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Τό βιβλίο τοΰτο κυκλοφόρησε γιά πρώτη φορά τό 196 ? 
μετά τό θάνατο του συγγραφέα, στά γαλλικά, απ ’ δπου 
καί ή μετάφραση αύτή,

'Η έκδοση αύτή είναι πλήρης και χωρίς συντομεύσεις. 

Τίτλος του πρωτοτύπου: Les dainties <le la terre.
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ό  Φράντς Φανόν γεννήθηκε στή Μαρτινίκα (γαλ
λική αποικία στίς μικρές Ά ντίλλες) άπό μαύρους γονείς 
καί πέθανε τό 1961 σέ ήλικία 37 ετών. Ό  Φ. Φ. ήταν 
ψυχίατρος κ ι εργάστηκε γιά ενα διάστημα σέ κλινικές 
τής άποικιοκρατούμενης τότε ’Αλγερίας. Έκει συνδέθη
κε μέ τό Ε θνικό ’Απελευθερωτικό Μέτωπο (F. L,. Ν.) 
καί πρόσφερε τίς υπηρεσίες του στήν ύπόθεση τής Ά λ -  
γερινής Επανάστασης. Ά π ό  τις στήλες τοϋ κεντρικοϋ 
οργάνου τοϋ F. L,. Ν. «Έ λ Μουτζαχίντ» επιδίωξε νά 
καθορίσει τόν κοινωνικό χαρακτήρα και νά διαγράψει 
τά δρια τής Ά λγερ ινής Επανάστασης» Ή έπαφή του μέ 
τά άντιαπουαακά κινήματα, Ιδιαίτερα τής Α φρ ικής, τοϋ 
έπέτρεψε τή θεωρητική γενίκευση σημαντικών νέων έμ- 
πειριών τοϋ άντιαποικιακοϋ άγώνα. Καρπός τών άναζη- 
τήσεων αύτών είναι τά βιβλία το υ : «Μαϋρο δέρμα, ά
σπρες μάσκες» (1952), «Κοινωνιολογία μιας Επανάστα
σης» (1960), «Γιά τήν Α φρικανική  Επανάσταση», «Ρα
τσισμός καί Κουλτούρα» (στό περιοδικό «Πρεζάνς Ά -  
φρικαίν») καί «Τής γής οι κολασμένοι» (1961). Πολλές 
μικρότερες έργασίες του δημοσιεύτηκαν κατά διαστήμα
τα στά περιοδικά «Οί Νέοι Καιροί» καί «Επιθεώρηση 
τής Κοινωνιολογίας».
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1. ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ

Εθνική απελευθέρωση, έθνική αναγέννηση, απόδοση 
τοϋ Ιθνους στό λαό, Κόμμονγουέλθ, οποίες κι δν είναι οί έ- 
τικέττες πού χρησιμοποιούνται ή οί καινούργιες φόρμουλες 
πού είσάγονται,ή άποαποικιοποιηση είναι πάντα ενα βίαιο 
φαινόμενο. Σ’ δποιο έπίπεδο κι αν τή μελετήσουμε: συναν
τήσεις μεταξύ άτόμων, νέες δνομασίες των άθλητικών λε
σχών, άνθρωπίνη σύνθεση τών κοκταίηλ - πάρτυ, τής άστυ- 
νομίας, τών διοικητικών συμβουλίων τών έθνικών ή τών Ι
διωτικών τραπεζών, ή άποαποικιοποιηση είναι άπλούστατα 
ή άντικατάσταση ένός «είδους» άνθρώπων μέ ένα δλλο «εί
δος» άνθρώπων. Χωρίς μεταβατικό στάδιο, ύπάρχει γενική, 
πλήρης, άπόλυτη άντικατάσταση. "Ασφαλώς θά μπορούσα- 
μέ έξ ίσου νά δείξουμε τή δημιουργία ένός νέου Εθνους, 
τήν έγκαθίδρυση ένός νέου κράτους, τΙς διπλωματικές του 
σχέσεις, τόν πολιτικό καί οικονομικό προσανατολισμό του. 
Άλλά διαλέξαμε νά μιλήσουμε άκριβώς γ ι5 αύτό τό είδος 
τής τάμπουλα ράζα, πού χαρακτηρίζει στό ξεκίνημα κάθε 
άποαποικιοποιηση. Ή έξαιρετική σημασία της είναι δτι, ά
πό τήν πρώτη μέρα,, άποτελεΐ τή μίνιμουμ διεκδίκηση του ά- 
ποικιοκρατούμενου. Ή άλήθεια είναι πώς ή άπόδειξη τής 
επιτυχίας βρίσκεται σ’ ένα κοινωνικό πανόραμα άλλαγμένο 
ριζικά. Ή έξαρετική σημασία αύτής τής άλλαγής είναι δτι 
θελήθηκε, ζητήθηκε, άπαιτήθηκε. Ή άναγκαιότητα αύτής 
τής άλλαγής, σφοδρή καί πιεστική, ύπάρχει σέ πρωτόγονη 
κατάσταση μέσα στή συνείδηση καί στή ζωή τών άποικιο- 
κρατουμένων άνδρών καί γυναικών. Ά λλά ή πιθανότητα 
αύτής τής άλλαγής είναι έπίσης βίωμα μέ τή μορφή ένός



τρομακτικού μέλλοντος στή συνείδηση ένός άλλου «είδους» 
άνδρών καί γυναικών: τών άποίκων.

Ή άποαποικιοποιηση, πού εχει σαν σκοπό ν’ άλλαξει 
τήν τάξη του κόσμου, είναι, τό βλέπουμε, ενα πρόγραμμα 
άπόλυτης άταξίας. 'Όμως δέν μπορει νά είναι τό άποτέλε- 
σμα μιας μαγικής έπιχείρησης, κάποιου φυσικού κραδα
σμοί) ή μιας φιλικής συνεννόησης. Ή άποαποικιοποιηση εί
ναι, δπως ξέρουμε, μιά ιστορική διαδικασία: δηλαδή δέν 
μπορούμε νά τήν καταλάβουμε, νά βρούμε τήν έξήγησή της» 
νά τήν δούμε ξεκάθαρα, παρά μόνο στό βαθμό άκριβώς πού 
διακρίνουμε τό ιστορικό κίνημα πού τής δίνει μορφή και 
περιεχόμενο. Ή άποαποικιοποιηση είναι ή συνάντηση δυο 
δυνάμεων άπό τή φύση τους άνταγο>νιστικών, πού ή Ιδιοτυ
πία τους εγκειται άκριβώς στό είδος τής ουσίας, πού ποτί
ζει καί τρέφει τήν άποικιοκρατική κατάσταση. Ή πρώτη 
τους άντιπαράθεση διαδραματίστηκε κάτω άπό τόν άστερι- 
σμό τής βίας καί ή συγκατοίκησή τους — άκριβέστερα ή 
έκμετάλλευση τοϋ άποικιοκρατούμενου άπό τόν άποικο —* 
συνεχίστηκε μέ τή μεγάλη ένίσχυση τής ξιφολόγχης καί τοϋ 
κανονιού. Ό άποικος καί δ άποικιοκρατούμενος είναι πα
λιοί γνωστοί. Και πραγματικά ό άποικος εχει δίκιο δταν 
λέει δτι «τούς» ξέρει. Γιατί δ άποικος εΐναι έκεινος πού 1“ 
φ τ ι ά ξ ε  καί πού έ ξ α κ ο λ ο υ θ ε ΐ  ν ά  φ τ ι ά 
χ ν ε ι  τόν άποικιοκρατούμενο. Ό  άποικος άντλεϊ τήν ά- 
λήθεια του, δηλαδή τ5 άγαθά του, άπό τό άποικιοκρατικό 
σύστημα.

Ή άποαποικιοποιηση δέν περνάει ποτέ άπαρατήρητη, 
γιατί έπηρεάζει τήν ύπαρξη, μεταβάλλει ριζικά τήν ύπαρ
ξη, μεταμορφώνει θεατές άσήμαντους σέ προνομιούχους ή- 
θοποιούς, διαλεγμένους μέ θαυμάσιο τρόπο άπό τή δύναμη 
τής Ιστορίας. Εισάγει στήν ύπαρξη Ινα δικό της ρυθμό, πού 
τόν φέρνουν οί καινούργιοι άνθρωποι, μιά καινούργια γλώσ
σα, μιά καινούργια άνθρωπιά. Ή άποαποικιοποιηση είναι 
πραγματικά δημιουργία καινούργιων άνθρώπων. Ά λλά αύ
τή ή δημιουργία δέν δικαιώνεται άπό καμιά ύπερφυσική
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δύναμη: τό άποικιοκρατούμενο «πράγμα» γίνεται άνθρωπος 
μέσα στήν ίδια διαδικασία πού τό άπελευθερώνει.

Γιά τήν άποαποικιοποιηση χρειάζεται λοιπόν νά έρευ- 
νηθεΐ όλόκληρη ή άποικιοκρατική κατάσταση. Ό δρισμός 
της, άν θέλουμε νά τόν δώσουμε μέ άκρίβεια, μπορει νά δια- 
τυπο)θεΐ μέ τήν πολύ γνωστή φράση: «Οί έσχατοι Ισονται 
πρώτοι». Ή άποαποικιοποιηση είναι ή έπαλήθευση αύτής 
τής φράσης. Γι5 αύτό, στό έπίπεδο τής περιγραφής, κάθε 
άποαποικιοποιηση είναι μιά έπιτυχία.

Παρουσιασμένη γυμνή ή άποαποικιοποιηση άφήνει νά 
μαντέψουμε πίσω άπ5 δλους της τούς πόρους πυρωμένες 
σφαίρες καί ματωμένα μαχαίρια. Γιατί, άν είναι οί Εσχατοι 
νά γίνουν πρώτοι, αύτό δέν μπορει νά γίνει παρά μετά άπό 
μιά άποφασιστική καί αίματηρή σύγκρουση τών δυό πρω- 
ταγ(θνιστών. Αύτή ή διατυπωμένη θέληση οί Εσχατοι νά 
προχωρήσουν στήν κορυφή τής γραμμής, ν’ άνέβουν μέ μιας 
(πολύ γρήγορα, λένε βρισμένοι) τά περίφημα σκαλοπάτια 

πού καθορίζουν μιάν δργανωμένη κοινωνία, δέν μπορει νά 
θριαμβεύσει παρά μόνο άν τεθούν σ’ έφαρμογή δλα τά μέσα, 
συμπεριλαμβάνοντας φυσικά καί τή βία.

Δέν άποδιοργανώνει κανείς μιά κοινωνία, δσο πρωτό
γονη κι άν είναι, μ5 ενα τέτοιο πρόγραμμα, άν δέν είναι ά- 
ποφασισμένος άπό τήν άρχή, δηλαδή άπό τήν ίδια τήν δια
τύπωση του προγράμματος, νά ξεπεράσες δλα τά έμπόδια πού 
θά συναντήσει στό δρόμο του. Ό άποικιοκρατούμενος πού 
άποφασίζει νά πραγματοποιήσει αύτό τό πρόγραμμα, νά γ ί
νει κινητήρια δύναμή του, είναι άπό τήν άρχή προετοιμα
σμένος γιά τή βία. Άπό τή στιγμή πού γεννιέται είναι φα
νερό γ ι5 αύτόν πώς αύτός 6 περιορισμένος κόσμος, δ σπαρμέ
νος μέ άπαγορεύσεις, δέν μπορεί ν’ άμφισβητηθεί παρά μέ 
τήν άπόλυτη βία.

Ό άποικιακός κόσμος είναι ενα κόσμος μοιρασμένος. 
Αναμφίβολα είναι περιττό στό έπίπεδο τής περιγραφής νά 
ύπενθυμίσει κανείς τήν ύπαρξη πόλεων Ιθαγενών καί πόλε
ων εύρωπαϊκών, σχολείων γιά Ιθαγενείς καί σχολείων γιά  
Εύρωπαίους, δπως είναι περιττό νά ύπενθυμίσει τό «άπαρτ
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χάϊντ» τής Νότιας Αφρικής. "Ομως αν εισχωρήσουμε στα 
εσωτερικό αύτής τής διαίρεσης, θά Εχουμε τουλάχιστον τό 
προνόμοιο νά δείξουμε μερικές άπό τΙς συνοριακές γραμμές 
πού περιλαμβάνει. Αύτή ή προσέγγιση του άποικιοκρατού- 
μενου κόσμου, τής όργάνωσής του, τής γεωγραφικής του 
θέσης, θά μας έπιτρέψει νά διακρίνουμε τό σκελετό, ποί* 
άπ5 αύτόν ξεκινώντας θ5 άναδιοργανωθεΐ ή άποαποικιοποΐ- 
ημένη κοινωνία.

Ό άποικιοκρατούμενος κόσμος είναι Ενας κόσμος κομ
μένος στά δύο. Ή διαχο>ριστική γραμμή, τά σύνορα, ση
μειώνονται άπό τούς στρατώνες καί τ’ άστυνομικά τμήματα. 
Στις άποικίες ό νόμιμος καί συνταγματικός συνομιλητής 
του άποικιοκρατούμενου, ό Εκπρόσωπος τοϋ άποικου καί 
τοϋ καταπιεστικού καθεστώτος είναι 6 χωροφύλακας ή δ' 
στρατιώτης. Στίς κοινωνίες τοϋ καπιταλιστικού τύπου, ή 
παιδεία, θρησκευτική ή λαϊκή, ή δημιουργία ήθικών άντι- 
δράσεων κληρονομήσιμων άπό πατέρα σέ γιό, ή παραδει
γματική τιμιότητα έργατών παρασημοφορημένων μετά άπο 
πενήντα χρόνων καλές καί νομιμόφρονες ύπηρεσίες, ή Εν
θάρρυνση τής άγάπης γιά τήν άρμονία καί τήν φρονιμάδα, 
αύτές οί αισθητικές μορφές σεβασμού τής καθεστηκυιας τά
ξης, δημιουργούν γύρω άπό τόν Εκμεταλλευόμενο μιά άτ- 
μόσφαιρα ύποταγής καί περιορισμοϋ, πού διευκολύνει ση
μαντικά τή δουλειά τών Σωμάτων Άσφαλείας. Στίς καπι
ταλιστικές χώρες, άνάμεσα στόν Εκμεταλλευόμενο καί στήν 
εξουσία μεσολαβούν Ενα πλήθος καθηγητές τής ήθικής, 
σύμβουλοι, «άποπροσανατολιστές». Αντίθετα στίς άποικιο- 
κρατούμενες περιοχές 6 χωροφύλακας κι δ στρατιώτης, μέ 
τήν άμεση παρουσία τους, μέ τίς άμεσες καί συχνές Επεμ
βάσεις τους, διατηρούν τήν Επαφή μέ τόν άποικιοκρατού- 
μενο καί ρ,έ τό κοντάκι τοϋ ντουφεκιοϋ ή τή ναπάλμ τόν 
συμβουλεύουν νά μήν τό κουνήσει. Τό βλέπουμε: δ διάμεσος 
τής Εξουσίας χρησιμοποιεί τή γλώσσα τής καθαρής βίας. 
Ό διάμεσος δέν άλαφρώνει τήν καταπίεση, δέν καλύπτει 
τήν κυριαρχία. Τις εκθέτες τίς Επιδεικνύει μέ τήν ήσυχη 
συνείδηση τών Σωμάτων Άσφαλείας. Ό διάμεσος φέρνει
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τή βία ως μέσα στά σπίτια καί μέσα στον εγκέφαλο του ά* 
ποικιοκρατούμενου,

Ή ζώνη πού κατοικείται άπό τούς άποικιοκρατούμε- 
νους δέν είναι συμπληρωματική τής ζώνης πού κατοικείται 
άπό τούς άποικους. Αύτές οί δυό ζώνες άντιτίθενται, άλλά 
δχι γιά χάρη μιας ανώτερης ένότητας. Κυβερνημένες άπό 
μιά καθαρά άριστοτελική λογική, ύπακούουν στήν άρχή τοΟ 
άμοιβαίου άποκλεισμοϋ: δέν υπάρχει δυνατός συμβιβασμός, 
6 ενας άπό τούς δρους περισσεύει. Ή πόλη του άποικου εί~ 
ναι σκληρή πόλη, δλο πέτρα καί σίδερο. Είναι μία πόλη 
φωταγωγημένη* άσφαλτοστρωμένη, δπου οί σκουπιδοντενε- 
κέδες ξεχειλίζουν πάντα άπό άγνωστα σκουπίδια, πού κα
νείς δέν τά εχει δει ποτέ, κι ούτε κάν ονειρευτεί. Τά πό
δια τού άποικου δέν φαίνονται ποτέ, έκτός ίσως μέσα στή 
θάλασσα, άλλά ποτέ δέν είναι κανείς άρκετά κοντά τους. 
Πόδια προστατευμένα άπό στέρεα παπούτσια, άν κι οί δρό
μοι τής πόλης τους είναι καθαροί, δμαλοί, χωρίς τρύπες., 
χωρίς πέτρες. Έ  πόλη του άποικου είναι μιά πόλη χορτά
τη, τεμπέλικη, ή κοιλιά της είναι γεμάτη λιχουδιές μόνι
μα. Ή πόλη του άποικου είναι μιά πόλη λευκών, ξένων..

Ή πόλη του άποικιοκρατούμενου, ή τουλάχιστον ή 
πόλη τών Ιθαγενών, τό νέγρικο χωριό, ή μεντίνα, ό συνοι
κισμός είναι Ινας τόπος κακόφημος, κατοικημένος άπό κα
κόφημους άνθρώπους. Γεννουν οπουδήποτε, δπωσδήποτε. 
Πεθαίνουν δπουδήποτε, άπό δτιδήποτε. Είναι 2νας κόσμος 
χωρίς άποστάσεις, οί άνθρωποιι είναι ό ενας πάνω στόν άλ
λο, οί καλύβες ή μιά πάνω στήν άλλη. Ή πόλη του άποι- 
κιοκρατούμενου είναι μιά πόλη πεινασμένη, πεινασμένη γιά  
ψωμί, γιά κρέας, γιά παπούτσια, γιά κάρβουνο, γιά φως. 
Έ  πόλη του άποικιοκρατούμενου είναι μιά πόλη σκυμμένη, 
μιά πόλη στά γόνατα, μιά πόλη κυλισμένη κατάχαμα. Εί
ναι μιά πόλη νέγρο>ν, μιά πόλη μιγάδων, Το βλέμμα, πού 
ρίχνει δ άποικιοκρατούμενος στήν πόλη τοϋ άποικου, είνα: 
ενα βλέμμα πόθου, βλέμμα ζήλειας. νΟνειρα ιδιοκτησίας. 
"Ολων τών ειδών τής ιδιοκτησίας: νά καθίσει στό τραπέ' 
ζι τοϋ άποικου, νά ξαπλιόσει στο κρεβάτι του άποικου, μέ
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τή γυναίκα του άν είναι δυνατό. Ό άποικιοκρατούμενος εί
ναι φθονερός. Ό άποικος δέν άγνοεΐ, δτι άν δει Απαρατή
ρητος τό βλέμμα τοϋ άποικιοκρατούμενου, διαπιστώνει μέ 
πίκρα άλλά πάντα Ιχοντας έπίγνωση τοϋ «ό θάνατός σου 
είν’ ή ζωή μου»: «θέλουνε νά πάρουνε τις θέσεις μας». Εί
ναι άληθινό πώς δέν ύπάρχει ουτε ενας άποικιοκρατούμε- 
νος πού νά μήν δνειρεύεται, τουλάχιστον μιά φορά τήν ήμέ- 
ρα, νά Εγκατασταθεί στή θέση τοϋ άποικου.

Αύτός δ διαιρεμένος κόσμος, αυτός δ κόσμος δ κομ
μένος στά δυό, κατοικεΐται άπό διάφορα εϊδη. Ή ίδιοτυπία 
τής έννοιας τής άποικιοκρατίας είναι δτι οί οικονομικές 
πραγματικότητες, οι άνισότητες, ή πελώρια διαφορά τών 
τρόπων ζωής, δέν καταφέρνουν ποτέ νά καλύψουν τίς άν- 
θρώπινες πραγματικότητες. "Οταν δοϋμε τήν Ιννοια τής ά- 
ποικιοκρατίας στήν άμεσότητά της, είναι φανερό πώς αύτό 
πού πρώτα κομματιάζει τον κόσμο είναι τό ν’άνήκει κανείς 
ή δχι στήν τάδε φυλή, στό τάδε είδος. Στίς άποικίες ή εσω
τερική δομή τής οικονομίας είναι έπίσης μιά δομή άπό τά πά
νω. Ή αιτία είναι καί άποτέλεσμα: είναι κανείς πλούσιος 
έπειδή είναι λευκός, είναι λευκός έπειδή είναι πλούσιος. 
IV αύτό τό λόγο οι μαρξιστικές άναλύσεις είναι πάντα κά
πως παρατραβηγμένες κάθε φορά πού άσχολοϋνται μέ τό 
άποικιοκρατικό πρόβλημα. Άπό τήν σύλληψη τής προκα- 
πιταλιστικής κοινωνίας πού μελέτησε καλά δ Μάρξ, δέν υ
πάρχει τίποτα πού νά μήν χρειάζεται άναθεώρηση έδώ. Ό  
δουλοπάροικος είναι ούσιαστικά διαφορετικός άπό τόν ιπ
πότη, άλλά γιά νά δικαιωθεί αύτή ή ταξική διαφορά είναι 
άναγκαία μιά άναφορά στό θειο δίκαιο. Στίς άποικίες, 6 
ξένος πού ήρθε άπό άλλοϋ Εχει έπιβληθει μέ τή βοήθεια 
τών κανονιών του καί τών μηχανών του. Παρά τήν καθυπό- 
ταξη πού πέτυχε, παρά τήν οίκειοποίηση, δ άποικος παρα
μένει πάντα ξένος. Ουτε τά εργοστάσια, ούτε οί ιδιοκτησί
ες, ουτε δ λογαριασμός στήν τράπεζα δέν χαρακτηρίζουν 
πρωταρχικά τήν «κυρίαρχη τάξη». Τό κυρίαρχο είδος είναι 
πρώτα άπ5 δλα έκεινο πού ήρθε άπό άλλοϋ, εκείνο πού δέν 
μοιάζει μέ τούς αύτόχθονες, «οί άλλοι».
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Έ  βία πού προηγήθηκε πριν άπό τήν τακτοποίηση τοϋ 
αποικιακού κόσμου πού ρύθμισε άμείλικτα τήν καταστροφή 
τών ντόπιων κοινωνικών μορφών, πού διάλυσε άπεριόριστα 
τά συστήματα Ικφρασης τής οικονομίας, τά εϊδη τής εμφά
νισης, του ντυσίματος, θά διεκδικηθει καί θά έπιτευχθεΐ ά
πό τόν άποικιοκρατούμενο τή στιγμή πού, αποφασίζοντας 
νά γίνει ζωντανή ιστορία, ή άποικιοκρατούμενη μάζα θά 
καταβαραθρώσει τις άπαγορευμένες πόλεις. Ή άνατίναξη 
του άποικιακοϋ κόσμου είναι άλλωστε μιά πολύ σαφής, κα
τανοητή εικόνα δράσης, πού μπορεΐ νά γίνει κτήμα κάθε 
άτόμου άπό κείνα πού άπαρτίζουν τόν άποικιοκρατούμενο 
κόσμο. Ή διάλυση του άποικιακοϋ κόσμου δέν σημαίνει δτι 
μετά τήν κατάργηση τών συνόρων θ’ άνοιχτοϋν περάσματα 
άνάμεσα στίς δύο ζώνες. Ή καταστροφή του άποικιακοϋ 
κόσμου δέν είναι τίποτα περισσότερο οϋτε λιγότερο άπό τήν 
κατάργηση μιας ζώνης, άπό τό θάψιμό της δσο πιό βαθιά 
γίνεται στό χώμα, ή τήν έξωσή της άπό τήν έπικράτεια.

Ή άμφισβήτηση τοϋ άποικιακοϋ κόσμου άπό τόν ά- 
ποικιοκρατούμενο δέν είναι μιά λογική άναμέτρηση άπόψε- 
ων. Δέν είναι μιά συζήτηση γιά τό γενικό, άλλά ή άχαλί- 
νωτη έπιβεβαίωση μιας μοναδικότητας πού τίθεται σάν ά- 
πόλυτη. Ό άποικιακός κόσμος είναι Ινας κόσμος μανιχαϊ- 
κός. Τοϋ άποικου δέν τοϋ φτάνει νά περιορίζει σωματικά, 
δηλαδή μέ τή βοήθεια τής άστυνομίας καί τής' χ(οροφυλα- 
κής του, τόν χώρο τοϋ άποικιοκρατούμενου. Σάν γιά νά ει
κονογραφήσει τόν δλοκληρ(οτικό χαρακτήρα τής άποικιο- 
κρατικής εκμετάλλευσης, δ άποικος κάνει τόν άποικιοκρα- 
τούμενο ενα είδος πεμπτουσίας τοϋ κακοϋ (1).  Ή άποικιο- 
κρατούμενη κοινωνία δέν περιγράφεται μόνο σάν μιά κοι
νωνία χωρίς άξιες. Δέν φτάνει στόν άποικο νά δηλώνει δτι 
οί άξιες έγκατέλειψαν, ή μάλλον δέν κατοίκησαν ποτέ τόν 
άποικιοκρατούμενο κόσμο. Ό  ντόπιος κηρύσσεται άδιαπέ- 
ραστος άπό τήν ηθική, άπουσία τών άξιών, άλλά καί άρνη-

1. "Έχουμε δείξει στό «Μαύρο δέρμα λευκές μάσκες» τόν 
μηχανισμό του μανιχαϊστικου κόσμου.
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ση τών άξιων. Είναι, άς τολμήσουμε νά τό ομολογή
σουμε, ό εχθρός τών αξιών. Μ’ αύτήν τήν Ιννοια 
Εκπροσωπεί τό άπόλυτο κακό. Στοιχείο διαβρωτικό, 
πού καταστρέφει οτιδήποτε πλησιάσει, στοιχείο παρα
μορφωτικό, πού παραμορφώνει δτιδήποτε Ιχει σχέση 
μέ τήν αισθητική ή τήν ηθική, κάτοχος κακοποιών δυνάμε
ων, άσυνειδητο καί παντοτινό δργανο τυφλών δυνάμεων. 
Καί ό κ. Μεγυέρ μπόρεσε νά πει σοβαρά στήν Γαλλική 
Βουλή, δτι δέν πρέπει νά εκπορνευτεί ή δημοκρατία άφή- 
νοντας νά είσχιορήσει δ άλγερινός λαός. Πραγματικά οί ά
ξιες δηλητηριάζονται καί μολύνονται άνεπανόρθωτα μόλις 
τίς φέρουμε σ’ επαφή μέ τόν άποικιοκρατούμενο λαό. Τά 
Ιθιμα τοϋ άποικιοκρατούμενου, οί παραδόσεις του, οί μύθοι 
του, κυρίως οί μύθοι του, είναι τό σημάδι αύτής τής φτώ
χειας, αύτής τής παραδοσιακής Ινδειας. Γι5 αύτό πρέπει 
στό ίδιο πλάνο μέ τό DDT πού' έξοντώνει τά παράσιτα, 
φορείς τής άρρώστειας, νά βάλουμε καί τή χριστιανική θρη
σκεία πού καταπολεμά στή ρίζα τους τίς αιρέσεις, τά Εν
στικτα, τό κακό. Ή μείωση τοϋ κίτρινου πυρετόϋ καί οί 
πρόοδοι τοϋ προσηλυτισμού άποτελοϋν μέρη τοϋ ίδιου άπο- 
λογισμοϋ. Ά λλά οί θριαμβευτικές εκθέσεις τών άποστολών 
στήν πραγματικότητα πληροφορούν γιά τήν σημασία τής 
υπόθαλψης -τής άλλοτρίωσης, πού είσάγεται μέσα στόν ά- 
ποικιοκρατούμενο λαό. Μιλώ γιά τή χριστιανική θρησκεία 
καί κανένας δέν εχει τό δικαίωμα νά Εκπλήσσεται. Ή Εκ
κλησία στίς άποικίες είναι ή Εκκλησία τών λευκών, μιά Εκ
κλησία τών ξένων. Δέν καλεί τόν άποικιοκρατούμενο άν
θρωπο στό δρόμο τοϋ θεοϋ, άλλά στό δρόμο τοϋ λευκοϋ, 
στό δρόμο τοϋ κυρίαρχου, στό δρόμο τοϋ καταπιεστή. Κι δ- 
πως ξέρουμε, σ’ αύτήν τήν ιστορία υπάρχουν πολλοί κλη~ 
θέντες καί λίγοι Εκλεκτοί.

Μερικές φορές αύτός δ μανιχαϊσμός φτάνει ως τό τέρ
μα τής λογικής του καί άπανθρωπίζει τόν άποικιοκρατού- 
μενο. Γιά νά μιλήσω καθαρά, τόν άποκτηνώνει. Πραγματι
κά, ή γλώσσα τοϋ άποικου, δταν μιλάει γιά τόν άποικιο- 
κρατούμενο,, είναι μιά γλώσσα ζωολογική. ’Αναφέρει τίς
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φιδίσιες κινήσεις τοϋ κίτρινου, τις μυρωδιές τής πόλης τών 
ιθαγενών, τά κοπάδια, τήν άποφορά, τόν πολλαπλασιασμό, 
τούς βορβορυγμούς, τις χειρονομίες. Ό άποικος δταν θέλει 
νά περιγράφει καλά καί νά βρει τή σωστή λέξη άναφέρε,- 
ται συνεχώς στό ζωϊκό βασίλειο. Ό Ευρωπαίος σπάνια φτά
νει σέ δρους «παραστατικούς». Ά λλά ό άποικιοκρατούμε- 
νος, πού καταλαβαίνει τά σχέδια τοϋ άποικου, τά σχέδια 
πού γίνονται γι* αύτόν, ξέρει άμέσιος τί σκέφτεται ό άποι- 
κος. Αύτή ή καλπάζουσα δημογραφία, αύτές οί ύστερικές μά
ζες, αύτά τά πρόσωπα απ τά όποια Ιχει φύγει κάθε ανθρω
πιά, αύτά τά παραφουσκωμένα σώματα πού δέν μοιάζουν πιά 
μέ τίποτε, αύτή ή στρατιά χωρίς αρχή καί τέλος, αύτά τά παι
διά πού μοιάζουν σάν νά μήν ανήκουν σέ κανένα, αύτή ή τε
μπελιά ή ξαπλωμένη στόν ήλιο, αύτός ό φυτικός ρυθμός ζωής, 
δλα αύτά άπαρτίζουν τό άποικιακό λεξιλόγιο. Ό  στρατηγός 
Ντε Γκώλ μιλάει γιά τις «κίτρινες ποικιλίες» κι ό κ. Μω~ 
ριάκ γιά τις μαϋρες, καφετιές καί κίτρινες μάζες πού γρή
γορα θ’ άνοίξουνε τά φτερά τους. Ό άποικιοκρατούμενος 
τά ξέρει δλα ..αύτά καί γελάει μέ τήν καρδιά του κάθε φο
ρά πού άνακαλύπτει τόν εαυτό του ζώο στά λόγια τοϋ άλ
λου. Καί άκριβώς, τήν ίδια ώρα πού άνακαλύπτει τήν αν
θρωπιά του, άρχίζει νά καθαρίζει τά δπλα του γιά νά τήν 
κάνει νά θριαμβεύσει.

Άπό τή στιγμή πού ό άποικιοκρατούμενος άρχίζει νά 
ζυγίζει, ν’ άνησυχεί τόν δποικο, τοϋ έκλέγουνε άγαθές ψυχές 
πού στά «Συνέδρια Πολιτισμοϋ» έκθέτουν τήν ιδιοτυπία του, 
τά πλούτη καί τις δυτικές αξίες του. Ά λλά κάθε φορά πού 
γίνεται λόγος γιά δυτικές άξίες, δ άποικιακρατούμενος πα
θαίνει ενα είδος άκαμψίας, τετανίας τών μυών. Στήν περίο
δο τής άποαποικιοποίησης γίνεται επίκληση τής λογικής 
τοϋ άποικιοκρατούμενου. Τοϋ προτείνουν σίγουρες άξίες 
τοϋ έξηγοϋν έκτενώς πώς άποαποικιοποίηση δέν πρέπει νά 
σημαίνει όπισθοδρόμηση, δτι πρέπει νά στηριχτεί σέ άξίες 
δοκιμασμένες, γερές, κατεστημένες. "Ομως συμβαίνει, δταν 
ενας άποικιοκρατούμενος άκούσει μιά συζήτηση γιά τις «δυ
τικές» άξίες, νά βγάζει τό σουγιά του, ή τουλάχιστον νά βε-
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οαιώνεται πώς τον εχει πρόχειρο. Ή βία μέ τήν δποία εκ
φράζεται ή ανωτερότητα τών αξιών τών λευκών, ή επιθε
τικότητα πού δημιουργήθηκε άπδ τήν νικηφόρα σύγκρουση 
αύτών τών αξιών μέ τον τρόπο ζωής ή σκέψης τών άποι- 
κιοκρατούμενων, εχει σάν αποτέλεσμα δ άποικιοκρατούμε- 
νος, μέ τδ δίκιο του, νά κοροϊδεύει δταν άναφέρονται μπρο
στά του αυτές οί αξίες. Στήν άποικιοκρατική κατάσταση, δ 
χποικος δέν σταματάει τδ εργο τής καθυπόταξης τοϋ άποι- 
κιοκρατούμενου παρά μόνο δταν αύτδς δ τελευταίος άνα- 
γνωρίσει μέ δυνατή κι εύδιάκριτη φωνή τήν άνωτερότητα 
τών λευκών άξιών. Στήν περίοδο τής άποαποικιοποίησης, 
ή άποικιοκρατούμενη μάζα κοροϊδεύει αύτές τ'ις άξίες, τΙς 
προσβάλλει, τίς ξερνάει μ’ δλη της τή δύναμη.

Αύτο τδ φαινόμενο είναι συνήθως καμουφλαρισμένο, 
επειδή, κατά τήν περίοδο· τής άποαποικιοποίησης, δρισμένοι 
άποικιοκρατούμενο: διανοούμενοι Ιχουν άνοίξει κάποιον διά
λογο μέ τήν μπουρζουαζία τής άποικιοκρατικής χώρας. Σ’ 
αύτήν τήν περίοδο δ αύτόχθων πληθυσμός θεωρείται σάν 
μιά συγκεχυμένη μάζα. Τά λίγα ντόπια άτομα, πού είχαν 
τήν ευκαιρία νά γνωρίσουν έδώ κι έκεϊ οί άποικιοκράτες 
άστοί, δέν βαραίνουν άρκετά σ’ αύτήν τήν άμεση άντίληψη 
γιά νά δημιουργήσουν άποχρώσεις. Αντίθετα, κατά τήν πε
ρίοδο τής απελευθέρωσης, οί άποικιοκράτες άστοί γυρεύουν 
πυρετωδώς επαφές μέ τήν «έλίτ». Μ’ αύτή τήν έλίτ γίνε
ται δ περίφημος διάλογος περί άξιών. "Οταν οί άποικιο- 
κράτες άστοί διαπιστώσουν δτι είναι άδύνατο νά διατηρή
σουν τήν κυριαρχία τους στίς άποικιοκρατούμενες χώρες, 
αποφασίζουν νά κάνουν μιά καθυστερημένη μάχη στδ πε
δίο τής κουλτούρας, τών άξιών, τής τεχνικής κλπ/Όμως, αύ
τό πού δέν πρέπει νά μας διαφεύγει ποτέ είναι δτι ή τερά
στια πλειοψηφία τών άποικρατούμενων λαών είναι αδιάφο
ρη γΓ αύτά τά προβλήματα. Γιά τδν άποικιοκρατούμενο 
λαό ή πιο ουσιαστική άξία, γιατί είναι καί ή πιδ συγκεκρι
μένη, είναι ή γή: ή γή πού πρέπει νά εξασφαλίζει τδ ψω
μί καί, φυσικά, τήν άξιοπρέπεια. Ά λλά αύτή ή άξιοπρέ- 
πεια δέν Ιχει καμιά σχέση μέ τήν αξιοπρέπεια τής «άν-
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θρώπινης προσωπικότητας». Ό άποικιοκρατούμενος δέν I- 
χει ποτέ του άκούσει νά μιλάνε γι* αυτήν τήν Ιδανική αν
θρώπινη προσωπικότητα. Λυτό πού 5 άποικιοκρατούμενος 
είδε στή γη του είναι δτι μπορούσαν άτιμώρητα νά τόν συλ
λαμβάνουν, νά τόν χτυπουν, νά τόν κάνουν νά πεθαίνει τής 
πείνας. Καί κανένας καθηγητής τής ηθικής ποτέ, κανένας 
παπάς ποτέ δέν ήρθε νά δεχτεί χτυπήματα στή θέση του 
ουτε νά μοιράσει τό ψωμί του μαζί του. Γιά τόν άποικιο- 
κρατούμενο, τό νά είσαι ήθικολόγος σημαίνει νά κάνεις νά 
σωπάσει ή άλαζονεία τοϋ άποικου, νά σταματήσεις τήν έ- 
ξάπλωση τής βίας του,, μέ μιά λέξη νά τόν άποκλείσεις δ- 
λοκληρωτικά άπό τό πανόραμά σου. Ή περίφημη άρχή» 
πού θέλει δλοι οι άνθρωποι νά είναι ίσοι, βρίσκει τήν εικο
νογράφησή της στίς άποικίες άπό τήν στιγμή πού 6 άποι- 
κιοκρατούμενος άρχίζει νά παριστάνει πώς είναι ίσος μ! 
τόν άποικο. Στό έπόμενο βήμα θά θελήσει ν’ άγωνιστει γιά  
νά γίνει άνώτερος άπό τόν άποικο. Στήν πραγματικότητα 
εχει ήδη-άποφασίσει ν5 άντικαταστήσει τόν άποικο, νά πά
ρει τή θέση του. "Οπως βλέπουμε, διαλύεται ενας ολόκλη
ρος υλικός καί ήθικός κόσμος. Ό διανοούμενος, πού άπό 
μέρους του άκολουθει τόν άποικιοκράτη στό έπίπεδο τής ά- 
φηρημένης γενικότητας, θ5 άγωνιστει γιά νά μπορέσουν 
6 δποικος κι δ άποικιοκρατούμενος νά ζήσουν ειρηνικά σ* 
εναν καινούργιο κόσμο. Άλλά αύτό πού δέν βλέπει, άκρν- 
βώς γιατί δ άποικιοκράτης εχει εισχωρήσει μέσα του μ’ δ- 
λες του τις μορφές σκέψης, είναι δτι δ άποικος, άπό τή στι
γμή πού εξαφανίζεται ή άποικιοκρατική κατάσταση, δίν I- 
χει πιά συμφέρον νά παραμείνει, νά συνυπάρξει. Δέν είναι 
τυχαίο, δτι πριν άκόμα γίνει δποιαδήποτε διαπραγμάτευσή 
άνάμεσα στήν άλγερινή καί στή γαλλική κυβέρνηση, ή λε- 
γόμενη «φιλελεύθερη» εύρωπαϊκή μειοψηφία εκανε ήδη 
γνωστή τή θέση της: ζητάει ουτε λίγο ουτε πολύ τήν δι
πλή υπηκοότητα. Τό θέμα είναι δτι περιοριζόμενοι στό ά- 
φηρημένο έπίπεδο, καταδικάζουμε τόν άποικο νά κάνει πο
λύ συγκεκριμένο πήδημα στό άγνωστο. Ά ς  τό ποϋμε, δ δ- 
ποικος ξέρει πολύ καλά πώς καμιά φρασεολογία δέν ύπο-
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καθιστά τήν πραγματικότητα,
Ό άποικιοκρατούμενος, λοιπόν, ανακαλύπτει πώς ή 

ζωή του. ή αναπνοή του, οί Ιδιοι οί χτύποι τής καρδιάς του 
είναι δμοιοι μ5 εκείνους τοϋ άποικου. ’Ανακαλύπτει πώς το 
τομάρι ένός άποικου δέν αξίζει παραπάνω άπό τό τομάρι 
ένός ντόπιου. Έξυπακούεται πώς αύτή ή άνακάλυψη προ» 
καλεΐ ενα ουσιαστικό τράνταγμα στόν κόσμο. 'Όλη ή και
νούργια καί έπαναστατική αυτοπεποίθηση τοϋ άποικιοκρα» 
τούμενου πηγάζει άπ’ αύτήν. Πραγματικά, άν ή ζωή μου 
εχει τό ίδιο βάρος μέ τή ζωή τοϋ άποικου, ή ματιά του δέν 
μέ κεραυνοβολεί, δέν μέ άκινητοποιεί πιά, ή φωνή του δέν 
μέ άπολιθώνει πιά. Δέν ταράζομαι πιά άπό τήν παρουσία 
του. Πρακτικά τόν γράφω στά παλιά μου τά παπούτσια. 
’Όχι μόνο ή παρουσία του δέν μ’ ένοχλεΐ πιά, άλλά ήδη έ
χω άρχίσει νά τοϋ ετοιμάζω τέτοιες παγίδες, πού γρήγορα 
δέν θά τοϋ μένει άλλη διέξοδος άπό τή φυγή.

Ή άποικιοκρατική κατάσταση, δπως είπαμε χαρακτη
ρίζεται άπό τήν διχοτόμηση πού προξενεί στόν κόσμο. Ή 
άποαποικιοποιηση ένοποιει αυτόν τόν κόσμο, άφαιρώντας 
του, μέ μιά ριζοσπαστική άποφασιστικότητα, τήν έτερογέ- 
νειά του, ενοποιώντας τον στή βάση τοϋ Εθνους, καί κάπο
τε τής φυλής. Ξέρουμε τά σκληρά λόγια τών Σενεγαλέζων 
πατριωτών σχετικά μέ τούς χειρισμούς τοϋ προέδρου τους 
Σενγκόρ: «Εμείς ζητήσαμε τήν άφρικανοποίηση τών στε
λεχών, καί νά πού ό Σενγκόρ έξαφρικανίζει τούς Εύρω- 
παίους». Αύτό σημαίνει πώς δ άποικιοκρατούμενος Ιχει τή 
δυνατότητα νά διακρίνει σέ άπόλυτη άμεσότητα άν γίνεται 
ή δχι ή άποαποικιοποιηση γιατί τό άπαιτούμενο μίνιμουμ 
είναι οί έσχατοι νά γίνουν πρώτοι.

Ά λλά δ άποικιοκρατούμενος διανοούμενος φέρνει πα
ραλλαγές σ’ αύτήν τήν άπαίτηση, καί πραγματικά δέν φαί
νεται νά τοϋ λείπουν οί λόγοι γι* αύτό: διοικητικά στελέχη, 
τεχνικά στελέχη, ειδικοί. "Ομως δ άποικιοκρατούμενος έρ
μη νεύει αύτές τίς διεκδικήσεις σάν ένέργειες σαμποτάζ καί 
δέν είναι σπάνιο ν5 άκούσει κανείς έδώ κι ΙκεΤ εναν άποι-
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χιοκρατούμενο να οηλυ>νει: -Τότε δέν άξιζε τόν κόπο νά 
γίνουμε ανεξάρτητοι...».

Στίς άποικιοκρατούμενες περιοχές δπου διαδραματί
στηκε ενας άληθινός άπελευθεροηικός άγώνας, δπου κύλη
σε τό αίμα του λαοΰ καί δπου ή διάρκεια τής ένοπλης φά
σης ευνόησε τήν υποχώρηση τών διανοουμένων στίς λαϊκές 
βάσεις, παρακολουθούμε ένα πραγματικό ξερίζωμα τής ά- 
νωτερότητας πού αυτοί οί διανοούμενοι άντλησαν άπό τούς 
κύκλους τών άποικιοκρατών άστών. Στον ναρκισσιστικό της 
νιονόλογο, ή άποικιοκρατική άστική τάξη, μέ τό ένδ ιάμεσο 
τών πανεπιστημίο>ν της, είχε πραγματικά ριζώσει στό μυαλό 
του άποικιοκρατούμενου τήν ιδέα πώς οί άξίες παραμένουν αι
ώνιες παρ’ δλα τά λάθτ] πού καταλογίζονται στους άνθρώ- 
πους. Φυσικά πρόκειται γιά τις δυτικές άξίες. Ό άποικιοκρα- 
τούμενος δεχόταν τήν βασιμότητα αυτών τών ιδεών-καί, σέ 
μιά γωνιά τοϋ μυαλού του, μπορούσε κανείς V άνακαλύψει 
μιά άγρυπνη φρουρά έπιφορτισμένη νά υπερασπίζει τό έλ- 
ληνο - ριομαϊκό βάθρο. Άλλά συμβαίνει κατά τόν άπελευθε- 
ρωτικό άγώνα, τή στιγμή πού ό άποικιοκρατούμενος ξα
ναβρίσκει τήν επαφή μέ τό λαό του, αύτή ή τεχνητή φρου
ρά νά κονιορτοποιείται. 'Όλες οί μεσογειακές άξίες, ό θρί
αμβος τής άνθρώπινης προσωπικότητας, τής καθαρότητας 
καί τοϋ ωραίου, γίνονται μπιμπελό χωρίς ζωή καί χωρίς 
χρώμα. 'Όλες αύτές οί κουβέντες μοιάζουν σάν συλλογές 
άπό νεκρές λέξεις. Λυτές οί. άξίες, πού φαίνονται δτι εξευ
γένιζαν τήν ψυχή, άποδεικνύονται άχρηστες^ γιατί δέν α
φορούν τον συγκεκριμένο άγώνα πού διεξάγει 6 λαός.

Καί πρώτα ό άτομικισμός. Ό άποικιοκρατούμενος δια
νοούμενος είχε μάθει άπό τούς κυρίους του δτι τό άτομο 
πρέπει νά εκφράζεται. Ή άποικιοκρατική άστική τάξη εί
χε χώσε?, μέ τό γουδοχέρι, στό μυαλό τοϋ άποικιοκρατού- 
μενου τήν ιδέα μιας κοινωνίας άτόμων δπου 6 καθένας κλει
δώνεται στήν ύποκειμενικότητά του, δπου ό πλοϋτος είναι 
δ πλοϋτος τής σκέψης. Όμο>ς δ άποικιοκρατούμενος,πού θά 
εχει τήν ευκαιρία νά καταφύγει μέσα στό λαό κατά τόν άπε- 
λευθερωτικό άγώνα, θ’ άνακαλύψει τήν ψευτιά αυτής τής θε
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ωρίας. Οί μορφές οργάνωσης του άγώνα θα του προσφέρουν 
ήδη ενα άσυνήθιστο λεξιλόγιο. Ό αδερφός, ή άδερφή, δ 
σύντροφος είναι λέξεις άπαγοοευμένες άπδ τήν άποικιοκρα- 
τική μπουρζουαζία, γιατί γ ι’ αύτήν άδερφός μου σημαίνει 
τδ πορτοφόλι μου, σύντροφός μου σημαίνει ή κομπίνα μου. 
Ό άποικιοκρατούμενος διανοούμενος παρίσταται σ’ ενα εί
δος άουτο ντά φέ, στήν καταστροφή δλων του τών ειδώ
λου: του έγωϊσμοϋ, τής άλαζονικής διάκρισης, τής παι
διάστικης ήλιθιότητας εκείνου πού θέλει νά έχει πάντα τήν 
τελευταία λέξη. Αυτός δ άποικιοκρατούμενος διανοούμενος, 
6 κονιορτοποιημένος άπδ τήν άποικιοκρατική κουλτούρα, θ’ 
άνακαλύψει επίσης τήν σταθερότητα τών συνελεύσεων τών 
χωριών, τήν πυκνότητα τών λαϊκών επιτροπών, τήν εξαι
ρετική γονιμότητα τών συνεδριάσεων τής γειτονιάς καί τοϋ 
στοιχείου. Ή δουλειά τοϋ καθενδς δέν παύει πιά νά είναι 
δουλειά δλων, επειδή συγκεκριμένα, δ λ ο υ ς θά μάς ά- 
νακαλύφουν οί λεγεωνάριοι, καί θά μάς σφάξουν, ή δ λ ο ι 
θά σωθοϋμε. Ή «άδιαφορία», αύτή ή άθεϊστική μορφή σω
τηρίας, άποκλείεται σ’ αύτήν τήν κατάσταση.

Έδώ κι άρκετδν καιρδ μιλάμε πολύ γιά τήν αύτοκρι- 
τική: δμως ξέρουμε πώς είναι άρχικά ενας αφρικανικός 
θεσμός; Στίς ντζεέμας τής Βόρειας Αφρικής, οπο)ς καί στίς 
συνελεύσεις τής Δυτικής Αφρικής, ή παράδοση θέλει τά 
προβλήματα πού προκύπτουν ο ενα χωριδ νά συζητοϋνται 
δημόσια. Δημόσια αύτοκριτική φυσικά, δμως μέ μιά νότα 
χιούμορ, γιατί δλος δ κόσμος είναι χαλαρωμένος, γιατί δ
λο ι σέ τελευταία ανάλυση θέλουμε τά ιδια πράγματα. Ό  
υπολογισμός, οί άνήθικες σιο>πές, οί υστεροβουλίες, τδ κα
ταχθόνιο πνεϋμα, ή μυστικότητα, δλα αύτά έγκαταλείπον- 
ται άπδ τδν διανοούμενο άνάλογα μέ τδ πόσο εχει βυθιστεί 
μέσα στο λαό. Καί είναι άλήθεια πώς μπορούμε νά ποϋμε 
πώς ή συντροφικότητα θριαμβεύει ήδη σ’ αύτδ τδ έπίπεδο, 
δτι Ικπέμπει τδ δικό της φώς, τή δική της λογική.

Άλλά συμβαίνει ή άποαποικιοποιηση νά γίνεται σε 
περιοχές πού δέν τραντάχτηκαν άρκετά άπδ τδν άπελευθε- 
ρωτικό άγώνα, καί τότε συναντούμε αυτούς τούς ’ίδιους δια-



νοούμενους άδιάφορους, πονηρούς, πανούργους. Συναντούμε 
σ’ αυτούς άνέπαφες τή συμπεριφορά καί τις μορφές σκέ
ψης πού περιμάζεψαν στήν διάρκεια τής συναναστροφής 
τους μέ τήν άποικιοκρατική άστική τάξη. Χαϊδεμένα παι
διά τής άποικιοκρατίας χτες, τής έθνικής εξουσίας σήμερα, 
οργανώνουν τή λεηλασία τών λίγων εθνικών πηγών πλού
του. Ανελέητοι, άνέρχονται μέ κομπίνες ή μέ νομιμοφανείς 
κλεψιές: είσαγο^γές-έξαγωγές, άνώνυμες έταιρίες, παιχνίδι 
στό χρηματιστήριο, ωφέλεια άπό τήν τώρα έθνική μιζέρια, 
Ζητουν μ’ έπιμονή τήν εθνικοποίηση τών έμπορικών ύπο- 
θέσεων, δηλαδή τόν περιορισμό τών άγορών καί τών καλών 
ευκαιριών. Δογματικά, υποστηρίζουν τήν άμεση άναγκαι- 
ότητα.νά εθνικοποιηθεί ή κλοπή του έθνους. Μέσα σ’ αυτήν 
τήν άκαρπία της έθνικής περιόδου, στή λεγόμενη φάση τής 
εγκράτειας, ή έπιτυχία τών κλοπών τους προκαλεΐ γρήγο
ρα τήν όργή καί τήν βία του λαοϋ. Αύτός δ δυστυχισμένος 
καί άνεξάρτητος λαός, στή σημερινή κατάσταση τής Α φ ρ ι
κής καί του κόσμου, φτάνει στήν κοινωνική συνείδηση μ’ 
έπιταχυμένο ρυθμό. Αύτό δέν θ5 άργήσουν νά τό καταλά
βουν οί μικροί άτομικιστές.

