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Μ ΕΤΑΣΧΗΜ ΑΤΙΣΜ ΟΣ;
Η φάση των αναζητήσεων, του προσανατολισμού, της διερεύνησης και
της προσαρμογής του ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές ευθύνες, έληξε με τον
πιο επίσημο τρόπο, με την ορκομωσία της νέας κυβέρνησης και την
απαρχή μιας νέας περιόδου στη διακυβέρνηση της χώρας.
Με την αναδόμηση αποδείχτηκε σαν κακόπιστη αντιπολιτευτική
«μουρμούρα» η υπόθεση της Δεξιάς ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα
τέχνασμα, που στόχο είχε τον αποπροσανατολισμό του λαού από τα
«πραγματικά» προβλήματα της χώρας. Αντίθετα, η λειτουργική
αναδιάταξη των μηχανισμών της κυβέρνησης και η νέα στελέχωση του
οικονομικού κυρίως τομέα φανερώνουν πως η αναδόμηση εξυπηρετούσε
μια συγκεκριμένη αναγκαιότητα με πολύ σαφείς στόχους. Η κυβέρνηση
προσανατολίζεται πόση δυνάμει στον μόνο τομέα που η πολιτική-της
μέχρι τώρα όχι μόνο δεν έχει «δείξει το πρόσωπό-της», αλλά
χαρακτηρίστηκε από έντονες αντιφάσεις και παλινδρομήσεις, που μάλιστα
σε ορισμένες περιπτώσεις έτειναν να προσλάβουν τη μορφή του κλασικού
λάθους που μεταφράζεται και σε πολιτικό κόστος.
Σε μια πρώτη βέβαια προσέγγιση, η ομιλία του κ. Παπανδρέου στο νέο
υπουργικό συμβούλιο, δεν βοήθησε στην αποσαφήνιση των νέων επιλογών
που θα κατευθύνουν την οικονομική πορεία της χώρας. Ο κ. Παπανδρέου
έθεσε απλώς τα προβλήματα και δεν περιέγραφε τον τρόπο
αντιμετώπισης και επίλυσής-τους.
Πιστεύουμε όμως, πως οι επιλογές της κυβέρνησης έχουν δυο μόνο
δυνατές κατευθύνσεις: η μια είναι η επισημοποίηση της κατεύθυνσης μιας
«μεικτής οικονομίας», που αν και διέτρεχε τη σκέψη του κ. Λάζαρη, δεν
βρήκε τη συγκεκριμένη διατύπωση και πειστική εκφώνησήςτης.
Η δεύτερη επιλογή είναι να συνδυάσει τον οικονομικό τομέα με έναν
γενικότερο εναρμονισμό των οικονομικών λύσεων με θεσμικές μεταβολές
στην κατεύθυνση όχι του εκσυγχρονισμού αλλά του μετασχηματισμού των
κοινωνικών δομών.
Η πρώτη επιλογή απαιτεί μια εύρυθμη λειτουργία του κράτους για να
γίνει δυνατή. Η δεύτερη, για να επιχειρηθεί με επιτυχία, χρειάζεται μια
συνολικά επεξεργασμένη στρατηγική, χρειάζεται πέρα από τη διαχείριση
της κρατικής μηχανής ενεργοποίηση της κοινωνικής δυναμικής,
χρειάζεται μια συμπαράταξη στην κατεύθυνση της Αλλαγής όλων των
κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων που την διακήρυξαν και τη στηρίζουν.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η αναδόμηση δεν θα καθηλωθεί σε μια
τεχνοκρατική διαχείριση της οικονομίας αλλά θα αποδειχτεί ως ένα από
τα εργαλεία του εγχειρήματος του κοινωνικού μετασχηματισμού, που αν
δεν κάνουμε λάθος είναι το πραγματικό ζητούμενο της Αλλαγής.
Αν μέχρι σήμερα η κυβέρνηση ήθελε αλλά δεν μπορούσε να
ολοκληρώσει τα μέτρα του κοινωνικο-οικονομικού μετασχηματισμού η
αναδόμηση πρέπει να σημαίνει ότι και θέλει και μπορεί.
Αλλιώς — και μόνο τότε — η αναδόμηση θα αποδειχτεί απλός
ανασχηματισμός.

αντί

πολίτικο δεκαπενθήμερο
Αναδόμηση: Πόσο στυφή η γεύση;
Ο ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ, η «αναδόμηση», επιτέλους έγινε.
Και αν εξαιρέσει κανείς τους εννέα που έφυγαν — του τέσσερις
υπουργούς, Απ. Αάζαρη, Στ. Αλεξανδρή, Αν. Πεπονή, Μ.
Δρεττάκη και τους πέντε υφυπουργούς, Γ. Πέτσο, Δ. Δημοσθενόπουλο, Κ. Αλεξιάδη, Δ. Πιτσιώρη, Γ. Παπασπύρου — ό
λοι οι άλλοι, υπουργοί και υφυπουργοί της « πρώτης ελληνικής
σοσιαλιστικής κυβέρνησης», θα πρέπει να αισθάνονται ευτυ
χείς, μια και παρέμειναν μέλη της «δεύτερης ελληνικής σοσια
λιστικής κυβέρνησης». (Εκείνη η καταλυτική φημολογία που έ
κοβε τα γόνατα — «τα πρόσωπα τι σοβαρά που έγιναν!» — και
που έλεγε ότι ο φι, χι, ψι, ωμέγα, δε θα περιληφθούν στη νέα κυ
βέρνηση, αποδείχτηκε, τελικά άνευ περιεχομένου).
ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ευτυχής όμως, θα πρέπει να αισθάνεται ο πρω
θυπουργός: « Έχουμε, τώρα, μια πολύ καλή κυβέρνηση και,
προπαντός, ένα πολύ καλό οικονομικό επιτελείο», είπε, σχεδόν
εμπιστευτικά, σε δημοσιογράφο που πήγε να τον συγχαρεί, με
τά την πρώτη — τηλεοπτική — συνεδρίαση του υπουργικού
συμβουλίου, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας. Και την πρωθυπουργική αυτή εκτίμηση φαίνεται να συμμερίζεται σύσσω
μος σχεδόν ο φιλοκυβερνητικός Τύπος που, μέσα από τα
δοξαστικά-του, βεβαιώνει πως η νέα κυβέρνηση κτίσθηκε πά
νω στην πέτρα. «Και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και
έπνευσαν οι άνεμοι και προσέπεσον τη οικία εκείνη, και ουκ έ
πεσε»...

Γερ. Αρσένης και «ιδιωτικός τομέας»
ΚΑΘΕ ΝΕΑ κυβέρνηση, εμπνέει συνήθως τους στατιστικολόγους, που σπεύδουν να την σκιαγραφήσουν με αριθμούς. Έ 
χουμε έτσι και λέμε: Σύνολο υπουργών και υφυπουργών: 49.
Μέση ηλικία: 48, με νεότερο όλων τον Κ. Λαλιώτη, 30 χρόνων
και μεγαλύτερο τον Ευ. Γιαννόπουλο, 64 χρόνων. Από τους 49
υπουργούς και υφυπουργούς, οι 16 είναι νέα πρόσωπα, οι 33 ήσαν μέλη και της προηγούμενης κυβέρνησης, ενώ στο σύνολο
των 49, οι 16 είναι εξωκοινοβουλευτικοί.
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ αυτό στοιχείο καταγράφεται ιδιαίτερα από
τη «Μεσημβρινή» που, με την ευκαιρία, υπενθυμίζει τη γνωστή
ρήση του Klaus Von Beyme: «Οι συχνοί διορισμοί μη κοινο
βουλευτικών σε υπουργικές θέσεις, δείχνουν μιαν επερχόμενη
κρίση στο κοινοβουλευτικό σύστημα»... Όμως, για τον ελληνι
κό λαό — όσο και να παραμένει ευαίσθητος στην προάσπιση
των κοινοβουλευτικών-του θεσμών — το «πρόβλημα» δεν εί
ναι, ασφαλώς, η παρουσία ορισμένων τεχνοκρατών στη νέα
κυβέρνηση, αλλά αν η νέα αυτή κυβέρνηση και, ειδικότερα, το
νέο οικονομικό επιτελείο-της (Γερ. Αρσένης - Δ. Κουλουριάνος - 1. Ποττάκης - Κ. Βαΐτσος - Α. Γεωργιάδης - Π. Ρουμελιώ
της - Δ. Τσοβόλας, κ.ά.) θ’ ανταποκριθεί στη λαϊκή επιταγή
της 18ης Οκτωβρίου, χαράσσοντας μιαν άλλη οικονομική πο
ρεία, με «ενισχυμένη την παρουσία του κοινωνικού συμφέρο
ντος στο πρόγραμμα των επενδύσεων».
Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ αυτή (περί «κοινωνικού συμφέροντος»), α
νήκει στον νέο υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Γερ. Αρσένη,
που, με την ιδιότητα του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας,
είχε προσφωνήσει τον περασμένο Μάιο, τη γενική συνέλευση
του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Στη συνέλευση
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εκείνη, ο σημερινός υπουργός χρησιμοποίησε λεπτές, αλλά και
πολύ σαφείς, φράσεις: 77 προτιμάτε, επιτέλους, είπε, απευθυνό
μενος προς τους βιομηχάνους, μια φιλελεύθερη οικονομία σε
παρακμή (με τα διαβόητα και παρωχημένα Laissez Faire και
Laissez Passer) ή μια δυναμική οικονομία, που αφήνει άνετα
περιθώρια στον ιδιωτικό τομέα ν' αναπτυχθεί, μ α ζ ί μ ε τ ο ν
δ η μ ό σ ι ο τ ο μ έ α ; » . Και επειδή γνώριζε καλά το ακροατήριό-του, τις γνωστές απαιτήσεις των βιομηχάνων για πρό
σθετες απαλλαγές, πρόσθετα προνόμια και, φυσικά, πρόσθετα
ιΛιερκέρδη, συνέχισε: «Νομίζω ότι ο ιδιωτικός τομέας δεν πρέ
πει να εξακολουθήσει να ρωτάει τί θα κάνει η κυβέρνηση γι ’αυ
τόν, αλλά ν’ αρχίσει να μας ανακοινώνει τί θα κάνει ο ίδιος για
την ανάπτυξη της οικονομίας-μας».

Αν θέλουμε να δούμε άσπρη μέρα...
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ όμως, ήσαν καινά δαιμόνια. Και, ο
πωσδήποτε, έξω από τη φιλοσοφία της «πρώτης σοσιαλιστικής
κυβέρνησης», που όταν δεν εξυμνούσε την «ιδιωτική πρωτο
βουλία», ψήφιζε νομοσχέδια περί «κινήτρων» ή μεταμόρφωνε
τον «αντι-330», για να ικανοποιήσει το μεγάλο κεφάλαιο...
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ γεγονός, βέβαια, πως τις απόψεις Αρσένη,
δεν περίμενε ο πρωθυπουργός Α. Παπανδρέου να τις πληροφορηθεί από τη γενική συνέλευση του ΣΕΒ. Ο τ. διοικητής της
Τράπεζας της Ελλάδας, του είχε επανειλημμένα διαμηνύσει
πως «οι βιομήχανοι θα συνεχίσουν, και πέραν του Ιουνίου, την
απεργία-τους» (απεργία επενδύσεων), πως «είναι ματαιοπονία
να τους περιμένουμε» και πως «αν θέλουμε να δούμε άσπρη μέ
ρα, θα πρέπει, κάποτε, να ενεργοποιηθεί ο δημόσιος τομέας της

οικονομίας-μας»... Παραμένει επίσης γεγονός πως οι απόψεις
Αρσένη προβλημάτισαν, όχι λίγες φορές, τον πρωθυπουργό
που, έξη μήνες μετά την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, άρ
χισε να πείθεται και ο ίδιος για τα αδιέξοδα της ελληνικής οι
κονομίας, που ήσαν, φυσικά, και αδιέξοδα της, ως τώρα, κυ
βερνητικής οικονομικής πορείας. Τότε, ακριβώς, μαζί με όλες
τις άλλες διαπιστώσεις — απειρία και αναποτελεσματικότητα
υπουργών, αύξηση τιμών, αμείωτος πληθωρισμός, κλπ. — ωρί
μασε η ιδέα της « αναδόμησης».
ΑΛΑΑ ΤΙ θα μπορούσε να σημαίνει ο όρος «αναδόμηση»; Ο
Τάσος Βουρνάς έγραψε στην «Αυγή» πως, προκειμένου περί
παραδοσιακών κτιρίων, η «αναδόμηση» είναι προτιμότερη από
την αδόκιμη λέξη «αναπαλαίωση»... Αλλά στην πολιτική
μεταφορική-του σημασία, τί σήμαινε ο όρος αυτός; Απλώς την
αλλαγή σχημάτων ή και την αλλαγή πολιτικής, στην κετεύθυνση του σοσιαλισμού; ...Στο ερώτημα θα δώσει απάντηση η ίδια
η νέα κυβέρνηση, με τα έργα-της. Βέβαιο, πάντως, είναι πως,
μέχρι το πρωί της περασμένης Παρασκευής, όλα έδειχναν πως
η «αναδόμηση» θα ήταν απλώς κάποιες ενδοκυβερνητικές ρυθ
μίσεις, με τον Απ. Αάζαρη, μέχρι τότε υπουργό Συντονισμού,
επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης.

Το περίγραμμα μιας άλλης πολιτικής...
ΤΙ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕ, όμως, για ν’ αντικατασταθεί, την τελευ
ταία στιγμή, ο Απ. Λάζαρης από τον Γερ. Αρσένη; Ιδιαίτερα,
όταν ακόμη και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας είχε υποβλη
θεί το όνομα του Απ. Αάζαρη; Ό σοι κινούνται με κάποια άνε
ση στα παρασκήνια του ΠΑΣΟΚ, επιμένουν ότι «ο Γερ. Αρσέ-

νης ενέδωσε, τελικά, στη φιλική πίεση του πρωθυπουργού και
δέχτηκε να τεθεί επικεφαλής του νέου οικονομικού επιτελείου».
Στην εκδοχή αυτή, ωστόσο, υπάρχει κάποιο κενό. Και είναι,
βέβαια, αλήθεια ότι από τη στιγμή που ο Α. Παπανδρέου απο
φάσισε να προχωρήσει στον ανασχηματισμό, είχε επανειλημ
μένα προτείνει στον τ. διοικητή της Εθνικής Τράπεζας ν’ αναλάβει το νέο υπουργείο της Εθνικής Οικονομίας. Ά λ λ ο τόσο,
όμως, είναι αλήθεια ότι ο Γερ. Αρσένης έθετε στον πρωθυπουρ
γό ορισμένες προϋποθέσεις, για τη μετακίνησή-του από την
Τράπεζα της Ελλάδας στο νέο υπουργείο: Να μπορεί λ.χ. να επιλέξει ο ίδιος τους άμεσους στενούς συνεργάτες-του... Και,
προπάντος, να μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη του πρωθυπουρ
γού, να δώσει μιαν άλλη ώθηση, μιαν άλλη κατεύθυνση, στην
οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.
ΤΗΝ «ΑΑΑΗ» αυτή πολιτική, ή τουλάχιστο το περίγραμμάτης, έδωσε με αρκετές λεπτομέρειες ο φιλοκυβερνητικός Τύ
πος: Η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην κατασκευή μεγάλων
έργων, όπως είναι λ.χ. το αεροδρόμιο, «για τα οποία ο κ. Αρσέ
νης γνωρίζει ότι υπάρχει ξένο επενδυτικό ενδιαφέρον»... Η κυ
βέρνηση θα προωθήσει την ίδρυση μικτών επιχειρήσεων, δημο
σίου και ιδιωτών... Η κυβέρνηση θα πραγματοποιήσει δημόI σιες επιχειρήσεις για να καλύψει παραγωγικούς τομείς, «στους

'

οποίους η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν τολμά, δεν θέλει ή δεν επαρκεί να καλύψει»... Η κυβέρνηση δεν μπορεί να περιμένει
την καλή προαίρεση των βιομήχανων: Ό σοι από αυτούς «ανταποκριθούν στο κάλεσμα των καιρών», θα ενισχυθούν. Ό λοι
οι άλλοι, που θ’ αρνηθούν να συμβάλλουν στην ταχύρρυθμη α
νάπτυξη της χώρας, θα ξεπερασθούν από τα πράγματα», κλπ.

... Και η πρωθυπουργική ομιλία
ΟΑΑ ΑΥΤΑ, γράφονταν το πρωί και το μεσημέρι της περα
σμένης Δευτέρας, λίγες ώρες πριν από την πρώτη συνεδρίαση

του νέου υπουργικού συμβουλίου, στην οποία μίλησε ο πρωθυ
πουργός. Αλλά ο πρωθυπουργός, στην 30λεπτη ομιλία-του, πε
ριορίστηκε σε γενικές διακηρύξεις, χωρίς να εξειδικεύσει στό
χους ή δρόμους για την πραγματοποίησή-τους. Μίλησε, βέ
βαια, για κάποιο «νέο μοντέλο ανάπτυξης» και για την ανάγκη
«επενδύσεων», που πρέπει να συμβαδίζουν με την αύξηση της
παραγωγικότητας, αλλά δεν είπε τίποτε ούτε για την προέλευ
ση των επενδύσεων, ούτε για παραγωγικούς τομείς που θα κα
λύψει ο δημόσιος τομέας, ούτε για βιομήχανους που, ενδεχόμε
να, «θα ξεπεραστούν από τα πράγματα»... Δεν παρέλειψε όμως
να πει ότι η οικονομία-μας δεν αντέχει «άλλες άκαιρες διεκδι
κήσεις» και ότι «για αρκετό καιρό (ακόμη), θα πληρώνουμε τις

πρόχειρες και λαθεμένες επιλογές του παρελθόντος».
Η ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ομιλία άφησε έτσι μια στυφή γεύση
σε όσους έσπευσαν να χαιρετήσουν την «αναδόμηση» ή που
σύνδεσαν την είσοδο του Γερ. Αρσένη στην κυβέρνηση, με
μιαν άλλη οικονομική πορεία. Εκτός πια, αν ο πρωθυπουργός
έκρινε πως η αυτοσυγκράτηση είναι φρονιμότερη από τους υ
ψηλούς τόνους του φιλοκυβερνητικού Τύπου.

Κάποια επί μέρους «προβλήματα»
Ο ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ δημιούργησε και κάποια άλλα ενδοκυβερνητικά « προβλήματα». Ορισμένοι υπουργοί λ .χ ., αδυ
νατούν να εξηγήσουν γιατί ο Μ. Κουτσόγιωργας, υπουργός
Προεδρίας, έγινε πρώτος τη τάξει υπουργός, με ενεργό συμμε
τοχή τόσο στο ΚΥΣΥΜ (Κυβερνητικό Συμβούλιο), όσο και στο
ΚΥΣΕΑ (Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και
Ά μυνας). Ά λλ ο ι πάλι δεν μπορούν να «εθισθούν στην ιδέα» ό
τι υπουργός Εργασίας έγινε ο μέχρι χθες υπουργός Συγκοινω
νιών, Ευ. Γιαννόπουλος, στη θέση του Απ. Κακλαμάνη, που
μετακινήθηκε στο υπουργείο Παιδείας... Ακόμα, πολλά λέγο
νται και άδονται για τη μη συμπερίληψη, στο νέο υπουργικό
συμβούλιο, του πρώην υφυπουργού Εθνικής Ά μυνας, Γ. Πέτσου. Μια ερμηνεία αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός είχε «προ
σφέρει» στον Γ. Πέτσο τη θέση του υφυπουργού Εμπορίου, ότι
ο Γ. Πέτσος απάντησε πως προτιμούσε να παραμείνει στη θέση
του υφυπουργού Ά μυνας και ότι, τελικά, ο πρωθυπουργός «έ

σβησε το όνομα του Γ. Πέτσου από τον κατάλογο των υπουρ
γών». Φαίνεται, ωστόσο, ότι για τη μη συμπερίληψη του Γ. Πέ
τσου, υπάρχουν και άλλες — ουσιαστικότερες — ερμηνείες.
Κάποιο πρόβλημα υπάρχει επίσης με την περίπτωση του πρώ
ην υπουργού Συντονισμού, Απ. Αάζαρη, που φέρει βαρέως τον
τρόπο με τον οποίο έγινε, την τελευταία στιγμή, η
αντικατάστασή-του από το Γερ. Αρσένη. Σχετικά λέγεται ότι ο
Απ. Λάζαρης έχει κάτι κατά νου — υπό μορφή δηλώσεων —
για τον τρόπο δουλειάς-του και, ειδικότερα, για την παρεμβο
λή ορισμένων μηχανισμών στη δουλειά-του.
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ αυτά όμως, αποτελούν λεπτομέ
ρειες, καθώς κύριος στόχος της «αναδόμησης» παραμένει —
αυτό το επισημαίνει και η «Γουώλ Στρήτ Τζόρναλ» — η οικο
νομική ανόρθωση της χώρας.
ΓΙΑ ΤΗΝ ανόρθωση αυτή, ο πρωθυπουργός είπε πως δεν αρ
κεί μόνο η πολιτική βούληση της κυβέρνησης και πως χρειάζε
ται «η συμπαράσταση και συμπαράταξη όλου του ελληνικού
λαού». Αλλά τη συμπαράσταση αυτή — συμπαράσταση στην
υπόθεση της Αλλαγής — δεν την αρνήθηκαν οι Έ λληνες εργα
ζόμενοι. Το μόνο που δε δέχονται, είναι τη μονόπλευρη λιτότη
τα, τις μονοσήμαντες «εκκλήσεις» και κάποιους ωραίους μύ
θους περί «αρμονικής συνεργασίας εργοδοτών - εργαζομένων».
Ιδιαίτερα όταν οι μύθοι αυτοί καταρρακώνονται από τις απεργιακές κινητοποιήσεις ολόκληρων κλάδων εργαζομένων.

ΑΝΤΗΝΩΡ
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αντιθέσεις______
ΕΤΕΡΟΔΙΚΙΑΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ...
Πρωτοφανείς συνθήκες τρομοκρατίας αντιμετω πίζουν οι Έ λ
ληνες εργαζόμενοι στις αμερικάνικες βάσεις. Η κραταιά αυτο
κρατορία της PAX AMERICANA φροντίζει με κάθε τρόπο να υ
πενθυμίζει ότι θεωρεί κάθε «συμμαχικό» έδαφ ος ώς αποικία και
τους «συμ μά χο υς» ώς ιθαγενείς που μόνο η συγκατάβαση της
δύναμης εμποδίζει τη χρησιμοποίηση κλασικών αποικιακών μ ε
θόδων για το «σωφρονισμό»-τους.
Έτσι στον απολυμένο πρόεδρο των υπαλλήλω ν αμερικανικών
βάσεων στάλθηκαν έμμ εσες προειδοποιήσεις με τη μέθοδο των
«εμπιστευτικώ ν ψιθύρων» ότι αν αποτολμήσει να εμφανιστεί στο
χώ ρο της εργασίας-τους θα πυροβοληθεί, ενώ οι κινητοποιήσεις
των υπαλλήλω ν κινηματογραφούνται από συνεργεία πρακτόρων
των αμερικάνικων μυστικών υπηρεσιών!
Θέλουμε να ελπίζουμε ότι λ ίγο ς χρόνος απομένει για τη συνέ
χιση αυτών των αθλιοτήτων. Και ότι τουλάχιστον στις συζητή
σεις για τις βάσεις — εάν η κυβέρνηση αποδεχτεί την παραμονήτους για κάποιο διάστημα — δεν θα υπάρξει καμιά διαπραγμά
τευση ούτε για τον πλήρη ελληνικό έλ εγχ ο των δραστηριοτήτωντους ούτε κατά μείζονα λό γο για το καθεστώς που διέπει την α
μερικάνικη παρουσία στην Ελλάδα.
Με λίγα λόγια, η περιβόητη «ετεροδικία» οφείλει να καταργηθεί από την πρώτη ημέρα των διαπραγματεύσεω ν, όπως και όλες
οι προνομίες που απολαμβάνουν τα μέλη των αμερικάνικων
στρατιωτικών αποστολών.
Αν και βέβαια πόσο καλύτερα θα ήταν, αν αντί να μιλάμε για
τους όρους παραμονής των Αμερικάνων, μιλά γα μ ε για τους ό
ρους αποπομπής-τους.
Αρκεί βέβαια να θέλουμε για να μπορούμε...

«ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ»» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ
Ως γνωστόν φιλοξενείται ακόμα στη χώ ρα-μας η «εν Αθήναις
διπλω ματική αντιπροσωπεία του Ισραήλ». Θα περίμενε κανείς
ότι αυτόν τον καιρό, οι κύριοι αυτοί της «διπλω μα τικής» αντι
προσωπείας θα είχαν την ευαισθησία — ή τη νοημοσύνη — που
επιβάλλει τη σιω πή ή την εν πόση περιπτώ σει προβολή ενός
«άλλου προσώπου», για το Ισραήλ (όπω ς π.χ. ότι υπάρχουν και
κάποιοι στη χώ ρα-τους που αντιστέκονται στον βρώ μικο πόλε
μο του Λιβάνου). Α ν τί γι' αυτό, έχουν αποδυθεί σε μια άθλια
γκαιμπελική προπαγάνδα εναντίον των αράβων γενικά και ειδι
κά εναντίον του PLO το οποίο παρουσιάζουν ω ς... υπεύθυνο
«γενοκτονιώ ν» και «φασιστικό».
Η του είδους αυτού προπαγάνδα είναι κραυγαλέα, ψευδής αλ
λά και με κάθε μέτρο απαράδεκτη. Το να επιτρέπεται να διανέ
μονται αυτά τα έντυπα ίσως είναι κάποιου άλλου αρμοδιότητα'

και πάντω ς θα έπρεπε να απασχολήσει το Υπουργείο Εξωτερι
κώ ν αν είναι επιτρεπτή η συκοφάντιση αυτή άλλω ν χω ρώ ν και
άλλω ν εθνώ ν' θεωρούμε πάντως ότι είναι πέραν και κάθε επι
τρεπτής «διπλω ματικής» δραστηριότητας.
Α λλά τα πράγματα έχουν και άλλη όψη και μάλιστα την ου
σιαστική.
Σύμφωνα με τις γνησιότερες φασιστικές παραδόσεις δρα και
ενεργεί σήμερα η πολιτική ηγεσία του Ισραήλ. Και μάλιστα με
τόση συνέπεια ώ στε και τη δίωξη των παλαιών ναζί έχει σταματίσει αλλά'και — αυτό είναι πιο σημαντικό — τους καλύπτει ό
πως είχε το Α Ν Τ Ι καταγγείλει συγκεκριμένα στο παρελθόν.
Γιατι επινοήθηκε και αυτή η συναλλαγή: η κάλυψη των παλαιών
ναζί από τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ αποφέρει συνάλ
λαγμα και ανταλλάγματα στην Ιερουσαλήμ. Ό σ ο για τη δραστη
ριότητα της Μ οσάντ, τις σχέσεις-της με την περίφημη Σαβάκ
του Σάχη, αλλά και τις διασυνδέσεις-της με τη CIA και τις τουρ
κικές μυστικές υπηρεσίες στην ανάπτυξη ανθελληνικώ ν και αντικυπριακών δραστηριοτήτω ν έγινε πρόσφατα μνεία σε δημο
σίευμα των «ΝΕΩΝ» βασισμένο στις εκθέσεις της CIA που έγι
ναν γνω στές μετά την κατάληψ η της Α μερικανικής Πρεσβείας
στην Τεχεράνη. Ό τα ν λοιπόν βγαίνουν όλα αυτά τα σκοτεινά
στο φως της δημοσιότητας, και όταν βλέπουμε καθημερινά τις
ολοκληρω τικές μεθόδους εξόντω σης των Π αλαιστίνιων πρέπει
να μην έχουμε πολλές αμφιβολίες πού έχει συντελεστεί η φασιστικοποίηση.
Α λ λ ά εμάς εδώ στην Ελλάδα πρέπει και αλλοιώ ς να μας απα
σχολήσει η «διπλω ματική» δραστηριότητα της εδώ αντιπροσω
πείας του Ισραήλ: Σήμερα εξαντλείται σε χαρτοπόλεμο εναντίον
των Αράβω ν ' αύριο τί άλλη δραστηριότητα θα αναπτυχθεί άραγε
στο πρόσφορο ελληνικό έδαφος που φιλοξενεί πλήθος Αράβων;
Και ένα άλλο ερώτημα που πραγματικά θα έπρεπε να απασχο
λεί τους πολιτικούς και τους διπλω ματικούς του Ισραήλ — ό
σους έχουν ακόμα σώ ες τις φρένες: δεν έχουν αναλογισθεί ότι
με όλες αυτές τις ενέργειες είναι αυτοί οι ίδιοι υπεύθυνοι για το ό
ποιο αντισημιτικό και ρατσιστικό κλίμα αναπτυχθεί εναντίον
του Ισραήλ; Π όσο υποβοηθητικά θα δράσει η χείρα βοήθειας α
πό τους αμερικανούς φίλους-τους και τα όποια άλλα αντιδραστι
κά και συντηρητικά κράτη και καθεστώ τα; Α ποφάσισαν ότι η επιβίωσή-τους είναι συνδεδεμένη με φασιστικές μεθόδους; Αυτό
λοιπόν έμαθαν από τη δική-τους ιστορία;

ΜΕΤΑΣΧΗΜ ΑΤΙΣΜΕΝΗ ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Με επιστολή-του προς την εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ» — που την κοι
νοποίησε ταυτόχρονα και στο ΑΝΤΙ — ο Φίλιπ Αίητζη διευκρινί
ζει ορισμένα σημεία από τη συνέντευξή-του στην εφ ημερίδα αυ
τή πριν λ ίγες βδομάδες.
Είναι φανερό ότι οι «διευκρινίσεις» αυτές αποκαθιστούν και το

ΒΙΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ
Η βία στα γήπεδα, φαινόμενο
που τείνει να λάβει παγκόσμιες
διαστάσεις — ευημερεί πάντως
στον τρίτο κόσμο και στην ανα
πτυγμένη Δύση προς το παρόν, ε
δραιώνεται από Κυριακή σε Κυ
ριακή και στην Ελλάδα.
Όπως συμβαίνει συνήθως με
τα κοινωνικά φαινόμενα στη χώρα-μας, αρχίζουν ήδη να αναπτύσ
σονται δυο «σχολές» αντιμετώπι
σης της βίας των γηπέδων: η της
ράβδου και η της πειθώς. Έτσι, οι
μεν ζητούν από την Αστυνομία να
«πατάξει» τους ταραξίες. Αλλοι
αντίθετα, χωρίς να παραβλέπουν
τη χρησιμότητα της Αστυνομίας,
ζητούν την επικουρία της «σω
φρονιστικής» παιδείας. Κρίνεται
λοιπόν επιτακτική η εισαγωγή
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στην εκπαίδευση μαθήματος «α
θλητικής αγωγής» ώστε να εξη
μερωθούν τα αθλητικά ήθη και να
κατασταλεί το πάθος της βίας από
το φως της γνώσης.
Αν και κανείς δεν αμφιβάλλει
ότι η πειθώ είναι προτιμότερη από
τη ράβδο δεν μπορεί ταυτόχρονα
να πιστεύει σοβαρά πως αρκεί μια
ώρα διδασκαλίας τη βδομάδα —
υπό τις γνωστές μάλιστα συνθή
κες της εκπαίδευσης — για να ε
κριζώσει τις πολυποίκιλες αιτίες
που συγκλίνοντας γεννούν τη βία
των γηπέδων.
Γιατί η βία στα γήπεδα δεν είναι
παρά η ορατή πλευρά της βίας που
στοιχειώνεται στην καθημερινή
ζωή του νέου. Τη βία που ανθεί με
τη φυσική ή ψυχολογική-της μορ-

φή στο εργοστάσιο — στο σχο
λείο, στο στρατώνα. Δεν είναι πα
ρά το αποτέλεσμα της ιδεολογι
κής αποσύνθεσης των παραδο
σιακών κοινωνικών κανόνων και
της διείσδυσης των προτύπων
«σεξ - βίας και καράτε» στις γει
τονιές και στις παρέες. Είναι η βία
η μόνη πράξη συμμετοχής στο θέ
αμα που οργανώνουν οι πολυποί
κιλοι ιδεολογικοί μηχανισμοί του
κράτους. Είναι η βία η μόνη διέξο
δος παρουσίας των ανθρώπων
που από την εφηβεία, έστω και
θολά, συνειδητοποιούν ότι η «μοίρα»-τους είναι στο περιθώριο των
πάντων.
Βέβαια όλα αυτά δεν είναι τυ
χαίο που εκδηλώνονται στο πο
δόσφαιρο και όχι στις Κυριακάτι

κες λειτουργίες των εκκλησιών.
Είναι γιατί στο ποδόσφαιρο με άλ
λο τρόπο, με τους παράγοντες, με
τις εξαγορές, τις συναλλαγές, τον
ανταγωνισμό, την υποδαύλιση
«εκ των άνω» της επιθετικότη
τας, δημιουργείται το πιο πρόσφο
ρο σκηνικό για την ανάληψη του
μαινόμενου ρόλου.
Δεν υπάρχει λοιπόν θέμα βίας
στα γήπεδα και μόνο. Υπάρχει
πρόβλημα μιας σταδιακής αποξέ
νωσης της νέας γενιάς από τα
τρέχοντα κοινωνικά πρότυπα,
που απαιτεί μια νέου τύπου κοι
νωνική στρατηγική, όχι για κά
ποια «ενσωμάτωση» αλλά για να
μπορέσει η νέα γενιά να προσδιο
ρίσει μόνη τον εαυτό-της.
Όσο είναι καιρός...

πραγματικό μέτρο των κρίσεων του Αίητζη που διογκώθηκαν για
ορισμένα γεγονότα, όπως η επίθεση του Foreign Report κατά του
«ΕΘΝΟΥΣ».
Ό πως σημειώνει ο Αίητζη «... καθαρά υποθετικά σχόλια που έ
κανα πάνω στις πιθανές αιτίες επίθεσης του Foreign Report κατά
του «ΕΘΝΟΥΣ» μοιάζει να έχουν μετατραπεί, στη δημοσιευμένη
συνέντευξη σε πραγματικούς ισχυρισμούς».
Αυτά για την αλήθεια, μια και μόνο ό,τι είναι αληθινό είναι και
εθνικό (χωρίς εισαγω γικά αυτή τη φορά)...
Ακολουθεί το γράμμα του Φίλιπ Αίητζη:
Προς τον εκδότη του «ΕΘΝΟΥΣ»
Κύριε,
Έλαβα σε μετάφραση διάφορα τμήματα της πρόσφατα δημοσιευμέ
νης συνέντευξής-μου. Μερικές διευκρινίσεις είναι απαραίτητες.
Η συμφωνία-μου για τη συνέντευξη ήταν να δείξω πως το Foreign
Report του Economist, το Dally Telegraph και ο δημοσιογράφος Ro
bert Moss δημοσίευσαν υπερβολικά, ακόμη και γελοία, ψέματα και
διαστρεβλώσεις σχετικά μ’ εμένα, για αρκετά χρόνια. Πίστευα πως η
εμπειρία-μου θα βοηθούσε στην ανάλυση της επίθεσης κατά της εφημερίδας-σας.
Δεν έχω παρακολουθήσει τα εσωτερικά γεγονότα στην Ελλάδα λε
πτομερώς, ούτε είμαι ενήμερος των ειδικών θέσεων και αρχών για την
έκδοση της εφημερίδας-σας. Ο εκπρόσωπός-σας, πάντως, μου είπε ό
τι συνηγορείτε για την εξάλειψη των πυρηνικών όπλων και των ξένων
βάσεων από την Ελλάδα και για μία ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική.
Με απασχολεί το ότι καθαρά υποθετικά σχόλια που έκανα πάνω στις
πιθανές αιτίες επίθεσης του Foreign Report κατά του «Έθνους»,
μοιάζει να έχουν μετατραπεί, στη δημοσιευμένη συνέντευξη, σε πραγ
ματικούς ισχυρισμούς.
Όσον αφορά την πολιτική του ΠΑΣΟΚ, δε θα έλεγα ότι κάθε σημείο-της είναι εναντίον της Washington. Μάλλον, θα έλεγα ότι η Wa
shington μπορεί να αντιταχθεί σε ορισμένες πολιτικές επιλογές που
θα ελάττωναν την αμερικάνικη επιρροή στα ελληνικά πράγματα, που
χρονολογείται από το 1947. Συγκεκριμένα συμπεράσματα είναι πάρα
πολύ αυτονόητα για να αναφερθούν. Η επίθεση εναντίον του «Έ
θνους» δεν πιστεύω ότι εξισώνεται με μία επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ,
ούτε συμπεραίνω ότι αποσκοπεί η αμερικάνικη κυβέρνηση να υποσκά
ψει την ελληνική κυβέρνηση.
Σχετικά με τις απεργίες, δεν θα έλεγα ότι η Washington «κερδίζει
από την συναισθηματικότητα των εργατών». Μάλλον, μιλώντας για
τις απεργίες, είπα ότι μία μελέτη της ιστορίας και των διεθνών διασυν
δέσεων των ηγετών των συνδικάτων που απεργούν, θα μπορούσε να υπαινιχθεί τους δεσμούς με το δίκτυο των εργατικών συνδικάτων της
CIA. Αλλά θα πρέπει να είναι κανείς εξαιρετικά προσεκτικός να μην
χρησιμοποιεί τις μεθόδους του Foreign Report για να δυσφημίσει τις
νόμιμες ενέργειες των εργατικών συνδικάτων.
Τελικά, θα τόνιζα ότι πολλές χρήσιμες μελέτες είναι προσιτές που
δείχνουν τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από την αμερικάνικη
διοίκηση με σκοπό να υποσκάπτουν και να ανατρέπουν τις σοσιαλι
στικές κυβερνήσεις. Τα σχέδια είναι αρκετά εμφανή, και συγκεκριμέ
νες πράξεις μπορούν να αναγνωρισθούν. Δεν μπορώ, όμως, να γνωρί
ζω αν η επίθεση κατά του «Έθνους» είναι ένα περιστατικό που εντάσ
σεται σε κάποιο σχέδιο. Αλλά, όπως είπα και στον απεσταλμένο-σας,
ο καθένας πρέπει να είναι εν γνώσει του κινδύνου και να παραμένει άγρυπνος.
Φίλιπ Αίητζη
Ιούνιος 1982

Ο κ. ΑΒΕΡΩΦ ΑΠΕΠΛΕΥΣΕ...
Για τις χώρες της φαντασίας έ σθάνεται οικονομική πίεση, ξέρει
βαλε πλώρη ο κ. Αβέρωφ, όπως καλά και το μέγεθος ευθύνης της
απέδειξε η «επικοινωνία»-του με «ΝΔ» για τη σημερινή κατάστα
το λαό μέσω της «μονοκομματι ση αλλά κυρίως την ακόμα δυ
κής» ΕΡΤ... Αφού ανέπτυξε τις σμενέστερη θέση που του επιφυ
απόψεις-του για τα οικονομικά, λασσόταν σε περίπτωση νίκης
διαβεβαίωσε πως φτάνει σύντομα της Δεξιάς.
η ώρα που η «ΝΔ» θα αναλάβει Αλλά η κύρια πλευρά της συ
τα ηνία του κράτους (και θα υψώ νειδητής ή ανεπίγνωτης βεβαιό
σει το καμουτσίκι της εξουσίας τητας ότι δεν υπάρχει επαφή της
— αυτό δεν τό ’πε στην ΕΡΤ αλ «ΝΔ» με τις πλατιές μάζες του
λά στη Ναύπακτο, δύο μέρες λαού, είναι η αποφυγή εκ μέρους
πριν...).
του κ. Αβέρωφ πολιτικών αιχμών
Αυτή τη φορά ο κ. Αβέρωφ ή περί «μονοκομματισμών», «ολο
ταν ιδιαίτερα προσεκτικός — και κληρωτισμών» και «έλλειψης
τηλεοπτικότερος. Αλλά για άλλη δημοκρατίας», συνηθισμένων
μια φορά η παρουσία-του έπεισε άλλοτε μοτίβων της νεοδημοότι ούτε ο ίδιος ούτε το κόμμα- κρατικής ρητορείας. Φαίνεται ό
του έχουν ελπίδες να επανακάμ- τι επιτέλους κάποιος μίλησε στον
ψουν με κοινοβουλευτικό τρόπο κ. Αβέρωφ για το αποσμητικόστην εξουσία. Η ομιλία του κ. Α του...
βέρωφ ομοίαζε πολύ περισσότερο Αλλά εάν ένα κόμμα αισθάνε
με αντιπολιτευτικό σχολιασμό ται με τόση σαφήνεια το κενό
οικονομικού συντάκτη, παρά ο στο οποίο κινείται, πώς κατά μείμιλία αρχηγού πολιτικού κόμμα ζονα λόγο θα πείσει ότι του «ανή
τος εξουσίας. Και όσον αφορά κει το μέλλον» ενώ έχει χάσει το
μεν την οικονομική κριτική-του, παρόν και φέρει το βάρος ενός α
συμβαδίζει όντως με ένα τμήμα πωθητικού παρελθόντος;
της δυσφορίας του μεγάλου κε Η «ΝΔ» ως τέτοιο σχήμα δεν
φαλαίου και προνομιακών μεσο- έχει προοπτική. Ο κ. Αβέρωφ,
στρωμάτων με την οικονομική λόγιος άνδρας επίσης, θα μπορέ
πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυ σει πολύ καλά να αισθανθεί τη
τά τα στρώματα αποτελούσαν θέση-του μέσα από το καβαφικό
ούτως ή άλλως τον κλασικό χώ εκείνο «<5εν έχει πλοίο για σε —
ρο αναφοράς της «ΝΔ» και δεν <5εν έχει οδό».
αποτελεί πολιτικό κέρδος να υ Εκτός εάν λαϊκότερα, απρποδαυλίσεις από τηλεοράσεως πλευσε για το άγνωστο, με βάρ
τις ανησυχίες-τους.
κα την ελπίδα...
Ο λαός όμως, ακόμα και αν αι Καλό ταξίδι.

ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΟΥ ΕΠΙΜΟΝΗ
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι η τελευταία φορά που ανα
φερόμαστε στην περίφημη πια «ΕΥΡΩΔΕΡΜ», τον εφιάλτη της
Κόνιτσας. Οι επικεφ αλής του βυρσοδεψ είου με «ανοιχτές επι
στολές» στον πρω θυπουργό και πληρω μένες καταχω ρήσεις στον
ημερήσιο Τύπο, επιχειρούν να πιέσουν ώστε να ανακληθεί η από
φαση του πρώην Υπουργού Βιομηχανίας κ. Γίεπονή που έθετε ο
ριστικά τέρμα στις δραστηριότητες της ρυπαρογόνου και κατα
στροφικής για το ανθρώπινο και φυσικό περιβάλλον μονάδαςτους.
Βέβαια, δεν είναι καθόλου τυχαία η ενεργοποίηση αυτή της
«ΕΥΡΩΔΕΡΜ», δεκαπέντε μ έρ ες μετά την ανάκληση της άδειας
λειτουργίας. Γνώστες των παρασκηνίων της εξουσίας ως παρα
κοιμώμενοι του κ. Αβέρωφ, φαντάζονται ότι με τον ανασχηματι-

σμό θα βρουν ευνοϊκό έδαφ ος οι πιέσεις-τους, ελπίζοντας ότι η
αλλαγή προσώπων θα συνεπιφέρει και αλλαγή πολιτικής.
Δεν έχουμε κανένα λόγο όμως να φανταζόμαστε, ότι η κυβέρ
νηση της Α λλαγή ς θα ικανοποιήσει τις επιθυμίες του κ. Εμμανουηλίδη.
Η δική-της δέσμευση είναι μ ε το λαό και όχι μ ε συμφέροντα
που υπονομεύουν τη λαϊκή προοπτική. Ελπίζουμε — και πιστεύ
ουμε — ότι οι «αναπτυξιακοί πόθοι» της «ΕΥΡΩΔΕΡΜ» θα μ εί
νουν οριστικά ανικανοποίητοι...
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ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ. Ύστερα από
την πολιτική νεολεξία ήρθε —
το περασμένο Σάββατο — η πολιτική
πράξη κι* ακόμα παραπέρα —
μπορούμε να το κρύψουμε; — η
πολιτική έκπληξη. Οι αποδομημένοι
συγκαταλέγονται στους αψιθύριστους.
Οι ψιθυρισμένοι — και οι
ψιλοκραγμένοι — όμως διατηρήθηκαν
ή το πολύ - πολύ αναδομήθηκαν.
Τέλειος ο αιφνιδιασμός των
εφημεριδογράφων. Οι προβλέψεις-τους
αποδεϊχτηκαν άλλες για γέλια κι άλλες
για κλάματα. Και ύστερα ήρθε η ώρα
των σχολίων. Αντάξια των
προβλέψεων... Στη ζώνη των
γεγονότων λέγεται — και φαίνεται —
ωστόσο πως υπερΐσχυσαν οι
Καστριώτες.
jgs» ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ. Εφημερίδες.
Οι «φιλικές» αμήχανες. Οι
«εχθρικές» πολυμήχανες. Σάββατο
μεσημέρι — λίγο πριν τελειώσουν τα
ψέματα — σοβαρή και πολυμήχανη
απευθύνει τάχατες... έκκληση στον
Αντρέα. Οι τελευταίες φράσεις της...
έκκλησης αφορούν — υποτίθεται —
τον υφυπουργό Πέτσο. Τις παραθέτω:
«... τον Πέτσο άστον εκεί που
βρίσκεται! Μην αρχίζεις και κουνάς τον
Πέτσο και μην τον βάζεις σε όποιο
υπουργείο βρίσκεις υπογράφοντας μια
απόφαση. Είναι καιρός να καταλάβουμε
όλοι ότι την υπογραφή-μας την ψήφομας και τον Πέτσο-μας πρέπει να
προσέχουμε πού τα βάζουμε».
jE gga,, ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ. Ο Κώστας
Λαλιώτης στην κυβέρνηση. Οι
εφημερίδες δημοσιεύουν βιογραφικά
στοιχεία του νέου — του πρώτου —
υφυπουργού Αθλητισμού και Νέας
Γενιάς. Κάθε εφημερίδα δημοσιεύει ό,τι
νομίζει σημαντικότερο.
« Υπήρξε μέλος της Συντονιστικής
Επιτροπής στο Πολυτεχνείο».
«Πτυχιούχος της Οδοντιατρικής του
Πανεπιστημίου Αθηνών». «Μέλος του
Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ».
«Εκδότης της Εξόρμησης».
Βιογραφικό του Λαλιώτη από την
«ΑΥΓΗ» της 4ης Ιουλίου:
«'/4λλες σημαντικές αλλαγές που θα
μπορούσε να παρατηρήσει κανείς στο
χθεσινό ανασχηματισμό είναι η
υπουργοποίηση ενός ακόμη μέλους του
Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ — του κ. Κ. Λαλιώτη
— στη θέση του υφυπουργού Προεδρίας
(Αθλητισμού και Νέας Γενιάς). Οπως
είναι γνωστό ο κ. Κ. Λαλιώτης είχε

χαιρετίσει το πρόσφατο συνέδριο του
ΚΚΕ Εσωτερικού».

ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ. Ούτε
Μαύρος, ούτε Γλέζος.
Περίσσεια τεχνοκρατών με παιδέία
αμερικάνικων πανεπιστημίων και
εμπειρία διεθνών οργανισμών. Το
άνοιγμα στα αριστερά
αντιπροσωπεύεται μάλλον από την
υφυπουργοποίηση του φίλου-μου
Θόδωρου Πάγκαλου. Ο Θόδωρος είναι
ο πρώτος Λαμπράκης που γίνεται
υφυπουργός. Επίσημη ανακοίνωση με
βιογραφικό για το Θόδωρο: «Μέλος
του ΚΚΕ μέχρι την 12η Ολομέλεια του
1968. Μέλος του ΚΚΕ Εσωτερικού
μέχρι το 1972». Έσπευσα να
πληροφορηθώ την τελευταία
συμμετοχή του σημερινού υφυπουργού
Εμπορίου σε ευθύνη σχετική με τους
Ααμπράκηδες.
— Μα θα πρέπει να ήταν η συμμετοχήτου στην αντιπροσωπεία της
«Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη»
στο Forum που είχε οργανώσει το 1970
η ΠΟΔΝ στη Βαρσοβία: «Για τη
Δημοκρατία στην Ελλάδα»...
— Στη Βαρσοβία... για τη
δημοκρατία... ψιθύρισα.
— Και έκτοτε;
— Διάφορες πολιτικές, δημαρχιακές
δημοσιογραφικές, οικολογικές
ανησυχίες...
— Η τελευταία;
— Ίδρυσε μαζί με το Διονύση Σκάλο
και άλλους φίλους «τους Πολίτες κατά
του Νέφους».
— ΐο ξέρει αυτό ο κ. Τρίτσης;
— Μα ό κ. Τρίτσης είναι εναντίον του
«Πολιτικού Νέφους»...
Ο «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» —
όργανο της «Πανελληνίου Ορθοδόξου
Ενώσεως» — φιλοξενεί τις απόψεις του
αρχιμανδρίτη-ιεροκήρυκα κ.
Χριστόφορου Καλύβα πάνω στο______

αποτρόπαιο θέμα: «Φεμινισμός ή
Σουφραζετισ μός».
Ο κ. Καλύβας καταγγέλει: «Οι
χρεωκοπημένες σουφραζέττες
στηριζόμενες στο κλίμα ενός χυδαίου
αριστερισμού, μεθυσμένες από την
συμπαράστασιν πολιτικών ηγετών της
εποχής, προβάλλονται ως
αμοραλίστριες και καταλύτριες των
πάντων επιμένουσαι με την σπάθη της
εξουσίας των ομογνωμόνων να
επιβάλουν τας αρχάς του σατανισμού
που αντιμάχεται τον χριστιανισμό. Είναι
δε φοβερόν το γεγονός ότι έχουν
παρασύρει σαν ολέθρων κύμα που
επαφρίζει τας εαυτού αισχύνας και
κοπελλίτσες του γυμνασίου ακόμη... να
διαθέτουν και το παρθενικό-τους σώμα
όλως ελευθέρως.. και προ του γάμου
και μετά τον γάμον...».
Ο κ. Καλύβας επικαλείται: «Ο
αρχαίος πρόγονός-μας φιλόσοφος
Σεκούνδος, ερωτηθείς τί πράγμα είναι η
άπιστη και ανήθικη γυναίκα είπε: «Γυνή
— τοιούτου φυράματος — είναι Θηρών
συνεστιώμενον, συνεγειρομένη μέριμνα,
συμπλεκομένη ασέλγεια, συντηρουμένη
λέαινα, ιματισμένη έχιδνα, αυθαίρετος
μάχη, συγκοιμωμένη ακρασία,
καθημερινή ζημία, αμεριμνίας εμπόδιον,
οικίας χειμών, ανδρός άκρατούς
ναυάγιον, εύμορφος ερινύς,
κεκοσμημένη σκύλλα, μοιχών
κατασκευή, βίων ανάλωσις, ζώον
πονηρόν, αναγκαίον κακόν». .
Ο κ. Καλύβας δονεί τα σήμαντρα
του συναγερμού: «Να ξεσηκωθούν οι
Θεολογικές Σχολές, οι εκατό και πλέον
Ιεράρχαι-μας, οι τέσσαρες χιλιάδες
Θεολόγοι, οι τέσσαρες χιλιάδες
Καλόγεροι, οι οκτώμισυ χιλιάδες Ιερείς,
το πλήθος των εχεφρονούντων
Χριστιανών Ελλήνων και Ελληνίδων,
τα Χριστιανικά Σωματεία.. Χτυπήστε
τις καμπάνες πριν τις κατεβάσουν οι
άθεοι μαρξισταί»._________________

δακτυλιδοστομιες δακτυλιδοστομιες
• «ΦΙΛΗΣΥΧΟΙ πολίτες κοιμηθείτε
ήσυχοι, η Παλαιστίνη είναι μακριά».
(Χειρόγραφη αφίσα της Ελληνικής
Χριστιανοσοσιαλιστικής Οργάνωσης
Νέων).
• «Μου λέει μια Σαμιώτισσα, που της
είπα ότι πάω για γυμνασιάρχης, μου
λέει: Εσείς ποιάς ειδικότητας είστε;
Αρμένων ή Θηλέων;».
(Από τους «Θύσανους» του
«Φυλλάδιου» 5-6 που γράφει και
εκδίδει ο συγγραφέας Γιώργος

δακτυλιδοστομιες

Ιωάννου).
• Ήμουνα ίσως από τους λίγους που
πίστευαν ότι μπορούσε η Ιταλία να
κερδίσει την Βραζιλία. Δεν το έλεγα
όμως για να μην πάω κόντρα στο ρεύμα
που υπήρχε υπέρ των Βραζιλιάνων, Κ.
Τσάκος.
(Από τις δηλώσεις προπονητών ποδοσφαιριστών στο «Φως των Σπορ»
ύστερα από τη νίκη της Ιταλίας επί της
Βραζιλίας για το Μουντιάλ).
Δακτυλιδόστομος
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Μ ακάριοι οι ζφηνοποιοι,
ότι υιοί Θεού κληθήσονται...
«Η ισραηλίνή Επέμβαση στο Λίβανο δημιουργεί καταπληκτι
κές ευκαιρίεζ Υια μια αμερικανική δυναμική διπλωματική πρωτο
βουλία σ' ολόκληρη τη Μέση Αναβολή. Η επάνοδος του status
quo ante στο Λίβανο δεν είναι οήτέ επιθυμητή ούτε εφικτή, α λλ’
επίσης δεν είνρι επιθυμητή ή εφικτή η συνέχιση του σημερινού
Status quo σΐΠ Δυτ. Οχθη. K a f0Î βνω μένες Πολιτείες πρέπει ν’
αξιοποιήαουΥ τα γεγονότα στο Λίβανο ώστε να ξεπεράσουν τον
κατακερματιΟΡό της πολιτιΚής-τους και να συνδυάσουν μέσα σε
μια συμπεριεκτική προσέγγιση τα ίρία μ εγά λα ζητήματα της Μέ
σης Ανατολής: Υη λιβανική κρίση, γις συνομιλίες για την αυτονο
μία στη Δυτ. Ό χθη και στη Γάζα, κρι τον κίνδυνο που διατρέχουν
τα συμφέροντα της Δύσης στον περσικό Κόλπο...
Οι υπεύθυνοι γ ία την άσκηση της αμερικανικής πολιτικής δεν
έχουν άδικο V ανησυχούν για τη στάση των Ισραηλινών de facto
φίλων-τους οι οποίοι χρησιμοποιούν αμερικανικό οπλισμό κα
διακυβεύουν αμερικανικά συμφέροντα χω ρίς προηγούμενη συ
νεννόηση μ ε την Ουάσιγκτον. ΑμΤή Π πρακτική δεν μπορεί να συ
νεχιστεί ε π ’ άπειρον. Ωστόσο, στην παρούσα περίπτωση, τα απο
τελέαματα (τΠέ Ισραηλινής πρωτοβουλίας) συνάδουν με την ει
ρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, και συμφέρουν όλες
τις μετριοπαθείς κυβερνήσεις της περιοχής καθώς και τις Ηνω
μένες Πολιτείες...
Ο Λίβανος αποτελεί ευκαιρία για να επανέλθει η Α ίγυπτος στο
χώρο της αραβικής πολιτικής. Η Α ίγυπτος δεν έχει κανένα συμ
φέρον από την κυριαρχία ξένων δυνάμεων στο Λίβανο, είτε είναι
συριακές, είτε Παλαιστινιακές, είτε ισραηλινές. Τα συμφέροντάτης συμπλέουν μ ε τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, και
των μετριοπαθών αραβικών κυβερνήσεων. Η Α ίγυπτος μπορεί
να παίξει έναν έντιμο ρόλο βοηθώντας να καλυφθεί το λιβανικό
κενό...
Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να δείξουν ότι κίνητρο των ενεργειών-τους στο Λίβανο δεν είναι μόνο η προστασία των βο
ρείων συνόρων του Ισραήλ αλλά και η επιθυμία ν’ αποκαταστή
σουν δίκαιη ειρήνη στην περιοχή. Γι’αυτό είναι επείγον να δοθεί
συγκεκριμένο περιεχόμενο στις στάσιμες συνομιλίες για την αυ
τονομία της Δυτ. Ό χθης και της Γάζας...
Όπως ακριβώς η Α ίγυπτος μπορεί να καταστεί η αραβική χώ 
ρα ■κλειδί για το Λίβανο, έτσι η Ιορδανία πρέπει να πάρει τη σκυ
τάλη των διαπραγματεύσεω ν σχετικά μ ε τη Δυτ. Όχθη...
Μια αμερικανική πολιτική βασισμένη στην ανεξαρτησία του
Λιβάνου, στην εκπλήρωση των ρεαλιστικών αραβικών προσδο
κιών στη Δυτ. Όχθη, και στην περιφρούρηση της ισορροπίας δυ
νάμεων και των θεσμών της Αραβικής Χερσονήσου θα συμβίβα
ζε όλους-μας τους στόχους μ ’ εκείνους των φίλων-μας στην πε
ριοχή, Αράβων και Ισραηλινών».
• Οι σκέψεις και οι προτάσεις αυτές, από άρθρο του Χένρυ Κίσινγκερ που δημοσιεύτηκε στις 23 Ιουνίου στην «Ουάσιγκτον Ποστ», εκφράζουν την κοινή αντίληψη κι ελπίδα των Δυτικών και
των Αράβων φιλοδυτικών γύρω από τα Μεσανατολικά. Ήδη, το
περασμένο Σάββατο, το Παρίσι και το.Κάιρο υπέβαλαν στο Συμ
βούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κοινό «ειρηνευτικό» σχέδιο που, κατά
τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων «αποβλέπει στο να επιτευχθεί ά
μεση κατάπαυση των εχθροπραξιώ ν στο Λίβανο, λύση του παλαι
στινιακού προβλήματος με διαπραγματεύσεις και άνοιγμα του
δρόμου προς μια σταθερή ειρήνη στην περιοχή». Παρότι το κεί
μενο του σχεδίου δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, συνδυάζοντας
τα όσα έχουν «διαρρεύσει» σχετικά και το αλισβερίσι που προηγήθηκε μπορεί να πει κανείς ότι το γαλλοαιγυπτιακό σχέδιο νομι
μοποιεί τ ’ αποτελέσματα της ισραηλινής εισβολής και εισηγείται
τη διαδικασία ενός δεύτερου Καμπ Ντέιβηντ για τα βόρεια και α
νατολικά σύνορα του Ισραήλ. Απ’ αυτή την άποψη, θα μπορούσαν
να γίνουν πιστευτές οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η
πρωτοβουλία ΚαΓρου - Παρισιού συγκεντρώνει την υποστήριξη

της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας, των δεξιών Αιβανέζων, ι
σχυρών παραγόντων του αμερικανικού κατεστημένου, αλλ’ ακό
μη και του Εργατικού Κόμματος του Ισραήλ. Είναι βέβαιο ότι ο
Μπέγκιν θα το απορρίψει (ακόμα και για λόγους τακτικής), και πι
θανώς η Ουάσιγκτον θα εμποδίσει την ψήφισή-του από το Συμ
βούλιο Ασφαλείας προβάλοντας βέτο, αλλά κάτι τέτοιο δε θα ση
μαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι δε νομιμοποιούν τα τετελεσμένα της
Ισραηλινής εισβολής. Άλλωστε, το δίδυμο Παρίσι - Κάιρο εμφανί
ζεται αυτή τη στιγμή ως το πιο κατάλληλο, για να παίξει το ρόλο
του ειρηνοποιού κοινής αποδοχής.
Ο κίνδυνος να χαθεί για τη Δύση και τις φιλικές αραβικές κυβερνήσεις-της η σημερινή ευκαιρία είναι βέβαια τεράστιος, και προ
έρχεται όχι μόνο από τους παρανοϊκούς του Τελ Αβίβ (ο Σαρόν εί
πε τις προάλλες ότι θα κάνει το Αμμάν πρωτεύουσα Παλαιστινια
κού Κράτους!) αλλά και αηό τους δύο ηττημένους του σημερινού
πολέμου: την Παλαιστινιακή Αντίσταση και τη Σοβιετοσυριακή
Συμμαχία. Σε περίπτωση ισραηλινής εφόδου και παλαιστινιακού
ολοκαυτώματος στη Δυτ. Βηρυτό, κάθε ελπίδα για «δυτική» ειρή
νη κοινής αποδοχής θα έχει θαφτεί στα ερείπια της πολιορκημένης λιβανικής πρωτεύουσας. Η αξιοπιστία της Ουάσιγκτον μετα
ξύ των Αράβων φίλων-της θα έχει τρωθεί ανεπανόρθωτα.
Απ’ την άλλη μεριά, στέκεται ο μεγάλος απών της σημερινής
σύγκρουσης, ο «σοβιετικός φίλος». Ό σο βέβαιο είναι ότι δε γίνε
ται συνολική ρύθμιση χωρίς τη συμμετοχή της Συρίας, άλλο τόσο
σίγουροι πρέπει να είμαστε ότι η Μόσχα, παρά την τωρινή φαινο
μενική αδυναμία-της, θα κάνει το παν για να κρατήσει τη Συρία
απ’ έξω. Κι αυτό δεν πρέπει να είναι πολύ δύσκολο δεδομένου ότι
το Ισραήλ αποκλείεται να διαπραγματευτεί την επιστροφή του
Γκολάν. Άλλωστε, αν ο Άσσαντ είναι σίγουρος ότι με τη βοήθεια
της Μόσχας μπορεί να σταθεί στην εξουσία και να αποφύγει ισραηλινή εισβολή στο έδαφός-του, γιατί να μην παίξει εκ του α:
αφαλούς το ρόλο του αδιάλλακτου υπερασπιστή της αραβικής υ
πόθεσης, την ώρα που τα άλλα καθεστώτα γύρω απ’ το Ισραήλ θα
είναι έτοιμα να «προδώσουν»; Μόνο κέρδη μπορεί νά ’χει από μια
τέτοια στάση εκβιάζοντας τους πλούσιους «αδελφούς» του Κόλ
που, και αυξάνοντας την επιρροή-του μεταξύ της αραβικής κοι
νής γνώμης. Την ώρα, λοιπόν, που τα παζάρια συνεχίζονται πυρετωδώς, η απροσδόκητη μετάβαση του Άσσαντ στο θερινό ανά
κτορο του Φαχντ, στο Ταίφ, είναι ενδεικτική της αγωνίας του αραβοδυτικού άξονα να εξασφαλίσει τουλάχιστον την ανοχή της Δα
μασκού απέναντι στις βραχυπρόθεσμες διευθετήσεις. Αμφίβολο!
Και οι Παλαιστίνιοι; Αυτοί παίζουν το τελευταίο χαρτί κάθε ε
παναστάτη, την απόφασή-τους να πέσουν ως τον τελευταίο: Είναι
πολύ γερό χαρτί, και το ξέρουν και οι ίδιοι και οι εχθροί-τους.
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του Πέτρου Λινάρδου-Ρυλμόν

Χωρίς ανάκα

rid^ οδηγείτ

ονομική Πολιτική;

