρίς άύτό τό OXI 0113 Γαλλίά, ἡ ἀνεξάρτησία μάς θά εἶχε
ἀνά6ληθεῖ ἀπεριόριστά». Ἡ ἀπο-ἀπσικιοποίηση ἀπάιτοῦσε
μιά τέτοια ἀρνηση, κι αὐτή ἡ ἄρνηση σήμαινε ἐπίσης μιά καθολική ἀνοικοδόμηση τῆς ἀποικίας. “Ὀπως εἰπε ὁ Σεκσύ-Τουρέ,
«κι ὅταν ἀκόμη οἱ λαοί τῆς Ἀφρικῆς κυὸερνῶνται ἀπό ἀφρικάνικες κυόερνήσεις, χωρίς· αὐτό ν’ ἀντιστοιχεῖ οτή δημοκρατικοποίηση τῶν δομῶν τῆς ἀποικισκράτίας καί χωρίς νά ἐκπληρώνεται καμιά λαϊκή ἐπιθυμία, χωρίς μ’ ἄλλα λόγια νά συντελεῖται ἡ διαδικασία τῆς ἀπο-αποικιοποίησης, τότε ἡ Ἀφρική
πάει ἕνα ὅῆμα πίσω».
Τό ἄν λοιπόν ἡ Ἀφρική θά παει πίσω ἤ μπρός, εἶναι σχετικό
μέ τό πόση δύναμη ἔχει καθεμιά ἀπ’ τίς Ἀφρικές τοῦ Φανόν.
Ὁ Σεκού-Τουρέ ἔκρινε πώς τό χειρότερο κακό πού μποροῦσε
νά προέλθει ἀπό τήν αποικισκρατίά ήτάνε ἡ στέρηση τῶν λαῶν
τῆς Ἀφρικῆς ἀπό τήν πολιτική τους ὑπευθυνότητα. 'O Κάμπράλ, πού ἀρχισε τόν ἀπελευθερωτικά ἀγώνά τῆς χώρας του
μέσα σ’ ἔνάν πληθυσμό ἀγραμμάτο, ἀνίκάνο ἀκόμη καί νά
καταλά6ει ἕνα χάρτη ἤ τίς ὁδηγίες σ’ ἕνα μηχάνημά πυροδότησης, ἰσορρόπησε τῆ δύναμῆ τῆς ἀποικισκράτίας καί τίς ἀδυναμίες πού φέρνουν ἡ ἐξάρτηση καί ἡ ἐκμετάλλευση, με’ τήν ἀνάπτυξη νέων ίκανοτῆτων κάί πολιτικῆς ὑπευθύνότητάς στό λαό,
μέσ’ ἀπ’ τό ἴδιο τό προτσές τοῦ λαϊκοῦ ἀγώνά. Αὐτή ἡ ἴδια ἡ
σύγκρουση ἀλλάξε τήν ἰσορροπία τῶν δυνάμεων κι ἔφερε πιό
κοντα τήν προοπτική τῆς δημοκρατίας καί τῆς ἐλευθερίας οτήν
Ἀφρική. ‘O Κάμπραλ προειδοποίησε ὅσους ήτάνε μαζί του νά
μή χάίροντάι γιά εὔκολες νίκες, ταυτόχρονα ὅμως δῆλωσε τή
στάθερῆ του ἀπόφάση ν’ ἀντισταθεῖ.

ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕψΗε
1. Λ, Δ. ΚΟΓΚΟ

Ἡ στρατευμένη ἀφρικανικη ποίηση
Ἡ ποίηση, ὅπως καί τό τράγούδι, λειτουργοῦν στήν
Ἀφρική μέ ίδιαίτερη ἔνταση, ἀμεσότητά καί ἀποτελεσμάτικότητά, γιατί ἐγγράφονται στῆ συνέχεια μιᾶς
πάραδοσης, πάντα ζωντάνῆς, ὅπου ὁ προφορικός λόγος συμπυκνώνει τήν πολιτισμική κληρονομία καί
διάμορφώνει τίς συνειδήσεις.
Οἱ ἀφρικανικσι λαοί τράγούδησάν τά 6άσάνα τους,
τῆ σκλά6ιά τους, ἀλλά κάί τούς ἀγῶνες τους καί τήν
ἀδάμαστη χαρά τῆς ζωῆς πού τούς χαρακτηρίζει. Οἱ

ἐθνικές τους γλῶσσες ἀποτέλεσαν χῶρο καί μέσο
ἀντίστάσης. Οἱ δόκιμοι ποιητές τους 6ρέθηκαν ὅλοι
στρατευμένοι οτήν ἀνάζήτηση τῆς νέγρικης ταυτότητάς καί στόν ἀγώνά για τήν ἀπελευθέρωσῆ καί τήν
ἀνεξάρτησία.
Στά νέα ἀφρικανικά κράτη, ὅπου οἰκοδομεῖται
μέσά ἀπό μύριες δυσκολίες μία νέα πραγμάτικότητά,
ἡ ποίηση ἐκφραζει συχνά, μέ ὅλο καί πλουσιότερά
μέσά, τῆ δίψά τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης, ἀλλά καί
τίς ἀντιφάσεις μιᾶς μετά6άτικῆς ἐποχῆς. Στήν κόψη
τοῦ ξυραφιοῦ, ἀνάμεσα σέ μιά χιλιόχρονη αγράφτη
πάραδοση καί στό ὅραμα μιάς σοσιαλιστικῆς κοινωνίάς, οἱ ἀφρικανοι ποιητές δροῦν συγχρόνως σάν πολιτικοί κάί πνευματικοί ἡγέτες. Λόγος καί 690011
συμπορεύονται στῆν Ἀφρική.
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ΑΤΑ OZALI...
τοῦ HENRI LOPES
”07mm; φυλῆς καί νά ’σαι,
Βιλί, Κογκό, Νγκαλά,

σάν ἔμπει ὁ τίγρης οτήν αὐλή
δέ θά σέ ξεχωρίσει.
Θᾶ σέ σπαράξει μιά χαρά.
Βλέπεις, τί διάλεχτο μιλᾶς
αὐτόν δέν τόνε κόφτει.

εἶσαι ἴδια φτιαγμένος.
Μές στ’ ἀμπάρια ριγμένος,
ἐσύρθηκε ό παππούς σου
σκλάόος στήν ξενιτειά.

Σάν ἔμπει ὁ ξένος στήν αὐλή,
ἄγριος, ἀρματωμένος,

ὄρύση τό αἷμα θά χυθεῖ
ἴδια τοῦ καθενός.

Δεμένος ό πατέρας σου,

Ζαόάδα μέ τ’ ἀδέρφια σου

ἀγγάρεια στίς τραόέρσεςῙ.

νά ’σαι σέ φαγωμάρα
σά μπαίνει ὁ τίγρης στήν αὐλή.

Βιάσανε τή μάνα σου,

μαστίγωσαν τό πιό μικρά
ἀδέρφι σου καί σένα
σέ ὄρίσανε φριχτά.
“Όποιας φυλῆς καί νά ’σαι,

Βιλί, Κογκό, Νγκαλά,
καράόια δέ σκαρώνεις,
πιρόγες μοναχά.
Δέ φτάνεις στό φεγγάριξυπόλυτος 6αδίζεις
κι ἀγκομαχᾶς μέ τό λυχνάρι.
“Οποιας φυλῆς καί νά ’σαι
Κογκό, Νγκαλά, Βιλί,

Τῆς φυλῆς τῶν Βιλί, τῶν Νγκαλά, τῶν
Κογκό,
ἀδέρφια οτή μοίρα, παιδιά τοῦ
·
Κογκό,
(Μετάφράση ἀπό τῆ γλώσσα λινγκαλά; Aimée Mambqu Gnali —
Μαρία Ἠλιού)
1- Ἡ κατασκευή τῆς σιὸηροὺρομικῆς γραμμῆς
πού διασχίζει τό νότιο Κογκό πληρώθηκε τόσο
. ἀκριὸά ἀπό τόν πληθυσμό πού δούλεψε καταναγκαστικά σέ ἄθλιες συνθῆκες, ὥστε λεγόταν
πώς κάθε τραὸέρσα κόοτισε καί ἕνα νεκρό.

Γεννημένος τό 1937, 6 Henri Lopes
εἶναι μία ἀπό τίς σημαντικότερες
πνευματικές
φυσιογνωμίες
τῆς
Ἀφρικῆς. Ἐκπαιδευτικός, συγγραφέάς, πολιτικός ήγέτης, ἡ πολυδιάστατη συμ6ολή του οτή ζωντανή
ίστορίά τῆς χώρας του σημάδεψε 6αθιά τό Κογκό τήν τελευταία δεκαετία.
Κάθηγητῆς τῆς ἱστορίας στό Πανεπιστῆμιο τῆς Μπράζαόίλ, μέλος τῆς
Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς τῆς Οὐνέσκο
πού κάταρτισε τήν περίφημη ἔκθεση
«Apprendre ἐι étre» για τίς προοπτικές τῆς ἐκπάίδευσης σέ παγκόσμιά
κλίμακα, δούλεψε ἀκούράστά για τῆν
ἐκπαιδευτικῆ μετάρρύθμιση στό Κογκο.
Ἀξιόλογος πεζογράφος καί ποιητῆς, ἔχει γράψει τόν ἐθνικό ὕμνο τῆς
νεαρῆς κσγκολέζικης λαϊκῆς δημοκρατίάς; «Σήκω ἐπάνω, γενναία πάτρίδάί... Σπάσάμε πιά τίς ἁλυσίδες
μας. / Εἴμάστε κυρίαρχο ἔθνος». Τά
θέματα πού ἀναπτύσσει στό ἔργο του;
ἡ κογκολέζικη ἑνότητα, ἡ ξένη καί ἡ
ντόπιά ἐκμετάλλευση, ἡ θέση τῆς γυναίκάς στά πλαίσια μιᾶς κοινωνίας σέ
ἐξέλιξη, 6 δρόμος γιά τό σοσιαλισμό.
ὶπῆρξε διάδοχικά ὑπουργός Παιδείας, ὑπουργός Ἐξωτερικῶν, πρωθυπουργός. Τώρα εἶναι ὑπουργός Οἰκονομικῶν. Μέλσς τοῦ Πολιτικοῦ
Γράφείου τοῦ Κογκσλέζικου Κόμματσς τῆς Ἐργασίας..
Οἱ κογκολέζικες φυλές ἤ ἐθνότητες
κατοικοῦν, ὅπως σί περισσότερες φυλές τῆς Ἀφρικῆς, ἔνά συγκεκριμένο
γεωγραφικό χῶρο. Οἱ Νγκάλα εἶναι
φυλή τοῦ 6ορρᾶ τοῦ Κογκό. Οἱ Βιλί
6ρίσκονται στό νότο τοῦ Κογκό, οτήν
παραθαλάσσιά περιοχή. Οἱ Κογκό (ἦ
Μπακογκό), στό νότσ καί αὐτοί, 6ρέθηκαν χωρισμένοι ἀνάμεσα στό Ζάῐρ,
τό Κογκό καί τῆν Ἀγκόλα.
Ὑπάρχουν μιὟάλες οἰκονομικές
ἀνισότητες ἀνάμεσα στό 6όρειο καί
στό νότιο τμῆμά τοῦ Κογκό. Of, νότιες
φυλές εὐνσήθηκάν καί ἀπό τῆ γεω-

“γράφία καί ἀπό τῆν ἱστορίάῑ ἦρθαν
πρῶτες σέ ἐπαφή μέ τήν Εὐρώπη καί
ἡ
ἐκπάίδευση
εἰσχώρησε
στῆν
Ἀφρική ἀπό τά παράλια. Τίς ἀνισότητες ἀνάμεσα σέ γεωγραφικές περιοχές καί συνεπῶς σέ ἐθνότητες ἐκμετάλλεύσντάι ὅσοι ἔχουν συμφέρον νά
συδάυλίζουν τίς ἀντιθέσεις καί νά

διασπσῦν τήν ἑνότητα
Ὁ Henri L0pes κάνει σ’ άύτό του
τό ποίημά ένά κήρυγμα ἑνότητάς πού

εἶχε μεγάλη ἀπῆχηση. Σέ μιά χώρα
ὅπου 6 ρυθμός καί ἡ μελωδία εἶναι τά
ὰμεσότερά καί ἀποτελεσματικότερα
μέσα ἔκφρασης, ἐπικοινωνίας καί συσπείρωσης, τό Ata ozalj ἔγινε τραγούδι πού τράγουδιέτάι στά λάϊκά
πανηγύριά καί στά χορευτικά κέντρα,
στα σπίτια καί στίς άύλές τῶν Βιλί,
τῶν Κογκό καί τῶν Νγκαλά,..

980.000
τοῦ Maxime N’ Debeka

Ἀκόμα μιά χρονιά
πού ψήνει στόν ἥλιο ἄδεια αὐγά
μιά κούφια χρονιά
μιά χρονιά πού δέν ἔχει
σημάδι τοῦ χρόνου πού περνᾶ
μιά ἀνύπαρχτη χρονιά
χρονιά παραγνωρισμένη
χτές πήγαινε κουτσαίνοντας
σήμερα μοιάζει κουτσουρεμένη
ἀκόμα μιά χρονιά
τοσούτσικη
ἁρπαγμένη φαγωμένη ἀπό τούς ἴσκιους
μίκρυναν οἱ μέρες
τό φεγγάρι μόλις πού τρυπάει τή νύχτα
Θά τολμήσει κανείς νά ρωτήσει τόν ἥλιο
γιατί κόντυνε ὁ δρόμος του,Θά τολμήσει κανείς νά ρωτήσειτό φεγγάρι
ἄν εἶναι ἔρημοι οἱ ὁιάδρομοι τῆς νύχτας
Θά τολμήσει κανείς νά ἀναρωτηθεῖ
γιατί στέγνωσαν οἱ μαστοί τῶν γυναικῶν
’ γιατί στέρεψαν τά ποτάμια
γιατί μούχλιασαν τά κελάρια τῆς γῆς
γιατί ἄδειασαν τά ντεπόζιτα τοῦ οὐρανοῦ
γιατί λιγοστεύει ἡ ζωή
γιατί λιγοστεύει ἐδῶ ἡ ζωή
καί μακραίνει πάρα πέρα
Δέν τρέφει ἀλήθεια ἡ μιά μεριά τήν ἄλλη
Ποιός θά τολμήσει - Ποιός θά τολμήσει - Ποιός θά
τολμήσει
Ἐμεῖς θά τολμήσουμε
Εἴμαστε 980. 000
980. 000 πεινασμένοι
τσακισμένοι
ἐξαθλιωμένοι
Ἐρχόμαστε ἀπ’ τίς φάμπρικες
Ἐρχόμαστε ἀπ’ τά δάοη
τους κάμπους
τούς δρόμους
Μέ τό λαιμό νά καίγεται
κράμπες νά πιάνουν τό στομάχι
’ ὀρθάνοιχτες τρύπες στά μάτια
κιρσούς ἀπ’ ἄκρη 0’ ἄκρη τοῦ κορμιοῦ
Καί μπράτσα σκληρά
Καί χέρια ροζιασμένα
Καί πόδια γερά σά ὅράχια

“Ὀταν γραφτηκε αὐτό τό ποίημα, ὁ πληθυσμός τοῦ Κογκό

ὑπολογιζόταν σέ 1.000.000 κατοίκους. Οἱ 980.000 εἶναι
λοιπόν ὁ κογκολέζικος λαός, ὁ κογκολέζικος πληθυσμός,
ὅταν ἀφαιρεθοῦν οἱ 20.000 προνομιοῦχοι, δηλαδή τά μεσαῖά καί ἀνώτερα στελέχη τῆς διοίκησης καί τῶν ἐπιχειρήσεων.
Τό ποίημά 980.000 τοῦ Μ. N’Debeka πρωτοδημοσιεύτηκε
σέ ἐφημερίδά καί ἀγαπῆθηκε πολύ ἀπό τούς κογκολέζους.
«... ὁ στίχος του “ἐμεῖς θα τολμήσουμε”» τράγουδιέτάι ὁμάδικά ἀκόμα καί ἀπό τούς ἀγραμμάτους, καθε φορά πού
διαμαρτύρονται για μιά ἀδικία», γράφει ὁ Henri Lopes,
πού προλόγισε τά δύο πρῶτα 6ι6λία τοῦ νεαροῦ τότε N’Debeka.
Φανερά ἐπηρεασμένος ἀπό τό 15Ο.ΟΟΟ.ΟΟΟ τοῦ Μαγιακόφσκι, ὁ ποιητής τοῦ 980.000 ἔδωσε στό ἔργσ του μιά γνήσια κογκολέζικη ἔκφραση. Οἱ συμπατριῶτες του, ἰδιαίτερα
εύάίσθητοι στό θέμα τῆς ἐσωτερικῆς ἐκμετάλλευσης, δέχτηκαν αὐτό τό ποίημα σά μια δική τους, συλλογικῆ διαμαρτυριΟΣιῐύντομο 6ιογραφικό σημείωμα γιά τόν Maxime N‘Debeka καί ἀποσπασμάτά ἀπό ποιήματα του 6λ. στό Ἀντί,
τεῦχος 40, 6 Μάρτη 1976.

M.H.

Μερονυχτί ς καπνίζει

ἡ καμινάδα τοῦ Κινσουντί1
Εἴμαστε 980. 000
980. 000 ἐργάτες
ἄνεργοι
καί λίγοι φοιτητές
πού δέν ἔχουν πιά δικαίωμα
παρά σέ μιά ζωή ,

Μερονυχτίς τή γῆ του
συλλογιέται ὁ χωριάτης
Μερονυχτίς ἀγωνίζεται
γιά τό δίπλωμα ὁ φοιτητής
,Χρόνο τό χρόνο
ἀκόμα ἕνα δισεκατομμ ύριο

μισερη
Ἡ φάμπρικα παράγει
γόνιμη φαίνεται ἡ γῆ
δύο καί δύο δέν μπορεῖ
παρά νά κάνουν τέσσερα

’Όμως γιά μᾶς ἡ ζωή μικραίνει
ἔρημες περιοχές τά λαιμά μας
θυμωμένοι ὠκεανοί οἱ κοιλιές μας
ἀπομόνωσης κελιά τά μάτια μας
οτυμένα πορτοκάλια τά κορμιά
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Ἐρχόμαστε ἀπ’ τίς φάμπρικες ’
ἐρχόμαστε ἀπ’ τά δάοη
τούς κάμπους

τούς δρόμους
Δέ σηκώνουμε πιά τά μάτι α μας
στ’ οὐρανοῦ τ’ ἀστέρια
κάψαμε τά οτασίδια μας
γιά νά φωτίσουμε τά σκοτεινά
περάσματα τῆς γῆς
Ἐρχόμαστε μαζεμένοι οἱ 980. 000
μπαίνουμε χωρίς νά χτυπήσοιιιιε
Καί νά πού ἐμφανίζονται 20.000
20. 000 προφῆτες
20.000 θαυματοποιοί
πρόθυμες οἱ Μερσεντές
δίψα πού ξεδιψάει
πείνα πού καλοτρέφει
γεμισμένα νά σκάσουν τά κελάρια
κρέμονται ἀπό τά μπατζάκια τους
ὄμορφα ὄμορφα πολύ ὄμορφα θαύματα

Ἀλλά ἐμεῖς θά κάνουμε οἱ ἴδιοι
\
τά θαύματα μας
Θά κάνουμε οἱ ἴδιοι
γιά μᾶς τούς ἴδιους
τά θαύματα μσς
Τέλειωσαν οἱ κουτσσυρεμὲνες μέρες
Φτάνει πιά τό διαγούμισμα
φτανουν οἱ κάστες
οἱ προφῆτες
οἱ μαῦροι ἴσκιοι
οἱ σκοτεινοί διάδρομοι
ἡ ἀχόρταγη γραφειοκρατία
Θά τούς γκρεμίσουμε τούς τοίχους
Θά τούς γκρεμίσουμε τούς διάδρομους
ὅπου λουφάζουν οἱ 20.000
ὅπου τά κελάρια ξεχειλίζουν ἀπό τό ρύζι μας
ἀπ“ τίς πατάτες μας

ἀπό τή ζάχαρή μας
ἀπ’ τόν καπνό μας
ἀπ’ τό μπαμπάκι μας
ἀπ’ τή ζωή μας.

Ἐλᾶτε, ἐλᾶτε ὅλοι

ἀγρότες ἐργάτες
ἄνεργοι φοιτητές

Ἡ γῆ εἷναι γιά ὅλους
Τήν ἄρπαξαν οἱ 20.000
Ἀλλά τά κουρεμένα
τά ζαλισμένα
τά κατακαῦμένα μας κεφάλια
τά καταφέρνουν σήμερα
στά μαθηματικά
Ἕνα ἐκατομμύριο - ὅγάζο υμε 20.000
Εἴμαστε 980. 000
Εἴμαστε οἱ πιό δυνατοί
Ἐμπρός νά παρουμε ὅ,τι μᾶς ἀνήκει.
Ἀπό ΤΟ ΞΥΝΟΧΟΡΤΟ - ΤΑ ΛΕΜΟΝΙΑ

Μετάφραση Μαρίας Ἠλιού.
I. Μεγαλο ἐργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας, μία ἀπό τίς πιό σημαντικές μονάδες παραγωγῆς τοῦ Κογκό.
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Ὁ 7ος τόμος τοῦ «ΑΝΤΙ» εἶναι ἔτοιμος.
Περιλάμ6άνει ὅλα τά τεύχη τοῦ 6’ ἑξαμήνου
τοῦ 1977 (ἀπό τό No 75 ὡς καί τό No 89).
Ζητῆστε τον ἀπό τά γράφεῖά μας ῆ στείλετε μια ἐντολή νά σάς ἔρθει τάχυδρομικά.
Τιμῆ; 380 δρχ.
Στόν 70 τόμο, ἀνάμεσα στῆν ἄλλη πλούσια
ὕλη του, θα 6ρεῖτε;
ο τό χρονικό τῶν ἐκλογῶν τοῦ ’77. Στοιχεῖά, πίνακες, ἄρθρα πολιτικοῦ διαλόγου,
ἀναλύσεις τῶν ἀποτελεσμάτων καί μιά κάυτή
σατιρά τῶν πολιτικῶν μάς ἠθῶν.
ο ἀφιερώμάτά για τό Μάριο Χάκκά καί
τό Σεράφείμ Μαξιμο μέ ἄγνωστά κάί ἀνέκδοτα ,κείμενα τους, ἀφιέρωμά για τό ΕΑΜ
καί τό ἐλληνικό ,6ι6λία
ο μια σειρα ἀπό ἐνδιάφέρουσες συνεντεύξεις καί συζητῆσεις

Πανόδετοι, μέ πλήρη πίνακά περιεχομένων καί ὀνομάτων, οἱ τόμοι τοῦ «ΑΝΤΙ»
ἀποτελοῦν ένά πολύτιμσ σύμ6ουλο γιά τῆ
γνώση τῶν πολιτικῶν καί πολιτιστικῶν μάς
πραγμάτων.

«Ὁ σοσιαλισμός εἶναι τό μέλλον
τοῦ κόσμου καί· ἰδιαίτερα τῆς

Ἀφρικῆς»
Ἡ 611/5501911101101 εἶναι λοιπόν 0101-

θμός, εἶναι ἀγῶνας, εἶναι ἀποτέλεσμα
καί εἶναι μαζί ἀπαραίτήτη προϋπό-

πει να δώσουμε στὴν ἱστορικὴ μας
πορείαῑ τό ἀργό ὂήμα τοῦ 11119111101στικοῦ ἣ τό τρέξιμο τοῦ χείμαρρου;
"H καί τά δύο, Μπρσστα στήν καθυστέρηση στὴν ὁποία 6ρίσκονται οἱ
νεαρές μας κοινωνίες, τί σύνθημα δίνουμε στίς στρατευμένες μάζες; Γιά τί
τίς προετοιμαζουμε;(...)

05011 ζωῆς, στό μέτρο πού ἡ ζωή εἶναι

Ἱ-1 τωρινὴ ἐποχή εἶναι, για μᾶς,

δημιουργία καί ’δημιουργικότητω
ἐλευθερία καί εὐθύνη ἀπέναντι στό
μέλλον. Τό ὅτι οἱ λαοί μας δέν θρῆκαν ἀνακούφιση καί ἀλλαγὴ μέ τίς
ἀνεξαρτησίες πού ἀνακηρύχτηκαν

ἐποχή τῆς ἀμφιοόήτησηςῑ
- ἀμφισόήτησης τῆς ἴδιας was τῆς

γύρω στα 1960, ἐξηγεῐ τὴν τωρινή
τους πικρία καί προσδιορίζει τίς
ἀνησυχίες τους. Οἱ ἀφρικανικοι λαοί
καταγγέλλουν καί ἀπωθοῦν τίς νέες
μορφές ἀποικισμοῦ, ὅπως έκαναν καί
για τίς πρῶτες. Ὁ ἀγῶνας πρέπει να
συνεχιστεῖ.

παραδοσιακῆς κοινωνίας, στὴν ὁποία

δέν εἶναι δυνατό να ξαναγυρίσουμε
χωρίς να καταδικάσουμε τούς ἀφρικάνικους λαούς στὴν αὐτοκτονία·
- ἀμφισὸὴτήσης τῆς ἀπσικιοκρατίας μέ ὅλες της τίς μορφές καί παντοῦ ὅπου ἐμφανίζεται, για να ἀπομακρύνουμε ὁριστικά τούς ἀφρικανικους λαούς ἀπό τὴν πηγὴ τῆς δυστυχίας τους

Δέ λύθηκε 1:6 θέμα. Οἱ περισσότερες ἀφρικανικές χῶρες δυναστεύονται ἀκόμα στόν οἰκονομικό, πολιτικό,

πολιτισμικό τομέα. Οἱ δομές τοῦ κράτους εἶναι ἀκόμα, 601011161, αὐτές πού
κληρονόμησε 6 ἀποικισμός. Στήν
πραγμάτικότητά, οἱ γνήσιες προϋποθέσεις πραγματοποίησης τῆς προόδου, πού ἀπαιτοῦν ἐλευθερία καί εὐ-

θύνη μπροστά στό μέλλον, συγκεντρὼνονται μόνο κατά ἕνα μέρος.
Χρειάζεται λοιπόν να ἀγωνιστοῦμε
ἀκόμα για τὴν ἐθνική ἀνεξάρτησία,
μιά ἀνεξάρτησία ἀποφενακισμένη,
δηλαδή για τὴν πραγματικὴ πολιτικὴ,
οἰκονομική, πολιτισμική ἀνεξαρτησια.
Κατα τή διάρκεια τῆς ἀπσικιοκρατίας καί πιό πιεστικα μετά τήν ἀποσποικιοποίηση τέθηκε καί τίθεται
στίς ἀφρικανικές χῶρες τό θέμα τοῦ
τύπου τῆς κοινωνίας πού χρειάζεται
να οἰκοδομηθεῐ σάν ἀπάντηση στὴν
προσμονὴ τῶν ἀφρικανικῶν λαῶν,
παίρνοντας ὑπ’ ὅψη τήν ἱστορία τους,
καθώς και τό σημερινό έπίπεδο τῶν
κατακτήσεων ὅλόκληρης τῆς ἀνθρω-

πότητας. Τό ἐθνικό ζήτημα ἧταν
πάντα δεμένο μέ τό κοινωνικό ζήτημα.
Μερικοί φοὸόνταν τὴν ἀνεξάρτησία γιατί δέν ξέρανε ἀκόμα τί να κάνουν - μια καί δέν γνώριζαν ἀκόμα,
λέγανε, οὔτε 11161 6ελόνα να 1101101—
0115116100vv! νΑλλοι εἶχαν καταλά6ει
πολύ νωρίς τίς πελώριες δυνατότητες
πού πρόσφερε ἡ ἀνεξάρτησία.

Κείμενα τοῦ
Μαριέν Νγκουαμπί
- ἀμφισόήτησης τοῦ κοινωνικοῦ
συστήματος πού γέννήσε τήν ἀποικιοκρατία καί τόν ἰμπεριαλισμόῑ τοῦ
καπιταλισμοῦ.
Στή θέση τους πρέπει να οἰκοδομὴσουμε. τή σοσιαλιστικὴ κοινωνία,
μόνη έγγύηση ἀνεξαρτησίας καί κοινωνικῆς προόδου(...)
Ὁ σοσιαλισμός εἶναι τό μέλλον τοῦ
κόσμου καί ἰδιαίτερα τῆς Ἀφρικῆς.
Τό πρόὸλήμα σήμερα δέν εἶναι, για
μᾶς, νά διαλέξουμε τόν τύπο κοινωνίας πού θέλουμε, ἀλλά να ὃροῦμε τό
δρόμο καί τά μέσα για νά οἰκοδομὴ-

σουμε μιά σοσιαλιστικὴ κοινωνία στό
Κογκό.
(Πρός τήν οἰκοδόμηση μιᾶς σοσιαλιστικῆς
κοινωνίας οτήν Ἀφρική, σελ. 29-31 καί
35).
’

«Ἀντίφαση ἀνάμεσα στή θεωρία
καί οτήν πραχτική»
Συζητήσαμε μέ έπαναστάτες ἀπό
ὅλους τούς ὁρίζοντες, ἀπό ὅλες τίς
ἠπείρους. “Ὀλοι ἀναγνωρίζουν θετικα
σημεῖα στό Κόμμα μας, ἰδιαίτερα στό
θεωρητικό ἐπίπεδο. Ἀναγνωρίζουν
πῶς οἱ θεσμοί πού δημιουργήσαμε εἴναι κατάλληλοι, εἶναι μαλιστα έπαναστατικοί. Ἀναγνωρίζουν ἐπίσης

πώς οἱ κατευθυντήριες γραμμές εἶναι
καθαρές. Ἀλλά ὅλοι οἱ συνομιλητές
μᾶς έπαναλαμὸανουν 16 ἴὸιο πραγμα.
«Ἀλλά ἠ πραχτικὴ; Ὑπάρχει ἀντίφαση ἀνάμεσα οτή σωστή θεωρία καί
σέ αὐτό πού γίνεται». Ἱ-Ι θέλησή μας
να έπιτύχουμε, να ἀλλαξουμε τα πραγματα, ἡ θέλησὴ μας να 5111656016)σουμε τίς ὃασικές ἐπιλογές μας ἀμφισόητεῖται ἀπό τήν κοινωνικὴ πραχτικη.
Οἱ κατευθυντὴριες γραμμές δέν
ἐφαρμόζονται. Τό πρόγραμμα τοῦ
Κογκολέζικου Κόμματος τῆς Ἐργασίας δέν θα έφαρμόζεται ἄραγε ποτέ;
Καί θα έξακολσυθήσουμε ἔτσι για
πολύ καιρό να πηγαίνουμε διῆμα σημειωτόν; Ποῦ 6ρίσκονται λοιπόν οἱ
αἰτίες τοῦ διαζυγίου ἀνάμεσα στὴ
θεωρία καί οτήν πραχτική στόν τόπο
μας, ἀνάμεσα στή σοὸαρότητα τῶν
προόληματων πού ἀντιμετωπίζουν οἱ
μαζες καί στήν ἀρνητικὴ κοινωνικὴ
πραχτική τῶν 111/5111111; Πρέπει να τίς
ἀναζητήσουμε πρός τή μεριά τῶν μαζῶν ἤ πρός τήν πλευρά τῶν στελεχῶν
τοῦ κόμματος; "H μήπως μόνο πρός
τὴ μεριά τοῦ κράτους καί τοῦ νεοαποικιακοῦ μηχανισμοῦ τσυ; Αύτό εἶναι τό ἐρώτημα στό 611010 ὀφείλει νά
ἀπαντήσει τό συνέδριο,
(Ἀπό τήν εἰσήγηση στό Συνέδριο τοῦ
Κόμματος, Σεπτέμὸρης I974).

