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Ἀμερικανικα σεναρια καί
αποσταθεροποίηση
TA AMEPIKANIKA «05v6910» για τήν Ἐλλάδα, εἶχαν καί
πάλι τήν τιμητική τους μέσα 016 δεκαπενθήμερο 0016: Ὁ K.
Καραμανλής, ἔγραψε τήν περασμένη Κυριακή 6 χουντομοναρχικός «Ἐλεύθερος Κόσμος», έτοιμάζεται «616 νέαν διεύρυνσιν
τῆς κυὸερνήσεὼς του», 11'] φορα αὐτή μέ τή συμμετοχή τῶν A.
Ποπανδρέου, Γ. Μαύρου καί Ἠλία Ἠλιοῦ... Στό σχετικὸ ρεπορταζ μάλιστα, τό ἐκφραστικό ὅργανο τῶν συμμοριτῶν τοῦ
Κορυδαλοῦ, ἒδινε καί μερικές λεπτομέρειες; Για τούς ὑπουργούς πού θ’ ἀπομακρυνθοῡν μέ τή «νέα διεύρυνση» (μέ πρῶτο,
στή σειρά, τόν κ. Ἀὅέρωφ...) καί για τα χαρτοφυλάκια πού θ’
ἀναλαὸουν οἱ μέλλοντες να ὑπουργοποιηθοῦν πολιτικοί ἀρχηγοί. (Στό Ἠλία Ἠλιοῦ λ.χ., 6 «Ἐλεύθερος Κόσμος» ἀνέθετε τό
ὑπουργεῑο Γεωργίαςέ)
Μιά ἐὸδομάδα πρίν, ἡ ἴδια ἐφημερίδα δημοσίευε ὁλοσέλιδο
ἄρθρο τσῦ «κοινοόουλευτικοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ἐθνικής
Παρατάξεως κ. Σπ. Θεοτὸκη», μέ ἀφορμη τά ἀποτελέσματα
τοῦ ταξιδιοῦ τοῦ πρωθυπουργοῦ στήν Οὐασιγκτον; «Ὁ κ.
πρωθυπουργὸς - ἔγραφε ὁ κὸντε Θεοτόκης - μετέὸηξῦπως σήμερα ἀποδεικνύεται, μᾶλλον ὡς δύσθυμος ἐπισκέπτης, παρα ῶς
Ἕλλην πρωθυπουργός, εἰς τας “Ηνωμένας Πολιτείας... Ἡ πατρίδα μας διέρχεται πολύ δύσκολες στιγμές, μέ τόν ἀπίθανο καί
πολλαπλῶς ἀπαραδεκτο χειρισμὸ τῶν θεμάτων πού ἀφοροῦν
τήν ἐξωτερική πολιτική τοῦ τόπου μσς». Καί 6 κόντες προχωροῦσε στήν ἀπαρίθμηση τῶν ἀπαραδεκτων αὐτῶν χειρισμῶν,
μέ ἀποτέλεσμα να «ἀπουσιάζωμεν ἀπό τό ΝΑΤΟ» καί να ἐπιτρέπουμε έτσι στήν Τουρκία νά προὸαλει ἀξιώσεις ἐλέγχου
καθ’ ἁρμοδιότητα 016 Αἰγαῑο.
Ἀλλά 016 09090 100 6 κόντες προχωροῦσε ἀκόμα περισσότερο; Τί θα γίνει, ἔγραφε, ὄιν, μετά τό θανατο τοῦ Τίτο, δημιουργηθοῦν συνθήκες τέτοιες στή Γιουγκοσλαδία-πού θα καθιστσῦσαν ὑποχρεωτική μιά «παρέμὸαση τῆς Ἀτλαντικῆς Συμμαχίας», προκειμένου να «διατηρηθεῖ ἡ ἀνεξαρτησία τῆς γείτονος χώρας>>ς Ἀντιλαμὸἀνεται, ἄραγε, ὁ κ. πρωθυπουργὸς
«ποιά ἐνδεχομένη συμφορά δύναται νά προκληθῆ ἐκ διαφόρων
πλευρῶνείςὴμᾶς, ἀπέχοντας ἀπό τό στρατιωτικόν
σκέλος τοῦ ΝΑΤΟ» ;...
Τό ἄρθρο κατέληγε μέ δύο «προειδοποιήσεις»; Ἡ πρώτη
ἀπευθυνόταν 016v ἴδιο τόν K. K090001011]: «Πρέπει σαφῶς να
ἑννοήση 6 κ. πρωθυπουργὸς ὅτι δυστυχῶς δέν ὑπάρχουν πλέον
16 περιθώρια προειδοποιήσεως μέ τήν ρῆσιν «ΠΟΥ ΜΑΣ
HATE KYPIE ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΞς», ἀλλά τουναντίον πλησια-

ζει ὁ λυπηρός ἐπίλογος «ΠΟΥ MAE ΕΠΗΓΑΤΙΞ ΚΥΡΙΕ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ»... Ἡ δεύτερη «προειδοποίηση» ἀπευθυνὸταν στούς «τεχνικούς συμόούλους τοῦ κ. πρωθυπουργοῦ»;
«”Ας μή νομίζουν - ἐπισημαίνει 6 καντες - ὅτι ἡ ὑπηρεσιακή
σχέσις των μέ τήν κυὸέρνησιν πρόκειται νά τούς ἀπαλλαξη ἤ
νά τούς ἐλαφρύνη ἀπό τας 006096; εὐθύνας πού ὑπέχουν
σάν πρῶτοι ὑπεύθυνοι σύμὸουλοι δια τήν
στρατιωτικήν ἀμυναν τῆς πατρίδας μας».
Η ΑΝΑΦΟΡΑ στα δυό ἄρθρα τοῦ «Ἐλευθέρου Κόσμου»
ὑπῆρξε ἐκτεταμένη. Ἀλλά καί ἀπαραίτητη ἴσως, για να κατανοηθοῦν 16 ἀμερικανικα σεναρυα, ὅπως τουλαχιστον 16 περι· ,,
έγραψαν ἡ «ΑΥΓΗ», στό φύλλο της τῆς περασμένης Κυριακής,
καί ὁ γραμματέας τῆς ΚΕ τοῦ ΚΚΕ Ἐσωτερικοῦ, Μπαμπης,
Δρακόπουλος, μιλώντας στὸ Α’ συνέδριο τοῦ «Ρήγα Φεραίου».
4

T6 σεμιναρια έχουν κοινό προοίμιο - preamble, ἀμερικανιστίς cH 01601] 1013 Ἕλληνα πρωθυπουργοῦ στήν Οὐασιγκτων,
ὑπῆρξε «συμμαχικὰ ἀπαραδεκτη>>ῑ Δέν συναίνεσε ο-[ήν αρση
τοῦ ἐμπαργκο. Δέν ὅοήθησε στήν ἐπαναληψη τοῦ διακοινοτικοῦ διαλόγου, μέ 6601] τίς τελευταῐες τουρκικές προτάσεις για
τήν Κύπρο. Δέν δέχτηκε τήν Τετραμερή (Καρμανλής - Ἐτσεδίτ
. - Κυπριανοῦ — Ντενκτας). Δέν κατανόησε τόν κίνδυνο πού
διατρέχει ἡ Δύση, συνεπῶς καί ἡ Ἐλλάδα, 6116 τή σοόιετική
δραστηριὸτητα στήν Ἀφρική. Καί, φυσικά, δέν ἐργασθηκε για
τήν ἄμεση ἀποκατάσταση τῆς διαδὸητης ἐνότητας τῆς νοτιοανατολικῆς πτέρυγας. Ὡς ἐκ 1013100:
ΣΕΝΑΡΙΟ 69. 1: Ὁ κ. Καραμανλῆς θα πρέπει να ἐξαναγκασθεῖ να προχωρήσει στὸ σχηματισμό «κυὸερνήσεως ένότητας».
μέ 11’] σύμπραξη «ὁλοκλήρου τοῦ ἐθνικόφρσνος κόσμου», δηλαδή μέ τή σύμπραξη «Νέας Δημοκρατίας» καί «Ἐθνικης
Παραταξεως». Μιά τέτοια κυὸέρνηση, πού θα μποροῠσε να
κατανοήσει, ἀκόμα καί μιά δυτική έπέμὸαση στή Γιουγκοσλαδία (ἔ), θα εἶναι σέ θέση να τερματίσει τήν «ἀπομόνωση τῆς
χώρας» (ἐπαναφέροντας τήν Ἐλλάδα στή στρατιωτική δομή
, τοῦ NATO), καί ν’ ἀναζητήσει λύσεις 016 K011910116 καί οτό
Αἰγαῖο, σύμφωνες μέ τα «ἐθνικα καί συμμαχικα συμφέροντα».
ΣΕΝΑΡΙΟ ἀρ. 2: ‘H μέ διαφορους τρόπους - κατα προτίμηση μέ «νομότυπα μέσα» - ἀπομακρυνση 1013 κ. Καραμανλή
ἀπό τήν πρωθυπουργία, ἐφ’ ὅσον θ’ αρνιόταν να συμμαχήσει
μέ τήν «κοινοῦουλευτική» χουντομοναρχική ἀκροδεξια. Στήν
περίπτωση 013111, 06 μποροῦσε να ἐξευρεθεῖ ἕνας νέος 1190100πουργός - ἴσως ἀπό 1013; σημερινούς ὑπουργούς τοῦ K. K090μανλή... - 11013 06 έδινε πρακτικὰ καί πλῆρες περιεχόμενο στὸ
δόγμα; «Ἀνήκομεν εἰς τήν Δύσιν». Θά ἔθετε τέρμα στόν «ἐν
Ἑλλάδι ἀντιαμερικανισμόν», θα ἀποκαθιστοῠσε ὁμαλές σχέσεις μέ τό NATO καί θ’ ἀναζητοῦσε - ὅπως καί στό σεναριο
ἀρ. 1 — λύσεις στό Κυπριακὸ καί στό Αἰγαῐο σύμφωνες μέ τα
«ἐθνικα καί συμμαχικα συμφέροντα».
’
Οἱ Ἀμερικανοί, εἶπε 6 Μπαμπης Δρακὸπουλος, ἀκολουθοῦν
συστηματικα,

11’]

στιγμή

αὐτή,

γραμμή

ἀποσταθερ0-

π ο ί η ση ς τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν τῆς χώρας... Οἱ Ἀμερικανοί - ἔγραψε ἡ «ΑΥΓΗ» - ἐπιδιώκουν, τη στιγμή αὐτή, να
καλλιεργήσουν κριση στούς κόλπους τῆς «N.A.», εἴτε μέ τήν
ἀφαίρεση τῆς πλειοψηφίας ἀπό 16v κ. Καραμανλή, εἴτε μέ καποιο διάδημα τῶν ἐνόπλων δυναμεων, πού να ἐπισημαίνει τήν
«ἀνησυχία» τους για τήν τροπή τῶν σχέσεων τῆς χώρας μέ τίς
ἨΠΑ καί 16 NATO.

«Καποιες διεργασίες γίνονται»...
Στίς καταγγελίες αῦτές, ἐμελλε να 110950651 καί 6 11965690;
1013 ΠΑΣΟΚ, A. Παπανδρέου; Ἐνῶ μέχρι τώρα, εἶπε - στήν
εἰσήγησή του στήν τελευταία 001156910 τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΠΑΣΟΚ - ἡ Ἀτλαντική Συμμαχία ἀντιμετώπιζε 16
Κυπριακό,τό πρόδλημα τοῦ Αἰγαίου καί τίς σχέσεις τῆς Ἑλλάὃας μέ τό ΝΑΤΟ, στα πλαίσια μιᾶς μακροχρόνιας προοπτικῆς,
ἡ ἀναζωπύρωση τοῦ ψυχροῦ πολέμου τα ἔχει 051066151 05
60500 1101 ἐπείγοντα θέματα τῆς Συμμαχίας...
Ἡ σ π 0 0 6 1’] 013111 ὅμως τῆς Συμμαχίας, εἶναι φυσικά να
σημαίνει καί μαζικές πιέσεις στήν έλληνική κυὸέρνηση, για
ὑποχωρήσεις ἀπέναντι στήν Τουρκία, καί ἐπίταση τῶν σημερινῶν ἀδιεξόδων. Σημαίνει ὅμως - ἀντανακλαστικα - καί καποιους ἐσωτερικούς κινδύνους. Στήν πρόσφατη συνέντευξή του
στήν «ΑΥΓΗ», 6 11965690; 1013 ΠΑΣΟΚ ἐπισημαίνει τούς κινδύνους 001013;: Ὁ μόνος τρόπος - τονίζει· - για να κανουν
511506001] ἐσωτερική, εἶναι μέσω τῶν ἐνόπλων δυνάμεων. Για
116 συμπληρώσεις «M013 φαίνεται παρα πολύ δύσκολο v6 ἐπιχειρηθεῐ ἐπιτυχῶς μια προσπαθεια δυναμικῆς ἀνατροπῆς, ὥστε
να προωθηθεῐ ἡ συνολική λύση, σύμφωνα μέ τα κελεύσματα
1013 NATO. Δέν μπορεῖ ὅμως κανείς να ἀποκλείσει 101310: "011
151015; σκέψεις ὑ π α ρ χ 0 0 ν , ὅτι τέτοιες διεργασίες γ ίν ο ν τ α ι >>.

Πληροφορίες για οἰκουμενική
Ἡ ὑπαρξη τῶν σεναρίων αὐτῶν, δέν 61161131/51, 656010, 11;
εὐθύνες 1013 Ἕλληνα πρωθυπουργοῦ ἀλλα καί τήν ἀντιφατικότητα τῆς πολιτικῆς του. Διότι, 656010, ἡ ὅποια ἀντίσταση κατα
τοῦ «συμμαχικοῦ» παράγοντα δέν μπορεῖ να εἰναι ἀποτελεσματική, ὅταν θεμέλιο τῆς ἐλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς
παραμένουν 16 «συμμαχικὰ πλαίσια», ἐνῶ, 016 ἐσωτερικό μέτωπσ, τόν πρῶτο λόγο έχουν οἱ σκληροπυρηνικοί τοῦ Μπαλκου
καί οἱ ἐγκέφαλοι τῆς τακτικῆς τῆς «μονόπλευρης λιτότητας».
Μέχρι στιγμῆς, δέν ὑπαρχουν δποιεσδήποτε ἐνδείξεις ὅτι 6
K. Καραμανλῆς ἀναζητεῖ καποια νέα ἐξωτερικα στηρίγματα
τῆς χώρας, σέ συνδυασμό μέ μια πολιτική πού θ’ ἀποκαθι0101305 τήν «ἐθνική όμοψυχία» - κατα πού διακηρύσσει 6
ἴδιος. Ὑπάρχουν ὅμως μερικές πληροφορίες πού ἀξίζει να
καταγραφοῦν; Π ρ ῶ τ 0 ; ”O11, μέσα στούς κόλπους τοῦ σημερινοῦ ὑπουργικοῦ 00116001100, ἔχει συγκροτηθεῖ ὁμαδα
ὑπουργῶν, πού ἀποοτολή ἔχει νά «μεθοδεύσει τή ρήξη» σέ μια
πρόσφσρη στιγμή. Δ ε 13 1 5 9 ο : "0‘11 6 K. Καραμανλῆς γνωρίζει τήν ὕπαρξη τῆς ὁμαδας αὐτῆς. Τ ρ ί τ 0 : ’Ότι 6 ἴδιος, μαζί
μ’ ἕνα κλειστό κύκλο στενῶν συνεργατῶν 100, έχει ἐπεξεργασθεῐ σχέδιο για τήν ἀντιμετώπιση «παντός ἐνδεχομένου». Τ 5-1 0 ρ τ 0 : "O11 ἡ ἀντιμετώπιση αὑτή, 11906151151, 05 περίπτωση
ἐσχατης ἀνάγκης, σχηματισμό οἰκ 0 0 μ ε ν ικῆ ς κυ 6 5 9 ν η 0 1] ; .
"E101 ὅμως, ἐρχόμαστε στίς πληροφορίες 1013 «Ἐλεύθερου
K60000» που μιλά για σχέδιο «νέας διευρὺνσεως ἐν ἐξελίξει»,
πού 11906151151 «σχηματισμό 1106591111050); εὐρυτέρου πολιτικοῦ
φάσματος», μέ 111 συμμετοχή τῶν A. H0110v69500, Γ. Μαύρου,
H. Ἠλιοῦ κλπ. Μόνο πού τό ὅργανο τοῦ χουντομοναρχισμσῦ,
δίνει μια ἐνδεχομένη καταληξη καί ὄχι 111 γενεσιουργό αἰτία —
τήν ἀμερικανική συνωμοσία για ἀποσταθεροποίηση... Μέσα
016 ’ίδιο πλαίσια, θα πρέπει να τοποθετηθεῐ καί ἡ «11905160ποίηση» τοῦ κόντε Θεοτόκη πρός τούς «ὑπευθύνους 0006013100; τοῦ πρωθυπσυργοῦ δια τήν στρατιωτικήν ἄμυναν». Καί
φαίνεται ὅτι - μέχρι στιγμῆς τουλάχιστον - οἱ 0130600101 01’1—
101, 651/ εἶναι διατεθειμένοι να παίξουν τό παιγνίδι τῆς ἀποσταθεροποίησης. Ἡ δορυφοροποίηση μιᾶς χώρας δέν εἶναι
πάντα εὔκολα ἐγχείρημα...
ΑΝΤΗΝΩΡ

Ο ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

βῆ

ἔ
APXIZEI σήμερα τή λειτουργία του τό «συμμαχικό»
στρατηγεῑο τῆς Σμύρνης κάτω άπό τή διοίκηση Τούρκου
πτεράρχου καί ένῶ 0'1 σχέσεις τῆς χώρας μσς μέ τό
NATO δέν έχουν «διευκρινιοτεῑ» άφοῡ 01 έλληνικές
Προτάσεις γιά 5V0 καθεστώς «είδικῶν σχέσεων» 6ρίσκονται άκόμα στό στάδιο τῶν διαπραγματεύσεων. Ἀπό
τήν άλλη, ὸποιαδήποτε έναλλακτική λύση αύτή τή στιγμή φαίνεται νά εἶναι γιά τήν κυθέρνηση έκτός πάσης
συζητήσεως μέ ἀποτέλεσμα νά Βρισκόμαστε καί σΙ αὑτό
τό Θέμα μπροστά στό άδιέξοδο.
ΤΟ ΛΟΓΙΚΟ ἐρώτημα πού άμεσα άνακύπτει εἶναι;
Ο Tl ΘΑ γίνει μέ. τόν «έπιχειρησιακό x'po» τοῦ Αίγαίου πού σύμφωνα μέ τούς στρατηγούς τῆς Συμμαχίας παραμένει άπό τό 1974, ὅταν ή Ἐλλάδα «ς .0110χῶρησε άπό τό στρατιωτικά NATO», 0K.01u-

π τ ο ς : Σέ ποιόν Θά άνατεθεῑ 6 515vxo;;

’

KYBEPNHTIKH πηγή άφησε νά νοηθεῑ ὅτι άκόμα καί
σέ περίπτωση πού άνατεθεῑ τελικά 016, ύπό τοῡρκο
διοικητή στρατηγεῑσ τῆς Σμύρνης δέν θά γίνει άνεκτή
καμιά άπολύτως παρα6ίαση τοῦ έλληνικοῡ έναερίσυ
χώρου άπό τουρκικά άερσσκάφη.
O ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ πού ἐπιχειρεῖται εἶναι σαφής καί τό
ἐπιχείρημα άρκετά καθαροὶ 'A001'1 ἡ Ἐλλάδα δέν ἀνήκει
016 στρατιωτικά σκέλος τού ΝΑΤΟ, ἠ συμμαχία εἶναι
αναγκασμένη νά καλύψει τό χῶρο πού κάλυπτε προηγούμενα ή Ἐλλάδα μέ «συμμαχικές» δυνάμεις γιά νά
έξαλειφθεῑ έτσι τό «K5v0 κάλυψης» στήν νοτιοανστολική πτέρυγα τοῦ NATO μέχρι νά ἐπιστρέψει 1'] Ἐλλάδα
στίς «συμμαχικές άγκάλες». Καί ή Τουρκία εἶναι μιά
«σύμμαχος χώρα-»...

ΤΑ «μαντάτα» ὅμως έρχονται καί 0116 άλλού. 'H «Aunκοευρωπαϊκή Ὀμάδα για τήν Ἀσφάλεια στῆ Μεσόγειο»
πούσυνήλθε στίς 20 Ἰουνίου 016 Παρίσι, μέ άπόφασή
της καλεῖ τήν Ἐλλάδα v0 έπανέλθει στή «παλιά 0500πορική φόρμουλα τού NATO». νά μήν άπαιτεῑ δηλαδή από τά «συμμαχικὰ» άεροσκάφη, περιλαμθανσμένων καί τῶν Τουρκικῶν, προειδοποίηση πρός τίς έλληνικές άρχές γιά τήν πορεία τους... 'H έπίοημη δικαιολογία
πού δίνεται εἶναι τό γεγονός ὅτι πρέπει νά άντιμετωπισθοῦν «διάφορες δυσχέρειες πού προκύπτουν άπό τή
συμφόρηση έναέριας κυκλοφορίας πού παρατηρεῑται
πάνω άπό τό Αίγαῑο» καί πού διαπιστώθηκε κατά τά τελευταῖα συμμαχικά γυμνάσια μέ τήν ἀντωνυμία «Ντόν
Πατρόλ».
ΣΥΜΦΩΝΑ μ’ αύτές τίς ἐνδείξεις φαίνεται πώς μετά
τή ντεφάκτο διχοτόμηση τῆς Κύπρου, τό «συμμαχικό»
ένδιαφέρον στρέφεται τῶρα στόν διακανονισμό τῶν
«ὑπαρχουσῶν έλληνοτουρκικῶν διαφορῶν». Καί 01
τουρκικές 6λέψεις έπεκτείνονται ὅχι μόνο στά νησιά καί,
τήν ύφαλοκρηπίδα άλλά καί στόν εναέριο χῶρο μσς...

Ο «ΑΝΕΠΙΣΗΜΟΣ» ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ
Γιοιτί έριξε τό σύνθημα τῆς «διπλῆς Ἕνωσης» ἀπό τίς στῆ-

ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ
Ἀνακλήθηκε στήν ἑνεργό ὑπηρεσίας ὡς «μόνιμος έξ ἐφέδρων» ὁ ἀντιστράτηγος K. Παναγιώτης Πολπάκης και τοποῖ
θετηθηκε μέ άπόφαση τοῦ ὺπουργοῦ Ἐθνικης ,Αμυνης οτη
θέση τοῦ... προέδρου τοῦ διοικητικοῡ συμθουλιου του Ποἲ ,
,
,
λεμικοῠ Μουσείου.
Ὑπενθυμίζουμε ὁτι ὁ ἀντιστράτηγος που κατελαθε ρυτη
τήν... ἐπιτΰιική Θέση ὺπηρετοῦσε στή Θέση του διοικητη της
Σχολῆς Εὐελπίδων καί άποστρατεύθηκε γιατι οι δημοκρατικές του πεποιθήσεις Θεωρήθηκαν άπό τόν κ. υπουργο ἐπι-Ι
κίνδυνες. Σέ λόγο του πρός τούς εὐέλπιδες (30.7. 77) και σε
ημερήσια διαταγή του (21.12.77) ὁ K. Πολιτάκης συντσυτιζε
τό στρατὸ μέ τό λαό καί Θύμιζε στούς νέους άξὶιωματικους]
ὅτι ὸ ὅρκος πού ἔδοσαν εἶναι ὅρκος πρός το Συνταγμα και
τούς νόμους τοῦ κράτους καί ὅτι γιά νά μπορέσουν να τον
τηρήσουν θά πρέπει νά συνειδητοποιησουν τί ακριθως ορ-

κιστ καν.
ΠΖοφανῶς ὅμως γιά τόν K. Ἀθέρωφ oi δημοκρατικές πεποιθήσεις, ὅπως καί oi δημοκρατικοί ἀξιωματικοί, είναιπιόι
μόνο γιά τά... μουσεῖα.
Πονηρὸς, πού λένε, ὁ θλάχος...

OI ΕΛΛΗΝΟΣΟΒΙΕῘΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Oi πρόσφατες διαδοχικές ἐπισκέψεις στή χώρα μοις δυὸ
σοθιετικῶν πολιτικῶν άποστολῶν μέ έπικεφαλῆς σημαντικές πολιτικές

προσωπικότητες

(Τσερνιένκο,

τῆς ΕΡΤ K. Δρόσος,· Γιατί εὶδικά μετά τήν ἐπιστροφή τοῦ ’Ἐλληνα πρωθυπουργοῦ ἀπό τίς ΗΠΑ, ὅταν ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργός πηγαίνει οτή Μόοχα καί ὅταν ὁ Κύπριος Πρόεδρος Κυπριανοῡ αναλαμθόινει μεγάλη διαφωτιστικη, διπλωματική έκστρατεία στό έξωτερικὸ;
Ἐκφράζει μὸνο τόν ἑαυτό του ὁ K. Δρὸσος στό ὰρθρο του
ἦ γίνεται ὀ άνεπίσημος ἐκφραστης ἐπισήμων άπὸψεων,· ΕΙναι γνωστός ὁ ρόλος προπετάσματος, παραπλανησης καί
δημαγωγίας πού ἔπαιξε τό σύνθημα «Ἕνωση» στόν κύκλο
τῆς συνωμοσίας που τέλειωσε μέ τό πραξικόπημα καί την
είσθολή.
Τί σημαίνει πυρα η προθολη τοῦ συνθήματος τῆς «διπλῆς
ἐνωσης»; "OTI ὁ Κυπριακός λαός ἀγωνίζεται (sic) γιά τή διχοτόμηση πού εῘναι τό πραγματικό ὄνομα τῆς «διπλῆς
Ἕνωσης» καί όχι, ἐναντίον τῶν τετελεσμένων ,· Γιά νά δώσει
μήπως ἡ Ἑλληνική κυθέρνηση ἀλλο πιστοποιητικό φιλοδυτικῆς καί φιλονοιτοϊκής πολιτικῆς, ὑποκύπτοντας σέ πιέσεις

καί διευκολύνοντας τήν Τουρκία παρουσιάζει τό μαῠρο
ἀσπροῑ Γιά νά ὑπονομευτεῖ ἡ διπλωματική ὑποστήριξη πού
θρίσκει ἡ Κύπρος στίς σοσιαλιστικές καί άδέσμευτες χῶρες,

Γιά νά ὑδαυλιστεῑ τέλος πάλι τό μένος διαφόρων «ἑνωτικῶν» στῆν Κύπρο πού μπῆκαν στό περιθώριο μετά τά ὅσα
πέτυχαν μέ τό πραξικόπημα καί τήν εἰσθολή,
Τί λέτε κ. Δρόσο;

Πολιακώφ)

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ» ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΓΝΩΣΤΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΪΙΚΟΙ

ὅπως ἐπίσης καί ἡ προγραμματισμένη έπίσημη ἐπίσκεψη
Ράλλη στή Μόσχα φαίνεται νά ὺποδηλώνει πώς ἔστω καί

λίγο νερό άρχισε νά κυλάει στό αύλάκι τῶν ὲλληνοσοθιετικῶν σχέσεων.
Λέγεται - ἡ κυθέρνηση ἐξακολουθεῖ νά σιωπά - ότι ἡ σοΒιε-τική πλευρά έδοσε ὑπεύθυνες διευκρινίσεις γιά τίς θέσεις

της πάνω ατά προθλήματα πού άπασχολοῠν σήμερα τήν
έξωτερική πολιτική τῆς χώρας, καί έτσι μποροῠμε νά
έχουμε μιά πιὸ ξεκάθοιρη εἰκόνα τῆς σοθιετικῆς πολιτικῆς
στο ω ο.
Τί χόμῗυς ούσιοιστικό μπορεῖ νά σημαίνουν αὐτές oi ἐπισκέψεις υΟτι τάχα έσπασε ὁ πάγος ὁλόκληρων δεκαετιῶν

ἤ δτι ῆ ἑλληνική δεξιά ἐπσψε πιά νά φοθάται τη «ρωσική

Τούς «ἅγνωστους» φασίστες, θομθιοτές τῶν κινηματο-

γράφων «Ἕλλη» καί «Ρέξ» συνεχίζει νά ἀναζητεῖ - κατά την
πάγια συνήθειά της... - ὴ Ἀσφάλεια άνάμεσα στά στελέχη
δημοκρατικῶν κομμάτων καί νεολαιων.
”Ετσι στίς 24 Ἰουνίου- μέ τή παρουσία είσαγγελέα άντρες
τῆς Ἀσφάλειας έκαναν έφοδο στίς 8.20 τό πρωΐ καί έκαναν
έρευνα γιά νά άνακλύψουν 6όμ6ες ἢ ἄλλα έκκρηκτικά μηχανήματα στό ο-ιτίτι τοῦ Ἀνδρέα Ζεμπίλα, μέλους τοῦ Κ.Σ. τῆς
«Σοσιαλιστικής Πορείας» γνωστοῦ γιά τήν ἀγωνιστική του
δράση στην περίοδο τῆς δικτατορίας.
Καί νά σκεφτεῑ κανένας πώς ὁ K. Ζεμπίλας ήταν ὑποψήφιος δουλευτής στην Α”περιφέρεια τῆς Ἀθήναις στίς τελευ-

ά κούδα»;

ρΣίγουρα ὅχι. Γιά νά γίνει κάτι τέτοιο χρειάζονται πολλά...

Ὁ ΟΣΕ ἀγοράζει
«ὅπως Θέλει» καί
νοικιάζει «ὅσα Θέλει»

τά λεωφορεῑα του...
Δεκαδες έκατομμύρια δραχμῶν πληρώνει σέ Ιδιώτη, ἐπί 18 μῆνες τώρα, η Διοίκηση τοῦ ΟΣΕ γιά τήν ένοικίαση λεωφορείων, τη στιγμή, πού 6d μποροῡσε, μέ τά
ϊδια χρήματα, vd ἀγοράσει τα λεωφορεῑα,
πού νοικιαζειί..
'H καταγγελία έγινε δημόσια καί γιά τό
περιεχόμενα της ένημερώθηκαν ἤδη ὁ
Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Δ. Παπασπύρου,
οί αρμόδιοι ὑπουργοί — Συντονισμοῡ καί
Ἐμπορίου - άλλά καί ἡ Είσαγγελία Πλημμελειοδικῶν Ἀθηνῶν. ”Ας δούμε ὅμως τίς
_
λεπτομέρειες αύτῆς τῆς «ἱστορίας».
'H διοίκηση τού ΟΣΕ εἶχε πρό καιρου
προκηρύξει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνι6

ταῑες ἐκλογέςί...

σμό γιά νά άγσράσει 50 λεωφσρεῑα. Στό
διαγωνισμο δήλωσον καί πῆραν μέρος μέ
«τεχνικά άρτιες καί οὶκονομικα συμφέρουσες γιά τόν ΟΣΕ» προσφορές πέντε έλλη-

‘H ακύρωση τού διαγωνισμού - ύποστηρίζουν οί ’έλληνες κατασκευαστές - έγινε
μέ ά6άσιμα καί έξωπραγματικά κριτήρια

"Eva ὁλόκληρα
mm 0mm”

ὅμως χρόνο μετά
καί άφοῡ οί «άρμόδιοι μελέτησαν» τίς
προσφορές ἡ ’ίδια διοίκηση πγού εἶχε
προκηρύξει τό διαγωνισμύ, τόν ἀκύ-

Ποιός λοιπόν «ἐθαλε τό χέρι του» γιά νά
άκυρωθεῑ ό διαγωνιαμός καί νά άνατεθεῑ
απευθείας σέ ξένο οἶκο «μιά δουλειά» έκα-

ρωσε καί ανέθεσε ἀπ’ εύθείας σέ ξένο

Πέρα ὅμως ἀπ’ αύτό ὑπάρχει κι’ ένα άλλο
Θέμα;
O Γιατί ή διοίκηση τού ΟΣΕ δέν άπαιτεῑ τήν άμεση παράδοση τῶν λεωφορείων,μιά καί πέρασε ἤδη ένάμισυ χρόνος, άλλά νοικιάζει λεωφορεῑα άπό
ίδιῶτη στόν ὁποῑο έχει ἤδη καταθάλει
τουλάχιστον 90 έκατ. δραχμές; "Eva
ποσό μέ τό δποῖο ea μπσροῡσε νά τά
εἶχε άγοράσειί..

οἷκο τήν προμήθεια 75 λεωφορείων r άντί 50 πού πρόθλεπε ἡ προκήρυξη τού
διαγωνισμού - μέ τό αἰτιολογικο ὅτι
««έξασφαλίζεται ποιοτική ύπεροχή».
Μιά ὅμως άπό τίς έλληνικές έταιρεῑες,
πού πῆραν μέρος στό διαγωνισμό, καταγγέλοντας τήν ένέργια τῆς διοίκησης τού
ΟΣΕ παρατηρεῑ σέ άνακοίνωσή της ὅτι

«αύτή άκριΘῶς ἡ ,ὑπεροχή εἶναι ὅχι μόνσ
άνύπαρκτη άλλά ἀντίθετα πρόκειται γιά
κατώτερη κατασκευή, πού έπιδεινὼνεται
άπό τόν τρόπο συναρμολογῆσεως τῶν
άμαξωμάτων μέ τά πλαίσια, ένα τρόπο τεχνικά άπαράδεκτο».

πού δέν ἐχουν καμιά άντικειμενική καί έπιστημονική ύπόστααη...

τοντάδων έκταομμυρίων;

Θά Θέλαμε πολύ νά μαθαίναμε τά άποτε-

λέσματα κάποιας «έρευνας» έστω και διοικητικῆς. "Av 6έ6αια διαταχθεῑ...
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

\"\

Ᾰες Τῆς «Καθημερινῆς» ὁ άρθρογράφος της καί αχολιαστης

Αὑτοσργάνωση μπροστά
στις ανεπαρκειες

τῆς KPGT'KﬁS ’μηΜα
ς«,

σμούς. Μέ πρωτοθουλία κυρίως φοιτητῶν έγιναν προσπαθειες γιά νά έγκαταληφθεῑ άπό την άρχή ’ένα πνεῦμα,
μοιρολατρείας πού φαινόταν νά KUριαρχεῑ στούς κατοίκους. Ἀπόγαὺτήν
τήν άποψη πρότυπος μπορεῖ νά Θεωρηθεῑ ὸ καταυλισμόςτῆς Πανεπιστημιούπολης πού όργανώθηκε μέ πρω-

τοὸουλία τοὺ Κεντρικοὺ Συμόουλίου
τῆς ΦΕΑΠΘ. Τρισήμισυ χιλιάδες κάτοικοι μένουν μόνιμα o’ αὑτόν τόν
καταυλισμό ένῶ διανυκτερεύουν έξη
έως έφτά χιλιάδες.
ΑΠΟ ΤΗΝ πρώτη στιγμή οἱ φοιτητές
δημιούργησαν ἐπιτροπές ὑγείας, σίτησης, στέγασης καί ψυχαγωγίας. ‘H
έπιτροπή σίτησης μετά τήν αρνηση
τῶν άρχῶν νά χορηγήσουν τρόφιμα
στόν καταυλισμό διένειμε τρόφιμα τῆς
Πανεπιστημιακῆς Λέσχης πού προορί-

ζονταν γιά τούς φοιτητές, ένῶ ἡ ἐπιτροπή ψυχαγωγίας δημιούργησε παιδότοπο γιά τά παιδιά τῶν σεισμοπα-

ΕΝΤΟΝΑ κοινωνικα προὸληματα δημιούργησαν για τούς κατοίκους

τοίκους τῆς Θεσσαλονίκης οἱ πρόσφατοι σεισμοίπου πέρα ἀπό
τίς ὑλικές ζημιές τους διατάραξαν τελείως τη ζωή τῆς πόλης.
τοῠ Π. ΣαλονῖκιούOI MIZOI άπό τούς κατοίκους ἐφυγαν άμέσως άπό τή Θεσσαλονίκη μέ
τά ίδιωτικά τους αὑτοκίνητα, ένῶ οἱ
ὑπόλοιποι, λιγότερο εὑποροι κατά τεκμήριο, άπόμειναν στήν πόλη. Οί τελευταῖοι, μέχρι νά 6ε6αιωθούν γιά τήν

τῶν ὑλικῶν ζημιῶν (πού καί έδῶ άπέτυχε σύμφωνα καί ,υέ γνῶμες κυ6ερ-

καταλληλότητατῶνσπιτιῶν τους, ήταν

Γιά τούς τεχνοκράτες τῶν ὑπηρεσιῶν, άρκοὺσε η ὑπαρξη δυό-τριῶν
συνεργείων γιά τά κτήρια πού Θά
γκρεμίζονταν, ένῶ τό πρόὸλημα μιᾱς
κοινωνικά ἰσοπεδωμένης πόλης, μόλις
πού τό αγγιξαν.
ΙΞΤΣΙ η ὑπεύθυνη ένημέρωση τοὺ

καί εἶναι ύποχρεωμένοι νά ζοῡν στό
’ὑπαιθρο κάτω άπό αύτοσχέδιες σκηνές ῆ άντίσκηνα πού χορήγησε τό
κράτος. ’Ἐτσι όλη ῆ Θεσσαλονίκη
μεταὸλήθηκε
σ’
έναν
απέραντο
καταυλισμό.

ΧΙΛΙΑΔΕΣ κάτοικοι Βρέθηκαν ξαφνικά, στά πάρκα καί τούς άκάλυπτους
χώρους ἔχοντας νά άντιμετωπίσουν
πρωτοφανέρωτα προὸλήματα;
0 Προθλήματα σίτησης,
μίας καί τά περισσότερα καταστηματα

εἰδῶν

διατροφῆς,

έμενον

κλειστά,
Ο π ρ ο 6 λή μ ατα

στέγα-

ση ς , μιάς καί οἰ σκηνές πού χορηγηθηκαν μόλις πού κάλυπταν τό
1/10 τῶν άναγκῶν καί
Οπροθλήματα
ὑγείας,
μιάς καί ό κίνδυνος λοιμωδῶν νοσημάτων καί έπιδημιῶν εἶναι ἰδιαίτερα μεγάλας.
Η ΚΡΑΤΙΚΗ μηχανή άποδείχτηκε τελείως άνεπαρκής άπέναντι α’ αὑτές
τίς άνάγκες. Τό σχέδιο «EENOKPAΤΗΣ» πού εἶχε έκπονηθεῑ γιά καταστάσεις ἐκτακτης ἀνάγκης οὔτε αποτελεσματικά λειτούργησε, οὑτε καί
προέθλεπε Θασικά πράγματα. Τό κύριο
Βάρος του ἠταν στῆν άντιμετώπιση

νητικῶν παραγόντων)

ένῶ έλάχιστα

πρόὸλει-ιε γιά τήν άντιμετώπιση τοὺ
κοινωνικοῦ προθλήματος μετά τό
σεισμό.

Θῶν. Παρόμοιες ένέργειες ἐκαναν καί
οἱ αλλες έπιτροπές.
·
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ’ίσως έπειδή στόν πανεπιστημιακό χῶρο ἰσχύει τό πανεπιστημιακό άσυλο, άγνόησε τελείως τήν
ῖιπαρξη τοὺ καταυλισμού. Σέ κατάλογο τῶν καταυλισμῶν πού άνακοίνωσε δέν τόν αναφέρει κάν,ένῶ ὅπως
προαναφέραμε άρνήθηκε νά δώσει
στήν ΦΕΑΠΘ σκηνές καί τρόφιμα.
”Ομως ό καταυλισμός αὑτός λειτουργεῑ κάτι παραπάνω άπό ίκανοποιητικά
καί οτά 6ήματά του άρχισαν νά όργανώνονται καί οί άλλοι καταυλισμοί.
Ἴσως σέ αὑτό νά ὀφείλεται τό όργισμένο σχόλιο τοὺ άκροδεξιοὺ «EA/\HNIKOY BOPPA» τήν Κυριακή 25/6:
«Εἶναι χρησιμο να ἐπισημαίνεται
πάντοτε, ό δρόμος που μέ θῆρα
ὑαινας ἀκολουθοῦν oi κομμουνι-

σταί. Δέν έχουν δισταγμούς αὑτοί.
Δέν νοιώθουν αναστολές. 'O 0K0-

κόσμου άργησε πολύ νά έρθει, ένῶ τ”ί-

πός τους εἶναι ἕνας; η ὑπονόμευση

ποτα δέν άναφερόταν γιά τή συνεργασία μέ τήν τοπική αὑτοδιοίκηση, τά
έπιστημονικά σωματεῑα καί τίς συνδικαλιστικές όργανώσεις. 'O φόθος τῶν
λα’ίκῶν
όργανώσεων
άναφαινόταν
άκόμα καί 0' ένα σχέδιο «έκτάκτου
ανάγκης»...
ΚΑΙ ΟΜΩΣ αὑτές oi όργανώσεις
ἠταν πού άπό τίς πρῶτες ὡρες μετά
τό μεγάλο σεισμό στάθηκαν στό πλάι

τοῦ κράτους, ό αποπροσανατολι-

τῶν

σεισμοπαθῶν.

Μέ

πρωτοὸουλία

δημοτικῶν συμὸούλων, όμάδες ἐθελοντῶν δούλεψαν στά ἐρείπια τῆς
γκρεμισμένης πολυκατοικίας μέχρι
ν’άρΘει η είδική διμοιρία σκαπανέων
πού 6ρισκόταν... γιά ἀσκήσεις στή
Χαλκιδικη, ένῶ ταυτόχρονα έθελοντές
πολιτικοί μηχανικοί συγκρότησαν επιτροπές για πραγματογνωμοσὺνες στά

άκατάλληλα κτήρια.
EKEI ὅμως πού έκδηλωθηκε περισσότερο έντονη ή λα’[κή πρωτοΘουλία
ῆταν στούς πρόχειρους καταυλι-

σμὸς τοῡ Λαοῡ καί η καταληψη τῆς
Ἐξουσίας.
Γιαύτό
καραδοκοῡν
ἄγρυπνοι πάντοτε, vd πηδησουν
στό πρῶτο κενό ἐξουσίας πού Θά
ὑπάρξει. Ἔστω καί ἄν αὑτό τό κενό,
τό ἄνοιξε ό σεισμός. Αὑτοί εἶναι ol

ἅνθρωποι. Ἀδίστακτοι, ὑποκριταί
καί ϋπουλοι.
Τωρα καμώνονται πώς Θρηνοῡν
στό ἐρείπια· ἀλλά ἐνδόμυχα εϋχονται να ἦσαν περισσότερα τά Θυματα, νά ἡταν πελώρια η καταστροφή,
να-ὑπῆρχε χάος. Για vd ἐγκαταστησουν την πρώτη κομμοὺνα τους
πανω στό αἷμα καί στα δάκρυα τοῡ
κοσμακη».
Ἀκόμα καί σ’ αὑτές τίς δύσκολες
ὡρες πού περνα ό λαός τῆς Θεσσαλονίκης ὑπάρχουν μερικοί πού δέν μποροὺν νά ξεχάσουν τόν αντικομμουνι-

σμο...
ι
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“ Η Δύσις
τῆς Ἀνατολῆς
Τά νέα διά τήν Τουρκείαν εἷνε πολή ἐφχάριστα. Πληροφοροῦμαι
ὅτη τό ἀργότερον, μέχρη τό φθινόπορον, 6 κήριος Ἐτζεθίτ θά
λάθη 16 Bp6610v «Ἐμπάργκο» πού εἷς ἐλαχίστους προθυπουργούς
ἀπονέμετε κέ τό δπῑον παραλήλος σηνοδέθετε μέ αφθονον πολεμικόν ἠλικόν. ψιθηρίζετε δέ ὅτη τό Βραθῖον θα τοῦ T6 6110v511111 6
15109 6 Ἀφτοκράτορ τῆς Ἀμερικῆς Καρτερομαγνος, ὅταν ὸ άνήκων εΙς τήν Δύσιν προθυπουργός ἐπιστρέψη 6116 16 ταξίδιτου
άπό τήν Ἀνατολήν.

444
"Ooov περνᾱ 6 κερός, τόσον περισσότερον πίθομαι ὅτη εἷμαι ἐγγονός σεισμογράφου κέ ὅτη πιθανός 519 τάς φλέθας Mou νά ρέει
αἷμα Σουηδικόν. Ἐνθυμοῡμαι, ὅτη ὅταν ἔκαμνε πολή ζέστη κέ

άνήρχετο 11 θερμοκρασία, 1‘1 γιαγιά Μου, πάντοτε Μοῠ ἐλεγε, «Κανη
πολή ζέστη. Σεισμόν θά ἐχουμε». Κέ σχεδόν ὅλας τά φοράς 11 651μνηστος γιαγιά Μου, ἐθγενεν ἀληθινή. Τότε ἐγώ πού ήμην μικρός
δέν ἔδιδον σημασίαν, διότη ἐγνόριζα ὅτη δέν εἷχε σπουδάσει σεισμολογίαν, οὐτε εἷχε φοιτήσει εἷς τήν Ούψαλαν. Ἠτο μία ἀπλῆ γυνέκα τοῦ Λαοῠ πού δέν εἷχεν ἐπιστημονεικάς γνόσεις κέ ὅμος μηστηριοδός εἷχεν προθλέψη κέ τούς σεισμούς τῆς Κορίνθου κέ τῶν
Ἐτιτανήσων. Δι’ άφτό σκέπτομαι ὅτη ἐάν ἐζη σήμερον πιθανόν v6
προειδοποίει ἐγκέρως τούς κατοίκους τῆς Θεσσαλονίκης v6 φήγουν 6116 τά άκριθά ἐνοίκια τῆς περιοχῆς τοῦ 1Ρτιποδρόμου κέ νά
ἐγκατασταθοῡν κάτω 6116 0K11v69 61100 66 ἔχουν κέ δορεαν τηλέ-

φονον.
Κέ πελόριαι σκέψεις μέ θασανίζουν τήν νήκτα. Ἀραγε 11 γιαγιά
M00 εἷχε πράγματι σπουδάσει σεισμογραφίαν 519 τήν Σουηδείαν κέ
16 6115Kpr11115 6116 16v ὸξήθημον παποῦ Μου γιά ν’ αποφύγη
δράματα ζηλοτηπίας, ή ἀπλός τῆς εἷχεν μεταδόση τάς γνόσεις άφτας (Ἕνα πρόχηρον πασαλιμα) κάπιος ἀγνοστος φλογερός Σουηδός φοιτητής; Ἀλα ἀπ’ ὅσον θυμᾱμε, οὔτε μία ήποπτος Σουηδική
λέξις δέν ἠκούσθη 6116 τά χείλη Της καθ’ ὅλον 16 διάστημα πού τήν
ἐγνόριζα. Μήπος πάλιν εἰς κανένα γῦρον τῆς Ἐθρόπης ὼς φοιτήτρια εἷχεν γνοριση εἰς τήν Πραγαν κανένα ἐνδιαφέροντα Τσέχον
σεισμογράφον, “Οχι, άποκλείετε. Ἠμπορό νά θάλο 16 χέρι είς τό
Ἔθανγκέλειον κέ νά ὀρκισθό ὅτη τα χαρακτηριστικά Μου εἷναι τελίος κέ καθαρός Σουηδικά. Ἀπό τούς δέκα πού μέ γνορίζουν ol 9
115 περνοῦν για Σουηδό κέ μόνον ἐνας μέ κά-ιτοιον δισταγμόν θα
ψιθυρίσει ὅτι εἷμε Ἕλλην. Ὀμολογό ὅτη κέ ἐγό 616v ξηρίζομαι εἷς
τόν καθρέφτην μένο σκετῐτικός. Ἐάν πράγματι δέν εἷμαι Σουηδός,
σκέπτομαι, διατή μέ τραθοῦν τόσον ol Σουηδέζες; Μήπος άφτό δέν

εἷναι άκράδαντον ἐπιχήρημα ὅτη 11 φονή τοῦ αίματος εἷναι ἰσχυροτέρα τῆς Ἑλληνικῆς ταφτότητος πού ἐχο; ’Ev ἐναντία περιπτόσει
51611 δέν μέ τραθοῡν μέ τήν αὑτήν δήναμιν καί αί γυνέκε τοῦ Ζαῑρ ἠ
6| 'EOKIpral; Διατί άφταί μέ άφήνουν ἀδιάφορον, Ἀρα εἷμαι
Σουηδός, χορίς νά τό γνορίζο κέ ἐπρεπε νά γίνη 11 φοθερά σχισμή
τῆς Βόλθης 516 v6 16 11660.
Ταφτοχρὸνος ὅμος μέ τό μηστήριον τῆς καταγογῆς Μου, μέ ταλεπορῆ κέ ή άμφιθολία δια 16 τί συνθένει άκριθός είς τήν Θεσσαλονείκην. Διαθάζων τάς προϊνάς ἐφημερίδας, διαπιστόνω 611 μετά
τόν σεισμόν άφτόν, 11 Βόνθα Νετρονίου, δέν πρέπει v6 μᾱς άνησηχεῑ. Μέ τήν Βόνθαν Νετρονίου, ἀφανίζονται o| 6v6pw1101 ἀλλά τά
κτίρια παραμένουν ἀθικτα. Μέ τόν σεισμόν ἀφανίζονται κέ ἀνθροποι καί κτίρια. Ἀρα πρέπει νά ἐφχόμεθα v6 1169 ρίτιτουν περισοτέρας 66v669 116p6 σεισμούς. B56509 6701 ἐφχόμεθα ol ἐπιστήμονες
νά τελιοποιήσουν άφτό τό νέον 51509 πού ἐριψαν εἷς τό ἐμπόριον,
ὅστε v6 ζοῦν oi ἀνθρωττοι κέ v6 γκρεμίζονται τά σπίτια 516 νά
ληθῆ ἐπιτέλους καί τό κυκλοφοριακόν κέ αί νέαι κατοικίαι v6 χτιστοῦν ἐπί νέων άντισεισμικῶν θάσεων. Ἐγκῶαδοι κέ ἐγκέφαλοι
ἐπιστημονικοί πρός ἁφτήν τήν κατέφθυνσιν πρέπει v6 ἐργασθοῦν.
Ἀλλως μέ τήν άπονομή κλήσεων εἷς τούς παρανόμως σταθμέθοντας δέν κάνομαι τίποτε. Φαρδεῑς λεοφόρους χρειαζὸμεθα, διότη μέ
τάς φαρδεῖς λεοφόρους θγένομεν ταχήτερα ἐξω 6116 τήν πόλιν εἰς
περίτι-τοσιν σεισμοῦ, χορίς πανικόν.
”Αλ ας ἐπανέλθομεν 519 16 65116 1169. Διαθάζων τάς ἐφημερίδας
κέ θλέπων τάς φοτογραφίας, μέ καταλαμθάνει άπαισιοδοξία διά τό
μέλλον τῆς πόλεως. Κέ θγάζω τό σημπέρασμα 611 μέγα κακόν ἐχει

πάθει 11 Θεσσαλονίκη. Τό μεσημέρι πού άνοίγω τήν τηλεόρασιν τήν
ὁποίαν συνθουλέθομαι ἀνελιπός ὼς ἐγκηρον κηθερνητικόν όργανον, γεμίζο αἰσιοδοξίαν, ἀκούων τάς συνεντεύξεις τῶν διαφόρων

διαπρεπῶν καθηγητῶν κέ ἐδαφολόγων κέ καμο τήν σκέψιν ὅτι δέν
εἷνε κέ 1600 τρομερα τά πράγματα κέ ὅτη 61 κίτριναι ἐφημερίδες τό
ἐχουν πλέον παρακάνη, διάτη δέν σημένει ὅτη ἐπειδή 511505 μία ποληκατοικία αθριον θα πέσουν καί αί 111167011101, ἐπιδή σηνέπεσεν νά
άποκοληθοῠν μερικοί σουθάδες ἐκ διαφόρων τοίχων. Καθ’ ήν στιγμήν πρός στιγμήν ήρεμῶ μανθάνων 611 K61 61 τράπεζαι λειτουργοῦν κανονικός κέ τά καταστήματα ἔχουν ἀνοίξει, ἐφνιδίῶς πίπτω
είς μαθρην μελαγχολίαν, διότη ὁ αφτός σπῆκερ πού Μοῦ μετέδιδεν
ἀφτας 169 ἐφχαρίστους εἰδήσεις, μέ ἐπληροφόρει ὅτι 11 άποστολή
σκηνῶν διά τούς σεισμοπαθεῖς διενεργεῑται ὁμαλῶς. Καί διά να μήν
μοῦ μείνει άμφιθολία ὅτι λέγει ψέμματα Μοῠ ἐμφανίζει καί μερικά
τρένα ὅπου 01p6116159 φορτόνουν μέ ζῆλον μεγαλα δέματα. Κέ
άμέσος 6γάζω 16 συμπέρασμα ὅτη K611 0066p6v σηνθένει ἐν Θεσσαλονίκη K5 μοῦ τό ά-ποκρήπτο.υν Ἀφτό Μοῦ τό ἐπιθεθεόνουν κέ
ol απογεμθατινέ ἐφημερίδες πού όινελιπός ὰγοραζο διά να ἐχο μίαν
σφερικήν εἰκόνα τῆς καταστάσεως κέ νά θγάλο μόνος Μου τά
σημπεράσματα ὡς ἐγγονός Σοηδῆς κέ νά μήν ἐχο ἀνάγκην τούς
ἀλλους. Τό θραδη πού ξαναθάζο τηλεόραση, μανθάνο μέ ἐφχαρίστησιν ὅτι 6 ρηθμός τῆς πόλεος ξαναθρῆκε τόν ρυθμόν Της κέ ὅτι
ἀνοιξαν τά καταστήματα 11 55 άγορά θρίθει ἀγαθῶν κέ κρεάτων
παρουσιάζων προσεισμικήν εἰκόνα. Δηστηχός 6 άπέσιος σ-πῆκερ,
άδιαφορών διά τάς ψηχικάς M00 1151611166519, 115 σηντρίθει κήριολεκτικός μέ τήν μακαθρίαν πληροφορίαν ὅτι 6 OTE ἐγκαθιστᾱ τηλέφονα εἰς ὅλους τούς χώρους πού ἐχουν καταληφθῆ 6116 σκηνάς.
K5 κάμω τήν Σουηδικήν κέ άφώῆ σκέψιν. «Καλά, ἀλλά ἀφοῦ μικροπράγματα ἐχουν συνθῆ εἰς τήν συμπροτέθουσαν κέ ὅλα ἐχσυν
ξαναθρῆ τόν κανονικὸν των ρυθμόν, πρός τί άφτή 11 σπαταλη τόσων τηλεφόνων εἰς ἐποχάς ,τόσης 7116111109; Σεισμός ήτο άφτός κέ
πέρασεν. Διατί δίδομαι τήν ἐντύπωσιν ὅτι κάνομεν ἔργα μακρόπνοα, άφοῦ ὅλα εἷνε τόσον ἐφχάριστα κέ εἰδηλιακά, Μήπος ὁ Τσέχος είδικός πού μετακαλέσαμε εἷπεν κατι άνησηχητικόν εἰς τούς
6011051009; K5 αν ὁχι διατί σηνεχίζετε 11 άποστολή τόσων τσαντηpldw; Αφτά εἷναι πού 115 άνησηχοῦν ὼς Σουηδόν κέ δέν μπορῶ νά
κοιμηθῶ άπό τάς άλληλοσυγκρουομένας 515110519.K61 φαντάζομαι
πόσον θα άνησηχῆτε κέ ὅλοι ἐσεῖς, πού 51065 γνήσιοι Ελληνες κέ
δέν διαθέτετε τήν ψηχρεμίαν πού διαθέτομαι ἐμεῑς oi Βόρειοι.

$199062Υ.Γ. Μόλις τόρα 55166606 519 φυλοκυθερνητικήν ἐφημερίδα ὅτι
ἐγινεν αχρηστη πόλις ἠ μισή Θεσαλονίκη. Ἀφτό, πρός στιγμήν πάλιν, Μοῦ ἐδημιούργησεν ἐνα προσορινόν πανικόν. Ἐφτηχός ὅμος
μετ’ ὀλίγον 6 ἐκφονητής τῆς Κυθερνήσεος μέ καθησήχασεν μέ τήν
πληροφορίαν ὅτη 6 ὑπουργὸς Βορίου Ἕλλαδος κε’ ἀλοι παραγόντες, ἐξέδοσαν άφστηράς-διαταγάς, διά v6 ἐπανέλθουν ὅλοι εἰς 16
0111116 va K5 v’ άνοίξουν τά καταστήματα των ἐπί ποινή συλλήψεως κέ Ῑσος ἐπιτάξεως εἰς περίπτοσιν μή συμορφόσεως.
Ἀφτό εἷναι ὀρθόν. ”Οχι ἐπειδή ε’ίχαμε ἐνα σεισμόν καί μερικούς
νεκρούς, νά ἐγκαταλείπομαι μίαν ὁλόκληρον πόλιν. Τό ἷδιο ἐκανε κέ
6 Μοάμεθ ὅταν εἷδε απροθημίαν τῶν στρατιοτῶν νά εἰσέλθουν 519
τήν Κουοταντινούπολιν. Ἀρχικός ἐστειλεν ἐνα παλιροιακόν κῦμα
10.000 δυοτροπούντων, τό ὁποῖον κέ 656509 ἐφονέφθη. Ἀκολούθος ἐστειλεν ἀλλο, χορίς νά πανικοθληθῆ ἀπό τήν άπόλειαν τοῦ
11p6100 K5 115 ἐπίσης άφστηράς διαταγας, τό ὁποῖον ἐπίσης ἐφονέφθη. Ἀλζ ὸ Μοάμεθ δέν 1110 ανθροπος πού χάνει μάχας. Ἕστειλεν K5 67009, ἐος ὅτου 11 πόλις κατελήφθη τελικός. Ἕτσι κερδίζοντε
αἰ πόλεις. Δι’ άφτό νομίζο ὅτη 61 άφστηρέ ἀποφάσεις κέ τοῦ
Ἀντιπροέδρου τῆς Κυθερνήσεος, κέ τοῦ ὑπουργοῦ Β. Ἑλλάδος, θα
στεφθοῦν τώικός ὑπό ἐπιτηχίας, άρκεῑ νά πεισθῆ ὁ μισὸς πληθυσμός τῆς ὑπολοίπου Θεσαλονίκης v6 παραμείνη ἐγκλειστος 519 τάς
πολυκατοικίας πού δέν ἐχουν πάθη ρογμας. Ἡμπορεῑ τοιουτοτρόπος νά θρηνήσομαι νέα θήματα. Ἀλλά άφτό δέν 66 ἐχη σημασίαν, Σημασίαν θά ἐχη 11 κατάληψις τῆς πόλεως. Κέ άφτό θα ἐπιτευχθῆ ἐάν μεταφέρομαι κατοίκους μέ άφστηράς διαταγάς κέ άπό
αλας περιοχάς διά v6 καλύψουν τά κενά.
Υ.Γ. 2: Παρακαλό θερμός τούς άναγνόστας να Μέ πληροφορήσουν σχετικός, ἐάν γνορίζουν, ποίας έθνικότητος 1110 6 Ρίχτερ.
Διότη ἐάν εἷναι Σουηδός, μέ ἐνδιαφέρει διά τό οἰκογενειακόν Μου
δένδρον τό ὁποῖον ἐτοιμάζο. Ἐπίσης ποίαν ἐποχήν ἐσπούδαζεν εἰς
τό Πανεπιατήμιον, διότη ἐάν πράγματη άνήκο εἰς άφτόν τόν κλαδον, θέλο νά ἀληλογραφίσω μέ τούς συνκενεῖς Μου.
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EAAAAA, TOYPKIA KAI EMHAPFKO
T6 «ANTI» άπέκτησε, τίς μέρες αὑτές, Eva ὀγκώδη καί πολύτιμα φάκελο.
Περιλαμθάνειε Ὅλες σχεδόν τίς καταθέσεις τῶν θασικῶν ὑπουργῶν τοῦ
K6p15p στήν Ἐπιτροπή Διεθνῶν Σχέσεων τῆς Βουλῆς καί Ἐξωτερικῶν Σχέ-

1
3

οεων τῆς Γερουσίας, ἐκθέσεις διάφορες (ἀνάμεσα 0' αὑτές καί τήν ἐκθεση
Τζάθιτς), ἄρθρα, ντοκουμέντο, ὑπομνήματα τοῦ Ἀτλαντικοῡ Συμθουλίου τῶν
ΗΠΑ ἤ τῆς Ὀμοσπονδίος Τουρκοαμερικανικῶν Ἑνῶσεων, πρακτικά ἀπό τίς
συζητήσεις τοῦ Ἰνστιτούτου Ἀμερικανικῆς Ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς, K.6.
"070 16 ἐγγραφο αὺτά, μέ έξαίρεση τήν ἐκθεση Τζάθιτς, ἔχουν ἐναν κοινό
παρονομαοτήε Τή συνηγορία γιά τήν άρση τοῡ ἐμπάργκοί Ὡστόσο, μέσα 6116
τίς σελίδες τους, προθάλλουν άνάγλυφο τά σχέδιο καί οἷ εὺρύτερες ἐπιδιώ’ξεις τῆς άμερικανικῆς πολιτικῆς στήν περιοχή. Καί, φυσικά, οἱ ἐπιμέρους p6701 1100 01 Ἀμερικανοί ἐπιτελεῖς θέλουν ν’ ἀναθέσουν στήν Τουρκία ἤ οτήν
Ἑλλάδα, στό Ἰσραήλ ἥ στό Ίράν... Ἠ περιοχή ἄλλωστε, ξεκινᾱ ἀπό τά σοθιετοτουρκικά σύνορα καί φθάνει μέχρι τά πετρέλοιο τοῡ Περσικοῦ Κὸλπου. ”Ας

δοῡμε ὅμως λεπτομερέστερα τήν «προθληματική» αὺτή τῶν ΗΠΑ, σέ σχέση
πάντοτε μέ τή συνηγορία γιά τήν άρση τοῦ ἐμπάργκοί

ἴξιῗ

Προόληματισμοί ἀμερικανῶν
καί στρατηγικά συμφέροντα
Ἐπιλογή καί ἐπεξεργασία κειμένωνι

H ΑΡΣΗ τοῦ ἐμπαργκο καί ἡ «ἀποκατασταση
τῆς ἐνότητας» τῆς διαδόητης νότιας πτέρυγας τοῦ
ΝΑΤΟ, συγκροτοῦν, αὐτή τή στιγμή, δυό ἀπό τούς
ἀμεσους στόχους τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς στήν
ἀνατολική Μεσόγειο. Εἶναι ἤδη γνωστή ἡ «ὁμαδα
κρούσεως» πού συγκρότησε ὁ πρόεδρος Κάρτερ (μέ
τή συμμετοχή ἐπιφανῶν ἀστέρων, ὅπως ὁ ἀρχηγός
τῆς CIA Ταρνερ, ό ἀρχιστράτηγος τοῦ NATO
Χαίηγκ, 6 ἀρχηγός τοῦ Κοινοῦ Ἐπιτελείου
Τζόουνς, ὁ Σαυρους Βανς, ·κ.α.), προκειμένου να
π ε ί σ ε ι- τό Κογκρέσο ὅτι ἡ διατήρηση τοῦ ἐμπαργκο διακυδεὺει όχι μόνο τήν ἀσφάλεια τῆς Τουρκίας - καί τῆς Ἑλλαδας... - ἀλλα καί τῶν ΗΠΑ καί
ὁλόκληρης τῆς Ἀτλαντικῆς Συμμαχίαςί
H ΕΠΙΧΙΞΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓIA τοῦ Λευκοῦ Οἴκου,

εἶναι λίγα-πολύ γνωστήῑ Τό έμπαργκο, ὄιν καί διατηρήθηκε ἐπί τρία χρόνια, «δέν ἀ π έ δ ω σ 5».
Δέν δοήθησε στό Κυπριακό, δέν συνέδαλε στήν ἐξομαλυνση τῶν σχέσεων Ἐλλάδας - Τουρκίας, δέν
ἀποκατέστησε τήν ἑνότητα τῆς πτέρυγας. Ἀντί-ί
θετα, διέσυρε δημόσια «μια μεγαλη καί πιστή σύμ- .

μαχο», περιέπλεξε τίς ἀμερικανοτουρκικές σχέσεις
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ΑΝΊῊΝΩΡ

καί — ἐκ τῶν πραγμάτων - ἐξωθεῖ σήμερα τήν
Τουρκία πρός ἀλλους προσανατολισμούς...

‘O

ἀντίλογος, φυσικά, ὑπάρχει. Καί, μέσα στό δεκαπενθήμερο αὑτό, τόν πλούτισαν, μ’ ένα ἀποκαλυπτικό μνημόνιο, τέσσερα μέλη τοῦ Κογκρέσουῑ Οἱ
δουλευτές Τζών Μπραδήμας καί Βενιαμίν Ρόζενταλ, καί οἱ γερουσιαστές Πώλ Σαρμπανης καί Τόμας ”Ι-Ιγκλετον. Ἡ κυδέρνηση Κάρτερ - ἀναφέρουν
οἱ «4» -έκανε τό παν για να μήν ἀποδώσει
τό ἐμπαργκο. Ὁ ἰ’διος ό Κάρτερ, μάλιστα, φρόντισε, μόλις ἀνέλαδετα καθήκοντα του, να διαμηνύσει στήν ”Αγκυρα «να μή πάρει στα σοόαρα τήν

ὑπόθεση τοῦ ἐμπαργκο>>ί Ὁ ἴδιος φρόντισε, μέσω
τοῦ ΝΑΤΟ, να «τροφοδοτήσει τήν Τουρκία μέ
πρόσθετα στρατιωτικά ἐξοπλισμό, κατα παραδαση
τοῦ προδλεπόμενου ἀπό τό ἐμπαργκο ὕψους χορήγησης ὅπλων».
ΠΟΙΑ- ὅμως, πέραν ἀπό τήν καταγγελία τῶν «4»,
εἶναι ἡ

γενικότερη ’«προδληματική»

τῶν

ΗΠΑ

πανω στα θέματα ἀσφαλείας τῆς περιοχῆς; Πῶς ἐκτιμοῦν τή γεωγραφική καί στρατηγική θέση τῆς

’Τουρκίας καί Ἑλλαδας,

1. Τουρκίαε
“Η γεωγραφική θέση καί
ἡ στρατηγική σπουδαιότητα

Ο «Ἡ Τουρκία — ἀναφέρει στῆν ἐκθεσῆ του (1.5.78) εἶναι τό ἀνατολικό
ἀγκυροὸόλιο τῆς νότιας πτέρυγας τοῦ
NATO.
Γεωγραφικά,
εἶναι
τό
«πῶμα»

ΟΛΟΙ ὅσοι κατέθεσαν. μέχρι σήμερα,
για λογαριασμό τοῦχΛευκοῦ Οἴκου, στίς
διάφορες ἐπιτροπές τῆς ἀμερικανικης
Βουλῆς καί Γερουσίας, εἶχαν σάν μόνιμα
σημεῐο ἀναφορᾶς τῆ στρατηγική σπουδαιότητα τῆς Τουρκίαςῑ
Ο «Ἠ γεωγραφικῆ θέση τῆς Τουρκίας - κατέθι-’σε (2.5.78) ὁ Οὐώρεν
Κρίστοφερ, ὅοηθός ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν - εἶναι καί σήμερα. ὅπως
καί α’ ὅλη τῆ διαδρομῆ τῆς ἱστορίας

άμεση

(«cork») ποὺ φρασσει τήν

πρόσδαοη

τῆς

Σαὸιετικῆς

Ἕνωσης πρός τῆ Μεσόγειο. τῆ Συρία,

τό Ἵράκ καί τόν Περσικά Κόὶσῑο.
”ΙΞτσι, ἡ Τουρκία εἶναι χώρα ὃχι μόνα
περιφερειακῆς, ἀλλα πραγματικα
παγκόσμιας στρατηγικῆς σπουδαιότητας. Ἀποχώρησῆ της ἀπὸ τὸ δυτικό
στρατόπεδα, θα εἶχε όαθύτατες συν-’
έπειες για τῆ Δυτικῆ Εὐρώπη καί τῆ
Μέση Ἀνατολῆ».

της, νευραλγικῆς σημασίας. Ἡ Τουρ-

2. Τουρκία καί Βάσεις.

κία προμηθι-ῑίιει, στό NATO μεγαλύτερο ἀριθμό χερσαίων δυνάμεων ἀπό
ὁποιαδῆποτε άλλη χώρα... Συνεπῶς,
άν θέλουμε ἡ Τουρκία νά ἐξακολουθῆσι-ι νά διαδραματίζει μέ ἐπιτυχία
καί πληρότητα τόν άξισ ρόλσ της θα
πρέπει ν’ ἀναζωογονῆσουμε τίς σχέσεις μας μαζί τῆς».

τῆς Ίόυρκίας γίνεται άκόμα πιό σημαντικῆ ἀπό τῆν παρουσία ἀμερικανικῶν
δάσεων στό τουρκικό ἔδαφος. Αὐτὸ τονίζουν ἐν χορῶ ὅλοι οἱ ἀπολογητές τῆς

«Δέν χρειαζεται νά ὑπομνῆσουμε στῆν
Ἐπιτροπῆ

(Ἐξωτερικῶν

Σχιῗ-σειιιν

τῆς

Γερουσίας), τῆν ἀξία καί ἀποτελεσματικότητα τών τουρκικῶν ἐνοπλων δυναμεων που πολέμησαν στό πλευρά τῶν δικῶν μας, στῆν Κορέα» - ἀναφέρει έκ-

θεοη τοῦ Ἀτλαντικοῦ Συμδουλίου τῶν
ΗΠΑ, μέ ῆμερομηνιά l4 Ἀπριλίαυ 78.
«T6 ι’-μπάργκο ἐξασθένισε τῆ Συμμαχία

στρατιωτικά, μείωσε τῆν ἀπόδοση τῶν
τουρκικῶν ἐνόπλων δυνάμεων καί ἀνέστειλε τῆ λειτουργία τῶν ἀμερικανικιῖιν
(ἰάσι-ων στῆν Τουρκία (...) "Av οἱ, καταστάσεις αιίτές συνιχισθοῦν, τότε ἡ ἐπέκταση τῆς σοὸιετικῆς ἐπιρροῆς θ’ ἀνατρέψει σοὸάρά τῆν ίσορροπιά δυνάμεων
καί θα τραυματίσει τά αμερικανικα συμφέροντα, τῆν ἀμερικανικῆ πολιτική. Θα
διακυόευθοῦν ἡ ἀσφάλεια τοῦ Ἰσραήλ
καί τῶν μετριοπαθῶν ἀραόικῶν κρατῶν,
ἡ πρόσδαση τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης καί
τῶν ΗΠΑ στα πετρέλαια τῆς Μέσης

Ἀνατολῆς καί τοῦ Περσικοῦ Κόλπου».

ΑΛΛΑ ἡ στρατηγική σπουδαιότητα

πολιτικῆς

Κάρτερ,

ἀναφερόμενοι

στίς

ἀρνητικές ἐπιπτώσεις που θα εἶχε «για
τῆν ἀσφάλεια τῶν ΗΠΑ» ἡ διατήρηοη
τοῦ ἐμπάργκο. Ποιὸς ὅμως, ἀκριδῶς, εἶναι ό ρόλος -τῶν ἀμερικανικῶν αὐτῶν
δάσε(ι)ν;

Ο «”Αν δέν ἀρθεῖ τό ἐμπαργκο, ὑπογραμμίζει ὁ Παρκερ Τ. Χάρτ, πρώην
δοηθός ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν, πού
διετέλεσε καί πρέσδης τῶν ΗΠΑ στῆν
Τουρκία (1965-68), ἡ τουρκικῆ κυὅέρνηση θα ὑπόχρεωθεῐ, τελικά, να
κλείσει ὅλες τίς ἀμερικανικές ἠλεκτρονικές ἐγκαταστάσεις στό ἐδαφός
της (...). Οἱ ἐγκαταστάσεις αὑτές, παρέχουν σέ μᾶς καί στούς συμμάχους
μας τοῦ NATO τρέχσυσες πληροφο-

ρίες πόινω στῆ διάταξη καί τό δυναμικό τῶν πυραυλικῶν καί ἀεροπορικῶν δυνάμεων τῆς Σοδιετικῆς Ἕνωσης. Καί τίς πληροφορίες αὐτές, εἶναι

δύσκολα, ἀν όχι ἀδύνατα, νά τίς συγκεντρώσουμε μέσω τῆς τεχνικῆς τῶν

ἀναγνωριστικῶν δορυφόρων» (Πρές
Κόμφερανς τοῦ Ἰνστιτούτου Ἀμερικανικῆς

Ἐξωτερικῆς

Πολιτικῆς,

31.5.78).
Δέν πρέπει νά μάς διαφεύγει - ἀναφέρει ἀπό τῆν πλευρά του ὁ ὑπουργὸς
”Αμυνας τῶν ΗΠΑ, Χαρολντ Μπράουν,

καταθέτοντας (2.5.78) στῆν ἐπιτροπῆ τῆς
Γερουσίας — ὅτι ῆ Τουρκία ἔχει κοινά
σύνορα μέ τῆ Σοὸιετικῆ “Ἐνωση καί ὅτι ἡ
’έκταση τῶν συνόρων αὐτῶν. ([,ιτάνει τα
2.000 μίλια...