κβ» χωρίς παραγωγικές επενδύσεις
ι δ ΐα σ τό Γ β ^^β ίι'π ή ρ ε ο κυβερνη
τικός ανασχηματισμός, έστω κι
αν συνδυάστηκε με μία «αναδό
μηση» των κυβερνητικών λειτουργιών,
έρχονται σε εντονότατη αντίθεση με την
απουσία διευκρινίσεων σ ’ ότι αφορά τις
κατευθύνσεις της οικονομικής πολιτι
κής που θ’ ακολουθήσει η νέα κυβέρνη
ση. Εξάλλου η ομιλία του πρωθυπουρ
γού στο νέο υπουργικό συμβούλιο, δεν έ
δωσε καμία νέα πληροφορία για το πε
ριεχόμενο της «νέας φάσης της Αλλα
γής». Η μόνη διαπίστωση που μπορεί να
γίνει για την «αναδόμηση» της οικονομι
κής πολιτικής, είναι πως πρέπει να αρκεστεί κανείς στην ελπίδα ότι η άμεση
πρωθυπουργική εποπτεία, πλαισιωμένη
από ένα επιτελείο «αναγνωρισμένων»
τεχνοκρατώ ν, θα μπορέσει να διαμορ
φώσει ένα νέο προσανατολισμό.
Δεν χρειάζεται να καταφύγει κανείς
στην επιχειρηματολογία των σχολια
στών της Δεξιάς — που έχουν χάσει τη
μνήμη-τους σχετικά με την αποτελεσματικότητα των συνταγών που προτεί' νουν, όπως έχουν χάσει κάθε αίσθηση
της πραγματικότητας όταν εκλιπαρούν
τη σωτηρία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας
από κάποιο κύμα κρατικού παρεμβατι
σμού — για να διαπιστώσει ότι η κυβέρ
νηση είναι αναγκασμένη να επανεξετά
σει τη στάση-της απέναντι σε τρία ζητή
ματα καθοριστικά για την πορεία της οι
κονομίας, αλλά και γενικότερα για τις
εξελίξεις στον κοινωνικό και πολιτικό
τομέα: τη στασιμότητα της οικονομικής
δραστηριότητας, τη δημοσιονομική πο
λιτική που αμφισβητήθηκε ήδη με την
αμφίβολη τύχη του Φόρου Ακίνητης Πε
ριουσίας, και το ζήτημα της «ιδιωτικής
πρωτοβουλίας» που, αν μη τι άλλο, δεν
φαίνεται να αντιδρά θετικά στις νομοθε
τικές και άλλες παροτρύνσεις.
Είναι πια γεγονός ότι δεν επήλθε η α
ναμενόμενη ανάκαμψη της οικονομικής
και ειδικότερα της βιομηχανικής δρα
στηριότητας, όπως δείχνουν τόσο η συ
νεχιζόμενη κάμψη του όγκου των λιανι
κών πωλήσεων (πτώση 6% περίπου το
πρώτο τετράμηνο του 1982 σε σχέση με
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την ίδια περίοδο του 1981, ενώ η κάμψη
ήταν 3,4% για το σύνολο του 1981), όσο
και οι δυσμενείς εκτιμήσεις και προβλέ
ψεις της τελευταίας μηνιαίας έρευνας
(Μαΐου) του Ινστιτούτου Οικονομικών
και Βιομηχανικών Ερευνών. Η διαπί
στωση έχει σημασία όχι σαν καταγραφή
μιας μοιραίας εξέλιξης, αλλά σαν επί
πτωση ορισμένων μέτρων οικονομικής
πολιτικής. Διότι, σημαίνει κ α τ’ αρχήν
πως οι αναπροσαρμογές των αμοιβών
της εργασίας που ξεκίνησαν από το δη
μόσιο τομέα και τις κατώ τερες αμοιβές
του ιδιωτικού, δεν είχαν κατά πάσα πι
θανότητα σα συνολική επίπτωση την αύ
ξηση της αγοραστικής δύναμης των μι
σθωτών, παρόλο που έπρεπε σύμφωνα
με την οικονομική πολιτική να έχουν έ
να τέτοιο αποτέλεσμα: «εφόσον ο πλη
θωρισμός συγκρατηθεί στα όρια που προ
βλέπει η κυβέρνηση, θα υπάρξει η ανα
γκαία αύξηση των πραγματικών εισοδη
μάτων, ιδιαίτερα των χαμηλότερω ν εισο
δηματικώ ν ομάδων του πληθυσμού των
οποίων η ζήτηση στρέφεται κατά υψηλό
τερο ποσοστό σε εγχώ ρια προϊόντα, για
να στηρίξει μία περιορισμένη ανάκαμψη
της οικονομίας», έγραφε στην ετήσια έκ
θεση προς τους μετόχους της Τραπέζης
Ε λλάδος ο κ. Αρσένης. Μ’ αυτή τη λογι
κή το συμπέρασμα δεν είναι μόνο ότι
δεν είχαμε ανάκαμψη, αλλά και ότι δεν
είχαμε «αύξηση των πραγματικών εισο
δημάτων». Κάτι που δεν είναι ακριβώς
αποτυχία της οικονομικής πολιτικής,
αλλά μη εφαρμογή-της. Και η απουσία
ανάκαμψης δεν είναι παρά το φυσικό α
ποτέλεσμα, δεδομένου ότι δεν μπορούσε
να περιμένει κανείς μία τέτοια εξέλιξη
μέσω των εξαγωγών, ούτε μέσω της οι
κοδομικής δραστηριότητας που φαίνε
ται να έχει φθάσει σε «ιστορικά» πλέον
όρια, εξαιτίας κυρίως της ανακοπής του
ρεύματος αστυφιλίας προς την περιοχή
της πρωτεύουσας.
Σαν μη εφαρμογή αναγγελθείσας οι
κονομικής πολιτικής — με τις αντίστοι
χες κοινωνικές επιπτώ σεις — πρέπει να
θεωρηθεί και η απόφαση του κ. ΙΙαπανδρέου να αναστείλει κατά ένα τρόπο

που δεν έχει ακόμα αποσαφηνισθεί πλή
ρως, την ισχύ του ΦΑΠ, μία απόφαση
που τα αποτελέσματά-της δεν θα αφο
ρούν μόνο τα έσοδα από το φόρο αυτό.
Πρώτα, διότι, όπως είναι γνωστό, η δια
δικασία εφαρμογής του φόρου αυτού θα
χρησίμευε για μία γενικότερη «εξυγίαν
ση» των σχέσεων κράτους - φορολογου
μένων. Το κυριότερο όμως είναι ότι ο
φόρος αυτός είχε ενταχθεί σε μία περιο
ρισμένη μεν αλλά πραγματική αύξηση
της φορολογίας της περιουσίας και των
επιχειρηματικών κερδών, που θα προσέφερε τους πόρους για την κάλυψη του
δημοσίου ελλείμματος και για την προ
γραμματισμένη αύξηση ορισμένων κοι
νωνικών δαπανών. Η πρωθυπουργική α
πόφαση, πριν ακόμα οι εύπορες νοικο
κυρές πάρουν τις κατσαρόλες-τους και
βγουν στους δρόμους, έχει πολιτική και
ταξική σημασία, πολύ περισσότερο από
δημοσιονομική: σε πείσμα της άφθονης
φιλολογίας για τη γραφειοκρατία και τις
τρομερές διαστάσεις του δημοσίου το
μέα, το πρόβλημα του δημοσίου ελλείμ
ματος και του εξαιρετικά χαμηλού επι
πέδου των κοινωνικών δαπανών είναι
πρόβλημα χαμηλώ ν εσόδων (μια εκτί
μηση που κάνει και ο καθόλου σοσιαλι
στικός ΟΟΣΑ), και η άσκηση μιας κοι
νωνικής πολιτικής είναι άμεσα συνάρτη
ση μιας αναδιανομής του εισοδήματος.
Παρά τις αισιόδοξες κυβερνητικές
προβλέψεις για τις επιπτώσεις που θα έ
χει ο νέος νόμος περί κινήτρων (στο υ
πουργείο Συντονισμού, πριν τον ανα
σχηματισμό, προέβλεπαν για το 1982,
εγκρίσεις που θα κάλυπταν 45 δισεκα
τομμύρια δραχμές), δεν φαίνεται από
την πλευρά της εργοδοσίας και των ορ
γανισμών που είναι σε θέση να γνωρί
ζουν αυτές τις εξελίξεις, να υπάρχει η
παραμικρή ανάλογη αισιοδοξία, και το
1982 θεωρείται «χαμένο» από πλευράς ε
πενδύσεων.
Η λειτουργία όμως του νόμου περί κι
νήτρων και η προτεραιότητα της «ιδιω
τικής πρωτοβουλίας», πέρα από τις υπάρχουσες προβλέψεις, πρέπει να εξε-

τασθούν διαφορετικά ανάλογα με τη
στρατηγική στην οποία εντάσσονται,
και που μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν εί
ναι ακριβώς η ίδια για την κυβέρνηση
και για το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομη
χανιών, που είναι η κύρια ενδιαφερόμενη
εργοδοτική οργάνωση. Για τον ΣΕΒ, πά
ει καιρός τώρα που μία «αναπτυξιακή
στρατηγική» καθορίζεται από τη λεγά
μενη «οικονομία της προσφοράς», δη
λαδή δεν στηρίζεται σε μία αύξηση της
ζήτησης, αλλά τονώνεται από την αύξη
ση των κερδών και μπορεί κάλλιστα να
συνυπάρχει με μία στασιμότητα των μα
κροοικονομικών μεγεθών: διότι δεν
πρόκειται στην πραγματικότητα για μία
προοπτική ανάπτυξης της αγοραστικής
δύναμης και της συνολικής παραγωγι
κής δυνατότητας, αλλά για μία προοπτι
κή μερικής τόνωσης της επιχειρηματι
κής δραστηριότητας, που τροφοδοτεί
ται από την καθήλωση των αμοιβών (και
άρα της ζήτησης) και τη γενναία κρατι
κή ενίσχυση σε κίνητρα και πιστώσεις.
Πρόκειται προφανώς για μία διαχείριση
της κρίσης, ή καλύτερα για μία πολίτικη
ενίσχυσης των αναδιαρθρωτικών επι
πτώσεων της κρίσης. Αλλά πρέπει κυ
ρίως να γίνει κατανοητό ότι πρόκειται
για μία «στρατηγική» που έχει σχέση με
την τρέχουσα πραγματικότητα, με τη
συνύπαρξη υπερχρεωμένων επιχειρήσε
ων και δυναμικών εξαγωγικών, με τη
σχετική στασιμότητα των επενδύσεων,
και την πραγματοποίηση σημαντικών
εκσυγχρονιστικών επενδύσεων σε ορι
σμένες επιχειρήσεις και κλάδους.
Και η προσπάθεια της κυβερνητικής
πολιτικής να τονώσει την «ιδιωτική
πρωτοβουλία» με την ταυτόχρονη αύξη
ση της ζήτησης, των δημοσίων εσόδων,
και με την προοπτική αύξησης της επι
χειρηματικής δραστηριότητας του δη
μοσίου, έρχεται φυσικά σε πλήρη αντί
θεση με αυτό που θα μπορούσαμε να οf νομάσουμε «εργοδοτική στρατηγική».
Όταν ο τότε διοικητής της Τραπέζης
Ελλάδος κ. Αρσένης διετύπωσε στο Συ
νέδριο του ΣΕΒ την ερώτηση:
«Τί προτιμάει άραγε ο ιδιωτικός τομέ
ας, μία φιλελεύθερη οικονομία σε παρα
κμή ή μία δυναμική οικονομία που αφήνει
άνετα περιθώρια στον ιδιωτικό τομέα να
αναπτυχθεί μαζί με τον δημόσιο τομέα;», ■
η απάντηση του νεοεκλεγέντος Προέ
δρου κ. Θ. Παπαλεξόπουλου στην ομιλία-του ήταν σαφέστατη: «Ιδιαίτερη α
νησυχία εμπνέουν οι σκέψ εις για διεύρυν
ση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
του κράτους, που θα χειροτερεύσει ακό
μη περισσότερο την παρούσα κατάστα
ση, με αρνητικές τελικά επιπτώ σεις και
στην ανάπτυξη». Η αλήθεια είναι ότι η ο
μιλία του κ. Αρσένη στο Συνέδριο του
ΣΕΒ, ήταν κάτι περισσότερο από υπερά

σπιση της κυβερνητικής πολιτικής, ή
ταν δηλαδή μία αρκετά ριζοσπαστική
παραλλαγή-της, που τόνιζε τόσο τη ση
μασία της εσωτερικής αγοράς και της α
νακατανομής του εισοδήματος, όσο και
τον καθοριστικό ρόλο των δημοσίων ε
πενδύσεων στη μεταποίηση. Επρόκειτο
δηλαδή για μία τοποθέτηση που ήταν σε
αρκετά διαφορετικό μήκος κύματος α
πό τις πρωθυπουργικές διαβεβαιώσεις
για την «προτεραιότητα της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας», κατά τη γνωστή ξαφνι
κή εμφάνιση του κ. Παπανδρέου στο
Συνέδριο του ΣΕΒ.
Η οξύτητα των προβλημάτων που α
ντιμετωπίζει στη σημερινή φάση η κυ
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ, οφείλεται στο γε
γονός ότι έχει αμβλύνει ορισμένα κοινω
νικά λεγάμενα χαρακτηριστικά της πολιτικής-της χωρίς συγχρόνως να επιτύ
χει κάποια αποτελέσματα από την πλευ
ρά της δραστηριοποίησης της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας, δηλαδή της πραγματο
ποίησης ιδιωτικών παραγωγικών επεν
δύσεων που έτσι κι αλλιώς δεν μπορούν
να αποτελέσουν κινητήρια δύναμη της
ανάκαμψης, όταν δεν αυξάνεται η ζήτη
ση. Επιπλέον μετά την μέχρι τώρα δια
χείριση της οικονομικής πολιτικής, έχει
γίνει δύσκολη και η εφαρμογή της πα
ραλλαγής που έχει διατυπώσει ο κ. Αρ• σένης, που θα ήταν στην πραγματικότη
τα μία ανατροπή της μέχρι τώρα πο
ρείας και του «ρεαλισμού» που με τόση
χαρά έχουν δει να διαφαίνεται οι σχο
λιαστές της Δεξιάς.
Σ’ αυτές τις συνθήκες η «αναδόμηση»
και οι επιλογές προσώπων που έγιναν,
δεν σημαίνουν παρά ότι ο κ. Παπανδρέ
ου αναλαμβάνει προσωπικά τη χάραξη
της οικονομικής πολιτικής με τη βοή
θεια των πιο ικανών τεχνοκρατών που έ
χει στη διάθεσή-της η κυβέρνηση. Μένει
να δούμε πως τα νέα επιτελεία θα διαχει
ριστούν τη σημερινή κρίσιμη καμπή, έ
χοντας υπόψη ότι η διαχείριση των αντιφάσεών-της μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει αυτό που ονομάζουμε οικονομική
πολιτική.
Από την πρωθυπουργική ομιλία όμως
διαφαίνεται μια συγκεκριμενοποίηση
της «νέας φάσης» που θα πρέπει να επι
βεβαιωθεί με την επικείμενη διαμόρφω
ση της οικονομικής πολιτικής της νέας
κυβέρνησης: ο συμβιβασμός των κοινω
νικών στόχων με αναπτυξιακούς στό
χους της ιδιωτικής πρωτοβουλίας παρα
μερίζεται σιωπηρά, για να αποκτήσει
την πρωταρχική σημασία η προβληματι
κή των οικονομικών μεγεθών, της «ανά
πτυξης», των «επενδύσεων» και της
«παραγωγικότητας». Μία προβληματι
κή που οι ουδέτεροι όροι-της δεν μπο
ρούν πλέον να κρύψουν το ταξικό-της
περιεχόμενο.
□

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
«ΚΟΜΜΟΥΝΑ»
Κυκλοφορούν
ΠΑΝΤΣΙΕΡΙ - ΝΕΓΚΡΙ
ΤΡΟΝΤΙ

• Νεοκαπιταλισμός
επαναστατικό κίνημα

και

Γ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ

• Κρίση του κεφαλαίου και
αυτονομία
,
NT. ΚΟΤΠΕΡ Α. ΧΕΛΛΕΡ

• Οι ριζικές ανάγκες
• Καταλήψεις σπιτιων στη
Δυτική Ευρώπη
• Αγγλία: Η εξέγερση των
νέων
(απο το Μπρίξτου στο Λίβερπουλ)
• Ο καταλήψιας
(Η εικονογραφημένη ιστορία των
καταλήψεων σπιτιων στη Δυτική
Γερμανία)

Ετοιμάζονται
ANTONIO ΝΕΓΚΡΙ

• Απο τον εργάτη μάζα
στον κοινωνικό προλετάριο
ΜΠΕΝΖΑΜΕΝ ΚΟΡΙΑ

• Το ατελιε και ο χρονομέ
τρης
Γ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ

• Η μικρομεσαία δημοκρα
τία
S.P.K. ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗΣ
• Οι «ψυχασθενείς» ενάν
τια στο κεφάλαιο
Εκδόσεις «Κομμούνα »
Σουλίου 9
Τηλ. 3602.952 και 3602.644

Κυκλοφορούν 15 τόμοι
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Η εργοδοτική πρόκληση
Προοίμιο
νέων μεγάλων
κοινωνικών
συγκρούσεων
στην Ιταλία
Οι πολιτικές και κοινωνικές επι
πτώσεις από την πρωτοβουλία των
Ιταλών βιομηχάνων να καταγγεί
λουν μονομερώς την αυτόματη τι
μαριθμική αναπροσαρμογή στον ι
διωτικό τομέα.
του Δημήτρη Δεληολάνη
καταγγελία της συμφωνίας για την
αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρ
μογή των μισθών («κινούμενη κλί
μακα», όπως την ονομάζουν οι Ιταλοί) από
μέρους της Συνομοσπονδίας Ιταλών Βιομηχάνων (Κονφιντούστρια) δεν ήταν κε
ραυνός εν αιθρία. Ήδη από χρόνια, οι Ιτα
λοί βιομήχανοι και κυρίως η πιο αδιάλλα
κτη μερίδα-τους, συσπειρωμένη γύρω από
τον διευθύνοντα σύμβουλο της Φίατ, Ρομίτι, είχαν θέσει στο επίκεντρο όλων των
οικονομικών προγραμμάτων-τους το θέμα
του κόστους της εργασίας. «Στρεβλοί μη
χανισμοί, όπως η κινούμενη κλίμακα», εί
χε δηλώσει ο πρόεδρος της Κονφιντούστρια, Μερλόνι, «δεν επιτυγχάνουν τίποτε
άλλο από το να αυξάνουν τις πληθωριστι
κές πιέσεις που υπονομεύουν τις βάσεις
της ιταλικής οικονομίας».
Η καταγγελία ότι η κινούμενη κλίμακα
ενισχύει το πληθωριστικό ρεύμα ήταν ε
ξάλλου έμμεσα διατυπωμένη και στο οικο
νομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης Σπαντολίνι, πριν από ένα χρόνο: θέτοντας στο
επίκεντρο του κυβερνητικού προγράμμα
τος την καταπολέμηση του πληθωρισμού,
ο ρεπουμπλικάνος Σπαντολίνι (που είναι,
υπενθυμίζουμε, ο πρώτος μη χριστιανο
δημοκράτης πρωθυπουργός της μεταπο
λεμικής Ιταλίας) είχε καθορίσει ένα ετή
σιο ποσοστό 16% ως ανώτατο όριο κάθε
μισθολογικής αύξησης, τόσο στον ιδιωτι
κό όσο και στον δημόσιο τομέα της οικο
νομίας. Αυτό το 16% συνέπιπτε αριθμητι
κά με το ρυθμό πληθωρισμού για το 1981.
Αυτός ο μειωμένος ρυθμός θεωρείται
προσωπική επιτυχία του Σπαντολίνι, αφού
κατά τα προηγούμενα έτη διακυμαίνονταν
μεταξύ του 23 και του 25%.
Έ να δεύτερο στοιχείο που ώθησε την
Κονφιντούστρια να καταγγείλει τον μηχα
νισμό της κινούμενης κλίμακας ήταν η ε
τήσια έκθεση του διευθυντή της Τράπε
ζας της Ιταλίας, Τσάμπι: σύμφωνα με την
έκθεση αυτή, που παρουσιάστηκε στους
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εκπροσώπους των τριών οικονομικών υ
πουργείων μία μόλις μέρα πριν η Κονφιντούστρια καταγγείλει την συμφωνία για
την κινούμενη κλίμακα, το ποσοστό πλη
θωρισμού θα αυξηθεί κατά το προσεχές έ
τος, φτάνοντας το 17,3%. Συγχρόνως η
στρατιά των ανέργων θα φτάσει τα 3 εκα
τομμύρια 220 χιλιάδες άτομα το 1984 (δη
λαδή το 14% του ενεργού πληθυσμού).
Έ να τρίτο στοιχείο ήταν η υπόθεση του
«εφ’ άπαξ» που εισπράττουν οι εργαζόμε
νοι όταν βγαίνουν στη σύνταξη. Το «εφ’ ά
παξ» αυτό είχε καταργηθεί το 1977, στα
πλαίσια της πολιτικής της λιτότητας που
είχε επιβάλλει η τότε κυβέρνηση «εθνικής
αλληλεγγύης». Αλλά την άνοιξη του 1981,
μία επιτροπή που υποστηρίζονταν από τα
νεοαριστερά κόμματα κατάφερε να συ
γκεντρώσει τις 800 χιλιάδες υπογραφές
που απαιτεί η ιταλική νομοθεσία, ζητώ
ντας να διεξαχθεί δημοψήφισμα για την
κατάργηση του νόμου του ’77. Το δημοψή
φισμα εγγρίθηκε από το ιταλικό συνταγ
ματικό δικαστήριο και είχε ήδη αρχίσει η
προεκλογική εκστρατεία όταν τα κόμματα
του κυβερνητικού συνασπισμού κατάφεραν στα τέλη του Μάρτη, ύστερα από μα
κροχρόνιες και βασανιστικές συζητήσεις,
να επιφέρουν ορισμένες ουσιώδεις τρο
ποποιήσεις στο νόμο αυτόν: το δημοψήφι
σμα, λοιπόν, αποφεύχθηκε την τελευταία
στιγμή (αφού ο νόμος που θα καλούνταν
οι ψηφοφόροι να καταργήσουν είχε στην
ουσία ήδη καταργηθεί), αλλά οι εργοδό
τες βρέθηκαν από τη μία μέρα στην άλλη
υποχρεωμένοι να καταβάλουν σημαντικά
ποσά για τα «νέου είδους» εφ ’ άπαξ. Επρόκειτο για σοβαρό πλήγμα εναντίον
της πολιτικής της μείωσης του κόστους
εργασίας.
Η συμφωνία βέβαια μεταξύ Κονφιντούστρια και συνδικάτων για την κινούμενη
κλίμακα χρονολογείται από τον Ιούνη του
1975, άρα, κατ’ ομολογία των ίδιων των
συνδικαλιστών ηγετών, αντανακλούσε α

φενός, μία άλλη κατάσταση στην οικονο
μία της Ιταλίας, κι αφετέρου έναν διαφο
ρετικό συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ ερ
γαζομένων και βιομηχάνων. Φτάνει να
σκεφτεί κανείς ότι το σωτήριο εκείνο έτος
οι Ιταλοί μεταλλεργάτες υπέγραψαν την
πιο προωθημένη σύμβαση σε όλη την ευ
ρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.
Ο μηχανισμός της κινούμενης κλίμακας
έπρεπε λοιπόν να αναθεωρηθεί, και πάνω
σ’ αυτό συμφωνούσαν και τα συνδικάτα
και τα κόμματα της Αριστερός. Αλλά η
σύμπτωση απόψεων μεταξύ της Κονφιντούστρια και της συνδικαλιστικής συνο
μοσπονδίας που συμπεριλαμβάνει την
CGIL (με κομμουνιστική πλειοψηφία), την
CISL (καθολική) και την UIL (σοσιαλιστές
και κεντρώα κόμματα πλήν των Χριστιανο
δημοκρατών) σταματά εδώ. Γύρω από τον
τρόπο και το χρόνο αναθεώρησης του μη
χανισμού αυτού δεν υπήρξε ποτέ συμφω
νία. Κατά το 1981, από πολλές μεριές αλ
λά κυρίως από το χώρο των σοσιαλιστών,
είχε προωθηθεί η πρόταση να μεταβληθεί
η αυτόματη αναπροσαρμογή των ημερομι
σθίων από τρίμηνη (όπως είναι τώρα) σε εξάμηνη. Παρόλο όμως που δεν απορρίφθηκε ποτέ, η πρόταση αυτή δεν περιλήφθηκε καν στο κυβερνητικό πρόγραμμα
του Σπαντολίνι, ούτε αποτέλεσε αντικεί
μενο διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο
άμεσα ενδιαφερομένων.
Σ’ ό,τι αφορά τη στιγμή που διάλεξε ο
Μερλόνι για να καταγγείλει την συμφωνία
για την κινούμενη κλίμακα, φαίνεται να υ
πακούει σε κριτήρια στενά συνδεδεμένα
με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ε
δώ και δύο χρόνια το ιταλικό συνδικαλι
στικό κίνημα. Δεν αποτελεί πια μυστικό ό
τι ύστερα από την παταγώδη αποτυχία
της «ημικατάληψης» της Φίατ το φθινόπω
ρο του 1980 (όταν, πρωτοφανές φαινόμε
νο, 40.000 εργαζόμενοι της αυτοκινητο
βιομηχανίας διαδήλωσαν στο κέντρο του
Τορίνου υπέρ του τερματισμού της απερ
γίας, αναγκάζοντας το συνδικάτο να υπο
γράψει όπως - όπως μία συλλογική σύμβα
ση που, στην ουσία, αποδεχόταν την υπα
γωγή στο ταμείο ανεργίας απεριόριστου
αριθμού «περισσευούμενων» εργατών της
Φίατ), το ιταλικό συνδικαλιστικό κίνημα
μαστίζεται από μια δεινή πολιτική κρίση.
Ό π οιες και αν ήσαν οι αιτίες εκείνης
της ήττας (η συνδικαλιστική Αριστερά διέγνωσε μία «υπερβολική ταύτιση με τους
θεσμούς», ενώ αντίθετη ήταν, φυσικά, η ε
κτίμηση των πιο μετριοπαθών στελεχών),
γεγονός είναι ότι από την ημερομηνία ε
κείνη η διαπραγματευτική δύναμη των ιτα
λικών συνδικάτων μειώθηκε δραστικά.
Η πολιτική συζήτηση που κυριάρχησε
στους κόλπους της συνδικαλιστικής συνο
μοσπονδίας κατά τον ενάμιση χρόνο που
ακολούθησε, ήταν επόμενο να αναζητήσει
τις πιθανές διεξόδους από την κρίση αυ
τή. Οι κομμουνιστές και ο Λουτσάνο Λάμα,
γραμματέας του συνδικάτου CGIL, εντόπι
σαν τις βαθύτερες αιτίες της κρίσης στη
βαθμιαία μείωση του ειδικού βάρους της
βιομηχανικής εργατικής τάξης σε σχέση
με το σύνολο του εργατικού δυναμικού
που διακινείται στην αγορά της εργασίας.

Τα συνδικάτα, κατά τον Λάμα, βρίσκονται
μπροστά σε ένα σοβαρό δίλημμα: ή θα κα
ταφέρουν να γίνουν ο εκπρόσωπος όλων
των εργαζομένων (και των ανέργων) ή θα
αρκεστούν, αναγκαστικά, στην εκ των
πραγμάτων αναποτελεσματική, υπεράσπι
ση των πιο ισχυρών κατηγοριών της εργα
τικής τάξης, όπως είναι αυτές που απα
σχολούνται στη βιομηχανία. Αντίθετα, για
τον σοσιαλιστή Τζόρτζο Μπενβενούτο,
γραμματέα της UIL, το νέο καθήκον των
συνδικάτων είναι να περάσουν σε μία «ε
ποικοδομητική επίθεση», με σκοπό την
δημιουργία μίας νέας «βιομηχανικής
κουλτούρας»: συγκεκριμένα, προτείνεται
να συμβάλουν τα συνδικάτα όσο το δυνα
τόν περισσότερο στο σχέδιο αναδιοργά
νωσης της ιταλικής βιομηχανίας, κερδί
ζοντας το δικαίωμα ελέγχου της εφαρμο
γής του σχεδίου ως αντάλλαγμα για τη
συγκατάθεσή-τους στις «απαραίτητες θυ
σίες» στους τομείς του κόστους εργασίας
και της απασχόλησης. Αλλά πριν ακόμη
καταλήξει αυτή η συζήτηση, που αναγκα
στικά μνημονεύσαμε πολύ σχηματικά, τέ
θηκε επειγόντως το πρόβλημα της ανανέ
ωσης πολλών συλλογικών συμβάσεων
που λήγουν αυτούς ακριβώς τους μήνες.
«Το πραγματικό αντικείμενο της τωρι
νής επίθεσης της εργοδοσίας», τόνισε ο
κομμουνιστής ομοσπονδιακός γραμματέ
ας της CGIL, Μπρούνο Τρεντίν, «δεν είναι
τόσο η κινούμενη κλίμακα: έτσι κι αλλιώς
τα πρακτικά αποτελέσματα της νέας κατά
στασης που διαμορφώθηκε θα αρχίσουν
να διαφαίνονται μόνον από τον προσεχή
Γενάρη. Ο πραγματικός στόχος είναι η α
νανέωση των συλλογικών συμβάσεων
που λήγουν αυτή την περίοδο». Αλλά πα
ρόλο που ο Τρεντίν σκόπιμα δεν το ανα
φέρει, υπάρχει κι ένας δεύτερος στόχος
που αφορά τις πολιτικές ισορροπίες στην
κυβέρνηση συνασπισμού της Ρώμης.
Σύσσωμος πράγματι, ο ιταλικός πολιτι
κός κόσμος αναγνώρισε πίσω από την
πρωτοβουλία της Κονφιντούστρια μία ύ
πουλη επίθεση εναντίον του Σπαντολίνι α
πό μέρους της Χριστιανοδημοκρατίας,
που δεν βλέπει την ώρα να ανακαταλάβει
τον πρωθυπουργικό θώκο. Ό χ ι μόνον ε
πειδή ο πρόεδρος της Κονφιντούστρια
Μερλόνι όσο κι ο μυστικοσύμβουλος-του,
ο αδιάλλακτος Ρομίτι, είναι γνωστοί για
τις διασυνδέσεις-τους με τον νέο γραμμα
τέα της Χριστιανοδημοκρατίας Ντε Μίτα.
Αλλά κι επειδή κατά τη διάρκεια του χει
μώνα, η κυβέρνηση του Σπαντολίνι είχε ε
πανειλημμένα υποσχεθεί στα συνδικάτα
ότι, αφού αποδέχτηκαν το περίφημο όριο
του 16% στις μισθολογικές αυξήσεις, κά
θε μετατροπή του μηχανισμού της κινού
μενης κλίμακας θα προέκυπτε μόνο κατό
πιν συμφωνίας μεταξύ κοινωνικών εταί
ρων και οικονομικών υπουργείων. Η μονο
μερής ενέργεια της Κονφιντούστρια, ό
πως είναι λογικό, εξέθεσε τον Σπαντολίνι
στα μάτια των συνδικάτων, τορπιλίζοντας
το ίδιο το κυβερνητικό πρόγραμμα του
16%.
Το πρωί της 1 του Ιούνη, μόλις έφθασε
στις βιομηχανικές περιοχές η είδηση της
εργοδοτικής επίθεσης, ένα αυθόρμητο α-

περγιακό κύμα ξέσπασε κυρίως στις μεγαλουπόλεις του ιταλικού Βορρά. Και «παραδόξως», την ίδια στιγμή που οι ηγέτες
της ενιαίας Ομοσπονδίας Μεταλλεργατών (FLM) ανακοίνωναν στο Τύπο ότι οι
εγγραφές εργαζομένων της Φίατ στο συν
δικάτο έχουν πέσει φέτος στο 15% του
προσωπικού της επιχείρησης (εν σχέσει
προς το περσινό 40%), η οχτάωρη γενική
απεργία που κηρύχτηκε για τις 2 του Ιού
νη σημείωσε εκπληκτική επιτυχία: ογκώ
δεις εργατικές συγκεντρώσεις κατέλαβαν
τις κεντρικές πλατείες των κυριότερων ι
ταλικών πόλεων. Στην Μπρέσια, μάλιστα,
ομάδες εργατών κυκλώνουν κάθε τόσο το
κτίριο όπου γίνονται οι συνεδριάσεις του
προεδρείου της Κονφιντούστρια.
Αναπάντεχη αναζωογόνηση του ιταλι
κού συνδικαλιστικού κινήματος; Γεγονός
είναι ότι παρόλο που τα πολιτικά-του προ
βλήματα εξακολουθούν να παραμένουν,
το ιταλικό συνδικαλιστικό κίνημα κατάφερε να παρατάξει μία δύναμη που ξεπέρασε και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις.
Η κυβέρνηση, από την μεριά-της απεί
λησε την Κονφιντούστρια πως, σε αντίποι
να, θα έθετε το θέμα των κρατικών παρο
χών στα ταμεία ανεργίας, φορτώνοντας
το κόστος-τους στους βιομήχανους.
Η πρωτοβουλία της Κονφιντούστρια
συνάντησε οξείες αντιδράσεις και μέσα
στους κόλπους της εργοδοσίας. Η συνο
μοσπονδία των βιομηχανιών του δημο
σίου (Ιντερσίντ) δεν την ακολούθησε στην
καταγγελία της συμφωνίας για την κινού
μενη κλίμακα, ενώ δημοσιογραφικές πλη
ροφορίες ανέφεραν ότι πολλοί, και μέσα
στην Κονφιντούστρια, άρχισαν να δυσα;
νασχετούν για αυτή την πολιτική που επι
διώκει, πάση θυσία, την ολομέτωπη σύ
γκρουση. Η συνομοσπονδία μικρομεσαίων βιομηχάνων, τέλος, έκανε σαν να
μην είχε συμβεί τίποτα και συνέχισε α
πτόητη τις μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις-της με τα συνδικάτα γύρω απ’ αυτό
το θέμα.
Με λίγα λόγια, ήδη πριν ξεσπάσει η
δεύτερη γενική απεργία, που προγραμμα
τίστηκε για τις 25 του Ιούνη, η Κονφιντούστρια βρέθηκε σε πλήρη απομόνωση.
Στις 7 του μηνάς ο Μερλόνι για να σπά
σει τον κλοιό, έκανε γνωστή μια πλατφόρ
μα με 7 σημεία που αποτελούν, για την
Κονφιντούστρια, την βάση των ενδεχόμε
νων διαπραγματεύσεων με τα συνδικάτα.
Στην ουσία προτείνεται να μειωθεί το πο
σοστό αυξήσεων που επιβαρύνει τους ερ
γοδότες και να καθορίζονται οι αυξήσεις,
σε ετήσια βάση, όχι με ίσο ποσοστό για ό
λους, αλλά κατά τρόπο που να ευνοεί τις
ανώτερες μισθολογικές κατηγορίες εργα
ζομένων. Το συνδικάτο απ’ την μια έκρινε
ότι οι προτάσεις αυτές δεν διαφέρουν σε
τίποτα από τα δεκάδες υπομνήματα που
είχε κατά καιρούς υποβάλει η Κονφιντούστρια. Κι απ’ την άλλη επιμένει: πρώτα η
υπογραφή των νέων συλλογικών συμβά
σεων κι ύστερα ίσως τον Γενάρη του ’83,
διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση
του μηχανισμού της κινούμενης κλίμακας.
Με αφετηρία, βέβαια, το σύστημα που ίσχυε μέχρι σήμερα.
□

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
& ΠΑΡΑΛΟΣΗ
ΣΕΙΡΑ: ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Η παράδοση σε σύγχρο
ν ε ς ιδεολογικές, επιστη
μονικές και αρχιτεκτονι
κές πρακτικές» σε κείμε
να των Γ. Βώκου, Σ. Κονταράτου, Κ. Μοσκώφ, Τ.
Παπαδόπουλου, Α. Προδρομίδη, Ν. ΣκουτέρηΔιδασκάλου, Δ.Α. Φατούρου, Γ. Χατζηγώγα, Α. Χριστοφέλλη.
Κεντρική διάθεση:
Θεσ/νίκη
Β. Κων/νου 33 - Τηλ. 280.715
’Αθήνα:
έκδόσεις «ΙΘΑΚΗ» Πανεπι
στημίου 25-29 - Τηλ. 32.29560
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΝΑΟΥΑΛ ΕΛ ΣΑΑΝΤΑΟΥΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ:

Η αφύπνιση της μουσουλ
οιο μπορεί να είναι το ειδικότερο κοινωνικό και πολιτι
κό περιεχόμενο του φεμινιστικού κινήματος στις μου
σουλμανικές κοινωνίες; Την πολύμορφη ανατρεπτική
δύναμη που αποδεσμεύει ο αγώνας για τη χειραφέτηση της γυ
να ίκας στον αραβικό κόσμο αναλύει η Αιγύπτια φεμινίστρια
και συγγραφέας Ναουάλ ελ Σααντάουι.
Φυλακισμένη από το καθεστώς του Σαντάτ για την αντιπολιτευτική-της δράση, ευαισθητοποιεί την προοδευτική κοινή
γνώμη των αραβικών χωρών χάρη στην τολμηρή συγγραφική
δημιουργία-της. Τα βιβλία-της έχουν μεταφραστεί και γνωρί
ζουν μεγάλη επιτυχία στη Δυτ. Ευρώπη. Είναι παντρεμένη και
ζει με τον γιατρό Σέριφ Χ ετάτα, βετεράνο κομμουνιστή συγ
γραφέα που έχει περάσει δέκα χρόνια στις αιγυπτιακές φυλα
κές.
Στο Κάιρο όπου ζει, τη συνάντησε πριν από δύο μήνες η ΚΑ
ΤΕΡΙΝΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ και συζήτησε μαζί-της για τη δουλειά-της και τη ζωή-της.
δόντια. Ο άντρας-μου, ο Σέριφ Χετάτα εί
Χαμογελάει μ’ όλο-της το πρόσωπο και
ναι κομμουνιστής από το 1945 και πέρασε
σκέφτομαι: στο βάθος είναι μια γλυκιά γυ
10 χρόνια στη φυλακή. Ο Σαντάτ με φ υλά
ναίκα. Με τ’ άσπρα-της μαλλιά, τα έξυπνα
κισε γιατί έγρ α φ α άρθρα εναντίον-του λ έ 
κατάμαυρα μάτια-της, την απαλή φωνήγοντας ότι ξεπουλάει τη χώρα-μας, το
της θα μπορούσε ακόμα και «ρομαντική»
λαό-μας, τις παραδόσεις-μας στις πολυε
να την πει κανείς. Αλλά όχι. Ολόκληρη η
θνικές και στην Αμερική. Αυτός βέβαια
ζωή της Ναουάλ ελ Σααντάουι είναι μια
παρίστανε τον οραματιστή κι αυτά τά έλε
διαμαρτυρία ενάντια σε κάθε εκμετάλλευ
γε ειρήνη, πρόοδο, ελεύθερη οικονομία.
ση και καταπίεση. Τα βιβλία-της έχουν ξε
— Ίσω ς ξέρετε ότι είμαστε από τις ελάχι
σηκώσει εκατομμύρια γυναικών σ’ όλα τα
στες χώ ρες που δεν τον λιβάνισαν κι ούτε
αραβικά κράτη κι οι αγώνες-της για την α
τον θρήνησαν.
νύψωση της γυναίκας στις δύσκολες κοι
— Οι άλλες δυτικές χώ ρες ακόμα και οι
νωνίες του Ισλάμ κάνουν τις Ευρωπαίες κι
προοδευτικές φοβήθηκαν από την κρίση
Αμερικάνες φεμινίστριες να ωχριούν. Τί
του πετρελαίου που άρχισε το 73. Πίστε
νά ’ναι άραγε ένα φεμινιστικό μυθιστόρη
ψαν ότι το πυροτέχνημα του Σαντάτ θα ε 
μα γραμμένο στ’ αραβικά; Μια φωνή πρώ
ξασφ άλιζε σταθερότητα στη Μέση Ανατοτα - πρώτα, η φωνή της Φερντάους, της
λή·
πόρνης του Κάιρου που λέει δυνατά όλ’
— =ερετε οτι δεν στείλαμε ούτε αντιπρο
αυτά που ψιθυρίζουν, αιώνες τώρα, οι γυ
σωπεία, σα μέλος της ΕΟΚ, κατά την απο
ναίκες στα σεράγια και στα χαρέμια. Αυτό
χώρηση των Ισραηλινών από το Σινά;
το ξέσπασμα της αράβισας λίγο πριν να
—
Μα πραγματικά πιστεύετε ότι το πή
την κρεμάσουν ξυπνάει τις θαμμένες μνή
ραμε το Σινά; Σ’ ένα κλίμα δυσπιστίας μ έ
μες κάθε γυναίκας και ιδιαίτερα της μεσο
χρι την τελευταία στιγμή, μ ε απ ειλές κι εγειακής. Προσπαθώ εδώ και δυο μήνες να
ξευτελισμούς, μα ς τό έδωσαν και τώρα
συναντήσω τη Ναουάλ στο Κάιρο αλλά
βρίσκεται κάτω από ιδιότυπο καθεστώς ε 
μου λέει ευγενικά στο τηλέφωνο:
λέγχο υ.
— Δεν έχω συνέρθει ακόμα από τη φυλα
— Πέστε-μου όμως για τη φυλάκισή-σας.
κή' την άλλη φορά που θά ’ρθετε.
Φαίνεστε πολύ ταλαιπωρημένη.
Στο μεταξύ ο μύθος μεγαλώνει: στην Αί
— Μ’ έπιασαν, λοιπόν, και μ ’ έβαλαν μα 
γυπτο μιλούν παντού με θαυμασμό για
ζί με ά λλες 12 πολιτικές κρατούμενες σ ’
τους αγώνες-της και στο Παρίσι τα βιβλίαένα κελί. Ξέρετε, δεν είμαι και πολύ καλο
της έχουν μεγάλη επιτυχία. Τελικά, με δέ
μαθημένη. Γεννήθηκα σ ’ ένα φτωχό χω 
χτηκε. Σ’ ένα μικρό διαμέρισμα, στο δρό
ριό, 40 χιλιόμετρα έξω α π’ το Κάιρο και
μο προς τις πυραμίδες, σ’ αυτό το Κάιρο
τα παιδικά-μου χρόνια ήταν γεμάτα μιζέτων 12 εκατομμυρίων όπου κάθε άντρας,
ρια. Τίποτα δεν μ ε τρομάζει, ούτε η πείνα,
κάθε γυναίκα, κάθε παιδί είναι ένα πρό
ούτε η βρώμα, ούτε η κακομεταχείριση.
βλημα, διαβάζω πριν χτυπήσω το κουδού
Αλλά από την υγρασία πιάστηκε η μέσηνι: Γιατρός Ναουάλ ελ Σααντάουι. Γιατρός
μου γ ι’ αυτό μ ε β λέπ ετε σ ’ αυτά τα χάλια.
Σέριφ Χετάτα.
Ό ταν δολοφονήθηκε ο Σαντάτ, οι δεσμο
— Επιτέλους, καλώς ήρθατε. Θα κάνω
φύλακες πανηγύριζαν μαζί-μας. Δυο μή
μια προσπάθεια γιατί δεν μπορώ ακόμα
νες αργότερα ήρθαν να με πάρουν. «Πού
να καθήσω, πρέπει νά ’μαι ξαπλωμένη.
μ ε πάτε;» ρωτάω. Καμιά απάντηση. Ξαφνι
— Ο Σαντάτ σας φυλάκισε ως κομμουνίκά ανοίγει μια πόρτα και βρίσκομαι μπρο
στρια;
στά στον Μουμπάρακ! «Θέλω αντιπολί
— Ό χι καθόλου, δεν ανήκω σε κανένα
τευση» λέει. « Ά λλο ς είναι ο εχθρός-μας,
πολιτικό κόμμα, δεν δέχομαι καμιά εξο υ
δεν είσαστε εσείς. Είσαστε ελεύθερη να
σία, θέλω πάντα να τα λέω έξω από τα
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γράφετε». Γράφουμε λοιπόν ο άντραςμου κι εγώ σε διάφ ορες αριστερές εφ ημε
ρίδες.
— Μα υπάρχει κομμουνιστικό κόμμα
στην Αίγυπτο;
— Στην παρανομία πάντα, απαντά ο Σέ
ριφ Χετάτα. Το 1976 ιδρύθηκε ένα κόμμα
που μάζεψ ε όλες τις αριστερές δυνάμεις.
Σαν κι αυτό που είχα τε κι εσείς πριν νομι
μοποιηθεί το δικό-σας. Το 1954, μ ε φ υλά
κισε ο Νάσερ και βγήκα το 1964. Μόλις
τώρα, πιο ψ ύχραιμος ύστερα α π ’ αυτή
την εμπειρία, έγραψ α ένα βιβλίο που κυ
κλοφορεί ήδη στο Λονδίνο: «Το μάτι με το
σιδερένιο βλέφαρο». Τις καθημερινές α
ποφάσεις της φυλακής, τη δύναμη πού έ
πρεπε νά 'χουμε, αυτά περιγράφω. Έχω
γράψει πολλά βιβλία. Πολιτικά κείμενα,
δοκίμια αλλά τα χρόνια που πέρασα στη
φυλακή δεν έχω καταφέρει ακόμα να τα
ξεπεράσω.
— Ό ταν ο Σέριφ β γήκε από τη φυλακή,
συνεχίζει η Ναουάλ, εγώ είχα κιόλας πα
ντρευτεί δυο φ ορές κι είχα χωρίσει. Ή
μουνα αποφασισμένη να μην ξαναζήσω
με άντρα. Θα διαβάσατε στο βιβλίο-μου:
«Το κρυμμένο πρόσωπο της Εύας» τη θέ
ση που είχα πάρει για τη σύγχρονη γυναί
κα στην Αίγυπτο. Με τον Σέριφ κατάλαβα
ότι οι ιδέες για τις οποίες φυλακίστηκε ή
ταν οι ίδιες για τις οποίες αγωνιζόμουνα.
Δεν είναι ξέρετε α π ’ αυτούς τους σχιζο
φ ρενείς μα ρξιστές που άλλα λένε κι άλλα
κάνουν στη ζωή-τους.
Ζήσαμε στην αρχή στο Κάιρο και μετά ο
Σέριφ δέχτηκε μια θέση ως υπάλληλος
του ΟΗΕ, στην Ινδία. Την αγαπήσαμε πο
λύ αυτή τη χώρα. Μ ετατέθηκε αργότερα
στην Αιθιοπία και δούλεψ α κι εγώ στον
ΟΗΕ εκεί. Αναγκαστήκαμε όμως να πά
ρουμε μια μ εγά λη απόφαση για τη ζωήμας: να παραιτηθούμε κι οι δυο από τα Η
νωμένα Έθνη, γιατί σ’ αυτό τον οργανι
σμό η φθορά κι η αλλοτρίωση είναι μ εγά 
λες. Δεν συμφω νούσαμε καθόλου μ ' αυτό
το σύστημα, κι αν συνεχίζαμε να δουλεύ
ουμε με τις ίδιες συνθήκες θα ξεφ εύγα με

από τις αρχές-μας και θα χάναμε τον
εαυτό-μας. Τώρα ζούμε από μια μικρή πε
λατεία: ο άντρας-μου είναι παθολόγος κι
εγώ ψ υχίατρος — κι από τα βιβλία-μας.
Δεν θέλουμε να εξαρτιώ μαστε απ’ το επί
σημο κράτος κι ούτε έχο υμε σχέσεις με
την επίσημη διανόηση της χώρας-μας. Τα
περισσότερα βιβλία-μας εκδίδονται στη
Βηρυτό κι έχο υμ ε το μ εγα λύτερο κοινό
στη Συρία, στο Ιράκ, στις χώ ρες του Περ
σικού Κόλπου.
— Ταξιδεύετε πολύ;
— Ναι, με καλούν συχνά για διαλέξεις
και συνέδρια, ιδιαίτερα στις αραβικές
χώρες όπου έχω πάει παντού. Στο Μπα
χρέιν που είναι γεμά το Παλαιστίνιους και
έχει μια πνευματική ζωή πολύ ανεπτυγ
μένη, πέντε χιλιάδες άνθρωποι είχα ν έρ
θει όταν μίλησα. Το ίδιο και στο Κουβέιτ.
Πριν να φυλακιστώ, μ ’ είχα ν καλέσει στην
Κοπεγχάγη, σ ’ ένα συνέδριο κι ήρθε κι η
Τλιχάν Σσντάτ, επικεφαλής αντιπροσω
πείας. Της είπα λοιπόν κάποια στιγμή
μπροστά σε όλους: «Δεν εκπροσωπείτε
τον αιγυπτιακό λαό, αλλά μόνο τον
εαυτό-σας». Νομίζω ότι ήταν μια από τις
αιτίες που φυλακίστηκα.
— Διαβάζοντας τα βιβλία-σας ένοιωσα ό
τι τα προβλήματα που αφορούν την Αιγύ
πτια γυναίκα δεν απέχουν πολύ από τα δικά-μας προβλήματα. Πρέπει όμως να πω
ότι αυτά που περιγράφετε, τα ταμπού, η υ
ποτίμηση, οι ταπεινώσεις σε μας γινόντουσαν πριν από 20-30 χρόνια. Γιατί
στους Ά ραβες παραμένουν ακόμα;
— Μα εσείς δεν έ χ ε τε το Ισλάμ.
— Νόμιζα ότι το πνεύμα της μουσουλμα
νικής θρησκείας ευνοεί την ισότητα μετα
ξύ άντρα και γυναίκας.
— Και βέβαια έτσι ήταν αρχικά. Η μου
σουλμανική θρησκεία ευνοούσε τις γ υ 
ναίκες περισσότερο από τη χριστιανική ή
την βουδιστική. Αλλά οι οικονομικές και
κοινωνικές συνθήκες, έτσι όπως διαμορ
φώθηκαν όλους αυτούς τους αιώνες, στις
αραβικές κοινωνίες, επέβαλαν στη γυναί
κα τη θέση που έχει σήμερα. Οι διάφοροι
χαλίφες για να στηρίζουν τις θεωρίεςτους χρησιμοποίησαν στίχους απ' το Κο
ράνιο. Η χειραφ έτηση της γυναίκας επί
' της δυναστείας των Ομαγιαδών (Δαμα
σκός 661-750 μ.Χ.) έκανε ώστε ν’ αναπτυ
χθεί μια ολόκληρη ερωτική γλώσσα στην
ποίηση, κι έτσι η επικοινωνία μετα ξύ των
δύο φύλων έγιν ε πιο εύκολη. Από τον 9ο
μέχρι τον 11ο αιώνα, στην αυλή της Βα
γδάτης άνθισε μια άλλη ερωτική λογοτε
χνία για ένα πολύ εξελιγμένο κοινό, τόσο
αντρικό όσο και γυναικείο. Σήμερα ούτε
φαντάζεστε τι διδάσκονται τα παιδιά-μας
στα σχολειά. Γενικά, το εκπαιδευτικό σύ* στημα στη χώ ρα-μας είναι χαμηλό μ ε ε 
ξαίρεση όσα κάνουν μερικοί φωτισμένοι
δάσκαλοι. Αλλά αυτό δεν αρκεί.
— Πέστε-μου, είναι αλήθεια ότι ακόμα ι
σχύει η κλειτοριδεκτομή στην Αίγυπτο;
Στα βιβλία-σας διαμαρτύρεστε για τον
βάρβαρο ευνουχισμό της γυναίκας και
τον καταγγέλετε με πολύ θάρρος.
— Οταν άρχισα την εκστρατεία κατά της
κλειτοριδεκτομής πολλοί συνάδελφοίμου, ακόμα και στο πανεπιστήμιο, μού έ

λεγαν: υπονομεύεις τη ζωή των παιδιώνμας, την κοινωνία. Οι ίδιοι εφάρμοζαν
στις κόρες-τους αυτό το έθιμο. Οι καθηγη
τές της Ιατρικής ούτε που τολμούσαν ν’ α
ναφέρουν στους φοιτητές-τους τα ολέ
θρια αποτελέσματα αυτού του ακρωτη
ριασμού. Με τη συνενοχή όλων, λοιπόν,
γονιών, γιατρών, κτλ. το έθιμο εξακολου
θεί να ισχύει κατά ποσοστό 100% στα χω
ριά και 50% στις πόλεις.
— Και η Φερντάους; Γνωρίσατε πραγμα
τικά αυτή τη γυναίκα;
Χαμογελάει αινιγματικά.

— Ναι, τη γνώρισα, υπήρξε μια γυναίκα
με σάρκα και οστά. Ποτέ στη ζωή-μου δεν
έχω συναντήσει άνθρωπο σαν αυτή. Ή
ταν ολόκληρη σαν ένα σπαθί έτοιμο να
πέσει αμείλικτα σ’ όλους-μας. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πρόσωπό-της. Φερντάους
στ’ αραβικά σημαίνει «παράδεισος». Και
λίγο πριν εκτελεστεί, επειδή σκότωσε έ
ναν άντρα, απευθύνθηκε «σαν μια φωνή
από την κόλαση» προς όλες τις γυναίκες
που υφίστανται τη σεξουαλική καταπίεση
μιας κοινωνίας. Η υπόθεση θα μπορούσε
νά ’ναι σενάριο για ταινία μελό αν δεν ή
ταν η πραγματικότητα, το δράμα της σύγ
χρονης αραβικής κοινωνίας. Δεν είναι τυ
χαίο ότι όλος ο μύθος ξετυλίγεται, στο
κελί της Φερντάους, με τις πόρτες και τα
παράθυρα κλειστά. Είναι ο μόνος χώρος
που θα μπορέσουν να μιλήσουν ανοιχτά
οι δυο γυναίκες — η πόρνη κι η συγγρα
φέας —μέχρι τη στιγμή που η πόρτα θ’ α
νοίξει για την εκτέλεση. Στη φυλακή που
έζησα, οι μόνες γυναίκες που θαύμασα
για τη λεβεντιά και το κουράγιο-τους ή
ταν οι πόρνες, οι κλέφτρες, οι ζητιάνες.
Εμείς οι πολιτικές κρατούμενες είμαστε
φοβισμένες μπροστά-τους. Όταν βγήκα,
από τη φυλακή έγραψα ένα θεατρικό έρ
γο όπου περιγράφω τους διάφορους χαραχτήρες που γνώρισα εκεί μέσα, αυτό
το ακατέργαστο υλικό από το οποίο είναι
φτιαγμένες οι γυναίκες του υπόκοσμου
και που μόνο στα χωριά μπορείτε ακόμα
να συναντήσετε. Θα σας πάρω στο χωριόμου μια μέρα να γνωρίσετε τα ξαδέρφιαμου που δουλεύουν στη γη ξυπόλυτα.
— Σας συγκρίνουν με τη Λιβανέζα συγ
γραφέα Λέιλα Μπααλμπάκι που τα γεμάτα
ρομαντισμό βιβλία-της είναι σταθμός για
τη γυναικεία λογοτεχνία. Σας συγκρίνουν
ακόμα με τη Σύρια Γκάντα Σεμάν που γρά
φει ερωτικά μυθιστορήματα κι έχει κοινό
σ’ όλο τον αραβικό κόσμο.
— Α, όχι, δεν το δέχομαι. Εγώ ξεκίνησα

σαν δοκιμιογράφος διαμαρτυρόμενη για
το βόλεμα και τους συμβιβασμούς της
κοινωνίας-μας. Τα βιβλία-μου δεν ήταν
ευχάριστα παρ’ όλο που δέκα έχουν γίνει
μπέστ-σέλερ.

βεβαιώνω ότι θά ’χο υμ ε πολλά να πούμε.
Οι Έ λληνες που έζησαν στην Αίγυπτο
δεν ήταν σαν τους άλλους. Μη νομίζετε ό
τι ήταν όλοι πλούσιοι μπαμπακέμποροι κι
αφεντάδες. Στα χωριά υπήρχαν πολλοί
μπακάληδες που πουλούσαν οινοπνευμα
τώδη μια κι οι Αιγύπτιοι δεν μπορούσαν.
Μας αγαπούσαν και τους αγαπούσαμε.
Στο πανεπιστήμιο πολλοί Έ λληνες ήταν
προοδευτικοί.
«Θυμήθηκα τον Ταίρκα στις «Ακυβέρνη
τες Πολιτείες»: Τη λεκάνη και τα εικονί
σματα μπορείτε να τα πάρετε. Ακόμα και
το τραπέζι με τον κίτρινο μουσαμά. Μα
τους δρόμους και το βουητό του μαχαλά,
το λαχάνιασμα του Γιούνες, αυτά όλα θα
μείνουν πίσω, δεν κλείνονται σε βαγόνια.
Και δίχω ς αυτά τι παίρνετε μαζί-σας; Τί
ποτα.»

□

ΣΤΑ ΓΙΟ Φ ΥΡΙΑ
Τ Ο Υ Κ Ο ΣΜ Ο Υ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΛ. 3635413

ΧΟΡΧΕ ΛΟΥΙΣ ΜΠΟΡΧΕΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ · ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΛ
ΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ · ΕΛΛΗ ΣΚΟΠΕΤΕΑ
ΧΟΥΛΙΟ ΚΟΡΤΑΣΑΡ · ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΟΥΡΟΥΝΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ · ΤΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΣΑΡΗΣ · ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΚΥΡΗ
ΣΤΙΒ Χ ΕΛ ΕΡ·ΤΖ Ο ΕΛ ΓΚΟΛΝΤΣΤΑΐΝ
ΑΘΗΝΑ ΣΧΙΝΑ · ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ · ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΙΤΣΟΣ-ΜΥΛΩΝΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ · ΝΑΣΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

— Πόσα έχετε γράψει;

— Δεκάξι όλα κι όλα. Πέντε βιβλία με δι
ηγήματα, έξι μυθιστορήματα και πέντε
δοκίμια. Τώρα τελειώνω ένα θεατρικό έργο.
— Έ χετε ποτέ ταξιδέψει στην Ελλάδα;

— Ό χι ποτέ' και θά ’θελα πολύ τώρα με
τη σοσιαλιστική κυβέρνηση. Θέλω να συ
ναντήσω την υπουργό πολιτισμού, να καθήσουμε οι δυό-μας και να τα πούμε. Σας

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
Ο 15ος τόμος
του «ΑΝΤΙ»
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«Εδώ γεννιέσαι
μισοζώντανος
κι επιβιώνεις
μισοπεθαμένος»
Ανταπόκριση του Παύλου Νεράντζη από το Ελ Σαλβαδόρ
Ελ Σαλβαδόρ: Στο Σαν Φρανσίσκο Γ κότερα της περιοχής Μορασάν, ο πόλεμος μαίνεται εδώ και μήνες. Το Μέτωπο Φαραμπούντο
Μαρτί έχει καταλάβει το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής, αλλά
κάθε βήμα οπισθοχώρησης των κυβερνητικών δυνάμεων πληρώ
νεται με νέους νεκρούς ανάμεσα στον άμαχο πληθυσμό.
Εδώ, όσο πουθενά αλλού, ισχύει η φράση: «Πρώτα σε σκοτώ
νουν και μετά σε ρωτούν ποιος είσαι».
Στο Μορασάν ξαναβιώνουν οι κοινότητες κατά το πρότυπο των
«στρατηγικών χωριών» του Βιετνάμ. Παράγκες κατασκευασμένες
από άχυρο, χαρτόνια ή λαμαρίνες με δάπεδο το χώμα. Παιδάκια,
δεκάδες παιδάκια, με τα πρόσωπα βρώμικα και τις κοιλιές πρη
σμένες. Γέροι με πρόσωπα σκαμμένα από τις ταλαιπωρίες, που
κάθονται επί ώρες αμίλητοι. Γυναίκες χωρίς ηλικία, παραμορφω
μένες από τις ταλαιπωρίες και τις αλεπάλληλες γέννες. Ό σο για
-τους άνδρες, αυτοί λείπουν. Είτε στα βουνά με τους αντάρτες, εί
τε καταταγμένοι στο στρατό.

Οι «εσω τερικοί» π ρ ό σ φ υ γ ε ς
Στο Σαν Φρανσίσκο, τη μεγαλύτερη πόλη της περιοχής, τα τρία
στρατόπεδα περιστοιχίζονται από αγκαθωτά σύρματα και η έξο
δος επιτρέπεται μόνο με ειδική άδεια. Πριν δύο μήνες θέλησε να
βγει ένα παιδί 10 χρονών για να δει τον πατέρα-του. Δεν ξαναγύρισε ποτέ. Λίγες μέρες αργότερα, το βρήκαν δολοφονημένο σ’ έ
να κοντινό χωράφι...
«Είμαι απ’ την επαρχία του Σαν Μιγκέλ», λέει μια γυναίκα από
ένα στρατόπεδο. «Άφησα το χωριό-μου γιατί μερικοί άνδρες ήρ
θαν σπίτι-μας και μας απείλησαν ότι θα μας σκοτώσουν. Έ νας
πληροφοριοδότης της ORDEN μας κατηγόρησε ότι ανήκουμε στη
χριστιανική κοινότητα. Ο άνδρας-μου μου είπε να μη φοβάμαι,
γιατί ο Θεός θα μας προστάτευε. Αυτό έγινε τον περασμένο Αύ
γουστο.
Δεν πέρασε πολύς καιρός και οι άνδρες της Εθνοφυλακής επέ
στρεψαν. Ευτυχώς δεν ήμασταν σπίτι-μας εκείνη τη μέρα. Αργό
τερα έμαθα ότι οι ίδιοι μαζί με άλλους, της ORDEN, πήγαν στο
σπίτι μιας χωρικής που ήταν 8 μηνών έγκυος. Την βίασαν, της έ
κοψαν το κεφάλι και την κοιλιά μ’ ένα μαχαίρι και πέταξαν το έμ
βρυο στους σκύλους. Την βρήκαν οι cam pesinos φρικτά διαμελι
σμένη. Μετά απ’ αυτό φοβηθήκαμε αφήσαμε το χωριό και ήρθαμε
σ’ αυτό το κέντρο προσφύγων».
Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια-τους
πανικοβλημένοι. «Το φρικτότερο είναι ο φόβος», είπε ένας εκπρό
σωπος της Croce Verde («Πράσινος Σταυρός», το Ίδρυμα Πρώ
των Βοηθειών στο Ελ Σαλβαδόρ). «Αυτοί οι άνθρωποι έχασαν τα
πάντα. Έρχονται εδώ χωρίς τίποτε, εκτός από το φόβο. Ακόμα
και μέσα στο στρατόπεδο φοβούνται. Επανειλημμένα η κυβέρνη
ση έχει κατηγορήσει την εκκλησία ότι εδώ μέσα κρύβει αντάρ
τες».
Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει από διεθνείς οργανι
σμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα και εκπροσώπους των Ηνω
μένων Εθνών, οι πρόσφυγες, δεν φοβούνται τους αντάρτες, ούτε
αυτή καθ’ αυτή τη βία. Φεύγουν, ωστόσο, κυνηγημένοι απ’ τις φρι
καλεότητες των ενόπλων δυνάμεων και των παρακρατικών οργα
νώσεων. "Los Soldados", οι στρατιώτες,απαντούν και τα μικρά
παιδιά που αποτελούν το 60% του προσφυγικού πληθυσμού.
Η Ραφαέλα Αντράντε έχει γεννήσει 14 φορές. Και αυτή ήρθε ε
δώ στο στρατόπεδο γιατί έχασε το σπίτι-της. Τέσσερα από τα παι
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διά-της έχουν πεθάνει. Τον περασμένο Ιούνη είχε αρρωστήσει η
Αναστασία, μόλις ενός χρόνου. Την πήγαινε στο νοσοκομείο κάθε
μέρα γιατί παρουσίαζε υψηλό πυρετό. Οι νοσοκόμες της έδιναν
γάλα σε σκόνη. Πέρασε έτσι βδομάδες στο νοσοκομείο, αφήνον
τας μόνα τα παιδιά-της. Ξαφνικά ο Φραντσίσκο, 4 χρονών, αρρώστησε και μέσα σε 4 μέρες πέθανε. Τώρα αγωνιά για τ’ άλλα παι
διά. Δίπλα-της μια στοίβα από χάρτινα κιβώτια. Είναι η βοήθεια α
πό την Ευρώπη που ήρθε διαμέσου της Νικαράγουας την περα
σμένη βδομάδα: γάλα σε σκόνι, ρύζι, αλεύρι, ίσα - ίσα τ’ αναγκαία.
Σε κάθε πρόσφυγα αναλογούν το μήνα 1300 γρμ. φασόλια, 1 κιλό
γάλα σε σκόνη, 1300 γρμ. κρέας, μισό κιλό λάδι, 400 γρμ. βρώμη
και 1 κιλό ρύζι.
«Τρόφιμα υπάρχουν», μου είπε η καλόγρια Χουάν, μια κοκκινομάλα Ιρλανδέζα της ιεραποστολής. «Είναι η βοήθεια που μας
στέλνει η Διεθνής Καριτάς, που έχει αναλάβει τη συγκέντρωση
κάθε βοήθειας απ’ όλες τις χώρες. Μόνο που είναι σα να μην την
έχουμε. Τα κιβώτια μπλοκάρονται στο Σαν Σαλβαδόρ και σπάνια
φτάνουν εδώ. Η κυβέρνηση δεν μας τα στέλνει με τη δικαιολογία
ότι οι δρόμοι είναι χαλασμένοι και υπάρχουν χίλιες δυσκολίες για
να μεταφερθούν. Στην πραγματικότητα όμως δεν θέλουν να μας
τα στείλουν».
Δέκα χιλιάδες πρόσφυγες μένουν έτσι αβοήθητοι και εγκατα
λειμμένοι σ’ ένα τόπο, όπου δεν υπάρχει καμία αρχή εκτός από το
στρατό, τρεις Δομινικανούς και τρεις καλόγριες που ζουν μαζίτους εδώ και μια δεκαετία.
Δέκα χιλιάδες πρόσφυγες μένουν μακριά απ’ τα μάτια του κό
σμου, αφού καμία ξένη αντιπροσωπεία δεν φτάνει μέχρι εδώ και
κανένας δεν διαμαρτύρεται για τους θανάτους τόσων και τόσων
παιδιών. «Σε τρεις μήνες έχασα 80 παιδιά» είπε ένας εθελοντής
γιατρός από τη γαλλική οργάνωση «Ιατρική Δίχως Σύνορα». «Εί
ναι μια απίστευτη εμπειρία γι’ αυτό το λαό, μια τραυματική εμπει
ρία και πολύ περιόσότερο για τα παιδιά αυτά που υποφέρουν
πριν πεθάνουν. Το πρόβλημα δεν είναι μόνον η κακή διατροφή,
αλλά και οι αρρώστιες που παρουσιάζονται εξαιτίας των κακών
συνθηκών διαβίωσης. Οι διάρροιες, οι μολύνσεις, οι αφυδατώ
σεις, οι πνευμονίες είναι καθημερινά φαινόμενα».
Τον περασμένο Δεκέμβρη μετά τη σφαγή του Μοσότε έφθασαν
στο Σαν Φρανσίσκο 4.000 πρόσφυγες και καθημερινά φτάνουν
καινούριοι που τρομοκρατημένοι προσπαθούν να βολευτούν ό
πως όπως. Και όσο κι αν πρόκειται για ιστορίες με κοινά χαρακτη
ριστικά, η κάθε μια έρχεται να προσθέσει το δικό-της τόνο στο
δράμα του Σαλβαδοριανού λαού.