Ἀλλά ὅλοι, καί αὐτοί καί ἐκεῖνοι,

εἴμαστε τώρα ἐλεύθεροι. Τό πρό6λημα δέν εἶναι λοιπόν να δοῦμε αν

αὐτό εἶναι ἤ ὄχι δυνατό, ἀλλά τό τί
μποροῡμε νά κάνουμε αὐτή τήν ἐλευθερία.
Ποιός τύπος κοινωνίας, ὀργανωσης
(πολιτικῆς, κρατικῆς, οἰκονομικῆς...)
μπορεῖ νά ὃγαλει τούς λαούς μας ἀπό
τή μακρόχρονη ἀθλιότητα σέ λογικές
ἱστορικές προθεσμίες; Τί ρυθμό πρέ37

καθε Κυριακή
16 σελίδες
ομε Πλούσιο Περιεχὸμενο

ο μὲ νὲο ἑπιτελείο συνεργατων
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1
Ἡ έπιῧίωση
Αφοῦ ἡ ἀπσχουντοποίηση καί ἡ καθαρση πήραν τέλος καί ἡ
ζωὴ έπανέλαὸε τόν κανονικό ρυθμό της, ἠταψκαιρός να ξάναδοῦμε ψύχραιμα τα πράγματα καί νά προχωρήσουμε στὴν ὀργάνωση τῶν πανεπιστημιακῶν σπουδῶν λ χ.
“,Ετσι ἡ έν πολλαῖς ἁμαρτίαις γηρασκουσα Φιλοσοφικὴ
Σχολὴ τῆς Ἀθήνας, διαλεξε τό νέο έκλεκτό καθηγητή της.
Φορτωμένος μέ χουντικές συναλλαγές, τιμωρημένος γι’ αύτό
καί διωγμένσς ἀπό τούς φοιτητές του στὴ Θεσσαλονίκη, 6 νέος
καθηγητὴς προστέθηκέ στούς πανεπιστημιακούς δασκαλσυς
πού θα προωθὴσουν τίς - ποιές ἀλλες - νεοελληνικές σπουδές
στό Ἀθήνησι.
Ἀνυπομονοῦμε νά ἀκούσομε για τό έναρκτήριό του μαθημα.
Ἀγέρωχος καί φιλομειδὴς θα ὑπενθυμίσει στό ἀκροατὴριό (;)
του τό στίχο τοῦ πσιητῆ - πρός γνῶσιν καί συμμόρφωσινῑ
Γιατί τά σπάσαμε 1' ἀγάλματά των,

«Παιδί τῆς γῆς»
ι
τοῦ Νότη Μαρουδῆ

γιατί τούς ὁιώιξαμεν ἀπ’ τούς ναούς των,

διόλου ὁέν πέθαναν γι’ αὐτό οἱ θεοί.
Μα οἱ θεοί οἱ ἀπριλιανοί, φυσικαί

Γιατί;
“Ἐχουμε ξαναγραψει για τήν
πρωτὸτυπη «μηνιατικη ἐπιθεώρηση πολιτικοῦ-κοινωνικοῦ καί
πολιτιστικοῦ

προόληματισμοῦ»

πού (μέ τίτλο «Γ1011») ὂγαζει 6
Βασ. Τζανακαρης στίς Σέρρες.
Πρίν λίγο καιρό τό περιοδικό

εἶχε μια μικρὴ περιπέτεια; 6 571δότης του δικάστηκε στό Α’ Τριμελές Πλημμελειοδικεῖο Θεσσαλονίκης (21/2), ὕστερα άπό μήνυση γνωστοῦ Σερραίου τοῦ
ὁποίου φωτογραφία μέ στολή τῆς

ΕΠΟΝ εἶχε δημοσιεύσει τό περιοδικό γράφοντας καί για μια έπιτροπή Σερραίων πού πῆγε σερραϊκό χῶμα 016v ταφο τοῦ δούλγαρου 6001110 B691 (σύμμαχο
τοῦ Χίτλερ) τό Σεπτέμὸρη τοῦ
1943! T6 δικαστήριο ἀπαλλαξε
τόν κ. Τζανακάρη.
Λεπτομέρειαῑ 6 μηνυτής εἶχε
προτείνει σά μάρτυρα κατηγορίας τόν... πρωθυπουργό κ, Κων.
Καραμανλῆ
καί
ζητοῦσε
100.000 δρχ. χρηματική ἱκανοποίηση για «ἠθική ὅλαὸη», δηλὼνοντας προκαταὸολικα ὅτι θα
δώσει τό ποσό αὐτό στό... Γεροκομεῖο Σερρῶνῑ...

’ Κυκλοφόρησε τό πρῶτο τεῦχος
τοῦ τριμηνιαίου περιοδικοῦ τῶν
ὁμοφυλοφίλων «Ἀμφί». Ἠ έκ-

δοση εἶναι ἀρκετά ἐπιμελημένη
καί περιλαμὸάνει, ἀνάμεσα οτήν
ἄλλη ὕλη, «Διακήρυξη τοῦ Ἀπελευθερωτικοῦ Κινήματος Ὁμοφυλοφίλων Ἑλλάδας», σχόλιο
για τὴν ὑπόθεση Σιφναίου - Μπινίκου - Καραθανάση - Κλόκα καί
·μια σειρα ἀπό θεωρητικά ἄρθρα,
ὅπως «Τό σέξ, τά “πρότυπα” καί

"Eva ἀκόμα δεῖγμα λογοκρισίας οτήν ΕΡΤ; πρίν τρεῖς μῆνες
κυκλοφόρησε ὁ δίσκος τοῦ
Γιάννη Ζουγανέλη «Λαῖκή ἀνθολογία Βαρναλη». “H έταιρία πού
τόν κυκλοφόρησε, ἀκολουθὼντας
τή «νόμιμη» διαδικασία, τόν
έστειλε στήν Ε.Ρ.Τ. για νά πάρει ’
τή σχετική «έγκριση», ὥστε να
μπορεῖ νά ἀκούγεται ἀπό τά μέσα
ὲνημέρωσης, δηλαδὴ νά περάσει
ἀπό τὴ λογοκρισία τῆς Ε.Ρ.Τ. Ὁ
δίσκος ἔκανε γύρο σ’ ὅλα τα
«σχετικα» γραφεῖα καί τίς ἐπιτροπές καί τελικά «61109911an715», έκτός ἀπό δύο τραγούδια.
Γιατί ὀπορρίφτηκαν τά 0110;
Γιατί... «εἶναι ταξικά», σύμφωνα 115 τή «γνωματευση» τοῦ κ.
Βαλληνδρᾶ ἦ Μάριου Βαλέρη.
Κατα τά ἄλλα, στῆν EPT δέ ν

Μιά ἀξιόλογη δαυλέιά στό
χῶρο τῆς σύγχρονης ἑλληνικῆς
μουσικῆς 6 νέος δίσκος τοῦ Νότη
Μαυρουδή, σέ στίχους Μάνου 1 ὑπάρχει λογοκρισίαέ
Χατζιδάκι. Τραγουδοῦν; Ἀρλέττα, Ἠλίας Λιοῦγκος.
Ὁ Χατζηδάκις καί σάν ποιητής ἐκπλήσσει. Κι 6 Νότης
Μαυρουδῆς οτή μελοποίηοη τοῦ
Στίς ἐκδηλώσεις τῆς «ΩΡΑΣ»
Χατζιδάκι δείχνει ὄχι μόνο τήν , γιά τήν Ἀντίοταση καί τό BBC
ποιότητα καί τό φάσμα τῆς δικῆς
ouv561] 16 ἑξῆς τραγελαφικόῑ
του κουλτούρας ἀλλά καί 16
Ἀκροατής, ζήτησε ἀπό τόν
πόσο εὐαίσθητος κοινωνός τοῦ
«Κρίς» Γουντχάουζ - τόν περίΧατζιδάκειου πνεύματος εἶναι.
φημο ἀρχηγὸ τῆς Βρετανικῆς
Κι ἡ συνθετικὴ του δουλειά,
Ἀποστολῆς οτήν Ἐλεύθερή Ἑλλοιπόν, δέν ὑστερεῖ ἀπ’ ὅ,τι ἔχει
λάδα - νά μεσολαὸήσει σέ ἁρμόπροσφέρει ἀπό τό ’67 οτήν ἑλληδιους παράγοντες τῆς Ν.Δ. γιά
νική μουσική μέ τὴν παρουσία
τὴν ἀναγνώριση τῆς Ἐθνικῆς μας
του καί στό χῶρο τοῦ κλασικοῦ
Ἀντίστασης. “Ο κ. Κρίς, πού γιά
ρεπερτόριου. Ἄριστος κλασικός
πρώτη φορά θά έπενέόαινε στά
κιθαρίστας ὁ Μαυρουδῆς έπέέσωτερικά μας, ὁμολόγησε ὅτι εἴστρεψε πρόσφατα ἀπό τίς ἐκδηναι σωστό τό αἴτημα καί θα
λώσεις
τῆς
«Ἑὸδομάδας
προσπαθήσει ῖδιωτικα νά κάμεῖ
Μπρέχτ» στή Γερμανία, ὅπου
ὅ,τι μπορεῖ.
σημμετεῖχε ἐκπροσωπώντας τὴν
Ἐκεῖ φτάσαμε, λοιπόνέ
πατρίδα μας, καί μαθαίνουμε ὅτι
Υ.Γ. Στήν ἴὸια συγκέντρωση
σύντομα θά 11510651 οτή Σουηδία,
συνέὸη καί τό ἀκόλουθα· E1150ὅπου ἔχει προσκαλεστεῖ μαζί μέ
ποιήθηκε τό ἀκροατήριο ὅτι,
σύμφωνα μέ ἀνώνυμο τηλεφώνητό ζωγράφο Δημήτρη Ταλαγάνη,
καί θα παρουσιασουν - ὅπως ἔχει
μα, ἔχει τοποθετηθεῐ ὅόμὸα
γίνει ἐπανειλημένα στό ἐξωτερικό
κοντα στό κτίριο. Καί ἕνας
καί οτήν ἑλληνική «ἐπαρχία» ἀκροατής ἀναρωτήθηκε ἔκπληένα σύνθετο έργο ποιότητας
κως.Ἐκθεση μέ τό συλλογικό ἒργο
- Μά καλά] Δέν συνελήφθητοῦ Ταλαγάνη καί ὅραδιές κλασαν τό πρωί ἀπό τόν κ. Μπάλκο
σικῆς κιθάρας.
οἱ ἀναρχικοί 5011610159-

Ἐκεῖ φτῇσαμεῑ

6 ὁμοφυλόφιλος», «Καπιταλισμός καί σεξουαλική ἀπελευθέρωσῆ» κ.ᾰ.
· Ἀκόμαῑ μια συνέντευξη μέ
μέλη τοῦ Α.Κ.Ο.Ε., αρθρο για τή
ζωὴ τῶν ὀμοφυλοφίλων στήν
ΕΣΣΔ, τοῦ George Schuvaloff, 16
ψήφισμα τῆς E.E. τοῦ Κ.Κ. Ἀγγλίας για τήν ὅμοφυλοφιλία κ.ἄ.
Καί μερικά συνθήματα ὅπως
«Ὁμοφυλόφιλοι ἑνωμένοι νά
σπάσουμε τίς ἁλυσίδες τῆς καταπίεσης», «Τέρμα στή φαλλοκρατική ἰδεολογία», «Ὁμοφυλόφιλοι
μὴ 0060015»!
Λεπτομέρεια; ὑπεύθυνη, σύμφωνα μέ τό νόμο, εἶναι μια γυΨαίκα...

.

Στό << Πολύπλανο»

Γιατί;

Τό << ΑΜΦΙ»

Βαρναλης
καί λογοκρισία

Ἀλεξάνδρα
καί Ζαμπετας
Καινούργιος
δίσκος...
καινούργιας συνεργασίας ἡ Ἀλεξάνδρα, ἑρμήνευσε μέ 16 δικό της
τρόπο 10 καινούργιά τραγούδια
τοῦ Γιώργου Ζαμπέτα, ἀποδεικνύοντας πώς ἡ ἑρμηνευτική της
πληρότητα καλύπτει ὅλη τὴν
γκαμια τῆς λαϊκῆς μας μουσικῆς.
‘0 Ζαμπέτας τραγουδᾱ 6116
Μιά
ἐπιτυχημένηί
τραγούδια.
συνεργασία. («Λύρα>>).

Κατασκευές μέ ἠλεκτρονικούς
μηχανισμούς, μασκες ἀπό ἀλτουγκλάς
πού
παιχνιδίζουν,
κουτια-παλμογραφσι πού αἰχμαλωτίζουν καί τὴν παραμικρή έναλλαγή τοῦ ἤχου - ἔργα τοῦ ἠλεκτρονικοῦ μηχανικοῦ καί πιλότου
Ζ. Χάας παρουσιαζονται 016
«Πολύπλανο».
Ὁ πολυμήχανός Γάλλος δημιουργός τους, πού τα ’χει ἤδη παρουσιασει σέ πολλές ἀτομικές 571θέσεις στό 1 Παρίσι καί τίς
Η.Π.Α., μᾶς έπεισε για τήν καλλιτεχνικὴ τους ὑπόσταση μέσ’
ἀπό τήν εὐαισθησία μέ τήν ὁποία
τά ’χει φτιάξει.

1

οκινημστογραφος·

- Πῶς γίνεται ὁ προγράμματι-

- ’Όσο καιρό λειτουργεῐὴ Κινηματογραφική Λέσχη παρατηρήθηκε καμιά ὁιαφοροποίηση καί
στή σύνθεση τοῦ κοινοῦ καί α’
αὐτό πού ὀνομάζουμε γοῦστο τοῦ

σμός τῶν ταινιῶν καί ποιά εἶναι
τά ,κριτήρια ἐπιλογῆς,·

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

(Προῦποθέσεις καί προοπτικές για ἕνα
παράλληλο κύκλωμα διανομῆς)
Τῆς Φρίντας Λιάπιτα

Τόν Ἰανουάριο τοῦ 1977 ὀργανῶθηκε οτήν Ἀθήνα ἕνα συνέὸριο κινηματογραφικῶν λεσχῶν. Τό συνέὸριο ἔγινε μέ πρωτο6ουλία τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Κριτικῶν καί ἀντανακλοῦσε
τήν ἀνάγκη συντονισμοῦ καί συνεργασίας τῶν λεσχῶν, πού
αὐτή τή στιγμή ξεπερνᾶνε τίς 50 0’ ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα. Ἡ
ἄποψη πού κυριάρχησε στό συνέδριο ἧταν ἡ δημιουργία μιᾶς
ὁμοσπονὸίας κινηματογραφικῶν λεσχῶν πού θά ὄοηθοῦσε οτήν
ἐξεύρεοη καί τή ὁιακίνηση ταινιῶν καί πληροφοριακοῦ ὑλικοῦ,
οτή νομική καί οἰκονομική κατοχύρωση τῶν λεσχῶν, οτήν ἀνάπτυξη τῆς συνεργασίας τους καί μέ ἄλλους πολιτιστικούς φορεῖς. Στό χρόνο πού πέρασε σημαντικα ὅήματα ἔγιναν πρός
αὐτή τήν κατεύθυνση ἐνῶ καινούργιες λέσχες ὁημιουργήθηκαν
καί σε’ ἄλλες ἐπαρχιακές πόλεις, ἀπό τή Δράμα καί τήν Κατερίνη μέχρι τό Ἀργος καίτόν Πύργο. Τή στιγμή πού ὁ μαρασμός
τοῦ πολιτιστικοῦ χώρου ἀποτελεῖ πάγια κυόερνητική πολιτική
καίὴ ἀναγκαιότητα τῆς πνευματικῆς ἀποκέντρωσης πλατωνική
ὁιακήρυξη τῶν διανοουμένων τῆς πρωτεύουσας, ὑπάρχουν στίς
περισσότερες ἐπαρχιακές πόλεις πολιτιστικοί σύλλογοι με’
ἀξιόλογη ὁραστηριότητα, στά πλαίσια τῶν ὁποίων συνήθως
λειτουργεῖ καί ἡ κινηματογραφική λέσχη. Μέσα ἀπό τήν
ἀνάγκη μιᾶς καινούριας σχέσης τοῦ ἔργου τέχνης μέ τό πλατύ
κοινό, καθώς καί τῆς συνειὸητοποίησης ὅτι ὁ κινηματογράφος
ὁέν ἀποτελεῖ ἀπλά καί μόνο ἐμπορεύσιμο προϊόν ἀλλά κυρίως
πολιτιστικό φαινόμενο, οἱ κινηματογραφικές λέσχες τῆς ἐπαρχίας προσφέρουν στό κοινό τους ταινίες Τσάπλιν, Κῆτον, Ἀιζενστάιν, Ροσσελίνι, Ντράγιερ, Παζολίνι, ”Gama κ.ἄ. καί εἶναι
οἱ λέσχες πού στίς ὁύσκολες στιγμές τοῦ ἑλληνικοῦ κινηματογράφου ἔὸωσαν ἕνα κοινό, ἔξω ἀπό τό κοινό τῶν δύο ἀθηναϊκῶν κινηματογράφων τέχνης, στίς ἑλληνικές ταινίες.
ΜΙΑ λέσχη μέ κανονική λειτουργία ἀντιμετωπίζει 6έ6αια
μιά σειρα ἀπό προὸλὴματα τόσο
πρακτικά, ὀργανωτικά ὅσο καί
ἰδεολογικά, αἰσθητικά. ‘H συμπαρασταση
τής” Πανελλήνιας
Ἐνωσης Κριτικῶν καθώς καί μιά
διαφορετική πολιτική ἀπό τὴ μεριά τῆς Ταινιοθὴκης τῆς Ἑλλάδος θα ὃοηθήσουν πολύ στό ξεπέρασμά τους. Κύριος 6έ6αια

στόχος εἶναι ἡ δημιουργία τῆς
Ὁμοσπονδίας, ἀπαραίτητης γιά
μιά ζωντανὴ καί ούσιαστική λειτουργία τῶν κινηματογραφικῶν

λεσχῶν.
Ἡ συζὴτηση μέ τό Βασ. Μπενόπουλο καί τό Βασ. Μπρουμᾶ,

μὲλη τῆς Κινηματῡγραφικῆς Λέσχης τῆς Τρίπολης, ἀπό τίς πρῶτες πού δημιουργήθηκαν, μιᾶς
ὂοηθάει νά ἐντοπίσουμε τίς ἰδιαίτερες συνθῆκες καί τίς προοπτικές πού ἀντιμετωπίζει μιά κινη-

ματογραφική λέσχη τῆς ἐπαρχίας
- Πότε ξεκίνησε ἡ ι’ὁέα τῆς
Λέσχης καί μέ ποιές προϋποθέGag;
— Ἡ Λέσχη ξεκίνησε τό 1961.
Εἴμαστε δυό-τρεῖς ἄνθρωποι τότε
40
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τὴν

ξεκινήσαμε.

Παίξαμε

- Ὑπάρχει μια ἐπιτροπὴ προγραμματισμοῦ, ἡ ὁποία 6έ6αια
παίρνει καί τὴ γνώμη τῶν κριτικῶν μέ τούς ὁποίους ἐρχὸμαστε
σέ ἐπαφὴ, για τίς ταινίες πού θα
παιχτοῦν. Δυστυχῶς μερικές φορές δέν μποροῡμε νά παίξουμε τίς
ταινίες πού έχουμε προγραμματίσει γιατί δέν μπορεῖ νά 6ρεθεῖ ὴ
κὸπια,καί έτσι ἀναγκαζόμαοτε να
παίξουμε κατι ἄλλο. Αὐτό 6έ6αια
δέν θά συνέ6αινε ἄν οἱ λέσχες
μπο οῦσσν να συντονιστοῦν καί
νά ε χαν ἀπό τὴν ἀρχὴ τῆς σαιζόν
“ἐνα πρόγραμμα πού θα τό ἐστέλναν

στὴν

Ταινοθήκη

καί

κοινοῦ,·

Α

- Ἡ Κινηματογραφικὴ Λέσχ
λειτουργεῖ αὐτόνομα μέσα στα
πλαίσια τοῦ Φιλοτεχνικοῦ Ὁμίλσυ, ὁ ὁποῖος ἔχει 280 μέλη. Ἡ
Λέσχη δίνει 150-200 κάρτες τό
χρόνο σέ μέλη ἦ μή μέλη τοῦ Φιλοτεχνικοῦ. Τόν πρῶτο καιρό τῆς
λειτουργίας της μετά τή μεταπο-

λίτευση εἶχε πάρει, ᾶς πσῦμε,
έναν κοσμικό χαρακτῆρα. Τώρα
μέ τούς νέους ικαί τούς διανοούμωους τῆς πόλης διαμορφώνεται
ἕνα πιό ζωντανό κοινό, μέ κοινό
γνώρισμα τήν ἀγάπη του γιά τόν
κινηματογράφο. "Av σκεφτοῡμε
ὅτι παλιότερα ὁ κόσμος μπέρδευε
τό σκηνοθέτη μέ τό σκηνογραφο,
ὃλέπουμε ὅτι τά προθλὴματα πού
ἀντιμετωπίζει μιά κινηματογράφικὴ λέσχη για τή δημιουργία
ἑνός εῦαίσθητου καί προόλημα-

στα

γραφεῖα μέ τά ὁποῖα συνεργάζονται. Γιά τὴν ἐπαρχία ὁ κινηματογραφος εἶναι ὁ μεγάλος
ἄγνωστος. Στό κοινό δέν ἀρέσει ἡ
μοντέρνα κινηματογραφικὴ γραφὴ. Θέλουνε έναν εὕληπτο μύθο
καί ὁμαλὴ ἀφήγηοη. Βέὸαια ἡ
Λέσχη μας δέν έχει πρόθεση νά
ἀκολουθήσει τά γοῡστα τοῦ κοινοῦ. Προσπαθοῦμε νά ἐπιλέγουμε
ταινίες πού νά διαμορφώνουν τό
γοῦστο τοῦ κοινοῦ καί να διευρύνουν τήν αἰσθητικὴ του. Στίς
προθέσεις μας εἶναι, ἐφόσον
μποροῡμε, να έρθουμε σέ ἐπαφὴ
μέ ἀνθρώπους τοῦ κινηματογράφου καί να πραγματοποιὴσουμε
κύκλους προὸολῶν με’ κατατοπιστικές εἰσηγήσεις, ἀναλύσεις τῶν
ταινιῶν καί συζητῆσεις. Κατά τὴ

τισμένου κοινοῦ εἶναι πολύ δύσκολα. Μέ τα προγράμματα πού
μοιράζουμε πρίν ἀπό τὴν προὅολή καί τίς συζητῆσεις μέ κριτικοὺς ἤ μέ σκηνοθέτες προσπαθοῦμε να ὃοηθήσουμε πρός αὐτὴν
τήν κατεύθυνση. Ἀκόμα σκεφτότ
μαστε νά κάνουμε ένα κύκλο μαθημάτων γύρω ἀπό τόν κινηματογράφο.
- Μήπως ὅμωςὴ εἰσήγηση ἀπό
τόν κριτικό ἤ τό σκηνοθέτη τῆς
ταινίας πρίν ἀπό τήν προὸολή
μπλοκάρει κατά κάποιο τρόπο τό
θεατή,·
- “Οχι, ἀντίθετα, νομίζουμε
ὅτι ὅοηθαει, γιατί ὃὰζει τό θεατὴ

γνώμη μας ὁ κινηματογράφος
οτήν ἐπαρχία δέν μπορεῖ να τεθεῖ
ὡς αὐτοσκοπός ἀλλά νά ἐνταχθεῖ
στούς εῦρύτερους σκοπούς τῶν
πολιτιστικῶν σωματείων.

στίς συγκεκριμένες συνθῆκες τῆς

ταινίας, τῆς ἐποχῆς της, τοῦ δίνει

Τσὰπλιν, Βάιντα, Κλεμαν. “Ὀταν

ἱδρύθηκε ἡ “Ομοσπονδία Κινηματογραφικῶν Λεσχῶν ἤρθαμε σέ
ἐπαφὴ μέ τό Ροῦσσο Κούνδσυρο
καί παίρναμε ταινίες ἀπό τὴν
Ὁμοσπονδία. Μετα ἀπό δύο
χρόνια ἡ Λέσχη σταμάτησε τίς
προῧολές καί ξαναλειτούργησε τό
1965, μέ τὴν ἵδρυση τοῦ Φιλοτεχνικοῦ Ὀμίλου Τριπόλεως. Τά
μέλη τῆς Λέσχης πλαισίωναν τό
Φιλοτεχνικό ”Ομιλο καί ἡ Κινηματογραφικὴ Λέσχη ἐνσωματώθηκε σέ αὐτόν. Τότε συνδεόμαστε
μέ τὴν Ταινιοθὴκη τῆς Ἑλλάδος
καί παίζουμε «Ἀλέξανδρο Νιέφκυ» τοῦ Ἀιζενσταιν, «Πρόγευμα
στὴ Χλόη» τοῦ Ρενουαρ, «Τό Ποταμι» τοῦ Κούνδουρου. Μέ τό
πραξικὸπημα τῆς 21 Ἀπριλίου ὁ
Φιλοτεχνικός διαλύθηκε καί ξαναλειτούργησε τό 1975. Μαζί ξαναλειτούργησε καί ἡ Λέσχη. Ἀπό
τὴν έπιόμενη χρονιά ἀρχίζουμε νά
παίρνουμε ταινίες καί ἀπό τὴν
Ταινιοθὴκη καί ἀπό τά γραφεῖα
ἐκμετάλλευσης, κυρίως ἀπό τό
«Στούντω» καί τὴν «Ἀλκυονίδα», γιατί τά μεγάλα γραφεῖα ἐκμετάλλευσης δίνουν τίς κόπιες σέ
ἀρκετά ψηλές τιμές.

J
ΔΗΜΗΤΡΗΣ N. XONAPOKOYKHZ
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μερικά ἀπαραίτητα πληροφοριακα στοιχεῖα. Βέῦαια αν ἡ εἰσήγηση ἐπεκταθεῖ 6αζει τό θεατή
σέ ὁρισμένα πλαίσια, τόν περιορίζει. Γι“αὐτό καί ἡ συγκεκριμένη αἰσθητικὴ αποψη καί ἡ
γνωμη 1011 εἰσηγητῆ για τήν ταινία ἐκφραζεται στό τέλος, στὴ
διάρκεια τῆς συζὴτησηςζ Πιστεύουμε ὅμως ὅτι ἀν ὑπῆρχε
’ένας ντόπιος πού v6 μπορεῖ v6
παρουσιαζει τίς ταινίες καί να
διευθύνει τή συζήτηση, ἀνεξάρτητα αν ὑπάρχει καί κριτικὸς ἤ
σκηνοθέτης ἀπό τὴν Ἀθήνα, τό

κοινό θα ὴταν πιό ἀπελευθερωμένσ στὴ συζὴτηση, θά αἰσθανότανε μεγαλύτερη ανεση καί οἰκειοτητα.
- Τό πρόγραμμα τῆς Λέσχης
ἐπηρέασε τά προγράμματα τῶν
ἐμπορικῶν κινηματογράφων,·’
- Ναί, πιστεύουμε ὅτι ἡ Κινηματογραφική Λέσχη ἀναγκασε
τούς ἐδώ κινηματογράφους v6
ἀλλαξουν τό πρόγραμμά 1011;.
Φέρανε ταινίες ὅπως «Πρόσωπο
μέ πρόσωπο» τοῦ Μπέργκμαν,
«Κουρδιστό
Πορτοκάλι»
καί
«Μπάρρυ Λύντον» τοῦ Κιούμπρικ, «Κυνηγοί» τοῦ Ἀγγελόπουλιου. Χαρακτηριστικά παρα-

δείγματα εἶναι τό «Z», 611011 για
μία ὃδομαδα ὑπῆρχε 01'196 ἐξω
ἀπό τόν κινηματογράφο, καί «Τό
ἄλογο πού κλαίει» τοῦ Ντοσκόι,
πού σημείωσε εἰσπρακτική ἐπιτυχία. Γῆνονός εἶναι ὅτι ἡ περίοδος
των καράτε καί τῶν πορνό παει
πρός τό τέλος της.

- Ποιά εἶναι τά συγκεκριμένα
προόλήματα πού ἀντιμετωπίζει ἡ
Κινηματογραφική Λέσχη στήν
Τρι’πολη,·
- Τό οἰκονομικό, ὁ πρόγραμματισμὸς καί οἱ εἰσηγητές. Ἀπό
τὴ στιγμή πού ἀναγκαστήκαμε να
παίρνουμε καί ταινίες ἀπό τό ἐμπόριο ἡ οἰκονομική κατασταση

δυσκόλεψε. Ἡ Λέσχη εἶχε 40.000
ἔλλειμμα πού καλύφθηκε ἀπό τό
Φιλοτεχνικό. Ἡ κάρτα εἰσόδου
εἷναι 250 δρχ. τό χρόνο, τα νέα
παιδιά ὅμως δέν μποροῡν v6
διαθέσουν μαζεμένα αὐτα 16
χρήματα. “Ὀταν 6αζουμε 5101111910 μέ εἴκοσι δραχμές κόόουμε
50-60
εἰσιτήρια
παραπάνω.
Ὅσον ἀφορά τόν προγράμματισμό, εἴχαμε κάνει τήν πρόταση v6
δημιουργηθεῖ μιά αλυσίδα κινηματογραφικῶν λεσχῶν, για v6
μποροῡν να διακινοῦνται οἰ ταινίες εὐχερέστερα καί φθηνότέρα.
Ἂν γίνει ἕνας ἐνιαῖος φορέας,
μιά Ὁμοσπονδίά Λεσχῶν, θα λυθεῖ καί τό πρόὸλημα τῶν εἰσηγητῶν ὅχι μόνο μέ κριτικοὺς ἀπό
τὴν Ἀθήνα ἀλλα καί ἀπό τίς λέσχες μεταξύ τους. FL’ αὐτό νομίζουμε ὅτι ἡ πρωτοὸουλία πού ξεκίνησε ἡ Πανελλήνια ’Ἐνωση
Κριτικῶν για “Ομοσπονδία Κινηματογραφικῶν Λεσχῶν θα πρέπει
να ἀξιοποιηθεῑ τό γρηγορότερο·
καί μέ τρόπο οὐσιαστικό,

Ο Χριστόφορος Λιοντακης
παρουσιαζει τό 6ι6λία τοῦ Μηνᾶ
Δημάκης Τελευταία ποιήματα Α’
(Μακρύ ταξίδι οτή νύχτα, Ars
Poetica)

«Ἐκδόσεις τῶν Φίλων»
Ἀθήνα 1977
Ἀπ’ τούς σημαντικότερους
ποιητές τῆς μεταπολεμικῆς γενιᾶς, 6 Μηνᾶς Δημάκης εἰναι ἀπ’
τούς λίγους ἐκείνους πού κρατήθηκαν μακριά ἀπό ὁποιοδήποτε
καταναλωτικό σύστημα. Μέ ἀμετακίνητο πάντα στόχο τήν ποιότητα, ἐναντιώνεται σέ καθε ἀλλοτρίωση 111 ἀποφεύγει συστηματικά ὅ,τι 06 μποροῦσε νά ὃλάψει
τὴν αὐθεντικότητα τοῦ ποιητικοῦ
του ἤθους.
Μεσολάὸησαν δέκα περίπου
χρόνια μεταξύ τῆς προτελευταίας
ποιητικῆς συλλογῆς του (Περιπέτεια 1967) καί τῆς τελευταίας,
γεγονός πού φανερώνει μέ πόση
αὐξημένη αῑσθηση εὐθύνης ἀντιμετωπίζει τήν ποίηση. Αὐτό 6έ6αια δέ σημαίνει ὅτι ὅλο αὐτό τό
χρονικὸ διάστημα ἀπουσίαοε ἀπό
τήν πνευματικὴ ζωή τοῦ τόπου
μας. Ἀντίθετα συμμετεῖχε ἐνεργότατα μέ κατά καιρούς δημοσιεύσεις ποιημάτων καί μεταφράσεων σέ περιοδικά, ἐκδόσεις λογοτεχνικῶν μελετῶν καί δοκιμίων, ἐπανέκδοση τοῦ ποιητικοῦ
του ἐργου σέ τρεῖς τόμους κ.λπ.
Ἡ ποιητικὴ ταυτότητά τοῦ
Δημάκη θά μποροῦσε να συνοψιστεῖ στίς τρεῖς παρακάτω λέξειςῑ
πολυσήμαντη, πολυδιάστατη καί
6ιωμένη. Οἱ παραπάνω ἰδιότητες
ἀναπτύσσονται καί στό καινούργιο του ποιητικό 6ι6λίο, πού χωρίζεται σέ δυό ἐνότητεςῑ Μακρύ
ταξίδι στὴ νύχτα καί Ars Poetica.
Μακρύ ταξίδι στή νύχτα;

Θεματογραφικά 6έ6αια ἐπανέρχονται θέματα πού ἀπασχολοῦν
πάντα τόν ποιητὴ, πραγμα πού
ἄλλωστε συμῧαίνει ἀνέκαθεν ὄχι
μόνο οτήν ποίηση ἀλλα σέ καθε
μορφὴ τέχνης. “Η ἀνανέωση ὅμως
προὸάλλει μέσα ἀπ’ τὴ στάση καί
τὴ θέση τοῦ ποιητῆ, τίς νέες προτάσεις καί ὑποθέσεις του καί τό
ποιήτικό ἀποτέλεσμα. Τό ταξίδι
εἶναι ἀπό τά πιό προσφιλῆ 1011
θέματα. Μιά ἀπό τίς ἐξηγήσεις
πού θα μποροῦσε v6 δώσει κανείς εἶναι ὅτι τό θέμα προσφέρεται στήν ένστιχτη ἀγωνία τοῦ
ποιητῆ για νά καταγραψει τίς
μείζονες ἀνησυχίες τῆς ἐποχῆς
μας. “Ἐτσι ἡ έννοια τοῦ ταξιδιοῦ
διαστέλλεται καί διευρύνεται για
νά χωρέσει πλῆθος νοημάτων πού
δημιουργοῦν ἀνάμεσα στα πράγματα σχέσεις πολυάριθμες, ἀλ-

ληλένδετες, πλούσιες, πού μόνο
στήν ἐσωτερικότητά τους μποροῦν να ἀποκρυπτογραφηθοῦν,
κι ὅπου τά πράγματα ὑπερφορτίζονται μέ ἰδιότητες, ἐνδείξεις,
ὑπονοούμενα, χωρίς τελικά να
χάνουν τή συγκεκριμένη μορφὴ
τους.
Ἡ μνήμη παλινδρομεῖ ἀνάμεσα
σ’ ἕνα ἐνδοκοσμικό σημεῖο καί 0‘
ένα κόσμο ἐξωγήινο. “Αλλοτε γίνεται τό ἀπόλυτο καί φευγαλέο
«σύνσρο» καί ἄλλοτε 6ρίσκεται
ἀγκυροόολημένη γερά ἀνάμεσα
στούς ἀνθρώπους καί τά πράγματα. Συγκρατημένη καί ἀκινητοποιημένη σηματοδοτεῖ, σαρκάζει...
·
Τά ἐπιμέρους θέματα τῶν ποιημάτων φορτίζονται μ’ ἕνα εἰδικό
6690; ὥστε οὔτε κραυγαλέα γίνονται οὐτε ἀπό ὑποτονικότ-ητα
πάσχουν. Ὁ Δημάκης εὐαισθητοποιεῖ τά πιό ὁπλα γεγονότα τῆς
καθημερινῆς ζωῆς (ἕνα ἀεροπορικό ταξίδι, μιά τυχαία συνάντηση) προσδίδοντάς τους δονήσεις
καί
ἀπηχήσεις
ἀπεριόριστες,
παράδειγμα τό ποίημα «Ταξιδεύσντας ἐδῶ κάτω», ὅπου μᾶς δίνεται ἡ εἰκόνα ἑνός κόσμου-ρομπότ
(πού κι ἄν ἀκόμα δέν ὁλοκληρώθηκε, θά ὁλοκληρωθεῐ μᾶς λέει ὁ

Μέ τήν πρώτη κιόλας ἀναγνωση διαπιστώνεις ὅτι δέν
ὑπάρχει στασιμότητα οτήν ἐσωτερικὴ περιπέτεια τοῦ ποιητῆ, σέ
σχέση πάντα μέ τό προηγούμενο
έργο 1011. T6 γεγονός αὐτό εἶχε
ἐπισημάνει κι ὁ Βαρίκας σέ κριτικό του σημείωμα γιά τό «Ταξίδι» (Βῆμα 18-6-1961) «... Ποιητής ἀπό τούς καλύτερους τῆς

νησίδες μένουν ἀπροστάτευτες),
κι ὅπου 6 καθένας μάχεται
6ῆμα-6ῆμα για v6 κρατήσει τήν
ἰδιαιτερότητα τοῦ προσώπου του.
Ὁ ποιητής ἀφυπνίζει τίς αἰσθήσεις καί τίς κάνει να περνοῦν 6.116
16 ἔγκατα τῆς ὕπαρξης στό χῶρο

γενιᾶς του ἀλλά καί ἀπό τούς πιό

τῆς γραφῆς.