ΑΚΟΜΑ καί ι’) γι-ῑρσυσιαστῆς Τζάκομπ
Τζάδιτς, στῆν ἐκθεσή του πρός τό Κογκρέσο, μετά τῆν όλοκλῆρωση τῆς ἀπο-

«Ὑποστηρίζεται - ἀναφέρει (25.4.78)
στῆν Ἐπιτροπή Διεθνῶν Σχέσεων -τῆς
Βουλῆς. ὁ ”Λλμπερτ Βόχλστετερ, καθηγητής τοῦ πανεπιστημίου τοῦ Σικαγου

ἀνάγκη να διευκρινίσει; «Πολλά ἀπό τά
στοιχεῖα πού συγκεντρώνουμε ἀπό τίς

ὃάσεις μας στῆν Τουρκία, εἶναι πολύτιμα
για τῆν ἄμυνα τῆς Ἑλλάδας»ί
ΑΛΛΑ ἴσως ὁ πιό ἀποκαλυπτικός
ὅλων, εἶναι ὁ δρ. Σ. Κάρλσον, τοῦ Κέντρου Στρατηγικῶν καί Διεθνῶν Μελετῶν
τοῦ πανεπιστημίου τῆς Τζώρτζ Τάουν.
Στήν ἐκθεση πού ὑπέόαλε (2.5.78) στῆν
Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν Σχέσεων τῆς Γερουσίας για λαγαριασμό τῆς Ὁμοσπονδίας Τουρκσαμερικανῶν Ἑνώσεων (Tijrk
—

Amerikan

dernekleri

federasyonu).

ἀναφέρει, ἀνάμεσα στα ἀλλαῑ
«Ἔγινε ἤδη λόγος για τῆ σημασία τῶν
Στενῶν. Ὡστόσο, ὕστερα ἀπό τό ἀνοιγμα τῆς διώρυγας τοῦ Σουέζ, τήν παρουσία ἰσχυροῦ σοδιετικοῦ στόλου στῆ Μεσόγειο καί τόν ἰνδικό ώκεανό, ἡ σημασία
αὐτή θα πρέπει νά ἐξαρθεῑ ὅλως ἰδιαίτερα. εΟ ναύαρχος Τόμας Μούρερ καί ὁ

δρζ Ἀδιν Κοτρίλ, στῆ μελέτη τους μέ τίτλο; «Οἱ ὑπερπόντιες δασεις τῶν ΗΠΑῑ
T6 πρόόλημα τῆς προστασίας τσῦ ἀμερικανικοῦ στρατιωτικοῦ δυναμικοῦ στό
ἐξωτερικό», ἀναφέρουν; «Οἱ ἀμερικανικές διευκολύνσεις στῆν Τουρκία προσφέρουν τό πλεονέκτημα να μποροῦμε νά
παρακολουθοῦμε τόσο τόν ὅγκο, ὅσα καί
τόν χαρακτῆρα τῆς σοδιετικής πολεμικῆς
καί ἐμπορικῆς ναυσιπλοῐας στα Στενά».
Καί κατα τῆ γνώμη τοῦ TC. Λήουϊς,
τζούνιορ (1976); <<”Ολα τά σοόιετικα
πολεμικά ἤ ἐμπορικα σκάφη πού διασχίζουν τά Στενά, μποροῦν νά φωτογραφηθοῦν μέ εὐκολία. Οἱ ἀναλυτές μποροῦν
νά ἐκτιμήσουν τό δυναμικό τῶν πολεμικῶν σκαφῶν. "000 για τά ἐμπαρικα
πλοῖα, τό μέγεθος τῶν κιόωτίων πού
μειαφέρουν καί ἡ μορφή τῆς συσκευασίας τους, δοηθοῦν στόν προσδιορισμὸ
τοῦ φορτίου. Οἱ ἀναλυτές πού χρησιμοποιοῦν αὐτή τῆ μέθοδο, εἶναι σέ θέση νά
ἐπισημανουν τό περιεχόμενα τῶν 006L5-

οπλισμοῦ - ὅτι ῆ σιίγχρονη τεχνολογία
ἐχει μειώσει τῆ σημασία τῶν ἀμερικανικῶν ι’-γκαταοτάσεων στῆν Τουρκία... Γ εγονός παραμένει ὅτι οί ἐγκαταστάσεις
αὑτές μάς ’ἐδωσαν πληροφορίες πανω

δέν παραλείπει, — παρά τίς ταλαντεύσεις
του γύρω ἀπό τό ἀν πρέπει ῆ ὅχι, να αρθεῐ τό ἐμπάργκο... - νά ἐξάρι-ἰ τῆ γεω-

πληροφορίες γιά τίς κινήσεις καί συγ-

γραφικῆ θέση καί στρατηγική σημασία

κεντρώσεις τῶν σοὸιετικῶν δυνάμεων πληροφορίες γιά τίς σοῦιετικές κινήσεις

τῆς ’ἷ’“ουρκιάς;

γηθεῖ, σάν... φιλότςυρκος, αἰσθάνεται τῆν

καί εἰδικός σέ θέματα πυρηνικοῦ,ἐξ-

στῆν ἀναπτυξη τῶν σοὸιι-ῑτικῶν πυραυλι,κῶν συστημάτων μεγάλου δεληνεκοῦς.
Καί ὅχι, μόνο γιά τῆν ἀνάπτυξη καί ἱκανότητα τῶν συστημάτων αὐτῶν. ἀλλά καί

στολῆς του στῆν Τουρκία καί Ἑλλάδα,

στα στενά τοῦ Βοσπόρου καί στα Δαρδανέλια (...). Ἀπό τήν ἀλλη, ἡ έκταση
τῶν τουρκικῶν ἀκτῶν στῆ Μαύρη Θάλασσα, μάς παρέχει μοναδικῆ εὐκαιρία
παρακολούθησης τῶν σοόιετικῶν ναυτικῶν καί ἀεροπορικῶν κινήσεων». Καί ὁ
κ. καθηγητὴς, ἀπό φόδο μήπως παρεξη-

’ί

ἸἸ ἰὸιιι στρατηγική ...ά-τό τό Νίξον...

τούς φυσιολογικοὺς συμμάχους της, μιά
καί ὁ κοντινότερος σύμμαχός της θα δρίσκεται (τότε) σέ ἀπόσταση 700 μίλια. Οἱ
δυνάμεις τοῦ Συμφώνου τῆς Βαρσοὸίας

θα μποροῦν να περασουν τά Στενα χωρίς

τικῶν στρατιωτικῶν φορτίων, μέ προορισμό τὴν Αἴγυπτο ἤ τὴ Συρία».

3. 'H ἀνάγκη «ἐνότητας»
τῆς πτέρυγας
Η ΑΡΣΗ ταῦ ἐμπαργκο ὅμως, πού
στῆν απλοελληνική σημαίνει ἀνατροπὴ
τσῦ σημερινοῦ συσχετισμοῦ δυνάμεων
στό Αἰγαῐο, σέ 6090; φυσικά τῆς Ἐλλάδας, θα συμὸάλλει, ἐκτός τῶν ἀλλων,
κατα τούς ἐκφραστές τῆς πολιτικῆς Καρτερ, καί στὴν «(SJ-1011016101001] τῆς ἑνότητας» τῆς πτέρυγας.
EINAI ἀποκαλυπτική ἀπό τὴν πλευρά
αὐτή, ἡ ἐπιχειρηματολογία τῶν ὑπουργῶν, στρατηγῶν, καθηγητῶν κ.ἀ., πού
παρελαύνουν μπρός ἀπό τίς ἐπιτροπές
ταῦ Κογκρέσου. Μέ τίς καταθέσεις τους,
ἐπιχειροῦν να καλλιεργήσουν τὴν ἐντύπωση - καί ἡ «ἐντύπωση» διαδιδάζεται,
δέόαια, στούς ἀμεσα ἐνδιαφερομένους...
- ὅτι, ὅπου νά ’ναι, οἱ δυνάμεις τοῦ
Συμφώνου τῆς Βαρσοδίας θα ἐπιτεθοῦν

κατα τῆς Τουρκίας καί τῆς Ἑλλάδαςί
Χρέος, συνεπῶς, τῶν δύο αὐτῶν χωρῶν

εἶναι νά λησμονῆσουν πάραυτα τίς διαφορές τους, (ἀκριόέστερα, νά τίς λύσουν
μέ «ἀμοιδαῐες» ὑποχωρήσεις) καί να
συμπήξουνι τό κοινό τους μέτωπα κατα
τῆς ἐπερχόμενης σοόιετικῆς λαίλαπαςί...
«Τόσο ἡ Ἑλλάδα, ὅσα καί ἡ Τουρκία ἀναφέρει στῆν καταθεσῆ του 6 ὑπουργὸς
”Αμυνας Χαρολντ Μπράουν - 6912011011101 σέ θέση τέτοια, για ν’ ἀναχαιτίσουν
τό, σοδιετικὸ τυχαδιωκτισμό στή Μεσόγειο καί τῆ Μέση Ἀνατολὴ... Ἡ Ἑλλάδα
καί ἡ Τουρκία χρειάξονται τήν προστασία τοῦ NATO καί τό NATO χρειάζεται
τίς δυό αὑτές χῶρες. "AAAo τόσα ὅμως,οἱ
δυό αὐτές χῶρες χρειάζονται ἡ μιά τήν
άλλη. Χωρίς τήν Τουρκία στό NATO, ἡ
Ελλάδα θα είναι πρακτικά ἐκτεθειμένη
ἀπ 6A ες τίς πλευρές. Οἱ δυνάμεις τοῦ

φὸὸο ὅτι μποροῦν να ὑπερκερασθοῦν
ἀπό μια ἐλληνικῆ ἐπίθεση... Οἱ ἑλληνικές
ναυτικές δυνάμεις δέν θα δοηθήσουν
(τότε) στῆν ἀπόκρουση τῶν σοδιετικῶν
δυνάμεων πού θα κινηθοῦν ἀπό τῆ
Μαύρη Θάλασσα. Μιά ἀδέσμευτη Ἐλλάδα θα δυσχερανει τίς συμμαχικές ἐπιχειρῆσεις στό Αἰγαῖο, τόσα σε περίοδο
εἰρήνης, ὅσα καί σέ περίοδο πολέμου».
O «Εἶναι πρός τό συμφέρον τῆς EAλαδας, μᾶς διαμηνὺει 6 γνωστός
πραεδρικός ἐμισάριος Κλαρκ Κλίφορντ (κατάθεση στῆν Ἐπιτροπή
Ἐξωτερικῶν Σχέσεων τῆς Γερουσίας,
2.5.78), νά ἔχει ἡ γειτανική της Τουρκία ἰσχυρούς δεσμούς μέ τὴ Δυτικὴ
Συμμαχία. Κάθε χαλαρωση τῶν δεσμῶν τῆς Τουρκίας μέ τῆ Δύση καί
καθε ἐξασθένιση τῆς τουρκικῆς δημοκρατίας καί μετριοπάθειας, θα ἧταν
ἐπιζήμια για τὴ γενικὴ καταοταση
στῆν ἀνατολικὴ Μεσόγειο καί, ὁπωσδήποτε δέ θα ἠταν εὐεργετικῆ για τή
ρύθμιση ταῦ Κυπριακοῦ»,
«Εἶναι ἀπαραίτητα — προσθέτει ἀπό

τὴν πλευρά του 6 ”Αλμπερτ Βόχλστετερ ὅπως ἀποκατασταθεῐ πλήρως ἡ συνεργασία ἀνάμεσα στίς Ἡνωμένες Πολιτεῐες, τήν Τουρκία καί 16 NATO. Αὐτό
θα ἔχει μεγάλη σημασία για τὴν ἀμυνα
τῆς Ἐλλάδας εἰδικά, για τὴν ἀμυνα τῆς
νότιας πτέρυγας τοῦ NATO σάν σύνολα,
για ὁλόκληρα τό ΝΑΤΟ, για τήν ἱκανότητα τῶν ΗΠΑ να στηρίξουν τήν αὐτοάμυνα τοῦ Ἰσραήλ ῆ για τὴν ἀξιοπιστία
τῶν ΗΠΑ νά δώσουν ἐγγυὴσεις προκειμένου νά προωθηθεῖ μιά 09060-10901]λινῆ ρύθμιση. Θα ἐχει μεγάλη σημασία
για τὴν προστασία τῶν δικῶν μας μείζονων συμφερόντων καί τῶν συμφερόντων
ταῦ NATO καί τῶν ἀλλων συμμάχων μας
στόν Περσικό Κόλπο».
ΤΟ ΕΠΙΜΥΘΙΟ παραμένει ἓναῑ Ἡ

Ελλάδα καί ἡ Τουρκία, έχονταςὺψηλὴ
νατοϊκή συνείδηση, θα πρέπει νά ἐργασθοῦν για να κλείσει τό «ρῆγμα» τῆς
πτέρυγας. Διαφορετικα, ἀπειλοῦνται οἱ
παντεςῑ ‘H Δύση, ἡ Μεσόγειος, τό Ἰσραὴλ, τά μετριοπαθῆ ἀραδικά κράτη,οἱ
σύμμαχες χῶρες τῶν ΗΠΑ στόν Περσικό
Κόλπο καί, φυσικα- πρῶτες καίί καλύ-

τερες- ἡ Ελλάδα καί ἡ Τουρκία.
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THN ΑΠΟΨΗ αὐτὴ ὑποστηρίζει 6
στρατηγός Λέμνιτσερ, πρώην ἀνώτατας
διοικητὴς τοῦ NATO καί ἀρχιτέκτονας
ταῦ γνωστοῦ «σχεδίου Λέμνιτσερ» για
διχοτομική λὺση ταῦ Κυπριακοῦ. Τήν
ἴδια ἀποψη ὑποστηρίζει καί ὸ Πάρκερ
Χαρτ, πρώην ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν
τῶν ΗΠΑ γιά θέματα Ἐγγύς Ἀνατολῆςῑ
«”Αν δέν ἀρθεῖ τό ἐμπαργκο - δηλώνει ἡ Τουρκία θά στραφεῖ δαθμιαῖα πρός τα
ἀριστερά, διότι, τότε, μόνη διέξοδὸς της
θα εἶναι ἡ κετευθυνόμενη φιλοσοφία καί
πειθαρχία»ί Καί συνεχίζειῑ «Σέ μιά
ἐποχή σοσιαλιστικοῦ πολυκεντρισμοῦ, ἡ
Τουρκία θα μποροῦσε ν’ ἀποφασίσει νά
καταστεῖ «μια άλλη Γ ιουγκοσλαδία»,
ἀναζητώντας στήριξη στῆ ΕΣΣΔ καί
ἀσφάλεια σέ μια ἐπιλογή οὐδετερότητας
καί ἐνισχυμένων δεσμῶν μέ τὸν τρίτο
κόσμο. ‘H ταση αὐτὴ, μπορεῖ ἤδη νά ἐπισημανθεῖ. Καί ἀν ἐνισχυθεῑ, τό NATO
θα καταστεῖ ἀνάμνηση». (Πρές-Κόμφερανς

τοῦ

Ἰνστιτούτου

Ἐξωτερικῆς

Πολιτικῆς,

Ἀμερικανικῆς

Οὐασιγκτον,

O ΤΡΟΜΟΣ μήπως ἡ Τουρκία στραφεῐ πρὸς τήν οὐδετερότητα, συνέχει καί
τόν
ὑπουργό
Ἄμυνας
Χαρολντ
Μπράουν; «”Αν οἱ σχέσεις μας μέ τὴν
Τουρκία - δηλώνει στῆν Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν Σχέσεων τῆς Γερουσίας - δέν
ἐπανέλθουν στήν ὀρθὴ τους 6001], ἡ αἵσθηση ἀπομόνωσης τῆς Τουρκίας θα ἐξακολουθὴσει να μεγαλώνει, ένῶ οἱ ἐθνικιστικές πιέσεις θα τὴν ἐξωθὴσουν ἐνδεχόμενα σέ μή νατοϊκές πηγές, για τήν
ἱκανοποίηση τῶν ἀμυντικῶν της ἀναγ-

κῶν».

Στήν

ἴδια κατάθεσὴ

του,

6

Μπράουν αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη ν’
ἀναφερθεί καί στό διαδόητο δόγμα
Τρούμαν; Ὁ πρόεδρος Τρούμαν, λέει,

μᾶς εἶχε προειδοποιῆσει ἀπό 16 1947:
« Αν, στήν κρίσιμη τούτη ὥρα, ἀποτύχουμε νά δοηθῆσουμε τήν Ελλάδα καί
τὴν Τουρκία, οἱ συνέπειες θα εἶναι πολύ

μεγαλες, 1600 για τῆ Δύση, ὅσα καί για
τήν Ἀνατολῆ» Ἀνάλογη «προειδοποίηση» ἀπευθύνει καί ὁ Χαρολντ
Μπράουν; ”Av δέν ἀρθεῖ τό ἐμπαργκο, ἡ
στρατιωτική κατάσταση στῆν Τουρκία
θα ἐπιδεινωθεῑ καί τά συμφέροντα μας
στῆ νοτιοανατολική πτέρυγα θα ζημιωθοῦν. Ὄσο για τήν Ἑλλάδα, τα συμφέροντά της θα ἐξυπηρετηθοῦν μέ τὴν ἀρση
τσῦ ἐμπάργκοί

ΑΝΑΛΟΓΗ εἶναι ἡ προειδοποίηση —

4. Ὀ κίνδυνος «στροφῆς»
τῆς Τουρκίας.

Συμφώνου τῆς Βαρσσδίας, θα μποροῦν,

στῆν περίπτωση αὐτῆ, νά συγκεντρώσουν
τίς ἐνοπλες δυνάμεις τους 0‘ ἕνα μόνα
μέτωπα, στὴ Βόρεια Ἐλλάδα, στῆ Βόρεια Θρακη, χωρίς (11660 611 μποροῦν να
ὑπερφαλαγγισθοῦν ἀπό τῆν Τουρκία (...)
Χωρίς πάλι“τῆν έλληνικῆ συμμετοχή στό
ΝΑΤΟ, ἡ Τουρκία θ’ ἀπομονωθεῖ ἀπό

περιοχῆς».

ΤΟ ΕΜΠΑΡΓΚΟ πρέπει νά ἀρθεῖ καί
για ἐναν ἀλλο λόγο; Τιά νά μὴν ὑπάρξει
«στροφὴ τῆς Τουρκίας πρός τά ἀριστερά». Διότι, ἀν ὑπάρξει, τότε θα ἀνοίξει 6 δρόμος καθόδου τῆς Σοδιετικῆς
Ἕνωσης πρὸς τόνΠερσικό Κόλπο καί τά
σημαντικά κοιτάσματα πετρελαίου τῆς

ἐστω καί σέ τόνους συγκρατημένους καί τοῦ γερουσιαστῆ Τζαδιτς. Δέν ζητεῖ
ἀπροσχηματιστα τὴν ἀρση τοῦ ἐμπαργκο, ἀλλα μιά πιό εὐφανταστη πολιτικὴ
ἀπέναντι στήν Τουρκία; Διότι ἡ T0119—
κία, αὐτή τῆ στιγμή, εἰναι «ὁ μεγαλύτετ
ρος ἀποδέκτης σοδιετικῆς οἰκονομικῆς
δοὴθειας». Διότι ἡ Σοδιετικὴ ”Ενωση
ἔχει υίαθετήσει ἀπέναντι στὴν Τουρκία
μια «μαλακή» πολιτική, στῆν προσπαθεια της να ἐκμεταλλευθεῖ τήν ἐνταση

σχέσεων πού ὑπάρχει, σήμερα μεταξύ
Τουρκίας καί ΗΠΑ-Δύσης.

5. Τουρκίας
ἐμπαργκο καί Κύπρος.
ΜΕΣΑ 0’ 6A1] αὐτὴ τῆ συγχορδία για
τὴν 61901] τοῦ ἐμπαργκο, ἀξίζει νά προσέξει κανείς πῶς οἱ ἄνθρωποι τοῦ Λευκοῦ
Οἴκου - ὑπουργοί, ἐμισάριοι, στρατηγοί,
ναύαρχοι, κλπ. - προσεγγίξουν 16 «θέμα
Κύπρος».
O Πρώτη παρατήρηση; Κανείς δέν μιλᾶ για τουρκική εἰσδολή
στήν Κύπρο ἤ για συνεχιζομένη
τουρκική κατοχὴ τοῦ 40% τῆς Βόρειας Κύπρου... Οἱ περισσὸτεροι μιλᾶν για τά «γεγονότα τῆς Κύπρου»
(Ἰούλιος τοῦ ’74) ἤ, στήν καλύτερη
περίπτωση, για καποια «τουρκική
ἐπέμδαση» στῆν Κύπρο, μέ ἀγνωστες,
μέχρι στιγμῆς, ἐπιπτώσεις στήν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τοῦ νησιοῦί
Ο Δεύτερη παρατήρηση;

”Ολοι προσπαθοῦν ν’ ἀποδείξουν ὅτι
μέ τὴν αρση τοῦ ἐμπαργκο, θα 601]—
θηθεῐ ἡ λύση τοῦ Κυπριακοῦί
ΚΥΝΙΚΟΤΕΡΟΣ ἀπὸ ὅλους, 6 προε-

δρικός ἀπεσταλμένος Κλάρκ Κλίφορντ,
μιλα για τίς «νέες εὐκαιρίες» πού θα
διανοίξει στό Κυπριακό ἡ ἀρση τοῦ ἐμπαργκο. Ἤδη - λέει - καποια πρόοδος
ἕχει σημειωθεῑ;
«Ὁ πρωθυπσυργός κ. Ἐτσεδίτ ἐνδιαφέρεται για μια γοργή λύση τοῦ προδλήματος. Οἱ Τουρκοκύπριοι παρέδωσαν
στό γενικό γραμματέα τῶν “Ηνωμένων
Ἐθνῶν 16 περίγραμμα τῶν προτασεών
τους για τὴν ἐδαφική καί συνταγματικὴ
πλευρά τοῦ κυπριακοῦ προόλήματος.
Ἐλπίζω ὅτι σύντομα θα έχουμε πλήρη
ἐπαναληψη τῶν συνομιλιῶν πανω στά
δύο αὐτά θέματα-κλειδια. Πιστεύω ὅτι
ὅλα τά μέρη ἐπιθυμοῦν νά λύσουν, μιά

για πάντα, τό πρόδλημα αὑτό (...). Ἀπό
τὴν πλευρά μου, εἷμαι πεισμένος ὅτι ἡ

κυόέρνησὴ μας δέν θά χαλαρώσει τίς κοπιώδεις πρασπάθειές της για ν’ ἀνοίξει 6
δρόμος σέ μιά τελικὴ καί δίκαιη συμφωνία. Προσωπικα εἷμαι ἕτοιμος νά κάνω
ὅ,τι 6 H965690; καί τά ἐνδιαφερόμενα
μέρη κρίνουν χρήσιμα, προκειμένου νά ‘
δοηθηθοῦν τα *Ηνωμένα ”Εθνη στὴν
ἀναξήτηση δίκαιης καί εἰρηνικῆς λύσης». (Ἀπὸ τὴν καταθεση Κλάρκ Κλίφορντ στῆν Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν Σχέσεων τῆς Γερουσίας, 2.5.78).
H ΓΡΑΜΜΗ πλεύσεως τῶν ΗΠΑ στό
Κυπριακό, εἶναι σαφής Τά «ἐνδιαφερόμενα μέρη» - ἀς ποῦμε οἱ Ἑλληνοκύπριοι καί οἱ Τουρκοκύπριοι — θα πρέπει
νά ξαναρχίσουν τίς διακοινοτικές συναμιλίες τους, στῆ 66101] τῶν τελευταίων
τουρκικῶν προτάσεων. "Av αὐτό δέν
ἀρέσει στούς Ἑλληνοκύπριους, ὑπάρχουν καί αλλοι δρόμοι; Ἡ «Τετραμερῆς»
(Καραμανλῆς - Ἐτσεδίτ - Κυπριανοῦ Ντενκτάς) - πρόταση πού ὑπέόαλε στὸν
Καραμανλῆ 6 Κάρτερ, ἀλλά ἀπορρίφθηκε ἀπὸ τὴν ἐλληνική πλευρά. ”Ενας
ἀλλος «δρόμος», θα ἦταν ἡ ἀμερικανικὴ
«μεσολάόηση» πού ὀνομάζεται καί «κοπιώδης προσπαθεια τῶν ΗΠΑ για μια
τελικὴ καί δίκαιη συμφωνία». Στήν
περίπτωση αὐτή, 6 πραεδρικός ἐμισάριος
θα μποροῦσε νά ἐπιχειρήσει ἕνα νέο
γύρο στίς τρεῖς πρωτεύουσες, για ν’ ἀποδείξει ὅτι «πρόοδος 016 K011910116 ἤδη
ὑπάρχει» καί, συνεπῶς. ὅ,τι ἀπομένει είναι ἡ τακτοποίηση ὁρισμένων «λεπτομερειῶν>>1 Τέλος, ὑπάρχει καί ἕνας τρίτος
«δρόμος», ὅπου OAA πλέον τα «ἐνδιαφερόμενα μέρη» - ας ποῦμε ἡ Οὐασιγκτσν, ὴ Βόνη, 16 Λονδίνο, σί Βρυξέλλες
—— ἀποφασίζουν να ἐργασθοῦν ἀπό κοινοῦ για τήν «εὐμάρεια τῶν Κυπρίων>>1
’ἡὴ-Ι(
ΑΠΟ ΤΟ φάκελο τοῦ «ANTI» γύρω
ἀπὸ τήν ὑπόθεση τοῦ ἐμπαργκο, δώσαμε
μερικα μόνα «δείγματα γραφῆς». Πού
ἐπιδεδαιώνουν ὅμως π ῶ ς μ ἀ ς 6 A έ -

λουν αἱ ὑπερπόντιοι σύμμαχοί μας; “H
Ἑλλάδα πρέπει ἕτσι να εἶναι ἕνας ἁπλός

συνεκτικός κρίκος στὴν ἀλυσίδα τῶν
ἀμερικανικῶν συμφερόντων... Ἡ “EA—
λάδα δέν πρέπει ποτέ νά λησμονεῖ τόν
«ἐκ 609961 κίνδυνον»... 'H Ἑλλάδα, καί
εἰδικότερα 16 Αἰγαῐο, εἶναι μιά θαλασσια δίοδος πού φτανει μέχρι τά πετρέλαια τοῦ Περσικοῦ Κόλπου.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ αὐτούς τούς λόγους, οί

Ἕλληνες κυδερνῆτες, θα πρέπει να συναινέσουν πάραυτα στῆν αρση τοῦ ἐμπαργκο, να ἐπανέλθουν στῆν στρατιωτική δομή τοῦ ΝΑΤΟ, νά «τά όροῡν» μέ
τὴ σύμμαχα Τουρκία καί ν’ ἀπεμπολῆ000v τὴν κυπριακὴ ὑπόθεση. Αὐτὸ ἐπιτάσσει, άλλωστε ἡ κληρονομια τοῦ μεγαλου ἐκείνου «ὁραματιατῆ» X61990 Τρούμαν, πού ἀπὸ 16 I947, προειδοποισῦσε
πώς ἡ Ἐλλάδα καί ἡ Τουρκία μποροῦν
να πᾶνε ἀριστερά, ὁπότε ἀντία 661051;,
Μεσόγειος, Μέση Ἀνατολὴ καί, κυρίως,
ἀντία πετρέλαια...
I

να μᾶς πεῐτε

μεταξύ δύο συμμάχων μσς, τῆς Τουρ-

κίας καί τῆς Ἐλλάδας. ‘H χώρα μου καί
6 λαός μου εἶναι φίλοι καί μέ τούς Ἕλληνες καί μέ τούς Τούρκους (...) Συν-

έλληνοτουρκικοῡ προθλήματος, αὑτοῦ

Σέ συνέντευξή του στίς 28 Μαΐου
στήν Ούάσιγκταν πρός τό ἀμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυα CBS. 6
καγκελάριος Σμίτ τάχθηκε ἀνοικτά
ὑπέρ τῆς ἀρσης τοῦ ἐμπαργκο.
Ἀπό αὑτὴ τή συνέντευξη δημοσιεύουμε τό παρακάτω ἀπόσπασμαῑ

π o 0 ν καί, προπαντός, π (I) ς μ ἀ ς θ έ -

πόσα σημαντική θεωρεῖτε μια λύση τοῦ

ΕΡ; Gd μπορούσατε

0 ΣΜΙΤ
ΚΑΙ ΤΟ
ΕΜΠΑΡΓΚΟ

...καί τόν Κάρτερ

πού συχνά ἀποκαλοῡμε νότια πτέρυγα
1017 NATO;
An: Νομίζω ὅτι ἡ κατάσταση στή M5σόγειο δέν εἶναι ὑγιής καί πρέπει νά
διορθωθεῑ. Θέλω νά εἷμαι εἰλικρινής στό
σημεῖα αύτό. Νομίζω ὅτι 6 πρόεδρος
τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν εἶναι, έπί τοῦ
θέματος, σοφότερος ἀπό τό Κογκρέσο.
EP: Ἐννοεῖτε, στήν προσπαθεια του
νά ἀρει τό ἐμπαργκο κατα τῆς Τουρκίας,’
ΑΠ; Ἀκριθῶς αὑτό.
ΕΡ; Νομίζετε ότι ol περιορισμοί 1017
Κογκρέσου πανω στίς έξουσιές 1017
Προέδρου αναστέλλουν τήν ἀποτελεσματικότητσ μέ τήν ὁποία οἰ ΗΠΑ ἀντι-

εχίσαμε νά παραδίνουμε στρατιωτικό

ὑλικό στῆν Ἐλλάδα, καθώς καί στῆν
Τουρκία, κατά τρόπο τελείως διάφορα
ἀπ’ δ,τι τό Κογκρέσο ἀποφάσισε στῆν
Οὑάσιγκτον... Νομίζω ότι ζητοὺμε
πολλά ἀπό τούς Τούρκους, ὅταν ἀρνιόέ
μαστε νά δεχθοῦμε αὑτό πού πιστεύουν - καί νομίζω ότι o'1 Τοῦρκοι
ὑποφέρουν, όταν ἀρνιόμαστε ὅτι ἐχουν
καποια νόμιμα δικαίωμα νά σκέφτονται
ὅπως σκέφτανται, καί ὅτι αὑτό πού
σκέφτονται εἶναι μιά νόμιμη διεκδίκησή
τους μέσα στά πλαίσια μιάς στρατιωτι-

κῆς συμμαχίας. Νομίζω ότι ή ὑπόθεση
αύτή (1'] διατήρηση τοῦ ἐμπαργκο)

μετωπίζουν τα διεθνή προθλήματα,’
Al'l: Ἐπιτρέψτε μου νά περιορισθῶ

τραυματίζει τό φιλότιμα τους καί τραυ-

στό πρόθλημα τῆς Κύπρου, στά προΘλήματα τοῦ Αἰγαίου καί στῆν ἐνταση

ματίζει άκόμα τήν ίκανότητά τους νά
ὑπερασπίσουν τήν περιοχή αύτῆ τοῦ
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Γερμανικές «κομπίνες»

ἤ πῶς ’
καταργεῖται τό ἐμπαργκο
‘H πληροφορία δημοσιεύθηκε στόν γερμανικό τύπο τὴν ἑπομένη
τῆς ἀναχώρησης τοῦ κ. Ἐτσεόίτ ἀπό τὴ Βόνη στίς 14 Μαΐου - καί
δέν διαψεύσθηκε. Πλὴν ὅμως ἀποσιωπῆθηκε ῆ πέρασε στα ψιλά
τοῦ διεθνοῦς τύπου σαν μια συνηθισμένη «ἐμπορική συμφωνία»
ἀνάμεσα στῆ Δυτικὴ Γερμανία καί τὴ ν Τουρκία.
Ὑπῆρχε γι’ αὐτὸ «σπουδαῖος λόγος»ί...
Ο Πίσω ἀπὸ αὑτό τό τυπικό ἐμπορικό σύμφωνα ὕψους - ὅπως
ἀνακοινώθήκε - 150 ἑκατ. μάρκων κρυδόταν μιά στρατιωτική
συμφωνία πού προδλέπει τῆ χορήγηση ἀπό μέρους τῆς Δ. Γερμα-

νίας ὑπερσύγχρονου ὁπλισμοῦ (ἅρματα μάχης «Λεοπάρντ» καί πυραύλουςΧ «Μίλαν») ἀξίας 1 δισεκ. 200 ἑκατ. γερμανικῶν μαρκων,
ἕνα ποσό 13 φαρές μεγαλύτερο ἀπό 16 ποσὸ τοῦ «ἐμπορικοῦ συμφώνΟυ»Ῐ...
Ἡ γερμανική ἐφημερίδα «Frank furter
Allgemaine Zeitung (8.6.78) πού ἀποκαλύπτει τὴν «κομπίνα» προσθέτει ὅτι στήν
«ἐπιχείρηση» πῆρε μέρος στό ρόλο τοῦ
«μεσαζοντα» ἠ γερμανική ἑταιρία χρηματοδότησης καί ἐξαγωγῶν «Hermes»
πού ἀνέλαδε «ἕνα τεράστια ρίσκο» ἀφοῦ
εἶναι γνωστό ὅτι ἡ οἰκονομικὴ κρίση
,στῆν Τουρκία δέν τῆς ἐπιτρέπει νά εἶναι
συνεπῆς μέ τίς διεθνεῖς οἰκονομικές της
ὑποχρεώσεις...
Κάτω ἀπό τόν τίτλα «Ἐμπόριο ἑκατομμυρίων τῆς “Ομοσπονδιακῆς Δημο-

κρατίας τῆς Γερμανίας μέ τὴν Τουρκία Ἀναληψη ὑποχρεώσεων ἐκ μέρους τῆς
Βόνης» ἡ γερμανική ἐφημερίδα γράφει;
“Ὀταν στίς 13 101') περασμένου Μαΐου,
μετα τήν ἐπίσημη ἐπίσκεψὴ του στῆν
“Ομασπονδιακή Γερμανία, ὁ πρωθυπουργός τῆς Τουρκίας Μπουλέντ Ἐτσε-

611, ἀναχωροῦσε ἀπό τήν Βόνη, εἶχε ἐκφράσει τήν πλήρη ἱκανοποίησή του για
τήν πολύτιμη δοήθεια τῆς Γερμανίας τοῦ
κ. Σμίτ πρός τῆ χώρα του.
“Ὀταν ὅμως οἱ δημοσιογραφοι καί αλλοι ἐνδιαφερόμενοι ἐρευνήσανε για 16
εἶδος καί τό ὕψος τῆς γερμανικῆς 6οήθειας, για τήν ὁποία 6 Τοῦρκος πρωθυπουργός τόση χαρά καί εὐγνωμοσύνη
εἶχε ἐκφρασει, διαπιοτώσανε ὅτι στα
ἐπίσημα χαρτιά, ἡ δοήθεια αὐτή μόλις
ἐφθανε μια πίστωση 150 ἑκατομμυρίων
μαρκων, ἀλλά καί αὐτά σέ εἴδη πρώτης
ἀνάγκης πού θα εἰσήγαγε ἡ Τουρκία ἀπό
τήν *Ομοσπονδιακή Γερμανία ἐπί πιστώσει.
Τό ποσόν ὅμως αὐτό καί μαλιστα μέ
τίς προῦποθέσεις πού χορηγήθηκε, εἶναι
κυριολεκτικα σταγόνα στόν ῶκεανὸ μιᾶς
καταχρεωμένης Τουρκίας, πού μόνον για
να καλύψει τίς ὅραχυπρόθεσμες διεθνεῖς
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ὑποχρεώσεις της, ἕχει ἀνάγκη, μέσα στῆν
φετεινὴ χρονιά μόνο, συνάλλαγμα τοῦ
ὕψους τῶν 5 διαεκατομμυρίων δολλαριων.
”Ομως ὁ κ. Ἐτσεδίτ δέν ἐλεγε πάντα
τά πιό καλά λόγια για τή γενναιοδωρία
τοῦ φίλου του Χέλμουτ Σμίτ, πράγμα
πού ἀρχισε νά δημιουργεῖ ὑποψίες, μέσα
ἀλλα κι’ ἐξω ἀπ τὴ Γερμανία. “Ὀπως
ἦταν φυσικό, πολλοί ἀναρωτήθηκαν αν ἡ
ἱκανοποίηση τοῦ κ. Ἐτσεδίτ δέν εἰχε κάποια οχέση μέ τό περίφημο ἀμερικανικό
ἐμπαργκο καί τό «ζωηρό ἓνδιαφέρον»
πού ἐκδηλώνει 6 γερμανός καγκελαριος

γιά τήν ἀρση του.
O]1_u1g οἱ ἐρευνες πρός τήν κατεύθυνση
αὐτῆ ἠταν ἀρχικά ἀρνητικές, ἀφοῦ ὁργ-ι
σμένος ὁ κ Σμίτ δήλωσε; «(Δέν μποροῦμε
να παραστὴσουμε τούς ἀμερικανούς».
Ἀλλά καί ἡ ἐπίσημη θέση τῶν γερμανῶν
ἀρμοδίων στῆν ἐρώτηση αν ἡ χώρα τους
ἀνέλαδε τήν ὑποχρέωση νά παραδώσει
ὁπλισμό στῆν Τουρκία, ἤτανε σαφής;
«Δέν μπορεῖ ἡ Γερμανία νά ὑποκαταστήσει τούς ἀμερικανούς».
Τό σοφό ρητό «ψάξε καί θα δρεῖς»
δέν ἀργησε νά δρεῖ κι’ ἐδῶ τήν ἐπιδεδαίωσὴ 101). Γερμανικές ἐξωκοινοδουλευτικές πολιτικές δυνάμεις, ἀλλα καί
ὁρισμένοι δουλευτές, μπόρεσαν τελικά
νά ἐντοπίσουν τό λόγο τῆς τόσης ἱκανοποίησης 101') τρύρκου πρωθυπουργοῦ.
Κι αὐτὸς δέν ἠταν ἀλλος ἀπό μια μυστικὴ συμφωνία μεταξύ Σμίτ καί Ἐτσε-

ἀνελάμόανε τήν ὑποχρέωση να ἐγγυηθεῖ
- μέσω τρίτων ὅμως - ἕναντι τῆς γερμανικῆς πολεμικῆς διαμηχανίας, τήν χορήγηση στῆν Τουρκία ὑπερμοντέρνου ὁπλισμοῦ ἀξίας 1 δίς 200 ἑκατομ. μάρκων.
“Ο ὁπλισμὸς αὐτὸς, πού θα παραδοθεῐ

στῆν Τουρκία παρακάμπτοντας 16 ἀμερικανικό ἐμπαργκο, ἀφορᾶ δασικά αρματα μάχης «Λέοπαρντ», πυραύλους
«Μίλαν» καί διάφορα ἀνταλλακτικά.
Ἔτσι ἡ Γερμανία γίνεται 6 μεγαλύτερος,
σπουδαιότερος καί σχεδόν μοναδικός
προμηθευτής τῆς Τουρκίας σέ σύγχρονο
ὁπλισμό. Καίὸλα αὐτά δέόαια, γιά νά
ἐνισχυθεῖ ἡ εὐάλωτη νοτιο-ανατολικὴ
πτέρυγα τοῦ ΝΑΤΟ,

“H πρακτικὴ ἐκτέλεση αὐτῆς τῆς ἐπιχείρησης, ὅπως ἀποκαλύφθηκε, πῆρε τελικά τήν ἑξῆς μορφῆς
Ο Ἱ-Ι μεγάλη γερμανική ἑταιρία χρηματοδότησης τῶν έξαγωγῶν «Hermes»
ἐγγυήθηκε στῆν γερμαν ικῆ πολεμική 610—
μηχανία, ἐξαγωγές πρός τήν Τουρκία
ὕψους 560- ἑκατομμυρίων μαρκων, ἐνω ἡ

τουρκική κυδέρνηση μέ τῆ σειρα της, ἐγγυᾶται στῆν ἴδια διαμηχανία τό ὑπόλοιπα ποσόν τῶν 640 ἑκατομμυρίων
μάρκων.
”Ομως καί οἱ δυό αὑτές πράξεις προκαλοῦν ἐρωτήματικα γιατί εἰναι ἡ πρώτη
φορά πού ἡ «Hermes» ἐγγυᾶται τήν
πληρωμή κρατικῶν ἐξαγωγῶν ὁπλισμοῦ
σέ ξένη χώρα. Αλλα περισσότερο ἀκόμα,
γιατί εἰναι τεράστια τό ρίσκο πού ἀναλαμδανει, ἀφοῦ εἰναι γνωστό 611 ἡ
Τουρκία όρίσκεται σέ ἀδυναμία ἐκπλήρωσης τῶν ὑποχρεώσεών της. Παρὸλα
αὐτά ή μυστική συμφωνία μπαίνει στό
δρόμο τῆς πραγματοποίησής της.
, Ὀταν ὅμως γνωστοποιῆθηκαν οἱ λε-

πτομέρειες τῆς συμφωνίας, ἡ(«»Hermes
ἕκανε ὁλοταχῶς ὄπισθεν καί ἐλαττωσε
στό ἐλάχιστα τήν ἐγγύησὴ της. Ἡ συμφωνία ὅμως, πού τελικά δαφτίστηκε
«ἐμπορικό σύμφωνα», πῆρε τὸ δρόμο τῆς
πραγματοποίησής της.
Ἐτσι ἐξηγεῖται καί ἡ ἀπὸλυτη ἱκανοποίηση τοῦ κ. Ἐτσεδίτ κατά τὴν ἀναχώρησή 101) ἀπό τὴ Βόνη. ”Οταν ἕλῆε πώς
ὑπέγραψε συμφωνία 150 ἑκατομμυρίων
μαρκων ἤξερε ὅτι 16 ποσό αὐτό δέν ἀποτελοῦσε παρα μόνα τό 13% 101') πραγματικοῦ.

, Κατα τά ἀλλα το ἐμπαργκο ἰσχύειί...
ΡΕΠΟΡΪΕΡ

ΣΕΞ KA_I KATAZKOILEIA

Τά κρυφα ταλέντα
τοῦ κ. ΜΠΑΛΚΟΥ
O K. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΚΟΣ εἶναι σήμερα
ένα δημόσια πρόσωπα, ό ὑπεύθυνος ὑπουρ-

γός Δημοσίας Τάξεως. Κατέχει ἕνα πόστο που
τό ξέρει πολι] καλά ἀφοῦ πρίν γίνει ὑπουργός
ήταν γενικός γραμματέας, τοῦ ἴδιου ὑπουργείου. Λέγεται μάλιστα ότι ὀφείλει τή νευραλγική του Θέση στήν ἐμπιστοσύνη πού τρέφουν στό πρόσωπά του τό Σώματα Ἀσφαλείας, που ἐκτιμοῡν τό πολλά προσόντα του.

ΜΕΣΑ στα κρυφά ταλέντα τοι] κ.-ὑπουργοῦ
δέν εἶναι μόνα τό γεγονός ότι μπορεῖ καί
«μαντεύει τούς μολοτωφιστές» που ώστόσο

παραμένουν α’συλληπτοι, η’ ή εὑκολία μέ τήν
όποιά ἐντοπίζει τούς «πάσης φύσεως ἀπό-

πτους...».
τοῦ Ἀντ. Ἀναγνώστου
EINAI Kai oi όγνωστες μέχρι σῆμερα λογοτεχνικές του ἀνη-

συχίες καί ἐπιδόσεις πού συναγωνίζονται, ἀν δέν ξεπερνοῦν σέ
«φαντασία καί ύφας» έκεῖνες τοῦ κ. “Αθέρωφί...
ΔΥΟ 6ι6λία μέ δυνατές ἰστορίες κ α τ α σ κ o π ε ί α ς καί
σέ ξ ἀποτελοῦν τῆ λαγοτεχνική «προσφορά» τοῦ κ. ὑπουργοῦ·
μιά «προσφορά» πού σήμερα oi στενσί του φίλοι καί συνεργάτες φροντίζαυν νά ἐξαφανίσουν. Oi πληροφορίες λένε ὅτι ὁ K.
Μπάλκος ἐχει τελειώσει ἀλλο ένα θιθλίο μέ ἀνάλογες ἰστορίες

Ο τίς διασυνδέσεις τῶν ἐλλῆνων στρατιωτικῶν μέ «συμμαχικές ὑπηρεσίες» ( Ιντζέλλιζενς Σέρθις καί CIA)
ΠΟΙΟ ὅμως εἶναι To"«στὸρυ» τοῦ ἐργου;
O ἥρωας τοῦ 6ι6λίου ειναι ἐνας τριανταπεντάρης ἐλληνας

δημοσιογράφος, ὁ Μίλτος, πού δουλεύει σέ μια ἐφημερίδα
κοντά στῆν πλατεῖα Συντάγματος. Φιλόδοξος ἀλλάκαί ἀπό τῆ
φύση τοῦ ἐπαγγέλματος ἐλαστικός στῆ συνείδηση», πείθεται
ἀπό κάποιους τοῦ κοσμικαῦ του κύκλου νά γίνει πράκτορας για

καί σκέφτεται νά τό ἐκδόσει σύντομα...

τό καλό τῆς πατρίδας.
META τήν ἐκπαίδευσή του σέ κάποιο ἐρημικό νησί (ὅπου

«ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗ ΤΑΣΚΕΝΔΗ»

ἀπολαμθάνει τό σέξ μέ τῆ σέσουλα), ἀναλαμθάνει μιά σπου-

δαία ἀποστολῆ για τῆν Τασκένδη. Ἐντοπίζεται ὅμως ἀπό μιά
ἀτυχία καί κρὺθεται γιά ἐθδομάδες κάτω ἀπό τῆ μὺτη τῆς ΚαO K. ΜΠΑΛΚΟΣ ἐπιχειρεῖ τό «λογοτεχνικό του ἀλμα» μέ τό
θιθλίο «Δίκτυα στῆν Τασκένδη» πού ἐγραψε τό 1966, ὅταν ἠταν
συνταγματάρχης Πεζικοὺ, σέ μιά ἐποχή δηλαδή πού ὁ θρὺλος
τοῦ Τζαίημς Μπόντ θρισκόταν στό φόρτε του...
Μέ λιγώτερο δυναμικά φόντα, ὁ Μίλτος, ὁ ῆρωας τοῦ κ.
Μπάλκου, ἐχει ἐνα κοινό σημεῑο καί μιά πρωτατυπία σέ σύγκριση μέ τόν ῆρωα τοῦ Γιάν Φλέμιγκ. Τό κοινό σημεῖα εἶναι oi
άφθονες ἐρωτικές περιπέτειες - ὅπου σταθεῖ καί ὅπου θρεθεῑί
- τίς ὁποῖες ό κ. Μπάλκος περιγράφει μέ ἀρκετή, όφείλουμε νά
όμολογήσουμε δεξιοτεχνία. Γοφοί τορνευτοί, μάτια πού λένε
πολλά, γάμπες προκλητικές, χείλια πού καῑνε καί σαρκικές
έπαφές παντός τύπου, ὥς τόν έθδομο οὑρανόί...
Ο ΤΟ πρωτότυπο στοιχεῖα τοῦ ῆρωα τοῦ κ. Μπάλκου είναι πώς γίνεται κατάσκοπος ἀπό ἐ θ ν ικ ό φ ρ ο να ἀν τ ικ o μ μ o υ ν ισ μ ό καί αἰσθήματα συμπάθειας πρός τήν «'Ivτζέλλιντζενς Σέρθις» καί τῆ Γενική “Ασφάλεια.
O ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ὑπουργὸς Δημοσίας Τάξεως ἐγραψε τάA-i
κτυα στῆν Τασκένδη» τίς παραμονές τῆς “Απριλιανῆς δικτατορίας καί τό θιθλίο ἐκδόθηκε τό 1967 ἀπό τῆν ἐταιρία ALVIN

HEDMAN HELLAS.Tc'1 ὅσα περιέχονται στό 6ι6λίο, ειναι ἀπό
πολλές ἀπόψεις, ἐξαιρετικά ένδιαφέροντα καί ὁπωσδήποτε χαρακτηριστικά γιά τίς ἀντιλήψεις τοῦ συνταγματάρχη K. Μπάλ-

κου
O
Ο
Ο

ἐκείνης τῆς ἐποχῆς καί ἀφοροῦν;
τόν πολιτικό κόσμο
τούς έλληνες δημοσιογραφους
τό θασιληά

Γκέ-Μπέ, μέ τῆ θοῆθεια ἀλλων ἀντικομμουνιστῶν πρακτόρων.

Καθώς οἰ σοθιετικές ἀρχές ἀσφαλείας ἀποτελοῦνται σχεδόν
ἀπό «χαχόλους», τό ξεφτέρι τοὺ κ. Μπάλκου μετά ἀπό πολλές
περιπέτειες ξεφεύγει καί καταλήγει στῆν Περσία, ἀπΙ ὅπου ἐνα
ἀεροπλάνο τῆς «Ἰντέλλιντζες Σέρθις» θά τόν μεταφέρει στό
“Ελληνικό. Ἐδῶ τόν περιμένει μιά ἀπό τίς ἐρωμένες του
(ὁπωσδήποτε... ἐθνικόφρων) στῆν ἀγκαλιά τῆς ὁποίας θρίσκει

τῆν ἠρεμία, καί άποφασίζει νά τῆν κάνει γυναίκα του.
META; Μετά ζῆσανε αὑτοί καλά καί μεῑς καλύτερα...
Ml'IOPEl θέθαια ὁ καμθάς τῆς ἱστορίας τοῦ κ. Μπάλκου νά
μήν εἶναι ἀπό τούς πιό πρωτότυπους δέν λείπουν ὅμως... oi
ρομαντικές ἀτμόσφαιρες οὔτε oi λυρικές περιγραφές τοπίων ῆ
πόλεων καί oi περιγραφές ἰδιαίτερα τῶν σκηνῶν σέξ πού εἶναι
ἀπό τίς πιό ρεαλιστικέςί... Ὺπάρχουν ὅμως καί oi ῆρωες, oi χαρακτῆρες καί τά ψυχολογικά κίνητρα τῶν ἡρώων τοῦ κ. Μπάλκου στά ὁποῖα ἀξίζει νά σταθοῦμε.

«Χί, Xi, Xi... Μαιροὺλα»
“Ἀς ποῦμε, κίνητρο γιά τήν ἀπόφαση τοῦ Μίλτου νά ἀσχοληθεῑ μέ τῆν κατασκοπεία γίνεται μιά σχετική συζήτηση, σέ ’ένα
κοσμικό σαλὸνι, ὅπου μαζί μέ τίς ταρνευτές γάμπες τῶν κυριῶν, κυριαρχεῖ «ή ε’ίδηση γιά τῆ σύλληψη ένός δικτύου κάτασκόπων, πού ἐπί χρόνια μέσα στῆν καρδιά τῆς Ἀθήνας, ἀφανεῖς καί μυστηριώδεις, συνεκέντρωναν πληροφορίες καί τίς
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«“Ἠμουν ma’ κοντά της, τήν κρατοῦσα στήν ἀγκαλιά μου καί δέν
τήν ἀφησα νά συνεχίση, Φιλώντας τά σαρκώδη χειλη της τήν

έσφιξα ἐπάνω you. ”Ενοιωσα τή θερμή έπαφή τοῦ κορμιοῦ της,
α’ ὀλο του τό μάκρος, α μηρός της πανω στό πόδι μου, ἠ μέση
της νά ἐνδίδη ἐλαφρά, μέ ὀλοφάνερη έλλειψη φορέματος ἀνά-

μεσα οτή ρόμπα καί στήν ἰδια.
Τήν τρά6ηξα πρός τό τζάκι καί κάθησα στή Βαθειά πολυθρόνα
μέ τήν Μαίρη στά γόνατά μου. “Αι-ιό τή μισαανοιγμένη ρόμπα
φαινόταν γυμνά τό πόδι της μέχρι ἐπάνω. Καί τά φιλιά της ἠταν

άπαλά, ὀλο καί πιό ζεστά. Σέ μιά στιγμή ξέφυγε ἀπό κοντά μου,
έτρεξε στόν διακόπτη, ἕσθησε τό φῶς καί ξαναγύρισε θερμότερη. Τό δωμάτια ἠταν σχεδόν στό σκοτάδι, ἐκτός ἀπ’ τίς ἀναλαμ-

ι-ιές τοῦ τζακιοῡ. Τά χάὸια γίνονταν ὀλο καί τολμηρότερα. Σέ
μιά στιγμή ἀνάμεσα σέ δυό φίλιά, μισοζαλισμένος, σκέφτηκα

ἀόριστα τόν κίνδυνο;
ό ἀντρας σου,·
—

Παρίσι... τόν συνόδευσα... στό ἀεροδρόμιο.

η... ή υπηρέτρια;
- ”Εχει ἐξοδο ώς ἀργά. Πᾱψε, λοιπόν, νά μιλᾱς... μόνο φίλα
με.
Τήν τράθηξα ἀπό τήν Πολυθρόνα, κάτω στήν παχειά φλοκάτη
τοῦ τζακιοῡ. Ἠ τελείως ἀνοικτή ρόμπα της ἀπεκάλυπτε, ὁλόγυμνο, o’ dAn'rou τήν ὀμορφιά τό κορμί τηςί Oi ἀναλαμπές τοῦ
τζσκιοῡ ἐδιναν παράξενες ἀνταύγειες, ὑπέροχες φωτοσκιάσεις.
”Εξω ἐξακολουθοῦσε νά χιονίζη...
”Εφυγα ἀπό τό σπίτι τῆς Μαίρης ἀργά, λίγα πρίν ἀπό τή συνηθισμένη ὥρα πού θά ἐπέστρεφε ή ιἰπηρέτρια. Φιλώντας με
κοντά στήν ἐξοδο, μ’ ἐσπρωξε ἐλαφρά πρός τήν πόρτα·
- Φύγε, you εἷπε, πρίν ξαναρχίσουμε ἀπό τήν ἀρχή.
Γύρισα στό διαμέρισμᾱ μου γεμάτος ἀπό διπλή, τέλεια ίκανοέστελναν μέ τόν ἀσύρματό τους στῆ Μόσχα». Ἀλλά, ῆ θραδυά
ἐκείνη δέν διεγείρει μόνα τίς κατασκοπευτικές ἀνησυχίες τοῦ

ἥρωα τοῦ κ. Μπάλκου. 'H παρουσία μιάς νεαρῆς κυρίας τῆν
ὁποία ό Μίλτος εἶχε γνωρίσει καί ἀγαπήσει ὅταν ἐκείνη ῆταν 14
ἐτῶνῌ) διεγείρει καί τίς ἐρωτικές του ὁρέξεις. Μόλις τήν δεῖ ὁ
Μίλτος ἀναθυμάται τῆ σκηνή πού τῆς εἶχε πεῖ τό «α’ ἀγαπῶ».

ποίησι σώματος καί μυαλοῡ».

ΕΝΑΤΕΝΗΣΙΣ ΠΡΟΣ TON ΒΑΣΙΛΕΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΑΜΠΕΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ

Γράφει ό κ. Μπάλκοςῑ
«- Ζήτησες νά με δής Μαιρούλα,·
- Ναί.

- Γιατι’,’
- Γιά νά σε’ ρώτήσώ κάτι.
- Ti;
— Γιατί περνᾱς κάθε άπόγευμα ἀπό τό σπίτι μου,· (περνοῡσα

κατά τό συνηθισμένο περίπατό μου μέ τόν Κώστα γιά ν’ άναπνεύσω καθαρά ἀέρα).

Δέν καταλσθαίνεις Μαιρούλσ, γιατί περνῶ,’
Θέλω νά you τό πής.
Γιατί α’ ἀγαπώί

Χί, χί, xi.
Ἐσύ μ’ άγαπᾱς,’
.. (καμμιά ἀπάντησις),
M’ ἀγαπᾶς, Μαιρούλα,”
Ναί. (Μόλις ἀκουόμενα).

- Θέλεις νά καθήσαυμε Μαιρούλα στό γρασίδι,·
- ”Οχι] (Ἠτάν ἀραγε πιό πονηρή ἀπ’ ότι φαινόταν,·).
'H συζήτηση αὐτή, ὅρθιοι καθώς μείναμε, συνεχίστηκε μᾱλλον άνάλατη καί καθόλου διεγερτική. Εἶχα πιάσει τό χεράκι τῆς

Μαιρούλας, άγκάλιασα μετά τή μέση της, προχώρησα τό χέρι
μου πιό πάνω, κάτω ἀπό τή μασχάλη γύρω ἀπό τό λεπτό σωματάκι της. Καμμιά ἀντίδραση, προφανῶς ἀπό ἄγνοια ἥ έλλειψη...
ἀντανακλαστικών. Τή γύρισα πρός τό μέρος μου καί τή φίλησα
στό στόμα, περισσότερο μέ περιέργεια παρά μέ Θέρμη. Σ’ αὑτό
τό σημεῖα μάς θρήκε ή ἐπάνοδος τοῦ Κώστα καί τῆς Λέλας καί
ol εὕθυμες έπευφημίες τους γιά τίς προόδους μσς.»

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΣΙΔΙ ΣΤΟ ΤΖΑΚΙ
’Υπάρχουν όμως στό θιθλίο τοῦ K. Μπάλκου καί σκηνές ὅπου τά
«ἀντανακλαστικά» τῆς Μαιρούλας λειτουργοῦν κατά τρόπο πού
κατακλύζουν μέ ἐρωτικό πάθος τούς ἥρωες καί τότε ἡ πέννα τοῦ
κ. ’Υπουργοῦ περιγράφει σκηνές «άφστης σεξουαλικής εὐδαιμο-

νιας».
“Ἀς δοῡμε μιά σκηνή στῆν ὁποία ὁ Μίλτος εἶναι μέ τῆ γυναίκα ένός
έθνικόφρονα φίλου του, μέσα στό Ιίδιο τό σπίτι τους, όταν ὁ δεύτερος λείπει σέ καποια ταξίδι;
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Δέν εἶναι μόνα ῆ ἐρωτική δίψα τῆς συζύγου τοῦ φίλου ἐθνικόφρανα, ἐντονη. Τό ’ίδιο ἐντονη εἶναι καί ἡ ἐπιθυμία τοῦ ἐθνικόφρονα δημοσιογράφου Μίλτου νά ’γνωρίσει τά πάντα γύρω ἀπό τῆν
κατασκοπία. Φυσικά, ή καλῆ ἀρχῆ γίνεται ἀπό τό δεύτερο γραφεῖα
τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ ἐκείνης τῆς ἐποχῆς - στῆν ὁδό
’Μεσογείων - ὅπως ἀκριθῶς τό προσδιορίζει ὁ κ. Μπάλκος.
Ἐκεῖ ό Μίλτος θά συναντήσει εὑγενικούς ΕΣΑτζῆδες καί τήν
προθυμία κάποιου συνταγματάρχη Γιαννακάκη νά τόν θοηθῆσει
δίνοντας του πληροφορίες γιά τό ἐθνικό έργο, πού ἐπιτελοῦν
«συμμαχικές» ὑπηρεσίες κατασκοπίας, ὅπως ῆ “Ιντέλλιντζενς Σέρθις καί ῆ CIA!

Ἀλλά οἰ σεξουαλικές έπιθυμίες ὅπως καί τά φιλοθασιλικά αἰσθήματα, δέν φεύγουν διόλου ἀπό τό μυαλό τοῦ έθνικόφρονα ἥρωα.
Ἰδού ἡ περιγραφή τῆς σκηνῆς στό Γενικό Ἐπιτελεῖο στό γραφεῖα
τοῦ ἀντισυνταγματάρχη Γιαννακάκη;
'O Γιαννακάκῆς μέ δέχτηκε χαμογελαστός, καθισμένος πίσω
ἀπό ἕνα μεγάλα μετάλλινο γκρί γραφεῖα, σκεπασμένο μέ γυαλί
που σκέπαζε ἕνα πολύχρωμο στρατιωτικό χάρτη. “Απέναντί του
καθόταν μιά ὤμορφη ξανθειά, ὸφθαλμοφανώς ἠ γραμματεύς
του.17ι’σώ ἀπό τόν Γιαννακάκη ψηλά στάν τοῖχο, τά Πορτραῑτο
τοῦ Βασ.ιλέως Ἀπέναντί του κορνιζαρισμένο ἀπλά ένα ἐντυπο
που ε’φερε τήν ἐπιγραφή«»NIKH καί ἀπό κάτω έξηγοῠσέ ὅτι
ἠταν «κατάλοιπον τῆς Α. M. τοῦ Βασιλέως των Ἑλλήνων, ΓΕΩΡ-

ΓΙΟΥ τοῦ Β»’. Διάθασαῑ
«Ὀταν εισαι λησμονημένος ή παραμελημένος η’ σκοπίμως

έκμηδενισμένας καί μειδιάς ἐσωτερικώς ὑπερήφανος διά τήν
ι”ιθριν - ᾼῦτό εἶναι Νίκη...».
Μοῠ Θῦμισε 171v πικρή φιλοσοφία τοῦ «EAN» τοῦ Κίπλινγκ.
Κοίταξα πρός τήν γραμματέα καί ἀντίκρυσα δυό μεγάλα πράσινα μάτια νά μέ μελετοῡν. Ἕνα ώραῑο πλασματάκι, κάτω ἀπό τή
μπλέ αὐστηρή ποδιά τοῦ προσωπικοῡ τοῦ “Επιτελείου. Τό ἕνα
πόδι ἐπάνω στό ἀλλο, Θαυμάσιες γάμπες nou τό ὕψος τῆς ποδιᾱς ἐπέτρεπε μιά ἐλαφρά ἀποκαλυπτική διερεύνησί τους,
Πάνω στό γόνυ, ἀνοικτά μπλόκ, καί στό χέρι τό στυλό μετέωρα.
Προφανώς μέ τήν εϊσοδό μου, διέκοψα τη συνεργασία τους.
- Ἐν τάξει, Ρένα, θά συνεχίσουμε ἀργότερα, εἶπε ὸ Γιαννακάκης, καί ή ώμορφη κοπέλλα σηκώθηκε. Χαμογέλασε στόν
ι προϊστάμενό της, χαμογέλασε πρός ἐμένα, θγήκε ἀθόρυθα καί

τράθηξε τήν πόρτα. Τήν παρακολούθησα μέ κριτικό θλέμμα καθώς ἔθγαινε. Εἶχε πράγματι ἕνα σωματάκι τρέλλαΙ
- Βρέ Κώστα, δική σου εἶναι αῦτη,- Ναί, Δηλαδή «δική you» γραμματεύς,
- Καί πῶς μπορεῖς καί συγκεντρώνεσαι μέ τέτοιο πλάσμα
ἀπέναντί σου,·
- Μίλτο, ἐῖσαι ἀδιόρθωτος. “Απλούστατα συνήθισα νά μή μέ
ἀπσσχολοῡν oi γάμπες τών κοριτσιῶν τοῦ “Επιτελείου ἀλλά ἠ
ἀπόδοσίς τους.
- “Απόδοσις,·
- Ὑπαλληλική ἀπόδοσις.»

μου. Ἠτάν τσίτσιδος καί τριχωτός ὅπως τόν θυμόμουνα, ἀσχημος όσο ποτέ, Τσίτσιδη ἠταν καί ή Niva, ἀλλά φοροῡσε τό πάνω
μέρος τῆς πυτζάμας τοῦ Νίκου, ξεκούμπωτη μπροστά, κι αὐτό
τήν έκανε ἀφάντσστα πιό προκλητική. 'O Νῐκος εἶχε τά μάτισ
πεταμένα ἐξω ἀπ’ τίς κόγχες τους καί σαφῆ ἀλλα σημεῖα ὑπερδιεγέρσεως. Κυνηγοῡσε τή Νίνα σάν τρέλλός, μέ τά χέρια προτεταμένα, κι αὐτή χαχανίζοντας πηδοῡσε πάνω ἀπ’ τό κρεθθάτι
σάν aorta ἥ κάτω ἀπ’ αὑτό ἤ γύρω στίς καρέκλες καί τοῡ ξέφευγε, Μιά καρέκλά ἠταν πετομένη στό πάτωμα.
'H σκηνή θύμιζε τήν (Utopia τοῦ Πάνσ (ἐνός ἀσχημου I'Idva,
πού κατά τά ἄλλα μόνο oi όπλές τοῡ ἐλειπαν) καί τῆς νύμφης
τοῡ δάσους (ἀλλά μέ μισή πυτζάμα).

Η ΑΚΟΡΕΣῙΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΚΑΙ Ο ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

Σέ μιά στιγμή ό Νῖκος κατάφερε νά πιάση τήν Niva καί νά τήν
σπρώξη στό κρεθθάτι. Ἐκεῖ ἐγινε όμηρική πάλη. Βλέπαμε φάτσα σέ μᾱς μιά τά μαλλιαρά πισινά τοῦ Νίκου, μιά τά λευκά καί
λεῖα τῆς Νίνας.
“
Σέ μιά στιγμή τοῦ ξέφυγε καί νομίσαμε πώς Θᾱρχιζε πάλι τό
κυνηγητό, Ἀλλά ὔχι. ‘O Νῑκος τήν ἀρπαξε ἀπό τόν καρπό τοῦ
χεριοῡ καί καθώς τήν ξανατράθηξε στό κρεθθάτι αὐτή ἐπεσε
ἀνάσκελα μέ τά χέρια ἀνοικτά, τά πόδια τόν ἀέρα. Ὀ Νῐκος πού τήν θρῆκε ὸ ἀθεόφοθος αὐτή τήν ταχύτηταί - θρέθηκε om
στιγμή ἀνάμεσα στά πόδια της. Ἀλλά ή πάλη συνεχιζόταν, Καί
τότε, ὸ Νῖκος, χρησιμοποίησε τό μυστικά του ὀπλο] Πῆρε τή ya—
ξιλάρα καί τήν πίεσε στό πρόσωπα τῆς Νίνας πού τελικά νικήθηκε. Εῑδαμε τη στάσι της νά χαλαρώνη, μετά τά πόδια καί τά
χέρια της νά τυλΙγωνται γύρω ἀπό τό κορμί τοῦ νικητή...

Μιά άλλη ἐρωτική περιπέτεια τοῦ Μίλτου εἶναι ἐκείνη μέ τή
Βαρθάρα, πού ῆ φαντασία τοῦ κ. Μπάλκου συνέλαθε σάν μιά
«ἀκαλλιέργητη, πονηρή καί ἀκόρεστη κοπέλλα»(1) πού θρίσκεται κι
αύτῆ στό ’ίδιο νηοί τῶν Σποράδων ὅπου ἐκπαιδεύεται ὁ Μίλτος
πρίν φύγει γιά τήν ἀποστολῆ τῆς Τασκένδης;
«Ἤμουν σχεδόν ἐτοιμος νά κοιμηθῶ, ὁταν στῆν ἀπόλυτη ὑσυχία, ἀκουσα στό σκοτάδι v' άνοίγη ὴ πόρτα μου. Σκέφτηκα γιά
μιά στιγμή ὁτι κάτι σχετικὸ μέ τῆ μυστηριώδη ζωή τοῦ σπιτισῦ
αὑτοῦ άρχιζε πάλι. Ἀλλά δέν ἠταν τίποτα τέτοιο αὑτή τῆ φορά.
Ἠταν ὴ Βαρθάρα. Χωρίς νά κάνη τόν κόπο νά πῆ λέξι, χώθηκε
κάτω ἀπ’ τό σεντὸνι μου, γυμνή. τσίτσιδη...
’
Τί εἶναι ὁ άνθρωποςί Τί εἶναι ὁ ἀντραςί Στά χάδια της ξέχασα
καί τόν «Νῖκο» καί τῆ Μαίρη. Ἀλλά ἠταν πραγματικά τεχνῆτρα
στόν ἐρώτα τό διεστραμμένα αὑτό θηλυκό. Θυμήθηκα τό ψαρά
της καί τῆν δικαίωσα...
_
“Από τή θραδιά ἐκείνη καί μέχρι τήν τελευταία μέρα, ῆταν
ἀδύνατον νά ξεφύγω τήν περίεργη γοητεία, τήν ἀκατανίκητη
ἐλξι πού ἀσκοῦσε πάνω μου ή Βαρθάρα, μιά ἀκαλλιέργητη Goo
πονηρή καί ἀκόρεστη κοπέλλα. Φρόντιζε - καί ἐνέδιδα - καί κάναμε ἐρωτα παντοῦ ὅπου τύχαινε, ὅπου τῆς ἐρχόταν τό κέφι.
Στῆν κουζίνα, στά πλακάκια τοῦ σαλονιοῦ, στό μισοστρωμένο
κρεθθάτι πού ῆρθε δῆθεν νά τακτοποιῆση, στῆν ἀμμουδιά πού
πήγαινα γιά μπάνια. Ὠς τῆν τελευταία μέρα,.»

Ἠ Βέρα ἔκλεισε τήν πόρτα καί μέ κοίταξε κατάμματα μέ ἓν· ,
vow. «Ναί» τῆς εἶπα, γρηγορα. Γδύσου γρήγορα καί στό κρεσθάτιί Τότε ἀκριβῶς πρόσεξα πίσω ἀπό τήν πλάτη της, τήν ,ἐξω
πόρτα ν’ ἀνοίγη λίγο καί είδα κόκκινο τό πρόσωπα τοῡ Ἀριστείδη. Mou ἔκανε θιαστικά νοήματα ὅτι ἤθελε νά you πῆ. Διάθολε,
Θρῆκε τήν ώραί «Θά γυρίσω ἀμέσως» εἶπα στή Βέρα πού συνέχισε τό στρίπ-τήζ χωρίς νά καταλάθή τίποτα καί θγῆκα στό
διάδρομα κλείνοντας τήν πόρτα πίσω you.
— Τρέξε, μοῡ ψιθύρισε ἀχνά ὀ Ἀριστείδης, δέν ἔχεις στιγμή
γιά χάσιμο. Ἕρχονται νά σέ συλλάθουνί»
“Ὀμως ἀν ματαιῶθηκε ἡ ἐθνικόφρων εὑωχία μέ κάποια εϋκολη
κομμουνίστρια, σημασία ἐχει ἠ άποστολῆ πού πέτυχε. Βέθαια θά
περάσει πολλά ὁ ἥρωας τοῦ K. Μπάλκου μέχρι νά καταφέρει νά
διαφύγει στῆ Περαία κι ἀπό κεῖ στῆν Ἐλλάδα, ὅπου τόν περιμένει
ἡ ἐθνικόφρων ἐρωμένη. Θά κρυφτεῖ σέ ὑπόγεια, ed μεταμφιεσθεῖ,
ed διααχίσει μέ χίλιους-δυό κινδύνους τήν Σοθιετικῆ Ἕνωση, ἀλλά
ὁ Μίλτος θά ξεγελάει πάντα τούς «χαχόλους» τῆς «Κά-Γκέ-Μπέ».
Αὑτά ὁ «ἐθνικόφρων κατάσκοπος», ὁ ῆρωας τοῦ πρώτου 6ι6λίου
τοῦ κ. Μπάλκου.

Ἐκτός ὅμως ἀπό τῆν «ἀκόρεστη Βαρὸάρα» ἐμφανίζεται κι ἐνας
δουλευτής, ὁ ἐκπρὸσωπος δηλαδή τοῦ πολιτικοῦ κόσμου στῆν
προαπριλιανή περίοδο. Προσέξτε τά κοσμητικά πού τοῦ ἀποδίδει ό
K. Μπάλκοςῑ
Ἀδίστακτος ἐκμεταλλευτής, σπαγγοραμμένος, τρακαδόρος,
ψεύτης καί γλοιώδηςι, ἐτοιμος νά παυλῆσει τῆν ψυχή του στάν
διαθολα Για νά καταλάθει κανείς πόσο «κακός» ἠταν φθάνει νά
σκεφθεῖ- ὅτι σύχναζε στό «Κίνγκ’ς Πάλλας» καί ένῶ αὑτός
ἐτρωγε ἀστακό ἀφηνε τό φοιτητή φτωχό άνηψιότου νά τρώει
πιλάφι1

Περιττὸ νά ποῦμε δτι περιμένουμε μέ άνυπομανησία τό νέο 6ι6λίο τοῦ κ. ’Υπουργοῦ ἐπί τῆς Δημοσίας Τάξεως...

Σημείωση Σύντοξηςι Ἐπειδῆ τό 6ι6λίο αὑτό παρουσιάζει ἰδιαίτερα
ἐνδιαφέρον τό ANTI θά προσπαθῆσει νά πάρει τό κοπράϊτ ἀπό τόν
κ. ὑπουργό καί νά τό δημοσιεύσέι σέ συνέχειες.

