Περίοδος B’, τεῦχος 114, Σάδθστο 16 Δεκὲμθρη 1978
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΙΚΙΟΩΚΡΑΤΙΑΣ
ToÜ NIKOY lIJYPOYKH: Τὸμοι 6. ’Ἀδετοι

1. H ΑΥΓΗ ΤΟΜΟΣ Α’
ΤΟΜΟΣ Β’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
ι 'l-l ἐποχή ὅπου το μοζικό ἔγκλημα καί ή καταστροφή ὁλοκλήρων noëxmopdw ἓρχοτιιν νὰ ὸήμιουργήοει τά θεμέλια
τὴς ἀποικιοκρατίας. ἲΗῒαν ή ἐποχή τῆς ὸημιουργίας τῶν
οκλάῦων τῆς (ἰποικιοκριιτίας, τῶν οκλάὸιι)ν τοῦ m1ny0|.ll0l‘ κεηυλιιίου.
2. TO MEZOYPANHMA TOMOZ Γ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
TOMOZ Δ’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250_

. Ἠ ἐποχή If]; ι’)λοκλήρωοης, τῶν ἁποικιακιῖω κατακτήοευηκ
Ἠ ἐποχή ποίΙ ολοκλήριῐ]νετω τό ἒργο τῆς αὐγῆς τής ἀποικιοκρατίος.
3. H ΔΥΣΗ ΤΟΜΟΣ Ε’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ι . . . . . . . . 300
ΤΟΜΟΣ ΣΤ’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . 300

ι 'H ἐποχή πού μὲοῑιιωαν οἱ ουνθήκες γιά ν’ ἀρχίσει νά γίνεται κατονοήτή ή ἀποικιοκρατία ἀπὸ τοὺς πολλοὺς -καί βασικὰ ἀπο τοὺς οκλάΰους. Ἠ ἐποχή πού οἰ σκλὰὃοι ἀρχιοον
νά γυρϋύουν ἕνα καλὺϊερο κοομο ἀπ’ αὐτόν πού εἶχε οἰκοὸομήοει τό παγκοομιο ἀποικιοκρατικό καπιταλιοτικὸ ούοἴημα.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
_.___ ___. ...__ ___ ___.—
ἶέκὲῶήιογι ΑΘΗΝΑ THA. 36—36083 — 3607382.
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ΠεῖβὶΟὸος Β’ XAPIN ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΛΕΪΡΗΣ AITOTHTOE
Χρόνος Soc;
TBUqu 114 TA ΜΗΒΥΜΑἙΛ γιά τίς ἐπερχόμὲνες πληθωριακές τάσεις εἶχαν
άπά πολλοῦ κτυπήσει τήν πόρτα τῆς κυβέρνησης. “Ομως ἧ,ῖδια,

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ .
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Δημοχάρους 601 εχοντας μιαν άλλαςονική θά ἔλεγε κανείς, ιι αὑτοπεποςθηση ιι
Ἀθήνῦ 601-TnÀ-732-713-732-819 ἔκανε πῶς δέν ἄκουε. Ὀλη ἦ προσοχή τῶν οἰκονομικῶν ἑπι-

l'IEPIEXOMENA τελῶν τῆς ἧῖαν ατραμμένη - καί ἐξακολουθεῖ βέβαια νᾷ εἷναι - στιῖς διαπραγματεῦσεις μέ τήν ΕΘΚ.

παραλύσει“ κατά τή διάρκεια τῶν γιορτῶν,ἕσπευσε νά ἐξαγγεῖλει μιά σειρά άντιπληθωριστικά μέτρα γιά τόν " οὖσιαστικδ
ἕλεγχο σέ ὃλο τό κύκλωμα παραγωγῆς καί ἐμπορίας τῶν προϊόντων “, ὅπως εἷπε ὃ ὗπουργός Ἐμπορίου.
EDEN IAIA. ὥρα τό ὑπσβυργικό, Συμβοῦλιο- άποφάσ ιζε ὅτι '" δέν θά

ὖποκῦψει σέ άπεργιακές κινῆσεις κλάδων πού ἔχουν παράλογα
αἰτήματα καί πολιτικά ἐλατήρια “, ἐνῶ δυό μέρες προηγου-

Τ. ΜΠΑΚΑΛΗε Τδ σημᾱδι μιᾶς
στροφῆς _ _ I _ _ _ _ _ _ _ I _ _ _ _ ι ι _ _ _ _ _ _ I 13 μένως ὁ. ὓπουργός Συντονισμοῦ μέ δηλώσεις του ἐπανέλαβε
T. AEBIAZH: 'H Θεσμοτιοίηση τῆς

τήν ἆποψη ὅτι ἦ κυβέρνῃση ἀρνεῖται νά συζητήσει τά αἰτήμα-
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Oi Βρυξέλλες, ἡ «συνολική λὺση»
καί ἡ ἀνάγκη ένος προγράμματος πάλης
ΚΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ, ἡ κυὸερνητική εὑδῖα - ἡ κυὸερνητική εὑφορία - χάλασε κατά τρὸπο δίαιο... Οἱ ἑταῖροι τῆς EOK καῖ
τοῦ NATO αἰστάνθηκαν τήν άνάγκη ν’ άποσαφηνίσουν στάν κ. _
Ράλλη μερικές πλευρές τῆς πολιτικῆς. τους, προὸάλλοντας,
ἤρεμα καί κυνικὰ, τοὺς ὅρους τους γιά τήν ἐνταξη τῆς Ἑλλάδος στῆν Κοινὸτητα καί τήν ἐπανένταξή της 016 στρατιωτικὸ
ΝΑΤΟ. 1'H1011, ὅπως δήλωρε ὁ πρόεδρος 1013 ΠΑΣΟΚ, A. Παπανδρέου, μιά σημαδιακῆ ἡμέρα γιά τήν πολιτική τοῦ «ἀνῆκομεν εἰς τήν Δὺσιν». gH1011 ἡ Τετάρτη 6 Δεκεμὸρίου, στῖς Βρυξέλλες...
OI OPOI γιά τήν ἓνταξη στῆν EOK — ὑπό μορφή προτάσεων
τῆς « K011101611» —- ἦσαν συγκεκριμένοιῑ Ἡ μεταὸατική περίοδος, στὸν τομέα τῆς γεωργίας, έλαγαν οἱ προτάσεις, πρέπει 116
εἶναι τουλάχιστον πενταετής. Εῖδικά ὅμως γιὰ τά φροὺτα, τά
λαχανικά, 161-X661 16 κρασῖ, κ.ά., ἡ περίοδος αὑτή πρέπει νά
εἶναι, τουλάχιστον, ὀκταετής... Μεταὸατική περίοδος 5-8 ἐτῶν
πρέπει νά δρισθεῖ καί σέ ὃ,τι άφορᾶ τήν ἐλεὺθερη διακίνηση
τῶν Ἑλλήνων ἐργατῶν 01611 εὑρωπαϊκὸ χῶρο, γιά νά μὴ τρωμε
τζάμπα 16 ψωμί τῶν Γάλλων - καί προπαντὸς τῶν Δυτικογερμανῶν - ἐργατῶν... ’Άλλο τοσο, μεταδατική περίοδος 5-8 ἐτῶν
πρέπει νά ἰσχύσει καί γία 6910116110 ὅιομηχανικά προϊόντα
(κλωστοϋφαντουργικά, τσιμέντα, 11.6.) γιά νά μή κατακλὺσουν,
ξαφνικά, τήν εὑρωπαῖκῆ ἀγορά καί χρεωκοπήσουν μερικά μεγαθήρια 16111 «Ἐννέα»... ΓΓέλος οἱ χορηγήσεις εἰσοδηματικῶν
ἐνισχὺσεων καί άλλων παροχῶν, άπὸ τήν Κοινὸτητα στοὺς
Ἕλληνες παραγωγοὺς, πρέπει νά δίνονται «στάγδην», γιά νά
μήν αῖφνιδιασθοὺν οἱ Ἕλληνες ἀγρότες καί πέσουν στόν
ὀκνηρὸ «εὑδαιμονισμὸ»...
ΩΣ ΠΡΟΣ τοὺς ὃρους γιά τήν ἐπανένταξη στῆ στρατιωτική
δομή τοῦ NATO, ἦσαν κατά τι άσαφεῖς, άλλά οἱ Ἕλληνες σκέφτηκε 6 11. Λοὺνς - ξέρουν νά διαὸάζουν μέσα άπὸ τίς
γραμμές. Δήλωσε λοιπόν, 6101, 6 γενικὸς γραμματέας τοῦ
NATO: T61 11906211111010 τοῦ Αἰγαίου χωρίζονται σέ δυὸ κατηγορίες. Στήν πρώτη, ὑπάγονται τά Θέματα τοῦ ἐπιχειρησιακοὺ
ἐλέγχου, γιά τά ὁποῖα ἐνδιαφέρεται 16 NATO καί εἷναι φυσικὸ
νά ’έχειῇ λύ”γο στή ρὺθμιοή τους... Στή δεὺτερη,
ὑπάγονται τά καθαρά διμερῆ (ἐλληνοτουρκικά), ὅπως εἶναι ἡ
ὑφαλοκρηπίδα «καί τά συναφὴ άλλα», γιά τά ὁποῖα ἡ Τουρκῖα
(καί ὂχι ἡ Ἑλλάδα...) ἐπανειλημμένα, μέχρι σήμερα, δήλωσε
611 ἐπιθυμεῖ τήν ἐπίλυσὴ τους. Καί τον κ. Γιὸζεφ Λοὺνς, συμπλήρωσε ὁ γνωστὸς προεδρικὸς ἐμισάριος, 6 11. Οὑὸρεν Κρίστοφερ, άναπληρωτὴς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ καί
«δεσπὸζουσα προσωπικὸτητα» στῆν πρόσφατη σὺνοδο τοῦ
NATO: Ἑπιθυμοὺμε, εῙῖπε,Ι τήν ἐπάνοδο τῆς Ἑλλάδας 016
στρατιωτικὸ NATO, 11016 196110 ποὺ νά ἱκανοποιεῖ κ α ί τήν
Ἑλλάδα, κ α 1’. τῆν Συμμαχία. (Καί 6 νοῶν νοεῖτωέ).

Τά άδιέξοδα καί ῆ καταγραφή τους
ΜΠΡΟΣ σ’ αὑτή τήν άρνητικὴ 0110061961101] κυνισμοῦ, ὑποκρισίας καί ὅρων άπαράδεκτων, ἡ ἐλληνικῆ πλευρά ἐδειξε,
πρὸς στιγμή, 611 συνειδητοποιεῖ τά άδιέξοδα. Ἀπέρριψε τίς
προτάσεις τῆς «Κομισιὸν», προσθέτοντας 611 86 ὑποὸάλει «ἐκτενῆ ὑπομνήματα άντικροὺσεως τῶν κοινοτικῶν ἀπόψεων».
Καί ἐπέμεινε στή θέση της 611 δέν συζητά 16 86110 τῶν «εῖδικῶν

σχέσεων» - ὅπως 1άποκαλεῖται ἡ ἐπάνοδος 016 στρατιωτικὸ
NATO — μέ τήν Ἀγκυρά... T6 86110 τῶν «εἰδικῶν σχέσεων»,
δήλωσε 6 11. Ράλλης, στίς Βρυξέλλες, άμέσως μετά 16 πέρας τῆς
3120161111119 σὺνὸδου, ἐνδιαφέρει μὸνο τήν Ἑλλάδα καί 16
4

-ΤΑ ΠΑ ΝΤΡΟΛΟΓΗΜΑΤΑ
HAPAAAHAA φιλοκυὸερνητικοῖ παράγοντες - σέ δρισμένες περιπτώσεις καί ὑπουργοί - άρχισαν νά διοχετεύουν στὸν
τὺπο, 116 τῆ μορφή τῶν off the record πληροφοριων, πολλά καί
διάφορα;
"On ἡ κυὸέρνηση εἶναι ἀποφασισμένη νά «σκληρύνει»
ἀκὸμα περισσότερο τή στάση της ἀπέναντι στῆν EOK καί,
προπαντὸς, ἀπέναντι 016 NA T0...
r’011 ὁ πρωθυπουργὸς κ. Καραμανλῆς ἔχει ἀφάνταστα έξ091110883 μέ τήν ἀσυνέπεια τῶν «Ἐννέα» καί, κυρίως, μέ τή
συμπεριφορά τῶν ΗΠΑ καί τοῦ ΝΑ ΤΟ...
’Ότι ὁέν ἀποκλείεται ἡ κυόέρνηση νά έπανεκτιμήσει τό
θέμα τῆς έὸῶ παρουσίας τῶν 40 (σαράντα) ἀμερικανικῶν —
νατοὶκῶν ὄάσεων ἥ «ὁιευκολύνσεων».
Οτι
ΩΣΤΟΣΟ, 6116 μέρες μετά τήν 6116111060 τοὺ κ. Ράλλη στῆν
Ἀθήνα, ἡ γνωστὴ μηχανή τῶν κυὸερνητικῶν ’διαψεὺσεων, ἄρχισε καί πάλι νά κινεῖται;
Διαψεύὸονται τά περί «σκληρύνσεως» τῆς κυόερνητικῆς
πολιτικῆς, τά περί «έπανεκτιμήσεως » τοῦ θέματσς τῶν 60’1σεων, τά περί «έξοργίσεως» τοῦ κ. πρωθυπουργοῦ, κλπ,
κλπ.
OI ΟΠΟΠΞΣ διαψεὺσεις ὅμως, δέν εἶναι ἀρκετές γιά y’
άναιρέσουν καταστάσεις ποὺ, 611 τῶν πραγμάτων πλέον, έχοὺν
διαμορφωθεῖ. Καί εἶναι οἱ καταστάσεις αὑτές;
Ο Η KOINH ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ 611 οἱ προτάσεις τῆς EOK
άποτελοὺν ἐνα σαφῆ 6116100116, γιά νά ἐξαναγκασθεῖ ἡ Ἑλλάδα
νά ὑποχωρήσει οτά μεγάλα 68111116 8611010 τῆς Κύπρου καί τοῦ
Αἰγαίου. T6 «μήνυμα» τῆς ἡγεσῖας τῆς EOK πρὸς τῆν 1111669νηση τῆς «Νέας Δημοκρατῖας» εἶναι σαφές; Ἐπειδὴ ἡ E13901παῖκῆ Κοινὸτητα δέν ἐπιθυμεῖ νά μεταφερθοὺν στοὺς κόλπους
της «σημεῖα τριὸῆς», ὅπως εἶναι 16 K1111910116 ἤ οἱ ἐλληνοτουρκικές διαφορές 016 Αἰγαῖο, ἕπεται 611 161 8611010 01316 πρέπει
νά «τακτοποιηθοὺν» πρίν 6116 τήν ένταξη τῆς Ἑλλάδας στῆν
Κοινὸτητα.

Ο Η KOINH ΣΥΝΙΞΙΔΙ-ΙΣΗ 611 NATO, HHA καί Ἄγκυρα,
ἐπιδιώκουν σήμερα ὃχι δπλῶς τῆν άναδιανομή τῶν ζωνῶν
«ἐπιχειρησιακοὺ ἐλέγχου» 016 Αῖγαῖο, άλλά τήν ἀναδιανομή,
σέ μιά 6601] «φίφτυ-φίφτυ», 1013 ῖδιου τοῦ Αἰγαίου, σέ 6άρος,
φυσικά, τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων τῆς χώρας,
Ο Η ΔΙΑΧΥΤΗ ΠΕΠΟΙΘΙ-ΙΣΗ 611, πέραν ἀπό τοὺς ἐκδια,σμοὺς τῶν άτλαντικῶν καί κοινοτικῶν ἑταίρων, ἕνα ὁλόκληρο
πλέγμα ἐγχῲριων ἀκροδεξιῶν καί νεοφασιστικῶν δυνάμεων
(μέ. προσὸάσεις μέσα στῆν ἴδια τήν 1111669111]01]...), ἐπιχειρεῖ,

αύτή τὴ στιγμή, νά ἐπιδεινῶσει τά προὸλήματα, νά ὑποσκάψει
παραπέρα τήν ἀνεξαρτησία καί τή δημοκρατία, μέ τελική στόχευση τήν πλήρη καί ἀνευ ὅρων ὑποταγή στήν ἡγεμονία τῶν
ΗΠΑ - ΝΑΤΟ.
(Ἃπό τήν πλευρά αύτὴ, τά ἀντικομμουνιστικά «μνημόσυνα» καί κηρύγματα τοῦ ύπουργού Δημοσίας Τάξεως
κ. Μπάλκου καί τῶν περί αύτόν, εἶναι ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά. OE ἂνθρωποι «δέν ἐξασφαλίζουν άπλῶς τήν
ἐκλογική τους πελατεία» — ὅπως φαίνεται νά πιστεύουν
μερικοί - ἀλλά ἐργάζονται, 661031 σχεδίου γιά τήν ύπονόμευση τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν.)

Ἕνα «ΟΧΙ» μετέωρο...
ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ αύτές, δέν μπορεῖ νά διαφεύγουν ἀπό
τήν κυδέρνηση. Καί δέν εἰναι. τυχαῖο, ἀσφαλῶς, τό 611 6 κ.
Ράλλης εἶχε σαφεῖς όδηγίες —— προτοῦ ἀναχωρήσει γιά τίς Βρυξέλλες - νά μή δεχθεῖ τίς προτάσεις τῆς «Κομισιόν» καί νά μή
συναινέσει σέ ὁποιοδήποτε διάλογο μέ τήν Τουρκία, πάνω στό
θέμα τοῦ «ἐπιχειρησιακού ἐλέγχου» τοῦ Αἰγαίου, πρίν διαμορφωθεῖ τουλάχιστον, τό καθεστῶς τῶν «εἰδικῶν σχέσεων» μέ
16 NATO.
T0 ATYXHMA εἰναι 611 ἡ κυδερνητική ἀντίσταση, 1:6
«0X1» τοῦ κ. Ράλλη,δπως έχει πολιτογραφηθεῖ, παραμένουν
μετέωρα. Καί δέν ἐντάσσονται σ’ ξένα εύρύτερο πλαίσιο, γιά τήν
προάσπιση τῆς πολιτικῆς καί οἰκονομικῆς ἀνεξαρτησίας τῆς
χώρας, cH κυδέρνηση ἐξακολουθεῖ έτσι νά στριφογυρίζει — σάν
τό σκίουρο στό κλουὸί του - στούς ἰδιους χώρους, νά έχει τίς
ἴδιες προοπτικές, νά δημιουργεῖ, στόν ἰδιο τόν ἑαυτό της, προδλήματα ἐπί προὸλημάτων. Δέν ἀναστέλλει, ἀμέσως, ὃπως θά
μποροῦσε, κάθεδιαπραγμάτευση γιά τήν ἐπιστροφή στό στρατιωτικό NATO. Δέν ἐπιχειρεῖ όποιαδήποτε ἀναδιάταξη τῶν
σχέσεῶν της μέ τίς Ι-ΙΠΑ καί τίς άλλες εύρωπαϊκές καπιταλιστικές χῶρες, στὴ 661011 τῆς ἰσοτιμίας καί άνεξαρτησίας. Δέν
προωθεῖ τίς σχέσεις της μέ τίς σοσιαλιστικές καί τίς ἀδέσμευτες
χῶρες. Δέν ἀξιοποιεῖ τόν, ύπό διαμόρφωση σήμερα, πολύκεντρισμό, σέ διεθνὴ κλίμακα, γιά νά διασφαλίσει τήν ἀκεραιότητα καί άνεξαρτησία τῆς χώρας. Καί, 666010, δέν ἐξετάζει παρ’ ὅλα 600 λέγονται - περίπτωση νά κλιμακῶσει τό «OX1»
της πρός τίς ἐδῶ ἀμερικανικές ὅάσεις ἦ νά χαράξει μιά πορεία
πού θά ἔτεινε στήν ὁλοσχερῆ ἀποδέσμευση τῆς χῶρας ἀπό 16
NATO — πολιτικό καί στρατιωτικά.

AAAO 1600, ἡ κυόέρνηση ἀρνεῖται νά πάρει ὁποιαδήποτε
μέτρα, όχι ἁπλῶς γιά νά διαχωρίσει, θεωρητικά, τή θέση της
ἀπό τά χουντοδεξιά στοιχεῖα, ἀλλά, προπαντός, γιά ν’ ἀνακόψει τήν ὁλοένα ἐντεινόμενη δραστηριότητά τους. Ἔτσι, τέσσερα καί πλέον χρόνια μετά τήν κατάρρευση τῆς δικτατορίας,
τό αἴτημα γιά τήν κάθαρση τοῦ κρατικοῦ μηχανισμού ἀπό τούς
λογῆς φασιστοειδεῖς, ἐξακολουθεῖ νά δρίσκεται στή πρώτη
γραμμή μιᾶς καίουσας καί όδυνηρῆς ἐπικαιρότητας.
AAAA εἰναι φανερό 611, κάτω ἀπό τά δεδομένα αύτά, καμιά
κυδερνητική άντίσταση δέν μπορεῖ νά εἰναι ἀποτελεσματική.
Οἰ δυτικοί μας «σύμμαχοι» συντονίζουν καί κλιμακῶνουν τίς
πιέσεις τους γιά μιά «συνολική λύση» πού νά καλύπτει τά
πάντα; Ἀπό τήν ἀποδοχή τοῦ ἀμερικανικοῦ σχεδίου γιά τήν
Κύπρο καί τήν ἄνευ ὅρων ἐπανένταξη 016 στρατιωτικά NATO,
μέχρι τήν «ἀναδιανομὴ» τοῦ Αἰγαίου καί τήν ένταξη στήν
EOK, σάν δεύτερης κατηγορίας μέλος.
ΟΜΩΣ, άκριδῶς γι“ αύτό, ἡ ἐγρήγορση, ἡ συσπείρωση καί ἡ
παρεμδολή τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων - μιά παρεμὸολή πού
νά φτάνει μέχρι τή συγκρότηση ένός προγράμματος πάλης, γιά
τήν ἀντιμετῶπιση δλων τῶν ἐσωτερικῶν καί ἐξωτερικῶν κινδύνων - προόάλλει, τούτη τήν ῶρα, σάν ύπέρτατη ἀνάγκη. ’Ἁλλωστε, σημεῖα ἀναφορᾶς γιά μιά δημοκρατική ἀντιπολίτευση
δέν μπορεῖ νά εἶναι μόνο οἱ παλινωδίες καί οἰ ἀσυνέπειες τοῦ
κυδερνητικοῦ συγκροτὴματος, ἀλλά καί ἡ διάθεσή του - ὃταν
διαπιστῶνεται — γι’ άντίσταση. Διάθεση πού δσο καί άν ἐμφανίζεται ύποτονική, δέν παύει νά καταγράφεται σάν κάποιο θε-

τικὸ οημεῐο- ΑΝΤΗΝΩΡ

ΤΟ KENTPO KAI Η
ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
0| ΔΥο «κινήσεις» Ποῦ σημειῶθηκαν τήν Περασμένη
Θδομάδα στό χῶρο 100 κέντρου - ὴ Συνδιάσκεψη τῆς
ΕΔΗΚ K01 ἡ έΠὶσημη άναγγελὶα στή Λάρισα άΠό τόν K.
Γ ιόγκο Πεσμαζόγλου 100 0116 Πολλοῦ άνσμενόμενου «σοσιαλδημοκρστικοῦ» κόμματος - δεὶχνουν Πῶς 01 11616K210γικές ΠολυδιασΠάσεις στό χῶρο αῦτό άρχισαν νά μΠαίνουν
σέ μιά Πιό εῦκρινή τροχιά. Μόνο Ποῦ K01 6 K. Ζὶγδης K016 K.
Πεσμαζόγλου δέν εἶναι 01 01'10K2161011K01 616 K 61K ητ έ ς
τοῦ κεντρῶου χῶρσυ. Ἒτσι, 016 χῶρο τοῦ «δημοκρατικοῦ
000102110110 ῦ» όΠως - έδῶ συμφωνοῦν 62101 - άΠοκαλεῑται
άΠ’ τοῦς διεκδικητές του 6 1100060010K60 κεντρῶος χῶρος
κινοῦνται άκόμα σκοΠεῦοντας μιά δική τους Πορεῑα, 1600
16 ΔΗΣΕΚ 1.16 ἡγετικά ΠρόσωΠα τόν Α. Μυλωνᾱ K01 Στ. X0σαΠὶδη, 600 K01 16 κόμμα τῆς Σοσιαλιστικῆς Πρωτοθουλίας
μέ Πρόεδρο τόν Γ.Α. Μαγκάκη. ὙΠάρχει 6έ6αια καί 6 K. Γ.
Μαῦρος 6 όΠοῑος ὅμως φαίνεται 611 np011110 γιά τήν ῶρα
νά Παραμένει άδέσμευτος μέ ἐλευθερία κινήσεων...
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Πάντως νά σημειῶνεται, σέ σχέση μέ όλες
αῦτές τίς διεργασῑες, τό «ζωηρό» ένδιαφέρον Ποῦ έκδηλῶνει ἡ εῦρωΠαϊκή σοσιαλδημοκρατὶα γιά τίς έξελὶξεις καί
τοῦς συσχετισμοῦς δυνάμεων τῶν κομμάτων ἡ όμάδων,
άκόμα K01 συσπειρῶσεων 100 λεγόμενου «δημοκρατικοῦ
000102110110 ῦ». 'H ΠροοΠτική - 611010 K01 νά εἶναι αῦτη - τῆς
ένταξης τῆς χῶρος μσς στήν EOK Προθάλλει - τουλάχιστον
γιά μερικοῦς - τήν αναγκαιότητα τοῦ «συντονισμοῦ» τῶν
ἐνεργειῶν ἢ καλῦτερα τῆς «σῦσφυγξης σχέσεων» μέ συγγενῆ κόμματα τῶν μελλοντικῶν μσς έταῑρων. Στήν 00010
np6K61101 γιά έναν άγῶνα αναγνῶρισης μέ τήν έλΠὶδα Πῶς
0011’] μΠορεῑ νά έχει K01 0v11K11J110 στῑς έλληνικές κεντρῶες
μάζες. Δέν εἶναι Προφανῶς άσχετη μέ αῦτή 11'] συλλογιστική ἡ άΠόφαση τῆς Συνδιάσκεψης τῆς ΕΔΗΚ καί 1‘] συνηγορία 100 K. Ζίγδη γιά τήν «ένταξη τῆς ΕΔΗΚ στή Σοσιαλιστική Διεθνή». ἈΠό τήν άλλη, εἶναι γνωστοὶ 01 6601101 με·
ρικῶν ΠροσωΠικοτήτων 100 χῶρου 00100, όΠως 01 K.K. Πεσμαζόγλου, ΠρωτοΠαΠᾱς, Μαγκάκης, Τσάτσος μέ άνάλσγες
ΠροσωΠικότητες τῆς εῦρωΠαῑκῆς σοσιαλδημοκρατῑας K01
κυρίως τῆς γερμανικῆς.
ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟ μέ τίς δυό τελευταῑες «κινήσεις» στό
χῶρο τοῦ κέντρου, Προῆλθε 6116 τήν κυθερνητική «μεταχείριση». Ἒτσι 6 K. Πεσμαζόγλου Ποῦ έξόγγειλε 6116 τή Λάρισα τό «Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα» - φρόντισε Πρὶν 6116
τόν K6010 λόγσ του νά δῶσει μιά διάλεξη γιά τήν EOK K01
11'] 61K1'] μσς 310060 — K01 ἠ τηλεόρσση άφιέρωσε άρκετό
χρόνο γιά νά καλύψει τή συγκέντρωση Πσρά τίς ἐπικρίσεις
100 όμιλητῆ γιά τή «διεῦρυνση» καί τοῦςχειρισμοῦς σχετικά μέ τήν EOK. Ἀντῑθετα ἡ Συνδιάσκεψη τῆς ΕΔΗΚ δέν
εἶχε τήν '1610 «τύχη», Προφανῶς έξαιτὶας τῶν «σκληρῶν»
χαρακτηρισμῶν 100 K. Ζίγδη, 1600 γιά τήν κυθέρνηση, 600
K01 γιά τήν Πολιτική της. Ἡ μεταχεῖριση αῦτή, Πιστεῦουν
μερικοὶ, 6x61 δυνατότητες έΠέκτασης, καθῶς 6 K. "601101:6γλσυ θεωρεῖται 6116 K61101060 έΠιτελεῑς τῆς Ν.Δ. καί τῆς
κυθέρνησης σάν ένας Πολῦ καλός K01 χρήσιμος «κοινοτιK60 Παράγων».
ΣΤΟ λόγο του στή Λάρισα 6 K. Πεσμσζόγλου έστρεψε τήν
Πολεμική του κατά τοῦ ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρὶζοντάς το σάν
«κόμμα 6006606 Ποῦ έξυῐτηρετεῑ τελικά τήν άντὶδραση»
K01 K021606 όλσυς νά δραστηριοΠοιηθοῦν γιά ένα κόμμα (τό
κόμμα του) Ποῦ έγγυᾱται τήν Πρόοδο K01 τήν εῦημερία
όλων τῶν τάξεων.
ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Πάντως Ποῦ άναζητεῑ άΠάντηση εἶναι 6v
6V0 «σοσιαλδημοκρατικό» κόμμα μΠορεῑ νά διαδραμστὶσει,
στήν Πολιτική ζωή τῆς χῶρος, K011010 p6210 ἢ 6v εἶναι K010δικασμένο νά Παραμεῐνει στά κράσπεδα τῆς Νέας Δημοκρατιας...
ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ
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Ο ΙΞΥΛΑΒΗΣ ΧΩΡΟΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΞΙΑΣ...

ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΞΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

'H ἀνεόρεση τῶν «τεσσάρων μεταλλικῶν κιθωτίων» στῆν
Ἤπειρο, κατάντησε νά γίνει πολιτικό πρόθλημα 1700 θυμίζει
τά παλιά ίδεολογικά μηχανεόματα τῆς ἀκραιφνοῦς «ἐθνικοφρόνου» Δεξιάς. Μιά πρωϊνῆ φιλοκυθερνητικῆ ἑφημερίδα
άρχισε ῆδη ἕνα σῆριαλ κακόγουοτου ἀντικομμουνισμοῦ πού
θέτει ἐπί τάπητος γιά άλλη μιά φορά τῆν χρῆση πού γίνεται
στά ντοκουμέντα. Χρῆση 1700 θεμελιώνει καί κείνη ῆ τῆν
άλλη ἐκδοχῆ γιά τῆν ίστορία. "
Δέν εἶναι πρώτη φορά πού τό μπλοκάρισμα τῆς πληροφορίας μέσα ἀπό μιά καλοοτημένη άπόκρυψη τῶν στοιχείων της, δημιουργεῖ μονομερείς καί στρεθλωτικές άντιλῆφεις γιά τῆν πρόσφατη καί ἀρκετά εὐαίσθητη περίοδο τῆς
ίστορίας μας. Εἶναι μιά κατάσταση πού χαρακτηρίζει τόν
τρόπο πού ἀντιλαμθάνεται ῆ ᾼεξιά τῆν ίδεολογικῆ της λειτουργία. Μιά λειτουργία πού στηρίζεται σέ μύθους καί σέ
ἀποκρύψεις. Μιά λειτουργία ποό στηρίζεται στῆν ίδιοκτητικῆ οχέση πού ἔχει ἐγκαθιδρόσει 0 αὐταρχικός της μηχανισμός σέ ἀναφορὰ μέ τῆν ἱστορία καί τῆν πρακτική τῶν κοινωνικῶν κινημάτων.
Τοότη ῆ λειτουργία εἶναι καιρός νά άντικρουστεί καί νά
ἀνατραπεί. Κι ἕνα πρῶτο συγκεκριμένο στοιχείο παρέμθασης γιά τῆν ἀλλαγῆ αὐτῆ εἶναι νά δοθοῡν στῆ δημοσιότητα
καί ν’ ἀποτελέσουν ὑλικό γιά διάλογο - καί όχι αὐταρχικό
μονόλογο - τά όποια ίστορικά ντοκουμέντα γιά τῆν περίοδο.
Νά άνοίξουν τά ἀρχεῖα καί νά ἐρμηνευθοῡν πλ 0 υρ αλ ι στικά ὅπως ὁρίζει καί ῆ πολιτική δεοντολογία μιάς πλουραλιστικῆς πολιτείας.
Γιατί αὐτός 0 πλουραλισμός ὺπονομεόεται ἐπικίνδυνα
τοῦτες τίς μέρες. “Η άναθίωση τοῦ ψυχροπολεμικοὺ ἀντικομμουνισμοῠ ἐγινε καί μέ τῆν ἐπίκληση ἐπιχειρημάτων ἀπό
τά «ἀνακαλυφθέντα ἀρχεῖα 700 Δημοκρ. Στράτου». Γι’ 0070
άπαιτεῑται καί ῆ δημοσίευσῆ τους. Γιά νά ἀποτελέσουν
κτῆμα ὅλων τῶν ίδεολογικῶν ρευμάτων 7700 ὡρισμένα ἐκτοπίζονται αὐθαίρετα «ἐπ’ εὐκαιρία» τέτοιων ἀρχείων...

Ἤ ἡ ἀποδυνάμωση τῆς ἐννόμου τάξεως καί τά δικαιώματα
τῶν ὃιωκτικών ἀρχῶν μέσω τῶν θασανιστηρίων.
Τά θασανιστῆρια ἀποτελοῦν τό κατ’ ἐξοχῆν οτοιχείο γιά
τῆν ἐπώδυνη μνῆμη τῆς λαίκῆς συνείδησης τόν καιρό τῆς δικτατορίας. Βέθαια τό στοιχείο 70070 ἐπενδόονταν μιά συναισθηματικῆ ῆθικῆ καί δέν μποροῡσε νά διεκπεραιώσει μιά
πολιτική στράτευση ἐνάντια στοός μηχανισμοός καταστολῆς
- πού τά θασανιστῆρια συγκροτοόσανε άκριθῶς τό καταστάλαγμα τῆς λογικῆς τους.
Μεταδικτατορικά, ῆ κάθαρση σέ πλατιές κατηγορίες πλη,θυσμοῡ παρέπεμπε σέ μιά καταδίκη ὑλική καί συμθολικῆ
τῶν πρωταγωνιστών αὐτῆς τῆς λογικῆς - άνάμεσα 0700c
ὁποίους περίοπτη θέση κατείχαν οί θασανιστές. ‘H κάθαρση
ὅμως ἐμενε ἀνάπηρη. Δέν ἐγγράφηκε στῆν πολιτική τακτική
τῶν δημοκρατικών φορέων παρά μέ τρόπο ὑπολειμματικό.
Καί δέν ῆταν θέμα προσώπων ἀλλά λογικῆς τῆς καθημερινῆς συμπεριφορᾶς τῶν μηχανισμῶν καταστολῆς πού δέν
τοὺς άγγιξε τό «δημοκρατικό πνεῦμα».
Πρίν λίγες μέρες ἕνα σχέδιο νόμου τοῦ ΠΑΣΟΚ γιά καθιέρωση «ἰδιωνύμου ἀδικῆματος» γιά τά θασανιστῆρια, συνάντησε τῆν ἀνακλαστικῆ σχεδόν άρνηση τῶν κυθερνητικών
ἑδράνων στῆν Βουλῆ. ’Ἔστω καί όχι όλων. Πίσω ἀπ) αὐτῆ
τῆν ἀνακλαστικῆ ἀρνηση κρόθεται μιά θιωμένη αόταρχικῆ
ίδεολογία. Ποό ἐπικαλεῖται τόν «εόπαθῆ χώρο των σωμάτων
ἀσφαλείας» γιά νά ἀντικρούσει 70 αίτημα γιά τῆν ὑπεράσπιση τοῦ σώματος καί 700 πνεύματος 700 ἀνακρινομένου
(εἴτε ποινικοῠ, εἴτε πολιτικοῦ...) πού ἐπικαλεῖται τῆν «εὐπάθεια» τούτη μπροοτά στῆ θαρθαρότητα (...) σάν συοτατικό
στοιχείο λειτουργίας τῶν σωμάτων ἀσφαλείαςί Ἀκριθως
0070 λέμε κι ἐμείς.· Συστατικό τῆς νοοτροπίας τους καί τῆς
«έννομης τάξης» (τῆς καταπίεσης καί τῆς κυριαρχίας τῆς τάEqç) εἶναι τό «δικαίωμα» τῆς ἀνεξέλεγκτης άσκησης φόθου
καί τρόμου μέσω 700 σώματος καί τοῦ πνεύματος τοῦ πολίτη. Τό δικαίωμα τοῦτο παριστάνει 0 λ ι κ ά τῆ θία πού εἶναι
λειτουργικὸ (κατά τους κυθερνητικοός θουλευτές πάντα)
οτοιχεῑο στῆν «ἀσκηση καθηκόντων τῶν διωκτικῶν ἀρχῶν».
“Ὀλα 70070 K1 ἀλλα εἶναι δείγματα άναγνώρισης τῆς ἀκυρωμένης ίδεολογικῆς κάθαρσης τῆς Δεξιάς καί τῆς ἀνάγκης
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Μιά μορφή τοξικοῦ
ἀγῶνα
ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ 1100 γράφεται τοῦτο τό οημεὶωμα ὸ συνδικαλιοτής ἐργάτης καί άνεργος γεωιτόνος Δ. Κοὺμας συνεχῑζει γιά 2οη
μέρα μιά άτιέργία πεῐνας - διαμαρτυρία γιά
τήν άιτόλυσή του καί γιά τοὺς φαοιοτικοὺς
μηχανιομοὺς τοῦ ἐργοοτασὶου «ΣΑΡΑKAKH». Συγκεκριμένα, οτὶς 17 Νοέμθρη ô
ἐργοδοτικός μηχανισμός μέ πρωτοθοιιλία
τοῦ Θασανιοτή Καλὺθα. ὺπαλλήλου τοῦ ἐργοοτασῑου ἐὸῶ καί τέσοερεις μῆνες, συγκέντρωσε τά Πυρά του ἐνάντια οτὸν
άπεργό. Στόχος ἠταν 0x1 μόνο ἡ άτιόλυσή
του, άλλά καί ἡ γενικότερη καταστολὴ τῆς
διάθεσης τῶν ἐργαζομένων νά Παλέψουν
,Δ-

ἐνάντια οτοὺς ρυθμοὺς δουλειάς ιτοὺ èm602131 ἡ αὺταρχική λογική τῆς ἐντατικοnom
0110.
T?) l'lPOBAHMA 606010 δέν εἶναι καινοὺριό· ἐκεῖνο 1100 φέρνει σάν νέο στοιχεῑο ὴ
Πάλη τοῦ Κοὺμα εἶναι ἡ μορφή της; Λὶγες
μέρες άργότερα, ὴ άπεργία Πείνας noü 0pχισε ὸ άτιολυμένος ἐργάτης - συνδικαλιοτής, ἐγινε άξονας άτιεργιακής κινητοΠοίησης μέ οτόχο της τά δύο άκριθῶς alτήματα 1·ιοὺ ἐθετε ἡ «Περιθωριακή» - κατά
τήν λογικὴ καί τήν Πρακτική τῶν κυρίαρχων
συνδικαλιστικῶν φορέων - άπεργία Πείνας.
ΤΟ XPONIKO εἶναι «άιτλόιιῑ

0 KOYMAZ άτιολὺεται λόγω ἀπουσίας
άτιό τήν ἐργασ[α του -— ὸλότελα δικαιολογημένη (Θάνατος τῆς μητέρας του, προθλήματα οῑκογενειακά MIL). Αὺτά 0110 νομική άτιοψη. T0 διάδημα ὅμως τῆς ἐργοδοσίας καὶ τοῦ χαφιέδικου μηχανισμοῡ της

για τῆ δέσμεοση τῆς αντιπολίτευσης σέ πολιτικῆ - καί συγκεκριμένη - παρέμὸαση στοας μηχανισμοὺς ασκησης τῆς Βίας. I

ΔΥΣΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ...
Καί απορίες. Πού δέν διασκεδαζονται απὸ τίς προκατασκευασμένες σονειδῆσεις, γιατί αὐτοί πού τίς κανοναρχοῡν
δέν έχουν προὸλέψει τίς ἐγγενεῖς στῆν ίδεολογία τους αντιφασεις. Κι ὅταν οἱ ἀντιφάσεις παρουσιαζονται ὀλοφανερα
μπροστα τους καταφεύγουν σέ τεχνάσματα πού τα αντλοῡν
ἀπ’ τῆν ἴδια τῆν ὺπονομευτικῆ γι’ αὐτούς λογικῆ. Ὁ φαῦλος
κύκλος σταματαει στῆν ἀντίπερα ὄχθη καί o’ ὅποιους τῆν
κατοικοῡν. Κατασκευαζονται έκ τοῦ μῆ ὃντος κατηγορίες καί
αποθλέποντας στῆν έξουθένωση καποιαιν αντίπαλων πού
τούς· κρίνοσν ασύμφορους για τῆν κσριαρχία τους, οί μηχανισμοί τῆς αστυνομίας καί καποιων «θυλακων» τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας πού· παραμένουν σέ μια αὐταρχικῆ πολιτικῆ
αντίληψη για τίς· «αδικες» πραξεις, λειτουργοῦν ὑπονομεύοντας «περιθωριακα» τα δικαίωμα έκφρασης γνώμης,
καί πραξης τῶν «πολιτῶν». Κι απα κατι τέτοια «περιθώρια»
πού τα Θαφτίζουν «ὑπόθεση τοῦ...» προσπαθοῡν να ένσχοποιῆσοσν τόν πολιτικα τους αντίπαλο καί να έξατομικεύσουν, δηλαδῆ να απομονώσουν πολιτικα, τό «Θύμα»
τους. Τό σχέδιο ὅμως δέν προχωραει γραμμικα. ’Ἑχοσνε
δυστοκία οἱ μηχανισμοί. ‘O ψευδομαρτσρας καποσ «χανει»
τα «Θύμα» τοι), γίνεται έπίκεντρο τῆς δημοκρατικῆς έγρῆγορσης καί ῆ ὺπερασπισῆ τοι) ἐκτείνεται πέρα από τό δικο- ·
νομικὸ χῶρο. Γίνεται ὺπαθεση μιας αλλης περί... δικαίου
αντίληιμης τῆς πολιτικῆς τοποθέτησης καί περί... αδίκου
αντίληψης τῶν φασιστικών πραξεων καί παραλείψεων τῆς
αστυνομίας καί τῶν ανακριτικσῖιν της αρχών. Καί εἶναι τότε
πού αναὸαλλεται π.χ. ῆ δίκη τοῦ Γιαννη Σερίφη.

Μεθαύριο ῆ έπαναληψη αὐτῆς τῆς δίκης θα πρέπει να
αντιμετωπισθεί σαν σταθμός για μια έπανατοποθέτηση τών
κυρίαρχων δημοκρατικών φορέων καί για μια έμπρακτη
αντιμετώπιση τῶν μηχανισμών τῆς ἐξουσίας πού παρανομοῦν στό «περιθώριο». Μια αντιμετώπιση πού έχει σαν ὥρο

TÔ τελευταῖα τεῦχος τοῦ 1978 θα εἶναι δίιακληρο
αφιερωμένο στα παιδια μέ τήν εὐκαιρία τής χρονιας τοίις.τοῡ 1979. Tô (ῗιφιέριιῃιιι αὐτα τοῦ ANTI
θα περιὶ-,αμὸανει 3 μέρηῑ
TÔ πρῶτα μέ θέματα-έρευνες ποί· αφοροῡν τα
παιδια. ὃπως Ô ἐλεύθερος χρόνος. τώ (moka-“In τα
παιδικα περιοδικα, οἱ γονεῖς κλπ. απα οιιζητήοεις
μέ παιδια πού έγιναν στίς γειτονιές τῆς “Αθήναε;,
στή Λαμία, τα Τρίκαλα, τή Δραμα, τήν Κρήτη καί
τή Χίο. Ἀνέκδοτα διηγήματα τῶν ’Ἀλκή Ζέή καί
Ἀργυρώ Κόκορέλη.. μια γνισρῖμιίι μέ τα Ἀετὸπουλα καί τήν ἐποχή τής Ἐθνικής “Αντίοταοης
κλπ.

TÔ δεύτερο θα εἶναι. φτιαγμένο απὸ τα ἴδια τα
παιδια. i
Tô τρίτο θα ἔχει θέματα, ὅπως οἱ ανήὶιικοι ἐργαζόμενοι, αναλυση για τα καμικςἿ ή ἐκπαίδειόη, ἡ
τηλεὸραση, διαφήμιοή, τα παιγνίδι, τό περισαλλον κλπ.
"H ἓκδοση θα συνδυαστεῐ μέ μια ἐκδήλωοη πού
θα γίνει τήν παραμονή Ti]; πρωτοχρονιας (KU-

Σ“ αὐτή τήν ἑκδήλωοη ή Μαρία Κυνηγοῦ θα
φτιαξει μαζιῖ μέ τα παι-δια πού θα ’ρθοίιν μέ διαφορα ὃργανα καί ἀντικείμενα τριιγοὺδια καί ο
Λακης Κουρετζής μέ τήν ΠΑΡΟΔΟ θα κανουν Elva.
θεατρικὸ παιγνίδι. ”Αλλα... θα ἔχει. καί καποιες,
ακαμα έκπλήξειςῐὲἒ
της να Θέσει απί ταπητος τό πραθλημα τῆς πολιτικῆς νομιμὸτητας τῶν «πραξειυν καί παραλείψεων» αὐτῶν τών μηχανισμιυν.

META m. où τι εφτιαῑε)
εἶναι σαφῶς Πολιτικὸῑ «μέ τῆν αιτόλιιση έκῇ
δηλώνει τὴν έιτίΘεση της καί τῆν τρομοκρατία τῆς έργοδοσίσς, γραφει ὁ Δ. Κοὺμας σέ
μια επιστολή του, πρὸς το ιὶις ἐργαζομένους
τοῦ Σαρακακη καί room η αιτόλιιση πρέπει
να ένώνει ὅλους μσς». Καί Πραγματικα. Μέ
δυὸ κεντρικα αἰτήματαῑ
O Τήν απὸλυση τοῦ Βασανιστῆ Καλὺθα (ας
αναφέρουμε ὃτι σαν «ὑπαλληλος» στοῐι
Σαρακακη έχει τιρὸ καιροῦ Προσληφθεῑ κι’
ὁ γνωστὸς ’ίλαρχος καί Πρωτεργατης στα
Πολυτεχνεῑο, Σταθακης) καί
Ο τήν ὲτιαναῐτρασληψη τοῡ Κούμα.
'H μορφή αγωνα, Πῆρε μιαν αλλη διασταση. Κλιμακωση στασεων ἐργασίας,
2ωρων στήν αρχή, 3ωρων στή συνέχεια, μέ
Προοπτική συνέχισης.
O ΜΟΧΛΟΣ κινητοτιοίησης τῶν έργαζομένων - ι·ιού εἶναι ὴ «Προσωι-ιική» απεργία

τιείνας - Πολιτικοτιοιεῖ αμεσα τή σχέση έργασίας καί ατια τήν οίκονομιστική της διασταση (αὔξηση μεροκαματου, Θελτίωση
«ὅρων δουλειαςυ), τήν τοΠοΘετεῑ στα τιεδίο «τῆς Παραγωγικῆς σχὲσης» ένας μεγαλου Θιομηχανικοῡ συγκροτήματος. «'H
ἑταιρεία έχει σα στὸχο τήν έντατικοττοίηση
τῆς Παραγωγῆς για να τή φέρει στα εὑρωΠαῑκα έτιίτιεὸα καί για τὸ λὸγο αὺτο έντείνει τα ακκαρντ σέ μια σειρα τμήματα».
ΑΠΟ ΔΩ Προκὺιττει τὸ Θεσμικα έτιακαλουθο αὐτῆς τῆς σὺγχρονης κατιιταλιστικῆς Πολιτικῆςῑ ἡ Πρασληψη Πεπειραμένων
τρομοκρατῶν noü συνεχίζουν τα «έι-ιαγγελμα τους» 0' ένα κρίσιμο τομέα για τὸ
Πολιτικὸ - διεκδικητικὸ κίνημα τῆς έργατικῆς ταξηςῑ Τή 6ιομηχανία, τομέα αἰχμῆς
τῆς κατιιταλιστικής ανατιτυξης.
Η ΑΠΕΡΓΙΑ Πείνας τοῦ Κοὺμα θέτει μέ

σαφήνεια τα α’ίτημα τῆς ανεὺρεσης μιας
νέας ένατητας στα έτιίιτεδο τῆς μαζικῆς
Παλης 0' ëvav έργοστασιακα κλαδο. Ἤδη
στή Γ. Σ. τῶν Ιἐργαζομένων στοῠ Σαρακακη
Παραθρέθηκαν συνδικαλιστικοί κι’ έργοστασιακοί έκιτρὸσωτῐοι ὁμοειδῶν κλαδων.
Aùrô TÔ στοιχεῑο Bd Πρέπει να Θαλει σέ
σκέψεις ὅσους λειτουργοῦν γραφειοκρατικα ατιέναντι στίς «αὺΘαίρετες - aùeôp—
μητες» μορφές ιταλης καί να τοὺς κανει να
ὂοῡν το Πολὺμορφο τῆς ταξικῆς Παλης σαν
ôpo για τή δυναμικὸτητα της. Ἰὃιαίτερα
ὃταν, μετα ατιο αέρευνες κατ’ οἶκον»
(Περίτιτωση Κοὺμα μετα τήν ατιὸλυσή του)
γίνεται Προσπαθεια απὸ τοὺς κρατικσὺς
μηχανισμο [ις να Παρουσιασουν τὸν αΠεργὸ
Πείνας σαν τρομοκρατη. 'H έξουδετέρωσή
του εἶναι τα ’ίὸιο εϋκολη, ὅπως καί μέ τήν
ἑτιίκληση τοῦ «αριστερισμοῡ» τοῦ Κούμα.
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‘H ἐκπομπή τοῦ κηρῙου Ξεπαπαδάκου ἀπό τόν δῙαθλον
τῆς ΥΕΝΙΞΔ τῆς περασμένης ἐθδομάδος, ἠτο μία θαθμασῑα
εἰς μακαθριότηταν ἐκπομπή μέ πλοῦτον ἀγνόστων στοιχῙων, τήν όπῐαν πολέ τηλεοράσεις ξένε θά ἐζήλεθον. Μέ
μίαν παλομένην φονήν κέ ἐνα γλαφηρόν κῙμενον ό ἠπέροχος ἀφτός ἐκφονητής, ἀφοῡ μᾱς ἐπρόθαλεν σορεῖαν φρικιαστικῶν εἰκόνων, μάς ἐδοσεν εἰς ὀλίγας γραμάς κέ ένα
πλήρη κατάλογον τῶν φονεφθέντων καί ἐκτελεσθέντων ἀνδρῶν τῆς Χοροφηλακής, Ἀστηνομῑας Πόλεον, στρατιότων
κέ ἀξιοματικων τοῦ στρατοῦ, καθός κέ ἀλλων σομάτων
ἀσφαλῐας τοὺ Ἕθνους, τοὺς ὁποίους ἐκρεοόργησαν oi
ἀττέσιοι ἀναρχοκουμουνιστέ ποὺ θρασῑαν ἡψόνουν τήν
κεφαλήν ἕκαστον Δεκέμθρειον. Ὁ κηριος Ξεπατταδάκος,
πού ἐπεμελήθη όλο ἀφτό τό πολήτιμον ηλικόν κέ ἐκράτησεν
τό ἓνδιαφέρον μας ἀδιόπτοτον ἐπῙ ἡμῙσειαν όραν, διέκοψεν
ἀδικεολογήτως κατά τήν γνόμην Μου τό σηναρπαστικόν
αὺτό νεκροφιλικόνασόου» κέ ἐνέθαλεν τοιουτοτρόπος ὅλους
_ ἠμάς τοὺς τακτικοὺς ἀκροατάς ἀφτής τηςόρας εἰς μεγάλην
ἀνησηχίαν. Διότη όλοι ἀφτομάτος ἀναροτῑθημενε «Καλά,
τόσον ἀσοι τῆς σκοποθολής ἦσαν ἀφτοῙ oi φρικτοί συμορῑτε κέ ἐσημάδεφσαν ἀκαριέως 897 Ἕλληνας ἀξιοματικοὺς,
παραληλος μέ ταφτόχρονον ἐκτέλεσιν 16.432 στρατιότων
τοῦ Ἐθνικοῠ στρατοὺς Ἐκ τῶν συμορῙτων, δέν κατεμετρηθησαν νεκροί ; Δέν εἶχον κέ οὗτοι ἀπολῖας; Διατή ὸ ἓγκριτος
κέ ἀριθμομνημων κήριος Ξεπαπαδάκος δέν ἀνέφερεν στοιχῖα ἀπολιων κέ ἐκ τῆς ἀλης παρατάξεως Διατή δέν μάς
έδηξεν κέ σοροῠς ἐκτελεσθέντων κουμουνιστῶν ἡπό τῶν
ἐθνικῶν δηνάμεων ἀλλ’ ἀφησεν ἀντιθέτως τόν θρῠλον τῶν
ἀητήτων Ἐαμοθουργάρων ἀνέπαφον διά νά σκορπίζη τόν
πανικὸν εἰς τάς ψηχάς τῶν ἐθνικοφρόνων πού χολένουν
σκοπεφτικως;
Ἐγώ, μετά τήν ὸμιλῐαν τοῦ κηρῙου Ξεπαπαδάκου ποό εῙχεν μεγάλην ἀκροαματικότητα, ἐνόμιζα ὅτι μετά τό ἡμίορον
θά παρεδιδεν τήν σκητάλην τῆς ἀφηγήσεος εἰς ένα ἐπιζησαντα κακο υργον κουμουνιστὴν διά νά δοῠμε κέ ἀκούσομεν
ποῐας γελοῙας δικεολογῙας θά ἐπρόθαλαν κέ ἀφτοῙ διά τάς
συνθάσας μονομερεῑς ἐκτελέσεις. Διότη ναί μέν οἱ ἐκτελεσθέντες ἐπρόταξαν τά στήθη των κατά τῶν στιφῶν των
ἀπάτριδων, ἀλά ένας σῡνχρονος ἀκροατής εῙνε ἀπαρέτητονΙ νά γνορῐζει κέ διά πῖον λόγον οἱ ἀπάτριδες πολάς φοράς λαμθόινουν τά όπλα κέ ρῐπτοντε εἰς τοὺς νομιμοφρόνας.
Στά καλά-καθσῡμενα μόνον μερικοῙ τεντυπόις ρῙπτοντε ἐπῙ
τῶν διερχομένων νοικοκηρέων. “Οταν όμος δίδοντε εἰς τήν
δημοσιότητα αἱ φοτογραφίε τῶν ἀρχιστρατήγων των ἐγθ

κληματιων κέ τό προφῙλ τοῦ προθυπουργοῠ ἀφτων Σιάντου, σημένει ότη οἱ ἀπέσιοι ἀφτί ἀπάτριδες ἦσαν όργανομένοι κέ ἴσος ἡ χώρα νά εἶχεν ἐμπλακή εἰς ένα τρομακτικόν
ἐμφήλιον, χορῙς ό κήριος Ξεπαπαδάκος νά τό γνορῙζη.
’Ἱσος πόλιν ὸ ’ἴδιος νά τό ἐγνόριζεν ἀλά νά τό ἀπέκρηπτεν
ἀπό τοὺς πειθηνῐους τηλεακροατάς ἠ ἶσος ό ἴδιος νά μήν
εἶχεν γράψη τό κεῖμενον, ἀλά ὼς ,πειθαρχικός ὺπάλληλος
ἐπρεπεν τήν ὁρισθεῖσαν όραν νά τό ἀναγκεΐλη. Εἰς όλας
όμως τάς ἱστορικὰς σκηνάς ποό προθάλουν αἱ ξέναι τηλεσράσεις, εἶναι έθιμον νά δῙδετε ὁ λόγος καί εἰς τάς δύο πλεθράς ποό ἐλαθον μέρος εἰς μίαν σήγκρουσιν, όστε ό ἀκροατής ποό πληρόνει τάς διαφημῑσεις κέ έχει διαθάσει κέ σχετικά θιθλῐα ἢ ἐστω ἐκλαῑκεθμένην ΙστορεῙαν εἰς τάς ἐφημερῙδας ἠ περιοδικά, νά λαμθάνη μίαν ἐπῙ πλέον γνόσιν τοῦ
πράγματος κέ νά σχηματεῑζη εἰδικην του.τελικήν εἰκόνα.
Ἐόιν ἐξιστσρεῑτε ό B’ Παγκόσμιος πόλεμος φεριπῙν, δέν θέτουν πρό τοῦ φακοῦ τόν Μοντγκόμερη διά νά περιαφτολογηση, ἀλά καλοῦν κι ένα ἐπιζώντα στρατάρχην τοῦ συντριθέντος Γ* Ράϊχ διά νά θάλη τά πράγματα εἰς την-θέοι των, ἤ
νά διαψέφση μῑαν ἐκδοχὴν τῶν «Συμμάχων». Oi ξένοι σπῆκερ εἰς ἀναλόγους ἐκπομπάς, δένζθομθαρδῑζουν τοὺς
ἀκροατάς μέ μονολόγους κέ προτιμοῠν τόν διάλογον πού
εῙνε φένετε πιό τῆς μόδας.
Βέθεα ἐδω εἰς τά Βαλκάνεια, ό μονόλογος προτιμήτε
διότι] ἐχει όλιγότερον κόστος κέ ἡ Ἑλλάς πρέπει νά δῙδη εἰς
τοὺς ὑπηκόους τό παράδηγμα τῆς λιτότητος. “Ολοι ἀσφαλός εἵμεθα ἡπέρ τῆς λιτότητος, ἀλ’ όχι ἀφτή ἡ λιτότης νά
ἀποθένει εἰς θάρος τῆς ἐθνικής μας ἐφψηχῐας. Διότη όταν
ἐκθειάζομαι κατά τρόπον ἀπαράδεκτον τάς σκοπεφτικάς
δεινότητας των ἀπεσίων κουμουνιστων ἐμφανίζοντες ἐπῙ
τῆς μικράς όθόνης τά μεγάλα τωνκατορθόματα, εῙνε φησικόν νά μην ἐχομαι ως θαρήτατα φορολογοόμενοι ἐμπιστοσόνην εἰς τάς ἀτζαμεῖς ἐνόπλους μας δηνάμεις, πού οὔτε
ένοιν κρεου ργη μένον ἐστω ἐλαφρῶς συμορῙτην δέν ἐχουν νά
ἐπιδεῖξουν. Πρέπει πάση θησῑα εἰς μίαν προσεχή ἐκπομπην
οἱ προϊστάμενοι τοὺ κηρίου Ξεπαπαδάκου, νά τόν ἐφοδιάσουν μέ πλούσιον ἐκτελεστικόν ηλικόν πού ἐχσυν εἰς χήρας
των κέ ό κήριος Ξεπαπαδάκος νά μάς τό ἐπιδεῙξη μέ τόν
ἀφτόν ζῆλον, όστε ἡ ἐμπισΤΟΟήνη μας πρός τήν ἐφστοχῐαν
τῶν ἐνόπλων μοις δηνάμεων νά ἀποκατασταθή. Διότη δέν
σάς ἀποκρήπτο ότη ἐγώ με·τά τήν ἐκπομπην ἀφτην πού
ἐγινεν μετά τήν ὁμιλίαν τοῦ κηρῙου Μπάλκου ποό κέ ἀφτός
ἀνέφερεν διά ἐκατοντάδας φονεφθέντας πού τοὺς ἐφαγεν
τό κρυμουνιστικό σκοτάδη, ἐχω χάση τελῙος τήν ἐμπιστο-
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σήνην μου κέ Πρός χοροφήλακας κέ πρός ἀστηνόμους.
Ἐσθόινομαι τρόπον τινά ότη παρά τὰς τόσας δησθαστάκτους πολεμικός δαπάνας 1100 πληρόνο, εῙμε όσάν ἀκάληπτος ἔναντι ἔχθρῶν πού ἔχουν είσχορήσει τόσον ἀθρόοι
ἀλοίμονον ἔντός τῶν σηνόρων μας. Μέ τό νά τούς καταρόμεθα σηνεχός ἔκαστον Δεκέμθριον, δέν θγένει τίποτε. N0μίζο ότη τό καλήτερον όλων εἶναι νά ἔχομαι Ἐθνικήν Ἐνότητα. Ἀερτή ἀλλοστε εῘνε κέη ἐπίσημος γραμή τῆς Κηθερνήσεος. Τό ἀκουσα κέ ἀφτό ἀπό τόν κύριον Δρόσον, ἀμέσως μετά τήν ἔμπνεθσμένην ὁμιλίαν τοῦ κηρίου Στεφανοποόλου εἰς τήν Κόρινθον 1100 ἀντιθέτως θέλει διχασμόν διά
νόι εἰσέλθομαι είς τήν EOK κέ νά πουλήσουμε τά κρασιό
Ἀριστοφάνη, Νεφέλες. Είσαγωγή, κείμενο, μετόμας. Ἐφτηχός ἔχομαι Δημοκρατείαν κέ ό καθίς εῘνε ὲλέφθεφραση, σχόλια.
ρος νά λέγη τήν γνόμην του. Ἀφτό όμος δέν συνθένειείς
Γιαναρᾶ Χρ., Ἀλήθεια καί ένότητα τῆς Ἐκκλησίας.
- 'H νεοελληνική ταυτότητα. ,.
τήν ΥΕΝΕΔ κέ δι’ ἀφτό Μοῠ κόινη ἔντήποσιν, διότη ἀφόσον
ἔχομε Δημοκρατείαν κέ ἠ γραμμή μας εῘνε ΕΘΝΙΚΗ ΕΝ- Τό Προνόμιο τῆς όΠελΠισίας (σημειώσεις γιό μιό
ΟΤΗΣ, ό κήριος Ξεπαπαδόικος κέ oi τεχνικοί 1100 ἔχει διά
κριτική αναμέτρηση μέ τό ἀδιέξοδο τοῦ δυτικοῡ ἥ
τόις ἔκπομπόις του, χαρόισουν είδικήν των ἔσοτερικήν κέ ἔξκαταναλωτικοῡ·Πολιτισμοῡ).
- Πείνα καί δίψα (3η ἔκδοση).
οτερικήν πολιτικήν, πρᾶγμα 1100- εῘνε ἐπιζήμιον διά τας
συνομιλίας μας εἰς τάς Βρηξέλας. Δέν πρέπει νά δίδομαι είς
Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλου, Δαιμόνιο μεσημθρινό.
τοὺς ξένους τήν ἔντήποσιν ότη ἔδῶ είμεθα ἔνα ’Ἑθνος ἔν
’Ἑντεκα κείμενα για τόν ΠαΠαδιαμόντη.
διασπόισει, όπου Πρότος ό στρατός δέν πηθαρχῆ κέ όλοι
’Φουρνιέ AA. ‘O μεγαλος Μώλν.
Πολυχρονὸπουλου Π., Είσαγωγή στή Φιλοσοφία τῆς
γνορίζομαι ότη στρατός όποῠ δέν πηθαρχεῑ εῘνε ἀδήνατον
νόι πηροθοληση μέ ἀκρίθειαν τοὺς ἔχθροῠς. Μόνον μέ σιδη- .
θοοργέἓοῡ
Σ.,
Ἑρμηνευτική
καί
μεθοδολογική
Προσρόιν ἔνότητα ἠμποροῠμε νόι κτηπήσομε ἀφτοὺς πού θουλιμιοῠν τήν ἀνεξαρτησείαν μας κέ όχι μέ τήν διόισπασιν 1100
y έγγιοη τῶν κειμένων τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γραμκηρήτουν οἱ κήριοι Μπάλκος κέ Ξεπαπαδόικος. Παρ’ ὀλίγον
ματειας. _
εἰς ἀφτό τό θανόισιμον λόθος τοῦ διχασμού τοῦ Κράτους νόι
Πάνου Σ., Πολιτική καί ίδεολογία (Παιδεία καί ίδεολοἔπιπτεν κέ ό κηριος Ἀθέρωφ 1100 ἔψαλεν ἀρχικός ἕνα μέγα
γία - ίδεολογία καί όναγκαιότητα - Πολιτική συνείἤμνον διά τήν δικτατορείαν τοῦ κηρίου Μεταξόι πού τήν
δηση καί ίδεολογία - τέχνη καί ίδεολογία - δημοκρατία καί σοσιαλισμός) ,
ἀπεκαλεσαι φοτισμένην, ἀλόι ἔγκέρως συνησθάνθη τό λόιθος του κέ μετέθη εἰς τήν Κρήτην διά νά ἔξημνήση κέ τόν
- Ποιητική τοῡ χώρου (Προαισθητικές κατηγορίες καί
τό νόημα τῆς τέχνης - γιό μιό φαινομενολογία τοῦ
φοτισμένον Βενιζέλον που τόσον ἀδίκος κέ λυσαλέος κατεὡραίου - διαλεκτική τοῦ τραγικοῦ -— μιό ἐκδοχή για
δίοξεν ό συγκρατημένος δικτάτορ. Ἀφτό πρέπει νά κάνη
τήν τὲκνη Kä)
συντόμος κέ ό κηριος Μπάλκος τοῦ χρόνου, ἀφόσον εῘνε κέ
Φὴλντ Γκ., (Μετ. Ἀ. Σακελλαρῑου). 'O Πλατων κοίη
ἀφτός φοτισμένος συγγραφέφς κέ ἀνθροπος τοῦ πνὲθμαέΠοχή του. .
τος κέ εἰς μίαν προσεχή ὁμιλίαν εἰς 100 Μακρηγιάννη, νά
Λέ Καρρέ Τζὼν, Μιό μικρὴ Πόλη στή Γερμανία (μυθικαλέση όλους τούς συγκενεῑς τῶν λαθόντων τά ὅπλα κατόι
στόρημα κατασκοΠείας καί Πολιτικῆς φαντασίας).
τῆς πατρίδος κέ νά τοὺς πῆ παρηγορητικοὺς λόγους διά
Ντᾱρρελ Λ., Ἀλεξανδρινό Κουαρτέτο (ἡ Περίφημη
τήν ἀπόλιαν τῶν ἰδικῶν τους όπος ἔκανε κέ μέ τούς γνοτετραλογία ,μέ δημιουργική μετόφραση τοῦ Αίμ.
στοός κέ φίλους τῶν ἀποδομένων χοροφηλόικων. Δέν ἔπιΧουρμοὺζιου).
τρέπετε νόι συγκινήτε μόνο όταν ἀπικρήζει πεδιά πεσόντων
Χὰξλεϋ Λ., Γενναῑος νέος κόσμος (τό Περίφημο μυθιἀστηφηλόικων, ἀλόι νά δακρήζει κέ ὲπί τή θέα ἀλων ἀπογόστόρη μα · έΠιοτη μονικῆς φαντασίας) .
νων 1100 oi συγκενής των ἔπεσαν κι ἀφτοί ήπερασπιζόμενοι
Χορκχὰιμερ Μᾱξ,“Υλισμός καί μεταφυσική.
ἀλα ἰδανικόι μή ἀρέσκοντα είς τόν ἡπουργόν Δημοσίας TâΜΠρόντμΠουρυ Ρ., Φαρενόιτ 451 - Κόψτε τό θιθλία.
ξεος. ’Ἑτσι στατιστικός κέ μαθηματικός συνθένει μέ τούς
_ Σολωμοῡ Λ., ἍΠαντα, Εἰσαγωγή, κείμενα, μεταφραἔμφηλίους. Τόρα διατή γίνοντε κέ πῶς ἀρχίζουν, εῘνε ἔνα
σεις, γλωσόριο N. Τωμαδόκη. .
θέμα τό όπῑον δέν ἠμπορό νά ἔξηγήσο εἰς τας όλίγας ἀφτάς
Ροίικουνα Ἐμμ., Ἐξωτερική Πολιτική 19144923.
γραμμόις τοῦ ANTI. Ἒόιν ὃμος οΙ προίστάμεναι ἀρχέ τοῦ ἔν
Δημητροκάλλη Γ., Oi δίκογχοι χριστιανικοί ναοί (μελόγω ἔκφονητοῠ μοῡ παρεχόρουν ἡμίσειαν όραν ἔθδομαλέτη αρχιτεκτονική).
,διέος διόι νόνδιαφοτίσο κι ἔγῶ τήν κοινήν γνόμην, νομίζο
Παλιοὺρα ΑΘ.,Ὸ Ζωγρόφος Γεωργιος Κλόντζας καί al
ότη θά ἤμουν πολή χρήσιμος εἰς τήν κοινονίαν, δεδομένου
μικρογραφίαι τοῦ κὼδικος αὑτοῦ (μελέτη ἱοτορική μέ
ότη τά γνορίζο ἀπ’ ἔξω κι ἀνακατοτά κέ δέν θά ἤμουν ἠποείκόνε _
χρεομένος σηνεχός νά κοιτόιζο τόι χειρόγραφα όπος ἔκανε ὁ .
Στὸουέἐ, Εἱσαγωγή στή Παιδαγωγική ψυχολογία.
δηστηχής καί ἀξιολήπητος κήριος Ξεπαπαδᾱκος, πρᾶγμα
Μαστροδημήτρη Π.Δ., «'0 ὅρκος» τοῦ Μαρκορᾱ.
1100 σημένει ότη ἀσφαλῶς ὁ ’ίδιος- δέν θά τά εῘχε γράψη ἀλ’
ἀλλοι φοτισμένοι τόν ἔξανάγκασαν νά τά πή.
(Μελέτη φιλολογική)

Σόλωνος 71 — Ἀθήνα
για κὰθε καλό βιβλὶο

a

YI. Διά το ός προτείνοντας διάσπασιν μέ κηρήγματα μίσους
κατόι μῆνα Δεκέμθρειον, προτίνο διά τιμορίαν μή καταθολήν
Δόρου ἑορτῶν, πρός ἀνακοὺφισιν κέ τοῦ πάσχων προϋπολογισμοῠ. Té: χρίματα ἀφτά νά δίδοντε εἰς τόν ἀρχιεπίσκοπον κ. Σεραφείμ διά τήν διανομήν είς θήματα τῶν Δεκεμθριανῶν 1100 ἠσαν ἔπί τῶν ἔπάλξεων.

Ντελόπουλου Κυρ., Καθόφη ίστορικό καί όλλα

ΠρόσωΠα..
T__Y__llnN0 NTAI

Γ καμπιέλ Μαρσέλε 'O Προθληματικός όνθρωΠος
Χόρχε Οὺσκατέσιέουε ΣυνοΠτική ἱστορία καί θεωρία
τοῦ Πολιτισμοῡ. ’
Μπαμπινιὼτη Γ., Νεοελληνική κοινή.

Γιό τή Δημοτική Γλωσσα. Κείμενα τῶν; ι,
Γ. Βέλτσου, K. Δεσποτόπουλου, Ε. Κριαρᾱ, Γ. Macy-J

ᾪΠινιὼτη, Σ.· Πάνου, M. Σετὰτου, Α. Τσοπανὰκη.

9.

ΕΡΤ-ΥΕΝΕΔ

Ἑπιστροφή στά παλιά
.. m μμ, Χ γνώριμα

àà

BI'AATA ..'îﬂA ..ΜΝ

τοῦ Παύλου Λάμπρου

ME THN έξέλιξη μέσα ένημέρωσης, καί τήν τεράστια πολιτική σημασία πού ἔχουν άποκτήσει τά μαζικά ἡ ὁιαμόρωση τῆς κοινῆς γνώμης, άλλά καί ῆ μεταόίόαση τοῦὴ έξουσιαστικοῦ λόγου ἔχουν ριζικά
ἀλλάξει. Ἡ τηλεόραση γενικά, εἰναι πομπάς χιλιάὸων ὁιαφορετικῶν
μηνυμάτων, μοιρασμένων στούς ὁιάφορους φορεῖς ἐξουσίας καί σέ
πολύ λιγότερο ὅαθμό, σέ μερικούς φορεῖς πού ἔρχονται σέ άντίθεση
μέ τό κατεστημένο. Ἡ πολλαπλότητα τῶν μηνυμάτων αὐτῶν, καθώς
καί ὁ έμμεσος τρόπος μέ τόν ὁποῐο συχνά προόάλλονται, ὁυσκολεῦει
πολύ μιά ὄαθύτερη άνάλυση τοῦ συγκεκριμένου πολιτικοῦ ρόλου πού
παίζει ῆ τηλεόραση κάθε στιγμή.
ΣΤΙΣ χῶρες ὅπου ὑπάρχει κρατικό μονοπώλιο τῶν μαζικῶν μέσων
ένημέρωσης, τά πράγματα φαίνονται ἀρχικά πολύ πιό ἁπλά, άφοῦ ῆ
τηλεάραση εἶναι ὄασικά ὄργανο τῆς συῌγκεκριμένης κυόέρνησης. Στῆν
πραγματικότητα ὅμως, ἡ κατάσταση εἰναι πολύ πιό περίπλοκη γιατί
κάθε άλλαγῆ τοῦ συσχετισμοῦ τῶν (δυνάμεων μέσα στήν κυόέρνηση
περνάει καί στάν μηχανισμό καί τόν τρόπο λειτουργίας τῆς -τηλεόρασης. Ἕτσι, πολλές άλλαγές πολιτικοῦ έπιπέὸου (διαφαίνονται μέσα
ἀπ’ ·τῆν,έπεξεργασία τῆς ·ἰὸεολογίας, τήν έπιλογή τῶν είὸῆσεων, τήν
άρνηση ἦ τήν άποὸοχῆ μερικῶν έκπομπῶν, τῆν άντικατάσταση
προσώπων στά μαζικά μέσα ένημέρωσης. Αὐτές οἱ ένὸεικτικές άλλαγές πού γίνονται στό ραὸιόφωνο, ἀλλά πολύ περισσότερο στῆν τηλεόραση, μποροῦν νά εἶναι τά σημάὸια μιᾶς γενικότερης πολιτικῆς μεταστροφῆς πού ὁέν ἔχει άκόμη άρχίσει νά φανερώνεται σέ κανένα ἄλλο
τομέα τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ. Εἶναι λοιπόν ὄασικό στήν μελέτη
τῆς πολιτικῆς σημασίας τῆς τηλεόρασης ὁ ρόλος της νά μήν ἐξετάζεται ποτέ μονολιθικά.,Στίς χῶρες ὅπου λειτουργοῦν ίὸιωτικοί σταθμοί
μέ κρατική άὸεια καί μέ άπαίτηση μεγάλων έπενὸύσεων γιά τή λειτουργία τους, οἱ φορεῖς τῆς ἐξουσίας ὁιπλασιάζουν τήν ὁύναμῆ τους,
γιατί μποροῦν πολύ πιό εὔκολα νά μή ὁείχνουν τό πρόσωπά τους καί
έτσι, ὁ έντοπισμὸς καί ἡ άνάλυση τοῦ συγκεκριμένου ρόλου τους γίνεται πολύ πιό (δύσκολος. "Ag προσπαθήσουμε ὅμως τώρα νά ὁοῦμε
ποιά μερίὸα τῆς κρατικῆς ἐξουσίας έκπροσωπεῑ σήμερα ἡ ἑλληνικῆ
τηλεόραση καί πώς έκὸηλώνεται αὐτή ἡ έπιρροή. ’
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ΕΝΩ τό χρονικό διάστημα που ἀκολούθησε τή μεταπολίτευση χαρακτηρίστηκε ἀπὸ μερικα «φιλελεύθερα ἀνοίγματα» στήν ἑλληνική τηλεὸραση, ὅπως
παρουσίαση μερικῷν πιὸ προοδευτικῶν
’έκπομπῶν ἦ προσλήψεις ὃημοκρατικῶν
στελεχῶν, τοὺς τελευταίους μῆνες ἡ
κατάσταση ’έχει ριζικά ἀλλάξει. Οἱ έκπομπές πού τολμοῦν νά θίξουν τιιὸ τολμηρά θέματα καταργοῦνται μία-μία καί
στοιχεῖα τῆς ἄκρας δεξιάς έχουν ἐντελῶς
κατακλύσει καί τά ὃυὸ κανάλια.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ἔχει ἀρχίσει πάλι Ëva
μεγάλο κῦμα ἁντικομμουνιστικὴς προπαγάνὸας m’ έχει αὖξηθεῐ ἡ προληπτική
λογοκρισία στίς έκπομπές τῶν έλεὺθερων
παρα-νωνῶν. Τὸ κακὸ ὅέὸαια ξεκινάει
ἀπ’ τό γεγονός ὅτι ἡ χώρα μας εἶναι
ἀνάμεσα στίς λίγες χῶρες τοῦ κόσμου
πού ὃιαθέτουν ἕνα στρατιωτικὸ κανάλι.
Tô κανάλι αὐτὸ, ἡ ΥΕΝΕΔ, ἀποτελεῖ τόκὺριο φυτώριο χουντικῶν καί ἀκροὸετ
ξιῶν προπαγανὸιστῶν.’ Τόν τελευταῑο
ὅμως καιρὸ, ἡ ἐπιδημία ἁπλὼθηκε καί
στήν ΕΡΤ. Μέ τήν τοποθέτηση, σέ θέσεις-κλειὸιὰ τῆς ΕΡΤ, ἀνθρώπων τοῦ
Ὓπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης Ἐ. Ἀθέρωφ, τό κανάλι 11 έχει au? αὐτὸ στρατικοποιηθεῖ. Ἕτσι αὑτή τὴ στιγμή τά τηλεοπτικά κανὰλια τῆς χώρας μας κυριαρχοῦνται ἀπ’ τό Ὑπουργεῐο Ἄμὺνης
καί τούς ἀνθρώπους του. Ἐάν αὐτή ἡ
κατάσταση συνδυαστεῖ μέ τήν έντονη
ἀντικομμουνιστική προπαγάνὸα που
ἔχουν έξαπολὺσευ τόν τελευταῐο καιρό
στελέχη τῆς Νέας Δημοκρατίας α’ ὅλη τή
χώρα, τήν ἀπομάκρυνση προοὸευτικῶν
ανθρώπων ὀιπὸ πολλές κρατικές θέσεις
καί τήν ἀποθράουνση πολλῶν φασιστικῶν στοιχείων, μποροῡμε νά ποῦμε ὅτι ἡ
ἂκρα δεξιά ἔχει αρχίσει νά κερὸίζει
ἔδαφος στὸν κυὸερνητικὸ μηχανισμὸ.
"Ag ὃοῦμε ὅμως μέσα ἀπὸ τήν λειτουργία
τῶν δύο τηλεοπτικιῦν καναλιῶν τήν πρα«ἑματοποίηση
αὐτῆς
τῆς
στροφῆς
πρὸς
τά
εξιά.