ὑπολογίσιμους πού έχουμε σήμερα, ὁ Μηνᾶς Δημάκης δείχνει μέ
τό νέο του 6ι6λίο τό “Tat-.161." ὅτι
6ρίσκεται ἀκόμα “ἐν ἐξελίξει”.
Δέν ἐννοῶ τὴν ποιητική του, πού,
μέ ἐντονο προσωπικό χρῶμα, ἔχει
ἀπό καιρό τώρα ὁριοτικά θα

Oi.‘ μεταφυσικές του τάσεις δέν
ἀκυρώνουν
τή
συγκεκριμένη
πραγμάτικότητά, Τά ποιήματα
δομοῦνται σέ δύο ἀξονες; συγκεκριμένο - ἀφηρημένο, πού ἐξ·
ισορροποῦνται μέ μιά συνειρμική
κυκλική ἀνάμνηση. Ὑπάρχει μια
ἀδιάκοπη μετατόπιση ἀπό 16v
ἕνα στόν ἄλλο, φορτισμένη ἀπό
ἐσωτερικές ἀντιθέσεις πού προσδίδουν στα ποιήματα γοητεία καί
αὐθεντικότητα.
Ἑκδηλη εἰναι κι ἡ έλξη πρός

ἒλεγα

ἀπὸκρυσταλλωθεῖ,’

Ἡ

παρατήρηση ἀναφέρεται οτή “61—
οθεωρία” τοῦ ποιητῆ, τή στάση
1011 ἀπέναντι οτή ζωὴ ...... ‘H ἴδια
ἐσωτερικὴ ἐξέλιξη ὑπάρχει καί
στό «Μακρύ ταξίδι τῆς νύχτας».

ποιητὴς, ἀφοῦ καί οἱ τελευταῖες

μια ὁριακὴ γυμνότητα μέ ὅλα τά
συνεπαγωγά της. Τή στιγμή
ὅμως πού ἡ ἀμφιόολία ἀγγίζει τα
πιό ἐπικίνδυνα ὅρια καί περιμένεις ὅλα να συντριόοῦν, παρουσιάζεται μιά ἐσωτερικὴ ὅρθωση
πού ἐπιτρέπει οτόν ποιητή νά
συνεχίσει, ὃχι 6έ6αια για να έπαναπαυτεῖ στα καταχτημένα ἀλλα
ν’ ἀναζητήσει νέες σχέσεις καί
θέσεις.
Ὁ ποιητής χρησιμσποιεῖ τούς
στίχους 06v 606v5; 660011; 611011
προὸάλλονται οἱ ποιητικές του
’θέσεις καί έτσι μπορεῖς νά μελετήσεις τό ποιητικό ὑλικό δομήμένο καί χειραγωγημένο.
Ἡ λέξη λειτουργεῖ σά μια μαγικὴ μονάδα, κι ὁ καθε στίχος
δημιουργεῖ μιά ξεχωριστὴ ἐνὁτητα χάρη στούς ἀστάθμιτους
ποιητικούς νόμους πού ἐφαρμόζει ὁ ποιητὴς, εὑρήματα ἐντελῶς
προσωπικά του. Οἱ μαρτυρίες
του

προτοῦ

μᾶς

παραδοθοῦν-

ποιητικά κρυσταλλωμένες έχουν
περάσει ἀπό Eva ἐπίπονο στάδιο
6ίωσης, 6.116 μιά ζωντανή καί
δραματικὴ διεργασία πού καταξιώνει ἀπόλυτα καθε τί τό
προσωπικό.
ARS POETICA
Στήν ἱστορία τῆς ποίησης διατυπώθηκαν κατά καιρούς ποιητικά, θεωρητικές ἀπόψεις γιά τήν
ποιητικὴ τέχνη, π.χ. Ὁράτιος,
Μπουαλώ κλπ. Στήν Ἑλλάδα,
ἐχτός ἀπό τό Μελαχροινό, τά τελευταῖα χρόνια τό εἶδος παρουσιαζει ανθιση. Ἀρκετές ποιητικές συλλογές κυκλοφόρησαν κι
ἀρκετά μεμονωμένα ποιήματα
γράφτηκαν μέ θέμα τήν ποιητικὴ
τεχνη.
“Ὀ,τι διαφοροποιεῖ τήν Ars Po—
etica τοῦ Δημάκη εἰναι ἡ έλλειψη
καθε θεωρητικῆς κατασκευῆς. Τά
ποιήματα πού στεγάζονται κάτω

ἀπό αὐτόν τόν τίτλο εἶναι στὴν
οὐσία ποιητική πραξη. Ἀναφέρονται σέ γεγονότα καί καταστάσεις πού ἀποτελοῦν τό ὑπόοτρωμα κάθε ποιητικῆς διεργασίας. Ἐγκωμιάζουν τή ζωὴ. στήν
ὁποία ὁ ποιητὴς ἀπερίφραστα
καταφάσκει. Ἀποτελοῦν διαμαρτυρία, ὅπως καί ὅλη του ἡ ποί-“
ηση, ἐναντια σέ κάθε συμ6ι6ασμό. Ἡ Ars Poetica τοῦ Δημάκη

εἶναι ἡ ἀνά-πτυξη τῆς ρήσης τοῦ
Ρίλκε «... ἡ ποίηση εἶναι ἐμπειρίες...» Εἶναι τό θανάσιμα παιγνίδι
μέσα ἀπ’ τό πλέγμα ζωὴέρωτας-θάνατος ποιητικά καταξιωμένο. (Ἔτσι χωρίς νάρκωσηΙΔίχως ἀναισθητικαΙΓίνεσαι ὁ
ἴδιος νυοτέρι καί θύμα... Δημιουργεῖς κατεργασίεςί Ζωῆς καί
Θανάτου] 6 ποιητὴς ποίημα.
Ὁ ποιητικός λόγος τοῦ Μηνᾶ
Δημάκη διαθέτει αὐτό πού 6 R013
lan Barthes στό 6ι6λίο του «Ἡ
ἀπόλαυση τοῦ κειμένου» ὀνομαζει κατόρθωμα, «κατόρθωμα εἰναι να κρατήσεις τὴ μίμηση τῆς
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γλώσσας πηγή μεγάλων τέρψεων
μέ τρόπο ριζικά διφορούμενο». ,
Méaa 0111v ἴδια του τήν ἀκρι6ολογία ἐμφιλοχωρεῐ μιά ἀμφιλογία πού ἀποστασιοποιεῖ τό
ποίημα, μετεωρίζει τίς λέξεις δίνοντάς στόν ἀναγνώστη τὴ δυνατότητα ν’ ἀλλάξει σημεῖα θεώρησης, ν’ ἀντλεῖ εἰκόνες πού μέ τήν,
πρώτη ματιά δέν τίς εἶδε, ν’ ἀνακαλύπτει διαστάσεις ἄλλες, ν’
ἀπομονώνει ἀνεπαίσθητες διακυμάνσεις.
, Ἑτσι μέ τὴν ἀναγνωση τό ποί-

0116 εἶδος, εἴτε φτωχή ψυχαγωγία
για γερόντια καί κουλτουριάρηδες (τά παιδιά διαὸαζουν κόμικς
καί πορνό), φταίει ἡ πιό μοιραία
ἀρρώστια τῆς φυλῆς, ἡ 0060900av510.
Λένε πώς ὁ Ἕλληνας εἶναι ἐξ·
ώοτροφος. Πλάνη. Θᾰθελε ναναι,
θαθελε νά ξεφωνίσει, νά τράγουδήσει στὴ μέση τοῦ δρόμου, v6
χορέψει ἀναπάντεχα ἀκόμη καί
μέσα 0111v ἐκκλησία αν νιώθει εὐτυχισμένος. ἀλλά καί μονάχα ἡ

ημα πλαταίνει, ὀξύνει καί ἀποδε-

ΒΑΡΑ πράγματα» τόν τραυματίζει, περιορίζοντας τό ἡφαίστειο
πού ξεχειλίζει μέσα του στό ἐπίπεδο τοῦ μαγκαλιοῦ. Καί, ἐδῶ
πού τά λέμε, 16 1116 πολλά μαγ-

σμεύει τὴν αἰσθητικὴ ίκανότητα
τοῦ ἀναγνώστη καθώς τόν καθιστᾱ συν-λειτουργό οτήν ποιητικὴ
ἀνάπλαση.

σκέψη τοῦ «αὐτα δέν εἶναι ΣΟ-

κάλια σκοτώνουν, ἰδιαίτερα ὅταν
τά δωμάτια εἰναι κλειστα, σάν 111

Ὁ Νίκος Γιαλοὺρης
παρουσιαζει τό ὃιὸλίο
τοῦ Θανάση Φωτιαδη
«Καραγκιόζης ὁ Πρόσφυγας»,
ἐκδ. GUTENBERG,
Ἀθήνα 1977
Μόνο τό μεράκι έχτισε ὅ,τι
ἀκόμα καί σήμερα μᾶς γεμίζει ἤ
μᾶς σφίγγει τήν καρδιά, μόνο
6.116 μεράκι γράφτηκε ὁ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ, ζωγραφίστηκαν τά
μοναστήρια τοῦ z'A010va καί παίχτηκαν οτή λύρα τά ποντιακα καί
τ’ ἄλλα τραγούδια τῆς 1109616;
καί τοῦ θανάτου πού ζοῦν ὥς τά
σήμερα. Μεράκι τῆς πένας είναι
καί ἡ δουλειά τοῦ Θαναση Φωτιαδη, σά συγγραφέα, τοῦ Γιώργη
Δαρδανοῦ καί X. Καρακατσανη,
06v ἐκδότες, τοῦ Ὠρίωνα Ἀρκομάνη, γραφίοτα. M6 καί τόσων
ἄλλων, γνωστῶν καί ἀγνώστων
μερακλήδων, έτσι πού να θυμίζει
ὁμαδικό τράγούδι, πότε μοιρολόγι καί πότε χορικό κωμωδίας.
Πέρα γιά πέρα εἰλικρινό, 60016
μελετημένο, Eva μωσαῖκό πληρο-

φόρησης, ἐπεξεργασίας πολύτιμου ὑλικοῦ αί ἐφευρετικότητας
καθαρά ἑλλη ικῆς 0111 χρήση τοῦ
εἰκαστικοῦ καί φωτογραφικσῦ
ὑλικοῦ...
Ὁ Καραγκιόζης, δίωμα ἀκόμη
καί τοῦ πιό φανατικοῦ ἀστοῦ, σίγσυρο δέν έχει χασει τίποτα ἀπό
τήν αἰχμὴ καί’τό κέφι του, ὅσο κι
6v 16v χτυποῦν 16 σαχλα ταλέντα
τῆς ντόπιας τηλεόρασης, περιορίζοντας τήν ὥρα του 0‘ Eva τέταρτο τήν ἐδδομάδα. Συχνά, μιλώντας μέ 01171161666011 καθε
φορά πού 6 Καμπούρης καταφέρνει νά ξεπεράσει τό φράγμα
τῆς ντόπιας δόξας του καί να
σκαρφαλώσει στό ἐπίπεδο μαθήματος σέ ξένα πανεπιστὴμια, ἐνῶ
οἱ περισσότεροι Φαρισαῖοι τῶν
δικῶν μας σχολείων τρέμουν
ἀκόμη καί τό ὄνομα - ἴσως γιατί
τούς ξεσκεπαζει καθε φορά πού
παίρνει τὴ θέση τους στήν E690.
'Av 716 τούς πιό πολλούς σύγχρονους τηλεὸίωτους καί μοτοσκεπτομένους Νεο-Ἕλληνες ὁ
Καραγκιόζης εἰναι εἴτε μουσει-
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σημερινή Ἑλλάδα τοῦ πνεύματος.
Ὁ Πρόσφυγας μπορεῖ νά κάνει
καί v6 πεῖ τά πάντα 06v 16v
τρελό τοῦ χωριοῦ καί (θαῦμαθαυμάτων) αὐτοί πού έχουν τὴ
λεόεντιά v6 γελάνε περισσότερο
εἶναι οἱ θιγόμενοι. Στόν Καραγκιόζη, ὅπως ὃλέπει κανείς παντοῦ μέσα στό σοφό 6ι6λίο τοῦ
Φωτιαδη, ὅλοι νιώθουν ἐλεύθεροι
καί ἀλαφροί, δίχως τὴ δίψα τοῦ
ζώου πού ξεσπᾱ στα γήπεδα καί

κρυφούς καί φανερούς ἀφεντα-

δες μας. Εἶναι κατι πού ἐμεῖς
ἀποφεύγουμε νά κάνουμε συχνά,

έτσι για να μή θίξουμε τα κακῶς
κείμενα, v6 1111 χασουμε τό ρουσφέτι, καί συχνότερα - τί κρίμα —
γιατί δέν ξεχνᾶμε 111 γεύση τοῦ
δούρδουλα, εἰδικά 6v προέρχεται
ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Γιά μένα, εἴτε ἐξ αἰτίας τῆς
δουλειᾶς μου, μα κυρίως γιατί
λειτουργῶ πάντα μέ τά μάτια, τό
εἰκαστικό μέρος τοῦ 6ι6λίου μέ
τίς ἑκατοντάδες φιγσῦρες, φωτογραφίες, ἀφίσες καί στολίδια εἰναι μάθηκα νεο-ἐλληνικῆς αἰσθητικῆς. Τονίζω τή «νεο-ἑλληνική»
ἀντίληψη τοῦ καλοῦ γούστου, μιά
καί τά περισσότερα ἒντυπα πού
πιανουμε στα χέρια μας, κάτω
ἀπό τό μανδύα τοῦ μοντέρνου ἤ

πολύτιμο καί 006096 — Eva; τέτοιος τόμος μέ τόσο μόχθο καί
θαυμάσιο γοῦστο φτιαγμένος, δίνει στό θέμα τὴ σημασία πού
πάντα εἶχε καί πείθει ἀκόμη καί
τούς σνόμπ τῆς ντόπιας κουλτούρας, πώς ἀντί νά ὑπομειδιοῦν καί
νά δείχνουν 01171101660011, καλό
θά ἧταν να μάθουν ὅτι αὐτός πού
περιφρονοῦν ή φοὸοῦνται κρυφα
εἶναι πατέρας ὅλων μας καί ἐχει
τό κουραγιο, πότε v6 μᾶς ρίχνειι
σφαλιαρες για τὴν εὐπιστία 11,16
συναισθηματισμό μας, πότε νά
κλέὸει για να μᾶς ταῑσει, μα - τό
πιό ἡρωικό - να πολεμᾱ τούς

μέ

ΚΙΟΖΗ TON ΠΡΟΣΦΥΓΑ πλάι

παρά ἀναμασὴματα ἢ ἀδίστακτα
ἀντίγραφα ξενικῶν ἀντιλήψεων,
ἐντελῶς ἀλλότρια ἀπό τό γοῦστο
τοῦ ντόπιου τεχνίτη - πού τό σωστό οτολίδι, ἡ γραμμή καί ἡ σύνθεση εἰναι μέρος τοῦ χαρακτὴρα

στόν Ἀριστοφάνη καί τό Μακρυγιάννη, μά τά σχολεῖα — πού
ἀπό κεῖ ξεκινᾶ τό φῶς ἤ τό σκοταδι - πρέπει καί νά κατέχουν
καί νά μιλοῦν γι’ αὐτό τό 6ι6λίο
μ’ ἐπιμονὴ καί μέ καμάρι.

.5=.5__)\__1Q.

ψει 16 39 λαϊκα παραμύθια τῆς
συλλογῆς της, πού διακρίνονται
ὅλα γιά τή ντοπιολαλιά. τὴν
πλοκή καί τήν ἀφηγηματικὴ τεχνικὴ τους. Προήγεῖται Eva; πρόλόγος τοῦ καθηγητή τῆς λαογραφίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων M. Μερακλῆ, ἐνῶ τά λεπτά
καί διακριτικά σχέδιά τοῦ Διονύση Βαλάση, ἐμπνευσμένα ἀπὸ
ξυλόγλυπτα καί θεσσαλικα ὑφαντά, στολίζουν ὄμορφα τό καλόγουστο αὐτό 6ι6λία

τόν ἀθλιο ναρκισσισμό τοῦ 056-

σαυρός. Αὐτό πού εἶναι ἀκόμη

δούλεψε τό ίδιο λεὸέντικα,

συμπαραστατες τούς τεχνικούς
τοῦ τυπογραφείου, ὅσο καί οἱ
ἄλλοι ουντελεστές τοῦ 6ι6λίου,
έτσι πού κατέχοντας τό 6ι6λίο εἰναι σά νᾶχεις ἐξασφαλίσει ἕνα
προσήλιο μπαλκόνι, ἀπ’ ὅπου
ὃλέπεις τόν κόσμο, τό δικό σου
κόσμο —- 16 «μέσα» καίτόν «ἐξω»να παρελαύνει. Σήμερα, μέ 16
κλάμα τοῦ ἀδικημένου, αῦριο μέ
τό τραγούδι τό λεὸέντικο, καί
πάντα μέ τήν κλωτσια, τὴν πονηριά καί τὴ σφαλιάρα, πού θυμίζουν στούς ἀφεντάδες πώς ἡ
“Λερναία Ὕδρα τῆς ἐλληνικῆς
ψυχῆς Eva κεφάλι χανει· καί δέκα
φυτρώνουνε. “Οχι μοναχά ὁ φιλότεχνος ἠ ὁ 006096; συλλέκτης 616λίων πρέπει νάχει τόν ΚΑΡΑΓ-

πρωτοποριακοῦ, δέν εἶναι τίποτα

νταλῆ θαμώνα τῆς κοσμικῆς τα-

6έρνας. Ὁ συγγραφέας, μά καί οἱ
ἐπώνυμοι καί ἀνώνυμοι συνεργάτες του σέ καθε σελίδα, σέ καθε
παράγραφο τονίζουν αὐτό πού
λέω παραπάνω. “O Καμπούρης,
σοφός σάν καθε τι γνήσιο καί
αὐθόρμητο, ἀθυρόστομος σάν
καθε τίμιο σχολιαστή, κρατᾱ μολύὸι καί χαρτί καί ψυχογραφεῖ
τήν ἀτέλειωτη γαλαρία τῶν αἰώνιων τύπων τοῦ ἀνθρώπινου
μπερντέ, τῆς καθημερινῆς νεοἐλληνικῆς ζωῆς.
Ἡ πιό ἀντρίκια καί πιό μεγάλη
ἀρετὴ τοῦ 6ι6λίου εἶναι πώς δίνει
στό μελετητὴ, μά καί στόν ἁπλό
ἀναγνώστη, τέτοιο πλοῦτο (συχνά
ἀγνώστων πηγῶν), πού καί ἡ
δυσκολότερη σύγκριση γίνεται
δυνατή, μια καί ἡ ποικιλία δέν
ἀφήνει λιθάρι πού νά μὴν τό σηκώσει; Καταγωγή τοῦ Θεατρου
Σκιῶν, συγγένειες καί διαφορές
τῶν ἐθνικῶν θεάτρων, μελέτες
καί μελε-τητές, πηγές - ἐνας θη-

του. Ὀ Ὠρίωνας Ἀρκομανης

ΤΑΣΟΥ ΜΑΚΡΑ TOY
Ὁ Προλετάριος
(ποιητική σύνθεση)
Ἐκὸόσεις Δωδώνη
Ὁ Προλετάριος εἰναι τό δεύτερο ποιητικό 6ι6λίσ τοῦ Τ. M.
καί εἶναι ἐμπνευσμένο 6.116 111
ζωὴ καί τούς ἀγῶνες τοῦ ’προλεταριάτου. Καί στό ὅιὸλίο του
αὐτό ὁ T. M. συνεχίζει καί ἐπεκτείνει τήν ποιητική του προσπαθεια, τόσο ἀπό άπσψη μορφῆς
καί έκφρασης ὅσο καί ἀπό τήν
ἄποψη
εἰσαγωγῆς
ἑλληνικῶν
παραδοσιακῶν στοιχείων, ἰδιαίτερα τῆς δημοτικῆς μας ποίησης.

ΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Τραγουδῶ καί χορεύω
Κέδρος I 978
T6 6ι6λίο αὐτό περιλαμόανει
τραγούδια για τίς μικρές ἡλικίες,
μέ θέματα παρμένα ἀπό τήν παιδική ζωή τά παιχνίδια τους, τίς
ἀσχολίες 1011;, 16 ἐνδιαφέροντά
τους στό σχολεῖο καί στό σπίτι.
Μερικα ἀπ’ αὐτά τά ποιήματα
συνοδεύονται μέ μουσικές νότες
για νά τραγουδηθοῦν, πραγμα
πού ἔχει γίνει ἀπό τὴ μουσικό καί
ἐκπαιδευτικό Μαρίκα Βελισσαρίου - Φρέρη.
ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΚΛῙΑΦΑ
Παραμύθια τῆς Θεσσαλίας
Ἐκδόσεις Κέδρος
Τρία ὁλόκληρα χρόνια ἡ Maρούλα Κλιαφα γύριζε στα καμποχώρια καί στα 6λαχικα κονάκια τῆς Θεσσαλίας για νά μαζέῑ

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΓΕΡΟΥ

Προὸληματική στήν ἐκπαίδευση
Ἔκὸοση Τολίδη, 1978
Στό 6ι6λίο του αὐτό ὁ παιδαγωγός Θ. Γ. ἐκφραζει τίς σκέψεις
του γύρω ἀπό τήν προὸληματική
στό χῶρο τῆς παιδείας τά τελευταῖα χρόνια, κρίνοντας (μέ κρίση
6ασισμένη 0111v πολύχρονη ἐργασία του σέ δικά 1.10; καί ξένα
σχολεῖα) τά σχετικα μέ τήν ἐκπαίδευση κυὸερνητικα
μέτρα
πού πάρθηκαν τά τρία τελευταῖα
χρόνια. Σύμφωνά μέ τίς ἀπόψεις
τοῦ Θ. Γ. τό σχολεῖο πού ἐχουμε

εἶναι ἡ πραγματικότητά μας. Θα
τό κρίνουμε ἀλλά δέν θα τό
καταδικάσουμε. Δέν θα τό κλείσουμε. Θα ἀγωνιστοῦμε νά τό
κάνουμε καλύτερο για 16 παιδιά
μας.

Ζ. Λορεντζάτου
«Παλίμψηστον τοῦ Ὁμήρου»
Ἐκδόσεις «Θυμέλη», 1978
Κυκλοφόρησε ἀπό τίς ἐκδόσεις
«Θυμέλη» τό 6ι6λίο τοῦ Z. Λορεντζατου «Παλίμψηστον τοῦ
Ὁμήρου». Μέ τό ὃιὸλίο αὐτό ”6
Z. Λορεντζατος δίνει Eva δικό
του γραψιμο στό κείμενο τῆς
Ἰλιάδας. Εἶναι ἡ πρώτη φορα

,

πού ὁ Ζ. Λορεντζάτος ἀσχολεῖται
συγκεκριμένα μ’ ἐνα ποιητή τοῦ
ἀρχαίου κόσμου. Φυσικα πάντα
μέ τό δικό του τρόπο, μέ τό χαρακτηριστικό του γνώρισμα νά
κινεῖται μέσα στίς γενιές τῶν ἀνθρώπων, στό τότε καί τό σήμερα,
χωρίς σχολαστικές ἀπομονώσεις
για συγκεκριμένες ἐποχές.
«Ἐθνικῆ Ἀντίοταση»
Πανελλήνια Ἕνωση Ἀγωνιστῶν
Ἐθνικῆς Ἀντίστασης
Κυκλοφόρησε τό τεῦχος τοῦ
Γεναρη τοῦ ’78 τῆς 14ης συλλογῆς τοῦ περιοδικοῦ «Ἐθνικῆ
Ἀντίσταση», πού έκδίδεται ἀπό
τήν Πανελλήνια Ἕνωση Ἀγωνιστῶν Ἐθνικῆς Ἀντίστασης καί
περιλαμὸανει ἐπίσημα κείμενα,
,ἀναμνήσεις χρονικά καί στοιχεῖα

τῆς ἐποχῆς. Τό ἐξώφυλλο, ἀφιερωμένο στὴν ἐπονίτισα “Ηρώ
Κωνσταντοπούλου,

πού

ἐκτελέ-

στηκε στήν Καισαριανή στίς 5
Σεπτέμὸρη τό 1944, σέ ἡλικία 17
ἐτῶν.

μική ἐναντία στό φαινόμενο τῶν
πορνο-ταινιῶν ὅασισμένη πάνω
σέ ἰδεολογικά κριτήρια. Τόσο
σάν κοινωνικό φαινόμενο ὅσο
καί σάν φορέας ἰδεολογίας, οῖ
ταινίες πορνό ἀποτελοῦν ἐναν
ἀκόμα μηχανισμό καταπίεσης,
ἐφεύρημα τοῦ καπιταλισμοῦ.
Στό πρῶτο μέρος («Ἐρωτισμός
καί Πορνογραφία») ἐπιχειρεῖται
μια απάντηση στό ἐρώτημα (τί
εἶναι πορνογραφία στόν κινηματογράφο», σέ σχέση πάντα ,μέ τό
«τί εἶναι ἐρωτισμός».
Τό δεύτερο μέρος («1900- 77:
ἀπό τά κρυφά στα φανερά»)
περιέχει μιαν ἱστορικὴ ἀναδρομὴ
στίς πορνογραφικές ταινίες, ἐνῶ
στό τρίτο («οἱ ταινίες πορνό σήμερατ ἀπό τὴ σεξουαλική ἐπανάσταση στῆν πορνοκρατία») ἐπιχειρεῖται μιά ἀπάντηση στό
ἐρώτημα-ἀντίφασητ Πῶς συμ6ι6άζεται ἡ «ἐλευθεριότητα» τῶν
σημερινῶν πορνό μέ τόν καταπιεστικό
χαρακτήρα
τῆς
ἰουδαυο-χριστιανο-καπιταλιστικῆς
κοινωνίας Τά πορνό εἶναι «ἀπε-

Θεώρηση τοῦ Νίκου Καζαντζάκη, εἴκοσι χρόνια ἀπό τό θάνατό
υ
ἶἶῖετράδια τῆς Εὐθύνης ἀρ, ,ἲ
Ἀθήνα 1977
Μέ ἀφορμή τή συμπλήρωση εἴκοσι χρόνων ἀπό τό θανάτο τοῦ
Ν. Καζαντζακη τα «Τετράδια
’ Εὐθύνης» ἀφιέρωσαν Eva τεῦχος
τους οτή λογοτεχνική παρουσία
τοῦ συγγραφέα. Οἱ δεκατρεῖς πού
κείμενα τους ὑπάρχουν στό ἀφιέρωμα διακρίνονται σέ ἐκείνους

πού γνώρισαν τόν Καζαντζάκη
καί καταγράφουν τίς μνῆμι-ς τους
καί σέ ἐκείνους πού γνώρισαν τόν
Καζαντζάκη μέσα ἀπό τά 6ι6λία
του. Ἰδιαίτερα ἀξιόλογα εἰναι τά
κείμενα τῶν Π. Πρεὸελάκη. Μ.
Μαραθεύτη, Κ. Μιχαηλίὸη. T.
Τζαμαλίκου. Τόν τόμο συμπληρώνουν δέκα ἀνέκδοτες ἐπιστολές τοῦ Καζαντζάκη πρός τόν
Αἰμ. Χουρμούζιο, ἡ δέ σύνολη
ἐπιμέλεια του έγινε ἀπό τόν Κ.
Τσιρόπουλο, ὁ ὁποῖος ἄλλωστε
μετέχει στό ἀφιέρωμα.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩ ΤΑ ΤΟΣ
«οί ταινίες πορνό - ἕνας ἀκόμα
μηχανισμός καταπίεσης».
Έκὸ. Καστανιώτη
Τό ὃιὸλίο ἀποτελεῖ μιά πολε-

λευθέρωση» ἤ ἐνας ἀκόμα (καμουφλαρισμένος)
μηχανισμός
καταπιεσης;
.-

στηλεορσση·
Ποιός μιλάει
στὴν τηλεόραση;
Τοῦ Τακη Ἀντωνόπουλου
Πρίν ἀρχίσουμε νά ὄλέπουμε ἀπό κοντά τό τηλεοπτικό μήIIIII

Η’επικο ινωνία

τὴ ὃοήθεια αὐτῶν τῶν στοιχείων

Πολύ πιό εῦκάα ἀπό τίς εἰκαστικές τέχνες, τήν τυπογραφία
καί τόν κινηματογράφο δεχόμαστε για τήν τηλεόραση ὅτι πρόκειται γιά Eva ἐπικοινωνιακό
φαινόμενο. Καί στὴν καθημερινὴ
μας ἀκόμη κουὸέντα τὴν ὀνομα-

τῆς ἐπιστήμης τῆς πληροφορίας

ζουμε μαζικὴ ἤ μεγάλη ἤ ἠλεκτρονική ἐπικοινωνίά. ”Ag δοῦμε
ὅμως τί σημαίνει αὐτό.
Κατ’ ἀρχὴ, σαν ἐπικοινωνίά
θεωροῦμε τὴ μεταὸίὸαοη πληροφορίας ἀπό Eva σημεῖο 0’ ένα άλλσ. Πομπό ἦ ἐπικοινωνητή ὀνομαζουμε τόν κατοχο τῆς πρός
μετάδοση πληροφορίας. Δέκτη ῆ
ἐπικοινωνούμενσ λέμε τόν ἀποδέκτη τῆς πληροφορίας. H πληροφορία εἶναι σκέψη, ἰδέα, ἐμπειρία, συναίσθημα, ἀναπαρασταση κ.τ.λ., ἑπόμενα για να γίνει
δυνατή ἡ μεταδοσή της πρέπει ν’
ἀποκτήσει μιά ὑλική ὑπόσταση.
Ἡ πληροφορία, ντυμένη μέ τό
ὑλικό της περίὸλημα, για νά εἶναι
μεταδόσιμη, ὀνομάζεται μήνυμα.
Για τὴ μεταδοση τοῦ μηνύματος
ἀπαιτεῖται ἕνας φορέας ἡ ένα
μέσο πού νά ’μπορεῖ νά μεταδίδει
μέσα στό χῶρο μηνύματα. Τέτοιο
μέσο ἐπικοινωνίας εἶναι ὴ τυπογραφία, ἡ τηλεγραφία, τό θέατρο,
ἡ κινηματογραφία, ἡ ραδιοφωνία
κ.τ.λ.
Ὅταν λέμε «μέσο», λοιπόν, ἐννοοῦμε ἐνα σύστημα λειτουργιῶν,
τεχνικῶν, μηχανημάτων, ἀνθρώ-

T. Γεροζήση θά εἶναι χρήσιμο.
Γραμμένο μέ φανερή συμπάθεια
για τούς ἀγκσλέζικους ἀγῶνες,
παρουσιαζει ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα, ἰδιαίτερα για τήν ἱστορία
τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ κινήματος
τῆς Ἀγκόλας. Ἀπέχει ὅμως πολύῖ
ἀπό τό νά καλύπτει τόν πλατζῃᾏ.
στόχο πού ὃάζει ὁ ὑπότιτλός του·.’
Ἡ ἀσάφεια στή σύλληψη καί σ’τό
σχέδιο τοῦ ἐργου, ὁ παραθετικός
τρόπος χρησιμσποίησης ἑνός ὑλικοῦ πού δέν κυριαρχεῖται, κάποια προχειρότητα πού ἐπέτρεψε
λανθασμένες ἐγγραφές, δείχνουν
πώς-ὁ συγγραφέας διάστηκε νά
δημοσιεύσει τό ὃιδλίο του.

