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OI AHMOTIKEE ἐκλογξς ἃπατελοῦσαν σίγουρα μιᾶ καλῆ εὐκαιρία γιᾶ νᾶ ὁοθεῖ
ἦ ἃπᾶντηση τοῦ ἓλληνικοὲ λαοῦ 01C; τδσες ἂμαρτίες τῆς κυβέρνηαης ·τῆς ὁεψ
ξιᾶς,ἆπ6 τήν
ας

κακῆ οἰκονομική κατᾶσταση μέχρι τῆν ἒμπξὸωση τῆς ἐπικυριαρχί-

τῶν Ἀμερικανῦν καί τοῦ NATO. Πῦρ ὅμως θᾶ ὁοθεῖι
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«NEA AHMOKPATIA»
μεθοδεύει
τίς μεταμορφώσεις της...

κρινίζει πώς Emu-500M]; 11']; μάχης τῶν προσεχῶν ἐκλογῶν, θά
ἐξακολουθεῖ νά εἶναι ὁ κ. Καραμανλῆς, σάν πρωθυπουργός καί·
σάν ἀρχηγός τοῦ κόμματος.

OI ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ἐκλογές εἶναιφυσικόν’ἀνησυχοῦν τήν κυ-

Καί τά μέν «σχέδιά», εἶναι, κατά κανόνα, εὔκολα· δύσκολη
εἶναι ἡ πραγμάτωσή τους. Ἰδιαίτερα ὅταν οἱ διαφωνίες, οἱ
ἐπιφυλάξεις, οἱ φυγόκεντρες τάσεις μέσα στούς κόλπους τοῦ
κυόερνῶντος κόμματος, ὁλοένα πληθαίνουν... Μέσα στήν ΟΝΝΕΔ λ.χ., ἡ κατάσταση ἀρχίζει να ξεφεύγει ἀπό τόν, ἐλεγχο τοῦ
κόμματος (ἡ άντίδραση σειρᾶς στελεχῶν στό πρόσφατο νομοσχέδιο γιά τήν ἀνώτατη παιδεία ὑπῆρξε ἰδιαίτερα ἓντονη), ἐνῶ
ἡ «Κίνηση Βόλὸης» σκέφτηκε πώς εἶναι καιρός, μέ τή συμπλήρωση διετίας ἀπό τήν ἵδρυσή της, νά ὑπομνήσει τήν παρουσία
της μέ δύο σαφεῖς «προειδοποιήσεις» πρός τήν ἡγεσία; ”Αν ἡ
οἰκογενειοκρατία πού ἐπικρατεῖ σήμερα στή «Νέα Δημοκρατία» δέν ἐξελιχθεῖ σέ ἀξιοκρατία, ἄν δέν παύσει ὁ διορισμός
τῶν ’ὑποψηφίων δουλευτῶν τοῦ κόμματος ἀπό τήν ἡγεσία, 07
δέν ἐξαλειφθεῐ ἡ ρουσφετολογία, ἄν... 07, κλπ., τότε «ἴσως
φτάσουμε μέχρι τό σημεῖο ν’ ἀναγγείλουμε τήν ἵδρυση ἑνός
νέου ἀνανεωτικοῦ καί πραγματικά δημοκρατικοῦ κόμιματος>>ί
Φυσικά, μέ τήν ἀνωνυμία πού ἐξακολουθεῖ νά περιὸάλει τήν
«Κίνηση», ὰπομένει νά καταδειχθεῖ ἄν «ἀνανέωση» στήν προκειμένη περίπτωση, σημαίνει «ἐπιστροφή στίς πηγές» (ΕΡΕ,
ἐθνικοφροσύνη, ἀντικομμουνισμός, κλπ. )ἤ, ἀντίθετα, προαπάθεια 710 16 0701700 κάποιων «δημοκρατικῶν διαδικασιῶν»
μέσα σ’ ἐνα κόμμα ἐντονα προσωποπαγές.
Ἀλλά οἱ ἐσωτερικές δυσχέρειες τῆς «Νέας Δημοκρατίας»,
δέν σταματοῦν ἐδῶ. Εἶναι γνωστές, ἐπί παραδείγματι, οἱ ἀντιδράσεις σειρᾶς στελεχῶν τοῦ κόμματος στή διαὸόητη «6150—
ρυνση» καί στή διαπίδυση, μέσα ἀπό τίς γραμμές τῆς «Ν.Δ.»,
ὑπουργῶν ὅπως ὁ κ. K. Μητσοτάκης ἤ Ἀθ. Κανελλόπουλοςί
Τά ἴδια αὑτά στελέχη, χαρακτηρίζσυν σήμερα 007 «ἐγχειρίδιο»
πού στρέφεται ἐναντίον τους, τό σχέδιο γιά τόν διπλασιασμό
τῶν ὑποψηφίων τῆς κάθε ἐκλογικῆς περιφέρειας. «Ὀλίγο 0’
ἐνδιαφέρει - ἔλεγε τήν ἐὸδομάδα αὐτή κυόερνητικός δουλευτής
τῆς B. Ἑλλάδας - ἄν τό σχέδιο ὑπάρχει 710 70 «<10111o11011’]051»
τούς προσχωροῦντες πολιτευτές τοῦ Κέντρου,. Σημασία ἔχει
ὅτι, μέ 16 σχέδιο αὐτό, 07 τελικά τεθεῖ σέ ἐφαρμογή, θάεχω ν’
ἀντιπαλέψω μέ διπλό άριθμό συνυποψηφίων»...
Ὀσο 710 16 σύστημα περί(«ἐναλλαγῆς πρωθυπουργῶν» ἀπό
τό ἴδιο κόμμα, μπορεῖ νά ἐνθουσίασε, ὅπως ἀναφέρεται, τούς
λογῆς ὃελφίνους (Ἀὸέρωφ, Ράλλη, Παπακωνσταντίνου, ἀλλά
καί Κ. Στεφανόπουλο, X. Στράτο, 11.0), ἀλλά ὂχι καί τή μεγάλη
μάζα τῶν δουλευτῶν τῆς «Ν.Δ.» πού πιστεύουν 61:1. «ἄλλο ἡ
ἰταλική Χριστιανοδημοκρατία», μέ τίς παραδόσεις καί τήν ὀργάνωση της σέ ρεὺματα καί πτέρυγες, καί «ἄλλο ἐμεῖς, που δέν
ἀξιωθήκαμε 011600 οὔτε ένα συνέδρια τοῦ κόμματος νά συγκαλέσουμεέ». “Ὀμως τό σχέδιο περί «ἐναλλαγῆς πρωθυπουργῶν»
δέν φαίνεται νά χαροποιεῖ οὔτε τόν ἄλλοτε ἀρχηγό τοῦ Κόμματος τῶν Νεοφιλελευθέρων καί νῦν ὑπουργό Συντονισμοῦ κ.
Μητσοτάκη, πού δέν ἐπαυσε νά προαλείφεται σάν ὁ «φυσικός
διάδοχος» τοῦ Κ. Καραμανλή. Ἡ πληροφορία, μάλιστα, ὅτι 6
ἀρχηγός τῆς «Ν.Δ.» προσανατολίζειται νά χρίσει σάν πρῶτο
διάδοχό του τό σημερινό ἀντιπρόεδρο κ. Παπακωνσταντίνου,
ἐξόργισε τούς κομματικούς φίλους τοῦ κ. Μητσοτάκη, πού δέν
παραλείπουν νά ὑπενθυμίσουν, σχετικά τή θερμή χειραψία «μέ τήν ἔννοια τοῦ συ μπ λέ o 057 »... — πού ἀντάλλαξε, ἐν
μέσω κοινοόουλίω, ὁ ἀντιπρόεδρος κ. Παπακωνσταντίνου μέ
τόν κοινοὸουλευτικό ἐκπρόσωπο τοῦ ὂασιλοχουντισμοῠ, κόντε
Θεοτόκη. «”Αν ἒτσι ὁ κ. Καραμανλῆς κατανοεῖ τή 615090701]
καί τήν ἀποστασιοποίηση ἀπό τή δεξιά - ἔλεγε, τίς μέρες αὐ-

δερνηση. ’Ὸχι 0670 γιατί οἱ διαδουλεὺσεις ἀνάμεσα στά κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης ἐνδέχεται ν’ άνσιπτύξουν - καί νά ἐνεργοποιήσουν - ἕνα θεσμό 60601010 πολιτικό καί λαῖκό, ὅπως
εἶναι ἡ τοπική αὐτοδιοίκηση , ἀλλά προπαντός γιατί 16 ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογών αὐτῶν, παρά τά ὅποια ἀρνητικά στίς συνεννοήσεις τῶν κομμάτων, εἶναι σχεδόν ὃεδομένο. Καί ἥττα τῆς
«Νέας Δημοκρατίας» στίς δημοτικές ἐκλογές, θά καθιστοῦσε
ἀκόμα δυσχερέστερη τή συνοχή, τήν ἀνασυγκρότηση καί τήν
παραμονή της στήν ἐξουσία...
Ἀλλά ό κίνδυνος αὐτός, ἐξηγεῖ καί τά διάφορα σχέδια πού
ἄρχισαν 70 καταρτίζονται ἀπό τόν κ. Καραμανλή καί τούς ἐπιτελεῖς του καί που στοχεὺουν, φυσικά, στήν παράταση τῆς
ζωῆς καί ἐξουσίας τοῦ κυόερνητικοῦ κόμματος. (Τά σχέδια
ὃιοχετεύθηκαν - ὅπως λέγεται - σέ ὡρισμένη μερίδα τοῦ Τύπου
ἀπό τόν ὑπουργό Προεδρίας κ. Κ. Στεφανόπουλο, γιά νά
«διαψευσθοῡν», τήν ἑπομένη, ἀπό τόν ὑφυπουργό Προεδρίας
κ. Τσαλδάρη...). Ποιά εἶναι ὅμως τά σχέδια αὐτά;
ΣΧῙΞΔΙΟ ΠΡΩΤΟ; Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἐκλογικσῦ συστήματος,
ἀκριόέστερα ἡ καθιέρωση συστήματος «ἐναλλαγῆς πρωθυπουργῶν», προερχομένων ὅμως όιπό τό σημερινό κυὸερνητικό
κόμμα, κατά τό ῖταλικό πολιτικά μοντέλο. Oi Ἀντρεότι λ.χ.,
Κολόμπο, Μόρο, Ρουμόρ, κ.ὄι., ὃιατέλεσαν, ὅλοι, πρωθυπουργοί τῆς τελευταίας ἰταλικῆς δεκαετίας, ἀλλά πρωθυπουργοί τοῦ
ἰ’διου - Χριστιανοδημοκρατικοῦ - Κόμματος.
ΣΧΙΞΔΙΟ AEYTEPO (σέ συνάρτηση ἤ ὅχι μέ τό πρῶτο); ΕΟ
διπλασιασμός τῶν ὑποψηφίων - σέ σύγκριση μέ ’τόν ἀριθμό
τῶν ἑδρὼν - τῆς κάθε ἐκλογικῆς περιφέρειας ἤ, τουλάχιστον,
τῶν ὀλιγοεδρικών περιφερειῶν.
ΣΧΕΔΙΟ TPITO: Ἡ με κάθε θυσία προώθηση τῆς ἰδέας τῆς
«διευρὺνσεως». Στίς προσεχεῖς ἐκλογές ἡ «Νέα Δημοκρατία»
νά ἐμφανισθεῖ όχι πιά σάν μιά εὐδιάκριτη παραλλαγή τῆς ΕΡΕ,
ἀλλά σάν μιά ρωμαλέα, σέ εὐρωπαϊκό στύλ, παράταξη, πού
«ἀποστασιοποιεῖται» ἀπό τή δεξιά καί πού καλύπτει, μέ τόν
όγκο καί τό εὖρος της, συντηρητικούς δεξιούς, ἀλλά καί προο650111100; κεντρώους, άκόμα καί μετριοπαθεῖς κεντροαριστε900;!
ΣΧΙΞΔΙΟ TETAPTO: Ἡ προσεκτική ἐπιλογή τοῦ χρόνου
διενέργειας τῶν προσεχῶν δουλευτικῶν ἐνλογῶν - ὁ χρόνος
αὑτός θά μποροῦσε νά ἦταν 16 6561590 ἐξάμηνο τοῦ 1979,
ἀμέσως μετά τήν ὑπογραφή τῆς συνθήκης ἓνταξης ατήν ΕΟΚ...καί ἡ ἐξασφάλιση ὅλων τῶν «προϋποθέσεων» γιά τήν πραγμάτωση τοῦ άλματος τοῦ κ. Καραμανλή, ἀπό τήν πρωθυπουργία
στήν προεδρία τῆς Δημοκρατίας. ’Ἡδη ἡ σχετική «ὑποθήκη»
ὑπάρχει ἀπό τόν ἴὸιο 16 σημερινό άρχηγό τῆς «Νέας Δημοκρατίας», ὅπως διατυπωθηκε στό προσυνέδριο τοῦ κόμματος, στή
Χαλκιδική, 167 Ἀπρίλιο τοῦ 1977; « H ὰνανέωση τῆς ἡγεσίας
- εἰπε - 6107 γίνεται στόν κ ατάλλη λο χρόνο καί μέ τόν
κ α τ 0 λ λ η λ 0 τρόπο, ἐνδυναμωνει 16 κόμμα». Ἔνας τέτοιος
«κατάλληλος χρόνος», θα ἦταν λ.χ. τό ἔτος 1980, πού συμπίπτει μέ τήν ἐκπνοή τῆς θητείας τοῦ σημερινοῦ προέδρου τῆς
Δημοκρατίας κ. Τσάτσου.
ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΜΠΤΟ; Ἡ ἐφαρμογή τοῦ συστήματος «ἐναλλαγῆς πρωθυπουργῶν», θά μποροῡσε ν’ ἀρχίσει μέ τήν ἀνάθεση τῆς πρωθυπουργίας στό σημερινό ἀντιπρόεδρο τῆς κυ6έρνησης, κ. Παπακωνσταντίνου, μέ τόν κ. Καραμανλή, φυσικά, στήν προεδρία τῆς Δημοκρατίας. Τό σχέδιο πάντως διευ-

Ἡ κατάσταση ἐντός τῶν τειχῶν

5

τές, «076910110; 1013 Κωστῆ» στά Χανιά — 1615 ἁπλῶς μᾶς 511παίζει>>1

ΤΟ «EKTAKTO ΣΥΝΙΞΔΡΙΟ » ΤΗΣ Γ.Σ.ΙΞ.Ε.
Μέ τήν προκήρυξη τοῦ ἔκτακτοι) συνεδρίου r'] τ’]γετική
ὁμαδα τῆς [.Σ.Ε.Ε.φαίνεταιναόλοκληρώνει μια προδιαγραμμένη πορεία διασπασης τοῦ ὲλληνικοι) συνδικαλιστικοὺκινήματος καί ὺπαγωγῆς του κατα) από κυθερνητικό ἓλεγχο,
5711') 1er ἴδια ώρα καλύπτει τούς χουντικούς «συνδικαλιοτές»

] πού ασκοῡν... «αντιπολίτευση».
Πρῶτοι ἢταν ὁ αντεργατικός νόμος 330 τοῦ κ. Λασκαρη
πού απαγόρευσε ούσιαστικα τίς απεργίες καί νομιμο1 ποιούσε τίς χωρίς απολύτως καμια αποζημίωση ἀπολύσεις.
Ὕστερα ἦρθαν oi μαζικές διαγραφές σαιματείων μέ δημοκρατική παραδοσι] καί ὴ ἐγγραφή σωματείων - φαντασμά] των για να κατασκευαστεῑ 1'] απαραίτητη πλειοψηφία. Καί
, ἔρχεται τώρα r'] απόφαση για τό ἕκτακτο συνέδρια «πρός ὲκλογήν νέας ὴγεσίας».

Ἕνας 0660; πολύ ἐνδεικτικός
Σέ τί 60606, ὡστόσο, τό ὅλο πλέγμα τῶν σχεδίων αὐτῶν ,
μπορεῖ 70 σώσει τή «N50 Δημοκρατία» ἀπό τή φθορά της ἤ ν’
ἀποτρέψει τήν 07060 τῆς ἐκλογικῆς δύναμης τῆς ἀντιπολίτευσηςς ‘O 11. Καραμανλῆς φαίνεται νά πιστεύει, πρίν ἀπ’ ὅλα, ὅτι
ἐπί τέσσερα χρόνια «αναλώθηκε» 6 ἴδιος - καί θυσίασε τόν
ρόλο 1013 «ὑπερκομματικοῡ ἐθνικοῡ ἡγέτου» - προκειμένου νά
στηρίξει τή «Νέα Δημοκρατία».
«Ἡ ἴδρυση τῆς «Νέας Δημοκρατίας» - έλεγε στή Χαλκιδική,
τόν Ἀπρίλιο 1013 I977 — δέν 57511750061] 0116 προσωπική φιλοδοξία. "Av 51196115110 περί φιλοδοξίας 6 ἱδρυτής της εἶχε πιό
075100;. καί θα έλεγα ακίνδυνους, τρόπους νά τήν ἱκανοποιήσει. Θά μποροῦσε 70 κρατηθεῖ 0167 κολακευτικό ρόλο 1013
011591100001111013 567111013 ἡγέτου πού, κατά τή στιγμή τῆς 5111—
στροφῆς του, καθολικά τοῦ ἀνεγνωρίζετο»...
Ἀφοῡ , λοιπόν, έπί τέσσερα χρόνια παραιτήθηκε ἀπό τήν
ὑπερκομματική ἰδιότητα. γιά νά κατασκευάσει μιά «μεγάλη καί
προοδευτική πολιτική δύναμη», μπορεῖ τώρα ν’ ἀποκτήσει τήν
ἰδιότητα αὐτή, μετακινούμενος στήν προεδρία τῆς Δημοκρα110;.“'000 γιά τή «μεγάλη καί προοδευτική πολιτική δύναμη»,
δηλαδή τή «N50 Δημοκρατία», μπορεῖ τώρα νά γίνει μεγαλύτερη, προοδευτικότερη καί, προπαντός, εὑρωπαῖκήί Τό 0670
πού δέν έξηγοῡν οἱ ἐπιτελεῖς τοῦ κ. Καραμανλή εἶναι πῶς 16
κόμμα τους, μέ δομή καθαρά ἀρχηγική, μέ ἀποκλίσεις ὁλοένα
δεξιότερες. μέ ἡγετικά στελέχη του 70 61170007 11615 0167 ἀντικομμουνισμό, πότε στόν τσαούς - Ἀντών καί πότε 0167...
Μπόλαρη, θα μπορέσει 70 μετεξελιχθεῖ σέ κόμμα εὑρωπαϊκοῦ
τύπου, ἱκανό 70 καλύψει τό χῶρο ὅχι 0670 010; «πολιτισμέ-

T6 ἔκτακτο συνέδριο δέν πρόκειται να ἐκφρασει Tr? Βούληση τῆς θασης αφοῡ δέν ἔχουν καν ὀλοκληρωθεί oi διαδι, κασίες 01er ὀργανωση, οὔτε μπορεῖ να εἶναι αντιπροσωπευτικό αφοῦ αποκλείοτηκαν, εἴτε αμεσα εἴτε ἓμμεσα, ὀργανώσεις καί μέλη - οωματεῑα μέ χιλιάδες μέλη. Οὔτε δημοκρατικό Θα εἶναι τό συνέδριο αφοῡ Θα γίνει σύμφωνα με’ τό
χουντικό καταστατικὸ Tr']; r255. πού ὴ ι’]γετική της κλίκα

1 διατηρεῖ ακόμα σέ ι’σχύ. Τότε,·
Τα πράγματα εἶναι σαφὴς Τό έκτακτο συνέδριο ὲκφραζει
Tr? θούληση τῆς κυθέρνησης να ἐλέγξει χωρίς καν δυνατότητα διαπραγματευσης, τό ἑλληνικά συνδικαλιστικό κίνημα.

Ι
Ι

I ΑΠΙΞΣΪΑΛΜΙΞΝΟΙ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ
Ἡ ἀποστολὴ στή Λευκωσία 1013 προσωπικοῡ φίλου τοι) κ.
, Βανς καί τρίτου 01er ἱεραρχία τοῦ Στέιτ Ντιπαρτμεντ κ. ΜαΘιου Νίμιτς μέ στόχο τήν ἐπαναληψη τοι) διακοινοτικου δια· λόγου αποτϋίει· Tr’] φυσική συνέπεια Tr']; αρσης 1013 ἐμπαργκο κατα Tr']; Τουρκίας.
1
"Av μέχρι σήμερα oi διάφοροι αμερικανοί προεδρικοί απε1 σταλμένοι χρήζονταν «μεσολαθητές» για να προωθήσουν
τούς ὅρους τοῦ κ. Καρτερ ὥστε να πείσει τό Κογκρέσο για
τήν ὰναγκαιότητα τῆς ἐπαναληψης τῆς στρατιωτικῆς 6οήΘειας πρός τήν Τουρκία, 0131/] Tr'] φορα 6 K. Νίμιτς προσπα· Θει· να «πλασαρει» τούς «φιλελληνικούς» ὄρους τοῦ Κογκρέ1 σου. Καί εἶναι γι-’ αὐτό πού ὴ «ἀποστολὴ» του εἶναι ἐπικίν‘g δυνη. Γιατί ὑπῆρξαν ,πολλοί - ἐδιῖ) κυρίως 01er Ἀθήνα -

νης» δεξιάς, ἀλλά καί τοῦ κέντρου.

Ἀπό τήν άλλη, τίποτε δέν ὑπάρχει, πού 70 πείθει 611 ἡ «Νέα
Δημοκρατία» θα κληρονομήσει ὁλόκληρο τό 12% τῆς ΙΞΔΙ-ΙΚ
(στήν καλύτερη περίπτωση θά κληρονομήσει ἕνα 0670 μέρος
της). ὲνιῑ), παράλληλα, συρροή 0116 ἐνδείξεις μιλοῦν γιά 0075x1—
g πού ἔδειξαν να σ τ r] p ί ζ o v τ αι 0’ αυτούς τούς ὄρους,
ζόμενη ἀ’νοδο τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἰδιαίτερα στήν ἐπαρχία. Στά στοισέ τέτοιομαλιοτα θαθμό ὥστε να Θεωροῡν π ε ρ ι τ τ ἡ τήν
χεῖα 0010, 60 πρέπει νά προστεθοῡν οἱ πληροφορίες γιά ἐνδε- - κυπριακή προσφυγή στό Συμθούλιο Ἀσφαλείας τοὺ OHE.
χόμενη σύμπηξη όασιλικοὺ - ἀλλά μή χουντικοὺ..,-κόμματος
πού 60 ἐπιδιώξει νά συγκεντρώσει, στίς γραμμές του, ὅλους

"01110; 6 K. Νίμιτς ἔχει καί ἕναν ἄλλο στόχο. Να Θεσμοθετήσει τήν αμερικανική μεσολαθηση καί έπιδιαιτησία στό κυ‘ πριακό, ὅπως ακριθώς Θα κανει ὁ κ. Κρίοτοφερ για τίς «έλληνοτουρκικές διαφορές...».

τούς «καθαρόαιμους» δεξιούς, δυσαρεστημένους ἤ μή τῆς
«Νέας Δημοκρατίας».
Κάτω ἀπό τά δεδομένα 01310, εἶναι δύσκολο 70 πιστέψει κανείς 611 ἡ «Νέα Δημοκρατία», μέ τίς ὅποιες μεταμορφώσεις
της, θα μπορέσει 70 71071650051 στίς γραμμές της νέους ἀνθρώ-

ΙΞΛΛΗΝΟ-ΣΟΒΙΕῘΙΚΑ Ι

πους ἤ νέες δυν.άμεις.Και’ 0116 τήν πλευρά αὐτή, 6 19600; 110/0
ἐξακολουθεῖ νά συνέχει τό κυὸερνητικό κόμμα μέ ἀφορμή τίς
511111510575; δημοτικές ἐκλογές, εἶναι ἰδιαίτερα ἐνδεικτικός.

Τό ταξίδι τοῦ ὑπουργοί) Ἐξωτερικών στί] Μόσχα εἶναι μια
’

ΑΝΤΗΝΩΡ

ἀρχή πού θόι πρέπει να έχει καί συνέχεια, ἅν r‘] κυθέρνηση
θέλει - γιατί ὸ ἑλληνικός λαός εἶναι σίγουρο πώς δέν ἀντιτί-

Θεται - να δώσει 07’ αλῆθεια μιά σοθαρῆ προοπτικῆ στίς
ὲλληνοσοθιετικές σχέσεις 1100 μέχρι σῆμερα θρίσκονταν κατω
άπό τόν μπαμπούλα τῆς ιισοθιετικῆς άρκούδας» καί των «ἐκ
θορρά κινδύνων».
‘H έπίσκεψη τοῦ K. Ραλλη φέρνει στό μυαλό καί ὀρισμένες
αλλες σκέψεις· Τί Θα γινόταν στ’ αλῆθεια αν ὁ ὺπουργός
1100 Θα ἑκτελοῦσε αὐτῆ τῆν ε’πίσκεψη ἀνῆκε σέ μια, ἔστω
κεντρῶα, δημοκρατικῆ κυθέρνηση, ὅπως ῆταν - έτσι για
χάρη τοῦ συλλογισμοῦ - ῆ κυθέρνηση Γ. Παπανδρέου,· Θα
άνοιγαν σίγουρα - ὅπως καί ανοιξαν στῆν περίπτωση έκείνην - oi ασκοί τοῦ αντικομμουνιστῆ Αἴολου, Θα σηκώνονταν
τα μαλια τῆς κεφαλῆς των πάσης φύσεως(«έθνικοφρόνων»
καί nbv προασπιστών τοῦ. ,ἐλεύθερου κόσμου, γιατί η
χώραιιιιΘα παραδινοταν στοάς σλαθοκομμουνιστάς».
Γιατι αὐτές 0i σκέψεις τέτοιες ὡρες 1100 ἕνας Ἕλληνας ἐπίσημος (από τούς κορυφαίους τοῦ άντικομμουνισμοῡί) Βρίσκεται στῆ Μόσχα; ’Ἐτσι για να Θυμῆσουμε καποιες αλλες
πλευρές τῶν ἃληνοσοθιετικῶν σχέσεων καί για να 6γαλουμε
ἕνα συμπέρασμα. «Στῆ Μόσχα ἐπιτρέπεται να πηγαίνουν
μόνο αντικομμουνιστές... »
Φυσικα τό ἴδιο αντικομμουνιστικό πνεῦμα διατρέχει καί
σῆμερα ακόμα καθε σχόλιο 1100 αφσρα ἐπισκέψεις στῆ Μόσχα πολιτικῶν προσώπων πού δέν άνῆκουν στῆν Ν.Δ.
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Ο ΧΟΥΑ ΚΟΥΟ ΦΕΝΓΚ

Oi τϋΙευταίες ἐπισκέψεις του Κινέζου-Προέδρσυ Χούα
Κουο Φένγκ στῆν Γισυγκοσλαθία καί στῆν Ρουμανία, ἐκτός
ἀπ’ τίς ὀργισμένες ὰντιδρασεις τῶν Σοθιετικών προκαλεσαν

ΙΞΛΛΗΝΟ - ΣΟΒΙΙΞΤΙΚΑ ΙΙ
ΙἘναν αρκετα πρωτότυπο τρόπο διαλεξε 0 K. Μπρέζνιεφ
(ῆ 0i σύμΒουλοί του) για να έπικοινωνῆσει μέ τόν έλληνικό
λαό - για πρώτη φορά από τότε 1100 Θρίσκεται στῆν ε’ξουσια.
‘O χαιρετισμός 100 Σοθιετικου ῆγέτη θρίσκεται σε’ δῆλωσῆ
του πού περιλαμβανεται 010v πρόλογο ἑνός Θιθλίσυ του
1100 κυκλοφορησε- κατα σύμπτωση.. - τῆν ἑπομένη τῆς
άναχωρησης 100 K. Ραλλη στῆ σσθιετικῆ πρωτεύουσα. Καί
ναί μέν ῆ δῆλωση- χαιρετισμός τοι) K. Μπρέζνιεφ ῆταν απόλυτα Θετικῆ για τίς έλληνσσοθιετικές σχέσειςιι«δέν ὑπαρχουν
ε’πίδικα ζητῆματα μεταξύ ΣοθιετικῆςἘνωσης καί Ἕλλαδας» πλῆν ὅμως έχασε τῆ 6αρύτητα 1100 μπορσῡσε νά εἶχε, άφοῡ
σι’ διάφοροι «καλοί έπιχειρηματίες» τῆν χρησιμσποίησαν σαν
διαφημιστικό σπότ.Ι

καί τῆν έκπληξη πολλῶν παρατηρητων. Γιατί οἰέξορμῆσεις
αι’)τές 100 Προέδρου Χουα K000 Φένγκ στα Βαλκανια έπι6ε6αιωνουν ὅλο καί πιό πολύ τῆν άποψη ὅτι ῆ καινούρια
ῆγεσία τῆς Κίνας, απομακρύνεται ὀλο καί περισσότερο ἀπ’
τίς γραμμές ἐσωτερικῆς αλλά καί ἐξωτερικῆς πολιτικῆς 1100
εἶχε χαραξει 0 Πρόεδρος Μαο. Ἀπ’ ὅτι δείχνουν oi τελευταῐες αὺτές κινῆσεις 0i Κινέζοι ι’Θύνοντες Θέλουν να 6γαλουν

τῆ χώρα τους ἀπ’ τῆν απομόνωση 1100 θρισκόταν τα τελευταῖα χρόνια. Ἀλλά αι’)τό τό σπάσιμσ τῆς απομόνωσης τῆς
Κίνας δημιουργεῖ πολλα σοθαρα προΒλῆματα 1100 ἴσως
αυτῆ τῆ στιγμῆ δέν ἔχουν αρχίσει ακόμα να ἐκδηλωνονται.
Ἡ τωρινῆ εὔθραυστη ι’σορροπία των δυνάμεων, ΗΠΑΕΣΣΔ, εἶναι πολύ πιθανόν να κλονιστεῐ απτῆν ὲμφανιση μιας
νέας ανταγωνιστικῆς δύναμης. Πόσο μάλλον ὅταν σι’ Κινέζοι
έπιδιώκουν να έχουν στενότερες σχέσεις με’ τίς Βαλκανικές

εΑΣειΣ κΑι] επικΥΡιΑΡχιΑ, ἣ ’
δέν

άξίωση τῆς διατήρησης καί διευρυν-

τικῆ μέ τῆν έπέμθάση τῶν νατοϊκῶν

παρέλειψε νά τονίσει τίς μέρες αὺτές

Ὁ άμερικανικός παράγοντας

σης τῶν άμερικανικῶν στρατιωτικῶν

στρατηγων;

τήν εὐαρέσκειά του γιατί στό θέμα
τῆς ριίθμισης τοι] καθεστῶτος τῶν

θάσεων 1100 0n0pxouv στῆ χῶρά;
Ο Εἶναι άλῆθεια ἠ ὅχι ὅτι ένῶ εἶχε

άμερικανικῶν

άποφασισθεῑ ῆ εγκατάσταση ῆλεκτροπαραγωγικῆς μονάδας στῆ Κρήτη στῆν

στρατιωτικῶν

Βάσεων

στῆ χωρα μσς ῆ κυθέρνηση κ. Καραμανλῆ δείχνει τῆν δέουσα κατανόηση.
Κάι-ιοτε Θέθαια εἶχε διακηρυχθεῑ ῆ
άναθεῶρηση αὺτοῡ τοῦ πλαισίου,
ἔμεινε ὅμως τελικά άι-ιλῆ διακῆρυξη.
Οί έξελίξεις παρέχουν ἐνδείξεις ὅτι
άντί νά Περιορίζεται 0010 10 πλαίσιο,
άντίθετα εὐρύνεται.
Ἀρκετά σοθαρές εἶναι οἱ καταγγελίες 1100 έκανε μέ έρῶτηση του στῆ
Βουλῆ (8/)' 0 Βουλευτῆς τῆς ΕΔΗΚ κ.

περιοχή Δραπανοκεφάλας, στίς Καλύ6ες Χανίων, κοντά στῆν ε’ίσοδο τοὺ

Ο Εἶναι άλῆθεια ἡ δχι ὅτι στό Τυμτιάκι
Ἡρακλείου διαμορφῶνεται μέ ταχύτατο ρυθμό ΝΑΤΟικῆ θάση 1100 Θά
περιλαμδάνει τμήματα έκπαίδευσης
πιλότων τῶν χωρῶν μελῶν τοι] NATO

γνῶμη τῶν άρμοδίων καί τοῡ ὑπουργείου Ἐθνικής Ἀμάνης, τελικά ματαιωθηκε ὕστερα άτιό «V010» τοῦ ΝΑ-

περιλαμθανομένων καί Τουρκων·,
O Εἶναι άλῆθεια ῆ δχι ὅτι άμερικανικές καί νατοϊκές Βάσεις μεταφέρονται
λόγω «ἐπισφαλοῦς κλίματος» άπό τῆν
Τουρκία στῆν Κρῆτη;

"AN ἡ καταγγελία αὐτῆ εἶναι σωστῆ -

προλιμένα τῆς Σούδας μέ τῆ σύμφωνη

καί υπαρχουν τά στοιχεῖα που τῆν θε-

'H Kueépvnon έχει 6έ6αια χρέος νά
δώσει μιά άπάντηση καί νά ενημερῶσει 10 λαό γιά όλες αυτές -άλλά καί τίς

ὁποία

θαιωνουν - θρισκόμαστε μπρός σέ μιά

προηγούμενες καταγγελίες πού αφο-

προσθέτει νέα στοιχεία σέ 000 κατά
καιρούς 0 τύπος -καί τό ANTI- έχουν
καταγγείλει;
Ο Εἶναι άλῆθεια ῆ ὸχι ότι οί ΗΠΑ εκ6ιάζουν τῆν κυδέρνηση γιά τήν ἑπάνοδο τῆς Ἑλλάδας 010 NATO μέ τῆν

κλασικῆ· περίπτωση ὠμῆς έπέμθασης
τῶν ΗΠΑ, ὅπου καθορίζεται μέχρι καί

ροῡν τῆν άμερικανικῆ στρατιωτική
παρουσία στῆ χώρα μσς, αφοὺ 6090i-

ἡ ενεργειακῆ πολιτική τῆς χώρας.
Ἡ ετιιλογῆ μιάς νέας θέσης γιά τῆν

vouv έτσι οἰ μηχανισμοί τῆς ὲξάρτησης άτιό τίς ΗΠΑ. Μόνο 1100 ἡ ’ίδιά δέν
φαίνεται νά αἰσθάνεται καθόλου 0010
10 χρέοςΙ..

K.

Mn0v10060q

καί

με

τῆν

6' μονάδα (ῆ Γεωργιούπολη, στα 00vορα - Χανίων — Ρεθάμνης), εἶναι σχε-

χώρες, προκαλώντας έτσι ἀπ’ εὐθείας τίς ρωσικές αντιδρασει .
i! νέα πορεία τῆς Κίνας στῆν διεθνῆ πολιτικῆ μέ νέες συμ-

μαχίες καί πολλές έμπορικές συμφωνίες μέ ασιατικές αλλα
καί ευρωπαϊκές χώρες, δημουργεί στούς παρατηρητές ένα
έρώτημα; Πόσο μεγαλος εἶναι ό ρόλος 1100 ῆ Κινεζικῆ ῆγεσία όραματίζεται για τόν έαυτό της;

ΟΙ «TOME: » TOY K. Π ΡΟΕΔΡΟΥ

naiovomag

ἀφορμή

ἀπό τῆνὲπὲσήμαέῦιὶζ ίίξίς éyj‘]
«1 ’ " a

0 MANIAAAKHZ KAI οι EI‘III'ONOI...

’ ωσε

ροε-

ὅξῖρξῗῆςὲημοκρᾳτίας κ.

ε -

4

’

Κ. Τσάτσος γιά τον Σαχη ,Ν

Μιλώντας στῆ ,Βουλῆ για τό νομοσχέδιο περί Α.Ε.Ι., ό 6ουλευτῆς τῆς ΕΔΗΚ κ. Μπαντουθας, έκανε μια πολύ ένδιαφέρουσα αβποκαλυψη, στῆν όποίαῆ κυθέρνηση ἀπέφυγε ἐπι·
μεώυιτυς να απαντησει παρα την ανοιχτη πρόκληση του 6ου-

(«προσπαθεῐ νά ὄρεϊ τῆ
χρυσῆ

’ἀνάμεσα

πολιτική ὁημοκρατία»)
ὁ καθηγητής κ, ἶ), B5«τ’,

Είιᾘε συγκεκριμένα ὁ κ. Μπαντουθας ὅτι ἔχει στα χέρια του
αναφορα τών ὑπηρεσιῶν Ἀσφαλείας ῆ όποιά αφοῡ ιιαναλύει τῆν καταστασιν εἰς τόν φοιτητικόν χώρου» τονίζει ὅτι
σχσλεία καί στρατός εἶναι τα ιιαναγκαστικα περασματα δια

τομή

στῆν οἰκονομική καί τήν

”,

ιᾶ

ἕστει ε τίν

$732327; ,τςιού 51202.01];θεῖ.Φίλε Κύριε Διευθυντῆ,

τούς μέλλοντας πολίτας καί ἕνα καθεστώς τό ὁποῖον Θέλει

να έπιὸιώσει, ὀφείλει να τα προστατεύσει από τούς αριστεριστές...» Παρακατω τό έγγραφο δίνει Kai μια «ἑρμηνεία»
τοι) ὅρου ,.,αριστεριστέᾳ ὁμολογουμένως αξιοσημείωτη...
Ἰδού;
_

-Τό σημείωμα τοῦ τελευταίου τεύχους τοῦ «Ἀντί» (12 Αύγ),
μέ τό σκίτσο τοῦ Σαχη, τῆ ζυγαρια τῆς «ἐλευθερίας καί τῆς
δικαιοσύνης» στό χέρι του κι’ ἐνα φίλο κοντα του, θυμίζει μιαν

ὅλλη 1150101001] 01100 gym; χρήσῃ τῆς Ᾰὲξης «τομή» 0110 τήν
’ίδια προσωπικότητα πανω σέ πολιτικό παλι θέμα.

ιιἘκτός από τα Κομμουνιοτικα Κόμματα, από τό ΠΑΣΟΚ

"Av τῶρα ό Ρυθμιστῆς τοῦ Πολιτεύματος (ὅπως τόν όνομαζει

(περιλαμΒανει ὁ χώρος τών αριστεριστών) καί μια μερίδα

Τό ZUVTGYHO. ὅβθβῡ 30) ὰνΟΥνωρῖζΒΙ (Πὸν den Τήν ὁβεῒή. ὅΤΙ

τῆς ΕΔΗΚ ῆ όποιά ἐν τελευταίᾳ ἀναλώσει διευρύνει τό χώρα

“Πβοοτῐαθεῑ vc'1 6ρεῑ τῆ χρυσῆ τομῆ αναμεσα στῆν οἰκονομική
καί τῆν πολιτική δημοκρατία», ἐδῶ καί δεκατρία χρόνια, σαν

TOV 011010 apeoa ἢ éppeoa ἐλέγχε’ ἦ ἔστω 6uvaTal νά XpnOI-

Βουλευτῆς τῆς ΕΡΕ, εἶχε μιλῆσει καθῶς τότε διαδὸθηκε, για

μΟΠΟΙήσΕΙ ὸ ἁρΙΟΤερΙσ-Γήᾳῶ Ἀλλά Τό Eyypaqoo προχωρεῖ
Kai, WWW/’9". “TA” a010v 10v λόΥῩνΙ “ MEI “ ὁ 010101501-

τῆν αναγκη να γίνει «Θαθεία τομῆ» στό Σύνταγμα. Τό ἐπίγραμμα αύτό αναφέρονταν σέ μια πρότααη αναθεωρῆσεως τοῦ

0140( (δηλαδη ΟᾸΟΚᾸΠΡῙῚ ’7 --τανΤΙΠΟλΙΤευΟΨ ΚαΤαΤΡωΥΕΙ Τίς

Συνταγματος πού κατέθεσαν στῆ Βουλῆ τῆν 21 Φεθρουαρίου

ὲΘνΙΚΟΟΟΤΙΚέΕ ΚΟΝωνῘΕΕι ὑΠὈνΟμΕύΕΙ Τήν ὕΠαΡξΓΪ Τῆς Kai

1963. 26 δουλευτές τῆς ΕΡΕ, ένας 0110 τούς ὁποίους ἡταν 0 K.

αναπτύσσεται σέ νέα απειλῆ έναντίον της».

Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας. Ἰδιαίτερα ὅμως ἤθελε να αποδότ

rid ...προστασία τῆς νεολαίας καί... «για να αντιμετωπι-

σειτό πνεῦμα ἐνός από τα 22 κεφαλαια τῆς προτασεως; ἐκεῖνο

σΘεῖ ῆ ἐπικίνδυνος διείσδυσις τοῦ αριστερισμοῦ» τό έγγραφο

- Τό ὺΠ’ 0019. 19 - ΠΟΙ-Ἰ ΒῙΟΠΥΕῙΤΟ Τήν ’ίδβυῡη ἈνώΤῦΤΟυ «Συν-

καί ό συντακτης του - λιὸεται ὅτι ό τελευταῖος εἰσέπραξε ἕνα

{0111101000 ” A1K001npiou «émfpopnupffvou “‘5 ἶήν 0110010-

ρρερετ ρετριρ

τ

IBEOAOYUIKG‘ Οργανῳῃίαὲ KC“ KngquATIKam

ττρτετρτετ ρετρε
,

,

ΕΥΟ Ομξυς (ξπ, αυτα EXF' μάν ’δἀΙΤΕΡῘἹ σημᾳσά) ΥζαΠ φα·

..
πολιτικῶν κῖμματωῖδ». ”Ετσι,ςῦλα τα.ἱῖ ατὲμικα δικὲῐῦματα καίζῆ

πολιτικῆ ἐλευθερία, πού τό Σύνταγμα κατοχυρῶνει, θα μπο-

νδίξωνξῑί TIC 500159; ΪΟΟᾸΟΙΧΙΟΤΟᾺ ΊΙΤΡΟΘΕΕΊΕΙἘ Τῆς Κυθερνηςζης

ροῦσαν να ὑφαιροῦνται μέ μια κυ6ερνητικῆ πρωτοὸουλία καί

KO" [JIO‘TOKTIKI] ἀνΤΟΙξΙα THC MOICPIGC ΚΟΙΙ THC CIA! Ἡ ΚΟΒΕΡ-

μια τελειωτικῆ απόφαση εἰδικοῦ δικαστηρίου.

νηση της Ν.Δ. - κατῆγγειλε 0 K. Μπαντουὸας - διαθέτει τε-

Καί τίς δυό ύποδείξεις τίς ακολούθησαν τό προοχέδιο Συν-

ραστια κονδύλια για τῆν ιικομματικοποίηση τοῦ Φ. Κ. » Kai

ξόγμῦῖῡς 1ﬁq én110011ﬁq ΤΟῡ 'I9UVi0U - 051151160100 1967 (110"J

{ZQDOleC'JCEI .EiSIFé Πρόγ-ραῌμα _ “,5 011070 ᾀναφξρετα, 01:0

ῗὲιιίῧὸκαίι καΊθΒιέδΒηγοΙυῗε ό K0 Ko)\)\)10q')’,,Kél ἓπειτὲ4ταὲυνταγῧμα

’ εγγραφο ζων 01117050!ng AO<pa/\£_Iac .— 1100 ᾷαωζετω ,οτην

τικῆ παλιοκῖιθέρνῆετπῖ τόῐιξικῑὲλὲκῖἓιιριοῖιοτοῖ] ῗθξὲ έδέιιξε ίέιῗίῖεὲη

προταση οτι ιιπρεπει να ενισχυθουν οι ασθενεστερες τασεις
(770))me ,OPYGVE‘JOE’CI δ”]ᾓαρη) "P99 éanQEVIor} va ’QXU'

σπουδή v0 eioaydyel 111v 1100111 0110 001éq 00v Πρώτη
0110 τίς ἐπιθαλλόμενες ἑνημερῶσεις τοῦ Συνταγματος

ΡΟΤΕΡων· ,ΑΟΘΕΥΕΟΤΕΡᾨΙ ξε F’VO” 0’ αΙζαΡΧΗξΟῘ) ΟῘ μαΟΙΚΟΙι ΡῙ

τοῦ 1952, προσωρινα ἐπαναφερομένου αέ ίσχύ (Συντακτικῆ

τρφτεζκιοτες και γενικα οι αριοτεριοτες του ΚΚΕ(ἐξ), Korean:

πράξῃ 5/7 AW. 1974. 00600 1). 'H δὲ κυεὲρνηση 1100 6y1'1Ke

και τέ) Είςίῗςίκξ, στό δέ έσωτερικό τοῦ ΚΚΕ, Ζαχαριαδικοί, Βα-

33g1iqé§$0ryéqTL1ﬁoq_l1gvNiggiso:o1097o4i101'19v περιὲλαθε όλόκληρῆ

φε“11ῗπί”7κέχε κὲπατε καποιος 0’ αὐτῆ τῆν καλῆ χώρα πού τόν

Θΰῦηοξῆς ΟυλίἹΤςῦΥμῦῒῑκῆέῑ ὲΡΥῠσίῠς Τῆρς Βὲδῗῆεὲ {6:131:33$2?qu

έλεγαν Μανιαδακη καί ὅπως λέγεται έκανε πολύ καλα τῆ

Ᾰῑκὸ ἡ Ἶλεῑοψηφῖσᾞὲρξῖσε 0Τὸ ΣύῪΤΟΥμΟ Τοῦ Ί,975; ΚΕΠόΠῑ 0110

δούλεια 1001... Oi έπίγονοί του ὅμως φαίνεται πώς Θα 100

quevglﬁglggm:pﬁaTgiérigpggﬁangz11:20:10??? ([13ξὲῗέιῖιὲ

Θαλουν Υυαλά”·“

1110 ἐπικίνδυνη,’πού απαγορεύει κοφτα τῆν «καταχρηστικῆ

ἓὲἓὲἓῖᾱῖῑῒὲῗὲαἶὲξέ ἑὲἳῖἰο κῗοῗιῗὲ ῗέ· ε’,ξῖ Ψῖἑχεω °"° Τό
"E101 ὴ «τομῆ», εἰκόνα παριῐίένη από,ἓαλαμέἓὲιρουργείου τό
1963, όταν τό ζῆτημα ἠταν πῶς θα γιατρευτεῑ τό Σύνταγμα 0110
φιλελεύθερες αρρῶστιες, ἐγινε τό 197B αναφορα στῆν περίτεχνη δούλεια τοῦ χρυσοχόου. Ὅπως καί εἶναι ταιριαστό όταν
πρόκειται για ἕνα Σαχη ίδιαίτερα χρυσοποίκιλτο καί χρυσο-

(ἕιῗὲῗετε
ΦΑΙᾼΩΝ Θ. ΒΕΓΛΕΡΗΣ

Οἰκονομικέ σκέψεις
Εἰς ὅλας τας ἐφημερίδας ἀναγραφοντε ἀνελιπός
τας ἡμέρας ἀφτας κέ πολῆ λεπτομερός, τί ποσόν
πρόκιτε να πλειρόση ἕκαστος φορολογούμενος συνφόνος μέ τα νέα μέτρα. Πουθενά ὅμος δέν ἀναφέρετε
τί ἀκριθὸς θα πληρώση ὸ σηνταξας τό νομοσχέδειον
ύπουργός τῶν οἰκονομικῶν κῆριος Ἀθανάσειος Kaνελόπουλος.
Λοιπόν, κατα ἐμπιστεφτικας πηγας τας ὁποίας ἐχω

κέ τας ὁποίας δέν Μοῠ ἐπιτρέπετε να ἀποκαλῆψω
λόγον τοῦ δημοσιογραφικοῠ ἀπορῆτου, 0 K. Κανελόπουλος (καθός κέ όλη ῆ παράταξις στῆν όποίαν σῆμερον ἀνῆκει θα πληρόση μέ ἕνα ἐφ’ απαξ ποσόν κημενὸμενον ἀπό 10 - 15% είς ἀριθμόν ψῆφων κατα τας
ἐκλογας πού πρόκιτε να λαθουν χώραν. Δηλαδῆ, ἐαν
τό κόμα αφτό εἶχε 42%, 100a μέ τα νέα φορολογικα
μέτρα ό σηντελεστῆς τῆς διεθρύνσεως θα εῙνε πρός τα
κατω κέ θά κυμανθῆ εἰς ποσοστόν μετα Βίας ἀνερχόμενον είς 30%. Ἐἀν 01 συλογιομοί εἶναι σωστοί, τοῦτο
θα φοινῆ είς ταις ἐορτάς τῶν Δημοτικῶν φεστιθαλ (τας
ὁποίας οὐδεμία Δημοσία ἀρχῆ ῆμπορεῑ νά ἀπαγορέφση ῶς κολυούσας τῆν κηκλοφορίαν).
Ἐαν δέ τό νομοσχέδειον τῶν σκῆλων προλά6η να
κατατεθῆ ἐνορίτερον τῶν γατων πού εἶνε περισότεροι
κέ ψηφισθῇ κατ’ ἀρθρον, τότε τό ποσοστόν πιθανόν
να ἀνέλθη ἐλαφρός, ἀλα τοῦτο δέν θα σόση τῆν
κατάστασιν.. ”Ολαι ai παραγογικέ ταξεις εἶναι σύνφονοι καί ἐπικρατοῦν τό νομοσχέδειον πού κατετέθη
ἐν σπουδή δια τούς σκύλους, καθόσον ῆ προκύ-

πτουσα ὠφέλεια θα εἶναι τεραστία δια τῆν ἀμηναν
τῆς χώρας κέ θα σηντομέφση τόν χρόνον παραδόσεως τοῦ ἐνός σκέλους τῆς Λεοφὸρου Συγγροῠ εἰς
6ραχῆ χρονικόν διαστημα, ἀλ’ ὅλοι oi ἐλέφθεροι
ἐπαγγελματίε κέ κατοχοι ἀφτοκινῆτων 8 ’ίπ-ιτων δυσφοροῦν δια τῆν κακοῆθη ἀπειθαρχίαν κέ ἀσέθειαν
πού έδηξεν ό οἰκονομικός ὑπουργὸς εἰς τῆν προίσταμένην Του ἀρχῆν, δηλαδῆ τόν προθυπουργόν. Διότη
ὅταν ὁ προθυπουργός διακηρῆσει εἰς τάς ἀρχας τοῦ
έτους ότη οὐδεμία νέα φορολογία πρόκιτε να ἐπι6ληθή ἐντός τοῦ 1978, δέν ῆμπορεῖ ό οίοσδῆποτε
ύπουργός να περιφρονεῖ τόσον κραθγαλέος τας ἐπιθημίας του κέ να χαραση ἰδικῆν του πολιτικῆν. Δι’
ἀφτό όλε ai ἐνδιαφερόμενε μερίδες τῶν φορολογουμένων εἶνε λίαν στενοχορημένε διά τῆν ἐπισυνθόισαν
ἀπρέπειαν κέ τόν ἐπιδηχθέντα ὑπερθαλοντα ζῆλον.
Ἅλοστε τό νομοσχέδειον εἶνε ἐλιπές. Οὒτε πρόνοια
δια τῆν ἀφξησιν τῶν σιγαρέτων ἐλήφθη, οὔτε φόρος
ἐπί τῶν ἀγαμων ἐπροταθη, ούτε ἀφστηρέ κηρόσεις
είσηγῆθησαν δια τούς φέροντας γενειαδα. Περιπτόσεις πού ῆμποροῠσαν να ἀποφέρουν πολα χρῆματα
ἀπεσιοπῆθησαν. Μονόφθαλμοι πού κηκλοφοροῠν
ἀσῆδοτοι μεταξῆ μας, δέν ’έτυχον τῆς δεούσης προσοχῆς. Oi διατηροῦντες φαλακραν, τό 1610v.‘ Oi ἀναπηροι πασης φῆσεος ἐξηρέθησαν μέ ἀποτέλεσμα να
ἐξοργισθοῡν oi ἀρτιμελεῖς. Εἰς ὅλην λοιπόν ἀφτῆν τῆν
φορομπηχτικῆν λύσσαν ἐφχερὸς διαφένεται τό ἀθυσαλέον μῖσος κέ ἡ θανάσιμος ἀμιλλα μεταξῆ τῶν κηρίων Λαμπρία κέ Κανελοπούλου, διά τό ποῖος θά

συνεισφέρη περισότερον σηνάλοιγμοι> εἰς τῆν χώραν,
κέ τοιουτοτρόπος να καταλάθη ῆψηλοτέρας θέσεις
εἰς τῆν κηθέρνησιν. ΙὈταν ὁ κ. Κανελόπουλος ἀκούει
καί Βλέπει εἰς τῆν τηλεόρασιν ὅτη οἱ τουρίστε ἀφξῆθησαν καί τό συναλαγμα των ἀνῆλθε ἐναντι τοῦ
προηγουμένου όκταμῆνου κατα 40%, πρᾶγμα πού
σημένει ότι τό Κρατος ἐκέρδισεν μερικα ἐκατομῆρια
περισότερα ἀπό πέριση, κέ ὅτι ὁλόκληρον ἀφτῆν τῆν
δόξαν είσπράτει ό Γενικός γραματέφς τοῦ τουρισμού,
εἶνε πολῆ φησικόν να ἀναζητῆ κέ ἀφτός πόρους
στρεφόμενος πρός τούς ἰθαγενεῖς, φερόμενος ἀγνώμων κέ πρός τόν Φύλαρχον πού τόν διόρισεν. Θά
όφειλεν όμος, προτοῦ τόν τυφλόση τό παθος τῆς ζηλοφθονίας ἐναντι τῶν ἐπιτευγμάτων τοῦ συναδέλφου
του να ὑπολογίση ότι ναί μέν τό συναλαγμα πού εἰσρέει είς τῆν Ἐλλαδα ἀνέρχεται, ἀλλα τό καρποῦνται
παλιν οἱ τουρίστε oi ὁποῖοι μέ διαφόρους τρόπους
κατορθόνουν να τό ἐξαγαγουν. Ἡ κηρία Κατραμοπούλου π.χ. γνορίζει ὅτι ῆ ἀφξησις ἀφτῆ τοῦ συναλαγματος είνε πλασματικῆ, καθόσον τά κέρδη ἐκ
τοῦ τουρισμοῡ ῆμποροῠν ἀφθημερόν να ἐξανεμισθοῠν μέ τῆν ἐπίσκεψιν δύο ἀλλοδαπῶν. 1Ὀταν μέ
μίαν σῆντομον ἐπίσκεψιν χάνομαι 15 ἐκατομῆρια κέ
ἀναχορόμεν τουριστικός, 6λέπομαι ὅτι καί 50 καί 100
ἐκατομῆρια έπί πλέον να εἰσπραξομαι, δέν τρέχει τίποτε. Ἅλλοστε τί μᾱς ἐνδιαφέρει ἐάν ἀφξάνεται τό
συναλαγμα, ἀφοῡ παραληλα ἀφξάνοντε καί oi φόροι. Τόρα ἐμπροσθεν τῶν τηλεοράσεων ὅλοι εἴμεθα
σκεπτικοί. Τα τρομακτικα κέρδη ἐκ τοῦ τουρισμοῠ,
μᾱς ἀφῆνουν ἀδιαφόρους καί όλοι ἐμεῖς πού δέν εῖμεθα κοσμηματοπόλαι δέν ἀνησηχοῠμαι. Ἀνησηχοῠμεν μόνον δια τῆν δημιουργηθεῖσαν ἀμιλαν εἰς τούς
κόλπους τῆς κυθερνῆσεως μεταξῆ δύο φιλοδόξων ἀνδρῶν. Κέ ὅλοι ἐφχόμεθα, μεταξῆ τόσων ἐλαφρῶν σωματων πού πρόκειται να δημιουργηθοῠν δια τῆν πάταξιν τῆς φοροδιαφηγῆς, να ίδρηθῆ και ἐνα σῶμα

ἓῖἔωᾶῶέἒνῒθῗαστῗέ ᾞὲύ ῗπὲᾣὲῒρῖἐιῗῗηεῖἵςίςάῗῗὲ
ραδὲκτςον ό ἐνάςεῗιῐάρκρὲθγάςζη ὅτι φὲρνει χρήματα είς
τό Ἕθνος κέ ό ἀλλος να λέγη δέν ἐχομαι λεπτά κέ νά
ἐπιπίπτει μέ μετωπικάς συγκρούσεις ἐπί τῶν ἀφτοκινῆτων κέ οἰκοδομῶν προξενών καταστροφάς. Διότι
καπου εἰς τό μέσον θά ἐθρίσκεται ἠ ἀλῆθεια.
Εἰς προηγούμενον σημίομα Μου ῆπέδηξα εἰς τόν κ.
ῆπουργὸν Οἰκονομικῶν καταργησιν τῶν ἐπετείων κέ
ἐθνικῶν ἑορτῶν δια να μῆν θρηνόμαι φορολογουμένους κέ ἐπιθαρυνόμεθα ἐμεῑς οἰ ἐπιζῶντες. Δέν μέ
ἤκουσεν. Τόρα προτείνο κέ ἀλλην λύσιν ἐφκολοτέραν.
Φορολογίαν τῶν γατων. Ἕχω στοιχεῖα πού ἀποδεικνύουν ότι εἶναι περισότεροι τῶν σκύλων. Ἐαν θέλει
ἀς μέ ἀκούση. Καθε γάτος θέλει δια πλεμόνη, ἐτησίαν
δαπανην 20 χιλιάδων δραχμῶν. Συνεπός ό έχων γάτον κέ παρουσιαζων ἐσοδα 18.000 ἀφτοδικέος θα
θεορήται φοροφηγάς κέ ό εἰσαγγελέφς μέ τούς ὁρκοτούς λογιστας ὀφείλει νά κινῆ τῆν διαδικασίαν τῆς σηλῆψεός του.
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οίευση τῶν «ἀντεθνικῶν» του 650511111
τοῦ I945 προκάλεσε τήν «ἀγανάκτησιν»
τῶν μελῶν καί 100 προέδρου (M. Γ.Τζέ-

'0 K. ΑΙΕΡΩΦ θέλει ,νά
κρύψει τῄν ἱστορία του...
ΔΕΝ εἶναι ἡ πρώτη φορά πού μιά ἁποκάλυψη γιά τόν παρασκηνιιικό ρόλο 10v -— καί στό παρελθόν ἀλλά και σηιιεροι - προκαλεῑ
τήν «1(71111101711112 νιι οργή» και τη ὁιάψειιση τοῦ κ. Αόέρωφ. Ομως
κιιθι ἄλλο πικρά 11111111117111 την καταγγελιιι σέ οιίιρος του.. ,Ἐφε vριίικυντιις «111171171ἐς» εκφράσεις ἤ μεταθετοντας τό 611110: τοῦ θέματος καίσυχνά προοάλλοντος κάποιοι πρόφαση, πιστεύει ὅτι ταχτοποιεῖ τῆ θιίῑη του και την πολιτική τοι) εὐθύνη.
κιιιῗ ἄλλοι κιιτά «ἀξιόλογον μέρος τῆς
ἑλληνικῆς ιιειονότητος» 01' ὁποῖοι
11011511101101 τήν “”-ἶ’ἱιωση ιιέ τήν ’,Ελλα’ὁιιι.
(Πολλοί υσρειοηπειρωτσι ἘΛρος ὑποπλοιχαρχος τότε =- 1m'1 P1111111 τα
ληνες ἔπιιιξιιν ρόλοι εῗει τόι Ἁλύαιι1945 καί τι·’11ὁποία 11π1111ιλι 1110 [5111210
κόν παρτιζανικον ιίιγώνιι» καί γι’
Ἐπιτέλειο. 1111111 τηατ με’· 1ιιι’1 ιἰ111λι11τ11ς
1'11‘110' αἰσθάνονται τιιυτισμένοι μέ τήν
ποιότητας ὃιιὶιιιιυοη 111111 ὁποία1117111111ζντιιι ὃτυ
‘ μοι’ρα τῆς .-1.·-·1. τῆς Ἀλόιτνίοις.
Ο "01101 ’Έλληνες «τῆς μητρός :u'l—
O ια.. 05v 6911111151 στ’ ἀρχεῖα τοι» τό
τρίόος>1 η’ ιἰπόὸημοι [ῖορειοηπειρωτες
ἓγγραφο τῆς ἓκθειιιις καί ὃτι προφαἑπηιένουν (Tn/'1' ἕνωση «ὑφίστανται
νῶς αὐτὸ ἔχει περικοπή γιά καθαρά
την έπίὸρασιν μιᾶς καταστάσεως ἡ
απιπολιτευτικοὺς λύγους...»
ὁποία ὁριστικιῠς παρῆλθεν».
Ο Ἡ Ἐλλάδα κινδυνεύει 111171111111—
A}: ξαναποὺμε 011111; μερικα πράγματα
κτηρισθεῐ στὶν 11 χιιίρα μέ πεισιιονες
1001:1101...0111111051’ ὁ 11. 1111111111110; ‘E0v1x1‘1;
ι’,ιιπεριαλιοτικές ὄλείμεις» ι’ὶν 011115711Ἀιιΰνης 05 .1016 11911111110117.1010 1" κ1151 νιὶ διεκὸικεῑ τῆ Βόρειο ·νΗπειρο.
ρ ν 1115 (ιὺτή τι11· 511051111 115 τις ὁμολογου[‘1‘ αι’·το (ῃταραιτοίζιιενοι τῆς 13152131μένως πολι» ρεαλιοτικες για n11217111‘111; ταύτης θα ,τρέπει νά ,εἴμεθα
ἐποχή. οκέψεις τον «περι 11111· σχέσεων
απινῖυτως ἀποφιτσισιιὲνοι ἐπ’ αὐτῆς
Ἑλλάδος : ‘.v\}.01:\1111C‘22 11111 of 031015; καί 1'11' μή ιδεχθιῐιμικϊ τῆν Βόρειον
κατὰ 1.11'1 11.11 1111111 1 Ε) συνῆτε-111111
Ἠπείρου ἔστι-υ καί ἄν αι’·’τη ,ιιιῑς ,ταρεὲ
1015 ιιι· 1111 (“111τ1»λι 2.11 πολιαι-ι 11 1110 ’θεμαῑ
χιιιρεῐτι) ιῖτό τών _115;‘1i/‘.1:11‘ Σιίιιιαχων
«no 111 Ν11ι·1ιι”1’ριο 104-1111111111 τό Φι,ιιιιςκκ
(31111111111111 11111 1941 ὁ 11111· «ἐξ (1.1’111-11
I‘IA 1-111· ἓκθεση αὐτῆ ὁ κ. ’.·Χῠιξρωψ
1111:» 53111011110: ὑπιιῖτλυιαρχας E01111?—
κὲρὸιιη· τόν 5.10110 του ἀρχηγοῦ τοῦ
710: ’.·Χῦέριιιιῑ· ῑ’·.”ι·ι1ρ1·τοι’·ι1ι· 11111 01111111111111»
Γετιῑτιαν Ἐπιτελείου - τότε - ἀντιστραχιτιῆ Ἑπιτροστῆ οτι-’1 Ριιιμη. ’.λ.ἰῡ 11.51 01111 τι1·1·ι1υ Γ. ..Χρο1ιιίζοι1. Φυσικὰ 07.5; (1015;
ὁαρὺιζι· '10 1511210 ‘1‘.:1111.711‘i11 με· 512012
οἷ ρειτὲἣιτῑῖιίιές σκέψεις τοῦ
slow
051;
11111 111111 111 315101151 11 8011510115111
ι’ 0 1 α ε’ τ ε ρ 11 σημασέα 11ιὰ τό δίο καί τῆν
1111111210 ζήτημα.
Πολιτεία τοῦ ἴδιον. Λίγα μόνα χρόνια
ΣΡ. MIA (1:10 1113115; τις 550-51151; αρ1111ερα τό σύνθημα τῆς Ἐνωσης τῆς
(11»ιιιιιιένη 10' 1945) ’ὁ ῑεε ’λᾶε-911111· ἱι,έὲ“ι r Βαρειον Ἠπείρου 115 τήν «μητέραπατριδα» θιίi0‘51 τό 117.010101-σο 111; 05ται-11..
ξιας και C5111; ἀπο 101":7.011111511115711; ,τοιοΟ 01' ιι.71717111111
ΕΤΣΙ 1111111 ἀποκιίλιιιμη ἀπό τό ANTI
(τ. 105) τῆς μυστικῆς 5.2105011; του γιά τῆ
Βόρι· ιιι Ἤπιτρο 111111 συνέταξε - ἐπίκου-

τρ117ατεςαιν111: τηξἑπιχὲιοηιηςί» ἠταν ὁ

ιῇςῑιορςκὶειονσα1177156112711 1
τοι 01171017211711. ιιι 1111:)2. Tπιιίρχοι·
3101711 1077.01" 17.77.1715: 177: B.H‘:1"1111111‘
1121" ιιιέ 17171111117110 11121121771211.1111 οτι

110m 17ρωποι] 1121; εἰναι 57717112117
51-13121 σι’ ἰ”ὦιιρι 11100111011111 011111711177αισι 1761111121
17211713112 1210175112 1717: ‘2-17.-

7'.:77: 05112111111110C1101
007.1171: ἐπιθινιιᾱ 17711511171711
71118 WWI/17110.1) 71011112771711 πολλοί

0.11112; 011'5/717101711211C 1711110121111111121
1110

τοῦτο 1110710111: τό 1945 επίκου ρο; {1:10πλοίαρχος Εὐάγγελος Ἀόέρωηκ Ἀλλαζουν φυσικά οἱ καιροί καί 01' «5311:1501»
πολιτικοί ὀαεῦσυν \‘1'1 1911115111111'1C0\‘1(11.
’Ἠ α·1”·1ἠ,ικι”1 :107.111 κῆ στα πλαίσια
τοῦ ψυχροί· πολέμου ὑπεδείκνυε 1015 μιά
01110119511211 010011. Ο κ. Ἀίὶιὲρωφ 1ιέ 10
αἰσθητήρια 1ου πρώην 31115011011151 τῆς ’111τέὶι.ιντζεν;Σέςκ1ι;.ᾉι·ἰτι·ι11ι1ιῑ 101 μηνύματα
τῶν 150111211111" ‘7'11'1161100111111031 τῆ σταιτη
του.

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 011111; του «πιαιου
ἐτιυτοῦρ τοῦ τι, Ἀδέριυιτ καί ἠ 011110»

λισυ) τῆς Πανηπειρωτικής Ομοσπονὸίοίς
Ἀμερικής καί Καναόᾶ πού (11101110100115νοι ἀπό τίς τότε «θέσεις» για τῆν Βόρειο
Ἠπειρο τοῦ ἀνθρώπου στόν ὁπσῐο ἐστήριξαν καί στηρίζουν πολλές ἐλπίδες,
ἔστειλαν στόν Πρωθυπσυργό καί τόν
ἰ’ὃιο τόν κ. Ἀδέρωφ τά παρακατω 1117.5γραφῆματοι ἀπό 1'1'1 Τζαμὰικα;
Ο Ἐξοχώτατον κ. Κωνίνον Καραμανλῆ.
Πρόεὸρον
Ελληνικῆς Κιιὸερνησεως,
Ἀθῆναι Ἑλλάς, 22 Αὐγούστου 1978.
Κυριε Πρόεὸρε,
Ἠπειρωτες Ἀμερικῆς καί Καναὸᾶ ὁιατελοῦν ὑπό πικρίαν, ἀναδρασμόν καί
ἀγανάκτησιν ὸιά ἔκθεσιν Ἀὅέρωφ, ὁηΙιιοσιευθεῖσοιν περιοὸικόν ANTI, 12 Αὐγοιίοτου, σχετικιῖις μέ ι’ὁέας καί θέσιν (11’1τοῦ ἐπί Βορειοηπειρωτικοιι καί Ἐλλήνων 30115101: Ἠπείρου ἑπειὸη ὁ κ. Ἀδέρωφ εἰναι ἀπό τά ὄασικότερα στελέχη
Νέας Δημοκρατιάς, στενός συνερ γιίτης
καί κατέχει ἐμπιστευτικήν θέσιν εἰς
Ὑμετέραν Κυὸέρνησιν. (θεωροῦμεν ἀπαραίτητον ὁιευκρίνισιν ,ἐπί τῆς ἐκθέσεως
αὐτῆς καί ἐπίσημον τοποθέτησιν Ὑμετέρας Κνὸερνῆσεως ἐπί ἑθνικού Βορειοηπειρωτικοῦ θέματσς.
Ὑπογραφή Μενέλαος Γ. Τζέλιος.
Ο Κύριον Εὐάγγελον Ἀὅέρωφ,Ὑπουργόν Ἐθνικῆς Ἀμύνης.
Κύριε Ὑπουργὲ.
Ἠπειρῶτες Ἀμερικῆς καί Καναὸᾶ ὁιατελοῡν ὑπό πικρίαν. ἀναόρασμόν καί
ἀγανάκτησιν ὁιά Ὑιιετέραν ἔκθεσιν ὁημοσιευθεῐσαν εἰς περιοὸικόν ANTI, 12
Αὐγούστου, υχετικῶς μέ ι’ὁέας καί θέσεις

σας ἐπί ὃορειοηπειρωτικοῡ καί Ἑλλήνων
801151'01' Ἠπείρου. Γνωρίσατέ μσς κατά
,τόσον θέσεις αὐταί ι’σχιίσυν ἀκόμη. Ἐάν
ὄχι ,τοία ἡ τοποθὲτησίς σας ἐπι έθνικου
B11911017:15111wrmov

θέματος

σήιιεροι.

Ποιά προώθησις 1’105101 σας ὡς 1":151'011—
1'0: ἐξωτερικῆς πολιτικῆς ἐπί σειράι»
ἑτῶν.

Ἓκπληξις

μεταξύ

ἀπερίγραπτος.
Μενέλαος Γ. Τζὲλιος
Πρόεὸρος Παιᾞπειρωτικῆς
δίας ’.41ιιερικιὶς καί Κιιναὸᾶ

Ἠπειρωτῶν

Ὀμοσπον-

ΠΡΕΠΕΙ να σημειωθεῖ ὅτι ὁ κ. Ἀδέρωε11 καθ’ ὃτι «φανατικὸς ἑθνικόφρων»
ὃιαθέτει κάποια (ὶκροὸεξια ἐρείσματα
στό χῶρο μιᾶς μερίδας τοῦ απόὸημσυ ἑλληνισμου τῆς ’.·Χ1ιερικι1ς. Σ αὐτούς ὁ ‘I..
Ἀὃὲρωιτ ὲμᾳανίζεται σιἰν «καθαρόαιμος
ττι-αριωτι1ς11...
KAI για να μήν παρει «διαστάσεις11 ἡ
αναστατωιτη :101'1 προκλήθηκε μέ τήν
ἀποκαλυψη 11‘]; 57.05011; του τοῦ 1945. ὁ
7.. 13101111110; Ἐθνικῆς Ἀμὺνης ἔσπευσε
01150111; ν’ ἀπαντήσει. ’Ὁμως δέν εἶχε τῆ
διευθυαῐη τοῦ Προιὲὃρου 11']; Πανηπειριυτικῆς Ὁμοσπονδίας Ἀμερικής καί
Καναὸιῗι καί έτσι 501517.11 τό απανημικύ
τοι» τηλε·1’ρι”ιφ111ια 010v Γενικό Πρόξενο
τῆς Ἐἰ-Μίδας στῆ N501 Ὺὸρκη μέ τήν ἐνε

τολὴ «να ἀναζητήσει αὐτόν καί (τοῦ)
ἀποστείλει
ἐγγράφως
ἀντίγραφον»
Παραγγέλλει ἀκόμα ὁ κ. Ἀθέρωφ στόν
πρόξενο να... «δι’δει ἀντίγραφον καί εἰς
ἄλλους Ἠπειρώτας οἵτινες ἤθελον τυχόν
ἐγείρει θέμα»...
Τί λέει ὅμως στήν ἀπαντησή του;
«Πρός

τόν

Γενικόν

Πρόξενον τῆς

Ἐλλάὸος εἰς N. Ὑόρκην.
Ἔλαόα περίεργον τηλεγράφημα
διαμαρτυρίας (Std ὑποτιθεμένην θέσιν
μου ἔναντι ὄορειοηπειρωτικοῦ ὑπογραψάμενον ἀπό κύριον Μενέλαον
I‘d/1a Τζέλιον, Πρόεὸρον Πανηπειρωτικῆς Ὁμοσπονὸίας
Ἀμερικῆς
Καναὸᾶ ὅστις τελικῶς ἐρωτᾶ ποία
σημερινή μου θέσις ΣΊὈΠ. Τόπος
ἀποστολῆς τηλεγραφήματος
Τζαμάικα ΣΤΟΠ. Ἐπειὸή ἀγνοῶ ὁιεύθυνσιν παρακαλῶ ἀναζητήσετε αὐτόν
καί ἀποοτείλετε ἐγγράφως ἀντίγραφον παρόντος ἵνα τοῦ περιέλθη ἀκόλουθον μήνυμα ΣΤΟΠ. Εὐχαριστῶ
Ἀὅέρωφ
Ἀντίγραφον μηνύματος παρακαλῶ
ὁίὸετε καί εἰς ἄλλους Ἠπειρώτας οἴ-

τινες ἤθελον τυχόν ἐγείρει θέμα.
Καί ακολουθεῖ τό «μήνυμα» πρός τα
ΜΓ. Τζέλιοῑ
Κύριον Μενέλαον Τζέλιον
Ἀπαντῶ εὐχαρίστως τηλεγράφημά
’σας ΣΤΟΠ Λυποῦμαι ὸιότι ὁέν ὅρι’σκω ἀρχεῖα μου ἔγγραφο πού ἐπικαλεῖσθε ΣΤΟΠ Θά ἁπεὸεικνύετο ὅτι
τοῦτο ἔχει περικοπεῖ για καθαρά

στα αρχεῐα του ὑπουργείσυ τοῦ ὁποίου
προΐσταται, ὅσο καί στόν ατσμικό του
φακελο καί στόν φακελο τῆς τότε Ὑπηρεσίας στή Ρώμη μαζί μέ μερικές α λ λ ε ς
ἐκθέσεις τοῦ κ. ὑπουργοῦῈ...
2. IZXYPIZETAI ὅμως στην «ἀπαντηση» του ὁ κ. Ἀὅέρωφ ακόμα ὃτι; "Av τήν
Ὶὲὃρισκε - λέει, (ἄρα ὑ π α ρ χ ε L ἡ «ὑποτιθεμένη θέσις του») — θα «απεδεικνὺετο
’ὅτι τοῦτο ἔχει περικοπεῐ για καθαρα
αντιπολιτευτικούς λόγους καί προφανῶς

έχειπαραποιηθεῐ...»Δυστυχὼς ὅμως - για
τόν κ. ὑπουργό - οὔτε τό ἕνα έγινε οὒτε
τό αλλο. Καμια περικοπή καί
καμια παραποίηση. Ὀσα δημοσιεύσαμε εἰναι αὐτοὺσιο τό κεφαλαιο «Συμπερασματα» ἀπό τήν έκθεσή
του «Σκέψεις ἐπί τῶν σχέσεων Ἐλλαδος
- Ἀλόανίας». Δέν δημοσιευοαμε καί τό
«σκεπτικόν» τῆς ἐκθεσης του, ὅχι μόνσ
γιατί ἦταν πολυσέλιδο (ὅπου λέγονται
διάφορα...) ἀλλα καί γιατί ὁ κ. Ἀὂέρωφ
κ α τ o ν 0 μ όι ζ ε ι τούς «πληροφοριοδότες» του πολλοί ἀπό τούς ὁποίους 69L—
σκονται ἴσως σήμερα ἀκόμη στήν Ἀλὸανία...
3. EKEI ὅμως που ἡ «απαντησή» του
εἶναι ·πραγματικα ἀποκαλυπτική τοῦ πολιτικοῦ Ἀὃέρωφ, εἶναι στό σημεῖο που
ἄφορα τί] σημερινή θέση του. «OL θέσεις

του ἐπί τῶν ἐθνικῶν θεματων - λέει - εί-

ναι ἐκεῐνες τῶν κυὸερνήσεων στίς δποῖες
ὑπηρέτησε σαν ὑπουργός» (συμπεριλαμ6ανει καί τήν ΖΟήμερη θητεία του στό
ὑπουργεῐο Γεωργίας τίς παραμονές τῆς
21η ς Ἀπριλίου).
ἀντιπολιτευτικούς λόγους καί προἜτσι τίς κ ε ὐ θ ὑ ν ε ς » μοιράζεται ἥ
φανῶς ἔχει παραποιηθεῑ ΣΤΟΠ Ὡς καλύτερα ἐπ ι ρ ρ ί π τ ε L ὁ ὑπουργός
πρός ἐρώτησίν σας περί σημερινῆς Ἐθνικής Ἀμυνης στούς Σοφοὺλη, Διοθέσεως μου σας πληροφορῶ ὅτι -ἐπί· μήδη, Πλαστήρα, Βενιζέλο, Καραμανλή
ἐθνικῶν θεμάτων θέσεις μου εἰναι καί Π. Κανελλόπουλο. Ἀποκαλύπτει
ἐκεῖναι κυὸερνήσεων πού εἶχαν ἐκλε- ὅμως καί κατι ἄλλο αὐτή ἡ ἀποστροφή
γεῖ ἀπό Ἑλληνικόν Λαόν καί εἰς τάς
πολύ πιό σημαντικό. Ἡ συμμετοχή τοῦ κ.
. ὁποίας συμμετεῑχα ὑπό Σοφούλην, Ἀὅέρωφ στήν ἅσκηση τῆς ἐξουσίας φαίΔιομήὸην, Πλαστήρα, Βενιζέλον καί νεται ν’ ἀποτελεῖ για τόν ’ίδιο κατι πιό
ἀπό 1956 ὑπό Κωνσταντίνον Καρα- σπουδαῖο ἀπό ὁποιαδήποτε πολιτική
μανλῆν με’ μίαν ἀνάπαυλαν ἀπουσια- συνέπεια...
ζοντος Καραμανλῆ ὑπό Παναγιώτην
ΤΟ ΘΕΜΑ τῶν σχέσεων μέ τήν ἈλΚ ανελλόπουλο ν.
6ανία δέν εἶναι ἐξαλλου ἡ μόνη περίΕὐάγγελος Ἀὄέρωφ - Τοσίτσας»
πτωση πού δείχνει τήν εὐκολία μέ τήν
ΑΣ δοῦ με ὅμως πόσσ<<πειστική>1εἷναιὴ ὁποία ὁ κ. Ἀὃέρωφ ἀλλάξει «πολιτικές
ἀπόψεις καί θέσεις» καί
πολιαπαντηση του κ. Ἀοέρωφῑ
1. ΔΕΝ εἶναι ὃέὸαια καθόλου «ὑποτι- τικα στρατόπεδα μέ στόχο πάντα να μέθεμένη» ἡ θέση τοῦ κ. ὑπσυργοῡ «έναντι νει ἐπικεφαλής στήν ἄσκηση καθοριστιτοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ» ὅπως 6γαίνει κῶν τομέων τῆς ἐξουσίας (κατα προτίμέσα ἀπό τήν έκθεοή του τοῦ 1945. Τήν μηση ὃέὸαια τῶν Ἐνόπλων Δυναμεων).
O ΡΟΛΟΣ του, ρόλος «γεφυροποιοῡ»
διατύπωσε ὁ ἴδιος καί γραπτα μαστή διαρκεια τῆς χουντας καί «μεσολαλιστα. Τήν ὑπέὸαλε στό Γ.Ε.Σ. καί για
6ητή» στίς κρίσιμες ὼρες τῆς μεταπσλίτήν έκθεση αὐτή για τή σα φὴ καί
« ρεαλιστ ική » θέση του ἐπί τοῦ 60τευσης ὅταν ἡ δικτατορία ἐψαχνε να
μεταόιὸασει τήν ἐξουσία, ἐμπνευστής
ρειοηπειρωτικοῡ) κέρδισε τόν ἐπ α ι ν o
μετὰ τῆς «θεωρίας τῶν σταγονιδίων» για
τοῦ τότε ἀρχηγοῦ FEE. Δέν φανταζόμανόι προστατεὺσει φασίστες καί χσυν-τι
στε να... αποποιειται καί τόν ἐπαινο
αὐτό ὁ κ. Ἀὃέρωφ
κους. παραμένει πάντα ὁ ρόλσς ἑ1ός
ἀδίστακτου καί α1ε1δοίαστσυ ὀπορτουΔέν ὅρι’σκει7 λέει, δ κ. Ἀὅέρωφ τήν
νιστῆ πολιτικοῡ. Στήν διαρκεια τηςπολιἐκθεση στ αρχεια του. Στήν πραγματικότητα δέν θέ λε ι να τ1’11 ὄρεϊ γιατί ἡ τικῆς του καριέρας ὅρέθηκε παρασκηνιακα - ποτέ στ’ ἀλήθεια ανοιχτα —-’έκθεση ὑ π α ρ χ ε L (τό ANTI έχει στα
χέρια του «ἀκριὸές ἀντίγραφον») τόσο
πίσω από κρίσιμες ἐξελίξεις για τή χώρα.