Φ υλακ ισμ ένοι στη χώ ρ α -τ ο υ ς
Το Σοκόρο Χιουρίντικο είναι ένα στρατόπεδο χιλίων περίπου
προσφύγων στο κέντρο του Σαν Σαλβαδόρ. Από χωριό σε χωριό
καταλήγουν εδώ όσοι νομίζουν ότι στην πρωτεύουσα η κατάστα
ση θα είναι καλύτερη. Αλλά και δω ζουν με το τίποτε. Από πουθε
νά βοήθεια.
Ο χώρος κάποτε ήταν γήπεδο και η Αρχιεπισκοπή, στην οποία
και ανήκει, το μετέτρεψε σε μια τεράστια παραγκούπολη. Δύσκο
λο να μπει κανείς μέσα και ακόμα πιο δύσκολο να βγει. Απ’ όσους
το επιχείρησαν οι περισσότεροι δεν επέστρεψαν, για να βρεθούν
αργότερα δολοφονημένοι. Χρειάστηκε μια ολόκληρη διαδικασία
και η έκδοση ειδικής άδειας από τον αρχιεπίσκοπο Ριβέρα για να
μπορέσω να το επισκεφτώ.

Καλύβια από χαρτόνια, λαμαρίνες με δάπεδα από χώμα.., .Αυτή είναι η ζωή

500.000 και πλέον εσωτερικών προσφύγων που κυνηγήθηκαν από τη φασιστική

χούντα. Δεξιά, αντάρτες της οργάνωσης LP-28 στην περιοχή του Ουζουλουτάν.

Τη στιγμή που έφθασα, υπήρχε μεγάλη αναταραχή. Είχαν έρ
θει 81 καινούριοι, τη φορά αυτή από ένα προάστιο της πρωτεύου
σας. Το πρωί εκείνο δυνάμεις των ανταρτών είχαν επιτεθεί στο
Κεντρικό Εκλογικό Συμβούλιο και οι παρακρατικοί είχαν απειλή
σει τους κατοίκους ότι αν δεν εγκατέλειπαν τα σπίτια-τους σε 24
ώρες, θα τους σκότωναν όλους. «Οι στρατιώτες θεωρητικά δεν έ
χουν το δικαίωμα να μπουν μέσ’ στο στρατόπεδο, αλλά πολλές
φορές έρχονται και τρομοκρατούν τον κόσμο» λέει ο Χοσέ, δά
σκαλος και υπεύθυνος του στρατοπέδου. «Στις 17 Ιανουάριου βα
σάνισαν μπρος στα μάτια όλων έναν άνδρα. Μας τρομοκρατούν,
μας απειλούν, δίνουν δεκάρες στα μικρά παιδιά και έχουν το θρά
σος να λένε ότι μας προστατεύουν. Συνολικά υπάρχουν 10 στρα
τόπεδα προσφύγων σ’ όλη τη χώρα, αλλά η Αρχιεπισκοπή δυσκο
λεύεται πολύ να τα ελέγξει. Εδώ σε μας υπάρχουν διάφορες επι
τροπές, όπως για την εκπαίδευση, την παραγωγή, τον εκκλησια
σμό, το φαγητό, την ασφάλεια, κ.ά. Προσπαθούμε να οργανωθού
με, αλλά οι δυσκολίες είναι τεράστιες. Την τελευταία φορά που
ήρθε γιατρός εδώ, ήταν πριν δεκαοκτώ μήνες. Μετά την επίσκεψή-του τον βρήκαν μαχαιρωμένο. Από τότε δεν ήρθε κανένας για
τί φοβούνται. Το 25-30% των παιδιών-μας πεθαίνουν. Δύσκολα να
έρθει κάποιος από τον έξω κόσμο να μας βοηθήσει.
Μόνοι-μας φτιάχνουμε τα ρούχα-μας. Ό σοι ξέρουν γράμματα
διδάσκουν τους άλλους».
— Ποιά λύση πιστεύεται ότι μπορεί να δοθεί στην κρίση του κα
θεστώτος;
— «Τα κόμματα που συμμετείχαν στις εκλογές εκφράζουν την ο
λιγαρχία. Για ό,τιδήποτε γίνεται υπεύθυνοι είναι η χούντα, ο
στρατός και οι παρακρατικές ομάδες. Αυτοί εξοντώνουν το λαόμας. Ό λοι πιστεύουμε ότι κάποια μέρα, αργά ή γρήγορα, το FDRFMLN με τη συμπαράσταση του λαού θα νικήσει. Ήδη υπάρχει έ
τοιμο το επαναστατικό κυβερνητικό πρόγραμμα. Οι στρατιώτες
ψάχνουν να βρουν τους αντάρτες, αλλά βρίσκουν το λαό. Γιατί
αντάρτες και λαός ζουν μ’ έναν πόθο: την επανάσταση».

Ενάμιση εκ α το μ μ ύ ρ ιο π ρ ό σ φ υ γ ε ς
Το 85% των 4,7 εκατομμυρίων Σαλβαδοριανών έχει ένα δολο
φονημένο στην οικογένεια-του, ενώ όλοι σχεδόν είχαν μια άμεση
εμπειρία με βασανιστήρια. Πεντακόσιες χιλιάδες είναι οι πρόσφυ
γες στο εσωτερικό και ένα εκατομμύριο αυτοί που έχουν ζητήσει
καταφύγιο σ’ άλλες χώρες.
Μέρες ολόκληρες περπατούν μέσ’ στα βουνά, πολλές φορές
χωρίς τρόφιμα, μέχρι να φτάσουν στα σύνορα.
«Το ελικόπτερο πετούσε πολύ χαμηλά, σχεδόν πάνω από τα
δέντρα. Μπορούσαμε να διακρίνουμε το στρατιώτη πίσω απ’ το ο
πλοπολυβόλο. Είδαμε ένα αγόρι να πέφτει στα νερά του ποτα
μού, χτυπημένο στην πλάτη. Μετά ακολούθησαν κι άλλοι, κι άλ
λοι...».
Μ’ αυτά τα λόγια η Υβόν Ντάιλιγκ, εθελόντρια σε στρατόπεδο
προσφύγων αφηγήθηκε τη σφαγή 600 αόπλων cam pesinos από
το Σαλβαδοριανό και Ονδουριανό στρατό, ενώ προσπαθούσαν να
περάσουν τον ποταμό Σούμπουλ στις 15 Μαΐου του ’80. Το γεγο
νός, αν και είχε επαναληφθεί λίγους μήνες νωρίτερα στον ποτα-

μό Λέμπας, διαψεύσθηκε από την πρεσβεία του Σαλβαδόρ στην
Ουάσιγκτον, ενώ το Στέιτ Ντηπάρτμεντ δήλωσε ότι οι περισσότε
ροι ανάμεσα στους νεκρούς ήταν αντάρτες.
Σύμφωνα με την Επιτροπή Προσφύγων των Ηνωμένων Εθνών
από τις αρχές του 1980 μέχρι τον Ιούλη του ’81, 70 χιλιάδες πρό
σφυγες κατέφυγαν στις ζ)νδούρες, 90 χιλιάδες στη Γουατεμάλα,
110 χιλιάδες στο Μεξικό, 20 χιλιάδες στη Νικαράγουα, 8 χιλιάδες
στην Κόστα-Ρίκα και 2 χιλιάδες στον Παναμά. Και βέβαια οι κα
κουχίες συνεχίζονται αμείωτες για όσους κατόρθωσαν να περά
σουν τα σύνορα. Στις Ονδούρες λ.χ. πυροβολούνται από το στρα
τό, και δεν τους επιτρέπεται η έξοδος από τα στρατόπεδα. Στην
περιοχή του Λα Βιριντούτ πεντακόσια τουλάχιστον παιδιά κινδύ
νευαν να πεθάνουν από την πείνα στις αρχές του χρόνου.
Στο Μεξικό όσοι φθάνουν, έχουν ελάχιστες πιθανότητες να πά
ρουν άδεια παραμονής ή να βρουν δουλειά. Πέρσι γύρω στους 60
χιλιάδες, εισήλθαν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, πληρώ-

Ο παρανοϊκός δολοφόνος και ηγέτης των φασιστικών ομάδων Ν Τ Ά Μ ΠΟΥ(ΣΟΝ.

νοντας σύμφωνα με την επιτροπή Αλληλεγγύης στο Σαλβαδοριανό Λαό (CISPES) 500 ώς 1500 $ σε λαθρέμπορους και αξιωματι
κούς των τελωνείων. Ακόμα δεν είναι λίγοι αυτοί που πεθαίνουν
στην έρημο της Αριζόνας. Συνολικά, στις ΗΠΑ υπάρχουν 250 χι
λιάδες Σαλβαδοριανοί που ζουν σ’ άθλιες συνθήκες διαβίωσης,
πιεζόμενοι καθημερινά απ’ την κυβέρνηση Ρήγκαν να εγκαταλείψουν το αμερικανικό έδαφος. Η ASESAH ( Σαλβαδοριανή Οικου
μενική Ένωση), η Σαλβαδοριανή Ευαγγελική Επιτροπή και το Ε
θνικό Κέντρο για τα δικαιώματα των Μεταναστών επανειλημμένα
κατάγγειλαν την αμερικανική κυβέρνηση, που εξαναγκάζει τους
πρόσφυγες να επιστρέψουν στο Σαλβαδόρ, αφού πρώτα υπογρά
ψουν εν αγνοία-τους μια σχετική δήλωση.
Η μόνη χώρα που δέχεται ελεύθερα τους Σαλβαδοριανούς εί
ναι η Νικαράγουα, αν και είναι οικονομικά αδύνατη για να απορ
ροφήσει τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό-τους.
Έτσι επαληθεύεται ένας στίχος που δεκαετίες πριν είχε γρά
ψει ένας Σαλβαδοριανός ποιητής με αφορμή τη σφαγή 8 χιλιάδων
campesinos το 1931: «Σ’ αυτή τη χώρα όλοι γεννιούνται μισοζώντανοι και επιβιώνουν μισοπεθαμένοι»
19

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΗ Ν «ΕΚΛΟΓΗ» ΣΙΝΟΥ:

Η αντιφοιτητική συμπεριφορά θεσμοθετείται
και συσπειρώνει τους καθηγητές
/
Από το 1975 οι σπουδαστές της Αρχιτεκτο
νικής Σχολής ζήτησαν την απομάκρυνση του
επί θητεία καθηγητή της Αρχιτεκτονικής
Σχολής. Σ. Σίνου για την αντιφοιτητική συ
μπεριφορά που επέδειξε στα χρόνια της δι
κτατορίας.
Από το 1975 το ΕΔΠ της Αρχιτεκτονικής
Σχολής διαπιστώνοντας τη διακοπή επικοι
νωνίας ανάμεσα στο δάσκαλο και τους διδα
σκόμενους κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο
Σ. Σίνος δεν έπρεπε να εκλεγεί γιατί, όχι μό
νο δεν θα βοηθούσε την αναδιοργάνωση της
σχολής αλλά η παρουσία-του θα ναρκοθετού
σε κάθε προσπάθεια συνεννόησης μεταξύ
των φοιτητών, του ΕΔΠ και των καθηγητών
για τη βελτίωση των σπουδών.
Από το 1975 η πλειοψηφία των καθηγητών
της Αρχιτεκτονικής Σχολής διαπίστωσε την
ανεπάρκεια του Σ. Σίνου σαν καθηγητή στην
έδρα μορφολογίας και ρυθμολογίας όπως αυ
τή εκφράστηκε στην ομόφωνη έκθεση της ει
σηγητικής επιτροπής των καθηγητών και
στην ψηφοφορία κατά την οποία όλοι οι κα
θηγητές της αρχιτεκτονικής πλην του κ.
Μπούρα τον κατεψήφισαν.
Δυστυχώς η πρόβλεψη του ΕΔΠ της Αρχι
τεκτονικής Σχολής επαληθεύτηκε. Ο Σ. Σί
νος που εξελέγει το 1977 από τους καθηγητές
των άλλων σχολών του ΕΜΠ σ’ όλη τη διάρ
κεια της θητείας-του δεν μπόρεσε να περάσει
το κατώφλι της Αρχιτεκτονικής σχολής γιατί
δεν του το επέτρεψαν οι φοιτητές. Το 1980
που έληξε η θητεία-του ξαναέβαλε υποψηφιό
τητα. Πάλι η εισηγητική επιτροπή τον έκρινε
ακατάλληλο για την έδρα' πάλι το ΕΔΠ επεσήμανε την αδυναμία-του να λειτουργήσει
σαν Πανεπιστημιακός δάσκαλος' πάλι οι
φοιτητές παρουσίασαν πλήθος νέα στοιχεία
που στοιχειοθετούσαν την αντιφοιτητική
στάση αυτού του ανθρώπου στα 5 χρόνια της
θητείας-του στη διάρκεια της οποίας δεν έ
κανε ούτε ένα μάθημα — ενώ εμισθοδοτείτο
κανονικότατα — και δεν μπόρεσε να λει
τουργήσει σε κανένα επίπεδο με κανένα από
τους πανεπιστημιακούς φορείς, ενώ η παρου
σία-του και μόνη πόλωνε συνεχώς κάθε προ
σπάθεια ανανέωσης της σχολής.
Δεν μπορούμε ύστερα απ’ όλα αυτά να πι
στέψουμε όσα ακούσαμε σχετικά με την «ε
κλογή» του Σ. Σίνου στην έδρα Μορφολογίας
της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ.
Δεν μπορούμε ya δεχθούμε ότι πανεπιστη
μιακοί δάσκαλοι που οφείλουν με το παράδειγμά-τους να διδάξουν πριν απ’ όλα την αν
θρώπινη αξιοπρέπεια, τη μετριοπάθεια και το
σεβασμό της ουσίας των νόμων, την ήρεμη
και συνετή σκέψη και δράση, τη σοφή επι
στημονική κρίση, την ταπεινότητα του σο
φού'
Δίδαξαν ακόμα μια φορά — ότι στο χώροτους — είναι άλλα τα κριτήρια που κυριαρ
χούν: πάθη και μισαλλοδοξία, αυταρχικότη-
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του Πολυτεχνείου
του Ρεπόρτερ
τα και επινοητικότητα στους ελιγμούς, έλλει
ψη σεβασμού της επιστημονικής και της πα
νεπιστημιακής προσφοράς, κουρέλιασμα
κάθε στοιχείου απ’ αυτά που κρύβει η έννοια
δάσκαλος, είτε αυτός είναι ταγμένος να δι
δάξει στο νηπιαγωγείο ή στο πανεπιστήμιο.
Έτσι ονόμασαν καθηγητή έναν άνθρωπο
που τόσα χρόνια καταξευτέλισε τον τίτλοτου, αδιαφορώντας για αυτούς που κλήθηκε
να διδάξει, αγνοώντας ότι η διδασκαλία είναι
πρώτα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και σαν τέτοια προϋ
ποθέτει μια σχέση αξιοπρεπούς ανταλλαγής
ιδεών, αλληλοσεβασμού, και αλληλοεκτίμησης.
Ένα πρόσωπο, που έχει αναστατώσει επί
επτά συνεχή χρόνια τη λειτουργία της αρχιτε
κτονικής σχολής.
Το ΜΕΤΑ ερώτημα είναι ΠΟΙΟΙ θέλουν να
ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ και ΓΙΑΤΙ τον Σ. Σίνο στην
Αρχιτεκτονική Σχολή:
Οι 25 καθηγητές που αποφάσισαν ποιος θα
είναι ο καθηγητής της Μορφολογίας - Ρυθμο
λογίας για την Αρχιτεκτονική Σχολή είναι:
6 της σχολής ηλεκτρολόγων
5 της σχολής μηχανολόγων
5 της σχολής χημικών
και από 2 των σχολών μεταλλειολόγων, το
πογράφων και πολιτικών μηχανικών.
Οι καθηγητές της Αρχιτεκτονικής Σχολής
ήταν αντίθετοι για την εκλογή στη μεγάλη
πλειοψηφία-τους' μόνο δύο — ο κ. Μπούρας
(ιστορία της αρχιτεκτονικής) και η κ. Μουρίκη (ιστορία τέχνης) ψήφισαν υπέρ του κ. Σί
νου. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο κ. Μπούρας
σαν μέλος της επιτροπής που εισηγήθηκε στο
Σύλλογο Τακτικών Καθηγητών του ΕΜΠ
σχετικά με την καταλληλότητα των υποψη
φίων, την πρώτη φορά (1975) είχε δηλώσει ό
τι:
«... Δεδομένου ότι το έργον αμφοτέρων
των υποψηφίων δεν καλύπτει πλήρως το περιεχόμενον της υπό πλήρωσιν έδρας και ότι
αμφοτέρων τόσον το μορφοπλαστικόν έργον
όσον και το συνθετικόν είναι λίαν περιορι
σμένα εις σημασίαν η επιτροπή λυπείται μη
δυναμένη να προτείνει ένα εκ των υποψηφίων
δια την κατάληψιν της υπό πλήρωσιν Έ 
δρας...», καθηγητές: Λιάπης, Λαμέρας,
Μπούρας.
Και τη δεύτερη 26.9.81:
«Ο υποψήφιος Σ. Σίνος δεν υπέβαλε επι
στημονικές εργασίες και υπόμνημα περιέχον
πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές και τη
δράση-του όπως προβλέπεται από το Νόμο
και κατά συνέπεια η επιτροπή προχωρά στη

κρίση μόνο του άλλου υποψηφίου...», καθη
γητές: Λιάπης, Μπούρας, Ζήβας.
Μετά από τις δύο αυτές δηλώσεις ο κ.
Μπούρας ψήφισε για καθηγητή και τις δύο
φορές τον Σ. Σίνο(!)
Αυτός λοιπόν μόνο ο αρχιτέκτονας καθη
γητής και οι υπόλοιποι 24 — τελείως ακατάλ
ληλοι λόγω ειδικότητας να κρίνουν θέλουν
να επιβάλλουν τον Σ. Σίνο σαν καθηγητή
στην Αρχιτεκτονική Σχολή.
Και τώρα: ΓΙΑΤΙ αυτοί οι 25 καθηγητές προ
τείνουν στον υπουργό παιδείας να διορίσει
σαν καθηγητή της Αρχιτεκτονικής Σχολής
τον Σ. Σίνο,
— όταν γνωρίζουν πολύ καλά ότι όλο αυτό
το διάστημα των τελευταίων 7 ετών με μια
σειρά από αυθαίρετες, αντιεκπαιδευτικές,
αντιπαιδαγωγικές και παράτυπες ενέργειες
προκειμένου να επιβάλλει de facto την παρουσία-του στη σχολή,
— καταρράκωσε την εκπαιδευτική διαδικα
σία,
— δηλητήριασε τις σχέσεις μεταξύ των διδα
σκόντων και διδασκομένων στη σχολή,
— προκάλεσε έντονες αντιδικίες στο χώρο
του διδακτικού προσωπικού,
— κλόνισε το κύρος της σχολής.
Κι ότι εξαιτίας της πολιτείας-του σ’ αυτά
τα χρόνια, η Αρχιτεκτονική Σχολή συνταρά
χθηκε και ταλαιπωρήθηκε από αλλεπάλλη
λες απεργίες, αποχές, καταλήψεις της έδρας
ή και της σχολής, από άγονες συζητήσεις και
συνεδριάσεις στα πλαίσια-της ή και στο χώ
ρο της Συγκλήτου όπου επανειλημμένα έφθασε το αδιέξοδο που δημιουργούσε η παρου
σία-του, από καταγγελίες που έφθασαν μέχρι
να προκαλέσουν ερώτηση στη Βουλή των τό
τε Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ Πεπονή, Παπαδόπουλου, Κακλαμάνη και αίτηση τουΔ.Σ. των
σπουδαστών στο Συμβούλιο Επικράτειας για
ακύρωση της εκλογής-του.
Όλα αυτά με όλες τις λεπτομέρειες τα
γνώριζαν καλά οι 25 καθηγητές που προτεί
νουν στον υπουργό παιδείας να διορίσει στην
Αρχιτεκτονική Σχολή τον Σ. Σίνο σαν καθη
γητή ή αλλοιώτικα που του προτείνουν να υ
πονομεύσει συνειδητά την ήρεμη εξέλιξη της
εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Αρχιτεκτο-

Για την ιστορία, οι 25 καθηγητές (με τις
σχολές που εκπροσωπούν) και που ψήφι
σαν τον Σ. Σίνο είναι οι παρακάτω:
Ηλεκτρολόγων
Αλεξανδρίδης
Χημικών
Τικτόπουλος
Παππάς
Μηχανολόγων
Καμπούρης
Χημικών
Κουρεμένος
Μηχανολόγων
Χαίνης
Μηχανολόγων
Μαρκέτος
Τοπογράφων
Σανδρής
Χημικών
Παντελίδης
Τοπογράφων
Σαραβάκος
Χημικών
Μυλωνάς
Ηλεκτρολόγων
Αυγουστίδης
Μεταλλειολόγων
Μουρίκη
Αρχιτεκτόνων
Ευφραιμίδης
Πολιτικών
Νικολύπουλος
Ηλεκτρολόγων
Λιάμεσης
Ηλεκτρολόγων
Μεταλλειολόγων
Πανάγος
Δασκαλόπουλ
Ηλεκτρολόγων
Μπούρας
Αρχιτεκτόνων
Αγγελόπουλο^
Μηχανολόγων
Τεγόπουλος
Ηλεκτρολόγων
Αθανασιάδης
Μηχανολόγων
θεοχάρης
Πολιτικών
Λοΐζος
ολιτικών
Παρισάκης
Χημικών

νική Σχολή που είναι τόσο απαραίτητη τα
χρόνια που έρχονται.
Κι αναρωτιόμαστε ΓΙΑΤΙ επιμένουν οι 25
τακτικοί καθηγητές;
Μήπως γιατί πιστεύουν ότι ο I . Σίνος είναι
ένας άνθρωπος αναντιρρήτου επιστημονικού
κύρους; Μα οι ποιό ειδικοί ανάμεσά-τους, οι
αρχιτέκτονες, οι εισηγητές που όρισε ο σύλ
λογος καθηγητών, απεφάνθησαν ότι δεν είναι
κατάλληλος για να διδάξει το μάθημα της
μορφολογίας - ρυθμολογίας (βλέπε εισηγητι
κές εκθέσεις ’76 και *81, βλέπε πρακτικά ε
κλογής ’77).
Μήπως γιατί πιστεύουν ότι, ακόμη κι αν
δεν είναι εκπληκτικός επιστήμονας είναι ό
μως άριστος δάσκαλος;
Μα τα γεγονότα τους έχουν αδιάσειστα
διαψεύσει. Για πρώτη φορά στα Ελληνικά
Πανεπιστημιακά Χρονικά καθηγητής επί ε
πτά χρόνια κάνει τα πάντα — ΤΑ ΠΑΝΤΑ —
για να πείσει τους φοιτητές-του και τους συνεργάτες-του ότι είναι καλός δάσκαλος αποδεικνύοντας καθημερινά το αντίθετο...
Μήπως λοιπόν αντιδρούν γιατί δεν θέλουν
ν’ απομακρυνθεί ένας καθηγητής απ’ το πα
νεπιστήμιο για αντιφοιτητική συμπεριφορά,
απομάκρυνση που φοβούνται πως θα ανοίξει
τους ασκούς του Αιόλου, ή μήπως γιατί η Αρ
χιτεκτονική Σχολή του ΕΜΠ βρίσκεται στον
ΚΑΚΟ ΔΡΟΜΟ και πρέπει να αλλάξει κα

τεύθυνση κι αυτό μπορεί να γίνει με την ανα
τροπή του συσχετισμού δυνάμεων που υπάρ
χει σήμερα; Αυτό λοιπόν προτείνουν ο καθη
γητής των χημικών Πρύτανης Παρισάκης
και ο καθηγητής των μηχανολόγων αντιπρύτανης Κουρεμένος; Δεν είναι βέβαια η πρώτη
φορά που ο Σύλλογος Τακτικών Καθηγητών
του ΕΜΠ παραβιάζει θεμελιωμένες απόψεις
των σχολών. Πολλές φορές δεν εκλέχθηκαν
άνθρωποι που ήταν απόλυτα αποδεκτοί από
αυτές, γιατί δεν ταίριαζαν οι απόψεις-τους,
με τις απόψεις της πλειοψηφίας του Συλλό
γου Τακτικών Καθηγητών.
Όμως είναι η ΠΡΩΤΗ φορά που — μπρο
στά στους κινδύνους που δημιουργεί για το
καθηγητικό κατεστημένο ο νέος νόμος πλαί
σιο — έγινε εκλογή μέσα σε τέτοιο κλίμα φα
νατισμού και τρομοκρατίας.
Κι αναρωτιέται κανείς μετά από τα πρωτο
φανή αυτά γεγονότα, ποιά επιστημονικά, α
ξιοκρατικά ή δημοκρατικά κι ανθρώπινα
κριτήρια μπορούν να επικαλεσθούν όσοι κα
θηγητές δεν καταδικάζουν πρώτα ξεκάθαρα
την αντιδεοντολογική αυτή διαδικασία που
ακολουθήθηκε, όσοι δεν διαμαρτύρονται έν
τονα και επώνυμα για αυτή την άθλια «κω
μωδία» που παίχτηκε στο ΕΜΠ.
Ισως μια τέτοια διαμαρτυρία θ’ αποτελού
σε μίαν αύρα καθαρού αέρα μέσα στο τέλμα
της πανεπιστημιακής ζωής.
φ
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Ο άλλος μύθος για τον Σωτήρη
Πετρούλα
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Πάνω, φωτοτυπία γράμματος του Σ. Πέτρουλα με ημερομηνία 21.7.64. Δίπλα, η σημαία του «114» πουκρατάνε οι σύντροφοί-του στη κηδεία του Πέτρουλα. Κάτω, από τις κινητοποιήσεις της νεολαίας και του λαού
τον Ιούλιο του 7955.

Η περίοδος των αγώνων του «114» και
του *15%» έχει μια ξεχωριστή θέση στους
αγώνες της νεολαίας και του λαού-μας για
τη δημοκρατία. Είναι όμως και μια περίο
δος, η οποία, μετά τη μεταπολίτευση και
τη νομιμοποίηση των κομμουνιστικών
κομμάτων, πέρασε σε «δεύτερη» μοίρα σε
σχέση με την αντίσταση ενάντια στη
χούντα, τη Νομική και την εξέγερση το
Νοέμβρη του 1973.
Ανάμεσα στα πολλά γεγονότα εκείνης
της περιόδου, η δολοφονία του Σωτήρη
Πέτρουλα στις 21 Ιουλίου 1965, σε διαδή
λωση, σημάδεψε αυτή τη φάση των λαϊ
κών αγώνων. Φέτος κλείνουν δεκαεφτά
χρόνια από τότε. Και πρέπει να σημειώ
σουμε, ότι και αυτή η περίοδος των προ
σπαθειών του λαού-μας κινδυνεύει να με
τατραπεί — αν δεν μετατράπηκε — σε μια
συνήθη επέτειο με ότι συνοδεύει παρό
μοιες εκδηλώσεις. Αυτή όμως η στάση α
πέναντι στην ιστορία του προοδευτικού
κινήματος οδηγεί στην υποβάθμιση και
την παράκαμψη των στοιχείων, που σε κά
θε φάση υπήρχαν και υπάρχουν στους α
γώ νες της νεολαίας και του λαού. Εξαφα
νίζονται οι διαφορετικές απόψεις, οι τά
σεις, οι αντιθέσεις, οι συγκρούσεις στο ε
σωτερικό των προοδευτικών δυνάμεων.
Υποβαθμίζονται οι κοινωνικές διαστάσεις
πολιτικών συγκρούσεων και οι πολιτικές
διαστάσεις κοινωνικών αντιθέσεων. Και
μένει τελικά από τα γεγονότα το «ηρωικό»
στοιχείο, ο μύθος και γιατί όχι η ιδεολογι
κή χρήση και η χρησιμοποίησή-τους εκ
των υστέρων. Έτσι όμως κινδυνεύουμε
να μείνουμε χωρίς ιστορία, χωρίς την
ιστορία-μας, χωρίς αυτά που οδήγησαν το
κίνημά-μας στις μεγάλες εξάρσεις και χω
ρίς εκείνα που προκάλεσαν την κρίση. Τα
γεγονότα εκείνης της περιόδου είναι και
πολύπλοκα και σημαντικά. Είναι γεγονός
ότι τότε στην ΕΔΑ, στη ΔΝ Λαμπράκη, στο
φοιτητικό χώρο αλλά και στην υπόλοιπη
δημοκρατική παράταξη υπήρχαν διαφορε
τικές απόψεις για πολλά προβλήματα και
διαφορετική αντιμετώπιση και διαφωνίες

για αρκετά και σημαντικά ζητήματα όχι
μόνο τακτικής αλλά και στατηγικών προ
σανατολισμών των λαϊκών αγώνων.
Τα κείμενα και τα ντοκουμέντα που δη
μοσιεύει σήμερα το ΑΝΤΙ προφανώς δεν
φιλοδοξούν να καλύψουν όλο το εύρος
και τις διαστάσεις των γεγονότων εκείνης
της περιόδου ούτε να καλύψουν τις εξελί
ξεις, τις απόψεις και τις αντιθέσεις που υ
πήρχαν στο φοιτητικό κίνημα. Με την επέ
τειο της δολοφονίας του Σωτήρη Πέτρου
λα οι άγνωστες επιστολές που μας παρα
χώρησε ο Γ. Α. Χατζόπουλος1 και που δη
μοσιεύουμε για πρώτη φορά εδώ περιγρά
φουν την κατάσταση που επικρατούσε τό
τε στη «ΔΝ Λαμπράκη» και δίνουν στοι
χεία για αντιθέσεις και διαφορετικές από
ψεις στους κόλπους του κινήματος των
Λαμπράκηδων. Από την άλλη, οι αποφά
σεις του ΚΣ της ΔΝΛ για την περίπτωση
του Μάκη Παπούλια και του Σωτήρη Πέ
τρουλα, είναι ενδεικτικές του τρόπου και
των μεθόδων αντιμετώπισης των διαφο
ρετικών απόψεων στους κόλπους της ορ
γάνωσης για τον προσανατολισμό του νεολαιίστικου κινήματος, αλλά και των προ
βληματισμών, συζητήσεων και αναζητή
σεων εκείνης της περιόδου. Ενδεικτικές
ακόμα και των απόψεων που διαμορφώθη
καν σε επίπεδο ηγεσίας της ΔΝΛ για μια
σειρά προβλήματα λειτουργίας αλλά και
δράσης της οργάνωσης. Βέβαια αναζητή
σεις και συζητήσεις παρόμοιες για μια σει
ρά πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα ε
κείνης της περιόδου απασχολούσαν και
το παράνομο ΚΚΕ και την ΕΔΑ αλλά και
ευρύτερες δυνάμεις της Αριστερός. Πολ
λά από αυτά ήρθαν στην επιφάνεια τελικά
μετά τη διάσπαση του ιστορικού ΚΚΕ, το
1968.
Το ΑΝΤΙ δημοσιεύει επίσης ένα κείμενο
— μαρτυρία του Στ. Ράμφου για εκείνη
την περίοδο, στο οποίο περιέχονται στοι
χεία, αλλά και σκέψεις και προσωπικές ε
κτιμήσεις τόσο για το φοιτητικό κίνημα ό
σο και για την Αριστερά με τη μορφή που
λειτουργούσε και δρούσε τότε.

I. Ο Γιώργος Α . Χατζόπουλος ήταν φοιτητής της
Νομικής Αθηνών το 1956-62. Μέλος στην παράνομη
ΕΠ Ο Ν 1955-1958, διευθυντής-αρχισυντάκτης της
«Πανσπουδαστικής» 1957-62 και μέλος του Γρα
φείου Σπουδάζουσας της Ν. Ε Δ Α 1958-1961. Επίσης
δούλεψε ως διευθυντής της εφημερίδας των Βορείων

Προαστίων «Πρωτοπορία», 1966-1967. Την περίοδο
1966-67 ήταν συντάκτης του περιοδικού των ΦΝΧ
«Αντιιμπεριαλιστής» και μέλος της κίνησης. Από
το 1968 μέχρι σήμερα είναι διευθυντής των εκδόσε
ων Κ Α Λ Β Ο Σ .
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και οι αγώνες
της γενιάς του
« 114»

Στα πάντα υπάρχει γιατρειά
- μόνο στο θάνατο δεν υπάρχει...
ΕΦΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ
Παρουσιασμένα από τον Γιώργο Χατζόπουλο
Τα εφτά γράμματα του Σωτήρη Πετρούλα που παρουσιάζω ε
δώ, δημοσιεύονται για πρώτη φορά. Ό λ α είναι γραμμένα το 1964,
από το Φλεβάρη μέχρι τον Οκτώβρη. Παραλήπτης των επιστολών
αυτών του Σωτήρη ήμουνα εγώ. Τα έσ τελνε — σε π ολιτικές διευ
θύνσεις — στην Κόρινθο, στο Γύθειο και στη Νεάπολη τη ς Κοζά
νης. Κοντά σ τις πόλεις αυτές υπήρχαν οι στρατιω τικές μονάδες,
όπου υπηρετούσα τό τε τη θητεία-μου. Η «τεθλασμένη» τούτη α
ποστολή ήταν αναγκαίο μέτρο αυτοπροστασίας από τους χαφ ιέ
δες, που πάντοτε αφθονούσαν στον ελληνικό στρατό.
Το περιεχόμενο των επτά επιστολών, κατά βάση, δεν αφορά
στενά προσωπικά θέματα. Παρότι η τέτο ια επικοινωνία προϋπέ
θετε την ύπαρξη ανεπτυγμένης και στενής προσωπικής σχέσης.
Οι γραμμές-τους ξεχειλίζο υν από πληροφορίες, εκτιμήσ εις και
σκέψεις για το γενικότερο πρόβλημα της εποχής εκείνης: τους
προσανατολισμούς του κινήματος της νεολαίας. Η πολιτική φύση
του περιεχόμενου επέβαλε ένα ακόμη αυτοέλεγχο στην επικοι
νωνία. Τα πράγματα γράφονταν και δεν γράφονταν με το όνομάτους. Τα πρόσωπα μνημονεύονται με μικρά ονόματα, με παρα
τσούκλια, με ιδια ίτερα (καμιά φορά και γραφικά) εξω τερικά γνω
ρίσματα, ενώ κάπου κάνει ακουστική παραποίηση επωνύμου. Ο
σκοπός ήταν να παραπλανηθεί ο ενδεχόμενος καταδότης, που,
παρά τα άλλα μέτρα, θα τα έβαζε στο χέρι. Η ιδιοτυπία τούτη των
επιστολών κάνει αναγκαίο τον υπομνηματισμό από τον αποδέκτη-τους. Ζητώ προκαταβολικά την κατανόηση του αναγνώστη αν
κάπου έχασα το μέτρο του αναγκαίου.
Η δημοσίευση των επιστολών αυτών του Σωτήρη, σήμερα —
δεκαεφτά χρόνια από τό τε που έπεσε — είναι διπλά χρήσιμη. Αυ
τό πιστεύω. Επειδή (μαζί με τις πράξεις-του και τα άλλα σ τοιχεία
που είναι γνωστά γ ι’ αυτόν) δείχνουν το ηθικό, ψυχικό και διανοη
τικό επίπεδο του φίλου-μας που χάσαμε. Κι επειδή αποτελούν μια
«εις ανύποπτον» κατάθεση για την εποχή εκείνη και για την κατά
σταση τότε στην αριστερή νεολαία και στις οργανώσεις-της. Συ
νάμα, ο χρόνος που μεσολάβησε πρακτικά μηδένισε τις προϋπο
θέσεις για την όποια καπηλεία ή άλλη ασεβή χρησιμοποίησήτους. Και, πάντως, ο σκοπός είναι «να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα»..,
Γ.Α. Χατζόπουλος

Έ τ σ ι δολοφονήθηκε ο Σ. Πετρούλας. Το τόξο που είναι σημειωμένο δείχνει το
Σωτήρη.___________

1.

Αθήνα, 8.2.64

Φ ίλ ε Γ ιώ ρ γ η , Γ ε ιά - σ ο υ
Ε ίν α ι δ υ ο μ έ ρ ε ς π ο υ έ λ α β α τ ο γ ρ ά μ μ α -σ ο υ .

σ ο υ σ τ ε ίλ ω .
Τί να σ ο υ γ ρ ά ψ ω , α λ ή θ ε ια σ τ α σ ο β α ρ ά .
Ε ίν α ι τ ό σ ε ς ο ι ε ιδ ή σ ε ις κ α ι τ έ τ ο ιε ς π ο υ α ν τις

Θ έ λ η σ α να σ ο υ γ ρ ά ψ ω α μ έ σ ω ς ,α λ λ ά ,ν ά σ ο υ
γ ρ ά φ ω σ ή μ ε ρ α , γ ια τ ί σ τ ο μ ε τ α ξ ύ η ζ ω ή (σ ε

μ ά θ ε ις , Γ ιώ ρ γ ο , θα σ κ ιρ τ ή σ ε ις . Σ ο υ λ έ ω

ό λ ε ς τ ις ε κ δ η λ ώ σ ε ις - τ η ς κ α ι ιδ ια ίτ ερ α σ ’
α υ τ έ ς π ο υ έ χ ο υ ν μ ε γ ά λ η κ ιν η τ ικ ό τ η τ α κ α ι τ ω ν

π ο υ έ γ ιν ε , μ έ χ ρ ι τ η ν « Π α ν σ π ο υ δ α σ τ ικ ή » 3 π ο υ

α λ ή θ ε ια . Α π ό τ ο Ε θ ν ικ ό Σ υ μ β ο ύ λ ιο τ η ς Ε Φ Ε Ε

ο π ο ίω ν έ χ ο υ μ ε ε μ ε ίς θ ε ώ ρ η σ η )' κ υ λ ά

τώ ρα β γ ή κ ε — α π ’ την Δ ευ τ έρ α — α λ λ ά μ ε τ ’
ε μ π ο δ ίω ν κ α ι μ ά λ ισ τ α π ο λ ύ σ ο β α ρ ώ ν .

α σ τ α μ ά τ η τ α . Ν α σ ο υ γ ρ ά ψ ω κ α ι γ ια τη ν
σ τ ρ α τ ιω τ ικ ή ζ ω ή δ ε ν τ ο δ ια κ ιν δ υ ν ε ύ ω α φ ο ύ

έκ θ εσ η ,

σ υ τ η ν ζ ε ις κ α ι ό χ ι ε γ ώ . Σ κ έ φ τ ο μ α ι π ω ς θα μ ε
ο ν ο μ ά τ ιζ ε ς

αν

σ ο υ έγραφ α

— σ κ έψ ο υ -τ ο

ό μ ω ς . Α π ’ τ η ν σ τ ρ α τ ιω τ ικ ή - σ ο υ ζ ω ή ε ίν α ι
α ρ κ ε τ ό το ό τ ι ε ίσ α ι κ α λ ά κ α ι έ χ ε ι ς β ρ ε ι
π ο λ λ ο ύ ς γ ν ω σ τ ο ύ ς « Π α ν ε π ισ τ ή μ ιο υ ς » 2. Τί
ά λ λ ο να ζ η τ ή σ ε ις ;
Γ ιώ ρ γ η , ε μ ε ίς ε δ ώ ε ίμ α σ τ ε ό λ ο ι κ α λ ά .

— ό χ ι τ η ν ίδ ια τη ν
αλλά μ ε τ ο ν Κ ύ ρ ιο Ν ίκ ο 5 π ο υ β γ ή κ ε
ά ρ θ ρ ο -τ ο υ — κ α ι μ έ σ α μ π λ έ κ ο ν τ α ι ο

Σ υ ν δ έ ετ α ι μ ε την έ κ θ ε σ η 4
ένα

Α ρ ισ τ ε ίδ η ς 6, ο Γ ρ η γ ό ρ η ς 7, ο Α ν τ ρ έ α ς 8, ο
Τ ά κ η ς 9. Τ ο θ έμ α β ρ ίσ κ ε τ α ι ε ν ε ξ ε λ ίξ ε ι.
Π ά ν τ ω ς λ ό γ ω τ ο υ χ ε ιρ ισ μ ο ύ π α ρ α ιτ ή θ η κ α ν ο
Α ρ η ς ' 0 κ α ι ό λ α τα ά λ λ α π α ιδ ιά ε κ τ ό ς α π ’ τ ο ν
Γ ιά ν ν η Γ ι α ν " . . .
Ε ίχ α μ ια σ υ ζ ή τ η σ η π ά λ ι π ο λ ύ

Ζ η τ ά ς π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς κ α ι λ ε ς ό τ ι ε ν δ ια φ έ ρ ε σ α ι

κ α τ α τ ο π ισ τ ικ ή μ ε τ ο ν Τ ά κ η 9 π ο υ ε ίτ α ν ε κ α ι ο

ω ς κ α ι γ ια τ ις α π ό π ε ιρ ε ς α υ τ ο κ τ ο ν ία ς .

Γ ρ η γ ό ρ η ς 7— γ ια ν α μ α θ α ίν ε ι... Ε ίτ α ν ε

Σ κ ύ φ τ η κ α π ρ ο ς σ τ ιγ μ ή να σ ο υ σ τ ε ί λ ω —
ε σ ω κ λ ε ί σ τ ω ς — ε ιδ ή σ ε ις γ ά μ ω ν - γ ε ν ν ή σ ε ω ν -

π ρ ά γ μ α τ ι ε ν δ ια φ έ ρ ο υ σ α π ο λ ύ κ α ι
α π ο κ α λ υ π τ ικ ή ...

β α φ τ ίσ ε ω ν - θ α ν ά τ ω ν - α υ τ ο κ τ ο ν ία ς - δ ε ξ ιώ σ ε ω ν ... Τί λ έ ς ; Ε ίν α ι κ α λ ή η σ κ έ ψ η - μ ο υ ;

Ξ έ ρ ο υ μ ε για τ η ν έ κ θ ε σ η και την ε ίδ α μ ε κ α ι
α υ τ ή ν κ α ι αυτούς. Οπωσδήποτε δεν έ χ ο υ μ ε

Γ ρ ά ψ ε -μ ο υ γ ρ ή γ ο ρ α ε ά ν ., ε π ιτ ρ έ π ε τ α ι γ ια να

να χ ά σ ο υ μ ε κ α θ ό λ ο υ .
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Ti άλλο να σου γράψω ή μάλλον τί να σου
πρωτογράψω. Και έτσι δεν σου γράφω τίποτε
και τελειώνω περιμένοντας γράμμα-σου που
να μου λες πότε θα έρθεις με άδεια για να
συναντηθούμε αμέσως. Σε χαιρετώ
Γειά χαρά
Σωτήρης.
■

Α θ ή ν α , 17 Α π ρ ί λ η 19 64

Ντίνος16. Τον συνάντησα δια μέσου του
αδελφού-του 'Αγγέλου17, και αυτός μου είπε
ότι είσουνα εδώ. Α λ λ ά την άλλη μέρα που
ήλθα για να σε βρω είχες φύγει. Μεγάλη
ατυχία. Έπρεπε να κατέβαινες στην σχολή να
με εύρισκες. Συζήτησα με τον Ντίνο — μου
είπε ότι είχατε συζητήσει και εν κατακλείδι
είπαμε να ξανασυναντηθούμε, α λ λ ά ο Ντίνος
με τις δουλειές-του και εγώ με τις εκλογές
της Σχολής,s χαθήκαμε. Όμως τον
συνάντησα την Τρίτη στις 14 του μηνάς που
είτανε εδώ περαστικός και συζητήσαμε
αρκετά πλατιά...
Γιώργο, η «δουλειά»19 πάει καλά —
συζητάμε και με τον Ά ρη'0 — που έχει κάνει
καταπληχτικές προόδους — και με τον Τάκη
τον Πανύψηλο20 και πάλι βλέπουμε.
Προχωράμε όπως περίπου τάχαμε πει.
Έχουνε να γίνουν μεγάλες «πλάκες»21
μάλλον γρήγορα. Εγώ με τα 2 κορίτσια22 (το
μεγάλο το διοπτροφόρο και το μικρότερο)
έχω μεγάλες «πλάκες». Μετά απ’ την
τελευταία συζήτηση που σούχα πει,
πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω που έλεγαν εν
γνώση-τους — με την θέλησή-τους, συνειδητά
— ψέματα. Το τι έγινε και το τι θα γίνει δεν
λέγεται. ,
θάθελα να σου γράψω πολλά ακόμη, α λ λ ά
όπως καταλαβαίνεις έχω πάρα πολλές
δουλειές τώρα. Γι’ αυτό τελειώνω και
περιμένω γράμμα-σου. θα σου ξαναγράψω
σύντομα μετά τις «πλάκες» που θάχουμε.
Αν τυχός έρθεις στην Αθήνα βρές-με
οπωσδήποτε. Έλα στην Σχολή και ρώτησε'
αν δεν με βρεις εκεί έλα σπίτι — Αυτοκίνητο
Λόφου Σκουζέ23. Τέρμα,ρώτησε και θά με
βρεις. Στην χειρότερη περίπτωση άφησέ-μου
παραγγελία.
Σε χαιρετώ φιλικά
Σωτήρης
Υ.Γ. Δεν σου έγραψα τίποτα για τον Μάκη24
γιατί είναι αυτονόητο ότι μαζί κάνουμε τις «δου
λειές»... Είναι καλά και σε χαιρετά...
Σωτήρης
18.4.64. Μούπε ο Μάκης να μ η ν το στείλώ διό
τι αλλάζεις διεύθυνση.

Φίλε Γιώργη, Γειά-σου
Η διαφορά στις ημερομηνίες των
γραμμάτων είναι II μέρες. Φυσικά'το γράμμασου το πήρα αργότερα — στις 10/4' όμως η
καθυστέρηση να σου γράψω καταλαβαίνεις
από πού προέρχεται. Ίσως να έπαιζε και
δευτερεύοντα ρόλο η σχετικότητα του χρόνου,
που εδώ η εβδομάδα — ιδιαίτερα αυτή την
εποχή — είναι μέρα ενώ σε σας ίσως... δεν
ξέρω γράψε-μου εσύ για ακρίβεια Γιώργο,
τώρα που σου γράφω για την σχετικότητα του
χρόνου θυμήθηκα ότι διαβάζω κάτι περί
χρόνου — .Αϊνστάιν κλπ. Αν μπορείς — έχεις
χρόνο, διάθεση και όχι άλλες ασχολίες —
στο γράμμα-σου γράψε-μου πλατιά πάνω σ '
αυτό το ζήτημα και αν θέλεις θα σου γράψω
και εγώ.
Χαίρουμαι ιδιαίτερα που είσαι στην
ιδιαίτερη Πατρίδα-μου12 αν και είσαι μόνος.
Δυστυχώς επειδή, όπως ξέρεις, έφυγα μικρός
απ’ εκεί, δεν έχω γνωστούς καθόλου για να
σε γνωρίσω.
Είναι κρίμα που λείπεις τώρα απ’ την
Αθήνα' έπρεπε νάσουνα εδώ. Δεν ξέρω σε τι
βαθμό (ένταση) φτάνει ο απρηχος απ’ τα εδώ
συμβαίνοντα, πάντως αν και δεν φαίνονται
απ’ όλους είναι πολύ-πολύ δυνατά. Σήμερα το
βράδυ γνώρισα — αν και δεν συστηθήκαμε —
το φίλο-σου τον Στέλιο13 τον Δικηγόρο.
Κάναμε μια συζήτηση και είτανε πολλά άτομα
και έτσι τον γνώρισα. Μου έκανε πολλή καλή
εντύπωση.
Είχα συναντηθεί με τον Αγγελο14 και ίσως
να σε πρόλαβε στην Κόρινθο από τότε δεν
μου έγραψε γράμμα. Επίσης συνάντησα μια
μέρα και τον Τάκη'5 — για τον οποίο είχα
επιφυλάξεις όπως σούχα πει — και είτανε
απόλαυση η συμπεριφορά-του, με τα νεύρα3 Α θ ή ν α 2 7 .4 .1 9 6 4
του, τις φωνές-του κτλ. Αλλο να σου γράφω, Φίλε «Λοιπέ»25, Γζιά-χαρά
και άλλο να τον έβλεπες' ειδικά εγώ που τον
Σου γράφω μετά ένα δεκάλεπτο που έλαβα
ήξερα αλλοιώς.
το γράμμα-σου. A υτό για δυο λόγους.
'Οταν είχες έρθει πάνω, είτανε εδώ και ο
Πρώτον' εάν αφήσω για αύριο θα σου γράψω
Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ ΤΟ Υ Π Α Ρ Α Λ Η Π Τ Η Τ Ω Ν Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Ω Ν

1. Με τη διατύπωση αυτή ο Σωτήρης υπενθυμί
ζει τις κοινές αντιλήψεις και το ενδιαφέρον για
τα προβλήματα και τις διαδικασίες που συντε
λούνταν στη σπουδαστική κατά κύριο λόγο, ορ
γάνωση της Νεολαίας της ΕΔΑ, αλλά αφορούσαν
το κίνημα της νεολαίας γενικότερα. Για περισσό
τερα βλέπε τα άρθρα-μου στην «Ελευθεροτυπία»
28.2.1982 και ιδίως 24.3.82 (στα πλαίσια της έρευ
νας για τη «γενιά του 1-1-4»).
2. Εννοεί γνωστούς και φίλους από διάφορες α
νώτατες σχολές που τότε είχαν μαζικά κατατα
χτεί στο στρατό (ΚΕΝ Κορίνθου). Ο ιδιαίτερος λό
γος για τη μαζική αυτή κατάταξη είναι η απώλεια
της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας από το κόμμα
της ΕΡΕ στις εκλογές της 3ης Νοέμβρη 1963, που
εξελίχτηκε αργότερα σε εκλογικό θρίαμβο της
Ένωσης Κέντρου στις εκλογές της 18 Φλεβάρη
1964. Δηλαδή ελπίζαμε ότι θα αλλάξει το κλίμα
στο δοκιμαστήριο αυτό κάθε καταπιεστικής μεθό
δου που λέγεται στρατός.
3. Πρόκειται για τη γνωστή δεκαπενθήμερη φοι

24

τητική επιθεώρηση «Πανσπουδαστική» που εκδιδόταν στην Αθήνα από φοιτητές όλων των σχο
λών από το 1956 μέχρι το 1967. Αποτέλεσε το μα
ζικό οργανωτή του φοιτητικού κινήματος που έ
δωσε συνοχή και ιδέες στο κίνημα της νεολαίας
τότε.
4. Έκθεση φωτογραφιών με αντιαποικιακόαντιιμπεριαλιστικό περιεχόμενο που οργάνωσαν
οι «Φίλοι των Νέων Χωρών» (ΦΝΧ) στην αίθουσατους, οδός Ασκληπιού 3, στην Αθήνα, το Γενάρη
του 1964.
5. Νίκος Ψυρούκης' ο γνωστός συγγραφέας, η
γετικός παράγοντας τότε στους ΦΝΧ.
6. Αριστείδης Μανωλόκος' στέλεχος του φοιτη
τικού κινήματος και μέλος του Κεντρικού Συμβου
λίου της ΝΕΔΑ τότε.
7. Γρηγόρης Γιόνναρος' στέλεχος του φοιτητι
κού κινήματος και μέλος του ΚΣ της ΝΕΔΑ τότε.
8. Αντρέας Λεντόκης' στέλεχος του φοιτητικού
κινήματος και μέλος του ΚΣ της ΝΕΔΑ τότε.
9. Τόκης Μπενάς’ ο γνωστός αντιστασιακός και

οπωσδήποτε τον άλλο μήνα' και, δεύτερον,
σου είχα ετοιμάσει γράμμα (στο εσωκλείω)26,
α λ λ ά μου είπε ο Μάκης ότι ά λ λ α ζ ε ς
διεύθυνση.
Γιώργο διευθύνσεις δεν ξέρω των παιδιών
που ζητάς α λ λ ά θα μάθω και θα σου γράψω.
Ειδικά για τον Μπενακόπουλο16 και τον
Παπασπύρου14.
Ο Μάκης24 ξέρεις εκλέχτηκε Σύμβουλος
του Εθνικού Συλλόγου Σπουδαστών ΑΣΟΕΕ.
Είναι τώρα μήνας και πλέον.
Γ ία τις «πλάκες» που σου γράφω στο
πρώτο γράμμα (Διάβαστο πρώτο) έχουν
αρχίσει και ολοένα μεγαλώνουν. Μου
φαίνεται ότι θα αρχίσω να κρατάω
Ημερολόγιο. Όμως ακόμα δεν φτάσανε στο
ζενίθ. Ελπίζω ότι θα φτάσουν σε λίγο καιρό.
Ένα περιστατικό. Μια μέρα σε ομήγυρη
είχε έρθει μαζί με το μιαρότερο κορίτσι22 και
ο «Φουκαρράς»27. Το τι έγινε δεν λέγεται.
Φαντάσου ότι με έδειχνε εμένα στα κρυφά
στον «Φουκαρρά» κι όλο τούλεγε - τούλεγε.
Παρά λίγο ναρχόταν και το μεγάλο το
διοπτροφόρο22 όμως δεν ήρθε. Κρίμα-κρίμα!
Έχεις χαιρετισμούς από το Μάκη.
Τρελλαθήκαμε Γιώργο-μου, στα τρεξίματα.
Γιατί έχουμε και διάβασμα για τις εξετάσεις
και πρέπει να φτιάξουμε δύο μελέτες για το
Πανσπουδαστικό Συνέδριο28 που θα αρχίσει
στις 11 του Μάη. Επιπλέον — ν α μην το
ξεχνάμε — έχουμε — εγώ ιδίως —
τραβήγματα με τα κορίτσια. Τι να γίνει.
Φίλε «λοιπέ», μην στενοχωριέσαι καθόλου
για το αξίωμα που του ξέφυγες. Είναι
καλλίτερα. Σκέψου έγνοιες που θάχες. Ενώ
τώρα ούτε όπλο να καθαρίζεις κλπ. Ποιος
την τύχη-σου. Σε ζηλεύω. Αν έχεις καιρό και
όρεξη κάνε δύο ή μάλλον τρία πράγματα: Ιον
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ. 2ον Μια μελέτη για τ/ς
επιδράσεις της μοναξιάς και απομόνωσης
στην ψυχολογική κατάσταση του ατόμου
(θυμήσου τον Φρόυντ). 3ον Τα περί χρόνου
(Αϊνστάιν) που σου γράφω στο πρώτο
γράμμα.
Τίποτε άλλο δεν σου γράφω. Περιμένω
απάντησή-σου. Ως τότε
Γειά χαρά
Σωτήρης
4
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Φίλε Γιώργη, Γέιά-σου
Μόνο δυο λόγια σου γράφω κυρίως γιατί
γραμματέας του ΚΣ της ΝΕΔΑ τότε.
10. Άρης Ζεπότος' φοιτητής Νομικής και μέλος
του Γραφείου της «Σπουδάζουσός» της ΝΕΔΑ και
της Συντακτικής Επιτροπής της «Πανσπουδαστικής» τότε.
11. Γιάννης Γιαννουλόπουλος' φοιτητής φιλοσο
φικής, συνδικαλιστικό στέλεχος και αρχισυντά
κτης της «Πανσπουδαστικής» τότε.
12.0 Σωτήρης γεννήθηκε στο 1942 στο Οίτυλο
της Μάνης. Εγώ υπηρετούσα τότε (Απρίλης 1964)
στο Γύθειο.
13. Στέλιος Μπαμπάς' νέος τότε δικηγόρος, ηγε
τικός παράγοντας στους ΦΝΧ.
14. Άγγελος Παπασπύρου' στροτευμένος φοιτη
τής της ΑΣΟΕΕ, στέλεχος της ΝΕΔΑ.
15 Τόκης Τασσόπουλος' στρατευμένος φοιτη
τής. στέλεχος της ΝΕΔΑ τότε.
16. Ντίνος Μπενακόπουλος' στρατευμένος φοι
τητής του ΕΜΠ, στέλεχος της ΝΕΔΑ τότε.
17. Άγγελος Μπενακόπουλος παλαιό στέλεχος
της σπουδαστικής οργάνωσης τής ΝΕΔΑ.
18. Εννοεί τις εκλογές για το ΔΣ του Συλλόγου

ε ίν α ι α π ίθ α ν α π ε ρ ίπ λ ο κ ε ς ο ι σ υ ν θ ή κ ε ς τη ς

— ένας
— α λ λ ά κ υ ρ ίω ς

τ ω ρ ιν ή ς π ε ρ ιό δ ο υ π ο υ δ ια ν ύ ω
π α ρ ά γ ο ν τ α ς κ α ι ο ι ε ξ ε τ ά σ ε ις

γ ια τ ί δ ε ν έ χ ω ν έ α - σ ο υ . Σ ο υ ε ίχ α γ ρ ά ψ ε ι π ρ ο
μ η ν ά ς εκ τ εν έσ τ α τ α κ α ι δ ε ν έ χ ω λ ά β ε ι γράμμασ ο υ . Γ ρ ά ψ ε -μ ο υ σ ε π α ρ α κ α λ ώ α μ έ σ ω ς .
Γ ιώ ρ γ η , δ ε ν σ ο υ γ ρ ά φ ω κ α ν έ ν α ν έ ο κ α ι
για τ ί δ ε ν έ χ ω , α λ λ ά κ υ ρ ίω ς γ ια τ ί θ έ λ ω π ρ ώ τ α
να δ ω τ ο α π ο τ έ λ ε σ μ α τ ω ν ε ν δ υ ν ά μ ε ι
κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν π ο υ δ ια δ ρ α μ α τ ίζ ο ν τ α ι.
Σ ε π α ρ α κ α λ ώ γ ρ ά ψ ε -μ ο υ κ α ι κ υ ρ ίω ς μ ή π ω ς
θα π ά ρ ε ις κ α μ μ ιά ά δ ε ια γ ια να έ ρ θ ε ις κ ά τ ω
στη ν Α θήνα.
Σ ε χ α ιρ ε τ ώ φ ιλ ικ ώ τ α τ α
Σ ω τήρης
Υ .Γ . Έ χ ε ις χ α ιρ ε τ ίσ μ α τ α α π ό τ ο Μ ά κ η .

Δ ιε ύ θ υ ν σ η δ ε ν ξ έ ρ ω γ ι ’ α υ τ ό δ ε ν σ ο υ σ τ έ λ ν ω
— κ α τ α λ α β α ίν ε ις ό τ ι α υ τ ό μ α ς σ α κ ά τ ε ψ ε ω ς

Φ ίλ ε Γ ιώ ρ γ η , σ ε χ α ιρ ε τ ώ 29

κ α τ α λ α β α ίν ε ις τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς . Δ ε ν ε ίτ α ν ε ,
Γ ιώ ρ γ ο , μ ό ν ο τ ο δ ιά β α σ μ α ’ α ν κ α ι γ ια ν α

ά λ λ α ζ ε γ ν ώ μ η , τ ο ν χ α ιρ ε τ ίσ α μ ε κ α ι τ ο υ
ε ίπ α μ ε σ τ ο κ α λ ό . . . κ α λ ό ς σ τ ρ α τ ιώ τ η ς ! ! !