Γιά ν9 άφομοιώσει τήν κουλτούρα του δυνάστη καί γιά  
νά τή ζήσει, 6 άποικιοκρατούμενος χρειάστηκε νά πληρώ
σει τό άντίτιμο. ’Ανάμεσα σ’ άλλα, χρειάστηκε νά κάνει 
δικές του τις μορφές σκέψης τής άποικιακής άστικής τά
ξης. Αύτό τό διαπιστώνουμε στήν δυσκολία του άποικιο- 
κρατούμενου διανοούμενου νά κάνει διάλογο·. Γιατί δέν ξέ
ρει νά σβήσει τόν Ιαυτό του μπροστά στό άντικείμενο ή 
στήν ιδέα. ’Αντίθετα, δταν στρατεύεται στό πλευρό τού λα
ού πάει άπό έκσταση σέ έκσταση. Κυριολεκτικά άφοπλίζε- 
ται άπό τήν καλή πίστη καί τήν τιμιότητα τοϋ λαοΰ. Ό  
διαρκής κίνδυνος πού τόν παραμονεύει είναι τότε ή ψευτο - 
λαϊκότητα. Μεταμορφώνεται σ’ Ενα είδος φερέφωνου πού 
επαυξάνει κάθε φράση τοϋ λαοϋ μεταμορφώνοντάς την σέ 
πρόταση. "Ομως ό φελλάχος, 6 άνεργος, δ πεινασμένος δέν 
παριστάνει πώς λέει τήν άλήθεια. Δέν λέει πώς είναι ή ά- 
λήθεια, γιατί είναι ή άλήθεια μέσα στήν ίδια του τήν δ-
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παρξη.
Αντικειμενικά, σ’ αύτήν τήν περίοδο ό διανοούμενος 

συμπεριφέρεται σάν χυδαίος καιροσκόπος. Πραγματικά, δέν 
σταματούν οί ελιγμοί του. Δέν υπάρχει ποτέ περίπτωση 6 
λαδς νά'τόν κάνει πέρα ή νά τον φέρει σέ αδιέξοδο. Αύτό 
πού ζητάει ο λαδς είναι νά γίνουν δλα κοινά. Τδ μπόλια- 
σμα του άποικιοκρατούμενου διανοούμενου άπδ τδ λαϊκό 
ρεύμα διαφοροποιείται άπδ τδ γεγονδς δτι αύτδς εχει μιά 
παράξενη λατρεία της λεπτομέρειας. Δέν είναι δ λαδς αν
τίθετος πρός τήν ανάλυση. Τοϋ αρέσει νά τοϋ εξηγούν, του 
αρέσει νά καταλαβαίνει τά στάδια ένός συλλογισμού, τοϋ 
αρέσει νά βλέπει ποϋ πηγαίνει. ’Αλλά δ άποικιοκρατούμε- 
νος διανοούμενος, στήν άρχή τής συγκατοίκησής του μέ τό 
λαό, εύνοεί τή λεπτομέρεια καί καταντάει νά ξεχνά τήν ήτ
τα τής άποικιοκρατίας, πού είναι δ σκοπός τοϋ άγώνα. Πα
ρασυρμένος στίς ποικιλόμορφες κινήσεις τοϋ άγώνα, εχει 
τήν τάση νά προσηλώνεται σέ τοπικές υποθέσεις, πού τίς 
παρακολουθεί μέ θέρμη, άλλά σχεδόν πάντα τίς άπομονώ- 
νει. Δέν βλέπει συνέχεια τό σύνολο. Εισάγει τήν ιδέα τών 
σχολών, τών ειδικοτήτων, τών τομέων, μέσα στήν τρομερή 
μηχανή άνάμιξης καί σύνθλιψης πού είναι μιά λαϊκή έπα- 
νάσταση. Στρατευμένος πάνω σέ συγκεκριμένα σημεία τοϋ 
μετώπου, τοϋ συμβαίνει νά χάνει άπό τά μάτια του τήν ε
νότητα τοϋ κινήματος καί σέ περίπτωση μιας τοπικής άποτυ- 
χίας αφήνεται στήν άμφιβολία, δηλαδή στήν άπελπισία.Ό λα
ός αντίθετα υίοθετεϊ άπό τήν άρχή παγκόσμιες θέσεις. Ή γή 
καί τό ψωμί: τί νά κάνουμε γιά ν5 αποκτήσουμε τή γή καί 
τό ψωμί; Kt αύτή ή τελεολογική άποψη τοϋ λαοϋ, φαινο
μενικά περιορισμένη, στενή, είναι τό πιό πλούσιο καί τό 
πιό επαρκές σχέδιο δράσης.

Τό πρόβλημα τής άλήθειας πρέπει Ιπίσης νά τραβή
ξει τήν προσοχή μας. Στά μάτια τοϋ λαοϋ, άνέκαθεν, ή ά- 
λήθεια δέν όφείλετο&£· παρά μόνο ατούς συμπατριώτες. Κα
μιά άπόλυτη άλήθέια, καμιά διάλεξη περί τής διαφάνειας 
τής ψυχής δέν μπορει νά πολεμήσει αύτή τή θέση. Στο 
ψέμμα τής άποικιοκρατικής κατάστασης δ άποικιοκρατού-



μένος απαντάει μ' ενα ϊοο ψέμμα. eH συμπεριφορά είναι ει
λικρινής μέ τούς συμπατριώτες, σπασμωδική κι άνεξιχνία- 
στη μέ τούς άποίκους. Αληθινό είναι δ,τι έπιταχύνει τήν 
διάλυση του αποικιακού καθεστώτος, δ,τι ευνοεί τή δημι
ουργία τοϋ έθνους. Αληθινό είναι δ,τι προστατεύει τούς ντό
πιους καί καταστρέφει τούς ξένους. Στήν άποικιοκρατική 
κατάσταση δέν υπάρχει συμπεριφορά άλήθειας. Καί καλό 
είναι άπλούστατα δ,τι κάνει κακό «σ’ εκείνους».

Βλέπουμε, λοιπόν, δτι ό πρώτος μανιχαϊσμός πού κυ
ριαρχούσε τήν αποικιακή κοινωνία διατηρείται ανέπαφος 
καί στήν περίοδο τής άποαποικιοποίησης. Γιατί δ άποικος 
δέν παύει ποτέ νά είναι ό εχθρός, δ ανταγωνιστής, δ &ν- 
θρο>πος ακριβώς πού πρέπει νά χτυπηθεί. Ό καταπιεστής 
κάνει νά υπάρχει στή ζώνη του ή κίνηση, μιά κίνηση κα
ταδυνάστευσης, εκμετάλλευσης, μαδήματος. Στήν άλλη ζώ
νη, τό άποικιοκρατούμενο πράγμα, κουλουριασμένο, μαδημέ- 
νο τρέφει δπως μπορει αυτήν τήν κίνηση, πού πηγαίνει ά- 
παράλλαχτη άπό τις δχθες τής αποικίας στά ανάκτορα καί' 
στά ντόκ τής «μητρόπολης». Σ’ αυτήν τήν παγωμένη ζώνη, 
ή επιφάνεια τής θάλασσας είναι ήρεμη, ή φοινικιά λικνί
ζεται μπροστά στά σύννεφα, τά κύματα τής θάλασσας χα
ϊδεύουν τήν αμμουδιά, οί πρώτες ύλες πάνε κι Ερχονται, δι
καιώνοντας τήν παρουσία τοϋ άποικου, ενώ δ αποικιοκρα- 
τούμενος, σκυφτός, περισσότερο νεκρός παρά ζωντανός, §ι- 
ακονίζεται σ’ ενα δνειρο πού μένει πάντα τό ίδιο. Ό άποι- 
κος κάνει τήν ιστορία. Ή ζωή του είναι μιά εποποιία, μιά 
'Οδύσσεια. Αυτός άποτελει τήν αρχή τών πάντων: «Αύτή 
τή γή εμείς τήν φτιάξαμε». Εκείνος είναι ή συνέχεια: «"Άν 
φύγουμε δλα είναι χαμένα, αύτή ή χώρα θά ξαναγυρίσει 
στόν Μεσαίωνα». Απέναντι του πλάσματα νωθρά, σκαμμέ
να άπό τούς πυρετούς καί τά «προγονικά έθιμα», άποτελοϋν 
ενα περίπου ορυκτό πλαίσιο τοϋ ανανεωτικού δυναμισμού 
τοϋ άποικιακοϋ κερδοσκοπικού εμπορικού πνεύματος.

Ό άποικος κάνει τήν ιστορία καί τό ξέρει δτι τήν κά
νει. Κι έπειδή συνεχώς άναφέρεται στήν ιστορία τής μητρό
πολης του, ύποδεικνύει καθαρά δτι εδώ βρίσκεται ή συνέ-
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χεια της μητρόπολης του. Ή ιστορία πού γράφει, λοιπόν, 
δέν είναι ή ιστορία της χώρας πού απογυμνώνεται, άλλά ή 
ιστορία του έθνους του πού κλέβει, βιάζει καί προκαλει τό 
θάνατο άπό πείνα. Ή άκινησία, στήν όποια είναι καταδι
κασμένος ό άποικιοκρατούμενος, δέν μπορει ν’ άμφισβητη- 
θεΐ παρά μόνο άν δ άποικιοκρατούμενος άποφασίσει νά βά
λει ενα τέλος στήν ιστορία τής άποικιοποίησης, στήν ιστο
ρία τής Εκμετάλλευσης, γιά νά κάνει νά υπάρξει ή Ιστορία 
του έθνους, ή ιστορία τής άποαποικιοποίησης.

Κόσμος διαιρεμένος, μανιχαϊκός, άκίνητος, κόσμος τών 
αγαλμάτων: τό άγαλμα του στρατηγού πού Ικανέ τήν κα- 
τάκτηση, τό άγαλμα του μηχανικού πού κατασκεύασε τή 
γέφυρα. Κόσμος βέβαιος γιά τόν έαυτό του, πού καλύπτει 
μέ τίς πέτρες του τά σημάδια πού άφησε τό μαστίγιο. Νά 
δ άποικιακός κόσμος. Ό ιθαγενής είναι ενα πλάσμα Εγκλω
βισμένο, τό άπαρτχάίντ δέν είναι παρά μιά παραλλαγή τής 
διαίρεσης του άποικιοκρατικοϋ κόσμου. Τό πρώτο πράγμα 
πού μαθαίνει δ ιθαγενής είναι νά μένει στή θέση του, νά 
μήν περνάει τά δρια. ΓΓ αύτό τά δνειρα του ντόπιου είναι 
όνειρα μυώδη, δνειρα δράσης, δνειρα επιθετικά. ’Ονειρεύ
ομαι πώς πηδώ, πώς κολυμπώ, πώς τρέχω, πώς σκαρφα
λώνω. ’Ονειρεύομαι πώς σκάω στά γέλια, πώς περνάω τό 
ποτάμι μέ μιά δρασκελιά, πώς μέ κυνηγάνε κοπάδια αύτο- 
κίνητα πού δέν θά μέ φτάσουν ποτέ. Κατά τήν διάρκεια 
τής άποικιοποίησης ο άποικιοκρατούμενος δέν παύει ν’ ά- 
πελευθερώνεται άνάμεσα στίς εννιά τό βράδυ καί στίς §ξι 
τό πρωί.

Αύτήν τήν έπιθετικότητα τήν κατακαθισμένη στούς 
μυώνες του, 6 άποικιοκρατούμενος θά τήν Εκδηλώσει πρώ
τα ενάντια στούς δικούς του. Είναι ή περίοδος πού οί νέγροι 
τρώγονται μεταξύ τους καί δπου οί αστυνομικοί καί οί εισαγ
γελείς δέν ξέρουν πιά πώς ν’ άντιμετωπίσουν τήν έκπληκτι- 
κή βορειοαφρικανική Εγκληματικότητα, θά  δοΰμε παρακά
τω τι πρέπει νά σκεφτοϋμε γ ι’ αύτό τό φαινόμενο (2) ΛΑπέ-

2. ’Αποικιακός πόλεμος και διανοητικές διαταραχές, κεψ. 5.
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ναντι στήν άποικιακή έργάνωση ό άποικιοκρατούμενος βρίσκε
ται σέ κατάσταση διαρκούς Ιντασης.Ό κόσμος του άποικου εί
ναι ενας κόσμος άξιοζήλευτος,Ειδαμε πώς ό άποικιοκρατούμε- 
νος ονειρεύεται πάντα νά εγκατασταθεί στή θέση του άποικου. 
’Όχι νά γίνει άποικος, άλλά ν" άντικαταστήσει τόν άποικο. 
Αυτός ό έχθρικός, βαρύς, έπιθετικός κόσμος, πού άπωθει μ’ 
δλη του τήν τραχύτητα τήν άποικιοκρατούμενη μάζα, δέν 
άποτελει μιά κόλαση άπό τήν οποία θά ήθελε κανείς ν3 ά- 
πομακρυνθεΐ δσο τό δυνατό γρηγορότερα, άλλά εναν πρό
χειρο παράδεισο, πού προστατεύεται άπό τρομερούς μολοσ- 
σούς.

Ό άποικιοκρατούμενος εχει πάντα τήν άποψη του 
ποιος ζεΐ και ποιός πεθαίνει’ άποκρυπτογραφώντας μέ δύ- 
σκολία τά ποικίλα σημεία τοϋ άποικιακοϋ κόσμου, δέν ξέ
ρει ποτέ άν έχει ξεπεράσει τά δρια ή δχι. Απέναντι στόν 
κόσμο, τόν τακτοποιημένο άπό τόν άποικιοκράτη, δ άποικιο- 
κρατούμενος θεωρείται πάντα ένοχος. Ή ένοχή τοϋ άποι- 
κιοκρατούμενου δέν είναι μιά θεωρητική ένοχή, είναι πο
λύ περισσότερο ενα είδος κατάρας, μιά Δαμόκλεια Σπάθη.
Όμως πολύ βαθιά μέσα του δ άποικιοκρατούμενος δέν άνα- 

γνωρίζει καμιά κατηγορία. Τόν καταδυναστεύουν, άλλά δέν 
τόν κυριαρχούν. Τόν θεωροϋν κατώτερο, άλλά εκείνος δέν 
είναι πεπεισμένος γιά τήν κατωτερότητά του. Περιμένει 
ύπομονετικά νά χαλαρώσει τήν έπαγρύπνησή του δ άποικος 
γιά νά ριχτεί επάνω του. Μέσα στούς μυώνες του δ άποικιο- 
κρατούμενος βρίσκεται συνεχώς σέ άναμονή. Δέν μπορού
με νά ποϋμε πώς είναι άνήσυχος, πώς είναι τρομοκρατημέ
νος. Στήν πραγματικότητα είναι πάντα έτοιμος νά έγκατα- 
λείψει τό ρόλο τοϋ θηράματος καί νά πάρει τό ρόλο τοϋ κυ
νηγού. Ό άποικιοκρατούμενος είναι ενας καταδιωγμένος 
πού δνειρεύεται συνέχεια νά γίνει διώκτης. Τά κοινιονικά 
σύμβολα — χωροφύλακες, σάλπιγγες πού άντηχοϋν στίς 
στρατώνες, στρατιωτικές παρελάσεις μέ τή σημαία ψηλά— 
άποτελοϋν συγχρόνο>ς άπαγορευτικά και διεγερτικά. Δέν 
σημαίνουν καθόλου: «Μήν κινείσαι», άλλά: «Προετοίμασε 
καλά τό χτύπημά σου». Καί πραγματικά, άν δ άποικιοκρα-
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τούμενος είχε τήν τάση ν’ αποκοιμηθεί, νά ξεχάσει, ή έπαρ- 
ση του άποικου καί ή φροντίδα του νά κάνει πειράματα μέ 
τήν σταθερότητα τοϋ άποικιακοϋ συστήματος, θά τοϋ θύμι
ζαν συνέχεια δτι ή μεγάλη σύγκρουση δέν μπορει ν’ ανα
βάλλεται έπ’ άπειρο. Αύτή ή διάθεση νά πάρει τήν θέση 
τοϋ άποικου διατηρεί τόν άποικιοκρατούμενο σέ ένταση. 
"Αλλωστε, ξέρουμε δτι, στίς δεδομένες συναισθηματικές 
συνθήκες, ή ύπαρξη τοϋ έμποδίου ενισχύει τήν τάση γιά κί
νηση.

Οί σχέσεις άποικου - άποικιοκρατούμενου είναι σχέ
σεις μαζικές. Στό πλήθος ό άποικος άντιπαραθέτει τή δύ
ναμή του. Ό άποικος είναι έπιδειξίας. Ή φροντίδα του γιά 
τήν άσφάλειά του τόν κάνει νά υπενθυμίζει μέ δυνατή φω
νή στόν άποικιοκρατούμενο δτι: «’Αφεντικό εδώ είμαι έ- 
γώ». Ό άποικος διατηρεί μέσα στόν άποικιοκρατούμενο 
μιάν οργή πού τήν σταματάει πριν ξεσπάσει. Ό άποικιο- 
κρατούμενος είναι πιασμένος στά πυκνά δίχτυα τής αποι
κιοκρατίας. ’Αλλά είδαμε δτι, κατά βάθος, 6 άποικος δέν 
καταφέρνει παρά μιά ψευτο - άπολίθωση. Έ μυϊκή ένταση 
τοϋ άποικιοκρατούμενου απελευθερώνεται περιοδικά σέ αι
ματηρές εκρήξεις: συγκρούσεις φυλών, συγκρούσεις φατρι
ών, συγκρούσεις ατόμων.

Στο έπίπεδο τών ατόμων, βλέπουμε μιά πραγματική 
άρνηση τής κοινής λογικής. Ένώ 6 άποικος ή ό αστυνομι
κός μπορούν μέρα μέ τή μέρα νά χτυπήσουν τόν άποικιο- 
κρατούμενο, νά τόν προσβάλλουν, νά τόν ρίξουν στά γόνα
τα, βλέπουμε τον άποικιοκρατούμενο νά βγάζει μαχαίρι μέ 
τήν πρώτη εχθρική ή έπιθετική ματιά ένός άλλου άποικιο- 
κρα τού μενού. Γιατί τό τελευταίο καταφύγιο τοϋ άποικιο- 
χρατούμενου είναι νά υπερασπίζεται τήν προσωπικότητά 
του άπέναντι στόν συμπατριώτη του. Οί συγκρούσεις τών 
φυλών δέν κάνουν άλλο παρά νά διαιωνίζουν παλιές εχ- 
θρες, βυθισμένες μέσα στή μνήμη. Πέφτοντας μέ τά μοϋ- 
τρα σ’ αυτές τίς άντεκδικήσεις δ άποικιοκρατούμενος προ
σπαθεί νά πείση τόν εαυτό του δτι ή άποικιοκρατία δέν υ
πάρχει, δτι δλα είναι δπως πριν, δτι ή ιστορία συνεχίζεται.
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Διακρίνουμε εδώ μέ άπόλυτη διαύγεια σέ συλλογικό έπίπε 
δο, τις περίφημες αντιδράσεις αποφυγής, σάν αύτή ή βου
τιά μέσα στό αδερφικό αίμα νά έμποδίζει νά δουν τό εμπό
διο, νά διευκολύνει ν" άναβάλλουν γ ι5 αργότερα τήν έκλο- 
γή πού ωστόσο είναι αναπόφευκτη, εκείνη τήν άπόφαση 
πού καταλήγει στόν ένοπλο άγώνα έναντίον τής άποικιο- 
κρατίας. Ή μαζική αύτοκαστροφή, πολύ συγκεκριμένη 
στούς άγώνες μεταξύ τών φυλών, είναι ενας άπό τούς τρό
πους μέ τούς όποιους άπελευθερώνεται ή μυϊκή Ενταση του 
άποικιοκρατούμενου. "Ολα αύτά τά καμώματα είναι άντι- 
δράσεις νεκρού άπέναντι στόν κίνδυνο, πράξεις αύτοκτονί- 
ας, πού επιτρέπουν στόν άποικο, πού Ετσι Εδραιώνεται πε
ρισσότερο ή ζωή του καί ή κυριαρχία του, νά διαπιστώνει 
μέ τήν ίδια ευκαιρία πώς αυτοί οί άνθρωποι δέν είναι λο
γικοί. Ό άποικιοκρατούμενος κατορθώνει επίσης μέ τό μέ
σο τής θρησκείας, νά ξεχνάει τόν άποικο. Μέ τή μοιρολα- 
τρεία, κάθε πρωτοβουλία άφαιρεϊται άπό τόν δυνάστη, κα
θώς ή αιτία του κακοΰ, τής άθλιότητας* τής μοίρας προέρ
χεται άπό τό θεό. Τό άτομο δέχεται Ετσι τή λύση πού ά- 
ποφασίστηκε άπό τό θεό, ύποτάσσεται στόν άποικο καί στό 
πεπρωμένο του, καί μ5 Ενα είδος έπανεύρεσης τής Εσωτερι
κής του Ισορροπίας φτάνει σέ μιάν άταραξία σάν τής 
πέτρας.

Στό μεταξύ δμως ή ζωή συνεχίζεται, καί μέσα άπό 
τούς τρομακτικούς μύθους, τούς τόσο πλούσιους στίς ύπα- 
νάπτυκτες κοινωνίες, δ άποικιοκρατούμενος θά άντλήσει 
τούς περιορισμούς τής έπιθετικότητάς του: κακοποιά πνεύ
ματα πού επεμβαίνουν κάθε φορά πού κινείται άνάποδα, άν
θρωποι - λεοπαρδάλεις, άνθρωποι - φίδια, σκυλιά μ’ Εξι πό
δια, μάγοι, μιά άνεξάντλητη γκάμμα άπό άνθρωπόμορφα 
τέρατα ή γίγαντες, στήνουν γύρω άπό τόν άποικιοκρατού- 
μενο Εναν κόσμο άπαγορεύσεων, εμποδίων, περιορισμών πο
λύ πιό τρομακτικών άπό τόν άποικιοκρατικό κόσμο. Αύτή 
ή μαγική ύπερδομή πού γεμίζει τήν ιθαγενή κοινωνία, Εκ
πληρώνει, μέσα στόν δυναμισμό τής οικονομίας του λίμπιν- 
το, συγκεκριμένες λειτουργίες. Πραγματικά, Ενα άπό τά
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χαρακτηριστικά τών ύποανάπτυκτων κοινωνιών είναι δτι τό 
λίμπιντο είναι πρώτα μιά υπόθεση τής ομάδας, τής οίκογέ- 
νεις. Γνωρίζουμε ενα χαρακτηριστικό, πού τό έχουν περι
γράφει πολύ καλά ο! Εθνολόγοι, κοινωνιών δπου 6 άντρας 
πού ονειρεύεται πώς εχει σεξουαλικές σχέσεις μέ μιά γυ
ναίκα άλλη άπό τή δική του, πρέπει νά ομολογήσει δημό
σια αύτό τό δνειρο καί νά πληρώσει τό πρόστιμο σέ είδος 
ή σέ μέρες εργασίας γιά τόν σύζυγο ή γιά τήν ζημιωμένη 
οικογένεια. Αύτό περεμπιπτόντως άποδεικνύει δτι οι λεγό- 
μενες μετα - ιστορικές κοινο)νίες δίνουν μεγάλη σημασία 
στό υποσυνείδητο.

Ή άτμόσφαιρα τοϋ μύθου καί τής μαγείας, προκαλών- 
τας τόν φόβο, υπάρχει σάν μιά άναμφισβήτητη πραγματι
κότητα. Τρομοκρατώντας με, μέ Εξοικειώνει μέ τίς παρα
δόσεις, μέ τήν ιστορία τής δμάδας μου ή τής φυλής μου, 
άλλά συγχρόνως μ5 Εξασφαλίζει, μοϋ δίνει μιά θέση, ενα 
πιστοποιητικό. Τό Επίπεδο τοϋ μυστικισμοϋ στίς υπανά
πτυκτες* χώρες είναι ενα μαζικό Επίπεδο πού προέρχεται 
άποκλειστικά άπό τή μαγεία. Παραπλανημένος σ’ αύτό τό 
άδιάρρηκτο δίχτυ, δπου οι πράξεις Επαναλαμβάνονται μέ 
μιά άδαμάντινη διάρκεια, Επιβεβαιώνω τήν διαιώνιση ένός 
δικοϋ μου κόσμου, ένός δικοϋ μας κόσμου. Οί μάγοι, πιστέ- 
ψτε με, είναι πιό τρομακτικοί άπό τούς άποικους. Καί τό 
πρόβλημα, άπό κείνη τή στιγμή, δέν είναι νά λύσουμε τίς 
διαφορές μας μέ τόν σιδερόφραχτο κόσμο τής άποικιοκρα- 
τίας, άλλά νά σκεφτόμαστε τρεις φορές πριν νά ούρήσουμε, 
πριν νά φτύσουμε, ή πριν νά βγοϋμε εξω τή νύχτα.

Οί υπερφυσικές, μαγικές δυνάμεις άποκαλύπτονται σάν 
δυνάμεις Εκπληκτικά Εσωτερικές. Οί δυνάμεις τοϋ άποικου 
μειώνονται φοβερά, γιατί είναι Εξωτερικές. Δέν χρειάζεται 
πιά στ5 άλήθεια ν’ άγα>νιστοϋμε Εναντίον τους καθώς Εκεί
νο πού μετράει είναι ή φοβερή άντίθεση τών μυστικών δο
μών. "Ολα λύνονται, τό βλέπουμε, σέ μιά συνεχή σύγκρου
ση στό φαντασματικό έπίπεδο.

Πάντως, μέσα στόν άπελευθερωτικόν άγώνα, αυτός ό 
λαός πού άλλοτε ζοϋσε μέσα σέ Εξωπραγματικούς κύκλους*
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αυτός ό λαός έρμαιο' ένός ανείπωτου φόβου, άλλά ευτυχής 
νά ξεχνιέται μέσα σέ μιά ονειρική ανεμοζάλη, διαλύεται, 
ξαναοργανώνεται και γεννιέται μέσα στό αίμα καί στά δά
κρυα πολύ άληθινών καί πολύ άμεσων συγκρούσεων. Δίνουν 
φαγητό στούς άντάρτες, φυλάνε φρουροί, βοηθούν οι
κογένειες πού στερούνται καί τά πιό άπαραίτητα, ύποκα- 
θιστοϋν τόν σκοτωμένο ή φυλακισμένο σύζυγο: αύτές είναι 
οί συγκεκριμένες δουλειές γιά τις όποιες επιστρατεύεται ό 
λαός στόν άπελευθερωτικόν άγώνα.

Στόν άποικιακό κόσμο ή ευαισθησία του άποικιοκρα- 
τούμενου διατηρείται πάνω στό πετσί του σάν άνοιχτή πλη
γή πού προσπαθεί ν5 άποφύγει τό καυστικό οξύ. Καί δ ψυ
χισμός συστέλλεται, σβήνεται, έκφορτίζεται σέ μυϊκές έπι- 
δείξεις πού έκαναν πολύ σοφούς άνθρώπους νά λένε πώς δ 
άποικιοκρατούμενος είναι υστερικός. Αύτή ή ερεθισμένη 
εύαισθησία, προφυλαγμένη άπό φύλακες αόρατους, άλλά 
πού επικοινωνούν άμεσα μέ τό κέντρο τής προσωπικότη
τας, άπολαμβάνει μέ έρωτισμό τό σπασμωδικό ξέσπασμα 
τής κρίσης.

Έξ άλλου βλέπουμε τήν εύαισθησία του άποικιοκρα- 
τούμενου νά εκδηλώνεται μέ χορούς λίγο - πολύ εκστατι
κούς. IV αύτό μιά μελέτη του άποικιακοϋ κόσμου πρέπει ά- 
ναγκαστίκά νά έπιδοθεϊ στήν κατανόηση τοϋ φαινόμενου 
τοϋ χοροϋ καί τής έκστασης. Ή χαλάρωση τοϋ άποικιοκρα- 
τούμενου είναι άκριβώς αύτό τό μυϊκό δργιο κατά τή διάρ
κεια του οποίου · ή πιό όξεία. έπιθετικότητα, ή πιό άμεση 
βία βρίσκουν διέξοδο, μεταμορφώνονται, μεταμφιέζονται. Ό  
κύκλος τοϋ χοροϋ είναι ενας κύκλος επιτρεπτός. Προστα
τεύει καί έξουσιοδοτεϊ. Σέ καθορισμένες ώρες, σέ καθορι
σμένες ήμερομηνίες άντρες καί γυναίκες συναντιώνται σ’ Ι- 
να δεδομένο τόπο, καί κάτω άπό τά σοβαρά μάτια τής φυ
λής, επιδίδονται σέ μιά παντομίμα συμπεριφοράς ακατάστα
τη, άλλά στήν πραγματικότητα πολύ συστηματική, δπου μέ 
διάφορους τρόπους, κουνήματα τοϋ κεφαλιοϋ, λυγίσματα 
τής ραχοκοκαλιάς, καμπές πρός τά πίσω δλόκληρου τοϋ 
σώματος, άποκαλύπτεται σάν άνοιχτό βιβλίο ή μεγαλόπρε
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πη προσπάθεια μιας ομάδας γιά νά έξορκιστεί, νά απελευ
θερωθεί, νά Εκφραστεί. 'Όλα Επιτρέπονται...μέσα στόν κύ
κλο. Τό βουναλάκι, δπου συγκεντρώθηκαν σάν γιά νά εί
ναι πιό κοντά στό φεγγάρι, ή καλύβα δπου γλύστρησαν σάν 
γιά νά δείξουν τήν ισοτιμία του χορού καί τοϋ Εξαγνισμού, 
τής κάθαρσης, είναι τόποι ιεροί. "Ολα Επιτρέπονται, γιατί 
στήν πραγματικότητα δέν συγκεντρώθηκαν παρά γιά νά 
άφήσουν νά ξεσπάσει σάν ηφαίστειο τό συσσωρευμένο λί- 
μπιντο, ή Εμποδισμένη Επιθετικότητα. Συμβολικές θανατώ
σεις, εικονικές ιππασίες, πολλαπλοί φανταστικοί φόνοι, δ
λα αυτά πρέπει νά βγουν. Οί κακές διαθέσεις άποσύρονται 
θορυβώδεις σάν κύματα λάβας.

"Ενα άκόμα βήμα καί βρισκόμαστε στήν πλήρη έκστα
ση. Τό γεγονός είναι δτι οργανώνονται Εκδηλώσεις έκ
στασης καί Επαναφοράς στήν πραγματικότητα: βαμπιρισμός, 
έκσταση άπό τά ντζίν, άπό τούς μάγους, άπό τόν Λέγκ- 
μπα, τόν περίφημο θεό τών Βωντού. Αυτά τά ξαλαφρώμα- 
τα τής προσωπικότητας, αυτοί οί διπλασιασμοί, αυτοί οί Ε- 
ξιλεασμοί, Εκπληρώνουν μιά αρχέτυπη λειτουργία γιά τή 
σταθερότητα τού άποικιοκρατούμενου κόσμου. Πηγαίνοντας 
οί άντρες καί οί γυναίκες ήσαν ανυπόμονοι, θορυβώδεις, Εκ
νευρισμένοι. Στό γυρισμό ή ηρεμία ξαναγυρίζει στό χωριό, 
ή ειρήνη, ή ακινησία.

Στή διάρκεια τοϋ απελευθερωτικού αγώνα θά παρακο
λουθήσουμε μιά περίεργη αδιαφορία γ ι5 αύτές τίς τελετές. 
Μέ τήν πλάτη στόν τοίχο καί τό μαχαίρι στό λαιμό, ή γιά 
νά είμαι ακριβέστερος μέ τά ηλεκτρόδια στά γεννητικά όρ
γανα, 6 άποικιοκρατούμενος αναγκάζεται νά πάψει νά διη
γείται παραμύθια στόν εαυτό του.

Μετά άπό χρόνια μεταφυσικής, μετά άπό χρόνων κύ
λισμα άνάμεσα στά πιό Εκπληκτικά- φαντάσματα, δ άποι- 
κιοκρατούμενος, μέ τό αύτόματό του στό χέρι αντιμετωπί
ζει Επί τέλους τίς μόνες δυνάμεις πού τοϋ άμφισβητοϋσαν 
τήν ύπαρξή του: Εκείνες τής άποικιοκρατίας. Κι δ νεαρός 
άποικιοκρατούμενος πού μεγαλο>νει μέσα σέ μιά άτμόσφαι- 
ρα σίδερου καί φωτιάς, μπορει πολύ καλά ν’ άδιαφορήσει
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— δέν τοϋ χρειάζονται -— γιά τούς μάγους προγόνους, τα 
αλόγα μέ τά δυο κεφάλια, τούς νεκρούς πού σηκώνονται 
άπό τόν τάφο, τά τζίν πού επωφελούνται άπό ενα χασμου
ρητό γιά νά χωθούν μέσα στό σώμα. Ό άποικιοκρατούμε 
νος άνακαλύπτει τήν πραγματικότητα καί τήν μετουσιώνεε. 
στήν κίνηση τής δράσης του, στήν εξάσκηση τής βίας, στό 
σχέδιό του γιά τήν άπελευθέρωση.

Ειοαμε πώς σ5 ολη τήν διάρκεια τής άποικιακής πε
ριόδου αύτή ή βία, άν καί τήν νιώθουν στό πετσί τους, πέ- 
φτει στό κενό. Τήν είδαμε διοχετευμένη μέ συναισθηματι
κές έκφορτίσεις στό χορό ή στήν έκσταση. Τήν είδαμε νά 
σπαταλιέται σέ άδερφοκτόνες μάχες. Τό πρόβλημα πού τ ί
θεται τώρα είναι τό ν’ άλλάξει προσανατολισμό αύτή ή βία» 
Ένώ πριν άρεσκόταν στους μύθους καί πάσχιζε νά βρεI ευ
καιρίες γιά ομαδικές αύτοκτονίες, νά πού τώρα, οί νέες συν
θήκες θά τής επιτρέψουν ν’ άλλάξει προσανατολισμό.

Στο έπίπεδο τής πολιτικής τακτικής καί τής ιστορίας, 
ενα θεωρητικό πρόβλημα ύψιστης σημασίας τίθεται στήν 
σύγχρονη εποχή μέ τήν άπελευθέρωση τών αποικιών* πό
τε μπορούμε νά πούμε ότι ή κατάσταση είναι ώριμη γιά 
ενα έθνικοαπελευθερο)τικο κίνημα; Ποιά πρέπει νά είναι ή 
πρωτοπορία; Καθώς οί άποαποικιοποιήσεις παρουσιάζονται 
μέ διάφορες μορφές, ή λογική διστάζει καί επιφυλάσσεται 
νά πεΐ τί είναι πραγματική καί τί ψεύτικη άποαποικιοποέ- 
ηση. θά  δούμε πώς γιά τόν στρατευμένο άνθρωπο είναι ε
πείγον νά άποφασίσει τά μέσα, τήν τακτική, δηλαδή τήν 
διεξαγωγή καί τήν διοργάνωση. Έκτος άπ’ αύτό δέν ύπαρ
χε ι πιά τ-αρά μόνο τυφλός έθελοντισμός μέ τις φοβερά αντι
δραστικές συμπτώσεις πού συνεπάγεται.

Ποιές είναι οί δυνάμεις πού στήν αποικιακή περίοδο 
άνοίγουν νέους δρόμους γιά τή βιαιότητα τοϋ άποικιοκρα- 
τούμενου, νέους πόλους γύρο) άπό τούς όποιους μπορεί νά 
περιστραφεί; Είναι πρώτα τά πολιτικά κόμματα καί οί ε
λίτ τών διανοουμένων ή τών έμπόρων. "Ομως αύτό πού 
χαρακτηρίζει ορισμένους πολιτικούς σχηματισμούς είναι τό 
γεγονός δτι διατυπο)νουν αρχές άλλά δέν είναι πρόθυμοι νά
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δώσουν παραγγέλματα. ’Όλη ή δραστηριότητα αυτών τών 
εθνικιστικών πολιτικών κομμάτων κατά τήν αποικιακή πε
ρίοδο είναι μιά δραστηριότητα εκλογικού τύπου, μιά σειρά 
άπό φιλοσοφικά - πολιτικέ; πραγματείες μέ θέμα τό δικαί
ωμα τών λαών νά εξουσιάζουν τόν έαυτό zone,, το δικαίω
μα τής αξιοπρέπειας καί του ψωμιού τών άνθοοτ/ , τήν 
άδιάκοπη διατύπωση τής άρχής ·Ίνας άνθρωπέ ιά  ψή
φος». Τά εθνικιστικά πολιτικά κόμματα δέν . /. ;ν πο
τέ γιά τήν αναγκαιότητα τής βία:, γιατί σκοπός του;· δέν
ει ναι άκριβώς ή ριζική ανατροπή του συστήματος.. Φιλειρη
νικοί, νομιμόφρονες, κατά βάΗος υπερασπιστές τής νέας... 
τάξης, αυτοί οί πολιτικοί σχηματισμοί θέτουν ωμά στήν ά- 
ποικιοκρατική αστική τάξη τό πρόβλημα: ··< Δώστε μας its* 
ρισσότερη δύναμη;., Στό ειδικό πρόβλημα τή: δίας, ή έλίτ 
είναι διχασμένη. Είναι βίαιοι στά λόγια καί ρεφορμιστές 
στή συμπεριφορά,. "Οταν τά εθνικιστικά αστικά πολιτικά 
στελέχη λένε ενα πράγμα. υποδηλώνουν καθαρά πώς δέν 
το σκέφτονται πραγματικά.

Αύτό τό χαρακτηριστικό τών εθνικιστικών πολιτικών 
κομμάτο>ν πρέπει νά ερμηνευτεί συγχρόνως άπό τήν ποιό
τητα τών στελεχών τους όσο κι άπό τήν ποιότητα τής πε
λατείας τους. Ί1 πελατεία τών εθνικιστικών κομμάτων ζεί 
στίς πόλεις. Οί εργάτες, ο ί' 3άσκαλοι. οί μικροί βιοτέχνες 
καί έμποροι εκείνοι πού άρχισαν ~. μέ τή μειοδοσία φυσι
κά ■— νά επωφελούνται άπό τήν αποικιακή κατάσταση έ
χουν ειδικά συμφέροντα. Λυτό πού ζητάει αύτή ή ομάδα, 
είναι ή βελτίωση τής ζωής της, ή άνοδος τών μισθών της. 
Δέν σταματάει ποτέ ο διάλογος ανάμεσα, σ' αύτά τά πολι
τικά κόμματα καί στήν αποικιοκρατία. Συζητούν διευθε
τήσεις, εκλογική εκπροσώπηση, τήν ελευθερία του τύπουt 
τήν ελευθερία τοϋ συνεταιρίζεσθαι. Συζητούν μεταρρυθμί
σεις. Επίσης δέν πρέπει νά ξαφνιαζόμαστε όταν βλέπουμε 
ενα μεγάλο αριθμό ιθαγενών νά στρατεύεται στά παρακλά
δια τών πολιτικών σχηματισμών τής μητρόπολης. ΑύτοΙ οί 
ιθαγενείς αγωνίζονται μέ σύνθημα άφηρημένο: Ί1 εξου
σία στο προλεταριάτο , ξεχνώντας πώς στήν περιοχή του:



ί  άγώνας πρέπει νά διεξαχϋεΐ πρώτα με τά εθνικιστικά 
συνθήματα. Ό άποικιοκρατούμενος διανοούμενος επενδύει 
τήν επιθετικότητα του στήν ελάχιστα καλυμμένη θέλησή 
του νά έξομοιιοθει μέ τόν αποικιακό κόσμο. 'Έχει βάλει τήν 
επιθετικότητα του στήν υπηρεσία τών οικών του συμφερόν
των, τών ατομικών του συμφερόντων. Ετσι γεννιέται εύ
κολα μιά τάξη σκλάβων απελευθερωμένοι ατομικά, σκλά
βων απελεύθερων Λυτό πού απαιτεί ό διανοούμενος εϊναι 
ή δυνατότητα νά πολλαπλασιαστοϋν οί απελεύθεροι, ή δυ
νατότητα νά οργανωθεί μιά αυθεντική τάςη απελεύθερων. 
Οί μάζες αντίθετα δέν συμφωνουν στό νά δουν νά μεγαλώ
νουν οί δυνατότητες επιτυχίας ατόμων. Λυτό πού απαιτούν 
δέν είναι ή υποκατάσταση τοϋ άποικου, άλλά ή θέση τοϋ ά- 
ποικου. Λυτούς δέν τούς ενδιαφέρει νά συναγωνιστούν τόν 
άποικο. Θέλουν τή θέση του.

Οί αγρότες αφήνονται συστηματικά στήν άκρη άπό 
τήν προπαγάνδα τών περισσότερο)'/ εθνικιστικών κομμάτιον. 
Κι όμως είναι φανερό πώς στίς αποικιακέ; χώρες μόνο ή 
αγροτιά είναι επαναστατική. Δέν εχει τίποτα νά χάσει κι 
εχει νά κερδίσει -τά πάντα. Ό αγρότης, ό έκπτωτος, ό πει- 
νασμένος, είναι ό εκμεταλλευόμενος πού ανακαλύπτει γρη
γορότερα οτι μονάχα ή βία Ιχει αποτελέσματα, ΙΥ αύτόν δέν 
υπάρχει συμβιβασμός δέν υπάρχει δυνατότητα διακανονι
σμού. Έ άποικιοποί^ση καί ή άποαποικιοποίηση είναι α
πλώς ένας συσχετισμός δυνάμεων. Ί) εκμεταλλευόμενος κα
ταλαβαίνει πώς γιά τήν απελευθέρωσή του πρέπει νά μπουν 
ο' ενέργεια ολα τά μέσα. και πρώτα άπ' δλα ή βία. "Οταν 
τό 1950, μετά τή r r /θηκολόγηση του κ. Γκύ Μολλέ μπρο
στά στού; άποικου: τής "Αλγερία:, τό Μέτωπο Εθνικής Α 
πελευθέρωσης διαπίστωνε σέ μιά πολύ διάσημη προκήρυ
ξη, δτι ή άποικρατία δέν ύποχωρε» παρά μόνο μέ *ό μα
χαίρι στο λαιμό, αληθινά κανένας Άλγερινό: δέν βρήκε 
αύτά τά /.όγια Υπερβολικά βίαια. *11 προκήρυξη οέν Ικανέ άλ
λο άπό τό νά εκβράσει αύτό πού ολοι οί \\λγερινοι αισθάνον
ταν βαθύτατα μέσα του:: ή αποικιοκρατία δέν είναι μιά σκε~ 
ττόμενη μηχανή, δέν είναι ένα σώμα πού διέπεται άπό τή λο
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γική. Είναι ή 6ία σέ φυσική κατάσταση καί οέν μπορει νά 
υποχωρήσει παρά μόνο μπροστά σέ μια βία άκόμα μεγαλύ
τ ε ρ ν _

Τήν στιγμή τής αποφασιστικής εξήγησης, ή άποικιο- 
κρατική μπουρζουαζία πού ως τότε παρέμενε στήν άκρη 
μπαίνει στή δράση. Εισάγει μιά καινούργια ιδέα, πού, γιά 
νά μιλήσουμε καθαρά, είναι μιά δημιουργία τής αποικια
κής κατάστασης: τή μή - βία. Στήν άρχική μορφή της αύ
τή ή μή - βία σημαίνει γιά τΙς άτρικιοκρατούμενες διανο
ούμενες και οικονομικές έλίτ δτι ή άποικιοκρατική αστική 
τάξη εχει τά ίδια συμφέροντα μ’ έκεΐνες καί πώς έπομέ- 
νως γίνεται άπαραίτητο, επείγον το νά φτάσουν σέ μιά συμ
φωνία γιά τήν κοινή σωτηρία. Ή μή - βία είναι μιά, τάση 
νά ρυθμιστεί το αποικιακό πρόβλημα γύρω άπό ενα τραπέ
ζι, πριν άπο όποιαδήποτε άνατρεπτική χειρονομία, όποια- 
δήποτε αιματοχυσία, όποιαδήποτε λυπηρή πράξη. Ά λλά δ
ταν οί μάζες, χωρίς νά περιμένουν νά τοποθετηθούν οι κα
ρέκλες γύρω άπό τό τραπέζι, δέν άκοϋν παρά τή δική τους 
φωνή κι αρχίζουν τούς εμπρησμούς καί τίς απόπειρες, τότε 
βλέπουμε τίς «έλίτ», καί τούς ηγέτες τών αστικών εθνικι
στικών κομμάτων νά τρέχουν στούς άποικιοκράτες καί νά 
τούς λένε: «Είναι πολύ σοβαρό! Δέν ξέρουμε πώς θά τε
λειώσουν δλα αυτά, πρέπει νά βρεθεί μιά λύση, πρέπει νά 
βρεθεί ενας συμβιβασμός*.

Λυτή ή ιδέα τοϋ συμβιβασμού είναι πολύ σημαντική 
γιά το φαινόμενο τής άποαποικιοποίησης, γιατί δέν είναι 
καθόλου άπλή. Πραγματικά, ο συμβιβασμός άφορα συγχρό
νως τό άποικιακό σύστημα καί τήν νεαρή εθνική μπουρ
ζουαζία. Οί κρατούντες τοϋ αποικιακού συστήματος ανακα
λύπτουν δτι υπάρχει φόβος οί μάζες νά καταστρέφουν τά 
πάντα. Το σαμποτάζ τών γεφυρών, ή καταστροφή τών α
γροικιών, ή καταπίεση, ό πόλεμος, χτυπούν σκληρά τήν οι
κονομία. Συμβιβασμός επίσης γιά τήν εθνική άστική τάξη 
πού, μή οιακρίνοντας καλά τίς πιθανές συνέπειες αύτοϋ 
τοϋ τυφώνα, φοβάται στήν πραγματικότητα μήπως σαρω
θεί απ' αύτήν τή φοβερή καταιγίδα και δέν παύει νά λέει



στους άποικους: «Μπορούμε άκόμα νά σταματήσουμε τήν 
αιματοχυσία, οί μάζες μάς έχουν άκόμα εμπιστοσύνη, κάν
τε γρήγορα άν δέν θέλετε νά διακινδυνέψετε τά πάντα». 
'Ένα βήμα παρακάτω, κι δ ηγέτης τοϋ έθ^ικιστικοϋ κόμ
ματος άποστασιοποιε! τον εαυτό του απ’ αυτήν τή βία. Δη
λώνει φωναχτά πώς δέν εχει καμιά σχέση μ’ αυτούς τούς 
Μάου - Μάου, αυτούς τούς τρομοκράτες, αυτούς τούς μαχαι
ροβγάλτες. Στήν καλύτερη περίπτωση εγκαθίσταται σ’ ένα 
no man’s land άνάμεσα στους τρομοκράτες καί στους 
άποικους καί παρουσιάζεται ευχαρίστως σάν μεσολαβητής: 
πράγμα πού σημαίνει πώς μιά καί οί άποικοι δέν μπορούν 
νά συζητήσουν μέ τούς Μάου - Μάου, εκείνος είναι πρόθυ
μος ν’ ανοίξει τις διαπραγματεύσεις. ’Έτσι ή οπισθοφυλακή 
τοϋ έθνικοϋ άγώνα, αύτδ τδ μέρος τοϋ λαοϋ πού δέν σταμά
τησε ποτέ νά βρίσκεται άπδ τήν άλλη μεριά τοϋ άγώνα, 
βρίσκεται μ’ ένα είδος άκροβασίας στήν εμπροσθοφυλακή 
τών διαπραγματεύσεων καί του συμβιβασμού, άκριβώς έπει- 
δή πρόσεξε καλά νά μή διακόψει ποτέ τήν επαφή της μέ 
τήν άποικιοκρατία.

Πριν άπδ τις διαπραγματεύσεις ή πλειοψηφία τών έ- 
θνικιστικών κομμάτων άρκειται στήν καλύτερη περίπτωση 
νά εξηγεί, νά δικαιολογεί αύτές τις «αγριότητες». Δέν δι- 
εκδικοϋν τδ λαϊκό άγώνα καί δέν είναι σπάνιο, σέ κλει
στούς κύκλους, νά καταδικάζουν τέτοιες θεαματικές πρά
ξεις, πού χαρακτηρίζονται βδελυρές άπδ τον τύπο καί τήν 
κοινή γνώμη τής μητρόπολης. Ή φροντίδα νά βλέπουν τά 
πράγματα άντικειμενικά άποτελει τή δικαιολογία αυτής 
τής άκινησίας. Άλλά αύτή ή κλασσική στάση τοϋ άποικιο- 
κρατούμενου διανοούμενου καί τών Υ]γετών τών εθνικιστι
κών κομμάτων, δέν είναι στήν πραγματικότητα άντικειμε- 
νική. Ή άλήθεια είναι πώς δέν είναι σίγουροι πώς αύτή ή 
ανυπόμονη βία τών ^χαζ^ν είναι τδ πιδ άποτελεσματικδ μέ
σο γιά τήν υπεράσπιση τών δικών τους συμφερόντων. Εί
ναι οί άλλοι πού είναι πεπεισμένοι γιά τήν μή - άποτελε- 
σματικότητα τών βίαιων μεθόδων. ΙΥ αυτούς δέν είναι επι
τρεπτή καμιά άμφιβολία πώς κάθε τάση νά σπάσει μέ δυ-
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ναμικό τρόπο ή άποικιοκρατική καταπίεση, είναι μιά συμ
περιφορά άπελπισία:, μιά συμπεριφορά αυτοκτονίας. Για
τί στο μυαλό τους τά τάνκς καί τά καταδιωκτικά τών άποί- 
κιυν κατέχουν μιά τεράστια θέση. "Οταν τούς λένε: «IIρέ
πει νά δράσουμε», βλέπουν τΙς βόμβες ν’ άδειάζονται στά 
κεφάλια τους, τά τεθωρακισμένα νά προχωρούν στούς δρό
μους, τό αυτόματο, τήν αστυνομία... καί παραμένουν καθι- 
στοί. Φεύγουν χαμένοι. Ή ανικανότητά τους νά θριαμβεύ
σουν μέσω τής βίας δέν χρειάζεται νά άποδειχθεΐ, τήν δεί
χνει ή καθημερινή του: ζωή καί οι ελιγμοί τους. ’Έχουν 
μείνει στήν παιδιάστικη θέση πού υιοθέτησε ο Έγκελς 
στήν διάσημη πολεμική του εναντίον εκείνου του βουνοϋ τής 
παιδικότητας, του Ντύριγκ: "Οπο>ς δ Ροβινσώνας μπόρεσε 
νά προμηθευτεί ενα σπαθί, μπορούμε εξ ίσου νά δεχτούμε 
ότι δ ΙΤαρασκευάς εμφανίζεται μιάν ώραίαν πρωία μ’ ενα 
γεμάτο περίστροφο στό χέρι, κι ετσι άνατρέπεται δλος δ 
συσχετισμός τής ^βίας’?: δ ΙΙαρασκευάς διατάζει κι δ Ροβιν
σώνας είναι αναγκασμένος νά κουράζεται.... Έτσι, τό πε
ρίστροφο θριαμβεύει άπέναντι στό ξίφος κι άκόμα κι δ πιό 
αφελής εραστής τών άξκομάτων θά καταλάβει αναμφισβή
τητα δτι ή βία δέν είναι μιά απλή πράξη θέλησης, άλλά Α
παιτεί γιά νά τεθεί σέ λειτουργία πολύ πραγματικές προ
καταρκτικές συνθήκες, καί συγκεκριμένα, όργανα, άπό τά 
οποία τό τελειότερο υπερέχει τοϋ ατελέστερου' καί καθώς 
αυτά τά όργανα πρέπει νά παραχθοϋν, πράγμα πού σημαί
νει επίσης δτι δ παραγωγός τών πιό τέλειων δργάνων βίας, 
γιά νά μιλήσουμε χονδρικότερα, δ παραγο)γός δπλων, υπε
ρισχύει τοϋ παραγο>γοΰ λιγότεροο τέλειων οπλών, καί μέ 
μιά λέξη ή νίκη τής βίας έξαρτάται άπό τήν παραγωγή ο
πλών, κι αύτή μέ τή σειρά της άπό τή γενική παραγωγή, 
δηλαδή άπό τήν "οικονομική δύναμη”, άπό τό οικονομικούς 
δρους, άπό τά υλικά μέσα πού είναι στή διάθεση τής βί
ας» (3). Πραγματικά οί ρεφορμιστές ήγέτες δέν λένε τί-

3. Φρήντριχ "Εγκελς, «*Αντι - Ντύριγκ», 2ο μέρος, κεφ. 
Ill , «θεωρία τής βίας».
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ποτ’ αλλο: -Μέ τί θα πολεμήσετε τούς άποέκους; Με τά 
μαχαίρια σας; Μέ τά κυνηγετικά σας οπλα;».