Η «BOYBH ΤΡΑΓΩΔΙΑ»
ΠΟΣΟ εὔκολα εἶναι vc’1 μετατραπεῑ
μιό ψευδαίσθηση (ὅπως ἠταν για
τόν ὺιτουργό ἘΘνικῆς Ἀμύνης τό
1945 ή ἐνωση τῆς Βορείου Ἠτιείρου μέ τήν Ἑλλάδα) σέ «θουθή
τραγωδίσ»; Αὐτὸ μόνο ό κ. 'A6éρωφ μπορεῖ να τό ξέρει... Ἐμεῑς
ατιλῶς σημειώνουμε;
ΑΝΑΜΕΣΑ στό ἃλλο «καλό» 6ι6λίσ·

μέ τό ότιοῑσ τό ’Υτιουργεῑο Ἀμύνης
καί τό Γενικὸ Ὲιτιτελεῑο φροντίζουν να διαπαιδαγωγοῡν τἰς "Evοτῑλες Δυνάμεις Περιλαμθανεται

καί ἕνα 6ι6λίο για τή Βόρειο
Ἤτιειρο. Τό 6ι6λίο ἔχει τίτλο;.
«ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Η

ΒΟΥΒΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΗΣ Β. HI'IEIPOY», συγγραφέας του εἶναι κάιτοιος Στιὺρος Μεσημέρης καί κυκλοφορεῑ στίς ἐκδόσεις Α. Σουλαντίκα (Μιχ. Ἀγγέλου 36 .'lmc'1vv1vc1).
ΓΙΑ να μήν ιτεῑ καί τιαλι ὁ κ. Ἀ6ἑρωφ ὅτι εἶναι ια’ αὺτή μιό «ὑποτιθεμένη» ἐνέργεια του,συμτιληρώνουμες Τό 6ι6λίο κυκλοφόρησε στό
οτρατό μέ διαταγή τοὺ 7ου Ἐπιτελικσῡ Γραφείου τῆς 1ης Ἰουνίου
1978 καί ὑπογράφεται ατιό τόν
αντιτιτὲραρχο K. Εὑστ. Παιταευθυμιου.
ΠΟΥ εἶναι ἀλήθεια ὸ κατ’ ἁπονομήν
ἐπίκουρος ὺτιοτιλοίαρχος τοῦ 1945
να κατακεραυνώσει τό συγγραφέα
τοῦ 6ι6λίου; Δέν νομίζει ότι ιτρέτιει
αμέσως να ᾱτῐοσυρθεῑ τό «συγγραμμα»
ατιὸ τα συ v ιστώμ ε v α στίς 6ι6λιοθῆκες τῶν μοναδων;

Καί ἧταν παντα ό ρόλος του ἐπιζήμιος.
Οἱ πληροφορίες ὅτι αὐτός ἦταν ὁ ἐμπνευστής τῆς ἰδέας τῆς διχοτόμησης τῆς
Κύπρου καί ὅτι ἡ δραστηριότητά του
οτόι χρόνια 1958-60, ὅταν γίνονταν οἱ
διαὸουλεύσεις για τήν ὑπογραφὴ των
συμφωνιῶν Ζυρίχης-Λονδίνου ὑπῆρξε
<< τ ε ρ α τ ὡ δ η ς » προσθέτοντας ἀκόμα
μία πτυχή στήν «ἐθνική» δραστηριότητα
του ὑπουργσῡ Ἐθνικής Ἀμύνης...
ΑΣ ΤΟ ποῦμε καθαρα; Ὁ κ. Ἀὅέρωφ
εἶναι ἕνας αδίστακτος, όπορτσυνιστής
πολιτικός - τό ἀποδεικνύει τό ’πολιτικό

του παρελθόν - που χαρη στίς παρασκηνιακές μεθοδευσεις του πέτυχε να 69Lσκεται σήμερα πολιτικός προϊστάμενος
τῶν Ἐνόπλων Δυναμεων καί να εἶναι
ἕνας ἀπό τους κορυφαίους τῆς «μεταπολιτευτικῆς» δεξιᾶς. Καί να καραδοκεῖ
φυσικα οτή γωνία περιμένοντας τήν κρίσιμη ὥρα τῆς διαδοχῆς...
OTAN τα πράγματα μιλοῦν ἀπό μόνα
τους χρειαζεται καμια φορα καί ἡ εἰλικρίνεια τῆς παραδοχῆς, "A; τό καμει ὁ κ.
Ἀὃέρωφ έστω κί’ αν αὐτό εἰναι ἐξω ἀπό
τίς συνήθειές του. Ἐμεῐς ἐπιφυλασσόμαστε θα τοῦ θυμίσουμε ἕνα αλλο μεγάλο
ψ έμ α τουὶ...
l
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AIXOTOMHZH:
M16 ἄλλη

«γέφυρα»
τοῡ
κιΑΒΕΡΩΦ“

ἀνάμεσα
σέ 'EAAnveq
καῖ’
’Τοὺρκους

δοση τοῦ ὃιπλωματικοῠ ἡμερολογίου
τοῦ Γ. Σεφέρη θά φωτίσει ἀρκετά τά

τρόπο κατηγορηματικό καί σαφῆ, μία

παρασκήνια τῆς ὑπογραφῆς τῶν συν-

κος Πρεσὲευπᾷς ὑποστήριζε αὐτό πού
εἰχε ἐνωρίτερα ὁημοσιευθῆ στῆν ἐφημερίὸα «Μιλλιέτ» τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὅτι ὁηλαὸή 77 ἰὸέα ἧταν τοῦ Ἀὄέρωφ. Κατά τήν ἴὸια ἐποχή 77 Τουρκική
Ἐθνοσυνέλευοη εἶχε ἐκὸόσει ψήφισμα
στό ὁποῐο ἀναφερόταν ὅτι 77 ἰὸέα τῆς 61-

θηκῶν Ζυρίχης - Λονδίνου καί τό
ρὸλο πού ἒπαιξε γιόι τήν ἀποδοχή
τους 6 κ. Ἀὂέρωφ...
ΜΕΧΡΙ τότε ξαναθυμίζουμε μιά μόνο
πτυχή ἀπό τή οτάση τοῦ τότε ὑπουργοῦ
·Ἐξωτερικῶν στό κυπριακό, ὅπως περιγράφεται στό ὂιὸλίο τοῦ καθηγητῇ κ.
Πανταζῆ Τερλεξῆ «Διπλωματία καί Πολιτική τοῦ Κυπριακοῦ - Ἀνατομία ἑνός
Λάθους», (Ἀθήνα, έκδ. Ράππα, 1978)
ὅπου 6 συγγραφέας τεκμηριώνει τό ἀπό
ποῦ ξεκίνησε καί τίνος ἰδέα ἧταν ἡ διχοτόμηση τῆς Κύπρου. Καί 0’ αὐτή τήν
περίπτωση 6 κ. Ἀῧέρωφ φρόντισε νά
κάμει μιά ἀπό τίς γνωστές «ὃιαψεύσεις»
του. Ἕνα ἐγγραφο ὅμως πού ὃείχνει τήν
«έθνική μειοὸοσία» τοῦ κ. ὑπουργοῡ καί
γιά τό ὁποῑο 16v κατηγόρησε 6 τότε πρεσὸευτής οτήν Οὐάσιγκτον κ. Γεώργιος
Μελᾶς δέν ἔχει ἀκόμα δη μοσ L 5 U 1 5 ῖέ..“Ὀπωςάκρι6ῶςὸηλαὸήσήμερα
πού ὁ κ. Ἀὂέρωφ ὃέν δρίσκει στά ἀρχεῖα του τήν ἀπόρρητη ἔκθεσή του (τοῦ
1945) γιά τή Βόρειο Ἤπειρο. Τόν διαδεὂαιώνουμε ὅτι ὑπάρχει στά ἀρχεῖα τοῦ
ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν φτάνει νά θ é —
λ ε ι νά τήν ὄρεϊ.
ΣΤΙΣ σελίδες 274-278 106 διὸλίου του
6 Πανταζής Τερλεξής ἀναφέρει 61L:
Ο ΣΥΜΦΩΝΑ μέ τόν Τοῡρκο πρεσόευτή στήν Ἀθήνα κ. Σειτάρ Ἰκοέλ ἡ
ἰδέα τῆς ὃιχοτόμησης τῆς Κύπρου ἀνῆκε
σέ πρόσωπο «πού κατεῖχε ὑψηλή θέση
οτήν Ἑλληνική κυόέρνηση» καί αὐτός
ἦταν 6 ἴδιος 6 ἓλληνας ὑπουργός Ἐξωτερικῶν. ‘O κ. Ἀὃέρωφ ὃιέψευσε 656αια τήν «κακόδουλη πληροφορία» καί
σέ ἄρθρο του εἶπε ὅτι «6 Τοῡρκος πρε-

σὸευτής εἶχε παρεξηγήσει τά διαμει-

”Av 77 στάση τοῦ κ. Ἀὄέρωφ
στό θέμα τῆς ὄορείου Ἠπείρου
ὑπῆρξε τέτοια ὥστε νά ἀναγκάζεται σήμερα νά λέει ψέματα ἤ νά
μοιράζει καί σέ ἄλλους «εὐθύνες» , ἡ ὁραστηριότητά του ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τότε- ὁέν
ὑπῆρξε ὁιαφορετικη και σ’ἕνα
ἄλλο ἐθνικό θέμα, τό Κυπριακό.·
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ λίγες οἱ πληροφορίες πού

έπιμένουν 61L ἐμπνευστής τῆς ἰδέας τῆς
διχοτόμησης τῆς Κύπρου ἠταν 6 ἴδιος 6
σημερινός ὑπουργὸς Ἐθνικής Ἀμύνης
κ. Ἀὃέρωφ.
Ο O Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ οτὸ διπλωματικό
ἡμερολόγιό του περιγράφει πολύ «εὕγλωττα» τή συνολική δραστηριότητα
τοῦ κ. Ἀὂέρωφ στά χρόνια 1958-60
σέ σχέση με’ 16 Κυπριακὸ. Ὁ ἴδιος
μάλιστα 6 ποιητής ἤθελε - ὅπως έκμυοτηρεύεται - νά παραιτηθεῐ ἀπό τή
ὃιπλωματική ὑπηρεσία, ἀλλά δέν τό
ἔκαμε «γιά νά μήν έκμεταλλευθοῦν τό
γεγονός 0L κομμουνιοταί ...... Ἡ έκ-

φθέντα...»
O ΕΝΑΣ ἄλλος παράγοντας - γιά πολύ
καιρό - τοῦ κυπριακοῦ-ὁ Γεώργιος Γρί6ας,ὑποστήριξε ὅτι ὁ Ἀὂέρωφ «ἔπαιξε»
πράγματι μέ τήν ἰδέα «τῆς διχοτομήσεως...»
Ο O TOTE Ἕλληνας πρεσὸευτής στήν
Οὐάσιγκτον Γεώργιος Μελᾶς κατηγόρησε τόν κ. Ἀὅέρωφ ὅτι «προτείνει τήν
ὃιχοτόμησιν» καί γιά νά στηρίξει αὐτή
τήν κατηγορία έπικαλέοθηκε ἕνα 6171M)ματικὸ έγγραφο τοῦ 1956.
OAOKAHPH ἡ σχετική περικοπή τοῦ ,
6ι6λίου τοῦ Πανταζή Τερλεξή εἶναι ἡ
ἀκόλουθηῑ
«...Σύμφωνα μέ τόν Τοῦρκο Πρε0656177 0177v Ἀθήνα Σεττάρ Ἰκσέλ, ὅσο
καί ἄν φαίνεται ἐκπληκτικό, 77 ι’ὁέα τῆς
ὁιχοτομήσεως ὁέν ἐχαλκεύθη οὔτε οτήν
Ἄγκυρα, οὔτε στό Λονὸίνο, ἀλλά στήν
Ἀθήνα καί μάλιστα ἀπό μέλος, πού κα-

τεῖχε ὑψηλή θέση στήν Ελληνική K6659νηση. H ἰὸέα, κατά τόν Ἰκσέλ, 77101I 106
ἴὸιου τοῦ Ἐλληνα Ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν Ἀὅέρωφ Οἱ ἀποκαλύψεις αὐ-

τές ἔγιναν στίς 9 Ἰουλίου I958, ὅταν τό
πρακτορεῖο «Ἀνστόλιαξ μετέόωυι·, κατά

χοτομήσεως ἠταν τοῦ Ἕλληνα Υπουρ-

γοῦ τῶν Ε’ξωτερικῶν.
0 Ἰκσέλ συγκεκριμένα ι’σχυριζόταν,
ὅτι 77 πρόταση ἔγινε κατά τή ὁιάρκεια
μιᾶς συνομιλίας μεταξύ τοῦ Ἕλληνα
Ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν καί τοῦ
ἰδίου, στήν Ἀθήνα, στό Ὑπουργεῑο Ἐξωτερικῶν, στίς 6 Ὁκτωόρίου 1956.

0 Ἀὅέρωφ ἀρνήθηκε κατηγορηματικῶς ὅτι ειχε ποτέ συζητηθεῑ τό θέμα
αὐτό μεταξύ τους Δήλωσε στή Βουλή,
προκληθείς ἀπό τόν Σ. Στεφανόπουλο,
τά ἐξῆς.’
«Καί πάλιν ὀιά ὁευτέραν φοράν θά
ὁοθῆ ἀπάντησις εἰς τόν ἰσχυρισμόν
ὅτι 77 πρότασις (περί ὁιχοτομήσεως)
προέρχεται ἀπό Ἑλληνικῆς πλευρᾶς.
Οὐδείς ἔχει τήν (δύναμιν νά ἐμποόίση
ξένον Ὑπουργόν τῶν Ἐξωτερικῶν 7’7’
ἄλλους, οἱ ὁποῖοι θέλουν νά χρησιμοποιήσουν μίαν ἀνακρίόειαν, ὁιότι
ἔτσι συμφέρει εἰς αὐτούς νά παρουσιάσουν τό θέμα. Ἐκεῖνο τό ὁποῖον
ὁυνάμεθα ἡμεῖς νά ὸιαόεὸαιώσωμεν
καί πάλιν κατηγορηματικῶς εἶναι ὅτι
ὁέν ὑπῆρξε τοιαύτη πρότασις ἀπό
Ἑλληνικῆς πλευρᾶς, οὐὸέ ἀμέσως
οὐὸέ ἐμμέσως, οὐὸέ ὑπό ἄλλην μορφην».
Ἡ ἀντιὸικία ὅμως αὐτή ὁέν τελείωσε
ἐὸῶ· εἶχε καί συνέχεια, Τόν Αὔγουστο
τοῦ 1961 ὁ Μαθιόπουλος, ὁημοσιογράφος τῆς ἐφημερίδας τῶν Ἀθηνῶν
«Ἐλευθερία», ἐπανέφερε τό θέμα στό
προσκήνιο. Σέ μιά νέα συνέντευξη μέ τόν
πρώην Τοῦρκο [7950656177, ὁ Μαθιόπουλος ἐρώτησε τόν Ἰκσέλ, τότε Πρεσὸευτή
0177 Βόνη, γιά τήν παλιά του ἐκείνη 677λωση σχετικά με’ 177 ὁιχοτόμηση καί ζήτησε περισσότερες λεπτομέρειες. Ὁ Ἰκσέλ προθυμοποιῆθηκε νά τίς ὁώση. Κατά
τή ὁιάρκεια συζητήσεως στό Ὑπουργεῖο
Ἐξῳτερικῶν, ἐπανέλαβε ὁ Τοῦρκος ἐπίσημος, ὁ Ἀὄέρωφ τόν ἐρώτησε ἄν ἡ
Γουρκική Κυὸέρνηση θά ηταν πρόθυμη

νά ὁεχθῆ μιά λίση, πού θά χώριζε τήν
Κύπρο σέ Ελληνικό και Τουρκικό τομέα Ο Τοῦρκος Πρεσόευτής εἰπε ὅτι
ὁέν ἧταν σέ θέση νά ὁώση ἀπάντηση
ἀμέσως στό λεπτό αὐτό θέμα. Ἐζήτησε
μιά λογική προθεσμία νά συμὸουλευθῆ
τήν κυὸἑρνησή τοι) και νά ἐπαιέλθη. 0
Ἀὄέρωφ, ἐν συνεχεία, κατά τόν Ἰκσέλ,
ὁιευκρίνισε ὅτι 77 πρόταση θά ἔπρεπε νά
θεωρηθῇ ὁική του καί ὄχι τῆς Ἑλληνικῆς
Κυὸερνήσεως. Ὁ Ἰκσέλ ἔκαμε ἀμέσως
γνωστά στήν Ἄγκυρα τά ὁιαμειφθέντα,
μέ 177 06010077 νά κρατήση τό θέμα μυοτικό κατά παράκληση τοῦ ”Ell/177110
Ὑπουργοῦ. Ἀλλά, παρά τήν παράκληση

Ὁ ἐπίκουρος ὑποπλοίαρχος με’ τόν ταγματάρχη
Μάλλιο στῆν ἀπελευθερωμένη Ρώμη. Εἶναι ἐποχή
πού awn-60051 τίς ἐκθέσεις του γιά τό Βορειοηπειρωτικο.

αὐτή, εἶπε ὁ Ἰκσέλ, 77 τουρκική 7117659—
νηση, τυχαῐα 7’7 σκόπιμα, ἄφησε νά διαρρεύση ἡ εἴδηση στόν τουρκικό τύπο. Τήν
παρουσίασε ὅμως σάν δική της ἰδέα, σάν
ἐπίσημη θέση καί ἀπαίτηση τῆς Τουρκίας. Ἔκτοτε 77 1069711717 πολιτική 6001’σθηκε στῆν ἰδέα τῆς διχοτομήσεως
((Τ(ιΙω“ι”ιη). Ἀπό τήν ἐποχή ἐκείνη, κατέ17755 6 Ἰκσέλ, καμιά Ἑλληνική K17659—
1I77077 δέν ῆταν δυνατό νά διαπραγματευθῆ ε’πί μιᾶς προτάσεως τουρκικῆς ἐμπνεύσεως. eH ἐλληνική κοινή γνώμη δέν
ἧταν διατεθειμένη νά δεχθῆ κάτι τέτοιο.
Ὁ Ἀὄέρωφ φυσικά, ἀπήντησε καί
πάλι στούς ἰσχυρισμούς αὐτούς, διαψεύδοντας τά δημοσιευθέντα ὡς ἀποτελοῦντα μυθεύματα τῆς φαντασίας τοῦ

Τούρκου Πρεσὸευτοῡ. Ταυτοχρόνως δέν
παρέλειψε νά δώση 177 δική του πλευρά
τῶν διαμειφθέντων. E’ ἕνα ἄρθρο πού
δημοσιεύθηκε στήν « Ἐλευθερία», ὁ Έλλην Υπουργός ἐξήγησε ὅτι 6 T069710;
17950650177; είχε πραγματικά παρεξηγήσει τά διαμειφθέντα. Παρεδέχθη κατ’
ἀρχήνότι ὑπῆρξε συνάντηση καί συζή177077 γύρω στό θέμα τῆς διχοτομήσεως.
Ἡ ἀναφορά, ὅμως, 0177v ἰδέα τῆς διχοτομήσεως δέν ἔγινε μέ τόν 196710 71015
ἐξιστόρησε ὁ Ἰκσέλ, Αὐτό πού συνέὸη

στήν πραγματικότητα κατά τόν Ἀδέρωφ, ήταν ὅτι ὁ Ἐλλην Υπουργός τῶν
Ἐξωτερικῶν ἀνέφερε κατά 177 διάκρεια
τῆς συζητήσεως, ὅτι σέ περίπτωση πού
θά ὁιενεργεῖτο δημοψήφισμα στήν Κύ-

προ, 77 διχοτόμηση θά ήταν μια ἀπό τίς
λύσεις, πού θά συμπεριλαμόάνετο στά
ἐρωτήματα 106 δημοψηφίσματος. Καί ὁ
Ἀὅέρωφ, γιά νά διαλύση κάθε ὑποψία
παρατήρησε ὅτι ἐάν πράγματι ε’μπνευστής τῆς ἰδέας ῆταν ὁ Ἐλλην Υπουργός
τῶν Ἐξωτερικῶν, ο Τοῦρκος ἀντιπρό-

σωπος 016v 0H E δέν θά τόν ἀπεκάλυπτε

καί δέ θά τόν ἐξέθετε ἀφοῦ εἶχε μέ τόση

Ρωμη, Δεκέμόριος
1943. A716 ἀριστερά πρός τά 65516: 0 Ταγματάρχης Πετροπουλίιις, ο ’E. ΗΑόερωφ, ὁ
στρατηγός Στ. Ρογκᾶκος καί ὁ συνεργάτης τοῦ E. Ἀὄέρωφ 0177v Ἰντέλιν’τζενς Σέρὸις Θεοδ. Μελ ετίου.

ἀποφασιστικότητα καί πεῖσμα ἀντιταχθῆ
0177v ἰδέα τῆς διχοτομήσεως κατά τάς
συζητήσεις 0177 Γενική Συνέλευση,· Καί
ὅμως κάτι τέτοιο δέν συνέόη.
Ἕνα κύριο ἄρθρο τῆς ἀντιπολιτευομένης ἐφημερίδας τῶν Ἀθηνῶν «Ἐλευθερία», στίς 20 Αὐγούστου 1961, προαπάθησε νά καταρρίψη τό τελευταῖο αὐτό
ἐπιχείρημα 106 Ἀὅέρωφ, παρατηρώντας
ὅτι κανένας ἐπίσημος τῆς Τουρκικῆς Κυὄερνήσεως δέν θά ήταν δυνατόν νά 5’7165077 16v Ἐλληνα Ὑπουργό τῶν ’E-50715
ρικῶν στόν Διεθνή Ὀργανισμό ἤ ἀλλοῦ,
ἐφόσον ὑπῆρχε συμφωνία νά κρατηθῇ
μυστική 77 συζήτηση. Ἐπιπλέον, κατά 177
διάρκεια συζητήσεως στόν ΟΗΕ, στίς 26
Νοεμὸρίου 1958, 6 Τοῦρκος Ὑπουργός
τῶν Ἐξωτερικῶν Φατιμ Ζορλού ἀνεφέρθη στό θέμα αὐτό ἐμμέσως, ὅταν εἶπε

ὅτι δέν ἐπιθυμοῦσε νά ἀναφερθῆ 016v
ἐμπνευστή τῆς ἰδέας αὐτῆς, γιά νά μή
7159171715577 περαιτέρω 177 017577177077.
Av 16 θέμα ἔληγε 016 σημεῖο αὐτό,οἱ

ἀμφιὸολίες γιά τό τί πραγματικά συνέὸη
καί ποιά ἐκδοχή ἧταν 77 69677, θά ἧταν

πολλές. Δύο ὅμως πρωταγωνιστές τοῦ
Κυπριακοῦ ἧρθαν νά προσθέσουν 16 6690; τους 0177 διαμάχη μέ τόν Ἀὄέρωφ
Ὁ πρῶτος 77101I 6 Γεώργιος Γριὸας, πού
ἰσχυρίσθηκε ὅτι δέν ηταν 1615 77 μόνη
περίπτωση, πού ὁ Ὑπουργός τῶν ’E—5
ωτερικῶν ἔπαιζε ἕνα τέτοιο «τερατώδη»
ρόλο 0177v 671665077 177; Κύπρου. Ὁ
Ἀὄέρωφ «ἔπαιζε» πράγματι μέ τήν ἰδέα
τῆς διχοτομήσεως ἀπό καιρό, ὑποστήριζε
ὁ Γρίὸας. e0'39510v6; Διευθυντής τοῦ
Γραφείου Πληροφοριῶν τῆς Κύπρου,
Στόρς, ἀποκάλυπτε ὁ Γρίόας, εἶχε ἐμπιστευτικῶς ἐκμυστηρευθει· σέ γνωστό 677μοσιογράφο τῆς ἐφημερίδας «Φιλελεύθερος» τῆς Λευκωσίας, ὅτι 77 ἰδέα ἧταν
ἀποκλειστικά τῆς Ἑλληνικῆς K17659707σεως.

Ὁ δεύτερος ῆταν ὁ Τεώργιος Μελᾶς,
179506517177; 0177v Οὐάσιγκτον ἕως 16
1958.0 Μελᾶς δημοσίως κατηγόρησε
τόν Υπουργό τῶν Ἐξωτερικῶνοτι ειχε ὁ
ἴδιος προτεινει 177 διχοτόμηση τῆς Κυπρου σάν ἄλλη μιά λυση τοῦ προὸλήματος. Χαρακτηρίζοντας τήν ἅρνηση τοῦ
Ἀὄέρωφ νά ἀπαντήση δημοσίως στίς
006095; αὐτές κατηγορίες, παρατηροῦσε
ὅτι 77 στάση τοῦ Ἕλληνος Ὑπουργοῡ δέν

ῆταν καθόλου ἀξιοπρεπής.
’Όταν τελικά ὁ Ἀὄέρωφ ἀπέκρουσε
καί πάλι τίς κατηγορίες αὐτές, δίδοντας
177 γνωστή ἐξήγηση στά γεγονότα καί στά
διαμειφθέντα, ὅπως εἶχε κάνει προηγουμένως, ὁ πρώην 17950650177; ἀνταπήντησε μέ ἄλλο πάλι 69690 στήν «Ἐλευθερία». Ὁ Ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν,
ἔγραφε ὁ Μελᾶς, διαστρεόλώνει τά γεγονότα σκοπίμως, ἄν καί παρεδέχθη ὅτι ἡ
διχοτόμηση ὑπῆρξε πράγματι μεταξύ τῶν
πιθανῶν λύσεων τοῦ προόλήματος, πού
πρότεινε 0177v Τουρκική Κυόέρνηση. Καί
γιά νά τοῦ «φρεσκάρη» τή μνήμη του,
ὅπως ἰσχυρίσθηκε, τόν παρέπεμπε στά
ἀρχεῖα τοῦ Ὑπουργείου, ὅπου θά εὕρισκε ἕνα ἔγγραφο, πού ἐκυκλοφόρησε τόν
Δεκέμὸριο τοῦ 1956 σέ ὅλες τίς ἑλληνικές πρεσόεἷες τοῦ ἐξωτερικοῦ καί τό

ὁποῖο στήριξε τούς ἰσχυρισμούς τοῦ
Μελᾶ».
ΑΥΤΑ ὅλα στοιχειοθετοῦν τίς 60915;
εὐθύνες τοῦ κ. Ἀὅέρωφ γιά τίς περιπλοκές τοῦ Κυπριακοῦ προὸλήματος. Δέν
εἶναι φυσικά οἱ τουρκικές πηγές οἱ πιό
κατάλληλες γιά νά ὃιαφωτίσουν τό πρό6λημα. ’Ὀμως οἱ μαρτυρίες τῶν Ελληνικῶν πηγῶν εἶναι 619715161 σαφεῖς. Καί
φυσικά οἱ διαψεύσεις του
Ἀὅέρωφ
έχει ἀποδειχθεῐ 61L εἶναι 611/051670015;
καί δέν μποροῦν πιά νά πείθουν. Κύρος
ἔχουν μάνο τά έγγραφα πού «ξεχνᾶ» τήν
ὕπαρξή τους.
ι

ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ποῦ ὁδεύει
ἡ «Σοσιαλιστική Πορεία>>;
Δη μήτρῃ Ψυχογιοῦ
μέλους τῆς Ἐκτελεστικής Γραμματείας τῆς Σοσιαλιστικής Πορείας.

Τό ’Ἔκτακτο Συνέδριο τῆς Σοσιαλιστικῆς Πορείας, πού ἔγινε στά τέλη

τοῦ Ἰούλη, ἧταν τό τρίτο συνέδριό της, μέσα σέ τρία χρόνια ὕπαρξης.
Ὑπερὸολικό, θά ὑποστηρίξουν ὅσοι πιστεύουν πώς οἱ «καταξιωμένες
ἀφήνονται, ἀπερίσπαστες ἀπό ἐσωτερικές συγκρούσεις, νά καθοδηγουν τίς πολιτικές ὀργανώσεις στό πεδίο τῶν γενικότερων
πολιτικῶν ἀνταγωνισμῶν. Ἐσωοτρέφεια, θά καταγγείλουν ὅσοι πιοτεύουν ὅτι προέχει ἡ ὕπαρξη μιᾶς συγκεκριμένης πολιτικῆς γραμμῆς καί
τό «πέρασμα» της στίς μάζες, ἀνεξάρτητα ἀπό τίς διαδικασίες πού ὁδηγοῦν στή διαμόρφωση τῆς γραμμῆς.
ἡγΕΟίΕς» JTOFJTE‘I l’

ΑΠΟ τή σκοπια τους, έχουν δίκιο. Ἡ
ὀπτικὴ γωνία ὅμως τῆς ΣΠ. εἶναι διαφορετική. Προέχει, γιά μάς, ἡ ἐπιλογή
κεντρικιῑ)ν πολιτικῶν κατευθύνσεων νά
εἶναι συνειδητό ἀποτέλεσμα έντονων
έσωτερικων διεργασιων III ὃχι ἀπόφαση
Ιιιιάς ἡγετικής δυάδας. Θέλουμε ἡ συν αί
νεση γύσω ἀπό τίς ἐπιλογ’ές νά εἶναι
ἀποτέλεσμα αντιπαοαθεοης στή Βάση κι

ὸχι έπιφαιιίὃμενο που ἐξασφαλίζεται
μέσα ἀπό λεπτές ι’σορρσπίες σέ έπίπεδο
κεντρικων ὀργάνων. Κανένα ἀπό τά τρία
Συνέδρια δέν ιῖγινε για νά δώσει τήν τυπική του ε’γκοιση σέ ποοαποφασιομένες
κτιτεινθυνσεις. Κάθε φορά οἱ ἀποφάσεις

ἠταν ἀποτελεομα έντονης έοωτερικὴς
ζυμωσης καί γί αὑτό ὑπηρετήθηκαν καί
ἀπο τίς μεισψηφίες - που προφανῶς.
διατηρουσαν τίς έπιφυλάξεις τους. Κάθε
φορά ἡ διαλεκτική τῆς συνέχειας καί τῆς
ἀλλαγῆς λειτούργησε οὐσιαοτικά στήν
ἐκλογή τσῦ Κεντρικοῡ Συμὸουλιόυῑ Τό
20 Συνέδριο ἐπανεξέλεξε 11 ἀπό τά μέλη
τοῦ προηγούμενου ΚΣ. σέ σι”νολο 25. τό
30. 10 σέ σι’·νολο 15.
ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΙΞ πώς τα τρία αὑτά
Συνέδρια δείχνσυν τη ζωτικότητα τῆς

TO ΠΟΛΙΤῘΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΡΑΓΜΑΤΙ οἱ τελευταῐες έκλογές
ὁδήγησαν σέ μιά πολιτική πόλωση μοναδική στά μεταπολεμικά χρόνια. Μ’ ὅλες
τίς ἀντιθέσεις που ὑπάρχουν στοὺς κόλπους τους. τά δυό ἀντίπαλα στρατόπεδα
- τῆς έξάρτησης καί τῶν ἀντιιμπεριαλιστικων δυνάμεων - πρόὸαλαν σαφῶς
διαχωρισμένα. Καί δέν μποροὺσε νά εἶναι ἀλλιως. Τόσο ἠ έθνική κρίση, ὅοο
καί ἡ έσωτερική κρίση που μαστίζουν
τόν τόπο μας, ὃαθαίνουν τίς ταξικές
ἀντιθέσεις, δδηγοῡν στήν ταξική πόλωση, ποὺ ἀργά ἤ γρηγορα, μέ τή μιά ἠ τήν
άλλη μορφή, ἑκδηλωνεται καί στό πολιτικό έπίπεδο. Τό ἀποτέλεσμα των έκλογων δέν ἦταν πολωτικό ἐπειδή τό έπεδίωξαν κάποιες πολιτικές δυνάμεις - 6
έλληνικός κοινωνικός σχηματισμός εἶναι

ὃαθιά πολωμένος.
Γι· AYTO ἀλλωοτε καταδικάοτηκε καί
ἡ έθελοτινφλοίισα, συμὸιόαστική, ἐξωπραγματική πολιτική τῆς <<Συμμαχίας>>ῑ
ΟΛΟΙ μαζί νά φέρουμε τήν ἀλλαγή. Βέὃαια αὐτό τό «ὅλοι» δέν ἧταν κυριολεκτικόῑ ἀφήναμε τοὺς χσυντικοὺς τοῦ Κο-

Κίνησης μας. τήν ἱκανότητά της. γιά έμ-

ρυδαλλοῐΙ ἀπ’ ἔξω. Oi ὑπόλοιποι. ὅλοι.

πρακτη. συλλογική αὐτο-κριτική. Δέν
ἀποτελοῦν οὔτε ἀσκήσεις δημοκρατίας.

χωροῦσαν ᾶνετα.
ΦΥΣΙΚΑ ἐκ τὼν ὑστέρων. πολλοί
ὑποστήριξαν πως ἡ «Συμμαχία» συκοφαντήθηκε ἦ ὃτι δέν έγινε κατανοητή ἡ
πολιτική της γραμμήῑ ἦταν πολὺ πιό
ἀντιδεξιά. ἁντιμονοπωλιακή, ἀντιιμπεριαλιστική. απ δσο ἰσχυριζόντουσαν οι
ἀντίπαλοί μας ἦ ἀντιλήφθηκε δ ἑλληνικός λαός. Η πραγματικότητα ὅμως εἶναι
πώς ὁ λαός εἶχε δίμκιο Θά ἀναφέρω ἕνα
ἐνδεικτικό περιστατικόῑ
Στήν πρώτη ἐπίσημη ἐμφάνιση τῆς

οὔτε εὐκαιρι ες ζυμωσης ἀπόψεων. ιὈμως

σι’ δημοκρατικές διαδικασίες καί ἡ ἀντιπαραθεση τῶν ἀποψεων. ἀποτελοῦν τίς
προῡπσθέσεις για Ind οὐσιοτική πολιτική παρέμὸαση. Καί ἡ πολιτική κατάοταση. ὅπως διαμορετωθηκε μετά τι’ ς ἑκλιιγές. ἔκανε. περισοότερο ἀπό ποτέ ἀλλοτε, ι’τναγκιιιτι τήν ἀναληψη συγκεκριIISI'IIIV ποι.ιτικων πριιιτσοοι·”ι.ιιῐ)ν ἀπὸ τή
μερια n1; ΣΠ.
14

«Συμμαχίας» ὁ πρόεδρός της Ἡλ.
Ἠλιοῦ εἷπε μεταξύ ἄλλων - που ἀπό
τή μεριά τῆς ΣΠ. θεωρήθηκε ὅτι
ὑπερόαίνουν τά συμφωνημένα - ὅτι
«γιά τή Συμμαχία θά ἧταν πιό εὕκολο
νά ουνεργαστεῐ μέ τήν ΕΔΗΚ καί μέρος τής δεξιᾶς, παρά μέ τό ΠΑΣΟΚ ἤ
τό KKE». eH ΣΠ. ζήτησε ἀμέσως νά
συγκληθεῐ ἡ συντονιστική έπιτροπή.
Ὑποὸάλαμε τό σχέδιο μιᾶς ἀνακοίνωσης στό ὁποῐο ὑπῆρξε σχετικά εὔκολα συμφωνία στά ἄλλα σημεῖα έκτός ἀπό ἕνας Ἐκεῖ πού ἀναφέραμε
ρητά ὅτι «ἡ Συμμαχίαρέ θά συνεργαστεῖ μετεκλογικά μέ τή δεξιά». “Ο έκπρόσωπος τοῦ ΚΚΙΞ ἐσ. έπικοινὼνησε
έπανειλημμένα μέ τό Π.Γ. τοῦ Κάμματός του πού συνεδρίαζε τήν ἴδιοι ὥρα
γιά νά μᾶς μεταφέρει τή κατηγορημάτική ἀρνησή του νά ὑπάρχει αὐτή ἡ
φράση στό ’κείμενα Χρειάστηκε ν’
ἀπειλήσουν ἡ ΣΠ. καί ἡ Χριστιανική
Δημοκρατία μέ ἀποχωρηση ἀπό τή
Συμμαχία, γιά νά δεχθεῖ -κ τήν ἀλλη
μέρα - τό ΚΚΕ ὲσ. νά παρεληφθεῐ ἡ
έπίμαχη φράση — ὃελτιωμένη πάντωςῑ
«Ἡ Συμμαχία δέν θά συνεργαστεῐ μέτεκλογικά μέ τή Ν.Δ.». Φυσικά, δέν
καταφέραμε νά πείσουμε κανένα,
O ΒΟΛΟΝΤΑΡΙΣΜΟΣ στήν πολιτική
- εἴτε κατευναστικός εἶναι, εἴτε ἐπανα-

στατικός — δέν ἔχει ἐλπίδες έπιτυχίας.
Δέν ἀρκοῡσε ἡ θέληση τῆς Συμμαχίας
γιά ἑνότητα, ἀντιπολωτική πολιτική, κατευνασμό τῶν ἀντιθέσεων γιά νά γίνουν
ὅλα αὐτά πραγματικότητα.“Η ξεροκέφαλη πραγματικότητα τελικά έπιὸάλλεται. Στήν περίπτωση μας, ἡ πραγματικότητα τῆς πόλωσης.

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜ 01‘H ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
ΞΕΠΙΞΡΝΑ τίς προθέσεις αὐτοῦ τοῦ
κειμένου ἡ έξαντλητική ἀνάλυση τῶν
στοιχείων που συνθέτουν τήν πολύπλευρη κρίση τῆς κοινωνίας μας. Ὑπάρχει ἄλλωστε στά εἰσηγητικά κείμενα τοῦ
Ἔκτακτου Συνέδριου πού γρήγορα θύ.
κυκλοφορήσουν.
Θά
έπιοημάνουμε
ἁπλῶς πώς τά δύο συνθετικά στοιχεῖα
πού συνήθως τή χωρίζουμε (έθνική κρίση, έσωτερικά προὸλήματα) δέν ἀποτελοῦν στήν πραγματικότητα παρά ἕνα
ὲνιαιο σύνολο; τήν κρίση ἀναπροσαρμογῆς. Η ἑλληνική ἀστική τάξη εἶναι ὑποχρεωμένη νά προσαρμόσει ἐ’τσι. τήν ἐξ·
ωτερική της πολιτική, ὥστε of δεσμοί έξαρτηοης που τῆς έξασφαλίζουν τήν ἐξ·
ουσία νά μή μετατραποῡν σέ 6ρόγχο. Σ’
ἕνα ὃαθμό 6 οτόχος αὐτός έξυπηρετεῖται
μέ τήν ένταξη στήν EOK. Ταυτόχρονα
πρέπει ν· ἀναμορφώσει τούς ὅρους μέ
τούς ὁποίους ἀσκεῖ τήν ἐξουσία της (οἰκονομική, πολτική, ἰδεολογική) έτσι.
ὥστε νά έξυπηρετοῡνται οἱ νέες μορφές
ἐξάρτησης χωρίς νά δημιουργοῦνται. ἐπικίνδυνες ρωγμές. KI‘ ἐνιῑ) οἱ πολιτικοί
της έκπρόσωποι ἔχουν μπερδέψει τά δάχτυλά τους προσπαθώντας νά λύσουν

αὐτο T13 Γόρδισ Δεσμό, (3 στρατηγός
περιμένει ὑπομονετικά πιό πέρα μέ τό
σπαθί, να δώσει τή ριζοσπαστική λυση
ὅταν χρειαστεῐ, κόόωντας έστω καί με.ρικα ἀπό τα δαχτυλα.
ΑΥΤΗ ἡ αγ(ι,3νι.(1)δης ἀναπροσαρμογή
γ ια τήν έπ ι 6 ί ω ση δίνει στήν ταξική
καί κοινωνική πόλωση ἕνα ίδιαίτερο χασακτηριστικό που δέν τό Hovvawaue στα
αιλα είιριι)π(ι1”κ(ι κράτη ίσως γιατί ἐκεῖ
οἱ ἀστικές τάξεις εἶναι πιό σίγουρες για
την εξσυσία T011;: Στόν τόπο μας τό
μπλόκ στήν ἐξουσία πραγματοποιεῐ ὁλομέτωπη έπίθεση έναντια στίς λαϊκές ταξεις. Στήν πραγματικότητα πρόκειται για
συνέχεια τῆς μεγάλης έπίθεσης που ἄρχισε T13 1965. Δέν ὑποχωρεῖ, έστω τακτικά. σέ, κανένα θέμα, για να κερδίσει σημεῖα 13E καποιο άλλο. Ἀπαιτεῖ ἀνοχή για
τους χουντικούς, έθνική ὅμοψυχὶα, λιτότητα ἀπό T013; έργαζόμενους, μεγαλύτιῑρη δουλικότητα. Τα θέλει ὅλα καί ταυτόχρονα. Καί γενικά τα καταφέρνει.
OI ΕΚΛΟΓΕΣ ὅμως ἔδειξανπώς αὐτή
η ἰνδοτικοτητα τών ὶαικών τάξεων καθε
ἀλλο παρά σημαίνει προσχώρηση στή
συλλογιστική τῆς ἐξουσίας. Απλα καί
μι3ν σ ὑποχωροῦν έναποθέτοντας τίς έλπίδεςτους κατά κύοιο λι3γο στό ΠΑΣΟΚ
και σε’ ιιικρότερο ὅαθμό στό ΚΚΕ. KL

εἶναι φυσιολο γικό ἡ γραιιμη αμυνας στόν
τόπο ιιας νά περι (1 μέσα από τά Κομματα, μία που ὅλοι οἱ αλλοι θεσμοί ἀντιπροσώπευσης — μεσολαὸησης εἶναι 01’1οιαστικα (·ἰνυπαρκτοι. Μ’ αὐτόν τόν
τρόπο ὅμως. ἓμμεσα καί ἀμυντικα - κι ας
μοιαζει ὀξυμωρο - μπαίνει θέμα έξουσίας. Καί οἱ μόνοι φορτ-ῖς που μετα τίς
{MA/131,11; φαίνονται ἱκανοί να ὑλσποιήσσυν αὐτο T13 αἰτημα για ἐξουσία εἰναι
T13 HA}; OK και T13 KKE.
EINAI πέρα ἀπό τίς προθέσεις μας ν’

ἀμφισί3ητήσουμε T13 λα’ίκό καί αντιιμπεριαλιοτικό χαρακτῆρα T01'1 ΠΑΣΟΚ ἠ
του KKE. Ἑκφραζουν καί τα δυο λαϊκές
δυνάμι-ις, λα’ίκα σι·μ([3έροντα. Δέν θά
συμφωνήσουμιῑ ποτέ- ὅμως πώς τό ΠΑΣΟΚ εἶναι ΤΟ Κομμα τῆς Ἀλλαγῆς ἡ
πώς τό ΚΚΕ εἶναι ΤΟ Κόμματῆςέργατικῆς ταξης. Τά ἰ’δια ἀλλωστε ῖσχυουν καί
για τό KKE E0. Ἐπί πλέον, σχετικά μέ τό
ΚΚΕ καί T13 ΠΑΣΟΚ — μια που γι’ αὐτα
ιιπαίνει, τό πρόόλημα — φοὸόμαστε πώς
τα δύο αὐτα Κόμματα — στό ὅαθμο που

θα μονοπωλησουν τό λαϊκό κίνημα - δέν
εἶναι σε θέση ν ἀνταποκριθουν σωστα

στό αἰτημα των ἐργαζομένωι για ἀλ-λα
γῆ, για ἐξουσία. Σωστα, θα πεῖ να μήν
καταντηοι-ῑι ἡ ἀλλαγή ἁπλή ἀλλαγή
φρουρᾶς· ἠ να μήν ἀποτελέσει ἀφορμή
για ι’-Ξνα νέο ματοκίιλισμα τοῦ λαοῡ.
Στό ΠΑΣΟΚ μάς φοὸίζει ἡ ἔλλειψη
ἱστορίαςῑ ἔχει σαν ἀποτέλεσμα να
ἀποτελεῖ ὁ πρόεδρός του τόν κὺριο —
ἀν ὅχι το μόνο - συνεκτικό στοιχεῐο
τῆς ὀργανωσης. , Νά υἱοθετεῐ κατα
καιρούς διαμετοικα ἀντίθετες ἀπόψεις. Νά λειτουργεῐ πιό πολύ σα μαζικος χωρος. παρα σα μαζικό Κόμμα.
Να καλλιεργεῐ μια θεωριτική ἀσάφεια
έπικίνδυνη, Να {won/1.0051 αδέξια τήν
πολιτική του στο δίλημμα ὑποταγή ἡ
ουγκρουση που ὀιῖιζει ἡ δεξιά.

ἱστορίας τους μιά ἱστορία ἀγώνων καί

κτικῆς τοῦ έπαναστατικοῦ κινήματος.
Αὐτό σημαίνει νά ξαναδώσουμε στό

θυσιῶν,

καί

μαρξισμό, τό έπαναστατικό του περιεχό-

διωγμῶν που όδηγοῡν πάντα σέ τερατώδη λαθη, στό κλείσιμσ στίς παραδόσεις, στήν ἀδυναμία _ ἀναλυσης,
στ’ήν τριτοδιεθνιστικοῡ τύπου πρόσδεση στό ΚΚΣΕ. στήν ἀδυναμία του
να ξεπερασει τό τραῦμα τῆς ἥττας,
στήν ένταξη (μέ τή σειρα του) στό δίλημμα ὑποταγή ἦ συγκρουση που τοῦ
ὅγαζει τό ΓΙΑΣΟΚ. T13 KKE κρατά
σαν παραδοσή του μόνο T1313; ἀγῴνες
καί τίς θυσίες, διαγραφοντας τά λαθη, ἀγνσώντας έτσι τίς αἰτίες τους.
Εἶναι ὅ καλυτερος τρόπος για να τα
έπαναλάὸει.

μενο. Νά ξαναδοῡμε τή θεωρία καί τή
ταχτική τῆς πάλης τοῦ ἱστορικοῦ ὑποκείμενου τῆς ἀλλαγῆς, τοῦ προλεταριάτου, μέσα στίς συνθῆκες τοῦ σἠμερινοῡ
καπιταλισμοῡ. Να ξεπερασουμε τό δίλημμα που έθεσε ὁ σταλινισμός καί πού
οἱ ὅροι, του έξακολουθοῡν να λειτουργοῦν καί σήμερα για νά ἐπιὸαλλουν πσλιτικές τυπσποιήσεις; "0001 δέν εἶναι
μαρξιστές - λενινιστές, εἶναι σοσιαλδημοκράτες. Αὐτό σημαίνει ὑπέρδαση τοῦ
τριτοδιεθνισμοῦ ποὺ έπικράτησε τά τελευταῖα 50 χρόνια στό κίνημα 0‘ ὅλα τά
έπίπεδα; σ’ αὐτό τῆς θεωρίας τοῦ Κόμματος, τῆς σχέσης του μέ τίς μαζες, τοῦ
ρόλου του στήν έπαναστατική διαδικασία, τής ἀσκησης τῆς ἐξουσίας, τοῦ τρόπου σίκοδόμησης τοῦ σοσιαλισμοῠ, τοῦ
τί εἶναι τελικά σοσιαλισμός.

Στό KKE μάς φοόίζει τό ὅαρος τῆς
ἐπαναστατικῆς

πάλης

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
- ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Θ’ ἀρκεστσυμε οτήν παράθεση τών λόγων για τους ὁποίους δέν ’έχουμε ἐμπιστοσυνη στίς πολιτικές δυνατότητες του
ΠΑΣΟΚ καί τοῦ ΚΚΕ. Δέν θα έπεκταθοῦμε στίς γενικότερες θεωρητικές, ίδεολογικές, πολιτικές διαφωνιές μέ τά κόμματα αὐτα. Κι’ αὐτό γιατί θέλσυμε να
καταλήξσυμε μέσα ἀπό τήν συνοπτική
περιγραφή τῆς πολιτικῆς συγκυρίας πού
προηγήθηκε στήν πολιτική αναγκαιὸτητα
του στόχου που έθεσε τό Ἐκτάκτο Συνέδριο τῆς Σ.Π..·Τή δημιουργία τουἙνιαίσυ Φορέα τῆς Ἄνανεωτικῆς Ἐπαναστατικῆς
Μαρξιστικῆς
”Αρι’στερᾱς.
(Ἴσως να φαίνεται κουραστική κι ἀχρηστη αὐτή ἡ παράθεση ἐπιθέτων στόν ὅρο
Ἀριστερα, ὅμως ἡ έπικρατοίισα σύγχυση
τό έπιὸαλλει).
Η

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ἀναγκαιότητα, σύμ-

φωνα μ ὅσα προηγήθηκαν ειναι για
ιιας σαφήςῑ Τό ΚΚ1Ξ καί τό ΠΑΣΟΚ
οεν ειναι σέ θέση ν ἀντιμετωπίσουν
μόνα τους τήν ὁλομέτωπη ἐπίθεση
που έπιχειροῦν οἱ δυνάμεις τῆς ἐξάστησης. Η ανασιίνταξη, πανω σέ νεες
σάσεις, τοῦ ἀπσσυντιθέμενσυ χώρου
της ἀν ανέωσης μποσει να δημιουργήσει ’ένα νέο πολιτικό ὀργανισμό που
θα καλύψει τά κενά καί τις ἀδυναμίες
των δύο αὐτῶν Κομματων.
ΔΕΝ πρόκειται για «κατακλυσμική»
ἀποψη, που ἐπικαλεῖται τήν καταστροφή
για να πείσει. "Av έπιμείναμε στήν πολιτική ἀναγκαιότητα τοί1 Ἐνιαίου Φορέα
τῆς Ἐπαναστατικής Μαρξιστικῆς Ἀριστεράς εἶναι γιατί συνήθως αὐτό τό σκέ-

λος παραμελεῖται καί τό ὂάρσς πέφτει
στήν θεωρητική - ἱστορικὴ σκοπιμότητά
του. ’Όμως τά Κόμματα, οἱ πολιτικοί ὀρ-

γανισμοί, δέν γεννιοῡνται έξω ἀπό τήν
ἀναγκαιότητα τῆς συγκυρίας. Ἀπό τήν
άλλη μερια, στό ὅαθμό που θα γεννηθοῦν
ἔξω ἀπό τίς μακροπρόθεσμες ἱστορικές
διαδικασίες, δέν ἐπιζοῠν μόλις ἡ πολιτική οὐγκυοία ἀλλάξει.

M' AYTH τήν ἔννοια για μάς ὁ Ἐνιαῐσς Φορέας έντασσεται οτήν προοπτική
τῆς ἀνανέωσης τῆς θεωρίας καί τῆς πρα-

ΑΝ, μετά τίς έκλογές, μέ τήν έμφάνιση
δημόσια τῆς κρίσης τοῦ ἀνανεωτικοῡ
χώρου - που ταυτίστηκε σχεδόν μέ τό
KKE έσ. - φαίνεται ὁ χῶρος αὐτός νά
σὸύνει, εἶναι γιατί στό πρόδληματ πῶς
θα ὑπάρξει ἀνανέωση χωρίς ξέκομμα
ἀπό τήν παράδοση, οἱ λύσεις που δόθηκαν, καί δέν ἔπεισαν πώς προωθοῦσαν

τήν ἀνανέωση ὅπως τήν περιγράψαμε,
καί τήν παράδοση έμοιαζαν ν’ ἀρνοῦνται. Γιατί ἡ ἀνανέωση ταυτίστηκε μέ τήν
έφαρμογή στόν. τόπο μας τῆς ἰταλικῆς
έκδοχῆς για τόν Εὐρωκομμουνισμό πού
- πέρα ἀπό τα θεωρητικά ἰδεολογικά
προόλήματα - ἐλαχίστη προσαρμογή
μποοει να εχει στήν ελληνική πραγματικότητα.
ΔΙΞΝ πιστευουμε μέ κανένα τρόπο πώς
ὁ Ἑνιαῐος Φορέας που περιγραφουμε
στίς ἀποφάσεις μας θα δημιουργηθεῐ
μέσα ἀπό τά ὑπάρχοντα σχήματα τοῦ
χώρου αὐτοῦ τῆς ἀριστερᾶς - ΕΔΑ,
KKE έσ.. Ρήγας Φεραῖος (Β’ Πανελλαδικη), Σ.1’1., συσπειρώσεις ἀνεξαρτήτων μέσα ἀπό καποιες συμφωνίες. Ἡ δημιουργία του συνεπάγεται ἀνακατατάξεις, ἀναθεώρηση ἀπόψεων, πάλη ἰδεων,
ἀποσύνθεση, σύνθεση. Μέσα ἀπό τή
συμμετοχη στό μαζικό κίνημα, τίς ένωτικές πρωτοὸουλίες, τίς συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις, θα οἰκοδομηθεῑ ό κοινός αὐτός φορέας.

OYTE θεωροῡμε πώς χρονικα εἶναι
ἀμεσα έφικτός. Μέ τήν έξαίρεση τῆς Σ.ΙἸ.
καί του Ρήγα Φεραίου (Β’ Παν.) πού παρά τίς έπιμέρους διαφορές - ἀνήκουν
συνολικά σαν ὀργανώσεις στό ρεῡμα τῆς
ἀνανέωσης πού έμεῐς χαρακτηρίζουμε
έπαναστατικό, τό ρεῠμα αὑτό δέν ἀποτελεῖ παρά μειοψηφία ἢ ταση στούς ὑπόλοιπους σχηματισμούς. Επσμένως αιίτές
οι διαδικασίες ἀνασίινταξης του ρείιματος της c’nax έωσης θα εἶναι ἀργές καί
ὅασανιστικες --« ὅσο ἀργή καί 6ασανιστική εἶναι κι· ἡ γέννηση του καινούρισυ
που κυσφορει ἡ ταξικη πάλη

Μια πρώτη προσέγγιση
για τίς ἐπιπτώσεις στή
λειτουργία τῶν Πανεπιστημίων ἀπό τίς ρυθμί- ,
σεις τοῦ νόμου για τήν
Παιδεία, ἀποτελεῖ ἡ συ-

ζήτηση

πού

δημο-

σιεύσυμε σήμερα.
Ἡ συζήτηση έγινε οτὴ
Θεσσαλονίκη καί διευθύνονταν ἀπό τόν συνεργάτη μας Π. ΠΑΠΑΣΑΡΑΝῬΟΠΟΥΛΟ.
Στή φωτογραφία, ἀπό
ἀριστερά πρός τά δεξια;

Π.

Παπασαραντόπου-

,

ο

,,

λος, A. Φατοῦρος, Χρ.
Φράγκος,

Ν.

Παπακυ-

ριαζῆς καί A. Τζιόλας.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ἿΓΙΑΤΑ ΝΕΑ
·ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤPA
eH ἀκαδημαϊκή χρονιά πού ἀρχίζει σέ λίγες μέρες σφραγίζεται ἀπό μια νέα πραγματικότηταῑ Τό σχέδιο νόμου γιά
τά πανεπιστὴμια έγινε ἤδη νόμος, παρά τίς ἀντιδράσεις τῆς
συντριπτικής πλειοψηφίας τῶν πανεπιστὴμιακων παραγόντων.
Ἀναμφισὸήτητα, τό πανεπιστὴμιακό κίνημα ὅρίσκεται σέ
κρίσιμη καμπή; Γιά πρώτη φορά μετα τὴ μεταπολίτευση ἡ
κυόέρνηση προχωράει σέ ὁ λο κ λ η ρ ω μ é ν α μέτρα για
τήν Ἀνώτατη Ἐκπαίδευση έγκαταλείποντας προηγούμενες

ταλαντεύσεις καί ἀτολμίες. ALI-[é ἀλλωστε ἀποδεικνύεται
καί ἀπό τό εὖρος τῶν θεμάτων πού ἀντιμετωπίζει ἡ κυὸερνητική ρύθμισῃῑ διάρθρωση σπουδων, έξεταστικό, θεσμικές
διευθετήσεις, ’σχέσεις πανεπισ-[ημίων καί πολιτείας.
Μέ ὃάση αὑτό τό δεδομένο. ἡ συνολική καί3Ιενική κριτική τῶν έπίμαχων ρυθμίσεων, ἰδιαίτερα χσὴσιιιη σέ στιγμές
ἀγωνιστικῶν κινητοποιὴσεων καί διεκδικὴσεων δέν ει3αι
σέ καμια περίπτωση ἀρκετή για τήν εσωτερική άρθρωση
ἑνός μαζικοῦ κινήματος πού θα ἀντιπαρατεθει στα κυὸερνητικά μέτρα, προτείνοντας συγκεκριιιένες διεξόδους.
Ἀντίθετα, έκεῖνο πού χρειάζεται ι δ ι (ι ί τ ε ρ α α ὑ τ ή
τὴ στιγμὴ, μιᾶς καί οἱ διεκδικὴσεις στα πανεπιστὴμια

φαίνονται να εἰναι αρκετα μακροχρόνιες ἀπό εδώ καί
μπρός, εἶναι ἡ λεπτομερὴς έξέταση καί ἀ3ἀλυ ση των ἀποτελεσμάτων τοῦ νόμοσχεδίου, τ ων θ ε σ ιιι κ (ῖ3ν κ αί διαρθρωτικῶν

ἐπιπτώσεων ἀπό τίς διατάξεις του

οτή συνολική λειτουργία του Παν επιστηιιίου. Μόνο ιιέσα
ἀπό μιά τέτοια εξέταση θα κατα3οηθοῦν σί νέοι ἀντικειμε
νικοί ὅροι πού διαμορφώνονται στα A. El. καί συνακόλουθα ὁ τρόπος τῆς παρέμὸασης των προοδευτικών δυναμεων.
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Σέ αὐτό τόν κεντρικό ἄξονα κινεῖται καί ἡ συζήτηση
στρογγυλῆς τραπέζης, πού ὀργανωσε τό ANTI, με’ πανεπιστημιακούς παράγοντες. Ἐξεταζοντας σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έν α
τίς κυὸερνητικές ρυθμίσεις, κύρια ἀπό τὴ σκοπιά τών ἐπιπτώσεων πού θοῖ ἔχουν στή δομή καί τή λειτουργία τών πανεπιστημίων, καταλήγουν σέ συνολική κριτική τους μέ κοινό
συμπέρασμα ὅτι τά νέα μέτρα ἀποσκοποῦν μέσα ἀπό αὐταρχικές διατάξεις στό να ξαναωτοκτὴσει ὴ ἄρχουσα τάξη
τήν ἡγεμονία της στα πανεπιστὴμια.
Ἕνα ἰδιαίτερα έπίμαχο ζήτημα, δέν θίχτηκε — συνειδητά
ἄλλωστε - ἀναλυτικα στή συζὴτηση, πέρα ἀπό μερικές νύξεις. Ἔχει τό προοδευτικό κίνημα στα πανεπιστὴμια τὴ δυνατότητα νά ἀντιδράσει θ ετικα στίς κυὸερνητικές διευΘετὴσεις; Καί ἀν ὅχι, γιατί; Τόσο ἡ εὐρύτητα τοῦ θέματος,
ὅσο καί ἡ ἰδιόμορφη φάση στὴν ὁποία δρίσκεται τὴ στιγμή
αὐτὴ τό πανεπιστὴμιακό κίνημα ἐπιὸαλουν μιάν ὥριμη συζὴτηση στό θέμα αὐτό, ὅταν Θά έχει καταλαγιάσει ὁ τωρινός
θόρυὸος.’
Στή συζὴτηση πῆραν μέρος οἱ;
ΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ, καθηγητὴς στὴν Ἀρχιτέκτσνικὴ Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
ΟΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ, καθηγητὴς στή Φιλοσοφικὴ
Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων.
ΟΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΙ-ΙΣ, ἐπιμελητής στὴν Ἰατρική
Σχολή τοῦ A Π. Θ. μέλος τοῦ K.Σ. τοῦ E Δ. I]. καί πρόεδρος
τοῦ Περιφερειακοῦσυμόουλίου Θεσσαλονίκης τοῦ E. A. Π.
καί
ΟΛΕΥΤΕΡΙ-ΙΣ

ΤΖΙΟΛΑΣ

πρόεδρος

τῆς

Φοιτητικῆς

Ἕνωσης τοῦ Α.Π.Θ.
Π.Π.
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Προβλήματα απουδῶν καίπαραπαιδεία
ANTI: Μέ τό καίριο για ταπανεπιστήμια νομοσχέδιο είσαγονται
νέες διευθετήσεις για τα πανεπιστὴμιακα δεδομένα; Ἰδιαίτερα
ὁΕυμμένο τίθεται τό πρόθλημα τῶν σπουδῶν.· Χωρίς γενικώτερες
,δομικές αλλαγές, μειῶνονται για παράδειγμα ol έξεταστικές περίοδοι, ἐνῶ παράλληλα ἐπικρέμεται ή απειλή τῆς απῶλειας τῆς φοιτητικής ἰδιότητας. Πρίν δοῡμε τί ἐπιπτώσεις ἐχουν αύτές οί αλλαγές στα Α.Ε.Ι. διακινδυνεύει) σαν ὑπόθεση ἐργασίας τήν πρόταση;
Μήπως ,τα νέα μέτρα, μέ δεδομένη τήν αὺξημένη σήμερα δυνατότητα προσπέλαοης στα Α.Ε.Ι., παιδιῶν ἐργατικῶν καί αγροτικῶν olκογενειῶν, δημιουργοῦν ένα διπλό κύκλωμα τοξικῆς ἐπκαίδευσης;
"Eva διπλό δίκτυο μέ πανεπιστὴμια πού μέσα από συνεχή φιλτραρίαματα θα είναι προαιτα μόνο σέ γόνους εὐπόρων οίκογενειῶν,
ἐνῶ αντίθετα, μερικές οχολές πανεπιστημιακές, καί κυρίως τα
Κ.Α.Τ.Ε. θα εἶναι για τα παιδια τῶν ἐργατῶν καί τῶν αγροτῶν;
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δευτικα. Πέρα από αύτό ὅμως, ἐπιφυλαοσουν στούς τακτικοὺς καθηγητές τό ρόλο τοῡ χωροφύλακα. Στήν καλύτερη περίπτωση δέν
θα μπορεῖ v0 αμφισθητηθεῑ ὴ αύθεντία τους. Σέ σύτο θα συντείνει
καί ἡ ύπαρξη τῶν παραφρσντιστηρίων πού θα αναζητούν «θέματα»

πού θαζει ὸ καθηγητὴς στίς ἐξετάσεις. Μέ τόν τρόπο αύτό ἐπιδιῶκεται να μεταθληθοῡν τα Πανεπιστήμια, σέ απλα κέντρα ἐξετασεων, ὅπου φυσικα θα απουσιαζει τελείως ὸ διάλογος.
Ταυτόχρονα, μορφοποιεῑται ένα διπλό κύκλωμα μέ φοθερα στεγανα αναμεσα στίς δύο θαθμίδες του. Ἐναρμονισμένη απόλυτα
στό σχῆμα αύτό εἶναι καί ἡ θέση τοῦ κ. Βαρθιτσιῶτη ὅτι ὅσοι δέν
τα καταφέρνουν στα Πανεπιστήμια μποροῡν να δοκιμασουν τήν
τύχη τους στα K.A.T.E.
ΦΑΤΟΥΡΟΣτ Διακινδυνέύω τόν παρακατω αφορισμό; Τα μέτρα
·αὺτα εἶναι σαν να λένε στούς ἐλληνες αγρότες καί έργαζόμενουςῑ

στεῑλτε τα παιδία σας κατευθείαν στα Κ.Α.Τ.Ε.
ΦΡΑΓΚΟΣεἈκριθῶς. Εἶναι χαρακτηριστικό ἐδῶ, ὅτι πίσω από μέ-

ΦΡΑΓΚοΣ;“Ὀσον αφορᾱ τα μέτρα για τίς απουδές τό πρῶτο πού
πρέπει να τονίσω, εἶναι ὅτι αναπόφευκτα θα προκαλέσουν τό
παρακατω απαραδεκτο φαινόμενο στα A.E.l.: Δημιουργία καί λει-

τρα αὑταρχικα, κρύθεται σαν ούσιαστική πλευρά ἡ προστιαθεια

δημιουργίας ἐνός Πανεπιστημίου, πολύ διαφορετικοῡ από τό σημερινό, απροσπέλαοτου στα παιδιά πού δέν προέρχονται από εύ-

τουργία ἐνὸς κυκλώματος «παραπαιδείαςι μέ ποικιλώνυμα πανε-

πιστημιακα φροντιστήρια πού αποκλειστικό σκοπό θα ἐχουν να
προετοιμαζουν τούς φοιτητές για τίς τρομερές έξετασεις.
Αὺτό θα εἶναι καταστρεπτικό για τήν ’ίδια τή λειτουργία τῶν πανεπιστημίων. Ἠ μόρφωση θα μπεῑ σέ καλούπια, ὅπως γίνεται σήμερα μέ τούς ὺποψήφιους για τα A.E.l. Μόνη δούλεια τού φοιτητή
θα εἶναι πια να αναζηταει μέ αγωνία θέματα καί ασκήσεις. "E101
ὅμως ὴ κριτική μέθοδος δουλειᾱς θα έξαφανιοτεῑ τελείως.
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗΣ; Συμφωνῶντας απόλυτα μέ τα παραπανω θα
ἠθελα v0 έπισημανω τήν αίτία τους. Βρίσκεται ατήν κυθέρνητική
αποψη ὅτι τα πρσθλήματα τῶν σπουδῶν λύνονται μόνο μέ ἐξεταστικές διευθετήσέις. Ὅμως οί ἐξετάσεις δέν εἶναι παρα Eva μόνο
αταδιο, τό τελευταῑο σταδιο, τῆς ἐκπαιδευτικῆς διαδικασίας. Εῐμαι
πρόθυμος να συμφωνήαω δτι οί πολλές ἐξεταστικές περίοδοι εἶναι
ἐνδείξη ὅτι κατι δέν πόει καλα οτήν ἐκπαιδευτική διαδικασία.
Ὅμως εἶναι παραλογισμός να ἐπιχειρεῖται να διορθωθεῑ μια καταοταση ξέκινῶντας από τό ἀποτέλεσμα, καί μήν κανοντας τίποτα
για τό αἵτιο, πού εἶναι ἡ ἐκπαιδευτική διαδικασία καί ή ποιότητα
τῶν σπουδῶν.
Πολλα θα μποροῡσε να πεῖ κανείς στό σημεῖο αὑτό. Ἐντελῶς
ἐνδεικτικα αναφέρω τό πρόθλημα τῶν δαπανῶν για τήν ἐκπαίδευση πού σύμφωνα μέ πρόσφατο αρθρο τοῡ καθηγητῇ Δρακατου
στόν «Οίκονομικό Ταχυδρόμο» εἶναι τό 1/3 από τίς αντίστοιχες
δαπανές χωρῶν μέ ’ίδιο ἐπίπεδο αναπτυξης.
ΦΑΤΟΥΡΟΣι Μέ ὅλα αὺτα, διαιωνίζεται μια χρόνια αδυναμία τῶν
Α.Ε.Ι., πού εἶναι ἡ πλήρης ἕλλειψη προσανατολισμῶν. "Eva πτυχίο,
αδιαφορο αν αποκτήθηκε μέ ὴ χωρίς αὺστηρότητα, δέν ἐξασφαλίζέι έπαγγέλματική αποκαταοταση. 0136.000 φοιτητές στίς νομικές
σχολές εἶναι τό πιό χαρακτηριστικό παραδειγμα ἐνός ἐκπαιδευτικοῡ συστήματος πού δέν έχει καμια σχέση μέ τίς συνσλικές κοινωνικές αναγκες τοῦ τόπου.

πορες οίκσγένειες.

Oi θεσμικές αλλαγές
ΑΝΤΙεΠαραλληλαμέ ὅλα αύτα, είσαγονται σειρα διευθετήσεις
θεσμικοῡ χαρακτήρα; Ρυθμίσέις για τό ΕΔΠ, δημιουργία «τομέων»

από 5 τουλαχιοτον ἐδρες, -ισυμμετοχή» τῶν φοιτητῶν στή διοίκηαη τῶν τομέων. Ποια θα εἶναι τα αποτελέσματα ὅλων αύτῶν;

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗΣιΘα εἷμαι κατηγορηματικὸς, ξεκινώντας από τό
Ἐπιοτημονικό Διδακτικό Προσωπικό. Τό ΕΔΠ, αν 1σχύσουν τα μέτρα, παύει να ύπαρχέι. Διαλύεται μέ προσπαθεια να έξαγοραστεῑ
μέ τίς μεταταξεις στό δημόσιο ’ἐναντι ὑψηλῶν αποζημιῶσεων.
Τα μέτρα αὺτα είνα ὸπισθοχῶρηαη ακόμσ καί από τόν χσυντικό
νομο 553 168. Αύτός δριζε δτι τό ΕΔΠ ἐργάζεται ύπό τήν ἐποπτεία
τού καθηγητῇ, ἐνῶ ἡ τωρινή ρύθμιση τονίζει ὅτι ἐργο τοῦ ΕΔΠ εἶ-

ναι απλα ἡ ύποθοήθηση τοῡ Ιέργου τού καθηγητῇ.
Εἶναι φανερό θέθαια δτι πρόκειται για ψέμα χαμηλοῡ ἐπιπέδου
να λέγεται ὅτι τα μέτρα αύτα εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς συνεργασίας
τοῡ ΕΔΠ καί τοῦ ύπουργείου μετα τήν απεργία, ὅπως ύπαινίχθηκε
ὁ κ. Βαρθιτσιῶτης.
ΙἘτσι τό μελλοντικό ΕΔΠ θα εἶναι ένα σῶμα φοθερα ἐξαρτημένων από τούς καθηγητές τους ἐπιστημόνων, μίας καί δέν θα μπο-

ροῡν να μείνουν πανω από 6 χρόνια στό Πανεπιστήμιο.
ΦΑΤΟΥΡΟΣε Χωρίς να Βλέπω τα πράγματα δραματικὰ, μια πολύ
σημαντικὴ ἐκπαιδευτική δύναμη χανεται απὸ τα πανεπιστήμια, μέ
απρόθλεπτες συνέπειες. Πίσω από τίς νομοτεχνικές διατυπῶσεις
εὔκολα διακρίνει κανείς τό μίσος τῶν ὑπευθύνων, απέναντι στό
Ἐπιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό. ’Όση κριτική καί v0 κανω
στήν περσινή κινητσποίηση τοῡ ΕΔΠ, ὅσα σοθαρα πρσθλήματα, αν

ὅχι λαθη να ἐντοπίζω, μοῡ εἶναι αδύνατο να δεχτῶ ὅτι ὅλα αύτα
προσδιορίζουν τήν ποιότητα τῶν ρυθμίσεων, πού για v0 10 πῶ μο-

νολεκτικα, εἶναι ἐκδικητικα.
ΤΖΙΟΛΑΣτ Χωρίς να φανεῖ ὅτι αυνθηματολογῶ εἷμαι ύποχρεωμένος να ὺπογραμμίσω ὅτι τα μέτρα εἶναι αστυνομικα καί αντιεκπαι-

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗΣε Αὺτή τήν ίστορία μέ τα λαθη τοῦ ΕΔΠ, νομίζω
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011 καποτε πρέπει νά τὴ συζητήσουμε πολύ - πολύ σοθαρα.
ΦΡΑΓΚΟΣι Μιά νύξη μοναχα για τό θέμα 0010. T0 σύνθημα τοῦ
ἐνιαίου φορέα μπορεῖ να μὴν εἶχε ξεκαθαριστεῖ αρκετα, σάν ἐννοια ὅμως περιεῖχε τὴν πρόθεση καλύτερων σπουδῶν για τα πανεΠιστὴμια. Τά κυθερνητικά μέτρα ὅμως, άποκλείουν όποιοδήποτε
τέτοια διέξοδο.
ΠΙΟΛΑΣε Οί νέοι «ἐπιστήμονικοι συνεργατες» τοῦ νόμου, δέν
θα ἐχουν, καί δέν μποροῡν νά ἐχουν καμια σχέση μέ τό τωρινό
ΕΔΠ. '0 τρόπος τοῦ διορισμοῦ τους θα θάζέι τορπίλη οτὴν ’ίδια τὴ

δημοκρατικὴ λειτουργία τῶν AEI. Ἠ ἐξὴγηση εἶναι προφανὴςῑ 'H
μαζικὴ αντίθεση, ἐμπρακτα καί συλλογικά ἐκδηλωμένη, μέρους
τῶν διδασκόντων στίς κυθερνητικές μέθοδεύσεις.
Τά παραπανω έχσυν αμεση ἐπίδραση στόν «τομέα» πού θεσμοθετεῖ ὴ κυθέρνηση. 'O τομέας προϋποθέτει τό ἐνιαῑο γνωστικό
αντικείμενσ. Πρέπει νά δοῡμε ποιές ἐδρες θα συγχωνευθοῦν,
ποιές θα δημιουργηθοῠν καί ποιές ἐνδεχόμενα θα καταργηθοῡν.

Ἀντί γι’ αὑτὴ τὴν μοναδικὴ αφετηρία, τό ῦπουργεῑο ξέκιναει από
τίς ύπαρχουσες ἐδρες καί ὁρίζει 011 μποροῡν νά αποτελέσουν τομέα, πέντε τουλαχιστον από αύτές. '0 αριθμός πέντε εἶναι χαρακτηριστικός καί ἐπίσημα αναιτιολόγητος; ”Αν ὅμως άντί γι’ αὐτόν
προθλεπόταν 011 K01 τρεῖς ἐδρες μποροῡν v0 ἐνωθοῡν 0' ἐναν τομέα. τότε θα ὑπῆρχε περίιττωση, μέ τὴ συμμετοχὴ οτὴ διοίκηοη
τοῦ τομέα ἐνός ἐκπροσώπου τῶν φοιτητῶν καί ἐνός τοῦ ΕΔΠ, ὴ
διαφωνία ἐνός 0110 1009 τρεῖς καθηγητές θα τούς αφαιροῡσε τὴν

ποιότητα σχέσεων πού καθορίζουν οί κυθέρνητικές- ρυθμίσεις,
αναμεσα στά πανεπιστὴμια καί στούς φορεῖς τῆς κρατικῆς ἐξουσίας. Πρόκειται γιά τό παλιό πρόθλημα τῆς αὺτοτέλειας.
ΦΑΤΟΥΡΟΣε Πρόκειται για Eva 0110 τά πιό ἐνδεικτικα σημεῖα τοῦ
νομοσχέδιου. 'H σχέση πανεπιστημίων καί κρατικῆς ἐξουσίας γίνεται σχέση ἐξαρτησης καί νομοθετεῖται ὴ κρατικὴ παρέμθαση στα
AEI. M10 05100 αποφάσεων γιά τόν αριθμό τῶν καθηγητῶν, τίς θέσεις τοῦ ΕΔΠ, τα διδακτορικα, τούς ἐπικουρικούς καίτούς τακτικούς καθηγητές. Μποροῡν πλέον v0 παίρνονται 0110 τό ὺπουργεῑο.
"A05159 θέσεις ἐπικουρικῶν καθηγητῶν - καί ὺπαρχουν πολλές μποροῡν νά μεταφέρονται από τὴ μιά σχολὴ στὴν αλλη,’να γίνονται τακτικές καί να αλλάζουν τούς συσχετισμούς τῶν δυνάμεων
στίς σχολές. Ἕνα πραγμα μόνο δέν σκέφτηκαν οί συντακτές τοῡ
νομοσχέδιου; τόσοι προδικτατορικοί όμότέχνοίτους ἔπεσαν θύματα τῶν ’ίδιων τῶν νόμων τους οτὴ δικτατορία. ~[10109 ,τούς διασφαλίζει 011 καί αὑτοί δέν θα γίνουν καποτε Θύματα τῶν ἵδιων τῶν
μεθοδεύσεων τους;
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗΣεΕίναιχαρακτηριστικό ότιοί φοθέροί περιορισμοί
οτὴν αὺτοτέλεια γίνονται σέ στιγμὴ πού ό θεσμός αρχίζει να λειτουργεῖ ὑπέρ τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων. "H σύγκλητος ὅμως
τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ἀθήνας πού για ἐνα μικρό κείμενα για τό
ΕΔΠ παραιτήθηκε ἐπικαλούμενη τὴν ύποτέλεια τί θά κανει αραγε
μέ αὺτα τα· μέτρα;

σιγουρη πλειοψηφία. "A00 ὴ πρωτοκαθεδρία τοῦ τακτικοῦ καθη-

γητὴ στερεώνεται 115010001500 μέ τίς κυθερνητικές ρυθμὴσεις.
ΦΑΤΟΥΡΟΣι Ἐδῶ ακριθῶς θρίσκεται τό κλειδί τῆς ίστορίας. 'O
τομέας ξεκιναει 0110 τὴν αφετηρία τῆς συλλογικῆς δουλείας ὅλων
τῶν διδασκόντων, καί ακριθῶς ἐτσι καθοριζόταν στό πρῶτο σχέδιο
νόμου - πλαίσιου μετα τή μεταπολίτευση πού ουντάχθηκε 0110
ἐπιτροπὴ οτὴν ὁποία ουμμετεῑχα. Ἠ σημερινὴ όριοθέτηση τοῦ τομέα δέ δίνει καμια δυνατότητα συλλογικῆς δουλείας, γιατί ἐνι0x051 τὴ μοναδικότητα ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ.
ΦΡΑΓΚΟΣιΑύτό, 0110 παιδαγωγική σσπιά, εἶναι καταστρεπτικό. '0
τομέας συνεπαγεται τὴν αναπτυξη τοῦ γνωστικοῦ άντικειμένου
καποιας ἐδρας μέ τὴν προσθήκη νέων ἐπιστημόνων. Ἐδῶ, αντίθετα ἐχουμε σύμπτυξη τοῦ γνωστικοῦ ἀντικειμένου μέ τὴ δημιουργία ἐνωμοτίας καθηγητῶν μέ ἐνωμοτάρχη - τομεάρχη, r100
αναφέρει οτὴ σχολὴ, ὴ σχολὴ αναφέρει στὴ σύγκλητο, ὴ σύγκλητος αναφέρει στό ύπουργεῑο καί τό ύπουργεῖο απσφασίζει. ’Ὸλα
αὺτά θυμίζουν τό αναχρονιστικό σύστημα τοῦ γερμανικοῡ απουδαστήριου μέ λιγῶτερές αρμοδιότητες, μιᾶς καί 0 τομέας δέν
μπορεῖ ούτε διδακτορικό v0 δώσει.
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗΣ; M0 10 χαρακτηριστικῶτερο ἴσως σημεῖο τῶν
ρυθμίσεων εἶναι ἡ διατήρηση τῶν αχρηστων ἐδρῶν πού μόνο σέ
αλλες ἐποχές εἶχαν λόγο ϋπαρξης. Ἐπειδὴ ὅμως προέρχομαι 0110
τὴν ίατρικὴ σχολὴ θα ἐπρεπε να θυμίσω 011 ακόμα καί δλα αύτα τά

ἐκτρωματικα, δέν ίοχύουν για 1009 K.K. καθηγητές τῶν ίατρικῶν
σχολῶν.

ΤΖΙΟΛΑΣε Ἠ εἰκόνα τοῦ νέου «τομέα» όλοκληρῶνεται καί μέ τίς
διατάξεις για τὴ συμμετοχὴ τῶν φοιτητῶν. Είναι τουλάχιστον διακωμῶδηση τῆς ἐννοιας τῆς φοιτητικῆς συμμετοχῆς, ό ἐνας καί μοναδικός έκπρόσωπος τῶν φοιτητῶν στόν τομέα. Μάλιστα δέ, τό
νομοσχέδιο αναφέρει 011 θα ἐκλέγεται από τούς ἐγγεγραμμένους
σέ καθε σχολὴ. 'H συνταγὴ εἶχε δοκιμαστέῖ καί παλιά. Στόχος της,
ὴ παρακαμψη τῶν ἐκλεγμένων ὁργάνων τῶν φοιτητῶν καί ὴ διαφανὴς προσπαθεια διασπασης τοῦ φοιτητικοῡ σώματος.