π ο ύ μ ε τ η ν α λ ή θ ε ια , ό π ω ς μ ο ύ γ ρ α ψ ε ς , η
χ ρ ο ν ιά — δ ε ν λ έ ω η ε π ισ τ ή μ η — δ ε ν

Σ τ ο π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο γρ ά μ μ α σ ο υ ε ίχ α γ ρ ά ψ ε ι
μ ια υ π ο κ ε ιμ ε ν ικ ή ε κ τ ίμ η σ η γ ια τις ε ξ ε τ ά σ ε ις '

κ α τ α χ τ ιέ τ α ι μ ε ε π ι κ λ ή σ ε ι ς ’ θ έ λ ε ι τ ρ ο μ ε ρ ή
β ά χ η , δ ε ν π α ρ α δ ίδ ε ι α π ό μ ό ν η - τ η ς τα ό π λ α ,

ο ι κ α θ η γ η τ έ ς ό μ ω ς έ χ ο υ ν δ ια φ ο ρ ε τ ικ ή

δ η λ . δ ε ν π ε θ α ίν ε ι ε ιρ η ν ικ ά ... ό π ω ς δ ε ν

υ π ο κ ε ιμ ε ν ικ ή ε κ τ ίμ η σ η , κ ι α φ ο ύ η δ ικ ιά -μ α ς
ε κ τ ίμ η σ η ισ χ ύ ε ι α ν τ ικ ε ιμ ε ν ικ ά , δ ε ν π ά μ ε κ α λ ά
σ τ α μ α θ ή μ α τ α . Δ ε ν π ε ιρ ά ζ ε ι ό μ ω ς . Σ τ α π ά ν τ α
υ π ά ρ χ ε ι γ ια τ ρ ειά , μ ό ν ο σ τ ο ν θ ά ν α τ ο δ ε ν
υ π ά ρ χει — ή μ ή π ω ς κ α ι σ τ η ν α γά π η ' τί λές;!!
Έ χ ε ις π ο λ λ ο ύ ς χ α ιρ ε τ ισ μ ο ύ ς α π ό τ ο ν

Έ λ α β α τ ο γ ρ ά μ μ α - σ ο υ π ρ ο 8 π ε ρ ίπ ο υ

κ α ι δ ε ύ τ ε ρ ο ν , γ ια τ ί ό π ω ς γ ρ ά φ ε ις , θα π ά ρ ε ις

— και
— ε ίν α ι κ α ι
—

ά δ ε ια κ α ι θα έ ρ θ ε ις κ ά τ ω . Α υ ξ η τ ικ ό
μ ά λ ισ τ α κ α τ ά γ ε ω μ ε τ ρ ικ ή π ρ ό ο δ ο
το γ ε γ ο ν ό ς ό τ ι σ κ έ φ τ ε σ α ι

— έσ τω

δ ια ισ θ η τ ικ ά κ α ι π ρ ο σ π α θ ε ίς ν α π ρ ο χ ω ρ ή σ ε ις .
Ε γ ώ τ ώ ρ α α υ τ ό μ ό ν ο μ π ο ρ ώ να σ ο υ π ω .
Σ κ έ ψ ο υ ό σ ο μ π ο ρ ε ί π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο . Κ α ι τα
τ ο λ μ η ρ ό τ ε ρ α δ ια ισ θ η τ ικ ά π ε τ ά γ μ α τ α είμ α ι
β έ β α ιο ς ό τ ι δ ε ν θα φ θ ά ν ο υ ν τ η ν
π ρ α γ μ α τ ικ ό τ η τ α , π ο υ υ π ά ρ χ ε ι σ ή μ ε ρ α κ α ι
ε ξ ε λ ίσ σ ε τ α ι α π ίθ α ν α γ ρ ή γ ο ρ α κ α ι
π ο λ ύ π λ ο κ α ...
Σ ή μ ε ρ α , Γ χ ώ ρ γ ο , τ ο α π ό γ ε υ μ α θα δ ώ σ ο υ μ ε
μ ια μ ε γ ά λ η μ ά χ η 30. Μ ια μ ά χ η ζ ω ή ς ή
θ α ν ά τ ο υ , γ ια τ η ν σ υ ν έ χ ισ η τ η ς ύ π α ρ ξ η ς ή μ η
« τ ο υ ε α υ τ ο ύ - μ α ς » σ α ν τ έ τ ο ιο ι. Τ ο α π ο τ έ λ ε σ μ α
δ ε ν ξ έ ρ ω τι θα ε ίν α ι' ό χ ι α π ό π λ ε υ ρ ά ς δ ικ ή ς μ α ς α λ λ ά α π ό γ ε ν ικ ώ τ ε ρ η ς α ν τ ιμ ε τ ώ π ισ η ς '
π ρ ο β λ έ π ω μ ά λ λ ο ν ό τ ι π α ρ ά τ η ν Ν ικ η φ ό ρ α
έ κ β α σ η τ η ς δ ικ ή ς - μ α ς μ ά χ η ς , ο α γ ώ ν α ς θα
χ α θ ε ί α π ό έ λ λ ε ι ψ η ε ν ια ία ς δ ιο ίκ η σ η ς κ α ι
σ υ ν τ ο ν ισ μ ο ύ τ η ς δ ρ ά σ η ς ό λ ω ν . ( Σ ε α ρ έ σ ε ι η
σ τ ρ α τ ιω τ ικ ή ο ρ ο λ ο γ ία ; Τ α κ α τ α φ έ ρ ν ω ή ό χ ι;
Τ ί λ ε ς φ ίλ ε « Λ ο ιπ έ » ! ! ) 23.
Π ο λ λ ά θ έ λ ω να σ ο υ γ ρ ά ψ ω , ό μ ω ς , μ η
μ π ο ρ ώ ν τ α ς τ ώ ρ α τ ε λ ε ιώ ν ω π ε ρ ιμ έ ν ο ν τ α ς
γ ρ ά μ μ α -σ ο υ γ ια τ ο π ό τ ε θα κ α τ έ β ε ις κ ά τ ω .
Κ ά τ ι τ ε λ ε υ τ α ίο . Ο Μ ή τ σ ο ς 3' — ο α δ ε λ φ ό ς

—

Γ ε ιά - σ ο υ Γ ιώ ρ γ η
Σ ω τήρης

π ή γ ε σ τ ρ α τ ιώ τ η ς . Έ χ ε ι μ ια

των Σπουδαστών της ΑΣΟ και ΕΕ.
19. «Δουλειά»’ εννοεί τη συστηματική προσπά
θεια για τη συσπείρωση και το συντονισμό της
δραστηριότητας όλων των αντιρεφορμιστικών
στελεχών της αριστερής νεολαίας- οι απαρχές
της διαδικασίας αυτής βρίσκονται στις εργασίες
του 8' Συνεδρίου της ΕΔΑ, το Δεκέμβριο του
1962.
20. Τάκης Παππάς" φοιτητής της Νομικής σχο
λής, στέλεχος της Νεολαίας και μέλος του Γρα
φείου της «Σπουδάζουσας» τότε.
21. «Πλάκες»- «Πάρτυ»- «Δεξίωση»- έτσι ονομάζει
συνθηματικά ο Σωτήρης τις εσωοργανωτικές
συγκρούσεις στη ΝΕΔΑ" αυτό για συνωμοτικούς
λόγους, επειδή ο παραλήπτης των επιστολών ή
ταν στρατιώτης.
22. Πρόκειται γΓα τους Τάκη Μπενά και Γρηγόρη
Γιάνναρο" βλέπε σημ. 7 και 9.
23. Η διεύθυνση του Σωτήρη ήτανε: Κτήμα Λουκί
σα, Λόφος Σκουζέ, T Τ 210, Αθήνα.
24. Μάκης Παπούλιας- φοιτητής της ΑΣΟ και ΕΕ,
μαζικό στέλεχος της νεολαίας και μέλος του Γρα
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Α γ α π η μ έ ν ε φ ίλ ε Γ ιώ ρ γ ο , σ ε χ α ιρ ε τ ώ
Ή θ ελα

π ε θ α ίν ε ι κ α ν ε ίς ε ιρ η ν ικ ά 32. . . δ ε ν σ υ μ φ ω ν ε ίς ;
Σ υ ν έ π ε ια τ ο υ δ ια β ά σ μ α τ ο ς ό λ ω ν - μ α ς ε ίτ α ν ε
κ α ι η ο λ ο κ λ η ρ ω τ ικ ή α δ υ ν α μ ία ν α
ξ α ν α σ υ ν α ν τ η θ ο ύ μ ε μ ε τα π α ιδ ιά σ ε κ α ν έ ν α
« π ά ρ τ υ » 21. Σ κ έ ψ ο υ ό τ ι α π ’ ό σ ο ξ έ ρ ω κ α ν ε ίς
δ ε ν π ή γ α ιν ε σ ε « π ά ρ τ υ » γ ια τ ί α π λ ο ύ σ τ α τ α δ ε ν
γ ιν ό τ α ν ε . Έ τ σ ι τ ώ ρ α π ο υ τ ε λ ε ιώ σ α μ ε τις

Μ άκη.
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η μ ε ρ ώ ν κ α ι ε χ ά ρ η κ α α φ ά ν τ α σ τ α γ ια δ υ ο
λ ό γ ο υ ς . β Ί ρ ώ τ ο , γ ια τ ί έ λ α β α τ ο γ ρ ά μ μ α -σ ο υ

ε ξ ε τ ά σ ε ις -μ ο υ . Ε ίν α ι α λ ή θ ε ια ό τ ι π έ ρ α σ ε
π ο λ ύ ς κ α ιρ ό ς π ο υ δ ε ν σ ο υ έ γ ρ α ψ α , θ α

έ ν α β α θ μ ό . Τ ί να γ ίν ε ι ό μ ω ς ; Α φ ο ύ δ ε ν

Τ ε λ ε ιώ ν ω π ε ρ ιμ έ ν ο ν τ α ς γ ρ ά μ μ α -σ ο υ

5 .

του Μ ά κ η

β δ ο μ ά δ α π ο υ π α ρ ο υ σ ιά σ τ η κ ε σ τ η ν Κ ό ρ ιν θ ο .

να σ ο υ

ε ξ ε τ ά σ ε ις έ χ ε ι να κ α ε ί τ ο π ε λ ε κ ο ύ δ ι. Ή δ η
ε τ ο ιμ ά ζ ο υ μ ε ό χ ι « π ά ρ τ υ » α λ λ ά « δ ε ξ ίω σ η » .
Σ ύ ν τ ο μ α π ρ έπ ε ι ν ά χ ω νέα.
Σ τ ις ε ξ ε τ ά σ ε ις - μ ο υ π ή γα , κ α λ ά κ α ι είμ α ι
β έ β α ιο ς ό τ ι έ χ ω π ε ρ ά σ ε ι τ η ν χ ρ ο ν ιά κ ι έ τ σ ι

γρ ά ψ ω α π ό την Δ ευ τέρ α

α λ λ ά α ν έ β α λ λ α γ ια τ ί α ν α β λ ή θ η κ ε κ α ι το
« π ά ρ τ υ » 21 π ο υ ε ίχ α μ ε π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ίσ ε ι κ α ι έ τ σ ι
δ ε ν θα ε ίχ α νέα .
Τ ο « π ά ρ τ υ » έ γ ι ν ε χ τ ε ς β ρ ά δ υ κ α ι ε ίμ α σ τ α ν
9 σ τ η ν α ρ χ ή κ α ι έ π ε ιτ α μ ε ίν α μ ε 8. Δ ε ν ε ίχ ε
έ ρ θ ε ι η « Μ α μ ά » μ ε τα γ υ α λ ιά γ ια τ ί λ ε ίπ ε ι
ό π ω ς ξ έ ρ ε ις . Ε ίχ ε έ ρ θ ε ι ό μ ω ς η « α κ ό λ ο υ θ ό ς τ η ς » 22. Ε ίχ α μ ε μ ε γ ά λ η « π λ ά κ α » , ό μ ω ς ε κ ε ίν ο
π ο υ μ α ς ε ν δ ια φ έ ρ ε ι ε ίν α ι ό τ ι τ ο π α ιχ ν ίδ ι π ο υ
ε ίχ α μ ε σ κ α ρ ώ σ ε ι δ ε ν π ή γ ε ό π ω ς θ έ λ α μ ε . Κ α ι
α υ τ ό γ ια τ ί π ρ ο έ κ υ ψ α ν τ ό σ ε ς τ ε χ ν ικ έ ς
λ ε π τ ο μ έ ρ ε ιε ς π ο υ δ ε ν ε ίτ α ν ε δ υ ν α τ ό ν ν α τις
π α ρ α κ ά μ ψ ο υ μ ε δ ί χ ω ς να θ ίγ ε ι η ο υ σ ία τ ο υ
π α ιχ ν ιδ ιο ύ . Τ ό τ ε ό μ ω ς τι ν α τ ο κ ά ν ε ις . Έ τ σ ι

τ έ λ ε ιω σ α ν τα β ά σ α ν α . Π ά ν τ ω ς κ ο υ ρ ά σ τ η κ α
φ έ τ ο ς τ ρ ο μ ε ρ ά . Ε π ί έ ν α μ ή ν α δ ιά β α ζ α
μ ε ρ ό ν υ χ τ α — δ ί χ ω ς ν α β γ α ί ν ω α π ’ τ ο σ π ίτ ι
π α ρ ά γ ια τ ο υ ς δ ια γ ω ν ισ μ ο ύ ς . Κ α ι ο Μ ά κ η ς
π ή γ ε κ α λ ά κ ι ε λ π ί ζ ω ό τ ι κ ι α υ τ ό ς θα

Δ ε ν ξ έ ρ ω α ν σ ο ύ γ ρ α ψ ε η Ά ν ν α 33 γ ια τ ις
φ α σ α ρ ίε ς π ο υ έ γ ιν α ν . Ε λ π ίζ ω ν α σ ο υ έ χ ε ι
γ ρ ά ψ ε ι. Π ά ν τ ω ς έ τ σ ι π ο ύ ρ θ α ν ε τα π ρ ά γ μ α τ α
δ ε ν γ ιν ό τ α ν ε ν ο μ ίζ ω τ ίπ ο τ ε ά λ λ ο , α ν κ α ι σ τ η ν
δ ια δ ικ α σ ία κ α ι σ τ ις ιδ ια ίτ ε ρ ε ς π λ ε υ ρ έ ς θ έ λ ε ι
τ ε ρ ά σ τ ια σ υ ζ ή τ η σ η . Θ α δ ο ύ μ ε τ ώ ρ α α π ό δ ω
κ ι ε μ π ρ ό ς . Υ π ά ρ χ ε ι μ ια ω ρ α ιό τ α τ η σ κ έ ψ η . Α ν
γ ίν ε ι π ρ ά ξ η ε π ιτ υ χ η μ έ ν η , θα α φ ή σ ε ι ε π ο χ ή .
Τ ε λ ε ιώ ν ο ν τ α ς σ ο υ γ ρ ά φ ω έ ν α π ρ ό β λ η μ α

τ ε λ ε ιώ σ α μ ε κ α τ ά τις 2 .3 0 τη ν ύ χ τ α το
« π ά ρ τ υ » κ α ι τ ώ ρ α σ κ ε φ τ ό μ α σ τ ε τις
λ ε π τ ο μ έ ρ ε ιε ς γ ια ν α κ ά ν ο υ μ ε κ α ν έ ν α ά λ λ ο .
Γ ιώ ρ γ ο , θ ά θ ε λ ε ς να σ ο υ γ ρ ά ψ ω κ ι ά λ λ α ,

π ο υ έ χ ε ι α ρ χ ίσ ε ι ν α μ ’ α π α σ χ ο λ ε ί σ ο β α ρ ά . Ο
κ α θ η γ η τ ή ς -μ α ς ο Φ ο υ ρ κ ιώ τ η ς , μ α ς δ ιδ ά σ κ ε ι
ό τ ι τ ο « δ ίκ α ιο π ρ ο ϋ π ή ρ ξ ε ν τ η ς ο ικ ο ν ο μ ία ς » .

α λ λ ά ε π ε ιδ ή α φ ' ενός δ ια β ά ζ ω τ ώ ρ α π ο υ σ ο υ
γ ρ ά φ ω σ τ α τ ισ τ ικ ή ' θ έ λ ε ις α λ ή θ ε ια να σ ο υ

Π α ρα π έμ π ει δ ε σ το ν S ta m le r

σ τ ε ίλ ω κ α μ μ ιά χ ιλ ιά δ α τ ύ π ο υ ς γ ια ν α π ε ρ ν ά ς
τ η ν ώ ρ α - σ ο υ ; ... — α φ ' ε τ έ ρ ο υ δ ε ν έ χ ω π ιο

λάθος.

ε ν δ ια φ έ ρ ο ν τ α π ρ ά γ μ α τ α α π ’ το « π ά ρ τ υ » ,
τ ε λ ε ιώ ν ω ε δ ώ .

Γ ε ιά χ α ρ ά
Σ ω τήρης

“7 .

·

ξ ε μ π ε ρ δ έ ψ ε ι.

Α θ ή ν α , 2 6 .1 0 .6 4

Φ ίλ ε Γ ιώ ρ γ η , Γ ε ιά -χ α ρ ά
Σ ο υ γ ρ ά φ ω δ υ ο λ ό γ ι α μ ό λ ι ς τ ε λ ε ίω σ α τις

φείου της Σπουδάζουσας της ΝΕΔΑ.
25. «Λοιπός Οπλίτης»- κάτι σαν ανθυποστρατιώτης: μειωτικός χαρακτηρισμός για ικανούς στρα
τιώτες από τους οποίους αφαιρούσαν ορισμένα
δικαιώματα (π.χ. κατοχή όπλου). Εμένα με ονόμα
σαν «λοιπό» μετά τον χαρακτηρισμό-μου ως Γ κα
τηγορίας (δρώντα κι επικίνδυνο) κομμουνιστή με
την Φ. 123.2/10/9678/8.4.64/ΓΕΣ/2ΕΓ, με έστειλαν
σε πειθαρχική μονάδα κλπ.
26. Είναι το προηγούμενο γράμμα με ημερομηνία
17.4.1964.
27. «Φουκαρράς»" συνωμοτική παραποίηση του ο
νόματος του Νίκου Καρρά, στελέχους της Εκτε
λεστικής Επιτροπής της ΕΔΑ τότε.
28. Εννοεί το Ε' Πανσπουδαστικό Συνέδριο.
29. Το γράμμα αυτό του Σωτήρη είναι γραμμένο έ
να χρόνο ακριβώς πριν τη δολοφονία-του στις 21
Ιουλίου 1965. Αξίζει να προσεχτεί ιδιαίτερα το περιεχόμενό-του. Εντύπωση προκαλεί ο στοχασμός-του για τα θέματα του Αγώνα, του 'Ερωτα
και του θανάτου.
30. «Μάχη»" αναφέρεται στην επικείμενη αναμέ

— γερμ ανό

κ α θ η γ η τ ή τ ο υ Α σ τ ι κ ο ύ Δ ι κ α ίο υ α ν δ ε ν κ ά ν ω

Α ν μ π ο ρ ε ίς σ τ ε ίλ ε - μ ο υ κ α μ μ ιά π λ η ρ ο φ ο ρ ία
γ ια τ ο β ι β λ ί ο τ ο υ S t a m l e r ' υ π ά ρ χ ε ι
μ ε τ α φ ρ α σ μ έ ν ο ; π ο ύ ; κ λ π . — ή α κ ό μ α σ τ ε ίλ ε μ ο υ σ κ έ ψ ε ις - σ ο υ , γ ια τ ί π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ίζ ο υ μ ε ν α
α ν τ ικ ρ ο ύ σ ο υ μ ε α υ τ ή τ η ν ά π ο ψ η .
Σ ε χ α ιρ ε τ ώ
Σ ω τή ρη ς.

τρηση σε κλίμακα πανσπουδαστική, ανάμεσα
στην ριζοσπαστική αντίληψη που αντιπροσωπεύ
ει ο Σωτήρης, ο Μάκης Παπούλιας και άλλοι και
συμμεριζόταν η πλειοψηφία της σπουδαστικής
οργάνωσης και στη ρεφορμιστική τακτική που α
κολουθούσε το ΚΣ της ΝΕΔΑ, ως προς τη φύση
και τους στόχους του κινήματος της νεολαίας.
Μετά από ένα ακριβώς χρόνο έπεφτε σε μιαν άλ
λη μάχη, πολεμώντας τους πραιτοριανούς των α
νακτόρων.
31. Δημήτριος Παπούλιας" μαθηματικός, στέλε
χος της ΝΕΔΑ και μέλος του Γραφείου της Σπου
δάζουσας τότε.
32. Ειρωνεύεται τις θεωρίες για την «ειρηνική συ
νύπαρξη», το «ειρηνικό πέρασμα στο σοσιαλι
σμό» και την «ειρηνική άμιλλα» που λάνσαρε τότε
η ηγεσία του ΚΚΣΕ και αναμασούσε εδώ η ηγεσία
της Αριστερός (ΚΚΕ-ΕΔΑ).
33. 'Αννα Γέμελα" στέλεχος της νεολαίας της
ΕΔΑ στην Ελευσίνα και μέλος της κίνησης των
ΦΝΧ τότε.
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Απόφαση του «ΚΣ» σχετικά με την περίπτωση του Σωτήρη Πετρούλα
1. Το ΚΣ παράλληλα με την περίπτωση του
Μ.Π. εξέτασε και όλες τις πλευρές που πα
ρουσιάζει η περίπτωση του φ. Σ. Π.
— Στην έρευνα του προβλήματος, που έγινε
τόσο από το ΚΣ όσο και κατά την συζήτηση
στο Γραφείο της Σπουδάζουσας προκείπτει
το συμπέρασμα, ότι ο φ. Σ. Π. ανέπτυξε μέσα
στις γραμμές της οργάνωσης μια παράλληλη
δραστηριότητα, σχετικά με τα προβλήματα
της συγκρότησης της οργάνωσης, της γραμμής-της, των προσανατολισμών-της, των
μορφών δράσης-της κλπ.
— Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις από
ψεις, που υπεράσπισε σε ανοιχτή συζήτηση έ
ξω από το Θέατρο «Διάνα» μετά την αναγγε
λία της ενοποίησης, όλη τη δουλειά, που γί
νονταν σε βάρος του κύρους της Οργάνωσης
για «καμπιοκτόνους» κλπ. και το γεγονός ό
τι πριν είκοσι μέρες ακόμα δήλωνε υπεύθυνα
ότι είχε ανάγκη να σκεφθεί αν θα... προσχω
ρήσει στην καινούρια οργάνωση και ζητούσε
πίστωση χρόνου γι’ αυτό, εκφράζοντας έτσι
κατά τον ποιό ανοιχτό τρόπο και τον πιο επί
σημο την αντίθεση των απόψεών-του, σαν
σύνολο, στην ίδια την αναγκαιότητα της δη
μιουργίας της ΔΝΛ και την γραμμή-μας.
— Όλα αυτά συντελούνται μέσα σ' ένα κλί
μα στενών και επιστήθιων σχέσεων με τον
Μ. Π.
2. Εν τούτοις το ΚΣ θεωρεί ότι οι ευθύνες του
φ. Σ. Π. δεν είναι οι ίδιες με του Μ. Π. που α
ποτελεί το κέντρο, τον εγκέφαλο της διαβρωτικής δραστηριότητας σε βάρος της οργάνω
σης, όπως εκθέτουμε στη σχετική ανακοίνωσή-μας.
3. Με βάση τα πιο πάνω θεωρούμε ότι ο φ. Σ.
Π. με όλη τη στάση-του έβλαψε σημαντικά
την όλη υπόθεση της οργάνωσης, δεν βοήθη
σε καθόλου, αντίθετα δυσκόλεψε τη συσπεί
ρωση γύρω στη γραμμή-μας, συντέλεσε ση
μαντικά, να διαβρωθεί το κύρος-της, και, τε
λικά, η όλη-του στάση είναι στάση ανθρώπου
που δεν πιστεύει στην ίδια την οργάνωσή και

τη γραμμή-της. Η δε τοποθέτηση-του απέ
ναντι σ’ αυτά τα προβλήματα υπήρξε καθαρά
εικονική.
— Με βάση όλα αυτά, όλη τη δραστηριότητα
που έβλαψε σημαντικά την υπόθεση της ορ
γάνωσης μέχρι σήμερα, το ΚΣ αποφασίζει:
α) Να επιβάλει στον φ. Σ. Π. την ποινή της
βαριάς μομφής.
β) Να συνοδευτεί αυτή με αυστηρή κριτική
των απόψεών-του και όλης-του της δραστη
ριότητας μέσα στην οργάνωση,
γ) Θεωρεί ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σαν εισηγητής των θέσεών-μας στην προσυ
νεδριακή δουλειά της οργάνωσης, και
δ) Θεωρεί επίσης, ότι δεν μπορεί να παίξει
καθοδηγητικό ρόλο σε μια οργάνωση που α
ποτελεί νέα, ανώτερη φάση στο νεολαιίστικο
κίνημα της χώρας-μας και στης οποίας την
γραμμή δεν πιστεύει.
4. Το ΚΣ πιστεύει ότι αν ο ίδιος με ειλικρίνεια
δει όλο το πρόβλημα, θα βοηθηθεί, ώστε σε
σύντομο χρονικό διάστημα να δει όλες τις
πλευρές-του και σωστά να επανατοποθετηθεί
απέναντι σ’ αυτές, ενώ, αντίθετα, η συνέχιση
της ίδιας τακτικής και δραστηριότητας, θα
οξύνει το πρόβλημα και θα το περιπλέξει πά
ρα πέρα.
5. Κατά τη γνώμη του ΚΣ η περίπτωση του φ.
Σ. Π. δείχνει παραστατικά ένα γενικότερο
πρόβλημα που αντιμετωπίζει το κίνημα της
νεολαίας σ’ αυτό το ανώτερο στάδιο που έχει
μπει.
— Στο στάδιο αυτό, που το νεολαιίστικο κί
νημα της πατρίδας-μας παλεύει ενάντια
στους ποικιλώνυμους εχθρούς και πρωτ’ απ’
όλα τις ίδιες τις δυνάμεις του φασισμού —
Δεξιά, ξένους, παλάτι, ολιγαρχία κλπ., που η
διάλυσή-της έχει γίνει, όπως το ίδιο το κόμμα
της ΕΔΑ διαπιστώνει, ο κύριος στόχος της ε
πίθεσης της Δεξιάς κατά της δημοκρατίας,
που εναντίον-μας χρησιμοποιούνται όλες οι
ανέντιμες και βρωμερές μέθοδες από τη συ
κοφαντία και το ψεύδος μέχρι τις ανοιχτές

τρομοκρατικές επιθέσεις, στο στάδιο αυτό
που ο συνδυασμός από μέρους της οργάνωσής-μας της πολιτικής δράσης με όλες τις
μορφές μιας πλούσιας πολιτιστικής δράσης,
κάνει καθαρό στους αντιπάλους-μας ότι χά
νουν την μάχη στη νεολαία, στη σημερινή τέ
λος περίοδο που στο χώρο της νεολαίας αναμετριώνται οι τρεις πολιτικές παρατάξεις σε
μια «Ολυμπιάδα», όπως χαρακτηριστικά
γράφει ο αστικός Τύπος, δεν είναι δυνατόν
να πάει η οργάνωσή-μας στη μάχη αυτή με
χειροπέδες στα χέρια, τις χειροπέδες που α
ποτελούν οι διάφορες «απόψεις» περί της
σκοπιμότητας της ύπαρξής-της, αυτές που
λοιδωρούν και υπονομεύουν τις μορφές δρά
σης-της, «απόψεις» και συζητήσεις που υπο
σκάπτουν το κύρος-της, κλονίζουν την εμπι
στοσύνη σ’ αυτήν.
— Η όλη στάση του φ. Σ. Π. (και κατά ένα
άλλο τρόπο, ολόκληρου του γραφείου της
ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΣΑΣ) δεν βοήθησαν την οργά
νωση να εξοπλιστεί γι’ αυτή τη μάχη όσο γί
νεται πιο καλά.
— Το δίδαγμα που βγαίνει απ' όλες αυτές τις
καταστάσεις, είναι ότι πρέπει να τελειώνου
με με όλες αυτές τις συγχύσεις και τις ταλαντεύσεις και να γίνει ξεκάθαρο σε όλους-μας
ότι αντεπαναστατική επιτυχία είναι ασφα
λώς το χτύπημα της οργάνωσης με όποιον
τρόπο και όχι η δημιουργία-της, όπως ανα
γράφονταν στις σημειώσεις του Μ. Π.
6. Το ΚΣ καλεί όλα τα μέλη και τα στελέχη
της οργάνωσης, πέρα από οποιεσδήποτε α
πόψεις σε επί μέρους ζητήματα της δουλειάςμας, να δώσουν ενιαία και αταλάντευτα τη
μάχη για την πιο δυνατή συσπείρωση γύρω
στη γραμμή-μας, γύρω στην οργάνωσή-μας,
που ήδη στην ίδια τη ζωή, στην ανοικτή σύγ
κρουση με τον αντίπαλο, έχει κριθεί τόσο η ι
στορική αναγκαιότητα της δημιουργίας-της,
όσο και η ορθότητα της γενικής-της γραμμής
και των προσανατολισμών-της.
Αθήνα 9.3.1965 Το ΚΣ της ΔΝΛ

Απόφαση του «ΚΣ» σχετικά με την περίπτωση του Μάκη Παπουλια
1. Το ΚΣ ύστερα από καινούρια συγκεκριμέ
να στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση-του σχε
τικά με τη δραστηριότητα μέσα στις γραμμές-μας του μέλους του γραφείου της Σπου
δαστικής Οργάνωσης Μ. Π. οδηγήθηκε στην
ανάγκη να ερευνήσει ολόκληρο αυτό το θέμα
που από καιρό απασχολεί την οργάνωση και
να προβεί στη λήψη των απαραίτητων μέ
τρων, σύμφωνα με τις απαρασάλευτες αρχές
λειτουργίας της οργάνωσης και με γνώμονα
τα συμφέροντα, την περιφρούρηση της ενότητάς-της, τη συσπείρωση μελών και στελε
χών γύρο) στις γραμμές-της.
2. Πριν προχωρήσουμε στην έκθεση των
στοιχείων που συγκροτούν βαριά παραβίαση
των πιο στοιχειωδών οργανωτικών αρχών α
πό μέρους του Μ. Π. που αιτιολογούν τη λή
ψη των οργανωτικών μέτρων, είναι ανάγκη
καθαρά να κάνουμε γνωστό στην οργάνωση,
ότι από παλιότερες ενδείξεις κι άλλες ενέρ
γειες ο Μ. Π. όλα τα τελευταία χρόνια, συ
στηματικά και επίμονα, μεθοδικά, προγραμ
ματισμένα κι οργανωμένα, ανέπτυσσε δρα
στηριότητα με σκοπό την υπονόμευση του
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κύρους και της γραμμής της οργάνωσης, την
διάβρωση των γραμμών-της, τον προσεταιρισμό μελών-της σε αντιλήψεις αντίθετες με τη
γραμμή-της και τη γραμμή του κινήματος γε
νικά και τελικά την ουσιαστική απόσπασήτους, προς όφελος ομάδων και κέντρων έξω
από την οργάνωση, εχθρικών προς την οργά
νωση και το κίνημα. Στη βάση αυτής-του της
αντίληψης το ΚΣ και το ίδιο το γραφείο της
Σπουδαστικής Οργάνωσης είχαν και από πα
λιά προσπαθήσει να επισημάνουν στον ίδιο
τον ενδιαφερόμενο τις πλευρές αυτές της
δραστηριότητάς-του το πού αυτές οδηγούν
και να τον καλέσουν σε μια προσπάθεια επανατοποθέτησής-του απέναντι σ’ όλα αυτά τα
ζητήματα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Αντίθε
τα, όλον τον τελευταίο χρόνο και ιδιαίτερα
μετά τη συγχώνευση και τη δημιουργία της
ΔΝΛ αυτή η δραστηριότητα του Μ. Π. η αν
τικειμενικά, τουλάχιστον, εχθρική εντάθηκε
και κορυφώθηκε.
3. Από τα στοιχεία που κατέχει η οργάνωση,
από την διερεύνηση αυτών των στοιχείων σε
συζήτηση μαζί-του και στο όργανό-του, απ’

την πολιτική τέλος εκτίμηση της όλης στά
σης και δράσης-του, προκύπτει ότι:
α) Ο Μ. Π. όπως και ο ίδιος αναγνωρίζει, α
πό τα πρώτα βήματά-του στο αριστερό κίνη
μα βρέθηκε σε προσωπική επαφή και ανε
πτυγμένες σχέσεις (συζητήσεις, μελέτη βι
βλίων κλπ.) με τον τροτσκισμό. Το φαινόμε
νο για κείνη την περίοδο, το αποδίδει στην
ανωριμότητά-του ισχυριζόμενος ότι από και
ρό έχει ξεκαθαρίσει αντίληψη για τον τρο
τσκισμό. Το ΚΣ έχει αντίθετα κάθε δικαίωμα
να πιστεύει ότι στο σύνολο των «απόψεών»του και της δραστηριότητάς-του, είχαν πά
ντα και έχουν και σήμερα τη θέση-τους οι ε
χθρικές τροτσκιστικές αντιλήψεις. Και οι
σχέσεις-του με γνωστούς τροτσκιστές που
ποτέ δεν διακόπησαν και εξακολουθούν μέ
χρι σήμερα να διατηρούνται όπως των: Καλαποθαράκου, Γκόγκωρνα, Γιανουλλάτου,
Μπεκιάρη, που έχει στην αντζέντα-του του
1965, τα τηλέφωνά-τους και τη διεύθυνση του
σπιτιού του δεύτερου απ’ αυτούς. Η από μέρους-του προσπάθεια να εξηγήσει τον τύπο
των σχεσεών-του μαζί-του υπήρξε ανεπιτυ-

χής και σε καμιά περίπτωση δεν πείθει,
β) Α πό ένα χρόνο και πάνω, ο Μ. Π. βρέθηκε
σε στενή επαφή και συνεργασία με την κίνη
ση των ΦΝΧ καταγγελμένη σαν εχθρική από
το κίνημα και προσω πικά με τον Ψ. Σε σύ
σταση πριν ένα χρόνο ακόμα, του γραφείου
της Οργάνωσής-του να διακόψει αυτές τις
σχέσεις, αρχικά δήλωσε π ω ς δεν αντιλαμβά
νεται την κακή πλευρά αυτών τω ν σχέσεων
και τελικά αποδέχτηκε τη σύσταση της ορ
γάνωσης. Αυτό ήταν στα λόγια. Γιατί στην
πράξη — αντίθετα — δυνάμωσε αυτούς τους
δεσμούς και αναδείχθηκε, ο ίδιος, σε κέντρο
αυτής της δραστηριότητας σε βάρος της οργάνωσής-μας προς όφελος τη ς «κίνησης»
στην πάλη-τους ενάντια στη γραμμή του κι
νήματος.
— Απόδειξη του γεγονότος είναι, ότι σε πε
ρίοδο εντονώ τατης δουλειάς στο μαζικό
σπουδαστικό κίνημα, στην οποία ο ίδιος από
την ιδιότητά-του στην οργάνωση είχε σοβα
ρότατες ευθύνες, όχι μόνο εύρισκε το χρόνο,
αλλά θεωρούσε απαραίτητες και αναγκαίες
τις πολύωρες συνεργασίες με τον Ψ. Α πό τις
21 του Γενάρη (παραμονή έναρξης των εργα
σιών του Ε. Σ.,) και τις 2 του Φλεβάρη (επο
μένη της λήξης-του) πραγματοποίησε 2ωρες
και 3ωρες συνεργασίες με τον Ψ., στις ώρες
που μεσολαβούσαν ανάμεσα στη μαζική δου
λειά και στις βραδυνές εργασίες του καθοδηγητικού οργάνου τη ς σπουδάζουσας. Και
συγκεκριμένα σ τις 21 του Γενάρη ώρα 4, στις
25, 3-5, στις 26, 4-7, στις 27, 5-7, στις 2 του
Φλεβάρη, 4-6.
— Σε ερώτημα του Κ Σ: «Ποιά είναι η τοποθέτησή-του απέναντι στην κίνηση» απάντησε
με γενικότητες, ότι είναι μια κίνηση που ασχολείται μόνο με το Εθνικό ζήτημα και ό,τι
έχει σχέση μ' αυτό και σε μια πλατω νικής
σημασίας δήλωση, είπε πω ς «Προχωρούν με
μια νέα μεθοδολογία ω ς προς τήν πάλη των ι
δεών», «δεν έχουν σαφείς απόψεις», «παίρ
νουν ότι σωστό από Κίνα, Κούβα, Ρωσία ,
Φοιτητές της Εμπορικής στην Πορεία Ειρήνης. Δε
ξιά στη φωτογραφία διακρίνεται ο Σωτήρης Πέτρουλας που κρατάει πανώ.

δεν έχουν την προοπτική κόμματος» κτλ.
του όπου μπορεί, υπό τον τύπο τω ν «ελευθέ
— Τέλος, μιλώ ντας για τις σχέσεις με «κίνη
ρων συζητήσεων», των «αναζητήσεων» και
ση», Ψ., κτλ. σε μια καθαρά παραπλανητική
τω ν «προβληματισμώ ν», όπω ς ο ίδιος χαρα
προσπάθεια δήλωσε ότι επρόκειτο δήθεν περί
κτηρίζει αυτή τη δραστηριότητα, εκμεταλ
θεωρητικών συζητήσεων και διερευνήσεων,
λευόμενος τις αρχές τη ς ελευθερίας της κρι
χω ρίς να τοποθετηθεί καθόλου απέναντι στο
τική ς μέσα στις γραμμές-μας και περνώντας
με το ψευδώνυμο του δήθεν προβληματι
πρόβλημα τη ς αδίσταχτης παραβίασης των
παλιότερων συστάσεων της οργάνωσης με τη
σμού, τη διαβρωτική-του προσπάθεια,
συνέχιση και πύκνωση των επαφών και συ
δ) Το ΚΣ τη ς Ο ργάνω σης παίρνοντας υπόψηνεργασιών, τη συμμετοχή-του στις εκδηλώ 
του: 1. όλα τα στοιχεία για την δραστηριότη
σεις της κίνησης κλπ. Η προσπάθειά-του ετα του Μ. Π. την συζήτηση και έρευνα που έ
ξήγησης και αυτών των φαινομένων υπήρξε
γινε στο όργανό-του γ ι’ αυτήν, το γεγονός ότι
ο ίδιος και είχε προειδοποιηθεί παλιότερα και
μια διαφανής και διάτρητη απόπειρα συγκάείναι γνώ στης τω ν αρχών λειτουργίας τη ς ορ
ληψης τη ς δραστηριότητάς-του, με σκοπό
γάνωσης και έχει πλήρη συνείδηση των ενετην παραπλάνηση, για άλλη μια φορά της ορ
ργειών-του, και 2. ότι και σήμερα, με απόλυ
γάνωσης και την αποφυγή των κρίσιμων για
τον ίδιο μέτρων, που θα ανέκοπταν τη δρατη συνείδηση προσπαθεί να αποτρέψει τα εις
βάρος-του απαιτούμενα οργανωτικά μέτρα,
στηριότητά-του μέσα στις γραμμές-μας.
γ) Στη βάση όλης της παλιότερης και της
για να συνεχίσει τη δραστηριότητά-του, θεω
πρόσφατης δραστηριότητας του Μ. Π. βρί
ρεί ότι δεν πρόκειται για την περίπτωση ενός
σκεται η εχθρική, στάση-του απέναντι στη
μέλους-μας παραπλανημένου που κάνει λά
γραμμή του κινήματος και της οργάνωσης. Ο
θη, αλλά για στοιχείο που δρα συνειδητά,
ίδιος ανώδυνα εντελώς χαρακτήρισε το σύ
διαβρωτικά και αντικομματικά μέσα στις
νολο τη ς στάσης-του με τα λόγια: «Το πλή
γραμμές-μας, χωρίς καμιά ελπίδα διόρθωθος των διαφωνιών-μου έχει φθάσει σε σημείο
σής-του, γι’ αυτό το λόγο,Αποφασίζει:
ώστε να μην μπορώ να βρίσκομαι σε καθοδηΤην διαγραφή-του από τις τάξεις της Ορ
γητικό πόστο». Η αντικομματική-του αυτή
γάνωσης και την ανακοίνωση της ποινής-του
στις σπουδαστικές οργανώσεις Αθήνας στάση έχει την πηγή-της στα κάθε λογής αν
Θ εσσαλονίκης και στα καθοδηγητικά όργα
τικομματικά κέντρα που σήμερα αναπτύσ
να των πόλεων Α θήνας - Πειραιά - Θεσσαλο
σουν στη χώ ρα-μας μιαν εχθρική για το κίνη
νίκης.
μα δραστηριότητα.
ε) Το ΚΣ έχο ντα ς συνείδηση του οδυνηρού
— Χ αρακτηριστικό παράδειγμα των δήθεν
μέτρου της διαγραφής, πιστεύει ότι το μέτρο
«απόψεών-του» που δεν είναι απόψεις αλλά
αυτό στην συγκεκριμένη περίπτωση του Μ.
σαφής προσπάθεια διάβρωσης, είναι και οι ι
Π. θα συμβάλλει στην πιο πέρα συσπείρωση
διόχειρες σημειώσεις-του που αναφέρουν «Αμελών και στελεχών της Σπουδαστικής Ορ
πολιτικοποίηση από πλευράς ΕΔΑ τη ς νεο
γάνωσης γύρω στις γραμμές-μας, θα ξεκαθα
λαίας - Προ-πο, κ άμ π ιες» - «απολιτικοποιώρίσει και θα περιφρουρίσει την ενιαία αντίλη
ντας η ΕΔΑ τη νεολαία εξασφαλίζει την ηγεψη όλων-μας για την τήρηση τω ν αρχών λει
σία-της, αλλά δολοφονεί το έθνος», «αντετουργίας τη ς οργάνωσης, θα οδηγήσει στο ί
παναστατική επιτυχία η δημιουργία των
διο το δυνάμωμα της οργάνωσης και το ξεπέ
Λ αμπράκηδων».
ρασμα των σημερινών επικινδύνων αδυνα— Η προσπάθειά-του να αποδώσει σ’ άλλους
αυτές τις «απόψεις» τις οποίες όμως σημείω
μιών-της.
Με την πεποίθηση αυτή, καλεί όλα τα
σε κατά την συζήτηση για να προβληματισθεί
μέλη-μας τους πρωτοπόρους αγωνιστές φοι
πάνω σ’ αυτές δεν πείθει κανένα, όχι μόνο
τητές τη ς Α θήνας να δυναμώσουν την πάληγιατί η ίδια η εξήγηση δεν μπορεί να πείσει
τους, τον αυτοέλεγχό-τους, την αγωνιστική
ούτε τον πιο καλοπροαίρετο και αφελή α κό
προσπάθεια για το ολόπλευρο ανέβασμα της
μα, αλλά και κυρίως για τον πρόσθετο λόγο
οργάνωσης σαν σύνολο και του κάθε μέλους
ότι είναι γνωστή η ίδια η ουσία των απόψεώνχωριστά, περιφρουρώντας την εφαρμογή της
του — η ταυτόσημη — απέναντι στη δημιουρ
αποφάσεω ς και βγάζοντας α π ’ αυτή τα ανα
γία της ΔΝΛ τη συγχώνευση και τη σημερινή
γκα ία συμπεράσματα για το καλό του κινήγραμμή του νεολαιίστικου κινήματος. Ό π ω ς
επίσης είναι θέμα κοινής αντίληψης, η προματος-μας.
Αθήνα 9.3.1965
σπάθειά-του
να περάσει αυτές____________________________________________
τις «απόψεις»__________________________
Το ΚΣ -me ΔΝΛ

Πρόταση της οργάνωσης της ΔΝΛ της ΑΣΟΕΕ
Η Συνδιάσκεψη τη ς οργάνωσης τη ς ΑΣΟ
ΕΕ της ΔΝΛ αποφασίζει επί των αποφάσεων
του ΚΣ των επιβαλλόντων ποινές στους φί
λους Μάκη Π απούλια και Σωτήρη Πέτρουλα
τα κάτωθι:
1. Τα αναφερόμενα στοιχεία υπό του ΚΣ
δεν πείθουν για την ενοχή τω ν δύο φίλων.
II. Το ΚΣ δεν έλαβε υπόψη-του την συγκε
κριμένη δραστηριότητα των δύο φίλων γενι
κά και ιδιαίτερα στην Σχολή-τους.
III. Θεωρεί απαράδεκτη την υποψία για τροτσκιστικές ιδέες που αποδίδεται στον φ. Μά
κη Παπούλια και κ α τ’ επέκταση και στον φ.
Σωτήρη Πέτρουλα.
IV. Θεωρεί ότι η ενέργεια του ΚΣ δεν είναι
πλανημένη και στηρίζεται σε εσφαλμένη ε

κτίμηση στοιχείων, αλλά ενέχει πολιτική
σκοπιμότητα.
V. Οι τέτοιες αποφάσεις του ΚΣ είναι από
δειξη της λαθεμένης νοοτροπίας που επικρα
τεί στην αντιμετώπιση τω ν αντίθετων απόψε
ων.
VI. Με αυτή-του την απόφαση το ΚΣ αντικει
μενικά δεν οφελεί την σπουδαστική οργάνω
ση αλλά αντίθετα την ζημιώνει.
VII. Ζητά την αναθεώρηση πριν τη ς Π α ν/κ η ς
Συνδιάσκεψης τω ν αποφάσεων του ΚΣ και
την α ποκατάσταση των δύο φίλων, μαζί με
την αυτοκριτική του ΚΣ για αυτές τις αποφά
σεις.
Αθήνα 16.3.1965
Η Συνδιάσκεψη της οργάνωσης
της ΔΝΛ της ΑΣΟΕΕ

Η γενιά του «1597ο» και του «114»
ΜΙΑ Α Φ ΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΡΑΜΦΟΥ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ®

Η έρευνα για την «γενιά του 114» έφερε στο φως νέα στοι
χεία, συγκίνησε πολλούς, άνοιξε την συζήτηση γύρω από την
ιστορία του φοιτητικού κινήματος την προδικτατορική περίο
δο. Η απήχηση της σχετικής αρθρογραφίας της «Ελευθεροτυ
πίας» (με την ευθύνη του Π. Μακρή) υπογραμμίζει την αναγ
καιότητα ενός απολογισμού που δεν έγινε ποτέ, εξ αιτίας της
δικτατορίας και της «ιστορικής παρέμβασης» της πολυσυζη
τημένης «γενιάς του Πολυτεχνείου».
Το άρθρο του Στέλιου Ράμφου που δημοσιεύει το ΑΝΤΙ α
ποτελεί μια προφορική-του αναδρομή που συμβάλλει σ' έναν
διάλογο που ελπίζουμε να συνεχιστεί...
Το χρονικό μιας περιόδου μένει στην γραφικότητα των αναμνή
σεων και την νοσταλγία των μνημοσύνων' η ιστορία-της ανασυνθέτει την πλοκή των παραγόντων για να δείξη τις πραγματικέςτους δυνατότητες στην ρευστή σχέση μεταξύ πράξεως και συνειδήσεως της πράξεως.

Η ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
θ α καταλάβουμε τους φοιτητικούς αγώνες για τις ακαδημαϊκές
ελευθερίες και την αναγέννηση της παιδείας (1961-1963), αν εκκι
νήσουμε από το Πρώτο Πανσπουδαστικό Συνέδριο του 1957 και
την περίοδο που ακολούθησε τον ουσιαστικό τερματισμό των δια
δηλώσεων για την Κύπρο. Η περίοδος αυτή εκτείνεται μέχρι το
1959 και χαρακτηρίζεται από στενά συνδικαλιστικό πνεύμα διότι
η λόγω των προσφάτων γεγονότων του ανταρτοπολέμου μειονεκτούσα Αριστερά δεν μπορούσε να δραστηριοποιηθή παρά από
δρόμους υλικών διεκδικήσεων. Η συνδικαλιστική πολιτική επέτρεψε μια πρώτη διεύρυνση της αντικυβερνητικής φοιτητικής κινήσεως, αλλά συγχρόνως προκάλεσε μοιραίο αποπροσανατολι
σμό γιατί παρέβλεπε το ίδιο το περιεχόμενο της φοιτητικής ζωής,
την ανάγκη δηλαδή πνευματικής οικοδομής και επιστημονικής
συγκροτήσεως. Μπορεί οι αγώνες να διεξάγονταν εν ονόματι της
μορφώσεως, η μόρφωση ωστόσο και η πνευματική ζωή δεν εύρισκαν ισόβαρο αντίκρισμα στην οργανωτική υπόσταση και στην
πρακτική του φοιτητικού ρινήματος. Κάποια εκδρομή και κάποια
θεατρική παράσταση, να η πολιτιστική δραστηριότητα ενός πετυ
χημένου φοιτητικού συλλόγου!
Του ριζικού αυτού αποπροσανατολισμού κορύφωμα είναι το
Δεύτερο Πανσπουδαστικό Συνέδριο (Απρίλιος 1959). Το συνέδριο
είναι επιτυχία της Αριστερός, η οποία με τα αιτήματα των όρων
σπουδής και διαβιώσεως που προβάλλει, κατορθώνει να διαμορφώση κλίμα αντιδικίας μεταξύ του φοιτητικού κόσμου και της κυβερνήσεως. Ό μω ς εκεί όπου όλα έδειχναν ότι θα έληγε με σειρά
υλικών διεκδικήσεων, την τελευταία ημέρα οι μέχρι στιγμής στε
νά συνεργαζόμενοι με την Αριστερά θέτουν το Βορειοηπειρωτικό
ζήτημα και ανατρέπουν άρδην την κατάσταση: η στάση της Αρι
στερός ήταν έκδηλα αρνητική απέναντι στην πρόταση ψηφίσμα
τος υπέρ της Βορείου Ηπείρου και το συνέδριο έληξε με πλήρη απομόνωσή-της. Απεδείχθη ότι στον φοιτητικό χώρο η συνδικαλι
στική ενότητα δεν μπορούσε να αντιπαραταχθή με ελπίδες επιτυ
χίας στην ιδέα την εθνική.

ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΟΦ
Η τελευταία ημέρα του Δευτέρου Πανσπουδαστικού Συνεδρίου
έκανε την Δεξιά να συνειδητοποιήσει ότι στην τακτική των συνδι
καλιστικών διεκδικήσεων είχε την ευχέρεια να αντιτάξει αποτε
λεσματικά μια πολιτική εθνικιστική και να στρέψει κατ’ αυτό τον
τρόπο τον μεγάλο αριθμό των φοιτητών εναντίον της Αριστεράς,
που δεν θα ήταν εύκολο να προβάλλει πειστικά τα συνδικαλιστι
κά αιτήματα και να δημιουργεί πράγματα στην κυβέρνηση, αφού
εθνικά μειοδοτούσε.
Ό ντω ς μετά λίγους μήνες ιδρύεται και κάνει την εμφάνισή-της

η Εθνική Κοινωνική Οργάνωσις Φοιτητών (ΕΚΟΦ), η οποία εκτός
των οπαδών της ΕΡΕ περιλαμβάνει στην πρώτη φάση-της και εθνικιστές οπαδούς του στρατηγού Γρίβα - Διγενή. Η παρουσία
της οργανώσεως αυτής έθετε αυτομάτως την φοιτητική πολιτική
κατάσταση επί νέας βάσεως γιατί ο αριστερός συνδικαλιστής δεν
είχε πια να καταγγείλει επί αστοργία το κράτος, είχε να ξεκαθαρί
σει τη θέση-του απέναντι στους συναδέλφους. Η δημιουργία επο
μένως της ΕΚΟΦ ήταν εύστοχη κίνηση της Δεξιάς, απέτυχε δε ε
πειδή ο εθνικισμός-της υπήρξε εξίσου πρόσχημα και ρητορεία με
την συνδικαλιστική αγωνία των αριστερών. Έτσι αν πολύ γρήγο
ρα η ΕΚΟΦ σάρωσε στις εκλογές των φοιτητικών συλλόγων του
1960, πολύ γρήγορα επίσης κατέρρευσε, μη έχοντας τρόπο να
αρθεί στο ύψος των απαιτήσεων της ιδεολογικής-της σκευής. Το
Τρίτο Πανσπσυδαστικό Συνέδριο της Θεσσαλονίκης (Δεκέμβριος
1960), οι πολλαπλασιαζόμενες ασχήμιες των εκοφιτών Kat πάνω
απ’ όλα η επίθεση εναντίον των γραφείων της εφημερίδος
Μ α κ ε δ ο ν ί α , απέδειξαν ότι η κομματική εκμετάλλευση ιερών
και οσίων δεν έχει άλλη κατάληξη από την αφρίζουΰα ροπαλοφό
ρο εθνικοφροσύνη.
Αυτή η τροπή των πραγμάτων έβγαλε από το αδιέξοδο τους α
ριστερούς, τους έδωσε την δυνατότητα να ανασυντάχθούν και να
δημιουργήσουν ένα μέτωπο δημοκρατικής ενότητας, το οποίο επεκράτησε στις εκλογές του 1961 και πρακτικά έθεσε εκτός μά
χης την ΕΚΟΦ. Τώρα όμως δεν κυριαρχούν τα τετριμμένα συνδι
καλιστικά αιτήματα, αλλά εκείνα της ακαδημαϊκής ελευθερίας και
του πανεπιστημιακού ασύλου, αρχές για τον σεβασμό των ο
ποίων ο σπουδαστής νοιώθει ιδιαίτερα ευαίσθητος. Το φοιτητικό
κίνημα ξεπερνά πια την συνδικαλιστική-του φάση κάι με την έναρ
ξη του ανενδότου αγώνος, που κηρύσσει ο Γεώργιος Παπανδρέου, αναπτύσσεται σε επίπεδο ανώτερο. Στο αίτημα ΐη ς πνευματι
κής ελευθερίας οι φοιτηταί προσθέτουν το αίτημα της πολιτικής,
αλλά κατ’ αυτό τον τρόπο δίνουν στην τελευταία βάθος και ευρύ
τητα, διότι την εντάσσουν φυσιολογικά στην μεγάλη προοπτική
μιας αναγεννήσεως της παιδείας. Από το 1-1-4 Περνούμε στο
15%.

ΤΟ 15% ΚΑΙ ΤΟ Δ' ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Με ευρύτατη κινητοποίηση για την αναγέννηση της παιδείας
και με το Τέταρτο Πανσπουδαστικό Συνέδριο κορυφώνονται οι α
γώνες μιας επταετίας, χωρίς όμως και να ολοκληρώνονται. Η α
ναγέννηση της παιδείας ως εθνική επιταγή προβάλλει εκ των κά
τω αυθόρμητα και εκρηκτικά, αλλά επειδή το βαθύτίρό-της περιε
χόμενο έμενε αδιευκρίνιστο, συρρικνώνεται στο αίτημα μιας ι
διαίτερης κρατικής φροντίδος: οι φοιτηταί ζητούν αΠό την κυβέρ
νηση να διαθέσει το 15% των τακτικών εξόδων τού προϋπολογι
σμού για την εκπαίδευση. Έτσι ο διεκδικητισμός, υΠό μορφήν αυ

τή τη φορά γενικής απαιτήσεως θεωρουμένης πρακτικώς ανέφι
κτου και γι’ αυτό πολιτικά επωφελούς, έρχεται και πάλι να καλύ
ψει το κενό των ιδεών και των κατευθύνσεων, την ευθύνη του ο
ποίου φέρει εξ ολοκλήρου η πνευματική ηγεσία του τόπου. Οι
φοιτηταί εκ των πραγμάτων εμπνέονται και επηρεάζονται από το
έργο των καθιερωμένων διανοητών, που εν προκειμένω έβλεπαν
το εκπαιδευτικό ζήτημα από τη σκοπιά του λεγάμενου εκσυγχρο
νισμού, της εξυπηρετήσεως δηλαδή των αναγκών του κράτους
και της οικονομίας, εισηγούμενοι αντίστοιχες μεταρρυθμίσεις κα
τά τα ξένα πρότυπα. Υπήρχαν βεβαίως και εκείνοι που συνέδεαν
την δεοντολογία της εκπαιδευτικής μεταβολής με την πνευματική-μας αναγέννηση αλλά δεν έβρισκαν στον φοιτητικό κόσμο α
πήχηση, διότι αφ’ ενός ήσαν παράγοντες του εν ισχύει ανεπαρ
κούς συστήματος, αφ’ ετέρου — κι αυτό είναι το σπουδαιότερο —
η προβληματική που παρουσίαζαν δεν υπερέβαινε τα όρια σω
στών μεν, πλην αναφομοιώτων ή εν πάση περιπτώσει ακατεργάστων θεωρητικών αρχών. Και από στενή πολιτική άποψη η ενθου
σιώδης φοιτητική κινητοποίηση ασφαλώς απέδωσε (είχε άλλω
στε ήδη αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την τότε κυβέρνηση
Καραμανλή, με την απόφαση των Ανακτόρων να ανεβάσουν εις
την εξουσία τον Γ. Παπανδρέου, απόφαση που εξηγεί εν πολλοίς
γιατί ο ξεσηκωμός του 15% συνήντησε ασυνήθη ανεκτικότητα εκ
μέρους της Αστυνομίας και του συντηρητικού τύπου), από ευρύ
τερη όμως άποψη είχε αρνητικά αποτελέσματα, γιατί υπέτασσε
τους αγώνες των σπουδαστών στις σκοπιμότητες των κομμάτων.
Με τούτο το βαρύ παθητικό, το φοιτητικό κίνημα φθάνει στο Τέ
ταρτο Πανσπουδαστικό Συνέδριο.
Σκοπός του συνεδρίου ήταν να ενώσει τις φοιτητικές δυνάμεις
επί εθνικής κλίμακος και ταυτοχρόνως να προσφέρει το πρό
γραμμα που θα κατοχύρωνε την περαιτέρω αυτοδύναμη ανάπτυξή-τους. Και στα δύο απέτυχε, μολονότι τυπικά εξεπλήρωσε τον
προορισμό-του εις το ακέραιο, αφού δημιούργησε την εθνική φοι
τητική ένωση και χάραξε με τις αποφάσεις-του τακτικές επιδιώ
ξεις και θεωρητικές αρχές. Απέτυχε όχι τόσο εξ αιτίας ωμών κομ
ματικών παρεμβάσεων, όσο εξ αιτίας της ανετοιμότητος των ί
διων των φοιτητών, οι οποίοι και στις καλύτερες των περιπτώσε
ων δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθούν στο δύσκολο τούτο έργο
με τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις που διέθεταν. Ό π ω ς έδει
ξαν τα πράγματα, το πνεύμα της ενότητος και της αυτονομίας ή
ταν στο συνέδριο σαφώς ισχυρότερο από το κομματικό, επειδή ό
μως δεν προχωρούσε πέραν της διαμαρτυρίας κατά των εκβια
σμών και των συναλλαγών, την στιγμή που κατά κοινή πεποίθηση
έπρεπε να ιδρυθεί η φοιτητική ένωση, οι κομματικοί μηχανισμοί επεκράτησαν. Το πρόβλημα ήταν η κοινή πεποίθηση, η οποία για
τους υπέρμαχους της αυτονομίας μπορεί να ερμηνεύεται ψυχο
λογικά, δεν δικαιώνεται ωστόσο επ’ ουδενί, αφ’ ής στιγμής όλοι
οι δρόμοι οδηγούσαν στην εκ των άνω γραφειοκρατική οργάνω
ση. Βασιζόμενη σε συνδικαλιστικούς φορείς ετερόφωτους και όχι
σε οργανικούς θεσμούς ιδιοφυείς, σε ζωντανά δηλαδή κύτταρα
του πανεπιστημιακού χώρου τα οποία ήταν σχεδόν ανύπαρκτα, η
εθνική φοιτητική ένωση μοιραία θα έχανε κάθε δυνατότητα να α
ναπτυχθεί σε δικό-της έδαφος και να ακτινοβολήσει από εκεί, για
να παραδοθεί άνευ όρων στα κόμματα και να χρησιμοποιηθεί ευτελώς ως όργανο των επιδιώξεών-τους. Δεν ήταν δυνατόν το φοι
τητικό κίνημα να αναπτυχθεί προς την αυτονομία μόνο και μόνο ε
πειδή θα υπήρχε εθνική ένωση — ένα οργανωτικό σχήμα κατοχυ
ρωμένο νομικά — όπως και δεν ανεπτύχθη. Έτσι την ίδια στιγμή
που ιδρύεται η εθνική ένωση χωρίς προϋποθέσεις αυτοδυναμίας,
την ίδια στιγμή κομματικοποιείται αναφανδόν, το δε φοιτητικό κί
νημα εκφυλίζεται ραγδαία, για να φθάσει στην σημερινή-του έκ
πτωση.

Η «ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ»
Δεν θα προσθέσω τίποτε αν διηγηθώ λεπτομέρειες και περι
στατικά αυτής της ιστορίας. Αντίθετα προέχει να σαφηνισθούν τα
όσα ήδη εξέθεσα περί αυτοπεριορισμού του φοιτητικού κινήμα
τος και γι’ αυτό θα δώσω ένα διαφωτιστικό παράδειγμα: Θα μιλή
σω για το θετικώτερο δημιούργημα και την πιο χαρακτηριστική
συνάμα έκφραση αδυναμίας του αυτονομιστικού ρεύματος στο
φοιτητικό χώρο: την εφημερίδα «Πανσπουδαστική».
Η «Πανσπουδαστική» πρωτοεκδίδεται το 1955 και για μια ολό
κληρη περίοδο (μέχρι το 1960) δεν ξεχωρίζει από οιοδήποτε ε

παγγελματικό συνδικαλιστικό φύλλο. Την εκδίδουν παιδιά με
γνησιότητα και μαχητικότητα, των οποίων ωστόσο η όραση έμενε
καθηλωμένη στην διεκδικητική όψη του φοιτητικού κινήματος. Ε
άν παρεισφρύουν στις σελίδες-της φιλολογικές συνεργασίες,
τούτο εξυπηρετεί μάλλον ανάγκες οικονομίας της ύλης παρά αί
τημα ουσιαστικό. Επρόκειτο για τυπικό κλαδικό έντυπο της Αρι
στερός, χωρίς ιδιαίτερη απήχηση και βάρος. Αλλά από τις αρχές
του 1960, πολύ πριν προκληθεί δηλαδή στους κόλπους του φοιτη
τικού κινήματος η ένταση μεταξύ υποβολιμαίας διεκδικητικής πο
λιτικής και ιδιοπροσώπου του αναπτύξεως, είχε εκδηλωθεί στην
«Πανσπουδαστική» κρίση που οδήγησε σε εσωτερικές ανακατα
τάξεις. Ακολουθεί μια μεταβατική περίοδος (τεύχη 25-31, Νοέμ
βριος 1960 — Οκτώβριος 1961) κατά την οποία οι υπέρμαχοι της
διεκδικητικής αντιλήψεως απεχώρησαν και άνοιξε νέα περίοδος
στην ζωή της εφημερίδας.
Η «Πανσπουδαστική» που αφήνει εποχή αρχίζει από το τεύχος
32 (Νοέμβριος 1961) και φθάνει μέχρι το αφιέρωμα στην παιδεία
του τεύχους 45-46, το οποίο κυκλοφορεί λίγες ημέρες πριν από το
Τέταρτο Πανσπουδαστικό Συνέδριο (Μάιος 1963). Αν κατά την
προηγούμενη περίοδο το φύλλο είναι συνδικαλιστικό, μετά το συ
νέδριο ακολουθεί την πορεία του φοιτητικού κινήματος και γίνε
ται κομματικό, στεγνό και κατάψυχρο στις άτεγκτες βεβαιότητες
και τους μικροϋπολογισμούς-του. Παρά την εξωτερική ομοιότητα
και την φαινομενική συνέχεια τα πράγματα έχουν μεταβληθεί άρ
δην: ο πυρήνας της παληάς φρουράς έχει αποσυρθεί (ο τελευ
ταίος των βετεράνων παραιτήθηκε ενώ τυπωνόταν το τεύχος 47,
μετά από ωμή επέμβαση της ΕΔΑ κατά την οποία αφαιρέθηκε
πραξικοπηματικά από το τυπογραφείο στοιχειοθετημένο και ήδη
σελιδοποιημένο άρθρο του αριστερού ιστορικού Ν. Ψυρούκη,
που εξέθετε το Κυπριακό υπό το πρίσμα της ενώσεως!!!)· η ιδιο
κτησία του εντύπου έχει μεταβιβασθεί μυστικά σε κομματικό μέ
λος εμπιστοσύνης· ο έλεγχος της συντακτικής επιτροπής είναι α
σφαλής. Ό χι ότι η «Πανσπουδαστική» της ακμής δεν χρηματοδο
τείται και ελέγχεται από το τότε κόμμα της Αριστερός, αλλά τα
στελέχη-του που διηύθυναν το έργο της συντάξεως, επεδίωκαν
εκ πεποιθήσεως, παρά την εκ διαμέτρου αντίθετη πολιτική γραμ
μή, να στρέψουν, το φοιτητικό κίνημα προς αυτοδύναμη έκφραση,
ενώ συγχρόνως έδιναν μάχη ανανεώσεως στους κόλπους του
κόμματος. Η επιβίωση της εφημερίδος δεν οφειλόταν σε ευρύ
πνεύμα των υπευθύνων του κόμματος ή στις όντως υφιστάμενες
διχογνωμίες, που δημιουργούσαν κλίμα ανοχής και αναμονής, ο 
φειλόταν στο ότι το αυξανόμενο κύρος και η ακτινοβολία-της έ
φερναν σε αμηχανία την κομματική γραφειοκρατία και έκαναν
την κατά πλειοψηφία μη κομματική συντακτική-της επιτροπή πρα
κτικώς αναντικατάστατη. Το μόνο που έμενε στην ηγεσία της Αρι
στερός ήταν να κάνει την ανάγκη φιλοτιμία και να περιμένει την
κατάλληλη στιγμή για να επιβάλλει την θέλησή-της. Τούτο φαίνε
ται από το εξής περιστατικό: όταν σε μια φάση οξυτάτης διαφω
νίας για το εντόνως πολιτιστικό περιεχόμενο του τεύχους 42 η Α
ριστερά διέκοψε την οικονομική επιχορήγηση, η «Πανσπουδαστι
κή» παρέκαμψε με ευκολία το εμπόδιο γιατί το μεν τυπογραφείο
— παρακομματικό — άνοιξε αμέσως πίστωση και η στοιχειοθεσία
προχώρησε χωρίς καθυστέρηση, φίλος δε — από τους χρηματο
δότες της ΕΔΑ — πρόσφερε κρυφά το αναγκαίο ποσόν και το ανε
πιθύμητο τεύχος εκυκλοφόρησε με ιδιαίτερη επιτυχία λόγω ακρι
βώς των περιεχομένων-του (αποκαλύψεις περί Δεδοπούλου, α
νέκδοτο δοκίμιο του Σεφέρη κ.ά.). Επηκολούθησε συμβιβασμός
κατά τον οποίο η Αριστερά δέχτηκε τα κρίσιμα αιτήματα αυτοπροσδιορισμού που προέβαλε ή συντακτική επιτροπή της εφημε
ρίδος.
Η «Πανσπουδαστική» λοιπόν, ως έντυπο και ως χώρος πολιτι
στικής πρωτοβουλίας (υπενθυμίζω τον ποιητικό διαγωνισμό, την
θεατρική σκηνή, την έκθεση ζωγραφικής) είτε — το κυριώτερο —
απλής καθημερινής συναντήσεως, ήταν υγιές κύτταρο του πανε
πιστημιακού οργανισμού και αναγνωρίζονταν τέτοιο. Η επιτυχίατης έγκειται στο πνεύμα που ενεσάρκωνε, την ειλικρινή δηλαδή
πεποίθηση ότι η φοιτητική ζωή και το φοιτητικό κίνημα δεν μπο
ρεί να καθορίζεται εκ των έξω, διότι εκείνο που προέχει στην λει
τουργία των ανωτάτων σχολών είναι η καλλιέργεια πνευματικών
αξιών και η ανάγκη της πραγματικής επιστημονικής συγκροτήσεως σε ατμόσφαιρα ελευθερίας και συναδελφικότητος. Η πολιτική
σ’ αυτή την προοπτική όχι μόνο δεν απορριπτόταν, αλλά προέκυ-

πτε οργανικά μέσα από τον ιδιαίτερο δεσμό του φοιτητή ως πνευ
ματικού ανθρώπου με την κοινωνία, ποτέ από την κομματική-του
τοποθέτηση. Και δεν ενεσάρκωνε απλώς η «Πανσπουδαστική» (ο
ρισμένο πνεύμα, είχε και το θάρρος να διακηρύξει στο τεύχος 4546 την πεποίθησή-της ανοιχτό, αδιαφορώντας για τις εκρήξεις
οργής των υπευθύνων της Αριστερός, και όχι μόνο το θάρρος να
την διακηρύξει αλλά και το κύρος να την μεταβάλλει σε καταστα
τική θέση του Τετάρτου Πανσπουδαστικού Συνεδρίου, του ο
ποίου το σχετικό σημείο των αποφάσεων δεν δημοσιεύθηκε ως
γνωστόν ποτέ, με την ευγενική φροντίδα πάντοτε των θιγομένων.