ΑΛΛΑ ΜΑΛΙΑΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΛΕΥΚΑ KAI ΛΕΙΑ...
Καί έρχεται ῆ ὥρα τῆς ἀποστολῆς στῆν Τασκένδη. ὅπου ὁ Μίλτος μέσα στῆν όδαντοστοιχία του θά μεταφέρει Eva πομπό γιά τό
κατασκοπευτικό κλιμάκια πού θρίσκεται ἐκεῖ. Τὸ ταξίδι δέν τό κάνει μόνος, ἀλλά στά πλαίσια μιᾶς δημοσιογραφικῆς ἀποστολῆς.
μιάς τόσο ἐξυπνα στημένης δουλειάς τῶν ἐθνικοφρόνων, ἀφοῦ ol
ἴδιοι ol σοθιετικοί τούς ἐχουν καλέοει. Ἀφοῡ παραδίνει τόν πομπό
ό Μίλτος, μαζί μέ ἐνα φίλο του δημοσιογράφο. ἐπίσης, ἐθνικόφρονα, ἀναζητοῦν ἐρωτικές περιπέτειες στήν Τασκένδη, ἀφοῦ
μάλιστα ol Ρωσσίδες εἶναι τόσο εῦκολες καί «παυλιῶνται γιά Eva
κομμάτι ψωμί». Na πώς περιγράφει τίς νέες κατασκοπευτικές καί
ἐρωτικές περιπέτειες τοῦ ῆρωά του στό «παραπέτασμα» ὁ σημερινός ὑπουργός Δημοσίας Τάξεως. Μόνο πού ἐδῶ ὁ Μίλτος ἀρχίζει
νά ἐχει τάσεις... ἡδονοθλεψία;
«Είχα μόλις θγάλει καί ἀποθέσει σέ μιά καρέκλα τό σακκάκι
καί τή γραθάτα μου, όταν ἄκουσα χτύπο στην πόρτα. Ἦταν ἡ
Βέρα πού μπήκε θιαστικά, you χαμογέλασε μυστηριωδῶς κάνοντάς νόημα νά σωπάσω καί μετά ἐθαλε τ’ αὑτί της στήν πόρτα
πού μᾶς χώριζε ἀπό τό δωμάτια τοῦ Νίκου. Κατόπιν ἑπιασε τό
χεροῡλι καί τό γύρισέ σιγά-σιγά, ἐοπρωξε λίγο, κι ἠ πόρτα
ἄνοιξε μερικά δάχτυλα ὅπου Eda/is τό μάτι της. Mou ἐκανε σημεῖο νά προχωρήσω καί νά κοιτάξω.
Λοιπόν, ό Νῖκος, εἶχε ἐφαρμόσει Υκατά γράμμα τίς συμθουλές
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Στο ΕΡΓοΣΤΑΣιο τΗΣ «ΣΕΛΜΑΝ»
Μαζική κινητοποίηση
ἡ ἀπάντηση
στίς μαζικές ἀπολύσεις
Τοῠ Ἀντ. Ἐργατικοῦ

ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΑΔΕΛΦΩΜΕΝΟΙ, ΠΟΤΕ NIKHMENOI έγραφαν στό
πανώ πού έστησαν μπροστά στή πύλη τοῦ ἐργοστασίου oI
άπεργοί ἐργάτες τῆς ΣΕΛΜΑΝ, στίς 14 τοῦ Ἀπρίλη, τήν πρώτη
μέρα τοῦ ἀγώνα τους. Μέ τρίωρες στάσεις ἐργασίας σέ κάθε
Θάρδια, πρωϊνή, ἀπογευματινή καί νυχτερινή καί μέ κλιμάκωση

τοῦ ἀγώνα τους ἀπό τίς 3 τοῦ Μάη μέ μιά 48ωρη ἀπεργία κάθε
Θδομάδα (Τετάρτη καί Πέμπτη) οἱ ἐργάτες διεκδικοῦσαν συ-

ἀμετακίνητα πιστοί εἷναι;

O “Ἰση μεταχείρηση ἀπό τήν ἐργοδοσία
(οἰκονομική καί συμπεριφορᾶς) τῶν μελῶν καί μή μελῶν τοῦ σωματείου.
O Ἐνημέρωση τῆς διοίκησης τοῦ σω·
ματείου γιά τίς ἀπολύσεις μελῶν του
πρίν νά πραγματοποιηθοῦν.
Ο “Ανάρτηση πίνακα ἀνακοινώσεων τοῦ
σωματείου στάν ἐργοστασιακό χῶρο.
O Συνδικαλιοτικές ἀδειες γιά τή διοίκηση τοῦ σωματείου.
O Μή παρεμπὸδιση τοῦ προέδρου τοῦ
σωματείου στῆν ἐπικοινωνία του μέ τά
μέλη μέσα στόν ἐργοστασιακό χῶρο.
O Νά γίνει καντίνα στὸ ἐργοστάσιο.
Ο Νά γίνει 1ατρεῑο στό ἐργοστάσιο μέ
εἰδικευμένη νοσοκὸμσ γιά τήν ἀμεση
άντιμετώπιση τῶν συχνῶν ἀτυχημάτων.

Ο Νά δοθεῖ έπίδσμα 10% εἷδικῶν συνθηκῶν ἐργασίας γιά ὅσους δουλεύουν
ἐκτεθειμένοι στίς καιρικές συνθῆκες.
Ο Νά θεωρηθοῦν ἀργίες ή Πρωτοχρονιά, ή Καθαρῆ Δευτέρα καί ή Μεγ.
Παρασκευῆ.

σπειρωμένοι γύρω ἀπό τό ἐργοστασιακό σωματεῖα τήν λύση

O Νά γίνει τό πρίμ παρουσίας 500 δρχ.

τῶν αἰτημάτων τους. Ποιά ὅμως εἶναι ή ταυτότητά αὑτῆς τῆς
ἀπεργίας πού κατέληξε σέ ἀπολύσεις κατά παράβαση άκόμα

τόν μῆνα, γιατί τώρα ἐτσι πού δίνεται
(τό ἐξάμηνο ή τὸ χρόνο) εἶναι πρίμ ἐξαναγκασμοῡ παρουσίας.
ΑΠΟ τούς χίλιους περίπου ἐργάτες πού
ἀπασχολοῦνται στὸ ἐργοστάσιο ἀπέργησαν
γύρω στούς 750 καί ένῶ στῆν ἀρχή τό σωματεῖα, εἷχε - δέν εἷχε 250 μέλη, σήμερα καί
μετά τῆν ἀπεργία ὁ ἀριθμός τῶν μελῶν του
έχει φθάσει τούς 800.

καί αὑτοῦ τοῦ άντεργατικοῡ νόμου 330/76;
'H «Ἐλληνο-ελθετικῆ Θιομηχανία κατεργασίας ξύλου ΣΕΛΜΑΝ» ξεκίνησε μέ ἐλθετικά καί έλληνικά κεφάλαια γιά νά περιέλθει ἀργὸτερα κάτω ἀπό τόν πλήρη ἐλεγχο
τοῦ σημερινοῦ προέδρου της Π. Ἠλιάδη.
'H λεπρουργία τοῦ ἐργοστασίου της apχισε στίς 4 τοῦ Ὀκτῶθρη 1964.
Τά στοιχεῖα τοῦ Συνδέσμου Βιομηχάνων
δίνουν τό ἀκόλουθα απορτραῖτο» τῆς έταιρείας;
Ο ΤΟ 1974 ἡ ΣΕΛΜΑΝ ἀπασχολοῦσε
συνολικά 1.241 μισθωτούς στίς ἐγκαταστάσεις της, στό ἐργοστάσιο τοῦ Βασιλικοῦ,
στῆν Ἀθήνα καί τῆ Θεσσαλονίκη. Ἀπὸ
άποψη ἐργατικοῦ δυναμικοῦ κατέχει τήν
22η θέση οτὸν πίνακα τῶν 200 μεγαλύτερων ἐπιχειρήσεων τῆς Ἑλλάδος. Στὸ συγ-

κρότημα τοῦ Βασιλικοῦ ἀπασχολοῦνται
900-1000 ἐργάτες.
Ο ΤΟ ὑψος ἐπενδύσεων «παγίων κεφαλαίων» ἐφθανε στίς 31 τοῦ Δεκέμθρη 1975
τό ὕψος τῶν 740 ἐκατ.
0 TO 1976 ή ἐταιρεία πραγματοποίησε
εἰσαγωγές ὑψους 168 ἐκατ.
O KATEXEI τῆ δεύτερη θέση ἀπό άποψη
πωλήσεων στὸν κλάδο τῆς ἐπεξεργασίας
ξύλου μετά τήν ΒΑΛΚΑΝ-ΙΞΞΠΟΡΤ. Εἶναι
ὅμως ή πρώτη σέ κεφάλαια καί καθαρά
κέρδη.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ τῆς ΣΕΛΜΑΝ Π. “Ηλιάδης

εἷναι ένα πολύ γνωστό ὁνομα στοὺς ἐπιχειρηματικσύς καί θιομηχανικούς κύκλους

τὸσο γιά τῆ κοσμική του δραστηριότητα,
ὅσα καί γιά τά άλογα ράτσας πού συντηρεῑ.
Ἀντιπρὸεδρος καί νομικός σύμθουλος εἷναι ὁ κ. I. Ράτι-ι-ης. Μέσα στά τελευταῖα
τέσσερα χρόνια ή ἐταιρεία ἀπέκτησε 4 νέα
πλοῖα γιά τήν μεταφορά ξύλου ἀπό τήν
Ἀφρικῆ. (Τό 1976 μόνο τά καθαρά κέρδη
τῆς ἑταιρείας έφθασαν τά 74 ἐκατ.)
'0 πρόεδρος Π. “Ηλιάδης εἰναι ἐπίσης
ἰδιοκτῆτης σημαντικῶν φυτειῶν λεύκας
στή Θεσσαλία.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ
OI ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
οι ΔιΑηΡΑι-ΜΑΤΕΥΣειΣ τῆς διοίκησης
τοῦ σωματείου μέ τόν ἐκπρόσωπο τῆς
ἐταιρίας, άντιπρόεδρο τοῦ διαικητικοῦ

συμθουλίου καί νομικό σύμθουλο Ἰωάννη
Ράπτη, άρχισαν τόν περασμένο Γενάρη.
Ἠ τακτικῆ τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς ἐται-

OI

ΕΡΓΑΤΕΣ

ΤΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ

ΣΤΙΣ ἐγκαταστάσεις τῆς ΣΕΛΜΑΝ στό

ρείας ήταν προκλητικά ἀδιάφορη στά αἰτῆματα τῶν ἐργατῶν γιατί πίστευε ότι «τό

Βασιλικό τῆς Χαλκίδας, δουλεύουν κοντά

σωματεῖα εἶναι μιά περιθωριακῆ κίνηση χω-

χίλιοι ἐργάτες καί ὑπάλληλαι ἀπό τό γύρω
χωριά. 'H ἐργασία πού κάνουν εἶναι ἐξαιρετικά ἐπικίνδυνη καί στό ἐργοστάσιο σημειώθηκαν ἐπανειλημένα σοθαρά ἀτυχήματα κυρίως ἀκρωτηριασμοί ἀπό τά μηχανήματα κοπῆς τῶν ξύλων. Στά ἐργοστάσιο
ὅμως δέν ὑπάρχει οὔτε νοσοκομεῖο οὑτε
φυσικά γιατρὸς ἠ νοσοκόμα.
ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ πού διεκδικοῦν οἰ ἐργάτες·
τῆς ΣΕΛΜΑΝ καί στά ὁποία παραμένουν

ρίς μαζικότητα». “Ἐτσι κρατοῦσε μιά παρελκυστικῆ τακτικῆ ὑποσχέσεων πού ἐμεναν ἀπραγματοποίητες.

ΤΟ

ΝΑΥΑΓΙΟ

τῶν

διαπραγματεύσεων

όριστικοποιεῖται στίς 10 τοῦ Ἀπρίλη ὁταν

στό γραφεῖα τοῦ Διευθυντῆ τῆς Ἐπιθεώρησης Ἐργασίας καί παρουσία τοῦ προέδρου τοῦ “Εργατικοῦ Κέντρου Χαλκίδος K.
Κατσούλη, ὁ κ. Ράτπης ἀπορρίπτει ὅλα τά
αἰτήματα καί δέχεται μόνο νά ἐπανεξετάσει τό α’ίτημα γιά τήν ἐγκατάσταση αὑταμάτων μηχανημάτων στό ἐργοστάσιο γιά
τῆν παροχῆ ἀναψυκτικῶνί
’0 Στίς 14 τοῦ “Απρίλη oi ἐργαζόμενοι
ἀρχίζουν τόν ἀγώνα τους, μέ τρίωρες
στάσεις ἐργασίας σέ κάθε θάρδια.
O “Απὸ τίς 3 τοῦ Μάη πρασθέταυν καί
μιά 48ωρη ἀπεργία κάθε θδομάδα (Τετάρτη-Πέμπτη).
0 Στίς 29 τοῦ Μάη ἡ ἐργοδοσία ἀπολύει, καταστρατηγώντας
κι αὑτόν
άκόμα τόν άντεργατικό νόμο 330176,
τῆν διοίκηση τοῦ σωματείου μέ τό alτιολογικό ὅτι ήταν «παράνομη» . Σκοπός της ῆ κατατρομοκράτηση τῶν ἐργατῶν καί ή παραπλάνησῆ τους.
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ αὑτῆ προκαλεῖ σοθαρά
ἐπεισόδια στό χῶρο τοῦ ἐργοστασίου πού
ἀποκλείσθηκε ἀπό τούς ἀπεργούς γιά 2

ῶρες. 'H πολιορκία τῶν ἀπεργοσπαστῶν
λὺνεται μόνα μέ τήν ἐπέμθαση τοῦ εἰσαγγελέα τῆς Χαλκίδος καί τοῦ Διευθυντῆ Χω-

θαση τῶν διατάξεων τοῦ Νόμου, αἴρεται

Kai τοῦ ΚΚΕεσ.

Η «ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ»
ροφυλακῆς Εὑθοιας.
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συσπειρώνονται

άκόμα

περισσότερο γύρω ἀπό τῆ διοίκηση τοῦ

σωματείου καί ἀποφασίζουν ὁτι όποιαδήποτε συζήτηση μέ τήν ἐργοδοσία ea γίνει

μόνα άν ἐπαναπροσληφθοῦν όλα τά μέλη
τοῦ διοικητικοῦ συμθουλίου τους.
ΤΗΝ 1 τοῦ Ἰούνη τό σωματεῖα κάνει γε-

νικῆ συνέλευση στό ἐργατικό κέντρο τῆς
Χαλκίδος ὅπου συγκεντρώνονται ὅλοι oi
ἀπεργοί. Μέ άπόφοσῆ τους ἐπιμένουν στίς
τρίωρες στάσεις καί τή 48ωρη ἀπεργία
κάθε θδομάδα καί πρασθέταυν σάν πρῶτο
πιά α’ίτημα τήν ἐπαναπρόσληψη τῆς διοίκησης τοῦ σωματείου. Στήν συνέλευση
καταγγέλλονται ή ἐπιθεώρηση ἐργασίας
καί ὁ πρόεδρος τοῦ ἐργατικοῦ κέντρου
γιατί ἀνέχθηκαν τήν παράνομη ἀπόλυση,
συνδικαλιστῶν

καί γιατί ἀποφεύγουν νά

πάρουν θέση συμπαράστασης πρός τούς
ἀπεργοὺς.
0 Η ΣΕΛΜΑΝ στῆν προσπάθειά της νά
σπάσει τήν ἀπεργία ψάχνει γιά ἀπεργα-

ΤΗΝ ΙΔΙΑ μέρα ῆ ΣΕΛΜΑΝ μέ άνακοίνωσή
της πού ὑπογράφει ὁ ἀντιπρόεδρος κ. Ἰω.
Ράπτης ἀπευθύνει «τελεσίγροφο» πρός
τούς ἐργάτες τούς ὁποίους καλεῖ νά ἐπιστρέψουν στίς ἐργασίές τους καί νά σταματῆσουν τίς τρίωρες στάσεις μέχρι τῆς 12
τοῦ Ἰούνη «άλλως θεωροῦνται παραιτημέναι» καί δέν δικαιοῦνται οὔτε ἀπαζημίωση.
Λέει ἡ ἀνακοίνωση;
«rid τελευταία φορά r) Ἐτοιρίο ἐπονολομθάνει ότι οί ουνεχιζόμενες στάσεις καί ἀπεργίες εἶναι ποράνομες γιατί
γίνονται χωρίς νά ἐχουν τηρηθῆ oI διο-

τάξεις τοῦ Καταστατικοῦ γιά τήν ῦπορξη
κοί τήν διάρκειο τῆς θητείας τοῦ Διοικητικοῦ Συμθουλίου τοῦ Σωματείου κοί

ol διατάξεις τοῦ Νόμου περί «ἐπαγγελμοτικῶν σωματείων κοί ἐνώσεων καί
διοσφαλίσεως συνδικολιστικῆς ἐλευθέ-

σπάστες. Τό μόνα ὅμως πού καταφέρνει

ρίας» Ν. 330176 (ΦΕΚ 129/29.5.76) ποῦ
προθλέπει ποιά εἶναι ή διαδικασία γιά
τήν νόμιμη κήρυξη στάσεων καί ἀπερ-

εἶναι νά θρεῖ 50 ἄτομα, στῆν πλειοψηφία τους γριές καί ἀνῆλικουςί...
ΣΤΙΣ 6 τοῦ Ἰούνη τό θέμα φθάνει στῆ
Βουλῆ μέ ἐρωτήσεις θουλευτῶν τοῦ KKE

γιων.
OI διατάξεις τοῦ Νόμου εἶναι σοφεῖς.’
Σῦμφωνο μέ τό ἄρθρα 38 παρ. 1 τοῦ Ν.
330 όταν ή ἀπεργία γίνεται κατά παρά-

ή προστασία τών μελῶν τῆς Διοίκησης
ἐνώ σύμφωνα μέ τήν παράγρ. 2 τοῦ
ἴδιου ἄρθρου «f; συμμετοχή εἰς ἀπεργίαν μή κηρυσσομένην ὑπό νομίμως
συνεστημένου
καί
λειτουργοῦντος
ἐπαγγελματικοῦ σωματείου ἐπιφέρει

τήν αὑτοδικαίον λῦσιν τῶν ἐργοσιοκών
σχέσεων τῶν ἀπεργών μισθωτῶν ἀζη-

μίως διά τόν ἐργοδότην.
”Οπως εἶναι φανερά ἀπό τά παραπάνω
ὅσοι συμμετέχουν στήν συνεχιζαμένη
ἀπεργιό, χωρίς νά ὑπάρχουν σι’ προϋποθέσεις τοῦ Νόμου, παύουν νά ἀνήκουν είς τό προσωπικό τῆς ἐπιχείρησης,

ἀφοῦ ό Νόμος ὁρίζει ότι η λύση τῆς
σῦμθασης ἐργασίας σας ἐπέρχεται οῦτοδικαίως.
'H Ἑτοιρία σέ ὁλες τίς ἐνέργειέςιτης
εἶναι νόμιμη Kai περιμένει νά εἶναι τό

ἰδιο καί oi μισθωτοί της. Δέν ἐχει τίποτα
ἐναντίον τῶν ἀπέργων καί αὐτοί δέν
ἐχουν τίποτα νά φοθηθοῦν ἀπό τήν
“Εταιρία γι’ οῦτό καί μέ τήν τελευταία
αὐτή προειδοποίηση τοῦς δι’νει τόν
καιρό νά σκεφθοῦν τά ἀποτελέσματα

τών ἐνεργειῶν τους διότι ό Νόμος εἶναι
σαφής καί κατηγορημοτικός.
Μέχρι Kai τῆς προσεχοῦς Δευτέρας
12.6.78 ὅσοι ἀπεργοί θέλουν νάουνεχί-

σουν νά ἐργάζωνται στήν Ἐτσιρία πρέ-

‘ Πρσκήρι·ξη rm"! σωματεῖα υ τῆς «ΣΕΛΜΑΝ»,

ΣΠΜᾹΤΕΙΟ EPI'ATOTEXNITDN ἃ ;ΥΙΊᾹΛΛΗΚΠΝ ΕΡΓΟΣΤᾹΣΙΟΥ

ΣΕΛΜΑΝ - 7Βλαλικον
Ἀγοπητὲς Χαλκιδοῑες, ΧολκιδοΙοι, Εὐθοιότισσες - Είβοιότες ποὺ ἀνῆκετε στῆν Ἐργατοϋπαλληλικῆ τάξη σᾶς γνωρίζουμε ὁτι τὸ Σωματεῖο
Ἐργατοτεχνιτῶν καί “Υπαλλῆλων τοῦ ἐργοστασίου ΣΕΛΜΑΝ ἔχει
κοτέλῢει σέ άι-ιεργιακὸ άγώνο άπὸ τίς 14 τοῦ Ἀπρίλη καί άκόμα
συνεχΙζει. Ta αἰτήματα μσς εἰναι τὸσο δίκαια ποὺ δέν χρειαζὸταν
οὔτε κάν να κατέθουμε σὲ ἀγῶνα. “Αλλοι ουνάδελφοι τά εἷχαν κερδίσειαύτὸ πρὶν άπὸ πολλά χρόνια.
,
'H ἐργοδοσΙα ὅμως δελει νά διαλύσει τὸ Σωματεῖο μσς γιαυτὸ καί
δέν δέχεται νά λῦσεΙ τά αἰτήματα μσς. “Ενα μόνα νά σάς καταγγείλσυμε δά φρίζετε καί δὲν δὸ μπορεῑτε νά ουγκρίνετε ἂν ζοῡμε οέ
ἐλεύθερη Πατρίδα ῆ Δημακροτικὸ πολίτευμα ἢ at ὺπόδουλη χώρα.
Για νά πάει ὁ ἐργάτης νά καπνΙσει καί δικαιοῦται μὸνο δυὸ φαρές
στῆν κάθε σάρδια καί ἠ ἐργάτρια να 6γῆ ἐξω (τουαλέτο κλπ.) πρεπει νά πάρει ἁδεια καί σέ ὁρισμένη ὥρα καί χρονικὸ διάστημα. "Av
δέν 6ρεῖ τὸν άρμὸδιο ποῦ δά δώσει ἃδεια καταλοθένετε τί θα γίνει
άν πάει δίχως άδεια παραπέμπεται οτὸ γραφεῖα πρασωπικοῡ για τιμωρία. ”Αλλη περίπτωση εἷναι ὅτι μῦς άπαγορεύουν νά ταποδετοῡμε

άνοκοινὼσεις στὸ ἐργοστάσιο-για τὰ μέλη τοῦ Σωματείου. ’Δτιειλοῦν τοὺς άπεργοὺς, τοὺς ἐκθιάζουν για νά γίνουν ὁπεργοσπαστες,
κάνουν νὲες προσλήψεις καί ὁλα αὑτά γιά νά διαλὺσουν τό Σωματεῖο καί ἐνα σωρὸ ὁλλα.
.
· Κάνουμε λοιπὸν θερμὴ παράκληση ένῶ ἢδη μπῆκαμε στὸν δεύτερα μῆνα τοῦ άπεργιακοῡ μσς άγὼνα, νά μήν πηγαίνει κανένας για
δούλεια, στῆν ΣΕΛΜΑΝ ἐφ’ ὅσον ἐμεῖς άπεργοῡμε γιοτί έτσιάφαιρεῖτε τὸ γάλα τῶν παιδιῶν τῶν άπεργῶν καΙ ,τά φάρμακα τῶν ἀσθενῶν άπεργῶν, για νά πάρετε, προφανῶς ἐσεῖς τὸ μεροκάμοτο τῆς

προδοσίας.

”

“Ὀχι λοιπόν στὸ παρακάλιο καί στα γλυκὸλογσ τῆς ΣΕΛΜΑΝ

για νά πάτε στῆν δουλειά τήν ὥρα ποὺ ἁλλοι στεροῦνται τὸ ψωμί
καί τὸ γάλα τῶν ’παιδιῶν τους καί ἀγωνίζονται γιό Eva κολὸ οῠριο
ῑκεφὸῆτε ὁτι αὑριο μπορεῖ νά θρεδῆτε καί-σεῖςῖῑ, στῆ κατάσταση
πού θρισκόμαοτε έμεῖς τώρα, πόοο δά σάς κακοφάινὸτσν ἄν ἐσεῖς

άπεργεῖτε καὶ ὑπῆρχον άλλοι προδὸτες ποὺ πηγοίνον στῆ δούλεια
γιά να πάρουν τὸ μεροκάμστο τὸ δικὸ σος.
Καλοῡμε λοιπόν ὅλη τήν Χαλκίδα καΙδλο γενικά τά χωρίὁ τῆς
Εῡᾶαιος νά δείξουντῆν άγάπη τους καί τήν συμποράαταοὺ τους στὸ
δίκαια καί νόμιμα ἀπεργιοκὸ μαςζ άγὼνο. ’
ME ΣΥΜΠΟΛΙῘΙΚΟΠ, ΣΥΜΠΑῘΡΙΩΠΚΟΥΣ, ΣΥΝΑΔΕΛΟΙΚὉΥῙ, ῙΥΗΔΙΜΛΙΣΠΚΟΥΣ ΧΔΙΡΕῘΙΣΜΟΥΣ
'O Πρὸεδρος
Ὁ Γεν. Γρομμοτέας
Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣγ

,.

ι

ΠΥΛΝΔΡΕΠΟΥΛΟΣ

,ὶῐυ Βασιλικυ, an) Γυμια, ιιιῆν Κιίτιι

Βάθεια, στό Νεοχώρι, στα Κριεζά (χωριά
ἀπ’ ὅπου ἡ ΣΕΛΜΑΝ στρατολογεῖ τούς
ἐργάτες της) σί κάτοικοι ἀνάστατοι ἀπὸ
τίς ἀπολύσεις τῶν συγχωριανῶν τους, μέ
ἐπικεφαλῆς τούς κοινοτάρχες, πραγματοποίησαν αὐτῆ τήν ἐδδομάδα συγκεντρώσεις καί έόγαλαν ψηφίσματα.
Δημοσιεύουμε ἕνα ἀπὸ τά ψηφίσματα
αὐτά, ἐκεῖνο πού ὑπόγραψαν αἱ κάτοικοι
’τοῦ χωριαῦ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ (Κατω Βαθεια).

Ἕξω ἀπό τό xvii-010:6 γραφεῖα τῶν Κριεζῶν
πει νά ἐπιστρέψουν κανονικά στή δου-

λειά τους. ”Οσοι δέν έρθουν μέχρι τότε
δέν θά γίνουν δεκτοί πλέον στήν Ἑτοιρίο ἀπό 13.6.78 ήμέρο Τρίτη διότι ή
σύμθοσή ἐργασίας ἐλύθη αύτοδικοίως
καί χωρίς ἀπαζημίωση.»
Ο ΣΤΙΣ 13 τοῦ “Ιούνη ή ἐργοδοσία κλείνει τίς πόρτες τοῦ ἐργοστασίου σέ 700
περίπου ἐργάτες μέ τό αἰτιολογικό ὁτι
«παρητῆθησαν αύτοδικοίως καί ἀπολύονται χωρίς ἀπαζημίωση».
0| ΕΡΓΑΤΕΣ τῆν “ίδια μέρα ἐτοιμάζαυν
συγκέντρωση ἐξω ἀπό τό ἐργοστάσιο. Ἠ
Διοίκηση Χωροφυλακῆς Εὑθοίας ὅμως
«ἐχοντας ὑπ’ όψη σχετικές πληροφορίες»
καί ἐπειδή «δυνατόν νά δημιουργηθεῖ σοθαρῆ διατάραξη τῆς Δημοσίας Τάξεως καί
Ἀσφαλείας στῆ περιοχή καί κίνδυνος για
τή

ζωῆ

καί

τῆ

σωματική

ἀκεραιότητα

προσώπων ἀπαγορεύει τῆ συγκέντρωση καί
προειδοποιεῖ ότι ὁποιαδήποτε ἀπόπειρα
γιά τῆν πραγματοποίηοῆ της θά άντιμετώπισθεῖ μέ ὅλα τά νόμιμα μέσα».

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Οἰ ἐργάτες ἐνωμένοι καί ἀποφασισμένοι
συνεχίζουν τόν ἀγῶνα ἐξω ἀπό τό ἐργοστάσιο. Στίς 18 τοῦ “Ιούνη πέντε μέρες

μετά τήν «οὑτοδίκαιη παραίτησῆ» τους
ἐπανεκλέγουν τῆν ’ίδια διοίκηση καί μέ
άνακοίνωσή τους τονίζουν τῆν ἀπόφασῆ
τους νά συνεχίσουν τόν ἀγῶνα γιατί πρόκειται ««γιά ἀγώνα ὁλόκληρης τῆς
ἐργατικῆς rating»:
ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ - ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
Ἠ ἐτοιρίο «ΣΕΛΜΑΝ» ἐξοντλώντος
όλο τά παράνομα μέσα Kai τίς τρομοΙκροτικές ἐνέργειες ἐφτασε στό σημεῑο
νά μάς κλείσει τή πόρτα κατάμουτρα

ύποστηρίζοντος ότι εϊμοστε παραιτημένοι. E! AOII70N OXII Δέν είμοοτε οὔτε
πορσιτημένοι ούτε ἀπολυμένοι. Γιατί ή
«ΣΕΛΜΑΝ» δέν εἶναι ούτε ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ, οϋτε ΔΙΚΑΣΤΗΣ, ούτε ΕΚΤΕΛΕΣ20

«Ἔχει γίνει συνείδηση στήν ἐποχή μας, ἡ
ὁποία εἶναι κληρονόμος μεγάλων ἱστορικῶν ἐμπειριῶν, ὅτι τά δίκαια τῶν ἐργαζομένων στή «ΣΕΛΜΑΝ» μποροῦν νά κερὁηθοῦν με’ ποταμούς αἱμάτων καί ἑκατόμὅες θυσιῶν.

ΤΗΣ τῶν ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.
Δέν πρέπει νά θεωροῦμε τούς ἐαυτούς μσς ἀπολυμένους καί πρέπει νά
καταλάθσυμε ότι δέν ξεκινήσαμε αὑτό
τόν ΑΓΩΝΑ γιά νά πάρουμε ἀποζήμίωση

σάν ἀπολυμένοι ἀλλά νά ι’κονοποιηθοῦν
τά δίκαια αΙτήμοτά μσς κοί νά ἐπιστρέψουμε ὑπερήφανοι στή δουλειά μσς.
"Ac; κλείσουμε τά αύτιά μσς στούς K0κόθουλους ψιθυριστές Kai στήν ἐργοδοσία.
“Ἀς μείνουμε συοπειρωμένοι κοί ἐνωμένοι γύρω ἀπό τό σωματεῖο μσς Kai νά
εἴμαστε σίγουροι ότι θά νικήσουμε.
Ἀπευθυνόμαστε καί σέ σένο ΕΡΓΑΤΗ
καί ΕΡΓΑΤΡΙΑ πού θρίσκεσοι ἐκτός
«ΣΕΛΜΑΝ». Κλείοε τά αύτιά σου στούς
διαφόρους ἐπιτήδειους πού θά σέ πλησιάσουν Kai θά σοῦ ύποσχεθοῦνε «ΛΑΓΟΥΣ ME HETPAXIA/A» γιά νά πᾶς νά
δουλέψης ατή «ΣΕΛΜΑΝ». Σκέψου ὁτι ὁ
ΑΓΩΝΑΣ πού γίνεται ἀπό τούς ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΟΥ εἶναι καί δικός σου
ΑΓΩΝΑΣ. Εἶναι ό ἀγώνας ὁλόκληρης τῆς
ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ.
Μή δεχτεῑς ποτέ νά στερήσεις τό γάλα

Γι’ αὐτό m ἐμεῐς οἱ Βαθειῶτες πού ε’ργαζόμαοτε στή ΣΕΛΜΑΝ οηκώσαμε τό
κεφάλι ν’ ἀντιταχθοῦμε καί νά καταδικάσουμε τούς τυραννικούς θεσμούς καί νοοτροπίες της.

Ἡ ΣΕΛΜΑΝ θέλει ἀνθρώπους χωρίς
ἀξιοτφέπεια καί δικαιώματα, θέλει ἀνθρώπους σιωπηλούς κι ἐργατικούς πού νά
μήν ἔχουν στομάχι γιά νά πεινοῦν οὔτε νά
θρέφουν νεῦρα γιά νά πονοῦν.
Ἐμεῖς ζητήσαμε νά μᾶς φέρουν λίγο

καθαρά νερό νά πιοῡμε. Κι αὐτοί σάν ἄλλοι Ρωμαῖοι στρατιώτες μᾶς ἔὸωσαν «ἀντί
νερό, χολή»
Ἐμεῐς οἱ Βαθειῶτες πού ὁέν ἐργαζόμαστε στή ΣΕΛΜΑΝ τήν καταδικάζοιιμε καί
τῆς παραγγέλλουμε; τέτοιους τυραννικούς
θεσμούς καί νοοτροπίες πού ἐπικρατοῦν
σήμερα 0' αὐτήν θά τούς χτυπᾶνε τά αἰώνια κύματα τοῦ κοινωνικοῦ μας συνόλου
μέχρις ὅτου μιά μέρα τούς ἐξαλείψαυν».

ἀπό τά παιδιά τῶν ΑΠΕΡΓΩΝ. Πές ἕνα

«ΟΧΙ» στό μεροκάμοτο τῆς προδοσίας.
O ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
-ΖΗΤΩ OI AI‘IEPI‘OI ΤΗΣ «ΣΕΛΜΑΝ»
Τί γίνεται σήμερα, τέσσερεις σχεδόν μῆνες μετά τῆν ἐναρξη τῆς ἀπεργίας καί 20
μέρες μετά τῆν ἀπόλυση τῶν 700 ἐργατῶν
τῆς ΣΕΛΜΑΝ;
ν’
'H ἐταιρία ἐχει άναγκαστικά μειώσει τό
ἐπίπεδα παραγωγῆς της μιά καί πολύ λίγαι
εἶναι ἐκεῖνοι πού μέ ῆσυχη τῆ συνείδησῆ
τους παίρνουν τίς θέσεις συναδέλφων
τους. Ἀπό τήν ἄλλη οἰ ἀπολυμένοι ἐργάτες
καί ol σίκογένειες τους κινητοπαιοῦνται
καί ζητοῦν μεγαλύτερη συμπαράσταση.
Στό μεταξύ ὅμως μένουν χωρίς δουλειάί...
Ο ΜΑΣ εἶπανοί ἐργοδότες, λένε oi ἐργάτες ὁτι θά λυθοὺν ὅλα τά πραθλήματά μσς

-

ὅταν ««ξηλωθεῖ»” τό σωματεῖα. Αύτό ὅμως

ποτέ δέν θά γίνει. ‘H ένὸτητά μσς καί ή
ἀποφασιστικότη-τά μσς θά τούς πείσει νά
ἀλλάξουν στάση. ’

υγραφιῡν σι)μπτιρ(ὶ(πασης σέ ὸρόμο
τῆς Κάτω Βάθιίας

ΣΤΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜ IO ΘΡΑΚΗΣ

Οἱ φοιτητές χάνουν τή χρονιά
ἀλλά ἀποκτοῦν
«πανεπιστημιακή ἀστυνομία»
ΣΤΗΝ Ξάνθη οἱ φοιτητές ἔχουν κινητοποιηθεῐ ζητώντας νά μή χάσουν τή χρονιά τους, κάτι πού τό ἔχουν πετύχει οἱσυνάὸελφοί τους
0’ ὅλη τήν Ἑλλάδα. Ένα άκόμα «περιφερειακό» πανεπιστήμιο,
θεσμός πολύ καινούριος γιά τήν ἑλληνική 611/0310117 ἐκπαίδευση καί
ἐλάχιστα 115/151171161109 περνάει αὐτή 117 στιγμή μιά άκόμα κρίση.
"000 συμόσιίνουν ἐκεῖ αὐτή 117 στιγμή, ἔχουν (Iv/1651' καί στά Γιάννενα καί ὅλα ὁείχνουν πώς θά συμόοῦν καί στήν Κρήτη. Συμπτώσεις κάθε ἄλλο παρά τυχαῖες πού σκιαγραφοῦν ἕνα «ὁιαφορετικό»
πα’νεπιστήμιο.· γεωγραφικά ἀπομονωμένο καί κσινωνικά ἀνενεργό,
μέ διατήρηση τῶν φεουόαρχικῶν ὀσμῶν καί ὑποόάθμιση τῆς φοιτητικῆς συμμετοχῆς.
Τοῦ Πέτρου Παπασαραντόπουλου
H ΕΠΙΛΟΓΗ τῆς Ξάνθης καί τῆς Κομοτινῆς σάν τόπου ἐγκατάστασης πανεπιστημιακῶν σχολῶν δέν ἓγιγε ὕστερα
ἀπό κάποια οἰκονομοτεχνική μελέτη.
Ἀντίθετα, ὑπαγορεύτηκε ἀπό τήν ἀνάγκη «τονώσεως» τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ, ἀριθμητικὰ περίπου ἰσοδύναμου ἤ
καί ὑποδεέστερου ἀπό τό μουσουλμανικό. Ἔτσι στά γρήγορα οτήθηκε τό πανεπιστήμιο καί ἐπικεφαλής του τοποθετήθηκε ὁ σημερινός γενικός διευθυντής
ἀνώτατης ἐκπαίδευοης στό ὑπουργεῖο
παιδείας, καθηγητὴς κ. Μαυρίδης, σάν
πρόεδρος τῆς διοικούσας Ἐπιτροπῆς.
Ἕνα σημεῖο ἠταν καθοριοτικό κι αὐτό
προσδιόρισε καί τή φυσιογνωμία τοῦ
Πανεπιστημίουῑ ἡ ἐκλογή τῶν καθηγητῶν πού ἔγινε ἀπό εἰδικές ἐπιτροπές. ‘H
σύνθεση τῶν ἐπιτροπῶν μετά ἀπό ἀλλεπάλληλες νομοθετικές ἀλλαγές - σχετική
καταγγελία ἒγινε πέρσι καί στή Βουλή προδίκαζε τό ἀποτέλεσμα; οἱ περισσότεροι καθηγητές ἧρθαν κατευθεῖαν ἀπό
ἀμερικανικά πανεπιοτήμια χωρίς καμιά
τρι6ή με’ τήν ἑλληνική πραγματικότητα,
κουόαλώντας μαζί τους ἕνα διάχυτο τεχνοκρατισμό. Κατά μιά «παράξενη» θά
έλεγε κανείς σύμπτωση, πρίν λίγο καιρό
ἡ ἴδια ἡ «Βραδυνή» κατάγγειλε ὅτι οἱ
προσλήψεις ἐπιστημόνων γιά τό πανεπιοτήμιο τῆς Κρήτης... γίνονται στήν Ἀμερική, τή στιγμή πού ἕλληνες ἐπιστήμονες
πού ζήτησαν τά σχετικά δικαιολογητικά
πῆραν ἀόριοτες ἀπαντήσεις. Ἐτσι ὁ
σπόρος τοῦ κ. Μαυρίδη ρίζωσε 6αθιά.
Κι ὅταν φέτος ἔληξε ἡ Θητεία τῆς διοι-

κούσας Ἐπιτροπῆς ὅλοι ἧταν σίγουροι
πώς θά έὸρισκε ἀντάξιους συνεχιστές.
ΑΠΟ ΤΗΝ πρώτη φετεινή συνεδρίαση
τῆς Συγκλήτου τά πράγματα ξεκαθάρισαν τελείως. Ὁ ἕνας ἀπό τόυς δύο ἐκπροσὼπους τῶν φοιτητῶν στή σύγκλητο

ὂγήκε γιά μιά στιγμή ἔξω γιά νά ἐνήμερώσει τούς συμφοιτητές του πού ἠταν

συγκεντρωμένοι. Ὁ πρύτανης χωρίς καμιά καθυστέρηση τόν παρέπεμψε στό
πειθαρχικό - ἕνα θεσμό πού 06 ὅλα τά
ἑλληνικά πανεπιοτήμια ἔχει ἀτονήσει
μετά τήν πτώση τῆς χούντας. Ὁ δεύτερος
έκπρόσωπος τῶν φοιτητῶν καταθέτει
ψήφισμα διαμαρτυρίας. Γ ια τό τόλμημα
του παραπέμπεται «πάραυτα» κι αὐτός
στό πειθαρχικό. Ὕστερα ἀπο μερικές
μέρες ἡ «B9a6vvr'1»(22.4.78) ἀναγγέλλει
θριαμόευτικάῑ «Στό πειθαρχικό ὅλοι οἱ
ταραξίες τῆς Πολυτεχνικῆς , ὕστερα ἀπο
ὁμόφωνη ἀπόφασῆ τῆς συγκλήτου τοῦ
Πανεπιστημίου Θράκης», Κάτω ἀπό αὐτόν τόν τίτλο μποροῦμε νά 6106610011115 :
«Ἡ άπόφαση τῆς συγκλήτου τοῦ Πανεπιστημίου Θράκης ἀποδεικνύει ὅτι ὅταν
οἱ πανεπιστημιακές ἀρχές ἔχουν συναίσθηση τῶν ὑποχρεώσεών τους δέν «παζαρεὺουν» καί ὅταν ἔχουν ἐπίγνωση τῆς
ἀποστολῆς τους, μποροῦν
νά ἐξασφαλίζουν ὅχι τήν εὕρυθμη λειτουργία τῶν σχολῶν, ἀλλά καί τίς σπουδές σέ
ὑψηλό ἐπίπεδο»...
ΑΠΟ ΤΟΤΕ τά γεγονότα ξετυλίγονται
στό ἴδιο μοτίὸο, πρωτοφανές γιά ἀλλα
ἑλληνικά πανεπιστήμια. O πρύτανης
εἰσηγεῖται τή λειτουργία « πανεπιστημιακῆς ἀστυνομίας» -εἶδος πού εὐδοκιμεῖ
ἰδιαίτερα στήν Ἀμερική-γιά νά τηρεῖ τήν
τάξη στά πανεπιστήμια σύμφωνα μέ τά
πρότυπα τῶν «ἐλευθέρων καί ἀνέπτυγμένων κρατῶν». Μέ ἔγγραφό του στό
ὑπουργεῑο παιδείας Θεωρεῖ ἀνώφελη τή
συμμετοχή τῶν ἐκπροσὼπων τῶν φοιτητῶν στά πανεπιστημιακά ὄργανα. Καί
01:6 τέλος, θεωρητικοποιώντας τή μέχρι
1615 πρακτική του, ὑποστήριξε ὅτι πρό-61111110 πανεπιστημιακοῦ ἀσυλου δέν
ὑφίσταται καί ὅτι, οἱ ἀστυνομικές ἀρχές
μποροῦν νά μπαίνουν... ὅποτε θέλουν
στό Πανεπιστημιο. «Πρύτανη τῆς ἀστυνομίας» τόν χαρακτήρισε 6 φοιτητικός
σύλλογος καί ἡ φωτιά ἀναψε πάλι,μιᾶς
καί ὅλα τά περιθωρια,μιᾶς ἔστω ἀντα-

γωνιοτικῆς συνεργασίας,είχαν χαθεῑ.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ἡ κινητοποίηση τῶν
φοιτητῶν μέ αἴτημα τό πραγματικά φλέ-

110v ζήτημα τῆς σίτισης - 54 δραχμὲς
ἧταν τό κουπόνιτῆς σίτισης γιά φαγητό
μεσημέρι-δράδυ καί οἱ φοιτητές ζητοῦσαν αὔξηση τῆς ἀξίας του σέ 100 δραχμὲς. 'H 0161011 11'19 συγκλήτου δέ μπο-

ροῦσε νά εἶναι διαφορετική . Θεωρητικά
ἀποδέχτηκε τό αἴτημα, προειδοποίησε
ὅμως τούς φοιτητές στίς 29 Μαρτίου ὅτι
ἀν δέ διακόψουνε τήν ἀποχή τους κινδυνεύουνε νά χὰσουνε τή χρονιά τους.
ΣΕ ΛΠἘΣ μέρες, στίς 10 Μαΐου, ένῶ
τό πρόὸλημα τῆς ἀπώλειας τοῦ ἀκαδημα’ίκοῦ ἔτους εἷχε ρυθμιστεῖ εὐνοϊκά γιά
τούς φοιτητές σέ ὅλη τήν Ελλάδα,οί
καθηγητές τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς
Ξάνθης ἀποφάσισαν, ἐπειδή θεωροῦν
ὑποχρέωση τους ἀπέναντι στήν ἑλληνική
κοινωνία, στήν ἐπιστημονική τους συνείδηση κι ἀπέναντι στό πραγματικό συμφέρον τῶν ἴδιων τῶν φοιτητῶν, νά μήν
ὑποὸιόάσουν «τό ἐπιοτημονικό ἐπίπεδο
τῆς σχολῆς», νά θεωρηθεῖ ὁριστικά χαμένη γιά τούς φοιτητές τῆς σχολῆς ἡ χρονιά πού πέρασε.
ΑΠΟ ΔΩ καί πέρα μπαίνει σέ μιά νέα
φάση ὁ ἀγῶνας τῶν φοιτητῶν τῆς Ξάνθης. Στίς 14 Μαΐου, μετά ἀπό γενική
συνέλευση τους διακόπτουνε τήν ἀποχή
ἀπό τά μαθήματα καί προτείνουν σάν
ἐναλλαχτική λύση τήν παράταση τῆς πανεπιστημιακῆς χρονιᾶς. Αὐτό μετά ἀπό
μιά έκτίμηση ὅτι 6ρίσκονται μποστά σέ
μιά μετωπική ἐπίθεση τῶν ἀντιδραοτικῶν δυνάμεων «Οἱ καθηγητές, στήν
προσπάθειά τους νά συγκροτήσουν 611a
πανεπιστ μιο τῆς δεξιᾶς», ἀναφέρεται
σέ σχετιηηάνακοίνωση τοῦ συλλόγου
τῶν φοιτητῶν, «μετά ἀπό πολλούς δρόμους, λόγου χόιρη τά έξάμηνα, διαπιστώνουν 6αθμιαῖα, πώςὴ πραγματοποίηση
αὐτῆς τῆς 11900116165109 περνάει ἀναγκαστικά μέσα ἀπό τή ὅίαιη ἀντιπαράθεση
καί συντριόή τοῦ φοιτητικοῦ κινήματος.
Ἔτσι τό χάσιμο τῆς χρονιᾶς εἶναι τό λογικό ἀποκορύφωμα τῆς ἀναγκαιότητας
γιόι τήν καταστολή τοῦ φοιτητικοῡ κινήματος».

ΕΤΣΙ, αὐτή τή στιγμή ὅρισκόμαστε
μπρός σέ μιά σύγκρουση σέ ἐξέλιξη. Τό
δεδομένο γιά τήν ὥρα εἶναι ὅτι οἱ καθηγητές παραμένουν ἀνένδοτοι ένῶ ταυτόχρονα διοχετεύουν στόν τοπικό τύπο
παράξενες πληροφορίες πού θυμίζουν
ἄλλες ἐποχές, τῆς μορφῆς ὅτι στή συνέλευση τῶν φοιτητῶν προτάθηκε «ἡ
πυρπόληση τοῦ κτιρίου τοῦ πανεπιστημιΟυ...»

ΠΕΡΑ ἀπό τίς ἀναμφισδήτητες καί
κύριες εὐθύνες τῶν ἀντιδραοτικῶν δυνάμεων πού μεθοδεύουν τή μετωπική
σύγκρουση, τό φοιτητικό κίνημα πρέπει
νά προχωρήσει σέ μιόι πιό ὁλοκληρωμένη
χάραξη στρατηγικῆς γιά τά «περιφερειακά» πανεπιστήμια, που αὐτή τή οτιγμή εἶναι ἀπό τά πιό εὐπαθῆ σημεῖα σέ
μιά ἀντιδραοτική ἀντεπίθεση.
I
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Πανεπιστημιακό ἅσυλο
καί δικαστικὲς διώξεις
τοῦ Θὲμου Λιοντᾴρη
Κατσδικαστική ἠταν ὴ ἀπόφσση τοῦ Ἐφετείου τῆς Πάτρας πού
ἐγινε στίς 13 Ἰούνη 78 — ὅπως ἄλλωστε κι αύτή τοῡ πρωτοθάθμιου
δικαστηρίου. Οἱ ποινές θαριές - ἀπό 14 ὼς 6 μῆνες. Τρεῖς φοιτητές,
αύτοί πού δέν μπόρεσαν να έξαγοράσουν τήν ποινή τους, κλείστηκαν
στίς φυλσκές, ένῶ στόν ”Αρειο Πάγο ἐκκρεμεῖ ἥδη ὴ ἀναίρεση αύτῆς
τῆς ἀπόφασης.
OI KATHI'OPOYMENOI κρίθηκαν ένοχοι
α) στάσης κστά συναυτουργία, 6) θρασύτητας κατὰ τῆς ἀρχῆς κατά συναυτουργίσ
καί γ) 05910691011 τῆς ἀρχῆς κστά συναυτουργία καί καταδικάατηκαν ol Δ. Παπαῖωάννου, Δ. Μαϊμανῆς καί Π. Κονταξῆς
σέ 14 μῆνες, ἀ Α. Δημόπουλος σέ 12 μῆνες, ὸ Τ. Άάθδσς σέ 6 μῆνες γιά θρασεῖα
έξύθριση καί ἡ Παγῶνα Παγουλάτου. ὑπό
τήν ύπεύθυνη ἐπιμέλεια τῆς ’Υπηρεσίας
Ὲπιμελητῶν ἀνηλίκων.
Τό κλίμα τῆς δίκης ἠταν ἀνάλογο μέ
κεῖνο τῆς δίκης τοῦ πρωτοθάθμιου δικαστηρίου.
_
'H παρουσία τῶν ἀστυνομικῶν ἠταν
ἀσφυκτική τόσο μέσα στήν αἴθουσα 600
K01 στούς γύρω χῶρους τῶν δικαστηρίων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ τοῡ Δικαστηρίου ἠταν ό κ. Π.
Ζιάννης, σύνεδροι ἠταν ἀ K. Σπ. Σπύρου καί
Νέστωρ Λαμπέας καί εἰσαγγελέας ὁ K.
'A1119 Γεωργακόπουλος. ('H ἀπόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφίσ δύο ἐναντίον ἑνός).
ΕΠΙΜΑΧΟ θέμα τῆς διαδικασίας ἀποτέλεσε ή νομιμότητα ἢ δχι τῆς ὑπ’ ἀριθμ.
34401509 ἀπόφσσης τοῡ “Αστυνομικοῡ
Διευθυντῆ κ. Λεκκάκου, πού ἀπαγόρευε
«πᾶσαν συγκέντρωσιν έν ἀνοικτῶ χώρῳ είς
τήν πόλην τῶν Πατρῶν διότι κατά τάς
ἀσφαλεῖς καί θετικάς πληροφορίας ήμῶν

είς τάς τοιαύτας έκδηλώσεις ea συμμετασχουν κυρίως ἀνσρχικά καί έξτρεμιστικά
στοιχεῖα, έκ τούτων δέ προθλέπεται σο6096 διατάραξη τῆς Δημοσίας ἀσφαλείας
καί τῆς κοινωνικο-οίκονομικῆς ζωῆς τῆς
πόλεως».
ΤΟ ΘΕΜΑ αὐτό (τῆς νομιμότητας ῆ ῡχι
μιᾶς ἀνοιχτής συγκέντρωσης) εχει έπσνειλημμένα ἀπσσχολήσει τά δικαστήρια τῆς
χωρας πού πάνω κάτω ἑχουν καθορίσει μέ
τίς ἀποφάσεις τους (1300/1975 “Εφετεῑο
ΘεσΙνίκης - 1305/1976 Πλημμελειοδικεῑο
Ἀθήνας) τί ἀκριθῶς πρέπει νά περιέχει μιά
τέτοια ἀπαγορευτική διοικητική πράξη γιά
νά θρίσκεται μέσα στό πλαίσια τοῦ ἀρθρου
113 παρ. 2 τοῡ Συντάγματος καί νά μήν
καταστραγηγεῑται τό θεμελιῶδες δικαίωμα
τῶν πολιτῶν «νά συνέρχωντσι ἡσύχως καί
ἀόπλως» - δικαίωμα πού θεσπίζει καί τό
ἀρθρο 20 τῆς «Διακήρυξης τῶν Δικαιωμάτων τοῡ Ἀνθρώπου. 'H ύπεράστιιση 0900πάθησε νά ἀποδείξει ότι ὴ ἀπσγόρευση τῆς
συγκέντρωσης ἠταν παρανομη καί ἀπό
πλευρᾶς τύπου ἀλλά καί ἀπό πλευρᾶς ούσισς.
ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ σέ μιά μή ἀντισυνταγματική διάτσξη τοῦ χουντικοῡ Ν.Δ. 794/71
πού ἔχει έπιζήσει «ὅτι ἡ ἀπόφασις ἡ ἀπαγορεύουσα τήν δημοσίαν έν ὑπαίθρῳ 00v—

Ἀπό τήν καταληψη; ο 90610011101111.

ἀθροισιν δέον ὅπως κοινοποιεῐται εἰς τόν
πρόεδρον τῆς σύναθροίσεως, 8 τουλάχιστον ὠρας πρό τῆς ὁρισθείσης διά τήν
πραγματοποίησιν συναθροίσεωςη. Καί ὴ
“ίδια διάταξη ἀναφέρει; «μή κοινοποιηθεί0119 ἀντιθέτου τινός ἀποφάσεως έντός τῆς
προθεσμίας αὐτῆς ἡ συνάθροισις λογίζεται
ῶς μή ἀπαγορευθεῑσα, καί ἄρα νόμιμος».
Ἐξ ἄλλου ό κώδικας Ποινικῆς Δικονομίας
ἀναφέρει ότι στῆν περίπτωση μή κοινοποίησης ὀφείλει τό αέπιδίδον δργσνον να
συντάσσει ἐκθεσιν κοινοποιήσεως τήν
ὁποία νά ύπογράφει ἐκεῖνος πρός τόν
όποῑο ἀπευθύνεται ὴ κοινοποίησις». Στή
συγκεριμένη ὅμως περίπτωση τέτοια έκθεση κοινοποίησης ἥ ἀποδεικτικό έττίδοσης
δέν ὑπῆρχε. Αὺτή ήταν ή ἀντιμετὼπιση τῆς
νομιμότητσς τῆς ἀπαγόρευσης ἀπό πλευρᾶς τύπου.
ΓΙΑ ΤΗΝ ούσία ἀναφέρθηκαν τά εξῆςῑ τό
N.A. 794/71 παρ. 3 ὁρίζει ὅτι «ἠ ἀπόφασις
περί ἀπαγορεύσεως δημοσίας έν ύπαίθρφ
συναθροίσεως δέον ὅπως περιέχει α) τούς
λόγους τούς δικαιολογούντας... τόν 601κείμενον κίνδυνον καί 8) τήν ἀδυναμίαν
ἀποτροπῆς αὺτοῦ δι’ ἀλλων μέσων. Ἀξιο-

σημείωτο εἶναι- καί ἀναφέρεται χαρακτηριστικά - ότι τό κείμενσ τῆς ἀπαγόρευσης
ἀνοιχτῶν συγκεντρώσεων’ (τουλάχιστον

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ
ΥΠ : Ἀναγνωρίζετε κ. μάρτυς
Πανεπιστημιακό ἄσυλος Ναί ἦ

Μ : Ἐγώ ξέρω ὅτι...
ΥΠ : Δέν ἀναγνωρίζεῑέ

τό

ὅχι;

How/1110116 ἀσυλο;

ΠΡ : Μήν ἐυταντήσετε κύριε,
εἶστε ὑποχρέωμένος νά συμφωνεῖτε μέ τόν Νόμο. "011 καί νά
πεῐτε 6 Νόμος εἶναι Νόμος.
ΥΠ ; Νά γραφτεῐ 016 πραχτικά (...) εἶναι θέμα ἀξιοπιστίας,
διότι ἔχει ἀντιλήψεις ΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ, ἂν δέν ἀναγνωρίζει τό Πανεπιστημισκό Ἄσυλα
ΠΡ : Τί εἴπατε κύριε;
ΥΠ.- Ἀν δέν ἀναγνωρίζει τό
Πανεπιστημιακό ἀσυλο τότε διακατέχεται ἀπό φασιατικές ἰδέες.
ΠΡ : (H969 τόν μάρτυρα) Κύριε, ὅ,τι λέει 6 νόμος δέν λέτε καί
σεις;
Μ : "O11 λέει ὁ νόμος λέω..

M: Ἐγώ ἐπί 22 χρόνια εἷμαι
,σή Πάτρα καί τό μέρος αὐτό τό
ξέρω κοινόχρηστο (!!!).

ΥΠ (Γιαννόπουλος);”Ακουσα νά

λέτε πώς δέν ὑπάρχει ἄσυλο. Τί
ἐννοεῖτε
22

Yl'l: N6 σᾶς διευκρινίσω.
Μέσα στό Παν1μιο, πού θεωρεῖται ἀσυλο, ὅπως καί τό σπίτι σας,
ἠ τό σπίτι μου, δέν ἐπιτρέπεται
νά μπεί κανείς χωρίς τήν ἄδεια
τοῦ σπιτσνοικοκύρη.
Μ : F1011;
ΥΠ : Γιατί 6101 λέει τό Σύντα-

11101M : H016 21311101110;
YH: (Ntaihévag): Δέν εἶναι
δυνατόν σέ δίκες πού τό περιεχόμενο τους καί ἡ μορφή τους εἶναι
καθαρά πολιτικές - αὐτό τό λέμε
καί έμεῖς καί ἡ ἄλλη πλευρά - νά
περιχαρακωνόμαστε στίς διατάξεις τῆς Ποινικῆς Δικονομίας γιά

νά ὄγάλουμε ἀποφάσεις. Γιατί;
Γιατί τότε ἀπό ἱστορικὴ ἀποψη
κάνουμε 6110 πολύ μεγάλο λάθαςΠροσπαθοῦμε νά σταματή-

0011115 τήν Ἱστορία. Ἀλλά δέν εἶ-

ΠΡ : Δέν ὂρίσκετε κανέναν
ἄλλο ἐκτός ἀπό Τοῦρκο;
Y1]: (Νταῑλιάνας)ι Δέν νομίζω
ὅτι ὑπάρχει πρόόλημα νά μήν
έπικαλούμαστε Τοῦρκο ποιητή,

ναι δυνατό νά τήν σταματήσουμε.
Καμιά ποινική δὶκη, Κανένας
ποινικός νόμος. Ξέρετε τί λέει

ἐπειδή εἶναι Τοῦρκος.

ἕνας Τοῦρκος ποιητής ’
· ΠΙ· : M6 τώρα θέλετε νά ποῦμε

πάρα πολλοί. Ἀλλά ἔχει σημασία
αὐτό πού εἰπε. Τό εἷπε μόνον 01’1—

γιά Τούρκους
ΥΠε(Νταὶλιάνας); Ναί, κύριε
πρόεδρε. Γιατί προσωπικά πιστεύω ὅτι δέν έχουμε τίποτα νά
μοιράσουμε μέ τούς Τούρκους,
ἄλλοι χωρίζουν, ἄλλοι μοιράCow, ἄλλοι δημιουργοῦν.
HP: M6 Τοῦρκο, τώρα... Δέν
ὅρίσκετε κανέναν ἀλλο ἐκτός ἀπό
Τοῦρκο;
Yﬂ: (Ntaﬂuivug): M6 αὐτός
εἶναι τόσο προοδευτικός, δημοκρατικώτερος κι’ ὀπό μένα, εἶναι
ὁ περίφημος NAZIM XIKMET.

169. Είναι πάρα πολύ μεγάλος.
Εἰπέ ὅτι «στήν Ἱστορία τῆς ἀν-

HP: Ἐάν ὑπάρχει, σᾶς λέγω...
Yﬂ: (Ntailuivag): Ὑπάρχουν

θρωπότητας, ὅταν γίνονται οί
διάφορές συγκρούσεις καί τό
ἀντιδραοτικό, τό παλιό ἀντιμάχεται τό καινούριο, εἶναι σάν σκύλος πού γαὸγίζει, ἀλλά τό καρα6άνι προχωρεῖ».
Καί οἱ φοιτητές εἶναι τό καινούργιο, ἡ ἀνανέωση... Φέρνουν
πάντα τό καινούριο.
Τό φέρνουν μέσα ἀπό τούς
ἀγῶνες τους...».

στήν “Αστυνομική Διεύθυνση Πάτρας) εἶναι
πολυγραφημένο μέ μοναδικό κενό χῶρο
οτήν ἡμερομηνίαίί).
O ΔΕΥΤΕΡΟΣ Ισχυρισμός τῆς ὺπεράσπισης ἠταν ὅτι ἐφ’ ὅσον ἠ ἀατυνομία (σύμφωνα μέ τίς καταθέσεις Κεχρῆ καί Κοσμίδη) δέν έμπόδισε κανέναν νά συμμετασχει
ατή συγκέντρωση καί ἐπέτρεπε στούς φοιτητές νά καλοῦν κόσμο μέ τούς τηλεθόες
τους, ἀ καθένσς θά μποροῦσε νά πιστεύει
ότι ἠ στάση τῆς ἀοτυνομίας εἶχε ἀλλάξει.
Τό δικαστήριο ώστόσο ἀπέρριψε τούς
ίσχυρισμούς τῆς ῦπεράσπισης, ἠ συγκέντρωση ἀποφασίστηκε παράνομη, ἠ ἀπόφαση τῆς ἀστυνομίσς έπσρκῶς- δικαιολογημένη καί κατά συνέπεια ή θίαιη διάλυση
τῶν φοιτητῶν ἀπόλυτα δικαιολογημένη.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
Σ.Ι. ZA‘XAPOIIOYAOZ & Σια O.E.
Λογοτεχνία

OI MAPTYPEZ κατηγορίας ἠταν ὅλοι
ἀστυνομικοί καί συνολικά έγιναν δυό αίτήσεις κράτησης ὡρισμένων σάν ψευδομαρτύρων (ὴ μιά στήν Πρωτόδικη διαδικασία)
,πού ὅμως ἀπορρίφθηκαν ἀπό τό δικαστήριο.
ΓΙΑ ΚΑΘΕ έναν κατηγορούμενο ὑπῆρχε
μόνο ένας μάρτυρας κατηγορίας ἀστυνομικός πού «τυχαῑα» εἶχε έντοπίσει τόν κατηγορούμενο νά «θρίζει τούς μάρτυρες
κατηγορίας» (σάν έξύθριση ol ἀστυνομικοί
θεωροῦσαν τά πολιτικά συνθήματα...) καί
νά πετάει ξύλα, πέτρες, τούθλα, κατά τῶν
ἀστυνομικῶν. Κι ὅμως ό ἀντιεισαγγελέας κ.
Κοσμίδης κατέθεσε ὅτι «δέν ἀντελήφθη
τούς φοιτητές νά πετοῡν ξύλα ἡ πέτρες».
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Διεύθυνση Πάτρας μέ
ἀνακοίνωσή της στίς 21 τοῦ Μάρτη ἀνέφερε ὅτι ἀπό τήν έπίθεση αάναρχικῶν φοιτητῶν... έτραυματίσθησαν έν συνόλω 22
ἀστυνομικοί».
ΕΝΝΕΑ ἠταν ol τραυματισμένοι ἀστυνομικοί, ἀνέφερον ol μάρτυρες κατηγορίας
στή δίκη.
ΤΡΕΙΣ μόνο ἀστυνομικοί ἦσαν τραυματισμένοι, εἶχε καταθέσει στό Πρωτοδικεῑο ἠ
γιατρός τοῦ Γενικοῦ Κρατικοῡ Νοσοκομείου. Τρεῖς μέρες μετά τήν καταθεσή της
καλεῖται σέ πειθαρχαή δίωξη ἀπό τό Νοσοκομειο.
ΥΜΝΟΣ πρός τά Σώματα Ἀσφαλείας
ἠταν ἠ ἀγόρευση τοῦ είσσγγελέσ; «Νόμιμα
ένήργησε ἠ “Αστυνομία». «ἀετοί» τά Σώμστσ “Ασφαλείσς, «πού δέν πρέπει νά τούς
μσδησουμε τά φτερά», «αὐτοί πού τίς νύχτες τοῦ χειμῶνα κάθονται στή γωνία μέ
σηκωμένο τό γιακά γιά νά μας προστατεύουν».
ΑΠΟ ΤΗΝ ὺπερσσπιση ό E. Γιαννόπουλος, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ.Α. τόνισε τίς ἀντιφάσεις τῆς Πρωτόδικης ἀπόφσσης καταλήγοντας ὅτι ol κατηγορούμεναι κηρύσσονται
ἀθῶοι γιά πράξεις γιά τίς όποῑες σέ ἀλλη
στιγμή κηρύσσονται ένοχοι δεχόμενοι ότι
τίς έξετέλεσαν. Στήν συνέχεια ό κ. Κ. Διάκος ὺπογράμμισεότι ή είσαγγελικῆ eloῆγηση ὑπῆρξε ἀπόλυτα στηριγμένη στίς
ἀστυνομικές καταθέσεις, λέγοντας ὅτι
«δέν μποροῦμε νά δισμορφώνουμε ἀλόθητο τεκμήριο περί τῶν κατατεθέντων ῦπό
τῶν ἀστυνομικῶν, διότι τότε δέν θά
έχουμε μαρτυρες ἀλλά... ἀφηγητές ἀστυνομικῶν ἱστοριῶν».
ΕΠΙΣΗΜΑΝΕ τέλος τήν συμμετοχή στά
ἐπεισόδια τῆς Πάτρας ἀστυνομικῶν πού είχαν έκτεθεῑ σάν 6ασανιστές οτή δικτατορία ὅπως ό Τζανῆς, ό Σικελιανός, ό Λάγιος
καί ό Κατσάνος. Ἀπό αὺτούς ό Τζανῆς κστέθεσε καί προανακριτικά.

»ν

τεΝΝεειι ονικλιλκιε

ιεW - , ~
Μαυρομιχάλη 7, Ἀθήνα, τηλ. 3605501
Βιὸλιοπωλεῐοῑ
ΠραξιτὲῑλῗτόιὲΒΟΜΙ, Πειραιᾶς,

τηλ.

“ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΑΠΟ TON ΒΙΒΔΙΟΠΩΛΗ ΣΑΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΩΡΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Φιλήμονα Γιαλούρη

τῑαδικαιωματαpm:
5 ΟΤΙ ΑΦΟΡᾹ TON ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
·

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗε ΕΚΔΟΣΕΙΣ TEKMHPIO- THA. 8678535
_

Γράψτε ἦ τηλεφωνεῑστε στό ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «TEKMHPIO» q
(Πάτμου 28 Τ.Τ. 816 ΑΘΗΝΑΙ)
γιά’νά σᾶς τό στείλουμε τσχυδρομικά (μέ ἀντικαταθολή)
μόλις κυκλοφορήσει.
δ
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εΝΩΜεΝΑ ΑΡΑΒικΑ EMIPATA

5H. αυτοκρσιτορια τοῦ πετρελαίου

δαρχισμου εγειρονται ἐπιὸλητικές δημιουργίες τῆς σύγχροπετρέλαίου εἶναι ἕνας νέος κό- νης ζωῆς, μέ έπιδρασεις ὅχι
σμος πού ἀναπτύσσεται μέσα μονοτῶν καπιταλιστικῶν ἀλλά
σέ μια ἀσύληπτη ἀντιφατικό- καί τῶν σοσιαλιστικῶν φαινομένων. Τό θεμέλιο, διευρυνότητα, ὅπου μέ ὃαθειές τίς ρίζες
μενο,
παραμένει φεουδαρχικό.
καί στέρεη τή δομή τοῦ φεου. Τοῦ Πλούτη Σὲρβα
Αραὸικά
Ενωμενα
Τα
Ἐμιρατα (EAE) γέννημα τοῦ

Τό Δεκέμόρη τοῦ 1970 έφυγαν οἱ ὄρετανοί ἀποικιοτές. ”Οχι τόσο γιατί τούς
εἶχαν διώξει οἱ Ἐμιρατινοί, ὅσο γιατί εἶχαν ἀντιληφθεῖ ὅτι τό γενικότερο κλίμα
τῆς Μέσης Ἀνατολῆς δέν τσύς σήκωνε.
Ἀπό καιρό οῖ ὅρετανοί εἶχαν ἀρχίσει,
για λόγους ἐξωτερικούς καί ἐσωτερικούς, νά ξηλώνουν τήν αὐτοκρατορία
τους. Τόν έπόμενο χρόνο οἱ σείχηδες παλιοί ἀρχηγοί ὄεδουΐνων καί κοντραμπατζήδων — ἀποφασιζαν νά συμπήξουν
τήν ὁμοσπόνδία τῶν ἑφτα ἐμιρατων.. Καί
τόν ἷδιο χρόνο, τό καλοκαίρι, ἡ ὁμοσπονδία τους γινόταν μέλος τῶν Ἑνωμένων Ἐθνῶν.
ΚΥΡΙΟ στήριγμα τους ἦταν τό πετρέλαιο. Αὐτό πρόσφερε ἀμύθητα πετροδολλάρια. Ἐδωσε τεράστια ἀξία στή γή
τῶν σεῖχηδων μέ ἀποτέλεσμα ν’ ἀρχίσει
ένας ἄνευ προηγουμένου οἰκοδομικός
ὀργασμός, μέ τήν προσέλκυση τῶν 60101κότερων οἰκοδομικῶν ὀργανισμῶν τῆς
Εὐρώπης (0’ αὐτούς συμπεριλαμὸανονταν ὁ ἑλληνικός οἶκος «Ἀρχιρόδον», καί
ὁ κυπριακός J 8- Ρ). Τό ἐργατικό δυναμικό προερχόταν κυρίως ἀπό τό Πακι24

στάν, τό Ὀμάν, τίς Ἰνδίες καί τήν Παλαιοτίνη.

Τό πετρέλαιο
OI κυριότερες πετρελαιοπηγές δρίσκονται στήν περιοχή τοῦ μικροσκοπικοῦ νησιοῦ Ντάς, ἀπέναντι στό ”AnnouΝταμπι. Κυριαρχική ἑταιρία εἶναι σήμερα ἡ ἐθνική ADMA — OPCO. Ἱδρύθηκε στα 1977 για ν’ ἀντικαταστήσει τήν
ADMA πού στή νέα ἑταιρία, ἐξακολουθεῖ νά διατηρεῖ τά συμφέροντα της μέ
ποσοστό 40%.
H ΠΑΡΑΓΩΓΗ τῆς ADMA — OPCO
πού οτα 1962 ἦταν μόνο 8,5 έκατ. ὅαρέλια, τό 1970 έφτασε στα 90 ἐκ. καί τό
1977 στα 190. 361.007 ὅαρέλια, δηλαδή
στσὺς 25.148.068 τόνους. Κυριότερες
χῶρες ἐξαγωγῆς εἶναι ἡ Ἰσπωνία μέ
9,3% ἑκ. τόνους, ἡ Γαλλία μέ 4,8%. T0
ψηλό ποσοστό· ἐξαγωγῆς 0’ αὑτές τίς δύο
χῶρες εἶναι φανερό ὅτι ἀπορρέει ἀπό τα
συμφέροντα τοῦ ῑαπωνικοῦ καί τοῦ γαλ-

λικοῦ κεφαλαίου στήν ADMA — OPCO.

Ἀκολουθοῦν ἡ κεντρική ”Αμερική μέ
2,8% , ἡ 6όρεια Ἀμερική μέ 2%, ἡ Βρετανία μέ 1,9% καί ἀλλες διάφορες χῶρες, ἀπ’ ὅλα τα μέρη τῆς γῆς, μέ μικρότερα ποσοστα. Σύμφωνα μέ τό σύνταγμα,
τα 60% τῶν κεφαλαίων (ὅχι μόνον τῶν
πετρελαιοπαραγωγικῶν
ἐπιχειρήσεων)
πρέπει ν’ ἀνήκουν στό κράτος καί τά κεφάλαια τῶν ξένων ἑταιριῶν νά μήν
ὑπερόαίνουν τά 40 %.
ΜΕΓΑΛΗ προσπαθεια καταὸάλλειαι
ἀπό τα έμιρατα για τήν «ἀραὸοποίηση»
τοῦ εἰδικοῦ έπαγγελματικοῦ καί ἐπιθεωρησιακοῦ προσωπικοῦ. “Ἐτσι ὥς τό τέλος
τοῦ 1976 ὁ ἀριθμός τῶν ἀράὸων (συμπεριλσμόανομένων καί τῶν ἐμιρατινῶν)
πού κατέχουν ἀνώτερες θέσεις οτήν
ADMA — OPCO εἶχε φτασει στα 64%.
Δηλαδή ἀνέὸηκε στούς 183, ένῶ ἡ προσπαθεια συνεχίζεται για τή δημιουργία
περισσότερων στελεχῶν.
ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ τῶν EAE στήν παγκόσμια πετρέλαιοπαραγωγή ἓφτασε στά
3,04% πού ἀναλογικα πρέπει νά θεωρεῖται ἀρκετά ὑψηλό. Τά πιό κάτω δεδομένα δείχνουν πώς τό πετρέλαιο ἀποτέλεσε καί ἐξακολουθεῖ νά ἀποτελεῖ, τή

l

μόνη οὑσιαστική πηγή τῶν εἰσοδημάτων
’ἵης Χωρας-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ

λιμάνια κτλ.), στήν ἀνέγερση οἰκοδομῶν,
κυὸερνητικῆς ἤ ἐπιχειρησιακῆς χρήσης,
στήν ἀναπτυξη τῆς ἀγροτικῆς συγκομιδῆς ἀπό τήν ὡς τα σήμερα μή παραγωγική γῆ, στό χτίσιμο σχολειῶν καί νοσοκομείων. “Ὀλα αὐτα εἶχαν σάν ἀποτέλε-

σμα πολύ μέτρια ὠφελήματα.
(σέ δισεκ. ντίρχαμς. Ἕνα ντίρχαμ ἰσοῦται με’ 10
περίπου δρχ.)