ΦΡΑΓΚΟΣ; Ἐπειδὴ αρκετα ακούσαμε για 10 Εύρωπαϊκά πανεπιστὴμια, πού ό κ. Βαρθιτσιῶτης παρουσίαοε περίπου στα πρότυπα,
0110 στοιχεῖα 100 Συμθούλιου τῆς Εὐρώπης φαίνεται 011 ol φοιτητές στα περισσότερα εύρωπαῖκα πανεπιστὴμια συμμετέχουν 010v
καθορισμό τῶν προγραμματων, τῶν μεθόδων διδασκαλίας, καθώς
καί στίς ἐξετάσεις. Ἀρκεῖ μόνο νά αναφέρω 011 010 αγγλικα πανεπιστὴμια - πού εἶναι 0110 10 1110 συντηρητικα - σέ σύνολο 70, οί
φριτητές συμμετέχουν στα 63 μέ αύξημένα δικαῶματα συμμέτο-

Ἠ αὐτοτέλεια
ANTI: Θα ἐπρεπε νά ἐπιμείνουμε ἰδιαίτερα ῑσως, σέ μιά νέα
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Αὺταρχικό καί αντιδημοκρατικό
ANTI: Ἀφοῦ εϊδαμε λοιπόν θασικές πτυχές τῶν ρυθμίσεων τῆς
κυθέρνηαης 09 μιλὴσουμε καί συνολικά για τά κυθερνητικά μέτρα.
’Ἀλλωοτε αὑτό σκιαγραφεῖ καί τίς προοπτικές τοῦ προοδευτικοῡ
κινήματος.
ΦΑΤΟΥΡΟΣε Κρίνοντας συνολικά τόν νόμο, ·εῡκολα διαπιστεῖ)νουμε 011 μοναχα ἐξωτερικές ὁμοιότητες ἐχει μέ τά προηγούμενα
νομοσχέδιο. ”Αλλωστε, ακόμη καί 0v υπαρχουν ἐπί μέρους σημεῖα
ἴδια, εἶναι τόσο άπομονωμένα καί αποδιαρθρωμένα 0110 10 συνολικὸ πλέμγμα ὥστε 5Iv01 000v010 νά έχουν ὁποιαδὴποτε λειτουργικότητα.
”Ομως για νά τά αντιμετωπίσουμε, ὴ γενικὴ κριτική εἶναι τελείως
ανεπαρκὴς. Αὺτό, ας θεωρηθεῑ, καί σαν αὺτοκριτικὴ τῆς μέχρι σὴμερα πορείας μας καί τῶν λαθῶν μσς. Ὅμως, ὴ όποιαδήποτέ a010κριτικὴ δέν πρέπει να μειῶνει τὴν ἐνταση τῆς κριτικῆς μας στα
κυθερνητικα μέτρα. Ol ίδιαίτερα μαζικές αυγκεντρῶσεις τῆς Ἀθὴνας καί τῆς Θεσσαλονίκης δείχνουν 011 10 προθλήματα τῶν AEI
δέν λύνονται μέ αύταρχικὴ αντιμετῶπιση.
ΠΙΟΛΑΣι Πίαω 0110 ὅλα 0010 θρίσκεται ὴ προσπαθεια ποδηγέτηοης τοῦ φοιτητικσῡ καί τοῦ Πανεπιστημιακοῡ κινήματος καί μιᾱς
καί μιλὴοαμε γιά αὺτοκριτικὴ, μια παρατήρηση εἶναι αναγκαία; Τό
πανεπιστημιακό κίνημα, πρέπει v0 προσέξει 0x1 μόνο να μὴν ὺλοποιηθοῡν τα κυθερνητικά μέτρα, άλλά κυρίως νά δημουργηθοῡν ol
προῡποθέσεις για δημοκρατικές αλλαγές στά AEI. A010 θα εἶναι ὴ
απαρχὴ μιᾱς ἐπιθετικῆς πολιτικῆς τοῦ πανεπιστὴμιακοῦκινήματος
1100 πρέπει ὁπωσδήποτε νά θρεῖ νέες μορφές γνωστοποίησης τῶν
στόχων του στό λαό. Κατι τέτοιο αρχίζει v0 γίνεται καί 0110 τὴν
ΕΦΕΕ καί από τὴν ΦΕΑΠΘ.
nAHAKYPIAZHZ: M10 διαδικαστικὴ ἐνοταση μόνοι κανενός φορέα τῶν AEI οί προτάσεις δέν παρθηκαν 011' ὁψη, ὅπως ὑπ’ ὄψη
δέν παρθηκέ καί κανέναπρογούμενα σχέδιο Νόμου-Πλαίσιου. '0
στόχος ἡταν εὺκρινήςῑ Νά κτυπηθεῖ τό Πανεπιστὴμιο.·
'
ΦΡΑΓΚΟΣι "Eva περιστατικά 1100 00 άναφέρω εἶναι ἐνδέικτικό
τῶν διαδικασιῶν πού ακολουθήθηκαν; Πρίν 2 χρόνια διατυμπανίστηκε ὴ δημιουργία μιᾶς όμαδας ἐργασίας ατό ύπουργεῑο 0110
1009 K.K. ψαχαρόπουλο καί Καζαμία πού μέ κρατικὴ ἐπιχορηγηση
ανέλαθε τὴν ανάλυοη τοῡ ἐκπαιδευτικοῡ συστήματος οτὴ χώρα
της. Ἐκπρόοωπος τῆς ὁμαδας αὐτῆς άνέλυσε καί τίς ἀπόψεις της
σέ ούνοδο τῶν πρυτάνεων καί πρότεινε λύσεις. Μετα 0110 δλα
αὑτά τά μεγαλεπὴθολα, ὁλα ξεχαστηκαν, τό τελικό πόρισμα αὑτῆς
τῆς ἐπιτροπῆς δέν ἐγινε ποτέ γνωστό καί οτὴ θέση τοῦ πορίσματος θγῆκε τό κυθερνητικό νομοσχέδιο. Τί ρόλο ἐπαιξε αὺτή ή με·
λέτη, 0v όλοκληρώθηκε κ.λ.π., κανείς δέν τό γνωρίζειΙῚ Τό μόνο σί’γουρο εἶναι 011 11000110159 μεθοδεύσεις χωρίς διαλογο πάντα ὁδηγοῡν σέ δυναμικές αναμετρὴσεις.
I

Φυσόιει
ἐπαναστατικός ἄνεμος

ὁ

τῆς Σιέρα M01é01001;
100 Γιώργου Τσσλακοῦ

'H καταπρασινη στρατιωτική στολή ἐκστρατείας πού παντοῡ καί
πάντα φοραει ό Φιντέλ Καστρο καί ἠ ζωστήρα μέ τό πιστόλι πού δέν
τό αποχωρίζετσι ποτέ παρα μόνο ὅταν ανεθαίνει στό Θῆμα για να μιλήσει, θέλουν να ποῡνε 0'11 ἠ κουΘανέζικη Ἐπσνὰσταση συνεχίζεται.
Ὅπως τότε στα Θουνα τῆς Σιέρα Μαέστρα, όιτως τό Γεναρη τοῦ 1959,
ὅταν ὸ K00100 ἕμπαινε Univ Ἀθάνα Θριαμθευτής καί ἐλευθερωτής
μσζί με’ τόν Τσέ, τόν Καμίλο καί τόν Ραούλ για νά κηρύξει μέσα σέ μια
νύχτα τό τέλος τῆς δικτατορίας καί τῆς άμερικανικῆς ἐξάρτησης ἀλλα

καί va’ καθορίσει τό χαρακτῆρα τῆς Ἐπαναστασης τοῦ κινήματος τῆς
«26ης Ἰούλη» 6σσικα σαν αγροτικῆς. Τότε ακόμα ό Φιντέλ Καστρο δέν
ἦταν μσρξιστής-λενινιστής...

ΟΜΩΣ σήμερα ό Τσέ εἶναι σκοτωμένος

ΠΡΩΤΕΣ ΔΟΚΙ ΜΑΣἸ ΕΣ

σέ ένέδρα στή Βολιθία, 0 Καμίλο χαμένος
όριστικα στίς κουθανέζικες όροσειρές 1‘1
στα νερά τοῦ Ἀτλαντικοῦ. 'O ’Ἀμπελ Σαν-

Η ΕΙΔΗΣΗ ότι στήν Ἀθάνα σχηματίστηκε
καινούρια κυθέρνηση 0110 10 'E110v0010-

ταμαρία

τό

11K0 Συμθούλιο τοῦ κινήματος τῆς «26119

60101160 τῆς ‘Enav00100119."E1151v5 νεκρός

Ἰούλη» πού έλεγχε 1110 όλοκληρωτικα τή
χῶρα δέν ανησύχησε καί πολύ τό άμερικανικό ύπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν μια καί οί
«αλλαγές» στήν ἐξουσία ανθρώπων πού
110v10 θεωροῦσαν τίς ΗΠΑ σάν 11'1 μόνη
χώρα 1100 1111000005 νά 6011611051 στήν έπίλυση τῶν προθλημάτων (πείνα, οίκονομική
αναπτυξη. αμυνα) τῶν χωρῶν τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς ἠταν συνηθισμένο φαινόμενο. ‘0 '10109 0 K00100, τέσσερεις μόνο μῆνες μετα τήν έπικρατηση τῆς Ἐπανάστα0119 μιλωντας στήν Παναμερικανική Συν-

δέν

πρόλαθε

καν

να

δεῖ

στήν Μονκαδα. 'O Φιντέλ K00100 εἶναι σήμερα μόνος, ό μόνος πού, μαζί μέ τόν
αδελφό του Ραούλ απόμειναν από τούς
ἡρωικοὺς κομανταντε τῆς Σιέρα Μαέστρα,

πού τό 1960 συγκέντρωναν 10 6001100110
K01 10 χειροκροτήματα 100 001015000 Klνήματος σέ όλο τόν κόσμο. 'H K0060 κινοῦσε ακόμα τότε τό ένδιαφέρον τῶν θεωρητικῶν τοῦ μαρξισμσῦ πού μέσα στόν
πρωτοφανή όργασμό τῶν πρώτων ἐπαναστατικῶν στιγμῶν έθρισκαν τό πεδίο δοκι' μῆς 1'1 έφαρμογῆς τῶν θεωριῶν τους.
ΕΙΚΟΣΙ έπτά χρόνια μετα τό 60101160 1119
11 κουθανέζικη έπανάοταση δημιουργεῖ
έναν αλλο «600710n μέ τή στρατιωτική παρουσία της στήν Ἀφρική. Αύτή 11'1 φορά
ὅμως τό διεθνές κομμουνιστικό κίνημα,
διασπασμένσ καί αλληλοκατηγορούμενο
έχει, ἐκτός από τίς έπιδοκιμασίες καί τίς
θριαμθολογίες για τό ρόλο τῆς κουθανέζικης αντιιμπεριαλιστικῆς άλληλεγγύης, νά
προσαψει καί κατηγορίες. Σίγουρα δέν
θρισκόμαστε μπροοτά στήν 01100100—
πτουσα κουθανέζικη έπανάοταση τοῦ 1960.
'0 ίδεολογικός πόλεμος Κίνας καί 2061511-

κῆς Ἕνωσης πού σήμερα χαρακτηρίζει 60610 119 έξελίξεις, όχι μόνο σέ ἐπίπεδο παγκόσμιας ἰσορροπίας, αλλα καί στό ἐπίπεδο
τῶν σχέσεων όλων τῶν Κομμουνιστικῶν
Κομμάτων φαίνεται νά ρίχνει τή σκιά του
στό αλλοτε K06000 πρόσωπο τῆς κουθανέζικης έπαναστασης, μιας έπανάοτασης που
κυριολεκτικά πέρασε μέσα 0110 συμπληγάδες.

διασκεψη

τοῦ

Μπουένος Ἀιρες

1

(2 τοῦ

Μαη, 1959) καλλιεργεῖ αύτή τήν έντύπωση
ύποθάλλοντας μια καί μόνη πρόταση; «0'1
ΗΠΑ νά θοηθήσουν στήν οἰκονομική 0V0πτυξη τῶν χωρῶν τῆς Λατινικῆς ἈμεριK09”H «PHEH» αρχίζει να διαφαίνεται σαν
όριστική 11510 10 ταξίδι τοῦ Φιντέλ Καστρο
στήν Ούάσιγκτον καί τή συνάντησή του μέ
τόν Ἀἰζενχάουερ, τό 1960. Σαν αποτέλεσμα αὐτῆς τῆς συνάντησης αλλα καί τού
γενικότερου προσανατολισμοῦ τοῦ έπανσστατικοῦ καθεστῶτος πού αρχισε νά αποσαφηνίζετσι (εἶχε ἤδη ύπογραφεῑ 0111 Σιέρα
Μαέστρα 0 πρῶτος νόμος για τήν άγροτική
μεταρρύθμιση, ένῶ οἰ ἠγέτες τῆς Ἐπαναστασης δέν έπαψσν ποτέ νά έκφωνοῦν
«ἐμπρηστικούς» λόγους σέ καθε 50K01010)
11 K0650v11011 τῶν ΗΠΑ άρχίζει v0 11010v51
10 πρῶτα «σκληρα» μέτρα απέναντι στήν
K0060 1100 αργότερα θα όδηγήσσυν σέ
ὸλοκληρωμένο έμπάργκο, πολιτικό καί 0'1-

κονομικό αποκλεισμό. 'H απόφασή της νά
αναθεωρήσει μονομερῶς τήν τιμή τῆς ζαχαρης καί 11 αρνησή της νά αγορασει 700
χιλιάδες τόνους ζαχαρη (10 κυριώτερο
έθνικό είσόδημα τῆς Κούθσς) έγκσινιάζει
τόν αμείλικτο πόλεμο ἐναντίον αύτῶν τῶν

«μαθητευόμενων μάγων τῆς έπανάστσσης»
πού θέλουν να μετατρέψουν τήν K0060 σέ
έπανσστατική έστία πού θα πυρσδοτήσει
τήν έξέγερση 0' όλόκληρη τήν Λατινική
Ἀμερικη. 0'1 καταλυτικές αντιδρασεις πού
μπορεῖ νά έπιφέρει Eva έστω καί προοδεύτικό καθεστώς στίς χῶρες τῆς Λατινικῆς
Ἀμερικῆς, αλλά καί τό γενικότερο κλίμα
αντιπαραθεσης τοῦ ψυχροῦ πολέμου, σημαδεύουν τή σοθιετική έμπλοκή στό ζήτημα πού έκδηλωνεται τέσσερεις μόνο μέρες μετα τήν αρνηση τῶν ΗΠΑ v' απορρο-

φήσουν τήν Παρανωνή Céxupnq 111: K00609, 115 τήν άνακοίνωση 011 «ἡ Σοθιετική
”Ενωση αναλαμθάνει v0 0y000051 όλη τήν
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ποσότητα ζάχαρης πού αρνοῦνται να αγοράσουν 0'1 ΗΠΑ...» (9 τοῦ Ἰούλη, 1960).
I'IEPA όμως από τόν οίκονομικό καί πολιτικό πόλεμο τῶν ΗΠΑ, τό Ἑπαναστατικό
Συμθούλιο εἶχε να αντιμετωπίσει 0' αὺτή
τή φάση τῆς ἐδρσίωσης τῆς έπανσστατικῆς
ἐξουσίας καί μιά σειρα αλλα προθλήματα
πού συνδέονταν μέ τή δραση στό ἐσωτερικό, αντεπανσστατικῶν όμαδων διαφωνούντων, αλλά καί όργανωμένων ἐνόπλων πού
αποθιθαζονταν στό νησί από τίς ΗΠΑ. Στόχος τους τό σαμποταζ καί ή αποστςιθεροποίηση τῆς ἐξουσίας τοῦ Φιντέλ Καστρο. Olπροσπαθειες αὺτές αντιμετωπίσθηκαν από
τό Ἐπαναστατικό Συμθούλιο μέ «παραδειγματική σκληρότητα». Ἄλλοι κλείστηκαν
στίς φυλακές,ένῶ μερικοί έκτελέστηκαν.
Αύτή ή ἐκτεταμένη αντεπανσστατική
δραση όδήγησε στήν ’ίδρυση (Σεπτ. 1960)
τῶν «Ἐπιτροπῶν Προαστιισης τῆς Ἐπανάστασης»· πού έπαιξαν καί τότε αλλα καί αργότερα, πολύ σημαντικό ρόλο στήν ἐξουδετέρωση προσπαθειῶν όργανωσης αντεπανσστατικῶν κινήσεων. 'H όργανωση τοῦ
λαοῦ κατα συνοικίες ἤ ακόμα κατα τετράγωνα συνοικιῶν καί ό ἐξοπλισμός του δημιούργησε για τό Ἐπαναστατικό Συμθούλιο
πολλά ματια καί πολλά ἐνοπλα χέρια, έτσι
πού μπόρεσε όχι μόνο να αντιμετωπίσει

αποτελεσματικά τήν προσπαθεια τῶν HI'IA
για τήν όργάνωση άνταρτικου στήν όρεινή
περιοχή τοῦ Ἑσκαμπρέ, αλλα καί μέσα σέ
72 ῶρες νά συντρίψει τό αποθατικό αγημα
2506 πού έκανε εἰσθολή στόν Κόλπο τῶν
Χοίρων (17-19 Ἀπρίλη, 1961)

ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ στό Κόλπο τῶν Χοίρων ξεκα-

Τό χρονικό πού ἀκολουθεῖ περιλαμὸάνει τίς κυριότερες
τρομοκρατικές ἐνέργειες ἐναντίον τῆς κουὸανέζικης
ἑπανάστασης, πού ὀργάνωσε καί κατηύθυνε κυρίως ἡ
CIA στά πλαίσια τοῦ οἰκονομικοῦ καί πολιτικοῦ σαμποτάζ πού ἐφάρμοσαν οἱ ΗΠΑ ἐναντίον τῆς Κούὸας.

θάρισε σέ καποιο 6αθμό καί τήν μετέπειτα
πορεία τῶν ἐξελίξεων, αφοῡ ή αποφασιστική παρέμθαση τῆς Σοθιετικῆς Ἕνωσης
σταθεροποίησε σάν δεδομένη πραγματικότητα τήν κουθανέζικη ἐπανασταση, αν καί

ό πολιτικός καί οἰκονομικός πόλεμος από
τήν πλευρά τῶν ΗΠΑ δέν σταμάτησε ποτέ.
'O «συμθιθασμός» αύτός ἐπέτρεψε 016v
Φιντέλ Καστρο να αναγγείλει ἐπίσημα τό
Δεκέμθρη τοῦ 1961, δυό δηλαδή χρόνια

TO XPONIKO ΤΗΣ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ἐπιμέλεισ; ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

ΙΟΥΛΙΟΣ, 14: Ἄνθρωποι τῆς δικτατορίας τοῦ Μπατίστα προσκαλοῦνται
ἀπό τήν ὑποεπιτροπή ἐσωτερικής
ἀσφαλείας τῆς Γερσυσίας τῶν ΗΠΑ
σέ δημόσιες ἀκροάσεις πού όργανώνονται ἐνάντια στήν Κυὸέρνηση τῆς
Κσύὸας.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 21: Ἕνα ἀεροπλάνο .
πού προέρχεται 6.116 τίς ΗΠΑ 601.1Ιὄαρδίζει τήν Ἀ6άνα σκοτώνοντας καί
τραυματίζοντας πολλοὺς κατοίκους.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ,
24:
Ἀπαγάγονται
ἁλιευτικά κουῧανέζικα σκάφη κοντα
στή νήσο Μουχέρες τοῦ Μεξικοῡ.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 4: Τρία πειρατικά 6Eροπλανα χτυπᾱνε σέ διαφορετικά σημεῖα τῆς ἐπαρχίας Ὀριέντε τῆς K0660;.
1960
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 12: Ἕνα ἀεροπλάνο

καίει 750 τόνους ζαχαροκάλαμου
στήν ἐπαρχία τής Ἀὃάνας
ΙΑΝΟΥΑΡῙΟΣ, 28: Ἀεροστλά-νο ρίχνει ἐμπρηστικές ὃόμὸες στίς ζαχαροφυτεῑες πέντε κέντρων παραγωγῆς ζάχαρης στήν ἐπαρχία Καμαγουέη καί
τρεῖς στήν ἐπαρχία Ὀριέντε.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ,

18:

”Eva

6e90-

πλάνο χτυπᾱ τήν Σέντραλ Ἐσπάνια
στήν ἐπαρχία Ματάνσας. T6 ἀεροπλάνο καταστρέφεται 6.116 μιά 6.11‘ τίς
ὂόμὸες του καί σκοτώνει 16v 609E100μερικανό πιλότο Ρόμπερτ Ἑλλιοτ
Φόρστ.

ΜΑΡΤΙΟΣ, 4: Ἀπό σαμποτάζ ἐκρήγνυται στό λιμάνι τῆς Ἀὅάνας 16
πλοῑο «LA COUBRE» πού μετέφερε
πολεμικά ὑλικὸ οϊήν K0660. Πεθαίνουν πανω ἀπό 100 ἄτομα καί τραυματίζονται. πανω 6.116 200.
ΟΚἸῺΒΡΙΟΣ, 6: Μιά ὁμάδα ἀντεπαναστατῶν άποόιὸάζεται στήν Μπαρακόα τοῦ Ὀριέντε. Ἀναμεσα τους εἶναι
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σί ὂορειοαμερικανσί Τόνυ Σάλὸαρντ,
Ἀλλαν Τόμσον, Πώλ Χιούζ καί Ρόμπερτ Φούλερ.
1961
ῐΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 7: Ὁ ἐπαναστατικός
στρατός κατάσχει στά ὅουνά τοῦ
Ἐσκαμπρέ μεγάλη ποσοότητα ὅπλων
πσύ προέρχονται 6.116 τίς Ι-ΠῚΑ.
ΜΑΡΠΟΣ, 13: M16 ἀκταιωρὸς πολυδολεῑ τό διυλιστήριο πετρελαίου στό
Σαντιάγκο ντέ K0660. Ἀποτέλεσμαῑ
Ἕνας νεκρός καί ἕνας τραυματίας. Τό
σκάφος καταφεύγει στήν ἀμερικανική
ὅάση Γκουαντανάμο.
ΜΑΡΤΙΟΣ, 16: Ἀποκαλὺπτεται ἀμερικανικό σχέδιο ἐπίθεσης 6116 τή ναυτική 6601-1 Γκουαντανάμο. Ἐπίσης
σχεδιαζόταν ἡ δολοφονία τσῦ Ραούλ
Καστρο.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 15: Βομὸαρδιστικά B-26
προερχόμενα ἀπό μιά 6άση στήν Κεντρική Ἀμερική χτυπᾶνε διάφορα ἀεροδρόμια τῆς K0660; σάν προοίμιιο
τῆς άπόῧασης 016v Κόλπο τῶν ΧοίΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 28: Συλλαμὸάνονται
διάφοροι πράκτορες τῆς CIA πού
προσπαθσῡσαν νά διεισδύσουν ἀπό
τίς άκτές τοῦ Πινάρ ντέλ Ρίο.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 13: '01.:660 6095100μερικανῶν πρακτόρων τῆς CIA. συλλαμὸάνεται ἐνῶ προσπαθεῖ νά 6.11061ὂαστεῖ στίς ἀκτές Πινάρ ντέλ Ρίο. ‘H
6116.60 ἀταπελσῡνῑαν 6.116 106; A.E.
Γκίξσν, Λεύναρντ Λ. Σμίθ, Τόμ Λ.

Μπάρκερ, Τζέημς B. Μπ-ήμ, Ντόναλντ
Τ. Γκρήν καί Τζῶρτζ Η. Μπέκ.
ΜΑΡΠΟΣ, 27: Ἕνα ἐξοπλισμὲνο
σκάφος τῆς ὀργάνωσης οιΑ-66» κτυπᾶ
016 Καγυό Φρανσές τό σοδιετικό ἐμπορικό «Μπακσύ»,

ΜΑῙΟΣ,

12:

Πολεμικό

σκάφος

προερχόμενα 6.116 τίς ΗΠΑ χτυπᾱ ἕνα
σκάφος τῆς ἀκτοφυλακής τῆς Κοὺὂας,
δόρεια τῆς Ματάνσας. Τρία μέλη τοῦ
πληρώματος τοῦ κουὸανικσῡ σκάφους
οκοτώθηκαν καί πέντε τραυματίστηκαν.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 18: Ἡ ἀντεπαναοτατική όργάνωση «Α-66» μέ 66011 τίς
ΗΠΑ ἐπιτίθεται σέ δυό πλοῖα, ἕνα
κουόανέζικο κι’ ἕνα ἐγγλέζικο στό
ὕψος τοῦ λιμανισῡ τῆς Καϊμπαριέν.
ΝΟΕΜΒΡῙΟΣ, S: Σκοτώνεται ὁ Ροῡντολφ ”Αντερσον, πιλιότος άμερικανικοῦ κατασκοπευτικσῡ Y—2 11:06 καταρίφτηκε πανω ἀπό τήν K0660.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 18: Βομὸαρδιστικό
τῶν ΗΠΑ ὃομὸαρδίζει τό κουὸανέζικο ἐμπορικό σκάφος «Pia-N10μουχί».
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 31: Ἀπό τίς 22
Νοέμὸρη μέχρι τίς 31 Δεκέμὸρη τοῦ
1962, πέταξαν πανω ἀπό τήν K0660,
παραὸιάζοντας τόν ἐναέρω χῶρο της,
πὰνω 6.116 58 κατασκοπευτικά ἀεροπλάνα τῶν ΗΠΑ.
ΜΑΡΊΊΟΣ,ι 19: Οί ἀντεπανσστατικές
ὑμάδες «(A-66» καί «11 Μέτωπο τοῦ
Ἐσκαμπρέ» άναλαμὸάνουν τήν εὐθὺν-η δημόσια 0116 Μαϊάμι, γιά τήν
ἐπίθεση κατά τοῦ Σοὸιετικοῡ σκάφους
«Λαόφ» 0116 λιμάνι τῆς Ἰσαὸἐλα ντέ
Σάγουα.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 21: Οἱ ἀρχές τῆς Κού6ας ἀνωισλὺτπουν καί ματαιώνουν
μιά ἀπόπειρα ἀπόὸασης ἀνθρώπων
καί ὁπλισμοῦ τῆς CIA στή νοτιοδυτική
ἀκτή τοῦ νησιοῦ.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, Στή διάρκεια τοῦ
1963 τά ὅσρειοαμερικανικα κατασκοπευτικά ἀεροπλανα πέταξαν 484 φορές πανω ἀπό τήν K0660. Ἐπίσης
μέσα σ’ αὐτό τό διάστημα 601160961-

στηκαν τό ἐργοστάσιο ζάχαρης Μπολίὸια στήν Καμαγουέϊ, τά διυλιστήρια
πετρελαίου τῆς Ἀὃάνα, τό λιμάνι τῆς
Κσσίλδα στήν Λάς Βίγιας καί ἡ πάλη
Σάντα Κλάρα στήν Λάς Βίγιας,
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 27: Ἐξαιτίας ἑνός
σαμποτάζ ἐκρήγνυται ἕνα σκάφος τοῦ
έπαναστατικσῦ ναυτικοῦ. Τρεῖς ναῦ-

τες σκοτώθηκαν καί 18 τραυματίστηκαν. Ἡ ἀπόπειρα ἔγινε στήν Ἰσλα ντέ
Πίνος.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, 8: M16 611.101.1096;
τῶν ΗΠΑ συλλαμὸάνει τέσσερα κουῧανέζικα άλιευτικά καί τά ὁδηγεῖ σέ
ὕδατα τῶν ΗΠΑ. Τά κρατάει ἐπί 18

μέρες.
ΑΙῙΡΙΛΙΟΣε Μεταξὺ 1 Ἰανουαρίσυ
καί 20,Ἀπριλίου 1964, ἀεροπλάνακατάσκοποι τῶν ΗΠΑ παραὸίασαν
τόν ἐναέρω χῶρο τῆς K0660; 82 φοΙΟῩΝΙΟΣ, 1: Ὁ Φιντέλ Κάστρο
καταγγέλλει »δημόσια ὑποψίες περί
χρήσεως
δακτηριολογικῶν ὅπλων
κατά τῆς Κσύὸας.
ΙΟΥΝΙΟΣ, 12: Ὁ ὑπσυργός Ἐθνικής
Ἀμύνης, Ραούλ Καστρο, κατηγορεῖ τά
ἀμερικανικα στρατεύματα πού 69(σκονται στό Γκουιτντανάμο 611 ἀπό
τόν Νοέμὸρη τσῦ 1962 μέχρι αὐτή τήν
ήμερομηνία, διέπραξαν 1651 119060κάτσιες.
ΙΟΥΛΙΟΣ, 23: Τρεῖς ἀντεπαναστάτες
προσπαθοῦν ν’ άπαγάγουν τόν Πρόξενο τῆς K0660; στήν Μερίὸα τοῦ
Μεξικοῦ. 'O 11.01160v6; τεχνικός Ἀρτανγκάν Ντίας πού συνόδευε τόν πρόξενο σκοτώνεπιι.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 21: Δολοφσνεῑται
στήν Οὐάσινγκτων, ὁ χιλιανός Ὀρλάνδο Λεῐελιέ. Μαζί μέ τόν Λετελιέ

μετά τή νίκη τοῦ κινήματος τῆς «26ης Ἰούλη», τό μαρξισμό-λενινισμό σάν τήν ίδεολογική θαση τῆς κυθέρνησής του. Ἠ διακήρυξη αύτή αγγιζε καί ένα αλλο πρόθλημα
πού ύιτῆρχε ἤδη άπό τόν καιρό τῆς Μονκαδσε Τό πρόθλημα τῶν σχέσεων τοῦ ’ίδιου
καί τοῦ κινήματος τῆς «26ης Ἰούλη» μέ τό
Κομμουνιστικό Κόμμα τῆς Κούθας πού εἶχε
τήν όνομασία «Ἑργατικό Σοσιαλιστικό».
EINAI γνωστό ότι ύπῆρχαν σοθαρές διαφωνίες ανάμεσα στόν Καστρο καί τήν ήγεσία τοῦ Ἐργατικοῦ Σοσιαλιστικοῡ Κόμματος σέ ότι αφορα τήν αντάρτικη δράση τοῦ
κινήματος τῆς ««26ης Ἰούλη» καί ακόμα ότι
ή ήγεσία τοῦ Ἑργατικοῦ Σοσιαλιστικοῡ
Κόμματος ήταν ἐναντίον τῆς συμμετοχῆς

ΚΚΣΕ. Σθήνοντας κυριολεκτικά ό,τι ὑπῆρχε

στό παρελθόν, ό Καστρο ανακοίνωσε στίς 3
Ὀχτώθρη τοῦ 1965 τήν ’ίδρυση τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος τῆς Κούθας, στήν
ούσία τοῦ «δικοῦ» του Κομμουνιστικοῦ
Κόμματος, μέσα στό όποῑο χωροῦσαν πια
τόσο τό κίνημα τῆς «26ης Ἰούλη», αλλα καί
όσα μέλη τοῦ

Ἐργατικοῦ

Σοσιαλιστικοῡ

Κόμματος συμφωνοῦσαν μέ τή γραμμή
του. Τήν ’ίδια μέρα διαθαζει τό «Ἀποχαιρετιστήριο Γραμμα 016v Ἑρνέστο Τσέ Γκεθάρα»... Ὀ Τσέ, πιστός στό δόγμα του,
ἐφευγε για τίς χῶρες τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς για να μεταφέρει ἐκεῖ τήν αντάρτικη
δράση του, μαζί μέ τό θρύλο του. Πολλοί
μίλησαν τότε για σοθαρές διαφωνίες πού

τῶν μελῶν τοῦ Κόμματος στό αντάρτικο

ὺπῆρχαν ανάμεσα στόν Φιντέλ καί τόν Τσέ,

τῆς Σιέρα Μαέστρα. Ἔχοντας ὅμως στό
ένεργητικό του τίς δαφνες τῆς νίκης καί
ἐπιμένοντας μονότονα στόν αντιιμπεριαλιστικό ἐθνικισμό του, ό Φιντέλ Καστρο
ύπερκέρασε από αριστερά τό Κομμουνιστικό Κόμμα καί κατόρθωσε νά τό ύποκαταστήσει στήν πολιτική πραγματικότητα.
”Ετσι ὅταν αποφάσισε να γίνει ό ’ίδιος ἡ
«κομμουνιστική νομιμότητα» τό πέτυχε τόσο στα ματια τοῦ λαοῦ, ὅσο καί στό ἐπίπεδο τῶν σχέσεων του μέ τά ἄλλα Κομμουνιστικα Κόμματα καί, φυσικά, μέ τό

για ζητήματα τακτικῆς στήν έπανσστατική
πορεία τῆς Κούθας καί κυρίως στα οίκονο-

πεθαίνει ἡ ὃορειοαμερικανίδα κυρία
Ρόνι Μόφιτ, Eva ἀπό τά δύο άτομα
πού συνόδευαν τόν Λετελιέ στό αὐτοκίνητσ. Ὁ Λειελιέ ἦταν ὑπουργός τῆς
Λαϊκῆς Ἑνότητας στήν κυ6έρνηση τοῦ
Σαλὸαδόρ Ἀλιέντε.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 6: Πραγματοποιεῑται
τό σαμποτάζ στό ἀεροπλάνο τῆς
«Κουὸάνα» ὅπου σκοτώνανται 73
,ἄτομα Ἡ ὀργάνωση CORU ἀναλαμὅάνει τήν εῦθύνη. Ὁ Ὀρλάντο Μπό
συλλαμόάνεται στό Καράκας καί θεωρεῖται συνένοχας.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 7: Πυροὸολεῐται ἡ
Κσυὸανική Πρεσῧεία στό Καράκας
τῆς Βενεζουέλας.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, 10: Ἀντεπαναστατική
ὁμάὸα ἐπιτίθεται στό κουὸανέζικο
ἐμπορικό σκάφος Μαρία-Τερέζα, στό
Μόντρεαλ, τού Καναδᾶ.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 13: Ἕνα ἰσπανικό
ἐμπορικό πλοῖα δέχεται ἐπίθεση 70
μίλια ὅόρεια τοῦ Μαϊσί τῆς Ὀριέντε.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 11: Ὁ Ἐρνέατο Τσέ
Γκεὸάρα μιλάει οτήν Γενική συνέλευση τῶν H.E. στήν Ν. Ὑόρκη. Ἕνα
μπαζσύκας ἐκτοξεύεται κατά τοῦ κτιρίου τοῦ ΟΗΕ στήν στιγμή τοῦ λόγου
ἀλλά ἀποτυγχάνει τό σκοπό του. Τήν
εὐθύνη τοῦ γεγονότος ἀναλαμὸάνει ἡ
ἀντειῑαναστατική ὁμάὸα «Ἐθνικό
Κουόανέζικο Κίνημα».
1965
1ΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, E: Ἀνάμεσα στήν
ὁμάῦα άντεπαναστατῶν πσύ συλλαμ6άνονται αϊήν Κσύῧα δρίσκεῑαι ὁ
Ἐλόιϋ Γκουτιέρες Μερόγω.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, 2: "Eva ἐξοπλισμένο σκάφος ἀνοίγει πῦρ κατά 50
ἀπσθηκῶν καυσίμων στήν Σάντα
Κρούς Ντέλ Νόρτε, σιήν ἐπαρχία τῆς
Ἀῧάνας
1966

ΜΑΙΟΣ, 30: Βυθίζεται Eva ἐξοπλισμένο σκάφος τῶν αντεπανσστατικῶν
δυνάμεων κοντά σέ μιά παραλία τῆς
Ἀὃάνας
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 29: Ἕνα ἀεροπλάνα ρίχνει τρεῖς ὂόμὸες πανω στήν
πόλη Νουεὸίτας στήν Καμαγουέη.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, l3: Ἕνα ἀεροπλάνο

μικα

προγράμματα.

Ὁ

Τσέ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 29: Καταρρίπτεται
Eva μικρό ἀεροσκάφος πού εἶχε κάνει
ρίψεις ὅπλων μέ ἀλεξίπτωτο στά 66ρεια τής ἐπαρχίας Λάς Βίγιας. Ὁ πιλότος του, Ἐῧερετ Ν. Τζάκσον, συλλαμὸάνεται.
1968
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 8: Ἐκρήγνυται μιά
δόμὸα τοποθεπημένη σέ ταχυδρομικό
σάκκο προερχόμενα άπό τίς ΗΠΑ καί
τραυματίζει άρκεταύς ῦπαλλήλους τοῦ
,Ὑπουργείου
Συγκοινωνιών
στήν
’A6dvu.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 4: Πέντε ἀντεπαναστάτες συλλαμὸάνσνται τήν στιγμή
πού προσπαθσῡσαν νά διεισδύσαυν
ἀπό τήν ὃόρεια ἀκτή τοῦ Πινάρ ντέλ
Ρίο.
1969

ΜΑῘΟΣ, 29: ’Ᾱποὸιὸάζειται σι-ήν
Κσύόα άπιό τήν μεριά τῆς ἀκτῆς τῆς
Ὁριέντε μιά ὁμάὸα ἀντεπαναστατῶν
μέ άρχηγό ταν Α. Μοσκέδα μέ τόν
σκοπό νά κανουν σαμποταζ Συλλαμὂανονται καί οί κουὸανέζικες ἀρχές
τούς ὃικαζουν.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 12: Συλλαμὸάνειαι
στήν Ὀριέντε ὁ ἀντειταναστάτης πράκτορας Ἀντόνιο Κεσάδα Φερνάντες.
Κατά τή σύλληψη 6ρέθηκαν ὅπλα καί
ὑλικό κατασκοπείας.

ΑπινιΛιοΣ-ΜΑΙοῑι Mud ὁμάὸα avτεπαναστατῶν
συλλαμῦάνει
01ij
ἀνοιχτή θάλασσα ἐντεκα άαπλους
κουόανοὺς ψσράδες. Ἡ ἀεροπορία
καί τό ναυτικό τῆς Κοὺὃας τίθενται σέ
συναγερμό, ἐτοιμες ν’ άπαντήσουν στό
πῦρ. Μετά ἀπό ἰσχυρές ὃιαμαρτυρίες
οἱ ψαράδες απελευθερώνσνται καί
ἐπιστρέφων στήν Κούῧα,
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 14-17: Ἐννέα ἀντεπαναστάτες πού άποὸιόάζονται στήν
Κούὸα γιά σαμποτόιζ συλλαμόάνονται
ἠ σκοτώνονται ἀπό κουὸανέζικες δυνάμεις.

1971
ΟΚΙῺΒΡΙΟΣ, 12: Ὁμάδα αντεπανσ-

προπαρασκευῆς

αντεπανσστατικῶν

κινή-

σεων». Σήμερα τό α’ίτημσ για τήν κατάργηση τῆς Θασης τοῦ Γκουαντάναμο καί ή
αποχωρηση τῶν άμερικανικῶν στρατευμάτων πού σταθμεύουν έκεῖ, αποτελεῑ ένα
από τά κύρια σημεῖα - μαζί μέ -τή διεθνιστική αλληλεγγύη - τῆς τρέχουσας πολιτικῆς καμπανιας τοῦ Φιντέλ Καστρο...

παντως στα

«Ἠμερολόγια τῆς Βολιθίας» γράφει- καί
ήταν τότε όλοκληρωτικά σχεδόν άπομονωμένος - ότι μόνο ό Καστρο συνέχιζε νά τόν
θοηθα προμηθεύοντάς του αντρες καί
όπλισμό.
0| ΣΧΕΣΕΙΣ τῆς Κού6ας μέ τίς ΗΠΑ
ὑπῆρξαν «πολεμικέςι». Κλιμακώθηκσν άπό
μικροσαμποταζ μέχρι ναυτικό αποκλεισμό
καί άνοικτή εἰσθολή. Οί καταγγελίες ἐξάλ-

ὅομὸαρδίζει τόν Κεντρικό Ἠλεκτρικό
Σταθμό τῆς πύλης Ματάνσας.

λου τῆς Κούθας για σχέδια δολοφονίας
τοῦ Φιντέλ Καστρο από τή ΟΙΑ, δέν μποροῡν να μετρηθσύν στα δακτυλα ούτε τῶν
δυό χεριῶν. Τό αποτέλεσμα όλης αύτῆς
τῆς αλλοτε συγκαλυμμένης καί αλλοτε
άνσιχτῆς δρασης τῶν ΗΠΑ εἶναι ή διατήρηση ακόμα καί σήμερα στό ἐδαφος τῆς
Κούθας, τῆς ναυτικῆς θασης τοῦ Γκουαντάναμο τήν όποία οἱ κουθανέζοι ἐπίσημοι
ἐπανειλημμένα κατήγγειλαν σαν «ἐστία

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
EKEINO πού προκαλεῖ τό αμεσο ἐνδιαφέρον για όποιον ἐρχεται σέ απευθείας
ἐπαφή - όσο σύντομη καί να εἶναι- μέ τό
σοσιαλιστικό πείραμα τοῦ Φιντέλ Καστρο,
εἶναι ol Ἐπιτροπές Γιροασπισης τῆς Ἐπαναστασης (C.D.R). T6 στοιχεῖο αύτό δίνει,

Στίμσιπ Λάινς. Αὐτήν τήν ἐόδομάδα
στατῶν χτυπᾱ τό παραλιακό χωριό
φτὰνουν τίς 7 οἱ τραμοκρατικές ἐνέρΜπόκα ντέ Σαμά. Σκοτώνονται δυό
γειες στήν περιοχή Μαϊάμι χωρίς νά
ἐργάτες καί τραυματίζεται Eva κοριπραγματοπαιηθεῐ καμία σύλληψη.
τσάκι 15 χρονῶν.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 12: Δυό πλοῖα πού “ 1975
χρησιμοποιοῦσοιν ἀντεπαναστάτες ὅρΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, 21: Δυό τύποι δογανα τῆς CIA, συλλαμὸάνσνται ἀπό
λοφονοῦν στό Μαϊάμι τόν Λουσία-νο
σκάφη τοῦ ἐπαναστατικοῦ ναυτικοῦ
Νιέόες. Ὁ Νιέόες ατήν ἐξορία ἡταν
κοντα στίς ἀκτές τῆς Κούόας.
ὑπέρ ἑνός διαλόγου καί συνύπαρξης
μέ τήν κουὸανέζικη έπανάοταση.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣι Ἕντεκα Κουόανοί
ΜΑΡΤΙΟΣ, 27: Βόμὸα ἐκρήγνυται
ψαράδες ἐπιστρέφουν στήν Κούὸα
στό προξενεῐο τῆς Κόστα Ρίκα στήν
άφσῦ εἶχαν συλληφθεῖ ἀπό πράκτορες
πύλη Λός ”Αντζελες Καλιφόρνια.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 31: Κομματιάζεται
τῆς CIA, μέσα στα διεθνή νερά, κοντά
στίς Μπαχαμες.
ἀπό μιά δυνατή ὃόμὸα ὁ Ραλάνδο
Μασφέρερ, πρώην δουλευτής τῆς Δη1973
μοκρατίας τῆς Κούόας καί συνεργάτης
Βουλιαζει ἀπό ἐκρηξη ἰσχυρῆς αόμὸας
τῆς δικτατορίας τοῦ Μπατίστα.
τό δρεπανικό σκάφος MAREGHAN II
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 3: Πέντε ὂόμὸες
πού ἦταν ἀραγμένο στό ποταμι
σκᾶνε στό Μαϊάμι σέ διάφορα γραΜαϊάμι. Τό FLNC (Ἐθνικό Κουόαφεῖα τῆς Ὁμοσπονὸιακής Κυὸέρνησης
νικό Μέτωπο Ἀπελευθέρωσης) ἀνακαί μιά ἀπ’ αὐτές στό FBI.
λαμὸάνει τήν εὐθύνη.
ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ, 4: AU6 ὅόμόες σκᾱνε
1974
στό Μαϊάμι σέ άσ-ι-υνομικό τμῆμα.
Δολαφανεῖται στήν Νέα Ύόρκη ὁ
Ἐρνέστσ Ρσντρίγκες Βίὸες ἕνας ἀπό
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, 19: Συλλαμὸάνεται
τούς ἡγέτες τής ἀντεπαναστατικής κίστήν Κόστα Ρίκα ὁ Ὀρλάντο Μπόλ μέ
νησης MAC (Χριστιανοδημοκρατική
πλαστό χιλιανό διαὸατήριο καί διώΚίνηση .
χνεῑαι στό Σάντα Ντομίγκο. Τόν καΑΠΡΙΛ)ΙΟΣ, 12: Δολοφονεῐται ὁ
τηγοροῦν ότι συνωμοτοῦσε κατά τῆς
Χοσέ Ἐλίας ντέ λά Ταριέντε. Ἠταν ὁ
ζωῆς τοῦ Πασκάλ Ἀλιέντε.
ἀρχηγός μιᾶς όμάδας πού ἔφερε τό
ΑΠΡΙΛΙΟΣ, l: Σκάει μιά 6όμόα στό
ὄνομα του καί πού εἶχε σάν στόχο τήν
ψαράδικο πλοίο «Σί Κάτ» πού ἀνήκει
ἀνατροπὴ τῆς Κουὸανέζικης Κυὸἑρστίς Μπαχάμες.
νησης. Μειά τήν διάλυση τῆς ὀργάνωΑΠΡΙΛΙΟΣ, 6: Δυό ψαράὸικα σκάφη
σής του κατηγορήθηκε ἀπό τούς συνδέχονται ἐπίθεση ἀπό αντεπανσστάτες
τρόφους του για κατάχρηση τῶν χρηστά διεθνή ὕδατα. Δυό ψαράδες σκαμάτων πού εἶχαν μαζέψει ἀπό ἐράτώνανται.
νους, ἀπό Κουὸανούς πρόσφυγες στίς
ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 13: Δολοφσνεῖται στά
γραφεῖα τσῦ ἐργοστασίαυ του, ό ΠιΟΚΤΩΒΡΙΟΣτ Mai ὃόμὸα ἐκρήγνυται
ράνια Ραμόν Ντονεστέὸες πού διακήσέ λίγη ἀπόσταση ἀπ’ τό σημεῖο πού ἡ
ρυσσε μιά προσέγγιοη μέ τήν Κούὸα
ὁμάδα τοῦ περιοδικοῦ AREITO προκαί εἶχε ταξιὸἐψει παλλές φαρές στό
6άλλει τήν Καυὸανέζικη ταινία «Λαυνησί.
σία». Τό AREITO ἐκδίδεται ἀπό κουΑΠΡΙΛΙΟΣ, 22: Βόμὸα σκάει στό αὺ6ανέζους νέους, προαδευτικούς, πού
τοκίνητο τσῦ σπῆκερ τοῦ ραδιόφωνου
ζοῦν ἐξω ἀπό τήν Κούόα καί εἶναι
Ἐμίλια Μιλιάν στό Μαϊάμι. Ὀ Μιὑπέρ τῆς Ἐπανάστασης.
λιάν χάνει τά πόδια του καί παραλύει
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, l4: Τοποθετεῐται
τό Eva χέρι του.
δυναμίτης στα γραφεῖα τῆς Μπαχάμα
ΙΟΥΛΙΟΣ, 9: Βομὸιστική ἐνέργεια σέ
Κρούις μέ ἔδρα τήν πόλη Μαϊάμι.
κουῧανέζικο ἀεροσκάφος στό ΚίνΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 16: Βόμὸα ἐκρήγνυγκστον τῆς Τζαμάικα.
ται στα ναυτικά γραφεῖα τῆς Ἴστερν
21

αν συνυπολογίσει κανένας καί τό κυριολε-

κτικά φλογερό ταμπεραμέντο τοῦ λαοῦ.
τόν ἰδ ια ίτ ε ρ o τόνο στήν κουθανέζικη

Ἐπανασταση σέ σύγκριση μέ τά σοσιαλιστικα πρότυπα τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης.
Ἰδρυμένες 610v ακόμα ή K0060 δέν ἠταν
σοσιαλιστικό κρατος μέ αποστολή τότε τήν
αντιμετώπιση καί ἐξάρθρωση τῶν «ἐσωτερικῶν

σαμποταζ»,

οἰ

Ἐπιτροπές

αὺτές

μετσθλήθηκαν στή συνέχεια στό θασικό
κύτταρο τῆς δόμησης τῆς σοσιαλιοτικῆς
πια Κούθας.
0| C.D.H. συγκεντρώνουν στίς ὁργανωτικές δομές τους τό 80% 115p'1nou τοῦ λαοῦ
καί μοιάζουν v0 αποτελοῦν τίς «μετωπικές

ὁργανώσεις» τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος, αφοῦ ή ἰδιότητα τοῦ μέλους τῶν Ἐπιτροπῶν αὐτῶν δέν έξσρταται 0116 ἐκείνη
τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος. Ἀλλά καί
γιατί σέ καθε τέτοια Ἐπιτροπή ἠ ἰδιότητα
τοῦ μέλους τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος

δέν εἶναι προϋπόθεση γιά τήν ἐκλογή στα
ὄργανα. "E101 πετυχαίνεται ή «μαζικοποίηση τῆς Ἐπανάστασης», αποκτα, ὁπως
χαρακτηριστικὰ λένε στήν Ἀθάνα, πολλα
ματια, πολλα στόματα καί πολλα χέρια...
Καί 6 Φ. Καστρο χρειαστηκε πάρα πολλές
φορές καί πολλά χέρια για v0 δουλέψουν
ἐθελοντικά σέ δύσκολες για τήν οἰκονομία
τῆς χώρας του ὡρες καί πολλα στόματα να
συνθηματολαγοῦν 111 γραμμή του καί
πολλα μάτια για νά θλέπει τούς ἐχθρούς
τῆς Ἐπανάστασηςί...

0110 v10 έθελοντική δουλειά ε’ίδαμε όλοι
ὅσοι παρακολουθήσαμε τό 110 Φεστιθάλ
Νεολαίας καί Φοιτητῶν. Για 111 διεκπεραίωση τῶν αναγκῶν τοῦ τεράστιου αὐτοῦ

πανηγυριοῦ μέ τούς 18 χιλιάδες φιλοξενούμενους καί αλλες 12 χιλιάδες τουρίστες, χιλιάδες νέοι, πιονιέροι, φοιτητές
τοῦ πανεπιστημίου, μέλη τῆς Κομμουνιστικῆς νεολαίας, δασκαλοι κυρίως ξένων
γλωσσῶν, πῆραν μέρος στήν προετοιμασία
καί 111 διεξαγωγή τοῦ Φεστιθαλ μέ ανταλ-

λαγμα Eva τιμητικό δίπλωμα πού αναγνώριζε τίς ὐπηρεσίες πού πρόσφεραν σαν
«ἐργάτες τοῦ Φεστιθάλ»...
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ τῶν Ἐπιτροπῶν Προάσπισης τῆς Ἐπανάστασης ἐχει ὅμως καί μιάν
αλλη πιό σημαντική για τό Κόμμα καί τήν
κυθέρνηση αποστολή καί πού συγγενεύει
μέ τά καθήκοντα καί τούς στόχους πού
εἶχε στό μυαλό του ὁ Καστρο, όταν τίς
’ίδρυε 16 1960: Τήν προστασία τῆς Ἐπανάστασης από όποιαδήποτε ανατρεπτική κίνηση καί τήν πρόληψη 1'1 καταστολή
ὁποιασδήποτε αντεπανσστατικῆς προσπαθειας στή γένεσή της, αφοῦ οἰ C.D.R.
έχουν ένα τόσο μικρό τομέα ἐλέγχου,
ὥστε όποιαδήποτε άναταραχή ή διαθρω-

τική δούλεια να εἶναι εῦκολο νά ἐλεγχθεῖ.
Ἕνα χαρακτηριστικό παράδειγμα εἶναι όσα
συνέθησαν κατά 111 διαρκεια τῆς ἐπιχείρησης στό Κόλπο τῶν Χαίρων. Οἰ Ἀμερικανοί
ἐλπιζαν τότε μέ τήν εἰσθολή νά ξεσηκώσουν ταυτόχρονα καί ἐξέγερση τῶν αντι-

καστρικῶν στό έσωτερικό. 'H ἐλπίδα τους
OI ΕΠΠΡΟΠΕΣ Προάσπισης τῆς Ἐπανάστασης εἶναι ὁργανωμένες K010 ouv01K'150
καί K010 τετράγωνα συνοικιῶν καί περι-

λαμθανουν περίπου 200 ατομα ή καθε μιά
στούς κόλπους της. Τα μέλη τῶν C.D.R.
ἐκλέγουν ένα προεδρεῖο μέ θητεία δυο
χρόνια. Τά μέλη ὅμως τοῦ προεδρείου εἶναι ανα πασα στιγμή ανακλητα σέ περίπτωση πού τά μισα σύν Eva μέλη ἐκφρασουν 111 διαφωνία 1'1 0pouv τήν ἐμπιστο-

ὅμως διαλύθηκε γρήγορα καθώς οἰ C.D.R.
συνέλαθαν μέσα σέ λίγες ὼρες καί ἐθεσαν
ύπό περιορισμό όλους ἐκείνους για τούς
ὁποίους ὐπῆρχαν ἐνδείξεις ’ότι θα μποροῦσαν νά παρουν μέρος σέ έσωτερικό περισπασμό καί τούς κράτησαν 72 ὡρες. Τόσο,
δηλαδή, όσο χρειαστηκε να αποκρουσθεῖ

καί να συντριθεῖ ή ἐπίθεση. T6 πλέγ μ α
τῶν C.D.R. ’έδειξε '611 ἡταν καί παραμένει
καί σήμερα, ἰσχυρά αποτελεσματικά...

σύνη τους. Τό Eva τρίτα τῶν μελῶν μπο-

ροῦν v0 ἐγγράψουν για συζήτηση, στίς
συνεδριασεις τῆς Ἐπιτροπῆς πού γίνονται
καθε μήνα - καί σέ ἐπείγουσα περίπτωση
καθε δεκαπενθήμερο - όποιο θέμα αρνεῖται v0 συζητήσει τό προεδρεῖο.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ
ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ v0 περασουν 10 ὁλόκληρα χρόνια γιά v0 μπορέσει να πραγμα-

ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ τῶν Ἐπιτροπῶν μποροῡν v0 συνοψισθοῦν μέ τήν πρότασηῑ

τοποιήσει τό

«K065 τί πού αφορα τήν ὁμαλή ζωή τῆς
συνοικίας ἤ τοῦ τετραγώνου».Ἐπίσης’ἡ
ἐκφραση τῆς πολιτικῆς γνώμης τῆς συνοι-

Κούθας τό πρῶτο του συνέδρια (19651975), αὐτό δέν ὁφειλόταν τόσο στίς αντικειμενικές δυσχέρειες καί στό 611 άπαιτή-

Κομμουνιστικό

Κόμμα τῆς

κίας για 10 προθλήματα πού ασπασχολοῦν

θηκε πολύς χρόνος για τόν ὁριστικό διακα-

τή χώρα πού πάντως εἶναι καθορισμένα
0116 111v κυθέρνηση καί τό Κόμμα μέ τήν
τελική, καθώς φαίνεται, εὐθύνη τοῦ Φιντέλ
Καστρο. Εἶναι οἰ Ἐπιτροπές ύπεύθυνες για
τή διατροφή τῶν μελῶν τους. για τήν έκπσίδευση τῶν παιδιῶν, για τήν πολιτική
διαπαιδαγώγηση, για τίς δουλειές στα ἐργοστάσια, ακόμα καί για τό χτίσιμο σπιτιῶν
1'1 πολυκατοικιῶν. Τό κύρια όμως καθῆκον
τους εἶναι ή περιφρούρηση καί ή
προ ά 011 ισ η τῆς Ἐπανάστασης. Αὐτό
μεταφράζεται κυρίως στήν πιστή τήρηση
τῆς γραμμῆς τοῦ Κόμματος καί στήν ἐνεργητική συμμετοχή στα πλανα ή τούς στόχους - οἰκονομικούς, κοινωνικούς 1'1 πολιτικούς - πού θάζει τό Κόμμα καί ή κυθέρνηση. Οἰ συχνές καμπανιες ἐθελοντικῆς
δουλειας πού κηρύσσει ὁ Φιντέλ Καστρο
πληρώνονται στό τέλος μέ παράσημα καί
διακρίσεις για τίς όποῑες οἰ κουθανέζοι.
ὅσοι τίς έχουν, αἰσθάνονται πολύ περήφανοι. Δεῖγμα τῆς ανταπρόκρισης στό καλε·-

νονισμό τῶν σχέσεων τοῦ Καστρο μέ τό
παλιό Κομμουνιστικό Κόμμα (τό Ἐργατικό
Σοσιαλιστικό). Θεωρώντας τόν έαυτό του
φορέα τῆς έπανσστατικῆς νομιμότητας καί
ακόμα 61111 «έπανάοταση συνεχίζεται» καί
τόν έαυτό του ὐποχρεωμένο 0116 τήν ἱστορία νά 111 φέρει σέ πέρας, εὕρισκε περιττές
«διαφορές γραφειοκρατικές διαδικασίες».
Ἀντί τῶν άτέλειωτων συνεδριάσεων προτιμοῦσε τήν «αὐθόρμητη δράση» καί τούς
μακρούς λόγους για v0 ἐξηγήσει ἐκ τῶν
ὐστέρων αὐτή τή δράση. Τό προγηγούμενο
τῆς Μονκαδα καί τοῦ γνωστοῦ «ή ἱστορία
θα μέ δικαιώσει» φαίνεται ότι δέν ἐγκατέλειψε ποτέ τήν πολιτική του συμπεριφορά.
Στήν πορεία αναγκάστηκε νά αναγνωρίσει
τήν «χρησιμότητα» όρισμένων διαδικασιῶν
πού αλλοτε τοῦ προκαλοῦσαν θυμηδία,
ὅπως π.χ. ή ἐφαρμογή σέ καποιο θαθμό
τοῦ αντιπροσωπευτικοῦ συστήματος. Ἕτσι,
στίς 30 Ἰούνη τοῦ1974, δοκιμάζονται στήν
περιοχή τῆς Ματανζας 0'1 πρῶτες ἐκλογές
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για τήν αναδειξη αντιπροσώπων στήν
Ἐθνοσυνέλευση. Ol διαδικασίες αὐτές θα
όλοκληρωθοῦν σταδιακα μέ τή διεξαγωγή
ἐκλογῶν καί στίς αλλες περιοχές για v0
συγκροτηθεῖ ή Ἐθνοσυνέλευση πού τό
Δεκέμθρη τοῦ 1976 θα ἐκλέξει τόν Φιντέλ
Καστρο πρόεδρο τοῦ Κρατικοῦ Συμθουλίου

τῆς Δημοκρατίας. Προηγήθηκε μια τεραστια καμπάνια από τόν τύπο («Γκράνμα»
ἐπίσημα όργανο τοῦ Κ.Κ.Κ., «Ἐπανάστατική Νεολαία», ὄργανα τῆς Κομμουνιστικῆς
Νεολαίας, ««Ἐργατεςι-, όργανο τῶν ἐργατικῶν συνδικάτων καί τίς παντός εϊδους αλ-

·Ᾰες ῦπηρεοῐες τοῦ ἱ<Πρένσο γἰατίνα») για·
τό δημοψήφισμα πού ἐγινε τό Φλεθαρη τοῦ
’ίδιου χρόνου γιά 111 ψήφιση τοῦ πρώτου
σοσιαλιστικοῦ συντάγματος τῆς Κούθας,
Μέ αποτέλεσμα 98% ὺπέρ, τό σύνταγμα
μπαίνει σέ ἐφαρμογή στίς 24 τοῦ Φλεθάρη
τοῦ 1976.
ΠΙΣΩ ὅμως 0116 αὐτές τίς νέες δομές τού
κράτους πού ἠ ἐπιρροή τους απὸ 10 00615τικα πρότυπα εἶναι ἐμφανής, θρίσκεται
πάντα ή πανίσχυρη ἐξουσία τοῦ Φιντέλ καί
11 θαθια αγαπη πούτού ἐχει ὁ λαός. Αὐτό
τό «αγκαλιασμα» δέν εἶναι περίεργα, αν
έχει κανένας στό μυαλό του ὅτι ή Κούθα
σήμερα έχει τό ψηλότερο θιοτικό καί ἐκπαιδευτικό ἐπίπεδο απ* όλες τίς χῶρες τῆς
Λατινικῆς Ἀμερικῆς, Καί αὐτό έπιτεύχθηκε
μέσα σ“ ἐνα διάστημα 25 χρόνων. Αὐτό τό
«θαῦμα» ἐχειτήν ἐξήγησή του πού θρίσκεται κυρίως στήν αποφασιστική «διεθνή αλληλεγγύη» πού ἡ χώρα πῆρε καί παίρνει. 'O
’ίδιος ὁ Φιντέλ τό ξέρει πολύ καλά αὐτό καί
δέν παραλείπει v0 16 τονίζει πάντα στούς
λόγους του. «Χωρίς τήν διεθνή αντιιμπεριαλιστική αλληλεγγύη, ή κουθανέζικη
έπανάοταση δέν θά ὐπῆρχε» συνηθίζει νά
λέει καί εἶναι αρκετα καθαρό τό τί θέλει v0
πεῖ... Οἱ ταξιαρχίες «VENCEREMOS» πού
συγκροτήθηκαν 011' όλες τίς χῶρες τῆς

ανατολικῆς Εὐρώπης καί 0116 10 Κομμουνι011K0 Κόμματα τῶν· δυτικῶν χωρῶν γιά νά
θοηθήσουν στήν ἐπιτυχία τοῦ πλάνου (τελικά απέτυχε) γιά τήν παραγωγή, τό 1969,
δέκα ἐκατομμυρίων τόνων ζάχαρης, εἶναι
μόνο ἐνα δεῖγμα αὐτῆς τῆς «διεθνοῦς αλληλεγγύης» πού φυσικά δέν περιορίζεται
μόνο στήν οἰκονομική θοήθεια.
Η ΑΛΗΘΕΙΑ πού περιέχει 11 πιό πανω
φράση τοῦ Φιντέλ Καστρο εἶναι κάτι παραπανω άπό έξόφθαλμη. Καί μόνο ή άναφορα
στήν αποφασιστική παρέμθαση τῆς Σοθιετικῆς ”Ενωσης 0111 610pK510 τῆς κρίσης
016v Κόλπο τῶν Χοίρων αρκεῖ για v0 αποδείξει 611 ή κουθανέζικη Ἐπανάσταση
όφείλει πολλα στήν ὐποστήριξη καί τή
θοήθεια πού δέχεται από 16 ἐξωτερικό. Τὸ
ἐρώτημα όμως πού αὐτόματα προκύπτει
εἶναι σέ ποιό θαθμό αὐτή 11 αλληλεγγύη
μεταφραζεται σέ ἐξάρτηση, ὅπως εἶναι 011μερα ή κύρια κατηγορία πού αντιμετωπίζει
ή κουθανέζικη ἐξωτερική πολιτική, όχι
μόνο από καπιταλιστικές χῶρες αλλα καί
άπό τήν Κίνα καί τούς συμμάχους της στήν
ὐπεράσπιση τῆς θεωρίας τῶν τριῶν κόσμων
καί στήν θεμελίωση τῆς κατηγορίας τοῦ
«σοσιαλιμπεριαλισμού».

Η ΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΛΙΓΟΥΣ μόνο μῆνες μετα τήν ἐπικρατηση
τῆς Ἐπανάστασης (Νοέμθρης ’59), ὁ τότε
πρῶτος αντιπρόεδρος τῆς Σοθιετικής κυ-

Φιντέλ Καστρο ἠταν ακόμα 6 ήγέτης τοῦ

θειας εἶναι η ’ίδρυση τοῦ OSPAAAL K01 λίγο
αργότερα τοῦ OLAS από ἀντιπροσώπους
27 λατινοαμερικανικῶν κρατῶν. Ἠ K0660
άρχίζει να γίνεται τό ἐπίκεντρο μιας Ἐπα-

ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ

τῆς

ναστατικῆς πολιτικῆς πού αφορα 111 Λατι-

«26ης Ἰούλη» μέ σαφεῖς τίς ἐθνικιστικές
τάσεις. Εἶναι ἐνδιαφέρον νά ἀναφερθοῦν
καποιες αναλογίες μέ 600 συνέθησαν τα
τελευταῖα χρόνια 0111v Ἀφρική καί είδικα
στίς χῶρες 61106 ἐκδηλώθηκε ή κουθανέ-

νική Ἀμερική καί πού συνθηματολαγεῖ τόν
άγώνα γιά τήν ανστροπή τῶν δικτατοριὼν
πού στηρίζουν οἱ ΗΠΑ. Ἠ δική της 11601-

θέρνησης πραγματοποιοῦσε ἐπίσημο ταξίδι
0111v 'A60v0. όταν, τά πράγματα δέν εἶχαν
ακόμα πλήρως ξεκσθαρισθεῖ καί 610v 6
κινήματος

ζικη στρατωτική παρουσία στό πλευρό τῶν
προοδευτικῶν δυνάμεωνῑ Τόσο τό MPLA

600 καί 6 11v61110 106 Ἀγκοστίνο Νέτο χαρακτηρίζονται στή διαρκεια τοῦ άγώνα από
μια πλατιά αριστερή τοποθέτηση, γενικό-

πτωση εἶναι ήδη ’ένα νικηφόρα προηγούμενο πού 6 T06 ἐπιμένει v0 μεταφέρει 0111

Βραζιλία καί 111 Βαλιθία... 'H αποτυχία ὅμως
τῆς ὁργάνωσης τῆς Ἐπανάστασης στίς χῶρες αύτές, μεταφέρει αργότερα 16 60000
τῆς κουθανέζικης ἐξωτερικῆς πολιτικῆς
στήν Ἀφρική γύ ρω στό 1970 καί μετα.

τερσ έπανσστατική ἐναντίον τοῦ πορτο-

γσλλικού καθεστῶτος. Μετά τή νίκη καί
τήν ἐπικρατηση τοῦ MPLA K01 06 6100111110

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

λιγώτερο 0n' ὅτι χρειαστηκε ὁ Φιντέλ K0στρο,

τό

έθνικοαπελευθερωτικό

μέτωπα

μετατρέπεται σέ μαρξιστικό - λενινιστικό
Κόμμα. 'O N610 αποφεύγει ὅμως v0 6iv51
111v ὁνομασίσ Κομμουνιστικό, διατηρώντας
έτσι τήν ἰστορική άγωνιστική συνέχεια. '0
Μενγκίστου )(αἰ’λέ Μαριάμ, σημερινός
ἰσχυρός αντρας 0111v Αἰθιοπία, ένας μεσαῑος ἐπαρχιώτης αξιωματικός, πού συμ-

μετέχει αλλοτε διακριτικά καί αλλοτε αποφασιστικά στό προσκήνιο 0' όλες τίς, μετά
τό 1974 καί τή πτώση τοῦ Χαῖλέ Σελασιε,
ἐξελίξεις 0111v Αἰθιοπία, κερδίζει τή μάχη
τῆς ἐξουσίας για νά γίνει 601500 0116 λίγο
μαρξιστής - λενινιστής καί v0 αναγγείλει
111 δημιουργία μαρξιστικού-λενινιστικού
Κόμματος (1'1 καλύτερα 111 μετατροπή τοῦ

ΡΜΑΟ, τοῦ Προσωρινοῦ Διοικητικοῦ Στρατιωτικοῦ Συμθουλίου).

Η ΑΜΕΣΗ

στρατιωτική

παρουσία στήν

Ἀφρική εἶναι για τήν κουθανέζικη Ἐπανάσταση 11 έκπλήρωση,τοῦ διεθνιστικοῦ καθήκοντός της για ἐνεργή αντιιμπεριαλιστική άλληλεγγύη στό πλευρό ὅσων άγωνίζονται v0 ξεφύγουν 0116 τήν ἐπικυριαρχία
τῶν ΗΠΑ. Γιά αλλους ὅμως αὐτό αποτελεῑ

έπέμθαση στα ἐσωτερικά αλλων χωρῶν
πού γίνεται μέ σκοπὸ τήν έξυπηρέτηση τῶν
στόχων τῆς Σοθιετικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. 'H διαφωνία εἶναι γνωστή καί έδῶ καί

αρκετα χρόνια, πάγια. Συνδέεται μέ 111
« θεωρία τῶν δυό κόσμων» πού ὐποστηρίζει
ό όρθόδοξος Κομμουνιστικός κόσμος μαζί
καί 11 K0660. Στή θεωρία αὐτή πού σύμφωνα μέ τήν ὁποία 11 K6010 πάλη 1106 διεξάγεται σήμερα εἶναι ανάμεσα στόν καπι-

«ΔΕΝ ΣΚΟΠΕΥΩ v0 άναλαθω πρωτοθου-

ταλιστικό κόσμο καί στίς δυνάμεις τοῦ σοσιαλισμοῦ, 16 κινεζικό μπλόκ αντιπαρστασ-

λία για τήν όργανωση κινημάτων στίς χῶρες τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς, 'H Aa11v1K11

σει 11'1 «θεωρία τῶν τριῶν κόσμωνιι, 611 δηλαδή, ὁ κόσμος κινδυνεύει 0116 τόν αντα-

'A11601K11 θα ακολουθήσει τό δρόμο της
γιατί αὐτός πια αποτελεῖ ίστορικό νόμο,
Ὺπάρχουν πολλοί ἡγέτες στίς χῶρες 06160
1106 εἶναι σέ θέση v0 αναλαθουν ήγετικό
ρόλο». ”Οσο K1' αν αὐτή 1'1 αποστροφή τοῦ
Καστρο άπέκλειε δημόσια τήν «ἐξαγωγή

γωνισμό καί τα σχέδιά τῶν ὐπερδυναμεων

τῆς Ἐπανάστασης» στίς Λατινοαμερικανικές χῶρες, 0'1 χῶρες σύτές σταθηκαν 6
πρῶτος προσανατολισμός τῆς κουθανέζι-

κης ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Ὀ Καστρο
προσπαθησε στα πρῶτα θήματα τῆς νεαρῆς Ἐπσναστασής του να άποστιασει τήν
αναγνώριση

τῶν

αμερικανικῶν

κρατῶν,

αντιμετώπισε ὅμως τήν σαφῶς ἐχθρική
θέση τῶν περισσότερων, αφοῦ τά καταπιεστικά καθεστῶτα τους θρίσκονταν κάτω
από τήν άμεση ἐξάρτηση τῶν ΗΠΑ. ”Ετσι
τόν Ἰούλη τοῦ 1964 6 Ὀργανισμός Ἀμερικανικῶν Κρατῶν ἐπιθαλλει μέ απόφασή του
ἐμπορικό ἐμπάργκο στήν K0660 καί όλα τά
κράτη - μέλη του διακόπτουν διπλωματικές
σχέσεις μέ τήν κυθέρνηση τῆς Ἀθάνας.

Μόνο τό Μεξικό αρνεῖται νά ἐφαρμόσει
06160 τίς αποφασεις. Στήν άντεπίθεσή του
6 Φιντέλ Καστρο θα ἐγκαθιδρύσει στενές
σχέσεις μέ ὅλα τα ἐθνικοαπελευθερωτικα
κινήματα καί όργανώσεις πού μάχονται τίς
λατινοαμερικανικές δικτατορίες καί θα
θοηθήσει ἐνεργά 16v αγώνα τους.
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ τῶν «Τριῶν Ἠπείρων» πού
συνέρχεται 0111v 'A60v0 16 Γενάρη τοῦ
1966 δέν αποτελεῑ μόνο τήν απαντηση τοῦ
Φιντέλ Καστρο 016v πολιτικό καί οἰκονομικό αποκλεισμό τῶν ΗΠΑ, αλλα σημαίνει
καί 16 πρῶτο ανοιγμα τῆς κουθανέζικης
ἐξωτερικῆς πολιτικῆς 0111v Ἀφρική καί τήν
Ἀσία. Τό άποτέλεσμσ αὐτῆς τῆς προσπα-

καί κυρίως τῆς Σοθιετικῆς Ἕνωσης, 1'1
ὁποία δέν εἶναι τίποτε αλλο παρά μια σο-

0110 10 ἐθνικοαπελε υθερωτικά κινήματα
παρα τά Κομμουνιστικά Κόμματα.

Ἠ ΚΟΥΒΑΝΕΖΙΚΗ ἐξωτερική πολιτική
αντιμετώπισε ὅμως καί αντιμετωπίζει ἐπικρίσεις καί άπό μιάν άλλη πλευρά. Πρός
αὐτή τήν «κριτική» 6 Φ. Καστρο εἶναι
περισσότερο εὐαίσθητος, αφοῦ προέρχεται μέσα άπό τό στρατόπεδα τῶν Ἀδεσμεύτων στό ὁποῖα 11 K0660 0v11K51. αλλα
καί για τό ὁποῖα ὁ Φιντέλ μοιαζει να 600110τίζεται τώρα έναν αλλο, πιό ένεργό στίς
διεθνεῖς ἐξελίξεις, ρόλο. Πρόκειται γιά
τούς διαξιφισμούς τιού σημειώθηκαν αναμεσα στούς Γιουγκοσλάθους K01" 1060
Κουθανέζους στήν τελευταία Σύνοδο τῶν

Ἀδεσμεύτων στό Βελιγραδι, μέ ἐπίκεντρο
ακριθῶς 16 ρόλο τοῦ Κινήματος τῶν Ἀδεσμεύτων. Μιλώντας 6 110656000 Τίτο, διατύπωσε έπιφυλαξεις γιά τό ρόλο τῶν κουθανέζικων στρατευμάτων στήν Ἀφρική καί
έξέφρασε τό φόθο 611 έξυπηρετοῦν τῆ Σο6ιετική πολιτική στό χῶρο αὐτό, ἐνῶ δέν
θα έπρεπε, αφοῦ τό κίνημα έχει σαν αρχή
111 χάραξη μιας τρίτης αὐτόνομης - πέρα
δηλαδή 0116 1060 άνταγωνισμούς ΗΠΑ καί
ΕΣΣΔ - πορείας. Ἀπό 16 Σιαντιάγο, 6 Φ.

Καστρο απαντσῦσε 611 116 111v 510060 11100
051000 αντιδραστικῶν κρατῶν, τό στρατό-

πεδο τῶν Ἀδεσμεύτων κινδυνεύει v0 χάσει
τήν αξιοπιστία καί τό δυναμισμό του, καί
ἐπισήμανε 611 06601156100 δέν σημαίνει
καί οὐδέτερος. Ὑπεραμύνθηκε τῆς δικής
τουΓγραμμής 0111v Ἀφρική τονίζοντας 61111
παρουσία τῆς Κούθας 0111 M06011 "H115100
ὐποδηλώνει τήν ἐμπράκτη διεθνή αντιιμπεριαλιστική αλληλεγγύη πού διέπει τήν
πολιτίκή της. 01 11000111011160 παντως εἶναι
σήμερα 6660101 611 6 ἐπόμενος στόχος τῆς
ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τοῦ Φιντέλ Καστρο
θα εἶναι ὁ χῶρος τῶν Ἀδεσμεύτων καί 611
σημαντικές ἐξελίξεις θα σημειωθοῦν 0111v
6116115v11 Σύνοδο πού θα γίνει 0111v 'A60v0
16 ἐρχόμενα Φλεθάρη.

σιαλιμπεριαλιστική δύναμη.

O ΙΔΙΟΣ 6 Φιντέλ Καστρο δέν χανει εὐκαιρία για νά χαρακτηρίσει σάν προδοτική
τή γραμμή, ἰδιαίτερα στήν Ἀφρική, τῆς κινεζικῆς ἠγεσίσς, 1106 τήν κατηγορεῖ 611
συνεργαζεται μέ τά πιό αντιδραστικά καί
αντεπανσστατικά στοιχεῖα, ακόμα καί μέ

πράκτορες τῆς CIA. για v0 προωθήσει τήν
τυφλή αντισοθιετική γραμμή της. Τά παραδείγματα εἶναι γνωστά ὥστε v0 1111 χρειαζεται v0 αναφερθοῦν. Ἀπό τήν άλλη, ἡ K06θανέζικη ἐξωτερική πολιτική δέν κάνει
απολύτως τίποτε για v0 συγκαλύψει τα ση-

ΣΤΗΝ ΑΒΑΝΑ όλοι εἶναι περήφανοιγια 111
στρατιωτική παρουσία τῆς Κούθας σέ
Ἀφρικανικές χῶρες. Αὐτό μοιάζει να εἶναι
K011 πολύ μεγαλα καί απίστευτο για τό λαό

πού πρίν ε’ίκοσι χρόνια πεινοῦσε. ”Οσοι πολέμησαν στήν Ἀφρική ἐχουν τα παράσημα
016 11610 καί χωρίς δισταγμὸ διηγοῦνται
πῶς νίκησαν στούς ἰμπεριαλιστές καί τούς
λακέδες τους στήν τάδε μάχη καπου 0111v
Ἀγκόλα ή τήν Αἰθιοπία. Εἶναι θέθαιο ότι
αὐτός ὁ λαός αντιμετωπίζει σήμερα ἐνα

σωρό προθλήματα καί δέν τά κρύθει άπό
τούς ξένους 106. Ὑπάρχει π.χ. ένα ὁξύ

μεῖα πού τήν χωρίζουν από τή Σοθιέτική
πρόθλημα στέγασης, 611010 K066 χρόνο τε-

θέση στα διεθνή ζητήματα. "E1016 Φιντέλ
καταγγειλε ἐπανειλημμένα τό καθεστώς
τοῦ Βιντέλα σάν φασιστικό καί δικτατορικά
καί τό συμπεριέλαθε 016v καταλογο έκείνων τῶν καθεστώτων πού θά πρέπει v0
ανστρσποῦν, ἐνῶ δέν σκέφθηκε καί πολύ
για v0 δείξει τήν προτίμησή του πρός τό
Μέτωπο Πολισάριο τῆς Δυτικῆς Σαχαρας

λειώνουν 34 χιλιάδες νέα διαμερίσματα.
Πολλά τρόφιμα καί ε’ίδη τά προμηθεύεται
μέ τό δελτίο. "Av ρωτήσεις κάποιον πόσο
τόν ἐνοχλεῖ, αὐτός θα σοῦ πεῖ 611 θά προτιμοῦσε νά 111'1v ὐπῆρχε 16 δελτίο. ὅμως
διαφορετικά «θα ἐχουμε πληθωρισμό»,
έστω κι’ αν δέν ξέρει πολλα πράγματα για
τό τί σημαίνει πληθωρισμός καί τίς συν-

σέ σχέση μέ τό φιλοσοθιετικό Κομμουνιέπειές του.

στικό Κόμμα τοῦ Μαρόκου. Εἶναι ακόμα
πολλές φορές 11 1111 111011011 106 κανόνα τῶν
προνσμιακῶν σχέσεων ανάμεσα στα Κομ-

μουνιστικά Κόμματα πού ἰσχύει ἰδιαίτερα
στό χῶρο τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς, Εἶναι
γνωστές οἰ πολύ στενές σχέσεις πού διατηρεῖ η K0660 116 1060 Μοντενέρος τῆς

Ἀργεντινῆς, τό MIR 1110 Χιλῆς καίτοῦ Περοῦ 1'1 116 16 Σαντινιστικό Ἐθνικοαπελευ-

θερωτικό Μέτωπο τῆς Νικαραγουας. 'O
Φιντέλ φαίνεται v0 110011110 016v Τρίτο K6-

ΑΛΛΑ ό,τι ἐντυπωσιαζει 0' αὐτόν τό λαό
εἶναι 1'1 αἰσιοδοξία του, μέ πηγή 16 Allegro
ταμπεραμέντο του, λές καί έχει σίγουρη
τήν προοπτική μέ τό μέρος του. Προποντός ὅμως, έκεῖνο πού μπορεῖ κανείς v0
διακρίνει, εἶναι πώς 1'1 έπανσστατική δυναμική - 611010 καί v0 1ναι αὐτή - εἶναι καί σήμερα ακόμα ζωντανή, καί δέν ἐχει απολιθωθεῖ σέ γραφειοκρατικούς μαιάνδρους.
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·ΞΑΝΤΟῨΙῙἛΗ

Μμδῑ*

Φτάνοντας από τόν Πειρσια μέ τό πλαίσ

στόν μεγαλο κόλπο τῆς Σαντορίνης αντικρύζουμε ψηλα στ’ αριστερά μσς τά σπίτια
τῆς Οϊας γαντζωμένα στα αγρια γκρεμνά
μά καί στίς έποχές πού πέρασαν.
_
Τά σπίτια τό ἐνα πανω στ’ αλλο, μπλεγμένα μεταξύ τους σοῦ φανερώνουν μιά
ἰδιόμορφη ἐννοια τῆς ἰδιοκτησίας καί κοινοκτημοσύνης πού αλλοτε θασίλευε. Εἶναι
τα σπίτια πού ὁ σεισμός σμπαραλιασε καί ἡ
«ἐγκατάλειψη» τά ἐρείπωσε καί τά «πέθανε» ὁριστικά. ”Ολα ασπρα καί χρωματιστα
γιορτάζουν τό τέλος μιας ἐποχῆς καί τήν
αρχή μιας αλλης, μουσεισκῆς, πού καλοῦνται μέ ὅλες τίς ἐνδείξεις νά παίξουν τά ἐκ·
θέματα «λσῖκῆς μσς παραδοσης».
'H ἐκταση τῆς Ἀπάνω Μεριας εἶναι 9 χλμ.
καί τό μῆκος τῶν ακτῶν της ξεπερναει τά 7
χλμ. Εἶναι μιά ανηφορική πεδιάδα πού άρχίζει στό θορινό της τμῆμα από τό ἐπίπεδο
τῆς θαλάσσας καί ανεθαίνει ὁμαλά μέχρι
τά 130 μέ 150 μέτρα ὕψος στό νότια ακρο
της, (ὅπου θρίσκεται ό αἰκισμός) για νά πέσει ἐκεῖ άπότομα μέ αγριο γκρεμνό στή
θάλασσα (ἠφαιστειογενής διαμόρφωση). Τό
Μεγαλο Βουνό εἰναι ή πιό ψηλή κορυφή
στήν περιοχή μέ 300 μ. ϋψος.