Η ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΩΣ ΑΔΙΕΞΟΔΟ
Την ώρα όμως που η «Πανσπουδαστική» λειτουργεί όπως ανέ
πτυξα, την ίδια ώρα παρουσιάζει εγγενείς περιορισμούς, που συν
τω χρόνω γίνονται αντίφαση ανυπέρβλητη. Οι περιορισμοί αυτοί
οφείλονται αφ’ ενός στην νεαρή ηλικία του επιτελείου-της και αφ’
ετέρου στην ιδεολογία της υλικής προόδου που ενστερνίζονταν,
ιδεολογία η οποία, αν και στην πιο ελαστική-της εκδοχή, εμπόδιζε
εκ προοιμίου καθολικώτερες συνθέσεις και γνησιώτερη πνευμα
τικότητα. Έτσι ενώ έβλεπαν την πνευματική ιδιοσυστασία του
φοιτητικού κινήματος, δεν συνειδητοποιούσαν ότι το πανεπιστή
μιο εις το οποίο το κίνημα τούτο γεννιέται και αναπτύσσεται, δεν
κερδίζει τίποτε με τον τεχνοκρατικό εκσυγχρονισμό. Και όχι μό
νο δεν κερδίζει τίποτε αλλά φθείρεται ανεπανόρθωτα διότι ο εκ
συγχρονισμός αυτός οδηγεί σε απόλυτη προσαρμογή της ανωτάτης εκπαιδεύσεως στις ανάγκες των επιχειρήσεων και του κρά
τους, σε μαζική παραγωγή διπλωματούχων επαγγελματιών και ό
χι σε καλλιέργεια των γραμμάτων και των επιστημών, σε δη
μιουργία πολιτισμού. Ούτε λόγος βεβαίως να γίνεται για τις προ
εκτάσεις μιας τέτοιας συνειδητοποιήσεως, αφού το πανεπιστήμιο
των υποψηφίων συνταξιούχων μπλέκεται μοιραία στους διεκδικητικούς πολιτικούς αγώνες και καταντά εστία μαρασμού και διχα
σμού, όπως σήμερα, εν αντιθέσει προς το πανεπιστήμιο του πολι
τισμού και της πνευματικής ζωής υψηλής τάσεως, που λειτουργεί
στην κοινωνία σαν παράγων καθάρσεως και εθνικής ενότητος.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αντινομίας που περιέγραψα
είναι η κριτική της «Πανσπουδαστικής» στον ακαδημαϊκό λόγο
του Παναγιώτη Κανελλόπουλου, τότε αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως. Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος υπεστήριξε (εναντίον
της κυβερνητικής πολιτικής που προσανατολιζόταν σταθερά σε
προσαρμογή της εκπαιδεύσεως εις τα δεδομένα της οικονομικής
αναπτύξεως) ότι χρειαζόμαστε παιδεία «ανεπίκαιρη, αντικοινωνι
κή και ανιστορική», εννοώντας ότι δεν επιτρέπεται η παιδεία να υ
πηρετεί την υλική παραγωγή, αλλά να συγκροτεί, ως θεσμός, χώ
ρο καλλιέργειας πνευματικών αξιών και επιστημονικής έρευνας.
Στον λόγο αυτό του ακαδημαϊκού, ο οποίος μετέφερε εις τα καθ’
ημάς τις αντιδράσεις της Ευρώπης προς την παιδεία - εργοστά
σιο, η «Πανσπουδαστική» (τεύχος 33) απαντά υποστηρίζοντας την
ανάγκη μιας λειτουργιστικής παιδείας, και χωρίς να το θέλει την
πολιτική της κυβερνήσεως, πιστή σε μια ιδεολογία προόδου που
εταύτιζε την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική, ενώ αυτή α
κριβώς η ταυτότης αποτελεί την ουσία της κρίσεως του σημερι
νού πολιτισμού και της παιδείας.
Άλλο, επίσης χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι η παντελής α-

πούσια των θεμάτων της ιθαγένειας και της παραδόσεως από τα
περιεχόμενα της εφημερίδος. Τούτο όχι διότι έλλειπε εκείνο τον
καιρό η συναίσθηση της καταβολής που χάνεται, αλλά επειδή ο
κοσμοπολιτισμός της ιστορικής μαρξιστικής ιδεολογίας δεν άφη
νε τους συντάκτες της «Πανσπουδαστικής» να νοιώσουν την αγω
νία της ρίζας. Σημειώνω πω ς η σχετική συζήτηση είχε σε άλλους
κύκλους ήδη ανάψει και πως μια συντροφιά νέων, λίγο μεγαλύτε
ρων από την ομάδα της «Πανσπουδαστικής», έθεταν το πρόβλη
μα με έντυπο που εξέδιδαν, «το Σύνορο», έντυπο το οποίο η «Παν
σπουδαστική» παρακολουθούσε, χωρίς όμως την εσωτερική δια
θεσιμότητα που θα επέτρεπε, δεν λέω αποδοχή, αλλά κάποιο διά
λογο. Η απουσία του ελληνικού πολιτισμού — αρχαίου, βυζαντι
νού, νεωτέρου — από τις σελίδες της εφημερίδος εντυπωσιάζει
τον προσεκτικό αναγνώστη, ενώ αντιθέτως είναι έντονη η παρου
σία μεγάλων και μικρών ονομάτων της Δύσεως (Πικασσό, Λεκορμπυζιέ, Μπέκετ, Κομένιους, Ρουσώ, Αντονιόνι, Αλαίν Ρενέ), που
προβάλλουν σαν οδηγητικά πρότυπα στα εξώφυλλα, τα οπισθό
φυλλα ή τα «σαλόνια»-της. Και όταν δημοσιεύονται συνεργασίες
του Σεφέρη ή του Ελύτη, το κίνητρο είναι η προσφορά ανεκδότων
έργων-τους, όχι ο προβληματισμός για την πολιτιστική παράδΟ-’
ση και την πνευματική πορεία του τόπου. Για ποιά παιδεία και
ποιάν αναγέννηση να μιλήσει κανείς εφ’ όσον δεν έχει επίγνωση
της ρίζας;
Τις αντινομίες αυτές η «Πανσπουδαστική» ήταν αδύνατο να τις
ξεπεράσει, όπως είχαν τα πράγματα. Αν υποθέσουμε ότι εξακο
λουθούσαν να την εκδίδουν, υπό ευνοϊκές συνθήκες, τα ίδια πρό
σωπα και μετά το Τέταρτο Πανσπουδαστικό Συνέδριο, είναι βέ
βαιο ότι σε διάστημα μηνών θα έφθανε σε πλήρες αδιέξοδο, αδιέ
ξοδο που αντιμετώπισαν αμέσως μετά οι ίδιοι οι πρωταγωνισταί
και που δεν μπορούσε να αποτελεί θεμέλιο ομαδικής προσπά
θειας αλλά υπόθεση προσωπικής αγωνίας, αφού απαιτούσε μα
κροχρόνια αναδίπλωση και ανασύνταξη σε διαρκή διάλογο εσω
τερικό. Ό μω ς η ιστορία-της και η σημασία της μικρής φωτεινής
τροχιάς την οποία διέγραψε δεν εξαντλούνται εδώ. Σαν διαρκής
προσπάθεια ζητήσεως εαυτού στις συμπληγάδες των αντιφάσε
ων και των υποβολιμαίων σκοπιμοτήτων, η «Πανσπουδαστική»
διατηρεί την αξία-της μέχρι σήμερα όχι ως μοντέλο προς παθητι
κή απομίμηση, αλλά ως εφαλτήριο για έξοδο στο μέλλον;'η πανε
πιστημιακή αναγέννηση θα προέλθει από δημιουργική επανενεργοποίηση της ιδρυτικής αποστολής των Ανωτάτων Ιδρυμάτων, επανενεργοποίηση εις την οποία ο φοιτητικός παράγων μπορεί να
συμβάλει ουσιαστικά εάν απαλλαγή, από τον ζυγό των πολιτικών
κομμάτων. Και θα απαλλαγή, όταν, υπό την ευεργετική επίδραση
σταθερών κυττάρων πνευματικής ζωής, αρχίσει να αποκτά αυτοσυνειδησία. Τέτοιο καταλυτικό ρόλο μπορεί κατ’ εξοχήν να δια
δραματίσει και το έντυπο που ξεκινώντας από το σταυρικό ση
μείο της «Πανσπουδαστικής» θα το υπερβή και θα φανερώσει την
πραγματική όψη και ιδιοτυπία του πανεπιστημιακού χώρου σε δι
δάσκοντες και διδασκομένους. Το αίτημα αυτοσυνειδησίας ως αί
τημα αποκαταστάσεως οδηγούσε μυστικά τη γεννιά του 1-1-4 και
του 15% κι αυτό ακριβώς την σημείωσε ανεξίτηλα, για να την
σπρώξει αργότερα ανένταχτη ενεργά στο περιθώριο, με την αξιο
πρέπεια που δίνει η μετοχή στην υψηλή προσπάθεια μιας έστω
στιγμής.
□
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ενός νέου
διεθνούς
συστήματος

του Μάριου Νικολινακου

Το κείμενο που ακολουθεί ήταν η εισήγηση που παρουσιάστηκε στη διεθνή
συνδιάσκεψη για «μια νέα διεθνή δημοκρατική τάξη» που έλαβε χώρα στην Πό
λη του Μεξικού, από τις 2 έως τις 6 Σεπτέμβρη 1981. Η συνδιάσκεψη αυτή ορ
γανώθηκε από το Κέντρο Κοινωνικών και Οικονομικών Ερευνών του Τρίτου
Κόσμου, που εδρεύει στο Μεξικό, και από τη Διεθνή Ένωση Δημοκρατικών
Νομικών και έλαβαν μέρος επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Έχουν παραλειφθεί όλες οι υποσημειώσεις. Τη μετάφραση από το αγγλικό πρωτότυπο έκανε η
Αγγέλα Αρτέμη.

1. Η ανάγκη για μια ιστορική προσέγγιση
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Από το 1974, η απαίτηση για μια Νέα Διεθνή Οικονομική Τάξη
(ΝΔΟΤ) μπήκε στην ημερήσια διάταξη και πολλές συζητήσεις έχουν
γίνει παγκόσμια πάνω σ’ αυτό το θέμα. Μια σειρά από εκθέσεις συντά
χθηκαν, σαν αποτέλεσμα της πλατιά αναγνωρισμένης ανάγκης, για
μια αναδιαμόριρωση της παγκόσμιας οικονομίας, ενώ η γενική κατά
σταση των διεθνών υποθέσεων φαίνεται να χειροτερεύει και να επιδει
νώνεται σε αντίθεση προς τις συστάσεις των ειδικών. Αυτό ισχύει όχι
μόνο όσον αφορά την ευημερία, την ανεργία, την εισοδηματική ανισό
τητα, τη λιμοκτονία κτλ., αλλά και σε σχέση προς τον ανταγωνισμό
των εξοπλισμών, που απόκτησε μια δραματική και πιθανώς κρίσιμη
πτυχή πρόσφατα, μετά την αναγγελία του Προέδρου Ρήγκαν ότι οι Η
νωμένες Πολιτείες θα παραγάγουν τη βόμβα νετρονίου. Η ΝΔΟΤ ερ
μηνεύεται με διάφορους τρόπους, ότι σημαίνει είτε «εξαιρέσεις από
καθιερωμένους κανόνες», είτε «περισσότερες παραχωρήσεις από τις
αναπτυγμένες χώρες» προς τις υπανάπτυχτες (ΥΑΧ), είτε «θεμελιακή
διαρθρωτική αλλαγή, με τη μορφή νέων θεσμών και μιας μετατόπισης
των σχέσεων ισχύος», είτε «κανόνες και περιορισμούς», υπό την έν
νοια της «εξαίρερης από παλιούς υπέρ νέων κανόνων» ή της αναδιάρ
θρωσης «της ολότητας των οικονομικών, πολιτικών, ακόμα και πολι
τιστικών σχέσεων».
Η παρούσα συνδιάσκεψη φαίνεται πως αποδέχεται αυτόν τον τελευ
ταίο ορισμό και στόχο της ΝΔΟΤ. Στην Κοινή Διακήρυξη των δύο ορ
γανισμών που συγκάλεσαν αυτή τη συνδιάσκεψη, ο σκοπός που διατυ
πώνεται είναι μια «Νέα Διεθνής Τάξη», πέρα από την οικονομική, που
θα πρέπει επίσης να είναι «δημοκρατική», καθώς οι «λαοί» τοποθε
τούνται στο κέντρο της νέας διεθνούς τάξης.
Όλες οι διακηρύξεις των διεθνών επίσημων οργάνων ή οι μακροί
κατάλογοι των συστάσεων των διαφόρων επιτροπών περιλαμβάνουν
μέχρι σήμερα αρκετά εύστοχους ορισμούς, σκοπών και στόχων, ακό
μα και δομών. Περιλαμβάνουν επίσης καλά επεξεργασμένες στρατη
γικές του τι πρέπει να γίνει και πως θα πρέπει να επιτευχθεί. Όμως εί
ναι, κατά τη γνώμη-μου, ανιστορικές. Πρώτον, επειδή αγνοούν το γε
γονός ότι κάθε «διεθνής οικονομική τάξη» που υπήρξε μέχρι σήμερα
ήταν το προϊόν ιστορικών αιτίων, συνθηκών και αποτελεσμάτων. Οι
«διεθνείς οικονομικές τάξεις» που γνωρίζουμε στην ιστορία υπήρξαν
το αποτέλεσμα του διεθνούς καταμερισμού εργασίας ανάμεσα σε κρά
τη, κράτη κάθε μορφής ή τύπου, δηλ. ανεξάρτητα κράτη, προτεκτο
ράτα, αποικίες κτλ., που, με τη σειρά-του, υπαγορευόταν από τις σχέσεις ισχύος ανάμεσα στα κράτη, οι οποίες τέλος καθορίζονταν από τις
ταξικές σχέσεις στα κατά καιρούς ηγετικά έθνη.
Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε ΝΔΟΤ ή μια «Νέα Δημοκρατική Διε
θνής Τάξη» δεν μπορεί παρά να είναι ιστορική, όχι αποτέλεσμα ευσε
βών πόθων. Αν θέλουμε επομένως να συμβάλουμε σε μια τέτοια νέα
διεθνή τάξη, που θα είναι πιο δίκαιη, ισότιμη και δημοκρατική, θα
πρέπει να ερευνήσουμε τις ιστορικές συνθήκες και τους τρόπους με
τους οποίους μπορούν αυτές ν’ αλλάξουν. Δεύτερον, οι διακηρύξεις εί
ναι ανιστορικές επειδή αγνοούν το «υποκείμενο», ή τον «πρωτάτονιστή» των αναγκαίων αλλαγών, δεδομένου ότι οι αναγκαίες αλλαγές
περνούν από συγκρούσεις συμφερόντων κάθε είδους — μεταξύ τάξε

ων, λαών, κρατών, συστημάτων — και η ιστορική πείρα υπαγορεύει ό
τι οι συγκρούσεις βρίσκουν λύσεις μόνο με συμβιβασμούς, ο χαρακτή
ρας των οποίων καθορίζεται από το συσχετισμό των δυνάμεων ανάμε
σα στα διάφορα μέρη. Οι στόχοι ή οι στρατηγικές τείνουν να είναι δια
νοητικά παιχνίδια αν δεν αναφέρονται στο ιστορικό υποκείμενο που
μπορεί να επιδιώκει τους στόχους και να εφαρμόζει τις στρατηγικές.
Πρόθεση αυτής της εργασίας είναι να ερευνήσει το πρόβλημα της
Νέας Διεθνούς Τάξης σε μια ιστορική προοπτική. Δύο προτάσεις είναι
θεμελιακές απ’ αυτή την άποψη και θεωρούνται σε τούτο το πλαίσιο
σαν αξιωματικές δηλώσεις:
Πρώτη πρόταση: Το οικονομικό υπόβαθρο κάθε νέας διεθνούς τά
ξης έχει πρωταρχική σημασία και είναι θεμελιακό. Δεν μπορεί να υ
πάρξει καμιά νέα διεθνής τάξη, αν ο διεθνής καταμερισμός εργασίας
δεν είναι διαρθρωμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργεί εισόδημα
για όλους και να προσφέρει τα απαραίτητα αγαθά που χρειάζεται κάθε
άτομο. Η ΝΔΟΤ είναι η προϋπόθεση οποιοσδήποτε «νέας» διεθνούς
τάξης, είτε είναι δημοκρατική είτε όχι.
Δεύτερη πρόταση: Κάθε σκέψη για μια νέα διεθνή τάξη είναι ουτοπι
κή και άχρηστη, αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα του ανταγωνισμού των
εξοπλισμών. Αυτό, όχι μόνο επειδή από οικονομική άποψη ο α
νταγωνισμός των εξοπλισμών απορροφά τεράστια κεφάλαια, περιορί
ζοντας έτσι τις υπάρχουσες δυνατότητες ανάπτυξης, αλλά επίσης ε
πειδή φέρνει την ανθρωπότητα στο χείλος της καταστροφής. Φαίνεται
ότι το πρωταρχικό δίλημμα σήμερα για την ανθρωπότητα δεν είναι η
οικονομική ανάπτυξη, αλλά η κατάργηση του πολέμου σαν μέσου
διευθέτησης διαφορών από τη μία πλευρά, ή ο δρόμος προς την
καταστροφή-της από την άλλη. Το πρόβλημα είναι ωστόσο ότι η «αν
θρωπότητα» δεν είναι ένα ιστορικό υποκείμενο που παίρνει αποφά
σεις. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από κυβερνήσεις, ή ηγέτες, ή όργανα
που έχουν επίσης τη δύναμη να τις εφαρμόσουν.
Απ’ αυτή την άποψη, κάθε σκέψη για μια νέα διεθνή τάξη υπόκειται
στον περιορισμό ότι ο κόσμος δεν θα καταστραφεί από έναν πυρηνικό
πόλεμο. Πρόκειται για μια υπόθεση η οποία, κάτω από τις σημερινές
συνθήκες, είναι δυστυχώς πολύ ρεαλιστική.

2. Μερικές σκέψεις πάνω στον όρο «δημοκρατική»
Το αίτημα που προβάλλει από το κύριο ντοκουμέντο της παρούσας
συνδιάσκεψης, ότι η Νέα Διεθνής Τάξη πρέπει να είναι δημοκρατική,
θέτει το ερώτημα τί σημαίνει «δημοκρατική», αν το «δημοκρατικός»
μπορεί να εφαρμοστεί σε μια κοινότητα κρατών πέρα από την κοινό
τητα των ανθρώπων, καθώς και αν το «δημοκρατικός» είναι πραγμα
τοποιήσιμο και υπό ποιούς όρους.
Μια πρώτη προσέγγιση για τον ορισμό του «δημοκρατική» γίνεται
στην Κοινή Διακήρυξη των δύο οργανωτών της συνδιάσκεψης, όπου
δηλώνεται ότι η ανθρωπότητα, μπροστά στην παρούσα κρίση, αναζη
τά νέες πρωτότυπες και επαναστατικές εναλλακτικές λύσεις:
«Αυτή η προοπτική αΑαιτεί τη δημιουργία μιας νέας τάξης πραγματι
κά διεθνούς, που δεν μπορεί να οικοδομηθεί εις βάρος κανενός και θα
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συμπεριλαμβάνει επομένως τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών υπο
κειμένων. Θα είναι επομένως δημοκρατική». «Η συμμετοχή όλων των
κοινωνικών υποκειμένων στα εθνικά κράτη κι εκείνη των εθνών του
Τρίτου Κόσμου στη διεθνή κοινωνία είναι μια αντικειμενική αναγκαιό
τητα, τόσο για την επεξεργασία των μεγάλων πολιτικών αποφάσεων, ό
σο και για την ανακατανομή των καρπών της συλλογικής εργασίας. Η
δημοκρατία που βασίζεται στην άσκηση της λαϊκής κυριαρχίας είναι η
μοναδική εναλλακτική λύση απέναντι στον αυταρχισμό για την αποτε
λεσματική πραγμάτωση της απελευθέρωσης του λαού» (σελ. 5).
Σ’ αυτό τον ορισμό πρέπει να γίνει κριτική, ως προς το ότι, πρώτον,
αναφέρεται στην οργανωτική πλευρά της δημοκρατίας, όχι στη λει
τουργική, δεύτερον, δεν αναφέρεται στις προϋποθέσεις για την πραγ
μάτωση της δημοκρατίας, επομένως κάθε νόημα της δ ημ οκρ α τία ς
παραμένει καθαρός φορμαλισμός, τρίτον είναι δεοντολογικός και επι
τακτικός, αλλά όχι πρακτικός. Γιατί τί μπορεί να σημαίνει η δήλωση
ότι η «λαϊκή κυριαρχία είναι η μοναδική εναλλακτική λύση απέναντι
στον αυταρχισμό», όταν είναι δεδομένο ότι αυτή η κυριαρχία είναι α
πούσα παντού, σχεδόν χωρίς εξαίρεση;
Η δημοκρατία υπήρξε στην πραγματικότητα ένα ιδανικό μοντέλο
οργάνωσης της κοινωνίας από τον καιρό της Πολιτείας του Πλάτωνα.
Σαν πρακτικό σύστημα διακυβέρνησης έχει προσλάβει τη μορφή της
Αθηναϊκής Δημοκρατίας τον καιρό του Περικλή και του αγγλικού
κοινοβουλευτικού συστήματος, που έγινε το σύστημα διακυβέρνησης
της αστικής τάξης αφότου η τάξη αυτή κέρδισε την εξουσία, ουσιαστι
κά σε όλα τα ηγετικά βιομηχανικά έθνη, μετά τη Γαλλική Επανάστα
ση του 1789, και αργότερα σε διάφορες άλλες χώρες. Όμως ως ποιό
βαθμό υπήρξε δημοκρατικό το κοινοβουλευτικό σύστημα και πού; Ή
κάτω από ποιές συνθήκες; Η δήλωση στην Κοινή Διακήρυξη ότι «η
δημοκρατία περνά κρίση» (σελ. 5) είναι γεγονός, αλλά ήταν πάντα γε
γονός σε κάθε χώρα, αν θεωρήσει κανείς τη δημοκρατία όχι σαν μια
έννοια που ορίζει μια ιδανική αφηρημένη δομή, αλλά σαν ένα ιστορικό
σύστημα διακυβέρνησης. Πρέπει να τεθεί το ερώτημα αν η παρούσα
κρίση της δημοκρατίας συνδέεται με την παρακμή της αστικής τάξης
σήμερα και με την εμφάνιση της εργατικής τάξης με την ευρεία έν
νοια, δηλ. συμπεριλαμβανομένων όλων εκείνων που ασκούν ένα εξαρ
τημένο επάγγελμα και όχι μόνο των χειρωνακτών — και που αμφισβη
τούν την άσκηση της εξουσίας από την αστική τάξη, άσκηση μέχρι
σήμερα αποκλειστική, ακόμα και σε ένα κοινοβουλευτικό καθεστώς
που διακήρυσσε ότι όλοι είναι ίσοι μπροστά στο νόμο.
Αυτό μας φέρνει στη θεμελιακή σκέψη, ότι η δημοκρατία, αν πρό
κειται να έχει κάποια πρακτική σημασία, πρέπει να εξεταστεί μέσα
στο πλαίσιο του συσχετισμού των πολιτικών δυνάμεων, όχι αφηρημένα. Η διακυβέρνηση είναι ζήτημα εξουσίας και η δημοκρατία είναι ένα
είδος διακυβέρνησης. Το πρόβλημα δεν είναι ποιος θα έ π ρ ε π ε να
ασκεί την εξουσία και να κυβερνά, αλλά ποιος μ π ο ρ ε ί να ασκεί
την εξουσία. Γιατί η λειτουργία μιας κοινωνίας σαν ταξικού συστήμα
τος δεν είναι ηθικό ζήτημα, αλλά ζήτημα δύναμης. Η δημοκρατία
στην πραγματικότητα ήταν πάντα μια απόπειρα είτε να περιοριστεί
και να ελεγχθεί η εξουσία, είτε να κατανεμηθεί σε μια ισότιμη βάση.
Στην πράξη λειτούργησε πάντα προς το συμφέρον αυτών που μπορού
σαν να χειραγωγήσουν το θεσμικό πλαίσιο και να το χρησιμοποιήσουν
. προς όφελός-τους. Η δημοκρατία σαν στόχος πρέπει να εξεταστεί κα
τά συνέπεια σαν ένα πολιτικό ζήτημα, όχι σαν μια ηθική προσταγή,
γιατί τα ηθικά ζητήματα είναι αναποτελεσματικά και οδηγούν σε απο
γοήτευση αν απουσιάζουν οι προϋποθέσεις για την εκπλήρωσή-τους.
Επί πλέον, τα ηθικά ζητήματα, αν θεωρείται ότι έχουν ένα πρακτικό
περιεχόμενο και ότι δεν είναι μόνο μεταφυσικές κατηγορίες, είναι χρή
σιμα και βοηθούν μόνο αν είναι πραγματώσιμα. Τελικά, αποστολήμας δεν είναι να σκεφτόμαστε μόνο έναν πιο δίκαιο, πιο ισότιμο και ει
ρηνικό κόσμο, αλλά και πως να τον κάνουμε τέτοιον.
Από αυτή τη σκοπιά, μια «δημοκρατική» Νέα Διεθνής Τάξη μπορεί
να έχει κάποιο νόημα μόνο αν ανακαλύψουμε και πραγματώσουμε τις
πραγματικές προϋποθέσεις μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Τουλάχι
στον οι ακόλουθες θεμελιακές προϋποθέσεις πρέπει να εκπληρώνο
νται προς το σκοπό αυτό: ισότητα ευκαιριών, ίση συμμετοχή στη λή
ψη των αποφάσεων και στην ευθύνη, σχετική ισότητα στο εισόδημα
και στην ευημερία, κατάργηση των μέσων εκμετάλλευσης άλλων. Αυ
τές οι προϋποθέσεις ισχύουν τόσο για μια δημοκρατική κοινότητα α
τόμων όσο και εθνών. Όμως η δημιουργία αυτών των προϋποθέσεων
δεν είναι ζήτημα συμφωνίας, ηθικής πειθούς, ή κατηγορηματικών προ
σταγών, ή παραίτησης από θέσεις ή δικαιώματα. Είναι ζήτημα δύνα
μης, αντικειμενικού εξαναγκασμού. Η δημοκρατία ορίζεται από την
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πραγματική κατανομή της εξουσίας, όχι από νομικούς κανόνες και
καταστατικά. Τα τελευταία είναι σημαντικά μόνο αν αντικατοπτρί
ζουν την πραγματικότητα της κατανομής της εξουσίας. Αλλιώς, πα
ραμένουν ένα τυπικό πλαίσιο που εξωραΐζει τα καλύτερα όνειρά-μας,
τα οράματά-μας και τους πόθους-μας, τα οποία παραμένουν ωστόσο
τέτοια, χωρίς να μετατρέπονται σε πραγματικότητα.

3. Προς ένα νέο τρόπο παραγωγής
Το να προσεγγίσουμε το ζήτημα του μέλλοντος της ανθρωπότητας
σε μια ιστορική προοπτική, σημαίνει πως πρέπει να προσπαθήσουμε
να ανακαλύψουμε τις αντικειμενικές αλλαγές που πραγματοποιούνται
για να έχουμε τη δυνατότητα να τις επηρεάσουμε.
Η λεγάμενη κρίση του πετρελαίου του Νοεμβρίου 1973 είναι μια ριζι
κή καμπή στην ιστορία, ίσης σημασίας κατά την άποψή-μου με γεγο
νότα όπως π.χ. η Γαλλική Επανάσταση, που σημάδεψαν την εποχή
του καπιταλισμού. Η άρνηση του ΟΠΕΚ να δώσει πετρέλαιο στη Δύση
σημαίνει, το τέλος αυτής της εποχής. Σημαίνει την αρχή της μεταβατι
κής περιόδου προς ένα νέο σύστημα παραγωγής και τον τερματισμό
της αποικιοκρατικής εποχής. Για πρώτη φορά, το Νοέμβριο του 1973,
οι πρώην αποικίες και εξαρτημένα έθνη αναποδογύρισαν την κατά
σταση και υπαγόρευσαν τα ίδια, την πορεία των γεγονότων. Ο Νοέμ
βριος του 1973 σημαίνει στην πραγματικότητα μια μεταβίβαση της ι
σχύος σε έθνη που ώς τότε ήταν εξαρτημένα. Ο κόσμος έχει γίνει από
τότε πιο πολύπλοκος και πολύπλευρος, η αντίθεση των συμφερόντων
πιο έντονη και περίπλοκη.
Αν η «κρίση του πετρελαίου» του Νοεμβρίου 1973 σημαίνει την κα
μπή που οδήγησε επίσης στο αίτημα για μιαν αναμόρφωση της παγκό
σμιας τάξης, οι αλλαγές είχαν αρχίσει να πραγματοποιούνται ήδη από
τη δεκαετία του εξήντα και επιταχύνθηκαν τη δεκαετία του εβδομή
ντα. Το αίτημα για μια «νέα διεθνή τάξη» αντικατοπτρίζει στην πραγ
ματικότητα τη νέα κατάσταση που δημιουργήθηκε απ' αυτές τις αλλα
γές, μια κατάσταση που πρέπει ωστόσο να νοείται σαν μια δυναμική
διαδικασία. Τα πάντα μεταμορφώνονται με μεγάλη ταχύτητα, επΐφέροντας ριζικές αλλαγές στον καταμερισμό και το συσχετισμό δυνάμε
ων, καθώς και στη διαμόρφωση συμφερόντων, και αποκαλύπτοντας
την ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου, τόσο σε εθνικό όσο και σε διε
θνές επίπεδο. Από την άποψη αυτή, η «νέα» διεθνής τάξη δεν μπορεί
να νοηθεί παρά σαν μια δυναμική ιστορική διαδικασία. Η μορφή που
θα προσλάβει θα καθοριστεί από το νέο συσχετισμό συμφερόντων και
δυνάμεων, όπως αυτός θα διαμορφωθεί από τη δράση των δυνάμεων
της ιστορίας. Γι’ αυτό το λόγο, τα τυπικά αιτήματα για μια «νέα» διε
θνή τάξη ή οποιαδήποτε τέλεια σκιαγράφηση του θεσμικού πλαισίου
αυτής της «νέας» τάξης είναι άχρηστα, αν δεν νοούνται σαν πολιτικές
διαδικασίες, αν δηλ. δεν αναφέρονται στις σχέσεις ισχύος και τις πο
λιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που δρουν σήμερα. Οι στόχοι δεν
μπορούν να διατυπώνονται άσχετα από τα ιστορικά υποκείμενα και α
πό τα μέσα για την επίτευξή-τους. Η ιστορική αποστολή που έχουμε
μπροστά-μας δεν είναι να απεικονίσουμε μια «νέα» διεθνή «Πολιτεία»
σαν τον Πλάτωνα, αλλά να ερευνήσουμε τις διαλεκτικές σχέσεις της
δύναμης σ’ αυτή τη στιγμή της ιστορίας και να συνειδητοποιήσουμε
πρώτα που οδηγούνται και από ποιές δυνάμεις και δεύτερον, να δούμε
με ποιά μέσα μπορεί κανείς να τις επηρεάσει, ώστε να φτάσουμε σε
κάποιους νέους συσχετισμούς δυνάμεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε
διεθνές επίπεδο, που θα είναι πιο ανθρώπινοι και πιο «δημοκρατικοί».
Η κρίση στην οποία βρίσκεται η ανθρωπότητα από το 1973 φαίνεται
πως βαθαίνει και είναι παρόμοια μ’ εκείνες τις κρίσεις που σημάδεψαν
τις νέες εποχές της ιστορίας μέχρι σήμερα. Κοιτάζοντας πίσω από τα
επιφαινόμενα και κάτω από την επιφάνεια των αλλαγών που πραγμα
τοποιούνται, η ανάλυση διαπιστώνει τη θεμελιακή αντίθεση ανάμεσα
στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων από τη μια πλευρά, και
των παραγωγικών σχέσεων από την άλλη. Όταν οι παραγωγικές δυ
νάμεις, λέει ο Μαρξ αναπτύσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπο
ρεί να αποτελεί πια φορέα-τους το πλαίσιο των κοινωνικών σχέσεων,
τότε σπάζουν τις σχέσεις αυτές. Η τεχνολογική πρόοδος ήταν τόσο
γρήγορη μετά το 1960, ώστε επαναστατικοποίησε την ίδια την παρα
γωγική διαδικασία, καθώς και το κοινωνικό πλαίσιο. Η γοργή ανά
πτυξη της μικρο-ηλεκτρονικής δημιουργεί τεράστια κοινωνικά προ
βλήματα στην κοινωνική οργάνωση της παραγωγής και της διανομής
τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Δεδομένου ότι η κοινωνι
κή οργάνωση της παραγωγής και της διανομής καθορίζονται από τα
ξικές σχέσεις, και κατά συνέπεια από σχέσεις εξουσίας, η πίεση που
ασκείται από τη νέα τεχνολογία είναι αισθητή στο επίπεδο της εξου

σίας. Οι παλιές σχέσεις εξουσίας αντιδρούν στη μεταβολή-τους και
την υποκατάστασή-τους από νέες, αφού τούτο σημαίνει νέες ταξικές
σχέσεις, 6ηλ. ότι νέες τάξεις θα επικρατήσουν στο συσχετισμό των δυ
νάμεων.
Δεν είναι αναγκαίο να υπογραμμίσουμε εδώ τον τρόπο με τον οποίο
η τεχνολογία μεταβάλλει ριζικά τις παραγωγικές δυνάμεις και τις δυ
νατότητες που ανοίγει, για την ανθρωπότητα. Πολλά έχουν γραφεί πά
νω σ’ αυτό το θέμα, στην πραγματικότητα περισσότερα σχετικά με τη
μεταφορά της τεχνολογίας παρά σχετικά με τη ριζική αλλαγή των ί
διων των παραγωγικών τεχνικών, που οδηγεί στη μαζική παραγωγή
προϊόντων. Είναι ωστόσο σημαντικό να προσπαθήσουμε να εντοπί
σουμε τις αλλαγές που έχουν επιτευχθεί ως σήμερα, οι οποίες υποδη
λώνουν την κίνηση προς ένα νέο τρόπο παραγωγής, που χρειάζεται έ
να θεσμικό πλαίσιο.

α) Η διεθνοποίηση της παραγωγής
Το φαινόμενο της διεθνοποίησης έχει προσλάβει σήμερα την ώριμη
και τελική μορφή-του. Ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής ήταν
πάντα υπερεθνικός. Στην αποικιοκρατική εποχή και μέχρι σήμερα,
στο επίπεδο του προϊόντος. Η εξωτερική αγορά ήταν πάντα ένα συ
στατικό στοιχείο της καπιταλιστικής ανάπτυξης, όπως ήταν και η ει
σαγωγή πρώτων υλών. Σε μια μεταγενέστερη φάση της καπιταλιστι
κής ανάπτυξης, η εξαγωγή χρηματικού κεφαλαίου υπήρξε η ιστορική
μορφή που προσέλαβε η διεθνοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας τη δεκαετία του εξήντα οδήγησε στη διε
θνοποίηση της ίδιας της παραγωγικής διαδικασίας. Τρ κεφάλαιο άρ
χισε να εξάγεται τώρα με τη μορφή πραγματικών μέσων παραγωγής.
Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις (ΠΕΕ) υπήρξαν ο φορέας αυτών των εξε
λίξεων. Η μεταφορά της παραγωγής σε άλλες χώρες υπήρξε το αποτέ
λεσμα της στενότητας της εθνικής αγοράς για την παράγουσα επιχεί
ρηση από τη μια πλευρά και της αύξησης του κόστους της παραγωγής
από την άλλη. Η στενότητα της εθνικής αγοράς πρέπει να νοηθεί σχε
τικά. Η νέα τεχνολογία έκανε δυνατή τη μαζική παραγωγή διαρκών
καταναλωτικών αγαθών με σχετικά χαμηλό κόστος και κατά συνέ
πεια σε χαμηλές τιμές, πράγμα που σύντομα, περίπου στο τέλος της
δεκαετίας του εξήντα, οδήγησε τις καπιταλιστικές χώρες σε έναν φυ
σικό κορεσμό της αγοράς. Φυσικό, με την έννοια ότι οι χαμηλές τιμές
έδωσαν τη δυνατότητα σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού να απο
κτήσει όλα τα νέα προϊόντα, έτσι ώστε δεν ήταν πια δυνατή η επέκτα
ση της εσωτερικής αγοράς, παρά μόνο με καινοτομίες στα νέα
προϊόντα. Όμως ακόμα κι αυτό το εύρημα δεν μπορούσε να επιταχύ
νει για καιρό τη διαδικασία της υποκατάστασης των παλιών με νέα
προϊόντα και ν’ αυξήσει έτσι τη ζήτηση, καθώς οι καινοτομίες ήταν
λίγο-πολύ περιθωριακές και χρειάζονταν χρόνο.
Έτσι, οι εξωτερικές αγορές ήταν απαραίτητες και η δημιουργίατους μια επείγουσα ανάγκη. Αυτή η διαδικασία δεν ήταν ωστόσο πια
εύκολη, δεδομένου ότι οι μισθοί αυξάνονταν ανάλογα, αυξάνοντας έ
τσι σημαντικά το κόστος της παραγωγής. Οι αυξήσεις της τιμής του
πετρελαίου το Νοέμβριο του 1973 έκαναν αδύνατη την παραγωγή και
εξαγωγή με κέρδος για πολλούς κλάδους των βιομηχανικών χωρών
του κέντρου. Το ποσοστό του κέρδους μηδενίστηκε ή έγινε ακόμα και
αρνητικό, πράγμα που οφειλόταν επίσης στον ανταγωνισμό που υπήρ
χε στην παγκόσμια αγορά.
Έτσι ήταν απαραίτητο να μετατοπιστεί η ίδια η παραγωγή σε χώρες
με χαμηλό επίπεδο μισθών, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος. Η
διαδικασία εκβιομηχανισμού που παρατηρείται σε μερικές χώρες, ό
πως στην Ταϊβάν, τη Βραζιλία, το Μεξικό, την Αργεντινή, την Ισπα
νία, την Ελλάδα, τη Ν. Κορέα, το Ισραήλ, τη Μάλτα, τη Σιγκαπούρη
κ.ο.κ., πραγματοποιήθηκε ακριβώς με την εισαγωγή ξένου κεφαλαίου
από τις ΠΕΕ και οδήγησε σε μια αναδιάρθρωση της παγκόσμιας οικο
νομίας. Κλάδοι έντασης εργασίας — όπως τα αυτοκίνητα, τα υφάσμα
τα και τα παπούτσια —, κλάδοι εξαρτημένοι από πρώτες ύλες — ό
πως τα χημικά, η σιδηροβιομηχανία ή άλλες εξορυκτικές βιομηχα
νίες, — οι κλάδοι επεξεργασίας τροφίμων, ή κλάδοι που ρυπαίνουν
πολύ το περιβάλλον μεταφέρονται σε ΥΑΧ όπου η παραγωγή είναι
φθηνότερη. Αυτές οι μέθοδοι εμφανίζονται σε κάποια στιγμή σαν μια
στρατηγική υποκατάστασης των εισαγωγών στις ΥΑΧ, αργότερα σαν
μια στρατηγική προώθησης των εξαγωγών. Έχει γίνει σήμερα πιο επι
κερδές για τις ΠΕΕ να παράγουν στο εξωτερικό και να εισάγουν αγα
θά στις χώρες προέλευσής-τους. Η διαρθρωτική κρίση των βιομηχανι
κών χωρών, όπως παρουσιάζεται με τη μορφή μεγάλης ανεργίας και
ποσοστών πληθωρισμού οφείλεται σ’ αυτές τις εξελίξεις.

Η διεθνοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας εγκαινιάστηκε στην
πραγματικότητα από τις ΠΕΕ και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του
παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος, ωστόσο παρουσιάζεται επί
σης στις σοσιαλιστικές χώρες, με τρεις τρόπους. Πρώτον, με τη μορ
φή των ΠΕΕ που επενδύουν οι ίδιες και παράγουν στις σοσιαλιστικές
χώρες. Η Γιουγκοσλαβία, η Σοβιετική Ένωση, η Κίνα προώθησαν μια
τέτοια συνεργασία με το ξένο κεφάλαιο, είτε με τη μορφή κοινών επι
χειρήσεων, είτε με τη μορφή ξένων εταιρειών που παράγουν μόνεςτους σ’ αυτές τις χώρες. Δεύτερον, με τη μορφή του καταμερισμού της
εργασίας ανάμεσα στις ίδιες τις σοσιαλιστικές χώρες. Αυτό ισχύει ι
διαίτερα για τις χώρες της ΚΟΜΕΚΟΝ. Τρίτον, με τη μορφή της εγκα
τάστασης παραγωγικών ή εμπορικών μονάδων σε καπιταλιστικές χώ
ρες, συνήθως με τη μορφή κοινών επιχειρήσεων.
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η διαδικασία διεθνοποίησης της πα
ραγωγής δεν συμβαίνει μόνο με τη μορφή της πραγμάτωσης της παρα
γωγής διάφορων αγαθών σε διάφορες χώρες. Από την άποψη των τε
χνικών πλευρών της παραγωγικής διαδικασίας, η διεθνοποίηση εσωτερικοποιήθηκε. Με άλλα λόγια, μέσα στην ίδια ΠΕΕ τα διάφορα τμή
ματα ενός τελικού προϊόντος παράγονται σε διάφορα εργοστάσια ε
γκατεστημένα σε διάφορες χώρες. Η παραγωγή αξίας που ενσωματώ
νεται σ’ ένα τελικό προϊόν αποτελείται έτσι από αξίες που παράγονται
κάτω από διάφορες «κοινωνικά αναγκαίες» μονάδες χρόνου. Η διαδι
κασία της συσσώρευσης ξεπερνά έτσι τα εθνικά σύνορα. Από οικονο
μική άποψη, τα εθνικά σύνορα τείνουν να χάσουν τη σημασία-τους
και να γίνουν αναχρονιστικά. Ακόμα χειρότερο: αρχίζουν να εμποδί
ζουν τη διαδικασία της διεθνοποίησης που επιβάλλεται από την πρόο
δο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η ΕΟΚ, καταργώντας τα οικο
νομικά κρατικά σύνορα ανάμεσα στα κράτη-μέλη-της, αποτελεί απ’
αυτή την άποψη την πρώτη απόπειρα, σ’ ένα περιφερειακό επίπεδο, να
προσαρμοστεί το θεσμικό πλαίσιο προς την κατεύθυνση που υποδει
κνύει η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων.

β) Η παρακμή του εθνικού κράτους
Στο πλαίσιο των παραπάνω εξελίξεων, και η οργάνωση της παγκό
σμιας κοινωνίας σε εθνικά κράτη, που είναι ένα προϊόν των τελευ
ταίων 2-3 αιώνων τείνει να γίνει αναχρονιστική. Αν το εθνικό κράτος,
συγκροτημένο σαν μια ταξική δύναμη, ήταν η κατάλληλη ιστορική
μορφή που έδινε τη δυνατότητα της συσσώρευσης του κεφαλαίου και
της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, στις βιομηχανικές χώρες, οι
δυνάμεις που οδήγησαν στη διεθνοποίηση της παραγωγής κάνουν το
εθνικό κράτος ανεπαρκές να στηρίξει τις νέες εξελίξεις. Το εθνικό
κράτος βρίσκεται σε αντίφαση προς τη διαδικασία της διεθνοποίησης.
Είναι πολύ ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι το ίδιο το εθνικό κρά
τος προωθεί τη διαδικασία της διεθνοποίησης σ’ αυτό το αρχικό στά
διο. Οι κυβερνήσεις των βιομηχανικών χωρών προσπαθούν να δη
μιουργήσουν θετικές προϋποθέσεις στο εξωτερικό, να επεκτείνουν την
επιρροή-τους και να ελέγχουν τις αγορές και τις πρώτες ύλες, για να
διευκολύνουν τις κινήσεις του κεφαλαίου στο εξωτερικά, υποστηρί
ζοντας έτσι τη διεθνή δραστηριοποίησή-του. Οι κυβερνήσεις των ΥΑΧ
είτε προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό κλίμα για το ξένο κε
φάλαιο, είτε να ελέγξουν τη δραστηριότητά-του. Το εθνικό κράτος ω
στόσο, που κατόρθωσε να επηρεάσει την παραγωγική διαδικασία στο
εσωτερικό των συνόρων-του, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό, γίνεται
ανίκανο να επεκτείνει την επιρροή-του έξω από αυτά. Οι παραγωγικές
δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί περισσότερο απ’ ό,τι μπορεί να αντέξει η ε
σωτερική αγορά, και η παραγωγική διαδικασία, σαν σύνολο, πραγμα
τοποιείται στο πλαίσιο μιας διεθνούς οικονομίας. Οι μεγάλες μεταναστευτικές κινήσεις που πραγματοποιούνται σ’ όλο τον κόσμο από τη
δεκαετία του εξήντα και μετά διεθνοποιώντας την αγορά εργασίας,
κάνουν πολύ φανερή την παραπάνω αντίφαση. Οι εργάτες, θεωρούμε
νοι σαν εργατική δύναμη, απασχολούνται σε ξένες χώρες, στερούνται
ωστόσο τα δικαιώματά-τους σαν πολίτες, αφού η τελευταία ιδιότητα
συνδέεται με το εθνικό κράτος προέλευσής-τους.
Όπως επισημάνθηκε ήδη, η αντίφαση στην οποία οδηγήθηκε το ε
θνικό κράτος από την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων βρίσκε
ται στο αρχικό-της στάδιο. Οι κυβερνήσεις προσπαθούν να ελέγξουν
την κατάσταση με διεθνείς συμφωνίες, οι οποίες ωστόσο είναι ανεπαρ
κείς σαν ένα μέσο ελέγχου των διαδικασιών, δεδομένου ότι η εφαρμογή-τους παραμένει μια δυνατότητα του εθνικού κράτους, έτσι ώστε τα
αντίθετα συμφέροντα που επικρατούν στο εσωτερικό των κρατών και
μεταξύ-τους κάνουν τις παραπάνω συμφωνίες αναποτελεσματικές. Η
ΕΟΚ, σαν ένα θεσμικό πλαίσιο που περιορίζει ως κάποιο βαθμό την

αυτονομία του εθνικού κράτους, υποδηλώνει επίσης απ’ αυτή την άπο
ψη τις λύσεις που θ’ αναζητηθούν στο μέλλον.

γ) Η διεθνοποίηση των τάξεων
Αυτό το φαινόμενο, που επίσης βρίσκεται στην αρχική-του φάση, εί
ναι ταυτόχρονα το αποτέλεσμα και η αιτία των παραπάνω εξελίξεων.
Οι εξελίξεις αυτές υποδηλώνουν ότι η διαμόρφωση μιας διεθνούς τά
ξης κεφαλαιοκρατών γίνεται όλο και πιο φανερή, μιας τάξης που τώ
ρα σκέφτεται «διεθνώς», έχει συμφέροντα και γίνεται οικονομικά δρα
στήρια σε πολλές χώρες. Οι διευθυντές των ΠΕΕ πρέπει να θεωρηθούν
στοιχεία μιας τέτοιας διεθνούς τάξης κεφαλαιοκρατών, που βρίσκεται
στην αρχή της διαμόρφωσής-της. Οι «διευθυντές» των πετρελαιοπα
ραγωγών χωρών που κερδίζουν από την εκμετάλλευση του πετρελαίου
είναι η δεύτερη συστατική ομάδα αυτής της «διεθνούς» αστικής τά
ξης, που σε τούτο το στάδιο είναι «διεθνής» ως προς τον οικονομικότης ρόλο, αλλά εθνική στην πολιτική λειτουργία-της. Είναι αλήθεια ό
τι αυτή η διεθνής αστική τάξη αντιπροσωπεύει αντιφατικά συμφέρο
ντα. Αυτό ωστόσο δεν είναι τίποτε το καινούριο, καθώς τέτοιες αντι
φάσεις επικρατούσαν και ανάμεσα στους εθνικούς καπιταλιστές. Αυ
τό που είναι σημαντικό είναι ο τρόπος με τον οποίο οι εκπρόσωποι αυ
τής της διεθνούς αστικής τάξης, χρησιμοποιώντας τις κυβερνήσεις
των χωρών προέλευσής-τους προσπαθούν να ελέγχουν τις πολιτικές
δυνάμεις σε τρίτες χώρες, για να ελέγχουν τις αγορές και τις πρώτες ύ
λες. Οι εθνικές αστικές τάξεις στις ΥΑΧ ενσωματώνονται σ’ αυτή τη
διεθνή αστική τάξη και γίνονται πολιτικοί εκπρόσωποί-της σε εθνικό
επίπεδο. Είναι επίσης σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι αυτή η διε
θνής αστική τάξη, με τους δεσμούς-της με τις εθνικές κυβερνήσεις,
προσπαθεί να τις κάνει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε η κατά
σταση να μην αλλάξει διεθνώς. Πάνω στη βάση του κοινού συμφέρον
τος για τη διατήρηση της παρούσας κατάστασης γίνεται έκδηλη η συ
νοχή της νέας αστικής τάξης. Η υποστήριξη δικτατοριών είναι σήμε
ρα το μέσο με το οποίο επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος.
Απέναντι σ’ αυτή τη διεθνή αστική τάξη βρίσκεται μια ουσιαστικά
διεθνοποιημένη αλλά διχασμένη εργατική τάξη, που γι’ αυτό το λόγο
είναι ανίσχυρη σαν διεθνής τάξη, παρ’ όλο που κερδίζει δύναμη σαν ε
θνική εργατική τάξη. Η «βαλκανοποίηση» της εργατικής τάξης οφεί
λεται στην τεχνολογική πρόοδο, την διαρκώς αυξανόμενη εξειδίκευση
και τη θεσμοποίηση των εθνικών διαφορών που εκδηλώνεται στο βιο
τικό επίπεδο και τις συνθήκες εργασίας τόσο στις μητροπόλεις, όσο
και στην περιφέρεια. Υπάρχουν ωστόσο ενδείξεις ενοποίησης μέσα α
πό τις δραστηριότητες των εργαζόμενων στις ΠΕΕ, καθώς και μέσα α
πό το γεγονός ότι η διεθνής κινητοποίηση της εργατικής δύναμης γίνε
ται σήμερα γενικά αναγκαία. Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας που επι
κρατούν λ.χ. στις βιομηχανικές χώρες οδηγούν σε μια εξαγωγή αυτής
της ανεργίας σε τρίτες χώρες, όπου οι ΠΕΕ εγκαθιστούν εργοστάσια.
Η κίνηση των μεταναστών από ΥΑΧ σε βιομηχανικές χώρες αντικαθί
σταται πρόσφατα από ένα αντίθετο ρεύμα μεταναστών από τις δεύτε
ρες στις πρώτες χώρες. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί φυσικά ότι αυτό
δημιουργεί πρόσθετες αντιθέσεις στις ΥΑΧ, που ο πληθυσμός-τους
παραμένει άνεργος.

δ) Η άνοδος των εργατικών τάξεων
Ένα άλλο σημαντικό φαινόμενο είναι η τεράστια πόλωση της πλειο
νότητας του πληθυσμού σε κάθε χώρα. Αυτό συμβαίνει κάτω από δια
φορετικές συνθήκες και αίτια τόσο στις βιομηχανικές, όσο και στις
ΥΑΧ. Στις πρώτες, η εργατική τάξη, που περιλαμβάνει αυτούς που α
σκούν ένα εξαρτημένο επάγγελμα, που τους προσφέρεται είτε από το
κεφάλαιο είτε από το κράτος, αποτελούν πάνω από το 80% του συνο
λικού πληθυσμού. Στις δεύτερες, η εργατική τάξη αποτελείται απ’ ό
λους τους απασχολούμενους, αλλά και από τους ανέργους και τους υ
ποαπασχολούμενους, στον παραδοσιακό τομέα. Η εργατική τάξη έχει
γίνει πραγματικά η κύρια τάξη, χωρίς να έχει ωστόσο κερδίσει την ε
ξουσία, με εξαίρεση τις σοσιαλιστικές χώρες, ή μερικές ΥΑΧ. Η πολι
τική εξουσία βρίσκεται ακόμα στα χέρια της αστικής τάξης, ενώ το
θεσμικό πλαίσιο της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας φαίνεται ανεπαρ
κές για να εκφράσει τη νέα κατάσταση. Η παρατηρούμενη υπεροχή
και δύναμη της εκτελεστικής εξουσίας σε όλες τις χώρες, σε βάρος
του κοινόβουλίου, δεν είναι παρά η απόπειρα από μέρους της αστικής
τάξης να προστατέψει τη θέση-της και να ελέγξει την κατάσταση. Α
σχετα από την πολιτική-της έκφραση — είτε αυτή είναι σοσιαλιστική,
κομμουνιστική, σοσιαλδημοκρατική, είτε ριζοσπαστική — είναι γεγο
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νός ότι η εργατική τάξη προσπαθεί να βρει έναν τρόπο για ν’ αποκτή
σει την εξουσία. Αυτό δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι επιδιώκει το σο
σιαλισμό σύμφωνα με την κλασική θεωρία του Μαρξ. Είναι σημαντικό
να παρατηρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι εργατικές τάξεις προ
σπαθούν να κερδίσουν την εξουσία, ακόμα κι αν η πολιτική συμπεριφορά-τους είναι συχνά περισσότερο ενστικτώδης παρά συνειδητή, για
τί αντιστοιχεί στις αντικειμενικές αλλαγές. Ο τρόπος με τον οποίο αυ
τό το γεγονός θα επηρεάσει τους πολιτικούς θεσμούς ή τις δομές των
οικονομικών και πολιτικών συστημάτων δεν μπορεί να προβλεφθεί ή
να προδιαγράφει σήμερα. Πρέπει να συνειδητοποιηθεί ωστόσο ότι νέοι
θεσμοί μιας άμεσης δημοκρατίας γίνονται αναγκαίοι, ακόμα κι αν πα
ραμένουν τυπικοί. Ακόμα και σε περιπτώσεις δικτατοριών ή αυταρχι
κών καθεστώτων, οι θεσμοί αυτοί θα διακηρύσσονται και θα ασκούν
ται εν ονόματι της εργατικής τάξης και όχι πια εν ονόματι του «λαού».
Παραδείγματα αυτού του γεγονότος υπάρχουν ήδη στις ΥΑΧ.

ε) Η σπανιότητα πρώτων υλών και ενεργειακών πηγών
Από την αρχή της δεκαετίας του εβδομήντα, η ανθρωπότητα συνει
δητοποίησε κάποια ασυμφωνία ανάμεσα στην αύξηση του πληθυσμού
και τους διαθέσιμους πόρους. Η θεωρία του Μάλθους τείνει να ισχύσει
και πάλι στην «εποχή της ευημερίας». Η έκθεση προς τον Αμερικανό
Πρόεδρο με τον τίτλο «GLOBAL 2000», περιγράφει ένα ζοφερό κόσμο
στο 2000 μ.Χ. και επαναλαμβάνει τις ζοφερές προβλέψεις που διατυ
πώθηκαν στην Έκθεση Meadows της Αέσχης της Ρώμης στην αρχή
της δεκαετίας του εβδομήντα. Δεν υπάρχει λόγος ή χώρος να προχω
ρήσουμε σε λεπτομέρειες εδώ. Είναι σημαντικό μόνο να επισημάνουμε
ότι αυτή η σπανιότητα, σε συνδυασμό με τα διαφορετικά συμφέροντα
ανάμεσα σε πλούσιες και φτωχές χώρες, ανάμεσα σε κατόχους πρώ
των υλών και σε κατόχους τεχνολογιών για την εκμετάλλευσή-τους,
οδηγεί είτε σε πολέμους, σαν μέσο ελέγχου και εκμετάλλευσής-τους,
είτε στην ανάγκη κάποιου σχεδιασμού, που μπορεί να είναι αποτελε
σματικός μόνο αν πραγματωθεί κατά κάποιον τρόπο κεντρικά.

ζ) Ο σχεδιασμός σαν αναγκαιότητα
Η σπανιότητα των πρώτων υλών και των ενεργειακών πηγών, η κρί
ση των αγορών και η επενδυτική κρίση, μαζί με την αύξηση του πληθυ
σμού, την ανεργία και τον πληθωρισμό, που οφείλονται σε οικονομι
κούς παράγοντες και στην πρακτική ανυπαρξία ενός διεθνούς νομι
σματικού συστήματος, καθιστούν αναγκαία τη χρησιμοποίηση του
σχεδιασμού σαν μέσου για τη λειτουργία της οικονομίας, τόσο βραχυ
πρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα. Ο μηχανισμός της αγοράς δεν
κατόρθωσε να λύσει το πρόβλημα της οικονομικής ανάπτυξης στις
ΥΑΧ. Ούτε το μοντέλο του κεντρικού σχεδιασμού, παρ' όλο που α
ναμφισβήτητα υπήρξε πιο αποτελεσματικό απ' αυτή την άποψη στις
σοσιαλιστικές χώρες απ’ ό,τι ο μηχανισμός της αγοράς στις ΥΑΧ.
Φαίνεται πως γίνεται αναγκαία μια ενσωμάτωση του μηχανισμού της
αγοράς στο σχεδίασμά, ο σχεδιασμός καθαυτός γίνεται ωστόσο η κύ
ρια και αποκλειστική μέθοδος λειτουργίας της οικονομίας κάτω από
τις προαναφερόμενες συνθήκες. Σχεδιασμός διάφορων μορφών και
χαρακτήρα ασκείται απ’ αυτή την άποψη σχεδόν παντού, ακόμα και
στις βιομηχανικές καπιταλιστικές χώρες.

η) Η κοινωνικοποίηση της διαδικασίας αναπαραγωγής
της εργατικής δύναμης
Το κράτος προνοίας χαρακτηρίζεται από μια μετατόπιση της ευθύ
νης για την αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης από το άτομο στο
κράτος. Το εκπαιδευτικό σύστημα, η υγεία, η κατοικία, μεταβιβάζο
νται όλο και πιο πολύ στην ευθύνη του κράτους, ενώ ακόμα και η ψυ
χαγωγία γίνεται όλο και πιο πολύ ζήτημα δημοσίου ενδιαφέροντος. Τα
συστήματα ασφάλισης και συνταξιοδότησης εξασφαλίζουν τη ζωή
στο φθινόπωρό-της, ενώ τα κοινωνικά προγράμματα στέγασης ανταποκρίνονται στην ανάγκη της εξασφαλισμένης στέγασης για όλους,
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής-τους. Φαίνεται ότι η τάση είναι μόνο η
τροφή, η ένδυση και ο επαρκής εφοδιασμός με διαρκή καταναλωτικά
αγαθά να παραμείνουν στην αρμοδιότητα του ατόμου. Η υπεραξία
διοχετεύεται στο κράτος, που φροντίζει για τη διαδικασία της αναπα
ραγωγής γενικά, για τη διαδικασία αναπαραγωγής της συσσώρευσης
του κεφαλαίου με δημόσιες επενδύσεις και για την αναπαραγωγή της
εργατικής δύναμης μέσω της λειτουργίας της κοινωνικής πρόνοιας.
Αυτό συμβαίνει στις ΥΑΧ, αλλά ακόμα και στις βιομηχανικές χώρες
ένα αυξανόμενο μέρος της υπεραξίας περνά στα χέρια του κράτους.

Αυτή η χάση δεν αντιφάσκει προς την τάση της παρακμής του κρά
τους που αναφέρθηκε πιο πάνω. Αυτό που επιδεινώνεται είναι το εθνι
κό κράτος, όχι το κράτος καθαυτό. Το κράτος σαν διοίκηση αντίθετα
κερδίζει έδαφος και γίνεται χαρακτηριστικό στοιχείο των νέων εξελί
ξεων.
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι εξελίξεις τις δύο τελευταίες δεκα
ετίες δείχνουν ότι το κεφάλαιο πράγματι συσσωρεύεται και συγκε
ντρώνεται στις μεγάλες εταιρείες, κυρίως ΠΕΕ, αλλά ότι το κράτος ε
πίσης συσσωρεύει κεφάλαιο με τη μορφή του δημόσιου πλούτου. Αυ
τές οι δύο παράλληλες κινήσεις θα είναι κρίσιμες για τις μελλοντικές
εξελίξεις, τουλάχιστον στις βιομηχανικές χώρες.
Οι κινήσεις που αναλύονται παραπάνω είναι στην πραγματικότητα
σε μια αρχική φάση, απλώς διακρίνονται, ωστόσο καθαρά. Αποτε
λούν ταυτόχρονα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα πραγματωθεί
το αίτημα για μια νέα διεθνή τάξη. Η σκιαγράφηση της νέας τάξης, αν
αγνοηθούν τα παραπάνω γεγονότα, θα οδηγήσει αναγκαστικά σε απο
τυχίες. Ένας νέος τρόπος παραγωγής συνυπάρχει για ένα διάστημα
με τον παλιό που αντικαθιστά. Στοιχεία του παλιού τρόπου παραγω
γής θα επιβιώσουν ακόμα και μετά την επικράτηση του νέου τρόπου
παραγωγής. Φαίνεται πως η ανθρωπότητα έχει ήδη μπει στη μεταβατι
κή περίοδο προς ένα νέο τρόπο παραγωγής, που δεν μπορεί να προβλεφθεί η διάρκειά-της. Η δυναμική των αλλαγών υποδηλώνει ωστόσο
ότι αυτή η μεταβατική περίοδος θα είναι πολύ σύντομη σε σύγκριση με
τους αιώνες που χρειάστηκαν οι προηγούμενοι τρόποι παραγωγής για
να καθιερωθούν. Ισως γύρω στο έτος 2000 θα είναι ήδη πολύ έκδηλα
τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου τρόπου παραγωγής.