’ ΕΡΤ ἦ 16 ἄλλοθι κατερίφθη
ᾖ O ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ 0106116; τῆς ΕΡΤ
ὴταν μέχρι τώρα 1:6 11611062121081 τὴς 1111.6é9vr1011g ἀπέναντι στίς κατηγορίες για

τὴν ὑπαρξη τῆς ΥΕΝΕΔ, 6 μόνος 010Θμὸς 611011 έστω μέ πολλοὺς κόπους μποροὺσε νά περάσει κάποια προοδευτικὴ

ἐκπομπὴ ὴ νά προσληφθοῦν μερικα προ06511111161590 στελέχη. Ἡ ΕΡΤ ὴταν ἐπίσης ἡ μόνη ἐλπίδα για μια μελλοντικα
δημοκρατικὸτερη τηλεὸραση ἀφοὺ μέχρι
πρίν λίγο ὴ κυὸέρνηση 11066715115 συγχώνευση τών δύο καναλιών καί καταργηση
τῆς ΥΕΝΙΞΔ. Ἐξετάζοντας ὅμως τὴν
κατάσταση 11013 ἐπικρατεῖ σὴμερα στὴν
ΕΡΤ διαπιστώνουμε 611 μόνο 6 τίτλος
της τὴν κανει νά εἶναι πολιτικὸ κι’ ὂχι
στρατιωτικὸ καναλι. Πράγματι, 6 Γ ενικὸς Διευθυντὴς κ. Χὸνδρος κι’ 6 Ἀναπληρωτὴς Γενικὸς Διευθυντὴς κ. Βαληνδρας «τυχαίνει» νά εἶναι στρατιωτικοί.
2E AAAE2 Θέσεις — κλειδια 601σκουμε πολλοὺς προστατευὸμενους τοῦ
κ. ’A6é9mcp, ὃπως τόν κ. Τ. Παπαδὸ11011210, διευθυντὴ Τηλεοράσεως, τὴν κ.
Ἀ. Μωραΐτη, διευθύντρια τών Ἐνημερωτικών Ἐκπομπών. Ἐξ αλλου για τόν
611191611 96210 τοῦ άλλου προστατευὸμενου τοῦ κ. Ἀὅέρωφ, τοῦ κ. Βαληνδρά,
μιά μικρὴ ἰδέα μάς δίνεται 61116 ένα ἐνδιαφέρον’ περιστατικὸ 11013 έγινε πρίν
ἀπό λίγους μῆνες. Μιά ὁμάδα ἠθοποιῶν
11013 εἶχε ἐπισκεφτεῖ τόν ὑφ. Προεδρίας
κ. Τσαλδάρη για να παραπονεθεῖ για
1013; ίθὺνοντες τὴς ΕΡΤ καί είδικὸτερα
γιά τόν κ. Βαληνδρά, ,ακουσε μέ κατάπληξη τὴν ἐξὴς ἀπάντηση;

«Γ ια τόν Βαληνὸρᾶ ὁέν μπορῶ να
11de 1111010, γιατί εἶναι τῆς ΚΥΠ».
EINAI ἐξ ἀλλου πολύ πιθανόν ὴ μετα65011 1013 κ. Βαληνδρά ἀπ’ τὴν ΥΕΝΙΞΔ

στὴν ΕΡΤ νά μὴν ἧταν παρὰ ἡ πρώτη _
πράξη γιά τόν έλεγχο τῆς ΕΡΤ 61116 16 .’
Ὑπουργεῖο Ἀμύνης. Ἕνα άλλο 1196σωπο 11013 παίζει καθοριστικὸ ρὸλο στὴ
δεξιά στροφὴ τὴς ΕΡΤ, εἶναι 6 Διευθυντὴς τῶν Είδὴσεων, 6 πρώην χουντικὸς Β. ἵ
Μπίστικας. Ὁ Μπίστικας έχει κάθε ἐξ·
ουσία στά Θέματα λογοκρισίας τών εῖδὴσεων καί τών Ἐνημερωτικών Ἐκπομ116111. "0715; τίς δδηγίες γιά τόν προσανατολισμό αὐτῆς τῆς λογοκρισίας τίς παίρνει τηλεφωνικώς ἀπ’ 16 Ὕφυπουργεῖο
Προεδρείας, ἀλλα κυρίως ἀπ’ τόν δεξιότερο 01311600710 1013 Πρωθυπουργοῦ, 11013
τόν 1100010151351 καί προσωπικα, τόν
πρέσὸη κ. Μολυὸιάτη.

’Ἀς ἀναφέρουμε χαρακτηριστικὰ μερι11013; 11106013;:
Ἕνας κατώτερος μόνιμος ὑπάλληλος
εἰσηγητὴς παίρνει 35—40 χιλ. δραχμές 16
μηνα.

ΔΕΝ πρέπει να ξεχασουμε να μνημοἝνας τμηματαρχης, 40—50 χιλ. δρανεὺσουμε τόν ἀντιδραστικὸ 06710 11013
χμές 16 111’1v0.
παίζουν τά δύο μέλη τοῦ διοικητικοῦ
Ἕνας ἀνώτερος διευθυντὴς (αὑτὸ 16
201160071100 τὴς ΕΡΤ, 6 Πρὸεδρος τοῦ
608116 ἔχει μόνο αὑτὴ τὴ στιγμὴ ὁ χουν201160071100 κ. Οἰκονομὸπουλος καί ἡ κ.
τικος Μπουγιοῡκος), παίρνει 75—80 χιλ.
Ν. Γ ουλανδρὴ. Πρέπει νά χαίρουν ἐξ 6171δραχμές 16 μὴνα.
7100, «γερὴς ὑποστηρίξεως», ἀφοῡ, σύμ"000 για τόν κ. Μπίστικα, ἐνώ τυπικά
φωνα μέ πληροφορίες τοῦ «Ταχυδρὸ6 μισθός του εἶναι 35 χιλ. 16 μὴνα, στὴν
μου», οἱ μόνοι 11013 86 παραμείνουν στο
πριαγματικὸτητα παίρνει 150—200 χιλ.
Διοικητικὸ 201160137110 τῆς ΕΡΤ, μετά τὴ
δραχμές.
λὴξη τὴς Θητείας τοῦ τωρινοὺ 2011600Μαζί μέ 1013; 11106013; έχουν ἐπίσης
21101), 861 εἶναι αὑτά τά δύο πρόσωπα.
αὑξηθεῖ καί οἱ ὑπερωρίες, Κυριακές κλπ.
κι’ έτσι οἱ πραγματικές ἀποδοχές τών
ΘΑ ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙ ἴσως κανείς πώς
ὑπαλλὴλων φτάνουν σέ μεγαλα ὕψη.
16 προσωπικὸ τῆς ΕΡΤ δέν διαμαρτύρεται ποτέ γι’ αὑτὴ τὴν κατασταση. Κι’ ἐκεῖ
MIA AAAH ἀπορία 11013 661 εἶχε κανείς εἶναι, πώς οἱ δημοσιογραφοι 11013
ὑπάρχει ὅμως μια ἀπάντηση 111’- αὑτὴ εἷδουλεὺουν στὴν ΕΡΤ δέν έχουν ποτέ
ναι οἱ μισθοί. 01 1110601 11013 παίρνουν
αὑτὴ τὴ στιγμὴ οἱ ὑπάλληλοι τῆς ΕΡΤ (σὲ
σκεφτεῖ 611 μια ἀπεργία εἶναι ὴ καλύπερίοδο λιτὸτητας) εἶναι 116111 παραπάνω τερη 6110110 στὴ λογοκρισία καί τὴν κυ6ερνητικὴ προπαγάνδα. Στίς περισσότεἀπό σκανδαλώδεις, αν τούς συγκρίνουμε
μέ 16 συνολικὸ ἐπίπεδο τών μισθῶν στὴ
ρες τηλεορασεις 016 ἐξωτερικὸ, μέ τὴν
χώρα μας. Ἀρκεῖ νά 11013115 611 σέ 6130 παραμικρὴ προσπάθεια λογοκρισίας, οἱ
χρόνια μὸνο έχουν διπλασιαστεῖ. ,“Ἡ ΕΡΤ
δημοσιογραφοι 11015601110011 05 ἀπεργία
ἀπὸ 550 ἐκ. συνολικές δαπάνες, ξεπέ·κι’ ἐνημερώνουν τόν 1160110 για τίς πιέρασε 16 ένα δισεκατομμύριο, χωρίς νά
σεις 11013 δέχονται. Παρ’ ὃλο 11013 γίνοναὑξηθεῖ 6 61016116; τῶν ὑπαλλὴλων της. ται λοιπόν γρὴγορα μέλη τῆς E2HEA, 01

META TON κ.Ι ΛΑΣΚΑΡΗ KAI 0 κ. ΑΒΕΡΩΦε
Τὸ·δικαίωμα τῆς ἀπεργίας καί πῶς καταργεῖται
Εἶναι γνωστὸ πώς ἡ YENEA ὑπάγεται 6111506510; 016
ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμὺνης 61116 16 ὁποῖο καί χρηματοδοτεῖται (λέγεται πώς 6 προϋπολογισμὸς της ἀνέρχεται σέ 135 έκατ.
16 χρόνο). Εἶναι ἀκόμα γνωστὸ πώς τίς Θέσεις 4 1121516161 0’
01316 τὸν ὀργανισμὸ 11013 ἡ Χοὺντα μετέτρεψε σ’ ένα τεράστιο
· δίκτυο προπαγανδας τών «ἐπιτευγμάτων τῆς ἐπαναστάσεως»
κατέχουν ἀνώτεροι ἀξιωματικοί τών Ἐνὸπλων Δυναμεων. Οἱ
μεταπολιτευτικές κυὸερνὴσεις τῆς δεξιάς ἀφησαν αὑτὸ τόν
στρατιωτικὸ μηχανισμὸ, 11013 11005116011151 6111500 καί ἀποτελεσματικα - ὃσο ἀποτελεσματικὴ εἶναι ἡ 1109511602111 ’τῶν ραδιοτηλεοπτικών δικτύων - στὴνπολιτικὴν ζωὴ τῆς χώρας, 61811110.
‘H YENEA συνεχίζει ἀνενὸχλητη νά πλασάρει - καί δέ χάνει
ὁμολογουμένως εὐκαιρία - μία στρατιωτικοποιημένη ἀντικομμουνιτικὴ ῖδεολογία. ὃπως τὴν ἠθελαν οἱ ἐμπνευστές καί ἱδρυτές της (16 Παλατι) ἀλλά καί σὴμερα 6 «πολιτικός προϊστάμενος τώτν Ἐνὸπλων Δυνάμεων», 6 κ. =30165011310 .
eO «1506; 01316; σκοπός» νά ἐξυπονοεῖ ταχατες 611 61116110
1101 Θεμελιώδη δικαιώματα τῶν ἐργαζομένων 11013 61110210130111I
τῆς προστασίας τοὺ Συντάγματος, μποροὺν νά ὂιάζονται καί
νά ἐκπαραθυρονονται; eH κυὸερνητικὴ ἀντίληψη ἀπαντάει καΘαρὸτατα ναί σ’ αὑτὸ 16 ἐρώτημα καί ἔχει, μέ ἐγγραφο τοῦ
ἀρχηγοῦ 1013 21001013 Ἀ. Γ κράτζιου, καταργήσει 61116 11; 22

Ἰουνίου 1978 16 δικαίωμα τῆς ἀπεργίας ὃχι μὸνο τοῦ στρατιωτικοῦ προσωπικοῦ τῆς ΥΕΝΕΔ ἀλλα καί τών πολιτῶν ὑπαλλὴλων 1013 ὀργανισμοῦ.

T6 έγγραφο έχει (î); ἑξῆς
ΘΕΜΑ.·

«ΕΠΕῙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙἹἘΛΕῙΟΝ ΣΤΡΑ ΤΟΥ
Συνὸικαλισμοὶ - Ἀπεργίαι
ΔΧΣΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
l. Γ νωρίζεται ὅτι ὁιά οχετικῆς ἐγκυκλίου τοῦ ὑπουργείου Προεὁρίας τῆς Κυὸερνήσεως καί τῆς ὑπ. ἁριθμ. 263/ 7-4-78 Γ νωμοὸοτή·
σεως τῆς Ὁλομελείας τοῦ Νομικοῦ Συμὸουλίου τοῦ Κράτους γενομένης αποὸεκτῆς ὑπό τοῦ κ. ΥΕΘΑ ὁέν ἐπιτρέπεται ἡ ἀπεργία εἰς
τό Πολιτικόν Προσωπικόν τῶν Ἑνόπλων Δυνάμεων ἦτοι τοῦ
YE ΘΑ.
2. Κατόπιν τοῦ ἀνωτέρω αἱ ὑποὸληθεῐσαι καταστάσεις τοῦ ἀπο11611111; ἀπαραιτήτου προσωπικοῦ συμφώνως τῶ N. 643/77 καί ἐν
συνεχεία ὁιαόιὸασθεῐσαι εἰς τά Σωματεῖα καί Συλλὸγους ὁέν
ἰσχύουν.

3. Τῆς παρούσης να λάόουν γνῶσιν ἅπαντες οἱ ὑπηρετοῦντες
Μόνιμοι καί ἐπί Συμὸάσει ὑπάλληλοι».
Ἀκριόές ἀντίγραφον
Στέφανος Κ 011571710;
Ἀνχης (ΠΕ) - ΔΠΠΙΙ

Ἀντίγος Ἀγαμέμνων Γ κράτζιος
Ἀρχηγός

T6 ἐγγραφο κοινοποίησε 1106; τοὺς ὑπαλλὴλους τῆς ΥΙΞΝΕΔ 6
διοικητὴς της ταξίαρχος Σ. Βαὸαροῡτσος, σάν ένα ἀπλὸ «διοικητικὸ Θέμα» 11013 δέν σηκώνει καμια συζὴτηση.
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ᾖ.

δημοσιογραφοι αύτοί φαίνεται να παραμελοῦν τα καθήκοντα τους απέναντι
στὴν αντικειμενική πληροφόρηση τοῦ
κοινοῦ. Μήπως φταῐνε κι’ έδῶ οἱ παχυλοί μισθοί;

ΥΕΝΕΔ πάντα
πιστή στίς αρχές της
Γ ΙΑ τήν ΥΕΝΕΔ έχει κανείς πολύ λιγότερα να γραψει,ἀφού δέν παρουσια-,
ζει έκπλήξεις. Χουντική καί πρίν, χουντική καί τῶρα. Βαδίζει πάντα σταθερά
μέ... έθνική ύπερηφανειο, κι’ 61111111011μουνισμὸ, χωρίς πολλα παραστρατὴματα... "0710 16 πρόσωπα πού έχουν τίς
ὑψηλότερες θέσεις, έχουν καθαρὸ χουντικὸ παρελθόν. Ἀρκεῖ να αναφέρουμε
ὅτι 016 τμῆμα τῶν Εἰδήσεων ὅλοι οἰ δημοσιογραφοι - έκφωνητές, πλὴν ένὸς, εἷναι οἱ ἴδιοι πού ὑπῆρξαν καί έπί χούντας. A1316 πού εἶναι ὅμως πολύ λιγότερο
γνωστὸ εἶναι ἡ οἰκονομική κατασταση
τῆς ΥΕΝΕΔ. Ἐπίσημα ἡ ΥΕΝΙΞΔ ἔχει
σαν μὸνο πὸρο τίς διαφημίσεις. Στήν
πραγματικὸτητα ὅμως, έπιδοτεῖται 6116
16 Ὓπουργεῐο Ἀμύνης. Συγκεκριμένα
ὅλες οἱ κτηριακές έγκαταστασεις καί τα
στούντιο τῆς ἔχουν -παραχωρηθεῖ καί
συντηροῦνται ἀπ’ αύτὸ. T6 ἴδιο 01111601νει καί μέ τίς έγκαταστασεις πού έχει σέ
ὅλη τήν Ἑλλαδα, καθῶς καί μέ 16
προσωπικὸ της. T6 προσωπικὸ της 6.110τελεῐται, κατα μεγαλο μέρος, απὸ στρατιωτικούς. Ποτέ’ὅμως ἡ ΥΙΞΝΙΞΔ δέν ἔχει
δεχτεῐ να δῶσει ἓναν καταλογο σχετικα
μέ τό πόσοι ακριὸῶς, ποιοί εἶναι καί
πὸσο πληρῶνονται αύτοί οἱ στρατιωτικοί.
ΕΝΑ 671710 στοιχεῐο πού κρατιέται μυ-

011116 εἰναι ὃτι ἡ ΥΕΝΕΔ, ἀντίθετα μέ
600 λέει ἡ κυὸέρνηση, θρίσκεται σέ
χρεοκοπία. Αύτή τή στιγμή έπιδοτείται
656010 μυστικα απὸ 16 ’Υπουργεῐο
Ἀμύνης, τό 119667111110 ὅμως δέν παύει
να ὀξύνεται. Τελικα 6111:" 611 φαίνεται, οἱ
αρμόδιοι ὅρήκαν καποια λύση.

’ΜΕΤΑ τήν μεταπολίτευση, ὅταν τα
κόμματα τῆς αντιπολίτευσης · διαμαρτυρήθηκαν για τήν ὕπαρξη τῆς ΥΕΝΕΔ, ἡ
κυὸέρνηση απαντησε 611 ἡ ΥΕΝΕΔ εἶναι
1600 νοικοκυρεμένο καί οἰκονομικὸ καναλι πού εἰναι κρίμα να καταργηθείῑ
Ἀργὸτερα, 600 οἰ διαμαρτυρίες μεγαλωναν, ἡ κυὸέρνηση αποφασισε να γίνει
συγχῶνευση τῆς EPT καί τῆς ΥΕΝΕΔ.
Σύμφωνα μέ 16 σχέδιο αύτὸ, ἡ συγχω.νευμένη ΥΕΝΙΞΔ θα γινὸταν καναλι ένημερωτικῶν κυρίως καί έκπαιδευτικῶν
έκπομπῶν. Ἄκὸμα καί πρίν περίπου ένα
χρόνο, τόν περασμένο Φεὸρουαριο, 6 κ.
Στεφανόπουλος έπιὸεὸαίωσε στή Βουλή
ὅτι θα γίνει σύντομα συγχῶνευση EPT
καί ΥΕΝΙΞΔ. ’A116 1615 ὅμως 16 πραγματα αλλαξαν ριζικα. cH μεγαλη μερίδα
τῶν ακροδεξιῶν καί 16 Ὓπουργεῐο
Ἀμύνης πού ποτέ δέν δέχτηκαν πραγματικα αύτή τή λύση, μετα απὸ μιαν 671λαγή τού συσχετισμού τῶν δυναμεων σέ
κυὸερνητικὸ έπίπεδο. κατόρθωσαν να
ύπερισχύσουν.
H ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ αὐτή ἀπ’ 16 69χικό σχέδιο αρχισε να έκδηλῶνεται μέ
μια τεραστια έκστρατεία έναντια στήν
ΕΡΤ 611:6 τήν Κυθέρνηση, αλλα καί απὸ
αλλους παραγοντες, ὅπου τονιζόταν 16
11600 σπαταλη εἰναι ἡ EPT σέ ἀντιπαραθεση μέ τήν «ὑγιῆ» οἰκονομικα καί «νοικοκυρεμένη» YENEA. "E101 τῶρα, ὃχι
μόνο 16 αρχικό σχέδιο περί, συγχωνευσης
έχει ὁριστικα έγκαταλειφθεῐ, αλλα δέν

ἀποκλείεται να συγχωνευτεῐ ἡ ΕΡΤ στήν
ΥΕΝΙΞΔ. ’Ἡδη, ὅπως τονίστηκε καί
παραπανω, ἡ τοποθέτηση προσώπων τοῦ
Ὓπουργείου Ἀμύνης στήν ΕΡΤ, έξασφαλίζει έναν καποιο -έλεγχο της.
Ἀναγκαστικα ὅμως, προκύπτει 16 119667111110 τοῦ πῶς θα έπιζήσει οἰκονομικα ἡ
ΥΕΝΙΞΔ πού στήν πραγματικὸτητα εἶναι
χρεοκοπημένη. Ἡ λύση δέν εἶναι τίποτα
αλλο 61116 τα ἰδιωτικα καναλια. Ἡ κυ6έρνηση δήλωσε πρόσφατα ὅτι δέν αποκλείεται να έπιτραπεῐ, ὕστερα απὸ κρατική έγκριση, ἡ δημιουργία ἰδιωτικῶν
καναλιῶν. Ἡ δῃμιουργία αύτή θα λύσει,
για τήν κυόέρνηση, δύο μεγαλα προὸλή-,
ματα.. T6 ἕνα εἶναι ἡ χρηματοδότηση τῆς
ΥΕΝΙΞΔ. Ἀπ’ 16 καθε ἰδιωτικὸ καναλι
16 κρατος θα κερδίζει 300 έκ. δραχμές
16 χρόνο. Ἔτσι δέν ὑπαρχει πια 11:966λημα ΥΕΝΕΔ, αφού θα μπορεῖ να 7‘51τουργεῖ ανενὸχλητη καί μέ τήν οἰκονομική ένίσχυση τῶν πόρων ἀπ’ τα ἰδιωτικα καναλια.
ΑΠΟ ΤΗΝ αλλη πλευρα ἡ δημιουργία
ἰδιωτικῶν καναλιῶν λύνει για τήν κυ6έρνηση ἕνα θέμα έθνικὸ. Μέ τή δημιουργία τῆς ἓγκρωμης τηλεὸρασης,ἡ ἑλληνική κυὸέρνηση ἔχει να διαλέξει αναμεσα σέ δύο τύπους χρῶματοςῑ 16 γαλλικό SECAM καί 16 γερμανικὸ PAL. Ἡ
Γ αλλία καί, ἡ Γ ερμανία πιέζουν καθε μία
τήν κυθέρνηση να 116951 16 δικὸ της
χρῶμα, προσφέροντας σέ ἀντάλλαγμα
τήν ύποστὴριξή τους 016 θέματα τῆς
EOK καί τοῦ NATO. "H έλληνική κυδέρνηση, ἔχοντας τήν αναγκη καί τῶν
δύο αὐτῶν χωρῶν σ-τα θέματα EOK καί
NATO, 6910115101 σέ αδιέξοδο. Για να
ὅρεθεῐ 15711116 ἡ λύση; Ἡ δημιουργία
ἰδιωτικῶν καναλιῶν. Τότε, οἱ ἐπίσημοι
σταθμοί παίρνουν SECAM, οἱ ἰδιωτικοί
PAL καί 16 πρὸὅλημα έχει πιά λυθεῑ.

ΑΝΔΡΟΜΙΞΔΑ
ΚΟΡΝΗΛΌΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ

ΟΥΓΓΡΙ ΚΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ήλίσς Πετρὸπουλος

1956
Δαυοψγικη πηγη της
συνκοσγης ιστῠοιας
I
γαλλαο κωημσιμστυν
σικσγῑνειακο προγοομμστισμο

ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ
ΝΑ KANOYME

EPQTA
Γ-ηεοιιοποτ-’Ἷ
[πίνηση ιᾶ τῆν

ΕΡΝΕΣΤ ΜΑΝΤΕΛ
ΒΑΣικεΣ ΑΡκεΣ

οικοΝοΜικΗΣ GEOPIAZ
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ὑποκοσμος
και
κορογκιοζης

τοῦ Τάκη Μπακάλη

T0 σημάδι μιᾶς στροφῆς..

ΑΠΟΨΞ Αυθιῐει
O c'PA-îI-tMoî,

« Ἀπόψε ἀνθίζει ὁ φασισμός» διά στόματος τοῦ κ. Μπάλκου.

ΑΝ ΣἹἩΝ πολιτική ἴσχυε ἡ διάκριση τοῦ ποινικοῡ δικαίου
σέ ὑλικοὺς καί ἠθικοὺς αὐτουργούς τοῦ ἐγκλήματος. τότε σίγουρα ἡ ἐνοχή τοῦ κ. Μπάλκου καί τῶν ὁμοίων του θά στηρίζονταν ὂχι στήν ἠθική, ἀλλά στήν ὑλική αὐτουργία. ‘O «ἑορτασμός 1013 Δεκέμὸρη» φέτος εἶναι ἀποκαλυπτικός καί ἐνδεικτικός 7101 κάποια σημεῖα στροφῆς τῆς κυόέρνησης.
ΑΦΟΡΜΗ γιά τοῦτο τό σημείωμα εἶναι ἡ «συγκυρία». Ἥ
καλύτερα ἡ Θέσπιση σάν ἱδεολογικοῡ, ἐνός ἱστορικοῦ 01111607τος τοῦ Δεκέμὸρη τοῦ ’44. Τά 0111160710 0107 Δεκέμὸρη ἐγιναν
«Δεκεμὸριανά». Δέν διεκδικοῡμε φυσικά μιά γλώσσα οὐδέτερη. Τέτοια δέν ὑπάρχει. Ἡ ἱστορία ἑρμηνεύεται »ἐτσι ἤ ἀλλιῶς,’σύμφωνα μέ τήν ἰδεολογική φυσιογνωμία τοῦ ἐρμηνευτῆ
της. εὈπως ἀκριὸῶς συμῧαίνει μέ τή δεξιάς στερημένη ἀπό μιά
αὐτόνομη κι’ αὐτόχθονη (ἐθνική) ίδεολογία λειτουργεῖ ἐκδιαστικά καί παραμορφωτικά ἀπέναντι στήν ἱστορία. Ἡ συσκότισή τῆς συλλογικῆς μνήμης εἶναι ἕνα ἀπ’ τά ἀξιολογικά της
κριτήρια γιά τή διαμόρφωση, 1600 τῆς πολιτικῆς της, 000 καί
τῆς συνείδησης τοῦ μεταπολεμικοῡ νεοέλληνα.
AYTA εἶναι λίγο πολύ γνωστὰ σέ κάπριον πού ’χει διατηρήσει ἀνέπαφη τήν κριτική λειτουργία τῆς μνήμης καί τῆς συνείδησής του. Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα ὅμως, ἐκεῖνο πού ἐχει σημασία
εἶναι ἡ τοποθέτηση ἑνός συγκυριακοῡ λογίδριου, ὅπως αὐτό
τοῦ κ. Μπάλκου, στό 01'17010 τῶν γεγονότων πού ὁριοθετοῦν ἐξ
ἀντικειμένου τή φάση τῆς πολιτικῆς πρακτικῆς τοῦ κυρίαρχου
συγκροτήματος καί πού τῆ χαρακτηρίζουν. Στή 60101] αὐτή
-ἐμεῐς λέμε 011 ἡ παρέμὸαση 1013 κ. Μπάλκου δέν ὀφείλεται στή
συγκυρία. Ἔρχεται 701 σημασιοδοτήσει τούτη- τή συγκυρία, νά
προσδώσει τήν ἱδεολογική της ταυτότητά καί νά φωτίσει τούς
συσχετισμούς δύναμης στό χῶρο τῆς Ν. A. Καί στή συνέχεια,
701 δώσει δείγματα γιά τό ποῦ ὁδηγεῖ ἡ συνισταμένη τούτου τοῦ
συσχετισμοῡ. À
Γ ΙΑΤΙ ὑπάρχει συνισταμένη στό ἰδεολογικό - πολιτικὸ πεδίο
τῆς N. A. καί τῆς κυὸέρνησης. “H κυὸέρνηση δέν ἀρκέστηκε
στῆν πρώτη κάλυψη τοῦ κ. Μπάλκου, ὅπου διαὸεὸαιώνεται ὅτι
«οἱ ὑπουργοί ἑκφράζουν τίς ἀπόψεις τῆς Κυὸερνήσεως» · σημεῖο που μόνο του θ’ ἀρκοῡσε γιά τή 01171101016801] καί τήν
συμπόρευσή της «ἀρραγῶς» μετά τοῦ ἐκπροσώπσυ της. Ἱ-Ι κυὃέρνηση ἐπικύρωσε σφαιρικώτερα τήν ἀτμόσφαιρα συναγερμοῦ 1101’1 ἐφερε πάλι στό νοῦ ἡ ρήση τοῦ πολεμοχαροῡς κ.
Μπάλκου; ἐνῶ ἐμφανίζονται οἱ ἴδιοι (δηλ. οἱ ἐπικριτές τῆς κυ6έρνηοης) μαζί μέ τό KKE ὡς δημοκρατική παράταξη». Στόχος
τῆς κυὸέρνησης λοιπόν, ἡ ἀντιπολίτευση. Ὁ ἀόριστος ὅρος
«ἐπικριτές», πού ἐρμηνεῠει ἐξ ἄλλου καί τό πῶς άντιμετωπίζει
ἡ κυὸέρνηση τούς κριτές της, συγκεκριμενοποιεῖται. Καί δέν
εἶναι μόνο ἡ ἀπάντηση τῆς Κυὸέρνησης. Εἶναι κι’ ὁ λόγος τοῦ
κ. Στεφανόπουλου στήν Κόρινθο, ό ὁποῖος ἀποπνέει ὁλοκληρωτισμό μιλώντας 7101 «κομμουνιστικό ὁλοκληρωτισμό» καί γιά
«μαρξισμό» τοῦ ΠΑΣΟΚ - Θέτοντας ἐτσι ίδεολογικά «ἐκτός

νόμου» δύο χώρους που καλύπτουν’τή στιγμή αὐτή πλατιά στρώματα πληθυσμοῦ. Δυό χώρους 11013 χαρακτηρίζονται ἀνεπιθύμητοι, ἀφοῦ τούς προστεθεῖ καί 10 110101111110 ὄνομα
(((ὁλοκληρωτισμός», «μαρξισμός»). A1316 έρχεται νά ἐπισφραγιοτεῖ ἀπ’ τή δεύτερη κυὸερνητική ἀνακοίνωση - πολιτική κάλυψη τοῦ κ. Μπάλκου, 011011 11906011181, 71‘ άλλη μιά φορά, τό
κατασκευασμένο φάντασμα τοῦ «λαϊκομετωπισμοῦ» ὁ ὁποῖος
«ὑπονομεὺει τή δημοκρατία». .

O ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἄξονας τῆς κυὸέρνησης ἀποτελεῖται, πιστεύουμε, ἀπό αὐτά τά ἐπιμέρους στοιχεῖα, σ’ ὅτι ἀφορά τό
μέτωπο κριτικῆς τῆς ἀριστερᾶς. Ὑπάρχει ὅμως κι“ ἀλλος ένας
χῶρος στῆν πολιτική σκακιέρα πού ἡ κυρίαρχη ἀντίληψη στό
κυὸερνητικό σχῆμα θέλει 701 107 καλύψει ή νά τόν ἀπορροφήσει ἐκφυλλίζοντας τον...). Εἶναι 0 χῶρος τοῦ Κέντρου καί τῆς
Κεντροαριστεράς. Τοὺτη ἡ ἀπόπειρα ἔχει όνομαστεῐ «διευρυνση». Ἀνεξάρτητα ἀπό τό κοινωνικά καί πολιτικά ἐφικτό

αὐτου τοῦ ἐγχειρήματος, ἡ διεκπεραίωση του ἀπ’ τήν Ν. Δ. στό
ἱδεολογικό πεδίο γέμει ἀντιφάσεων, παλινωδιῶν καί αὑτοῦπονομευτικῶν ἐκφάνσεων. Πῶς θά μπορέσει νά γίνει αὐτή ἡ εὑρεία συμπαράταξη κοινωνικο-πολιτικῶν δυνάμεων μέσω ἑνός
μηχανισμοῡ ίδεολογίας 1101’1 διά στόματος ΥΕΝΕΔ (στά πλαίσια τῆς ἐκπομπῆς, «ἐπί τῶν ἐπάλξεων» τῆς 6/12/78 ώρα 7 τό
690011) λειτουργεί, γιά πρώτη φορά τόσο κραυγαλέα, μετά τήν
μεταπολίτευσης Μέ μιά γλώσσα 1101'1 παρουσίαζε ἡ χοὺντα κάθε
Δεκέμὸρη; Πῶς μπορεῖ νά πείσει τό δημοκρατικὸ «ψηφοφόρο»
μιλώντας γιά «κομμουνιστοσυμμορίτες», «είδεχθῶς σφαγιασθέντες», «ἐθνοσωτήρια συντριὸή τῶν ξενοκινήτων κομμουνιστοσυμμοριτῶν ὑπό τῆς ἀναμενομένης ΑΓΓΛΙΚΗΣ BOH—
GEL/31E»;

Στοιχεῖα πού 010 μαζί ὑποστηρίζουν σέ 011116011110
ἐπίπεδο τό γνωστό μεταπολεμικό καί (δυστυχῶς ὃχι μόνο)
προδικτατορικό καθεστώς πού κρύὸει τήν πολύπλευρη ἐξάρτηση καί διαιωνιζόμενη κρίση του, μέσ’ ἀπό ἐπιχειρήματα τά
ὁποῖα ἀντλεῖ ἀπό μιά αὖταρχική χρήση καί ἑρμηνεία τῶν στοιχείων που συνθέτουν τήν ἱστορική πρακτική τῶν ἀντιπάλων
κοινωνικῶν δυνάμεων.
H KYBEPNHTIKH ἐντολή στίς Νομαρχίες 7101 «ἐπίσημο
έορτασμό» τῆς «ἐπετείου τοῦ Δεκέμὸρη» παραπέμπει στήν ἐμπρακτη ἐμπλοκή καί διασὺνδεση τοῦ ἐπίσημου κρατικοῦ μηχανισμοῡ μέ τή συγκεκριμένη πρακτική τῶν ἰδεολῡγικῶν μηχανισμῶν τοῦ κράτους. cH «οὐδέτερη φύση» ένός μηχανισμοῦ «τεχνικῆς διεκπεραίωσης» καθηκόντων, πολιτικοποιεῖται σέ συγκεκριμένο ἱδεολογικό άξονα ἀναφορᾶς καί ὑπηρετεῖ καθορισμένο πολιτικό στόχο. Τοῦτος 0 ἱδεολογικός καθορισμός τῆς
«διοικητικῆς μηχανῆς» καταδείχνει ἀκριὸῶς 011 ἀγωγός τῆς
κυρίαρχης ἰδεολογίας δέν εἶναι, οὔτε προσωπικός - συγκυριακός (Μπάλκος —' Στεφανόπουλος), οὔτε καί ἀποκλειστικό γνώρισμα κάποιας ἀπ’ τίς ἀντιτιθέμενες μερίδες τῆς ἀρχουσας πολιτικῆς τάξης. Πιστεὺουμε 011 010 10801071110 πεδίο, ἡ «συγκυρία» ἀποτυπώνει μέ τόν πιό σαφῆ καί πολυδιάστατο τρόπο,
μιά κυρίαρχη τάση στήν άρχουσα ἰδεολογία, ἀπέναντι στή ἀριστερά. Καί τοὺτη ἡ τάση ἀφόρά καί στηρίξει μιά σύνολη πολιτική ἀντίληψη πού ἀντικειμένοποιεῖται ὑλοποιοὺμενη στοὺς
Θεσμοὺς καί τους μηχανισμοὺς, στή λειτουργία καί τή φὺση τοῦ
πολιτικοῦ καθεστῶτος. Εἶναι αὐτή ἡ τάση κι’ αὐτή ἡ σύνολη
ἀντίληψη πού προσδίδει στοὺς φορεῖς τῆς κοινωνικής καί πολιτικῆς πρακτικῆς (π.χ. κόμμα Ν. Δ. ) μιά αὑταρχική, κρατικιστική κι’ ἀντιδημοκρατική κατεύθυνση. Ἡ «συγκυρία» τῶν
ἡμερῶν αὐτῶν, ἀναδεικνὺοντας σέ δεσπόζοντα τά ἰδεολογικά
σημεῖα πού ὥς τώρα ὴταν γνώρισμα μιάς περιόδου ἤ μιᾶς ὁμάδας, παρέχει καί κάποιο στοιχεῖο μονιμότητας στή δεξιά
στροφή τῆς κυὸέρνησης. Καί ἀς 01107010601108 011 περιορίσαμε
τήν ἐπιχειρηματολόγηση τοὺτης τῆς στροφῆς μέ στοιχεῖα πού
προέρχονται μόνο ἀπ’ τό «καθ’ αὐτό» ἰδεολογικό πεδίο... Καί
σ’ (11316 16 πεδίο περιοριστήκαμε στή συναγωγή στοιχείων πού
δέν προέρχονται ἀπό ἀλλους ἀγωγούς του, ὅπως εἶναι π.χ. οἱ
ἐφημερίδες, τά περιοδικά κλπ.
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cH θεσμοποίηση τῆς δίας στὴν ίὸεολογία
τοὺ Τ. Δεθιάζη
<1 'I'Ci ὅπλα εἶναι ὁιά τούς ἐχθρούς τοῦ Ἕθνους καί ὄχι γιά [61-20λογικο-ιῖς ἀγῶνες» (Α. Ξεπαπαὸᾁκος στήν ἐκπομπή τῆς ΥΕΝΕΔ
«ἐπί τῶν ἐπάλξεων» τήν Τετάρτῃ 6 Δεκέμὸρη μέ ἀντικείμενα
τοι» «Κοκκωό Δεκέμὸρη» ἤ «Ἀεκεμόριανά» ἥὶ... κλπ).
«H.011 πολεμήσωμεν ἐάν χρειασθῆ» (λόγος τοῦ Α.- Μπάλκου, στό
Σύνταγμα Χωροφυλακῆς Μακρυγιάννη τό Σάόὅατο 2 Δεκέμὄρη, «ἐπ’ εὐκαιρίαν» τῆς «κομμουνιστικῆς ἀνταρσίας» ἥ «προὁοοία τοῦ Δεκέμὸρη τοῦ ’44» ἢ Mm).
ΚΑΙ ΤΑ ὁοό ταῦτα ἀποσπάσματα προέρχονται ἀπό
λ ὁ γ ο, ἀπό ὁ μ ι λ ί α πού ἁπευθύνονταν σέ διαφορετικά ἀκροατήρια, ἀλλά πού παράγονται στούς κρατικο ι’ἳς mun-111011013; ίὸεολογίας, ἀρθρώνονται ἀπό ἴδια
στοιχεῖα προίΐληματικῆς καί 0110:1181"!01.11J πολιτικὰ στόν
ίὸιο (mixez). Km’ τά ὁοό ἀποσπάσματα ἁναὸείχνουν τὴ
δία σά εποιχεῑο ἐγγενὲς στῆν κορίαρχη ἰόεολογία τῆς ἄρχουσας τάξῃς 0‘ ὄπι ἀφορᾶ τήν ἀι-’τιμετώπιση τοῦ, (ξυνάμει ἦ πράγματα. πολιτικοῦ καί τοξικοῦ της ἀντιπάλου.
MESA ἀπὸ αὐτὴ τήν ἀι-νάὁειξη ὑλοποιοῦν, τά δείγματα αΰτᾶῑκμὲ ἁπλό τρόπο τό )»*λωσσικό πεδία, ni σχέο-η
κυριαρχίας ποῦκκαθορίζει τούς θεσμούς m'g ἄρχουσας
τάξῃς καί τῶν πολιτικῶ ι· της ἐκπροσώπων
πρός τά ἐξηρτημέιά στρώματα καί τίς τάξεις τῆς ἑλληνιῇ
au}; κοι.ι-’ωνίας. υριαρχία καί ἐξάρτηση πού ἐπιφράζεται
,οέ παροξιάιιὲιή μορφή σέ περιόὁο υς ὀξείας κοινωνει-τῆς
m‘y-m9010”; ὅπως τήν περίοὸο τοῦ Δεκὲιιδρη τοῦ "44.
ΣΤΘ EHMEIQMA ποιῖ ἀκολουθεῖ Θά προσπαθὴσουμε
mi καταὸείξοιγιε τό χαρακτῆρα δίας τῆς κι.;ρὶαρχης Ëôeoλογίας μέστ’ ἃ,πὸ τήν ;.-.’λι·ὑσσ(ι το ὓ ἀπικομμο υνισμοῦ μέ
τίς μορφὲς πού wigs στῆν Ἑλλάδα.
OI ΠΗΙἘΣ 3101”! παρατίθενται προέρχονται 6:16 ὃιαφορετικα
τμήματα τοῦ κρατικοῡ μηχαιίσμοῢ, ἀλλὰ ὃηλῶνουν μὲ ἐναργεια τα κυρίαρχα στοιχεῖα τοῦ ἁττικομμοίωιομοῡε 6E0, κατὰ·
«πασῃ σωαγερμοῡ, μανιχαΐστικὴ ὃιχοτομηση τοῦ, ίὸεολογικέι
ἑνιαίαν ἀστικοῦ Ἕθνους, ίιπονόμευση τοῦ ὀρθολογισμοῡ τῆς
αστικῆς πολιτικῆς σκὲψης, εἰσαγωγὴ ὃιταλιστικῶν καί. âvﬁgoΜιλογικων στοιχείων, ὢλοτρίακτη τῆς ἱστορικῆς πορείας néo“
απ τὸν ἀκρωτηριαῳὸ τῶν «ὰιώμφωυν» πλευρῶν τῆς ἱστορ ιmi}; πρακτικῆς, πρωτὸγονη πολιτική αντίληψη τοῦ σύνθετο-υ
τῶν ἁντίπαλων κοινωνικῶν δυναμεων πᾶσι.
ΣΤΟΧΟΙ εἶναι φυσικά 1’6. ἰδεολογικου χαρακτῆρα ἂλλοθι

για τή σκοπούμενη καταστολὴ τοῦ ἀντιπάλου, πού -— φεῦέ - ὃὲν
εἶναι μόνον ἡ κομμουνιστική ἀριστερά, ὅπως συνάγεται ἀπ’ τά
τελευταῖα παραθὲματα αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου. Ἰδεολογικά ἄλλοθι
πού ἀπαιτοῦν τή συγκατάθεσηάὐτῶν στούς ὁποίους ἀπευθύνονται μὲσω ἓνὸς συνδυασμοῦ τῆς ἰὸεολογικής τρομοκρατίας
καί τῆς «πολιτικῆς» Θεμελίωσης.
H ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ τρομοκρατία τοῦ ἀντίπαλου τῆς Δεξιᾶς
στρατοπέδου ἀποτελεῖ τόν ἀναγκαῐο-ὂρο γιὰ τήν αναπαραγωγή
καί ὃιατήρηση τοῦ πνεύματος τοῦ ἐμφύλιοι] πολέμου. Οἱ θεματοφὺλακες τῶν «πεπρωμὲνων τῆς φυλῆς», ὲκπὲμπουν ἓναν πολεμικὸ λόγο. Καί-τοῦτο γιατί οἱ «ἓνοπλες δυνάμεις» καί οἱ
σύμμαχοί τους 01:6 ἰὸεολογικῲ μπλόκ λειτουργοῦν ἀκριὸῶς,
σαν «ἓνοπλες δυνάμεις» σ’ ἓνα πολεμικὸ «στάτους» συνείδησης
πού φὲρνει ὃικτατορίες καί στρατόπεδα συγκεντρωσης, διακρίσεις καί φραγμοὺς οτοὺς πολίτες, αὐταρχισμό καί κρατικισμο.
ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ τή μικρὴ αὐτή εἰσαγωγὴ Θὲλουμε νά προσθὲσουμε τήν ἀπουσία ἐπεξεργασίας μιᾶς θεωρίας γιά τήν ἅρχουσα ἰδεολογία καί τούς μηχανισμοὺς της. Ἀπουσία πού καΘορίζει καί καθορίζεται ἀπὸ μιὰ συγκεκριμὲνη αντίληψη πού
κυριαρχεῑ 01:61P ἰὸεολογικὸ καί πολιτικὸ λὸγο τῆς ἀριστερᾶς.
Στὸ σὺνὸρομο τῆς ἥττας προστεθηκε μιὰ οἰκονομίστικη μεθοδολογία. Ὁ ἐμπειρισμὸς, ἓπακὸλουθο αὐτῆς τῆς μεθοὸολογίας,
ἀπὼθησε τήν ἀνάγκη μιᾶς ριζικῆς θεωρητικῆς τομῆς τοῦ ἀντίπαλου χώρου καί μεταθεσε στήν ἀνεκὸοτολογία τό χρὲος πού ἡ
ἴδια ἐδημιούργησε. μὲ τήν πρακτική της καί τήν ἱστορία της.
Τοὺτη ἡ ἀπώθηοη καί ἡ μεταθεση ἐντασσουν τμήματα τοῦ λόγου τῆς ἀριστερᾶς στήν ἄρχουσα ἰδεολογία. T61 ὑπόλοιπα θὰ
ἑρμηνευτοῦν ἀνάλογα μὲ ἐπιταγή νά μήν «προκληθεῑ ὀξυνσις παθῶν». ‘H μονομερής «ὃξυνσις» τῶν ἡμερῶν αὐτῶν τοῦ
Δεκὲμῧρη σημαίνει καί. τήν ᾕεροὸαρή δὲσμευση για τήν ἀριστερα.
r TA ETOIÆIA πού παραθὲτουμε, γιὰ λόγους μεθοδολογικοίις καί μὸνο, χωρίζονται σὲ τρεῖς ὁμὰὃεςε ἀὐτὰ πού
προέρχονται ἁττὸ τό στρατιωτικὸ μηχανιομὸ, αὖτὰ πού προερ101001, ἀπὸ τα μέσα ἐνημέρωοης κι· αὐτὰ πού προέρχονται ἀπὸ
τὸν Τὺπο. Καὶ ξεχωρίζουμε στό ἐσωτερικὸ κὰθε ὁμάδας στοιχείων τήν «πολιτικήν γλῶσσα πού ἀναπαριστᾶ πμὸολικά - εἰ·
κονικὰ καί μὲ τρόπο που να προξενεῖ συιέιρμοὺς φ ρ ί κ η ς ,
τά γεγονότα - σημεῖα πού στοιχειόθετοῡν μια κατ’ ἐξοχὴν ΙΣTOPIKH ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ. “

ΜγοοηοιΗΣΗ KAI κΑκοΠοιΗΣΗ TH}: ÎzTOPIAz

W
H'HAIPAÎHPH-m: κ
O Ἤῶ) σίνται-ἧμαι Χωῃκοπινλοαᾶῃ ἰταμώιιεητωιι mu.“ 6m25 ενι
ερῃωῶιμιεαιο γμῖναταιι πρωταγωνιστής.. Mura
«(räﬂïiim χλιίὶκοααα) mardis
κωπῖ πτᾶι ῐίπτοαεὺμεκισι τῆς Μνήστραν»(mg. Atïmïä) &Ëwm qu’irwgw 011111134010 σιπῆῑν
mwmmm (ὢνσιπτωρκὲίτσπισισηῃ τῆς πριῶὥου
111E101“ (31111" τιὸ) (ωιτρωιῐῡηοπιιπιὸ) πριοτοῑοπιικῶ]
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«(01111591500170)» ἓπιχειρηοιακοῡ
K1.“ αὖτέ» εἶναι ἕνα 01116000σμα πού _. ἓκθέτει τήν ἓπιχειρηοιακή
πλευρὰ Hammam παραθέτουμε τὴν
«κριτική» τοῦ καναρχοκομμουνιομοῑιε γενικὰῑ

ιοαεΡοΛοΓΙοΝ Στελτον 1.915
«ιΜισῶςοίά-ιν
w 0 _ NM; εἶναι ὴ
W m W MemanuAﬂm'ﬁh εἶναι ἡ min ἐγχώρων

τοῦ ἐμφυλίου πολέμου». Où μήν ὅμως...
ὁ στρατός εἶναι. ἱστορικός πρωταγωνιστής μεταπολεμικά. EINAI! Μιᾱς in,“ ἡ
αῐττονομία τοι·ι ἀπ’ τήν ἐπίσημη πολιτεία
συνεχίζεται, ὅπως τὰ κείμενα του μαρτυροὺικ Oi. Ἓλληνες κομμουνιστὲς «γητενὴθηκανιι Ἕλληνες, ὀλλὰ στῆ σιινείῦησῆ
τοϊς. εἶναι. ἐχθροί τοῦ «ἓὶληνιομοῡε.
ἱ τὰ (ﬂéau. καί. τίῆ ὀνοματίζει ἦ,
hui τοῦ Στρατοῦ, κυρίαρχη ίόεολσγία
Παρὸμοια ίὸεολογική 016101] καί γλῶσσα
ῗὲίὲοῇκουμε
στα
ἡμερολὸιγια
τοῦ
197/61.
καί Ιῼᾞὲἒ,

Πάλι ἀπ’ τό στρατό τά παρακάτω
, στοιχεῖα. Τούτη ἡ ὁμάδα ὅμως καταδείχνει καί τήν κατευθυντῆρια λογικῆ καί
δεοντολογία πού πρέπει 76 διέπει τήν
πολιτική δραστηριότητα τοῦ ἰὸεολογικοῦ
λόγου στῆ συνείδηση τοῦ ἀκροατηρίου
του.

«Δεκεμῦριανοῦ κινήματος» τοῦ 1944...
Al κομμουνιστικαί 6 ρ δ α ί... ἐπιπίπτουν
ἔατά τῆς μόλις ἀπελευθερωθείσης πατρί0'96. μηχανισμός τοῦ· KKE ἐκινήθη μέ
679107 πάθος διά 16 ἔγκλημα... καί

«119679611116 διαφωτιστικῶν 611611116-

El; 16 Περιστέρι οἱ κομμουνισταί ἐξ·
ετέλουν ὁμαδικῶς τόν φτωχόκοσμο. Εἰς
τά διῦλιστήρια τῆς OYAEN ἐσφαγίαζαν
κατά ἑκατοντάδες τοῦς ἐθνικὸφρονας...
El; τήν Καισαριανήν ἐσκότωναν τούς έργάτας μὲ μίαν σφαίραν έξ ἐπαφῆς.
Τά αὐτά ἐγκλήματα καί εἰς τά Σεπὸλια,
16 Ροσινιόλ, τήν Κυψέλη, τήν Γούθα. T6
ἴδιο είς ὁλόκληρον τήν περιοχήν Ἀθηνων.
Εἰς τήν ,μ ν ἠ μ η ν... τοῦ ἐλληνικοῦ
λαοῦ παραμένει πάντοτε ἡ θλιθερά 676μνησις τῶν κομμουνιστικῶν κακουργημάτων 61.6 76 ύπενθυμίζουν εἰς τούς
μεταγενεστέρους τόν θανάσιμον κίν 6 υ ν ο ν τόν ὁποῖον διέτρεξεν ή ἐλληνική
φυλή.Η

σεων» 707 Ἐπιτελ. Γραφεῐο 27 Ὀκτω6ριου 1969
«11.1.1945
α. Γεγονόςι Οἱ κομμουνισταίι.. ἀναγκάζονται 76 ὑπογράψουν ἀνακωχήν τερματιζομένου οὕτω τοῦ ἐγκληματικοῦ Δεκεμ6ριανοῦ κινήματος.
6. Γραμμῆς Τονισμός τοῦ ἡρωῖσμοῦ τοῦ
ἐλληνικοῦ λαοῦ καί τῶν Ἑνὸπλων δυνάμεων διά τήν συντριὸήν τοῦ κομμουνιστι-

κοῦ ὃεκεμθριανοῦ κινήματος κατά τήν

διάρκεια τοῦ ὁποίου ἐσφαγιάσθη-

σ 6 7 χιλιάδες Ἑλλήνων πατριωτῶν... ὑπὸ
τῶν κομμουνιστῶν.

γ. Μέσας (1) σχόλιον ύπὸ τῆς ΥΕΝΕΔ».
ΣΙ-ΙΜΙΞΙΩΣΙ-Ιῑ 6 «έγκληματικός» Δεκέμόρης καί 6 «σφαγιασμός»... στοιχειοθετοῦν τήν ποινικοποίηση τῆς σύγκρουσης
καί τῆν ένοχοποίηση τοῦ δολοφόνου,
πού στῆν περίπτωση όέόαια εἶναι πολιτικός φορέας καί κοινωνικό κίνημα,
«30.12.1944
6. Γ 57076;: ‘H Ταξιάρχία τοῦ Ρίμινι καί
αἱ λοιπαί Ἐθνικές Δυνάμεις ’μετά τῶν
συμμαχικῶν τοιούτων ἀναγκάζουν τούς
κομμουνιστάς νά ἐγκαταλείψουν τάς

Ἀ νας. “

6. 139611111]: (l) Ἔξαρσις τοῦ ἀγῶνος τῶν

Ἐθνικῶν Δυνάμεων διά τήν συντριθήν

τοῦ κομμουνιστικοῦ κινήματος καί
ὑπόμνησις τῶν διαπραχθέντων ὑπό
τῶν κομμουνιστῶν ἐγκλημάτων.
(2) Τονισμὸς τῆς ἀνάγκης συνεχοῦς
ἐπαγρυπνήσεως "576711. τῆς κομμουνιστικῆς ἐπιθολῆς.

Μέσα; (l) Σχόλιον ὑπό τῆς ΥΕΝΕΔ».
ΣΙ-ΙΜΕΙΩΣΙ-Ιῑ eH «ὑπόμνηοη τῶν έγκλημάτων» κι· ἡ «συνεχής έπαγρύπνηση»
ἀναπαρόιγουν τήν ίδεολογική νομιμοποίηση τῆς ποινικῆς ἀντιμετῶπισης τοῦ
ἀντίπαλου καί τήν διατήρηοη ένός κοινωνικοῦ κλίματος πολεμικοῦ συναγερμοῦ στό συμόολικό πεδίο. Τοῦτος 6 συναγερμός συναντιέται στῆν ἀντιμετῶπιση
τοῦ έξωτερικοῦ έθνικοῦ ἐχθροῦ (π.χ.
Τοῦρκοι... Βούλγαροι...). Στό έσωτερικό
πολιτικό πεδίο ἡ έξίσωση έσωτερικοῦ κι’
έξωτερικοῦ ἐχθροῦ (π.χ. έαμοόούλγαροι)
στηρίξει τό καθεστώς τοῦ ἀποκλεισμοῦ
«μερίδας πολιτῶν» ἀπ’ τό «έθνος» καί
συντείνει στῆ μετάθεση τῆς πολιτικῆς
’προὸληματικῆς καί πρακτικῆς ἀπ’ τίς
έσωτερικές συγκρούσεις τοῦ κοινωνικοῦ
καθεστῶτος, στή φανταστική ἀντιπαράθεση καί έπίθεση τῆς «έθνικῆς» ένάντια
στῆν «ἀλλοεθνῆ» κοινωνία.

Εἶναι στοιχεῑο πού θόι τό δοῦμε κι’ ἀλλοῦ.
T61 μέσα διὰδοσης δέν εἶναι ἀμοιρα
τῶν κὰποιων μεταδικτατορικῶν συμπτῶσεων... (όλ. τωρινό σχόλιο ΥΕΝΕΔ)...
«T0 ΑΝΤΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ
ΔΕΚΕΜΒΡῙοΥ 1944»
_ Ἡ 3η Δεκεμὸρίου εἶναι ἡ ἐπέτειος τοῦ

ἀπἀι σιία ς _ μνή μ η ς κομμουνιστικοῦ

ἐσκόρπισεν ἀδιστάκτιος τόν θά-

νατον.

ΣΙ-ΙΜΕΙΩΣΗ; T6 ἀποσπάσματα εἶναι
ἀπ’ τήν ἴδια, μέ 16 προηγούμενα, πηγή.
Ἡ μνήμη πρέπει 76 θυμάται τό «0676—
· σιμο κίνδυνο» ἀπ’ τίς (ςόρδές πού ἐπιπίπτουν έπί τῆς πατρίδος».
'O μηχανισμός τοῦ ΚΚΕ κινεῖται, όχι
ἀπό πολιτικούς στόχους καί ίδεολογικές
διαδικασίες, ἀλλά ἀπό ΠΑΘΟΣ γιά τό
ΘΑΝΑΤΟ. Ἡ φωτογραφικὴ ἀπεικόνιση
(ΟΥΛΕΝ κλπ.) στηρίξει μέ ψυχολογικόι
ἀμεσο τρόπο τή συλλογιστικῆ τοῦ νεκροδιαιτοῦντος όιταλισμοῦ καί μέσ’ ἀπ’ τήν·
ἀναπαραγωγῆ τῆς φρικολογικόι παρουσιαζόμενης σύγκρουσης παραπέμπει σέ
σπέρματα τῆς φασιστικῆς ίδεολογίας τῆς
φυλῆς. Ὁ ἀνορθολογισμός τῆς 6096096τητας εἶναι σύμφωνος 01:6 λόγο τῶν
ἀγωγῶν τῆς ἰδεολογίας τοῦ στρατοῦ.
Ἀῦτῆ τῆ φωτογραφική παραπομπῆ θά
τῆ δοῦμε πιό κάτω. Δέν ἀποτελεῖ ἰδιοκτησία τοῦ ἰδεολογικοῦ λόγου τῆς δικτατορίας. Ὓπακούει στῆ λογικῆ τῆς ἀμεσης, ἀλλὰ καί τρομακτικοῦ χαρακτῆρα,
ἀπεικόνισης καί διαπερνά δλόκληρη τῆ
φύση τοῦ ἀντικομμουνιστικοῦ κῶδικα,
061 στοιχεῐο τῆς έμπειρικῆς στῆριξης τῆς
ἀποδεικτικῆς του. I
Καί τῶρα ἓνα έγγραφο ύστερόχρονο.
Τοῦ 1975. Ἔχει, δημοσιευτεῑ στό
«ANTI», τεῦχος 60. 10; χρόνος θεσμικῆς
ἀρσης τοῦ ἐμφυλίου πολέμου.
707 Ἐπιτ. Γραφεῖο. 3 Ἰαν. 1975.
Θέμαι Διαφῶτισις Στρατεύματος
«... B’ ANAI'ITYEIE «Εἰς 16 Περωτὲρι
τῆς Ἀττικῆς οἱ κομμουνισταί έξετέλουν
μέ ὁμαδικούς τυφεκισμούς 1:6 θύματά
Εἰς τά διῦλιστήρια τῆς
άπεκεφάλιζον μέ τσεκούρι. Είς τήν πηγάδα τοῦ Ἀγίου Πέτρου Καισαριανῆς
Ἀττικῆς ἐφόνευον τά θύματά των μέ
σφαίρας ἐξ ἐπαφῆς, ὅπως καί είς τό «P0σινιόλ» είς τά Σεπὸλια τῶν Ἀθηνῶν.
Ὀμαδικαί ἐκτελέσεις... είς τά λατομεῑα
τῆς Κυψέλης... εἰς τήν Γούὸαν...».
Καί 161 Πολιτικὰ συμπεράσματα - ἐπιχειρήματα τῆς παραπάνω πτωματολογικῆς
λο ικ” ;
(δῖ. ÆÎNITI 11.12.76 — T6 μέγα δίδαγμα

ΔΕΜ UHAPXEI ΞΘΜΚΟ
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τοῦ «Κόκκινου Δεκέμόρη» καί 6 «έγκληματικός κομμουνισμός») .
Γ’ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

3. «...Προσέφερεν οὕτω ῆ κομ. Δεκεμ6ριανή ἐπανάστασις, θετικόν ἔργον εἰς
τούς Βορ. γείτονας έξασφαλίσασα τήν
έδαφικήν ἀκεραιότητά των. 4. ΤὸἜθνος ἐνθυμεῖται, ὃχι 61676
μ ι σε ῖ , 6116 616 76 διδάσκεται προκειμένου 76 άποφύγει τήν μελλοντικήν έπανάληψιν παρομοίῶν παθημάτων.
5. Μέγα δίδαγμα τοῦ «Κόκκινου Δεκέμ6ρη» εἶναι ή ἀνάγκη τῆς διαρκοῦς ἐ π α γρυπνῆσεως καί τῆς ἰσχύος ἔναντι
τοῦ ἀντεθνικοῦ καί ἐγκληματικοῦ κομμουνισμοῦ. Ὑπ’ αὑτήν τήν ἔννοιαν έν θυμούμεθα καί σήμερον 16 Δεκεμὸριανά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ; Ἡ έγκληση στή μνήμη
συνοδεύει 111.6 καινούρια συνισταμένη
έθνικιστικῆς ἐπιθετικότητας; 6 «Δεκέμ6911;» έξασφάλισε τήν ἀκεραιότητα τῶν
όορείων γειτόνων. «Ἐξ ἀντικειμένου» ἡ
«προδοσία» συναρτάται μέ «ὑπηρεσίας
πρός τόν ἐχθρόν», 16 Γ ’ ψήφισμα δέν είναι μακριά, ἀν καί θεσμικόι καταργημένο
(1975). Ἡ ἰδεολογική ὑποδομή τοῦ 05—
σμικοῦ πλαισίου «έκτακτης ἀνάγκης»
ἀναπαράγεται περιθωριακά. Καί φυσικά
16: «ἐνθυμεῖται, όχι 6161 76 μισεῖ» (έννοεῐται πάντα τό «ἓθνος»), ὑπονομεύεται
ἀπ’ αῦτῆ τήν παραπομπή. Γιατί πῶς ἕνας
«έαμοόούλγαρος» δέν εἶναι μισητός;

Ὁ A. Ξεπαπαδάκος, ἀναλαμόάνοντας
16 ρόλο τοῦ ((Θεματοφύλακα τῶν ἱερῶν
καί τῶν ὁσίων τῆς φυλῆς» δίνει τό στίγμα συνέχειας στόν «ἑλληνοτσαρουχικό ·
χριστιανοφασισμό». Μιά συνέχεια πού
τήν έκφρόιζει μέ σαφήνεια τό παρακάτω
ἀπόσπασμα ἀπό τήν εἰσαγωγὴ πού κάνει
15

δ ῦμνητής τῆς Χούντας A. Ξεπαπαδάκος
στό ὀγκῶδες, ἐν εἴδει ἐθνικόφρονος ἀλ·μανάκ, ἐργο του «Ἡ Δίκη τῶν Στρατηγῶν» (έκδοση 1971-72). «Εἷμαστε ή ἐκλεκτότέρη φυλή τοῦ Ὑψίστου. Καιρός
νά τό καταλάόουμε καί νά διακανονίσουμε τάς ἐντολάς του μέσα ἀπό τάς
προαιωνίας ἐπιταγάς τοῦ Ἔθνους». Τόν
«ἀνεμο ἐθνικῆς ἀναδημιουργίας» πού
ἐφερε ἡ 21η Ἀπριλίου τοῦ 1967 (ὅπως
λέει καί πάλι στόν πρόλογο τοῦ έργου
του) θέλει νά τόν διατηρήσει 0 ἀπό δικτατορίας συνεχιστής τῆς ἐκπομπῆς
«Ἐπί τῶν ἐπάλξεων». Καί νά ποιό εἶναι
τό μέλημά του; «... νά σχηματισθεῖ, ὀρθή
γνῶμη ἀπό τούς... ἐρευνητάς τοῦ μέλλοντος καί τούς νέους μας (ὁποία χρηστοήθης προστασία...) διά νά μή γίνονται
60901 τῶν ἀντεθνικῶς δρῶντων» (κείμενο ἀπ’ τήν ἐν λόγω ἐκπομπή τῆς
6-12-78 ἀπό ΥΕΝΕΔ). ·
Ποιά εἶναι λοιπόν τά ἀποδεικτικάτεκμήρια τοῦ κ. Ξεὶπαπαδάκου γιά τό «Δεκὲμῧρη»;
«ἐσφαγιάσθησαν... (ύπό τῆς ὕπουλης ἡγεσίας τοῦ KKE, EAM-EAAE,'

xxx)».

«οἰκτρῶς ,ἐξετελέσθησαπ

«ἀπήχθησαν ἡμίγυμνοι κατά τήν
νύκταν ἀπό τάς οἰκίας των...» ἐνῶ
«ὅσοι λόγω ἡλικίας ἐόραδυπόρουν
ἐξετελοῦντο άνευ οἴκτου »
«εἰδεχθῶς ἐσφαγιάσθησαν»

«οἱ εὑρόντες οἰκτρόν θάνατον
στούς όμαδικούς τάφους τῆς Καισαριανῆς, τοῦ Περιστερίου, τῆς Οῦλεν,
τοῦ Μπραχαμίου, τῆς Χωματερῆς»

«ἐξετελοῦντο ἀφοῦ προηγουμένως
έόασανίζοντο»
«παρεμορφῶθησαν οἰκτρῶς πτῶματα εἰς’ τό πρόσωπον καί τό σῶμα»

«...οἱ ἀξιωματικοί καί όπλίται...
κατεκρεουργοῦντο κυριολεκτικά»
«οἱ περιουσίες στήν Ἀθήνα καί
στήν ἐπαρχία (προστίθεται κι’ ἐπαρχία τῶρα στόν ἐδαφικό χῶρο τοῦ Δεκέμὸρη) παρανάλωμα... πειρατείας,
λεηλασίας...»
..“α“ο__
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KL‘ ὅλα αύτά τά φαινόμενα μιάς ἐμφύλιας σύγκρουσης, πού κατά τρόπο φενακιστικό ἀνυψῶνονται σέ ἱστορικά γεγονότα, ἐχουν καί τό πολιτικό τους 13110601—
θ ο;
ρ«Ὁ ὲλληνικός λαός ἀντί ν’ ἀπαλλαγεῑ ἀπό
τόν ἐφιάλτη τοῦ δυνάστου κατακτητοῦ...
ἐγνώριζεν τήν πλέον ἀπάνθρωπον θίαν...
τήν ἁρπαγήν καί τήν ἐγκληματικότητα
τῶν παραφρόνως φανατισθέπτων 13110 τῆς
τότε ἡγεσίας τους ὀπαδῶν τοῦ EAMΕΛΑΣ» οἱ ὁποῖοι «...ἐξαπέλυσαν μιάν
ἄνευ προηγουμένου αἰφνιδιαοτική ἐπίθεση κατά τῶν πάντων» καί «κυρίως ἐν·
αντίον τῆς ἀνυπεράσπιοτης καί ἄοπλης
πόλης τῶν Ἀθηνῶν».

Τό συμπέρασμα εἰναι σαφές κατά τή
λογική τοῦ ἐκλεκτοῦ ἀντιπροσώπου τῆς
ἐκλεκτῆς φυλῆς τοῦ Ὑψίστουῑ Οἱ μάχες
τοῦ Δεκέμόρη τοῦ ’44 συνιστοῦν «ἐαμοκομμουνιστική είσὸολή», καθ’ ὅτι 0
«ἐχθρός» (ὄλ. πόλη τῶν Ἀθηνῶν) ἧταν
«ἄοπλος». Τά ξενοδοχεῐα τῆς Ὀμόνοιας,
οἱ «ἐκλεκτοί τῆς φυλῆς» —- ἐλεύθεροι
σκοπευτές πού χτυποῦσαν τή διαδήλωση
(όλ. «είσόολή») ἀπ’ τή Μ. Βρετάνια, κλπ.
ἐξαφανίξονται ἀπ’ τό προσκήνιο γιά νά
θεμελιωθεῐ ἐτσι ἡ «προδοτικὴ ἐπίθεση».
"000 γιά τούς Ἐγγλέζους, αύτοί εἶναι
«...προστρέξαντες εἰς ὅοήθειαν» σύμμαοι.
χ Τά έμπειρικά τεκμήρια - εἰκόνες πού
παραθέτειό «ἐκλεκτός τῆς φυλῆς»-στοχεύουν.ὃπως εἰναι φανερό,στήν κινητοποίηση τῆς συλλογικῆς μνήμης πάνω σ’
ἓνα έδαφος ἐπιθετικότητας πού προξενεῖ
ἡ ἀναπαριστῶμενη φρίκη. Τό πολιτικό
άλλοθι γιά τό τέτοιο ἐγχείρημα εἶναι μιά
πολύ γνωστή ἰδεολογική τοποθέτηση τοῦ
λογοκριτικοῦ πολιτικοῦ λόγου τῆς
«παραδοσιακῆς δεξιάς»;

Οἱ κατά τοῦ κατακτητοῦ όλιγάριθμες
συγκρούσεις τοῦ ΕΛΑΣ (ἀν ή λογική τῆς
ἀρίθμησης εἶναι ἐπιχειρησιακή. τότε 0
πρῶην «θεατρικός συγγραφέας» καί μετέπειτα «δημοσιολόγος» κ. Ξεπαπαδάκος φαλκιδεύει ταχυδακτυλουργικά τήν
ἱστορία) δέν ἀποτελοῦν «πράξεις ἀντιστάσεως ἀλλά... πρό πάντων ἐνέργειες αἱ

όποῐες ἀποόλέπουν εἰς τό νά έξαπατήέ
σουν τόν λαόν καί κυρίως (...) τούς συμμάχους διά νά τούς στερήσουν ἀπό τίς...
πραγματικῶς ἀγωνιζόμενες ἐθνικές όμάδες...» καί έτσι «... νά καταστῆ άνετη είς
τόν ΕΛΑΣ ή ἐπιόολή στυγνῆς κομμ. δικτατορίας». A1310 10 ἀπόσπασμα συμπυκνῶνει όλη τή φύση τοῦ μεταπολεμικοῦ
καθεστῶτος. eH ἱστορία ἑνός πολιτικοῦ
όργανισμοῦ, άν «τεμαχιστεῐ» σέ περιόδους,καταντά άνάπηρη. "Av ἀναιρεῖται
ῆ έθνική φύση τοῦ ἀγῶνα πού ἐκανε 1:0
EAM, τότε έπόμενο εἶναι 0 «ἀντεθνισμός» του καί ἡ «ὓπουλη ἐκμετάλλευση
τῶν διαθέσεων τοῦ λαοῦ ύπό τοῦ EAM»

νά ἀποτελοῦν ἐσαεί στίγματα γιά τήν,
......................................................................................................
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μεταπολεμική ἀριστερά. Ἔτσι. ἡ τελευταία ἐξοόελίξεται τῆς «ἁγνῆς ἐθνικοφρόνου φυλῆς» καί διάγει ζωή ἐξορίας
καί φυλακῆς. ·

Νά τί γράφει 0 «Ἐλεύθερος Κόσμος»
στό κύριο άρθρο του στίς 7-12:
«"Av τόν Δεκέμὸριον τοῦ ’44 ἐπεὸάλλοπο

οἱ κομμουνισταί, ἡ Ἑλλάς ἐδαφικῶς
ἀκρωτηριασμένη θά ἐτέλη 13110 μίαν
παραλλαγήν ὁλοκληρωτικοῦ καθεστῶτος».
Ὁ ἐδαφικός ἀκρωτηριασμός συναρτάται λογικά μέ τήν «ἐκμετάλλευση τοῦ
ἀδολου πατριῶτισμοῦ τῶν Ἑλλήνων»
καί τήν «ἐξόντωση τῶν πραγματικῶν
ἐθνικῶν όμάδων ἀντιστάσεως». Οἱ «μάζες» δέ συντάχθηκαν ἐθελούσια μέ τό
ΕΑΜ ἀλλὰ «παρασὺρθησαν». Ἡ «ὅὶα»
προκύπτει σάν κύριο χαρακτηριστικό
τῆς ίδεολογικῆς πρακτικῆς τοῦ EAM
ἀπέναντι στίς κοινωνικές τάξεις καί
στρῶματα πού έντάχθηκαν στίς γραμμές
του. Καί συνεπῶς. ό 6ίαιος χαρακτῆρας
του τοῦ στερεῖ τό ἐρισμα τῆς νομιμότητας καί τό καθιστά ῦποπτο σέ σχέση μέ
τήν ἰδεολογία τῆς μεταπολεμικῆς πραγματικότητας. eH τελευταία θέσπισε ἕνα
ίδιόμορφο δικαστήριο στήν ἱστορία τοῦ
EAM καί τῆς Ἐθν. άντίστασης. Τοῦτο τό
δικαστήριο τῶν ἀντεθνικῶς δρώντων έρχεται ξανά σάν φάντασμα ἀπ’ τίς στῆλες
τοῦ τύπου καί διαιωνίζει τήν «ἐξορία»;

«Ἀμφιὸολίες... γιά τήν ἐθνική συν-

έχεια καί ἑνότητα καί τήν ἱστορικὴ ὑπόσταση τοῦ ’Ἑθνους προσπαθεῖ νά δημιουργήσει τό ΚΚΕέξ. εἰς τήν έλληνική
νεολαίαν, προπαγανδίζοντας ἐμμέσως τήν
παλιά του θέο-η ύπέρ μιᾶς ἀνεξάρτητης
Μακεδονίας καί Θράκης».

(ΒΡΑΔΥΝΗ 9-12-78 ἀπό άρθρο
τοῦ Τ. Ἀθανασιάδη μέ τίτλο; «ΥΠΕΡ
ΜΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ MAKEAO—
ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣῙ»)
Ἡ ἀναξωπύρωση τοῦ «άντεθνισμοῦ»
συνοδεύεται ἀπό μιά ἐπίθεση ἐνάντια
στήν ἀντιπολίτευση καί εἰδικότερα στό
ΠΑΣΟΚ. T000 0 «Ἐλεύθερος Κόσμος»,
όσο καίὴ «Βραδυνή» (7 καί 9 Δεκέμόρη
ἀγτίστοιχα) «ἀγανακτοῦντες» μέ τήν
ἀντίδραση τοῦ Ἀ. Παπανδρέου ἀπέναντι στό «έορτασμό» τῶν «Δεκεμόριανῶν» τοῦ καταλογίζουν μιά άλλη προδοσία τούτη τή φορά; 'O Ἄ. Ποιήανδρέου
συντασσεται μέ τόν «κομμουνιστικό Δεκέμόρη» (δηλ. ἀντιπαρατάσσεται στόν
«ἐορτασμό του»).ἐνάντια στή μνήμη καί 'τίς ύποθῆκες τοῦ «πατρός». Μέσ’ ἀπό
μιά ῆθική. πατριαρχική γλῶσσα ῆ κριτική τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου συγκρίνεται μέ τήν κριτική τοῦ Γ . Παπανδρέου
τό 1944 ἀπέναντι στόν «Δεκεμόριανά».
Τό συμπέρασμα όγαίνει ἀόίαστα.
Ἡ «τελετή» τοῦ Δεκέμόρη (χαρακτηρισμός πού χρησιμοποιοῦν τά «Πολιτικὰ
Θέματα»...) μετατρέπεται σέ όργανο συσπείρωσης τῶν κεντρόφυγων τάσεων τῆς
Ν.Δ.γύρω ἀπό έναν άξονα πού χαρακτηρίξει καί μιά κυρίαρχη «ἱστορική τάση»
του πολιτικοῦ προσωπικοῦ τῆς άρχουσας
ταξηςε
a H 1010911111 τάση τῆς διατήρησης τοῦ
εμφυλιου πολέμου στίς δομές. στούς θε-σμούς καί στήν πολιτική πρακτική τοῦ

σημερινοῦ καθεστῶτος. Ι

o IYI'I'PAOEY); MAPIOI BAAEP-Hz.

Ἠ
εἰσθολή
τῆς
«ὺποκουλτοὺρας» στήν ΕΡΤ
Ὑπὸ τὸ ψευδώνυμο M. ΒΑΛΕΡΗΣ κρύβεται γνωστὸς ἐπιστήμων τῶν Ἀθηνῶν ποὺ ὕστερα ἀπὸ πολλὲς εἰδικὲς δημοσιεύσεις ἀπευθύνεται τώρα 0'16 πλατύ-τερα κοινὸ Ιμ’ ἕνα
ὸλότελα σύγχρονο ἀνάγνωσμα. Ἓχοντας ζήσει ἐπὶ ἔτη σϊὸ
ἐξῳπρικὸ, εἶχε τὴν εὐκαιρία να μελετήση τὶς τάσεις, τοῦ μον.ä'épvoxäI LIUÂOIÎ'I'OpﬁpŒTOS δράσεως καὶ να τὸ μεταφέρῃ. o’ ἐλΜιις 11:0 σια.

- Π σαχλαμαρες γράφετε έδῶ, κύριε,·
- Ἐγώ φταὶω,· Ἕτσι εἶναι ή ζωή.
- Π ζωή καί κουραφέξσλα] Ἐγώ Θέλω δραση,
ένδιαφέρον, ακούτε,· Πιστολίδι., Ἔχετε Πιστολίδι,Ι

- Ὀχι.

- Καρεκλιές; Ζὶου ζὶτσου,·

- Οὔτε.

- Τότε να Πᾱτε va’ κουρεύεστε.
—_ Σταθητε μια στιγμή. Μιτορῶ va’ θαλω λίγο
δηλητήριο στὸ λεμόνι ιτού δὶνει ή διιτλανη στό
διηλανό. Σᾱς αρέσει;
- Ἀηδίεςί 'H διιτλανή σας, κύριε, εἶναι ένα
Πρόσωιτο αιτελΠιστικα συνηθισμένο. Τό αστυνομικό μυθιστὸρημα θέλει Πρόσωιτα μυστηριώδη,
αλλόκοτα. Ἔχετε μυστηριώδη npôowna;
— "A, ιταρντόν, κύριε έκδότα ἐδῶ σας τήν
έφερα] Μυστηριώδες Πρόσῳιτο ἔχω, καί μαλιστα
σύμφωνο μέ τήν κλασσική συνταγή; Κίτρινο.
- Κίτρινο; Π κίτρινο;
- Κὶτρινο ιτετσὶ, ’κὶτρινο ταγιέρ, κὶτρινο χαμόγελο. Μια γεροντοκόρη. Τήν γνώρισα σήμερα..
«Ἅκουσε αττὸ δὶτιλα τό ρουφηχτό ήχο, μα, αφηρημένος, δέν
έδωσε σημασὶα αμέσως. Χρειαστηκε ἕνα κομπολόϊ καινούργια
φιλια για να τραθήξη τήν Προσοχή του. Λαὶμαργα, ήχηρα στήν
αρχή, γρήγορα γὶναν τραθηχτα, μακρόσυρτα. Μαντεψε τό τελευταῖα ατέλειωτο μέσα στή σοφή του λαγνεὶα. Ἐρεθισμένος,
κόλλησε τ’ αύτὶ του στό χώρισμα. Ντραιτηκε για μια στιγμή.
«Mnà, ένας συγγραφέας εἶναι πάντα ἀδιάκριτος», θρῆκε συντομα τή δικαιολογία. ο
'H λαχανιάσμένη ἀναπνοὴ τῆς γυναῖκας ἐρχόταν αιτὸ Πολυ
κοντα. 'H κουκέτα στή διπλανή καμιτὶνα ἕιτρειτε να θρὶσκεται
στα ἵδιο ὕψος μέ τή δική του. ’Ἁκουγε ακόμα καί τό θρόὶσμα τῶν
σεντονιῶν, τό σύρσιμο τῆς Παλαμης ιτανω στή’σαρκα.
- rib/10!...»
MH σπεύδετε να μαντέψετε... Δέν τιρὸκειται για κανένα ατιὸσπασμα αι·ιὸ τή νέα συγγραφική έτιίδοση (αστυνομικο-κατασκοΠευτικο-σεξουαλική φυσικα...) τοῦ κ. Μιταλκου. "Av καί τό ὕφος
(καί τό «ἦθος» θα λέγομε) τιαρουσιαζει έκιτληκτική ὁμοιότητα, έν
τούτοις τιρόκειται για ατιὸσιτασμα αιτὸ τό ἓργο ένὸς αλλου... Ὅχι,
δέν εἶναι οὔτε τοῦ κ. Ἀθέρωφ. Εἶναι ὅμως - ὁ συγγραφέας - ανθρωτιός του. Ἀιτό τοὺς ἐγκαθέτους - ιτοὺ λέγε - στα ραδιοτηλεοτιτικα δίκτυα τῆς χώρας.
ΤΟ λογοτεχνικὸ του ψευδώνυμο εἶναι Μαριος Βαλέρης. Κατα
κόσμον Μαριος Βαληνδρας, σήμερα Β· Γενικὸς Διευθυντής τῆς
τηλεορασεως τῆς ΕΡΤ, ϋστερα αι·ιὸ «εὑδόκιμη ὑπηρεσία» - καί έτιὶ
Χοὺντας - στήν ΥΕΝΕΔ. 'Ev μια νυκτὶ κατηργήθη ὸ μέχρι τότε

θοηθὸς τοῦ Γενικοῠ Διευθυντῆ σέ καλλιτεχνικα θέματα P. Μανθούλης, για να αρχίσει έτσι τήν τηλεοτιτική σταδιοδρομία του στήν
ΕΡΤ ένας στρατιωτικός , αρχικτηνίατρος ἐν αποστρατεὶα, τιού συγκεντρώνει ὅμως καί «λογοτεχνικα ιτροσὸντα» αφοῡ ἔχει γραψει
αστυνομικα μυθιστορήματα καί «ει-ιολλές εἰδικές δημοσιεύσεις»...
«ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ME TON ΘΑΝΑΤΟ» εἶναι ὸ τίτλος ἑνός απὸ τα
αστυνομικα θρίλερ τοῦ κ. Βαληνδρᾱ-Βαλέρη ιτού κυκλοφὸρησε
στή σειρα «Ἀστυνομικα» θιθλῐα τῆς τσέτιης τῶν έκδόσεων «Μ. Πεχλιθανὶδης κα[ ΣΙΑ A.E» καί ιτουλιὸταν έξι (6) δραχμέςι... Στὸ émσθὸφυλλο τοῦ θιθλίου ύτιαρχει μια «ἑνδιαφέρουσαυ Παρουσίαση
τῶν λογοτεχνικῶν Προσόντων τοῦ συγγραφέα μέ τό αιταραίτητο θὲθαια - «μυστήρια». Ἰδούῑ -

«ῪΠό τό ψευδώνυμο M. ΒΑΛΕΡΗΣ κρύθεται γνωστὸς ἐπιστήμων
τῶν Ἀθηνῶν Πού ύστερα αιτὸ Πολλές εἰδικές δημοσιεύσεις αιτευθύνεται τώρα στό Πλατύτερο κοινό μ’ ἕνα ὀλότελα σύγχρονο αναγνωσμα. ’Ἐχοντας ζήσει έιτὶ ἔτη στό έξωτερικό, εἶχε τήν εύκαιρὶα
να μελετήσει τὶς τασεις τού μοντέρνου μυθιστορήματος δρασεως
καί να τό μεταφέρη o’ έλληνικα Πλαὶσια.
Στα μυθιστορήματα του, r‘) συμθατική ιτλοκή τού αστυνομικού
μύθου Πλουτὶζεται μέ ζεστούς ανθρώιτινους χαρακτῆρες, Πού οἱ
ατέλειες καί οἱ αδυναμὶες τους, τό χιούμορ καί τα αἰσθήματα τους,
φέρνουν τό αναγνωσμα κοντύτερα στόν αναγνώστη. Τό κοσμοιτολὶτικο ύφος του Προσδὶνει τήν γοητεία μιᾶς νότας “φυγής” χωρίς
διόλου να έιτηρεαζη τήν διαγραφή ζωντανών έλληνικών τύπων. Τό
“αιτρόοιπο” ξεπηδαει ακριθῶς τή στιγμή ιτού κανεὶς δέν τό Περι17

OI ΣΥΠΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΜΑΙΛΙΞΟΝΤΙΣΜΟΙ
Ἕνας πανηδονιστής
(Ι

ηρωας, πού γίνεται
στή δεύτερη ἓκδοση
ὑποδειγμοιτικὸς
οἰκογενειαρχηςῑ .-. .
«Δόξα όόξα, ὁέν μ’ ἀφήνεις νά ἡσυχάσω», λέει ὁ ποιητής.