Πεθοιίνει καί ἀπό
τόν ’τουρισμα
Η ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ εἶναι τό νοτιώτερο νησί τῶν Κυκλάδων, ἀπέχει ἀπό τόν Πειραιά 130 καί ἀπό τήν Κρήτη 70 μίλια. Ἔχει έκταση 92 τ. χλμ. καί πληθυσμό
σήμερα 6.000 περίπου μόνιμους κάτοικους. Πρέπει νά σημειώσουμε ὅτι στα τελευταῖα 50 χρόνια τό νησί έχασε 55% τοῦ πληθυσμοῦ του. Σήμερα στό νησί ὑπάρχουν
13 χωριά, μέ 200 ὡς 1800 κάτοικους. Τό καλοκαίρι ὁ πληθυσμός αὐτός φτάνει
στά 10-12.000 άτομα, δηλαδή διπλασιάζεται, ἐνῶ τό ἐπισκέπτονται περίπου
100.000, Ἕλληνες καί ξένοι τουρίστες, μέ πλοῖα τῆς γραμμῆς-ἀεροπλάνακρουαζιερόπλοια.
H OIA εἶναι κτισμένη πάνω στό «ναυτικά» νησί τῆς Σαντορίνης πού ένα δυσανάλογα μεγάλα ἀεροδρόμιο, πού μόλις τώρα μπαίνει σέ λειτουργία, θα προαπαθήσει ν’άναπληρώσει στό μέλλον τό λιμάνι πού τῆς λείπει. Μέχρι σήμερα δέν
ὑπάρχει οὔτε ’ένας στοιχειώδης μῶλος προσέγγισης πλοίων, έτσι πού τόν χειμῶνα
αἱ δυνατοί δοριάδες πολύ συχνά ἀποκόόουν τό νησί ἀπό τόν ὑπόλοιπα κόσμο, μέ
ἀποτέλεσμα έντονες ἀνωμαλίες-στήν οἰκονομία τοῦ τόπου καί τή ζωή. Σάύτό ea
πρέπει νά προσθέσουμε τή δυσκολία τοῦ πολύωρου καί ἀκριδοπληρωμένου ταξιδιοῦ Πειραιᾶ-Θήρας μέ πλοῖα, 13-15 ὧρες καί συχνά 20 (συνάρτηση μέ τόν και-

Ἠ χρήση τῆς γῆς
Οί κυριότερες οἰκονομικές δραστηριότητες τῆς περιοχῆς εἶναιῑ
ο Ἀγροτική περιοχή. Τό σταφύλι.(για κρασί) εἶναι τό θασικό προϊόν τῆς περιοχῆς.
Καποτε τό συναγωνιζόταν καί ή ντοματα,
αλλα σήμερα πια τήν καλλιεργοῦν μόνο σέ
λίγα χωραφια γιατί χρειαζεται πολλά ἐργατικά. Ὑπαρχει ακόμα μικρή παραγωγή φάθας ἐξαιρετικῆς ποιότητας καί πολύ λίγα
κηπευτικα (δύο μπαξέδες). Ἠ ἐλλειψη τοῦ
νεραῡ, ὐπ’ άριθμόν ἐνα πρόθλημα τῆς
περιοχῆς, δυσκολεύει τήν όποιαδήποτε
προσπαθεια αγροτικῆς αναπτυξης. Τα ἐλαχιστα αγροτικά χέρια πού απομένουν δέν
εἶναι ἰκανα πιά νά στηρίξουν τό όποιαδήποτε αγροτικό πρόγραμμα.
Ο Ἀλιειά - κυνήγι. 'H ἐλλειψη στοιχειώδους λιμσνιοῡ για ψαραδικα καί θαρκες εἷναι ’ίσως ἡ θασική αἰτία τῆς περιορισμένης
άλιείας. Δέν ὐπαρχει οὐτε ἐνα τρεχαντήρι
καλα άρματωμένο για σοθαρή ἐπάγγελματική χρήση (τόν Ὀκτώθριο οἰ θαρκες ἐξαφανίζονται άπό τόν κόλπο τῆς Ἀρμένης,
θγαίνουν στήν ξηρά, για να τίς ξαναδοῦμε
νά πλέουν πάλι τόν Μαη). Συνολικά ύπαρχουν 6 καῖκισ καί 20 θαρκες. Τό κυνήγι
περιορίζεται στά αγριοκούνελα καί στα
πουλιά. Εἶναι περιθοριακή δραστηριότητα,
μικρή θσήθεια στήν οἰκιακή οἰκονομία.
Ο Ὀρυχεῐα. Μέχρι τό 1974 λειτουργοῦσε
χωρίς αδεια τό ὁρυχεῖο Θηραῖκῆς γῆς στό
ακρωτήρι Ἀμμοῡδι. Εὐτυχῶς γιά τό χωριό
καί τήν ὐγείσ τῶν κατοίκων του απαγορεύηκε ἡ συνέχιση τῆς λειτουργίας του.
Εχοντας ἐξαντλήσει τά παραθαλάσσια κοιτασματα εἶχε αρχίσει νά «τρώει» τό χωριό,
τούλάχιστον 15 σπίτια στή γειτονιά Φανά-

TO ΧΩΡΙΟ τῆς Οἵας καί ἡ πεδιάδα της δρίσκονται στό δόρειο ἄκρα τῆς Σαντορίνης. Χωρίζονται ἀπό τό ὑπόλοιπα τμῆμα της μέ ένα ἀπότομα δουνό, τό Μεγαλο
Βουνό. Ἑνώνονται μέ τά Φηρά, τήν πρωτεύουσα τοῦ νησιοῦ, μέ 10 χλμ, σκληροτράχηλου δρόμου, έτσιπού νά δίνει τήν έντύπωση σχετικά ἀπομονωμένου χωριοῦ
ἀπό τήν ὑπόλοιπη Σαντορίνη. (Ὁ «Ἀθηνιός», ὁ μῶλος προσέγγισης τῶν πλοίων

ἀπέχει 20 χλμ. ἀπό τήν Οἴα).
Η ΑΠΑΝΩ ΜΕΡΙΑ ἀποτελεῖται σήμερα ἀπό τήν κυρίως Οἴα, τόν συνοικισμα
Περίδολο, πού ἔχει πιά κολλήσει ἐπάνω της, τήν Φοινικιά, τόν Θόλο, προωθημένο

συνοικισμό στόν κάμπο - καί τά δύο ἐπίνεια, ἀκατοίκητα σήμερα, τό Ἀμμοῦδι
καί τήν Ἀρμένη. Οἱ 300 σήμερα κάτοικοι τῆς Ἀπάνω Μεριᾱς (Οἴα καί περίχωρα)
ζοῦνε στό δομημένο πλαίσια τῶν 5.000 ψυχῶν τοῦ κοντινοῦ παρελθόντος. Οἱ
ἐρειπωμένες σπηλιές, οἱ γκρεμισμένοι τοῖχοι, οἱ σπασμένοι θόλοι, ἐπιτείνουν τήν
πτωση τοῦ ἠθικοῦ ἑνός πληθυσμοῦ γερασμένου, ἐγκαταλειμμένου ἀπὸ τό κράτος
καί ἀπομονωμένου ἀπό τά γύρω, έτσι πού τό σύνολο δέν μπορεῖ πια νά παρακολουθήσει τήν ὅλη ἐξέλιξη τοῦ ἐθνικοῦ μας χώρου. Αῦτό τό φαινόμενα ἐπιτείνεται
ἰδιαίτερα ἀπό τήν κάθοδο μεγάλου κύματος τουριστῶν, ἰδιαίτερα τούς καλοκαιρινούς μῆνες πού ἀναστατώνουν κυριολεκτικά τήν κοινωνία καί τήν οἰκονομία
του τοπου.

ρι).

Ο Βιοτεχνίσ. 'H θιοτεχνία εἶναι πολύ περιορισμένη. ·Υπάρχει ἐνσ μόνο καρνάγιο πού
άπασχολεῖ δύο τεχνίτες κι’ ένα θοηθό, καί

,

ατασκευάζει ξύλινα σκαριά. Ἐτήσια παραωγή τρία τρεχαντήρια, 10 θαρκες. ”Ας σημειώσουμε ακόμα τήν ϋπαρξη ἐνός «γύφου» κι’ ἐνός τσαγκάρη.
Ο Ἀρχαιολογικοί χῶροι. Στούς θόρειαυς
πρόποδες τοῦ Μεγάλου Βουνοῦ καί πρός
25

τῆ θάλασσα ἐκτείνεται μέσα στῆν πεδιάδα
μεγάλη έκταση πιθανοῦ ἀρχαίου οἰκισμοῦ
1100.0Ko‘11c1. δέν έχει έρευνηθεῖ.

Πληθυσμός

τοῦ πληθυσμοῦ σέ 30 χρόνια. Στά 1940 ή
0'10 έχει 1348 κατοίκους. 'H ναζιστική κατοχῆ προκαλεῖ μεγάλη πείνα. Τό χωριό
μόνο στούς 3 μῆνες Φεθρουάριο - Μάρτιο
- Ἀπρίλιο τοῦ 1942 χανει 175 ατομσ, μέ
μέσα ὅρα ἡλικίας 35 χρονῶν. Στό θιθλία
τοῦ ληξιαρχη θα διαθασουμε στίς πιό πολλές ἀπό τίς περιπτώσεις, «θάνατος λόγω
καρδιακοῦ ἐπεισοδίου». Μετσφράστε το
«ἀσιτία». Στήν περίοδο 1940-1951 ή Ἀπάνω
Μεριά χανει 373 κατοίκους ῆ ένα ποσοστό
28%, δηλαδή πολύ περισσότερο ἀπό τόν
μέσον δρα τῆς Σαντορίνης, πού θρίσκεται
σέ χαμηλά ἐπίπεδα αὐτῆ τῆ φορά, -8%.
A0111 11 περίοδος θά ἀφήσει θαθιές πληγές
στῆν θιολογικῆ αναπαραγωγή τοῦ τόπου,
εἰδικα 0110 10 μεγαλο ἀριθμό τῶν νεαρῶν
νεκρῶν τῆς πείνας τοῦ 1942. Στήν περίοδο
1951-1961 τό ποσοστό μείωσης τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Οϊας θα φτάσει ατό -33%. ἐνῶ τό
’ίδιο ποσοστό γιά δλο τό νησί εἶναι -14%. Σ’
αὐτῆ τῆ χρονική περίοδο θα ξεκαθαρίσουν
τῆ σχέση τους μέ τό χωριό αὐτοί, πού γιά
σειρα χρόνια πηγαιναέρχονταν καί δέν
ἀποφάσιζαν ακόμα νά ρίξουν «τήν μαύρη
πέτρα» πίσω τους. Εἶναι ή περίοδος τῆς
μεγάλης αναχώρησης γυναικόπαιδων. Στό
διάστημα 1961-1971 τό ποσοστό μείωσης

εἶναι τό ίδια μέ τό προηγούμενα, δηλαδή
"000 ἀκολουθοῦν έχουν σκοπό v0 ὁριοθετῆααυν ἰστορικά τῆν ἐξέλιξη τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Οἰας στα τελευταῖα 50 χρόνια.

χωρίς περισσότερες φιλοδοξίες.
Πέρασαν πια δυό αἰῶνες πού ὁ Σουαζέλ
Γκουφιέ μας περίγραφε στα θιθλία του καί
στούς χαρτες του τα «Μπούργκ ντέ Σάν

Νικολα» σάν τῆ μεγαλύτερη πολιτεία τῶν
νότιων Κυκλάδων... πού μετανομάστηκε μέ
τῆ δημιουργία τοῦ Ἐλληνικαῦ ἀνεξαρτητου κράτους τό 1830 σέ 0'10. ἐπί «τῷ ἀρχαῖκωτέρῳ», ῆ Ἀπάνω Μερια, σύμφωνα μέ
τῆ λα’ἰκῆ όναμασία.
Ἠ κωμόπολη ἀνθεῖ στά τέλη τοῦ 19ου
αἰώνα καί στά πρῶτα τοῦ 2Οου. Ἠ εὐημερία
της στηρίζεται θασικά στό ἐμπόρια καί τήν
ναυτιλία, μέ δραστηριότητα α’ ὅλη τῆ λέκανη τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου καί τῆς
Μαύρης Θαλασσας. 'H 0yp011K11 παραγωγή
δέν ὐστεροῦσεῑ κρασιά, ντοματες, φαθα,
ψάρια παστα, θιοτεχνίες, καρνάγιο κλπ...

13 ἐνορίες, 4 σχολεῖα, 5.500 κάτοικαι, 250
πλοῖα.’..

Ὅπως ὅμως ὅλα τά αλλα χωρια καί πόλεις τοῦ τόπου μσς, πού στήριξαν τῆν εὐημερία τους στῆ ναυτιλία μέ πανί, ἐτσι καί ῆ
Ὀία καταστράφηκε μέ τῆν έμφανιση τοῦ
ἀτμοῦ καί τήν γρήγαρη αντικατάσταση τῶν
πανιῶν ἀπό τῆ μηχανή. Ἠ συγκέντρω-

ποίηση τοῦ ναυτιλιακοῦ κεφαλαίου γύρω
ἀπ’ τόν Πειραια, «μαγνήτισειι γρῆγορα
τούς ἐφοπλιστές-πλαιοκτῆτες, καί τσακισε
τούς καραθοκυραίους τῆς Οϊας. Μαζί τους
πῆραν τό δρόμο για τόν Πειραια καί τά
τσαῦρμα, οἰ ναῦτες, αναζητώντας δούλεια
στῆν πρωτεύουσα. Ἤδη τό 1924 δέν ἐμενε
στῆν 0'10 0015 1110 έδρα ναυτιλιακῆς ἐταιρείας. Ἐρῆμωσαν ὅλα τά λαῖκα σπίτια στα
«γκρεμνά», αδειασαν σιγά-σιγά οἰ δρόμοι
«ἀπα ἀνθρώπους καί φασαρίες», ὅπως μας
διηγοῦνται σί παλιότεραι, ἐξαφανίζονταν 0'1

νέες ῆλικίες, κλείδωναν τό ένα πίσω ἀπό τ’
αλλο, μέ ταχύτητα, τ’ ἀρχοντικα νεοκλα-

σικα σπίτια πού θλέπαν στάν κάμπο, πού
δέν εἶχαν προλαθει νά χαροῦν οὐτε 2-3 δεκαετίες ζωῆς.
”Ετσι τό 1926 ῆ Ἀπάνω Μεριά δέν μετροῦσε πια παρά 1737 κατοίκους. σύμφωνα

μέ 10 0101x510 τῆς Ε.Σ.Υ.Ε.; Μείωση 70%
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33% ἤ 3.3% 10 χρόνο, ἐνῶ τῆς Σαντορίνης
εἶναι -21%. T0 11000010 1151010110111c; Οϊας
εἶναι συνεχῶς τό μεγαλύτερο ἀπ’ ὅλα τά
χωριά καί πόλεις τοῦ νησιοῦ, ακόμα κι’ αὐτῆς τῆς Θηρασιας, τοῦ 1110 ἐγκαταλειμμένου χωριοῦ. Γενικά στα 50' τελευταῖα χρόνια ἐνῶ όλας ὁ πληθυσμός τῆς Σαντορίνης
μειώθηκε κατά 55%, ατήν 0'10 10 11000010
0010 εἶναι πολύ μεγαλύτερο καί φτάνει τά
75°/o.

'E101 φτανουμε στα 1977, καί ὁ πληθυσμός μετριέται σέ 306 μόνιμους καταικους.

νάστες αὐτοί, ἐκτός ἀπό ἐξαιρέσεις, ἐργαζονται ἐκεῖ καί στέλνουν χρήματα στίς οἰκογένειές τους στῆν 0'10. μέχρι να μπορέσουν νά τούς ἐξασφαλίσουν κατοικία στῆν
περιοχή τῆς πρωτεύουσας. Προτιμοῦν τίς
περιοχές Ταμπούρια, ”Αγιος Δημήτριος καί

”Αγιος Μηνας στόν Πειραια, στόν Καρυδαλλό καί τό παραθαλάσσια Λαύρια.

ΟεΤα τρίτα μεταναστευτικό κύμα;
Θά γίνει στα χρόνια 1964-1968. Ἐδῶ θά
παίξει ἀποφασιστικό ρόλο τό ὁριστικό
κλείσιμο τοῦ ἐργοστασίου, μαζί μέ τῆν γε-

νικευμένη μιζέρια τοῦ νησιοῦ, Οί μετανάστες αὐτῆς τῆς περιόδου κατευθύνονται
κύρια στῆν Ἠλιούπολη, πού κυριολεκτικά
γειτονιές της ἐποικίζονται ἀποκλειστικά μέ
Σαντορινιούς Οἰατες. "Ev0 μικρό ποσοστό
μόνο θα προτιμήσει τόν Πειραια, πάντα
στίς παλιές Οἰάτικες γειτονιές,

'O γέρας καί 1'6 ἐμθασμα
'H 0'10 010 1977 έχει 306 010110 μόνιμα
ἐγκατεστημένα. 0'1 γέρσι, 0'1 συνταξιοῦχοι
καί γενικά τά ατομσ πού συντηροῦνται ἀπό
καποιο ἐμθασμα, ἐφτασσν σήμερα τα 230.
δηλαδή τό 75% 100 πληθυσμοῦ της, χωρίς
αὐτό νά σημαίνει 011 10 ὐπόλοιπο 25% (10
ὐπόλοιπο 76 ατομσ) σφύζει ἀπό παραγωγικότητα. Πρέπει νά σημειώσουμε ότι ἀπό

αὐτά τά 76 ατομσ, τά 52 ἐχουν ἐπάγγελμα
αὐστηρά ἐποχιακό ῆ ύποαπασχολοῦνται
(ψαράδες, ξενοδόχοι κλπ.), ἐνῶ 10 ὐπόλοιπα 24 δουλεύουν σέ πλαίσια πολύ χαμηλῆς παρσγωγικότητας.

-

Στήν 0ἰά σήμερα οί ἐνεργές ῆλικίες εἶναι
τό 44% 100 συνόλου τῶν κατοίκων ῆ 138
ατομσ (63 γυναῖκες καί 75 ανδρες). Ἐνεργές ῆλικίες θεωροῦμε τίς ἀπό 15 έως 60
χρσνῶν.

Μετανάστευση
Τρία εἶναι τα θασικά μεταναστευτικό κύματα στῆν Οῖα, τά τελευταῖα χρόνιαῑ
Ο Τό πρῶτο μεταναστευτικό κύμσ.’

Ἀντίθετα μέ ὅτι ἐγινε στα πιό πολλά
μέρη τῆς Ἐλλάδας, 0111v 0‘10 δέν παρατηροῦμε μεγάλη μετανάστευση μέ προορισμό τήν Η.Π.Α, στα χρόνια 1890-1910. Τό
νησί εὐημεροῦσε ακόμα, καί οἰ ὐπερπόντιοι μετανάστες εἶναι λίγοι. Στήν 0'10 11510
111 μεταστροφῆ τῆς ναυτιλίας ατόν ατμό
καί τήν οἰκονομική διαλυση τῆς χώρας
στῆν περίοδο 1911-1922 - θαλκανικοί καί
παγκόσμιοι πόλεμοι, τό κλείσιμσ τοῦ ἐμπορίου μέ τῆ Ρωσία μετά τῆν ἐπανάσταση τοῦ
1917, παραδοσισκα Σαντορινιό δρομολόγιο, καί τούς περιορισμούς μέ τήν Τουρκία
μετά τό 1922 - ἐρχονται 0‘1 K01001p51111K01
σεισμοί τοῦ 1926-1928 νά ὁλοκληρώσουν
τόν τραυματισμό τῆς κοινωνίας της. Ἠ μεγάλη φυγή τοῦ πληθυσμοῦ της πραγματοποιεῖται στό 1920-1928. 01 μετανάστες αὐτῆς τῆς περιόδου ἐποικοῦν τόν Πειραια,
περισσότερο τίς κεντρικές γειτονιές, ὅπου
καταικοῦν ἀπό τότε μόνιμα.
ΟτΤό δεύτερα μεταναστευτικό κύμα;
”Ερχεται να ὁλοκληρώσει τό πρῶτο. Στά
1934—36 (K01 σέ σχέση μέ τήν κρίση τοῦ ἐργοστασίου, ὅπως [θα δοῦμε πιό κάτω) μεγαλο κύμα Οἰατῶν φτανει στόν Πειραια, καί
συγκεκριμένα στῆ Δραπετσώνα, καί ἐργαζεται στα ἐκεῖ ἐργοστάσια (εἰδικα στα Λιπάσματα), ἐνῶ, παράλληλα αλλο «ἀνακαλύπτειν» τά ὁρυχεῖα τοῦ Λαυρίου. Ol μετα-

Τά παραγωγικά στρώματα καί ἐπαγγέλματα στή χρονική περίοδο 1965-1977 εἶδαν
μια ἐξαιρετικά μεγάλη μείωση που πολλές
φαρές ἀγγίζει τά όρια τοῦ ἀφανισμοῦ;
Ο Τό αγροτικά ἐπάγγελμα ἐξαφανίζεται μέ
γοργό ρυθμό. T0 -76% τῆς μείωσης του πι-

θανόν νά μῆν ἀρκεῖ για νά περιγράψει τῆν
ταχύτητα τοῦ ἀφανισμοῦ.

O 01 ἐργάτες (θιομηχανία-οίκοδομῆ) παρουσιάζουν μιά ἀπό τίς μεγαλύτερες μειώσεις -79%. K01 αν δέν εἶχε αντιαταθεῖ τό οἰκοδομικό ἐπάγγελμα θα εἶχαν ἀφανιστεῖ
κυριολεκτικά.

Ο 'H κατηγορία τῶν παιδιῶν κάτω τῶν 15
χρόνων μειώθηκε ἀριθμητικά στό μισό.
Παράλληλα μ’ αὐτή τῆ μεγάλη ἀριθμητικῆ μείωση τῶν παραγωγικῶν στρωμάτων
παρατηροῦμε τήν αύξηση σέ απόλυτους
ἀριθμούς ῆ σέ πασαστα, στίς πιό ἀντιπαραγωγικές καί περιθοριακές κατηγορίες καί
ἐπαγγέλματος
Ο Αὐξήθηκαν οἰ συνταξιοῦχοι ἀπόλυτα
κατα 7%. Παράλληλα ἐνῶ τό 1965 ἀποτελοῦσαν τό 24.8% 100 πληθυσμοῦ, σήμερα
ἀποτελοῦν τό 40%. Στήν 0'10 100 ’77 για
138 ατομσ ἐνεργῶν ἡλικιῶν αντιστοιχοῦν
129 συνταξιοῦχοι. δηλαδή γιά καθε έναν
τῆς ἐνεργής ἡλικίας ίσοδυναμεῖ καί ένας
συνταξιοῦχος. Κάθε ἀλλο παρά παρήγορο
για τήν οἰκονομία ἐνός τόπου, πού ἀπό τά
113 νοικοκυριά ταῦ χωριοῦ 10 76, δηλαδή

τό 67%. ζοῦν ἀπό σύνταξη.
O Οἰ ὐπηρεσίες (ὐπάλληλοι) ἐνῶ μειώθηκαν ἀριθμητικά ἀπό 6 σέ 4, αὐξῆθηκαν σέ
ποσοστό σέ σχέση μέ τόν πληθυσμό, ἀπό
1.2% 10 1965 έγιναν 1.3% 10 1977.

Για να ὁλοκληρώσαυμε τῆν εἰκόνα θα
παρατηρήσουμε 111 δημιουργία ἐνός K01νούριου έπαγγέλματος; Στόν τουρισμό ἐρ-

γάζονται αμεσο πια 16 ατομσ, τό 5.3% 100
·όλικοῦ πληθυσμοῦ τοῦ χωριοῦ ή τό 11010
τῶν ἐνεργῶν ἡλικιῶν. Ἀλλα για τα ἐπόμενα
χρόνια πρέπει να-περιμένουμε μεγάλη 00ξηση τόν τομέα αὐτόν.
-

νοικοκυρια
δείχνουν
ἐπαγγελματικῆ
στροφῆ ατόν τουρισμό. Βολιδασκαποῦν καί
δοκιμάζουν τῆν ἐνταξῆ τους στό τουριστικό κύκλωμα καί έταιμάζονται 1'1 ν’ ἀλλαξουν ἐπάγγελμα ἤ ν’ ασκήσουν παράλληλα
τουριστικό, σέ θαρος πάντα τοῦ τωρινοῦ
τους.

Ἀπό τα 113 νοικοκυρια πού μετρῆσαμε
0111v Οἷα τό 1977. τά 33 τα κατατάξαμε
στήν κατηγορία «ζωντανές οἰκογένειες».
δηλαδή-τό 29.2% (’ίσως μέ κριτήρια λιγό·τερο αὐστηρά, να κατατάσαμε ακόμα 3-4
οίκσγένειες). Δηλαδή τό 70,8010 τῶν νοικοκυριῶν 0111v 010 δέν εἶναι σήμερα «ζωντανές οἰκογένειες», ἥ για καθε μιά «ζωντανή
οίκογένεια» ἀντιστοιχοῡν 21/2 νοικοκυριά,
«δχι ζωντανά». Είδικά στα τελευταῖα χρόνια εῖδσμε μια ’μεγάλη μείωση τῶν «ζωντανῶν - οἰκογενειῶν», φτανει v' ἀναλογιστοῦμε πώς τό 1965 ἐνα στα δύο νοικοκυρια ἡταν «ζωντανά». "A0 δοῦμε τώρα ποιά
εἶναι τά ἐπαγγέλματα τῶν «ζωντανῶν νοι-

ναικεῖα πληθυσμό τοῦ συνοικισμοῦ αὐτοῦ,

διαθλέπουμε τήν ὁριστική ἐγκαταλειψη σέ
9 ἐπαγγέλματα καί τήν άπακλειστικῆ τους

ἐγκατεστημένα, πού στό σύνολό τους σχε-

κατεύθυνση στόν τουρισμό, μέσα στῆν έρχόμενη 3ετία. Ἀπό τά ὐπόλοιπο 22. 10 13
χωρίς να ἐγκαταλείψουν τό τωρινό τους
ἐπάγγελμα, θα ασκήσουν μέσα 0111v ἐπόμενη 3ετία παράλληλα καί ἐνα καθαρά
τουριστικό. Αὐτό σημαίνει ότι στα 1980
προθλέπεται ὅτι στά 33 ζωντανά νοικοκυρια 10 11. δηλαδή τά 33010, θα ζοῦν ἀποκλειστικά ἀπό τόν τουρισμό, ἐνῶ σέ ἀλλα
13 ακόμα ή ζωή τους θα έξσρταται ἀπ’ αὐτόν. Δηλαδή τό 73010 τῶν «ζωντανῶν νοικοκυριῶν» θα έξσρταται ἀπό τή διεθνῆ συγκυρία πού θα στέλνει τούς τουρίστες στή

δόν εἶναι ύπέργηροι καί συνταξιοῦχοι.
Τό ἐργοστάσιο αὐτό θα μποροῦσε νά
ἀποτελέσει τήν καρδιά τοῦ χωριοῦ, να
κρατήσει ζωντανά τά πιό πολλά νοικοκυρια
του καί v0 ἀναθερμανει τίς ὐπόλοιπες
δραστηριότητες τοῦ τόπου. Ἀλλά 0111v
0'10. ὅπως καί 0' όλη τήν άλλη ἐλληνική
ἐπαρχία λειτούργησαν πανομοιότυπα οἰ
ἀμίληκτοι νόμοι τοῦ συστήματος, πού εἶναι
στηριγμένοι στό θραχυπρόθεσμο κέρδος
καί τῆν ἐκμεταλλευτικῆ σχέση.

ἐπιχειρήματα τῶν 33 αὐτῶν νοικοκυριῶν,

πατρίδα μσς,

δηλαδή

0110

Ἠ νεολαία : 01100 φύγει - φύγει

παράγοντες

καθαρά ἐξωτερικούς.

κοκυριῶν».

μσνε τῆ διαλυση τοῦ οἰκισμοῦ τῆς Φοινι-

κιας, δίπλα στῆν 0'10. T0 έργοστασιο ἀντλοῦσε τό δυναμικό του κύρια ἀπό τόν γυπού ἐξαφανίσ-ιηκε κυριολεκτικά μετά τό
κλείσιμό 100. 'H Φοινικιά τό 1951 εἶχε 350
μόνιμους κατοικους καί τό 1971 ἀριθμοῦσε, σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα τῆς Ε.Σ.Υ.Ε.,
103 καταικους. Στήν πραγματικότητα σήμερα δέν ξεπερνα τά 20-25 ατομσ μόνιμα

'An0 110 συζητῆσεις καί τά κατα γράμμα

.01 ζωντανές [οἰκογένειεςο

ταία της ἐλπίδα ἐπιθίωσης. Παράλληλα σῆ-

Τό 1965 ὐπῆρχαν 111 παιδιά κάτω ἀπό 15
χρονῶν (23010 τοῦ πληθυσμοῦ). Σήμερα,

1977, ὐπάρχουν μόνο 52 ’παιδιά (17010 τοῦ
πληθυσμοῦ τοῦ χωριοῦ).
'H απόλυτη μείωση σέ ἀριθμό παιδιῶν εἶναι μεγάλη ( - 54010). Ἀλλά ὐπαρχει καί ἡ
σχετικῆ, μείωση τοῦ νεαροῦ στοιχείου σέ

” ”Επάγγελμα
ψαρας
Ἀγρότης
Ἐργατης
Βιοτέχνης
Ταυρισμός
ΝαυτυώςὙπαλληλος
Ἐλεύθερο ἐπάγγελμα

ἀναλογία μέ τό σύνολο τῶν καταίκων τῆς

Ἀριθμός
2
5
7
3
2
8
5
1

Ποσοστό
6010
15%
21010
9010
6010
25%
15010
3%

Παρατηρῆσεις
2 ἀγωγιατες
4 οἰκοδόμοι - 3 ἐργάτες γῆς
1 τααγκάρης - 2 φουρνάρηδες
1 λαντζέρης - 7 ναυτικοί
1 ἀγροφύλακας - 1 ἐργ. λιμαν.
1 ὁδηγός λεωφορείου

0100. A0111 εἶναι πιό ανησυχητικῆ· μεταξύ
1965 - 1977 γίνεται- 6%. "A0 σημειωθεῖ ότι
σήμερα στό χωριό ζοῦν 116 ατομσ (38010)
μεγαλύτερο ἀπό 60 χρονῶν. "Av τώρα στῆ
«νεολαία» συμπεριλαθουμε καί τίς ῆλικίες
15 - 24 χρονῶν, τότε σήμερα στῆν 0'10 ζοῦν
94 νεαρα ατομσ μέχρι 25 χρονῶν (49 θηλ. 45 ἀρρ.) Σῆμερα οί ἐφηθοι 17 - 21 χρονῶν,
δηλαδή αὐτοί πού πέρασαν ,τό «περιοδεῦον» 1'1 έταιμάζονται v0 10 περάσουν,

_ Σύνολσ
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Τά ἐπαγγέλματα τῶν «ζωντανῶν νοικοκυριῶν» παρουσίασαν ὁρισμένες ἐξελίξειςῑ
Ο ’Ὸλα τα ἐπαγγέλματα πού χαρακτήριζαν
10 χωριό πρίν λίγες δεκαετίες ὐποχώρη-

σαν. Μόνο ἐκεῖνο ,τοῦ ναυτικοῦ, ἀν K01
μειώθηκε σέ ἀπόλυτους ἀριθμούς, ἀντιστάθηκε καί ·αντεξε. Στόν παραπανω πίνακα διαθαζουμε «ναυτικοί 8». Ἐδῶ πρέπει
νά σημειώσουμε 011 τούλάχιστον 3-4 ακόμα

ἐργαζόμενοι ”σέ ,ἄλλα ἐπαγγέλματα καταταγμένοι στόν πίνακα, πέρασαν ἀπό 10
ναυτικό ἐπάγγελμα γιά σύντομα χρονικό
διάστημα.
“
ο Καί αν ακόμα διαθαζουμε «Ταυρισμός 2
010110 ἢ 6010» αὐτό περιγράφει τήν κύρια
ἀσχολία τοῦ ἀπσσχολούμενου. Για τήν ὥρα
τα 9 ἀπό τά 33 νοικοκυρια έχουν άπόλυτη
καί καθοριστική. σχέση μέ τόν τουρισμό,
πού σημαίνει δτι δέν πρόκειται για ἐπαγγέλματα αὐτάρκη. Οί 4 οἰκοδόμοι, οἰ 2 61oτέχνες, οἰ 2 ψαράδες καί 0 1 v0011K00. δέν

,Θα μποροῦσαν νά παραμείνουν στό χωριό
χωρίς· τήν,ϋπαρξη τοῦ τουρισμοῦ. Παράλληλαδιαπιστώνουμεὸτι 14 ἀπό τά 33 αὐτα
’“ ·Ζωντανή οἰκογενεισι θεωροῦμε εκείνη που
ἔχει τους 2 γονεῖς νέους, λιγώτερο 0110 40 χρονῶν, κα( τό λιγότερο ένσ παιδί, 11 1000 600 γονεῖς
40-50 χρόνιῦν καί τό ,λιγώτερο 2 παιδιά. Παραλ-

ληλσ νάασκεῑῖἐπάγγελμα ἐνας ἀπό τούς δύο γονεις.

100010

Τό έργοστάσιο ἐφυγε
Γύρω στα 1930 ίδρύθηκε στῆν 010 11 καλτσοθιομηχανία «Δαρζέντα». Γρῆγορα μεγαλωσε καί πλῆθυναν οἰ ἐργάτες της.
’Όπως θυμοῦνται 0'1 παλιότεραι, «προπολεμικα» τήν δούλευαν περισσότερο ἀπό 150
ἐργάτες-ἐργάτριες (’ίσως 175). μεγάλας
ἀριθμός γιά τούς 1700 τότε κατοικους τῆς
Ἀπάνω Μεριας. (10010 τοῦ πληθυσμοῦ καί
25-30% 100 ἐνεργοῦ πληθυσμοῦ τοῦ χω-

ριοῦ). 'H παρουσία του λοιπόν ή-ταν καθοριστική για τήν κοινωνία καί οἰκονομία τοῦ
τόπου.
Ἠ ἐπιχείρηση 00111 πέρασε ἀπό διάφορα
στάδια καί δοκιμασίες. Δύο φαρές 0111v
ἱστορία της θρέθηκε στα πρόθυρα τῆς
μεταφοράς της στόν Πειραια 1‘1 τῆς χρεω-

κοπίας της. Τό ἐργατικό δυναμικό της διακυμανθηκε μετα τόν πόλεμο ἀπό 50-70
ἐργατες-ἐργατριες, ὥς 40 τό 1965-67.
011015 K01 ἐκλεισε τίς πόρτες του 0111v 0‘10.
γιά να μεταφερθεῑ 0111 Χαλκίδα. Οἰ προσπαθειες ιτα τελευταῖα χρόνια 1976-77 γιά
τήν ἐπαναλειτουργία του φαίνεται να
ναυαγῆσαν ὁριστικό, μή θρίσκοντας ἀναλογη ὐποστήριξη ἀπό τήν πολιτεία.
Τό κλείσιμσ τοῦ ἐργοστασίου πλήγωσε
θανάσιμα τήν οἰκονομία καί κοινωνία τῆς
Ἀπάνω Μεριας. πού ἐχασε ἐτσι 111v τελευ-

εἶναι 8 καί ὅλοι τους ῦπααπασχολοῦνται
συστηματικά. 'H 010111Kr1 ἐτήσια ἀποσχόληση κυμαίνεται ἀπό 67010 τῶν ἐργασίμων
ῆμερών (300) στόν πιό «τυχερό» μέχρι 10010
στόν πιό ατυχο, πού μεταφραζεται σέ 201
καί 30 μεροκαματα τόν χρόνο αντίστοιχα,
μέ μέσα όρο ἀπασχόλησης γιά τούς 8 ἐφηθους 28010 τῶν ἐργάσιμων ῆμερῶν 1'1 86 115ροκάματα. Καί αὐτά θα εἶναι κακοπληρωμένα καί δισσκορπισμένα στόν χρόνο, ἀπό
10 μεροκαματα K010 μέσα όρο τόν μήνα
Αῦγουστο ώς Ο,1 μεροκαματα τόν Ὀκτώθρη K01 Νοέμθρη. "Av 10 κατώτερα μεροκαματα στό χωριό, σύμφωνα μέ τίς νομοθεσίες πού υπαρχουν, εἶναι 260 δρχ, για
τόν ἐφηθο 1'1 τόν ανασφαλιστο στό ΙΚΑ, τίς
πιό πολλές φορές δέν ξεπερνα τίς 200 δρχ.
A0100111101v5117.2006px.10vx00v000v11500
ἐσοδο γιά καθε έναν ἀπό τούς 8 ἐφηθους
τοῦ χωριοῦ. "Av 0‘ 0010 προσθέσουμε
2.000 δρχ. κατά ἐφηθο σάν έσοδο ἀπό αλλες δραστηριότητες (ψάρεμα, μεταφορές
κλπ) φτανουμε τίς 19.000 6px. Αποτέλεσμα

51v0111 ἐξάρτηση ἀπό τό σπίτι του κυριαρχικα καί ἀπόλυτα. Σ’ αὐτό θα πρέπει v0
προστεθεῖ καί 1'1 οἰκογενειακή καταπίεση
στό παλιτιστικό καί κοινωνικό ἐπίπεδο. Καί
ας μή γίνει λόγος για τίς καρες (θηλυκό
πληθυσμό ώς τό γαμο τους). Ἐδῶ πρέπει
να σημειώσουμε ότι ῶς τό Μαιο 1977 0' όλο

τό χωριό ἐργάζονταν μέ πληρωμῆ μόνο μια
κοπέλα. "EK1015 0 ἀριθμός αὐτός μεγάλωσε λίγα ἀπό πρωτοθουλία τοῦ ΕΟΤ. '0
μικρός ἀριθμός τῶν νέων πού απόμειναν
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π.χ. τα νοίκια τῶν μαγαζιῶν εἶναι δύσκολα
πια νά τά πληρώσει ὁ Σαντορινιός γιά να
στεγάσει τήν θιοτεχνία του. (15 - 20.000
δρχ για 30 - 35 02.
Στήν ἀσθενοῦσα οἰκονομία καί κοινωνία
τῆς 0100 ή μόνη ἐπιχείρηση πού κερδίζει
εἶναι ὁ τουρισμός. Ἀλλά στά σημερινά
πλαίσια δέν μπορεῖ 0 100p10000 νά κρατήσει τόν πληθυσμό, πού καθημερινά φεύγει.
'H 5115v60011 λοιπόν ἐπέτυχε, ὁ ἀσθενής
ὅμως ἀπέθανε.

OI «Ἀπανταχοῡ 010150»
12 κρεθάτια γιά νοίκιασμα στούς ξένους,

στῆν ’ίδια περίπου κατασταση. Σήμερα
ὐπάρχουν 162 κρεθάτια, πέντε ξενοδοχιακῶν ἐπιχειρήσεων, ἀπό τά ὁποῖα τά 35 τά
ἐκμεταλλεύεται ὁ E.O.T.. 1100 ἐχει αρχίσει
5V0 πρόγραμμα τουριπικῆς αναπτυξης.
δισμορφώνοντας παραδοσισκα σπίτια σέ
ξενῶνες, μέ προοπτική τά 200 κρεθάτια,
(Πρέπει v0 σημειώσουμε 011 5K100 0110 5va
ξενοδοχεῑο 30 κρεθάτιῶν, τά ὐπόλοιπα εἶναι σέ παραδοσισκα σπίτια διαμορφωμένα).
Παράλληλα ύπάρχουν 2 δεκάδες σπίτια ξένης ἰδιοκτησίας, (Ἀθηναίων καί αλλων
ἐθνικοτῆτων,

Ὀλλανδῶν

-

Γερμανῶν

-

Γάλλων - Ἀμερικανῶν...) στά ὁποῖα κατοικούν εἰδικα τό καλοκαίρι οί ἰδιοκτῆτες
τους ῆ ἀλλοι ξένοι ,τουρίστες πού 10 νοικιάζουν κατ’ εὐθείσν ἀπό τό ἐξωτερικό.
(Πιθσνός ἀριθμός τουριστικῶν κρεθατιῶν
για τό καλοκαίρι τοῦ 1980 εἶναι τά 300, 0'
αυτόν περιλαμθανονται ὅλα τά γιά νοίκιασμα κρεθάτια). Τήν ’ίδια στιγμή ὐπάρχουν
στῆν 0'10 K01 τήν περιοχή της 8 ἐστιατόρια,
δυνατότητας, σέ ώρα αἰχμῆς τά 230 ατομσ.
Τόν Αὐγουστο τοῦ 1977 οί τουρίστες ἀνά

πια δέν εἶναι ίκανός νά δημιουργῆσει ζωντανια στό χωριό. Ἠ κακή όργανωση τῆς
ζωῆς καί τῆς ὠρας, 1'1 ὐποαπασχόληση καί ή
ἀνεργία, 1'1 περιορισμένη ἀνεξαρτησία ἀπό
τῆν οἰκογένεια, ῆ κοινωνικῆ καταπίεση καί

πολιτιστικῆ

μιζέρια

προϋποθέσεις για τῆ

συμπληρώνουν
φυγῆ

τοῦ

τίς

νεαροῦ

Οἰατη. Δέν εἶναι παρά πρόθλημα χρόνου.

Ταυρισμός : 11 σανίδα σωτηρίας
Μέσα 0' 0010 10 πλαίσια ἐξελίχτηκε καί
στῆν 0'10 0 τουρισμός.

Τό 1952 θυμοῦνται στό χωριό ὅτι έφτασε
ό πρῶτος ταυρίστας. Ἠταν Ἀμερικανος.
Εἶχε κοιμηθεῑ τότε 2 νύχτες καί ὅπως κυκλοφορεῖ,

κατέθηκε

ἀπό

τό

πλοῖα

τῆς

γραμμῆς στῆν 0'10 K010 λάθας, νομίζοντας

νύχτα παραμονῆς ξεπέρασαν τούς 230 σέ
μέσα όρο. ΙἸσως θα πρέπει νά προσθέσουμε
ἐδῶ τουλάχιστον 100 ακόμα πρωτευούσιανους Οἰατικης καταγωγῆς. (μένουν σέ συγγενικά σπίτια).Αὐτό μας ἐδωσε τελικά γιά
τόν “1610 μῆνα περισσότερο ἀπό ἐναν ξένα
γιά καθε ντόπιο.
'0 τουρισμός σήμερα στῆν 010, 0015 11
00v11 δραστηριότητα εἶναι, οὔτε ή πρώτη
ανάμεσα στίς ἀλλες πού κρατάει ακόμα τό
χωριό; Ἀπασχολεῖ 5V0 10% 100 ἐνεργοῦ
πληθυσμοῦ της (5010 τοῦ ὁλικοῦ) καί ὐποαπασχολεῖ ἐποχιακά ἀλλο ἐνα 10 - 15010,
ἐνῶ συμμετέχει στό 115 τῶν καθαρῶν κερδῶν τοῦ χωριοῦ. Ἠ άγροτική παραγωγή λ.χ.
θρίσκεται σέ πολύ καλύτερη θέση. Ἀλλα
μέ ποιά προοπτικῆ;
Τά 5 τελευταῖα χρόνια ῆ μόνη οὐσιαστικῆ
ἐπένδυση έγινε απευθείας στόν τουρισμό.
Τίς ὐπολογίσαμε πανω ἀπό 40 ἐκατομ.
δραχμές, ἐνῶ γιά όλες τίς ἀλλες δραστηριότητες μαζί δέν περνανε τά 3 - 4 ἐκατομμύρια δραχμές, Στό κοντινό μέλλον θα
πολλαπλασιαστεῖ ῆ διαφορά αὐτῆ. (Μόνο

ὅτι πρόκειτε γιά τά Φηρά, Τόν ἐπόμενο

στούς τελευταίους 3 μῆνες, περισσότεροι

χρόνο ἀκολούθησαν λίγοι Ὀλλανδοί, Ἀμε-

ἀπό δέκα ήταν ἐκεῖνοι πού συγκέντρωναν
πληροφορίες γιά νά ἐπενδύσουν σέ ξενοδοχεῖα - κλπ.τουριστικά -στῆνᾺπανω M5ρια, ἐνῶ για τίς ἀλλες δραστηριότητες δέν
γίνεται κάν λόγος. ”Ολα φθείνουν ὐπέρ τοῦ
τουρισμοῦ, ξεκινώντας ἀπό τῆν ἐγκατα-

ρικανοι κλπ., όλοι καλλιτέχνες - ζωγρά-

φοι... Πρῶτά οἰ ξένοι «ἀνακαλυψαν» τῆν
Ἀπάνω Μεριά καί μετά οί Ἀθηναῖοι. Τρίτοι
στῆ σειρα ήρθαν οὶ πρωτευουσιάνοι Οἰάτικης καταγωγῆς.
Στά 1955 πρωτοάνοιξε - για τά μεταπα-

λειψη καί οἰκοπεδοποίηση τῶν ἀγροτικῶν

λεμικα χρόνια - ένα ὐποτυπῶδες «ξενοδοχεῖο» στῆν 0'10. Εἶχε 4 δωμάτια μέ 6 κρεθάτια καί ένα W.C. Στεγαζόταν 0' 5v0 νοικια-

ἐκτάσεων μέχρι τό ξεμπαρκάρισμα τῶν
ναυτικῶν μέ τήν προοπτική ἐργασίας τους
στόν τουρισμό.
Παράλληλα 0 του ρισμός διαμορφώνει τίς
τιμές σέ 0110 10 5'1611 (0110 10 φαγητό μέχρι
τῆ γῆ), σέ ἐπίπεδα πού ὅλα καί ξεπερνανε
τίς δυνατότητες τοῦ ντόπιου στοιχείου,

σμένο, ῆμιεγκαταλειμμένο, φρεσκοασπρισμένο σπίτι τοῦ κεντρικοῦ μαρμαρόστρω-

του δρόμου. ”Εμελλε νά εἶναι τό ἐμθρυο
τῆς «νέας ἐπιχείρησης». Τό 1965 ὐπῆρχαν
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M5 000 ἀκολουθοῦν θά προσπαθήσουμε
νά περιγραψουμε 10 011x0v1000 τῆς κερδοσκοπίας πάνω στῆν Οἰατικη γῆ, καί τό
ρόλο πού παίζουν οἰ «ἀπανταχοῡ Οἰατες».
·Ορισμόςῑ Γιά τό σκοπό αὐτό μας
χρειαζεται νά ὁρίσουμε τί ἀκριθῶς ἐννοοῦμε μέ τό χαρακτηρισμό «ἀπανταχοῦ
Οἰάτες». Θεωροῦμε ὅτι καθε ατομσ πού
γεννήθηκε στῆν 010. 11 ἀλλοῦ ἀπό γονεῖς
Οίάτες 1'1 γιά διαφόρους λόγους ἐχει οἰκογενειακή 1'1 ἀτομικῆ ἰδιοκτησίσ στῆν περιοχή τῆς 0100. ἀνήκει 0' 00111 τήν κατηγορία.
Οί ἀ ρ ιθ μ 01: ι0 ἀκριθής ἀριθμός τῶν
«ἁπανταχοῦ Οἰατῶν» εἶναι θέθαια δύσκολα
νά θρεθεῖ. Πολλοί μιλανε για 9.000. αλλοι
για 35.000 K01 αλλοι για 60.000. "Av 0n06500005 011 στῆν ἀρχή τοῡ αἰώνα μας ἡ
Ἀπάνω Μεριά μέτραγε 5.000 K0101K000
περίπου. πού μέ τά χρόνια ἐφυγαν για v0
ἐγκατασταθοῦν ἀλλοῦ, ἐνας ἀριθμός τῶν
25 —30.000 ἀτόμων πιστεύουμε ότι εἶναι
κοντα 0111v πραγματικότητα.
Τόπος διαμονῆς;Τό πρῶτο καίτό
δεύτερα μεταναστευτικό K000 (δηλαδή οἰ
μετανάστες μέχρι τό 1955 - 60) ἐγκαταστάθηκαν 0111 περιοχή τοῦ Πειραια. "Eva
πολύ μικρό κομματι προτίμησε τό Λαύριο.
Στά ”ίδια μέρη ζοῦν 0K000. T0 τελευταῖα
μεταναστευτικό K000 διαλεξε τήν Ἠλιούπολη (οἱ μετανάστες ἀπό 10 1960 K01 51151τα, είδικά μετά τό κλείσιμο τοῦ ἐργοστασίου τῆς 0'100). Ἕνα μικρό τμῆμα ἀπό τό
πρῶτο μεταναστευτικό K000 0510v0015005
0111 B. Ἀμερική, ὅπου ὐπαρχει σήμερα
σύλλογος Οἰατῶν, μέ έδρα τή N. Ὺόρκη,
πού ὅπως λέγεται ἀριθμεῖ 250 μέλη. Μεμονωμένα ατομσ ἐγκαταστάθηκαν στῆν Αὐστραλία καί Καναδά καί λιγῶτερο Βραζιλία,
Νότια Ἀφρική, μετά τό 1950.
Ταξικῆ θα 011: Ὑπάρχουν ἀπ’ όλες
τίς κοινωνικές τάξεις. Βρίσκουμε πλούσιότατες

ἐφοπλιστικές

οἰκογένειες,

μεσσα-

στικές,
μικροαστικές,
ἐργατικές
καί
«λαῦμπεν». Τά μικροαστικα στρώματα
ὅμως ἐπικρατοῦν αριθμητικα καί εἶναι μικραῖδιοκτῆτες,

μικρομαγαζάτορες,

μικρο-

θιοτέχνες κλπ.
Πόσοι
ἐπισκέπτονται
τήν
Ἀπαν ω με ριά : Στῆ μεγάλη πλειοψηφία
ὁ «ἀπανταχοῦ Οἰάτης», μέχρι σήμερα τουλάχιστον, δέν έχει δείξει μεγαλο ἐνδισφέραν γιά τῆν Ἀπάνω Μεριά. Οί ἐπισκέψεις
του στῆν 0‘10 51v01 πολύ σπανιες. Ol δωρεές στό χωριό ακόμα πιό σπανιες. '0 σύλλογας Οἰατῶν, πού ’χει ἐδρα τήν πρωτεύουσα, εἶναι ἐντελῶς ἀπομαζικοποιημένος καί περιορίζει οὐσιαστικα τήν δραστηριότητα του σέ μιά χοροεσπερίδα τό χρόvo. 'A110 1000 «ἀπανταχοῦ Οἰατες» δέν ξεπερνανε τούς 150 - 200 αὐτοί πού ἐπισκέπτονται κάθε χρόνο τό χωριό, καί δέν ξεπερνανε τούς 80 - 100 αὐτοί πού παραμένουν περισσότερο 0110 010 6600060. Γε-

νικά τά 5 τελευταῖα χρόνια δέν ἐπισκέφθηκαν τό χωριό περισσότεροι ἀπό 300. Ἀλλά
δέν εἶναι ὁ μεγάλας ἀριθμός τῶν ἐπισκεπτῶν, 000 11 παρουσία καί θαρύτητα τοῦ
«απαντσχοῦ Οἰατικου» στοιχείου, πού μέ
τήν οἰκονομική δύναμῆ του καί τήν πολιτιστικῆ του παρουσία δεσπόζει 010 K01 πιό
πολύ στή ζωῆ τοῦ χωριοῦ. Στό μέτρα μάλιστα πού θα ἀδυνατίζει ἀριθμητικα 1‘1 010.
θα δεσπόζει 01o καί πιό καθοριστικά.
Οί πρῶτοι πού ἀνακίνησαν τίς ἀγοραπωλησίες 0111v Ἀπάνω Μεριά ήταν Ἀθηναῖοι
καί ξένοι, χωρίς Οἰατικη καταγωγή. 0'1
«000v10x00 010150» ἠρθαν κατόπιν. "Av οί
πρῶτοι στήν ἀρχή 0010 ἀγόρασαν λίγα σπίτια δέν τό έκαναν μέ κερδοσκοπικά μόνο
κριτήρια (ήταν καλλιτέχνες, ἀρχιτέκτονες
κλπ.) Οί δεύτεροι ὅμως λειτούργησαν ἀπό
τήν ἀρχή κερδοσκοπικάῑ Ε’ίδαμε νά προσπαθοῦν να ἐμπορευθοῦν ἀπό σπίτια μέχρι
ἐκκλησίες.

T6 καινούρια ἐπαγγελμαι

Ἀποτέλεσμα 01110 001110 1110 κερδοσκοπικῆς διαδικασίας, εἶναι να φουντώσει ή
καχυποψία τοῦ ντόπιου στοιχείου πού 6λέπει νά τοῦ ἀρπαζουν τή γῆ του καί τά σπίτια του για να τά μοσχοπουλήσουν στόν
10001010. T0 δικαστήρια διαδέχονται τό
ἐνα τό 0110 K01 οἰ ἐκθιασμοί καί πιέσεις εἶναι ”ένα καθημερινό φαινόμενα. '0 v100100
ἀγωνίζεται να κρατήσει ό,τι μπορεῖ μέ τόν
νόμο περί χρησικτησίας, όταν στα σπίτια
καί στῆ γῆ τους ἐμφανίζονται ξαφνικα 00κρινοί συγγενεῖς μέ ψευδομάρτυρες αὐτῶν
πού τά ἐγκατέλειψαν 0100 αἰῶνα τώρα καί
τά διεκδικούν. Μέσα 0‘ 0010 10 κλίμα ἀλλοφροσύνης οί 11050 ανεθαίνουν σέ θεόρατα ύψη προκαλώντας «ἐντυπώσεις», πού
διαλύουν τόν κοινωνικό ἰστό τοῦ χωριοῦ.
”Ολοι περιμέναυν 011 κάτω ἀπ’ 10 50511110
60 ξεφυτρώαει χρυσαφι. Τό ««χρυσαφι» πού
σμπαραλιάζει τό κοινωνικό καί ἰδιαίτερα τό

πολιτιστικό οἰκοδόμημα. Τό ««χρυσαφι» πού
θά τούς σώσει ἀπό τήν ἐξαθλίωση. Καί σέ
(ἐλά αὐτά προταγωνιστεῖ ὁ «ἀπανταχοῦ
ιατης».

Ἠ μεγάλη ζήτηση γῆς καί σπιτιῶν 0111v
περιοχή τῆς Οἵας, σέ συνδυασμό μέ τῆ
Ὶδεολογία καί ἐξαθλίωση
δυσκολία τῆς ἀπ’ εὐθείας ἀνεύρεσης τῶν
ἰδιοκτητῶν πού «θά πουλήσουν», δημιούρΘά προσπαθῆσουμε νά ἐπισημανουμε
γησε ἐναν καινούρια ἐπαγγελματία (δυσπιό κάτω τά κύρια καί ἰδιαίτερα σημεῖα 000
κολία ἀνακάλυψης σπιτιοῦ καί ίδιοκτῆτου,
χαρακτηρίζουν τό πολιτιστικό οἰκοδόμημα
κληρονομικά μπλεξίματα κλπ). '0 μεταπράστίς μικροκαινωνίες σαν τήν 0'10, 1100 ζοῦν
της στῆν Οἴα εἶναι τό πιό καλοπληρωμένο
μέσα στῆν «γενικευμένη ἐξαθλίωση» τῆς
ἐπάγγελμα. Τό μόνο του προσόν; Ἠ Οἰαἐλληνικῆς ἐπαρχίας - 0x1 ἀναγκαστικά
τικη καταγωγή καί ή δικτύωσῆ του μέ Οία- · μόνο οἰκονομική.
τες 0111 πρωτεύουσα. Ἠ διαδικασία εἶναι
Θα ἀρχίσουμε περιγράφοντος αὐτά τά
ἀπλή; ‘0 05100001110 γνωρίζει οἰκογένειες
0110510:
πού ἐχουν ἐγαταλειμμένες 1'1 0x1 περιουO'H 00010111 ἐξαρτηση ἀπό τα ἐξω,
σίες στῆν 010. T000 παρακινεῖ να τίς πουόποιαδήποτε καί 0v εἶναι αὐτή μέ ταυτόλήσουν. Τα ἐπιχειρήματα εἶναι ἀπλά; «αὐτα
χρονη ύποτίμηση τῶν δυνάμεων καί ἀρετά κοτρώνια τί τά τά θέλετε...» κλπ. Βρίσκει
τῶν 1000. 51v01 10 κυρίαρχο γνώρισμα τῶν
εϋκολα καποιον Ἀθηναῖο ἤ ξένο πού ένκαταίκων τῆς περιοχῆς. Αὐτὸ ξεκινάει ἀπό
θουσιάζεται μέ τήν 0’10. "010 εἶναι έταιμα
τήν ἀπόλυτη οἰκονομική ἐξαρτηση τῆς
γιά τήν ἀγοραπωλησία. ’Ἀλλοτε πάλι ὁ ξέ0'100 000 10 ναυτικά καί συγγενικά ἐμθάνος θα «ἀνακαλύψειν τό σπίτι ἐρείπια καί
σματα, τίς συντάξεις, τό τουριστικό συνθά χρειαστεῖ τόν ἐνδιαμεσο γιά νά θρεθεῖ ὁ
αλλαγμα.
ἰδιοκτήτης μέ τό ἀζημείωτο; 10010 ἀπό τόν
ΟἨ ἐντονη ήτ-τοπάθεια 0000010 0111 ζωή
ἀγοραστή καί 0110 1000 0110 τόν ἰδιοκτήτη
καί τά προθλήματα της, πού ύποθοηθιέται
καρπώνεται ὁ ἐνδιαμεαος. Στό παιγνίδι
ἀπό τήν ἐξαθλίωση. Ἠ πτώση τοῦ ἠθικοῦ
μπαίνουν καί ξένοι. Ἐδῶ ὁ ἐνδιαμεαος θα
τοῦ πληθυσμοῦ της δημιουργεῖ μεγάλα
έκμεταλλευθεῖ 501 πλέον τόν νόμο για τήν
κοινωνικα συμπλέγματα μέ ψυχολογικές
ἀπσγόρευση τῆς ἀγοραπωλησίας στούς ξέπροεκτασεις, διαλυτικές για τῆ συνοχή τῆς
νους, στίς πσραμεθόριες περιοχές, σαν 111
μικροκαινωνίας τοῦ χωριοῦ. Θά ἀναφερΣαντορίνη. Ἠ ἀγορά θα γίνει στ’ ὁνομά του
θοῦμε ἐδῶ στόν ὐψηλό ἐπίπεδο τοῦ καθημέ διάφορες δεσμεύσεις ἀνοίγοντας του
μερινοῦ «καρφώματος» τῶν Οἰατῶν μεταξύ
προοπτικές ἰδιοκτησίας στῗ) μέλλον. Τίς
τους.
Χαρακτηριστικό εἶναι ὁτιή χωροφυπερισσότερες 00050 61500005 δύο καί
λακή ἐπενέθη τό μήνα Αύγουστο 15 00050
τρεῖς μεσάζοντες; ”Ενας ντόπιος καί ἕνας
για οἰκοδομικές «παρανομίες», ὕστερα ἀπό
Ἀθηναῖος Οἰατικης καταγωγῆς. Τή λει«ύποδείξεις» καί «πληροφορίες» συγχωτουργία τοῦ μεσάζοντσ πρέπει νά τήν ἐπεριανων.
κτείνουμε καί στό νοίκιασμα τουριστικῶν
ΟΌ Γκραμσι περίγραφε 0' 5V0 γράμμα
δωματίων, σπιτιῶν, κλπ. Μόνο τό 1977
του τῆν μηδενιστική διάθεση, τῆ διαχυτη
πουλήθηκαν στῆν 0'10 15 σπίτια, διαφόρων
τεμπελιά καί τήν ἐλλειψη πρωτοθουλίας
μεγεθῶν, καί 10 ἀγροτεμάχια ἀξίας περισκαί ὁποιασδήποτε φιλοπρόοδης έννοιας,
σότερο ἀπό 4000000 δρχ. Ἀπό αὐτα μόνο
ξεκινώντας ἀπό 111v 0000006510 v10 τήν
δύο πουλήθηκαν ἀπ’ εὐθείας. Περισσότερο
καλυτέρευση τοῦ σκαψίματος τοῦ χωραἀπό 1.500.000 δρχ. καρπώθηκαν οί ἐνδιάφιοῦ, μέχρι τῆν τοποθέτηση σέ κοινωνικα
μεσοι. Μετρήσαμε 7 ατομα πού «ἐργαστηκαί ἐθνικά προθλήματα τῶν καταίκων τῆς
καν» ἐτσι μέ κέρδος (αφορολόγητο)
Νότιας Σικελίας. '0 16100 ὁλοκλήρωνε τήν
200.000 δρχ. μέσο 000 K010 01000. A0111 ή
παρατήρηση του λέγοντας «... 011 05 τήν
δραστηριότητα προθλέπεται νά μεγαλώσει
ἐντονη μυθαμανία 01 0111600001 00101
στό μέλλον. Ἐδῶ θα πρέπει να προσθέπροσπαθοῦν ν’ αναπληρώσαυν τήν ἀνάγκη
σουμε καί αὐτούς πού ἐπενδύουν σέ ἀκίτους γιά μιά καλύτερη κοινωνία κι’ ἐτσι δέν
νητα μέ σκοπό νά τα ξαναπουλήσουν. Σ’
θά τούς δοῦμε εϋκολα ν’ ἀγωνίζονται για
αὐτή τήν κατηγορία μετρῆσαμε τουλάχιK011-151010.» A010 000 περιγράφει λειστον 5 ἀπασχολούμενους μέ K06000 K50τουργεί καί 0111v Ἀπανω Μεριά.
δος τό ’77 περισσότερο ἀπό 250000 δρχ.
ΟἨ μεγάλη ἀντικοινωνικότητα καί ἐσωστό ατομσ.

στρέφεια πού θασιλεύει σήμερα, στηρίζεται θασικα στῆν πολυεπίπεδη ἐξαθλίωση.

Ἠ συνεχής προσπαθεια τόσων χρόνων για
στοιχειιίιδη ἐπιθίωση διαμόρφωσε κλειστές, ατομικιστικές συνειδήσεις. "Av καί τό
ξεπέρασμα τῶν ἀμέσων θιοτικῶν ἀναγκῶν

(φαγητό, ῦπνος), σέ γενικές γραμμές πραγματοποιῆθηκε στα τελευταῖα 10 χρόνια,
τό πολιτιστικό ἐπίπεδο δέν μπόρεσε ν’
ἀνεθεῑ αντίστοιχα,
ΟἨ έννοια τοῦ «ἐφῆμερου» δηλαδή τῆς
εὐκαιριακῆς ἀντιμετώπισης τῶν προθλημάτων κυριαρχεῖ καί γίνεται τρόπος ἀντίλη11an K0150309ΟΤό σύμπλεγμα τοῦ ἀποτυχημένου καί
τοῦ ἀνθρώπου «πού ἐχασε τό τραῖνο» πού
ὁ ύποαπασχολούμενος Οἰατης γιγάντωσε

μέ τήν ἐμφόνιση τῆς τηλεόρασης καί τῆς
«κοσμοπολίτικης»
ἀτμόσφαιρας
πού
σκορπα γύρω της.
OH 011 01110000011011 100 010111 05 010
10 5010560: Ἀρκεῖ νά σημειωθεῖ 011 μόνο
δύο ἐφημερίδες φτανουν καθημερινό στό
χωριό. Ὅμως σέ σύνολο 113 νοικοκυριῶν
στα 70 ὐπαρχει τηλεόραση (60010). Καί συγχρόνως, δέν ξεπερνανε τά 5, αὐτα πού
ἀκοῦνε τακτικά τίς εἰδήσεις. Δέν θρήκσμε
στό χωριό κανέναν νά διαθαζει θιθλία,
ἐστω καί ἀστυνομικα. Κατι ὁπωσδήποτεΙ
αλλαξε μέ τῆν τηλεόραση στό χωριό. '0
0101110 01110000051101 656010 050100015ρο, ἀλλα ένα σωρό πράγματα πού δέν τόν
ἀφοροῦν αμεσα. 'H τηλεόραση τόν πληροφορεῖ ἀρρωστημένα καί δέν τόν ἐκπαιδεύει
θετικά, κατι πού θά τό ’χε ἀνάγκη. Δέν
μποροῦμε νά ε’ίμαστε ἐναντια στῆν τηλεόραση. Ε’ίμαστε ἐνάντια σέ μιά «τέτοια» τη-

λεόραση πού τελικά φαρμακώνει τόν ντόπιο. Τοῦ δημιουργεῖ τό ίδεόγραμμα τῶν
«δύο ”Ελλαδων». ΙὈτι αὐτός ζεῖ 0111 010. 111

ψτωχή. τή μῐζερη. τήν ᾰτυχη, τή νεμάτη
ἀξεπέραστα προθλήματα, ἐνῶ ὐπάρχει
παράλληλα καί μιά ἀλλη καλύτερη, ὁμορφώτερη, πλούσια. Ἠ σύγχυση για τίς δυό
Ἐλλάδες περιπλέκει τό μυαλό του καί τό
δυσκολεύει να ἀντιληφθεῖ τήν πραγματικότητα. Πιθανόν νά ’χουν διαφορά αὐτές οί
«δυό ·Ελλάδες», 0110 K01 στῆ μια καί στῆν
αλλη ὑπάρχει αγρια ἐκμεταλλευση, πόνος,
χαρά, ἀνθρώπια, χρῆμα, αὐτοκίνητα, γυναῖκες, «πρίγκιπες». Καί στῆ μια καί στήν
01111 0000x51 ἀγώνας για τόν ἐπιούσιο.
K0000 ἐδῶ πρωταγωνιστεῖ καί ό τουρισμός για νά μπερδέψει ἀκόμα πιό πολύ τα
πράγματα. "E101 πέρα ἀπ’ τίς «δύο 'E110650», 0 v100100 6' ανακαλύψει ἐπί πλέον
καί τούς «δύο K000000»: Τόν φτωχὸ τόν
δικό του, καί τό πλούσια τόν ξενόγλωσσο.
Ἐδῶ θρίσκεται ή ρίζα τῆς προέκτασης τοῦ
κοινωνικοῦ του συμπλέγματος, σέ ἐθνικό.
"010 0010 60 μεγαλώσουν τήν καχυποψία
του καί τό κλείσιμο στόν ἐαυτό του. ’”Ολοι
γίνονται ἐχθροί του, στό μέτρο πού δέν
μπορεῖ νά τούς αντιμετωπίσει 1000 0000
100.
"010 0010 10 τετριμμένα πού περιγράψαμε ξεκινανε ἀπό τήν πολύ χαμηλή κοινωνική συνείδηση τοῦ Οἰατη. κατι πού τό
’ίδιο τό σύστημα σκόπιμα, πολλές 00050
απροκαλυπτα, προσπαθεῖ να διατηρήσει.
Τό χαμηλό ἐπίπεδο τῆς μόρφωσής του. ή
μικρή ίστορική μνήμη 100 καί 11 ἐξαθλίωση,
τόν θοηθανε γιά νά τό καταφέρει. Ἠ ἀδιαφορία τοῦ 010111 για τα γύρω του δέν εἶναι
ἀποτέλεσμα σκέψης καί κριτυ(ῆς του τοποθέτησης. Εἶναι προϊόν τῆς πολιτιστικῆς
του ἐξαθλίωσης.
.
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ἴδιας των τῆς δραστηριότητας. "E101
πρόσφατα, ὅταν 0111 Βουλή ἡ διαφήμιση
στιγματίστηκε ἀπό τῆν’ ἀντιπολίτευση
σάν μίασμα, εῖδαμε στίς ἐφημερίδες διαφημίσεις τῆς διαφήμισης. Ἀλλά καί
ἀκόμα πιό πρόσφατα ὅταν ὁ καθηγητὴς
τῆς Α.Σ.Ο.Ε.Ε. κ. Θ. Λιανός «τόλμησε»
νά καταφερθεῖ ἐναντίον της (ἀρθρο του

στό Βήμα τῆς 28.5.78) δέχτηκε τά πυρά
τοῦ κ. Δήμου, γνωστοῦ διαφημιστή καί
ἄξισυ μαχητή 0111v ὑπόθεση τῆς διαφήμισης (Βῆμα 9.6.78.) Καί ὅμως ἡ ἐπιχειρηματσλσγία τῶν διαφημιστῶν, ὅσων
τσυλὰχιστον μποροῡν νά προχωροῦν
πέρα ἀπό τήν συνθηματολογία, εἶναι
ἀναγκαστικά χωλή, μιά καί ἡ ὑπόθεση
γιά τήν ὁποία ἀγωνίζονται εἶναι διαὅλητή.
Ἐδῶ 60 προσπαθήσουμε, μέ ἀφορμή
τήν ἐπιχειρηματσλογία τοῦ κ. Δήμου
(Βήμα 9.6.78), νά ἀφσπλίσουμε ὁρισμένα
«ὅπλα» τῶν διαφημιοτῶν, τά ὁποῖα χρησιμοποιοῦν ἐναντίον ὅσων τούς ἀντιστρατεύωνται, ἀλλά καί ὅλων τῶν ὑπό-

φορέων ἀοθενειῶν κει] Znημιῶν στα, .
σπίτια. σας. “Αιιοθῆκε’ς,. Εβγοστάοια
Ξενοδοκεῖα. Νοσσκομεῖο K.111

. Ἕνα 5161ικευμένο- συνεργεῖο μαςδά,
σᾶς ἀηολλάξπγιά 5V0 χρόνο μέ έγ- ”

~
,

v0n01.0x1 μόνο ἀπὸ πσντιι(K000 K01 ’.
K010001650; 011' ακόμα ἀπὸ ,
ζ

-

ΥινινιξιιαιιιτιΑ κοριονῑ, ψνΛΛονέ K.Aﬁ.

»

’

Τοῦ Γίάννη Μαρκάκη

«Ἀπό ὅποια πλευρά κι’ ἄν κοι-

τάξει κανείς τή διαφήμιση, εἶναι
πραγματικός θησαυρός γιά τόν
μελετητή», μᾶς λέει ὁ 61007701στής. Καί πραγματικαὶ εἰναι θησαυρός 1/16 τούς ὁιαφημιστές, τά
περισσότερα μέσα ὁημοσιότητος,
καθώς καί γιά πολλούς ἀπό τούς
ὁιαφημιζόμενους. Ὅσο γιά τούς
ἄλλουςηη Ένα χαρακτηριστικό
πρόσφατο παράδειγμα εἰναι ἡ
καταγγελία ἀπό τήν Ένωση Δια· Ῑ
φημιστικων Ἐπιχειρήσεων Ελλάὸος σχετικα με τήν ἀνάθεση τῆς
ὁιαφημιστικῆς
προόολῆς
τοῦ
«Προ-Πο» γιά τά ὁύο προσεχῆ
χρόνια, ὕψους 60 ἐκατομ. ὁρχ.
(ἐφημερίὸα «Τό Βῆμα» 5. 8. 78 )
’Όπαζς 6λέπουμε καί στά μικρά
μεγέθή τῆς χωρας μας τά ποσά
γιά τήν διαφήμιση ὁέν εἶναι εὐκαταφρόνητα.
Μέσα στό τζίρσ αὐτό τῶν ἑκατσμμυρίων, εἶναι φυσικό νά έχει τή θέση της
καί μιά έντσνη προσπαθεια τῶν διαφημιστῶν γιά τήν εὐνοϊκή προὸολή τῆς
30

λοιπων πού «ἐνημερώνσυν» ποικιλότροπα.
Μᾶς λένε λοιπόν;
1) «"000 περισσότερα μονοπώλια ὑπάρχουν, τόσο λιγότερη διαφήμιση γίνεται.
Ἡ διαφήμιση ἀνθεῖ, ὅπου ὑπάρχει πραγματικός ἀνταγωνισμός. Ποιό λόγσ ἔχει
ἡ A.E.H. ἤ ὁ OTE νά διαφημίστσῦν;»
Καί ὅμως τό «Ugo-1'10» ἔχει λόγσ νά
διαφημίζεται (κατέχει 111 τρίτη θέση 0111
διαφημιστική δαπάνη πού διαχειρίστηκαν διαφημιστικά γραφεῖα τό 1977 Οἰκονομικός
Ταχυδρόμος
φύλλσ
125718.6.78, σελ. 36). Μήπως ἐπειδή στή
περίπτωση αὐτή ἐχουμε, ἀντί γιά ἕνα,
περισσότερα μονοπώλια(Ἐθνικό, Λαϊκό
λαχεῑο, Προ-Πο); Μήπως ἑπειδήὸ κλάδος τῶν ποδοσφαιρικῶν στοιχημάτων εἶναι ἀπόλυτο μσνοπώλιο καί ἑπομένως
δέν ὑπάρχει κανένας ἀνταγωνισμός;
Μήπως ἐπειδή 0111 περίπτωση αὐτῆ ἡ
διαφήμιση πουλᾶ ένα «καλό προϊόν»
ἀλλά καί συγχρόνως μιά «στάση ζωῆς» ἡ

ὁποία εἴναι ἀπόλυτα ἐπιθυμητή ἀπό τό
κράτος, πού μόνο γιά τή σωστή παιδεία
δέν ἑνδιαφέρειαι καί έτσι θρίσκεται
ακόμα πολὺ μακριά ἀπό τό νά μᾶς δώσει
ἕνα καταναλωτή ἐνσυνείδητο καί κριτικά
τσποθετημένο ἀπέναντι στίς έπιλσγές
πού τοῦ προσφέρονται (ἡ EFT διέθεσε 0'
ένα χρόνο 5 ἐκατομ. δρχ. γιά τήν ἐκπαιδευτική τηλεόραση, ἐνῶ γιά’ ένα μήνα
ποδοσφαίρου, 6 ἐκατομ. δρχ.)
2)«O[ μεγάλοι διαφημιζόμενσι εἶναι, οἱ
περισσότεροι, ἐπιχειρήσεις μικροῦ ἤ με-

σαίου κεφαλαίου. Τό δτι ἡ διαφήμιση εἷναι στήν ὑπηρεσία τοῦ μεγάλου κεφα-

λαίου, εἶναι μύθσς».
Ἡ ἐντατική διαφήμιση τῆς Πειραϊκῆς
- Πατραϊκής (6' 65011 στή διαφημιστική
δαπάνη σύμφωνα μέ τό παραπάνω δημοσίευμα τοῦ Οἰκονομ. Ταχυδρόμου) καί
τοῦ «Mn/10v» (α’ Θέση), δείχνει πώς οἱ

έταιρεῑες αὺτές, ἀφοῦ κατάφεραν νά εῖναι «καλό προϊόν» πού μπορεῖ νά τό

πουλήσει ἡ διαφήμιση, τήν χρησιμοποιοῦν έντατικότατα. Μήπως γιά νά
«σπάσουν» ἕνα σωρό μικρότερους ἀνταγωνιστές καί νά γίνουν «μσνοπώλια»,
ὁπότε, ἴσως, δέν θά χρειάζσνται τή δια-

φήμιση; Μήπως δηλαδή ἡ διαφήμιση
κατατάσσεται στά μέσα πσὺ χρησιμοποιεί ἡ στρατηγική μιᾶς έπιχείρησης
(ὁλιγσπωλιακῆς ἤ όχι)-γιά τήν κατάκτηση μιᾶς ἀνώτερης θέσης;
3)«TI’. έννσοῦν ὅταν ὑπσστηρίζσυν ὅτι ἡ
διαφήμιση εἶναι ὅργανο οτὴν ὑπηρεσία
τῶν διεθνῶν μονοπωλίων; Γιατί, κανένα

μσνσπώλισ δέν ἦρθε,νά χτυπήσει τήν
πόρτα μου».
Τά διεθνή μονοπώλια προχωροῦν πιά
σέ μία πλήρη, ὁριζόντια καί κάθετη, έξάπλωση. Τά αὐτοκίνητα α’,ἡ μπίρα δ’,τά
ὑφάσματα γ’, οἱ ἀερογραμμές δ’, οἱ
ἀσφάλειες ε’, οἱ ξενοδοχ. ἐπιχειρήσεις
στ’, τά ὀρυχεῖα ζ’ ..... οἱ Τράπεζες ν’,
μπορεῖ νά δρίσκονται σέ μιά ἀπ’ εὐθείας
ἐξάρτηση (θυγατρικές κ.λ.π.) καί ὅταν
πηγαίνει σέ ένα διαφημίστή ὁ α’ ἀντιπρόσωπος αὐτοκινῆτων ἤ τό 6' ὑποκατάστημα ξένης τράπεζας στήν Ἑλλάδα...,
ὁ διαφημιστής πιθανῶς νά μή 6λέπει μονοπώλια, ἀλλά αὐτό δέν σημαίνει πώς
δέν τόν έπισκέπτονται μέ τούς διασκορπισμένσυς παντοῦ ἀντιπροσώπους των.
Ἔπειτα, θά’ ταν παρακινδυνευμένο νά
ποῦμε πώς, ἐπειδή δέ 6λέπουμε νά ἔρχεται ὁ Θεός σέ μία 60011011 ἤ σέ κάποισ
ἄλλο μυστήρια, δέν ὑπάρχει Θεός. Θά
κινδυνεὺαμε νά ἀφοριστοῦμε ἤ νά χαρακτηριστοῦμε ...ἀναρχοκομμσυνιστές.,
4)((Τό κέρδος, ἀπό τήν αὕξηση τῶν πωλήσεων, πού ἐπιτυγχάνει ἡ διαφήμιση ὅπως καί κάθε κέρδος - δέν εἶναι ἰδιωτική ὑπόθεση τοῦ έπιχειρηματία, Τό
κράτος θά κρατήσει τούς φόρους του...»
Πραγματικά θαυμάσια ἐπιχείρημα.
Καί εἶναι τόσοι πού φωνάζουν γιά 00σιαλισμσύς. Μά δέν τό ἀντελήφθηκαν οἱ
ἀθεόφοὸοι πώς ἤδηεχουμε σοσιαλιστική
οἰκονομία; B56010 60 ἀναρωτηθεῖ κανείς γιατί π.χ. ἡ «Λόγχιντ» λαδώνει...
5)«Η διαφήμιση ἐπιτρέπει τή μαζική
παραγωγή καί τήν έλαχιστοποίηση τοῦ
κόστσυς. Τό ποσοστό τῆς διαφήμισης στή
λιανική τιμή ἑνός προϊόντος δρίσκεται
κατά μέσο 09o στό 1% καί ἄλλωστε, ἀπό
αὑτό τό ἑλάχιστο ποσοστό ζοῦνε πολλοί
ἀνθρωποι».Καί ὅμως ὑπάρχουν πολλοί
«οὐτσπιστές» πού ἐπιμένσυνε νά ἐπισημαίνουνε τόν κίνδυνσ ἀπό τήν σύντομη
ἐξάντληση ὁρισμένων πρώτων ὑλῶν, καθώς καί ἀπό τήν καταστροφή (μόλυνση

κ.λ.π.) τοῦ ἀνθρωπίνου περιόάλλοντσς,
ἐξ αἰτίας ἀκριὸῶς τῶν θαυμαστῶν ἀπστελεσμάτων στήν ὑπερκατανάλωση (ἀπό
ένα μικρό ποσοστό τοῦ πληθυσμοῦ τῆς
γῆς) αὐτοῦ τοῦ 1%. Βέὸαια ἡ «πραγματικότητα» δέν μπορεῖ νά λαὸαίνει ὑπ’
ὕψη της σύτοπίες, γιατί διαφορετικά, τί
πραγματικότητα θόι ἤτανε. Τό ὅτι ἀπό 111
6ιολογία έχουμε παραδείγματα 0019009yav10011w πού, ἀφσῦ έξαντλήσσυν τό
θρεπτικά τους ὑπόστρωμα ἤ ἀφσῦ τό γέ-

μισαν μέ δηλητηριῶδη προϊόντα τοῦ
μεταὸολισμοῦ των, πεθαίνουν, εἶναι κίν-

δυνος πού 6 εὐφυής ἄνθρωπος φαντάζεται πώς τόν δάμασε τελεσίδικα για τό
γένος του. T0 ὅτι οἱ πολλοί ἄνθρωποι
πού ζοῦνε ἀπό αὑτό 10 1% 60 μπορούσανε νά ζοῦνε ἀπό τίς ὐπηρεσίες των γιά
τήν ἀνάπτυξη μεθόδων αὕξησης τοῦ
χρόνου ζωῆς κάθε προϊόντος, εἶναι θέμα
πού, θα πσῦνε πολλοί, ἀφσρᾶ στήν
πλήρη καταστροφή τοῦ Δημοκρατικού
Συστήματος Διαὸίωσης τῶν Εὐτυχῶν
Κατοίκων τῆς Δύσης. Ἀλλά καί τή στιγμή πού καί τά Σοσιαλιστικά-Ἀνατσλικά κράτη ἀρχίζουνε να 590110190πσῦνε, αποτελεσματικά πιά, μέ τόν
καταναλωτισμό, τό θέμα δέν ἀφορᾶ ἕνα
ἀπό τά δύο συστήματα οἰκονομικῆς διαχείρισης, ἀλλά τήν ὅλη ὑπόθεση τοῦ ἀνΘρώπσυ.
6)((Δέν πρέπει να ὑποστηρίζι-παι πῶς ἡ
διαφήμιση ὑποδουλῶνει τόν τύπο στό
κεφάλαια, γιατί κανένας μεμονωμένος
διαφημιζόμενος δέν εἶναι ἀρκετά δυνατός για νά έπιόἀλλει οἰκονομικό μποῦκοτάζ 010v τύπο».
Σ’ αὐτό τό ἐπιχείρημα έχουν γίνει δύο
ἀφαιρέσεις πού ὁπωσδήποτε δέν 601]θοῦν για ἕνα σωστό συμπέρασμα.
0. Τύπσς εἶναι καί τά μεγάλα ἐκδοτικά
συγκροτήματα πού μπορεῖ καί νά ἀνήκουν σέ διεθνή μονοπώλια, ἀλλά καί τα
ἓντυπα πού παρσυσιάζονται συνεχῶς καί
σπάνια κατορθώνοην νά ἐπιόιώσουν.
Καί αὐτά τά μικρά έντυπα έχουν ἀνάγκη
τή διαφήμιση γιά νά ζήσουν, μέσα στό
σημερινό σύστημα σχέσεων, ὅπως καί τά
μεγάλα συγκροτήματα πού μποροῡν νά
διαθέτσυν μεγάλα ποσά γιά τήν αύτο610000100 των, ἀλλά καί μεγαλες σχέσεις
ἀντλησης διαφημίσεων. ”E101 καί 010v
τύπο έχουμε καταλήξει σέ μία ὀλιγοπωλιακή κατάσταση καί 6 πλουροιλισμός εἰναι φανταστική ὑπόθεόη. Καί ἀσφαλῶς
δέν μπορεῖ να ὑποστηριχτεῖ πώς τό καλό
προϊόν (010v τύπο) ἔχει ἐκδιῶξει τό
κακό.
6. Οἱ διαφημιζόμενσι πολλές φαρές δέν

λος. Ἡ διαφήμιση δείχνει (μέ τρόπο
ἰδιαίτερα ἑλκυστικό) πόσο εὔκολη εἶναι
τώρα ἡ ἱκανοπσίησή τους. ”H σπατάλη

εἰναι τό ἐλάχιστο τίμημα τῆς ἐλευθερίας.
Καποτε ἡ σωστῆ παιδεία θά δώσει ἕνα
καταναλωτή πιό ένσυνείδητο καί κριτικά
τοποθετημένο ἀπέναντι στίς έπιλογές
πού τοῦ προσφέρονται».
”Οταν ὃέὸαια εἶναι ἀνύπαρκτη ἡ σωστή παιδεία, δέν ὑπάρχει πρόὸλημα για
δελτίωση τῶν κριτικῶν ἱκανοτήτων τοῦ
καταναλωτῆ πού εἶναι ἀπόλυτα ἓρμαιο
στα διαφημιστικά συνθήματα, τά ὁποῖα
656010 συναντοῦν δυσκολίες ὅταν ἀγωνίζονται νά τοῦ πουλήσουν πέντε ἤ δέκα
ὅμοια προϊόντα. Τότε ὅμως δέν ὑπάρχει
πρόόλημα ἐλευθερίας διά τῆς σπατάλης,
γιατί ὑπάρχει ἡ καταπίεση τῆς προτροπῆς στή σπατάλη. Τότε 6έ6αια ἡ διαφή-

μιση ’δέν δείχνει πόσο εὔκολη εἰναι ἡ
ἱκανοπσίηση τῶν ἀναγκῶν, ἀλλά πόσο
εὔκολη εἶναι ἡ ἱκανοπσίηση ἀπό ὁρισμένους καί πόσο εὔκολη εἶναι ἡ ψυχολογική κατεργασία τῶν ὑπολοίπων στό νά
νιώθουν δυστυχεῖς ἐπειδή... δέν κατεδαφισαν τό σπίτι τους γιά νά τό ξαναχτίσουνε σέ μοντέρνα γραμμή. T015 65601.0
ἡ διαφήμιση... πουλᾶ · ψυγεῖα στούς
Ἐσκιμώους καί γενικά προωθεῖ τήν
ἀνακαλυψη τῆς ἀνάγκης... γιά παπούτσια μέ μεγάλη μύτη. Καί ὄιν καποιος
συνεχίζει νά ἔχει τήν παραξενιά νά μή
ἀνακαλύψει αὑτή τήν ἐλευθερία, ἐπειδὴ
στό τέλος - τέλος ὑποφέρει ἀπό κάλους,
θα έχει τήν ἐλευθερία νά δώσει σέ ἕνα
εἰδικό, μία εἰδική παραγγελία, σέ εἰδική
- μεγαλύτερη 6έ6αια - τιμή.
8)((Ὁ ἐνημερωμένσς καταναλωτής εἶναι
καί, ὁ ὑπσψιασμένσς, 6 δύσπιστος. Οἱ
διαφημιστές ξέρσυμε πῶς ὅσο περισσότερα διαφημιστικά μηνύματα ὃλέπει κάποισς, τόσο πιό πολύ ξεδιπλώνει τήν
κρίση του-καί τήν ἄμυνά του· πώς ὁ ὄινθρωπος πού ζεῖ σέ «ἀνοικτές» πληροφοριακά πλουροιλιστικές κοινωνίες, πέφτει
πολύ πιό δύσκολα θύμα προπαγανδας,
ἀπό αὐτόν πού ζεῖ σέ κλειστές κοινωνίες
μέ λίγα (καί ὁμοιόμορφα) μηνύματα».