.
Γενικό εἰσόὸημα
ἀπό τό πετρέλαιο
Κρατικό εἰσόδημα

1972

1975

2,7

23,6

ἀπό τό πετρέλαιο

2,4

17,5

Κρατιψό εἰσόδημα
ἀπό αλλες πηγές

Ο,2

1,0

Σύνολο

2,6

18,5

προϋπολογισμοῦ

1,2

7,7

Ἐπενδύσεις

(),5

4,0

Ἀποθεμσιτικό
Σύνολο

0,9
2,6

6,8
18,5

Τρεχούμενα ἐξοδα

ΣΧΕΤΙΚΑ μ’ αὐτά τά δεδομένα ἀξιοπρόσεκτες εἶναι οἰ πιό κάτω διαπιστώσεις τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Διεθνοῦς Τραπεζας, πού δείχνουν ὅτι, τουλάχιστο
στήνάρχή, τα ἐμιρατα δέν κατόρθωσαν
ν’ ἀκολουθήσουν τό σωστό δρόμο ἀναπτυξης.
α) “Η ραγδαία ἀνάπτυξη τοῦ 115195λαιο-εἰσοδὴματος ὁδήγησε σέ μιά κατασταση ὅπου ἡ ἑστία τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς ἔτεινε μᾶλλον στό να ξοδεύει τό
εἰσόδημα, παρα να τό κινητοποιεῖ για
νέους πόρους. Σέ μια προσπαθεια να
διαθέσει γρήγορα τό νεοκερδισμένο
1110010 τ’ῶν πετρελαίων, στό ἐσωτερικό
καί στό ἐξωτερικό, ἡ ὁμοσπονδία τῶν
ΕΑΕ αύξανε τίς δημόσιες δαπάνες, τόσο
σάν ἐπενδύσεις ὅσο καί στα ἐπαναλαμ6ανόμενα κονδύλια τοῦ προϋπολογισμοῦ, ὅπως εἰναι ἡ παιδεία καί ἡ ὑγεία.
6) Ἐξ αἰτίας τῆς ραγδαίας ἀναπτυξης
στόν ὅγκο τῶν εἰσοδηματων καί τῶν ἐξόδων ἧταν ἴσως ἀναπόφευκτο νά μήν ἐγκαθιδρυθεῖ καί να ἀκολουθεῖται αὐστηρός προϋπολογισμός ἤ λογιστικές διαδικασίες. Αύτό φαίνεται στή διαφορά
μεταξύ τοῦ ποσοῦ τοῦ γενικοῦ εἰσοδήματος (23,6 010. ντίρχαμς) καί τοῦ κρατικοῠ εἰσοδήματος (17,5 δισ.) Ἡ διαφορά
αὐτή ἑρμηνεύεται, ἐν· μέρει, ἀπό τὴν καθυστέρηση μεταξύ παραγωγῆς καί πληρωμῶν, ἐν μέρει ἀπό τό μερίδιο τῶν σεῖx10w11'(RULERS) 010 εἰσόδημα καί ἐν
μέρει - πραγμα πού συμόαίνει στό "A11—
που-Νταμπι - ἀπό τό γεγονός ὅτι ἡ
ἐθνικὴ ἐταιρία πετρέλαίου ADNOC, 1100
01115001 ἐλέγχει τά 60% τῆς παραγωγῆς,
χρηματοδοτεῖ τίς δραστηριότητές της
ἀπό τό πετρέλαιο - εἰσόδημα, προτοῦ
παραδόσει τό ὑπόλοιπα οτήν κυὸέρνηση.
γ) Ἡ ἐλλειψη σχεδίασης ἐπέτρεψε τὴ
μεγάλη σπαταλη τοῦ εἰσοδήματος. Σ’
αὐτα τά χρόνια δέν ὑπῆρχε ὑπολογισμός
καί συνδυασμός ἐξόδων στήν κατασκευὴ
δρόμων καί συγκοινωνιῶν (ἀεροδρόμια,

Ι

Πέρα ἀπό τίς διαπιστώσεις πού έγιναν
τό Φλεὸαρη τοῦ 1976, ἡ ἐπιτροπὴ ἐπεξεργαστηκε γενικές θέσεις για μιά σχεδιοποίηση τῆς οἰκονομίας τῆς χώρας.
Παρ’ ὅλα αὐτα τά ἅλματα πού πραγματοποιήθηκαν, στα έφτά χρόνια ἀπό τή
μέρα τῆς ἀνεξαρτησίας καί τῆς ὁμοσπονδοποίησης εἶναί ἐκπληκτικα. Πραγματικα αἰφνιδιαζουν τόν παρατηρητή.
“Ὀμως, ὅπως ἡ ἐπιτροπὴ ἐχει διαπιστώσει, ἡ έλλειψη σχεδίασης καί πρόγραμματισμοῦ ἐπέτρεψε να δοθεῖ περισσότερη
ἐμφαση στό φανταχτερό ἐποικοδόμημα
παρα στὴ θεμελειακὴ ὑποδομὴ.
ΤΑ ΧΩΡΙΑ, μέσα στήν ἑφταετία, ἐγιναν πόλεις. Τίς νομαδικές καλύδες τῶν
δεδουΐνων ἀντικαταστήσαν μοντέρνα
χωριουδακια, μέ τά καταλευκα σπιτακια
τους. Τίς ἐρήμους τίς διασχίζουν ἐκσυγχρσνισμένοι τετραπλῆς κατεύθυνσης
δρόμοι, Τεραοτιες πολυκατοικίες καί
πολυτελῆ ξενοδοχεῖα ἐχουν ἀνεγερθεῖ.
Δέν ὑπάρχει πρωτεύουσα ἐμιρατου - μικρή ἤ μεγάλη - πού νά μὴν ἔχει τό δικό

καί ἰχθυαγορές. Για τό σχέδιο συνεργαστηκαν ξένοι ἀρχιτέκτονες. Ἡ δαπάνη
προϋπολογίστηκε στα 200 ἐκατ. ντίρχαμς
δηλαδή 2 δισεκ. δραχμές. Ἀλλα θα μείνει καταπληκτος ὅταν λίγο πιό πέρα ἀπό
τὴν SOUK — τήν ἀγορά, οτήν καρδία τῆς
πόλης, θ’ ἀντικρύσεις ἀνεγειρόμενο τό...
νέο σφαγεῖο, ὅχι 656010 010 ’ίδιο κόστος.
Κι ἀκόμη πιό πολύ θα ἐκπλαγεῖς ὅταν
άλλες πληροφορίες θα σέ διαὸεὸαιώσουν
ὅτι αύτές οί τρομαχτικές δαπανες συντελοῦνται μέ δανεικα χρήματα. Γιατί ἡ

Σιαρτα εἶναι σχετικα φτωχό ἐμιρατο.Δ
Ἀνοικοδομεῖται μέ ὂοὴθεια ἀπό τό
πλούσιο ἐμιρατο τοῦ ”Αμπου-Νταμπι.
Καί προπαντός μέ δάνεια ἀπό τίς ξένες
τρέπεζες, ὑπολογίζοντας στα ’έσοδα ἀπό
τίς πετρέλαιοπηγές της πού μόλις τώρα
αρχισαν να ἀποδίδουν.
ΑΝ ἹῬΑΒΗΞΕΙΣ πρός τό 60990, καπου 200 χιλιόμετρα ἀπό τό Ντουμπαι
καί φτάσεις στήν πρωτεύουσα τῶν πρωτευουσῶν στό ”Αμπου-Νταμπι τότε θα
αἰφνιδίαστεῖς μπροστά στό θαῦμα, πού
ἔχει δημιουργὴσει ἡ σύγχρονη πολεοδομία καί ἀρχιτεκτονική, σ’ ἕνα χῶρο πού
πρίν ἀπό τὴν ἁνεξαρτησία (πρίν ἀπό 7
χρόνια) εἶχε 20 χιλιάδες κατοίκους καί

σήμερα εἶναι μιά 110111 τῶν 200 χιλιάδων.

Κοινωνίκή πολιτική

της «Χίλῖον».

ΠΡΙΝ ΑΠΟ τό 1971 τό Ντουμπαι τό
χώριζε ἀπ’τό χωριό Σιαρτα μια ἀπόσταση δεκαπέντε χιλιομέτρων. Τώρα μια
ἀτέλειωτη σειρα ἀπό δημόσια κτίρια,
γραφεῖα ἐπιχειρήσεων, ἐκθέσεις αὐτοκινήτων, ἠλεκτρικῶν καί ἀλλων προϊόντων, καθώς καί πλῆθος ἀπο πολυκατοικίες, πού σχεδόν ὅλες ἀναμένουν τούς
εύπορους ἐνοικιαστές, ἐχει γεμίσει τό

κενό. Ἔχει μετατρέψει τό δρόμο πού
ὁδηγοῦσε πρός τό χωριό σέ ἐμπορικό
κέντρα. Ἡ Σιαρτα εἰνα σήμερα ἡ τρίτη,
μετα τό ”Αμπου-Ντάμπι καί τό Ντουμπαι, μεγάλη πόλη τῶν ἐμιρατων. Τήν
ὑπολογίζουν σέ 80-100 χιλιάδες κατοίκους πού στή μεγάλη πλεισψηφία τους
εἶναι ξένοι. Εἶναι ὅλα καινούρια στὴ
Σιαρτα. Καπου-καπου α’ ἀπόμερες γωνιές μπορεῖς να συναντήσεις τά ὑπολείματα τοῦ παρελθόντος, πού Ὶμέ γοργότητα ἐξαφανίζονται. Ἐπιὸλητικές οἱ οἰκοδομές, οἱ πλατεῖες καί φαρδύτατοι οἱ
δρόμοι.
ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ τῆς πόλης ἀπό τὴν
πλευρά τοῦ Ντουμπαι, τελειώνει ένα
φανταχτερό, ἀραόικοῦ στύλ μέγαρο,
ὅπου τα τρία τμήματα του συμπλέκονται
μέ μεγαλόπρεπες καμάρες. Πανω ἀπό τό
κάθε τμῆμα ὑψώνονται, μέ πλήρη συμμετρία καί ὀργιώδη φαντασία, θεαματικοί
τροῦλοι. ‘H 050 αὐτοῦ τοῦ 01906009111ματος σοῦ 0110601151 τὴ σκέψη ὅτι κάπσιο ξακουστό τέμενος πρόκειται σύντομα να ἐγκαινιαστεῖ ἐκεῖ. “Ὀμως ἐδῶ
δέν εἰνα παρα ἡ κεντρική ἀγορά
(SOUK). Ἐγείρεται για να στεγασει τίς
σημερινές μικρές-μικρές λαχαναγορές

ΟΜΩΣ δέν εἰναι μόνο οἱ πολυκατοικίες, τα παλάτια, τα ξενοδοχεῖα,,τά ἀε-

ροδρόμια, τά τεμένη, οἱ δρόμοι, ἡ ἐπιμονὴ στό 1190101110, γενικά ἡ πολεοδομία,
πού φαντάζουν στά ἐμιρατα. Για να
ὁλοκληρώσεις τὴν εἰκόνα, ὀφείλεις νά
σταθεῖς, ἔστω καί σέ γενικές γραμμές,
στό ἄλλο σκέλος τοῦ οἰκοδομήματος, πού
συνιστᾶται α’ αὐτό πού ὀνομαζουμε
ὑγεία, ἐκπαίδευσή, στέγη, καί, κοινωνικὴ
μέριμνα για τό λαό.
ΟΥΤΕ στοιχειώδη ἰατρική περίθαλψη
τα ἐμιρατα δέν διέθεταν πρίν ἀπό τήν
ἀνεξαρτησία. Of. ἅνθρωποι ζοῦσαν καί
πέθαιναν χωρίς γιατρό καί νοσοκόμα.
Σήμερα, στάν προϋπολογισμό τοῦ 1978,

εἰναι ἀναγραμμένο τό ποσόν τῶν 252
ἐκατ. δολ. για ἰατρική περίθαλψη.
Ἀπαρχῆς ἡ φροντίδα για τήν ὑγεία τοῦ

λαοῦ εἶχε τραὸὴξει πρός κατακόρυφη
ἄνοδο. Στά 1973 ἀποπερατώθηκε καί
μπῆκε σέ λειτουργία τό ξακουστό νοσσκομεῖο «Ράσιητ Εϊναλ» ἐξοπλισμένο μέ
τήν τελευταία λέξη τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης για πλήρη ἐσωτερική καί ἐξωτερικὴ
περίθαλψη, κόσμημα πού θα τό ζήλευαν
πολλές ἀνεπτυγμένες χῶρες. Διαθέτει
400 κρεὸάτια. Κι ὅλα τά προσφέρει δωρεάν, ἀκόμα καί για τούς ξένους.
Σ’ αὐτο τό διάστημα ἡ ἐξυπηρέτηση
τῶν ἀσθενῶν αὐξήθηκε ἀπό 7.411 σέ
27.801. Στό μεταξύ ἀποπερατώνεται τό
μεγαλα νοσοκομεῖο τοῦ ”Αμπσυ-Νταμπι,
στό μέγεθος τοῦ νοσοκομείσυ Ρασιηντ μέ
5.000 1195601110. “Ενα ἄλλο στό Ἀλ-Ἔϊμ
μέ 250 κρεόατια. Πλαι α’ αὐτα τα τρία
25

ΣΤΕΓΗ καί κοινωνικὴ μέριμνα εἶναι
ἐξασφαλισμένη για τόν κάθε ἐμιρατινό.
’E101 κανένας δέν ἐχει νά σκεφτεῖ για
11'11 ὑγεία του, τή μόρφωσὴ του, τή στέγη
του. Ὀλα φαίνονται να εἰναι πλήρως

διασφαλισμένα.

στά ἐξευτελιστικά 0110160115110 ἐργατικα
χέρια πού κατάφθαναν ἀπό τίς γειτονικές χῶρες,
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΙ εἶναι οἱ ἀριθμοί, πού δημοσιεύθηκαν ἐπίσημα τήν
3111 100 M011 1975. Σύμφωνα μ’ αὐτούς
τσύς ἀριθμούς, ἀπό τό 59110100110111]-

Ἀντιφασεις, καί προθλήματα

μεγαλα νοσοκομεῖο. ’έχει προδιαγραφεῖ,
ὅπως στίς αλλες κοινότητες, κάθε 1000
κατοίκους νά ὑπάρχει καί μιά τακτική
παρακλινική.
“ ΣΤΑ 1952 0015 5110 σχολεῖο δέν
ὑπῆρχε στα ἐμιρατα. Σήμερα ὑπάρχουν
περισσότερα ἀπό διακόσια, μέ περισσότερους από 70 χιλ. μαθητές, ὅταν 01 γηγενεῖς κατοικοι τῶν ἐμιρατων μόλις ξεπερνανε τίς 200 χιλιάδες. ‘O προῦπολογισμός για τὴν παιδεία αὐξὴθηκε ἀπό

62,5 ἐκατ. ντίρχαμς τό 1972 στα 510
51101. 10 1976. Ἱδρύθηκε πανεπιστήμισ.
K01 ταυτόχρονα ἑκατοντάδες φοιτητές
καί φοιτήτριες στέλνονται στό ἐξωτερικό
για μετεκπαίδευση. “Ὀλα, φοίτηση, 616110, πρόγευμα δωρεάν. Οἱ φοιτητές
παίρνουν 500 ντίρχαμς 10 μήνα (5.000
δρχ) για προσωπικα ἐξοδα. Καί για
ὅσους σπουδαξουν στό ἐξωτερικό τα
προσωπικα μόνον ἐξοδα ἀνέρχονται στα
1000 ντίρχαμς τό μήνα.

ΟΜΩΣ, παρ’ ὅλη αὑτὴ τὴ μεταμόρφωση. στή 60011 παραμένουν οἱ φοδερές
κοινωνικές ἀντιφάσεις πού ἐπαυξάνονται στήν πορεία τῆς ἀναπτυξης. Γιατί τό
ἀνοικοδόμημα ἐγείρεται πανω στό σάθρό, φεουδαρχικό θεμέλιο. Μοναδικοί
κοινωνικοί ὀργανωτές καί ρυθμιστές
παραμένουν οἰ σεῖχηδες, πού καθημε91110 γίνονται ἰσχυρότεροι, ἐφ’ ὅσον αῦξανεται ἡ ἀξία τῆς γῆς τους, τά κέρδη
ἀπό τίς ἐπιχειρήσεις τους, καί τα μερίδιά
του ἀπό τό πετρέλαιο. Ἐπαυξάνουν τά
πλούτη τους, πού τα χρησιμοποιοῦν καί
τά σπαταλοῦν, κυρίως 101 σπαταλοῦν,

κατά... «τό δοκοῦν».
Η ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ἐξ αἰτίας τῶν
κοινωνικῶν δεδομένων, τράὸηξε δυστυχῶς πρός 019060 1101 ἀνώμαλο δρόμο.
Ἐργατικό δυναμικό, στή χώρα δέν
ὑπῆρχε. Οὔτε κοινωνικὴ τάξη καί εἰδικό
προσωπικό για να προγραμματίσει καί
να κατευθύνει τήν ἀναπτυξη. Τό καθετί
ἐπρεπε ν’ ἀρχίσει μέ ξένο ἐργατικό δυναμικό καί ξένα ἐπιχειρησιακό, ἐμπορικό
καί διαχειριοτικό πνεῦμα πού τόσο πληθωρικά τά προσφέρει ἡ ξένη ἀγορά. Καί
οἱ σείχηδες τό ὂρῆκαν τόσο 6011110 ν’
ἀνοίξουν τίς ἀγκαλες τους στούς ξένους
ἐπιχειρηματίες καί διάπλατα τίς πόρτες

11110 προσωπικό τῶν ἐμιρατων μόνο τό
23,1% εἶναι ντόπιοι. K01 10 ἄλλο 76, 9%
προέρχεται ἀπό τίς 09061115g χῶρες.
Στὴν πρώτη σειρα οἱ πακιστανοί μέ
15%, κι ἀκολουθοῦν οἱ ὁμανικοί μέ
13%, 01 111001 115 8,5%, οἱ παλαιστίνιοι

μέ 5,60%. ”Ενα ποσοστό 1,6% ἀναφέρεται ὥς «ἀλλες μή 090611151; χῶρες». Σ’
αὐτό συμπεριλαμὸάνονται 01 ξένοι εὐ' ρωπαῖοι, οἱ κύπριοι καί οἱ έλληνες εἰδικοί καί τεχνικοί ἐργάτες.
ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ παρενθεσιακα ὅτι
οἱ κυριότερες ἐλληνικές καί κυπριακές
ἐταιρίες πού ἀπασχολοῦνται στα ἐμι-

ρατα, εἶναι ἡ «Ἀρχιρόδον» τῶν Ἀθηνῶν καί ἡ J & P τῆς Λευκωσίας. ‘H
πρώτη, μέ εἰδικότητα στα λιμάνια, ἔχει
κατασκευάσει τά λιμάνια τοῦ Ρας Ἀλ
Καϊμάχ, τοῦ Κορφαγκαν καί 6ρίσκονται
στήν ἀποπερατωση τοῦ λιμανιοῦ τῆς
Σιαρτα, συνσλικοῦ ὕψους δαπάνης 260
51101. 00110910, 111 αὐτα σέ μια περίοδο
πού οἱ ἐργασίες τῆς «Ἀρχιρόδον» 691011011101 στήν κάμψη τους. Σήμερα άπασχολεῖ περίπου 150 έλληνες εἰδικούς καί
τεχνικούς καί δύο ὡς τρεῖς χιλιάδες ξένους ἐργάτες. "00011 0111090 τήν κυπριακὴ «J ἂι Ρ» μέ γενικότερους στόχους
στα ἐμιρατα, έχει ῶς τά σήμερα ἀποπερατώσει 0011601010 κατασκευῆς δρόμων
καί οἰκοδομῶν ἀξίας 250 ἐκατ. δολ. καί
ἐξακολουθεῖ νά ἐργάζεται μέ 60011 συμ6όλαια ὕψους 225 51101. 001101911011. Στίς

Μια χώρα ἅγνωστη μέχρι τό 1971
“Ἀγνωστα ἠταν τα ΕΑΕ πρίν
ἀπό τό 1971. Ἀπλούστατα δέν

τό Φλεθάρη τοῦ 1976, ἀρχίζει
μέ τα πιό κάτω;

ύπῆρχαν. Οϋτε για κανένα ἀπό

τά έφτα Ἐμιρατα, πού συνιστοῦν τή σημερινή Ὁμοσπονδία, γινόταν λόγος. Ἠταν θαμμένσ κάτω ἀπό τό «κράτος»
τῶνμεμονωμένων Σεῑχηδων καί
τῶν καπεταναίων Βεδουῑνων.
Γινόταν λόγος, μόνο γιά τό λιμάνι τοῦ Ντουμπάτ, ὅπου 0'1
καταχτητές τῆς περιοχῆς, Ὀλλσνδοί, Πορτογάλοι καί τελευτσῑοι 0'1 Βρετσνοί, τό χρησιμο-

ποιοῡσαν για τό διακομετσκομιστικό έμπόριό τους. “Αργότερα, ἀρχίζει νά γίνεται λόγος για
τόν “Ἀμπαυ-Νταμπι, ὅπου στα
1954 εἶχε έγκστσστσθεῖή 101110νογαλλική Ἐτσιρία Πετρελαίων
ADMA (μέ κεφαλαια 66.6% γιαπωνέζικα καί 33.3% γαλλικά). 'H
πρωτη φόρτωση πετρελαίου
έγινε στα 1962.

M10 511111015011K1’1 ἐπίσημη
έκθεση, στηριγμένη στίς 5950νες μιας παγκόσμισς τραπεζιτι-

κῆς ἀποστολῆς, πού έκδόθηκε
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«Πρίν ἀι-ιό τήν ἀνακαλυψη
τοῦ πετρελαίου, πού για πρώτη
φορά
έξήχθηκε
ἀι-ιό
τό
”Αμπου-Ντάμπι, στα 1962, τά
έφτα Ἐμιρατα, πού τώρα ἀπατελοῡν τα Ἐνωμενα Ἀρσθικά
Ἐμιρατα (ΕΑΕ) (”Αμπου-Νταμτιι)
Ντουμπαι, Σιαρτα, Ἀλμαάν,
Οϋμ, Ἀλ-Κσϊμάχ καί Φουζιέρσ)
ἠταν σχετυ(α ἀποκομμένα ἀπό
τόν ύι-ιόλοιπο κόσμο καί ῦπόφερσν ἀπό τούς πολύ περιορισμένους φυσικούς πόρους καί
τή πληθυσμισκή ἀραιότητα.
Πολλοί ἀπό τό μικρό διασπαρμένο πληθυσμό γύρω στίς 100

χιλιάδες, ἠταν ἀστεγοι. Καί ή
πλειοψηφία έξασφάλιζε μιαν
ἀθέθσιη ζωή ἀπό τό ψάρεμα ἡ ,
τὴ γεωργία. Στό Ντουμπαι, τό
έξωτερικό ἐμπόρια ἀποτελοῦσε έπίαης μιά σημαντικὴ πηγή
είσοδήμστος. Τα

μεμονωμένα

Ἐμιρατα, πού ἠταν μικρα καί
πολύ φτωχό προικισμένσ, δέν

ἀναπτυξσν σύγχρονα δημόσια
ἱδρύματα καί εἶχαν μόνα μιά
έμθρυσκῆ κρατική ύπηρεσία.
Χωρίς είσόδημσ δέν μποροῦσαν να ἀνσπτύξαυν τέτοιες
ύπηρεσίες ὅπως εἶναι ἠ παιδεία
καί ἡ ὑγεία. 'H κυθέρνηση
έπαιζε
ένσν πατερναλιστικό
ρόλο 0' ένα LAISSER FAIRE olκονομικό σύστημα, ὅπου ή
ἀτομική ἐπιχείρηση ἠταν 10x0911, ἰδιαίτερα στό έμπόρίο».
Αὺτῆ ἠ ἐἰκόνα τα λέει, περίπου ὅλσ, για τό παρελθόν. ‘H
συνολική έκταση καί τῶν έφτα
Ἐμιρατων είναι 77.700 15190y.
χιλ. ένῶ μόνο του τό ἐμιρατο
τοῦ “Ἀμπου-Ντάμπι κατέχει έκτσση 67350 τ.χ.. Τό δεύτερα 0'
έκταση, τό Ντουμπαϊ, κατέχει
μόνο 3.900 τ.χ.. τό τρίτα ή
Σιαρτα 2.600 τ.χ,, καί τό μικρότερα ἀπ’ ὅλα, τόἈζμαν, μόνο
250 τ.χ, (Για λόγους συγκριτικούς σημειῶνουμε ὅτι ἀπό τό
γειτονικα κρατη ή Σσουδική
Ἀραθίσ εἶναι πιό μεγάλη ἀπό
τα ΕΑΕ 0' 5K10011 K010 26 φο-

ρές καί σέ πληθυσμό κατα 8
φαρές. Τό Ὀμαν 4 φαρές σέ
έκτσση καί σέ πληθυσμό λιγότερα ἀπό δύο φαρές. Τά ἀλλα
γειτονικα κράτη «ι έπίσης πετρελαιοπαραγωγικα - τό Κουθέϊτ καί Καταρ εἶναι μικροσκοπικά καί μέ ἐλάχιστα πληθυσμό,
πού τό καθένα δέν ξεπερνά τίς

300.000 πληθυσμό).
Στά 1975, μέ τήν είσροή τῶν
ξένων,κυρίως, ἐργατῶν, 0 γενικός πληθυσμός εἰχε φτασει
στίς 653 χιλιάδες, μέ πυκνότητα πληθυσμόῦ 8 K010 1.x. T0
ἐμιρατο τοῦ ”Αμπαυ-Ντάμπι
εἶχε φτασει τίς 236 χιλιάδες, τό
Ντουμπαι 207 χιλιάδες μέ nuκνότητα 53, ἡ Σιάρα 88 1.x. 115
πυκνότητα 34, καί τό μικροσκοπικό Ἀζμάν 22 χιλ., μέ τῆ
σημαντικὴ , σύμφωνα μέ τίς,
ἀναλογίες,
πυκνότητα
88
ατομα κατα τ.χ, Στα τέλη τοῦ
1977 0 πληθυσμός, χαρις στῆν
έντστικότερη είσροή τῶν ξένων
ἐργατῶν ῦπολογίστηκε στίς 840
χιλ. κατοίκους.

δουλειές της ἀπαχολεῖ σήμερα 350 κύπριους στό διοικητικό καί τεχνικό
προσωπικό καί γύρω στίς 4.500 ἐργάτες
καί τεχνικσύς, ἀπό τούς ὁποίους τά 25%
εἷναι κύπριοι.
ΠΡΕΠΕΙ μέ ἐμφαση νά ὑπογραμμιοτεῖ
ὅτι ντόπιοι ἐργάτες δέν ἀπασχολοῦνταιμήτε στίς οἰκοδομές μήτε στή διαμηχανία. Ἀπασχολοῦνται μόνο σάν ὑπάλληλοι στά ὑπουργεῖα, σ’ ἀλλα κρατικά
ἱδρύματα καί στίς τραπεζες. Οἱ ἄλλοι
ντόπιοι ἐργαζόμενοι ἀπασχολοῦνται στὴ
γεωργία καί στό ἐμπόρια. Πρόσφεραν
καί προσφέρουν πολλα στήν οἰκοδόμηση
τῆς χώρας, οἱ ξένοι εἰδικοί καί τεχνικοί.
Καί εἶναι γνωστό πώς ἀμείὸονται καλά.
”Ομως κανένας ἀπ’ αὐτούς δέν πάει στα
ἐμιρατα για νά μείνει. Παει μέ μόνο λόγο
νά κάμει ὅσα μπορεῖ πιό γρήγορα τό
κομπόδεμά του καί τό ταχύτερα νά ἐπιστρέψει στήν πατρίδα του. Οἱ ξένοι
ἄραὸες ἐργάτες, δυστυχῶς χρησιμοπσιοῦνται σαν ἀγέλές ὑποζυγίων. “Ομαδικα, ἐκμισθώνονται, ἀπό τούς ἐργολά6ους. Καί ἡ δίζα τους τερματίζεται τὴν
ἴδια στιγμὴ πού θα τερματισθεῖ καί ἡ ἐργασία τους στόν ἐργολαόο, πού τούς μίσθωσε. ’Ὠρες πολλές - δεκάωρο - στή
δουλειά, ὅσο σκληρές κι ἄν εἶναι οἱ καιρικές συνθῆκες. ‘H ἀμοιὸή, μπορεῖ νά εἰναι ψηλότερη ἀπ’ ὅσα ἐπαιρναν οτήν πατρίδα τους - Πακισταν, Ἰνδίες, Ὀμάν,
Ἰρακ, Ἰραν κτλ. Μπορεῐ άκόμα, μέ φο6ερές στερήσεις, να φτιαχνουν κι αὐτοί
τό κομπόδεμα τους. “Ὀμως ἡ πληρωμή
τῶν κόπων τους εἶναι τρομερά ἐξευτελιστική (καί ἀπανθρωπη) ἐναντι τῶν αλλων ἐργαζομένων. Κι’ οὔτε πού έχουν τό
δικαίωμα να ζητήσουν περισσότερα.
Οὔτε ὁ ὑπεργολαόος πού τούς απασχολεῖ

μπορεῖ να τούς προσφέρει περισσότερα
ἀπ’ ὅσα ὁ ἐργολαδος έχει δρίσει. Καμια
νομοθεσία δέν ὑπάρχει γι αὔτοευς καί
κανένα δικαίωμα. Οὔτε καί ν’ ἀρρωστήσουν. Γιατί σάν ἀρρωστήσουν πρέπει ν’
ἀποδείξουν ὅτι δέν προφασίστηκαν τόν
αρρώστο για ν’ ἀπεργήσουν. Ἐφ’ ὅσον ἡ
αρρώστεια δέν ἀποδειχτεῖ, τότε θα πέσει
ὁ δούρδουλας τῶν ἀστυνομικῶν τοῦ
κράτους, ἐνῶ ἡ δίζα παραμονῆς αὑτόματα ἀκυρώνεται. Σ’ ὅ,τι ἀφσρα τίς συνθῆκες ζωῆς, ὅπου ἀγεληδόν διαόιοῦν οἱ
αραὸες ξένοι ἐργάτες, πρέπει να ἐπισκευτεῖς τό «CARDUM VILLAGE»
(«χαρτονένιο χωριό») τό Ντουμπαι, γιά
να φρίξεις.
ΑΛΛΑ μέ τα αἰσθήματα τοῦ ὑπ’ ἀτμόν
ὑψηλά ἀμοιὸόμενου εἰδικο-τεχνικοῦ
προσωπικοῦ καί μέ τίς ζωώδεις συνθῆκες τῶν νεο-σκλαὸων ἐργατῶν, σύγχρονο
κράτος δέν στηρίζεις. Τόν ντόπιο ἐργαζόμενα στήν παραγωγὴ δέν πρόκειται να
τό τραδήξεις ὅσο κι ὄιν τό ἐπιδιώκεις.
Τό ἀτύχημα εἶναι πώς οἱ RULERS (κυδερνήτες-σεῖχηδες) δέν φαίνεται να δίνουν μεγάλη προσοχὴ.
ΤΙΘΕΤΑΙ τώρα, τό ἐρώτημα; πῶς οἰ

σεΐχηδες ἔλυσαν τό πρόδλημα τῆς διοίxnong;
ΕΠΑΝΑΠΑΥΟΝΤΑΙ, μέ τὴν πεποίθηση ὅτι τό λύνουν προσφέροντας καλύτερη ζωή στούς ντόπιους, καί, ὁπωσδήποτε παραμυθένια ζωή στό συγγενολόιι,
στενό καί μακρινό καί στούς ἄλλους

παρακοιμώμενους. Θέσπισαν μια κατάλληλη νομοθεσία, πού ἐπιτρέπει σ’ ὅλους
τούς κερδοσκόπους να συνεργάζονται μέ
τούς ξένους κοντρακτόρους καί τίς ξένες
ἑταιρίες για νά καρποῦνται ανετα πλούσια κέρδη. Κτίζουν χωριά και ἀναπτύσσουν τό πρασινο για νά συγκεντρώσουν
τούς δεδουΐνους στή γῆ καί τήν ἀγροτική
παραγωγή.

Πολεμοῦν τίς ἀρρώστειες.

Καί σπουδάζουν τούς νέους. Ὁπωσδήποτε προσφέρουν ἱκανοποίηση στό ἓνα
τέταρτα τῶν κατοίκων μιά καί μόνο τό
ἕνα τέταρτα τοῦ πληθυσμοῦ εἰναι οἱ ντόπιοι. Καί πιστεύουν πώς ὅλα πᾶνε καί
θα πηγαίνουν καλύτερα. ”Ετσι περίπου,
σκέφτονται οἱ ἰθύνοντες, καί σ’ ἀλλες
μεγαλες πιό προχωρημένες χῶρες. “Ὀμως

ὂλέπουμε κατά ποῦ τό πᾶνε.
ΜΙΑ ΧΑΡΑ, ἐφτιαξαν καί τοποθέτησαν στό σύνταγμα τους, τό πολιτειακό
σύστημα. Πανω ἀπ’ ὅλα ἔστησαν τό
Συμὸούλιο τῶν ἐφτά ἐμίρηδων. Τόσο
στήν πρώτη ὅσο καί στήν δεύτερη πενταετία, ἐκλέξανε σάν πρῶτο ἐμίρη τό
Σεΐχη Ζαῖντ, ἐπικεφαλῆς τῶν αλλων έξη
ἐμίρηδων. Σάν ἐκτελεστικό ὅργανο διόρισαν ἕνα πολυπληθές ὑπουργικό συμ6ούλιο, κυρίως ἀπό τό συγγενολόι τῶν
δευτεροὸαθμιων σεῖχηδων. Σάν συμόουλατορες ὅρισαν 40 «δουλευτές» ἀπό τήν
τριτοδάθμια σειρα τῶν προνομιοῦχων.
Κόμματα δέν χρειαζονται, εἶπαν. Οὔτε
φυσικά
ἀντιπολίτευση.
Ἐφημερίδες
μποροῦν να 6γαίνουν ὅσες θέλουν. Ὀχι
μόνο στα ἀραὸικα ἀλλα καί α’ ἀλλες
γλῶσσες. Κι ὅσες ἀπ’ αὑτές θα εὐαρεσταῦν τούς σεῖχηδες, θα μποροῦν νά
ὑπολαγίζουν α’ ἕνα κρατικό ἐπίδομα,
ἰσάξιο μέ τό 35% τῶν ὅλων παραφουσκωμένων ἐξόδων τους.
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ παρουσιάζει ἐνα πρόγραμμα ἀνάπτυξης, με’ δαση τίς ξένες μελέτες καί εἰσηγήσεις. Καί καποια πρόοδος σχετιζόμενη μέ τήν παραγωγή πετρελαίου, εἶναι ἐμφανής στό διαμηχανικό
τομέα. (Παραγωγή καί ἐμφυαλωση
ὑγραερίου, τσιμεντοποιεῖα). “Ὀμως τήν
άλλη 6ιομηχανία (περισσότερο τὴν ἐλαφρια ὅλα - ρσυχικά, παπούτσια, τρόφιμα, οἰκιακα σκεύη κλπ., ὅλα εἰσάγονται), παρα τήν δαρεια· πουθενα δέν τὴν
ὃλέπεις ἀπ’ ἔξω. Χαράκτηριστικό δεῖγμα
οἰ εἰσαγωγές ἀπό τήν μικροσκοπική Κύπρο. Παπούτσια, ροῦχα, τρόφιμα ἀρχισαν στα τελευταία 3 χρόνια να ἐξαγουν
οἱ κύπριοι στα ἐμιρατα. Μισό ἐκ. λίρες
στα 1975, ἐναμισυ ἐκατ. στα 1976,3,5

ἑκατ.”,στα 1977. Καί σέ 4,5 ἑκατ. λίρες
(450 ἐκατ. δρχ.) ὑπολογίζοναι οἰ κυπριακές ἐξαγωγές στα 1978. Κι οἰ εἰσαγωγές ἀπό τά ἐμιρατα οτήν Κύπρο;
Μηδέν.

ΕΝΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ἀτσαλιοῦ (τό
μόνο) πού ὑπολογίστηκε να μπεῖ, οτήν
παραγωγή στα 1976, ἀκόμη δέν ἀποπερατώθηκε. Ἐπαναπαύονται στό πετρέλαιο καί τα παράγωγά του. “Ὀμως οἱ
παρατηρητές διερωτοῦνται; Σάν σταματὴσει ἡ δεσποτεία τοῦ πετρελαίου τί θά
γίνει; Τά ἑνωμένα ἀραόικά ἐμιρατα, πέραν από τό πετρέλαιο ἀπαιτοῦν καί ἀλλο
παραγωγικό ὑπόόαθρο. Τά πανοραμικά
τεμένη πού ὑψώνονται ῶς τούς οὐρανούς
καί οἱ χίλιες φωνές τῶν μουεζίνηδων πού
χαλοῦν τό κόσμο πέντε φαρές τὴν ἡμέρα
δέν ἀποτελοῦν τήν άλλη παραγωγὴ.
ΜΠΟΡΕΙ ν’ ἀκούσεις καποια «ὅουλευτὴ» νά σέ καθησυχάζει μέ τό «ἐχουμε
μεγαλα ἀποθέματα σέ συνάλλαγμα στίς
ξένες τραπεζες. ”Εχουμε ἐπίσης τα πλανα
μας. Μή μᾶς φοδάστε,» “Ὀταν ἀπό διαφορές γωνιές ἀκοῦς τίς μεμψιμοιρίες ἀπό
τά φτωχα ἐμιρατα, ὅτι τό μεγάλα ἐμιρατο, τόν ”Αμπου-Νταμπι, δέν μᾶς προσέχει ὅσα χρειάζεται καί προτιμότερα νά
διαλύσουμε τήν ὁμοσπονδίαί “Όταν ἀπό
ἀλλοῦ πληροφορεῖσαι ὅτι ὁ μεγαλος ἐμίρης, ὁ σεῖχης Ζαιντ μεθοδικα τραὸαει
πρός τὴν παντοκυριαρχία τοῦ ἐμιράτου
του.
ΚΑΙ ΟΤΑΝ ἀπό τίς ἰ’διες πηγές ἀκοῦς
διηγήσεις ὅτι οἰ διαφορές μεταξύ τῶν
δύο μεγάλων, τοῦ ἐμίρη τοῦ ”ΑμπουΝτάμπι καί τσῦ ἐμίρη τοῦ Ντουμπαι εἶναι τόσο μεγαλες ὥστε πολλές φαρές νά

φθάναυν στό ὀστροχώρητο, τότε σίγουρα,
πολλα πράγματα δέν πᾶνε καλά στήν μικρὴ αὔτὴ αὐτοκρατορία τοῦ πετρελαίου.
ΕΤΣΙ ὅσο φανταχτερό κι αν εἰναι τό
φαινόμενα - τό πιό φανταχτερό πού έχει
παρουσιασθεῖ ὡς τα σήμερα στό σύγχρονο κόσμο - στή 6άση ὑπάρχουν τα
μεγαλα προδλήματα πού ὅλο καί μεγεθύνονται. Προδλήματα πού τά γεννᾶ καί τά
ἐκτρέφει ἡ ἀπολυταρχία καί πού θά ἐξακολουθοῦν να ἀπειλοῦν τό φαντασμένο
ὑποῖμπεριαλισμό τῶν σεῖχηδων τοῦ πετρελαίου.
Ι]
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Τοῦ “Ἀγγελου Χρήστου

Τό μαῦρο συνδικαλιστικό κίνημα στὴ Νότια Ἀφρική, ἕνας ἀπό
τούς σπουδαιότερους μοχλούς ἀντίστασης σήμερα ἐναντίον τοῦ ρατσιστικοῦ καθεστῶτος τοῦ Φόρστερ, ἔχει τίς ρίζες του στίς ἀρχές
τοῦ αἰώνα. Τα μαῦρα ἐργατικα συνδικάτα ὃρέθηκαν, ἐστω καί
ἀνοργανωτα, στὴν ἐμπροσθοφυλωακή τῶν ταξικῶν ἀγώνων. ‘H γενικὴ ἀπεργία τοῦ Ντούρμπαν τό 1973, ἡ συμμετοχή τῶν μαύρων
ἐργατῶν στό πλευρό τῶν μαθητῶν καί φοιτητῶν τοῦ Σοόέτο τό
1976 καί ἡ γενικὴ ἀπεργία τοῦ Κέηπ τάουν τό 1977, εἶναι μόνο οἱ
,
,
,
,
κορυφαιες στιγμες των κινητοποιησεων των μαύρων εργατων τηςΙ
Νότιας Ἀφρικῆς.

Τό συνδικαλιστικό κίνημα οτή χώρα τοῦ
c196901159 πέρασε ὃιαὸοχικά ἀπό τρεῖς,
θα μποροῦσε να πεῖ κανένας, φάσεις πού
σημαδεψαν τὴ γέννηση, τὴν ἐξέλιξη ἀλλα
καί τίς προοπτικές τους

g 1913 4932; Κάτω ἀπό τήν “agoδήγηοη τοῦ Κλέμενς Γκανταλί, ἡγετιζίῡῡ Οτξλέχῡυς τοῦ Ἀφρικανικοῦ
Εθνικου Κογκρέσῡυ (ΑΝ-ΟΣ τό
συνδικατο τῶν Βιομηχανικῶν καί έμπορικῶν ἐργατῶν (I.C.U.) παίρνει
τεράστια ἀνάπτυξη καί συσπειρώνει

θεῖτε τό Σοθὲτο...
Τόν “Ιούνιο τοῦ 7976 ξέσπσσε ατη Νότισ Ἀφρική μέ ἀφορμή «μσθητικές
ἀπεργίες» ἠ μεγάλη «μαύρη» ἐξέγερση
του Σοθετο.
Μαθητές, φοιτητές καί ἐργάτες κατέ·

ραῡν σα γλῶσσα τῆς «λευκῆς καταπίεσης» καί τὴ μισοῦν...
v
zoeéro 8 ’louviou:
’
Ἀστυνομικό
σύτοκίνητο πυρπολεῑτσι

Σοὸἑτο, Karseaivouv σε μα’] 1’6dequ
δισδὴλωση πού κινεῖται ἀπό σχολεῑο σέ
σχολεῑσ. Τρσκόσιοι ἔνοπλοι ἀστυνομικαί χρησιμοποιώντσς δσκρυγόνσ κσί τά
ὅπλα τους ἐπιχειροῦν στό “Ορλάντο να

θηκαν στούς δρόμους τοο κέηη Tdouv,

ggev:1%v£::1hé§:fglaﬁg(12:11:?ng510A°°°W τό πλῆθος. Στό δυτικδ ὀρ-

τοῡ Ρηφ, τοῡ Τιοχάνεσμπουργκ καί ἀλ·

γῆς doruvopiaq vd ouMdGEI évu uan-

λαντο οἱ μσθητέςηισζε-μένοι γύρω ἀπό

λων πολεων των Ν Αφρικης-ζητωντσς
την καταργηση τῳν φυλετικων διακρι-

1’1". ’AamvoulKéq év1ox00€1q 11013 Kamcpedvouv,xpn01uon01of1v ﬁaprOvo v10

τα πρωτσ πτωμστσ των, συναδέλφων
τους, πετροθαλουν
και πυρπολουν

...“οζ
κο“3333:5m eoumozoumsmeméq
men
mm
Τό «λευκώ καθεστώς» ἀντιμετώπισε Tr?
λογισμός τῶν θυμάτων εἶναι 25 νεκροί
μαύρη ἐξένερσζι μέ πρωτοφσνή ἀνριό-

συλλαμῦάνοντω “a (“deer ἁφοῡ ἠ

κν δινάμεσά τους o κοινωνιολδγος Δρ.

τητα. Χίλιοι περιπου ἀπεργσι ἠ δισδηλωτές έχασσν τή ζωη τους ἀπό τά πυρά
τῆς ἀστυνομίσς πού κτυποῡσε αδιάκρι-

do-ruvo i0 εἰσὸάλλει Kai 011 105,61
‘Eni
ἰὲ dvaxowweév dva c; ει 6:1
«Ποὶῗέῑ uuenréq (1110000101: pvd λὺ·

M. Εντελστέιν. Ἠ περιοχή τοῦ Σοθέτο
κηρύσσεται «ἐπικίνδυνη» καί οί λευκοί
έγκαταλείπουν τήν περιοχή.

τοῖὰκόμα Καί Aguxodq "GU UnoarrjptCav

σουν τήν ἀπεργίαυῇ..

mu‘ifcééﬁggé‘ﬁ’éﬁnmm rd Zoeéro:
ξῩθέΤο’ 16 Μαῖου 1976
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M

-

Σοεέτο, 14 Ἰουνίου
ἐ

Σοθέτο, 17 'Iouviou:

Ἠ “WSW" άηλώνεῗω στό ”Tm“

'O Λεοναρντσ Μοσάλσ τοῦ Προοδευ-

πσονθίλ καί στό Κλίπταουν καί ἀργό-

τικοῡ Κόμμστος προειδοποιεῑ ὅτι μιά

τερα Tﬁv ἴδια 1ξὲρο 010 Ἷανεηῑστήμῑῦ

Θ.,;..εζιὲιιῖτςζζ-ιμιιίιεῖζζι
οκοκοοοοοοκοοοο
κο στή ζὲζζείζίουζ
“f“ ἡ KUE‘AO‘POD‘C‘Στόἐφηz°:
,
,
. . ..εει
του
Σάρπθιλ τό 1960, κυοφορειτσι
,
γορευετω
κατεόσινουν σέ ἀπεργια γιστι η κυθέρνηση ἀρνὴθηκε να δεχθεῑ τό α’ίτημα
τους νά μὴ χρησιμοποιοῦν τα «ἀφικσνι-

28

Nénu 'Acpleﬁ.

κ

Σοθέτο, 16 ‘Iouviou:

μεριδων. Οί λιθοθσλισμοι και οἱ πυρπολήσεις συνεχίζοντσι ὅλη τή μέρα καί
κυ6ερνητικα κτίρια, χόστελς, σχολεῑα

Kd”: Τήν énionun μῦζὶ μέ Τό ᾰΥΥᾸῑΚά

'1de and 10 Χίλῑᾶὅες μῦθηῖές ἁνῖῦ-

καί καταστήματα πού πουλοῦν olvo-

γλῶσσα τοῦ κράτους πού μιλᾱ ἡ πλειοψηφία τῶν λευκῶν. Oi μαύροι τή Θεω-

ποκρινόμενοι στό καλεσμσ τῆς Συντονιστυιής Ἐπιτροπῆς τῶν μαθητῶν τοῦ

πνευματώδη κστσστρέφονται,ὅπως gmσης Kai rd κτίρια 100 ZuuaouAlou'va

-

στούς κόλπους του πανω ἀπό 100 χιλιάδες μέλη.
_

56 «παραιτοῦνται» ὔστερα ἀπό παρέμόαση τοῦ ὑπουργοῦ ἐργασίας,
Ο Ὡς τό 1944 τό Κογκρέσο τῶν
”Ομως τά σκληρότερα χτυπὴματα για
μαύρων ἐργατῶν (CNETU) παρουτό συνδικαλιστικό κίνημα ἐρχονται στή
σιάζει 010 σημαντικὴ ἀνάπτυξη ὀρδεκαετία τοῦ 60 μέ νομοθετήματα ὅπως
γανώνοντας 158.600 μέλη πού συμμε- - τό «νομοσχέδιο για τήν τρομοκρατία»
τέχουν σέ 119 συνδικάτα. Τό CNETU
(TERRORISM ACT) καί 0 νόμος «περί
συγκεντρώνει στίς τάξεις του τό 40%
φυλακίσεως» (PRISONS ACT) πού προτοῦ συνόλου (390 χιλιάδες) τῶν μαύ- 6λέπει ὅτι ὁ καθένας μπορεῖ να συλληρων ἐργαζομένων στὴ διαμηχανία καί φθεῖ ὁπουδήποτε καί να κρατηθεῖ μέ
τό ἐμπόρια.
ἐλάχιστα ὅρια προφυλακισης 180 μέρες
Ο Ἡ περίοδος 1955 - 64 σημαδεύεχωρίς καμιά δικαιολογία κλπ.
ται ἀπό τήν ὀργανωτική ἀναπτυξη
καί τὴ δράση τοῦ Νοτιαφρικανικοῦ
ψυχολογική πίεση καί
Κογκρέσου
τῶν
Συνδικάτων
οἰκονομική ἐκμεταλλευση
(SACTU) καί τῆς Ἕνωσης ἘλευθέρωνΥ Ἀφρικανικῶν Συνδικατων (FO- Τό μαῦρο συνδικαλιστικό κίνημα τῆς
RATASA) μέ 90 χιλιάδες περίπου Νότιας Ἀφρικῆς ἔχει σήμερα νά δείξει
μια ἀξιόλογη δράση.
μέλη.
eH γενικὴ ἀπεργία στό Ντούρμπαν, τό
Σέ καμιά ὅμως ἀπό τίς τρεῖς αὑτές φα1973, ὅταν τό 88% τῶν ἐργατῶν στό λισεις τό συνδικαλιστικό κίνημα δέν μπόμανι, στά ἐργοστασια καί γενικά στό ἐμρεσε ν’ ἀποκρυσταλλώσει καθαρές πολιτικές ἤ συνδικαλιστικές θέσεις. Αἰτία πόριο, ἀπέργησαν ἀπαιτώντας ψηλότερους μισθούς, ἧταν μια εὐκαιρία για νά
ἠταν τό «εἰδικό νομοθετικό πλαίσια»
πού ἀπέκλειε τό δικαίωμα τῶν μαύρων μετρήσει τίς δυνατότητές του.
“
Ἀπό τό 1973 μέχρι σήμερα ἐχουν
ἐργαζομένων να ὀργανῶνονται σέ συνδιἱδρυθεῖ 19 μαῦρα συνδικάτα 0’ ὅλη τὴ
κάτα.
0 T0 ICU διαλύεται τό 1924 μέ τό χώρα ὀργανωμένα παράνομα ἤ μισοπάράνομα, μόνοι ἐκφραστές σ’ αὑτό τό ἐπίνόμο «περί διαμηχανικῶν κινήτρων»
πεδα τοῦ ἀγῶνα τῶν μαύρων ἐργατικῶν
καί πυρῆνες του συνεχίζουν τήν
μαζῶν. Πρίν ρίξουμε μιά ματιά στίς διαπαράνομη δραση ὡς τό 1932.
Ο Τό CNETU «χτυπιέται» τό 1942 συνδέσεις τῶν συνδικάτων μέ τίς ἀπελευθερωτικές ὀργανώσεις, ἀς δοῦμε δύο
μέ τή θέσηΙ ἐκτός νόμου τοῦ K000011—
χαρακτηριστικούς παράγοντες πού χανιστικοῦ
Κόμματος τῆς Νότιας
ρακτηρίζουν τὴ θέση τοῦ μαύρου ἐρἈφρικῆς καί τὴ θέσπιση τῶν «πολεγάτη;
μικῶν μέτρων».
α) ψυχολογική πίεση καί 6) οἰκονοΟ Τό 1956 — 75 ἡγετικά στελέχη τοῦ
μική ἐκμετάλλευση.
SACTU κλείνονται στὴ φυλακή ένῶ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ
Μπανταῦ τῶν πόλεων. 01 λευκοί φοιτητές τοῦ πανεπιστημίου Βιτθάτεραράντ
κανουν πορεία στό Γιοχάνεαμπουργκ,
ϋστερα ἀπό μια μσζική συγκέντρωση
στήν ὁποία διαδήλωσσν τήν ἀλληλεγγύη τους πρός τούς φοιτητές τοῦ Σο6έτα. Μσῡραι ἐργάτες ἐνῶνανται μέ
τούς φοιτητές καί συγκρούονται μέ
λευκούς ροπαλοφόρους. Μια δεύτερη
πορεία φοιτητῶν διαλύεται ἀπό 00110λοφόρους αστυνομικαύς και λευκούς
πολίτες πού κρατοῦν ἀλυσίδες.

Ἐξετάζοντας τή θέση τοῦ μαύρου ἐργάτη σέ συνάρτηση μέ τίς πολιτικές
«ἀπαγορεύσεις» τῆς κυδέρνησης, συμπεραίνει κανείς εὔκολα ὅτι ἡ τελευταία
προσπαθεῖ νά διαιωνίσει τὴν τωλιτική
της ἐξουσία πανω στίς μαῦρες ἐργατικές
μᾶζες καί να καλύψει τὴ ὅραχυπρόθεσμη

ζήτηση φτηνής ἐργατικῆς δύναμης γιά If]
συνεχῆ διαμηχανική ἀνάπτυξη τῆς χώρας. Ἔτσι οἱ μαῦροι ἐργάτες δουλεύουν
κάτω ἀπό συνθῆκες ἀνασφαλειας καί σέ
δουλειές πού οἱ λευκοί ἀπαξιοῦν νά
ἀσχοληθοῦν. Αύτό σημαίνει ὅτι οἱ μαῦροι ἀπασχολοῦνται σέ ἐργασίες ἀνειδίκευτες ἤ μισο-εἰδικευμένες μέ μισθούς
πείνας, μιά καί οἱ δουλειές για εἰδικευμένους κατέχονται μόνο ἀπό λευκούς. Σέ
τελευταία ἀναλυση ἡ μαύρη ἐργατικὴ
δύναμη πού εἰναι στή μεγαλύτερη πλειοψηφία της μεταναστευτική (Migrants Labour), 6ρίσκεται κάτω ἀπ’ τήν αγρυπνη
καθοδήγηση μιᾶς λευκῆς μεισψηφίας εἰδικευμένων ἐργατῶν μια πού ἡ θέση τους
εἶναι προσδιορισμένη ὅχι μόνο ἀπ’ τὴν
ζήτησή τους ἀπ’ τήν καπιταλιστική
ἀγορά, ἀλλά κι ἀπ’ τούς νόμους τῆς Νότιας Ἀφρικῆς (ὁ νόμος δίνει 1:0 δικαίωμα μόνο σέ λευκούς νά ἱδρύουν
συνδικάτα, καί να συμμετέχουν στή διοίκηση τῶν ἐπιχειρήσεων κ.ο.κ.).
”Ο
ἐπαγγελματικός
συναγωνισμός
ἀνάμεσα σέ λευκούς καί μαύρους περιορίζεται ἀκόμα παραπανω, ἄν λαὸουμε
ὑπ’ ὅψη ὅτι διάφορα τμήματα τῆς «μεσοαστικῆς έλίτ» τῶν μαύρων (γιατροί,
δάσκαλοι, ἤ δικηγόροι) δέν μποροῦν ’νά
ὅροῦν δούλεια σέ λευκές ὑπηρεσίες,

ἀλλά εἶναι ἀναγκασμένοι να ἐξασκοῦν

Μάιος-Ἰούνιος 1976

ἐξεγερμένους τοῡ Σοθέτα.
Κουαζούλου; Ἠ θιθλιοθήκη καί τό
διοικητικό μέγαρα τοῦ πανεπιστημίου
πυρπολοῦνται μέ ἀποτέλεσμα να κλείσει ἐπ’ ἀόριστα.
Κέηπ Τάουν; Μικρές όμαδες φοιτητῶν μέ διαδηλῶσεις ἐκδηλῶνουν τήν
ἀλληλεγγύη τους πρός τούς ἐξεγερμένους στό Σοθέτο καί διαλύονται πρίν
φθάσει ἠ ἀστυνομια.
Ντέρμπσνῑ 87 μσῦραι φοιτητές τῆς
“Ιατρικῆς
Σχολῆς
συλλαμθάνανται
ὕστερα ἀπό πορεία μέ πλακάτ ἐναντίον

Σοθέτα, 1B_'louvlou:
Ὀ ύπουργός Δικαιοσύνης ἐπικαλεῖται
τό Νόμα για τίς αυγκεντρὼσεις καί διαδηλῶσεις. 'O ἀριθμός τῶν νεκρῶν εἶναι
πανω ἀπό 90, ἐνῶ ol τραυματίες ἀνέρχονται σέ 1.000 στίς συγκρούσεις πού
σημειῶναντσι στίς πόλεις Ἀλεξάνδρεια
καί Ρήφ. 'H 0010vo010 κανει χρήση τῶν
ὅπλων της στίς πόλεις Τοκόσα, N10θεϋτασυν καί Μπενόνι.
Στό Σαθέτο οί μαθητές ταποθετοῡν
όδαφράγματα καί πυρπολοῡν ἐνα χόστελ.
Πῆτερσμπουργκ; Τό Πανεπιστημιο
κλείνει ὕστερα ἀπό ἀπεργία τῶν φοιτητῶν σέ ἐνδειξη ἀλληλεγγύης πρός τούς

τῆς κυθὲρνηοηςΣοθέτο, 19 ‘Iouvlou:
Σποραδικές διαδηλῶσεις συνεχίζονται στίς πόλεις Ούανμπεργκ, Ἀλεξανδρεία μέ πανω ἀπό 100 νεκρούς.
Στό Κέηπ Τάουν 0 πρωθυπουργός
Φόρστερ δηλῶνει; «Δέν ὑπάρχει λόγος
νά πανικοθληθοῡμε...»
'O τελικός ἀριθμός τῶν νεκρῶν πού
τό κράτος ἀλλα καί ὁ τύπος τῆς N.
“Αφρικῆς ἀνακοίνωσε, εἶναι 499. Στήν
πραγματικότητα ὅμως ξεπέρασαν τούς
χίλιαυς ἀπό τόυς ὁποίους λευκοί μόνο
τρεῖςΙ..
glam 1976.

τά ἐπαγγέλματα τους σέ ὀργανισμούς
μαύρων, ὅπως νοσοκομεῖα στίς μαῦρες
συνοικίες (χωρια ἤ «στρατόπεδα»), ὅπου
656010 πληρώνονται περίπου τό 115 τοῦ
μισθοῦ τῶν λευκῶν συναδέλφων τους. Ὁ
περίφημος «νόμος τοῦ διαδατηρίου»

ζεῖ κάτω ἀπό ἀφόρητες κοινωνικές συνταξικοῦ ἀγώνα. Τά συνδικάτα τῶν λευθῆκες σέ περιθωριακά «στρατόπεδα»,
κῶν 656010 πού οἱ ἀπεργίες τους στα
1907 καί 1922 ἀνέὸασαν τήν κυὸέρνηση
πού λίγο διαφέρουν ἀπό ἄποψη κοινωνικῶν συνθηκῶν διαδίωσης ἀπ’ τα ἀμεσυμμαχίας τοῦ Ἐργατικοῦ καί Ἐθνικιρικανικα γκέττο.
στικοῦ Κόμματος στὴν ἐξουσία, τό 1924,
πάντα ἐπαιζαν τό ρόλο μιᾶς μικρῆς γραΕἶναι γνωστό 656010 ὅτι τά στρατόφειοκρατικῆς καί ὀπισθοδρσμικῆς ἐργαπεδα αὐτα 6ρίσκονται σέ ἀπόσταση
τικῆς ἀριστοκρατίας. ‘H πρώτη μαύρη
«ἀσφαλείας» ἀπ’ τίς «λευκές συνοικίες»,
συνδικαλιστικὴ ὁργάνωση ἧταν τό ICU
σύμφωνα μέ τό ἀρθρο 10 τοῦ νόμου
πού ὁ ἡγέτης του Κλέμενς Γκανταλί ἠταν
«περί τῶν πόλεων ἰθαγενῶν περιοχῶν».
ἡγετικό στέλεχος τοῦ ANC. Τήν περίοδο
Τό συμὸόλαιο κάθε μαύρου ἐργάτη ὑπομέχρι τό 1932 τό ICU δρισκόταν στὴν
γράφεται μόνο για ἕνα χρόνο. Ὗστερα
πρωτοπορία τῶν ταξικῶν ἀγώνων καθοἀπό Eva χρόνο, ὁ ἐργάτης ἀπολύεται
δηγούμενο ἀπό τό ANC πού στήν περίσχεδόν πάντα γιά 5 ἤ 10 μέρες. "010v
οδο αὐτὴ δέν εἶχε ἀποκρυσταλλώσει τήν
ἐπαναπροσληφθεῖ ἀπ’ τό ἷδιο ἐργοστάπολιτικὴ του ταχτική καί στρατηγικὴ,
σιο (πρᾶγμα πού συμδαίνει σχεδόν
ἐνῶ ταυτόχρονα ὁ Γκανταλί ἦταν ἀπ’
πάντα), «δέν έχει προϋπηρεσία» γιατί τό
τούς 6ασικούς συντελεστές τοῦ φραξιοσύστημα τῶν ἐργοστασίων εἰναι τό «σύνιστικοῦ ἀνταγωνισμσῦ μέσα στὴν ὀργάστημα τῆς καρτέλας». Ἡ καρτέλα περινωση τήν περίοδο αὐτή. Ἐκεῖνο πού
έχει τό παρελθόν τσῦ ἐργάτη, τὴν εἰδικόἐλειπε στὴ περίοδο αὐτή, πραγμα πού
τητα του, τα τεχνικα του προτερήματα
λείπει ἀκόμα καί σήμερα, εἰναι ἡ ὀργακλπ. Σύμφωνα μ’ αὔτα πρέπει να πληρωθεῖ. Ἀλλά μιά καί μέ τό σύστημα πού - νωτική σύνδεση τῶν συνδικατων μέ τίς
ὀργανώσεις τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ κοιἀναφέραμε παραπανω, ἀπολύεται κάθε
νωνικοῦ ἀγῶνα. Ἀπ’ τήν άλλη μερια ἡ
χρόνο, ἡ νέαΥ καρτέλα γράφει πάντα
ἡγεσία τῶν συνδικατων - ἀνάμεσα 0’ 00«ἀνειδίκευτος». Εἶναι πάντα ἕνας «v50τούς καί ὁ Γκανταλί, συνειδητοποιοῦν
προσληφθείς ἐργάτης».
ὅτι. ὄιν καί ἡ κύρια ὀργανωση πού κατευB56010 ὅλα αὔτα ἐχουν 600515; ρίζες
θύνει οτήν περίπτωση αὑτὴ τόν ἀγῶνα
στήν πολιτικὴ πού ἐφαρμόζει ἡ Νοτιαδέν ἔχει. ἀποκρυσταλλώσει καθαρὴ πολιφρικανική κυὸέρνηση ἀπ’ τό 1924, μέ τὴ
τικὴ καί ταχτική καί ἡ θέση της ἀπέναντι
χωριστή καί ἄθλια κατάσταση τῆς ἐκστίς μᾱζες γίνεται ὅλο καί περισσότερο
παίδευσης τῶν μαύρων (Bantu Educa-

(Pass Laws) καί ὁ «νόμος τοῦ ποσοστοῦ»

tion).

(Inﬂux Control Law), ἐξαναγκάζει τό
μαύρο ἐργάτη πού εἶναι χωρίς δουλειά,
ὂχι μόνο νά γίνει άκόμα Eva «νούμερο»
στίς 3.ΟΟΟ.ΟΟΟ «ρεζέρὸες», ἀλλα καί νά

Τά μαῦρα ἐργατικα συνδικάτα 601σκόταν πάντα στὴν ἐμπροσθοφυλακὴ τοῦ

«Oi 000001 δέν
ἓχουν θέση

στήν εὐρωπαϊκή
κοινωνία τῆς
Ν. Ἀφρικῆς...»
- .

"Av 60005 τί ξόδεψε καί τί ξοδεύει τό
κράτος για τήν ἐκπαίδευσή 6λέπαυμε
ὅτι;
0 Τό

1953 τό

κρατος ξόδεψε
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ραντ τό χρόνο για κάθε λευκό μαθητή
(περίπου 5.120 δρχ.) καί 17 ραντ για
κάθε μαῦρο (680 δρχ.).
Ο Τό 1968 0'1 ἀντίστοιχες τιμές ἠταν
228 καί 14 ραντ.
0 T0 1974, 484 καί 28 ραντ.

0 T0 1976 για Eva λευκό μσθητή ξοδεύτηκαν 605 ραντ καί γιά Eva 0000
0'1 ἀριθμοί αύτοί δείχναυν τό δραμτικό

χασμσ

ἀνάμεσα

σέ

ἐξοδσ

για

μαύρη καί λευκή ἐκπαίδευσή. 0'1 λεπταμέρειες φαίνονται 115010001500 δραμα-

τικές ἀν σκεφτοῦμε ὅτι ῆ ἐκπαίδευσή
εἶναι ύποχρεωτικῆ για τούς λευκούς
ἀλλά ὅχι καί για τούς μαύρους. T0 1970
πανω ἀπό 90% 100 000000 ἐργατικοῦ
δυναμικοῦ στίς ἀστικές περιοχές δέν
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’

T0 M0000 Συνδικατα

εἶχε τελειώσει δημοτικό σχολειό, ἐνῶ
ἀντίθετα για τούς λευκούς τό ποσοστό
ἠταν τό 80%. ‘H ἀναλογία καθηγητῆ μαθητῶν εἶναι 1:70 (λευκά σχολια 1:20)
πρᾶγμα πού δικαιολογεῑ ἀπόλυτα τίς
αύθόρμητες ἐξεγέρσεις τῶν μαύρων
μαθητῶν 0' ὅλη τή χώρα. “Ἀλλωστε ό
ἀρχιτέκτονας τοῦ νόμου για τήν ἐκπαίδευση τῶν μαύρων (BANTU EDUCATION ACT) A0. Φέρθοντ δήλωσε καθαρά
τί ἐπιδίωκε μέ τή χωριστή ἐκπαίδευσηῑ
«Δέν ύπάρχει χῶρος για τούς μαύρους
οτήν εύρωπαϊκή κοινότητα τῆς χώρας.
Γιατί λοιπόν χρειαζονται τήν ἀνώτερη
ἐκπαίδευσή, μια καί δέν μποροῦν να
ἐργαστοῦν παρά μόνα σέ καθοριομένες
ἐργασίεςμ»
"E101 αν καί οί μσῦραι ἐργάτες ἀποτελοῦν τα 314 τῆς ἐργατικῆς δύναμης τῆς
χώρας, οἰ λευκοί κατέχουν τό μονοπώλιο στίς εἰδικευμένες δουλειές. Ἔχει
ὺπαλαγιστεῑ ὅτι μέχρι τό 1980, ό οίκονομικά ἐνεργός πληθυσμός τῆς χώρας
θα εἶναι 1Ο,4 ἐκατομ. ἀπ’ τά ὁποῖα μόνο
1,7 ἐκστομμύρια λευκοί. Ἀκόμα τό 1970
0‘1 λευκοί ἀπορροφοῦσαν τό 72% 100
συνολικοῦ εἰσοδήματος σέ μισθούς ἀν
καί ἀποτελοῦσαν μόνο τό 18% 100 συνολικοῦ ἐνεργοῦ πληθυαμοῡ. Τοῦτο σημαίνει ὅτι 0 μισθός ἐνός λευκοῦ εἶναι
13 φαρές ψἠλότερος ἀπό τόν ἀντίστοιχο ἐνός μαύρου. Τό 1971 ή ἀναλογία μισθῶν ἀνάμεσα 0' ἐνα είδικευμένο

θαμπή.

Παρά τίς λυσσαλέες διώξεις τῶν πρωτοπόρων συνδικαλιστῶν κάτω ἀπ’ τούς
ποικίλους νόμους, τό ICU δουλεύει οτήν

κι ἐναν ἀνειδίκευτο ἐργάτη ήταν 6:1 καί
τό 1975 ἐφτασε 8:1. 'A110 10 1969 ώς τό
1973, τό χάσμσ ἀνάμεσα σέ μισθούς
λευκῶν ἐργατῶν καί μαύρων ἐργατῶν
ἀνέθηκε ἀπό 229 ραντ σέ 312 (ἀπό
8.860 δρχ. σέ 12.480) τό μήνα. Τό γεγονός πού ύπάρχει σύτή τή στιγμή στόν
οἱκονομικό όρίζοντσ τῆς Ν. “Αφρικῆς εἷναι ἠ ἐνεργὴ καί συνεχής ζήτηση φτηνῆς ἐργατικῆς δύναμης 0110 10 «0110vτουστανς» καί τά ἐργατικα στρατόπεδα.
Ἀκόμα ἡ ἐλλειψη καθαρῆς συνδικαλιστικῆς αίκονομίστικης ταχτικῆς καί τοῦ
πιό στοιχειώδους θαθμοῦ, κανει μεγαλύτερη τήν ἐκμεταλλευση τοῦ ἀφρίκανοῦ ἐργάτη. 'A110 τήν αλλη μεριά 10
ἀποτελέσματα τοῦ πληθωρισμαῦ καί
τῆς ἀνεργίας ἐχουν γίνει παραδεχτα
ἀκόμσ κι ἀπό τό Ἐμπορικό Ἐπιμελητήριο

τοῦ

Γιοχανεσμπουργκ

πού

010v

προϋπολογισμό τοῦ 1977 γράφει ἀνάμεσα στ’ αλλσ;

«Μιά φαμίλια τοῦ Σοθέτο για νά ζήσει
ύποφερτα (5 ἀτομα μίνιμουμ) χρειαζεται μηνισῖο μισθό 151,92 ραντ (περίπου

6080 δρχ.) Θά πρέπει νά σημειωθεῑ συνεχίζει ή έκθεση - ὅτι μόνο τα 6ασικα
είδη διατροφῆς ἀνέθηκαν κατα 7.12%
0110 τούς προηγούμενους 3 μῆνες».
Ἕχουμε δεῖ ὅμως πσραπανω ὅτι 0 μσῦρος ἐργάτης στό Σοθέτο ἤ ἀλλοῦ, παίρνει μηνιαῑα μισθό περίπου τό 116 ἀπ’ τα
151,92 ραντ.

παρανομία,

καθοδηγεῖ

τίς

μαζες

σέ

ἀπεργίες, στάσείς ἐργασίας κτλ. Μέχρι
τό 1960 τό CNETU καί τό SACTO,
11000 τὴ μαζική τους ὀργανωμένη παρουσία στούς χώρους καί παρα τούς δεσμούς τους μέ τίς παράνομες σοσιαλιστικές πιά ὀργανώσεις (μιά καί στό ANC
έχει ἐπικρατήσει ἡ σοσιαλιστική πτέρυγα

ΓΑΛΛΙΚΟ Κ.Κ;“
Oi ρίζες τῆς κρίσης πέρα
ἀπό τήν ἑκλογικὴ ἧττα

TAMBO καί MAUDELA), δέν κατα-

Τῆς Πωλίνας Λαμψα
φέρνουν νά ὀργανώσουν πολύ μαζικές
ἀπεργίες ἀφοῦ οἰ καταπιεστικοί μηχανισμσί τοῦ κράτους — κύρια ἡ νομοθεσία —
γίνονται πολύ σκληραί (π.χ. τρεῖς ἐργάτες συζητοῦν ἐξω ἀπό 5V0 ἐργοστάσιο ἕνας ἀστυνομικός τούς κατηγορεῖ ὅτι
συνομοτοῦσαν, χωρίς μαρτυρες μποροῦν

να καταδικαστοῦν άκόμα καί σέ 20 χρόνια φυλακὴ).
Τό 1960 κάτω ἀπό τήν ἡγεσία τοῦ
Σομπούκουε πού δολοφονὴθηκε πρόσφατα ἀπ’ τὴν ἀστυνομία τοῦ Φόρστερ,
καί κάτω ἀπό τὴν ἐπιρροὴ τοῦ ANC καί
τοῦ PAC (Panafrican Congress), — Πα-

ναφρικανικό Κογκρέσο), ὀργανώνουν τα
ἐργατικα συνδικάτα μιά συγκλονιστικὴ
γενικὴ ἀπεργία πού ὁδηγεῖ στίς ταραχές
τοῦ Sharpevill, τῆς Nyanya καί τοῦ
Gunynletn. T0 1960 ἧταν μία κορυφαία

στιγμὴ οτήν ἱστορία τσῦ μαύρου συνδικαλιστικοῦ κινήματος στὴ Ν. Ἀφρικὴ,
γιατί ἀποτέλεσε ἕνα σταθμό συνειδητοποίησης τῶν καυτῶν προὸληματων πού
εἶχε ν’ ἀντιμετωπίσει. Οί. συνεχεῖς ἀπεργίες τῶν μαύρων μεταλλωρύχων, τῶν ἐργατῶν στα λιμάνια, στίς δημόσιες ἐπιχειρήσεις κτλ. δίνουν στό ρατσιστικό κράτος τὴν εὐκαιρία για μια ἀκόμα ἐνοπλη
ἐπίθεση ἐναντία στούς αοπλους πολίτες.

Ὁ Ρολάν Λερουά, ὁ Ζάν Φάμπρ καί ὁ Ζώρζ Μαρσαί. Προὸλήματα...