Καί φαίνεται νά ἑπαναλαμὸάνει κάποιος ὑπουργός τῆς Κυὸερνήσεως Καραμανλῆ. ο Ι

Ἀὁιάλλακτος ἀντικομμουνιστής, ἀλλά ἐπιεικής με τόν λογοτεχνικό
ἑαυτό του, 6 ὑπουργός Δημοσίας Τάξεως nuit/1009691705 σέ ὁική του
(καί ἀγνώριστη) ἔκὸοση τό γνωοτό σεξουαλικοκατασκσπικό του ἔργο
«Δι’χτυα στήν Τασκένὸη», μέ τό ὁπσῑο ἔκανε τήν εἰσὸολή του τό 1968
01er νεοελληνική λογοτεχνιά. Καί ὄχι μόνα αὐτό. Ὁ κ. Μπάλκος, μᾶς
ἀπειλεῖ ὅτι σύντομα θα κυκλοφορήσει καί ἕνα νὲο (καί ἠθικσπλαστικό
πιὰ) πόνημα μέ τόν τίτλο «Ἀποστολή 016 Βαλκάνια».
Γιατί 01’116:

Γ ιατί πιστεύει, 61:1 ἡ παρσυσίαση τοῦ διόλίου του, ὃπως καί
ἡ πρώτη του μορφή (πού ὃημοσιεύτηκαν στα τεύχη 102 nui 103
τοῦ «Ἀντί>>) αὸικήθηκαν ἀπό τήν κριτική nui ὃὲν ’ἑὸωσαν τήν
σωστή ὃιασταση τοῦ λογστεχνικοῡ του ταλὲντου.
ἼΞτσι, τσνίζει στήν νέα μορφή τοῦ ὅιὸλίου 101J,- πού τό χαρακτηρίζει μια απὲραντη Θεοσὲόεια nui μια πατριωτική ἓξαρση,
861 ὅρουμε τα ὲξήςῑ
((Ἄσφαλως ἠθελημὲνα ἤ αθὲλητα, oi σελίδες τοῦ μυθιστορήματος αὐτοῦ πιστεύσυμε πώς ὃὲν μπορεῐ παρα να 6111111101011τρίζουν γνώσεις nui ἐνθυμήματα ἀπό τίς κατασκοπευτικὲς ἑπιχειρήσεις, πού ἓζησε- nui ὃιιεὺθυνε 6 ἴδιος, σαν ὑπεύθυνος τῆς
μυστικῆς αὐτῆς ὑπηρεσίας, τῆς ΚΥΠ.

Ἴσως γι· αὐτό εἶναι 1600 συναρπαστικὲς - ὃπως συχνά εἶναι
n1‘ ἡ ἴδια ἡ ζωή».(ί) Ti μετριοφροσύνηέ

110i 6 Μαριος Βαλὲρης - Βαληνδρᾱς...
μένει κι’ ἠ λύση εἶναι τέτοια ιτού κι’ 6 Πιό καχύποπτος αναγνὼστης
66v κατορθωνει να μαντέψη».
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ὅμως 611 6 K. Βαληνδρας-Βαλερης καταφερνει να
μεταφέρει 16 "611p601110". 6x1 μόνο στα 61K6 του “’ὺΠσκσυλτσυριαρικα““ Πρσῑόντα, αλλα καί στή ζωή, χαρη 666010 στόν Προστατη
100. Γιατὶ Πῶς να ἐξηγήσει κανενας 16 61116 100 6110601110 ξεῐτήδημσ, ακριθῶς τή στιγμή τι,ού κανείς δεν τόν Περίμενε στα ραδιοτηλεοῐττικα δίκτυα τῆς χώρας για να ταλαιπωρεῖ με τίς "6010110111κσ-λογοτεχνικες του ανησυχίες” τούς τηλεθεατὲς;
AZ I'IAPOYME όμως μια γεύση 6116 τήν ““αστυνομική Περιπετεια”
τοῦ κ. Βσληνδρα-Βαλὲρη, ότιου ol Περιγραφὲς ·“καυτῶν σεξουαλικων Περιῐῑετειων” τῶν ὴρωων του συναγωνίζονται ἑκεῑνες τοῦ κ.
Μτιαλκου (ὅπως εἶναι γνωστό 6 K. Ἀθὲρωφ 66v Παρὲλειψε να συγχαρεῑ τόν K. ΜΠαλκο για τίς Περιπετειες τοῦ Μίλτου στα ““Δίκτυα
στὴν T00K6v6n”...) T6 "016pu“:
α Τό Πλοῐο εἶναι καταφωτο, 16 νερα τῆς Ἀδριατικῆς γαλήνια,
οἱ 611166169 στα σαλόνια χορεύσων. K1’ ὅμως καιτοιος 611’ αύτούς, μόλις τό 6αιτόρι φθασει 016 Στρόμιτολι καί 16 ρολόγια
ὅείξουν μεσανυχτα, Θα ὅρασκελίσει 16 καγκελλο τῆς κουιταστῆς καί Θα Πὲση στή Θαλασσα. Γ 1011'; Μα γιατί τό ῒδιο ἕγινε καί
016 Προηγούμενο ταξίὸι τοῦ Βαιτοριού, 16 1610 96 γίνη καί 016
ἑπόμενα. Καιτοιος αύτοκτονεῐ καθε φορα, καιτοιος πού ὡς τή

στιγμή ἐκείνη ἕδειχνε εύχαριστημένος 611’ τὴ ζωή, χωρίς·τήν··
Παραμικρὴ ὅιαθεση να τήν ἐγκαταλείψη».
ΤΟ ““τιρό6λημα’“ αναλαμθανει (αηρόσκλητσς) να λύσει 6 Μίνωας,

ἓνας ὺτιαλληλσς τῆς ἑταιρείας στήν ὁποία ανήκει 16 Πλοῑο, 6
6110109 ὅμως εἶναι ερωτευμὲνος μὲ τή κόρη τοῦ Πλσιοκτήτη.
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ΤΟΥ Κ. ΜΠΑΛΚΟΥ

τοῦ Ἀντ. Ἀναγνώστου

Μὲ ἀξιώσεις λοιπόν αὑτοὸισγραφικὲς (nui τίς εὐλογίες στόν
πρόλογο ἑνός αλλου λογοτὲχνη τοῦ n. Ἀὅὲρωφ — nui μαλιστα
για τήν πρώτη ἓκὸοση nui μορφή) 6 n. Ἀναστασιος Μπόιλκος
παρουσιαζει τό ξαναγραμμὲνσ —- nui χιλιοαλλῶγμὲνσ - ὅιὸλίο
του.

ANTI
ΠΡΟΛΟΓΟΥ
Λάρισα,
Ἰανουάριος
1972
Στρατηγόν
Α.
Μπαλκον
Στρατηγέ μου, ,
cH (δικτατορία μοῦ ἐπιτρέπει περισσότερη ἀπομόνωοη στα χωραφια καί στα γράμματα, καί τα ὁύο «τοῦ Θεοῦ, τά πράμματα». Ἔτσι
εἶχα τήν εὐκαιρία νά ὁιαόάσω ἐὸῶ τά «Δίκτυα στήν Τασκένὸη»
πού μοῠ ἐπιοήμανε κάποιος φίλος. Καί μόλις τό τελείωσα, χωρίς νά
σᾶς ξέρω, αἰσθάνομαι τό χρέος νά σᾶς γράψω λίγα λόγια.
Συγχαρητήρια. Τό ὅιόλίο σας εἶναι πολύ καλό. Καί γίνεται
ἀκόμα καλλίτερο ἀπό τό ὅτι τό εἶὸος εἶναι ὁύοκολο. Γ ια πολλούςῶ
λόγους, τό καταοκοπευτικό μυθιστόρημα, μού φαίνεται ἕνα πολῦἥ·
ὁύσκολο εἷὸος.
Μολοντοῦτο, ἐσεῑς στήοατε ἕνα τέτοιο μυθιοτόρημα καλογραμμένο, ἰσορροπημένο, μέ εὑρήματα πού συνεχῶς κρατοῦν τό 5116111011?ρον, χωρίς - ὅπως ουμὸαίνει συχνά 0’ αὐτό τό εἷὸος - νά καταφεύγετε σέ εὑρήματα τόοο ἀπίθανα ὥστε ἀντί νά παρασύρουν προκαλοῦν ἀρνητικές αντιὸράοεις. _

Ἐλπίζω να συναντηθοῡμε καποια μέρα
Μὲ πολλή φιλία
E. ΑΒΕΡΩΦ

T600 διαφορετικό σε σημεῖα - κλειὸια 61.116 τό αρχικό σεξουαλικό, ὥστε σκὲφτεσαι, πώς οἱ ἔπαινοι τοῦ n. ’Aôégœcp, ὃὲν
τόν ἑγκαρὸίωσαν. Κρίμα.
Να ὃοῡμε, λοιπόν μερικὲς ἀπό τίς ἀλλαγὲς, που ἔχει φέρει
στήν νὲα μορφή τοῦ 6ιὸλίου του «Δίχτυα στήν Τασκὲνὸη», 6 n.
Μπαλκος nui να γνωρίσουμε τήν ἐξὲλιξη τοῦ ταλὲντσυ του.
Πρῶτα-πρωτα, ô όιναΘεωρητὴς συγγραφέας, φερνοντας επιχειρήματα για 16 πόσο καλό εἶναι να γίνει κανείς κατάσκοπος
- πράκτορας, χρησιμοποιεῐ ἕνα ἀκαταμαχητσ ἐπιχείρημα για
τόν αναγνώστη του. “Οτι, 61:01 μπορεῐ να όσηθήσει να νικήσουμε τήν Τσυρκία, ἀκὸμα nui ἂν ἔχει παρατάξει τριπλασιες
ἀπό τίς ἓλληνικὲς μεραρχίες στὸν ’Ἑὸρσ cO λογοτὲχνης n.
Ὕστερα 6116 τέσσερα διαδοχικα ταξίδισ Ἀθήνα - Βαρκελωνη, 6
Μίνωας Θα ανακαλύψει 111qu 0l αὑτοκτονίες εἶναι δολοφονίες σχεδιασμενες 6116 τόν αρραθωνιαστικό τῆς κόρης (Ρεγγίνα) τοῦ
Πλοιοκτήτη, καί φὶλο του, Ἄρη. Ἒτιαθλο τοῦ αατυνομικσῡ του 601μόνιου εἶναι 6 γαμος του με τή Ρεγγίνα καί φυσικα ἠ τεραστια
Περισυσὶα της. Καί λύνει 610116 Πρόθλημα τῆς ζωῆς 100!...
NA. ὅμως ἕνα δεῖγμα τοῦ κσσμοτιολίτικσυ ὕφους τοῦ K. Βαληνδρα-Βαλὲρη τισύ Προσδίνει τή γοητεία μιας νότας ““φυγῆς’“... Περιγραφσντας τίς αστυνομικες αναζητήσεις τοῦ ἢρωσ του (1oü Μίνωα) για 16 δολοφόνο, καταλήγει 0' 6110 σεξουαλικό “01161”:

«ΑΝΟΗὈΚΛΕΙΣΕ 16 θλέφαρα για να συνηθίσει 16 ματια του
016 φῶς τού φεγγαριοῡ. Ἡσυχία. Πού να nñyav; Πίσω 611’ τίς
Βαρκες ϊσως; Ἀιτοκλείεται. Εἶχε φῶς κατα κεί· ’Ἐνας καμούφλαρισμένος γλόμπος φώτιζε τούς ναύτες ησύ αιτοτέλειωναν
τό θαψιμο τῆς 6αρκας.
’Ἐκανε τόν γύρο τῆς κουθὲρτας. ψυχή. Κατω 611’ τὴ σκαλα
τῆς γεφύρας εἶδε 6116 σκιές v6 κουνιούνται. Πλησίασε μέ ιτροφύλαξη.
T6 λευκα Πόδια τῆς γυναίκας, φανηκαν γυμνα ὣς τὴ ρίζα
τους. Τό χέρι τού αντρα ξέκοθε Πανω τους, κινούμενη σκοτεινὴ
κηλίδα. Ἠδονικό γουργουρητό. Ἀπότομα ό αντρας στραφηκε
καί τόν αγριοκύῑταξε».
EKEI ὅμως Πού τό ·“αστυνσμικό δαιμόνιο” καί ἠ εὺρηματικότητα
τοῦ κ. Βαληνδρα-Βαλερη κανουν μτιαμ, εἶναι σε μια σκηνή 61100 6
Μίνωας Παρακσλσιιθεῑ με 16 κεφαλι σφηνωμένσ αναμεσα 06... 606
nàyneklu τῇςἉσκαλας ἑνός ξενοδοχείσυ μια συναντηση τῆς ΡεγγίναςΙ κα του ρη; -

Μπάλκος δέν έμπλουτίζει μέ τό πόνημά του μόνο τήν έλληνική
γραμματεία, ἀλλά καί προσφέρει ὕψιστες έθνικές ύπηρεσίες.
Καθώς άκοῦν τέτοια ἐπιχειρήματα οἱ συζητητές ἑνός σαλονιοῦ,
μένουν μ’ άνοιχτό τό στόμα γιά τό πόσο ἀφελεῖς, «ἀποκαλύπτονται» ὃταν διστάζουν νά γίνουν πράκτορες τῆς ΚΥΠ ἦ τῆς
«Ἰντέλιτζενς Σέρὸις». ’
Στή συνέχεια, 6 11. Μπάλκος θεωρεῖ έπαγωγικό νά γράψει
μερικές σελίδες γιά τήν ἱστορία τῆς κατασκοπείας, σχεδόν πανομοιότυπσ. μέ τά «ἐγχειρίδια» πού διδάσκονται στίς σχολές
ἀστυνομίες καί χωροφυλακής.
Ὡστόσο, ἐπειδή οἱ σελίδες αύτές μέ τό διδακτικό περιεχόμενο, μπορεῐ νά κάνουν τόν άναγνώστη νά ἀδημονεῑ γιά τήν
καθαρά λογοτεχνική εὐωχία τῆς συνέχειας πού ἀκολουθεῖ, 6 11.
Μπάλκος σημειώνει μετριόφρονα στήν σελίδα 33 16 ἑξήςε
(ι”Αν ἡ Ἱστορία τῆς Κατασκοπείας στίς γενικές της γραμμές,
πού ἀκολουθεῖ στίς σελίδες 33—45, δέν ένδιαφέρει,τόν καλό
μου ἀναγνώστῃ, μπορεῖ νά τήν παραλείψει. cH πλοκὴ τῆς άφηγήσεως δέν θά ’χει χάσει πολλά. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τίς σελίδες πιό κάτω, ἐκεῖ ὅπου 6 Βαρένης ἀναπτύσσει μερικά “15χνικά άντικείμενα” τῆς κατασκοπείας».
Ὡστόσο, καλό εἶναι 6 καλός ἀναγνώστης νά 610166051 τίς σελίδες. αύτές τῆς κατασκοπευτικής πεμπτουσίας, ὅπου 6 11.
Μπάλκος μιλάει γιά τόν Σκιπίωνα τόν Ἀφρικανά, τόν K9600,
τόν Ἰωσήφ καί τ’ άδέλφια του, τόν. Ἀδραάμ καί τόν Ζόργκε.
Τότε καί μόνον τότε, θά κατανοήσει 6 ἀνυποψίαστος ἀναγνώστης, πόσα πολλά μπορεῐ νά προσφέρει στήν πατρίδα του,
ὅπως άποφασίζει νά κάνει καί 6 νέος ἥρωας τοῦ κ. Μπάλκου
πού τώρα δέν έχει τίποτα σχεδόν ἀπό τά σεξουαλικά τερτίπια
καί εύωχίες τῆς πρώτης μορφῆς τοῦ μυθιστορήματος. Τώρα,
ἀντίθετα, 6 ἥρωας τοῦ κ. Μπάλκου πού έχει σχέσεις μέ κάποια
παντρεμένη, αἰσθάνεται τύψεις καί ἀφοῦ παντρευτεῖ θά ἐξορκίσει 16 σατανά τῆς έξωσυζυγικὴς ἀπιστίας. Ποῦ καιρός (καί
σελίδες) γιά μπανιστήρια πίσω ἀπό κλειδαρότρυπες, ποῦ διάθεση γιά ὂργια μέ διεστραμμένα θηλυκά.
cO νέος ἥρωας τοῦ κ. Μπάλκου δέν εἶναι μόνο 016 λόγια
λάτρης τοῦ «Πατρίς, Θρησκεία, Οἰκογένεια». Καί πάνω ἀπ’
όλα λάτρης τοῦ μουσακᾶ, πού μαγειρεύει πεντανόστιμο ἡ ἀγαπημένη του συμὸία. Περισσότερο ὅμως καί άπό τό μουσακά
τρελαίνεται γιά τίς μπάμιες γιαχνί...

Ἔτσι, 6 ἥρωας τοῦ κ. Μπάλκου, ὅταν θρεθεῐ οτήν Αἴγυπτο
(ὅπου θά έχει κάποιες μικροπεριπέτειες έρωτικές) θά γράφει

κάθε μέρα στήν άγαπημένη του γυναίκα καί 86 στενοχωριέται
ὅταν δέν παίρνει γράμμα της. Καί πώς μπορεῖ νά μήν αἰσθάνεται έτσι, νά μήν εἶναι ἠθικός ἀδάμας 6 νέος ἥρωας τοῦ 11.
Μπάλκου, ὅταν σκέφτεται τόσο φιλοσυμμαχικά γιά τήν δράση
,μιάς γνωστῆς Ἀγγλίδας κατασκόπου στήν Αἴγυπτο, πού σήκωσε (δυστυχῶς) κεφάλι μέ τόν Νάσερ καί τήν ὑπόθεση τοῦ
Σουέζ. «...“Ολα τά έκανε γιά χάρη τῆς πατρίδας της. Δύο ζωές,
τῆς μητέρας καί ἡ δική της, θυσιασμένες γιά τό μεγαλεῑο τῆς
Ἀγγλίας. Καί χωρίς καμιά άναγνώριση, πού νά σηκώνει δημοσιότητα, ἀντίθετα μ’ 611 γίνεται μέ τούς ἥρωες τοῦ πολέμου. Τί
ὑπέροχος, τί άληθινός ἡρωϊσμόςί».
Κάποτε 6 ἀμόλυντος ἥρωας 86 άναγκαστεῖ νά κάνει ἔρωτα
στήν Αἴγυπτο μέ τήν Ρίκι, κρατούμενοι καί οἱ δυό ένός τρελοῡ
ναζιστή γιατροῦ, πού κάνει πειράματα πάνω στούς ἀνθρώπους
καί τόν δποῐο 86 έξουδετερώσει (μαζί μέ πολλούς ἄλλους) μέ
χτυπήματα καράτε 6 11. Μπάλκος. Ἀλλά ώ τῆς παρεξηγήσεωςέ
Δέν έκανε έρωτα, οὔτε τῆς ψιθύρισε έρωτόλογα στό αύτί 6
δυστυχήςῐ Κατασκοπευτικές ὁδηγίες (πώς νά τό σκάσουν, τῆς
έλεγε) καί αύτός ἦταν 6 μοναδικός τρόπος, καθώς τούς χιλιοπαρακολουθοῦσαν...
Θά περάσει τρικυμισμένες στιγμές μέσα οτήν ψυχή του 6
πράκτορας τῆς KYH, πού κατά τά ἄλλα δέν έχει τόν παραμικρό ένδοιασμό.
Ἀλλά καί γιατί νά ἓχει; Ἀφού έξυπηρετεῖ μέ τή δράση του,
όχι μόνο τήν Ἐλλάδα μας, άλλά καί τίς ἀγγλικές μυστικές ὑπηρεσίες, πού τόσο κόπτονται (λέει 6 11. Μπάλκος) γιά τίς ἀληθινές δημοκρατικές έλευθερίες. Πῶς λοιπόν, 6 ξαναὸαπτισμένος
ἥρωας νά μήν ταξιδεύει μόνο καί μόνο μέ τήν δρετανική πολιτική άεροπορία, τήν BEA...
Φτωχέ SAS! Βρῆκες τό δάσκαλό σουὲ
Τό νέο πόνημα τοῦ κ. Μπάλκου, δέν έπιὸεὸαιώνει μόνο τήν
άποτυχία του σά λογοτέχνη, άλλά καί τήν ὑποκριτική μεταστροφὴ τοῦ συγγραφέα-πολιτικοῦ... I

«Πετὰχτηκε Πάνω 017 πιστεύοντας 01' 06116 του. Κι’ ὅμως ἦτον
οίγουρος πώς δέν ἦταν ψευδαίσθηση. Εἶχε ἀκούσει τη φωνὴ
1179 Ρεγγίνας τόσο καθαρά, 1106 για μιὰ στιγμή νόμισε ηὼς γυρίζοντας, 96 έθλεπε 117v κοπέλλα ἔξω 6116 την ἁνοιγμένη 116010
106 δωματίου του.

νουν 16 ταξίδι τοῡ μέλιτος στήν ῑδια γραμμή Ἀθήνα - Βαρκελώνη,
χωρίς σὺτή τή φορά αναζητήσεις δολοφόνων καί «060117010». Δέν
Παύει ὅμως 6 Μίνωας-Βαληνδρᾱς-Βαλέρης v6 ἔχει 016 μυαλό του
τή νέα του 115011151510. "E101 έξάλλου έκανε καί 6 Τζαίημς Μπόντ...

- ἝΘαλες v6 05 παρακολουθήσουν 5; είσαι ἕνας 9011105006λης χαφιές.
'H φωνή έρχόταν 6116 χαμηλὰ. Ἀσφαλῶς 611’ 16 6v01y00 1179
σκαλας 1106 6611110605 016 χώλλ τοῦ κάτω Πατώματος.

«Ἡ γυναίκα 16v 601705 1117y5 κε’ ᾱναψε τό φῶς. ’Ἐκανε 16v
κύκλο τοῦ τραπεζιοῡ καί οτυλώθηκε 011069 του μέ 16 χέρια 0117
05011.

Καποιος 1179 61101110605 ὅμως τόσο οιγὰ, 1106 6 Μίνωας δέν
ξεχὼριζε λέξεις. Προχώρηοε κλεφτὰ ὡς τό κάγκελο 1179 0116λας, ένῶ 5V0 011106, κίτρινο φιδακι 106 θελόνιζε 117v 1100616. Δίοτασε 016 στιγμή Πρίν σκύφει πάνω 611’ 16 1100011510. Δέν διέκρινε Παρὰ τό κεφαλόσκαλο 016 κάτω χώλ, 16 116610 μιᾶς καρέκλας. Ἒοκυψε περισσότερο.

T17v 5165. 'H ἁλογοουρό ἀνέμιξε, εἶχε τά χέρια αροκλητικό
0117 μέση.
Ξεθαρρεύῐηκε. Δέν μιτοροῡσαν v6 τόν δοῦν, 11006 μόνον 6v
κυττοῡοαν κατ’ εὐθεῖαν 611de. Πρᾶγμα ἀπίθανο. Fov61105 καί
πέρασε τό κεφάλι του μέσα 611’ 16 κιγκλίδωμα 1179 0601109.
T6100 φαινόταν ἀκριθῶς 6116 κάτω τό κεφάλι τοῦ ἄντρα. Μαλλιὰ καστανα, 60x17 φαλακρας 016 κέντρο. 'H Ρεγγίνα εἶχε καΘησει 016 μεταξύ, γιατί έδλειτε μόνο τίς οταυρωμένες της γαμΠες, 016 κλειστή 6εντάγια 1106 xruno605 νευρικα 16 γόνατό

— "A, 6x1! έμηηξε τίς φωνές. Ὀχι, ἀγόρι μου. Πὰλι 16 E610;
E61005 11169 96 1100011170519 16 γραψίδια. Elva: καιρός 1116 να κάνης 016 δουλειά τῆς προκοπῆς. Ὀ μααμιτᾱς λέει...

Ἀναοτέναξε 6116 6690119 καρδίας. "Ex/15105 16 06110 κε’ 6V0λογίστηκε 05 φρίκη ὅλη τη δραματικότητα 1179 στιγμῆς. 'H 110v10516... 6 (069109 ζυγός... Γ 16 016 οτιγμη σκέφτηκε v6 Πέση 0117
Θάλασσα v6 γλυτώση. Μετάνοιωαε. Προτίμησε v6 6110107017.
Tr7v r0705 016 01106100 του.

- Κέρδισες, Χριστιανα, μουρμούρισε, ἁναμεσα 016 χείλιατου, καίτὰ 61116 1119.
Ἑκείνη αγρίεψε.
- Καί 0100610 1116 νά μοῡ δίνης 0616 16 γελοῖο ὄνομα.
- Δὲν 0’ 605051; Εἶναι 17 ηρωίδα τοῦ νέου μυθιοτορήμστος
1106 — ἀλλοίμονο —- δέν 96 y000117 11015. M16 γυναίκα δνειρο.
Τίναξε Πίσω 16 μαλλια της.

- Ὄχι, δέν μ’ αρέσει, κύριε. Δέν μέ λένε 0615 Ναντια, 0615
Χριστίνα. Μέ λένε Ρεγγίνα».

της»-

ΟΤΑΝ mû 6 Μίνωας 1106 εἶναι καί συγγραφέας (v6 εἶναι τάχα 6
’ίδιος 6 κ. Βαληνδρᾱς-Βσλέρηςς) ονοκαλὺπτει 16 δολοφόνο καί
κατακτδ τήν καρδιό καί 16 χρήματα τῆς κόρης τοῦ τιλοιοκτὴτη, κό-

ΝΑ χρειάζεται τάχα σχόλιας Μόνο 016 6115119601011: Ὁ άνθρωπος
06169 κατέχει σὴμερα 016 6116 τίς έπιτελικές θέσεις τῆς 111215600οης καί «λὺνει καί 65V51» Πολλὰ 6116 16 συμβαίνοντα 016 σαι-ιουνὸνερα τῶν έλληνικῶν καναλιῶν... I
19

ἶῐῙ] XPONIA TOY EAAHNIKOY ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΪΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜᾹΪΟΣΛ _

Μὲ ἑπιτυχίες καί λόιθη...
ἡ όινοιζῆτηση τῆς πολιτικῆς φυσιογνωμίοις
καί
τῆς
ἀγωνιστικῆς
Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 60 χρόνων αΠό τήν όργανωμένη
Πολιτική έμφανιση τοῦ κομμουνιστικοῦ κινήματος στῆ
χώρα μας, σημειῶΘηκε μέ Πυκνές Πολιτικές καί Πολι- τοῦ Ἀπώνη Μπριλλάκη
πορείας
τιστικές έκδηλωσεις στή διαρκεια τοῦ Περασμένου
μήνα Ποῦ συνεχίζονται ακόμή. Περισσότερσ αΠό
καΘε αλλη αναλογη εὐκαιρία, Προὸλήθήκε αΠό τίς
δυναμεις τῆς κσμμουνιστικῆς αριστερας ή αγωνιστική
Παραδοση καί Προσφορα τοῦ έλληνικοῦ ἐργατικοῦ
κινήματος. Ἀντίστοιχες έκτιμήσεις ἱστορικοῦ καί Πολιτικοῦ χαρακτῆρα έγιναν καί για τήν ὅλη Πορεία του.
Πρός αῦτή τήν τελευταία κατεῦθυνση, τό ένδιαφέρον
έκδήλωθήκε εῦρῦτερα, μέ τῆ δημοσίευσή, στόν μή
κσμμσυνιστικό τῦΠο, σειρας ἱστορικῶν κειμένων,
ΠροσωΠικῶν μαρτυριῶν, συνεντεῦξεων καί αρθρων.
ΓΕΝΙΚΗ ῦΠήρξε ἡ έκτίμηση ότι αΠό τό Νσέμθρη τοῦ
1918 Ποῦ ίδρῦθηκε τό «Σοσιαλιστικό Ἐργατικό Κόμμα
Ἑλλαδος», για να έκφρασει τῆ συνένωση «ὅλων τῶν,
έν Ἑλλαδι σοσιαλιστικῶν όμαδων εἱς ένα ὲνιαῖον
κόμμα» καί, λίγσ αργότερα, για να Προσχωρήσει στῆν
Κομμσυνιστική Διεθνὴ (ΚΔ.) καί να μετονομασΘεῖ σέ
ΚΚΕ, μέχρι σήμερα, τό έλληνικό κομμουνιοτικα κίνημα διανυσε μια Πορεία αδιακοΠων, Πσλῦμορφων
καί συχνα σκληρῶν αγῶνων στα κοινωνικό, Πολιτικό
καί έΘνικό Πεδίσ.
OI ΑΓΩΝΕΣ αῦτοί όδήγησαν σέ αΠοφασιστικές
αναμετρήσεις μέ έγχωριες καί ξένες αντιδραστικές
δυναμεις καί σημαδεῦτήκαν αΠό έΠιτυχίες, αλλα καί
αΠό σοῦαρές αΠοτυχίες καί ήττες. Τελικα ή 6οχρονή
Πολυκῦμαντη, αγωνιστική καί Πολιτικὴ Παρουσία τοῦ
κομμουνιστικοῦ κινήματος έθεσε, έτσι ñ αλλιῶς, τὴ
σφραγίδα της στίς κοινωνικές καί Πολιτικές έξελίξεις
στή χώρα μας.
ME ACDETHPIA τῆ γενικὴ αῦτῆ έκτίμηση, καθε παραπέρα ΠροσπαΘεια κριτικῆς διερεῦνησης τῆς ἱστορικῆς διαδρομῆς του, Θα
όφε ιλε να προχωρεῖ σέ Βαθος, να εἶναι Πολῦπλευρη καί να αξιοποιεῑ τήν πλοῦσια πολιτική καί αγωνιστικῆ πείρα, Θετικῆ καί αρνητικῆ, ποῦ συγκεντρῶνεται α’ αῦτῆ τῆ διαδρομή, σαν πηγή πολύτιμων διδαγματων. Πρέπει να ὲπισημανουμε ὃτι οἱ σχετικές ἱστορικές καί πολιτικές παρεμθασεις ποῦ έγιναν από όρισμένες πλευρές
μέ τήν εὐκαιρία τῶν ΒΟχρονων, παρα τήν έκτασῆ τους, καθε αλλο
πε, ,τα ανταποκρίθηκαν στίς Πιὸ πανω απαιτήσεις.
EHMEPA ὅμως, περισσότερο ’ίσως από καθε αλλη φορα, εἶναι
αν«τγκαία ἡ συναγωγή καί ή όρθῆ αξιολόγηση τῶν πιό Θασικῶν
συμπερασματων καί διδαγματων από τῆν 6οχρονη αγωνιστική πορεία τοῦ έλληνικοῦ κομμουνιστικοῦ κινήματος. Τό γεγονός ὅτι
αῦτή ῆ πορεία συνυφανθηκε καί μέ σοθαροῦς έσωτερικοῦς κλυδωνισμοῦς καί τελικα μέ τῆν έκδῆλωση ανοιχτῆς κρίσης καί διασπασης στίς γραμμές του, ἀποτελεῖ στοιχεῖα, όχι μόνο για να φωτισΘοῦν κρίσιμες φασεις τοῦ Παρελθόντος, αλλα καί για να προσδιοριστοῦν οἱ αντικειμενικοί καῖ ῦποκειμενικοὶ παραγοντες μέ
Θαση τοῦς ὁποίους διαμορφῶθηκε ή σημερινῆ δῦσκολη καμπῆ ποῦ
περνα. Ἀλλα ὃχι μόνο γιΙ αὑτός Τῶρα μποροῦν να καθορισθοῦν οἱ
αντικειμενικές καί ῦποκειμενικές προϋποθέσεις για τήν ῦπερνίκῆσ.] τῆς δῦσκολης αῦτῆς καμπῆς καί να έπακολουθῆσουν έπιλογές ποῦ προωθοῦν μια νέα, Ποιοτικα ανὼτερη ἑνότητα τῶν δυναμεων τοῦ κομμουνιστικοῦ κινήματος.

ME AYTEZ τ’ἰς σκέψεις καί ταυτόχρονα, πρός τῆν κατεῦθυνση
τῆς συμῦολῆς σέ έναόῦσιαστικό, ανοιχτό διαλογο, κυρίως ανα20

μεσα στοῦς κομμουνιστές,“κινοῦνται καί ὅσα διατυπῶνουμε σέ
τοῦτο τό αρΘρο, ὃπως καί οἱ οχετικές πολιτικές παρεμθασεις τοῦ
KKE έσωτερικοῦ, κατα τίς έπετειακές έκδηλῶσεις για τα ΒΟχρονα.

Θεμελιακὸ στοιχεῙο στῆν κριτική έκτὶμηση τῆς ἱστορικῆς διαδρομῆς τοῦ ὲνιαὶου KKE καὶ γενικα τοῦ έλληνικοῦ κομμουνιστικοῦ
κινήματος, πιστεῦουμε ὅτι απστελεῑ τό γεγονός ὃτι συνέθαλε,
αποφασιστικα, στίς σοθαρὲς καί πολὺπλευρες διαφοροποιῆσεις
ποῦ συντελὲστηκαν, κατα τίς ἓξι τελευταῑες δεκαέτίες, στῆν κοινωνικῆ καὶ Πολιτικῆ ζωή τῆς χώρας.
ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ’πιό συγκεκριμένα, ότι μέ τῆν αῦτόνομη πολιτική
καί αγωνιστικῆ παρουσία του συνδέονται αρρηκτα, σέ ὃσο Θαθμό
ἓχουν πραγματοποιηθεῑῑ

- ἡ σῦζευξη τοῦ έργατικοῦ κινήματος μέ τίς μαρξιστικές καί λενινιστικές έπαναστατικές ἱδέες. r
— ῆ αναδειξῆ του σέ αῦτόνομη καί ῦπολογίσιμη πολιτική δῦvaun. .
— ῆ αναπτυξη τῆς τοξικῆς συνείδησης τῆς έργατικῆς ταξης.
- ῆ διαμόρφωσῆ τοξικοῦ, ἀγωνιστικοῦ συνδικαλιστικοῦ κινήματος.
- ή σύνειδητοποίηση από πλατιές λα’ίκές δυναμεις τῆς αναγκαιατητας καί τῆς αποτελεσματικότητας τῆς όργανωμένης μαζικῆς, ένιαίας παλης τους, για τῆν προασπιση τῶν συμφερόντων
τους, για τήν προῶθηση τῶν οἰκονομικῶν, κοινωνικῶν καί πολιτικῶν στόχων τους.
Παραλληλα, αποφασιοτικῆ ῦπῆρξε ή συμῦολή τοῦ έλληνικοῦ
κομμουνιστικοῦ κινῆματοςῑ
Ο Στῆν απόκρουσῆ τῶν αντιδραστικῶν Θεωριῶν για τῆ «(pubχεια» τῆς χῶρος καί στῆν επιστημονική Θεμελίωσῆ τῶν δυνατοτῆτων Θιομηχανικῆς καί ὸλόπλευρης οἰκονομικῆς αναπτυξῆς τῆς,
στηριγμένης στίς σημαντικός πλουτοπαραγωγικές πηγές τοῦ ἐδαφους καί ῦπεδαφους τῆς καί
Ο Στῆ συνειδητοποίηση από εῦρῦτατες κοινωνικές καί λαῑκές
δυναμεις ότι ῆ οἱκονομικῆ, πολιτική καί πολιτιστικῆ καθυστέρησή
της, ὀφείλεται πρῶτα ὑπ’-ὅλα στῆν ασφυκτικῆ καί πολῦπλευρη ἐξ·
αρτησῆ τῆς από τοῦς ξένους ἱμπεριαλιστές καί στῆν αντίστοιχη
Πολιτικῆ τῆς ῦποτέλειας ποῦ ακολουθῆθηκε από τῆν κυρὶαρχη
ταξη καί έκπροσῶπους της· πολιτική Ποῦ συχνα συμθαδισε μέ
καταλυσῆ τῶν λα’ίκῶν έλευθεριῶν καί μέ, φασιστικές δικτατορίες.
ἸΞΠομένως, συνέθαλε στῆν κατανόηση ὃτι τό ξεπέρασμα αῦτῆς
τῆςκαθυστέρησης καί, παραπέρα, τό ανοιγμα τοῦ δρόμου για τῆν ·
κοινωνικῆ πρόοδο συνδέεται μέ τῆν αδιακοπη παλη για τῆν έθνική
ανεξαρτησία, για τήν έθνικῆ καί λα’ίκῆ κυριαρχία, για τῆ δημοκρατία καί τῆν εἰρήνη.
Ἠ αὺτὸνομη πολιτική καί αγωνιστικῆ παρουσία, έπὶ ἓξι δεκαετὶες, τοῦ κομμουνιστικοῦ κινήματος στῆ χῶρα μσς παρ’ ὃτι σκιαζεται καί από σοθαρα αρνητικα ῦποκειμενικα στοιχεῖα, συνιστα συνολικα θαρυσῆμαντη προσφορὰ στῆν έργατικῆ ταξη, στό λαὸ καί
στὸ ἓθνος.
ΤΟ ΒΑΣΙΚο αῦτό συμπέρασμα δέν μπορεῑ να αμφισῦητηθεῑ μέ
καμια από τίς χοντροκομμένες διαστρεθλῶσεις ἱστορικῶν γεγονότων Ποῦ ὲμφανίστηκαν καί μέ τῆν εῦκαιρὶα τῆς έπετεὶου τῶν
6οχρονων από τίς αντιδραστικές δυναμεις, στῆν προσπαθεια τους
να συντηροῦν τεχνητα, έναν, περισσότερο ῆ λιγότερο, χυδαῑο
αντικομμουνισμό. Πολῦ περισσότερο ποῦ ή ’ίδια ῆ ζωή δεὶχνει ὃτι ῆ
πολιτική παρουσία καί δραση τοῦ ἑλληνικοῦ κομμουνιστικοῦ κινῆματος - συνυφασμένῆ μέ τῆν πρωτοπόρο συμμετοχῆ καί μέ αμέτρητες Θυσὶες τῶν μελῶν καί στελεχῶν του, σέ ὃλους τοῦς κοινωνικοῦς, πολιτικοὺς καί έθνικοῦς αγῶνες τῶν τελευταὶων δεκαετιῶν
- Θρίσκει ἱστορικῆ δικαίωση. Δικαὶωση ποῦ έκφραζεται μέ τήν υἱοΘέτηση, από εῦρῦτερες κοινωνικές καί πολιτικές δυναμεις —- ἱδιαὶ-

τερα μετά τῆν 7χρονη δικτατορία - θασικῶν σημείων τῶν Προγραμματικῶν στόχων για τοὺς ὁποίους Παλεψαν όλα αὺτα τά χρόνια ol κομμουνιστές στῆ χῶρα μας.

ΟO0

ΟΜΩΣ, τό ΠαραΠανω θασικό ίστορικό καί Πολιτικό συμΠέρασμα,
δέν εἶναι τό μοναδικό χρέος να ἀποκρούεται ἀΠοφασιστικα· κάθε
διαστρέθλωσῆ του, ἀντικομμουνιστικοῡ ή μηδενιστικοῡ χαρακτῆρα, καθόλου δέ σημαίνει ότι θα ΠρέΠει νά Περιορίζεται ῆ κριτικῆ διερειζΝηση στῆν έΠισῆμανση καί έξαρση μόνο τῶν θετικῶν
ἐπιτευγμάτων καί να ΠαρακαμΠτονται, μέ διαφόρους τρόΠσυς, οί
ἀρνητικές Πλευρές στῆν ἀγωνιστικῆ Πορεία τοῦ έλληνικοῡ κομμουνιστικοῡ κόμματος.
ΣΗΜΕΡΑ, έξαλλου, στο χῶρο τῶν δυνάμεων τῆς κομμουνιστικής
καί «έαμογενοῡς» αριστερας, ἀλλα καί εὺρατερα στοας έργαζόμενους καί τῆ νεολαία, μαζί μέ όλα τά αλλα, Πλανῶνται κρίσιμα έρωτῆματα γιΙ αὺτές τίς ἀρνητικές Πλευρές· έρωτῆματα τιοα ἀναφέρονται;
Ο ,ΣΤΗΝ ἀΠστελεσματικότητα τῶν αγῶνων τοῦ κσμμουνιστικοῡ
κινήματος στῆ χῶρα μσς. Στα αν δηλαδή σί συγκεκριμένες κατακτήσεις, μερικοῡ καί γενικοῡ χαρακτῆρα Ποὺ Προωθῆθηκαν μέ τῆ
συμθολῆ του, ἀντιστοιχοῡν στίς ἀντικειμενικές δυνατότητες Ποὺ
Προσφέρονταν οτά χρόνια Ποό Πέρασαν καί ίδιαίτερα σέ όρισμένες·φασεις τῶν έσωτερικῶν καί διεθνῶν έξελίξεων. Στὸ ἀν οί ἀΠοτυχίες καί σί ἡττες τοῦ κινήματος ῆταν ἀναΠόφευκτες, στό Ποιός

διαΠράχθηκαν καί _

ὑπῆρξε ό χαρακτῆρας, ῆ θαρὺτητα καί σί αίτίες τῶν λαθῶν noü'

O ΣΤΙΣ διαφοροΠοιῆσεις καί ἀντιδρασεις Ποα έμφανίσθηκαν
στίς γραμμές του καί στό ρόλο noü ασκησε τό έσωκομματικό καθεστῶς για τήν άξιοΠοίησῆ τους Πρός θετικῶτερες έξελίξεις.
Ἑρωτῆματα Ποα ἀναφέρονται στῆν κρίση καί τῆ διασΠαση στῆ σημερινῆ καμΠῆ Ποὺ Περνα τό κίνημα καί στίς δυνατότητες του νά
ἀνταΠοκριθεῑ στίς ἀπαιτήσεις τῶν κοινωνικῶν καί Πολιτικῶν ἀγῶνων Ποὺ διαγράφονται. · ·
ΕΙΝΑΙ φανερό ότι ῆ ἀντίληψη καίὴ Πρακτικῆ τοῦ να ἀγνοοῦνται
τέτοια κρίσιμα έρῶτῆματα καί να συγκαλύΠτονται ῆ να έμφανίζονται ἀλλο ιωμένα τα Προθλῆματα Ποὺ τα Προκαλοῡν, εἶναι θαθατατα
λαθεμένη. Κύριος, φορέας αὑτῆς τῆς ἀντίληψης καί Πρακτικής
ὑπῆρξε καί· μέ τήν εὐκαιρία τῶν θθχρονων, ῆ ῆγεσία τοι] «KKE».
"ETcn, στα έΠίσημα κείμενα της καταγράφονται, Παραθετικά καί
χρονολογικα, αλσι οί ἀγῶνες τῶν κομμουνιστῶν, έξαίρονται οί
ῆρωϊσμοί καί οί θυσίες τους μέ μια ἀκατασχετη «έΠαναστατικῆ»
φλυαρία καί ἐπισημαίνεται, σά μοναδικός λόγος για τό ότι οί ἀγῶνες καί σί θυσίες 60 χρόνων δέν όδῆγησαν σέ ριζικές ἀλλαγές στῆ
χῶρα μας, ή σταση τῶν ξένων ίμΠεριαλιστῶν καί τῆς ντόΠιας ἀντίδρασης.
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για κείμενα κάθε ἀλλο Παρά αΠεὺθυνης έμθαθυνσης
καί ἀξιολόγησης τῆς Πολυδιαστατης καί Πολυκὺμαντης ἀγωνιστικῆς Παρείας τοῦ έλληνικοῡ κομμουνιστικοῡ κινήματος. Πρόκειται
για κείμενα Ποὺ Παραγνωρίζουν τό σκοΠὸ τῶν έΠαναστατικῶν
κομμάτων καί τῆς δράσης τους Ποα εἶναι, όχι μόνο νά καταγγέλουν τοὺς ταξικοας ἀντιΠαλους τους, ἀλλά να Προωθοῡν ἀΠοτελεσματικα τήν ὺΠόθεση τῶν έΠαναστατικῶν ἀλλαγῶν καί τῆς έξ,ὸ
ουσίας. Πρόκειται για κείμενα Ποὺ θεωροῦν δεδομένο ότι εἶναι
αδυσῶΠητοι οί αντίΠαλοί τους καί ότι αΠαραίτητη ΠροϋΠαθεση για
τῆ χαραξη στρατηγικῆς καί τακτικῆς ἀγῶνα σέ κάθε φαση - Ποὺ θα
έξουδετερῶνει στα μεγαλότερο δυνατό θαθμό τίς δυνατότητες
τῶν ἀντιπάλων του - αΠοτελεῑ ῆ ἀξιοΠοίηση κριτικα, τῆς σχετικής
Πείρας ἀΠό τοὺς ἀγῶνες στό Παρελθόν.
ΑΛΛΙΩΣ τό έργο τῶν έΠαναστατικῶν κομμάτων κινδυνεύει να είναι Σισὺφειο.
ΑΣ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ότι τόν ’ίδιο χαρακτῆρα έχουν καί τα κείμενα τοῡ
«KKE», τόσο στό 9ο, όσο καί στό 1Οο συνέδρια τουῖ, μέ διαφανέστατη τῆν Πρόθεση τῆς ῆγεσίας του να έλαχιστοΠοιῆσει τά λάθη
Ποα διαΠραχθηκαν καίνά συγκαλὺψει τίς Πραγματικές αίτίες τους.
Δέν εἶναι τυχαῑες, σχετικα, αρισμένες διατυΠῶσεις της μέ τῆν εὑκαιρία τῶν θΟχρονων;
Ο «Τό KKE n'épaos άιτό Πολλές κοινωνικές τρικυμίες. ’Ἐδωσε
θύματα. Εἶχε νίκες, εἶχε ἡττες άΠό τίς όΠοῖες ἀντλεῖ διδάγματα»2.
O «Ἁνεξάρτητα άιτό τά λάθη καί τῆν ἓκθαση τοῦ ἀγῶνα, r‘) δράση
τοῦ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ καταγράφηκε στῆν έθνική συνείδηση σάν r‘) μεγαλύτερη δόξα τοῦ ὲλληνικοῡ λαοῦ», «άνεξάρτητα Πάντως ιάιτό τά .
λάθη καί τήν ἓκθασῆ του, ὸ ἀγῶνας τοῦ Δημοκρατικοῡ Στρατοῡ
Ἑλλάδος, ἡταν δίκαιος, έθνικός, δημοκρατικός, άντιίμιτεριαλιστιKÔÂIÊÔMA Πιό χαρακτηριστικές εἶναι οί ἀΠλοῑκές καί έφησυχαστικές Θέσεις Ποὺ Πρόθαλε ΠροΠαγανδιστῆς τοῦ «KKE» σέ μῆ κομμουνιστική έφημερίδα καί κατα τίς αΠοῑες μΠορεῑ να έγιναν λάθη,

Ὁ ἀναμάρτητος - ἢ ἔστω όλιγότερο άμαρτημένος - Πρῶτος
τόν λίθον θάλετω».
O «Ὄλα τά Πολιτικά κόμμματσ θαρόνοντσι μέ μικρά καί μεγάλα
· λάθη».

O «01 Λσῐκσί καί Βενιζελικοί δίχασαν έιτί 20 χρόνια τῆ χώρα».

0 «OI φιλελεύθεροι τοῦ μεσοπολέμου άΠοδείχτηκαν δεκάδες
φαρές ἀνάξιοι τῶν Περιστάσεων».
O «όλσ τά κόμματα, σέ κάιτοια φάση τῆς ἱστορίας τους, διασπάστηκαν» ῶσάν να αΠοτελεῑ σῆμερα τό μοναδικό Πρόθλημα για τό
κομμουνιστικό κίνημα ῆ ἀΠόκρουση αὐτῶν Ποα τοὺ καταμαρτυροῡν τα αστικα κόμματα, μέ τῆν Προθολῆ ένός ε’ίδους ίσοζυγίου
λαθῶν καί διασπασεων. ·

Ἐξ άλλου, καταλήγει α ἀρθρογραφσς, σί έκατόμθες τῶν κομμουνιστων;
. «τρόμαξαν τῆν ὀλιγαρχία καί ὺΠοχρεῶθηκε σέ οὺσιαστικές
ὑποχωρήσεις», ένῶ
O «μέσα άιτό τό αἷμα τους ἀναδύεται r7 Πείρα τῶν νεωτέρων».
Καί, ἀΠό τήν Πλευρα τοῦ «KKE», σῆμερα όλα θα Πανε καλά γιατί
0 «δέν εἶναι ιτιά τό κόμμα μόνα τῶν ἡρωϊκῶν τσαγκαράδων... είναι καί τό κόμμα τῶν χιλιάδων Πτυχιοόχων, χιλιάδων τεχνσκρστῶν,
χιλιάδων Πρσοδευτικῶν (Sial/0060115:vouv...»4 (ῶσάν νά μῆν ῆταν τό
ένιαῑο KKE Π.χ. τό 1944 καί τό 1946-47 Ποὺ ή ήγεσία του διέΠραξε
ίστορικα λαθη, καί Ποα τότε ήταν Πολὺ Πιό μαζικό καί Πλατὺ, ἀπ’
ό,τι θεωρεῖ σῆμερα τό «KKE» ό ἀρθρογραφος).

ΕΙΝΑΙ φανερό ότι οί ΠαραΠανω «ίστορικές έκτιμῆσεις» Πσὺ Προθαλλονται - έκτας τῶν αλλων - στό όνομα τῆς ἀΠόκρουσης τοῦ
ἀντικομμουνισμοῡ ῆ τῶν μηδενιστικῶν τασεων στό χῶρο τῆς ἀριστερός, κάθε άλλο Παρα ὑπηρετοῦν αὑτό τό στόχσ.

ΟOΟI

ΣΤΑ Πλαίσια μιας οὺσιαστικῆς, ΠολὺΠλευρης καί μέ α’ίσθημα εὑθανης, κριτικῆς θεῶρησης τῆς Πορείας τοῦ έλληνικοῡ κομμουνιστικοῡ κινήματος, έΠιθαλλεται, νομίζουμε, να Προθαλλσυμε έΠίσης
σαν θασικα συμΠερασματα καί διδάγματα ότι;
ΠΡΩΤο ; Στῆ διαρκεια τῶν έξι δεκαετιῶν δράσης του δημιουργῆθηκαν σημαντικές δυνατότητες. Τόσο ἀΠό τίς θαθιές διαφοροΠοιῆσεις Ποα συντελέστηκαν στῆν έλληνικῆ κοινωνία καί εἰδικῶτερα στίς συνειδήσεις Πλατιῶν μαζῶν - μέ Πιό χαρακτηριστικές,
αὺτές τῆς Περιόδου τῆς έθνικής ἀντίστασης - όσο καί άΠα τίς κοσμοῑστορικές ,αλλαγές διεθνῶς, ίδιαίτερα κατα τῆ διαρκεια καί
μετά τόν B' Παγκόσμιο Πόλεμος ἈΠοφασιστικῆ ἀλλαγῆ τοῦ συσχετισμοῦ τῶν δυνάμεων σέ θαρος τοὺ ίμΠεριαλισμοῡ, γιγαντια ἀναΠτυξη τῆς έΠιστήμης καί τῆς τεχνικῆς, ανοδσς τοῦ μορφωτικοῡ
έΠίΠεδου τῶν λαῶν, διαφοροΠοιῆσεις στόν τρόΠο σκέψης καί τόν
Πολιτικό Προσανατολισμό έκατομμυρίων ἀνθρῶΠων καί ῶθηση
στῆν ἀναΠτυξη τοῦ διεθνοῡς έΠαναστατικοῡ κινήματος.
OI δυνατότητες αὺτές, δέν θρίσκονται σέ αντιστοιχία μέ τίς
συγκεκριμένες κατακτήσεις τοῡ έλληνικοῡ κομμουνιστικοῡ κινῆματος, μέ τίς αλλαγές Ποὺ τελικά Προωθῆθηκαν στῆ χῶρα μας
Πρός τήν κατεὺθυνση τῆς δημοκρατίας καί τοῦ σοσιαλισμοῡ. Δέν
έκφραζονται - ἀντίστοιχα --στό έΠίΠεδο ἀναΠτυξης τῆς αὑτόνομης κομματικῆς καί Πολιτικῆς έμθέλειας του καί γενικά στό ρόλο
Ποὺ Παίζει σῆμερα στίς κοινωνικές καί Πολιτικές έξελίξεις. Πολύ
Περισσότερο δέν ὲκφράζεται σέ ὃλα αὺτά, τό θαρὺ τίμημα ποὺ κατέθαλε σέ θυαίες, στοας ἀδιακοΠους καί σκληροὺς ἀγῶνες του.
ΔΕΥΤΕΡΟε 'H Πιό Πανω έντονα ἀρνητικῆ Πλευρα στῆν ἀγωνιστικῆ Πορεία τοῡ κο-μμουνιστικοῡ κινήματος στῆν Ἑλλάδα, διαμορφῶθηκε σέ μια διαδικασία ἀνάΠτυξης τοῡ KKE καί τῶν ἀγῶνων
του μέ Πολλές ἀντιφάσεις. Σέ μια διαδικασία κατα τήν όΠοία ίδιαίτερα στίς Περιόδους; 1934-1936, 1941-1945, 1946-1949 καί
1956-1967 - τίς φάσεις ἀνόδου καί έΠιτυχιῶν του, ἀκολοαθησαν,
κατα κανόνα, ἀΠοτυχίες, σοθαρές ήττες, Περίοδοι κάμψης καί
έσωτερικῆς κρίσης. 'H Πιό χαρακτηριστικῆ ΠερίΠτωση είναι ῆ ἀνάδειξῆ του, κατα τῆν έθνική αντίσταση, σέ Πρῶτη Πολιτικῆ καί
έθνική δύναμη καί ή συντριΠτικῆ ήττα Ποα ἀκολούθησε στόν έμφὺλιο Πόλεμο, ήττα μέ όδυνηρές καί μακροχρόνιες συνέΠειες.
TPITO: Ol δόσκολες συνθήκες Πσὺ ἀντιμετῶΠισε τό ένιαῑο KKE
ἀΠό τα Πρῶτα θήματα του καί είδικῶτερα σί δυνατότητες ἀνοιχτῶν
έΠεμθασεων τῶν ξένων ίμΠεριαλιστῶν στῆ χῶρα μσς, για να ἀνακοΠεῖ ῆ να συντριθεῑ τό ἀναΠτυσσόμενο έργατικό καί λα’ίκό κίνημα,
ὺΠῆρξανάναμφίθολα δεδομένοι ἀντικειμενικοί Παράγοντες Ποὺ
θα έθεταν, μέ τόν ἕνα ῆ τόν ἀλλο τρόΠο, τῆ σφραγῖδα τους στῆν
Πορεία καί έξέλιξη τοῦ έλληνικοῡ κομμουνιστικοῡ κινήματος. Τό
Πρόθλημα εἶναι Πῶς ἀντιμετωΠίσθηκαν ἀΠό τῆν ῆγεσία του. Καί
δέν μποροῡμε να ποῡμε ότι μέ ὁποιαδῆποτε διαφορετικῆ ἀντιμετῶπιση τους, σί ἀποτυχίες καί oi ῆττες θά ῆταν ἀναπόφευκτες. Εἶναι χαρακτηριστικό ότι μια σειρά KK συνάντησαν λιγῶτερο ῆ
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118010061800," παρόμοιες μέ 16 KKE καταστάσεις, χωρίς ὴ γενικὴ
Πορεία τους v6 Παρουσιάζει άντίστοιχη είκόνα.

Στῆ χώρα μσς, ol σοθαρές άρνηἪκές καΙ ἓντονα άντιφοτικὲς
πλευρές τῆς πορείας κοί έξέλιξης τοῦ κομμουνιστικοῦ κινήματος
ἐγιναν άναπόφευκτες γιοτίτ
ΣΤΙΣ διαδικασίες διαμόρφωσης τῆς πολιτικῆς, ίδεολογικῆς καί
όργανωτικῆς φυσιογνωμίας 106 ένιαίου ΚΚΕ·καί τῶν έπιλογῶν καί
τῆς πρακτικῆς του, άνοπτὺχθεικον ἢ ὲπιθλήθηκον, μέ άκραῑες
μορφές, δογματικές άντιλήψεις, σχέσεις στενῆς έξάρτησης 6116
έξωελλοδικά καθοδηγητικά κέντρα K61 γραφειοκρατικές παρα·
μορφώσεις τοῦ χορακτῆρα·του σάν μαρξιστικοῦ έπανσστατικοῦ
κομμοτος.
ΣΤΟ Πεδίο 6616 διαπρὰχθηκαν σοθαρότατα λὰθη 6116 τίς ῆγεσίες του σέ κρίσιμες καμπές τῆς κοινωνικῆς, Πολιτικῆς καί ὲθνικῆς
ζωῆς καί τῶν έσωκομματικῶν διαφοροποιήσεων. Καί τό χειρότερο,
έκδηλώθηκε έπίμονη ὰρνηση παραδοχῆς τους καί άπαγκίστρωσης
6116 66166 τίς ἀντιλήψεις καί Πρακτικές.
Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ καί άνὰπτυξη στό ἑνιαῑο ΚΚΕ, τοῦ δογματισμοῡ,
τῆς έξὰρτησης καί ' τῶν γραφειοκρατικῶν, άντιδημοκρατικῶν
παραμορφώσεων, έχει τίς ίστορικές καταθολές της, κατ’ ὰρχῆν,
016 6v11K81118v1K6 K61 ὺποκειμενικά δεδομένα τῶν Πρώτων φάσεων
τῆς διαμόρφωσῆς 106. T61016 δεδομένα ὺπῆρξαν;

O 0l δυσκολίες 6116 τό σύνθετο-’χαρακτῆρα τῶν πολιτικῶν,
ίδεολογικῶν K61 όργονωτικών προθλημάτων ποὺ ὁρθώνοντον
μπροοτά του, στίς ίδιόμορφες συνθῆκες τῆς Ἑλλάδος· χώρας μικρῆς, μέ άργοὺς ρυθμούς άνάπτυξης τοῦ καπιταλισμοῡ καί γενικὰ,
μέ χαμηλὰ 611111866 οἰκονομικῆς καί κοινωνικῆς άνὰπτυξης, μέ
ὰσφυκτικῆ τῆν ξένη ίμπεριαλιστικῆ έξὰρτηση καί στενά συνδεδεμένη μέ πελώρια κοινωνικὰ, πολιτικὰ καί πολιτιοτικὰ Προθλῆματα
καί άντίστοιχες όξύτατες συγκρούσεις μέ Περιορισμένα καί
ὰοταθῆ πλαίσια ὰστικῆς κοινοθουλευτικῆς δημοκρατίας, 866066στης σέ στρατιωτικὰ κινήματα καί δικτατορίες καί πάγια 110006V6τολισμένης στῆ λῆψη σκληρῶν κατασταλτικῶν μέτρων.
O 0l ἐγγενεῖς ὑποκειμενικές πολιτικές άδυνομίες τοῦ ἑλληνικοῦ ἐργατικοῦ κινήματοςε άδὰνατη, άριθμητικά καί όργανωτικά,
έργατική τὰξη χωρίς σοθαρῆ πολιτική πείρα λόγω τῆς ἀπουσίας πρίν τῆν έμφανιση τοῦ ΚΚΕ - άναπτυγμένου σοσιαλιπικοῦ κινήματος· σοθαρῆ καθυστέρηση στῆ διάδοση τοῦ μαρξισμοῦ, στῆν
άνὰπτυξη τῆς θεωρητικῆς ὲπαναστατικῆς σκέψης. Ἀντίοτοιχα,
θασανιστικῆ διαδικασία στῆν ὰνὰπτυξη τῆς ίδεολογικοπολιτικῆς
στὰθμης τοῦ KKE K61 στῆν ὰνὰδειξη ῆγεσιῶν μέ αὑτόνομο ίδεολογικό έξοπλισμό.
Ο 01 έπιδράσεις ποὺ δέχτηκε 6116 16 διεθνές κομμουνιστικό κίνημα. Ἐπιδρὰσεις n06 6K16c; 6116 16 άναμφισθήτητα θετικὰ τους
στοιχεῖα (τεράστια άπῆχηση 6116 τή νίκη τῆς Ὀκτωθριανῆς έπανὰοτασης, 6116 τῆν ὰνὰδειξη τῆς Σοθιετικῆς ’Ἑνωσης σέ ίσχυρή παγκόσμια σοσιαλιστικῆ δύναμη, 6116 τίς έπιτυχίες γενικὰ τοῦ παγκόσμιου έπαναστατικοῦ κινήματος - θοῆθεια τῆς Κ.Δ. στῆν οἰκοδόμηση τοῦ KKE σὰν έργατικοῦ έπαναστατικοῦ κόμματος, συνδεμένου μέ 16 κίνημα τῶν μαζῶν κλπ.) εἶχαν - ὅπως καί γιὰ ὅλα τὰ ΚΚ σοθαρές άρνητικές πλευρές. Γιατί στῆ διαδικασία προσδιορισμοῡ
τῆς Πολιτικῆς, ίδεολογικῆς, κομματικῆς ταυτότητάς του καί στῆν
ὰνὰδειξη τῶν ήγεσιῶν του, παρενέθαιναν άποφασιστικὰ γενικές
καί είδικές κατευθῦνσεις τῆς Κ.Δ. καί τελικὰ ένός ὰλλου ΚΚ, τοῦ
ΚΑΝΕίΣ δέν άμφισθητεῑ σῆμερα 611 ὁρισμένες 6116 τίς κατευθὺνσεις αὺτές - καί μάλιστα θασικές - ήταν γιά μεγάλα χρονικὰ
διαστήματα έξωπραγματικές. Παραγνώριζαν, π.χ. τουλάχιστον ῶς
16 1934, 611 116 66011 K61 μόνο τὰ διεθνῆ δεδομένα, ὅπως διαμορφώθηκαν μετὰ τῆν Ὀκτωθριανῆ έπανάσταση στῆ Ρωσία καί τοὺς
ὰντίστοιχους -συοχετισμοὺς, δέν ἡταν δυνατό νά προωθηθοῡν
ὰμεσα, παρόμοιες έπαναστατικές άλλαγές σέ άλλες χώρες, ὃπως ῆ
Ἐλλάδα. Ἐξ άλλου, άντιμετώπιζαν ἐσφαλμένα καί καθυστερημένα
τόν αὺξανόμενο κίνδυνο τοῦ φασισμοῦ καί 106 πολέμου, θεωρώντας σὰν θασικό καθῆκον, ώς τό 1935. τῆν πάλη κατὰ τῶν «σοσιαλφασιστῶν» στῆν Ἑλλάδα καί στίς άλλες χῶρες.
OI APNHTIKEZ Πλευρές τῶν έπιδράσεων 6116 16 διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, ίσχυροποιήθηκαν ίδιαίτερα μέ 16 θάνατο τοῦ
Λένιν, μετὰ τῆν έξουδετέρωση K668 άντιπολιτευτικῆς- τάσης στό
ΚΚΣΕ καί μέ τήν έπικρὰτηση 106 σταλινισμοῦ σέ όλες τίς διαστρεθλώσεις καί Παραμορφώσεις 1106 έπέθαλε στῆ γενική 61161160164
τική θεωρητική σκέψη καί Πρακτικῆ. ,
ΤΟ ΘΕΜΑ ὅμως 1106 τίθεται, δέν εἶναι άν, μέ 66011 16 1116 πὰνω
ὰντικειμενικὰ καί ὑποκειμενικά δεδομένα, έσωτερικά καί διεθνή,
ήταν δυνατό 16 ένιαῑο ΚΚΕ νὰ εξασφαλίσει 016 πρώτα θῆματὰ του
καί ώς τό 1940, διαδικασὶες διαμόρφωσῆς του σέ κόμμα νέου 1622

1106 1106 66 καθοδηγοῦνταν δημιουργικὰ 6116 16 μαρξισμό καί τίς
ίδέες τοῦ Λένιν καί 66 ὰξιοποιοῡσε όλες τίς πρωτοπόρες δυνάμεις
τοῦ έλληνικοῦ ἐργατικοῦ κινήματος γιά νὰ άντιμετωπίσει σωστά 16
σύνθετα προθλῆματα Ποῦ όρθώνονταν μπροστὰ 106.
ΓΙΑΤΙ εἶναι φανερό 611 6616 ἡταν δυνατόν --μόνο ώς ένα μικρό
θαθμό - λόγω τῶν ὺποκειμενικῶν άδυναμιῶν του 1106 συνδέονταν
1.16 τίς πρῶτες φάσεις πρός τῆν ὰνδρωσῆ του, άλλὰ καί λόγω 106
611 611018210608, ὅπως καί ὃλα 16 KK, όργανικό τμῆμα τῆς Κ.Δ., 1.16
άντίστοιχη πε ιθαρχία καί γενικὰ μέ άναγνώριση τῆς ἀναγκαιότητας
νὰ ὑπάρχει διεθνές καθοδηγητικό κέντρα, κόμμα όδηγός τό ΚΚΣΕ
καί χώρα όδηγός ή ΕΣΣΔ. Καί Πρέπει νὰ ποῦμε 611 ὴ άναγνώριση
τῆς ΕΣΣΔ καί τοῦ ΚΚΣΕ σάν παγκόσμιου έπαναστατικοῦ κέντρου,
σὰν ίσχυροῦ φροῦριου στῆν άντιμετώπιση 106 11.111801671101106 K61
106 φασισμοῦ, άποτελοῦσε γιὰ τὰ KK — στίς ίστορικές συνθῆκες
ῶς τήν αὺτοδιάλυση τῆς Κ.Δ. τό 1943 — τῆ μόνη οὺσιαστικά 61160κτῆ καί δυνατή έπιλογῆ 1106 611110810608 16 συμφέροντα τοῦ 6116V601611K06 κινήματος τῶν χωρῶν τους, Παρὰ τίς σοθαρές άρνητικές έπιπτώσεις.
ΤΟ ΘΙΞΜΑ —, καί τό άντίστοιχο συμπέρασμα - εἶναι, 611 στό 666φος τῶν δυσχερειῶν n06 δημιουργοῦσαν οί περίπλοκες συνθῆκες
τῆς χώρας μας καί τῶν ἐγγενῶν ὑποκειμενικῶν πολιτικοῑδεολογικῶν άδυναμιῶν τοῦ ἐργατικοῦ κινήματος, έμφανίσθηκαν στό
ένιαῑο ΚΚΕ. K616 τίς Πρῶτες φάσεις διαμόρφωσης τῆς φυσιογνωμίας καί τῆς Πρακτικῆς του, στοιχεῖα άντίθετα 6116 έκεῖνα 1106
61161106v16v' γιά τήν άντιμετώπιση τῶν σὺνθετων Προθλημάτων·
στοιχεῖα -— 1.16 πολὺ πιό έντονα άρνητικό χαρακτῆρα άπ’ 611 06 ὰλλά
ΚΚ - 1106 6116 16 πρῶτα χρόνια ρίζωσαν θαθιὰ οτίς γραμμές του,
016 ὴγετικά του στελέχη. Πρόκειται, K61' άρχήν, γιὰ έναν άκρατο
δογματισμό· γιά ένα μονόπλευρο οίκονομισμό, χωρίς στοιχεῖα 86ρῦτερης πολιτικῆς θεώρηοης, χωρίς τρόΠο ὰνὰλυοης καί K616νόησης τῆς ελληνικῆς πραγματικότητας. Πρόκειται παραπέρα γιὰ
τό 611 016 Ιίδιο 118610 οί σχέσεις 106 KKE 116 τήν Κ.Δ. καί τό ΚΚΣΕ
έφτασαν σέ άκραῑες μορφές έξάρτησης μέ σταθμὰ τήν άνοιχτή
έπέμθαση τῆς Κ.Δ. 016 έσωτερικά 106 KKE 16 1931, 611’ άφορμή
όξὺτατες διαφορές άνάμεσα σέ όμὰδες ήγετικῶν στελεχῶν του·
γνωστές σάν ὴ «φραξιονιστικῆ πάλη, χωρίς άρχές».

ΠΑΡΑ τίς όποιεσδῆποτε θετικές πλευρές τῶν έπεμθὰσεων τῆς
Κ.Δ. έκεῑνα 16 χρόνια -— noü ὁπωσδήποτε δέν έχουν τήν έκταση
1106 τοὺς δίνεται 616 ἐπίσημα κείμενα τοῦ KKE — αὺτές οί έπεμθὰσεις 6116 16 6V6 μέρος, τροφοδότησαν 6,11 δογματικό, έργατίστικο
καί 666610810 άναπτὺσσονταν, αὐτόχθονα, στῆ φυσιογνωμία καί
τῆν πρακτική 106. 'An6 16 άλλο μέρος
0 μπλοκὰρησαν ίδιαίτερα 6116 16 1931 τήν άνὰπτυξη τῆς πολιτικῆς προθληματικῆς καί γενικὰ τῆς θεωρητικῆς σκέψης, έλλαδικά,
καθιερώνοντας τῆν Κ.Δ. καί τό Κ.Κ.Σ.Ε ώς μοναδικό κριτή τῆς 60θότητάς τους καί τελικὰ τῶν στρατηγικῶν καί ὰμεσων πολιτικῶν
έπιλογῶν τοῦ ΚΚΕ καί
Ο άνοιξαν μέ τό διορισμό, οὺσιαστικὰ, τῆς.ήγεσίας Ζαχαριὰδη τό
1931, τό δρόμο γιὰ τῆν άνὰδειξη τῶν ήγεσιῶν τοῦ ΚΚΕ, μέ κριτήρια
1106 καθορίζονταν όχι 6116 16 μέλη καί 16 στελέχη του, άλλὰ 6n6
ὲξωελλαδικὰ καθοδηγητικό κέντρα. Ἀνεξὰρτητα 6v ὴ έπιλογῆ τῆς
ῆγεσίας Ζαχαριὰδη μπορεῑ νά θεωρηθεῑ γιὰ τίς συνθῆκες τοῦ 1931
σὰν 6061'1, δέν μπορεῑ νά άμφισθητηθεῑ 611 6116 1618 ὰρχισαν v6
καλλιεργοῦνται ὀλο καί περισσότερο 01 ὰντιλῆψεις γιὰ 16 άλάθητο
τῶν άπόψεων καί τῶν ἐνεργειῶν K668 ῆγεσίας τοῦ ΚΚΕ, άρκεῑ νὰ
6x81 τῆν έμπιοτοσὺνη καί τίς εὺλογίες τοῦ ΚΚΣΕ, άντιλῆψεις 1106
όδήγησαν σέ προϊοῦσα παραμόρφωση τοῦ μαρξιστικοῡ καί λενινιστικοῦ χαραχτῆρα του, Πρός γραφειοκρατική, συγκεντρωτική καί
ὰντιδημοκρατικῆ κατεὺθυνση.
ΕΝΑ 6861800 66116 — K61 άντίστοιχο συμπέρασμα - εἶναι 611 6
δογματισμός, ῆ έξάρτηση καί οί προεκτάσεις τους σέ παραμορφώσε ις τοῦ ὲπαναστατικοῦ του χαρακτῆρα, έχοντας θαθιές ρίζες στίς
Πρῶτες φάσεις διαμόρφωοης καί ὰνὰπτυξης τοῦ KKE, 6y1V6v. στῆν ι
πορεία, χρόνια νοοτροπία καί πρακτική. Δημιουργησαν - 06v 101πτυχο - μιά παρὰδοοη στίς γραμμές του 1106 διατηροῦνταν ἡ άνακυκλώνονταν καί ὅταν περιορίσθηκαν ἤ καί ἐξὲᾸΒῑΠΕΝ TÛ ÔPXlKÔ
άντικειμενικά καί ὑποκειμενικὰ δεδομένα 1106 ἐπέτρεψαν τήν 61.1φὰνισῆ του. Εἶναι χαρακτηριστικὰ 611 K61 μετὰ μιὰ σειρά άλλαγές
στίς οίκονομικοκοινωνικές καί Πολιτικές συνθῆκες τῆς χώρας, τήν
άνδρωση τοῦ ΚΚΕ, τῆν αὑτοδιάλυοη, 16 1943, τῆς Κ.Δ. καί τίς 616φοροποιῆσεις 616 διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, πρίν καί μετὰ 16
1956, έμφανίστηκαν έκδηλώσεις 66106 106 τρίπτυχου ἢ όρισμένων
πλευρῶν του μέ όξὺτατες μορφές.
ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ, δογματισμός-έξάρτηση-παραμορφώσεις στό χαρακτὲῆραι 106 κόμματος, ε’κφράζονταν, σέ ὅλη σχεδόν τήν πορεία
του νια 06 K.K.E:

_ Μέ τήν παραγνώριση τῆς άνάγκης v6 Προσδιορίζονται, συγκε-

κριμμὲνα καί ὸλὸτιλευρα, οἱ καθε φορα εσωτερίκοί καί διεθνεῑς
ὃροι ανατιτυξης τοῦ επαναστατικοῡ κινήματος σῑτή χώρα μας· να
ὲκτιμῶνται ὑπεύθυνα οί αντίστοιχοι συσχετισμοί δυνάμεων.
- Μὲ τήν αδυναμία δημιουργικῆς κατανόησης τῶν γενικῶν επαναστατικῶν Πολιτικῶν κατευθὺνσεων τοῦ Παγκὸσμιου κινήματος
καί, διαλεχτικῆς σὺνδεσής τους με τίς συγκεκριμενες ρεαλιοτικὲς
δυνατατητες οτή χώρα μας, με τοὺς συγκεκριμένους σταχους 1100
καθε φορα μτιοροῦσαν να Προωθηθοῡν, αὺτανομα.
- με ταν αὺθαίρετο διαχωρισμα τῶν εσωτερικῶν ὅρων ιταλης 0110
το ὑς διεθνεῑς, 1100 οδηγοῡσε ε’ίτε σε ὑπερεκτίμηση τοῦ ραλου τῶν
ἑσωτερικῶν δυναμεων τῆς ειταναστασης, ὃταν αὐτὸς δεν ήταν καΘοριστικος, ε’ίτε σὲ ὺΠοτίμησή του, ὃταν οί αντικειμενικες συνθῆκες ταν ανεδειχναν σαν καθοριστικὸ. Καί τελικα
- Με τήν αδυναμία τῆς ήγεοίας τοῦ ΚΚΕ κατα κανόνα, να χαραζει σωστή στρατηγική καί τακτική στηριγμὲνη σε συγκεκριμὲνη
αναλυοη τῆς κοινωνικῆς καί Πολιτικῆς Πραγματικὸτητας τῆς Ἑλλαδας. Να ὲντασσει, μακροτιρὸθεσμα, σε αὺτή τή στρατηγική, τοὺς
αμεσους σταχους Παλης, τήν Πολιτική τῶν κοινωνικῶν καί Πολιτικῶν συμμαχιῶν, ταν γενικα Προσανατολισμα καί τή διεὺθυνση τοῦ
μαζικοῡ κινήματος.
Ἐκφραζονταν, εξαλλουῑ
O με μια νοοτροτιία καί Πρακτική μειωμὲνης, μή αὺτονομης e0Θυνης τῆς ήγεσίας του για τίς πρατηγικὲς καί Πολιτικὲς επιλογες
καί για τήν καθοδήγηση γενικα τοῡ ειταναοτατικοῡ κινήματος στή.