4. Τα μελλοντικά προβλήματα και μερικά επίμαχα
θέματα
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή
είναι:
α) Η πληθυσμιακή έκρηξη. Ακόμα και οι χαμηλότερες προβολές της
αύξησης υποδηλώνουν ότι στις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα ο
πληθυσμός της γής θα είναι περισσότερος από 7 δισεκατομμύρια άν
θρωποι, σε σύγκριση με τα σημερινά 4 δισεκατομμύρια. Αυτή η εξέλι
ξη μπορεί να προβλεφθεί, παρά το γεγονός ότι το ποσοστό αύξησης
καθαυτό επιβραδύνεται. Το πρόβλημα είναι: Πρώτον, αν οι λιγοστοί
πόροι της γής μπορούν να συντηρήσουν έναν τέτοιο μεγάλο πληθυσμό,
δεύτερον, πώς να προσφερθεί απασχόληση σε όλους αυτούς τους αν
θρώπους εξασφαλίζοντάς-τους έτσι ένα ελάχιστο εισόδημα. Δεδομέ
νου ότι οι ρυθμοί αύξησης είναι ψηλοί στις ΥΑΧ και ότι αυτές οι χώ
ρες, σαν εθνικά κράτη, είναι ανίκανες να επιταχύνουν μια γοργή ανα
πτυξιακή διαδικασία που θα επιφέρει μια μείωση του ποσοστού αύξη
σης, μπορεί να προβλεφθεί ότι η πληθυσμιακή έκρηξη μπορεί να οδη
γήσει σε μεγάλες συγκρούσεις ανάμεσα σε πλούσιες και φτωχές χώ
ρες.
β) Πείνα. Υπολογίζεται ότι 400 ώς 500 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέ
ρουν από κακή διατροφή και πείνα στις ΥΑΧ, ενώ, σύμφωνα με την
έκθεση Brandt πολλοί περισσότεροι από τους μισούς ανθρώπους της
* γης έχουν λιγότερη τροφή απ’ ό,τι θεωρεί απαραίτητο η ιατρική επι
στήμη. Η αύξηση του πληθυσμού που προβλέπεται παραπάνω μετά το
έτος 2000 θα πραγματοποιηθεί κατά 90% στις ΥΑΧ. Η παραγωγή τρο
φίμων δεν αυξάνεται επαρκώς, ενώ οι τιμές των αγροτικών προϊόντων
αυξάνονται. Από την άλλη πλευρά, ο μηχναισμός της αγοράς και η
προστατευτική πολιτική που ακολουθούν τα βιομηχανικά έθνη δη
μιουργούν ανισορροπίες ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση. Οι
άνθρωποι που πεινούν δεν μπορούν ν’ αγοράσουν τρόφιμα επειδή οι τιμές-τους είναι ψηλές κι αυτοί είναι φτωχοί.
Τα «βουνά του βουτύρου» στην ΕΟΚ, που δημιουργήθηκαν σαν απο
τέλεσμα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, είναι το πιο γνωστό παρά
δειγμα σ’ αυτή την περίπτωση.
γ) Ρύπανση. Η ρύπανση είναι το αποτέλεσμα της σύγχρονης τεχνολο
γίας. Το πρόβλημα έχει γίνει πιο κρίσιμο κάτω από καπιταλιστικές
συνθήκες, δεδομένου ότι η εφαρμογή της τεχνολογίας πραγματοποιή
θηκε χωρίς να υπολογίζονται οι επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής. Η
πρόοδος δημιούργησε αρνητικά αποτελέσματα, οι ποσοτικοί στόχοι
βρίσκονται σε αντίθεση προς την ποιοτική πλευρά της ανάπτυξης.
Φαίνεται ότι η ανάπτυξη τείνει να αντιφάσκει προς την ποιότητα της
ζωής και τελικά να είναι αυτοκαταστροφική, παρ’ όλο που το πρόβλη
μα δεν τίθεται στις ΥΑΧ, όπου δεν είναι εξασφαλισμένο ούτε το ελάχι
στο βιοτικό επίπεδο. Οπωσδήποτε, η ρύπανση προσλαμβάνει μια δρα-
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ματική διάσταση, καθώς καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον που εξα
σφαλίζει την ανθρώπινη ζωή.
δ) Οικονομική ανάπτυξη. Όλες οι επίσημες εκθέσεις καθώς και έρευ
νες του ΟΗΕ επισημαίνουν ότι το χάσμα ανάμεσα σε πλούσια και
φτωχά έθνη μεγαλώνει διαρκώς. Η Διεθνής Τράπεζα επισημαίνει στην
τελευταία ετήσια έκθεσή-της ότι το μέλλον των ΥΑΧ και των πρωτο
γενών παραγωγών φαίνεται σκοτεινό στη δεκαετία του ’80. Ιδιαίτερα η
Αφρική νότια της Σαχάρας αντιμετωπίζει στασιμότητα και φτώχεια.
Ο Gunnar Myrdal επίσης επισήμανε πέρσι ότι η κατάσταση εξελίσσε
ται προς μια καταστροφή, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα.
ε) Το ενεργειακό πρόβλημα. Παρ’ όλο που οι έρευνες για νέες πηγές ε
νέργειας εντατικοποιήθηκαν μετά το 1973, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι
οι πηγές ενέργειας είναι περιορισμένες και ότι οι αυξήσεις των τιμών
διατάραξαν την ισορροπία και τις δομές που υπήρχαν μέχρις εκείνο το
χρόνο. Οι αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου δημιούργησαν ανεπίλυ
τα προβλήματα για το εμπορικό ισοζύγιο των φτωχών χωρών, εμποδί
ζοντας έτσι ακόμα και την πολύ αργή ανάπτυξη που μπορούν να επι
τύχουν.
ζ) Ο ανταγωνισμός των εξοπλισμών. Σύμφωνα με την έκθεση Brandt
σχεδόν 450 δισεκατομμύρια δολάρια δαπανήθηκαν στον κόσμο για ε
ξοπλισμούς το 1979, ενώ οι βιομηχανικές χώρες ξόδεψαν μόνο 20 δι
σεκατομμύρια δολάρια για επίσημες ιδιωτικές επενδύσεις. Έχει υπο
λογιστεί ότι τα μισά χρήματα που ξοδεύονται κάθε χρόνο για εξοπλι
σμούς θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες τροφίμων και περίθαλ
ψης στις αναπτυσσόμενες χώρες τα επόμενα δέκα χρόνια. Αλλωστε,
ο ανταγωνισμός των εξοπλισμών και η πρόσφατη έναρξη του νέου
δρόμου επανεξοπλισμού των δύο υπερδυνάμεων, των ΗΠΑ και της
ΕΣΣΔ, μετά την απόφαση του Ρήγκαν να παραγάγει τη βόμβα νετρο
νίου, δημιουργούν μια κατάσταση όπου ένας πυρηνικός πόλεμος δεν
είναι πια μια μικρή πιθανότητα.
Για την αντιμετώπιση του θεμελιακού προβλήματος απ’ όλα αυτά,
του προβλήματος της οικονομικής ανάπτυξης, έχουν διατυπωθεί προ
τάσεις τόσο από επιτροπές, διεθνή όργανα και οργανώσεις, όσο και α
πό ειδικούς, και έχουν αναπτυχθεί στρατηγικές. Θα έρθουμε σ’ αυτές
στο τελευταίο μέρος της εργασίας. Είναι σημαντικό ωστόσο να διατυ
πώσουμε εδώ ορισμένες αμφιβολίες και να κάνουμε κριτική ορισμέ
νων ζητημάτων που τέθηκαν σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη
των ΥΑΧ.

α) Η άποψη της αυτόνομης ανάπτυξης
Πολλοί ειδικοί υποστήριζαν πολύ καιρό ότι ο μόνος τρόπος να ανα
πτυχθούν οι ΥΑΧ είναι να αποσυρθούν από το διεθνή καταμερισμό ερ
γασίας στον οποίο εξαναγκάστηκαν από τις καπιταλιστικές χώρες
την εποχή του ιμπεριαλισμού και ν’ ακολουθήσουν μια αυτόνομη δια
δικασία ανάπτυξης. Κι εγώ ο ίδιος είχα υποστηρίξει αυτό το δόγμα σε
προηγούμενες εργασίες. Μια παραπέρα μελέτη της παγκόσμιας κατά
στασης καθώς καί των τάσεων διεθνοποίησης που περιγράφηκαν
προηγουμένως θέτουν ωστόσο το ερώτημα, άν μπορεί ακόμα να υπο
στηρίζεται η ιδέα μιας αυτόνομης ανάπτυξης. Αυτόνομη ανάπτυξη ση
μαίνει μια διαδικασία συσσώρευσης κεφαλαίου μέσα σε μια εθνική οι
κονομία βασισμένη κυρίως στην εσωτερική αγορά. Αν αυτό ήταν το ι
στορικό μοντέλο που ακολούθησαν οι τώρα εκβιομηχανισμένες καπι
ταλιστικές χώρες, πιστεύω ότι είναι αμφίβολο αν μπορεί πια να σταθεί
κάτω από συνθήκες διεθνοποίησης της παραγωγής. Η σύγχρονη τε
χνολογία απαιτεί μεγάλες αγορές, μεγαλύτερες από τις εθνικές. Πέρα
από τη συσσώρευση κεφαλαίου, για να προωθηθεί μια γοργή ανάπτυξη
χρειάζεται περισσότερη αποταμίευση απ’ ό,τι είναι δυνατό να υπάρξει
στις ΥΑΧ. Το πολύ χαμηλό βιοτικό επίπεδο σ’ αυτές τις χώρες περιο
ρίζει τις δυνατότητες εθνικής αποταμίευσης ή ακόμα και την καθιστά
αδύνατη. Το ξένο κεφάλαιο γίνεται έτσι απαραίτητο. Ακόμα και στην
ομάδα των λεγάμενων αναπτυσσόμενων χωρών — όπως στις πετρελαιοπαραγωγικές χώρες — μια αυτόνομη διαδικασία οικονομικής α
νάπτυξης φαίνεται, εξαιτίας του μεγέθους-τους, είτε αδύνατη είτε ανα
χρονιστική. Μια αυτόνομη διαδικασία ανάπτυξης θα σήμαινε απομό
νωση — λ.χ. η περίπτωση της Αλβανίας — που είναι σήμερα αδύνατη.
Ό χι μόνο οι παραγωγικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί πέρα από τα ό
ρια που υπαγορεύουν τα σύνορα των εθνικών οικονομιών αλλά ακόμα
και τα καταναλωτικά πρότυπα και οι πολιτιστικές βάσεις έχουν προ
ωθήσει μια διαδικασία ενοποίησης που υποστηρίζει τα πρότυπα της
διεθνοποίησης. Το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι πώς να αντισταθεί κανείς στην κατεύθυνση που έχει πάρει η ανάπτυξη των παραγωγι
κών δυνάμεων και να συγκεντρωθεί μέσα στα όρια του εθνικού κρά
τους, που βαθμιαία εξαφανίζεται σαν οικονομική μονάδα.
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β) Η άποψη της «κατάλληλης τεχνολογίας»
Η «κατάλληλη» τεχνολογία προπαγανδιζόταν επί χρόνια σαν πανά
κεια για τις ΥΑΧ. Οι εκθέσεις των διάφορων επιτροπών που αναφέρ
θηκαν ήδη συνιστούν κι αυτές το ίδιο μέτρο: την «κατάλληλη» τεχνο
λογία. Η πραγματικότητα εξελίχθηκε ωστόσο αντίθετα προς αυτές τις
συστάσεις. Η εξαιρετικά ανεπτυγμένη τεχνολογία επικρατεί σ’ ολό
κληρο τον κόσμο σαν αποτέλεσμα του ηγετικού ρόλου που παίζουν οι
ΠΕΕ στην παραγωγή και τη μεταφορά της τεχνολογίας. Η παραγωγή
τεχνολογίας καθορίζεται από τη λογική του κέρδους και από τη στιγ
μή που υπάρχουν οι τεχνικές δυνατότητες για την παραγωγή εργα
λείων που αντικαθιστούν τα χέρια των εργατών, τα εργαλεία αυτά θα
παραχθούν, παρά τις συστάσεις των πολιτικών ή των ειδικών. Οι οι
κονομικοί νόμοι που διέπουν την παγκόσμια αγορά, μέρος της οποίας
είναι κάθε εθνική αγορά, και όχι οι ευσεβείς πόθοι των ειδικών ή των
πολιτικών, είναι εκείνοι που καθορίζουν το είδος της τεχνολογίας που
παράγεται. Κάτω από συνθήκες μιας διεθνοποιημένης αγοράς και οι
κονομίας, η εφαρμογή «κατάλληλης» τεχνολογίας θα εσήμαινε χαμη
λότερη παραγωγικότητα και μεγαλύτερο κόστος. Η «κατάλληλη» τε
χνολογία μπορεί να λύνει ως ένα βαθμό το πρόβλημα της απασχόλη
σης στις φτωχές χώρες, αλλά αυτό θα απαιτούσε οι χώρες αυτές να α
ποσυρθούν από την παγκόσμια αγορά. Σήμερα πρέπει να θέσουμε το
ερώτημα αν η αποχώρηση από την παγκόσμια αγορά ή η «αποσύνδεση» μπορεί πραγματικά να οδηγήσει στην ανάπτυξη, ή μπορεί να ση
μαίνει μια στρατηγική καθυστέρησης. Άλλωστε, η «κατάλληλη» τε
χνολογία θα ήταν δυνατή μόνον αν μπορούσε να σταματήσει η παρα
γωγή σύγχρονης τεχνολογίας στις βιομηχανικές χώρες. Εάν είναι α
νόητο να συστήσει κανείς μια τέτοια πολιτική στις βιομηχανικές χώ
ρες, είναι εξ ίσου ανόητο να ζητάει από τις ΥΑΧ να εφαρμόσουν κα
τάλληλη τεχνολογία σαν μια λύση του προβλήματος της ανάπτυξήςτους.

γ) Το ζήτημα της οικονομικής βοήθειας
Η έκθεση Brandt υπογραμμίζει και πάλι την ανάγκη της οικονομι
κής βοήθειας σαν ένα μέσο για την προώθηση της οικονομικής ανά
πτυξης παρ’ όλο που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα αποτελέσμα
τα ως τώρα υπήρξαν απογοητευτικά κι άλλες μελέτες αποκάλυψαν τη
σκληρή αλήθεια ως προς την οικονομική βοήθεια. Στην πραγματικό
τητα χρησιμοποιήθηκε για την προώθηση των συμφερόντων των ΠΕΕ
και των συμφερόντων των χορηγών χωρών. Οι ΥΑΧ λίγο ωφελήθηκαν
από τη βοήθεια, πέρα από το γεγονός ότι το μέγεθός-της υπήρξε ελάχι
στο.
Η οικονομική βοήθεια είναι μια ψευδής έννοια. Χρησιμοποιήθηκε
σαν ηθικό αξίωμα για τη λύση προβλημάτων που η λύση-τους καθορί
ζεται από καθαρά οικονομικά συμφέροντα. Η βοήθεια σαν φιλανθρω
πία δεν θα μπορούσε επομένως να συμβάλει σε καμιά λύση. Χρησιμο
ποιήθηκε καταχρηστικά και δημιούργησε ψευδαισθήσεις για χρόνια.
Στην πραγματικότητα το κεφάλαιο μπορεί να κινείται από τις πλού
σιες στις φτωχές χώρες είτε όταν αυτό δικαιολογείται από ειδικά συμ
φέροντα — αυτό συμβαίνει όταν οι ΠΕΕ εγκαθίστανται σε μια ΥΑΧ ή
όταν μια κυβέρνηση μιας πλούσιας χώρας επιθυμεί να υποστηρίξει τη
δική-της βιομηχανία μέσω ενός δανείου ή μιας ενίσχυσης που δίνει σε
μια κυβέρνηση μιας ΥΑΧ, με τον όρο ότι η χρήση του χρήματος που
χορηγείται θα πραγματοποιηθεί μέσα στη χορηγό χώρα, — ή αν εξα
ναγκαστούν, με τον τρόπο που οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες, αυξά
νοντας τις τιμές του πετρελαίου από το 1973, πραγματοποίησαν μια
πραγματική κίνηση χρηματικών και κεφαλαίίκών πόρων από τις βιο
μηχανικές χώρες προς αυτές. Το σύνθημα «εμπόριο αντί για βοήθεια»
είναι υγιές στην περίπτωση που οι δύο παραπάνω δυνατότητες είναι εί
τε ανεπιθύμητες είτε ανέφικτες. Είναι καλύτερα να ξέρει κανείς ότι
στον οικονομικό κόσμο δεν γίνονται δώρα, παρά να υπολογίζει σε με
ταφορές κεφαλαίου που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν, αν δεν υ
παγορεύονται από καθαρά οικονομικά συμφέροντα. Αυτή είναι η
σκληρή πραγματικότητα. Κάθε απόπειρα να συζητηθούν αυτά τα ζη
τήματα στο επίπεδο της ηθικής, καταλήγει είτε στη μεταφυσική είτε
σε ψευδαισθήσεις, ακόμα κι αν είναι πικρό να το κατανοήσει κανείς
αυτό.

δ) Οι κώδικες συμπεριφοράς
Κάτω από τις παρούσες συνθήκες, πολλές κρατικές αρχές δέχονται
τις δραστηριότητες των ΠΕΕ σαν φορέων ανάπτυξης, απαιτούν παρ’

όλα αυτά τη θέσπιση κωδίκων συμπεριφοράς με σκοπό να δεσμευτούν
αυτές οι δραστηριότητες, να τεθούν υπό έλεγχο και ν’ αποφευχθούν οι
καταχρήσεις δύναμης και η εκμετάλλευση.
Αυτή είναι μια άλλη αυταπάτη του ίδιου είδους με την προηγούμενη,
γιατί οι ηθικοί κώδικες δεν μπορούν να δεσμεύσουν τις ΠΕΕ, όταν μέ
σω των δεσμών-τους με πολιτικές ομάδες και κυβερνήσεις, ή συχνά
μέσω της δωροδοκίας, μπορούν να επιδιώξουν τους στόχους-τους.
Αυτό που είναι αποτελεσματικό είναι η ύπαρξη αληθινής δύναμης για
τον έλεγχό-τους και η εφαρμογή μιας αυστηρής νομοθεσίας προς τον
σκοπό αυτό. Εκεί όπου οι κώδικες συμπεριφοράς δεν συμβαδίζουν με
πραγματική δύναμη για την εφαρμογή-τους, παραμένουν αναποτελε
σματικοί. Γι’ αυτό το λόγο, οι ΠΕΕ υποστηρίζουν ανοιχτά ή έμμεσα δικτατορικά αντιδημοφιλή καθεστώτα, που τους δίνουν τη δυνατότητα
να δρουν και να αγνοούν οποιοδήποτε κώδικα συμπεριφοράς. Το ζή
τημα είναι: α) αν η δραστηριότητα των ΠΕΕ μπορεί να αντικατασταθεί από άλλους θεσμούς, π.χ. υπερεθνικές δημόσιες επιχειρήσεις που
φυσικά θα υποστηρίζουν τα συμφέροντα των χωρών προέλευσής-τους,
αλλά που μπορούν να ελεχθούν πιο εύκολα και αποτελεσματικά, β)
Στην περίπτωση που αυτό δεν μπορεί να γίνει, ή παράλληλα με αυτό,
αν η πολιτική εξουσία στις φιλοξενούσες χώρες είναι αρκετά ισχυρή
ώστε να ελέγχει τις δραστηριότητες των ΠΕΕ. Οι ηθικοί κώδικες συμ
περιφοράς είναι και στην περίπτωση αυτή εκτός τόπου, αν βασίζονται
μόνο στους καλούς τρόπους και την ηθική ακεραιότητα των διευθυν
τών.

5. Τελικές σκέψεις πάνω στη μετάβαση προς μια
Νέα Διεθνή Τάξη
Από την προηγούμενη ανάλυση μπορούμε τώρα να βγάλουμε συμπε
ράσματα ως προς τα ακόλουθα σημεία:
α) Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα δημιουργούν α
διέξοδα. Μπορεί κανείς να τα συνειδητοποιήσει και να συστήσει τα α
ναγκαία μέτρα για την έξοδο από την κρίση και την επίλυση των αντι
φάσεων. Οι συστάσεις ή ακόμα χαι οι στρατηγικές για την αντιμετώ
πιση των προβλημάτων έχουν ωστόσο έναν ηθικό και θεωρητικό χα
ρακτήρα, αν δεν υποστηρίζονται από ένα πρακτικό σύστημα εφαρμο
γής μέτρων.
β) Το αίτημα για μια νέα διεθνή τάξη έχει πολιτικό χαρακτήρα, ε
πειδή αναφέρεται κατά πρώτο λόγο σε οικονομικά προβλήματα. Όλα
τα οικονομικά προβλήματα είναι πολιτικά προβλήματα. Τα πολιτικά
προβλήματα λύνονται με τη δύναμη. Μια νέα διεθνής τάξη, με τη μορ
φή ενός νέου τρόπου παραγωγής, έχει οπωσδήποτε αρχίσει να διαμορ
φώνεται. Οι αντιφάσεις που δημιουργήθηκαν μετά το σημαντικό ιστο
ρικό γεγονός της λεγόμενης κρίσης του πετρελαίου το Νοέμβριο του
1973 θα βρουν τη λύση-τους αργά ή γρήγορα. Κατά συνέπεια το αίτημα
για μια νέα διεθνή τάξη αναφέρεται στο περιεχόμενο και την ειδική
διάρθρωση και δομή αυτής της τάξης, όχι στην πραγμάτωσή-της.
γ) Πέρα από τη θεωρητική και δεοντολογική αξία των σκιαγραφή
σεων αυτής της μελλοντικής νέας διεθνούς τάξης, είναι επιτακτικό να
αναζητηθούν πολιτικές λύσεις. Αυτές αναφέρονται στα κοινωνικά και
συλλογικά υποκείμενα των συμφερόντων, καθώς και στις μεθόδους
για την εξισορρόπηση αντιθετικών συμφερόντων και για την επίτευξη
συμβιβασμών. Αυτά τα υποκείμενα είναι κυβερνήσεις, τάξεις, κοινω
νικές ομάδες ή διεθνείς οργανώσεις.
δ) Το αίτημα για μια νέα δημοκρατική διεθνή τάξη εν ονόματι των
λαών σημαίνει ότι τα συμφέροντα των εργατικών τάξεων, που αποτε
λούν την πλειονότητα του πληθυσμού σε κάθε χώρα, θα πρέπει να επι
κρατήσουν σε βάρος των ιδιωτικών συμφερόντων ενός ατομικού ή ο
μαδικού χαρακτήρα. Απ’ αυτή την άποψη, μια πρακτική προσέγγιση
στις πολιτικές λύσεις είναι η υποστήριξη δημοκρατικών καθεστώτων
που αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα των μαζών.
ε) Οι γενικές στρατηγικές για την επίλυση των μελλοντικών προ
βλημάτων του κόσμου έχουν μικρή αξία, αφού δεν συνοδεύονται από
τα κατάλληλα όργανα για την εφαρμογή-τους. Οι γενικές στρατηγικές
κατά συνέπεια δεν συμβιβάζονται με τα σημερινά υποκείμενα λήψης
αποφάσεων, που είναι κυρίως κυβερνήσεις που εκπροσωπούν ταξικά
συμφέροντα. Οι γενικές στρατηγικές θα ήταν κατάλληλες, αν μπορού
σαν να αναφέρονται σε μια παγκόσμια κυβέρνηση, που θα είχε τη δύ
ναμη να τις εφαρμόσει. Δεδομένου ότι η ανθρωπότητα είναι μακριά α
πό τη δυνατότητα του να έχει μια τέτοια παγκόσμια κυβέρνηση, οι
πρακτικές λύσεις θα βρεθούν με την εξυπνάδα των λαών και τη δύνα
μη που θα έχουν για να επιβάλουν την ικανοποίηση των συμφερόντων-

τους. Απ’ αυτή την άποψη θα αναζητηθούν και θα βρεθούν νέες προ
σεγγίσεις της ανάπτυξης, θα γίνουν νέοι συνασπισμοί τάξεων, θα τε
θούν πιθανότατα νέοι στόχοι, θα επινοηθούν νέοι τρόποι και μέθοδοι
για την επίτευξή-τους.
στ) Αν η προηγούμενη ανάλυση σχετικά με τις ενδείξεις της κίνη
σης προς έναν νέο τρόπο παραγώγής είναι σωστή, πρέπει να συμπεράνουμε ότι οι λύσεις πρέπει να αναζητηθούν μέσα στο πλαίσιο των τά
σεων και των κινήσεων που παρατηρούνται, αν δεν υπάρχει τρόπος ή
δύναμη για να σταματήσουν ή να επηρεαστούν. Το να μντιταχθεί κα
νείς στις αντικειμενικές δυνάμεις που διαμορφώνουν τις πραγματο
ποιούμενες δυναμικές αλλαγές θα είναι σαν να προσπαθεί να διατηρή
σει και να διαιωνίσει τις υπάρχουσες δομές. Δεδομένου ότι τα παρατη
ρούμενα φαινόμενα που υποδηλώνουν τη μετάβαση προς έναν νέο τρό
πο παραγωγής καθορίζονται από τις δυνάμεις της πραγματικότητας,
που πηγάζουν από την ισχύ των συμφερόντων κάι την πολιτική εξου
σία στην οποία βασίζονται, κάθε λύση που προτείνεται ή υποστηρίζε
ται προς αυτή την κατεύθυνση έχει περισσότερες δυνατότητες να πετύχει παρά οποιαδήποτε άλλη που την αγνοεί.
ζ) Αφού οι λύσεις που αναζητούνται για τα προβλήματα της ανθρω
πότητας έχουν πολιτικό χαρακτήρα και εξαρτώνται από σχέσεις ισχύ
ος, θα εφαρμοστούν είτε με διαπραγματεύσεις και συμφωνίες είτε με
πολέμους. Η πρώτη μέθοδος εφαρμόστηκε για πολύ καιρό, δεν οδήγησε ωστόσο στα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι διαπραγματεύσεις είναι
κουραστικές, διαρκούν πολύ και καταλήγουν σε συμβιβασμούς. Οι
πόλεμοι από την άλλη πλευρά τείνουν να παραμένουν ένα μέσο για την
επίλυση τοπικών προβλημάτων. Το οπλοστάσιο των ατομικών όπλων
που υπάρχει ήδη επιφέρει μια ισορροπία τρόμου ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις. Η αύξηση του αριθμού των κυβερνήσεων που κατέχουν
την ατομική βόμβα αυξάνει ωστόσο τον κίνδυνο ενός ατομικού πολέ
μου, παρ’ όλο που τα καταστροφικά αποτελέσματα που θα έχει επε
νεργούν ταυτόχρονα εναντίον του πολέμου. Το παιχνίδι παίζεται παρ’
όλα αυτά μέσα σε πολύ στενά όρια, που γειτονεύουν πάρα πολύ με τον
αληθινό κίνδυνο. Η μετάβαση στη νέα διεθνή τάξη θα πραγματοποιη
θεί κατά πάσα πιθανότητα μέσα από μικρούς τοπικούς ή περιφερεια
κούς πολέμους και μέσα από διαπραγματεύσεις, που θα οδηγήσουν σε
διεθνείς συμφωνίες οι οποίες θα περιέχουν συμβιβασμούς και διαρκώς
νέες ισορροπίες συμφερόντων. Ένας παγκόσμιος πόλεμος μπορεί ν’
αποφευχθεί μόνο χάρη στις καταστροφικές επιπτώσεις που έχουν τα
νέα όπλα.
η) Η νέα διεθνής τάξη θα είναι δημοκρατική μόνο στο βαθμό που οι
εργατικές τάξεις, οι οποίες αποτελούν την πλειονότητα του πληθυ
σμού, θα κερδίσουν την εξουσία σε κάθε χώρα. Η επίτευξη μιας δημο
κρατικής παγκόσμιας κοινωνίας είναι νοητή μόνο κάτω από μια παγ
κόσμια κυβέρνηση και υπό την προϋπόθεση λίγο ή πολύ ίσων σχέσεων
ισχύος ανάμεσα σε κράτη ή έθνη. Δεδομένου ότι τα οικονομικά συμ
φέροντα καθορίζουν τις σχέσεις ανάμεσα στα έθνη, είναι μάλλον ου
τοπικό να περιμένει κανείς ότι οι ηθικές επιταγές θα εφαρμοστούν στις
διακρατικές σχέσεις. Όπως αναφέρθηκε ήδη, η δημοκρατία είναι ένα
σύστημα διακυβέρνησης, όχι ένα σύστημα ηθικών κανόνων. Δεδομέ
νου ότι η διακυβέρνηση είναι πάντα μια ταξική σχέση, είναι επόμενο
πως μόνο οι ίσες σχέσεις ισχύος μπορούν να εξασφαλίσουν τους κανό
νες δημοκρατικής διακυβέρνησης.
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Πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση
των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας
Πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιου
νίου η ετήσια τακτική Γενική Συνέ
λευση των Μετόχων της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος. Κατά τη
διάρκειά-της ο Διοικητής της Τρά
πεζας καθηγητής κ. Γ. Α. Μαγκάκης, με την παρουσία των Υποδιοι
κητών κ. Γ. Μίρκου και Κ. Γεωργουτσάκου και των λοιπών μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, διάβασε
την Έκθεση των πεπραγμένων της
Τράπεζας κατά τον προηγούμενο
χρόνο 1981.
Στην αρχή της ομιλίας-του ο Διοι
κητής της Εθνικής Τράπεζας κ. Γ. Α.
Μαγκάκης αναφέρθηκε στις οικο
νομικές εξελίξεις του 1981 τόσο
στο διεθνή όσο και στον ελληνικό
χώρο. Ιδιαίτερα τόνισε τα προβλή
ματα που αντιμετωπίζει η ελληνική
οικονομία γενικά και ο τραπεζικός
τομέας ειδικότερα.
Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης, υ
ψηλός ρυθμός πληθωρισμού, υποτονικότητα στην επενδυτική δρα
στηριότητα, αύξηση της ανεργίας,
υποχώρηση των πραγματικών απο
δοχών των εργαζομένων, μεγάλα
ελλείμματα στην δημοσιονομική
διαχείριση και το ισοζύγιο πληρω
μών αποτελούν τα κύρια προβλήμα
τα της ελληνικής οικονομίας. Σ’ αυ
τά, θα πρέπει να προστεθεί η εμφά
νιση στο προσκήνιο όλων των δυσχερειών των επιχειρήσεων που
χαρακτηρίζονται σήμερα ως προ
βληματικές. Η κατάσταση που δημιουργήθηκε υπήρξε αποτέλεσμα
συρροής παραλείψεων και αδυνα
μιών των φορέων της οικονομικής
πολιτικής και των ίδιων των επιχει
ρήσεων.
Εξάλλου, η επιτάχυνση του ρυθ
μού της πιστωτικής επέκτασης στο
δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα
της οικονομίας, κατά το 1981, είπε
στην συνέχεια ο κ. Μαγκάκης, έγινε
στην πράξη με τέτοιο τρόπο, που ο
δήγησε σε περαιτέρω χαλάρωση
της οικονομικής δραστηριότητας,
με παράλληλη ενίσχυση των πλη
θωριστικών πιέσεων. Η αλόγιστη
πιστωτική επέκταση είχε ως αποτέ
λεσμα τη συνέχιση της διαρροής
σημαντικών ποσών, από τις πιστώ
σεις που χορηγήθηκαν, σε κερδο
σκοπικές τοποθετήσεις και στην κα
τανάλωση. Οι συνθήκες αυτές συ
νέβαλαν στην ενίσχυση των αντι-
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Ο μέχρι σήμερα Διοικητής κ. Γ. A . Μαγκάκης μιλά στη συνέλευση των Μετόχων.

παραγωγικών δομών της οικονο
μίας και στη διατήρηση των διαρ
θρωτικών προβλημάτων.
Όσον αφορά τα προβλήματα του
τραπεζικού τομέα ο Διοικητής κ. Γ.
Α. Μαγκάκης τόνισε ότι στο χρόνο
που πέρασε συμπιέστηκαν ακόμα
περισσότερο τα ήδη στενά περιθώ
ρια πιστωτικών και χρεωστικών τό
κων που έχουν διαμορφωθεί τα τε
λευταία χρόνια κάτω από την πε
ριοριστική επίδραση των πιστωτι
κών μέτρων. Πέρα όμως απ’ αυτό, η
συσταλτική πολιτική που εφαρμό
στηκε τα χρόνια αυτά είχε σαν συ
νέπεια ένα διαρκώς αυξανόμενο
τμήμα από τις εισρέουσες στις ε
μπορικές τράπεζες καταθέσεις να
δεσμεύεται σ'ε χαμήλότοκες τοπο
θετήσεις, οι αποδόσεις των οποίων
δεν καλύπτουν, όπως είναι γνωστό,
το κόστος των καταθέσεων, με δυ
σμενείς επιπτώσεις στη συνολική αποδοτικότητα των τραπεζών. Η συ
νεχής μείωση του περιθωρίου μετα
ξύ πιστωτικών και χρεωστικών τό
κων ασκεί πίεση στα αποτελέσματα
των τραπεζών και περιορίζει τη
δυνατότητά-τους για ανάπτυξη και
εκσυγχρονισμό, στοιχεία απόλυτα
αναγκαία για τη διατήρηση της
ανταγωνιστικότητάς-τους στο εσω
τερικό και το εξωτερικό. Επιπλεόν,
κάτω από τις σημερινές συνθήκες

θεωρείται απαραίτητο να εξασφα
λιστεί στις τράπεζες ένα ικανοποιη
τικό επίπεδο αποδοτικότητας για
να αντιμετωπιστούν χωρίς παρε
νέργειες και οι αυξημένες ανάγκες
που προκύπτουν από τις οφειλές
των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων
και από τις ρυθμίσεις που προω
θούνται για τη ριζική επίλυση του ό
λου προβλήματος, με τον πιο σύμφορο από κοινωνική και οικονομική
άποψη τρόπο.
Για το τρέχον έτος ο κ. Γ. Α. Μαγκάκης ανέφερε ότι οι οικονομικές
εξελίξεις στους πρώτους μήνες επι
τρέπουν τη διατύπωση της άποψης
ότι βασικά μεγέθη της οικονομίας
που συνδέονται με την ύφεση, τον
πληθωρισμό και το ισοζύγιο πλη
ρωμών, θα διαμορφωθούν ικανο
ποιητικά. Ιδιαίτερα στον τομέα των
ιδιωτικών επενδύσεων αναμένεται
βελτίωση του κλίματος χάρη στην
άρση της αβεβαιότητας που επι
κρατούσε προεκλογικά, την αποσα
φήνιση στο καθεστώς των κινή
τρων και την απόφαση της Κυβέρ
νησης να στηρίξει πιστωτικά επεν
δυτικά προγράμματα σε πραγματι
κά παραγωγικές δραστηριότητες, ι
διαίτερα μικρομεσαίων επιχειρήσε
ων.
Γενικά το 1982 θα πρέπει να θεω

ρηθεί για την ελληνική οικονομία
περίοδος μεταβατική, κατά την ο
ποία γίνονται προσπάθειες να αντι
μετωπιστούν επείγοντα προβλήμα
τα που κληροδοτήθηκαν από το πα
ρελθόν. Παράλληλα όμως αναμένε
ται ότι θα δημιουργηθούν οι προϋ
ποθέσεις που θα επιτρέψουν στη
συνέχεια την εφαρμογή ενός μακροχρονιότερου προγράμματος
για την αναδιάρθρωση των δομών
της οικονομίας και την επίτευξη α
νώτερου επιπέδου ανάπτυξης.
Στη συνέχεια της ομιλίας-του ο
Διοικητής κ. Γ. Α. Μαγκάκης ανα
φέρθηκε στις εξελίξεις που σημειώ
θηκαν το 1981 στην Εθνική Τράπε
ζα και στα σοβαρά προβλήματα στα
οποία βρέθηκε αντιμέτωπη η νέα
Διοίκηση μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά-της. Το πιο επείγον από αυτά
θεωρείται εκείνο των υπερχρεωμέ
νων επιχειρήσεων. Πολλές απ’ αυ
τές ήταν στα πρόθυρα της αναστο
λής ή και της οριστικής διακοπής
των εργασιών-τους, γεγονός που
θα είχε ευρύτερες κοινωνικές και
οικονομικές επιπτώσεις. Πρώτο μέλημα της Διοίκησης ήταν η άμεση
πιστωτική στήριξή-τους στο βαθμό
που χρειάζεται για να μην αναστείλουν τις εργασίες-τους, μέχρι τη ρι
ζική αντιμετώπιση των δυσχερειώντους. Η οριστική όμως επίλυση των

προβλημάτων-τους δεν είναι δυνα
τό να επιτευχθεί μέσα στα πλαίσια
του τραπεζικού συστήματος. Το μέ
γεθος και οι ιδιομορφίες του σοβα
ρού αυτού θέματος απαιτούν την ε
νεργό συνεργασία και τη χρηματο
δοτική συμπαράσταση και των φο
ρέων της οικονομικής πολιτικής,
χωρίς τις οποίες φαίνεται ότι είναι
αδύνατο να δοθεί οριστική λύση.
Όσον αφορά την περίπτωση της
χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ο κ. Γ. Α. Μαγκάκης είπε ότι η ταχεία αναμόρ
φωση των κανόνων της Αποφ. Ν.Ε.
197/78 και η κατάργηση των υποεπι
τροπών βιοτεχνικών δανείων θα
δώσουν τη δυνατότητα στις τράπε
ζες να υλοποιήσουν σωστά και γρή
γορα τα εξαιρετικώς ευνοϊκά μέτρα
της Κυβέρνησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Στα πλαίσια της νέας πιστωτικής
πολιτικής που εφαρμόζει η Εθνική
Τράπεζα καθιερώνονται ορθολογι
κά κριτήρια για την αυστηρή και κα
τά προτεραιότητα επιλογή των
προγραμμάτων εκείνων, που έχουν
αναπτυξιακό χαρακτήρα και συμ
βάλλουν στην προώθηση της επεν
δυτικής και παραγωγικής δραστη
ριότητας και των εξαγωγών. Στα
νέα κριτήρια λαμβάνεται αποφασι
στικά υπόψη ο αναπτυξιακός δυνα

μισμός των επιχειρήσεων, οι ικανό
τητες και οι επιδιώξεις των φορέων-τους και γενικά τα στοιχεία ε
κείνα που, σύμφωνα με τη σύγχρο
νη επιχειρηματική και τραπεζική
αντίληψη, εξασφαλίζουν ταυτόχρο
να την ανάπτυξη της εθνικής οικο
νομίας, την πρόοδο των επιχειρή
σεων και την ομαλή εξυπηρέτηση
των δανείων.
Άλλο βασικό χαρακτηριστικό
της νέας πιστωτικής πολιτικής της
Τράπεζας είναι η συνεχής παρακο
λούθηση των παρεχόμενων δα
νείων, ώστε να είναι υπό έλεγχο η
εξέλιξή-τους, με σκοπό τη διασφά
λιση της χρησιμοποίησής-τους σύμ
φωνα με τα κυβερνητικά προγράμ
ματα και τους πιστωτικούς κανό
νες.
Τελειώνοντας ο κ. Γ. Α. Μαγκάκης είπε ότι τα γερά θεμέλια της Ε
θνικής Τράπεζας και η προσπάθεια
εκσυγχρονισμού-της, που ήδη άρχι
σε, επιτρέπουν κάθε αισιοδοξία ότι
το πρώτο Πιστωτικό Ίδρυμα της
Χώρας θα έχει νέες επιτυχίες και ό
τι ο ρόλος-του στην Εθνική Οικονο
μία θα γίνει ακόμα πιο αποτελεσμα
τικός στα πλαίσια της γενικότερης
Κυβερνητικής Πολιτικής που ο σκοπός-της είναι να θεμελιώσει τη νέα
αναγεννητική εξόρμηση του Έ 
θνους.
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Ποιήματα

Διεθνής Ερυθρός Σταυρός
και Γενοκτονία
Α π ό τον Κλεάνθη Γρίβα πήραμε το κείμενο που δημοσιεύουμε
σήμερα στη στήλη του «επισημαίνουμε». Αναφέρεται στη στάση
του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού στα τελευταία γεγονότα στο Λ ί
βανο. Φιλοξενούμε, αντί του συνήθους θέματος της στήλης, το
σχόλιο αυτό πιστεύοντας ότι, τόσο ο ΔΕΣ, όσο και οι προοδευ
τικές και δημοκρατικές δυνάμεις σ ’ ολόκληρο τον κόσμο πολλά
— οπω σδήποτε περισσότερα — θα μπορούσαν να κάνουν, απ'
ό,τι έπραξαν, τουλάχιστον για τον άμαχο πληθυσμό σ το Λίβανο
και ιδιαίτερα για τους άμαχους Π αλαιστίνιους.
Η ισραηλινή εισβολή και η προγραμματισμένη γενοκτονία των Πα
λαιστίνιων, άρχισε στις 6 του Ιούνη. Και μέχρι τις 16 του μήνα, οπότε
και αποκλείστηκε η Βηρυτός, υπήρχε μεγάλη άνεση στη μεταφορά κά
θε είδους έμψυχου και άψυχου υλικού στα θύματα της επίθεσης. Ό 
μως κατά «παράδοξο» τρόπο, δεν κινήθηκε κανείς. Οι Υπερδυνάμεις
και τα Αραβικά Κράτη, η Περσία και η Τζαμαχιρία, η ΕΟΚ και οι διε
θνείς οργανισμοί. Όλοι μπλεγμένοι σε μια ένοχη σιωπή, ενώ το αίμα έ
ρεε. Όμως το αίμα στερείται δικής-του φωνής κι έχει ανάγκη από κά
ποιο διαμεσολαβητή που θα μεταφέρει την κραυγή-του. Και δεν βρέθη
κε κανείς. Γιατί επρόκειτο για το αίμα των Αλλων... Κανείς. Ούτε
καν ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, αυτή η «ευαίσθητη χορδή» της συλλογικής-μας συνείδησης.
Στις δέκα κρίσιμες μέρες, από τις 6 μέχρι τις 16 του Ιούνη, ο ΔΕΣ θα
μπορούσε αν όχι να προλάβει, τουλάχιστον να περιορίσει το μαζικό
φονικό, απλά και μόνο με την αποστολή δέκα, είκοσι, εκατό ειρηνι
κών ιατρικών ομάδων, που από την ίδια-τους τη φύση, θά ’παιζαν α
ναγκαστικά ένα τριπλό ρόλο. _
ΠΡΩΤΟ θα κάλυπταν ιατροφαρμακευτικά τα θύματα της εισβολής.
ΔΕΥΤΕΡΟ θα κατάδειχναν έμπρακτα τη συμπαράσταση της παγκό
σμιας κοινής γνώμης στους Παλαιστίνιους πράγμα που λειτουργούσε
σαν ύψιστης σημασίας ηθικό αντιστήριγμα. ΚΑΙ ΤΡΙΤΟ (ΚΑΙ ΣΗ
ΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ) θα διασφάλιζαν το στοιχείο της Διεθνούς Μαρτυ
ρίας, πράγμα που αναγκαία θα περιόριζε την έκταση των ανρθωποσφαγών αμάχων με βάση το αναμφισβήτητο γεγονός ότι η παρουσία
Αυτόπτων Μαρτύρων και μόνο, επενεργεί αποτρεπτικά ή ανασταλτι
κά σε κάθε εγκληματία.
Κι αντί για τούτη τη σπουδαιότατη συνεισφορά-του, ο ΔΕΣ περιορί
στηκε στη συγκέντρωση και αποστολή ιατροφαρμακευτικού υλικού.
Για δέκα κρίσιμες μέρες, αναλώθηκε στην αποστολή περιθαλψιακού
υλικού στα θύματα των σφαγών, τ η ν σ τ ι γ μ ή
που
μ π ο ρ ο ύ σ ε ν α τ ι ς π ρ ο λ ά β ε ι . Είναι κι αυτή μια ιδιόμορφη
«πολιτισμένη» γραφειοκρατική αντιστροφή του ιπποκράτειου «Κάλλιον προλαμβάνειν παρά θεραπεύειν» σε «ΚΑΛΛΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙΝ
ΠΑΡΑ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙΝ». Και μάλιστα, απ’ αυτούς τους ίδιους
τους θεράποντες της επιστήμης του Ιπποκράτη. Για να αποδειχθεί γι’
άλλη μια φορά, πως ο ΔΕΣ δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα από τα άλ
λοθι της ένοχης συνείδησης της μισής ανθρωπότητας που στηρίζει την
ύπαρξή-της στην εξόντωση της άλλης μισής.
Δεν ξέρω πόσες αμπούλες, επιδέσμους και χειρουργικά νυστέρια
συγκέντρωσε και έστειλε ο ΔΕΣ στον Λίβανο. Εκείνο που ρωτάω εί
ναι:
ΠΟΣΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑΤΡΩΝ έστειλε στα θύματα της ισραηλινής επί
θεσης, στο κρίσιμο δεκαήμερο μεταξύ 6ης και 16ης Ιούνη;
ΠΟΣΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΑΝΤΡΕΣ, ΓΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ έσωσε (με την
παρουσία-του) από την σφαγή;
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΠΑΙΞΕ τον αποτρεπτικό ρόλο που όλοι περίμεναν πως
θα παίξει;
Υπάρχει θέμα ευθύνης για την ολιγωρία του ΔΕΣ; Σίγουρα όχι. Ό 
πως δεν υπάρχει θέμα ευθύνης για την ολιγωρία του ΟΗΕ, του Συμβου
λίου της Ευρώπης, των Αραβικών Κρατών, των «Πολιτισμένων» χω
ρών και των ποικιλώνυμων δήθεν «αντι-ιμπεριαλιστικών πρωτοπο
ριών». Το γιατί ευεξήγητο, τουλάχιστον για όσους δεν εθελοτυφλούν:
Ο λόγος ύπαρξής-τους δεν βρίσκεται στην υπεράσπιση της Ανθρώπι
νης Ζωής, αλλά του Κρατικού Συμφέροντος.
Όμως ένας τέτοιος κυνισμός θα ήταν σε προσωπικό επίπεδο
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• «TAR» στην αρχαία Ιρανική
διάλεκτο σημαίνει χορδή και
είναι η ρίζα της λέξης κιθάρα σε
όλες τις γλώσσες. Με αυτή την .
ονομασία θα κυκλοφορεί κάθε
τέσσερις μήνες το θεωρητικό
περιοδικό κιθάρας TAR.
Φιλοδοξεί να καλύπτει όλους
τους μουσικούς χώρους, που η
κιθάρα έχει «παίξει» ενεργό
μέρος (κλασική-τζάζ, φόλκ-,
Ποπ-Ροκ κτλ.). Και παράλληλα
να καλύψει ένα κενό στο χώρο
του μουσικού περιοδικού Τύπου.
Από τα περιεχόμενα του πρώτου
τεύχους, που είναι φροντισμένο
με αγάπη για τη μουσική και
πάθος για την κιθάρα
διακρίναμε τις συνεντεύξεις του
Λάκη Ζώη και του David
Rassell και τα άρθρα του Κυρ.
Τζωρτζινάκη, Γ. Μονεμβασίτη,
Γ.-Α. Θεοχάρη, Γ. Π. Αυγερινού
και άλλων με θέματα για την
κιθάρα και την μουσική. Η

διεύθυνση του περιοδικού είναι:
Λεωφ. Πεντέλης 16, Χαλάνδρι.
Τηλ. 68.14.733.
• Το Χανιώτικο θεατρικό
Εργαστήρι ετοιμάζει για το
καλοκαίρι τη «Διαθήκη» του
Μάριου Ποντικά. Το
συντονισμό της παράστασης
κάνει η Ελπίδα Μπραουδάκη,
τα σκηνικά και τα κοστούμια
είναι του Γιάννη Κύρου και η
μουσική του Σταμάτη
Κραουνάκη. Τους ρόλους
παίζουν ερασιτέχνες κάτοικοι
των Χανιών. Το Εργαστήρι
δημιουργήθηκε στα Χανιά για
να δώσει την ευκαιρία σε
διάφορες κοινωνικές ομάδες να
εκφραστούν μέσα από την
τέχνη. Τη δουλειά-του, την
παρουσιάζει σε λαϊκές γειτονιές
και σε χωριά. Παράλληλα με τη
«Διαθήκη» οι συνεργάτες του
Χανιώτικου Θεατρικού
Εργαστηριού οργανώνουν με
μαθητές και χωρικούς μικρές
θατρικές εκδηλώσεις που
εντάσσονται στα πανηγύρια και
τις γιορτές κάθε χωριού.

α φ ό ρ η τ ο ς και σε μαζικό επίπεδο π ο λ ι τ ι κ ά ε π ι κ ί ν 
δ υ ν ο ς . Χρειάζεται λοιπόν ένα άλλοθι στην ένοχη συνείδησή-μας.
Και δεν υπάρχει καλύτερο απ’ τον ΔΕΣ...
Ti έκανε ο ΔΕΣ στην γενοκτονία των Παλαιστίνιων; Μα ότι θά έκα
νε καθένας από μας προσωπικά, όταν αυτόπτες μάρτυρες της δολο
φονίας ενός παιδιού δεν κάνουμε τίποτα για την αποτροπή-της και στη
συνέχεια ειδοποιούμε το... ασθενοφόρο. Τί ισοφαρίζουμε μ’ ένα, εκ
των υστέρων, τηλεφώνημα; Σίγουρα όχι τη ζωή που χάθηκε. Τί ισοφα
ρίζουμε με μια, εκ των υστέρων, καραβιά με περιθαλψιακό υλικό; Σί
γουρα ούτε μια από τις χιλιάδες των ζωών που αφανίστηκαν.
Όμως κάναμε το καθήκον-μας. Μ’ ένα τηλεφώνημα εξασφαλίσαμε
το Προσωπικό-μας Άλλοθι. Μ’ ένα πλοίο με υλικό, διασφαλίσαμε το
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ-ΜΑΣ ΑΛΛΟΘΙ. Φρόντισε γι' αυτό η Τηλεφωνική Εται
ρεία ή ο ΔΕΣ...
Αλλά το ζήτημα δεν βρίσκεται στο σε ποιό βαθμό καλυφθήκαμε α
πέναντι στους άλλους, αλλά στο σε ποιό βαθμό πείσαμε τον εαυτόμας. Αν πραγματικά πιστεύουμε πως ο ΔΕΣ έπαιξε το ρόλο «εφ’ ω ετάχθη», πάει καλά. Αν όμως δεν πειστήκαμε γι’ αυτό, τότε οι κομμέ
νες από τις φωσφορίζουσες βόμβες, σάρκες ενός παιδιού θα «πολιορ
κούν το κοίταζε τη δουλειά-σου με την αγωνία-του»... Μέχρι να συνει
δητοποιήσουμε ότι δουλειά-μας ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ κι όχι η θερα
πεία.
Και μέχρι τότε, τα ισραηλινά στρατεύματα που πολιορκούν τώρα τη
Βηρυτό, θα πολιορκούν ασφυκτικά και τη δικιά-μας ασήμαντη ύπαρ
ξη για όσα κάναμε και κυρίως για όσα δεν κάναμε για την ματαίωση
της Πολιορκίας.
Χτες οι χιτλερικοί μας δίδαξαν πως εξοντώνεται ο Εβραίος. Σήμερα
οι ισραηλινοί μας μαθαίνουν πως αφανίζεται ο Παλαιστίνιος. Αύριο ί
σως οι άραβες μας διδάξουν πως εξολοθρεύεται ο Ισραηλίτης. Και με
θαύριο κάποιοι άλλοι θα μας δώσουν το Μέγιστο Μάθημα του Ολοκληρωτικού-μας Αφανισμού. Θύματα και θύτες ταυτόχρονα της πα
ράλογης αρχής «κάλλιον θεραπεύειν παρά προλαμβάνειν» που κανο
ναρχεί τη ζωή-μας. Και μέχρι τότε η Ελπίδα (αν έχει κάποιο νόημα
στην εποχή-μας) θα καίει τον Άνθρωπο που ένέπνευσε τον Ποιητή:
Πάντα απροσάρμοστος
ανεδαφικός
Δεν είχες καταλάβει πως η μόνη μουσική που συντελούσε στο
γενικό καλό
είταν ο χτύπος των σφυριών
των βαποριών τα φλάουτα
κ’ οι παλμικές δονήσεις των συρμάτων
την ώρα που περνούν οι διαταγές
για τις εκτελέσεις.
(Άρης Αλεξάνδρου «Συνομιλώ άρα Υπάρχω»)

□

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ
της Ντάρας Ηλιοττούλου-Ρογκάν
Έκθεση σύγχρονου
κινέζικου κεντήματος
στο «Πνευματικό Κέντρο
του Δήμου Αθηναίων»

και την Μ. Στεφάνου που παρου
σίασαν τη δουλειά-τους στα
πλαίσια της όγδοης συνάντησης
Νέων Δημιουργών που οργανώ
νεται εδώ και οκτώ χρόνια από
το Πνευματικό Καλλιτεχνικό
Κέντρο «ΏΡΑ».
Η Κάσση γεννήθηκε στο 1954
στην Αθήνα σπούδασε στην
ΑΣΚΤ με δάσκαλο τον Γ. Μόραλη. Ασχολήθηκε παράλληλα με
την κεραμική και παρουσίασε
για πρώτη φορά σε ατομική έκθε
ση τη δουλειά-της, τώρα στην
«Ώρα». Κατορθώνει ήδη στη φά
ση που βρίσκεται να ανανεώνει,
κάθε φορά, τη σύνθεσή-της εκφραζόμενη άλλοτε με έναν παρα
στατικό και άλλοτε με έναν ημιπαραστατικό μέχρι και αφηρημένο τρόπο. Με έναυσμα «νεκρές

Πρόκειται για μια πολύ αξιό
λογη δουλειά που δημιουργήθηκε
στην Κίνα — συνεχίζοντας μια
παράδοση χιλιετηρίδων — στην
περίοδο 1964 - 1977. Στα κεντή
ματα αυτά που είναι φιλοτεχνημένα με διαφορετικές σε τύπο βε φύσεις», διάφορα αντικείμενα
λονιές — ανάλογα με την επαρ που βλέπει καθημερινά στο ατεχία ή την εθνική μειονότητα — λιέ-της δημιουργεί τα έργα-της
καθώς και με διαφορετικές σε υ πλάθοντας σχεδόν στην κυριολε
ξία τα ερεθίσματά-της, μέσ’ από
λικό κλωστές - μαλλί, μετάξι,
ανθρώπινες τρίχες — απεικονί το φως-χρώμα.
Η Μ. Στεφάνου γεννήθηκε το
ζονται θέματα από την καθημερι
νή ζωή, νεκρές φύσεις, λουλού 1955 στην Αθήνα και τέλειωσε
δια, πουλιά — καθώς και κατα την ΑΣΚΤ με δασκάλους τον Μυ
σκευές της σύγχρονης τεχνολο ταρά και τον Γέτση. Στην τωρινή
πρώτη-της ατομική έκθεση πα
γίας (διυλιστήρια, γέφυρες, κ.ά.)
Προϊόντα, το καθένα μιας συλ ρουσιάζει ηθελημένα παραμορ
φωμένες ανθρώπινες μορφές
λογικής δουλειάς αποτελούν ένα
είδος διακόσμησης για το σύγ πλασμένες μέσ’ από ευρηματικές
χρωματικές αντιθέσεις και ενιχρονο κινέζικο σπίτι καθώς και
αντικείμενα καθημερινής χρήσης σχυμένες από ιδιόμορφες χαρά
ξεις.
(παπούτσια, μαξιλαροθή κες,
σεντόνια, κ.ά.). Μερικά από τα
κεντήματα που προορίζονται α
ποκλειστικά για τον διάκοσμο Κ Α Θ Ε
Π Ρ -^ Ι
του σπιτιού και άλλων ανάλογων
χώρων είναι φιλοτεχνημένα και
από τις δυο πλευρές — σωστά
θαύματα τεχνικής και υπομονής.
Πρόκειται για μιαν έκθεση που
εντυπωσιάζει τόσο με το περιεχόμενό-της αυτό καθ' εαυτό όσο
και με το ότι μας κάνει να συνει
δητοποιήσουμε την τελειότητα
με την οποία συνεχίζεται μια πα
ράδοση τόσων χιλιάδων χρόνων
δίχως να μολευτεί από το σαράκι
της προχειρότητας.

Δυο νέες γυναίκες
δημιουργοί στην « Ώ ρ α»
Πρόκειται για την Μ. Κάσση

Η λαϊκή ζωγραφική του Γ. Μητράκα «Νέες Μορφές»
Ο αυτοδίδαχτος αυτός καλλι
τέχνης - κοινωνικός λειτουργός
στο επάγγελμα έχει απεικονήσει
στα έργα που παρουσίασε εδώ
χαρακτηριστικούς τύπους του
λαού-μας — καπετάνιους, βο
σκούς, γεωργούς — και σκηνές
από την καθημερινή ζωή στην ύ
παιθρο. Μερικές φορές γράφει ο
ίδιος πάνω στις φιλότεχνημένες

με την τεχνική του αυγού συνθέσεις-του, τις σκέψεις-του και
τους προβληματισμούς-του. Υ
πάρχει μια χαρακτηριστική αδρότητα στις δημιουργίες του
Μητράκα που εντυπώνεται καί
ρια και στον θεατή παρά την ηθε
λημένη σχηματοποίηση ορισμέ
νων τύπων.

Αναδρομική έκθεση
ζωγραφικής του Δ.
Σακελλαρίδη:
Η μνημειακή σε αριθμό συνθέ
σεων και σε «έκφραση» έκθεση
του έργου του Δ. Σακελλαρίδη
που οργανώθηκε στην Εθνική Πι
νακοθήκη έδωσε την ευκαιρία
στο αθηναϊκό κοινό να γνωρίσει
από κοντά τη δουλειά του εγκα
τεστημένου από το 1950 στο Πα
ρίσι Έλληνα καλλιτέχνη.
Στις δημιουργίες-του ο ζωγρά
φος εκδηλώνεται με έναν προσω
πικό συμβολισμό στον οποίον έ
χουν αποκρυπτογραφηθεί έμμε
σα τα βιώματα και οι μνήμεςτου. Τα έργα αυτά εκφράζουν
στην κάθε περίπτωση ένα συναί
σθημα καταπίεσης, θλίψης, με
λαγχολίας, αφανισμού, κοντολογής το ανθρώπινο δράμα στην
καθημερινότητά-του καθώς και
στις «εξάρσεις»-του εξαιτίας ει
δικών καταστάσεων και στιγ
μών. Υπάρχει στο έργο του Σα
κελλαρίδη κάτι που δεν αναλύε
ται ούτε και περιγράφεται επα
κριβώς αλλά που πάντοτε — δί
χως καμιά εξαίρεση — μηνύεται
και περνάει ακόμη και στον λιγό
τερο ενημερωμένο θεατή. Οι α

γώνες του ανθρώπου, σα
και σα σύνολο, που έχουν
πνεύσει τα έργα-του μας αγγίζουν
καίρια όταν τα βλέπουμε. Κι αυ
τό επειδή ο ζωγράφος έχει
ρει το δικό-του πρίσμα παρου
σίασης άμόλευτο από κάθε λύσι
- κλισέ.
Στην ενότητα των δέκα έργων
με το γενικό τίτλο «μυθολογία
του καιρού-μας» που επίσης συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση ο
Σακελλαρίδης ολοκληρώνει τον
προσωπικό τρόπο προσέγγισης
του ανθρώπινου μύθου.
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Πώς γνώρισα
τουΓιώργουκαραμάνου
τον ποιητή Δημήτρη Δούκαρη
και τον βασανιστή Καραφώτη

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΑ
ΘΕΜΑΤΑ

*

.... --------*
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Κυκλοφορούν
ΑΧ. ΜΗΤΣΟΥ

Ή Προσχώρηση στις
Ευρωπαϊκές Κοινότητες

»

T.S. KUHN

' Η Δομή των ’ Επιστημονικών
’ Επαναστάσεων
A. ΒΡΥΧΕΑ

Κ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

’ Απόπειρες Μεταρρύθμισης
τής 'Ανώτατης 'Εκπαίδευσης
1911-1981
Α.Μ. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ζητήματα'
Αρχιτεκτονικής θεωρίας
’ Ε τ ο ι μ ά ζ ο ν τ α ι ________
P. FEYERABEND

’Ενάντια στή Μέθοδο
P. SRAFFA

Παραγωγή Εμπορευμάτων
μέσω των ’Εμπορευμάτων
Ε. LACLAU

Πολιτική καί ’Ιδεολογία
στή Μαρξιστική θεωρία
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Μακρονήσι:
Σχέδιο
του
Βασίλη
Αρμόου

Όταν πρωτόδα το Δημήτρη Δούκαρη, θυ
μάμαι, δεν ένοιωσα καθόλου ευχάριστα.
Πρωί ακόμη, κείνο το ξημέρωμα του Ιούνη,
τον πρόσεξα να βηματίζει αργά - αργά κι αυ
τό μου χτύπησε πολύ άσχημα. Πήγαινε μιαν
απόσταση, ώς δέκα μέτρα, κι άμα ήτανε να
γυρίσει πάλι έκανε μια σύντομη στάση. Χά
ζευε ρεμβαστικά τα γύρω-του, κοίταζε ύστε
ρα και κατά μας, και ο περίπατος συνεχιζό
τανε. Μα ήταν τόσο ανάποδος και προκλητι
κός, απέναντι στη δική-μας κατάσταση,
που βάλθηκα να του παίρνω τα μέτρα' έτσι,
για να τον σταμπάρω καλύτερα και να τον
στολίσω με τον ανάλογο χαρακτηρισμό.
Και πρώτα - πρώτα εκείνα τα φουσκωτάτου ροδομάγουλα ήτανε μια απαράδεχτη α
ντίθεση στην όλη κακομοιριά και μιζέρια των
άλλων. Ύστερα αυτή η πραότητα και γαλήνη
στις κινήσεις-του τί νόημα είχανε; Παρίστανε τάχα τον αδιάφορο ή ήτανε από φυσικούτου τέτοιος σε ώρες που δεν το επέτρεπαν
καθόλου;
Σα να μην τού ’φταναν όλα τούτα, πρόστεσε κάποια στιγμή και το άλλο: όπως με είχε
στρώσει στο κυνήγι ο Καραφώτης και με υ
ποχρέωνε με το ζωστήρα-του να χοροπηδάω
ξυπόλητος πάνω από ξέλαφτρα, αφάνες, και
πέτρες, γύρισε και μου χαμογέλασε. Σίγουρα
για μένα το έκανε, αλλά έτσι που ήμουν ανα
στατωμένος κι έτρεχα ν’ αποφύγω τα χτυπή
ματα του άλλου, το δέχτηκα σαν ειρωνεία
και τότε είπα από μέσα-μου.
— Μα τί θέλει να παραστήσει κι αυτός ο
κουραμπιές!
Αυτά γύρω στο τέλος του Ιούνη 1949 και
στο χώρο της απομόνωσης του Β' Ειδικού
Τάγματος Οπλιτών (ΒΕΤΟ) της Μακρονή
σου.
Είχα φάει τότε μια πενταήμερη φυλακή «ε
πειδή δεν προσήλθα εγκαίρως εις το βραδυνόν προσκλητήριον του λόχου». Για ν’ ακριβολογούμε, με την αιτία αυτή είχανε αρπάξει
κι άλλοι την καμπάνα-τους. Κι όχι βέβαια
πως κάναμε στάση! Όλοι εμείς οι τιμωρημέ-

νοι του Α' λόχου, που να το βρούμε τέτοιο
κουράγιο και διάθεση όταν δε μπορούσαμε
να σταθούμε μήτε στα πόδια-μας;
Απλώς, εκείνες τις μέρες είχαμε προσβλη
θεί από οξεία δηλητηρίαση. Εεγάνωτο το με
γάλο καζάνι του λόχου και κάτι που δεν ξαλμυρίστηκε καθόλου ο μπακαλιάρος (λόγω
φουρτούνας η υδροφόρα δεν μπορούσε να φέ
ρει νερό από το Λαύριο) γίνηκε ένα πράμα
κατάλληλο μόνο για δολώματα και μια βδο
μάδα, συνέχεια, ξερνοβολούσαμε κάτου στη
θάλασσα. Για να γυρεύαμε να βγούμε «ελεύ
θεροι ιατρού» (τόσοι πολλοί και ομαδικά) θα
ισοδυναμούσε, περίπου, με,σαμποτάζ και εί
χαμε δεν είχαμε την αντοχή πηγαίναμε στις
αγγαρείες της ημέρας ενώ τα βράδια φωνά
ζαμε και το «παρών».
Όμως σ’ ένα, απ’ αυτά τα προσκλητήρια,
δεν το μπορέσαμε όλοι-μας. Δεν ξέρω ακρι
βώς πόσοι από μας αλλά έχω ζωντανή την ει
κόνα καθώς είχαμε γονατίσει, τρεις - τέσσε
ρις, κάτου στα χαμηλά βράχια της παραλίας
και αδειάζαμε ό,τι υπόλοιπα από μέσα-μας.
— Βγάζεις τίποτα εσύ ρε συνάδελφε;
— Μονάχα πράσινο σάλιο.
— Κι εγώ το ίδιο.
— Εδώ, καημένε-μσυ, έλεγε ο άλλος, μας
δροσίζει και λίγο το κύμα. Στ’ αποχωρητήρια
είναι το μεγάλο μαρτύριο.
Γιατί, πραγματικά, εκεί δεν ήτανε μόνο το
ξερνοβολητό. Βγάζαμε κι άπό πίσω. Και νά
είναι απόξω ένα σωρό συνάδελφοι να περιμέ
νουνε σειρά κι εσύ να μετράς τις ξουραφιέςσου με βογγητά για να στεριώνεσαι από μόνος-σου και να μη λιποθυμίσεις.
Πιο βολικά, λοιπόν, μέσα στο νερό βρέχα
με τα χείλη-μας με θάλασσα ώσπου κάποτε
ακούσαμε πίσω-μας να φωνάζουν.
— Βρε πάνου στο λόχο γίνεται προσκλητή
ριο! Εσείς δεν την ακούσατε τη σάλπιγγα;
Την άλλη μέρα μαζ πήρε η «ημερήσια δια
ταγή» και το κουστούμι κόπηκε για όλουςμας το ίδιο: «πενθήμερος φυχάκισις» που πά
ει να πει ότι το προηγούμενο βράδυ — όπως
και τ’ άλλα τέσσερα στη σειρά — κοιμηθή-

κάμε στ’ αντίσκηνα του πειθαρχείου.
Εδώ, για κείνους που δε γνωρίζουνε, το
^πειθαρχείο» ήτανε κάπως ψηλότερα από το
γενικό καταυλισμό και σε απόμερη θέση που
δε φαινότανε από κάτου. Έπεφτε πλευρικά
μιας χωνευτής μεσαριάς (σαν σπάτουλα) κι
εδώ τ’ αντίσκηνα ήσανε σε μικρές σειρές που
δεν ξεπερνούσανε, νομίζω, τα πέντε. Ανάλο
γος αριθμός και προς τα κάτου, που μετρού
σανε οι αράδες, πρέπει το σύνολο των σκη
νών να ήτανε γύρω στις τριάντα.
Γενικά, η όλη εικόνα του τοπίου έδειχνε η
συχαστική και ένας ξένος περαστικός εύκο
λα θα μπορούσε να υποθέσει πως εδώ πρέπει
να παραθερίζουνε... φιλόσοφοι τουρίστες!
Αλλά τη φαινομενική αυτή αρμονία των
πραγμάτων τη χαλούσανε ο Καραφώτης με
τον Πλιάκα. Επίσημοι βασανιστές του τάγ
ματος είχανε αναγάγει σε σπορ ψυχαγωγίας
τον τραμπουκισμό-τους και την κακία και
μέρα - νύχτα ικανοποιούσαν το διεστραμμέ
νο αυτό γούστο-τους κατά το κέφι και την ό
ρεξη που είχαν. Εννοείται πως, το δίδυμο αυ
τό της βαρβαρότητας, σαν κύρια αποστολήτου είχε την «κατεργασία» και τον «σοφρωνισμό» των αμετανοήτων που δε λέγανε να
λογικευτούν και να υπογράψουν δήλωση. Ό 
μως για ποικιλία του πράγματος γενικεύανε
τη δικαιοδοσία-τους και με ξαφνικές επιδρο
μές στους καταυλισμούς των λόχων. Ψηλά
το άντρο-τους και πλάι στο διοικητήριο του
Γ. Τζανετάτου, είχανε καλή παρατήρηση κι
ακουστικότητα κι άμα τους ενοχλούσε κά
ποιος ψιθυριστός διάλογος ή κάποια κίνηση,
νυχτερινή, προς τα ουρητήρια επέδραμαν τό
τε τον κατήφορο και βαρούσανε όπου φτάνα
νε κι όσο άντεχαν τα χέρια-τους. Μαζί με το
δούλεμα του ξύλου πέταγαν και πολλές βλα
στήμιες. Μα τις γαυγίζανε και τις μασούλαγαν με τέτοια νευρικότητα που ποτέ-μου δεν
μπόρεσα να καταλάβω τι λέγανε.
Μου δώσανε όμως την ευκαιρία με την
«πενθήμερο φυλάκιση». Αλλη αδυναμίατους και τούτη — να περιποιούνται τους τι
μωρημένους — μας ξυπνήσανε το πρώτο
βράδυ σε προχωρημένα μεσάνυχτα. Ζουφωμένοι μεις κάτου από την κουβέρτα δεν κα
ταλάβαμε στην αρχή. Θαρρέψαμε πως κά
ποιοι καυγάδιζαν για προσωπικά-τους ζητή
ματα αλλά μια δυνατή κλωτσιά μ' έβγαλε
απ’ αυτή την πλάνη.
— Το κορόιδο μου κάνεις ρέέέ! !! κατάλαβα
τη φωνή του Καραφώτη και ήταν η πρώτη φο
ρά που είχα προσωπική γνωριμία μαζί-του.
Πήγα να φορέσω τις αρβύλες-μου κι εκεί έ
φαγα τη δεύτερη. Με ζωστήρα αυτή τη φορά,
φάνηκε η διαφορά αμέσως και παρατήθηκα
γρήγορα από την προσπάθεια προτού μού
’ρθει και η τρίτη.
Τα ίδια, περίπου, και τ’ άλλο βράδυ, είχα
με καταλάβει πλέον πως μπήκαμε σε διαφο
ρετικό κλίμα ζωής που το κυριότερο χαρακτηριστικό-της ήταν η... ακαταστασία του
προγράμματος! Ο Καραφώτης να μας ξυπνά
ει με αιφνιδιαστικές εφόδους, ο Πλιάκας να
μας υποχρεώνει, όλη μέρα, να κουβαλάμε
πέτρες κατά το γνωστό παράδειγμα του Σί
συφου και μόνον ο Δούκαρης, που είχε σαν ιδιοχτησία-του την πρώτη σκηνή της κάτω
σειράς, έδειχνε νά ’ναι αμέτοχος και όξω από
το δράμα-μας. Ατάραχος και πάντα μειλί
χιος έπαιζε τον Πρίγκιπα της αγαθότητας

και του εφησυχασμού και μου την έδινε, κα
τακούτελα, όποτε γύριζε να με κοιτάξει με
κείνη την αυτάρεσκη επίδειξη της αταραξίας-του.
Η μόνη παρηγοριά-μου κι εμψύχωση η
κλεφτή κουβέντα με τους άλλους της κατηγορίας-μου. Έτσι, στ’ αρπαχτά και στα γρή
γορα γιατί κι αυτή η απλή τυπική συνομιλίαμας ερέθιζε τον Καραφώτη και τον Πλιάκα
και είχε τις επιπτώσεις-της. Και θυμάμαι, τώ
ρα, πως ανάμεσα σε κείνα που κρυφολέγαμε
ειπώθηκε, την τρίτη μέρα, και τούτο.
— Για να δούμε ρε παιδιά, μπορεί να μας αφήσουνε σήμερα εξαιτίας του Παύλου.
— Ποιανού Παύλου; ρώτησα εντελώς χαζά.
— Του βασιλιά-μας ντε! Δεν γιορτάζει σήμε
ρα;
Αλλά που τέτοια χάρη από τη... Χάρη-του!
Ρέψαμε και τα πέντε μερόνυχτα κι όταν πια
ξαναμπήκαμε στις σκηνές του λόχου νομίσα
με πως γυρίσαμε στα σπίτια-μας. Εκεί κου
βέντιασα και την περίπτωση του Δούκαρη.
Δηλαδή, τότε έμαθα τ’ όνομά-του και την άλ
λη ιδιότητα του ποιητή.
— Α, αυτός είναι ο μόνιμος του κρατητήριου! Εκείνα που περάσατε σεις, τούτες τις
πέντε μέρες, αυτός τά ’χει... χορτάσει νωρί
τερα και δεν ασχολούνται άλλο μαζί-του.
Από τότε, καλοκαίρι του ’49, έτυχε νά ’χω
μια συνάντηση (πριν τέσσερα χρόνια) σ’ ένα
χαμηλό σημείο της Πανεπιστημίου. Ισως να
πήγαινε και στις «ΤΟΜΕΣ» γιατί θαρρώ πως
εκεί κοντά ήσαν και τα γραφεία-τους.
Διατηρημένα τα βασικά χαρακτηριστικάτου δεν δυσκολεύτηκα να τον γνωρίσω και
του συστήθηκα. Αναφέρθηκα με λίγα λόγια
στο παλιό εκείνο περιστατικό και μισογελάσαμε. Για την ακρίβεια, εκείνος χαμογέλασε
μόνον — όπως και τότε — και προχώρησε να
φύγει. Τότε θυμήθηκα πως είχα μαζί-μου ένα
αντίτυπο από τα «ΓΙΟΡΤΑΣΙΜΑ» και του το
έδωσα να το παρουσιάσει. Έκανε πάλι να
φύγει και του ξαναφώναξα.
— Αφιέρωση δε σου έκανα. Δεν μου το δί
νεις να σημειώσω δυο λόγια;
Ηταν η μόνη στιγμή που είδα το χαμόγελό-του να πλαταίνει περισσότερο.
— Μα δεν είμαι εγώ ο ειδικός που θα το κρί
νω. Θα το δώσω στα παιδιά και κείνοι ξέρου
νε... και εννοούσε τη συντακτική επιτροπή
και τους συνεργάτες-του που οι περισσότεροι
ήσαν νέοι.
Αυτή η συνάντηση στάθηκε και η μοναδι
κή γιατί ώς την ημέρα που πέθανε δε τον ξανάδα. Ενώ, αντίθετα, τον Καραφώτη τον βλέ
πω συχνά. Τον παίρνει το μάτι-μου σε δρό
μους της συνοικίας Γκύζη και ίσως εκεί θα
πρέπει να μένει. Ο ίδιος δε με θυμάται βέβαια
(που να βρει άκρη ο άνθρωπος με τόσους που
είχε βασανίσει) αλλά εγώ έχω σημαδέψει τό
σο καλά τη φυσιογνωμία-του που τον ξεχωρί
ζω από χιλιόμετρα. Και μου κάνει, αλήθεια,
εντύπωση η τόση οικειότητα που έχει με τους
αστυνομικούς. Τους χαιρετάει με τα μικράτους ονόματα ενώ όταν έχει να κάνει με α
ξιωματικό του σηκώνει απλώς το χέρι —
δείγμα φιλικής εκδήλωσης αλλά και κάποιου
σεβασμού.
Φαίνεται, πως εκείνη η παλιά προσφοράτου, πρέπει να μετράει ακόμη έτσι που συμπεριφέρεται με τέτοιον αέρα και ζει το ρόλο
του υπερεθνικόφρονα!