Είναι άλήθεια πώς τά όργανα είναι σημαντικά στήν 
περιοχή τής βίας, καθώς δλα έξαρτώνται οριστικά άπό τήν 
κατανομή αυτών τών ©ργάνιον. Ά λλά συμβαίνει δτι σ5 αυ
τόν τον τομέα ή άπελευθέρο>ση τών άποικιακών περιοχών 
ρίχνει ενα καινούργιο φώς. Είδαμε π.χ., δτι κατά τήν εκ
στρατεία τής Ισπανίας, αυτόν τόν αυθεντικά άποιακό πό
λεμο, ό Ναπολέων αναγκάστηκε νά υποχωρήσει, παρά τή 
δύναμη τοϋ στρατού του. πού κατά τις έπιχειρήσεις τής ά
νοιξης του 1810 εφτανε τόν πελώριο αριθμό τών 400.000 
άνδρών. Κι δμως ό γαλλικός στρατός εκανε όλόκληρη τήν 
Ευρώπη νά τρέμει, μέ τά πολεμικά εργαλεία του., μέ τήν 
αξία τών άνδρών του, μέ τήν στρατιωτική ιδιοφυία τών ά~ 
ξιωματικών του. Απέναντι στά πελώρια μέσα τών ναπολε
όντειων στρατευμάτων, οί 'Ισπανοί, πού φλέγονταν άπό μιά 
άσβεστη έθνική πίστη, άνακάλυψαν τήν περίφημη γκουε 
ρίλλα, πού είκοσιπέντε χρόνια νωρίτερα τήν είχαν δο 
κιμάσει οί Αμερικανοί εθνοφρουροί εναντίον τών άγ 
γλικών στρατευμάτων. Ά λλά ή γκουερίλλα του άποικιο- 
κρατούμενου δέν θά ήταν . τίποτε σάν δργανο βίας εναντίον 
άλλων οργάνων βίας, άν δέν άποτελοΰσε ένα νέο στοιχείο 
στήν διεθνή διαδικασία τής άντίθέσης ανάμεσα σέ τράσ: 
καί μονοπώλια.

Στήν άρχή τής άποικιοποίησης, μιά φάλαγγα στρατού 
μπορούσε νά κατέχει τεράστιες περιοχές: τό Κογκό, τή Νι
γηρία, τήν Άκτή του Ελεφαντοστού κλπ. Άλλά σήμερα 
ό έθνικός άγώνας τοϋ άποικιοκρατούμενου μπαίνει σ’ ένα 
εντελώς καινούργιο στάδιο. Ό καπιταλισμός, στήν περίοδο 
τής άνάπτυξής του, εβλεπε τις αποικίες σάν μιά πηγή πρώ
των υλών, πού έπεξεργασμένες θά μπορούσαν νά διοχετευ- 
θοϋν στίς ευρωπαϊκές άγορές. Μετά άπό μιά φάση συσσώ
ρευσης τοϋ κεφαλαίου, ό καπιταλισμός κατέληξε σήμερα νά 
άλλάζει τήν άντίληψή του γιά τήν άποδοτικότητα μιας έπι- 
χείρησης. Οί άποικίες έγιναν άγορά. Ό άποικιακός πληθυ» 
σμός είναι μιά πελατεία πού άγοράζει. Έτσι, άν ή φρουρά



πρέπει νά ένισχύεται αιώνια, οίν τό εμπόριο καθυστερε' *■ ?- 
λαδή άν τά βιοτεχνικά καί βιομηχανικά προϊόν α δέν μπ^ρ- >ν 
πιά νά εξάγονται, αύτό είναι ή απόδειξη δτι .τρέπει ν* ά- 
ποφευχθεΐ ή στρατιωτική λύση. Μιά τυφλ*, *υριαρχίχ ' 
που δουλοκτησίας δέν είναι οικονομικά συμφ-'^νυσα γιά ·ή 
μητρόπολη. Τό μονοπωλιακό μέρος τής μ ^τροπολιτικ ;̂. 
μπουρζουαζίας δέν υποστηρίζει μιά κυβέρντ^η πού ή ~· 
λιτική της είναι άποκλειστικά πολιτική ξίφους. Αύτό πού 
περιμένουν άπό τήν κυβέρνησή τους οί βιομήχανοι κι οί οι
κονομικοί παράγοντες τής μητρόπολης, δέν είναι ν’ άποδε- 
κατίσει τούς πληθυσμούς, άλλά νά διαφυλάσσει μέ τήν βοή
θεια τών οικονομικών συμβάσεων τά «νόμιμα συμφέροντά» 
τους.

Τπάρχει λοιπόν μιά αντικειμενική συνενοχή του κα
πιταλισμού μέ τίς βίαιες δυνάμεις πού ξεσποϋν στά αποικι
ακά εδάφη. Έπί πλέον, ό άποικιοκρατούμενος δέν είναι μό
νος απέναντι στόν καταπιεστή. ’Έχει φυσικά τήν πολιτική 
καί διπλωματική βοήθεια τών προοδευτικών χωρών καί λα
ών. "Αλλά υπάρχει κυρίο>ς ό συναγωνισμός, ό άμείλικτος 
πόλεμος πού διεξάγεται ανάμεσα στίς οικονομικές ομάδες. 
'Ένα Συνέδριο τοϋ Βερολίνου μπόρεσε νά ανακατανείμει 
τήν "Αφρική, πού ήταν μοιρασμένη άνάμεσα σέ τρεις ή 
τέσσερις χώρες. Σήμερα αύτό πού εχει σημασία δέν είναι 
τό δτι ή τάδε περιοχή τής Αφρικής άνήκει στή Γαλλία ή 
στό Βέλγιο: αύτό πού Ιχει σημασία είναι νά προστατεύο
νται οί οικονομικές ζώνες. Ό βομβαρδισμός τοϋ πυροβολικού, 
ή πολιτική τής καμμένης γης εδο>σαν τή θέση τους στήν 
οικονομική υποδούλωση. Σήμερα δέν κάνουν πιά πόλεμο ε
ναντίον κάποιου αντάρτη σουλτάνου. Eivat πιό αβροί, λιγό- 
τερο αιμοδιψείς, καί άποφασίζουν τήν ειρηνική έκμηδένι- 
ση τοϋ καθεστώτος τοϋ Κάστρο. Δοκιμάζουν νά στραγγα
λίσουν τή Γουϊνέα, νά εξαφανίσουν τόν Μωσσαντέκ. Ό ε
θνικός ηγέτης πού φοβάται τή βία εχει λοιπόν άδικο άν 
φαντάζεται δτι ή Αποικιοκρατία «θά μας σφάξει δλους*. Οί 
στρατιωτικοί φυσικά έςακολουθοϋν νά παίζουν μέ τις κού
κλες πού κατάγονται άπό τήν κατάκτηση, άλλά οί οίκονο-
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μικοί χόχλοι γρήγορα τούς ξαναφέρνουν στήν πραγματικό
τητα.

ΙΥ αύτό είναι Αναγκαίο τα λογικά εθνικιστικά κόμ
ματα νά εκθέτουν οσο πιό καθαρά γίνεται τίς διεκδικήσεις 
τους, και με τόν άποικιοκράτη συνομιλητή τους νά ψάξουν 
νά βρουν μιά λύση πού νά σέβεται τά συμφέροντα καί τών 
δύο πλευρών. Βλέπουμε δτι αύτός ό εθνικιστικός ρεφορμι
σμός, πού συχνά παρουσιάζεται σάν μιά καρικατούρα του 
συνδικαλισμού, αν Αποφασίσει νά δράσει θά τό κάνει μέ 
τρόπους Απόλυτα ειρηνικούς: Απεργίες στά λίγα έργοστά- 
σια πού βρίσκονται μέσα στίς πόλεις, διαδηλώσεις μαζών 
γιά τήν έπευφήμηση του Αρχηγού, μποϋκοτάζ τών λεωφο
ρείων ή τών είσαγομένων έμπορευμάτων. "Ολες αύτές οί 
δραστηριότητες χρησιμεύουν συγχρόνως γιά νά Ασκούνται 
πιέσεις στήν αποικιοκρατία καί νά έπιτρέπουν στό λαό νά 
ξεσπάει. Αύτή ή πρακτική τής θεραπείας μέ κατάψυξη, αύ
τή ή υπνοθεραπεία τοϋ λαοϋ μπορεί νά πετυχαίνει μερικές 
φορές. Λοιπόν τότε, άπό τήν συζήτηση γύρω Από τό τρα
πέζι βγαίνει ή πολιτική προώθηση πού έπιτρέπει στόν κ. 
Μ’μπά, πρόεδρο τής Δημοκρατίας τοϋ Γκαμπόν, νά λέει μέ 
μεγάλη ειλικρίνεια δταν έρχεται γιά έπίσημη επίσκεψη στό 
Παρίσι: «Τό Γκαμπόν είναι Ανεξάρτητο, Αλλά Ανάμεσα στό 
Γκαμπόν καί στή Γαλλία τίποτε δέν έχει Αλλάξει, τά πάν
τα συνεχίζονται δπως πρίν». Πραγματικά, ή μόνη Αλλαγή 
είναι δτι 6 κ. Μ’μπά είναι πρόεδρος τής Δημοκρατίας τοϋ 
Γκαμπόν κι δτι γίνεται δεκτός άπό τόν πρόεδρο τής Γαλ
λικής Δημοκρατίας.

Ή άπο·κtοκρατ ική άστική τάξη βοηθιέται στήν δου
λειά της γιά τήν καθησύχαση τών άποικιοκρατούμενων Από 
τήν αναπόφευκτη θρησκεία. "Ολοι οι άγιοι πού γύρισαν 
καί τό άλλο μάγουλο, πού συχώρεσαν τίς προσβολές, πού 
δέχτηκαν χωρίς ν’ Αναπηδούν τά φτυσίματα καί τίς βρι
σιές, εξηγούνται, δίνονται, σάν πρότυπα. Οί ελίτ τών άποι- 
κιοκρατούμενων χωρών, αύτοί οι απελεύθεροι σκλάβοι, όταν 
βρίσκονται στήν κεφαλή τοϋ κινήματος, καταλήγουν Αναπό
τρεπτα νά δημιουργούν ένα έρζάτς Αγώνα. Χρησιμοποιούν
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τή σκΛαβια τον αδερφών τους γιά νά κάνουν τούς δούλα- 
κτήτες νά ντραπούν ή γιά νά δο>αουν ενα ιδεολογικό πε
ριεχόμενο Ανόητου άνθρονπισμοϋ στις ανταγωνιζόμενες οι
κονομικές ομάδες τών καταπιεστών τους. Στήν πραγματι
κότητα ποτέ δέν κάνουν έκκληση στούς ίδιους τούς σκλά
βους, ποτέ δέν τούς κινητοποιούν συγκεκριμένα. Αντίθετα, 
τή στιγμή τής αλήθειας, δηλαδή γ ι’ αύτούς τοΰ ψέμματος* 
έπισείουν τήν άπειλή μιας κινητοποίησης τών μαζών σάν 
αποφασιστικό δπλο πού θά προκαλουσε ώς έκ θαύματος τό 
«τέλος τοϋ αποικιακού καθεστώτος*. Φυσικά στά πλαίσια 
αυτών τών πολιτικών κομμάτυνν, άνάμεσα στά στελέχη βρί
σκονται κι επαναστάτες πού έπίτηδες γυρίζουν τήν πλάτη 
στή φάρσα τής έθνικής άνεξαρτησίας, Άλλά γρήγορα οί 
έπεμβάσεις τους, οί πρωτοβουλίες τους, οί θυμωμένες κινή
σεις τους ενοχλούν τό μηχανισμό τοϋ κόμματος. Προοδευτι
κά αυτά τά στοιχεία απομονώνονται, μετά αποφεύγονται 
προσεχτικά. Συγχρόνως, σάν νά υπήρχε διαλεκτική συ να» 
κολουθία, πέφτει Απάνω τους ή άποικιοκρατική αστυνομία. 
Χωρίς ασφάλεια στις πόλεις, μέ τούς αγωνιστές νά τούς Α
ποφεύγουν, μέ τήν ήγεσία τοϋ κόμματος νά τούς Αποδοκι- 
μάζει, αυτοί οί ανεπιθύμητοι μέ τό εμπρηστικό βλέμμα κα
ταφεύγουν στήν ύπαιθρο. Καί τότε Αντιλαμβάνονται μ’ ενα, 
είδος ιλίγγου, δτι οί Αγροτικές μάζες καταλαβαίνουν μέ τό 
πρώτο τούς σκοπούς τους καί τούς θέτουν Απερίφραστα τήν 
ερώτηση πού δέν είναι προετοιμασμένοι γιά ν’ Απαντήσουν: 
«Γιά πότε;».

Αύτή ή συνάντηση τών έπαναστατών πού έρχονται ά
πό τις πόλεις καί τών Αγροτών θά τραβήξει τήν προσοχή 
μας παρακάτω. Τώρα προτιμούμε νά ξαναγυρίσουμε στά 
πολιτικά κόμματα γιά νά δείξουμε τόν, παρ’ δλα αύτά, προ
οδευτικό χαρακτήρα τής δράσης τους. Στούς λόγους τους 
οί πολιτικοί ήγέτες «ονομάζουν» τό έθνος. Έτσι οί διεκδι
κήσεις τοϋ Αποικιοκρατούμενου παίρνουν μιά μορφή. Αέν 
ύπάρχει περιεχόμενο, δέν υπάρχει πολιτικό καί κοινωνικό 
πρόγραμμα. Υπάρχει μιά Αόριστη, Αλλά δπωσδήποτε έθνι
κή μορφή, ενα πλαίσιο, αύτό πού όνομάζουμε μίνιμουμ Α-
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πχίτηση. Οί πολιτικοί πού παίρνουν το λόγο, πού γράφουν 
στίς εθνικιστικές εφημερίδες, κάνουν τό λαό νά ονειρεύεται. 
'Αποφεύγουν τήν άνατρεπτικότητα, άλλά στήν πραγματι
κότητα εισάγουν φοβερά προσανάμματα άνατρεπτικότητας 
στή συνείδηση τών Ακροατών η τών αναγνωστών τους. Συ
χνά χρησιμοποιούν τή γλώσσα του έθνους ή τής φυλής. Κι 
αύτό επίσης γίνεται γιά νά διατηρηθεί τό ονειρο, νά έπι- 
τραπεί στή φαντασία νά χοροπηδήσει εξο> άπό τήν άποικια- 
κή τάξη. Μερικές φορές αύτοί οί πολιτικοί λένε: «Έμεΐς 
οί Νέγροι, έμεΐς οί νΑραβες- κι αύτή ή επίκληση, ή πολύ 
διφορούμενη κατά τήν άποικιακή περίοδο, κατά κάποιον 
τρόπο έξαγιάζετα* Οί εθνικιστικές πολιτικοί παίζουν με τή 
φωτιά. Γιατί, δπως ίξομολογήθηκε πρόσφατα ενας Αφρικα
νός ήγέτης σέ μιά ομάδα νέων διανοουμένου: «Νά σκέφτε
στε πριν νά μιλήσετε στίς μάζες, παίρνουν εύκολα φωτιά». 
Αύτό είναι μιά πονηριά τής ιστορίας- πού παίζει φοβερά 
στίς άποικίες.

'Όταν ό πολιτικός ήγέτης καλει τό λαό σέ μιά συγ
κέντρωση, μπορούμε νά ποΰμε πώς υπάρχει αιμα στόν Αέ
ρα. 'Όμο>ς ό ήγέτης ένδιαφέρεται κυρίο)ς νά «δείξει» τίς 
δυνάμεις του... γιά νά μήν χρειαστεί νά τίς χρησιμοποιή
σει. Άλλά ή ταραχή πού διατηρείται ετσι — τό πήγαιν" 
Ιλα, τό άκουσμα τών λόγων, το νά βλέπεις τό λαό συγκεν
τρωμένο, οί άστυνομικοί γύρω - γύρω, οί στρατιωτικές Επι
δείξεις, οί συλλήψεις, οί εκτοπίσεις ήγετών —- δλη αύτή ή 
αναστάτωση δίνει στό λαό τήν έντύπο)ση πώς ήρθε ή στι
γμή γ ι’ αύτόν νά κάνει κάτι. Σ5 αύτές τής στιγμές τής ά- 
στάθειας τά πολιτικά κόμματα πολλαπλασιάζουν τίς έπι- 
κλήσεις τους γιά ηρεμία πρός τήν άριστερά, ενώ πρός τά 
δεξιά τους διερευνούν τόν ορίζοντα, προσπαθώντας ν’άπο- 
κρυπτογραφήσουν τίς προθέσεις φιλελευθερισμού τής Αποι
κιοκρατίας.

Ό λαός έπίσης χρησιμοποιεί όρισμένα επεισόδια τής 
ζωής τής κοινότητας γιά νά διατηρεί τή φόρμα του, γιά νά 
διατηρεί τίς Ιπαναστατικές του δυνατότητες. Ό ληστής 
π.χ., πού γιά μέρες δλόκληρες κρατάει τήν ύπαιθρο άντιμέ-
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τωπη μέ τούς χοφοφύλακες πού Ακολουθούν τά ιχνη του,, 
εκείνος πού σ’ εναν περίεργο άγώνα υποκύπτει άφου σκο
τώσει τέσσερις - πέντε αστυνομικούς, εκείνος πού αύτοκτο- 
νεΐ γιά νά μή «δώσει» τούς συνενόχους του, δλοι αυτοί Απο~ 
τελούν γιά τό λαό φάρους, σχήματα δράσης, «ήρωες». Καί 
δέν χρησιμεύει σέ τίποτε φυσικά νά τοΰ πει κανείς δτι δ 
τάδε ήρωας είναι κλέφτης γλεντοκόπος, ή διεφθαρμένος» 
"Άν ή πράξη γιά τήν οποία οί άποικιοκρατικές αρχές τόν 
κυνηγουν είναι μιά πράξη πού έπληττε άποκλειστικά ένα 
αποικιακό πρόσωπο ή πράγμα, τότε δ διαχωρισμός είναι 
καθαρός καί αυταπόδεικτος. Ή διαδικασία άναγνώρισης 
είναι αύτόματη.

Πρέπει νά σημειώσουμε επίσης τό ρόλο, πού παίζει σ’ 
αύτό τό φαινόμενο ώρίμανσης, ή Ιστορία τής έθνικής Αντί
στασης κατά τήν κατάκτηση. Οί μεγάλες μορφές του άποι- 
κιοκρατούμενου λαου είναι πάντα εκείνες πού διοίκησαν 
τήν έθνική Αντίσταση κατά τήν εισβολή. Ό Μπεχανζίν, δ 
Σουαντιάτα, δ Σαμορύ, δ Άμπντέλ - Καντέρ ξαναζούν μέ 
ιδιαίτερη ένταση στήν περίοδο πού προηγείται τής δράσης. 
Είναι ή απόδειξη δτι δ λαός είναι έτοιμος νά ξαναρχίσει 
νά προχωρεί, νά διακόψει τό νεκρό καιρό, πού τοΰ έπιβάλ- 
λει ή Αποικιοκρατία, νά κάνει ιστορία.

Ή δημιουργία τοΰ καινούργιου έθνους, ή καταστροφή 
τών Αποικιακών δομών είναι τό Αποτέλεσμα, είτε ένός βίαι
ου άγώνα τοΰ Ανεξάρτητου λαοΰ, είτε τής δυσάρεστης γιά  
τό Αποικιακό καθεστώς δράσης, τής περιφερειακής βίας 
πού επιβάλλουν άλλοι Αποικιοκρατούμενοι λαοί.

Ό Αποικιοκρατούμενος λαός δέν είναι μόνος. Παρά 
τις προσπάθειες τής Αποικιοκρατίας, τά σύνορά του διαβρώ- 
νονται άπό τά νέα, άπό τήν ηχώ. Ανακαλύπτει πώς ή βία 
βρίσκεται στήν ατμόσφαιρα, δτι ξεσπάει έδώ κι εκεί, κι δτι 
έδώ κι εκεί παρασύρει τό αποικιακό καθεστώς. Αύτή ή βία 
πού πετυχαίνει παίζει δχι μόνο πληροφοριακό ρόλο, Αλλά 
και ουσιαστικό γιά τον Αποικιοκρατούμενο λαό. Ή μεγάλη 
νίκη τοΰ βιετναμικοΰ λαοΰ στό Ντιέν - Μπιέν - Φού δέν εί
ναι πιά άν θέλουμε νά κυριολεκτούμε μιά βιετναμική νίκη.
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Από τόν Μούλιο του .1954, τό πρόβλημα πού θέτουν στόν 
έαυτο τους οί άποικιοκρατούμενου λαοί είναι το άκόλουθο: 
«Τί πρέπει νά κάνουμε γιά νά πραγματοποιήσουμε ενα· Ντι- 
έν - Μπιέν - Φού; ΙΙώς νά ενεργήσουμε;». Κανένας άποικιο- 
κρατούμενος δέν μπορούσε πιά ν άμφιβάλλει γιά τήν δυ
νατότητα ένός Ντιέν - Μπιέν - Φού. Αύτό πού ήταν προβλη
ματικό ήταν ή διευθέτηση τών δυνάμεο>ν, ή όργάνο>σή τους, 
ή ήμερομηνία κατά τήν οποία θά έμπαιναν στή δράση, 
Αύτή ή διάχυτη βία δέν αλλάζει μόνο τούς άποικιοκρατού- 
ιιενους άλλά τό ίδιο καί τούς άποικιοκράτες πού συνειδητο
ποιούν πολλαπλά Ντιέν - Μπιέν - Φοϋ. IV αύτό οί άποικιο- 
κρατικές κυβερνήσεις κυριεύονται άπό εναν πραγματικό 
πανικό. Ή πρόθεσή τους είναι νά μπουν μπροστά, νά στρέ
ψουν τό άπελευθερο>τικό κίνημα πρός τά δεξιά, νά αφοπλί
σουν τό λαό: γρήγορα, ν? άποαποικιοποιήσουμε. Ν5 άποα- 
ποικιοποιήσουμε τό Κογκό πριν νά μεταμορφωθεί σέ Α λ 
γερία. Νά ψηφίσουμε τόν πρότυπο νόμο γιά τήν Αφρική, 
νά δημιουργήσουμε τήν Κοινότητα, άλλά σάς έξορκίζω, νά 
άποαποικιοποιήσουμε, νά άποαποικιοποιήσουμε,,. Άποαποι- 
κιοποιούν μέ τέτοιον ρυθμό ώστε νά ε π ι β ά λ λ ο υ ν  
τήν άνεξαρτησία στό Χουφουέ - Μπουανύ, Στή στρατηγική 
του Ντιέν - Μπιέν - Φού, πού τήν ορίζει ό άποικιοκρατοό·* 
μένος, δ άποικιοκράτης απαντάει μέ τή στρατηγική τής 
περικύκλωσης... μέ σεβασμό τής αύτονομίας τών κρατών, 

Άλλά ας ξανάρθουμε σ’ αύτήν τήν ατμοσφαιρική βία, 
σ” αύτή τή διάχυτη βία. Είδαμε δτι στήν εξέλιξη τής ώρι· 
μανσής της διάφοροι μίτοι τής Αριάδνης τήν αναλαμβά
νουν καί τήν δδηγοϋν στήν έξοδο. Παρά τίς παραμορφώσεις 
πού της επιβάλλει το αποικιακό καθεστώς ατούς αγώνες 
μεταξύ φυλών ή περιοχών, ή βία βρίσκει το δρόμο της, δ ά 
πο ι κιοκρατούμενος αναγνωρίζει τόν έχθρό του, δίνει ενα ό
νομα σ' δλα του τά βάσανα καί ρίχνει σ’ αύτόν τόν καινούρ
γιο δρόμο όλη τήν σέ παροξυσμό δύναμη τοϋ μίσους του καί 
τής οργή; του.. Άλλά πώς περνάμε άπο τήν ατμόσφαιρα 
τής βίας σέ δράση: Τί είν’ αύτό πού κάνει νά έκραγει τό 
καζάνι: Υπάρχει πρώτα τό γεγονός οτι αύτή ή εξέλιξη οέν



αφήνει ανέπαφη τήν μακαριότητα τού άποικου. Ό αποικος, 
πού γνωρίζει > τούς ιθαγενείς, διακρίνει άπο πολλές ενδεί
ξεις δτι κάτι αλλάζει. Οί καλοί Ιθαγενείς αρχίζουν νά σπα
νίζουν, σιωπή απλώνεται δταν πλησιάζει ό καταπιεστής. 
Μερικές φορές οί ματιές γίνονται σκληρές, ή συμπεριφορά 
καί οί προθέσεις επιφυλακτικά επιθετικές. Τά έθνικιστικά 
κόμματα ταράζονται, πολλαπλασιάζουν τίς συγκεντρώσεις 
καί συγχρόνως οί δυνάμει; τή; αστυνομίας μεγαλώνουν, έρ
χονται Ινισχύσεις στρατευμάτων, Οί αποικοι, οί καλλιερ
γητές κυρίιος, απομονωμένοι στί; αγροικίες του; είναι οί 
πρώτοι πού πανικοβάλλονται. ΖητοΟν δραστικά μέτρα.

ΙΙραγματικά οί άρχές παίρνουν θεαματικά μέτρα, συλ- 
λαμοάνουν εναν ή δυο άρχηγούς, οργανώνουν στρατιωτικές 
παρελάσεις, επιχειρήσεις, αεροπορικές πτήσεις. Οί επιδεί
ξεις, οί πολεμικές άσκήαει;, αύτή ή μυρωδιά του μπαρου
τιού πού γεμίζει τώρα τήν ατμόσφαιρα, οέν κάνουν τδ λαό 
νά ύποχωρήσει. Οί ξιφολόγχες καί οί κανονιοβολισμοί ενι
σχύουν τήν επιθετικότητα του Δημιουργέ ιται μιά δραματι
κή ατμόσφαιρα, δπου ό καθένας θέλει ν" αποδείξει πώς εί
ναι έτοιμος γιά δλα. Σ αύτές τίς συνθήκες τδ πρώτο χτύ
πημα δίνεται άπο μόνο του, γιατί τά νεύρα έχουν γίνει εϋ- 
θραστα, το χέρι στή σκανδάλη είναι εύαίσθητο. Ένα κοι
νό επεισόδιο κι αρχίζουν οί πολυοολισμοί: τδ Σετίφ στήν 
Αλγερία, τδ κεντρικό στάδιο στο Μαρόκο, ή Μοραμάγκα 

στή Μαδαγασκάρη,
Οί καταπιέσεις, αντί νά· σπάσουν τήν ορμή, σημειώ

νουν τίς προόδους τή: εθνικής συνείδησης. Στίς αποικίες, 
οί εκατόμβες, άκόμα κι όταν γίνονται σ" ενα έμβρυακδ στά
διο συνείδησης, έ/ισχύουν αύτή τή συνείδηση, γιατί, υπο
δηλώνουν δτι ανάμεσα σέ καταπιεστές καί καταπιεζόμε- 
νους δλα λύνονται μέ τή δία. ΙΙρέπει νά σημειώσουμε εδώ 
δτι τά πολιτικά κόμματα δ:ν έδωσαν τδ σύνθημα τοϋ ένο
πλου ξεσηκώματος, δέν τδ είχαν προετοιμάσει. "Ολε; αύ
τές τίς καταπιέσει;, δλες αύτές τίς πράξεις πού ύπαγορεύ- 
ονται άπδ τδ φόβο, δέν τί: θέλησαν οί ηγέτες. Τά γεγονό
τα τού; ξεπερνούν. Τότε ακριβώς ή. αποικιοκρατία μπορεΐ
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/ αποφασίσει νά σύλλαβε: τού; εθνικιστές ήγέτες. '“Αλλά 
σήμερα οϊ κυβερνήσεις τον αποικιοκρατιών χωρών ξέρουν 
πολύ καλά πώς είναι πολυ επικίνδυνο νά στερήσουν άπό τις 
μάζες τούς άρχηγούς τους,. Γιατί τότε b λαός, καθώς δέν 
χαλιναγοιγεΐται πιά, ρίχνεται στις επαναστατικές ένέργει- 
ες, στις ταραχές, ατού; κτηνώδεις φόνους'"·. Οί μάζες δί
νουν ελεύθερη διέξοδο στά αίμοβόρα ένστικτά^ τους κι επι
βάλλουν στήν άποικιοκρατία τήν άπελευθέρωση τών ήγε- 
τών, στούς οποίους θά πέσει τό δύσκολο καθήκον νά ςανα- 
φέρουν τήν ηρεμία. Ό άποικιοκρατούμενος λαός, πού είχε 
αυθόρμητα επενδύσει τήν επιθετικότητα του στήν κολοσ
σιαία πρόθεση νά καταστρέψει τό άποικιοκρατικό σύστημα, 
αντιμετωπίζει σέ λίγον καιρό τό νωθρό, άγονο σύνθημα:
■ Αετευριά στόν X ή στόν X · (4) . Τότε ή άποικιοκρατία θ" 
απελευθερώσει αύτούς τού: άνθρώπους καί θά συζητήσει 
μαζί τους. Έφτασε ή ώρα. τών λαϊκών γλεντιών.

Σέ μιά άλλη περίπτωση, ό μηχανισμός τών πολιτικών 
κομμάτων μπορεϊ νά μείνει ανέπαφος. "Άλλά μετά τήν ά- 
ποικιοκρατική καταπίεση καί τήν αύθόρμητη άντί δράση 
τοΰ λαοΰ, τά κόμματα βρίσκονται νά ϊχουν ςεπεραστεΐ άπό 
τούς οπαδούς τους. Ή βία τών μαζών άντιστέκεται ορμητι
κά στις στρατιωτικές δυνάμεις κατοχής, ή κατάσταση χει
ροτερεύει καί φθείρεται. Οι έλεύθεροι ήγέτες μενουν τότε 
σέ άμηχανία. 5Αφου έχουν γίνει πιά άχρηστοι με τή γραφει
οκρατία τους καί τό λογικό τους πρόγραμμα, τούς βλέπου
με, μακριά άπό τά γεγονότα, νά τολμοΰν τήν έσχατη ά
πατη νά μιλοΰν Ιξ ονόματος τοΰ φιμωμένου Ιθνους>\ Κα
τά κανόνα ή άποικιοκρατία ρίχνεται μέ άπλιστία σ’ αύτήν 
τήν ευκαιρία. κάνει αύτούς τούς άχρηστους άνθρώπους συνο
μιλητές της καί σέ τέσσερα δευτερόλεπτα τού: δίνει τήν ά~

4 Συμβαίνει ό ηγέτης που πιάστηκε ν’' αποτελεϊ τήν αυ
θεντική έκφραση τών άποικιοκρατουμε^ων μαζών Σ’ αυτή τήν 
περίπτωση ή αποικιοκρατία θά έπωφεληθεΐ άπό τήν φυλάκισή
~οι· για νά λανσάρει νέους ήγέτες.
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νεξαρτησια, μέ τήν ύποχρέί.οση άπό μέρους του; νά επανα
φέρουν τήν τάξη.

Βλέπουμε λοιπόν δτι έχουν συνείδηση αυτής τής βίας 
καί τό πρόβλημα δέν είναι πάντα ν’ απαντήσει κανείς μέ 
άκόμα μεγαλύτερη βία, άλλά πολύ περισσότερο νά δει πώς 
θά έξουδετεροϊσει τήν κρίση.

Τί είναι λοιπόν στήν πραγματικότητα αύτή ή βία: 
Είδαμε πώς ε ί/at ή συναίσθηση πού έχουν οι άποικιοκρα- 
τούμενες μάζες ότι ή άπελευθέρωση τους πρέπει νά γίνει, 
•καί δτι όέν μπορεΐ νά γίνει παρά μέ τή βία. ΙΙοιός παρα- 
λογισμός κάνει αυτούς τούς πεινασμένους κι άδυνατισμέ- 
νους άνθρώπους χωρίς τεχνική, χωρίς γνώση τών μεθόδων 
οργάνωσης, νά πιστεύουν πώς μόνο ή βία θά μπορέσει νά 
τούς απελευθερώσει άπό τήν οικονομική καί στρατιωτική 
δύναμη τών άποικιοκρατών; Πώς μπορούν νά ελπίζουν δτι 
θά θριαμβεύσουν:

Γιατί ή βία, κι εκεί είναι τό σκάνδαλο, μπορεί ν’άπο* 
τελέσει, Ικτός άπό τή μέθοδο, καί τό σύνθημα ένός πολιτι
κού κόμματος. Τά στελέχη του μπορεί νά καλέσουν τό λαό 
στόν ένοπλο άγώνα. Πρέπει νά σκεφτεΐ πάνω α αύτόν τον 
προβληματισμό τής βίας. Τό ν° αποφασίσει ό γερμανικός 
μιλιταρισμός νά /ύσει μέ τή βία τά συνοριαχά του προβλή
ματα δέν μάς εκπλήσσει καθόλου, άλλά τό γεγονός δτι δ 
λαός τής "Αγκόλας π.χ. αποφασίζει νά πάρει τά δπλα, δτι 
6 αλγερινός λαός άπορρίπτει κάθε μή βίαιη μέθοδο, άποδει- 
κνύει δτι κάτι συνέβη, ή δτι κάτι συμβαίνει. Οί άποικιο- 
κρατούμενοι, αύτοί οί σκλάβοι τής σύγχρονης εποχής, άνυ- 
πομονοϋν. Ξέρουν δτι μόνο αύτή ή τρέλα μπορεΐ νά τούς Α
παλλάξει άπό τήν αποικιακή καταπίεση. "Ενας νέος τύπος 
σχέσεο>ν καθιερώνεται στόν κόσμο. Οί ύπανάπτυκτοι λαοί 
σπάνε τίς άλυσσίδες τους καί τό εκπληκτικό είναι πώς τό 
πετυχαίνουν. Μπορεΐ κανείς νά ισχυριστεί δτι τόν καιρό 
τοϋ Σπούτνικ είναι γελοίο νά πεθαίνουν άνθρωποι άπο πεί
να, άλλά γιά τίς άποικιοκρατούμενες μάζες ή εξήγηση ε ί
ναι λιγότερο σεληνιακή. Έ πραγματικότητα είναι δτι κα
μιά άποικιοκρατική χώρα δέν είναι σήμερα σέ θέση νά υν

48



οθετήσει τή μοναδική μορφή πάλης πού θά είχε μιά πιθα
νότητα νά πετύχε:: τήν παρατεταμένη εγκατάσταση σημαν
τικών δυνάμεων κατοχής,

Στδ εσωτερικό πλάνο, οι άποικιοκρατικές χώρες βρί
σκονται αντιμέτωπες μέ αντιθέσεις, μέ εργατικές διεκδική
σεις, πού απαιτούν τή χρησιμοποίηση τών άστυνομικών δυ- 
νάμεών τους. Έπί πλέον στις σημερινές διεθνείς συνθήκες 
αύτές οί χώρες χρειάζονται τά στρατεύματά τους γιά νά 
προστατεύσουν τδ καθεστώς τους. Τέλος ξέρουμε τδ μύθο 
τών άπελευθερωτικών κινημάτων πού διοικοΰνται άπδ τή 
Μόσχα. Στήν πανικόβλητη έπειχειρηματολογία του καθε
στώτος αύτδ σημαίνει: «Ά ν  αύτδ συνεχιστεί, υπάρχει κίν
δυνος οί κομμουνιστές νά έπωφεληθοϋν άπ’ αύτές τις τα
ραχές γιά νά εισχωρήσουν σ’ αύτές τις περιοχές».

Μέσα στήν ανυπομονησία τοϋ άποικιοκρατούμενου, τδ 
γεγονός δτι επισείει τήν απειλή τής βίας άποδεικνύει δτι 
εχει συνείδηση τοΰ Ιξαιρετικοΰ χαρακτήρα τής σύγχρονης 
κατάστασης κι δτι εννοεί νά έπωφεληθεΐ. Άλλά και στδ έ
πίπεδο τής άμεσης πείρας, δ άποικιοκρατούμενος, πού εχει 
τήν εύκαιρία νά δει τδν σύγχρονο κόσμο νά εισχωρεί ως 
τις πιό απομακρυσμένες γωνιές τής ζούγκλας, συνειδητο
ποιεί μέ μεγάλη όςύτητα τί δέν κατέχει. Οί μάζες, μ’ ενα 
είδος παιδιάστικης λογικής, είναι πεπεισμένες δτι δλα αύ- 
τά τά πράγματα έχουν κλαπεΐ άπδ αύτές. IV αύτδ σέ μερι
κές ύπανάπτυκτες χώρες οι μάζες προχωρούν πολύ γρήγο
ρα καί δυο ή τρία χρόνια μετά τήν άνεξαρτησία καταλα
βαίνουν δτι ματαιπόνησαν κι δτ: δ̂έν άξιζε τδν κόπο», νά 
πολεμήσουν άφου ή κατάσταση δέν άλλαξε. Τδ 1789, μετά 
τήν άστική έπανάσταση, οί πιο μικροί Γάλλοι άγρότες ω
φελήθηκαν ουσιαστικά άπ’;" αύτήν τήν άναστάτωση. Άλλά  
θά είναι κοινοτοπία άν διαπιστώσουμε καί ποΰμε δτι στις 
περισσότερες περιπτώσεις ή άνεξαρτησία δέν επιφέρει άμε
ση άλλαγή γιά τά 95% τής χώρας. Ό οξύς παρατηρητής 
διακρίνει τήν ύπαρξη ένός είδους συγκαλυμμένης δυσαρέ
σκεια ς, σάν έκεΐνα τά κάρβουνα, πού, μετά τδ σβήσιμο μιας
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πυρκαγιάς, εξακολουθεί νά υπάρχει κίνδυνος νά πιάσουν 
φωτιά.

Τότε λέμε δτι οί Αποικιοκρατούμενοι θέλουν νά προ-' 
χωρήσουν υπερβολικά γρήγορα. 'Όμως, μήν ξεχνάμε δτι 
δέν είναι πολύς καιρός πού μιλούσαμε γιά τή νωθρότητά 
τους, τήν τεμπελιά τους, τή μοιρολατρεία τους. Βλέπουμε 
δτι ή βία πού βρίσκεται σέ πολύ Ακριβείς δρόμους τήν έπο- 
χή τής Απελευθερο>τικής πάλης, δέν σβήνει διά μαγείας 
μετά τήν τελετή γιά τήν καθιέρωση τών εθνικών χρωμά- 
το>ν. Σβήνεται τόσο λιγότερο, δσο περισσότερο ή έθνική δο
μή έξακολουθεί νά διαγράφεται στά πλαίσια τοϋ αποφασι
στικού Ανταγωνισμού Ανάμεσα στόν καπιταλισμό καί τόν 
σοσιαλισμό.

Αύτός ό Ανταγωνισμός δίνει μιά διάσταση, άς ποϋμε 
παγκόσμια, καί στίς πιό Ατομικές διεκδικήσεις. Κάθε συγ
κέντρωση, κάθε πράξη καταπίεσης Αντηχεί στό διεθνή στί
βο. Οί φόνοι τής Σάρπβιλ συντάραξαν τήν κοινήν γνωμή 
γιά μήνες. Στίς εφημερίδες, στά ραδιόφωνα, στίς Ιδιωτι
κές συζητήσεις ή Σάρπβιλ εγινε ενα σύμβολο. Μέσα άπό τή 
Σάρπβιλ άντρες καί γυναίκες Αντιμετώπισαν τό πρόβλημα 
τοϋ Α π ά ρ τ χ α ϊ ν τ τής Νότιας ’Αφρικής. Καί δέν 
μπορούμε νά ισχυριστούμε δτι μόνο ή δημαγωγία εξηγεί τό 
ξαφνικό ενδιαφέρον τών Μεγάλων γιά τά μικρά προβλήμα
τα τών υπανάπτυκτων περιοχών. Κάθε Ανταρσία, κάθε στά
ση στον Τρίτο Κόσμο μπαίνει στά πλαίσια τοϋ ψυχρού πο
λέμου. Δυό άνθρο)ποι ραβδίστηκαν στό Σαλίσμπερυ, καί νά 
πού τό σύνολο ένός μπλοκ παίρνει φωτιά, μιλάει γ ι’ αυτούς 
τούς δυό Ανθρώπους καί μέ τήν εύκαιρία αυτής τής μαστί- 
γωσης εγείρει τό πρόβλημα τής Ροδεσίας, τό συνδέει μέ τό 
σύνολο τής ’Αφρικής καί μέ τό σύνολο τών Αποικιοκρατού- 
μενων Ανθρώπων. Άλλά καί τό άλλο μπλόκ έπίσης μετρά
ει, από τήν δύναμη τής καμπάνιας πού γίνεται, τίς τοπικές 
Αδυναμίες τοϋ συστήματός του. Οί Αποικιοκρατούμενοι λαοί 
καταλαβαίνουν δτι καμιά πλευρά δέν Αδιαφορεί γιά τά το
πικά συμβάντα. Παύουν νά περιορίζονται στους έπαρνια-



κούς ορίζοντες τους, καθώς είναι αιχμάλωτοι αύτής της 
ατμόσφαιρας της παγκόσμιας ταραχής.

"Οταν κάθε τρεις μήνες μαθαίνουμε δτι ό 6ος ή ό 7ος 
στόλος κινείται πρός τήν τάδε μεριά, δταν 6 Χρουτσώφ α
πειλεί νά σώσει τόν Κάστρο μέ τούς πυραυλους, δταν ό 
Κέννεντυ, μέ τήν ευκαιρία τοΰ Αάος άποφασίζει νά αντι
μετωπίσει τις εσχατες λύσεις, δ άποικιοκρατούμενος ή ο 
καινούργιος ανεξάρτητος Ιχει τήν εντύπωση δτι, θέλει δέν 
θέλει, είναι μπλεγμένος σ’ ενα είδος ακάθεκτης πορείας. 
Στήν πραγματικότητα πορεύεται ήδη. Ά ς  πάρουμε π.χ. 
τήν περίπτωση τών κυβερνήσεων χωρών πρόσφατα απε
λευθερωμένων.

Οί άνθρωποι πού βρίσκονται στήν έξουσία περνούν τά 
δύο τρίτα τοΰ καιροΰ τους μέ τό νά παρακαλουθοΰν τούς 
γύρο) - γύρω γιά νά προλάβουν τόν κίνδυνο πού τούς απει
λεί, καί τό ενα τρίτο μέ τό νά εργάζονται γιά τή χώρα. 
Συγχρόνως, γυρεύουν ύποστηριχτές. Τπακούοντας στήν Ι
δια διαλεκτική οί εθνικές άντιπολιτεύσεις στρέφουν μέ πε
ριφρόνηση τά νώτα στις κοινοβουλευτικές μεθόδους. Γυρεύ
ουν συμμάχους, πού θά τις υποστηρίξουν στήν ώμή τους ε
πιχείρηση ανατροπής. Ή άτμόσφαιρα τής βίας, άφοΰ χα- 
ρακτήρησε τήν άποικιακή φάση, εξακολουθεί νά κυριαρχεί 
στήν έθνική ζωή. Γιατί, τό είπαμε, δ Τρίτος Κόσμος δέν 
είναι άπομονωμένος. ’Αντίθετα βρίσκεται στό κέντρο τοΰ- 
κυκλα>να. ΙΥ αύτό οί πολιτικοί τών υπανάπτυκτων κρατών 
διατηρούν ατέλειωτα στούς λόγους τους τόν τόνο τής επι
θετικότητας καί τής άγανάκτησης πού φυσιολογικά θά I- 
πρεπε νά εχει εξαφανιστεί. Καταλαβαίνουμε επίσης τήν έλ
λειψη ευγένειας πού παρουσιάζεται συχνά στούς καινούρ
γιους ήγέτες. Άλλά αύτό πού βλέπουμε λιγότερο είναι ή ε
ξαιρετική αβρότητα αύτών τών ίδιων ήγετών στις επαφές 
τους μέ τούς αδελφούς ή τούς συντρόφους τους. Ή άγένεια 
είναι πριν άπ* δλα μιά συμπεριφορά πρός τούς άλλους, πρός 
τούς πρώην άποικιοκράτες πού έρχονται νά δοΰν καί νά ε
ξετάσουν. Ό πρώην άποικιοκρατούμενος Ιχει συχνά τήν 
εντύπωση δτι τό συμπέρασμα αύτών τών επιθεωρήσεων I-
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χει ήδη συνταχθεί. Έ μετακίνηση τού δημοσιογράφου είναι 
μιά δικαιολογία. Ο: φωτογραφίες πού sίκο νογραφοϋ ν τό· 
άρθρο άποδεικνύουν δτι ξέρουμε γιά τί μιλάμε, δτι Ιχουμε 
πάει. Έ  ερευνά εχει σάν σκοπό νά έπαληθεύσει τήν Ινδει- 
ςη: δλα πάνε άσχημα εκεί κάτω άπό τότε πού έμεΐς δέν 
είμαστε πιά έκει. Οι δημοσιογράφοι παραπονιούνται συχνά 
δτι δέν τού; εγινε καλή υποδοχή, δτ: δέν εργάστηκαν σέ 
καλές συνθήκες, δτι συνάντησαν ενα τείχος άδιαφορίας ή 
εχθρότητας. "Ολα αύτά είναι φυσιολογικά. Οί έθνικιστές 
ηγέτες ξέρουν δτι ή διεθνής κοινή γνώμη σχηματίζεται α
ποκλειστικά άπό τό δυτικό τύπο. '"Ομως δταν μάς παίρνει 
συνέντευξη ενας δυτικός δημοσιογράφος πολύ σπάνια τό 
κάνει γιά νά μάς εξυπηρετήσει.

Στόν πόλεμο τής Αλγερίας π.χ. καί οί πιό φιλελεύ- 
θέροι Γάλλοι ρεπόρτερ δέν σταμάτησαν νά χρησιμοποιούν 
αμφίβολα επίθετα γιά νά χαρακτηρίσουν τόν άγώνα μας. 
"Όταν τούς έπιτιμήσαμε γ ι5 αύτό, απάντησαν μ’ δλη τους 
τήν καλή πίστη πώς είναι αντικειμενικοί. Γιά τόν άποικιο- 
κρατούμενο ή Αντικειμενικότητα κατευθύνεται πάντα έναν- 
τίον του. Καταλαβαίνουμε έπίσης αυτόν τό νέο τόνο, πού 
κατέκλυσε τήν διεθνή διπλωματία στή γενική συνέλευση 
τών ήνωμένων εθνών τόν Σεπτέμβριο τού 1960. Οί εκπρόσω
ποι τών αποικιακών χωρών ήσαν έπιθετικοί, βίαιοι, απόλυτοι, 
άλλά οί αποικιακοί λαοί δέν βρήκαν πώς υπερέβαλαν. Ό  
ριζοσπαστισμός τών 'Αφρικανών ομιλητών προκάλεσε τήν 
ώρίμανση τοϋ εμπυήματος κι έπέτρεψε νά δοϋμε τόν άπα- 
ράδεκτο χαρακτήρα τών βέτο, τοϋ διαλόγου τών Μεγάλων 
και κυρίως τόν ασήμαντο ρόλο πού επιφυλασσόταν στον 
Τρίτο Κόσμο.

Ή διπλωματία, έτσι δπως καθιερώθηκε άπό τούς 
πρόσφατα άνεξάρτητους λαούς, δέν γίνεται πιά μέ άποχρώ- 
σεις, μέ υπονοούμενα, μέ μαγνητικά νοήματα. Κι αύτό για
τί αύτοί οί έκπρόσωποι είναι έπιφορτισμένοι άπό τούς λα
ούς τους νά υπερασπίσουν συγχρόνως τήν ενότητα τοϋ έ 
θνους, τήν πρόοδο πρός τήν εύημερία τών μαζών καί τό δι
καίωμα τών λαών στό ψωμί καί στήν ελευθερία.
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Είναι λοιπόν μιά διπλωματία σέ /.ινηση. οργισμένη, 
πού έρχετα' επίσης σέ αντίθεση μέ τόν ακίνητο, πετρωμένο 
κόσμο ■ή? άπακιοπ^ίησης. Κι δταν 6 κ. Χρουτσώφ κουνά
ει τό παπούτσι του στόν ΟΗΕ καί σφυροκοπάει η" αύτό το 
τραπέζι, κανένας άποικιοκρατούμενος, κανένας εκπρόσωπος 
τών υπανάπτυκτων χωρών δε γελάει. Γιατί 6 κ. Χρουτσώφ 
δείχνει στις άποικιοκρατούμενες χώρες πού τόν κοιτάζουν, 
δτι αύτός, ό μουζίκος, πού δμως διαθέτει πυραύλους είναι 
εκείνος πού μεταχειρίζεται αύτούς τούς άθλιους καπιταλι
στές δπως τό αξίζουν. Επίσης ό Κάστρο, συνεδριάζοντας 
μέ στρατιωτικό ντύσιμο στον ΟΗΕ, δέν σκανδαλίζει τις ύ- 
ποανάπτυκτε; γώρεζ, Αύτό πού δείχνει ό Κάστρο είναι πώς 
εχει συνείδηση τού συνεχιζόμενου καθεστώτος βίας. Το εκ
πληκτικό είναι πού δέν μπήκε στον ΟΗΕ μέ τό αύτόματό 
του* άλλά πιθανώς νά μήν τοϋ το έπέτρεπαν. Οί ανταρσί
ες, οί πράξεις απελπισίας, οί ομάδες οί οπλισμένες μέ χα- 
σαπομάχαιρα ή μέ τσεκούρια, βρίσκουν τήν εθνικότητά τους 
στον άσπονδο άγώνα πού διεξάγουν ό καπιταλισμός καί ό 
σοσιαλισμός μεταξύ τους,

Τό 1945 οί 45.000 νεκροί τοϋ Σετίφ μπορούσαν νά 
περάσουν απαρατήρητοι- τό 1947 οι 90.000 νεκροί τής Μα
δαγασκάρης μπορούσαν νά γίνουν αντικείμενα μερικών μι
κρών άρθρων στί: εφημερίδες. Τό 1952 τά 200.000 θύμα
τα τής καταπίεσης στήν Κένυα μπορούσαν νά συναντήσουν 
μιά σχετική αδιαφορία. Κι αύτό επειδή οί διεθνείς αντιφά
σεις δεν είχαν καθοριστεί αρκετά. 'Ήδη ό πόλεμος τής Κο
ρέας κι 6 πόλεμος τής Ινδοκίνας άποτελοϋσαν μιά νέα φά
ση. Άλλά το Σουέζ καί ή Βουδαπέστη είναι αυτά πού άπο- 
τελοϋν τις αποφασιστικές στιγμές αύτής τής σύγκρουσης.