ΜΕΤΑ τὴν ἧττα τῆς “Ενωμένης Ἀριστεράς στίς τελευταῑες γσλλικές 600λευτικές ἐκλογές μιά μεγάλη κρίση ξέστιασε στό Γσλλικό Κομμουνιστικό
K0000. Αύτὴ ὴ κρίση αναμενόταν θέθαια μετα ἀπ’ τὴ στάση τοῦ ΚΚΓ 0' ὅλη
τὴν περίοδο τῆς προεκλογικῆς ἐκστρατείας ὅπου μέ τὴ τακτικὴ του προκαλεσε τὴν διασπαση τῆς Ἀριστερας. Αύτὴ ὴ τακτικὴ ἀποφασίστηκε ἀπ’ τὴν
ήγεσία τοῦ κόμματος κι’ αρχισε να πραγματοποιεῑται χωρίς νά γίνει καμία

Στὴ δεκαετία 1960-70, παρά τὴν ἀνυπαρξία νόμιμων ἐργατικῶν συνδικατων,
τα παράνομα συνδικάτα πού λειτουργοῦν σέ ἀνοιχτή πιά συνεργασία μέ ὀργανώσεις πού ὅχι μόνον ἐχουν σαν στόχο
τόν σοσιαλισμό (CANC, K000. K0000),
ἀλλα καί μέ ὁργανώσεις χωρίς καθαρό
πολιτικό προσανατολισμό (PAC) ἤ όργα’νώσεις τῆς «μαύρης συνείδησης» ἤ
«μαύρης δύναμης» (Black People’s Convention — BPC), ὀργανώσεις πού κινοῦνται πανω σέ ρατσιστικα πλαίσια
χωρίς συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα
ἤ στρατηγική, ἤ μέ ἰδεαλιστικούς προσανατολισμούς (ἀπελευθέρωρη μέσω τῆς
κουλτούρας, BPC, ἤ φοιτητικὴ πρωτοπορία - SASO κλπ. S.A. Students Organization). Τόγεγονός αὐτό ἀποπροσανατολίζει τό κίνημα πού παρα τήν ἀγωνιστικὴ του στάση δέν δρίσκει ἕνα σωστό
δρόμο πλεύσης. “Ὀμως τά σπέρματα τῆς
γενικῆς ἀπεργίας στό Ντούρμπαν τό
1973 καί τό Σοδέτο στα 1976, ἡ γενικὴ
ἀπεργία στό Cape Tawn 10 1977 δείχναυν ὅτι άκόμα κι ἀνοργάνωτα τά
μαῦρα ἐργατικα συνδικάτα κρατᾶνε
0065011] τή σπίθα τσῦ ταξικοῦ ἀγώνα.
D

ζύμωση στὴ 6001] καί χωρίς οί ἀμάδες 6001]; να μποροῦν να ἐκφρασουν τὴ
γνώμη τους. "E10110 περισσότερα στελέχη τοῦ ΚΚΓ θρέθηκαν τὴν πσραμονὴ
τῶν ἐκλογῶν, ἐκεῖ πού ύμνοῦσαν τήν ένωση τῆς Ἀριστερας πού θα έδινε
ἐπιτέλους τὴν ἐξουσία στόν λαό, νά πρέπει v0 καταγγέλουν τό σοσιαλιστικό
κόμμα χωρίς v0 καταλαθαίνουν καλά-καλά τό γιατί.
ΑΥΤΗ ὴ στάση τῆς ὴγεσίας τοῦ ΚΚΓ στίς
τελευταῖες ἐκλογές, ἐδειξε για μιά ἀκόμσ
φορά, πόσα ἀναχρανιστικα λειτουργεῑ τό

κόμμα κι· όδὴγησε έναν ἀριθμό μελῶν του
νά ἐκφρασουν δημόσια τὴν ἀντίδρασὴ
τους. ”E101 μερικοί ἀπ’ τούς κυριώτερους
διανοούμενους τοῦ κόμματος, ὅπως ό φιλόσοφος Λουῐ Ἀλτουσέρ κι’ ό ίατορικός
Ζαν Ἐλενσταιν, μέ ἀρθρα τους πού δημοσιεύτηκαν οτήν «Μόντ» λίγα μετα τίς ἐκ·
λαγές ἐθιξαν όρισμένα ἀπ’ τά θασικώτερα
προθλὴματα πού ἀντιμετωπίζαυν πολλά
μέλη τῆς 6001]; 100 ΚΚΓ σέ σχέση μέ τήν
ὴγεσία ἀλλά καί σέ σχέση μέ τὴ δημοκρατικὴ λειτουργία τοῦ Κόμματος. “Ετσι ὁ Λαυῐ
Ἀλτουσέρ γράφει δτι «τό κόμμα συνηθίζει
νά σωπαίνει σχετικά μέ τα οὺσιαστικα θέματα», ότι «ἡ ατσλινική παραδοση ἐξακολουθεῖ να ὑπάρχει στό μηχανισμό τοῦ κόμματος» καί ζητάει «μιά πραγματικὴ ἐσωτερικὴ δημοκρατία», «Eva νέα σύστημα ύποψηφιατὴτων για τὴν ἐκλογὴ τῶν ήγετικῶν
στελεχῶν- καί τὴ δημόσια συζὴτηαη ὅλων
τῶν μεγάλων προθλημάτων.
Ὀ Ζάν Ἐλενσταιν τανίζει πάλι στὴν
αΜόντ» ότι «πρέπει νά έχουμε τό θάρρος

ν’ ἀναγνωρίσαυμε ὅτι ὸ σοσιαλισμός στήν
ΕΣΣΔ δέν έχει ἐφαρμοστεῑ παρα μέ τρόπο
πολύ ἀτελῆ. ”Οχι μόνο ὴ ΕΣΣΔ δέν ἀποτελεῖ για 00; ἐνα μοντέλο, ἀλλά μαλλον ἐνα
ἀντι-μοντέλα. ‘0 σοσιαλισμός ὅπως τόν ἐννααῦμε δέν ὑπάρχει πουθενα». Ἀλλα ατελέχη τοῦ κόμματος ζητοῦν νά λειτουργήσει μια πραγματικὴ αὺτακριτικὴ μέσα στό
κόμμα καί να μποροῦν νά ἐκφραζανται
ἀντιθέσεις καί μέσα στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ.
ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ κομμαυνιστές διανοού-

μενοι ὅπως ό Ἐλενσταιν φτανουν ν’ ἀμφισθητὴσουν μέχρι καί τίς ἀναλύσεις πού
ἐχουν κάνει τα τελευταῖα χρόνια πανω στίς
ἀντιφάσεις τοῦ σημερινοῦ καπιταλιστικοῡ
κράτους. Μετα ἀπ’ τίς πρῶτες αὑτές ἀντιδράσεις ακολούθησε ἐνα κείμενα διαμαρτυρίας ἀπέναντι στὴ στάση τοῦ ΚΚΓ στίς
τελευταῑες ἐκλογές καί στὴν έλλειψη δημοκρατίας στὴν λειτουργία τοῦ κόμματος.

Τό κείμενα αὺτό τό ύπογραφουν τριακόσια
στελέχη. Ἠ ήγεσία τοῦ κόμματος νομίζοντας ἀρχικα ότι ol 0v11600051; θα ὴταν πολύ
περιορισμένες ἀντέδρασε πολύ μαλακά
λέγοντας ὅτι πιστεύει στό διαλαγο. ”Οταν
31

ὅμως τό κύμα τῶν διαφωνούντων ἀρχισε
να φουντώνει ἐπικίνδυνα, ἀποφασισε νά
ἀντιδρασει δυναμικά κι’ έτσι στίς 10 Μαῐου

ὴ Κεντρικὴ
νωση ὅπου
γητη στάση
νουν στούς

Ἐπιτροπή έθγαλε μια ἀνακοί«καταδικάζει τὴν ἀδικαιαλόμερικῶν κομμουνιστῶν παὺ δίἑαυτούς τους τό δικαίωμα ν·

ἀμφισθητήσουν τὴν πολιτικὴ τοῦ κόμματος, μέ σκοπό νά τροφαδοτὴσουν τὴν με-

γάλη της ἐκστρατεία πού έχει γιά στόχο
να ἀποδυναμώσει τό κόμμα, γιά να δημισυργήσει τίς πραῡποθέσεις μιάς συμμεταχῆς τοῦ σασιαλιστικοῡ κόμματος στὴν

ἐφαρμογὴ τῆς πολιτικῆς τοῦ κεφαλαίου.
ΑΠΟ ἐκείνη τὴ στιγμή ὴ ήγεσία τοῦ ΚΚΓ
ἀρχισε μια μεγάλη ἐκστρατεία ἐνάντια
στούς αμφισθητίες. Δέν μπόρεσε ὅμως νά
θέσει θέμα δισγραφῆς τους γιατί ὁ Μαρσαί
εἶχε κάνει τὴν δὴλωση, ὅταν έγιναν ol πρῶ-

τες διαμαρτυρίες, ὅτι δέν πρόκειται νά γίνουν διαγραφές. 'H ἀμφισθὴτηση ἀρχισε
ὅμως νά ἐξαπλῶνεται ὅλα καί πιό πολύ καί
μερικα στελέχη έφτσσαν μέχρι νά σπάσουν
τὴν στεγανότητα πού ὑπάρχει κανονικά
ἀνάμεσα στίς ὁμαδες θάσεις καί να ὁργανώσσυν

χσυζητὴσεις

ὅπου

συμμετεῑχαν

μέλη διαφόρων ὁμάδων. Ἠ κρίση αγγιξε
πολύ καί τὴν «”Ενωση τῶν Κομμουνιστῶν
Φοιτητῶν» στό Παρίσι ὅπου 33000 ἀπ’ τά
στελέχη της ζήτησον νά γίνει μιά ἐκτακτη
συνδιασκεψη τῆς όργανωσὴς τους. Ἴδιες
ἀντιδρασεις ὑπῆρξαν καί στόν συνδικαλιστικό χῶρο, ὅπου ὁργανώθηκαν πολλές
συζητὴσεις πανω στα κυριώτερα προθλήματα τοῦ κόμματος.
.
ΑΠΟ τὴν άλλη μερια μιά ἐκστρατεία
κσταγγελίας τῶν διαφωνούντων ἀρχισε ἀπ’
τίς στῆλες τῆς ἐφημερίδας τοῦ ΚΚΓ «Οὑμσνιτέ», ὅπου χωρίς να δημοσιεύετσι καμιά
ἀποψη τῶν ἀμφισθητιῶν, διάφορα μέλη τῆς
Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς ἐγραψαν αρθρα
ὅπου οὔτε λίγο οὔτε πολύ, τούς χαρακτὴ-

κοδαμητικός διάλογος μέσα στό κόμμα.
”Ενας διάλογος πού θα ἐνισχὺσει τὴ δημοκρατική λειτουργία τοῦ κόμματος καί πού

θα ἐπιτρέψει τὴν συνύπαρξη κι’ ἐλεύθερη
έκφρααη ὅλων τῶν τασεων.
EINAI ἐνδιαφέρον νά αημειώσουμε ὅτι
αὑτὴ ὴ κρίση εἶναι ὴ πιό σημαντικὴ πού
έχει ποτέ ἐκδηλωθεῑ οτήν ίσταρίσ τοῦ ΚΚΓ,
κι ὅτι για πρώτη φορά κριτικαρεται δημόσια, ἀπό μέλη ταυ ἡ πολιτικὴ καί ὴ πρακτικὴ τοῡ Κόμματος. Μέχρι τώρα έχουν
αημειωθεῖ άλλες τέσσερες μεγαλες κρίσεις
στό κόμμα.
Ο Ἠ πρώτη ξέσπασε 1'6 1939 μετά τὴν
ὑπογραφὴ
τῆς
γερμανα-σαθιετικῆς
συμφωνίας, ὅταν πολλά στελέχη τοῦ
κόμματος, ὅπως κι· ὁ Πώλ Νιζάν, παραιτὴθηκαν σέ ἐν δειξη διαμαρτυρίας.
O ‘H δεύτερη ξέσπασε 1'6 1948 ὅπου μέ
τίς πρῶτες μεγαλες δίκες πού έγιναν
στὴν Πράγα καί τήν Βουδαπέστη.
παραιτὴθηκαν πολλοί διανοούμενοι τοῦ
κόμματος ὅπως ή Μαρκγερίτ Ντυρα καί
ὴ Κλάρα Μαλρώ.
Ο Ἠ τρίτη ἐγινε τό 1956, ὅταν παρ’ ὅλο
πού στό 200 συνέδρια τοῦ ΚΚΣΕ ὁ
Κροῦτσεφ κατήγγειλε τά ἐγκλήματα
τοῡ Σταλιν, ὴ ήγεσία τοῦ ΚΚΓ ἀρνὴθηκε
να δισχωρίσει τὴ θέση της ἀπ’ τίς σταλινικές μεθόδους.
. ‘H τέταρτη ἐγινε τό 1968, ὅταν πραγματοποιὴθηκε ὴ σοθιετικὴ είσθολὴ
οτήν Τσεχασλοθακία, ὅπου μπροστά
στῆν μετριοπαθῆ ἀντίδρααη τοῦ ΚΚΓ
μερικοί ὑπέρμαχοι τῆς σοθιετικῆς πολιτικῆς παραιτὴθηκαν. Ἀλλά καί διαγραφτηκαν σί ὁπαδοί τῆς “Ανοιξης τῆς
Πραγας.

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ὅμως κρίση εἶναι ή πιό σημαντικὴ γιατί δέν έχει περιοριστεῖ στούς
κόλπους τῶν διανοουμένων τοῦ κόμματος, άλλά έχει ἐξαπλωθεῑ καί στὴ 8αση, 'H

πλειοψηφία τῶν μελῶν τοὺ ΚΚΓ θέλει τόν
ἐκδημοκρατισμό τῶν μηχανισμῶν τοὺ κόμματος, ἀλλά καί τόν διάλογο μέ τα άλλα
κόμματα τῆς ἀριστερᾶς. ”Ἠδη ὁργανώθηκαν μερικές συζητὴσεις ὅπου πῆραν μέρος
διαφωνοῦντες τοῦ ΚΚΓ, σοσιαλιστές καί
τροτσκιστές.
Βέθαια, αὑτὴ τή στιγμὴ ol αμφισθητίες
έχουν ν’ ἀντιμετωπίσουν τόν συνηθισμένο
ἐκθιασμὸ πού τούς κανει ὴ ήγεσία. Δηλαδή
ὅτι ὅποιας διαφωνεῖ μαζί μσς, εἶναι σύμμα»
χος τῆς ἀστικῆς ταξης καί προδότης τοὺ
κόμματος. Κι’ αὑτό ἐκανε ήδη μερικούς ἀπ’
τούς διαφωνοῦντες νά σωπασουν. Καί τεί- ,
θεται πάλι ἐδῶ τό μεγαλα πρόθλημα, τοῦ
κατά πόσα μποροῦν τελικά ὅσοι έχουν μερικές διαφωνίες νά τίς συζητήσουν μέσα
στό κόμμα. Καί δυστυχῶς, δέν φαίνεται να
ὑπάρχουν μεγαλες δυνατότητες.
ΑΠΟ ΤΗΝ άλλη μερια ξέρουν ὅτι αν
παραιτηθοῡν αὑτό θα περιαρίσει αναγκαστικα καί τή σημασία τῆς κριτικῆς τους.
Αὑτό πού ἐλπίζουν εἶναι τό κίνημα αὑτό να
πάρει τέτοιες διαστάσεις ὥστε νά μπορέσουν νά γίνουν μερικές οὑσιαστικές ἀλλα· .
γές στόν τρόπο λειτουργίας τοῡ κόμματος ’
καί.στὴν ήγεσία του. Γιατί ὴ θάση ὅλων τῶν
κομμάτων τῆς ἀριστερᾶς, ὅπως φαίνεται κι’
ἀπό ὁρισμένες καινές συγκεντρώσεις, θέλει καί τόν ἀνοιχτό διάλογο καί τὴν συνεργασία τῶν δυνάμεων τῆς ἀριστερᾶς.
ΚΑΙ O ΑΝΟΙΧΤΟΣ διάλογος εἶναι ὴ μόνη .
ἐλπίδα να κατανοηθοῡν καί νά ξεπέρασταῡν τα τεράστια σφάλματα πού έχουν
κανει ὅλα τα κόμματα τῆς ἀριστερᾶς τά τελευταῖα χρόνια. Σφαλματα καί σέ ἐπίπεδα
ἀναλυσης καί σέ ἐπίπεδα πρακτικῆς. Ἀλλα
αὑτός ὁ διάλογος - ἀν τελυ(ά ὁλοκληρωθεῖ
καί πραγματωθεῖ - για πόσον καιρό ἀκόμη
θα ἀφήσει ἀνέπαφη μια σταλινικῆς vooτραπίας ήγεσία, για νά μπορεῖ νά ἐπιθάλλει
τίς ἀποφάσεις της;
I

ριζσν πραδότες τοῦ Κομμουνιστικοῦ, Κόμματος καί συμμάχους τῆς ἀστικῆς ταξης.

Ἀκόμα κί’ ὁ Πώλ Λωραν ἐνσ ἀπ’ τα ὴγετικα
στελέχη τοῦ ΚΚΓ πού θεωρεῖται ἀπ’ τούς

πιό φιλελεύθερους καί ὑπέρμαχους τοῦ
εὑρωκομμουνισμοῦ, ἐπετέθηκε ἐντονα ἐνἀντια στόν Λουῑ “Αλτουσέρ σχετικα μέ μιά

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

συνέντευξη πού εἶχε δώσει ὁ γάλλος φιλόσοφος στὴν καμμουνιστικὴ ίταλική ἐφημερίδα «Paese Saran.
AAAA μέσα στούς κόλπους τῶν διαφωνούντων ὑπάρχουν πολλές διαφορετικές
ἀπόψεις, τόσο σχετικα μέ τὴ στάση πού
πρέπει να κρατήσουν ἀπέναντι στό κόμμα,
ὅσο καί σχετικα μέ τα α’ίτισ τῆς σημερινῆς
καταστάσης τοῦ κόμματος. Ἐνῶ, ήδη
έχουν αημειωθεῖ παρα πολλές παραιτήσεις
μελῶν, χωρίς να έχει ἐξακριθωθεῖ ὁ αριθμός, ἀλλοι ὅπως ὁ Ἀλτουσέρ, ὑποστηρίζουν ὅτι α’ αὑτὴ τὴ φάση πρέπει οί διαφωνοῦντες νά μείναυν ὁπωσδήποτε μέσα στό
κόμμα καί να προστιαθὴσουν να δημιουργὴσουν ένσν σωστό διάλογο στό ἐσωτερικό
του. ”Υπαρχουν ὅμως διαφορές ἀπὸψεων
καί σχετικα μέ τὴ σκοπιά ἀπ’ ὅπου κάνει ὁ
καθένας τήν κριτική ταυ στό κόμμα. ”Αλλοι
διαφωνοῦν μέ μερικές ἀποφάσεις τοῦ 22ου
συνεδρίου, ὅπως μέ τὴν ἀπόφαση πού
καταργεῑ τὴν ἐννοισ τῆς δικτατορίας τοὺ
προλεταριατου. Μερικοί ὅπως ὁ Ἀλτουσέρ
νομίζουν ὅτι ὴ ήγεσία έχει κανεῖ μια καιροσκοπικὴ στροφὴ, ένῶ 6 Ἐλενσταιν πιστεύει
ὅτι ’έχει κάνει σφάλματα πού ὁφείλανται
στόν σεχταρισμό. Πάντως ὅλοι ἐχουν ένα
κοινό σημεῖα· θέλουν ν’ ἀρχίσει ένας ἐπι32

Τζών Γουσίην
Ἀπόφοιτος
μέ μέτρια θαθμό

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Τσέζσρε Παθέζε
”Ενα ῶραῑο καλοκαίρι

Ζαλόγγου 9, τηλ. 36.19.724
Μπέρτολτ Μπρέχτ

,Βιθλία
γιά τό καλοκαίρι

Τό ρομάντσο τῆς πεντάρας
Μαξ φόν ντέρ Γκρύν

Κόρλος Καατίγια Ντέλ Πίνο

Φωτιά καί ἀντιφέγγισμα

'H ἀλλοτρίωση τῆς γυναίκσς
Μπράνιμιρ Στσεπάνοθιτς
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ’

Στόμσ γεμάτο χῶμα

Λαουρα Κόντι
Προσπέρ Μεριμέ

Σέξ καί ἐκπαίδευση
Χρονικό τῆς θασιλείας
”Αντα Ντέλα Τόρε,
Τά λάθη τῶν γονέων

τοῦ Καρόλου IX

ΜπερναρΜυλντόρφ
'O ρόλος τοὺ πατέρα, στὴν οίκογένεια

Μαρκ Τουσίν
Oi περιπέτειες τοῦ
Χακλμπερυ Φίν

Σελεστέν Φρενέ
Τό σχολεῖο τοῦ λσσῦ

Γκεόρκη Βελίτσκαφ
Ἀπλά θαύματα
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Γ. ΒΟΥΛΟΔΗΜΟΥ Χαλασματα
I. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ Τό χαμένο κοῦμπί
ΜΕΛΕΤΕΣ
’
Π. ΛΕΚΑΤΣΑ Μητριαρχία καί ἡ σύγκρουσή της
ιιέ τὴν Ἑλληνική Πατριαρχία
Π. ΛΕΚΑΤΣΑ Ἰδεοκρατια καί ἱστορικὴ αἰτιοκρατία
· Π. ΛΕΚΑΤΣΑ Εὐρυπίδης. τραγωδίες. ”Αλκηοτη
- Ἀντρομαχη - Βακχες
Μ. ΠΑΠΑΔΟΛΑΜΠΑΚΗ Για μια κοινοτική
δομή καί μια, αὐτοδιαχείρηση τοῦ χώρου

ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΨΥΧΑΝΑΑΥΤΙΚΗ

ΒΙΒΛΙ ΟΘΗΚΗ
ΡΟΝΑΛΝΤ ΛΑΙΝΓΚ 'H πολιτικὴ τῆς ἐμπειρίας
καί τό πουλί τοῦ παραδείσου

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΝΤΑΙΒΙΝΤ ΚΟΥΠΕΡ Ἡ Γραμματική τῆς ζωῆς
ΡΟΝΑΛΝΤ ΛΑΙΝΓΚ Μ’ ἀγαπας; Διασκέδαση μέ
διάλογο καί στίχους

ΤΟΜΜΑΣ ΧΑΡΙΣ Εἰμαι α’ κεϋ. ἐῖσαι ο” κεῦ, Ψυχολογιά τῶν καθημερινῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων.

’ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ
ANTPIOY ΤΟΜΑΣ Ἐξερευνήσεις στα σύνορα
τοί1 Σύμπαντος (Στα ἴχνη τῆς κοσμικῆς ζωῆς)
Ν.Κ. ΣΑΝΤΑΡΣ Τὸ ἔπος τοῦ Γκιλγκαμές
ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ Ἐμεῖς οἱ ἐξωγήινοι

ΣΥΛΛΟΓΗ ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ
ΖΕΥΓΑΡΙΔΗ Κυὸερνητική καί πληροφορία

ΒΙΒΙΑΟΘΗΚΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΠΡΟΝΙΣΛΑΒ Κ. ΜΑΛΙΝΟΦΣΚΙ Σεξουαλιϋκότητα καί Καταπίεση στὴν πρωτόγονη Κοινωνίο

[IACDI‘EPQMA .
016160 χρόνιοι
-τοῠ-,ὲλληνικοῦ
Κομμουνιστικοῠ
Κινήμοιτος .

Μέ τό χρονικό τῆς Γ’ Συνδιασκεψης πού δημοσιεύουμε σήμερα, κλείνουμε τὴν ἀναδρομή
οτήν ἱστορία τῶν συνεδρίων τοῦ ΚΚΕ πού παρουσίασε τό ANTI στα τελευταῖα πέντε τεύχη
του.
.
Ὑπενθυμίζουμε ὅτι μέχρι τώρα δημοσιεῦσαμε;
Τό 10 “Ιδρυτικό Συνέδρια (τεῦχος 97), 16,20
καί 3o Συνέδρια (τεῦχος 98), τά 40 καί 5ο Συν-.
έδριο (τεῦχος 99), τό 60 Συνέδρια (τεῦχος 100),
καί τό 70 Συνέδρια (τεῦχος 101).
“

Ἠ I" Συνδιασκεψη Τοῦ ΚΚΕ
10 ἕως 13 Ὀκτωθρίου 1950
Ἐξηγήσαμε σέ προηγούμενα σημείωμα, γιατί θεωροῦμε ὅτι ἡ
Γ ’ Συνδιασκεψη πρέπει να πάρει θέση ἀνάμεσα στά ἀνώτατα
Σώματα τσῦ ΚΚΕ, δηλαδή τά Συνέδρια του. Καί σημειώσαμε
ὅτι ἡ ἴδια ἡ Συνδιασκεψη ἐδωσε στόν ἑαυτό της καί τυπικά τό
δικαίωμα νά συγκαταλεχθεῖ στα Συνέδρια, ἀφοῦ μέ τὴ σύγκλησὴ της, σταματησε ἡ συνήθης ἀρίθμηση τῶν Ὁλομελειῶν
τοῦ 7ου Συνέδριου καί ἀρχισε νά τίς ἀριθμεῖ ἀπ’ τήν ἀρχὴ.
Στήν δέ 1η “Ολομέλεια τῆς ΚΕ τῆς Συνδιασκεψης πού συνῆλθε
ἀμέσως μετά τόν τερματισμό της, ἐκλέχθηκε τό νέα HI. πού
ἐπισημοποιοῦσε τήν ἀνώτατη ἧγεσία τοῦ Κόμματος ἀπό τά
ἄτομα πού ἀποτελούσανε τήν Ζαχαριαδική ήγεσία καί πού
ἔφερε τή 6ασική εὐθύνη τῶν χειρισμῶν στα δύο τελευταῖα χρόνια τοῦ Ἐμφύλιου.
‘H εἰδική ὅμως σημασία τῆς Συνδιασκεψης έγκειται στό γεγονός ὅτι στή διαρκεια τῆς ζωῆς της, συνέδησαν, τόσο στόν
διεθνῆ χῶρο, ὅσο καί στόν έλληνικό, ὄαρυσὴμαντα γεγονότα,
πού εἶχανε καθοριστική σημασία γιά τήν ἱστορία τοῦ ΚΚΕ καί
γενικότερο γιά τήν πορεία τοῦ ἐλληνικοῦ προοδευτικαῦ κινήματος, μέ προεξαρχον τέτοιο γεγονός τήν ἀπομάκρυνση τοῦ
ἴδιου τοῦ Ζαχαριάδη καί τῆς ἡγετικῆς του ὁμάδας ἀπό τό
Ἡ I" Συνδιασκεψη συνῆλθε ἀπό τίς 10 μέχρι τίς 13 Ὀκτω6ρίου 1950, δηλαδὴ πέντε ἀκριόῶς χρόνια”μετα τό 70 Συνέδρια
καί ἕναν ἀκριδῶς χρόνο μετά τὴν ἧττα τοῦ ΔΣΕ.
Θα μποροῦσε νά περιμένει κανείς, ὅτι μετα ἀπό ἕνα τόσο
δαρύ σέ συνέπειες γῆονός καί κυρίως μέσα στίς ἰδιόμορφες
συνθῆκες πού ὅρισκότανε τό Κόμμα, μέ τίς χιλιάδες τῶν μαχητῶν τοῦ ΔΣΕ πρόσφυγες στίς Λαϊκές Δημοκρατίες, θα μποροῦσε λοιπόν - καί θα ἔπρεπε - τό ΚΚΕ να προχωρήσει σέ
6αθειές καί στοχαστικές ἀναλύσεις τῶν λόγων πού ὁδηγὴσα-νε
στήν κατάσταση αὐτή καί νά χαραξει νέα, ρεαλιστική καί πραγματοποιήσιμη γραμμή πλεύσης. Ἀντί γι’ αὐτό ὁ Ζαχαριάδης
προτίμησε να περιορίσει τήν ἀποστολὴ τῆς Συνδιασκεψης οτήν
καταδίκη τῶν ὅσων «λαθῶν» διαπραχθήκανε ἀπό τήν ήγεσία
τοῦ ΚΚΕ, τόσο στήν περίοδο τῆς Ἀντίστασης, ὅσο καί τοῦ
Ἐμφύλιου, μέ φανερή ι’·πιοιωξη να ρίξει ὅλες τίς εὐθύνες α’
ἄλλους καί- παρά τήν «αὐτοκριτική» για τον ἷδιο καί τὴν ἡγετική ὁμαδα τῆς δικῆς του ἀποκλειστικά ἐπιλογῆς, μια αὐτοκριτικὴ πού τὴν κράτησε σέ ἐπίπεδα ἐπιφανειακό έλαχιστοποιώντας τίς «λίγες» δικές του εὐθύνες πού φανηκε να άναγνωρίζει
- νά ἀποδείξει ὅτι για κανένα σφάλμα καθοριστικῆς σημασίας
δέν εὐθύνεται ὁ ἴδιος.
Βασικό ντοκουμέντο γιά τήν Συνδιασκεψη ἀποτελέσανε δύο
άρθρα πού δημοσίεψε στόν «Νὲο Κόσμο» (Τεύχη 8 καί 9, Αὔγούστου καί Σεπτεμὸρίου 1950), ἄρθρα πού ὅπως δηλώθηκε
τότε «ἐγκρίθηκαν ἀπ’ τό ΠΓ τῆς ΚΕ τοῦ ΚΚΕ σαν ὑλικό για
τήν 3η Συνδιασκεψη τοῦ ΚΚΕ». Τά δύο αὐτά ἄρθρα μέ τίτλο;
34

«Δέκα χρόνια ἀγώνων. Διὸάγματα, συμπεράσματα, καθήκοντα», πού ἀποτελέσανε καί τήν εἰσήγηση τῆς ΚΕ τοῦ ΚΚΕ
πανω στό πρῶτο θέμα τῆς Συνδιασκεψης ἐκδοθήκανε στὴ συνέχεια καί σέ χωριστό τεῦχος πού κυκλοφόρησε τόν Νοέμὸρη
τοῦ 1950, σάν «Ἔκδοση τῆς ΚΕ τοῦ ΚΚΕ» σέ 5000 ἀντίτυπα.
Πρόκειται γιά ἕνα μακροσκελέοτατο κείμενα πού πλησιάζει
ἀφόρητα, ἐπαναλαμὸάνεται συνεχῶς, ένῶ τό μέγιστα μέρος του
ἀποτελεῖται ἀπό ἕνα χογτροκομένο ὑὸρεολόγιο ἐναντίον ὅλων
σχεδόν τῶν ἡγετικῶν στελεχῶν τῆς περιόδου τῆς Ἀντίστασης,
άκόμα καί τῶν πεθαμένων. Θλίψη περισσότερο παρά ὀργή αἰσθάνεται σήμερα ὁ ἀναγνώστης τοῦ ἀπίθανου αὐτοῦ κειμένου,
καί για τόν πρόσθετα ἀκόμα λόγο, πώς ὅ,τιγράφειται 0’ αὐτό,
έναν μόνον έχει σκοπό, νά καλύψει τίς τεράστιες εὐθύνες τσῦ
ῖδιου τοῦ συντακτη του. Τὴν μερίδα τοῦ λέοντος τοῦ Ζαχαριάδικοῦ μένους τὴν εἰσπράτει ὅέόαια ὁ Μάρκος κί’ ἀπό κοντα ὁ
Παρτσαλίδης. Κι ἀκολουθοῦν 6 «Χαφιές» Σιαντος, ὁ Ζεῦγος, ὁ
«προὸοκάτορας Κλάρος (Μιζέριας)» δηλαδή ὁ ”Αρης, ὁ Ἀποστόλου, ὁ Θ. Χατζῆς, ἡ Χρύσα Χατζηὸασιλείουμέ<<τό μακροχρόνιο φραξιονιστικό κουτσομπολιό της», ὁ τελευταῖος γραμματέας τῆς KOA Ἀχ. Μπλανας, ὁ Φ. Βέττας καί 6ε6αίως «τό
λυσασμένο ἀντικομματικό ἀφηνίααμα τοῦ τυχοὸιώκτη ψευτοὁιανοούμενου Καραγιώργη (Γυφτοὸήμου)» πού «εἶναι ἀποδεινμένο ὅτι πέρασε στήν ὑπηρεσία τῶν ἀμερικάνων καί ἄλλων
ἰμπεριαλιστῶν» καί «ὅτι πρόκειται γιά παλιό πράκτορά τῆς
Ἰντέλιτζενς Σέρὸις».
,Μέ 6αση τὴ γραμμή αὐτή τοῦ Ζαχαριάδη ὁ τότε «ὴγετικός
πυρὴνας» στρώνεται στὴ δουλεία καί σέ μια ἕξαρση νοσηρής
φαντασίας ὅπου ὁ καθένας προσθέτει καί τό δικό του λιθαράκι
ἀνεντιμότητας καί διανοητικής διαστροφῆς, σκαρώνοντας
ἐκεῖνα τα γραπτά ντοκουμέντα πού «ξεσκεπάζουνε» τούς «χαφιέδες» καί «πραδότες» στὴν ἀνώτατη ήγεσία τοῦ ΚΚΕ καί
δημοσιεύονται, μέ τυμπανοκρουσίες μαλιστα,- στό Θεωρητικό
όργανο τσῦ Κόμματος, πού τήν ἐποχή ἐκείνη εἰναι ὁ «Νέας Κόσμος». Ἔτσι, καί μέ τέτοια μέσα, κατορθώνει ὁ Ζαχαριάδης νά
«ἀποδείξει» αὐτό πού θέλει, καί πού ὁ ἴδιος τό συνοψίζει σέ
δύο φράσεις, ὅτι δηλαδὴ «Στήν πρώτη περίοδο (δηλ. τῆς
Ἀντίστασης) ἡ γραμμή ἦταν ὅασικά λαθεμένη. Στή ὁεύτερη
περίοδο (τοῦ Ἐμφύλιου) ἡ γραμμή ἧταν ὄασικά σωοτή». (σελ.
65 τῆς ἀνατύπωσης). Καί τό πιό λυπηρό; κανένας ἀπ’ τούς
συνέδρους τῆς Συνδιασκεψης δέν σηκώθηκε να ρωτὴσει, πῶς
γίνεται ἀπό μιά 6ασικα λαθεμένη γραμμή νά δημιουργηθεῖ τό
ἐπος τῆς Ἀντίστασης, ένῶ ἡ 6ασικα σωστή γραμμή στόν Ἐμφύλιο να έχει σαν κατάληξη τήν ἧττα τοῦ ΔΣΕ.
Ἀπό τὴν I" Συνδιασκεψη ἐκλέχτηκε μιά πολυμελής ΚΕ (23
τακτικά καί 13 ἀνσπληρωματικά μέλη), ἐνῶ ἡ 1η Ὁλομέλεια
ἐξέλεξε ένα ἑξαμελές Π.Γ. πού ἀποτελέστηκε ἀποκλειστικά ἀπό
τήν Ζαχαριαδική ὁμάδα;

ΠΟΡΕΙΑ

”’Ἶ

N. Ζαχαριάδης, Β. Μπαρτζιώτας, Γ. Βοντίτσσς, Δ. Βλαντᾱς,
Κ. Κολιγιάννης καί Γ. Ἐρυθριάδης.
Οί Ὁλομέλειες πού ἀκολουθοῦν δέν κάνουν παρα νά χειροτερεύουνε τήν κατάσταση καίναδιευρύνουνετή ρήξη ἀνάμεσα
στήν ήγεσία τοῦ Κόμματος καί τή 661011, μιά ρήξη πού ἀπό
καιρό ὑπόδοσκε. Καί σάν μόνη λύση τό Ill“. δέν ὁρίσκει παρά
μόνον τήν διαγραφή ἡγετικῶν στελεχῶν ἀλλά καί μελῶν τοῦ
ΚΚΕ (2η Ὁλομέλεια καθαίρεση καί διαγραφή τοῦ Παρτσαλίδη, 3η Ὁλομέλεια τοῦ Ἰωαννίδη, 5η Ὁλομέλεια τοῦ Κολι-
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MM)‘H κατάσταση ὅμως αὐτή, πού ὅσο περνάει ὁ χρόνος σαπίζει
ὅλο καί περισσότερο, δέν μπορεῖ να ἐξακολουθήσει. Κι’ ὅταν
ξεσπᾶνε 10 τραγικά γεγονότα ἀνάμεσα στούς πολιτικούς
πρόσφυγες (πρώην μαχητές τοῦ ΔΣΕ) στὴν Τασκένδη πού 6aστάξανε ὅλα τόν Αὔγουστο καί τόν Σεπτέμὸριο 1955, ἀποφασίζεται ἀπό τά Κομμουνιστικά Κόμματα τῶν χωρῶν στίς
ὁποῐες ἐχουν ἐγκατασταθεῖ ἐλληνες, νά ἐπέμὸουνε «011116011151111110» για τήν ἐκκαθαριση τῆς ἀνώμαλης καταστάσης. ”E101
σχηματίζεται ἡ λεγόμενη «Διεθνὴς Ἐπιτροπή» ἀπό ἀντιπροσώπους τῶν Κ.Κ. τῆς ΕΣΣΔ, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Παλωνίας, Οὐγγαρίας καί Τσεχασλοθακίας, -καί συγκαλεῖ για τόν
σκοπό αὐτό τὴν 6η Πλατεια Ὁλομέλεια πού, συνέρχεται στό
Βουκουρέστι τόν Μάρτη τοῦ 1956. Πρέπει ὅμως ἐπίσης να σημειωθεῖ 611 έχουν ἐπέλθει καί στόν διεθνῆ χῶρο ὄαρυσήμαντες
ἀλλαγές, θάνατος τοῦ Στάλιν (5 Μαρτίου 1953), ἐναρξη, τῆς
«ἀπσσταλινοποίησης», τερματισμός τοῦ «ψυχροῦ 11615110113),
ἐξισορρόπιση τῶν ἀμερικανο-σοὸιετικῶν σχέσεων μέ τήν
«εἰρηνικὴ συνύπαρξη» καί τελικά τό 200 Συνέδρια τοῦ ΚΚΣΕ.
Ὁ Ζαχαριάδης ἀρνήθηκε ναοσυμμειτάσχει οτήν 611 Ὁλομέλεια, πού τόν ἀπομάκρυνε τελικά ἀπό τό Π.Γ. καί τόν καθαί9505 ἀπό Γ. Γραμματέα τῆς ΚΕ, για v61 ἀκολουθήσει μετα ἀπό
ἕνα χρόνο, στήν 7η Πλατειά Ὁλομέλωα (Φλεόαρης 1957) καί ἡ
διαγραφή του ἀπό τό Κόμμα. Στήν Ὁλομέλεια αὐτή, οτήν
ὁποία πῆρε μέρος καί ὁ Ζαχαριάδης, παραμεριστὴκανε καί ὅλα
τά στελέχη πού ἀποτελούσανε τόν ἡγετικό πυρήνα τῆς Ζαχα-·
ριαδικῆς περιόδου (Μπαρτζιώτας, Βλαντᾱς, Βοντίτσος) καί
ἐκλέχθηκε νέα III. πού ἀπστελέστηκε ἀπό τούςι Α. Γκρόζο, M.
Ποέρῆσςιιῠλίδη, Κ. Κολιγιάννη, Μ. Βαφειαδη, Α. Στρίγκο, Κ. Θέο
κα
. ουσο.
“Ομως, καί παρά τίς ριζικές αὑτές ἀλλαγές, πού σίγουρα
ἤτανε καλοπροαίρετες ἐκ μέρους ἐκείνων πού πήρανε τίς σχετικές πρωτοὸουλίες, ἡ κατάσταση στό Κόμμα δέν αλλαξε - δέν
μποροῦσε ἐξ ἄλλου ν’ ἀλλάξει - ἀπ’ τὴ μια μέρα οτήν άλλη.
Συσσωρευμένες ἀτυχίες καί πικρίες, ἀδικίες καί 6αναυσότητες
ἐναντίαν ἀγωνιστῶν, καί σέ τελευταία ἀνάλυση καί ὑποκειμένικές αδυναμίες σέ στελέχη καί μέλη τοῦ Κόμματος, δέν ἤτανε
6έ6αια εὔκολα νά παραμεριστοῦνε κι’ άκόμα λιγότερο νά ἐκλείψουνε τελείως. Γι’ αὐτό κι ἀκολούθησε μια μακριά περίοδος
ἀναζητὴσεων καί κοπιωδῶν προσπαθειῶνγιά τήν διαμόρφωση
μιᾶς νέας καταστάσης στό Κόμμα, πρασπάθειές πού φάνηκε νά
καρποφοροῦνε μέ τή σύγκληση τοῦ 8ου Συνέδριου (Αὔγουστος
1961), ἕνα Συνέδρια πὀύ στούς πόθους ὅλων τῶν κομμαυνιστῶν φανταζε 00v 16 Συνέδρια τῶν ἐλπίδων.
Ὅμως κι ἐδῶ τά πράγματα ἐξελιχθὴκανε διαφορετικα ἀπ’
ὅτι τά περιμένανε οἱ ἀγωνιστές κί’ ἀπ’ ὅτι τα χρειαζότανε τό
καμμουνιστικό κίνημα. Γιατί στὴ διάρκεια τοῦ δίου αὐτοῦ τοῦ
8ου Συνέδριου θά συντελεστεῖ τό μεγάλα ρῆγμα, ἡ διασπαση
τοῦ ΚΚΕ, πού οἱ συνέπειές του καί σήμερα άκόμα δέν ἐχουν
ἀποσαφηνιστεῖ.
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ΚΑΘΟΔΙΙ ΠΙΣΙΙΣ
ΣΤΟ ΚΚΕ
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κάθε Κυριακή
16 σελίδες
ομε Πλούσιο Περιεχόμενο
ο 115 νὲο ἐπιτελείο συνεργατων

ΕΡΑΝῙΣΤΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
- Τό Io Συνέδρια παρουσίασε ὁ συνεργάτης μας Κώστας Παπαῖωάννου, ἐγώ τά ὑπόλοιπα ὁ Ἐρανιστής, ὁ ὁποῖος ἔκανε καί τήν
ἐπιλογή τῶν ντοκουμέντων πού συνοδεύανε κάθε φορά τό κείμενα
τῶν χρονικῶν· Οἱ ὁυό αὐτοί συνεργάτες μας ἔχοννε φυσικά καί τήν
εὐθύνη τῶν κειμένων τους.
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Ο «ΝΙΞΟΒΙΤΑΛΙΣΜΟΣ»
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΙΞΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
τοῦ Παναγιώτη Χρ. Νοὺτσου
«Ἡ μαρξιστική διαλεκτική ἀπαιτεῖ κάθε φορά μιά συγκεκριμένη ἀνάλυση τῆς ἱστορικῆς καταστάσης».
Λένιν (1916)

ΤΩΡΑ πού κόπασε ὁ μετεκλογικός πανηγυρισμός ἧ ὁ πανικός θα περίμενε κανείς ἀπό τα κόμματα ἐκεῖνα πού ex deﬁnitiοπο υἱοθετοῦν τίς ἀρχές τοῦ Μαρξισμοῦ νά παρουσιασουν μια
τεκμηριωμένη ἀναλυση τοῦ ἐκλογικοῦ ἀποτελέσματος καί μια
ὁλοκληρωμένη ἐκτίμηση τῶν ἀμέσων συνεπειῶν του. Ἀντίστροφα, διακρίνσυμε ἕνα ἀνησυχητικό σύμπτωμα πού συνδέεται μέ τήν ἐπιφανειακή ἐξέταση τῶν ἱστορικῶν διεργασιῶν
καί πού μᾶς ξαναφέρνει, μέ μαρξιστική σφραγῖδα, τό μεταφυσικό τρόπο σκέψης. Πρόκειται για τό σύνολο τῶν ἐκδηλώσεων
πού θα μπορούσαμε να τίς ὀνομάσουμε «νεοὸιταλισμό» τῆς
πολιτικῆς ἐπιχειρηματολογίας ἐννοῶντας έτσι τὴν ἀναγωγὴ τῶν
ἱστορικῶν γεγονότων στὴ σφαίρα τῆς «ζωῆς» (μ’ ὅλες τίς μαγικές δύναμειςμ πού κρύδει ἡ ἰδεολογική χρὴση τοῦ ὅρου) πού τά
ἐξηγεῐ καί τά δικαιώνει. ‘H «ζωή» τείνει να γίνει ἡ πυξίδα τῆς
θεωρητικῆς μας δραστηριότητας καί τό καμίνι τῆς ἀγωνιστικῆς
πραξης μέ φυσική ἀπόληξη να ἐμποδίζεταιὴ ὀρθὴ μσς τοποθέτηση στό παρόν καί ἡ ἐγκαιρη καί ἐγκυρη διάγνωση τῶν μελλοντικῶν ἐξελίξεων. Καθημερινά ἐπισημαίνουμε τίς διαστάσεις
αὐτοῦ τοῦ φαινομένου πού ἀπειλεῖ νά ὁριστικοποιηθεῖ ῶς μόνιμη «γραφή» σ’ ἕνα χῶρο πού τό παρελθόν του δέ γνώρισε
μοναχά ἀποτυχίες, δηλαδή τήν ἐπισφραγιση τῶν λαθεμένων
πολιτικῶν του ἐπιλογῶν καί τῆς σύστοιχης ἀγωνιστικῆς ἀνεπαρκειας.
Ἀντιγραφουμε ἐνδεικτικα (ὅλα τα παραθέματα ἀπό ἕνα καί
ιιόνο αρθρο);
«T77v ἀπάντηση.. . τήν ἔδωσε ἡ ζωή- ὅπως ἔδειξαν καί οἱ
τε]ευταῐες ἐκλογές», «Κι ἑδῶ τήν ἀπάντηση τήν ἔδωσε ή
ζωή - καί 07' τελευταῑες ἐκλογές», «16 ἔχει ἄλλωστε ἀποδεί-

ξει περίτρανα ἡ ζωή»1.
Μέ τό σημείωμα τοῦτο θα ἐπιχειρήσουμε νά ἐντοπίσουμε τίς
ἀφετηρίες αὐτῆς τῆς νοοτροπίαςάρχίζοντας ἀπό τίς ἀπόψεις
τῶν κλασικῶν καί καταλήγοντας α’ ἐκεῖνες τίς θέσεις πού κυοφορήθηκαν οτήν ἀπαρχὴ τῆς οἰκοδόμησης τοῦ σοσιαλισμοῦ.
Διερευνώντας στὴ συνέχεια τα δομικα στοιχεῖα πού χαρακτηρίζουν αὐτό τό φαινόμενα θα θέσουμε ὁρισμένα ἐρωτήματα
αναφορικα μέ τὴν πολιτική ἀξιολόγηση τῆς σημερινῆς μας
ιστορικης πραγματικότητας.
EINAI πασίγνωστη ἡ θέση τοῦ MARX πού ἀναπτύσσεται
στόν πρόλογο τῆς «Κριτικῆς τῆς Πολιτικῆς Οἰκονομίας»
«'0 τρόπος παραγωγῆς τῆς ὑλικῆς ζωῆς καθαρίζει γενικά,
τήν κοινωνική, πολιτική καί πνευματική διαδικασία τῆς
ζωῆς. Δεν καθαρίζει 7'7 συνείδησῆ τό εἰναι τῶν ἀνθρώπων,

ἀντίθετα τό κοινωνικό τους εἶναι καθαρίζει τή συνείδησῆ
τοι ς>
Οἱ μαρξικοί ὅμως ὅροις «πραγματικὴ ζωὴ», «παραγωγὴ καί
αναπαραγωγή τῆς ὑλικῆς ζωῆς», προῦποθέτουν τὴν ἀνάλυση
τῆς συγκεκριμένης ἱστορικῆς στιγμῆς καί δέν ἐφαρμόστηκαν ὡς
αφηρημένες σχηματοποιὴσεις τοῦ

ἱστορικοῦ γίγνεσθαι.

Ὁ

ENGELS θα ὁμολογήσει πώς «δυστυχῶς 0177 Γερμανία συνηθίζεται νά γράφεται ή ἱστορία τῶν ἐπιστημῶν σά νά πέσανε
ἀπό τόν οὐρανό»2.
”Av κατεόαζουμε τὴ φιλοσοφία ἀπό τόν οὐρανό στή γῆ δέ
σημαίνει πώς ἐπιτρέπεται να διατηροῦμε τά «οὐράνια» στοι- ”V
χεῖα της, δηλαδὴ τὴν ἀφηρημένη καί μεταφυσική σκέψη, για να
τα ντύσουμε μέ τα ροῦχα ἑνός «χυδαίου ὑλισμοῦ». Ἐπιτιμών36

τας ὁ ENGELS ὁρισμένους ἐπίδοξους «μαρξιστές» πού μετέτρεπαν τὴν ἱστορικὴ τους μέθοδα σέ ἰδεολογία θα ἀποτολμήσει
μιά γόνιμη αὐτοκριτικὴ;
«07' ἴδιοι κάνουμε τήν ἱστορία, ἀλλά φυσικά κάτω ἀπό κάθορισμένες προῦποθέσεις καί συνθῆκες. Ἀπ’ άύτές οἱ οἰκο-

νομικές εἰναι τελικά οἱ πιό ἀποφασιστικές... "Av ἀπό τούς
νεότερους, μερικές φαρές, δίνεται παράπαν ίσιο ὄάρος οτήν
οἰκονομική πλευρά, ἐγώ κι ὁ MARX πρέπει νά ’χουμε γι’
αὐτό κάποιο μερίδιο εὐθύνης, Ἶ-Ιτάν ἀναγκαῖα, ἀπέναντι
στούς ἀντιπάλους μας, νά τονίζσυμε τή θεμελιακή ἀρχή πού
αὐτοί ἀρνοῦνταν καί ἔτσι δέ ὄρίσκάμε πάντα 16 χρόνο, τόν
τόπο 7’7 τήν εὐκαιρία γιά νά δικαιώσουμε τούς ἄλλους παράγοντες πού έπιδροῦν ᾀμοιόάια>.
3
εΟ Λένιν ἀποκρούσντας τόν «οἰκονομισμό» δίνει τό πρωτεῖα

στὴν πολιτική δραση. Γιατι ἐγκαιρα ἐπισημαίνει τό ρόλο ἑνός
ἰσχυροῦ κομματικοῦ όργανισμοῦ στήν καταληψη τῆς πολιτικῆς
ἐξουσίας σέ μια χώρα πού ἡ οἰκονομικοκοινωνικὴ της διάρθρωση ὑστεροῦσε σημαντικά ἀπό τήν ἀναπτυγμένη δυτικὴ Εὐρώπη, Διατυπώνοντας 6έ6αια τό γνωστό νόμο τῆς(«ἀντανάκλασης» (« Ἡ ἄποψη τῆς ζωῆς, τῆς πράξης, πρέπει νά ’ναι ἡ
πρώτη καί ἡ θεμελιακή ἄποψη τῆς θεωρίας τῆς γνώσης»’*), θα ο,

καταπολεμήσει τήν παθητικὴ (ἤ φαταλιστικὴ) ἐκδοχή του πού
ἀπλουστεύει τά πολυσύνδετα φαινόμενα καί μηχανοποιεῖ τίς
ἱστορικές ἐκδηλώσεις τῆς ἀνθρώπινης δραστηριότητας. Γι
αὐτό ὁ δημιουργός τοῦ μπολσεὸικισμοῦ ἀναγνώριζε καί τὴν ἐνεργητική στάση τοῦ ὑποκειμένους
«77 ἀνθρώπινη συνείδησῆ δεν ἀντικαθρεφτίζει μονάχα τόν
ἀντικειμενικό κόσμο, ἀλλά καί τόν δημιουργεῖ»5,
Στό μεσοπόλεμο πού ὁ «ἐπαναστατικός ἐνθουσιασμός»6
παραχωροῦσε 6αθμιαῖα τὴ θέση του στόν κομματικό καί κρατικό πραγραμματισμό, πού τό χτίσιμο τοῦ σοσιαλισμοῦ σέ μια
χώρα θεωρὴθηκε ἱστορικὴ ἀνάγκη, πού ἡ ἱστορικὴ 7190110601)λία τῶν μαζῶν ἐγκαταλείποντας τὴ μακρόπνοη προοπτική τῆς
ριζικῆς ἀλλαγῆς προσγειώθηκε στὴν οἰκονομικὴ ἐπιτάχυνση μέ
στόχο τό ξεπέρασμα τῆς καπιταλιστικῆς Δύσης, ἠταν ἐπόμενο ὁ
οἰκονομισμός καί ἡ ἀπλούστευση να θροῦν κατάλληλα ἐδαφος
καί ν’ ἀναπτυχθοῦν. ’Htav 1'] ἐποχή πού 1'] ἀναγκαιότητα για
τήν ἐπιόίωση τῆς πρώτης σοσιαλιστικῆς χώρας τὴν ὁδηγοῦσε
στὴν ταύτιση τῶν ἰδεολογικῶν της ἀρχῶν μέ τίς ἐπιστημονικές
πρατάσεις;
«ή ἐπιστήμη τῆς ἱστορίας τῆς κοινωνίας, μόλο πού τά φαινόμενα τῆς κοινωνικῆς ζωῆς εἶναι πολύπλοκα, μπορεῖ νά
γίνει μιά ἐπιστήμη 1600 ἀκριὸής, ὅσο π.χ. ἡ διαλογία, ἱκανή
νά χρησιμοποιεῐ τούς νόμους τῆς ἐξελιξης τῆς κοινωνίας γιά
πραχτικές ἑφαρμογές»7.
ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ τὴ ὁομικὴ ὑπόσταση αὐτῆς τῆς «μέθοδολογίας» θα πρέπει ἀρχικα να παρατηρήσουμε τό οὐσιαστικό
διαζύγιο ἀνάμεσα στήν πραξη καί τὴ θεωρία. Τί σημαίνει πώς
ἡ «ζωή» ἀπανταει σ’ ἕνα πολιτικό πρόγραμμα; Μὴπως πώς
ἀλλο εἶναι ἡ >ἰδεολογικὴ γραμμὴ κι ἄλλο ἡ ἱστορικὴ διαδικασία
πού θα τὴ δικαιώσει ὴ ὅχι; Ἐδῶ ἡ ἀποσύνδεση τῆς θεωρητικῆς
ἀπό τήν πρακτικὴ δραστηριότητα συγχέει τελικά τὴν ἴδια τή
δράση (ὅπου ζυμώνεται ἡ θεωρία) μέ τό ἀποτέλεσμα τῆς δρασης (πού συνεπάγεται τὴ δικαίωση ἤ τήν καταδίκη της). ”Ομως
ἡ διαλεκτική συνάρτηση τῆς θεωρίας μέ τὴν πραξηΒ (κατι πού
ἀρνεῖται ὁ οἰκονομισμός, ὅταν ξεχωρίζει αὐθαίρετα τίς παραγωγικές δυνάμεις ἀπό τίς παραγωγικές σχέσεις) μᾶς ὑποδηλῶνει πώς ἡ θεώρηση τῆς αὐθυπαρξίας τῆς «ζωῆς» μετατρέπεται
«0' ἄδεια φράση, ἀφηρημένη καί παράλογη»9.
Μέ τὴν τακτικὴ αὐτή παραμερίζεται τό ἐρώτημα ἄν μπορεῖ
(καί κατα πόσο) νά δικαιώσει 1'] ἱστορικὴ πραξη μια ἀνιστόρητη θεωρία. Καί σωστή θεωρητική σύλληψη νά ’ναι, μπορεῖ ν’
ἀποδεῖ αχρηστη «ἄν δέν ἀκολουθήσει τίς πραγματικές ἀνάγκες

τῶν ἀνθρώπων>>Ῑο;Ὓπαρχει ὅμως θεωρία (στόν κοινωνικοπολιτικό χῶρο) πού νά μὴν ἐκφράζει (ἐστω-καί σάν «ἀτομική
παραξενιά», κατα τὴν ἐκφραση τοῦ GRAMSCI) ὁρισμένα κοινωνικά στρώματα ἤ τάξεις (ἀνεξαρτητα ἀν ὅρίσκονται στὴν
ἀνσδική ἤ τὴν καθοδικὴ πορεία τῆς ἱστορίας); Ἐδῶ ἐντοπί-

ζουμε παλι μια πσρέκκλιση τοῦ μαρξισμοῦ, τό δογματισμό; τήν
ἐμμονηπρασκόλληση σέ ἀρχές (πού συγκροτὴθηκαν σέ περασμένες ἐποχές ἤ στήν ἀπομόνωση τοῦ γραφείου) καί τήν ἀντίστοιχη ἀπαίτηση να συνεχιστεῐ ὴ να ἐνταθεῐ ἡ ἐνεργητικότητα
τους καί ἡ ἐπικαιρότητσ. Ὁ Λένιν ἀποσαφηνίζοντσς τά ἰδεολογικα θεμέλια τῆς ἐπαναστστικῆς πάλης οτήν τσαρικὴ Ρωσία
θα διακρίνει πώς «δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει κανένας δογματισμός
ἐκεῖ πού τό ἀνώτατα καί μοναδικό κριτήρια μιᾶς διδασκαλίας
εἶναι ἡ συμφωνία της με’ τήν πραγμάτική πορεία τῆς οἰκονομικοκοινωνικῆς έξέλιξης>>11.
Αὐτό ὑπονοεῖ πώς ἡ δογματική νοοτροπία δέν ἀναπτύσσεται

μονάχσ σῖ ἐκείνους πού ἐπικαλοῦνται τὴ «ζωή» για νά ἐξηγήσουν τὴν πρόσκαιρη ἤ τὴ μόνιμη νίκη τους, ἀλλα καί 0' αὐτούς
πού ἐπινοοῦν προγράμματα μεταφέροντας σχηματικά τούς
προδληματισμούς τοῦ εὐρωπσϊκοῦ χώρου στόν τόπο μσς.
Τί προῦποθέτει ἡ γνωστὴ ἀποψη τῆς ἀστικῆς ἱστοριογραφίας
πώς «ἡ ἀλήθειά εἶναι θυγατέρα του· χρόνου»,’ ”H πώς οἱ θεωρητικές ἀντιλήψεις προηγοῦνται ἀπό τα δεδομένα μιᾶς ἐποχῆς (κι
ἑπομένως οἱ στοχαστές της συλλσμὸανουν ἐκεῖνες τίς ἐκδηλώσεις «πού δέν ἕγιναν ἀκόμσ ὁρατές 0' ὅλους»Ῑῖ ὅπως θα ’λεγε
ὁ ENGELS για τούς οὐτοπιστές) ἤ πώς θα ’ρθεῖ καποτε ἡ στιγμὴ (δηλαδή ὁρισμένες κοινωνικές δυνάμεις της) πού θα ξεθάψει μερικα στοιχεῖα τοῦ παρελθόντος (πρόκειται για τὴν «ἐπίκληση τῶν νεκρῶν», ὅπως τὴν ἀναλύει ὁ MARX στή «18η
Μκζπρυμαίρ τοῦ Λουδοό. Βοναπάρτη») Δέν ἀποδείχνει λοιπόν
ἡ «ζωὴ» τήν ἱστορικὴ ἐγκυρότητσ ἐνός πολιτικοῦ προγραμματος, ἀλλα ἡ συνέπεια (ὴ ὅχι) στό δέσιμο τῆς ἰδεολογίας μέ τὴν
πραξη. "Av λείψει ἡ δεύτερη, ἡ πρώτη γίνεται αγονη θεωρητικὴ
κατασκευὴ. Κι ἀν πσρσγκωνιστεῐ ἡ πρώτη, ἡ δεύτερη δέν έχει
νόημα. Ἀλλά καί σ’ αὐτὴ τὴν περίπτωση τί σημαίνει «ἰδεολογια>);

Εἶναι γνωστό πώς 6 MARX καί ὁ ΕΝΟΕἘΞ χρησιμοποίησαν
στή «Γερμανική ἰδεολογία» (δηλ. στήν κριτική τῆς ίδεσλιστικῆς
κατεύθυνσης τῆς φιλοσοφίας τῶν συμπατριωτῶν τους) τόν ὅρα
«πλαστὴ συνείδησῆ» για νά χαρακτηρίσουν τήν ἀντεστραμμένη
συνείδησηε τὴν σύτονόμηση τῶν ἰδεῶν ἀπό τὴν πραγματικὴ
ζωὴ καί τὴν ἀναντιστοιχίσ τῆς συνείδησης πού τίς ἐχει μέ τό
κοινωνικό της εἰναι. Μ’ αὐτό τό πρίσμα μπορεῖ να όνομσστεῖ ὁ
μσρξισμός «ἰδεολογία»; Οἱ ἱδρυτές του θα ἀποφύγουν τὴ
χρὴση αὐτὴ για να δηλώσουν τὴν ὑλιστικὴ τους «κοσμοθεωρία» (1’1: τὴν «ἀντίληψη», τὴ «μέθοδο», τὴ «διδασκαλίσ»). Μέ
τά πρῶτα κείμενα τοῦ Λένιν θα ἐπικρατήσει ὴ ὁρολογία «σοσιαλιστική ἰδεολογία»13 καί ἀργότερα, οτήν περίοδο τοῦ σταλινισμοῡ, θα λέγεται πώς «στήν ΕΣΣΔ ὁ μαρξισμός-λενινισμός
εἶναι ἡ ἀποκλειστικα κυρίαρχη, παλλαϊκή ἰδεολογία>>14. (Ὀμως
ἡ «πλαστὴ συνείδησῆ» ὅρίσκεται ἐξω ἀπό τὴ «ζωὴ» ἢ προσπαθεῖ, να διαιωνίσει ἤ νά καθαγιασει μια κατεστημένη τάξη πρσγματων; ”Αρα δέν ἐνδιαφέρει τόσο ἡ λαθεμένη της ὀπτικὴ ὅσο
ἡ πρακτικὴ της σκοπιμότητσ; "Av κρατοῦμε για τόν ἑαυτό μσς
τό μυστικό τῆς ἀληθινῆς ἀπόδοσης τῶν πραγμάτων (πρόκειται
για τὴν «ἐπιστημονική ἰδεολογία»), τότε εἶναι αὐτονόητο πώς ἡ
δικὴ μσς ἀποκλειστικα ἰδεολογία συμπορεύετσι πάντα μέ τίς
ἱστορικές ἐξελίξεις. Οἱ τελευτσῖες ὅμως μορφοποιοῠνται μέ
συγκεκριμένους παράγοντες καί ὅχι μέ προκατασκευασμένα
ἑρμηνευτικα σχήματα (πού ξσνσγυρνοῦν στίς «χεγκελιανές
τριάδες», ὅπως θα ἐπισήμανε 6 Λένιν ἤ ὁ ENGELS)”.
Γι’ αὐτό λοιπόν ἡ ἐρμηνευτικὴ προσπέλσση τῆς συγκεκριμένης ἱστορικῆς πραγματικότητσς (καί ὅχι τῆς « ζωῆς») γίνεται μέ
γνώμονα τίς ἀρχές πού ἀπορρέσυν ἀπό τὴ δική της ρευστότητα
ὅχι μέ ἰδεολογικὴ ἀφετηρίσ τήν ἀποσπασματική γνώση καί τήν
τσιτατολογία. (Η μυθοποίηση τῆς «ζωῆς» (πού θυμίζει τὴν
ἀντίστοιχη μυθοποίηση τῆς «πραξης» ἀπό τό ὁμώνυμα γιουγκοσλαὸικο περιοδικό στήν προσπαθεια τῶν συνεργστῶν του να
ἐπιστρέψουν στόν «πραγματικό» MARX ξεπερνώντσς τίς γραφειοκρστικές παραμορφώσεις τῆς θεωρίας του) καλλιεργεῖ τή
μηχανιστικὴ ἀντίληψη τῆς ἱστορίας πού δσσίζετσι οτήν ἐπιφανειακὴ θεώρηση τῶν γεγονότων της. Μέ δυό δι’-ὅσια ἀπολήξεις;
O τόν πολιτικό ἰησουιτισμό (6 σκοπός ἁγιάζει πάντα τά
μέσα μσς).

Ο τήν ποσοτικὴ ἀναφορα τῶν πολιτικῶν ἀγώνων στόν
«κοινό νοῦ».

(Η ἀγγλοσαξωνική ἀντίληψη τοῦ «COMMON SENSE» ἐρμὴνευε τά αἰτήματα τῆς ἀνερχόμενης ἀστικῆς ταξης, ὅταν δηλ.

πάλευε για τά «κοινά» καί «φυσικά» δικαιώματα τοῦ πολίτη
μέσα στόὲτοιμόροπο φεουδαρχικό καθεστώς. ’Ὀταν ὅμως καί
ἡ ’ἴδια θ’ ἀποκτήσει τὴν οἰκονομικὴ της σύτοδυναμία καί θα
κατακτήσει τὴν πολιτικὴ ἐξουσία, ὁ «κοινός νοῦς» δέ θα συμ-

6σδίζει πιά μέ τίς «καθολικές» ἀπαιτήσεις, ἀλλά θα ἐξωτερικεύει τα στενά ταξικα της ἐνδιαφέροντα καί τό ἰδεολσγικό της
«πιστεύω». (Η ἐπίκληση τῆς «κοινῆς γνώμης» στό χῶρο τῆς
Ἀριστερᾶς ἐμφανίζει μιά ὁμοιότητα μέ τίς πολιτικές ἐναλλαγές

στίς σημερινές ἀστικές δημοκρατίες, ὅπου τό ἐκλογικό σῶμα
διαλέγει ἀνάλογα μέ τά στιγμισῖα συνθήματα καί τίς ἐπίκαιρες
ἀνάγκες τό ἕνα ἤ τό ἄλλο κόμμα. Δέν πρέπει να ξεχνοῦμε πώς

τό κσθσρτὴριο τῆς «κοινῆς γνώμης» (ἤ τοῦ «λαοῦ», ὅπως κληρονομήσαμε ἀπό τόν ἀνερχόμενο αστισμό αὐτό τόν ἀκοινωνιολόγητο «λαῖκισμό») ἐκπληρώνει ὴ ὅχι τόν προορισμό του

σύμφωνα μέ μιά ἐπαρκὴ, μέτρια ὴ λαθεμένη ἐπίγνωση τῆς ταξικῆς Θέσης τῶν φορέων της μέσα ἀπό μια πολυσύνθετη διαδικασία ἐπικοινωνίσς (ἰδιαίτερα στόν αἰώνσ τῶν μέσων τῆς «μαζι-

κῆς» ἐνημέρωσης).
ΤΟ σύμπτωμα πού περιγραψσμεπσρσπανω μας δίνει τήν
ἀφορμὴ νά θέσουμε ὁρισμένα ἐρωτήματα πρός ἐκείνους πού
ἐπιμένουν νά τό παρσὸλέπουν.
Ο Πῶς συμὸιδάζετσι ἡ ἀποδεικτική ἀξία τῆς «ζωῆς» μέ τήν
ἀπουσία μιᾶς τεκμηριωμένης ἀναλυσης τῆς ταξικῆς δομῆς τῆς
ἑλληνικῆς κοινωνίσς;
O Σ’ αὐτὴν τί ἐκλογικό ποσοστό αντιπροσωπεύει ἡ δύναμη
τῆς «ζωῆς» καί γιατί;
Ο Ποιά εἶναι τά γνωρίσματα τῆς κυρίαρχης νεοελληνικῆς

ἰδεολογίας καί πῶς αὐτὴ γίνεται τό «ζωτικό» θεμέλιο για τὴ
διατήρηση τοῦ κστεστημένου,
Ο (Η «πλαστὴ συνείδηση» ὅρίσκεται ἐξω ἀπό μᾶς πού ἐκφράζουμε τὴ «ζωή»;
. Μὴπως ἐλλοχεύει καί στό χῶρο μας;
Ο Ποια εἰναι ἡ σχέση ἀνάμεσα στὴ «λαθεμένη θεωρία» καί
τὴν «ἀντιδραοτική πραξη»;
Ο Πῶς τελικά θα συνυφανουμε τὴν ὀρθή ίδεολογική τοποθέτηση μέ τὴν ἀποτελεσματική αγωνιστικὴ πραξη;
Στήν ἀπαντηση αὐτῶν τῶν ἐρωτημάτων ας συμὸαλλει 6 καθένας μσς ἐχοντσς συνείδητοποιήσει πώς δέν πρέπει να ἐπαναλαόσυμε τό λάθας πού κατσλογίζει ὁ ENGELS στούς συμπατριῶτες του, ὅταν δηλαδή «φαντάζονται τήν ἑπανάστασή σάν
κάτι πού γίνεται μέσα στή νύχτα»16. Διαλύουμε, στό μέτρα πού
ὑπερνικάμε τίς ὑποκειμενικές καί τίς ἀντικειμενικές δυσκολίες,
αὐτὴ τήν αὐταπατη, ὅταν ἐνσρμονίζουμε διαλεκτικά τό θεωρητικό μσς ὁπλισμό μέ τίς ἀγωνιστικές μσς διεκδριὴσεις.
Ι
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(Ο πληθωρισμός εἶναι ἕνα θέμα πού προκαλεσε ὅσθιές διχογνωμίες μέσα στό χῶρο τῆς ἀριστερᾶς 0111v Ἀγγλίσ καί ἀλλοῦ.
Δέν ὑπάρχει ὁμοφωνία οὔτε για τίς αἰτίες οὔτε για τὴ θεραπεία
του. (Η διαμαχη ἀνάμεσα α’ ἀντίπσλες σχολές ὑπῆρξε ἐντονη
καί καποτε πεισμστική. Αὐτό δέν προκαλεῖ ἐκπληξη 6έ6σισ,
γιατί ἐδῶ δισκυόεύοντσι ζητήματα σημαντικα πού ἀναφέρονται σέ δύσκολα θεωρητικά καί πραχτικά σημεῖα. (Η πολυπλοκότητσ τοῦ πράγματος κί οἱ διαστάσεις τῆς διαφωνίας φαίνονται καθαρά μέσα στή διαμαχη γία τόν πληθωρισμό, πού
ἀφορμὴ της ὑπῆρξε Eva 619690 τῆς Πατ Ντεὸάιν, τό Μάρτη τοῦ

1974, στό ὁ «Μαρξισμός Σήμερα». Πρόθεσή μου ὅμως δέν εἰναι νά περιγράψω ἠ νά κρίνω τίς διαφορές θέσεις πού παρθήκσνε κατα τὴ διαμαχη αὐτὴ, γιατί πολλές ἀπ’ σύτές εἶναι σωστές μέ τό δικό τους τρόπο. Τό πρόόλημσ δέν εἶναι ν’ ἀποφασίσει κανείς ὑπέρ τῆς μιᾶς ἤ τῆς ἄλλης, ἀλλα μᾶλλον v61 6951
ἕνα πλατύτερο πλσίσιο ὅπου να μποροῦν νά ἐνσωμστωθοῦν οἱ
θετικές τους πλευρές.

Μία ἀρχὴ οτήν κατεύθυνση αὐτή ἐγινε κιόλσς ἀπό τό Λῶρενς Χάρις στό πρόσφατα 619690 του στό ὁ «Μαρξισμός Σήμε-

ΠλΗοΩ-ΡΙΣΜΟΣ KAI KPIZH
Τοῦ Bob Rowthorn
90», 111 ἀπ’ τόν Τζών Γκράλ καί ἀλλους στή συλλογική προσφορά τους στό «Οἰκονομικό Δελτίσ» τοῦ κόμματος. Αὐτοί ἰσχυρίζονται ὅτι στόν προχωρημένο κσπιτσλιστίκό κόσμο ὁ πληθωρισμός συνδέεται στενά μέ τό προτσές τῆς συσσώρευσης τοῦ
κεφαλαίου καί μέ τίς ἀπόπειρες τοῦ κράτους να ρυθμίσει τό
προτσές αὐτό. K010 συνέπεισ κάθε ἐπαρκής ἀνάλυση τοῦ πληθωρισμοῦ πρέπει νά ὅσσίζεται πανω σέ μια γενικότερη θεωρία
τῆς συσσώρευσης καί τῆς κρίσης. Αὐτὴ ἡ προσέγγιση εἶναι
κατά τὴ γνώμη μου σωστή καί θ’ ἀποτελέσει τό κύριο θέμα τοῦ
αρθρου αὐτοῦ. Τό σχῆμα τοῦ ἄρθρου εἶναι τό ἀκόλουθα Τό
πρῶτο μέρος περιγράφει 111 60011111 ἀνάλυση τῆς συσσώρευσης
καί τῆς κρίσης ἡ ὁποία περιλσμδανεται στα γραφτα τοῦ Καρλ
Μαρξ. Τό δεύτερα μέρος ἐξετάζει τό πῶς πρέπει να μετσὸληθεῐ
ἡ ἀνάλυση αὐτή ὥστε νά πάρει ὑπ’ όψη της τό σύγχρονο κρατος, τό ὁποῖα παίζει πολύ πιό ἐνεργητικό ρόλο ἀπ’ ὅ,τί εἶχε
ὑποθέσει 6 Μαρξ καί τό ὁποῖο ἐπιδιώκει νά ἐλέγχει ταυτόχρονα καί τό ρυθμό καί τὴν κατεύθυνση τῆς καπιταλιστικῆς
ἐξόπλωσης. Μέσα α’ 013111 111v τοποθέτηση εἶναι καί τό ἐπιχείρημα ὅτι τό κράτος μπορεῖ σκόπιμσ νά υἱοθετήσει τόν πληθωρισμό σαν ἕνα δολικό τρόπο χειρισμοῦ προὸληματων πού εἶναι
ἀνίκσνο ἤ πού δέν εἶναι διατεθειμένο νά προσεγγίσεί μέ πιό
οὐσισστικό τρόπο. Τό τρίτο μέρος μελεταει τίς -πρσχτικές συνέπειες αὐτῆς τῆς θέσης καί προδάλλει τό ἐπιχείρημα ὅτι ὁ μισθολογικός ἀγῶνας δέν πρέπει οὔτε να θεωρεῖται οὔτε να διεξάγεται ἀπομονωμένα ἀπ’ τόν πλατύτερο πολιτικό ἀγῶνα γία
μιαν ἐναλλσχτική οἰκονομική πολιτική πού θα ἔκανε δυνατή
τήν ἱκανοποίηση τῶν ἀπσιτήσεωῗι τῆς ἐργατικῆς ταξης,

1. εΗ αὐτορυθμιζόμενη κοινωνία
(Ο Μαρξ λέει σέ μία εἰσαγωγὴ στό «Κεφαλσιο» ὅτι σκοπός
του εἶναι νά «ξεσκεπασεί τόν οἰκονομικό νόμο κίνησης τῆς
σύγχρονης κοινωνίας». Για τοῦτο διακρίνει δύο σαν τά 60011161
χαρακτηριστικὰ μιάς καπιταλιστικῆς κοινωνίας, πού τὴ διαφοροποιοῦν ἀπ’ τά ἀλλα εἴδη οἰκονομίας.
Πρῶτο, ὑπάρχει ἐνας κσταμερισμός τῆς δουλείας στόν ὁποῖο
οἱ ἀτομικοί πσραγωγοί εἰδικεύοντσι 0111v παραγωγή μεμονωμένων ἀγαθῶν κι ὑπηρεσιῶν πού ἀνταλλάσσουν μέ χρῆμα. Οἱ
ἐνέργειες τῶν διαφόρων αὐτῶν πσραγωγῶν δέν εἶναι ἀπαραίτητα συντονισμένες ἀπό ἕνα φορέα κεντρικοῦ προγραμματίσμοῦ, ὅπως στό σοσιαλισμό, ἀλλα ἐλέγχονται τυφλά ἀπό ’τὴν
ἀγορά. Οἱ παραγωγσί στηρίζουν τίς ἀποφάσεις τους ἀνάλογα
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μέ τό πῶς νομίζουν πώς θα συμπεριφερθεῖ ἡ ἀγορα; πόσα θα
πληρώσουνε γι’ αὐτό πού ἀγοράζουνε καί πόσο θα παρουνε γι’
αὐτό πού θα πουλὴσσυνε. Αὐτό πού συμόσίνει 0111v οἰκονομία
συνολικά δέν ἀποφασίζετσι συνολικά ἀπό κσνένσν, ἀλλά εἶναι

όστστέλεσμα ἀνεξάρτητων ἀποφάσεων ἀμέτρητων ἀτόμων πού
συνδέοντσι μεταξύ τους μόνο δια μέσου τῆς ἀγορᾶς.