C asabella
V ille G iardini
μηνιαία ιταλικα
αρχιτεκτονικά περιοδικά

τα βρίσκετε
μεταφρασμένα
αε Βιβλιοπωλεία της
α θ η ν α ς και

6εσ/νικπς

ΚΕΝΕΝΤΥ 79

819 577
824 502

ΔΕΑΦΩΝ 1

842 129
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ 7 6918320
(ΠΕΡΙΦ.ΛΥΚΑΒ.)
6463513
ΑΘΗΝΑ

γραφτείτε
σ υνβρομητες
τιμές

γνωριμίας

ισχύουν μέχρι 30 σεπτεμ
η για συνδρομές
απο μαρτη 82

Casabella

Ville Giardini

ετηοια

4200

εξαμηνη

2300

ετήσια

3800

εξαμηνη

2100

πληρωμη
-μ ε

ταχ

επιταγή

αρχιτεκτονική βιβλιοθήκη
κενεντυ 79

θεσ/νικη

-μ ε έμβασμα στην εθνική τ.ε
υποκ 25 μαρτιου θεσΛτικη
αρ. λογ 2 1 1 /4 4 0 2 4 5 -6 5
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ΧΡΗΣΤΟΣ Ζ. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ
Τα ιδεολογικά δεσμό
Εκδ: Οδυσσέας, Αθήνα 1982
Μελέτη η οποία έχει θέμα την
πολιτική και την ιδεολογία. Πα
ράλληλα ο συγγραφέας αναπτύσ
σει κριτικές απόψεις, όχι μόνο
για την πολιτική, το ρόλο του πο
λίτη κτλ. αλλά και την ιδεολογία
στις σύγχρονες κοινωνίες. Στη
βιομηχανική εποχή, τονίζει, οι ι
δεολογικές δεσμεύσεις έγιναν
και πιο «αυστηρές» και πιο «ολο
κληρωτικές». Με βασική θέση ό
τι «η ιδεολογία, η κάθε ιδεολο
γία, επιβάλλει στον άνθρωπο τις
δεσμεύσεις-της που πηγάζουν α
πό το τέλος - το σκοπό που έχει
προκαθορίσει» συμπεραίνει ότι,
«μόνο οι λίγες αυθόρμητες εξε
γέρσεις των λαών ανοίγουν το
δρόμο για την απελευθέρωσήτους, γιατί ανοίγουν το δρόμο για
την αμφισβήτηση της ίδιας της ι
δεολογίας και επιτρέπουν στο ά
τομο να μετατραπεί από οπαδός
σε πολίτης. Πολίτης, που αμφι
σβητεί οποιοδήποτε καθορισμό
άνωθεν και δέχεται μόνο τη δικήτου επιλογή, την αυτονομίατου».
ΑΡ. ΜΑΝΕΣΗΣ Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Το Σύνταγμα τον 1975
Εκδ: Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη
1981
Είναι η τέταρτη αναθεωρημένη
έκδοση που περιέχει συλλογή
των βασικών κειμένων του ισχύοντος Συνταγματικού Δικαίου
που επιμελούνται οι καθηγητές
Αρ. Μάνεσης και Γ. Παπαδημητρίου. Μετά τη συνοπτική πα
ρουσίαση της συνταγματικής
ιστορίας-μας και των βασικών
χαρακτηριστικών του Συντάγμα
τος του 1975 παρατίθενται, χρο
νολογικός πίνακας της ελληνι

κής συνταγματικής ιστορίας, οι
σημαντικότερες Συντακτικές
Πράξεις και τα ψηφίσματα της
περιόδου 1974-75, το κείμενο του
Συντάγματος και ο Κανονισμός
της Βουλής.
ΕΛΛΗ ΝΕΖΕΡΙΤΗ
Διπλός Διάλογος
Εκδ: Γνώση, Αθήνα 1982
Σατιρικό πεζογράφημα, γραμ
μένο με την τεχνική των ποιημά
των. Η συγγραφέας κινείται ταυ
τόχρονα σε μια σύνθετη διάρθρω
ση θέσεων και αντιθέσεων. Η λι
τότητα του λόγου και η παραλ
λαγή της εικόνας βοηθάει στη δη
μιουργία διάθεσης στον αναγνώ
στη μέχρι την τελευταία σελίδα
του βιβλίου. Ο παράλληλος διά
λογος στις σελίδες, που συμβαί
νει στην σκέψη των ηρώων είναι
ένα ενδιαφέρον εύρημα.
ΔΑΝΑΗ ΠΑΠΑΣΤΡΑ ΤΟΥ
Οψόμεθα εις Φιλίππους
Εκδ: Μαυρίδης, Αθήνα 1981
Συλλογή με διηγήματα. Η συγ
γραφέας είναι γνωστή από δοκί
μια, δημοσιογραφικές έρευνες
καθώς και από το βιβλίο «Ταξί
δια με το Πολικό» που βραβεύθηκε από την «Ένωση Ελλήνων
Συγγραφέων και Δημοσιογρά
φων Τουρισμού». Τα διηγήματα
που π-εριέχει ο τόμος είναι γραμ
μένα με ευαισθησία και ζωντά
νια.
ΠΕΤΕΡ ΒΑ Ί Σ
Η A νάκριση
Μετ: Πέτρος Μάρκαρης
Εκδ: Ιθάκη, Αθήνα 1982
«Η Ανάκριση» παρουσιάσθηκε
για πρώτη φορά το 1966, από την
«Ελεύθερη Λαϊκή Σκηνή» του Βε
ρολίνου με σκηνοθεσία του Έρβιν Πισκάτορ. Είναι ένα «θεατρι
κό ντοκουμέντο» που γράφτηκε
με βάση τα πρακτικά της δίκης
του Άουσβιτς, που έγινε το 1964
στη Γερμανία. Ο συγγραφέας

.γεννήθηκε το 1916 στο Νοβαβέλ,
κοντά στο Βερολίνο. Εβραίος
στην καταγωγή, εγκατέλειψε, με
την uvoôo του Χιτλερ στην εξουσία^ τη Γερμανία κι εγκαταστά
θηκε στη Σουηδία. Πέθανε το
1982. Αλλα γνωστά έργα-του:
«Η καταδίωξη και η δολοφονία
του Μαρά», «Τραγούδι για το
Λουζιτανικό Σκιάχτρο», «Διάλο
γος για το Βιετνάμ», «Νύχτα με
επισκέπτες», «Ο Τρότσκι στην
Εξορία» κ.ά.
ΑΝΝΥ ΒΡΥΧΕΑ - ΚΩΣΤΑΣ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Απόπειρες μεταρρύθμισης της Α 
νώτατης Εκπαίδευσης (19111981)
Εκδ: Σύγχρονα Θέματα, Αθήνα
1982.
Το βιλίο αποτελεί συλλογή κει
μένων που συνοδεύονται από ένα
εκτεταμένο εισαγωγικό σημείω
μα. Με τα ντοκουμέντα και το ε
νημερωτικό αλλά και ως ένα
βαθμό ερμηνευτικό κείμενο, επιχειρείται μια πολιτική ανάγνωση
των εισηγητικών εκθέσεων, των
σχεδίων νόμων, των πορισμάτων
επιτροπών παιδείας, των αντι
δράσεων της κυβέρνησης, των
πολιτικών κομμάτων, των καθη
γητών, των φοιτητών και του
ΕΔΠ. Το βιβλίο αρχίζει με τις α
πολύσεις των καθηγητών το
1910. Παρουσιάζει αναλυτικά
τον πρώτο σύγχρονο οργανισμό
που ψηφίσθηκε το 1911 με την κυ
βέρνηση Βενιζέλου και τις εργα
σίες της κοινοβουλευτικής επι
τροπής παιδείας. Στη συνέχεια αναφέρεται μέχρι τον αναγκαστι
κό νόμο του 1938. Στο δεύτερο
μέρος παρουσιάζονται τα δύο νο
μοθετικά διατάγματα (1958 και
1959) όπως και η έκθεση της Επι
τροπής Παιδείας το 1958. Στο υ
πόλοιπο τμήμα παρουσιάζεται
πολύ αναλυτικά το σχέδιο νόμου
της κυβέρνησης Στεφανόπουλου
το 1966 και οι αντιδράσεις σ' αυ
τό.

Τέλος το τελευταίο μέρος, με
τά από σύντομη αναφορά στο
σχέδιο νόμου της χούντας, ασχολείται αποκλειστικά με τις εξελί
ξεις μετά τη μεταπολίτευση, μέ
χρι το 1981. Παράλληλα αναφέρεται στις αντιδράσεις των καθη
γητών, των φοιτητών και του
ΕΔΠ και προσπαθεί να αναλύσει
τις «στρατηγικές» που εκφρά
ζονται σε κάθε σχέδιο για τη δια
δικασία κατάργησης της έδρας.
ΤΖΟΥΔΙΑΝ ΜΠΕΚ
Η ζωή του θεάτρου
Εκδ: Οδυσσέας, Αθήνα 1982
Το Λίβινγκ Θήατερ, ιδρύθηκε
από την Τζούντιθ Μαλίνα και τον
Τζούλιαν Μπεκ στη Νέα Υόρκη
το 1947. Η δεκαετία του '60 ήταν
η κύρια περίοδος της εξορίας και
της περιπλάνησής-του στην Ευ
ρώπη' ακολούθησε η φυλάκιση
του θιάσου στη Βραζιλία το 1971.
Το βιβλίο αυτό είναι το ημερολό
γιο εκείνου του ταξιδιού, γεμάτο
οράματα, σκέψεις, διάλογους, ό
νειρα, ποιήματα και στοχα
σμούς. Καταγράφει ένα ταξίδι με
αφετηρία το αλλοτριωμένο τοπίο
του κόσμου της τέχνης και του
θεάτρου της Ν. Υόρκης και
προορισμό τον παγκόσμιο αγώ
να, για την αναρχοκομμουνιστική αλλαγή.
ΒΟΛΦΓΚΑΝΚ ΜΠΟΡΧΕΡΤ
Μικρό ανθολόγιο
Μετ: Μ. Λαχανάς
Εκδ: Γραφή, Αθήνα 1982
Συλλογή με ποιήματα και πεζά
του Β. Μπόρχερτ «Παιδί της ομί
χλης του Αμβούργου και του Έλ
βα. Παιδί της αλήθειας που φέρ
νει πίκρα και μοναξιά... Μάχεται
το ψέμα που αποδεκατίζει την
ανθρώπινη νεολαία», όπως γρά
φει χαρακτηριστικά για το Μπό
ρχερτ στο σύντομο σημείωμάτου ο μεταφραστής. Το βιβλίο
περιέχει οκτώ ποιήματα, οκτώ
πεζά και «ιστορίες απο το αλφα
βητάρι» με τη μορφή ποιημάτων.

Καταλήψεις σπιτιων
στη Δυτική Ευρώπη
......
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Ιωάννα Λαμπίρη-Δημάκη
Η Μεθοδολογία της Κοινωνιολογίας
Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Κομο
τηνή 1982
Η «Μεθοδολογία της Κοινωνιολογίας — Επιστημολογικά
προβλήματα, Παραδείγματα και
Μέθοδοι Έρευνας», της Ιωάννας
Λαμπίρη-Δημάκη είναι το δεύτε
ρο από τα τρία αναγγελμένα τεύ
χη με τα οποία συμπληρώνεται
μια σημαντική παρουσία και κρι
τική ανάλυση των επιστημολογι
κών προβλημάτων της κοινωνιολογίας.
Στον δεύτερο αυτό τόμο, η
συγγραφέας εκθέτει τις πιο βασι
κές θέσεις στο πρωταρχικό ερώ
τημα: «77 είδους επιστήμη είναι η
κοινωνιολογία;».
Τονίζοντας ότι δεν υπάρχει ε
νιαία απάντηση, η I. Λ-Δ σ’ ένα
πρώτο («τρίτο») κεφάλαιο θέτει
' το πρόβλημα των σχέσεων της
κοινωνιολογίας με τις φυσικές ε
πιστήμες και υπογραμμίζει τη
σημασία της διαμάχης μεταξύ
θετικιστών και αντιθετικιστών.
Σ’ ένα δεύτερο («τέταρτο») κε
φάλαιο τίθεται το ερώτημα του
αν η κοινωνιολογία είναι σε θέση
να διατυπώνει νόμους, να λει
τουργεί δηλαδή ως «γενικεύουσα
επιστήμη». Εκεί, αναλύεται ακό
μη τι σημαίνουν για την κοινω
νιολογική σκέψη οι όροι: κατα
νόηση, νόμος, επιστημονική ερ
μηνεία, αντικειμενικότητα και α
ξιολογική ουδετερότητα.
Τέλος σε δύο «παραρτήματα»,
η συγγραφέας αναφέρεται στην
«Κριτική θεωρία ή στη διαλεκτι
κή Σχολή της Φραγκφούρτης και
στην διαμάχη Popper-Adorno,
Habermas καθώς («Παράρτημα
Β'») και στον «ιδεότυπο του Max
Weber» .
Το βιβλίο αυτό της I. Λ-Δ είναι
χρήσιμο όχι μόνο για τους σπου
δαστές της κοινωνιολογίας αλλά
και τους επιστήμονες των κοινω
νικών επιστημών που οφείλουν
να ξεκινούν από προβλήματα με
θόδου.1
1
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ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Αριθμητικό ευρετήριο νομολογίας
του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων (1954-1978) Α'.
Εκδ. Παπαξήση, Αθήνα 1981
Το αριθμητικό ευρετήριο καλύ
πτει το χρονικό διάστημα 19541978 και βασίζεται στα ετήσια ευ
ρετήρια της «Συλλογής της Νο
μολογίας του Δικαστηρίου» που
δεν συγχωνεύτηκαν μόνο αλλά
προσαρμόσθηκαν, έτσι ώστε να
προκόψει ένα ενιαίο ευρετήριο
που να εξυπηρετεί κάθε αναγνώ
στη, ανεξάρτητα από την κοινο
τική γλώσσα που γνωρίζει.
Πρώτο μέρος του ευρετηρίου,
που θα συμπεριλάβει αργότερα
και τα κείμενα του Παράγωγου
Κοινοτικού Δικαίου, είναι το
Πρωτογενές Κοινοτικό Δίκαιο,
δηλαδή οι τρεις Ιδρυτικές Συνθή
κες των Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των.

77. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΑΟΣ
Παιδεία και πολιτική στην
Ελλάδα, Τόμος Β'
Εκδ: Καστανιώτη, Αθήνα 1980
Είναι η συνέχεια μιας μελέτης
πάνω στη λειτουργία του ελληνι
κού εκπαιδευτικού συστήματος,
βασισμένη στη διδακτορική δια
τριβή του συγγραφέα.
Στο δεύτερο τόμο περιλαμβά
νεται η λειτουργία του εκπαιδευ
τικού συστήματος με κριτική α
νάλυση και αξιολόγηση του προ
γράμματος των μαθημάτων, κα
θώς και τα συμπεράσματα της
μελέτης.
ΜΙΑ ΤΟΣ ΣΑΧΤΟ ΥΡΗΣ
Χρωμοτραύμάτα
Εκδ: Γνώση, Αθήνα 1982
Δεύτερη έκδοση της ποιητικής
συλλογής του Μ. Σαχτούρη
«Χρωμοτραύματα». Στη συλλο
γή αυτή που πρωτοκυκλοφόρησε
το Νοέμβριο του 1980, μετά από
εννιά χρόνια σιωπής, ο ποιητής
ακολουθεί τον τελείως προσωπι
κό και μοναχικό-του δρόμο, μό
νο που τα σύμβολά-του ξεκαθα
ρίζονται, τα θέματά-του είναι δεί
χτες και δίχτυα για τους ανθρώ
πους και η τεχνική-του έχει φθάσει σε ζηλευτά επίπεδα λιτότη
τας.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΕΒΕΑΑΚΗΣ
Το Ιερό Σφάγιο
Εκδ: Εστία, Αθήνα 1982
Είναι η δεύτερη έκδοση της
τραγωδίας του Παντελή Πρεβελάκη «Το Ιερό Σφάγιο». Η δρά
ση ξετυλίγεται στη Φλωρεντία
και στο Φιέζολε, μέσα σε τρεις
μέρες: 24-26 Απρίλη 1478 (Μ.
Παρασκευή μέχρι Κυριακή της
Λαμπρής). Ό πως τονίζει ο συγ
γραφέας στο σημείωμά-του στο
τέλος... «Ο Τζουλιάνο δεν είναι
τυπικός όπως οι κλασικοί ήρωες
του θεάτρου. Πάσχει από άκρα
αυτοανάλυση και από μεταφυσι
κή αγωνία, από μανία για γνώση
και συνάμα από σκεπτικισμό, α
πό λαχτάρα ζωής και δίψα θανά
του, από απιστία και πόθο του ε
νός, από έρωτα του μεγαλείου
και πρώιμο κορεσμό...».
ΓΑ ΤΟΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΚΑΤΟΥΛΑΟΣ
Ποιήματα
Μετ: Νίκος Σπάνιας
Εκδ: ΓΝΩΣΗ, Αθήνα 1982
Ο Γάιος Βαλέριος Κάτουλλος
αυτό το σπινθηροβόλο τολμηρό
και αιχμηρό πνεύμα του 1ου αιώ
να π.Χ., καταφέρνει να διατηρεί
μέχρι σήμερα το στοιχείο εκείνο
που διασκελίζει το χρόνο, δηλα
δή την ποιητική χάρη.
Σε μια χυμώδη γλώσσα ο Νί
κος Σπάνιας έδωσε με ενάργεια
το ήθος και τη λειτουργία της
ποίησης που ο Κάτουλλος υπηρε
τούσε. Βέβαια ποίηση που «αιδήμονες» ψυχές μέχρι σήμερα θα
σοκάρει, καθώς ο πρώτος προ
Χριστού αιώνας του Ρωμαϊκού
imperium δεν είχε τους λόγους
να είναι τόσο υποκριτικός, όσο η
εποχή-μας.

Επιθεώρηση
των
Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Έκδίδεται καί συντάσσετα άπό όμάόα γομικών. οικονομολόγων καί πολιτολόγων, μέ τήν έποπτεία Επιστημονικού Συμβουλίου άπό Καθηγητές καί
Ανώτατους Δικαστικούς.

Δημοσιεύονται μελέτες καί άρθρα πού συμβάλλουν στήν όνάπτυξη τής
έρευνας καί τού γόνιμου έπιστημονικού διαλόγου

Τά Χρονικά (πολιτικό, οικονομικό, νομικό) είναι ή βάση τού ένημερωτικού
τμήματος καί όποτελούν εύχρηστη καί άξιόπιστη πηγή πληροφοριών γιά
τούς θεσμούς καί τήν πρακτική τών Εύρωπαίκών Κοινοτήτων.
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Για να κατοχυρώσουμε το ήθος
της δημοτικής- για να ματαιώ
σουμε τις νέες γλωσσαμυντορικές απόπειρες προς νόθευση
και γλωσσική σύγχυση" για να
αποφύγουμε την εξουσιαστική δογματική αποστέωση των δη
μοτικών τύπων.
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Δε θέλει συζήτηση, βέβαια, το
πόσο σπουδαίο είναι το πρόβλη
μα της ορολογίας για κάθε επι
στήμη. Αφού ακόμη και η απλή
καθημερινή επικοινωνία, μα και
η οποιαδήποτε συνεννόηση μετα
ξύ δυο ή περισσοτέρων ατόμων
είναι δυνατή μόνο εφόσον οι επικοινωνούντες χρησιμοποιήσουν
τον ίδιο, κώδικα, δηλ. αν τα «ση
μεία» που χρησιμεύουν σ’ αυτόν
για τη μετάδοση του μηνύματος
(π.χ. διάφορες κραυγές προκειμένου για τη «γλώσσα» των
ζώων, λέξεις στη δική-μας, την
ανθρώπινη γλώσσα, τα σήματα
του οδικού κυκλοφοριακού κώδι
κα κτλ.) δηλώνουν τα ίδια πράγ
ματα, έχουν, το ίδιο — ή περίπου
to ίδιο — περιεχόμενο.
Πραγματικά, ας φανταστούμε
μια στιγμή πως το σχήμα,
το τόσο γνωστό σε όλους-μας, θα
σήμαινε άλλοτε την απαγόρευση
στάθμευσης και άλλοτε — την ά
δεια (τόπο) στάθμευσης. Προφα
νώς ένας τέτοιος κώδικας θά
’ταν εντελώς αδύνατο να διασφα
λίζει τη συνεννόηση και, συνε
πώς, δε θα μπορούσε ν’ ανταποκρίνεται στον προορισμό-του.
Κι όμως κάτι το παρόμοιο συμ
βαίνει με τον κώδικα που χρησι
μοποιείται από Έλληνες γλωσ
σολόγους όταν συζητούν διάφο
ρα προβλήματα (προπαντός τα
θεωρητικά) της επιστήμης-τους.
Γιατί η ορολογία δεν είναι και αυ
τή παρά ένας κώδικας. Είναι ένα
τεχνητό, εντελώς συμβατικό σύ
στημα όρων, όπου ο κάθε όρος
πρέπει να είναι μονόσημος (δηλ.
να δηλώνει μιαν ορισμένη έννοια
— μόνο μία, και καμιά άλλη στα
πλαίσια του ίδιου συστήματος,
— συσχετίζοντάς-την με άλλες
που ανήκουν στον ίδιο τομέα),
ουδέτερος από πλευράς ύφους
και ανεξάρτητος από τα συμφραζόμενα, από το συγκεκριμένο
κείμενο. Είναι μια «μετα-γλώσσα» που χρησιμεύει σαν όργανο
επιστημονικής μελέτης και που ο
προορισμός-της είναι να διευκο
λύνει τη συνεννόηση, την ανταλ
λαγή σκέψεων, διασφαλίζοντας
την αντικειμενικότητα, την ακρί
βεια και την ενοποίηση των τρό
πων έκφρασης.
Όμως η γλωσσολογική ορολο
γία που είναι στη χρήση αυτή τη
στιγμή στην Ελλάδα, δυστυχώς,
δεν εξυπηρετεί πάντα αυτόν το
σκοπό. Συχνά μάλιστα δημιουρ
γεί σύγχυση και δυσκολεύει την
κατανόηση των εννοιών, όχι τό
σο προκειμένου για τους ίδιους
τους γλωσσολόγους βέβαια, όσο
για τους μη ειδικούς που τυχαίνει
να ενδιαφέρονται για κάποια
γλωσσολογικά προβλήματα.
Και τι να πούμε και για τους
φοιτητές που για πρώτη φορά συναντιώνται μ’ αυτά τα προβλή

ματα και με την ειδική ορολογία
(που μόνο αυτό αποτελεί ήδη μια
αρκετή δυσκολία για έναν αρχά
ριο); Δεν μπορεί παρά να τους
λυπάται κανείς... Μα δεν είναι
περισσότερο αξιοζήλευτη και η
θέση του καθηγητή γλωσσολόγου
που ο σκοπός-του είναι να διευ
κολύνει στα παιδιά αυτή την
πρώτη-τους γνωριμία1 με τα βα
σικότερα προβλήματα της γλωσ
σικής επιστήμης και με την ορολογία-της. Εκτός κι αν αποφασί
σει ν’ αρκεστεί στις παραδόσεις
τις δικές-του, με την ορολογία
πσυ προτιμά κι εφαρμόζει ο ί
διος, χωρίς ν’ αναφέρεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, ούτε να
τη συστήνει στους φοιτητές για
βοήθημα.
Είναι, βέβαια, μια λύση... για
τον καθηγητή, όχι όμως και για
τα παιδιά. Γιατί, αν αύριο κάποιο
απ’ αυτά, θέλοντας να εμβαθύνει
τις γνώσεις που έχει αποκτήσει
στο πανεπιστήμιο, θα πάρει στα
χέρια-του μια μελέτη, ίσως να
διαπιστώσει, με έκπληξη και α
πογοήτευση, πως είναι αδύνατο
να καταλάβει κάτι. Για να μπει
στο νόημα, θα πρέπει πρώτα να
«αναστρέφει» τους γνωστούς ό
ρους — εκείνους που συνήθισε να
τους συνδέει με κάποιες ορισμέ
νες έννοιες - και να τους συνδέει
με άλλες, διαφορετικές έννοιες.
Και καλά ακόμα αν αυτή θα είναι
και η τελειωτική «μεταμόρφω
ση». Δεν αποκλείεται πως σε μια
άλλη μελέτη θα βρει τους ίδιους
όρους να έχουν και άλλο, διαφο
ρετικό πάλι περιεχόμενο. Αμφι
βάλλω αν αυτός ο δυστυχής που
θα αναγκαστεί μόνος-του πια,
χωρίς καμιά βοήθεια, ν' αντιμε
τωπίσει αυτή την κατάσταση, —
αμφιβάλλω λέω ότι θα νιώθει και
πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για
τον πανεπιστημιακό-του δάσκα
λο...
Θα αναφέρω για παράδειγμα
μερικές περιπτώσεις τέτοιας ορολογικής «παραφωνίας».
Από την εποχή του Φ. ντε Σωσσύρ, μια από τις βασικές αρχές
της θεωρητικής γλωσσολογίας
είναι η διάκριση μεταξύ «γλώσ
σας» νοούμενης σαν ένας κώδι
κας, «ένας κατάλογος τον οποίο
έχει στη διάθεσή-του το άτομο
που θέλει να επικοινωνήσει»2 και
που είναι, κοινός σε όλα τα άτομα
- μέλη μιας γλωσσικής κοινότη
τας, από τη μια πλευρά, — και
της «ομιλίας» που είναι η εξωτε
ρική εκδήλωση («φώνηση») αυ
τού του κώδικα, η πρακτική εφαρμογή-του από διάφορα άτο
μα, σύμφωνα με τις ιδιομορφίες
της ατομικής σκέψης, ανάλογα
με τις συγκεκριμένες συνθήκες
της επικοινωνίας και — από την
άλλη.
Ο Σωσσύρ χρησιμοποίησε τους

όρους langue και parole για να
δηλώσει τις δυο αυτές υποστά
σεις της γενικής ικανότητας του
ανθρώπου να επικοινωνεί με τους
συνανθρώπους-του μέσω του έναρθρου λόγου, — της ικανότη
τας την οποία ονομάζει langage.
Στην ελληνική μετάφραση των
«Μαθημάτων γενικής γλωσσολο
γίας»3 οι όροι αυτοί αποδίδονται
αντίστοιχα ως «γλώσσα», «ομι
λία» και «λόγος». Στο βιβλίο του
καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη «Θε
ωρητική Γλωσσολογία», (Αθήνα
1980), όπου εξετάζονται τα βασι
κά σημεία της θεωρίας του ντε
Σωσσύρ στη θέση του σωσσυρικού langage βρίσκουμε τον όρο
«γλώσσα», ο όρος parole αποδί
δεται, όπως και από το μεταφρα
στή του Σωσσύρ, ως «ομιλία», ε
νώ το lange - με το ελληνικό «λό
γος».
Δεν συζητώ εδώ τα πλεονεκτή
ματα και τα μειονεκτήματα του
πρώτου ή του δεύτερου τρόπου α
πόδοσης (αν και ο κ. Γ. Μπαμπινιώτης θα όφειλε να εμφανίσει
τους λόγους για τους οποίους α
πορρίπτει την ήδη διαμορφωμένη
και κάπως καθιερωμένη χρήση
των όρων «γλώσσα» και «ομι
λία», προκειμένου για την περί
φημη διχοτομία του Σωσσύρ4).
Βάζω απλώς τον εαυτό-μου στη
θέση του αναγνώστη που, ζητώ
ντας πληροφορίες για το πρόβλη
μα, μπορεί να αποταθεί, και στο
ίδιο το πρωτότυπο (δηλ. στην ελ
ληνική μετάφραση του Σωσσύρ)
και στο βιβλίο του Γ. Μπαμπινιώτη που είναι από τα βασικά
βοηθήματα (ιδιαίτερα για τα πα
νεπιστήμια) στα θέματα της θεω
ρητικής γλωσσολογίας. Λοιπόν,
θά 'χει να κάνει διπλό κόπο, γιατί
εκτός από την προσπάθεια που
θα καταβάλει για να παρακολου
θεί τη σκέψη του συγγραφέα και
να κατανοήσει τις έννοιες, θα εί
ναι αναγκασμένος να έχει στο
νού-του τους δυο διαφορετικούς
«κώδικες» προκειμένου για τη
δήλωση των ίδιων εννοιών, και
να προσαρμόζεται κάθε φορά α
νάλογα με το κείμενο, δηλαδή να
θυμάται πάντα ότι αν έχει μπροστάτου τη μετάφραση του Σωσ
σύρ, «γλώσσα» αντιστοιχεί στο
σωσσυρικό langue και «λόγος»
— στο langage’ αν όμως διαβά
ζει το βιβλίο του Γ. Μπαμπινιώτη, «γλώσσα» σημαίνει αυτό που
ο Σωσσύρ ονόμαζε langage, ενώ
«λόγος» = langue.
Έτσι, θα αντιμετωπίζει όλη
την ώρα το πρόβλημα της «μετακωδικοποίησης». Αν τύχει όμως
ν’ ανοίξει και το βιβλίο του Γ.
Διζικιρίκη5 όπου επίσης εξετά
ζονται οι κύριες αρχές της σωσσυρικής θεωρίας, θα διαπιστώσει
πως εδώ «λόγος» δεν σημαίνει
langue, όπως στον Γ. Μπαμπι-

νιώτη, ούτε langage, όπως στον
Φ. Αποστολόπουλο, αλλά... pa
role («ομιλία»)!...6 Ευτυχώς που
το σχήμα του Σωσσύρ ήταν τρι: μελές, γιατί ποιος ξέρει με πόσες
άλλες σημασίες ακόμα μπορού
σε να φορτωθεί ο δυστυχής «λό
γος»...
Παρόμοια είναι η περίπτωση
Ν του γαλλικού όρου arbitraire που
εκφράζει, στα «Μαθήματα» του
Σωσσύρ, τη μια από τις δυο κύ
ριες ιδιότητες του γλωσσικού ση
μείου — τον αυθαίρετο (δηλ. τυ
χαίο, μη αιτιολογημένο, στερού
μενο οποιοσδήποτε φυσικής βά
σης) χαρακτήρα σχέσης η οποία
συνδέει μια ορισμένη έννοια με
τη φωνητική-της παράσταση. Ο
Φ. Αποστολόπουλος, ο Α. Χαραλαμπόπουλος, ο Γ. Διζικιρίκης
και ο Γ. Βέλτσος χρησιμοποιούν
την έκφραση «το αυθαίρετο («η
;. αυθαιρεσία») του γλωσσικού ση
μείου», ενώ ο Γ. Μπαμπινιώτης
προτίμησε τους όρους «συμβατι
κός» και «συμβατικότητα», χω
ρίς πάλι να μας εξηγεί ρητά τους
I λόγους7. Νομίζω όμως πως με
αυτόν τον τρόπο δεν εκφράζεται
[ η ουσία του σωσσυρικού arbitrai
re.
«Συμβατικός» σημαίνει «ο κα
τά σύμβασιν, κατά συμφωνίαν
καθορισμένος»8 χωρίς όμως να
διευκρινίζει αν η σύμβαση αυτή έ
χει κάποια πραγματική βάση ή ό
χι, αν η συμφωνία στηρίζεται σε
σχέσεις φυσικές, πραγματικές, ή
αν είναι εντελώς τυχαία, αυθαίρε
τη, αναιτιολόγητη και στερούμε
νη φυσικών δεσμών. Δηλαδή, συσυμβατικός δεν είναι απαραίτητα
αυθαίρετος. Έτσι, συμβατικά εί
ναι και διάφορα σύμβολα (π.χ.
! το στεφάνι σαν σύμβολο της νί
κης, η αρχαία μάσκα — σύμβολο
του θεάτρου, η ζυγαριά — σύμβο
λο της δικαιοσύνης, το άσπρο
περιστέρι — σύμβολο της ειρή
νης κτλ.). Η εκλογή αυτής και ό
χι άλλης μορφής για το συμβολι
σμό μιας ορισμένης έννοιας είναι
αποτέλεσμα συμφωνίας, επομέ
νως έχει συμβατικό χαρακτήρα.
Όχι όμως και αυθαίρετο, εφόσον
η εκλογή αυτή δεν είναι τυχαία,
αλλά στηρίζεται σε βάση πραγ
ματική: πρέπει να υπάρχει μια αι
τιολόγηση, μια εσωτερική, φυσι
κή και λογική σχέση μεταξύ της
μορφής του συμβόλου και της
συμβολιζόμενης έννοιας (π.χ. η
έννοια της ειρήνης μπορεί να
συμβολίζεται και με κάτι άλλο,
ας πούμε με κλωνάρι ελιάς, όχι
όμως με κεφάλι λιονταριού ή με
μαχαίρι).
Αυτό που χαρακτηρίζει το
γλωσσικό σημείο είναι ακριβώς η
έλλειψη μιας τέτοιας αιτιολόγη
σης, δηλ. της φυσικής, πραγμα
τικής σχέσης μεταξύ της έννοιας
και της μορφής με την οποία δη
λώνεται. Γι’ αυτό και δεν μπο
ρούμε να περιοριστούμε στη δια
τύπωση πως το γλωσσικό σημείο
είναι συμβατικό. Είναι βέβαια
συμβατικό, αλλά το βασικό είναι
πως είναι και αυθαίρετο.
Ένα άλλο παράδειγμα που α

φορά την ορολογία σχετική με τη
θεωρία της «διπλής άρθρωσης»
(«διάρθρωσης», κατά τον Γ.
Μπαμπινιώτη) του Αντρέ Μαρτινέ.
Ο ανθρώπινος λόγος, λέει ο
Μαρτινέ, είναι έναρθρος, κι αυτό
αποτελεί ένα από τα πιο βασικά
και καθολικά χαρακτηριστικάτου, αυτό που διακρίνει όλες τις
γλώσσες. Η ιδιότητα αυτή εκδη
λώνεται σε δυο διαφορετικά επί
πεδα, κι έτσι η κάθε γλώσσα χα
ρακτηρίζεται από δυο αρθρώ
σεις. Με την «πρώτη άρθρωση»
προκύπτουν «μονάδες που καθε
μιά έχει μια φωνητική μορφή και
μια έννοια»'7 και οι οποίες δεν
μπορούν ν’ αναλυθούν σε μικρό
τερες διαδοχικές μονάδες που να
έχουν ένα νόημα. Αυτές τις δί
πλευρες (σημασιολογικές) μονά
δες της πρώτης άρθρωσης, αυτά
τα «ελάχιστα σημεία» τα ονομά
ζει ο Μαρτινέ «μονήματα». Τα
μονήματα, όπως είπαμε, δεν
μπορούν να αναλυθούν σε μικρό
τερα στοιχεία του ίδιου επιπέδου,
της ίδιας υπόστασης, δηλ. σε μο
νάδες με νόημα. Όμως στο επί
πεδο της έκφρασης, της φωνητι
κής μορφής είναι δυνατή η περαι
τέρω ανάλυση («δεύτερη άρθρω
ση») σε διαδοχικές μονάδες που,
αν και μονόπλευρες, δηλ. χωρίς
έννοια, συμβάλλουν στη διάκρι
ση των μονημάτων, — έμμεσα,
διακρίνοντας τις φωνητικές μορ
φές, τα σημαίνοντα. Οι μονάδες
αυτές της δεύτερης άρθρωσης
που ανήκουν στο επίπεδο της έκ
φρασης, της φωνητικής μορφής,
ονομάζονται «φωνήματα».
Έτσι παρουσιάζεται η θεωρία
της «διπλής άρθρωσης» από τον
ίδιον τον Α. Μαρτινέ10. Η θεωρία
αυτή είναι γνωστή και φυσικό εί
ναι πως γίνεται λόγος γι’ αυτήν
και στο βιβλίο του Γ. Μπαμπινιώτη «Θεωρητική γλωσσολο
γία». Όμως εδώ τα πράγματα
εμφανίζονται εντελώς διαφορετι
κά: ο αναγνώστης μαθαίνει πως
η έκφραση της γλώσσας, «δηλ.
τα στοιχεία του δευτέρου επιπέ
δου της γλώσσας στην διπλή-της
διάρθρωση» είναι τα... «μονήμα
τα»!11
Μερικές φορές δεν υπάρχει συ
νέπεια στη χρήση των όρων ε
ντός ενός βιβλίου, από έναν και
τον ίδιο συγγραφέα. Έτσι, από
τη στιγμή που υιοθετήθηκαν οι ό
ροι «λόγος» και «ομιλία» για τα
αντίστοιχα langue και parole,
νομίζω πως δεν θα ήταν σωστό
να μιλάμε για «προφορικό και
γραπτό λ ό γ ο » ως μια περαι
τέρω υποκατηγοριοποίηση της ο
μ ι λ ί α ς 12. (αραίωση δική-μου,
— b .Μ.). Η διευκρίνηση ότι «η
πρόγμάτωσι του λόγου, η ομιλία
(patole) είναι εκείνη που δηλώνε
ται κατά προφορικό ή γραπτό
τρόπο, κι όχι βέβαια ο ίδιος ο λό
γος (langue)»13, όχι μόνο δεν ε
ξαλείφει την αντίφαση, αλλά, αν
τίθετα κάνει πιο φανερό πως, για
λόγους συνέπειας και ορολογικήί ενότητας, δεν θα έπρεπε να
χρησιμοποιούνται παράλληλα οι

εκφράσεις «γραπτή / προφορική
ομιλία» — «γραπτός / προφορι
κός λόγος».
Ανακριβείς (και παροδηγητικοί ως ένα βαθμό) είναι, στα
πλαίσια της ορολογίας που έχει
υιοθετηθεί στο βιβλίο, οι όροι
«γλωσσικό σύστημα», «γλωσσι
κή δομή», «γλωσσικό σημείο».
Σύμφωνα με την ορολογία που ε
φαρμόζεται από τον συγγραφέα,
ο όρος «γλώσσα» δηλώνει τη γε
νική «γλωσσική» ικανότητα του
ανθρώπου (langage). Εν τω με
ταξύ το «γλωσσικό σύστημα /
δομή» έχει σχέση με την έννοια
που αποδίδεται σαν «λόγος»
(langue). Το ίδιο και το «γλωσ
σικό σημείο» που αποτελεί μέλος
αυτού του συστήματος. Εφόσον
αποκλείεται βέβαια, η απόδοση
με το επίθετο παράγωγο από το
«λόγος» (π.χ. «λογικό σύστημα»
κτλ.) — κι αυτό ίσως να είναι το
μειονέκτημα της ορολογικής λύ
σης που έχει προτείνει ο Γ.
Μπαμπινιώτης — θά ’ταν ίσως
καλύτερα να χρησιμοποιηθούν οι
εκφράσεις «το σύστημα / δομή
του λόγου», «το σημείο του λό
γου», — για λόγους, το επανα
λαμβάνω, συνέπειας, ορολογι
κής ενότητας και για να αποφευ
χθεί η ενδεχόμενη σύγχυση.
Δεν είναι αρκετά σαφείς και οι
όροι «σύστημα», «δομή», «γραμ
ματικός». Σχετικά με τους πρώ
τους δυο14, νομίζω πως είναι α
παραίτητη η διευκρίνηση ως
προς το αν σημαίνουν το ίδιο
πράμα15 — και τότε γιατί χρειά
ζονται και οι δυο; — ή αν δηλώ
νουν διαφορετικές έννοιες16, και
τότε, ποιές είναι οι σχέσεις
μεταξύ-τους; Μην ξεχνάμε πως
πρόκειται για βασικές, θεμελιώ
δεις έννοιες της σύγχρονης επι
στήμης. Χωρίς υπερβολή μπορεί
να πει κανείς ότι όλη η σύγχρονη
επιστημονική γνώση είναι η γνώ
ση των «δομών» και των «συστη
μάτων». Και παρ’ όλα αυτά η α
σάφεια στη χρήση των όρων «σύ
στημα» και «δομή» είναι γενικό
κακό. Όσο για τη γλωσσολογία,
ένα ολόκληρο ρεύμα που έχει για
βασική αρχή-του τη θεώρηση της
γλώσσας ως συστήματος και που
ταυτόχρονα ονομάστηκε στρου
κτουραλισμός (δομισμός), δεν α
πάντησε τελικά με σαφήνεια
στην ερώτηση ποιά είναι η ουσία
της διαφοράς μεταξύ των όρων
«σύστημα» και «δομή» (αν υπάρ
χει η διαφορά). Δεν έχει και τόσο
άδικο, νομίζω, ο Γ. Διζικιρίκης
όταν γράφει πως «η έννοια της
δομής, παρ’ όλα τα όσα γράφτη
καν και ειπώθηκαν ως τώρα για
αυτήν από οπαδούς και αντίπα
λους, εξακολουθεί πάντοτε να
παραμένει απροσδιόριστη και α
σαφής...17
Όσο για τον όρο «γραμματι
κός», άλλοτε χρησιμοποιείται σε
σχέση με τις σημασιολογικές μο
νάδες, προς αντίθεση σε μονάδες
του φωνολογικού επιπέδου (η αν
τίθεση «γραμματική λέξη»: «φω
νολογική λέξη», σ. 131) άλλοτε
όμως τα στοιχεία του κατώτε-
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pou, του «διακριτικού» επιπέδου
— τα φωνήματα (ακόμα και οι
φθόγγοι) πραγματεύονται σαν
«γραμματικές μονάδες» (σ. 157
κ.εξ.) Fi’ αυτό η έννοια του όρου
μένει ασαφής.
Τέτοιες ανακρίβειες δεν θα έ
πρεπε να τις περιέχουν έργα που
αποτελούν για τον Έλληνα ανα
γνώστη πηγές πληροφόρησης για
τα γλωσσολογικά θέματα. Και ι
διαίτερα αν λάβει υπόψη κανείς
πόσο λίγα είναι τέτοιου είδους έρ
γα (στα ελληνικά). Αυτό το τε
λευταίο γεγονός εξηγεί εξάλλου
και γιατί, θίγοντας το πρόβλημα
της σύγχυσης (ή τουλάχιστο «μη
ενοποίησης») στο χώρο της ελλη
νικής γλωσσολογικής ορολο
γίας, είχα για παράδειγμα κυρίως
τη «Θεωρητική γλωσσολογία»
του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη.
Όπως είχα ευκαιρία να γράψω
και αλλού, η αξία αυτού του βι
βλίου είναι αναμφισβήτητα μεγά
λη. Αλλο τόσο όμως και η ευθύ
νη του συγγραφέα απέναντι
στους αναγνώστες-του. Και είναι
κρίμα πως οι ασάφειες, οι ανα
κρίβειες και η έλλειψη συνεπούς
και ενοποιημένης χρήσης μερι
κών όρων (για τις οποίες έγινε
λόγος πιο πάνω) μειώνουν, κατά
τη γνώμη-μου, τη συμβολή του
βιβλίου στη διάδοση της γλωσσο
λογικής επιστημονικής γνώσης
στην Ελλάδα.
Γράφοντας αυτά δεν απο
κλείω, φυσικά, πως πολύ πιθανό
να υπάρχουν άλλες γνώμες και
διαφορετικές εκτιμήσεις, που
μπορούσαν ωστόσο (μάλλον θα
έπρεπε) να γίνουν θέμα μιας συ
ζήτησης, στα πλαίσια πάντοτε
μιας ευρύτερης προσπάθειας για
την ενοποίηση της ορολογίας
χρησιμοποιούμενης από Έλλη
νες γλωσσολόγους — τόσο στο ε
πιστημονικό — ερευνητικό-τους
έργο και στα γραπτά-τους, όσο
και στην πρακτική διδασκαλία.
Δεν είναι απλώς ζήτημα προτί
μησης, επιλογής και καθιέρωσης

πεξεργασία και η καθιέρωση
μιας ενιαίας επιστημονικής ορο
λογίας αναγκαστικά συνδέεται
με τη διευκρίνηση μερικών προ
βλημάτων, τόσο γενικού, θεωρη
τικού χαρακτήρα, όσο και ειδι
κότερων (αν και όχι λιγότερο σο
βαρών), σχετικών με ορισμένα
ζητήματα της ελληνικής γλώσ
σας (π.χ. ποιά είναι η ακριβής έν
νοια του όρου «κοινή» προκειμένου για τη νεοελληνική γλώσσα,
τί περιεχόμενο έχουν οι όροι «λό
γιος» και «δημοτικός» όταν πρό
κειται για τη συγχρονική ανάλυ
ση, προπαντός του λεξιλόγιου,
της σύγχρονης ελληνικής, κ.ά.).
Έτσι, η συζήτηση των ορολογικών προβλημάτων θα συνεπάγε
ται η δραστηριοποίηση· της επι
στημονικής σκέψης.
Νομίζω πως το πρόβλημα είναι
τόσο σοβαρό που θα άξιζε να αποτελέσει το θέμα μιας πανελλα
δικής σύσκεψης γλωσσολόγων.
Ή μπορούσε να συγκροτηθεί μια
ειδική επιτροπή η οποία θα συ
ντονίσει τις προσπάθειες όλων ό
σων ασχολούνται με γλωσσολο
γικά προβλήματα και που ενδιαφέρονται για την πρόοδο της
γλωσσικής επιστήμης στην Ελ
λάδα. Η επιτροπή αυτή, αφού θα
έχει μελετήσει τις υπάρχουσες
γνώμες και προτάσεις, θα επε
ξεργαστεί και θα προτείνει, για ο
ριστική συζήτηση, έναν κατάλο
γο, ένα λεξικό της ελληνικής
γλωσσολογικής ορολογίας που θ'
αποτελούσε όχι μόνο την ενοποιητική βάση για ειδικούς - γλωσ
σολόγους, αλλά και ένα πολύτι
μο βοήθημα για όλους όσοι ενδιαφέρονται για τη γλωσσολογία.
Το έργο αυτό θα διευκολύνε
ται, ως ένα βαθμό, από το γεγο
νός ότι έχουν γίνει ήδη ορισμένες
μεμονωμένες προσπάθειες σ’ αυ
τήν την κατεύθυνση. Υπάρχουν
ήδη τέτοιοι κατάλογοι - πίνακες
γλωσσολογικών όρων, π.χ. ο κα
τάλογος που προσφέρεται στο βι
βλίο A.Martinet, Στοιχεία γενι

κή 1976) από το μεταφραστή-του
τον Α. Χαραλαμπόπουλο’ εδώ
βρίσκουμε τον ελληνικό όρο και
τον αντίστοιχο (του πρωτότυπου)
γαλλικό. Επίσης υπάρχουν δυο
πίνακες όρων — των ελληνικών
και των ξένων — στη «Θεωρητι
κή γλωσσολογία» του Γ. Μπαμπινιώτη. Ο. Α. Χαραλαμπόπουλος στον πρόλογό-του αναφέρει
και για τις προσπάθειες που γί
νονται στο Τμήμα Γλωσσολογίας
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονί
κης και στο Ινστιτούτο Νεοελλη
νικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη
Τριανταφυλλίδη) «για τη σύντα
ξη του «Λεξικού γλωσσολογικής
ορολογίας» που ετοιμάζεται και
που αποβλέπει στη δημιουργία
μιας ορολογίας όσο γίνεται-ευρύ
τερα αποδεκτής»18. Τέτοιο Λεξι
κό μπορούσε ίσως ν’ αποτελέσει
τη βάση για όλο το ξεκίνημα, κα
λύπτοντας τις ανάγκες όχι μόνο
των επιστημόνων της Θεσσαλο
νίκης, αλλά όλων αυτών που
γράφουν και διαβάζουν στα ελ
ληνικά, ασχολούμενοι με τα
γλωσσολογικά προβλήματα.
Όμως το έργο αυτό δε θα επι
τευχθεί με ατομικές απόπειρες,
ούτε με μεμονωμένες προσπά
θειες κάποιων ομάδων επιστημό
νων: πρέπει να το αναλάβει ένα
όργανο κρατικό, δια-πανεπιστημιακό, πανελλαδικό, το οποίο θα
πάρει στα χέρια-του και θα συν
τονίσει όλες τις ενέργειες στον
τομέα της διαμόρφωσης και της
καθιέρωσης στην Ελλάδα μιας ε
νιαίας, γενικά αποδεκτής γλωσ
σολογικής ορολογίας στην Ελλά
δα. Για να φτάσει σ’ ένα επίπεδο
σύγχρονο και να μπορεί να συμ
βαδίζει με τη διεθνή πρόοδο της
επιστήμης.
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4. Μ ε τους ίδιους όρους — «γλώσσα»
κ α ι «ομιλία» αποδίδονται τα σωσσυρικά lang ue κα ι paro le στη μετάφρα
ση του βιβλίου A. M a rtin e t. Στοιχεία
γενικής γλωσσολογίας από τον Α. Χα
ραλαμπόπουλο (1976), στο βιβλίο του
Γ. Βέλταου «Κοινωνία κ α ι γλώσσα»
(Αθήνα 1976), επίσης στο άρθρο του
Φ. Αποατολόπουλου στο περιοδικό
«Ο Π ο λίτης, 1977 (Αύγουστος - Σε
πτέμβρης).
5. Γ. Δ ιζικ ιρ ίκ η ς. Για τη γλώσσα και
την επιστήμη της λογοτεχνίας. Αθήνα,
1977.
6. Ο Δ ιζικ ιρ ίκ η ς χρησιμοποιεί πα
ράλληλα κ α ι τον όρο «λαλιά» (σαν
συνώνυμο του «λόγος»),
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2. A. M a rtin e t, Στοιχεία γενικής
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σελ. 23.
3. F. de S aussure. Μ αθήματα γενι
κής γλωσσολογίας (μετάφραση Φ. Αποστολόπουλου), (Σειρά «ΦιλϋσοφίαΠηγές). Αθήνα, 1979.

14. Πρέπει να σημειωθεί πως συχνά
παράλληλα με τη «δομή» χρησιμο
ποιείται επίσης κ α ι η «μορφή».
15. Αυτή είναι η εντύπωση που σχημα
τίζει κανείς διαβάζοντας, π.χ. τις α.σ.
125-126 της «θεω ρητικής γλωσσολο
γίας» του Γ. Μπαμπινιώτη.
16. Α υτό υπονοείται λογικά με τη φρά
ση «η δομή του συστήματος» στη σελ.
61, (του ίδιου βιβλίου) αν κα ι, αυτή αν
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
τιφ άσκει με τη λογική των συλλογι
1.
Α ν κ α ι, νομίζω, πως κάποια πρώ σμών στη σ. 128, όπου το σύστημα
πραγματεύεται
μάλλον σαν συστατικό
τη προσέγγιση μπορούσε (κ α ι ίσως έ
μέρος της δομής.
πρεπε) να γίνεται ήδη στα πλαίσια των
17. Γ. Δ ιζικ ιρ ίκ η ς, ό.π. σ. 57-58.
προγραμμάτων της μέσης εκπαίδευ
σης: Είναι λάθος να νομίζουμε πως τα
18. A. M a rtin e t, ό.π., Πρόλογος του
μικρά παιδιά δεν μπορούν να κα τα -

ΕΠΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΚΑΒΒΑΔΙΑ
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Δε θα υπήρχαν πολλά από τα προβλή
ματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι
πρωτοετείς φοιτητές.