Ισχυροποιημένοι άπό τήν άνευ ορών υποστήριξη τών 
σοσιαλιστικών χωρών οί άποικιοκρατούμενοι ρίχονται μέ τά 
όπλα πού έχουν εναντίον τοϋ άπόρθητου φρουρίου τής αποι
κιοκρατίας. Ά ν  αύτό τό φρούριο είναι άτριοτο άπό τά μα
χαίρια καί τις γυμνές γροθιές, παύει νά είναι δταν αποφα
σίσει κανείς νά υπολογίσει τήν κατάσταση τοϋ ψυχροϋ πο
λέμου.



Σ' αύτό τό νέο συσχετισμό δυνάμεων οι ’Αμερικανοί 
παίρνουν πολύ στά σοβαρά τό ρόλο τους τοϋ Αφεντικού τοϋ 
διεθνούς καπιταλισμού, Σέ μιά πρώτη φάση συμβουλεύουν 
τί; εύρωπαίκέ; χώρε; / άποαποικιοποιοϋν ειρηνικά.

Στή δεύτερη φάση δέν διστάζουν νά διακηρύσσουν 
πρώτα τό σεβασμό καί μετά τήν υποστήριξη τής αρχής: ή 
"Αφρική στούς 'Αφρικανού;. Οί Ηνωμένες Πολιτείες δέν 
φοβούνται σήμερα νά λένε έπισήμως δτι είναι οί .υπερασπι
στές τοϋ δικαιώματος τών λαών’ νά εξουσιάζουν τόν εαυτό 
του;. Τό τελευταίο ταξίδι τοϋ κ. Μέννεν - Ούίλλιαμς δέν 
είναι παρά ή εικονογράφηση τής συνείδησης πού έχουν οί 
"Αμερικανοί δτι ο Τρίτος Κόσμος δέν πρέπει νά θυσιαστεί. 
"Απ' αύτό καταλαβαίνουμε γιατί ή βία τοϋ άποικιοκρατού- 
μενου δέν είναι απελπισμένη, παρά μόνο άν τήν συγκρίνου 
με άφηρημένα μέ τόν πολεμικό μηχανισμό τών καταπιε* 
στών. "Αντίθετα, άν τήν τοποθετήσουμε .στόν διεθνή δυναμι
σμό, διαπιστώνουμε πώς άποτελεΐ φοβερή άπειλή γιά τόν 
καταπιεστή. Έ. επιμονή τών στάσεων καί τών ταραχών των 
Μάου - Μάου αποδιαρθρώνει τήν οικονομική ζωή τής αποι
κία;, άλλά δέν θέτε: σέ κίνδυνο τή μητρόπολη. Αύτό πού 
είναι πιό σημαντικό στά μάτια τοϋ ιμπεριαλισμού είναι ί  
κίνδυνο; νά είσχιορήσει στίς μάζε; ή σοσιαλιστική προπα
γάνδα, νά τίς μολύνει. Αύτό είναι ήδη ενας σοβαρός κίνδυ
νος κατά τήν ψυχρή περίοδο τής σύγκρουσης. Ά λλά τί θά 
γίνει στήν περίπτωση τοϋ ψυχροϋ πολέμου αύτή ή Αποικία... 
ή διάτρητη άπό φονικές γκουερίλλες;

"Ο καπιταλισμό; συνειδητοποιεί λοιπόν ότι ή στρατιό»· 
τική τακτική του εχει νά χάσει τά πάντα στήν εξέλιξγ  ̂ τών 
έθνικών πολέμων. "Επίσης, στά πλαίσια τής ειρηνικής συνύ
παρξης, δλες οί αποικίες πρόκειται νά εξαφανιστούν, καί 
έ/ Ανάγκη ή ούδετερότητα νά γίνει σεβαστή άπό τόν καπι
ταλισμό. Αύτό πού πρέπει ν" Αποφευχθεί πάνω Απ" δλα εί
ναι ή στρατηγική Ανασφάλεια, τό '/ Ανοιχτούν οί μάζες σέ 
μιά εχθρική θεωρία, τό ριζικό μίσος δεκάδων έκατομμυρί- 
ων ανθρώπων. Οί άπο ι κ ιοκ ρατούμε νο ι λαοί έχουν πλήρη 
συνείδηση αύτών τών προσταγμάτων πού κυριαρχούν στήν



διεθνή πολίτική ζωή, !Υ αύτό άκόμα κι εκείνοι πού άπο· 
στρέφονται τή βία άποφασίζουν κι ενεργούν πάντα σέ έξάρ- 
τηση μ’ αύτήν τήν οικουμενική βία. Σήμερα ή ειρηνική 
συνύρπαξη ανάμεσα στά δυο μπλοκ διατηρεί καί προκαλεΕ 
τή βία μέσα στίς αποικιακές χώρες. Αύριο Γσως νά δοΰμε 
νά μετατοπίζεται αύτός δ τομέας τής βίας μετά τήν ολο
κληρωτική άπελευθέρωση τών Αποικιακών έδαφών. *Ισο)ς 
δοΰμε νά τίθεται το πρόβλημα τών μειονοτήτων. ’Ήδη δρι 
σμένες απ' αύτές δέν διστάζουν νά χρησιμοποιούν βίαιες 
μεθόδους γιά νά λύσουν τά προβλήματά τους καί δέν είναι 
τυχαίο τδ δτι, δπως μαθαίνουμε, οί Νέγροι εξτρεμιστές στίς 
Ενωμένες Πολιτείες σχηματίζουν δμάδες καί οπλίζονται. 
Δέν είναι τυχαίο επίσης δτι στό λεγόμενο «ελεύθερο κόσμο- 
υπάρχουν επιτροπές υπεράσπισης τών μειονοτήτων τής Ε. 
Σ.Σ.Δ. καί τδ δτι δ στρατηγός Ντε Γκώλ, σ" έναν άπδ τούς 
λόγους του εχυσε μερικά δάκρυα γιά τούς μουσουλμάνους 
ποΑ καταπιέζονται άπδ τήν κομμουνιστική δικτατορία. 'Ο 
καπιταλισμός κι ό ιμπεριαλισμός είναι πεπεισμένοι, δτι οΕ 
αγώνες ενάντια στίς φυλετικές διακρίσεις καί τά έθνικοα- 
πελευθερωτικά κινήματα είναι απλώς καί καθαρότατα τη 
λεκατευθυνόμενες ταραχές, πού ύποθάλπονται άπδ τδ «εξω
τερικό'. Έτσι άποφασίζουν νά χρησιμοποιήσουν αύτήν τήν 
περίφημη τακτική: Έδώ ραδιοφωνικός σταθμός «Ελεύθε
ρη Εύρώπη , επιτροπή υποστήριξης τών καταδυναστευμέ- 
νων μειονοτήτων... Κάνουν άντιαποικιοκρατία, δπως οί 
Γάλλοι συνταγματάρχες στήν 'Αλγερία έκαναν άνατρεπτι- 
κό πόλεμο μέ τούς S.A .S. ή μέ τίς ψυχολογικές ύπηρεσίες.
Χρησιμοποιούσαν τό λαό ενάντια στό λαό». Ξέρουμε τί 

βγαίνει άπ’ αύτό.
Αύτή ή ατμόσφαιρα τής βίας? τής απειλής, αύτοί οι 

Ιπισειομενοι πύραυλοι δέν φοβίζουν καί δέν αποπροσανατο
λίζουν τους άποικιοκρατουμέ νους. Είδαμε δτι δλη ή πρόσ
φατη ιστορία τούς προδιαθέτει στο νά «καταλαβαίνουν» αύ- 
τήν τήν κατάσταση. "Ανάμεσα στήν αποικιακή βία καί στήν 
ειρηνική βία, στήν δποία πλέει δ κόσμος σήμερα, υπάρχει 
.Γ'/α είδος συνένοχης επικοινωνίας, μιά ομοιογένεια, Οι ά·



ποικιοκρατούμενοι είναι προσαρμοσμένοι ζ αύτήν τήν ατ
μόσφαιρα. Γιά μιά φορά είναι στόν καιρό τους. Εκπλησσό
μαστε καμιά φορά πού οί άποικιοκρατούμενος αντί νά προσ
φέρουν ενα φόρεμα στή γυναίκα τους, αγοράζουν ενα ραδιό
φωνο τρανζίστορ. Δεν θά Ιπρεπε. 01 αποικιοκρατούμενο*. 
είναι πεπεισμένοι δτι τό πεπρωμένο τους παίζεται τώρα. 
Ζοϋν σέ μιά ατμόσφαιρα συντέλειας τοϋ κόσμου καί πιστεύ
ουν πώς δέν πρέπει νά τούς ξεφεύγει τίποτα. ΓΓ αύτό κα
ταλαβαίνουν πολύ καλά τόν Πούμα και τόν Πούμι, τόν Λου- 
μούμπα καί τόν Τσόμπε. τόν Άχίτζο καί τόν Μουμιέ, τόν 
Κενυάτα κι αύτούς πού έρχονται περιοδικά στήν επιφάνεια 
γιά νά τόν άντικαταστήσουν. Καταλαβαίνουν πολύ καλά δ
λους αύτούς τούς άνθροΥπους, γιατί διακρίνουν τις δυνάμεις 
πού βρίσκονται πίσω τους. Ό άποικιοκρατούμενος, ό υπα
νάπτυκτος άνθρωπος είναι σήμερα πολιτικό ζώο μέ τήν πιο 
πλατειά Ivvota τής λέξης.

Ή άνεξαρτησία άσφαλώς εφερε στούς άποικιοκρατού- 
μενους άνθρώπους τήν άνάκτηση τοϋ ήθικοϋ τους καί κα
θιέρωσε τήν άξιοπρέπειά τους. Ά λλά δέν βρήκαν ακόμα 
τόν καιρό νά έπεξεργαστοϋν μιά κοινωνία, νά δημιουργή
σουν καί νά διακηρύξουν αξίες. Ή άσβεστη εστία δπου ο 
πολίτης κι 6 άνθρωπος αναπτύσσονται καί πλουτίζονται σέ 
δλο καί πιό πλατιούς τομείς, δέν ύπάρχει ακόμα. Ζώντας 
σ’ ενα είδος άναποφασιστικότητας αύτοί ο! άνθρωποι πεί
θονται αρκετά εύκολα δτι δλα θ’ άποφασιστοϋν άλλοϋ, γιά 
δλον τόν κόσμο συγχρόνως. "Οσο γιά τούς ήγέτες, απέναν
τι σ’ αύτό τό συσχετισμό διστάζουν καί εκλέγουν τήν ουδε
τερότητα. .

Ην. μπορούσαμε νά ποϋμε πολλά γιά τήν ούδετερότη- 
τα. * χοϊκοί τήν ταυτίζουν μ’ ενα είδος άτιμης κερδοσκοπί
ας, * ού εκδηλώνεται στό νά παίρνεις άπό δεξιά καί άπό ά- 
ρ»' ν ,ά. "Ομως ή ούδετερότητα αύτό τό δημιούργημα τοϋ 
ψν/^ϋ πολέμου, άν επιτρέπει στις υπανάπτυκτες χώρες νά 

. ν.ται οικονομική βοήθεια κι απ’ τά δύο μέρη, δέν έπι- 
γ 7π~ι στήν πραγματικότητα σέ κανένα απ’ αυτά τά δυο 
: ” ρη νά έρθουν σέ βοήθεια δπως θά τήν χρειαζόταν μιά ύ-
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πανάπτυκτη περιοχή. Αύτά τα κυριολεκτικά αστρονομικά 
ποσά πού επενδύονται σέ στρατιωτικές Ερευνες, αύτοί οί μη
χανικοί πού μεταμορφώνονται σέ τεχνικού: τού πυρηνικού 
πολέμου, θά μπορούσαν σέ δεκαπέντε χρόνια νά βελτιώ- 
σουν τό επίπεδο ζωής τών υπανάπτυκτων χωρών κατά 
60%. Βλέπουμε λοιπόν πώς τό ευνόητο συμφέρον τών υπα
νάπτυκτων χωρών οέν είναι ούτε ή συνέχιση ούτε ή δξυν- 
ση αύτοϋ τοϋ ψυχρού πολέμου. “Αλλά συμβαίνει νά μή ζη
τιέται ή γνώμη τους. Αοιπόν κι αύτές, δποτε βρίσκουν τήν 
ευκαιρία, άποδεσμεύονται. Άλλά μπορούν ν' άποδεσμευτοϋν 
πραγματικά; Νά πού π.χ. ή Γαλλία κάνει στήν Ά-^ρική 
πειράματα μέ τίς ατομικές της βόμβες. Ά ;  εξαιρέσουμε τά 
διαβήματα, τις συγκεντρώσεις καί τίς διπλωματικές ρήξεις, 
δέν μπορούμε νά πούμε πώς οί αφρικανικοί λαοί βάρυναν 
στήν συμπεριφορά τής Γαλλίας σ' αυτόν ακριβώς τόν τομέα.

Ή ουδετερότητα προκαλει στον πολίτη τοϋ Τρίτου Κό
σμου μια νοοτροπία πού μεταφράζεται στή ζωή σέ μιά τόλ
μη καί μιά ιερατική περηφάνεια πού μοιάζουν παράξενα μέ 
πρόκληση. Λύτη ή δηλωμένη άρνηση τοϋ συμβιβασμού αύ
τή ή πολύ σκληρή θέληση τής μή δέσμευσης θυμίζουν τήν 
περίπτωση εκείνων τών περήφανων καί στερημένων εφή
βων πού είναι πάντα έτοιμοι νά θυσιαστούν για μιά λέξη.

' "Ολα αύτά φέρνουν σέ αμηχανία τούς δυτικούς παρατηρη
τές. Γιατί είναι σκανδαλώδης ή διαφορά, γιά νά μιλήσουμε 
σωστά, ανάμεσα σ" αύτό πού αύτοί οι άνθρωποι παριστάνουν 
πώς είναι καί σ" αύτό πού έχουν πίσω τους. Λύτη /# χώρ/ 
χωρίς τράμ, χωρίς στρατεύματα, χωρίς χρήματ/ δεν δικαι
ολογεί την αύθάδεια πού επιδεικνύουν. Πρόκειται χωρίς αμ
φιβολία γιά άπατη. eO Τρίτος Κόσμο; δίνει συχνά τήν εν
τύπωση δτι χαίρεται τό δράμα κι δτι τοϋ χρειάζεται μιά 
εβδομαδιαία δόση κρίσεων. Αύτοί οί ηγέτες τών άδειων χω
ρών. πον μιλάνε πολύ δυνατά» εκνευρίζουν. "Εχει κανείς 
διάθεση νά τού; κάνει νά σωπάσουν. Ά ντί γ ι’ αύτό δμω; 
τούς κολακεύουν. Τού; προσφέρουν λουλούδια. Τού: καλούν. 
Ά:. τό πούμε, αγωνίζονται ποιος θά τούς πάρει άπό τόν 
άλλο'*. Αύτό είναι ούδετερότητα. Άναφάλβητοι κατά 98%*
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κι όμως ύπαρχε: γι" αύτούς μιά κολοσσιαία ποσότητα γρα
πτών. Ταξιδεύουν συχνότατα. Οι ήγέτες τών υπανάπτυκτων 
χωρών, οί φοιτητές τών υπανάπτυκτο.)'/ χωρών, είναι 
πελάτες γιά τις αεροπορικές εταιρίες. Οί Αφρικανοί ή Ά - 
σιάτες ύπεύθυνοι έχουν τήν ευκαιρία μέσα στόν iSto μήνα 
νά παρακολουθούν μιά σειρά μαθημάτων σχετικά μέ τόν σο
σιαλιστικό προγραμματισμό στή Μόσχα καί σχετικά μέ τήν 
ελεύθερη οικονομία στό Λονδίνο ή στό Πανεπιστήμιο τής Κ ο- 
λούμπια. Οί Αφρικανοί συνδικαλιστές άπό τή μεριά τους 
προοδεύουν μέ γρήγορο ρυθμό. Μόλις τούς εμπιστευτεί κα
νείς θέσεις σέ όργανισμούς διεύθυνσης, αποφασίζουν νά συν- 
ταχτούν σέ αύτόνομα κέντρα. Δέν έχουν περάσει ούτε πε
νήντα χρόνια συνδικαλιστικής πρακτικής στά πλαίσια μιας 
βιομηχανικής χώρας, άλλά ξέρουν ήδη πώς 6 ά-πολιτικός 
συνδικαλισμός δέν εχει κανένα νόημα» Δέν έχουν άντιμε- 
τωπίσει τον αστικό μηχανισμό, δέν έχουν αναπτύξει τήν τα
ξική τους συνείδηση στήν πάλη τών τάξεων, άλλά ϊσως νά 
μήν είναι άπαραίτητο. "Ισως. θά  δούμε πώς αύτή ή αθροι
στική θέληση, πού συχνά γελοιογραφεΐται σάν οίκουμενι- 
σμός, είναι ενα άπό τά πιο βασικά χαρακτηριστικά τών υ
πανάπτυκτων χο >ρών.

"Αλλά άς ξαναγυρίσουμε στόν περίεργο άγώνα. του 
ποικρατούμενου μέ τόν αποικο. Πρόκειται, τό βλέπουμε, γιά 
άνοιχτόν ένοπλο άγώνα. Τά ιστορικά παραδείγματα είναι: 
ή Ινδοκίνα, ή Ινδονησία, καί φυσικά, ή Βόρεια Αφρική.; 
Άλλά αύτό πού δέν πρέπει νά μάς διαφεύγει είναι δτι αύ- 
τή ή διαμάχη θά μπορούσε νά Ιχει ξεσπάσει οπουδήποτε 
στή Γουινέα ή στή Σομαλία, κι ακόμα σήμερα μπορεΐ νά 
ςε σπάσε: παντού δπου ή αποικιοκρατία σκοπεύει νά διαρ
κέσει. στήν Αγκόλα, π.χ. Ή ύπαρξη ?νοπλ·̂ ι> άγώνα 
υποδηλώνει δτι ό λαός αποφασίζω νά έμπισς:υτε! αποκλει
στικά καί μόνο τά βίαια μέσα. Εκείνος, πού δέν σταμάτη
σαν ποτέ νά του λένε πώς δέν καταλάβαινε παρά μόνο τή 
γλώσσα τής οί ας, αποφασίζει νά εκφραστεί μέ τή οία. Στήν 
πραγματικότητα ανέκαθεν ο άποικ/;-; ;ν’.· *··:'3είκνυε το 
δρόμο πού Ιπρεπε ν* άκολουθήσ·.; ν:ν ηΗε̂  r απελεύθερο»·



Ηεΐ. To επιχείρημα πού διαλέγει ο άποικιοκρατούμενος τού 
Ιχει υποδειχθεί άπδ τδν άποικο, καί μέ μιά ειρωνική στρο
φή τών πραγμάτων, ο άποικιοκρατούμενος είναι τώρα έκεΖ 
νος πού δηλώνει πώς δ άποικιοκράτης δέν καταλαβαίνει πα
ρά μόνο τή βία. Τδ άποικιοκρατικο καθεστώς αντλεί τή νο* 
μιμότητα άπδ τή βία καί ποτέ δέν δοκιμάζει νά καλύψει 
αύτή τή φύση τών πραγμάτων. Κάθε άγαλμα, τοϋ Φαιντέρμπ, 
τοϋ Λυωτέ, τοϋ Μπυγκώ ή τοϋ λοχία Μπλάνταν, "όλοι 
αύτοί οί κονκισταντόρ, οί θρονιασμένοι στδ άποικιακδ χώ
μα, δέν παύουν νά σημαίνουν ενα καί το αύτδ πράγμα: 
-Βρισκόμαστε έδώ μέ τήν δύναμη τής ξιφολόγχης. . ,  ̂
Συμπληρώνει κανείς εύκολα. Στή φάση τοϋ ξεσηκώματο; 
κάθε άποικος σκέφτεται ξεκινώντας άπδ μιά σαφή άριθμη- 
τική. Αύτή ή λογική δέν εκπλήσσει τούς άλλους άποικους, 
άλλά είναι σημαντικό νά λεχθεί δτι δέν εκπλήσσει ούτε 
τούς άποικιοκρατούμενου;. Και πριν άπ’’ δλα, ή διατύπω
ση τής αρχής: "Η αύτοί ή εμείς- δέν άποτελεΐ παράδοξο, 
γιατί ή άποικιοκρατία, δπως είδαμε, είναι ακριβώς ή ορ~ 
γάνωση ενός μ,ανιχαϊκοϋ κόσμου, ένός κόσμου διαιρεμένου. 
Κι δταν* υποστηρίζοντας τά σαφή μέτρα, δ άποικος ζητάει 
άπδ κάθε εκπρόσωπο τής μειονότητας πού καταπιέζει νά 
ρίξει 30 ή 100 ή 200 ιθαγενείς, βλέπει δτι κανείς δέν α
γανακτεί κι δτι τελικά δλο τδ πρόβλημα είναι νά ξέρει άν 
αύτδ μπορεί νά γίνει μ"* ενα καί μόνο χτύπημα ή στα
διακά (5) .

5. Είναι φανερό οτι αυτός ό καθαρισμός έν κενω καταστρέ
φει αυτό ακριβώς που ήθελαν νά σώσουν. Αυτό εννοεί ό Σάρτρ 
δταν λέει: «Τελικά και μόνο μέ τό νά τις επαναλαμβάνει κανείς 
(πρόκειται γιά τις ρατσιστικές Ιδέες) αποκαλύπτει δτι ή αυ
θόρμητη ενότητα δλων ενάντια στους ιθαγενείς δέν εΐναι πρα» 
ματοποιήσιμη, δτι δέν εΐναι παρά μιά συνεχής παλινδρόμηση, 
κι άλλωστε αυτή ή ενότητα δέν θά μπορούσε νά γίνει δραστή
ρια ομάδα παρά γιά νά εξοντώσει τους άποικιοκρατούμενους, 
διαρκής καί παράλογος *·τειρασμός του άποικου, πευ αν ήταν



Λυτή ή· λογική, πού προβλέπει πολύ αριθμητική τήν 
Εξαφάνιση του άποικιοκρατούμενου λαοϋ, δέν γεμίζει τόν ά- 
ποικιοκρατούμενο μέ ηθική αγανάκτηση. "Ήξερε πάντα πώς 
οί συναντήσεις του μέ τόν άποικο θά διαδραματίζονταν σ" 
ενα περιορισμένο πεδίο. Επίσης, ο άποικιοκρατούμενος δέν 
χάνει τόν καιρό του σέ θρήνους καί δέν γυρεύει σχεδόν νά 
τοϋ άπο δοθεί δικαιοσύνη μέσα στά αποικιακά πλαίσια: Πρα
γματικά, αν ή επιχειρηματολογία τοϋ άποικου βρίσκει τόν 
αποικιοκρατούμενο ατάραχο, αύτό γίνεται έπειδή ό ίδιος, 
πρακτικά Ιχει θέσε» τό πρόβλημα τής άπελευθέρο>σής του 
με όμοιους όρους: · "Ας συνταχτοϋμε σέ δμάδες τών έκατό 
ή τών διακοσίων καί κάθε ομάδα ν' ασχοληθεί μ* εναν ά- 
ποικο·'··. Μ’ αύτήν τήν αμοιβαία νοοτροπία άρχίζει τόν ά- 
’γώνα ο καθένας άπό τούς δυο πρωταγωνιστές.

Γιά τόν άποικιοκρατούμενο αύτή ή βία εκπροσωπεί 
τήν άπό)υτη πράξη. ’Ακόμα, αγωνιστής είναι εκείνος πού 
Εργάζεται, Οι ερωτήσεις πού τίθενται στόν αγωνιστή άπό 
τήν οργάνωση τέρουν τά χαρακτηριστικά μιας τέτοιας θε- 
ώρηστις τών πραγμάτων: ··ΙΤοϋ Ιργάστηκες; Μέ ποιόν: Τι. 
Ι κ α ν έ ς " Η όμάδα απαιτεί κάθε άτομο νά κάνει »ιιάν ανε
πανόρθωτη πράξη. Στήν Αλγερία π.χ., όπου σχτδόν τό σύ
νολο τών άνθρώπων πού κ άλεσαν τό λαό στον εθνικό άγώ~ 
να ήσαν καταδικασμένοι σέ θάνατο ή καταζητούμενοι άπό 
τή γαλλική αστυνομία, ή εμπιστοσύνη ήταν ανάλογη μέ τόν 
χαρακτήρα απελπισίας, τοϋ κάθε βήματος. "Ενας καινούρ
γιος αγωνιστή: ήταν σίγουρος, όταν δέν μπορούσε πιά νά ςα~ 
■/αηπεί μέσα στό άποικιακό σύστημα. Αύτός ό μηχανισμός' 
φαίνεται πώς υπήρχε στήν Κένυα, στούς Μαου - Μάου. πού 
απαιτούσαν κάθε μέλος τής ομάδας νά χτυπήσει τό θύμα.. 

'"Ετσι ό καθένας τους ήταν προσωπικά υπεύθυνος γιά τον 
θάνατο αύτού τοϋ θύματος. 'Εργασία είναι ή εργασία για  
τό θάνατο τοϋ άποικου. Έ  πείρα τής βία: επιτρέπει συγ
χρόνως' στούς παραπλανημένους καί στούς προγραμμένους

’Tpayματοπο!ήσιuoc. θά ήταν αρκετός γιά νά καταργηθεΐ ή οπτοη 
·̂ρ«ρατια:,-. ? Κριτική τής Αιαλε^τ;κης Λογικής».



τής ομάδας νά ξαναγυρίσουν, νά ξαναβροϋν τή θέση τους. 
νά άποκατασταθοϋν. Ή βία έτσι παίρνει το νόημα τής βα
σικής μεσολάβησης. Ό άποικιοκρατούμενος άνθρωπος Απε
λευθερώνεται μέσα καί άπο τή βία. Αύτή ή πράξη διαφω
τίζει τον άνθρωπο γιατί τοϋ υποδεικνύει τά μέσα καί το 
σκοπό. Τί ποίηση τοϋ Αίμε Σεζαίρ παίρνει προφητική ση
μασία στήν προοπτική ακριβώς τής βίας. Καλό θά είναι νά 
θυμίσουμε μιά άπο τίς πιό αποφασιστικές σελίδες τής τρα
γωδίας του, δπου 6 άντάρτης (γιά σκέψου!) εξηγείται:

Ο ΑΝΤχ4ΡΤΗΣ (σκληρά) : Γ  δνομά μου: προσβλημένος. 
Τό έπίθετο μου: ταπεινωμένος. Ή κατάστασή μου: έ- 
παναστατημένος. Ή ήλιχία μου: ή ήλικία τής πέτρας, 

Η ΜΗΤΕΡΑ: Ή φυλή μου: ή ανθρώπινη φυλή. Έ  θρη
σκεία μου: ή αδερφοσύνη...

Ο ΑΝΤΑΡΤΗΣ: Ή φυλή μου: ή πεσμένη. Ή θρησκεία 
μου...
άλλά δέν τήν κάνετε εσείς μέ τόν αφοπλισμό σας... 
άλλά εγώ μέ τήν ανταρσία μου καί τίς φτωχές σφιγ
μένες μου γροθιές καί μέ τό δασύτριχο κεφάλι μου. 
(Πολύ ήρεμα.)
θυμάμαι μιά μέρα τοϋ Νοέμβρη: δέν ήταν άκόμα έξι 
μηνών κι ό άφέντης μπήκε στήν καπνισμένη καλύβα 
σάν κόκκινο φεγγάρι, καί εψαχνε τά μικρά γερά του 
μέλη, ήταν πολύ καλός άφέντης, περνούσε χαϊδευτικά 
τά χοντρά του δάχτυλα πάνω στό μικρό του πρόσωπο 
τό γεμάτο λακκάκια. Τά γαλάζια μάτια του γελούσαν 
καί τό στόμα του τό πείραζε μέ ζαχαρωμένα λόγια: 
θά γίνει καλό κομμάτι, ειπε κοιτάζοντάς με, κι έλεγε 
κι άλλα συμπαθητικά πράγματα, τό αφεντικό, πώς 
πρέπει κανείς νά παίρνει τά μέτρα του άπό νοηοίς, πώς 
στά είκοσι του χρόνια δέν θά είναι πολύ νωρίς γιά νά 
γίνει καλός χριστιανός καί καλός σκλάβος, καλός δού
λος καί πολύ άφοσιωμένος» καλό μαντρόσκυλο κι επι
στάτης, μέ μάτι ζωηρό καί χέρι σταθερό. Ινι αυτός 6
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άνθρωπος σπεκουλάριζε πάνω άπό τήν κούνια τοϋ γι~ 
οϋ μου, τήν κούνια ένός μαντρόσκυλου.
Χαμοσύρθηκε μέ τό μαχαίρι στό χέρι...

Η ΜΗΤΕΡΑ: ’Αλλοίμονο, θά πεθάνεις.
Ο ΑΝΤΑΡΤΗΣ: Σκότωσα... τόν σκότο>σα μέ τά ίδια μου 

τά χέρια...
Ναί: μέ θάνατο καρπερό καί γόνιμο... 
ήταν νύχτα. Συρθήκαμε άνάμεσα στά ζαχαροκάλαμα. 
Τά μαχαίρια γελοϋσαν στ’ αστέρια, άλλά τί μας ενοια- 
ζε γιά τ’ αστέρια.
Τά ζαχαροκάλαμα μάς χάραζαν τά πρόσωπα μέ ρυ
άκια πράσινες λάμες.

Η ΜΗΤΕΡΑ: Είχα ονειρευτεί ενα γιο πού θά κλείσει τά 
μάτια τής μάνας του.

Ο ΑΝΤΑΡΤΗΣ: Προτίμησα ν" άνοίξω κάτω άπό έναν άλ
λον ήλιο τά μάτια τοϋ γιου μου.

Η ΜΗΤΕΡΑ: 5'£ί γιε μου... άσκημος καί δλέθριος θάνατος. 
Ο ΑΝΤΑΡΤΗΣ: Μάνα, θάνατος γρήγορος καί μεγαλόπρε

πος.
Η ΜΗΤΕΡΑ: γιατί πολύ έμίσησες.
Ο ΑΝΤΑΡΤΗΣ: γιατί πολύ άγάπησα.
Η ΜΗΤΕΡΑ: Λυπήσου με, πνίγομαι στά δεσμά σου. Τό 

αίμα μου χύνεται άπ’τίς πληγές σου.
Ο ΑΝΤΑΡΤΗΣ: Κι δ κόσμος δέν μέ λυπήθηκε... Δέν ύ- 

πάρχει στόν κόσμο κανένας λυντσαρισμένος φουκαράς,, 
κανένας βασανισμένος άνθρωπάκος, πού μέσα άπ’ αυ
τόν νά μή μ’ έχουν δολοφονήσει καί ταπεινώσει.

Η ΜΗΤΕΡΑ: Θεέ τοϋ ούρανοϋ λύτρωσέ τον.
Ο ΑΝΤΑΡΤΗΣ: Καρδιά μου δέν θά μέ λυτρώσεις άπό τίς 

αναμνήσεις μου...
ΤΗταν ένα βράδυ τοϋ Νοέμβρη...
Καί ξαφνικά κραυγές φώτισαν τή σιωπή.
Είχαμε σκιρτήσει έμεΐς οί σκλάβοι* έμεΐς, ή κοπριά 
έμεΐς, τά ζώα μέ τά πέταλα τής υπομονής.
Τρέχαμε σάν τρελοί’ ξέσπασαν πυρκαγιές... Χτυπού
σαμε. Ό ιδρώτας καί τό αίμα ήτανε γιά μάς δροσιά.
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Χτυπούσαμε ανάμεσα στίς φωνές κι οί φωνές γίνονταν 
πιό τσιριχτές καί μια μεγάλη κραυγή σηκώθηκε πρός 
τήν ανατολή, οί συνεταιρισμοί καίγονταν καί ή φλόγα 
περίχυνε γλυκεία τά μάγουλά μας.
Τότε εγινε ή έφοδος στό σπίτι τοϋ αφέντη.
Σπάσαμε τά παράθυρα.
Παραβιάσαμε τίς πόρτες.
Έ  κάμαρα τοϋ άφεντικοϋ ήταν ορθάνοιχτη. Ή  κάμα
ρα τοϋ άφεντικοϋ ήτανε λαμπροφωτισμένη, κι δ άφέν
της ήταν εκεί, πολύ ήρεμος... κι οί δικοί μας σταμά
τησαν... ήταν τ9 άφεντικό... Μπήκα μέσα. Έσύ είσαι, 
μοϋ είπε, πολύ ήρεμα... "Ήμουν εγώ, εγώ δ ίδιος, τοϋ 
έλεγα, δ καλός σκλάβος, δ πιστός σκλάβος, δ σκλά
βος σκλάβος, καί ξαφνικά τά μάτια του γίνανε δυό 
τρομαγμένα ζώα τίς μέρες τής βροχής... χτυπούσα, τό 
αίμα άνάβλυσε: είναι ή μόνη βάπτιση πού θυμαμαι 
σήμερα (6) .

Καταλαβαίνουμε πώς σ’ αύτήν τήν άτμόσφαιρα ή κα
θημερινότητα άπλούστατα γίνεται άδύνατη. Δέν μπορεί πιά 
κανείς νά είναι φελλάχος, ή άλκοολικός δπως πριν. Ή  βία 
τοϋ αποικιακού καθεστώτος καί ή άντι - βία τοϋ άποικιο- 
κρατούμενου έρχονται σέ ισορροπία κι άνταποκρίνονται σέ 
μιά εξαιρετική άμοιβαία ομοιογένεια. Αύτή ή κυριαρχία 
τής βίας γίνεται πιό φοβερή οσο πιό σημαντικός είναι δ μη- 
τροπολιτικός πληθυσμός. Ή  έξέλιξη τής βίας τοϋ άποικιο- 
κρατούμενου λαοϋ είναι άνάλογη μέ τή βία πού έξασκεί τό 
αμφισβητούμενο άποικιακό καθεστώς. Οί μητροπολιτικές 
κυβερνήσεις είναι δέσμιες τών άποίκων σ’ αύτήν τήν πρώ
τη επαναστατική φάση. Αύτοί οί αποικοι απειλούν συγχρό
νως μέ τούς άποικιοκρατούμενους καί τίς κυβερνήσεις τους. 
Χρησιμοποιούν τίς ίδιες μεθόδους ένάντια καί στούς δύο.

6. Αίμε Σεζαίρ, «Τά θαυματουργά δπλα» (Και τά σκυλιά

σώπαιναν).
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H δολοφονία του δήμαρχου του Έοιάν ταυτίζεται, ατό μη
χανισμό της καί στήν αιτιολογία της, μέ τή δολοφονία του 
Αλή Μπούμε ντιέλ. Γιά τον αποικο ή λύση δέν βρίσκεται 

ανάμεσα σέ μιά άλγερινή "Αλγερία καί μιά γαλλική ’Αλ
γερία, άλλά άνάμεσα σέ μιά ’Αλγερία Ανεξάρτητη καί μιά 
'Αλγερία άποικιοκρατούμενη, "'Ολα τ" άλλα είναι φιλολογί
ες ή τάσεις προδοτικές. Ή  λογική τού άποικου είναι αδιάλ
λακτη καί δέν μάς φέρνει σέ αμηχανία ή φανερή άντι - λο
γική τής συμπεριφοράς τοϋ άποικιοκρατούμενου παρά μόνο 
άν δέν έχουμε προηγουμένως κατανοήσει τό μηχανισμό τής 
σκέψης τοϋ άποικου. 'Από τή στιγμή πού δ άποικιοκρατού- 
μένος διαλέγει τήν άντι - βία, οί άστυνομικές πιέσεις προ- 
καλούν μηχανικά τίς πιέσεις τών έθνικών δυνάμεων. 'Ω
στόσο τ" άποτελέσματα δέν είναι ισότιμα, γιατί οί πολυβο
λισμοί άπό άεροπλάνο ή οί κανονιοβολισμοί ξεπερνούν σέ 
φρίκη καί σέ σημασία τίς Ανταποκρίσεις τοϋ Αποικιοκρατού- 
μενου. Αύτό τό πήγαιν"' - έλα τής φρίκης ξυπνάει οριστικά 
καί τούς πιό Αλλοτριωμένους Αποικιοκρατούμενους. Πραγ
ματικά διαπιστά>νουν στήν πράξη πώς δλες οί κουβέντες 
γιά τήν ισότητα τών ανθρώπινων πλασμάτων πού κατοι
κούν το ένα δίπλα στό άλλο, δέν καλύπτουν τήν χυδαιότη
τα πού θέλει οί εφτά Γάλλοι πού σκοτώθηκαν ή τραυματί
στηκαν στήν πλαγιά τοϋ Σακαμόντυ νά ξεσηκώσουν τήν Α
γανάκτηση τών πολιτισμένων συνειδήσεων, ένώ δέν μετρά
νε οί σφαγές τοϋ πληθυσμού πού ακριβώς προκάλεσαν τήν 
ένέδρα. Τρομοκρατία, άντι - τρομοκρατία, βία, άντι - βία... 
Νά τί διαπιστώνουν μέ πίκρα οί παρατηρητές δταν περι
γράφουν τον κύκλο τοϋ μίσους, τόσο φανερό καί τόσο έντο
νο στήν "Αλγερία.

Στους ένοπλους άγώνες ύπαρχε ι αύτό πού θά μπορού
σαμε νά ονομάσουμε σημείο χωρίς επιστροφή. Τό πραγμα
τοποιεί σχεδόν πάντα ή πελώρια καί γενική καταπίεση δ
λων τών τμημάτων τοϋ άποικιοκρατούμενου λαοϋ. Σ 3 αύτό 
τό σημείο εφτασε ή ’Αλγερία τό 1955 μέ τίς 12.000 θύμα
τα τής Φιλιβίλ καί τό 1965 μέ τήν εγκατάσταση άπό τόν
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Λακόστ των αστικών καί αγροτικών εθνοφυλακών (7) . Τό
τε εγινε φανερό για δλους, άκόμα καί για τούς άποικους 
δτι δέν μπορούν «τα πράγματα νά ξαναγίνουν δπως πριν». 
Γίάντως ό άποικιοκρατούμενος λαός δέν κρατάει λογιστικά

7. Πρέπει νά έπανέλθουμε σ ' αυτήν την περίοδο για νά με
τρήσουμε τή σημασία αυτής τής άπόψασης τής γαλλικής εξου
σίας στην 'Αλγερία. "Ε τσι, στο No 4 τής 2 8 ) 3 )1 9 5 7  τής « Ά λ -  
γερινής ’Αντίστασης» διαβάζουμε:

«Άνταποκρινόμενη στην επιθυμία τής γενικής συνέλευσης 
των Ηνωμένων Εθνών, ή γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε νά δη
μιουργήσει στην ’Αλγερία άστικές έθνοφρουρές. ’Αρκετό αΐμα 
χύθηκε, είπε ό ΟΗΕ, κι ό Λακόστ κραυγάζει: "Α ς  όπλίσουμε 
τους πολίτες. Τά δυο μέρη καλούνται νά έρθουν σ ’ επαφή γιά 
νά συμφωνήσουν πάνω σε μιά δημοκρατική και ειρηνική λύση, 
συνιστοΰσε ό Ο HE. Ό  Λακόστ διατάζει στο έξής κάθε Ευρω
παίος νά είναι όπλισμένος καί νά ρίχνει σ ’ όποιονδήποτε τού 
φανεΐ ύποπτος. Νομίζαμε άλλοτε πώς ή άγρια, άδικημένη κατα
πίεση, πού πλησιάζει τή γενοκτονία, θ ’ αντιμετωπιζόταν πριν 
απ ’ δλους, από τις άρχές. ‘ Ο Λακόστ απαντάει: ”Ας συστημα
τοποιήσουμε τήν καταπίεση, σς οργανώσουμε τό κυνήγι των Ά λ -  
γερινών. Και συμβολικά δίνει πολιτικές εξουσίες στους στρατιω
τικούς καί στρατιωτικές έξουσίες στους πολίτες. Ό  κύκλος έ
χει συμπληρωθεί. Στο κέντρο ό Άλγερινός, άοπλος, πεινασμέ- 
νος, κυνηγημένος, άποδιωγμένος, χτυπημένος, λυντσαρισμένος 
και σέ λίγο και σκοτωμένος, επειδή κάποιος τον θεώρησε ύπο
πτο. Σήμερα στην ’Αλγερία δέν υπάρχει οϋτε ενας Γάλλος που 
νά μήν τον έχουν έξουσιοδοτήσει, παροτρύνει, νά κάνει χρήση τού 
όπλου του. Οϋτε ενας Γάλλος στήν "Αλγερία, ενα μήνα μετά τήν 
επίκληση του Ο HE γιά ήρεμία. πού νά μήν εχει τήν άδεια, τήν 
υποχρέωση ν5 άνακαλύπτει, νά υποδεικνύει, νά καταδιώκει ύπο
πτους.

»"Ενα μήνα μετά τήν ψήφιση τής τελικής πρότασης τής γε
νικής συνέλευσης του Ο HE, ούτε ένας Γάλλος στήν ’Αλγερία πού 
νά είναι άσχετος πρός τήν πιο φοβερή επιχείρηση έξόντωσης τής 
σύγχρονης εποχής. Δημοκρατική λύση; Σύμφωνοι, λέει ό Λ α-
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βιβλία. Σημειώνει τά πελώρια κενά πού δημιουργοϋνται 
ατίς γραμμές του σαν ενα είδος αναγκαίου κακού. Μια πού 
αποφάσισε να απαντήσει μέ τή βία δέχεται δλες τις συνέ-

κόστ, άς αρχίσουμε από την εξόντωση των Άλγερινών. Γι* αυ
τό ας οπλίσουμε τους πολίτες Κί άς τους άφήσουμε νά κάνουν 
δ,τ* θέλουν. Ό  παριζιάνικος τύπος στο σύνολό του δέχτηκε μέ 
επιφύλαξη τή δημιουργία αυτών των ένοπλων όμάδων. Φασιστι
κές πολιτοφυλακές είπαν. Ναι. ’Αλλά στην κλίμακα τοΰ ατόμου 
και των ανθρώπινων δικαιωμάτων τί εΐναι ό φασισμός άν οχι μια 
αποικιοκρατία στο εσωτερικό χωρών άποικιοκρατικών από παρά
δοση; Συστηματικά νομιμοποιημένες δολοφονίες, ένθαρρύνονται, 
είπαν. Ά λ λ α  ή άλγερινή σάρκα δέν φέρει από έκατόν τριάντα 
χρόνια πληγές δλο καί πιο ανοιχτές, δλο πιο πολυάριθμες, δλο 
και πιο ριζικές; Προσοχή, συμβουλεύει ό βουλευτής Κέν -  Βίνιε, 
μήπως δημιουργώντας αυτές τις πολιτοφυλακές κινδυνέψουμε νσ 
δούμε σύντομα ν* ανοίγεται ένα βάραθρο ανάμεσα στις δυο κοι
νότητες τής Α λγερίας. Ναί. Ά λ λ α  τό άποικιακό καθεστώς δέν 
είναι ή οργανωμένη υποδούλωση ένός όλόκληρου λαου; Ή  Ά λ -  
γερινή έπανάσταση εΐναι ακριβώς ή έκφρασμένη αμφισβήτηση 
αυτής τής υποδούλωσης κι αυτού του βάραθρου. Ή  άλγερινή ε
πανάσταση απευθύνεται στην κατέχουσα χώρα και τής λέει; 
fΒγάλτε τά νύχια σας από τή βασανισμένη και πληγιασμένη άλ- 

γερινή σάρκα! Δώ στε τή φωνή στον άλγερινό λ α ό !* ’
»Ή  δημιουργία τής πολιτοφυλακής, λένε, θά ελαφρώσει τά 

καθήκοντα του στρατού. Θ* απελευθερώσει μονάδες πού δουλειά 
τους εΐναι νά φυλάνε τά σύνορα τής Τυνησίας και του Μαρόκου 
Μιά στρατιά έξακοσίων χιλιάδων ανθρώπων. Τό σύνολο σχεδόν 
του ναυτικού καί τής αεροπορίας. Μιά τεράστια, δραστήρια αστυ
νομία μέ έκπληκτικό ζήλο, που έχει απορροφήσει τούς παλιούς β α 
σανιστές του τυνησιακού καί μαροκινού λαου. Τοπικές μονάδες ε 
κατό χιλιάδων άνδρών. Πρέπει νά ξαλαφρώσουμε τό σ τ ρ α τ ό .Ά ς  κά
νουμε πολιτοφυλακές. Τόσο βαραίνει ή υστερική κι εγκληματική 
φρενίτιδα του Λακόστ, ακόμα και για τους Γάλλους που βλέ
πουν καθαρά. Ή  αλήθεια εΐναι δτ* ή δημιουργία αυτής τής πολι
τοφυλακής φέρει την αντίφασή της μέσα στην ίδια τή δικαιολο
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πειες. Μόνο πού απαιτεί νά μήν του ζητάνε νά κρατήσει 
λογιστικά βιβλία ούτε γιά τούς άλλους. Στή φόρμουλα «δ- 
λοι οι ιθαγενείς είναι ίδιοι», ο άποικιοκρατούμενος απαντά

ν ία της. Τά καθήκοντα του γαλλικού στρατού εΐνσι ατέλειωτα. 
Από τή στιγμή που τίθεται σάν σκοπός του τό νά βάλει φίμω

τρο στο στόμα τής 'Αλγερίας, κλείνεται γιά πάντα ή πόρτα  
ττρός τό μέλλον Κυρίως απαγορεύεται ν* άναλύσέ< κανείς, νά 
καταλάβει, νά μετρήσει τό βάρος και τήν ένταση τής άλγερινής 
επανάστασης. Αρχηγό? συνοικιών, αρχηγοί οικισμών, αρχηγοί ο
δών, αρχηγοί κτιρίων, αρχηγοί ορόφων . . . Στο μοίρασμα τής έ- 
τπφανείας προστίθεται σήμερα τό μοίρασμα σε ΰψος.

» Σ έ  δυο ώρες καταγράφηκαν δυο χιλιάδες υποψηφιότητες. 
ΟΙ Ευρωπαίοι τής ’Αλγερίας άνταποκρίθηκαν αμέσως στή δολο
φονική πρόσκληση ίου Λακόστ, Στο έξης κάθε Ευρωπαίος πρέ
πει νά έλεγχε ι στον τομέα του τους *Αλγερινούς που έχουν έπι- 
6ιώσει. Πληροφορίες, ?'ταχεία άπάνττ^ση’* στήν τρομοκρατία, α
νακάλυψη υπόπτων, εξόντωση ’ φυγοδίκων**, ενίσχυση τών υπηρε
σιών τής αστυνομίας. "Ασφαλώς πρέπει ν’ άλαφρωθοΰν τά κα
θήκοντα του στρατού. Στο ξερρίζοίμα τής έπιφανείας προστίθε- 
θεται σήμερα τό ξερρίζωμα σέ ύψος. Στον ερασιτεχνικό φόνο 
προστίθεται σήμερα ό προγραμματισμένος φόνος. Σταματεΐστε 
ίο  αιματοκύλισμα, είχε συμβουλέψει ό ΟΗΕ, Τό καλύτερο μέ
σο γ»ά νά τό πετύχουμε, απαντάει ό Λακόστ, εΐναι νά μήν υ
πάρχει πια αίμα γιά χύσιμο. Ό  άλγερινός λαός, σφου παραδό
θηκε στις ορδές του Μασσύ, παραδίνεται τώρα μ’ εμπιστοσύνη 
στις φροντίδες τών αστικών ομάδων τής πολιτοφυλίακής. ’Α πο
φασίζοντας τή δημιουργία πολιτοφυλάκων ό Λακόστ υποδηλώ
νει καθαρά βτι δέν θ* άφησε? νά του πειράξουν τον ΠΟΛΕΜΟ  
Τ Ο Υ . Αποδεικνύει οτι ή αποσύνθεση είναι αιώνια. Βέβοαα, νά 
που τώρα εΐναι αιχμάλωτος, αλλά τί απόλαυση νά παρασύρεις 
ολόκληρο τον κόσμο στο χαμό σου. .

» Ό  άλγερινός λαός, μετά από κάθε τέτοια απόφαση με
γαλώνει τό τέντωμα τών μυώνων του καί την ένταση τού άγώ- 
vcx του. Ο άλγερινός λαός, μετά από τήν οργάνωση καί τήν πα
ρότρυνση τών δολοφώνων, οίκοδομε? άκόμα περισσότερο τή συ-



ει «'όλοι ol άποικοι είναι ίδιοι» (8) . Ό  άποικιοκρατούμενος 
δταν τον βασανίζουν, δταν του σκοτώνουν τή γυναίκα του 
ή τή βιάζουν, δέν θά παραπονεθεϊ σέ κανένα. Ή  κυβέρνη
ση πού καταπιέζει μπορεΤ μιά χαρά νά διορίζει κάθε μέρα 
επιτροπές ερευνάς καί πληροφοριών. Στά μάτια τοϋ άποι- 
κιοκρατούμενου αότές οι έπιτροπές είναι άνύπαρκτες. Καί 
πραγματικά, σχεδόν εφτά χρόνια εγκλημάτων στήν ’Αλγε
ρία κι ούτε ενας Γάλλος δέν παραπέμφθηκε σ5 ενα γαλλι
κό δικαστήριο γιά τή δολοφονία ένός Άλγερινοϋ. Στήν Ι ν 
δοκίνα, στή Μαδαγασκάρη, στις άποικίες, δ άποικιοκρατού- 
μενος γνώριζε πάντα πώς δέν επρεπε νά περιμένει τίποτε 
από τήν άλλη πλευρά. Ή  δουλειά του άποικου είναι νά κά
νει αδύνατα άκόμα καί τά όνειρα ελευθερίας τοϋ άποικιο- 
κρατούμενου. Ή  δουλειά τοϋ άποικιοκρατούμενου είναι νά 
φαντάζεται δλους τούς πιθανούς συνδυασμούς γιά νά έξου- 
θενώνει τόν άποικο. Στο έπίπεδο τής σκέψης, δ μανιχαϊ- 
σμός τοϋ άποικου προκαλεί τόν μανιχαϊσμό τοϋ άποικιοκρα- 
τούμενου. Στήν θεωρία τοϋ «ίθαγενοϋς - άπόλυτο κακό» ά- 
παντάει ή θεωρία τοϋ «άποικου - άπόλυτο κακό».

νείδησή του και σταθεροποιεί την αντίστασή του. Ναί. Τά καθή
κοντα τοϋ γαλλικού στρατοΰ εΐναι άτέλιωτα. Γιατϊ πόσο ατέ
λειωτη εΐναι και ή ένότητα του άλγερινου λαου! !»