πων κ.τ.λ. πού ἀποκαθιστοῦν τήν
ἐπικοινωνιακή σχέση. Καποιος ἡ

ΙΔΕΟΔΜΜΙθ
αδεσμευτο nap/061m
nadir/Ima- ὃρασηρ και «audraupac
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τότε ι’σως εἶναι καιρός ν’ ἀλλάξουμε στόχους.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Πολύ λίγα γράφονται οτήν
Ἑλλάδα γιά τήν Ἀφρική. Γιά
ὅσους δέν έχουν πρόσόαση στήν
ξένη ὃιθλιογραφία, τό ὃιὸλίο τοῦ

I

ἀνάγκη νά μελετήσουμε κατ’ αρχή τίς κοινωνικο-οικονομικές
σχέσεις μέσα στίς ὁποῖες διαμορφώνεται κι ἐκπέμπεται. Ταυτόχρονα, ἐξετάζοντας αὐτές τίς σχέσεις μᾶς ἐπιτρέπεται νά δοῦμε
ἄν τά αἰτήματα τῶν προοδευτικῶν δυνάμεων, ὅπως ἐμφανίζονται στόν κοινοόουλευτικό ἔλεγχο ἀπό τά κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης καί στήν ἀρθρογραφία τοῦ προοδευτικοῦ τύπου, γιά
μιά πιό ἀντικειμενική καί ποιοτικά καλύτερη τηλεόραση, μποροῦν νά δικαιωθοῦν στίς δοσμένες συνθῆκες. Av τά δικαιολογημένα αὐτά αἰτήματα δέν εἶναι ὁυνατό νά ἱκανοποιηθοῦν,

ΓΕΡΟΖΗΣΗ
Ἀγκόλα. τό πρῶτο κλειδί τῆς
Ἀφρικῆς. Μελέτη ἱστορική - οἱκονομική - πολιτική - κοινωνική.
Ἐκδόσεις «Δωδώνη», Ἀθήνα
1977

...

καποιοι εἰναι κάτοχοι αὐτῶν τῶν
μέσων ἐπικοινωνίας; ὁ θεατρώνης, ὁ ἐκδότης, ὁ κινηματογραφικός παραγωγός, ἡ κρατικὴ μηχανή κ.τ.λ. Ὅταν ἐπικοινωνητής
εἰναι ἐνας ἥ λίγοι καί τό μέσον
πού μεταχειρίζονται τούς ἐπιτρέπει ν’ ἀπευθύνονται σέ πολλούς
ἐπικοινωνούμενσυς, ὅρισκόμαστε
μπροστά σέ μιά μεγάλη ἥ μαζικὴ
ἐπικοινωνίά.
"Ag προσπαθὴσουμε τώρα, μέ

(ἤ ἐπικοινωνιολογίας), ν’ ἀπαντήσουμε σέ μερικά ἐρωτήματος
Καί πρῶτα ἀπ’ ὅλα, ποιός ἔχει
τὴν πρωτοόουλία τῆς ἐπικοινωνίας, Ποιός μοιραζει τούς ρόλους
ἐπικοινωνητήςίέπικοινωνούμενοςῑ
Ποιός σέ τελευταία ἀνάλυση κρίνει ποιές πληροφορίες πρέπει νά
μεταδσθοῦν καί ποιός διαμορφώνει τό μήνυμα.
Μεταδότες, ἐλευθερία τῆς
ἐκφρασης καί λογοκρισία
Πρώτη καί 6ασική ἀρχὴ τῆς
ἀστικῆς ἰδεολογίας εἰναι, ὅπως
ξέρουμε, ἡ ἰσότητα τῶν ἀνθρώπων. Ἀπό δῶ ἀπορρέει καί τό
ἀναφαίρετο δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας τῆς “έκφρασης. Δηλαδή τῆς
ἐλευθερίας ὁποιουδήποτε ν’ ἀποκαθιστᾶ μιά ἐπικοινωνιακή σχέση, νά παίρνει τὴν ἐπικοινωνιακὴ
πρωτοὸουλία, νά ἐκφραζει ἐλεύθερα καί μέ τόν τρόπο πού θέλει
τά μηνύματα του, νά τα ἐκπέμπει
πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις. Τό
πρῶτο πρόσφορο μέσο ἐπικοινωνίας πού ν’ ἀνταποκρίνεται 0'
αὐτές τίς ἀρχές στάθηκε ή τυπογραφία, πολύτιμος σύμμαχος τῆς
ἀστικῆς τάξης στήν ἐπαναστατική
της περίοδο, τότε πού πάλευε για
τήν καταληψη τῆς ἐξουσίας καί
διαμόρφωνε τὴν ἰδεολογία της.
Ὅταν ὅμως ἀργότερά γίνεται κυρίαρχη τάξη καί ἀποκαθιστᾶ τίς
έξουσιαστικές δσμές της, ἡ ἐλευθερία τῆς έκφρασης γίνεται ὅπλο
ἐναντίον της. Ἡ ἀστική τάξη θ’
ἀντιδράσει μέ πολλούς τρόπους.

Oi κυριότεροι εἰναι δυό; Ἡ τυπογραφία (κατασκευὴ χαρτιοῦ,
μελάνης, πιεστήρια, ἐμπορία τοῦ
ἐντύπου) ἀποκτᾱ τέτοια οἰκονομικά μεγέθη πού δέ μπορεῖ παρά
νά 6ρίσκεται στα χέρια λίγων ἀνθρώπων. Ἐτσι οἱ μεταδότες — κάτοχοι τῶν μέσων ἐπικοινωνίας γίνονται καί κάτοχοι μέσων παρα-
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γωγῆς. Φυσικὸ λοιπόν εἶναι να
διαλέγουν για νά παράγουν μηνύματα πού ἐκφράζουν τήν ἰδεολογία τῆς τάξης τους καί τά
συμφέροντά της. "Av παρ’ ὅλα
αὐτά ἐμφανιστοῦν τυπωμένα μηνύματα πού δέν ἐκφραζουν τήν
ἀστική ἰδεολογία ἀλλα τίς κυριαρχούμενες τάξεις. τότε ἡ έξου- ,ν
σία ἐπιστρατεύει τή λογοκρισία.
Ἡ λογοκρισία ὅμως εἶναι Eva
ἀγκάθι στό πλευρό τῆς ἀστικῆς
τάξης. Εἶναι ἀγκαθι γιατί ἀντιστρατεύεται δύο ἀπ’ τίς δασικότερες ἀρχές της;
α) Τήν ἐλευθερία τῆς ἰδιοκτησίας καί τῆς ἀπόκτησης κέρδους.
Ἀπαγσρεύοντας Eva 6ι6λίο ἢ μια
ταινία κάνουν οἰκονομική ζημιά
σέ κόποιο μεταδότη.
6) Τὴν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασηςῙ. Γι’ αὐτό ἡ λογοκρισία καθιερώνεται σάν ὁλοκληρωτικός
έλῆχος τῶν μηνυμάτων μόνο στα
αὐταρχικά ἀστικά καθεστῶτα,

ὅπως στό Ναζιστικό ἤ τίς στρατιωτικές δικτατορίες. Στά μή αὐταρχικά κοινοὸουλευτικα ἀστικα
καθεστῶτα παίζει Eva δευτερεύονται πάντα ρόλο ἐλέγχου τῶν
πληροφοριῶν, ἐνῶ ἐπικρατεῖ ὁ
πρῶτος, ἡ οἰκονομική λογοκρισία, ὅπως τὴ λέμε συνήθως.
Ποιός διαμορφώνει τό μὴνυμα;
Σύμφωνά μ’ αὐτά πού εἴπαμε
πιό πάνω, δέν θα ἐπρεπε νά
ὑπάρχουν προοδευτικα μηνύματα, οὔτε νά μεταδίδονται πληροφορίες μή ἀρεστές στήν κυρίαρχη
τάξη, πού μέλη της εἶναι καί οἱ
μεταδότες - κάτοχοι τῶν μέσων
ἐπικοινωνίας. Ξέρουμε ὅμως ὅτι
τά πράγματα δέν εῖναι έτσι,
ἀκόμα κι ἄν ἐξαιρέσουμε τίς
περιπτώσεις πού , προοδευτικό
κόμματα ἡ ὁμάδες πίεσης παράγουν τά δικά τους μηνύματα. Ὁ
καπιταλιστής - μεταδότης μετα-
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ἀποτελέσματος τοῦ προοδευτικοῦ
μηνύματος ὅταν γίνει καταναλωτικό ἐμπόρευμα.
ς Ἐτσι ἡ ἀστική τάξη, για νά
διατηρήσει τὴν κυριαρχία τῆς
ἰδεολογίας της, ἔχει ν’ ἀντιπαλέψει μέ πληθώρα μηνυμάτων ἐναντια της, πού ἐρχονται ἀπ’ ὅλες τίς
μεριές καί πού δήμιουργοῦνται
ἀπό τήν ταξική πάλη καί τίς
ἀντιθέσεις μέσα στούς κόλπους
της.
Τό κράτος μεταδότης.
Ραδιοφωνία - τηλεόραση

‘ [τηε ειιιιξὲο

,ς

δίδει κι αὐτός προοδευτικά μηνύματα καί πληροφορίες μή
ἀστικές για πολλούς λόγους. "A;
ξεχωρίσουμε τούς 6ασικότερους;
α) Ἡ ταξική πάλη μέ τούς ἐπικοινωνητές. Αὐτοί, ὅταν ἐχουν
συνείδηση τῆς τάξης τους (γιατί
κι αὐτοί εἶναι ἐκμετάλλευόμενοι,
ἀφοῦ ὁ μεταδότης καρπώνεται
τὴν ὑπεραξία τῆς ἐργασίας τους)
θέλουν νά διαμορφώσουν μηνύματα μέ τή δικια τους ἰδεολογία.
ὅ) Γιά λόγους κέρδους. Ὁ καπιταλιστὴς - μεταδότης ξέρει ὅτι
ἀπευθύνεται σέ μια κοινωνία χωρισμένη σέ τάξεις. Φτιάχνει λοιπόν, για ν’ ἀνταγωνιστεῖ τούς
ἀντιπάλους του, προϊόντα ἀκόμα
καί ἐνάντια στα ἰδεολογικά καί
πολιτικά του συμφέροντα, πού να
ἀγοραζονται καί ἀπό τίς καταπιεσμένες τάξεις.
γ) Γιατί ἐχει συνείδηση τοῦ εὑ-

”Οταν οἱ ἐσωτερικές ἀντιθέσεις
στό
καπιταλιστικό
σύστημα
παραγωγῆς ὀξυνθοῦν, ξέρουμε
ὅτι ἡ λύση πού προσφέρεται γιά

νά τίς καλύψει εἶναι τό μονοπώλιο, εἴτε κρατικό εἴτε ἰμπεριαλιστικό. Τό ίδιο ἐγινε καί μέ τήν
ἐπικοινωνίά. “H εὐκαιρία δόθηκε
μέ τήν ἀνακαλυψη τοῦ ραδιόφωνου καί τῆς τηλεόρασης. Τό ραδιόφωνο καί ἡ τηλεόραση σάν τεχνολογικά προϊόντα ἀποτελοῦνται ἀπό Eva πομπό πληροφοριῶν
καί Eva δέκτη. Καθώς ὅμως συνέπεσαν μ’ αὐτή τὴν ταση μονοπώλησης τῆς ἐπικοινωνίας ἀπό τὴν
ἐξουσία, γρὴγορα εὐνουχίστηκαν
καί παραδόθηκαν οτήν κατανάλωση μόνο οί δέκτες, ἐνῶ οἱ πομποί τῶν μηνυμάτων ἐγιναν παράνομα καί ἔξω ἀπό καθε
ἀρχή, οἰκονομική, ἰδεολογικὴ, κτήματα τῆς κυρίαρχης τάξης καί

τῆς μορφῆς τῆς ἐξουσίας της·

ΕΟΙῙΙΗ ΠΕΠΠΙΣΜ, “‘le “MM. [MIDI umwnm. mun 111mm

Τό κράτος γίνεται ἐτσι ἀποκλειστικός μεταδότης δύο ἀπ’ τά
πιό σημαντικα μέσα μαζικῆς ἐπικοινωνίας. Καί ἄν στα ἄλλα
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uéoa ἐπικοινωνίας (τυπογραφία,
κινΙφος, θέατρο κ.τ.λ.), γιά τούς
λόγους πού εἴπαμε πιό πάνω,
μποροῡν νά ὑπάρχουν προοδευ-

’ί

τικα μηνύματα, ἐδῶ ἀποκλείοντοιδι) Ἡ κρατική μηχανή δέν ἐπιτρέπει τήν ταξική πάλη ἐπικοινωνητῶν / μεταδότη. Δέν ἀνέχεῖ

ται παρά μόνο ἀλλοτριωμένους

ὑπηρέτες τῆς κυρίαρχης τάξης“Ὀλους τούς ἄλλους τούς ἀπορριπτει.
6) Καθώς ἡ ράδιο-τηλεόραση
εἶναι μονοπώλιο, δέν ἔχει ν’ ἀντιμετωπίσει ἀνταγωνιστές ἐμπορικσύς. Ἐτσι δέν σκέφτεται ἐμπορικά, δέν ἀπευθύνεται σέ εἰδικό
κοινό ἀλλά «σέ ὅλο τόν κόσμο»2.
Καί μέ «ὅλο τόν κόσμο» ἐννοοῦν
6έ6αια τούς πωρωμένους ἀντιδραστικούς ἀστούς - εἰκόνα τῆς
ῖδιας τῆς ἐξουσίας. Χωρίς λοιπόν
αὐτούς τούς δύο δασικούς παραγσντες (ταξική πάλη, ἀνταγωνισμός - κέρδος) τό τηλεοπτικό μήνυμα γίνεται εἰκόνα τῆς ἀστικῆς
ἰδεολογίας καί τῆς ἰδιαιτερότητας τῆς μερίδας τῆς ἀστικῆς τά-

ξης πού κυριαρχεῖ τή στιγμή τῆς
κατασκευῆς του. Ὁ ἐπικοινωνήτὴς στὴν τηλεόραση δέν εἶναι
ὑποκείμενο ἀλλα ἀντικείμενα.
Αὐτός πού καθορίζει τήν ἰδεολογία καί τὴν αἰσθητικὴ μορφή τοῦ

μηνύματος εἰναι ὁ ἴδιος ὁ μεταδότης - κράτος. Καί για πρότυπα
του, ἰδεολογικα καί αἰσθητικά,
προτείνει φυσικά παλιότερες
μορφές πού
δημιούργησε ἡ
ἀστική ἰδεολογία στα ἄλλα μέσα
ἐπικοινωνίας, ὅταν κυριαρχοῦσε
ἀπόλυτα στα μηνύματα τους. Ἡ

τηλεόραση λοιπόν εἰναι ἀπ όλυτα « ἀντικειμενική,
μεταδίδει ὅλες τίς πληροφορίες,
φυσικά ἀπό τήν πλευρά τῆς μερίδας τῆς ἀστικῆς τάξης, πού εἰναι
κτῆμα της. “Ὀσο για τήν ποιότητα
της, δέν μπορεῖ νά γίνει καλύτερη. Εἶναι οἱ ἴδιες αἰσθητικές
φόρμες πού δημιούργησε στό
ἀστικό μυθιστόρημα, στόν ἐμπορικό κινηματογράφο, οτήν ἀκαδημαϊκή ζωγραφική. Ἡ τηλεόραση τίς ἀναμεταδίδει καί τίς
ἀναπαράγει ἀτόφιες.
Μήπως λοιπόν θα ’πρεπε νά
ζητᾱμε πράγματα πιό ἐφικτα ἀπό
μιά ἄ λλη
ἀντικειμενικότητα
καί μιά ἄ λ λ η ποιότητα;
Τό παράδειγμα τοῦ Καναδᾱ μέ
τήν καλωδιακὴ τηλεόραση, τῆς
Ἰταλίας μέ τούς τηλεοπτικούς
σταθμούς τῆς ἀντιπολίτευσης
(ΚΚΙ) ἀλλά καί ἄλλων ὁμάδων
καί κομμάτων, μήπως μᾶς δείχνουν ἄλλους στόχους; Μήπως
εἶναι καιρός ν’ ἀπαιτήσουμε
κι ἐμεῖς (πραγμα πού εἰναι
ἀστικό δικαίωμα ἄλλωστε) νά
πάψει τό παρανομο κρατικό μονοπώλιο τῶν πομπῶν τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων ἐπικοινωνίας;

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
I) Τι’ αὐτό ὅλα τά ἀστικά συντάγματα καθιερώνουν τήν ἐλευθερία τῆς
ἔκφρασης, Ἠ λογοκρισία μπαίνει ἀπ’
τό παραθυρο με’ τή μορφή (ἀντισυνταγματικῶν 6έ6αια) νόμων.
2) "Av σκεφτόταν κερδοσκοπικά
καί ἀνταγωνιστικα θα εἶχε πρό πολλοῦ καταργήσει τίς εἰδήσεις, πού ὅπως

εἶναι φυσικά, μέ τό [042% ἀκροαματικότητας πού ἔχουν, φέρνουν ἐλαχιστη ὁιαφήμιση - κέρδη.

Ὁ διάλογος γύρω ἀπό τό θέμα
«Σοσιαλισμός καί ἐλευθερίες»
συνεχίζεται.
,

Ἀγαπήτό «ANTI»
Εἰμαι Eva; ἀπό τούς τελευταίους ἀναγνῶστες σου καί δέν σοῦ

κρύόω ὅτι ὅντας ὀπαδός τοῦ
ΚΚΕ
(ἐξωτερικοῦ-προδοτικοῦξενοκίνητου-δογματικοῦ)
κατα
τούς ἐθνικόφρονες «κομμουνιστές» καί ὅλα τά εἰς «ιο-τές» ἂρχισα» νά σέ διαόάζω ἀφορμή
παίρνοντας ἀπό τὴ συζήτηση στίς
στῆλες σου τῶν 4 για τό «ΣΟΣΙ· ΑΛΙΣΜΟ ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

πού ἔγραψε σχετικα καί 6 «ΡΙΖΟΣ».

Δέν έχω οὔτε τὴν ἰδεολογικὴ
κατάρτιση οὔτε τὴ σχετική ἱκανότητα έκφρασης - ὄντας ἐργάτης για v‘ ἀσχοληθῶ θεωρητικῶς καί
μαρξιστικῶς-λενινιστικῶς μέ τὴν
παραπάνω συζήτηση.
Ἐκεῖνο ὅμως πού ἐγώ έόγαλα
σά συμπέρασμα εἶναι ὅτι οἱ κ.κ.
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ,
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ, προπαν-

τός οἱ δύο πρῶτοι, «διυλίζουν
τόν κώνωπα καί παραὸλέπουν
τὴν κάμηλο».
Κανείς δέν ἀμφιθάλλει ὅτι στίς
σοσιαλιστικές

χῶρες

ὑπάρχουν

ἀτέλειες ἀκόμη καί στό τόσο 6aσικό θέμα τῶν ἐλευθεριῶν, ἀρκεῖ
να ξεκαθαρίσουμε τό ταξικό νό-

ημα τῆς-ἒννοιας «ἐλευθερία» γιατί
ἀπόλυτες ἐννοιες για τό
ΜΑΡΞΙΣΜΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΜΟ εἰναι

ἀδιανόητες. Γι“ αὐτές τίς ἀτέλειες
στενοχωριόμαστε κι ἐλπίζουμε
ὅτι θά ξεπεραστοῦν μέ τὴ 60ὴθεια

τοῦ

Κόμματος

καί

αίτερα τόν ἀριστερό. Μέ λύπη
μου διαπίστωσα ὅτι ἡ συζήτηση
δέν ἐλυσε κανένα πρό6λημα, δέν
καταληξε σέ συμπέρασμα, ὅπως
ἐν μέρει ἐπισημαίνεται καί στό
κλείσιμο τῆς συνσμιλίας· δυστυχῶς, θύμιζε περισσότερο «κουλτουριάρικη» συζήτηση ζαχαροπλαστείου τίς πρωινές ὧρες παρά
ἐξέταση πολιτικῶν καί κοινωνικῶν φαινομένων ἀπό σοόαρούς
μελετητές.
-Ἐν παοη περιπτώσει θά ἤθελα
να σταθῶ σέ Eva κρίσιμο σημεῖο
πού ἀποτελεῖ καί μόνιμο σημεῖο
ἀναφορᾶς τῆς ἀστικῆς προπα-

γανδας; εἶναι τόν ζήτημα τῆς
ὑπεράσπισης τοῦ νέου κοινωνικοῦ καθεστῶτος ἀπέναντι στὴν
παλιά τάξη, πού κατα τό Λένιν
(ἀλλά καί τήν ἱστορικὴ ἐμπειρία)
δεκαπλασιάζει τὴ δραστηριότητα
καί ἐνεργητικότητα στὴν προσπαθεια της να ἀνακτήσει τὴ χαμένη ἐξουσία.
Εἶναι κοινός τόπος για τούς
μαρξιστές μελετητές (ἀλλά καί
γιά ἄλλους) ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔμεινε
ὁλόπλευρα ἐξαρτημένη ἀπό τὴν
Ἐπανασταση τοῦ 1821 μέχρι σή-

Α.Γ.Π.

Υ.Γ. Δυστυχῶς λόγω τῶν ἀστικῶν... έλευθεριῶν δέν μπορῶ να
σοῦ γράψω τό ὄνομα μου, γιατί
δουλεύω σέ δημόσια ὑπηρεσίαί

Τελειώνω μέ μια παρατήρηση;

στό τεῦχος 92, πού εἶχε τό πρῶτο

μέρος τῆς ουζήτηοης, τό ἐξ·
ώφυλλο ὑπονοοῦσε μία σαφὴ
θέση καί πρσκαταλάμὸανε τόν
ἀναγνώστη· πιστεύω ὅτι τό

λεμους, καί εἶναι γνωστὴ ἡ ἐξέλιξη τῆς Ἐπανάοτασης.
” Σέ μιά άλλη ἐποχή, μετά τὴν
Ἐπανασταση τοῦ Γουδί, ὁ ἴδιος 6
Βενιζέλος (πού ξέρουμε τί ρόλο
ἔπαιξε ἀργότερά) έλεγε στὴ ΔΕ.
τοῦ Στρατιώτικοῦ Συνδέσμου, τό
1910, ὅτι έπρεπε ὅσο ἧταν καιρός
οἱ έπαναστάτες νά πάρουν ριζοσπαστικά μέτρα, ἀντί να παραδώσουν τὴν ἐξουσία στὴν κυὸέρνηση Μαυρομιχαλη, καί κατόπιν
νά συγκαλοῦσαν. Ἐθνική Συνέλευση πού θα κατοχύρωνε αὐτές
τίς κατακτήσεις (δηλμ θα ὁλοκλήρωνε ἐπαναστατικά τὴν ἀστική
Ἐπανάοταση) σέ ἐρώτηση, εἰπε
ὅτι ἡ εὐκαιρία αὐτή χαθηκε ἀπό
ἀτολμία καί διστακτικότητα.
,
Θεωρῶ περιττό νά ἀναφερθῶ
στήν τύχη τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης, ἐπειδή τό λαῖκό κίνημα
ἐδωσε τότε πίστη στούς πολιτικούς ἐκπρόσωπους τῆς ἀστικῆς
τάξης καί τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ.
"000 για τά μέσα προστασίας
καί οἰκοδόμησης τῆς νέας κοινωνίας, μοῦ πρσξένησε ἐντύπωση ἡ
ἀποψη τοῦ Βεργόπουλου, πού
μοῦ θύμισε ἐπιχειρηματολογία

μερα, γιατί, στίς κρίσιμες ἐπανα-

στατικές καμπές τῆς ἐλληνικῆς
ἱστορίας, οἱ προσδευτικές δυναμεις κράτησαν δειλή καί συμ6ι6αστική στάση ἀπέναντι στὴν
ἀντίδραση (χωρίς νά μᾶς ἐνδιαφέρουν έδῶ ὀἱ αἰτίες πού προκαλεσαν μια τέτοια ἀντιμετώπι-

τοῦ

Μ.Λ. Ἀλλά ποτέ κανείς κσμμουνιστὴς δέν πρόκειται στό ὄνομα
αὐτῶν τῶν ἀτελειῶν... «νά γλείψει ἐκεῖ πού καποτε έφτυνε».
Ἐλπίζοντας ὅτι δέν θά μ’ ἀπογοητεύσεις καί θά τό δημοσιεύσεις.
.
Εὐχαριστῶ

\

1000 6αθια κοινωνικὴ ἀλλαγὴ, ἀν
στήν ἐξουσία έλθει ἡ ἐργατικὴ
τάξη μέ τούς συμμάχους της, δέν
θα έχει γίνει στή συντριπτικὴ
πλειοψηφια τοῦ λαοῦ συνείδηση
ὅτι πρέπει να προστατευτοῦν οἱ
κατακτήσεις του; Ἑπομένως,
ποια σοσιαλιστικὴ κυὸέρνηση δέν
θα πάρει μέτρα ἐνάντια σέ ανθρώπους πού δροῦν για να ἐπαναφέρσυν τό ἀστικό καθεστώς;
“Αλλωστε, 6 «μαρξιστής» Βεργόπουλος θά ἐπρεπε νά ἔχει ξεκαθαρίσει ὅτι τήν «ἐλευθερία» νά
δροῦν οἱ προσδευτικές δυνάμεις
τὴν ἔχουν κερδίσει μέ μακροχρόνιά καθημερινὴ σκληρή ταξική
πάλη.
Ἐπισημαίνω ὅτι 6 Μπιτσακης,
πού ὁπωσδήποτε εἶχε δυνατότητα
νά τοποθετῆσει τὴ συζήτηση σέ
ἐπιστημονικὴ μαρξιστική δάοη,
δέν τά κατάφερε γιατί κράτησε
ἀμυντική στάση.

Ἀς παρουμε δύο χαρακτηριστικές μαρτυρίες; Στίς ἀρχές τῆς
Ἐπανάοτασης (Ἰούνης 1821),
μετά τίς νίκες ἔξω ἀπό τὴν Τριπολιτσά καί τήν ἄφιξη τοῦ Δ.
Ὑψηλάντη, 6 λαός ἐξεγέρθηκε μέ
τό σύνθημα «θάνατος στούς
Τουρκοκοτζαμπάσηδες» ·
ὁ
“-Υψηλάντης ὅμως,ὅπως λέει 6 Σ.
Τρικούπης «... ὅτι ἔπρεπε ὡς
Ἐπαναστατης καί ἐδύνατο έν
μέσῳ τόσων εὐτυχῶν περιστασεων ὡς τολμηρός νά κατορθώσῃ
ἐν μιά στιγμῇ, σείων μόνον τήν

σπάθην καί μηδέ ρανίδα, ὡς μηδενός τολμῶντος ἀντισταθῆ ένἈγαπητέ) «Ἀντί» .
όπλως, τό διεπραγματεύετο ώς
Παρά τό ὅτι δέν εἷμαι τακτικός
ἀδύνατος συμ6ι6αστής διΙ εἰρηἀναγνώστης τοῦ
περιοδικοῦ,
νικῶν πρεσὸειῶν καί ἀνωφελῶν
ἀγόρασα καί τά δύο τελευταῖα
συζητὴσεων...» (τ. I 0. 221) Ἐτσι,
τεύχη, γιατί τό θέμα τῆς συζήτητότε πού ἧταν ἀκόμη ἀρχή, ἡ
σης «σοσιαλισμός καί ἐλευθερίἀντίδραση τὴ γλίτωσε μέ μερικές
ες» καί τά ὀνόματα τῶν συνομιπαραχωρήσεις· ἀργότερά 6έ6αια
λητῶν ὑπόσχονταν μία σημαντικὴ “ έξόντωσαν τούς λαῖκούς ἀγωνιπροσφορά στόν ἀναγνώστη, ἰδιοτές, προκαλεσαν ἐμφύλισυς πό-

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
KAI ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ
ἀντιδραστικῆς νοικοκυράς, ὅταν
εἷπε; «ἀς ὑποθέσουμε ὅτι εἶναι
(οἱ «ἀντιφρονοῦντες») ἐναντίον
τοῦ σοσιαλισμοῦ καί τοῦ μαρξισμοῦ. Γιατί ὅμως διεκδικεῖς έδῶ
στό ἀστικό καθεστώς τήν ἐλευθερία να γράφεις ἐναντίον τοῦ καπιταλισμοῦ καί τὴν ἀρνεῖσαι
στούς ἀντιπάλους σου ἐκεῖ;>> Σήμερα, στή χώρα μας. ὅλη ἡ δημοκρατική ἀντιπολίτευοη ἀπαιτεῖ
μέτρα έναντια στούς νοσταλγούς
τῆς χούντας, θα θεωροῦσε προοτασία τῆς δημοκρατίας τό κλεί01110 τοῦ «Ἐλ. Κόσμου», θεωρεῖ

απαραδεκτο να λειτουργοῦν 6ασιλικές όργανώσεις κ.λπ. Πιέζει
λοιπόν μιά κυῧέρνηση πού ταξικά έξυπηρετεῖ τά ἴδια συμφέ-

ροντα, να πάρει διοικητικά μέτρα
ἐναντια σέ ὁμάδες πού ἁπλῶς θέλουν ἀλλαγὴ στὴ μορφή ασκησης
τῆς ἐξουσίας τῶν μονοπωλίων. Κι
αὐτό γίνεται γιατί ἔχει ἐδραιωθεῖ
στή συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ
λαοῦ μας μιά ἀντιφασιστικὴ καί
ἀντιμοναρχικὴ

συνείδηση.