Δεύτερο, μιά καπιταλιστική οἰκονομία εἶναι διαιρεμένη α’
ἀνταγωνιστίκές τάξεις καπιταλιστές πού ὀργανώνουνε 111v
παραγωγή, κι ἐργάτες πού δουλεύουνε κάτω ἀπ’ τόν ἐλεγχό
τους. Οἱ ἐργάτες δέν ὑποχρεώνονται νά δεχτοῦνε 013111 111 θέση·
ὑποτέλεισς μέ νομικά μέσα, ἀλλά 0111v πραξη δέν ἐχουνε δικαίωμα ἐκλογῆς. Τά ἐργοστάσισ, τα ὑλικα καί τ’ ἀλλα μέσα
παραγωγῆς ἀνὴκουνε στούς καπιταλιστές καί χωρίς αὐτά εἶναι
ἀδύνατα νά παράγει κανείς. ”E101 οἱ ἐργάτες δέ μποροῦνε νά
ἐπιόιώσουνε μόνοι τους κι ὑποχρεώνονται νά κερδίζουνε τὴ
ζωή τους δουλεύοντας για ἀλλους, ἤ, ὅπως εἰπε ὁ Μαρξ, «πουλῶντσς τήν ἐργατικὴ τους δύναμη».
”E101 6 Μαρξ χαρακτήρισε τήν οἰκονομία σα μία ἀπρογρσμματίστη κοινωνία διαιρεμένη σέ ἀνταγωνιστίκές τάξεις, τῆς
ὁποίας ἡ κίνηση κσνονίζεται ἀπό τὴ διάδραση ἀμέτρητων ἀτομικῶν πσραγωγῶν καί καταναλωτῶν, πουλητῶν κι ἀγοραστῶν,
ἐργατῶν καί καπιταλιστῶν, πού ὅλοι τους εἶν’ ἐλεύθεροι ἀπ’ τό
νόμο νά ἐπιδιώκουνε τό προσωπικό τους συμφέρο. Μέ πρώτη
μστιά θα φαινότσνε ἴσως ὅτι μία τέτοια οἰκονομία θα ἤτανε
ένσ τέλεια χάος, χωρίς καμιά συνάρτηση. (Ο Μαρξ, ὅμως, ὅπως
κί οἱ κλσσικοί οῖκονομολόγοι πρίν ἀπό αὐτόν, πίστευε ὅτι δέ
συμόαίνει κατι τέτοιο κι ὅτι ἡ οἰκονομία ὑπακούει σέ συγκεκριμένους νόμους. Ἀκόμη πίστευε ὅτι μέσ’ ἀπ’ τό φαίνομενικό
χάος ἀναδύεται αὐτόματα καποια τάξη. Τό πσίχνίδι προσφοράς κσίίζήτησης συντονίζει αὐτόματα τα διάφορα μέρη τῆς οἰκονομίας καί 161 110v51 v61 λειτουργοῦνε μέ συνοχὴ. Για πσραδειγμσ, ὅταν προσφέρεται ὑπερόαλικὴ ποσότητα ἀπό ἕνα
προϊόν, ἡ τιμὴ του πέφτει καί οἱ ἑταιρίες παραγουν λιγότερη
ποσότητα, ἐνῶ ὅταν προσφέρεται σέ μικρὴ ποσότητα, ἡ τιμή
του ἀνεόαίνει, οἱ ἑταιρίες παραγουν περισσότερο, καί μ’ αὐτόν
τόν τρόπο ἡ παραγωγή εὐθυγράμμίζετσι μέ τίς κοινωνικές
ἀνάγκες. ”E101 οἱ δυνάμεις τῆς ἀγοράς ἐλέγχουν αὐτόματα τὴν
κατανομὴ τῆς δουλείας, καί ἡ οἰκονομία μπορεῖ να ρυθμίζετσι
χωρίς ἐξωτερική έπέμὸσση. (Ο Μαρξ ὃέὸσισ ἤξερε πολύ καλά
ὅτι οτήν πραγματικότητα καμιά οἰκονομία δέν ἀφήνεται να
λειτουργήσει μέ πσρόμοίο αὐτόματα τρόπο, 111 ἀναφέρει ἕναν
αριθμό μεθόδων μέ τίς όποῑες τό κράτος μπορεῖ να ἐπέμὸει στὴ
λειτουργία τῆς οἰκονομίας.
ι

Ἀλλα οἱ παρατηρήσεις 1011 πανω στό κράτος έχουνε δευτε-

σθίων. Τά γραφτα τοῦ Μαρξ πανω στό θέμα 01316 65v ἐχουν

ρεύουσα σημασία σέ σχέση μέ τό κύριο θέμα του, πού ἀναφέρεται 0111v ἱκσνότητα 1017 κσπιτσλισμοῦ νά ρυθμίζετσι χωρίς
κρατική πσρέμὸσση καί νά γενναει σύθόρμητα μία ἰδιάζουσα
μορφή οἰκονομικῆς ἀναπτυξης. Στό μεγαλύτερο μέρος τῶν
πσρστηρὴσεων αὐτῶν ἀφήνει τό κράτος σταθερά καπου στό
6αοος καί τοῦ ἀποδίνει Evav ἀσὴμσντο ρόλο. Πουθενα στα
γραφτα του τό κράτος δέν ἐπεμδσίνει μέ συστηματικό τρόπο
για v0 ἐλέγξει 16 9116116 1101 111v κατεύθυνση τῆς οἰκονομικῆς
ἐξαπλωσης.

μεγάλη συνέπεισ καί ταλαντεύεται ἀνάμεσα σέ διαφορετικές

Οἱ κρίσεις
Οἱ ἀπολογητές τῆς ἀστικής τάξης περιγράφουνε πάντα αὐτή
111 διαδικασία σύτοέλεγχου σά μία 619110v11111 ὑπόθεση ὅπου ή
ζήτησή καί ἡ παραγωγή λειτουργοῦνε ἁρμονικά 111 ἄκοπα για
τό συντονισμό τῶν διαφόρων μερῶν τῆς οἰκονομίας. Ἡ εἰκόνα
τοῦ Μαρξ εἶναι τελείως δισφορετικὴῑ ἡ καπιταλιστική ἀνάπῑυξη εἰναι ἐξαιρετικά ἀκανόνιστη καί χαρακτηρίζεται ἀπό
ἀπότομα ξεσπασματα συσσώρευσης πού τα διαδέχονται περίοδοι κρίσης κι ὑποτίμησης, σέ μία 610111 ἐνσλλσγὴ ἀνόδου καί
πτώσης. K010 111 φαση τῆς ἐξάπλωσης δημιουργοῦντσι ἀνισορροπίες πού στό τέλος γίνονται ἀνυπόφορες. Τό ποσοστίσῖο
κέρδος πέφτει ἀπότομα, ἡ ἐξαπλωση 0101101051 05 11011010 σημεῖο, κι ὑπάρχει κρίση, ὅπου τα ἐργοστασισ λίγοστεύουνε τὴν
παραγωγή καί οἱ ἐργάτες ἀπολύονται. Ἀλλά αὐτή ἡ κρίση δέν
κραταει γίά πάντα, κι ὕστερ’ ἀπό λίγο οἱ ἐπενδύσεις γίνονται
’για άλλη 1110 φορά κερδοφόρες, ἡ οἰκονομία ἀρχίζει ν’ ἀνσπτύσσετσι, κι 6 κύκλος ξανσρχίζει. B56010, γι’ αὐτούς πού
ὑποφέρουν ἀπό τίς συνέπειές τους, οἱ κρίσεις εἰναι Eva; τρομερός ἐφιάλτης, Ἀλλα μέσα οτήν ἀγρία λογική τοῦ κσπιτσλισμοῦ
έχουνε 1110 λειτουργία. Εἶναι ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖα ἡ οἰκονομία ρυθμίζεται 0131611010 111 ἐξαφανίζει ἐμπόδια πού ἐχουν
προκύψει κατα τὴ διαρκεισ τῆς ἐξαπλωσης. K010 111v κρίση, οἱ
πιό ἀδύνστες ἑταίρίες ἐγκαταλείπουνε τό ἐμπόρια, 11' παραγωγή
ἀναδιοργανώνεταί, ὴ ἐργατικὴ τάξη μπαίνει σέ πειθαρχία, κι
ἰσχύουνε πάλι συνθῆκες για 1110 εὐνοϊκή ἐξαπλωση. ”Ετσι ξεκσθσρίζει 6 δρόμος για Ev0 κσινούργίο ξέσπσσμσ συσσώρευσης. (Ὀπως λέει ὁ Μαρξῑ
«ἀπό καιρό σέ καιρό ἡ σύγκρουσή ἀνταγωνιστικῶν φορεων
ὅρι’σκει την ἕκφραση της σε’ κρίσεις. Οἱ κρίσεις δέν εἶναι ποτέ
τίποτα περισσότεροτο στιγμισῐες καί ὅεόιάσμένες λύσεις τῶν
ἀντιθέσεων πού ὑπαῶχσυν. Εἶναι ὄίαια ξεσπάσμάτα τά ὁποιά
μποροῦν νά ἐπαναφέρουν γιά λίγο διάστημα τή γενική ἰσορροπίοι».
Ὑπαρχουν πολλα διαφορετικα εἴδη ἀνισορροπίσς πού μποροῦν να ἐπέμδουν ἀρνητικα 0111v ὁμαλή συσσώρευση τοῦ κεφαλαίου. ζΟ Μαρξ ἀναφέρει ἀρκετά ἀπό 01310, 61v 1101 61v51 16
1190661610110 05 6116 116v0:
Ο 0111v ανερχόμενη ὀργανική σύνθεση τοῦ κεφαλαίου
Ο οτήν ἀνοδο τῶν μισθῶν.
πού καθένα τους μπορεῖ v0 ὁδηγήσει σέ πτώση τό μέσα ὅρο
1017 1100001101011 κέρδους.
Τώρα 6έ6σισ, οἱ μαρξιστέςέχουνε κανει άτέλειωτες συζητὴσεις για τό ποιός εἰναι ὁ πρωταρχικός παράγοντας πίσω ἀπό
τίς οἰκονομικές κρίσεις. Δέν ὑπάρχει ὅμως γενικὴ ἀπαντηση
γιά, τό αν μπορεῖ κάθε εἰδος ἀντίφασης ἤ ἀνισορροπίσς v0
ὁδηγήσει σέ κρίση - 61v 656010 έχει ἀρκετά μεγαλες διαστάσεις.
Στήν πραγματίκότητσ, οἱ περισσότερες ἀπ’ τίς τωρίνές κρίσεις
εἰναι συνδυασμοί δισφορετικῶν παραγόντων, κανείς ὅμως ἀπό
αὐτούς μόνος του δέν εἰναι σέ θέση να προκαλέσει κρίση.
Μόνο στό σύνολό τους εἰναι ἱκανοί v0 κανουν κατι τέτοιο,
ὑποχρεώνοντσς τό ποσοστιαῖο κέρδος v0 πέσει τόσο χσμηλα,
ὥστε οἱ καπιταλιστές, v0 ἀρνοῦνται v0 ἐπενδύσουν.

Ἡμερομίσθια
Σάν (ένσ παράδειγμα τῆς ἱκσνότητας τοῦ κσπιτσλισμοῦ v‘
σύτορυθμίζεται, ἀς ἐξετάσουμε τήν περίπτωση τῶν ἡμερομι-

ἀπόψεις. Στό «Κεφαλσιο» π.χ. ὅταν ἀσχολεῖται μέ τὴ συσσώρυυση καί τίς κρίσεις ὑπονοεῖ ὅτι οἱ μισθοί καθαρίζονται ἀποκλειστικα ἀπό τήν προσφορά καί 111 ζήτηση; ὅτι ἀνεόαίνουνε
αὐτόματα ὅταν 11 προσφορά ἐργασίας σπανίζει, ἐπειδὴ τότε οἱ
καπιταλιστές ἐἰναι ύποχρεωμένοι νά ’ρθουν σέ ἀνταγωνισμό
μεταξύ τους για κσινούργιους ἐργάτες καί νά διατηρὴσουνε
τήν ἐργατικὴ δύναμη πού εἴχσνε ἀρχικα. (Ὀταν ὅμως ἡ ἐργασία
προσφέρεται σέ ἀφθονία, οἱ μισθοί πέφτουνε αὐτόματα, ἐπειδή
οἱ ἐργάτες ἀνταγωνίζονται για τίς λίγες θέσεις πού ὑπάρχουν,
Αὐτὴ ἡ ἀποψη ἐκφράζετσι καθαρά οτήν πσραγρσφο πού ἀκολουθεῖ, ὅπου ὁ Μαρξ πραγματεύεται τό ἀποτέλεσμα πού θα
εἶχε πανω στούς μισθούς ἐνας «ἐφεδρικός» στρατός ,ἀνεργων ἤ
ὑπο-ἀπασχολούμενωνῑ
«Στό σύνολό τους οἱ γενικές κινήσεις τῶν ἡμερομισθίων
καθαρίζονται ἀποκλειστικα ἀπό τήν ἐξάπλωση
ἧ τόν περιορισμό τοῦ ὄιομηχανικοῦ ἐφεδρικοῦ στρατοῦ, κι αύτές πάλι ἀντισταιχοῦν στίς περιοδικές ἀλλάγές τοῦ ὅιομηχανικοῦ κύκλου».
Μ’ ἀλλα λόγια, οἱ μισθοί ἀνεόσίνουνε αὐτόματα στίς περιόδους οἰκονομικῆς ἀνόδου καί πέφτουνε αὐτόματα στίς περιόδους οἰκονομικῆς κρίσης. Αὐτὴ 656010 εἰναι 1110 πολύ ἀκραία
θέση καί σ’ ἀλλο σημεῖα, στό 1111196 6167110 1011 «M10601, Τιμὴ
καί Κέρδος», ὁ Μαρξ ἀντικαθιστα τήν ἀκαμπτη φραση «11060—
ρίζει ἀποκλειστικα» μέ τήν πιό εὔπλαστη ἐκφρσση «ἐξαρτάτσι
ἀπό». Λέει;
«ἡ ἀξία τῆς δουλειᾶς... ἐξαρτᾶται πάντα ἀπό τήν προσφορά>
καί τή ζήτησή, ε’ννοῶ τή ζήτησή τῆς δουλειᾱς ἀπ’ τό κεφάλαια
καί τήν προσφορά τῆς δουλείας ἀπ’ τούς· ἐργάζόμενους ἀνθρώπους».
Αὐτὴ ἡ ἐκφραση, ἀφήνει χῶρο για 111v ἐπίδρσση ἀλλων
παραγόντων, ἐκτός ἀπό τήν προσφορά καί τὴ ζήτηση. Μάλιστα
ὁλόκληρα τό μικρό αὐτό 6ι6λίο γραφτηκε μέ σκοπό ν’ ἀνσσκευασει τὴν ἀποψη 1017 Πολίτη Γουέστον ὅτι δηλαδὴ τα συνδικάτα δέ μποροῦνε οὔτε τούς μισθούς ν’ ἀνεὸάσουνε, οὔτε να
ἐμποδίσουνε τήν πτώση τους. (Ο Μαρξ ἀπσνταει ὅτι, μέ τήν
προϋπόθεση ὅτι εἰναι καλά ὀργανωμένσ, τα συνδικάτα μποροῦν v0 110v011v καί τα δυό αὐτα πράγματα. Για τήν 6111916510
λέει ὅτι τό τρέχσν ἐπίπεδα τῶν μισθῶν καθαρίζεται ἀπό τόν
ἀγῶνα ἀνάμεσα σέ κεφάλαια κι ἐργασία, 111 611 16
«ζήτημα ἀναλύεται στό ποιά εἶναι ἡ ἀντιστοιχία δυνάμεων
τῶν ἀντιμαχόμενων πλευρῶν».
Εἰνσι αὐτονόητο ὅτι ὁ ἀγώνας δέ διεξάγεται στό κενό κι ὅτι
11 ἀγωνιστική δύναμη τῶν συνδικατων καί τό ἐδσφος πού
ὑπάρχει για v0 προχωρὴσουν ἐξαρτῶντσι ἀπό τίς οἰκονομικές
συνθῆκες. Σέ εὐνοϊκούς καιρούς 11 ἰσορροπίσ δυνάμεων εὐνοεῖ
τήν ἐργατικὴ δύναμη, καί οἱ ἐργάτες μποροῦνε να ’χουνε καλύτερα ἀποτελέσματα παρα ὅταν οἱ καιροί εἶναι δυσμενεῖς γι’
αὐτούς. (Ὀμως κι έτσι ἀκόμσ, αὐτό τό ἀποτέλεσμα δέν εἰναι
μόνο 1110 παθητική ἀντανακλσση τῶν οἰκονομικῶν συνθηκῶν,
κι Eva καλά ὀργσνωμένο συνδικαλιστικό κίνημα μπορεῖ να λειτουργήσει πολύ ἀποτελεσματικά μπρός σ’ Eva 006096 ποσοστό
ἀνεργίας.
Παρ’ ὅλ’ αὐτά, ὅσο γέρα ὀργσνωμένο κι ἄν εἰναι τό συνδικαλιστικό κίνημα, ὑπαρχουνε ἐσωτερικοί περιορισμοί 0111v ἀποτελεσμστίκότητσ τοῦ καθαρά οἰκονομικοῦ ἀγώνσ. Οἱ κσπιτσλιστές ἐλέγχουνε τήν παραγωγή καί δέν ἐπενδύουνε ἀν δέν
κερδίζουνε Eva «φυσιολογικό» ποσοστό κέρδους. "Av οἱ μισθοί
ἀνέδουνε ὑπερὸολικα ἀπότομα, εἴτε ἐξ αἰτίας 111-159607111111; ἐλλειψης ἐργατικοῦ δυναμικοῦ ἤ ἐξ αἰτίας τοῦ μαχόμενου συνδικαλισμοῦ, τό ποσοστό κέρδους πέφτει κάτω ἀπ’ τό «φυσιολογικό» ἐπίπεδα, οἱ καπιταλιστές ἀρνοῦνται να ἐπενδύσουνε. ἡ
ἐξαπλωση ὁδηγεῖτσι σίγα-σίγα σέ στάση, κι ὑπάρχει κρίση. (Η
κρίση αὐτή έχει δυό ἀποτελέσματα; πρῶτο, φέρνει ἀλλαγές 0111
σφαίρσ τῆς παραγωγῆς, ὥστε 10 πιό ἀδύνατα κεφαλαια ξεριζῶνοντσι, κι ὑπάρχει 1110 γενικὴ κσλυτέρεψη στίς παραγωγικές
τεχνικές. K010 συνέπεισ, ὅταν τελικα συνέρχεται ἡ οἰκονομία,
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χρείαζεται λίγότερο ἐργατικό δυναμικό ἀπ’ ὅ,τί πρίν, κι ἡ
παραγωγικότητα ἀνεόαίνει ἀπότομα, καθώς τό δυναμικό αὑτῶν τῶν καίνούργιων τεχνικῶν ἀνοίγεται οτήν ἐκμεταλλευση.
Δεύτερο, ἡ κρίση ὁδηγεῖ σέ κάθετη ανοδο τῆς ἀνεργίας, ἡ
ὁποία ἀποκαλύπτει στούς ἐργάτες τήν ἐπισφαλή τους θέση καί
τούς ὑποχρεώνεί νά μετριασουνε τίς ἀπαιτήσεις τους ἤ νά δεχτοῦνε μείωση τῶν ἡμερομισθίων τους. ”E101 ἡ κρίση ἀποκαθιστά τήν ἐπίκέρδεια ἐπηρεαζαντας καί τούς μισθούς καί τήν
παραγωγή. Τρομοκρατὼντας τήν ἐργατικὴ τάξη ἔχει ὑπό
ἔλεγχο τίς ἀπαιτήσεις της, κι ἐπιὸαλλοντας μιαν ἀναδιοργανωση οτήν παραγωγή, αὐξάνει τίς δυνατότητες πού έχει
νά ἱκανοποιήαει τίς ἀπαιτήσεις αὑτές. Μ’ αὐτόν τόν τρόπο ἡ
κρίση ρυθμίζεί αὐθόρμητα τή σχέση κεφαλαίου-ἐργασίας κι
ὀστοκαθίστᾶ τίς συνθῆκες τῆς προσοδοφόρας συσσώρευσης.
Φυσίκα αὐτή δέν εἶναι μία μόνιμη λύση καί τελικά θα ὑπάρξει
κί άλλη κρίση, πού θα έχει προκληθεῑ ἤ ἀπό τήν ταση τῶν μίσθῶν να ξεπεράσουνε τήν παραγωγικότητα ἤ ἀπό κάποιον
ἀλλο παράγοντα ἤ ἀπό συνδυασμό παραγόντων.
Περίληπτικάῑ στή διαρκεια τῆς καπιταλιστίκῆς ἀνόδου, ἡ
ζὴτηση τῆς ἐργατικῆς δύναμης μπορεῖ ν’ 611/5651 1600 γρήγορα
πού ὁ ἐφεδρικός στρατός τῶν ἀνέργων νά ἐλαττωθεῐ. Αὐτό ἐνισχύει τὴ δίσπραγματευτική θέση τῶν ἐργατῶν καί τούς 6οηθαει ν’ ἀσκήσουνε πίεση γία τὴν αῦξηοη τῶν μισθῶν. ”Av οἱ

μισθοί ἀνέδουνε τόσο πολύ ὥστε τό ποσοστιαῖο κέρδος να κατέδει κάτω ἀπ’ τό «φυσιολογίκό» ἐπίπεδα,οἰ καπιταλιστές ἀρνοῦνται νά ἐπενδύσουν καί τό ἀποτέλεσμα εἰναι κρίση. Κατά
τήν κρίση συμόαίνουνε ἀλλαγές πού κάνουνε πάλι κερδοφόρα
τήν ἐπένδυση καί μετα ἀπό λίγο ἡ οἰκονομία ἀρχίζει παλί ν’
ἂνεὸαίνει. Ἕνα γερό καί μαχητίκό συνδικαλιστικό κίνημα
μπορεῖ ν’ ἀναγκάσει τούς μισθούς ν’ ἀνέδουνε καί ν’ ἀντισταθεῐ στούς μίσθολογικούς περιορισμαύς, κί αν ἀκόμη έχει ν’
ἀντίμετωπίσει ψηλό ποσοστό ἀνεργίας. Σέ μία περίοδο ἀνόδου
αὐτό μπορεῖ να συμπιέσεί τα κέρδη καί να ὁδηγήσει τήν οἰκονομική ἀνοδο σέ πρόωρο τέλος, ἐνῶ ὑπαρχεί ἀκόμη πλεόνασμα
ἐργατικῆς δύναμης. Αύτό, σέ μία οἰκονομική κρίση, μπορεῖ ν’
ἀργοπορήσεί τήν ἀναρρωση, μειώνσντας τή δυνατότητα τοῦ
κέρδους. Αὐτό ἠχεῖ ἴσως σαν καταδίκη τοῦ συνδικαλιστικοῦ
κινήματος, ἀλλα δέν εἶναι. Σημαίνει μόνο ὅτι ἐπισημαίνεται τό
ὁλοφανερα γεγονός ὅτι, ὅσον καιρό ἐλέγχουνε οἱ καπιταλιστές
τήν παραγωγή, έχουνε στό χέρι τους τό μαστίγιο, κί ὁ ἐργάτης
δέ μπορεῖ νά πάει πολύ μακριά στούς μισθολογικούς ἀγῶνες.
”Av ὅγεῖ κερδίσμένος, τότε οἱ καπιταλιστές ἀρνοῦνται να ἐπενδύσουνε καί τό ἀποτέλεσμα εἶναι πρόωρη ἤ παρατεινόμενη
κρίση. Για νά ξεφύγουνε ἀπό αῦτό τό δίλημμα αἱ ἐργάτες πρέπει να ξεπερασουνε τόν καθαρά οἰκονομίστικσ ἀγώνα καί ν’
ἀγωνιστοῦνε στό πολιτικό ἐπίπεδα, για να μπορέσουνε ν’
ἀσκήσουνε έλεγχο πανω στήν ἴδια τήν παραγωγή.

Οἱ τιμές
Οἱ κρίσεις συμὸαίνουνε ὅταν τό ποσοστιαῖο κέρδος πέφτει
1600 χαμηλά πού οἱ καπιταλιστές ἀρνοῦνται να ἐπενδύσουν.
Τώρα, ἀν οἱ καπιταλιστές μπορούσανε να καθηλὼσσυνε τίς τιμές 0’ ὁποίοδήποτε ἐπίπεδα διαλέγανε, ἡ κρίση δέ θά συνέὸαινε ποτέ, γιατί ὁποιαδήποτε πτωτική ταση τοῦ ποσοστιαίου
κέρδους θα μποροῦσε ν’ ἀποσοὸηθεῐ μέ μία ἀνύψωση τῶν τιμῶν. Ψηλότερες τιμές θ’ ἀπομόνωναν τό ποσοστιαῖο κέρδος
ἀπ’ τίς δυνάμεις πού διαφορετικα θα μποροῦσαν νά τό ὁδηγήσουν σέ πτώση, ὅπως π.χ. τή μίσθολογίκή ἦ φορολογική αὔξηση, ἤ μία 611/060 οτήν ὀργανική αύνθεση τοῦ κεφαλαίου. Αὐτό
φυσικά θα Ιχε σοὸαρές συνέπείες γίά τή μαρξίστίκὴ ἀναλυση
τῆς καπιταλίοτίκῆς ἀνάπτυξης, ἡ ὁποία στηρίζεται ἀκρίῧῶς
οτήν πτωτική ταση τοῦ ποσοστιαίου κέρδους γία νά ἐξηγήσει
τίς κρίσεις. ”Αν ἀπομάκρυνε τίς κρίσεις θ’ ἀφαίροῦσε ἐναν ἀπό
τούς 6ασίκούς μηχανισμούς μέ τούς ὁποίους ρυθμίζεταί ὁκαπιταλισμός καί μέ τούς ὁποίους ἐξαλείφει τίς δυσαρμονίες πού
προκύπτουνε κατα τήν ἐξαπλωση. Εἶναι λοιπόν ξεκάθαρο,-ὅτι,
για να ἐξακολουθήσει νά ἰσχύει ἡ ἀνάλυση τοῦ Μαρξ, πρέπει
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νά ὑπάρχει-κατι τό ὁποῖα να ἐμποδίζει τούς καπιταλιστές νά
ὑψὼνουνε τίς τιμές καί να περνάνε τίς μεγαλύτερες δαπανες
στόν καταναλωτή μέ τή μορφή φόρων. Καί πράγματι, αὐτό τό
κατι ὑπάρχει. Οἱ καπιταλιστές ὑπόκεινται σέ μια νομίσματικὴ
πειθαρχία, ἡ ὁποία τούς ἐμποδίζει ν’ ἀνεὸασουνε αὐθαίρετα τό
συνολικό ἐπίπεδα τῶν τιμῶν. Αὑτό γίνεται μέ τόν ἀκόλουθα
196110: T6 ἐθνικό νόμισμα συνδέεται μέ τό χρυσό μέ μία καθορίσμένη ἀντίστοιχία, ὥστε ἡ ἀγοραστικὴ του δύναμη ἀνεδαίνει
ἤ πέφτει μ’ αὐτὴν τσῦ χρυσοῦ. Ἡ ἐξασφαλιση ὅτι τό ἐθνικό
νόμισμα πράγματι συμπεριφέρεται έτσι, εἰναι ὑπευθυνότητα
τῆς κεντρικῆς τραπέζας, καί ὁ Μαρξ σκέφτηκε διαφόρους 196πους μέ τούς ὁποίους θα μποροῦσε να πετὺχει αὑτό τό στόχο.
Οἱ λεπτομέρειες δέ μᾶς ἐνδίαφέρουνε ἐδῶ, γιατί αὑτό πού
πραγματικά μετραει εἶναι ὅτι τό ἐθνικό νόμισμα συνδέεται μέ
τό χρυσό καί εἶναι για πραχτικούς λόγους ἀνταλλαξιμο μαζί
του. Ὁ Μαρξ ἰσχυρίστηκε ὅτι αὐτό θα μποροῦσε να ἐπιόαλλει
μία πειθαρχία στίς τιμές, ἐπειδὴ ὁ χρυσός έχει μία δίκή του,
ἐσωτερική ἀξία, πού ρυθμίζεί τήν ἀγοραστική του ἱκανότητα,
καί μέσ’ ἀπό κεῖ τό ἀγοραστικό δυναμικό τοῦ ἐθνικοῦ νομίσματος.
Ἔτσίὴ πειθαρχία τοῦ χρυσοῦ ἐμποδίζει τούς καπιταλιστές ν’
ἀνεόαζσυνε τίς τιμές, διατηρεῐταί τό ποσοστιαῖο κέρδος κί ἡ
6ασίκή ἀνάλυση τοῦ Μαρξ σώζεται. ”Οταν δημιουργοῦνται 006αρές δυσαρμονίες κατα τή διαρκεια τῆς ἐξαπλωσης, 16 ποσοστιαῖο κέρδος ἀρχίζει νά πέφτει, οί καπιταλιστές δέ μποροῦνε
να προφυλαχτοῦνε ἀνεὸάζοντας τίς τιμές - ἐπειδὴ τούς ἐμποδίζει ἡ πειθαρχία τοῦ χρυσοῦ - καί κατα συνέπεία ὑπάρχει τελικά κρίση. Ἀργότερα θα δοῦμε πῶς οἱ κυὸερνὴσεις προσπαθοῦνε ν’ ἀποφύγουνε τίς κρίσεις χαλαρὼνοντας τήν πειθαρχία
τοῦ χρυσοῦ κι ἀφήνοντας τίς έταιρίες ν’ ἀνεὸαζουν τίς τιμές
τους. Θά ὑπαστηρίξουμε μάλιστα ὅτι ὁ ούγχρονος πληθωρισμός εἰναι ἕνας τρόπος μέ τόν ὁποῐο οἱ κυὸερνήσείς ἐπιδιώκουνε να ὑψώνουνε τό ποσοστιαῖο κέρδος, ὥστε να τροφαδοτοῦνε τὴ συσσώρευση τοῦ κεφαλαίου καί ν’ ἀποφεύγουνε ἤ ν’
ἀπαλύνουνε τίς κρίσεις. ”E101 ἐπίδιώκουνε ν’ ἀποκλείσουνε
έναν ἀπό τούς ἐξωτερικούς μηχανισμούς μέ τούς ὁποίους ὁ καπιταλισμός ρυθμίζεταί αὐθόρμητα κι ἐξουδετερώνει τα ἐμπόδια σέ μία πιθανή ἐξάπλωση. ‘O Μαρξ ὅμως δέν ἐνδιαφερότανε πρωταρχικα για τίς συνειδητές πρασπάθειές ἐλέγχου τῆς
οἰκονομικῆς ἐξέλιξης, ἀλλά για τούς αὐτόματους μηχανισμοὺς
μέ τούς ὁποίους ὁ καπιταλισμός αὐτοελέγχεται, καί γίά τό λόγο
αὐτό ἀγνόησε τό ζήτημα τοῦ πληθωρισμοῦ κι ἔκανε ὑποθέσεις
για τό πῶς θα ἐξασφάλιζε ἀρκετά σταθερές τιμές.

2. T6 σύγχρονο κράτος
Εἴδαμε μέ ποίό τρόπο ὁ Μαρξ ἀγνόησε μᾶλλον τό κράτος για
νά συγκεντρωθεῑ στούς αὐτόματους μηχανισμούς αὑτορύθμίσης
πού θεωρεῖ ὅτι χαρακτηρίζουνε τίς καπιταλιστικές οἰκονομίες.
“Ἀς ἐξετασουμε τώρα πῶς τό σύγχρονο κρατσς ἐπιδιώκει νά
ἐμποδίζει, να συμπληρώνει, ἤ νά 611/11110610161 αὐτούς τούς μηχανισμούς, ὥστε να ἐξασκεῐ συνειδητό έλεγχο πανω στήν οἰκονομία. Ἀναφέραμε ἤδη τόν πληθωρισμό, ἀλλά πρίν ἀσχοληθοῦμε μέ τό ζήτημα τῆς ἀνόδου τῶν τιμῶν, ἀς ἐξετάσουμε αλλες μεθόδους ἐλέγχου. Σέγενικές γραμμές αὑτές οἰ ἀλλες μέθοδαί θέλουν να πετὺχουν ἕναν ἤ καί τούς δύο ἀπό τούς ἀκόλουθους στόχουςῑ
1) να ἐλαττώσουν τήν πίεση πανω στό ποσοστιαῖο κέρδος
κόὸοντας ἀπ’ τα ἐξοδα παραγωγῆς ἤ τούς φόρους·
2) να περιορίσαυν τό «φυσιολογίκό» ποσοστό τοῦ κέρδους
ὥστε ἡ οἰκονομία να λείτουργεῖ μέ χαμηλότερα κέρδη ἀπ’ ὅ,τί
προηγούμενα.
Καθένας ἀπό τούς στόχους αὐτούς μπορεῖ να ἐπιτευχθεῑ μέ
διαφορετικούς τρόπους, καί παρα τό ὅτι δέν ὑπάρχει ἐδῶ χῶ»
ρος νά τούς συζητήσουμε ὅλους λεπτομέρειακα, μερικοί ἀξίζει
ν’ ὰναφερθοῦν ἀναλυτικα. Τά έξοδα παραγωγῆς μποροῦν να
περίοριστοῦν μ’ ένα συντηρητίκό ἤ μ’ ἕνα ἐπαναστατικό τρόπο.
Ὀ συντηρητίκός τρόπος εἶναι να κατέὸει τό ἐπίπεδα τῆς ἐργα-
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τικῆς τάξης 1’1 1161110106 ἀλλου τμήματος τῆς κοινωνίας, τῶν
ἀγροτῶν ας ποῦμε, εἴτε μείώνοντας 16 εἰσόδημά τους εἴτε ὑποχρεώνοντας τους νά δουλεύουνε σκληρότερα. Αὑτό μπορεῖ να

γίνει 6111500, παραδείγματος χάρη μέ μία εἰσοδηματική πολιτική, 1’1 έμμεσα, μέ τήν άναδιοργάνωση τῆς παραγωγῆς πού 06ξάνει τήν παραγωγικότητα μέ 111 χρησιμοποίηση πιό 11900656τικῶν τεχνικῶν. A616 μπορεῖ ν ἀπαιτεῖ μια συστηματίκή πολιτικὴ πού να περιλαόαίνεί μέτρα ὅπως ἡ ὑποχρεωτική συνέν ωαη
ἤ ἐθνικοποίηση διαφόρων ἑταιριῶν, κρατική ὑποστήριξη για
ἔρευνα καί ἀναπτυξη, ἡ ἐκπαίδευσή μίας εἰδικευμένης ἐργατικῆς δύναμης, κ.λπ. Ἀντί να περιορίσεί τα ἐξοδα παραγωγῆς,
τό κράτος μπορεῖ ἁπλούστατα να 1101560051 τούς φόρους πού
(’11 αλογοῦνε στα κέρδη καί εἴτε να μεταφέρει 16 66190; τῆς φορολογίας σέ καποια ἄλλο τμῆμα 106 πληθυσμόῦ, εἴτε να περιορίσει τά δικά του έξοδα Αύτοί εἰναι μερικοί ἀπό τούς τρόπους μέ τούς ὁποίους μπορεῖ ν’ αὐξηθεῖ 16 ποσοστιαῖο κέρδος.
Μία ἐναλλακτίκή πολιτική εἰναι ἡ ἀποδοχή ἑνός χαμηλότερου
ποσοστιαίου κέρδους σάν κατι ἀναπόφευκτο1'1 ἐπιθυμητό, καί
ἡ λήψη μέτρων γίά τὴν ἐξασφάλιση τῆς ἀπρόσκοπτης συνέχισης
τῶν ἐπενδύσεων καί τῆς καπιταλιστικῆς ἐξαπλωσης. M1196;
656010 οτήν ἀδυναμία ἐθνικοποίησης τῶν μεγαλύτερων ἐταιριῶν 1’1 016 να τούς ὑποδειχθεῐ 6111500 τί νά κανσυνε, τό πεδία
γία μία τέτοια πολιτική εἶναι φυσικά μᾶλλον περιορισμένο. Κι
5101 6110);,11’5110 συνδυασμό ἐπενδυτικῶν κινήτρων, ἀμεσου
έλεγχου καί διαπραγματευτίκῶν συμφωνιῶν μπορεῖ κα προκύψ ει καποια ἐλάττωση στό «φυσιολογίκό» ποσοστιαῖο κέρδος
τό 611010 611101151101 γία τήν ἐξαπλωση.

στικὴ λύση καί νά δημιουργήσουν γἱέναν κρατικό μηχανισμό
ἱκανό 1" ἀντίμετωπίοει τά προὸλήματα πού ὑπάρχουν 0111 661011
τῆς ἀγγλικῆς οἰκονομίας. Καί τελικά, σ’ ένα διεθνές ἐπίπεδα,
τα προὸλήματα τοῦ οἰκονομικοῦ έλεγχου αὑξηθήκανε μέ τήν
πιτώση τῶν ΕΠΑ σαν παγκόσμιας δύναμης καί τήν καταρρευση
τῶν ἀποίκιακῶν αὑτοκρατοριῶν. Νά ἕνα παραδειγμα; Ἀμέσως
μετά τό Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οἱ ΕΠΑ, μέ 111 μορφή τοῦ
Σχέδιου Μάρσαλ, προσφέρανε ὅοήθεια στίς παλιές δυνάμεις,
τήν Ἀγγλία καί 111 Γαλλία. Σ’ ἀντάλλαγμα συμφωνήσανε ν’
ἀναλάόουνε τὴν ἐκμετάλλευση τῶν μετάλλων καί πρώτων ὑλῶν
στα ἀποικιακά τους ἐδάφη. A616 ἐξασφαλισε πλούσια καί
ἀφθονο ἐφοδίασμό μέ πρωτογενῆ προϊόντα στίς δεκαετίες ’50‘60. M16 151010,;0611cpmv10 θα ’τανε ἀδύνατη σήμερα; δέν
ὑπάρχει χώρα ἱκανή νά ἐλέγξει τήν ἀναπτυξη τῶν ἀκατέργαστων προϊόντων καί κατα συνέπεια 6 μελλοντικός 611151110610σμός μ’ 06161 εἰναι πολύ ἀὸέὸαίος.
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Τά ὅρια τοῦ κρατικοῦ παρεμὸατισμοῦ

ΥΏΠΝΙὍΗΗΟΠᾺΟΤΗἯΟὮΨΘΦΟΠ
"Av 06106 106 εἴδους ὁ κρατικός παρεμὸατισμός πετύχαινι·
πάντα, δέ θα ὑπήρχανε 0615 κρίσεις οὔτε πληθωρισμός καί ή
ἐξαπλωση θά μποροῦσε να διατηρηθεί διαρκῶς, χωρίς καμιά
άνοδο στό γενικό ἐπίπεδα τιμῶν. Ἀλλα ἕνα παρόμοια 051161910
προϋποθέτει τήν ἀπεριόριστη 661101111 106 κράτους καί τὴν
6101111011 τῆς ἐξουσίας χωρίς κανενός εἴδους πολιτικούςἐξαναγκασμούς. Στήν πραγματικότητα ἡ κρατική μηχανή εἰναι 510
10109116 δημιούργημα, 16 ὁποῐο σέ κάθε συγκεκριμένη στιγμή
εἶναι ἱκανό νά ἐκτελεῖ ὁρισμένα μόνο καθήκοντα. Καί γιά ν’
ἀλλάξει 0616 χρείαζεται καιρός. Μπορεῐ ἀκόμη νά ὑπάρξει
ἀντία-ταση ἀπό δυνάμεις μέσα κι ἐξω 6111 τήν ι’δια τὴ μηχανὴ.
Ἐπιπλέον, ἡ χρὴση τῆς κρατικῆς ἐξουσίας εἰν αι ἕνα πολιτικό
ζήτημα, γιατί αὑτό 1106 εἰναι εῦεργετικό για μερικούς μπορεῖ
v61 εἶναι ὁλαόερό για ἀλλους. Μερικές ἰδιαίτερες μορφές πα9511601101106 μπορεῖ νά ’χουνε μακροπρόθεσμες στρατηγικές
συνέπείες. Καί τελικά οἰ δίάφορες χῶρες ὑπάρχουνε μέσα σέ
11161 παγκόσμια οἰκονομία, ’πανω οτήν ὁποία πολλές ἀσκοῦνε
μικρὴ ἐπίδραση, καί συχνά ὑποχρεώνονται νά προσαρμόζονται
στα παγκόσμια γεγονότα πέρ’ ἀπό τόν ἐλεγχό τους.
Ἡ ἱστορία τοῦ μεταπολεμικοῦ καπιταλισμοῦ περιλαμὸάνει
ἅλ’ αὐτά τα χαρακτηριστικὰ. Μέσα στό φιλελεύθερα 115916011—
λον τοῦ ’50 καί τοῦ ’60, 161 καπίταλιοτικα κράτη δέν πέτυχαν ν’
ἀναπτύξουν τόν ἀπαίτούμενο μηχανισμό γία μία συντονισμένη
110951160011 01611 ἰδιωτικό τομέα καί σέ μερικές περιπτώσεις
φτάσανε μέχρι νά καταστρέψουνε μέρος τοῦ μηχανισμοῦ πού
ὑπῆρχε ἤδη. Καί ἡ ἀναπτυξη καί χρὴση τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ’έμποδίστηκε ἀπό τήν ἀνοιχτὴ 1’1 κρυφή ἐχθρότητα ἀντίπαλων τάξεων. Καπιταλισ-τές κι ἐργάτες ἀντισταθήκανε σέ ἀλλαγές πού θα τούς έθιγαν ὑλικάῆ στίς μακροπρόθεσμες πολιτικές
συνέπειές τους πού θεωροῦσαν δυσμενεῖς. Γιά παράδειγμα, οἱ
προτάσεις τοῦ Τόνυ Μπέν για τόν ἐκσυγχρονισμό τῆς ἀγγλικῆς
διαμηχανίας φαινόντουσαν λαγικές, ἀλλά θεωρηθὴκανε σαν ἡ
αἰχμή τῆς σοσιαλιστικῆς σφήνας καί δεχτήκανε ὀξύτατη πολεμική παρα τίς πίθανότητες ὠφέλειας για πολλές ἀγγλικές έταιρίες. Πραγματικα, τό σύνολο τῆς μεταπολεμικῆς ἀγγλικῆς
ἱστορίας, εἰκονογραφεῖ πῶς ἀκριόῶς 6 ταξικός ἀνταγωνίσμός
μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ ἀδιέξοδο; οὔτε ἡ ἀριστερά οὔτε ἡ δεξιά
ὑπήρξανε ἀρκετά δυνατές γία νά ἐπιὸάλουν τὴ δική τους ὁρι-
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Μιχάλη Παηαγιαννάκη, Νύξεις με ἀφορμή τόν τιληθωρισμό, Δα-

μιανοῦ Παηαδημητρόηουλου, 'O ἀνασχηματισμός τῆς κυβέρνηοης. I Ἐκστὸ ἡμέρες ἀπεργία τοῦ ΕΔΠ (Συζήτηοη). I Λουί ”Αλτουσερ, Ti Πρέπει v' ἀλλάξει 016 Κομμουνιστικό Κόμμα.· Παύλου Ζάνvu, Προβλήματα τῆς μεταφρασης, Δ. Α. Σαρδελῆ, “Ιδεολογίσ καί

“ΕΠιοΤήμη, Νἱκου Χατζηνικολάου, Ποιό εἶναι τό ἀντικείμενα τῆς

’10Τοοίος Τῆς TéXVnC; I Βιβλιοκρισιες. Ntu Βιβλία - Περιοδικά.

Κέκροπος 2, Ἀθήνα (Πλόκα), τηλ. 3245332
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ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ 30%
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Ἱ-Ι γιορτή τοῦ 6ι6λίου
Διευρύνοντας καί ἐπεκτείνοντας τίς δραστηριότητές του, ὁ
Σύλλογος Ἐκδοτῶν-Βιὸλιοπωλῶν Ἀθήνας, ὀργανωσε φέτος
τὴν 111 Γιορτὴ τοῦ Βιὸλίου πού θα λειτουργήσει ἀπό τίς 24
Ἰουνίου μέχρι 16 Ἰουλίου στό ”Αλσος τῆς Κηφισιᾶς.
Στά 25 καλαίοθητα περίπτερα πού στηθήκανε μέσα οτήν
πρασιναδα καί τά λουλούδια ὁ ἐπισκέπτης τῆς ἐκθεσης θα 6951
πανω ἀπό 6000 τίτλους-τόμους πού καλύπτουν ὅλους τούς 10μεῐς γνώσης; λογοτεχνία, ἐπίοτημονικα, ἱστορικά, φιλοσοφίκα,
παιδικά, λεξίκά καί ἐγκυκλοπαίδειες.
Στά πλαίσια τῆς ’Ἐκθεσης θα γίνουν ἐξ ἀλλου καί ἐνδιαφέ-

Ὁ Νίκ

Κιτσίκης διδάσκει

Ἀφιέρωμα 01611
N. Κιτοίκη

ρουσες διαλέξεις μέ ὁμιλητές μερίκούς κορυφαίους πνευματι-

κούς μας ἀνθρώπους O ἀρεοπαγίτης Γ. Ντεγιάννης θα ἀναπτύξεί 161 προὸλὴματα τῆς εἰσαγωγῆς τῆς δημοτικῆς γλώσσας
016 Νομίκα, 6 λογοτέχνης Μ. Μαγκλῆς θα μιλήσει για τό λογοτεχνικό ὅίόλίο, 6 Αλκης Τροπαίατης για 16 ὅίὸλίο καί τούς
δημιουργούς του, ἡ K011159110 Θανοπούλου για 11; 6ι6λιοθῆκες
σαν μέσο λαϊκῆς’επιμόρφωσης, 6 καθηγητὴς Θ. Λιανός για 16
οἰκονομικό 6ι6λίο στόν τόπο μας ὁ ἐκπαίδευτικός Θ. Γέρου
για _16 σχολίκό 6ι6λίο, ένῶ ὁ νομάρχης Κ. Κίουπκοκλῆς θα καλύψει 161 προῧλήματα πού θέτεί τό -ἰοτορικό ὅιὸλίο.
Τέτοιες πρωτοὸουλίες πού ἀνεῧαζουνε τήν πνευματική σταθμη τοῦ τόπου ἐνῶ παράλληλα φέρνουνε 0’ ἐπαφὴ μέ τό ὂίόλίο

Ἀφιερωμένο 01611 Νίκο Κιτσίκη
παλιό Πρύτανη τοῦ ΕΜΠ καί
Πρόεδρο 106 Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου οτήν περίοδο 1931-35 εἶναι τό
πανηγυρικό χιλιοστό τεῦχος τοῦ
«Ἐνημερωτικοῦ Δελτίου» τοῦ Τεχνίκοῦ Ἐπίμελητηρίου.
Ἐπισημαίνοντας τό ΕΔ. τήν
προσφορά τοῦ N. Κιτσίκη στούς
σημερινούς προὸληματίσμούς τοῦ
ΤΕΕ, ἀναφέρεταί οτίς διαλέξεις
του - τίς ὁποῑες εἶχε παρακολου-

θήσει κι ὁ Ἐλ. Βενιζιῖῖλος — πού
ἀποτέλεοαν τό πρῶτο ἰσχυρά x16πημα στήν τότε (ἰνθοῦοα θεωρία
τῆς Ψωροκώσταινας.

Ἀκόμη. τό χιλίοστό πανηγυρικό
ΕΔ μαζί μέ τά ἀλλα ("19090 πού
περιέχει, ὁριοθετεῐ 111 δραστηριότητα καί τούς προὸληματίσμούς τῆς
σημερινῆς διοίκησης τοῦ TEE καί
χαράζει τούς μελλοντίκούς στόχους
1116 11111 σωστή ἀξιοποίηση τοῦ δυναμικοῦ τῶν Ἑλλήνων Τεχνικιῦν.

πλατύτερες μάζες, πρέπει να προσεχθοῦνε καποτε ἀπό τό Κρά-

τος καί νά ὃοηθηθοῦνε οὺσιαστικα. ‘O Σύλλογος Ἐκδοτῶν-Βιὃλιοπωλῶν, μέ ἀλλεπάλληλα ὑπομνήματα του έχει προτείνει
στούς ἀρμόδίους κρατικούς φορεῖς λύσεις, πού καί τήν ἰδιωτική πρωτοὸουλία 01611 101150 0616 θα ἐνίσχύσεί, ἀλλα καί
στόν ἐφοδιασμό τῶν ἐπαρχίακῶν 6ι6λιοθηκῶν μέ καλό 6ι6λίο
θα συντελέσει.

Ἀπαγορεύτηκε ἡ
«”Αλλη πραγματικότητα»

11110» 11 ὁποία εἶχε 6906511151
016 (1150116601 Θεσσαλοιίκης τοῦ

μία εἰκόνα τοῦ κυπριακοῡ προὖλήματος, πέρα ἀπό τά γνωστά
καί χίλιοειπωμένα κλίσέ, πού νά
προσεγγίζεί τίς θέσεις καί τίς
ἐπίδίώξεις τὼν διαφορῶν πολιτικῶν καί κοινωνικῶν δυνάμεων.
"000 συζητήσιμες κι’ ἀν εἶναι
ὁρισμένες πολιτικές θέσεις τῆς

I970

τήν

ταινίας, δέν μπορεῖ νά τίς ἀμφι-

ανοιξη τοῦ 1977 στὴν Ἀθήνα.
Ἡ ταινία αὐτή ὅπως θα θυμοῦνται ὅσοι ἔτυχε νά τὴ δοῦν,
ἀποτελεῖ ἀναμφίόολα τήν καλύτερη καί σφαίρικότερη παρουσίαση τῆς σύγχρονης κυπριακῆς
πραγματικότητας, ἰδιαίτερα αύ-

σὸητήσει κανείς. πέρα ἀπό τά κι-

Στά μέσα Ἰουνίου ἡ κυπριακὴ
ἐπιτροπὴ λογοκριοίας ἀπαγόρευσε νά προόληθεῐ οτήν Κύπρο
ἡ ταινία τῆς Θέκλας Κίττου καί
101~ Λαμποοι Παπαδημητρακη
«Κύπρος

Ἕκθεση Ἀντιπολεμικοῦ Σκίτσου

'-’.”'-1”-.-:J
’

’,Ν

·-ι“
.
"'-

’μ Ἅι.

V

καί

ἡ

(’ἰλλη

εἶχε

πραγματικο-

προὸληθεῐ

-

,

τῆς πού διαμορφώθηκε v61 δώσει

ί
Γιγαντοσχέδιο τοῦ μαστρο-Ζαρίκου ἀπό τήν ἔκθεση

Ἔκθεση ἀντίπολεμίκοῦ σκί»
τσου διοργανωσε (στό Κουκακι)
τό Πολίτιστικό τμῆμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιτροπῆς για τὴ Δίεθνή
“Ύφεση καί Εἰρήνη, στα πλαίσια
τῆς Πανελλαδικῆς της Συνδιασκεψης (24-26 Ἰούνη). ’
Οἱ οκιτσογραφοι πού συμμετέ-
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χουν 51v01: Ἀναγνωοτόπουλος,
Ζαρίκος, M. Zf1310;, Ν. Θύμης,
Καλαμαρᾱς, Καμμένος, ίΚουτρουλαρης,
Κύρ,
Λογοθέτης,
Παρασόγλου,

Μπίλας,

Μπόστ,

Μυρμηρίδης, Ὀρνερακης, Πολενακης, Σκολίδακης,
Φλῶρος,
Χριστοδούλου 31.6.

νηματογραφικά

της

προτερή-

ματα. τό θάρρος να θίξει μία
σειρα θέματα ταμπού. ὅπως ἡ 15—
960110 οἰκονομική περιουσία καί
πολιτικὴ δύναμη τῆς κυπριακῆς
ἐκκλησίας, πραγματικοῦ «κράτους ἐν 31961151».

Μια γενική ἀποψη ἀπό τό χώρο τῆς ἕκθεοης

ςΙ-Ι Κυκλαδίτικη τέχνη
«Μοναδική οτόν κόσμο» ὅπως
εὔστοχα τή χιιρακτήρίσε ὁ Χρ.

Ντούμας, εἶναι ἡ συλλογὴ προϊστορικῆς Κυκλαδικῆς Τέχνης τοῦ
Ν. καί τῆς Ντ. Γουλανδρῆ πού
παρουσίαζεται αὑτές τίς μέρες
στό Μουσεῖο Μπενακη. Τό B'
σκέλος τῆς ἐκθεσής πού θα εἶναι
ἀνοιχτὴ ῶς τό Νοέμόρή, περιλαμ’ὦάνι-ἰ μέρος ἀπό τα πρωτοϊοτορικά καί ἱστορικά εὑρήματα που
ανήκουν οτή συλλογὴ τοῦ ζεύγους Γουλανδρῆ. Σέ ὅ,τί ἀφορα
τώρα. εἰδικότερα τά Κυκλαδικα
εὑρήματα πού ἀποτελοῦν καί τό
καύχημα τῆς παρσυσίασης. ἡ
ἀνυπολὸγίοτη ἀξία τους, ὅπως
τόνιοε ὁ Χρ. Ντούμας - πού τά
111-man ἀπό τό 1962 -. ὀφείλεται στό μι-γάλο τους ἀρίθμό (168

κομματια), οτήν ποιότητα καί τή

μοναδικότητά τους (π.χ. τό εἰδώλιο σέ, στάση πρόποσης, ὁ δίσκος
μέ τά πουλια, κά.) καθώς καί στό
ὅτι οτήν περίπτωση αὐτή ἡ ἀρχαιολογικὴ πληροφορία - ἀπό τή
στιγμὴ πού τά εὑρήματα παρέμειναν ἀπό τήν ἀρχή οτήν Ἑλλάδα
καί δέν ἀποτέλεσαν ἀντικείμενα
ἀγοραπωλησίας στό ἐξωτερικό δέν εἰναι ὁλωσδιόλου χαμένη,
ὅπως συμὸαίνει τόσο συχνά. Τό
τελευταῖα αὑτό γνώρισμα αὐξάνει
σημαντικα τήν ἐπιοτήμονική ἀξία
τῆς συλλογῆς.
, Τά πρωτοὶότορικά καί τά ἱστορικά ἐκθέματα πού ’έχει μελετήσει
ἡ καθηγήτρία τοῦ Πανεπιστημίου
τῶν Ἰωαννίνων, Λίλα Μαραγκοῦ,
εἰναι γύρω στα 280. Χαρακτὴρίζονται ἀπό μία πολυμορφία (ἀγγεῖα, κοσμήματα, εἰδώλια, ἀγαλ-

λείας «Τέχνη τοῦ 20οῦ Αίώναῑ
ἐκδοχές τῆς τέχνης» μετέχουν
ἀπό τήν Ἐλλάδα οί γκαλερί
Ζουμπουλακη. Μπερνιέ καί Πολυπλάνο. Ἠ πρώτη ὀργανωσε
ἀτομική έκθεση τοῦ Ἀλ. Φασιανοῦ καί παράλληλα παρουσιάζει
ἔργα τῶν; Δρούγκα, Καναγκίνη,
Μόραλη, Μυταρά, Νικολάου,
ΚωνΛόυ Ξενάκή. Παύλου, Χατζηκυριακσυ-Γκίκα. Ἡ δεύτερη
γκαλερί ἀντιπροσώπεύει τούς
καλλιτέχνεςῑ Ἀκριθάκη, Ἀντωνακο, Κουνὲλη, Σαμαρά, καί τό
Πολυπλανσ τοὺς μόνιμους συνεργατες τους Ἑλ. Βερναρδάκη, Γ.
Γαῐτη, Γ. Μόραλη, Γ. Σίμωσί καθώς καί τούς; Ἀκριθάκη, Ζούνη,
Κανιαρη, Καρά, Κατζουρακη,
Κατράκη,
Κέπετζη, Σπητέρη,
Τάκη Τσόκλη, κά. Τό ἐνδιαφέρον ἐδῶ εἶναι ὅτι στούς καλλίτέ-

«γραμμή». Ἀντίθετα ἐπικρατεῖ
μία μεγάλη ἐλευθερία οτήν προδολή ὅλων, δίχως ἐξαίρεση τῶν
σύγχρονων τάσεων. Στά πλαίσια
αὑτά ἡ συμμετοχή τοῦ «Πολυπλάνου» πέρα ἀπό τίς δημιουργίες τῶν συνεργατῶν του παρου-

σιάζει πσλλαπλά, ἐκδόσεις ποιότητας, 6ι6λία, καθώς ,καί τήν
περιοδική ’έκδοση τό «Σῆμα».
μ ,ιι

Γ :- w“! ι”Ηὶιι ΐί-ΝΧΧἚ ’
.'\\\\\'1\ ἐξω»
ιιιιιιιιι 1M-

χνες τῶν 21 χωρῶν πού ἀντίπρο-

σιι)πεύονταί μέσ’ ἀπό τις γκαλερί
δέν δὸθηκε, σέ ἀντίθεοη μέ ὅτι
()υμῧ(ιίνι-ἰ π.χ. οτή Μπίεννάλε τῆς
Βενετίας,

μιά

ὡρισμένη

Τὴν έκθεση συνοδεύει μνημειακός κατάλογος μέ εἰσαγωγίκα σημειώματα τῶν; Ντ. Γου- _
λανδρή. Λ. Εὐταξία, Ν. Γιαλούρη
καί τίς ἐπιστημονικές μελέτες τῆς
Λίλας Μαραγκοῦ

καί τοῦ

Χρ.

Ντούμα.
Ὑποδειγματική
σέ
προετοιμασία καί σέ παρουσίαοη
αὐτή ἡ έκθεση - για τήν τοποθέτηση τῶν εὑρημάτων καί τόν φωτισμό τους μετακλήθηκε εἰδίκα ὁ
ΔΙντής

Γραφικῶν

Τεχνῶν

τοῦ

Μουσείου
Μετροπόλίταν τῆς
Νέας Ὓόρκης. X. Σμίτ - πραγματοποιήθηκε χάρη οτήν ὑποστήριξη τῶν συλλεκτῶν. τοῦ Ε.Ο.Τ.
μέ τίς ἐνέργείες τοῦ Προέδρου

τοίΙ κ. Γ. Δασκαλακη καί τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα κ. Π. Λαμπρία

σέ μία προσπαθεια να ἐνίσχυθεῖ ἡ
πολιτιοτικὴ χροιά τοῦ τουρισμοῦ
μας. Βσὴθησαν άκόμα οὐσίαστικα οἱ κ. Λ. Εὑταξίας Πρόεδρος μ τῆς ΔΕ. τοῦ Μουσείου
Μπενακη καί τοῦ Ἴδρύματος Δεκόζη-Βούρου στό ὁποῖο ὀφείλονται οἱ καινούριες αἴθουσες τοῦ
Μουσείου πού παρουσίαζεται ἡ
συλλογὴ καί ὁ Δίευθυντής τοῦ
Μουσείου Μπενακη κ. ”Αγγ. Δεληὸοριας, Ἀλλά οἱ ἀκαταπόνητες
προσπαθειες τῆς Λίλας Μαραγκοῦ καί τοῦ Χρ. Ντούμα, σφραγισαν με’- τήν,ἐπιοτημονίκή τους
εὐσυνειδησία τό θαυμάσια ἀποτέλεσμα.

Ντ.Ρ.

Λαϊκα
Παγκόσμια
λιθογραφὴματα
διαλιοθὴκη λογοτεχνίας

ἸΞκδοχές Τέχνης
Στή Διεθνή Ἔκθεοη τῆς Βασι-

ματα) καί καλύπτουν τήν περίοδο
ἀπὸ τό 1800 π.Χ. ’ῶς καί τόν 100
π.Χ. αἰῶνα.

Κεραμικό τῆς Ἑλ. Βερναρδακη. ἀπό
τίς συμμετοχές οτήν ἕκθειη] τῆς Βασιλείας.

στό (< Ζυγὸ »
Τελείωσε ἡ ἐκδοση τῶν 200 τόμιον τῆς «Βιὸλιοθήκης Παγκόσμιας

Λογοτεχνίας», πού

πρα-

γματοποιὴθηκε ὕστερα ἀπό πρωτοὸουλία τοῦ Κεντρικοῦ Οἴκου

Λογοτεχνῶν τῆς Μόσχας.
Ἡ σειρα εἶναι μοναδίκή καί
δέν έχει προηγούμενα οτήν παγκόσμια πρακτική. Τό γενικό τί-

ραζ ὅλων τῶν τόμων αὐτῆς τῆς
«Βιὸλιοθήκης» ξεπέραοε Ιτά 60
ἐκατ. ἀντίτυπα. Στους τόμους
περιλαμὸανονται 25.800 ἔργα
3.235 συγγραφέων,

«Πρῶτο-δεύτερο χέρί»

Μία σειρα ἀπό ἀνώνυμες λαϊκές ζωγραφίές πού φτίαχτηκαν
πρίν σαράντα περίπου χρόνια καί
πού ἀποτέλεσαν τή «νέα προπολεμικὴ λαϊκή μπέλ-ἐπόκ» οτήν
Ἑλλάδα, περίλαμὸανει ἡ ἐκθεαη
λαϊκῶν λίθογραφηματων, στὴ
γκαλερί «Ζυγός»,
Οἱ ζωγραφίές αὑτές χαρίζαν τό
ὅνειρο καί τὴ φυγή στούς ἀνθρώπους ἐκείνων τῶν ζοφερῶν χρόνων, σημειώνεί ὁ Ἀριστείδης
Γιαγιαννος.
ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ

Κυκλοφόρησε τό 2ο φύλλο τῆς
159ὴμερης ἐφημερίδας μικρῶν ἀγγελίῶν «πρῶτο, δεύτερα χέρι». “H
πρωτατυπία τῆς ἐφημερίδας εἶναι
πώς ὅλες οἱ μικρές ἀγγελίες καταχωροῦνταί δωρεάνὶ Οἱ ἐκδότες φιλοδοξοῦν να κερδίσουν ἀπό τήν
καταναλωση καί μόνο τῆς ἐφημερίδας διευκολύνοντας ταυτόχρονα

Στό ἄρθρα τοῦ G. Giuliano «Ἡ
Ἰταλικὴ κρίση, τό ΙΚΚ καί μερικές
ἰδιομορφίες» (τεῦχος 99.20 Μαΐου
78) ἀναφέρεταί οτήν 2η παραγραφο ὅτι ἡ Γκραμσιανὴ ἔννοια
«ἡγεμονία τῆς ἐργατικῆς ταξης οημαίνει κοινοὸουλευτιομὸ». Ὁ δαί-

τούς

τό «δέν» πρίν ἀπό τή λέξη σημαί-

ἐνδιαφερομένους

τῶν καθημερινῶν
τους.

στή

λύση

μονας τοὺ τυπογραφείου «ἔφαγε»

προόλημάτων νει, άλλοιιὶινοντας τήν οὐσία τῆς

(Perm;43

ἠταν 01 ἂνθρωποι πού καναν τίς
48 ταινίες τοῦ προγράμματος
μαζί μέ κατι ἐμπόρους διανομεῐς
ταινιῶν, ποῦ ὃρίσκονταν ἀπό
ἐπαγγελματική
εὐσυνείδησία
οτήν ἐκδήλωση, λίγοστούς περίεργους καί τούς δημοσιογραφους.

Ὀμπερχάου ζεν 1978

ΕΤΣΙ ὅπως ἐμφανίστηκε τό
Φεστιὸάλ τῶν γερμανίκῶν ταίνίῶν δέν ἀφησε καμιά ἀμφίὸολία
πώς δέν ἦταν τίποτ’ ἀλλο παρά
α) τόπος συνάντησης τῶν διαφόρων εἰδικοτήτων καί διάφορα νεκρά ἀρθρίδια για τό γεγονός στόν
τύπο, δηλαδὴ μία ἰδιωτικὴ ὑπόθεση ἀνάμεσα στούς νέους γερμανούς
κίνηματογραφιστές
(περισσότερο μεταξύ τσυς; γνωριμίες, ἐπαφές κλπ.) καί μεταξύ
τῶν γραφείων ἐκμεταλλεύσεως
ἀπό τὴν ἄλλη. Καί ὅλα αὐτά πίσω
ἀπό τίς πλατες ἑνός ἀδιαφόρου
καί ἀλλοτριωμένου ὑπερκαταναλωτίκοῦ κοινοῦ μέ παραμορφώμένα κριτήρια πού συστηματίκά
ἀγνοεῖ τὴν ἐκδήλωση
(6on-

Τό 100 γερμανικό καί 240 διεθνές Φεστιὸάλ
ταινιῶν μικροῦ μήκους.
τοῦ Λευτέρη Ξανθόπουλου
T0 ΔΕΚΑ T0 ἐθνικό φεοτιὸάλ (γερμανικῶν) ταινιῶν μικροῦ
μήκους προηγήθηκε τοῦ διεθνοῦς, συγκέντρωσε ὅλους τούς
νέους καί ἑκκολωττόμενους γερμανούς κινηματογραφιστές καί
κράτησε τρεῖς μέρες. Ἀπό τίς 120 περίπου ταίνίες πού κατατέθηκαν στήν Ἐπιτροπή Προκρίσεως, προὸλήθηκαν σαράνταὀχτώ τελικά ταινίες, διάρκειας ἀπό τρία μέχρι σαράντα πέντε
λεπτά ἡ καθεμιά καί ἡ σοδιά αὐτή σά σύνολο ἀντιπροσώπευε,
θά μπορούσαμε νά ποῦμε, ὅλες σχεδόν τίς τάσεις πού ἐπικρατουν σημερα οτόν γερμανικό κινηματογράφο.

TO ΦῙΞΣΤΙΒΑΛ τοῦ ”011.1159χάουζεν κουὸαλαει τό ὄαρύ φορτίο καί τόν ἀναμφίσθήτητο μύθο
τοῦ πρώτου Φεστιὸαλ πολιτικῆς
ταινίας μικροῦ μήκους στόν κό-

σμο. Πολλές φαρές αῑοτανθήκαμε
τό 6αρος αὐτό ἀσήκωτο στούς
ὤμους τοῦ Φεστιὸαλ καί καταπίεστικό στούς δικούς μας. Αὐτοπαγίδευμένο τό πρόγραμμα καί
δεσμευμένο ἀπό τήν 24χρονη
παράδοοη τῆς λειτουργίας τοῦ
Φεστίδαλ, ἐμφανίστηκε μσνολίῇ
θικό στα κριτήρια ἐπίλογῆς καί
δύσκαμπτσ.
Η ΕΞΟΥΣΙΑ δέν φοόᾶται καί
τ’ ἀποδεικνύει. O γερμανικός
καπιταλισμός εὐέλικτος, εὐπροσαρμοστος, ἀνοίχτοματης καί
διαλλακτίκός προσπαθεῖ νά ἐξαγορασεί συνείδὴσείς μέ διαφορους τρόπους· μέ καλοπιασματα
(ἐκδρομές, δεξιώσεις) ἁπλοχερία
καί περιποιήσεις (με-τρήσαμε 36
6906510, συνολικά, ἤ τίμητικα
διπλώματα πού δόθηκαν ἀπό τίς
διαφορες ἐπιτροπές κρίσεως καί
τό συνολικό ποσό πού μοιραστηκε σέ 19 ὅραόευμένες ταίνίες
ἐφτασε στό ὕψος τῶν 42.000
Γ.Μ.), δημοκρατικούς θεομούς
καί περιοτασιακα ἀνοίγματα
πρός τά ἀριστερά - γία λόγους
ὅέὸαία καθαρά τακτικῆς καί ἐλιγμῶν - καί τέλος δίνοντας τό
ὅραὸεῖο, μέ ὑποκριτίγῙά χαμόγελα
καί ἀστικές χείραψίες, στήν πιό
καυστίκή ἴσως γερμανική ταινία
τοῦ Φεστίδάλ καί πού φανερά
καί ἀμεσα γυρνοῦσε κατα τοῦ
ἴδίου τοῦ κατεστημένου - ἀθλοθέτη.
Η
ΜΑΥΡΟΑΣΠΡΗ ταινία
«Κοντα στόν Σαχη», ἧταν ἡ δίπλωματική δουλεία τοῦ Βόλφγκανγκ
Λαντγκρέμπερ
στή
σχολή κίνηματογράφου τοῦ Moναχου. Μέσα σέ σαραντα λειττα
ἐπιχειρεῖ μία κριτική άντιμετώπιση καί ἀναλυση τῶν γερμανοπερσίκῶν σχέσεων καί τῶν ἀμοι-
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θοῦντος καί τοῦ τοπικοῦ ἀντί-

δαίων οἰκονομικῶν συμφερόντων
τῶν χωρῶν. Συνέπεια εἶναι ἡ
καταπίεση πού έχει ἐπίὸληθεῖ
τόσο οτήν Περσία ὅσο καί στούς
πέρσες πού ζοῦνε στὴν Εὐρώπη,
γία να διατηρηθεῖ ἡ κυρίαρχία
τοῦ Σαχη. Ἀπό τήν άλλη μερια
ἀνιχνεύεί ἀνάμεσα στίς ὁμαδες
ἀντιστάσεως τῶν περσῶν αὐτοεξορίστων, τίς συνθῆκες δομῆς τοῦ
περσικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ, τίς λανθάνουσες ἐπεκτατικές τάσεις του
εἰς 6αρος τῶν γείτονίκῶν λαῶν

δραστίκοῦ τύπου πού σωπαίνει)
κωφεύοντας κιόλας στό σύνθημαμότο τοῦ Φεστιὸαλ πού ’χε στηθεῖ σ’ ὅλη τήν πόλη ,«Βέκ τσούμ
Ναχμπαρν» - «Δρόμος για τόν
γείτονα» καί 6) χῶρος ἐπιδείξεως
προϊόντων, τάσεων καί ἰδεολογίκοαίσθητικῶν προὸληματισμῶν
καί κατ’ ἐπέκταση πεδίον ἀνταγωνισμοῦ ἀνάμεσα στίς δυό μεγαλες κρατικές σχολές κινηματογράφου στή Γερμανία; τὴ σχολὴ
τοῦ Μονάχου στό νότο καί τὴ
σχολή τοῦ Βερολίνου στό 60990.

καί τίς προσπαθειες ἀνασυγκροτὴσεως μιᾶς περσικῆς - πάλι -

αὐτοκρατορίας.
ΣΤΑ

ΘΕΤΙΚΑ

στοιχεῖα

01 ΤΑΣΕΙΣ φυγῆς ἀπό τὴν
πραγματίκότητα, ὑπῆρξε ένα ἀπό
τά χαρακτηριστίκότερα συμπτώματα τῶν’ταινιῶν πού παρακολουθήσαμε, ἐκδηλώθηκε δέ 0'
αὐτό τό Φεοτίὸαλ κατα διαφόρους τρόπους;

τῆς

ταινίας ὑπῆρξε ἡ ἀμεαότητα τοῦ
λόγου, τό γρήγορα καί σφιχτό
μονταζ, ἡ σωστή ἐπιλογή τοῦ
ντακυμαντερίστίκου ὑλικοῦ καί ἡ
ἀφτιασίδωτη πολιτική πληροφόρηση. Ὓπῆρξε ὅμως κί ἕνα ἀκόμη
στοίχεῐο πού ἔκανε αὐτή τὴν ταινία να εἶναι μοναδικὴ σέ σχέση
μέ τίς ὑπόλοιπες γερμανίκές ταινίες πού εἴδαμε; Ἧταν ἡ μόνη
πού τολμοῦσε στα ἴσα να πεῖ, ἡ
μόνη πού ξέφευγε ἀπό τίς έντονες
τάσεις φυγῆς πού ἐπισημάναμε
στούς κίνηματογραφιστές τῶν
ὑπολοίπων ταινιῶν μικροῦ μήκους.