ΠΩΡΙΌΣ ΠΕΤΡΗ Σ’

ΖΩΓῙΞῗιΦΟΣ

χώρα μας. Μειωμὲνης εὺθὺνης στῆ διαμαρφωση Θὲσεων τοῦ KKE
010,1100'BA1’10010 τοῦ διεθνοῡς κινήματος καί τῶν σχὲσεών του μ’
auzongLla 110010000 ὑποτίμηση καί Περιφρανηση τοῦ κριτήριου
τῶν μελῶν 11.0 κόμματος καί γενικα τῶν εργαζαμενων λα’ίκῶν μαζῶν, μὲ τήν ιῑαλλιὲργεια θεοκρατικῶν ἀντιλήψεων για τα κόμμα καί

του στοιχείου για ενα επαναστατικα κόμμα.
ΣΕ AYTA τα κομματικα Πλαίσια, διαπραχθηκαν 0110 τήν ήγεσία
τοῦ ὲνιαίου KKE 0060p01010 Πολιτικα λαθη· αριστεροῡ καί δεξιοῦ
χαρακτῆρα, 1100 συνοδεύονταν συχνα με χειρισμοὺς καί ετιιλογὲς,
ἓντονα αντιφατικοὺς καί αλλοιτρασαλλους. 'H Θαρὺτητα τῶν συνετιειῶν 011' 0010 τα λαθη ἡταν τασο μεγαλὺτερη, ὃσο 0 ραλος τοῦ
ΚΚΕ ῆταν αιτοφασιστικας για τίς εξελίξε ις στή χώρα μσς 0’ αὺτή τή
φαση,
ΕΤΣΙ, οτίς φασεις 0110 1'0 1918-1940, λαγω μιας ὺπερεκτίμησης
’τοῦ ραλου τῶν εσωτερικῶν δυναμεων τῆς επαναστασης, λόγω τῶν
ὲτιιδρασεων αιτὸ γενικατερες, εξωτιραγματικὲς κατευθὺνσεις τῆς
Κ.Δ., διαπραχθηκαν ίδιαίτερα ώς τα 1934-35 σοθσρα Πολιτικα λαθη .
(ι-ιροσδιορισμος 100 χαρακτῆρα τῆς επαναοτασης σαν αμεσα Προλεταριακῆς, σοσιαλιστικῆς, χωρίς κανὲνα ενδιαμεσο οταδιο - 0110κρουση καθε συμμαχίας, ακαμη καί μὲ αριστερες δυναμεις 1100
χαρακτηρίζονταν «σοσιαλφασιστικὲς» κλΠ).
ΟΜΩΣ, στίς τοτε συγκεκριμὲνες συνθῆκες, 01100 δὲν ὑπῆρχον
αντικειμενικα, ὲσωτερικοί καί διεθνεῑς ὅροι για Προώθηση Θαθιας
ειταναοτατικῆς αλλαγῆς οτή χώρα μας καί, ὃτιου τα KKE δὲν αναδείχθηκε σε Πολιτική δυναμη Που ἓτιαιζει ατιοφασιοτικα ραλο στίς
εξελίξε ις, τα λαΘη του εἶχαν αρνητικὲς επιδρασεις, αλλα καί ανεξαρτητα 000 0010 δὲν ήταν δυνατα να αλλαξει, οὺσιαστικα, ή γε·
νική κατευθυνση. ’EE, αλλου, με Βαση μια οειρα 006000 Θετικα επιτεὺγματα τοῦ KKE στήν οίκοδὸμηση επαναοτατικῆς Πρωτοιτορίας
καί τίς διορθώσεις 1100 'éylvav. τα 1934 καί 1935. στίς γενικὲς Πολιτικὲς κατευθὺνσεις, εἶχαν διαμορφωθεῑ οί απαραίτητες τιροϋτιοθέσεις τα 1940—41 για να αξιοιτοιήσει, τασο τίς εσωτερικες, 000 καί
τίς διεθνεῑς εὺνοϊκες συγκυρίες καί να αναδειχθεῑ Πρωταγωνιστής
καί κὺρια δύναμη οτή μεγαλειώδη ὲθνική αντίσταοη τοῡ λαοῡ μας,
χαραζοντας σωστή καί ρεαλιστική τακτική καί δυναμώνοντας ατιοφασιστικα ταν εθνικα, δημοκρατικό καί μαζικὸ χαρακτῆρα του.
ΟΜΩΣ, τιαρ’ ὃλα αὺτα τα Πολὺ θετικα δεδομένα οτήν Περίοδο
τῆς εθνικῆς αντίστασης, ἡ ῆγεσία τοῡ ενιαίου ΚΚΕ διεπραξε, τελικα, σοθαρώτατα λαθη. Ἰδιαίτερα στίς m0 κρίσιμες φασεις τοῦ
αγώνα, ατια τίς αρχες τοῦ 1944 (συμφωνία Λιθανου Mm). Ι
ΔΕΝ EXEI φυσικα ολοκληρωθεῑ ὴ διερευνηοη ὃλων τῶν συγκυριῶν 0' αὺτή τή φαση, ίδιαίτερα τῶν διεθνῶν. Ἐκεῖνο Παντως 1100
δὲν μΠορεῑ -να αμφισθητηθεῖ εἶναιῑ
O ὃτι 0 ραλος τῶν εσωτερικῶν επαναοτατικῶν δυναμεων, 1100
αναδείχνονταν καθοριστικὸς οτίς συγκεκριμενες κοινωνικὲς καί
Πολιτικὲς συνθῆκες ὁρμητικῆς ανοδου τοῦ κινήματος, ὑποτιμήθηκε 0110 τήν ῆγεσία τοῦ κόμματος καί
O ὃτι Παραγνώρισε 000 εὺνοϊκα στοιχεῖα τιαρεῑχε ή διεθνής συγ· .
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κυρία καί κυρίως τίς δυνατότητες, μέ 60011 1000 ἐσωτερικοας συσχετισμοὺς, να ἐξουδετερωθοῡν “ή να μειωθοῡν αποφασιστικα ol
αρνητικές συνέπειες από τή συμφωνία Σταλιν-Τσῶρτσιλ για τήν
Ἑλλαδα. Καί 0010. όφείλεται, σέ σημαντικα θαθμό στήν ανακὸκλωση καί ἐπικρατηση 11100 αντίληψης - ἐξαρτησιακοῡ χαρακτῆρα,
κακῶς ἐννοούμενου διεθνισμοῡ - κατα τήν όποία τό ΚΚΕ καί τό
ἐλληνικό κίνημα δέν ἐπρεπε να δυσκολέψει·τῆ γενικότερη συμμαχική πολιτική τῆς ΕΣΣΔ. Μόνον καί μέ 0011'1 τήν πλευρα της, 1100ρεῖ να ἐρμηνευθεί ῆ σταση τῆς ήγεσίας τοῦ KKE 000 αρχικα αποδοκίμασε τῆ συμφωνία τοῦ Λιθανου καί 10111110 τῆν έκανε αποδεκτή, όπως καί τίς παραπέρα σχετικές συμφωνίες, 000 011111101110111110 διευκόλυναν τῆν ἐνοπλη έπέμθαση τῶν ”Αγγλων ὶμπεριαλιστῶν. Τό λαθος ήταν ἱστορικὸ γιατί δέν ἐπέτρεπε τήν αξιοποίηση
ανεπαναληπτων συνθηκῶν για προῶθηση 100 κινήματος στῆν ἐξ·
ουσία ή ὁπωσδήποτε για πολὺ πιό θετικές ἐξελίξεις για τό λαό καί
TrI X01130 1109ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, όδυνηρότερες ήταν 01 0011000100 000 10 110900
τῆς ἐκλογῆς για μια αποφασιστική ἐνοπλη αναμέτρηση, τό
1946-49, 110 ἐμφύλιο πόλεμο, αναμέτρηση στήν ὁποία ἐσπρωχναν
μέ όλα 10 11000 E01100 1101 11100100 0v110p00111100 0011011010. T0 λαθος, αντιστροφου χαρακτῆρα 000 01101110 τῆς κατοχῆς, πηγή του
εἶχε μιαν ὺπερεκτίμηση 100 ρόλου τῶν ἐσωτερικῶν δυναμεων τῆς
ἐπαναστασης 000 δέν ῆταν καθοριστικός μέ θαση τίς διεθνεῑς
τότε ἐξελὶξεις καί τοὺς αντίστοιχους συσχετισμοὺς. Πιστεὺουμε
όμως ταυτόχρονα, ότι στῆ διαπραξή του ἐπέδρασαν σημαντικα
παρόμοιες αντιλήψεις περί διεθνισμοῡ μέ ἐκεῑνες τῆς κατοχῆς.
Δέν εἶναι τυχαῑο σχετικα ότι ό Ζαχαριαδης, στόν απολογισμό 000
0110110 10 1950 για τόν ἐμφύλια, αναμεσα στα αλλα σημείωσε πῶς 01
01111111100 κομμουνιστές, μέ τήν ἡρωικὴ δραση τους ἐκπλῆρωσαν τίς
διεθνιστικές τους ὑποχρεῶσεις. 'E010110 δέν εἶναι τυχαία ή σχετική
έρῶτηση-πρόκληση, 000 ἐκανε ό ϊδιος αποχωρῶντας από τήν 7η
όλομέλεια, τό 1957, πρός τῆ Σοθιετική αντιπροσωπεία, χωρίς να
παρει απαντηση.

ΤΞΛΟΣ, στα πλαίσια, 100 ’ίδιου τρίπτυχου (δογματισμός. ἐξαρτηοη, παραμόρφωση 100 χαρακτῆρα 100 κόμματος), μέ ἐξαρση
τῶν πλευρῶν τοῦ δογματισμοῡ καί τῆς παραμόρφωσης τοῦ χαρακτῆρα 100 11011110100, λόγω καί τῆς αποκοπῆς τῆς ήγεσίας του 000
τήν Ἑλλαδα, μετα τό 1950, θα πρέπει να τοποθετηθοῦν καί 10 0011111110 110911 000 έγιναν στῆν περίοδο 1950-59, 00p1 συνεχιζομένης
«ἐπαναστατικῆς 110100100110» 11110. καθὼς καί 0010 10 σχετικα τῆς
περιόδου 1965-67. Γι“ 0010 01111.10. για τίς αρνητικές τους συνέπειες
- όπως ἐκφραστηκαν μέ τήν απῶλεια τῆς ἐμπιστοσὺνης πρός τό
ἐνιαῑο KKE 1101 γενικα τό κομμουνιστικό κίνημα, μεγαλου μέρους
μελῶν καί όπαδῶν καί 00p010p0. ἐργαζομένων λαῑκῶν μαζῶν - για
τήν κρίση ποὺ ξέσπασε στίς γραμμές του τό 1956 καί 000 όδήγησε
στῆν 6η όλομέλεια μέ τήν ἐπέμθαση έξι κομμουνιστικῶν κομματων, 11091130 1101 για τήν τελική κρίση τό 1969 1101 τήν καταστασή του
σήμερα, θα αναφερθοῡμε 00.0110110110 αρθρο.

EKEINO 000 901100110 να σημειῶσουμε ακόμα σέ 10010 10 αρθρο
εἶναι ότι 01 αρνητικές πλευρές στῆν θΟχρονη αγωνιστικῆ πορεία
τοῦ ,ἐλληνικοῡ κομμουνιπικοῡ κινήματος, δέν ἐκδηλῶθηκαν 00θὺγραμμα. "O11 στήν πορεία 0011'1. δέν ὑπῆρξε μόνιμα δογματικὸ
καί αποσπασμένο 000 τήν έλληνικῆ πραγματικατητα. Δέν ἐλλειψαν, ἐξ αλλου, παρα τίς γραφειοκρατικές καί αντιδημοκρατικές
παραμορφῶσεις ἐσωκομματικα, σοθαρές θετικές αντιδρασεις μελῶν καί στελεχῶν του, πρός τήνΙ 1101009011011 σωστῶν στρατηγικῶν
καί πολιτικῶν ἐπιλογῶν, πρόληψης λαθῶν, περιορισμοα τῶν 001πτῶσεῶν τους, διόρθωσής 1000. Μόνον έτσι μποροῡν να ἐρμηνευθοῡν τόσο 01 1p00010 0110000 1101 ἐπιτυχιῶν του στίς περιόδους
πρίν τό 1931, κατα τό 1934-36 1101 κυρίως 01000 αγῶνες τῆς ἐθνι-

κής αντίστασης, όσο καί τό 011 00 φασεις μέ όλοκληρωτικα ή μερικα λανθασμένη γενικὴ πολιτική 1101009011011, γίνονταν, σέ αρκετές περιπτωσεις, σωστές τρέχουσες πολιτικές ἐπιλογές, πραγματοποιοῡνταν εὺρεῖες συμμαχίες, αναπτὺσσονταν ἐκτεταμένοι
μαζικοί αγῶνες, σημειῶνονταν ἐπιτυχίες. (περίοδοι 1954-56 1101
1956-65. αντιδικτατορικός αγῶνας).
ΟΛΕΣ 00100 01 περιπτωσεις εἶναι συναρτηση τοῦ γεγονότος 011
010 0111111111110 110111100111011110 κίνημα, μέ 110p10 1pop00 10 0111010 KKE

ῆ τήν ΕΔΑ καί μέ τῆ συμθολῆ καί τήν παλη τῶν μελῶν καί στελε-Ι
χῶν του, ἐπικρατησαν για μεγαλύτερα ή μικρότερα χρονικα διαστήματα αντιλήψεις δημιουργικές 000 αντιατοιχοῡσαν ή προσέγγιζαν σημαντικα στήν ἐλληνικῆ πραγματικότητα, στίς αγωνιωικές
διαθέσεις τῶν μαζῶν. Εἶναι, πιό συγκεκριμένα, συναρτηση τοῦ γε·
γονότος ότι στα χρονικα 0010 διαστήματα, γίνονταν δυνατό να ἐξ·
ουδετερῶνονται οί αρνητικές ἐπιδρασεις 11100 ή περισσότερων
πλευρῶν 100 τρίπτυχου; δογματισμός, ἐξαρτηση, παραμορφῶσεις·
χωρίς ὅμως καί τελικα να όλοκληρωνεται ῆ ῶρίμανση τῶν δυνα24

μεων 100 κινήματος για πλήρη καί όριστική απόρριψή τους, για
ἐξαλειψη τῶν αἰτίων 1100 όδηγοῡσαν κατα διαστήματα σέ σοθαρα
λαθη. Οί.κυριῶτεροι λόγοι γι“ 0010 ὑπῆρξαν 01 κατ’ ἐπαναληψη
ανοιχτές ή συγκαλυμμένες 011011900010 ἐξωελλαδικῶν καθοδηγητικῶν κέντρων, στα ἐσωτερικα 100 0v10100 KKE, 110 1110 χαρακτηριστικές αὺτές 000 ἐγιναν τό 1931, τό 1956 καί τό 1969. Ἐπεμθασεις
μέ στόχο τό μπλοκαρισμα h τήν ἐκτόνωση τῶν προθληματισμῶν
καί τῶν διαφοροποιήσεων, τήν αναοτολή τῶν διαδικασιῶν πρός
τῆν 1101009011011 θαθιῶν αλλαγῶν καί ακόμα, τήν αντιδημοκρατικῆ
ἐξουδετέρωση τῶν δυναμεων 000 πρωτοστατοῡσαν. Πρόκειται για
0110 000 10 010 9001110 διδαγματα από τήν αγωνιστικῆ διαδρομή
του 1101111001110111100 κινήματος στή χώρα μσς.

1. Ἐξαὶρεση αποτέλεσε 010 90 συνέδρια ù περίοδος 7958-68, 01100
0111110 1‘) «011909uv011». κινεῖται κατα κανόνα πρός κατευθύνσεις ἐντελῶς
αντίθετες 0110 011011100, 1100 00190901100011 01 ἐξελίξεις ἐκείνων τῶν χρόνων. Ἀλλα 10 θέμα δέν εἶναι 100 πταρόντος. ’

2. 'A110 τήν ὁμιλία 100 X. Φλωρακη στό αΣπὸρτιγκ» στίς 14.11.79.

3. Ἀπό τή διακήρυξη τῆς K.E. 100 «KKE.» για 10 60 χρόνια.
4. 'A00 αρθρο στήν «Ἐλευθεροτυττὶα» τῆς 27.11.79, 100 Xp. Θεοχαρατου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ζαλόγγου 9, 1111.. 36.19.7214

11A TA πΑιΔιΑῘ
M10 νὺχτο με, ὸστροφεγγια
Ζωγραφιές; Boy _'rKÔYK
Keiueva: Πίνιν Καρτιι
T’ ὀνειρο τοῦ) Πετρακη
Ζωγραφιές.· Πέτερ Μπρῡγκελ
Κεὶμενα.· Τζοθανι 1'110v1'1v1

T0 ήμερολὸγιο τοῦ κόκκινου ήλιου
Ζωγραφιές.· Μιρό
Κεῐμενα.· Ὅρι
T0 χρυσό βιολί
Ζωγραφιές.· Ρσοῡλ Ντιφί
Κείμενα; Ντίκενς

T0 νηοί μὲ ταμαγικα τετράγωνα
Ζωγραφιές.· Παουλ Κλέε
Κεὶμενα.· Πίνιν Καρπι
Παράθυρα 010v ἤλιο
Ζωνραφιές.ὴ 'Avp.1 M0110
Keluava: Πίνιν Καρπι

Ἠ τσιγκάνα τῆς ζοὺγκλας
Ζωγραφιές.· Ἀνρί Ρουσω
Κεὶμενα; Πὶνιν Καρπι

Îô τρίγωνα ποὺ καταςὲρὲει

Ἀστὲρης Στάγκος

Ὀ «Ἐκόνομιστ» τοῦ Λονδίνου δέν εἶναι, θέθαια, καμιά «ύποπτη,
φιλοκομμουνιστικη» φυλλάδα. Εἶναι ἕνα άπό τά πιό σοθαρά δημοσιογραφικά όργανα τοῦ μεγάλου άγγλικοῦ, άλλά καί τοῦ διεθνοῦς, κεφαλαίου. Καί γι’ αὐτό άξίζει τόν κόπο νά σταθοῦμε στό
κύριο άρθρο τοῦ τελευταίου του φύλλου (9 τοῦ Δεκεμθρη), με
τίτλο «Τό τρίγωνο πού καταρρέει». ῒἉρθρο ποά ἀποκαλύπτει ότι
στίς μεγάλες πρωτεύουσες τοῦ ίμπεριαλισμοῦ άνησυχοῦν πιά
σοΘαρά, μάλιστα πολύ σοθαρά, ἐξ αἰτίας τῶν εξελίξεων ποά σημειώθηκαν μέσα στοάς τελευταίους δώδεκα μῆνες σέ μιά τεράστιας στρατηγικῆς σημασίας (γιά λόγους γεωπολιτικούς, άλλά καί
οἰκονομικοὺς) περιοχη —- της περιοχῆς πού σχηματίζει ἕνα τρίγωνο μέ κορυφές την Ἀντίς - Ἀμπεμπα, την Καμποάλ καί την
Ἄγκυρα.

ΣΤΗΝ ΕΡΥΘΡΑΙΑ θά σταθοῦμε λίγο.
Χῶρα πολυεθνικῆ, πού ενσωματῶθηκε
πραξικοπηματικά στῆν Αἰθιοπία τοῦ
Χαῖλε Σελασιε τό 1962, άποτελεῖ τῆ
μόνη εξοδο τῆς Αἰθιοπίας στή θάλασσα - τήν μεγάλης στρατηγικῆς σημασίας Ἐρυθρά, πού άποτελεῖ εναν
άπό τούς τρεῖς μεγάλους δρόμους
διακίνησης τῶν πετρελαίων τῆς Μεσης Ἀνατολῆς. Κι’ αύτός εἶναιὸ λόγος
πού ὁ Μεγκίστου τῆν θελει ἐπαρχία
τῆς χώρας του, όπως καί ὁ λόγος γιά
τόν ὁποῖον οἱ σοθιετικοί τάχτηκαν τελικά με τόν Μεγκίστου καί εναντίον
τοῦ Ε.Ρ.ἰ.. F. πού με άπόφαση τοῦ
πρῶτου του συνεδρίου, τό Γενάρη τοῦ
’77, διακηρύσσει ότι όταν ἡ Ἐρυθραία
κατακτήσει τήν εθνική της άνεξαρτησία, θά άκολουθήσει τριτοκοσμικῆ πολιτική ούδερότητας καί δεν θά επιτρεψει τήν εγκατάσταση στά εδάφη
της ὁποιασδήποτε ξενης θάσης. Ἀπόφαση άπὸ τήν ὁποίαν οἱ σοθιετικοί, με
τῆ μεσολάθηση τοῦ Κ.Κ. τῆς Ἀνατολικῆς Γερμανίας, τόν περασμενο
Ἀπρίλη-Μάη, προσπάθησαν νά τό
άπομακρύνουν, προσφεροντάς του
σάν άντάλλαγμα εύρεία αύτονομία τῆς
Ἐρυθραίας στά πλαίσια τῆς Αἰθιοπίας
με παράλληλη δεσμευση νά δεχτεῖ τήν
εγκατάσταση θάσεων στήν Ἐρυθρά.
Καί άπό τήν ὁποίαν προσπάθησαν νά
τούς άπομακρύνουν καί οἰ Κουθανοί,
πού πρότειναν μιά διπλή λύση; άπό τῆ
μιά, παραμερισμό τοῦ ΝΤΙΞΡΓΚ κι’άντικατάστασή του άπό ενα ενιαῖο
«μαρξιστικό-λενινιστικό» κόμμα με
συνενωση τῶν στρατιωτικῶν με τό
«Μεισον» καί άλλους μαρξιστικούςλενινιστικούς πολιτικούς σχηματισμούς πού ὁ Μεγκίστου εσπρωξε στῆν
παρανομία, εκκαθαρίζοντας άνελεητα
τά στελεχη τους Kl' άπό τήν άλλη παρεχοντας στῆν Ἐρυθραία «περιορισμενη άνεξαρτησία» μεσα στά πλαίσια
μιάς Συνομοσπονδίας, τήν εξωτερικῆ
καί άμυντική πολιτική τῆς ὁποίας θά
διαχειρίζονταν ἠ Ἀντίς - Ἀμπεμπα.

ΑΥΤΗ ἡ τεράστια περιοχή, ύπογραμμίζει τό εγκυρο άγγλικό περιοδικὸ, «εμπορεῖ νά ἀποτελεῖ μιά τρύπα
στῆν καρδιά τῆς εξωτε ρικῆς πολιτικῆς
τοῦ Προεδρου Κάρτερ». Γιατί ενῶ
πρίν άπό ἓνα χρόνο τά πράγματα στῆν
περιοχή εμοιαζε νά εύνοῦν τῆ Δύση,
στό τελευταῖα δωδεκάμηνο όλα άλλαξαν; 'H Περσία τοῦ Σάχη πιθανότατα
διαλύεται καί καταρρεει, στὸ Ἀφγανιστάν καί στῆ Νότια Ὺεμενη σημειῶθηκαν φιλοσοθιετικά πραξικοπῆματα, τά
άλλοτε σταθερά φιλοδυτικά συντηρητικά καθεστῶτα τοῦ άραθικοῦ κόσμου
εχουν διασπαστεῖ εξ αἰτίας τῆς άμερικανικῆς προσπάθειας γιά εἰρήνευση
άνάμεσα στῆν Α’ίγυπτο καί στὸ Ἰσραήλ
’(Κάμπ Νταίηθιντ κλπ.), στῆν Αἰθιοπία
θρίσκεται κουθανεζικος στρατός καί
στῆν Τουρκία άνεθηκε στῆν εξουσία
ενας πρωθυπουργός πού μπορεῖ νά
ὁποδειχτεῖ οῦδετερόφιλος.
Η ΕΙΚΟΝΑ, μερικά, ’ίσως, άνακριθής
σε ότι άφορά στῆν Τουρκία τοῦ Ἑτζεθίτ, ἀποτελεῖ γενικά σωστή άπόδοση
τῆς πραγματικότητας. Μιάς πραγματικότητας πού δείχνει αύτὸ πού ὁ
Χενρυ Κίσιγκερ άποκάλεσε πρίν άπό
μερικες μερες «γεωπολιτική συρρίκνωση τῶν ΗΠΑ μετά τό Βιετνάμ», μιά
συρρίκνωση πού, ξεκινῶντας άπό τῆ
Νοτιανατολική Ἀσία, περασε άπό τήν
Ἀγκόλα (1975), τῆν Αἰθιοπία, τό Ἀφγανιστάν καί τῆ Νὸτια Ὑεμενη (1978),

λαδή, τῆς ΕΣΣΔ, ενῶ· τό Πακιστάν, άν
κλονιστεῖ κι’ αύτό, μπορεῖ νά άνοίξει
γιά τῆ Μόσχα τό δρὸμο πρός τά ζεστά
νερά τοῦ Ἰνδικοῦ Ὠκεανοῦ καί νά κάνει σχεδόν άκατανίκητη τη θεση της
σ’ αύτό τό ζωτικό θαλάσσια δρόμο.

ΕΔΩ, θά εγκαταλείψουμε τό άρθρο
τοῦ «Ὲκόνομιστ», γιά νά δσῦμε τί
πράγματι συμθαίνει στῆν περιοχή,
ποιες προοπτικες άνοίγονται γι’ αύτῆν.,Ι·(αί θά ξεκινήσουμε άπό τήν Αἰθιοπία τοῦ Μεγκίστου καί τοῦ NTEPI'K
(τῆς «προσωρινῆς», στρατιωτικῆς
επαναστατικῆς επιτροπῆς πού κυθεργά τῆ χῶρα άπό τό 1974). ΪΟ συνταγματάρχης «μαρξιστῆς - λενινιστῆς» όπως ἰσχυρίζεται, άφοῦ επεθαλε τῆ μονοκρατορία του ϋστερα
άπό διαδοχικες αἰματηρες εκκαθαρίσεις, εκανε τό Νοεμθρη τοῦ 1977 TÔ
«μεγάλο άλμαυῑ μεταπῆδησε άπό τό
άμερικανικό, στό σοθιετικό στρατόπεδο, εξασφάλισε τόν εντυπωσιακό
εφοδιασμό τῆς χώρας του με ύπερσύγχρονο όπλα καί τήν παρουσία 0Ι
αύτῆν μεγάλου άριθμοῦ σοθιετικῶν
άξιωματικῶν (άνάμεσα στούς ὁποίους,
ὃπως θεθαιῶνουνοὶῈρυθραῖοι, καί μιά
ντουζίνα στρατηγοί), πετυχε τῆν άποστολή σ’ αύτῆν πολλῶν χιλιάδων Kouθανῶν στρατιωτῶν, σύντριψε τή σομαλική επίθεση στό Ὀγκαντεν (με
άποτελεσμα νά χάσουν οἰ σοθιετικοί
άπλῶνει τῶρα στῆν Περαία τοῦ Σάχη- πολύτιμες θάσεις στό οτόμιο τοῦ Ἰνκαί καθόλου ’δεν άποκλείεται νά συμ- δικοῦ Ὠκεανοῦ) καί τῶρα προοπαθεῖ
νά συντρίψει, με τή φυσική παρουσία
περιλάθει σύντομα (μεσα σε μῆνες ñ
καί θοήθεια τῶν σοθιετικῶν καί σε μισε ενα - δυὸ χρόνια) καί άλλες ἦ καί
κρότερο θαθμὸ τῶν Κουθανῶν, τό
όλες τίς χῶρες τοῦ «τριγώνου πού
εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα τῆς
καταρρεει», καθῶς καί σύτο τό άσταἘρυθραίας, ἠ κύρια συνιστῶσα τοῦ
θες καί πολύτιμο στρατηγικά Πακιστάν. Κι’ άν ετσι γίνουν τά πράγματα, ὁποίου εἶναι τό E. P.L.F. (Λαϊκὸ Ἀπελευθερωτικό Μετωπο Ἐρυθραίας), κίτό πλῆγμο θά εἶναι φόθερό γιά τίς
νημα μαρξιστικό καί θαθιά ριζωμενο
ΗΠΑ καί τούς δυτικούς συνεταίρους
τους. γιατί τό «τρίγωνα» αύτό παράγει στό λαό, πού μαζί με τό μικρὸτερο καί
συντηρητικὸτερο E.L.F. (“Απελευθετό μισό σχεδόν πετρελαιο τοῦ μή
κομμουνιστικοῦ κόσμου καί θρίσκεται ρωτικό Μετωπο Ἐρυθραίας). πολεμά
με τό όπλο στὸ χερι εδῶ καί 18 ὁλὸπολύ κοντά στῆν καρδιά τῆς μεγαλύκληρα χρόνια.
τερης κομμουνιστικῆς δύναμης, δη-

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ τῶρα Μεγκίστου καί
σοθιετικοί, ότι ἡ συντριθή τοῦ E.P.L.F.
εἶναι ζήτημα χρόνου κι1 ότι ζήτημα
χρόνου εἶναι, συνεπῶς, καί ἡ εξοδός
του στῆν Ἐρυθρά, ὃπου ῆδη διαθετουν σημαντικες ναυτικες θάσεις στῆ
Μασσάουα καί στὸ Ἀσσάμπ. Ἀλλά τό
E.P.L. F. πού ύποστηρίζεται άπό τούς
Παλαιστίνιους καί άπό τό επαναστατικό κίνημα τοῦ Ὀμάν (κίνημα πού,
ϋοτερα άπὸ μιά προσωρινή κάμψη του
εξ αἰτίας τῆς στρατιωτικῆς επεμθασης
τῆς Σαουδαραθίας καί τῆς Περσίας,
θρίσκεται πάλι σε άνοδο καί με κάποια
θοήθεια ὁπὸ τή Νότια Ὑεμενη ελπίζει
νά επιθληθεῖ, τελικά, καί ἓτσι νά θάλει, εστω μερικῶς ύπό επαναστατικό
25

ἓλεγχο τό δεύτερα δρόμο διακίνηαης
τῶν μεσανατολικῶν Πετρελαίων, 0111v
6Eoôo 100 Περσικοῦ Κόλτιου), καθώς.
ἐπίσης, 0116 16 Ἰρακ καί 111 Συρία (1100
16 τροφοδοτούν 06 01Kp6c; ιτοσότητες
όιτλων), αλλα καί 0116 10 κόμματα τοῦ
εύρωκομμουνισμοῡ (Ι.Κ.Κ. - Γ.Κ.Κ. - Η
ΙστιΚ.Κ.) καί 1100 θρίσκει κατανόηαη
ατή φιλοαοθιετική, 6V τούτοις, Νότια
Ὑεμὲνη (1100 01160006 10 στρατεύματα της 0116 τήν Ἐρυθραία ατό τελος
τού Περααμὲνου καλοκαιριοῡ), συνεχίζει τόν Πόλεμο καί εκφραζει 01010δοξία 611. τελικα, θα κερδίσει τόν 11621600 K01 60 ἐξαναγκάσει τούς σοθιετικούς να ξαναδοῡν 011’ τήν αρχή τήν
Πολιτική τους ατό Κέρας τῆς Ἀφρικης.
ΣΤΗ NOTIA YEMENH. μετα τα δραματικα γεγονότα 100 116p0006vou καλοκαιριού (610v δολοφονήθηκε 0116
μυστηριώδεις συνθῆκες ό Πρόεδρος
τῆς Βόρειας ’Υεμενης καί, ἐκτελεατηκε ό Πρόεδρος τού ’Ἀντεν) θρίσκεται στήν ἐξουσία καθαρα φιλοσοθιετικό καθεστώς, τιού ὲνιαχύει τούς
ανταρτες τοῦ Ὀμαν να συνεχίσουν
τόν αγώνα τους εναντίον τού- φιλοδυτικοῡ Σουλτόνου καί. Παραλληλα, 06
τίς διασυνδὲσεις του ατήν εξαρτημὲνη αιτό τή Σαουδαραθία, Βόρεια
Ὺεμὲνη, προωθεῖ 111v 011001066pon°111011 τῆς «ἀδελφῆς» αὐτῆς χώρας,
αλλαγή 100 καθεστῶτος τῆς όιτοίας
(αλλαγή πιθανή, χαρις στίς αλλειταλληλες ενωτικες συνωμοσίες 016
στρατό της καί χαρις στό ανταρτικο
1100 δρα στούς ὀρεινοὺς ὄγκους γύρω
0116 111 Σαναα) θα ατιοτελεσει, αν Πραγματοῐτοιηθεῖ, Πρόσθετο θαρύ τιλήγμα
για τούς Σαουδαραθες καί τίς ΗΠΑ,
αφού θα 6x61 σαν αυνεττεια να 6116K10661 6 φιλοσοθιετικός ἐλεγχος ατήν
'Epuepd.

TO ΙΔΙΟ δυσαρεοτα τα Πραγματα για
τίς ΗΠᾹ καί τούς Δυτικούς καί 016
Ἀφγανισταν. ’Ὀιτου μετα 16 στρατιωτικό Πραξικόῐτημα 100 116p0006vou
ἈΠρίλη 1100 ανετρεψε τόν Νταούντ
καί τίς εύρύτατες καί δυσκολοεξήγητες εκκαθαρίσεις ατό Κ.Κ. (111 δογματική Πτὲρυγα του 1100 ἠταν γνωστή
σαν «Σημαία» καί 06 τήν ότιοία συνερ-
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γαζονταν καί οἱ στρατιωτικοί ιτραξικοΠηματίες 100 Ἀῐτρίλη), 6 Πρόεδρος
Ταρακι σταθεροτῑοίησε τή θὲση του,
Προχωρα τίολύ Προσεκτικα 06 κοινωνικες μεταρρυθμίσεις (για να 011v
Προκαλεσει θίαιες αντιδρααεις τού
θαθύτατα μωαμεθανικοῡ καί αυντηρητικοῡ, νομαδικού καί αγροτικοῡ ατήν
συντριτιτικη του τιλειοψηφία, Πληθυαμοῡ καί Πραγματοτιοίησε στίς αρχες
100 μήνα τήν Πρώτη του επίσημη 6111σκεψη στή Μόαχα. "01100 ὑπέγραψε
«συνθήκη φιλίας καί συνεργασίας» 06
τήν ΕΣΣΔ καί, 0116 κοινοῦ με τόν Λεονίντ Μιτρεζνιεφ, διακήρυξε 611 «K086
ξενη ατατιωτική επεμθαση ατη γειτονική Περαία θα αντιμετωτιιατεῖ σαν
ενεργεια ησύ αῐτειλεῖ τήν ασφαλεια
τῆς χώρας του» - καί, φυοικα, καί τῆς
O ΜΕΓΑΛΟΣ μτιελας, 16 αττρόθλε1110 κι’ 6 μεγαλος κίνδυνος για τήν
Ούασιγκτον (Λευκός Οἶκος, Στειτ
Ντιτιαρτμαντ, Πενταγωνο καί ΣΙΑ),
αλλα καί για τή Μῐτόν καί τό Λονδίνο
(καί φυσικα, για 111 Σαουδαραθία, τα
Ἐνωμενα Ἀραθικα Ἑμιρατα, τό Κου6611 κλῐτ.) ὑπῆρξε 16 6110v001011K6 κίνημα 0111v Περαία 100 Σαχη, ἐπαναοτατικό κίνημα 1100 ξεκίνησε σαν θρησκευτικού χαρακτῆρα διαμαρτυρία καί
εξεγερση τόν Περασμένο Φλεθαρη καί
εξελίχτηκε, 0600 0116 010 εντυττωσιακή καί αἱματηρότατη κλιμακωση, 06
Πραγματική Πολτικοθρησκευτική λαϊκή
ειταναστααη ἐναντίον 100 Σαχη καί
100 καθεστῶτος του, καθώς καί εναντίον τῶν ΗΠΑ καί τῶν κυριότερων
συνεταίρων τους (Ἁγγλία, Δ. Γερμα·
νία, κλιτ.). Με καθαρα αντιμοναρχικόαντιμονοτῐωλιακό-αντιιμῐτεριαλιατικό
καί τριτοκοσμικα ούδετερόφιλο χαρακτήρα (ὅπως δείχνουν οί αλλετῐαλληλες συνεντεύξεις τού κύριου ἠγετη
της, 100 011111 αγιοτολλαχ Κομεϊνύ),
αΠειλεῖ. ατή αημερινή της φαση, όχι
μόνο 16 Σαχη (n00 εχει ήμιεγκαταλειφτεῖ 0116 τίς ΗΠΑ, ὅπως δείχνουν 01
τελευταῖες δηλώσεις 100 K0p16p).
αλλα καί 00111 τήν ἑνότητα 100 ατρατοῡ καί 6101 10 16000110 ατρατηγικα
καί οίκονομικα συμφέροντα 100 006ρικανικου καί διεθνούς ίμιτεριαλισμού,

ΓΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
BIBAIA ΔΙΣΚΟΙ ΑΦΙΣΕΣ
ΣΤοΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
KAI ΦοΙΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ 30%
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
ΚΩΛΕΤΓΗ KAI ΘΕινΠὲΤοΚΛΕοΥΣ
ΤΗΛ. 32.49.557

κοντολογής 010 επικίνδυνη ανατροιτή
τῶν διεθνῶν ὶαορροῐτιῶν 06 010 116p1οχή εξαιρετικό ζωτική για τήν Ούασιγκτον. καί γενικα για τή Δύση.
ΠΟΙΑ θα εἶναι ἠ τελική ἐκθαση τῆς
ὲῐταναατασης, θα ἦταν ἴσως Παρακινδυνευμενο να τό Πεῖ κανείς. Ὅμως,
ύιταρχουν Πολλες ἐνδείξεις 611 10
Πραγματα 66v Πανε καθόλου καλα για
τούς αμερικανούς. Ἒτσι, ἡ αηόφαση
100 Σαχη καί τῶν στρατηγῶν του (1100
εἶναι χωρισμενοι 06 «σκληρούς» καί
αμαλακούς») να επιτρεψουν τίς τελευταῑες τεραστιες λαῑκες διαδηλώσεις (1.000.000 στήν Τεχερανη καί
τουλαχιατον 2.000.000 στίς 6000x10κες Πόλεις), ὀφείλεται όχι μόνα στίς
συμθουλες τῶν αμερικανῶν, (1100
npoonaeoüv αττεγεγνωσμενα να αναθαλουν τήν τελική αναμετρηση καί να
κερδίσουν Πολύτιμο χρόνο για τούς
ελιγμούς τους), αλλα καί 016 γεγονός,
ὅπως μεταδίδει 6 αντατῑοκριτής τῆς
«Ούνιτα» 0116 111v Περσική πρωτεύουσα, 611 μεγαλη όμαδα ἀξιωματικῶν
συναντήθηκε 06 τόν ιτρωθυτιουργό,
ατρατηγό Ἀζχαρι καί τού 61116 καθαρα
611 κανείς τους 66v εἶναι διατεθιμὲνος
να Παρει μέρος. 06 καινούρια λαῑκή
σφαγή, ἱδιαίτερα αφού, μετα 111v
11p061601101n011 100 Κομεϊνύ καί τοῦ
«αριατερού» αγιοταλλαχ τῆς Τεχερανης, Ταλεγκανί, 500 στρατιώτες λιποτακτησαν ἠδη 0116 010 φρουρα τού
θορρα καί γενικα στίς διαφορες μοναδες ἐπικρατεῖ εκρηκτική ἐνταση, 1100
θα μΠορούσε να εξελιχτεῑ 06 δια0110011 100 0100100 καί να ὁδηγήσει
06 90v00100 ἐπικίνδυνα εμφύλιο τιόλεμο.
ΕΠΙΣΗΣ, οί «μετριοπαθεῖς» δύναμεις
τῆς 0v11110 λίτε υσης , τελε υταία ελπίδα
τῶν αμερικανῶν (06 6E01p60n, 666010.
τούς «σκληρούς» στρατηγούς, ιτού
ειτιμὲνουν στα δικα τους αχεδια για
μια καθαρα στρατιωτική, δικτατορία,
0111 τελική ἓκθαση τῆς όιτοίας ἠ Ούασιγκτον δεν φαίνεται να ι-ιιατεύει καί
Πολύ), Προειδοιτοίησαν τούς 110210001θμους αττεαταλμενους -τοῠ Λευκοῡ
Οἵκου (κυρίως πανεῐτιατημιακούς,
αλλα καί Παλιούς διιτλωματες τιού
γνώρίζουν 111v περιοχή) 611 αν 66v εγκαταλείψει τό Σαχη όριατικα κι’ αν δεν
1161061 τούς στρατηγούς 611 ἡ σφαγή
66v ὁδηγεῖ εκεῖ 1100 νομίζουν, θα τούς
εἶναι Πρακτικα αδύνατο να ιταίξουν 16

.p62xo τῆς «τρίτης δύναμης» αναμεσα
ατό ατρατό καί 016v Κομεϊνύ κι’ 610111
χώρα θα συρθεῖ στόν εμφύλιο. Z’ ἓναν
ἐμφύλια 016v ότιοῖον θα εμηλακοῠν
’ίσως αμερικανικες στρατιωτικός δυναμεις (Πραγμα 1100 npox166, μόλις
απεκλεισε, 00v εξαιρετικα ειτικίνδυνο,
αλλα καί αδύνατο, ό ανώτατος διοικητής τῶν αμερικανικῶν σωματων 1161:0ναυτῶν, στρατηγός Γουῑλσον, 1100 16V106 611 «66v 6xou06 011210001010 τήν
ίκανότητα να τριγυρνού με 016v κόσμο

καί να λύνουμε τα προθλῆματα διαφόρων χωρών» καί πού πρὸσθεσε 011
ή σκέψη 100 ύπουργού Ἀμύνης,
Μπραουν, για δημιουργία εἰδικών δυναμεων για ἐπέμθαση στήν περιοχή
100 Περσικοῦ Καλπου δέν ύλοποιήθηκε ώς τώρα) καί ή έκθαση 100
ὁποίου δέν θα εἶναι καθόλου θέθαιη.
Ἰδιαίτερα μια πού σΙ αύτὸν δέν αποκλείεται να συρθεῑ, τελικα, καί ἠ
ΕΣΣΔ, πού δέν μπορεῑ να μείνει αδιαφορη, ὅπως προειδοποίησε, στίς 19
τού Νοέμθρη, ὁ Μπρέζνιεφ, αφού έχει
μέ τήν Περσία κοινα σύνορα μήκους
2.000 χλμ. Προοπτική, αύτή ἠ τελευταία, πού ἠ Ούασιγκτον θα ἤθελε να
ἀποφύγοι μέ καθε τρὸπο, γιατί δέν
θέλει πυρηνικὸ ὁλοκαύτωμα καί
χρειαζεται παντα καποιας μορφῆς
υφεση.
ΟΣΟ για τήν Τουρκία, ἐκεῖ ἠ κατασταση δέν εἶναι τὸσο ἐπικίνδυνη για
τή Δύση, ὅπως φαίνεται να πιστεύει ὁ
«Ὲκὸνομιστ», αν μή τι αλλο καί γιατί ὁ
Ἐτζεθίτ ὁχι μὸνο δέν σκέφτεται σοθαρα τήν ούδετεροποίηση τῆς χώρας,
αλλα καί δέν εἶναι καθόλου θέθαιος
καί για τή θέση του στήν ἐξουσία.
Ὅμως κι’ ἐκεῖ ή οἰκονομική κατασταση
εἶναι τραγική καί, ὁπως φαίνεται, 063pc'mBUTn (κᾰμψη τῆς napavwvñq. Πληθωρισμὸς πού πλησιαζει 10 50%. τεραστιο ἐξωτε ρικὸ χρέος καί αλλο τὸσο
μεγαλο έλλειμμα 100 ἰσοζυγίου ἐξ·
ωτερικών πληρωμών, κλπ.), ένώ
παραλληλα ἡ πολιτική τρομοκρατία
έχει παρει τεραστιες διαστασεις καί
ἐνδημικὸ πια χαρακτῆρα ,κ μέ αποτέλεσμα να μήν ἀποκλείεται να ὁδηγήσει
σέ ανοιχτή στρατιωτική δικτατορία κι·
απα κεῖ 0' ένα ἐμφύλιο πὸλεμο σέ μια
περιοχή πού συνορεύει μέ τήν ΕΣΣΔ.

KAI για να κλείσουμε; έχει δίκιο ὁ
«Ἐκὸνομιστ» 010v ύποστηρίζει 011 10
τεραστιας στρατηγικῆς καί οἰκονομικῆς σημασίας για τή Δύση τρίγωνο
’Ἀγκυρα - Καμπούλ - Ἀντίς Ἀμπέμπα

θαμθας». Ἀλλα καί γιατί, ούδετεροαποτελεῑ σήμερα τρύπα για τήν ἐξ·ποίηση τῆς Περσίας, θα εἶχε πιθανὸωτερική πολιτική τών ΗΠΑ. Γιατί οἰ
τατα ἐπιπτώσεις στή Σαουδαραθία καί
θέσεις τῆς ΕΣΣΔ στα έξωτερικα
στα αλλα αραθικα κρατη καί κρατίδια
πλευρα 00100 100 1000 ζωτικοῦ τριτῆς περιοχῆς. Μέ ἐπιπτώσεις καί παλι
γώνου (μέ ἐξαίρεση, θέθαια, τα 0E0στή
διακίνηση
καί
στῆν
τιμή
τού
πε1010 προθλήματα πού δημιουργοον
τρελαίου.
για τή Μὸσχα οἱ σχέσεις 100 ΜεγκίKAI 10 ’ίδιο σημαντικὸ, γιατί απώλεια
στου μέ τήν Ἐρυθραία καί φυσικα καί
τῆς Περσίας, καί μαλιστα ὁχι ἐξ αἰτίας
μέ τή Σομολία) έχουν ἐνισχυθεῑ ἐντυκαποιου «σατανικοῡ» σχεδίου 100
πωσιακα μέσα στὸ τελευταῑο δωδεκαΚρεμλίνου, θα σήμαινε καινούρια, θαμηνο. Γιατί, ακὸμα, οἰ θέσεις αύτές
νασιμα ἐπικίνδυνη γεωπολιτική συρρίμπορούν να ἐνισχυθοῡν καί ’ίσως
κνωση τών ΗΠΑ. Κι’ έτσι πρώτου μέσύντομα, μέ τίς πολύ πιθανές, ὁπως
ε’ἰδαμε, καινούριες ἐπιτυχίες τών ἐπα- γέθους πλῆγμα στρατηγικὰ αφού θα
στερούσε τίς ΗΠΑ 0110 μια περιοχή,
ναστατικών δυναμεων στὸ Ὀμμαν καί
μέχρι προχτές στέρεη αμερικανικη
στή Βόρεια Ὑεμένη. Μέ αποτέλεσμα
θαση, μέ αποτέλεσμα να σπασει ῆ ἐννα μήν αποκλείεται καθόλου να θρεότητα τού συστήματος θασεων χαρις
θεῑ σύντομα, ασφυκτικα κυκλωμένη
στα ὁποῑο ή Ούασιγκτον μπορεῑ να
απὸ φιλοσοθιετικές δύναμεις ή καρδια
ασκεῑ τήν παγκὸσμια στρατηγική της.
σύτῆς τῆς 1000 ζωτικῆς περιοχῆς για
Καί αφού. μια τέτοια ἐξέλιξη θα σήτή Δύση (δηλαδή, ἡ Σαουδαραθία, ἡ
Περσία, τὸ Κουθέιτ, τα Ἑνωμένα Ἐμι- μαινε καί πλῆγμα για τήν Κίνα πού,
ἰδιαίτερα αν αποσταθεροποιηθεῑ σέ
ρατα, κλπ.). Ἀλλ’ ἐξ Ιίσου πολύ ἥ καί
συνέχεια καί τὸ Πακισταν, θα δεῖ να
πολύ περισσοτερο, γιατί ὁ Περσικὸς
αύξανεται ἠ κύκλωσή της 0r1' τήν
καλπος έχει σήμερα κλονιστεῑ ὁλὸΕΣΣΔ, ακριθώς τή στιγμή πού μέ ’τῆ
κληρος έξ αἰτίας τών ἐξελίξεων στῆν
συνθήκη εἰρήνης καί φιλίας μέ τήν
Περαία. Ἐξελίξεων πού αν καταλήξουν, ὁχι θέθαια στή «0061310110111- Ἰαπωνία (αύτὸ 10 «σοθιετικὸ διπλώματικὸ Πέρλ - Χαρζ ﬂop στήν Ἂπω Ἀναοη», πού μαλλον πρέπει να αποκλείετολή») ὁπως τή χαρακτήρισαν οἰ διεται, αλλα στῆν ούδετεροποίηση τῆς
Περσίας, τὸ οἰκονομικὸ πλῆγμα για τίς θνεῑς παρατηρητές) καί μέ τήν πετυχημένη ἐξαρμηοη 100 X000 K000
ΗΠΑ καί τούς συμμαχους της καί 10
Φέγκ στήν Εύρώπη, πίστευε 011 δηστρατηγικὸ πλῆγμα για τήν Ούασιγμιουργούσε μεγαλα προθλῆματα στήν
κτον θα εἶναι τρομερὸ. ’Ὀχι γιατί θα
ΕΣΣΔ (έπιδείνωση τών σχέσεων μέ τή
χασουν οἰ Δυτικοί τα πετρέλαια, πραΡουμανία, ένθαρρυνση τού Κανταρ
γμα πού πρέπει να αποκλείεται, αφού
για καπως μεγαλύτερη αύτονομία, αλδέν έχουν αλλη διέξοδο, πρός τὸ παλαγή τών ἰσορροπιών στίς σχέσεις μέ
ρὸν τουλαχιστον. Ἀλλα γιατί θα χατούς εύρωκομμουνιστές, ὅπως δείσουν τὸν ἐλεγχο πανω στα πετρέλαια
’ χνουν οἰ έκδηλώσεις φιλίας καί αλλη- μέ αποτέλεσμα τή σίγουρη σχεδον
αύξηση τῆς τιμῆς τους. Αύξηση πού
λεγγύης τού ΙΚΚ καί 100 I'KK μέ τὸν
θα συγκλονίσει ἐπικίνδυνα τήν ήδη
Τσαουσέσκο, αλλα καί τα τῆς 'Epuκλονισμένη δυτική οἰκονομία, αφοῡ.
θραίας, σέ σκληρές δηλώσεις 100 Γιαν
ὅπως δήλωσε πρὸσφατα ὁ τέως ΠρὸεΚαρλο Παγιέτα καί οἰ έντονα κριτικές
θέσεις 100 IKK για τα καθεστώτα τῆς
δρος τῆς Βενεζουέλας, Περέζ, «μια
αύξηση κοντα στὸ 25% 60 εἶχε τα ’ίδια ΕΣΣΔ καί μερικών Λαϊκών Δημοκρατιών). ι
ἀποτελέσματα μέ έκρηξη ατομικῆς

ΙΞΚΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΗ - ΙΞΚΔΟΣΙΞΙΣ ΥΠΟΔΟΜΗ

Χέρμπερτ Ρήντ ,
A ΙΣῘΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΪΙΞΡΝΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
53'74-·-,ιι
Ο
T0
Βιθλίο
πού
ἔχει
χαρακτηριστεῑ
ἢ* «αναμφισθήτητοι ἡ καλύτερη εἰσαγωγή στα θέμα».
ἰ Ο Ἀπὸ τὸν Ματίς μέχρι τήν ΠΟΠ καί τήν ΟΠ-ΑΡΤ.

Ἔτοιμαζετσιι στήν ἴδια σειρα;
Ἐμίλ Βιλερμὸζε ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.
Μεταφραση - έπιμέλειαε Γ. Λεωτσακος.
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Περιλαμόάνειῑ

Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ τοῦ Πατρίς Λουμούμπα στίς 12
Φεόρουαρίου, 1961 από τούς «νέους κογκολέζους ἡγέτες»
Τσόμπε καί Μομποὺτου,σφράγιζε τή δημιουργία μιᾶς νέας
αντεπαναστατικής συμμαχίας πού έρχόταν νά παρέμόει καί να
ὃιαὸραματίσει ανασχετικό ρόλο στίς έπαναστατικές έξελίξεις
τῆς ΜαὺρηςἸ-Ιπείρου.Αῦτή ἡ συμμαχία κραταει ὡς τά σήμερα·
καί ὃέν εἶναι άλλη ἀπό τή συμμαχία τοῦ ίμπεριαλισμοῦ καί τῶν
μαὺρων μικροαστων που χορεύουν στό ρυθμό τοῦ ταμ - τάμ τό
παιγνίὸι τῆς ἐξουσίας.
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ τοῦ κογκολέζου πρωθυπουργοῦ για «ἑνότητα» τῆς
έπαναστατικῆς πάλης στήν Ἀφρική καί για μιά αὐτόνομη αναπτυξη
τῶν αφρικανικῶν κρατῶν γεννοῡσε νέες προοπτικές για τό
έπαναστατικό κίνημα. Ὑπεὸείκνυε μια πορεία άλλη καί πέρα από τόν
έλεγχόμενο ὃρόμο τῶν αποικιοκρατικῶν δυνάμεων πού όὸηγοῦσε στό μεταποικισμό.
ΣΤΟΝ Πατρίς Λουμουμπα καί στα πολιτικά του «μηνύματα» για τήν
μαύρη πολιτική σκέψη εἰναι αφιερωμένη ἡ σημερινή τρίτη συνέχεια τῆς
σειράς «Ἀφρικανικήοπολιτική σκέψη» πού έγκαινίασε τό ANTI.

Ο Ἕνα αρΘρο τοῦ Ζάν - Πωλ Σάρτρ για τόν Λουμούμπα.
Ο Δυό λόγους τοῦ Πατρίς Λουμούμπα πού έκφωνήθηκαν στή ὃιάρκεια τῶν τελετῶν για τήν
ὑπογραφὴ τῆς «πραξης τῆς Ἀνεξαρτησίας» τοῦ Κογκό.
Ο Μιά συνέντεντευξη τοῦ κογκολέζου ποιητῆ καί συνεργατη τοῦ ΙΛουμούμπα,Τσικαγια Οὐ Ταμσί
πού παρθηκε εἰδικα για τό ANTI 1:6 καλοκαίρι πού ὅρίσκονταν στήν Ἀθήνα.
Δημοσιεύονται ἐπίσης ὃυό ποιήματα του.

ὁ Λουμοόμπαεῖναι τό πρόσως ’κῆ.
τοῦ Ζάν·Πώλ Σάρτρ
O ΡΟΒΕΣΠΙΕΡΟΣ κι’ ὁ Λουμοὺμπα
πεθανανε πολύ νωρίς για να μπορέσουνε
να ὃημιουργήσουνε τή σύνθεση ἐκείνη
πού θα τούς έκανε ακατανίκητους. Στή
Γαλλία τοῦ 1889, ὅπως καί στό Κογκό
τοῦ 1961; οἱ μαζες παραμένανε στήν
πλειονότητα τους αγροτικές. Στή Γ αλλία
τό προλεταριατο ὃέν εἶχε ακόμη γεννηθεῑ
ἤ τουλαχιστον δέν εἶχε αναπτυχτεῖ πραγματικα. Στό Κογκό, ό όελγικός 1501-559ναλισμός χτὺπησε μέ όπλο τήν 61113061161κωση τῶν μαζῶν. Καί στίς ὃυό αὐτές
ἱστορικές περιπτωσεις τα πραγματικα
Θύματα τῆς ἐκμετάλλευοης ὃέν εἴχανε
οὔτε άντιπρόσωπους, οὔτε μέσο για ν’
ασκήσουνε πίεση στούς πολιτικούς ὥστε
ν’ αναζητηθεῐ ἡ ἑνότητα στόν ἀγῶνα έναντια στήν έκμετάλλευση. ’Ὀμως αυτό
δέν ’έχει καίἶ τόση σημασία, στό Κογκό
ὑπήρχανε τρία έκατομμὺρια μαυροι προλεταριοι. _

AN ὁ Πατρίς Ασυμοὺμπα εἶχε ζήσει,
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άπογοητευμένος ἀπ’ τή ὃικιά του ταξη,
ἴσως να τοὺς ξεσήκωνε ἐνάντια της. Ὁ
μύΘος ὅτι ποτέ του ὃέν καταγγειλε τήν
τρελή ἀστική ἀντίληψη μιᾶς «παγκόσμιας τάξῃς» μποροῡσε, κάτω ἀπ’ ὁρισμέ-νες προϋποθέσεις, να ὃιευκολύνει τήν
προσέγγισηε ό Λουμούμπα μποροῦσε
χωρίς συμπλέγματα ντροπής ἤ περηφανειας να πλησιασει τούς ντόπιους ἀρχηγούς τῶν ἐπαναστατικῶν κινημάτων.
Ἀπ’ τήν ἀφῃρημένη αὐτή ἰσότητα μποροῦσε να ξεπεταχτεῐ φῶς, μποροῡσε ἐπί
τέλους να καταλαὸει αὐτό που ὀνομασανε «σοσιαλιστικό πεπρωμένο τῆς
Ἀφρικῆς» καί που μπορεῖ νά συμπυκνωθεῐ πιό καθαρά στό ακόλουθο δίλημμα; νεο-αποικιοκρατία ἤ σοσιαλιστικοποίηση. Κι’ αὐτός τό μποροῡσε; χρησιμοποιῶ τή λέξη αὐτή, όχι για νά ἐπικαλεστῶ μια ἀφῃρημένη ὃυνατότητα, ἀλλα
για να προσδιορίσω τό φόόο πού ἐνέπνεε
κι’ αλυσοὸεμένος ἀκόμη, στούς ἐχθρούς

του.
O ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ ὃιαθέτει διαύγεια; αν αφήνει νά φανερωθεῐ τό χέρι
του στούς πρώην ἀποικούμενους, κι’ ἄν
αὐτοί μποροῦνε νά μαντέψουνε τήν πρόθεσήτου να κρύψει πίσω ἀπό μια πολιτική κωμωδία τή ὃιατήρηση μιᾶς οἰκονομίας ὑπέρ-ἐκμεταλλευσης, γνωρίζει
ὅμως καλά ὅτι καποτε οί μάζες θα ἑνωθοῦνε έναντια στοὺς πολιτικούς, τούς
συνενόχους του.
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ στό Κογκό ἤτανε
γρήγορα συγκεχυμένη στό έπακρο, ἀλλά
οἱ Κογκολέζοι γρήγορα Θά 11011001016011νανε αν-καποιος τούς ἐξηγοῦσε πῶς έτσι
ὑπηρετούσανε τόν έχθρόε ό Λουμούμπα
εἶχε μαθει γρήγορα ότι τό Βέλγιο πρόδωσε τήν ὑπόσχεση πού εἶχε δώσει ὅτι ἡ
UNION MINIÈRE ὑπόθαλπε καί ὑποστήριξε χωριστικα κινήματα ἑναντια
στήν κυόέρνηση τῆς πρώην μητρόπολης,
ὅτι ἀκόμη οἱ στρατιῶτες τοῦ ΟΗΕ σταλ-

μένοι γιά τή διατήρηση τῆς τάξης προσ101860118 16 διασπαστή Καζαὸούμπου
κι’ ἀφήναμε τόν κεντρῶο πρωθυπουργό
στό ἕλεος τῶν ἐχθρῶν του. Ἀκόμη κι’
ἕνας μικροαστός ἀμαθής στήν οἰκονομία,
δέ 661 χρειαζότανε πολύ χρόνο γιά νά
ὅγάλει ἀνησυχητικά συμπεράσματα.
ΜΕ ΔΥΟ λόγια, 01316 11013 πρῶτα·πρῶτα φοὸόντουοαν οἱ «ἐξελιγμένοι»
(EVOLUES) 111’ ὀί μεγάλες ἑταιρεῐες
ίἤτανε ἡ ριζοσπαστικοποίηση 1013 Λουh μούμπα 61116 τίς μάζες κι’ ἡ ἑνοποίηση
τῶν μαζῶν ἀπό τό Λουμούμπα; Μπορεῑ
νά πεῖ κανείς ὅτι ἡ δολοφονία του εἶναι
ἐκείνη πού σφράγισε τήν πρόσφατη συμμαχία τοῦ ίμπεριαλισμοῦ καί τῶν μαύρων μικροαστῶν; ἀπό δῶ καί μπρός
ὑπάρχει μεταξύ τους ἕνα πτῶμα.
ΑΛΛΑ ἡ φήμη τοῦ Κογκολέζου πρωθυπουργοῦ ἁπλωνότανε πέρα ἀπ’ τά
σύνορα τῆς χώρας του. Διαδήλωνε τήν
ἀναγκαιότητα μιᾶς ένωμένης Ἀφρικῆς.
”Οχι 118 τόν τρόπο τῶν κρατῶνκατακτητῶν 11013 λένε «ἑνότητα» κι ἕννοοῡνε «ἡγεμονία». Ἀλλ’ ἀντίθετα, ένότητα μέσα ἀπό τίς άδυναμίες τῶν καθεστῶτωνμέ τό άλύγιοτο κουράγιο καί τήν
άναπόφευχτη κι’ 6161111] ἐκείνη ἀνεπάρκεια πού ὑποχρεῶσανε ὅλα τά 1101390
8610] νά κάνουνε καθῆκον τους τη 601’]68161 1013. Δέν ἤτανε γενναιοδωρία αὐτή
ἡ δυνατή κι’ ἐπείγουσα ὑποχρέωοη. Οὔτε,κι ἐγώ δέν ξέρω ποιά, ίδεαλιστική
ἀλληλεγγύη. Ἡ πραγματικότητα εἶναι
πῶς τ’ ἀφρικάνικα ἕθνη ἀνακαλύπτανε
στό Κογκό τή μοίρα τους-’τη μοίρα τῆς
Ἀφρικῆς. ,Οἱ νεο-ἀποικιακές χῶρες
ἁποκρυπτογραφούσανε τή 11130111111610δικασία πού τίς, εἶχε ἀπελευθερωσει ἀπ’
ὄλες τους τίς ἁλυσίδες ἐκτός Ἴτάπ’ τήν
ὑπερ-έκμετάλλευοη.

OI ΑΛΛΕΣ χῶρες, έκεῐνες 11013 61καιολογημένα εἴχανε ἀποφύγει τήν
,((κογκοποίηοψ) ἀνακαλύπτανε τό μηχανισμό, τό ρόλο 11013 οἱ ἐσωτερικές διαιρὲ0819 παίξανε 0’ αὐτή τήν κατάρρευση.
Κάνανε τή σκὲψη πῶς ἀκὸμη τίποτα δέν
εἶχε διασωθεῐ, πώς ἔπρεπε νά παλαίψουνε σέ ἠπειρωτική κλίμακα ἐνάντια
στίς χωριστικές τάσεις, ἀλλιῶς ἡ
Ἀφρική ὁλόκληρη 68 θά γλύτωνε 11’]
«ὅαλκανιοποίηση». M8 τήν ἕννοιααύτή
ἠ άπατυχία τοῦ Λουμούμπα ὑπῆρξε ἡ
άποτυχία τοῦ παν-ἀφρικανιομοῡ. Ὁ
Νκρούμαχ γνὼρισε τήν πιό πικρή ἀπογοήτευση; ἀπ’ τόν Ἰούλιο κιόλας εἶχε
στείλει στρατεύματα τῆς Γ κάνα
στό Κογκό κάτω 61116 11’] δικαιοδοσία τοῦ
ΟΙ-ΙΕ, πού ὅμως τά χρησιμοποίησε, παρά
τίς διαμαρτυρίες τῆς Γ κάνα, ένάντια
στόν Πατρίς Λουμούμπα.
H HEIPA τόν δίδαξε τότε πῶς 6 OHE
δέν ἤτανε 11161 άμερόληπτη ὁργάνωση
πού 661 11900110601308 άντικειμενικά νά
κανονίσει τίς διαμάχες τοῦ Τρίτου Κόσμου, ἀλλά ἕνα αὐστηρά ὀργανωμὲνο
σύστημα γιά τήν 13118961011101] 1013 ίμπεριαλισμοῦ παντοῦ στή Δύση, ἄσχετα ἄν
μέσα στό σχῆμα 01316 ἤτανε οἱ Λαϊκὲς

Δημοκρατίες κι’ οἱ ἀφρο-άσιατικές χῶρες. “Ολόκληρη ἡ Ἀφρική, ταπεινωμένη
πού δέν μπόρεσε νά σώσει τόν ἄνθρωπο
τῆς ”Ακκρα, (δηλαδή τόν Νκρούμαχ),
γνῶρισε ἀκόμη τή μσίρα πού ἐπιφυλάοσανε στούς «ούδετερόφιλους».
O AOYMOYMHA, 08 μιά στιγμή
άπόγνωσης, άγανακτισμένος ἀπό τή
στάση τοῦ Χάμερσκελντ, κάνει ἕκκληση
στήν ΕΣΣΔ πού 1013 οτὲλνει άεροπλάνα.
Ἐφαρμόζει ἕτσι τήν πιό αὐστηρή ἀρχή
τῆς οὐδετερότητας; συνδιαλλαγή μ’ ὅλα
τά κράτη ἀνεξάρτητα ἀπ’ 16 καθεστώς
τους κι ἀπαίτηση ἤ άποδοχή μιᾶς ἀποτελεσματικὴς ὅοήθειας 08 περίπτωση
ἀνάγκης, μέτόν ὅρο ἡ ὃοήθεια αὐτή νά
Δέ χρειάστηκε
εἶναι ἀφιλοκερδής.
περισσότερο; οἱ δυτικές ἀποστολές 610—
στήκανε ’νά τόν 6αφτίσουνε κομμουνιστή. Τό ἴδιο κι’ 6 ίμπεριαλισμός. Καί τό
πιό γελοῖο εἶναι 611 πιάστηκε στήν ἴδια
του τήν παγίδα; πήρε αὐτόν τόν
«EVOLUE», 16 γιό καθολικοῦ, τόν παντρεμὲνο μέ ἐκκλησιαστικό γάμο καί πα1890 καθολικῶν παιδιῶν, γιά μυστικό
πράκτορά 1013 Κρεμλίνου.
AN θελήσουμε νά ἐκτιμήοουμε καλύτερα τήν κατάσταση, 619 συγκρίνουμε τήν
ἀπελπισμένη αὐτή κραυγή τοῦ {101111361—
νου πού δέν ἔχει «οἰκονομικό διέξοδο»,
μ’ 01316 11013 κατάφερε 6 Κάστρο σ’ ἕνα
νηοί κολλημένο στό πλευρό τῆς Ἀμεριέ
κής. Κι’ 619 μή γελιόμαστεε ἡ νίκη τοῦ
Κάστρο ὀφείλεται ἀκριὸῶς στό ὅτι μπό.ρεσε νά ἠγηθεῐ μιᾶς σοσιαλιστικής 8110νάστασης. Ἐνῶ ἡ ἀποτυχία τοῦ Λουμούμπα, 6 τίτλος τοῦ «κομμουνιστή» μέ
τόν ὁποῐο νομίζουνε ὅτι τόν λερῶνουνε,
ἐξηγοῦνται ἁπλούστατα ὅλα,ἀπό τό γεγονός 611 68 θὲλησε νά στρατευτεῐ στὴν
άνακατάταξη τῆς ἐσωτερικής δομῆς τῆς
χώρας. Ἡ Ἀφρική ἕχει 110107161681: ὅταν
6 ἀρχηγός μιᾶς «ἀνεξάρτητης» 111368911]σης ζητάει τή ὃοήθεια τῶν Σοὸιετικῶν,
οί Δυτικοί τόν ἀπορρίπτουνε. Ἡ 01368189611]10 661 μείνει μιά μάταιη ἀρχειακή
ἐξαγγελία, ὅσο τά διάφορα κράτη τῆς
μαύρης ἠπείρου δέν ἑνῶνονται γιά νά
τήν ἐπιὸάλλουνε.

O ΛΟΥΜΟΥΜΠΑ ζωντανός κι’ αἰχμάλωτος, εἶναι ἡ ντροπή, κι’ ἡ λύσα
μιᾶς δλόκληρης ἠπείρου; εἶναι παρών
γιά ὅλους, σάν μιάν ἀπαίτηση πού δέν
μπορεῐ 01318 νά ἰκανοποιηθεῐ, οὔτε νά
παραμεριστεῐ. Σ’ αὐτόν 6 καθένας ἀνακαλύπτει τή δύναμη στήν ἀγριότητα τοῦ
νεο-ἀποικιακοῠ συσχετισμοῡ. Γ ι’ 01316
λοιπόν ἕπρεπε νά τελειώνουνε τό γρηγορότερο; 6 ίμπεριαλισμός θέλει νά κρατάει τά χέρια του καθαρά. Οἱ δυό κύριοι
ἀντιπρόσωποί του, 6 Καζαὸούμπου κι’ 6
ἅθλιος Μομποὺτου, ἕχουνε ἀπέναντι
στούς λαούς τους συμφέρον νά 111’] χύσουνε οἱ ἴδιοι τό αἷμα 01316. Θά σκοτῶσει 6 T061018. Ἔτσι κι ἂλλιῶς ἡ Ἕνωση
Ὀρυχείων (UNION MINIERE) 111’ οἱ
άποικοι,’ τόν ἕχουνε μπλέξει τόσο καλά,

πουλήθηκε μέ 1600 ζῆλο, πού 661 11981181
σύντομα νά ἕξαφανιστεῖ κι’ 013169. 2613νουνε κάποιο Μαῦρο πού τόν κάνανε
πρωθυπουργό καί πού πήρε 0161 0060961
16 ρόλο του. Ἐπιφορτίζεται πάλι 6 K0ζαὸούμπου νά κάνει κυὸέρνηοη. Ἐλπίζουνε, ύποθὲτω, ὅτι 6 νεκρός 661 ἐνοχλεῖ
λιγότερο ἀπ’ τόν ζωντανό; ἕνας πεθαμὲνος ξεχνιέται. Τί μπορεῐ νά κάνει κανείς
γι’ αύτόν; Ἤ μ’ αύτόν; Κάθε λόγος γιά
ἕνα κάλεσμα τῶν ἀδερφῶν τους 08 11161
στραυροφορία ἀπελευθέρωσης ἀφαιρεῖται 6111’ 10139 Ἀφρικάνους, πολύ ταραγμὲνους τάχα ἀπ’ τό ἕνα καί μοναδικό
χτύπημα λόγχης πού 661 καταφέρει 6
Μουνόνγκο. Ἔτσι εἴχανε ὑπολογήσει
πάντως. Κι’ ὅπως ξέρουμε, ύπολογίσανε
λάθος
Ν ΕΚΡΟΣ 6 Λουμούμπα παύει νά εἶναι
ἕνα πρόσωπο, γιά νά γίνει ἡ Ἀφρική
ἶὁλόκληρη, 118 τήν ἑνοποιητική της θέληση, τήν πολλαπλότητα τῶν κοινωνικῶν
καί πολιτικῶν της συστημάτων, καί τήν
ἀδυναμία της; 6 Λουμούμπα δέν ἕγινε,
οὔτε 11110901308 νά γίνει 6 ἥρωας 1013
παν-ἀφρικανισμοῦ. Ἔγινε 6 μάρτυράς
του. ‘H ἱστορία του ἕριξε γιά ὅλους μας
φῶς πάνω στὴ 6αθιά σχέση τῆς 611/8509τησίας καί τῆς ἕνότητας, τῆς πάλης ένάν110 0161 196101. Ὁ θάνατός του — θυμάμαι
πόσο ταραγμένος ἤτανε 6 Φανόν στή
Ρῶμη -εἷναι ἕνας συναγερμός; μέσα 016
θάνατο 01316 πεθαίνει γιά ν’ ἀναστηθεῖ
ὅλη ἠ ἤπειρος.
OI ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΕΣ χῶρες καταλά60%: 01316 11013 ἡ ’Ὰκκρα μόνο ἔλεγε, ἡ
Ἀντίς Ἀμπὲμπα ἀποφασίζει νά τό κάνει.· 661 κάνουνε μιά κοινή συμφωνία πού
661 10139 ἐπιτρέπει νά ὅοηθᾶνε τούς 81161ναστατικούς ἀγῶνες στίς χῶρες πού δέν
ἕχουνε ἀκόμη κερδίσει τήν ἀνεξαρτησία
τους. εἳΞνότητα σημαίνει πόλεμος. Καί
κάτω ἀπ’ τήν ἐπίδραση τῆς Ἀλγερίας,
μερικοί καταλαὸαίνουνε ὅλο v καί πιό
πολύ 611 01316 σημαίνει πιό 11890 καί σοσιαλιστική ἕπανόισταση.
ΤΟ ΚΟΓΚΟ δέν ἕχασε παρά μιά μάχη.
Στό καταφύγιο 1013 ἐθνικοῦ κογκολέζικου στρατοῦ (A.N.C.), ἡ κογκολέζικη
μπουρζουαζία, ἡ τάξη αὐτή τῶν προδοτῶν καί τῶν πουλημὲνων 661 δλοκληρῶσει τό ἕργο της καί 661 διαμορφωθεῐ σάν
ἐκμεταλλεύτρια τάξη. ‘O καπιταλιστικός
συγκεντρωτισμός 661 ξεκάνει σταδιακά
τή φεουδαρχία, 661 ένῶσει τούς 8111181071λευμένους —- ὅλες οἱ προϋποθέσεις ἑνός
καστρισμοῦ 661 εἶναι δοσμένες. ,
AAAA οἱ Κουὸανοί τιμήσανε τή
μνήμη 1013 Μαρτί πού πέθανε στό τέλος
1013 περασμένου αἰῶνα χωρίς νά δεῖ οὔτε τή
νίκη τῆς Κούὸας ἐνάντια στήν Ἱσπανία,
οὔτε τήν ὑποταγή 1013 νησιοῦ στόν £11118ριαλισμό τῶν Η.Π.Α. Κι’ 6 Κογκολέζος
Κάστρο, σέ λίγα χρόνια, ἂν θελήσει νά
διδάξει στούς δικούς του πῶς καταχτιέτει ἡ ἑνότητα, θά θυμηθεῐ τόν πρῶτο της ,
μάρτυρα, τό Λουμούμπα.
Μετάφραση Μαρίας Τσάτσου
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ἡ ἀνεξαρτησία αὐτή
κερδήθηκε μὲσα
ἀπ’ τόν ἀγώνα,
ἓναν αγώνα
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'5. ” Κογκολὲζοι καί Κσγκολὲζες,

ΣΤΙΣ 30 Ἰουνίου, 1960 yevvc6ravi ’ἱ ’τ -'.στό κέντρο τῆς Ἀφρικῆς ἕνα καινούριο ἀνεξάρτητο κράτος· ἡΔημοκρατίοι τοῦ Κογκό.
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ [Ya/1611. ὁίπλοῑ ἀπό τό
ποτὰμι ἧταν πολύχρωμοι στολισμένο,
êch στήν ἄλλη ὄχθη φαινόταν ἡ

Μπροιζαὸἱλ. Ἕνα τεράστιο πλῆθος,
ὁιπλωματῶν καί ὁημοσιογράφων
ὄρισκόταν παρατεταγμένο στήν
αἴθουσα τελετῶν μαζί μέ τούς κογκολέζους ὄουλευτές.
0 ΒΑΣΙΛΙΑΣ τοῦ Βελγίου Μπωντουέν πούεῖχε φθάσει τήν προηγουμένη, ἒκφώνησε ἕνα λόγο στόν ὀποῖο
ἄφηνε νά νοηθεῑ ὅτι «ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΣΕ» τήν ἀνεξαρτησία στό
Κογκό, πρᾶγμα πού ξεσήκωσε ψιθύμονάρχη μιὰ — μιά τίς σκληρὲς ἁλήρους καί ὀργή ἀνάμεσα στούς κογθειες τίς ὄελγικῆς καταπίεσης καί
κολέζους ὄουλευτές. Ὁ πρόεδρος
ἐκμετάλλευσης. Ἡ ἀτμόσφαιροι ἄλΚαζοιόούμπου στήν ἀπάντησή του
λαξε καθώς οἱ κογκολέζοι ἀγωνιστές
μίλησε μέ ἀρκετή ὁιπλωματικότητα
.θαύμαζαν τό θάρρος τοῦ ἀρχηγοῦ
προσπαθώντας νά (διατηρήσει τό
τους, êch ὅλο τό ὁιοικητικό σῶμα
γιορταστικό κλίμα τῆς τελετῆς.
τῶν ψευτο —— ἀποαποικιοκρατῶν εἶχε
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ στιγμή ὅμως οἱ
μείνει ἀναυὸο.
παρευρισκόμενοι ἄκουσαν ἔκπλη(3)1,
ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΕΣ
ὁμάὸες
εἶχαν
“MOL τόν τελετάρχη νά ἀναγγέλλει
απο κείνη τήν ὥρα ἀποφασίσει τήν
τόν πρωθυπουργό στό δῆμοι - 61*er- ἐξαφανιση τοῦ’”ἐκπληκτικοῡ αὐτοῦ
θεῖα μέ τό πρόγραμμα πού εἰχον
προσωπου τῆς ἁφρικανικῆς ἐπανάσυμφωνήσει οἱ ὄελγικές καί κογκοστασης.
λέζικες ἀρχές. Ὁ Πατρίς Λουμού(Ἀπὸ 1:6 6L6Mo: Ἡ Πολιτική σκὲψη τοῦ
mm πῆρε τό μικρόφωνο κι’ ἄρχισε
Πατρίς Λουμοῡμπα, ἑκὸ. ·Ρτὲεεηεε Africain -Paris 1963)
νά πετάει κατάμουτρα στό Βέλγο
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Μαχητὲς τῆς ανεξαρτησῑας, σήμερα νικητὲς,
σᾶς χαιρετὶἶιυ στύ ὄνομα τῆς κογκολὲζικης
κυθὲρνηοης.
Σ’ ὅλους ἑσᾱς φίλοι μου, πού παλὲψατε χυρῐς ἀνάσα στό πλευρό μσς, σᾶς ζητῑίω νά κὰvers αὐτὴν ὲδώ τή μὲρα τήν 3οη τοῦ Ἰσύνη
1960 μισ ἠμερομηνῑα σπουδαῖα πού θα τήν
κρατήσετε ανεξῑτηλα χαραγμὲνη στῑς καρδιὲς
σας, μιά ἠμερομηνῐα πού τή σημασῑα της Bd
διδάξετε στα παιδιά σας με περηφάνεια, για
νά διδάξσυν KI’ αὐτὰ με τή σειρὰ τους στα
παιδιά τους καί στα ὲγγὸνια τους τή δοξασμένη ἱστορία τῆς πάλης μας για τή λευτερια.
Fia-ri ἡ ἁνεξαρτησῑα τοῦ Κογκὸ (Ivan-<quc0510101111590 με τή συμφωνία τοῦ Βελγιου, ’
μιᾶς χὺρας μὲ τήν ὁποῖα ἐχουμε σχέσεις Ῐσου
πρός Ῐσσ. “Ομυς κανὲνας Κογκολὲζος (if,qu
τσῡ ὀνόματός του δὲ Bd ξεχάσει πστὲ τιώς ἠ
ανεξαρτησῐα αὐτή κερὸήθη κε μὲσ ἀπ’ τόν
ἐηώνα, ἓναν érytva καθημερινό, ὲναν dmva
φλογερό KI’ ἱὸεαλιστικό, ἓναν έηώνα για τόν
ὁποῙο δὲν ὺιτολογῐσαμε οὔτε τῙς δυνάμεις,
οὔτε τῖς στερήσεις, οὔτε τά Θάσανά μας, οὔτε
τό αῙμα μας.
Γι’ αὐτόν τόν mum: πού ἠταν ὰγώνας δακριῖων, εμυτιᾶς καί αἵματος, εϊμαστε περήφανσι ὡς τά κατάθαθά μας, για-τί ἠτανε ἕνας εὐγενικός καῙ ὃῑκαιος ὀηώνας, ἕνας ὰγώνας
ὰπσραῑτητος γιά νά μπεῑ τέλος στήν 10115quEIIKI‘]
σκλαθιά
πού
μᾶς
εἶχε
ὲιτιθληθεῑ
με
τή
α.
OI πληγές μας εἶναι ὰκόμη πολύ φρὲσκες
KI? ὀδυνηρᾶ για να μπορέσουμε να ξεχάσουμε
ποια ἤτανε ἡ μοῖρα μας σε 80 χρόνια ὰιτοικισκρατικοῡ καθεστῶτος. Γνωρῐσσμε τήν ἑξσυθεκιυτική δουλειά, πού τήν ὀπτα ιτσύσανε μ’
ἀντάλλαγμα μισθούς πού δε μᾶς ὲπιτρὲπανε
οὔτε νά κσρὲσουμε τήν πεῖνα μας, οὔτε νά
ντυθοῡμε καί να κατοικήσουμε μ’ ἀξιοπρεπεια, οὐτε νά μεγαλώσουμετα παιδιὰ μας σάν
αγαπημὲνες ὑπάρξεις.
Γκωρῑσαμε τίς εὶμυνίες, τῑς θρισιὲς, τά χτυπήματα, πού ἔπρεπε να ὑπομενουμε πμυῑ, μεσημερι καί Θρσδυ γιατὶ εἵμασταν νεγροι.
Ποιός Bd ξεχάσει τιώς α’ ἕνα νὲγρο λεγανε
«εσύ», ὁχι Βέθαια ὀτιυς 0’ ἕνα φῙλο, ἀλλά
ἐπειδή τό τιμητικό αὲσεῑς» τό φυλὰγανε μὸνο
γιά τούς ἀσπρουςς εἵδαμε τή γῆ μσς νά καταληστεύεται στ’ ὄνομα δῆθεν νομικῶν κειμὲκων
πού ἀλλο δὲν κὰνανε παρὰ ν’ ἁναγκωρῑζουνε
τό δῐκιο τοῦ ἱσχυρότερου.