"Av

λοιπόν γίνει στὴν Ἑλλάδα μιά

«Ἀντί», σαν σοόαρό ἀριστερό
περιοδικό διαλόγου, δέν θα
ἐπρεπε νά κάνει τέτοιο λάθος,
Φιλικά,

Βασίλης Καρύδης
Παγκράτι

Ἀγαπητὸ «ΑΝΤΙ»,
Στὴ συζήτηση «Σοσιαλισμός
καί Ἐλευθερία», πού δημοσιεύεται στα 2 τελευταῖα τεύχη σου,

ὅλοι οί συζητητές ξεκινάνε ἀπό
τήν ἄποψη ὅτι τό ρωσικό καί τ’
ἄλλα καθεστῶτα τῶν ἀνατολικῶν
χωρῶν τῆς Εὐρώπης εἰναι σοσιαλιστικά καί ὅτι έχουν μοναχα
διαστρεὸλωθεῖ, ἐπειδὴ δέν ἀναγνωρίζονται τ’ ἀτομικα δικαιώματα καί δέν ὑπάρχουν ἐλευθερίες. Ξεχνοῦν ὅμως ὅτι σοσιαλισμός καί ἐλευθερία εἶναι ἀναπόσπαστα συνδεδεμένα, ’ὅτι 6 σοσι-

αλισμός εἶναι ὑπόθεση τῆς πλειοψηφίας τῶν καταπιεζομένων
(«ἡ ἀπελευθέρωση τῶν ἐργαζομένων θά εἰναι έργσ τῶν ῑδιων τῶν
45

ὄαλω μέ 4 καθηγητές; Δέν εἶναι
Κούρδων τοῦ Ἰρακ 1‘1 γιά τίς τρο1611110 καί τό ρυθμό ἀνάπτυξης
ἐργαζομένων», ἐγραφε ὁ Μάρξ,
μοκράτικές δικτατορίες τῆς Οὐγθράσος; Εἶναι πολύ απλό. Ἐγώ 6
ἐνῶ κατά τόν ῦμνο τῆς Διεθνοῦς
πού θα μπορέσουν v0 καταχτήκάντας (μέ τίς χιλιάδες νεκρούς)
«τῆς γῆς οἱ δοῦλοι κι σί ραγιάδες,
ἐργάτης, πού σηκώνω 0111v πλάτη
σουν, τότε θα νικήσουν τὴν ἀτοκαί τῆς Λκιὸύης.
.
μου ὅλο τό 6090; 111; καταπίμοναχοί τους θα σωθοῦν») καί
μικότητα. Θα ἀποόάλουν ὅλες τίς
Τέλος, οἱ ἀναφερόμενοι Ἀλεσης, πού πάνω στό στομάχι μου
μικροαστικές συνήθειες καί τά
ὅτι ὁ «σοσιαλισμός» ἀπό τά πάνω“
τσαλαπατοῦνται καί γίνονται λιτυσσέρ καί Ἐλλενστάιν, πού χύἁπλούστατα δέν εἶναι σοσιαλι6ιώματα, θα μποροῡν ἑπομένως
νουν σήμερα κροκοδείλια δάκρυα
ῶμα ὅλα τά ἀνθρώπινα δικαινά πρσχωρὴσσυν 0111v ἀνώτερη
σμός. Κι ἐπειδὴ oi συζητητές ἐκγια τίς 11090610051; τῶν ἀνθρωώματα, εἶναι φυσικό νά τά ὃλέπω
κοινωνικὴ μορφὴ, τὴν ἀταξικὴ
δηλώνουν κόποιους φόὸους μὴπίνων δικαιωμάτων- στίς ἀνατοδιαφορετικά ἀπό τούς κ. καθηγηκοινωνία, καί 0111v κατάργηση
πως ἡ ριζοσπαστικὴ κριτική τοῦ
λικές χῶρες, δέν έ6γαζαν τσιμουτοῦ κράτους. Μέχρι τότε χρειαζετές, πού ὅλα αὐτά τούς περνοῦν
ρωσικοῦ καθεστῶτος θεωρηθεῖ
διά, ἀλλα χειροκροτοῦσαν, κατά
ται πολλὴ δουλεία καί πολύ κουξώφαλτσα καί τά συζητάνε ἐπι«ἀντισοὸιετική», ἄς μᾶς ἐπιτρατήν περίοδο τῶν μεγάλων ἐκκαφανειακά, φιλοσοφώντας 06000ραγιο καί ἀπό τούς καταπιεζόμεπεῖ νά παρατηρήσουμε ὅτι τά 00—
θαρίσεων τοῦ Σταλιν.
νους λαούς καί ἀπό τούς λαούς
νιστα, πιό πολύ γιά να γίνεται
6ιέτ ἐργατῶν, χωρικῶν καί στρατῶν σοσιαλιστικῶν χωρῶν. “Ὀσοι
τιωτῶν λειτούργησαν οτή Ρωσία
συζήτηση παρά γιά νά καταλήΕὐχαριστῶ θερμά
ξουνε κάπου.
μόνο τόν πρῶτο (ἠ ἐ’στω καί τό
πιστεύουν 016v (ινθρωπο, 0111
Παῦλος Κουλισίδης
Σ’ ὅλο τό κείμενο γίνεται πολύς
δεύτερο) χρόνο μετα τήν ἐπανά- ·
611v01611110 1011 v0 κτίσει τὴ νέα
λόγος γιά τό ρόλο τοῦ κράτους,
σταση καί ὅτι ἀπό κεῖ καί πέρα
κοινωνία, δέν ’πρέπει νά 01011.0ὅτι ἀντίθετα μέ ὅ,τι λέει ἡ θεἀποφάσιζε μόνο ἡ ἡγεσία τοῦ
101'1v σέ λεπτομέρειες καί σέ συνωρία, ὁ ρόλος του. πού εἰναι
κόμματος (ἡ ΚΕ. καί προπάντων
αισθηματισμούς πού τελικά ἐξὁπωσδήποτε κθταπιεστικός, δέν
τό Π.Γ.). Δηλαδή σύσιαστικα
υπηρετοῠν τὴν ἀντίδραση. Εἶναι
μειώθήκε καθόλου, για νά καταΠολύς θόρυόος γιά τό τίποτα.
πολύ γρὴγορα ἐπαψε νά ὑπάρχει
ἐπόμενο στίς σοσιαλιστικές χῶλήξουν, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, πώς
Μόνο έτσι μπορεῖ v0 χαρακτηριἡ δικτατορία τοῦ προλεταριάτου.
ρες, ὕστερα ἀπό τόσα χρόνια σοἡ θεωρία εἶναι ἀνεφάρμοστη, ἤ
Γιατί δέν εἶναι δυνατό να πιστεῖ αὐτή ἡ ἐπιφανειακὴ συζήσιαλιστικῆς ζωῆς, νά ὑπάρχουν
ὅτι ἡ ἐπανασταση στίς σοσιαλιτηση μέ θέμα «Σοσιαλισμός καί
στεύει λ.χ. ὁ κ. Μπιτσακης ὃτι
περισσότερες ἀπαιτήσεις καί να
στικές χῶρες ἐφυγε ἀπό τό δρόμο
ἐλευθερίες». Πρῶτά τό περιοδιστά σημαντικότερα ζητήματα τῆς
ἀντιμετωπίζσυν, ἐκτός ἀπό τούς
60 χρόνια, ὅπως ἐπανειλημμένα ’ ἀντίδραστικούς, τούς πράκτορες,
ἐσωτερικῆς καί ἐξωτερικῆς πολικό, δεύτερο οἱ τίτλοι, καί τρίτο οἱ
τονίζουν, δέν καταργήθηκε ἀκό4 καθηγητές μέ τράὸηξαν νά κάτικῆς τῆς Ρωσίας ἀποφάσιζε τό
τούς καλαμοκαὸαλαρηδες καί
μα. Στό 656 00;! στα 006090 16
προλεταριάτο ἢ ὅτι τό ρωτοῦσαν
τσω νά τή 6106000).
ὅλα τά δημιουργήματα τῆς ἀστιλέτε; Ἀπό ποιό μακρινό φανταΟἱ 13 πυκνογραμμένες σελίδες
(ἐστω καί κατάμ τόν πιό ἐμμεσο
κῆς προπαγανδας καί τούς ἀνυστικό πλανήτη συζητάτε; Πῶς
μ’ ἐκαναν νά πιστέψω πώς διατρόπο) λ.χ. γιά τήν ὑποχρεωτική
πόμονους.
κολλεκτιὸοποίηση (1929-33) μέ
6άζοντας το, πρῶτο θα παρακοΟἱ ἀντικειμενικές συνθῆκες, 6
Μιλιτι να κιιῐιιρχίμιιι 10 κράτος
λουθοῦσα μιά ὡραία συζήτηση
κίνδυνος πυρηνικοῦ ὁλοκαυτώτά ἀπειραριθμα θύματα ἠ για τὴν
ὅταν ἀπό γύρω εἰναι ζωσμένες οἱ
καί δεύτερο θά μοῦ ’μενε κάτι.
ματος, καθυστεροῦν πολύ τό πέ-“
ἐπαναφορὰ τῶν 6αθμῶν καί τῶν
σοσιαλιστικές χῶρες μέ ἀτομικές
παρασήμων στό στρατό ἢ ὅταν 6
Ἀπστέλεσμα, τίποτα. ”Av τούς
ρασμα τῶν λαῶν στό σοσιαλισμό,
60051; καί στρατιωτικές συμμαΣταλιν διακήρυσσε κατηγορήμαπαρουμε στα 006090. 1615 πρέπει
μέ ἀποτέλεσμα στίς σοσιαλιστικές
χίες; “Ὀταν μόνιμος στόχος τοῦ
να σκύψουμε τό κεφάλι καί να
χῶρες, παρα τίς πολεμικές δαπατικά (1932) ὅτι ἡ ἰσότητα εἶναι
καπιταλισμοῦ εἶναι ἡ ἐξαφάνιση
νες, ἡ οἰκονομία νά πηγαίνει
«μικροαστική πρόληψη» ἠ ὅταν,
πσῦμε δέν γίνεται τίποτα· αὐτὴ
τοῦ σοσιαλιστικοῦ κόσμου μέ τήν
γερμανορωσικὴ
ἀνανέωνε τή
πολύ πιό μπροστά ἀπό τήν πολιεἰναι ἡ μοίρα μας.
ἀπό τά μέσα ὑπονὸμευση καί τὴν
Τό κακό ξεκινά καί ἀπό μια
συνθήκη τοῦ Ραπάλλο (στίς 6
τικὴ, να καθυστερεῖ 6 μετασχηἀπό τα ἔξω πίεσης (...)
παράγραφο τῆς θέσης τοῦ περιΜαΐου 1933) μέ τό Χίτλερ ἠ ὅταν
ματισμός τοῦ κράτους καί νά παΣέ τί μετρᾶνε τά χρόνια ῦπαρἐξολόθρευε τήν παλιά μπολσεόίοδικοῦ, 0111v ἀρχὴ, πού λέει ὅτι;
ρουσιαζεται 6 κόσμος τῶν ἀνυξης μιᾶς σοσιαλιστικῆς χώρας,
«εἶναι ἕνα πρό6λημα πού όάζει
κικη φρουρά ἢ τα 9110 τῶν συνπὸμονων, τῶν ἀπαιτητικῶν καί
για τό πέρασμα 016v κσμμουνισέ δοκιμασία κριτήρια, ἀρχές,
τῶν ἀντίθετων. Δέν θέλω νά πῶ
εργατῶν του τῆς K.E. τοῦ KK τῆς
σμό καί τὴν κατάργηση τοῦ κράΕΣΣΔ (ἐκκαθαρίσεις 1936-8) ἤ
μεθοδεύσεις καί στόχους».
πώς δέν γίνονται λάθη, γίνονται
τους, ὅταν ἀντικειμενικά εἶναι
Οἱ ἀρχές καί οἱ στόχοι δέν·
ὅταν διαπραγματευόταν μέ τούς
καί θα γίνονται. ”Ομως ἡ ἀναγὑποχρεωμένη σέ τεράστιες ἀμυνμποροῦν νά μποῦν σέ δοκιμασία,
ἀγγλογάλλους ἰμπεριαλιστές ἤ
τικές δαπάνες πού ἐπιόαλλονται καστικα στατική θέση ἀναμονής
οἱ μεθοδεύσεις μάλιστα, ἐκεῖ
ὅταν ὑπέγραφε τό γερμανοσοὸιστόν πολιτικό τομέα, σέ συνδυἀπό τόν έξωτερικό κίνδυνος Μήετικό σύμφωνο ἦ ὅταν προσαρμποροῡμε να κάνουμε ὅση κριασμό μέ τόν ἀτομισμό πού δέν
πως τώρα μέ τό 6όμ6α νετρονίου
τησε τά δαλτικά κράτη ἥ ὅταν τική θέμε, ἀφοῦ εἴμαστε ἀντικειἔχει ξεπεραστεῖ, δημιουργεῖ ἀντίθα πρέπει νάχουμε τὴν ἀπαίτηση
ἀντικαθιστοῦσε τόν ὕμνο τῆς Διμενικοί παίρνοντας ὑπ’ ὅψη
νά μὴν πρσχωρὴσσυν 0111v παραδραση σέ μερίδα τοῦ λαοῦ, πού κι
εθνοῦς (τό 1943) μέ τόν ἐθνικό
ὅλους τούς παράγοντες. “Ομως
γωγὴ της οἱ σοσιαλιστικές χῶρες
αὐτὴ πρέπει νά ἀντιμετώπιστεῖ.
ὕμνο τοῦ Ἀλεξαντρώφ ἤ 610v
εἷμαι σίγουρος πώς ἡ συζήτηση
Παράλληλα, αὐτή ἡ στατική θέση
γιατί θά ἐπιόαρύνει τήν οἰκονοαὐτό τό δρόμο θα ’παιρνε καί
ἀναζωογονοῦσε τὴν ὀρθόδσξη
δημιουργεῖ
προὸλήματα
καί
μία τους; Σέ τί μετράνε τα·χρόνια
χωρίς αὐτή τὴ θέση, παρά τίς παἐκκλησία κατά τόν πόλεμο ἠ ὅταν
αμφιόολίες σέ μερίδα ἀγωνιστῶν
ὅσο οἱ ἀντικειμενικές συνθῆκες
διέλυε τίς δημοκρατίες τῶν Ταρεμδολές τοῦ περιοδικοῦ καί τήν
δέν ἐπιτρέπουν τήν κατάργηση
στίς καπιταλιστικές χῶρες, πού
ἀντικειμενικὴ θέση τοῦ Μπιτσατάρων τῆς Κριμαίας καί τῶν Γερτα ἐκμεταλλεύεται ἡ ἀντίδραση.
τοῦ κράτους, Πιστεύετε πώς
κη. Δέν μποροῦσε να δώσει τίμανῶν τοῦ Βόλγα ή ὅταν τασσόμπορεῖ νά σταθεῖ μιά κομμουνιἘτσι ὃλέπουμε τὴν προπαγανδα
ποτα θετικό μ’ ένα δεξιό ὅπως 6
ταν (4 Ἀπριλίου 1947, σέ συντοῦ Καρτερ για 10 ἀνθρώπινα
στική κοινωνία ἀνώτερης μορφῆς
Βεργόπουλσς καί μέ γενικὴ σύνομιλία του μέ τόν Χάρολδ Στάσδικαιώματα v0 γίνεται σημαία
μέσα 0111 σφηκοφωλιά τοῦ καπιθεση μικροαστική τοῦ χώρου τῆς
σεν) ὑπέρ τῆς εἰρηνικῆς συνστα χέρια ἐκείνων πού ἐναντίον
ταλιστικοῦ κόσμους (...)
ἐλίτ, ὅπως οἱ ἴδιοι ἀναφέρσυν γιά
ύπαρξης κ.λπ. Τό ίδιο θα μποτους στρέφεται. "O10v συζήτᾶμε
Προόληματίζονται οἱ κ. καθηὅλους, ὂγάζοντας ἐξω τούς ἐαυροῦσε νά πεῖ κανείς καί γιά τὴν
για τὴν ἐλευθερία διάδοσης τῶν
γητές ποιό σοσιαλισμό νά πάτούς τους. πού ἀρέσκονται w'
ἐπέμόαση στήν Οὐγγαρία (1956).
ρουμε γιά τηρότυπο, καί δέν 6911ἀντιδράστικῶν ἰδεῶν, εἰναι σάμιιι-ιιιιιαηιαςσνται κάνοντας 060“Ὀσο για τίς διαμαρτυρίες γιά
κάν κανένα πού νά τούς ταιριαπως ξαφνικά νά ἐχει προκύψει
τήν παραὸίαση τῶν ἀνθρωπίνων
cc’1v10111 κριτική τοῦ σοσιαλιστιζει. Ζητοῦν ἐγγυήσεις γιά τό
πρό6λημα ἀνεργίας τῶν νεκροδικαιωμάτων, ἐδῶ ὑπάρχει πρακοῦ κόσμου, μιάς καί αὐτό εἶναι
πῶς ὁ σοσιαλισμός μας δέν πρέθαφτῶν καί ὑποστηρίζουμε πώς
γματικά μιά μεγάλη ὑποκρισία,
τώρα πιά τῆς μόδας. Ἀναφέρονπει νά μοιάζει μέ κεῖνον τῆς
πρέπει v0 αὐξηθοῦν οί θάνατοι
ἀφοῦ εἶναι γνωστό ὅτι ὁ μέν
ται π.χ. συχνά στούς νέους γαλΒουλγαρίας, πού δέν τούς ἀρέσει.
για νά μὴν πεινασουν οί νεκροΚαρτερ (για τόν ὁποῖο δηλώνει
λους φιλοσόφους. Ποιοί εἶναι
Καί ξεχνοῦν πώς ὅταν ἡ Ἑλλάδα
θαφτες. Ξεχνοῦμε τούς χιλιάδες
ὅτι εἶναι «εἰλικρινὴς», οτήν ἐξοραὐτοί; ποιά εἶναι ἡ φιλοσοφία
γίνει σοσιαλιστικὴ, ἡ Βουλγαρία
νεκρούς τοῦ ἀγώνα σέ ὅλο τόν
γιστικὴ του δὴλωση 6 Σάρτρ, 6λ.
τους; Τό γεγονός ὅτι τούς χρησιδέν θᾶχει γείτονα μιά καπιταλικόσμο γιά να στηθεῖ καί στεριώ«ΒΗΜΑ» τῆς 5-3-78) ποτέ δέν
μσποιεῖ ἡ ἀντίδραση δείχνει ποια
στική χώρα μέ ἀτομικές 60051;,
σει 6 σοσιαλισμός, κοντολογῆς
λέει λέξη για τὴν παραὸίαση τῶν
εἶναι ἡ ποιότητα τους. “Ὀσο για
καί θά μποροῡν μαζί να χτίσουν
κατηγοροῦμε τούς ἐπαναστατες
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στὴ
τό «νέοι», αὐτό μόνο μέ τὴν ἡλιέναν καλύτερο σοσιαλισμό. ”Οταν
γιατί παίρνουν τά ὅπλα, πού
Χιλὴ, τὴ Νθτ. Κορέα, Ταϊλανδη
κία τους μπορεῖ να σταθεῖ.
ί
αὐτό κυριολεκτικά εἶναι 60960911
οἱ λαοί περασουν στό σοσιαλικαί Ἰραν, ἐνῶ οί Ρῶσοι ποτέ δέ
Πῶς ἐγώ, τώρα, ἕνας ἐργάτης,
σμό, δέν θᾶχουν ἀνάγκη ἀπό
πραξη. Ξεχνοῦμε πώς τά ὅπλα
μιλᾶνε για τὴ γενοκτονία τῶν
σήκωσα τό μικρό μπόι μου να τ’(ἰ ,πρότυπα Ἀνάλογα μέ 111 611v0- \ δέν εἶναι ἰδέα ἦ κατασκευὴ ἀπα-
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ραίτητη γιά τὴν ἐπι6ίωση τῶν
παραγωγικῶν ἀνθρώπων, ἀλλα
τό μέσο ἐπιὸολής καί ἐπι6ίωσης
τῶν καταπιεστῶν. "an θά ὑπάρχει καταπίεση καί ἐκμετάλλευση,
α’ ὅποια γωνιά τοῦ πλανήτη, καί
ὁ καταπιεστὴς εἰναι γερά ὁπλισμένος, οἱ δημιουργικοί ἀνθρωποι καί οἱ ἐπαναστατες εἰναι
ὑποχρεωμένοι νά κρατοῦν τό
ὅπλο στό χέρι, ’έστω κι ἄν αὐτό
εἰναι εἰς 6αρος τῆς οἰκονομίας
καί εἰς 6αρος τῆς προσωπικῆς
ἐλευθερίας. Λίγο θέλουμε μέ τὴ
φόρα πού πήραμε νά κατηγορήσουμε τούς ἐπαναστατες τὴν ὥρα
τῆς ἐπαναστασης ὅτι καταπατσῦν

τά ἀνθρώπινα δικαιώματα γιατί
χάλασαν τό χορό τῆς κας τάδε, ὴ
ὅτι δέν σέὸονται τ’ ἀνθρώπινα
δικαιώματα οὔτε στόν ἐαυτὸ
τους, ἀφοῦ αὐτοστεροῦνται τόν
ῦπνο. τόν ἐρωτα ή 6αζουν τὴ ζωή
τους σέ κίνδυνο. Συγκινηθὴκαμε
ἀπό τά δάκρυα τοῦ μεγάλου
ὑπερατλαντικοῦ κροκόδειλου καί
μᾶς πήραν καί μάς τά δάκρυα καί
πήραμε τό μαντηλάκι μας νά τοῦ
συμπαρασταθοῦμε (...)
Σάν ἐργάτης καταπιεζόμενος,
ληστευόμενος, πραγματικά στερούμενος τῶν στοιχειώδικων ἀνθρώπινων δικαιωμάτων. Hum
ταξικα ὁ φυσικός ὁραματιστής

καί ὑποστηρικτής των. Ὅμως ἡ
σκληρότητα καί τό ὅάρος τῆς
καταπίεσης δέν μοῦ ἀφήνουν
περιθώρια ρομαντισμοῦ καί μικροσυναισθηματισμοῦ. Οἱ στόχοι
μόυ καί οἱ ἀρχές μου εἶναι καθαρότατες, γι’ αὐτό λέω στὴν ἀρχὴ
πώς δέν μπαίνουν σέ δοκιμασία.
Ξέρω πολύ καλά πώς ἐγώ
προσωπικό υα ἀπολαύσω πυκι-

λίγο ἤ καθόλου ἀπ’ τόν καρπὸ
τοῦ ἀγώνα μου, πιστεύω στόν ἄνθρωπο, οτή συνέχεια τῆς ζωῆς.
μιᾶς ἀνθρώπινης ζωῆς, ἀπαλλαγμένης ἀπό καθε εἶδος καταπίεσης, γι’ αὐτό εἰμαι αὐστηρός,
καθόλου συναισθηματικός, μέ
ὅλους τούς ἀντίθετους τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, μέ ὅλους πού νομίζουν πώς ἀρκεῖ ὁ κανονικός
μετασχηματισμός για να λυθοῦν
ὅλα αὐτόματα καί ἀγνοοῦν πώς ἡ
κατεδαφιοη εἰναι πιό εῦκολη ἀπό
’ τὴν ἀνοικοδόμηση. πού ἀρνοῦνται νά 6άζουν τὴν πλάτη τους γιά
νά στήσουμε τό οἰκοδόμημα τῆς
ζωῆς, μέ ὅλους τούς καλαμοκα6αλαρηδες πού ζητοῦν διαφορετική μεταχείριση για τόν ἑαυτό
τους ἀπ’ ὅ,τι οἱ δυνατότητες
προσφέρονται γιά τό σύνολο.
Γιάννη ς ’Κλ ινακη ς
ΕρΥαῑης

O Ἕνα γράμμα ἀπό τίς ΗΠΑ
μέ γενικότερα παράπονα.·
Ἀγαπητό «ΑΝΤΙ»
Σοῦ γράφω αὐτό τό γράμμαδιαμαρτυρία μέ ἀφορμὴ τὴ δημοσίευση τοῦ πρώτου μέρους τῆς
συζήτησης μέ θέμα «Σοσιαλισμός
καί Ἐλευθερίες».
Δυστυχῶς ἐδῶ μακριά -πού
6ρίσκομαι τά τεύχη σου ἐρχονται

μέ ἀρκετὴ καθυστέρηση.

.

Aév μέ ἐνδιαφέρει ἡ ἐπιστολὴ
μου νά δημοσιευθεῖ. στὴ στήλη
«Διάλογος». Πιό πολύ μέ ἐνδιαφέρει να τήν προσέξεις λιγάκι,
γιατί νομίζω ὅτι γίνεται σοὸαρό
λοξοδρόμισμα τῆς πορείας σου,
κι αὐτό ὄχι μόνο αὐτὴ τή φορά.
Πρῶτά-πρῶτα τό κακό ἀρχίζει
μέ τήν παρουσίαση τῶν συνομιλητῶν. Λές «τέσσερις καθηγητές»
καί μέ τόν ίδιο καί ἀπαραλλαχτο .
τρόπο πού χρησιμσποιοῦν τά
συντηρητικα έντυπα προσπαθεῖς
νά διαμορφώσεις τὴν ἐντύπωση
ὅτι οἱ συνομιλητές σου εῖναι αὐθεντίες. Γιατί, ἤ τό ἀναγνωστικό
σου κοινό τούς ξέρει, σά γνωστές
προσωπικότητες, ὁπότε δέ χρειάζεται να τούς συστήσεις σάν
καθηγητές, ἤ δέν τούς ξέρει,
ὁπότε χρειάζεται να τούς παρουσιάσεις πιό συγκεκριμένα. Ἡ
ἁπλή δὴλωση καθηγητές, δημιουργεῖ πολλά ἐρωτήματα καί, τό
κυριότερο, ποιά σχέση ἐχουν μέ
τίς πολιτικές ἐπιστῆμες οἱ συνομιλητές σου γιά νά μιλοῦν σαν
«εἰδήμονες» για ἕνα τόσο δύσκολο θέμα.
Πέρα ἀπό αὐτό ὅμως, γιατί
ὑπσχρεώνεις τό ἀναγνωστικό σου
κοινό να παρακολουθεῖ ἀτομα να
ἐκφέρουν τὴ γνώμη τους πάνω σέ
θέματα πού ἀποδεικνύεται πώς

δέν ἔχουν διαμορφώσει οἱ ίδιοι
συγκεκριμένες ἀπόψεις, Καί νά

OTCIXU
Elva: ἕνα καινούργιο μογοζί
ηοὺ ανοιξε οτήν Ξάνθου 7
οτὸ Κολωνάκι.
“ΕκεῙ Ba 6ρεῖτε τὰ κεραμικὰ τοῡ ἐργαστηρίου

“ΟνΤΙΚεΙμενΟ,,
Μιό ποικιλία dab ἀντικείμενα
xphonc Kai δισκοσμητικά
τραπέζια. γλάστρες έοωτ. χώρου.
φωτιστικά, κόσμημα.
rm Θεσσαλονίκη
τά ίδιο ἀντικείμενα θα τὰ 6ρεῙτε στό

“αντικειμενο..
Δημ. Γούνσρη 30.
Ἠ διεύδυνση τοῦ ἐργαστηρίου είνοιε
Φανερωμὲνηε 48-Χολσργὸε τηλ. 65.21.725

ὅλέπει κανείς, ἐκτός τοῦ κυρίου
Μπιτσακη, τούς ὑπόλοιπους νά
μιλοῦν
ἀσυνάρτητα,
σχεδόν
πάντα ἐκτός θέματος, πού νά
ὑποχρεώνει συχνά τόν πρῶτο να
προσπαθεῑ να τούς ἐπαναφέρει
στό θέμα. Ποιό σκοπό ἐκπληρώνεις μέ τό νά παραχωρεῖς ἕνα
τόσο μεγαλο μέρος ἀπό τά φύλλα
σου σέ γνῶμες ἀτόμων ἀκατάλληλων νά συζητοῦν ἕνα τόσο πολύπλοκο θέμα; Καί τελικά καταντά
να γίνεται κουὸέντα καφενείου ἦ,
ἀν θέλεις, θαμώνων τοῦ Χίλτον,
ἀτεκμηρίωτη;
Τί νά πρωτοθαυμασω; Τὴν καθαρὴ ἀντιδραστικότητα τοῦ κυρίου Βεργόπουλου; πού ἁρπάζει
τήν εὐκαιρία να 6γάλει ὅλα τα
ἀπωθημένα του κατα τοῦ σοσιαλισμοῦ καί παράλληλα νά που.λήσει καί γνώσεις μαρξισμοῦ,
ὁπωσδήποτε
γεμάτες
ἀντιιστορικότητα καί ἀναλὴθεια;
Ἥ τίς ψυχολογικές ἐπιδόσεις
τοῦ κυρίου Νικολινάκου; Ἐκεῖ
φτασαμε τώρα; Νά κρίνουμε
κεφαλαιώδη-πολύπλοκα θέματα
σύμφωνα μέ τήν ἐντύπωση πού

σχηματὴσαμε 6λέποντας τήν ἐκφραση τῶν ἀνθρώπων·, Καί ἐπιμένουμε νά ἀποκαλοῦμε τούς
ἑαυτούς μας σοσιαλιστές,
"H τό ὅτι ὁ κύριος Τσουκαλᾶς
ἐνοχλεῖται πού δέν ’ἐπιτρέπεται ἡ
ἀντιδραστική δημοσιογραφία στή

Ρωσίας Θά ἐπρεπε να τόν εἶχα
ἐδῶ πρόσφατα, νά ὃλέπει τόν
ὁπλό Ἀμερικανό νά προσεύχεται
νά πετύχει ὁ προδότης Σαντάτ
οτήν «εἰρηνευτική» του ἀποστολὴ, για νά καταλά6ει τί θα πεῖ
κατευθυνόμενη πληροφόρηοη.
’ Δέν ἐχω καμιά ἀπολύτως περιέργεια να διαόάσω τό δεύτερο
μέρος αὐτῆς τῆς συνομιλίας, γι’
αὐτό σοῦ στέλνω τό γράμμα μου
τωρα.
- Κατά τὴ γνώμη μου, εἶναι
πρόσφατο τό δεύτερὸ σου παραπάτημα. Πρό μηνῶν ἐδωσες τό
δῆμοι σου στὸν «ἀνεξαρτητο»
δουλευτή ἐπικρατείας Π. Κανελλόπουλο, πού καί σύ, ἀντάμα μέ
τὴ Δεξιά, προσπαθήσατε νά τόν
ξεθαψετε, δέν ξέρω για ποιό λόγο. Παράλληλα, έκαμες ὅ,τι μποροῦσες για να διαφημίσεις τά
«Ἀπομνημονεύματα» του καί τίς
δηλώσεις του τῆς «ἀθώας Μαγδαληνής» σχετικα μέ τὴ Μακρόνησο, πετώντας συνάμα τούς γενναίους τῆς ἀλήθειας στό «Διάλογο» πού θα περιμένουν για πάντα
ἀπαντηση τοῦ Π. Κανελλόπουλου.
”Av τά παραπάνω τά λές έσύ
ἀνεξαρτητη ἀριστερή δημοσιογραφία, ἐγώ τά λέω τουλάχιστο
ξεστράτισμα, καί να μέ συμπαθάς.

Θά ἠμουνα ἀπόλυτα ἱκανοποίήμένος, άν μποροῦσες να μοῦ
δείξεις ὅτι ἀδικα μυγιάζομαι.
Μέ εἰλικρινή φιλία
Περικλῆς Π. Βασιλόπουλος
γιατρός
Μιννεάπολη - Ἀμερικῆς

Ο Κι ἕνα γράμμα ἀπό τό Παρίσι.· ὁ Η. Εὐθυμιόπουλος, ἀφοῦ
προτάσσει μερικά ἀνέκδοτα πού
λέγονται στίς ἢ για τίς σοσιαλιστικές χῶρες, συνεχίζει;
Θά ἠθελα νά ὑπογραμμίσω
κατι πού κατα τή γνώμη μου δέν
τονίστηκε ἰδιαίτερα στή συζήτηση πού ὀργάνωσε τό «Ἀντί».
Θα πρέπει λοιπόν νά διευκρινιστεῖ ὅτι ἡ χειραγώγηση καί ἡ συστηματοποιημένη 6ία πού συναντιέται στίς ἀνατολικές χῶρες δέν
εἰναι 6έ6αια τό ἀποτέλεσμα τῶν
σοσιαλιστικσῦ χαρακτήρα μετασχηματισμῶν πού συντελέστηκαν
στίς χῶρες αὐτές, ἀλλά ἡ ἀναγκαστικὴ συνέπεια τῆς ἀναπαραγωγής τῶν δομῶν τοῦ (ἀστικοῦ)
κράτους, τό ὁποῖο ἀπό τή φύση
του εἰναι καταπιεστικό. Καί ἀπ’
αὐτὴν τήν ἄποψη οἱ ἴδιοι μηχανισμοί καί οἱ ἴδιες μορφές ἐξάσκησης τῆς ἐξουσίας ὁδηγοῦν στα
ἴδια ἀποτελέσματα. Δέν χρειάζεται δέ νά εἰναι κανείς ἰδιαίτερα
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προικισμένος μαρξιστὴς γιά νά
μπορεῖ νά διαπιστώνει ὅτι, ὅταν
ἡ ἀστυνομία. ὁ στρατός, ἡ δικαιοσύνη καί ἡ διοίκηση έχουν ὀργανωθεῖ καί λειτουργοῦν κατα τά
ἴδια τά καπιταλιστικό πρότυπα,
ἡ καταπίεση θά ἐχει τόν ίδιο χαρακτῆρα καί τήν ἴδια σημασία.
Τό ἐρώτημα καταπίεση τίνος καί
ἀπό ποιόν θά εἶχε νόημα ἐάν 10,-

ὄργανα ἀσκησης τῆς ἐξουσίας καί
κοινωνικοῦ ἐλέγχου εἰχαν πραγματικά λαϊκὴ σύνθεση, ἀν εἴχαμε δηλαδὴ μεταὸίόαοη τῶν ἐκτελεστικῶν ἁρμοδιοτήτων στὴν
κοινωνικὴ δάοη. Κάτι σάν κι
αὐτό πού προσπαθήθηκε οτήν
πολιτιστικὴ κινέζικη ἐπανάσταση, χωρίς συνέχεια ὅπως ξέρουμε.
Κατά τά ἄλλα ἡ αἰσιοδοξία δέν
εἶναι πάντα ἡ καλύτερη συνταγή,
κ. Μπιτσακη. Σέ μερικές περιπτώσεις εῖναι τό ὂπιο τοῦ λαοῦ,
ὅπως λέει κι ὁ Κουντέρα.
Μέ φιλικούς χαιρετισμούς
Ἠλίας Εὐθυμιόπουλος
Παρίσι
\

MIA ΣΥΖΗτιιΣΗ
Ἀγαπητό «ΑΝΤΙ»,
Θεωρῶ ἐπιόεὸλημένο, τό νά
δώσω μερικές ἀπαντήσεις στήν
«ὑπερήφανη» στάση τοῦ συνεργατη σου κ. Παπασπηλιόπουλου.
Πρῶτά ἀπό ὅλα, τό πλουμισμένο
μέ πολλά λόγια καί συρραφές
ἀποσπασμάτων ἀπό μεγάλα ὀνόματα κείμενο τοῦ κ. Παπασπηλιόπουλου
(πού
δημοσιεύσατε τελευταῖα) δέν πείθει
κανένα, παρά αὐτοεπιόεὸαιώνει
τόν ἷδιο. Αὐτό τό συμπέρασμα
ὅγαίνει ἀπό τὴν ἀρνησὴ του να
πάρει μιά συγκεκριμένη θέση
ἀπέναντι στό λαό, νά σταθεῖ αὐ-

τοκριτικά ἀπέναντι στὴν περιφρόνηση πού. ἐπιδείχνει ὁ λαός
στίς ὑποκειμενικές
θελήσεις
ὁρισμένων καλοθελητῶν πολιτικῶν γιά ὡραιοποίηση τῆς ταξικῆς
πάλης μέσω τῆς ἄμῧλυνσής της.
Καί θέτω συγκεκριμένα ἐρωτήματα στόν κ. Παπασπηλιόπουλο
(ἄν 6έ6αια κατε6αίνει στά «χαμηλά» ἐπίπεδα τῆς πολιτικῆς
ἀντιπαράθεσης μέ ὑπεύθυνες τοποθετήσεις πάνω στά οὐσιαστικά
προὸλὴματα τοῦ λαοῦ). Θεωρεῖτε, κ. Παπασπηλιόπουλε, τὴ διατράνωση τῆς ἀγωνιστικῆς θέλησης τοῦ ἐργαζόμενου ἐλληνικοῦ
λαοῦ μέ τήν ὑπερψὴφιση τοῦ
ΠΑΣΟΚ σαν δεῖγμα ἀνωριμότητας; Καί αν δυστυχῶς ἐπιμένετε
νά σιωπᾶτε, εἷμαι ᾶναγκασμένος
νά σᾶς ρωτὴσω απλσύστεραῑ
Πότε θα ξαναπᾶτε διακοπές γιά
νά πληροφορηθεῖτε τίς θέσεις τοῦ
ΠΑΣΟΚ ἀπό τούς ὀπαδούς του;
Ἐφόσον ὅ κ. Παπασπηλιόπουλος μοῦ καταλογίζει εὐθύνες γιά
σπατάλη μέρους τοῦ ἐθνικοῦ εἰσοδήματος, ἐπειδὴ εἷμαι φοιτητὴς
στό ἐξωτερικό, θα τοῦ δώσω μερικές
χρήσιμες
πληροφορίες.
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Ὑπεύθυνος για τὴ μετανάστευση
δέν εἷμαι ὁ ἴδιος ἀλλά οἱ μέχρι
τώρα κυόερνήσεις τῆς δεξιᾶς πού
μᾶς στεροῦν τό δικαίωμα οτή
μόρφωση. Τή δική μου τύχη
ἐχουν κι ἀλλοι 18.000 έλληνες
φοιτητές στὴν Ἰταλία. Ἀκόμη, τό
ἐθνικό συνάλλαγμα πού ὅγαίνει
στό ἐξωτερικό γιά τούς φοιτητές
δέν καλύπτει οὔτε τό 113 τῆς
σπατάλης για κρουαζιέρες πού
ναυλώνονται καθε καλοκαίρι στίς
έλληνικές θάλασσες ἀπό τίς κρατικές ὑπηρεσίες. Καί μιά πού
ἐπικαλέστηκε ὁ κ.Παπασπηλιόπουλος σάν δικαιολογία για τὴν
έλλειψη ἀπαντησης ἐκ μέρους του
τήν ἀνωνυμία στό προηγούμενο
γράμμα μου, τόν πληροφορῶ ὅτι
ἦταν ἐνυπὸγραφο, μέ ὁλόκληρο τό
ὀνοματεπώνυμὸ μου. Σ’ αὐτό
ζητῶ ἀπό τό ἀγαπημένο «Ἀντί»
τήν ἐπιόεὸαίωσὴ του.
Φιλικα
Ἀλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος
ΣΣ.· Τό γράμμα τοῦ κ. A.X. ἧταν
- ὅπως καί σχεδόν ὅλα τα γράμματα πού δημοσιεύουμε - ἐνυπόγραφο, ἄσχετα ἄν δέν μπαίνει
(για λόγους πού ὁ συντάκι-ης ζηταει) ὄνομα.
. Ὁ

κ.