8. ΓΥ αυτό στήν αρχή των έχθροπραξιών δέν υπάρχουν αιχ
μάλωτοι. Μόνο όταν πολιτικοποιηθούν τά πλαίσια του άγώνα 
καταφέρνουν οί ήγέτες νά κάνουν τις μάζες νά παραδεχτούν: 1) 
δτι οι άνθρωπο» που έρχονται άπό τή μητρόπολη δέν εΐναι πάντα 
εθελοντές και μερικές φορές μάλιστα είναι αποκαρδιωμένοι άπό 
τόν πόλεμο, 2 ) δτι τό τωρινό συμφέρον του άγώνα εΐναι τό κί- 
νημο νά έπι δείξει ο τη δράση του τό σεβασμό ορισμένων διε
θνών συμβάσεων, 3 ) δτι ενας στρατός πού εχει αιχμαλώτους εί
ναι έ'νας στρατός και παύει νά θεωρείται σάν μιά ομάδα άπό 
ληστές τών δρόμων, 4 )  δτι σέ κάθε περίπτωση ή κατοχή αιχμα
λώτων άποτελεί ένα όχι ευκαταφρόνητο μέσο πίεσης γιά νά 
προστατεύονται οι δικοί μας αγωνιστές πού κρατούνται άπό τόν 
έχθοό.
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Ή  εμφάνιση του αποικου σήμανε περίπου τό θάνατο 
τής αύτόχθονης κοιν(ονίας, τον πολιτιστικό λήθαργο, τήν 
άπολίθωση τών άτόμων. Γιά τον άποικιοκρατούμενο ή ζωή 
δέν μπορεί νά βγει παρά από τό άποσυντεθημένο πτώμα του 
αποικου. Αυτή είναι λοιπόν ή άντιστοιχία τών δυο τρόπων 
σκέψης.

5Αλλά συμβαίνει στήν περίπτωση του άποικιοκρατού- 
μενου λαοϋ αυτή ή βία, επειδή άποτελεί τή μοναδική του 
εργασία, νά παίρνει χαρακτήρες θετικούς, διαμορφωτικούς. 
Υύτή ή έξάσκηση τής βίας είναι γενική, γιατί δ καθένας 

γίνεται ενας βίαιος κρίκος τής μεγάλης αλυσίδας, του με
γάλου βίαιου οργανισμού πού ξεπηδα σάν άντίδραση στήν 
αρχική βία του άποικιοκράτη. Οι ομάδες αναγνωρίζονται 
μεταξύ τους καί τό μελλοντικό ?θνος είναι ήδη αδιαίρετο. 
Ό  ένοπλος αγώνας κινητοποιεί τό λαό, δηλαδή τόν ρίχνει 
σέ μια καί μόνο κατεύθυνση, σ’ ένα μονόδρομο.

Ή  κινητοποίηση τών μαζών, δταν πραγματοποιείται 
μέ τήν ευκαιρία του άπελευθερονακοϋ πολέμου, εΙσάγει σέ 
κάθε συνείδηση τήν ιδέα τής κοινής υπόθεσης, του εθνικού 
πεπρωμένου, τής μαζικής ιστορίας. Καί ή δεύτερη φάση, 
τής οικοδόμησης του έθνους, διευκολύνεται ετσι ίπ  αυτό 
τό αμάλγαμα, τό δουλεμένο μέσα στό αίμα καί στήν δργή. 
■Έτσι καταλαβαίνουμε καλύτερα τό λεξιλόγιο πού χρησι
μοποιείται στις υπανάπτυκτες χώρες. Κατά τήν αποικιακή 
περίοδο ό λαός προτρεπόταν νά άγο)νιστεί ενάντια στήν κα
ταπίεση. Μετά τήν εθνική Απελευθέρωση προτρέπεται vJ 4- 
γωνιστεΐ ενάντια στή φτώχεια, στό άναλφάβητισμό, στήν υ
πανάπτυξη. Ό  άγο)νας, λένε, συνεχίζεται. Ό  λαός διαπι
στώνει πώς ή ζωή είναι ένας άτέλειωτος άγώνας.

Ή  Βία του άποικιοκρατούμενου, είπαμε, ενώνει το 
λαό. Γιατί άπό τή δομή της ή αποικιοκρατία χωρίζει m i  
διαιρεί. Ή  αποικιοκρατία δέν άρκείται στό νά διαπιστώνει 
τήν ύπαρξη φυλών, τις Ινισχύει, τις διαφοροποιεί. Τό Αποι
κιακό σύστημα τρέφει τις φιλαρχίες καί ξαναζωντανεύει 
τις παλιές αδελφότητες τών ιερατείων. Ή  βία στήν εξά
σκησή της είναι γενική, έθνική. Αύτό τό γεγονός συνεπι



φέρει την κατάργηση του διαχωρισμού ανάμεσα σέ περιο
χές και φυλές. ’Ακόμα καί τά έθνικιστικά κόμματα δείχον·* 
ται ιδιαίτερα αμείλικτα πρός τούς καίντ καί τούς παραδο- 
σιακούς άρχηγούς. Ή  κατάργηση των καΐντ καί των άρχη* 
γών είναι ενα προκαταρκτικό βήμα γιά τήν ένοποίηση του 
λαου.

Στό επίπεδο των ατόμων, ή βία άποτοξινώνει. Γλυτώ
νει τόν άποικιοκρατούμενο άπό τό σύμπλεγμα κατωτερότη- 
τάς του, άπό τήν νοοτροπία του σκεπτικιστή ή τοϋ άπελπι- 
σμένου. Τόν κάνει ατρόμητο, τόν άποκαθιστα στά ϊδια του 
τά μάτια. ’Ακόμα κι αν ό Ινοπλος άγώνας ήταν συμβολι
κός, άκόμα κι άν #κινητοποιήθηκε άπό μιά γρήγορη άπο- 
αποικιοποίηση, ό λαός εχει τόν καιρό νά πεισθεΐ δτι ή Α
πελευθέρωση ήταν υπόθεση όλων καί τοϋ καθενός κι δτι 
ό ήγέτης δέν εχει ιδιαίτερη άξια. Ή  βία υψώνει τό λαό 
στό υψος τοϋ ήγέτη. Ά π ’ αυτό προέρχεται αυτό τό είδος 
τής επιθετικής άποσιώπησης τοϋ ίεραρχικοϋ μηχανισμοϋ 
πού βιάζονται νά θέσουν σ’ ένέργεια οί νέες κυβερνήσεις. 
"Οταν οι μάζες λάβουν μέρος στή βία, στήν έθνική άπε- 
λευθέρο^ση, δέν επιτρέπουν σέ κανένα νά παρουσιάζεται 
σάν «έλευθερωτής». Κρατοϋν ζηλότυπα τό άποτέλεσμα τής 
δράσης τους καί προσέχουν νά μήν άναθέσουν σ’ ένα ζων
τανό θεό τό μέλλον τους, τό πεπρωμένο τους, τήν ψυχή τής 
πατρίδας. ’Απόλυτα άνεύθυνες χτές, σήμερα άπαιτοϋν νά 
καταλαβαίνουν τά πάντα καί ν’ άποφασίζουν γιά 8λα. Φω
τισμένη άπό τή βία ή συνείδηση τοϋ λαοϋ έπαναστατεΐ έ
να ντίον κάθε ειρήνευσης. Οι δημαγωγοί, οί καιροσκόποι, οί 
μάγοι τά βρίσκουν τότε σκοϋρα. Ή  πράξη πού ερριξε τις 
μάζες σέ μιάν άπελπισμένη μάχη σώμα μέ σώμα τούς δίνει 
μιά λαιμαργία γιά τό συγκεκριμένο. Ή  έπιχείρηση έξαπά- 
τησής τους γίνεται μακροπρόθεσμα άδύνατη.
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ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ

Στις σελίδες πού προηγούνται σημειώσαμε πολλές φο
ρές δτι στίς υπανάπτυκτες περιοχές δ πολιτικός υπεύθυνος 
καλεΐ συνεχώς τό λα δ του στόν άγώνα, Ά γώνας ενάντια 
στήν άποικιοκρατία, άγώνας ενάντια στη φτώχεια καί 
στήν υπανάπτυξη, άγώνας ενάντια στίς στείρες παραδόσεις* 
Τό λεξιλόγιο πού μεταχειρίζεται στίς έπικλήσεις του είναι 
λεξιλόγιο άρχηγου επιτελείου: «Κινητοποίησις τών μαζών»? 
■<μέτωπο γεωργίας», «μέτωπο τοϋ άναλφαβητισμοϋ», «ήτ
τες», «νίκες». Τό νεαρό άνεξάρτητο Ιθνος άναπτύσσεται τά 
πρώτα χρόνια σέ μιά Ατμόσφαιρα πεδίου μάχης. Γιατί δ 
πολιτικός ήγέτης μετράει μέ δέος τόν τεράστιο δρόμο πού 
πρέπει νά διασχίσει ή χώρα του. ΚαλεΙ τό λαό καί τοϋ λέ
ει: «’Ά ς  σφίξουμε τή μέση μας κι άς δουλέψουμε». Ή  χώ
ρα, πού τήν Ιχει π:άσει ενα είδος κολλητικής δημιουργικής 
τρέλας, ρίχνεται σέ μιά γιγάντια καί δυσανάλογη προσπά
θεια. Τό πρόγραμμα δέν λέει μόνο νά βγοϋν άπό τήν πα
ρούσα τους κατάσταση, άλλά νά φτάσουν τ’ άλλα Ιθνη μέ 
τά μέσα πού διαθέτουν. "Αν οι ευρωπαϊκοί λαοί, σκέφτον
ται-, εφτασαν σ’ αυτό τό στάδιο άνάπτυξης, αυτό Ιγινε χά
ρη στίς προσπάθειές τους. ’Ά ς  άποδείξουμε λοιπόν στόν κό
σμο καί στους έαυτούς μας δτι είμαστε ικανοί νά πραγμα
τοποιήσουμε τά ίδια. Αύτός δ τρόπος τοποθέτησης τοϋ προ
γράμματος άνάπτυξης των ύπανάπτυκτων χωρών δέν μας 
φαίνεται ουτε σωστός ουτε λογικός.

Τά ευρωπαϊκά κράτη πραγματοποίησαν τήν έθνική 
τους ένότητα σέ μιά στιγμή κατά τήν δποία οί εθνικές ά- 
στικές τάξεις είχαν συγκεντρώσει στά χέρια τους τά περισ
σότερα πλούτη. Έμποροι καί βιοτέχνες, υπάλληλοι καί τρα-
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πεζίτες μονοπωλούσαν στα εθνικά πλαίσια τήν οικονομία, 
τό εμπόριο καί τις επιστήμες. Ή  Αστική τάξη ήταν ή πιό 
δυναμική τάξη, ή πιό εύπορη. Τό δτι απόκτησε τήν έξου- 
σία τής έπέτρεπε νά ξεκινήσει αποφασιστικές επιχειρήσεις: 
βιομηχανοποίηση, ανάπτυξη τών συγκοινωνιών καί, γρή
γορα, διερεύνηση γιά διεξόδους στό «εξωτερικό».

Στήν Ευρώπη, άν αγνοήσουμε ορισμένες αποχρώσεις 
(ή ’Αγγλία π.χ. ήταν κάπως πιό προχωρημένη) , τά διά

φορα κράτη βρίσκονταν περίπου στήν Ιδια οικονομική κα
τάσταση τή στιγμή πού πραγματοποιούταν ή έθνική τους 
ένότητα. Πραγματικά κανένα έθνος, μέ τά χαρακτηριστι
κά τής εξέλιξης καί τής άνάπτυξής του, δ έ ν  π ρ ό σ 
β α λ λ ε  τά άλλα.

Σήμερα, ή έθνική ανεξαρτησία, ή έθνική διαμόρφωση 
τών υπανάπτυκτων περιοχών παρουσιάζει εντελώς νέες ό
ψεις. Σ ’ αυτές τις περιοχές, μέ έξαίρεση μερικά θεαματικά 
επιτεύγματα, οι διάφορες χώρες παρουσιάζουν τήν ί'δια ελ- 
λειψη υποδομής. Οί μάζες αγωνίζονται ένάντια στήν ϊδια 
φτώχεια, συζητούν μέ τις Γδιες χειρονομίες καί σχεδιάζουν 
μέ τά σκαμμένα στομάχια τους αυτό πού θά μπορούσαμε νά 
ονομάσουμε γεωγραφία τής πείνας. Υπανάπτυκτος κόσμος, 
απάνθρωπος κόσμος τής φτώχειας. ’Αλλά έπίσης κόσμος 
χωρίς γιατρούς, χωρίς τεχνικούς, χωρίς διοικητικούς. "Α
πέναντι σ’ αυτόν τον κόσμο τά ευρωπαϊκά εθνη κυλιούνται 
μέσα στήν πιό έπιδεικτική εύμάρεια. Αυτή ή ευρωπαϊκή 
εύμάρεια είναι κυριολεκτικά σκανδαλώδης, γιατί χτίστηκε 
πάνο> στή ράχη τών σκλάβο)ν, τράφηκε μέ τό αίμα τών 
σκλάβων, Ιρχεται κατ’ εύθείαν άπό τό έδαφος καί τό υπέ
δαφος αύτου του υπανάπτυκτου κόσμου. Ή  εύμάρεια καί 
ή πρόοδος τής Ευρώπης χτίστηκαν μέ τον ιδρώτα καί τά 
πτο>ματα τών Νέγρο)ν, τών ’Αράβων, τών Ινδών, καί τών 
Κίτρινοι. Αυτό Αποφασίζουμε νά μήν τό ξεχάσουμε πιά* 
'Όταν μιά άποικιοκρατική χώρα, ένοχλημένη άπό τις Απαι
τήσεις Ανεξαρτησίας μιας Αποικίας, δηλώνει πρός τούς έ- 
θνικιστές ήγέτες: «’Ά ν  θέλετε τήν Ανεξαρτησία, πάρτε την* 
καί ξαναγυρίστε στό Μεσαίωνα», δ πρόσφατα Ανεξάρτητος
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λαός εχει τήν τάση νά δέχεται τήν πρόκληση. Καί βλέπου
με πραγματικά τήν άποικιοκρατία νά άποσύρει τά κεφά
λαιά της καί τούς τεχνικούς της καί νά τοποθετεί γύρω ά
πό τό νέο έθνος ενα σύστημα οικονομικής πίεσης (9 ). Ή

9. Στη σημερινή διεθνή κατάσταση, ό καπιταλισμός δέν έ- 
ξασκεΤ τόν οικονομικό αποκλεισμό μόνο ενάντια στις αφρικανι
κές ή ασιατικές αποικίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μέ τήν άντι - 
καστρική επιχείρησή τους, έγκαινιάζουν ένα νέο κεφάλαιο τής 'ι
στορίας τής κοπιαστικής απελευθέρωσης του ανθρώπου. Ή  Λα
τινική ’Αμερική πού άποτελειται άπό άνεξάρτητες χώρες, πού 
συνεδριάζουν στόν Ο HE και κόβουν τό δικό τους νόμισμα, θά 
πρεπε ν* αποτελουν μάθημα γιά τήν ’Αφρική. Αυτές οι παλιές 

άποικίες, μετά τήν απελευθέρωσή τους, ζούν στόν τρόμο και στήν 
άπογύμνωση του σκληρού νόμου του δυτικού καπιταλισμού.

Ή  απελευθέρωση τής ’Αφρικής, ή άνάπτυξη τής συνείδησης 
τών άνθρώπων. έπέτρεψαν στούς λατινοαμερικανικούς λαούς νά 
διακόψουν τόν παλιό χορό τών δικτατόρων δπου τά καθεστώτα 
διαδέχονται τό ένα τ* άλλο παραμένοντας όμοια. Ό  Κάστρο 
παίρνει τήν έξουσία στήν Κούβα καί τή δίνει στο λαό. Αύτό τό 
παράπτωμα οι Γιάνκηδες τό βλέπουν σάν έθνική μάστιγα καί οί 
Ηνωμένες Πολιτείες όργανώνουν άντεπαναστατικά τάγματα, κα
τασκευάζουν μιά πρόχειρη κυβέρνηση, βάζουν φωτιά στή συγ
κομιδή τού ζαχαρακάλαμου, αποφασίζουν τέλος νά στραγγαλί
σουν αμείλικτα τόν κουβανέζικο λαό. ’Αλλά εΐναι δύσκολο. Ό  
κουβανέζικος λαός υποφέρει άλλά νικά. Ό  βραζιλιανός πρόεδρος 
Γιάννος Κουάντρος δηλώνει σ ’ έναν ιστορικό λόγο του δτι ή χώ
ρα του θά υπερασπίσει μ’ δλα τά μέσα τήν κουβανέζικη έπανά- 
σταση. Φαίνεται πώς καί οΐ Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν νά υ
ποχωρήσουν μπροστά στη θέληση τών λαών. Εκείνη τή μέρα θά 
σημαιοστολιστούμε, γιατί θά εΐναι μιά αποφασιστική μέρα γιά  
τούς άντρες καί τις γυναίκες όλόκληρου τού κόσμου. Τό δολλά- 
ριο, που τελικά δέν εΐναι εγγυημένο παρά άπό τούς σκλάβους 
τούς σκορπισμένους στήν υδρόγειο, στίς πετρελαιοπηγές τής 
Μέσης ’Ανατολής, τά όρυχεΐα τού Περού ή του Κογκό, τις φυ-
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αποθέωση τής ανεξαρτησίας μεταμορφώνεται σέ κατάρα 
τής Ανεξαρτησίας. Ή  αποικιακή δύναμη μέ τεράστια μέσα 
έξαναγκασμοϋ καταδικάζει τό νεαρό Ιθνος στήν όπισθοδρό- 
μηση. Etyat φανερό δτι ή Αποικιακή δύναμη λέει: «Άφοϋ 
θέλετε τήν Ανεξαρτησία, πάρτε την και ψοφήστε». Τότε οί 
έθνικιστές ήγέτες δέν έχουν αλλη διέξοδο άπό τό να στρα
φούν στό λαό καί να του ζητήσουν μια πελώρια προσπά
θεια. Ά π ’αύτούς τούς πεινασμένους Ανθρώπους ζητουν ενα 
καθεστώς λιτότητας, Από τούς Ατροφικούς μυώνες τους ζη 
τούν μια δυσανάλογη δουλειά. Εγκαθιδρύεται ενα αύταρχι- 
κό καθεστώς καί κάθε κράτος, μέ τα φτωχά μέσα πού δια» 
θέτει, προσπαθεί ν’ Ανταποκριθει στή μεγάλη έθνική πεί
να. Παρακολουθούμε τήν κινητοποίηση Ινός λαού πού άπό 
τή στιγμή έκείνη καταπονείται κι έξαντλεΐται Απέναντι 
στήν κορεσμένη καί περιφρονητική Εύρώπη.

’Άλλες χώρες του Τρίτου Κόσμου Αρνοϋνται αυτή τή 
δοκιμασία καί δέχονται τούς ορούς τής δύναμης πού τις 
κηδευμονεύει. Χρησιμοποιώντας τή στρατηγική τους θέση, 
θέση προνομιακή μέσα στή διαμάχη τών μπλόκ, αυτές οί 
χώρες κλείνουν συμφωνίες, δεσμεύονται. Ή  χώρα πού πα
λιά ήταν Αποικία γίνεται χώρα έξαρτημένη οικονομικά. Ή  
πρώην Αποικιακή δύναμη, πού διατήρησε Ανέπαφα καί κα
μιά φορά ένισχυμένα τά εμπορικά κυκλώματα του Αποικιο- 
κρατικοΰ τύπου, δέχεται νά ταΐζει σέ μικρές δόσεις τόν 
προϋπολογισμό του Ανεξάρτητου έθνους. Βλέπουμε λοιπόν 
δτι ή Απόκτηση τής Ανεξαρτησίας Από τις Αποικιακές χώ 
ρες θέτει τόν κόσμο μπροστά σ’ ενα πρωταρχικό πρόβλημα: 
ή έθνική Απελευθέρωση τών Αποικιοκρατουμένων χωρών 
Αποκαλύπτει καί κάνει πιό Ανυπόφορη τήν πραγματική 
τους κατάσταση. Ή  βασική Αντιμετώπιση πού Ιμοιαζε νά 
είναι Ικείνη Ανάμεσα στήν Αποικιοκρατία καί τήν Αντια-

τεΐες τής Γιουνάϊτεντ Φρουτ ή τής Φάϊρστοουν, θά ττάψει τότε νά 
κυριαρχεί μ* δλη του τή δύναμη αυτούς τούς σκλάβους ττού τό 
δημιούργησαν και ττού συνεχίζουν μ' άδειο τό κεφάλι κι άδεια 
τήν κοιλιά νά τό τρέψουν μέ τή ζωή τους.
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ποικιοκρατία, δηλαδή στόν καπιταλισμό καί τόν σοσιαλι
σμό, χάνει ήδη τή σημασία της. Αυτό πού μετράει σήμερα, 
τό πρόβλημα πού φράζει τόν ορίζοντα είναι ή αναγκαιότη
τα μιας Ανακατανομής του πλούτου. Ή  ανθρωπότητα θά πρέ
πει ν5 Απαντήσει σ' αυτό τό πρόβλημα, αν δέν θέλει να 
τρανταχτεί συθέμελα,

Πολλοί σκέφτηκαν πώς είχε Ιρθει ή ώρα πού δ κόσμος, 
κι ιδιαίτερα ο Τρίτος Κόσμος, νά διαλέξει Ανάμεσα στό κα
πιταλιστικό καί τό σοσιαλιστικό σύστημα. Οί ύπανάπτυκτες 
χώρες, πού χρησιμοποίησαν τόν άγριο Ανταγωνισμό πού υ
πάρχει Ανάμεσα στά δυο συστήματα γιά νά έξασφαλίσουν 
τόν θρίαμβο τοϋ εθνικό - Απελευθερωτικού Αγώνα τους, πρέ
πει ωστόσο ν’ Αρνηθοΰν νά. τοποθετηθούν μέσα σ’ αυτόν τόν 
Ανταγιονισμό. "Ο Τρίτο; Κόσμος δέν πρέπει ν’ Αρκεϊται στό 
νά καθορίζεται σέ σχέση μέ Αξίες πού υπήρχαν, πριν 
απ’ αυτόν. ’Αντίθετα οί υπανάπτυκτες χώρες πρέπει νά 
προσπαθήσουν νά φέρουν . στό φώς Αξίες δικές τους, μεθό
δους, στύλ, πού νά είναι ειδικά δικά τους. Τό συγκεκριμέ
νο πρόβλημα πού βρίσκεται μπροστά μας δέν είναι σώνει 
καί καλά ή εκλογή Ανάμεσα στόν σοσιαλισμό καί τόν κα
πιταλισμό, δπως τούς χαρακτήρισαν άνθρωποι άλλων ήπεί- 
ρων κι εποχών. Ξέρουμε, Ασφαλώς, πώς τό καπιταλιστικό 
καθεστώς σάν τρόπος ζωής δέν μπορεΤ νά μας έπιτρέψει νά 
έκπληρώσουμε τό Ιθνικό καί παγκόσμιο καθήκον μας. Ή  
καπιταλιστική εκμετάλλευση, τά τράστ καί τά μονοπώλια 
είναι έχθροί τών υπανάπτυκτο»ν χωρών. ’Αντίθετα ή έκλογή 
ένός σοσιαλιστικού καθεστώτος, Ινός. καθεστώτος στραμμέ
νου όλοκλήρου πρός τό σύνολο τοϋ λαοϋ, βασισμένου στήν 
Αρχή πώς δ άνθρωπος είναι τό πιο πολύτιμο Αγαθό, θά μάς 
έπιτρέψει νά προχωρήσουμε πιό γρήγορα, πιό Αρμονικά, 
κάνοντας Αδύνατη έκείνη τήν καρικατούρα κοινωνίας δπου 
μερικοί κρατούν τό σύνολο τών οικονομικών καί πολιτικών 
έξουσιών, περιφρονο')ντας τό έθνικό σύνολο.

’Αλλά γιά νά μπορέσει νά λειτουργήσει σωστά αύτό 
τό καθεστώς, γιά νά μπορούμε πάντα νά σεβόμαστε τις Αρ
χές Από τις δποιες έμπνεόμαστε, μάς χρειάζεται άλλο πρά
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γμα Από τήν ανθρώπινη προθυμία. Μερικές υπανάπτυκτες χώ
ρες καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια πρός αύτή τήν κατεύ
θυνση. ’Άντρες καί γυναίκες,· νέοι καί γέροι, μέσα στόν έν- 
θουσιασμό τους επιστρατεύονται σέ πραγματικά καταναγκα- 
στικά εργα, καί άνακηρύσσονται σκλάβοι του Εθνους. Τό 
δόσιμο του έαυτου σου, ή περιφρόνηση κάθε ένέργειας πού 
δέν είναι μαζική, κάνουν νά υπάρχει μιά έθνική ήθική πού 
παρηγορεί τόν άνθρωπο, του ξαναδίνει έμπιστοσύνη γιά τό 
πεπρωμένο του κόσμου καί άφοπλίζει καί τούς πιό συγκρα- 
τημένους παρατηρητές. Πιστεύουμε ώστόσο πώς μιά τέτοια 
προσπάθεια δέν θά μπορέσει νά εξακολουθήσει γιά πολύ σ* 
αυτόν τό διαβολικό ρυθμό. Αυτές οί νέες χώρες αποδέχτη
καν τήν πρόσκληση μετά τήν άνευ ορών υποχώρηση τής 
πρώην Αποικιακής χώρας. Ή  χώρα βρίσκεται στά χέρια μιας 
νέας όμάδας, αλλά στήν πραγματικότητα πρέπει δλα ν5 Α- 
ναθεο)ρηθουν, δλα νά ξαναπεράσουν άπό σκέψη. Τό αποι
κιακό σύστημα ένδιαφερόταν γιά ορισμένο πλούτο, γιά ορι
σμένες πηγές, αυτές Ακριβώς πού τροφοδοτούσαν τή βιομη
χανία του. Κανένας σοβαρός υπολογισμός του εδάφους καί 
του υπεδάφους δέν είχε γίνει ώς τώρα. "Έτσι τό νεαρό Α
νεξάρτητο έθνος βλέπει πώς είναι υποχρεωμένο νά συνεχί
σει τά οικονομικά κυκλώματα πού εθεσε σέ κίνηση τό Α
ποικιακό καθεστώς. Μπορεί φυσικά νά εξάγει πρός άλλες 
χώρες, πρός άλλες νομισματικές ζώνες, Αλλά ή βάση αυτών 
τών εξαγωγών δέν εχει μεταβληθεί ριζικά. Τό Αποικιακό 
σύστημα εχει Αποκρυσταλλώσει τά κυκλώματα κι είμαστε 
Αναγκασμένοι νά τά διατηρήσουμε άν δέν θέλουμε νά δια- 
τρέξουμε τόν κίνδυνο τής καταστροφής. ’Ίσω ς θάπρεπε 
νά ξαναρχίσουμε τά πάντα, ν’ Αλλάξουμε τή φύση τών έ- 
ξαγωγών κι δχι μόνο τόν προορισμό τους, νά ξαναερευνή- 
σουμε τό έδαφος, τό ύπέδαφος, τά ποτάμια, καί γιατί δχι, 
τόν ήλιο. Ά λλά γιά νά γίνει αύτό χρειάζεται κάτι διαφο
ρετικό άπό τό Ανθρώπινο υλικό. Χρειάζονται κεφάλαια, τε
χνικοί, μηχανικοί, μηχανολόγοι, κλπ. Ά ς  τό ποΰμε, πι
στεύουμε πώς ή κολοσσιαία προσπάθεια, στήν δποία έχουν 
Αποδυθεί οί υπανάπτυκτοι λαοί, δέν θά εχει τά Αναμενόμε
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να αποτελέσματα Ά ν  δέν αλλάξουν οί συνθήκες εργασίας, 
θά χρειαστούν αιώνες γιά νά έξανθρο3πιστεΐ αύτδς δ κόσμος 
πού εχει μεταβληθεΐ σέ ζώο άπδ τις ιμπεριαλιστικές δυνά
μεις (10) .

Έ  αλήθεια είναι πως δέν πρέπει νά δεχτούμε αυτές 
τις συνθήκες. Πρέπει σταθερά ν' άρνηθοϋμε τήν κατάστα
ση στήν οποία θέλουν νά μάς καταδικάσουν οί δυτικές χώ
ρες. Ή  αποικιοκρατία κι δ ιμπεριαλισμός δέν έχουν ξωφλή- 
σει μαζί μας δταν αποσύρουν άπδ τά έδάφη μας τις σημαί
ες τους καί τις αστυνομικές δυνάμεις. Γιά αιώνες δλόκλη- 
κληρους οί κεφαλαιοκράτες συμπεριφέρονταν στδν υπανά
πτυκτο κόσμο σάν πραγματικοί εγκληματίες πολέμου. CH 
εκτοπίσεις, οί σφαγές, ή καταναγκαστική εργασία, ή σκλα
βιά, ήσαν τά κύρια μέσα πού χρησιμοποιήθηκαν άπδ τδν κα
πιταλισμό γιά νά αυξήσει τ άποθέματα χρυσού, διαμαντι- 
ών, πλούτου του, καί γιά νά έγκαθιδρύσει τήν δύναμή του. 
Δέν πάει πολύς καιρός πού δ ναζισμός μετέτρεψε τδ σύνο
λο τής Ευρώπης σέ πραγματική άποικία. Οί κυβερνήσεις 
τών διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών ζήτησαν Αποζημιώσεις 
καί Απαίτησαν τήν Αντικατάσταση σέ χρήμα ή σέ είδος τών 
θησαυρών πού τούς είχαν κλέψει οί Γερμανοί: πολιτιστικά 
Ιργα, πίνακες, γλυπτά, βιτρώ, έπιστράφηκαν στούς ιδιοκτή
τες τους. Στδ στόμα τών Ευρωπαίων μετά τδ 1945 μιά μό
νη φράση: «Ή  Γερμανία θά πληρώσει». Ά πδ τήν πλευρά 
του δ κ. Άντενάουερ τή στιγμή πού άρχιζε ή δίκη Ά ϊχ - 
μαν, ζήτησε γι5 άλλη μιά φορά συγγνώμη, στ3 δνομα τοϋ 
γερμανικού λαού, άπδ τδν έβραϊκό λαό. Ό  κ. Άντενάουερ 
Ανανέωσε τήν δέσμευση τής χώρας του νά συνεχίσει νά 
πληρο>νει στδ κράτος τοϋ Ισραήλ πελο)ρια ποσά, πού χρη-

10. Ορισμένες χώρες, ευνοημένες άπό εναν σημαντικό ευ- 
ρωπαϊκό πληθυσμό φτάνουν στήν ανεξαρτησία μέ τοίχους Ka't 
λεωφόρους πού τις κάνουν νά ξεχνούν τήν άθλια και πεινασμένη 
ύπαιθρο. Ειρωνεία τής τύχης, μέ έ'να εΐδος ένοχης σιωπής, παρι
στάνουν πώς oi πόλεις τους είναι σύγχρονες τής ανεξαρτησίας

77



σιμεύουν σαν αποζημιώσει; για τά ναζισακά εγκλή
ματα (11) .

'Όμοια λέμε πώς τά ιμπεριαλιστικά κράτη θά έκαναν 
ενα σοβαρό λάθος καί αιά ανυπολόγιστη Αδικία αν άρκοϋν- 
ταν στό ν' άποσύρουν άπό τά εδάφη μας τις στρατιωτικές 
λεγεώνες, τις διοικητικές υπηρεσίες καί τις υπηρεσίες έπι- 
μέλειας, πού σκοπός τους ήταν ν’ ανακαλύπτουν πλούτη, νά 
τά βγάζουν καί νά τά στέλνουν στή μητρόπολη. Ή  ήθική 
αποζημίωση τής έθνικής Ανεξαρτησίας δέν μάς τυφλώνει, 
δέν μάς τρέφει. Ό  πλούτος τών ιμπεριαλιστικών χιορών εί
ναι καί δικός μας πλούτος. Στό παγκόσμιο έπίπεδο αυτή ή 
δήλωση άσφαλώς δέν σημαίνει πώς νιώθουμε νά μάς Αφο
ρούν όί δημιουργίες τής δυτικής τεχνικής καί τέχνης. Πο
λύ συγκεκριμένα ή Ευρώπη είναι φουσκωμένη υπερβολικά

1 Τ. Και είναι αλήθεια πώς ή Γερμανία δέν επανόρθωσε ό- 
λότελα τά εγκλήματα του πολέμου. 01 κυρώσεις που έπιβλήθη^ 
καν στό νικημένο έθνος δεν πραγματοποιήθηκσν ολες# yiom τ ;' 
αδικημένα εθνη συμπεριέλαβαν και τή Γερμανία στό άντικομμου- 
νιστικό σύστημά τους, Αυτή ή ιδέα άπασχολεΐ συνεχώς ^ίς άποι- 
σωκρατικές χώρες όταν προσπαθούν νά πετύχουν άπό τις π α 
λιές τους αποικίες άν οχι τήν προσχώρησή τους στό δυτικό σύ
στημα, τουλάχιστον στρατιωτικές βάσεις, "Αποφάσισαν μέ μιά 
κοινή συμφωνία να ξεχάσουν τις διεκδικήσεις τους στ* όνομα τής 
στρατηγικής του Ν ΑΤΟ , σ τ ' όνομα του ελεύθερου κόσμου. Κι 
είδαμε τή Γερμανία νμ λαβαίνει συνέχεια δολλάρια και μηχανή- 
ματα. .Μιά ανοικοδομημένη, δυνατή καί δυναμική Γερμανία ήταν 
m a αναγκαιότητα γιά τό δυτικό στρατόπεδο. Τό ευκολονόητο 
συμφέρον τής λεγομένης ελεύθερης Ευρώπης ήθελε μιά: εύπορη, 
ανοικοδομημένη Γερμανία, έτοιμη νά χρησιμέψει σάν πρώτο ο
χυρό ενάντια στις κόκκινες ορδές., Ή  Γερμανία χρησιμοποίησε 
θαυμάσια τήν ευρωπαϊκή' κρίση. 'Έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες 
και τά άλλα ευρωπαϊκά κράτη αισθάνονται μιά δικαιολογημένη 
πικρία απέναντι. σ ? αυτή τή Γερμανία, που χτες ήταν στά γόνα
τα καί σήμερα αποτελει γΓ αύτά έναν επικίνδυνο άνταγωνιοτή 
στην οικονομική αγορά.



άπδ τδ χρυσάφι καί τίς πρώτες ϋλες τών αποικιακών χω
ρών: Λατινική "Αμερική, Κίνα, Αφρική. ’Απ’ δλες αυτές 
τις ηπείρους, πού απέναντι τους σήμερα ή Ευρώπη υψώνει 
τδν πύργο τής ευμάρειάς της, φεύγουν εδώ καί αιώνες πρδς 
τήν κατεύθυνση αυτής τής ίδιας Ευρώπης τά διαμάντια καί 
τδ πετρέλαιο, τδ μετάξι και τδ μπαμπάκι, τά ξύλα καί τά 
εξωτικά προϊόντα. Ή  Ευρώπη είναι κυριολεκτικά δημιούρ
γημα του Τρίτου Κόσμου. Τά πλούτη πού τήν πνίγουν εί
ναι αυτά πού Ικλεψε άπδ τίς υπανάπτυκτες χώρες. Τά λι
μάνια τής Όλλανδίας, τδ Αίβερπουλ, τά ντδκ τοϋ Μπορντώ 
και του Αίβερπουλ, τά ειδικευμένα στήν αγοραπωλησία τών 
νέγρων, οφείλουν άποζημείωση σέ εκατομμύρια σκλάβους, 
Ιν δταν άκοϋμε πώς ενας αρχηγός κράτους μέ τδ χέρι στήν 
καρδιά δηλώνει πώς πρέπει νά Ιρθουμε σέ βοήθεια τών δυ
στυχισμένων υπανάπτυκτων λαών δέν τρέμουμε άπδ εόγνω- 
μοσύνη. ’Αντίθετα λεμε -θά μας 8οθει μιά δίκαια αποζημί
ωση». Επίσης δέν θά δεχτούμε ή βοήθεια πρδς τίς ύπανά 
πτυκτες χώρες νά γίνει ενα πρόγραμμα «φιλάνθρωπων κυρι
ών».Αύτή ή βοήθεια πρέπει νά είναι ή καθιέρο)ση μιας διπλή; 
συνειδητοποίησης: συνειδητοποίηση άπδ τούς άποικιοκρατού- 
μενους δτι αύτδ τούς τδ χρωστούσαν καί συνειδητοποιηση άπδ 
τίς καπιταλιστικές δυνάμεις δτι πραγματικά π ρ έ π ε ι  ν ά 
π λ η ρ ώ σ ο υ ν ( ι2) . Πώς άν άπδ Ιλλειψη Ιξυπνάδας—- ά;

12. «Ή  ριζική διάκριση τής δημιουργίας του σοσιαλισμού 
στήν Ευρώπη άπό τίς 'σχέσεις μέ τόν Τρίτο Κόσμο”  (λες και 
δέν έχουν μ* αυτόν παρά εξωτερικές σχέσεις) σημαίνει πώς συν
ειδητά ή όχι δίνουμε τό προβάδισμα στό διακανονισμό τής α
ποικιακής κληρονομιάς πριν άπό τήν απελευθέρωση τών υπανά
πτυκτων χωρών, εΐναι σαν νά θέλουμε να κατασκευάσουμε ενα 
σοσιαλισμό πολυτελείας πάνω ατούς καρπούς τής ιμπεριαλιστι
κής .κλοπής —  δπως στό έσωτερικό μ*άς συμμορίας μοιράζονται 
Λίγο - πολύ δίκαια τά λάφυρα, δίνοντας καί λίγα στους φτω
χούς μέ τή μορφή τών καλών πράξεων, ξεχνώντας δτι απ’ αυτούς 
-τά έκλεψαν». Μαρσέλ Πεζύ, #Πεθαίνοντας για τόν Ντε Γκώλιν



μή μιλάμε γιά ελλειψη ευγνωμοσύνης —  οί καπιταλιστι
κές χώρες άρνιοϋνταν νά πληρώσουν, τότε ή ανελέητη δια
λεκτική του ίδιου τους του συστήματος θ’ αναλάμβανε νά 
τούς πνίξει. Τά νέα εθνη, είναι γεγονός, τραβούν λίγο τά 
ιδιωτικά κεφάλαια. Πολλοί λόγοι δικαιολογούν καί εξηγούν 
αυτήν τήν επιφύλαξη τών μονοπωλίων. Ά π ό τή στγμή πού 
οί κεφαλαιοκράτες ξέρουν, καί προφανώς είναι οί πρώτοι 
πού τό μαθαίνουν, πώς ή κυβέρνησή τους έτοιμάζεται ν’ ά- 
ποαποικιοποιήσει, σπεύδουν ν’ άποσύρουν άπό τήν άποικία 
τό σύνολο τών κεφαλαίο>ν τους. Ή  θεαματική φυγή τών κε
φαλαίων είναι ενα άπό τά πιό σταθερά φαινόμενα τής άπο- 
αποικιοποίησης.

Οί ιδιωτικές εταιρίες, γιά νά έπενδύσουν στις άνεξάρ- 
τητες χώρες, απαιτούν δρους πού ή πείρα τούς δείχνει α
παράδεκτους ή απραγματοποίητους. Πιστοί στήν αρχή του 
άμεσου κέρδους, πού θεσπίζουν άπό τή στιγμή πού πάνε στό 
«εξωτερικό», οί καιφαλαιοκράτες παρουσιάζονται διατακτι
κοί έν δψει κάθε μακροπρόθεσμης επένδυσης. ’Αντιδρούν 
καί πολλές φορές είναι άνοιχτά εχθρικοί στούς δήθεν προ
γραμματισμούς τών νεαρών ομάδων πού βρίσκονται στήν έ- 
ξουσία. Γιά τήν ακρίβεια θά δέχονταν ευχαρίστως νά δα
νείσου ν χρήματα στό νεαρό κράτος, άλλά μέ τόν δρο πώς 
αυτά τά χρήματα θά χρησιμοποιηθούν γιά τήν άγορά βιο
μηχανικών προϊόντων, μηχανημάτων, δηλαδή γιά νά δου
λεύουν τά εργοστάσια τής μητρόπολης.

Στήν πραγματικότητα ή δυσπιστία τών δυτικών οικο
νομικών ομάδων εξηγείται άπό τή φροντίδα τους νά μή δια
κινδυνέψουν τίποτε. ’Έτσι απαιτούν μιά πολιτική σταθερό
τητα κι ενα ήρεμο κοινωνικό κλίμα, πράγμα άδύνατο άν 
υπολογίσουμε τήν αξιοθρήνητη κατάσταση τοϋ συνόλου τού 
πληθυσμού τήν επομένη μέρα τής άνεξαρτησίας. Έ τσι, ά- 
ποζητώντας τήν εγγύηση πού δέν μπορεΐ νά έξασφαλίσει 
ή πρώην αποικία, άπαιτοϋν τή διατήρηση δρισμέν(ον συντα-

άρθρο δημοσιευμένο στους «Σύγχρονους Καιρούς» No 1 7 5 -  176, 
Ό κτώβρης - Νοέμβρης 1960.
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γμάτων ή τήν είσοδο του νέου κράτους σέ οικονομικές ή 
στρατιωτικές συμμαχίες. Οί Ιδιωτικές έταιρίες άσκοϋν πιέ
σεις στήν ϊδια τους τήν κυβέρνηση, ωστε νά έγκατασταθοϋν 
τουλάχιστον στρατιωτικές βάσεις στίς χώρες αύτές, μέ τήν 
αποστολή νά εξασφαλίζουν τήν προστασία τών συμφερόντων 
τους. Σάν ύστατη διέξοδο οί έταιρίες ζητουν άπό τις κυβερ
νήσεις τους νά έγγυηθοϋν τΙς έπενδύσεις πού αποφασίζουν 
νά κάνουν στήν τάδε ή στή δείνα ύπανάπτυκτη περιοχή.

Συμβαίνει λίγες χώρες νά έκπληρώνουν τΙς προϋποθέ
σεις πού απαιτούν τά τράστ 'καί τά μονοπώλια. Έ τσι, τά 
κεφάλαια, επειδή δέν έ^ουν σίγουρες διεξόδους, μένουν 
μπλοκαρισμένα στήν Ευρώπη κι άκινητοποιοϋνται. "Ακίνητο- 
ποιούνται άκόμα περισσότερο δσο οί κεφαλαιοκράτες άρ- 
νοϋνται νά Ιπενδύσουν στό δικό τους έδαφος. Τό κέρδος σ’ 
αύτές τις περιπτώσεις είναι πραγματικά γελοίο καί δ φορο
λογικός έλεγχος άπελπίζει τούς πιό τολμηρούς.

Μακροπρόθεσμα ή κατάσταση είναι καταστροφική, 
Τά κεφάλαια δέν κυκλοφορουν πιά ή ή κυκλοφορία τους 
παρουσιάζεται σημαντικά μειωμένη. Οί ελβετικές τράπεζες 
δέν δέχονται κεφάλαια, ή Εύρώπη άσφυκτιά. ΙΙαρά τά πε
λώρια ποσά πού καταβροχθίζονται άπό τις στρατιωτικές δα
πάνες ό διεθνής καπιταλισμός πνέει τά λοίσθια.

'Αλλά κι ενας άλλος κίνδυνος τόν άπειλει. Πραγματι
κά, στό μέτρο πού δ Τρίτος Κόσμος έχει έγκαταλειφθεΐ καί 
καταδικαστεί στήν οπισθοδρόμηση, οπωσδήποτε στή στασι
μότητα άπό τόν έγωϊσμό καί τήν άνηθικότητα τών δυτικών 
έθνών, οί υπανάπτυκτοι λαοί θ5 αποφασίσουν νά αναπτύξουν 
μιά συλλογική αύτάρκεια. Οί δυτικές βιομηχανίες γρήγο
ρα θά χάσουν τις διεξόδους τους του εξωτερικού. Οί μηχα
νές θά συσσωρευτούν στίς αποθήκες καί στήν ευρωπαϊκή α
γορά θά διαδραματιστεί μιά άμείλικτη μάχη ανάμεσα στίς 
οικονομικές ομάδες καί τά τράστ. Τό κλείσιμο τών έργο- 
■στασίων, ή προπαγάνδα καί ή άνεργία θά όδηγήσουν τό ευ
ρωπαϊκό προλεταριάτο ν3 αρχίσει άνοιχτόν άγώνα ενάντιά 
στό καπιταλιστικό καθεστώς. Τά μονοπώλια θά καταλάβουν 
τότε πώς τό εύκολονόητον συμφέρον τους είναι νά βοηθήσουν .
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καί νά βοηθήσουν μαζικά καί χωρίς πολλούς δρους τίς υπα
νάπτυκτες χώρες. Βλέπουμε λοιπόν πώς τά νέα Ι'θνη του 
Τρίτου Κόσμοι* έχουν άδικο νά κάνουν κόρτε μέ τίς καπι
ταλιστικές χώρες. Έχουμε τή δύναμη τοϋ δίκιου μας και 
τήν ορθότητα τών θέσεών μας. Αντίθετα πρέπει νά ποϋμε 
καί νά έξηγήσουμε στίς καπιταλιστικές χώρες πώς τό βα
σικό πρόβλημα τής σύγχρονης έποχής δέν είναι ό πόλεμος 
ανάμεσα στό σοσιαλιστικό καθεστώς καί σ’ αυτές. Πρέπει 
νά μπει ενα τέλος σ’ αυτόν τόν ψυχρό πόλεμο πού δέν δδη- 
γεΐ πουθενά, νά σταματήσει ή προετοιμασία πυρηνικοποίη- 
σης τοϋ κόσμου, νά γίνουν γενναιόδωρες έπενδύσεις καί νά 
βοηθηθοϋν τεχνικά οί υπανάπτυκτες περιοχές. Ή  τύχη τοϋ 
κόσμου έξαρταται άπό τήν άπάντηση πού θά δοθεί σ’ αύτό 
τό έρώτημα.

Καί τά καπιταλιστικά καθεστώτα άς μή δοκιμάζουν 
νά τραβήξουν τό ένδιαφέρον τών σοσιαλιστικών καθεστώτων 
στήν «τύχη τής Εύρώπης» απέναντι στά έγχρωμα καί πει- 
νασμένα πλήθη. Τό έπίτευγμα τοϋ ταγματάρχη Γκαγκάριν, 
δσο κι αν αύτό δέν άρέσει στό στρατηγό Ντε Γκώλ, δέν εί
ναι ένα έπίτευγμα πού «τιμα τήν Ευρώπη». Έ δώ  καί λίγον 
καιρό οί αρχηγοί κρατών τών καπιταλιστικών καθεστώ- 
στ(ον, οί άνθρο^ποι τών γραμμάτων Ιχουν μιά αμφίρροπη 
συμπεριφορά πρός τή Σοβιετική "Ενωση. Άφοϋ ένωσαν ό
λες τους τίς δυνάμεις γιά νά έκμηδενίσουν τό σοσιαλιστικό 
καθεστώς καταλαβαίνουν τώρα πώς πρέπει νά τό πάρουν 
απόφαση. Έ τσι γίνονται άξιαγάπητοι, πολλαπλασιάζουν 
τούς παραπλανητικούς ελιγμούς τους καί θυμίζουν συνεχώς 
στό σοβιετικό λαό δτι «ανήκει στήν Ευρώπη».

Έπισείοντας τόν Τρίτο Κόσμο σάν μιά πλημμύρα πού 
απειλεί νά καταβροχθίσει δλη τήν Εύρώπη, δέν θά κατορ
θώσουν νά διαιρέσουν τίς προοδευτικές δυνάμεις πού είναι 
αποφασισμένες νά όδηγήσουν τήν Ανθρωπότητα πρός τήν 
ευτυχία. Ό  Τρίτος Κόσμος δέν εχει τήν πρόθεση νά όργα- 
νώσει μιά πελώρια σταυροφορία πείνας εναντίον δλης τής 
Εύρώπης. Αύτό πού περιμένει άπό έκείνους πού τόν κράτη
σαν στή σκλαβιά γιά δλόκληρους αιώνες, είναι νά τόν βοη-
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θίσουν ν" άποκαταστήσει τον άνθρωπο, νά κάνουν νά θριαμ
βεύσει ό άνθρωπος παντού, μιά γιά πάντα.

"Αλλά είναι σίγουρο δτι ή άφέλειά μας δέν φτάνει ως 
τδ σημείο νά πιστέψουμε πώς αύτδ θά γίνει **μέ τή συνερ
γασία καί μέ τήν καλή θέληση τών ευρωπαϊκών κυβερνή
σεων. Αυτή ή κολοσσιαία δουλειά πού χρειάζεται γιά νά 
ξανακαθιερωθεϊ δ άνθρωπος στο κόσμο, δ άπόλυτος άνθρωπος», 
θά γι^ει μέ τήν αποφασιστική βοήθεια τών ευρωπαϊκών μα
ζών, πού, πρέπει νά τ’ αναγνωρίσουν, συχνά συμμάχησαν 
ατά αποικιακά προβλήματα μέ τις θέσεις τών κοινών μας Α
φεντικών. IV  αύτδ θά επρεπε πρώτα οί ευρωπαϊκές μάζες. 
-/ αποφασίσουν νά ξυπνήσουν, νά βάλουν σέ κίνηση τδ μυα
λό τους καί νά πάψουν νά παίζουν τδ άνεύθυνο παιχνίδι τής.
'Ωραίας κοιμωμένης του Δάσους».



2 . ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΚΑΪ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΟΥ ΑΥΘΟΡΜΗΤΙΣΜΟΥ

01 συλλογισμοί περί βίας μας οδήγησαν στήν συνειδη- 
τοποίηση τής συχνής ύπαρξης μιας διαφοράς ρυθμού ανά
μεσα στά στελέχη του εθνικιστικού κόμματος καί στίς μά
ζες. Σέ κάθε πολιτική ή συνδικαλιστική οργάνωση υπάρ
χει κατά κανόνα ενα χάσμα άνάμεσα στίς μάζες, πού άπαι- 
τουν τήν άμεση καί ολοκληρωτική βελτίωση τής κατάστα
σής του, καί στά στελέχη, πού μετρούν τίς δυσκολίες πού 
πιθανώς νά δημιουργηθουν άπό τούς εργοδότες γιά νά 
περιορίσουν καί ν" άναστείλουν τίς διεκδικήσεις τους. IV 
αύτό διαπιστώνουμε συχνά μιά έπίμονη δυσαρέσκεια τών 
μαζών απέναντι στά στελέχη. Μετά άπό κάθε μέρα διεκδι
κήσεων, δταν τά στελέχη γιορτάζουν τή νίκη, οί μάζες έ
χουν περίπου τήν εντύπωση δτι προδόθηκαν. Ό  πολλαπλα
σιασμός τών διεκδικητικών εκδηλώσεων, ό πολλαπλασια
σμός τών συνδικαλιστικών συγκρούσεων είναι αύτός πού θά 
προκαλέσει τήν πολιτικοποίηση τών μαζών. Έ νας πολιτι
κοποιημένος συνδικαλιστής είναι έκεΐνος πού ξέρει πώς μιά 
τοπική σύγκρουση δέν είναι μιά αποφασιστική εξήγηση ά
νάμεσα σ’ αύτόν καί στούς εργοδότες. Οί άποικιοκρατούμε- 
νοι διανοούμενοι, πού σπούδασαν στίς μητροπόλεις τους τή 
λειτουργία τών πολιτικών κομμάτιον, δημιουργούν παρό
μοιους σχηματισμούς γιά νά κινητοποιήσουν τίς μάζες καί 
νά έξασκήσουν πίεση πάνω στήν άποικιακή διοίκηση. Ή  
γέννηση τών εθνικιστικών κομμάτων στίς άποικιοκρατούμε- 
νες χώρες είναι σύγχρονη μέ τήν δημιουργία μιας ελίτ δια
νοουμένου καί εμπόρων. Οί έλίτ άποδίδουν βασική σπουδαι- 
ότητα στήν όργάνωση, μέχρι πού αύτή κι 6 φετιχισμός τής 
όργάνωσης νά προηγείται συχνά τής λογικής μελέτης τής
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αποικιακής κοινωνίας. Ή  ιδέα του κόμματος είναι μια ιδέα 
πού εχει εΐσαχθει άπό τή μητρόπολη. Αυτό τό οργανο τών 
σύγχρονων αγώνων τό κολλάνε ετσι δπιος είναι σέ μιά πρω
τόγονη, δχι ισορροπημένη κοινωνία οπου συνυπάρχουν ή 
δουλεία, ή δουλοπαροικία, οί συναλλαγές σέ είδος, ή βιοτε
χνία και οί χρηματιστηριακές έπιχειρήσεις.