T0 κακά γιά τή διαφήμιση σήμερα εἰεἰναι μεμονωμένσι. Εἶναι καί αὐτοί ὀργανωμένοι (έστω καί ὅταν ἀποτελοῦν
ἀποφύσεις διαφορετικῶν μονοπωλιακῶν
συγκροτηματων) καί δρσῡνε ουναιτερικά
σάν κινδυνεύουνε - ἀπό τόν τύπο —- 10
συμφέροντά τους. Τό παράδειγμα τοῦ
μποῦκοταρίσματσς καθημερινῆς ἐφημερίδας ἀπό τούς εἰσαγωγεῖς κινήματογραφικῶν ταινιῶν, εἶναι χαρακτηριστικό. Βέὸαια ἡ ἐφημερίδα αὐτή ἀντέχει,
ἀλλα μήπως στό τέλος τῆς ἱστορίας αὑ-

τῆς τό θύμα θα εἶναι αὐτός πού έκανε
ἐχθρούς του τούς εἰσαγωγεῖς ἐπειδή δέ
χαριζότανε; Ὅμως, δυστυχῶς, ένα μικρό
έγτυπο μπορεῖ να έκὸιαστεῖ ακόμα καί
ἀπό ένα μεμονωμένο διαφημιζόμενο.
7)«Οί διαφορες ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώ-

που δέν εἰναι ἐφεύρεση τῶν διαφημιστῶν,
ἀλλά πραγματικότητα. Ποιές εἰναι οἱ
ἀνάγκες του, πρέπει να ἀποφασίζει ὁ
ἴδιος 6 ἐνδιαφερόμενος καί κανένας ἀλ-

ναι ὅτι οὔτε οἱ διαφημιστές πιστεύουν
πῶς ἐνημερώνουν. Γιατί ἡ ἐνημέρωση δίδει στοιχεῖα ἀπαραίτητα γιά κριτική ἐξέταση ἑνός προόλήματος καί όχι ἕτοιμα
καί ἁπλοποιημένα συνθήματα πού ἀπευθύνονται στό θυμικό. Ἔτσι 6 καταναλωτής σήμερα σπρώχνεται ἀπό τή διαφήμιση στόν παροπλισμό τῆς κρίσης του
καί όχι στό ξεδίπλωμα της.
Ἔπειτα, 6 μεγάλος ἀριθμός καί ἡ ἀνο0010009010 τῶν μηνύματων δέν εἶναι
ἀναγκαία καί ἱκανή συνθήκη για τήν
ὕπαρξη πληροφοριακά ἀνσικτής πλουραλιστικής κοινωνίας, ἀλλά οὕτε καίγια
τό ξεδίπλωμα τῆς κρίσης - καί 00111/00 —
τοῦ ἀνθρώπου. Γιατί άνψδεχτοῦμε κατι
τέτοιο θα πρέπει νά θεωρήσουμε πῶς 6
παράγοντας «ποιότητα» τῶν μηνυμάτων
δέν ἔχει καμία σχέση μέ τή συγκρότηση
κοινωνίας τέτοιας μορφῆς, ἀλλά οὔτε καί

μέ τήν κριτική ίκανότητα τοῦ ἀνθρώπου
καί ακόμα πώς αὑτός πού δέχεται καθημερινα ένα συνεχῆ κατεγισμό ἀπό παράλογα, ἀλλοπρόσαλλα, ἀνόητα καί ὑποδσλιμαῖα μηνύματα, θα έχει τῆς αὑτῆς
ποιότητας κρίση μέ αὐτόν πού δέχεται
λίγα μηνύματα, λογικά στή δομή των καί
μέ τά ἀναγκαῖα στοιχεῖα για πλήρη καί
ὁλοκληρωμένα συμπεράσματα, χωρίς τόν
ψυχολογικό καταναγκασμό τῶν σημερινῶν διαφημίσεων. Ἀλλά τό ὅτι, 6 606000 κριτικῆς ίκανότητας εἶναι ἀντίστροφα ἀνάλογος μέ τή θεληματική
ἀκρόαση ἡ ἀνάγνωση διαφημίσεων, εἶναι
ένδειξη πῶς, ἀκριθῶς ἡ κριτική [κανότητα τσῡ ἀνθρώπου εἶναι 6 ὂασικός

ἐχθρός τῆς σημερινής διαφήμισης.
Εἵμαστε ὑποχρεωμένοι πια νά κοιταλάόουμε ἕνα δασικό πράγμα; “011. 691.σκόμαστε πανω σέ μιά 6αση ἀπό τήν
ὁποία έχουμε ρσκανίσει ένα μεγαλο μέρος-χώρια ἀπό τήν ἀγανάκτηση πού δημιουργεῖται στό μεγαλύτερο μέρος τῶν
καταίκων τῆς γῆς πού πεινᾶνε, τή στιγμή
πού οἱ λίγοι μαθαίνουνε μέ ἰδιαίτερα ἐλκυστικό τρόπο ἀπό τή διαφήμιση, πόσο
εὔκολη εἶναι ἡ ἱκανοπσίηση τοῦ αἰσθήματος τῆς σπατάλης τό ὁποῖσ ἔχει συνδε-

θεῖ έντεχνα μέ τή κσινωνική προόολήδηλαδή ὅτι ὅρισκόμαστε σέ μία 6000 πού
τήν έχσυμε ὑπονομεύσει οἱ ἴδιοι. Καί για
τή κατασταση αὐτή, ἡ διαφήμιση, σάν
αποτελεσματικά μέσο στα χέρια ἀλήθεια
τίνος; ἔχει ένα μεγαλο ποσοστό εὐθύνης.
Πρέπει νά ἀντιληφθοῦμε πιά πῶς ἡ διακριση τῆς προπαγανδας ἀπό τῆ διαφήμιση, ἀπό τό ὅτι ἡ πρώτη προσπαθεῖ να
πείσει γιά ἰδέες καί ἡ δεύτερη γιά
προϊόντα, δέν ἰσχύει για τή σημερινή
διαφήμιση, πού προσπαθεῖ (καί τό’χει
ἐπιτύχει σέ μεγάλο 60600) νά πείσει για

τήν ὑπερκαταναλωτική ἰδεολογίαπώς ἡ
διαφήμιση ἔχει περάσει τα διαχωριοτικα
των ὅρια καί εἶναι πια προπαγανδα.
”Οσο για τά περί ἐλευθερίας, πλσυραλι-

σμοῦ, πληροφόρηοης, ἀνάπτυξης τῆς
κριτικῆς ἱκανότητας, ίκανοποίησης τῶν
ἀναγκῶν κ.λ.π., πρέπει να τό ἀντιληφθοῦμε πώς ἡ διαφήμιση ἐνδιαφέρεται
γι’ αὑτά, 600... καί ὁ Βιντέλα για τό ποδόσφαιρο...
Καί για να τελειῶνουμε θα ἐπικαλεσθσῦμε τόν ἴδισ διαφημιστή, ὅπως καί
στῆν ἀρχή τοῦ ἄρθρου μας, ἀλλα σέ
δράση του όχι διαφημιστική; «”Αν δέν
690005 σύντομα τό δικό μας πρόσωπο,
κάποια μέρα θα ξυπνήσουμε μέ μια «γενική» φάτσα-δημιούργημα τῶν ρόλων
πού παίζουμε, τῆς μόδας, τῶν μέσων
ἐπικοινωνίας. Τότε Θά μᾶς μένει ένα
προσωπεῖο για πρόσωπο. Καί τό ἅλατι
τῆς ρωμιοσύνης (αὑτό πιστεύω νά δέχεται ὅτι ἰσχύει για ὅλο τόν πλανήτη) θα
χαθεῖ»(Ἀφορισμός Νο77,σελ.40, ἀπό τό
6ι6λίο τοῦ Ν.Δήμου «Ἡ δυστυχία τοῦ να

εἰσαι Ἕλληνας»). Καί στή πτωση αὐτή
πολύ θα ἔχει συμόαλλει ἡ διαφήμιση ὡς
μέσον - ἀλήθεια τίνων, μέ ποιούς σκοI
πούς καί στόχους;
31.

Πῶς πρέπει
νά διαδάζετοιι
c Ἀριστοτέλης;
Μέ εὐκαιρία τό «έτος Ἀριστοτέλη» ὀργανώθηκαν καί θά
ὀργανωθοῡν τή χρονιά πού διατρέχουμε μιά σειρά ἀπό ἐπιστημονικά συνέδρια καί ὁμιλίες μέ διεθνές ἓνδιαφέρον
ἀφιερωμένα στό έργο καί τήν ἐπιρροή τοῦ Σταγειρίτη φιλόσοφου στή διαμόρφωση τοῦ παγκόσμιου πνεύματος.
Στίς ἐκδηλῶσεις αὐτές, ’ἀλλά καί πέρα ἀπ’ αὺτές, δόθηκε
ἡ εὐκαιρία νά ἀναπτυχθοῠν έντονες συζητῆσεις γύρω ἀπό
τή σκέψη τοὺ Ἀριστοτέλη, γεγονός πού μαρτυρεῖ πόσο κυρίαρχη ἐξακολουθεῖ νά παραμένει ἡ παρουσία του στῆν
ἐποχή μας.
Μέ ἀφορμή τό «’έτος Ἀριστοτέλη» ἡ συνεργάτιδά μας
ΠΩΛΙΝΑ ΛΑΜΨΑ πῆρε τήν συνέντευξη πού ἀκολουθεῖ
ἀπό τόν Γιῶργο Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ, συγγραφέα τοῦ 6L6λίου «La théorie des Révolutions chez Aristote», (Ἡ. θεωρία τῶν Ἐπαναστάσεων στόν Ἀριστοτέλη) πού κυκλοφόρησε τή χρονιά αὐτή στή Γαλλία ἀπό τόν παρισινό ἐκδοτικό
οἷκο «Librairie Générale de Droit et de jurispmdence».
EP: Ποῡ ἀπσδίδεις τήν ἀδιάκοπη ἐπί23 αἰῶνες ρωμαλαιότητα τοῦ
πολιτικοῦ στοχασμοῦ τοῦ Ἀριστοτέλη,An: Πρῶτά-πρῶτα νομίζω πῶς πρέπει νά ἐπισημανθεῖ τό θασικό
μεθοδσλσγικό λαθσς να ξεκιναει κανείς μέ θαυμαστικές ἐκφρασεις καί ἀφορισμσύς για νά χαρακτηρίσει ἐνα ίστσρικό πρόσωπο,
ἐστω καί ἀν αύτό κατέχει, ὁπως ὸ Ἀριστοτέλης. μιά ξεχωριστή
θέση. Γιατί ὁ ἐρευνητής στῆν προσπαθεια του να ἀξιολογήσει μσνολεκτικά ἡ σχηματικα τῆ συνολική συμθολῆ ἡ ἐπιρροή τοῦ ίστορικσῦ προσώπου στῆν κσινωνική ῆ στῆν ἐπιστημονική ἐξέλιξη
ἀπομακρύνεται ἀπό τῆν ἀντικειμενικῆ αποψη τῆς πραγματωότητας καί προκαταλαθαίνει, αθελα τσυ ἠ ὅχι, τόν ἀναγνῶστη μεταθάλοντας τον α’ ἐναν απλό καί ακριτο δέκτη συνθηματικῶν μηνυμάτων. Πρόκειται, ανάμεσα στ’ ἀλλα, γιά μιά σαφῶς ἀντιαριστστελικῆ
τοποθέτηση, ἀφοῦ γίνεται γενικά δεκτό πῶς κύρισ «προσόν» τοῦ
Σταγειρίτη ὑπῆρξε ῆ ίκανότητα του νά ἀναλύει έμπειρικα καί μαζί
κριτικά. δηλαδή αντικειμενικα, τό ἐρευνητικό ὺλικό πρίν καταλήξει
στῆ διατύπωση θέσεων μέσα ἀπό μιά θεωρητική σύνθεση.
Ὼστόσο ἀποτελεῖ καί ἐπιστημονικό λαθσς ἀφοῡ πρσθαλει τή
«διανοητική ἰκανότητα» σάν αύτόνσμσ καί ἀστάθητο στοιχεῖο τῆς
ἱστορίας. Κατά τῆ γνώμη μας μόνο του τό ἐπιχείρημα τῆς «μεγαλοφυίας» τοῦ ἀριστοτελικοῦ νοῦ δέν ἀρκεῖ για να δῶσει τό γ ι α τ ἰ
τῆς ἐπιθίωσης τῆς ἀριστοτελικῆς σκέψης κάτω ἀπό μια πουιιλία
κοινωνικσοικονσμικῶν, πολιτικῶν, θρησκευτικῶν καί πολιτισμικῶν
συνθηκῶν ἐπί τόσους αἰῶνες καί μαλιστα σήν ἐποχῆ μας πσύ σεμνήνεται για τήν «ἀνωτερότητα» τῶν κσινωνικσοικσνσμικῶνκαί
πολιτικῶν της λειτουργιῶν καί τῆν ἀνάπτυξη τῆς θεωρητικῆς καί
ἐμπειρικῆς μελέτης τῆς πολιτικῆς.
Τό «φαινόμενο» Ἀριστοτέλης πρέπει να ίδωθεῖ στα πλαίσια τσῦ
ἐμπειρικσῦ-ἐργαστηριακσῦ χῶρου πού ἀξιοποίησε. Κι αὺτό γιατί
δσο περισσότερο εἰναι τα μηνύματα (οἰ ἰδέες, ol ἐννσιες καί οἰ εἰκόνες τῆς πραγματικότητας) πού προθαλλονται στόν ανθρώπινο
νοῡ τόσο εὺρύτερες εἰναι καί ol προοπτικές γόνιμης δημιουργίας
καί συνεπῶς μεγαλύτερες οἰ ἐλπίδες για συναντηση ἠ διασταύρωση μέ ἀνάλογα μηνύματα α’ ἀλλες ἐποχές. Μιά τέτοια ἐκδοχή
παρέχει ὁπωσδήποτε πολύ περισσότερες δυνατότητες συγκριτικῆς
ἀναπαραγωγῆς καί συνεπῶς έπιθίωσης τῆς ἀνθρώπινης σκέψης
στῆν ίστσρία. Δέν χωράει ἀμφιθολία πῶς θα ῆταν πολύ διαφορετική ἡ τύχη τῆς ἀριστοτελικῆς σκέψης, καί αν ἀκόμη δεχτοῦμε πῶς
θα ξεπερνσῦσε σέ δυναμισμό καί πρωτστυπία τίς ἀντίστοιχες αλλων ἐποχῶν, ὅπως λ.χ. τῆς ἐπόμενης ἀπό αῦτόν 5οετίας ῆ καλύτερα τοῦ εὺρωπαῑκοῦ μεσαίωνα ῆ τῶν ήμερῶν μσς, αφοῦ τά αντίστοιχα μηνύματα πού θα ἀντανακλῶνταν στόν ἀνθρώπινα νοῦ ἀπό
τήν δοσμένη κσινωνικῄ καί πολιτική πραγματικότητα θά ήταν λιγῶ- 32

τερα ἀπ’ ὅσα στόν κλασικό 4ο αἰῶνα. Ὅσο καί αν η συσσῶρευση
ἐμπειριῶν καί γνώσης διευρύνει τόν ὁρίζοντα τῆς ἀνθρώπινης
σκέψης, ἡ τελευταία δέν μπορεῖ να ἀποδεσμευθεῖ ἀπό τῆ θασική
πρῶτη ῦλη πού εἰναι αναγκασμένη να χρησιμοποιεῖ; τήν κοινωνική
καί πολιτική πραγματικότητα τῆς ἐποχῆς της. Δέν εἰναι τυχαῖο πῶς
ή νεότερη πολιτική ἐρευνα ἐπηρεασμένη στῆν ἀρχή, ἀπό τήν
ἀφθονη ἀρχαισελληνικῆ ἐμπειρία καί τόν θεωρητικό της προθληματισμό για τῆ δημοκρατία ύποχρεῶθηκε ἀπό νωρίς να προσαρμοστεῖ στά δεδομένα τῆς ἐποχῆς της καί νά δεχθεῖ τελικά σαν αύτονόητη, σχεδόν φυσική, τῆ μονοδιάστατη φόρμουλα τῆς λεγόμενης, έφημιστικά, ἀντιπρσσωπευτικῆς δημοκρατίας, δηλαδή τῆς
πολιτικῆς κοινωνίας με τῆν αὺτόνσμη ἐξουσία.
Ἀντίθετα ἡ κσινωνική, πολιτική καί πολιτισμικῆ πραγματικότητα
τσῦ ἐλληνικοῦ 4ου rLX. αἰῶνα, πού ἀποτέλεσε τό ἐμπειρικό καί
πνευματικό ύπόθαθρσ για τόν ἀριστοτελικό προθληματισμό γνῶρισε ρυθμούς συνολικῆς ἀνάπτυξης πολύ ύψηλότερουςάπόόπσιαδήποτε άλλη γνωστή ἰστσρικῆ περίοδο. 'H ἐλληνική ἀρχαιότητα εῐναι ἡ μόνη ἀπό τήν ὁποία μπορεῖ να διαμορφῶσει κανείς μιά πλήρη
εἰκόνα τῆς συνολικῆς διαδρομῆς πσύ, αν συντρέξουν σίσυνθῆκες.
εἶναι δυνατό να διασχίσει ἐνας κοινωνικός σχηματισμόςῑ Τό πέρασμα ἀπό τήν αὺτόνσμη ἐξουσία στῆν πολιτική καί κοινωνικῆ αὺτονομία μέ τῆν ἐννσια τῆς αὺτσκυθέρνησης. '0 Ἀριστοτέλης, χωρίς
φυσικά νά δῶσει μια συστηματικῆ θεωρία τῆς κοινωνικῆς δυναμικῆς καί τῆς ἐξέλιξης εἶχε τῆ μεγαλωσύνη να ἀναλύσει σωστα δηλαδή έπιστημσνικά, συνολικά καί σέ θαθος, όλες αὺτές τίς ἐκδηλῶαεις τῆς κοινωνικῆς ζωῆς μέ ἀφετηρία μια έμπειρικῆ καί μαζί
ύλιστική θεῶρηση τοῦ ἱστορικοῦ, κοινωνικοῦ καί πολιτικοῦ γίγνεσθαι.
Ὸπωσδῆποτε ὴ αποδοχή τῶν παραπανω σαν θάσης για τήν σωστῆ ἀξισλόγηση τῆς ἀριστοτελικῆς πολιτικῆς σκέψης καί φιλοσοφίας εΙναι μια καλή ἀρχή, πσύ ὅμως δέν ἐπαρκεῖ. Ἑπιθάλεται ἐπίσης να δοῦμε σωστα τό ἀποτέλεσμα τῆς εῦτυχοῦς συνεύρεσης
τοῦ ἀριστοτελικοῦ νοῦ καί τῆς ἐξαιρετικα γόνιμης πραγματικότητας; τῆς ἀριστοτελικῆς πολιτικῆς σκέψης. Στίς μέρες μας συνηθίζεται νά παίρνεται σαν πρότυπο ἀναφορᾶς για τή μελέτη αλλων
έποχῶν ή σύγχρονη ἐπιστημονική θεῶρηση καί πραγματικότητα.
Ἀλλ’ ὅπως εἵδαμε ὴ μέθοδος αύτῆ μπορεῖ να ἀποδειχθεῑ ῶφέλημη
για περιόδους τῆς ίστσρίας λιγῶτερσ ἀντιπροσωπευτικές ὅπως λ.χ.
ό εύρωπαῑκός μεσαίωνας ἢ ὸ 19ος αἰῶνας. ”Οχι ὅμως καί για τῆν
κατανόηση τῶν ἐμπειριῶν καί τῆς σκέψης τῆς κλασικῆς ”Ελλάδας.
Γιατί αν ὴ ἐξέλιξη α’ όρισμένους τομεῑς ὅπως ό τεχνικός εἶναι
ἀναμφισθήτητη δέν παύει να εἰναι μσνσμερῆς καί περιορισμένη
για να δημιουργῆσει τίς προϋποθέσεις τῆς συνολικῆς ἐξέλιξης καί
συνεπῶς τῆς μεταθασης σέ λιγῶτερσ ίεραρχημένες δηλαδή αύταρχικές κσινωνικές καί πολιτικές δσμές καί συνθῆκες ζωῆς. Πῶς
θά μπορέασυμε λ.χ. νά κατανοῆσσυμε, μέ τά οημερινά δεδομένα
ὅπου κυριαρχεῖ τό οἰκονομικό καί ῶς ένα θαθμό τό κοινωνικό
στοιχεῖο στῆ ζωή τῶν συγκροτημένων κοινωνιῶν, τῆ σημασία τοῦ
πολιτικοῦ ἀγαθοῦ καί τῆς ἀνάγκης για πολιτική (καί κοινωνική) αύτοκυθέρνηση πού δεσπόζει στίς ἐπιλογές τοῦ δῆμου τόν IV αἰῶνας
ὴ μια σειρα ἀπό ὑποθέσεις ἢ διαπιστῶσεις πού κανει ό Ἀριστοτέλης σχετικά μέ τῆ δομῆ καί λειτουργία τῆς δημοκρατίας. ἀν δέν
ξεδιαλύνουμε προηγούμενα ποιοί εῖναι οἰ παραγωγικσί μηχανισμοί
τῆς ἐξέλιξης πρός τήν αὺτόνσμη κοινωνικοπολιτική ἐξουσία ἢ τήν
κοινωνικοπολιτική αύτονσμία; Μπορεῖ τέλος κανείς να διανοηθεῖ
πόσο διαφορετικές ἐφαρμογές εἶναι δυνατό να θρεῖ ἡ ἀριστοτελική «διακριση τῶν λειτουργιῶν» ἀνάλσγα σέ μιά ίεραρχικά δομημένη κοινωνία (ὅπως ἡ κλασική ἠ ἡ φεουδαρχική Βασιλεία ἢ τό
σύγχρονο κράτος) ἢ σέ μια αύτοκυθερνῶμενη πολιτεία (ὅπως ή
Ἀθηναϊκή δημοκρατία); Εἶναι φανερό πῶς ή μέθοδος αὑτή, πού
θυμίζει ἀπό μιά ἀπσψη τήν προκρούατια τακτική ἠ καλύτερα τήν
προσπαθεια να χωρέσει ένας δυσαναλογαμεγαλος πίνακας ζωγραφικῆς σέ μικρό πλαίσισ, «κόθει» τό πρόθλημα, όχι ὅμως, ὅπως
ὁ Ἀλέξανδρος στό Γόρδισ, για να τό λύσει, ἀλλα για να τό περιπλέξει ακόμα περισσότερο.
Κατα τῆ γνῶμη μας ἡ πολιτική σκέψη τοῦ Ἀριστοτέλη εἰναι με
γαλη καί συγχρόνως ἀπλή στῆν κατανόησή της ἀρκεῖ να τῆ δεῖ κανείς μ’ ένα «τρίτο ματι» πού δέν θα περιορίζεται στήν πρόσθαστ
της ἀπό δσγματικές σύγχρονες ἐμπειρίες καί πρότυπα. Καί θα διατηρήσει οτό μέλλον τήν κυρίαρχη θέση της όσότου τό σύγχρονο
πλαίσιο χωρέσει ἡ αφομσιώσει τῆν εἰκόνα τῆς ἀρχαιότητας.
ΕΡ; Θέλεις νά ἀναφερθεῖς είδικότερα o’ ὡρισμένα θέματα not:
«χρωματίζουν» κατα τῆ γνώμη σου τή συμθολῆ τοῦ Ἀριστοτέλη
στῆν πολιτική “Επιατῆμη;
ΑΠ; - Χωρίς ἀμφιθσλία ὁλόκληρο τό πολιτικό ἐργο τοῦ Ἀριστο
τέλη ἀποτελεῖ συμθολή στῆν Πολιτική Ἑπιστῆμη. ’”Οχι μόνο ἐπειδή

σταθηκε ή ἀφετηρία. Γιατί καί σήμερα ὅπως ε’ίδομε ἐξακολουθεῖ
να ἀποτελεῖ τήν ύποδομή πανω στήν ὁποία θεμελιώνονται, σέ μεγαλο θαθμό, τά διάφορα ρεύματα τῆς Πολιτικῆς Ἐπιστῆμης.
Σαν είδικότερα σημεῖα τῆς ἀριστοτελικῆς συμθολῆς ἀναφέρω
κυρίως, τῆ διαπίσωση καί θεμελίωση τῆς πολιτικῆς φύσης καί συμπεριφοράς τοῦάνθρῶπου καίτῆν «ύλιστικήψέθοδο πού ἐφάρμοαε
για τῆ μελέτη τῆς πολιτικῆς καί κοινωνικῆς δυναμικῆς τῶν κοινωνιῶν τῆς ἐποχῆς του. Ἐπισήμανε ἰδιαίτερα τῆ σχέση ἀναμεσα στῆν
ἀνάτττυξη τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων (ἀπό τῆ φυσική οἰκονομία
καί τόν κομμουνισμό τῆς πρωτόγονης οίκογένειας ὼς τῆ μονοπωλιακῆ ««χρηματιστικῆ) καί στῆν ἐξέλιξη τοῦ κοινωνικοῦ καί πολιτικοῦ συστῆματος· καί διεῖδε τῆ σημασία τῆς διαλεκτικῆς συοχέτισης τοῦ σίκονομικοκοινωνοῦ στοιχείου μέ τό πολιτικό ε’ίτε, τό τελευταῖσ, παρουσιαζεται σαν «μέθοδος» ἐξουσιασμοῦ καί διαχείρισης τῶν ὑποθέσεων τοῦ Κρατους, ε’ίτε σαν «παραγωγικό» ἀγαθό
πού όδηγεῖ στῆν αύτοκυθέρνηση.
Παράλληλα ἐπισημανε τή σημασία τῆς πολιτικῆς παιδείας καί τῆς
ούσιαστικῆς νομιμότητας γιά τήν ποσοτικῆ καί ποιοτικῆ ἀνάπτυξη
τοῦ πολιτικοῦ συστήματος. Καί ἐπίσης τό πρόθλημα τῆς έπανά-

κατέχει μια πολύ μικρότερη θέση ἀπ’ ότι στόν Πλατωνα. Καί εἶναι
πολύ ἐγγύτερα στῆν πραγματικότητα τῆς ἐποχῆς.
Βαοικα τό πρόθλημα τῆς ἀριστοτελικῆς απολιτείας» εἶναιπῶς να
πετύχει τόν καταλληλο κοινωνικό καί πολιτικό συσχετισμό δυναμεων ανάμεσα στίς ἀντίπαλες κσινωνικές ἠ μαλλον πολιτικές ταξεις ὥστε ’τό ἀποτέλεσμα νά ἰκανοποιεῖ τό κοινό συμφέρον. Γι’
αυτό προτείνει ὅπως ε’ίδατε τή μεσότητα σαν μέτρο διανομῆς τῶν
παραγωγικῶν μέσων καί τοῦ πλούτου καί συνεπῶς τήν κυριαρχία
της μέσης γαιοκτητικῆς τάξης, καί ἀντίστοιχα τόν ποσοτικό καί
ποιοτικό περιορισμό τοῦ προλεταριατου καί τῆς μεγάλης γαιοκτητικῆς καί ἀστικῆς τάξης.
Πολιτικά ή ἰδέα τῆς μεσότητας ἐκφράζεται μέ τόν ’ίδιο τρόποῑ
ἐπιφυλασσεται μία πρωτεύουσα, ἀλλ’ όχι κυρίαρχη, θέση στούς
ίκανότερους πολίτες, πλήν ὅμως δέν καταργεῖ τῆν πολιτική αὺτο-

νομία των μαζῶν. Καί μέ τῆν ἡγεμονία τῆς μέσης γαιοκτητικῆς τάξης σέ θαρος τῶν δύο αλλων ἀναμένει δτι θά πετύχει μια αἰσθητή
μείωση των- κοινωνικῶν καί πολιτικῶν ἀγῶνων καί αντίστοιχα τήν

ἐνίοχυση της όμόνσιας καί τοῦ ἐνδιαφέροντος για τό «εὖ ζῆν»
στῆν πολυαρχική κοινωνικά καί πολιτικά πόλη.

στασης στα πλαίσια τῆς ίστσρικῆς καί κοινωνικῆς δυναμικῆς, τό

πρόθλημα τοῦ Κρατους καί τίς ἐπιρρσές πού ὑφίσταται κατα τήν
ἐξέλιξη, εἰρηνική ή θίσιη, τῶν πολιτειῶν. Ἑπιχείρηοε ἐπίσης τῆ
συστηματικῆ καταταξη καί τόν ὑρισμό τῶν κοινωνικοπολιτικῶν καθεστῶτων πού ἡταν γνωστα στα πλαίσια τῆς πύλης-κράτους. Ἀξίζει τέλος νά ἐπισημανουμε τῆν κριτική τοῦ Ἀριστοτέλη στίς κομμουνιστικές θεωρίες τού Πλάτωνα καί τίς ἀπόψεις του για τήν olκονομική καί πολιτική λειτουργία τοῦ δουλοκτητικοῦ συστήματος.
ΕΡ; Nd σταθοῡμε κάπως περισσότερο στά δύο τελευταῖα προθλή-

ματα...
ΑΠ; Τελικά νομίζω πῶς ῆ κριτική τοῦ Ἀριστοτέλη στίς κομμουνιστικές ἀπόψεις τοῦ Πλάτωνα εἰναι κατά πολύ ἐντονώτερη ἀπ’ δσο
δικαιολογεῖ ἡ διαφορά απόψεων πού τούς χωρίζει. '0 Ἀριστοτέλης
είναι θέθαια ριζικα ἀντίθετος στῆν κοινωνικοποίηση τῆς ἀκίνητης
περιουσίας καί τῆς ἰδιωτικῆς καί οἰκογενειακῆς ζωῆς. Ὡστόσο δέν
τοποθετεῖται σέ καμια περίπτωση ύπέρ ἐνός ἀνεξέλεγκτου οἰκονομικοῦ καί κοινωνικοῦ συστήματος. Προτείνει ένα σύστημα μικτό
όπσυ κυριαρχεῖ ἀντί γιά τόν κομμουνισμό ῆ τήν ίσόῐητα, ὴ μεσότητα; ή διαφορά ανάμεσα στῆ μεγάλη καί τῆ μικρή ἰδιοκτησίσ δέν
ξεπερναει τίς πέντε τό πολύ μονάδες καί τίθενται περιορισμοί
στῆν ἐλευθερία διαθεσῆς της. Ἐπί πλέον προτείνει τήν κοινωνικοποίηση τῶν είαοδημάτων πού ἀπορρέουν ἀπό τῆν κοινῆ (κρατικῆ) ἣ
τήν ίδιωτική περιουσία.
Τό σύστημα αὑτό στοχεύει τήν ἐνίσχυση τῆς μέσης τάξης καί
συγχρόνως ἐξουδετερῶνει τίς φυγόκεντρες δυνάμεις καί ἐνισχύει
τῆν κσινωνικῆ συνοχή καί τῆν πολιτική όμοθυμία στα πλαίσια μιάς
δίκαιης δηλ. ἐνάρετης καί αῦτοκυθερνόμενης πόλης.
Σχετικά μέ τῆ δουλεία, τό πρόθλημα, κατα τῆ γνῶμη μου, δέν
είναι ἡ ίδεσλογικῆ της θεμελίωση πού ἐπιχειρεῖ ό Ἀριστοτέλης
ἀλλα ἡ λειτουργία πού δέχεται ότι ἐκπληρῶνει στό δοσμένο κοινωνικό καί πολιτικό σύστημα. ‘O Ἀριστοτέλης ῦποστηρίζει δτι ή
δουλεία ἐπιθαλλεται καί συντηρεῖται ἀπό τό οἰκὸνομικό καί κοινωνικοπολιτικόσύστημα καί χωρίς αύτῆν δέν μπορεῖ να ἐπιζῆσει. Γιατί
ἡ δουλεία κινεῖ τῆν παραγωγικῆ μηχανή καί τροφοδοτεῑ τούς φορεῖς τοῦ κοινωνικοῦ καί πολιτικοῦ συστήματος δηλ. τούς πολίτες
μέ σχόλη πραγμα πού σημαίνει ὅτι τούς ἀποδεσμεύει ἀπό τούς
παντοειδεῖς ύλικο ύς καί κοινωνικούς καταναγκασμούς καί ἐξαρτήσεις καί τούς καθιστα κσινωνικα καί πολιτικά αὐτόνομους (-- ἐλεύθερους). ’Ἐνας δλσκληρωμένος θίος εἶναι πανω ἀπ’ δλα θεωρητικός καί πολιτικός.

ΕΡ; Μέσα στό ‘78 όργανῶθηκαν ἥ ὀργανώνονται μιά σειρα ἀπό
ἐπιστημονικές συναντήσεις ἀφιερωμένες στό ἕργο καί τήν προσωπὲιιιιίτητα του Αριστοτέλη. Ποια εἶναι κατά ιή γνώμη σας ὴ σημασία

ΑΠ; Πραγματι όργανῶθηκαν στῆ διαρκεια τῆς χρονιάς
διόφῡβες
ἐκδηλωσεις καί όμιλίες μέ ἀποκορύφωμα τό Συνέδριο τῆς
UNESCO mé'naplm καί τῆς Θεσσαλονίκης πού πραγματοποιήθηκε
στίς ἀρχές Αυγούοτου. Πρέπει ὅμως νά σημειῶσω ότι τόν προσεχῆ
Νοέμθριο όργανῶνεται στῆν Παντειο ἀπό τόν Πρύτανη τῆς νέας
οχολικης χρονιάς κ. K. Δεσποτόπουλο (016v όποῑο σημειῶνω, παρενθετικά, ὅτι ἡ μελέτη μου για τόν Ἀριστοτέλη ὀφείλει πολλά καί
ἰδίως τῆν ἐντονη παρότρυνοή του, στό Παρίσι τήν έποχῆ τῆς δικτατορίας, νά τῆν ἀρχίσω καί νά τῆν αυνεχίσω) ἕνα τρίτο Συνέδριο
που ἀν καί δέν θα ἐχει τῆ μεγαλοπρέπεια τοῦ Συνεδρίου τῆς Θεσσαλονίκης ἐν τουτσις παρουσιάζει ἰδιαίτερη σημασία για τήν Πολιτικῆ Επιστῆμη γιατί θα εἰναι ἀφιερωμένο εἰδικα στῆ συμθολ
ή Τοῡ
Σταγειρίτη στόν τομέα αὑτόν.
Καί νομίζει) ότι καλύπτει ἐνα μεγαλο κενό αφοῦ τό Συνέδριο τῆς
Θεσσαλονίκης ἡταν ἀφιερωμένο κυρίως στῆν ἐπιρροῆ τοῦ φιλοσόφου στους μετέπειτα αἰῶνες καί ἐμμεσα μόνο ἀναφέρονταν
στῆν ἀνάλυση τοῡ ἐργου του.
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'O δοῦλος συνεπῶς παίζει κατα τόν Ἀριστοτέλη, τό ρόλο τῆς
μηχανῆς στῆ σύγχρονη κοινωνία, ἥ μαλλον τόν ὸλοκληρωμένο
ρόλο πού θα μποροῡσε καποτε νά παίξει. Καί ή τύχη της εἶναι συνδεμένη μέ τῆν ἐξέλιξη τῶν μηχανικῶν αὺτοματισμῶν. Θα ἀρκοῡσε
ἡ διασωση τοῦ σχετικοῦ ἀποσπάσματος τῶν πολιτικῶν πού προθλέπει πῶς ἡ ἀνακαλυψη τῆς αὐτόματης μηχανῆς θα καθιστοῦσε
αχρηστο τό δουλοκτητικό σύστημα καί θα ἐθετε πανω σέ ριζικα
νέες θασεις τῆ δομῆ καί τῆ λειτουργία τοῦ οἰκονομικοῦ καί κοινωνικοπολιτικοῡ συστήματος γιά νά πάρει μιά θέση ἀναμεσανστούς

μεγαλύτερους στοχαστές τῆς ίστορίας.
EP: Ὀ Ἀριστοτέλης ἐκτός ἀπό τη συμβολή του στῆν ἐπιστημονική
μεθοδολογία καί ἔρευνα προσπαθησε νά δώσει ἕνα δικό του
σχῆμα ίδεῶδους πολιτείας, ὅπως π.χ. ὸ Πλάτωνας,’
ΑΠ; Ναί. Ὅμως ἡ θέση τῆς «ἰδεατῆς» πολιτείας οτόν Ἀριστοτέλη
33
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ἡ ἐκτέλεση τῶν 16 στα Γιάννινα
τοῦ Ἑρμῆ Εὺαγγελίδη
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Ἡ Εὑτυχία Πρίντζου.

..
χρῆσ-[ος Πρέντζας

Α
Ὁ Ἄγγελος Χατζῆς

ΠΡΙΝ τριαντα χρόνια - τό καλοκαίρι τοὺ 1948 - ἐκτελέστηκαν στα
Γιαννινα 16 πολίτες ὕστερα ἀπό απόφαση τοῦ Ἐκτακτου Στρατοδικείου Ἰωαννίνων;
Ἡ Εὑτυχία.. Πρίντζου, 33 χρονῶν, καθηγήτρια φιλολογίας καί 61—
6λιοθηκάριος τῆς Ζωσιμαιάς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας. Ὁ Κώοτας
Ράπτης, 33 χρονῶν, γεωπόνος, 6 ”Αγγελος Χατζῆς, 33 χρονῶν, καθη1111111; τῆς φιλολογίας (ἀδερφός τοῦ συγγραφέα Δ. Χατζή). Ὁ Χρῆοτος
Πρέντζας, 21-».χρονῶν, ἀπόφοιτος Ἐμπορικῆς Σχολής. Ἡ Ἐλπινίκη
Μπίπη, 28 χρονῶν, ὑπάλληλος τοῦ Ύγειονομικοῦ Κέντρου. Ὁ σύζυγός της Ἀπὸοτολος Μπίπης, 34 χρονῶν, δικαστικός ὑπάλληλος. Ὁ
Βαγγέλης Εὐαγγελίδης, 25 χρονῶν, λογιστὴς. “Ο Τιμολέων Ζουρνᾱς,
30 χρονῶν, ὄιοτέχνης ἐπίπλων. Ὁ Ἀπόοτολος Χόρδος, 25 χρονῶν, σιδηρουργός. “Ο Βαγγέλης Χαρίτων, 30 χρονῶν, ἐπιπλοποιός. Ὁ Πανός
Μαρνὲλης, 39 χρονῶν, ὑπάλληλος τῆς Τραπεζας τῆς Ἑλλαδας. Ὁ Κώπας Χρόνης, 45 χρονῶν, ἐπιπλοποιός. Ὀ Κώστας Χολέῧας, 34 χρονῶν, παντοπώλης. Ὁ Γιῶργος Στεργίου, 37 χρονῶν, ξυλουργός. ‘O

Γιάννης Ἀοπρίῦης, 24 χρονῶν, ἀπόφοιτος Γυμνασίου. Καί 6 Γιαννης
Καλαντζής, 19 χρονῶν, τυπογραφος.
Οἱ πέντε πρῶτοι ἐκτελέστηκαν στίς 27 Ἰούλη. Ἀκολούθησαν δύο
66011065; δραματικῆς ἀναμονῆς. Τελικα ὑπερίσχυσαν αὐτοί πού ζητοῦσαν κί’ ἄλλο αἷμα. Ἡ δεύτερη πεντάδα τουφεκίστηκε στίς 9 A13γούστου, μαζί μέ τόν ἀνταρτη Συμεωνίδη. Καί οἱ έξι τελευταῖοι τήν
ἑπομένη, 10 Αύγούστοι· 1049
Τό «60913 ἔγκλημα» πού 1013; όδήγησε στό ἐκτελεστικό ἀπόσπασμα
ἦταν ἡ πίστη τους στα ἰδανικά τῆς ἐθνικῆς ἀπελευθέρωσης καί τοῦ
σοσιαλισμσῡ κί’ 6 ἀγῶνας για τήν πραγμάτωσή τους μέσα ἀπό τίς
γραμμές τοῦ ΕΑΜ, τῆς ΕΠΟΝ καί τοῦ KKE, 11013 011‘ 16 1947 εἶχαν

τεθεῖ «ἐκτός νόμου». 1H10v στελέχη, μέλη κι’ ὀπαδοί τῆς πσλυάριθμης,
ἀλλά ὃχι δυναμικῆς, κομμουνιστικῆς κι’ ἐπονίτικης ὀργάνωσης τῶν
Γιαννίνων.
H ΔΡΑΣΗ τους περιορίζοταν σέ καποιες μυστικές συνεδριασεις σέ

σπίτια, στῆν καταδολή ποῦ καί ποῦ συνδρομῶν, στή συλλογή, μιά δυὸ φορές, μικροποσῶν για τήν οἰκονομική ἐνίσχυση τῶν πολιτικῶν
ἐξόριστων καί - τό σημαντικότερο - 0111 διανομή προκηρύξεων «ἐπαναστατικοῦ περιεχομένου» στίς 25 Μαρτίου 1948. K01110 0060911
ἐπαφή μέ 1013; 0v10915; καί τεχνικά μέσα μηδέν. Οὔτε έναν πολύγραφο, οὔτε μιά γραφομηχανή δέν διέθετε 0131.11 ἡ «φοὸερή» ἐπαναστατική ὀργανωση. Ἀκόμα κι’ οἱ προκηρύξεις — 11013 σταθηκαν ἡ αἰτία τῶν
συλλήψεων - γραφτηκαν μέ καρμπόν στό χέρι... Κι ὅμως μ’ αὺτές τίς
ἀσήμαντες κατηγορίες σύρθηκαν στίς στρατιωτικές φυλακές τοῦ «Φίξ»
114 γιαννιῶτες καί γιαννιῶτισσες. Πολλοί ἀπ’ 0131013; ὃασανίστηκαν
ἄγρια κατα τίς ἀνακρίσεις ἀπ’ τήν ὁμαδα τῶν ὃασανιστῶν τῆς φρουρᾶς
τῶν φυλακῶν, μ’ έπικεφαλῆς τόν 1610 10v διοικητή τῶν φυλακῶν, ἀρχι6ασανιστή λοχαγό Σπύρσ Ἀραόανή, πού ἧταν γνωστός για τή σκληρότητα καί τό σαδισμό του, κι’ ἀπό τό περίφημο «ἀνταρτοδικεῖο» του μια ὁμαδα θλιόερῶν 6ασανιστῶν κρατουμένων, πρώην ἀνταρτῶν, πού
εἶχαν «σπασει» καί εἶχαν μεταόληθεῖ σέ ἀνδράποδα στα χέρια τοῦ
Ἀραῧανῆ. (Ἐλαχιστοι ξέρουν 611 010 χρόνια τοῦ ἐμφυλίου πολέμου,
λειτουργοῦσε μέσα οτήν καρδιά τῶν Γιαννίνων, ἐκεῖ πού εῖναι τῶρα τό
ξενοδοχεῖο «Παλλάδιον», ἕνα μικρό Μακρονῆσι...) Καί μ’ αὐτα τά
ἐλάχιστα 111' ἀσήμαντα «στοιχεῖα» παραπέμφθηκαν 114 πολίτες στό
ἐκτακτο στρατοδικεῖο, για συμμετοχή «εἰς ὁμάδας συμμοριῶν» για
«ὑπόθαλψη ληστοσυμμοριῶν καί για 1109060011 τοῦ νόμου 509! Καί μ’
αὐτα 10 στοιχεῖα τό στρατοδικεῖο, έῧγαλε στίς 23/7/48 τήν ὑπ’ ἀρ.253ι
ἀπόφαοή τους 48 καταδίκες σέ θανατο (σί περισσότερες «τετράκις
παμψηφεί»ἰ), 9 σέ ἰσόὸια δεσμά, 2 σέ μικρότερες ποινές. Οἱ ὑπόλοιποι
ἀπαλλαχθφιαν «λόγω 6λακείας>>ί... Ἀναμεσα στούς μελλοθάνατους
ἧταν καί 6 ἀνήλικοι μαθητές Γυμνασίου. Εὐτυχῶς δέν ἐκτελέστηκε κανένας ἀπ’ αὐτούς.
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Ὁ Κώστα ς Pain-171;.

Ὁ Πάνος Μαρνέλης

ΣΠΑΝΙΑ μέ τόσο ἀσήμαντες κατηγορίες καταδικάστηκαν τόσοι
πολλοί ἄνθρωποι σέ θανατο καί τελικά χύθηκε - για λόγους πολιτικῆς
σκοπιμότητας - τόσο ἀθῶο αἷμα. Δέν εἶναι μια ὑποκειμενική κρίση.
Πέρα ἀπ’ τά γεγονότα, τό ὂεὸαιώνουν δυό ἐκπρόσωποι τῆς στρατιωτικῆς δικαιοσύνηςι Ὁ 1610; 6 ὃασιλικός ἐπίτροπος τοῦ ἐκτάκτου Στρατοδικείου Ἰωαννίνων, πού πρότεινε 18 καταδίκες σέ θανατο - καί τό

στρατοδικεῖο ἐπέὸαλε 48!... Καί ὁ πρόεδρος τοῦ Διαρκοῦς στρατοδικείου Ἀθηνῶν 11013 δίκαζε τό Μαη τοῦ 1960 τόν Χ. Φλωράκη για
«κατασκοπεία». Ἀναμεσα 016v 11965690 καί τόν κατηγορούμενο έγινε
ἡ παρακατω ἀποκαλυπτική συζήτησηε

[ΙΡ..’ Ἐσεῐς ἔρχεστε μέ τόσα χρήματα. Ποῦ τά 6ρίσκετε,·
KAT: Προέρχονται ἀπό συνὸρομὲς τῶν μελῶν μας. Τό Κόμμα ἔχει
χιλιάὸες μέλη στό ἑξωτερικό καί στήν Ἑλλάδα. Ἀπό μιά ὁεκάρα τήν
ἡμέρα νά ὁίνει ὁ καθένας, μαζεύουμε ὅσα χρήματα θέλουμε. ”Αλλωστε,
μήν ξεχνᾶτε ὅτι ἔχετε καταὸικάσει ἐπανειλημμένα Ἕλληνες πολίτες σέ
θάνατο, γιά εἰσφορές πού ὁίνανε στό Κόμμα. Μόνο στά Γιάννινα ἐκτελέστηκαν 16 πολίτες μ’ αὐτή τήν κατηγορία. Ὁ κ. Τσακαλῶτσς τό ξέρει
πολύ καλά...
HR: (ὁιακόπτσντας); Ξέρω ἐγώ καλύτερα τί ἕγινε 0111 Γιάννινα. Αὐτοί πού λές καταὸικάοτηκαν γιατί ἔὸωσαν ἕνα τάλιρο ἥ ἕνα ὁεκάρικο.
Αὐτά εἶναι ψεῐρεςί Μὲ πενταροὸεκάρες ὁέν μαζεύονται τόσα λεφτά.

(Α YFH 22/5/1960)
0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ τοῦ στρατοδικείου ὁμολόγησε, χωρίς νά τό θέλει, μιά
τραγική ἀλήθεια "O11 στα Γιαννινα (ὅπως κί’ ἀλλοῦ) τουφεκίστηκαν
διαλεχτοί καί διακεκριμένοι πολίτες, γιατί ἐ’δωσαν «ἕνα τάλιρο ἤ ἐνα
δεκαρικο»ἰ... Οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι, ἀν δέν εἶχαν ἐκτελεστεῑ, θα ἀπαλλάσσονταν 0116 16 Ἀναθεωρητικό Στρατοδικεῖο ἤ τό πολύ —- πολύ θα
δικαζονταν μερικα χρόνια φυλακή - ὅπως συνέόη μέ τοὺς συγκατηγορούμενούς τους πού ἐπέζησαν. Ἀξίζει τέλος ν’ ἀναφέρουμε - για τήν
ἱστορία - ὅτι στῆ σύνθεση τοῦ Ἑκτακτου Στρατοδικείου Ἰωαννίνων,
πού ἐξέδωσε ἐκείνη τήν τερατώδη απόφαση, ἡταν κί’ Eva; 1101390011013φης λοχαγός τῶν μηχανοκινήτων; ὁ Στυ λιανός Παττ ακ 0;...
Οἱ ἐκτελέσεις ἐγιναν μέ μοναδικό κριτήριο τήν πολιτική σκοπιμότηταῑ
Νά τρομοκρατηθοὺν δηλαδή οἱ ἀριστεροί Γ ιαννιῶτες σέ μια ἀπ’ τίς
κριοιμότερες φάσεις τοῦ ἐμφύλιου Πολέμου (μαχες Γραμμου - Βίτσι).
Γι’ αὑτό τουφεκίστηκαν αὐτοί 110113 1‘ ὄνομα τους εἶχε μιαν εὐρύτερη
ἀπήχηση 0111 Γιαννιῶτικη κοινωνία - ἀνεξαρτητα ἀπό τό 6090; τῆς
κατηγορίας.
ΤΡΙΑΝΤΑ χρόνια μετατόν ἄδικο καί τραγικό χαμό τους, εἶναι χρέος
ὅλων να τιμηθεῖ ἡ μνήμη τους. Ὁ περιορισμένος χῶρος καί τά ἐλλειπῆ
στοιχεῖα πού διαθέτουμε δέν μᾶς ἐπιτρέπουν νά σκιαγραφήσουμε τήν
προσωπικότητα τοῦ καθενός ξεχωριοτα, καί θα ἦτοιν αδικο να προ6αλλουμε ὁρισμένσυς καί ν’ ἀγνοήσουμε ἄλλους, γιατί εἰναι ὅλοι ἵ σ ο ι
μπροοτά 0111v ὑπέρτατη θυσία. Θά μᾶς ἐπιτραπεῖ μόνο, σάν ἐξαίρεση,νά ἀναφέρουμε καποια περιστατικά πού έκαναν ακόμα πιό τραγικό τό
τέλος δυό διαλεχτῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων καί ἀγωνιστῶν, πού διακρίινονταν για τό ἦθος, τήν καλωσύνη, τήν ἀνθρωπια καί τήν ἀξιοπρέπεια τους. 'H Εὑτυχία Πρίντζου, μετα 111 σύλληψή της ὑποὸλήθηκε σέ
καθε λογῆς σωματικὴ καί ψυχολογική 610, 11013 εἶχε σάν ἀποτέλεσμα να
κλονίσει 006090 τή ψυχική της ὑγεία. Ἀπ’ αὐτό τό σόκ δέν μπόρεσε νά
συνέλθει ποτέ, ῶς τήν ἡμέρα πού ,τήν ὁδήγηοαν στό ἐκτελεστικό ἀπόσπασμα. Ὁ Ἀγγελος Χατζῆς ’έπαθε Eva φοόερό ἀτύχημα τήν πρώτη
μέρα τῆς δίκης. Πηγαίνοντας τό πρωί 016v καμπινέ, παραπατησε κι’
ἔπεσε σ’ ἕνα τεραστισ ανοιχτό 66690 11013 691011610v 010 προαύλιο τῶν
φυλακῶν καί ὃυθίστηκε ὁλόκληρος μέσα στίς ἀκαθαρσίες. Τόν έσωσαν
τήν τελευταία στιγμή οἱ συγκρατοὺμενοί του, τραὸώντας τον μέ κόπο
011' 10 ένα χέρι - 16 μόνο πού φαινόταν ακόμα... Ἔμεινε ἀρκετές μέρες
016 νοσοκομεῖο ὥσπσυ να συνέλθει. Μά τό 6ραδυ πού τόν πῆραν για
ἐκτέλεση ἦταν πάλι ἄρρωστος, μέ 40 πυρετό.

T0

κίνημα
τῶν
ἐργοστασιακῶν
συμὸουλίων
στό Τουρίνο
τοῦ Ἀντόνιο Γκραμσι

Τό κείμενο αὐτό στάλθηκε ἀπό τόν Γκράμσι
τόν Ἰούλιο τοῦ 1920
στήν ἐκτελεστική ἑπιτροπή τῆς Τρίτη Διεθνοῦς. Ἀφορᾶ τίς με·

χάλες Ι καί

μαχητικές

απεργιες που syn/av
016 Τουρίνο ἀπό τόν
Ἀπρίλη μέχρι τόν Σεπτέμόρη τοῦ 1920

Ἕνας ἀπό τούς Ἰταλούς ἀντιπροσώπους πού ἐπέστρεψε
πρόσφατα ἀπό 111 Ρωσία τῶν 006151, διηγόταν στούς ἐργατες
τοῦ Τουρίνο ὅτι στῆν Κροστάνδη, πανω ἀπό τήν ἐξέδρα πού
εἶχε φτιαχτεῖ για τήν ὑποδοχή τῶν ἀντιπροσώπων, έδλεπε κα-,
νείς τήν ἐπιγραφή «Ζήτω ἡ γενική ἀπεργία τοῦ Ἀπρίλη στό
Τουρίνο», ἡ γενική ἀπεργία τοῦ Ἀπρίλη πού ὁρισμένοι τήν
πολέμησαν κατηγορῶντας τούς ἐργατες τοῦ Τουρίνο ὅτι «αὐταπατῶνται» καί καταλογίζοντάς τους ὅτι ὑπερεκτιμοῦν 111
σημασία τῆς ἀπεργίας.
Γ ι’ 01316 ἀκριθῶς οἱ ἐργατες τοῦ Τουρίνο χάρηκαν για τήν
εἴδηση αὐτή. Σκέφτηκαν «Οἱ σύντροφοί μας 01 Ρῶσοι κουμμουνιστές, καταλαόαν κί’ ἐκτίμησαν τή σημασία τοῦ κινήματος
τοῦ Ἀπρίλη καλύτερα ἀπό τούς Ἰταλούς ὀπορτουνιστές»· οἱ
Ρῶσοι σύντροφοι έδωσαν ἐτσι στούς Ἰταλούς ὀπορτουνιστές
ένα καλό μαθημα.
Τό κίνημα τοῦ Ἀπρίλη στό Τουρίνο ὑπῆρξε πράγματι ἕνα
γεγονός τεραστιας σημασίας, ὄχι μόνο στῆν ἱστορία τῆς ῖταλικῆς ἐργατικῆς τάξης ἀλλά καί ὁλόκληρου τοῦ εύρωπαϊκοὺ
προλεταριατου, ακόμα, τολμῶ να πῶ, καί 1013 παγκόσμιου.
Γ ια πρώτη φορά, τό προλεταριάτο ἀγωνιζόταν γιά τόν
έλεγχο τῆς παραγωγῆς, χωρίς νά ἐξαναγκάζεται ἀμεσα ἀπό τήν
πείνα ἢ τήν ἀνεργία’ ἐπιπλέον, 016v ἀγῶνα δέν πῆρε μέρος
μόνο-μιά μειοψηφία, μιά πρωτοπορία τῆς τοπικῆς ἐργατικής
τάξης, ἀλλά ὅλη ἡ ἐργατική μάζα τοῦ Τουρίνο πού συμμετεῖχε
μέχρι τό τέλος, μέ σταθερότητα, χωρίς δισταγμούς, σέ πεῖσμα
τῶν σκληρῶν στερήσεων καί τῶν τεράστιων θυσιῶν στίς ὁποῖες
ὑποὸλήθηκε. Οί μεταλλουργοί κράτησαν τήν ἀπεργία ἕνα μήνα.
Οἱ ἀλλες ὃιομηχανίες δέκα μέρες. Για δέκα μέρες ὅλο τό Πιεμόντε ἀπεργοῦσε· έτσι, περίπου μισό ἐκατομμύριο ἐργατες καί
ἀγρότες παρέσυραν 0111 σφαίρα τῆς ἄμεσης δράσης τους
πανω-κάτω τέσσερα ἑκατομμύρια κατοίκους. Οἱ Ἰταλοί καπιταλιστές ἐπιστράτευσαν ὅλες τους τίς δυνάμεις για να συντρίψουν τό ἐργατικό κίνημα τοῦ Τουρίνο· ἐὸαλαν σέ ἐνέργεια ὅλα
τά μέσα τοῦ ἀστικοῦ καθεστῶτος. Ἀντίθετα, 01 ἐργατες ἦταν
μόνοι. τους 016v ἀγώνα, στερημένοι ἀπό τή ὅοήθεια τοῦ σοσιαλιστικοῦ κέντρου καί τοῦ συνεδρίου τῶν συνδικάτων· ἀκὸμα
χειρότερα οἱ σοσιαλιστές ἡγέτες καί οἱ ἐπικεφαλῆς τῶν συνδικάτων τούς κορόιδευαν. Γι’ αὐτό, λοιπόν, οἱ ἐργατες τοῦ Τουρίνου δέχτηκαν τό νέο ἀπό τήν Κροστάνδη μέ ἀπέραντη χαρά.
Ἠ πλειοψηφία τῶν Ἰταλῶν ἀντιπροσώπων στή Ρωσία ἧταν
ὑπέρ τοῦ αὑθόρμητου κινήματος τῶν ἐργατικῶν κι’ ἀγροτικῶν
μαζῶν τῆς Ἰταλίας, ἕτοιμοι νά διαδηλώσουν τή συμπαραστασή
τους πρός τούς ἐργαζομένους τοῦ Τουρίνο, πού παρ’ ὅλες τίς
δυσκολίες δέν έχασαν 16 1100901 ιο 100;.
Θα σηκωσουν ὃλο τό 6090; τῆς καπιταλιστικῆς ἀντίδρασης,
χωρίς να χασσυν τήν πειθαρχία τους καί μένοντας ἀκόμα καί
μετά την ήττα, πιστοί 016v κουμμουνισμό καί την παγκόσμια
ἐπανασταση,
'H προπαγανδα τῶν αναρχικῶν καί τῶν συνδικαλιστῶν ἐναντίον τῆς κομματικῆς πειθαρχίας μέσα στήν ἐργατική ταξη

καί ἐναντίον τῆς δικτατορίας τοὺ προλεταριατου, δέν ιιχι· 1:11—
τυχία, ακόμα κι’ ὅταν ἡ προδοσία τῶν ἀρχηγῶν ὁδήγησε 0111v
αποτυχία τῆς ἀπεργίας.
Οἱ ἐργατες τοῦ Τουρίνο ὁρκίστηκαν μόνο να ἐντείνουν τόν
ἐπαναστατικό ἀγώνα καί να τόν στρέψουν τώρα πια 1196; 6130
κατευθύγσεις, ἐναντίον τῆς ἀστικῆς τάξης καί ἐναντίον τῶν
ἡγετῶν πού τούς πρόδωσαν.
Αὐτή ἡ ἐκδήλωση τῆς συνείδησης καί τῆς ἐπαναστατικῆς
πειθαρχίας τῶν ἐργατικῶν μαζῶν τοῦ Τουρίνο ἔχει ἱστορική
60011- θέλω νά πῶ μερικα πράγματα για τίς οἰκονομικές καί
πολιτικές συνθῆκες, μέσα στίς ὁποῖες ἀναπτύσσεται 6 ταξικός
ἀγῶνας στό T009110.

T0 Τουρίνο εἰναι μια πόλη ἀποκλειστικά 6101111xav11111.
Περίπου τά τρία τέταρτα τοῦ πληθυσμοῦ της, πού φτανει 16
μισό ἑκατομμύριο, εἶναι ἐργατες, ἀπέναντι στούς ὁποίους
ὑπάρχει 1110 μικρή χούφτα μικροαστῶν. Ὑπαρχει, ἀκόμα, στό
Τουρίνο ἕνα σύνολο ἀπό ὑπαλλήλους καί τεχνικοὺς πού ἐργάζονται στα ἐργοτάξια καί τίς φάμπρικες, πού εἶναι ὀργανωμένοι στα συνδικατα καί, κατα συνέπεια, δεκτοί στό Ἐργατικό

Κέντρο. Τά στρώματα αὐτα παίρνουν μέρος στίς μεγάλες ἀπεργίες στό πλευρό τῶν ἐργατῶν · ἐδῶ καί πολύ καιρό έχσυν ἀποκτήσει, τό λιγότερσ κατα ἕνα μεγαλο μέρος, τήν ψυχολογία τοῦ
γνήσιου προλεταριατου, 016v ἀγῶνα του ἐναντίον τοῦ κεφαλαιου, για τήν έπανάοταση καί τόν κομμουνισμό.
Ἱ-1 ὄιομηχανία τοῦ Τουρίνο εἶναι φαινομενικα πολύ συγκεντροποιημένη καί πολύ ἐξειδικευμένη. “Η μεταλλουργία, πού
ἀπασχολεῖ μέχρι 50.000 ἐργατες καί 10.000 ὑπαλλήλους καί
τεχνικούς, έχει τήν πρώτη θέση . Μόνο ἡ Φίατ ἀπασχολεῖ
35.000 ἐργαζομένους, ἐργατες, ὑπαλλήλους καί τεχνικοὺς. Τό
κύριο ἐργοστασιό της ἀπασχολεῖ 16.000 ἐργατες ἀποκλειστικά
στήν κατασκευή αὑτοκινήτων μέ τήν πιό σύγχρονη τεχνική.
”Ὀλη ἡ μεταλλουργία τοῦ Τουρίνο εἶναι προσανατολισμένη
01111 κατασκευή αύτοκινήτων. Η πλειοψηφία τῶν ἐργατῶν
ἀποτελεῖται ἀπό εἰδικευμένους ἐρ γάτες ή ἀκόμα καλύτερα ἀπό
σπεσιαλίστες, 01013; ὁποίους ὅμως ἡ μικροαστική ἰδεολογία
τῶν εἰδικευμένων 5911011111 τῶι ἀλλων χωρῶν, π.χ τῶν Αγ35

τρεψαν τήν τσαρική κυθέρνηση. Στή συνέχεια-οἱ ἐργατες του
γλων, εἶναι τελείως ἀγνωστη. Ἡ αὐτοκινήτοὸιομηχανία, πού
Τουρίνο δέν ξεγελάστηκαν ἀπό 111 δημαγωγική φρασεολογία
κυριαρχεῖ 0111 μεταλλουργία, ἐπισκιάζει τούς ἄλλους κλάδους
τοῦ Κερένσκι καί τῶν μενσεόίκων. ”Οταν τό Μαη τοῦ 1917 ἐφτῆς διομηχανίας, κυρίως τοῦ ξύλου καί τοῦ καουτσούκ. Οἱ
τασε στό Τουρίνδ ἡ πολεμική ἀποστολὴ πού σταλθηκε ἀπό τό
μεταλλουργοί ἀποτελοῦν τήν πρωτοπορία τοῦ προλεταριατου
τοῦ Τουρίνο. Οἱ ῖδιαιτερότητες πού χαρακτηρίζουν αὐτό τόν
σοδιέτ τῆς Πετρούπολης 0111 Δυτική Εὐρώπη, οἱ ἀντιπρόσωποι
κλάδο τῆς διομηχανίας έχουν ῶς ἀποτέλεσμα ὅλο τό κίνημα
του Σμιρνώφ καί Γκόλντεμπεργκ, ποί1 μίλησαν μπροοτά σ’ ἕνα
πλῆθος ἀπό 50000 ἐργατες,έγιναν δεκτοί μέ τήν κραυγή πού
τῶν μεταλλουργῶν νά γίνεται αὐτόματα μαζικό, καί, ακόμα καί
ὲταναλήφθηκε χίλιες φορές «Ζήτω ὁ σύντροφος Λένιν, Ζήτω
ξεκινώντας σαν κορπορατίστικο, νά γίνεται κατόπιν πολιτικό
οἱ μπολσεόίκοιί»
κι’ ἐπαναστατικό.Στό Τουρίνο δέν ὑπάρχει παρά μόνο μια μεγαλη συνδικαλιστική ὁργάνωση, μέ 90.000 μέλη, τό Ἐργατικό
Ὁ Γκόλντεμπεργκ δέν έμεινε καί πολύ εὐχαριστημένσς ἀπό
Κέντρο. Ἀναφέρουμε ἐπίσης τίς ἀσήμαντες ὁμάδες τῶν ἀναρμια τέτοια ὑποδοχή καί δέν μποροῡσε να καταλαὸει πῶς ὁ σύνχικῶν καί τῶν συνδικαλιστῶν, πού δέν ἐχουν καμιά ἐπιρροὴ
τροφος Λένιν κατέκτησε τόση δημοτικότητα ανάμεσα στούς ἐρστίς μάζες. Oi μάζες ἀκολουθοῦν τό τμῆμα τοῦ Σοσιαλιστικοῡ
γατες τοῦ Τουρίνο. Αλλωστε, αὐτό ἐγινε μετά 111 συντριόή τῶν
Κόμματος, πού 0111 συντριπτική του πλειοψηφία διαθέτει τίς
ἐξεγέρσεων 101') Ἰουνίου οτὴν Πετρούπολη, ἐνῶ οι ἀστικές
ἀκόλουθες όργανώσεις
ἐφημερίδες ἦταν γεματες ἀπό μανιασμένες ἐπιθέσεις ἐναντίον
Τό τμῆμα τοῦ κόμματος μέ 1.500 μέλη· 28 περιφερειακές ὀρτοῦ Λένιν καί τῶν μπολσεόίκων πού τούς ὀποκαλοῦσαν σπείρα
γανῶσεις μέ 10000 μέλη καί 28 σοσιαλιστικές νεολαῖες μέ
ληστῶν, ραδιουργῶν, κατασκοπο τοῦ γερμανικοῦ ἰμπεριαλι2000 μέλη.
σμοῦ. Ἀπό τήν ἡμέρα εἰσόδου τῆς Ἰταλίας 016v πόλεμο (24
Σέ κάθε ἐργοστάσιο ὑπάρχει μιά κομμουνιπική ὁμαδα, πού
τοῦ Μαη τοῦ 1915) μέχρι τήν ἡμέρα για τήν ὁποῖα μιλᾶμε, τό
ἐχει δικό της κέντρο λὴψης ἀποφάσεων. Αὐτές οἱ ὁμάδες,ἀνάπρολεταριατο τοῦ Τουρίνο δέν εἶχε κανει καμια ἐκδήλωση. ‘H
λογα μέ τή θέση ὅπου δρίσκεται τό ἐργοστασιο, ὀργανώνονται
μεγαλειώδης συγκέντρωση πρός τιμή 101') 006151 τῆς Πετρούποσέ τμήματα συνοικίας, σέ ἀχτίδες καί τελικά στό Κόμμα, μέ τὴν
λης ἄνοιξε μια καινούρια σελίδα στό κίνημα τῶν μαζῶν.
Ἐκτελεστική Ἐπιτροπή, πού κρατάει στα χέρια της 610 16 όρἝνα μήνα αργότερα, οἱ ἐργατες 101') Τουρίνο ἐπαιρναν τα
γανωμένο κομμουνιστικό κίνημα τῆς πόλης καί διευθύνει τὴν —‘ 61110 ἐναντίον τοῦ Ἰταλικοῦ ἰμπεριαλισμού κι ἐναντίον τοῦ
ἐργατικὴ μάζα.
μιλιταρισμσῦ. Ἡ ἐξέγερση ξέσπασε στίς 23 Αὐγούστου 1917.
Μέχρι τήν ἀστική έπανάοταση πού δημιούργησε οτὴν Ιταλία
Για πέντε μέρες οἱ ἐργατες πολέμησαν στούς δρόμους . Οἱ ἐξ·
τό τωρινό ἀστικό καθεστώς, τό Τουρίνο ῆταν ἡ πρωτεύουσα
εγερμένοι, ὁπλισμένοι μέ χειροόομὸίδες, μέ πολυὸόλα καί μέ
ἑνός μικροῦ κράτους, πού τό ἀποτελοῦσαν τό. Piémont, ἡ Lig-τουφέκια κυρίεψαν ἀκόμα καί μερικές συνοικίες. Τρεῖς ἤ τέσuric καί ἡ Sardaigne- ἡ μικρὴ ὃιομηχανία καί τό μικρεμπόριο
σερεις φορές οἱ ἐργατικές μάζεςεκαναν ἐπίθεση στό κέντρο τῆς
κυριαρχοῦσαν ἐκείνη τήν ἐποχή. Μετά τήν ἐνοποίηση τοῦ 60πόλης, ὅπου 6ρίσκονταν οἱ ὴκαταστασεις τῆς στρατιωτικῆς
σίλειου τῆς Ἰταλίας, ἡ πρωτεύουσα μεταφέρθηκε στή Ρώμη καί
διοίκησης, ὅμως δυό χρόνια πολέμου ἤ ἀντίδρασης εἰχαν διατό Τουρίνο φάνηκε να χάνει τήν παλιά του σπουδαιότητα·
σπάσει τήν αλλστε ἐνωμένη ὀργάνωση τοί προλεταριατου,
ἀλλά γρήγορα ξεπέρασε τήν οἰκονομική κρίση, ὁ πληθυσμός
Ἔχοντας δέκα φορές λιγότερα ὅπλααπό τοίς ἀντιπάλους τους,
του διπλασιάστηκε καί ἐγινε ἡ πιό διομηχανικὴ πόλη τῆς Ἰταοἱ ἐργατες νικὴθηκαν. Οἱ ἐλπίδες πού εἶχαν στηρίξει πανω
στούς στρατιῶτες διαψεύστηκαν. Ὁ στρατός πίστεψε 016 λόλίας.
Μπορεῖ νά πεῖ κανείς 611 ἡ Ἰταλία ἔχει τρεῖς πρωτεύουσεςῑ
για τῶν ἀντιδράστικῶν, πού ἐλεγαν ὅτι ἡ ἐξέγερση προκλήθηκε
τὴ Ρώμη- διοικητικό κέντρο τοῦ ἀστικοῦ Κρατους τό Μιλανο
ἀπό Γερμανούς πράκτορες. Οἱ ἐργατικές μάζες ’έφτιαξαν ὁδο- κέντρο τῆς ἐμπορικῆς καί οἰκονομικῆς ζωῆς (στό Μιλανο εῖφραγματα, ἐσκαψαν χαρακώματα, τοποθέτησαν γύρω ἀπό τίς
ναι συγκεντρωμένα ὅλα τα ξένα ὑποκαταστήματα, όλες οἱ τράσυνοικίες τους συρματσπλέγματα καί ἠλεκτροφόρα σύρματα
πεζες καί 6101 οἱ χρηματοδοτικοί μηχανισμοί)- τό Τουρίνο καί κράτησαν πέντε μέρες ἐναντια στό στρατό καί τήν ἀστυνοὅπου ἡ ἀνάπτυξη τῶν ἐργοταξίων καί τῶν ἐργοστασίων ἐχει
μία. Πανω ἀπό 500 ἐργατες σκοτώθηκαν 0111 μάχη· πανω ἀπό
φτάσει στό πιό ὑψηλό δαθμό, Μετα τήν μεταφορὰ τῆς πρω2000 τραυματίστηκαν. Μετά τήν ἥττα, οἰ καλύτεροι ἀγωνιστές
τεύουσας στή Ρώμη, 6111 ἡ μικρή καί μεσαία ἀστική ταξη καί ἡ
συνελήφθηκαν κι’ ἐξορίστηκαν ἀπό τό Τουρίνο. Μετα τήν ἐξ·
ἀστική διανόηση, πού ἐὸαλε τή σφραγίδα της στό καινούριο
έγερση, τό κίνημα ἐχασε λίγσ ἀπό τήν ἐπαναστατικότητα του.
ἀστικό κράτος, ἐγκατέλειψε τό Τουρίνο. Ἀπό τὴν άλλη μερια,
”Ὀμως οἱ ἐλπίδες τῶν μαζῶν για τόν κομμουνισμό ἐπέζησαν.
ἡ αὐξηση καί ἡ ἀνάπτυξη τῆς δαριᾶς διομηχανίας τράόηξε στό
Τό παρακατω παράδειγμα εἶναι μια ἀπόδειξη.
Τουρίνο τό ἀνθος τῆς Ἰταλικῆς ἐργατικῆς τάξης. ‘H ἀνάπτυξη
Λίγο μετά ἀπό τὴν ἐξέγερση 101') Αὐγούστου 101') 1917, έγιτοῦ Τουρίνο εἶναι ἐξαιρετικα ἐνδιαφέρουσα για τήν ἱστορία
ναν οἰ ἐκλογές γιά τό συμόούλυο τῆς Ἔνωσῆς τῶν Συνεταιριτοῦ ἰταλικοὺ ἐπαναστατικοῦ κινήματος.
σμῶν - πλατιά καί γνήσια ἐργατικὴ ὀργανωση πού συγκέντρωνε τό ἐ’να τέταρτσ ὅλου τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ Τουρίνο. eH
Ἕτσι, τό προλεταριάτο τοῦ Τουρίνο ἐγινε ὅ ὁδηγός τῆς συνἘνωση τῶν Συνεταιρισμῶν τῶν Σιδηροδρόμων καί ἡ Γενική
είδησης τῶν ἰταλικῶν ἐργατικῶν μαζῶν (πού συνδέονται μέ τὴν
πόλη μέ χιλιάδες δεσμούς, τοπικούς, οἰκογενειακούς, παραδο- ’Ἔνωση Ἐργατῶν (ἰσχυρή ἐργατικὴ ὅργανωση) ἀνῆκαν 0
αὐτή. Για πολλα χρόνια τό σοσιαλιστικό τμῆμα εἶχε τήν πλειοσιακούς, ἱστορικοὺς καί τελικά συναισθηματικούςῑκάθε Ἰταλός
’ψηφία στό Διοικητικό Συμὸούλιο, ἀλλά δέν εἶχε 6951 τόν
ἐργάτης εὔχεται μέ ὅλη του τήν ψυχή νά παει να δουλέψει στό
τρόπο να κανει μιά ἀρκετα πλατιά προπαγανδα καί ν ἀγγίξει
Τουρίνο). "O10 αὐτα ἐξηγοῦν γιατί οῖ ἐργατικές μάζες τῆς
τίς ἐργατίκές μάζες. Τό κεφάλαια τῆς ”Ενωσης 16 ἀποτελοῦσαν
Ἰταλίας, ακόμα καί παρά τήν θέληση τῶν ἀρχηγῶν τους, θέκατά κύρω λόγο, οἱ μετοχές τῶν σιδηροδρόμων πού ἀνῆκαν
λσυν νά διαδηλώσουν τὴν συμπαραστασὴ τους πρός τούς
κατά πλειοψηφία στούς σιδηροδρομικούς καί στίς σίκογένειές
ἀπεργούς τοῦ Τουρίνο· έὸλεπαν αὐτῆ τήν πόλη σαν τό κέντρο,
τους. H εὐημερία τῆς Ἔνωσης εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα ν ἀνεθεῑη
τήν πρωτεύουσα τῆς κομμουνιστικῆς ἐπανάστασης, τήν Πεπραγματικὴ ἀξία τῶν μετοχῶν ἀπό 50 σέ 700 λίρες; ἐν τούτοις
τρούπολη τῆς Ἰταλικῆς προλεταριακῆς ἐπανάστασης,
16 Κόμμα κατάφερε νά πείσει τούς μετόχους ὅτι ὁ ἐργατικός
Στήν διαρκεια τοῦ ῖμπεριαλιστικοῦ πολέμου τοῦ 1914-1918
συνεταιρισμός ἔχει σάν σκοπό του ὅχι να ἐξασφαλίζει πλεονετό Τουρίνο ἐζησε δυό ένοπλες ἐξεγέρσειςῑ ἡ πρώτη τό Μαη τοῦ
κτήματα στα άτομα, ἀλλά ν’ αὐξήσει τά μέσα τοῦ ἐπαναστατι1915, εἶχε οτόχο νά ἐμποδίσει τήν Ἰταλία νά μπεῖ 016v πόλεμο
κού ἀγῶνα. ”E101 οἱ συνετερισμοί ἀρκοῦνταν στα 31/2% τῆς
ἐναντίον τῆς Γερμανίας· 16 Σπίτι τοῦ Λαοῦ (Casa del Popolo)
καταστραφηκε τότε τελείως ἀπό τὴν ἀστυνομία. 'H δεύτερη ἐξ-’ ὀνομαστικῆς ἀξίας τῶν μετόχων τῶν 50 λιρῶν, ἀντί τοῦ ποσοστοῦ ἐπί τῆς πραγματικῆς ἀξίας πού ἦταν 700 λίρες. Μετά τήν “
έγερση ἐγινε τόν Αὐγουστο τοῦ 1917 καί πῆρε 16 χαρακτῆρα
ἐξέγερση 101') Αὐγούστου δημιουργὴθηκε μέ τὴ 60110510 τῆς
ἐνός σκληροῦ ἐπαναστατικού ἀγώνα.
Ἡ εἴδηση τῆς Ρωσικῆς Ἐπανάστασης τοῦ Μάρτη ἐγινε δεκτή , ἀστυνομίας καί τοῦ ἀστικοῦ-ρεφορμιστικού τύπου μιά ἐπι016 Τουρίνο μέ μεγάλη χαρά. Οἱ ἐργατες ἐκλαιγαν ἀπό συγκίτροπὴ σιδηροδρομικῶν, εἰδικα για νά διεκδικήσει ἀπό τό Σονηση μαθαίνοντας, ὅτι τ’ ἀδέλφια τους τῆς Πετρούπολης ἀνέσιαλιστικό Κόμμα τόν ἐλεγχο τοῦ Διοικητικοῦ Συμθουλίου.
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Ὑποσχέθηκαν στούς μετόχους νά τούς πληρώσουν ἀμέσως
τήν διαφορά τῶν 650 λιρῶν, ανάμεσα οτὴν ὀνομαστική καί
τήν πραγματικὴ ἀξία τῶν μετοχῶν ·ὑποσχέθηκαν στούς σιδηροδρομικσύς διάφορα προνόμια στή διανομὴ τῶν ἐμπορευμάτων.
”Ολα τα μέσα τῆς προπαγανδας καί τῆς πειθοῦς χρησιμοποιήθηκαν ἀπό τούς προδότες ρεφορμιστές κι’ ἀπότόν ἀστικό τύπο,
για να μετατραποῦν οἱ συνεταιρισμοί - ἐργατικές όργανώσεις σέ μικροαστικούς ἐμπορικσύς θεσμούς. ”Αρχισαν οἱ διώξεις
ἐναντίον τῆς ἐργατικῆς τάξης. Ἡ λογοκρισία ,φίμωσε τὴν
φωνή τοῦ σοσιαλιστικοῦ τμήματος. Οἱ ἀγωνιστές ἀντεξαν σ’
ὅλες τίς προσδολές. ”Ομως τελικα ἡ πλειοψηφία στούς συνεταιρισμσύς ἐμεινε στα χέρια τῶν σοσιαλιστῶν, πού δέν ἀλλαξαν τίποτα στό πρόγραμμά τους,θεωρώντας τό ἐργατικό συνεταιρισμό ’ὼς ἕνα μέσο τῆς ταξικῆς πάλης. Στό συνεταιρισμό
τῶν σιδηροδρομικῶν τό Σοσιαλιστικό Κόμμα, πῆρε 700 ἀπό
τούς 800 ψήφους, παρά τό ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν ἐκλογέων