ΣΑΝ Κινηματογραφικός Ἰμπεριαλισμός· χαρακτηρισμός γενικότερης ὁμαδας σύγχρονης πολι-

τικῆς ταινίας μικροῦ μήκους πού

παρακολουθεῖ καί καταγράφει
προὸλὴματα λαῶν τοῦ Τρίτου
Κόσμου ἦ ὑποαναπτύκτων ἄλλων
χωρῶν. Τό εἶδος αὐτό πού μέσα
στ’ ἀλλα προσπαθεῖ νά καλύψει
εὐρωπαϊκα - μας — ἀδίέξοδα
(ὑπαρξίακα ἥ πολιτικά λογουχαρη) ἤ ἐλλείψεις ἤ κορεσμό θεματικό, χρησιμοποίεῖ τήν παλιάς
μόδας τεχνικὴ τοῦ ταξιδιωτίκοῦ
,ζουρναλ, 01 διαπιστώσεις του νηπίακῆς ἡλικίας - παραμένουν
στα ὅρια τῆς ἐξωτίκῆς καταγραφῆς, τό κίνηματογραφικό του κάδρο ἀσφυκτίᾶ συνήθως χωρίς
προσπτική (ὅπως καί ἡ ἰδεολογία
τῆς ταινίας) χωρίς ὅαθος - ἀνοιγμα γία τό ματι καί τήν ψυχή, τά
συμπεράσματα του περιορισμένου ὅεληνεκσῦς, χωρίς προεκτα-

σείς εὐρύτερης ἐφαρμογῆς (ἐδῶ
σέ μᾶς λογουχαρη, στήν ἀθλία
Εὐρώπη τῆς παρακμῆς πού
ζοῦμεέ - κί ἀπό δῶ τα εὐρωπαϊκα
μας ἀδιέξοδα πού λέω πιό πανω
καί 01 ἀπέλπίδες προσπαθειες νά
γεμίσει ἡ ἀδείοσύνη καί ἡ
ὀθόνηέ)
AKOMA: κοντόφθαλμη φίλελεύθερη θεώρηση τῶν πραγμάτων
ἦ ἱεραποστολίκή ὑπεροψία καί
ἀφέλεια, ὑποκρίσία, ἀσφυκτίκή
ἰδεολογία καί οτενοκεφαλίὰἔ Καί
νά, γιατί οἱ ἐλαχιστες ταίνίες
φτιαγμένες ἀπό γυναῖκες πού εἴδαμε, γύρω ἀπό γυναικεῖα προόλὴματα καί τό γυναικεῖα κίνημα
γενικότερα, ἀν καί ἀδέξίες στό
χειρίσμό τοῦ θέματος καί μέ λάθη

ὅλες τους, τουλάχιστσν εἶχαν ἀπό
πίσω τους γυναικεῖα μεθοδικό
πεῖσμα καί τήν προσπαθεια για

ἐκφραστίκή αὐτονομία.
Ταίνίες αὐτῆς τῆς κατηγορίας
πού εἴδαμεῑ
Ο «Καδανας ἦ τά ζωγραφία-ιν
στούς τοίχους», 30’, μαυρόασπρο, 16 χιλ., κι άναρωτιὲται κανείς τί-ἐφαρμογές ἦ συνδέσεις
ἔχει αὐτό τα ψαράδίκο χωρίουδάκι τῆς Πορτογαλλίας (ἐτσί κα-

ΣΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ τοῦ γερμανικοῦ κίνηματογραφου οἱ πόρτες
ἦταν ἀνοίχτές για τόν καθένα
οτήν πόλη, δωρεάν εἴσοδος δηλαδὴ. Καί γία φανταστῆτε κατι
τέτοιο στὴ Θεσσαλονίκη ὅπου
θαρρῶ πώς θα ’πεφτε 6 κινηματογραφος ἀπό τό συνωστίσμό τοῦ
κόσμου πού θα ’τρεχε να μπεῖ καί
να δεῖὶ
”E, λοιπόν ἐδῶ, σέ μίας ζηλευ-

τῆς τεχνολογίας αἴθουσα 1000
θέσεων, ἕνα μόνίμο κοινό ἀπό
70-150 περίπου ἄτομα παρακολουθοῦσε τίς ταίνίες. Καί ὁ κάθε
ξένος 656010 θα μποροῦσε εὐκολα νά καταλαόεί πώς αι’·τοί

“

Δημόσια συνεδρίαοη τῆς κριτικῆς ἐπιτροπῆς τῆς FIPRESCI ἀπό ἀριστερά πρός
τά δεξιὼ Margarita Niko/ova Βουλγαρία, Marcel Mar/in Γολλία, Christa Μαννker Γερμανία, Floriane Muudt’nla Ἰταλία, Χρῆοτος Βακαλόπουλος Ἑλλάδα,
. Ψίωῖα Sam'ewski Πολωνία.

κοδωσμένο

κιόλας,

κακοφωτι-

σμένο καί ὃσυὸό, μέ τούς «καλούς ψαραδες» να μὴ μᾶς λένε
τίποτα, κουὸέντα, νά μᾶς περί-

φρονσῦν καί να ψαρεύουνε μόνο
μπροστά στό φακό) μέ μένα ἀς
ποῦμε πού ἀναόοντας τά φῶτα
τοῦ κίνηματογραφου θά μέ ἀποτιμήσουνε ὅλοι τους, σ’ ὅποία
κοινωνία κι αν ὃρεθῶ, ἀπό τόν
εἰσπρακτορα μέχρι τὴ μανα μου μέ τό πόσα ὅγαζω τό μῆνα, μέ 10
στανταρ καί τίς ἀξίες δηλαδή αὐ-

τῆς τῆς παρακμασμὲνης - μοις κοινωνίας;
Ο «Ἀναμνήσεις ἀπό ἕνα 1aξίδι», στήν Ἰνδία, 34’, ἔγχρωμο
ἀπό καλοντυμένους καί χορτάτσυς ὑπαλλήλους τῆς Γερμανικῆς
Τηλεορασεως,
ὡραίοποίημένες
φωτογραφίες, μουσική ἀπό σιταρ
καί χρωματίστά ροῦχα κι ἀπέ τίποτ’ ἀλλοέ
O ((Σκλαὸοι οτήν ἴδια τους τὴ
χώρα», τήν Ἀγκόλα δηλαδή, μέχρι τό 1976, 2()’, χρῶμα, χωρίς
μηνύματα ἤ ἰδέες κάποιας οἰκουμενικότητας, ἀποξηραμένο καί
πείσματάρίκο, περιορισμένης ἐμ6511510; καί νά, τί σημαίνει
άκόμα ὅταν λέω ὑποκριτίκό; Τό
γεγονός πού εἶναι τόσο φανερό,
ζώντας το κάποιας α’ αὐτή τὴ
χώρα. καί ἡ διαπίστωσή του τόσο
κοντα οτήν παροιμία ὅπου

«ὁ

κόσμος τό ’χει τούμπανο κι αὐτοί
κρυφό καμαρι» πώς ἡ Γερμανία

δέν εἶναι 111101' ἀλλο ἀπό μία
ἀμερικανικη ἀποικία ὑψηλοῦ 15χνολογίκοῦ πολιτισμοῦ καί δέν
ὑπῆρξε οὔτε, 1110 ταινία πού νά
μιλάεί για τ’ ἀμερικανικα συμφέροντα στὴν Ὁμοσπονδιακή Δημοκρατία τῆς Γερμανίας ούτε κάν
ἔχω δεῖ παλιότερα κατι τέτοιο να
ἐπίχειρήταί στό γερμανικό κινηματογραφο, εἶναι θέμα-ταμπού
τους, διοτάζουν, φοὸοῡνται, κά-

νουν πώς δέν 6λέπουν καί καταπίανονται μέ δευτερεύοντα ἤ ἐπί
μέρους προὸλήματα πού αὐτή
ἀκριῦῶς, ἡ ἀμερικανική κυριαρχία προξενεῖ ἀλλά οτήν πραγματικὴ φύση, στίς ρίζες τοῦ κακοῦ
κανείς δέν τολμαεί νά πάει· εἶναι
δύσκολα καί χρείαζεται κότσια

καί δουλεία καί ἀντοχη, πολλή
ἀντοχή.
Ο «Κύριοι στὴ χώρα τους»
τοῦ ΓΙήτερ Χέλλερ, για 20’, ἡ
συνέχεια τοῦ προηγούμενου μετα
τήν ἀποχώρηση τῶν λευκῶν
ἀποίκων.
Ο «Βήματσ. στό Βασίλεια τῆς
ἐλευθερίας, γία παράδειγμα στό
Περοῦ» ἐ, καί πῶς να ἐμπιστευτεῖς αὐτόν τόν ἀφελῆ φτωχοδιάὅολο δημοκρατη ἀστό Χανς Ρόλφ
Στρόμπελ πού 0116 τόν τίτλο καί
ιιόνο μᾶς μπερδεύει τήν ἐλευθερία μέ τά 6ασίλεια (δέν μᾶς ξακαθαρίσε οὐτε μ’ αὐτήν οὔτε μέ
τήν ἐπόμενὴ του ἀν προτιμοῦσε
τὴν ἐλευθερίαῑ 6ασιλευομιένη ἤ
,ἰόασίλευτη· φτοῦὶ)

Ο ((Ρασιντίγια» 20’, χρῶμα,
εἰκόνες ἀπό ἐνα παλαιστίνίακό
στρατόπεδα προσφύγων στό Νότίο Λίόανο πού αν καί τέτοίου
εἴδους θεάματα ἀπό μόνα τους
προσφέρουν ἐναν εὐκολο ὀπτίκό
ἐντυπωσιασμό καί χειρισμό, ὅμως
τοῦτο δῶ παραμένει τηλεορασίακῆς ποιότητας, χωρίς φαντασία,
χωρίς πηδήματα καί σαλτα,
ἀδιάφορα κίνηματογραφικαέ
Ο «Βήματα στό (ἰασίλείο τῆς
ἐλευθερίας, για παράδειγμα οτήν
Τανζᾳνία», ὅπως καί τό προηγούμενα, 30', χρῶμα. Βραόεύτηκε
μαζί μέ τό δίδυμό του ἀπό τούς
γερμανούς κρίτικούς ταινιῶνι μίκροῦ μήκους. Ἐπιόραὸευση τῆς
ἀστίκῆς ἠθικῆςὲ
ΠΕΡΑ ΑΓΙΟ τα συμπτώματα
φυγῆς πού περιγραψαμε παρα-“
πανω, καταγραψαμε ἐπίσης σεισμογραφικα καί μίά δεύτερη ἀρνητική δίαπίστωση, τήν Τεμπελιά
τοῦ κίνηματογραφίστή, ὀκνηρία
πανσπεῖ, ἀπό τό ξεκίνημα, τή
σύλληψη τῆς ἀρχικῆς ἰδέας, τὴν
ἔρευνα τοῦ θέματος ὡς τήν ἀναπτυξη καί πραγματοποίηση τῆς
ταινίας α’ ὅλα τα στάδια δηλαδὴ, σύμπτωμα πού καταδίκασε
ταίνίες να παραμείνουν ὅτι συνήθως ἀκούμε να λένε; «καλή
προσπαθεια»,
«ἀνολοκλήρωτη
δαυλειά», «συμπαθητίκό πρωτόλειο» ἤ στήν καλλύτερη περίπτωση «ἕνα ἐξυπνο ἀστεῖα»,
μειώνοντας - κι αὐτό τό χειρότερο - τὴ 00609611110 τοῦ θέματος πού ἡ ταινία καταπίάνεταί ν’
ἀναλύσει.
A) Ἕνα πολύ έξυπνο ἀστεῖο,

χωρίς τέλος, χωρίς νά καρποφορήσει κάν, ἦταν ἡ μαυρόασπρη,
26', παραγωγὴ τῆς ὁμαδας
«Οὐτουπούα
Παράοταοη
πρώτη» τῆς κινηματογραφίκῆς
σχολῆς τοῦ Βερολίνου, ὅπου οὔτε
λίγο οὐτε πολύ τρεῖς κινηματογραφικές μηχανές λήψης (οἱ δυό
κρυμμένες ἡ ἄλλη φανερή μέσα
στό πλῆθος) καταγραφουν ἐκ τοῦ
φυσικοῦ τίς (111/11690051; τῶν περαστικῶν καί τῆς ἀστυνομίας σ’
ἓναν κεντρικό καί πολυσύχναστο
δρόμο τσῦ Βερολίνου ὅταν μερικα νέα άτομα μεταφέρουν στίς
πλατες τους μία ποντίκοπαγίδα
διαστάσεων γιωταχί αὐτοκινήτου, πού στή θέση του τυριοῦ καθεταί ένας ἄλλος τους καλοντυμένος με’ ποῦρο καί συντηρητικὴ
ἐφημερίδα στα χέρια πού ἀτάραχος παρατηρεῑ ἀπό ψηλα τόν κσσμακη, ὁπότε ἀφήνουν τήν ποντίκοπαγίδα σέ καποια πεζοδρόμίο οἱ ἄλλοι, κόσμος μαζεύεται -

περίεργοι, καταφθανουν καί οἱ
πρῶτοί ἀστυφυλάκοι, δέν ξέρουν
τοῦ λόγου τους πῶς ν’ ἀντιδρασουν, μετα ζητάνε ἀπό τούς ἀνθρώπου-ἀχθοφόρους (τούς φορεῖς τοῦ συμὸόλουδηλαδὴ) ν’
ἀδειάσουν τό πεζοδρόμίο, αὐτοί
ὑπακούοι παίρνουν τήν ποντίκο-

παγίδα τους μέ τόν ἀταραχο μεγαλοαστό στή θέση τοῦ τυρίοῦ,
τήν πᾶνε πιό πέρα καί τήν ἀφήνουνε - κουρασμένοι τάχα καταμεσῆς τοῦ κεντρίκοῦ δρόμου, στή 6106001], μπλοκαρσνας
τὴν κυκλοφορία, ὁπότε 01 ἀντιδρασεις τῶν ἀστυνομικῶν φτανουν στα ὅρια τῆς ὑστερίας,
ὥσπου τέλος κάποιας τους οταματαει τὴ λήψη μέ τὴν παλάμη
του καί ἡ ταινία τελιώνειί
Αὐτό τό μοναδίκό εὕρημα καί
ὁ τρόπος πού κίνηματογραφήθηκε, θα μποροῦσαν να ἐξαντλήσουν τό μέγιστον τῆς λειτουργίκότητας τους μόνο σέ σχέση μέ
κατι ἀλλο πού θα προηγεῖτο ἤ θα
ἀκολουθοῦσε ἤ θα παρεμὸάλλονταν στίς ζωντανές αὐτές λήψεις
5101 16 φίλμ, χωρίς κάν να ὁλοκληρωθεῖ, παραμένει στα ὅρια
τῆς φάρσας καί οἱ προθέσεις τῆς
ὁμαδας τῶν κινηματογραφίστῶν
να σατιρίσουν «... τα μέσα πού
έχει ἐπινοήσει τό γερμανικό κρα10; γία τήν αὐτοπροστασία του,
τὴν ὑστερία ἀπό τό κύμα τῆς
τρομοκρατίας, τήν παρακολούθηση τῶν τηλεφωνικῶν συνδίαλέξεων καί τό νόμο σύμφωνα μέ τόν
ὁποῖα οἱ ἀστυφύλακες έχουν τό
δικαίωμα να πυροῧολοῦν στό
ψαχνό,..», δέν δικαιώνονται.

δεκάλεπτο ἐγχρωμο
Β) Τό
«Στὴ μέση τῆς Γερμανίας», πασχεί ἀπό τό ἴδια σύμπτωμα σέ
συνδυασμό μέ τό ἐξίσου καταλυτικό; τοῦ φόὸου να δηλωθεῐ, νά
μιλήσει για καίρια καί καφτα καθημερίνά τους προὸλήματα καί
εἰδικότερα τῆς ἀστυνόμευσης, τῆς
κρατίκῆς τρομοκρατίας καί τοῦ
χαφίεδισμοῦ, καί κρυόεται. τό
φίλμ καί ἀχρηστολογεῐ- 1110 γυναικεία φωνή πού ἀκούγεταί
OFF στὴν ταινία, διασχίζοντας
σάν κορδέλα κομπίαῦτερ τα
πλανα, ρωταει ψευδοῦπαρξίακά
μετεφηόίκα (κι οὔτε) ἐρωτήματα

«O ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ» 25 ΜΙΝ.,

I 6 MM, Χρῶμα.
Ἐνδιαφέρον κινηματογραφικό πείραμα γυρισμένο με’ ζωντάνια, ἐνθουσιαομό καί φρεοκάδα ἀπό τήν
«Ὁμάδα Μηδέν» τοῦ πορτογαλλικοῦ
ι’νστιτούτου κινηματογράφου τῆς Λιασαὸώνας μέ σκηνοθεσία τῆς Σουηδέζας Σόλὸιγκ Νέρντλο υντ.
«Ὁ Ἁλφρέὸο, ἕνας ἀγρότης, μαθαίνει νά γράφει καί νά διαὸάζει] Tr}
μέρα τόν παρακολουθοῦμε an} δουλειά του στή GUI/51111910117117 ὀργάνωοη.· «Ἡ καινούρια ἐλπίδα» καί τή
νύχτα στίς πρασπάθειές του νά μάθει
γράμματα. Μᾱς μιλάει γιά τό παρελθόν του καί γιά τό πῶς ἡ 25η τοῦ
“Απρίλη ἄλλοξε τή ζωή του] Ὁ Ἀλφρέδο πιστεύει πώς ὅταν μάθει νά
διαὸάζει, θά καταλάὸει καλύτερα τή
ζωή καί τήν κοινωνία τριγύρω του.
Ἑνάμισο μῆνα ἀργότερα ξαναγυρίσαμε στό χωρία τοῦ Ἀλφρέδο γιά νά
δείξουμε στούς ἀνθρώπους τί ἀκριὸῶς
κιιηματσγραφήσαμε. Βρήκαμε ἕναν
καίνούργια Ἁλφρέδα μέ περισσότερη
αὐτοπεποίθηση καί σιγαυριά. Ἡ ταινιά γυρίοτηκε τόν Ἀπρίλιο καί Ἰούλιο τοῦ 1976».
A' Βραὸεῖο τῆς κριτικῆς ἐπιτροπῆς
τοῦ Ὑπουργείαυ Παιδείας τῆς Βόρειας Ρηνανίας - ’Βεστφαλίας
A’ Βραόεῖα τῆς Διεθνοῦς Ὁμασπονδίιτς Κριτικών Κινηματαγράφου

(FIPRESCI).

6110);: «ποία εἶναι ἡ χρησιμότητα
μιᾶς πολιτικῆς ταινίας πού θα
’πρεπε νά κανει -κανείς καταπώς
οἱ καιροί τό ζητάνε;» καί «τί
μπορεῖ να πεῖ κανείς σέ μία πολιτική ἀγκίτατόρίκη ταινία») καί
«δέν θά’ ταν καλύτερο να 6λέπεις
τά πράγματα ἀπό τή δικια σου
προσωπική ὀπτικὴ γωνία ὅπως
’ ἀκριὸῶς αὐτόν τόν γεράκο πού
συναντᾶμε κάθε μέρα στό 1610
σημεῖα τῆς διαδρομῆς μας» μέ τ’
αὐτοκίνητό τους δηλαδὴ, τό γερακο μέ τό σκύλο καί τό τρίκυκλο
καρότσι του (ὅπου τ’ αὐτοκίνητο
ἐδῶ λείτουργεῖ - ἐρήμην τοῦ σκηνοθέτη; - καί σά σύμὸολο τῆς
κλείσμένης ἀεροστεγῶς κονσέρ60; γερμανικῆς κοινωνίας πού
ἀποκλείει προσπελασεις καί - μέ
στόκο - φιλότιμα καί συστημα11110 κλείνει τρυποῦλες καί πιθανότητες οὐσιαστικῆς ἐπικοινωνίας, καταδικαζοντας ἑαυτήν σε’
συνεχοῦς θέρους ἀδίατάραχτο

«ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ»
(Pavel Schnabel, Mar/1.111 SmbvnΜαι-ὴ) [0 MIN. Χρῶμα, 16 MM
Παραγ. Δυτ. Γερμανίας. Βραόεῑσ Δημοσιαγρᾰφων Κιιηματογράφου.
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περιὸαλλον θερμοκηπίουέ)
H0651 Σναμπελ τοῦ 1946 καί
Μαρλίζα Στούμπενραουχ τοῦ
1942 (μες 016v πόλεμο κιόλας),
σᾱς λέω; ὁ πρόγονός μου ὁ Σίσυφος δέν ρώτησε κανέναν γία τὴ
σκοπιμότητα τῆς διαδρομῆς καί
τοῦ ὅραχου πού ξανασουρνε σί-ήν·
κορφή 101)!
'H ταινία ὅραόεύτηκε ἀπό τήν
Ἔνωση Δημοσιογραφων Κίνηματογραφου. Ἐπίκύρωση τῆς ἀστικῆς εὐθυνοφοόίας καί ἐξαγορά

τῆς Σιωπῆςῑ
Γ) 'O Ρόμπερτ Χαρτμαν καταπιαστηκε για 13’ μ’ Eva 0.116 τα
πιό καυτά καθημερινά 11906111ματα τῶν ἀνθρώπων αὐτῆς τῆς

χώρας, τό «μπεροὺφς-φερμπότεν» ἤ τήν ἀπαγόρευση ἀσκήσεως
ἐπαγγέλματος, ὅπου φάντασμα
καί ἀπειλή δίαρκείας για κάθε
δημόσια ὑπαλληλο πού καποτε
στό παρόν ἠ καί στό παρελθόν
άκόμα εἶχε καποια ἀνάμιξη μέ
τήν τάδε ἤκτὴν δεῖνα ἀριστερίστίκη παραταξη ἦ ὀργάνωση ἤ
ὅρέθηκε σέ μία διαδήλωση δια-

καί μελαγχολικοῦ
ἀνεκδότου.

προσωπικαῦ
’

Δ) ”Ελλειψη φαντασίας καί
εὐκολία καί πῶς ἀλλίῶς παρα
«κίνηματογραφική

κατά-πτωση»

νά χαρακτηρίσω αὐτά τα μαυρόασπρα 45 τηλεοπτικά λεπτά
ὅπου Eva 110690, Eva πλανα ἕνα

πρόσωπα ἡ «Γερτρούδη Μπαερ μιά ζωή για τήν ἰσότητα 01:0 δικαιώματα τῆς Γυναίκας, για τήν
εἰρήνη καί τὴν ἐλευθερία» πού
ὅσα καί συνταρακτίκα πράγματα
κί ἂν έχει v0 μᾶς πεῖ ἡ σεόασμια
γερόντισσα, 5 λοιπόν μᾱς νανούρίσε κι ἐπιτέλους κοίμηθήκαμε, 0'
εύχαριστοῦμε Μιχαέλα Μπέλγκερ
τῆς ταινίας (πού ἀργότερα σέ
φανταστήκαμε πώς γεννὴθηκες
καί κυκλοφορρεῖς μέ ἐκεῖνο τό
μηχάνημα, τα ἐλάσματα τοῦ
ἀλουμίνίου πού 6άζουν σέ στρα6ούς λαιμούς για νά ἰσιώσουν καί

συμπαθα με, ἀλλά μήπως κί ἀρχίσείς μ’ αὐτα μου καί 6λέπείς
καί πρὸς καμμιάν άλλη κατεύθυνσηὶ)

μαρτυρόμενος γιά τήν αὔξηση τῆς
τιμῆς τῶν εἰσιτηρίων τῶν λεωφορείων π.χ., (περίσσότεραι κιόλας
ἀπό 4.000 ἀνθρῶποι, δάσκαλοί,

καθηγητές, κοίνωνίκοί λειτουργοί, παιδαγωγοί, ὑπάλληλαι τοῦ
κράτους κ.λπ., χασανε μ’ αὐτόν
τόν φασίστικό νόμο τὴ δουλεία
101); ἧ τούς έχει ἀφαιρεθεῖ ἀποξαρχής τό δικαίωμα v’ ἀσκήσουν
τό λειτούργημα τους, καί πανω
ἀπό 1.000.000 ἐχουν περάσει στα
τελευταῖα τρία χρόνια ἀπ’ αὐτή
τὴν ταπεινωτίκὴ ἀνακρίση τοῦ
γερμανικοῦ νεο-μακαρθισμοῦ για

v0 μπορέσουνε v0 δουλέψουνε οἱ
ἀνθρώποίέ
Θῦμα ταῦ Συστήματος, στή ζωή
καί οτήν ταινία, ἕνας τεχνικός
ὑπάλληλος τῶν γερμανίκῶν ταχυδρομείων μέ 15 χρόνια ὑπηρεσία πού παίρνει μιά μέρα ἕνα
γράμμα ἀπό τήν προῖσταμένη του
ἀρχή καί τόν καλοῦνε σέ ἀπολογία με’ τό ἐρώτημα τῆς ἀπολύσεως
«... διότι τήν τάδε ἡμερομηνία
λογουχάρη πουλσῦσε στό τάδε
σημεῖα τῆς πόλης τὴν ἐφημερίδα
τοῦ γερμανικοῦ ΚΚ. τήν δεῖνα
ἀκούστηκε νά λέει τήν τάδε κου65v10 ὑπστηρίζοντας καποια
θέση 101') KK, κι ἀκόμα τότε, στή

μεγάλη

γιορτή

τοῦ, κόμματος

ἐψηνε στή σχάρα καί πουλσῦσε
στούς ἐπίσκέπτες λουκάνίκα1
Στίς «Γνώσεις τοῦ Πάουλ
Σαιντενμπεργκ» μιλάεί 6 ἴδιος 6
διωκόμενος καί μέ μίαν ἠρεμία,
χίοῦμορ, ἁπλότητα καί ἀνθρώπια
μᾶς ἐξηγεῖ τήν περίπτωσή τουὅμως τελικά τό φίλμ δέν φτάνει,
εἶναι λίγοέ Δέν ὁλοκληρώνει τό
θέμα του πού ἀπό μόνο του δέν
εἶναι καθόλου μικρό· ἡ ἐρευνα
τοῦ σκηνοθέτη δέν προχωραεί σέ
6080; 1101 τελικά ἡ ταινία παραμένει στα ἐπίπεδα ἑνός δροσεροῦ
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ΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ συμπεράσματα πού θα μποροῦσαν κιόλας
νά ἀποδοθοῦν στα συμπτώματα
τῶν γερμανικῶν ταινιῶν αὐτῆς
τῆς χρονίας τοῦ ”Ομπερ χαουζεν,
συνοψίζονται ὡς ἐξήςῑ
0) 'E11511]11] ἀμφισῧὴτησης καί
τόλμης. Δέν ἀμφισῧητοῦν αὐτοί
οἱ ἀνθρώποι τίς δομές καί τά
πράγματα πού τούς περίὸάλλουν
ἦ τούς πλασαρονταί, δέν ἐξαείρονται. Τα παίρνουν ἕτοιμα τα
ἀναπαραγουν κίνηματογραφίκά
καί τά προωθοῦν πάλι πρός 10
ἐξω, χωρίς κανένα φιλτραρισμα,
καμμιά δημίουργική μετάπλαση.
Πέφτουν οτήν παγίδα να τολμοῦν
μια κριτική, ἀριστερίστίκη ας
ποῦμε, μέ τα στάνταρ καί τίς
ἀξίες πού τό ἴδίο τό Σύστημα έντεχνα τούς έχει 5111601151! Δέν

Παιδιά τοῦ καταυλισμοῦ τῆς «RASHIDIYA» ὴ τό rim/1111117010116 ἐρέθισμα
τοῦ θεάματος καί ὁ εὔκολος ἑιτυπωσιασμός δηλαδή ἕνα ἤ περισσότερα παιδιά μέσα σέ μιά ταινία εἶναι ἀρκετά δυνατά στοιχεῖα ἀπό μόνο του γιά να
προκαταὸάλει εὐνοϊκά μεγάλα μέρος τοῦ καινοῦ ὑπέρ τῆς συγκεκριμένης ταινίας. “Ὀπως καί στό ὅμοιό 1011:
«TA ΠΑΙΔΙΑ TOY ΠΟΛΕΜΟΥ» τῆς Τζόσελιν Σααμπλ l2 ΜΙΝ., IOMM.
χρῶμα, παραγωγή τοῦ Λιόάνου.
Α’ Βραὸεῖο τῆς κριτικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησιάς «T6 φίλμ
μᾶς ἀποκαλύπτει τῆ ὅία πού ἀναπαρίοταται μέσα ἀπό τήν ἱστορία αὐτῶν
τῶν παιδιῶν πού γλύτωσαν τῆ σφαγή ἀπό τούς φαλαὶῆιίτες στῆ Βῆρυττό. Τά
ἴδια τά παιδιά 0m10001001' μόνα τους τί θα γυριστιῑιῖῖ»
Ἐντυπωσιαστήκαμε πράγματι ἀπό 16 σκληρά καί ὸαλοφονικό παιχνίδι τῶν
παιδιῶν πού σε’ μιά παραλία τῆς περιοχῆς 111/0170910101711 τίς παλεμικές ἐμπειρίες πού εἴχανε ὅιώσει. Μέ ξύλινα μαχαίρια καί ὅπλα ἐπιὸίδονται α’ ἕνα
ἀνελέητο μακελειό πού μᾶς τρομάζει καί πού τά γελαστά πρόσωπα τῶν παιδιῶν πού οηκώνονται «ζωντανοί πάλι» νά πάραυν μέρος οτήν ἑπόμενῆ φάοη
τῆς μάχης εἶναι ἡ μόνη ἔνδειξη πώς αὑτές οἱ μάχες τους εἶναι ψειίτικες. Στό
«παιχνίὸι» τῶν ,παιδιῶν παρεμὸάλλονται αὐθεντικά κομμάτια ἀπό τίς μάχες
στούς δρόμους τῆς Βηρυττοῦ.
Στό ἴδια ἐπίπεδα κινήθηκε καί ἡ ταινία «T0 ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΤΗΣ [7E1ΝΑΣ», Γιά 30 ὁλόκληρα λεπτά, σκελετωμένα παιδιά μέ πρησμένις κοιλιές
σέρνονται στό χῶμα κυνηγώντας σπόρους ἧ ἔντομα νά φᾶνιχ σάν τῆν κάτα τό
καλαμπόκι, ἥ κοιτάνε μέ τεράστια γουρλωμὲνα μάτια τό 17/0116 μέ ἀπορία 77'
πεθαίνουνε κιόλας. Ἡ ταινία δέν εἶχε καμμιά ἐξέλιξη. Πέρα (ὶπό τήν διαδοχή
εἰκόνων πεινασμένων ἀνθρώπων καί πτωμάτων πού τά μάζειν· τό κάρα
στούς δρόμους, δέν εἴὸαμε τίποτα ἄλλο. Εὔκολος ι’·ντυπιιισιααμός, 3906517τηκε με’ τό A’ Βραὸεῖο τῆς κριτικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Φεοτιίῖαλ (ἀπό λύπηση
θαρρῶ ἢ ἀπό τύψεις γιά τά παιδιά πού χαθήκανε·])

τολμοῦν να περάσουν ἀντίπερα,

ν’ ἀμφισὸητήσουν αὑτές-τίς E101μες ξεκουνημένες ἀξίες καί τά
χρησιμοποιημένα μέτρα, για νά
περάσουν στίς δικές τους πρωτότυπες ἀνακαλύψειςέ
Λοίπόνῑ Στό ὄνομα μιᾶς 10vθασμένης ἀντίληψης περί «πολίτικοῦ κινηματογράφου» ἤ «κινηματογραφου-ντσκουμέντσ», ἀποκλείστηκε ἡ ποίηση καί ἡ φαντασία, τό κίνηματογραφίκά ὑλικό
ὑποτάχτηκε στίς ἀνάγκες κρεοπωλείσυ, ἀγνοήθηκαν οἱ λειτουργίες τοῦ φιλτραρίσματος καί τῆς
διύλισης, ἐπίστρατεύτηκε χρίστίανίκῆς ἠθικῆς κινηματογραφίκή ἐπιχειρηματολογία καί μέ,θοδοι καί τέλος, ὑποτονική Χπαρουσίαση κατακερματισαν τό τε11116 προϊόν σκορπίζοντάς 10
στούς τέσσερείς ἀνέμους πρίν κάν.
119010651 νά καλοφτάσεί τόν δέκτη του.-

1, 11111
«MAMA, ΜΠΑΜΠΑΣ, ΠΑΙΔΙ» τῆς Σουηδέζας ζωγράφου καί ἠθοποιοῦ Μαρί
Λουΐζ ντέ Γκέερ. Παραγωγὴ τοῦ Σουηδικαῦ Ἰνστιτούτου Κινηματαγράφαυ.

30 ΜΙΝ., I6 MM,X91I1710
«<M112 ἱσταρια γιά μια μητέρα, ἕιαν πατέρα καί τό παιδί τους καί τήν ἓπίσκεψη
τῆς γιαγιας τοῦ παιδισῦ και μιᾶς γειτόνισσας».
A116 τίς πιό πρωτότυπες 1011/1'6; τοῦ (Maﬁa-7101160110195 ὅλη τή ακληράὸα
τῆς καθημερινῆς ζωῆς μιᾶς μεγαλοίπολης τοῦ ὀαρρᾶ καθώς καί 161 παραμορ(pm/um κόσμο τῶν μεγάλων, δααμένα με’ ἐπιτυχία ἀπό τῆι ὐπτική yon ιά ἑνός
παιὸιοῦ.

δαπέοτης καί συγγραφέας πολλῶν ὄιὸλίων, μονογραφιῶν καί

(τοιχογραφίες στίς ’ἐκκλησίες
νά τίς προαδιορίσετε καπως ἀνακά). Ἡ πρωτοπορεία ἀναθίωσε * . λυτικότερα,·
καί πάλι γύρω στό 1940 μέ τὴ
- Στή μουσική συναντᾱμε τα
σχολὴ τοῦ Λ. Βάζντα πού ἀνάπρωτεῖα τῆς πρωτοπορίας, κι
φερα πιό πανω καί μέ κύρια μέαὐτό εἶναι ἤδη πρό πολλοῦ γνωλημα — ὅπως εἶχε ήδη συμὸεῖ στίς
στό διεθνῶς. Στόν Κινηματομουσίκές συνθέσεις τοῦ Μπαρτοκ
γραφο τό ἴδια. Κατι πού εἶναι
- τήν ἐνίσχυση τῆς ταπίκῆς
άγνωστο εἶναι οἰ νεωτεριστικές
παραδοσης μέ δημιουργικὰ ἀφοτάσεις· πού διαπιστώνουμε στό
μοιωμένα ξένα πρότυπα. Στόχος
θέατρα καί οτήν ἀρχίτεκτονίκή.
ἐδῶ ἦταν να δημιουργηθεῖ μία
Μόλις τώρα τελευταῖα ἀρχισαν
μεγάλη τοπική σύγχρονη τέχνη
να ὑποχωροῦν τά πανίσχυρα
κατι πού εἶχε ἤδη πετύχει ὁ Ρουταμπού πού δέοποζαν στό θεατρικὸ χῶρο, κι· οἱ νέαι πού προσμανος Μπρανκαῦζι. ’
Μετά τό Β’ Παγκόσμια Πόλεμο
παθοῦν νά κανοῦν μία πρωτοπαἡ πρωτοπορεία συνέχισε τή
ριακή δουλεία ἐδῶ, εἶναι πολλοί
δράση της πού καταπνίχτηκε
καί ἀξιόλογοι.
οτήν περίοδο τοῦ σταλινίσμοῦ
”Εντονα πρωτοποριακὴ δίχως,
γία να ἀναὸίώσει μόνο ἀπό τό
ὅμως, να φαίνεταί στό ἀποτέλε1956-60 καί πέρα. Ἀπό τότε μέσμα καί στίς ἐφαρμογές της εἶναι
χρι σήμερα ὑπάρχει μία ὁλοένα
καί ἡ Οὐγγρική ἀρχίτεκτονίκή.
μεγαλύτερη ἐλευθερία κι ἀναζή”Εχουμε πολλούς καί ἀξίόλογους
τηση στό χῶρο τῶν τεχνῶν.
νέους ἀρχιτέκτονες πού δίχως να
- Σ’ αὐτήν τήν ἐλευθερία καί
εἶναι μιμητές ξένων προτύπων εἰ-

ἄρθρων μᾶς ἔκανε καί μιά ,πολύ ἐνδιαφέραυσα αυναπτική ἀνά-

τήν παλυμαρφία πέρα ἀπό τήν

ναι ὁπαδαί μιᾶς ἀρκετά εὐπλα-

λυση τῆς πολυκύμαντης - παράλληλης μέ τίς πολλές πολιτικές
ἀ νακατατάξεις - ἐξέλιξης τῆς σύγχρονης τέχνης an? χώρα του.

ἀλλαγή τοῦ πολιτικοῦ κλίματος
συνέὸαλε καθόλου ἡ Παιδεία καί

τατικές προσπαθειες καί ἀναζη-

στης
λειτουργικότητας
πού
σφραγίζει με’ μία δυνατή προσωπικότητα τα σχέδιά καί τίς μακέτες τους. Σ’ αὐτό ὅμως δυστυχῶς,
σταματαει ἡ συμὸαλή τους μία
πού τα τελείωμένα κτίρια δέν ἀνταποκρίνονται - λόγω τῆς τέλειας
ἐλλείψης συνεργασίας ἀνάμεσα
στόν ἀρχιτέκτονα καί ατόν κατασκευαστικά φορέα - οῦτε στό
ἐλάχιστα, στήν ἀρχίτεκτονίκή μελέτη. Τελευταῖα, ὅμως, τά πραγματα ἀρχίζουν καπως να διορθώνονται κι ἐδῶ. Γενίκά στή σημερινή Οὐγγαρία ὑπάρχει ένα
κλίμα εὐφορίας σέ ὅ,τί ἀφορα τήν
τέχνη, μία πρασήλωση στίς νεώτερες ἀναζητήσεις καί μία προσ-

τήσεις πού γίνονται οτή Μουσική, στόν Κινηματογράφο καί

παθεια συνεχοῦς προόολῆς τῶν
σύγχρανων τάσεων σέ ὅλους τούς

οτήν Ἀρχιτεκτοιιική. Μπορεῑτε

τομεῑς.

Καλλιτεχνικὴ ἀναγέννηση
στὴ σύγχρονη Οὐγγαρία
Τῆς Ντόρας Ἠλιοποὺλου Ρογκαν
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς πρόσφατης ἐπίσκεψης στήν Ἀθήνα ταῦ
Ἱστορικοῦ τῆς Τέχνης Λ. Νέμεθ — Καθηγητή τοῦ Πανεπιστη-

μίου τῆς Βουδαπέατης - παύ στό διάστημα τῆς ἐδῶ παραμονῆς
του ἔδωσε μία διάλεξη στήν ΑΣΚΤ, ζητήσαμε νά μᾶς πληροφορήσει γιά τίς συνθῆκες πού ἐπικρατοῦν σήμερα σέ ὅ,τι ἀφαρᾶ
τή σύγχρονη τέχνη καί γενικότερα τήν παλιτιστική κίνηση στή
χώρα ταυ. Ἀπαντώντας στίς ἐρωτήσεις μας ὁ Οὐγγρας καθηγητής πού εἶναι παράλληλα σύμόαυλος στήν Ἀκαδημία τῆς Βαυ-

με’ παιό τρόπω

- Σέ σχέση με’ τίς ἄλλες σοσιαλιστικές χῶρες πῶς ἀντιμετωπίζεται ἡ σύγχρονη τέχνη οτήν
Οὐγγαρία,·
“
- ”Εχουμε μια πολύ ἐλεύθερη
πολιτίατική πολιτική. Τήν πιό

ἐλεύθερη - μαζύ μέ τήν Πολωνία
- ἀπ’ ὅλα τά σοσιαλιστικά κράτη.
Στή χώρα μου ἀντιπροσώπεύανται ὅλες οἱ σύγχρονες τάσεις τῆς
τέχνης μέχρι καί τήν minimal τέχνη, τήν ἐνναισλογίκή, τό «θίντεα» κά. Ἀλλά καί γενικότερα
ὑπάρχει μία πολύ έντονη διαθεση
γία ἐκσυγχρονίσμό στό χῶρο τοῦ
κινηματογραφου καί τῆς φωτογραφίας, τῆς μουσικῆς, ὅπου γίνονται τεράστιες προσπαθειες,
τῆς ἀρχιτεκτονικῆς, κ.ά.
- Στά πλαίσια τῆς πολύπλευρης αὐτῆς ἀναζήτησης πού
ἀφσρᾶ καί τίς εἰκαστικές τέχνες
ποιές εἶναι οἱ μορφές τῶν καλλιτεχνῶν πού ἐπηρέασαν τίς πρόσφατες ἐξελίξας,- Ἀναμφισόὴτήτιι τὴς Ελίζας
Σάρ καί τοῦ Μπέιλα Καντόρ πού,
δυστυχῶς, πέθαναν πρίν ἀπό
λίγα χρόνια. Ἡ Σαρ δημιουργοῦσε ἀξιόλογα ἀγάλματα καί
γλυπτίκή περιόαλλαντος καί ὁ
Κοντόρ, για τόν ὁποῖα ὁ Καμύ προτοῦ πεθανει - ἐταίμαζε μία
μελέτη,

ἐκινεῖτο

σέ

σουρεαλι-

στίκά πλαίσια καί ἔδρασε μέ
καταλυτική δύναμη στό χῶρο τῶν
γραφικῶν τεχνῶν. Ἀνατρέχαντας
λίγο πιό παλια ὑπενθυμίζω τή
δουλεία τοῦ Μπόρτνίκ, δασκαλου

ταῦ συμπατριώτη μας Βαζαρελύ,
τοῦ Κότσακ - ἱδρυτή τοῦ Οὐγγρικαῦ Κονστραυιπιὸισμοῦ - ταῦ
Λ. Βαζντα πού γύρω στό 1940
ἵδρυσε «σχολή» στή μικρὴ πόλη
”Αγίος Ἀνδρέας κοντα στή Βαυδαπέστηῑ κυψέλη τῆς ἰντελιγκέντσιας ὅπου ἐκαλλιεργεῖτο ένα εἶδος πρωτοπορίας μέ τήν ἐπαγωγικὴ συνεργασία τοῦ σουρεαλι-

σμαῦ, τοῦ κανστραυκτιδισμοῦ καί
τῆς λαϊκῆς κουλτούρας καί μέ
στόχο νά τροχιοδρομηθεῖ μια
πρασέγγιση ἀνάμεσα ατή Ρωσίκὴ
καί τή Δυτικὴ τέχνη, Βέὸαία δέν
πρέπει νά ξεχάσουμε κι ὅλους
αὐτούς πού μεταναστευσαν, ὅπως
τούςῑ Μοχόλυ-Ναγκυ, Μαρσέλ
Μπράουερ, Χουσσαρ. κά.
- Μπορεῐτε νά μᾶς προσδιορίσετε συνοπτικά τίς σημαντικότε-

ρες φάσεις τῆς Gin/25901079 τέχνης
ατή χώρα σας καί τί ἐπιδράσεις
δέχτηκε;
- Στίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰώνα ἡ
πρωτοποριακὴ τέχνη οτήν Οὐγγαρία ἐμφανίστηκε μέ τή μορφή
τοῦ συμόολισμοῦ. Ἐπικραταῦσε
τότε γενικά μία ἐκλεκτική τέχνη;
Eva κραμα κυόισμοῦ, φωθισμοῦ,
συμὸολιαμαῦ καθώς καί διάφαρες
ἐπιδρασεις τοῦ Γερμανικοῦ ἐξ·
πρεσιονίσμοῦ
(Die
Brilcke).
Ἀντίθετα μέ ὅτι συνέόαινε σέ
ἀλλες χῶρες ποτέ δέν εἶχε πέραοη
οτήν Οὐγγαρία ὁ φουτουρίσμός.
Ὁ τελευταῖος δέχτηκε μάλιστα
τίς ἐπιθέσεις τῆς ἰντελιγκένῑοιας
οτήν ἐκθεση τοῦ 1913. Ἡ ἐπανααταση τοῦ 1918-19 οτήν Οὐγγαρία προώθησε τή σύγχρονη τέχνη
καί σταθηκε στό πλευρό τῆς ἰντέλιγκέντσιας ὅπως ἀλλωστε εἶχε
συμόεῖ ἀρχικα καί στή Ρωσία.
Στήν ἐπαναστατικὴ περίοδο ένας
καλλιτέχνης σάν τόν Κότσακ
ἀναδείχτηκε ἱδρυτής τοῦ Οὐγγρικοῦ κονστρουκτίόισμοῦ,

Μέ τ’ὴν πτώση, ὅμως, τῆς ἐπαναατασης πολλοί ἠταν οἱ ἐπιστήμονες, οἱ φιλόσοφοι καί οἱ καλλιτέχνες πού ἀναγκαατηκαν να ἐκπατρισθαῦν. (Κέπες, Λούκατς.
Μοχόλυ-Νάγκυ, κά.) Ἀκολούθησε ἀνάμεσα στούς δύο πολέμους μία φασιοτική περίοδος μέ,
μία συντηρητικὴ, ἀκαδημαϊκή τέχνη στό στῦλ τοῦ Ἰταλικοῦ νεοκλασικισμοῦ τοῦ 19ου αἰώνα

- Ὁ ρόλος τῆς παιδείας ἧταν
καί εἶναι πολύ ἀποφασιστίκός.
Κι αὐτό ὅχι μόνα στό Πανεπιστημιακό ἐπίπεδα ἀλλά καί στό Γυμνασιακό. “Υπάρχουν Λύκεια Εἰκαστικῶν Τεχνῶν πού προετοι-

μάζσυν για τή Σχολή Καλῶν Τεχνῶν. Σ“ αὐτήν, ἡ ὃασική ἐκπαίδευση εἶναι πενταετής. Ὑπάρχει
κί’ ένας πολύ μῆιαλος ἀριθμός
ἀπό σχολές Ἐφαρμοσμένων Τεχνῶν καθώς καί Ἰνστιτοῦτα για
τό σύγχρονα «Design».
— Ἀναφέρατε πιό πανω τίς ε’ν-

,ι

κυκλοφορεῖ

ῼεμῃὲτιιιη 6%.:
’Λνθο ῡγὶα
“ “ ’

Περιεχει
Νταλγκας. I. Δραγαταης, Γιο(ῧάν Τοαούς. Ζουριδάκης. Καλδαρας. Καλφόπουλος, Καπλάνης. Καρίπης. Κασιματης, Καψάλης. Κυρομύτης, Κλουὸάτος,
Κασμαδόπουλος.
Κυριαζής,
Λαύκας, Λογοθέτης. Μαθεαης,
Μητσακης. Μοντανάρης. Μοαχονάς. Μουφλουζέλής. Μπαρούς. Μπακάλης. Σαμιώτης.
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εΗΙΜεγάλη Ἀπεργία
και ἡ εἰκόνα της
Τοῦ Τάκη Ἀντωνόπουλου
Τώρα πού ἡ ἀπεργία τῶν ἠθοποιῶν στήν τηλεόραση τελείωσε
καί κανείς δέν μπορεῖ νά μᾶς κατηγορήσει ὅτι τήν χτυπᾶμε πισώπλατα μέ τήν κριτική μας, ἧρθε ἡ ὥρα νά ποῦμε μερικές
ἀλήθειες. -Ἀλήθειες πού μιααὸλέπαμε ἀπ’ τήν ἀρχή της καί πού
ἔγιναν ὅεὸαιότητα στή διαρκεια της. Ἡ ἀπεργία πού ξεκίνησε
μέ τόσο ἐνθαυσιασμό καί ὑπεραισιοδοξία, τέλειωσε με’ μιά
γεύση ἀποτυχίας.
Γιατί, κακά τα ψέματα καί 0i
δίκαιολαγίες, ἡ ἀπεργία ἀπέτυχε
καί δέν μποροῦσε παρα νά ἀπατυχει;

\

Λάθος χρόνος, λάθας τακτίκή,
ὑπερεκτίμηση τῆς δύναμης καί
τῆς λειτουργίας τοῦ ήθαποιοῦ
οτήν τηλεόραση. Ξέρω ὅτι πολλαί
θα δυσανασχετήσουν καί μάλιστα
έντονα· ἀποτυχημένη μία ἀπεργία πού κρατησε τόσους μῆνες,
Ἀποτυχημένη μία ἀπεργία 5.000
ἐργαζομένων πού δέν λύγισαν
οὔτε μία στίγμή; Πσύ δέν ὅρέθηκε κάν οὔτε ἕνας προδότης
ἀνάμεσα τους; Καί δέν εἶναι μόνα
αὐτα, τελικά 0i ἠθδποιοί πὲτυχαν
κάποίους ἀπ’ τσὺς στόχους τους.
Τό ἐξευτελιστίκό μεροκαματο
ἀνέόηκε
καί oi
ἀπανθρωπες
συνθῆκες δουλείας θα καλυτερέψουν καπως. Τά ξέρουμε ὅλα
αὐτα καί τά ἐκτιμᾶμε ὅσα ἀξίζουν. Μία ἀπεργία ὅμως, εἶναι
ἀποτυχημένη, ὅσα κέρδη καί νά
ἔχει αν ἀπ’ αὐτὴν ὁ πιό δυνατός
ἀποδειχτεῖ ὁ ἐργαδότης. ”Av οτήν
πάλη, αὐτός πού συνειδητοποίησε περισσότερο τή δύναμή
του, εἶναι ὁ ἐργαδότης. Μία
ἀπεργία εἷναί ἀποτυχημένη, ἄν
τελικά ὃοηθάεί τόν ἐργοδότη να
λύσει ἐπείγοντα προῧλήματα του.
“Ἀς προσπαθήσουμε τώρα πού
τέλείωσε ἡ μεγάλη ἀπεργία, να
δοῦμε τί έφταιξε καί ἀς ὂγαλουμε
τα συμπεράσματα μας.
.α) Τά ἔξοδα καί ἡ ἀπεργία.
Ἡ ἀπεργία τῶν ἠθοποιῶν συνέπεσε μέ τήν ἀλλαγὴ τῆς διοίκησης τῆς Ε Ρ Τ. Στήν ἀρχή φανηκε
πολύ καλό αὐτό. ’Όλοί ξέρουμε
πόσα ἀδύναμες εἶναι 0i καίνούριες διοικήσεις καί πόσα ἐνδιαφέρονταί νά δείξουν ἕνα «καλό»
πρόσωπα στὴν ἀρχή τους. ”Ομως
αὐτὴτή φορά τά πράγματα ἠταν
τελείως διαφορετικα. “Ὀπως φαίνεται καθαρά τώρα, καί κανείς
δέν μπορεῖ να κατηγορήσει τούς
ἠθαποίούς γιατί δέν τό εἶχαν
προόλέψεί, ἡ καινούρια διοίκηση εἶναι μεταόατίκή καί μέ
συγκεκρίμένες ἐνταλές. Ἡ δου48

λεια πού έχει να κανει εἶναι νά
μετατρέψει τόν προϋπολογισμό
πού εἶχαν καταθέσει στήν ἀρχή
τῆς χρονίας καί πού ἐπεστραφηκε, α’ Eva ἐπενδυτικό προϋπολογισμό. “Ο προϋπολογισμός τῆς
διοίκησης Λάμψα προέόλεπε,
ὅσα έσοδα τόσα κί’ ἐξοδα. Τώρα
πρέπει να ξανακατατεθεῖ, πρα6λέπαντας τουλάχιστον ἕνα 15%
μέ 20% ἐπενδύσεις. Πρέπει λοιπόν να θρεθοῦν «πάσεί θυσία»
χρήματα μέ τὴν λιτότητα καί τὴν
ὀργανωση. Τά καίρια 11906111ματα αὐτά τῆς καινούριας διοίκησης, λύνσνται αὐτόματα μέ τό
«θεῖα δῶρα» τῆς ἀπεργίας τῶν
ἠθοποιῶν. Τά χρήματα για τίς
ἐπενδύσεις ὂρέθηκαν καί μέ τό
παραπάνω με’ τίς ἀλλαγές στό
πρόγραμμα. ”Αλλα 6έ6αια ἕνα
σήρίαλ πού σταιχίζει 150.000 μέ
200.000 δρχ. καί ἀλλο μία έλληνίκή ταινία πού στοίχίζεί 80000
ἦ μία ξένη πού στοιχίζεί 30.000.
Kai κανείς δέν μπορεῖ νά τούς
κατηγορήσει γία κακά προγραμματα ἤ ἐλλείψεις πραγραμματισμοῦ. Φταίεί ἡ ἀπεργία, ὅταν τελείωσαν οἱ διαπραγματεύσεις...
Ταυτόχρονα πέρα ἀπἼ τήν οἰκονομία ἀπό τήν ἀγορά τῶν σήρίαλ
καί τὴν παραγωγὴ τῶν θεατρικῶν, ή ἀπεργία προσφέρει στή
διοίκηση τό χρόνο πού τῆς εἶναι
ἀπαραίτητος. Χρόνο να διοργανώσει τά ἐσωτερίκά τοῦ μαγαζίοῦ. Στό διάστημα τῆς ἀπεργίας
θα ἔχει τόν καιρό ἡ καιναύρία
διοίκηση νά ἀναδιοργανώσεί τίς
ὑπηρεσίες της, νά ἀνασυνθέσεί τό
προσωπικό, νά 6αλει μία τάξη
ἐπίτέλους1 Μένοντας ἀπερίσπα-

στη ἀπό τίς καθημερινές φροντίδες τοῦ προγράμματος, ἡ διαίκηση τῆς ΕΡΤ. μπόρεσε, ἐπιτέλους, να πραγματοποιὴσει τό μεγάλα έργοῑ Τό ἀνὴσυχο μαγαζί,
τό ἀναδιοργανωτο, έγίνε ἐπιτέλους Eva 11.10 νοικοκυρεμένο
ἀπέραντα νεκροταφεῖο. Οἱ ἀναστατώσεις πού προκαλεσαν ἐκεῖνες οἰ περασμένες διοικήσεις τῶν “
Χόρν-Μπακογίαννη,
Βλάχου-

Παγιατακη, Μανθούλη, ἐπιτέλους ξεπεράατηκαν. Τώρα ὅλα
δουλεύουν ὅπως πρίν, πρίν τό
1974 ἐννοῶ.
Θα τά καταφερνε ὅλα αὐτα ἡ
καίνούρία διοίκηση τῆς ΕΡΤ.
χωρίς τήν ἀπεργία τῶν ἠθοποιῶν
καί τόν “Ἀγια Ἰούνιο τοῦ Μούν-

τίαλ; Πολύ ἀμφιὸαλλω. “Αλλοι
δέν ἀμφιόαλλουν καθόλου.
6) Τά έσοδα καί ἡ ἀπεργία.
Για νά πετύχει μία ἀπεργία
πρέπει να χτυπήσεί τόν ἐργοδότη
ἐκεῖ πού ποναεί περισσότερο·
στα κέρδη. ”Av μάλιστα, ὅπως
στήν τηλεόραση τῆς Ε.Ρ.Τ., τά
ἐξοδα λειτουρίας εἶναι ἀστρονομικά, τότε ὁ περίορισμός τῶν
ἐσόδων κανεί προόληματική τήν
συνέχεια τῆς λειτουργίας τῆς ἐπιχείρησης καί ἑπομένως ἐνδοτίκὴ
στίς δίσπραγματεύσείς. Ὁ ἐνθουσιασμός πού προκαλεσε οτήν
ἀρχή ἡ ἀπεργία, στηρίχτηκε σέ
μία λογική, ἀλλα λαθεμένη, ὅπως
ἀπαδείχτηκε ἀπ’ τά πράγματα,
ἐκτίμηση. Ἀφοῦ 0i ἐκπομπές μέ
τήν μεγαλύτερη ἀκροαματίκότητα
εἶναι 0i ἐκπομπές μέ ἠθοποιούς,
ἡ διαφήμιση μέ τήν ἀπεργία καί
στα δυό καναλια θα πέσει στό
ἐλαχίστο. “Ὀσοί τό πιστέψαμε
γρήγορα καταλάὸαμε τό λάθας
μας. Οἱ διαφημίστές ξέρουν τα
πράγματα καλύτερα καί πρίν ἀπό
μας, Μπορεῐ νά σταματησε τό
«Λούνα Παρκ» με’ τό 50% τῆς
ἀκροαματίκότητάς ιτου ἡ oi
«Πανθέαι» μέ τό 40%, ἀλλα αὐτό
δέν σημαίνει ὅτι 0i τηλεορασεις
κλείσανε. Οἱ διαφημίστές σπούδασαν ἐπικοινωνίολογία πολλά
χρόνία πρίν ἀπό μᾶς. Οἱ τῆνική
τῆς κοίνωνιολογίας καί τῆς ψυχαλογίας, τούς ὅοηθᾶνε να 6λέπουν καλύτερα τά πράγματα ἀπό
μᾶς. Οἱ διαφημίσεις (ἐσοδα), ὅχι

πού τό ξέρουν καλά αὐτό, ἐὸαζαν
ἁπλούστατα τίς διαφημίσεις τους
σέ ἄλλες ἐκπομπές. Ἔφτασαν
ἀκόμη νά 6άζαυν διαφημίσεις καί
στα ἐλάχιστα καλά προγράμματα
τῆς τηλεόρασής μας; Εἰκόνες,
Παρασκὴνίο, Ἐπίλογὴ. Oi θεατές
δέν 6λέπσυν προγράμματα ἀλλά
τηλεόραση, ἑπομένως καί διαφημίσείς.
Ἡ τηλεόραση ἀπέκτησε μιά
πολύτιμη ἐμπειρία ἀπ’ τήν ἀπεργία τῶν ἠθοποιῶν. Ξέρεί πιά ὅτι
δέν χρείαζεται ἠθοποιαύς γία να
πραγματοποιὴσει τά κέρδη της.
Εἶναι αὐτοδύναμη. Στήν πάλη με’
τούς ἠθοποιαύς ὅγῆκε μέ πλήρη
συνείδηση τῆς δύναμης καί τῆς
ἐξουσίας της.
γ) Ἡ ὑπερεκτίμηση τῆς παρουσίας τοῦ ἠθοποιοῦ
Oi ἠθοποίοί πίστεψαν ὅτι μέ
τήν ἀπουσία τους ἀπό τήν ὀθόνη,
ἡ τηλεόραση θά γινόταν ἀναπηρη. Μεγαλο λάθας τους, Κατ’
ἀρχὴν δέν μπόρεσαν να λείψουν
τελείως. Βλέπαμε τά πρόσωπα
τους σέ ἑλληνικές ταίνίες, πού
πλήθυναν μεσ’ στό πρόγραμμα.
Οἱ θεατές δέν τούς ἀναζήτησαν

ἀφοῦ εἶχαν τα ἴδια πρόσωπα,
τούς ’ίδιους ρόλους, τα ἴδια σεναρια, τό ἷδιο παίξίμο στίς ἀφθονες
ταίνίες πού ἀντίκατέστησαν τά
σήρίαλ καί τά θεατρικά. Καί ἡ
σύγκριση ἀνάμεσα σέ κείνη τήν
παλια τους παρουσία καί οτήν
τωρινή, δέν μπορεῖ παρά νά εἶναι
σέ ὄφελος τῆς παλίᾶς. Καί ἡ χειρότερη ταινία τσῦ κακοῦ ἐμπορικοῦ ἐλληνικαῦ κίνηματογραφου
έχει περισσότερο αὐθορμητίσμό,
δροσια, τεχνικὴ ἀρτιότητα καί
ἐλευθερία στίς φόρμες, ἀπ’ τό
καλύτερα σημερίνό σήρίαλ. Ἡ
σύγκριση λοιπόν εἶναι μοιραία

μόνο δέν ἔπεσαν, ἀλλά ἀντίθετα

γία τούς ἠθοπαίούς...

ἀνέόηκαν. Oi διαφημίστές ξέρουν, τώρα τό ξέρουμε καλά καί
μεῖς, ὅτι τό καυτί έτσι κί’ ἀλλιῶς
μένει πάντα ἀνοιχτό. Ἡ τηλεόραση, ἄσχετα ἀπ’ τό περιεχόμενα

Ἡ τηλεόραση, χωρίς ἀμφίδολία, χρείαζεται τούς ἠθοπαίούς,
χρείαζεται τήν Μάρμω, τὴν
Ἀφροδίτη, τόν ταξιτζή, τόν κύρ
Γίώργη, χρείαζεται τίς εἰκόνες
τους γία να παραστήσει τό μαντέλο τῆς ζωῆς πού δίαδίδεί. Μὴν
ὑπερεκτίμᾶμε ὅμως αὐτή τὴν
ἀνάγκη. Ἡ τηλεόραση έχει τούς
μηχανισμαύς καί τούς ἀνθρώπους
της πιά πού κανουν τήν ἴδια δουλεία καί ἀκόμη καλύτερα. Χρείαζείαί ὅέὸαία ὁ Παπαγιαννόπουλος στό ρόλο τοῦ κύρ-Γίώργη τοῦ
θυμόσοφαυ «μέσου έλληνα» πού
σχολίαζεί τόν κοίνωνίκό περί-

της, ἐγινε πιά κοινωνικὸς θεσμός.

Τό ὅτι σταματησαν oi ἠθοποίοί
να ἐμφανίζονται στήν μικρὴ
ὀθόνη δέν προκαλεσε σέ κανέναν
καμιά ἀπολύτως ταραχὴ. Ἡ τηλεόραση, μετα ἀπό 12 χρόνια
στήν Ἑλλάδα, έχει πιά μία αὐτοδύναμη παρουσία στήν κοινωνικὴ
ζωή. Δέν,’μπορεῖ να κλείσει πιά

μέ κανέναν τρόπο, εἴτε ὑπάρχουν
ἠθοποίοί εἴτε ὅχι. Oi διαφημίστές

ΘΟΥΡῙΟΣ
κεντρικό ὀργανο τοὺ
“ΡΗΓΑ

ΦΕΡΑΙΟΥ’

γυρα. Ἀλλά μήπως ὁ Δρόσας, ὁ
σχολιαατής τῶν εἰδήσεων. δέν
παίζει ἀκρίόῶς τόν ἷδιο-ρόλος Τό
ρόλο τοῦ «μέσου ἀνθρώπου μέ
τήν κοινή λογική» πού ἀπευθύνε-

Στήν ὁμαδα τῆς «Θεατρίκῆς
Συντεχνίας» συμμετέχουν 0i
ἠθαποίοί;

ταί φιλικά στούς συμπολίτες του

(ρόλοί πού ἔπαιξε καί ὁ Γεωργαλᾱς μέ ἐπίτυχία παλίότερα). “H
τηλεόραση χρείαζεται τούς ζέν
πρεμιέ καί τίς ὅεντέτες, ἀλλα έχει
φτιαξεί ἤδη καί τούς δικούς της.
Τά δεκάδες σχολεία πού ἐπισκέπτανται τήν “Αγία Παρασκευή
γία ἐνημέρωση, τό ἀποδείχναυν.
Ὁ Νάσος Ἀθανασίου καί ὁ Μιχαλης Ρούσσος εἶναι σίγουρα πιό
δημοφιλεῖς ἀπό ὅσα ἠταν ποτέ
Ἕλληνας ἠθοποιός. Μὴπως τίς
Μῆιαλες Κυρίες τῆς ἐλληνίκῆς
τηλεόρασης, ποία ἠθοποιός μπαρεῖ να τίς συναγωνιατεῖ; Πόσα
ἀπαραίτητοι εἶναι οἱ σεναριογράφοι καί 0i ἠθαποιαί μπροστά
οτήν «ἐκπληκτική δουλεία» τῆς κ.
Ἕλλης Εὐαγγελίδου; Ποιό ἑλληνίκό σήρίαλ μπορεῖ νά ἀποδώσει
καλύτερα τό μικρααστίσμό, σα
μοντέλο ζωῆς, ἀπό τό σαλονάκί,
τή φαύστα πού μίσοσκεπάζεί τα
γόνατα, τά φορεματακια, τό
γλυκό χαμόγελα καί τά ἐκπληκτα

Μίνα Ἀδαμάκη, Νίκας Ἀρ-

Θεατρίκή Συντεχνία

μαος, Ἑλένη Βουτυρᾱ, Βαύλα

Γεωργίαδου, Νίκας Δασκαλαθανάσης, Τζίμης Πανούσης,
Τάκης Σαρρῆς, Νίκας Φρονιμόπουλος, Γιαννης Χουόαρδᾱς.

”Αννυ Θ. Κολτσιδοπούλου

Τά σκηνικα καί κουστούμια
ἐπιμελήθηκε ἡ Μάρω Σεϊρλή
καί τή μουσική ἔγραψε ὁ Δημήτρης Λέκκας.

Μέσα σέ μιά ὑπερπρασφαρά θιασικῶν ἐκκινήσεων πρός ἕναν
ἰδιωτικό πολιτιστικό ἀγώνα, σταματᾶμε στή Θεατρική Συντεχνία, λίγο δειγματολειπτικά, λίγο ἀπό ἕνα ἰδιαίτερα ἐνδιαφέραν γιά τό θέμα καί τόν τρόπο τῆς ἔρευνάς της.
T6 ἱσταρικό τῆς ἐκκίνησης δέν κρύόει κανένα μυστικό καί
καμιά ἔκπληξη. Πρίν ἕνα χρόνο, τέσσερεις νέοι ἡθαποιοί, ἀποφασίζουν ν’ ἀαχοληθοῦν μέ λαϊκό θέατρα, ἀπό ἀνάγκη θεατρικῆς ἔκφρασης καί μέ σκαπό τήν ἀνακάλυψη τῆς θεατρικῆς τους
ταυτότητας.

Ἔναρξη στίς 14 Ἰουλίου
1978 010 Θέατρο ”Αλσους Συγ-

τρου-

‘

j

χρειαζονταί 0i ἠθοποιοί καί oi
παραστάσεις τους, ὅταν ὑπάρχει
ἡ κ. Νικολαΐδαυ πού καταφέρνει,
τόσα θαυμασία, να δίαιωνίζει
τούς ἀτέλειωτους κενούς στομλόγους

τῶν

ἀκριόῶς εἰσῧάλει Eva μπουλούκί’
’

σχολικῶν

ἑορτῶν μας καί τῶν ἐθνικῶν ἐπετείων; “H ἐλληνίκὴ τηλεόραση δέν

εἰναι ἡ K. Δανδουλάκη, ἡ κ. Παπανίκα, οὐτε καν ἡ Βουγιουκλάκη. Εἶναί ἡ κ. Ροζίτα Σώκου
μέ τό πλεκτό της, τό χαμόγελα
της, τήν ἀκατάσχετη φλυαρία της
παύ κάθε μέρα μᾶς κατακλύζει μέ
ὅλα αὐτά πού τά λαϊκά περίοδίκά
ἀπ’ τό «Ραμάντζο» ὥς τήν «Γυναίκα» πρασπαθοῦσαν τόσα χρόνια νά μᾶς ἐπιὸαλλουν σάν συμπεριφαρά καί στάση ζωῆς.
Ἡ τηλεόραση χρείαζεται τούς
ἠθοποιοὺς, ἀλλα πάνω ἀπ’ ὅλα

έχει τούς δικούς της. “H τηλεόραση χρείαζεται μύθους πού v0
11091010v0vv oi ἠθοποιοί, ἀλλά
έχει φτίαξεί ἤδη τὴν δικια της
μυθολογία.
ιιι ιιι ιιι

Ἀποτυχημένη λοιπόν ἡ ἀπεργία τῶν ἠθοποιῶν ἀλλά καί
ἀχρηστη; Μέ κανένα τρόπο. Κατ’
ἀρχὴν προστεθήκανε μερικα κα-

τοστάρικα στό μεροκάματο. Καί
ἐπειδή ξέρω καλά τί σημαίνει
αὐτό στάν κόσμο τῶν ἀνέργων
καί κακοπληρωμένων ἠθοποιῶν,
πιστεύω πώς ἠδη εἶναι κατι. M0
πανω
ἀπ’ ὅλα. ἀποκτήθηκε
πείρα· πείρα ἀγῶνα, Μακαρι ἡ
πείρα αὐτὴ νά χρησιμέψεί σέ
κείνη τήν άλλη μεγάλη Ἀπεργία
τῶν ἠθοποιῶν πού δέν θ’ ἀργήσει
v0 E9051. Τότε πού μαζί μέ τό
ψωμί, oi ἠθοποιοί μας θα ζητανε
,καί άλλες εἰκόνες καί άλλη
τηλεόραση.

σης εἷναί απλῆτ Σ’ Eva χωριό,
παίζεται τό δρώμενα τοῦ "A11
Γιώργη. Ἔρχεται ἡ στιγμή πού οἱ
χωρίκοί φεύγουν γία v0 πᾶνε να
πάρουν τίς άγίες εἰκόνες. Τότε

ματία τῆς σύγχρονης Εὐας; Τί

φώδεις

πεδα ὥσπου νά καταλήξει 0' Eva
συμπέρασμαε Ἀγρότες ἴσον δρακοντοκτόνοι,
Μπουλαυκτσῆδες
ἴσον σφετερίστές.
Ἡ ὑπόθεση κί ἡ δραματουργική ἐπαξεργασία τῆς σύγκρου-

’.4πό τίς πρόόες της «Θεατρικῆς Συντεχνίας».

Σταματαῡν στόν ἐλληνίκό Καραγκιόζη καί προσηλώνανται στό
μεγάλα καί παμπάλαια θέμα τῆς
δρακοντοκτσνίας,
τήν
πράξη - συμὸόλαιο γία τήν ἐπαναφορὰ τῆς ταξης τοῦ κόσμου.
Ταύς ἀπασχολεῑ 0 δρακοντοκτόv0; ἥρωας ἦ διεκπεραιωτής, μέχρι πού δισπιστώνουν πώς στό
ἐλληνίκό θεαματολόγίο ὑπάρχουν
δύο δίαφορετικές μορφές δρακοντοκτσνίαςῑ Πρῶτα, στα ἑλληνικά εὑετηριακά δρώμενα καί
συγκεκριμένα στό δρώμενα τοῦ
“Ἀη Γίώργη κι ὕστερα στά ρομαν-

τίκα
ἀστικα
μυθίστορήματα,
ὅπου δρακοντοκτόνος εἶναι ὁ
Μαγαλέξανδρος, αὐτός, πού σμικρυμένσς κί ἐντονα ἀπομυθοποίημένος ἐμφανίζεται, καί στόν
Καραγκιόζη. Στήν πρώτη μορφή,
τοῦ “Ἀη-Γίώργη, ἐχσυμε ένα
δρώμενα μέ παγανιστίκές καταδαλές, μία ἐπιμειξία στοιχείων
διονυσιακῆς καί χριστίανικῆς λατρείας ἀπ’ ὅπου διαφαίνονται οἱ
ἀνάγκες κί oi λαχτάρες τῶν ἀνθρώπων τῆς ὑπαίθρουῑ Να τρέξεί
νερό, τό μεγαλα γανίμοποίό στοίχεῖο. Τό δρώμενα σώζεταί μέχρι

θεατρίνων, πού λόγω τῆς ἰδιαίτερης μέρας, εἶναι ἀναγκασμένα v‘
ἀλλάξει τό ρεπερτόρίό του καί v0
παίξεί «πρίμα δίστα» Eva σχετίκό
ἔργα «Τόν Μεγαλέξαντρο καί τό
καταραμένα φίδί», ἀπ’ τό καραγκίοζίστικο ρεπερτόριο. ”Οταν
ἐπιστρέφουν oi χωριάτες, τό ἔργα
γίνπαι δεκτό, ἡ παράσταση ἀρχίζει. Τό ἔργα παίζεται μέχρι τὴ

στιγμή τῆς ἐμφάνισης τοῦ Μεγα-

λέξαντρου, ὁπότε ὁ ἀρχιμίμος
“Ἀη Γιώργης τσῦ δρώμεναυ,
σήμερα, ἀλλα ὅπως κάθε 1515ἐπεμὸαίνεί κι ἀναλαμόάνει αὐτουργία, κάθε λατρευτική σύμθόρμητα, τόν ρόλο τοῦ δρακον60011, τείνει νά δίαλυθεῖ. Στήν
τοκτόνου,
δίχως
ταυτότητά,
δεύτερη μορφή, ὅπως τὴν 6λέἐπειδὴ θεωρεῖ τούς ἀνθρώπους
πουν 0i καταίκοί τῶν πόλεων,
τῶν πόλεων ἀνίκανους να ακοὑπάρχει ἀντίθετα, μία ἀνίερη
τώσουν θηρία. Ἐδῶ ἀρχίζει ἡ μεάντιμετώπιση τοῦ θέματος. Ἡ ι γάλη σύγκρουσή, «πῶς σκοτώΘεατρίκή Συντεχνία πρασπάθησε
νονταί τά θερια» καί «ποιός σκονα μελετήσει τίς διαφορές τοῦ
τώνει 10 θεριά». Τό ἔργα ἐξελίσ«κατ’ ἀγρούς» καί «κατ’ 00111»
σεται ὅπως καί στό θέατρα Σκιῶν
δρακοντοκτόνου καί μέσα ἀπ’
μέχρι τή στιγμή πού ὁ Μεγαλέτὴν ἐντόπιση αὐτῶν τῶν διαφοξαντρος, ἐπιστρέφει για νά εἰσρῶν «ὲκτίσε» μία ὑπόθεση, Eva
πράξει τα τρόπαια ταῦ κατορθώ05v0910. ‘H 60011111 διαφορά 5iματός του πού ἀρχικα εἶχε ἀρνηναι, πώς ἀντίθετα μέ τόν δρακονς,
θεῖ, γιατί ἀντιλαμὸάνεταί πώς ὁ
τακτόνα τῆς ὑπαίθρου, ὁ δρακονΚαραγκίόζης τά διεκδίκεῖ. ’A110
τοκτόνος τῆς πολιτείας, εἶναι μέ
δῶ καί πέρα ἀρχίζει μιά σύγτό μέρος τῆς ἐξουσίας. Μοτίῦο
κρουση ἀνάμεσα στούς χωρικούς
λοιπόν γίνεται ἡ σύγκρουσή ἀνάκαί τούς θεατρίνσυς πού καταλήμεσα στούς ἀγρότες καί στούς
γει στή συνειδητοποίηση τῆς δια«ἀστικούς». Ἱ-Ῑ σύγκρουσή ἀνάφοροποίησης τοῦ ἀνθρώπου τῆς
μεσα οτήν ἀρχαῖκή τελετουργία
ὑπαίθρου, στήν διάλυση τοῦ
καί στόν Φλύακά της. Oi «ἀστιδρώμενου καί στή ταυριστικοκοί», δηλ. oi κάτοικοί τῶν πόποίησή του. Oi Μπουλαυκτζήδες,
λεων, εἶναι Eva μπαυλούκί μέ
ἀποχωροῦν, τραὸώντας, γι’ ἄλλο
νοοτροπία πόλης πού ἐπωμίζεται
χωριό, καί μή ἐχοντας ἀντίληφθεῐ
ἀκούσια τόν καραγκίοζίστικο
τίπατε ἀπό τὴν διαλυτική τους
· κώδικα μία κι αὐτός έχει τὴν ἴδια
ἐπέμόαση. Θα μείνει Eva ἁπλό
πραέλευση. cH σύγκρουσή, περἐπεισόδια στα προφορικά τοῦς
ναεί μέσα ἀπό παρα πολλά ἐπίἀπομνημονεύματα.
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EMILE AJAR
Ἡ ζωή μπροστά σου
Ἐκδόσεις Παπαζήση

σὴμεραέλληνίδες ποίὴτρίες, Ζέφης Δαρακη. Διατηρώντας πάντα
τά γνώριμα ’χαραχτηρίστικα τῆς
ποιητικῆς ἐκφραστίκῆς πού καρ-

ΜΑΝΩΛΗ ΠΡΑ ΤΙΚΑΚΗ

Λιὸιδώ
Κέδρος 1978
Πρόκειται για τό πιό ὥριμο,
μέχρι τώρα, ποιητικό 6ι6λίο τοῦ
γνωστοῦ ποίητή Μανώλη Πρατίκάκη.
Μετά
τήν
«Ποίηση
1971-“74» (1974) καί τούς
«Παραχαράχτες» (1976), πού
ἀκόμη, παρά τήν ἀναμφισὸὴτητη
ἐνδείξη τῆς ποιητικῆς του αὐτοτέλειας, ὑπήρχανε σαφῆ ἴχνη
ἐπίρρέπείας σέ ἀλλες φωνές
ποίητίκές, κυρίως σύγχρονες, στό
νέα του ὅιὸλίο δείχνεί να ἐχεί
καταχτήσεί δικούς του ἐκφραστικούς τρόπους, μέσ’ ἀπό τούς
ὁποίους
καταμαρτυρεῖται
ἡ
προσωπική του εὐαισθησία καί
ἀγωνίῳ
ΙΩΑΝΝΑΣ ΖΕΡΒΟΥ
Τά ἴχνη
Διογένης, I978
H0906é1ov10; 011’1v ἀρχή τοῦ
πρώτου της ποιητικοῦ 6ι6λίου
Eva ἀπόσπασμα τοῦ προλόγου
τοῦ Σικελιανοῦ στό «Λυρίκό
Βία» του, προδίαθέτεί τόν ἀναγνώστη γία ὅ,τί θα ἐπακολουθήσει, καθώς ὁ θεματικός πυρήνας
ὅλων σχεδόν τῶννπαιημάτων της
εἶναι ἡ γυναίκα- ἀλλα ὅχι ὁποίαδὴποτε γυναῖκα, μα αὐτή πού χαθηκε μέσα οτήν «κοινωνικὴ» καί
τήν «ἱστορικὴ» γυναίκα, καί πού
ἔνοχος γι’ αὐτόν τό χαμό εἶναι ὁ
αντρας. Τό 6ι6λίο χωρίζεται σέ
τρεῖς ἐνότητεςῑ α) Τό κορμί τῆς
γλώσσας, 6) Αὐτά τά μέλη πού
ἀκόμη, καί γ) Ἴχνη.