Ή  αδυναμία τών πολιτικών κομμάτων δέν βρίσκεται 
μόνο στήν μηχανιστική χρησιμοποίηση μιας οργάνωσης πού 
διεξάγει τόν αγώνα του προλεταριάτου στα πλαίσια μιας 
πολύ βιομηχανοποιημένης καπιταλιστικής κοινωνίας. Στο 
περιορισμένο επίπεδο του τύπου τής οργάνωσης, θά επρεπε 
νά έρθουν στο φως άνανεώσεις, προσαρμογές. Τό μεγάλο 
λάθος, ή εγγενής νόσος τής πλειοψηφίας τών πολιτικών 
κομμάτων στίς υπανάπτυκτες περιοχές ήταν τό δτι, κατά 
τό κλασσικό πρότυπο, άπευθύνθηκαν πρωταρχικά στά πιό 
συνειδητά στοιχεία: τό προλεταριάτο τών πόλεων, τούς βιο- 
τέχνες καί τούς υπαλλήλους, δηλαδή ενα ελάχιστο μέρος 
τού πληθυσμού πού δέν αντιπροσωπεύει παραπάνω άπό ενα 
ττά εκατό.

'Όμως άν αυτό τό προλεταριάτο καταλάβαινε τήν προ
παγάνδα τού κόμματος καί διάβαζε τά γραπτά του, ήταν 
ώστόσο πολύ λιγότερο έτοιμο νά ,άνταποκριθεϊ στά τυχόν 
συνθήματα του αγώνα τού αναπόφευκτου γιά τήν έθνική Α
πελευθέρωση. Το σημειώσαμε πολλές φορές: στά αποικια
κά εδάφη τό προλεταριάτο είναι τό μέρος τού άποικιοκρα- 
τούμενού λαού πού περιποιείται περισσότερο τό αποικιακό 
καθεστώς. Το Ιμβρυακό προλεταριάτο τών πόλεων είναι σχε
τικά προνομιούχο. Στίς καπιταλιστικές χώρες το προλετα
ριάτο δέν Ιχει τίποτα νά χάσει, είναι έκεΐνο πού ενδεχομέ
νως, έχει νά κερδίσει τά πάντα. Στίς άποικιοκρατούμενες 
χώρες τό προλεταριάτο εχει νά χάσει τά πάντα. ΙΙραγματι- 
κά άποτελει το μέρος τού άποικιοκρατούμενου λαού πού εί
ναι απαραίτητο καί αναντικατάστατο γιά τήν καλή λειτουρ
γία τής αποικιακής μηχανής: οδηγοί τράμ, ταξί, ανθρακω
ρύχοι, λιμενεργάτες, διερμηνείς, νοσοκόμοι, κλπ. είναι τά 
^τοιχ-ία πού άποτελοϋν τήν πιό πιστή πελατεία τών Ιθνι-
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κιστικών κομμάτων καί πού, μέ τήν προνομιούχα θέση πού 
κατέχουν στό αποικιακό σύστημα, Αποτελοϋν τό «Αστικό» 
μέρος τοϋ Αποικιοκρατούμενου λαοϋ.

"Έτσι καταλαβαίνουμε γιατί ή πελατεία τών εθνικιστι
κών πολιτικών κομμάτων άποτελεΐται _ κυρίως άπό xaxol· 
κου; τών πόλεων: τεχνίτες, εργάτες, διανοούμενοι καί Ιμ- 
ποροι κατοικούν βασικά στίς πόλεις. Ό  τρόπος σκέψης τους 
φέρει ήδη σέ πολλά σημεία τά ίχνη τοϋ τεχνικού καί σχε
τικά άνετου περιβάλλοντος στό όποιο αναπτύσσονται. Έ δώ 
ό ‘-μοντερνισμόςν' βασιλεύει. Είναι οί 'ίδιοι κύκλοι πού θ’ Α
γωνιστούν ενάντια στις σκοταδισυικές παραδόσεις, πού θ" Α
ναμορφώσουν ’ τά έθιμα, μπαίνοντας ετσι σ Ανοιχτή διαμά
χη μέ τό παλιό γρ^νιτένιο βάθρο πού άποτελει τά έθνικά 
θεμέλια.

Τά εθνικιστικά κόμματα στή μεγάλη πλειονότητά τους 
αισθάνονται μεγάλη περιφρόνηση απέναντι στίς Αγροτικές 
μάζες. ΙΙραγματικά, αύτές οι μάζες τούς δίνουν τήν έντύ- 
πιοση δτι είναι βυθισμένες στήν Αδράνεια καί στή στείρο» 
τητα. 'Αρκετά γρήγορα.τά μέλη τών εθνικιστικών κομμά· 
των (έργάτες τών πόλεων καί διανοούμενοι) καταντούν νά 
έχουν γιά τήν ύπαιθρο τήν ιδια περιφρονητική γνώμη, ό
πως κι οί άποικοι. "Αλλά, άν θέλουμε νά κατανοήσουμε τούς 
λόγου: αύτής τής περιφρόνησης τών πολιτικών κομμάτων 
απέναντι στίς αγροτικές μάζες, θά πρέπει νά θυμηθούμε τό 
γεγονός δτι ή Αποικιοκρατία συχνά ένίσχυσε ή έγκαθίδρυ 
σε τήν κυριαρχία της οργανώνοντας τήν Απολίθωση τής υ
παίθρου. Περικυκλωμέ νες άπό τούς μαραμπού, τούς μάγους 
και τούς παραδοσιακούς Αρχηγούς, οί Αγροτικές μάζες ζοϋν 
ακόμα στό φεουδαρχικό στάδιο, καθώς ή παντοδυναμία αυ
τής τής μεσαιωνικής δομής τρέφεται άπό τούς διοικητικούς 
ή στρατιωτικούς πράκτορες τών Αποικιοκρατών.

ΊΙ νέα εθνική αστική τάξη, εμπορική κυρίιος, θά ερ- 
Βει σέ Ανταγωνισμό μέ τούς φεουδάρχες κυρίους της σέ πολ' 
λούς τομείς: μαραμπού και μάγοι πού φράζουν τό δρόμο 
στους Αρρώστους πού θά μπορούσαν νά συμβουλευτούν τό 
γιατρό, ντζεέμας που δικάζουν, Αχρηστεύοντας τό δικηγό
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ρο, καίντ πού χρησιμοποιούν τήν πολιτική καί διοικητική 
δύναμή τους γιά νά δημιουργήσουν ενα έμπόριο ή μιά συγ
κοινωνιακή γραμμή, παραδοσιακοί αρχηγοί πού στ" όνομα 
τής θρησκείας καί τής παράδοσης άντιτίθενται στίς συναλ
λαγές καί στήν καθιέρωση νέων προϊόντων.

Έ  νέα τάξη τών έμπόρο)ν καί τών άποικιοκρατούμε' 
νων συναλασσομένων χρειάζεται τήν εξαφάνιση αυτών τών 
απαγορεύσεων καί τών φραγμών γιά ν' αναπτυχθεί Ή  ιθα
γενής πελατεία, πού άποτελει ιδιωτικό θήραμα τών φεου
δαρχών καί πού λίγο πολύ τής Απαγορεύεται ν5 άγοράσε*. 
νέα προϊόντα, άποτελει λοιπόν μιά αγορά τήν οποία οί μέν 
αμφισβητούν άπδ τούς δέ.

Τά φεουδαρχικά στελέχη σχηματίζουν ενα φράγμα α
νάμεσα στούς νέους δυτικοποιημένους έθνικιστές καί τις μά
ζες. Κάθε φορά πού οί ελίτ κάνουν μιά προσπάθεια πρός 
τήν κατεύθυνση τών αγροτικών μαζών, οί αρχηγοί τών φυ
λών. οί παραδοσιακές άρχές, πολλαπλασιάζουν τις προει
δοποιήσεις τους, τις άπειλές, τούς άφορισμούς. Αύτές οί πα
ραδοσιακές αρχές, πού υποστηρίχτηκαν άπό τήν κατοχική 
δύναμη, βλέπουν μέ δυσαρέσκεια νά εξελίσσονται οί από
πειρες διείσδυσης τών ελίτ μέσα στήν ύπαιθρο. Ξέρουν δτι 
οί ιδέες πού φέρνουν αύτά τά στοιχεία πού έρχονται άπό 
τις πόλεις, αμφισβητούν τήν ί'δια τήν άρχή τής διαιώνισης 
τής φεουδαρχίας. ’Έτσι εχθρός τους δέν είναι καθόλου ή 
κατοχική δύναμη μέ τήν όποια γενικά τά πάνε καλά, αλλά 
αύτοί οί μοντερνιστές πού θέλουν νά άποδιοργανώσουν τήν 
αύτόχθονη κοινωνία κι Ιτσ: νά τούς πάρουν τό ψωμί άπό τό 
στόμα.

Τά ουτικοποιημένα στοιχεία έχουν απέναντι στίς α 
γροτικές μάζες αισθήματα πού θυμίζουν αύτά πού βρίσκου
με στό προλεταριάτο τών βιομηχανοποιημένων χωρών. ΤΙ 
ιστορία τών αστικών επαναστάσεων καί ή ιστορία τών προ
λεταριακών επαναστάσεων δείχνει δτι οί αγροτικές μάζες 
συχνά βάζουν φρένο στήν έπανάσταση. Οί αγροτικές μάζες 
στίς βιομηχανικές χώρες είναι συνήθως τά λιγότερο συνει- 
δητά στοιχεία, τά λιγότερο όργανο)μένα κι άκόμα τά πιο ά-
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ναρχικά. Παρουσιάζουν ενα ολόκληρο πλήθος χαρακτηρι
στικών, ατομισμό, άπειθαρχία, αγάπη του κέρδους, ροπή 
πρός τή μεγάλη όργή και τή βαθειά απογοήτευση: να αο- 
τά τά χαρακτηριστικά αποτελοϋν μιάν άντικειμενικά αντι
δραστική συμπεριφορά.

Είδαμε πώς τά Ιθνικιστικά κόμματα ξεσηκώνουν τις 
μεθόδους τους καί τις συνταγές τους άπό τά δυτικά κόμμα
τα κι ακόμα πώς στίς περισσότερες περιπτώσεις δέν προσα
νατολίζουν τήν προπαγάνδα τους πρός τήν κατεύθυνση τών 
μαζών. Στήν πραγματικότητα ή λογική ανάλυση τής άποι- 
κιοκρατούμενης κοινωνίας, άν τήν έπιχειροΰσαν, θά τούς 
εδειχνε δτι οί άποικιοκρατούμενοι αγρότες ζοϋν σ’ ενα πα
ραδοσιακό περιβάλλον πού ή δομή του εχει παραμείνει α
νέπαφη, ενώ στίς βιομηχανικές χώρες τό παραδοσιακό πε
ριβάλλον είναι αύτό πού εχει υποσκάψει ή πρόοδος τής βιο
μηχανοποίησης. Μέσα στό έμβρυακό προλεταριάτο τών α
ποικιών βρίσκουμε άτομιστικές νοοτροπίες. Έγκαταλείπον- 
τας τήν ύπαιθρο δπου ή δημογραφία θέτει άλυτα προβλή
ματα , οί άγρότες χωρίς γή, πού αποτελοϋν τό λούμπεν - 
προλεταριάτο, κατακλύζουν τίς πόλεις., εγκαθίστανται σέ 
συνοικισμούς άπό γκαζοντενεκέδες καί προσπαθούν νά διει- 
σδύσουν στά λιμάνια καί στίς πόλεις πού γεννήθηκαν άπό 
τήν άποικιοκρατική κυριαρχία. Οί άγροτικές μάζες δμως 
συνεχίζουν νά ζοϋν σ' ενα άκίνητο πλαίσιο καί τά πλεονάζον- 
τα στόματα δέν Ιχουν άλλη διέξοδο άπό τό νά μετακινη
θούν πρός τίς πόλεις. Ό  άγρότης πού παραμένει στή θέση 
του υπερασπίζει μέ πείσμα τίς παραδόσεις του καί, στήν 
άποικιοκρατούμενη κοιν(ονία, άποτελεΐ τό πειθαρχημένο 
στοιχείο πού ή κοινωνική δομή του παραμένει πρωτόγονη. 
Είναι αλήθεια δτι αυτή ή ακίνητη ζωή, ή περιορισμένη μέ
σα σέ άλύγιστα πλαίσια, μπορεΤ περιοδικά νά προκαλέσει 
τή γέννηση επεισοδιακών κινημάτων μέ βάση τόν θρησκευ
τικό φανατισμό, πολέμων άνάμεσα σέ φυλές. "Αλλά στόν αυ
θορμητισμό τους οί άγροτικές μάζες παραμένουν πειθαρχη- 
μένες, άλτρουϊστικές. Τό άτομο σβήνεται μπροστά στήν κοι
νότητα.
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Οί αγρότες έχουν μιά δυσπιστία απέναντι στον άνθρω
πο τής πόλης* Ντυμένος σαν τόν Ευρωπαίο, μιλώντας τή 
γλώσσα του , δουλεύοντας μαζί του, μένοντας καμιά φορά 
στήν ίδια γειτονιά μ" αύτόν, θεωρείται άπό τούς άγρότες, 
σάν αύτόμολος, πού έγκατέλειψε δλα όσα άποτελοϋν τή πα
τρική έθνική κληρονομιά. Οί άνθρωποι τής πόλης είναι 
•προδότες, πουλημένοι» πού μοιάζουν νά τά πηγαίνουν κα
λά μέ τις δυνάμεις κατοχής κι αγωνίζονται νά πετύχουν 
μέσα στά πλαίσια του αποικιακού συστήματος. ΙΥ αυτό ά 
κούμε συχνά τούς αγρότες νά λένε δτι οί άνθρωποι τής πό
λη: δέν έχουν ηθική. Λέν βρισκόμαστε εδώ μπροστά στήν 
/.λασσική αντίθεση τής υπαίθρου καί τής πόλης. Πρόκει
ται γιά τήν αντίθεση ανάμεσα στον άποικιοκρατούμενο πού 
εχει αποκλειστεί άπό τά προτερήματα τής αποικιοκρατίας 
κι αύτόν πού καταφέρνει νά Ιπωφελεΐται άπό τήν άποικιο- 
κρατική εκμετάλλευση.

Φυσικά οί άποικιοκοάτες χρησιμοποιούν αύτήν τήν άν- 
τίθεση στον αγώνα τους ενάντια στά εθνικιστικά κόμματα. 
Κινητοποιούν τούς ορεσίβιους ενάντια στούς ανθρώπους 
τών πόλεων. Στρέφουν^τήν Ινδοχώρα ενάντια στίς ακτές, 
ξαναζωντανεύουν τις φυλές καί δέν πρέπει νά έκπλαγουμε 
άν δούμε τόν Καλόνζι νά στέφεται βασιλιάς του Καζάϊ ό
πως δε θάπρεπε νά έπλαγοϋμε βλέποντας, εδώ καί μερικά, 
χρόνια, τή συνέλευση τών αρχηγών τής Γκάνα νά παραδί- 
δει τήν άρχηγία στον Νκρούμαχ.

Τά πολιτικά κόμματα δέν καταφέρνουν νά μεταφυτέ
ψουν τήν οργάνωσή τους στήν ύπαιθρο, 3 Αντί νά χρησιμο
ποιούν τις ύπάρχουσες δομές γιά νά τούς δώσουν Ινα εθνι
κιστικό ή προοδευτικό περιεχόμενο, επιμένουν μέσα στά 
πλαίσια του άποικιακοϋ συστήματος νά ανατρέψουν τήν πα
ραδοσιακή πραγματικότητα. Φαντάζονται πώς μπορούν νά 
κάνουν τό Ιθνος νά προχωρήσει, Ινώ οι θηλιές του αποικια
κού συστήματος εξακολουθούν νά βαραίνουν. Λέν πάνε νά 
συναντήσουν τις μάζες. Λέν βάζουν τις θεωρητικές γνώσεις 
τους στήν υπηρεσία τού λαού, αλλά προσπαθούν νά τοποθε
τήσουν τις μάζες σ ενα σχηματισμένο, εκ των προτέρων,
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πλαίσιο. ’"Ακόμα, άπό τήν πρωτεύουσα ρίχνουν μέ άλεξίπτω- 
τα στελέχη άγνωστα ή πολύ νέα, πού διορισμένα άπό τήν 
κεντρική άρχή εννοούν νά θεωρηθούν τό ντουάρ ή τό χωριό 
σαν ενα στοιχείο επιχείρησης. Οί παραδοσιακοί αρχηγοί α 
γνοούνται, κάποτε γελοιοποιούνται. Ή  ιστορία του μελλον
τικού έθνους καταπατάει τΙς μικρές τοπικές ιστορίες μέ μιά 
παράξενη αφέλεια, δηλαδή τή μοναδική εθνική πραγματι
κότητα, ενώ θά επρεπε να συνδεθοΰν άρμονικά ή Ιστορία 
τοϋ χιοριοϋ, ή ιστορία τών παραδοσιακών αντιθέσεων άνά- 
μεσα σέ φατρίες καί φυλές, μέ τήν αποφασιστική δράση 
στήν δποία καλείται δ λαός. Οί γέροντες, περιβλημένοι μέ 
σεβασμό στίς παραδοσιακές κοινωνίες καί γενικά μέ μιά α
διαμφισβήτητη ηθική εξουσία, γελοιοποιούνται δημοσία. Οί 
υπηρεσίες κατοχής δέν παραλείπουν νά χρησιμοποιούν αυ
τές τίς διαμάχες καί ενημερώνονται καί γιά τίς μικρότε
ρες αποφάσεις πού υίοθετοϋνται απ' αυτήν τήν καρικατού
ρα τής εξουσίας. Ή  αστυνομική καταπίεση, φωτισμένη ε
πειδή βασίζεται σέ άκριβεΐς πληροφορίες, δρα άμέσως. Τά 
στελέχη καί τά σημαντικά μέλη τών νέων κοινοτήτων συλ- 
λαμβάνονται.

Οί αποτυχίες Ιπιβεβαιώνουν τήν «θεωρητική ανάλυ
ση > τών εθνικιστικών κομμάτων. Η καταστροφική εμπει
ρία τής προσπάθειας νά στρατευθούν οι άγροτικές μάζες ε
νισχύει τή δυσπιστία τους καί αποκρυσταλλώνει τήν επιθε
τικότητα τους ενάντια σ' αύτό τό μέρος τοϋ λαοϋ» Μετά τό 
θρίαμβο τοϋ έθνικοαπελευθερωτικοϋ άγώνα τά ίδια λάθη ε
παναλαμβάνονται . τρέφοντας τίς αποκεντρωτικές καί αύτο- 
νομιστικές τάσεις. Ή  διαίρεση σέ φυλές κατά τήν αποικια
κή φάση δίνει τή θέση της στή διαίρεση σέ περιοχές τής 
•θνικής φάσης μέ τήν καθιερο>μίνη έκφρασή της: τόν φεν
τεραλισμό,

"Αλλά συμβαίνει οί άγροτικές μάζες, παρά τή λίγη ε
πιρροή πού Ιχουν πάνω τους τά Ιθνικιστικά κόμματα, νά 
επεμβαίνουν μέ αποφασιστικό τρόπο είτε στήν ώρίμανση τής 
έθνικής συνείδησης, είτε, γιά νά μεταβληθεΐ ή δράση τών I" 
θνικιστικίον κομμάτων, ■·?τε. πιό σπάνια, γιά νά όποκαταστή-
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σουν άπλούστατα τήν στειρότητα αύτών τών κομμάτων.
Έ  προπαγάνδα τών εθνικιστικών κομμάτων βρίσκε', 

πάντα μιάν άπήχηση στίς αγροτικές μάζες. Ή  ανάμνηση 
της άντι - Αποικιακής περιόδου παραμένει ζωντανή στά χω 
ριά. Οι γυναίκες εξακολουθούν νά μουρμουρίζουν στ" αυτί 
τών παιδιών τους τά τραγούδια πού συνόδευαν τούς πόλε- 
μιστές πού Αντιστάθηκαν στήν κατάκτηση. Στά 12, στά 18 
τους χρόνια τά χωριατόπαιδα ξέρουν τά όνόματα τών γέ
ρων πού εζησαν τόν τελευταίο ξεσηκωμό καί στό ντουάρ , 
στό χωριό, τά παιδιά δέν βλέπουν όνειρα πολυτελείας ή έπι- 
τυχίας στίς εξετάσεις, αλλά όνειρα ταύτισης μέ τόν τάδε ή 
τόν δείνα αγωνιστή πού ή διήγηση του ήρο)ϊκοϋ θανάτου 
του προκαλει καί σήμερα άφθονα δάκρυα.

Τή στιγμή πού τά εθνικιστικά κόμματα προσπαθούν 
νά οργανώσουν τήν έμβρυακή εργατική τάξη τών πόλεων, 
βλέπουμε στήν ύπαιθρο έκρήξεις φαινομενικά εντελώς ανε
ξήγητες. Παράδειγμα ό περίφημος ξεσηκωμός τής Μαδαγα
σκάρης τό 1947. Οί Αποικιακές ύπηρεσίες είναι τυπικές: 
πρόκειται μιά ψευτο - ανταρσία. Στήν πραγματικότητα ξέ
ρουμε σήμερα πώς τά πράγματα, δπως πάντα, υπήρξαν πο
λύ πιο πολύπλοκα. Κατά τήν διάρκεια του Δεύτερου Πα
γκοσμίου Πολέμου οί μεγάλες αποικιακές έταιρίες έπεξέ* 
τειναν τή δύναμή τους καί κατέλαβαν τό σύνολο τών πε
ριοχών πού είχαν άπομείνει ελεύθερες. Στήν ϊδια πάντα I* 
ποχή γινόταν κουβέντα γιά τήν πιθανή έγκατάσταση στό 
νησί προσφύγων, ·Έβραίων, Άντιλλέζων. Επίσης υπήρχε ή 
διάδοση γιά τήν επικείμενη εισβολή στό νησί, μέ συνενοχή 
τών άποίκων. τών λευκών τής Νότιας Αφρικής. “Άκόμα, 
μετά τόν πόλεμο, οί υποψήφιοι τών εθνικιστικών κομμάτων 
εκλέχτηκαν θριαμβευτικά. Αμέσως μετά οργανώθηκε ή δί
ωξη τών όργανώσειον του κόμματος Μ. IX R . Μ, (Δημο
κρατικό κίνημα άνανένωσης τής Μαδαγασκάρης). Ή  αποι
κιοκρατία, γιά νά φτάσει στους σκοπούς της χρησιμοποίησε 
τά πιο κλασσικά μέσα: πολλαπλές συλλήψεις, ρατσιστική 
προπαγάνδα ανάμεσα στίς φυλές, καί δημιουργία’ Ινός κόμ
ματος μέ τά Ανοργάνωτα στοιχεία του λούμπεν - προλετα



ριάτου. Αύτό τό κόμμα πού λεγόταν Κόμμα τών αποκλήρων 
τής Μαδαγασκάρης (P. A. D . Κ. S. Μ,) Ιδωσε στήν αποι
κιακή εξουσία τήν νομιμοφανή αφορμή γιά τή διατήρηση 
τής τάξης, μέ τίς αποφασιστικές προκλήσεις του. "Όμως αυ
τή ή κοινή επιχείρηση διάλυσης ενός κόμματος ετοιμασμέ
νου έκ τών προτέρων παίρνει εδώ γιγαντιαΐες αναλογίες. 
Οί άγροτικές μάζες, πού άπό τρία ή τέσσερα χρόνια αμύ
νονταν απλώς, αισθάνονται ξαφνικά δτι τίς απειλεί θανάσι
μος κίνδυνος κι άποφασίζουν νά άντιδράσουν άγρια στίς ά- 
ποικιοκρατικές δυνάμεις. 'Οπλισμένος μέ δρεπάνια καί πιό 
συχνά μέ πέτρες καί μαγκούρες ό λαός ρίχνεται στήν Αν- 
ταρσία πού γενικεύεται εν δψει τής εθνικής Απελευθέρωσης. 
Ξέρουμε τή συνέχεια.

Αυτοί οί ένοπλοι ξεσηκωμοί δέν αντιπροσωπεύουν παρά 
ενα μόνο άπό τά μέσα πού χρησιμοποιούν οί άγροτικές μά
ζες γιά νά έπέμβουν στού; εθνικούς αγώνες. Μερικές φορές 
οί αγρότες παίρνουν μυρωδιά τήν ταραχή τής πόλης, δταν 
το εθνικιστικό κόμμα τών πόλεων Αποτελει το αντικείμενο 
τών Αστυνομικών διώξεων. Τά νέα φτάνουν στήν ύπαιθρο 
παραφουσκωμένα, δυσανάλογα εξογκωμένα: φυλακισμένοι 
ηγέτες, πολλαπλοί πυροβολισμοί, τό νέγρικο αίμα ποτίζει 
τήν πόλη, οί μικροί άποικοι κολυμπούν μέσα στο Αραβικό 
αίμα. Τότε το συσσωρεμένο μίσος, τό μίσος σέ παροξυσμό ξε- 
σπάει, Καταλαμβάνεται το γειτονικό Αστυνομικό τμήμα, οί 
χωροφύλακες κομματιάζονται, ό δάσκαλος σφάζεται, ό για
τρός δέν εχει σώσει τή ζωή του παρά μόνο γιατί ελλειπε, 
κλπ. Τάγματα ειρήνευσης σπεύδουν επί τόπου, ή αεροπορία 
βομβαρδίζει. Τότε ξεδιπλώνεται ή σημαία τής εξέγερσης 
ςαναγεννιούνται οί παλιές πολεμικές παραδόσεις, οί γυναί
κες χειροκροτούν, οί άντρες οργανώνονται καί παίρνουν θέ
σεις στά βουνά. 6 Ανταρτοπόλεμος Αρχίζει. Αυθόρμητα οί 
Αγρότες δημιουργούν τήν γενική Ανασφάλεια, ή Αποικιοκρα
τία τρομάζει, Αποφασίζει νά κάνει πόλεμο, ή διαπραγμα
τεύεται.

IIώς Αντιδρούν τά εθνικιστικά κόμματα ζ αυτήν τήν 
Αποφασιστική είσοδο τών Αγροτικών μαζών στόν εθνικό Α



γώ να; Είδαμε πώς ή πλειονότητα τών εθνικιστικών κομμά- 
Ttov δέν έχουν εγγράφει στήν προπαγάνδα τους τήν αναγ
καιότητα τής ένοπλης δράσης. Δέν άντιτίθενται στήν επι
μονή τής εξέγερσης άλλα άρκουνται στό νά έμπιστεύονται 
τόν αυθορμητισμό τών αγροτών. Μέ δυό λόγια, συμπεριφέ- 
ρονται απέναντι σ’ αυτό τό νέο στοιχείο σαν να ήταν μάν
να έξ ούρανοΰ καί παρακαλοϋν τή μοίρα νά συνεχιστεί. Ε κ 
μεταλλεύονται αύτό τό μάννα άλλά δέν προσπαθούν νά όρ- 
γανώσουν τήν έξέγερση. Δέν στέλνουν στήν ύπαιθρο στελέ
χη τους γιά νά πολιτικοποιήσουν τΙς μάζες, γιά νά φωτί
σουν τις συνειδήσεις, γιά νά υψώσουν τό έπίπεδο του άγώ- 
να. Ελπίζουν δτι παρασυρμένη άπό τήν κίνησή της ή δρά
ση τών μαζών δέν θά επιβραδυνθεί. Δέν υπάρχει εμβολια
σμός του άγροτικοϋ κινήματος άπό τό κίνημα τής πόλης. 
Καθένα τους έξελίσσεται σύμφωνα μέ τή δική του διαλε
κτική.

Τά εθνικιστικά κόμματα δέν προσπαθούν νά εισάγουν 
συνθήματα μέσα στίς άγροτικές μάζες, πού αυτή τή στιγμή 
είναι ολοκληρωτικά διαθέσιμες. Δέν τούς /προτείνουν Αντι
κείμενα, απλώς έλπίζουν δτι αύτό τό κίνημα θά συνεχιστεί 
άτέλειωτα καί πώς οί βομβαρδισμοί δέν θά πετύχουν τό 
σκοπό τους. Βλέπουμε λοιπόν δτι άκόμα καί σ αυτήν τήν 
περίπτωση τά έθνικιστικά κόμματα δέν εκμεταλλεύονται 
τήν δυνατότητα πού τούς προσφέρεται νά άφομοιώσουν τις 
άγροτικές μάζες, νά τις πολιτικοποιήσουν, νά έξυψώσουν τό 
έπίπεδο τής πάλης. Διατηρούν τήν εγκληματική θέση τής 
περιφρόνησης απέναντι στήν ύπαιθρο.

Τά πολιτικά στελέχη παραμένουν στίς πόλεις, δίνουν 
στήν αποικιοκρατία νά καταλάβει δτι δέν έχουν σχέση μέ 
τούς έξεγερμένους ή φεύγουν στό εξωτερικό. Σπάνια συμ
βαίνει νά πηγαίνουν νά βρίσκουν τό λαό στά βουνά. Στήν 
Κένυα π.χ., κατά τήν έξέγερση τών Μάου - Μάου κανένας 
γνωστός έθνικιστής δέν διεκδίκησε τήν συμμετοχή του σ 
αύτό τό κίνημα καί κανένας δέν επιχείρησε νά υπερασπί
σει αυτούς τούς άνθρώπους.

Δέν υπάρχει γόνιμη εξήγηση, συνάντηση ανάμεσα στά
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διάφορα στρώματα του έθνους. 'Ακόμα καί τή στιγμή τής 
ανεξαρτησίας, πού ακολούθησε μετά τήν πίεση πού έξασκή- 
θηκε στίς άγροτικές μάζες καί τή συμφωνία ανάμεσα στήν 
αποικιοκρατία καί τά εθνικιστικά κόμματα, ξαναβρίσκου
με τονισμένη αυτήν τήν άσυνεννοησία. Οί αγρότες δείχνον
ται δύσπιστοι απέναντι στις δοκιμές αναμόρφωσης πού 
προτείνει ή κυβέρνηση δπως καί στους κοινωνικούς νεωτε
ρισμούς, ακόμα καί στους άντικειμενικά προοδευτικούς, I- 
πειδή άκριβώς οί τωρινοί υπεύθυνοι τοϋ καθεστώτος δέν ε
ξήγησαν στό σύνολο τοϋ λαοϋ, κατά τήν αποικιακή περίο
δο, τούς σκοπούς τοϋ κομμάτος, τόν εθνικό προσανατολισμό» 
τά παγκόσμια προβλήματα, κλπ.

Τή δυσπιστία τήν δποία τρέφουν οί άγρότες πρός τά 
έθνικιστικά κόμματα κατά τήν άποικιακή περίοδο, άκολου- 
θει μιά ίση έχθρότητα κατά τήν εθνική περίοδο. Οί άποι- 
κιοκρατικές μυστικές υπηρεσίες, πού δέν αφοπλίστηκαν με
τά τήν άνεξαρτησία, καλλιεργούν τή δυσαρέσκεια καί κατα
φέρνουν ακόμα νά δημιουργούν σοβαρές δυσκολίες στίς νέ
ες κυβερνήσεις. Τελικά ή κυβέρνηση άλλο δέν κάνει άπό 
τό νά πληρώνει τήν άδράνειά της κατά τήν άπελευθερωτι- 
κή περίοδο καί τή διαρκή περιφρόνησή της πρός τούς ά
γρότες. Τό έθνος μπορει νά εχει μιά λογική, προοδευτική 
ακόμα κεφαλή, αλλά τό τεράστιο σώμα παραμένει άδύνατο,. 
πεισματάρικο, μή - συνεργάσιμο.

Ή  τάση τότε είναι νά σπάσει αύτό τό σώμα, συγκεν
τρώνοντας τή διοίκηση καί περιβάλλοντας σταθερά τό λαό. 
Είναι ενας άπό τούς λόγους γιά τούς όποιους άκοϋμε συ
χνά νά λέγεται δτι στίς υπανάπτυκτες χώρες χρειάζεται 
μιά κάποια δόση δικτατορίας. Οί διοικοϋντες δέν Ιχουν εμ
πιστοσύνη στίς άγροτικές μάζες. *Όμως αύτή ή δυσπιστία 
μπορει νά προσλάβει σοβαρές μορφές. Είναι ή περίπτωση 
π.χ. δρισμένων κυβερνήσεων, πού πολύν καιρό μετά τήν έ- 
θνική άνεξαρτησία, θεωροϋν τήν ένδοχώρα σάν μιά δχι εί~ 
ρηνοποιημένη περιοχή, δπου δ άρχηγός τοϋ κράτους, οί υ
πουργοί δέν διακινδυνεύουν νά πανε έκεί παρά μόνο στίς 
άσκήσεις τοϋ έθνικοϋ στρατοϋ. Αύτή ή ένδοχώρα πρακτικά
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μοιάζει άγνωστη. Παραδόξως ή έθνική κυβέρνηση θυμίζει, 
μέ τή συμπεριφορά της άπέναντι στίς άγροτικές μάζες, β
ρισμένα χαρακτηριστικά τής αποικιακής εξουσίας: «Δέν ξέ
ρουμε πώς θ’ άντιδράσουν αύτές οι μάζες» καί οί νέοι η
γέτες δέν διστάζουν νά λένε: «Χρειάζεται ράβδος γιά νά 
βγει αυτή ή χώρα άπό τό Μεσαίωνα». Ά λλά είδαμε δτι ή 
αφέλεια μέ τήν όποια τά πολιτικά κόμματα χειρίστηκαν τις 
άγροτικές μάζες κατά τήν αποικιακή φάση δέν μπορούσε 
νά ευνοεί τήν έθνική ένότητα, τήν έπιταχυμένη εξύψωση 
του έθνους.

Μερικές φορές ή Αποικιοκρατία προσπαθεί νά φέρει 
αντιπερισπασμούς, νά εξαρθρώσει τήν εθνικιστική δρμή. 
"Αντί νά στρέψει τούς σείχηδες καί τούς άρχηγούς ενάντια 
στούς «έπαναστάτες» τών πόλεων, τά γραφεία τής άποικίας 
οργανώνουν τις φυλές καί τις Αδελφότητες σέ κόμματα. Α 
πέναντι στό κόμμα τής πόλης πού Αρχιζε νά «ένσαρκώνει 
τήν έθνική θέληση» καί ν’ άποτελεί κίνδυνο γιά τό Αποικια
κό καθεστώς, μικρές δμάδες γεννιούνται, τάσεις, κόμματα σέ 
έθνική ή τοπική βάση έμφανίζονται. Όλόκληρη ή φυλή με
ταμορφώνεται σέ κόμμα πολιτικό, πού τό συμβουλεύουν οί 
άποικιοκράτες. Μπορεί ν5 Αρχίσει ή στρογγυλή τράπεζα. 
Τό ενωτικό κόμμα θά πνιγεί μέσα στήν Αριθμητική τών τά
σεων. Τά κόμματα - φυλές άντιτίθενται στήν συγκέντρωση, 
στήν ένότητα καί καταγγέλουν τή δικτατορία του ένωτικοϋ 
κόμματος.

"Αργότερα, αύτή ή τακτική θά χρησιμοποιηθεί άπό 
τήν έθνική Αντιπολίτευση. ’Ανάμεσα στά δυο ή τρία εθνι
κιστικά κόμματα πού έκαναν τήν Απελευθέρωτική πάλη, 
δ άποικιοκράτης εχει κάνει τήν έκλογή του. Οί προϋποθέ
σεις αύτής τής εκλογής είναι κλασσικές: δταν ενα κόμμα 
έχει δημιουργήσει τήν έθνική ομοφροσύνη καί έπιβάλλεται 
στόν Αποικιοκράτη σάν μοναδικός συνομιλητής, δ Αποικιο- 
κράτης πολλαπλασιάζει τούς έλιγμούς του καί καθυστερεί 
στό μάξιμουμ τήν ώρα τών διαπραγματεύσεων. Αύτή ή κα
θυστέρηση χρησιμεύει γιά νά θρυμματιστούν οί Απαιτήσεις
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αύτοϋ του κόμματος ή γιά νά απομονώσει ή διοίκησή του 
ορισμένα «έξτρεμιστικά>' στοιχεία.

Ά ν ,  άντίθετα, κανένα κόμμα οέν εχει πραγματικά ε
πιβληθεί 6 άποικιοκράτης άρκεΐται νά ευνοήσει αύτό πού 
του φαίνεται τό πιο «λογικό». Τά εθνικιστικά κόμματα, πού 
δέν έχουν συμμετάσχει στίς διαπραγματεύσεις, προβαίνουν 
τότε σέ καταγγελία τών συμφωνιών πού έχουν γίνει ανάμε
σα στό άλλο κόμμα καί στον άποικιοκράτη. Τό κόμμα πού 
παραλαμβάνει τήν εξουσία άπό τόν άποικιοκράτη, έχοντας 
συνείδηση του κινδύνου, πού άποτελοϋν οί απόλυτα δημαγω
γικές καί συγκεχυμένες θέσεις του άντίπαλου κόμματος, 
προσπαθεί νά τό διαλύσει καί τό καταδικάζει στήν παρα
νομία. Τό καταδιωγμένο κόμμα δέν εχει άλλη διέξοδο άπό 
τό νά καταφύγει στήν περιφέρεια τών πόλεων καί στήν ύ
παιθρο. Δοκιμάζει νά ξεσηκώσει τις άγροτικές μάζες ένάν- 
τια στους «πουλημένους τών ακτών καί τούς διεφθαρμένους 
τής πρωτεύουσας-·. Τότε χρησιμοποιούνται δλα τά μέσα: 
‘θρησκευτικά επιχειρήματα, νεωτεριστικές άποφάσεις πού 
Ιχει πάρει ή νέα έθνική εξουσία καί πού συγκρούονται μέ 
τήν παράδοση. Εκμεταλλεύονται τή σκοταδιστική τάση τών 
άγροτικών μαζών. Ή  λεγόμενη επαναστατική θεωρία βα
σίζεται στήν πραγματικότητα στόν όπισθοδρομικό, παθια
σμένο καί αυθόρμητο χαρακτήρα τής υπαίθρου. Ψιθυρίζουν 
εδώ καί κεϊ δτι τό βουνό κουνιέται, δτι ή ύπαιθρος είναι 
δυσαρεστημένη. Λέγεται δτι στό τάδε μέρος ή χωροφυλα
κή άνοιξε πυρ ενάντια στους αγρότες, δτι στάλθηκαν ενι
σχύσεις, δτι τό καθεστώς είναι έτοιμο νά καταρρεύσει. Τά 
κόμματα τής αντιπολίτευσης, χωρίς σαφές πρόγραμμα, μήν 
έχοντας άλλο σκοπό άπό τό νά ύποκαταστήσουν τήν διοι
κούσα ομάδα, εμπιστεύονται τήν τύχη τους στά αύθόρμητα 
καί σκοτεινά χέρια τών άγροτικών μαζών.

Αντίστροφα, συμβαίνει ή αντιπολίτευση νά μήν στη
ρίζεσαι στίς άγροτικές μάζες αλλά στά προοδευτικά στοι
χεία, τά συνδικάτα του νεαρού έθνους. Σ ’ αύτήν τήν περί
πτωση ή κυβέρνηση κάνει έπίκληση στίς μάζες ν’ άντιστα- 
θουν στίς διεκδικήσεις τών εργαζομένων, πού καταγγέλ
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λονται τότε σαν ελιγμοί άντιπαραδοσιακών τυχοδιωκτών 
Οί διαπιστώσεις πού είχαμε τήν εύκαιρία νά κάνουμε στό 
επίπεδο τών πολιτικών κομμάτων, ενυπάρχουν καί στό έπί- 
πεδο τών συνδικάτων. Στήν αρχή, οί συνδικαλιστικοί σχη
ματισμοί στά άποικιακά έδάφη είναι συνήθως τοπικά πα
ραρτήματα τών μητροπολιτικών συνδικάτων καί τά συνθή
ματα άπηχοϋν εκείνα τής μητρόπολης.

'Όταν καθοριστεί ή αποφασιστική φάση τοϋ άπελευ- 
θερωτικοϋ άγώνα μερικοί ντόπιοι συνδικαλιστές άποφασί- 
ζουν τή δημιουργία έθνικών συνδικάτων. Ό  παλιός σχημα
τισμός, πού εχει είσαχθει άπό τή μητρόπολη, έγκαταλείπε- 
ται μαζικά άπό τούς αύτόχθονες. Αύτή ή συνδικαλιστική 
δημιουργία είναι ενα νέο στοιχείο πίεσης τών άστικών πλη
θυσμών πάνω στήν Αποικιοκρατία. Είπαμε πώς τό προλετα
ριάτο στίς άποικίες είναι έμβρυακό καί άντιπροσωπεύει τό 
πιό προνομιοϋχο μέρος τοϋ λαοϋ. Τά εθνικά συνδικάτα, τά 
γεννημένα μέσα στήν πάλη, οργανώνονται στίς πόλεις καί 
τό πρόγραμμά τους είναι κυρίως ενα πολιτικό πρόγραμμα, 
ενα έθνικιστικό πρόγραμμα. *Αλλά αύτό τό συνδικάτο, τό 
γεννημένο στήν άποφασιστική φάση τοϋ άγώνα γιά τήν ά
νεξαρτησία, είναι στήν πραγματικότητα ή νόμιμη στράτευ
ση τών συνειδητών καί δυναμικών έθνικιστικών στοιχείων.

Οί άγροτικές μάζες, περιφρονημένες άπό τά πολιτικά 
'αόμματα εξακολουθούν νά μένουν στήν άκρη. Υπάρχει φυ
σικά ενα συνδικάτο τών έργαζομένων τής υπαίθρου, άλλά 
ή δημιουργία του άρκείται στό νά άνταποκρίνεται στήν τυ
πική άναγκαιότητα «νά παρουσιάσουμε 2 να ενιαίο μέτοmo 
στήν Αποικιοκρατία*. Οί συνδικαλιστές υπεύθυνοι, πού έκα
ναν τή θητεία τους στά πλαίσια τών συνδικαλιστικών σχη
ματισμών τής μητρόπολης, δέν ξέρουν νά οργανώσουν τίς 
μάζες τής πόλης. ’Έχουν χάσει κάθε επαφή μέ .τήν άγρο- 
τιά καί Ασχολούνται πρωταρχικά μέ τήν στράτευση τών με- 
ταλλο>ρύχων, τών λιμενεργατών, τών ύπαλήλλων τοϋ γκα- 
ζιοϋ ή τοϋ ηλεκτρισμού κλπ.

Κατά τήν άποικιακή φάση οί έθνικιστικοί συνδικαλι
στικοί σχηματισμοί Αποτελοϋν μιά θεαματική δύναμη κρού
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σης. Στις πόλεις τά συνδικάτα μπορούν ν" άκινητοποιήσουν, 
ή τουλάχιστον ν’ άναστειλουν όποιαδήποτε στιγμή τήν ά- 
ποικιοκρατική οικονομία. *Όπως ό ευρωπαϊκός πληθυσμός 
είναι συχνά έγκατεστημένος στίς πόλεις, οι ψυχολογικοί 
άντίκτυποι σ’ αυτόν τόν πληθυσμό είναι σημαντικοί: ούτε 
ηλεκτρικό, οϋτε γκάζι, τά σκουπίδια δέν μαζεύονται, τά 
εμπορεύματα σαπίζουν στίς προκυμαίες.

Αύτές οι μητροπολιτικές νησίδες, πού άποτελοϋν τις 
πόλεις στό αποικιακό πλαίσιο, αισθάνονται βαθιά τήν συν
δικαλιστική δράση. Ή  πρωτεύουσα, τό φρούριο τής αποι
κιοκρατίας δύσκολα άνέχεται αύτές τις προσβολές. ’Αλλά 
τό Εσωτερικό», (οι άγροτικές μάζες) μένει ξένο πρός αύ
τή τή σύγκρουση.

’Έτσι βλέπουμε δτι υπάρχει μιά δυσαναλογία, άπό τήν 
έθνική άποψη, άνάμεσα στή σπουδαιότητα τών συνδικάτων 
καί τό υπόλοιπο έθνος. Μετά τήν άνεξαρτησία, οι έργάτες 
οί οργανωμένοι μέσα στά συνδικάτα έχουν τήν έντύπωση 
δτι βρίσκονται στό κενό. Τό περιορισμένο άντικείμενο πού 
είχαν θέσει άποκαλύπτεται, τήν ίδια στιγμή πού επιτυγχά
νεται, πολύ έφήμερο σέ σχέση μέ τήν τεράστια αποστολή 
τής έθνικής οικοδόμησης. "Απέναντι στήν έθνική αστική 
τάξη, πού οί σχέσεις της μέ τήν εξουσία είναι συχνά πο
λύ στενές, οί συνδικαλιστές ήγέτες ανακαλύπτουν πώς δέν 
μπορούν πιά νά άφιερωθοϋν στήν άναταραχή τών έργατών. 
Ανέκαθεν απομονωμένα άπό τις άγροτικές μάζες, ανίκανα 
νά διαδώσουν συνθήματα πέρα άπό τά προάστεια, τά συν
δικάτα υίοθετουν δλο καί πιό πολιτικές θέσεις. Στήν πρα
γματικότητα τά συνδικάτα είναι υποψήφια γιά τήν έξουσία. 
Προσπαθούν \ι δλα τά μέσα νά στριμώξουν τήν άστική τά
ξη: διαμαρτυρία ένάντια στή διατήρηση ξέν(ον βάσεο^ν στό 
εθνικό Ιδαφος, καταγγελία τών έμπορικών συμφωνιών, θέ
σεις ένάντια στήν έξωτερική πολιτική τής έθνικής κυβέρ
νησης. Οί έργάτες, «άνεξάρτητοι» τώρα, μένουν στό κε
νό. Τά συνδικάτα τήν επομένη τής άνεξαρτησίας καταλα
βαίνουν δτι οί κοινοτικές διεκδικήσεις, άν εκφράζονταν, θά 
σκανδάλιζαν τό ύπόλοιπο Ιθνος. Οί έργάτες είναι πραγμα
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τικά οί ευνοούμενοι τοϋ καθεστώτος. ’Αντιπροσωπεύουν τήν 
πιό εύπορη μερίδα τοϋ λαοϋ. Μιά αναταραχή μέ σκοπό νά 
επιτευχθεί ή βελτίωση τών συνθηκών ζωής γιά τούς εργά
τες καί τούς λιμενεργάτες δχι μόνο δέν θά ήταν δημοφιλής, 
αλλά θά ύπήρχε άκόμα κίνδυνος νά προκαλέσει τήν Εχθρό
τητα τών άπόκληρων μαζών τής ύπαίθρου. Τά συνδικάτα, 
πού τούς απαγορεύεται κάθε είδους συνδικαλισμός, κάνουν 
βήμα σημειοηόν.

Αύτή ή δυσχέρεια δείχνει τήν αντικειμενική αναγκαι
ότητα ένός κοινωνικού προγράμματος πού νά συμφέρει έπί 
τέλους τό σύνολο τοϋ Εθνους. Τά συνδικάτα ανακαλύπτουν 
γρήγορα πώς ή ένδοχώρα πρέπει έξ ϊσου νά φωτιστεί καί 
νά οργανωθεί. ‘Αλλά επειδή ποτέ δέν άσχολήθηκαν μέ τό 
νά θέσουν τίς βάσεις τής επικοινωνίας τους μέ τίς άγροτι
κές μάζες, καί καθώς αύτές άκριβώς οί μάζες άποτελοϋν 
τίς μόνες αυθόρμητα επαναστατικές δυνάμεις τής χώρας, 
τά συνδικάτα άποδεικνύουν τήν άνεπάρκειά τους καί Ανα
καλύπτουν τόν άναχρονιστικό χαρακτήρα τοϋ προγράμμα
τος τους.

Οί συνδικαλιστές ηγέτες, βυθισμένοι στήν πολίτικο - 
εργατική άναταραχή, καταλήγουν μηχανικά στήν προετοι
μασία ένός πραξικοπήματος. ’Αλλά κι έκεί άκόμα τό εσω
τερικό Αποκλείεται. Πρόκειται γιά μιάν εξήγηση περιορι
σμένη άνάμεσα στήν μπουρζουαζία καί τόν εργατικό συν
δικαλισμό. Ή  εθνική άστική τάξη, ξεσηκώνοντας τίς πα
λιές άποικιοκρατικές παραδόσεις επιδεικνύει τίς στρατιωτι- 
τικές καί Αστυνομικές δυνάμεις της, ενώ τά συνδικάτα διορ- 
γανώνουν συγκεντρο>σεις, κινητοποιώντας δεκάδες χιλιά
δες μέλη τους. Οί άγρότες άπέναντι σ’ αυτήν τήν έθνική 
μπουρζουαζία καί α αύτούς τούς έργάτες, πού στό κάτω - 
κάτω τρώνε άπό τήν πείνα τών άγροτών, κοιτάζουν καί ση
κώνουν τούς ώμους τους. Οί άγρότες σηκώνουν τούς ώμους 
τους γιατί καταλαβαίνουν πώς καί οί μέν καί οί δέ τούς βλέ
πουν σάν μιά δύναμη πάνω στήν όποια μποροϋν νά στηρι
χτούν. Τά συνδικάτα, τά κόμματα, ή ή κυβέρνηση, μ5 ενα 
είδος άνήθικου μακιαβελλισμοϋ χρησιμοποιούν τίς άγροτι-
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κές μάζες σαν μια τυφλή δύναμη ελιγμού. Σαν μιά ζωώδη 
δύναμη.

Σ ’ ορισμένες περιπτώσεις, αντίθετα, οί άγροτικές μά 
ζες επεμβαίνουν μέ Αποφασιστικό τρόπο, συγχρόνως στόν 
έθνικοαπελευθερο>τικό άγώνα καί στίς προοπτικές πού δια* 
λέγει τό μελλοντικό έθνος* Αύτό τό γεγονός έχει βασική 
σημασία γιά τις υπανάπτυκτες χώρε:: γι5 αύτό προτείνου
με νά τό μελετήσουμε λεπτομερειακά.