ήταν ὑπάλληλοι τῶν σιδηροδρόμων, ἀπό τούς ὁποίους θα μποροῡσε νά περιμένει κανείς μερικούς δισταγμούς, ἀκόμα καί μιά
ἀντίδραση, ἐξ αἰτίας τῆς ἀποτυχίας τῆς ἐξέγερσης.
Μετά τό τέλος τοῦ ίμπεριαλιστικοῦ πολέμου, τό προλεταριακό κίνημα ἐκανε γρήγσρες προόδσυς. Οἱ ἐργατικές μάζες
τοῦ Τουρίνο κατάλαόαν ὅτι ἡ καινούρια ἱστορικὴ ἐποχή, πού
ἀρχισε μέ τόν ἱμπεριαλιστικό πόλεμο, διαφέρει τελείως ἀπό τήν
προπολεμική ἐποχή ὅτι ἡ Τρίτη Διεθνὴς εἶναι ἡ ὀργανωση τοῦ
παγκόσμιου προλεταριατου για τούς κοινωνικούς ἀγῶνες, για
τήν κατάκτηση τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, για τή θέσμιση καινούριων οἰκονομικῶν καί κοινωνικῶν σχέσεων. Τά ἐπαναστατικα,
οἰκονομικά καί πολιτικά προθλήματα συζητὴθηκαν μέ πάθος
στίς ἐργατικές συγκεντρώσεις. Οἱ καλύτερες δυνάμεις τῆς πρωτοπορίας ἐνώθηκαν κι’ ὀργανώθηκάν για τήν ἐκδοση ἑνός κομμουνιστικού έόδομαδιαίου περιοδικοῦ : τό Ordine Nuovo (ἡ
Νέα Ταξη). Τά προθλήματα πού συζητὴθηκαν ἀπό τίς στῆλες
του ῆταν τ’ ἀκόλουθαε δημιουργία μαζικῶν ἐπαναστατικῶν
ὀργανώσεων, για νά ὁδηγηθοῦν τα συνδικάτα πρός τόν κομμουνισμό καί για νά μεταφερθοῦν οἰ οἰκονομικαί ἀγῶνες ἀπό
τό ἐπίπεδο τῆς 6ελτίωσης τῶν συνθηκῶν ὓπαρξης, μέ μια λέξη
ἀπό τό ἐπίπεδο τῶν μεταρρυθμίσεων, στόν ἐπαναστατικό
ἀγώνα για τόν έλεγχο τῆς παραγωγῆς καί για τή δικτατορία
τοῦ προλεταριατου, Τό θέμα τῶν ἐργοστασιακῶν συμὸουλίων
μάς ἀπασχολοῦσε καθημερινὰ. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι στα ἐργοστασια τοῦ Τουρίνου ὑπῆρχαν ἤδη μικρά ἐργατικα συμὸούλια,
ἀναγνωρισμένα ἀπό τούς καπιταλιστές, μερικα ἀπό τά ὁποῖα
εἶχαν κιόλας αρχίσει τόν ἀγώνα ἐναντίον τῆς γραφειοκρατίας,
τοῦ ἀναθεωρητικοῦ πνεύματος καί τῆς τασης σεόασμσῦ τῆς νομιμότητας τῶν συνδικάτων. Ἀλλά στήν πλειοψηφία τους αὐτα
τα συμὸούλια ἧταν δημιουργήματα τῶν ἴὸιων τῶν συνδικάτων·
ἐτσι ὁ κατάλογος τῶν μελῶν τῶν Ἐπιτροπῶν παρατεινόταν
στίς συγκεντρώσεις τῶν ἐργοστασίων ἀπό τα ἴδια τά συνδικατα
καί συχνά ἐκλέγονταν οἰ πιό ὀπορτουνιστές ἀπό τούςέῖδικευμένους ἐργατες, αὐτοί πού, «δέ νευρίαζαν» ποτέ τ’ ἀφεντικά
καί ’έπνιγαν τό· μαζικό κίνημα, πρίν ακόμα ἐκδηλωθεῖ.
Μέ τὴν προπαγανδα καί τή δράση τους οί ὀργανωμένοι,γύρω
ἀπό τό Ordine Nuovo, ἐργατες ζητοῦσαν πρῶτα ἀπ’ ὅλα τήν
μετατροπή τῶν ἐργοστασιακῶν συμόουλίων· τά μέλη τους
έπρεπε νά προέρχονται ἀπό τίς μάζες καί ὅχι ἀπό τήν ὑψηλή
συνδικαλιστικὴ γραφειοκρατία- ἐπρεπε να ἀγωνίζονται για
τόν έλεγχο τῆς παραγωγῆς, για τόν ἐξοπλισμό καί τὴ στρατιωτική ἐκπαίδευση τῶν μαζῶν, για τήν οἰκονομική καί πολιτική
τους μόρφωση κι’ ὅχι να παίζουν τόν παλιό ρόλο τοῦ φύλακα
τῶν συμφερόντων τῶν κυόερνῶντων τάξεων καί νά ἐκτονώνουν
τό κίνημα τῶν μαζῶν ἐναντίον τοῦ καπιταλιστικοῦ καθεστῶτος. Ἡ προπαγανδα τῶν ἐργοστασιακῶν συμὸουλίων ἐγινε δεκτή ἀπό τίς μάζες μέ τόν πιό μεγαλο ἐνθουσιασμό. Σέ έξι μῆνες
ὅλα τά ἐργοτάξια καί τά ἐργοστασια μεταλλουργίας ἐξέλεξαν
συμόούλια· οῖ κομμουνιστές κατέκτησαν τήν ἀπόλυτη πλειοψηφία στα συμὸούλια τού συνδικάτου τῶν μεταλλουργῶν· ἡ
πλειοψηφία τοῦ συνεδρίου καί τῶν συνδικάτων πού ἀνῆκαν
στό Ἐργατικό Κέντρο ὑποστήριξε τήν ἰδέα τῶν ἐργοστασιακῶν
συμὸουλίων καί τόν ἀγῶνα για τόν έλεγχο τῆς παραγωγῆς. Ἡ

ὀργανωση τῶν συμόουλίων ἐγινε πανω στίς ἑξῆς 6ασειςῑ ’καθε
ἐργοστασιο, καθε ἐργαστήρια ἐκλέγει σύμφωνα μέ τίς ἀρχές τῆς
άμεσης ἀντιπροσώπευσης ( καί ὅχι σύμφωνα μέ τό παλιό γραφειοκρατικό σύστημα) τό ὄργανα πού ἀντιπροσωπεύει τὴ δύναμη τοῦ ἀγωνιζόμενου ἐναντίον τοῦ καπιταλιστικοῦ συστήματος προλειαριάτου, πού ἐλέγχει τὴν παραγωγή καί ὁδηγεῖ τίς
ἐργατικές μάζες στόν ἐπαναστατικό ἀγώνα για τή δημιουργία
ἑνός ἐργατικοῦ Κρατους, Τό ἐργοστασιακό συμόούλιο πρέπει
νά όασίζετοιι στίς ἀρχές τοῦ ἐκὸιομηχανισμοῦ. Αὐτή εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς κομμουνιστικῆς κοινωνίας πρός τήν ὁποία πηγαίνουμε διά μέσου τῆς δικτατορίας τοῦ προλεταριατου· α’ αὐτή
τήν κοινωνία δέ θα ὑπάρχουν τάξεις, ὅλες οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις δέ θα προσδιορίζονται, παρά μόνο ἀπό τίς τεχνικές ἀναγκες τῆς παραγωγῆς καί τῆς ὀργάνωσης πού ἀντιστοιχεῖ σ’ αὐτή
καί δέν θα ὑπάρχει πια ἀνάγκη διατήρησης τοῦ καταπιεστικοῦ
_ μηχανισμοῦ τοῦ Κρατους,
Οἱ ἐργατικές μάζες πρέπει νά καταλάόουν τό μεγαλεῖα καί
τήν ὀμορφιά τοῦ ίδανικοῦ για τό ὁπσῖο ἀγωνίζονται καί θυσιάζονται πρέπει νά καταλάόουν τήν ἀναγκαιότητα τῶν συγκεκριμένων σταδίων στό δρόμο για τήν πραγματοπαίησή του
πρέπει τελικά νά dyavagioovvότι ἡ ἐπαναστατική πειθαρχία
καί ἡ δικτατορία εῖναι ἀναπόφευκτες.
Σέ καθε ἐργοστασιο οἱ ἐργατες ὑποδιαιρσῦνται κᾶτα εἰδικό-

τητα. Σέ καθε εἰδικότητα ἀντιστοιχεῖ ένα ὁρισμένο κόμματι τῆς
ἐργασίας. Οἱ ἐργατες καθε εἰδικότητας ἐκλέγουν ἐναν ἀντιπρόσωπο μέ συγκεκριμένη κι’ ἐπιτακτική ἐντολὴ.
Ἡ συνέλευση τῶν ἀντιπροσώπων ὅλου τοῦ ἐργαστασίου
ἀποτελεῖ τό συμὸούλιο, πού ἐκλέγει ανάμεσα ἀπό τά μέλη του
τήν Ἐκτελεστική Ἐπιτροπή. ‘H συνέλευση τῶν πολιτικῶν
γραμματέων τῶν ἐκτελεστικῶν ἐπιτροπῶν ἀποτελεῖι τό Κεντρικό Συμῧούλιο τῶν ἐργοταξίων καί τῶν ἐργοστασίων, πού
ἐκλέγει ανάμεσα στα μέλη του ἕνα Γενικό Συμδούλιο πόλης, οἱ
αρμοδιότητες τοῦ ὁποίου εἰναιῑ ἡ ἐπεξεργασία τοῦ πλάνου
δουλειᾶς, ἡ μελέτη τῶν πλάνων καί τῶν προτάσεων τῶν ἐργοστασίων ἤ ἀκόμα καί μεμονομένων ἐργατῶν καί ἡ γενικὴ καθοδήγηση τοῦ κινήματος. “Ορισμένες αρμοδιότητες τῶν ἀντιπροσώπων τῶν ἐργοστασίων έχουν ένα χαρακτῆρα ἀποκλει-

στικα τεχνικό, ἀκόμα καί διαμηχανικόῑ π.χ. ὅπως, ὁ ἐλεγχος
·τῶν τεχνικῶν, ὁ ἀποκλεισμός ἐργοστασίων πού οἱ ἐργατες τους
εἶναι δηλωμένοι ἐχθροί τῆς ἐργατικῆς τάξης, ὁ ἀγῶνας μέ τή
διοίκηση για τήν κατάκτηση τῶν δικαιωμάτων μας καί τῆς
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ρίνο. Ἀλλά τό κίνημα δέν μπόρεσε να ὅγεῖ ἀπό τό τοπικό
ἐλευθερίας, ἡ μελέτη τοῦ ὂαθμοῦ παραγωγικότητας, ἑνός ὁριπλαίσια· ὅλος ὁ γραφειοκρατικός μηχανισμός τῶν συνδικάτων
σμένου ἐργοστασίου, τοῦ ἐνεργοῦ κεφαλαίου του, κλπ... Πέρα
έκανε τό πᾶν, για νά ἐμποδίσει τίς ἐργατικές μάζες τῆς Ἰταλίας
ἀπ’ αὐτα τά καθήκοντα, ὑπάρχει ἀκόμα Eva: ἡ στρατιωτική
ν’ ἀκολουθήσουν τό παράδειγμα αὐτῆς τῆς μεγάλης ὃιομηχανιπροετοιμασία τῆς ἐργατικῆς τάξης, ἡ ἀκριόής ἀπογραφή ὅλων
κῆς πόλης. Τό κίνημα-τοῦ Τουρίνο δυσφημίστηκε καί συζητήτῶν χρὴσιμων για τόν ἐναπλα ἀγώνα στοιχείων, ἡ ὀργανωση
όμαδων καί τμημάτων για τήν ἐνοπλη ἐξέγερση τῶν μαζῶν. ‘H
θηκε ἐντονα. Οἱ παθιασμένες ἐπιθέσεις τῶν κεντρικῶν όργανων τῶν συνδικάτων καί τοῦ Σοσιαλιστικοῡ Κόμματος θα δώδύναμη τῶν ἐργοστασιακῶν ἐπιτραπῶν γρήγορα σταθεροποιὴθηκε. Αὐτὴ ἡ μορφὴ σοσιαλιστικῆς δργάνωσης ἐγινε ἀμέσως μέ
σσυν θάρρος στούς καπιταλιστές πού θ’ ἀρχίσουν νά χρησιμοποιοῦν ὅλα τά μέσα ἐναντίον ταῦπρολεταριάτου τοῦ Τουρίνο
χαρά δεκτή ἀπό τίς μάζες, πού συσπειρώθηκαν γύρω ἀπό τίς
καί τῶν ἐργοστασιακῶν συμόουλίων. Τό Συνέδριο τῶν Βιομηἐκτελεστικές ἐπιτροπές καί τίς ὑποστήριξαν ἀποφασιστικά
χανών, πού ἐγινε στό Μιλανο τό Μάρτη, ἐπεξεργαστηκε ἕνα
στόν ἀγώνα τους ἐναντία στήν καπιταλιστική ὀλιγαρχία. Oi
σχέδιο ἐπίθεσης, χωρίς οἰ «ὑπερασπιστές τῆς ἐργατικῆς τάξης»,
ἐπιτροπές καί τά συμόούλια, ἀν καί δέν ἧταν ἀναγνωρισμένα
οἱ πολιτικές τους καί οἰκονομικές τους όργανώσεις, νά δώσσυν
οὔτε ἀπό τούς ὅιομὴχανους οὐτε ἀπό τούς γραφειοκρατες τῶν
συνδικάτων, πέτυχαν ὼστόσο ἀξιοσημείωτες νίκες; ἐδίωξαν
καμια προσοχὴ. Τό προλεταριατσ τοῦ Τουρίνο ἐγκαταλειμμένο
ἀπ’ ὅλους, 6ρέθηκε οτήν ἀνάγκη ν’ ἀγωνιστεῖ· μόνο, μέ τίς δικές
ἀπό τά ἐργοστασια τούς μυστικούς πράκτορες καί τούς χαφιέτου μοναχά δυνάμεις, ἐναντια στό ντόπιο καπιταλισμό καί τήν
δες τῶν καπιταλιστῶν, δελτίωσαν τίς σχέσεις μέ τούς ὑπαλλήκρατικὴ ἐξουσία. Στό Τουρίνο εἰσέόαλε Eva λεφούσι ἀπό ἀστυλους καί τό τεχνικό προσωπικό, πού τούς ἐφοδίαζαν μέ οἰκονομικούς (περίπου 20000) ἡ πόλη περικυκλώθηκε μέ ὀχυρωνομικές καί διομηχανικές πληροφορίες για τίς διάφαρες περιπτώσεις· συγκέντρωσαν πραγματικά στα χέρια τους τήν πειματικα ἐργα· ὅλα τά στρατηγικά σημεῖα καταλήφθηκαν ἀπό
θαρχική ἐξουσία μέσα στα ἐργοστασια καί ἐδωσαν στίς ἀνορδαρύ κι’ ἐλαφρό πυρσὸαλικό καί τμήματα πυροὸαλητῶν. ”Οταν
γάνωτες καί διασπασμένες μάζες νά καταλάόουν τί θα πεῖ ἐρὅλος αὐτός ὁ πολεμικός μηχανισμός ἧταν ἕτοιμος oi καπιταλιγατικὴ αὐτοκυὸέρνηση στήν παραγωγή. zI-I δραστηριότητα τῶν
στές αρχισαν μιά σειρα ἀπό προκλήσεις. Τό προλεταριατο δέ
θέλησε, μέσα α’ αὐτές τίς ἐξαιρετικά δύσκολες συνθῆκες, να
ἐπιτραπῶν καί τῶν συμὸσυλίων ἐγινε ἰδιαίτερα αἰσθητή στίς
σηκώσει τό γαντι καί μόνο ὅταν ἐγινε φανερό ὅτι ἡ συνωμοσία
ἀπεργίες ὁρισμένων μεμσνομένων ἐργοστασίων· oi ἀπεργίες
αὐτές, χάρη στα συμδαύλια, ἐχασαν τόν αόαυλα καί τυχαῖο χαἐναντίον του ἧταν ἀναπόφευκτη, ἀποφάσισε να ἀγωνιστεῖ μέρακτῆρα τους κι’ ἐγιναν συνειδητές δραστηριότητες τῶν ἐπαχρις ἐσχάτων.
Οἱ μεταλλουργοί ἐκανοιν Eva μήνα ἀπεργία· oi ὑπόλοιποι
ναστοιτικῶν μαζῶν. Ἡ ὀργάνωση τῶν ἐπιτραπῶν καί τῶν συμἐργατες δέκα μέρες· ἡ όιομηχανική ζωή παρέλυσε σέ ὅλη τήν
6ουλίων τελειοποιήθηκε σέ τέτοια 6αθμό, ὥστε νά μποροῡν νά
ἐπαρχία· oi συγκοινωνίες δέν λειτουργοῦσαν πιά. ”Ομως τό
σταματήσουν ἀπό τή δούλεια τους σέ πέντε λεπτά 16000 ἐργάτες, διασκορπισμένους στίς 42 ἐπιχειρήσεις τοῦ κεντρικοῦ ἐρπρολεταριάτο τοῦ Τουρίνο ἧταν ἀπομονωμένο ἀπό τὴν ὑπόγοστασίου τῆς Φίατ. Στίς 3 Δεκέμὸρη τοῦ 1919, τά συμὸούλια
λοιπη Ἰταλία· τα κεντρικά ἐργατικα ὄργανα δέν ἐκαναν τίέδωσαν μια σαφή ἀπόδειξη τῆς ἱκανότητας τους νά διευθύνουν
ποτα για να θοηθήσουν. Οὐτε κάν θα προσπαθήσουν νά ἐξκινήματα μεγάλων μαζῶνε μέ τήν πρώτη ἐντολή τοῦ σοσιαλιηγήσαυν στόν πληθυσμό τόν ἀγῶνα τῶν ἐργατῶν τοῦ Τουρίνο·
ἡ Avanti δέν δέχτηκε νά δημοσιεύσει τό μανιφέστο τοῦ τουριστικσῦ τμήματος, πού κρατοῦσε στα χέρια του ὅλα τό μηχανισμό τοῦ κινήματος τῶν ἐργατικῶν μαζῶν, τα ἐργοστασια, χωρίς
νέζικου τμήματος τοῦ Κόμματος. Ἀκόμα χειρότερα, μόλις oi
να έχουν προετοιμαστεῖ ἀπό πρίν, κινητοποίησαν στό διάστημα
σύντροφοι τοῦ Τουρίνο έόγαιναν ἀπό τὴν πόλη, τούς ἀποκαμιᾶς ὥρας 120000 ἐργατες καί ὀργάνωσαν τά προλεταριακά λοῦσαν ἀναρχικούς, τυχοδιῶκτες κ.λ.π. Ἀκριδῶς ἐκεῖνες τίς
τάγματα. Μιά ὥρα ἀργότεραὸ προλεταριακός στρατός ξεχυνόμέρες ἐπρόκειτο νά γίνει στό Τουρίνο ἡ συνέλευση τοῦ Ἐθνιταν σαν λαόα στούς δρόμους τῆς πόλης, καταδιώκοντας τό
κοῦ Συμόουλίου τοῦ Κόμματος. Θα τή μεταφέρουν στό Μιλάνο
συρφετό τῶν ἰμπεριαλιστῶν καί τῶν μιλιταριστῶν.
- μιά «πόλη πού δοκιμάζεται ἀπό-γενικὴ ἀπεργία» δέν ἧταν
Ἐπικεφαλῆς τῶν ἐνεργειῶν τῶν ἐργατικῶν μαζῶν, για τή
κατάλληλος χῶρος για τίς συζητήσέιζςῑέῖῶν σοσιαλιστῶν,
δημιουργία τῶν ἐργοστασιακῶν ἐπιτραπῶν, 6ρίσκονταν οἱ
Ἔτσι ἡ ὁλακληρωτικὴ ἀνικανότητα τῆς καθοδήγησης τοῦ
κομμουνιστές, μέλη τοῦ σοσιαλιστικοῦ τμήματος καί τῶν ἐργαΚόμματος ἐπιόεόαιώθηκε· oi ἐργατικές μάζες ἀγωνίζονταν
τικῶν συνδικάτων· στό κίνημα αὐτό πῆραν μέρος, ἐπίσης, κι’
γενναία στό Τουρίνο για τήν ἄμυνα τῶν ἐργοστασιακῶν συμοἱ ἀναρχικοί πού προσπαθοῦσαν νά ἀντιπαραταξουν στή σαφή
6ουλίων, δηλαδή τοῦ πρώτου θεσμοῦ τῆς προλεταριακῆς ἐξουγλώσσοι τῶν μαρξιστῶν κομμουνιστῶν τήν πομπώδη φρασεολοσίας - ἐνῶ στό Μιλανο ἐπεξεργαζονταν θεωρητικά πλανα, για
γία τους. Τό κίνημα συναντησε τή μανιασμένη ἀντίσταση ,τῶν τά συμὸούλια, καί τά μέσα για τήν πραγματοποίηση τῶν Σοἀγωνιστῶν τοῦ κέντρου καί τῶν τοπικῶν συνδικάτων, τῶν ἐπι6ιέτ, μορφή τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας τοῦ προλεταριατου, ἐγκατραπῶν τοῦ Σοσιαλιστικοῡ Κόμματος καί τῆς Avanti. ‘H ἐπι- ταλείποντας ταυτόχρονα στῆν κρίσιμη στιγμή τό προλεταριατο
χειρηματολογία αὐτῶν τῶν στοιχείων ὅασιζόταν στίς διαφορετοῦ Τουρίνο στῆν τύχη του καί δίνοντας οτὴν ἀπελπισμένη
τικές ἀντιλήψεις τους για τό «ἐργοστασιακό συμδούλιο» καί τό
μπουρζουαζία τὴ δυνατότητα να καταστρέψει τήν ἐργατικὴ ἐξ<<Σοὸιέι>>ὖὈλα τους τα ἐπιχειρήματα γι’ αὐτό τό θέμα εἶχαν Eva ουσία πσύ εἶχε ἤδη κατακτηθεῖ.
χαρακτῆρα φιλολογικό, γραφειοκρατικό,- θεωρητικό. Μέσα
Oi προλεταριακές μάζες τῆς Ἰταλίας θα διαδηλώσουν τήν
ἀπό τά μεγάλα λόγια φαινόταν ὁλοκαθαρα ἡ ἐπιθυμία τους ν’
συμπαραστασή τους στούς συντρόφους τοῦ Τουρίνο· οἱ σιδηἀποφύγουν καθε ἀμεση δράση τῶν μαζῶν στόν ἐπαναστατικό
ροδρομικοί τῆς Ρίζας, τοῦ Λιόόρνο καί τῆς Φλωρεντίας θα ἀρἀγῶνα, ἡ ἐπιθυμία τους να συνεχίσουν νά κρατοῦν τά ἐργατικα νηθοῦν νά μεταφέρουν τά στρατεύματα πού στέλνονται στό
πλήθη κάτω ἀπό τήν κηδεμονία τῶν συνδικαλιστικῶν όργανώ- Τουρίνο· ὀἱ φορτοεκφορτωτές τοῦ Λιόόρνο καί τῆς Γένουας
σεων. Οἱ σύντροφοι τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ κόμματος ἐναντιώνονθα σταματήσουν τήν ἀπό θάλασσα μεταφορά· σέ πολλές πόλεις
ταν σέ καθε πρωτοόσυλία τοπικῆς δράσης, στήν περίπτωση τό προλεταριάτο θά κατεδεῖ σέ ἀπεργία παρα τήν ἀντίθεση τῶν
πού δέν ὑπῆρχε ἀπό πρίν ἐνιαῑο σχέδιο για ὅλη τὴ χώρα· ὅμως
συνδικάτων. Ἡ γενικὴ ἀπεργία τοῦ Τουρίνο καί τοῦ Πεδεμοναὐτό τό σχέδιο ἐπιφυλασσονταν νά τό ἐπεξεργαστούν. Τό σχέτίσυ σκόνταψε στό σαμποταζ καί τὴν ἀντίσταση τῆς γραφεισδιο ἐκλογῆς τῶν ἀντιπροσώπων τῶν ἐργοστασίων καί τό σχέδιο κρατίας τοῦ κόμματος, καί τῶν συνδικάτων. ”Ομως εἶχε τεράτοῦ προγράμματος, τά εἶχαν ἐπεξεργαστεῖ oi ἴδιοι oi ἐργατες στια ἐκπαιδευτική ἐπιρροὴ πανω στό ἰταλικό προλεταριατο.
στίς συγκεντρώσεις στά ἐργοστασια, μέ τή ὅοήθεια τῶν κομἈπέδειξε τὴν πρακτικὴ δυνατότητα τῆς ἐνότητας τῶν ἐργατῶν
μουνιστῶν ’καί ἡ κεντρική ἐπιτροπὴ δέν μποραῦσε να κάνει τίκαί τῶν ἀγρότῶν, κινητοποίησε τόσο τούς χωρικούς, ὅσο καί
ποτε αλλο, παρά νά δώσει ὁριστικὴ μορφή στό ὑλικό πού προε- τούς ἐργάτες- φανέρωσε τήν ἐπείγουσα ἀνάγκη καταπολέμητοιμαστηκε, ἀποδεχόμενη τήν ἡμερήσια διάταξη καί μιά μασης τῆς συνδικαλιστικῆς γραφειοκρατίας, πού στηρίζεται στόν
κροσκελή ἀπόφαση· γιΙ αὐτό ἀκριθῶς τό κίνημα μπορεῖ να κοινσδουλευτικό όπσρταυνισμό καί στούς ἀναθεωρητές, ἐνανθεωρηθεῖ σαν καθαρά ἐργατικό καί σάν ἀπόδειξη τῆς πολύ τια στήν προσπαθεια τους νά ἀποδυναμώσουν καί νά καταὑψηλῆς διαμηχανικῆς ἀνάπτυξης τοῦ προλεταριατου τοῦ Τουστρέψουν καθε κίνημα τῶν μαζῶν.
I
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ἠ ἐπιστήμη
τό μέλλον σας

Λύκειο Σειε
Φέτος ή ΣΒΙΙΞ συμπληρὼνει 10 χρόνια λειτουργίας.
Kai εἶναι πολύ περήφανη για τή δημιουργικῆ δουλειά της
ἀναγνωρισμένη ἀπό τόν ίατρικό κόσμο. τα “ Υπσυργεῖα. τοὺς,
σπουδαστές της. Η ΣΒΙΕ εἶναι ῆ πρώτη σχολή πού εἰσήγαγε στῆν ’· Ελλάδα τά παροῖτρικα ἐπαγγέλματα καί ακόμα εἶναι ή πρώτη σχολή
πού λειτούργηοε ἐπαγγελματικό ΛΥΚΕΙΟ κοινωνικῶν ὺπηρεσιῶνίί
Oi απόφαιτοι τῆς ΣΒΙΕ - στα δέκα χρόνια λειτουργίας της - ἐργάζονται
σέ νοσηλευτικα ἱδρύματα, κλινικές, δισγνωστικα κέντρα

στό ΙΚΑ Kai αλλσῦ.
'O βασικός στόχος πού έθεσε ῆ ΣΒΙΕ έδῶ καί 10 χρόνια
- έχει ἐπιτευχθεῖῑ ἐπαγγελματικῆ κατοχῦρωση καί καινωνική προβολή
τῶν σπουδαστῶν Kai άπσφσίτων της.
Ἀπό φέτος oi κλάδοι σπουδῶν στή ΣΒΙΕ διαμορφώνονταιῑ

1) EﬂA/TEAMATIKU;(ﬂAPA/ATP/Im) ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΠ ΛΥΚΕΙΠ [HIE
Ειναι τό λύκειο Κοινωνικῶν ’Υπηρεσιῶν που λειτουργεῖ - τό μόνο μέχρι σήμερα - μέ τήν ἐφαρμογή τῆς έκπαιδευτικῆς ἀλλαγῆς,
Στό Λύκεισ ΣΒΙΕ (τεχνικό και έπαγγελματικό) παρέχεται η εύκαιρία σ“ ὅσους πέτυχαν στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τοῦ Λυκείου, νά
ασκήσουν Eva ἀπό τα παραιστριι(α επαγγέλματα (να εργαστοῦν ἀμέσως μόλις παρουν τό πτυχίο τους) ῆ να συνεχίσουν στῆν
Ἀνώτερη καί ”Ανώτατη ἐκπαίδευση τις σπουδές τουςίἰ

a) Επαγγελματικό Λύκειο

B) Τεχνικό Λύκειο

Τομεὺς Κοινωνικῶν ΙΥπηρεσιῶν

Τομεὺς Χημικός καί Μεταλλαυργικός

τμήματα

τμῆμα;

O
Ο
Ο
O

. χΗΜΙκΩΝ

ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

2) ΣΧΠΛΕΣ ”AAA/DY Τ ΥΠΠΥ
(ἀπόφοιτοι γυμνασίου έξαταξίου παλαιοῦ τύπου)
Oi σχολές παλαιοῦ τύπου συνεχίζουν τήν λειτουργία τους καί για τελευταῖα φορά φέτος έγγράφουν χωρίς ἐξετάσεις αποφοίτους
ἐξαταξίου σχολείου μέσης ἐκπαιδεύσεως (γυμνάσια, λύκειο, μέσες τεχνικές σχολές) στῆ β’ ταξη (σΠουδές δύο ἐτῶν β’ καί γ’ ταξη).

Εἰδικότητες;
Ο ΒΟΗΘΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
O ΒΟΗΘΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ
Ο ΒΟΗΘΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
Ο ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
0 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
O ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΧΗΜΙΚΩΝ

3) ἱξίῢΛξΣ Λίί-ὉΥ ΤΥΠΠΥ

(τεχνικοεπαγγελματικές)

(223)32ng Τύπσυ ἐγγράφονται - χωρίς ἐξετάσεις - oi άπόφοιτοι ὃταξίου γυμνασίου (νέου τύπου). Oi απόφαιτοι τῶν σχολῶν

νέσυ τύπου συνεχίζσυν τίς σπουδές στό Λύκειο Κοινωνικῶν ”Υπηρεσιῶν καί περαιτέρω σέ Ἀνώτερες καί Ἀνώτατες Σχσλές.
ξιδθῗίῗῶτὲξὸΔΟΝΤίΑΤΡΩΝ O ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

535931391929!uiL'iIEL'EEY'LEE‘EEEAMATﬂ"
ΛΥΚΕΙΟ ΣΒΙΕ (ἐπαγγελματικό KaiTexv1k6).
Γ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ - Δ. ΦΟΥΝΤΟΥΚΑΚΟΥ
Πλατείσ Ἐλευθερίας 7 (Κουμουνδούρου) - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 3248.543-3247.480-3247.625

Ἀπανομή ἐπάθλων στούς πρώτους νικητές (Ἐξέδρα ”Αλσους).

Παράλληλα μέ τό παραπανω

cO δείκτης τῆς χρεοκοπίας
Τό φετινό καλοκαίρι ἀποδείχτηκε - ὅπως ἀναμενόταν ἄλλωστε - ι’ὁιαίτερα θερμά γιά τά ἐκπαιὸευτικά μας πράγματα. Ὁ
Νόμος - Πλαίσιο, πού κάθε ἄλλο παρά τά χρόνια προόλήματα
τῶν AEI λύνει, προωθήθηκε ἐσπευσμένα καί προκλητικά καί
τελικά ψηφίστηκε στή Βουλή, ἐνῶ ἕνα ἄλλο νομοσχέδιο γιά τά
Λύκεια καταρτίστηκε. Σέ παράλληλα χρόνο ἔγιναν καί φέτος οἱ
εἰσαγωγικές ἐξετάσεις στά AEI, πού σάν γεγονός ἐτήσιο, κα-

λύφθηκαν ἀπό τή γενική άναστάτωση πού ὁημιούργησαν τά
«νέα μέτρα».
Οἱ εἰσαγωγικές ἐξετάσεις - θεσμός ἀναχρονιστικός καί ἀντιὁραστικός — στερο ῦν ἀπό χιλιάδες νέους τό δικαίωμα στή μόρφωση καί θά ἧταν ἀφελές νά ὑπσστηρίζει κανείς ὄτι ἀποτελοῦν
κριτήριο έπιλογῆς τῶν «ἱκανῶν».
Ἐξάλλου γεγονός πού ἀποδεικνύει τήν πλήρη χρεοκοπία τοῦ
ἐκπαιὸευτικοῦ μας συστήματος - συμπεριλαμὸανομένης καί
τῆς «ἐκπαιὸευτικῆς μεταρρύθμισης» εἶναι καί ἡ «παραπαιὁεία» πού ἐξακουθεῐ νά ἀνθεῖ χωρίς νά προὸληματίζει κανέναν
ἀπό τούς παράγοντες τοῦ ὑπουργείου Παιὸείας. Πῶς μπορεῖ
νά ἐξακολουθήσει αὐτή ἡ ουνύπαρξη σχολείων καί φροντιστηρίων, ἀφσῦ τά ὁεύτερα ἀναιροῦν τό ρόλο τῶν πρώτων καί ὁείχνουν καί αὐτά τό πόσο ἐμπεὸωμένη εἶναι ἡ πεποίθηση τῆς
ἀνεπάρκειας τῶν γνώσεων πού παρέχονται στό σχολεῖα,
Τυπικά ὅέὸαια οἱ εἰσαγωγικές ἐξετάσεις σέ ἕνα χρόνο θά
καταργηθοῡν. Οὐσιαοτικά ὅμως τά ἐμπόὸιοι γιά ὅσους θέλουν
νά σπουὸάσουν πολλαπλασιάστηκαν καί ἤδη ἡ εἰσαγωγή στά
AEI γίνεται ακόμα πιό ὁύσκολη. Καμιά οὐσιαστικῆ ἀλλαγή ὁέν
ἔγινε καί ὁέν ὑπάρχει, ὅπως τουλάχιστο φαίνεται, πρόθεση νά
γίνε ι.

πρόγραμμα στούς χώρους τοῦ
Φεστιόάλ θα λειτουργοῦν;
’Ἐκθεση
Γελοιογραφίας μέ
ἀφιερώματα στήν ἀντιπολεμικήἀντιφασιστική γελοιογραφία τῆς
περιόδου πρίν ἀπό τόν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμσ, στούς γελοιογράφους Ἀ. Πρωτοπατση καί Φ.
Δημητριάδη καθώς καί ἐκθεση

σύγχρονης

γελοιογραφίας

μέ

θέμα τήν «ΛΙΤΟΤΗΤΑ»
Ο Ἀθλητικό περίπτερο ἀφιερωμένο στα προὸλὴματα τοῦ ἀθλητισμοῦ στῆν Ἑλλάδα.
O Περίπτερα ἀφιερωμένα στα 60
χρόνια
τοῦ
ΚΚΕ
μέ 700
φωτογραφίες-ντοκουμέντα, σκίτσα, πολιτική γελοιογραφία.
Ο Περίπτερα ἀφιερωμένα στῆν
ἱστορία τοῦ νεολαιῖστικου κινήματος.
Ο Τέλος, στόν παιδότοπο θα λειτουργήσουν;
Ἐκθεση Παιδικοῦ ὃιὸλίου, στα

πλαίσια τῆς ὁποίας θα προθαλλονται διαφάνειες μέ θέμα «Τό
κόμικ καί τό.καλό παιδικό 61—
6λίο»,
ἐκθεση
παιχνιδιῶνἀφίσας-δίσκων καί συμὸουλευτικός σταθμός για τούς γονεῖς ὅπου
θα δίνονται πληροφορίες για τήν
ὑγεία καί τῆν ἀνάπτυξη τοῦ παιδιού.

Ὁ Ἀλέκος μέ
τά Κυδώνια»

εΗ νεολαία γιορτάζει
Μετα τήν «Γιορτή Νεολαίας
’78» πού ὀργάνωσε ἡ N. ΠΑΣΟΚ
καί ὁ «Ἀγωνιστὴς» στό Ἀλσος
τῆς Νέας Φιλαδέλφειας (1-3 Σεπτεμὸρίου) τα νεολαιῐστικα φεστιὸάλ τῆς φετινῆς χρονιᾶς συνῆςίζονται μέ τίς τετραήμερες ἐκ·
δηλώσεις τοῦ 4ου φεστιόαλ
KNE-OAHFHTH, στό ”Αλσος
Περιστερίου (7-10 Σεπτεμόρίου)
μέ καλλιτεχνικό πρόγραμμα, παιδότοπο σέ εἰδικα διαμορφωμένο
χῶρο, διεθνή πόλη, ἀθλητικές ἐκδηλῶσεις, ἐκθεση λαϊκῆς παραδοσιακῆς τέχνης, έκθεση εἰκαστικῶν, συζητῆσεις πανω στα προ6λήματα τῆς σύγχρονης νεολαίας,
τόν χωρίς ὅρους καί αμεσο ἐπαναπατρισμό ὅλων τῶν πολιτικῶν
προσφύγων κ.λ.π.
Για τίς δύο τελευταῖες αὐτές
μέρες τοῦ Φεστιὸάλ - Σαόὅατα
καί Κυριακή - τό πρόγραμμα
περιλαμόάνειι
Σάὸὂατα 9/9. Μέρα ἀφιερωμένη στούς ἀγῶνες τῆς ἐργατικῆς

τάξης. Κεντρικό καλλιτεχνικό πρό-

11901111101Ἐξέδρα ”Αλσουςῑ Ὁ Γ. Ρίτσος
διαόάζειποιήματα του,ἐνῶ ὁ Μίκης Θεοδωράκης καί ὁ Γιαννης
40

Μαρκόπουλος
παρουσιαζουν
ἐργα τους.
Ἐξέδρα Ἱεροθέαυ (ἀφιερώματα στῆν λογοτεχνία καί τήν
Τζαζ); α. Παρουσίαση Νέων Ἑλλήνων Ποιητῶν τῆς δεκαετίας
1013 ’70.6. Παίζει τό σεξτέτο τοῦ
Λ. Ζώη.
Ο Ἀθλητικές ἐκδηλώσεις.
Τελικοί ποδοσφαίρου - μπασκετ - δόλεϊ γυναικῶν (Γὴπεδο
Γυμναστικοῦ Συλλόγου Περιστερίου), πίγκ-πόγκ (Κέντρο Νεότητας Περιστερίου), σκακιστικοί
ἀγῶνες (στό χῶρο τοῦ Φεστιὸάλ).
Κυριακή 10/9
Ο Κεντρικές ὁμιλίες;
Τοῦ γραμματέα τῆς Κ.1Ξ. τοῦ
KKE X. Φλωρακη καί τοῦ γραμματέα τοῦ Κ.Σ. τῆς KNE A. Γόντικα
Ο Καλλιτεχνικό
πρόγραμμα
(ἀφιερωμένα στό Δημοτικό τραγούδι καί χορό).
Συμμετέχουν oi Δόμνα Σαμίου
καί λαϊκοί όργανοπαῖχτες, Γ.
Βέη, Τάσος Χαλκιᾶς, ὅμιλος Ἑλληνικῶν Λαϊκῶν Χορῶν Ἑλένης
Τσαούλη κ.α.
O Ἀθλητικές ἐκδηλώσειςῑ
Δρόμος 3000 μ. (Κέντρο Νεότητας Περιστερίου),

Ἡ «Θεατρικὴ Συντεχνία» μετα
τόν κύκλα παραστασεων πού
έδωσε στό ”Αλσος Συγγροῦ καί
στό Θέατρο Καλουτᾶ, παίζει σῆμερα Σαδὸατσ.9 ΣεπτεμὸρίουἼὸ.
στή «Διεθνή Συναντηση Μεσαιωνικού καί Λαϊκοῦ Θεάτρου» στῆ
Ζάκυνθο. Στή συνέχεια, θα παραυσιάσει τῆ δούλεια της στόν
«Ἑλληνικό μῆνα» πού θα γίνει
στή Σαυηδία.

«Ἀλέκος μέ τά Κυδώνια» πῆρε
τό Βραὸεῑο Θεατρικοῦ Συνόλου
καί ὴ Μίνα Ἀὁαμάκη τό Βραὸεῖο
Α ’γυναικείου ρόλου.
Στήν ὁμαδα τῆς «Θεατρικῆς
Συντεχνίας» συμμετέχουν oi ἠθο-

πσισι;
Μίνα Ἀὁαμάκη, Νίκας Ἀρμάος, Ἑλένη Βουτυρᾶ, Βούλα
Γεωργιάὸου, Νίκας Δασκαλοθανάαης, Δημήτρης Πανούσης, Τάκης Σαρρῆς, Νίκος Φρονιμόπουλος, Γιάννης Χσυόαρὸᾶς

«Ὁ Πλοῦτος τῆς Και-

σαριανης»
Τό κοινό καί ἡ κριτική μίλησαν
μέ τά πιό συγκινητικά λόγια για
τῆ δουλειά τοῦ θεάτρου Καισαριανῆς, πού μετα τόν «Λεπρέντη»
ἀνέόασε τόν «Πλοῦτο» τοῦ Ἀριστοφάνη - Χουρμούζη, σέ σκηνοθεσία Σταύρου Ντουφεξῆ.

Γιά τήν καινούρια τους δουλειά, θίασος καί σκηνοθέτης μᾶς
γράφουν; «Παίρνοντας στα χέρια
μας τήν παραφραση αὐτὴ τοῦ
ἀριστοφανικοῦ πρότυπου, είχαμε
ἀπό τὴν ·ἀρχή ἀποφασίσει, πώς
θα παρουσιάσουμε πολύ περισσότερο Χουρμούζη παρα Ἀριστοφάνη. Ἕτσι, κι’ ή σκηνοθετική
γραμμὴ πού ἀκολουθήθηκε δραματοποίηση τοῦ πρόλογου,
μεταφοραί τοῦ σκηνικοῦ χώρου,
περιπέτειες ἀγροίκων - δραματουργικῆ ἐπέκταση στό τέλος ἐπιδίωξε μια μεγαλύτερη προσέγγιση στό Χουρμούζη καί τούς
καϋμούς του — πού ἀλλοίμονο,
συνεχίζουν να’ναι καί δικοί μας.

Ὁ ἀγωνιστὴς τοῦ ’21 Χουρμούζης, ὁ δημοτικιστής καί κω-

μωὸισγράφος, ὁ ἀγωνιστής οτή
ὅουλὴ τῶν Ἑλλήνων, ὁ δημοσιογράφος, ὁ καταδιωκόμενος ἀντιοθωνικός καί πρόδρομος τῆς σοσιαλιστικῆς σκέψης στῆν Ἑλλάδα, συναντάει τόν γηράσκοντα

Ἀριστοφάνη στίς νότες τῆς κοινωνικῆς του θυμοσοφίας.
Ὀ «Ἀλέκος μέ τά Κυδώνια»
εἶναι μια θεατρικὴ σπουδή πανω
στό θέμα τῆς Δρακοντοκτονίας·
γραφτηκε καί σκηνοθετήθηκε
συλλογικά. Ἡ μουσικὴ εἶναι τοῦ
Δ. Λέκκα· τά σκηνικα καί τά κουστούμια,·’τῆς M. Σεϊρλῆ.
Στό «Φεστιὸαλ Ἰθάκης ’78>> ὁ

‘O πρόλογος τοῦ Χουρμούζη, ἡ
δραματικὴ ἐπέκταση τῶν ἀγροίκων στή παράφρασῆ του, τά τραγούδια του κι’ ακόμα 2 κύρια
ἄρθρα του - πού μαζί μέ ἄλλα
πολύτιμα στοιχεῖα μᾶς ὑπέδειξε ὁ
ἀνάδοχος
τοῦ
Χουρμούζιου
«Πλούτου» Μ.Μ. Πσπαϊωάννου
- μᾶς δείχνουν ὁλοφανερα τούς
στόχους,
τοῦ
αὐτοεξόριστου

11019010901010”Av 6 «Πλοῦτος» τοῦ Ἀριστο-

φάνη εἶναι ἡ οὐτοπία καί τό
ὄνειρα μιᾶς νύχτας, ἡ παραφραση
τοῦ Χουρμούζη, δέν ἀφῆνει τέτοια περιθώρια. Περισσότερο
μοιάζει νά φωνάζειε «Φτάνουν
πιά τά μεγάλα ὄνειρα κι οἱ μεγαλες οὐτοπίεςίίί».
Ἡ Μίνιι Ἀὁαμάκη 016v «Ἀλέκο μέ
τά κυὸώνια».

Χαρακτηριστικά εἶναι καί τά
λόγια τσῦ Σταύρου Ντουφεξῆι

«Στήν Καισαριανή, ἀνασαίνω τόν
πἰό ἀμόλυντο θεατρικό ἀέρα πού
’χω ἀνασάνει ὡς τώρα στῆν Ἑλλάδα. Περικυκλωμένος ἀπό αύτούς τούς χειρονάκτες, χειροτέχνες ἠθοποιοὺς γυρίζω κι’ ἐγώ
στό ἄλφα-δῆτα τῆς θεατρικῆς
πραξης, ἐκεῖ πού (ἰρχίζουν καί
τελειῶνουν 610... Θα μοῦ μείνουν
ἀξέχαστες κατι πυρετικές 719665;
ανάμεσα σέ ὀξυγονοκολλήσεις,
μινιαρίσματα, ἐκσκαφές, 006011—
σματα, αὐθόρμητες ὅημιουργίες
καί μόχθο για ἐπαγγελματικῆ
ἀκρίὸεια. Σ“ αὐτό τό πιινεργαστήρι, μπορεῖ θαρρῶ να ὅγεῖ καθαρὴ τέχνη...»
Κι’ ὁ θίασος τελειώνει λέγον10;:
«Ὑπακούσαμε στίς ὑποδείξεις
τοῦ Χουρμούζη, 016v σκηνοθέτη
Ντουφεξῆ, στῆ κρίση μας, στῆ
καρδιά μας κι” ὅλοι μαζί στούς
νόμους τοῦ λαϊκοῦ θεάτρου πού
ὑπάρχουνε μέσα μας».

Χορός - Θέατρο
ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΕΣ

λένε οἱ ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΙΞΣ, πώς
θα

δώσουνε δυό παραστάσεις μόνο
για γυναῖκες στίς 20 καί 21 Σεπτεμδρίου, 9 τό 6ραδυ, στό θέατρα «Ἐντοπία», Στρατιώτικοῦ
Συνδέσμου 22, Κολωνακι.

Τή δούλεια τῆς γυναικείας αὐτῆς ὁμαδας ὀργανωσε ἡ Ἑλληνσαμερικανίδα

στης μπαλαρίνας, ὁ στεγνός κλα-

σικισμός τῆς Μάρθας Γκραχαμ
κί’ ὴ τέλεια ἀποστασιοποίηση τοῦ
Μέρς Κανινχαμ ἀπαδείχτηκαν
ἀκατάλληλες φόρμες για τήν
ὑπαρξιακή μας ἀναζήτηση» ὑπογραμμίζειὴ δ. Καπλαν.
Οἱ παραστάσεις πού θα δώσουν oi ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΕΣ δέ
θα περιορίζονται ὅμως σέ «καθαρή κίνηση». Παράλληλα χρησιμοποιεῖται τό θέατρα καί ἡ
ἀφήγηση σέ μια προσπαθεια να
ἐπιτευχθεῖ πληροφόρηση πανω
στῆν εἰκόνα τῆς γυναίκας πού
πραόάλλεται ἀπό τήν κυρίαρχη

ῖδεολογία. Εἶναι ἀναμφισόήτητο,

καί Γυναῖκες
Οἱ

παραστάσεις καί μία τηλεοπτική
παρουσίαση. Ἡ δ. K01-11011 ἔχει
δουλέψει ἀρχικα στό χῶρο τοῦ
μπαλέτου καί τοῦ μοντέρνου χοροῦ, αργότερα ὅμως ἀσχολήθηκε
μέ τὴν «καθαρὴ, κίνηση» ἀντλώντας ὑλικό ἀπό τίς απειρες πιθανότητες σωματικῆς κίνησης — ἔξω
ἀπό τούς δεδομένους κώδικες τοῦ
μπαλέ-ιταυ ἦ τοῦ μοντέρνου χοροῦ
- κι” ἀπό τή νατουραλιστικὴ λεπτομέρεια τῆς καθημερινῆς κίνησης «τοῦ δρόμου». Ἡ προσοχή
της στραφηκε πρός τῆ λεπτομέρεια τῆς κίνησης τοῦ γυναικείου
σώματος, στα πολλαπλά ὑπονοούμενα τῆς ὁποίας ἡ 6. Κάπλαν
ἀναζήτησε τῆ γυναικεία ταυτότητα. Μελετώντας τὴ γυναίκα μ’
ἐναν τέτοιο τρόπο, προσπαθησε,
μαζί μέ πειραματικές ὁμάδες γυναικῶν στό ἐξωτερικό, νά δώσει
κινησιακή πληροφόρηση πανω
στα κύρια γυναικεία προόλήματα
σεξουαλικῆς πολιτικῆς.
«Ἡ ἐξιδανίκευση τῆς εὔθραυ-

σκηναθέτης Με-

λια Κάπλαν γνωστὴ στῆν Ἑλλάδα ἀπό τρεῖς πειραματικές

ἡ εἰκόνα αὐτῆ κυριαρχεῖ στή συνείδηση ἀνδρῶν καί γυναικῶν· τό
ὅρίσκουν ὅμως πιό ἐποικοδομητικό να ἐπικοινωνήσουν, σέ
πρώτη φάση, μέ Eva γυναικεῖα
κοινό για νά πετύχει καλύτερα,
σέ δεύτερη φάση, Eva απλωμα
στό πλατύτερο κοινό ἀνδρῶν καί
γυναικῶν. Γιατί τά θέματα πού
θίγανται στῆ δούλεια τους ἀφοροῦν τελικά τό κοινωνικό σύνολο.

ι’
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1:013 MIXAHA XOYPMOYZH
ἀπό τόν θίασο «Παρουσία»

Ὁ Χουρμούζης κανει Λαϊκό
θέατρα, ζωντανά, ἐπίκαιρα καί
λιτό, ἀλλα θάὸεται καί πνίγεται,

μαζί μέ ἀλλους πολύ ἀξιόλογσυς

ἐπίσης σύγχρονούς του θεατρικούς συγγραφεῖς (ὅπως ὁ Σοφ.
Καρύδης καί 6 Ἰακ. Ρίζος Νερουλός), σάν 6αυαρομαχος καί
ὀθωνομαχος, ἀπό τό εὐκολο - ξενόφερτο κί’ αὐτό - ἀντίδατσ τῶν
ἰταλικῶν σκηνῶν τῆς ὀκᾶς καί
ἀπό τήν κυρίαρχη, ατήν ἐποχή
του καί πρίν ἀπ’ αὐτὴν, ξενομανία.
’
Μέσα ἀπό τῆ ναφθαλίνη τοῦ
περασμένου αἰῶνα λοιπόν, σήμερα, ἐν ἔτει 1978, φαίνεται πώς

ἦρθε ὁ καιρός για να παρουν τά
θεατρικά ἔργα ταῦ Μιχάλη
Χουρμούζη τή θέση πού τούς
ἀξίζει στό ἑλληνικό δραματολόγιο, θέση πού μᾶς ὂοηθαει να
συνειδητσποιήσουμε τήν ἱστορικὴ
μσς ταύτότητα, αφοῦ ἀξιοποιεῖ

μια σημαντικὴ - καί ἀρκετά ἀπσδεικτική - θεατρικὴ μας κληρονομιά.
Ἐτσι, ὁ θίασος «Παρουσία» πιστός στῆν «θεατρικὴ ἀποκέντρωση» πού ἀπό τό 1975 ἐπίμσνα
ὑπηρετεῖ παρά τὴν ἀδρανεια
τόσο τῶν τοπικῶν ἀρχῶν ὅσα καί
τῶν πολιτιστικῶν συλλόγων ἀνέὸασε φέτος τὴν κωμωδία τοῦ
Χουρμούζη «Ὁ Χαρταπαίκτης».
Πρόκειται για Eva θαυμασισσέ
δομή καί ὕφος θεατρικό ἐργσ-τό
πιό προηγμένα ἴσως, σέ μορφή
ἐργο τοῦ συγγραφέα-μέ θέμα τό
πάθος τῆς χαρτοπαιξίας.
Ὁ Θεόφιλος Ζαμανης, σκηνοθέτης τῆς παρασταοης, εὐτύχησε
μέ τό να μὴν δεῖ 16 κείμενα μουσειακα, νά ἐξυπηρετὴσει προσεκτικά τῆν λειτουργία του στό
σημερινό κοινό καί μέ τήν πολύ-

τιμη

συνεργασία

τοῦ

Σταμάτη

Κραουνάκη, τόσο στῆν μουσική
ὅσο καί στούς στίχους τῶν E1166λιμων τραγουδιῶν, να κάνει τήν
κριτική του στό σήμερα, μέσα
ἀπό τα στίγματα, τίς ἀναφορές
καί τά ἐρεθίσματα πού δίνει 6

συγγραφέας,
Αὐτός ἦταν ὅασικά 6 ρόλοςἀπσψη πού ἐξυπηρέτησε ἡ μελλαπαίηση τοῦ Χουρμούζη μέ τή
μορφή τῶν ἐμὸόλιμων τράγουδιῶν τῆς παράσταοης. Oi στίχοι
ἔχουν μια κριτική διαθεση ἀλλα
καί κατι τό αὐθεντικό καί ἀπό
τήν ἐποχή καί ἀπό τό κείμενα.
Τέτοια στοιχεῖα εἶναι πχ. ἡ
ὓπαρξη τῆς διαγραφίας τοῦ
Χουρμούζη στό τραγούδι τῆς έναρξης «θιογραφικό», για τό
ὁποῖα χρησιμοποιῄθηκαν στοιχεῖα ἀπό τήν «ὑποθετικὴ διαγραφία ταῦ Χουρμούζη» πού έκανε ὁ
Γιῶργος Χατζιδάκης στό περιαδικό «Θεατρικά Χρονικα» τεῦχος 19/20/21/22, ἡ ὁποία καί
ἀναδημοσιεύεται στό καλαίσθητο
έντυπο πρόγραμμα τῆς «Παρουσίας», καθώς καί ἡ ύπαρξη ἑνός
κείμενου 1013 Γ. Σαυρῆ ἀπό τόν
διαλαγσ «Ὁ Φασουλής X0910παίκτης» στῆν «Χαρτσπαικτικὴ
τριῳδία» τῆς παραστασης. Φυσικά, τό κείμενα αὐτό τοῦ Σαυρῆ
γραφτηκε τόν Ἰανουαριο τοῦ
1890, δηλαδή 26 χρόνια μετά τήν
ἐκδοση τοῦ Χαρτι).·ιιιίκτη (τό

ἐργσ εἶχε γραφτεῐ τι) 1861. καί
ἐκδόθηκε τό 1864). ”Αλλά δέν
πρέπει να ξεχνᾱμε-παρα τό γεγονός ὅτι ἡ κοινωνία εἶχε πάρει
6.111] δομὴ τότε-ὅτι ὅρισκόμασταν
σέ μια ἐποχή ὅπου ἡ χαρτοπαιξία
εἶχε ἀπαγορευθεῖ καί ὅτι 6 προκείμενος διάλογος μεταξύ τοῦ

>

’ἰῖί σκίτσο αὐτό τό ἔστειλε 6 ἀναγνώστης μας Τριαντάφυλλος Τρανός.

ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ
Στό προηγούμενο τεῦχος (ἀρ.
106) 0177v ὅιόλιοκριτική τῆς κ.
Γιόνας Mme’ Παϊὸούση, στήιι σελ.

48, πρός τό τέλος τῆς α’ στήλης
μετά τήν φράσῃ· «... ἀλλά αὐτό
οὔτε ἀναφέρεται, οὔτε ἡ λ. μεταφραζεται.» παραλείφθηκε ἡ ,τρόταση;

ττἉ μιιᾶι.. ἐμὼ Θαι 111111011111.

Στή 0. 217,73 ἀξίζει να σταθεῖ
κανείς ἰδιαίτερα στό σχόλια πού
γίνεται για τό χορό γύρω ἀπό τῆ
φωτιά καί ἀφορᾱ στούς 606 τελευταίους στίχους. Στόν πρῶτο
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Φασουλῆ καί τοῦ ἀστυνόμσυ πού
τόν ουλλαμόανει ἔχει καί μιά
61.11] λειτουργικότητα πού καίρια
ἀγγίζει τόν ἀπώτερο σκοπό τῆς
κωμωδίας αὐτῆς τοῦ Χουρμούζη.
Ἡ χαρτοπαιξία δέν εἶναι για
τόν Χουρμούζη παρα τό ἐρεισμα
γιά να 676151 τα δικά του ἀπω·
θημένα ἐναντία στό καθεστώς
πού τόν καταπιέζει καί ἐναντία
στῆν κοινωνία πού τοῦ 13.111661—
λουν οἱ ξένοι. Ξαφνικά τό χαρτί
γίνεται μόδα. Ὁ ἴδιος δέ ὁ πρωταγωνιστὴς-χαρτοπαίκτης δέν εἶναι παρά ἡ προσωποποίηση ,τῆς
διαθεσῆς τοῦ ἁπλοῦ Ἕλληνα
τότε, νά ξεφύγει ἀπό τό πλέγμα
τοῦ «καλονοικοκύρη» καί νά
προχωρήσει σέ ἀλλες σφαῖρεςαὐτές πού τοῦ ἐπέόαλλε ἡ τάση
του να μαϊμουδίσει τίς συνήθειες
καί τούς τρόπους ζωῆς τῶν
«ὑψηλῶν» ξένων-καί να πιστέψει
πώς τελικά «πρέπει να σουφρώσει, διά νά ὑψωθεῖ εἰς τοῦ ντιστεγκέ τήν σφαίραν».

πού τῆν ἀναγκασε καποτε νά τόν
παντρευτεῖ καί να τοῦ δώσει μιά
ἀξια λόγου προίκα, εἶναι αὐτή
πού τόν κανει τώρα να ῆν πουλήσει — αὐτήν καί τήν προίκα της 016 χαρτιά, εἶναι τό «ὦ τί ἐκλυσις ἠθῶν, τί σωματεμπορία» πού
θ’ ’ἀκολουθήσει αργότερα στό
τραγούδι. «Τοῦ πατρός».
Ὁπωσδὴπατε
ὑπάρχει
μιά
ἀντίρρηση για τήν ἐξαφάνιση
ἀπό τὴν παρασταση τοῦ χαρακτῆρα τοῦ γιοῦ τοῦ χαρτοπαίκτη
καί για τήν ἀντικαταστασή του
στῆν σκηνὴ ὅπου ὁ πατέρας-χαρτοπαίκτης φτάνει στό σημεῖο νά
κλέὸει τόν ἴδια του τόν γιό στα
χαρτία, μέ ένα ἀλλο πρόσωπο τοῦ
έργου, τόν ὑπηρέτη. “
Γεγονός ὅμως εἶναι ὅτι ἡ φετινή παρουσίαση τοῦ Χαρτοπαίκτη στῆν μικρὴ αὐλή τοῦ θεάτρου
Ἀθηνᾶ - τὴν ἰδανική ἴσως γιά
τήν ἀτμόσφαιρα τοῦ ἐργου τήν
ὁποία θαυμάσια ἐξυπηρέτησε καί
ὁ Παῦλος Μαντούδης μέ τῆν
προσῆμένη του δούλεια στό σκη-

Παράλληλα, ὅταν ὁ συγγρα-

νικό καί 016 κοστούμια - εἶναι

φέας 6αζει τόν πρωταγωνιστῆ να
λέει «παω νά κλέψω, εἶναι 6 μόνας τρόπος για να σωθῶ μετά τὴν
χαρτοπαιξία πού
μέ
κατά01951115», αὐτήὴ τάση για κλοπὴ
σέ μιά κοινωνία τῆς ἐποχῆς πού
ἀνέόαιναν ψηλα ὅλοι οἱ ἀπατεῶ-

ἀξιόλογη. παρόλο πού ἡ σκηνοθετική γραμμή φάνηκε νά ἀτονεῖ
σέ καποια, αρκετα εὐαίσθητα,
σημεῖα τῆς παραστασης.

νες ὑψηλῆς πιστότητας, οἱ ἴδιες

οἱ λέξεις «νά παω νά κλέψω» εἰναι πλέον θέση τοῦ συγγραφέα,
θέση πού κανει τήν ἐπιχειρούμενη κοινωνικὴ τομὴ καί σαρκαστική καί ἀμεση. Καί ἐδῶ εἶναι
ἀκριθῶς, πού τά ἐμόόλιμα τραγούδια μέ τούς στίχους τοῦ Σταμάτη Κραουνάκη δίνουν τό πιό
πετυχημένο, ἴσως, σημεῖα τῆς
συνεργασίας τῆς «Παραυαίας»,
ἀφοῦ ἐξυπηρετοῦν τό '1'610 16 κείμενα καί λειτουργοῦν σάν στοιχεῖο διασκέδασης τῶν πραγμάτων. Δηλαδὴ ὅταν ἡ Ἑλένη, γυναίκα τοῦ χαρτοπαίκτη, τραγούδαει «Ὁ ἐρωτας μσς 6 110116; /
ἐξηνεμίσθη ἐντελῶς / τί κρίμα τί
κρίμα / 16v σκότωσε τό χρῆμα»
-εἰναι τά ἴδια τά ἀπωθημένα τῶν
χαρακτήρων τοῦ ἐργου πού περνοῦν μέσα ἀπό τήν κριτική θέση
καί στάση τῶν τραγουδιῶν, εἶναι
τό ἴδια τό ἀπωθημένσ τῆς Ἑλένης
πού φέρνει καί ὁ Χουρμούζης
στῆν ἐπιφάνεια ὅταν στῆν ἀρχή
μόλις τοῦ κείμενσυ τὴν τοποθετεῖ
νά λέει 016v μονόλογό τηςῑ «Εἰς
τας πρῶτος ἡμέρας τῆς ὑπανδρείας μου καταμεθυσμένη ἀπό
τάς ἡδονάς καί τας εὐφροσύνας
τοῦ γάμου ἐνόμιζα ὅτι καί ὅλη
μου ἡ ζωή θα ἦταν τοιαύτη ἀλλα
δέν ἐπέρασε πολύς καιρός καί
ἐγνώρισα τῆν ἀπάτην μου.»
Ἥ τό ὅτι 6 σύζυγοςχαρτοπαίκτης τήν πουλάει καί αὐτῆ τελικά
στα χαρτία, είναι τό ὅτι 6 γάμος
«εἶναι πρᾶξις ἐμπορικῆ / συναλλαγὴ ρσμαντικὴ ,ί πολιτική πλε<
κτανη», στό ἴδια τραγούδι «Mo-νωδία Ἑλένης», αφοῦ ἠ κοινωνία
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”Ολοι οἱ ἡθοποιοί τῆς «Παρουσίας» τέλος, έδωσαν μέ τό παίξιμό τους ἐνα δεμένο θεατρικά
σύνολο καί συντέλεσαν στό νά
πάρει ἡ παράσταση τῆ μορφή
μιᾶς μέ ὁμοιογένεια ὁμαδικῆς
δουλειάς καί να ἀποτελέσει μια
ἀξωπρόσεκτη καί ἀξιοὸοὴθητη
καλλιτεχνική προσπαθεια.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ
ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ
Ἀπό 20 Αὐγούστου μέχρι 20
Ὁκτωόρίου λειτουργεῖ στῆ Στέγη
Φιλοτέχνων Φλώρινας, στό Μουσεῖο Σύγχρονης Τέχνης, ἐκθεση
τεσσάρων κορυφαίων Ἑλλήνων
ζωγράφων. Παρουσιάζοναι ἐργα
τῶν Νίκου Χατζηκυριάκου- Γκίκα, Δημήτρη Μυταρᾱ, Δημοσθένη Κοκκινίδη καί Παναγιώτη
Τέτση. Στή διαρκεια τῆς ἐκθεσης
θα γίνουν καί τέσσερα συμπόσια
τέχνης μέ θέμα τήν ἀνάλυση τοῦ
ἔργου τοῦ καθένα ἀπ’ τούς ζωγράφους πού παρουσιάζανται. Ἡ
”εκθεση λειτουργεῖ ἀπό 11π.μ. —
211.11. καί 6—10 11.11. 11665 μέρα.

Συμπαράσταση
Ἀπό τό περιοδικό «ΤΟ ΟΔΟΦΡΑΓΜΑ» πήραμε καί δημο-Ἴ
σιεύουμε τήν ἀκόλουθη ἐκκληση
ουμπαράστασηςε
«Τήν Δευτέρα 4/9/78 16 τριμελές ἐφετεῑο Ἀθηνῶν καταδίκααε
τούς συντρόφους Ρίκη Χατζηὸήμου καί Μενέλαο Ειίγενιάὸη σε’ 4
μῆνες φυλακή τόν καθένα χωρίς
ἀναστολή, καί 01' ὁυό σύντροφοι
ὁὸηγήθηκαν στίς φυλακές Κορυὁαλλοῦ.

Ἡ κατηγορία σέ ὅάρος τῶν
ὸύο συντρόφων, ὅπως καί τῆς
ὑπόθεσης 6’ ἄλλων συντρόφων
πού ἔχει ὁριοτεῑ γιά τίς 27 Σεπτέμόρη, εἶναι γιά «περιύὸριση
ἀρχῆς» καί στηρίζεται στό περιεχόμενα ἀφισῶν πού τοιχοκολλήθηκαν 7th ἰή 0111/115111911101; τῆς

Ἐπιτροπῆς γιά τήν Ἀπελει.ιθί·ρωση τοῦ Γιάννη Σερίφη στό
θέατρα «[’κλόρια».
Αὐτή ἡ καταδίκη ἐντάσσεται
μέσα οτά γενικότεριι πλαίσια τῆς
κυόερνητικῆς ἐπίθεοης πού άποὅλέπει στό νά φιμώσει κάθε- 611νατότητα πολιτικῆς ἔκφρασης
τοῦ ἐργατικοῦ κινήματος. Κάθε
ἀγωνιστής καί κάθι- ἅνθρωπος
πού ένὸιαφέρεται γιά τά ὸημοκρατικά δικαιώματα ὀφείλει ν’
ἀντιταχθεῑ στήν Καραμανλική
ἐπίθεση μέ τήν ε’νεργητική συμπαράστασή τοι· στόιις ἀγωνιστές
πού διώκονται.
Γιά τήν (brown/1.122101] τῶν (δύο
συντρόφων ἀπαιτοῦνται περίπου
80 χιλιάδες ὸραχμές καί καλοιῇιιι·
κάθε ἀγωνιστή καί κάθε ὁημοκρατικό πολίτη πού ἐνὸιαφέρεται
γιά τά δημοκρατικά ὀικαιώματα,
νά συμὸάλλει (mi συγκέντρωση
τοῦ παραπανω ποσοῦ.
Ἐπιταγές μποροῡν νά σταλαῦν

στῆν παρακατω ὄιεύθυνση]
Θεολόγος
Ψαραόέλλης,
Ἀθήνα - GREECE»

ΕΚᾼΟΣΕΙΣ
γραμματα

Θ.Φ.
Χ. Μ. Ἑντσενσμπέργκερ

E. Π ρεσμπραζένσκι

Τό «Λάθος»
Τό γνωστό μυθιστόρημα τοῦ
Ἀντώνη Σαμαράκη « T6 1660; »
θα μεταδοθεῖ τῆ Δευτέροι 28 Αὐγούστου, 7.45_—-9.15 16 696611
(ὥρα Ἀγγλίας) ἀπό τό ραδιοφω-

Τό πέρασμα

στό σοσιαλισμό

Πο ιή ματα

νικό δίκτυα τοῦ Μπί - Μπί - Σί,

’Ὀ Μαρξ, 6 Λένιν καί υί ἀναρχικοί
για τήν κατάργηση τοῦ κιιπιταλισμοῦ

στῆν ἐκπομπὴ «Ἀπογευματινό
Θέατρο»
Εἶναι ἡ πρώτη φορά πού παρουσιαζεται ἐτσι ἐργο σύγχρονου
Ἕλληνα συγγραφέα στό ἐξωτερικο.
:A116 16 δίκτυα τοῦ Μπί - Μπί
- Σί πού έχει 1157610 κύρος καί
ὑψηλὴ ἀκροαματικότητα ἐχουν
μεταδοθεῐ ἔργα διάσημων αυγγραφέων ὅπωςῑ Σαίξπηρ, Ντίκενς, Οὐγκώ, Κίπλιγκ, Πρίσλεῦ.
Χάρη στῆν στερεοφωνική τεχνικὴ καί τά τέλεια μέσα πού
χρησιμοποιεῖ τό Μπί -- Μπί - Σί,
6 ἀκροατής ἔχει τὴν αῖσθηση ὅτι

_ γραμματα

IJKEOPI'K ΛΟΥΚΑἸἝ

Ντ. Ριοιζανωφ

Μᾱρξισιιός

θρίσκεται σέ αἴθουσα θεατρσιί.

καί
Σταλινισμός

Ὀ Μάρξ 111 6 Ἐνγκελς

Πολιτικά Κείμενα

για αρχαριαυς

Είδικά μάλιστα για «Τό Λάθος»

6 ραδιοσκηνοθέτης εἶχε τήν πρωτοόουλία νά μὴν περιοριστεί ,στό
στούντια, ἀλλά να γίνουν καί
«ἐξωτερικά» γυρίσματα.

-

....-.-Χὲεέίὲίῗῧῖἷη

T6

ΟΔΟΦΡΑΓΜΑ, Κεραμεικοῦ 28,

νραμματα

Τοπολιτιετικρ ΚυνΗΜλ ΚΑΙ οι NEOI
Ἀπό καιρό ἔχει ὁημιουργηθεῑ 0117 χώρα Ιιιας ἕνα ἰδιαίτερο
πολιτιστικό κίνημα στό χῶρο τῆς νεολαίας. Αὐτή 17 ἀναγκαιότητα ἑνός εἰδικοῦ πολιτιστικοῦ κινήματος των νέων εἷναι εὔκολα κατανοητή, ἐφ’ ὅσον οἱ νεσι εἰναι 17 πιό εὐαισθητοποιημένη κσινωνική κατηγορία στήν πολλαπλή καταπιεστική λειτουργία τῶν 11901111111111 θεσμῶν,
Η ἐπίσημη κουλτούρα εἰναι ὁ ἔμμεσος,γιά τό κράτος,
τρόπος γιά νά ἐντάξει στούς κόλπους του κάθε νέο ατομσ.

Ἡ εὐαισθητοποίηση ὅμως τῶν νέων στήν προόληματικήκοινωνικά, πολιτικά καί πολιτιστικό -- λειτουργία τοῦ κα-

τεστημένου,τούς κάνει νά ἔχουν 117 δυνατότητα νά ἀντιδροῦν στήν ὑπάρχουσα πολιτιστικῆ ζωή,δημισυργιύντας ἕνα
δικό τους κίνημα πού θέτει σέ ἀμφισόήτηση τίς ·ὑπάρχσυσες
ὄσμές καί δημιουργεῖ καινούριες.
Τό πολιτιστικό κίνημα τῆς νεολαίας πρέπει νά εἶναι
ὅμως,πάντα ἕτοιμο νά ἀμυνθεῐ στίς προσπαθειες 1017 συστήματος γιά νά τό ἐνσωματώσει στούς κόλπους του. Ἡ ἀπαραίτητα λοιπόν,ἀμυντική του στάση,ἐξηγει” ἴσως τήν ἔντονη
πολιτικοποίηση 1017 κινήματος αὐτοῦ στή χώρα μας. Ἀπ’
τήν ἐποχή τῆς δικτατορίας μέχρι σήμερα,σὶ νέοι πολιτιστιΜ
κοί φορεῖς δέν περιορι’ζο·νται,ὅ;ιτιι)ς ἔχει γίνει με’ ἀνάλ-σγα
A.-— Τό πολιτιστικό κίνημα τῆς
νεολαίας μεταδικτατσρικά, συνδέεται αμεσα μέ τὴ συγκεκριμένη
πολιτικὴ δράση καί κατεύθυνση
τῆς νεολαίας αὐτά τά τρία τελευταῖα χρόνια. Μέσα ἀπ’ αὐτή τὴν
προοπτική τῆς αμεσης σύνδεσης,
θα προχωρήσουμε στήν ἀνάλυση
πού ἴσως θίγει καί θέματα γενικότερα ἀπό τά σέ στενή ἐννοια
πολιτιστικα.
Εἶναι γνωστὴ ἡ στρατηγικὴ τῆς
ἀρχουσας τάξης ἀπέναντι στή
νεολαία. Ἀντικειμενικός σκοπός
της εἰναι ἡ ἐνσωματωση τῆς νεα-’
λαίας στό σύστημα. Για να μπορέσει να ἐπιτευχθεῖ αὐτή ἡ ἐνσωματωση πρέπει κατ’ ἀρχάς νά
λειτουργὴσουν διάφοροι ἰδεολογικοί μηχανισμαί; Ἐκπαίὸευση,
κυρίαρχη ἠθική κλπ. εἰναι τά
μέσα ἀντιπαραγωγῆς τῆς αρχσυσας ἰδεολογίας. Χρέος τοῦ νεολαιῐστικου κινήματος ἦτοιν ν’
ἀμυνθεῖ. Καρποί αὐτῆς ἕῆς αμυνας εἶναι ἡ ἐνσωματωση νά γίνεται ὅλα καί πιό δύσκολη, σέ 6016—
μό μάλιστα πού σέ καποιο ἐπίπεδο νά καταντάει προὸληματικὴ. Οὐσιαστικό ἀποτέλεσμα
ὅλων αὐτῶν εἶναι νά δρίσκονται
σέ κρίση 6ασικαί μηχανισμοί,
ὅπως ἡ πατριαρχική οἰκογένεια,
τό ἐκπαιδευτικό σύστημα στῆν
ὁλότητά του, ἡ ῆθική κλπ. Βλέποντας ὅμως τό κατεστημένο
αὐτὴ τήν κρίση καί ἐχοντας σαν
σκοπό του να τήν περισρίσει,
προσπαθεῖ να ἐπέμὸει δημιουργώντας δομές πού εἶναι μέσα στα
πλαίσια πού μπορεῖ νά ἐλέγξει.
Στόν ἀγώνα του λοιπόν κατά
τῆς ἀρχούσας ἰδεολογίας τοποθετεῖται ἀπό τῆ μια πλευρά ἡ δράση
τοῦ νεαλαιίστικου κινήματος καί
είδικότερα τοῦ πολιτιστικοῦ. Ἡ
άλλη πλευρά τῆς δράσης του ἧταν
ἡ προσπαθεια δημιουργίας καυλτούρας, ὅχι πια σέ σχέση με’ τήν
ἀντιπαράθεση, ἀλλά σέ πλαίσια·

κινήμ0.11. σε’ ιἀλλες χωρες, σέ μιάν ἄρνηση 117; ἐπί-01]1111;
κουλιουρ,ις, ἡ στή δημιουργία ἀτομικῶν ἀντιδράσεων ἥ
πρότυπων συμπεριφορᾶς. Αὐτή ἡ πολιτικοποίηση πού 6017—
θησε στή δημιουργία ἑνός’ παράλληλοι) κυκλώματος
παρα)’ωγῆς«διοινομῆς τῶν ἔργων τέχνης, ἀπ’ τήν ἄλλη πλευρά, ὅταν κομματικοποιεῐται στενά, κινδυνεύει νά περιορίσει
τίς δυνατότητες μιας ενιαιας και δυναμικῆς πολιτιστικῆς
παρουσίας 117;νεολαίας. Γιατι σκοπός τῶν νέωι στήν
προσπάθειά τους νά συμόάλλουν στήν πολιτιστική μας
ζωη,δέν εἶναι νά ἀντιπαρατεθοῦν θεσμοί ἀνάλογοι μέ τούς
κρατικούς, πού νά εἶναι ἁπλῶς ὁιαφορετικοί, ἀλλά νά ὁημιουργηθεῖ ἕνας νέος τρόπος ζωῆς. Καί γιά νά δημιουργηθεῑ
ἕνας νέος τρόπος ζωῆς καί σκεψης,πρέπει νά ὑπάρχουν ὅσο
τό δυνατόν μεγαλύτερες δυνατότητες πραγματικοῦ διαλόγου.
T6 «ANTI» ἀρχίζει νά δημοσιεύει ἀπ’ αὐτό 16 τεῦχος μιά
ἔρευνα γιά τό χαρακτήρα τοῦ πολιτιστικοῦ κινήματος τῆς
νεολαίας.
Ἡ ἔρευνα ἀρχίζει μ’ ἕνα κείμενα τοῦ ΘΑΝΑΣΗ ΠΛΑΤΙΑ,;ιἰ·-ά’νω στίς σύγχρονες τάσεις καί φορεῖς τοῦ νεανικοῦ
πολιτιστικοῦ κινήματος. ,Στό ἑπόμενα τεῦχος "‘c’: ἀημιῖείευθεῖ ἕνα κείμενο τοῦ ΒΑΓΓEAH MA YPOYAH.