ΣΠΗΛΙΟΣ

ΠΑΠΑ-

μόνο νά μαθουμε νά σκεφτόμαστε
καί v0 ἐκφραζόμαστε σωστά,
ἀλλά νά εἴμαστε καί ἀκρι6εῖς.
”Οσο για 10 δύο γράμματα τοῦ
κ. Ἀ. Χρυσανθακόπουλου, φοιτητῆ ἀπό τήν Ἰταλία, θα ῆθελα
νά παρατηρήσω, σύντομα, τα ἐξής; θα ἧταν εὐπρόσδεκτη καθε
παρέμὸαση στήν οὐσία τῆς συζήτησής μου μέ τό Μάριο Νικολινάκο, μέ ἐπιχειρήματα 6έ6αια, κι
ὄχι
μέ
χαρακτηρισμούς
σέ
προσωπικό ἐπίπεδο καί χάλκευση
προθέσεων, πού δέν έχουν καμιά
σχέση μέ τά κείμενα καί τίς ἀπόψεις πού ἐκφραζονται σ“ αὐτα,
σύμφωνα μέ τήν παλιά σταλινικὴ,
καί νεότερη ἐρυθροφρουρίτικη,
μέθοδο. Ἡ τρομοκράτηση μέ χαρακτηρισμούς, πού κατασκευάζονται μέ μαχητικό μένος καί
φανατισμό, ἀλλά πού στηρίζονται σέ ἀνακρίὸειες καί δέν έχουν
καμιά σχέση μέ τήν πνευματική
τιμιότητα, τό ἦθος καί τήν πολιτική συνέπεια αὐτοῦ πού «κρίνεται» - ἁπλῶς καί μόνο γιατί δέν
δέχεται τίς ἴδιες κομματικές σκοπιμότητες - εἷναι μιά μέθοδος
πού χρησιμσποιὴθηκε ἀπό τα
φασιστικα κινήματα, κι ἀπό ,τα
«προοδευτικά» καί «ἀριστερά»
κινήματα, πού ἐγιναν ὁλοκληρωτικα. Ἐκεῖ δέ πού έχουν τὴν ἐξουσία, δέν τρομοκρατοῦν ἁπλῶς,
ἀλλά δολοφονοῦν, στέλνουν στα
Γκουλάγκ, ἐξορίζουν.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ὑπ’ ὄψη τοῦ
ὁποίου θέσαμε τό γράμμα αὐτό,
ἀπαντάει.·
Ἀντί, λοιπόν, ὁ κ. ΧρυσανθαΔέν νομίζω ὅτι εἷναι μανδαρικόπουλος νά προσπαθεῑ - μέ
νίστικη στάση (ὅπως μοῦ κατασύγχυση καί κακογραμμένα, στό
λογίζει ὁ φοιτητὴς Z.M. ἀπό τόν
πρῶτο του γράμμα - νά κανει
Πειραιᾶ, στό μέ ἀριθμό 91 τεῦχος
προσωπικούς
χαρακτηρισμούς,
τοῦ «ΑΝΤΙ») ἡ ὑπόδειξη πρός
καί νά καταδικάζει τίς φανταστιτούς φοιτητές μας νά μάθουν να
κές προθέσεις μου, ἀς ἐκθέσει τίς
σκέφτονται καί v0 ἐκφράζονται
ἀπόψεις του πάνω στὴ συζήτηση
σέ σωστά ἑλληνικά, καθώς καί τό
μέ τό Μ. Νικολινάκο, σεόόμενος
ν’ ἀσκοῦνε κριτική πρός ὅλους
τίς ἀπόψεις μου. Θα σεὸαστῶ,
καί πρός ὅλα, πέρα ἀπό ἰδεολοἒτσι, κι ἐγώ τίς δικές του, καί θ’
γικές καί κομματικές σκοπιμότηἀπαντήσω στά ἐρωτήματα πού
τες. Ἀκόμα καί στά συνδιοικούμοῦ 6αζει στό δεύτερο γράμμα
μενα
ἀνώτατα
ἐκπαιδευτικά
του. "000 για τό μαθημα πού μοῦ
ἱδρύματα τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὅπου
κανει, πάνω στό γιατί 6ρίσκεται
εἶχα τήν τιμή νά διδάξω, ἡ ὑπόοτήν Ἰταλία, φοὸᾶμαι ὅτι παραδειξη αὐτὴ ἀπό μέρους τῶν διδα6ιάζει ἀνοιχτές πόρτες, καί άς
σκόντων ἧταν ἀπόλυτα ἀποδεκτή
μὴν περιμένει, παντως, να κοκκικαί σεόαστὴ. ”Οπως ἧταν ἀπόνίσω. Ἀνὴκω α’ αὐτούς πού,
λυτα παραδεκτή ἡ κριτική κι ἀπό
τίς δυό μεριές, ὅταν εἷναι κριτική
μέσα ἀπό τὴ «Νέα Οἰκονομία»,
ἀπόψεων καί ἰδεῶν, κι ὅταν
τόν «Οἰκονομικό Tax/110». 10
ὑπάρχει ἑκατέρωθεν σεόασμός.
«Τεχνικά Χρονικά», κ.λπ. ἄσκηΜ’ αὐτή τὴν έννοια, ὑπάρχει
σαν κριτική οτή στρατηγικὴ τῆς
ἀπόλυτη ἰσότητα ἀνάμεσα σ“ αὐοἰκονομικῆς ἀνάπτυξης πού ἐπιτούς πού διδάσκουν καί σ’ αὐ6λὴθηκε στὴ χώρα, σύμφωνα μέ
τούς πού διδάσκονται· εἰναι ἠλίτό νέο-κλασικό
ἀναπτυξιακό
θια αὐτάρκης, καί θα καταντήσει
ὑπόδειγμα, *καί πρόόλεψαν τίς
ἀρτηριοσκληρωτικός, αὐτός πού
συνέπειες πού θα εἶχε ὡς πρός τή
δέν ἀποδέχεται τήν ἄποψη ὅτι
δημογραφικὴ μας ἰσορροπία, τόν
«αὐτός πού διδάσκει διδάσκεται
τρόπο έκὸιομηχάνισης, διάχυσης
συνεχῶς». Κάποιους ἄλλους κατῆς τεχνολογικῆς προόδου καί
θηγητές θα ἔχει ὑπ’ όψη του ὁ
ἀξιοποίηοης τῶν πλουτοπαραγωφοιτητὴς Ζ.Μ., ὁ ὁποῖος δέν θα
γικῶν της πόρων, καθώς καί τή
ὄρεϊ πουθενα v0 ἔχω χρησιμσχρησιμσποίηση τοῦ ἀνθρώπινου
ποιήσει τόν τίτλο τοῦ καθηγητή
δυναμικοῦ της.
(πού εἰναι a’ ὅλες τίς χῶρες πολύ
Τελειώνοντας, θα ἠθελα νά
συγκεκριμένος), ὅπως κάνουν
ὑπογραμμίσω τόν ἑκατέρωθεν
ἄλλοι (χωρίς v0 10v έχουν) m
σεὸασμό πού χαρακτήριζε τὴ συἀπό τίς στῆλες ἀκόμα αὐτοῦ τοῦ
ζήτησή μου μέ τό Μάριο Νικολιπεριοδικοῦ. Πρέπει, λοιπόν, ὄχι γνάκο, παρα τὴ διαφωνία στίς

ἀπόψεις μας, ποῦ’ ἐκδηλώθηκε μ’
ἀρκετὴ ὀξύτητα. Ἔγραψα, μετα,
στό M. Νικολινάκο; «Ἐλπίζω v0
μείνουμε φίλοι, παρ’ ὅλο πού
διαφωνοῦμε». Κι αὐτός μοῦ
ἀπάντησε; «Θά μείνουμε φίλοι,
ἐπειδὴ διαφωνοῦμε», Θεωρῶ τήν
ἀπάντηση αὐτή ἐξαίρετη σέ ἦθος,
καί ὑποδειγματική για τό δημοκρατικό διαλογα ἀλλά καί πιό
πέρα ἀκόμα, τὴ θεωρῶ ένα ἀληθινό μάθημα για τόν κ. Χρυσανθακόπουλο, καί πολλούς ἄλλους.
“Ἀς μᾶς δείξουν ὅτι «αμες δέ γ’
ἐσόμεθα πολλῶ κάρονες» - χωρίς
νά ξαναγυρίζουν στα σταλινικά
κατάλοιπα τῶν (ἀνακριτικῶν)
ἐρωτήσεων, τῆς κατασκευῆς φανταστικῶν προθέσεων, τῆς ὑποψίας καί τῆς παραποίησης.

ΔΙΑΒΑἸἩΡΙΑ
Ο Ἀπό τόν πρωτοπρεσὸύτερο Γ.
Πυρουνακη π-ήραμε τό πιό κάτω

yea/ma:
Διαόασα στίς ἐφημερίδες (Καθημερινὴ 4-3-78 καί σχόλιο τῆς
ἴδιας τῆς έπρμένης) πώς «σύντομα

μέ

ἀπόφαση

τοῦ

Ὑπουργοῦ

Ἐσωτερικῶν κ. Χρ. Στράτου... τό
ἐξώφυλλο καί ἡ πρώτη σελίδα

τῶν ἐλληνικῶν διαὸατηρίων, θά
ἀλλάξει...

καί

τό

«RE-

PUBLIQUE HELLENIQUE καί
HELLENIC REPUBLIC» 60 γίνει «DE GRECE» ἤ «OF GRECE», γιατί διαφορές ὑπηρεσίες
τοῦ
ἐξωτερικοῦ
δημιουργοῦν
ἀμφισὸητήσεις στὴν ἀκρι6ῆ έννοια τοῦ ὅρου τοῦ Ἑλληνικοῦ
(τάχα μπορεῖ v0 τὴν ἐρμηνεύουν

EAENH).
Ἡ εἶδηση μοῦ κάνει κατάπληξη. Πῶς γίνεται νά ἀλλάξουμε τό
τιμητικό καί ἀναντικατάστατο
ὄνομα τῆς ἐθνικότητας μας καί
μάλιστα μέ λατινικής προέλευ071;;

Ἐκτός ἄλλων δέ συλλογιζόμαστε πώς ἐρχόμαστε σέ ἀντίθεοη
μέ ἐκείνους πού αρχισαν τόσο
καθαρὴ τήν Ἐπανάοταση τῶν
Ἑλλήνων τοῦ 1821; Παραθέτω
σχετικό σημείωμα ἀπό τήν ἐγκυκλοπαίδεια τοῦ Ποπύρου (σελ.
261, τόμ. 5ος); «MI-:10 τήν ἐπικράτησιν τῆς Ἐπαναστασεως ἤρχισεν ἐπιόαλλόμενον ἀντί τοῦ
ΓΡΑΙΚΟΣ καί τοῦ
ΡΩΜΗΟΣ τό ὄνομα Ἕλλην, τό
ὁποῖον καθίσταται όλονέν ἀποκλειστικότερον, ὅχι μόνον εἰς τό
ἐσωτερικὸν τῆς νεωτέρας Ἑλλάδος, ἀλλ’ ἤδη ἐν μέρει καί διεθνως». Για δέ τό «Ρωμηός καί
Ρωμαίηκος» ἀς διαόαστοῦν τα
ὅσα γράφονται στό λεξικό τῆς
((ΔΟμῆς»... «πρός δήλωσιν εὐτεMOP-0f! ἦ χλεύης...»1

Τί εἴδους παραχώρηση εἶναι
αὐτή πάλι στούς ξένους; Θα ἀλλάξουμε τήν ἐθνική μας ταυτότηταί ξὲα να τούς διευκολύνουμε...
και ω;

Καλά τό ρωμηοσύνη στα στραγούδια ποῦ λέγεται «ποιητικῇ
ἀδείᾳ», τώρα καί ἐπίσημη παραφθορά «ὑπουργικῇ 11910106011M0»;
“Ἐτσι ἀρχίζουμε να μπαίνουμε
στήν Εὐρωπαϊκή Κοινότητα; Καί
ποῦ θα φτάσουμε;
Νομίζω πώς χρειάζεται περισσότερη σοόαρότητα καί πρό παν.τός ξυπνητή συνείδηση εὐθύνηςέ
Ἡ παραδοχή τοῦ τίτλου τοῦ
ἐθνικόφρονα δέν ἀπαλλάσσει
ἀπό στάση προσοχῆς καί 056aσμοῦ στά γνήσια ἐθνικάί
Ὁ Πρωτοπρεσὸύτερος καί Καθηγητής Γεώργιος Πυρουνακης
(Ὑπό ἀπαγόρευση καί πάλι
Πρωτοπρεσὸύτερος Ἐλευσίνας)
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Δ.Α.
Ο Ὁ Α. Λεντακης μᾶς ἔστειλε
τήν ἑξῆς ἀνταπαντηση γιά τό Μ.
Γλέζο.’
Ἡ ἀπάντησή μου (ΑΝΤΙ Νο
93) στό ἀρθρο τοῦ Μανόλη Γλέ-

ζου, εἶχε σαν ἀποτέλεσμα να
προκαλέσει καί τὴ δικὴ του ἀνταπαντηση (ΑΝΤΙ No 95). vAv 0
ἀναγνώστης εἶχε καί τά δύο κείμενα στό ἴδιο τεῦχος, ἀν δηλ.
μποροῦσε νά τά 01060051 ταυτόχρονα καί σέ ἀντιπαραὸολή, τότε
δέν θα χρειαζόταν νά γράψω ξανα. Ἐπειδὴ ὅμως δέν συμὸαίνει
αὐτό κι ἐπειδὴ ὑπάρχουν ὁρισμένες παραλείψεις ἀλλά καί ἐρωτηματικά πρός ἀπάντηση, στέλνω
αῦτη τὴν ἐπιστολή.
Πρίν μπῶ στό θέμα σημειώνω
παρενθετικα ὅτι ὁ M. Γλέζος
“εθεσε ζητήματα ὕφους τοῦ διαλόγου, ἀλλα τελικά δέν καταλαὸα

δέν εἶναι ὑπόθεση μιᾶς μόνο τάξης καί ἑνός μόνο κόμματος. Εἶναι ὑπόθεση ὅλου τοῦ ἐργαζόμενου λαοῦ καί ὅλων τῶν πολιτικῶν
δυνάμεων πού τόν ἐκφράζουν.
Αὐτή ἡ ἀνάγκη, εἴτε ἔχει συνειδη-

τοποιηθεῖ εἴτε ὄχι, εἶναι πού ὁδηγεῖ στή δημιουργία τῶν ἑνώσεων,
τῶν συμμαχιῶν καί τῶν συνασπισμῶν» (a. 47).

Κατ’ ἀρχὴν, γιατί χρησιμσποιεῖ
τόν ἐνεστώτα (ὁδηγεῖ, πηγάζει
κ.λ.π.) ὅταν ἀναφέρεται σέ μιαν
ἑρμηνεία ἑνός συγκεκριμένου
ἱστορικοῦ γεγονότος ὅπως ἧταν ἡ
δημιουργία τῆς ΕΔΑ τό 1951 καί
δέν μιλάει μέ χρόνους ἱστορικούς

ὅπως θα ἔπρεπε (π.χ. ό λόγος πού
ὁδήγησε στήν ἑνότητα κ.λπ. πή γ α σ ε ἀπό τήν ἀνάγκη τῆς συμμαχίας κ.λπ). Ἡ διατύπωσή του,

έτσι ὅπως εἶναι, δίνει τήν έντύwon μιᾶς ἀφηρημὲνης γενικῆς
τοποθέτησης, ἐνῶ ὑποτίθεται πώς
ἀποτελεῖ συγκεκριμένη ἑρμηνεία,
συγκεκριμένου φαινομένου, σέ
συγκεκριμένη ἐποχὴ καί τόπο.
Ἐξαλλου τό δεύτερο σκέλος τῆς
ἐπιχειρηματολογίας του μιλάει
καθαρά καί ἀπερίφραστα για σοσιαλισμό, ἐνῶ ἡ, προδικτατορική

ΕΔΑ δέν τόν εἶχε σάν στόχο,
γιατί ἀπαγορευόταν ἀπό τόν 509,
καί έπιδίωκε τὴν ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Ἐπι-

πλέον σέ αὐτό τό σημεῖο, για νά
δείξω ὅτι τα ἀποσπάσματα τῆς
συνέντευξης Πασαλίδη δέν κολλᾶνε μέ τίς διατυπώσεις τῆς, Προ-

γραμματικής

Διακήρυξης,

οη-

μείωσα ὅτι σήμερα ἡ ΕΔΑ δέν
ἀποτελεῖ ΕΝΩΣΗ κομμουνιστῶν,

σοσιαλιστῶν καί ριζοσπαστῶν
δημοκρατῶν, γιατί ἁπλούστατα ἡ

χικούς σκοπούς καί ἀπό τά πράγματα διαμόρφωσε μιά νέα πραγμάτικότητά, Eva νέο δηλ. σχῆμα,
κατάλληλο για τίς νέες ἑλληνικές
ἀλλα καί εὐρωπαϊκές συνθῆκες,
πού θα ἐπεδίωκε τήν ἑδραίωση
καί διεύρυνση τῆς δημοκρατίας
καί στή συνέχεια τό σοσιαλισμό
μέ δημοκρατικές διαδικασίες.
Συνεπῶς ἀπό τὴ φραση τοῦ Μ.Γ.
θα ἧταν ὁρθότερο νά ἐλειπε ἡ
-λέξη τώρα. Ἐν πάση περιπτώσει
ἐκεῖνο πού έχει τελικά σημασία

εἰναι ὅτι ὅσον ἀφορᾷ τὴ δημιουργία τῆς ΕΔΑ ἐχαυμε διαφορετικὴ ἄποψη καί, ἀπό ὅ,τι φαίνεται, ό καθένας μας ἐμμένει στίς
ἀπόψεις του. “Ο ἀναγνώστης ἀς
κρίνει γιά τό ποιός έχει δίκιο.
2. ΤΟ ZHTHMA ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
Ὑποστήριξα καί ὑποστηρίζω
ὅτι ἡ κακοδαιμονία τῆς ΕΔΑ
ὀφείλεται
a10v
0νώ μα λ0
190110 τῆς γέννησής της. Ἀπ’ τόν
τρόπο δηλ. πού καταδυναστεύθηκε ἀπό τό ΚΚΕ ἐσ. εὐθύς ἐξ
ἀρχῆς καί πού ἡ καταδυναστευση
αὐτή, μέ τόν Eva ἤ τόν ἄλλο τρόπο, συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Ὑποστὴριξα καί ὑποστηρίζω ὅτι
ἡ κρίση πού ἀπ’ τήν ἐπανασύσταση τῆς ΕΔΑ σοὸεῖ μέσα στούς
κόλπους της, ὀφείλεται στό ὅτι
μια ὁμαδα τοῦ κόμματος αὐτοῦ
παρέμεινε μέσα στίς γραμμές μας.
μέ ἀποτέλεσμα να μὴ γίνουμε
ποτέ τελικά ἑνιαῖο καί αὐτόνομο
κόμμα. ΠΟΤΕ δέν ὑπσστὴριξα
ὅτι δέν πρέπει νά ὑπάρχουν τάσεις μέσα στὴν ΕΔΑ. Ἴσια-ίσια.

Ὑποστηρίζω καί να ὑπάρχουν,
καί να ἐκφραζονται ἐλεύθερα καί

ἀλλα λόγω χώρου δέν τά δημοσίευσε μέ τὴ συναίνεσή μου τό
ANTI) ἀπό δικα του γραφτα.
Συνεπῶς σημείωνα μια δική του
διαφοροποίηση σ’ αὐτό τό σημεῖο. Γι* αὐτό χρησιμσποίησα τὴν
παροιμιακὴ φραση φίλος ὁ Πλάτων, φιλτάτη ἡ ἀλήθεια. Ἐδῶ δέν
πρόκειται γιά ἕνα ζήτημα ἑρμηνείας, ὁπότε ὁ καθένας ἔχει δικαίωμα νά ἐρμηνεύει ὅπως ἐκεῖνος νομίζει. Πρόκειται για τὴν
παράθεση τῶν γῆονότων. Ἀπό
κεῖ καί πέρα ὁ καθείς ας τα ἑρμηνεύσει ὅπως αὐτός νομίζει.
»”Ενα τελευταῖο σημεῖο στό κεφαλαιο αὐτό. ”Εγραψε ὁ Μανόλης (σ. 48); «Ὁ Α.Λ. ἀναλαμὸανει τήν ὑποχρέωση νά ὑποδείξει
στούς κομμουνιστές νά ἐγκαταλείψουν τή ΕΔΑ καί νά «ἐνταχθοῦν σέ κόμματα ORIGINAL»
ὅπως λέει. Μέ τήν ἴδια λογική καί
εὐκολία θα μποροῦσε καί καποιος ἄλλος νά ὑποδείξει στούς
σοσιαλιστές νά ἐγκαταλείψουν

τήν ΕΔΑ καί νά πᾶνε νά ἐνταχθοῦν σέ ORIGINAL σοσιαλιστικά κόμματα»,
Ἐδῶ τοῦ καταμαρτυρῶ ὅτι δέν
παρέθεσε τό κείμενό μου καί μετά
να τό ἀντικρούσει, ὅπως ἐκανα
ἐγώ μέ τό δικά του κείμενα. Κι
αὐτό ἔχει ίδιαίτερη σημασία,
γιατί ἐγώ ἐγραφα ἐπί λέξει :«"000
γιά τούς κομμουνιστές, ὑπάρχουν
ὅλες οἱ ἀποχρώσεις τῶν κομμουνιστικῶν κομμάτων, για νά ἐνταχθοῡν σε’ κόμματα ORIGINAL,
ὅπως θά λέγαμε, εἴτε δηλ. σέ εὐρωκομμουνιστικοῦ τύπου, εἴτε
«ὀρθόδοξου», εἴτε μαοϊκοῦ, εἴτε
τροτσκιστικοῦζ ”A ν μ έ τ ό ν
ὅρο ἐννοεῖ μαρξιστές,
φυσικά ἔχουν τή θέση

ποῦ εἶναι αὐτά. Ἐξέθεσα τίς

σημερινή ΕΔΑ εἶναι Eva κόμμα

ἀπόψεις μου καί ἀντίκρουσα τίς
δικές του, χωρίς ὑπονοούμενα ἤ
ὑόριστικούς
χαρακτηρισμούς,
πού τότε πραγματικά θα έριχναν
τό ἐπίπεδο τῆς συζήτησης. “Εξάλλου τά στοιχεῖα πού ἐπικαλέ-

σοσιαλιστικό. ἀφοῦ ἐπιδιώκει τό

μέσα καί ἐξω ἀπό τό κόμμα, καί

τους

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ, καί συνεπῶς δέν

προφορικα καί γραπτὰ. Ἀκόμη
καί νά έχουν, ἀν εἶναι δυνατόν,
καί δικό τους ἐντυπο (πρὸλ. τό
Σοσιαλιστικό Κόμμα τῆς Γαλλίας,
ὅπου ἡ ταση τῆς πλειοψηφίας
έχει δικό της περιοδικό). Oi
ἀναφορές στὴν Προγραμματική
Διακήρυξη τῆς ΕΔΑ, τόσο σέ

γιατί ἡ ΕΔΑ εἶναι κόμμα πολιτι-

στηκα δέν ἀπόδειξαν κατι τέτοιο.
vA; τά κρίνει 0 ἀναγνώστης, Καί
τώρα στό κυρίως θέμα. Δυό ζητήματα θέλω νά ἐπισημάνω. Τό
πρῶτο ἀφορᾶ τή διαφορά ἐκτιμήσεων καί τό δεύτερο τά πραγματικά γεγονότα.
1. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΤΙ·ΜΗΣΕΩΝ
Ὁ φίλος μου Μ.Γ. ἐπανέρχεται
οτήν ἀποψὴ του ὅτι ἡ ΕΔΑ δημιουργήθηκε μετα τόν έμφύλιο
πόλεμο ὅχι γιατί τό ΚΚΕ ἧταν
παρανομο, ἀλλά γιατί «ὁ λόγος
πού ὁδηγεῖ οτήν ἑνότητα, οτή
συνένωση, στή συμμαχία, στό
συνασπισμό τῶν δυνάμεων τῆς
ἀριστερᾶς, πηγάζει ἀπό τήν
ἀνάγκη τῆς συμμαχίας τῶν κοινωνικῶν δυνάμεων πού καταπιέζονται ἀπό τό κεφάλαιο, ἐπιδιώ-

κουν τήν κοινωνική ἀλλαγή καί
όραματίζονται τό σοσιαλισμό. Τό
πρόὸλημα τῆς κοινωνικῆς ἀλλαγῆς, ἡ ὑπόθεση τοῦ σοσιαλισμοῦ.

εἶναι δυνατόν να ἐντασσονται σέ
αὐτὴν ριζοσπαστικοί δημοκρατες. ἀφοῦ δέν ἀποδέχονται τό
σοσιαλισμό ἀλλά ἁπλῶς τήν
ἀστική δημοκρατία, έστω καί
κατά τρόπο ριζοσπαστικό. Τόν
ρώτησα καί δέν πήρα ἀπάντηση
σέ αὐτό, καί ξαναρωτῶ. Ὑπάρχουν απλοί δημοκρατες στίς
γραμμές μας καί ποιοί. ”A; κατανομασει έστω καί Evav.
”Ενα ἀκόμη σημεῖο ἐπουσιῶδες. Γράφει ὁ MT. «ἡ ἀντίληψη
ὅτι ἡ ΕΔΑ δημιουργήθηκε ἔπειτα
άπό τόν ἐμφύλιο πόλεμο γιατί
ἧταν παρανομο τότε τό ΚΚΕ,
ἀντίληψη πού κατά κόρον προὄάλλουν γιά εὐνόητους λόγους τά
δύο ΚΚ καί τώρα ὑποστηρίζει
καί ὁ Α.Λ. δέν μπορεῖ να εὐσταθήσει». Ἐπειδὴ ἐνδεχομένως δημιουργεῖται ἡ ἐντύπωση ὅτι παλιότερα είχα ἄλλην ἄποψη καί
τώρα τὴν ἄλλαξα, ἀποδεχόμενος
τίς ἐκτιμήσεις τῶν δύο ΚΚ σχετικα μέ τὴ δημιουργία τῆς παλιας
ΕΔΑ, διευκρινίζω ὅτι τήν ἄποψη

αὐτὴ εἶχα καί παλιά καί τώρα. Ἠ
δυναμική τῶν πραγμάτιον, κατά
τή γνώμη μου, ξεπέρασε τούς ἀρ-

μέσα

στήν

ΕΔΑ,

κῆς καί ὄχι ι’δεολογικῆς ἑνότητας,
μέ τήν ἔννοια ὅτι δέν ἔχει καμιά
κοσμοθεωρία (τό μαρξισμό λενινισμό) καί δέν θέτει σάν ὅρο για
τήν ένταξη ένός μέλους τήν «πίστη» ἤ τήν ἀποδοχή τοῦ μαρξισμοῦ». (ΑΝΤΙ No 93, 0. 16). Νο-

αὐτό τό σημεῖο ὅσο καί σέ ἄλλα,

μίζω ὅτι τό κείμενο εἶναι σαφές.

νομίζω ἧταν περιττές, γιατί τό
κεφαλαιο για τό ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
τυχαίνει νά τό ἐχω συντάξει ἐγώ
καί συνετῶς ξέρω πολύ καλά τί
ἓγραφα καί προπαντός Ὶτί ἐννοοῦσα.
Ἐκεῖνο πού ὑποστήριξα καί

"Av κάπρως ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ εἶ-

ὑποστηρίζω εἶναι πώς μέσα σ’τὴν
ΕΔΑ, εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς μέχρι σήμερα, ὑπάρχουν ΔΥΟ ΚΟΜΜΑΤΑ

καί συνεπῶς τό πρό6λημα εἶναι
να φύγει τό Eva καί νά ξαναπάει
στῆν κοίτη του. Ἐτσι θα γίνουμε
κόμμα πραγματικά αὐτόνομο,
ἀνεξάρτητο καί ἐν ιαῖο. Τούς
φίλους αὐτούς πού τούς λέμε
μέσα οτήν ΕΔΑ «ἐσωτερικούς»,
τούς λέμε ἐτσι γι’ αὐτόν ἀκρι6ῶς
τό λόγο. Τούς έλῆε καί ἐκεῖνος

’έτσι μ’ῆςρι τελευταῖα, ναί ἦ ὅχι; Σ“
αὐτό δέ τό σημεῖο παραθεσα
ἀποσπασματα (ἧταν περισσότερα

ναι μαρξιστής (κομμουνιστής
κατά τό Μανόλη), τότε ἐχει τὴ
θέση του μέσα οτήν ΕΔΑ. ”Av

ὅμως εἶναι ΠΟΛΙΤΙΚΑ, τότε δέν
έχει θέση μέσα στό κόμμα μας,
ἐφ’ ὅσον μέ τήν ἐννοια αὐτή σημαίνει, εἴτε ὅτι ἀνήκει σέ Eva

κομμουνιστικό κόμμα (γι’ αὐτό
λέγεται κομμουνιστής), εἴτε, καί
ἄν ἀκόμα δέν ἀνήκει σέ Eva KK,
λέγεται κομμουνιστής γιατί ἀποδέχεται τίς ἀρχές τοῦ κομμουνισμοῦ ὅπως διαμορφώθηκαν ἀπό
τό λενινισμό, δηλ. τὴ δικτατορία
τοῦ προλεταριάτου, τό δημοκρατικό συγκεντρωτισμό καί τήν κοσμοθεωρία τοῦ κόμματος. Γιατί
τότε δέν ἀποδέχεται τὴ διακή-

ρυξή μεις- Ἀν ἡ χρήοη τοῦ ὅρου
κομμουνιστής δέν σημαίνει 01310,
1015 γιατί τόν χρησιμσποιοῦμε
49

ἐφ’ ὅσον ὸ ὅρος ΜΑΡΞΙΣΤΗΣ,
πού ἀναφέρεται σαφῶς καί ἀποκλειστικα 010 χῶρο τῆς ἰδεολογίας, καλύπτει τά πράγματα καί
0'0/ ἀφήνει περιθώρια για παρανοήσεις,

Κλείνοντας τήν ἀπάντησὴ μου
στό Μανόλη θέλω νά ἀναγνωρίσω ὅτι ὁ διάλογος ἀπὸ ἰή μεριά
του τελικά κρατήθηκε σέ ἐπίπεδο.’
Αὐτὸ θα πρέπει νά τό ἐκτίμησαν
καί οἱ ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ. ,Δέν συνέ6η ὅμως τὸ ’ίδιο μέ
τήν ἐπιστολὴ τοῦ Δ. Τραχανῆ,
πού δημοσιεύτ-ηκε στό ἴδιο τεῦχος, σ. 49-50. Aév θα ἀσχοληθῶ
μέ τίς ῦ6ρεις καί τούς χαρακτηρισμούς καί δέν θα ἀπαντήσω
στό γράμμα του. “Ὀμως δέν
μπορῶ νά ἀφήσω ἀπαρατὴρητο
ἕνα σημεῖο. Πρόκειται για τήν τελευταία παράγραφο τῆς ἐπιστολῆς του, πού λέει ἐπί λέξει τά ἑξῆς; «Τέλος, καί ἐπειδή ὁ ΑΛ. γιά
νά ’χει κι ἕνα ἀκόμα “ἐπιχείρημα” ἀναφέρεται καί σέ γεγονότα
τῶν στρατοπέδων συγκεντρώσεως
καί ἐπειδή πράγματι “va91:0110015" ἀπό-*τα στρατόπεδα, θα

ἧταν ἴσως καλύτερά να μήν τά
θυμᾶται. Οὔτε κι ἐγώ θέλω να
τοῦ θυμίσω λεπτομέρειες». Ἐγώ
ὅταν ἀναφέρθηκα στα στρατὸπεδα μίλησα, χωρίς νά κατονομάσω, ὅτι ἂνθρωποι πού παῖξαν
ἡγετικὸ ρὸλο ἀπ’ τὴ μεριά τοῦ
ΚΚΕέσ. στίς ἐπαφές τους μέ ἐμᾶς

νιάτη για τή I" Πανελλ. Συνδιασκεψη τῆς ΕΔΑ κάτω ἀπὸ τό
ὅνομα μου καί τὸ δικό μου 09690
κάτω ἀπὸ τὸ δικό της,
Γιά τὴν ἀποκατάσταση κάντε
τή σχετικὴ διόρθωοη στό ἐρχόμενο τεῦχος, προπάντων γιά νά
μὴ 6ρεῖ τόν μπελά της ἡ Γ. Ζητουνιάτη ἀπὸ τίποτα εὐαίσθητους,.. Ἐδαίτες.
Σᾶς εὐχαριστῶ θερμά
Γ. Παναγος
δικηγόρος
τ. ὃουλευτής
Θεσσαλονίκη