Είδαμε πώς στά εθνικιστικά κόμματα, ή θέληση νά 
σπάσει ή αποικιοκρατία συμβαδίζει μέ μιά άλλη θέλη
ση: τό νά συμφωνήσουν φιλικά μαζί τής» Μέσα σ' αύτά τά 
κόμματα συμβαίνουν μερικές φορές δυο διαδικασίες. IIρώ 
τα, διάφοροι διανοούμενοι, έχοντας προχωρήσει σέ μιά θε
τική άνάλυση τής αποικιακής πραγματικότητας καί τή ; 
παγκόσμιας κατάστασης, άρχίζουν νά κριτικάρουν τό ιδεο
λογικό κενό του εθνικού κόμματος καί τήν φτωχή τακτική 
καί στρατηγική του. “Αρχίζουν νά θέτουν ασταμάτητα στους 
ηγέτες κρίσιμες ερωτήσεις: Ύί σημαίνει έθνικισμός; Τι 
βάζετε πίσω απ’ αύτή τή λέξη; Τι περιέχει αύτή ή λέξη; 
Ή  ανεξαρτησία γιά τί; Καί πρώτ* απ’ ολα πώς σκέφτεσε 
•νά τήν πετύχετε;» απαιτώντας συγχρόνως τά μεθοδολογικά 
προβλήματα νά προσεγγίζονται Ιντχτικά. Στά έκλογικά μέ
σα θά προτείνουν νά προστεθεί -·κι ολα τ" άλλα μέσαν. ΣτΙ; 
πρώτες αψιμαχίες οί ηγέτες ξεφορτώνονται γρήγορα αύτόν 
τόν αναβρασμό πού ευχαρίστως τόν χαρακτηρίζουν Ιφηοι- 
κό. "Αλλά επειδή οί διεκδικήσεις δέν είναι ούτε ή έκφραση 
ένος αναβρασμού, ούτε χαρακτηριστικο τής νεότητας, τά ε 
παναστατικά στοιχεία, πού υπερασπίζονταν αύτές τΙς θέσεις, 
Ηά απομονωθούν βιαστικά. Οί ήγέτες, αναδιπλωμένοι μέσα 
στήν πείρα τους θά άπορρίψουν αλύπητα -αύτούς τούς τυ
χοδιώκτες, αύτούς τούς αναρχικούς».

Ό  μηχανισμός τού κόμματος άντιτίθεται σέ κάθε άνα 
νέωστ,. Έ  έπαναστατική μειονότητα βρίσκεται μόνη απέ
ναντι σέ μιά φοβισμένη καί άγωνιούσα ήγεσία. μέ τήν ιδέα 
καί μόνο πώς θά μπορούσε νά παρασυρθεΐ σ’ έναν κυκλώνα 
που δέν μπορεΐ ούτε νά φανταστεί τις απόψεις του, τή δύ
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ναμή του ή τόν προσανατολισμό του. Ή  δεύτερη διαδικα
σία άφορα τά διοικητικά η τά μεσαία στελέχη πού, λόγο) 
τών δραστηριοτήτων τους, εκτέθηκαν σέ άποικιοκρατικές α
στυνομικές διώξεις. Είναι ενδιαφέρον νά σημειώσουμε δτι 
αυτοί οι άνθρωποι εφτασαν στίς διοικητικές σφαίρες τοϋ 
κόμματος μέ τήν πεισματάρικη δουλειά τους, τό πνεϋμα τής 
αυτοθυσίας τους κι έναν παραδειγματικό πατριωτισμό. Λτ>~ 
τοι οί άνθρωποι πού προέρχονται άπό τή βάση είναι συχνά 
μικροί χειριστές, εποχιακοί έργάτες κι άκόμα μερικές φο
ρές αυθεντικοί άνεργοι. IV αύτούς τό νά ένταχθοϋν σ5 ενα 
εθνικό κόμμα δέν είναι πολιτική, είναι ή έκλογή τοϋ μονα
δικού μέσου γιά νά περάσουν άπό τή ζωώδη κατάσταση στήν 
κατάσταση τοϋ άνθρώπου. Αυτοί οι άνθρωποι, πού τούς Ινο- 
χλεΖ ή υπερβολική νομιμοφροσύνη τοϋ κόμματος, επιδεικνύ
ουν στά πλαίσια τών δραστηριοτήτων πού τούς έχουν άνατε- 
θεΖ ένα πνεϋμα πρωτοβουλίας, ενα θάρρος καί μιά άγ(ονι- 
στική αίσθηση πού σχεδόν μηχανικά τούς υποδεικνύει στίς 
δυνάμεις καταπίεσης τής αποικιοκρατίας. Φυλακισμένοι, 
καταδικασμένοι, βασανισμένοι, άμνηστευμένοι, χρησιμοποιούν 
τήν περίοδο τής φυλάκισής τους γιά νά άντιπαραθέτουν τΙς 
ιδέες τους καί γιά νά ένισχύουν τήν άποφασιστικότητά 
τους. Στίς Απεργίες πείνας, στήν βίαιη άλληλεγγύη τών 
κοινών κελιών τής φυλακής, ζοϋν τήν Απελευθέρωσή τους 
σάν μιά ευκαιρία νά ξεκινήσουν τόν ένοπλο άγώνα. "Αλλά 
τήν ίδια στιγμή, Ιξω, ή άποικιοκρατία, πού άρχίζει νά χτυ
πιέται άπό παντού, κάνει προτάσεις στούς μετριοπαθεΖς έ- 
θνικιστές.

Παρακολουθούμε τότε τήν αρχή τής διάσπασης άνά- 
μεσα στήν μή νομιμόφρονα καί στή νομιμόφρονα τάση τοϋ 
κόμματος. Οί παράνομοι νιώθουν άνεπιθύμητοι. Τούς άπο- 
φεύγουν. Παίρνοντας άτέλειωτες προφυλάξεις, οί νόμιμοι 
του κόμματος τούς βοηθούν, άλλα ήδη αίσθάνονται ξένοι. 
Αυτοί οί άνθρωποι τότε έρχονται σ’ επαφή μέ τούς διανο
ούμενους πού είχαν μπορέσει νά εκτιμήσουν τίς θέσεις τους 
μερικά χρόνια πρίν. "Ενα παράνομο κόμμα, παράλληλα μέ 
τό νόμιμο κόμμα βγαίνει άπ’ αυτήν τήν συνάντηση. ’Αλλά
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ή δίωξη αύτών τών αδιόρθωτων στοιχείων έντείνεται ανά
λογα μέ τδ μέτρο πού τό νόμιμο κόμμα πλησιάζει τήν αποι
κιοκρατία προσπαθώντας νά τή μεταβάλλει «έκ τών Ισω». 
Ή  παράνομη δμάδα βρίσκεται τότε σ9 ενα Ιστορικό Αδιέ
ξοδο.

’Απόβλητοι άπό τίς πόλεις αυτοί χΛ άνθρωποι συγκεν
τρώνονται στήν Αρχή στά περιφερειακά προάστεια. ’Αλλά 
τό Αστυνομικό δίχτυ τούς ξετρυπώνει καί τούς Αναγκάζει 
νά φύγουν δριστικά άπό τίς πόλεις, νά φύγουν άπό τόν τό
πο τών πολιτικών άγώνων. Καταφεύγουν στήν ύπαιθρο, στά 
βουνά, στίς άγροτικές μάζες. Στήν άρχή οί μάζες τούς Αγ- 
καλιάζουν, κρύβοντάς τους άπό τίς Αστυνομικές έρευνες. Ό  
εθνικιστής πού άποφασίζει, άντί νά παίζει κρυφτό μέ τούς 
άστυνομικούς στίς πόλεις, νά βάλει τήν τύχη του στά χέ
ρια τών άγροτικών μαζών δέν χάνει ποτέ. Ή  χωριάτικη 
κάπα τόν καλύπτει μέ 'μιάν άπρόσμενη τρυφερότητα καί 
τόλμη. Πραγματικοί εξόριστοι του Ισωτερικού, Αποκομμέ- 
νοι άπό τό περιβάλλον τής πόλης πού σ’ αύτό κατανόησαν 
τήν ιδέα τοϋ έθνους καί τοϋ πολιτικού άγώνα, αυτοί οί Αν
θρωπο: γίνονται πραγματικοί άντάρτες. ’Αναγκασμένοι νά 
μετακινούνται συνεχώς γιά ν’ άποφεύγουν τούς Αστυνομι
κούς, περπατώντας τή νύχτα γιά νά μήν τραβούν τή προ- 
σοχή, έχουν τήν ευκαιρία νά διατρέξουν, νά γνωρίσουν τή 
χώρα τους. Ξεχνιούνται τά καφενεία, οί συζητήσεις γιά τίς 
επόμενες εκλογές, γιά τήν κακία τού τάδε άστυνομικοϋ. 
Τ ’ αυτιά τους άκοΰνε τήν πραγματική φωνή τής χώρας καί 
τά μάτια τους βλέπουν τή μεγάλη, τήν Ατέλειωτη δυστυ
χία τού λαοϋ. Καταλαβαίνουν πόσος πολύτιμος .χρόνος χά
θηκε σέ μάταια σχόλια περί τού Αποικιακού καθεστώτος. 
Καταλαβαίνουν έπί τέλους πώς ή άλλαγή δέν θά είναι μιά 
άναμόρφωση, δέν θά είναι μιά βελτίωση. Καταλαβαίνουν, 
μ’ ενα είδος Ιλίγγου πού δέν θά πάψει πιά νά τούς κυριεύει, 
δτι ή πολιτική Αναταραχή στίς πόλεις θά είναι πάντα Ανί
κανη νά μεταβάλλει, νά Ανατρέψει τδ Αποικιακό καθεστώς.

ΑότοΙ οί Ανθρωποι συνηθίζουν νά μιλούν στούς Αγρό
τες. ’Ανακαλύπτουν πώς οί άγροτικές μάζες δέν Ιπαφαν
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ποτέ νά θέτουν τό πρόβλημα της άπελευθέρωσής τους βίαια, 
τό πρόβλημα της γής πού πρέπει νά πάρουμε πίσω άπό 
τούς ξένους, τ ο υ  έ θ ν ι κ ο ϋ ά γ ώ ν α ,  της Ενοπλης έξέ- 
γερσης.'Όλα είναι απλά. Αυτοί οί άνθρωποι άνακαλύπτουν ε
να κόσμο συμπαγή πού διαιωνίζεται σ’ ενα είδος άκινησί- 
ας, άλλά πού κρατάει άνέπαφες τις ήθικές του άξιες, τήν 
άφοσίωσή του στό Ιθνος. ’Ανακαλύπτουν ΐνα λαό γενναι
όψυχο, έτοιμο γιά θυσίες, γεμάτο πόθο νά δοθεί, άνυπόμο- 
νο καί μέ μιά περηφάνεια πέτρας. Καταλαβαίνουμε πώς ή 
συνάντηση αυτών τών κυνηγημένων άπό τήν άστυνομία Α
γωνιστών κι αυτών τών άνήσυχων μαζών τών ένστικτωδώς 
έπαναστατικών μπόρεσε νά δώσει ενα έκρηκτικό μίγμα μέ 
Ασυνήθιστη δύναμη. Οι άνθρωποι πού Ιρχονται άπό τίς πό
λεις μπαίνουν στό σχολείο του λαοϋ καί συγχρόνως δίνουν 
στό λαό μαθήματα πολιτικής καί στρατιωτικής άγωγής. Ό  
λαός γυαλίζει τά δπλα του. Πραγματικά τά μαθήματα δέν 
διαρκούν πολύν καιρό, γιατί οί μάζες ξαναβρίσκοντας τήν 
επαφή μέ τούς ίδιους τους τούς μυώνες, κάνουν τούς ήγέ
τες νά επιταχύνουν τά πράγματα. Ό  ένοπλος άγώνας εχει 
ξεσπάσει.

Ή  έξέγερση άποπροσανατολίζει τά πολιτικά κόμματα. 
Πραγματικά ή θεωρία τους δήλωνε πάντα τήν άνεπάρκεια 
κάθε βίαιης λύσης καί ή Γδια τους ή ύπαρξη άποτελει μιά 
διαρκή καταδίκη κάθε εξέγερσης. Κατά βάθος, δρισμένα 
πολιτικά κόμματα συμμερίζονται τήν αισιοδοξία τών Αποί- 
κων και χαίρονται πού βρίσκονται Ι'ξω Απ’ τήν τρέλα γιά 
τήν δποία λένε πώς θά πνιγεί στό αίμα. Ά λλά  ή Αναμμέ- 
νη φωτιά, σάν καλπάζουσα έπιδημία, έξαπλώνεται στό σύ
νολο τής χώρας. Τά τεθωρακισμένα καί τ* άεροπλάνα δέν 
έχουν τήν Αναμενόμενη Ιπιτυχία. Μπροστά στήν έξάπλωση 
του κακού ή Αποικιοκρατία Αρχίζει νά σκέφτεται. Μέσα 
στόν ϊδιο τό λαό πού καταπιέζει άκούγονται φωνές πού έφι- 
στουν τήν προσοχή στή σοβαρότητα τής κατάστασης.

"Οοο για  τό λαό, στίς καλύβες του καί στά δνειρά του 
έπικοινωνεί μέ τό νέο έθνικό ρυθμό. Μέ χαμηλή φωνή, μέ
σα άπό τήν καρδιά του τραγουδάει άτέλειωτους ύμνους

103



στους ένδοξους αγωνιστές. Ή  εξέγερση εχει ήδη διαβρώ- 
σει τή χώρα. Είναι ή σειρά τών κομμάτων ν’ άπομονω- 
θοΰν τώρα.

"Ομως οί ηγέτες τής εξέγερσης κάποια μέρα συνει
δητοποιούν τήν άναγκαιότητα νά έπεκταθεΐ αύτή ή έξέγερ- 
ση στίς πόλεις. Αύτή ή συνειδητοποίηση δέν είναι τυχαία. 
Άποδεικνύει τή διαλεκτική πού υπάρχει στήν άνάπτυξη 
μιας Ινοπλης έθνικοαπελευθερωτικής πάλης. *Όσο κι άν ή 
ύπαιθρος αντιπροσωπεύει άνεξάντλητα άποθέματα λαϊκής 
ενέργειας καί δσο κι άν οί Ινοπλες όμάδες κάνουν νά βασι
λεύει στήν ύπαιθρο ή ανασφάλεια, ή άποικιοκρατία δέν αμ
φιβάλλει άληθινά γιά τήν σταθερότητα τοϋ συστήματός της. 
Δέν αισθάνεται κατά βάθος σέ κίνδυνο. Ό  ήγέτης τής έξέ- 
γερσης άποφασίζει λοιπόν νά μεταφέρει τόν πόλεμο μέσα 
στό ίδιο τό σπίτι του έχθρου, δηλαδή μέσα στους ήσυχους 
καί μεγαλόσχημους συνοικισμούς του.

Ή  έγκατάσταση τής εξέγερσης στίς πόλεις θέτει στή 
διοίκηση δύσκολα προβλήματα. Είδαμε δτι οί περισσότεροι 
ήγέτες πού Ιχουν γεννηθεί ή μεγαλώσει στίς πόλεις, ξέφυ- 
γαν άπό τό φυσικό τους περιβάλλον, έπειδή τούς κυνήγησε 
ή άποικιοκρατική κοινωνία κι έπειδή γενικά τά σώφρονα 
καί λογικά στελέχη τών πολιτικών κομμάτων δέν τούς I- 
δειξαν κατανόηση. Ή  ύποχώρησή τους στήν ύπαιθρο ήταν 
συγχρόνως φυγή άπό τήν δίιοξη καί περιφρόνηση τών πα
λιών πολιτικών σχηματισμών. Οί φυσικές άστικές άντέννες 
αύτών των ήγετών είναι οι γνο)στοί έθνικιστές μέσα στά 
πολιτικά κόμματα. ’Αλλά είδαμε άκριβώς δτι ή πρόσφατη 
'στορία τους είχε διαδραματιστεί παράλληλα μ’ αύτών τών 
ύπερευσεβών ήγετών, τών συγκεντρωμένων σ’ ενα άδιάκοπο 
συλλογισμό τών κακών τής άποικιοκρατίας.

Έ τσι, οί πρώτες άπόπειρες πού κάνουν οί άνθρωποι 
τοϋ άντάρτικου πρός τήν κατεύθυνση τών παλιών τους φί
λο) ν, έκείνων γιά τήν άκρίβεια πού νομίζουν πώς βρίσκον
ται πιό άριστερά, έπιβεβαιώνουν τίς άμφιβολίες τους καί 
κάνουν νά χάνουν κάθε έπιθυμία νά ξαναδοϋν παλιές γνω
ριμίες. Στήν πραγματικότητα ή έξέγερση, Ινα μέρος τής
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υπαίθρου, θά εισχωρήσει στις πόλεις μέσα άπό τό τμήμα 
τής άγροτιας πού είναι μπλοκαρισμένο στήν περιφέρεια τής 
πόλης, έκεϊνο πού δέν βρήκε άκόμα κανένα κόκαλο νά ρο
κανίσει μέσα στό αποικιακό σύστημα. Οί άνθρωποι πού ή 
δ'όγκιοση τοΰ πληθυσμοΰ τής υπαίθρου καί ή άποικιοκρα- 
τική έκμετάλλευση τούς ανάγκασαν νά έγκαταλείψουν τήν 
οικογενειακή τους γη, γυρνάνε άσταμάτητα γύρω άπό τις 
διάφορες πόλεις, ελπίζοντας δτι κάποια μέρα θά τούς έπι- 
τραπεΐ νά μπουν μέσα. Σ ’ αύτή τή μάζα, σ’ αύτόν τόν λαό 
τών τενεκεδουπόλεων, στό λοΰμπεν - προλεταριάτο θά βρει 
ή έξέγερση τό κλειδί γιά νά μπει στις πόλεις. Τό λοΰμπεν - 
προλεταριάτο, αύτή ή φάλαγγα τών πεινασμένων χωρίς φυ
λή, χο>ρίς οικογένεια, άποτελεϊ μιά άπό τις δυνάμεις τις 
πιό αύθόρμητα καί πιό ριζικά επαναστατικές ενός άποικιο- 
κρατούμενου λαοΰ.

Στήν Κένυα, τά χρόνια πριν άπό τήν έξέγερση τών 
Μάου - Μάου, είδαμε τις άποικιακές βρετανικές άρχές νά 
πολλαπλασιάζουν τά μέτρα τρομοκράτησης ένάντια στό 
λοΰμπεν - προλεταριάτο. ’Αστυνομικές δυνάμεις καί ιεραπό
στολοι συντόνισαν τις προσπάθειές τους τό 1950-51 γιά ν’ 
άνταποκριθοΰν δπως Ιπρεπε στό πελώριο κΰμα τών νεαρών 
Κενυατών πού Ιρχονταν άπό τήν ύπαιθρο καί τά δάση, καί 
πού μήν μπορώντας νά τοποθετηθούν στήν άγορά εκλεοαν, 
ρίχονταν στήν άκολασία, στόν αλκοολισμό κλπ. Ή  έφηβι- 
κή έγκληματικότητα στις άποικιοκρατούμενες χώρες είναι 
τό άμεσο προϊόν τής ύπαρξης τοΰ λοΰμπεν - προλεταριάτου. 
Έ τσι καί στό Κογκό πάρθηκαν δρακόντεια μέτρα μετά τό 
1957 γιά νά άπωθηθοΰν πίσο* στήν ύπαιθρο οί «νεαροί άλή- 
τες» πού παρενοχλοΰσαν τήν καθεστηκυΐα τάξη. ’Ανοίχτηκαν 
καν στρατόπεδα συγκέντρωσης πού άνετέθηκαν στις εύαγ- 
γελικές ιεραποστολές μέ τήν προστασία, φυσικά, τοΰ βελ
γικού στρατοΰ.

Ή  κατάσταση τοΰ λοΰμπεν - προλεταριάτου είναι ενα 
Φαινόμενο πού ύπακούει σέ μιά δική του λογική καί ούτε 
ή μεγάλη δραστηριότητα τών Ιεραποστόλων ούτε τά διατά
γματα τής κεντρικής έξουσίας δέν μποροΰν νά περιορίσουν
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τήν έξέλιξή του. Αύτό τό λοϋμπεν - προλεταριάτο, σάν ένα 
κοπάδι άρουρα ίων, παρά τίς κλωτσιές, παρά τίς πετριές, ε
ξακολουθεί νά ροκανίζει τίς ρίζες τοϋ δέντρου.

Ή  τενεκεδούπολη καθαγιάζει τήν βιολογική άπόφαση 
τοϋ άποικιοκρατούμενου νά εισβάλει σώνει καί καλά, άν 
χρειαστεί άπό τίς πιό υπόγειες διόδους, μέσα στό έχθρικό 
φρούριο. Τό δημιουργημένο λουμπεν - προλεταριάτο πού 
βαραίνει μ5 δλες του τίς δυνάμεις πάνω στήν «άσφάλεια» 
τής πόλης, σημαίνει τήν άνεπονόρθωτη άποσύνθεση, τή γάγ
γραινα στήν καρδιά τής άποικιακής κυριαρχίας. Έ τσι οί 
μαστρωποί, οί άλήτες, οί άνεργοι, οί ποινικοί, δταν παραι- 
νεθοϋν, ρίχνονται στόν άγώνα σάν γεροί έργάτες. Αύτοί οί 
άπόκληροι θά ξαναβροϋν τό δρόμο τοϋ Ρνους άπό τό κανά
λι τής άγωνιστικής καί άποφασιστικής δράσης. Δέν άποκα- 
θίστανται άπέναντι στήν άποικιακή κοινωνία ή στήν ηθι
κή τοϋ δυνάστη. ’Αντίθετα έπαυξάνεται ή άδυναμία τους 
νά μποΰν στήν πόλη μ’ άλλον τρόπο έκτος άπό τή δύναμη 
τής χειροβομβίδας ή τοϋ περίστροφου. Αυτοί οί άνεργοι 
αύτοί οί ύπάνθρωποι άποκαθίστανται άπέναντι στους έ αυ
τούς τους κι άπέναντι στήν ιστορία. Καί οί πόρνες άκόμα, 
οί ύπηρέτριες τών 2.000 φράγκων, οί άπελπισμένοι, δλοι 
αύτοί κι δλες αύτές πού ωριμάζουν άνάμεσα στήν τρέλα 
καί τήν αύτοκτονία, θά ξαναβροϋν τήν ισορροπία τους, θά 
ξαναρχίσουν νά προχωροϋν καί θά συμμετάσχουν άποφασι- 
στικά στή μεγάλη παρέλαση τοϋ ξυπνημένου Ιθνους.

Τά έθνικιστικά κόμματα δέν καταλαβαίνουν αύτό τό 
νέο φαινόμενο πού έπιταχύνει τή διάλυσή τους. Ή  εισβο
λή τής έξέγερσης στις πόλεις μεταβάλλει τή φυσιογνωμία 
τής πάλης. Ένώ τά άποικιοκρατικά στρατεύματα ήσαν δ- 
λοκληρωτικά στραμμένα πρός τήν ύπαιθρο, νά πού τώρα 
ξαναγυρίζουν βιαστικά στις πόλεις γιά νά σιγουρέψουν τήν 
άσφάλεια προσώπων καί άγαθών. Ή  καταπίεση χωρίζει 
τίς δυνάμεις της, δ κίνδυνος είναι πανταχοϋ παρών. Τό έθν&- 
κό έδαφος, τό σύνολο τής άποικίας άρχίζει νά τρέμει. Οί 
άγροτικές Ινοπλες δμάδες βλέπουν νά χαλαρώνει ή στρα
τιωτική περίσφιξη. Ή  Ιξέγερση στις πόλεις είναι μιά βόμ-
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βα οξυγόνου ανέλπιστη.
Οί ηγέτες της εξέγερσης, πού βλέπουν τόν ένθουσια* 

σμένο καί φλογερό λαό νά καταφέρνει αποφασιστικά χτυ
πήματα στόν άποικιοκρατικό μηχανισμό, ένισχύουν τήν πε
ριφρόνησή τους πρός τήν παραδοσιακή πολιτική. Κάθε ε
πιτυχία δικαιώνει τήν εχθρότητά τους Απέναντι σ’ αύτό πού 
Αποκαλοϋν γαργαριάμό, βερμπαλισμό, κλάψα, άγονη ανα
ταραχή. Νιώθουν μίσος γιά τήν «πολιτική» καί τή δημαγω
γία. IV  αύτό στήν άρχή βλέπουμε μιά πραγματική λατρεία 
τοΰ αύθορμητισμοΰ.

Οί πολλαπλές μικρό - έξεγέρσεις πού γεννιούνται στήν 
ύπαιθρο μαρτυρούν, δπου ξεσπανε, τήν πανταχοΰ παρούσα 
καί γενικά συμπαγή ύπαρξη τοΰ έθνους. Κάθε Αποικιοκρα- 
τούμενος στά δπλα είναι ένα ιδιαίτερα ζωντανό κομμάτι τοΰ 
έθνους. Αύτές οί μικρό - έξεγέρσεις βάζουν σέ κίνδυνο τό Α
ποικιακό καθεστώς, κινητοποιούν τις δυνάμεις του καί τις 
σκορπίζουν, απειλώντας κάθξ στιγμή νά τις πνίξουν. Τπα- 
κούουν σέ μιάν απλή θεωρία: κάντε νά ύπάρξει τό Ιθ.νος. 
Δέν ύπάρχει πρόγραμμα, δέν ύπάρχει διάλογος, δέν ύπάρ- 
χουν άποφάσεις, δέν υπάρχουν τάσεις. Τό πρόβλημα είναι 
σαφές: πρέπει νά φύγουν οί ξένοι,. Ά ς  κάνουμε ενα κοινό 
μέτωπο ένάντια στόν καταπιεστή κι άς ένισχύσουμε αύτό 
τό μέτωπο μέ τόν ένοπλο άγώνα.

"Οσο διαρκει ή ανησυχία τής αποικιοκρατίας, ή έθνι
κή ύπόθεση προοδεύει και γίνεται ύπόθεση τοϋ καθενός. Ή  
έπιχείρηση τής Απελευθέρωσης διαγράφεται στόν δρίζο- 
ντα καί Αφορά ήδη τό σύνολο τής χώρας. Σ ’ αύτήν τήν πε
ρίοδο δ αύθορμητισμός είναι βασιλιάς. Ή  πρωτοβουλία εί
ναι τοπική. Σέ κάθε κορφοβούνι σχηματίζεται κι Από μιά 
μινιατούρα κυβέρνησης καί παίρνει τήν έξουσία. Στις κοι
λάδες καί στά δάση, στή ζούγκλα καί στά χωριά, παντού 
συναντάμε μιάν έθνική έξουσία. Ό  καθένας μέ τήν δράση 
του κάνει νά ύπάρχει τό Ιθνος καί Αναλαμβάνει νά τό κά
νει νά θριαμβεύσει τοπικά. Έχουμε νά κάνουμε μέ μιά 
στρατηγική Απόλυτης καί ριζικής Αμεσότητας. Ό  σκοπός, 
τό πρόγραμμα πού θεσπίζει αύθόρμητα κάθε δμάδα είναι
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ή τοπική άπελευθέρωση. ’Ά ν  τό Ιθνος είναι παντοϋ, τότε 
είναι κι έδώ. Έ να  παραπάνω βήμα καί δέν είναι μονάχα 
έδώ. Ή  τακτική καί ή στρατηγική συγχέονται. Ή  πολι
τική τέχνη μεταμορφώνεται άπλούστατα σέ στρατκοτική τέ
χνη. 'Ο πολιτικός άγωνιστής είναι δ πολεμιστής. Ό  πόλε
μος καί ή πολιτική είναι ενα καί τό αύτό πράγμα.

Αυτός ό απόκληρος λαός, δ συνηθισμένος νά ζει στόν 
στενό κύκλο τής διαμάχης καί τών Ανταγωνισμών, θά Επι
χειρήσει μέ εύσέβεια νά καθαρίσει καί νά άπολυμάνει τό 
πρόσωπο τοϋ έθνους. Σέ μιά πραγματική συλλογική έκστα
ση οι έχθρικές οικογένειες άποφασίζουν νά τά σβήσουν δ
λα, νά τά ξεχάσουν δλα. Οι συμφιλιώσεις πολλαπλασιάζον
τας Τά πεισματάρικα καί παραχο)μένα μίση ξυπνάνε γιά 
νά ξεριζωθοϋν πιό σίγουρα. Ή  κοίμηση τοϋ Ιθνους κάνει 
νά προχωρεί ή συνείδηση. Ή  έθνική ένότητα είναι πρώτα 
ενότητα τής δμάδας, ή έξαφάνιση τών παλιών καυγάδων 
καί ή όριστική έξαφάνιση τών αντεκδικήσεων. Συγχρόνως 
ή κάθαρση θά συμπεριλάβει καί τούς λίγους αύτόχθονες πού 
μέ τή δραστηριότητά τους, μέ τήν συνενοχή τους μέ τίς δυ
νάμεις τοϋ κατακτητή άτιμάζουν τή χώρα. Οί προδότες καί 
οί πουλημένοι θά δικασθοϋν καί θά τιμωρηθούν. Ό  λα
ός σ’ αύτήν τήν συνεχή πορεία πού συμπεριλαμβάνει καί 
τή νομοθέτηση άνακαλύπτει τόν εαυτό του καί θέλει νά εί
ναι αύτεξούσιος. Κάθε σημείο πού ξυπνάει ετσι άπό τόν Α
ποικιακό υπνο ζει σέ μιά Ανυπόφορη θερμοκρασία. Μιά συ
νεχής διάχυση βασιλεύει στά χωριά, μιά θεαματική γεν
ναιοδωρία, μιά Αφοπλιστική καλοσύνη, μιά θέληση, πού δέν 
διαψεύδεται ποτέ, νά πεθάνουν γιά τήν «ύπόθεση». "Ολα 
αύτά φανερώνουν συγχρόνως μιάν Αδελφότητα, μιάν έκκλη- 
σία, ένα μυστικισμό. Κανένας αύτόχθονας δέν μπορει νά 
μείνει Αδιάφορος σ’ αύτόν τόν καινούργιο ρυθμό πού παρα
σύρει τό έθνος. Απεσταλμένοι τρέχουν στις γειτονικές φυ
λές. Άποτελοϋν τό πρώτο σύστημα συνδέσμων τής έξέγερ- 
σης καί φέρνουν ρυθμό καί κίνηση στις περιοχές πού μέ
νουν Ακόμα Ακίνητες. Φυλές, πού ή πεισματάρικη Αντιζη
λία τους είναι πολύ γνωστή, Αφοπλίζονται μέ χαρά καί μέ
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δάκρυα καί ορκίζονται αλληλοβοήθεια καί άλληλοϋποστή- 
ρηξη. Στό αδερφικό «χέρι μέ χέρι», στόν ένοπλο άγώνα οί 
άντρες μπαίνουν δίπλα στούς χτεσινούς εχθρούς τους» Ό  έ- 
θνικός κύκλος μεγαλώνει καί νέες ένέδρες χαιρετίζουν τήν 
είσοδο στή σκηνή νέο̂ ν φυλών. Κάθε χωριό ανακαλύπτει 
πώς είναι αυτεξούσιο καί άπόρθητο. Ή  άλληλεγγύη άνά  ̂
μεσα στις φυλές, άνάμεσα στά χωριά, ή έθνική άλληλεγγύη 
Αποκαλύπτεται πρώτα στόν πολλαπλασιασμό τών κτυπημά
των πού βρίσκουν τόν εχθρό, Κάθε νέα ομάδα πού συγκρο
τείται, κάθε νέα έκπυρσοκρότηση δείχνει πώς δ καθένας*· 
χτυπάει τόν έχθρό, πώς δ καθένας τόν Αντιμετο)πίζει,

Αύτή ή άλληλεγγύη θά φανεί πολύ πιό καθαρά στή 
δεύτερη περίοδο πού χαρακτηρίζεται άπό τήν έχθρική Αντε
πίθεση. Οί άποικιακές δυνάμεις, μετά τήν έκρηξη, Ανασυγ
κροτούνται, άναδιοργανώνονται καί βελτιώνουν τις μεθόδους 
πάλης αντίστοιχα μέ τή φύση τής εξέγερσης. Αύτή ή επί
θεση θά βάλει ξανά σέ δοκιμασία τήν εύφοριακή καί παρα
δείσια άτμόσφαιρα τής πρώτης περιόδου. Ό  έχθρός περνάει 
στήν επίθεση καί συγκεντρώνει σέ συγκεκριμένα σημεία 
σημαντικές δυνάμεις. Ή  τοπική δμάδα ' ξεπερνιέται πολύ 
γρήγορα. ’Ακόμα περισσότερο πού στήν άρχή εχει τήν τά
ση νά δέχεται τήν πάλη κατά μέτωπο. Ή  αισιοδοξία πού 
βασίλευε τήν πρώτη περίοδο κάνει τήν ομάδα άτρόμητη έ- 
πειδή τής λείπει ή συνείδηση. 'Ή δμάδα πού είναι πεπει
σμένη πώς ή βουνοκορφή της είναι τό Ιθνος δέν δέχεται ν 
άποσπαστεί, δέν άνέχεται νά οπισθοχωρήσει. Οί άπο)λειες 
είναι πολυάριθμες καί ή Αμφιβολία διαβρώνει μαζικά τά 
πνεύματα. Ή  δμάδα θεωρεί τήν τοπική έφοδο σάν μιά άπο- 
φασιστική δοκιμασία. Συμπεριφέρεται κυριολεκτικά λές κι 
ή τύχη τής χώρας παίζεται τώρα κι έδώ.

Ά λλά, καταλαβαίνουμε, δτι αύτή ή έθελοντική δρμή 
πού θέλει νά ξεκαθαρίσει τήν τύχη της άμέσως, στό άποι- 
κιακό σύστημα, είναι καταδικασμένη, σάν πρόγραμμα άμε- 
σότητας, νά εκμηδενιστεί, Ό  πιό καθημερινός, δ πιό πρα
κτικός ρεαλισμός παίρνει τή θέση τών χτεσινών αιματοχυ
σιών καί ύποκαθιστα τήν ψευδαίσθηση τής αίο)νιότητας,
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Το μάθημα τών γεγονότων, τα σο>ματα τά αφανισμένα άπο 
τό πολυβόλο, προκαλοϋν μιά νέα γενική έρμηνεία τών συμ- 
βάντων. Καί μόνο τό ένστικτο τής αυτοσυντήρησης έπιβάλ- 
λει μιά πιό σβέλτη, μιά πιό ευκίνητη νοοτροπία. Αύτή ή 
μεταβολή στήν τεχνική τοϋ άγώνα χαρακτηρίζει τούς πρώ
τους μήνες τοϋ άπελευθεροηικοϋ πολέμου τοϋ λαοϋ τής Α 
γκόλας. θυμόμαστε πώς στις 15 Μαρτίου 1961 οί άγρότες 
τής 3Αγκόλας ρίχτηκαν σέ ομάδες τών δυό ή τριών χιλιά- 
δ(ον ενάντια στις πορτογαλλικές θέσεις. Ά ντρες, γυναίκες 
καί παιδιά, δπλισμένοι ή χωρίς δπλα, μέ τήν τόλμη τους? 
τόν ενθουσιασμό τους ξεχύθηκαν σέ συμπαγείς μάζες καί 
σέ πολλά κύματα στις περιοχές δπου κυριαρχούσε δ άποι- 
κος, δ στρατιώτης καί ή σημαία τής ΙΙορτογαλλίας. Χωριά 
κι άεροδρόμια περικυκλώθηκαν, ύποστήκανε πολλαπλές έ- 
φόδους, άλλά καί χιλιάδες Άγκολέζοι θερίστηκαν άπό τό 
άποικιοκρατικό πολυβόλο. Δέν χρειάστηκε πολύς χρόνος 
γιά νά καταλάβουν οί ήγέτες τής άγγολέζικης εξέγερσης 
δτι κάτι άλλο επρεπε νά βροϋν άν ήθελαν ν5 άπελευθερώ- 
σουν άληθινά τή χώρα τους. ’Έτσι σέ μερικούς μήνες δ 
Άγκολέζος ηγέτης Χόλντεν Ρόμπερτ αναδιοργάνωσε τόν 
άγγολέζικο εθνικό στρατό έχοντας ύπ’ δψη του τούς διάφο
ρους άπελευθερωτικούς πολέμους καί χρησιμοποιώντας τήν 
τεχνική τοϋ άνταρτοπολέμόυ.

Πραγματικά στόν άνταρτοπόλεμο δ άγώνας δέν είνα: 
πια έκεί πού είμαστε άλλά εκεί πού πάμε. Κάθε άγωνιστής 
φέρει τήν εμπόλεμη πατρίδα άνάμεσα στά γυμνά δάχτυλα 
τών ποδιών του. Ό  έθνικός Απελευθερωτικός στρατός δέν 
είναι εκείνος πού συγκρούεται μιά κι εξω μέ τόν έχθρό, 
άλλά έκεινος πού πηγαίνει άπό χωριό σέ χωριό, πού υπο
χωρεί στά δάση, πού πηδάει άπό τή χαρά του δταν ξεχω
ρίζει στήν κοιλάδα τό σύννεφο τής σκόνης πού σηκώνουν 
τά άντίπαλα τάγματα. Οί φυλές κλυδωνίζονται, οί δμάδες 
μετακινούνται, άλλάζουν πεδίο. Οί άνθρωποι τοϋ βορρά κι
νούνται πρός τήν δύση, εκείνοι τής πεδιάδας σκαρφαλώνουν 
στά βουνά. Καμιά στρατηγική θέση δέν είναι προνομιού
χος. Ό  έχθρός φαντάζεται πώς μάς καταδιώκει, άλλά έ-
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μεις καταφέρνουμε πάντα νά βρισκόμαστε στά νώτα του, 
χτυπώντας τον τήν Ιδια στιγμή πού μάς νομίζει εκμηδενι
σμένους. Στήν πραγματικότητα έμεΐς τόν καταδιώκουμε. 
Μέ δλη του τήν τεχνική καί τή δύναμη πυρός του δ έχθρός 
δίνει τήν εντύπωση δτι βαδίζει σ’ ενα τέλμα καί βυθίζεται. 
“Εμείς τραγουδάμε, τραγουδάμε.

Στό μεταξύ δμως οι ηγέτες τής εξέγερσης καταλαβαί
νουν βτι πρέπει νά διαφωτίσουν τις ομάδες, νά τίς διδάξουν, 
νά τίς προσηλυτίσουν, νά δημιουργήσουν ενα στρατό, νά 
συγκεντρώσουν τήν έξουσία. Τό κομμάτιασμα του Ιθνους 
πού παρουσίαζε τό ένοπλο Εθνος ζητάει νά διορθωθεί καί 
νά ξεπεραστεί. Οί ηγέτες πού ξέφυγαν άπό τήν άτμόσφαι- 
ρα τής μάταιας πολιτικής τών πόλεων ξανανακαλύπτουν 
τήν πολιτική, δχι πια σάν τεχνική ύπνωσης ή έντυπωσια- 
σμοϋ άλλά σάν μοναδικό μέσο γιά νά ένταθει δ άγώνας καί 
νά προετοιμαστεί δ λαός γιά τήν φωτισμένη διοίκηση τής 
χώρας. Οί ηγέτες τής έξέγερσης καταλαβαίνουν δτι οί μι
κρό - εξεγέρσεις, οσο θαυμάσιες κι άν είναι, πρέπει νά έλεγ- 
θοϋν καί νά προσανατολιστούν. Οί ηγέτες καταλήγουν νά 
άρνοΰνται τό κίνημα οσο είναι μικρό - έξέγερση, μεταμορ- 
φώνοντάς το ετσι σ επαναστατικό πόλεμο. Ανακαλύπτουν 
βτι ή επιτυχία του άγώνα  προϋπθέτει τήν σαφήνεια τών 
σκοπών, τήν καθαριότητα τής μεθοδολογίας καί κυρίως τό 
νά συνειδητοποιούν οί μάζες τήν πρόσκαιρη δυναμική τών 
προσπαθειών τους. Μπορούμε νά κρατήσουμε τρεις μέρες, 
τρεις μήνες τό πολύ, χρησιμοποιώντας τή δόση τής μνησι- 
κακίας πού έχουν οί μάζες, άλλά δέν θριαμβεύουμε σ5 εναν 
εθνικό πόλεμο, δέν τρέπουμε σέ φυγή τόν τρομερό μηχανι
σμό τού εχθρού, δέν διαμορφώνουμε τούς ανθρώπους άν ξε
χνάμε νά εξυψώνουμε τή συνείδηση του πολεμιστή. Ουτε ή 
μανία τοϋ θάρρους, ουτε ή ομορφιά τών συνθημάτων είναι 
αρκετή.

Έ ξ άλλου ή ανάπτυξη τοϋ άπελευθεριοτικοϋ πολέμου 
αναλαμβάνει νά φέρει ενα άποτελεσματικό χτύπημα στήν 
πίστη τών ηγετών. Γιατί δ έχθρός μεταβάλλει τήν τακτική 
του. Συνδέει μέ τήν κτηνώδη πολιτική καταπίεση θεαματι
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κές χειρονομίες έκτόνωσης, ελιγμούς διαίρεσης, ‘-ψυχολο
γική δράση>. Προσπαθεί, πότε - πότε μ' έπιτυχία, νά ξανα- 
δώσει ζωή στις διαμάχες τών φυλών, χρησιμοποιώντας προ
βοκάτορες, κάνοντας αύτό πού λέγεται άντι - ανατροπή. Ή  
άποικιοκρατία θά χρησιμοποιήσει δυο ειδών αύτόχθονες γιά 
νά πραγματοποιήσει τούς σκοπούς της, Πρώτα τούς παρα
δοσιακούς συνεργάτες της, αρχηγούς, καίντ, μάγους. Οι α
γροτικές μάζες, βυθισμένες, καθώς είδαμε, στήν χωρίς ι
στορία επανάληψη μιας ακίνητης ύπαρξης, συνεχίζουν νά 
σέβονται τούς θρησκευτικούς αρχηγούς, τούς απογόνους πα
λιών οικογενειών. Έ  φυλή σάν ενας άνθρωπος παίρνει το 
δρόμο πού τής υποδεικνύει δ παραδοσιακός άρχηγός. Μέ 
προνόμια η μέ το χρυσάφι ή αποικιοκρατία έξασφαλίζει τΙς 
υπηρεσίες αύτών τών άνθρώπων έμπιστοσύνης.

Ή  αποικιοκρατία βρίσκει επίσης ένα σημαντικό περιθό- 
ριο ελιγμών στό λοΰμπεν - προλεταριάτο. ΙΥ αύτό κάθε έ- 
θνικοαπελευθερωτικό κίνημα πρέπει νά προσέξει στό μάξι- 
μουμ αύτό τό λοΰμπεν - προλεταριάτο. Ό  κόσμος αύτός άν- 
ταποκρίνεται πάντα στήν κλήση γιά έξέγερση, άλλά άν ή 
έξέγερση νομίσει πώς μπορεΐ νά άναπτυχθεΐ άγνοώντας το, 
τό λοΰμπεν - προλεταριάτο, αύτή ή μάζα τών πεινασμένων 
καί τών αποκλήρων θά ριχτεί στόν ένοπλο άγώνα, θά λά
βει μέρος στή διένεξη, στήν πλευρά αύτή τή φορά τοϋ δυ
νάστη. Ό  δυνάστης, πού δέν χάνει ποτέ τήν ευκαιρία νά 
οάλει τούς νέγρους ί άλληλοφαγωθοϋν, θά χρησιμοποιήσει 
μέ σπάνια επιτυχία τήν άσυνειδησία καί τήν άγνοια πού εί
ναι ή φύρα τοΰ λοΰμπεν - προλεταριάτου. Αύτό τό διαθέσι
μο ανθρώπινο άποθεμα, άν δέν όργανιοθε! αμέσως άπό τήν 
έξέγερση, θά βρεθεί σάν μισθοφόρος στό πλευρό τών άποι- 
κιοκρατικών στρατευμάτων. Στήν "Αλγερία, τό λοΰμπεν - 
προλεταριάτο προμήθευσε τούς χαρκί καί τούς μεσσαλιστές. 
Στήν Αγκόλα εκείνο εδωσε τούς κατασκευαστές δρόμων 
πού προηγούνται σήμερα τών ενοπλο>ν πορτογαλλικών ταγ
μάτων. Στό Κογκό βρίσκουμε τό λοΰμπεν - προλεταριάτο 
στις τοπικές διαδηλώσεις τοΰ Καζάϊ καί τής Κατάγκα, έ- 
νώ στήν Λεοπολντβίλ χρησημοποιήθηκε άπό τούς έχθρούς



τοϋ Κογκό γιά νά όργανο>θοϋν «αυθόρμητες» συγκεντρώσεις 
έναντίον τοϋ Αουμούμπα.

Ό  άντίπαλος, πού άναλύει τίς δυνάμεις τής έξέγερ- 
σης, πού μελετά δλο καί πιο καλά τον γενικό έχθρδ πού εί
ναι δ άποικιοκρατούμενος λαός, Ιχει ύπ’ 3ψη του τήν Ιδεο
λογική αδυναμία, τήν πνευματική αστάθεια δρισμένων 
στρωμάτων τοϋ πληθυσμού. Ό  άντίπαλος Ανακαλύπτει, πα
ράλληλα μέ μιά επαναστατική πρωτοπορία σφριγηλή καί 
καλά οίκοδομημένη, μιά μάζα Ανθρώπων πού ή στράτευσή 
τους υπάρχει πάντα περίπτωση νά Αμφισβητηθεί άπό £ναν 
ύπερβολικά μεγάλον έθισμό τής φυσικής μιζέριας, τών τα
πεινώσεων καί τής άνευθυνότητας. Ό  άντίπαλος θά χρη
σιμοποιήσει αύτή τή μάζα, πληρώνοντας τήν άνάλογη τι
μή. θ ά  δημιουργήσει αύθορμητισμό μέ χτυπήματα μέ τήν 
ξιφολόγχη ή μέ παραδειγματικές τιμωρίες. Τά δολλάρια 
καί τά βελγικά φράγκα ξεχειλίζουν στό Κογκό, ένώ στή 
Μαδαγασκάρη πολλαπλασιάζονται οί φόροι καί στήν ’Αλ
γερία φαντάροι, αύθεντικοί δμηροι, κατρακυλάνε μέσα στις 
γαλλικές δυνάμεις. Κυριολεκτικά, οί ήγέτες τής εξέγερσης 
βλέπουν ν’ αδειάζει τό Ιθνος. Όλόκληρες φυλές όργανώνο- 
νται σέ χαρκί καί δπλισμένες μέ σύγχρονα δπλα Αρχίζουν 
τόν πόλεμο καί εισβάλλουν στήν Αντίπαλη φυλή, πού γιά 
τήν περίπτωση αύτή εχει πάρει τήν έτικέττα του έθνικι- 
σμοϋ. Ή  δμοφροσύνη στον άγώνα, τόσο γόνιμη καί τόσο με
γαλόπρεπη τίς πρώτες ώρες τής έξέγερσης, μεταβάλλεται. 
Ή  έθνική ένότητα φτωχαίνει, ή εξέγερση βρίσκεται σέ μιάν 
Αποφασιστική στροφή. Τότε ή πολιτικοποίηση τών μαζών 
Αναγνωρίζεται σάν Ιστορική Αναγκαιότητα.

Αύτός δ θεαματικός έθελοντισμός, πού είχε σκοπό νά 
δδηγήσει μέ μιάς τόν άποικιοκρατούμενο λαό στήν Απόλυ
τη αύτεξουσιότητα, αύτή ή βεβαιότητα πού είχαμε δτι σέρ
νουμε μαζί μας μέ τό ίδιο βήμα καί κάτω άπό τόν ίδιο φω
τισμό ολα τά κομμάτια τοϋ έθνους, αύτή ή δύναμη πού θε~ 
μέλιωνε τήν έλπίδα, φανερώνεται άπό τήν πείρα πώς δέν 
είναι παρά μιά πολύ μεγάλη άδυναμία. "Οσο κι άν φαν
ταζόταν δτι μπορούσε νά περάσει χωρίς μεταβατικό στάδιο



άπό τήν κατάσταση του άποικιοκρατούμενου στήν κατάστα
ση τοϋ άνεξάρτητου πολίτη ενός άνεξάρτητου έθνους, δσο 
κι άν τόν συνέπαιρνε τό θαϋμα τής άμεσότητας τών ιδίων 
των μυώνων του, ό άποικιοκρατούμενος δέν πραγματοποι
ούσε πραγματική πρόοδο πρός τήν κατεύθυνση τής γνώσης. 
Ή  συνείδησή του εμενε στοιχειώδης. Ό  άποικιοκρατούμε- 
νος μπαίνει στόν άγώνα μέ πάθος, δπως είδαμε, κυρίως δ
ταν αυτός δ άγώνας είναι ένοπλος. Οί άγρότες ρίχτηκαν 
στήν έξέγερση μέ τόσο περισσότερο ενθουσιασμό δσο δέν εί
χαν καθόλου σχεδόν σταματήσει νά ^γκεντρώνονται α ε
να ν τρόπο ζωής πρακτικά άντι - άποικιακό. ’Ανέκαθεν καί 
στήν συνέχεια τών πολλαπλών τεχνασμάτων, έπιστροφών 
στήν Ισορροπία, πού φανέρωναν τά κόλπα τοϋ ταχυδακτυ
λουργού, οί άγρότες είχαν διατηρήσει τή σχετική άντικει- 
μενικότητά τους άπέναντι στήν άποικιακή έπιβολή. Έ φ τα 
ναν νά πιστεύουν δτι ή άποικιοκρατία δέν ήταν πραγματι
κά νικητής. Ή  περηφάνεια τοϋ άγρότη, δ δισταγμός του νά 
κατέβει στις πόλεις, νά πλησιάσει τόν κόσμο τόν κατασκευ
ασμένο άπό τόν ξένο, οί συνεχείς κινήσεις υποχώρησης 
στήν προσέγγιση τών εκπροσώπων τής άποικιακής διοίκη
σης δέν στριματοϋσαν νά δείχνουν δτι στόν διχασμό τοϋ ά- 
ποίκου άντιπαράθεταν τό δικό τους διχασμό.

Ό  άντιρατσιστικός ρατσισμός, ή θέληση νά ύπερασπί- 
σει τό τομάρι του πού χαρακτηρίζει τήν άπάντηση τοϋ ά- 
ποικιοκρατούμενου στήν άποικιακή καταπίεση άποτελεϊ, εί
ναι φανερό, άρκετό λόγο γιά νά ριχτεί στόν άγώνα. 'Αλλά 
δέν υποστηρίζει κανείς έναν πόλεμο, δέν ύφισταται κανείς 
μιά τεράστια καταπίεση, δέν παρακολουθεί κανείς τήν έξα
φάνιση δλης του τής οικογενείας μόνο καί μόνο γιά νά θρι
αμβεύσει τό μίσος ή δ ρατσισμός. Ό  ρατσισμός, τό μίσος, 
ή μνησικακία, «δ νόμιμος πόθος τής έκδίκησης», δέν μπο
ρούν νά θρέψουν έναν άπελευθερωτικό πόλεμο. Αυτές οί ά- 
στραπές στή συνείδηση πού ρίχνουν τό σώμα σέ πολυτάρα
χους δρόμους, πού τό ρίχνουν σ’ έναν όνειρισμό σχεδόν πα
θολογικό, δπου ή θέα τοϋ άλλου μου προκαλεί τόν ίλιγγο, 
δπου τό αίμα μου φωνάζει τό αίμα τοϋ άλλου, δπου δ θάνα-
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τός μου άπό απλή άδράνεια προκαλεΐ τό θάνατο του άλλου» 
αύτό τό μεγάλο πάθος τών πρώτων ώρών διαλύεται άν θε
λήσει νά τραφεί άπό τήν ίδια τήν ούσία του. Είναι άλήθεια 
δτι οί άτέλεκοτες αύθαιρεσίες τών άποικιοκρατικών δυνά- 
μεο>ν ξαναφέρνουν συγκινησιακά στοιχεία στόν άγώνα* δί
νουν στόν άγωνιστή καινούργιες άφορμές μίσους, νέους λό
γους γιά νά ξεκινήσει νά «πάει νά σφάξει τόν άποικο». Ά λ 
λά δ ήγέτης συνειδητοποιεί μέρα μέ τή μέρα πώς τό μίσος 
δέν θά μπορούσε νά άποτελέσει πρόγραμμα. Μόνο άπό δια
στροφή θά μπορούσε κανείς νά έναποθέσει τήν έμπιστοσύνη 
του στόν άντίπαλο,· πού είναι φανερό πώς πάντα καταφέρ
νει νά πολλαπλασιάζει τά Ιγκλήματα, νά βαθαίνει τό «χά
σμα», ρίχοντας έτσι δλόκληρο τό λαό άπό τή μεριά τής I- 
ξέγερσης. Πάντα, τό σημειώσαμε, δ άντίπαλος προσπαβεί 
νά κερδίσει τήν συμπάθεια δρισμένων μερίδων του πληθυ
σμού, δρισμένων περιοχών, δρισμένων άρχηγών. Στή BtAp- 
κεια του άγώνα δίνονται πληροφορίες στους άποίκους, στίς 
δυνάμεις τής άστυνομίας. Ή  συμπεριφορά διαφοροποιείται, 
«έξανθρωπίζεται». Φτάνουν μέχρι τό σημείο νά είσάγουν 
στίς σχέσεις άποικου - άποικιοκρατούμενου έκφράσεις δπως 
Κύριε καί Κυρία. Πολλαπλασιάζονται οί ευγένειες, οί φι
λοφρονήσεις. Συγκεκριμένα δ άποικιοκρατούμενος έχει τή* 
εντύπωση δτι παρακολουθεί μίαν άλλαγή.