γενικότερης δημιουργίας.
Συγκεκριμένα πια, μετα τῆ
μεταπολίτευση, λόγω τῆς ἀνάγκης
τῆς ἀντίθεσης πρός τήν ἰδεολογία
τῆς αρχουσας τάξης πού εἶχε ἐκ»
θρέψει ή δικτατορία, καί. σιιγχρόνως μέ τή σχετικὴ ἀνεση διακίνησης ἰδεῶν πού ἐδινε ἡ μεταπολίτευση, ἡ πολιτιστικῆ ζωή πῆρε
ἐναν ἐντονα πολιτικό χαρακτῆρα.
Ἐκτός ἀπό τήν ἰδεολογική ἀντί-θεση πού , ὅπως εἴδαμε, έδωσε,

προσπαθησε ἐπίσης νά φτιάξει —
πραγμα πού πέτιιχε - ένα πολιτιστικό κίνημα, πού τό έργο πού θά
δημιουργοῦσε καί ὁ τρόπος
παραγωγῆς του θα ἧταν διαφορετικός ἀπό τόν κατεστημένσ. Αὐτός ὁ «διαφορετικός» χαρακτήρας, σίγουρα θα ἐπρεπε νά εἰναι
καθαρά “ προοδευτικός. Ὁ πιό
εὔκολος δρόμος για να δοθεῖ κατι
τέτοιο ἦταν ἐνας περισσότερο ῆ
λιγότερα αυνθηματολογικός χαρακτῆρας πού δόθηκε στίς διάφορες ἐκφανσεις τῆς τέχνης.
Αὐτό φαίνεται καθαρά ἀπό τήν
πολιτιστικῆ παραγωγὴ τῆς περιόδου. Συγκεκριμένα 6λέπουμε
πῶς οἱ νέοι πού ἀσχολοῦνται μέ
τό ΘΕΑΤΡΟ ἀνεόάζουν ἐργα
πού περιέχουν ένα ἐντανα πολιτικό μήνυμα. Αὐτό ἐντασσεται
ὂέὸαια σέ μιά γενικότερη τάση
τῆς περιόδου. Αὐτὴ ἡ τάση ἀκολσυθεῖ ἕνα δρόμο πού στῆν ἐξ·
έλιξή του 6λέπουμε ν7 αὐξάνει ἡ
ἐνταση τοῦ πολιτικοῦ περιεχόμενου, ὥσπου φτανει στό θέατρα
«ντοκουμέντο», ὅπου ἐχουμε μια
ἀναπαρασταση
συγκεκριμένων
πολιτικῶν γεγονότων.
Στόν ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ τήν
ἴδια περίοδο 6λέπουμε μιαν αὑξηση τοῦ «πολιτικοῦ ντσκυμαντέρ» ἀλλα καί τῆς πολιτικῆς ταινίας «φιξιόν», ἰδίως ἀπό νέους
κινηματογραφιστές. Παράλληλα
μ’ αὐτή τήν τάση ὑπάρχει καί μια
άλλη, πειραματωμοῦ καθαρά

πανω στῆ μορφή. Αὐτό γίνεται
κύρια ἀπό νέους ἀνθρώπους πού
ἦλθαν σέ ἐπαφὴ μέ ξένα ρεύματα
καί πού μπόρεσαν να ἐκφραστοῦν ἐλεύθερα μετα τῆ μεταπαλίτευση.
Στή ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ἐπίσης, οἱ
νέοι. δημιουργοί ἀντλοῦν τά θέματα τους ἀπό λιγότερα ἤ περισσότερο πρόσφατα γεγονότα τῆς
πολιτικῆς ζωῆς τοῦ τόπου.
Παραλληλος δρόμος ἀκολου-θήθηκε καί στῆ ΜΟΥΣΙΚΗ, ὅπου

τό πολιτικό τραγούδι 6λέπουμε
νά ἐχει σημαντικὴ θέση σα μέσο
πολιτικῆς ἐκφρασης.
Ολοι αι,ἰτα όέὸα·α εινοιι ·Ιενι’κα
κυρίαρχες τάσεις πού καιἰι I’lθηκαν σέ 5'. αφορετιῑεό ἴσως 0:-1
θμό, 0111.ὅμως ἀπ’· ὅλ

£11900-

δειιτιν.(1 ·ταλιτιιια ιόμμ 0..
”Ἀν τώρα σταθούμε κριτικά
πανω α’ αὐτό τό φαινόμενα, θα

δοῦμε ὅτι αὐτή ἡ τάση, πού εἶναι
ἀπόλυτα δικαιολογημένη στίς
ἀρχές τῆς μειαπολίτευσης, κατέληξε μερικές φαρές σέ ὅάρας τῆς
ποιότητας καί πολύΙ περισσότερο
σέ δαρος τοῦ τρόπου παραγωγῆς
τοῦ καλλιτεχνικοῦ ἐργατ- μέ ἀποτέλεσμα να μὴν ἀναζητηθοῦν νέοι
τρόποι παραγωγῆς καί μεταδσσης
ἀλλά c", γίνεται αναπαραγωγή
μέσω τῶν κυριαρχωι·,προτύπων
Β.--- ”Ας τιρασπαθήσαυμε τώρα
να δοῦμε τόν κύρια φορέει τοῦ
τεο110110111101.- πολ 1110-111.01. κινήμε

ς τό φοιτητινσ.

Παρα τα

ει ’.4ιῖ αὑτό
ἀδυναμίες
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Βασίλη Μαντὲλη

Η ΑΠΟΠΕΙΡΑ
Τό Πρῶτο ὲλληνικό Πολιτικο Θρίλλερ μέ
φόντο τίς ’τελευταῑες στιγμές ὲνός Παρανοϊκοῡ καθεστῶτος.

τέλος, οτὴ λανθασμέκή ἱεραρχηοη
ὑπό μέρους τῶν πολιτικῶν παρατάξεων τοῦ πολιτιστικοῦ φαινομενοι).
Συγκτκριμένα, ὅσον ἀφορᾱ τίς
ὀργανωτικές διαδικασίες, μποροῡμε να ποῦμε πώς τα Πολιτιστικα τῶνχσχολῶν δέν ἔχουν
’.ῗικόιια ·αντιοτοκριθεῐ στούς λόγους ’ίδρυσής τους. Αῡτό ὅέὸαια
πάντοτε μέσα στα πλαίσια τῶν
ῑδιαίτερων συνθηκῶν καθε σχολῆς,
Ἐκτός ἀπό αὺτές τίς ἀποκεντρωμένες μονάδες, ὑπαρχουν καί
συγκεντρωτικοί πυρῆνες. Τέιοιοι
εἶναι τα θεατρικά τμήματα τῶν
Πανεπιστημίων τῆς Ἀθήνας καί
τῆς Θεσσαλονίκης καί λιγότερο
ἴσως τῆς Πάτρας καί μερικῶν τεχνικῶν σχολῶν. Ἀπ’ ὀ,τ.ι εἷμαι σέ
θέση να ξέρω, κύρια για τό θεατρικό τῆς Ἀθήνας, παρα τὴν κὰIrma ἐποικοδομητική του προσφορά, αὐτή τὴ στιγμή δρίσκεται
σέ κρίση πού οἱ ρίζες της δρίοῑήσνται οτὴν ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗ
ΠΟΛΩΣΗ. Ἐδῶ ἐπίσης παρουσιαοτηκε ἔντονο. καί τό νοσηρό
ηῑαινόμινο τῆς κεντρικῆς καθοδήγηαης

τῆς πολιτιστικῆς δρα-

στηριότητας, πού εἶναι ἀνασταλτικός παράγοντας στήν ἀνάπτυξη
πριιποὸοιιλιας κυρίως ἀπό τα
καινούρια μέλη.
Περνώντας τώρα στίς παραταξεις που δροῡν στό νεολαιῑστικο
πολιτιστικό κίνημα καί εἰδικότερα στό φοιτητικό, 6λέπουμε
πώς οὐσιαστικα εἶναι τρεῖς. Αὐτές εἶναι, ῆ ΠΑΣΠ, ὁ ΔΑ. καί ἡ
ΠΣΚ. Ἠ τελευταία, προσκολημενη στα ξεπεραομένα πια πρότυπα τοῦ (lama/Harmon? ρεαλισμοῦ ποί· εἶναι, ὡς γνωστόν γέννημα - θρέμμα τῆς σταλινιτ-ιῆς
περιόδου, ἀρνεῖται καθε ΠΟΛΥΦΩΝῘΣΜΟ καί ἐμμένει σέ
πρότυπα πεπαλαιωμένα. Ἀπό τή
μερια του ὁ ../_\.A. χαρακτηρίζεται
and αντίοραοη σέ καθε σχεδόν
πρόταοη τῆς ΠΣΚ. καί σί «εὑσεὸιῑίς του πόθοι» δέν ἀντικαθιοτοῦν τήν ’ἐλλειψη ἐπεξερίαομένων

θέσει-«ιν.

”[ιῗ-,λος

ἡ

ΠΑΣΠ,

παρα τή σχετικὴ ’έλλειψη πλήρως
ἐπεξειργασμένων
πολιτιστικιῦν
θέσεων. προσπαθησε να παίξει
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θετικό ρόλο μέσα στα πλαίσια
τῶν γενικότερων ἀδυναμιῶν τοῦ
φοιτητικοῡ πολιτιστικοῦ κινήματος.
Γ.- Σ’ αὐτή τὴ φάση 6λέπω
πώς πρέπει να ὑλοποιηθεῑ ἕνα
πολιτιστικό πρόγραμμα πού οἰ
ὃυό 6ασικοί ἄξονές του εἶναι α)
ἐναντία στήν ἰδεολογική λειτουργία τοῦ κατεστημένου καί 6) ἡ
προσπαθεια δημιουργίας τῶν δομῶν ἐκείνων πού θα ἔχουν σάν
ἀποτέλεσμα τὴ δημιουργία μιᾶς
ΕΘΝΙΚΙ-ΙΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ, πού
θα περιέχει ὅλα τά προοδευτικα
στοιχεῖα τοῦ λαϊκοῦ μας πολιτισμοῦ. ”Ολα αὐτα πρέπει να γίνουν μέσα ἀπό ἕνα ΠΛΑΤΥ ΚΙΝΗΜΑ
ΚΟΥΑΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΙΝΗΣΕΩΝ

πού θα ὅασίζεται σέ μία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ.
Στό φοιτητικό χῶρο αὐτή ἡ πολιτιστικὴ πολιτική ουνοψίζεται
στό «καθε σχολή καί τό δικό της
πολιτιστικό τμῆμα», πού οὐσιαστικα ὀπαλλαγμένο ἀπό πολωτικα σχήματα θα δραστηριοποιεῑ
τό φοιτητικό δυναμικό τῆς σχολῆς καί θα δίνει τὴ λύση στό

Σιμόν ντέ Μπωθουάρ
Τό ΑΙΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ
Ἡ εἰκόνα ἑνός ραγισμένου κόσμου ιτοιίἸ
ἀγωνίζεται να Θρεῖ τήν ταυτότητά του.
Μεταφρὰζει ἠ
Γεωργία Ἀλεξίου

,
ξ

Ο

ι

Κάρεν Χόρνεϋ
Η ψΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΑΣ
‘H κλασική μελέτη Ποὺ Παραμερισε τίς ανδροκρατούμενες ἀντιλήψεις για τή γυναῖκα
καί ανοιξε τό δρόμο για τήν αναγνώριση ι
ι
ι
’
ἵης·
,
Μεταφραζει ἠ
Ι
Μαρίνα Λωμη

πρόὸλημα τῆς δημιουργικῆς ψυχαγωγίας τῶν φοιτητῶν καί θα
ἀποτελεῖ συγχρόνως καί πυρήνα
πολιτιστικῆς δράσης καί δημιουργίας.
Τό «ΑΝΤΙ» προσπαθώντας να
ἐρευνήσει τήν κατασταση πού
ἐπικρατεῖ στούς πολιτιστικούς
φορεῖς τοῦ φοιτητικσῦ·καί γενικότερα τοῦ σπουδαστικοῦ κόσμου, παρουσιαζει σήμερα τίς
ἀπόψεις φοιτητικῶν συλλόγων,
εἴτε μεμονωμένων φοιτητῶν. Οἱ
ἀπόψεις αὐτές, ἆλλες περισσότερο ὄιλλες λιγότερο τεκμηριωμένες, συγκλίνουν στό ἑξῆς συμπέρασμα; ὅτι πέρα ἀπό τὴν ἒντονη
πολιτικοποίηση τοῦ φοιτητικοῦ
κόσμου ἀπό τό ’74 καί ἐδῶ, οἱ
καθαρά πολιτιστικές δραστηριό-

τητες ὑπολειτσυργοῦν ἡ εἶναι

O

ξ
Κάρλ Μάρξ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ*
Πρόλογοςῑ Λούτσιο Κολεττι

*BpéenKav 50 χρόνια μετα τό Θανατό τουἰ
αηοσιωτῑήθηκαν για καιρό καί σήμερα διευ-ἱ
ριίνουν τόν ὁρίζοντα τοῦ κοινωνικοῦ ὁραματισμου.
Μεταφραζει ὸ
Μτῑαμπης Γραμμὲνος

ἀνύπαρκτες, Σχεδόν κοινή λύσημ
πού προτείνουν; ἀποδέσμευση

τῶν πολιτιστικῶν φορέων ἄπο
τούς πολιτικούς καί μεγαλύτερη
ἐλευθερία στίς κινήσεις τῶν πρώ- ,
των.
I
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Μια ἐνδιαφέρουσα αποτυχία...
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”Υπάρχει μιά κατηγορία θεωρητικῶν ἐγχειρημάτων, πού θά μποροῦσαν νά ὀνομαστοῦν ἐγχειρήματα ὁλικά, τῶν ὁποίων ἡ αποτυχία

στή συνολική σκόπευση συμὸαίνει κάποτε νά εἶναι πιό σημασιακή
καί ἐνδιαφέρουσα ἀπό τήν εὐστοχία στίς ἐπιμέρους ἀναλύσεις .
γιατί εἶναι πλούσια σέ διδάγματα σχετικά μέ τήν ἀντίσταση τῶν
πραγμάτων στήν «πλήρη» καί ἑνιαία σύλληψη - στόν κορσέ τοῦ
ἑνιαίου θεμελίου.

τοῦ Ι“. Μ. Καλιόρη
Ἡ μέθοδος ἡ ὁποία ἐπωμίζεται μιά τόσο
ὑψηλή καί αρκετα εὕλογη ἄλλωστε ἐπιδίωξη,
προσκρούει εὐθύς ἐξ ἀρχῆς στήν πολυσημία
τοῦ ἀντικειμένου καί εἶναι ὑποχρεωμένη να
περιστέλλει τόν πλοῦτο τῶν σημασιῶν του ὀργανώνοντας τες σέ μιά συνισταμένη καί, στήν
πιό καλὴ περίπτωση, να ἀσκεῖ ταυτόχρονα
. καί τή δική της πλαστικότητα ἀφομοιώνοντας
ἤ ἁπλῶς ὑποδεχόμενη κατηγορίες καί ἐγχειρήματα πού εἴτε ἔρχονται ἀπό διαφορετικούς
ὁρίζοντες εῖτε συμὸαίνει να ἔχουν ἀμεσα συμπληρωματικό ἀντικείμενο.
”Οπως καί νάχει τό πρᾶγμα, ἡ μέθοδος εἶναι ἐκείνη πού εἰσάγει τήν ὀρθολογικότητα
στα πράγματα καί συγκεντρώνει σέ νόημα τίς
σημασίες τους, δίνοντας ἐτσι στὴν ἀπειρη πολυμορῳία τους ἐκείνη τή συνοχή πού τούς
ἐπιτρέπει να συοταθοῦν σέ συλληπτό γνωστικό ἀντικείμενο. Κι αὐτό δέν ἰσχύει μόνο
για περιπτώσεις ὅπου ἡ ὅλη σταση διευκρινίζεται θεματοποιούμενη, ὅπως λ.χ στήν ἐξαιρετικά ἐπεξεργασμένη θεωρία τῶν ἰδεοτύπων
τοῦ Μ. Βέμπερ, ἀλλά καί για ὅλες ἐκεῖνες τίς
ἀναπόφευκτες καί ἐξίσου θεμιτές, πνευματικές σχηματοποιήσεις (ἐννοιολσγικές δομές)
πσύ ἐπιδιώκουν να συλλαὸουν τό πραγματικό
σέ ὄπι ἡ καθεμια τους θεωρεῖ πώς συνιστᾶ
τούς οὐσιώδεις του ἄξονες.
Οί ἀπαντήσεις πού δίνουν τα πράγματα ἐξαρτῶνται, λοιπόν, κατα Eva σημαντικό μέρος
ἀπό τα ἐρωτήματα πού τούς ῦποὸαλλσνται,
καί οἱ σημασίες πού ὁ ἐρευνητὴς ἀνασύρει είναι ἀξεδιάλυτα δεμένες μέ αὐτές πού ὁ ἴδιος
προῧάλλει πανω τους καί πού 6ρίσκονται σέ
συνάρτηοη μέ τίς δικές του συντεταγμένες καί τίποτα ἴσως δέν εἰκονογραφεῖ καλύτερα
αὐτή τή σχέση ὅσο τό παράδειγμα τῶν παραλληλων ἀλλα καί τόσο διαφορετικῶν ἐγχειρημάτων τοῦ Βέμπερ καί τοῦ Μαρξ σχετικά μέ
τόν καπιταλισμό.
"
K‘ ἐδῶ 6ρίσκεται ἕνα ἀπό τα πιό κρίσιμα
προθλήματα τῆς σύγχρονης ἐπιστημολογίας;
πῶς δηλ. να ἐπιτευχθεῖ μια ἑνιαία ματια χάρη
σ’ Eva «ἐπιχειρηοιακό» σύνολο κατηγοριῶν,
τό όποῑο ἐκτός ἀπό τὴν ἐπιὸεὸαίωοη τῆς ἐγκυρότητος τῶν θεμελίων του στή δική του
ἐσωτερική συνοχή, πρόὸλημα τελικά λογικό,
θα ἐπαληθεύεται καί ἀπό τα [δια τα πραγματα ~ έτσι ὥστε να ἑπιτυγχανεται ἀπό μέρους τοῡ ἐρευνητή ένας ὅσο τό δυνατό μεγαλύτερος ὅαθμός ἐκκεντρώσεως στή γνωστική
σχέση ἡ ὁποία δέν εἶναι καθόλου σχέση παθητικῆς καταγραφῆς (ἀντανακλάσεως) ἡ ἐνεργητικῆς διαμορφώσεως ἑνός ἀντικειμένου ἀπό
Eva ὑποκείμενο, ἀλλα ἀντιθετική σχέση ἀμοι6αίας συστάσεως.
Ἡ ἐνταση ανάμεσα στήν ἐγωκεντρική ἀπό
τή μια μερια τάση πού ὠθεῖ τή μέθοδο στήν

«πληρότητα» καί τό αὐτοκαθρέφτισμα, καί
στίς συνεχεῖς ἐκκεντρώσεις ἀπό τήν άλλη, πού
ἐπιὸαλλει ἡ αντικειμενικότητα τῶν πραγματων καί πού ὁδηγοῦν τὴ μέθοδο νά ἀνακαλύπτει καί νά δείχνει ἐγκαιρα τά ὅρια της,
προσδίνει Eva δραματικό χαρακτῆρα 0’ αὐτὴ
τήν ἀναμέτρηση στό ὂαθμό πού ἡ ἀνυποχώρητη φιλοδοξία για ἑνιαία σύλληψη δέν ἐκτονώνεται σέ εὐτελεῖς συμόιὸασμούς. Καί ὅταν
μέν κυριαρχεῖ ἡ μέθοδος σαν ἐργαλεῖο ἑνός
πλήρους συστήματος ἰδεῶν, τά γεγονότα συνεχίζουν νά κρύῧουν Eva μέρος ἀπό τήν ἀλήθεια τους, αὐτό ακριῧῶς πού ἡ μέθοδος,ἀσ·υναίσθητα τίς πιό πολλές φορές, παραμερίζει
ἀπ’ τό ὀπτικό της πεδίο ὅταν, ἀποῧλέποντας
στή δικὴ της ἐσωτερική συνοχὴ, «διαμορφώνει» τα πράγματα περισσότερο τοῦ δέοντος.
”Οταν πάλι κυριαρχεῖ ἡ μέριμνα για τήν ἀκεραιότητα τῶν γεγονότων, τότε τά τελευταῖα
ἀποκαλύπτουν 6έ6αια κι ἐδῶ Eva μέρος ἀπ’
τα μυστικά τους ἀλλ’ ὅχι καί τό μυστικό τους,
ἀκριὸῶς γιατί ἡ μέθοδος γίνεται ὥς Eva σημεῖο συμπαραθεση κατηγοριῶν καί ὅχι ὀργανικό σῶμα, ἒτσι ὥστε ἡ πρισματικότητά της
ἐχει κατα μεγαλο μέρος ἀθροιστικό χαρακτήρα.
,Ἡ συστατικὴ αὐτὴ ἀντίθεση καί οἱ περιπέτειες της συνιστοῦν καί τὴν περιπέτεια τῆς
γνώσης ὡς processus. ὅπως θαλεγε δ Πιαζέ,
συνεχοῦς οἰκοδομὴσεως - ὡς ὅαθμιαίας δηλαδή προσεγγίσεως, μέσα ἀπό συνεχεῖς ἐκκεντρώσεις τοῦ ὑποκειμένου πρός τό ἀντικείμενο
καί ἐννοήματώσεις τοῦ ἀντικειμένου ἀπό τό
ὑποκείμενο, στήν ἀλήθεια τῶν πραγμάτων
πού εἶναι ἀξεδιαλυτη ἀπό τὴν ἀλήθεια τῆς

σκέσης μας μαζί τους.
Στό ἐγχείρημα τοῦ Γάλλου ψυχιάτρου καί
κοινωνιολόγου πού μᾶς ἐνδιαφέρει ἐδῶ, ἄν
αὐτή ἠ συστατικὴ ἀντίθεση ἀγγίξει μερικές
φορές καποιες δευτερεύουσες κορυφώσεις,
γενικά ἐπιδιώκεται νά παρουσιαοτεῖ κυρίως

ὡς σύσταση καί λιγότερο ὡς ἀντίθεση. Ἐτσι ἡ
δραματικότητα τῆς διαπάλης τῶν ἀντιφερομένων στοιχείων, (δραματικότητα πού κ’ ἐδῶ
γεννιέται ἀπ’ τὴν ὑπέρογκη φιλοδοξία για
ένιαία καί συστηματικῆ σύλληψη μιᾶς ἐξαιρετικά πολύμορφης πραγματικότητος μέσω τῆς
ὑπαγωγῆς της σέ κοινούς παρονομαστές),
ἀπονευρώνεται στα κρίσιμα σημεῖα ἀπό πλάγιους δρόμους, ἀκριὸῶς γιατί οἱ ἀντιθέσεις
πού τὴ συνιοτοῦν δέν ἀφήνονται να ἀναπτυχθοῦν μέχρι τά ἀδιέξοδα τους, πραγμα πού θα
ἐσήμαινε ἐγκαιρα καί τά ὅρια τῆς μεθόδου.
Οἱ συνέπειες εἶναι μοιραῐες καί ἐνεργοῦν
ἀμφίδρομα; ὴ μέθοδος, ἀπ’ τή μιά μεριά για
να ἐξασφαλίσει συνοχή καί καθολικότητα,
δηλ. χαρακτῆρα συστήματος, ἔχει ἀνάγκη νά
ὑπερτιμᾱ ἐκείνη τήν διασταση τῶν πραγμάτων

πού εἶναι πρόσφορη για ἐνοποίηση (συχνά
μάλιστα τα τελευταῖα συρρικνώνονται α’ αὐτή
τους τὴ διασταση πού δέν συμὸαίνει πάντοτε
να εἶναι καί ἡ σπουδαιότερη)“ ἀπ’ τήν άλλη
ὅμως για v’ ἀνταποκριθεῖ καί στῆν ἓτερογένεια τοῦ ἀντικειμένου της καταλήγει 0' ἐναν
ἐκλεκτικισμό πού καθαυτός δέν θα ἦταν ἀθέμιτος ἄν καταφερνε να ύπερὸεῖ τόν ἀθροιστικό του χαρακτῆρα.
Καθολικότητα, λοιπόν, καί σύστημα προϋποθέτουν καί ἐπιὸαλλουν τήν ῦπαγωγιμότητα
ὅλων τῶν φαινομένων στίς κατηγορίες τῆς μεθόδου - κι ἀπ’ αὐτή τήν ἀποψη θα ηταν πολὺ
διδακτικό να δειχτεῐ συγκεκριμένα, μέσα ἀπό
τίς ἐπιμέρους ἀναλύσεις πού ουνθέτουν τό 6Lὂλίο, ὁ μηχανισμός μέ τόν ὁποῖο παράγονται
ἀναγκαῖα καί συναρθρῶνονται μεταξύ τους οἱ
διαφορές ουνέπειες (ὅπως λ.χ. ἡ έλλειψη
ἀκριόείας, οἱ ταλαντευόμενοι ὁριομοί κλπ.).
Ἂν δέν τό ἐπιχειροῦμε ἐδιῖι,είναι για λόγους
πού θα ἐκθέσουμε πιό κάτω καί πού ἀνάγονται στήν ἰδιομορφία τῆς ἑλληνικῆς ἕκδοοης.
Ἔτσι περιοριζόμαστε σέ διαπιστώσεις πού
εὐθύς ἐξ ἀρχῆς ἔχουν γενικό χαρακτῆρα.
Ἡ πρώτη διαπίστωση εἶναι ὅτι τό ὅλον ἐγχείρημα ἔχει εὕθραυστες ὅσο καί ἀσαφεῖς
ἐπιστημολογικές 6ασεις, παρόλο πού ἀπ’ τήν
ἴδια του τή φύση προϋποθέτει μια ἐπιστημολογική εὐκρίνεια καί στερεότητα πού δέν θα
καταλήγει ὅμως σέ ἀκαμψία. Ἐτοι λ.χ. ἡ ἐπιστημολογική ὑπόσταση τῆς διαλεκτικῆς, ἀπ’
τούς ἀκρογωνιαίους λίθους τοῦ οἰκοδομήματος τοῦ Γκαμπέλ, εἶναι ρευστή, καί τελικά
ἀδιευκρίνιστη, ἀκριθῶς γιατί κατα μεγαλο
μέρος διαμορφώνεται μᾶλλον εὐκαιριακα,
ὑποτασσόμενη στίς ἑκάστοτε ὀποδεικτικές
σκοπιμότητεςῑ ἄλλοτε ἡ διαλεκτική χαρακτηρίζεται ὡς καθαρὴ τεχνικὴ σκέψης καί μαλιστα δαπανηρὴ- ἤ ὡς εὑρετική, εὑρεσι-τεχνική
θα λέγαμε, μέθοδος τῆς ὁποίας ὅμως οἱ κατηγορίες, ἡ διάρθωση καί ἡ κίνηση ἀνταποκρίνονται στὴν ὑφή καί τή δυναμική τῆς ἱστορικο-κοινωνικῆς πραγματικότητος· ἄλλοτε πάλι
εἶναι μέθοδος ἐρευνας καί τῶν φυσικῶν ἐπίσης φαινομένων, ἔχει δηλ. πεδίο ἐφαρμογῆς
καί στίς φυσικές ἐπιστῆμες- ἀλλοῦ, τέλος,
φαίνεται νά εἶναι καί τρόπος ὑπάρξεως τῆς

ἴδιας τῆς φύσης, κατι δηλ. σαν δομή τοῦ σύμπαντος.
Αὐτό τό ἐπιστημολογικό φλοῦ καλύπτεται
ἀλλα καί συντηρεῖται ἀπό ἐξίσου ἀπεριχαράκωτες διατυπώσεις-κλειδια (ὅπως λ.χ. «ὁ διαλεκτικός χαρακτῆρας τοῦ πραγματικοῦ») κι
ἀπό παραδείγματα καί κριτήρια τα ὁποῖα ἀντλοῦνται ἀδιακρίτως ἀπό ὅλα τά πεδία πού
ἀντιστοιχοῦν στίς παραπανω «ἐκδοχές» τῆς
διαλεκτικῆς - κι αὐτό στό δαθμό πού εἰναι
πρόσφορα να ουστήοουν, να ἀποδείξουν ἦ
καί ἁπλῶς να είκονογραφήσουν τό ἑκάστοτε
ζητούμενο,χωρίς ὅμως να καταφέροιεν να δεθοῦν σέ συνθετικὴ ἑνότητα μέσα σ“ ἕνα σαφές
ἐπιστημολογικό πλαίσιο που μόνο θα μποροῡσε να ἀναδείξει τίς δυνατότητες τους καί,
πραγμα ἐξίσου σημαντικό, τά ὅρια τους.
“Η ἑνότητα, ὅμως, πού τώρα ἐπιτυγχανεται
εἶναι ἐξωτερική, γι· αύτό ἄλλωστε καί απεριόριστη, καί ὁδηγεῖ σιγά-σιγα σέ δυό «ἀντιδιαλεκτικί g: στασειςπού ὁ Γκαμπέλ καταγγέλλει στούς ιι.).“ι.ους.· στή λεγομένη παλαιολσγική
σκέψη (pensée paléologique). ἡ ὁποία ταυτίζει
ἦ συνενώνει διαφορές ἑτερογενεῖς πραγματικότητες μέ ἀφετηρία ἕνα. καί μάλιστα δευτερεῦον, κατηγόρημα τους αφοῦ προηγόυμέιίυς

τίς ἐχει διαλύσει ῶς ουγκεκριμένες ολότητεςκαί σ” ’ένα εἶδος μανιχαιομυῦ ὅπου σύμπας ὁ
κόσμος τοῦ ἀνθρώπου ὀργανόηέται σέ δυἰκό
σύστημα τοῦ ὁποίου ἠ σι’·οταση. ἡ διάρθρωση
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καί ἡ ἰσορροπία ἐξαρτῶνται καθε φορά ἀπό
τῆ συμμετρική ἦ ἀσύμμετρη σχέση δύο συσχετικῶν καί παραπληρωματικῶν στοιχείων, πού
καταλήγουν να ἔχουν τό καθένα μια οἱονεί
αὺτόνσμη ὑποστάσης τῆς διαλεκτικῆς καί τῆς
πραγμοποίησης (réiﬁcatjon). Μια ἀνισοζυγία
μεταξύ τους, ζήτημα ποσολογικό, παράγει τίς
διαφορές μορφές τῆς ψευδοῦς συνείδησης,
τόσο στό ἐπίπεδο τῆς κλινικῆς ,ὅσο καί 0’
ἐκεῖνο τῆς πολιτικῆς καί κοινωνικῆς παθολογίας.

Ἀναπόφευκτα, ὅμως, τό ἐγχείρημα ἔρχεται
νά σκοντάψει πανω στό ἀκανθῶδες ζήτημα
τοῦ ὁμαλοῦ καί τοῦ παθολογικοῦ - τῶν κριτηρίων καί τῶν ὁρίων τους. Ἐγχειρήματα σαν
τοῦ Γκαμπέλ, πού ὁπωσδήποτε ἐγγράφονται
σέ μια σαφῶς παραδοσιακή σκέψη, ἔχουν
ἀνάγκη για να διατηροῦν τόν συστηματικό
τους χαρακτῆρα ἤ καί ἁπλῶς τήν συνοχή
τους, να ἐνεργοῦν μέ σαφῆ κριτήρια καί ὁρισμούς, μ’ ὅλους τούς κινδύνους πού αὐτό ἐνέχει για λεπτά ζητήματα σαν τό παραπανω.

Ἀπό τὴν άλλη μερια ὅμως. Eva; σαφής ὁρισμός πού θα χαραζε ὃαθειά τα περιγραμματα
καί θα καθήλωνε τα ὅρια, μοιραῖα θα ἀκύρωνε σέ μεγαλο δαθμό καί τή διαλεκτική πού
εἰσηγεῖται ὁ συγγραφέας, ἡ ὁποία συγκαταλέγει μεταξύ τῶν σκοπῶν της, ἤ καλύτερα τῶν
λόγων τῆς ὑπάρξεως της, τήν ἀπελευθέρωση
τῆς ἑτερογένειας τῶν πραγμάτων, τῆ ρευστοποίηση τῶν ἀπολιθωμένων κοινωνικῶν μορφῶν μέ τήν ἀνάλυση τῶν γενεσιουργῶν τους
διαδικασιῶν, συνεπῶς λοιπόν καί τὴ σχετικοποίηση τοῦ ἀπόλυτου χαρακτῆρα πού αῦτές
οἱ μορφές συμῧαίνει νά παίρνουν μέσα στῆ
συνείδηση.
”Ομως, ἀπελευθέρωση τῆς ἑτερογένειας,
ρευστοποίηση καί σχετικοποίηση καλοῦνται
· να ἐνεργοῦν μόνο μέσα στα ὅρια τοῦ ὁμαλοῦ,
οτη σύσταση τοῦ ὁποίου χρειαζεται ἀπαραιτήτως νά συμπράξει, σέ ἰσορροπημένη ἀναλογία, καί ἡ πραγμοποίηση πού ἐνσαρκώνει τίς
ἰδιότητες τσῦ χώρου, ὡς ἀντίόαρο στῆ διαλεκτική ρευστότητα πού ἔχει σά θεμέλιό της τό
χρόνο,
Κ’ἐδῶ δημιουργεῖται Eva; κυκλικός συλλογισμός ὅπου προῦποτίθεται ἐκεῖνο ἀκριθῶς
πού ζητεῖται καί ζητεῖται αὑτό πού ἤδη ἐχει
τεθεῖ ὡς πραϋπόθεσηῑ εἶναι ἰσορροπημένη καί
ὁμαλή ἡ ἀναλογία στό συνδυασμό διαλεκτικῆς
καί πραγμοποίησης, στό ὃαθμό πού ἡ καθεμιά
τους, κατα τὴ συσχέτισὴ της μέ τήν άλλη, ἀπέχει ἰσορροπημένα ἀπό Eva σωστό καί ἀκριὸές
κέντρο, τό ὁποῖο ὅμως εῖναι σωστό καί ἀκριὂές μόνο στό ὂαθμό πσύ 6ρίσκεται τό ἴδιο σέ
ἰσορροπημένη ἀπόσταση καί ἀπό τίς δυό τους
(6λ. καί τόν σχετικό πίνακα, σελ. 126 Γαλ.
ἐκδ). Ἀναγκαστικα λοιπόν τό κριτήριο θα
πρέπει να ἀναζητηθεῖ καπου ἀλλοῦ. K’ ἐδῶ
ἀκριὸῶς 6ρίσκεται Eva ἀπό τα πιό τρωτα σημεῖα τοῦ συνολικοῦ ἐγχειρήματος, πού ἀπονευρῶνει ἀλλωστε ἄδοξα καί τὴν ἐνταση,
γιατί 6 Γκαμπέλ παρόλο πού ἀναγνωρίζει ὅτι
θεωρητικά τό πρόόλημα τοῦ ὁμαλοῦ καί τοῦ
παθολογικοῦ εἶναι ἂλυτο καί ὅτι πρέπει να
γίνει ἐκκληση οτήν πράξη (Praxis), πιστεύει
ὅτι μέσα σ’ αὐτή, τό κριτὴριο μπορεῖ να ἀναζητηθεῖ στόν κοινό νοῦ (sens commun) καί
στα αῦτονόητά του, λησμονώντας ὅτι για τόν
κοινό νοῦ ὁ ἥλιος εἶναι πού κινεῖται γύρω
ἀπό τὴ γῆ κι ὅχι ἡ γή γύρω ἀπό τόν ἥλιο καί
ὅτι τό ἐπιστημονικό ἐγχείρημα καλεῖται ἀκριὃῶς να ξεπεράσει τίς προφάνειες τῶν παραστασεων τῆς αὐθόρμητης συνείδησης κι ”όχι να
τίς ὀργανῶσει σέ σύστημα.
Πέρ’ ἀπ’ αὐτό, 6 συμόιδασμός τοῦ Γκαμπέλ
στήν προκειμένη περίπτωση δέν συνίσταται
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καί μιά ἀσυνήθιστη μετάφραση
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Ἕχοντας καποια ἐξοικτίωση m‘ τήν π()()ιῗληιιατική τῆς πραγμοποίη
σης (ἀπό μιᾴ ὁρισμένη τουλάχιστο σκοπιά) καί μέ ὁρισμένα ἀπό
τά ἑπιστημολογικά προθλήματα πού συνυφαίνονται, νομίσαμε
πρός στιγμήν πώς ἡ ἔκδοση τοῦ ὅιὸλίου στά ἑλληνικά θά ἔδινε
τήν εὐκαιρία νά τό συζητούσαμε λίγο πιό έκτεταμένα ἀφορμώμενοι ἀπό τήν ὁπωσδήποτε γόνιμη αποτυχία τοῦ Γκαμπέλ.

Δυστυχῶς ὅμως ἡ ἑλληνική
μετάφραση εἶναι πραγματικὴ
καταστροφή — τόσο πού ἐπ’

οὐδενί λόγω μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὅτι. τό διὸλίο
ἐ’χει ἐκδοθεῖ, στα ἑλληνικά, κι οὔτε κάν -μπορεῖ
ν’ ἀποτελέσει ἀφορμή για νά συζητηθεῖ 101’)"
λάχιοτον τό μεταφραστικό πρόῦλημα σ’ Eva
ἐπίπεδο οὐσίας. K’ εἶναι σίγουρο ὅτι κι, ὁ
ὀξυδερκέστερος ἅνθρωπος εἶναι ἀπολύτως
ἀδύνατο να καταλάδει τό θιδλίο, στό σύνολο

ἤ στα καθέκαστό. του, ἀπό τήν ἐλληνική μετάφραση — ἄλλωστε καί ἡ μεταφράστρια φαίνεται πως δέν καταλαόαίνει τίποτα ἀπ’ αὐτά
πού μεταφράζει. "Av 0’ αὑτό προσθέσουμε
μια ἀτελέστατη, τουλάχιστον για Eva τέτοιο
6ι6λίο, γνώση τῆς ξένης γλώσσας, Eva παραπαῖον γλωσσικό αἴσθημά τῆς ὲλληνικῆς, σέ
συνδυασμό μέ μιαν ἀσυνήθιστη ἐλλειψη
παραστασεων ἀναφορικά μέ τούς τομεῖς πού
κινεῖται τό διόλίο, θα ἐξηγῆσουμε εὔκολα τό
πλῆθος τῶν παρανοήσεων, ἀσυναρτησιῶν,
ἀσυνταξιῶν καί παραλείψεων. Σὲ 4O περίπου
σελίδες πού παραδαλαμε, παρμένες στῆν
τύχη, διαπιστῶσαμε πανω ἀπό 350 0060.961
λαθη ἀπ’ τα ὁποῖα δίνουμε ἐδῶ μιά πολύ μικρή δειγματοληψία (ὁ πρῶτος ἀριθμόςπαραπέμπει στίς σελίδες τῆς 3ης γαλλικῆς ἐκδοσης,
ὁ δεύτερος στῆν ἐλληνική - κι ὅπου ὑπάρχει
μόνο ἕνας παραπέμπει στῆν ἐλληνική),
Μή παρακολουθῶντας καθόλου τό νόημα,
ἡ μεταφραστρια χρησιμοποιεῖ ἐντελῶς στήν
τύχη τίς διαφορές ἐκδοχές τῶν λέξεων ὅπως
τίς θρίσκει στό λεξικό, ἤ ἐπινοεῖ συχνά δικές
της πού δέν έχουν καμία σχέση μέ τήν πραγματικότητα, κι αὐτό, ἄλλοτε ἐντελῶς αὐθαίρετα, ἁλλοτε παρασυρόμενη ἀπό μιά παραπλανητική διαφανεια τῶν λέξεων.
”E101, syndrome hysterique (σύνδρομο τῆς

ὑστερίας) καί syndrome mélancolique (σύνδρομο τῆς μελαγχολίας) μεταφράζονται ἀντιστό ὅτι παρέλειψε να μᾶς ἐφοδιάσει μ’ ἓναν
ἀκριόῆ ὁρισμό τοῦ ὁμαλοῦ καί τοῦ παθολογικοῦ και Evav καθορισμένο κριτὴριο για να τά
ξεχωρίζουμε, ἀλλ’ ἀντίθετα στό ὅτι προχώρησε σέ καίρια συμπεράσματα προῦποθέτσντας ῦπόρρητα Eva τέτοιον ὁρισμό καί ἀπολυτοποιῶντας έμμεσα Eva κριτήριο πού ἀπό τὴν
ἴδια του τὴ φύση δέν μπορεῖ παρα να εἶναι
ρευστό καί πάντα σχετικό καί πού εἶναι ἀναγκη νά σχετικοποιεῖται συγκεκριμένα καθε
φορά μέσα στίς κσινωνικές καί πολιτιστικές
του συντεταγμένες - καί πού ἐν τηάσει περιπτώσει εῖναι ἐξαιρετικά ἐπισφαλές για νά
στηρίξει μια όποιαδήποτε γνωσιοθεωρία
ἀξιώσεων.
Ἐκεῖνο, λοιπόν, πού συνάγει κανείς παρα· κολουθώντας τήν οἰκοδομηση καί τή γενικότερη κίνηση τῶν κατηγοριῶν μέσα στό διόλίο,
καί ἀνεξάρτητα ἀπό τήν εὐστοχία ἤ τήν ἀστοχία τῶν ἐπιμέρους,εἰναι ὅτι τό ὅλον ἐγχείρημα
διέπεται τελικά ἀπό Eva πνεῦμα τό ὁποῖο εἶναι αν ὅχι αἰχμαλωτο, τουλάχιστον σημαδεμένο ἀπό τήν πραγμοποίηση τῆς συνείδησης
πού τό διὸλίο ἐχείῶς στόχο του να ἀποκαλύψει καί να καταγγείλει (φέρει ἄλλωστε τόν
ὑπότιτλο, πού παραλείπεται οτὴν ἐλληνική
ἐκδοση, «Δοκίμιο για τήν πραγμοπόίηση»)’

στοίχως ὥς... ὑστερικός καί μελαγχολικός
ουνδρομητῆς (σ. 186 — 204, 205 καί 157-172,
151-166, ὅπου trouble générateur du syndrome mélancolique ἀποδίδεται ὡς «γεννήτρια διαταραχῆς τοῦ μελαγχολικοῦ συνδρομῆ-

τοῦ», ἀντίῑ διαταραχή ἡὸποία γεννᾶ τό σύνδρομο τῆς μελαγχολίας). ΕΗ λέξη propl‘iété
(ἰδιοκτησία ἀλλα καί ἰδιότητα), μεταφραζεται
στῆν τύχη ὡς ἰδιοκτησία. ”E101 μαθαίνουμε
ὅτι στίς φαντασιῶσεις (τά «φαντάσματα» μᾶς
λέει ἡ μεταφραστρια)...«ο”ι οῦσιώδεις ἰδιοκτησίες τῶν ἀντικειμένων τῆς ἀντίληψης ἀλλοιώνονται» (σ. 221-141), ὅτι ἡ «παραφορη (ἐννοεῖ παραληρηματικὴ -σεΙίτεηίω ἀντίληψη
χαρακτηρίζεται ἀπό τήν ἐπικρατηση ἰδιοκτησιῶν πού ὀνομάζουμε σύσιώδεις» (101-108),
ὅτι. << ἡ ἀξία εἶναι δομική ἰδιοκτησία»
(203-222), ὅτι «οἱ καταφανεῖς (intuitifs!) σχέσεις σέ μερικούς παραφορους (delirants!)
ἐχουν μία τάση νά δημιουργοῦνται μέ 6αση
τίς ἰδιοκτησίες τοῦ ἐξωτερικοῦ κόσμου»... καί
ὅτι «σέ ὁρισμένες περιπτωσεις δύο διαφορετικά πράγματα ἐχουν ταυτόσημες ούσιώδεις
ἰδιοκτησίες». (σ. 215, 216-236) κλπ.
Propré‘ (καθαρός, ἀλλά καίῑ ἴδιον, ὁ ἴδιος δ,
δικός μου, ἱκανός, κατάλληλος νά) μεταφραζεται. στῆν πρώτη ἐκδοχή ὅταν σημαίνει μιά
ἀπό τίς ἀλλες (α. 83-307)-
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μεταφραζεται. ὡς ἐξέλιξη ὅταν σημαίνει ἀναπτυξη ἠ ἀνάλυση («ἓχουμε λοιπόν τίς ἐξελίῖ
ξεις τοῦ Ζούτ, am: συνάγεται ἀπό τίς ἀναλύσεις τοῦ Ζούτ, 187—204 καί 225 11.61)- integration ἀποδίδεται πάντα ὡς ὁλοκλήρωση
ὅταν σημαίνει ἐνσωματωση (σ. 190-207)ίίει·ι5

ῶς δεσμά αντῖ δεσμοῖ (137-149), sujet ὡς
ὑποκείμενο ἀντί για θέμα (123-130), taxer ὡς
φορολογοῦμαι ἀντί ταξινομοῦμαι ὡς, χαρακτηρίζομαι ([23-131: «αὐτα τά δόγματα φορολογήθηκαν μέ ἰδεαλισμό»1 ἀντίῑ χαρακτηκι αὐτό,γιατί ἡ ὕψωση τῆς ματιᾱς σέ πλῆρες
σύστημα ἰδεῶν ἔχει ἀνάγκη νά κινεῖται μέσα
σ’ Evav ἐννοιολογικα πλήρως ταξινομημένο
κόσμο.

Ὕποκύπτοντας

στίς

ἀνάγκες τοῦ

συστήματος ὁ γαλλος ψυχίατρος δέν ἀποφεύγει τελικα τόν «ὑπερὸολικό ἐξορθολογισμό»,
πού καταγγέλει ὡς κατηγορία τῆς πραγμοποίησης καί τῆς ψευδοῦς συνείδησης καί εἰδικότερα ὡς θασικήγδιασταση τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ πνεύματος. ’
Κατα τόν ’ίδιο τρόπο, καί ἐνῶ ἀρνεῖται ρητά
’τό χωρισμό ὑποκειμένου και ἀντικειμένου καί
τὴ θεωρησιακή γνωστικὴ σχέση πού αὑτός ὁ
χωρισμός ουνεπάγεται (contemplation), για να
υἰοθετήσει τήν πράξη (praxis) τῶν Μαρξ καί
Λούκατς ὡς ὁλική σχέση ἀμοιόαίας συστασεως ὑποκειμένου-ἀντικειμένου, καταλήγει
σιγά-σιγά, καί πιθανότατα χωρίς νά τό ἀντιλαμδάνεται,(έπηρεασμένος προφανῶς ἀπό τὴ
συνεχῆ του ἐπαφὴ μέ τήν πραγματικότητα τῆς
κλινικῆς ψυχοπαθολογίας ἡ ὁποία τόν προσανατολίζει, ἐξ ἀντιδιαστολῆς, 016v κοινό νοῦ
ὡς κριτὴριο τοῦ ὁμαλοῦ), στήν ἀντίληψη τῆς
ἀλῆθειας ὡς’ adequatio rei ει intellectus πού
προϋποθέτει ἀκριθῶς τό χωρισμό τῶν δύο
ὅρων καί ἐπαναφέρει τὴ θεωρησιακή σχέση.
,

Ι

ρίστηκαν ῶς ίδεαλιστικά), reconnaitre ὡς

χρόνος) ἄλλοτε μεταφραζεται ὡς «6 περασμέ-

ταυτίζω ἀντί ἀναγνωρίζω (78-86), coherent

στήν ἀνεπίοημη, ἀντιδιαλεκτική, χρονικόmm» (158-173), «ἡ ἀνεπίοημη ἀντίληψη τοῦ
κόσμου τῶν σχιζοφρενῶν», ἡ «ὑστερική ἀνεπισημότητα εἶναι μᾶλλον ἀναγκαστικά δομικό
πόρισμα τοῦ τρόπου ϋπαρξης μέσα 016v κό-

νος χρόνος» (119), ἄλλοτε ὡς «6 χρόνος πού
ζήσαμε» (202), κι ἄλλοτε ὡς «ἐμπειρικός χρόνος» (174 καί 202) ἐτσι πού, πέρα ἀπό τήν
ἀστοχία αὐτῶν τῶν ἀποδόσεων, νομίζει κανείς πώς πρόκειται για τρία διαφορετικά
ἔργα... Ἀκόμα les institutions de la’société
(θεσμοί τῆς κοινωνίας) γίνονται συστάσεις
τῆς
κοινωνίαςέ
(244-264).
coherence
structurelle dialectique (δομική - διαλεκτική
συνοχὴ) γίνεται τοπικό-χρονική συνάφεια
(160-176), contexte (πλέγμα συμφραζομένων,
σύμφραση, πλαίσιο) γίνεται παντοῦ καί
πάντα κείμενο, in extremis (τὴν τελευταίαΧ
στιγμὴ) μέσα στα ἄκρα (155-169), affectif
(συναισθηματικός, θυμικὸς) γίνεται νοσηρόςέ
καί affectivité νοσηρότητα (84,85-9Ο,91,92 γενικά ὁλόκληρο τό κεφαλαιο γίνεται ἀπολύτως ἀκατανόητο ἀπ’ αὐτό τό ὀγκῶδες λαθος)perspective (προοπτικῆ) ἀποδίδεται ὡς ἐποπτικὴ (8592), receptivité (δεκτικότητα) ῶς
ἀντιληπτικότητα (167-187), deduire (συνάγω,

σμο ἀνεπίοημο στούς ἀσθενεῖς» (155-170-

ἐξάγω)

ἐὸῶ δέν ὅγαίνει καί νόημα γιατί, σύν τοῖς ἀλλοις. ἡ μεταφραση γίνεται, ὅπως σέ δεκάδες
ἄλλωστε περιπτώσεις, λέξη πρός λέξη ἀκολουθώντας τῆ σειρα πού ’έχουν οἱ λέξεις στό
γαλλικό κείμενο καί ὁδηγώντας έτσι συχνά τό
ἑλληνικό σέ ἀσυνταξία καί έλλειψη νοήμα-

(ἀνατρέπω) ὡς μεταόιῧαζωέ (200-346), ambition (φιλοδοξία) ὡς αἰσιοδοξία (216-236),
echelle inhumaine (ἀπανθρωπη, μή ἀνθρώπινη κλίμακα) ὡς ὑπεράνθρωπη διαόάθμιση
(104-126) par deﬁnition (ἐξ ὁρισμοῦ) ὡς κατά
κανόνα ἤ κυριολεκτικά (129-139), millenaire
(χιλιετὴς) ὡς χιλιοστός (71-78), retorquer
(αντιτείνω, ἀντιλέγω) ὡς λέω ἀντίστροφα
(30-35), intelligentzia (ιντελλιγκέντσια) ὡς
λογικήέἔ (30-35), ἰι-ηιτιυηῖιὲ (ἀνοσία) ὡς ἀτέλεια (30-35) κλπ. κλπ.
Φυσικά αὐτές οἱ ἀπίθανες ἐκδοχές ἀλλοιώνουν πάντοτε τό νόημα ἦ καί τό καταργοῦν
ἐντελῶς σέ παρα πολλα σημεῖα. Ὗπάρχουν
ὅμως καί περιπτώσεις ὅπου στήν ξένη λέξη
ἀποδίδεται ἀκριὸῶς ἀντίθετη σημασία ἀπ’
αὐτή πού ἔχει. Ἕτσι, facettes πού σημαίνει

ῶς συναφής ιἰντι συνεκτικός καί cohérence
ῶς συνάφεια ἀντί συνοχή (167-183 καί παντοῦ ἀλλοῦ), poursuivre ὡς καταδιῶκω ἀντί
συνεχίζω καί demonstration ὡς ἐπίδειξη ἀντί

,ξ’πόδειξη («θά ἦταν δυνατόν νά καταδιώξουμε. αὐτὴ τήν ἐπίδειξη>>1 ἀντί; να συνεχίσουμε αὐτή τήν ἀπόδειξη, 225-244), assimiler
ὡς ουγκρίνω ἀντί ἀφομοιώνω (151-166) ἐνῶ
ἡ ἐλληνική λέξη inauthentique (ἀναυθεντικός,
μῆ αὐθεντικός) ἀποδίδεται κατά μία νομική
καί ἐντελῶς άσχετη με’ τα συμφραζόμενα ἐκδοχή, ὡς ἀνεπίσημος(1), ὁδηγώντας έτσι σέ
τραγελάφικές διατυπῶσειςῑ «ἡ ὑστερικὴ συνείδηση έχει ὅλη τήν ἀνεπισημότητα τῆς πολιτικοποιημένης συνείδησης» (156-171), «μέσα

τος).

Παμπολλες λέξεις ἤ ἐκφράσεις μεταφράζονται ἐντελῶς αὐθαίρετα μέ ἀποτέλεσμα να
μὴν παράγεται καθόλου νόημα, ἤ νά εἶναι
διαφορετικά ἦ καί ἐντελῶς ἀντίθετο. Ἔτσι re—
noncer (παραιτοῦμαι ἀπό τό νά, ἀρνοῦμαι νά,
ἤ ἐγκαρτερῶ) μεταφραζεται ὡς κατηγορῶ

(32-37). indispensable (ἀπαραίτητος) ὡς ἀνεξαρτητος (157-172), misonéisme (λέξη ἐλληνική πού 016 γαλλικά σημαίνει ἀπέχθεια πρός
τό καινοῦργιο καί τήν ἀλλαγὴ) ὡς miso né
isme (223-243,), facticité brute (16 ἀκατέργα011) σύνολο τῶν δεδομένων, τά γεγονότα στῆν
(ἰμεσότητα τους) ὡς... καθαρὴ φαντασίωσηέ
(160-176). expérience (ἐμπειρία, πείρα) ὡς
ϋπαρξη (160-176), hasardeux (παρακινδυνευμένο. ἐπισφαλές) ὡς τυχαῖο (160-176), in—
cidence (ἐπίπτωση) ὡς σύμπτωση (187-205),
lrouble générateur (γενεσιουργός διαταραχή)
(”υς γεννητική διαταραχή (172- 188), prétenlion
(αξίωοη) ως αἰσιοδοξίαέ (245-267) tenace
(ἐπίμονος) ὡς κολλητικός (249-270), valeur d‘
usage (ἀξία χρὴσης) ὡς ουνηθισμένη ἀξίαέἔ
(121-128), en puissance (δυνάμει) ὡς ἐν ἀρχῆ
(207-227), (Ιέείςοίιε(ἀποφασιστικός, ἀποφασίζιον) ὡς ἀντιληπτικός (167-184), ἐνῶ οἱ χωρο-χρονικές συντεταγμένες τῆς ῦπαρξης (cordonnéees spatiotemporelles de 1‘ existence)

γίνονται
τοπικο-χρσνικοί
συντονιστές
(187-205), τό πραγματικό (réel) γίνεται ἀληθινό καί τό ἀληθινό (vrai) πραγματικό
(160- 176 κατ’ ἐπαναληψη) καί τό 6ι6λίο τοῦ
Μινκόὸσκη «Le temps vécu» (6 6ιωμένος

Σάς ἀρέσει
τό ρεμπέτικο
τραγούδα

ὡς ἐλαττῶνω

(170-186),

renverser

στοιχεῖα εἰναι καπως μέ τό κεφαλι κάτω δηλαδή ἀναποδογυρισμένα) μεταφραζεται οτήν
κυριολεξία της «εἶναι λίγο πανω ἀπ’ τό κεφάλι» (217-237)
Εἶναι ἀπίστευτος 6 ἀριθμός τῶν παρανοήσεων,

ἀουνταξιῶν,

αστοχων

κυριολεξιῶν,

ἀκυριολεξιῶν καί παραλείψεων πού παρα·
γονται καθώς ἡ μεταφράστρια ἐνεργεῖ χωρίς
νά οἰκειώνεται τό νόημα τοῦ κειμένου καί
κλείνει τῆ φράση ὅπως ὅπως, συχνά μάλιστα
παραλείποντας λέξεις καί φράσεις ὁλόκληρες
πού δέν μποροῡν νά συστεγαστοῦν (ὅπως λ.χ.
στίς σελ. 17], 173, 175, 178, 184, 207, 247,

136 ὅπου ἀπό ἕνα σημαντικότατο για τὴν
κατανόηση τοῦ 6ι6λίου πίνακα, παραλείπονται δύο ἀντιοτοιχίες κατηγοριῶν). Ἐξ ἀλλου
μερικα δείγματα ἀκαταλήπτων φρασεων ἤ μέ
ἐντελῶς ἀλλοιωμένο νόημα, εἴτε λόγω ἀσυναρτησίας τῆς ἑλληνικῆς ἀπόδοσης εἴτε ἀπό
παρανόηση τῆς γαλλικῆς σύνταξης, 6ρίσκει ὁ
ἀτυχής ἀναγνῶστης στίς σελίδες 87, 172, 176,
(157 Γαλ. κειμ.), 183, (167 Γ.), 184, 186, 225

(205 r), 266 (245 Γ), 17a (ἀπιστευτοι), 128
(121 Γ), 142, 189, 229, 203 (186 Γ), 128
(ἀσύλληπτοέ), 131 (κατ’ ἐπανάληψη), 181, 34
(29 Γ), 243, 226 (206 Γ), καθώς καί σέ πολλά
ἀλλα χωρία. Οὔτε ὅμως καί οἱ 6αρ6αρισμοί
·σπανίζουψ έτσι ἐχουμεῑ τῶν μαγισσων (88),
τῶν ἀπόπειρων (229), τῶν προπαγανδων

(184), τῆς δρύς (244) τῆς ἰσχύς (36 κατ’ ἐπα-

μεταφραζεται ὅπως ὑπάρχει στό λεξικό, ὡς

νάληψη), ἐνῶ ρὴματα μεταδατικα μετατρέπονται αὐθαίρετα σέ ἀμετάὸαταῑ λ.χ. «ἡ λέξη
δέν μεταχειρίζεται (ἀντίῑ χρησιμοποιεῖται)
σαν λέξη» (232), «αὐτή ἡ ἀντίληψη δέν εἴναι
εὐκολο νά ὑπερασπιστεῖ» (ἀντίε ὐποστηριχθεῖ
— σελ. 141 καί 210) κλπ.
Ἰδού δύο ακόμα φράσεις - δείγματα ἀπό
τίς πάμπολες τοῦ ὂιὸλίουῑ «Παρακολουθὴσαμε πρίν λίγο καιρό Eva ἀξιοσημείωτο φαινόμενος ἡ εὐνοϊκῆ ἀκρόαση παραλόγων ὀπόψεων ἀνεπτυγμενου κοινοῦ», ἀντί; πρίν λίγο

μικρές πλευρές(210-23Ο), ἐι la faveur (χάρη

καιρό ἀκόμη, σταθὴκαμε μαρτυρες 0’ Eva

στό, μέσω τοῦ) γίνεται πρός χάριν τοῦ
(166-182 καί παντοῦ)- réiﬁcationnel (πραγμοποιημένος καί πραγμοποιητικός, καί κατα
τήν ἀστοχότατη ἀπόδοση τῆς μετάφρασης όντοποιητικός) ἀποδίδεται ὡς ἀποντοποίηση
(163-178), dedialectiser (ἀποδιαλεκτικοποιῶ)
ὡς διαλεκτικοποιῶ (2-10), dedialectisation
(ἀποδιαλεκτικοποίηο-η) ῶς ἀπο-οντοποίηση
δηλ. ἀποπραγμοποίηση (189-207), axiologiquement vide (ἀξιολογικα κενός) ῶςάναξιολογικα κενός (πού δέν σημαίνει τίποτα ἄλλωστε
167-183), 16 ἐπίθεμα - γόνος συγχέεται σχεδόν πάντοτε μέ τό - γενής; ἀξιογενής ἀντί
ἀξιογόνος, παθογενής, ἀντί παθογόνος ἤ παθογενετικός, ἀξιογενής ἀνικανότητα ἀντί για
ἀνικανότητα πρός παραγωγήν ἀξιῶν (159),
παθογενής θεωρία, ἀντί γιά θεωρία τῆς παθογένειαςέ (150-165) κλπ., ἐνῶ ἡ ἐκφραση ces
éléments sont un peu sur la téte (αὐτα τά

ἀξιοσημείωτο φαινόμενος ἐξελιγμένα κοινά να
προσφέρουν εὐνοῖκά τήν ἀκοή τους σέ παράλογες ἀπόψεις» (167-183). Certaines de de-

ὄψεις καί ἐν προκειμένω ὄψεις σπουδαῖες,

Ἑλᾶτε. . . ._
στό Κολωνάκι
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ductions de Zut datent naturellement; 11’ au-

tres ont garde leur valeur: ὁρισμένα ἀπό τα
συμπεράσματα τοῦ Ζούτ χρονολογοῦνται κανονικά ἀλλά κράτησαν τὴν ἀξία 1011;!
(187-204) σωστῆ μεταφρασηῖ ὁρισμένα ἀπό
τά συμπεράσματα τοῦ Ζούτ εἶναι φυσικά ξεπερασμένα- ἀλλα ὅμως διατήρησαν τὴν ἀξία
τους.
Φυσικα ὕστερα ἀπ’ αὐτά θα ἦταν ματαιο νά
περιμένει κανείς εὐστοχία στῆν ἀπόδοση τῶν
ἐπιστημονικῶν ·καί φιλοσοφικῶν ὅρων - τό
στραπατσο ὅμως πού παθαίνουν ξεπερνα κ
ἐδῶ τὴν ἁπλὴ ἀστοχία. vE101 ἐκτός ἀπ’ τόν
μελαγχολικό καί τόν ὑστερικό συνδρομητῆ,
ἐχουμε ἀκόμαῑ paranoia (παράνοια) ὡς παρανόησηέ (162-178) καί κατ’ έπανάληψηῑ formes de l’ atteinte paranoide(]109q:é; τῆς παρανοειδοῦς παθήσεως) ὡς μορφές παρανόησης
(156-171) ἐνῶ ἀλλοῦ τό paranoide (παρανοειδής) ἀποδίδεται ὡς παρανοϊκός (165-181)
σαν νά ἦταν τό ἴδιο πράγμα. Auliste (αὑτικός)
μεταφραζεται μέ τόν ἁπαλό ὅρο τῆς ψυχολογίας ἐσωστρεφής (200, 107, 191) delire, delirant (παραλήρημα, παραληρηματικός), ὡς...
παραφορά καί παράφοροςῖ (παντοῦ, ἐκτός
ἀπό λίγες περι-πτώσεις πού ἀποδίδεται ὡς
παραφροσύνη, 196, 229), catatonic (κατατονία) σέ Eva σημεῖο μεταφραζεται ὡς... κατανομὴ (33-38, τό πρόθλημα τῆς κατανομῆςέ),
σέ Eva ἀλλο ἐπαναλαμὸανεται ἡ γαλλική λέξη
47

ἀμετάφραστη (169), ἐνῶ τό ἐπίθετο ἀποδίδεται μερικές φορές σωστά. Alleite maniaco—depressive
(μανισ-καταθλιπτική
προσὸολή)
ἀποδίδεται

ὡς

μανιακο-καταπτωτική

(159-174). pulsion (ἐνόρμηση) ὡς προτροπήέ
καί pulsionnel (ἑνορμητικός) ὡς προτρεπτικός
(παντοῦ στό κείμενα), compulsion (παρόρμηση) ὡς ἀναδίφηση (παντοῦ), fantasme (φαντασίωση) ὡς φάντασμα (παντοῦ) καί fantéme
(φάντασμα) πάλι ὡς φάντασμα (119-125),
ἐνῶ facticité καί factice ἀποδίδονται ἐντελῶς
ἀπροσδόκητα ὡς φαντασίωσηέ (160-176,
165-181)· schizoide (σχιζοειδής) ἄλλοτε σωστὰ, ἄλλοτε ὅμως ὡς σχιζοφρενής (175-191),
scotomisation (ἀσυνείδητη ἀγνόηση ἤ συσκότιση) ὡς σκοταδισμός (14-21), mécanisme de
compensation (μηχανισμος ἀναπληρώσεως ἦ
ἀντισταθμίσεως) ὡς μηχανισμός ἀμοιὸἠς
(παντοῦ), maturité aﬁective (συναυσθηματική
ὡριμὸτητα) ὡς νοσηρή ὡριμὸτητα (139-151).
Στή φιλοσοφία τά πράγματα δέν εἶναι καλύτερα. Ἐτσι réiﬁcation (πραγμοποίηση)
ἀποδίδεται ὡς ὀντοποίησηῑέ παντοῦ), chosiﬁ—
cation (κατεψτραγμάτωση, ἐκπραγμάτωση) ὡς
πραγματισμός (165-181), objectivation (ἀντικειμενοποίηση) ὡς ἀντικειμενικότητα, espace
(στὸν Γκαμιτέλ ἀποκλειστικά χῶρος) ὡς διάστημα ἤ ὡς τόπος καί ποτέ ὡς χῶρος, spatialisation (χωροποίηση) ὡς διαστημοποιήση,
spatio-tempprel (χωροχρονικός) ὡς τοπικοχρονικός,το φιλοσοφικο ρεῦμα empiric-sensualisme (ἐμπειριο-αἰσθησιοκρατία) ὡς έμπειρικο-φιληδονία (49-293), intuitif (διαισθητικός, ἐνορατικός), ὡς καταφανής,(215-236)
ἢ σαφής (245-265), raﬁonqlité (ὀρθολογικότητα) ῶς λογικότητα (31-36), ὁ Χσῦσερλ γίνεται Χάσερλ (336), τά «Ἠθικά Νικομάχεια»
τοῦ Ἀριστοτέλη γίνονται «ἹΙ ἠθική οϊή Νικομάχη» (246), ἡ ἱστορικὴ περίοδος τῆς Restauration (Παλινόρθωση) γίνεται Ἀποκατάσταση, καί ἄλλα πολλάέ Καί φυσικά ea ἧταν
μάταιο νά περιμένουμε ἀπό τήν ἐλληνική
μετάφραση νά διορθώσει τούς ᾶστοχους νεολσγισμούς πού ὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας ἐπιχειρεῖ
νά εἰσαγάγει στή γαλλική (π.χ mondanisau'on,
προορισμένο νά σημάνει τή σύνθλιψη τοῦ εἶναι ἀπό τόν κόσμο καί πού μεταφράζεται ἐξίσου ἂστοχα ὡς κοσμικότητα, 206-226).
Ἀναρωτιέται κανείς γιατί ἡ μεταφράστρια,
(ἡ ὁποία ἔχει κάνει μιά ὁπωσδήποτε καλύτερη
μετάφραση ἑνός ἔργου τοῦ Μπάρτ,στάν ἴδιο
ἐκδοτικό σίκο) διάλεξε ἐ’να τόσο δύσκολο,
πολυδιάστατο καί στρυφνά γραμμὲνο ὅιόλίο
πού δλοφάνερα τή ξεπερνάει καί ποῦ θά δυσκόλευε καί τόν πιό ἒμπειρο μεταφραστή.
Ἀλλά 6αρειά εὐθύνη φέρνει καί ὁ ἐκδοτικὸς
οἶκος ποῦ δέν ἓλεγξε, ἔστω δειγματοληπτικά,
τή μετάφραση, ἠ δέν ἀνέθεσε σέ κάποιον νά
διαδάσει μερικές σελίδες τοῦ ἑλληνικσῦ κειμένου, ὁπότε ὁ τελευταῖος ea ὑπσψιαζόταν τό

μέγεθος τῆς καταστροφῆς καί ἐν πάσει περιπτώσει θ’ ἀναρωτιόταν σίγουρα τί σημαίνει
«χρονική μόλυνση τῆς παράφορης διαστημοποιήσης» (340). “H στοιχειώδης εὐσυνειδησία
τώρα, ἀπαιτεῖ νά ἀποσυρθεῐ ἀμέσῶς τό ὂιόλίο
ἀπό τή κυκλοφορία, νά ἀποζημιωθσῦν οἱ
ἀγοραστές πού τυχόν θά τό ἐπιστρέψουν καί
μέχρι τότε οἱ 6ι6λιοπῶλες νά ἀρνοῦνται νά τό
διαθέσουν.
”Av τουλάχιστον, ἡ ἀκραία αὐτή περίπτωση
δόσει τό έναυσμα σέ μιά συστηματική ἀντίδραση ἀπέναντι στήν αὐξανομένη μεταφραοτική (καί ἄλλη) κακοτεχνία πού μᾶς κατακλύζει καθημερινά χωρίς νά λογοδοτεῖ πουθενά - τότε ea ἔχει παραγάγει κ’ ἕνα θετικό
ἀποτέλεσμα.
l
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περιεχομένων προσφέρονται γιά τή μελέτη;
Ο τῆς πολιτικῆς ζωῆς τοῦ τόπου, μέ ἀναλυτικές καί
ἀποκαλυπτικὲς ἔρειννες
Ο τῆς σύγχρονης ἱστορίας μας καί τῆς ἈντίστασηςΟ τῆς οἰκονομίας, τῆς παιδείας, τῆς κοινωνικῆς ζωῆς
Ο τῆς ὁιεθνοῦς ἐπικαιρότητας
Ο τῶν προὸλημάτων ι’ὁεολογιάς καί τῆς πνευματικῆς
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Παρὰ τό ὅτι ἠ λέξη σὺτοδισχείρηση ὑπηρξε -Π
στό Πρόγρσμμα τοῡ γαλλικοῦ σοσιαλιστικονυ
κόμματος ἀπό τό 1972, (001000. μόνο τόν Ἰουενιο τοῦ 1975 με τίς «15 Θέσεις για την συτοδια-

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

χείριση», τιοὺ ὺιοθετήθηκσν στην Εθνικη Συνέλευσή του, χσράχτηκσν τά γενικά, χαρακτηριστικό τῆς σοσιαλιστικῆς σὺτοδιαχειρισης οιτως
τήν σντιλσμθάνεται τό Σ.Κ.Γ.
Οἱ «,15 Θέσεις γιό τήν σὺτοδιαχείριση» ἀπτοτελοῡν τό ἱδεολογικό ὺτιὸθαθρο τοῦ Σ.Κ.Γ. καί
συγκεκριμενοτῑοιοῡν τό Πολιτικό του Πρόγρσμμα. Εἶναι μιά κριτική καί μιά ἀνάλυση τῆς σύγχρονης κσῐτιτσλιστικής κοινωνίας ησύ Βρίσκετσι σέ κρίση καί ταυτόχρονα τό σχέδιο τῆς σὺ·
τοδισχειριζομενης σοσιαλιστικῆς κοινωνίας.

.

ματιοτεῐ ἀμέσως κατόπιν μέ ὅλες
τίς δυνατότητες που τοῦ έδινε
σάν ἀποκλειστικά ἐρέθισμα, άλλοτε ἡ συκιά κι’ ἄλλοτε ἡ ἀνθρώπινη μορφή σέ ξεχωριστές, τοῦτ-η
τή φορά, συνθέσεις. Μέ έναυσμα
τό

N. NIKOA'AOY:
Ἕνας ἀκάματος δημιουργός
Τῆς Ντόρας Ἠλιοπούλου Ρογκάν
Σέ λίγο στήν Ἀθήνα θά μπορέσουμε νά ἀπολαύσουμε τήν
πρόσφατη δουλειά τοῦ Ν. Νικολάου πού ἀπό τό 1963 ζεῖ κι”
ἐργάζεται στήν Αἴγινα. Ἕξι χρόνια μετά τήν τελευταία του ἔκθεση στῆν Ἀθήνα (1972: γκαλερί Ζουμπουλάκη) ὅπου παρουσίασε μερικά φρέσκα καί τίς τόσο ἰδιόμορφες ζωγραφιστές θαλάσσιες καί ποταμίσιες πέτρες του, θά μᾶς δείξει μιάν ἑνότητα
ἀπό ἔργα πού ἀποτελοῦν τό ἀποκορύφωμα, τή φυσική δικαίωση καί μαζί τήν προέκταση τῶν προηγούμενων δημιουργιῶν του. Δοκιμασμένος σέ δύσκολα μονοπάτια καί δικαιωμένος ὁλότελα - χάρη στήν ἀντίδραστική σέ κάθε εὐκολία προσωπικότητά του, ὁ ζωγράφος αὐτός δημιουργεῖ τίς συνθέσεις του, προετοιμάζει τά ὑλικά του, αἰσθάνεται τίς πέτρες του
μέ τήν ἴδια ἔνταση με’ τήν ὁποία ζεῖ.
Γεννημένος τό
1909 στήν
Ὕδρα, 6 Νικολάου σπούδασε
στήν ΑΣΚΤ, στῆ Ρώμη καί στό
Παρίσι, έγινε καθηγητής στῆν
ΑΣΚΤ τό 1964 καί ἔχει παρουσιάσει τή δουλειά του σέ πολλές
ἀτομικές καί ὁμαδικές ἐκθέσεις
καί σέ δύο Μπιενάλε τῆς Βενετίας (1936 καί 1964). Ἀρχίζοντας τήν καλλιτεχνική του σταδιοδρομία μέ μιά τεχνοτροπία ἐνημερωμένη - αἰσθητικά - στίς
ἐπιταγές τῆς Γαλλικής Σχολῆς
(Ἐμπρεσυονιστές καί Σεζάν) ἐπεξεργάστηκε κυρίως ἀπό τό 1949
καί πέρα έναν ἁδρό - μέ ὁλότελα
ἑλληνικές ρίζες - παραστατικό
τρόπο έκφρασης μέ τόν όποῑο
ἀποθανάτισε σχεδόν ἀποκλειστικά γιά ἕνα διάστημα γυναικεῖες μορφές καί νεκρές φύσεις.
Τό πάθος τοῦ ζωγράφου γιά τήν
ἀρχαία ἐλληνική τέχνη( πού τόν

πάνω μας 6 ἀδιόρατος καί πηγαῐος συμόολισμος μιᾶς μορφῆς,
ἡ χαρακτηριστική στάση της, μιά
ἔστω καί ἀπειροελάχιοτη κίνησή
της, ἡ παραμικρή κλίση τοῦ κεφαλιοῦ. Πάνω σ· αὐτά τά θεμέλια
καί καλλιεργώντας ἀπό τό 1951
καί πέρα μιάν ὁλοένα μεγαλύτερη
ἁπλοποίηση στό σχέδιο καί στή

χρωματική παλέτα (ὦχρες, μπλέ,
μαῦρο, κόκκινο) 6 Νικολάου
πραγματοποίησε μιά διαρκώς
ἀνανεωμένη ἑνότητα ἀπό τέμπερες καί φρέσκα ὅπου ἀποθανατίζει ἀποκλειστικά τήν ἀνδρική καί
τη γυναικεία μορφή μέ ἕναν ἱερατικό, ἀλλά καί συνάμα ὁλοζώντανο τρόπο ποῦ θά γνωρίσει τό
ἀποκορὺφωμά του στά φρέσκα
πού παρουσίασε στήν έκθεσή του
τό 1972.

Στό έν τῷ μεταξύ, ὅμως, καί σέ
μιά παράλληλη ἀναζήτηση - σταθμό στῆ σταδιοδρομία τοῦ καλλιτέχνη - ἡ ἀνθρώπινη μορφή συνδυάστηκε, ζυμώθηκε, ἀφομοιώθηκε, ταυτίστηκε καί ξαναγεννήθηκε ἀναζωογονημένη ἀπό μιά
νέα είκονογραφική παρουσία στό
έργο του; τή συκιά πού θά ἀποτελέσει ἀπό τό 1953-54 καί πέρα
μιά σχεδόν μόνιμη καί ἀστείρευτη
πηγή έμπνευσης γιά τόν Νικο-

έκανε νά ἀφιερώσει πολὺ χρόνο
στή μελέτη τῶν ἀρχαίων ἀγγείων
καί τῶν ἀναγλύφων στά μουσεῖα
- μετουσιώθηκε στή ζωγραφική
του; στήν ὑποὸολή ποῦ ἀσκεῖ
Μορφή (1931)

λάου. «Ἡ συκιά» μᾶς εἶπε 6 ἴδιος
6 ζωγράφος «εἶναι τό πιό ἑλλη-

‘

νικό δέντρο κι’ ἔχει μιά τεράστια
δύναμη στό σχῆμα τῶν φυλλωμάτων της, μιάν ένταση καί μιάν
ἀνθεκτικότητα, κάτι τό διαὸολικό
καί μαζί χυμῶδες καί τό πληθωρικό, κοντολογῆς μιά «παρουσία» ποῦ καθώς τή θωρεῑς σοῦ
έρχεται στό μυαλό ἀπό μόνη της
ἡ ἀνθρώπινη μορφή». Λειτουργώιντας μέ αὐτούς τοὺς συνειρμούς 6 καλλιτέχνης πρόόαλλε σέ
μιά πρώτη φάση (1953-1954) αὑτοδῦναμα τήν ἀνθρώπινη μορφή
μπροοτά στή συκιά για νά πειρα-

φῦλλο

τῆς

συκιᾶς

καί

με’

λογῆς-λογῆς εὑρηματικσῦς χειρισμοῦς καλλιέργησε μιά σχεδόν
καθολική ἀφαίρεση ἐνῶ, παράλληλα, σέ μιάν ἄλλην ἑνότητα ἐργων καί σε’ μιά προσπαθεια νά
μετουσιώσει σχηματικά τήν άνθρώπινη μορφή σέ κάτι ἄλλο
ἀπεδωσε τήν τελευταία σχεδόν
χειρονομιακά μέ ἁπανωτές νευρικές γραμμές τραόηγμένες κατευθείαν μέ τό σωληνάριο τῆς
τέμπερας. Ἐπαγωγικά δουλεμένοι οἱ πρότεροι χειρισμοί δώσανε
σέ μιά τρίτη φάση συνθέσεις
ὅπου οἱ ἀποκλειστικά ἀποθανατισμένες ἀνθρώπινες μορφές ἐμ6ολιασμένες - θά λέγαμε, μάλιστα, στοιχειωμένες -— ἀπό τή 6aθύτερη ὑπόσταση τῆς συκιᾶς
προὸάλλουν χυμώδεις καί ὑπαινικτικά ὀπρόσμενες στίς λεπτομέρειές τους, ὅπως τό πρότυπό
τους. Κι’ δ κύκλος τῶν ἀναζητήσεων αὐτῶν ὑλοκληρώθηκε μέ τή
συνύπαρξη, ξανά - ὅπως καί
στῆν πρώτη φάση - τῆς συκιᾶς

καί τῆς ἀνθρώπινης μορφῆς, μέ
τη διαφορά ὅτι τώρα δέν γίνεται
καμιά ἀντιπαραὸολή ἀνάμεσά
τους. Ἀντίθετα ὑποόάλλονται
λογῆς-λογῆς ὀπτικοί συνειρμοί
καί ὑπαινικτικά περάσματα ἀπό
τή μιά «παρουσία» στήν ἄλλης Τό
χυμῶδες φύλλο τῆς συκιᾶς έχει
6ρεῖ τό ἀντίκρισμά του στό αἰσθησιακὸ γυναικεῖο κορμί, ἐνῶ
τό περίγραμμα τοῦ σχήματός του

- ἡ λατρεία τῆς γραμμῆς - ἔχει
μετουσιωθεῖ σέ ἕνα ρυθμικό ἀρα6έσκο πού πέρα κι” ἀπό τῆ μορφή
προικίζει ὁλόκληρη τή σῦνθεση
μέ μιάν ἰδιόμορφη ἐλαστικότητα.
”Ομως, 6 καλλιτέχνης δέν σταμάτησε ἐδῶ. Ἀναζωογόνησε γιά
μιάν ἀκόμα φορά τό «πνεῦμα»
τῆς σῦνθεσης στῆν τελευταία του
δουλειά. Ἡ ἐλαστικότητα στό
«πλάσιμο» τῶν μορφῶν ποῦ
ἀναφέραμε πιό πάνω , έδωσε τή
θέση της σέ ἕνα διαφορετικά κανόνα τοῦ γυναικείου σώματος
πού γίνεται πιό στιὸαρό καί πιό
γήινο. Τά χρώματα περιορίζονται
ἀποκλειστικά στά γαιώδη καί στή
χρησιμοποίηοή τους δέν χάνσυν
τίποτα ἀπό τήν καταγωγή τους.
”Οπως 6 ἴδιος 6 Νικολάου μᾶς
ἐξῆγησε, αὐτό που ἐπέδρασε στόν
τωρινό πιό ἀμεσο τρόπο έκφρασης του εἶναι ἡ ζωγραφική ποῦ
άρχισε νά κάνει τό 1964 πάνω
στίς πέτρες καί που ἀπαιτεῖ μιά
οἰκονομία στό σχέδιο καί μιάν
ὅσο γίνεται πιό ἀπέριττη, αἰσθητική ὥστε νά μή χάνει ἡ πέτρα τίποτα ἀπό τήν ὑπόστασή της. Ξεπέρασε,
ἀναμφισὸήτητα,
τόν
ἑαυτό του 6 Νικολάου στά τελευταῖα του ἔργα. T6 καθένα τους
στέκει ἀναπόσπαστος κρίκος μιᾶς
ὲνότητας ποῦ μᾶς ὑποὸάλλει σέ

Μορφή (197B)

μιαν ἀτμόσφαιρα ποιητική μέσ’
ἀπό μιάν ἀπαράμιλλη οἰκονομία
μέσων. Ἀκόμα κι’ ἡ παραμικρότερη
λεπτομέρεια προὸάλλει,
ἐδῶ, ἰδιαίτερα ὑπαινικτική; ἡ
θέση τῶν χεριῶν πού μοιάζουν νά
ἐκτελοῦν

τίς

κινήσεις

καποιας

ἀπόκρυφης
τελετουργίας,
οἱ
ἀποστάσεις ἀνάμεσα σέ δύο μορφές, τό ἄνοιγμα τῶν δαχτὺλων, τό
ἅπλωμα τῶν ποδιῶν. Οἱ μορφές
αὐτές πού συνδυάζουν μέ έναν
πρωτόγνωρο τρόπο κάτι τό ἱερατικό καί συνάμα τό αἰσθησιακό συχνά εἰδωμένες μέ μιάν ἰδιόμορφη προοπτική - ἀσκοῦν
ἐπάνω μας μιάν ἀκόμα μεγαλύτερη ὑποὸολή χάρη στό ἀδιόρατο
ἐκεῖνο μυστήριο ποῦ πλανιέται
πάνω τους καί τίς κάνει νά μοιάζουν σάν νά περιμένουν κάτι, μετέωρες ἀνάμεσα σέ δυό στιγμές.
Προικισμένες μέ τὴ δύναμη τοῦ
ἀρχέτυπου μαγνητίζουν πάνω
τους τό ὅλέμμα μας καί κατορθώνουν νά μᾶς κὰνουν νά «δοῦμε»
ακόμα κι” ἀνάμεσα ἀπό τά σχήματα καί πέρα ἀπό τά χρώματα.
Ἀποκορὺφωμα μιᾶς μεστῆς

δημιουργίας ἡ πρόσφατη αὐτή
δουλειά τοῦ Νικολάου ἐπαληΘευει καί καταξιώνει μέ τήν ἀνανέωσὴ της τίς προηγούμενες ἀναζητήσεις του πού ὅλες τους στημένες ἐπαγωγικά στίς ἴδιες γερές
ὅάσεις εἶχαν υἰοθετήσει διάφορους τρόπους ἕκφρασης δίχως,

ὅμως, ποτέ νά θυσυάσουν τή 6οθύτερη ἑνότητα τοῦ ἔργου τοῦ
ζωγράφου. Βλέποντας τή δουλειά
τοῦ Νικολάου σά σύνολο, ἀντι-

λαμὸανόμαστε ὅτι εἶναι ἀπό τοῦς
ἐλάχιστους Ἕλληνες καλλιτέχνες
πού μέ τό κῦρος τής προσωπικότητάς του ἀφομοίωσε καί μετουσίωσε στά ἔργα του τίς ἀρχέγονες
ρίζες τῆς ἑλληνικῆς αἰσθητικῆς.
Μέ ὅποιον τρόπο κι” ἄν ἐκφράστηκε 6 ζωγράφος αὐτός κατόρθωσε κάτι πολύ δύσκολοι νά μή
λειτουργήσει, ὅπως πολλοί ἄλλοι
ζωγραφίζοντας τήν Ἑλληνικότητα - αντιμετώπιση πού δδήγησε στή σημερινὴ τερατώδη
παραποίηση τῆς έννοιας - ἀλλά
νά τήν αἰσθανθεῖ στίς πιό οὐσιαστικές της πτυχές καί νά τήν
ἀποδώσει αὐτοῦσια καί μέ μιάν
ἀνανεωμένη ζωτικότητα.
I
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Οἱ μορφές (σημεῖα-σύμόολα)
χάνουν τήν ἀναπαραστατικότητά
τους καί γίνονται ὑλικές. Τό σημαῖνον ἀποδύεται τήν σημασία
τοῦ οημαινόμενου καί μένει γυ-

Τό τέλος τῆς σημειοκρατίας στό

έργο τοῦ Κωνσταντίνου Ξενάκη
Τοῦ Δ.Κ. Ζαχαρόπουλου
Μετά εἵκσι χρόνια ἔρευνας καί δουλείας ὁ Κιυνσταντίιός Ξενάκης ἔχει φτάσει νά ὁλοκληριίωει μιά πρωτότιιπι] ζωμραφική
θέση καί πράξῆ. Ἡ δουλειαῖ του αὐτῆ γνωστή (ὶπό τίς ἐκθέσεις
τοι· στῆν Ἀθήνα, παρουσιάστῆκε στῆν Γκαλερί «Ρ.Ντ“ Ἀμεκούρ» στό Παρίσι (Μιὶρτῆς-Ἀπρίλης) δημιουρῑ-’ώντας ἰδιαίτερο ἓνδιαφέρον, καθώς καί στῆ θεγιιατικῆ ἔκθεση «Σῆμεῖο,
Γράμμα καί Γραφῆ» στό Μουσεῖα Μάλμο K01/(11101215 (Σουηδιά). Τόν Ἰούνιο τό Κέντρο Τέχνης κι” Ἐπικοινωιίἀς τοῦ Λι-

χτενστάιν παρουσίασε ἐπίσης Ιιιιά μεγάλη ἀτομικῆ ἔκθεση τοῦ
ἔργου το υ.
Κσιτώντας για πρώτη φορά τιί
σημερινά ’έργα τοῦ Κ. Ξενακη.
ὂρίσκεται κανείς ἀντιμέτωπος μέ
έναν κόσμο σημείων καί 001166—
λων πού ἀναφέρονται περισσότερο στῆν ἐπιστημονική γλῶσσα.
παρά τήν καλλιτεχνική. Μακρόστενες,
ἐπιμήκεις
ἐπιφάνειες
συναφεῖς μέ τίς ταινίες τῶν ἠλεκτρονικῶν ἐγκεφάλων. καλυμμέ-

νες μέ σύμὸολα ἀπό κώδικες τῆς
χημείας, φυσικῆς, κυοερνητικῆς,
ὡς τόν κώδικα κυκλοτῳρίας.