Μάθαμετιίις ὸ νόμος δέν 111011511015 ὅ ’ίδιος
ἀνάλογα μέ τό 0v ἐφαρμοζότανε 05 μαῡρο 11
05 001100: 60711K00 γιά τούς μέν, σκληρός KI’
ἀπάνθρωπος γιά 1000 ἀλλους.
Γιωρίοαμετή φοθερή ὀδύνη 00110111100 55,ορίζονται γιά τίς ττολιτικές τους ἀπόψεις 11 110
θρησκευτικές τους 11511016110510: έξοριομένοι
q111v ἴδια τους 11111 πατρίδα, 11 μοίρα τους
ἤτανε πραγματικά χειράτερη ἀπ’ τόν ’ίδιο τό
θάνατο.
Μάθαμετώς οτίς πόλεις ὺιτῄρχανε μεγαλόττρειτα οττίιτια γιά 1000 00110000 K1’ 51011100001150 παράγκες γιά 1000 11000000, τώς ένας
μαῡρος δέ 1111000005 νά μπεῑ 0015 010v K1v11ματογράρο, οὔτε οτά ἑστιατόρια, 0015 οτά
μαγαζιά 1100 10 Θειυρούοανε 50001101 K0, πώς
51100 1100000 ταξίδευε ατό ἀμπάρι τῶν πλοίυν
οτά πόδια τῆς 1107101571000 K01nTiv00 100
0011000.
Τέλος 110100 60 ξεχάοει 1000 τουφει( ιομούς
ὅπου πέοανε τόσα ἀδέρφια 1100, τά κελιά
ὅπου ριχιήκανε 6άρ6αρα 001011100 δέ θ’έλανε
110 ὺποταγοῠνε ττιά 010 K061101100 1110 K01011150110 κοίτης ὲκμετάλλευοης.

Γιά ὅλ’ 0010 άδέρφια μου ὺπαφέραμε 60Σάς λέμε ὅμως άκόμα, οᾱς τό λέμε ὅλοι
511510 1100 11 ψῆφος τῶν έκλεγμέιων ἀντιπρο01111011 000 00105 γιά νά κατευθύνουμε 111v
ὰγῦπημὲνη μσς λώβα, ὲμεῑς πού ὺποφὲρῦμε
ἀπ’ 111v 01101K10K0011Kr1 K010015011 πάνυ) στό
αῠμα 1100 K01 1150’ 0111v K00610 1100, 000 10
εμυνάζουμε 511510: 0710 0010 έχουνε πιά τελεώοει.

‘H Δημοκρατία 100 Κογκὸ 5x51 0v0K1100χθεῑ· 11 x000 1100 Βρίοκεται πιά μέσα οτά χέρια τῶν ’ίδιωντης τῶν παιδῶν.
Μαζί, ἀδερφοί μου KI’ άδερφές μου, 6’ 00χίοουμε έναν καινούριο 0110110, 5v0v ἀγώνα
ἑξαίοιο 1100 60 ὁδηγήσει 111 χῡραμας 011111
51011v11, τήν 5011115010 K01111 δόξα.
Θά θεμελώοουμε μαζί τήν κοιιωνική δικαιοσύνη καί 60 έξαοφαλίοουμε 111 51K0111
011101101611 τῆς δουλειᾱς γιά 1011 K065110.
Θά δείξουμε οτόν κόομο τί μπορεῖ νά κάνει
0 μαῡρος ἅνθρωπος ὅταν δουλεύει μέοα 05
συνθῆκες ἐλευθερίας καί 60 K01100115 τό
Κογκὸ τό κέντρο τῆς ἀκτινοθολίας ὅλόκληρης
τῆς ’Ἀφρικῆς
Θά ὲιταγρυπνήοουμε ὥστε ἠ γῆ 1110 110101δας 1100 νά λειτουργεῑ πραγματικά γιά ὄφελος
“ ιῦν παιδιῠν της. Θά ἀναθαυρηοουμε ὅλους
τούς 110711000 νόμους καί 60 φτιάξουμε K01vo001000 51K01000 K01 11’ εύγενικό πνεῦμα.
Θά 607100115 157100 011111 K010015011 τῆς
ἑλεῠθερης οκέψης καί 60 κάνουμε αὐτό 1100
πρέπει γιά ν’ ἀπολαμθάνουν 01 110711150 σιήν
πληρότητά τους. Τίς οὺοιαοτικές έλευθερίες
1100 προθλέπονται ἀπό 111 Διακῄρυξη τῶν δικαιυμάιων τοῦ ἀνθμίιπου.
Θά ὲξαλείψουμε ἀποτελεοματικά 01101051111015 διάκριοη καί 60 δώοουμε 01011 καθένα ·
0010 πού άξίζει 011111 ἀνθρώπινή του ἀξιο110511510, 0111 δουλειά του καί στήν ἁροοὶυοή
100 011111 πατρίδα.
Θά κάνουμε νά 60017101151 0X1 11 εἰρήνη τοῦ
ὁπλον καὶτῆς momma, ἀλλά ἠ εἰρήνη τῆς
καρδιᾱς καί τῆς καλῆς Θέληοης.
Καί γιά 071’ 0010, ἀγαπητοί ουμπατρώτες,
ννά ’00015 01y00001 τιώς 60 μπορέοουμεινά

οιηριχτοῡμε ὅχι μόνο οτίς ἀπέραντες δυνάμεις μας καί στὸν τεράστιο πλοῡτο μας, ἀλλά
K01 0111 60116510 11on ξένων χυμῠν 1100 60
δεχιοῠμε 111 ουνεργαοία τους, 011015 11 00v50γαοία 00111 60 εῙναι ἑντιμη καί δέ’θά ἐπιδώκει νά μᾶς 511160717151 1110 00101151111 πολιτική
011010 KI’ ἀν 511101 00111.‘
M500 010 χῖ)ρο 00110, 10 Βέλγιο, καταλα6αίνοντας ὲππέλους 10 νόημα τῆς 10100100,
δέν προοπάθηοε νά φέρει άντίθεοη 011111 ἀνεξαρ-ιηοία 1100 K01 511101 5101110 νά μᾶς παραχυρηοει 111 60116510 K01 111 φιλία του. Πρός
τήν K01506011011 00111 ὺπογράρτηκε μιά ουν611K11 011011500 0110 800 1050 K01 0115000111150
x0050 1100. A0111 r1 ουνεργασία 511101 οίγουρος
τιώς 60 εἶναι χρησιμη καί στίς δυό.Ἀι-ι” 111 115010 1100, παραμένοντας ἀγρυπνοι, 60 05600100115 110 ὺποχρεώοεις μέ τίς ἀποῑες ἐλεύΘερα ουμιμυνήοαμε.

Ἐτοι, 1000 010 50015le0, 000 K01 010 ἐξ·
ιυτερικό, τό καινούριο Κογκό, ἠ 01011611 1100
Δημοκρατία 1100 60 δημιουργήοει 11 K0650w1011 1100, 60 511101 μιά χβραπλούοια, λεύτερη
K1’ 501111500000. ’A71710 γιά νά φἰάοουμε 010
0K0110 0010 χυρίς ἀργοπορία, ὅλοι έοεῑς κογκολέζοι νομομαθεῑς K01 110711150, σᾶς ζητάυ
νά μέ 60116110515 11’ 07150 000 110 δυνάμεις.
21110.0 011’ 071000 000 νά ξεχάοετε τίς φυλετικές 1510211011150 1100 1100 εξαοθενοῡν K01 K1118011500011 νά 1100 παραχαράξουν 010 58101501K0. Z1110» ἀπ’ 11111 K01110600715011K11 11510ψηφ 10 νά 6011611051 111v κυθέρνηοή μου μέ μιά
έποικοδομητική άντιπολίτευοη K01 νά μείνει
αὐστηρά 11500 010 νόμιμα καί δημοκρατικά

2011100 011’ ὅλους σας νά μήν ὺττοχυρηοετε
μπροαιύ οέ καμιά 60010 γιά νά έξααραλίσουμε 111v ὲπιτυχία τοῦ μεγάλου 1100 ἐγχειρήος.
ματΣᾱς ζητάυ Tac; νά 0560015115 x0010 00000
111 ἰωή καί τό 6100 τῶν ουμιτολιιῠν 000 K01
τῶν ξέιων πού εἶναι ὲγκατευτημένοι 0111 x000
1100. "Av r1 ουμπεριφορά -ιῑιῖιν ξένων αὐτῶν δέν
511101 αὐτη 1100 5111601100115, 11 δικαιοσύνη χυρίς νά χὼει K0100 60 1000 δώξει ἀπ’ τό ἐδαφος τῆς Δημοκρατίας. Ἀντίθετα, ἀν 11 0011115ρφορά τους 511101 καλή, πρέπει νά 1000 (IP11000115 1100x000, y1011 KI’ 001101 500715000115
1'6 τήν εὐημερῑσ τῆς xbpac μσς.

'H 0115000111010 100 Κσγκό ἀποτελεῖ 5110
ἀποφαοιοτικό 611110 γιά 11111 ἀπελευθέρωοη
ὁλόκληρης τῆς ἁρρικάνικης 111151000.
N0, Μεγαλειότατε, Κύριοι ὲιτίοημοι, Κυρίας
καί Κύριοι, ἀγαπητοί μου ουμπατρώτες,
ἀδέρφ ια τῆς φυλῆς μου, ἀδέρφια τοῦ 0110110,
0010 1100 116d0 νά 000 m") 01" ὅνομα τῆς κυθὲρνηοης 111 600110010 00111 11500 τῆς καθολικῆῗΗΚῗὲχὶζΐζἛξἾῐξνὲῗΞημίῗὶἒὲᾆνηοη ἔά
εῙναι 11 00111010 100 101100 μας.
Kaki) ὅλους 1000 κογκολέζους 110711150, 011Tp50, γυναῖκες καί παιδιά, νά δουλέψουνε
ἀποφαοιστικά γιά νά χτίοουμε μιά 0v611011
56111101 οἰκονομία 1100 60 51116560 ώοει 111v
0|K01101111a1 1100 ἀνεξαρτηοία.
T11111 01000 1r07151110150 τῆς ὲθνικῆς 57150650100!

21110.1 η’ἀνεξαρτηοία τῆς ἀερρικάνικης “ Ev01111001
211110 10 ἀνεξάρτητο K01 Κυρίαρχο Κογκόι

ΜΕΤΑ τό λόγο αὐτό τοῦ Πατρίς
Λουμούμπα οἱ πρωθυπουργοί τοῦ
Βελγίου καί τοῦ K01/>10 ὑπέγραψαν
τήν «Πράξη τῆς Ἀνεξαρτησίας» πού
συνυπογράφηκε ὕστερα καί ἀπό
τούς ὑπουργούς ἐξωτερικῶν, Βινύ
καί Μπαμπόκο.
ΧΟΛΩΜΕΝΟΣ ὁ ὅασιλιάς Μπωνἴόυέν ἀπό τό λόγο τοῦ Λουμούμπα
θέλησε νά ἑγκαταλίψει τή Λεοπολντὄίλ, ἀλλά ὁ Μπαμπόκο μπόρεσε
τελικά νά ουμόιόάοει τά πράγματα.
Ὁ πρωθυπουργός «πείσθηκε νά
ὁιευκρινήοει τίς σκέψεις του» καί ο’
ἕνα γεῦμα πού ὀργανώθηκε τήν ἑπομένη ἐκφώνηοε τόν παρακάτω «ἀποζημιωτικό» λόγο.
«T11 οτιγμή 1100 10 Κονγκό 1111011151 011111
ἀνεξαρτηοία του, ὅλόκληρη 11 κυθέρνηοη
60 ἤθελε ν’ ἀποδώσει έξαιρετική τιμή 010
60017110 τῶν Βέλγων καί τόν εὺγενικὸ λαὸ
1100 5K11000w1151, γιά τό έργο πού ἐκπληρώοανε ἑδῶ οέ τρία τέταρτα αΙώνα. Γιατί
δέ 60 1165710 νά ὲρμηνευτεῑ λαθεμένα 11
σκέψη μου.
Ὀ ἀρχηγός τοῦ Κράτους μαζί μέ 111 M5γαλειὸτητά 100 τό Βαοιλιά 60 11101100011
010011 περιουλλογής 1111000 01000 τάφους
τῶν προτοπὸρων ἀποίκων καί 111100010
010 ἀγαλμα τοῦ Λεοπὸλδου τοῦ B' ’πρώτου
μονάρχη τοὺ ἀνεξάρτητου Κράτους τοῦ
Κονγκὸ. Ἀττὸ 11111 ἑποχή ἐκείνων χτίοτηκε
μιά 1107111 γιά 11111 011010 εῐμαοτε περήφανοι
τήν 011010 0| K00101 — μέλη τῶν ξένων 011001071de 6000000115 K01 11 011010 δέν εῙναι
παρά μιά μόνο ἀποψη τοῦ οὐχρονου Κονγκό.
Τά 600110010 0010 ὲπιτεύγματα, 1100
01111500 ἀποτελοῦν καύχημα τοῦ 0115000111100 Κονγκό καί τῆς K065pv110110 100, τά
χρωοτόιμε 01000 Βέλγους.

Z’ 0010 10 Κονγκό 10 Βέλγιο ἀναγνώρισε
τήν άνεξαρτηοία χωρίς ἀργοπορία, καί
115010010110, 1110 ἀνεξαρτηοία πλήρη καί
K060711K11.
Εὺχὸμαοτε 00111 11 050711011K11 11071111K11
1100 01111500 ἀποτελεῖ τιμή γιά τό Βέλγιο
οτά μάτια ὸλὸκληρου τοῦ K001100, 110
ιεαταλήξει οέ μιά διαρκῆ καί γόνιμη συνεργαοία άνάμεοα οὲ δυὸ 710000 ἀνεξάρτητους, κυρίαρχους, 10000, 071710 5111011511000
115 φιλία.

Ὺψώνω 10 11011101 1100 11000 111111 τοῦ
30017110 100 Βελγίουί
Ζήτω ὁ Βαοιλιάς Μτιωντουένί
Ζήτω το ΒέλΥΙΟΞ

Ζήτω 10 ἀνεξάρτητο KovyK0»!
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ΣΥΝΙΞΝΤΕΥΞΗ ΜΕ TON ΤΣΙΚΑΙἸΑ ΟΥ ΪΑΜΣΙ

‘H γλώσοα
εἶναι ἓκφραση
τῆς θέλησής μας...
.........

EP: Πῶς ὄλέπεις τό ὁιχασμό πού ὁημιουργεῑ ἡ ὕπαρξη τῶν ὁύσ Kay-116;
AH: Ἀπὸ 16 1955 ἦθελα νά ίδρὺσω
μιά πολιτιστική ἐφημερίδα πάνω στά δύο
Κογκὸ πού νά ὀνομάζεταιε «Of. 6130
ὂχθες», γιατί δύο χῶρες 11013 χωρίζει
ένας ποταμός δέν εἰναι 01:1’111 πραγματικὸτητα παρά μιά. Κατά μῆκος τοῦ ποταμοῦ ὅρίσκονται 111’ ἀπ’ τίς δύο ὂχθες οἱ
ἴδιες φυλές, 111‘ έχουν τήν ’ίδια κοινωνικὴ
ὀργάνωση. A1316 εἶναι μιά πραγματικότητα 11013 ἔπρεπε νά κάνουμε τούς άνΘρωπους νά ξανανιὼσουν. _

EP: "Av ἐκείνη τήν ἐποχή αὐτή ἡ
ὁμοιότητα ἧταν γεγονός, σήμερα μπσροῦμε νά ποῦμε τό ἴὸισ, μετά ἀπό 15
χρόνια ὁιαφσρετικῆς ἱστορίας τῶν 2
Κογκό,· Ι

AI]: M131 καί σέ ἐκείνη τήν ἐποχή αὐτο
δέν ἧταν 1600 ὀφθαλμοφανές γιά μᾶς.

Παρ’ ὃλ’ 613161 ἐπλίζαμε νά έχουμε 16
1610 πολιτικὸ καί πολιτιστικὸ μέλλον. Θά
σάς διηγηθῶ ἕνα περιστατικὸ γιὰ νά
καταλάὸετε 011316 11013 Θέλω νά πεῖ). T6
1960 ὃρίσκὸμουνα στήν Κινσάσα. Εἷχα
πάει στήν άεροπορική ἑταιρεία Σαμπένα
γιά νά πάρω ἕνα είσιτήριο γιά τήν Γ ερμανία. Ἐγινε ὅμως κάποιο λάθος 016
εἰσιτήριο 111‘ έτσι καθυστέρησα λίγο ἐκεῖ.
’Ἐνας ὑπάλληλος μέ ρώτησε 1613: «Εἴσαστε ἀπ’ τή φυλή Λουάνγκο; Τοῦ 61116111- .
τησα καταφατικὰ γιατί πράγματι εἷμαι
ἀπ’ αὐτή τή φυλή. Λίγα λεπτά άργὸτερα
μέ πλησιάζουν δύο νεαροί καί μέ ρωτοῠν
άν εἷμαι ἀπ’ τή φυλή Μπάλουμπά. Καί
πράγματι 061 μποροῦσαν ’νά νομίζουν 611
εἷμαι Μπαλουμπά, γιατί αῦτή ἡ φυλή
τῆς περιοχῆς Κατάνγκα εἶναι ἴδια μέ τήν
δική μου, μιλοῦμε τήν ’ίδια γλώσσα μὸνο
πού έχουμε διαφορετική προφορά κι’

61316 μᾶς ἐμποδίζει νά καταλάῧουμε οἱ
μέν τούς δέ. Οἱ διαφορές μεταξὺ τῶν δύο
χωρῶν εἶναι ἐπιφανειακές, γιατί ἡ ζ,ωή
τῶν ἀνθρώπων παραμένει ἡ ἴδια. Οἱ φυλές παραμένουν οἱ ἷδιες. cH δημιουργία
κρατῶν εἶναι ἐπιφανείακή γιατί στήν
πραγματικὸτητα οἱ φυλές εἶναι αρτές
πού Θά ένοποιήσουν τή χώρα μιά μέρα.
Γιατί καί οἰκονομικὰ ὑπάρχει μιά 01311δεση καί μιά άλληλοεξάρτηση τῶν 6130
χωρῶν, πού τίς ένὼνει.
Θά σάς διηγηθω καί μιάν άλλη ἱστορία
σχετική. Ὁ πατέρας μου ἧτάν πολιτικός
τοῦ Κογκὸ. Εἶχε ένα μεγαλύτερο ἀδελφά.
’Ὁμως 6 μεγαλύτερος ἀδελφός του έμενε
στὸ Ζαῐρ, ἐνιῖ) 6 πατέρας μου ἔμενε 010
Κογκὸ Μπραζαὸίλ. cO ἀδελφός του πέΘανε λοιπόν στὸ- Ζαῐρ. Θέλω ν’ 6116φερθῶ λίγο καί στή σημασία πού εἶχε γιά
μένα 6 Λουμούμπα. Ὁ Λουμούμπα εἶχε
ένα Θρησκευτικὸ δραματισμο τοῦ Κογκὸ.
Μέ 10v Λουμοὺμπα είχα τήν άπόδειξη
611 ἡ πολιτική μου άναζήτηση ἦταν σωστή. Ἐκανε 011316 πού ἐγώ πάντα ὀνειρευὸμουνα νά κάνω. Ἡ συνάντηοή μου
μέ 16 Κογκὸ καί 1611 Λουμοὺμπα ἐκφράζει ὃλη μου τήν ποίηση καί τήν πολιτική.
Γράφω μιά πολιτική ἐθνικιστική ποίηση
11013 δέν εἶναι ὅμως τοπικιστική γιατί
ἐσωκλείει μιάν ἀναζήτηση ἐνὸτητας.

- ZA'I'P (I'IPQHN BEAI'IKO KOFKO): XPON|K_O
Ο T6 Ζαῖρ ἐχει 25.630.000 κατοίκους. Ὁ πληΘυσμὸς του
ἀνήκει κυρίως στή φυλή Μπαντού, τῆς ὁποίας ύπαρχουν 010
201p περίπου 200 πολιτισμικές
ὁμάδες. Ἑπίσημη γλῶσσα εἶναι
16 γαλλικά, ἀλλά μιλούνται κυρίως 01 γλῶσσες Σουαχίλι, T61λούμπσ Λινγκαλά καί Κικὸγκο.
0 T0 201p ἐχει μεγάλο ὀρυκτὸ
πλούτο. Παράγει 45% 100 ψευδάργυρου τῆς Ἀφρικῆς, 30%
1013 616621106 καί 19%100 00111.1100. Παράγει ἐπίσης χαλκο καί
61611611116.

O T6 Ζαίρ, πρώην Κογκὸ-Λεοπολντ6ίλ, ήταν μέχρι τίς 30
Ἰουνίου 100 1960 Βελγική
ἀποικία.
O Στίς 27 Ἰανουαρίου 1013 1960
01 Βέλγοι καί Κογκολέζοι ἡγέτες συμφώνησαν νά 61135601132

κοποιηθεῑ 1"1 χώρα. Στίς πρῶτες
γενικές ἐκλογές 11013 ἐγιναν
στίς 31 M0100 16 Ἐθνικὸ Κογκολέζικο Κίνημα 1013 Πατρίς
Λουμούμπα πήρε 35 611' τίς 137
ἐδρες τῆς Ἐθνοσυνέλεύσης.
Στίς 21 Ἰουνίου 6 Λουμούμπα
γίγνεται πρωθυπουργὸς καί
σχηματίζει κυ6ἐρνηση ἐθνικής
ἐνὸτητας. Στὸ μεταξύ 6 11063δρος Τσὸμπε ἐπιχειρεῖ νά διασπάσει τή χώρα 6113126011110πο
ιωντας
περιοχή
τῆςτήν
Κατάνγκα. T0 Ἠνωμένα "Ean
στέλνουν στρατεύματα γιά v0

αποφευχθεῑ 6 ἐμφύλιος πόλεμος. T6 1963 ἡ 110001169316
αύτή 1013 Τσὸμπε ναυαγεῖ 601ῗιβὲ- πρόεδρος Καζαθούμπου
ἐξαναγκάζει 16v Λουμούμπα σέ
παραίτηση. Στίς 14 Σεπτεμ-

6ρίου 100 1960 nalpvouv τήν
ἐξουσία 01 αμερικανὸφιλοι
Τσὸμπε καί Μομπούτου. Ὁ
Λουμούμπα ἐξαναγκαζεται σε
κατ’ οἷκον περιορισμὸν 621216
στίς 27 Νοέμ6ρη 16 011631 απ·
τήν πρωτεύουσα. Ἡ κυ6ἐρνηση
ἐξαπολύει 1613 ἐνα τεραστιο
ανθρωποκυνηγητὸ. 'O Λουμούμπα συλλαμθανεται στίς 2
Δεκεμ6ρίου καί δολοφονεῖται
στίς 12 Φεὸρουαρίου 1013 1961.
O Στίς 30 Ἰουνίου 1964 6
Τσὸμπε γίνεται Πρόεδρος 1013
,Κογκά Στίς 7 Σεπτεμθρίου τού,

1964 αριστεροί ανταρτες
[δρύουν μιά «Λαῑκή Δημοκρατία» στήν Στανλεϋθίλ. '0
Τσὸμπε προσλαμθάνει ξένους
μισθοφόρους κι· αρχῑζει 10v
πόλεμο ἐναντια στούς 6v16pτες πού 16 1965 ἐχουν πια

αποδυναμωθεῑ. Στίς 25 Νοεμ6ρίου 1013 1965 καταλαμθάνει
τήν ἐξουσία 6 στρατηγός Μομπούτου. Τὸν Μάρτη 1013 1966 6
Μομπούτου ἀφαιρεῖ απ· 16 K01νοθούλιο κύθε ἐξουσία. Ἀλλάζει τότε καί 16 ὀνόματα τῶν
6ασικὼτερων πόλεων. Ἒτσι ἠ
Λεοπολντθίλ γίνεται K1v0000, ὴ
Στανλεϋθίλ Κισανγκανι, 1'1 Ἑλιζαμπεθθίλ, Λουμπούμπασι.
O Στίς 19 Ἰουνίου 1013 1968
ἱδρύεται 16 Ἐθνικοαπελευθερωτικὸ Μέτωπο 100 Κογκὸ
(F.N.L.C.) 11013 μαζί μέ 16 Ἐπαναστατικὸ Κὸμμα 100 Λαοῡ
(P.R.P.) 3IV61 01 κύριες δυνάμεις 1013 611160111100 πού μαχεται 16 καθεστώς τού Μομπούτου.

O Στίς Β Μαρτίου 100 1977
11316 6116 σημαντικές νίκες 100

EP: Στήν Εὐρώπη ὑπάρχει μιά σύγχυση σχετικά μέ τήν ἀκριόή σημασία καί
τόν ρόλο τῶν φυλῶν. Ποιά εἶναι ἡ πραγματική τους σημασιά,·
AI]: aE003 θόι κόινω μιά ὑπόθεση ξεκινὼντας ὅέόαια ἀπό γεγονότα. Ἡ
Ἀφρική εἶναι μιά ἤπειρος 11013 έχει 400
ἑκ. κατοίκους. Μέ 111.0 ἴδια δημογραφία
ὴ Ἀφρική θόι μποροῦσε νόι ἔχει 700 έκ.
,κατοίκους κι’ 0010 60 εἶχε 111.0 τελείως
διαφορετική φυλετικὴ σημασία. "A; πάρουμε μιά χώρα ὅπως τό Ζαΐρ. Εἶναι μεγάλη ὅπως ἡ Γ αλλία, ἡ Γερμανία, όλες οῖ
χῶρες τῆς Εὐρώπης μαζί. M0 έχει πολύ
λιγὼτερο πληθυσμό. Ἔχει 25 ἐκ. κατοίκους. Οἱ φυλετικές διαφορές 11013 ὃλέπουν οἱ Εὐρωπαῖοι δέν εἶναι οἱ πραγματικές. Σέ πολλές περιοχές μιλιέται ἡ ίδια
γλὼσσα. Ἀλλά ἡ Ἀφρική γνὼρισε ἐπί 4
αἰῶνες πολλές μετακινήσεις πληθυσμῶν.
’Ἄνθρωποι 11013 μιλοῡσαν τὴν ’ίδια
γλώσσα άρχισαν νά μιλοῦν διαφορετικές
διαλέκτους. Ἀλλά στήν πραγματικότητα
πρέπει νόι δεῖ κανείς ἐπιστημονικά τίς
διαφορές αὐτῶν τῶν ἰδιωμάτων καί νά
ξεχωρίσει τίς ὅασικές γλωσσικές οἰκογένειες, γιά νά μπορέσουν νά μειωθοῡν οἱ
διαφορές. eH λὺση γιά μένα εἶναι δημογραφική. Πρέπει ἡ ’Ἀφρική νόι ξανακατοικηθεῖ κι’ έτσι οἱ διαφορές άνόιμεσα
στίς φυλές νά μικρύνουν. Πρέπει ἀναγκαστικόι νά γίνουμε μελλοντολόγοι γιόι
νά 0000113 τή λύση.
EP: Ἀναρωτιέμαι ἄν ὁ όραματισμός
σας, δέν εἶναι ποιητικός, κι’ ἄν οξ 01.0—
Ϊφορετικές πολιτικές πραγματικότητες
καί ἐπέμόαση ὁιαφορετικῶν 511113910λιστικῶν δυνάμεων ὁέν ἔχει έπηρεάσει
αὐτό τό πρόόλημα.
AH: Εἰναι πιθανό. eH σύγχρονη
Ἀφρικὴ δέν ἔχει ἐσωτερικὴ ἀγορά. Ἡ
ἀγορά εἶναι ἐξωτερικὴ. Ἐκεῖ μποροῦν
καί δραστηριοποιοῦνται οἱ ἰμπεριαλιστές. "A12 φανταστοῦμε ὅμως 011 δημιουργεῖται μιόι ἐσωτερική ἀφρικανική
ἀγορά, αὐτὴ θόι δημιουργήσει νέους τρό-

σάσα 0 Ἀμερικάνος ’Υτιουργός
Ἑξωτερικῶν Χένρυ Κίσινγκερ.
O T012 Σετιτέμθρη τοῦ 1977
00212100 110v0030 100 0100100
100 κράτους 100 2010 άνακοινῶνουν 01012 Μομτιοὺτου 011
00v0012101 νά συνεχίσουν νά
Πολεμοῡν 1000 άντάρτες. Στά
μέσα M0100 100 1976 11310 0110
άλλειτάλληλες νίκες τῶν άντάρτικων δυνάμεων 1100 καταλαμθάνουν τήν ἐπαρχία Σάμιτα
καί τήν 002111 M00100100 000
311201 110000 100 κέντρου 000χείων Κολθέζι, 0 110030000
Μομιτοὺτου ζήτησε 60116310 00'
110 HFIA. 111 F0212110, 10 Βέλγιο,
10 M0001<0 K01 11112 K1120 110 10
0000x1100 011 έχουν είσδὺσει
010 2010 κουθανέζικα στρα13011010 000 6011600v 1000
«1101111112 χωροφὺλακες» τῆς

πους ζωῆς, καί οῖ ἂνθρωποι γύρω της 601
ξανασυναντηθοῦν. Αὐτό δέν εἶναι ένας
ποιητικός ὁραματισμός,’ εἰναι μιά ἐμπειρία 11013 έχω ζήσει. Τό 1910 ἕνας Γάλλος
διοικητὴς τοῦ Κογκό εἰπε «03v- θά
ὑπάρχει ἐκπαίδευση παρά μόνο στὴν
γαλλικὴ γλῶσσα». Κι’ 01010 ἴσχυε γιά ὅλη
τὴ γαλλόφωνη Ἀφρική. Τό Κογκό
Μπραζαὸίλ ἔχει 50 φυλές γιά 1013; Γ άλλους. Αὐτές οἱ φυλές ζοῦν μαζί. Γιά νά
μὴ μιλοῦν γαλλικά δημιούργησαν γύρω
ἀπ’ τίς ἀγορές μιά καινοὺρια γλῶσσα.

,Αὐτὴ ἡ γλῶσσα δημιουργὴθηκε ἀπ’ τό
λαό. ’Ὁταν οἱ λαοί δημιουργοῦν μιά
κοινή γλῶσσα, 01310 εἶναι ἕνα πολύ σημαντικό πολιτικά καί πολιτιστικό γεγονός. Νομίζω 011 τὴ μέρα 11013 θά ὑπάρχει
μιόι ἐσωτερική άφρικανική ἀγορά, ἡ ἰδέα
τῆς a0012012010110 Ἀφρικανικῆς Ἑνότητας 60 ἀποκτὴσει πολύ μεγαλύτερη σημασια.
EP: Οἱ ἀφρικάνικες ἐφημερίδες 0x017ὁονται 011’; γλῶσσες τῶν ἰμπεριαλιστῶν.
Δηλαὸή οἱ χῶρες τῆς Ἀ φρικῆς ὁέν ἔχουν
ἐπίσημα όική τους γλώσσα. Ἀκόμα καί
στή ὁική 1100,1012 ἑλληνική ἱστορία, ὄλέπει κανείς τή σημασία τῆς γλώσσας γιά
τήνιέπίτευξη τῆς έθνικῆς ἑνότητας. ’Ἁρα
μπαίνει έὸῶ m’ ἕνα ἄλλο πρόὸλημα. Μέ
τί κριτήρια θά έπισημοποιηθεῑ μιά διάλεκτος εἰς ὄάρος τῶν ἄλλων, χωρίς νά
ὑπάρχει ἕνας συγκεκριμένος πολιτικός
λόγος προτίμησης, καί πῶς θά 0121111310)πίσουν αὐτό τό θέμα οἱ φυλές πού μιλοῦν τίς ἄλλες διαλέκτους,-

A11: "A12 μιλοῦμε ξένες γλῶσσες εἶναι
γιατί οἱ δικές μας δέν μποροῡν νά ἐκφράσουν τό σύγχρονο κόσμο, γιατί δέν

’ὑπάρχουν οἱ κατάλληλοι ὅροι σέ πολλούς τομεῖς, ὅπως ἡ τεχνικὴ. Τό γλωσσικό 1100021111101, τὼρα τίθεται στήν
Ἀφρική. Πρέπει νά ξαναὸροῦμε τίς
γλῶσσες μας. Πρέπει ινόι ξαναὸροῦμε
0010 1:0 ἐργαλεῖο 11013 ἐκφράζει καλύτερα τήν εὐαισθησία μας. Νομίζω 011 ἡ
γλώσσα εἶναι ἡ έκφραση τῆς θέλησής μας

νά τοποθετηθοῡμε στόν κόσμο. ‘H χρησιμοποίηση τῆς ἀποικιοκρατικής γλώσσας εἰναι λοιπόν μιά ὑποταγή 11013 δέν
1010000113 120 δεχτοῡμε. Τό ὃλέπουμε ἐξ
ἄλλου σὴμερα στόν έκπαιδευτικό τομέα.
Θέλουμε νά διδάξουμε τήν ἐθνική μας
γλώσσα. A010 έχει γίνει ἀπαραίτητο γιά
πολλές χῶρες. “Οσο γιόι τήν δεύτερη ἐρώτησή σας, ἐκεῖ θά πρέπει ὁπωσδήποτε νά
φανοῦμε έξυπνοι στὴν ἀντιμετώπιση 013—
τοῦ τοῦ προὸλήματος. Ἀλλοῡ στὴν Γαλλία π.χ. 0 Ἄλσατός, ὅπως κι’ 0 κάτοικος
τῆς Προδηγκίας, έχουν χόισει τή δυνατό- “
τητα 1201 ἐκφραστοῦν στή γλώσσα τους,
κι’ 01310 δημιουργεῖ όξύνσεις καί μιά τέταμένη κατάσταση. Πρέπει νά διασώοουμε ὃλες τίς γλωσσες 11013 μιλοῦνται
στήν Ἀφρικὴ. Πρέπει ὅμως νά ὅρεθεῖ
καί μιόι δασικὴ γλώσσα 011011 όλοι νά
συναντιουνται.

EP: Ἐσεῑς σέ τί γλώσσα γράφετε;
AH: Στά γαλλικόι.
EP: Αὐτό όέν ἀποτελεῖ μιάν άντίφαση,·
All: B00010. Ἀλλά μόνο σέ ἐπίπεδο
ἀρχῆς κι’ όχι σέ όιτομικό ἐπίπεδο. Γιατί
πιστεύω 011 κανείς μάχεται άκόμα
περισσότερο γιόι τὴ μητρική του γλῶσσα,
ὅταν ζεῖ αὐτή τήν άντίφαοη.
EP: Δέν νομίζετε ὅμως, ὅτι χωριζ- τή
συμὸολή τῶν ποιητῶν καί τῶν συγγραφέων ἡ Ἀφρεκή δέν θά μπορέσει νά ξεπεράσει τό πρόόλημα τῆς γλώσσας
All: Γιά νά ξεφύγουμε ἀπ’ τήν ἀποικιοκρατική κατάσταση, ὃπου οἱ συγγραφεῖς ἐκφράζονται 010 γαλλικόι, πρέπει
νά παραδεχτοῦμε 011. εἴμαστε άνόρτηροι.
Ἀλλά δέν πρέπει νά εἰναι άνάπηρες κι’
οἱ έπόμενες γενιές, καί γι” 01010 πρέπει
νόϊ τίς 00110110011113 μέσω τῆς πολιτικῆς.
Ἀνακηρὺχτηκα Πρόεδρος τῆς Ἔνωσ-ης
Συγγραφέων τῆς Μαύρης Ἠπείρου.
Προσπαθοῡμε μέσα ἀπό ἐκεῖ νά 0011011—
σουμε, κάνοντας έναν κατάλογο ὅλων
τῶν κειμένων 11013 έχουν γραφεῖ σέ ἀφρικάνικες γλῶσσες. Ἡ λογοτεχνία 11013 έχει
γραφεῖ σέ άφρικάνικες γλῶσσες εἶναι

Περιοχῆς Κατάνγκα νά Πάρουν
τήν ἐξουσία. Μετά 11112 έκκληση
00111 100 ΜομΠοὺτου Γάλλοι
άλεξιπτωτιστές είσθάλουν στίς
20 Μαΐου, στήν Πόλη Κολθέζι
γιά νά διασὼσουν 1000 31300.1001000 κατοίκους τῆς Πόλης,
021210 011112 Πραγματικάτητα γιά
120 012011000012 11112 000310 τῶν
άνταρτῶν.

Ἐθνικοατιελευθερωτικοῡ Μετὼιτου τοῡ Κογκό καί 111v
02111011 000120010 100 στρατοῦ
νά 10 χτυῐτήσει, 0 M00000100
ζητάει θοήθεια 00’ 1000 E000ίσχυριζόμενος
011 11
1101000
Περιοχή τῆς Κατάνγκα, έχει
καταληφθεῑ 0110 5.000 Καταγκέζους «1101an — χωροφὺλα1131;» 1100 ὺηοστηρίζονται 000

O Παράλληλα άρχίζει νά λειτουργεῑ μεγάλη άμερικάνικη
άερογέφυρα 1100 μεταφέρει
στήν έιῑαρχία Σάμτια 002110110
1101000010.

ξένους μισθοφόρους καί Κουθανέζους στρατιῶτες. Παρ’ 0211]
111v 60116310 000 0 Μομτιοὺτου
110101231 000 111 Γαλλία, τήν
Ἀμερική καί 11112 2311120010. δέν
καταφέρνει 0013 120 0v1001031
110 00v011310 τῶν άνταρτῶν.

0 Στίς άρχές Ἰουνίου 1976 γίνεται 010 Παρίσι διάσκεψη μέ
άντιτιροσὼπους τῶν ΗΠΑ, τῆς
Γαλλίας, τῆς Δυτ. Γ ερμανίας,
τοῦ Βελγίου καί τῆς Μεγ. Βρετανίας, 0000 000000103101 01
δυνάμεις 00100120 θοηθήσουν

113 11063 100110 111v 010111011011
100 M00000100 011112 ἐξουσία.
O Στό μεταξύ τό Ἐθνικοαι-ιελευθερωτικό ΜέτωΠο 100
Κογκό (F.N.L.C.) 01201<0112de31
011 0 άγὼνας θά συνεχιστεῑ μέχρι νά Παραιτηθεῑ 0 M00000100 . κι’ 011 καμιά ξένη 01101160011 δέν 60 κατορθώσει νά
σταματήσει τόν άγὼνα τοῦ
21000 100 2010.

O Στό μεταξὺ. 10v M0011] 100
1977 γίνεται μιά 00003100 0120—
1000110
100
M00000100.
T012
'A1101211] γίνεται δεύτερη 000—
113100 ένῶ 6010113101 011112 KlV- Ü
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πολύ πιὸ σημαντική άπὸ τήν άλλη. A1310
εἶναι ένα σημαντικὸ πρὸὅλημα. "Ag μήν
ἐχουμε αὖταπάτες. Οἱ πολιτικοί καί οἱ
ἔμποροι εἶναι αὐτοί πού κάνουν πρώτα
τήν ἱστορία. Εἶναι τήν στιγμή πού ἡ
ἀστική τάξη παίρνει τήν ἐξουσία,·ποὺ οἱ
ἐθνικές γλῶσσες ἐμφανίζονται. Χωρίς
μιά οἰκονομική ἐξουσία δέν μποροῦμε νά
κάνουμε τίποτα.
EP: Τελικά τά ἔργα τῶν ποιητῶν, πού
γράφουν 05’ άφρικάνικες γλῶσσες, εἶναι
τά πιό σημαντικά γιά τόν μελλοντικό φιλόλογο, σέ σχέση μέ τά ἄλλα. ’Ἁλλα ἡ
προόληματικὴ τους ὁέν εἶναι άφρικάνικη.· Ποιός εἶναι λοιπόν ὁ ρόλος τους 0’
αὐτή τήν κουλτούρα,·
ΑΠεΜιά χρονιά ἤμουν 016 Ντακάρ σ’

ἕνα σεμινάριο πάνω στή διδασκαλία τῆς
άφρικάνικης λογοτεχνίας. Προέδρευα
ἱ στή συζήτηση. Ὁ πρύτανης τῆς Φιλολογικῆς Σχολῆς μου εἶπεε «Μήτ’ ξεχνάτε 611
5[00015 0’ ἕνα γαλλικὸ Πανεπιστήμιο,
παρ’ ὃλο πού 016 Ντακάρ γιά νά διδαχθεῐ ἓνας συγγραφέας πρέπει νά ἐχει πεΘάνει τουλάχιστον πρίν 50 χρόνιαῑ»
Τότε τοῦ εἷπα; «Ἀκούσατε, οἱ καλύτεροι 15010 μᾶς πρέπει νά πάνε νά κρεμαστοῦν γιά νά μπορέσουν τουλάχιοτον σέ
50 χρόνια νά διδαχτοῦν 0’ 01310 16 Πανεπιοττῗμιοέ». Μόνο 2% μέ 3% τοῦ λαοῦ
μιλοῦν τίς εὐρωπαϊκές γλώσσες. Προσωπικά ξέρω 611 0131.0 πού γράφω διαὸάζεται ἀπό πολὺ λίγους. Ἀλλά άπὸ τό 1965
ἡ ἀφρικάνικη λογοτεχνία εἶναι μέρος τοῦ

Ἑκὸόθηκε τελευταῖα στῆν Κύπρο τό πρῶτο ὄιόλίο πού ὁίνει
01er ἑλληνική γλώσσα ὁλοκληρωμένη εἰκόνα τῆς ποίησης τοῦ
Τσικαγιά O13" Ταμσί.· Ἰωάννη Δ. Ἀντωνιάὸη, Ἑκλογή άπό τά
ποιήματα τοῦ Οὐ Τάμσι, Μετάφραση ἀπό τά γαλλικά, χωρίς
ὄνομα ἑκὸότη, 95 σελίδες. Ἔπειτα άπό μία ἐνὸιαφέρουσα εἰσαγωγῇ γιά τή ζωή καί τό ἔργο τοῦ κογκολέζου ποιητῇ καί μιά
χρήσιμη ὄιὸλιογραφία, ἀκολουθεῖ μιά καλοὼαλεγμένη ἑπιλογή
ἀπό τά χαρακτηριστικά ποιήματα τῶν ἕξι πρώτων ποιητικῶν

οχολικοῦ προγράμματος. T6 πρόγραμμα
διδάσκεται 010 γαλλικά, ἀλλά 16 80%
τῆς λογοτεχνίας εἶναι άφρικάνικη. Αὐτὸ
εἰναι κάτι Θετικὸ.
T6 μόνο πού μπορώ νά πώ γιά 16 μέλλον 51001: «Προσοχήέ». Εἷμαι 66111111οτής, άλλά Θέλω 16 Κογκὸ νά εἶναι ἀνοιχτό α’ ὃλες τίς χώρες. Νομίζω ὃτι ἡ ζωή
πρέπει νά ὃλέπεται μέσα ἀπ’ τά μάτια
τῶν ποιητῶν γιά νά μήν καταντάει
ἐφιαλτική. cH κατάστααη τῆς Ἀφρικῆς
εἰναι πολύ σοὸαρή. Οἱ άλλοι λαοί ἐχουν
ξεκινήσει ἐδῶ καί 4 αἰῶνες τήν οὐγχρονη
ἱστορία τους. ‘H Ἀφρική μόνο ἐδώ καί
15 χρόνια.

συλλογῶν τοῦ Τσικαγιά 013 Ταμσί. Ἡ μετάφραση εἶναι φροντισμένη, μερικές φορές μέ κάποια ἐκζὴτηση. Δέν λεῖπον-ν καί οἱ
μεταφραστικές ἐλευθεριές - ἀλλά ἡ ποίηοη το Ü Τσικαγιά, πυκνή καί κάποτε ἑρμητική, κινητοποιεῑ τόν ψυχισμό τοῦ 61'0γνώστη καί τοῦ μεταφραστῆ. Μέ αὐτό τό ὄιόλίο ὁίνεται 016
ἑλληνικό κοινό μία μοναὸική εὐκαιρία νά γνωρίσει τό ἔργο
ἑνός άπό τούς μεγαλύτερους άφρικάνους ποιητὲς.
M. H.

Παραφροσύνη
Σάν τρέχει 16 ποτάμι
ρυθμοί σπασμένοι

περνάνε αὐτοί
τὸσο ζεστοί
ποιοί
άνθρώποι πού
μέ τά τοτ’έμ τους

δέν άνήκουνε σέ μᾶς
πισωδρομοῡμε
ἱδρωμένοι ὅρωμεροί
φωτιές τῆς γλώσσας τῶν χεριῶν φωτιές
φωτιές τών πέτρων
προδοθήκαμε
σάν τρέχει 16 ποτάμι
καμένα δάση

6 άνθὸς ἀπ’ τοῦ καφέ τό δένδρο
δίκοπο γίνεται μαχαῐρι
ὅρισκὸμαστε μέσ’ τόν αἰώνα αὖτὸ
μέσ* 16 λαρύγγι κὸπιασε ἡ φωτιά
ὅχθες τῆς Νγκουνιέ
χώρα Κασσάι χώρα μου Κουάνγκου
οἱ ρεματιές καί τά ποτάμια

τά 11966010 τά δάχτυλα καί τά μαλιὰ
· μου
που κρέμονται καλὸδεχτα τά γέλια
ποτάμια μου σάς δίνω τ’ ἁλμυρὸ νερὸ
τῶν πόρων μου

σάν τρέχει τό ποτάμι
καπνίζει ἡ χώρα
άφρίζω χάνουμαι ποτάμι άκὺμαντο

ποιός Θά μ’ ἐκδικηθῆ τά ψάρια
ἀναίσθητα
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ποτάμια μου
σᾶς δίνω τ’ άλμυρὸ νερὸ
τῶν πόρων μου
ὅμως

σάν τρέχει 16 ποτάμι
μέ τσακισμένα τά νεφρά

άλιά μοῦ κράζει 16 καπρί
άπλώσου γιά 16 λιὸκαμα
ή πήδα μέσ’ τήν θάλασσα
ἡ κατσαρίδα θά σοῦ πῆ τήν άμυαλιά της
Θυμᾶμαι
πώς ἠταν ἐποχή σκληρή
που κὸχλαζε 1:6 γαῑμα
ζοῦγκλες καμένες
κι’ εἴμουνα 016 σπιτικὸ τοῦ γκιώνη μέσα
μάνα τά τσακισμένα μου νεφρά
εἴμουν νεκρός μέσ’ τ’ ὔνειρὸ μου
εἶχα τῶν άγριμιών τά δόντια
τοῦ ὂαμὸακιοῦ 10139 Θάμνους
καί 16 μυαλὸ τών ἀγριμιών
μέσ’ τά ρουθοὺνια μου

ρυθμοί σπασμένοι σώθηκαν
καμένα δάση σώθηκαν
τά τσακισμένα τά νεφρά σωθῆκαν
καί 16 ποτάμι τρέχει γιά τήν Θάλασσα
εἶναι ένα χέρι ἐδώ
εἶναι ένα φρὺδι ἐδώ
εἶναι ἐνα μπράτσο ἐδώ
κι’ οἱ 606 μας συνεργάτες ξαναρχὸμαστε
10139 ὅλέπω 10139 ἀνθρώπους
ἀπ’ 10139 ὁρίζοντές τους μακρ“ιά

καί ὅλέπω τήν φωτιά σάν τήν δικιά μου
παρουσία
εἶναι ἡ σάρκα
ἐκείνων που μέ φέρουν
καί τήν πηγή μου ὅλέπω σάν τήν φλόγα
τοῦ φαλλοῦ
16 ντρὸπιασμά του νά Î953131131151.
σάν τρέχει 16 ποτάμι
νά σωθήκαμε

εἶναι τά μάτια μου σάν μήτρες
16 φίδι δνειρευὸτανε πώς εἶν’ 1’ οὐράνια
τὸξο
μά 16 κουράγιο τοῦλειπε
ή άκὸμα ἡ ζαὸολιά
μά ἐγώ εἷμαι ζαὸολιάρης
εἷδα τήν κουκουὸάγια ἐγώ
μαῦρο νά τρώει πιπέρι
καί νά χορεύει μέ χαρά σάν τή δικιά μου
111’ οἱ ἐρημιές πληθὺνανε

άνοίγω ἐγώ τά μάτια
δίνω ὅοσκή 010139 ὅοὺὃαλους καί στά
σκαθάρια
δέν εἶχε δίκιο ἡ κουκουὸάγια
που ζήλευε τὸν πίθηκα

δρίστε μου τήν σάρκα μου τήν
ἀνθρώ πινη
εἷμαι 1013 ἀνθρώπου 6 ἁδελφός
μαζὺ μου ἐλᾶτε ἐκεῖ
που 16 ποτάμι τρέχει

Μετάφραση Ἰωάννη Ἀντωνιάδη

Ὀ Τσικαγιά O13 Ταμσί καί 6
«3167310 τῶν στασιαστῶν»
’Τόν Τσικαγιά O6 Ταμσί παρουσίασε γιά πρώτη φορά 16
Ἀντί στὸ τεῦχος 40 τῶν 6 Μάρτη 1976. Γράφαμε τότε; «‘H
ποίηση τοῦ Τσικαγιά, τυραννισμένη, σημαδεμένη ἀπ’ τίς δοκιμασίες τῆς Ἀφρικῆς, εἶναι μαζί θρῆνος καί έξέγερση. Τή διασχίζει ἡ ματωμένη σκιά τοῦ Λουμούμπα πού στὸ πλάι του 6
Τσικαγιά ἀγωνίστηκε καί δέν μπὸρεσε ποτέ νά τόν ξεχάσει.
’Όπως δέν θέλησε ποτέ νά πάρει ἀπόφαση τό χωρισμὸ τῶν δύο
K0776, 1106 71’ 016167 εἶναι 6 310176 106 πατρίδα».
Ἡ «767701 τῶν στασιαστῶν» γράφτηκε τήν ὥρα τῆς φωτιάς,
τήν 63901 τοῦ ἀπεγνωσμένου ἀγῶνα τοῦ Λουμούμπα νάσυγκρατήσει 16v ἀποσύνθεση τοῦ νεαροῦ κογκολέζικου κράτους καί
τήν ξένη έπέμὸαση πού «ὀρχήστρωσαν» ἡ Ἕνωση ὀρυχείων τῆς
Κατάγκα καί 16 «μεγάλο κεφάλαιο» σάν εἶδαν νά τούς 15.511356751 μιά 1600 πλούσια λεία.

Στίς 6 Ἰούλη 1960 στασίασε 6 κογκολέζικος 01901169 ζητῶντας νά ἀρθοῦν τά κατάλοιπα τῆς ἀποικιοκρατίας γιά νά ἀποχτήσει ἡ ἀνεξαρτησία τοῦ Κογκό ἀληθινή ύπὸσταση. Βρῆκαν

6101 εὐκαιρία οἱ Βέλγοι νά 6116116067. K1.” ἀρχισεδ Λουμούμπα
νά ὀργὼνει τήν ἀπέραντη χώρα «πετὼντας 6116 τήν Κινσάσα
(καί γυρνὼντας) στήν K1706001». ‘O κοφτὸς, λαχανιαστὸς ρυθμὸς τοῦ ποιήματος καί 6 έπαναλαμὸανὸμενη ἀναφορά 01:6
θέμα τοῦ χοροῦ (ρούμπα, 7677.01), ἀρχέτυπο τῆς ὀργανικῆς συσπείρωσης οτούς ἀφρικάνικους λαούς, έκφράζει τή λαϊκή συμμετοχή σ’ 061:6 167 61761701, ἀλλά καί τόν ἴλιγγο μπροστά 016
71767110 6970. __
‘O T01310710, κογκολέζος τοῦ ἄλλου (106 ἴδιου;) Κογκὸ, 67151151 167 110101116 K0776 067 061160710 τῆς ἱστορικῆς διάρκειας
τοῦ 163106 106 (116. «οἱ γυναῖκες πού διαιωνίζουν τή ροή τοῦ
ποταμοῦ») καί,(<γέφυρα»πού ἑνώνει ἀδελφούς πληθυσμούς.
Συμπάσχει 016 δράμα τῆς χώρας καί 016 ἀνθρώπινο δράμα 106
Λουμούμπα καί προφητεύει πικρά, ὅταν ἀκὸμα παίζεται ἡ
τύχη τοῦ K0776 καί τοῦ κογκολέζου ἡγέτη, τίς τραγικές συνέπειες μιάς πιθανῆς ἥττας.

ΜΑΡΙ Α HAIOY

Ἡ 767701 τῶν στασιαστῶν
τοῦ Tchicaya U Tam’si

Στήν K1706001 16 Βίαιη
Ξετρελλαίνονται τά κορμιά
K1 619 μουσκεύονται μέχρι τή μέση...
Ἀπὸ 767701, 906111101
K0776!
Στήν K1706001
’Ἀς έρθει 16 αἷμα τῆς δύναμης
Κομπολόι 016 110161111 έπάνω
K0776!
Σάν 767701
K0776!

Ὁ 1101011169 ἔχει. τή γέφυρα 0616
Γιά τά χέρια
Ὅ 1101011169 ἔχει 16 γέφυρα αὐτή
Γιά τίς καρδιές
Καί 016169 εἶναι μόνος

Πετάέι
Ἀπ’ 167 K170000 0167 K170000!
Ἀπ’ τήν K1706001 0167 K170000
Μέχρι αἵματος
Ἔχει 167 61170
Αὐτῶν 11013 πεθαίνουν
Στά 01131161 106,

Ἔχει τήν ἀγρύπνια τῆς χώρας
Στήν κοιλιά του
"01106 φυτρώνουν χόρτα...

Τί ψάχνουν οἱ στασιαστές

Ἀπ’ τήν Κινσάσα στῆν Κινσάσα
’Ἀς πεθάνουν, ἀς πεθάνουν
11670 76 μή θαφτοῦν σέ τάφοὲ

Νά ’ναι αὐτή ὅλη 6 ἀγριάδα τους;
Μήπως καί δέ χορεύουν;

Στήν παγάνα τους
Ὁ τύπος σκυλί τοῦ μεγάλου κεφάλαιου
πάνω 016 K0776 .
Ὁ τύπος σκυλί τοῦ μεγάλου κεφάλαιου
Ἀλυχτάει
Στήν παγάνα του;

Λουμούμπα, 9013111101!

K6776!

Σάν ρούμπα, K0776!
Σ’ 011316 16 9116116 _

K0776!

661 κατρακυλήσουν ἀραγε 161 σύννεφα;

Σάν 906111101, 767701!

Ἥ μήπως κι 6 θύελλα ξεσκίσει
T61 310911.10;

Ἕνα προσωπο κάτωχρο ξεπερνάει 16

χρὸνο
Κι ἔρχεται πίσω μέ 310690710
Καί ματωμένη γροθιά
Ἀπ’ τήν K1706001 στήν Κινσάσα.
Ἀπ’ τήν Κινσάσα 0167 K170000
207 3167110 K07316!
216 1003110110 τῆς μέσης
Νά ’ναι 6 Ἕνωση ὀρυχείων
‘O χορογράφος τῶν Στασιαστῶν;

T6 11016111 61106 16 αἷμα τῆς δύναμης
Κομπολόι 016 110161111 ἐπάνω

Στήν Κινσάσα

Ἀνεὸαίνει.
Ρίχνουν ρίχνουν τίς ὃρωμιές τους
Στήν ἀντρίκια πλάτη
Πού ζητάνε οί στασιαστές 716 61971176:
Λουμούμπαέ

Λουμούμπα
Σάν 906111101, 767701

"01017 01‘. ρίζες του εἶναι 01‘. πληγές

‘H 760 τούτη πηγή
Κομπολόι 016 ποτάμι ἐπάνω
θά συνδέσει τίς έξι περιοχές

Στή σάρκα του;

Ἀλλιῶς ζήτω 6 077101616 1013 K0776

Ἀρχίζει 76 ρίχνει 16 μπαζούκα

Καί τοῦ μοναχικοῦ αὐτοῦ ἀνθρώπου
πού δουλιάζουν

Ξεριζὼνεται μήπως δ ἀνθρωπος

K1 0616 εἶναι ὃλο
M0 70 πού ἓρχονται.-αύτές πού ἀντλοῦνΙ

Αύτές, οἱ γυναῖκες πού διαιωνίζουν τή
ροή τοῦ ποταμοῦ
Κοπανάνε 16 στήθια τους

Ἀπ’ τήν K1706001 0167 K170000!
Ἀπ’ τήν K1706001 0167 K170000:
Λουμούμπα
Σάν ρούμπα K0776!
Λουμούμπα
Σάν ρούμπα 767701.

K0776! “’

Χτυπάνε 16 1111:9101:

Λουμούμπα
Σάν ρούμπα Κογκό
Λουμούμπα
Σάν ρούμπα, 767701 — .
Ἀπ’ τήν Κινσάσα στήν K1706001!

Λουμούμπα
Σάν ρούμπα, 3167310
ΛΟΥΜΟΥΜΠΑ
Σάν ρούμπα, K0776!

K1 ἀς πάψει 6101 6 3167310
N0 σημαδεύει
Τήν καρδιά τῆς Ἔνωσης ὀρυχείων.
7 Ἰούλη 1900
(Μετάφραοη Μαρίας Ἠλιοῦ
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Τουριστική ,άρχαιολογία
Ἔγινε κι’ 0616! Ἐπιτέλους συμφώνηοαν ὅλα τά μέλη τοῦ
Ἀρχαιολογικοῡ Συμὸουλίου μέ τίς ἐπιθυμίες τοῦ ὑπουργοῦ κ.
Νιάνια. Τά ἀρχαῖα μας θά ταξιδέψουν· ἀποφαοίστηκε πώς
κάποια άπό αὐτά μπορουν νά ἐκτεθοῦν 06 κάποιο ρίοκο. Δέν
εἶναι ἄλλωστε οὒτε τά πρώτα, οὒτε τά τελευταῖα.
Καί γιατί όχι; A616 εἶναι δλο κι“ ὃλο τό πρόὸλημα τοῦ Ἀρχαιολογικοῡ Συ μόουλίου καί τῆς ἐπιστήμης 11013 ὑπηρετοῦν τά
μέλη του;
Ἐδῶ γίνονται κάθε μέρα κλοπές καί λαθραναοκαφές, καταστροφές μνημείων άπό ρέκτες οίκοπεδοφάγους, οἱ ἀρχαιολογικοί χῶροι εἶναι κλειοτοί κάθε Κυριακή μέ τήν ἀποχὴ τῶν 69—
χαιοφυλάκων, οἱ 6111011101 άρχαιολόγοι ἀπεργοῦν, τά μουσεῖα
πάσχουν ἀπό ἐλλειπῆ φύλαξη, ἠ ἐρευνα λιμνάζει καί οἱ ἐπιστήμονες κατατρύχονται άπό τήν καθημερινή διεκπεραιωτική
γραφειοκρατία καί τόσα άλλα...
Γιατί νά μήν άξιοποιήοουμε τουλάχιοτον τά ὑπάρχοντα 613—
ρήματα; Θά μᾶς φέρουν χρήματα καί δόξα λένε οἱ ὑπουργοί.
Καί μετά, οτήν συνέχεια, καί ἄλλους τουρίοτες. Καί ὅλη 013111] ἡ
δημοοιότητα γιά τήν μεγάλη ἑλληνική τέχνη κάποιο καλό θά
φέρει οτή χώρα; Θά γίνει άκόμα πιό γνωστό 16 καλό μας 670—
0.
μ “Οπως θά παρατηρήσαιτε. μέ δλη αὐτή τή σπουδή, ξεχάστηκε
καί μιά άλλη γλώσσα; «περί πολιτιστικῶν άνταλλαγῶν, γνωριμίας πολιτισμῶν κλπ.κλπ.>>. T61 1196711010 λέγονται τώρα ἀπό
ὃλους ώμά; ὓλικά ώφέλη, εἰσροή τουριοτών, προπαγάνδα
ὑπέρ τῆς Ἑλλάδος κλπ., κλπ. A1316 εἶναι 16 εἶδος τοῦ ἐκσυγχρονισμοῡ 11013 ἐπέλεξε ἡ άρχαιολογική ἐπιστήμη στή χώρα
μας...
’ T6 κεντρικό άφιέρωμα τοῦ
« Χρονικο 78» «Χρονικοῦ 78», έχει σάν θέμα τίς
Κυκλοφὸρησε σὲ καλαίοθηπ. ὃ «Πολιτιοτικές συνέπειες τῆς ἐν·
6116001] μεγάλου σχήματος, 6 16- mans “‘19 Οτηζν ξΟΚ’” που ἡ on:
μσς «Χρονικό 78», μιά ἐτήσια llama TOUS ÔEV εχει· ἐπισημανθει
άνασκόπηοη τῆς καλλιτεχνικῆς 60° ed ἔπρεπε οἵη 75van WC"καί πνευματικῆς ζωῆς 1013 τόπου, τηοη γιά τίς θετικές καί ἀρνητιστῆν περίοδο 1977-78, 11013 716 κές ἐπιπτώσεις τῆς πιθανῆς ὀὑνδεσης. Ὕπάρχουν ἀκόμα οἱ
ἓνατη συνεχῆ χρονιά ἐκδίδει 16
καταγραφές μέ 16 ἡμερολόγιο
Πνευματικό Κέντρο «Ὥρα»,
τῶν πολιτικῶν καί πολιτιστικῶν
Ἀρθρα, μελέτες, κριτικές, σχόγεγονότων τῆς χρονιάς, 616Mλια καί «δείγματα» δημιουργικῆς
ογραφία,
θεατρογραφία,
φιλμοδουλειᾶς, συνθέτουν 670 πανόγραφία,
δισκογραφία,
ἐκθέσεις,
ραμα τῆς σὺγχρονης πολιτιστικῆς
διαλέξεις,
ρεσιτάλ
καί
ουναυλίες.
μας πραγματικότητας.
T6 ἐξώφυλλο τῆς 6116001]; κοσμεῖ άρχαιολογικό εὕρημα Ιτοῦ
ὃασιλικοῦ τάφου τῆς Βεργίνας.

XPONIKO
'78
γράμματα - τεχνες

Ἑλληνικά
μοναοτήρια

T6 μοναοτήρια τῆς Ἀρκαδίας
- ζωντανό δδοιπορικό, 11013 ουνοδεὺουν σχέδια χρωματιστά καί
μαυρόασπρα·- εἶναι δ δεύτερος
τόμος μιᾶς καλλιτεχνικῆς 61160. . . οης τῆς δουλειάς τῆς Ντιάνας
’ ““ , Ἀντωνακάτου καί τοῦ Τάκη

Μαυρου. Ἔχει κι’ ὅλας προηγη- I
θεῖ ὁ πρῶτος τόμος μέ θέμα 16
μοναοτήρια τῆς Ἀργολίδας. Στῆ
γραμμὴ μιᾶς φιλολογικῆς καί εἰ·
κονογραφικῆς παράδοσης 11013
ἐκλείπει, 16 660111091116 αὑτά,

περισώζουν μέσα άπό τόνῦποκειμενικό τους χαρακτῆρα, ἕνα 10—
πεῖο καί ἕνα «κλίμα» 11013 11610δάλλεται ῆ ἐξαφανίζεται.
T6 διὸλίο θά παρουοιαστεῖ
01316 16 μῆνα - μαζί μέ τά πρωτότυπα τῶν οχεδίων 11013 1:6 εἰκονογραφοῦν - οτή γκαλερί ΣΥΛ-

Καί εἰς Παρισίους;
Μεγάλη διεθνής ’έκθεοη ζωγραφικῆς λειτουργεῖ τόν μῆνα
01316 016 Γκράν Παλαί 016 Παρίοι. eH ἐλληνική ουμμετοχῆ, άν
καί περιλαμὸάνει 6970 ἀξιόλογων καλλιτεχνῶν, δέν εἶναι πάντως ἐ-νδεικτικῆ γιά 16 σύνολο τῶν
τάσεων 11013 ὕπάρχουν σήμερα
στίς ἑλληνικές εἰκαστικές τέχνες.
KL’ αὑτό, γιατί ἡ ἐπιλογή τῶν 69γων ἔχει γίνει μέ κριτήριο μιά
κακῶς ἐννοούμενη ἐλληνικότητα
11013 φτάνει κάποτε τά 6910 1013
φολκλόρ. Ἐτοι, ἔχουν παραλειφθεῖ ἀπ’ τήν 6119601] αὐτή πολλοί
σημαντικοί ζωγράφοι 11013 δουλεὺουν στῆ Ἑλλάδα καί οτό ἐξωτερικό καί 11013 ἐργάζονται μέ
σύγχρονα ἐκφραστικά 11600.
Ἀπορεῐ λοιπόν κανείς πῶς οί
ὑπεύθυνοι τῆς ἐπιλογῆς ,τῶν 69γων - ὃπως 6 11. Παπαστάμου άγνόηοαν τελείως τίς τάσεις 013τές, τή στιγμή 11013 ὑποτίθεται δτι
ἡ Ἑλλάδα θέλει νά... ὅρεῖ κοινά
σημεῖα 116 τήν Εὐρώπη.
cH116.90?16710
M6 τήν 61311019110 τῆς συμπλήρωοης τῆς πρώτης 25ετίας
τῶν καλλιτεχνικῶν ἡμερολογίων
τῆς Γενικῆς Ἑταιρείας Τσιμέντων
«Ἡρακλῆς» ὀργανώθηκε 016
γραφεῖα τῆς Ἐταιρείας (Λυκό6ρυοη, Κηφισιά) ἕκθεοη ζωγραφικῆς-χαρακτικῆς μέ μερικά ἀπό
τά ἔργα τῶν καλλιτεχνῶν 11013
όποτέλεοαν 16 περιεχόμενο τοῦ
κάθε ἡμερολογίου. Ὑποδειγματικές.σάν ἰδέα καί σάν πραγματοποίηση. αὑτές οἱ καλλιτεχνικές
ἐκδόσεις, πέρα άπό τό 611 110ρουσιάζουν μερικοῡς 6.116 τοὺς
πιό ἀξιόλογους Ἕλληνεε καλλι-

τέχνες, ΟὉῪχρὰνως ἀποτελοῦν 670
πολύτιμο «άρχεῖο»,

Ο Μικρό λεύκωμα ζωγραφιῖ
κῆς καί τό ἡμερολόγιο ’τῆς“«Κίνησης Δημοκρατικῶν Γυναικῶν»-

ζωγραφικά ἔργα δεκατριῶν 621- '
ληνίδων καλλιτεχνῶν ἔχουν ἐπιλεγεῖ γιά νά τονιοτεῖ, 116 τόν
ἱ τρόπο 01316, ἡ συμδολή τῆς 0137χρονης Ἑλληνίδας στῆ διαμόρφωση τοῦ πολιτιοτικοῡ · πρόσωπου τῆς χώρας. cH Βεατρίκη
Σπηλιάδη ἐπιμελήθηκε τήν πατ
ρουσίαση τοῦ ἡμερολογίου, μαζί
116 τῆ ζωγράφο Μαρία Κωστάκου
καί τόν γραφίστα Λευτέρη Καρυστιναῖο.
Ο Τό φετινό ἡμερολόγιο τῆς
Ἐθνικῆς Τράπεζας παρουσιάζει
μιά 06196 6316 6970 11013 άνήκουν
οτήν Πινακοθήκη τοῦ Μορφωτικοῦ της Ἱδρὺματος, 11013 στεγάζεται οτό μέγαρο τῆς Ἐταιρείας
Μακεδονικῶν Σπουδῶν οτή Θεσσαλονίκη. Ἡ ἐπιλογῆ τῆς Θεσσαλονίκης 716 τήν ἐγκατάοταση τῆς
Πινακοθήκης ἐντάσσεται στῆ γενικότερη προσπάθειαΙ 716 τήν
όποκέντρωση τῆς πολιτιστικῆς
δραστηριότητας καί ἡ 11901106011λία αὐτή ἀποτελεῖ μιά πρώτη γόνιμη ἀφετηρία 7161 τή δημιουργία
ἑνός δλοκληρωμένου Μουσείου
τῆς Νεοελληνικῆς Τέχνης οτό 60ρειοελλαδικό χώρο. cO καθηγ.
X9. Χρήοτου 11013 προλογίζει τό
ἡμερολόγιο, οημειῶνει;

((Πρσσανατσλισμένη κυρίως
πρός τή σύγχρονη ἑλληνικὴ καλλιτεχνική δημιουργία, ἡ Πινακοθήκη τῆς Θεσσαλονίκης ὁέν περιλαμόάνεε ἀκὸμα ἔργα ὅλων τῶν
ρευμάτων καί τῶν τάσεων πού
ἔχουν κατά καιρούς ἐκὸηλωθεῑ
στῆν ἑλληνική ζῶγραφικὴ, οὔτε
ἔργα ὅλων τῶν σημαντικῶν καλλιτεχνῶν μας. Πάντως καί μέ τή
οημερινή της συνκρὸτηση, συγκεντρὼνει μερικά χαρακτηριστικά ἔργα σημαντικῶν δημιουργῶν μας, πού ὁιακρίνονται 716
τήν ποιότητα τῆς προσφορᾶς
τους καί τήν ἓκφραστική τους .
ὄύναμη».
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Τό διεθνέςΙ
συνέδριο
«ἈρίΟτΟτὲ λης»
καί ἡ·
σημασία του

λιων ασήμαντων καί ἀντίθετα
στήν ἀντιδικίαι μεταξὺ πλατωνικων καί ἀριστοτελικῶν» καί ὃτι ]όιποσιωπήθηκαν αξιόλογες ανα«ὁ Ἀριστοτέλης παρα τήν μεγα- - κοινώσεις Ἑλλήνων καί ξένων.
λοφυία του εἶναι πολὺ κοντα
Ἐδω ἡ αναξήτηση εὐθυνῶν δέν
στόν Πλάτωνα», ὅτι «ἡ ἓννοια
θα ἦταν ασχημη. γιατί καποτε 0'
τοῦ θεοῦ, ὅπως τή συλλαμὸανει δ ‘1 αὐτόν τόν τόπο πρέπει να μαἈριστοτέλης, «ὡς νόησις νοήθουμε 011310 που λέγεται (αὐσεως», δηλὼνει ὅτι καί δ Ἀρι*
I

'1

’ᾗ
το)σεθασμός...
στοτέλης
καί
ἡ
φιλοσοφία
,ξ
7. Ὀπωσδήποτετου
εἶναι σωστή
ἡ
παρατήρηση
τοῦ
κ.
Θεοδωρακόὅλέπει
πρός τόν οὖρανό», Ἀποπουλου,
πώς
οἱ
τέλεσμα
τῶν παραπανω,
ἦταν
μιαανακοινώὸεις
Ἴ ἀναφέρθηκαν κυρίως σέ δυό ὕαέκδηλη δυσφορία- ἀπό μέρους ὄχι
μόνον πολλῶν έλλήνων, ἀλλα καί
των ξένων συνέδρων, πραγμα
J1013 αναγκασε καί τόν ἴδιο τόν κ.
Θεοδωρακόπουλο - όταν στήν
τελευταία συνεδρία ἔκλεισε τό
συνέδρια μέ τόν τίτλο; «Συναγωγή συμπερασμάτων», μέ μεγαλη διακριτικότητα -— να μήν
αναφερθεῐ καθόλου στήν παραπανω προθληματική καί να ἀρκεσθεῐ στούς τυπικοὺς χαιρετισμοὺς, εὐχαριστίες κλπ.

σικοὺς τομείς; στα κείμενα καί
στό έργο 1013 ἴδιου 1013 Σταγιρίτη

- φιλόσοφου καί στήν έπίδραση
- πού ασκησε τό έργο του στό πέρασμα τῆς ἱστορικῆς διαδρομῆς
στοὺς διαφόρους λαούς, στίς εί’ δικές έπιστήμες, φιλοσοφικές κα, τευθὺνσεις καί έρευνες καθε έποχής, αλλα καί μέχρι σήμερα.
1

8. Τα θέματα που παρουσιαL στηκαν ἀπό τοὺς ἓλληνες συνέδρους ἦταν θέματα κυρίως τῆς
δεύτερης κατηγορίας, ἀναφέρον-

Τοῦ Βαοῐλη Νούλα
Ἀπό τίς 7 ὥς τίς 14 Αὐγούστου πραγματοποιήθηκε, στή
Θεσσαλονίκη τό παγκόσμιο συνέδριο για τα 2300 χρόνια ἀπό τόν
θανατο τοῦ Ἀριστοτέλη. Σ’ αὐτό
πήραν μέρος πανω ἀπό 300 ξένοι
σύνεδροι προερχόμενοι από 39
χῶρες, 43 έλληνες σύνεδροι καθώς καί 24 ἓλληνες παρατηρητές.
Τό, συνέδριο όργανώθηκε ἀπό τό
ἑλληνικό Ὑπουργεῐο Πολιτισμοῡ
καί τελοῠσε ὑπό τήν προστασία
τοῦ Προέδρσυ τῆς έλληνίκής Δημοκρατίας καί τήν αἰγίδα τῆς
UNESCO. Καλύφτηκαν σχεδόν.
ὅλα τα θέματα τῆς αριστοτελικής
-φιλοσοφίας καί ἐπιστήμης, κι“
ἔγιναν ἀναφορές στήν σύγχρονη
προὸληματική καθώς καί τήν
προὸληματική τῶν διαφόρων
ἱστορικῶν έποχων, σέ ἀναφορὰ
πρός τήν αριστοτελική σκέψη.
Ὓστερα ἀπό τό καταλαγιασμα
τῶν πρώτων έντυπώσεων μποροῦμε νομίζω να καταλήξουμε
στα ἑξῆς συμπερασματα καί χαρακτηριστικὰ αὑτοῦ τοῦ συνεδρίου;
1. Ἀπό τήν πρώτη κιόλας μέρα
έγινε φανερή μιὰ - χωρίς ἀποτέλεσμα —- προσπαθεια «καπελωματος» καί παραχαραξης τῆς οὒοίας τοῦ μηνύματος τῆς αριστοτελικής φιλοσοφίας καί τῆς ἱστορίας. ‘O καθηγητὴς καί πρόεδρος
τῆς Ὀργανωτικής Ἐπιτροπῆς κ.
Θεοδωρακόπουλος στήν έναρ,κτήριο καί έπίσημη ὁμιλία του
στήν πανηγυρικὴ συνέδρια. με
θέμα «σχέσεις Ἀριστοτέλους
πρὸς Πλάτωνα», προσπαθησε
ἀνεπιτυχῶς να συμὸιθασει τα
ἀσυμὸίὸαστα «να τεθεῑ τέρμα

2. Οἱ είσηγήσεις ἦταν παρα
πολλές καί ἡ ταυτόχρονη παρουξται·
δηλ.
στίς
έπιδρασεις
1013
σίασή τους σέ τρεῖς αἴθουοες
’
Ἀριστοτέλη
σέ
διαφόρους
κατα
πρωί-απόγευμα όχι μόνο καθικαιρούς
φιλοσόφους
καί
έπιστή010130e αδύνατη τήν παρακολούμονες
κυρίως
στήν
περίοδο
τῆς
θησή τους. ἀλλα καί κούρασε
Τουρκοκρατίας; Πλατων, Kant,
τοὺς συνέδρους, πού προσπαθη- _;. Ἰωαννης Ἰταλός, Πλήθων, Φίλων
σαν να παρακολουθήσουν 000 10
ὁ
Ἰουδαῖος,
Μεγαρικοί,
Πλούδυνατό περισσότερες. Βέὸαια ἡ
ταρχος,
Αὑγουστίνος,
Frege,
Ἰωταυτόχρονη μεταφραση στίς έπίσήφ
Φιλαργης,
Δημ.
Κυδωνης,
σημες γλωσσες 1013 συνέδριου
Montaigne,
Francis
Bacon,’
Thoὅοήθησε πολύ αν καί σέ μερικές
mas Reid, Βικέντιος Δαμοδός,
πριπτώσεις (αἴθουσα Γ ’) ἧταν έλΔ.Δ.
Φιλιππίδης,
Κορδής,
Π.
λειπής.
Βραιλας-Ἀρμένης, G. Marcel,
Ἀναλυτική
φιλοσοφία,
H.
Pies3. Δέν έγινε 000 θα έπρεπε ουsner,
Ψυχολογία
Μ.
Heidegger,
ζήτηση - διάλογος, σέ μερικές
Pope.
Albert
Camus,
όρθόδοξη
μαλιστα περιπτωσεις καθόλου,
σκέψη,
αφρικανικοί
λαοί.
κι’ 011310 γιατί δέν ὑπῆρχε χρόνος,
Ἡ
σειρα
εἶναι
ἡ
ἴδια
τῆς
ἡμέπραγμα πού έμπόδισε τη 60013ρας
καί
ὥρας
τοῦ
προγράμματος.
τερη προσέγγιση τῆς οὐσίας τῆς
Στήν
πρώτη
κατηγορία
δηλ.
ἀριστοτελικής φιλοσοφίας.
αναφορα στό ἴδιο τό ἀριστοτέλικό έργο ανήκουν οἱ έξής αναV 4. Ἔγινε αἰσθητή απουσία
κοινώοεις τῶν ἑλλήνων συνπολλῶν ξένων καί ἑλλήνων έπιέδρων. Καί παλι ἡ σειρα εἶναι ἡ
στημόνων πραγμα που έδωσε
ἴδιας
«Ἱ-Ι
μεταφυσική
τῆς
αριστοἀφορμή σέ διάφορα σχόλια· μια
τελικής μείξεως» (H. Μποὺσουδιευκρίνιση τῆς ὀργανωτικῆς έπιλας), «Είχε ὁ Ἀριστοτέλης μία
τροπῆς νομίζουμε, πώς θα ἦταν
θεωρία αἰσθητηριακων δεδομέἀναγκαία. Γ ιατί π.χ. τήν τελευνων;» (Δ. Ἀνδριόπουλος), «Τα
ταία στιγμή απουσίασαν οἱ Ρῶσοι
θεμέλια τοῦ ἀνθρωπισμοῦ στόν
ἐπιστήμονες ἤ γιατί τα ἄλλα παἈρ,)> (Γρ. Κασιμὰτης), «(H ἓννεπιστήμια μας καί μαλιστα τό
νοια καί ἡ μέθοδος τῆς πολιτικῆς
Ἀριστοτέλειο δέν έκπροσωπήθηφιλοσοφίας κατα τόν Ἀρ.» (A.
καν σχεδόν καθόλου ἤ έλαχιστα.
Μπαγιόνας), «Ἡ κοινωνιολογική,
έννοιολογία τοῦ Ἀρ.» (Γ . Κα6-,
5. Δέν έγινε ὃσο θα ἔπρεπε καλυψη τοῦ συνέδριου“ ἀπό τα μέσα ὃαδίας), «Δημοκρατία καί Τεχνοκρατία στήν πολιτική φιλομαζικής ένημέρωσης τηλεόρασησοφία 1013 Ἀρ.» (K. Κατσιμαραδιόφωνο-τύπος, πραγμα πού
νης), «Ἳ-Ι στέρησις ὡς αἰτία τῶν
ἀδυνατεῖ να ἐξηγήσει κανείς, έκκοινωνικῶν αναταραχῶν κατα
τός αν σκεφθεί - εἰπωθηκε κιόλας — πώς πέρα ἀπό ὅποιες τυχόν τόν Ἀρ.» (Γ. Μιχαηλίδης ~—
σκοπιμότητες, δέν ὑπαρχουν οἱ
’Νουαρος), «Ἡ αριστοτέλεια διακαταλληλοι ἂνθρωποι, μέ τήν
κριση διανεμητικοῡ καί διορθωκαταλληλη ὑποδομή καί Παιδεία
τικοὶτ δικαίου καί ἡ συμθολή τους
ὅχι μόνο για τήν παρουσίαση. για τήν διαφώτιση σημερινῶν
ἑνός τέτοιου συνεδρίου, αλλα καί προὸληματων» (Κ. Δεσποτόπουγια τήν κατανόηοη τῆς ἀξίας του. λος), «Ὁ Ἀριστοτέλης θεωρητικός θεμελιωτής τῆς διακρισης
τῶν ἐξουσιῶν στό Κρατος καί τῆς
6. Ἀκόμη καί ἡ Γραμματεία
πολιτικῆς Δημοκρατίας» (Θ.
Τὺπου 1013 συνέδριου δέν ένήρΣταυρόπουλος), «Ὁ Ἀριστοτέγησε ὅπως θα ἔπρεπε καί σέ πολλης καί ἡ θεωρία τοῦ «δημοκραλές περιπτώσεις μερολήπτησε
τικοῦ έλιτισμοῡ» (A. Κακούλκαταφανέστατα, πραγμα,’ που
σχολιαατηκε δυσμενέστατα, ἀλλα λου), «Ἡ αντιτραγική ἡ μή τραγικὴ σταση 1013 Ἀρ.» (H. Νικοκαί πίκρανε πολλοὺς. Ἕτσι δόλοὺδης), «Ἡ ἐντελέχεια ὡς ανθηκαν οτόν τύπο περιλήψεις ὁμι-

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «γράμματὲ
Ο ΛΕΞΙΚΟ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗΣ
- ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
σελ. 280, 6px. 200
O Γκέοργκ Λοὺκατς
ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΣΤΑΛΙΝΙΣΜΟΣ
’ σελ. 205, ὄρχ. 120
Ο Ντ. Ριαζανοφ
O ΜΑΡΞ KI O ΕΝΓΚΕΛΣ
(0x1 MONO) I'IA
ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ
σελ, 175 δρχ. 90
0 ἈνριΛεφέΘρ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ, ΣΗΜΕΡΑ
σελ. 112, 6px. 60
O X.M. Ἑντσενσμτιέργκερ
ΠΟΙΗΜΑΤΑ
σελ. 112, ὗρχ. 70
O E. Πρεομτῐραζένσκι
ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ITO
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
σελ. 134, δρχ. 80
O Ἠ. Πετρόηουλου
ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
σελ. 200, δρχ. 150
Ο ΛουίἈλτουσὲρ
ΓΙΑ TON ΜΑΡΞ
σελ. 260, δρχ. 150
ο Μπέητσον, Τζακσον,
Λαὶνγκ , Λῑντζ K.ü.
ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
σελ. 328. δρχ. 190

ΚεντρικῐῗΔιόθεσηῑ
«ΑΜΦΟΡΕΑΣ», Βαλτετσίου 50
τηλ. 36.138.396, Ἀθήνα

ΣΥΝΕΙΡΜΟΙ
ἪΝΔΡΟΜΙΞΔΑ Ζαλόγγου 9, τηλ. 36.19.724

ΗΡΑ CDEAOYKATZH

3 Kl
ι’·

θρωπολογική δομή» (Γ . M110chνης), «Ὁ ἅνθρωπος στή μεταφυσική τοῦ Ἀρ. μερικές θεμελιακές
μορφὲς τῆς ﬁnale/Eng» (Γ. Ἀντωνόπουλος), «Περί των οἰκονομικῶν ἰδεῶν τοῦ Ἀρ. καί τῶν 13110δείξεών του εἰς τήν πολιτείαν
πρός ἀνάπτυξιν αὐτῆς» (Λ. Χουμανίδης), «Οἱ ὀντολογικές προϋ-’

ποθέσεις τῆς πράξης στόν Ἀρ.
καί στήν όρθόδοξη σκέψη» (B.
Νοὺλας), «Ὁ Ἀριστοτέλης καί ἡ
φιλοσοφία τῶν Μαθηματικων»
(Φ. Βασιλείου).