τό ὃιόλίο διαφαίνεται ἡ 60610
εὐαισθησία τοῦ ποίητῆ, ἀλλά κυρίως ἡ κατασταλαγμένη μέσα του
πίκρα γιά πράγματα πού γίνανε
καί γία χαμένες ἐλπίδες μέσα 0111

Τό ὅιόλία αὐτό, πού ἁποτέλεσε
ἐκδοτικό γεγονός 0111 Γαλλία, τό
1975, καί ὅραόεύτηκε μέ τό

«Γκονκούρ», εἰναι ἡ ἱστορία ἑνός

μικροῦ ”Αραὸα,, παιδίαῦ αγνω-·
· στου πατέρα, “πού τό μεγαλώνει
μία (Εόραία πρώην πόρνη. Μέσα
ἀπό τή δίήγηαη αὐτοῦ τοῦ παίζοφερή σημερινή πραγματικόκαί μνῆμες, πλαταίναντας τόν
τητα. Καί πάντα μέ στίχα στέρεο
διοῦ. ὅρίσκεί ὁ Ε.Α. τήν εὐκαιρία
ἐσωτερικό της ὁρίζοντα.
καί καλαδουλεμένο.
να περιγράψει, μέ μίαν εὐθυκρισία γεμάτη τρυφερότητα, τόν
ΓΙΑΝΝΗ,ΜΑΓΚΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ Y Δ ΡΙΒΑ
παραλογισμό τῆς ἀνθρώπινης
Στήν κολόνα τῆς Ἀφροδίτης
Μιά δέσμη ἀχτίδες στό νερό
ἀθλίότητας, να έπιτεθεῖ στό ’ραΔωρικός
’
Πρόσπερος, 1978
ταισμό καί νά ὑπερασπίστεῖ
Πρόκειται
γία
μία
συλλογὴ
ἀπό
ὅλους τούς «ἐκτός παιχνιδίαῡ»,
νουόέλες καί διηγήματα τοῦ πολύ
Πρόκειται γία τὴ συγκέντρωση
πού εἶναι συνήθως καί «ἐκτός
γνωστοῦ
πεζογράφαυ Γ ιαννη
σέ έναν καλαίοθητα τόμο ὅλων
νόμου».
’ Μαγκλῆ, ὅπου μέσα οτήν ποικιτῶν ποιημάτων πού δημοσίεψε μ’
λία τῶν ἐπίμέρους θεμάτων κααὐτόν τό τίτλο στα περίοδίκά τῆς
ΧΑΡΑΜΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ
θαρίζεται τό θέμα καί ὁ κεντριτότε λογοτεχνικῆς πρωταπορίας,”
(ἀνθολόγημα άλὸανέζικαυ
κός πυρήνας τους ὁ ἄνθρωπος,
«Τρίτα ματι», «Νέα γράμματα»
διηγήματος)
καθώς τόν νιώθει καί τόν ἀποδέκαί «Κύκλος», ὁ τόσο πρόωρα
Ἐκδόσεις Τεκμήρια
χεται ὁ ἀναγνώστης καί τόν αἰχαμένος καί ἰδιαίτερα λεπταίσθησθάνεται οἰκεῖα, ἀκόμη κι ὅταν
Στό 6ι6λίο αὐτό εἰναι ἀνθί)ι.ῗ.τος ποιητής Ἀναστάσιος Δρίόας,
κλείσει τό 6ι6λίο.
γημένα μερικα ἀπό τα πιό ἀξιόπού πέθανε στα 1942 καί σέ ἡλιλογα διηγήματα πού παρουσίακία 43 χρονῶν, α’ Eva νοσοκομεῖο
CARLOS CASTANEDA
στηκαν στό λαγατεχνικό διαγωνίτῆς Ἀθήνας.
Ἱστορίες Δύναμης
σμό γία τό γιορτασμό- τῆς 25ης
Ἐκδόσεις Καστανιώτη
ἐπετείου ἀπ’ τήν ἀπελευθέρωση
ΑΝΕΣΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
τῆς Ἀλόανίας καί πρωτοκυκλοΤά Χάι-Κάι
Μέ τό 6ι6λίο του αὐτό ὁ Κάρφόρησε στα Τίρανα τό 1973.
Κέδρος, 1978
λος Καοτανέντα φτανει στήν
Πρόκειται για διηγήματα πού
ἀπακορύφωση τῆς μύησής τοῦ
ἀντιπροαωπεύαυν τόσο ἀναγνωΤό 6ι6λία αὐτό, τοῦ γνωστοῦ
οτόν κόσμο τῆς μαγείας. Μίᾱς
ρίσμένουςσυγγραφεῖς ὅσα καί
καί πολύ ἀξίόλογου Θεσσαλονιμαγείας πού εἶναι περισσότερα
νέα ταλένια τοῦ εἴδους καί δίκιοῦ ποίητῆ A.E. ἀπαρτίζεται
μία κασμσθεώρηση καί μία στάση
νουν, κατα τό δυνατόν, μία εἰστό σύνολό του ἀπό τέσσερίς ἑνζωῆς παρα μία πρακτική ἐξώκοκόνα τοῦ σημερινοῦ ἀλόανικοῦ
ότητες; «Νεκροί τοῦ Νοέμὸρη»,
σμου μυστηρίου. «“Η γῆ αὐτή εἶδιηγήματος.
«”Αρρωστα χρόνια», «Τῆς ἀγα. ναί ἡ ἀγάπη τοῦ παλεμίστῆ» λέει
πης» καί «”Αστεγα», ένῶ τα
κάπου. Oi ἰστορίες δύναμης ἀπαΖΕΦΗΣ ΔΑΡΑΚΗ
ποιήματα πού ἀπαρτίζαυν κάθε
τελοῦν τα στερνά λόγια τοῦ Δόιν
Ὁ λύκος τοῦ μεσανυχτίου
μια ἀπ’ τίς ἑνότητες αὐτές συνΧουάν καί τήν ἐκπλήρωση τῆς
Κέὸρας, 1978
έχονται μεταξύ τους καί θεματικα
μοναδικῆς εὐκαιρίας τοῦ Κάρλος
καί ἀπό μιαν ὁμότραπη εὐαισθηΠρόκειται για τό καιναύριο 61ν’ ἀνοίξει τήν πύλη τοῦ ἀγνώσία καί τεχνικὴ.
6110 μιᾶς ἀπό τίς πιό ἀξίόλογες
στου.

J.D. Salinger

Ὁ φύλακας στή σίκαλη
Ἐκδόσεις Ἐπίκουρος
Πρόκειται για Eva ἔξοχα στὴν
κυριολεξία μυθιστόρημα μέ ἰδιαίτερα παίοτίκή μετάφραση τῆς
Τζένης Μαστορακη, στό ὁποῖα ὁ
εὐαίσθητος
καί
μπερδεμένος
ἥρωας του ἀφηγεῖται μέ 5510191010 τρόπο, ἕνα κράμα γλώσσας
γυμνασιόπαιδου καί μάγκα, τή
φυγὴ του ἀπ’ τό γεμάτο ὑποκρίσία κόσμο τῶν μεγάλων καί τίς
περιπέτείές του καθώς ἀναζηταεί
τήν ἀθωότητα καί τήν ἀλήθεια.
Ὁλόκληρο τό ἐργο διαπερνίέται
ἀπό μία πίκρα για τή χαμένη
ἀθωότητα τῆς παιδικῆς ἡλίκίας.
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«ΜΑΓΑΖΙ»

WM”

μία
εἰδίκή
Προσφορα
,

.1
Ξ,γ
‘1

ΤΑΚΗ ΚΑΡΒΕΛΗ
Γραφή παρανόμων
Ὀλκός
Εἶναί ἡ τέταρτη ποιητική συλλογὴ ταῦ T.K. 0510 10 «Σήματα»
(1956), «Καταθεση» (1966) καί
«Μεταφαση»(1972). Καί 0‘ αὐτό

πώθηκε μέ 10v «κῆπο μέ τα Ev:
καύματα» (1973), τήν ἐκφραστίκὴ τόλμη καί τὴν καποτε ἐξω
ἀπό τά ὅρια τῆς καινῆς λογικῆς
ἐφηὸική ὑπερευαίσθησία, ἀγγίζεί, ἡ ποιήτρια, α’ αὐτό της τό ἐγχείρημα νέες 6αθύτερες ἐμπείρίες
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ΘΑ ΤΟ ΒΡΗΤΕ ΣΕ ΟΛᾸ
TA ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

_

- μέ ἀγορά
1.000 δρχ.
δῶρα
μία τσαντα
γῶιτό
καλοκαίρι

.
‘
’,;ι;.ς.“.,

«ΜΑΓΑΖΙ»
ΔΙΔΟΤΟΥ
ΚΑΙ Z. ΠΗΓΗΣ

Ο
EXEI ΑΠ’ 0AA!

O Γύρω ἀπό τό γράμμα τοῦ
παλιοῡ ἀγωνιστῇ X. Μερτίκα (τ.
95) καί μερικές ἀπαντήσεις (τ.
97) πήραμε τά πιό κάτω γράμματα·
Ἀγαπητό «Ἀντί»
Μέ μεγάλη καταπληξη δίαὸασα
στό τεῦχος σου (τ. 97) τίς ταυτόχρανες «ἀποστομωτικές ἀπαντήσεις» τῶν Γ.Κ. καί Χ.Κ. στό σε6αστό σύντροφα X. Μερτίκα.
Οἱ ἀπαντήσεις αὐτές δέν εἶναι
τίποτε ἀλλο παρα προϊόντα στείρας σκέψης καί λογικῆς πού νομίζεις ὅτι δημίουργήθηκαν μέσα
σέ ἕνα κλίμα ἐκκλησίαστικῆς ἱεραρχίας.
, ,
Ἡ ταυτόσημη ἐπιχειρηματολογία, ὁ περίσρίσμός τῆς σκέψης, ὴ
μή δημιουργικότητα της, ἡ μέθοδος τῶν ἀφορίσμῶν, εἰναι λογικά
ἐπακόλουθα μίας συγκεκριμένης
διαπαίδαγώγησης καί ὀργανικῆς
λειτουργίας.

\

Ἐπειδὴ αὐτό εἶναι μᾶλλον ἀπίθανα για έναν ἀνθρωπο μέ δημιουργίκή σκέψη, τότε μένει ἡ ἐξήγηση ὅτι ἡ λειτουργία τῆς σκέψης καί τῆς λογικῆς ἀκολουθίας
ἐπίὸαλλεται κάτω ἀπό ὁρισμένες
συνθῆκες ὅπου ἐπικρατεῖ «ἡ σωστή» ἰδεολογίκή διαπαίδαγώγηση, ἡ ὁποία γίνεται συνείδητά
πρός ὄφελος μᾶλλον ἐξυπηρέτηὁρισμένων

ι εξ)

_
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ἐπίθετα ἀποτελοῦν τή μόνη πηγή
ἀντικείμενικής
πληροφόρησῆς
γιά να μπορέσουμε να δοῦμε
πραγματικά τὴν ἱστορία τοῦ ἐργατικοῦ κινήματος καί ὅχι να τήν
παραχαρασσουμε, γιατί θα πρέπει να ξέραυμε δτι ἡ ἱστορία καποτε γραφεται. Καί τότε θα εἶναι
πολύ δυσάρεστα.
Εὐχαρίστῶ γίά τή φίλοξενία
Συντροφικα
Α.Δ.

φοιτητής
Παγκρατί
Ἀγαπητό «Ἀντί»,

Ἀλήθεια, μπορεῖ ένας ἀνθρωπας παύ θέλει να σκέφτεται τα
πολιτικά καί να προόληματίζεταί
πανω α’ αὐτά νά ἀγνοεῖ τήν
ύπαρξη ἑνός κόμματος (ΚΚΕ
ἐσωτ.), ἑνός φαρέα μιᾶς ἰδεολογικῆς κατεύθυνσης, στό “ ὄνομα
ταῦ «“Ἐνα εἰναι τό ΚΚΕ»;

σης

' 5ﬂ"

σκοπῶν,

πρός

σχηματισμό, καλύτερα, μιᾶς ὁμάδας ἀδουλων ’«προόατων», οἱ
ὁποῖαι σέ μία καταλληλη συγκυ’ρία μετατρέπονται σέ γενίτσαρους καί καμία φορά νομίζεις ὅτι
γίνονταί μεσαίωνίκοί δίωγμοί,
ὑπηρετώντας δῆθεν τό ντόπια καί
διεθνές ἐργατικό κίνημα. Αὐτοί

εἰναι ἡ νεολαία τοῦ «ΕΝΟΣ ΚΑΙ
ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ», ἀλλά σίγουρα
δέ φταῖνε αὐτοί.
Εἰναί «διαλεκτικοί» ἄνθρωποι,
κάναυν κριτική πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις, ἀλλα αν ὅρεθεῖ κάποιας πού δέν ἔχει ταυτότητά
σκέψης καί ἀποτελέσματος. ἐκφραστής μιᾶς ἄλλης ἰδεαλαγικής
κατευθύνσεως, τότε γίνεται ἐπικίνδυνος γί’ αὐτούς καί ἐφαρμόζεταί ἡ μέθοδος τῆς «6ίαίας ἀπαπομπῆς». Τά παραπανω, ἂν ἔχεις
καί λίγη σχετική πείρα, τά καταλαόαίνείς. “Ἀνθρωποι πού παλεψαν, φυλακίστηκαν ἀπό τούς
φασίστες ἀλλά καί ταυτόχρονα
διώχθηκαν καί τούς κόλλησαν τό
τοίρότο τοῦ χαφίέ, τοῦ «ἀναθεωρητῆ» καί ἄλλα τόσα κοσμητικά

Παίρνω

ὀπόφαση

νά

σοῦ

γράψω μέ τήν ἀφορμή τῆς ἀνάγνωσης ἑνός γράμματος ἀπό κάποίον Μερτίκα. Πολλές ἦταν αἱ
ἀπαντήσεις, καί σωστές, καί
ὡραῖες, καί θά ’θελα κι ἐγώ νά
πῶ μερικα λογάκια στόν ἀξιότίμο, κατά τά ἀλλα, Μερτίκα.
Ἀρχίζεις, κύριε, με’ τό κατηγορῶ γία ἔναν ἀνώνυμα ἐπιστολογράφο. Τό μόνο πού θα μπαροῦσε κανείς να πεῖ ἐδῶ, εἶναι
ὅτι ζεῖς στα σύννεφα μέ τό νά πιστεύεις ὅτι τή στιγμή αὐτή πού
μιλάμε κάθε γνήσιος κομμουνίστής δέν ἔχει νά ἀντίμετωπίσει
κανένα κίνδυνο καί κανένα διωγμό. Ἀκόμα θα πρέπει να ξαναπροόληματιστεῖς πανω στὴν πολιτική κατάσταση πού δεσπόζεί
αὐτή τή στιγμή στή χώρα μας καί
μετα να ’ρθεις νά κακολογὴσεις
τό φίλα Δ.Ν.Γ. (ἀπ’ τήν ἀντιληψή
σου γύρω ἀπ’ τὴν ἔννοια «περίφραύρηση», εἰναι δυνατόν να
ἀντίληφθοῦμε καί τό οὐσιαστικό
τῆς ἐνεργοῦ συμμετοχῆς σου στό
λαϊκό κίνημα).
Κατόπιν μίλᾶς για κάτί καθαρόαίμα. Σωατά, πολύ σωστά
παρατήρησε ὁ φίλος Γ. Καμαρας,
στόν ἱππόδραμο 6ρισκόμαστε·,
Κανείς δέν κακίώνεί τό Ι.Κ.Κ.
συνάδελφε Μερτίκα. νΑσχετα μέ
τίς ἐσωτερίκές διαφορές πού
ὑπάρχουν μεταξύ Κ.Κ.Ε. καί
Ι.Κ.Κ. —- καί πού προσπαθοῦμε νά
τίς λύσουμε μέ τρόπο 6ασιζόμενο
στίς ἀρχές τοῦ προλεταριακαῦ
διεθνισμοῦ (ἄγνωστος γιά σᾶς
καί τούς δικούς σας ὅρος) - τό
ὑπαστηρίζουμε καί ἔχουμε μαζί
του καθαρές συντροφίκές σχέσεις. "Av ὅμως εἴχατε μίά καποια
πολιτική ὡριμότητα, θα μπαρούσατε κατι νά ξεχωρίσετε μεταξύ
τοῦ Ι.Κ.Κ. καί τοῦ λῆιόμενου

«Κ» Κ.1Ξ(έσ.). Οἱ δυό καταστασεις πού θέλετε να μᾶς παρουσιαστε σάν ὅμαίες εἰναι οὐσιαστικα δίαφορετικές. Τώρα γίά τό
τί ἐφταιξε για τό ραπίσμα πού
δέχτηκε ἡ «Συμμαχία» δίνουν
ἀπαντήσεις καί οἱ φίλοι πού σᾶς
ἀπαντησαν νωρίτερα ἀπό μένα
(κατι πολιτικές τῆς οὐρᾶς, κατι
ἀναθεωρητίσμαί. κατι Ε.Α.Δ.Ε,
κατι χαρακτῆρες καί φύσεις συμμαχιῶν, κατι χαρακτῆρες καί φύσεις ἰδίων σας κομματων(;)). Τό
ζήτημα εἶναι τό ὅτι πρέπει - ἀν
καί ὅντας ἀργά - να ἀρχίσετε να
σκέφτεστε πιό διαλεχτίκά, πιό
ὑλιστικα, πιό μαρξίστίκα, γία να
εἰμαί πιό συγκεκρίμένος. Να μήν
παραδειγματίζεστε ἀπό τά ἐσωτερίκα τοῦ κόμματός σας, λέγοντας γία καρέκλες καί τραπέζια
καί γραμμές. Καί ἡ θεωρία καί ἡ
πράξη τοῦ τίμημένου Κ.Κ.Ε.
ἀποδείχνουν περίτρανα τό πόσα
συναγωνίζόσαοτε μεταξύ σας στό
ποιός θα παραὸγεῖ τόν άλλο στό
νεροκουῧάλημα για τήν ἀντίδραση καί τήν ἀναλήθεια αὐτῶν
πού λέτε. Θίγετε, Μερτίκα, πιό
κατω τήν πραεκλογική ἐκστρατεία. Ἀκοῦστε ἐδῶ. ”Αν εἴσαστε
ἔξυπνος ἄνθρωπος τό καλό πού
θα κανετε εἰναι να μὴν ξαναθίξετε αὐτό τό ζήτημα. Ἐσεῖς, ἡ

μπορεῖ νά συνδέσει ἐποικοδομητίκα τίς περιόδους τῆς ἱστορίας
καί να {Eu-{417:1 τα διάφορα συμπεράσματα ἀπό αὐτές.
Τελειώνοντας λόγω χώρου καί
χρόνου σας ὑπενθυμίζω ὅτι ποτέ
δέν εἰναι ἀργά... Για τόν πραόληματίσμό τόν σωστό ἐννοῶ.

Φιλικα
Π,Κ.

Ἀγαπητό «Ἀντί»
Στό τεῦχος 97, ἀπό τά 8 γραμματα τά 4 εἰναι ἀφιερωμένα α’
ἔναν κ. X. Μερτίκα, ἀπαντήσεις
στή δημασίευση ἑνός γράμματος
πού αὐτός ἔστειλε καί δημοσίευσε
τό «ANTI». Δέν ἔχω καμιά πρόθεση καί διαθεση ν’ ἀσχοληθῶ μέ
τό γράμμα τοῦ ἐν λόγω κυρίου,
μία καί πιστεύω πώς αἱ σελίδες
τοῦ περίαδικοῦ θα πρέπει νά
ἀφιερώνονται σε’ οὺσιαστικα θέματα καί στό διάλογο πού θα γίνεται μέ 6αση τή σωστή ἐπιχειρηματολογία καί τήν καλοπροαίρετη κριτική διαθεση.
Παρ’ ὅλα αὐτα ὀφείλω να όμολογήσω πῶς κατι τέτοιο δέ διαφαίνεται μέσα ἀπ’ τά γράμματα
τῶν 4 φίλων τοῦ «ANTI» πού
ἀπαντοῦν στόν κ. Μερτίκα, ἂν·
καί τυπικά, ὅπως συνηθίζεταί,
στήν ἀρχή τοῦ γραμματός τους
ἀναφέρουν ὅτι σέὸονται τά 80

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ
ἀναγνωρίσμένη ἀπό τόν κύρια
Καραμανλῆ «σωστή» ἀριστερά,
θα πρέπει νά μήν πιανετε τά λερωμένα σας. Ἡ ἴδια ἡ ἱστορία
ἀποδείχνει τή σαθρότητα αὐτῶν
πού ὑπαστηρίζετε - ἐσεῖς καί γενικότερα - καί τό πόσα λασπη
θέλετε νά ρίξετε στό Κ.Κ.Ε. καί
κατα συνέπεια στό γνήσια λαϊκό
κίνημα, γία νά ἀποκομίσετε τάχα
ὀφέλη (παράσημα κι εὑσημα καλῆς διαγωγῆς ἀπό τήν ἄρχουσα

τάξη)
Τώρα γία τούς ἀγωνιστές μέλη τοῦ Ρήγα, ὅπως θέλετε νά
παρουσιάσετε τά παιδιά σας

(χωρίς να θέλετε νά ἀποσπάσετε
μπραόα). Πολύ ἔξυπνο αὐτό.
Γιατί κάθε ἀλλο παρα μπράόο θα
ἀποσπούσατε.
Τώρα για τήν σύνδεση ΕΑΜικής περιόδου καί περιόδου ’58 μέ
σήμερα, καλύτερα να τήν ἀφήνατε για καποιον πού ξέρει καί

χρόνια τοῦ κ. Μερτίκα, καί γώ
δέν ξέρω τί ἄλλα. Για να μή δημιουργοῦνται καί παρεξηγήσεις,
ξεκαθαρίζω ὅτι δέν εἰμαι ὑπέρ
ταῦ χρίστίανίκοῦ διαλόγου.
”Ὀμως αὐτό τό σημεῖα πού
θέλω να θίξω ἔχει σχέση μέ τό
παραπανω, Μίλήσαμε γία ἀντίπαραθεση ἀπόψεων, γίά καλοπροαίρετη κριτική, γία σωστή καί
6άσίμη ἐπιχειρηματολογία. Κί
ὅμως μέσα σέ μία γραμμή μίλᾱμε
γία τήν κρίση ταῦ «ΚΚΕ ἐσ.» καί
τῆς νεολαίας του, γία τόν καθημερίνό ἀγώνα τοῦ «ΚΚΕ», γιά
δεξιούς κί ἀριστεροὺς ἀναθεώρητές, για τὴ συντριὸή τῆς «Συμμαχίας», χωρίς να προσπαθοῦμε νά
δικαιολογήσουμε καμιά ἀπ’ τίς
θέσεις πού ἐκφραζαυμε. ‘H «μή
ἐξαργιαμένη κνίτισσα» πιστεύω
ἀντίθετα πώς ἦταν παρα πολύ
ἐξοργισμένη για νά στείλει μιά
τέτοια ἐπιστολή πού δέν μπορῶ
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ἀκόμα να καταλάόω τί πρόσφερε
στό ΔΙΑΛΟΓΟ. Τό ἴδια ἰσχύει
καί για τούς ἄλλους 3 κυρίους.
Ἐκκληση, λοιπόν, ας σταματήσουν ὅλοι αὐταί οἱ μαρξιστές-λενινιστές αὑτά τά ἀστεῖα γραμματάκια κι ας θυμηθοῦν πώςθά
’πρεπε καποτε νά ’ρθουν σ“
ἐπαφή μέ τή διαλεκτική.
Μέ φιλία
Μ.Κ.

μαθητής l" Λυκείου
ΘεσΙνίκη
Ἀγαπητό «Ἀντί»
Διαόασα στό τεῦχος 97 τίς
ἀπαντήσεις στό γράμμα ταῦ X.
Μερτίκα καί ένιωσα τήν ἀνάγκη .
να κανω μερικές παρατηρήσεις
1) Πιστεύω ὅτι τό λεγόμενα
«ΚΚΕ» εἶναι τό ΚΚΕ μόνο στα
χαρτια. “H πραγματικότητα εἶναι
ἡ έξῆςῑ Τό ’68 έγινε διάσπαση.
Σήμερα έχαυμε 5-6 «ΚΚ» οτήν
Ἑλλάδα πού διεκδικοῦν τήν
πρωτοπαρία τῆς ἐργατικῆς ταξης,
ἄλλα μέ περισσότερες καί ἄλλα
μέ λιγότερες δυνατότητες. Αῦτό
δέ σημαίνει ὅτι τό κόμμα πού ἔχει
τίς περισσότερες δυνατότητες
παίρνει καί τόν τίτλο ΚΚΕ. Σήμερα τό καμμουνιστικό κίνημα
τῆς Ἑλλάδας ὃρίσκεται κάτω
ἀπό συνθῆκες διάσπασης, γιατί
στή 12η ὁλομέλεια τοῦ ’68 ἔγινε
διάσπαση κι ὅχι ἀποστασία. Κανένα κόμμα δέν ἔχει τό δικαίωμα
τοῦ μεγάλου πράγματι τίτλου
KKE. Ὑπαρχει ΚΚΕ ἐξ, καί
ΚΚΕ έσ, Μ-Λ ΚΚΕ καί KKE
Μ-Λ καί ΕΚΚΕ. ”Οχι «ΚΚΕ». Τό

ΚΚΕ· σήμερα ἔχει διασπασθεῖ.
2) Γράφει ὁ ΚΣ. ὅτι κανείς
δέν ἀμφισὸήτησε τήν ἀγωνιστικότητα τοῦ Ν. Πλουμπίδη οὔτε τόν
χαρακτήρισε πραδότη ἦ πουλημένο. Κανει ὅμως μεγάλα λάθας.
Μήν ξεχνᾶμε ὅτι ὅταν δικαζόταν
6 Πλαυμπίδης, 6 Ζαχαριάδης τόν
εἶχε κηρύξει «χαφιέ τῆς ἀσφάλειας» καί ὅταν ό Πλσυμπίδης
ὑπερασπιζόταν τό ΚΚΕ στό δικαστήριο, ὁ Ζαχαριάδης τόν
έὸριζε χυδαῖα, καί ὅταν ὁ
’Πλουμπίδης στήθηκε στό ἐκτελεοτικό ἀπόσπασμα φώναξεῑ Ζήτω

τό ΚΚΕ, ἐνῶ 6 Ζαχαριάδης έλεγε
δτι ἡ δολοφονία ἦταν ψεύτικη.
3) Ὁ μαθητής Κ.Κ. μιλαει για
πολιτική οὐρᾶς τῆς ἀστικῆς ταξης
ἀπ’ τή «Συμμαχία», Δε νιώθω τήν
ἀνάγκη νά ἀπαντήσω σε ἀοριστίες. Τόν καλῶ ὅμως να μᾶς ξαναγραψει καί νά μᾶς πεῖ ποιά
ἦταν ἡ πολιτική οὐρᾶς καί γιατί.
Αὑτά για νά μή λέμε ὅ,τι θέλουμε
κι ὅ,τι μᾶς κατέδει.
Φιλικά
Β.Μ.

Ἄλλα γράμματα, ὅπως τοῦ μαθητή Χ.X. ἀπό τήν Θεσσαλονίκη,
ἔρχονται νά ὑπερασπίσουν rt’:
θέσεις τοῦ Χρ. Μερτίκα, ἤ ἄλλα

πάλι νά τίς πολεμήσουν. Εἶναι
ἀδύνατα
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νά

παρακολουθήσομε

καί νά συνεχίσομε τή ὁημοσίευοη
τῶν σχετικιῦν ἐπιστολῶν. Κλείνουμε σήμερα μέ τό γράμμα τοῦ
Χρ. Μερτίκα πού ἀπαντᾶ σέ
προηγούμενες ἀπό τό τεῦχος
αὐτό ὀημοσιεύσεις

Ἀγαπητό «ANTI»,
Μέ συγχωρεῖς πού παίρνω τόν
πολύτιμα χῶρο σου για δεύτερη
φορά ἀλλά δέν μπορῶ νά μήν
ἀπαντήσω στούς τέσσερεις ἐπικριτές μου στό 97 τεῦχος σου
(ἀντίλογοι). Στό 95 τεῦχος σου
δημοσίευσες γράμμα. μου ἀπάντηση στό δημοσίευμα στό τεῦχος
91 ἑνός φίλου ἀπό τό Ληξούρι μέ
τά διακριτικα ΔΝΓ καί στό 97
τεῦχος σου δημοσίευσες τέσσερεις
ἀπαντήσεις ἑνός ἐπώνυμου καί
τριῶν ἀνωνύμων στό δικό μου
δημοσίευμα.
Θα ἀπαντήσω συνολικά σέ
ὅλους γιατί εἶναι σχεδόν ὅμοιοι
στίς ἀπαντήσεις καί νά μήν
πιάνω τό χῶρο σου.
Ἐν πρώταις ἀπό τίς ἀπαντήσεις αὑτές ὅγάζω τό συμπέρασμα
ὅτι εἶναι ὅλοι νέα παιδιά καί
σπουδαστές, σαν γέρας τούς συγχαίρω γιά τά ἰδανικά τους ἀλλά μ
δέν συμφωνῶ μαζί τους γιατί
ἔχουν στραὸό δρόμο πάρει. Ιον)
μέ κατηγοροῦν ὅτι δέν εἶναι σωστό νά κατακρίνω τό φίλα ἀπό τό
Ληξούρι πού κρύόεται μέ τήν
ἀνωνυμία, ἐγώ θα συνιστοῦσα
στό «Ἀντί», νά μή δέχεται ἀνώνυμα γράμματα γιατί ἔχουν δύο
σοὸαρές ἐπιπτώσεις στό κίνημα
(έδῶ 6λέπω 4-5 ἀνώνυμους);
Ἀπό τήν μιά μπορεῖ νά κρύὸεται
κάποιας πού κάνει ἄλλων δαυλειά καί ἀπό τήν ἄλλη, καί 006aρότερη, αύτές οἱ ἀνωνυμίες εἶναι
σκόπιμες ἐνέργειες τοῦ κατεστημέναυ για νά μᾶς ἀναγκάσει νά
κλειστοῦμε στό καὸούκι μσς σάν
τό σκσυλίκι στή φλούδα τοῦ δέντραυ. Τότε πῶς θα πᾱμε μπροστά
ἅμα κρυόόμαστε; Τί τίς θέλουμε
τίς κινητοποιήσεις, τίς συγκεντρώσεις καί τίς ὀργανώσεις; Πῶς
θα θαρρέψαυμε τούς κιατῆδες,
ὅταν 6λέπουν ὅτι μετριόμαστε
στα δάκτυλα, λέτε, ὅτι ἐμεῖς
έχουμε μέλλον καί καριέρα μπροστά μας. Τό ξέρω γιατί καί ἐγώ
τό ἔζησα σέ ποιό δύσκολα χρόνια
καί ἔχω παιδια κι ἐγγόνια. Ποιοί
ὅμως πάνε μπροστά παντοῦ σ’
ὅλα τόν κόσμο; οἱ νέοι καί οί
φοιτητές- ποιαί πέσανε στά σκοπευτήρια καί στα τανκς τῶν Γερμανοτσολιάδων; ποιαί πέσανε στό
Πολυτεχνεῖο; Γι’ αὐτό ἐμεῖς οἱ
γέραι πού περάσαμε αὐτά τά
δύσκολα χρόνια, σᾶς καλοῦμε νά
χαραξουμε μαζί τό σωστό δρόμο
για νά μήν πέσουμε ξανά στα τεράστια αὐτά σφάλματα πού τά
πληρώναυμε σαραντα χρόνια
τώρα. Ἐξ αἰτίας μιᾶς χούφτας
ἡγεσίας παύ έπαιρνε ἀποφάσεις
καί δέν δεχόταν γνῶμες τίμιων
ἀγωνιστῶν μέ τή ρετσινιά ρεόιζιονιστές, ἀναθεωρητές, οὐρά τῆς·

ἀστικής ταξης (τό λέτε κι ἐσεῖς).
Ταχουν συνηθίσει χρόνια αὐτα
καί τά σερῧίρουν καί σέ μᾶς.
Λένε για μᾶς τούς ἀνανεωτές πού
παλεύομε για κάτι καινούριο μέ
ὅλους τούς εὐρωπαίαυς κουμμουνιστές, ἀκόμη καί μέ τούς Γιουγκοσλάὸους, Ρουμάνους, Κορεατες
καί Βιετναμέζους,ὅτιεῖμαστε οὐρα
τῆς ἀστικής ταξης. Μόνο ἐσεῖςλοιπὸν εἰστε οἱ καθαρόαιμοι 1101111—
μουνιστές;

“

Ὁ φίλος μου γράφει ὅτι τά
ἀλογα λένε έτσι, ξέρει τί ἐννοῶ,
ἀλλά τ’ ἀκούω καί τώρα ἀπό
πολλούς ὑπερεπαναστάτες γιά τίς
παραχωρήσας οτήν τηλεόραση.
Ἡ Κυόέρνηση κανει ὅ,τι θέλει
καί μάλιστα σκόπιμα. Τό κόμμα
μας διαμαρτυρήθηκε στή Βουλή
πολλές φορές για τίς διακρίσεις,
ἀλλά σεῖς δέν τά διαόαζετε, ὅπως
δέν διαδασατε ἀσφαλῶς τήν πρόταση πού ἔκανε πολλές φαρές ἡ
«Αύγή» στό «Ρίζο» να παραχωρήσαυν ἀμφότερες δύο στῆλες-για
διάλογο μεταξύ μας, γιά νά μάθουμε τί εἶναι οἱ διαφορές μας
καί νά δοῦμε καί μεῖς καί σεῖς
ποῦ εἶναι τό δίκιο. Ὁ «Ρίζος»
δέν τό δέχτηκε, οὔτε τό δημασίευσε. Τό νά ὅρίζουμε 6 ένας
τόν ἀλλο, ζημία δική μας κάνουμε.
Γιά τήν καρέκλα, μέ τίς ἀπαντήσεις σας δέν μέ πείθετε. Θά
’θελα ἀπαντηση ἀπό παλιούς,
ἀκόμη καί ἀπό στέλιῆςος δικό
σας. Ρωτᾰτε καί κάνα στέλεχος
ἀπό τή δική μας πλευρά, ἀλλα
καί ἐπαναπατρισθέντες, νά δεῖτε
πῶς τήν πέρναγαν μέχρι τώρα καί
τί ταλαιπωρίες εἶχε τό κίνημα μέ
αὑτές τίς καρέκλες, μέ τίς διαγραφές καί ρετσινιές ἑκατονταδων στελεχῶν, ἀκόμα καί τοῦ
Για τίς ἀντιθέσεις καί διαφορές
τοῦ «Ρήγα» ἐγώ τούς λέω μπράόο

τῶν παιδιᾶΝ,“γιατί έχουν γνώμη.
Γι’ αὐτό λέμε νά έχουμε δημοκρατία μέσα στό κόμμα μας
πρῶτα. Ἐκτός ὄιν ὑπάρχουν καί
6αλτοί - δέν τό ἀπακλείω καί
αὐτό. “Οσο γιά τό ότι διαὸάζετε
μονόπλευρα, ὃγαίνει ἀπό τά
γράμματά σας, γιατί λέτε δτι λέω
ψέματα καί συκοφαντίες , ἀκόμη
καί γιά τό θάνατο τῆς μάνας. Ἡ
«Αὐγή» ἔγραφε γεγονότα καί

ὀνόματα. Στό «Ρίζο» διάῧασα ὅτι
ἡ μάνα ἔπασχε ἀπό νόσημα, ἀλλά
τό ὅτι ἔτυχε να πάθει ὅταν εἶδε τό
παιδί στά χάλια του, κατι λέει.
Σήμερα πού γράφω αὐτό τό
γράμμα εἶναι Κυριακή 7 τοῦ
Μάη. Δίπλα μου στό «Ρίζο»
6λέπω ἕνα σχόλιο λάσπη (στά ρἰζοσπαστικαῑ ἡ ἀντικειμενικότητα
τῆς ((Αύγῆς») πού ξεπέρασε τόν
Κωνσταντόπουλο καί τό διάολο
γιά νά λερώσει τήν «Αὐγή » καί
μᾶς, ὅτι τάχα ἐμεῖς εἴμαστε
ἐχθροί τῆς Σαὸιετικῆς Ἕνωσης.
Ἀκοῦστε ἐσεῖς οἱ Ἕλληνες καυμμαυνιστές κι άμα διαὸασετε τό
σχόλια τῆς «Αῠγής» τῆς προηγούμενης ἡμέρας, θά δεῖτε ἐάν
έχαυν ὅρια αὐτοί οἱ ἄνθρωποι.
Για τή συμμαχία πού καναμε,
τώρα 6λέπω κατι ἐρωτατροπίες
τῆς ὴγεσίας σας μέχρι καί μέ τό
ΠΑΣΟΚ, ἀλλα ὅχι μέ μᾶς, γιατί
τούς φταίει τάχα ὁ τίτλος μας.
Τέλος, γιά τήν αὐτοπραὸολή
μας, τώρα στά 80 μου χρόνια μαῦ
χρειαζεται καί ἀπαντάω στήν
ἀγωνίστρια Κνίτισα. Τό ’γραψα
αὐτό γιατί ἔχω κατι ὑπερεπαναστάτες- καί εἶναι πάρα παλλοί - πού δέν φκιασαν τά παιδιά
τους καί μᾶς ὅρίζουν, ἀλλά ἐσεῖς
δλοι σας, καί οἱ τέσσερσι, μέ ἀνε-

6άζεῑε πιό ψηλα. Θά κανω καί
λίγο χιούμορ; Στήν Ἀγγλίσ, πού
ἔχει 50 ἑκατομμύρια κατοίκους,
ἔχει καί 50 λόρδους (λόρδας στά
ἀγγλικά σημαίνει θεός). Γιά νά
γίνει λόρδος κάποιας πρέπει να
εἶναι 6αθύπλουτας, ἀνεξαρτήτως
ἄν εἶναι καύτσουρο. Σεῖς με’ τό
κύριε Χαράλαμπε Μερτίκα καί
κύριε Χ.Μ. μέ φτάσατε δίπλα στό
θεό καί στούς λόρδους, ἀλλά δέν

θα ’χω δυστυχῶς τήν τιμή νά
φτάσω δίπλα στό θεό γιατί μέ
ἔχουν ἀφορήσει 6 πάπας καί οἱ
δεσπαταδες. Ὁ Φιντέλ Κάστρο,
ὅταν τοῦ εἶπαν ὅτι τόν ἀφόρισαν
οἱ καρδινάλιοι, ἀπαντησεῑ ἀν εἶναι νά πάω στόν παράδεισο μέ
δαύτους, καλύτερα να πάω στήν
κόλαση. Καί μιά σύσταση σέ σᾶς
παιδιά πού ξέρετε γραμματα;
διαὸάστε κι ἀκοῦστε ἀπ’ ὅλες τίς
πλευρές. Ἀκόμη καί γώ, γέρας,
δέν τό ’χω πώς πεθαίνω, ὅσα ζῶ
τόσο μαθαίνω,
Γειά σας
X. Μερτίκας - Λουτρό Κορινθίας
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΣΟΥΙΜΙΛΙΝ
Εἵτανε μιά εἷδηση 06v τόσες
ἀλλες. Μήτε ὀχτάστηλη, νά συγκλονίσει τό κοινό, μήτε στά
«ψιλά», νά περάσει ἀπαρατήρητη. xH96e κάποιας Σουϊμίλιν,
ὅρῆκε - λέει - τό κ. Μπάλκο, πού
τόν ἐχτίμησε γιατί «ἔχει ἀντιμετωπίσει μ’ έπιτυχίατήντρομοκρατία», παρακολούθησε στό Μενίδι
ἀσκηση τῶν ΜΑΤ - ἴσως τά ἐπεισόδια μέρα-μεσημέρι οτήν Κάνιγγος, Σάὸὅατο 20 τοῦ Μάη, v6
'16ve 016 πλαίσια τῆς ἐνημέρωσης αὐτοῦ τοῦ «κυρίου», ᾰσε πού
μπορεῖ νά 16 ’ὅλεπε ἀπό καμιά
γωνιά, ἀθέατος, μέ τόν Ἕλληνα

οτήν αἰγυπτιακή πρεσῧεία κι ol.
ἀπελάσεις - θανατικές καταδίκες
τους, μαζί μέ 111 Susanne Baussinger, οί συχνές τρομοκρατικές
ἐπιθέσεις τῶν ΜΑΤ στό κέντρα ἢ
στίς γειτονιές τῆς Ἀθήνας, τό
μπλόκο στόν Τιπούκειτα, ἡ περίπου 11 δολοφονίες ποινικῶν (τελευταῖες περιπτώσεις τοῦ ἄοπλαυ
Σπυρόπουλαυ καί τοῦ Σμυρναίου
- μέχρι χτές χαραπάλευε, χτυπημένος στήν πλάτηέἔ), ὅλα αὐτά,
μαζί καί ταυτοχρόνως ἡ ποινικόποίηση τῆς πολιτικῆς ζωῆς κι ὁ
ἐκφασισμός τῆς καθημερινότητας
(ὃρές ἔστω κι Eva ἐργοστάσιο πού
v’ ἀπεργεῐ χωρίς τήν παρουσία
τῶν ΜΑΤ), τό «τρομοκρατικό»
νομοσχέδια, πού κι αὐτό πέρασε

ἔκαναν ἐπίδειξη μπροστά στό
σύντροφα ύφυπουργό, τήν ἴδια
ἡμέρα, λίγες ώρες ἀργότερα 16
ἴδια ΜΑΤ έδερναν με’λη τῆς ΚΝΕ
καί πολίτες.

Τί νά σκεφθεῐ κανείς; ἧταν τυχαία σύμπτωση; εἶναι ἔκφραση
προλεταριακσῦ διεθνισμοῦ; ἔμμεση ἀποδοκιμασία, ψυχρή πολιτικη;
Ἄραγε τί νά ἔνιωθαν σί Κνίτες
ὅταν ἔτρωγαν ξύλα ἀπό τούς
ὂραόευθέντες ὑπό τοῦ συντρόφου
ὑφυπουργοῦ ἀστυφύλακες τῶν

ΣΕ

«συναγωνιστή» του, ξέρω γώ; πῆρε ὅ,τι χρειαζότανέ κι έφυγε
ὕστερα για Ἰσραήλ καί Γερμανία
- αὐτοί οί δυό κι 6v έχουνε
παραδοση 0111v πάταξη τῆς «190μοκρατίας» — για v6 συνεχίσει τό
προλεταριακό διεθνιστικό καθῆκον του, στά πλαίσια πάντα τῆς

ὕφεσης, τῆς εἰρήνης καί τοῦ 00σιαλισμοῦ. Τώρα ὅέὸαια τή σχέση
ἔχω γώ μ’ αὐτή τήν ίσταρία, γράφοντας μάλιστα γράμμα στό
«ANTI», οὔτε καί γώ καλά-καλά
τό ξέρω.
”Ὀμως περίμενα πώς θα μίλαγες «ὅπως v6 ’ναι ἐπιτέλους».
’Av1’ αὐτοῦ «ὂάζεις» (16 ρῆμα σέ
μὲῖαφθρῑκή
Χθήθη,
πΟῑΤΥῑῑκή
ἀδεία) τόν Ἰωάννου νά «ὅγάλει
τό φίδι ἀπό τήν τρύπα», γράφεις
καί μέ κατι γραφτα μικρά σάν
κσυτσσυλιές στίς ANTI-660a;
καί κοιμασαι τόν ὕπνο τοῦ δικαίου, ἀπ’ τή μιά ἱκαναποιώντας
τή θανάσιμη ἀγωνία ὅλων ἐκείνων πού ἔχοντας ἁγνές προθέσεις
ἔκαναν ἤ προσπαθοῦνε (ἀκόμη)
v6 κανουνε «πρός 16 δῶ γιά
κεῖνο τό πράμα», κι ἀπ’ τήν ἄλλη
μή δυσαρεστώντας — χάρις στή
διακριτικότηῑα καί τά μασημένα
λόγια — ὅλους ἐκείνους πού τό
Σεπτέμὸρη στήνουνε τίς γιορτές
τους, καί στό στρατό σοῦ λένε
«κάνε τό μ...... “Οχι, χίλιες φαρές

ὃχιέ “Οχι μόνο γιατί τό ζήτημα εἶναι καθαρά πολιτικό, μά ἀκόμα
γιατί ἡ ἐλάχιστη ἐκφυλισμένη ἥ
καί ἐκπορνευμένη ἀνθρώπια μσς
ἐπιὸάλλει, καί σέ σένα 06v Eva

δημοκρατικό ἔντυπο τῆς Ἀριστερᾶς άκόμα πιό ἔντονα, v6 πάρουμε καί νά πάρεις θέση στά γεγονότα, Οἱ 40 πολιτικοί κρατούμενοι (ἀπό τό Σ. Ἰωαννίδη μέχρι
τούς ἀγωνιστές τῆς Πάτρας, ἀπ’
τό Γιαννη Φελέκη, τόν Καραφωτιᾱ μέχρι τό Γιάννη Σερίφη, κι
άκόμα ὅλα κεῖνα τά παιδιά πού
σήμερα χωρίς καμιά διακριση τα
ὂγαζουνε προόακάτορες - τί σύγχυση λεξιλαγίαυ, θεέ μου) ἀπ’ τό

’74 μέχρι σήμερα, ἡ σφαγή τῶν
αοπλων Παλαιστίνιων ἀγωνιστῶν

MIA

ΕΠΙΣΚΕΨΗ

“Ἀραγε γιατί να χρειαζονται τά
ΜΑΤ στή Σ. “Ένωση; για τούς
Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες μόνο; μα
καί πάλι ἡ Σ. Ἔνωση ἔπρεπε v6
ἀντιμετωπίσει μέ διαφορετικα
196110, ἀπ’ ὅ,τι οἰ καπιταλιστικές
χῶρες, 16 παρόμοια προὸλήματα.
Τά ἐρωτήματα αὐτα μέ ἀπα-

σχολοῦν χωρίς νά ’μπορῶ v6
(16 νομοσχέδια έχουνε κατι κοινό
μέ τίς «ἀλκυονίδες» μέρες; πάντα
«περνᾶνε») εἶναι πράγματα πού
ἀρχίζουνε καί σφίγγουνε τό καρύτσαφλό μοις. Καί σ’ ὅλα αὐτα
ἔρχεται αὐτός ὁ λοπάς, πῶς ἀλλιῶς νά τόν πῶ, κι ἀφοῦ δίνει μ’
Eva τεράστια χαμόγελα 16 εῦσημά
του στόν ἁρμόδια ὑπουργό,
προσυπογράφσντας τήν, κρατική
6ία, πάει παραπέρα, στό Ἰσραήλ,
v6 παρακολουθήσει τήν καθημερινή γενοκτανία τῶν Παλαιστινέζων ἀγωνιστῶν, νά πάρει μαθήματα τοῦ πρώτου διδάξαντος κι
ἐφαρμόσαντος τίς ἐπιχειρήσεις
τύπου Ἐντεμπε, κι ἀκόμη στή
Γερμανία, στή Γερμανία τοῦ Βεrufsverbot καί τῶν λευκῶν κελιῶν
τοῦ GSG, 9 καί τῶν δημίων τῆς
RAF στή χώρα πού οἱ μισοί εἶναι
μπάτσσι κι οἱ ἄλλοι μισοί χαφιέδες καί κυνηγοί κεφαλῶν, νά πάρει 611’ ὅλους αὐτούς στοιχεῖα
χρήσιμα για τή «στερέωση καί
διεύρυνση τοῦ παλλαϊκοῦ κράτους». Πάντως, τόσο ἡ Ἀργεντινή ὅσα καί ἡ Περσία 66 μπορούσανε κάλλιστα νά σταθοῦνε

ἐπιπλέαν ἀρωγαί στήν πρασπάθειά του, αὐτοί ξέρουν] Ποῦ ’σαι
Λένιν v6 μᾶς δεῖςέ Κι ἐσύ σωπαίνεις;
Μέ μιά καποια ἐκτίμηση
Κώστας Καλφόπουλας
φθῑϊῖῐῑης

Στό ἴόιο θέμα ἐπανέρχεται καί
ἄλλος ἕνας φίλος τοῦ περιοδικοῦ.
Ἀγαπητό «ΑΝΤΙ»

Πρίν λίγο καιρό (15-20 Μάη)
τό ΚΚΕ ἔκανε τό Συνέδριό του.
”Ολα καλά καί ὡραῖα, μέχρι πού
ἐμφανίστηκε Eva; Σοὸιετικός
ὑφυπουργός, τό ἷδιο χρονικό
διάστημῖι, v6 χαριεντίζεται καί
v6 συγχαίρει τόν κ. Μπάλκο γιά
τά τέλεια ΜΑΤ πού ἔχει καί νά
ζητάει πληροφορίες γιά v6 ὀργανωθοῦν παρόμοια «τέλεια» ΜΑΤ
καί στή Σ. ”Ενωση. Τό πιό δραματικό, τήν ἡμέρα πού 16 MAT

κείς

Δύο εἰναιτα κύρια σημεῖα στό
συνασπισμό τῆς Γαλλικῆς Ἀριστερᾱς;

α) πραετοιμαζεται, ὅταν τό
σασιαλιστικό κόμμα ἀναλαγοῦσε
τό 14,8%,
6) συντελεῖται, ἐπειδή τό ΚΚΓ

,

ΣΧΟΛΙΑ

κές; λίγο πρίν τίς ἐκλογές οἱ κομμαυνιστές ἀρνοῦνται συνεργασία.
Γιατί; Μήπως γιατί ἀρνοῦνται τή
Δημοκρατία, Eva εἶδος ἐκκλησιαστικοῦ πατριαρχισμοῦ πού ἀναγνωρίζει μόνο στόν έαυτό του τό
δικαίωμα v6 κρίνει καί νά διαι-

δώσω ἀπαντήσεις.
Μέ ἀγάπη
Μανώλης Μιχαλακης
Ἀθήνα

H ΓΑΛΛΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Ἀγαπητό «ΑΝΤΙ»

Τακτικός ἀναγνώστης σου ἐδῶ
καί πολλά χρόνια παρακολουθῶ
τόν ἀγώνα ἦπού κανεις για τήν
ὅσο τό δυνατόν καλύτερη ἐνημέρωση, πληροφόρηση καί κριτική
διαθεση 016 χῶρο τῆς ἀριστερᾶς.
Εὕχαμαι νά κρατήσει ὅσα γίνεται
περισσότερο.
Θα σέ παρακαλοῦσα στίς σελίδες τοῦ «διαλόγου» νά κρατοῦσες
λίγες γραμμές για μερικές σκέ-

ψεις μου σχετικα μέ τό σχίσμα
στή γαλλική Ἀριστερα καί μικρή
ἀναλυση α’ Eva θέμα πού καί
στήν έλληνική πολιτική σκηνή θα
εἶναι ἀνάλογα στό μέλλον.
Ἡ Γαλλία, καί ὅλη ἡ Εὐρώπη,
ἔγιναν μάρτυρες ἑνός θεάματος
πού ὅμως θα μποροῦσε να ἐξηγηθεῐ μέ τή διαλεκτική φιλοσοφία ἡ
καλύτερα μέ τή φιλοσοφία τῆς
τακτικῆς, πού τόσες φαρές ταλαιπώρησε σοσιαλιστικά κόμματα, ἀλλα καί λαούς ὁλόκληρους.
Γεγονός παραμένει ἡ διάσπαση
σοσιαλιστῶν καί ΚΚΓ μετά ἀπό
πέντε χρόνια ἐπιτυχημένου ἀγώνα ἐνάντια στήν κεντροδεξιαέ
Δυστυχῶς-ὂρῆκα μόνο τό 20 με’ρος ταῦ σχετικοῦ αρθραυ τοῦ A.
Ἀντωνιαδη στό Ριζοσπάστη πού,
μέ τίτλο «T6 κοινό πρόγραμμα
τῆς γαλλικῆς ἀριστερᾶς», ἀναφέρεται σ’ αὐτόάναλύοντας αὐθαίρετα καί μέ ἀνακριόῆ στοιχεῖα τα
αἴτια τῆς διαφαινόμενης τότε
(ἐπερχόμενης) διάσπασης ἀνάμεσα στά τρία κόμματα τῆς γαλλικής Ἀριστερᾶς. Φαίνεται ὅτι
25 χρόνια διακυὸέρνησης τῆς
κεντρσδεξιᾶς δέν εἶναι για τό
ΚΚΓ ἀρκετά. Κι ὅμως οἱ 6ασεις
τοῦ Κοινοῦ Προγραμματος τοῦ
72 ἦταν πράγματι ἐπαικοδομητι-

ἠταν τό 72 τό ἰσχυρότερα τῶν
τριῶν,
χρησιμοποιώντας
τήν
ἀκτινοόολία τοῦ Μιττεράν για να
ὅγεῖ ἀπ’ τή δυναμική του ἀπομόνωση.
Τό ἀπαίσια ὅμως ὅραμα, τό
1976-77 με’ τό ΣΚ στα 28%, σέ
συνεχή άναδα καί μέ προοπτική
ν’ ἀναγκαστοῦν νά ουμμετέχουν
στήν κυόέρνηση ἐκείνη οἱ κομμαυνιστές, παίζοντας ὅμως τό
δεύτερα 6ιολί, ὁδήγησε τό κόμμα
σέ ἀλλαγὴ πορείας. Ἡ τακτικῆ
ἐπιὸαλλει σέ περιόδους συνεργασίας οἱ στόχαι, δυνατότητες καί
ἐπιθυμίες τοῦ κόμματος, νά μένουν κρυφοί καί τελικά νά γίνεται ἡ συνεργασία ἀδύνατη μέ τήν
προῧαλή ὑπερὸολικῶν καί συνεπῶς ἀπαράδεκτων ἀπαιτήσεων,
ἤ μέ τό σφράγισμα τοῦ συγγενοῦς, 06v ἀνίκανου ν’ ἀντιπροσωπεύσει τήν έργαζόμενη κοινωνία καί, παρ’ ὅλα τό συνεπές καί
λεπτομερές πρόγραμμά του, να
τόν κατηγορεῖ γιά ἔλλειψη προγράμματος συγκεκριμέναυ (ἀνάλογες δηλώσεις τοῦ Φλωράκη για
τό ΠΑΣΟΚ, τό Γενάρη).
Ἡ πρσπαγάνδα προὸαλλει σάν
ὑπεύθυνα πάντα τόν ἀντίπαλα
περιθώρια αὐτοκριτικῆς προσφέρονται ἀπ’ τήν ήγεσία μόνο στούς
κριτές, ποτέ στούς ὑπεύθυνους
καί ἀπό κάθε ἐργαζόμενα στόν
τόπο τῆς ἐργασίας του. Ὁ κυκεώνας τῆς διαστρέὸλωσης εἶναι τέτὸιος πού μόνα 6v ἀγνοήσει κανείς τίς θέσεις-ἐπιχειρήματα μπορεῖ ν’ ἀρχίσει να ψάχνει γιά τήν
ἀλήθεια, μέ στοιχεῖα ἐνυπόγρα<
φες συμφωνίες - ὅχι δηλώσεις ποιός τίς τηρεῖ. Καί τό σπουδαιότερα, ποιός ἐπιθυμεῖ νά τορπιλίσει τήν ἐφαρμογή τους μέ
ὑπερφυσικές καί μή πραγματοπαιήσιμες ἀπαιτήσεις. Καί φυσικά τό γιατί πρέπει v6 τίς 109πιλίσειέ
Τό κοινό πρόγραμμα πρόὸλεπε
6ασικα κρατικοποίηση τῶν μεγαλύτερων διαμηχανικῶν συγκρατηματων καί μέ ἐκτεταμένη, διευθυνόμενη κυὸερνητικά, οἰκονομίαι κατα τή γνώμη τοῦ πρωθυπουργοῦ Barre — κατά τόν
Margais — ἡ
τυχόν ἐφαρμογή
τοῦ Κ.Π. 66 όδηγοῦσε στόν κολεκτιὸισμό τῆς Γαλλίας. Τό Γαλλικό
Σοσιαλιστικό Κόμμα. ὅμως δέν
ἄλλαξε ἀπό τή συμφωνία τοῦ 72
οῦτε μιά ἀπ’ τίς θέσεις του.
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Ἀντίθετα στίς τελευταῖες συναντήσεις τῶν 3 καμμάτων καί μέ

6αση τό Κ.Π. ἐπέκτεινε τόν ἀριθμό τῶν θυγατρικῶν ἑταιρειῶν
τῶν 9 ὃιομηχανικῶν συγκρατημα-

των ἀπό 100 ἀρχικα σέ 227, πού
κατά 98% ἐλέγχονται ἀπό τούς 9
κολοσσούς. Τό ΚΚΓ ζηταῦσε
ἀντίθετα
τὴν
κρατικοποίηση
1450 (!) ἐπιχειρήσειαν για νά
κατέδει τελικά στίς 729 (!)—
περίπου 500 ἐπιχειρήσεις περισσότερες ἀπό τό ΣΚΓ. Τό ἀποτέ-

λεσμα; ὁ ἀρχηγός τῶν ριζοσπαστῶν σοσιαλιστῶν ἀποχωρεῖέ Ὁ
Margais 61611119130051: «Δέν δίναυμε σέ κανέναν διακυὸέρνηση
ἐν λευκῶ», διαμαρτύρεται ὅμως
ὅταν καί 6.116 κόμματα ἔχουν ξε-

χωριστές θέσεις, πού λογικά σημαίνει διαπραγματεύσεις.
“Η 6ασικὴ θεωρία ὅμως ταῦ
«ἀνεξέλικτου μαρξισμαῦ» δέχεται
περιοδικές-παροδικές συμφωνίες
ὅχι διαπραγματεύσεις μέ 6601116
δόγμα; «τό πέρασμα» ἀπό τόν
καπιταλισμό 016v κομμαυνισμό
εἶναι ἡ δικτατορία ταῦ προλεταριατου. Ὁ δογματισμός ὅμως δέν
διαπραγματεύεταιῑ
ἀποφασίζει
καί διατάζει. Οἱ γάλλοι καμμουνιστές ἔπαιξαν τόσο χοντρό πόκερ γιατί ἡξεραν ἀπό πρίν ὅτι οἱ
σοσιαλιστές σέ τόσο ψηλα πονταρισμα θα πᾶνε 11600. Εἶναι ἄραγε
αὐτό ἀπόδειξη τῆς μὴ ἀντιπροσώπευσης τῶν ἐργαζομένων ἀπό
τό ΓΣΚ; Ἀναγκαστικα ἀμέσως
περνᾱμε στὴ σύγκριση τῶν συστημάτων τῆξ οἰκονομίας καί εἰδικά τῆς ἀποδοτικότητας, 0111v
ἀπόλυτα διευθυνόμενη ὴ μὴ οἰκονομία (στό Spiegel 9—1—78 69696 τῆς «Πράὸδα» για τή ρώσικη
οἰκονομία).
Δυστυχῶς, ὁπουδήποτε ἐπικράτησε ἡ τρίτη λύση, ἡ ἐξέλιξη
δηλαδὴ ὅλων τῶν μέχρι σήμερα
κοινωνικῶν συστημάτων, ἡ ἐπιστημονική ἀναπτυξη τῆς φιλοσοφημένης λογικῆς, ἐπενέδηκε ἡ
616, εἴτε στό ἀναταλικό εἴτε στό
δυτικό μπλόκ (π.χ. Τσεχασλοόακία -Οὐγγαρία - Χιλή).
Εὐχάριστῶ γιά τὴ φιλοξενία
Θανος Πετράκης
Ἀθήνα

ὅαλουν φωτιά σ’ ἕνα ἐργοστάσιο
ἡ v6 σκατώσαυν τόν ίδιοκτήτη
του. Μονάχα ὅμως 6 συνειδητός
καί ὀργανωμένος ἐργαζόμενος
μπορεῖ νά στείλει μια ἰσχυρὴ
ἀντιπροσώπευση στὴ ὅουλή, για
να ὑπερασπίσει τα συμφέροντά
του.
Ἀλλά για να σκοτώσετε έναν

ἀνώτερα
ἀξιωματοῦχα,
δέν
χρειάζεται νά ’χετε πίσω σας τίς
ὀργανωμένες μάζες. Τὴ συνταγή
γιά v6 φτιάχνετε 661165; ἤ Eva
11101611, τὴ ὅρίσκετε εὔκολα.
Πρῶτά-πρῶτα ὅμως, ὑπάρχει ἡ
κοινωνικὴ πάλη. Ὕστερα παρουσιάζεται μια καθαρά μηχανιστικὴ
ἀντίδραση ἴδια παντοῦ (τόσο
στήν Ἰαπωνία ἦ τὴ Δ. Γερμανία)

πολύ χτυπητή στή μορφή της (δολοφονίες-ἐκρὴξεις κ.λπ.) 6116
ἀπόλυτα ἀὸλαόής για τό κοινωνικό σύστημα.
Τό κσπιταλιστικό κράτος δέ
στηρίζεται στούς ὑπαυργούς καί
γι’ αὐτό δέν μπορεῖ v6 πέσει μαζί
μ’ αὐτούς. Οἱ τάξεις πού ὑπηρετεῖ ὅρίσκουν πάντα ἀντικαταστάτες. Ὁ μηχανισμὸς παραμένει·
ἄθικτος καί συνεχίζει τὴ λειτουργία του.
’
Ἀλλα ἡ σύγχυση πού δημιουργεῖται μέσα στίς γραμμές τῶν
ἵδιων τῶν ἐργατικῶν μαζῶν ἀπό
μια τρομοκρατικὴ ἀπόπειρα εἶναι
πολύ μεγαλύτερη. "Av εἶναι ἀρκετό v6 ἐξοπλιστεῖ κανείς μέ Eva
11101611 γιά νά πετύχει τό σκαπό
του, τότε τί χρειαζεται ὅλη αὐτὴ
ἡ προσπαθεια για τόν ταξικό
ἀγώνα; “Ἀν μια κουταλιά μπαρούτι καί λίγο μαλύὸι φτανει γιά
νά ξαπλωθεῖ κάτω ὁ ἐχθρδς, τότε
τί χρειάζεται ἡ ταξική ὀργανωση;
Ἀν μποροῦμε νά τρομοκρατὴσουμε πρόσωπα παύ κατέχουν
ἀνώτατες θέσεις μέ τόν κρότο τῶν
ἐκρήξεων, τότε τί χρειαζεται τό
κόμμα; Γιατί αἱ συγκεντρώσεις, ἡ
ζύμωση μέσα στίς μάζες καί οἱ
ἐκλογές, ὅταν μπορεῖ κανείς τόσα
εὔκολα νά πετύχει τό στόχο του
στούς ὑπουργικαύς θώκους ἀπό

Ο
TPOMOKPATIA KAI
ΤΑΞΙΚΟΙ ΑΓΩΝΙΞΣ
Ἀφοῦ ἀναφέρεται οτήν ἀρχή
τοῦ γράμματός του οτήν ἀστική
ἐκμετάλλευση καί τήν κρατική
ὅία, ὁ φίλος τοῦ περιοὸικσῠ A.K.,
συνεχίζει γιά τούς ταξικσύς ἀγῶνες καί τήν ἀτομική τρομοκρατία
σάν μέσσ πάλης τῶν ἐργαζομένων;
Oi ἐργαζόμενοι μποροῦν v6
116v0vv μιαν ἀπεργία. Ἐπαγγελματίες πού τούς κατάστρεψε τό
ἐργοστάσιο, χωρικοί πού τό νερό
τους τό δηλητηριάζει τό ἐργο-

” στάσιο, λοῦμπεν προλεταριοι πού
θελουν νά ληστέψουν κατι, μποροῦν νά σπάσουν τίς μηχανές, να
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Νίκου I. Κυριοζίῠη

Η δημοτικὴ

τὴ γαλαρία τοῦ καινοὸαυλίου;
Οἱ ἀναρχικοί προφῆτες τῆς
«προπαγάνδας ταῦ γεγονότος»
μπορεῖ νά λένε ὅ,τι θᾶσυν, γιά

τήν ἐξυψωτικὴ καί πραωθητικὴ
ἐπίδραση τῶν τρομοκρατικῶν
πράξεων πανω στίς μάζες. Θεωρητικές

σκέψεις

καί

-ΠνΪ-’.ΙΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60

Ἀθήνα 601.
T111: 732.713 - 732.819

πολιτική

πείρα δείχναυν κατι διαφορετικα.
“Ὀσο «ἀποτελεσματικότερες» εἶναι οί πράξεις τῶν τρομοκρατῶν,

ὅσο μεγαλύτερη εἶναι ἡ ἐπίδρασή

0 “Εκδατης;
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ

Δεινοκράτους 131
τους, ὅσα ἡ προσαχή τῶν μαζῶν
O ’Υπεύθυνας Τυπαγραφεῑουῑ
συγκεντρώνεται πανω α’ αὑτές ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
τόσο περιορίζεται τό ἐνδιαφέρον
Δημοσθένους 153
τους στήν αὐτοοργανωση καί τήν
Καλλιθέα
αύτοδιαπαιδαγώγηση.
Ἀλλά ὁ καπνός ἀπ’ τήν έκρηξη
διαλύεται, ὁ πανικός σταματαει,
ὁ διάδοχος τοῦ ὑπουργοῦ ἐμφαΟ Φωταστοιχειαθεσίαῑ
νίζεται, ἡ ζωή μπαίνει στό συν««ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ» ΕΠΕ
ηθισμένο αὔλακι, ὁ τροχός τῆς - Baa. Ἀλεξάνδρου 2, Χὶλτον.
καπιταλιστικῆς
ἐκμετάλλευσης
Τηλ. 748.314-713.604
γυρίζει ὅπως καί πρῶτα· μανάχα
·’ Ο Ἐκτύι-ιωσηῑ
ἡ ἀστυνομικὴ δίωξη γίνεται πιό
Ἑργοστ. Γραφικῶν Τεχνῶν
ἀδιάντροπη καί πιό ἄγρια. Τό
Γ. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ
ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι τὴ θέση τῶν
Ἰασίου 5, Περιστέρι.
ἐλπίδων πού δημιουργὴθηκαν καί
τῆς τεχνικά ὑπακινημένης διεγερΟ
σης, παίρνουν τώρα ἡ 61107011ἐνυηόγραφο
ἄρθρα
ΟΚαΘε
τευση καί ἡ ἀπάθεια.
ὲκφράζει
111v
Προσωπικη
Οί μαρξιστές εἶναι ἀρκετά
ἀποψη τοῦ συγγραφέα του.
ρεαλιστές καί προωθοῦν τήν ἀλλαγὴ πού ὂγαίνει ἀπ’ τίς ἱστοριO
κές συνθῆκες. Ἀπαρρίπτουν ὅλες
O ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙτίς μέθαδες καί τά μέσα πού 61106λέπουν v6 E116160011v τήν κοιKOY'.
Ἑξαμ. 260 δρχ. - “Ετήσια 520
νωνικὴ ἐξέλιξη μέ τεχνητό τρόπο
καί νά ὑποκαταστήσουν μέ χη- ’ “Ετήσια “Οργανισμῶν,
Τραπεζῶν, κ.λῐτῑ 1,200 δρχ.
μικα παρασκευάσματα τήν ἀνεΓιά φοιτητές ’ἑΚῑΠωῡη 15%.
παρκὴ ἐπαναστατικὴ δύναμη τοῦ
0 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙπρολεταριατου.
Ἀντώνης Κοκαρίκος
Εὐρώπη - Μεσογ. χῶρες;
ἐξάμηνηῑ άι-ιλή δολ. 10
άεραι-ι. δολ. 13
ετησιαῑ άι-ιλή δολ. 20
deport. δολ. 25
_
ΓΙΑ ΤΟ ANTI
Η.Π.Α. - Καναδάς -“Αν. “Ασίσῑ
Ὁ μέχρι σήμερα συνεργάτης
έξάμηνηῑ άΠλή δολ. 10
τοῦ περιοδικοῦ κ. Κ. Παπαϊιυάνάεροῐτ. δολ. ,17
νου ἔστειλε 016v ε’κὸότη τό 6316ἐτήσιαι άΠλή δολ. 20
λουθα σημείωμα·
άεροῐτ. δολ. 34
Αὺστραλῐα - Ὼκεσνίσῑ
Πρός τόν Χρῆστο Παπουτσάκη
ἐξάμηνηῑ άΠλή δολ. 10
ἐκδότη τοῦ περιοδικοῦ ANTI
άεροτῐ, δολ. 24
T6 ὅλα κλίμα πού ξαφνικά δηἐτήσιαι άι-ιλή δολ. 20
μιούργησες στό περιοδικό (μέ
άεροτι, δολ. 47
ἀποκορύφωμα τρεῖς ἀπολύσεις
O 'E1166011010. έπιταγέςῑ
χωρίς αἰτία), μέ ὑπσχρεώνουν νά
’ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
διακόψω τὴν συνεργασία μου.
Δημοχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601.
1
Κὼστας Παπαϊωάννου
OTIMH TEYXOYZ δρχ. 20
έπικεφαλής τῆς σύνταξης τσῦ
O I'IAAHA TEYXHzTIMH 30 ΔΡ.
ANTI 6116 13-20-75 (τεῦχος 30)
μέχρι 17-6-78 (τεῦχος 101)».

om δημοσισνρσφῦσ

Ἀθήνα 197a

Ὁ ἐκὸότης τοῦ περιοδικοῦ σημειώνει.·
«Δέν μπορῶ v6 παρακολουθήσω τή μέθοδο ἀνατροπῆς τῶν
γεγονότων καί τούς ὑπαινιγμούς
πού καλύπτονται πίσω ἀπό τὴν
«λακωνικότητα» τσῦ σημειώματος,
Εὑχαριστῶ πάντως τόνγκ. Κ.
Ποιπαϊωάνναυ γιά τὴν μέχρι σήμερα προσφορά του».

Κεντρική διάθεσηῑ
Ο γιά τά 6ι6λιοι-[ωλεῖα
τῆς Ἀθήναςῑ
Στά γραφεῖα τοῦ «ANTI»
Δημοχάρους 60,-τηλ. 732-713
ο γιά τά θιθλιοαωλεῑα
Β. “Ελλάδσςῑ
Βιθλιοηωλεῑο
N. K0166: καί Σία O.E.
Τσιμισκῆ 7B, τηλ. 279-720,
Geo/vim

Οἱ τόμοι τοῦ «ANTI»
σάς θοηθαῦν γιά

τήν ἐνημὲρωσή our;
Πανω σέ κάθε
καίρια Πρόθλημσῑ

Ο Ἑλληνική Πολιτική
Ο Κυπριακό καί

διεθνῆ Θεματα
Ο Ζητήματα τῆς
σύγχρονης ἱστορίας
O Παλιτιστική ζωή

Ο Θεωρητικές ἀναζητήσας

ιE

ΟΙΙῩΠΠΙΖΙΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΆΙ
Ὶ

oi ὃιακοπες σας
αρχῐςο υν μέσα· στό αεροπλ(1νο
I