ε1-1 πρώτη έντύπωση εἶν’(ιῦτή
ένός «ρυθμοῦ» οτήν διάταξη αῦτῶν τῶν συμῧόλοπν-σημείων καί
μιά ἀδυναμία ἀνάγνωσης ἑνός
συγ-κεκριμένου ἔλλογοιι μηνύματος. Μέ 1110 πιό προσεκτική μιιτιά
6λέπει κανείς μια μεγάλη ποικι»
λία συμὸόλων που δέν μοιαζοιιν
ὁμοιογενῆ μεταξύ τους, Ἠ πολυσημεία τῆς ἐπιφάνειας γίνεται
έτσι ἀνομοιογενής, διασπασμένη
σ’έναν (”ἰγνωστο ἀριθμό τόπων
(κωδίκων) ἀναφορᾶς. Τέλος. 1110
αἴσθηση ἀκαταληψίας στῆν γνώριμη, γιά τόν οίοδήποτε δυτικό
ἀνθρωπο. διαδικασία τῆς ἐπικοινωνίας καί μετάδοσης μηνυμάτων, φέρνει τόν θεατή ἀντιμέτωπο μέ τήν «διαστροφή» τῆς
διαδικασίας αὐτῆς καί τῆς 1610;

τῆς ἐπικοινωνίας. Τα ἔργα αὑτά
ὅρίσκονται 0' έναν χώρο (77.01.5ρί, μουσεῐο κ.ὅ.κ) ὅποι· ή λειτουργία τους εἶναι διαφορετική
ἀπό τήν μετάδοση πληροφοριιῐιν
ἐπιστημονικῆς φύσης καί, κυρίως, ἀνήκοντας οτήν κατηγορία
τῶν ἔργων ζωγραφικῆς δέν
προσφέρονται

σαν

(”ιναγνίίισεις

μιας γραφῆς. σαν ἕνα κείμενο.
ὁποιουδήποτε εἴδους. Παρ“ ὀλα
αὐτά ῆ πρώτη ἀκτίδραση εἶναι νδ.
τά δεῖ κανείς σαν «Γραηη»,
Ἠ δυτικὴ τέχνη τῶν τελευταίων αἰώνων. ουμόαδίζοντας μέ
τοὺς ἀγῶνες τοῦ ανθρώπου γιά
νά ἐξουσιάσει τήν Φύση. ,προσπαθησε νά 6951 τρόπους αναπαράστασης αὐτῶν των αγιίινων
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(ἀπό τήν ἀνακαλυψη τῆς προοπτικης οτην ἀναγέννηση, ὡς τήν
σχετικότητα καί τήν δυναμική
ὀπτική ἀπ’τόν ἐμπρεσιονισμό ὡς
καί τόν κονστρουκτιὸισμό - σουπρεματισμό κλπ). Ὁ μεταπολεΙιιικὸς δυτικός πολιτιομός χαρα-

κτηρίζεται ἀπό τήν νίκη καί τήν
κυριαρχία τῆς ἐπιστήμης πάνω
στή φύση καί κύρια πλέον πάνω
016v άνθρωπο. Μιά ριζική μεταστροφὴ τόσο στούς ἐπιστήμονες,
τούς διανοουμένους καί τούς
καλλιτέχνες τούς φέρνει ἀντιμέτωπους σἀῦτή τήν τυφλή κυριαρχία. Ὁ χῶρος τῆς ἰδεολογίας
γίνεται ὁ κατ’ἐξοχήν φορέας τῆς
κριτικῆς τους. Ἡ κοινωνία τῆς

μνό, έτοιμο νά δεχθεῖ όποιαδήποτε σημασία, όποιαδήποτε σημασιοδότηση. Ἡ μηχανιστική
ταύτιση σημαίνοντος καί σημαινόμενου πού ἡ ἰδεολογία ἐπιτυγχάνει δέν μπορεῖ νά λειτουργήσει,
παρά ἀποσπασματικά, κατακερματισμένη. ‘H ἔννοια τῆς «σειράς» πού ὅγαίνει ἀπ’τήν 6101mχανία τῆς πληροφόρηοης, σειρά
σάν κώδικας καί κωδικοποίηση
τῆς πληροφόρησης καί κατ’έπέκταση κωδικοποίηση τῆς γνώσης
καί τῆς συνείδησης, ἐξουδετερώνεται στά ἔργα τοῦ Ξενάκη. Ἡ
αὐθαίρετη καί τυχαία χρησιμοποίηση τῶν κωδίκων μέσα στήν
ἀνομοιογενῆ τους πολλαπλότητα
πετυχαίνει τή συνεχῆ σύγχιση
κάθε δυνατῆς σειραϊκής ἀντιληπτικότητας καί καταληπτικὸτητας καί προκαλεῖ μιά γενική θεώρηση καί θέαση τῆς ἐπιφάνειας,
σάν σύνολο κι1 ὅχι σάν ἐξελικτική
σειραϊκή γραφὴ.
Τό σπάσιμο τῆς σειράς ἔχει
ἄμεση σχέση καί μέ τόν τρόπο
παραγωγῆς τῶν ἔργων, τήν κατασκευή τους πού εἶναι χειροποίητη
κι’ὄχι μηχανική καί ἐνέχει ὅλα τά
χαρακτηριστικὰ τῆς προσωπικής
δημιουργικῆς
κατασκευῆς
σέ
ἀντίθεση μέ τήν ἀπρόσωπη μηχανική παραγωγή πού δημιουργεῖ
ἀκριὸῶς τήν ταυτότητα τῶν
προϊόντων (σειρα). Μιά ἄλλη
μορφή τῆς διαστροφῆς τῆς λειτουργίας τοῦ μηχανισμοῦ αὑτοῦ

ζευξη τοῦ φυσικοῦ μέ τόν διανοητικό ἄνθρωπο, ἐκφράζεται,
στά ’έργα τοῦ Ξενάκη. σάν ἐμπόδιο στήν δλοκλήρωση τοῦ ἔργου.
Ἠ φυσική κόπωση τῆς ἐπανάληψης ρυθμίζει π.χ. τήν διάρκεια -ἓκταση τῆς χειρονομίας ,πού γεμίζει λιγῶτερσ ἦ περισσότερο τήν
λευκή ἐπιφάνεια, σπάζοντας τήν
ἀδιαφορία τῆς μηχανῆς καί ουνδέοντας έτσι άμεσα τήν κίνηση
καί τό προϊόν τῆς χειρωνακτικής
ἐργασίας.
Φτάνει λοιπόν 6 Ξενάκης να
ἀποσπάσει τήν «διαφορά» μέσα
ἀπό τήν ἐπανάληψη τῶν κοινωνικῶν κωδίκων καί δομῶν καί νά
ἐπαναλάόει τήν διαφορά αὐτή
σάν προσωποποίηση - οἰκειοποίηση τοῦ συστήματος. Κί’(·ιῦτό
16 κατορθώνει γιατί ἀντιστρέφει
τῆν οἰκονομική λογική τοῦ συστήματος, λογική πού συνίσταται
στῆν ἐντὸπιση, ἀναγνῶριση τῶν
διαφορῶν καί ίεράρχιοή τους
σ’ένα λογικό καί ὁμοιογενῆ κώδικα πού εἶναι α) μορφικός ὀπτικός 6) ἀναγνωρίσιμος - ἀναγνώσιμος γ) καταληπτὸς - συνεπῆς.
Στά

ἔργα τοῦ

Κωνσταντίνου

Ξενάκη ἱδρύεται μιά ὃασική διαφορά, ἐξ ἀρχῆς, αὐθαίρετη μές τή
μή —— καταληπτικὸτητα καί μή ἀναγνωσιμὸτητα τῶν σημείων
(πού παραμένουν 656010 μερικα
ἀναγνωρίσιμα). Μέσα στήν ἐπανάληψη αὐτῆς τῆς διαφορὰς. τῆς
διαφορᾶς τοῦ γυμνοῦ σημαίνωκ

τος, γίνονται ανωμνωρίσιμες οἱ
συνθῆκες παραγωγῆς τοῦ ἔργου,

κατανάλωσης καί τῶν μέσων μα-

εἶναι καί 6 τρόπος κατασκευῆς

ζικῆς ἑπικοινωνίας παραφυλοῦν
σέ κάθε ὕῆμα καί οἰκειοποιοῦνται κάθε τι. Κάθε προσπαθεια,
καθε ἀγῶνας γιά ἐλευθέρη έκφραοη ι’)’άλλει πρῶτα ἀπ’ὅλα τή
Ιιιηχανοποίηση τῆς ζωῆς καί τῆς
συνείδησης τοῦ σύγχρονου ἄνθρωπου, Σαύτή τήν προοπτική
δουλεύει κι”ὁ Ξενάκης.
Ἠ έπαναληπτικότητα τῶν μηνυμάτων πού 6 μηχανισμός έπικοινωνιάς προίίάλλει, ἡ ἐπαναληπτικότητα τῶν κωδίκων πού
χρησιμοποιεῖ καί ἡ ἐξειδίκευσή
τους ωστε να μήν ἔχουν ἄμεση
σημασία παρά γιά τόν εἰδικά
πληροφορημένο, συνιστοῦν έναν
χῶρο «γοητείας» γιά τόν μέσο
ανθρωπο, χῶρο σχετικό μάὐτόν
τῶν μάγων καί ἱεροφαντῶν στίς
ἀρχαϊκές κοινωνίες ἤ τῶν σχολαστικῶν θεολόγων καί τῶν ἀλχημιοτιῖγν. Ἠ γοητεία αὐτή δέν ἐκ·
φράζεται παθητικά ἠ λατρευτικά
στό έργο τοῦ Ξενάκη, ἀλλά σά
ολαοφημη περιέργεια, σαν μιμική

τῆς πληροφορίας πού ἀπό μηχανική γίνεται, 016v Ξενάκη, χειρονακτική. Διατηρώντας α) τήν
χειρονακτική ἐργασία σάν μέσο
παραγωγῆς (κι” ὅχι ὅπως ἄλλοι
ζωγράφοι πού χρησιμοποιοῦν τά
ἴδια τά μηχανικά μέσα τῆς τεχνολογίας) καί 6) τήν ἐπαναληπτικό-

ἡ κατασκευή του διαφαίνεται
ὑλική. Ἠ ψευδαίσθηση ἐξαφανίζεται κι“ἡ ἐπιφάνεια, μαζί μ’δπι
ὑπάρχει ἐπάνω της, γίνεται 1110
απτή
ὑλική
πραγματικότητα
κι“ὅχι πια (ἰφηρημένη - ἰδεατή
καλλιτεχνική ἤ σημασιακή ἀξία.
Πετυχαίνει έτσι 6 Ξενάκης να
γίνει ἀναγνώσιμη ἡ ὑλική - πραγματική — χειρονομία πάνω στήν
ἐπιφάνεια τοῦ έργου σά σύζευξη

τητα τῆς μηχανικῆς παραγωγῆς,

τοῦ «ποιητικοῦ» καί τοῦ «κοινω-

ὲνσωματώνει τήν ἀδυναμία τῆς
τέλειας μηχανοποίησης τοῦ ἀνθρώπου καί φέρνει στήν ἐπιφάνεια τήν ἀλλοτρίωση τοῦ ἀτόμου
ἀπό τή μηχανή. rH ἐπιθετικὸτητα
πού δημιουργεῖ ἡ ἀλλοτρίωση στό
άτομο ἀντί, ὅπως συνήθως, νά
ἐκφραοτεῖ σάν ἐμπόδιο στή ού-

νικοῦ». Δημιουργεῖται έτσι ἡ
προῦπόθεση γιά μιά κατιίσταση
συνείδησης τοῦ θεατῆ ὅπου, ἡ
«ἀντιληπτικότητα» κι” ἡ «ἐπεξηγηματικότητα» λειτουργοῦν μαζί
σάν μιάν ἑνιαία διαδικασία διανοητική καί φυσική, μέσα σ” ἕνα
πραγματικό γεγονὸςε τό έργο. Ι

(”ιναπαρασταση

ξεκομμένη

τε-
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λείως ἀπό την πραγματικὴ λει-Ι

mica/learn ηεριαιῖικο

τουργία τῶν μηχανιομῶν πού 604
ζει 11.-(96;. Δηλ. δέν συνεχίζει

nod! rmnc ὃρασηρ Ira/ [mu/haupac

αὐτή τήν έπαναληψη τῆς λειτουργίας τοῦ

μοντέὶυυ,

ἀλλά

δια-

στρέφει τήν λειτουργία του ἀπο· ”
φασι στικά.
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Δημοσιεὺσυμε μερικά
ἀκόμη
γράμματα γύριι) ἀπό τό θέμα
«Σοσιαλισμός κι’ Ἐλευθερίες»
Σττὶ γράμματα τοῦ τεύχους [04

ἀπαντάει ὁ ἀναγνώστης Σ. Βελκόπουλος

Ἀγαπητό ANTI,
Στό γράμμα μου αὐτό θά ἤθελα
νά δώσω μερικές ἀπαντήσεις σέ
γράμματα ἀναγνωστῶν σου τά
ὁποῖα δημοσιεύτηκαν 0167 «διάλογο» τχ. 104.
Ἡ νοικοκυρά Ἑλ. Καπαζόγλου στό γράμμα της λέει πράγματα σωοτὰ, κατά τή γνώμη
μου. Πράγματι ὁ ἄνθρωπος τοῦ
μόχθου ὁ ἀγρότης, ὁ ἐργάτης,
άντιλαμὸάνεται ἀλλιῶς τήν ἐλευθερία, ξέρει τί θέλει στή ζωή,
ἀγωνίζεται γιά τό ψωμί καί τό
δικαίωμα τῆς δουλίας, γιά καλύτερους μισθούς κλπ. Ὁ πνευματικός ἄνθρωπος, ὁ διανοούμενος
καταλαὸαίνει ὰλλιῶς αὐτή τή
λέξη καί δέν έχει νά ἀντιμετωπίσει σε’ τόσο σκληρή μορφή ὅπως ὁ
ἐργάτης π.χ. τήν καπιταλιστική
ἐκμετάλι-υση, Ἐπίσης καί κατι
ἄλλο. Ἀφοῦ δέν ὑπάρχει ἐλευθερία“στήν ΕΣΣΔ τότε πῶς ὁ Ζαχάρωφ «ἀντιφρονούντας» πού
εἶναι δέν έχει άκόμα φυλακιστεῐ.
παρά μπορεῖ ἀπό τή Μόσχα ἀπό
τό σπίτι του νά δίνει ἐντελῶς

ἐλεύθερα συνεντεύξεις σέ δυτικούς δημοσισγράφους, κατηγορώντας τήν Σ.Ε.καί πῶς τόλμη007 115901 οἱ ἐργάτες σέ ἕνα ἐργοστάσιο τῆς Ρσυμανίας νά συλλάὸουν τόν ἴδιο τόν ύπουργό ἐργασίας ὡς όμηρο ἀπειλώντας τό
κράτος χωρίς νά φοόηθοῦν ὅτι ἡ
ἐξουσία θά έστελνε ἐναντίον τους
τάνκς καί στρατό. Μποροῦν ἐργάτες τῶν καπιταλιστικῶν χωρῶν
νά κάνουν κάτι 151010;

Μαζί μέ τόν Χρήστο Τάρναρη.
έχω καί γώ νά ἐκφράσω τήν ἀπορία μου σχετικά μέ τήν ἀναπάντητη ἐρώτησή του. Σχετικά μέ τά
ὅσα λέει ὁ φοιτητής Ἀμὸροσιάὃης Παναγιώτης, θέλω νά πῶ τά
ἑξῆςῑ Γιά 16 ὅτι ὑπάρχει ἕνα μόνο
κόμμα στὴ Σοὸιετ. Ἔνωση, δέν
φταῖνε 71' αὐτό οἱ. κουμουνιστές.
Ἀπὸ τήν έπανάοταση τοῦ 1917
τά ἀστικά καί οοσιαλιστικά κόμ-

ματα, τάχθηκαν κατά τῆς ἐπανάστασης καί δέν θέλησαν νά συμπορευθοῦν μαζί της. Μόνος ὑποστηριχτής τῆς ἐπανάστασης ἦταν

τό Κ.Κ.Σ.Ε (μπολοεῦίκοι) καί
φυσιολογικά ἀφοῦ ἐπεκράτησε ῆ
έπανάοταση, έμεινε τό μόνο
Κόμμα τῆς χώρας. Γιά τό ὅτι
«ὑπάρχει» γΚόμμα, τονίζω ὅτι
ὅλες οἱ «αὐθόρμητες» ἐξεγέρσεις
πού δέ δέχτηκαν τήν καθοδήγηοη

κανενός Κόμματος κατέληξαν σέ
οἱκτρή αποτυχία. Π.χ. Κομμουνα
Παρισιοῦ, Γαλλικός Μάης, ζεοτό
φθινόπωρο Ἰταλίας. Μιλάς φίλε
Παναγιώτη γιά κατάργηση τοῦ
κράτους. ”E, λοιπόν κάνε λίγη
ὑπομονὴ. Μέ τά προὸλήματα πού
ἀντιμετωπίζουν τά Σοσιαλ. καθεστῶτα καί τόν ἀσταμάτητο πόλεμο - οἰκονομικό, ἰδεολογικό
κλπ. - πού ἐξαπέλυσαν ἐναντίον
τους οἱ ἰμπεριαλιστές. πῶς εἶναι
δυνατόν νά καταργηθεῐ τό κράτος, ἀφοῦ ὁ ἴδιος ὁ σοσιαλισμός
ἀκόμα δέν ὁλοκληρώθηκε. Καί
κάτι ἄλλο. Σέ κανένα ἄλλο κράτος τό σύνταγμα δέν ῦποόλήθηκε
σέ δημόσια συζὴτηση καί οὔτε
τοῦ έγιναν τόσες τροπολογίες
ὑποόληθέντες ἀπό πολίτες.
Τέλος γιά τό Δ. Χατζηπανα-

γιώτου έχω νά πῶ τό ἑξῆς νά
μάθει πρῶτα τίς σωστές 6701111—
σίες τῶν κομμάτων καί ἔπειτα νά
μιλήσει γιά πολιτική.
Φιλικά
Σάκης Βελκόπουλος
Στά μέλη τῆς ΚΝΕ ἀπειιθιίιέται ὁ
ἀναγνώστης μας, πο ι’· ὑπογράφει.«Ἕνας σοσιαλιστής ιτσλαῐος, μέλος τοί1 ΠΑΣΟΚ

Ἀγαπητό ΑΝΤΙ,
Εἶναι ἡ πρώτη φορά που σοῦ
γράφω καί μέ τοῦτο τό γράμμα
μου θέλω ν’ (”ιπευθυνθῶ στοιίς
01171171071015; τῆς ΚΝΕ κύρια οτά
ὰπλά μέλη της, στή 6601] της.
Συναγωνιστές τῆς KNE. ὑπάρχουν ὁρισμένα σημεῖα στήν ὅλη
στάση τοῦ KKE. πού πιστεύω 611
κάθε λογικό ᾶνθρωπο καί ἰδίως
καθε δημοκράτη ~ ἀριστερά,
πρέπει τό λιγότερο νά τόν θάλουν
νά σκεφτεῖ τί κρύόεται πίσω ἀπό
αὐτά τά πράγματα. Νά ψάξει νά
6951 δηλαδή ποιές δομές 751-70117
αύτές τίς θέσεις. Ἐπειδὴ ,λοιπόν
θεωρῶ ὅτι καί 051; ἀνήκετε σ“
αὐτή τήν κατηγορία τῶν ἀνθρώ-

τοῦ Αἰγαίου, ἡ ὁποία ἐπιεικῶς
μπορεῖ νά χαρακτηρισθεῑ ψευτο-

κατε λοιπόν γιατί τό ΚΚΕ δέν τίς
κατεδίκασε;
Μέ τίς λίγες περιπτώσεις πού
ἀνάφερα συναγωνιστές πιστεύω
ὅτι γίνεται φανερό ὅτι ὅλα τά
σκοτεινά σημεῖα στὴν πολιτικὴ
τοῦ ΚΚΕ δρίσκουν τήν ἐξήγησή

διεθνιστική;

τους ἄν κανείς διερευνήρει τίς

πων, γιά τοῦτο τό λόγο σᾶς
ἀπευθύνω αὐτά τά λόγια.
Ἀναρωτηθήκατε λοιπόν, συναγωνιστές, γιατί τό KKE παίρνει
τὴ θέση πού έχει γιά τό ζήτημα

Ἀναρωτηθήκατε ποτέ γιατί
ἀναγορεύει τό KKE, 16 Βιντέλα
σε’ «κεντρῶο διχτάτορα» (ἀλήθεια τί μαρξιστική ὁρολογίαῐῐέ)
ξεχνώντας τούς χιλιάδες δολοφονημένους ἀγωνιστές;
Ἀναρωτηθήκατε μήπως γιατί
τό KKE ἀποκαλεῖ τούς «Μοντονέρος» τρομοκράτες καί 19011πούκους τή στιγμή πού καί
«ἀδελφά» κουμμουνιστικά κόμματα πρός αὐτό, ὅπως τό ΚΚΙ
καί τό ΚΚΓ, ἀναγνωρίζουν τούς
δίκαιους ἀγῶνες τους;
Ἀλήθεια, σκεφτήκατε γιατί ἡ
Σοόιετική Ἔνωση ἐνῶ ὃοηθᾶ οἰν
κονομικά καθεστῶτα, δικτατορικτῖι .ὴ φασιστικά σάν αὐτά τῆς
Τουρκίας καί τῆς Ἀργεντινῆς,
δέν ὅοηθᾱ καί αὐτό τῆς Χιλῆς.
Μάλιστιῑι καταδικάζει τήν Κίνα
πού 6οηθά τόν ΓΙινοσέτ (καί πολύ
καλά κάνει σ’ αὐτὴ τήν περίπτωση). Γιατί λοιπόν ἡ ΣΕ δέν
601]θά τόν λαό τῆς Χιλῆς μέ οἰκονομικές ὅοήθειες ἤ δάνεια (δια-

σχέσεις μεταξύ τοῦ KKE καί τοῦ
Κ.1(.Σ.Ε. Ἐκεῖ πιστεύω συναγω-

νιστές ὃτι ὀρίσκεται καί ἡ λύση
τοῦ τεράστιου ἐρωτήματος πού
ἀφορᾶ τήν ’EB71111']"A71101001]
καί τόν ”Εμφύλιο Πόλεμο. Ψάχνοντας ἐκεῖ δρίοκουμε καί γιατί
τό ΚΚΕ ἔχει καταλήξει νά εἶναι
τό κόμμα τῶν ἡρώων τό κόμμα
πού γέμισε μέ τά μέλη του τόσες
Γιοῦρες καί Μακρονήσια,
Πάνω σ’ αὐτό τό θέμα συναγωνιστές θέλω τήν ἀπάντησή σας.
Πιστεύω ὅτι οἱ στῆλες τοῦ ΑΝΤΙ
εἶναι ἀνοιχτές γιά ἕνα τέτοιο διάλογο.
Μέ φιλία
Ἕνας σοοιαλιστής νεολαῖος, μέλος τοῦ ΠΑΣΟΚ

Υ.Ι“ Αὐτὴ ἡ πρόσκληση ἀπευθύνεται σέ ὅλους τούς ἀριστεροὺς
ἀπό τό ΠΑΣΟΚ, μέχρι καί. τό

κκε(μ-λ).

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ KAI ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ
λέγετε ἀνάμεσα στό. δύο. 1111-);
κάνει καί μέ τήν Τουρκία και τήν
Ἀργεντινή.
Σκεφτήκατε
συναγωνιοτ) τ.
ποιόν ἀλήθεια ὅοηθάει ἡ ΣΕ 111
τά δάνεια; Μήπως τό λαό, "H μὴπως ὅοηθάει τίς ἀστικές τάξεις
αὐτῶν τῶν δύο χωρῶν, γιατί αυτές κυὸερνοῦν καί ὅχι οί λαοί.
Καί κάτι ἀλλο πιό πρόσφατο,
συναγωνιστές. Στή Σοόιετική
”Ενωση γίνονται κάτι «611-15;» μερικῶν

ἀντικαθεστωτικῶν.

Av

λοιπόν ἡ πληροφόρηση σας δέν
οταματάει 0167 «1)ιζοσπάοτη;,καί ἐπεκτείνεται καί στίς ἀλλες

καθημερινές ἐφημερίδες θά πληροφορηθήκατε ὅτι τά K K. τῆς

Γαλλίας καί τῆς Ἰταλίας τίς
καταδίκασαν άνοιχτά. Σκεφτή-

ΑΝΤΙΦΡΟΝΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΟBIETIKO ΣΥΣΤΗΜΑ
Μερικές σκέψεις του γιά τήν
ἀντιμετώπιση τῶν ἀντιφρονοιῖντων ιἰπύ τό σοὸιετικό καθεστώς,
μᾶς στέλνει ὁ ἀναγνώστης Γ.
111571511167];

”Αγαπητό ΑΝΤΙ,
Πρίν λίγες μέρες τά Σοὸιετικά
δικαστήρια μᾶς ἐδωσαν σαφῆ
δείγματα ,.σοῧαρῆςτ-,ψ σοσιαλιστικῆς νομοθεσίας στό τέλος τῶν δικῶν τῶν Σοὸιετικῶν ἀντικαθεστιιπικών πολιτῶν Ἐπέὸαλαν
ποινές πολυχρόνιον καθείρξεων
καί τό σημαντικότερο α’ έναν ἀπ’
αὐτούς ἐπεὸλήθηκε ἡ ποινὴ τοῦ
Θανάτουῖῑ Ἠ ἴδια ἠ καταδίκη σέ
51

Ἰ
θάνατο ἐνος Σοόιετικοῡ πολίτη,
μᾶς δείχνει τή φὺση καί διάθεση
τοῦ καθεστῶτος. Προσδιορίζει
ἐπακριὸῶς τή «δημοκρατικὴ λειτουργία» τσῦ Σοόιετικσῦ συστήματος καί ἐντοπίζει τά ὅρια ἀνοχῆς του ἀπέναντι σέ όποιαδήποτε
κριτική οτὴ λειτουργία του. Ὁ,
τρόπος πού τό Σοῧιετικό καθε-’
στώς έπιὸάλει τίς ἀπόψεις τῆς
ἡγεσίας του, εἶναι ὁ ἐντελῶς
ἀντίθετος ἀπ’ αὐτόν πού πρῶτει
νά ἀκολουθηθεί o‘ ένα σοσιαλιστικό καθεστώς.
Ἀκολουθείται μιά «στενή νομικὴ διαδικασία» πού πάντοτε
φυσικά ἔρχεται σάν πολίτιμος
ὃοηθός τοῦ ὑπάρχοντος συστήματος μιᾶς καί αὐτό ὑπηρετεῖ... 'H
στενή αὐτ-ὴ νομική διαδικασία
θυμίζει λίγο πολύ τὴν ἐποχή τῆς
Σταλινικῆς τρομοκρατίας, ὅπως
πολύ εὔστοχα ἐπεσήμαναν τά
κομμουνιστικά
κόμματα
τῆς
Δύσης.
‘0 «ρεαλισμός» αὐτός τῶν Σο6ιετικῶν ἀρχῶν, δέν εἶναι παρά
τό ἀποτέλεσμα τοῦ ἀνορθοδόξου
τουλάχιστον τρόπου μέ τόν
ὁποῖον ἀντιμετωπίζεται κάθε
κριτική διάθεση στή Σοὸιετικὴ
Ἐνωση. Αὐτὴ ἡ ἀντιλογική τοῦ
καθεστῶτος πού διαιωνίζεται
ἐδῶ καί πολλά χρόνια, ἔρχεται νά
προστεθεῖ σάν ένα στοιχεῖο στά
πολλά ἄλλωστε πού συνθέτουν
τόν τρόπο μέ τόν δποῖο διαπαιδαγωγοῦνται οἱ Σοὸιετικοί πολίτες γιά τήν «ὀρθολογισμὲνη»
συμμετοχή τους στίς λειτουργίες
τοῦ ὑπάρχοντος συστήματος. ”Av
δεχτοῦμε ὅτι σί ἀντιφρονοῦντες
στὴ Σοόιετικὴ ’Ἐνωση εἶναι ὅλοι
πράκτορες ὑπηρεσιῶν τοῦ διεθνοῦς ἰμπεριαλισμοῦ, τότε θά
πρέπει ἐπίσης νά δεχθοῦμε ὅτι τό
Σοόιετικό καθεστώς έπρεπε νά
ἐφαρμόζει μιά «ένιαία διαδικασία» ἀπομόνωση ἤ θανάτωσης
(sic) τῶν ἀτόμων αὐτῶν. "Av πάλι
δεχτοῦμε τούς ἀντιφρονοῦντες
σάν «ἀντικαθεστωτικούς», τότε
θά πρέπει νά δεχτοῦμε ὅτι ἡ
ἀστική τάξη «ἀναγεννάται ἐκ τῆς
τέφρας» οτὴ Σοὸιετική Ἕνωση,
Δηλαδή, πρέπει νά ἀποκλείσουμε
τό ὅτι οἰ Σοὸιετικοί αὐτοί πολίτες
ἐγιναν ἀντίπαλοι τοῦ καθεστῶτος
χωρίς νά ὑπάρχουν τά κατάλληλα
ἐρεθίσματα... γιατί τότε θά πρέπει νά προσανατολίσουμε τήν
κρίση μας γιά τό πρόὸλημα στίς
θεωρεῖες πού ἀναφέρονατι σέ
ἥρωες καί προδότες...
Ἔχω τήν έντύπωση λοιπόν πώς
γιά τόν πολίτη πού συμετέχει οτὴ
ζωή καί οἰκοδόμηση ἑνός σοσιαλιστικοῦ καθεστῶτος, δέν ἀρκοῦν
τά ἀνθρωπιστικά κηρύγματα τοῦ
Καρτερ γιά νά ἀρνηθεῖ τούς στόχσυς του καί νά περάσει μέ τό

μέρος τῆς ἀστικῆς ἀντίληψης.
Γιατί ὁ σοσιαλισμός, μπορεῖ νά
μιλήσει ἀνοιχτά μέ τόν κάθε κύρω Κάρτερ. Τά αἴτια τῆς παρουσίας ἀντικαθεστωτικῶν μέσα οτὴ
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Σοὸιετική Ἐνωση (μέσα οτὴ ζωὴ
της) πρέπει νά τά ἀναζητήσουμε
στὴν ἴδια τὴ φύση τοῦ καθεστῶτος στήν ἴδια του τὴν λειτουργία.
Εἶναι ἀνάγκη νά ἐξετάσουμε
άν ἡ συμμετοχή τοῦ Σοὸιετικοῦ
πολίτη οτὴν κοινωνικὴ ὑπόθεση
εἶναι πραγματικὴ ἦ πλασματική,
ἢ ἄν ἔστω στή συμμετοχή αῦτή
ὑπάρχει πληρότητα, ἀλλά ὑπάρχουν «ὅρια», ὑπάρχουν θά λέγαμε ὰπλά «στεγανά». Ἡ ὕπαρξη
ὅμως ἀντικαθεστωτικῶν πού δέν
ἐπηρεάζονται ἀπό κανενός εἴδους ἀστικό πλσυραλισμό, ἀπό
κανένα ἀστικό τύπο, ἀπό καμιά

ἀστική τάξη, (ἁπλούστατα γιατί
δέν ὑπάρχουν στό Σοὸιετικό σύστημα), δείχνει πολύ πιθανόν
πώς οτὴ Σοὸιετική Ἐνωση δέν
ὑπάρχει πραγματικὴ δημοκρατία,
ἀρα καί σοσιαλιστική διαπαιδαγώγηση τῶν μαζῶν ὅπως θά -έλεγε
ὁ Λένιν. Καί σίγουρα πραγματικὴ
δημοκρατία δέν σημαίνει χτύπημα τοῦ ὁποιοδήποτε ἀντίλογου
μέ μιά κλειστή συνοπτίκη διαδικασία, (γνωστὴ τόσο πολύ στούς
Ἕλληνες πολίτες), πραγματικὴ

δημοκρατία δέν σημαίνει «εἶναι
ἀντικαθεστωτικοί, ἀντίπαλοι τοῦ

σοσιαλισμοῦ....>) (ΓΙΑΤΙ; ΠΟΙΟΣ
ΦΤΑΙΕΙ;). Πραγματική δημοκρατία, σημαίνει ἀνοιχτός διάλο-

γος μπροοτά στίς μάζες, πραγματικὴ δημοκρατία, σημαίνει δυνατότητα τοῦ λαοῦ νά διαμαρτύρεται, νά καταγγέλει μέ τὴν μαζικὴ
συμμετοχή του καί παρουσία του
τούς ἐχθρούς τοῦ καθεστώτος,
πραγματικὴ δημοκρατία σημαίνει
παλλαϊκές κινητοποιὴσεις γιά τὴν
προστασία τοῦ σοσιαλισμοῦ, γιά
τὴν πολιτικὴ θανάτωση.... τῶν
ἐχθρῶν τοῦ Σοὸιετικοῦ λαοῦ, οτὴ
συνείδηση πρῶτα ἀπ’ ὅλα τῶν
μαζῶν.

πολιτικῆς Γνωρίζετε (ναί ἥ ὅχι;)
ὅτι ἀπό τῆς ἐποχῆς τοῦ Λένιν ἡ
Σοόειτικὴ Ἐνωση προσφέρει σημαντικές ὅοήθειες πρός τήν
Τουρκία; Οἱ ὂοὴθειες αὐτές συνεχίζονται καί μετά τά φρικτά αἴσχη τῶν ὄαρὸάρων γειτόνων μας
εἰς τὴν Κύπρον, τά ὁποῖα παρασημοφορεῐ μέ τὴν στάσιν της καί
ἡ Ρωσία. Τουλάχιστον εἰς τήν
Ἀμερικὴν πολλές έγκυρες φωνές
ἐπιφανῶν Ἀμερικανῶν (καί ἀπό
τίς ἐφημερίδες) ὑψώνονται γιά
τήν Κυπριακή τραγωδία, παρά τό
δαρύτατο πνεῦμα ἀντιαμερικανισμοῦ πού ὑπάρχει ἐδῶ. Πληροφορὴσατέ με ἀν έγινε καμιά ἐκδήλωση στήν Ρωσία καί ποιές οἱ
ἐνέργειές της γιά τὴ σωτηρία τῆς
μαρτυρικῆς μας Κύπρου;
Τέλος, ἐπειδὴ ἀναφέρεσθε συνέχεια γιά τόν ρόλο τῆς CIA,
ἐρωτῶ ποιός ὁ ρόλος τῆς αἱμοσταγοῦς, θηριώδους K.G.B καί
ἰδιαίτερα στήν Τσεχοσλοόακία τό
1968; Ἥ μήπως ἐκεῖ δέν έγινε
ἀντιδημοκρατικὴ έπέμόαση;
Τά παρσπάνω ἁπλῶς χάριν τῆς
ἀμεροληψίας καί διά νά μάθετε
(τό ξέρετε),κι’ ἀπό μιά ἐπαρχιακὴ
κωμόπολη, πώς ξέρουμε τόν καθένα, κι’ δ,τι πάντως ἀπό τὴν

ἀθεη Σοὸιετική Ἕνωση τῶν έξοριῶν καί τῶν θηριωδιῶν, προτιμοῦμε μιά ἀξιοπρεπῆ, ἀγωνιζόμενη Ἑλλάδα ἡ ὁποία δέν θά
ὂοηθήσει καθόλου τά ἀντιδυτικά
ὄνειρα τῆς ἐρυθρᾶς, σοὸιετικῆς
ἀπειλῆς πού δέν εἶναι τίποτε
ἀλλο παρά ἡ σύγχρονη έκδοση τῶν Τσάρων.
Μέ τιμή,
Ἀνδρέας Ἀγραπίδης
Ἀνδραὸίδα
ΑΦΙΕΡΩΜΙΞΝΟ ΣΤΗ «ΔΥΣΗ»

Ὁ φίλος Θ.Θ. ὀλίγον ὠργισμένος ·
καί ὀλίγον ἐμπνε υσμένος, μᾶς
ἔστειλε τό ἀκόλουθο γράμμα·
”Αξιο θαυμασμοῦ εἶναι τό πῶς
αἰσθάνονται μερικοί σ’ αὐτόν τόν
τόπο τό «ἀνήκομεν εἰς τὴν Δύσιν».
M' ὅλο της τό σαρκοβόρο μεγαλεῖο, αὐτὴ ἡ «Δύση» πού γεννοὸολᾱ Φράνκο καί Πινοσέτ, πού
ὑπεραμύνεται γιά τ’ ἀνθρώπινα
δικαιώματα ἔξω ἀπ’ τόν «δυτικό»
χῶρο, πού ἐμπορεύεται χασίς κι”
ἀνθρώπινη σάρκα ἀὐτή ἀκόμα ἡ
«Δύση» λοιπόν, ἡ μονότονα σηπόμενη, παρουσιάζει κάτι φαινόμενα θλιόερῶν προέδρων Νίξον

Βιθλιοπωλεῑο M. KOTZIA καίΣΙΑ

Γιῶργος Μεντζὰίδης

Φθιτηῖής

KI’ ΕΝΑΣ ΦῑΛΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ...

Οἱ ΗΠΑ, δέν εἶναι ἡ κύρια πηγή
τῶν δεινῶν μας σύμφωνα με’ τόν
ἀναγνώστη Α. Ἁγραπίδη. Στό
γράμμα πού ἀκολουθεῖ ἐκφράζει
τή κατάπληξή του γιά τήν ἐπιμονή τοῦ ΑΝΤΙ νά στρέφεται ἐνάντια οτήν ΣΙΑ καί τήν ἀμερικάνικη κυόέρνησηΜ)
Ἀξιότιμε κύριε Διευθυντά,
Εῖμαι τακτικός ἀναγνώστης
καί τοῦ «ΑΝΤΙ». Μέ τό θάρρος
ἀλλά, νομίζω, καί τό δικαίωμα
αὐτό ἐπιτρέψατέ μου νά σᾶς ἐρωτὴσω; Γιατί ἀποκλειστικά στρέφεσθε κατά τῶν Η.Π.Α.; Αὐτὴ ἡ
χώρα εἶναι ἡ πηγή τῶν δεινῶν Ι,
μας κυρίως, Γιατί ἀποσιωπεῐτε άγιοποιεῑτε τὴν Ε.Σ.Σ.Δ μέ τήν
σιωπὴ σας καί μέ τήν δλοφάνερη
εὔνοιά σας πρός τό ἀνελεύθερο
καθεστώς της καί πρός τὴν κάθε
ἀλλο παρά ἠθική ἐξωτερική της

τό πιό σύγχρονο, μοντέρνο καί
ὲνημερωμένο 616λιοπωλεῑο τῆς ΘεσΙνίκης

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ M. KOTZIA &
TEIMIZKH 78 Tnz}\.lg797720— 268940
@EZZAAONIKH

πού παραιτοῦνται σάν τούς ἀγγίξει τό σκάνδαλο, κάτι πρωθυ-

πουργῶν Οὐῐλσων που «ἀποσύρονται λόγῳ ὑγείας», κάτι καγγελάριων Μπράντ που μέ πλήρη
συνείδηση
ἐγκαταλείπουν
τό
ἀξίωμά τους, γιατί συνεργάτες
τους (ὅχι οἱ ἴδιοιέ) ἕσφαλαν, κάτι
προέδρων Λεόνε πού παραιτοῦνται σάν πιαστοῦν φοροφυγάδες
μιάς (ὅχι περισσότερο) έπαυλης.
Σ’ αὐτόν ἐδῶ ὅμως τόν τόπο,
φαίνεται πώς οὐτε καί οτὴν
«Δύση» δέν ἀνήκουμε.
Σάν δοούν τά σκάνδαλα - γελοιογραφὴματα τοῦ ὑπουργοῦ
τῆς Δημόσιας Τάξης, σάν παζαρεύεται ἡ ἐνεργειακὴ μας πολιτικὴ ἀπό τόν ἀποστάτη χουντοδηλωσία ὑπουργό σύμφωνα μέ τά
συμφέροντά του, σάν ἀποκαλύπτονται χυδαιότητες κι’ ἐθνοπροδοσίες καί δασανισμοί στ’όν
στρατό καί στὴν Κύπρο, oi ὑπεύθυνοι ἄνδρες μας διαρρέουν κι’
ἀπ’ αὐτὴν ἀκόμη τήν Δύση, σέ
κάποια Ὑπερορία θρονιασμένοι,
μακάριοι, καί στά παλιά τους τά
παπούτσια μᾶς γράφουν.
(Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐκρηξης
12 ὂομὸῶν οτὴν Ἀθήνα στίς

φορά τῶν κουὸανέζων διεθνιστῶν στά πεδία τοῦ ἀγώνα σέ
Λατινική Ἀμερική καί Ἀφρική.
Σ· αὐτό τό σημεῖο ἔχει φτάσει ό
ἀντικομμουνισμός τῶν σαπρόφυτων τῆς ἀντεπανάστασης.
Κρίνονται οἱ κουδανέζοι ἐπαναστάτες ἀπό ποιούς· Κρίνονται

ἀπό μέλη μιᾶς ὀργάνωσης νευρωτικῶν τῆς «ἐπανάστασης» (ἐπειδὴ
πάσχουνε ἀπό πολιτική μοναξιά,

μακριά ἀπό τό λαό) καί ἀντικειμενικά συνδαυλιστῶν τῆς ἀντεπανάστασης, μιᾶς ὀργάνωσης
πού ίδρύθηκε στή Δ. Γερμανία,
πέντε χρόνια σχεδόν μετά τήν
ἐπιόολὴ τῆς δικτατορίας (ποῦ

ἦταν τά μέλη της μέχρι τότε; οτὴ
Δ. Γερμανία;), ὅταν πιά τό ΠΑΜ
καί 6 Ρὴγας εἶχανε προσφέρει
κιόλας τά πρῶτα τους θύματα
016v ἀντιδικτατορικό ἀγώνα.
Κρίνονται οἱ Κουόανέζοι τῆς ένοπλης ἐπανάστασης ἀπό παιδάκια καλῶν οἰκογενειῶν πού διαδάζουνε τήν έπανάοταση στά 6L6λία, ὅπως λέει 6 Ρεζί Ντεμπρέ
πού τούς δίδει σέ δέκα χρόνια

Θ.Θ.

Ἀγαπητό ΑΝΤΙ,
Τά κατά καιρούς γράμματα
πρός τὴ στήλη ἀπό μέλη τοῦ
«BK.» ΚἘ δέν τά σχολιάζω
γιατί ἡ άναξιοπιστία τους (νεοδογματισμός, εἶναι δλοφάνερη,
ὅπως πασίδηλη εἶναι κι” ἡ φαιδρότητα τους; μιά καθαρά ἰδεολογική (χωρίς καμιά πραγματικῆ
ὃάση στό λαό, ἐργοστασια. ἀγρότες) μικροομάδα ἔχει διαγράψει στά λόγια, εὐτυχῶς - τό σύνολο
τῆς ἐλληνικῆς Ἀριοτεράς (τό
Κ.Κ.ΙΞ; «σοσιαλ-φασιστικό πρακτορεῖο» καί τό Κ.Κ.Ε ἐσ.; οὐρά
τῆς ἀστικῆς τάξης). ”Ομως αὐτές
τίς μέρες ἡ «A.A.» Σ.Π.Ε ξεπέ-

ρασε κάθε ὅριοῑ μέ ἀφορμή τό
παγκόσμιο φεστιὸάλ νεολαίας
στήν K0660, κυκλοφόρησε ἀφίσα
πού ζητά σαμποτάρισμα τοῦ φεστιὸάλ ἀπό τήν ΕΦΕΕ ἐπειδὴ ἡ
K0060 κατηγορεῖται γιά «κάλπικο ἀντιϊμπεριαλισμό», ὄντας
«πραχτορεῖο»
τοῦ
«σοσιαλφασισμοῦ». Ἀπό τὴ μικροαστικὴ
ἠθικὴ
(σάν
κι”
αὐτή
τοῦ
«Ε.Κ,»Κ.1Ξ.) οἱ χαρακτηρισμοί

πού χρησιμοποιῶ θα θεωρηθοῦνε
σάν «ὕὸρεις». Ἀπό πραγματικά
ἀριστερὴ
σκοπιά ἀποτελοῦνε
στοιχειώδειςὶπσλιτικές ἐκτιμήσεις
(κάτι πού δέν συμφέρει τό
«E.K»KE νά τό παραδεχτεῖ).
«Κάλπικος ἀντιϊμπεριαλισμός»
λοιπόν, τό αἷμα τῶν νεκρῶν τῆς
Σιέρα
Μαέστρα,
σοσιαλφασιστικό τό αἷμα τῶν πράσφατων νεκρῶν τῆς Κούόας οτά ψαροχώρια της, ἀπό ἐπιθέσεις μισθοφόρων τοῦ άμερικάνικου ίμπεριαλισμσῦ, καθώς καί ἡ ,προσ-

σύμὸουλοι] (Ἡ C.I.A. ἐπιδεὅαίωσε τήν ταυτότητά τῶν μελῶν
της). Τό «Verde Olivo» δέν έκανε
ἀλλο ἀπό τό νά ἀναδημοσιεύσει
τίς πληροφορίες τῶν ἴδιων τῶν
Ἀμερικάνων· οἱ Κινέζοι δέν
διεύψευσαν.
Οἱ σχέσεις τοῦ «E.K.»K.E. μέ
τήν· Κίνα εἶναι γνωστές, ὅπως
γνωστές εἶναι πιά οῖ’ σχέσεις τῆς
Κίνας μέ τίς Η.Π.Α, ”Αγνωστες

εἶναι οἱ «μεταφράσεις» (ἄν
ὑπάρχουν· εὔχομαι νά μὴν εἶναι
έτσι) τῶν σχέσεων αὐτοῦ 0111v
Ἑλλάδα. Καθήκον τῶν κομμάτων

τῆς έλληνικῆς Ἀριστερᾶς δέν εἷναι μόνο ἡ ἀπομόνωση τῶν φασιστικῶν μικροομάδων, ἀλλά καί
τῶν συμμετρικῶν τους; θέλουν δέ
θέλουν, ὑπονομεύουν κι’ αὐτές 111
δημοκρατία καί ναρκοθετοῦνε τό
δρόμο πρός τό σοσιαλισμό.

χείρησης, στό κρεὸάτι τοῦ ψυχίατρου 1’1... 016 Κατμαντοῦ. ”Av καί
ἐλάχιστη αὐτή ἡ μικροομάδα,
ἐπικίνδυνη, ὅπως ἀκρδῶς ἐπικίν-

δυνοι εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὀλίγοι πού
εἶναι ὅμως ἱκανοί νά 61016911)νουνε τά θεμέλια τῆς δημοκρατίας. Ξεπερνάω τό γνωστό ἐπιχείρημα ὅτι τά μέλη αὐτῆς τῆς
ὁμάδας «δέν παίζουνε ἴσως ὑποκειμενικά τό παιχνίδι τῆς ἀντίδρασης, ἀλλά ἀντικειμενικά»
κ.λ.π. Ξεπερνάω αὐτό τό ἐπιχείρημα γιά νά ὁμολογήσω τί ὑποψιάζομαι (χωρίς νά ἔχω κανένα
στοιχεῖο δέ συκοφαντῶ, ἐκφράζω
εϋλογη ἀπορία ’μέ ὂάση τούς
παρακάτω λογικούς συσχετι-

σμούς)ῖ εἶναι δεδομένο ὅτι ἡ
χώρα πού ἡ ἰδεολογία 111‘ ἡ πολιτική πρακτική της έχει γιά ἀχθοφόρο τό «E.l(.»K.E δέν παίζει
μόνο ἀντικειμενικά, ἀλλά καί
ὑποκειμενικά τό παιχνίδι τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ (ὅοήθεια στόν Μομπούτου, προτροπὴ στούς λαούς

τῆς Δ. Εὐρώπης νά ἐνισχὺσουνε
NATO καί EOK ἐνάντια στά
συμφέροντά τους, ὂοήθεια καί
πρεσὸεία 016v Πινοσέτ, συνεργασία γιά ὅπλα μέ τίς Η.Π.Α, κά).
Οἱ σχέσεις τῆς Κίνας με’ τή
C.I.A εἶναι πιά γνωστές; ἔχω (0111
διάθεση τοῦ ὁποιουδήποτε καί
τοῦ «ANTI» ἀν θέλει νά κάμει
σχετικό ρεπορτάζ) φωτογραφίες
(πού... δέν «χαλκεύθηκαν ἀπό
τήν K.G.B.», ὅπως εἶναι έτοιμο
νά ψελίσει τό «E.K.»K.E) πού
δόθηκαν οτὴ δημοσιότητα ἀπό τό
ἀμερικάνικο πεντάγωνσ καί πού
ἀναδημοσιεύτηκαν στό ὅργανο
τῶν Ἐπαναστατικῶν Ἔνοπλων
Δυνάμεων τῆς Κούὸας «Verde
Olivo» (ὅλη ἡ σειρά οτὴ διάθεση
τοῦ ὁποιουδήποτε κακόπιστου).
Σ’ αὐτές τίς φωτογραφίες φαί-

τῆ),ἴσως ἐμφανιστεῖ στίς 12 τά
μεσάνυχτα ὁ Γρ. Φαρᾶκος καί
στείλει τίς νεαρές Κνίτισες γιά ’
ὕπιό. ”Αλλωστε ό ἴδιος εἶπες «Είναι μιά παράδοση τῆς έλληνικής
οἰκογένειας. Τέλος πάντων, δέν
μπορεῖ ἡ κοπέλα νά πηγαίνει
συνέχεια κάθε δράδυ στίς 1 καί
στίς 2 τὴν νύχτα σπίτι της» (Γιά
τὴν άγωνιστική ταξική πατριώτικὴ διαπαιδαγώγηση τῆς νεολαίας. Ὁμιλία Γρ. Φαράκου,σελ.
44,ἐκδ. Ὁδηγητής)

Εἶχε κάποιο δίκιο τό ΚΚΕ πσύ
ἀνάθεσε τήν καλλιτεχνική διεύθυνση τῆς συναυλίας στόν Χ.
Κλύν. Ὁ ἴδιος ἐξάλλου δὴλωσε
ὅτι εἶναι γιά δέσιμο. ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ. Δέν μένει παρά δ «τρελός
γιά δέσιμο» Χ. Κλύν «πού πῆρε
τόν πέτσινο δίσκο» (διαφήμιση

τοῦ δίσκου τοῦ Χ. Κλύν) νά τούς
δέσει ὅλους μαζί καί νά τούς ρίξει στό «τέρας τοῦ Λόχ -“ νές»
(ταγούδι τοῦ ἴδιου δίσκου). Ἴσως
έτσι γλυτώσουμε ἀπό τέτοιου εἶδους «κουλτούρα».
Δ. Δημητρακόπουλος

Εὐχαριστῶ γιά τὴ φιλοξενία
Μανώλης Παπαδολαμπάκης

ραντεὸοῦ στό πόστο κάποιας ἐπι-

ὑποστηρίζω ὡστόσο πώς εἶναι
.
ΚΟΥΒΑ KAI EKKE

νονται ἀντάμα; Ὀ πράκτορας
τῶν ἀμερικάνων, ἀρχηγός τοῦ
U.N.I.T.A. τῆς Ἀγκόλα, Ρομπέρτο Χόλντεν, ένας ἀμερικάνος
πράκτορας τῆς C.I.A. καί κινέζσι

H ΣΥΝΑΥΛΙΑ TOY KKE
Μερικές παρατηρήσεις του, γιά
τή συναυλία - συμπαράσταση στό
λαό τῆς Θεσσαλονίκης, πού ὀργάνωσε τό ΚΚΕ 016v ’Δῆμο Ν.
Φιλαδέλφειας, μᾶς στέλνει ὁ
ἀναγνώστης Δημητρακόπουλος.
Ἀγσπητό «Ἀντί»
Στίς
ἐφημερίδες
τῆς

2617178 ὑπάρχουν ἀνακοινώσεις
γιά μουσικές ἐκδηλώσεις συμπαράστασης οτὴν ΘεσΙνίκη, τοῦ
Ρὴγα Φεραίου καί τοῦ ΚΚΕ,μέ τό
πρόσωπο τοῦ Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας. Σάν όργανώσεις τοῦ ἀριστεροῦ χώρου περίμενα νά δώσουν κάποιο στοιχειῶδες ἐπίπεδο
καλλιτεχνικῆς δουλειάς στίς «δυό
συναυλίες. Καί πραγματικά 0111v
ἐκδήλωση τοῦ Ρ.Φ. οἱ καλλιτέχνες εἶναι διαλλῆμένοι προσεχτικά. (Γαλάνη, Μητσιάς, Ξαρχᾱκος, Καλογιάννης κά.)
Στήν ἐκδήλωση τοῦ KKE —
πραγματικό μπαξέ — ἀνάκατα τά
λουλούδια μέ τίς τσουκνίδες;

H ΕΚΘΙΞΣΗ TOY BIBAIOY’
Γιά τήν ἔκθεση τοῦ ὅιόλίου στήν
Κηφισιά πήραμε τό ἀκόλουθο
γράμμα ἀπό τόν ἐκδότη κ. Δ. Κυριαζῆ.
Ἡ έκθεση τοῦ ὅιὸλίου στό
”Αλσος τῆς Κηφισιᾶς, τόν Ἰούλη

πού πέρασε εἶναι ένα θέμα πού
χρειάζεται ἀνάλυση, ὅχι μόνον
γιατί μπορεῖ νά ἀπασχολεῖ κύκλσυς ἐκδοτῶν ἀλλά, προπαντός,

γιατί ἡ πρώτη αὐτὴ Γωρτή - Ἔκ-

θεση ὅιὸλίου θά 6αρύνει γιά τήν
ἀνάληψη ἤ μὴ μελλοντικά παρόμοιων διοργανώσεων.
Πέτυχε, λοιπόν, ἢ ὅχι;
Ἡ ὀρθή ἀπάντηση εἶναι τό
συμπέρασμα ἀπόψτή διερεύνηοη;
- Χρειάζεται ἡ διοργάνωση
Ἐκθέσεων, γενικά;

- Εἰδικότερα, ἐκθέσεων 61—
6λίου καί ποιός 6 κύριος στόχος
ΤΟυςὲ

Κλύν, Στ. Κόκκοτας κ.λ.π. Δέν

Στό πρῶτο ἐρώτημα, ἡ διεθνὴς
καί 11 ἐλληνική πρακτική ἐπιδεδαιώνει θετικὴ ἀπάντηση καί θά
«κσμίζαμε γλαῦκας εἰς Ἀθήνας»
μέ ὅποια αἰτιολόγησὴ τους. Καί
τό διόλίο, πού εἶναι κι’ αὐτό ένα
ἐμπόρευμα, δέν παραὸιάζει τό
γενικό αὐτό κανόνα. Ἀντίθετα;

λείπει οὔτε 6 Σπ. Σερεμέτης.
Ἀπ’ ὅτι εὔκολα μπορῶ νά

Ἐπειδὴ εἶναι ένα ἀγαθό - ἰδιαίτερα τό διῧλίο πού δέν εἶναι «ἐρ-

ὑποθέσω,ἡ ἐκδήλωση εἶναι «στά

γαλεῖο» ἅμεσης χρὴσης, ὅπως τό
μαθητικό, φοιτητικό, ἐπιστημονικό κά. ἀνάλογο, ἀλλά στοχεύει
σέ μιά γενικότερη, πολύμορφη
καλλιέργεια τοῦ ἀτόμου - πού ἡ

Ἐλπίδα, Μ. Ζοάννου, Ἀντ.Κα-

τέόας,

Ἀντ.

Καλογιάννης,

Χ.

πλαίσια τῆς στροφῆς τῆς ΚΝΕ
οτὴν λαϊκὴ παράδοση», Αὐτὴ

λοιπόν εἶναι ἡ λαϊκὴ παράδοση
τῶν «ΣΚΥΛΑΔΙΚΩΝ». Διαμαρτυρόμαστε ὅταν ἡ ΕΡΤ δέν προ6άλλει τόν Ρίτσο, καί γιά νά τὴν
ἐκδικηθοῦμε προόάλλουμε τὴ
Νέλλυ Γκίνη. Ἴσως ν’ ἀκουστεῐ τό
προσφιλές ἆσμα «είσαι τρελός,
τρελός, τρελός, ἀλλά ὡραῖος
τρελὸς».
Καί ὅταν τά πλήθη
ἀποθεώνουν τόν Δάκη (θυμηθεῖτετ «νά κλείσουμε τίς ντισκοτέκ»
στό I" Φεστιὸάλ τοῦ Οδηγη-

ἀναγκαιότητά του δέν εἶναι γιά
τά πλατιά λαϊκά στρώματα προπαντός τόσο φανερή καί πιεστικὴ, ὅπως τῶν τροφίμων π.χ., καί
χρειάζεται 719060111 πολύ πιό έντονη καί πλατιά. Καί ὅσο τό
κοινό δέν ἔχει «ἐθιστεῖ» στό διάδασμια, τόσο πιεστικότερη γίνεται
ἡ ἀνάγκη τῆς προόολής τοῦ 61δλίου. Δηλ. ἐχουμε έδῶ μιάν
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ἀντίστροφα ἀνάλογη σχέση. Στή
χώρα μας, τό μέτρο τῆς ἀνάγκης
τῆς προόολῆς του, τό δίνει τό
«ποσοστό διαὸάσματος», πού εἶναι ἀπό τά χαμηλότερα τῆς Εὐ-

ρὼπηςΟἱ ἐκθέσεις (γιορτές κ.λ.π.) τοῦ
ὔιὸλίου, δέν εἶναι τίποτ’ ἀλλο
παρά ’ένας τρόπος προὸολῆς τοῦ ·
ὃιόλίου· μιά προσπάθεια νά
’ρθεῖ σέ «ἐπαφὴ», μέ τό ὃιὸλίο, τό
πλατύ, ὅασικά μή ὅιόλιοπωλιακό
κοινό, πού συνήθως δέν εἶναι τακτικός ἐπισκέπτης τῶν 6161110110)λείων. Σέ λίγο σχετικά χρόνο, να
μπορέσει νά δεῖ πολλά διὸλία, νά
τά φυλλομετρτήσει, νά τά «ψάξει», νά μιλήσει μέ τούς παράγοντες τοῦ διδλίου, νά πληροφορηθεῖ, νά λύσει πιθανές ἀπορίες
του, νά κεντριστεῖ τό ἐνδιαφέρον
του γιά τό ὂιόλίο.
’Υπό αὐτὴν ’τήν ἔννοια, ἡ
ἀναγκαιότητα ἐκθέσεων πού νά
ἐξασφαλίζουν αὐτές τίς προϋποθέσεις - ἀνάλογος χῶρος, χρόνος

κ.λ.π. - εἶναι πασίδηλη. Καί
’ἐπρεπε κάπδτε ν’ ἀρχίσει ἡ διοργάνωσὴ τους.
Καί τό ξεκίνημα ,ιιέ τήν 1η
Γιορτή-Ἔκθεση στό ”Αλσος Κηφισιάς, αὐτό καθεαυτό, εἶναι
κιόλας ΕΠΙΊὙΧΙΑ.
Τό κοινό πού ἐπισκέφτηκε τήν

γάλα γράμματα «πολιτικό 61δλίο» μοίρασαν γύρω στίς 10.000
τιμοκαταλόγους. “Ασφαλῶς. ἐκδ.
οἶκοι μέ θιῦλία πλατῦτερης κυκλοφορίας. θά διαθέσανε περισσότερες. Καί ὑπ αὐτη τὴν ἔννοια,
κληρωτικά .
”Ας δοῦμε τώρα τό «51011901111116» μέρος. Πιστεύω ὅτι αὐτό δέν
κριτὴριο γιά τὴ οαθμολόγηση
μιᾶς ’Ἐκθεσης ὅιίῖλίων. πρόπαντός. Οί Ἐκθέσεις δέν οτοχεύουν
στόν «ἀμεσο» πελατη - ἐκείνη τὴ
στιγμὴ. Συμὸιίλλουν οτὴ δημιουργία νέων,
μελλοντικῶν.
«δυνάμει» πελατῶν. Καί γιά
τοῦτο μοῦ φαίνεται ἔξω ἀπό καθε
ὀρθὴ συλλογιστική καί προθληματικὴ για τό ρόλο καί λειτουργία τῶν ἐκθέσεων, ἡ διαμαρτυρία
6ι6λιοπώλη 0111v ἐφ. «Βιὸλιεμπορικὴ», γιά τήν ἴδια τήν όργάνωση
τῆς Ἔκθεσης, μέ τό αἰτιολογικό
ὅτι δῆθεν ζὴμιωσε τούς 6167110πῶλες. Τό ἀντίθετο συμδαίνει. Οί
ἐκθέσεις, συμὸάλλοντας οτό πλάταιμα τῆς κυκλοφορίας τοῦ 61-

κανένας, ἤταν αὐτοί που 601110-

ὃλία που ὴταν ἀδύνατο νά διατε-

ριζαν στό vA1100; «δροσιάς ἕνωιεν» ἤ τό διάσχιζαν ἀπό τὴ μιά
οτὴν άλλη ἐξοδο ἀδιάφοροι.
εὈλοι, ὑπομονετικά ἐπισκέπτονταν περίπτερο μέ-περίπτερο, ἐξετάζοι-νε τά θιθλία, ἐπιζητοῦσαν
τό διάλογο γύρω ἀπό τό ὅιόλίο,
ἀκούγανε προσεκτικά αὐτά πού
τούς λέγανε αὐτοί πού ἐξυπηρετοῦσαν τό περίπτερο. Καί δῶ
ἀναπηδάει μιά τεράστια εὐθύνη
τῶν ἐκδοτῶν - ἐκθετῶνῑ Τό
προσωπικό τοῦ περίπτερου, δέν
πρέπει νά εἶναι ἱκανό μόνον νά
εἰσπράττει τά χρήματα καί νά τυλίγει τό ὂιόλίο πού 6 ἐπισκέπτης
διάλεξε καί νά παραμένει ἀδιάφορο καί μέ ἀπάθεια. Ἐντελῶς

θοῦν ἀπό τά ὅιὸλιοπωλεῖα ἐξ, αἰ-

μετράει εἶναι ἡ σταση αὐτοῦ τοῦ.

τό ἀντίθετο, πρέπει νά εἶναι καλλιεργημένο, νά ξέρει καλά τό
«ὅιὸλίο», νά ἐκλαϊκεύει τὴ σημασία του κ.λ.π. Καί τότε οἱ Ἐκθέσεις μπορεῖ νά μεταόληθοῦν 0’
ἕνα πολύεδρο καί πολύφωνο
ὅῆμα προπαγάνδισης τοῦ 61ὅλίου, δηλ. παράγοντας πολιτιστικος ἀποφασιστικός.
Μάρτυρας ἀδιάψευστος γιά τό
ἐνδιαφέρον τοῦ κοινοῦ, εἶναι καί
οἱ κατάλογοι τῶν ἐκδοτικῶν οἴκων πού τό κοινό ζητοῦσε καί
έπαιρνε. Οί ἐκδόσεις μας, παρ’
ὅτι εἶναι πολιτικές καί ἀπευθύνονται σ’ ἕνα όρισμένο κοινό καί
στό περίπτερο γραφόταν μέ με54

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ξΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Ἐκδόσεις ΜΝΗΜΗ

Δημοχάρους 60
”Αθήνσ 601.
Τήλῑ 732.713 — 732.819

Η BOY/\H

ἀποτελεῖ το οασικο ἀξιολογικό

κοινοῦ ἀπέναντι στό ὅιόλίο. Καί
ἡ συμπεριφορά του, ἦταν κάτι
π’,λύ περισσότερο ἀπό ἐνθαρρυντκή. Ἐλάχιστοι, γιά νά μήν πῶ

Σημαντικό ὅμως. Μά ἐκεῖνο που

-ῦνῈΙη

ἡ ’Ἐκθεση - Γιορτή πέτυχε όλο-

ὅλίου. 6οηθάκέ τά θιὸλιοπωλεῖα.
Τά ἴδια ἰσχύουν καί για ἀρθρο
γτοῦ ίδιοκτήτη τῆς ἐφημερίδας αῦτῆς, στό όποῑο μιλά για... ἀποτυχία τῆς ”Ἐκθεσηςέίί
Χωρίς νά διαθέτω συγκεκριμένα στοιχεία, ἐκτιμῶ ὅτι 6 τζίρος τῶν ἐκθετῶν ξεπέρασε πολλαπλάσια τό τζίρο πού θά κάνανε
ἀπό τά γραφεῖα τους τήν ἀντίστοιχη χρονική περίοδο, Ὁ ὑποφαινόμενος, διάθεσε ἀρκετά 61-

Ἐκθεση δέν ήταν πολύ μεγάλω.

νουν, συμφωνεῖ μέ τήν πραγματι-

κότητα μόνον ὅταν συμῦάλλουν
οτὴν πολιτιστικῆ ἀνοδο τοὺ λαου
μας.

σέ κάθε περίπτωση ὅτι ἐνσαρκώ-

τίας τῆς μικρῆς τιμῆς τους καί

τοῦ μικροῦ ἀδόλου σχήματός
τους, κι έτσι παραμένανε ἀγνωστα στό κοινό. Π.χ., τό ψήφισμα
τοῦ Δήμου Ἀθηναίων ἐπί ἀρχοντος Δημοφάντου τό 410 π.Χ., γιά
τὴν προστασία τῆς δημοκρατίας,
τό δίπτυχο μέ τό ποίημα τοῦ Σεφέρη «Ἐπί ἀσπαλάθων», τά σκίτσα τοῦ Ξὶτιέ γιά τή CIA κλπ.
Ἀπό αὐτή τὴ σκοπιά, ἡ Γιορτὴ
- Ἐκθεση ΠΕΤΥΧΕ. Μά θά ρωτήσει κανείς;
- Μποροῦσε ἡ Ἐκθεση νά είναι καλύτερη;
Μποροῦσε1
- Γίνανε σφάλματα, παραλείwas:
Γίνανε.
- Εἴτανε κατάλληλο τό μέρος.
6 χρόνος, Εἶναι θέματα γιά συζήτηση.
Αὐτά ὅμως δέν ἀναιροῦν καθόλου, μά καθόλου τή σημασία
τῆς ”Εκθεσης, δέν μειώνουν τήν
ἐπιτυχία της. Μόνον τονίζουν τήν
ὑποχρέωση τῶν Ἐκδοτῶν νάμελετήσουν δημιουργικά τήν ἀρνητική καί θετικὴ πείρα ἀπό αὐτὴ
τὴ Γιορτή τοῦ ὅιῦλίου καί νά
προετοιμάσουν πιό ἐπίπονα, πιό
σωστά τὴν έπὸμενη. ’Ἐχοντας
πάντα κατά νοῦν, ὅτι ὁ ρόλος τοῦ
«λειτουργοῦν πού ἐπικαλοῦνται

Μερικές

παρατηρήσεις

γιά

τά

611/1001517111010 τοῦ «ANTI» σχε<
11er με’ τῆ δραστηριότητα τῶν
ὄοιιλευτιῦν, μᾶς στέλνει ὁ (21'0—
γνωστης Σ. Παπαδιὶκης.
Ἀγαπητό «ΑΝΤΙ»
Χάρη στά δυό σου μοναδικά δημοσιεύματα γιά τούς ὀουλευτές
τοῦ ΠΑΣΟΚ καί τῆς ΕΔΗΚ (τχ.
89,90) μάθαμε ὅλοι. ἀπό τί ἀνθρώπους ἀποτελεῖται ἡ σημερινὴ
δημοκρατικὴ
ἀντιπολίτευση.
Ἐπιστήμονες καί καλλιτέχνες
ένωμένοι. ὅλοι μέ ἀντιστασιακές
καί πατριῶτικές δάφνες, δίνουν
συνειδητό ἀγώνα γιά τὴν Ἀλλαγὴ.
Θά άξιζε λοιπόν ὕστερα ἀπ’
ὅλα αὐτά, νά, ἀφιερώσεις α’ ένα
τεῦχος σου ένα ἀνάλσγο δημοσίευμά γιά τούς ὅουλευτές τῆς
«Νέας Δημοκρατίας». ὅχι φυσικά
γιά νά θαυμάσουμε τούς ἐκπροσώπους τῆς κοινοὸουλευτικής
πλειοψηφίας. ἀλλά γιά νά δοῦν
μερικοί πόσα «ὑποδείγματα ὅουλευτῶν» σάν αὐτό τοῦ τεύχους 88
σελ. 16, μολύνουν τά ἕδρανα τοῦ

Κοινοὸουλίου. Στό ἴδιο ὅέῦαια
τεῦχος μέ τό ἀρθρο «Ἡ δραστηριότητα τῆς Βουλῆς σέ ἀριθμούς», καταφαίνεται ἀποκαλυπτικά ἡ συμπεριφορά τῶν περισσοτέρων κυόερνητικῶν δουλευτῶν, ἀλλά πέρα ἀπ’ αὐτὴν, θά

ἦταν νομίζω (ἰπαραίτητο (γιά μᾶς
τούς ἀντιΝεο-δημοκρατικοῦς) νά
ἀναφερθεῐ ἡ

προσωπικότητα

καθενός ἀπ’ αὐτούς, ἡ δράση του
στό παρελθόν καί τά κριτήρια
που έκαναν τούς ψηφοφόρους
τῶν

Κατσίκοχωριῶν

νά

τούς

στείλουν 0111 Βουλὴ ὅπου θά κοιμᾶται, θά παίζει κομπολόι καί θά
χειροκροτά ὅταν τόν σκουντάει ὁ
διπλανός του («Ξύπνα, μιλά ὁ
ἀρχηγός»), ἐνῶ συγχρόνως θά
εἰσπράττει τό δουλευτικό μισθό
ἐπενδύοντάς τον σέ Πόρσε καί
ἀκίνητα.
Ἐτσι θά μάθουμε καί τό κυριότερο,

θά

συνειδητοποιὴσουμε

ὅλοι γιατί ἡ Ἀλλαγὴ ἀργεῖ νά
έρθει, έστω κι’ ἀν ἡ Ἀντιπολίτευση ἔχει γίνει δυνατὴ ἤδη.
"010v πάψουν οἱ ἐπαρχιῶτες νά
ψηφίζουν
τόν
παραδοσιακό
«ὃσυλευτὴ τους» πού πάντα ἐκπροσωπεῖ τὴν Δεξιά καί γίνει
«δουλευτὴς τους» ἕνας δημοκρατικός ἐκπρόσωπός τους, θά μπορέσουμε ἴσως τότε νά μιλὴσουμε
γιά Ἀλλαγή.

Ο Ἐκδότηςῑ
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131
.
Ο ’Υι-ιεύθυνος Τυτιογραφειουῑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
Δημοσθένους 153

Καλλιθέσ
0 Φωτοστοιχειοθεσίαῑ
«ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ» ΕΠΙΞ
Βασ. Ἀλεξάνδρου 2, Χίλτον.

Τηλ.748.314-713.604
Ο Ἐκτυτιωσηῑ
Ἐργοστ. Γραφικῶν Τεχνῶν
Γ.ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ
Ἰασίου 5, Περιστέρι.

Ο
ΟΚάΘε

ένυηόγραφο

έκφράζει

τήν

άηοψη τοῦ συγγραφέα του.

Ο
O ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙ-

KOY:

”Εξαμ. 260 δρχ. - ”Ετήσια 520
Ἐτήσια Ὀργανισμῶν,
Τραπεζῶν, κ.λτιῑ 1.200 δρχ.
Γιό φοιτητές ἑκητωση 15%.

Ο ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙ-

Ευρώτιη - Μεσογ. χῶρες;
εξάμηνηῑ άτιλή δολ. 10
deport. δολ. 13

ὲτήσιαῖ άτιλή δολ. 20
άεροτι. δολ. 25
Η.Π.Α, - Καναδάς -Ἀν, Ἀσίας
έξάμηνηῑ ἀτιλή δολ. 10
deport. δολ. _17
έτήσιαῑ άτιλή δολ. 20
άεροιτ. δολ. 34
Αὑστραλία - Ὠκεανίάῑ
έξάμηνηῑ άτιλή δολ. 10
άεροῐτ. δολ. 24

ἐτήσιαῑ άτιλή δολ. 20
άεροτι. δολ. 47
O 'E116‘6011c110, ετιιταγέςῑ
·ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
Δημοχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601.

OTIMH TEYXOYZ δρχ. 20
Ο ΠΑΛΗΑ TEYXHzTIMH 30 ΔΡ.

Κεντρική διόθεση;
O γιά τά θιθλιοῐτωλεῑα
τῆς Ἀθήναςῑ

Στά γραφεῖα τοῦ «ANTI»
Δημοχάρους 60,·τηλ. 732-713
Ο γιό τό θιθλιοῐτωλεῑα
B. Ἐλλάδαςῑ

Βιθλιοτιωλεῖο
N. Κοτζιά-

Μέ ἐκτίμηση
Στέλιος Παπαδάκης

ἄρθρα

Προσωπικη

καί Σία O.E.

Τσιμισκή 7Β, τηλ. 279.720,
Geo/vim
Φοιτητὴς

,7

ΕΚΔ ΟΣΕΙΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
111/16117011 9,τη1.. 36.19.724

.1;

-,μρες
γυναικας Α ~

ΠΡΩἯΠ. ἓξὲξ*
ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ KAI ΦΟΙΤΗΤΕΣ

----

····

1861600; _
3;..sziz. 6101

...ζῖζϊῑςξῑζ..............

ΕΚΠΤΩΣΗ 300/0
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

···········

“mm“? ἒῖἵῗὲῗξςῖοωοπ

- MHNIAIA
. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΑΥΓ-ΣΕΠΤ 78

Ε νOτ Πτ a

TA OPIA TH: ΔιεθΝογῑ

,
στην Παῆη

MM

εναντισ στη Δεξια

6

,ΗΕΠΑΝΑΠΑΣΗ
ΑΠΟ ΪΑ ΠΑΝΩ
τω ιι. Σοτιιιι·

Ι ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ; Δηλαδή νά ὑποστηρίξουμε
TO ΝΟΗΜΑ TOY ΜΑΗ
τε] ι·. κ,ιτει,ιψικ.ι

. τόν Καραμανλῆ (!) (κύριο άρθρο)
ΙὈ φόβος τοῦ Λαϊκοῦ Μετὼπου, ἠ διάσπαση τῶν

Ο Ail—DNA): ΤΗΣ ΕΡΎΘΡΑΙΑΣ
τῆς ,αν-ΓΛ ,τι-τίκτεν

μαζῶν καί oi δημοτικές έκλογές ,
I ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ; Πρός τό ἰδρυτικό συνέδριο (άΠό τήν Unita Proletaria)
I Τό γράμμα τοῦ ΚΕΑ στό KKK: KYKNEIO AZMA

MIAZ EFIOXHZ

.

“

_

I Συνέντευξη μέ τόν P.Φ.»(Νεολαία τοῦ ΚΚΕεσ)

Ι Γράμμα ἀπὸ τό Πεκίνο

ΠΡΟΛΕΤΑ P I ΟΣ

Ι ΑΦΙΕΡΩΜΑ; Τά έθνικά μσς θέματα

ὲ κ .

I Oi φοιτητές άντιστέκονται 016v άοτικό έκσυγ-

'1 _' 1M A X H TH Σ

ΙΞΝΘΗΜΕΡΟ ΟΡΓΑΗΟ

,Ν Σ

K O ΜΫΟΠΪ N I I 111-[1] 0 Ρ Γ Δ Η n ΙΝ X

"N Α Kw:

χρονισμό

Ι ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ;’ Τά αῑτια τῆς εἰσβολῆς
I EPI'ATIKA

ι

ἸΙ Γιὸ Τό ἐργοστασιακό σωματεῖοτῆς «ΑΝΑΤΟΛΙΑ»

v07

.
0 ml Ill“I ‘Enuvao'runuh “PfoﬂT'Khτων Λαικων Αγωνων
ο r11: τὴν ’Δντρωση τοὺ Λενινιστικοὺ Ρεύματος

d""1111111011101111 κΑοε 11mm I'IAPAIKEYH.
* στά Περίῐιτερα καί τά βιβλιοπωλεῑα *

Ξ( ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚᾹΣΤΑΝΙΩΤΗ 0 ΑΘΗΝΑ 0 1978
ΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΠΑΝΤΑ

ΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΠΑΝΤΑ

ΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΠΑΝΤΑ

ΣΚΛΗΡΟΙ ΑΙὮΝΕΞ
ΙἹΑ ΜΙΚΡΗ ΖΩΗ
AIHI'HMATA

l'°" ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ
ΠΑΡΘΕΝΑΙὨΙἙΙΟΝ
MYOIZTOPHMA

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
ΕΠΑΓΙἘΛΜΑΤΟΣ
AIHrHMATA

I
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ἓ( ΕΚΔΟῘΕΙΖ KAITANInTH Ο ΑΘΗΝΑ 0 1978

,

3

Ε( EMOIEI! ΚΑΣΤΑΝΙΙΠΗ ο AOHNA 0 1978

ο ΛΟΥΜΠΕΝ

ἓ( ΕΚΔΟΣΕΙΖ KAITANIB'I'II 0 ΑΘΙΙΝΑ Ο 1878

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

-

· ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΙ

ΕΝΑΡΞΗ 21
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ΜΑΡΙΟΥ ΠΟΝΤΙΚΑ
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