9. Ἀπό τά παραπάνω γίνεται

φανερή μιά τάση καί προτίμηοη
τῶν συνέδρων έλλήνων (61161 καί
ξένων) πρός τά θέματα πρακτικῆς-πολιτικῆς φιλοσοφίας. Τοῦτο
δέν εἶναι τυχαῐο καί φανερώνει
δυό πράγματα τουλάχιστο;
πρῶτο πως οἱ ἓλληνες μελετητές
καί κυρίως οἱ νέοι συμπορεύονται μαζί μέ τοὺς ξένους συναδέλφους τους - μιά πού ἡ πρακτική
φιλοσοφία ὃρίσκεται σήμερα 0‘
ἀνατολὴ καί δὺση στό κέντρο τῶν
φιλοσοφικῶν ένδιαφερόντων καί,
68131890, πῶς οἱ έλληνες σύνεδροι,
δέν φοόοῦνται, ὅπως άλλοτε,
ἀντίθετα μάλιστα, καταπιάνονται
εὐχαρίστως μέ θέματα πολιτικῆς
φιλοσοφίας.
10. Ἡ παραπάνω προθληματική
ἦταν ἑπόμενο νά ὁδηγήσει τοὺς
έλληνες συνέδρους σέ μιά καταφανή διαφοροποίηση καί πολιτική έπιλογή. Τά ἴδια τά θέματα
άπαιτοῡσαν ἀδυσώπητα νά πάρει
κανείς θέο-η, ὑπέρ ἢ κατά τοῦ
Ἀριστοτέλη ῆ τοῦ. Πλάτωνα,
γιατί άναπόφευκτα ἡ άντιδιαμετρική θέοη τῶν άπόψεων δάσκαλου καί μαθητῆ καί ή ἀντιπαράθεσή τους σέ κρισιμότατα ζητήματα 61101101308 11301] καί θέση.
Ἐτσι διαφάνήκαν πολλές 6116—
ψεις, ἡ άριστοτελική προὸληματική άντιμετωπίοτηκε σφαιρικά
καί ὁλόπλευρα κι’ ένας πλουραλισμός ’θέσεων-ἀπόψεων ήρθαν
στήν έπικαιρότητα. Βασικά ὅμως
δυό κατευθὺνσεις ξεχὼρισαν 6.116
τήν πρώτη στιγμή nm" έὸιιιοαν καί
τόν τόνο στίς συζητήσεις. Ἀπό τή
μιά ἡ γνωστὴ ουνιηρητική θέση
των παραδοσιακῶν κύκλων διανοουμένων πανεπιστημιακων
(Ἀθήνησι) - άκαδημαϊκὼν καί ἡ
νέα ζωντανή προοδευτική δυναμική κατεύθυνση τῶν νέων κυρίως ἐπιστημόνων. Οἱ νέοι ἀντιτάχτηκαν στήν προσπάθεια τῷν
συν-τηρητικῶν κύκλων νά παρουσιάσουν τόν Ἀριστοτέλη σάν
ίδεαλιοτή φιλόσοφο καί συνεχιστή τοῦ Πλάτωνα. Μερικές φορές
μάλιστα ἡ ουζήτηση ἔλαθε όξύ
τόνο, πράγμα 11013 όχι μόνο έγινε
άντιληπτό άπό τοὺς ξένους συνέδρους άλλά καί σχολιάστηκε 8139111010.
11. Στὸ συνέδριο 01316 οἱ Ἕλληνες, νέοι κυρίως ἐπιστήμονες,
άγωνίστηκαν καί πέτυχαν σέ
πολλά σημεῖα μιά πραγματικὴ
61101101601001] τῆς άριστοτελικῆς
φιλοσοφίας μέ τά δικά της έντονα
καί άδρά χαρακτηριστικὰ της.

12. Στὸ ουνέδριο 01316 ἡ νέα γενιά τῶν έλλήνων διανοητων-έπιστημόνων ἔκανε δυναμική τήν
36
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παρουσία της, ἐπίσημα καί 6116—
ξια, πράγμα 11013 προμηνὺει 6111τέλους μιά πραγματική άναγέννηση τῆς έλληνικῆς φιλοσοφικῆς
σκέψης καί μιά έντυπωσιακή άνδρωση τῆς σοὸαρῆς έλληνικῆς
σκέψης. Σ’ αὐτό τό σημεῖο έγκειται κατά τὴ γνώμη μας ἡ μεγάλη
έπιτυχία καί προσφορά τοῦ συνεδρίου. Ἡ μεγάλη προσφορά τοῦ
Σταγιρίτη στάθηκε γιά μιά άκόμη
φορά πραγματικά μεγάλη.
13. Ἀπ’ έδιῖ] καί πέρα δέν θά
μπορεῐ νά γίνεται μονοπώληση
τῆς 6.116 καθέδρας σοφίας, 01318
παρακὰραξη τῆς ὲπιστημονικής
άλήθειας καί τῆς ἱστορικῆς πραγματικότητας. Ἥ παρουσία τῶν
νέων έλλήνων ἐπιστημόνων στὸ
συνέδριο 01316 εἶναι μιά έγγὺηση.
14. Ὁ Πλάτων καί ὁ Ἀριστοτέλης, οἱ πηγές αὖτές των δύο μεγάλων πνευματικῶν ρευμάτων
11013 έπηρεάζουν ὃαθὺτατα τήν
ἐποχή μας, άλλά καί 11013 11900διορίζουν τό μέλλον, 016 έξῆς δέν
θά καλύπτονται 6116 τή μυστικιστική ὁμίχλη τῆς ίδεαλιστικῆς
φρασεολογίας καί σὺγχυσης. Ὁ
καθένας θά εἶναι αὑτός 11013 1196- ξ

ῌῌΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ KINng
T0 [Yo/1111011116 κίνημα τῆς νεολαίας τείνει τά τελευταῖα
χρόνια νά αὐτονομηθεῐ ἀπό τήν κυρίαρχη κουλτούρα καί νά
ἑπιόάλλει τό ὁικό του πρόσωπο. Νέες ἀπόψεις ἐπεξεργάζονται καί κάποιες ἄλλες προοπτικές ἀνοίγονται μέ τίς
πρωτοὸᾏυλίες καί τό συγκεκριμένα ἔργο πού ἐπιτελοῦν
ὁμάὸες νέων στούς ὀργανωμένους φορεῖς τῆς NEG/101701; (110λιτικές νεολαῐες, φοιτητικά ὄργανα, συνδικάτα 11111.).

T0 ANTI πραγματοποίησε μιά ἔρευνα στήν ὁποία συμμετεῑχαν στελέχη τοῦ πολιτιστικοῦ κινήματος τῆς Νεολαίας.
ΣΕ προηγούμενα ,τεύχη ὄημοσιεύσαμε κείμενα τῶν.· Θ.
ΠΛΑΤΙΑ, Β. ΜΑΥΡΟΥΔΗ, καί τοῦ Φοιτητικοῦ Ὁμίλου
Θεάτρου καί Κινηματογράφου τοῦ Α.Π.Θ., τοι· Α. KYPANH 1101’ τοῦ B. ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ. Μέ τό κείμενο πού ὁημοσιεύομε σήμερα - καί πού μᾶς ἔστειλε ἡ συντακτικὴ
ὁμάὸα τοῦ περιοὸικοῦ «ΠΡΟΟΔΕΥΤῙΚΟΣ KINHMATO—
Γ ΡΑ ΦΟΣ» - κλείνουμε τήν ἔρευνα γιά τό πολιτιστικό κίνημα καί τούς νέους
Εἶναι γνωστό πως ἡ ταξική
πάλη 11013 διεξάγεται 016 πλαίσια
τῶν παραγωγικῶν σχέσεων τῆς
κοινωνίας ἀντανακλᾶται καί 016
έποικοδόμημα. Εἶναι ἐπίσης
γνωστό πως τό έποικοδόμημα
παρ’ ὃλο 11013 ἀντικαθρεφτίζει
στόν ένα ἡ τόν άλλο 6αθμό τήν
οἰκονομική 6601] έχει ένα σχετικά
αὑτόνομο χαραχτήρα καί 6111]ρεάξει τήν οἰκονομική 6601].
Ἀνάλογα μάλιστα μέ τίς συνθῆκες μπορεῐ νά παίξει άποφασιστικό ρόλο πάνω στήν άνάπτυξη,
τή στερέωση ἦ άκὸμα καί οτήν
άλλαγὴ των σχέσεων παραγωγῆς
τῆς οἰκονομικῆς ὅάσης. («E10—
αγωγή στήν Κριτική τῆς Πολιτικῆς Οίκονομίας» Κ. Μάρξ καί
φιλοσοφικό λεξικό Ρόξεπσλ
Γιουντίν).

γματι εἶναι καί όχι ὃ,τι ό καθένας
6.116 άγκόια ἦ σκοπιμότητα θά
θέλει νά εἶναι.
15. Ὁ καθένας στό ἑξῆς θά ξέρει
πως 6 Ἀριστοτέλης, δέν δέχεται
ὃπως 6 Πλάτων τήν ὕπαρξη δημιουργοῦ 1013 παντός Θεοῦ, δέν
δέχεται, ὅπως 6 Πλάτων τήν αἰωνιότητα τῆς ἰδέας, ἀλλά τήν αἰωνιότητα τῆς ὕλης· ὁ Ἀριστοτέλης
δέν δέχεται, ὃπως 6 Πλάτων, τήν
προτεραιότητα τῆς νόησης-διάνοιας, άλλά τῶν αἰσθήσεων καί
τῆς ἐμπειρίας οτά γνωσιολογικά
προὸλήματα· δέν δέχεται, ὃπως 6
Πλάτων τήν ἀθανασία τῆς ψυχῆς· δέν δέχεται ὃπως ὁ Πλάτων
τήν ὕπαρξη δούλων φύσει, ἀλλά
μόνον θέσει; γίνονται δηλ. οἱ
δοῦλοι καί δέν γεννιοῦνται. Δέν
δέχεται, ὅπως ὁ Πλάτων, τήν
άτεγκτη καί αἰώνια ταξική διαίρεση τῆς κοινωνίας· δέν δέχεται,
ὅπως 6 Πλάτων, τοὺς ἐκλεκτούς
ὃασιλικοὺς άνδρες, άλλά τήν
προτεραιότητα τῆς δημοκρατικῆς
πλειοψηφίας· δέν δέχεται, ὅπως
ό Πλάτων, διαφορετική γιά τήν
κάθε τάξη παιδεία, άλλά τήν ἴδια
παιδεία γιά ὅλους τοὺς πολίτες,
άνδρες καί γυναῖκες, πλούσιους
καί φτωχοὺς, άρχοντες καί άρχό-· !
μενους, άφοῡ οἱ ἴδιοι γίνονται
καί τό "81/0 καί τό ἄλλο μέ κλῆρο
καί γιά λίγο καιρό καί άλλα
πολλάέ...
16. Ὕστερα 611‘ 610 αὑτά, μπορεῐ εὔκολα κανείς νά 1101016681
γιατί δ’ Ἀριστοτέλης δέν «εἶναι
καθόλου κοντά οτόν Πλάτωνα»,
γιατί «δέ-ν μπορεῐ νά τεθεῖ τέρμα
στὴν άντιδικία μεταξὺ πλατωνικῶν καί άριοτοτελικῶν» καί πως
6 Ἀριστοτέλης καί ἡ φιλοσοφία
του δέν «6161181 πρός τόν 013ρανό», ἀλλά πρός τήν γῆ καί τά
συγκεκριμένα προὸλήματα κάθε
φορά 1013 έδῶ καί τὼρα, ’στά
προὸλήματα τοῦ κάθε συγκεκριμένου ἱστορικοῦ ἀνθρώπου, ’καί
όχι τοῦ άφηρημένου ἀνθρώπου
τῆς αἰώνιας ίδέαςέ...

Ἱ-Ι ἰδεολογία τῆς άντίδρασης καί
ἡ ἀλλοτρίωση τοῦ λαοῦ

ί

l

g

Γιά νά 61116161081 6 καπιταλισμός ἔχει ἀνάγκη νά 61001986161—
σει τίς πραγματικές ἑπιθυμίες καί
τάσεις 1013 προλεταριάτου καί νά
τίς ἀντικαταστήσει μ’ αὒτές τῆς
άστικῆς τάξης· νά κάνει φυσικά
01316 πού εἶναι άφὺσικο. Πέρα
ἀπό τοὺς νόμους, τήν παιδεία ἦ
τά μέσα μαξικῆς ένημέρωσης πού
πλαστογραφοῦν τήν πραγματικόἰ-ητα καί έξυπηρετοῦν τά, συμφέροντα τῆς έκμεταλλεὺτριας τάξης
άμεσα, οἱ έκμεταλλεὺτριες τάξεις
άσκοῦν πίεση στή συνείδηση τῶν
λαϊκων μαζῶν μέ έμμεσους καί
ὕπουλους τρόπους, 11011189deτας ἀντιλήψεις 11013 τήν ἐξυπηρε1013-v. Αίωνες τὼρα άλλοτριώνουν
τίς πραγματικές άνάγκες τοῦ
λαοῦ, τίς έπιθυμίες του, τό χαραχτήρα του, τή συμπεριφορά του.
Εἴτε μιλωντας γιά διάφορες «φυσικές» ἰδιότητες τοῦ ἀνθρώπου
ὅπως ἡ τάση του γιά ίδιοκτησία,

ἐἴτε παρουσιάζοντας ἀντιθέσεις προϊόντα τῆς ταξικῆς κοινωνίας
Ισάν «φυσικές»; ἀντίθεση 611190-

If

γυναίκας, λωκοῡ-μαὺρου κλπ,
εἴτε ποτίξοντας τούς λαούς μέ τό

61110 τῆς θρησκείας, τή μεταφυσική καί ίδεαλιστική άντίληψη.
Ἦ άκόμα μιλωντας γιά τήν «οἰκονομική εὐτυχία» 11013 προέρχεται 6116 τόν «ἐλεύθερο συναγωνισμό» ένῶ παράλληλα θεοποιοῡν
μέσα 6.116 τοὺς τρόπους ζωῆς 11013
611166110111/ 16 κέρδος, καλλιεργώντας αὖταπάτες γιά πλουτισμό
μέσα άπό τό «θεῖο>>δῶρο τῆς έργαοίας. Ἡ κυρίαρχη τάξη 6111θάλλει άστικά πρότυπα ζωῆς καί
ίδεαλιστικές ἀντιλήψεις έτσι ὥστε
οἱ ἴδιες οἱ λαϊκές μάζες νά ἀναπαράγουν οτήν καθημερινή τους
ζωή τήν ίδεολογία 11013 διαιωνίξει
τήν έκμετάλλευσή τους. Αὐτὸ δέν
εἶναι άλλο ἀπό τήν ίδεολογική
καί πολιτιστική άλλοτρίωση 11013
ὑφίσταται ὁ λαός.
Ἤ ταξική πάλη 1116 6110111066μημα

'0 106g 0‘ αὐτή τήν έπίθεση
τῆς κυρίαρχης ἰδεολογίας ἀντιοτέκεται εἴτε αῦθὸρμητα εἴτε 69—
γανωμένα ὃπως άντιστέκεται σέ
κάθε λογής καταπίεση μέ ἀγῶνες.
Οῑ ἀγῶνες κάθε λαοῦ γιά
έθνική άνεξαρτησία λευτεριά καί
κοινωνική άπελευθέρωση 61/10νακλᾱΝται στό έποικοδόμημα
ἀποτελῶντας 01316 που λέμε
κουλτοὺρα ένός λαοῦ ἤ πολιτιστική παράδοση. Ἀντανακλῶνται 016 έποικοδόμημα ὅταν φτιάχνονται τραγοὺδια, ζωγραφιές
κείμενα γιά νά ἱστορήσων, νά
έμψυχιῦοουν ἢ νά συμπυκνὼσουν
γιά νά προωθήσουν αὐτούς τοὺς
άγωνες. ’Ὁταν μέσα στίς συνθήκες τοῦ άγὼνα διαμορφώνονται
τέτοιες σχέσεις καί συμπεριφορές
11013 σπάνε τίς κυρίαρχες (κατάρ-

-γηση τοῦ άτομικισμοῦ, δμαδική
ζωή, συλλογική δουλειά, κατάρνηση Ῥής ὕποτίμηῠης τῆς γυναίκας με χαραχτηριστικά παραδείγματα τίς περιόδους τοῦ α’ καί 6'
άντάρτικου στήν Ἑλλάδα, καί
σήμερα τό Ντοφάρ ἤ τήν Παλαιστίνη). Ἀκόμα οἱ άγῶνες ένάντια
στήν καταπίεση καί τήν 6111181611-

λευση έχουν τίς άμεσες ἐπιπτώσεις τους καί σέ ἀλλους τομεῐς
τοῦ έποικοδομήματος ὅπως στοὺς
νόμους (λαῑκα δικαστήρια) ἤ
στήν παιδεία (λαϊκα σχολεῐα).
Στήν πάλη του λοιπόν ἐναντια
στήν ίδεολογία τῆς ἀντίδρασης,
ένάντια στίς κυρίαρχες πολιτιστικές πραχτικές ὁ λαός ἔχει γιά
στήριγμα τή δική του, τή 61]μιουργημένη μέσα ἀπ’ τοῦς ἀγῶνες του δημοκρατική καί σοσιαλιστική συνείδηση.
“Ὀμως ὅπως ἀκριὸῶς στό πολιτικό έπίπεδο χρειάζεται ἡ παρέμ6001] τῆς πρωτοπορίας τοῦ λαοῦ,
έτσι καί στό πολιτιστικό. Γ ιατί
δέν θα πρέπει νά ξεχνᾶμε πώς ἡ
κυρίαρχη ταξη αὐτὴν ἀκριὸῶς τή
λαϊκή συνείδηση προσπαθεῐ να
ἀλλοτριώσει μέ ὀργανωμένο
τρόπο καί μέ καθε μέσο ποῦ διαθέτει, καί ἀκριὸῶς ἐξ αἰτίας τῆς
μακρόχρονης πολιτιπικής ἀλλοτρίωσης ὅταν ἀναφερόμαστε στήν
πολιτιστική κληρονομία ἑνός
λαοῦ δέν εἶναι δυνατόν να τήν
παίρνουμε σάν κατι συνολικά θετικό. Γιατί ἁπλούστατα περιέχει
μιά σειρα ἀπό στοιχεῖα πού εἶναι
συνέπεια τῆς αλλοτρίωσής του.

Ἱ-1 ἀναγκαιότητα μιᾶς ταξυιής
πολιτωτικής 11096116001];

νητα, ὅπλα κλπ). ’Ὀταν λένε στήν
κόρη τους «πήγαινε νά ὅοηθήσεις
τή μαμα οτήν κουζίνα» ἤ στό γιό
τους, «έλα τώρα μή κλαῖς, τ’ ἀγόρια δέν κλαῐνε» ἀνπαράγοντας
τήν αντιδραστική αντίληψη για
τήν ἀνωτερότητα τοῦ ἄντρα καί
τόν περιορισμό τοῦ κοινωνικοῦ
ρόλου τῆς γυναίκας στό σπίτι
κλπ, κλπ. ’Όταν δέχονται ἀσυζητητί τά προϊόντα τῆς αστικής
κουλτοῦρας στή μουσική, στήν
τηλεόραση, στόν κινηματογραφο
στό ποδόσφαιρο, κλπ. ’Ὀταν 610μορφώνουν ἕνα μικροαστικό 110—
θωσπρεπισμό στή 66101] τοῦ
«ἀφοῦ τό κανουν ὅλοι γιατί ὅχι
καί γὼ, ἀφοῦ ἔχουν ὅλοι σαλόνι
γιατί ὃχι κι ἐγώ» κλπ. ’Ὀταν παντρεῦονται χωρίς να προόληματίζονται πάνω στόν πατριαρχικό
καί ἀντιφεμινιστικό θεσμό τοῦ
γάμου ἀπαράλλαχτα ὅπως οἱ
ἀστοί. “Οταν ἀποδέχονται στήν
καθημερινή τους συμπεριφορα
σαν κατι 16 φυσικό τή διαφορά
ἀναμεσα 011’] χειρωνακτική καί
διανοητική ἐργασία δείχνοντας
ὑπερὸολικό σεὸασμό σέ ὃασκαλους, καθηγητές, ἐπιστήμονες ἤ
καί παπάδες ἀκόμα. Κι’ ὅμως αῦτόν ἀκριὸῶς 16 196110 ζωῆς, αῦ-·
τές τίς νοοτροπίες καί συμπεριφορές οἱ πρωτοπόροι, συνεπεῐς
ἀγωνιστές πρέπει να χτυπανε
στήν καθημερινή τους ζωή μέ τήν

M161 11096116001] στόν πολιτιστικό χῶρο παρουσιάζει σήμερα
ἰδιαίτερες δυσκολίες. Οἱ 6ασικές ,ἴδια ἀγωνιοτικότητα καί συνδυσκολίες προέρχονται ἀπό τίς
έπεια ποῦ χτυπάνε τήν ἀντίδραση
ἴδιες τίς ίδιομορφίες τοῦ ἐποικοστό πολιτικό ἐπίπεδο.
δομήματος πού έδῶ μποροῦμε να
Μια συνεπής πολιτιστική πρασυνοψίσουμε σέ δυό πράγματα.
χτική
δέν
μπορεῐ
παρα
να
εἶναι
α) Τό γεγονός τῆς έμμεσης καί
ταξική. Στόχος της δέν μπορεῐ νά
ὅχι άμεσης καταπίεσης. Ἂν ὁ
εἶναι άλλος ἀπό τή συνειδητοπρολεταριος διακρίνει τήν ἐκμεποίηση καί τήν ἀντίσταση τοῦ
τάλλευση που τοῦ γίνεται στό οἰλαοῦ στήν κυρίαρχη ίδεολογία,
κονομικό έπίπεδο ἀπό τόν ἐργοστίς κυρίαρχες πολιτιστικές πραδότη του, τό κράτος καί γενικα τό χτικές, στήν κυρίαρχη νοοτροπία,
κεφαλαιο δέν εἶναι διόλου* σίστήν έπιὸολή τῶν ἀστικῶν γουρο πως διακρίνει πῶς ἡ ἐκμεἀντιδραστικῶν μοντέλων συμπεταλλευση αὐτή στηρίζεται πανω
ριφορᾶς. Μιά πολιτιστική πραστήν πολιτιστική-ἰδεολογική του
χτική που νά μετατρέπει οτόν 10ἀλλοτρίωση, μέσα ἀπό τα τραμέα τοῦ τρόπου ζωῆς, τή μια
γοὺδια, τήν τηλεόραση, τό σινεμά συνήθεια σέ άλλη, τή μια σχέση
τοῦ Σαὸὅατόὸραδου.
σέ ὄιλλη, τόν ἕνα θεσμό, παρά6) T6 γεγονός τῆς μακρόχροδοση κλπ.σέ ἀλλο, προετοιμαζοννης ἀλλοτρίωσης πού ἔχει σαν
τας τό λαό για τό χτύπημα τοῦ
συνέπεια τή δημιουργία νοοτροπαλιοῦ μέσα ἀπό τήν καθημερινή
πίας καί συμπεριφορᾶς τοῦ λαοῦ του κοινωνικὴ ζωή καί δουλεύονἀντιθέτων μέ τα ταξικά του συμ- τας για τό χτίσιμο τοῦ καινούφέροντα.
ριου στό έποικοδόμημα, ὅπως
Εἶναι χαραχτηριστικό πῶς
ἀκριὸῶς γίνεται καί στή 66101]
ἀκόμα καί συνεπεῐς ἀγωνιστές
ἀπό τίς συνεπεῐς πολιτικές δυναπού καθημερινὰ ὀργανώνουν τόν
μεις.
ἀγῶνα για ψωμί, δουλειά, λευτερια τόν ἐγκαταλείπουν δίχως νά
Τά τελευταῖα χρόνια γίνεται
τό θέλουν ὅταν διατηροῦν στό
πολύς λόγος ἀπό διαφόρους φο·
οπίτι έναν ἀστικό καταμερισμό
ρεῑς (νεολαῐες ἀντιπολιτευομένων
δουλειας ἀνάμεσα στόν άντρα
κοινοθουλευτικῶν κομμάτων,
καί οτή γυναίκα, ὅταν καταπιέΠανελλήνια Πολιτιστική Κίνηση
ζουν πατριαρχικά τα παιδιά
κ.ά.) για πολιτιστικές έκδηλώτους, ὃταν τοὺς έπιὸάλλουν ἀστι- σεις, δραστηριότητα, ἀκόμα καί
κές συμπεριφορές (ὅπως τό· για πολιτιστικό κίνημα, “Ομως
ῦπερὸολικό χάϊδεμα ἡ ἡ ἀντιμεποτέ μέχρι σήμερα τό πολιτιστικό
τώπισή τους σαν οἰκιακά ζῶα
ζήτημα δέν ἔχει τεθεῐ κάτω ἀπό
ἀνίκανα για ὸποιαδήποτε δουμιά ταξική ὀπτικὴ ὅπως 11’] διαMu}. ἢ ὅταν τοῦς ἀγοράζουν παι- γράψαμε παραπάνω. Τό πολιτιστικό ζήτημα ἔχει περιοριστεῐ
χνίδια τέτοια ποῦ ἀναπαραγουν
συνειδητα στίς καλλιτεχνικές έκτήν ἀστική ἰδεολογία - αὐτοκί-

δηλὼσεις, καί μάλιστα σέ καλλιτεχνικές έκδηλὼσεις ποῦ τίς
περισσότερες φορές ἀναπαράγουν τήν ἰδεολογία τῆς ἀντίδρασης. Χαρακτηριστική εἶναι ἡ
περίπτωση τῆς Πανελλήνιας Κίνησης, ποῦ’ ένῶ φιλοδοξεῐ νά
θεωρεῖται φορέας μιᾶς πολιτιστικής δουλειᾶς, μέ τό αρθρο 2 δηλὼνει πώς στόχος της εἶναι ἡ
ἀναπτυξη καί ἡ ὃιάδοση τῆς τέχνης χωρίς ποτέ 666010 να ἀντιμετωπίζει τήν τέχνη ταξικα.
Ἀκόμα τό τί έννοεῐ ἡ Π.Π.Κ για
πολιτιστική δουλειά γίνεται φανερό στό κείμενο τοῦ Καμπανέλλη (πού μοιραστηκε στήν
Παντειο) καί ὅπου προτείνεται
νά ακολουθήσουμε τό παράδειγμα τῶν χωρῶν τῆς Κοινῆς Ἀγορᾶς ποῦ θεωρεῖ πώς; «δίνουν τεράστια σημασία καί-στήν ἀνάπτυξη τῆς τωρινῆς πνευματικῆς
ζωῆς>>(ῐ) καί ἄλλα πολλα (ὅλέπε
αρθρο για τήν Π.Π.Κ. «Προοδευτικός κινίφος νο 2).
Ἕνα ἄλλο παράδειγμα για τόν
τρόπο ποῦ ἀντιμετωπίζεται τό
πολιτιστικό εἶναι τό ἅρθρο πού
γράφτηκε στίς 30/4/78 016 «P1ζοσπαστη πού θεωρεῖται «καταστάλαγμα τῆς τόσο ἐποικοδομητικής ουναντησης τῶν πολιτιστικῶν συλλόγων ἀπ’ ὅλη τήν Ἑλλαδα(ῐ) καί ὅπου κατω ἀπό τόν
τίτλο «Πῶς γίνεται ένας σύλλογος πολιτιστικός» δίνονται τεχνικές δδηγίες γιατήν ὀργάνωοη
παιχνιδιὼν σκακι ἤ 6ι6λιοθήκηςῖ
Γ ια να μήν τά πολυλογοῦμε δυστυχῶς ἡ πολιτιστική πραχτική
ἔχει περιοριστεῐ στίς καλλιτεχνικές ἐκδηλώσεις ἤ τό πολύ-πολύ
στή δενδροφύτευση. (Γ ιά νά μήν
ἀναφερθοῦμε στα διάφορα φεστιθαλ νεολαιῷν ὅπως ἡ ΚΝΙΞ
ὅπου ἀναμεσα 0’ ένα σουὸλακι,
λίγο κρασί καί τό τραγούδι τῆς
Μοσχολιοῦ παρεμὸαλλεται 6 λόγος τοῦ καθε ἀρχηγοῦ καί μοιράζονται νικέλινα σηματακια μέ τόν
Μάρξ ἤ τόν Αένιν ἤ κόκκινα καπελακια πού καλοῦν στήν Ὀλυμπιάδα τῆς Μόσχας).
’Ὀλα αὐτά ὅμως δέν εἶναι τυχαῐα. Τό πολιτιστικό κίνημα εἶναι
δεμένο μέ τήν πορεία τοῦ λαϊκοῦ
μας κινήματος. Σήμερα ποῦ τό
κίνημα ὅρίσκεται σέ ϋφεση καί
κυριαρχεῑται ἀπό τό ρεὸιζιονισμό
καί τό ρεφορμισμό εἶναι ἑπόμενο
καί ἡ ταξική πάλη 016 ἐποικοδόμημα, στόν πολιτιστικό χὼρο να
ὃρίσκεται σέ χαμηλό ἑπίπεδο.
Καί πολύ περισσότερο 6έ6αια

δέν μπορεῐ κανείς νά περιμένει
μιά σωστή πολιτιστική πραχτική
ἀπό αὐτούς που στό πολιτικό
ἐπίπεδο ἔχουν μια λαθεμένη
γραμμή’Όμως ὅπως στό πολιτικό ἐπίπεδο 6 λαός ἀγωνίζεται έναντια
στήν κυριαρχία τῆς δεξιάς, στό
ρεὸιζιονισμό καί τόν ρεφορμισμό
καί σιγα-σιγά ὀργανωνεται καί
ἐντάσσεται στίς ἀληθινα πρωτοπόρες ὀργανώσεις του, κι’ ἒτσι
οτηριζόμενος στίς δικές του δυνάμεις ἀρχίζει να κερδίζει E60φος, έτσι καί στό πολιτιστικό
ἐπίπεδο ὁ λαός ὅασικα μέσα ἀπό
τούς συλλόγους, αὐτούς που τόν
έκφραζουν, προσπαθεῐ να ἀντιπαρατεθεῐ στήν κυρίαρχη ἰδεολογία, νά ἀντισταθεῖ στήν πολιτιστική του ἀλλοτρίωση. Καί p.110σταρηδες σ’ αὐτόν τόν ἀγώνα 016
ἐποικοδόμημα δέν μπορεῐ να εἰ·
ναι ἄλλοι ἀπ’ αὐτούς ποῦ διεξάγουν μέ συνέπεια τήν ταξική
πάλη καί 011'] 66101]. ’
Στό έποικοδόμημα ἐπειδή ἀπό
τή μία ῦπαρχουν οἱ ίδιομορφίες
πού αναφέραμε προηγούμενα καί
ἐπειδή κοντα σ’ αῦτές ἔχει προστεθεῐ ή ταχτική τῶν ρεφορμιστῶν
καί τῶν ρεὸιζιονιστῶν που έκμεταλλευόμενοι αῦτές ἀκριὸῶς τίς
ίδυομορφίες ὃρίσκουν πρόσφορο
ἔδαφος για να ἀποπροσανατολίσουν τό λαό μιλώντας 016 ὥνομα
τῆς προοδευτικότητας, χρειαζεῑ
ται μακρια κι’ έπιπονη δουλεια
καί θα πρέπει δίχως αὐταπατες
νά παλέψουμε μέ ὑπομονή. Γ ιατί
6é6010 μέ κανένα τρόπο δέν εἶναι
δυνατό σέ μια έκμεταλλευτική
κοινωνία να ἀπελευθερωθεῐ 6
λαός πολιτιστικα. Ἀκόμα παραπέρα,-ὅσο ἡ κοινωνία εἶναι ταξική ἡ ταξική πάλη θα διεξάγεται
καί στό έποικοδόμημα. ’Ὀμως
αὑτό δέ σημαίνει πως θα ποῦμεῑ
«πρῶτα ν’ ἀλλάξει ἡ ὃαση καί·
μετα ὅλέπουμε τί γίνεται καί στό
έποικοδόμημα», γιατί τότε στα
σίγουρα ἡ ἀστική γραμμή θα κυριαρχήσει καί θα ἐπηρεασει τίς
δυνατότητες ἀλλαγῆς τής θάσης.

Δὲν εἶναι μόνο ὁ κομμουνισμός
ωήνῆ
στα κάθιόρα ἑργοστάσια ἐκεῖνα,
εἶναι καί μέσ’ στό σπίτι, στό τραπεζάκι μπρός,

στίς σχέσεις, στή φαμίλια, στήν
καθημερινή ρουτίνα.
Μαγιακόφσκι
«Se/1001116015 τό μέλλον» Ι 925
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«‘H 1211 νύχτα τοῦ κυρίου Σαίξπηρ» 016
656190
Θίασο.

ἿᾹλάμπρα,

άπο έναν άρτιο

τῆς Ἅννυς Θ. Κολτσιδοποὺλου.
Ὁ τίτλος πού ὃιάλεξε 6 ὃιασκευαστής Γ. Σκούρτης κι ένέκρινε 6 01111110651119 Γ. Ρεμοῦνὸος - CH 1211 νύχτα τοῦ κ. Σαίξπηρ —- μαρτυράει θαρρῶ τίς μικρές ἠ μεγάλες παρεξηγήσεις,
1600 0111 διασκευή· παράφραση ὅσο καί στήν σκηνοθεσία. Πιὲ
στεύω, πῶς ἡ ὃωὸέκατη νύχτα, 116110... 1013 111391011 Σαίξπηρ δέν
εἶναι. Μπορεῐ νά’ναι ἡ νύχτα τῶν ἐρωτικῶν παρακρούσεων
στήν αἰσθησιακή Ἰλλυρία, ἡ νύχτα τῆς Βιόλας K610691011, τῆς
Ὁλίὸιας, 1013 Ὀρσίνο, 1013 2566011611013 ἠ ἡ νύχτα τῆς γκάφας
1013 M671667110 καί τῆς σκανταλιᾶς μιᾶς ὁλάκληρης παρέας ἀπὸ
ύπηρέτες καί παράσιτοι σάν 1611 κύρ - Τὸμπυ, μά τοῦ κ. Σῇαίξπηρ ἡ νύχτα δέν εἶναι. 01315 1013 1957171013 Φέστα, ἡ νύχτα εἰναι,
τοῦ θλιμμένου σουλατσαὸὁρου «μπούφου», τοῦ 1906660139011

τῶν σονέτων 1013 Σαίξπηρ.
Ὀ Σαίξπηρ, πιστεύω, μένει ἔξω
ἀπὸ αύτή τή νύχτα τῶν ἐπάλληλων μεταμορφῶσεων, χυμεύοντας
στούς ἀνομοιοκατάληκτους ἰαμ61110139 στίχους του, πρωταναγεννησιακά ἰταλιάνικα μοτίὸα μέ 61—
1159 1011 119006111159, ἰδιοφυεῖς καί
πικρὸσοφες. Εἶναι 6 magister
ludens τῆς νύχτας, πού κανείς δέν
ὁρίζει. Γεμάτη μαγεῐες, ξόρκια,
ὅὸτανα, μαγγανεῐες, μπερὸέματα,
μεταμορφώσεις, περιμένει τούς
θεατές, μά κυρίως τούς ἀρσενικούς ἠθοποιοὺς νά τούς ὃιπλο καί τριπλομεταμορφῶσει.
Αύτή ἀκριὸῶς ἡ 1211 νύχτα τῆς
Ἰλλύριας θαρρῶ πῶς έλειψε €133
τήν παράσταση. Ἡ παράκρουοη,
ἡ έρεθιστικὸτητα, ἠ τρέλλα, ἡ
ποίηση 1013 5911116, 1013 άφυλου
καί 1013 ἀνδρόγυνου έρωτα,
571511115 16 κεντρί 1013 ἀρχικαλικάτζαρου, παραμονή τῶν Φῶτων.
Ἐλειψε ἡ 61.117111 αἷσθηση τῶν
ἠθοποιῶν, κυρίως τῶν θηλυκῶν,
πῶς ὃιπλο - καί τριπλομεταμορφῶνονται. μιά κι 6 967109 τους εἷναι 71” 611196 γραμμένος. Ἐκεῖ
άνάμεσα στὸ μπέρὸεμα καί 1:6
ξεμπέρόεμα ἤ στήν ἀποθέωση τῆς
σύγχισης 1013 ἔρωτα καί τήν έρεθιστική της λύση, 6910115161
θαρρῶ ἠ διαφορά τῆς «12ης νύχτας 1013 κ. Σαίξπηρ» ἀπ’ 16 «6,11
11901111615» 1013 Ούῐλλιαμ Σαίξπηρ. Τελικά, αύτὸ εἶναι καί 16
1101160 τῆς «12ης νύχτας», 6 209

ἦ κορίτσι θηλυκὸ ἠ ἀρσενικό,
έφηόο ἡ 115016, ἀγὸρι πού νά
παίζει μὸνο κορίτσι ἠ ἀγὸρι πού
νά παίζει κορίτσι πού μέ τή σειρά
του νά παίζει 5116 ἀγάρι μέχρι νά
ξαναγίνει ἀγὸρι πού παίζει 6.11716
5116 κορίτσι...

Οἱ λαϊκοί μύθοι τῆς παραμονῆς
τῶν Φῶτων, ἐρεθίζουν τούς ἀνθρῲπους, μπερὸεύουν τά φύλα,
τά πρόσωπα, ἀνακατεύουν 16
ἐρωτικά 6616116 καί τούς ζωτι- _
110139 χυμούς, ὃιεγείρουν κι ἀλαφιάζουν 16 116611 καί τούς πόθους.
Ἤ παράσταση ἠταν ἀπ’ ἀρχῆς
«ψύχραιμη». Ἡ προσπάθεια
σκηνοθέτη καί ὃιασκευαστή,
ἦταν, έχω τήν ὲντύπωση, νά γίνει
μπρούτο καί ρωμέϊκο, 16 στοιχεῐο
έκεῖνο πού ,μέχρι τῶρα έμοιαζε
«κίὸὃηλα 901161111116» 111 «67156916 λυρικοποιητικὸ».
Εύτυχῶς, πού οί ἠθοποιοί μέ
16 5110111110 καί τήν παιδεία τους
δέν θέλησαν ν-’ ἀκολουθήσουν μέχρι ἐκεῖ τήν «έξυγίανση» καί τήν
«λαῖκοποίηση», τοῦ λαϊκοῦ
Σαίξπηρ. Σταμάτησαν μέχρι τόν
«Μπάρμπα-Γιάννη κανατά», τή
«θειά μ’ τήν Ἀμερσούὸα», καί
τίς τιμμένες πιά 6910159 1013 691016911 11139 — Τὸμπυ.

Φοὸάμαι πῶς 6511 ἀρκοῦν γιά
νά ,κάνουμε «ὃικούς μας» τούς
κλασσικούς συγγραφεῖς οἱ ἐξωτερικοί ἀναχρονισμοί, οἱ συν-τομεύτίτλος της. “Ὀ,τι 11901111615, ἀγὸρι Ι σεις κι οἱ λεκτικές τολμηρὸτητες

ἶ 6167110
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ὅπως 5116 μοῦ κι 5116 111’ τῆς Ὀλί6169. Εἶναι θαρρῶ ἀνάγκη, νά
μάς κάνουν κι οἱ συγγραφεῖς λίγο
δικούς τους, νά μοιράσουμε ἀνάμεσά μσς τήν 6116016011, μελετῶντας ὂχι 1600 τίς λέξεις ἡ 611
εἶναι γραμμένο (6715115 Πῆτερ
Μπρούκ), μά τίς παρορμήσεις
τους - αύτές τίς παρορμήσεις ’πού
ὁὸηγοῦν σέ μιά στάση, σέ μιὰ
συμπεριφορά κι 511667101111 μοναχά σάν λέξεις...
...... T6 κατεστημένο - ἡ μᾶλλον
16 66116111111690 656190 — λέει
πάλι 6 M11901311 — καταφεύγει εύκσλα στάν Σαίξπηρ. Βλέπουμε τά
5.9116 1011 νά παίζονται 6.116 καλούς ἠθοποιούς, μ’ 511611 196110
11013 1169 φαίνεται σωστὸς. Φαντάζουνε ζωντανά καί πολύχρωμα, ὑπάρχει μουσική κι ὅλοι
εἶναι μασκαρεμένσι ύπέροχα,
ὅπως πρέπει ὑποτίθεται 116 εἶναι
016 καλύτερα κλασσικά ἔργα.
Ὡστὸσο μέσα μας, ὁμολογοῦμε,
πῶς 16 6910110111115 ἀφόρητα πληκτικὸ καί καταδικάζουμε 1611
Σαίξπηρ ἦ 16 Θέατρο ὅπως εἶναι,
6116116 καί τόν ’ίὸιο 1611 561116
μῦς...»
Σίγουρα, ὅλ’ αύτά θά προσπάθησε ν’ ἀποφύγει κι 6 01111110651119
P5 1101311609 « 6.1101171600110601ῶντας» καί «λαῖκοποιῶντας» 1611
ἠδη λαϊκὸ Σαίξπηρ προὸάλλσντας
16 κωμικὸ στοιχεῑο κι ἀπογυμνῶνοντάς το ἀπ’ τήν ποίηση καί τήν
πίκρα του.

Ὁ ζωγράφος Φασιανός, εἰκονογράφησε 5116 παραμυθιτικὸ
φὸντο, μ’ 5116 άφαιρετικὸ θεατρικὸ σκηνικὸ 11013 έρχὸταν σέ
σύγκρουση μέ, τήν προσγειωμένη
«61601151111» καί σκηνοθεσία. T6
E610 κοντράρισμα, ὑπῆρξε 016
κοστούμια καί κυρίως στή μουσική 11013 51151115 πιστὴ στήν πίκρα
τῆς σαιξπηρικῆς minousἜτσι, οἱ ἠθοποιοί έμπειροι,
ένστικτῶὸεις καί μάστοροι στή
ὃουλειά τους, ἀνέλαὸαν νά ἰσορροπήσουν 2 τάσεις, έπιστράτεψαν
5116 σωρὸ ὃικά τους εὑρήματα κι
έὸγαλαν 11596 6611116016 1116
παράσταση ὅπου 6 61601150601119
0111116115115 1611 λάγο κι ἰσοπέὸωνε
τήν «εύγενή» καί τήν λαῖκή
ποίηση τῆς γλώσσας, ὅπου 6 σκηνοθέτης ρωμιοποιῶντας 6110611νάμωνε κι ὅπου 6 ζωγράφος κι 6
σκηνογράφος έστηναν μιά παράσταση γιά 1611 1101101116...

Ἡ Βιὸλα - Καισάριος τῆς Κ.
Βασιλάκου, προσπάθησε καί πέτυχε νά ὅρεῐ τήν ἰσορροπία 6116μεσα στήν πεζὸτητα τῆς σκηνοθετικῆς γραμμῆς καί μιά 6690011711]9666 11013 ἡ ἴδια ,έπιὸίωκε. Ἔτσι
κατόρθωσε κάποτε νά ’ναι 16 ἀρρενωπὸ κορίτσι καί .16 6696
ἀγὸρι πάντα μέσα 6116 μιά μὸνιμη
αἰνιγματική γοητεία.
Ὀ Δούκας Ὅροι-,μμ ιι· 511611
96710 πού έφτασε 69111-111. κομμένος 016 χέρια τοῦ Θανάση Μυλωνά 01161151105 σωστά, οχι τὸσο

016 κυνήγι τῆς Ὀλίὸιας ἀλλά 016

κυνήγι 1013 Ἔρωτα. Ἱ-Ι μαρκησία
Ὀλίὸια ,τῆς Ξένιας Καλογερο- ,
πούλου, ἧταν μιά μαυροντυμένη
θλιμμένη πορσελάνινη κούκλα,
πού ‘1191165 μέσα της τίς πιὸ
ἀπρόσμενες ἐκρήξεις πάθους,
ζωντάνιας, ἀποφασιστικὸτητας,
ένεργητικὸτητας καί ψυχικῆς πσλυχρωμίας.
rO κύρ -— Τὸμπυ, 1013 Βασίλη
Διαμαντὸπουλου, 6910169119, γήινος, εἶχε άριστες σχέσεις, μ’
ὅλους τούς ζωτικούς χυμούς
καί τά καπούλια τῆς Μαρίας.
‘H Μαρία τῆς· Μίρκας Παπακωνσταντίνου - ΙΙμ’ 5116 95011671
γέλιου λίγο άμαστὸρητσ 6116116 —
ἦταν κατεργάρα, ξελογιάστρα,
θηλυκιά καί προκομένη, ἡ γυναίκα μέ τά μεγάλα χέρια, τήν
μεγάλη καρὸιά καί τήν μεγάλη
110616. ‘O κυρ-Ἀντρέας 6... χλωμομάγουλὸς, 6911115 01611 Νίκο
Λυκομῆτρο έναν έξοχο 11110011191-

1χτή. Οἱ μικρές του περιπέτειες
στήν 67111 πλοκὴ ἀποκτοῦν μέσ’
6.116 τήν ἑρμηνεία 1013 11601101013,
πρωταγωνιστική 6691311116. Οἱ

’μικροί 967101 1013 Βαλεντίνο καί
1013 CD666 6661111611 μ’ ἀγάπη κι
ίκανὸτητα 6116 1611 Γ ιάννη Ροζάκη κι 6 Ἰσίδωρος Σιὸέρης πρέπει ν’ άναφερθεῐ γιά τήν προσπάθειά του καί 11111 έπιτυχία του
σάν Σεὸαστιανὸς, πανομοιὸτυπος
ὃίὸυμος ἀδερφός τῆς Βιὸλας.
“Ο Φέστας 1013 Μίμη Χρυσομάλλη, «6 γεφυροποιὸς» τῶν
άφεντάὸων καί τῶν λαῖκῶν, εἶναι
μιά περίπτωση ἑρμηνείας 9671011,
11013 τήν παίρνεις μαζί 016 σπίτι
σου, νά σέ 60116651 61611 6 11601109
015115161 115 16 115cp6711 κάτω κι σί
σοφίες του γίνονται καραγκιοζιλίκια. Λυρικὸς, θλιμμένος μέ
16 1161390 1011 11661 στ’ 6115190 καί
τ’ άσπρο του στῆν πραγματικὸτητα, 1691591169 1161’. σοφός εἶχε
κάτι 6.116 511611 111599610 1013
Βατῶ, πρίν μακιγιαριστεῐ

Ἀφήνω τελευταῖο 1611 M671667110 1013 Θύμιου Καρακατσάνη,
1013 1101166111013 αὐτοῦ ἠθοποιοῦ,
πού έπλασε έναν μοναδικό 96710.
K01166711iw169 11506 1011 ὅλη τήν
παιδεία τοῦ Θεάτρου Τέχνης κι
ὅλη τή μανία τοῦ Θεάτρου γενικά
στήριξε εύρηματικά, 16 μισὸ τουλάχιστον έργο. Μάς μαθαίνει 16
συρτάρωμα 1013 τραγικοῦ μέσα
016 κωμικὸ κι ἀντίστροφα. A11τοσκηνοθετεῐται, αύτοσκηνογραφεῐται, αύτομεταφράζεται κι αύτσπαραφράζεται ὃίχως νά φύγει
στιγμή ἀπ’ τήν 6117111 1013 Σαίξπηρ.
Ἀναστατῶνει ὅλους τούς πράγονους κι ὅλους τούς άπὸγονους
1013 9671011 1011 ἀπ’ 1611 Μένανὸρο
ὥς τήν Κομμέντια ντέλλ’ 6915 111
ἀπ’ 1611 M0711590 ῶς τίς 115959
1169.

Ἡ παράσταση τοῦ Ἀλάμπρα,
εἶναι 5116 ἐπίτευγμα ἠθοποιῶν
καί πρέπει θαρρῶ νά τούς τιμήσου με καί γιά τίς ἱκανότητές τους
καί γιά 1611 05660116 10119 καί σ’
ὅλους 10139 671710119 παράγοντες.

κινηματογράφο, Θανάοη,·
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς τελευταίας ταινίας τοῦ ΘΑΝΑΣἩ ΒΕΓ ΓΟΥ, ὀημοσιεύουμε ἕνα κειμενο τοῦ Γ ΙΑΝΝΗ ΣΟΛΔΑΤΟΥ
πού ἐπιχειρεῖ μιαν ἀνάλυση τοῦ «φαινομένου Βέγγος» καί μιά
· ουζήτηση τοῦ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΛΙΟΔΗΜΟΥ μέ τό ΘΟΔΩΡΟ
ΜΑΡΑΓΚΟ πού σκηνοθέτησε τήν ταινιά «Ἀπό ποῦ πᾶνε γιά
τή χαόούζα». X ωρίς νά ἐξαντλεῑται ἡ σημασία τῆς προσφορᾶς
τοῦ Θ. Βέγγου μέ τά κείμενα αὐτά, ὁίνεται μιά πρώτη παρουσίαση ἀπό τίς στῆλες αὐτές μιᾶς ξεχωριστῆς μορφῆς τοῦ κινηματογράφου μας.

Νεωτέρος ἀδελφός τοῦ καραγκιόζη
Τοῦ r16wr1 Σολδάτου
Ὁ Αύγουστῖνος καί 6 Βιάρος
Καποδίστριας, πανίσχυρη ἔξουσία στό νεοσύστατο ἔλληνικό
κράτος, ἀρέσκονταν πολύ νά
ἀπαντοῦν στούς πεινασμένους
Ἕλληνες πού ὃγὴκαν ἀπό τήν
έπανάσταση τοῦ ’21 καί ζητοῦσαν πόρους νά ζήσουν, «Σύρατε
καί διακονέψτε». ‘O Καραγκιόζης, γέννημα αὐτῆς τῆς ἐποχῆς,
ἔστηνε πάντα αύτί, ὅταν ἔὸγαινε
κάπου λόγος.νά ἀκούσει τί θά
ποῦν καί γι’ αὐτόν. Κι’ ὅταν οἱ
διάφορες ἀερολογίες πού ἄκουε
δέν τοῦ γέμιζαν τό στομάχι, τό
’ὃαζε στά πόδια γιά νά κηρύξει
τό Εύαγγέλιο τῆς ἀτυχίας καί τῆς
πείνας του, νά καραγκιοζοποιήσει τό 11966111116 του, νά φάει νά
πιεῖ καί νηστικός νά κοιμηθεῖ. 'O
Κωνσταντῖνος Καραμανλής, 6
κυριότερος ἔκπρόσωπος τοῦ
μεταπολεμικοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, ἀρέσκεται στό Ινά ἀνεὸαίνει
στό Βῆμα, νά παίρνει τήν κλαοική πόζα τῆς ἀγνόησης τῶν πάντων, νά ἀπευθύνει ἔνα «εἰδικοῦ
ὃάρους» - «Ἑλληνικέ λαέ» καί
μετά νά κάνει παύση. Θέλει κάτι
νά πεῖ ἀκόμα, μά ἡ ἐποχή του δέν

Μ tri πρώιμη, ταινιά τοῦ Θ. Big/you:
«Φτωχοόιάὸολοι».

τοῦ τό ἐπιτρέπει. cO ἀνθρωπάκος
μας στήνει πάντα αῦτί νά ἀκούσει τί θά ποῦν καί γι’ αὐτόν. Κι’
ὅταν αύτά πού ἀκούει ἡ δέν“τά
καταλαὸαίνει, ἤ ὅσα 1161011016011νει γίνονται ἀερολογίες χωρίς
πρακτικό ἀντίκρυσμα, τό ὅάζει
,στά πόδια καί τρέχει.

Ὁ Βέγγος τρέχει συνέχεια.
’Τρέχει νά πιάσει τίς ἀερολογίες,
νά τίς κάμει πράξη. Καί ἔπειδή
κάτι 151010.616 χίλιες «ἀτυχίες»,
δέν γίνεται, καραγκιοζοποιεῖ κι’
αύτός τό πρόὸλημά 1011 καί
προσπαθεῖ νά στήσει τό χαμένο
ὄνειρο 016v κόσμο τοῦ παράλογου.
Σέ μιὰ συνέντευξή του 6 Βέγγος τό 1971 016 «Σύγχρονο Κινηματογράφο», εἶχε πεῖ; «Κάποιο
696611 μέ πλησιάζει ἔξω ἀπό τό

σινεμά ἕνας γέρος. - Καλέ μουΙ
ἀνθρωπε, μοῦ λέει, εἷμαι συνταξιοῦχος καί ὅλέπω μέ If] γυναίκα
μου τίς ταινίες σου. Σ’ 511x091στῶ. Μόλις ὃγαίνω ἀπό τό σινεμά
ἔχω ξαλαφρὼσει γιά τρεῖς μέρες».
Τούτη ἡ κουὸέντα τοῦ συνταξιούχου εἶναι πολύ σοὸαρή καί
θά πρέπει νά If] 166011115 σάν μιά
ἀπό τίς ὅάσεις τῆς θεωρησης τοῦ
φαινομένου Βέγγος μέσα στό
Μεταπολεμικό έλληνικό χῶρο. Τό
119661111101 πού μπαίνει εἶναι 6.1116
στή διατύπωσή 1011: Τί ρόλο
ἔπαιξε 6 Βέγγος 016 χῶρο του.
"000 ὅμως 6.1116 εἶναι στή διάτυπωσή του, ἀλλο τόσο πολυσύνθετο εἶναι στήν ἀνάλυσή του.
Μποροῦμε ἀκόμα νά λέμε πῶς 6
Βέγγος εἶναι 6 καλύτερος ’Ἐλληνας κωμικός. Μποροῦμε ἀκόμα
νά λέμε πῶς, 6v καί γέννημα τοῦ
έμπορικοῦ κινηματογράφου,
κατάφερε νά· δώσει στό παίξιμό
του μιά καλλιτεχνική ποιότητα.
Πιστεύω ὅμως πώς ἡ ύπόθεση·
δέν κλείνει μ’ αὑτάὉ Βέγγος εἶναι ἕνα φαινόμενο τοῦ N50ελληνικοῦ χώρου. ·
Ἔγινε «φαινόμενο» γιατί συνόψιξε, μέσα ἀπό μιά δρισμένη
διαδικασία, μιά σχέση μέ 16 μα-

' ζικό κοινό τῆς ἐποχῆς 1011. Αύτή

"Eva χαρακτηριστικό mlde ἀπό τήν ταινία «Άπό ποῦ πᾱνε γιά τῇ χαὄούζα», ὅπου ὁ Θ. Βέγγος ἐπιδεικνύει τό ἄχρηοτο — ἀλλά μέ ἄριστα - ὀί.
πλωμα τῆς ἀὸελφῆς του.

ἀκριὸῶς ἡ διαδικασία καί ἡ
σχέση οτή συγκεκριμένη έποχή
ἀποτελεῖ τό πιὸ ἓνδιαφέρον σημεῑο αὐτῆς τῆς ύπόθεσης.
Ὁ σύγχρονΟς Ἕλληνας περ·
νάει ἀπό τό δρόμο τοῦ ραγιά, κολίγου, ἀγρότη, ἔργά-ιη, μικροαστοῦ, μέσα ἀπό μιά τέτοια σχέση
μέ τήν ἔξουσία, πού τοῦ 11110661—
151 μοντέλα σκέψης μέ στόχο τήν
ἔμπλοκή οτήν ἔπίλυση τῶν 61011κῶν του προὸλημάτων καί If]
διατήρηση ένός ἀπολύτου έλέγχου. Τά μοντέλα αὑτά ἀρχικά
παράγονται μέ τήν κρατική μόρφωση καί ἀναπαράγονται μέ τό
θέαμα, If] λαϊκή φυλλάδα, τό
λαῖκό τραγούδι, χωρίς νά σημαίνει πὼς τά τελευταῖα παίξανε
πάντα αὑτό 16 9610. Ἷ-Ιρθαν καί
φορές πού γιά διάφορους λόγους
οῖ ἔλεγχοι δέν λειτούργησαν σωστά καί οἱ ρόλοι μπερδεύτηκαν.
M516 16 πέρασμα στό περιθῶ910 τοῦ Καραγκιόζη 6 Κινηματογράφος 6va1a1166V51 νά παίξει 16
9610 τοῦ μαζικιὶηερου λαῖκοῦ
θεάματος μέ ἔξαροη στήν εἰκοσαετία 50-70. Ἀπό αὐτό 16
θέαμα ξεπηδάει 6 Βέγγος 11011601λὼντας μαζί του καί 16 μεγαλύτερο μέρος τῆς κληρονομιας τοῦ
Καραγκιόζη.

Φυσικά σάν ταλαντοῦχος κωμικός μέ ἀπήχηση στό κοινὸ γίνεται ἓνα ἐμπορεύσιμο προϊὸν, μέ
πλατιά κατανάλωση καί μέ ἐφαρμογή, κατά καιρούς, ὅλων τῶν
ἔπιχειρησιακῶν δραστηριοτήτων
γύρω 6.116 16 πρόσωπό του, τόσο
ἀπό τόν ἴδιο, 600 καί ἀπό παραγωγούς καί σκηνοθέτες. Κάποια
στιγμή ὅμως 6 Βέγγος μέσα ἀπό
ὅλο αύτό τό ἐμπορικό πλέγμα
παύει νά ’ναι μόνο τό ἐμπορεύσιμο καί καταναλὼσιμο προῖόν
καί ἁναλαμὸάνει ἔναν ἀκόμη

’ ρόλο. Τό ρόλο τῆς διαμόρφωσης
τῆς λαϊκῆς σκέψης.

Στίς ταινίες του ἐπιχειρεῖ νά
ξεχωρίσει τό καλό ἀπο τό κακό
σύμφωνα μέ τήν ὑπάρχουσα
ἠθική, μά ἡ έξέλιξη τοῦ μύθου
περνάει μέσα ἀπό μιά συνεχή

σειρά παρεξηγήσεων,σέ μιά συνεχή σειρά συγκρούσεων. Ἀκόμα
καί στίς ταινίες του πού ὑπάρχει
εὐχάριστο τέλος, δέν ἔχομε καμιά
σωοτὴ σύνθεοη, ἀλλά μπαλὼματα
πού ἐπαγγέλλονται νέες συγῂ
κρούσεις. Οἱ πράξεις του ἀφήνονται στήν· τύχη καί στίς ὅουλές
ἀγνώστων θεῶν. Ξεφεύγοντας
ἀπό τά πλαίσια τῆς φαρσοκωμωδίας τῆς ἐποχῆς του σηκῶνει στὴν
πλάτη του ὁλοκληρωμένη τήν εἰκόνα τοῦ θεατή του. Ὁ Βέγγος
καί 6 θεατής του παίζουν μαζί
μιά τραγωδία. Ἡ Νεοελληνική
κοινωνία μέ τίς ἀντιθέσεις της
προχωράει χωρίς συνθέσεις, μέ
συνεχεῖς συγκρούσεις.
Ὀ-Βέγγος, παίζοντας τό ρόλο
του στήν ὕλη τραγωδία, γίνεται
κλόουν της· 6 πιό ἀγαπητός πού
σκορπάει τό γέλιο στά πρόσωπα
πού παίζουν γιά νά καταφέρουν
νά ὲπιὸιὼσουν, ἔστω καί λαθραία. Δέν μπορεῖ ὅμως, ὅπως
καί 6 προκάτοχός του 6 Καραγκιόζης, νά κάμει τίποτα παραπέρα. ’Ὁταν ἀποφασίζει νά πάρει
τό ὅπλο του (((Θανάση πάρε τό
ὅπλο σου») τοῦ εἶναι ἕνα ἀγνωστο-άχρηστο ἀντικείμενο.
’Ἂν θεωρήσουμε If] γνωστὴ ἔννοια τοῦ πολιτικοῦ Κινηματογράφου καί 05619011 6 βέγγος
καί 6 Καραγκιόζης δέν ἔχουν
σχέση μαζί τους. εὈταν 11900116θησαν νά πολιτικοποιήσουν τόν
Καραγκιόζη, αὐτός ἀντέδρασε.
'0 Ρὼτας τό παραδέχτηκε λέγοντας πῶς τά «καραγκιόζικά» του
δέν εἶναι Καραγκιόζης, μά θέατρο σάν τό ύπόλοιπο ἔργο του.

"Av 6 Βέγγος κατευθυνθεῖ-πρός
τόν πολιτικό κινηματογράφο πού
προσπαθεῖ νά ἔπιὸάλλει 6 Νέος
Ἑλληνικός Κινηματογράφος,
τότε θά πάψει νά εἶναι 6 Βέγγος
πού ξέρουμε. Ἴσως γίνει κάποιος
ἀλλος πού θά παίξει κάποιον
ἄλλο .9610. Ἴσως μάλιστα δέν
ἀπέχουμε πολύ ἀπό αύτό τό οημεῖο μέ If] συνεργασία Μαραγκοῦ
- Βέγγου στό «Ἀπό ποῦ πᾱνε γιά
If] χαὸούζα». I
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Ὁ Θ. Μαραγκός γιόι τόν ἑλληνικό
κινηματογρόιφο καί τό Θ. Βέγγο
ΚΔΟΣΞΙΣ BIBNOÜQAEIO
ΣῦΑΩΝῠΣ 103 - ῘΗΑ. 362668ή· 3624.606

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ; Δ. ΚΟΛΙΟΔΗΜΟΣ
EP: Θόὸωρε, ἡ κινηματογραφική σου πορεία πέρασε ἀπό
διάφορα στάδια. Ξεκίνησες κάνοντας κοινωνικό-πολιτική κριτικὴ μέσα ἀπό ταινίες μικροῦ μή·
κους, κινουμένων σχεδίων
Σήμερα, σκηνοθετώντας
τήν ταινία « Ἀπό ποῦ πᾶνε γιά τῆ
χαόούζα», ἔχω τήν έντύπωση ὅτι.

μπαίνεις οτό κύκλωμα αὐτό καί
τό υἱοθετεῖς.
AH: Τό ὅτι ἡ πορεία μου οτόν
κινηματογρόιφο πέρασε ἀπό διὰφορα στάδια εἶναι κατι για τό
ὁποῐο έχεις δίκιο. Νομίζω, ὅμως,
ὅτι πρίν μιλήσουμε γιὰ τήν πορεία αὐτή θά έπρεπε νά ἀναφερΘοῦμε στήν κατάσταΟη πού ἐπικρατοῦσε στόν κινηματογραφικό
χῶρο ὅταν έφτιαξα τήν πρώτη
μου ταινία καί στή διαμόρφωσή
της μέχρι σήμεραEP: Ὡραῖα. ’Άς ἀρχίσσυμε,
λοιπόν, μέ τήν ἀναφσρά στήν κινηματογραφική κατάσταση τήν
ἐποχή πού
σκηνο θέτησες τό -(< Τσούφ».
Al'l: Ἐκεῖνο τόν καιρό οἱ προοδευτικοί καλλιτέχνες καί διανοούμενοι, μαζί μέ τό προοδευτικό
κοινό τῆς γαλαρίας τοῦ φεοτιόὰλ
τής Θεσσαλονίκης, ἒδιναν τήν
πάλη τους ὲνὰντια στό μέρος
ἐκεῖνο τοῦ κινηματογρὰφου πού
συνέπλεε μέ τή χούντα. Χτυποῦσε
16 μελό, τίς χοντράδες, τούς δεντετιομούς, τίς ψευτο-πατριωτικές
ταινίες καί τό χαμηλό τεχνικό καί

καλλιτεχνικό ἐπίπεδο τοῦ λεγόμενου ἑμπορικοῦ κινηματογρὰ-

ο ΠοΛιτικΗ OIKONOMIA HANEI‘IIZTHMIOY
AOMONOZQŒ MOZXAZ, B’ τόμος.
ο n. NTOYZKOY: H OIKONOMIKH ZTPATHI'IKH TOY
IMI'IEPIAAIZMOY KAI H EAAAAA.
ο n. KAAOAIKH: H NEOEAAHNIKH AOÎOTEXNIA
(OÉ 4 τόμους). _

ο H.W. RACKL: BOYTIA ΣΤΑ ΠεΡΑΣΜεΝΑ YI'IOBPYXIA APXAIOAOI'IA.
ο F. DURKHEIM: KANQNEZ KOINQNIOAOI‘IKHZ
ΜΕΘΟΔΟΥ.

Ο M. WEBER: H ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΝΙΞΥΜΑ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ.
Ο Κ. MHTPOFIOYKOY: OI ΣΠΟΡΟΙ.

ΒΙΒΛΙΑ TIA ΔΩΡΑ ΠΟΙΟΤΗΤᾼΣ
Ο Θ. ΦΩΤΙΑΔΗε ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ O ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ
Ο n: NEPOYAA: FENIKO ΑΣΜΑ (3ος τόμος)
- Κυκλοφορεῑ καί σέ έναν δεμένο, πολυτελῆ τόμο.

ΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
ΣΟΛΩΝΟΣ 103 - ῘΗΛ. 3626.684 - 3624.606

φου.
Κοντά 0’ αὐτή τήν πραγματικὴ
καί όξυμένη ὰντίθεση ὑπῆρχε καί
μιόι ψεύτικη διαμάχη πού ἀπο- προσανατόλιζε.
Εἶναι γνωστὴ
σαν σύγκρουση μεταξύ ἐμπορικοῦ καί καλλιτεχνικοῡ κινηματογράφου. Ἀποπροσανατόλιζε, γιατί προσπαθοῦοε νά παρουσιὰσει
τίς ἰσότητες; ἐμπορικόςτάντιδραστικός, καλλιτεχνικόςξπροοδευτικός.
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ, ὅιομηχανία
τοῦ κινηματογρὰφου πού ἀπευθύνεται στό πλατύ κοινό γιά τό
κέρδος, δέν ἀφήνει καί πολλά
περιθὼρια στὸν καλλιτέχνη νά
έκφραοτεῐ, ἀπό τή στιγμή μάλιστα πού 16 μέσα παραγωγῆς δέν
εἶναι 016 χέρια του, ἀλλά 16 κατέχει ἡ ἀστική τὰξη. Αὐτό, ὅμως,
δέν σημαίνει ὅτι ἡ ᾶποψη πού
ὑποστηρίζει ὅτι «ἡ τέχνη πρέπει
νά εἶναι γιά τήν τέχνη καί v6 μήν
ἔχει καμιά οχέση μέ τό ἐμπόρια» . τῶν γεγονότων αὐτῶν, ἡ ταινία
εἶναι προοδευτική. Ἥ κάθε ταιἄλλαξε καί διαμορφώθηκε καλύνία κουὸαλὰει μαζί της μιὰ ἰδετερα· ἀτυχία γιατί, λόγω τῶν
ολογία καί στό περιεχόμενο καί
ἵδιων γεγονότων, ξεπεράοτηκε
οτή μορφή. Ἡ ίδεολογία αὐτή
καί μετά ἀπό ἕνα χρόνο ἔμοιαζε

· καθορίζει τό ἄν ἡ ταινία εἶναι
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προοδευτική ἤ ἁντιδραοτική.
Βρὅαια, σημασία έχει καί
τό ποῦ ἀπευθύνεται μιὰ
ταινία, ἀλλά ἐπειδή καί οἱ ἀντιδραστικές ταινίες ἀπευθύνονται
καί 016 πλατύ καί 016 είδικό κοινό, ἡ ἁποψη ἑμπορικόςΙπλατύς
Ξὀιντιδραστικός, καλλιτεχνικόςΙστενός Ξπροοδευτικός, εἶναι
λανθασμένη. Ἱ-Ῐ ψεὺτικη ἀὐτή
διαμάχη ξεκίνησε ἀπό τό ποιός
θὰ ἡγεμονέψει 016 φεστιὸἀλ
Θεσσαλονίκης καί στόν ἑλληνικό
κινηματογράφο.
EP: Μετά ἀπό αὐτή τήν ἀναφσρά σου στόν ἑλληνικά κινηματογράφο, ἅς ξαναγυρίσουμε στήν
ἀρχικὴ ἐρώτηση σχετικά μέ τή
ὁική σου πορεία.
AH: Πρίν ἀπό τό 1967 — καί τό
χουντικό πραξικόπημα - ὑπῆρχε
μιά λέσχη κινηματογράφου τῆς
διανόηοης καί τῆς κουλτούρας
πού προετοίμαζε, ίδεολογικά καί
πολιτικά, τό εἰδικό, κοινὸ γιά νά
δεχθεῖ τόν φορμαλιοτικό κινηματογράφο. ‘H λέσχη αύτή ξεκίνησε
μέ προθέσεις v6 χτυπηθεῖ ἡ διείσδυοη τοῦ ἀμερικάνικου ῑμπεριαλισμοῡ οτόν ἑλληνικό κινηματογρόιφο, ἀλλά έπεσε σέ ἀντιφάσεις, γιατί οἱ διευθυντές της
ἁντιπαρόθεσανΙ τήν ἐπανάσταση
στή φόρμα, 1:6 ίδεολογικό μοντάζ,
τό σπάσιμο τῆς ἀφήγηοης καί
ἄλλα παρόμοια. Ἐκεῖ μέσα πήρα
τα πρῶτα μου μαθήματα καί προετοιμάσθηκα πρός τήν κατεύΘυνοη τοῦ κινηματογράφου ὲλίτ.
“Ὀταν έφτιαχνα τό «Τσούφ» πρός
αὐτούς ἀπευθυνόμουνα καί αὐτό
τό κοινό σκεφτόμουνα. Παρ’ ὅλα
αὑτά, ἡ ταινία πιστεύω ὅτι έχει
προοδευτικό περιεχόμενο.. T6
1971, δύο χρόνια μετά, έφτιαξα
δύο ταινίες; «τό Σσσοτ», κινούμενα οχέδια καί 16 «Οίκόπεδο»,
ντοκυμανταίρ. Στὸ διάστημα τῶν
δύο αὐτῶν χρόνων είχα ἀρχίσει
νά καταλαόαίνω ὅτι ἡ τέχνη γενικὰ καί ὸ κινηματογράφος ἰδιαίτερα, ἔχει μεγάλη δύναμη καί δέν
πρέπει νά εἶναι ξεκάρφωτη. Οὔτε
ἀτομική ύπόθεοη τοῦ καθένα,
ἀλλά οὕτε καί 016 χέρια τῆς
ἀντίδραοης.
T6 1973 έφτιαξα τήν πρώτη
ταινία μου μεγάλου μήκους, τό
<<Λά6ετε Θέσεις». Αὐτὴ ἡ ταινία
εἶχε τήν τύχη, ἀλλά καί τήν ἀτυχία, νά πέσει στήν περίοδο τῶν
μεγάλων γεγονότων τῆς Νομικῆς,
τοῦ Πολυτεχνείου καί τῆς πτὼοης
τῆς χούντας. Τύχη γιατί, λόγω

06 νά εἶχε φτιαχτεῐ, πολύ πρίν.

Τήν ταινία αὐτή, δέν ξέρω 116; 16 1 πρόσωπος τῆς ἰμπεριαλιστικῆς
κατάφερα, τήν ἓφτιαξα μόνο 716 κουλτοὺρας στόν 16110 μας,
τήν πρωτοπορία τής ἐποχῆς τούς προσπαθεῐ νά τόν προσεταιριφοιτητές καί τοὺς διανοούμενους. ' σθεῐ. Ἀπὸ τὴ μιά τόν πιέζει καί
Καί αὑτό 11096 16 611 ἤθελα νά ἀπό τήν άλλη τόν κολακεύει, μέ
τή δεῖ όλος 6 κόσμος.
σκοπό νά τόν χρησιμοποιήσει γιά
λογαριασμό της. Θέλει μέσα 6.116
"Av 6 ἐρχομός τοῦ φασισμοῦ
11’] φιγοὺρα 11013 ἀντιπροσωπεὺει
καθυστέρησε τήν ἐξέλιξη τοῦ ἐλνά περάσει τήν ἀντιδραστική της
ληνικοὺ κινηματογράφου, ἡ
πτώση του ἀπελευθέρωσε τέτοιες ίδεολογία ’καί να δηλητηριάσει 1:6
λαὸ μας. Θέλει αὑτή ἡ φιγοὺρα
δυνάμεις, ὥστε νά έχουμε γρήγοv6 μεταφέρει τήν ἀπαισιοδοξία,
ρες ἐξελίξεις καί ὅήματα 119016 θυμὸ καί τήν καρπαζιά, νά έκόδου. rO «’A7dwaç», ταινία τῆς
χυδαῐσει τά κοινωνικά προὸλή«‘011666ç τῶν 6» Οτήν ὁποία
’ συμμετεῐχα καί ἐγώ, εἶχε μία ἀμε- ματα καί νά σατιρίσει τό λαό,ἀντί
νά σατιρίζει αὑτή (τήν ἀστική
σότητα μέ τό κοινό, Τό περιεχό·
τάξη). Τήν τακτική αὐτή τήν ἔχει
μενό του, 11013 ἓκφραζε ὄαθιά τό
μόνιμα 6 ἰμπεριαλισμός καί ἡ
λαό μας καί τοὺς ἀγῶνες του, ξεἀντίδραοη γιά κάθε καλλιτέχνη
πέρασε τά ἐμπόδια 11013 ἓὸαζαν
11013 ἐκφράζει τό λαό, Πιστεύω
τά καλλιτεχνικά σφάλματα καί
ὅτι
16
κοινὸ
ὑποστηρίζει
τόν
Θαμίλησε μέ συγκλονιστικό τρόπο
νάση
Βέγγο
να
ἀπαλλαγεῐ
ἀπό
στή μερίδα ἐκείνη τοὺ λαοῦ μας
αὑτὸ
τό
σφιχταγκάλιασμα
ποὺ
11013 μπόρεσε καί εἶδε τήν ταινία.
τοῦ γίνεται, γιατί τόν θεωρεῖ σάν
Ἐκεῖνο ποὺ διδαχθήκαμε κατ’
καλλιτεχνη πού ἐκφράζει τόν
ἀρχήν ἀπ’ αὑτή τήν ἐμπειρία εῖπὸθο του γιά καλύτερη ζωή.
ναι ὅτι πανω ἀπ’ ὃλα, πρίν ἀπό
“ Σ’ αὑτή τήν ταινία 6 Θανάσης
κάθε τι, για ν’ ἀγαπήσει τό ἑλληΒέγγος, πιστεύω 611, κάνει ἕνα
νικό κοινό καί νά στηρίξει μιά
ἀκόμα ὃὴμα στήν καλλιτεχνική
ταινία, πρέπει v6 μιλάει αὑτὴ
του ὡρίμανση καί ὁλοκλήρωοη.
ἀπό τή μεριά του, νά τό ἐκφράΜέ τή μεγάλη του ἁπλότητα γίνεζει.
ται πιό περιεκτικός, 11016 σατιριἜχοντας ὅλα αὑτά στό μυαλό
κός καί αὐτή ἡ ἑλληνική λαϊκή
μου, μαζί μέ τήν πρόθεση νά
φιγοὺρα ποὺ πλάθει ὀρθώνεται
ἀποδείξω 611 6 κινηματογράφος
μέ ἀξιοπρέπεια καί ἀγωνιστικόκαί τή δυνατότητα ἔχει καί εἶναι
τητα.
ἀναγκαῐο νά παλέψει γιά τά προEP: Ἡ ταινία σου εἶναι ἀφη6λήματα 11013 ἀπασχολοὺν σήμερα
γηματική. Ὅπως εἶπες καί σύ
τόν τόπο μας, φτιάχνω τήν ταινία
προηγούμενα, ἀνήκει στό εἶὸος
«Ἀπό ποῦ πάνε 716 τή X06013τοῦ συμόατικοῦ κινηματογράφου.
ζα». Διάλεξα τό ἐμπορικό κὺΜήπως σοῦ ε ναι εὔκολο νά μοῦ
κλωμα γιατί, μέσα ἀπό τό δίκτυο
πεῑς τήν ὑπόθεσή της ἐν συντοτῶν κινηματογράφων 11013 131169- μία,·
χουν σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα, θα ἔχει
AH: T6 θέμα της εἶναι γὺρω
τή δυνατότητα ἡ ταινία νά παιἀπό τίς άθλιες συνθῆκες τῆς
χθεῐ καί στό πιό μακρινὸ σημεῐο
ὑγείας, τῆς περίθαλψης, τῆς μόκαί νά ἕρθει κοντά στό κοινό.
λυνσης, κλπ. καί τόν ἀγώνα 11013
Παράλληλα, μέσα ἀπό μιά τέτοια
κάνει 6 λαός μας γιά νά τίς ἀλλάδιανομὴ, θά ὅγαλει 16 ἔξοδά της,
ξει. Γιά νά γίνει τό θέμα αὑτό ἐλπράγμα 11013 θά ἐπιτρέψει τήν
ληνικὴ ταινία καί νά μπορέσει νά
παραγωγὴ καινοὺριας ταινίας.
τή δεῖ πλατιά 16 κοινό, πρέπει να
EP: Ποιά εἶναι ἡ θέση σου γιά
περάσει μέσα 6.116 κάποια ἱστοτόν Θανάση Βέγγο, γιατί τόν
ρία, μέσα ἀπό κάποιους ἥρωες·
ὁιάλεξες γιά πρωταγωνιστὴ τῆς
δηλαδή πρέπει νά ἔχει μύθο καί
ταινίας σου,· Μ ήπως γιατί ὁ ἴὸιος πλοκή. Αὐτός εχει περίπου ὡς
εἶναι πλέον καταξιωμένος στή
ἐξής; Ὁ Θανάσης, ένας ὁδηγός
λαὶκή ψυχή σάν ὁ πιό σύῃζρονος
ὅυτιοφόρυ ὃόθρων, ἔχει μιά μιἝλληνας κωμικός,κρότερη ἀδελφή 11013 ἔχει ἀναλάAl'l: 'O Θανάσης Βέγγος εἶναι
6ει νά τήν μεγαλώσει, νά τή μορἕνας μεγάλος λαϊκός καλλιτεχνης.
φώσει, νά τήν ἀποκαταστήσει
Κατέχει τὴ δυνατότητα νά μεταἐπαγγελματικά καί τέλος νά τήν
δίδει στίς μάζες ἕνα τέτοιο μήπαντρέψει. “Ομως, ἡ ἐλλειπής ἐκ’νυμα σάν αὑτό 11013 κουόαλάει ἡ παίδευσὴ της στό πανεπιστήμιο,
ταινία μου. Ἡ φιγοὺρα τοῦ Θαἀπό ὅπου ἀποφοίτησε γιατρός,
νάση Βέγγου μεταφέρει 1:6 ρω·
δέν τῆς ἐπιτρέπει νά λειτουργήσει
μέικο χιοὺμορ καί κουὸαλάει
06v ὁλοκληρωμένη ἐπιστήμων.
πίσω της μιὰ παράδοση. (Ἡ σάἜτσι σάν ὅοηθός γνωρίζει τήν
τιρα καί τό λαῐκό χιοῡμορ εἶναι
σαπίλα καί τόν κερδοσκοπικό
6ασικά στοιχεῖα στόν ἑλληνικά
χαρακτήρα τῆς περίθαλψης, ἐνῶ
κινηματογράφο). Ταυτόχρονα,
6 Θανάσης γνωρίζει τήν ’ἀνύπαρὅμως, εἶναι καί μιά τραγική φυκτη πρόληψη τῆς μόλυνοης. Οἱ
σιογνωμία. Ἑνὼνει, δηλαδή, δυὸ
δυό τους, μέ τήν ὅοήθεια τοῦ ἀρμεγάλα καί διαμετρικά ἀντίθετα
ραὸωνιαστικοῦ της καί τοῦ
πράγματα; 16 γέλιο καί τό κλάμα
μπάρμπα τους - μέ πλούσια ἀγω- ἐκεῖ πού γελάει, νομίζεις 611
νιστικὸ παρελθόν - , προσπαθοῦν
κλαίει κιόλας.
νά κάνουν πράξη τήν ὑγεία στήν
Ἀκριὸῶς ἐπειδή εἶναι μεγάλος
ὑπηρεσία τοῦ λαοῦ.