φοιτητὴς

Ἀθήνα
ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ
ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ

ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ἀγαπητό «_ ANTI»
M510 τὴν ἐμφανιση καί τήν
ἰδιαίτερα προκλητική δραση φασιστικῶν ὁμάδων οτήν Ἑλλάδα,
νά πού φτασαμε στό σημεῖο να
ᾕρουμε τά ἴδια προῧλήματα στήν
Κύπρο. Ἐννοῶ φυσικά τὴ δραση
τῶν φασιστικῶν συμμοριῶν πού
ὑποκινοῦνται τόσο ἀπὸ τό Δημοκρατικὸ Συναγερμό (ΕΟΚΑ B’)
ὅσο καί ἀπό τόν Τουρκές (ΓΚΡΙZOI AYKOI).
Είναι γνωστό ὅτι οἱ ἀμερικάνοι
ἰμπεριαλιστές δέν μπόρεσαν μέχρι τα τώρα να ἐπιὸάλουν τὴν
καλύτερη γι“ αὐτούς λύση τοῦ

τούς ἀδέσμευτους τὸτε, σήμερα

Κυπριακοῦ, πού εἰναι στα πλαί-

εἶναι στὴν ΕΔΑ. "Eva; 0.110 αὐ-

σια τῆς ἐπιόεῧαίωσης τῆς ίμπεριαλιστικῆς
κυριαρχίας
σ-ιὴν
Ἀνατολική Μεσόγειο. Αὐτὴ ἠ
κυριαρχία εἶναι αὐτονόητο ὅτι
ἀποὸλέπει τόσο οτήν ἀπειλὴ τῆς
Σοόιετικής “Ἐνωσης, ὅσο (καί
κυριώτερα) οτήν προοπτική συντριὸής τῆς Ἀραὸικής Ἐπανάοτασης. Πρέπει λοιπόν νά προετοιμαστεῖ ἡ κοινὴ γνώμη γιά τὴν
ἀττοδοχή τῆς σταδιακής ἐφαρμο-

τούς εἷναι ὁ Τραχανής. Ἐπειδὴ
ὅμως τὸ δικό του κείμενο ἀφήνει
"Eva ὑπονοούμενο ΛΑΣΠΟΛΟΓΙΑΣ, τόν καλῶ νά πεῖ καθαρά
καί ξάστερα καί μέ λεπτομέρειες,
ὅπως ἀπειλεῖ, τί ξέρει για τὴ
στάση μου στα στρατόπεδα, για
να τὸ ξέρει ὅλος ὁ κόσμος καί ὄχι
μόνον ὅ Δ. Τραχανής. "Av δέν τό
κάνει, τότε πρόκειται για ὑπο-

νοούμενο αἰσχρὸ καί ἀνέντιμο.
Εὐχαριστῶ
Ἀνδρέας Λεντάκης
Μ’ΠΛΕΞΙΜΑΤΑ
Ο Ἐπανορθώσαμε στό προηγούμενο τεῦχος τό (ἀσυγχώρητο)

λάθος πού εἶχε γίνει στό τεῦχος
94 με’ τὸ μπλέξιμο τῶν κειμένων
τοῦ τ. ὅουλευτῆ τῆς ΕΔΑ Γιώργου Πανάγου καί τῆς συνεργάτιδας τοῦ περιοδικοῦ Γιούλης Ζητουνιάτη. Δέν προλάὸαμε νά δημοσιεύσουμε ἕνα γράμμα τοῦ κ.
Πανάγου - τό δημοσιεύουμε σήμερα. K01” τόν εὐχαριστοῦμε γιά
τήν κατανόηση...
Ἀγαπητό «Ἀντί»,
'O δαίμονας τοῦ τυπογραφείου
προφανῶς τὴν ὥρα πού οἰ φασίστες ἀντέτασσον τά ὂομὸιστικα
τους ἐπιχειρήματα στὸν δημοκρατικό διάλογο πού ἀναπτύσσουν οἱ σελίδες σου, ἐὸαλε καί
πάλι τὴν οὐρά του. Ἐτοποθέτησε
τήν τόσο χρήσιμη ἐνημερωτική
ἐπισκόπηση τῆς Γιούλη Ζητου50

Αὐτός ὁ ἀγώνας πρέπει νά όάλει
στόχους
- Τὴν πάλη ,τῶν κυπρίων ἐργαζόμενων για μιά δική τους κυδέρνηση.
- Τὸ τσάκισμα τῶν φασιστικῶν συμμοριῶν (ΕΟΚΑ 6’,
ΓΚΡΙΖΟΙ ΛΥΚΟΙ).
- Τὴν ὑποστήριξη τοῦ ἀντιιμπεριαλιστικοῦ κινήματος τόσο
στὴν Τουρκία ὅσο καί στήν Ἐλλάδα.
Εὑχαριστῶ γιά τή φιλοξενία
Μέ κομμουνιστικούς χαιρετίσμούς.
ΣT

γῆς τῶν

ἰμπεριαλιστικῶν

προ-

γραμμάτων. Προσπαθεια γι“ αὐτὸ
ἧταν ἡ ἀπαγωγὴ τοῦ γιοῦ τοῦ
Κυπριανοῦ. Μά καί σέ τούτη τὴν
περίπτωση. τά συμπεράσματα
ἀποθήκανε σέ 6άρος τῶν μεγαλοφυῶν «ἐγκεφάλων» τοῦ ἀμερικανικοῦ Πενταγώνου. , Φάνηκε
ξεκαθαρα τί ρόλο παίζει ἡ ἀστική
δικαιοσύνη μέ τὴν «ἀνοχή». Σέ
ποιούς δίνεται αὐτής Στούς ἀνθρώπους πού θα χρησιμσποιήθοῦν ἀργότερά για τήν καταστολὴ τοῦ έλληνικοῦ, τουρκικοῦ

Διερωτῶμαι γιατί οἱ ἄνθρωποι
πρέπει να κουραζονται τόσο
πολύ στήζωή τους.
Κουράζονται ἀπὸ τό δημοτικὸ,
τό γυμνάσιο, τό πανεπιστήμιο,
ἀλλα καί ἀπό τό ὅτι ὁ ἀγών δέν
τελειώνει ἐδῶ ἀλλά θά πρέπει καί
μετά τό πανεπιστήμιο να ἐξακολουθήσω νά ἀγωνίζομαι. Βέὸαια
ἡ ζωὴ δίχως τόν ἀγώνα θα ήτο
μονότονη, πρέπει να ὑπάρχει ὁ
ἀγών, ὅμως ἀγώνας ἀπὸ ἀγώνα
διαφέρει, Εἶναι ἀλλο νά εἷσαι εύτυχής καί νά ἀγωνίζεσαι να γίνεις εὐτυχέστερος καί ἄλλο να
ἀγωνίζεσαι να μάθεις πόσες x1110—
05; ἄρθρα ἀπ’ ἔξω καί μετά ἀπ’
αὐτό νά μαθαίνεις ὅποιο νέο
νὸμο ὂγαίνει καί νά εἰσαι κλεισμένος σέ μιά αἴθουσα μιά ὁλόκληρη ζωή, μακριά ἀπὸ τὴ φὺση
καί ἀπὸ τὴ διασκέδαση. Κακό ι
ὅμως ὑπάρχει ἐν συγκρίσει μέ
κατι ἄλλο πού εἷναι καλό.

Ποιά εἶναι ἡ σωστή παιδεία,
Σωστὴ εἰναι ἡ όπλή παιδεία, διὸτι,’ ὅπως ἐλεγαν οἱ πρόγονοί
μας,, σωστό τό ἁπλοῦν. Ἀπλή
παιδεέα εἶναι αὐτή πού σοῦ μαθαίνει τά ἀναγκαῖα. Π.χ. σί φαρμακοποιοί μαθαίνουν πῶς νά
κατασκευάζων χημικώς τὸ οἰνόπνει·ιι(ι. Κι ὅμως οὐδέποτε θα
χρησιιιοποιήσουν τίς γνώσεις αὐτις. διότι τό οἰνόπνευμα τό παίρνυυν ἐτοιμο, γι’ αὐτό καί οὐδείς
φαρμακοποιός
θυμᾶται
πῶς
κατασκευάζεται. T0 ίδιο καί οί
νομικοί, ἀπ’ ὅσα μαθαίνουν, τά
περισσότερα τά λησμονοῦν καί
μετα ὅ,τι θυμοῦνται εἶναι πῶς νά
χρησιμσποιοῦν τά 6ι6λία. Πρέπει
ἄραγε Eva; πού θέλει νά ,ἐργαστεῖ

ἤ κυπριακοῦ ἐργατικοῦ κινήμα-

στό ἐργατίκό δίκαιο να μαθει για

τος. “Ὀταν μάλιστα γίνεται τόσο
έντονη ἐπίθεση ἐναντία στὴν
ἐλευθερία τῆς ἐκφρασης - τό
«ANTI» έχει πικρὴ πείρα ἀπό
αὐτή τήν ἐπίθεση - καί στίς στοιχειώδεις (κατακτημένες μέ αἷμα)
δημοκρατικές ἐλευθερίες.
Συνεπῶς. Μοναδική ἀπάντηση
σέ καθε προσπαθεια ἐπίλυσης
τοῦ Κυπριακοῦ στα μέτρα τῶν
ἀμερικάνων ἰμπεριαλιστῶν, εἷναι
ὁ κοινός ἀγώνας τῶν ἑλλὴνων καί
τουρκοκύπριων
ἐργαζομένων.

τό συνταγματικό καί τό ἐμπορικό, ἀφοῦ μάλιστα ΟΛΑ σχεδὸν
θα τα λησμσνήσει καί μόνο 11010111v μέ τὴν ἄσκηση θα τά μάθει;

Καί ἐδῶ προκύπτει τό ἀκόλουθον ἐρώτημα; γιατί Eva; ὑπάλληλος φαρμακείου πού θα ἐδινε ἐξετάσεις σέ μια ἐπιτροπὴ καί θα
περνοῦσε νά μὴν μπορεῖ να ἀνοίξει φαρμακεῖο,
Κ. ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
Ξενοκράτους 31

OI HOAITIKOI ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ο Ἀπάντηση ἀπό τό 80011on5-

011 στα ὅσα εἷπε στή Βουλή γιά
τό πρό6λημα τῶν πολιτικῶν
προσφύγων ὁ Κ. Στεφανόπουλος,
ἀποτελεῖ τό παρακάτω γράμμα.
Καί μιά γενικότερη παρουσίαση
τοῦ θέματος,
Περίμενα ἀπό τίς ἐργασίες τῆς
Βουλής, ἡ ὁποία ἀσχολήθηκε 15λευταῖα μέ τα δικά μας 11906111ματα - τῶν πολιτικῶν προσφύ-

γων, να ἐπιδειχθεῖ ἡ ἀπαιτούμενη
κατανόηση ἀπὸ ὅλες τίς παρατάξεις χωρίς ἐξαίρεση, διότι εἶναι
πανεθνικό τό αἴτημα; Να γυρίσει
ἡ προσφυγιά.
Μέ καταπληξη, ὅμως, 01060100
ἀπὸ τίς στῆλες τοῦ ἐλληνικοῦ τύπου, τα ὅσα ἐλέχθησαν ἀπό τόν

κύριο Στεφανὸπουλο, περί «ληστοσυμμοριτῶν» καί «ληστοσυμ-

μοριτοπολέμου». Ἐπειδὴ τό ίδιο
ἀἴσθημά ἀγανάκτηοης κατέχει
καί ὅλους τούς πρόσφυγες πού

ἐνημερώθηκαν πάνω σ“ αὐτό, θεώρησα ὑποχρέωσή μου νά ἀπαντήσω στόν κύριο ὑπουργό.
Τριαντα χρόνια ἔχουν περάσει
ἀπὸ τό τέλος τοῦ ἐμφυλίου πολέμου στή μαρτυρική μας χώρα καί
τίς συνέπειές του συνεχίζουν νά
πληρώνουν ἀκόμα οἱ ἀντίπαλοι,
του κυρίου ὑπουργοῦ, πού ἐτυχαν νά 6ρίσκονται μακριά ἀπό
τὴν πατρίδα τους, μα πάντα
κοντα της στό νοῦ καί τὴ σκέψη,
ξαναὸαφτισμένοι ἀπό τον κ. Στεφανόπουλο «ληστοσυμμσρίτες».
”Ας μοῦ ἐπιτραπεῖ νά κάνω ἐδῶ
μιά παρένθεση..
1. T0 νά ἀποκαλεῖ ὁ κ. ὑπουργός ληστές ἕνα στρατό με’ δεκάδες
χιλιάδες ἄνδρες, σημαίνει πώς
ἐσκεμμένα συγχέει τά πράγματα.
2. Ὁ κ. ὑπουργὸς πρέπει νά
γνωρίζει πώς ἡ στελέχωση τοῦ
Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ τῆς Ἐλλάδας, τὸν ὁποῖο ἀποκαλεῖ λη-

στας, ἧταν — κατα Eva μεγαλο
ποσοστό - ἀπὸ ἀξιωματικοὺς τοῦ
ἀστικοῦ στρατοῦ, πολλοί ἀπὸ
τούς ὁποίους διακρίθηκαν στὸν

Ἀλόανικό πόλεμο ἐναντια στούς
Ἰταλούς φασίστες έπιδρομεῖς.
3. Πῶς εἰναι δυνατὸν να ἀποκαλεῖ
ληστοσυμμορίτας
Eva
019010 τὸν ὁποῖο - τότε, στόν
ἐμφύλιο πόλεμο - δέν μπόρεσε να
καταὸαλει ὁ ἐθνικὸς στρατός,
παρά μόνο μέ τὴν ἐνεργὸ ὑποστὴριξη δι’ ὅλων τῶν πολεμικῶν
μέσων τῶν νΑγγλων καί κατοπινα
τῶν Ἀμερικανων κατόρθωσε να
τὸν ἀπωθὴσει;
4. Ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ ἐμφυλίου
πολέμου πέρασαν τριάντα περίπου χρόνια. Στό διάστημα αὐτό
οἱ μαχητές τοῦ Δημοκρατικοῦ
Στρατοῦ Ἑλλάδας πού ἐτυχαν
τῆς φιλοξενίας τῶν λαϊκῶν δημοκρατιῶν, δημιούργησαν οἰκογένειες καί σάν ἀποτέλεσμα ὁ ἀριθμός τους διπλασιασθηκε. Μέ
ποιό δικαίωμα ὁ κ. ὑπουργὸς

ἀποκαλεῖ ληστας τίς χιλιάδες τῶν
παιδιῶν πού γεννήθηκαν στήν
προσφυγιά; ”Av 6 κ. ὑπουργὸς
ἀπευθύνει τὴν ῦ6ριν μόνον εἰς
ὅσους ὑπηρέτησαν στίς τάξειςτοῦ ΔΣΕ, γιατί δέν ἐπιτρέπει στα
παιδιά των νά γνωρίσουν τὴν πατρίδα τους;
5. ”Ὀταν 6 κ. Στεφανὸπουλσς
ἧταν ὑπουργὸς τῶν Ἐσωτερικῶν
καί δέχονταν σέ ἀκρὸαση ἐκπροσώπους τῶν πολιτικῶν προσφύγων για διευθέτηση σειρᾶς πρσ6λημάτων τους, σέ καμιά ἀπὸ τίς
περιπτώσεις ὁ κ. ὑπουργὸς δέν
ἀναφέρθηκε για ληστοσυμμορίτες, Πῶς ἐξηγεῖται αὐτό;
6. ”Ὀταν oi ἀρχηγοί τῶν «ληστοσυμμοριτῶν» καί ἡ ἡγεσία τοῦ

ΚΚΕ ἐπαιρναν τήν έγκριση τοῦ
ἐπαναπατρισμοῦ, 6 κ. ὑπουργὸς
δέν σκέφθηκε πώς ἧταν δυνατὸ
μία τῶν ἡμερῶν oi ἄνθρωποι αὑτοί νά ὀργανώσουν (ὅπως ἰσχυρίζεται τώρα ὁ κ. ὑπουργὸς) ἐναν
νέο ἐμφύλιο πόλεμος Γιατί, τότε,
δέν ἐσήμανε τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου ὥστε νά ἀποτραπεῖ ἡ εἴσοδός τους οτήν ”Ελλαδα;
7. Καί μία ὑπόθεση. Σέ περίπτωση πού ἡ ἡγεσία τῶν «ληστοσυμμοριτῶν» ἤθελε να ὀργανώσει
νέο γύρο ἐμφυλίου πολέμου, μέ
’ ποιούς θα τὸν πραγματοποιοῦσε;
Η μισή προσφυγιά εῖναι παιδιά
ἀγύμναστα. Ἡ ὑπὸλοιπη μισή, oi
παλιοί μαχητές τοῦ ΔΣΕ, ὃγήκαν
ἤ πρόκειται να ὅγοῦν σέ σύνταξη
— ὅσοι εἷναι ἀκόμα ζωντανοί. Τί
εἶναι αὐτὸ πού τρομάζει(; ) τὸν κ.

τους ληστοσυμμορίτες, καί, τό
πιό τραγέλαφικὸ, ὅτι ἐτοιμαζονται (oi πολιτικοί πρὸσφυγες) για
νέο γύρο ἐμφυλίου πολέμουίί
Μήπως, μέ τά κηρύγματα του
αὐτά 6 κ. ὑπουργὸς θέλησε νά
διαόεὸαιώσει τήν παραταξή του
καί καποιους ἄλλους, ὅτι εἷναι
ἀκραιφνήςρἐνικὸφρων ὅπως καί
πρίν 30 χρόνια,
Καί στή μιόι περίπτωση καί

στὴν ἄλλη, 6 παρανομαστὴς εἷναι
6 ίδιοςῑ Δια μέν τούς Ἕλληνες
τῆς παράταξής του ἡ ζωή ἔδειξε
πώς τά πάντα έχουν ἀλλάξει. Καί
ὁ χλαός πού ἐδεινοπάθησε στή
φουρτούνα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης,
ἠρέμησε. Ἀπαλλάχθηκε ἀπὸ 16
πάθη καί τα μίση πού ἄφησε ὁ
ἐμφύλιος σπαραγμὸς καί δέν ἀνέχεται πλέον κακές ἀναμνήσεις.
Οὔτε καίι τά ἀφεντικα του ἐνθουσίασε (ἐπειδὴ ἀκρι6ῶς τά κηρύγματα του ἔρχονται σέ ἀντίθεοη
μέ τὸ λαϊκὸ αῖσθημα καί τό σημερινὸ διεθνές πολιτικό κλίμα),
ὥστε

νά

ἐπιδείξουν

στιανὸς; Oi πραγματικοί χριστι-

ανοί ἐδωσαν λήθη στό παρελθὸν.
”Av 6 κ. ὑπουργὸς «συνεπαρμένος» ἀπὸ τὸ 6ῆμα τῆς Βουλῆς
ὅγῆκε ἐξω ἀπὸ τά πλαίσια τῆς
κυόερνητικῆς πολιτικῆς καί μίλησε περί «συμμοριτῶν» καί
«συμμοριτοπολέμου», τοῦ ὑπενθυμίζω τή γνωστή παροιμίαι
«Ἕνα χελιδόνι δέν φέρνει τὴν
ἄνοιξη», ”Αν ὅμως διακήρυξε
ἄψογη τήν κυὸερνητική πολιτική,
τὸτε ἄς μὴν ἀμφιὸάλλει κανείς
πώς 16 λαό μας τὸν περιμένουν
δίσεκτοι καιροί. Μάταια, μέ 16
κηρύγματα του τῆς μνησικακίας
καί τῆς ἀναμὸχλευσης τῶν παθῶν, ὁ κ. ὑπουργὸς προσπαθεῑ να
οταματήσει τὸν τροχὸ τῆς ἱστορίας. “Η ἱστορία θα προχωρεῖ καί
σαν ὁδοστρωτήρας θα ἰσοπεδώνει ὅ,τι ἐμπόδιο θα 6ρίσκεται
μπροστά της. Μέ τά κηρύγματα
του αὐτα, τό μόνο πού κανει ὁ κ.
ὑποῦργός εἶναι να καταρρακώνει
ἐσωτερικά καί διεθνῶς 16 κύρος
τῶν Ελλήνων πού κυὸερνοῦν.
Μέ ἰδιαίτερη ἐκτίμησή
Πικρός X.
Βουκουρέστι

θρώπινα δικαιώματα. Οὔτε 0i
νόμοι τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας,
οὐτε oi διεθνεῖς νόμοι καί ἀκόμη
περισσότερο 0i ἀποφάσεις διεθνῶν διασκέψεων δικαιολογοῦν
αὐτὸ πού ἐφαρμόζουν oi ἐλληνες
,κυὸερνῆτες σέ δαρος πολιτικῶν
τους ἀντιπάλων, καί μάλιστα
ὕστερα ἀπὸ τριάντα χρόνιαί Καί
ἐνῶ ἄλλοι πολιτικοί ἡγέτες - ὄχι
μικρότεροι τοῦ ἀναστήματος (τοῦ
πολιτικοῦ) τοῦ κ. Στεφανὸπουλου - ἀναγνώρισαν εμμειια ὅτι-1
δέν συνέὂαλαν στήν ἐθνική ἁμοψυχία στό παρελθὸν, ζητώντας κατα κόποιο τρόπο - «ἀφεση
ἁμαρτιῶν», ὁ κ. ὑπουργὸς οτήν
τελευταία σύνοδο τῆς Βουλῆς ἡ
ὁποία ἀσχολὴθηκε μέ τό πρό6λημα τῶν πολιτικῶν προσφύγων, παρσυσιάστηκε ὸργισμένος”
καί πολύ δίαιος, ἀποκαλώντας

ο Ὲκῡότηςῑ

)(ΡΗΣΤΟΣ Γ. πΑΓιογτΣΑκΗΣ
Δεινοκράτους 131

0 Ὑπεύθυνος Τυπογραφείου;
ΤΡΥΦΩΝ ΛΥΓΟΥΡΑΣ
Βασ. Ἀλεξάνδρου 26
”Αγ. “Ανάργυροι.

,Ο Φωτοστοιχειοθεσίαῑ
«ΦΩΤΟΚΥΠΑΡΟ» ΕΠΕ
Βασ. Ἀλεξάνδρου 2, Χίλτον.
, Τηλ.746.314-713.604
O Ἐκτύπωση;
“Εργοστ. Γραφικῶν Τεχνῶν
’ r ,ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ
Ἰασίου 5. Περιστέρι.
-

O Κάθε ένυπόγρσφο ἀρθρο
ἐκφραζει . τήν
προσωπική
ἄποψη τοῦ συγγραφέα του.

O ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙ-

KOY:

Τραπεζῶν, κ.ληῑ 1.200 δρχ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

o noiutnl;

Γιά φοιτητές ἐκπτωση 15%,
0 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΕὐρώπη - Μεσογ. χῶρεςῑ
έξάμηνηῑ άπλή δολ. 10
άεροπ. δολ. 13

ετήσιαῑ απλή δολ. 20
ἀεροπ. δολ. 25

ἄλλοτε,

Ὁ κ. ὑπουργὸς γνωρίζει καλῶς
καί τούς νόμους τοῦ ἐλληνικοῦ
κράτους καί τοῦς διεθνεῖς νόμους
καί ἀκόμα πιὸ φρέσκα πρέπει νά
ἔχει στὴ μνήμη του τίς ἀποφάσεις
τοῦ Ἐλσίνκι για τὸ θέμα τῶν πολιτικῶν προσφύγων καί τά ἀν-

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
Ἀθήνα 601.
Τηλῑ 732.713 — 732.819

”Εξαμ. 260 δρχ. - ”Ετήσια 520
Ὲτὴσια Ὀργανισμῶν,

ὑπουργὸ;

Δέν νομίζει 6 κ. ὑπουργὸς πώς
μέ τὸ νά ἀποκαλεῖ ληστοσυμμορίτες τίς χιλιάδες τῶν Ελλήνων
προκαλεῑ τόἐθνικο αἴσθημά,
τώρα μάλιστα πού
ική ὁμοψυχία εἰναι ἀπαραίτητη 6000 ποτέ

ίδιαίτερη

συμπάθεια στό πρόσωπο τοῦ κ.
ὑπουργοῦ, σάν «κυνηγοῦ» πού μέ
ἕνα σμπαρο θέλησε νά χτυπὴσει
δυὸ τρυγόνια. Καλά θα κάνει 6 κ
ὑπουργὸς νά παραδειγματιστεῖ
ἀπὸ ἄλλες δυτικο-ευρωπαϊκές
χῶρες, στίς ὁποῖες oi ἀρχουσες
τάξεις μέ ρεαλισμὸ χειρίστηκαν
παρόμοια προόλήματα. νΑς μὴν
ὑποκρίνεται ὁ κ. ὑπουργὸς, ὅταν, _

-ΠἺῈΙ-

εὑρισκόμενος στό «σπίτι» τοῦ
Θεοῦ κανει τό σταυρὸ του καί
ταυτόχρονα ψιθυρίζει στὸν Ὕψιοτο νά τόν προστατεύει ἀπ’ τὸ
κακό καί τὴν ἁμαρτία. Πῶς μπορεῖ νά μᾶς πείσει ὅτι εἷναι χρι-

“Ἀγγελου ”Ελεφάντηε 'H άποτυχίσ τῆς Γαλλικῆς “Αριστερᾶς. Μπάμπη Κασιμάτηε T6 ὲργοστσσιακά σωματεῖο, θεσμός

πρωτοποριακός. Γιώργου Παπαδημητρίου; Τὸ Αἰγαιακό πρὸ·
βλημα. Περικλῆ Νεάρχου; “ Η Αἴγυπτος καί τό μεσανατολικὸ.
Γιώργου Κατσίγιαννη; Ἠ νίκη τῶν ἐργατικῶν επιτροπῶν
στήν Ἰσπανία. Γ. Χ. Χουρμουζιάδη; Εἰσαγωγή στίς ἰδεολογίες τῆς έλληνικῆς προῖστορίας. Γιώργου Δερτιλῆ; Προβλήμα-

τα αἰτιολογίας στήν ἱστορία. Ε. Ι. Μπιτσάκη; “Επιστημολογίσ
καί φυσικές ἑπιστῆμες. Μπερνάρ ”Εντελμάν; Θέσειςγιά μιά

μαρξιστική ἱστορία τοῦηόικαίου. Γιώργου Βέλτσουε 'O φροϋδισμὸς τοῦ Φρόϋντ. “Αντώνη Μανιτάκη; «Μσρξισμόςκαί Δίκαιο» τοῦ E. Πασουκάνις. Γιώργου Kappa: « 'O μσρξισμός καί

ή ἐποχή μσς» τοῦ Σ. Ζορμπαλᾶ. Νέα βιβλία - περιοδικά,

Η.Π.Α. - Κανοδός -“Αν. Ἀσίας
ἐξάμηνηῑ απλή δολ. 10
άεροι-ι. δρλ. ,17
ἐτήσια; άπλή δολ. 20
ἀεροτι. δολ. 34
Αὺστρολία - “Ωκεανίσῑ
έξάμηνηῑ άτιλή δολ. 10

άεροι-ι. δολ. 24
6111010: ἀπλή δολ. 20

ἀεροπ. δολ. 47
O ‘E116'601101c1, én110yéq:
’)(ΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
Δημοχάρους 60. ΑΘΗΝΑ 601.

.TIMH TEYXOYZ δρχ. 20
0 ΠΑΛΗΑ TEYXH:T|MH 30 AP.

“ Επιστολές.

Μάρτιος 1978. τεῦχος 17

Κεντρική ὃιάθεση;

O γιά τά 6ι6λιοπωλεῑσ
τῆς “Αθὴναςῑ
Στά γραφεῖα τοῡ «ANTI»
Δημοχάρους 60,-τηλ. 732-713

ΘΟΥΡΙΟΣ
κεντρικό ὁργᾱνο τοὺ

“ΡΗΓΑ ”’ΦΕΡΑΙΟΥ

ο γιά τά 6ι6λιοπωλεῑο
B. “Ελλάδαςῑ

Βιδλιοπωλεῖο
N. Κοτζιᾶ-· καί Σία O.E.
Τσιμισκῆ 78, τηλ. 279.720.
-ΘεσΙνίκη
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1+1?—
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TOY Z' TOMOY THE B’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ἸῈΥΧΗ 75-89)
9 Ἰουλίου-31 Δεκεμβρίου 1977

0 7ος τόμος τοῦ «ΑΝΤΙ»
εἶναι ἕτοιμος. Περιλαμὸανει
ὅλα τα τεύχη τοῦ 6 ἑξαμηνου τοῦ 1977 (ἀπὸ τὸ N0 75
ὥς καί τὸ N0 89).
Ζητῆστε τον ἀπὸ τα γραφεῖα μας ἥ στείλετε μια ἐν·
τολή να σας 89081 ταχυὸρομικα. Τιμή; 380 δρχ.’
Στόν 70 τόμο, αναμεσα
οτήν ἄλλη πλούσια ὕλη του,
θα 6ρεῐτεῑ
ο τό χρονικὸ τῶν ἐκλογῶν τοῦ ’77. Στοιχεῖα, πίνακες, αρθρα πολιτικοῦ διαλόγου, ἀναλύσεις τῶν αποτελεσματων καί μια καυτή
σατιρα τῶν πολιτικῶν μας
ἠθῶν.
ο αφιερώματα για τὸ
Μαριο Χακκα καί τὸ Σερα-

φείμ Μαξιμο μέ ἄγνωστα

Καὶ στοῦς δὺο πίνακες-ὕλης καί συνιργατῶν - τά λήμματα ἀναγράφων-ται κστ “ ἀπόλυτη άλφαβητική σειράΣτήν καραπομκή ὁ πρῶτος ἀριθμὸς δηλώνει τὸ τεῦχος κα l ὁ δεύτερος τὴ σελίδα.

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
Σεραφείμ Μάξιμος
Βιβλία

ANTI

;

Ewwmm

:
;

))

:

I“? 875/55. 77-7815, 7915, 8015, III/7. 82/7, 8315, 8515,

Διάλογος

75151, 76150, 77-78160, 79149, 80149, 81151, 82148, 183151,
85152, 86153, 87152, 88150, 89150

Ἑπισημαίνουμε

75143, 76142, 77-78151, 79136. 80145, 81143, 82141, 83147,
85143, 86147, 87148, 88138, 89140

K0010 ᾶρθρο

7513, 7613, 77-7813, 7913, 8013, 8113, 8213, 8313, 8413,
8513, 8613, 8713, 8813, 8913

Τὸ διάγγελμα τοῦ ΕΑΜ 80128
Συνὲντευξη μὲ τὸν Π. Κανελλόπουλο 87116
Βιβλία για τήν “Αντίσταση 76120
Φροντίδες γιά τίς ἀρχαιότητες
80131
:36 γραμματὸσημα τοῦ ΕΑΜ 801

7512a

1)

Ποδαρᾱς Γερ.

: Συμπληρωμαῐικὸ σημείωμα 75133
; Γραμμα στὸν Πέτρα Ροῠσο 75134
; Γράμμα πρὸς τήν Κ.Ε. τοῦ ΚΚΕ
75136
: ((1848-1928» 75138
: M1ιασυνηθιινσμέη ίστορία» 801
30
υπλία καί
: 'H “κρΑ

ᾱιήεωεςΡ79/33
Ροῦσος ΠὲῐΡῠς
Σαμαρᾱ Βαγ.
Σκλαβος K.

Βεγλε-

ρῆς Γιωργος Δερτιλῆς, Δημήτρης Δηιιητρᾶκος Γtweγσς Κοντογιώργης, Γιωργος
Μαυρογορδατος καί Χρὴοτος Ροζακης συζητοῦν για
τα πολιτικά κόμματα.
,- Ὁ Παναγ. Κανελλὸπουλος για τήν πρὸσφατη
ἱστορία μας.
- “O
στρατηγὸς
Ἀ.
Σιαπκαρας για τὸ καθεστώς
τῶν ξένων ὅασεων.
—— O Σαὸὅὸπουλος για
τήν πολιτική καί τή μουσική
- Πέντε παπαδες ἀπὸ τα
Σφακια για τα προὸλήματα
τῆς ἑλληνικῆς ἐπαρχίας καί
111 στρατευση τῆς 8111171110109

33;?! 33145. 85 /13, 86/39. 37 153.

μερικές

;Γράμμα στὸν Σ. Μάξιμο 75134
. "IEτοι γν11101σα τὸν ποιητή Γιῶργο Κοτζιοὺλα 88124
; 'O Σεραφείμ Μάξιμος 88142

ΙΣἸῸΡΙΑ
“Ᾰνδρικόποιιλρς Γ. ,Ἡ
·
χρόνια κρίση τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ 0111v Ἐλλάδα 86124
: Ὁ Σ. Μάξιμος καί, προβλήματα
Ἀξε-λὸς-Αουκῦς
τῆς Ἱστορίας 75139

1‘an “Ανρί

:OI κλέφτες τῶν ἑπαναστάο-ειιιν

Λουγγης Τηλ.