Μ ια έ κ δ ο σ η β α σ ισ μ έ ν η σ ε κ ε ίμ ε ν α ήδη
δ η μ ο σ ιε υ μ έ ν α σ τ ο Α Ν Τ Ι.
Α λ λ ά κ α ι δ ύ ο α ν έ κ δ ο τ ε ς ε ρ γ α σ ίε ς :
Α λ ε ξ . Α ρ γ υ ρ ίο υ , « Λ ο ύ λ η ς κ α τ ά Κ α β β α δ ία »
κ α ι Ν τ ίν ο ς Χ ρ ισ τ ια ν ό π ο υ λ ο ς ,
« Ο Γ ά λ λ ο ς π ο ιη τ ή ς Η. J.-M . L e v e t
κ α ι η ε π ίδ ρ α σ ή -τ ο υ σ τ ο ν Ν ίκ ο Κ α β β α δ ία »
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Μία συμβολή στη γνωριμία του ποιητή
των « μακρινών οριζόντων»
ΑΘΗΝΑΓ»
έχδοϊχιζ.ΠΟΛΤΓΓΤΠΟ»
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΠΟΛΥΤΥΠΟ»
Δεινοκράταυς 131 τηλ. 72.29.237 - 72.32.713

ος-διάλογος
• Αρκετές επιστολές πήραμε
μα τα γεγονότα στο Λίβανο και
την τραγωδία του παλαιστινιακού
λαού. Η πρώτη είναι κείμενο που
Ώρα 11. Γύρισαν περισσότεροι
αφορά τα γεγονότα των διωγμών
κι έχουνε φλογοβόλα, βάζοντας
^ των Εβραίων από τους Ναζί το
1943 στην Πολωνία. Μας το έ φωτιά αδιάκριτα όπου φτάσουν.
Κτίρια τεράστια πιάνουν και καί
στειλε η αναγνώστριά-μας Πίτσα
Σωτηράκου, η οποία μας προτεί γονται μαζί με τους ανθρώπους.
Πολεμάμε άνισα. Πεθαίνουμε
νει αντικατάσταση του κειμένου
με τα σημερινά γεγονότα στο Λί πολλοί, αλλά παρασύροντας κι
Ες-Ες μαζί-μας.
βανο:
Ώρα 12. Ήρθαν και τα «ΣτούΦΥΛΛΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
19 Απρίλη 1943 κας»-τους. Η γη θαρρείς ότι στα
μάτησε τους φυσιολογικούς-της
Δευτέρα, Πάσχα
Ένας μετά τον άλλονε ξυπνά γύρους και κάνει ανάποδες τούμε έντρομοι. Έρχονται. Οι ομά μπες. Μας βομβαρδίζουν από
δες υπεράσπισης τρέχουν να πιά- . τον αέρα, μας κανονιοβολούν α
πό τη γη, έχουν χωθεί και κάτω
σουν θέσεις, ορισμένοι με μωρά
από τη γη στους υπονόμους
στην αγκαλιά κι ένα μπόγο στην
-,' πλάτη-τους λακάνε μήπως κατα ανατινάζοντας τα κτίρια από τα
θεμέλια. Οι μπόμπες-τους σκά
φέρουν να ξεφύγουν. Μέσα από
βουν το νεκροταφείο εξακοντί
του Δαυίδ τα κυάλια τα Ες-Ες
ζοντας ίσα με μας μισολυωμένες
φαίνονται σαν ατσαλένιοι γόπες.
σάρκες' φρίκη. Χιλιάδες οι νε
Έχουν θωρακισμένα αυτοκίνητα
με πολυβόλα «τίγρεις» τζιπ. Θέ κροί. Με τις κουβέρτες για φο
ρεία κουβαλάμε πληγωμένους μα
λουνε, όπως φαίνεται ν’ απαλλά
που να τους αποθέσουμε δεν έ
ξουνε τη Βαρσοβία από το γκέτχουμε: το νοσοκομείο-μας γκρε
το-μας. Έχουμ’ απόφαση ν' αντιμίστηκε θάβοντας όσους ήταν
σταθούμε. Η ώρα είναι 7.30. Πεμέσα-του με τύφο. Τα πόδια-μου,
ί τιέμαι ως το κρυσφήγετο του Ααδω που βρίσκομαι, ζυμώνουνε
ρόν να ειδοποιήσω (Ο Ααρόν είμια λάσπη που όσο πάει και γίνε
} ναι απ’ αυτούς που για να μην κυται πιο κόκκινη. Κλάματα οιμωκλοφοράει με το άστρο κι επειδή
γές, δαρμός. Από πουθενά βοή
; δεν είχε άλλο ρούχο, ή έβγαινε
θεια. Είμαστε μόνοι, αποκομμέ
ΐ μισόγυμνος ή δεν έβγαινε καθόνοι, ανέλπιδοι, Θεέ του Ισραήλ
I λου).
λυπήσου-μας.
Ώρα 8. Εισέβαλαν από τις ο
Ώρα 14.30. Ο ορυμαγδός της
δούς Μαλέβσκι - Στάβκι και χω
μάχης κόπασε κι απ’ τα μεγάφωρίς να σβήσουν τις μηχανές-τους
νά-τους μας καλούνε σε παράδο
[ μας καλούν απ’ τα μεγάφωνα
ση. «Είστε στο έλεός-μας, μην
«να εκκενώσουμε σπίτια, συναÎ γωγή, αποθήκες, όλους τους στε αντιστεκόσαστε, μην παρατείνε
τε την αιματοχυσία», λένε. Δεν
γασμένους χώρους λένε, γενικά
σταματάμε, μέχρι και το τελευ
και να συγκεντρωθούμε μπρος
; απ’ το νεκροταφείο». Δεν υπα ταίο βόλι-μας θα ρίξουμε' έτσι κι
αλλοιώς χαμένοι είμαστε όσους
κούμε. Στο κτίριο της πλατείας
περισσότερους Ες-Ες σκοτώσου
ί Μουρανόφσκι κυματίζουν δίπλα
με τόσο καλύτερα.
I - δίπλα μια ερυθρόλευκη πολωνι
Ώρα 15.30. Όλα ξανάρχισαν
κή σημαία κι ένα δικό-μας απιο ανελέητα. Ο,τι είναι ημέρα
σπρογάλαζο λάβαρο. Οχυρωνόμόνο απ’ τα ρολόγια-μας το ξε
ί μαστέ απελπισμένα. Φυσικά για
χωρίζουμε. Ανάψαμε λάμπες θυ1 το ραδιοσταθμό-τους είμαστε αέλλης. Την θέση του αέρα έχει
νυπάκουοι ληστές κι η εισβολήπαρμένη ένα μίγμα κουρνιαχτού,
τους «επιχείρηση δίκαιης τιμω
κάπνας και στάχτης. Στους υπο
ρίας φονευθέντων οπλιτών-τους»
(2-3 Ες Ες που σκοτώθηκαν στ’ νόμους ρίξαν δηλητηριώδη αέ
ρια. Πνιγόμαστε. Οι Ες-Ες κυ
ανθρωποκυνήγι του Γενάρη).
κλοφορούν με μάσκες. Ασφυξία'
Ώρα 9. Στις κανονιές-τους και
μας σφαγιάζουνε, μας αφανί
στους όλμους-τους απαντάμε με
βροχή από χειροβομβίδες αυτο ζουν.
Το κείμενο τούτο θά ’λεγα να
σχέδιες βόμβες, μπουκάλια με
διαβαστεί αφού αντικατασταπετρέλαιο μέχρι βιτριόλι εξακο
θούν πρώτα οι λέξεις Ες-Ες με
ντίζουμε να τους παραμορφώσει.
σιωνιστής, Βαρσοβία με Βηρυ
Παιδιά, γυναίκες, νέοι, γέροι ότός, γκέττο με καταυλυσμός, η
^ λοι αγωνιζόμαστε με τέτοια ορμή
δε ημερομηνία από 1943 γίνει
—θαυμάζω στ’ αλήθεια που ήτα1982 οπότε θά ’ναι επίκαιρο.
νε κρυμμένη — που τα Ες Ες κε
Για το κείμενο και την προτεινόραυνωθήκανε. Μένουν στάσιμοι'
μοιάζουν να σκέφτωνται' τώρα μενη αντικατάσταση
Πίτσα Σωτηράκου
τρέπονται σε φυγή. Πηδάμε απ’
τη χαρά-μας. Το ηθικό-μας ανε
• Το δεύτερο γράμμα από τον
βαίνει, φτάνει στο απαράμιλλο.
Δαυίδ Εσκενάζη. Είναι «σκέψεις
I Στήνουμε προχώματα, αποθη ενός Έλληνα Εβραίου» με αφορ
κεύουμε νερό πριν το δηλητηριά- μή σχετικό δημοσίευμα καθημερι
ί σουν ή το Κόψουν. Απ’άκρη σ’ ά νής εφημερίδας. Η επιστολή έχει
κρη είμαστε επί ποδός πολέμου.
σταλεί και στην «ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Αογος - διάλογος - διάλογο
ΤΥΠΙΑ». Τη δημοσιεύουμε ολό
κληρη:
Κύριε Διευθυντά:
Είμαι Έλληνας Εβραίος. Έλ
ληνας αισθάνομαι από την ημέ
ρα, που κατάλαβα τον εαυτόμου. Εβραίος ανάλαβε να μου το
θυμίσει ο Χίτλερ και όσοι συνερ
γάστηκαν μαζί-του ή εξακολου
θούν να πιστεύουν στη θεωρίατου.
Μετά τον πόλεμο δημιουργήθηκε το κράτος του Ισραήλ, που
ασφαλώς επηρέασε και επηρεά
ζει θετικά ή αρνητικά τους Ε
βραίους όλου του κόσμου. Χωρίς
αυτό να σημαίνει πως ο κάθε Ε
βραίος πολίτης της χώρας, που
ζει δεν παραμένει Έλληνας ή
Γάλλος, Αμερικάνος ή Ρώσος.
Και εδώ αρχίζουν τα ερωτήμα
τα, που βάζω στον εαυτό-μου. Έ 
χω ή δεν έχω το δικαίωμα να ζήσω στον τόπο, που γεννήθηκα,
που γεννήθηκαν οι γονείς-μου, οι
παππούδες, οι προπαππούδεςμου σαν ίσος προς ίσο με τους
συμπολίτες-μου άσχετα από την
θρησκεία-τους;
Κατά το Σύνταγμα και τους
νόμους ναι. Έχω τα ίδια δικαιώ
ματα. Στην πραγματικότητα όμως;
Γεννήθηκα στην Καβάλα. Σαν
νέος μαζί με όλους τους νέους
της εποχής από το σχολείο ακόμα εμφορούμενος από ιδέες

που επέστρεψα στην Ελλάδα για
να μην σας κουράσω αλλά σας
διαβεβαιώνω ότι ήταν χρόνια πά
λης για ένα καλύτερο αύριο, γι’
αυτούς που θα επιζούσαμε και
για τα παιδιά-μας. Τα όνειρά-μας
δυστυχώς και ειδικότερα στην
Ελλάδα διαλύθηκαν πολύ γρήγο
ρα με την επικράτηση όλων των
αντιδραστικών και συνεργατών
των Γερμανών. Μπήκαμε στο πε
ριθώριο και το μόνο, που κάναμε
με μερικούς φίλους, που γύρισαν
από τα στρατόπεδα και από τα
βουνά ήταν να φιλολογούμε και
να ψάχνουμε να βρούμε ποιος
φταίει. Ώσπου όπως και το
προοδευτικό κίνημα χωριστήκα
με σε χίλια κομμάτια.
Χειρότερο ακόμα απ’ αυτά ή
ταν πως δεν μπορούσα να καθοδηγήσω και το παιδί-μου ιδεολο-

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΑ - ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ
προοδευτικές (ελευθερία, ισότη
τα κτλ.) έπαιρνα μέρος σ’ όλες
τις εκδηλώσεις της εποχής εκεί
νης και βέβαια ερχόμουν σε αντί
θεση με τους πιο συντηρητικούς
γονείς-μου, που την εποχή εκείνη
θα μπορούσαν ίσως θα θεωρη
θούν λίγο προοδευτικοί αφού α
νήκαν στη Λέσχη των Φιλελευθέ
ρων και ήταν και από τους ιδρυ
τές της Λέσχης μάλιστα.
Περιττό να πω ότι για τη δράση-μου τότε είχα και φάκελλο
στην Ασφάλεια. Με την είσοδο
των Γερμανικών και Βουλγαρι
κών στρατευμάτων Κατοχής η
νεανική-μου ψυχή επαναστάτησε
και με ενέργειες (εντελώς σπα
σμωδικές και ανοργάνωτες είναι
αλήθεια) άρχισα την αντίστασήμου. Γρήγορα πιάστηκα και την
1η Σεπτεμβρίου του ’41 δικάστη
κα και καταδικάστηκα σε 2Vi
χρόνια φυλάκιση από βουλγαρι
κό στρατοδικείο. Θα είχα πιθα
νόν αθωωθεί (διότι ο πατέρας
σκόρπισε όλη την περιουσία-του
γι’ αυτό) αν ο συνήγορος βούλγαρος δικηγόρος δεν ήθελε να με
ταχειριστεί σαν ένα επιπλέον επι
χείρημα την Εβραϊκή-μου ταυτό
τητα. Τότε εντελώς αυθόρμητα
χωρίς να σκεφτώ τις συνέπειες
βροντοφώναξα στο στρατοδικείο
ότι είμαι Έλληνας.
Δεν θα αναφερθώ σ’ όλο το
διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου
’41 ώς τον Φεβρουάριο του ’45,

γικά διότι ο ίδιος είχα χάσει την
πίστη-μου και δεν ήξερα από που
να πιαστώ. Έννοιες όπως δημο
κρατία, ελευθερία, σοσιαλισμός
ο καθένας τις ερμηνεύει όπως θέ
λει και τον συμφέρει. Μικροπόλεμοι, επαναστάσεις, συμμαχίες
όλα στο όνομα της ελευθερίας
και που σε όλους είναι γνωστό
πια ότι μόνον συμφέροντα καλύ
πτουν, συμφέροντα ποταπά. Έ 
να πράγμα όμως έμεινε σταθερό.
Ό τι ο Εβραίος είναι λιγότερο ί
σος από όλους. Και όλοι το καλ
λιεργούν αυτό όσο μπορούν πε
ρισσότερο διότι είναι πολύ εύκο
λο επιχείρημα για να αποπροσα
νατολίζουν τους λαούς.
Και ερχόμαστε στα τωρινά γε
γονότα. Δεν είμαι εγώ εκείνος,
που θα κρίνω την πολιτική της
Κυβερνήσεως Μπέγκιν αλλά οι ί
διοι οι Ισραηλινοί. Και όλοι ξέ
ρουμε ότι μεγάλο ποσοστό των
Ισραηλινών δεν συμφωνεί μαζίτου. Εγώ θα προσπαθήσω να δω
τα γεγονότα από την αρχή, από
τη δημιουργία του Κράτους του
Ισραήλ. Ταυτόχρονα με την από
φαση του ΟΗΕ άρχισαν και οι
στρατιωτικές επιχειρήσεις των
Αράβων για τη ματαίωση της αποφάσεως αυτής και που μια νίκη-τους θα σήμαινε ένα δεύτερο
Ολοκαύτωμα για τους Εβραίους,
που ζούσαν εκεί (επειδή έγινα πο
λύ φιλύποπτος πιστεύω πως άλ
λοι ενθάρρυναν αυτή την επιχεί49
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«Πρόκειται για ένα από τα με
γαλύτερα μυθιστορήματα του
αιώνα-μας. Θα βρει ο αναγνώ
στης στο βιβλίο αυτό το κλειδί
για ό,τι ο ιστορικός δεν ξέρει ή
αποσιωπά».
L. ARAGON

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΛΒΟΣ
Αναξαγόρα I, Αθήνα 112
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ρηση για να ξαναπατήσουν πο
δάρι πάλι στη Μέση Ανατο
λή). Αποτέλεσμα του πολέμου
αυτού δημιουργήθηκε το πρώτο
προσφυγικό πρόβλημα. Πρόβλη
μα, που κατά την γνώμη-μου πε
ρισσότερο υπεύθυνοι από τους
Ισραηλινούς είναι οι ίδιοι οι Ά 
ραβες γείτονες, που τους συγκέ
ντρωσαν σε στρατόπεδα και αφήνοντάς-τους να ζουν σε άθλιες
συνθήκες ενώ θά μπορούσαν να
τους απορροφήσουν στα εδάφητους, που ήταν Παλαιστινιακά.
Από τότε άρχισε να καλλιερ
γείται το μίσος από αυτούς, που
διεκδικούσαν την κυριαρχία της
Μέσης Ανατολής, που είχαν κά
θε συμφέρον να μην αφήσουν Ισραηλινούς και Άραβες της πε
ριοχής να ζήσουν με ειρήνη διότι
είχαν τη δυνατότητα να μεγα
λουργήσουν χωρίς την προστασία-τους.
Βέβαια είμαι πολύ μικρός για
να πιστεύω πως μ’ αυτά τα λίγα
λόγια μπόρεσα να εξηγήσω τα
γεγονότα της εποχής εκείνης (ί
σως φανώ και γελοίος) αλλά το
τόλμησα διότι έτσι είχαν καρφω
θεί στο μυαλό-μου.
Γεγονός είναι ότι από τότε ο
Παλαιστινιακός λαός είναι το θύ
μα. Θύμα περισσότερο των δικών-τους ανθρώπων, που περί
τρανα αποδείχτηκε με τα τελευ
ταία γεγονότα.
Επανέρχομαι στον εαυτό-μου
και στις αντιδράσεις-μου σαν
Έλληνας. Πρώτη αντίδραση: ο
τρόπος, που ανακοινώθηκε η
προσφυγή της Ελλάδας στο Συμ
βούλιο της Ευρώπης. Τρόμαξα
διότι ο νους-μου πήγε σ’ έναν Ελ
ληνοτουρκικό πόλεμο και πιστέψτέ-με δεν ήμουν ψυχολογικά
προετοιμασμένος. Δεύτερη αντί
δραση: ο φόβος. Όλα τα μέσα ε
νημέρωσης και μεγάλη μερίδα
του Τύπου, μου θύμιζαν την επο
χή προ των διωγμών. Τίτλοι ό
πως «Εβραίοι Ναζιστές», «Τα χέ
ρια, που έσωσε ο Ελληνικός λαός
σκοτώνουν τώρα Παλαιστί
νιους», «Ισραηλίτες εξαγορά
ζουν τον Τύπο», προκλήσεις και
απειλές.
Και αυτό είναι όπως γράφω πα
ραπάνω ότι ο Εβραίος είναι λιγό
τερο ίσος από τους άλλους. Διότι
με ποιό δικαίωμα ο οποιοσδήπο
τε μου ζητάει να υπογράψω δή
λωση, που να συμφωνώ με τις απόψεις-του αλλοιώς θα με κάνει
ντα. Δεν μπορούν ή δεν θέλουν
να καταλάβουν πως οι Έλληνες
Εβραίοι, όπως και όλοι οι Έλλη
νες ανήκους σε διαφορετικές τά
ξεις, διάφορα πολιτικά κόμματα,
διαφορετικά πιστεύω και ότι και
αυτοί όπως και οι υπόλοιποι Έλ
ληνες εκφράζονται μέσα από
τους συλλόγους και τα κόμματα
στα οποία ανήκουν. Γιατί ο Ε
βραίος κομμουνιστής ή σοσιαλι
στής, κεντρώος ή δεξιός, αρχιτέ
κτονας ή δικηγόρος, εργάτης ή
έμπορος πρέπει χωριστά από
τους άλλους να υπογράψει υπεύ
θυνη δήλωση. Αυτό εγώ το ονο
μάζω: ρατσισμό.

Και μην μου πείτε για την ταμπακιέρα. Απεχθάνομαι τον πό
λεμο και μισώ αυτούς, που τον
προκαλούν. Μισώ ακόμη περισ
σότερο αυτούς, που επωφελούν
ται από τις τραγωδίες των λαών.
Κατηγορώ αυτούς, που προσπα
θούν και θέλουν να στηρίζουν την
ευτυχία-τους σε βάρος της δυ
στυχίας των άλλων. Πιστεύω στο
δίκιο του Παλαιστινιακού λαού
για την απόκτηση μιας πατρίδας
αλλά κατηγορώ αυτούς, που
τους οπλίζουν και τους ωθούν να
διεκδικήσουν αυτή την πατρίδα
σε βάρος της ζωής του Ισραηλινού λαού.
Τάσσομαι αλληλέγγυος μ' ό
λους αυτούς, που χωρίς μίσος
και προκατάληψη θα δουλέψουν
για τη δημιουργία μιας Παλαιστι
νιακής εστίας με τη συμμετοχή
όλων των κρατών της περιοχής
και όχι μόνο σε βάρος του Ισ
ραήλ.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Με τιμή
Δαυίδ Εσκενάζης
Σ.Σ. Την πολιτική του Μπέγκιν
κατά τη γνώμη-μας την κρίνουν ό
λοι οι άνθρωποι σ ' όλο το κόσμο.
Και αυτή η πολιτική είναι πολιτι
κή που στοχεύει στην εξαφάνιση
του Παλαιστινιακού λαού, ο ο
ποίος έχει το δικαίωμα να έχει πα
τρίδα και να οργανώσει τη ξωήτου όπως αυτός θέλει. Και στην
προκειμένη περίπτωση δεν μπο
ρεί παρά να έχουμε θέση για μια
τέτοια πολιτική η οποία οδηγεί το
Ισραήλ σε μια πράξη γενοκτο
νίας. Η σιωπή και η ουδετερότητα
είναι συγκάλυψη εγκλημάτων.
Από την πλευρά-μας δεν ταυτί
σαμε ποτέ τους Εβραίους και τους
Ισραηλινούς με το Σιωνισμό. Και
όπως υποστηρίξουμε το δικαίωμα
των Ισραηλινών να έχουν δικότους κράτος ακριβώς το ίδιο και
με τα ίδια δικαιώματα υποστηρί
ξουμε το δίκαιο αίτημα των Πα
λαιστινίων να έχουν δικό-τους
κράτος. Ο αναγνώστης-μας ενώ
κατηγορεί όσους οπλίξουν τους
Παλαιστίνιους δεν λέει λέξη για
όσους οπλίξουν και ωθούν το Ισ
ραήλ στην εισβολή στο Λίβανο
και τελικά σε μια πράξη γενοκτο
νίας.
Τα περί ρατσισμού δεν τα κατα
λαβαίνουμε, ούτε τα υπονοούμενα
για «την εποχή προ των διωγ
μών». Επαναλαμβάνουμε και πά
λι ότι η ενεργετική συμπαράσταση
στους Παλαιστίνιους και η κατα
δίκη της Ισραηλινής εισβολής
στο Λίβανο είναι το λιγότερο που
μπορούμε σήμερα να κάνουμε. Ή
μήπως ο αναγνώστης-μας είναι
σύμφωνος με τις ανακοινώσεις
των εδώ «διπλωματών» του Ισ
ραήλ, ότι η PLO είναι τρομοκρατι
κή οργάνωση και με τη διεθνή εκ
στρατεία των διπλωματικών απο
στολών του Ισραήλ να «πείσουν»
τον κόσμο ότι το Ισραηλινό κρά
τος κινδυνεύει από την «τρομο
κρατία» της PLO και μαξί-του και
όλοι οι υπόλοιποι; Τελικά ποιοι
είναι ρατσιστές και τί είναι τέλος
πάντων ο ρατσισμός στην προκει

μένη περίπτωση;
Το να ξαναμιλήσουμε για την
ταμπακιέρα δηλαδή μετά τα γεγο
νότα στο Λίβανο θα είναι άδικο;

• Η τρίτη επιστολή από τον αρ
χιτέκτονα Ζοξέφ Κοέν με αφορμή
τη γνωστή δήλωση τριάντα δύο
Ελλήνων Εβραίων με την οποία
καταδικάξουν την εισβολή του Ισ
ραήλ στο Λίβανο. Στην ίδια δή
λωση επισημαίνουν «ότι χρησιμο
ποιούνται άστοχα από μερίδα των
μέσων μαξικής ενημέρωσης αλλά
και έντεχνα από ακροδεξιές οργα
νώσεις, σαν ταυτόσημες έννοιες,
οι όροι: Ισραηλινός (υπήκοος του
κράτους του Ισραήλ) — Ισραηλί
της (Εβραίος το θρήσκευμά) — Ε
βραίος — Σιωνιστής κτλ.»:
Κύριε Διευθυντά,
Με αφορμή το κείμενο των 32
μόνο προοδευτικών Εβραίων που
δημοσιεύτηκε σε πολλές εφημε
ρίδες και την ταύτηση από τα μέ
σα μαζικής ενημέρωσης των
πράξεων του οποιοσδήποτε
Μπέγκιν με το Εβραϊκό στοιχείο
της Ελλάδας, σας στέλνω την
παρακάτω επιστολή με την πα
ράκληση να δημοσιευθεί.
Και η επιστολή συνεχίξει:
Εμείς οι Έλληνες Εβραίοι που
όσο κανείς άλλος γευτήκαμε τις
συνέπειες του φασισμού και της
βίας από τα ναζιστικά κτήνη του
Χίτλερ.
Εμείς οι Έλληνες Εβραίοι που
όσο κανείς άλλος ταΐσαμε τους
φούρνους του Άουσβιτς, του
Μπέλσεν, του Νταχάου, της Τερεζίνας με τα παιδιά-μας και
τους πατεράδες-μας, που αφανί
στηκαν με τη σφραγίδα της απο
ρίας στο βλέμμα-τους.
Εμείς που είδαμε από κοντά
τον καπνό των αγαπημένων-μας
από τα φουγάρα των κρεματο
ρίων
Εμείς που είδαμε την αποκτή
νωση κρατούντων και κρατουμέ
νων.
Εμείς που είδαμε τα ασυνήθι
στα στις αποκοτιές χέρια να
φουρνίζουν τα ίδια-τους τα παι
διά και τους γονιούς-τους.
Εμείς που είδαμε τους Έλλη- <
νες συμπατριώτες-μας να μας
κρύβουν με κίνδυνο της ζωήςτους και της ζωής των παιδιώντους.
Εμείς που όσο κανείς άλλος
δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε
ότι ο φασισμός και η βία θα ξανασήκωναν κεφάλι.
Εμείς που όσοι μείναμε σημα
δευτήκαμε για πολλές γενιές.
Εμείς που αν μας κοιτάξεις
στα μάτια θα σου πούμε τόσα
πολλά χωρίς να σου μιλήσουμε.
Εμείς που ξέρουμε...
Δεν ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ να βλέ
πουμε
— αιχμαλωσίες
— ανθρώπους να φοβούνται και
να ξευτελίζονται
— παιδιά πεινασμένα
— παιδιά να σκοτώνονται από
βόμβες

— παιδιά χωρίς γονιούς
— γονιούς χωρίς παιδιά
— θρήνδυς αμάχων
— σκοτωμούς μαχομένων
Δεν ανεχόμαστε το Φασισμό
οποιοδήποτε ρούχο κι αν φοράει.
Κι αυτό γιατί ξέρουμε
«πως υπάρχει, πανί να στρωθεί
» μια στράτα από δω μέχρι τον ήλιο
και οι άνθρωποι δεν πρέπει πια να
περπατάνε γυμνοί».
Ζοζέφ Κοέν
Αθήνα
• Και τέλος, από το φαντάρο
Κ.Γ. για την προσφορά αίματος
στους Παλαιστίνιους από τους
Έλληνες στρατιώτες:
Φίλοι του ΑΝΤΙ,
Ολόκληρη η Ελλάδα παρακο
λουθεί και με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο προσπαθεί να βοηθήσει
την Παλαιστινιακή και Λιβανέζι
κη αντίσταση ενάντια στους Νέ
ους Ναζί του Μπέγκιν.
Αν και βρισκόμαστε πίσω απ’
τα συρματοπλέγματα, δεν μπο
ρούμε και μεις σαν άνθρωποι και
δημοκράτες, να μην αγωνιούμε
για την τύχη των Παλαιστινίων.
Το ΥΕΑ θα πρέπει λοιπόν να α
φήσει σ’ όσους φαντάρους επιθυ
μούν να συμμετάσχουν στην πα
νελλήνια αιμοδοσία σαν μια μι
κρότατη δική-μας βοήθεια και ό
χι να μας βάζουν διάφορα εμπό
δια.
Αυτά όλα βέβαια συνδέονται
λίγο - πολύ με τον εκδημοκρατι
σμό του Στρατού. Εμπρός λοι
πόν!
Κ. Γ.
Ένας φαντάρος
• Εξάλλου 100 επώνυμοι πολί
τες μας έστειλαν την ακόλουθη ε
πιστολή:
Με αφορμή την επέμβαση του
ισραηλινού στρατού στο Λίβανο,
που όλοι-μας καταδικάζουμε α
περίφραστα, δημιουργήθηκε στη
χώρα-μας ένα λανθάνον αντισημιτικό κλίμα. Φασιστικές οργα
νώσεις έγραψαν συνθήματα
στους τοίχους της πρωτεύουσας.
, Δημοσιογράφοι της τηλεόρασης
S> και του Τύπου έκαναν σύγχυση
των όρων Ισραηλινός ( = πολίτης
του κράτους του Ισραήλ) και Ισ
ραηλίτης (= Εβραίος το θρή
σκευμα). Σε πρωινή εκπομπή με
γάλης ακροαματικότητας διαβά
στηκε γράμμα ακροατή που καλούσε σε μαζικό σαμποτάζ των
καταστημάτων που ανήκουν σε
Έλληνες πολίτες εβραϊκού θρη
σκεύματος.
Η σύγχυση δύο τελείως διαφοφ
ρετικών όρων — Ισραηλινός με
Ισραηλίτης —, που ταυτίζει την
παγκόσμια εβραϊκή διασπορά με
την εγκληματική πολιτική Μπέγκιν - Σαρόν και με το σιωνισμό,
μας ανακαλεί τις χειρότερες μνή
μες και φόβους για ένα αντισημιτικό κλίμα στη χώρα-μας που
στρέφεται εναντίον συμπολιτώνμας με απολύτως ίσα δικαιώμα
τα και υποχρεώσεις. Οι επιπτώ
σεις του κλίματος αυτού είναι α
πρόβλεπτες και επικίνδυνες.

Εμείς διανοούμενοι, επιστήμο
νες και επαγγελματίες ζητάμε α
πό τους υπεύθυνους αρμόδιους
του ραδιοφώνου και της τηλεό
ρασης και από.τους εκδότες του
ημερήσιου' Τύπου να δημοσιεύ
σουν αυτό το κείμενο - διαμαρτυ
ρία ως μια συμβολή στο να ξεπεραστούν κατά το δυνατό οι ύπο

πτες ταυτίσεις και συγχύσεις.
Αθήνα 4.7.1982
• Με ανάλογο πνεύμα . — ότι
πρέπει δηλ. να προσέξουμε μή
πως κατολισθήσουμε στον ολι
σθηρό και ύποπτο δρόμο της αντιεβραίκής προπαγάνδας — μας
γράφει και ο Αλέξανδρος Φέλμης.
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η θεωρία
αργόσχολης
τάξη.

ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
• Σχετικά με το κείμενο του Γ.
Φλώρου «Κίνημα ειρήνης και δι
λήμματα των ειρηνοφίλων» (ΑΝ
ΤΙ τχ. 206), πήραμε τις επιστολές
που δημοσιεύουμε παρακάτω.
Πρέπει να σημειωθεί πάντως ό
τι από παράλειψη δεν αναφέρθηκε
ότι η πρωινή εκπομπή, — της Πα
ρασκευής πριν από τις εκδηλώ
σεις — για την ειρήνη, της κ. Μ.
Ρεζάν στην ΕΡΤ ήταν αφιερωμένη
στις πορείες και τις εκδηλώσεις
για την ειρήνη του επόμενου διή
μερου.
Η πρώτη επιστολή είναι από
τον δικηγόρο Χριστόφορο Αργυρόπουλο πρόεδρο της Αδέσμευ
της Κίνησης Ειρήνης:
Αγαπητό ΑΝΤΙ,
Ευχαριστούμε τον κ. Γιάννη
Φλώρο για όσα περιέλαβε για την
ΑΚΕ στο κείμενό-του «Κίνημα
Ειρήνης και διλήμματα των ειρη
νοφίλων» που δημοσιεύτηκε στο
ΑΝΤΙ τχ. 206/28.5.82. Για λό
γους ίσης μεταχείρισης θα επα
ναλάβουμε (και στον κ. Φλώρο)
μονότονα ότι η ΑΚΕ δεν πρόσκειται σε κάποιο κόμμα και ότι
η «πεπατημένη», που ο ίδιος βρί
σκει ότι ακολουθούμε, έχει — ή
πάντως προσπαθεί να κάνει φα
νερά — «ορισμένα σταθερά χα
ρακτηριστικά, τα οποία έχουν
διευρυνθεί και συνδεθεί με αιτή
ματα και κινήματα σχετικά με
σύγχρονα κοινωνικά προβλήμα
τα (περιβάλλον, ποιότητα ζωής,
ανάπτυξη, οικολογία κτλ.)».
Ελπίζουμε στο μέλλον το ΑΝ
ΤΙ και οι συνεργάτες-του να μη
συγκεντρώνουν τις πληροφορίες
και τις εκτιμήσεις μόνο από μέλη
της Κίνησης, που ανήκουν σε κά
ποιο κόμμα, αλλά να μας κάνουν
την τιμή να αναζητήσουν και με
άλλα μέλη-της «την ευαισθησία
σε κρίσιμα προβλήματα» — μια
που η κριτική θεώρηση των φαι
νομένων και επιφαινομένων του
κοινωνικού βίου αποτελεί το κα
τά κυριολεξία «κρίσιμο πρόβλη
μα» κρινόντων και κρινόμενων.
Πολύ Φιλικά
Χριστόφορος Δ. Αργυρόπουλος

του κειμένου όχι μόνο με βρίσκει
σύμφωνο, αλλά δικαιώνεται και
με το παραπάνω αν λάβω υπ’
όψιν-μου μερικά συμβαίνοντα
στην Κομοτηνή. Κι επειδή νοιά
ζομαι και σαν ειρηνόφιλος προ
σπαθώ ν’ απαντώ στα διλήμματα.
Ο Σύλλογος Φοιτητών της Νο
μικής Σχολής αποφασίζει την
συμμετοχή-του στις εκδηλώσεις
για την Ειρήνη. Διοργανωτής η
«Επιτροπή Ειρήνης» (παράρτη
μα της ΕΕΔΥΕ). Η οργανωτική
ευελιξία του κομματικού μηχανι
σμού του ΚΚΕ εξωτ. εξασφάλιζε
μια ευπρόσωπη παρουσία και μια
δυναμική παρέμβαση. Φιλοδο
ξώντας να μην υστερεί σε τίποτα
το σπουδαστικό της ν. ΠΑΣΟΚ ι
δρύει (;) σε μια νύχτα το παράρ
τημα της ΚΕΑΔΕΑ, ζωγραφίζει
πράσινους ήλιους και ετοιμάζει
πολύχρωμα πανώ. Μην αντέχοντας τη μοναξιά μπήκαμε στον
πειρασμό κάμποσοι «Ρηγάδες»
και φτιάχνουμε την ΑΚΕ. Ούτε
νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου
να ήταν. Στην Κομοτηνή ολονυχτίς τρεις επιτροπές για την Ει
ρήνη (!!!).

Η πορεία απ’ το Πανεπιστήμιο
ξεκινά. «Τα παιδιά της ΚΝΕ», η
ρωικές φιγούρες επαναστατικής
γυμναστικής, μιλούν για ΝΑΤΟ
και ΕΟΚ. Στιγμές μεγαλείου και
πάθους. Οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ, με
τα λάβαρα και τα συνθήματα θυ
μίζουν οπαδούς της «Λεωφό
ρου». Πιστοί στις διακηρύξεις
του Προέδρου φωνάζουν για Α
πύραυλη Βαλκανική. Τελευταίοι
καμιά δεκαριά Ρηγάδες με το
πανώ της ΑΚΕ: «ΟΧΙ στη υστε
ρία του πολέμου — ΝΑΙ στην
ζωή». Κι ακόμα «Κάτω τα πυρη
νικά Δυτικά - Ανατολικά». Τα
παιδιά της Ειρήνης απορούν (;)
φωνάζουν, βρίζουν. Οι άλλοι α
παντούν «Σε ποιό συνασπισμό
κανένα απ’ τους δυο». Οι τελευ
ταίοι των «ηλιατόρων» φωνάζουν
συνθήματα της ΑΚΕ (Αντιδογμα
τικό μέτωπο τό ’παν αργότερα).
Και καταλήγει το γράμμα ως ε
ξής:
Με διπλωμένα τα λάβαρα επι
στροφή στη Σχολή. Του χρόνου
• Η δεύτερη από τον Β. Σακέλοι τρεις επιτροπές θα φωνάζουν
λιο, φοιτητή, για τις. εκδηλώσεις
ξανά για την Ειρήνη. Και τα δι
υπέρ της ειρήνης στη Κομοτηνή.
λήμματα των ειρηνοφίλων θα
στοιβαχτούν σε μερικά κομματι
Αγαπητό-μου «ΑΝΤΙ»
κά γραφεία αγαπητέ-μου Γιάννη
Μ’ αφορμή το κείμενο του Φλώρο.
Γιάννη Φλώρου, σχετικά με το
Βαγγέλης Σακέλλιος
«Κίνημα Ειρήνης και διλήμματα
Φοιτητής Νομικής
των ειρηνοφίλων» στέλνω μερι
Κομοτηνή
κές σκέψεις-μου. Η φιλοσοφία

THORSTEIN VEBLEN

Κλάσΐκό κι επίκαιρο έργο που
μα&ίΐγϊσνει την κενότητα της
κακϊταλιάτικής φιλοσοφίας και
την απανθρωπιά των κάθε λογής εξουσιαστών.
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• Από το πλήθος των γραμμά
των που πήραμε, δημοσιεύουμε
σήμερα πάλι συνοπτικά, θέματα
και προβλήματα που θίγουν οι αναγνώστες-μας.
Πολλά από τα γράμματα είναι ε
κτεταμένα και αρκετά δεν είναι
τώρα πια επίκαιρα. Αυτό μας α
ναγκάζει τελικά, να επισημάνουμε
τα χαρακτηριστικά σημεία των θέ
σεων και απόψεων που αναφέρονται στις επιστολές.

• Για τα γεγονότα στην Πολω
νία μας έγραψε ο Β. Γ. από τη Λά
ρισα διατυπώνοντας και ζητώ
ντας από μας να απαντήσουμε σε
απορίες-του. Να μερικές χαρα
κτηριστικές:
Δεν μπορούμε να αμφισβητή
σουμε ότι η Αλληλεγγύη ξεκίνησε
σαν κίνημα ενάντια στα λάθη και
στις αδυναμίες του ΠΕΕΚ και ότι
γύρω από αυτήν συσσωρεύονταν
πολλοί εργάτες που ήθελαν την
Πολωνία νικήτρια αυτής της κρί
σης. Όμως αρκετά άτομα αργό
τερα έδειξαν τον πραγματικότους εαυτό και οδήγησαν την Αλ
ληλεγγύη ενάντια στον σοσιαλι
σμό της Πολωνίας. Άτομα τα ο
ποία είχαν συνδέσεις με τις
ΗΠΑ. Οι περισσότεροι εργάτες
όμως δεν ήθελαν ανατροπή του
Σοσιαλισμού αλλά καλυτέρευση
της κατάστασης.
Τι έπρεπε λοιπόν να κάνει η
κυβέρνηση: Να αφήσει αυτή τη
μειοψηφία να θέσει την αρχή του
εμφύλιου πόλεμου και να πισωγυ
ρίσει την Πολωνία ή να προστα
τεύσει τον Σοσιαλισμό και να βά
λει τις βάσεις για ειρήνη και ευτυ
γιαννης ρηγοπουλος

Πειράματα
έπ ί
φασιόλων
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χία στην Πολωνία; Έτσι διάλεξε
τον στρατιωτικό νόμο που οπωσ
δήποτε απ’ όπου και αν προέρχε
ται δεν είναι ευχάριστο πράγμα.
Αλλά τί έπρεπε να κάνει;
Β.Γ.
• Οι Επαναστάτες Κομμουνι
στές όπως αυτοαποκαλούνται σε
εκτεταμένο κείμενό-τους αναφέρονται στα πολωνικά. Το κείμενο
περιέχει απόψεις-τους για να στη
ρίζουν την θέση ότι: «οι εξελίξεις
στην Πολωνία έδωσαν την ευκαι
ρία στους «Έλληνες συμπαρα
στάτες» να δείξουν, άλλη μια φο
ρά, την πολιτική-τους ασυναρτη
σία, και γραμμή ουράς και συνε
πώς το ρόλο σύγχυσης που παί
ζουν μέσα στο κομμουνιστικό κί
νημα».
• Ο Παναγιώτης Βήχος από τη
Ρόδο αναφέρεται και αυτός στα
πολωνικά, με αφορμή άρθρα στο
ΑΝΤΙ, άλλα περιοδικά και εφημε
ρίδες. Να τι τονίζει στο γράμματου:
«Πρέπει λοιπόν να συντρέξου
με κάθε λαθρέμπορο του μαρξι
σμού και κάθε ντερβίση του Βατι
κανού ενάντια σ’ ένα καθεστώς
που ύψωσε το κατά κεφαλή Εθνι
κό εισόδημα των Πολωνών στα
9.700 δολ. το 1977, ενώ στη χώρα-μας τον ίδιο χρόνο το ίδιο ει
σόδημα έφτανε στα 2.800 δολ.;»
Και καταλήγει έτσι:
«Πολύ καλό το σέρβις από το
αντικομμουνιστικό μαγειρείο δε
ξιό και αριστερό αλλά: ΕΥΧΑΡΙ
ΣΤΩ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΩ.»
• Μ ’ αφορμή πάλι τα πολωνικά
Ανένταχτος Κομμουνιστής όπως
υπογράφει τονίζει μεταξύ άλλων
ότι «πρέπει επιτέλους να δείξουν
και σε μας τους έλληνες κομμου
νιστές ότι ο δρόμος ο αληθινά ε
παναστατικός είναι ο ευρωκομμουνιστικός».
• Για το άρθρο του Δ. Ραυτόπουλου (ΑΝΤΙ τχ. 195) μας έγρα
ψε ο Αντ. Φιλίππου από τη Θεσ
σαλονίκη. Διατυπώνει την απορία
- ερώτημα για τον αρθρογράφο μή
πως έτσι «εξυπηρετούμε σκο

πούς τελικώς αντίθετους απ’ αυ
τούς που εκείνος θα ήθελε να εξυ
πηρετήσει;» Η απορία του αναγνώστη-μας αναφέρεται στις θέ
σεις του άρθρου του συνεργάτημας.
• Για τα Πολωνικά πήραμε επί
σης γράμματα των αναγνωστώνμας Κώστα Μάγνη και Γρηγόρη
Γουρδομιχάλη. Ο δεύτερος σχετι
κά με το άρθρο της Κ. Δρόσου στο
τχ. 198, γράφει για το ΑΝΤΙ:
Είναι σοβαρή η ευθύνη του ΑΝ
ΤΙ και δημιουργεί εύλογες απο
ρίες για το ρόλο-του, η δημοσίευ
ση τέτοιων συκοφαντικών, αντισοσιαλιστικών και αντισοβιετικών, έστω και ενυπόγραφων, άρ
θρων, που δεν έχουν καμιά σχέση
με την κριτική, όπως έγινε στο
υπ’ αριθ. 198 τεύχος.
• Ο N. Κ. από την Αθήνα γράφει
τις απόψεις-του για το ΑΝΤΙ, δια
τυπώνοντας τη θέση ότι πρέπει να
υπάρχει μεγαλύτερη πολυφωνία.
• Για το ίδιο θέμα γράφει και ο
Ν. Π. στεγασμένος κνίτης αριστε
ρός μαθητής όπως υπογράφει.

• Έλληνες ιερείς μας έστειλαν
κείμενο συμπαράστασης στον η
ρωικό αγωνιζόμενο κλήρο και
λαό του Σαν Σαλβαδόρ, στο ο
ποίο καταγγέλεται η στάση των
Αμερικάνων.

Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
• Από το Ν. Κυπουργό πήραμε
και δημοσιεύουμε κάπως καθυ
στερημένα, την παρακάτω επι
στολή:
Κύριε Διευθυντά,
Στις 17.9.79 με την έγκριση του
ΔΣ της ΕΡΤ και του Διεθυντή του
Τρίτου Προγράμματος, όπου ερ
γαζόμουν, έφευγα για το Παρίσι,
με ετήσια άδεια άνευ αποδοχών,
για συνέχιση των μουσικών-μου
σπουδών. Τον επόμενο χρόνο ζή

τησα ανανέωση της άδειας, που
επίσης εγκρίθηκε.
Στο μεταξύ η συνεργασία-μου
με το Τρίτο συνεχιζόταν είτε με ε
παφές και συνεννοήσεις στη Γαλ
λία για λογαριασμό του Τρίτου,
κατά τη διάρκεια του χειμώνα,
είτε με ενεργό συμμετοχή στις ερ
γασίες και στις δραστηριότητέςτου, τα καλοκαίρια που βρισκό
μουν στην Ελλάδα.
Το καλοκαίρι του ’81 η ανανέ
ωση της άδειάς-μου δεν εγκρίνεται, και επιστρέφω στην ΕΡΤ ό
που παραμένω ώς τις 18.10.81 πι
στεύοντας ότι η νέα διοίκηση της
ΕΡΤ θα εγκρίνει την άδειά-μου.
Από τότε το θέμα μπαίνει σε εκ
κρεμότητα, κι εγώ βρίσκομαι
στο Παρίσι όπου οι σπουδές-μου
στο Conservatoire επιβάλλουν
την παραμονή-μου ως τον Ιούλιο
του '82.
Είχα στο μεταξύ γνωριστεί με
αρμόδιους του Γαλλικού Ραδιοφώνου και είχα προτείνει στον
Μάνο Χατζιδάκι να ετοιμάσω,
πάντοτε χωρίς αποδοχές, μία με
λέτη για την οργάνωση και τη
λειτουργία της France-Musique.
Πίστευα πως μια τέτοια εργασία
θα ήταν χρήσιμη για την ανανέω
ση των προγραμμάτων της Ελλη
νικής Ραδιοφωνίας.
Στις αρχές Δεκεμβρίου 1981 εί
χα μια σύντομη συνεννόηση με
τους αρμόδιους της ΕΡΤ, που α
φού μου εξέφρασαν «έντονο» εν
διαφέρον για την εργασία αυτή,
με διαβεβαίωσαν ότι η άδειά-μου
άνευ αποδοχών μπορεί και τυπι
κά να ανανεωθεί για 10 ακόμη
μήνες (από τις 19.10.81 ώς τις
18.8.82)
Στις 23.1.82 όμως, παραλαμβάνω στο Παρίσι μια επιστολή α
πό την Γεν. Διεύθυνση της ΕΡΤ
που με καλεί να επιστρέφω ώς
τις 15.2.82 (6 μόνον μήνες πριν α
πό την οριστική επιστροφή-μου!)
αλλιώς θα λυθεί η σχέση εργασίας-μου με την ΕΡΤ, διότι «απονεκρώνεται η κατεχόμενη θέση
για 3 σχεδόν χρόνια»! Φυσικά ή-

ταν αδύνατο να επιστρέφω κι έ
πρεπε να υποστώ τις συνέπειες.
Το γεγονός ότι έτσι κι αλλιώς
οήμερα η σχέση εργασίας-μου θα
είχε λυθεί με παραίτησή-μου, ύοτερα από την απόλυση του Μά
νου Χατζιδάκι και την παραίτη
ση του Γιώργου Κουρουπού, δεν
μειώνει την απορία και την πι*κρία-μου, όχι τόσο για την έλλει
ψη κατανόησης του αιτήματόςμου για ολοκλήρωση των σπουδών-μου, αλλά κυρίως για την
έλλειψη ενδιαφέροντος για την
εργασία που πρότεινα.
Νίκος Κυπουργός
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
• Από την Ελένη Παναγιωτοπούλου, φοιτήτρια και αναγνώστριά-μας, πήραμε την παρακάτω
επιστολή' το πρόβλημα δεν είναι
πολιτικό:
Αγαπητό Αντί,
Α, Με όσο το δυνατό πιο συγκρα
τημένο φεμινιστικό... μένος θέλω
μ’ αυτό το γράμμα να δηλώσω ό
σο πιο δημόσια γίνεται την ηλι
θιότητα μερικών ανδρών, όσον
αφορά τις σχέσεις-τους με τις γυ
ναίκες.
Το σενάριο είναι της κοινοτυ
πίας το έσχατον. Θυμίζει έντονα
ελληνικό μελό.
Ο επιτυχημένος επιστήμονας,
! παντρεμένος (αυτό δεν το λέει
βέβαια) κάπου στα 30-35, μέσα
στο γενικότερο πλέγμα της κοι; νωνικής εκμετάλλευσης που μας
: περιβάλλει, εκμεταλλεύεται κι
j αυτός με τη σειρά-του όπου και
όπως μπορεί — εκβιάζοντας ί; αως - ίσως ψυχολογικές πιέσεις
Ε—για να επιτύχει το στόχο-του
j που άλλος δεν είναι από μερικές
ηδονικές ώρες.
Θα μιλήσω για τη θέση εκείνων
! των γυναικών των όχι πολύ συί νειδητοποιημένων, των αρκετά
αφελών και εκείνων που δεν πιÎ στεύουν όσο θά ’πρεπε στον
εαυτό-τους.
Έτσι, λοιπόν, ο λατρευτός; μας υπερεγωκεντρικός αρσενι
κός παρουσιάζει τη γλυκερή-του
j όψη και εκτιμώντας τη γυναίκα
1 ως ένα καλοφτιαγμένο αντικεί,Χμενο (γιατί έχει και προτιμήσεις
I φυσικά), πετυχαίνει τον... υψηI λό-του στόχο. Τη ρίχνει στο
κρεββάτι. Και όλα αυτά χωρίς να
συνειδητοποιεί πως πριν από κά
θε άλλον — και από τη γυναίκα
την ίδια — υποτιμάει τον ίδιο-του
τον εαυτό.
Φυσικά τα περί αντιμετώπισης
της γυναίκας ως ατόμου με προ
σωπικότητα είναι γι’ αυτόν ψιλά
γράμματα και δεν θα καθήσω ν’
L ασχοληθώ με τέτοια. Είναι άλλω
ν' στε γνωστά και πολυσυζητημέI να. Υπάρχει όμως και το ειρωνι
κό μέρος της υπόθεσης. Καμιά
φορά, λοιπόν, τυχαίνει να πέσει
—ο περί ού ο λόγος — σε κάποια
γυναίκα, που περισσότερο ή λι
γότερο ξέρει τι θέλει. Κι ενώ εκεί
νη έχοντας καταλάβει δεν ζητά
j απ’ αυτόν τίποτ’ άλλο από μερι
κές ευχάριστες ώρες — αυτός α
δυνατεί να το διακρίνει και μέσα
απ’ τη γλοιώδικη απ’ το ψέμα συ

μπεριφορά-του το μόνο που κα
ταφέρνει είναι να επιδείξει και να
αποδείξει περίτρανα το μέγεθος
της πλάνης και της βλακείαςτου.
Μήπως όμως του ζητάμε πολ
λά;
Αγαπητοί αρσενικοί αυτής της
νοοτροπίας ίσως θά ’πρεπε να
ξανασκεφθείτε το πράγμα. Είναι
και θέμα δικής-σας αξιοπρέπειας
στο κάτω - κάτω.
Λίγη ειλικρίνεια στις σχέσειςμας δεν θα έβλαπτε.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Ελένη Παναγιωτοπούλου
Υ.Γ. Θα σας παρακαλούσα να
δημοσιεύσετε το ακέραιο της επι
στολής Κύριοι άνδρες του Αντί
είναι κάτι που το χρωστάτε στις
γυναίκες — έστω τις αναγνώστριες του περιοδικού.
• Μια άλλη γυναίκα, αναγνώστρια του ΑΝΤΙ, εργαζόμενη και
μητέρα που ζει, όμως, μόνη-της
γράφει για τα ειδικά προβλήματα
που την απασχολούν και μεταξύ
άλλων τα παρακάτω:
Από πού ν’ αρχίσω κι εγώ δεν
ξέρω: από το φάντασμα της λιβανοποίησης που κοντεύει να
στοιχειώσει τις τράπεζές-μας,
τράπεζες που στηρίζονται στο υ
στέρημα του εργαζόμενου λαού;
Από τις εξευτελιστικές διακρί
σεις και το σεξιστικό ανδροκρα
τικό περιβάλλον των ελληνικών
υπηρεσιών; Από τις χυδαίες «συναδελφικές» προτάσεις του στυλ
«τι λες για μια βόλτα ώς την...
τουαλέτα;»! Από τους φορτικούς
σκεμπεφόρους πιτσαριούχους με
τα ξεκούμπωτα πουκάμισα, τα
τριχωτά στήθια και τις χρυσές α
λυσίδες; Από τα φαγώσιμα που
ολοένα και λιγοστεύουν στις
πλαστικές-μου σακούλες κάθε
φορά που βγαίνω στην αγορά; Α
πό τις τιμές που έχουν οι πάνες
και οι παιδικές τροφές — χρυσω
ρυχείο για τους επιτήδειους; Ή
μήπως από το δράμα της ανυ
παρξίας σωστών βρεφονηπιακών
σταθμών και ασφαλών, αισθητι
κά ανυψούντων παιδότοπων;
Ν.Κ.
• Ο Πολυχρόνης Αλεξόπουλος
γράφει για την Εθνική Αντίσταση
'41-’44. Να τι τονίζει μεταξύ άλ
λων για τους εκτελεαθέντες Έλ
ληνες, σ ’ εκείνη την περίοδο από
τους Γερμανούς:
Υπήρξα μόνιμος Αξ/κός α
ντάρτης του ΕΛΑΣ τότε το 1942 44 και γνωρίζω από πρώτο χέρι,
τους αγώνες και τις θυσίες, του υ
πόδουλου τότε ελληνικού-μας
λαού, σε τρεις κατακτητές (Γερ
μανούς - Ιταλούς και Βουλγά
ρους), και για να απαντήσω
στους «προσκυνημένους» εκεί
νης της εποχής συνεργάτες των
κατακτητών, τους μερικούς προ
δότες και τους σημερινούς «εθνικόφρονες» του γλυκού νερού,
παλιούς και νεοέλληνες, που δι
δάσκουν και παραδέχονται ότι
τότε οι Γερμανοί δεν σε πείρα
ζαν, αν δεν τους πείραζες, ότι ο

# Κοντά στό σπίτι σας καί δίπλα στό Λυκαβηττό
λειτουργεί τό νηπιαγωγείο. «Τό άστεράκι».
• Μιά μικρή όαση μέσα στό τσιμέντο.
• Πρόγραμμα μελετημένο - Διδασκαλία καί έπ(βλέψη
άπό έμπειρο προσωπικό.
• Παιχνίδι καί μάθηση σ' ένα περιβάλλον φροντίδας καί
άγάπης γιά τό παιδί.
• ’Ελάτε νά γνωριστούμε καί νά συζητήσουμε γιά τό
παιδί σας.
Γκόλφω Π. Ευθυμίου
Βαλσαμώνο; 4 καί ’Ασκληπιού τηλ. 6447830 - 3635419.
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ΕΛΛΗΝΑΣ και εδίδαξε και απέ
δειξε διά ιίέσου των αιώνων, όχι
«του Έλληνα ο τράχηλος ζυγόν
δεν υποφέρει». Δεν θα αναφερθώ
στις άλλες θυσίες των τότε ... Ελ
λήνων, αλλά μόνον σε έναν πίνα
κα, με αδιάσειστα στοιχεία, παρ
μένα από το γραφείο Εγκληματι
κού Πολέμου, του ελληνικού Υ
πουργείου Δικαιοσύνης που μας
δείχνει κατά ένα έκαστο Νομό,
τον αριθμό των εκτελεσθέντων υ
πό των Γερμανών (και όχι Ιτα
λών και Βουλγάρων) εαμιτών και
λοιπών Ελλήνων πατριωτών στο
χρονικό διάστημα από της
21.4.41 μέχρι και 15.10.1944, που
ξεπερνούν τις (50.000).
Ο πίνακας αυτός δημοσιεύεται
εις το βιβλίον του Δ. Μαγκριώτη
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ΕΡΡΙΚΟΣ Χ Α Τ Ν Ε

ΕΞΟΡΙΣΤΟΙ ΘΕΟΙ

«Θυσίαι της Ελλάδος και εγκλή
ματα Κατοχής 1941-44) που εκυκλοιρόρησε το 1949 και εις το ο
ποίον ο αείμνηστος και αγαθός εθνικόφρονας Έλληνας αυτός πα
τριώτης, ουδαμού αναφέρει εις
τας 344 σελίδας-του, την λέξιν
(ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ ΕΑΜ - ΕΛΑΣ).
Αυτά μόνον και μόνον δια τους
κακής πίστεως αλλά γνήσιους εθνικόφρονας του γλυκού νερού
συμπατριώτες-μας.
Ευχαριστώ
Π. Αλεξόπουλος
• Ο Σ. Βουλασίκης καθηγητής
ΑΣΤΕΜ από τη Θεσσαλονίκη μας
γράφει για τους φοιτητικούς και
λαϊκούς αγώνες της περιόδου
1961-1966. Στη μακροσκελή επιστολή-του τονίζει μεταξύ άλλων:
Οι φοιτητικοί και νεολαιΐστικοι αγώνες της περιόδου εκείνης
είχαν και εξακολουθούν να έχουν
ιδιαίτερη σημασία. Οι αγώνες
της εποχής εκείνης ήταν μαζικοί,
αποφασιστικοί και αποτελεσμα
τικοί. Οι αγώνες αυτοί επέδρασαν καταλυτικά σε όλες τις μετέπειτα διαμορφώσεις και εξελί
ξεις. Ήταν οι αγώνες αυτοί, μετά
από τους αγώνες του λαού στην
Κατοχή, στην αντίσταση και τον
εμφύλιο, οι πρώτοι σημαντικοί
μεγάλοι αγώνες που μπορούσαν
να νικήσουν τη Δεξιά και την α
ντίδραση και να φέρουν την αλ
λαγή.
Οι αγώνες της εποχής εκείνης
επηρέασαν θετικά και ουσιαστι
κά και θα επηρεάσουν σε μεγάλο
βαθμό τις πολιτιστικές, οικονο
μικές και πολιτικές δομές της
χώρας-μας. Συνεπώς είναι απα
ραίτητο και επιβεβλημένο να με
λετηθούν σε βάθος οι συνθήκες
και η πορεία του αγώνα. Να γίνει
αξιολόγηση των στόχων και σκο
πών. Να αναγνωριστούν τα επι
τεύγματα. Να διαπιστωθεί τί μέ
χρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί
και να γίνουν νέες προσπάθειες
για την ολοκλήρωση των σκο
πών του αγώνα.
Σ. Βουλασίκης
• Ο Δημ. Λοϊζίδης μας γράφει
για τον πολιτικό γάμο και τις θέ
σεις της εκκλησίας. Να μερικές
απορίες-του που όμως δεν μπο

ρούμε εμείς να απαντήσουμε:
... Κυρίως, όμως, θα ήθελα να
ξέρω, γιατί μόνον εγώ, ο Έλλη
νας Ορθόδοξος, έχω την ατυχία
να θεωρούμαι «Πόρνος και Μοι
χός» σε περίπτωση πολιτικού γά
μου. Γιατί δηλαδή να μην είναι...
«Πόρνος» και ο Ορθόδοξος Ομο
γενής Αμερικανός Πολίτης; Ή
μήπως το Οικουμενικό Πατριαρ
χείο — στο οποίο υπάγεται η Αρ
χιεπισκοπή Αμερικής — δεν έχει
εμβαθύνει τόσο πολύ στο θέμα ό
σο οι δικοί-μας Άγιοι;
Τέλος, θέλω, κάποιος να μου
πει, γιατί το Μυστήριο του γάμου
να είναι η τυπική τελετή στην Εκ
κλησία και όχι ο όλος έγγαμος
βίος; Για τον οποίον η Εκκλησία
δεν φαίνεται να ανησυχεί καθό
λου.
Δημ. Λοϊζίδης
• Ο Μ. Σπηλιωτόπουλος απα
ντώντας σε επιστολή του Α. Μαρώτη για το ΚΚΕ γράφει μεταξύ
άλλων:
«... Θα ήθελα να ρωτήσω αν γι
νότανε πόλεμος κατά των σοσια
λιστικών χωρών από τις δυτικές
εσύ με ποιούς θα ήσουνα;
Και αν εννοείς εσύ διαφωνούντες τους εχθρούς του κόμματος
και του λαού, ο κάθε κομμουνι
στής πρέπει να τους πολεμάει ό
πως ο Άρης, στον αναφέρω επει
δή εσύ τον ανάφερες. Η Ελλάδα
φίλε ένα ΚΚΕ είχε, έχει και θα έ
χει, οι άλλοι να αλλάξουνε όνομα
γιατί δεν μπορούνε να του κλέ
ψουν τη δόξα»
• Ο Β. Π. μας έστειλε ποίημα επιστολή με τον τίτλο Μ ΑΤ Στρατός κι Αστυνομία και λιγά
κι... Ιστορία. Δεν μπορούμε να
δημοσιεύσουμε ολόκληρη την επι
στολή - ποίημα. Δημοσιεύουμε ό
μως το τρίτο μέρος με τίτλο A ΥΤΑ·
Ναι μεν:
έτσι με την πολιτική
το κάθε τι ξηγιέται
ΟΓθέσεις γίνονται χαρτί
και το χαρτί πετιέται
Αλλά:
Βάλτε τον παλιό το δίσκο
θα γελάσουμε μαζί
Ο καινούριος-σας δεν πάει
κάτι έχει η εγγραφή.
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ΧΡ Η ΣΤΟ Σ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δ ε ιν ο κ ρ ά το υ ς 131
Α θ ή ν α 601

•

Υ π εύ θ υ ν ο ς τυπ ογραφ είου:
Ιω άννης Δ η μητρόπ ο υλος
Σ π α ρ τά κ ο υ 9, Κ α λ λ ιθ έα

•

Κ α λ λ ιτ ε χ ν ικ ή επ ιμ έλεια :
ΝΕΝΗ Ρ Α Τ Σ

•

Μ ο ν τά ζ:
Φ Ρ Α Γ Κ ΙΣ Κ Ο Σ Σ Π Α Ν Ο Σ

•

Δ η μ ό σ ιες σ χ έσ ε ις
Δ ια φ η μ ίσ εις:
ΤΑΚΗΣ Μ Ω Ρ Α ΤΤΗ Σ

•

Φ ω το σ το ιχ ειο θ εσ ία :
« Π Ο Λ Υ Τ Υ Π Ο » ΕΠ Ε
Δ ε ιν ο κ ρ ά το υ ς 131
Τηλ 72.29.237

•

Α να π α ρ α γ ω γ ή φ ιλμς:
« Π Ο Λ Υ Τ Υ Π Ο » ΕΠ Ε
Δ ε ιν ο κ ρ ά το υ ς 131
Τηλ 72.29.237

•

Εκτύπωση.
«Ε κ δ ο τικ ο ί επ ιχειρ ή σ εις»
Ν. Θ Ε Ο Φ Α Ν ΙΔ Η Σ » Α.Ε.
Π ειρ α ιώ ς 52, Μ ο σ χά το
Τη λ. 48.1 2.55 8 ■ 48.22.779

• Κάθε ενυπόγραφο άρθρο εκ
φράζει την προσωπική άποψη
του ουγγραφέα-του.
• Χειρόγραφα δεν επίατρέφονται.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Εσωτερικού
Ε ξα μ . 500 δ ρ χ. ■ Ε τήσ ια 1.000
Ε τήσια Ο ρ γα ν ισ μ ώ ν
Τ ρ απ εζώ ν, κτλ: 3 .000 δρχ.
Φ ο ιτη τικ ή έκπ τω ση 15%

Εξωτερικού
Ευρώπη ■ Μεσογ. χώρες:
ε ξ ά μ η ν η :......................απ λήδολ. 18
»
α εροπ .δ ο λ. 20
ε τ ή σ ια : .........................απ λήδολ. 36
»
α εροπ .δ ο λ. 40

Η.Π.Α. - Καναδάς - Αν. Ασία:
ε ξ ά μ η ν η :..................... απ λήδολ. 18
»
................... αεροπ . δολ. 27
ε τ ή σ ια : .........................απ λήδολ. 36
»
α εροπ .δ ο λ. 53

Αυστραλία ■ Ωκεανία:
ε ξ ά μ η ν η :..................... απ λή δο λ. 18
»
α ερ οπ .δ ο λ. 35
ε τ ή σ ια : ........................ απ λήδολ. 36
»
α ερ οπ .δ ο λ. 70
•

Δημητρίου ίούναρη 30 Θεσσαλονίκη

στάχυ
Ξάνθου 7 Κ ολω νάκι

Το θεοποιημένο από τους Έλ
ληνες υποσυνείδητο, η δεξαμε
νή για κάθε έμπνευση, αλλά και
το σκάνδαλο για'τον κάθε που
ριτανισμό.

ΕΚΔ ΟΣΕΙΣ ΚΑΛΒΟΣ
Αναξαγόρα 1, Αθήνα 112
Τηλ: 52.46.241
54

•
•

Ε μ β ά σ μ α τα , επ ιτα γ ές :
ΧΡ Η ΣΤΟ Σ Π ΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δ η μ ο χ ά ρ ο υ ς 60, Α Θ Η Ν Α 601
Τ ΙΜ Η Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ :
Π Α Λ ΙΑ ΤΕ Υ Χ Η :

δρχ.40
δρχ. 60

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
Υ>α τα βιβλιοπωλεία
της Αθήνας:
Στα γραφεία του «ΑΝΤΙ»
ΔημοχάΟους 60, τηλ. 7232.713
• για τα βιβλιοπωλεία
Β. Ελλάδας:
Βιβλιοπωλείο
Μ. Κοτζιά και Σια Ο.Ε.
Τσιμιοκή 78, τηλ. 279.720
Θεσσαλονίκη
•

ΑΘΗΝΑ
ΛΟ Ν ΔΙΝ Ο
ΠΑΡΙΣΙ
ΛΥΟΝ
ΜΑΔΡΙΤΗ
ΜΙΛΑΝΟ
ΖΥΡΙΧΗ
ΓΕΝΕΥΗ
ΡΩΜΗ
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ
ΤΙΡΑΝΑ
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ
ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ
ΒΙΕΝΝΗ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΤΡΙΠΟΛΗ
ΚΑΙΡΟ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
TEA ΑΒΙΒ
ΝΑΪΡΟΜΠΙ
ΓΙΟΧΑΝΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΤΖΕΝΤΑ
ΝΤΑΧΡΑΝ
ΝΤΟΥΜΠΑΪ
ΚΟΥΒΕΙΤ
ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ

Έχετε 28+1 λόγους νά ταξιδέψετε
• με την ’Ολυμπιακή ατό εξωτερικό
<Η ’ Ο λ υ μ π ι α κ ή ’ Α ε ρ ο π ο ρ ί α π ε τ ά ε ι σ έ 2 8 δ ι ε θ ν ε ί ς π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ ς .
Κ α ί μ α ζ ί τ η ς , α ι 'σ θ ά ν ε σ θ ε σ ά ν σ τ ό σ π ί τ ι σ α ς , γ ι α τ ί ή ε λ λ η ν ι κ ή
φ ιλ ο ξ ε ν ία σ ά ς σ υ ν ο δ ε ύ ε ι π α ν τ ο ύ .
’ Ε π ί π λ έ ο ν , ο ί π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ε ς π τ ή σ ε ις τ ή ς Ο λ υ μ π ια κ ή ς , γ ίν ο ν τ α ι
ν ω ρ ί ς ε ν δ ι ά μ ε σ ο υ ς σ τ α θ μ ο ύ ς . Γ ιά π α ρ ά δ ε ι γ μ α , ή Ο λ υ μ π ι α κ ή
π ε τ ά ε ι κ α τ ε υ θ ε ία ν γ ιά Ν έ α Ύ ό ρ κ η . Έ τσ ι φ θ ά ν ε τ ε γ ρ ή γ ο ρ α
κ α ί ξ ε κ ο ύ ρ α σ τ α , μ έ τ ά π ιό σ ύ γ χ ρ ο ν α ά ε ρ ο σ κ ά φ η .
Τ α ξ ιδ ε ύ ο ν τ α ς σ τ ό ε ξ ω τ ε ρ ικ ό , γ ιά δ ο υ λ ε ιέ ς ή δ ια κ ο π έ ς ,
ό κ α θ έ ν α ς ά π ό τ ο ύ ς 28 π ρ ο ο ρ ισ μ ο ύ ς μ α ς , ε ίν α ι έ ν α ς λ ό γ ο ς γ ια
ν ά π ε τ ά ξ ε τ ε μ έ τ ή ν ’Ο λ υ μ π ια κ ή Α ε ρ ο π ο ρ ία . ’Α λ λ α υ π ά ρ χ ε ι π α ν τ α
ά κό μ α ένα ς λό γο ς:
ή ε ύ χ α ρ ίσ τ η σ η
ά π ό τ ό τ α ξ ίδ ι σ α ς .
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Γιά περισσότερες πληροφορίες απ οταθείτε σέ μάς ή στον π ράκτορα σας
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ΘΕΩΡΙΑ / ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΩΡΙΑ / ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΑΝΩ
ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

n w iin w ir A w n
ΘΕΩΡΙΑ 4 · ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΑΡΘΟΥΡΟΣ PEMI1Û
ΚΕΙΜΕΝΑ καί ΚΡΙΤΙΚΗ

ΘΕΩΡΙΑ

ΘΕΩΡΙΑ

(η
ιήμαία
αιοβηηΜής

5

EDWIN BERRY BURGUM

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ KAJ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

EupojnaTMΛογοτεχνία

τό θέατρο
τού καταπιεσμένου

ΡΟΥ Ν ΤΟΛ Φ

jf/T IW P E IO K P A T IA
7

ν

i

ΑΟΥΓΚΟΥΣΤΟ Μ ΠΟΑΛ
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ΠΟΥΡΙ ΛΟΤΜ ΑΝ

αισθητική και σημειωτική
του κινηματογράφου

-Μ Π Α ΡΟ

ΤΟ, Λ Ρ Ο Μ Ο

1

ΜΟΥ

πατρικ σιηλ - μωρην μακκονβιλ
η γαλλική επανάσταση του 1968

ΣΥΛΛΟΓΉ ΚΕΙΜ ΕΝΩΝ

(^ Α Ν Ο ΙΧ Τ Ε Σ ΦΛΕΒΕΣ
ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

PIBUT DUNE
L V T tm

FROLONWï
ΘΕΩΡΙΑ Ρ

ΕΝΤΟΥΑΡΝΤΟ ΓΚΑΛΕΑΝΟ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ/ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Θ Ε Ω Ρ ΙΑ « · Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε ΙΣ /Ε Ρ Γ Α Τ ΙΚ Α

ΚΡΑΤΗ

ΘΕΩΡΙΑ 4 · ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΚΙΝΗΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