καλλιτέχνης ἡ ἀστική τάξη, ἐκ-
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’Βιβλία εὺρωπαϊκοῦ ἐπιπέδου
σέ ὺπεὺθυνη μεταφραση, ἑπιμελημένη
ἑμφανιση καί προσιτὴ τιμή. ’ ΣΕΙΡΑΞ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ
Νταίνικενε
0“Αποδείξεις
ΟἘπισκέπτες 611' τό Σὺμπαν
O Είσβολή απ· τό Διασιτιμα
· Ο Πρόκληση καί απαντηοη
0'0 Νταίνικεν στήν Ἐλλάδα
οὈ Νταίνικεν σέ κόμικς;
N0 1: Ἀπόβαση o11'c; Ἀνδεις
Ναβιατ
O Πορεία στό Ἀγνωστο Σὺμπαν
Παουλε .
. Ο Oi Γείτονές μσς στό Σὺμπαν
ΣΕΙΡΑΞ OI ’ ΜΕΓΑΛΟΙ
Πραουζετ
Ο Oi Μεγαλοι στό Σχολεῑο
O âiJñMevàAOI στήν ίδιωτική τους
Γκαῑρλιτς;
, Ο Χρηματοδότες τῆς ἐξουσίας

_ IEIPA: l'lPAKTlKOI
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
για τήν ὑγεία
Μπροῦκερ;
ΟὙγεία μέ σωστή διατροφὴ
για τή γυναῖκα
Γιφοῦμπερτε
ι ἔοὲᾓκτικός ὸδηγός τῆς Γυναίκας
O Σὺμβουλος Ὀμορὶριᾱς
Οῡλριχ;
O'H κυπαρίπδα Θεραπεὺεται
Κύρανε
Q Kai 016 50 ακόμη νέα
Η Γυναῖκα σῐήν κλιμακτήριο
για τοὺς γονεῖς
Χελλμπρὺγκεε
O 0l πρῶτες 365 ἠμέρες στὴ ζωή
ἑνός παιδιοῡ
Μαγιερε
O Παιδικές απορίες
Ἰννερχὸφερτ
0 ψυχολογία τοῦ Παιδιο0
MOM}: ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
T6 ἐπίκαιρο καί αποκαλυπτικό
βιβλία τοῦ _
Καθ. Χ. ΜΥΝΑΡΕΙ(
ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΣ
Ἀπόψεις καί μαρτυρίες yam 6116
τήν αγαμία τῶν κληρικῶν
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ταινιῶν μικροῦ μήκους
καί οἱ έφτά ἀνατροπές του
τοῦ Λευτέρη Ξανθόπουλου
’Όπου μιά ρημαγμένη ἀπό τή μετανάστευση
καί τήν ὀργανωμένη κρατική ἀδιαφορία
πύλη, Ποντίων προσφύγων καί γηγενῶνμ
ξὲρει ξαφνικά νά πανηγυρίζει στὸ ρυθμό
παλιῶν λειτουργικῶν ἡμερῶν της.
Μεγάλα πανό στὴν κεντρική
πλατεία τῆς πόλης ποὺ λές καί
ξεφὺγαν ἀπό κάποια διαδήλωση
κι’ ἀνεμίζαν τήν πραμάτεια τους
κι’ ἕνα νευρικό κι’ ἀεικίνητο αῦτοκίνητο μέ δυόι μεγάφωνα στήν
κορφή του πού ξεκινοῦσε κάθε
’ἀπόγευμα διαλαλώντας μέ τόν
ἠλεκτρισμό τῆς ,μπαταρίας του
αὑτό ποῦ’ οἱ παλιοί ντελάληδες, μέ
καταπόδι τούς πιτσιρικάδες στί]
γειτονιά, ἀφήσανε πιά σά μνήμη
στή λειτουργία ἑνός ἀνεπίστρεπτου παρελθόντος τό πρόγραμμα
τῆς ὅραδιᾶς μέ τίς ταινίες ποῦ θα
διαγωνίζονταν, καθώς καί ’τήν
μεγάλου μήκους ποὺ θά στήριξε
τήν παράσταση καί 66 τραὸοῦσε
μέρος τοῦ κόσμου στό σινεμά,
ὁπότε ἐμφανίστηκε τό γεγονός
τῆς ἀναστροφῆς ρόλων o’ αὑτὴ
τήν ἐκδήλωση; οἱ ταινίες μικροῦ
μήκους νά λειτουργοῦν σάν κορμός, σάν οὐσία καί οἱ μεγάλου
μήκους σάν συμπλήρωμα, σάν
,ἐξωραϊστικό στολίδι· - ἀνατροπὴ πρώτηἩ Κινηματογραφική Λέσχη
τῆς Δράμας που διοργάνωσε τό
πανηγὺρι, ἰδρὺθηκε πρίν ἕνα
χρόνο περίπου 6.116 μιὰ χοὺφτα
ἀνθρώπους μέ ἀνεπιτήδευτη
ἀγάπη γιά τόν κινηματογράφο
καί μέ φρεσκάδα καί τόλμη ἐξ·
ερευνητῆ ἀποστάσεωνέ Τό ἀντικείμενο τῆς ἐξερεύνησης; οἱ κάτοικοι τῆς ἐπαρχιακῆς πόλης ἀπό
τή μιά καί τά δικά τους ὅρια ἀντοχῆς ἀπό τὴν άλλη. Τό πείραμα
πέτυχε· τ’ ἀποτελέσματα καί ἡ
περιοχή μποροῦν νά χαρτογραφηθοῦνε ἕνα πολιτιστικό γεγονός
μεγάλης σημασίας καί γιά τόν
στερημένο ὲπαρχιακό χῶρο καί
γιά τους διανοούμενους καί
ἀστούς τῆς μητρόπολης ποῦ
ἂφησε ξοπίσω του, ξεπερνώντας
τους. Λαϊκά σεμνό, ἀψογα ὀργανωμένο καί πανηγυριώτικοτό γεγονός· τίποτα ποῦ νά θυμίζει τή
γειτονίστικη ἐπιδειξιομανία, τήν
ἐχθρὸτητα καί τήν διάθεση νά
ταπεινώνουν κάθε στιγμή, κοινό

καί δημιουργοὺς, οί ’ἂξεστοιὑπάλληλοι πού κατευθύνουν. τό
Φεστιὸάλ Θεσσαλονίκης, λές καί
44

κουμαντάρουν οἰκογενειακὴ τους
ἑπιχείρηση ἐπαρχιακοῦ ἀλλαντοπωλείου.
Δεύτερη ἀνατροπὴ - ὅπου στὴ
μικρὴ μας Δράμα τοῦ 60996, μέ
τόν ὑψηλότερο δείκτη μετανάστευσης, ἡ ἐξουσία καταργεῖται
πανηγυρικά καί ὁ καταμερισμός
τῆς δουλειᾱς περνάει στήν ὑπεύθυνη καί αὑτόνομη δμάδα, τό τελικὸ προϊὸν τῆς ὁποίας ἐπαληθεὺει τήν διαπίστωση περί ἀνικανότητας τοῦ ἀντιδραστικοῦ
κρατικοῦ μηχανισμοῦ ὡς πρός τά
πολιτιοτικά καί λοιπά πράγματα
τοῦ τόπου αὑτοῦ. Ἐπαληθεὺει
ἀκόμαὸτι οἰ λύσεις πού προτείνουνε παθητικά κάποιοι «εἰδικοί», καθώς άλλοι τοῦς τίς ζητιανεὺουνε 6.116 τοῦς κρατοῦντες,
ποτέ δέν μποροῦν νά ξεκινήσουν
ἀπό τήν πρωτοὸουλία κάποιας
κρατικής ὑπηρεσίας, ὑπερμάχου
τῆς συντήρησης, ἀλλὰ ἀπό τή φωτιά ψυχωμένων ἀνθρώπων μέ
συνέπεια καί κότσια, ποῦ δροῦν
ἀνεξάρτητα 6.116 «κοντρες» ἦ
«παραινέσεις» ἦ «φιλικές συμ6ουλές>> τῶν ὃποιων ἀπό πάνω· _
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προηγουμένως c116 πανί). Ὁ κόσμος λοιπόν ποῦ γέμιζε κάθε
δράδυ τόν κινηματογράφοῑ ἕνα
κοινό καινούριο καί ἀλλόκοτο, μέ
ἀρχοντιά καί σεμνότητα, ὑπομονὴ, περιέργεια καί ἐπιφύλαξη

,περίμενε νά τελειώσει ἡ ταινία

γιά νά ἐπιδραόεὑσει χειροκροτῶντας ἡ νά ἀποδοκιμάσει μέ
τή σιωπή του. Ὁ ἴδιος κόσμος,
ἄν καί μουδιασμένος, έμενε μέχρι
τίς δύο μετά τά μεσάνυχτα πολλές
φορές γιά νά δεῖ καί νά μιλὴσει μ’
αὑτό τό «μυθικό» πρόσωπα, τόν
μακρυνό καί «ἐξωγήινο» σκηνοθέτη, γιά τή δουλειά του, τίς δυσκολίες καί τοῦς στόχους του.
’Ὀπου λοιπόν στήν ἐπαρχίαῑ τά
ἴδια τά πράγματα παίρνουν ξαφνικά ἀλλες διαστάσεις - πιό
ζωϊκές, πιό χειροπιαστές· κι’ αῦτὸς 6 κινηματογράφος, δημιουργώντας διαφορετικές παραστάσεις ἀπ’ δτι 016 κοινό τῶν χορτάτων διανοουμένων, φοιτητῶν καί
ἀστῶν, μπορεῐ σιγά-σιγά νά λειτουργεῐ γι’ αὑτούς τούς ἀνθρώπους, ὃπως ἡ Δόξα Δράμας λογουχάρη ἦ οἰ κεφαλιές τοῦ Δεληκάρη τους — Ἀνατροπή τρίτη.
Τριάντα ταινίες μικροῦ μήκους
ἓτσι μετατρέπουν τήν οῦτοπία
διαγωνιστήκανε, πολλές ἀπ’ αὑτους σέ πράξη., (Οἱ ἀφίσες πού
τές εἴχανε φτάσει μέχρι τό Φεστιγέμιζαν- »τήν πόλη ξεσχίστηκαν
ὃάλ Θεσσαλονίκης, ἀλλες εἴχανε
συστηματικά. τά 696616 6116
κοπεῖ στήν προκριματικὴ του καί
«ἀγνώστους», δ’δέ νομάρχης, ἂν
τέλος, μερικές καινοὺριες ἐμφανίκαί παραχώρησε τή μηχανή προστηκαν. Οἱ περισσότερες· ἀπ’ αὐόολής τής ὑπηρεσίας του, εἷπε
τές φτιάχτηκαν ἀπό πολὺ νέους
οτὴν ἐπιτροπὴ πώς δέν ἀναγνωἀνθρώπους πού μόλις τελειώσαν
ρίζει αὑτὸ τό (bl-20116671. τὴ στιγμὴ
κάποια κινηματογραφική σχολή.
πού ὑπάρχει τό ἐθνικό καί μοναΚι’ ἐδῶ ἡ τέταρτη ἀνατροπὴ
δικό τοῦ τόπου φεστιὸάλ, τῆς
ὅπου ποτέ ὡς τώρα αὑτοί οἱ άνΘεσσαλονίκης)
Τό κοινό τῆς Δράμας; τίποτᾶ
θρωποι δέν εἶχαν τὴν εὐκαιρία νά
ἀπό τάν κορεσμένο κόσμο τῆς
δείξουν ἔτσι μαζικά τήν πρώτη
Ἀθήνας ἤ τό σκληρά καί ἀνθρωδουλειά τους σέ κάποιο κοινό καί
ποφάγο κοινό τῆς Θεσσαλονίκης
νά -μετρήσουν ἀντιδράσεις, ν’
ἀκούσουν κρίσεις, νά μάθουν τεποὺ ἐπιστρέφει ἀμέσως καί μέ
έπιθετικότητα τόν 6160116 ποὺ
λικά μέσα ἀπό τούς ἄλλους καί
όχι μονοκατοπτρικά μέσα ἀπό
ὑφίσταται ἀπό τόν σκηνοθέτη,
τὴν ταινία τοῦ ὁποίου πρακολουέ τον να ρκισσιστικό ἑαυτό τους, ("w
θεῖ (ποῦ ἴσως κιόλας ένα μέρος αὐτό πού φτιάξαν λειτουργεῑ ὴ
ποῦ σκοντάφτει, τί πήγε στραοά
τῶν ἀντιδράσεών του νά ὀφείλεται στό ὅτι τοῦ ἔχει στερηθεῐ ἀπό - ἂν —, κλπ, κλπ.· ένα κοινό ποῦ
τόν άθλιο θεσμό, τό δικαίωμα νά’ 66 τοὺς ὑπενθυμίζει τίς φυσικές
κουὸεντιάζει μέ τοῦς ὑπεὺθυνους τους διαστάσεις καί τό ῶς ποῦ
τῶν ταινιῶν αὑτά ποὺ ’χει δεῖΥ μποροῦν νά φτάσουν α’ αὑτό τό

στάδιο ποῦ ὅρίσκονταί. Κι’ ἐκεῖ
πρέπει νά δοθεῐ ἀπό τοῦ χρόνου
ἡ, μάχη; νά γίνει ἡ Δράμα ἓνας
ὸρθάνοιχτος φιλόξενος τόπος γιά
τη ὃουλειά αὐτῶν τῶν παιδιῶν.
Ἀπό τή μιά νά δοκιμάζονται
πρός τά ’ἐξω (εὐκαιρία που ἔχουν
ὅλοι οἱ ἅνθρωποι, α’ ὅλα τά
ἐπαγγέλματα) κι’ ἀπό τὴν άλλη ν’
ἀκοῦν τὴ γνώμη συναδέλφων
τους πού συμμετέχουν, κι’ αὑτῶν
ἀκόμη ἀπό τήν κριτική ἐπιτροπὴ
μέ τή μεγαλύτερη κινηματογραφικὴ ἐμπειρία. Μ’ ἀλλα λόγια ἡ
Δράμα; πυρὴνας ἀξιολογὴσεως
ἱκανοτὴτων, ἀναμετρήοεως ἀναοτημάτων καί προσδιορισμοῦ
φυσικῶν διαστάσεων, θεμέλια
ὅλα αὑτά μιᾶς ὑγιοῦς καί οῦσιαστικὴς κινηματογραφικής παιδείας ποῦ λείπει τοῦ τόπου τοὺτου.
Θά πρέπει ὅμως νά τοποθετηθεῐ οωστά ἡ ἐκδὴλωση 016 μέλλον, γιά νάμὴν ἀποπροσανατολιστοῦν οἱ ἂνθρωποι τῆς ἐπαρχίας. Θά πρέπει νά γίνει συνείδηση ὃτι οἱ ταινίες ποῦ 119066?»λονται εἶναι προϊόντα νέων ἀνθρώπων ή νεοεμφανιζομένων. Ν ά
μὴν περιμένει δηλαδὴ 6 κόσμος
νά δεῖ κάτι ποὺ δέν ὑπάρχει γιά
νά μὴν παραμορφωθεῐ καί 16
κριτήριά του. Εἶναι πολὺ εὑαίσθητο αὐτὸ 16 σημεῐο 111’ 6 χειριομός του 6116 111-:916g τῶν 69110δίων τῆς Λέσχης ἀπαιτεῖ ἐπιδέξια
χέρια παλιοῦ ἀγγειοπλάστη.

Πέμπτη ἀνατροπὴ - Δέν
ὑπῆρξε προκριματικὴ ἐπιτροπὴ
ποῦ στήν ουσία 66 λειτουργοῦσε
σάν ἐπιτροπὴ λογοκρισίας. ’Ὀσες
ταινίες φτάσανε οτή Δράμα, αὑτές καί προὸλήθηκαν. Τό κοινό
ὑπῆρξε ὥριμο καί μέ διαίσθηση
καί μιά τέτοια προκαταὸολική
«ἐπιλογὴ» κάποιων ἀπό πάνω,
γιά χάρη αὑτοῦ τοῦ κόσμου τάχα,
δέν 66 σήμαινε τίποτε άλλο παρά
«προστατευτικὴ» οτάση ποὺ φανερώνει τίς τάσεις για ὑποτίμηση
τοῦ κοινοῦ ἀπ’ αὑτούς πού εἰσάγουν τέτοιες φυλακές σέ θεσμοὺς. Κι’ ’έτσι οἱ ἂνθρωποι τῆς
ἐπαρχίας εἴχανε γιά πρώτη φορά
τὴν εῦκαιρία νά δοῦνε κάτι άλλο
ἐπιτέλους, πέρα 6.116 τήν ἀρρωστημένη ἀμερικανική ἠθική καί
τὴν νεκροφιλία τῶν ἑλληνικῶν
προγραμμάτων που πλασσάρει
σάν άξίες ἡ έλληνικὴ τηλεόραση,
προσπαθώντας νά πλαστογραφὴσει τὸν χαρακτῆρα τοῦ λαοῦ ἀνατροπὴ ἕκτη.
Ἀνατροπὴ έὸδὸμηε τεκμηρίωση τῆς ,κάθε ὅράὸευσης μέ 16
σκεπτικὸ τῆς κριτικῆς ἐπιτροπῆς
ποῦ συνοψίζει καί κωδικοποιεῖ
τίς. ίδεολογικές καί αἰσθητικές
κατευθὺνσεις τῶν ὅραὸευμένων
ταινιῶν, ἀποτελώντας ταυτόχρονα καί τό κλειδί γιά τήν κριτική ἀντιμετώπισή τους - προσφορά πολύτιμη καί πράξη οὑσίαςΞ
Τό καινοὺριο καί συγκινητικό

ὃιώθηκε φέτος στὴ Δράμα. I

δες, rig κοινότητες. Τά πρότυπα
αὐτά
γνωρίζουν
συνεχεῖς
άλλαγές
Τέχνη καί κοινωνία
καί λειτουργοῦν σάν πόλοι έλξης
καί διατήρησης τοῦ ἓνδιαφέρονΤῆς Ντόρας Ἠλιοπούλου Ρογκάν
τος). Χαρακτηριοτικό γνώρισμα
σέ
αὐτόν
τόν’καταμερισμό
·σέ
T6 ὁιεθνές σεμινάριο μέ γενικό θέμα τίς σχέσεις ἀνάμεσα
ἐπιμέρους
θέματα
εἶναι
ἡ
διαστῆν τέχνη καί ,τήν κοινωνία πού ὀργανώθηκε ἀπό τό Κέντρο
σύνδεσή τους 1:06 ἐπιτρέπει τήν
Σύγχρονης Τέχνης τῆς πύλης τοῦ Ζάγκρεμπ (ὄλ. « Ἀντί» τεῦχος
διατύπωοη πολλῶν - καί μέ μιάν
112) παρσυσιάσε ἕνα πολύ οὐσιαστικό ένὸιαφέρσν γιά τό περιἁλυσιδωτὴ ἁνάμεσά τους σχέοη
εχόμενο τῶν ὅσων εἰπώθηκαν καί γιά τό νεωτεριστικό τρόπο
- γνωμῶν. Ἰδιαίτερα ἐντονη εἶναι
τῆς ὀργάνωσής τσυ. Ἡ τελευταία· α) ἐνθάρρυνε τίς συζητήσεις
ἡ σχέση άνάμεσα στήν πρώτη καί
τήν τρίτη ἑνότητα καθώς κι 676—
καί τίς ἁνταλλαγές ἀπόψεων μεταθέτοντας σέ αὐτές τό κέντρο
μεσα
σέ
αῦτήν
καί
τήν
τέταρτη.
ὅάρους 61:6 τίς ἀνακοινώσεις καί, ὅ) εἶχε προόλέψει μιά 05:96
‘H
διαπίστωση
αῦτή
μᾶς
διευκοἀπό ἑκόηλώσεις; πρσὸολές, ὄίντεσ, φίλμς, χάππενιγκς καί μιάν
λύνει
στόν
περιορισμένο
χῶρο
ἔκθεση πού μέ τόν τίτλο - Πρακτική τῆς Νέας Τέχνης - ἀποτε1:06
διαθέτουμε
νά
μήν
ἀκολουλεῖ μιαν ἀναὸρομική παρουσίαση κάθε λογῆς ντοκσυμέντων
θήσουμε μιάν ,αῦστηρὴ σειρά
καί πρωτὸτυπων ἔργων Γ Lava/300166011» καλλιτεχνῶν ἀπό τό στήν άναφορά μας orig διάφορες
I966 μέχρι καί τό I978.
άπόψεις.
Στήν ἐνότητα «Κουλτοὺρα καί
ὃλες της τίς πτυχές ἀπό τόν R.
’Ὀλες αῦτές οἱ ἐκδηλώσεις δέν
διαφοροποιήσεις
orig
σῦγχρονες
Putar.
Ἐδῶ,
θά
προὸάλλουμε
ἦ
ἀποτελοῦσαν Eva «συμπλήρωμα»
κοινωνίες»
άνακοινώθηκαν
69μᾶλλον
θά
σημειώσουμε
μερικά
άλλά μιά «ὀργανική» προέκταση
χικά οἱ άνακατατάξεις 1:06 7iχαρακτηριστικὰ σημεῖα. Τό γε- καί τήν ῦλοποίηση - τῶν ὅσων
νονται
σέ
διάφορες
χῶρες
’μέ
νικό
θέμα
«Τέχνη
καί
Κοινωνία»
ῦποστηρίχτηκαν στίς ἐργασίες
στόχο;
Μιά
ριζοσπαστική
670ἧταν
διαρθρωμένο
σέ
τέσσερις
τοῦ σεμιναρίου. Τό σεμινάριο στό
διοργάνωση καί άναθεώρηση τῆς
ἐπί μέρους ἐνότητες ὥστε νά
ὁποῖο πήραν μέρος θεωρητικοί
καλλιτεχνικῆς
δραστηριότητας
διευκολῦνεται
ἡ
άνάλυση
τῶν
τῆς τέχνης (ἱστορικοί τῆς τέχνης
ἐτσι
ὥστε
νά
καταργηθοῦν
οἱ
διαφόρων
ἀπόψεων
καί
συγχρόκαί κριτικοί) κοινωνιολόγοι, 69διάφοροι μεσάζοντες καί νά θενως νά γίνεται πιό ἐποικοδομηχιτέκτονες καί καλλιτέχνες ἀπό
σπιστεῐ
ἡ
ἀπόλυτη
ἐλευθερία
τοῦ
τική
ἡ
πορεία
καί
ἡ
ἐξέλιξη
τῶν
If] Γιουγκοσλαῦία, If] AU‘IÉ. Γ ερκαλλιτέχνη
στὴ
δημιουργία
καί
If]
συζητήσεων.
Πρόκειται
γιά
τίς
μανία, τίς H.H.A. ,τήν Πολωνία,
διάθεση
τοῦ
’έργου
του.
Πρῶτος
6
τέσσερις
ἐνότητες
1:013
προσδιοIf] Γ αλλία, τήν Ὀλλανδία, τήν
Γάλλος
J.
Cl.
Marquette
παρουρίζονται
στό
πρόγραμμα
μέ
εἰδιἸταλία καί τήν Ἑλλάδα προλόσίασε
τούς
οτόχους
τῆς
CAIRN
—
κές,
ἡ
καθεμιά
τους,
ἐπεξηγήσει-ςε
γισε 6 διεθυντής τοῦ Κέντρου B.
«καλλι-τεχνικῆς
κοινοπραξίας
γιά
A)
Κουλτοὺρα
καί
6100109011011?Kelemen. εΟ τελευταῖος ἀναφέρτήν
παραγωγή
καί
If]
διάδοοη
σεις
στίς
σύγχρσνες
κοινωνίες
θηκε συνοπτικά στοῦς στόχους
τῶν
καλλιτεχνικῶν
ἔργων»
1:06
(Ζυμώσεις
ποῦ
στίς
σῦγχρονες
τοῦ Κέντρου πυρῆνα τῆς δραστηἱ-δρὺθηκε τό 1976 0:6 Παρίσι καί
κοινωνίες κατεργάζονται μιάν
ριοποίησης τῶν «Νέων Τάσεων»
1:06
ἔχει
σήμερα
23
μέλη.
Οἱ
καλάπομάκρυνση
καί
μιάν
675309κι ἐκανε ἕνα συντομο άπολογισμό
τοποίηση 61:6 τήν ἐξουσία 1:06 . λιτέχνες που εἶναι ωμὸεὸλημένοι
τῶν προηγούμενων άνάλογων ἐκσέ αὐτὴν καταὸάλλουν μιάν ἐτήἀσκεῖ ἡ «μειονότητα». Καθοριδηλώσεων. Πρόεδρος τοῦ μεγασια
συνδρομή,
ἐχουν
σχεδόν
ὅλοι
λύτερου μέρους τῶν ἐργασιῶν
στικός παράγοντας, έδῶ, εἶναι οἱ
τους
61:6
Eva
δεῦτερο
ἐπάγγελμα
σχέσεις
άνάμεσα
0:6
κοινωνικὰ
τοῦ σεμιναρίου ἧταν 6 καθηγητὴς
πού τοῦς ἐξασφαλίζει τήν ἐπιστρώματα 1:06 ’ἐπηρεάζουν
R. PuIar πρώην διευθυντὴς τοῦ
όίωοη
καί
ἐκθέτουν
στό
χῶρο
άκόμα
καί
τό
ἀνθρώπινο
περι’ Κέντρου 1:06 6(po6 ἀπέκλεισε
1:06
διαθέτει
ἡ
κοινοπραξία.
Oi
ὅαλλον.
B)
Ἀνθρὼπινο
1159:6611κάθε άκαδημαϊκό τρόπο προσέγκὺριες ἐπιταγές τῆς τελευταίας
λσν.· Οἱ άλλαγές στήν κοινωνία
γισης προσδιόρισε τό νωτεριέτσι ὅπως ἀναφέρονται στό
στι-κό πνεῦμα τῆς όργάνωσης τοῦ ἐκδηλώνονται στί-ς πόλεις — τά
πρῶτο
Μανιφέστο
(δημοσιεὺτηκε
ἐπίμαχα
σημεῖα
μέ
τό
σχῆμα
σεμιναρίου καί ἐνθάρρυνε τά
στήν ἐφημερίδα τοῦ CAIRN:
τῶν αὐξανομένων ἀντιθέσεων
μέλη του νά συγκεντρώσουν τίς
Ἴοὺνης
1976
κι
ὅπως
67021691]ἀνάμεσα
στά
κέντρα
καί
τά
περίπροσπάθειές τους γιά If] γένεση
καν
ἐπί
τόπου
στό
Ζάγκρεμπ
ἀπό
χωρα.
Δημιουργία
παρα-αστικῶν
νέων ἰδεῶν καί If] διατύπωση
τόν
Marquette
orig
ἀπαντήσεις
φαινομένων
καί
ἀντιθέσεις
676προτάσεων σχετικά μέ If] δρα1:06
έδωσε
6
τελευταῖος
οτόν
μεσα
σέ
μιά
δευτερεῦουσα,
«6οηστηριοποίηση ἐκδηλώσεων 1:06
Ὀλλανδό Van Tool εἶναιε α) ἡ
θητική» κουλτοῦρα καί τήν
76 ἔχουν - σέ διεθνὴ πλαίσια —
ἀπουσία κὰθε πολιτικοῦ, πολιτι«κουλτοὺρα» μιᾶς ((ἓλίῖ». Γ) Δηέναν αἰσθητό άντίχτυπο στά καλστικοῦ ἦ ὄιλλου καταναγκασμοῦ,
μιουργικότητα καί προσωπικόλιτεχνικά πράγματα.
6)
ἡ
ἁπελευθέρωση
61:6
τά
aimm.Ἡ
οὐσία
κι
6
χαρακτῆρας
Δέν εἶναι, ὅέὸαια, δυνατόν,
σθητικά
κριτήρια,
79
ἡ
καθολική
τῶν κοινωνικῶν -άλλαγῶν εἶναι
ἐδῶ, νά ἀναφερθοῦμε ἐστω καί
ἐλευθερία
τοῦ
καλλιτέχνη
στή
ουνάρτηοη
μιάς
γενικῆς
ἀναθεώσυνοπτικά σέ όλες τίς ἀνακοινώσκέψη
καί
στήν
πράξη.
Στή
συνρησης
ὅλων
τῶν
παραγωγικῶν
σεις, τίς συζητήσεις, τίς ἀπόψεις
έχεια
δ
Ἰταλός
Cl.
Guenzoli
670—
ἀξιῶν
καί
’τῆς
θέσης
τοῦ
ὑποκεικαί τίς διαπιστώσεις 1:06 έγιναν
φέρθηκε
σέ
Eva
φαινόμενο
1:013
μένου
στό
χῶρο
τῆς
δημιουργικόκι άκοῦστηκαν α’ αὐτὴν If] συνπαρα-τηρεῖται
δλοένα
πιό
σῦχνὰ
τηταςῑ
Κάτι
1:06
άντικατοπτρίζεάντηση. Λῦτό εἶναι E970 τῶν 69στὴν Ἰταλία καί εἶναι παράλληλο
ται σέ ὕλες τίς καλλιτεχνικές καί
γανωτῶν 1:06 ὅπως καί σέ ὃλες
μέ
If]
μεγάλη
κρίση
τῶν
γκαλερί
ἀντι-καλλιτεχνικές
τάσεις.
A)
τίς προηγοῦμενες ἐκδηλώσεις
στήν
ἴδια
χώρα.
Πρόκειται
γιά
If]
Μέσα
καί
δράσηῑ
(Τά
σίιγχρονα
έτοιμάζουν μιά μνημειακὴ έκσῦσταση,
ἰδίως
σέ
πόλεις
ὃπως
τό
μέσα
1:06
άναπτὺχθηκαν
μέ
If]
ὃοση. Ἡ τελευταία πέρα 61:6 τίς
Μιλάνο καί ἡ Μπολόνια, καλλιὅοὴθεια τῆς τεχνολογίας προσφέμελέτες καί τίς άνακοινώσεις θά
τεχνικῶν δμάδων μέ ἰσχυρὰ πολιρουν καινοὺρια πρότυπα γιά τίς
περιέχει τίς συζητήσεις καί τίς
τικά
καί
πολιτιστικά
κίνητρα.
Οἱ
ἀνθρ(ῐ)πινες
δραστηριότητες;
γιά
παρεμὸάσεις καθώς καί τά γενικά
ὁμάδες αῦτές λειτουργοῦν μερισυμπεράσματα τῆς ἐκδήλωσης σέ τά μεμονωμένα άτομα, τίς ὁμά-

κές φορές μέ τήν εῦκαιρία κάποιου ἐργου ἤ παράλληλα μέ ἕνα
πολιτιστικό κέντρο, στήν προσπάθειά τους νά ἐπιδιώσουν παρά
τίς ἀντιξοότητες 1:06 r06g δημιουργεῖ ἡ αὖτονομία τους ἀπό
τά καλλιτεχνικά κυκλώματα.
Πολύ ἐνδιαφέρουσα ἧταν καί ἡ
παρουσίαση άπό τόν, Γ ιουγκοσλάὸο καλλιτέχνη Ζ. Jerman τῆς
πρωτοποριακῆς δμάδας 1:06
ἱδρύθηκε τό 1975 0:6 Ζάγκρεμπ
καί 1:06 στάθηκε ὑπόδειγμα μέ
τόν τρόπο τῆς λειτουργίας της
καί τίς «ἐπεμὸάσεις» της μέ τίς
όποῐες ἄγ’γιζε E70 πολύ πλατύ
κοινό. Πρωταρχικός στόχος τῆς
όμάδας αὐτῆς στήν ὁποία ἐκτός
61:6 τόν Jerman ἦταν μέλη καί οἱ
Μ. Stilinovic, B. Demur, S. 'StiJinovic ἧταν ἡ ῦλοποίηοη μιᾶς εὐρηματικῆς κάθε φορά ἰδέας γιά
μιάν ὅσο γίνεται πιό -οῦσιαστική
καί πιό πλατιά ἐπι-κοινωνία μέ τό
κοινό καί, μάλιστα μέ ὁποιοδήποτε μέσονῑ τό κατέὸασμα στοὺς
δρόμους καί τίς πλατεῑες, If]
κρήση λοὙῆς-λονῆς ποκουμὲπων
άκόμα καί άσχημων φωτογραφιῶν. Σέ μιάν ἐπίσης πολύ ἐνδιαφέρουσα ἀνακοίνωση ὁ Ἀμερίκανός Η. Haacke ἀνέλυσε μέσ’
ἀπό πολύ ἐνδεικτικά παραδείγματα τό πῶς ὰντιμετωπίζεται
στή χώρα του ἡ τέχνη 61:6 r06g
ἀνθρώπους 1:06 δρίζουν τίς τύχες
τῆς κοινωνίας; τούς μεγαλοεπιχειρηματίες καί τοὺς προέδρους
τῶν πολυεθνικῶν 1:06 έχουν 670πτὺξει μέ μιά σχολαστική μεθοδολογία ἕνα εἰδικό σύστημα γιά
τήν ἐξαγορά τῶν ουνειδήσεων
καί τήν εῦόδωση πολλαπλῶν
συμφερόντων μέσ’ ἀπό τήν τέχνη.
Τέλος, σάν χαρακτηριστικό
παράδειγμα τῶν προσπαθειῶν
1:013 γίνονται διεθνῶς γιά τήν
άπομυθοποίηοη τῆς τέχνης 670κοινώθηκε 6 τρόπος δράσης τῆς
Mail Art (Ταχυδρομική τέχνη) κίνηση 1:013 συστήθηκε 01:6 μέσα
τῆς δεκαετίας τοῦ 1950 μέ οτόχο
νά ἀγγίξει E70 600 γίνεται πιό
πλατὺ - ἀνά τήν ῦφήλιο - κοινό
θεσπίζοντας γιά τό σκοπό 06:6
067 E970 τέχνης τίς διευκολύνσεις τῶν ῑδιων τῶν ταχυδρομικῶν
μέσων (τηλεγραφήματα, τέλεξ,
κάρτες, γράμματα). Κύριο, ἐδῶ,
ἐμπόδιο γιά μιάν οῦσιαστική ἐπι- _
κοινωνία ὃπως ἐπεσήμαναν οἱ
σύνεδροι εἶναι τό γλωσσικό
ἰδίωμα 1:06 σέ καμιά περίπτωση
δέν μπορεῐ 76 διαδαοτεῐ 6.1:6
ὅλους τοὺς λαοὺς.
Στίς συζητῆσεις καί τίς παρεμ6άσεις 1:06 E71707 μέ ἀφορμή τίς
παραπάνω ἀνακοινώσεις ἀκούοτηκαν πολύ ἐνδιαφέρουσες
ἀπόψεις καί δόθηκαν ἀρκετές
εῦκαιρίες γιά έναν οὖσιαστικό
διάλογο. Σημειώνουμε, ἐνδεικτικά, ἐδῶ τόν δρισμό πού έδωσε
45

ὁ M. Stocic γιά τήν τέχνη; 011,
δηλαδή, πρόκειται γιά μιάν ἀντιθετική ἐμπειρία πού δέ 011061601ζεται μέ τὴν ἑννοια τῆς εὐτυχίας.
Ὁ ἴδιος ὑποστήριξε τίς δύο
παρακάτω γνῶμες; α) 011 13 τέχνη
πρέπει νά λύσει τά ἐσωτερικά της
1190671130010 11901013 νά διερευνήσει τίς σχέσεις της μέ τὴν κοινωνία, καί 6) 011 ἡ κοινωνία εἶναι ἐκείνη πού πρέπει νά ἀναλαμὸάνει τή «διάθεση» καί τὴ
διάδοση 1013 ἐργου τέχνης. Ἡ
δεύτερη 013113 ἀποψη προκάλεσε
πολλές ἀντιδράσεις καί στάθηκε
ἀφορμὴ γιά μιά πολύ ἐνδιαφέρουσα ἀνταλλαγή γνωμῶν. Σημειῶνουμε, ἀκόμα, τίς ἐπεμὸάσεις
1013 Mestrovic 11013 ἐπεσήμανε σέ
κάποιο σημεῖο 011 οἱ προηγούμενες συζητήσεις εἶχαν πάρει μιά
πολύ θεωρητική χροιά καί πού
ἔθιξε μερικούς καίριους 11906711]ματισμοὺς τῆς τέχνης μὲ τή μορφή
ἐρωτήσεων (σχετικά μέ τήν
«ἀπομόνωση» 1013 καλλιτέχνη,
κ.ἀ.). Τέλος ἀναφέρουμε τίς δύο
συγγενικές ἀναμεταξύ τους προτάσεις πού διατυπῶθηκαν ἀντίστοιχα ἀπό τόν Cl. Guenzoli καί
τόν J. Cl. Marquette: Νά καταξιωθεῖ τό Κέντρο Σύγχρονης τέχνης τῆς πάλης 1013 Ζάγκρεμπ ἐξ
αἰτίας τῆς πολύχρονης κι έντονης
δραστηριότητας πού ἐχει δείξει
σάν Κέντρο γιά μιά διεθνή ἐνημέρωση σέ ὃτι ἀφορά τήν τέχνη,
σάν διεθνής Τράπεζα γιά τά
«καλλιτεχνικά δεδομένα» ἀνά
τόν κόσμο.
Στή δεύτερη ἐπιμέρους ἑνότητα
μέ ἀντικείμενο τό Ἀνθρῶπινο
Περιὸάλλον ἡ 1190607113 1013 φίλμ
τοῦ Ἰταλοῦ U. la Pietra ἀποδείχτηκε μιά εὔστοχη καί πολύ 13110ὅλητικὴ εἰσαγωγὴ. Οἱ εὑρήματικές συγκρίσεις 1013 καλλιτέχνη
αὑτοῦ πού ’έχει είδικά ἀσχοληθεῖ
μέ τό ἀνθρώπινο περιδάλλον στίς
σύγχρονες πόλεις μᾶς κάνουν νά
συνειδητοποιήσουμε τό διχασμό
πού γνωρίζει σέ αύτές ἡ παράλληλη σέ σχέση μέ τό κατεστημένο
διαδίωση 1013 ἀνθρῶπου. Ἀντιθέσεις ὅπως ἐκεῖνες πού ἀντιπροσωπεύονται ἀπό τίς ἀκραῖες
περιπτῶσεις π.χ. α) 1013 ἀνθρὼπου πού χτίξει μόνος του ἕνα
σπίτι-παράπηγμα-πρότυπο. ἑνός
ὁλόκληρου τρόπου ζωῆς - καί
τῆς διομηχανικῆς κατοικίας, 6)
τῶν καθιερωμένων διαδρομῶν
μέσ’ ἀπό τήν πόλη κι ἐκείνων πού
εἶναι ἀνορθόδοξες, καί γ) τῶν
ἐπίσημων μνημείων τῆς ἐξουσίας
καί τῶν ἀντικειμένων, κατα-

· σκευῶν, κ.ἀ. πού ἡ προσωπικότητα τοῦ καθενός ὁρίζει σάν τέτοια, έθιξαν καίριους προδλημα,τισμούς καί προκάλεσαν πολύ
ἐνδιαφέρουσες συζητήσεις. E101κότερα διατυπῶθηκαν ἀντικρουόμενες γνῶμες γιά τό τί
ἀντιπροσωπεύει ἡ ἐννοια «αἰσθητικὴ τῆς πόλης» καί 11906711361]καν ὁρισμένα ἀντιπροσωπευτικά
γνωρίσματα τῆς σύγχρονης πό-
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λης, ὅπως ἡ «δία» (πού θά ἀναπτύξει παρακάτω καί ἡ Pasinovic), 13 μόνωση κ.ά. Ἐνδεικτικὴ
καί πολύτιμη γιά τίς πληροφορίες
πού ἐδινε καί τήν ἀναλυτική της
μέθοδο ἦταν ἡ μελέτη 1013 Cismecμέ ἀφορμὴ τὴν ἐξελικτική διαμόρφωση-ἐπέκταση τῆς πόλης
τού Ζάγκρεμπ (μεσαιωνική πόλη
- νεῶτερη καί σύγχρονη). Ὁ ὁμιλητὴς ἀφού ὑποστήριξε τήν
ἀποψη 011 κάθε σημεῐο τῆς πόλης
μπορεῖ νά διαμορφωθεῖ σέ κέντρο, ἀνάπτυξε τούς τρόπους μέ
τούς ὁποίους πολεοδόμοι κι ἀρχιτέκτονες ἀξιοποίησαν τίς δυνατότητες 1013 μέρους (ποτάμι, λίμνες, χῶρος διεθνοῦς έκθεσης,
κ.ά.). Παράλληλα ἐθίγη 010 σεμινάριο καί τό θέμα τῆς δημιουργίας πόλων ἑλξης στά προάστια
ὥστε νά μήν προσανατολίζονται
οἱ κάτοικοί τους ἀποκλειστικά
010 κέντρο. Ἐνδεικτική καί πολὺ
ἐνημερωτική ἦταν κι ἡ ὁμιλία τῆς
Pasinovic 11013 συνοδεύτηκε ἀπό
προὸολές μέ διαφάνειες ἀπό χαρακτηριστικά σημεῖα 1013 Ζάγκρεμπ σέ διάφορες φάσεις τῆς
νεῶτερης ἱστορίας του. ‘H κατ’
ἐξοχὴν ἐννοια πού προδλήθηκε
ἐδῶ καί πού συζητήθηκε καί στή
συνέχεια ἧταν ἡ πόλη-καθρέφτης
τῶν κοινωνικῶν καί πολιτιστικῶν
ἀντιθέσεων, κάτι πού ἰσχύει σέ
διεθνή κλίμακα σέ σχέση καί μέ
ἄλλους πψράγοντες, ,ὅπως φυλετικές διακρίσεις, κ.ά. Στίς συζητήσεις πού ἀκολούθησαν προδλήθηκε ἀνάμεσα σέ ἀλλα καί τό
θέμα 1013 περίφημου «ποσοστού»
γιά καλλιτεχνικές ἐργασίες σέ οἰκοδομικά καί πολεοδομικά 1190γράμματα πού ὅμως, ἀκόμα καί
στὴν περί-πτωση πού τηρεῖται εῖναι δίχως ἀντίκρυσμα ἀπό τὴ
στιγμή πού στίς περισσότερες
χῶρες τό ἀποτέλεσμα εῖναι μέ τό
ἰσχύον σύστημα, μιά χαμηλὴ σέ
ποιότητα δουλειά.
Πολύ εύστοχα τοποθέτησε τό
θέμα τῶν σχέσεων; προσωπικότητας-δημιουργικότητας ὁ καθηγητής R. Putar προλογίζοντας τήν
τρίτη ἑνότητα καί τονίζοντας τά
παρακάτω τέσσερα σημεῖαῑ α)
τήν κατ’ ἐξοχὴν 1190607113 τῆς
ύποκειμενικότητας στά τελευταῖα
χρόνια τῆς δεκαετίας 1013 1960 6)
τήν ἐπαναξιολόγηση τοῦ καλλιτεχνικού γοήτρου 0101 ὃπως τό
τελευταῖο ἐπιδρᾶ σέ διάφορους
παράγοντες πού όρίζουν τίς τύχες τῆς κοινωνίας γ) τὴν παραδοχή 011 ἡ ἐννοια τῆς δημιουργικότητας ξεπερνάει τὴν καλλιτεχνική δραστηριότητα καί, δ) τήν
κατάργηση τῆς ἐννοιας 1013 011371
00 όφελος 010g πολύπτυχης
προσωπικῆς μυθολογίας. Σέ 01310
10 τελευταῖο φαινόμενο τῆς
«προσωπικῆς μυθολογίας»,κ πού
ἐχει ἐνισχυθεῖ τά τελευταῖα χρόνια ἀναφέρθηκε κι 0 Ὁλλανδός
Van T001 μέ τήν εὐκαιρία τῆς ὀργάνωσης στὴ χῶρα του μιᾶς ἐκ·

θεσης μέ τόν τίτλο; «Ὁ Ἰδιωτι- .

μέ ἐκεῖνα τῶν καλλιτεχνῶν πρόκός Κόσμος 1013 Καλλιτέχνη». Ὁ
6αλαν μερικά ἐνδιαφέροντα σηὁμιλητὴς τόνισε τό 011 1109071μεῖα καί ξεσήκωσαν πολλές ἀντι711]710 00 τίς προσπάθειες πού γίδράσεις (1109.006001] 1013 Damian,
νονται στὴ χῶρα του γιά μιάν ὅσο
11.01.). Τέλος ἡ ύποφαινομένη
γίνεται μεγαλύτερη προσέγγιση
ἀνέπτυξε συνοπτικά τὴν ἀναγἀνάμεσα στούς καλλιτέχνες καί
καιότητα μιᾶς ριζικῆς 011095131τό πλατὺ κοινό παρατηρεῖται κι ἡ
ρησης 1013 τρόπου λειτουργίας
τάση γιά μιά στροφὴ πρός τόν
τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημέρωσης
ἐσωτερικό·κόσμο 1013 καλλιτέχνη;
πού συνεχίζει νά ’ναι παραδοτάση ἀνάλογη μέ ἐκείνην πού στὴ
σιακός. ’Ὀμως ἐνδιαφέρουσες
Γερμανία εἶναι γνωστὴ σάν Νέα
προὸολές ὃίντεο, φίλμς καί γεἘσωτερική Πραγματικότητα καί
νικά ἐκδηλῶσεις πού νά έχουν
στή Γαλλία σάν Νέα Ὑποκειμεῇ
σχέση μέ αύτήν τὴν τέταρτη ἐπί
νικότητα. Σέ ἀντίθεση μέ αύτήν
μέρους ἑνότητα δέν παρουσιάτήν ἐξαρση τῆς ύποκειμενικότηστηκαν μόνο στά χρονικά 0910
τας ὁ Email: 11013 ἔχει ἀφοσιω1013 ἀπογεύματος πού ἀφιερῶθεῖ’ τά τελευταῖα δέκα χρόνια σέ
θηκε σέ αὐτὴν. Σέ 0711] 113 διάρπειραματισμούς μέ τούς ἡλεκτροκεια 1013 σεμιναρίου είχαμε τήν
νικούς ἐγκεφάλους τόνισε τήν
εὐκαιρία νά δοῡμε πολλές ἀξιόἀναγκαιότητα τῆς συλλογικῆς ἐρλογες δημιουργίες ὁπωςε α) τίς
γασίας σέ αὑτόν τόν τομέα. Ἡ
119060710g ὃίντεο τοῦ Damian 11013
τελευταία ἀποτελεῖ μιάν ἀναγκαπραγματοποίησε κι ἐνα πολύ
στικὴ προϋπόθεση - ἀπό τὴ στι- ὑποὸλητικό χάππενιγκ στούς χῶγμὴ πού ἡ γλῶσσα 1013 ἠλέκτρορους 1013 Κέντρου, 6) ἕνα ἀξιόνικού ἐγκεφάλου εἶναι,’ίδια γιά
όλες τίς τέχνες - γιά τή δημιουρλογο φίλμ τῆς ὁμάδας Sempas
11013 δημωυργήθηκε ἀπό τό πρωγική ἀποκρυπτογράφηση τῶν
τοποριακό καλλιτεχνικό γκρούπ
σχετικῶν μέ τίς εἰκαστικές τέχνες
ΟΗΟ, γ) τό φίλμ τοῦ Ν. Paripovic
προγραμμάτων. Συζητήθηκαν
00 ’μιά ἀξιόλογη φωτογράφηση
ἀκόμα καίρια θέματα ὃπως τό
τῆς «κίνησης» καί δ) τὴν πολύ
πρόὸλημα τῶν δικαιωμάτων τῶν
ἐνδιαφέρουσα ἐκδήλωση «φωνοἀνῶνυμων καλλιτεχνῶν, ἡ ἀναγποιητικῆς» - φωνητική ἑρμηνεία
καιότητα 13 όχι ἑνός πολιτικοῦ
ὀπτικῆς
ποίησης
ἀπό
τήν
Κ.
προσανατολισμοῦ γιά τούς καλLadik.
λιτέχνες, κ.ά. ‘O Z. Jerman πρό60715 00-01310 10 σημεῖο τήν ἀναγΣτόν 19105913 καταμερισμό τοῦ
καιότητα τῆς ἀνεξαρτοποίησης
ἐνδιαφέροντος τῶν φετινῶν ἐκτῶν καλλιτεχνῶν ἐτσι ὥστε νά ἐνδηλῶσεων 1013 Κέντρουε σεμινάεργοῦν σάν μιά ἀπόλυτα ἐλεύριο - φίλμς, προὸολές δίντεο,
θερη δύναμη. Τέλος ό T. Gotovag
χάππενιγκς - ἀναδρομική ἐκθεση
τόνισε ἐπιγραμματικά 011 13 τέχνη
ἐργων Γιουγκοσλάόων καλλιτεδέν εἶναι ἐνα συμπλήρωμα τῆς
χνῶν μέ τόν τίτλο «Πρακτικές τῆς
ζωῆς ἀλλά 011 ταυτίξεται μέ αύΝέας Τέχνης» ἡ τελευταία 013113
τὴν τὴν ἴδια τὴ ζωή, κι 011 «670iἐκδήλωση ἀποτελεῖ ἐνα κατ’ ,ἐξνει» μέσ’ ἀπό κάθε της πράξη.
οχὴν πολύτιμο πυρήνα γιά, τήν
ἐνημέρωσή μας σέ μιάν 013010στικά πρωτοποριακὴ δουλειά
Στὴν ἑνότητα πού ἀφορά τά
«μέσα» καί τίς «δράσεις» τους
ὅπως εἶναι 013113 11013 πραγματοποιούν οἱ Γιουγκοσλάὸοι καλλισυντονιστής τῶν συζητὴσεων
τέχνες. Ἡ έκθεση 013113 11013 καἧταν ὁ Ἔφορος 1013 Κέντρου Μ.
λύπτει μιά δραστηριότητα 12
Susovski 11013 ἐχει κι ὁ ἴδιος κάνει
είδικές μελέτες πάνω σέ 01310 10
χρόνων (1966-1978) καί πού εἷναι ἐμπλουτισμένη μέ λογής-λοθέμα. Οἱ ἀνακοινῶσεις, ἡ ἀνταλγῆς ἀποδείξεις τῆς πολλαπλῆς
λαγή ἀπόψεων κι ἡ ύποστήριξη
ἐργασίας τῶν καλλιτεχνῶν αὐτῶν
γνωμῶν πλαισιῶθηκαν, ἐδῶ, ἀπό
μάς ἐκπλήσσει μέ τή συνέπεια τῆς
πολύ ἐνδιαφέρουσες προὸολές
δουλειάς, τίς εύρηματικές λύσεις
διαφανειῶν, δίντεο καί φίλμς.
καί τήν ούσιαστική δημιουργική
Εἴδαμε τήν πολύ ἐνδιαφέρουσα
φλέὸα πού ἐπισημαίνουμε ἐδῶ.
«δημιουργία» 1013 M. Slilinovic
11013 εἰσχῶρησε στήν καθημερινὴ
ζωή 010g οίκογένειας καί τά ἐπίΚαί τό κυριότεροῑ Τό «ὀργασης πολύ ἀξιόλογα φίλμς τοῦ
νικό» ἀναμεταξύ τους δέσιμο
ὃλων γενικά τῶν παραπάνω ἐκΠολωνοῦ Rusevski καί 1013
Γ ιουγκοσλάόου T. GotovagﬂE10
δηλῶσεων εἶχε σάν ἀποτέλεσμα
πλαίσια πάντοτε τῆς ἴδιας ἑνότηνά φεύγει κανείς ἀπό τό Ζάγ-

· τας ὁ Γερμανός R. Krieshe ἀνέλυσε τίς χαρακτηριστικές δράσεις
καί πρωτοὸουλίες μερικῶν όχι
μόνο καλλιτεχνικῶν ἀλλά καί
κοινωνικῶν ὁμάδων στή Δυτ.
Γερμανία. Ἡ S. Knejevic ἀνέπτυξε ὁρισμένα ἐπιχειρήματα πού
ρίχνουν φῶς στόν τρόπο λειτουργίας τῆς «ἐπίσημης» τηλεόρασης
καί πού καθῶς δρίσκονται σέ
μιάν ἐκ διαμέτρου ἀντίθετη θέση

κρεμπ όχι ἁπλῶς μέ τήν ἐντύπωση ἀλλά μέ τήν πεποίθηση 011
00 χρημάτισε ἐνας παθητικός.
παρατηρητής σὲ μιὰν ἂχρωμη παραδοσιακή - διεθνή συνάντηση ἀλλά 011 τουναντίον πήρε
ἕνα ἐνεργό μέρος στή δραστηριόποίηση «ἰδεῶν» πάνῶ σέ καί·
ριους προὸληματισμούς τῆς τέχνης καί 1013 ἀνθρώπινου περι6άλλοντος γενικότερα.

ΞΕ

Εἰκαστικό

Στήν Ἐθνική Πινακοθήκη ὀργανώθηκε μέ έναν ὑποδειγματικό
- τοῦτ-η τή φορά - τρόπο αναδρομική έκθεση τοῦ ἔργου τοῦ Φ.
Κόντογλου, δεκατρία χρόνια
μετά τό θάνατό του. Μια σωστή
ἐπιλογή άπό έργα καί μια αρτια
παρουσίαση έπιτρέπουν ἀκόμα
καί στόν πιό άκατατόπιστο θεατή
να σχηματίσει μιάν ἰδέα για τό
ἔργο τοῦ μεγάλου αὐτοῦ δασκαλουῑ ζωγράφου καί συγγραφέα.
- Τά 240 περίπου ἔργα που ὃλέπουμε έδῶ, εἶναι δουλεμένα μέ
διαφορες τεχνοτροπίες καί τεχνικές (λάδια, αὐγοτέμπερες, σχέδια
μέ μελάνι, μέ κάρὸουνο καί μέ
μολύὸι, νωπογραφίες, ὑδατογραφίες, κ.α.) καί ἀνα-παριστοῡν
πορτραιτα, τοπία πραγματικα
καί φανταστικά, αγιογραφίες,
μελέτες γιά διακοσμήσεις, εἰκονογραφήσεις ὅιὸλίων, καθώς καί
σχέδια γιά κείμενα που ἔγραψε 6
ίδυος (Πέδρο Καζας 1920, Ταξίδια στήν Ἑλλάδα καί στήν Ἀνατολή 1928, Ἀστρολαὸος 1934,
κ.α). Βλέπουμε ακόμα, για πρώτη
φορά, τήν, μεγάλων διαστάσεων,
νωπογραφία ποὺ εἶχε φτιαξει για

Χρονικό

10 σπίτι του (1932) μέ τή ὅοιήθεια
τῶν μαθητῶν του Ν. Ἐγγονόπου-

λου καί Γ. Τσαρούχη. Τό έργο,
αὐτό, πέρα 0.110 10 πέριεχόμενο
καί τήν ποιότητα τῆς τεχνοτροπίας, εἶναι ὑποδειγματικό καί για
τίς προσπάθειες που έγιναν για
τήν ἀποκαλυψη (εἶχε 00601211οτεῐ), τόν καθαρισμό, τήν ἀποτοίχιση -καί τήν έπαναστερέωσή
του ἀπό τους N. Καιλα καί Π.
Καριγιαννη. Ἐδῶ, κατα τό
σχῆμα τῶν Βυζαντινῶν τέμπλων,
6 καλλιτέχνης ἔχει ἀποδώσει σέ
στηθαρια, σέ ανεξάρτητες σκηνές
καί σέ μεμονωμένες κατενώπιον
μορφές, πρόσωπα καί συνθέσεις
τῆς προτίμησής του καί τής
άστείρευτης φαντασίας του. Οὔτε
λόγος, 6é6010, νά γίνεται, έδῶ,
για κριτική στό έργο τοῦ Κόντογλου. Χαρακτηρίζεται ἀπό μιαν
ἀναμφισόήτητη προσωπικότητα
καί μιαν ίδιομορφία, γνωρίσματα
πού εἶναι ἰδιαίτερα πολύτιμα άν
λαὸουμε ὑπόψη τα δεδομένα πού
ὑπῆρχαν στή γενιά του. Δέν 11:013ουμε, πράγματι, νά ξαφνιαζόμαοτε μέ τή δεξιοτεχνία μέ τήν

ὁποία μπορεῖ κι’ έκφραζεται ὀπό-

τίς πιό «αὑστηρές» αγισγραφίες,
τίς πιό «έλαστικές» έμπνευσμένες
ἀπό θρησκευτικά πρότυπα συνθέσεις, μέχρι καί στα τελείως
((έλεὺθερα»’ θέματα 1011: τίς
λογής-λογής έντυπιῐωεις (ἰπό
ἅγαπητα πρόσωπα καί τοπία καί
τούς συνειρμοίις πού τοῦ δημιουργεῖ ἡ φαντασία του. Τό ματι
μας δέν αντιστέκεται έτσι στήν
πρόκληση να μεταπηδαειῑ Ἄπό
τα πορτραῐτα τοῦ τύπου «(1)0111οὑμ», σέ προσωπογραφίες ὅπως
π.χ. ἐκείνη τοῦ B. Δασκαλάκη.
τοῦ Ν. Χρυσοχόου (λάδι 1924),
τοῦ Π. Πρεόελακη (νωπογραφία
1930), ντοῦ N. ἙγὝονόπσυλου
(αὖγοτέμπερα 1934). Ἀπό τα τοπία πού ’ναι έμπνευσμένα 0.110
μεταὸυζαντινές συνθέσεις, σ“
ἐκεῖνα που μέ μιαν ἰδιαίτερη
ζων-πάνια, ὀξυδέρκεια καί «κίνηση» άπεικονίζουν χαρακτηριστικές γωνιές τῆς Ἑλλαδας. Ἀνάμεσα τους ἀναφέρουμε, έδὼ, τίς
δύο καταπληκτικές ὑδατογραφίες
μέ τήν Ἀκροναυπλία καί τόν
"Av. Γιαννη τόν Καρέα (1924),.τα
σχέδ ια (μολὺὅι) μέ τίς ἐντυπώσεις
τοῦ καλλιτέχνη ἀπό τή Σπάρτη,
τή Μονεμὸασία, τό Μυστρά
(1936), τό σχέδιο (αραιωμένο μελανι καί 110060qu) που ἀναπαριστανει τοὺς «Ποδαραδες» (Νέα
Ἰωνία 1924), τόν «Ἀλατότοπο
κοντα στὴ θάλασσα τῆς Μακρης»
(λάδι 1937) καί τό φανταστικό
τοπίο «Μακρια ἀπό τόν πολιτισμό» (αὺγοτέμπερα σέ ὕφασμα
1957) στό ὁποῐο διαπιστώνουμε
ἕνα πολύ λεπτό «πνεῦμα». Τέλος
αἰσθανόμαστε μιαν ἰὸιαίτερη
συγκίνηση, καθώς περναμε ἀπό
τίς «δρθόδοξες» αγιογραφίες σέ
πιό έλεύθερες συνθέσεις, ὅπως
«Οἱ Παλαιστές» (1932), οἱ
«"01111001», (<“Οδυσσέας καί Αἴας» (1935) που κατορθώνουν νά
ὑποὸαλλουν τό θεατή σέ ὁλόκληρο τό δράμα καί τή μοίρα τῆς
έλληνικής φυλῆς.

«Σειραϊκές Δομές» ἔχει ὀνομασει ἡ Μπία Νταόου τήν τελευταία
της δουλεια ποί1 παρουσιαζει στό
«Δεσμό». «Πιστεύω» μας εἶπε ἡ
ἴδια ἡ καλλιτέχνιδα «61|. 6 πιό
άμεσος τρόπος πληροφόρησης έπικοινωνίας, δηλαδή ἐκεῖνος
1101'1 θεμελιώνεται πανω σέ μιά
δυαδική σχέση ένισχύεται καί
προὸαλλεται μέσ“ ἀπό τόν τρὸπο
τῆς καλλιτεχνικής έκφρασης πού
διαλεξα», Ἀναφερὸμενη στό
ἁριθμητικό σύστημα τοῦ Φιμπονατσι κι· έπεξεργαζόμενη παράλληλα κι“ αλλες σειρές, ἡ Νταὅου κατορθωτνει να προκαλεῖ τό
όλέμμα, τή διανόηση, ἀλλα καίτὴ
φαντασία μας μέσ’ ἀπό τούς
μετασχηματισμοὺς καί τήν «01’1τορρὺθμιση» πού χαρακτηρίζουν
τίς συνθέσεις της. Κύριο, ἀκόμα,
γνώρισμα έδιῑ) στέκει τό ὃτι οἱ
«αρχές» πού διέπουν τίς συνθέσεις αὐτές καί που έχουν ὑλοποιηθεῐ μέ σινική μελανη σέ χαρτί,
σέ πανί καί σέ λινατσα (ραμμένη
δομή) μποροῡν να έκφραστοῦν
μ,έσ“ (ἰπό καθε λογής ὑλικάτοῡόλα, πέτρες, κ.α - 6111111111101;—
τας έτσι άκόμα περισσότερο τό
πεδίο προὸολῆς τῆς δομικῆς στρουκτουραλιστικής θεωρησης
σύμφωνα μέ τήν όπία έκφραζεται
ἡ καλλιτέχνιδα. Μέ τίς «σειραῖκές δομές» όλοκληρωνονται δημιουργικα οἱ μέχρι τωρα ἀναζητὴσεις τῆς Νταόους Ἐκεῐνες πού
άρχισαν τό 1970-74 μέ μιά δου-,
λεια έμπνευσμένη ἀπό τίς έντολές
τῶν ὴλεκτρονικῶν έγκεφάλων καί
συνεχίστηκαν τό 74-75 μέ τα
«κυκλώματα». Ἡ τωρινή της έκθεση στό «Δεσμό», πού πρέπει να
γίνει κατ’ έξοχήν τόπος ἐπίσκεψης τῆς νεολαίας, ἀποτελεῖ
ὁπωσδήποτε, οταθμό στήν καλλι-τεχνικὴ σταδιοδρομία της, ὲνῶ
παράλληλα τήν καταξιὼνει διεθνῶς σαν μια δημιουργικὰ ἐνημερωμένη καλλιτέχνιδα στίς νεώτερες έξελίξεις τῆς τέχνης.
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ΛΔΡΙΣΔ τοῦ
ΑΓ ΗΝΟΡΑ ΑΣῘΕΡΙΑΔΗ,

τυΠώὸηΚε σέ 2.500 ·
ἀριὸμῃμένσ ᾰνῑζῑυησ '
με εισσγσΝη
τοῦ ΚΙΤΣΟΥ MAKPH
Kcu’ ἐπιμέλεια
τοῦ ΑῘΓΑΣΣΟΥ,
Α. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗ

ΛΑΡΙΣΛ

ΕΚΔΟΣΈΙΣ ΚΕΔΡΟΣ

4,
ΕκΔοΣειΣ κΕΔΡοΣ
, ΠσνεΠισῑημίου 44
TnÀ: 3615.783

Ὁ Παρμενίων
Ἀὃδελίδ ς

πα ουσιά ει

τό ιθλίο

«Ἡ ἔνταξή μας
στήν EOK»,
ἐκδόσεις ΘΕΜΕΛΙΟ
Ἀθήνα 1978
Τό θέμα τῆς ένταξης τῆς χώρας
μας στήν EOK ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό
τά κύρια ὲθνικά, πού άπασχολοῦν τόν τόπο μας στήν μεταπολιτευτική περίοδο.. KL’ ὕσο προκωροῦμε πρὸς τήν ἡμέρα τῆς
πραγμάτωσής της τόσο καί μεγαλύτερη ὀξύτητα παίρνει κυρίως
ἀνάμεσα στά πολιτικά Κόμματα,
πού έχουν διαχωρισθεῐ σέ δυό
ἀντίθετες θέσεις; NAI ἦ ΟΧῙ
στήν EOK.
Ὠστόσο σί διαφωνίες καί τά
ἐπιχειρήματα τῶν πολιτικῶν
Κομμάτιον πάνυ) στό μεγάλο αὐτό
ἐθνικό θέμα δέν έγιναν κτῆμα τοῦ
λαοῦ. Στό λαό δέν δόθηκαν μέ
πληρότητα καί ἀντικειμενικότητα
οἱ ἀπόψεις τῶν Κομμάτων. Αὑτά
ἀποφεύγουν τήν ἀντικειμενική
πληροφόρηση καί συνήθως περιορίζονται στήν πολιτική συνθηματολογία. Ἀλλοτε πρσὸάλλουν
τήν πολιτική σημασία τῆς ένταξης
καί ἀπσσιωποῦν τίς οἰκονομικές
συνέπειες καί ἄλλοτε τό ἀντίθετο.
Καί φθάνουμε σέ λίγσ στό κρίσιμο σημεῖο τῆς ἀπόφασης, χωρίς
ὁ λαός νά ἔχει μιά ἀντικειμενική
πληροφόρηση πάνυ) στό θέμα
αυτο.
Ἀπό αὐτή τήν πλευρά, τό 61ὅλίο πού κυκλοφόρησε πρόσφατα
μὲ 10v τίτλο « H ENTAEH MAE
ΣΤΙ-ΙΝ EOK» ἀναπληρώνει σ’
ἕνα ὃαθμό τό κενό αὐτό. Πρόκειται γιά μιὰ ἀξιόλογη ἐργασία,
που γιά πρώτη φορά παρσυσιάζει
μέ έπιστημονική πληρότητα καί
τεκμηρίωση τή θέση πολιτικοῦ
κόμματος στό θέμα τῆς EOK. T0
ὃιὸλίο εἶναι γραμμένο ἀπό στελέχη τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος Ἑλλάδας Ἑσωτερικοῦ καί
τή θέση αὑτοῦ τοῦ Κόμματος ἐκφράζουν. Ὡστὸσο οἱ συγγραφεῖς
πού στήν πλειοψηφία τους εἶναι
νέοι ἐπιστήμονες μέ μετεκπαιδευτικές σπουδές καί διδακτσρικές
διατριὸές, ἀναπτύσσουν καί
ἀντιμετωπίζουν τό θέμα στίς ἐπιμέρους έργασίες τους μέ σαφήνεια, ἐπιστημονική εὐθύνη καί
ἀντικειμενικότητα. Τά κείμενα
τοῦ 6ι6λίου τους, ὅπως διευκρινίζουν στόν πρόλογο, ἐντάσσονται στήν κατεὺθυνση τῆς μετατόπισης «τοῦ ἄξονα τῶν συζητήσεων ἀπό τήν ἀφηρημένη - σχεδόν μεταφυσική - θεωρητικολογία στήν ἀντιμετώπιση τῶν συγκεκριμένων προὸλημάτων». Κι’
αὐτό τό ἔχουν έπιτύχει.

Τό ὅιὸλίο ἀποτελεῖται ἀπό 7

μέρη στά ὁποῖα ἀναλύονταί μέ
ἐπιστημονικά κριτήρια καί δίγονται ἀπαντήσεις στά περισσότερα,
γενικά καί μερικότερα θέματα
πού συνδέονται μέ τήν EOK,
ὃπως; τί εἶναι ἡ EOK καί ποιές
δυνάμεις έκπροσωπεῑ μέσα στό
καπιταλιστικό-σύστημα, ποιές οἱ
ἀντιθέσεις μέσά στοὺς κόλπους
της, ποιές οἱ σχέσεις καί οἱ ἀντιθέσεις EOK — ΗΠΑ, ποιές οἱ
σχέσεις EOK — NATO ποιές οἱ.
σχέσεις τῆς ένταξης μέ τό πρό6λημα τῆς ἑξὰρτησης ἢ τῆς ἂνξξαρτησίας τῆς χώρας μσς, ποιές
οἱ ἀπόψεις τῶν πολιτικῶν Κομμάτων πάνυ) στό θέμα τής ἔνταξης κ.ά. Παράλληλα παρσυσιάζονται θέματα μέ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον πού.ἀφοροῦν τή συγκρότηση καί λειτουργία τοῦ ΙΞῠἡ
ρωπαῖκοῦ Κοινοὸουλίου, τή Μεσογειακή πολιτική τῆς EOK, τίς
οἰκονομικές σχέσεις τῆς Ἐλλάδας
μέ τίς σοσιαλιστικές χὼρες,,τίς
σχέσεις τοῦ ἀμερικανικοῦ καί εὑρωπαϊκοῦ κεφαλαίου κά.
Ὁ Λ. Κύρκος, στήν τεκμηριωμένη εἰσαγωγὴ, παρουσιάζει τή
γενικότερη θέση τοῦ KKK έσ.γιά
τήν EOK. Σ’ αὐτή δίνει τήν ἱστορική έξέλιξη τῆς EOK ἀπό τή δημιουργία της (I957) μέχρι σήμερα, ἀναλύει τίς προϋποθέσεις
τῆς ἀμερικανικής στρατηγικῆς
γιά τή δημιουργία της, που ὅμως
κλονίσθηκαν. Ἀναφέρεται στίς
ἀντιθέσεις πού λειτουργοῦν
στοὺς κόλπους της καί ἐκφράζουν τά πολύπλοκα προὸλήματα
πού· ἀντιμετωπίζει σ’ ὅλη τήν
[στορική της διαδρομή κά. Δίνει
ἀπάντηση στή δογματική θέση ὃτι
«ἡ ένταξη τῆς Ἐλλάδας στήν
EOK θά τήν μετατρέψει σέ
«ἀποικία» τῶν ἀναπτυγμένων
κρατῶν — μελῶν της» καί ἑξηγεῐ
γιατί καί μέ ποιές προϋποθέσεις
τό ΚΚΕ έσ. τάσσεται μέ τή θέση
τοῦ ΝΑΙ.
Ἕνα ἰδιαίτερο ἓνδιαφέρον παρουσιάζει τό μέρος «Οἱ πολιτικές
δυνάμεις, ἡ ένταξη καί τό πρόὅλημα τῆς ἑξάρτησης - ἀνεξαρ-’
τησίας». cO συγγραφέας του Σ.
Καρπαθιώτης θάζει σάν στόχο νά
ἀναλύσει τό θέμα τῶν, ἐπιπτώσεων τῆς ένταξης στήν ἑξάρτηση
ἡ άνεξαρτησία τῆς χώρας μας καί
νά δώσει ἀπάντηση στή θέση πού·
ὑποστηρίζει ὃτι «τό πρόὸλημα
τῆς ἐξάρτησης τῆς Ἑλλάδας κρίνεται μέ τό νά παραμείνει ἔξω
ἀπό τήν EOK». Ὁ Σ.Κ., ἀφοῡ μέ
έπιστημονική πληρότητα καί σαφήνεια δίνει τήν έννοια τῆς ἐξάρτησης - έθνικής ἀνεξαρτησίας
καί ἀντικρούει ὁρισμένες λαθεμένες ἀντιλήψεις καί προκαταλήψεις πού ὑπάρχουν στό θέμα
αὐτὸ, ἀποδείχνει ὅτι πράγματι τό
ΝΑΙ ἠ τό ΟΧῙ στήν EOK δέν λύ-

’νει τό πρόὸλημα τῆς ὲξὰρῑηῡης

καί οὗτε αύτό μπορεῐ να λυθεῐ μέ
μιας. Τό πρόὸλημα τῆς ανεξαρτησίας τῆς χώρας μας κατα τόν
συγγραφέα, σχετίζεται μέ τό
πρόὸλημα τῆς ανεξαρτησίας στή
Μεσόγειο, πού εἶναι ὀργανικὰ
δεμὲνο μέ τό πρόὸλημα τῆς ανεξαρτησίας τῆς EOK 6116 rig
ΗΠΑ. Καί καταλήγει ὅτι ἡ ἐνταξή μας στήν ΕΟΚ «παρα τούς
κινδύνους πού ἐμπεριέχει ἐξασφαλίζει τό πιό εύνοϊκό πεδίο
στήν παλη για If] δημοκρατία,
τήν ύφεση καί τό σοσιαλισμό».
Ἐνδιαφέρον ἐπίσης εἶναι 1:6
μέρος «Oi πολιτικές δυναμεις καί
ἡ συμφωνία σύνδεσης 1013 1962»,
11013 ἔγραψε ὁ M. Συριανός. Σ*
αὐτό γίνεται μια αναδρομή στίς
διεθνεῐς καί ἐθνικές πολιτικές καί
οίκονομικές συνθήκες πού ὑπῆρχαν στα τέλη τῆς δεκαετίας 1013
’50 agi στίς ἀρχές 1013 ‘60, ὅταν
αρχισαν 0i προσπαθειες τῆς καπιταλιστικής ὁλοκλήρωσης στή
Δυτ. Εὐρώπη μέ If] δημιουργία
τῆς ΕΚΑΧ, τῆς ΕΖΕΣ καί τῆς
EOK κί’ ὅταν τέθηκε τό ζήτημα
τῆς σῡνὸεῡης τῆς χώρας Mas μὲ
τήν EOK. Ἀναλύει τίς θέσεις τών
πολιτικῶν Κομματων πού ταχθηκαν ὑπέρ τῆς σύνδεσης καί τῆς
ΕΔΑ, πού εἶχε ταχθεῐ τότε κατα.
Ὁ συγγραφέας στέκεται ἰδιαίτερα στή θέση τῆς ΕΔΑ καί κανει
μια λεπτομερή κριτική αναλυση
περνώντας 6116 rig διαφορες φασεις·πού ἀκολούθησε πανω στό
θέμα 61316, ἰδιαίτερα ὕστερα 6116
τήν κυὸερνητική αλλαγή 1013
1963—64, ὅταν ἡ ΕΔᾼ αρχισε να
προσδιορίζει μια νέα πολιτική
ἔναντι τῆς ΕΟΚ, τήν πολιτική τῆς
αναθεώρησης τῆς συμφωνίας, τῆς
προσπαθειας για μια πιό εύέλικτη αντιμετώπιση 1013 θέματος
τῆς σύνδεσης, για μιαν «αλλη
θεώρηση». Ἀναλύει τα δεδομένα
τῆς περιόδου ἐκείνης μέ 6601] τα
ὁποῖα ἡ ΕΔΑ «ὁδηγήθηκε σέ λαθεμένα συμπερασματα για τίς
ἐπιπτώσεις τῆς σύνδεσης τόσο
στό πολιτικό ὅσο καί στό οἰκονομικό ἐπίπεδο».

T6 ίδιο ἐνδιαφέρον παρουσια-ζουν καί τα ἄλλα μέρη; τού Γ.
Γ ιανναρου «Ἀπό If] σύνδεση
σιήν ἐνταξη», 1013 Θ. Μαραγκού
σχετικα μέ If] μεσογειακή πολιτική τῆς ΕΟΚ, 1013 Φ. Γεωργιαδη
για τό Εύρωπαϊκό Συμὸούλιο,
τοῦ A. Ἡλιαδη για τούς θεσμούς
κλπ.
"Av ἐξαιρέσουμε τα κεφαλαια
τῶν I. Σωτηρίου, Μ. Σπετσιώτη,
Ρ. Παναγιώτου καί Γ . Ρήγα, πού
ἀναφέρονται στίς ἐπιπτώσεις τῆς
ἐνταξης στήν ἐλληνική οἰκονομία,
ὅλα τα αλλα ἀναφέρονται στό
πολιτικό μέρος καί στίς πολιτικές
ἐπιπτώσεις πού θα ἐχει 1'] ἐνταξη
για If] χώρα μας f] σέ γενικότερα
θέματα σχετικα μέ τήν EOK. Δηλαδή ἀπό τόν όγκο 1013 ὅιὸλίου
τα θέματα τῶν οἰκονομικῶν ἐπι.πτώσεων καταλαμὸανουν ἕνα μικρό μόνο μέρος, λιγότερο ἀπό τό

'1/4. Αύτή εἶναι μια ἀδυναμία τῆς
κατα τα ἄλλα ἐξαίρετης αὐτῆς
ἐκδοσης. ‘H αἰτιολόγηση ἴσως
ὅρίσκεται στή θέση τοῦ συντονιστῆ τῆς ἐκδοσης Σ. Καρπαθιώτη,
πού πιστεύει ὅτι «ἰδιαίτερο 66ρος αποκτα τό πολιτικὸ περιεχόμενο τών ἐπιλογών ὑπέρ ἡ κατα
τῆς ἐνταξης». Νομίζω ὅτι ἐτσι
ὑπερὸαλουμε If] σημασία τών πολιτικῶν ἐπιπτώσεων. Χωρίς να
ύποτιμοῦμε If] σημασία τους, οἱ
οἰκονομικές ἐπιπτώσεις, νομίζουμε, θα πρέπει να ασκούν αν
όχι If] μεγαλύτερη, τουλαχιστο
τήν ’ίδια μέ τίς πολιτικές ἐπίδραση στήν ἐπιλογή ὑπέρ ἤ κατα
τῆς ἐνταξης. Παραλείπονται 66—
01116 προὸλήματα συνδεόμενα μέ
τίς ἐπιπτώσεις (θετικές ἤ ἀρνητικές) πού θα ἐχει ἡ ἐνταξη στό ἐμπόριο, στή ὅιομηχανία στή 61.016—
χνία, στα μικρομεσαῐα στρώματα.
Ἀλλα δέν εἶναι μόνο αύτα πού
ἐξαντλούν τό θέμα τῆς ἐνταξης
στήν EOK. Ὓπαρχουν ακόμα τα
κοινωνικα, τα ἐκπαιδευτικα, τα
ἐκπολιτιστικα καί αλλα, πού ἡ
παρουσίασή τους θα όλοκλήρωνε
τό θέμα. Κατανοούμε ἀπόλυτα If]
δυσκολία μιας τέτοιας παρουσίαοης. Οἱ ίδιοι ἄλλωστε 0i συγγραφεῖς ἐξηγούν ὅτι «τήν ἐκδοση
αύτή τήν ὅλέπουν μόνο σαν μια
πρώτη ἀρχή».