:‘H θέο-η τοῦ Ἑλληνισμοῦ στό-

Mom K-

Μεσαιωνικὸ Βυζάντιο 88132
: 'H «Συνάν-ιτιοη τῶν l7.» καί ὴ
ίατοριογραφία 82142

75120

Μουστάκης Γ.
Σταυρίδου-Πατρικίοι), Ράνα

ANTI
ι)
Υ)

“Ελυζαῐος Γ.
Λιάνης Γ.
Ρὲπορτερ

:
:
:
z
;
:
;

Σαααααρᾶς Α.
))

Φάτσης Γιάννης

:
:
:

Μια παλιά ίοτορία 75119
”Ενα «σταγονίδιο» 77-7815
Στρατός καί κόμματα 83121
Οί βάσεις πλῆθος... 77-7819
Φακελος «Νὲα Edna.» 75112
“Ετσι ἀρχίζει τὺ «φακέλωμα» γιά
τοὺς ο-τρατεὺσιμους 8218
Oi «ῦπεύθυνες δηλώσεις» καί πῶς
δὲαααααργήθηκαν 88/9
Συνὲντευξη για τίς
_ βάσεις 77-7816
'H σημασία τοῦ Αἰγαίου 77-7816
“Αμερ ιιιιιιἐς βάσεις 0111v Toupκία 88 16

))

: OI άνησυ-χοῦντες 7516
: Βασιλοχουντικοἰ 0111 Γερμανία
7618
: Ἕνα «σταγονίδιο» 77-78 15

P81100130

2 Ὑπόθεοη Psalm/1101: ’ὑπόδειγμα
διπλωματικοῦ χαφιεδισμοῦ 80110

: Συνέντευξη μὲ τοὺς 5 Σφακιανοὺς
παπάδες 79110

λΕπι-τροπὴ Περιβαλ-

λοντος ΠΑΣΟΚῑ “,Αλουμίνιο Elm-wt καὶ κατα-

στροφὴ τῆς τῆς 32/24
ωωιρας N.
Ζσύραρης K.
Νωμὸν ιἐνι

: 'FBvuconoinO'n τῶν δασῶν 81120
: «Καὶ τὸ φῶς ὁρκίστηκευ»»79118

Πεπονῆς “Av.
Συρίγος Π.

: “Εμπορικὴ Διαφὴμιση 86134
: 'H ψυχολογία τῆς ἐργασίας 80143
: Πυρηνικὺ Amen-16010 στὴν “Ελ-

ςΠεριβάλλον καί πολιτικὴ (σι)νὲντευξη) 77—78116
Παπαδόπουλος Σωτ.; “Εμποριιεὴ Διαφήμιση 86134

TA.

1115a 11 129
,ΚΥΠΡΟΣ
ANTI

ι Ἀπὸ τὴν εοκΑ 3', σ-ι-ὴν ΕοΚΑ
1“ 76/12

ANTI

: Τρία χρόνια 76113
: OI «κροο-τάτιδες δυνάμεις» 88110

Δημόνικος
))

ANTI

;·Ενα προεκλογικὸ κείμενο τοῦ

IOanNIKH ΖΠΗ
ANTI

ΕητΑΕήΑ
ANTI

;Χρισ-τιανικὲς κοινότητες οὑτο1111100 σοσιαλισμοῦ 86137

1881 86121

ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΑΜΥΝΑ

.· OI

πολιτικὰς

ἐπιπτώσεις

111d;

ἀπαγωγῆς 89112
Κρένιδιώτης Γιαν. : Τὸ σ-ημερινὸ άδιὲξσδο καί σί προεδρικές ἐκλογὰς 88110 ’
Κωνσταντινίδης Στ. : ἔξυχτὲἓιακὺ ’καὶ έλληνικὲς ἐκλογές

ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ
·“1Ξρ·γατικὸς Ἀντ.

; Πολιτιισή λιτάτητας καί «συμπί-

Νεάρχου Περ.

: '7I-9I/I9C1'mpo; βαδίζει πρὸς τά δεξιὰ

Τ.Γ.

εΠερίερ-γες «συμπτώσεις» 82114

εοης» 89130

Ζητουνιάτη Τιούλης Χρονικὺ ἑργατιιοῶν (1111110110111-

KIM-1m; Σ-

σεων 89133
εΣτα Μαντεμοχὼρια μοιράζουν

ἀπολύσεις 113/115
memormom - Γελοιοτῃουι
Ἰωάννου Γ.

{111/4, 113/4. τεῦχος 114-1ng

ΜΕΛΕΤΕΣ — APOPA
“Ανδρέου Χαρά
: Καβάλαῑ 'H ἐκλογική «ταυτότητα.» 85126
“Αξελὸς Λουκᾶς

;13ιογραφικὸ - βιβλιογραφία Σ.

“Ασδραχάς Σπ.

τ Δημήτρης Momma; 76/37

Βέλτσος Γιῶργος

: '0 άρχηγικὸς λόγος 86132

Μάξιμοι» 75126

σὲ σπίτσα, 8615, 89/4-6

Κουῑνο

52

τεῦχος 81

“Αντιθέσεις

; Ἠ «Πειθαρχική Μεραρχία 999»
στῆν Ἐλλάδα 80137
; Σελίδες ἡμερολογίου 87125
; Γραμμα πρὸς τὸ Π.Γ. τοῦ KKE

Κανελλόπουλος Π.
Μάξιμος Σεραφῑίμ

ρουσες συνεντεύξεις καί συ-

Φαίδωνας

τεύχη 77 - 78

ΕΑΜ

ΑΝΤΙΠΑΣΗ - ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ ’44 - ΕΜΦΥΛΙΟΣ

ΠΒ.

- Oi

Μάριος Χάκκας

76

Πολιτικὸ 15ήμερο ἔξίὲζ 87861144, Β7971-41814. 7914, 8014, 8114, 8214, 8314, 8514,

τό ἑλληνικό 6ι6λία

ζητήσειςῑ

υ

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ

καί ἀνέκδοτα κείμενα τους,
ἀφιέρωμα για τὸ ΕΑΜ καί

ο μια σειρα ἀπὸ ἓνδιαφέ-

τεῦχος 75

’,Η Μαφάλντα καί ὁ κόσμος της
7515 76/5; 77--78151, 7915, 8015

11

1)

: Θεσμικὸς

λόγος

καί

ἐξουσία

Ξανθουδάκης X. -

: Σημαντικές συμβολὲς 76125
: ἐί-ἑΙΕιῖβλιογραφικῂ ἔρευνα τό 1977

Παναγιάντου, Γ.

Γκλότζ A.

; '0 τοξικὸς χαρακτῆρας τῆς ἐπι-

Δουκίδου Λένα

: T6 μάρκετινγκ τῶν ἐκλογῶν σ-ι-ὴν
Ἐλλάδα 86131
: T6 θεσμικό πρόβλημα τῆς Κοι-

στήμης 87136

“Ιωακειμίδης Π.

Παναγιὼτου Γ.
Παπαγεωργίου Κ.
Πλ. Γ.

: Ἡ ἔκθεση βιβλίου 89142
: ‘M16 ποιητικὴ άξιολόγηση 76118
; '0 τυπογράφος, ό ἑκδότης καί 6
πρόλογος 76123

νης “Αγορες 32130
Λάμψα Πωλίνα
Μάρκου Δ.

: OI «νέοι φιλόσοφοι» 81136
; Κρατική βία καὶ oi σι’νγχρονες

Μορτόγιας Δ.

Οίκονομίδης 'Ap.

ίδιομορφίες της 88112
: 'H οίκογένεια 7614
; T6 δίκαιο τοῦ ἀνταρτοπολέμου

Πουλαντζάς Ν.

79127
: Συζήτηση μὲ τὸν Η. Weber γιά

Φερμέλεν Κ.

Χατζῆς Δημ.
Χτοὺρης Σωτ.

z Κείμενα 77-78125, 26, 28, 38, 40,

Χιλιιίιτης Ἠλίας

41, 43, 45, 48, 49
; T6 σὺντομο πέρασμα τοῦ πεζογράφου Μ. Χάκκά 77-78131

70 Κοτζιοὺλα 88124

Μουσικὴ

Βιβλιοκριτική

;(Κ.Δ,

Ἀσδραχάς Σπ.

Δημαρᾶ, Νεοελληνικὸς

Λεωτσᾷκος Γ. “

Διαφωτισμὸς) 77-78154
: (Γ. Κοντοῦ, Φωτοτυπίες) 86150
: (A. A. Ζακυθηνοῦ, The making of
Modern Greece,
Φ. Ἠλιοῦ, T6 γράμματα τοῦ Σταμ. ,
Πέτρου) 88146

Βασιλικὸς B.
Clogg Richard

)’1

n

11

Ζυγὸς ”ΑΡης

: (Δ. Δημητράκου, Πολιτικὴ ἐξουσία καί Ἐπανάοταση) 87150

Ξανθουδάκης Χ.

Νεγρεπόντης Γ.

: (B. “Αγγελοπούλου, 'H Ἀκρόπολη καί ὴ ίοτορία της) 79147 ’

Τηλεάραση

: 'H φῦοη καί 6 ρόλος τῆς γραφεισ-

Παπαγεωργίου Κ.

: (T. Καζάντζη, 'H παρέλαση) 80147

κρατίας 81140
: “Ανάπτυξη καί μετανάοτευση στό
λεκανοπέδιο τῶν Σερρῶν .88/18
: Ύπῆρξε μεγαλύτερος άπὸ τό Εργο του (Σ. Μάξιμος) 75125
;Δημοκρατικὴ -διακόσμηση καί
οίκονομικὲς
ἀναγκαιότητος

1)

Σοσιαλισμὸ 83138, 85139
: T6 σῦγχρονο δίκαιο τῆς θάλασσας καί ὴ έλληνοτουρκικὴ διαφορά 80114

Τσάτσου Μαρία

; “Ετσι γνὼρισα τὸν ποιητή Γιῶρ-

Χάκκας Μάριος

ANTI

τὸ Κράτος καὶ τὴ μετάβαση στὸ

Ροζάκης Χρ.

Σαμαρα 307.

(EOK) 77-78/14, 79/33

; (Γ.

Μανούσακα,

'0

: Βιβλία για τὸ κίνημα τῶν μαύρων

32146
11

2 Βιβλία γιὰ τό γυναικεῖο κίνημα

11

115/44
Βιβλιοπαρουαίασὴ

12

11

11

Είκαο-τιια

σης 351ι6, 361ι2

“Αλεξανδρόπουλος Μ ; ”Εκθεση Βυζαντινῆς Τέχνης στὴ
Μόσχά 76/48
Γιαννακοποὺλου

H VHIvZUUlMIVOl-lleI Kai ἡ πολι-

Πόλη
: Χρῦσα Ρωμανοῦ 83148
’ί-ίλιοποὺλου-ξιοόγέἑὶν
Χ ρονικὸ Ὲκθέοεων 79143

Βάγιας “Αλέξης
Δημόνικος
Δρακόπουλος Μπ.
“

ΠΑΙΔΕῙΑ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ KINHMA ANTI
; 'O νόμος-πλαίσιο 76111
Δρουκόπουλσς 3.

; 'H ψευτοοικονομικὴ καί ὴ πολι·ἑιΖκΙιέἶίκονομία τῆς ἐκπάίδευσης

Κακολὺρη Ἀθηνᾶ ; «Προεκλογικές» μαθητικές άπεργίες 8617
ι
Κωοτοπούλου
Βουβοὺλα
; T6 άναγνωοτικά καί ὴ αίσθητικὴ
διαπαιδαγωγηση 76126Νούλας Βασίλης
: ἑνὲιὰ «Λογικὴ» χωρίς λογική 761

IlNEYMATIKH ΖΩΗ
Ἀρχαιολογία

11

11

1)

11

1)

1)

11

11

; 'O ἀρχαιολόγος καί ἡ κοινωνική
του εὑθύνη 79137

Ἐρανιο-τὴς

;Φροντίδες γιά τίς ἀρχαιότητος

ο-τήν “Ελεὺθερη Ἐλλάδα καὶ στὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821. 80131
Πάλλας A.

;Τὸ ταξίδι τῶν ἀρχαίων καί ὴ
ἐἑρχαιολογική Ὑπηρεσία 77-781

11

; Χρονικό ἐκθέσεων 85150, 89149

1)

1)

11

1)

:
:
;
:

Στρούτζα Ἔφη

Παπαθανασόπουλος Γ.
Ρογκάν Ντόρα

: '0 άρχαιολόγος καί ἡ κοινωνική
του εὐθύνη 80/46
>

Κυρισζῆς Δημ.

Λ.Δ.Ε.

Κολτοτδοποὺλου
”Αννυ

memwdoos
Λιάππα Φρίντα
Λ, Φ.
Ὁμάδα κινηματο-

Σταὺρακας Δημ-

Λογοτεχνία

Βελουδης Γιῶργος

Σ.Π.1.Α.

“. Ἀπάντηση 0111v ἔρευνα 76146

Δρακονταειδής Φ.

Φαράκλας Ν.

; '0 άρχαιολόγος καί ἡ κοινωνική
του εὑθύνη 81144

Ζήρας Ἀλὲξης

; Τό Μορφωτικὸ Ἴδρυμα τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας 89144

Ζήρας Ἀλὲξης
Κωοτοπούλου
Βουβοὺλα

: T6 άνογνωοτικά καί ἡ αἰσθητικὴ

Λεωτσακος Γ.

διαπαιδαγωγηση 76126
: T6 ἐργο ζωῆς τοῦ Φ.,“Ανωγειανάκη 76124

Νοὺλας Βασ.

; ἑνΞιὰ «Λογικὴ» χωρίς λογική 761

: ((Πλήν-Κάδρο» 80148
: T6 φεστιβαλ ’77 80148
; T6 φεοτιβάλ Θεσ1κης 79141

Λιναρδῖιτος Σπ.

Νικολάου Κώστας
Νικολινάκος Μ.

Παναγιώτου Γ.
:'0 ἑλληνικός κινηματογραφος
καί ἡ ΕΣΕΚΤ 76144
.· 'H τελευταία ἐλπίδα ; φτηνες ταινίες 75144

Παπασπηλιόπουέος
π.
Ρέπορτερ

,

: Γιάτί παίρνουμε μέρος ο-τίς ἐκλογές 83130
; “Εκκληση γιιὶ ἑνότητα 80142
: 'H «Συμμαχία τῶν 5» 82/15
: 1'16 016 άλλη πολιτική 85112
: 'H 'A010'r806 καί οί ἐκλογὲς 81 18
: Τά ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν
καί ἡ Ἀριο-τερά 87112
: T6 σημερινό «ἄγνωστου ΠΑΣΟΚ 89114
;”Η κοινοβουλευτικὴ ὁμαδα τοῦ
ΠΑΣΟΚ 89118
: 'H ἕνταξη στήν EOK Kai ἡ Ἀριοτερά 79135
; Γιατί παίρνουμε μέρος στίς ἐκλογές 83134

; "H 3’ Συνδιασκεψη τῆς EAA 7778111
:‘Av εἶχε γίνει ἡ δημοκρατική
συνεργασία 85114
; OI δυνάμεις τῆς ἀλλαγῆς 86115
: Τὸ λαϊκὸ κίνημα μπροστά. mi;
ἐκλογὲς 83142
: Τὸ λαῐκό κίνημα σὰν φορέας 6).λαγῆς 87139
; 'H δραστηριότητα τῆς Βουλῆς σε
ἀριθμοὺς 88115
; OI πολιτικές δυνάμεις στίς προσεχεῖς ἐκλογές 85134
: “Αποστάτες τοῦ ’65 καί ἐκλσγές

τοῦ '77 86/17
: T6 σιἰγχρονο λαϊκὸ μιιῦιοτόρημα
86140, 87143
: ’Υπεράοπιση τοῦ γραφτοῦ λόγου““

76145
Ρωμανὸς Θαν.

Κοτζιοὺλας Γιῶργος
Λαμπρίδης Μαν.

Μανούσακας Γ.
: T6 παιδικό βιβλία 76130
; Βιβλία γιά τήν “Αντίοταση 76120
: Δοκίμια καί πραγματεῐες 76117

: Βάκ-χες 79142

: «Φθινοπωρινὴ ίοτορίω)· 88145

; '0 άρχαιολόγος καὶ ἡ κοινωνικὴ
του εὺθὺνη (ἔρευνα) 76146

Ἀγγελοπούλου
Βίττω
Ἐρανισ-τὴς

(Πριόβολος, B.)
Εὑθυμίου Π.
Καππος Κ. η
K006; Ἠ.Γεωργίου Χ.
Καρᾱς Ἠλίας

Θέατρο

: Μνήμη Δημήτρη Θεοχάρη 88154

οιμιιο

Ἀλέξης “Ακριθάκης 87149
Τέχνη καί περιβάλλον 89148
'O Πλανήτης Παρθενῶνος 75146
,1ίέ Δορυφόρος Παρθενώναςς 751

Ε.Κ.Κ.Ε.

Ἑρμῆς

Δημουλίτοα Ντόνη : Τὸ φεοτιβάλ τοῦ Νανσὺ 75149

γραφιοτῶν

11

: Ντοκουμέντα 6 81147
: Συνέντευξη μὲ. τόν Οῦλριχ Κουχὶρτ 82145
: '0 Ρενὲ Μπερζὲ γιὰ τά μέσα ἐνημέρωσης 85150

1)

Resumy Pierre

11

: Ποῦ βρίσκεται τὸ αδιὲξοδο; 7778112
; “Ετσι βλέπουν τό «οὔριοι» τα
κόμματα 85130
z Συνέντευξη 016 «ANTI» 81110
Υ; ’.(3 λαὸς ψηφίζει (ιΣυμμαχίαιι 851

;Συνέντευξη μὲ τὸν K. Τσόκλη

79 146

)1
Ἀνδρόνικος Μ.

; Φεστιβᾱλ Νεολαίας 79140
: Συζήτηση με πολιτειολόγους γιιὶ
τά κόμματα 82116
; “Απόψεις τῶν κομμάτων για τήν
ἱνταξη στήν EOK 83114
: Στρατός καί κόμματα 83121
:OI ὑποψήφιοι τῆς αντιπολίτευι

1)

ραγωγῆς 79122

: Πληθωρισμὸς 89136
Παπασαραντόπουλος Π. : 'H ἐνταξη στήν EOK καί oi
διαπραγματεύσεις 81 122

προσκήνιο

α. Κάμματα - Πολιτικὴ ζωή - Ἐξιιιτιτρική πολιτικὴ
: ίδζ5αβιὲλα, ἠ ἐκλογική «ταυτότηταη
Ἀνδρέου Χαρά

:

σμὸς καί ὴ διεθνοποίηοη τῆς πα-

11

καί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ EI'IIKAIPOTHTA (EAAHNIKH)

ΑΝΠ

: T6 πενταετὲς καί ὴ κυβερνητικὴ

·ἑιὲκκιέιιοίκονομία τῆς ἐκπάίδευσης

;«Παρασκήνιο»
75148

39145
Χαλικιᾰ Μάγδα

ΟῙΚΟΝΟΜΙΑ

Δρουκόπουλος Β.

; Σημαντικὲς συμβολες 76125

ἐμφύλιος)

75150, 77-73157, 79147, 30147,
3ι 146, 32147, 33150, 35146, 36150,
3715ι, 33147, 39146

ἐκθεση γιά τὴν ἐνταξη 81124
Δρουκόπουλος 300.: '0 δυτικογερμανικός ἐπεκτατι-

: «Μουσικοεκλογικὼι - συζήτηση
μὲ τὸ Δ. Σαββὸπουλο 86128
; T6 ἔργα ζωῆς τοῦ Φ. Ἀνωγειανάκη 76124
: Καστέλλα, Ἐπίδαυρος, “Ηρὼδειο
77-78158
; Μεταξὺ Ἡρωδείου καί Λυκαβηττοῦ 81 148
: Φεστιβαλικό φινάλε 82144
;ὲίέῗέἔα Δωματίου τῆς Μόσχος

Mellberg AnnMargret '
Μπεκατῶρος Στ.
Παπαγεωργίου K.
1)

“ Παπασαραντόπουλος Π.

: M16 πρὼιμη καί μια 611/1011 κατά· _
θεση για 16 M. Χάκκα 77-78132- ·
: “Ανέκδοτο γράμμα 88130
: 'H άρνηση τῶν ἀξιῶν τοῦ συστηματος στό ἔργα τοῦ Μ. Χακκα
77-78136
7
;Ἒνας «Πρόλογοςιϊ K090012011μένος 88143 : F16 τό Μ. Χάκκα 77-78124
: M. Χάκκας; ἡ ἧττα καί ή αξιοπρέπεια τοῦ ανθρώπου 77-78134
: Γιά 16 M. Χάκκα 77-78123
: 'H κριτική απιὶναντι στό Μ. Χάκκα 77-78146
: SAS - Δολοφονία οτήν Ἀθήνα
86148

Χριστοδουλίδης A.

: K. Καραμανλῆς - 'A. Παπανδρέου καί ἕνα αγνωστο γκάλλοπ τοῦ
1967 8716
: T6 ΚΚΕεσ. καί ἠ άνανέωοη τοῦ
κομμ. κινήματος 89126
; ’7851Ιέ Συνδιασκεψη τοῦ ΠΑΣΟΚ

β. Ἔρευνες - Ρεπορταζ
ε Κλέφτες καὶ “Αστυνόμοι 82127
: 'H «ὑπόθεση Σερίφη» 88114
; u'H δυστυχία τοῦ νά είσαι Ἐλληvar,» 88140

“Αμπελῆς Γ.

; Ἠ ἐφαρμογή τοῦ «ίδιιίινυμου»
83125

ANTI

: 'H «Οὐάσιγκτον Πὸστυ για τίς
ἀποκαλύψεις τοῦ Αἶητζη 7516
; Ὀ πρόξενος τῶν ΗΠΑ, πρακτο-

))

53

ρας τῆς CIA 76/7
: Ὀ Στράους καὶ οί βαο-ιλσχουντι17065380τή Γερμανία καί τὴν Ἀθήνα

11

Τζιμπουτί

-Ἀλίμ “Ομῖιρ

; Τό «Ἀντί» δικάζεται με τό νόμο
375136 - τό κείμενο τοῦ βουλεῦματος 7916
: Ὀ πολιτικός κόσμος καταδικάζει
τή δίωξη τοῦ «Ἀντί» 8016

: ”Ανεξαρτηοία καί σύννεφα πολέμου 75111

; «Ἐτσι μὲ άπέλασαν άπὸ τήν Ἐλ-

Ζ.Γ.

Τουρκία

λάδα. . .» 8917
Παπασαραντόπουλος Π.
Ρέπορτερ
11

; Προεκλογικὴ περίοδος ο-τά «φακελωμένα χωριὼ) 85121

Τόνγκ Ντέιβιντ

: 'H Τουρκία - χάος, άλλά σὲ ποιό
ﬂue/16; 75 18

Φάτσης Γιάννης

: Ἀμερικανικὲς βάσεις στήν Τουρκία 83,6

:'H περίπτωση N. Κακαουνάκη
77-78 / l9
;Τό σκάνδαλο τῶν συνθετικῶν
οίνοπνευματων 80118

: Μία ίτρειινιι

στοίις

ἀναγνῶστες

τοῦ περιοδικοῦ 80124. 81138
ι)

: “Ορίστηκε ἠ δίκη τοῦ ANTI 8518

Κωνοταντόπουλος Ν

;Ἠ κυβερνηση ἐπιβάλλει τή σιω-

Ρέπορτερ

;Ἠ ὑπόθεση
78119

πή 7517
ΤΥΠΟΣ
ANTI

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕῘΠΚΑΙ Ρ()τττιΑ

ANTI

: 'H ((Οὺάσιγκτον Ποστ»“γ1ι“ι τίς
ἀποκαλύψεις τοῦ Αῐητζη 7516

Κακαουνάκη

3331311)

Βρετανία
ΠίΝΑΚΑΣ
: Οί “Ιρλανδοί
μενοι 89113
Ἀναο-τασόπουλος N. : “Ο φασισμός
τῆς Ἀγγλίας
: 'H διασπαση
Τσάτσου Μαρία

χτυπάει τὴν πόρτα
79120
τοῦ άγ-γλικοῦ ΚΚ

37151
Γαλλία
Δημητριάδης Γ.

: Kai τώρα, οτόχος ἡ Δ. Σαχάρα

Λάμψα Πωλίνα

: (ΒξίΙῐνέοι φιλόσοφοι» 81136
·. 'H Γαλλική-πρὼην-Ἑνωμένη
“Αριατερά 87130
; MalviIIe καὶ προστασία τοῦ πυρηνικοῦ προγράμματος 81126

Φακῐνος ”Αρης
Τσαντίλης Δ.

Γερμανία

ΓΆὲζος Ni

; Ὀ ναζισμός άναβιώνει 8517

21:

; Κρατική

βίαι

ἕνα

γερμανικό

μοντέλο «πρὸς ἐξαγωγὴν» 86110
Μάρκου Δ.

: Ἀπὸ τό “Ἀουσβιτς στό Σταμχάιμ

Οίκονομίδης Φ.

: *Η Βόννη λέει «61L» στὴ διεύ«
ρυνση 83112
;Ἒνα παράδειγμα άπονομῆς δικαιοσύνης οτή Δ. Γερμανία 8319

8316

ττηιλ 11

Ἀγγελοποὺλου Βίττω 76130
Αίητζη Φίλιπ
89110
Ἀλεξανδρόπσυλος Μῆτσος 76148
“Αλίμ Ὀμάρ
75111,79123
“Αμπελῆς Γ.
33125
79120
Ἀναστασόπουλος Νίκας
Ἀνδρέου Χαρά
35126
Ἀνδρικόπουλος Γιάννης
36124
79157
Ἀνδρόνικος Μανόλης
“Αξελός Λουκάς
75159, 26
Ἀσδραχας Σπύρος
76157, 77-73154

Βασιλικός Βασίλης
Εεγλερῆς Φαίδων
Βελουδῆς Γιῶργος
Βέλτσος Γιῶργος

77-73112
36150
36112
36140, 37145
36152, 33156

Γεωργίου X.
Γιαννακοποῦλου Πόλη
Γκιγιεμὲν Ἀνρί
Γκλότζ Α.
Γλέζος Μανόλης

3113
35143
75120
37156
3517

Δερτιλῆς Γιῶργος
Δημητρᾰκος Νέντης
Δημητριάδης Γιάννης
Δημόνικος

86112
86112
8616
85130, 88110, 89112
75149
86131
76143
81110, 85110
79122, 82134, 89134

Ινᾰγιας Ἀίλὲξης

Δημουλίτσα Ντόνη

; 80 χρόνια ἀγῶνες 79128

Δουκίδου Λένα
Δρακονταειδὴς Φίλιππος
Δρακόπουλος Μπάμπης
Δρουκόπουλος Βασίλης

Αίητξη Φίλιπ

: «Ἀντι-ΕΙΑ», ξνας φορέας οτήν

Ἐλυζαῑος Γ.
Ἐρανιστής
Ἐργατικὸς Ἀντ.

“ Οίκονομίδης ΙΦ.

; 'H Βόννη λέει «ὄχι» οτή διεύρυν-

'mwmm
’Ὰὶλίρ ’(31υὰβ

ΟΝΟΜΑΤΩΝ

πολιτικοὶ κρατού-

Μανούσακας Γιάννης
Μάξιμος Σεραφείμ
Μάρκου Δημ.
Μαυρογορδῦτος Γιῶργος
Μορτόγιας Δημ.
Μοσκωφ Κιυστῆς
Μουστάκης Γιῶργος

Μπεκατῶρος Στέφανος
Νεάρχου Περικλῆς
Νεγρεπόντης Γιάννης
Νικολάου Κώοτας
Νικολινῦκος Μάριος
Νουλας Βασίλης
Ντυμόν Ρει·ι“ῑ

Ξανῦουδάκης Χάρης
Οἰκονομίδης Φοῖβος

33145
75123, 55, 34. 56, 53
3516, 33112
36112
76 14
32142
36157
77-73154
7919
79147
36115
35142. 37159
76152
77-73116

76125
77-73116, 79127, 35112
77-73152, 30151, 46
33115, 39142

Πάλλας Δημήτριος
Παναγιώτου Γιῶργος
. .x. 77-73125, 46
Παπαγεωργίου Κωστιις
86134
Παπαδόπουλος Σωτήρης
Παπαθανασόπουλος Γιῶργος 88154
31122 35123 36143
Παπασαραντόπουλος Π.
35154
Παπασπηλιόπουλος Σπ.
36154
Πεπονης Ἀναοτάσιος
76125, 30147, 39145
Πλ. Γ.
1
79/33
Ποδαρίίς Γεράσιμος
35153, 35159
Πουλαντζῦς Νίκος

Πριὸβολῠς Β· (Ἑρμῆς)

30142
30150

77-73119, 30110, 13, 3214,
36117, 3716, 3319
Ρογκάν-Ἠλιοποίιλου Ντό ρο 76146, 79145, 46. 31/41
32145,35150,37149,39143
Ρέπορτερ

Εὐρώπη

εὑρώπη 39110

Ἐρμῆς (Πνιὸβολος Β-)
Εὐθυμίου Πέτρος

οη 33112
Φακῐνος Ἀρης

Ζαλαιίιρας Νίκος

: Ἡ διεθνοποίηση τῆς τάξης Καὶ

Η.Π.Α.
ANTI

Ζήοας Αλὲξης
Ζητουνιάτη Γιούλη
Ζούραρης Κωοτας

ἀσφάλειας 79124

ἐντι-ὸς Ἀοης
; 'H φωνὴ τῶν “ίνδιάνων στὸν OHE
82128

77-7319
76120, 30151, 55, 37
39/30
30/42
32115
81 120
76117, 77-78132
89133
79118
87150
86110, 8917

”ίωακειμίδης Π.
Ἰωάννου Γ.

82130
8114, 8314, 84, 8615, 8914, 6

Κακολῦρη Ἀθηνᾶ
Κανελλόπουλος Παν.
Κάππος Κώστας
Καρᾱς “Ηλίις
Καρυὼτης Σ.
Κολτσιδοποὺλου “Ἀννυ
Κοντογιώργης Γιῶργος
Κοτζιούλας Γιῶργος
Κουίνο

3617
37/25
35/12
31/3. 37112, 39/14. 13
35116
79142, 33145
36112
33150
,
ummmnnmjm.
3015, 3216, 35145, 35115
36159, 37155, 39141
33110
79155
35123
7517
76126

Ρωμανὸς Θανάσης

30114, 36112
75154
39126

Σαμαρᾱ Βαγγελίτστι
Σιαπκαρᾱς Ἀνδρέας
Σκλάβος Κ.
Σταὺρακας Δημήιρης
Σταυρίδου-Πατρικίου Ρένα
Στρούτζα Ἔφη
Συρίγος Πέτρος

33124
77-7316
33142
75144
36121
75146
30145

Τσάλ Π.
Τσαλακός Γιῶργος
Τσαντίλης Δῆμος
Τσάτσου Μαρία
Τόνγκ Ντειβιντ

3519
76114, 3019, 32114
31126
31140, 37151
7513
31129

Φακίνος Ἀρης
Φαράκλας Νικόλας
Φάτσης Γιάννης
Φερμέλεν K.
Φόα Βιττάριο

79124, 37150
31/44
3316
33113
37123

Χάκκας Μάριος
Χαλικιᾱ Μάγδα

77-73125...49
32146, 35144
75125
32114
77-73151

Ροζάκης Χρῆστος
Ροῦσος Πέτρος

Ἰταλία
Φόα Βιττόριο

;Τό 1ΚΚ καί τό πρόβλημα τῆς
“Ακρας “Αριστερας 87128

Λατινικὴ ”Αμερικὴ

’ Fornari Dario

;Τσέ Γκεβάρα;

ό

ἐπαναοτάτης

σύμβοιο 37132
Παλαιστίνη
Τσαλακός Γ.

: Συνὲντευξη μὲ τὸν Μωχάμετ Σου-

λειμᾱν 76114

Δ. Κρανιδιίιιτ ης Γιάννος

Kwame Δημήτρης
Κωνσταντινίδης Στ,
Κωνοταντόπουλος Νίκος
Κωσῐοπούλου Βουβούλα

Ροδεσία
Χατξόπουλος “Αχ.

Σαχάρα .

Δημητριάδης Γ.

: Καί τώρα, οτόχος ἡ Δ. Σαχάρα

3616

ΞΞΔί

Χατζόπουλος Ἀχιλλέας
Χιλιώτης “Ηλίας
Χριστοδουλίδης Ἀνδρέας
Λαμπρίδης Μανόλης
Λάμψα Πωλίνα
Λεωτσᾱκος Γιῶργος
Λιανης Γιῶργος
Λιάππα Φρίντα
Λιναρδῖιτος Σπὺρος

Σομαλία
Τσαλακός Γ.

Χατζῆς Δημήτρης

; Συνέντευξη μὲ τόν Τζόσουα Νκόμο 82114

: ‘H Σοβιετικὴ ἐξωτερική πολιτικὴ
δυκιμάζεται 8019

Ἅῖἓττῆς Τηλέμαχος

77-73156
31156
76124,77-73153,31143,321
44, 35143
75112
30143
77-73111, 35114
33152·
79141

Χτοὺρης Σωτήρης
Clogs Richard
Fornnri Dario
Mclberg Ann-Marya!
Reslany Picrr‘:
Weber H.

7616
77-78114, 79133

33150
37152
77-73124
75146
35153, 35159

77-

Τώρα πιά δέν ὑπάρχει καρτέρι; μέ
τὸ «ΑΝΤΙ» στό χέρι καί 10% καί 20%
ἓκπτωση σέ δίσκους καί κασέτεςῐ
Ο

Μόνίιίη έκθεση δίσκων
Ο .

Χαρητος 38

στό Κολωνακι·

ο
Μιόι «εἰδική προσφορά» ἑνὸς εἰδικοῦ
μαγαζιοῦ

Βιβλία

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

Κωστῆς Μοσκῶφε
cH £831.1217’] καί
κοινωνικὴ συνείδηση

στήνἙλλαὸα ,ψ
Ο
ἔν ἅρι στο
πιυφύλακ αἴθεεωροῡμῑε όὸι ὅλιο
ὅιόλίο... καί ἄρισ
σαημ
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