Ἀπό τα κεφαλαια πού ἀναφέρονται στίς οἰκονομικές ἐπιπτώσεις ξεχωρίζουμε αύτό πού ανα,φέρεται στήν αγροτική οἰκονομία. Μολονότι δέν πιανει ὅλα τα
θέματα πού συνδέονται μέ τίς
ἐπιπτώσεις στόν εύπαθή 61316 116i
r600 μεγάλης σημασίας για τήν
οἰκονομία τής χώρας μας τομέα,
ώστόσο δίνει Ιμιαν αντικειμενική
πληροφόρηση για τίς ὅασικές
ἐπιπτώσεις πού θα ἐχει ἡ ἐνταξη.
Εἶναι ἐπίσης πολύ ώφέλιμη ἡ
σύντομη αναλυση πού κανει για
τόν χαρακτῆρα καί If] λειτουργία
τῆς KAI].

σματα του. Κι“ αὐτα δέν μπορεῖ
να εἰναι αλλα ἀπό 16 ὅτι 16
πλεονεκτήματα ύπερτερούν 6116
16 μειονεκτήματα. Ἔτσι μέ τήν
αντικειμενική αύτή αναλυση αντικρούονται καί καταρρίπτονται
οἱ δυό ακραίες θέσεις; ἡ μια ὅτιὴ
αγροτική μας οἰκονομία θα λύσει
ὅλα τα προὸλήματα πού ἀντιμετωπίζει καί θα αλλαξει ριζικα
τήν τύχη τών αγροτών καί ἡ ἄλλη
ὅτι ἡ ένταξη θα ἐχει καταστρεπτικές συνέπειες στήν αγροτική
οἰκονομία καί θα φέρει τόν αφανισμό τών ἀγροτών. Ἡ ἴδια 1']
συγγραφέας καταλήγει διατυπώνοντας τήν αποψή της ὅτι ἡ ἐνταξη «μπορεῐ να θεωρηθεῖ μαῃ
κροπρόθεσμα θετική για τόν
αγροτική τομέα».
Ἡ αναλυση 1013 θέματος 6131013
11616 τή γνώμη μας, θα ἠταν
περισσότερο ώφέλιμη καί πληροφοριακή αν στεκόταν πιό πολύ

στα θέματα 1013 ξεπερασματος
τών ιιειονεκτηματων πού εἶναι
ἐφικτό κατω 6116 δρισμένες
προϋποθέσεις καί μέ μέτρα πού
μπορούν καί πρέπει να παρθούν
στό ἐθνικό ἐπίπεδο, τῆς ἀντιμετώπισης 1013 προὸλήματος τῆς
μέῖαῒρῡπῆς Τῆς μικρῆς ἀΥρΟῖΙνἩ-ἧς
παραγωγῆς σέ μεγαλη, τῆς σχεδόν
παντελοῦς ἐλλειψης μέτρων
προετοιμασίας για τήν ἐνταξη καί
τών ὅρων διαπραγματευσης μέ
τήν EOK. Παρα τούτο ὅμως ἡ
ἐργασία αύτή εἰναι αξιόλογη καί
πολύ χρήσιμη για τήν αντικειμενική πληροφόρηση πανω στό
θέμα.

Γ ενικα ἡ ἐκδοση στό σύνολό
της εἰναι ύποδειγματική καί πολύ
χρήσιμη. Ἀπό τούς συγγραφεῖς
της θα περιμένουμε μέ πολύ ἐνδιαφέρον να όλοκληρώσουν αύτή
«τήν πρώτη ἀρχή» τους.
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ KEIMENA

"Av λείπει ἡ αντικειμενική
πληροφόρηση πανω στό θέμα τών
γενικότερων ἐπιπτώσεων τῆς ένταξης στούς διαφορους τομεῐς
τῆς οἰκονομίας, στόν τομέα τῆς
αγροτικής οἰκονομίας ἐπικρατεῖ
σύγχυση. Ἐνώ στόν τομέα αὐτόν
περισσότερο συγκεντρώνονται τα
πλεονεκτήματα τών ’ὑποστήρικτών τῆς ἐνταξης ἦ τα μειονεκτήματα τών ὑποστηρικτών τῆς
αντίθετης θέσης. Καί οἱ 1311:0011]ρικτές τῆς μιας ἤ τῆς αλλης αποψης παρουσιαζουν συνήθως μόνο
τίς θετικές ἦ μόνο τίς αρνητικές
πλευρές, ἀνάλογα μέ τήν πολιτική
τους θέση στό θέμα 61316. Ἡ Μ.
Σπετσιώτη δέν ακολουθεῖ If] μὲθοδο 61311']. Ἀναλύοντας τίς ἐπιπτώσεις γενικα καί εἰδικότερα
στα κατα μέρος αγροτικα
προϊόντα παρουσιαζει μέ αντι-

κειμενική σαφήνεια τα πλεονε- ἱ
κτήματα καί 16 μειονεκτήματα
τῆς ἐνταξης καί αφήνει στόν αναγνώστη να ὅγαλει 16 συμπερα-
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KONRAD LORENZ.Ἐπιθετικὸτητα.
M51000"- Ἴωαν. Δ. ΧατζηνικολῆἘκὸ..· «Χατζηνικολῆ».
Μιά πολύ ένδιαφέρουσα μελέτη στό φαινόμενο τῆς έπιθετικότητας - ὅπως χαρακτηρίστηκε,
παρατηρὴθηκε καί ἀναλύθηκε
ἀπό τόν καθηγητὴ K. Lorenz. Ἡ
συναρπαστικὴ ἀφὴγηση τῆς συμπεριφορᾶς τού κόσμου τῶν ζῶων
ξεπερνά τό είδικό ἓνδιαφέρον γιά
τὴ 6ιολσγία. Ἐπαγωγικά 5Eηγούνται τά στοιχεῖα τῆς ἐπιθετικῆς συμπεριφοράςῑ Ἡ τελετουργία της, ὴ λειτουργία της μέσα
στὴ φυσικὴ έπιλογὴ, οἱ μηχανισμοί πού έκδηλώνεται. Ἡ διαδοχὴ τῶν παρατηρήσεων ὁδηγεῖ
σέ κάποιες νύξεις γιά τὴν 610μικὴ καί κοινωνικὴ ἐπιθετικότητα τού ἀνθρώπινου ε’ίδους καί
σέ προτάσεις γιά κάπριον «6111:1περισπασμό» στὴν κακὴ λειτουργία τῆς έπιθετικότητας.

ΧΡΙΣΤΟΦ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ.·
T6 (διηγήματα τῆς δοκιμασίας
Κέὸρος 1978
«T6 διηγήματα τῆς δοκιμασίας» δημοσιεύτηκαν τά πιό
πολλά στὴ διάρκεια τῆς δικτατορίας. Ἀγωνίζονται νά καταστρα’τηγὴσσυν τίς ἀπαγορεύσεις μέ τά
δικά τους μέσα, νά πραγματῶσουν τὴν έκφραση σέ μιάν έποχὴ
πού τὴν ἀντιμάχονταν καί νά μιλήσουν γιά τά ἀσφυκτικά αἰσθήματα τού έγκλεισμού καί τῆς
ἀνασφάλειας.
ΖΑΚ ANKETIA:
Τό χέρι καί ἡ μηχανή

Μετ.· Ἀνδρέα Α. Ρουσόπουλου.
Ἐκὸόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ Ἀθήνα
1973
«A51l ὑπάρχει πιά ἀντίθεση ἀνάμεσα 016 χέρι καί τὴ μηχανὴ. Καί
τά δύο εἶναι ἀπαραίτητα στὴν
ἀληθινὴ γνῶση, φτιαγμένα συγ-

χικῶν δυνάμεων ἀποκτᾶ μιά ρεαΦΕΡΝΑ Ν T0 KAA OYNTIN
λιστική προοπτικὴ, χάνει τό σωE
ὐρωκομμουνισμός
στό προσανατολισμό του πρός
τὴν πραγματσποίηση τῶν σκοπῶν ἓίἓιαλισμὸς
τοῦ
EAM.
Στό
λαϊκὸ
κίνημα,
Μπουκουμάνης
χρόνως ἀπό τὴ γερὴ πραγματικόκατά
16
συγγραφέα,
άρχισαν
νά
τητα καί τό όνειρο, ἀπό τὴ φανδιαμορφῶνσνται
καί
νά
λειτουρΣτό
ὃιὸλίο
του
αὐτό,
6
Φερνάντο
τασία καί τὴ διαίσθηση», ἀναφέ-,
γοῦν
δύο
πολιτικές,
δύο
γραμμέςε
Κλαουντίν,
πού
ὑπῆρξε
ἡγετικό
ρει 6 συγγραφέας 0' αύτό τό
μιά
ρεφορμιστική
καί
μιά
ἐπαναστέλεχος
τῆς
Ἰσπανικῆς
ΚομμουΘαυμάσιο διόλίο. τὈλη ἡ συλλοστατικὴ.
Στήν
ἀντίφαση
αύτὴ
νιστικῆς
Νεολαίας
πρίν
ἀπό
τόν
γιστικὴ του στηρίζεται στὴν ἀξιστηρίζεται
6
Θ.
Χατζῆς
γιά
νά
έμφύλιο
πόλεμο,
ἐπιχειρεῖ
μιά
οποίηση καί ἀνάπτυξη τῶν δυναἐντοπίσει
ὃλα
τά
«παράξενα»
καί
κάθετη
τομὴ
στό
σῶμα
τοῦ
εύρωτοτὴτων τῆς μηχανῆς ἀπό τόν δη«ἀνεξὴγητα»
λάθη,
πού
δέν
εἶναι
Ικομμουνισμού,
ἀναζητῶντας
τά
μιουργικό τεχνίτη. Βοηθά - μέ
οἱ
αῖτίες
πού
προκάλεσαν
τὴν
αἴτια
πού
τόν
έμπσδίζουν
νά
πειστικότητα καί ναλυτικὴ σαἣττα
τῆς
λαϊκῆς
έπανάστασης,
ἀποδεχτεῖ
τήν
ϋπαρξὴ
του
σάν
φήνεια — στὴ διευκρίνιση γιά
ἀλλά
παράγωγα.
Ἡ
ἡγεσία,
τονίἰδιαίτερο
ρεύμα
τοῦ
κσμμουνιπολλές ἀσάφειες καί συγχύσεις
ζει
6
Θ.
Χατζῆς,
δέν
μπόρεσε
νά
στικού,
κινήματος,
καθὼς
καί
γύρω ἀπό τό πρόὸλημα τῆς χει0117016651
σωστά
16
νόημα
τῶν
τούς
δαθύτερσυς
λόγους,
γιά
τούς
ροτεχνίας στῆν έποχὴ μας. Μέ
κοσμογονικῶν
έσωτερικῶν
ἀλλαὁποίους
τά
τρία
6ασικά
εὐρωτόν τρόπο αύτό, ἀνατρέποντας
γῶν,
τῶν
ξεχωριστῶν
έπιδιώξεων
κομμουνιστικά
κόμματα
(Ἰταψευτοδ ιλὴμματα, ὃοηθά τόν ἀξιο
τῶν
μεγάλων
δυνάμεων
καί
νά
λίας,
Ἱσπανίας,
Γαλλίας)
60χειροτέχνη-δημιουργό νά ἀπαλχαράξει
έπαναστατικὴ
γραμμὴ.
νοῦνται
μέχρι
σὴμερα
νά
προχωλαγεῖ ἀπό προκαταλήψεις γιά νά
Ἀκσλσύθησε
16
δρόμο
τοῦ
συμρὴσσυν
σέ
μιά
σέ
6660g
συζὴτηση
όλοκληρῶσει τό έργο του 110006ι6ασμοῡ.
Μέσα
ἀπό
μιά
καινούγιά
τὴ
διατύπωση
κοινῶν
θέσεων.
αρμοσμένος 016 μέτρα καί τίς
ρια
ἀλυσσίδα
παραχωρήσεων
καί
δυνατότητες τῆς έποχῆς μας.
λαθῶν, 16 κίνημα θά πάρει τόν
KYP. NTEAOHOYAOY
Καόάφη
κατήφορο καί ὅταν 66 συνέλθει
κάπως καί 66 θελήσει νά ἀντιἹστορικά καί ἄλλα πρόσωπα.
ΘΑΝΑΣΗ XATZH:
· δράσει, 66 6956512 ἀπρσετσίμαο-το
Ἑλληνικὸ Λογοτεχνικό καί
Ἡ νικηφόρα έπανάσταση πού
νά ἀναλάδ 51 ἀποφασιστικό Ἱστορικὸ Ἀρχεῐο.
χάθηκε (1941-1945).
· ἀγῶνα γιά νά ματαιῶσει τὴ νέα Ἀθήνα, 1978
Γ εγονὸτα, ἀναμνήσεις, σκέψεις.
ὅρετανικὴ κατοχὴ.
Εἶναι περιττό νά τονιστεῖ ἡ σηΜέρος Δεύτερο. Δύο γραμμές στό
μασία
πού
έχει
ένα
ὅιὸλίο
σάν
λαϊκὸ κίνημα.
NIKOY
MOYZH:
αύτό, γιά τόν 611010 μελετητὴ τού
Ἐκὸόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ.
ΕΘΚ,
ἀςνάλυση
τῆς
κοινοτικῆς
μεγάλου
Ἀλεξανδρινοῡ
ποιητῆ.
Στόν προηγούμενο πρῶτο τόμο
πολιτικῆς·
ἀγροτικῆς,
νομίσματιἝνας
ἀπό
τούς
λιγοστούς
616110τοῦ έργου, ό Θανάσης Χατζῆς
κῆς,
οἰκονομικῆς,
κοινωνικῆς,
γράφους
01611
16110
μας
6
K.N.
κατέληγε στό συμπέρασμα ὅτι
περιφερειακῆς,
περιὸάλλοντος
ἐπιχειρεῖ
μιά
ἱστορικὴ,
φιλολο016 μέσα τοῦ 1943, ένῶ ἡ λαῐκή
(Α
’
τόμος).
γικὴ καί ὅιὸλιογραφικὴ έρευνα
ἑνότητα έπαιρνε πανεθνικό χαἘκὸόσεις
ΠΑΠΑΖΗΣΗ.
016 συνολικὸ έργο τοῦ Καὸάφη,
ρακτὴρα, 6 λαός συνειδητοἩ
πολιτικὴ
πού
άσκησαν
τά
παρακινημένος, καθώς 6 ἴδιος
ποιοῡσε τὴ δύναμὴ τόυ καί έμὃργανατῆς
EOK
6116
τὴν
ἀρχὴ
σημειῶνει είσαγωγικά, ἀπό 16 Γ.
πνεόταν ἀπό τήν πεποίθηση 611
τῆς
λειτουργίας
της,
ἀποτελεῖ
τό
Σεφέρη, διαιρῶντας 16 ύλικό του
«έφτασε ἡ ὥρα» γιά ένα 691011116
Θέμα
τού
6ι6λίου.
Ὁ
συγγραφέας
σέ ἓξι μέρη; α) Πίνακα ποιημάξεκαθάρισμα σ-τήν Ἑλλάδα, ἡ
ἐξετάζει
16
ἱστορικό
καί
Θεσμικό
των τσῦ Καὸάφη, 6) Εύρετὴρια,
ἡγεσία έχασε 16 παλμό τοῦ λαοῦ,
πλαίσιο τῆςκοινστικῆς πολιτικῆς, γ) Βιογραφικά Σημειῶματα, δ)
άρχισε νά κλονίζεται, νά ταλαντὴ
γέννηση
τῶν
εύρωπαῖκῶν
κοιτεύεται, νά ἀμφιὸάλλει καί νά
Πίνακες, ε) Στατιστικά καί στ)
νοτὴτων καί τίς ἱδρυτικές τους
κάμπτεται μπρσστά στὴν πίεση
Ἐπιλογὴ Βιὸλιογραφίας.
Συνθῆκες·
τούς
Θεσμσύς
καί
τὴ
τοῦ ἀντιπάλου.
λειτουργία
τους.
Στὴ
συνέχεια,
ΤΑΚΗ ΣΙΝΟΠΟ YAOY
Στά έξι κεφάλαια αύτοῦ τού
ἀναλύει
τίς
εἰδικότερες
μορφές
Ν
υχτολόγιο
τόμσυ 6 συγγραφέας παρακολουτῆς
κσινοτικῆς
πολιτικῆς,
τά
Ἀθήνα, I 978
θεῖ πῶς τό έθνικοαπελευθερωτικό
προόλὴματα
πού
ἀντιμετωπίζουν
K έὸρος
κίνημα στὴ φάση τού παγκσσμίου
ἦ
προσπαθούν
νά
λύσσυν,
τίς
νοπολέμου, ὅπου ἡ νίκη τῶν συμμαM16
’ἑκπληξη
66
μποροῡσε
νά
πεῖ
μικές ἤ πολιτικές πράξεις, τά μέκανείς
611
ἀποτελεῖ
16
616Mo
τρα πού έχουν παρθεῖ κλπ.
αύτό τού Τάκη Σινόπουλου,
γιατί, 600 111 ἀν εἶχε, κατά κάποιο τρόπο προετοιμάσει τόν
ΑΝ ΤΩΝΗ Γ KANTZH:
,Οὔριος Ἄνεμος, Ποιήοη.
ἀναγνῶστη γιά τὴν εἶσοδό του 05
Ἀθήνα
1976
.
ἕνα χῶρο όχι ἀπόλυτα ποιητικό,
" EPFAZTHPI AAÏKHz TEXNH!
ἀπό τό ἀμέσως προηγούμενο 61zmnnHz 49
Τά σκληρά γεγονότα της
όλίο του, τό «Χάρτη», έντούτοις
ρ un. 7707066-7783079
ἑπταετίας μαζί καί ἡ προδοσία
τῶρα παρουσιάζεται νά σῖκσισEAENH ΦΡΑΝτΖεΣκΑκΗ
τῆς Κύπρου πού 6 Ἀντῶνης
ποιεῖται μέ τόν πιό ἀμεσο τρόπο
Γκαντζῆς προεκτείνει στό παρελ- τό χῶρο τῆς μνήμης. Μέ ἕνα
Θόν ἀνιχνεύσντας τίς ἱστορικές,
τρόπο. πού φανερὼνει τήν πρόσπαραδοσιακές καί κσινωνικές ρί60011 τοῦ ποιητῆ σέ μιάν ἀπόλυτα
ζες τους εἶναι 16 ἀφετηριακό
’προσωπική καί συνάμα σπαρανῆμα αύτοῦ τοῦ διόλίσυ.
χτικὴ -πραγματικότητα, τόσο, πού
Δεῖγμα γραφῆς
ἀναγκάζεται νά μετέρχεται 511κεραμικσ
«N6 λοιπόν ἡ καρδιά μου]
φραστικά μέσα ὃχι πάντα ποιηἓτοιμη νά 610166051 0’ αύτούς
φωτιστικα
τικά, ἀλλά τῆς πεζογραφίας, καί
τούς καιρούςί ἱστορίες άλλοτινές, μάλιστα τῆς ἡμερολογιακῆς. Ἡ
ζωγραφικη σε υφασμ
τῶν περασμένων χρόνωνί πού
ποίηση τώρα εἶναι ὑπόγεια αῖσε ξυλο ἀφῆκαν χνάρι πικρό-καρφί στίς
σθηση τό περισσότερο πού 611014
πονεμένεςΙ
Θύμησες
καί
στίς
μαδίδεται
ἀσταμάτητα
6116
16
6661]
διαφημιστικα δωρα
‘ τιές τὴ Θλίψη ......
τῆς μνήμης πρὸς τό φ ς-

,που «εαμος» ερναστηρ·

ἦ.

.‘w
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Ἀπό τό Μᾶηετεν τῆς Γερμανίας,
ὅπου σπουδάζει Ἑπικοινωνία
καί Σημειωτική, ὁ Λευτέρης Ροῦ-

σος γρ 00151: -

Ἀγαπητὸ ANTI,
χαίρομαι γιά τήν ἀνταπάντηση
τοῦ συνεργάτη σου Γιάννη Μαρκάκη (Ἀντί Τεῡχ. 111 σελ. 45)
οτήν «ἀπάντηοη» τοὺ Νίκου Δήμου «Διαφημιστικά θησαυρίσματα» (Ἀντί Τεὺχ. 111 σελ.
44-45). Ἀπὸ τή θέση του σάν
συγγραφέας τοῦ άρθρου ποὺ
ἐδωσε τήν ἀφορμή σ’ 011316 16
«διάλογο» (Ἀντί Τεὺχ. 107 σελ.
30-31) ἀπαντά 6 Γ. Μ. 600 1116
εὑστοχα μπορεῖ. Γ ιατί ἀλήθεια, τί
ἄλλο 86 11110901305 v6 κάνει κανείς στή θέση του, μιά καί 6 NIC110; Δήμου γράφει σάν νά ἀγνοεῖ
16 περιεχὸμενο τοῦ 61989011 καί ἀλήθεια κατά εἰρωνική σὺμπτωση
ἤ ὃχι; — μὸνο 6 τίτλος φαίνεται
νά 1011 ἐνδιαφέρει; (Γι’ αὑτὸ χρησιμοποιω καί 16v 690 «διάλογος»
καταχρηστικά).
Γιά 1011 ἀναγνωστη ,ὅμως τά
πράγματα παρουσιάζονται δυαφορετικά, μιά καί δέν συμμετέχει
άμεσα σ’ 011316 16 «διάλογο». Γ ι’
αὑτὸν, στήν προκειμένη περίπτωση,δέν τίθεται 16 θέμα νά
ὑποστηρίξει,τά ἐστω 611/611611111111,
ἐπιχειρήματά του, 61101; Γιάνγης Μαρκάκης, ἀλλά τή νοημοσὺνη του 11013 φαίνεται, ὃχι μὸνο
νά ἀγνοεῖ, ἀλλά καί νά ἐμπαίζει 6
Νίκος Δήμόυ. Γι’ 011316 16 λόγοι,
ἀλλά καί ἐπειδή θεωρεῐς 16 851101
61161101 6v011116, ἐπίτρεψέ μου νά
κάνω δρισμένες παρατηρήσεις,
τίς δποῐες σέ παρακαλῶ νά δημοσιέψεις.

ωὀ,
καθηγητές, κοινωνιολὸγοι, νά
γράφουν πράγματα γιά τήν διαφήμιση ποὺ καί 6 τελευταῖος
διαφημιστής ξέρει (6.116 τήν καθημερινή του πείρα) 111i); εἶναι
ἐκατὸ τά ἐκατὸ (sic) λαθεμένα».
«Φαίνεται λοιπόν 611 6 κ. Δήμου
E5951, τουλάχιστον. 611 οἰκονομολόγοι, καθηγητές, κοινωνιολόγοι
(δηλαδή ἐπιστήμονες) ἀσχολοῦνται μέ τή διαφήμιση, ἐστω καί μέ
ἐκατὸ τά 5110116 λαθεμένα ἀποτελέσματαὲ Ὁ κ. Δήμου μάς 601]8651 ὃμως νά ὅγοῦμε 6.116 αὑτή
τήν άντίφαση μάνος του - 6v καί
συγκεκαλυμμένα .- ὅταν γράψειε
«Ἕνας ἀλλος λόγος εἶναι 111i); ἡ
διαφήμιση εἶναι παρίας γιά 1013;
ἀκαδημαῐκοὺς δασκάλους καί
τοὺς διανοουμένους, οἱ δποιοῐ
ἀποφασίζουν νά κατέθουν 016
ἐπίπεδὸ της, μὸνο 610w πρόκειται
νά τήν ὅρίσουν», ’Ἀρα 10131011
ξέρει 611 «ἀκαδη μαϊκοί δάσκαλοι
καί διανοούμενοι» (καί ὃχι μὸνο
δημοσιογράφοι «σέ (1101116) 61]110σιογραφικὸ ἐπίπεδο» ἀσχολοῦνται μέ τή διαφήμιση. T6 μὸνο 11013
101I πειράζει, εἶναι 611 16 κάνουν
«μὸνο 610w 119611511011 νά τήν
ὃρίσουν».

. ὃλιογραφία 11013 ὑπάρχει πάνω

Δυστυχῶς 6 κ. Δήμου ἀποδεικνὺεται καί ἐδῶ κακὸς μελει-ητής
τῆς διαφήμισης. Γιατί πῶς νά 5Eηγήσω 16 611 δέν E5951 τήν κατά
πολύ ὀγκωδέστερη ὅιὸλιογραφία
τῶν ἀπολογητῶν της; Τέτοιους
ἀπολογητές μάλιστα μπορεῖ νά
6ρεί κανείς - ἀρκεῖ νά θέλει νά
μελετήσει - ἀκὸμα καί στίς ἀρχές
τοῦ αἰῶνα μας, (δές Munziger,
Ludwig: Die Entwicklung des Inseratenwesens in den deutschen
Zeitungen. Eine historisch—wirtschaftliche Studie aJs Beitrag zur
Geschichte des Verkehrswesens.
Diss. Heidelberg 1901) γιά νά
ἀναφέρω ἐνα παράδειγμα.
6) Ἀναρωτιέμαι πῶς μπορεῖ
κάποιος νά ὑποστηρίζει 611 ἡ
διαφήμιση εἶναι τεχνικὴ, τήν
ὁποία μπορεῖ νά διαχωρίσει κανείς 0310 τήν χρήση τηζ (οελ. 45)
- 61v 011316 εἶναι ἐφικτὸ, δηλαδή
16 νά διαχωρίσει κανείς τήν τε-

στή διαφήμιση καί 11013 αὐξάνει
μὲρα μέ τή μέρα.
Ἤ μήπως ὅγάζω· ἐσφαλμένα
011316 1:6 01111115900116; Γιατί
παρακάτω γράφει 6 11. Δήμου;
«Εἶναι τραγικὸ, οἰκονομολὸγοι,

Weber, Σχολή τῆς Φρανκφοὺρ-

0) Ἀναρωτιέμαι πῶς εἶναι δυνατὸ νά ἰσχυρίζεται κάποιος 611:
«Ἐδῶ καί πολλά χρόνια, μελετάω τή διαφήμιση καί παροτρὺνω
κι’ ἀλλους νά τήν μελετοῦν»,
ἀλλά καί ταυτὸχροναε «- ὃχι
μὸνο στή χώρα μας, ἀλλά καί ἐξω
- ἡ διαφήμιση σπάνια ἔχει γίνει
ἀντικείμενο ποτηματικὴς καί
ἐπιστημονικής μελέτης». Ἀπ’
αὑτά ὅγάζω 1:0 συμπέρασμα 611 6
11. Δήμου δέν μελετάει ἡ δέν μελετάει καλά τή διαφήμιση, γιατί 011
10 ἐκοινε θά εἶχε 656010); ὑπ’ ὃψη
του τήν ὀγκώδη ἐπιστημονική 61-

της, πράγμα δηλαδή 11013 ἀν 16 I 011 φτηνές σοφιστικές 0119060015;
ἀγνοεῖ, πάλι 110110; μελετητής
άποδεικνὺεται 6 11. Δήμου - 6.116
τήν άλλη μεριά ὅμως νά γράφει;
«ἡ μελέτη αὑτὴ (ὃηλ. τῆς διαφήμισης, σημ. δική μου) μοῦ εἶναι
ἐπαγγελματικά άχρηστη, ἴσως καί
ἐπιζήμια.» (σελ. 44)
Ἀναρωτιέμαι 10131011: Πῶς
μπορεῖ νά εἶναι ἡ μελέτη μιᾶς τεχνικῆς ὃχι μόνο ἐπαγγελματικά
ἀχρηστη, ἀλλά καί ἐπιζήμία;
Μήπως ἐπειδή δέν μπορεῖ κανείς
- καί ἰδίως 6 0060196; μελετητής
- νά διαχωρίσει τήν τεχνική 0310
τήν χρήση της; (Τά παραδείγματα
11013 6 ἴδιος 6 11. Δήμου ἀναφέρει

σημαίνουν προστασία 0.110 16v
δογματισμὸ, ἐγώ προσωπικά χαίρομαι νά χαρακτηριστῶ δογματικὸς. Γιατί 1015 ἀποδεικνύεται 611
μοὺ ἔχει ἀπομείνει, τουλάχιστον, ἡ
νοημοσὺνη 11013 11013 ἀρνεῖται σάν
ἀναγνώσιη 6 11. Δήμου μέ τὸ κείμενὸ του.
Καί γιά νά τελειὼνουμεῑ Κὺριε
Δήμου «110115661015 16 πλακάτ κι’
ἁρχίστε τή μελέτη».

- Ἰατρική, Ἠλεκτολογία - 111-U

Ἀγαπητὸ Ἀντί,

λάνε 6.116 1.10110 τους, ἂν σκεφτεῖ
κανείς 16 ’Ἀουσὸιτς καί τήν Χιροσίμα). ’Ἡ μήπως ἐπειδή ἡ σο6091’1 μελέτη τῆς διαφήμιοης 6'110ζει μὸνο τέτοια συμπεράσματα
11013 65601101; ’καί ἐπαγγελματικά
ἀχρηστα, ἀλλά καί ἐπιζήμια εἶναι
γιά 16v διαφημιστή; Κακὸς μελετητής λοιπάν καί σ’ 011316 16 σημεῐο 6 11. Δήμου, ὅταν θέλει νά
1161; πείσει 611 ἐπιστήμη 511101
110110 αὐτή 11013 μᾶς ταιριάζει.

Ὁ άγονος διάλογος μέ 16v 11.
Δήμου, 11013 άρχισε μέ ἀφορμή 16
619890 11011 τῆς 9.9.78 σχετικά μέ
τή διαφήμιση, ὑπάρχει κίνδυνος
νά συνεχίσει πολύ. Γ ι’ 011316 δέν
60 ἐδιδα συνέχεια, ἀλλά ἡ ἐπιστολή τοῦ κ. Δήμου 016 φύλλο
τής 2.12.78, 016 σημεῐο πού
ἀφορά 16 69890 μου, ἀφήνει τήν
ἐπιδεικτική ὑπεροψία καί μπαίνει 016 696110 τῆς ὑποτίμησης
τῶν στοιχείων καί θέσεων τοῦ
άρθρου μου.

γ) Ἀναρωτιέμαι πῶς εἶναι δυνατόν νά ὑποστηρίζει κανείς 611
ή διαφήμιση «αὑτή καθ’ ἐαυτή,
εἶναι μιά φορτική καί ἐνοχλητική

εὑχαριστῶ γιά τή φιλοξενία
Λευτέρης Ροῡσσος

Ἀλλά ὃταν ὁ κ. Δήμου ὑπο,οτηρίζει (στήν ἀρχικὴ ἀπάντηση
οτὸ 09690 μου) πως «Ἐκτὸς 6.116

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ

παρένθεση στή ζωή μας» (σελ.
44) τή στιγμή 11013 κατά τόν ’ίδιο
ὑπάρχουν στοιχεῖα μέ τά ὁποῖα
«Μπορεῐ νά ὑποστηρίξει κανείς
άνετα... πώς ἡ διαφήμιση εἶναι
παραγωγικὸ ἐπάγγελμα, 111i); 5v1σχὺει τήν ἐλευθεροτυπία καί πῶς
πλουτίζει τίς γνώσεις καί ὁξὺνει
τήν κρίση τοῦ καταναλωτῆ...».
Δηλαδή, δέν E5951 τί λέει 6 κ.
Δήμου; Ἤ πῶς ἀλλιῶς νά ἐξηγήσω τὸ γεγονὸς 611 θεωρεῖ
«φορτική καί ἐνοχλητική παρένθεση στή ζωή μας» ἕνα φαινόμενο 11013 σὺμφωνα μά τά στοιχεῖα ποὺ διαθέτει 6 ἴδιος ἀποδεικνὺεται «ἄνετα» 00:11 ἐνα 6.116 16
1116 ἐπωφελή 1013 κοινωνικοῦ μας
χνική ἀπὸ τή χρήση της, εἶναι συστήματος; ““
0.110 θέμα 11013 ὅμως ἀπασχολεῐ 1 Λάθος. Ὁ κ. Δήμου E5951 τί
λέει. Ὁ κ. Δήμου ἁπλῶς ἀντιφάἐδω καί τουλάχιστον 50 χρόνια
σκει. Πράγμα γιά 16 δποῐο χαίρετήν κοινωνιολογία - ἀναφέρω
σάν παράδειγμα καί μὸνο; Max ται γιατί 5101 δέν θά γίνει δογμα-

τικὸς, ὃπως ὑποστηρίζει. Ἀλλά

τά στοιχεῖα 11013 6.116 χρόνια θησαυρίζουν οἱ ἴδιοι οἱ διαφήμιστές, δέν ὑπάρχουν ἀντικειμενι115; καί συστηματικές ἐρευνες»
(γιά τή διαφήμιση) 1015 πρέπει
νά περιμένουμε 1161; τή διαφήμιση τήν τοποθετεῐ στόν Ὀλυμ-πο
καί 5101 δέχεται πῶς δέν μπορεῖ
νά τόν μεταπείσει κανείς γιά τόν
πραγματικὸ της ρὸλο.

"01101;, 50101 καί 6v δέν θά
μεταπειστεῑ 6 11. Δήμου καί οἱ
01101 010 ἐπάγγελμά του (τή
διαφήμιση) θά πρέπει νά ἐπισημαίνονται συχνά 6 9010; καί 16
ἀποτελέσματα τῆς διαφήμισης.
Ἐτσι 16 ANTI, εἶναι συνετὸ νά
δώσει πλατειά συνέχεια 016 θέμα
«διαφήμιση», σάν ἀπάντηση στήν
προταση γιά 601’16510 01013; διαφημιστές, 11013 περιέχει ἡ τελευταία παράγραφος τῆς ἐπιστολῆς
Του- Φιλικώτατα
Γιάννης Μαρκάκης
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Καί μιά «Ami» ἐπιστολή πρός τό
«ANTI»:
Στό τεῦχος 112 ἡ σελίδα 43 ὅπου
0 Δραγὼνας έγινε νέος, οἱ έγχρωμες φωτογραφίες ἀπό τό Πανηγὺρι Πολυτεχνεῑο καί τό

ATENÉE 010 ἐξώφυλλο με,
πρόσὸαλαν, νόμισα ότι κρατοῦσα
Ἐπίκαιρα ἢ Ταχυδρόμο. Σάς
κόὸω τό 2οσάρικό μου.
Γιάννης Παντέκης
Φοιτητής Ε.Μ.Π.
ΣΣ. Καλά ἔκανες καί ἔκσψες
τό ANTI άγαπητέ φίλε ἀφοῦ
θεωρεῑς ὅτι ξεστράτεψε. Μακὰρι
νά γινὸταν ἁντίστσιχη χειρονομία
εἰπὸ τούς νοήμονες ἀναγνῶστες
ὅλων τῶν ἐντύπων καί ἐφημερίδων (δέν ξαίρωμε ὅέὸαια τί Θά
ἔμενε γιά νά ὁταὸἁζουν).
Τό μόνο πσύ ἔχουμε νά ποῦμε
ὅτι πάντως δέν ἦταν πανηγῦρι τό
Πολυτεχνεῐο τό Νοὲμὸρη τοῦ ’73
OYTE ΚΑΙ OI ἔγχρωμες φωτογραφίες πού, ὁημοσιεύσαμε στό
τεῦχος 112. ’Ἠτάν ἁπλᾶ ντοκουμέντα. Καί τά ντοκσυμέντα εἶναι
μαυρόασπρα, χρωματεστὰ, καθαρά τυπωμὲνα ἦ ἀσαφῆ. Τήν
ἀξία καί τή σημασιά τους ἀποκτοῦν ἀπό τό n’ ὀιασώζσυν.
ἷίΝΣΩΤΗὲΗ ῘῖΡῡΣΙῖΛΘΕΗι

Μιά πρόταοη νεά τήν ἑνότητα
Ἀριστερᾶς ὁιατυπώνεε ὁ παλιός
ἀγωνιστής Α. Καστρενός.·
Μιά προσπάθεια γιά ἀγωνιστικὴ συσπείρωση, γιά ἑνότητα
πάλης τῶν λαῐκῶν δυνάμεων, έχει
άρχίσει πρίν άπό πολλοὺς μῆνες.
Τό Νοέμόρη τοῦ 1976, μ’ ’ένα
ἅρθρο μου στό περιοδικό «ANTI» 010 τεῦχος 58 καί μέ τίτλο
«Γιά ένα λαῐκό κίνημα» ὑποδείxvovmv ἡ ἀνάγκη τῆς δημιουρ»
γίας μιάς κίνησης μέ σκοπό τήν
ἑνότητα πάλης nota εἶναι ἀπαραίτητη στόν ἀγῶνα γιά τήν άλλαγή.
‘H κίνηση αὒτή δημιουργήθηκε
καί πραγματοποίησε πολυάριθμες έπαφές καί ’συζητήσεις, μέ
πολιτικές κινήσεις, πολιτικές
όμάδες, προσωπικότητες καί μεμονωμένα άτομα, διαφόρων [050—
λογικῶν πεποιθήσεων καί 1:900ανατολισμῶν, ἢ κομματικῶν ἑντάξεων. Τό θετικό συμπέρασμα
ἀπ’ αῦτή τὴν προσπάθεια εἶναι,
ὃτι ὅλοι οἱ συνομιλιτές δέχονται
τήν ἀναγκαιότητα τῆς ἀγωνιστικῆς συσπείρωσης καί τήν ἑνότητα
πάλης, ὃχι σέ περιστασιακη, ἀλλά
σέ μόνιμη δάση.
Μεμονωμένες φωνές γιά ἑνότητα άκοὺστηκαν πολλές φορές
καί πρίν ἀπό τίς δημοτικές ἑκλογές μεγάλες ὁμάδες δημοσιογράφων, ἠθοποιῶν, καλλιτεχνῶν, δημοσίεψαν ἐκκλήσεις γιά ἑνότητα
καί κοινή δράση τῶν δημοκρατικῶν καί προοδευτικῶν δυνάμεων.
Στίς δημοτικές ἑκλογές, ίδιαίτερα
’στίς έπαναληπτικές, ἡ ἑνότητα
πάλης έγινε πράξη, μέ τά γνωστά
ἀποτελέσματαΤ ἀποτελέσματα
αῦτὰ ἔδειξαν πώς ἡ ἑνότητα δρά52

σης δέν εἶναι οὐτοπία, μά καθήκον πραγματοποιήσιμο, ἑπιταγή
τῶν καιρῶν. Ἔδειξαν άκόμη, πῶς
κανένα κόμμα μόνο του δέν μπορεῖ νά πραγματοπσιὴσει αῦτό τό
ἱστορικὸ καθῆκον καί νά γίνει 0
μοναδικός φορὲας τῆς ἀλλαγῆς.
Ἀμέσως μετά τίς ἑκλογὲς άρχισε
πάλι μιά ἐντατικὴ προσπάθεια
γιά τόν ἴδιο σκοπό. Μερικοί τή
όλέπουν ἑνότητα τῶν ἑαμογενῶν
δυνάμεων, άλλοι τῶν δυνάμεων
τῆς παλιάς Ε.Δ.Α. κι’ ἄλλοι ἑνότητα τοῦ κομμουνιστικοῦ κινήματος.

Νομίζουμε 011 10 θέμα αῦτό,
τή δημιουργία ἑνός ὀργάνου, όχι
μόνον ἀπό έκπροσώπους τῶν
δέν ένὸιαφὲρει μόνο τά μέλη τοῦ
κομμάτων, μά καί μέ τὴ συμμεΛΑΟ, πολλά ἀπό τά ὁποῖα εἶναι
άναγνῶστες σου, ἀλλά καί κάθε
τοχὴ τοῦ λαοῦ, μέ τή μορφή κοιδημοκράτη άναγνὼστη τοῦ περινῶν λαϊκῶν ἐπι-τροπῶν, σ’ όλη
τήν κλίμακα τῆς όργάνωσης καί
οδικοῦ. Διότι ἀναφέρεται στό δικαίωμα τῆς Μεισψηφίας ἑνός
μέ καθημερινή άναφορά, μέσα au.”
ὁποιουδήποτε Σωματείου νά ἑπιέξω όπό τή δουλή, στά προὸλήκοινωνεί ἐλεύθερα, ὃπως καί ἡ
ματα 1:013 άπασχολοῦν τό λαό. Οἱ
ἅνθρωποι nota θά στελεχῶσουν τό
Πλειοψηφία, μέ δλα τά μέλη του.
κίνημα, 1:013 601 μποῦν στίς λαϊκές
Ἐξ ἴσου, ὅμως, ἐνδιαφέρον εἷέπιτροπές, θά’ ναι φυσικά ὀπαναι καί τό θέμα τοῦ Προγραμμαδοί, μέλη, στελέχη τῶν διαφόρων
τισμοῦ 1:013 προτείνουμε στό
κομμάτων. A1310 ὅμως δέ σημαίAAO καί μέ τόν δποῑο συνδέουμε
νει '01: 10 κίνημα δέν θά ’χει μιά
τό πείραμα γιά μιά γνήσια «λαϊΝομίζω nùgut’ οἱ τρεῖς παραδικιά του δυναμικὴ, πράγμα 1:013
κὴ» έφημερίδα - nota εἶναι 0 κὺπάνω ἀπόψεις 1115115130111.' 10 χῶρο 601 10 προφυλάξει ἀπό τό νά
ριος σκοπός τοῦ Σωματείου - μέ
πάνω στόν {moto πρὲπει νά οἰκοτό πείραμα γιά τά «λαϊκά» Δημπαὸληθεῐ σέ ὑποκατάστατο ἦ
δομηθεῐ ἡ ἑνότητα.
όργανο κάποιου κόμματος. Τά
- μοψηφίσματα. Γι’ αὑτό, άλλωοτε,
Γιατί; 1ο ἡ ἀγωνιστικὴ παράμέλη καί τά στελέχη τῶν κομμάκαλοῦμε κι* όσους άναγνῶστες
δοση μετεξελίσσεται καί έκδηλῶ- των 11013 601 πάρουν μέρος στό κίσου ἐνδιαφέρονται σχετικά, νά
νεται μέ μορφές καί τρόπους nota νημα 601 διαφυλάξουν τήν κομμαἐπικοινωνήσουν μαζί μας, γιά
ἀνταποκρίνονται σ’ 011 ἀπαιτεῖ
τική τους φυσιογνωμία, δέν θά
περισσότερη ἑνημὲρωση,στίς
κάθε φορά ἡ συγκεκριμὲνη πρακάμουν καμιά ἀνακωχή στήν
παρακάτω διευιθὺνσεις καί τηλέγματικότητα.
φωνα.
ἰδεολογία τους. Ἡ ίδιαίτερη
Οἱ δυνάμεις 1:013 άγωνίστηκαν
δραστηριότητα τῶν κομμάτων,
Ἀντῶν-ης Παπαδόπουλος, τα,τό καλοκαίρι τοῦ ’65 γιά τήν
ἔξω ἀπό τό κίνημα, εἶναι δικτικό μέλος τοῦ Γ.Σ. τοῦ AAO
ῦπεράσπιση τῆς δημοκρατίας,
καίωμα νόμιμο, ἀναφαίρετο.
Δημοσθ. Σταθακόπουλος, άναπλ.
αῦτές 1:013 δημιούργησαν τό έπος Δέν ξέρω πῶς θά ὸνομαστεῐ
μέλος τοῦ Γ.Σ. τοῦ ΛΑΟ
τοῦ Πολυτεχνείου, αὺτές 1:013
ένα τέτοιο κίνημα 1:013 601 στηρίπαίρνουν μέρος στίς πορεῖες κάθε
ζεται στήν ἑνότητα πάλης, νομίζω
Ο Καί ἡ «ἀνοιχτή ἐπιστολή».ἑπέτειο τοῦ Πολυτεχνείου, · αὐτές
ὅμως δτι τ’ ὄνομα δέν έχει καμιά
ποῦ έδωσαν τή νίκη στίς δημοτιΠαίρνοντας
τήν
πρωοὸουλία
σημασία κι’ οὔτε πρέπει νά στανά έπικοινωνήσουμε μαζί σας,
κές έκλογές, αῦτές 1:013 ἀγωνίζον- θεῖ ἑμπόδιο. Ἐπειδὴ δέν θά’ ναι
ται γιά τήν εἰρήνη καί τὴν κατάρ-ιδιαπνεόμαστε
ἀπό
τήν
πεποίθηση
κομματικός φορέας, μά μέτωπο
γηση τῶν ξένων στρατιωτικῶν
ὃτι
τά
μέλη
τοῦ
AAO
πρέπει
νά
πάλης, 1:013 601 στηρίζεται στή
συμμετέχουν
ἐνεργά
στή
λειτουρὃάσεων, δέν εἶναι δλες μήτε ἑασυνεργασία δυνάμεων μέ διαφομογενεῐς, μήτε κομμουνιστικές.
γία
του
καί
νά
γίνονται
διαρκῶς
ρετικές ίδεολογίες καί κοσμοανΚαί 20 γιατί, 000 καί νά μή δυακοινωνοί
τοῦ
προὸληματισμοῦ
τιλήψεις 1:013 δέχονται καί συμκηρὺσσεται, οἱ παραπάνω θέσεις
1:013
άπασχολεῑ
τό
σὺνολο
τῆς
φωνοῦν σέ πολιτικούς σκοποὺς
θέλουν τήν ἑνότητα πάνω σέ
Ὀργάνωσης
καί
τά
έπί
μέρους
καί στόχους, ἡ ὀργανωτικὴ διάρὃάση ίδεολογική κι’ ὃχι πολιτική.
ὄργανά
της,
ὥστε
νά
μποροῦν
νά
θρωση κι’ ἡ λειτουργία του δέν
Ἡ άναγκαιότητα τῆς ἑνότητας
διαμορφῶσουν
τά
ἴδια
μιὰ
πρέπει νά εἶναι σάν κι’ αῦτές τῶν
έγινε κοινή συνείδηση 1:013 όάζει
προσωπική
τους
άποψη.
Σύλλοκομμάτων. “
τό καθῆκον 011 πρὲπει ν’ ἀπογοι-σφραγίδες,
μέ
μέλη
11013
11591Ἡ κυόέρνηση έχει ξεσηκῶσει
κτήσει μόνιμο χαραχτήρα, πάνω
ορίζονται
στήν
πληρωμή
μιᾶς
ένα θόρυόο 011 τά κόμματα τῆς
ἑτήσιας
συνδρομῆς
καί
παραμέστὴν πολιτική ταυτότητά καί όχι
άντιπολίτευσης πᾶνε νά δημιουρνουν
διαρκῶς
στό
περιθώριο,
δέν
στήν ίδεολογική.
γήσουν Λαϊκό Μέτωπο. Ὁ θόρυμποροῦν
μέ
κανένα
τρόπο
νά
διἩ κακοδαιμονία τῆς Ἑλλάδας,
6ος αὑτός έχει σκοπό νά φοόήσει
καιῶσουν τήν ῦπαρξή τους σάν
.0’ όλη τήν περίοδο τῆς νεώτερης τὴν κοινή γνώμη καί περισσότερο
σοσιαλιστικές
όργανῶσεις,
ὅπως
ἱστορίας της, ὀφείλεται στήν ξετοῦς δημοκρατικοὺς ψηφοφόρους
νική της έξάρτηση καί στήν ὑποφιλοδοξεῐ
νά
εἶναι
καί
0
AAO.
τῆς Ν.Δ., ἀλλά περισσότερο εἶναι
τέλεια. Ἡ κατάσταση αῦτή ἑκΓιά
νά
άποφευχθεῑ
ένας
τέένα προπέτασμα καπνοῦ 11013
φράζεται μέ συμᾶάσεις, συμφωτοιος κίνδυνος πρέπει ἀπαραί11913051 ένα ἀντιλαϊκό μέτωπο δηνίες, συμμαχίες, χωρίς νά ρωτηθεῖ μιουργημένο ἀπό καιρό καί nota
τητα τό σὺνολο τῶν μελῶν νά με·
ποτέ 0 λαός.
λετά
τήν
προηγούμενη
πείρα
ἀπό
στίς τελευταῖες δημοτικές έκλογὲς
Ἐθνική άνεξαρτησία - λαϊκὴ
τή
λειτουργία
τῆς
ὀργάνωσης,
τό εἴδαμε σέ πλήρη δράση.
κυριαρχία, νομίζω πῶς εἶναι πολιτικοί στόχοι, άποδεκτοί άπό
τήν πλειοψηφία τοῦ λαοῦ, εἶναι
μιά όάση πάνω στήν ὁποία μπορεῐ νά οίκοδομηθεῐ ἡ ἑνότητα πά-Ι
λης γιά τήν ἀλλαγὴ.
Μέσα σ’ αὐτό τό εῦρὺ πλαίσιο,·
χωράνε ὅλοι οἱ ἀγῶνεςὲ ἐθνικοί,
πολιτικοί, οἰκονομικοί. Μέχρι
σήμερα, ἡ ἑνότητα· δράοης ὲκφρὰστηκε μ’ ἑκλογικές συμφωνίες
καί συνεργασίες 1:013 ἑγιναν στίς
κορυφές τῶν κομμάτων. Αῦτές
ὅμως ἦσαν ἑνέργειες περιστάσιας
κές nota εἶχαν τό στοιχεῖο τῆς
προσωρινότητας καί δέν μποροῦ-
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Α. ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ

Ο Σχετικά μέ προόλήματα τοῦ
«Λαϊκσῦ Ἀὁέσμευτου ὁμίλου» - Δυστυχῶς στά δυό χρόνια λειπήραμε ἀπό ὁυό μέλη του τό
τουργίας τοῦ AAO καμιά τέτοια
γράμμα πού ἀκολουθεῖ καί πού προσπάθεια πρός τήν κατευσυνοὸευόταν μέ μιὰ «ἀνοιχτή
θυνση αὐτή δέν έκδηλωθηκε. Τί
ἐπιστολή».
ἀπό ό,τι έγινε μέχρι τὼρα στό
Ἀγαπητό ANTI,
Εἷμαστε μέλη τοῦ Σωματείου
«Λαϊκός Ἀδέσμευτος “Ομιλος>>
καί σέ παρακαλοῦμε νά δημο01500519 τήν παρακάτω άνοικτή
έπιστολή nota άπευθὺνουμε στά

- 450 περίπου μέλη του.
σαν νά όάλουν σέ μόνιμη
· σέ
Ὁ λόγοςκίνηση
πού καταφεύγουμε

τή δράση τῶν μαζῶν. Γ ιά νά εἶναι
ἁποτελεσματική ἡ ἑνότητα πρέπει
ν’ αποκτήσει τό στοιχεῐο τῆς 110νιμότητας. Αῦτό 601 έπιτευχθεῖ μέ

ὥστε νά εἶναι σέ θέση νά συνειδητοποιεῐ τά α’ίτια τῶν ἀδυναμιῶνν καί νά έπιλέγει τρόπους γιά
τό ξεπέρασμόι τους.

σὲνα εἶναι διότι ἡ πλειοψηφία
τοῦ Γ.Σ. δέν μᾶς δίνει τίς διευθὺνσεις τῶν μελῶν γιά νά ἐπικοινωνήσουμε ἀπ’ εὐθείας μ’ αῦτά.

ΛΑΟ εἶναι σέ θέση νά γνωρίζουν
τά 450 περίπου μέλη του; Πόσα
ἀπό αὑτά γνωρίζουν τόν 11900711]—
ματισμό nota ἔχει μέχρι τῶρα
ἀναπτυχθεῑ άνάμεσα στόι λιγοστά
δραστηριοποιημὲνα μέλη του;
Μέχρι οήμερα ἡ πληροφόρηοη
τῶν μελῶν ἠταν πενιχρή. Περιορίστηκε σέ γνωστοποιήσεις γιά
σὺγκληση τῶν ὀργάνων του καί
σέ κείμενα μέ φιλόδοξα σχέδια
(δμάδες δουλειάς, «δοκιμαστικό

φύλλο (1)», Λέσχη «τό φανάρι»).
Καμιά ὅμως προσπάθεια κριτικῆς
ἐκτίμησης τοῦ παρελθόντος δέν
ἐγινε. Κανένας ἐντοπισμός σφαλμάτων. Καμιά αὐτοκριτική] Ἐξαγγέλλονταν ἐνέργειες, χωρίς
ὅμως νά γίνονται γνωστὰ τά ἀποτελέσματα τους καί χωρίς φυσικά
νά γίνεται προσπάθεια τά ἀποτελέσματα αὐτά νά ἐξηγηθοῡν. Εἶναι δυνατό μέ τέτοια τακτική νά
προχωρήσει ὁ ΛΑΟ 11.110016;
Γίνεται φανερό 611 16 νά ἐξακολουθοῦμε νά κινούμαστε μέ
τόν ἴδιο τρόπο, όχι μόνο δέν συντελεῖ στήν προῶθηση τῶν σκοπῶν
τοῦ AAO, ἀλλά, ἀντίθετα, ὁδηγεῖ
σέ ὁπογοήτευση καί 6110669ρυνοη.

“ Οἱ άδυναμίες ύπάρχουν καί εἶναι 0’ ὅλους αἰσθητές. Δέν ξεπερνιούνται ὅμως μέ ἀποφάσεις
τού Διοικητικοῦ Συμὸούλιου.
Πρέπει ὅλοι νά καθήσουμε νά
σκεφτοῦμε τί μέχρι τῶρα ἐφταιξε,
γιατί μετά ἀπό δυό χρόνια 691σκόμαστε πάλι στῆν άρχὴ, γιατί ἡ
6601] τοῦ ΛΑΟ παραμένει μακρυά του, άποξενωμένη καί
ὀπληροφόεητηΜιά άντικειμενική καί ψύκραιμη μελέτη τῆς μέχρι τώρα ἑμπειρίας τοῦ ΛΑΟ θά μᾶς πείσει
ὅτι ὁ κύριος σκοπός του πού εἶναι ἡ ἐκδοση «λαῖκῆς ἐφημερίδας
τῶν ἐργαζομένων» δέν μπορεῐ νά
ἐξυπηρετηθεῖ μέ τρόπο ἀπόφασιστικό, ἂν ἡ κύρια προσπάθεια
στραφεῖ — ὅπως γινόταν μέχρι
τῶρα — σέ πολιτιστικές λέσχες
πού θά συμὸάλουν δῆθεν στή μαζικοποίηση τού ΛΑΟ, εἴτε μέ
άτομικές ἣ συλλογικές 11900116θειες γιά τή συγγραφή κειμένων,
πού 66 ἀποτελοῦν «δείγματα
γραφῆς» τῶν δημοσιογραφικῶν
μας δυνατοτὴτων. Τέτοιες προσπάθειες δέν ὁδηγούν σέ ἐκδοση
λαῖκού ἐντύπου. Ἀπλά-άπλά εύνσούν συσπειρωσεις παραδοσιακοῡ στύλ, προσθέτουν άλλον ἐναν
ἐλιτίστικο κύκλο στούς ἤδη
ὑπάρχοντες. Ἡ ἰδέα ὅμως γιά τήν
ἐκδοση μιᾶς πραγματικά «λαϊκῆς» ἐφημερίδας ἀποτελεῖ κάτι
τό οὐσιαστικά καινούρεο τόσο
σάν σύλληψη, 600 καί σάν πρακτική ἐφαρμογή. Πολλοί όέὸαια
μιλούν γιόι μιά ἐφημερίδα γραμμένη 6.116 16 166,716 16 166.
"011619600 κι’ ἂν κάτι τέτοιο λέγεται καλοπροαίρετα, δέν παύει
νά ἀποτελεῖ ἐνα σλόγκαν διαφημιστικού στύλ, χωρίς άντίκρυσμα.
Γ ιατί ἁπλούστατα ὁ λαός δέν
γεγράφει». Ἐκδηλῶνεται πολύ
πιό κύλικά». Πρίν άπό κάθε ἐνέργειά του ἐχει ἀκούσει, ἐχει δεῖ,
ἔχει διαὸάσει, έχει σκεφθεῖ καί
ἐχει άποφασίσει, ἐχει δηλαδή κάνει κάποια ἐπιλογή. Πιό ὁπλά;
Ἔχει ψηφίσει. Στῆ γειτονιά, στό
ἐργοστάσιο, 016 σωματεῑο, στό
σύλλογο, μέσα 016 ’ίδιο του 16
σπίτι, συζητῶντας μέ τήν οἰκογένειά του ἦ καί μέ τόν ’ίδιο του τόν
ἐαυτό έχει ψηφίσει, ψηφίζει κα-

θημερινά, κάθε στιγμή, μέ κάθε
εὐκαιρία. Μιά γνήσια λαῖκή ἐφημερίδα συνεπῶς - καί όχι ἐνα ἐντυπο μιᾶς ὁποιασδήποτε ἐλίτ
(κόμματος, κοινωνικοῦ στρωματος ῆ δομῆς) - δέν ἐπιδιῶκει νά
ύποὸάλει 01:6 λαό μιά συγκεκριμένη άποψη, μιά ἐπεξεργασμένη
6.116 κάποιους είδικούς,
«γραμμή». Δημιουργεῐ 6.1116 τίς
προύποθέσεις γιά μιόι ταχύτερη
καί σφαιρικῶτερη πληροφόρηση,
προτρέποντας 16 166 νά κάνει
τήν ἐπιλογή του, ἐκδηλῶνοντας
τήν πραγματικὴ θέλησή του καί
καθιστῶντας τη σεὸαστή μέσα
6.116 τήν άνόῑπτυξη ποικίλων μορφῶν λαῖκῆς πρωτοὸουλίας πού
αύτός 66 έχει ἐπίσης ἐπιλέξει σάν
σκόπιμες.
Ἐξετάζοντας κάτω άπό αύτό
16 πρίσμα τήν ἐκδοση μιᾶς -γνήσιας λαῖκής ἐφημερίδας, τή συνδέουμε ’μέ 16 θεσμό τῶν Λαῖκῶν
Δημοψηφισμάτων, μέσα 6.116 τῆ
δημιουργία Συλλόγων Ἐκλογέων
Συνοικιῶν, κατά 16 παράδειγμα
τού πειραματικοῦ Συλλόγου Ἐκλογέων Κυψέλης, ὅπως ἐχει ἀναλυτικά ἐπεξηγηθεῖ,τόσο 6.116 τίς
στῆλες τῆς «Λαϊκὴς Πολιτικῆς»
(πού δυστυχῶς ἡ ἐξακολούθηση
τῆς ἀποστολῆς της 016 μέλη τοῦ
ΛΑΟ ἐμποδίστηκε 6116 ένα σημεῖο καί μετά, γιά λόγους 6115151]γητους, 6v καί ἐνα σημαντικό μέρος τοῡ χώρου της 16 κάλυπτε
ὕλη σχετική μέ τόν AAO), 600
καί κατά τῆ συνεδρίαση Ιτού Δ.Σ.
στίς 9-10-1978.
“H ἐφαρμογή ἐνός τέτοιου προγραμματισμοῡ κρίνεται σκόπιμη,
γιατί ξανοίγει προοπτικές ἐπαφῆς καί σύνδεσης τοῦ AAO μέ
πλατιά λαῖκά στρωματα στίς
συνοικίες, πράγμα πού θά τοῦ
ἐπιτρέψει νά ξεπεράσει 16 «ἐλιτίστικο κλίμα» πού τόν διαπνέει
καί πού τόν ἐμποδίζει νά συλλά661 πρακτικά ὁλόκληρο τό όάθος
τῆς γόνιμης, ὅσο καί οὖσιαστικό
άνανεωτικῆς ἰδέας ,για τήν
ίδρυσὴ του.
ANT. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜ. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
"-Îr"‘-_'1I 752". r “ ΪἻζὲΞ-ῬῩΝ
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Κύριε Διευθυντά,
Ἀπορεῖ κανείς μέ τό ζῆλο πού
δείχνει 6 κ. Θέμας (ἐγραψε καί
στῆ ΧΡΙΣΤ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ) νά
χαρακτηρίζει γνήσια 16 Πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιῶν, ἐφόσον εἶναι γνωστό 611 6116 16
1921, ὁπότε ὁ ’Ἀγγλος δημόσιογράφος PHILIP GROVES 6.110κάλυψε τήν πλαστότητά τους,
κανένας σοὸαρός ἱστορικός,
ἀστός ἦ σοσιαλιστὴς, δένιάμφιόάλλει καθόλου ὅτι εἶναι χαλκευμένα καί μάλιστα 6116 τίς τσαρικές μυστικές ύπηρεσίες. Ἐξαίρεση φυσικά άποτέλεσε ἡ χιτλερική προπαγάνδα πού ἐξακολούθησε νά 16 119066151 ῶς γνήσια
μέσα 016 πλαίσια τῆς άντισημιτι-
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T6 καλό παιδικό θιθλίο
ξεκουρόζει - ψυχαγωγεῖ - μορφὼνει

ΓΑΛΑΖΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ἠ μεγαλύτερη ἐκδῑοτικῇ έπιτυχῑα τοῦ
οἲκου ξας. Ἠ σείρα πρυ καθιερωθηκε
κερ ιζοντας την αγαπη των νεων.

Σειρα ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝ
'0 Συγγραφέας ποὺ δίνειὶφτερό
στην παιδικη φαντασια.

ο
ΤΕΧΝΗ Kai ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Ἠ σειρό ποὺ ἀνεθόζει τό πνευματικό
ἐπίπεδο τῶν νέων καί τοὺς ἐξοπλίζει μέ
ὃλες Tic; σὺγχρονες γνώσεις.

ΚΑΙΝΟΥΙςΙΕΣ ΜΑΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
1 Νιότη χωρίς τραγοὺδια Σοφὶας Φίλντιση
θραθευμένο μέ τό πρῶτο θραθεῑο τοῦ κὺκλου τοῡ Ἑλληνικοῦ παιδικοῦ θιθλὶου.
2 Τό Λεωφορεῑο τῆς χαρᾶς Γιόχαν Μόριο Ζίμμελ
3 Ἀπαγορεὺεται v6 κλαῑς Γιόχαν Μόριο Ζὶμμελ
4 Ἠ Μητέρα μου δέν πρέπει v6 16 μαθει ποτέ
Γιόχαν M6010 Ζῑμμελ ἱ,
5 '0 Καλός Στρατιὼτης Σθέικ Γιαροσλάθ Χόσεκ
6 Ἀπ’ ὅλα για ὅλους Ὄθωνα Ἀργυρόπουλου
.——_‘ —
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κής ἐκστρατείας που δδήγησε οτή
γενοχτονία.
"000 για τόν ἰσχυρισμό 611. οἱ
Χέρτσλ καί Βαϊσμαν... έπεισαν
τόν Πλέὸε ν’ αρχίσει τα πογκρόμ
εἶναι τόσο παιδαριώδης ὥστε
αφοπλίζει δποιον θέλει να κανει
006091’] ουζήτηση. Ἐξάλλου εἶναι ·

πασίγνωστο 611 έγιναν πολλα
πογκρόμ στή Ρωσία τόν 190
αἰώνα μέ ἰδιαίτερη έξαρση άπό
τό 1882 καί μετα.
"000, τέλος, για τό έαν δ σιωνισμός έχει σχέση μέ τοὺς Μαρτυρες τοῦ Ἰεχωόα κλπ., αν καί
εἴμαοτε 65601.01. ὅτι δέν έχει καμια σχέση, έχουμε τή γνώμη -ὃτι 6
καθένας ἔχει τό δικαίωμα να πιοτεὺει 6,11 θέλει χωρίς τήν 6651.0
τῆς έπίσημης Ἐκκλησίας, τοῦ
Κρατους ἤ τών διαφόρωνισμων.
Μέ πολλή τιμή
ΑΛΕΚΟΣ ΣΙΚΡΑΣ

H ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Ο Ὀ Κώστας Σκλάὸος μᾶς
ἔστειλε τό γράμμα πού ακολουθεῖ, ἀντικρούοντας τίς θέσεις καί
ἀναλύσεις τοῦ Ἀγ. Στίνα πού
ὁημοσιεύτηκαν 016 110 τεῦχος.Φίλε κ. Διευθυντα
Ἕνεκα αλλης έπείγουσας απασχόληοής μου δέν μπόρεσα να
σχολιαοω έγκαιρα τό γραμμα τοῦ
Ἀ. Στίνα οτό τεῦχος σας τοῦ
Σαόὸατου 21.10.78.

Ἐπιτρέψτε μου να τό κανω
τώρα μέ μεγάλη καθυστέρηση.
Παρακαλῶ τόν ‘A. Στίνα να
61.066051 προσεκτικα τό αρθρο
μου στό ANTI (τεῦχος 106 261619
6010 26.8.1978). Θα δεῖ τότε 611.
δέ συμφωνεῖ) καθόλου μέ τίς θέ-

σεις τοῦ Φλεόαρη 1922. Οὔτε
ουμφώνησα μέ τίς θέσεις αὺτές
ὃπως μπορεῐ να διαπιοτώσει 6116
16 κείμενα τοῦ περιοδικοῡ
«Σπάρτακος» αν ταχει. Ἃλλωστε
αν δέν διαφωνοῡσα μέ τίς θέσεις
έκεῐνες, πώς οἱ ἀπόψεις μου «...
ἦταν καί ἡ πρώτη καί μόνη σοόαρή πλατφόρμα τῆς ένιαίας
αντιπολίτευοης...» ὅπως 6 ἴδιος
γραφει στό γραμμα του;
Για τόν πόλεμο 1914-1918
πρέπει να πώ ὅτι ἡ οὖδέτερη Ἐλλαδα ὑπέστη κατα τή διαρκεια
τοῦ πολέμου έπίθεοη 6116 ένα
γειτονικό κρατός, σύμμαχο τών
κεντρικών αὐτοκρατοριών, που
’χε έδαφικές ὃλέψεις εἰς ὃαρος
μας καί ακριόώς οτίς περιοχές
που τό κρατος αὐτό ἤθελε να
κατακτήσει.
cH έπίοημη Ἑλλαδα όχι μόνο
δέν αοκησε τό νόμιμο δικαίωμα
αμυνας, ἀλλ’ αφηοε τούς 51.060λεῐς να καταλαὸουν αμαχητί τα
έδαφη που έποφθαλμιοῦοαν.
Χωρίς τήν έπέμθαση τῆς
«Ἐθνικής Ἃμυνας» καί τοῦ Ἑλ.
Βενιζέλου θα ουνέόαιναν μέ μαθηματική ακρίὸεια τα ἑξῆς τραγικα σέ όαρος τῆς χώρας μας;
1) "Av νικοῡοαν οἱ Γερμανοί;
Ἡ Αὑοτροουγγαρία θα κατέόαινε στή Θεσσαλονίκη, ἡ Βουλγαρία καί ἡ Τουρκία θα μοιραζόντουσαν τίς ανατολικα τῆς
Θεσσαλονίκης ἑλληνικές έπαρχίες
καί θα έκτόπιζαν ἡ θα έξόντωναν
τοὺς έλληνικοὺς πληθυσμοὺς
τους.
2) Ἂν νικοῠσε ή Ἀνταντῑ Οἱ
Σέρόοι θα παραμένουνε οτή
Θεσσαλονίκη, ἡ Ἀνταντ, σέ μια
ὡρισμένη καμπή τοῦ πολέμου καί
για να έπισπεὺσει τό τέλος του,
θα πρόσφερε έλληνικα έδαφη στή
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Βουλγαρία ὑπό τόν 69o αὐτή να
ἐγκαταλείψει τίς Κεντρικές Αὖτοκρατορίες. Δηλαδή ἡ Βουλγαρία τοῦ Τοαρικοῦ Φερδινανδου
θα κρατοῦοε δριστικα τα ἑλληνικα έδαφη πού ’χε αμαχητί
καταλαὸει, μέ τίς όλέθριες συνέπειες για τοὺς έλληνικοὺς πληθυσμοὺς τους. “Οποιος μπορεῐ να
σκεφτεῖ διαλακτικα μπορεῐ εὖκολα να καταλαὸει ότι ἡ έπέμ-,
6001] τῆς «Ἐθνικής ”Αμυνας>> καί
τοῦ Ἑλ. Βενιζέλου οτή Μακεδονία εἶναι ποιοτικα διαφορη, ἀπ’
τήν ὥς τότε πολιτική του τῆς
συμμετοκῆς τῆς χώρας μας στὸν
πόλεμο, παρα τό πλευρό τῆς Ἀν-

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
Ἀθήνα 601.
Τηλ; 732.713 -— 732.819

Ο “Εκδάτης; -

XPHrroz r. ΠΑΠοΥτΣΑκΗΣ ’
Δεινοκράτους 1311

0 Ὑπεὺθυνος Τυπογραφείουε

ταντ, ὅπως εἶναι ποιοτικα διαφο- “
ρετική καί ἡ πολιτική τῆς 0136515ρότητας τοῦ Βασιλέα Κωνσταντίνου πρίν καί ὕστερα ἀπό τή
Βουλγαρική εἰσόολή.

Ὁ πόλεμος που διεξήγαγε τότε
ἡ «Ἐθνική Ἀμυνα» ἦταν σαφέστατα αμυνα τοῦ πατρίου ἑδαφους.
Ἐν τέλει αλλοιώτικο χαρακτήρα εἶχε ὃέόαια ἡ έκστρατεία
τῆς Οὖκρανίας. Αὒτή ἦταν
ὁπωσδήποτε μια έπιθετική έπιχείρηση πού μας οτοίχισε τήν
έχθρότητα τών Σοόιέτ 60o κρατοῦοε ἡ Μικρασιατική έκστρατεια.
Αὖτα 016 μέτρο πού δέν εἷμαοτε πασιφιοτές δηλαδή εἰρηνόφιλοι μέ δποιοδήποτε τίμημα.
Κατα τα αλλα χαιρετίζω θερμα
ἀπό τή στήλη αὐτή τόν "Aï-riva
καί τοῦ συνιοτώ μέ φιλικό θαρρος να μήν ξεχνα τόν Μαρξ.
Κ. Σκλαὸος

Ἀθήνα 20.11.78

Ἐκδόοεις I. Χατζηνικολῆ

InANNHz BOYAI'APHE
Δημοσθένους 153
1111111119111

0 Φωτοοτοιχειοθεσία;
«ΦΩΤΟΚΥἹΤΑΡΟ» ΕΠΕ
’Βαα Ἀλεξάνδρου 2, Χὶλτον.
Τηλ. 74β.314-713.604

ο Ἑκτιὶπωοηι

Ἐργοοτ. Γραφικῶν Τεχνῶν
Γ. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ
Ἰασίου 5.0501071501.

Ἑξαμ. 260 δρχ. - Ἐτήοιο 520 ü
Ἐτήοια Ὀργανιομῶν,
Τραπεζῶν, 11.1111: 1.200 60x.
Γιά φοιτητές ἔκπτωση 15%.
EEOTEP|-_
0 ΣΥΝΔΡΟΜΙΞΣ
KOY:
Εὐρώπη - Μεοογ. χῶρεςτ
εξάμηνητ άηλή ὃολ. 10
050011. δολ. 13
ἐτήσιαῑ άηλή δολ. 20
άεροπ.6ολ.25

’ -Η.Π.Α. - Κανοόάς -“Αν..“Ασία;
εξάμηνηῑ άηλή -δολ, 10

_ · 050011. 6021.17

ετήσιαῑ άπλή δολ. 20
050011. δολ. 34
I Αὺοτραλὶα - Ὠκεανὶαῑ
λέξαμηνηῑ άπλή δολ. 10
άεροπ.δολ.24
ετήσιαῑ άπλή ὃολ. 20
άεροη.ὂολ.47

ι _ IL .L ’3,
’ , 7,. μ’ ” . ” 31 ἶ
ἅ ᾗ. U‘ ..ἒ

O ‘E06'0011010, επιτογέςῑ
’ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
κὸκὸκὸκὸκὸκὸ . Χατζηνικολὴ

Δημοχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601.
ΟΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ 60x. 20

Ἀρθουρ Καῑσλερ

, ‘H Πρὰξη
τῆς Δημιουρνῑος

Ἐκὸοσῑιε Χατζηνικολή

Ἀρθουρ Κοῑσλερ

Ἂρθουρ Κοῐσλερ

OI Ὑπνοὸάτες

Ἕνα Φάντασμά

Μησαί-σ-ι-ιι-ωωκ---ιι-ι
. "A." 0";

Ἑκὸόσεις Χστζηνικολῆ

ΚΙΞΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Ι. Χοτζηνικολή, Πλουτάρχου 10, τηλ. 743297-

5_4

Ο ΠΑΛΗΑ TEYXH:TIMH 30 ΔΡ.

Κεντρική διάθεσηῑ
Ο γιά τά θιθλιοῐῑωλεῑα
τῆς Ἀθήναςε
Στά γραφεῖα τοῦ «ANTI»
Δημοχάρους 60,·τηλ. 732-71 3
0 γιά τά θιθλιοιτωλεῑα
, Β. Ἑλλάδαςῑ
Βιθλιοηωλεῑο
N. Κοτζιάιῄ καί Σία Ο.Ε.·
Τοιμισκῆ 7B, τηλ. 279.720.
Geo/1111111

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
OIKONOMIKH ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ἐπενδύσεις σέ Βιομηχανικὲς Περιοχές
(Γὴτιεδα - Ἔργα ύποδομῆς - Μελέτες)
Συμμετοχές σέ ἐπιχειρήσεις
Δανεια (πρὸς Βιομηχανία, Τουρισμὸ. Ναυτιλία)
Λοιτια στοιχεῖα ἔνεργητικοῡ
Σύνολο

Μεῑον ύῐτοχρεὼσειςῑ Μακροτιρὸθεσμες
Λοιῐτές
Ἶδια κεφαλαια K01 Προθλέψεις
Μεῑον προθλέψεις

Μετοχικα Κεφαλαιο καὶ Ἀποθεματικα

01110110111le ΑηοτελεῑιυιΑτΑ
’Ἐσοδα 3E ἐργασιῶν
Συναλλαγματικές διαφορές
Μεῑον χρηματοοικονομικα ἔξοδα
M31017 ἔξοδα διαχειρίσεως κ.λ.1τ.

Πλεόνασμα Πρὸ προθλέψεων K01 φόρου
Προθλέψεις ἔτους
Φόρος εῑσοδήματος
Καθαρὸ Πλεὸνασμα

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤ 0X0! ΤΗΣ ΕΤΒΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ N. ΣΠΕΝΤΣΑ
ΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 29.6.1978
O Ἐντυτιωσιακὴ ὑπῆρξε κατα 10 ἔτος 1977 ἠ χρηματοδοτικὴ
δραστηριατητα τῆς ΕΤΒΑ. 01 ἔγκρίσεις δανείων ύψους 4.θ10
3K01. δρχ., ἔναντι 3.595 3K01. δρχ. 100 ἔτους 1976,110p0001αζουν 11000010 αύξήσεως 34%. Πολὺ 1110 011001711K0 11000010 αύξὴσεως (44%) Παρουσιαζουν 01 χορηγήσεις δανείων;
2.559 31101. 6px.. ἔναντι 1.780 31101. 6px. 100 31000 1976. 'O
ύΠερδιτιλασιάσμὸς τῶν ἔγκρίσεων δανείων 010 0.‘ 113v101111170 1001970 1100 ανῆλθαν 03 2.0 0103K. 00x. Προοιωνίζει τὴ
θελτίωση τοῦ ἔηενδυτικοῡ κλίματος στή χώρα 000.

0 ’ Η ΕΤΒΑ κατα τὸ 1977 Προὼθησε Προγραμματα ἱδρύσεως
θιομηχανιῶν Παραγωγῆς [171'017 001017100, 0001017100. ἠλεκτρονικοῡ τηλειτικοινωνιακοῡ ύλικοῡ, Πρώτων ὑλῶν φαρμακοθιομηχανίας καί 011711017 για 110 αναγκες τῶν ἔνὸηλων
00170031017 τῆς χώρας. Τα ανατιτυξιακα 0010 ἔργα συνολικής
ἔπενδύσεως θ δισεκ. δρχ. ,θα Πραγματοτιοιηθούν 03 τὴν
Πρωτοθουλία τῆς ΕΤΒΑ 0300 011‘117 Προσεχῆ διετία.
O 'H 110001100310 τῆς ETBA K010 10 3100 1977 01017 10030
τῶν ἔργων ύτιοδομῆς συγκεντρὼθηκε οτήν 110001100310 τῆς
ἔιτιταχύνσεως τοῦ ἔργου τῶν θιομηχανικῶν Περιοχῶν 1100
03 10 1730 v000 742/77 αύξήθηκαν 0110 9 03 2B. M3 31710170
ρυθμὸ Προωθήθηκε ὴ αναιττυξη 11'017 θιομηχανικῶν Περιοχῶν Θεσσαλονίκης, Βολου, Ἡρακλείου καί Πατρῶν, ἠ δια-

61110010 αηοκτήσεως τῶν ἔκτασεων τῶν θιομηχανικῶν 11301οχῶν Κομοτηνῆς, Καθαλας, Πρεθὲζης καί Λαρίσης K01 ὴ
διαδικασία ἱδρύσεως τῶν θιομηχανικῶν Περιοχῶν Ἰωαννίνων, Χανίων καί Τριιτὸλεως. 01001101730 για 110 θιομηχανικές
περιοχὲς ἔνω κατα τὴν τελευταία 103110 1101101701111017 010
11000 τῶν 100 31101. δρχ. 113011100 K003 χρόνο, 10 1977 αύξήθηκαν κατα 400% K01 ἔφθασαν 10 11000 τῶν 500 ἔκατ. δρχ.
M3 10 Προγραμμα 100 197B ιτροθλετιεται να αιτορροφηθοῡν
111011110310 τῆς τάξεως τῶν 900 31101. 6px.

. O 'H αντληση κεφαλαίων 0110 10 ἔξωτερικὸ, 03 Πολύ 301701K000 00000, K01 χωρίς κρατικὴ ἡ αλλη ἔγγύηση, 01106311117031
11117 30111010001711 τῶν ξένων Τραπεζῶν στήν ἑλληνικὴ οἰκονομία K0110 ἔνισχυμενο κύρος τῆς ΕΤΒΑ 010 διεθνῆ χῶρο.
O Στή διεύθυνση Ἀναι-ιτύξεως τῆς ETBA (ἙλΒενιζελου
13, 7ος ὄροφος) λειτουργεῑ 31611111 01111030101111 0017000 35,υιτηρετήσεως ὲλλήνων καί ξένων ἔπενδυτῶν. Ἔργο της
εἶναι ὃχι 00170 1’1 3v1103010011 01(311K0 113 τήν ἰσχύουσα νομοθεσία, τα κίνητρα καί 110 01001K00130 αλλα καί ἡ διευκὸλυνση τῶν Πελατῶν 03 ὃλες τίς αναγκαῑες ἔπαφές τους 03
τίς δημοσιες 01111030130 K01 113 1000 τραπεζικούς ὀργανισμούς, μεχρι τὴνίτραγματοτιοίηση 11'10 3113170003100.

311311
‘EA. BENIZEAOY 18 — ΑΘΗΝΑΙ 135 -— ΤΗΛ. 32.37.981. 32.37.381 .
TEAEE: 215.203 DIBA GFL ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘ.; ΒΙΑΝΑΒΑΝΚ.
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