Ό  άποικιοκρατούμενος δέν πήρε τά δπλα μόνο έπειδή 
πέθαινε άπό τήν πείνα, καί έβλεπε τήν άποδιάρθρωση τής 
κοινωνίας του άλλά έπίσης έπειδή δ άποικος τόν θεωρούσε 
ζώο, τόν μεταχειριζόταν σάν ζώο* τώρα δμιος ό άποικος πα
ρουσιάζεται πολύ λογικός στά μέτρα πού παίρνει. Τό μίσος, 
αφοπλίζεται άπό τά ψυχολογικά εύρήματά του. Οί τεχνο* 
κράτες κι οί κοινωνιολόγοι διαφωτίζουν τούς άποικιοκρατι- 
κούς έλιγμούς καί πολλαπλασιάζουν τίς μελέτες τους τώ* 
«συμπλεγμάτων»: σύμπλεγμα άποστέρησης, σύμπλεγμα έ- 
«πιθετικότητας, σύμπλεγμα του άποικιοκρατούμενου. Προ
βιβάζουν τόν, ιθαγενή, δοκιμάζουν νά τόν άφοπλίσουν μέ τήν' 
ψυχολογία καί, φυσικά, μέ μερικά νομίσματα. Αύτά τά πε
νιχρά μέτρα, αύτές οί έπισκευές τής πρόσοψης, πού γίνον
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ται πάντως σέ σοφές δόσεις, καταλήγουν νά έχουν κάποια 
έπιτυχία. Ή  πείνα τοϋ άποικιοκρατούμενου είναι τέτοια, ή 
πείνα του γιά δ,τιδήποτε τόν έξανθρωπίζει —  ακόμα καί 
μέ εκπτώσεις -— είναι τόσο άμεση ώστε οί έλεημοσύνες 
καταφέρνουν τοπικά νά τόν έξασθενίσουν. Ή  συνείδησή του 
είναι τόσο άβέβαιη, τόσο συσκοτισμένη, ώστε νά συγκινει- 
ται μέ τήν πρώτη άναλαμπή. Ή  μεγάλη άδιαφοροποίητη 
στήν άρχή δίψα άπειλεΐται κάθε στιγμή άπό τήν άπάτη. 
Οί βίαιες' καί γενικές άπαιτήσεις πού φτάνουν ώς τόν ου
ρανό αναδιπλώνονται, γίνονται ταπεινές. Ό  βίαιος λύκος 
πού ήθελε νά καταβροχθίσει τά πάντα, ή καταιγίδα πού ή
θελε νά ξεσηκώσει πραγματική έπανάσταση κινδυνεύει αν 
ό άγώνας διαρκέσει, καί διαρκεί, νά γίνει άγνώριστη. Ό  
άποικιοκρατούμενος κινδυνεύει κάθε στιγμή ν3 άφοπλιστει 
άπό όποιαδήποτε παραχο')ρηση.

Οί ήγέτες τής εξέγερσης άνακαλύπτου'ν μέ φρίκη αύ
τήν τήν άστάθεια τοϋ άποικιοκρατούμενου. ’Αποπροσανατο
λισμένοι στήν άρχή, καταλαβαίνουν, μετά άπ’ αύτό τό και
νούργιο τέχνασμα, τήν άναγκαιότητα νά έξηγήσουν καί νά 
επεξεργαστούν τό ριζικό χτίσιμο τής συνείδησης. Γιατί δ 
πόλεμος διαρκεί, ό έχθρός οργανώνεται, ένισχύεται, μαν
τεύει τή στρατηγική τοϋ άποικιοκρατούμενου. Ό  έθνικοα- 
πελευθερωτικός άγώνας δέν συνίσταται στόν νά διαβοϋμε 
ενα χώρο μέ μιά μονάχα έφοδο. Ή  έποποιία είναι καθημε
ρινή, δύσκολη, καί τά βάσανα πού πρέπει ν’ άντέξουμε ξε
περνάνε δλα έκεΐνα τής άποικιακής περιόδου. Κάτω, στις 
πόλεις, φαίνεται πώς οί άποικοι άλλαξαν. Οί δικοί μας εί
ναι πιό εύτυχισμένοι. Τ ο ύ ς  σ έ β ο ν τ α ι .  Οί μέ
ρες περνοϋν καί δέν πρέπει νά ταλαντεύεται δ άποικιοκρα- 
τούμενος πού εχει ριχτεί στόν άγώνα, οδτε δ λαός, πού πρέ
πει νά συνεχίσει νά δίνει τήν ύποστήριξή του. Δέν πρέπει 
νά φανταστούν δτι πέτυχαν τό σκοπό τους. Δέν πρέπει δταν 
τούς δίνονται οί πραγματικοί σκοποί τοϋ άγώνα νά φαντά
ζονται πώς είναι άδύνατο νά πραγματοποιηθοϋν. IV  άλλη 
μιά φορά πρέπει νά δοθοϋν έξηγήσεις, πρέπες δ λαός νά 
δει ποϋ πηγαίνει, πώς πηγαίνει. Ό  πόλεμος δέν είναι μιά
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μάχη άλλά ενα σύνολο τοπικών μαχών πού στήν πραγματι
κότητα καμιά τους μεμονωμένη δέν είναι άποφασιστική.

Τπάρχει, λοιπόν, ή άνάγκη νά τακτοποιήσουμε τις δυ
νάμεις μας, νά μήν τις ρίξουμε μιά κι Ιξω στή ζυγαριά. 
Τά άποθέματα τής αποικιοκρατίας είναι πιό πλούσια, πιο 
σημαντικά άπό έκεΐνα του άποικιοκρατούμενου. Ό  πόλεμος 
διαρκεί. Ό  αντίπαλος αμύνεται Έ  μεγάλη εξήγηση δέν 
θά γίνει ούτε σήμερα ουτε αύριο. Στήν πραγματικότητα Ι -# 
χει άρχίσει άπό τήν πρώτη μέρα καί δέν θά πάρει τέλος 
επειδή δέν θά υπάρχει πιά αντίπαλος, άλλά άπλούστατα έ- 
πειδή 6 τελευταίος, γιά πολλούς λόγους, θά καταλάβει πώς 
τδ συμφέρον του είναι νά τερματίσει αύτόν τόν άγώνα, καί 
ν’ αναγνωρίσει τήν ανεξαρτησία τοΰ άποικιοκρατούμενου 
λαοΰ. Τά αντικείμενα τής πάλης δέν πρέπει νά παραμει- 
νουν στήν σύγχυση τών πρώτο>ν ήμερών. *Αν δέν προσέ
ξουμε κινδυνεύουμε όποιαδήποτε στιγμή νά δοΰμε τό λαό 
ν’ άναρωτιέται, μέ τήν παραμικρή υποχώρηση άπό μέρους 
τοΰ έχθροΰ, γιά τούς λόγους γιά τούς δποίους συνεχίζεται 
δ πόλεμος. Είναι τόσο συνηθισμένος στήν περιφρόνηση τοΰ 
άποικου, στήν σταθερή θέλησή του νά διατηρήσει όπωσδή- 
ποτε τήν καταπίεσή του, πού κάθε φαινομενικά γενναιόδω
ρη συμπεριφορά, κάθε έπείδειξη καλής θέλησης τήν χαι
ρετίζει μέ έκπληξη καί χαρά. Ό  άποικιοκρατούμενος εχει 
τή διάθεση νά τραγουδήσει. Πρέπει νά πολλαπλασιαστοΰν 
οί έξηγήσεις καί νά δοθεί στόν άγωνιστή νά καταλάβει δτι 
οί παραχίορήσεις τοΰ άντίπαλου δέν πρέπει νά τόν τυφλώ
νουν. Αύτές οί παραχωρήσεις, πού δέν είναι παρά παραχω
ρήσεις., δέν άφοροΰν τήν ούσία καί, άπό τήν άποψη τοΰ ά- 
ποικιοκρατούμενου, μπορούμε νά δηλώσουμε δτι μιά παρα
χώρηση δέν άφορα τήν ούσία δταν δέν άγγίζει τό άποικια- 
κό καθεστώς στήν ούσία του.

Γιά τήν άκρίβεια, οί κτηνώδεις μορφές τής παρουσίας 
τοΰ άποικιοκράτη μποροΰν νά έξαφανιστοΰν έντελώς. Στήν 
πραγματικότητα αύτή ή θεαματική έξαφάνιση άποκαλύπτε- 
ται πώς δέν είναι παρά ενα ξαλάφρο^μα τών δαπανών τοΰ 
άποικιοκράτη καί ένα θετικό μέτρο ένάντια στή διασπορά
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τών δυνάμεων του. Αύτή ή έξαφάνιση, δμως, θά πληρωθεί 
ακριβά. Γιά τήν ακρίβεια τό τίμημα θά είναι μιά πιό κατα- 
ναγκαστική πολιορκία τής τύχης τής χώρας. Τπάρχουν ι
στορικά παραδείγματα μέ τά οποία μπορεΐ νά πεισθεί δ 
λαός πώς ή μασκαράτα τής παραχώρησης, ή έφαρμογή τής 
αρχής τής παραχώρησης μέ κάθε τρόπο, πληρώνονται άπό 
ορισμένες χώρες μέ μιά ύποδούλωση πιό διακριτική άλλά 
πιό δλοκληρωτική. Ό  λαός, τό σύνολο τών άγωνιστών, πρέ
πει νά ξέρει αύτόν τόν Ιστορικό νόμο πού καθορίζει δτι δ- 
ρισμένες παραχωρήσεις δέν είναι στήν πραγματικότητα πα
ρά παγίδες. "Οταν δέν Ιχει γίνει ή δουλειά τής διαφώτι
σης, μάς κάνει κατάπληξη ή εύκολία μέ τήν δποία οί η
γέτες δρισμένο>ν πολιτικών κομμάτων δεσμεύονται σέ Ανεί
πωτους συμβιβασμούς μέ τόν παλιό άποικιοκράτη. Ό  άποι- 
κιοκρατούμενος πρέπει νά πεισθεί δτι ή Αποικιοκρατία δέν 
του δίνει τίποτα χάρισμα. Αυτό πού πετυχαίνει δ άποι- 
κιοκρατούμενος μέ τόν πολιτικό ή τόν ένοπλο άγώνα δέν 
είναι τό άποτέλεσμα τής καλής θέλησης ή τής καλής καρ
διάς του άποικου, άλλά άποτελει τήν Αδυναμία του νά Α
ναβάλει τίς παραχωρήσεις. ’Ακόμα περισσότερο δ άποικιο- 
κρατούμενος πρέπει νά ξέρει πώς αύτές τίς παραχωρήσεις 
δέν του τίς κάνει ή άποικιοκρατία άλλά δ ίδιος. "Οταν ή 
βρετανική κυβέρνηση αποφασίζει νά παραχωρήσει μερικές 
παραπάνο) Ιδρες τής βουλής τής Κένυα στόν άφρικανικό 
πληθυσμό, χρειάζεται πολύ ξεδιαντροπιά ή άσυνειδησια 
γιά νά ισχυριστεί κανείς δτι ή βρετανική κυβέρνηση Ικανέ 
παραχιορήσεις. Δέν βλέπουν δτι δ λαός τής Κένυα είναι αυ
τός πού έκανε τίς παραχωρήσεις; Οί Αποικιοκρατούμενοι, οί 
λαοί πού τούς απογύμνωσαν, πρέπει νά χάσουν τήν νοοτροπία 
πού τούς χαρακτήριζε &>ς τώρα. Στήν άνάγκη δ Αποικιο- 
κρατούμενος μπορεΐ νά δεχτεί δναν συμβιβασμό άλλά ποτέ 
τ ό ν  σ υ μ β ι β α σ μ ό .

"Ολες αύτές οί εξηγήσεις, αύτές οί Αλλεπάλληλες δια' 
φοκισεις τής συνείδησης, αύτή ή καθοδήγηση πρός τό δρό
μο τής γνώσης τής ιστορίας τών κοινωνιών δέν είναι δυνα
τή παρά στά πλαίσια μιάς δργάνωσης, μιας πλαισίωσης τοϋ
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λαοϋ. Αύτή ή όργάνωση στήνεται μέ τή χρησιμοποίηση 
τών έπαναστατικών στοιχείων, πού ήρθαν άπό τήν πόλη 
στήν άρχή τής έξέγερσης, κι αύτών πού φτάνουν στήν ύ
παιθρο στήν πορεία τής άνάπτυξης τοϋ άγώνα. Αύτός δ πυρή
νας άποτελει τόν έμβρυακό πολιτικό όργανισμό τής επανάστα
σης. Ά λλά άπό τήν πλευρά τους, οί άγρότες πού έπεξερ- 
γάζονται τις γνώσεις τους μέ τή βοήθεια τής πείρας θ3 ά» 
ποδειχθοϋν Ικανοί νά διοικήσουν τό λαϊκό άγώνα. Καθιερώ
νεται 2να ρεϋμα δημιουργίας και άμοιβαίου Ιμπλουτισμοϋ 
άνάμεσα στό Ιθνος έπί ποδός πολέμου καί σ’ αύτούς τούς 
ήγέτες. Οι παραδοσιακοί θεσμοί ένισχύονται, βαθαίνουν καί 
καμιά φορά κυριολεκτικά μεταμορφώνονται. Τό δικαστήριο 
τών άντιδικιών, οί ντζέεμας, οί συνελεύσεις τοΰ χωριοϋ με
ταλλάζουν σέ έπαναστατικά δικαστήρια, σέ πολίτικο - στρα
τιωτικές επιτροπές. Ό  λαός πού άρχίζει νά σκοντάφτει 
στις νησίδες τής άκαταληψίας θά φωτιστεί άπ’ αύτούς τούς 
πολιτικούς κομμισσάριους. Έ τσι αύτοί οί τελευταίοι δέν φο- 
βοΰνται νά πλησιάσουν προβλήματα, πού άν δέν άποσαφη- 
νίζονταν, θά κινδύνευαν νά άποπροσανατολίσουν τό λαό. Ό  
άγωνιστής πού πολεμάει πραγματικά έκνευρίζεται βλέπον
τας πολλούς ιθαγενείς νά εξακολουθούν νά ζοϋν τή ζωή τους 
στις πόλεις σάν νά ήσαν ξένοι πρός αύτό πού συμβαίνει στά 
βουνά, σάν νά άγνοοϋσαν δτι άρχισε τό ούσιαστικό κίνημα. 
Ή  σιωπή τών πόλεων, ή έξακολούθηση τής καθημερινής 
ρουτίνας, δίνουν στόν άγρότη τήν πικρή έντύπωση δτι ενα 
δλόκληρο μέρος τοϋ Ιθνους άρκεϊται στό νά μετράει τούς 
βαθμούς. Αυτές οί διαπιστώσεις κάνουν τούς άγρότες νά έ- 
παναστατοϋν καί ενισχύουν τήν τάση τους νά περιφρονοϋν 
καί νά καταδικάζουν γενικά τούς κατοίκους τών πόλεων. 
Ό  πολιτικός καθοδηγητής θά πρέπει νά τούς κάνει νά δια
χωρίσουν αύτή τή θέση, κάνοντάς τους νά συνειδητοποιή
σουν πώς δρισμένα τμήματα τοϋ πληθυσμοΰ Ιχουν ιδιαίτερα 
συμφέροντα πού δέν συμπίπτουν πάντα μέ τό έθνικό συμ
φέρον. Ό  λαός καταλαβαίνει τότε πώς ή έθνική άνεξαρ- 
τησία φέρνει στό φως πολλαπλές πραγματικότητες πού με
ρικές φορές είναι ξιάφορες κι άνταγο>νιστικές. Ή  έξήγη-
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ση σ’ αύτό άκριβώς τό σημείο του άγώνα είναι Αποφασιστι
κή, γιατί περνάει τό λαό άπό τόν γενικό καί άδιαφοροποί- 
ητο έθνικισμό στήν κοινωνική καί οικονομική συνειδητότητα. 
Ό  λαός πού στήν άρχή του άγώνα είχε υιοθετήσει τόν 
πρωτόγονο μανιχαϊσμό του άποικου: οί Λευκοί καί οι Μαϋ- 
ροι, οί "Αραβες και οί Ρουμί, καταλαβαίνει στή μέση τοϋ 
δρόμου δτι συμβαίνει Μαύροι νά είναι πιό άσπροι άπό τούς 
Λευκούς κι δτι ή πιθανότητα μιας έθνικής σημαίας, ή δυ
νατότητα ένός άνεξάρτητου Εθνους, δέν άναγκάζουν αύτο- 
μάτως βρισμένα στρώματα του πληθυσμού νά παραιτούν
ται άπό τά προνόμιά τους ή άπό τά συμφέροντά τους. Ό  
λαός καταλαβαίνει πώς ιθαγενείς σάν κι αύτόν δέν χάνουν 
τίποτα, άλλά άντίθετα μοιάζουν νά έπωφελοϋνται άπό τόν 
πόλεμο γιά νά ένισχύσουν τήν οικονομική τους κατάσταση 
ή τήν δύναμή τους πού γεννιέται. 01 ιθαγενείς κυκλοφο
ρουν καί πραγματοποιούν άληθινά ώφέλη άπό τόν πόλεμο 
σέ βάρος του λαοϋ πού, δπως πάντα, θυσιάζεται χωρίς δ- 
ρους καί ποτίζει μέ τό αίμα του τό έθνικό Εδαφος. Ό  άγω- 
νιστής πού άντιμετωπίζει μέ στοιχειώδη μέσα τήν άποικιο- 
κρατική πολεμική μηχανή καταλαβαίνει δτι τήν ίδια στιγ
μή πού συντρίβει τήν άποικιακή καταπίεση συμβάλλει στή 
δημιουργία ένός νέου καταπιεστικού μηχανισμού. Αύτή ή 
άνακάλυψη είναι δυσάρεστη, θλιβερή καί ερεθιστική. Κι δ
μως δλα ήσαν άπλά, άπό τή μιά πλευρά οί κακοί κι άπό 
τήν άλλη οί καλοί. Τήν ειδυλλιακή καί εξωπραγματική 
καθαρότητα τής άρχής ύποκαθιστά ενα ήμίφως πού άπο- 
θαρρύνει τήν συνείδηση. Ό  λαός άνακαλύπτει πώς τό άδι
κο φαινόμενο τής Ικμετάλλευσης μπορεί νά εχει δψη μαύρη 
ή άραβική. Φ<*)νάζει προδοσία, άλλά αύτή ή κραυγή πρέπει 
νά διορθωθεί. Ή  προδοσία δέν είναι έθνική, είναι μιά κοι
νωνική προδοσία, . πρέπει νά μάθει 6 κόσμος νά φωνάζει 
-κλέφτης». Στόν κουραστικό δρόμο του πρός τήν λογική 
γνώση 6 λαός θά πρέπει έξ ίσου νά έγκαταλείψει τήν ά- 
πλοϊκότητα πού χαρακτήριζε τήν ιδέα του γιά τόν δυνά
στη. Τό είδος αύτό κομματιάζεται μπροστά στά μάτια του. 
Γύρο) του διαπιστώνει δτι βρισμένοι άποικοι δέν συμμετέ
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χουν στήν έγκληματική υστερία, δτι διαφοροποιούνται από τό 
είδος. Αυτοί οι άνθρωποι, πού τούς άπορρίπταμε άδιαφοροποί- 
ητα στό μονολιθικό μπλοκ τής ξένης παρουσίας, καταδικά
ζουν τόν αποικιακό πόλεμο. Τό σκάνδαλο ξεσπάει πραγ
ματικά δταν οι πρωτοπόροι αύτοΟ του είδους περνούν άπό 
τήν άλλη πλευρά, γίνονται Νέγροι ή Ά ραβες καί δέχον
ται τά βάσανα, τά βασανιστήρια, τό θάνατο.

Αυτά τά παραδείγματα άφοπλίζουν τό γενικό μίσος 
που είχε δ άποικιοκρατούμενος απέναντι στόν ξένο πληθυ
σμό. Ό  άποικιοκρατούμενος περιβάλλει αύτούς τούς λίγους 
άνθρώπους μέ μιά ζεστή συμπάθεια καί εχει τήν τάση, άπό 
ενα είδος συναισθηματικού ύπερθεματισμοϋ, νά τούς έμπι- 
στεύεται άπόλυτα. Στήν μητρόπολη, δπου τόν ΘεωροΟν σάν 
άοιόρθίοτο καί αίμοβόρο έγκληματία, πολυάριθμες καί κα
μιά φορά διάσημες φωνές παίρνουν θέση, καταδικάζουν α
νεπιφύλακτα τήν πολεμική πολιτική τής κυβέρνησής τους. 
καί συμβουλεύουν νά ληφθεί έπί τέλους ύπ’ δψη ή εθνική, 
θέληση του άποικιοκρατούμενου λαου. Στρατιώτες λιποτα- 
κτοϋν άπό τις άποικιοκρατικές γραμμές, άλλοι άρνοϋνται 
ρητά νά πολεμήσουν ένάντια στήν ελευθερία τοϋ λαοϋ, πά
νε φυλακή, υποφέρουν γιά τό δικαίωμα αύτοϋ τοϋ λαοΰ 
στήν άνεξαρτησία καί στόν διακανονισμό άπό τόν ίδιο τών 
υποθέσεων του.

Ό  άποικος παύει πιά νά είναι απλώς ο άνθρωπος γιά. 
σφάξιμο. Τά μέλη τής άποικιακής μάζας άποδεικνύεται 
δτι είναι πιό κοντά, πολύ πιό κοντά στόν έθνικιστικόν άγώ
να άπό δρισμένα τέκνα τοϋ έθνους. Τό φυλετικό καί ρατσι
στικό έπίπεδο ξεπεράστηκε καί πρός τις δύο κατευθύνσεις. 
Δέν δίνεται πιά δίπλωμα αύθεντικότητας σέ κάθε Νέγρο ή 
σέ κάθε μουσουλμάνο. Δέν βγαίνει πιά το ντουφέκι ή τό μα
χαίρι στήν έμφάνιση δποιουδήποτε άποικου. Ή  συνείδηση 
ξανοίγεται μέ κόπο πρός άλήθειες μερικές, περιορισμένες, 
ασταθείς. "Ολα αυτά φυσικά είναι πολύ δύσκολα. Ή  δου
λειά τοΰ νά γίνει δ λαός ενήλικος διευκολύνεται καί άπό το 
δυναμισμό τής δργάνωσης καί άπό τό ιδεολογικό επίπεδο· 
τών ηγετών της. 'Η δύναμη τοϋ ιδεολογικού έπιπέδου προ-
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χωρεΐ κι ένισχύεται καθώς έκτυλίσσετat 6 άγώνας, οί έ- 
λιγμοί του αντίπαλου, οί νίκες καί οί όπισθοδρομήσεις. Ή  
ήγεαία αποκαλύπτει τήν δύναμη καί τήν έξουσία της κα- 
ταγγέλοντας τά λάθη, έπωφελούμενη άπό κάθε δπισθοδρό- 
μηση τής συνείδησης γιά νά πάρει μαθήματα, γιά νά έξα- 
σφαλίσει τίς νέες συνθήκες τής προόδου. Κάθε τοπική δ- 
πισθοχώρηση θά χρησιμοποιηθεί γιά νά έπανεξεταστεΐ τό 
πρόβλημα στήν κλίμακα δλων τών χωριών, δλων τών δι
κτύων. Ή  έπανάσταση άποδεικνύει στόν έαυτό της τή λογι- 
κότητά της, έκφράζει τήν ώριμότητά της κάθε φορά πού ξε
κινώντας άπό μιά περίπτωση κάνει νά προχωρήσει ή συνεί- 
οητότητα τοϋ λαοϋ. Παρά τό περιβάλλον της πού καμιά 
φορά τείνει νά πιστεύει πώς οί Αποχρώσεις άποτελοΰν κίν
δυνο καί προκαλοϋν ρήγματα στό λαϊκό μπλόκ, ή ήγεσία 
παραμένει σταθερή στίς Αρχές πού θεσπίζουν τόν έθνικόν 
άγώνα καί τόν γενικόν άγώνα πού κάνει δ άνθρωπος γιά 
τήν απελευθέρωσή του. Υπάρχει μιά περιφρόνηση τών λε
πτομερειών καί τών Ατομικών περιπτώσεων πού είναι τυ
πικά έπαναστατική, άλλά ύπάρχει ενα άλλο είδος ώμότη- 
τας πού μοιάζει εκπληκτικά μέ τήν προήγουμενη καί πού 
είναι τυπικά Αντεπαναστατική, τυχοδιωτική κι Αναρχική. 
Αύτή ή καθαρή, δλοκληρωτική ώμότητα, άν δέν χτυπηθεί 
Αμέσως, φέρνει Αναπότρεπτα τήν ήττα τοϋ κινήματος μέσα 
σέ μερικές βδομάδες.

Ό  έθνικιστής Αγωνιστής πού είχε δραπετεύσει Από 
τήν πόλη, Αηδιασμένος Από τούς δημαγωγικούς καί ρεφορ
μιστικούς ελιγμούς τών ήγετών, Απογοητευμένος Από τήν 
«πολιτική», Ανακαλύπτει στήν συγκεκριμένη πράξη μιά 
καινούργια πολιτική πού δέν μοιάζει πιά καθόλου μέ τήν 
παλιά. Αύτή ή πολιτική είναι πολιτική υπευθύνων Αν
δρών, ήγετών μπασμένων στήν ιστορία πού μέ τούς μυώνες 
καί μέ τά μυαλά τους Αναλαμβάνουν τήν ήγεσία τοϋ Απελευθε
ρωτικού Αγώνα. Αύτή ή πολιτική είναι έθνική, έπα ναστατική, 
κοινωνική. Αύτή ή νέα πραγματικότητα πού θά γνο^ρίσει τώ 
ρα δ Αποικιοκρατούμενος δέν υπάρχει παρά μόνο μέσω τής 
δράσης. Ό  Αγώνας είναι αυτός, πού κάνοντας νά έκραγεί
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ή παλιά αποικιακή πραγματικότητα φανερώνει πλευρές Α
γνωστες, κάνει νά βγαίνουν νέες σημασίες καί δείχνει τΙς 
αντιφάσεις πού καμουφλάριζε αύτή ή πραγματικότητα. Ό  
λαός πού παλέβει, δ λαός πού χάρη στήν πάλη άποκτά αύ
τήν τή νέα πραγματικότητα καί τήν γνωρίζει, προχωρεί, 
απελευθερωμένος άπό τήν Αποικιοκρατία προειδοποιημένος 
γιά κάθε προσπάθεια έξαπάτησής του, γιά κάθε υμνο πρός 
τό έθνος. Μόνο ή βία πού έξασκήθηκε Από τό λαό, βία όρ
γανωμέ νη καί φωτισμένη Από τήν ήγεσία, επιτρέπει στίς 
•μάζες ν3 άποκρυπτογραφήσουν τήν κοινωνική πραγματικό
τητα, τούς δίνει τό κλειδί. Χωρίς αύτόν τόν Αγώνα, χωρίς 
αύτή τή γνώση τής πράξης, δέν δπάρχει παρά καρναβάλι 
καί μελόδραμα. ”Ενα μίνιμουμ Αναπροσαρμογής, μερικές 
έπιφανειακές Αναμορφώσεις, μιά σημαία καί, κάτω - κάτω, 
ή Αδιαίρετη μάζα πάντα «μεσαιωνική», πού συνεχίζει τήν 
■διαρκή κίνησή της.
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3. ΟΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

Ή  ιστορία μας μαθαίνει δτι 6 άντιαποικιακός άγώνας 
δέν διαγράφεται άμέσως σέ μιά εθνικιστική προοπτική. Γιά 
πολύν καιρό δ άποικιοκρατούμενος κατευθύνει τις προσπά
θειες του στόν περιορισμό ορισμένων άδικιών: καταναγκα- 
στική έργασία, σωματικές ποινές, άνισότητα τών μισθών, 
περιορισμοί τών πολιτικών δικαιωμάτων, κλπ. Αύτός 6 άγώ
νας γιά τή δημοκρατία ενάντια στήν καταπίεση του άνθρώ- 
που βγαίνει προοδευτικά άπό τήν νεο - φιλελεύθερη, οικου
μενική σύγχυση, γιά νά καταλήξει, πολλές φορές μέ κόπο, 
στήν έθνική διεκδίκηση. "Όμως ή ελλειψη προετοιμασίας 
τών έλίτ, ή άπουσία όργανικοΰ δεσμού άνάμεσα σ’ αύτές 
καί τις μάζες, ή δκνηρία τους καί, άς τό πούμε, ή δειλία 
τους τήν αποφασιστική στιγμή τής πάλης, θά προκαλέσουν 
τραγικές παραπλανήσεις.

Ή  έθνική συνείδηση άντί νά είναι ή συντονισμένη ά- 
ποκρυστάλλωση τών πιό κοινών έπιθυμιών τοϋ συνόλου τοϋ 
λαοϋ, άντί νά είναι τό πιό άπτό άμεσο προϊόν τής λαϊκής 
κινητοποίησης, δέν είναι παρά μιά μορφή χωρίς περιεχό
μενο, εύθραυστη, χονδροειδής. Τά ρήγματα πού παρουσιά
ζει έξηγοϋν πολύ καλά τήν ευκολία μέ τήν οποία οί νέες 
ανεξάρτητες χώρες περνούν άπό τό έθνος στήν έθνότητα, 
άπό τό κράτος στή φυλή. Αυτά τά ρήγματα είναι πού προ- 
καλοϋν τις όπισθοδρομήσεις, πού είναι τόσο θλιβερές καί 
τόσο βλαβερές γιά τήν έθνική άνοδο, γιά τήν έθνική ενότη
τα. θ ά  δοϋμε πώς οί άδυναμίες καί οί σοβαροί κίνδυνοι πού 
περιέχουν είναι τό ιστορικό αποτέλεσμα τής άνικανότητας 
τής έθνικής αστικής τάξης τών υπανάπτυκτοι χωρών νά



λογικοποιήσουν τήν λαϊκή πράξη, δηλαδή να βγάλουν άπ~ 
αύτήν τή λογική.

Ή  κλασσική άδυναμία, περίπου συνομήλικη μέ τήν έ
θνική συνείδηση τών ύπανάπτυκτων χωρών, δέν είναι μό
νο ή συνέπεια του άκρωτηριασμοϋ του άποικιοκρατούμενου 
άνθρώπου άπό τό άποικιακό καθεστώς. Είναι έξ ίσου τό 
άποτέλεσμα τής οκνηρίας τής έθνικής άστικής τάξης, τής 
ενδειάς της, τής βαθιά κοσμοπολίτικης διαμόρφωσης τοϋ 
πνεύματός της.

Ή  έθνική άστική τάξη, πού παίρνει τήν έξουσία στό 
τέλος του άπ»ικιακου καθεστώτος, είναι μιά υπανάπτυκτη 
άστική τάξη. Ή  οικονομική της δύναμη είναι σχεδόν μη
δέν, καί όπωσδήποτε χο)ρίς κοινό μέτρο μέ έκείνην τής μη- 
τροπολιτικής άστικής τάξης τήν δποίαν θέλει νά ύποκατα- 
στήσε,ι. Μέ τόν έθελοντικό ναρκισσισμό της, ή έθνική άστι
κή τάξη πείθεται εύκολα δτι μπορεΐ ώφέλιμα νά άντικα- 
ταστήσει τήν μητροπολιτική άστική τάξη. Ά λλά ή άνεξαρ- 
τησία· πού κυριολεκτικά τήν κολλάει στόν τοίχο, έξαπολύει 
μέσα της καταστροφικές άντιδράσεις καί τήν άναγκάζει νά 
απευθύνει άγωνιώδεις εκκλήσεις πρός τήν παλιά μητρόπο
λη. Τά πανεπιστημιακά καί έμπορικά στελέχη πού άποτε- 
λοϋν τό πιό φωτισμένο τμήμα τοϋ νέου κράτους χαρακτη
ρίζονται στήν πραγματικότητα άπό τόν μικρό άριθμό τους, 
τήν συγκέντρωσή τους στήν πρωτεύουσα, τόν τύπο τών δρα
στηριοτήτων τους: έμπόριο, άγροτική έκμετάλλευση, έλεύ- 
θερα έπαγγέλματα. Στά πλαίσια αύτής τής έθνικής άστι
κής τάξης δέν βρίσκουμε ουτε βιομήχανους ούτε κεφαλαι
ούχους. Ή  έθνική άστική τάξη τών υπανάπτυκτων χωρών 
δέν είναι προσανατολισμένη πρός τήν παραγωγή, τήν έ- 
φευρετικότητα, τήν οίκοδόμηση, τήν έργασία. Κατευθύνε- 
ται δλόκληρη πρός δραστηριότητες μεσιτικού τύπου. Ό  βα
θύς της προορισμός μοιάζει νά είναι τό νά βρίσκεται μέσα 
στήν πιάτσα, μέσα στήν κομπίνα. Ή  έθνική άστική τάξη 
έχει τήν ψυχολογία τοϋ έπιχειρηματια, άλλά δχι τοϋ βα
σιλιά τής βιομηχανίας. Είναι άλήθεια βέβαια πώς ή άρπα- 
χτικότητα τών άποικων καί τό άπαγορευτικό σύστημα πού
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είχε στήσει τό άποικιοκρατικό καθεστώς δέν τής άφησαν 
καμιά άλλη έκλογή.

Στό άποικιακό σύστημα είναι άδύνατη μιά άστική τά
ξη πού νά συγκεντρώνει κεφάλαιο. Έ τσι φαίνεται πώς δ 
ιστορικός προορισμός μιας αύθεντικής έθνικής άστικής τά
ξης σέ μιά ύπανάπτυκτη χώρα, θά πρέπει νά είναι ν’ άρνη- 
θεΖ τόν έαυτό της σάν άστική τάξη, νά άρνηθεΐ τόν έαυτό 
της σάν όργανο του κεφαλαίου και νά γίνει άπόλυτα σκλά
βα του έπαναστατικοϋ κεφαλαίου πού άποτελεΐ δ λαός.

Σέ μιά ύπανάπτυκτη χώρα ή αύθεντική άστική τάξη 
θά πρέπει νά θέσει σάν έπιτακτικό καθήκον της τό νά προ- 
δώσει τό δρόμο γιά τόν όποιο ήταν προορισμένη, δηλαδή 
νά θέσει στή διάθεση τοϋ λαοϋ τό διανοητικό καί τεχνικό 
κεφάλαιο πού άπόκτησε περνώντας άπό τά άποικιακά πα
νεπιστήμια. θ ά  δοϋμε δτι δυστυχώς άρκετά συχνά, ή έθνι
κή άστική τάξη στρέφει τά νώτα πρός τόν ήρωϊκό, θετικό, 
γόνιμο καί δίκαιο δρόμο, γιά νά βουλιάξει μέ ήσυχη συνεί
δηση στόν φοβερό, άντεθνικό βάλτο μιας κλασσικής μπουρ
ζουαζίας, μιας μπουρζουάδικης μπουρζουαζίας, ρηχά, άνό- 
ητα, κυνικά μπουρζουάδικης.

Ό  σκοπός τών έθνικιστικών κομμάτων άπό μιά δρι- 
σμένη έποχή καί μετά είναι, δπως είδαμε, άποκλειστικά έ- 
θνικός. Κινητοποιούν τό λαό μέ σύνθημα τήν ανεξαρτησία 
καί γιά τά ύπόλοιπα έμπιστεύονται τό μέλλον. "Οταν ρω
τάει κανείς αύτά τά κόμματα γιά τό οίκονομικό πρόγραμμα 
τοϋ κράτους πού διεκδικοϋν, τοϋ καθεστώτος πού σκοπεύ
ουν νά έγκαθιδρύσουν, δείχνονται άνίκανα ν’ άπαντήσουν, 
άκριβώς έπειδή Ιχουν πλήρη άγνοια τής οικονομίας τής ί
διας τους τής χώρας.

Αύτή ή οικονομία πάντα άναπτύχθηκε χωρίς αύτούς. 
Οί ύπάρχουσες καί οί πιθανές πηγές τοϋ έδάφους καί τοϋ 
υπεδάφους ΐής χώρας τους δέν τούς είναι γνωστές παρά 
περίπου, άπό τά βιβλία. Έ τσι δέν μποροϋν νά μιλήσουν γι* 
αύτές παρά σ’ ενα άφηρημένο, γενικό πλάνο. Μετά άπό τήν 
ανεξαρτησία αύτή ή ύπανάπτυκτη, όλιγάριθμη, χωρίς κε
φάλαια άστική πού άρνεΐται τόν έπαναστατικό δρό-
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μο, θά μείνει Αξιοθρήνητα στάσιμη. Δέν μπορεΐ νά Ανοίξει 
τό δρόμο στήν Ιδιοφυία της, γιά τήν δποία Ιλεγε κάπως ε
πιπόλαια πώς έμποδιζόταν άπό τήν άποικιακή κυριαρχία. 
Ή  Αβεβαιότητα τών μέσων της καί ή σπανιότητα τών στε
λεχών της τήν περιορίζουν γιά χρόνια σέ μιά οικονομία 
βιοτεχνικού τύπου. Στήν αναπόφευκτα πολύ περιορισμένη 
προοπτική της, έθνική οικονομία είναι μιά οικονομία πού 
βασίζεται σ’ αύτά πού θά λέγαμε ντόπια προϊόντα. Λέγον
ται πολλά μεγάλα λόγια γιά τή βιοτεχνία. Στήν άδυναμία 
στήν δποία βρίσκεται γιά νά δργανώσει έργοστάσια πιό Α
ποδοτικά γιά τή χώρα καί γιά τόν εαυτό της, ή άστική τά
ξη περιβάλλει τήν βιοτεχνία μέ μιά φανατική τρυφερότητα 
πού ταιριάζει καλά μέ τή νέα έθνική Αξιοπρέπεια καί πού 
άλλωστε τής προμηθεύει σημαντικά ώφέλη. Αύτή ή λατρεία 
τών ντόπιων προϊόντων, αύτή ή άδυναμία νά βρεθούν νέες 
κατευθύνσεις έκδηλώνεται έπίσης στό βούλιαγμα τής έθνι
κής άστικής τάξης μέσα στήν άγροτική παραγωγή πού ή
ταν χαρακτιριστική τής Αποικιακής περιόδου.

Ή  έθνική οικονομία τής περιόδου τής Ανεξαρτησίας 
δέν έχει βρει νέους προσανατολισμούς. Εξακολουθεί ή συγ
κομιδή τών φυστικιών, τοϋ κακάο, τής έλιάς. Έπίσης κα
μιά Αλλαγή δέν επιβάλλεται στήν χρησιμοποίηση τών βα
σικών προϊόντων. Καμιά βιομηχανία δέν εγκαθιδρύεται στή 
χώρα. Εξακολουθούν νά έξάγουν τίς πρώτες ύλες, έξακο- 
λουθοΰν νά είναι οι μικροί καλλιεργητές τής Εύρώπης, οι 
σπεσιαλίστες τών Ακατέργαστων προϊόντων.

'Όμως, ή έθνική Αστική τάξη δέν παύει ν’ Απαιτεί 
τήν έθνικοποίηση τής οικονομίας καί τών έμπορικών τομέ
ων. Επειδή γι5 αύτήν εθνικοποιώ δέν σημαίνει θέτω τό σύ
νολο τής οικονομίας στήν ύπηρεσία τοϋ έθνους, Αποφασίζω 
νά Ικανοποιήσω δλες τίς Ανάγκες τοϋ Ιθνους. IV  αύτήν, έ- 
θνικοποιώ δέν σημαίνει τακτοποιώ τό κράτος σύμφωνα μέ 
τίς νέες κοινοτικές σχέσεις γιά νά διευκολύνω τήν άνθησή 
τους. Εθνικοποίηση σημαίνει γι5 αύτήν μεταφορά στούς αύ- 
τόχθονες τών προνομίων πού κληρονομήθηκαν άπό τήν Α
ποικιακή περίοδο.
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Καθώς ή άστική τάξη δέν Ιχει ουτε αρκετά υλικά μέ
σα ουτε άρκετά πνευματικά μέσα (μηχανικούς, τεχνικούς), 
περιορίζει τις διεκδικήσεις της στήν κατάληψη τών έπιχει- 
ρησιακών γραφείων καί τών εμπορικών οϊκων πού κατείχε 
άλλοτε ή Αποικιοκρατία. Ή  έθνική άστική τάξη παίρνει τή 
θέση πού είχε πριν ό εύρωπαϊκός πληθυσμός: γιατροί, δι
κηγόροι, έμποροι, Αντιπρόσωποι, γενικοί πράκτορες, μεσί
τες. Πιστεύει πώς γιά τήν άξιοπρέπεια τής χώρας καί γιά 
τή δική της άσφάλεια πρέπει νά κατέχει δλα αυτά τά πά
στα. Στό εξής, θ’ άπαιτήσει οί μεγάλες ευρωπαϊκές έται- 
ρίες νά περνούν άπ’ αύτήν, ειτε έπιθυμοΰν νά διατηρηθούν 
στή χώρα, ειτε Ιχουν τήν πρόθεση νά εισχωρήσουν. Ή  έ
θνική άστική τάξη Ανακαλύπτει πώς εχει τήν ιστορική ά- 
ποστολή νά χρησιμεύει σάν ένδιάμεσος. 'Όπως βλέπουμε, 
δέν πρόκεται γιά τόν προορισμό νά άναμορφωθεΐ τό έθνος, 
άλλά πεζότατα γιά τό νά χρησιμέψει σάν συνδετικός κρί
κος γιά εναν καπιταλισμό πού εχει άναγκαστεϊ σήμερα νά 
καμουφλάρεται καί νά κρύβει τό νεοαποικιοκρατικό πρόσω
πό του. Ή  έθνική άστική τάξη ικανοποιείται, χωρίς συμ
πλέγματα καί μέ δλη της τήν άξιοπρέπεια, στό ρόλο του 
πράκτορα τών επιχειρήσεων τής άστικής τάξης τής Δύσης. 
Αύτός 6 έπικερδής ρόλος, αύτό τό λειτούργημα του ψιλι
κατζή, αύτή ή στενότητα τών άπόψεων, αύτή ή άπουσία 
φιλοδοξιών, συμβολίζουν τήν άνικανότητα τής έθνικής ά
στικής τάξης νά έκπληρώσει τόν ιστορικό της ρόλο σάν ά
στικής τάξης. Ή  δυναμική καί πρωτοπαριακή πλευρά, ή έ- 
φευρετική πλευρά τής άνακάλυψης τοΰ κόσμου, πού τήν 
βρίσκουμε σέ κάθε έθνική άστική τάξη έδώ είναι άξιοθρή- 
νητα άπούσα. Στά πλαίσια τής έθνικής άστικής τάξης τών 
Αποικιακών χωρών κυριαρχεί τό ηδονιστικό πνεύμα. Γιατί 
στό ψυχολογικό έπίπεδο ταυτίζεται μέ τήν μπουρζουαζία 
τής Δύσης, καί Ιχει ρουφήξει δλες της τις διδασκαλίες. ’Α 
κολουθεί τήν μπουρζουαζία τής Δύσης στήν άρνητική καί 
έκφυλισμένη πλευρά της χωρίς νά εχει κάνει τά πρώτα βή
ματα τής έξερεύνησης καί τής έφεύρεσης, πού όπωσδήποτε 
£Ϊναι Ινα έπίτευγμα αύτής τής μπουρζουαζίας τής Δύσης.
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Στήν άπαρχή της η έθνική άστική τάξη τών αποικιακών χοί
ρων, ταυτίζεται μέ, τήν άστική τάξη τής. Δύσης πού βρίσκε
ται στό τέλος της. Δέν πρέπει νά νομίζει κανείς δτι πέρασε 
μ" ένα πήδημα τά ενδιάμεσα στάδια. Στήν πραγματικότη
τα άρχίζει άπό τό τέλος. Παριστάνει τήν ώριμη ένώ δέν 
έχει γνωρίσει ουτε τή ζωηρότητα, ουτε τήν άφοβία, ουτ£ 
τόν έθελοντισμό της νεότητας καί τής εφηβείας,

Στήν εκφυλισμένη όψη της, ή έθνική τάξη βοηθιέται 
σημαντικά άπο τίς μπουρζουαζίες τής Δύσης, πού παρου
σιάζονται σάν τουρίστες έρωτευμένοι μέ τόν εξωτισμό, τό 
κυνήγι, τά καζίνα. Ή  έθνική άστική τάξη όργανώνει κέν
τρα άνάπαυσης καί αναψυχής, ψυχαγωγικές κοΰρες, για 
χατήρι τής μπουρζουαζίας τής Δύσης. Αύτή ή δραστηριό
τητα παίρνει τ" όνομα τουρισμός καί έξομοιώνεται γιά τήν 
περίπτο>ση μέ μιάν έθνική βιομηχανία. Ά ν  θέλουμε μιά ά- 
πόδειςη αυτής τής πιθανής διαμόρφωσης τών στοιχείων τής 
πρώην άποικιοκρατούμενης άστικής τάξης σέ διοργανο)τή 
τουρισμού γιά τήν μπουρζουαζία τής Δύσης, άξίζει τόν κό
πο νά άναφέρουμε τί συνέβη στή Αατινική Αμερική. Τά 
καζίνα τής Χαβάνας, του Μεξικού, οί πλάζ τοϋ Ρίο, οί μι
κρές Βραζιλιάνες, οί μικρές Μεξικάνες, οι δέκα τετράχρο
νες μιγάδες, τό Άκαποΰλκο, ή Κόπακαμπάνα, είναι τά στί
γματα αυτής τής διαφθοράς τής έθνικής άστικής τάξης. Ε 
πειδή δέν εχει ιδέες, έπειδή είναι κλεισμένη στόν έαυτό της, 
ξεκομμένη άπό τό λαό, υπονομευμένη άπό τήν έκ γενετής άνι 
κανότητά της νά σκέφτεται τό σύνολο τών προβλημάτων σέ 
σχέση μέ τό σύνολο τού έθνους, ή έθνική άστική τάξη άναλα- 
οαίνει το ρόλο τοϋ διαχειριστή τών έπιχειρήσεο^ν τής Δύ
σης και πρακτικά οργανώνει τή χώρα της σέ χαμαιτυπείο 
τής Εύρώπης.

"Άλλη μιά φορά πρέπει νά φέρουμε στά μάτια μας τό 
αξιοθρήνητο θέαμα ορισμένων δημοκρατιών τής Αατινικής 
'Αμερικής. Μέ λίγες ώρες άεροπλάνο οί έπιχειρηματίες τών 
Ενωμένων Πολιτειών, οί μεγαλοτραπεζίτες, οί τεχνοκρά- 
τες, ξεμπαρκάρουν «στούς τροπικούς-* καί γιά οχτώ ή δέκα
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μέρες βυθίζονται στή διαφθορά πού τούς προσφέρουν οί ^ο
πισθοφυλακές» τους.

Ή  συμπεριφορά τών γαιοκτημόνων πρακτικά ταυτίζε
ται μ’ έκείνην τής μπουρζουαζίας τών πόλεων. Οι μεγάλο - 
κτηματίες, άπό τή στιγμή πού άνακηρύχτηκε ή ανεξαρτη
σία, άπαιτουσαν τήν έθνικοποίηση τών άγροτικών εκμεταλ
λεύσεων. Μέ τή βοήθεια πολλαπλών συνδυασμών καταφέρνουν 
νά βάλουν χέρι στά αγροκτήματα πού άλλοτε κατείχαν οί 
άποικοι, ένισχύοντας ετσι τήν έπιβολή τους στήν περιοχή. 
Ά λλά δέν δοκιμάζουν ν' ανανεώσουν τή γεωργία, νά τήν 
έντατικοποιήσουν ή νά τήν τοποθετήσουν στά πλαίσια μ'.ας 
πραγματικά έθνικής οικονομίας.

Στήν πραγματικότητα οί γαιοκτήμονες ζητουν άπό τι; 
δημόσιες άρχές νά εκατονταπλασιάσουν τις ευκολίες καί τά 
προνέμοια πού απολάμβαναν άλλοτε οι ξένοι άποικοι. Ή  Εκ
μετάλλευση τών έργατών τής γής ένισχύεται καί νομιμο
ποιείται. Μεταχειριζόμενοι δυο - τρία συνθήματα, αυτοί οί 
νέοι άποικοι απαιτούν άπό τούς έργάτες γής μιά τεράστια 
εργασία, στ’ όνομα φυσικά τής έθνικής προσπαθείας. Δέν 
γίνεται εκσυγχρονισμός τής γεωργίας, σχέδιο ανάπτυξης, 
πριοτοβουλίες, γιατί οί πρωτοβουλίες, πού συνεπιφέρουν Ε
να μίνιμουμ αβεβαιότητας, φέρνουν τόν πανικό σ’ αύτούς 
καί κάνουν νά τά χάνει ή άγροτική μπουρζουαζία, πού εί
ναι διστακτική, προσεχτική καί βουλιάζει δλο καί πιό πο
λύ στά πλαίσια πού είχε έγκαθιδρύσει ή άποικιοκρατία. Σ ’ 
αύτές τις περιοχές, οί πρωτοβουλίες είναι δουλειά τής κυ
βέρνησης, Ή  κυβέρνηση είναι αύτή πού τις ξεκινάει, τις 
ενθαρρύνει, τις χρηματοδοτεί. Ή  άγροτική μπουρζουαζία 
άρνεΐται νά διακινδυνεύσει τό παραμικρό. ’Αντιστέκεται 
στό κόμμα, στή περιπέτεια. Δέν έννοεί νά χτίσει στήν άμ
μο. "Απαιτεί σταθερότητα καί γρήγορο κέρδος. Τά προνό
μια πού τσεπώνει πελώρια σέ σχέση μέ τό έθνικό εισόδημα, 
δέν τά ςαναεπενδύει. Μιά άποταμίευση «τής μάλλινης κάλ
τσας κυριαρχεί στήν ψυχολογία αύτών τών γαιοκτημόνων. 
Μερικές φορές, κυρίως τά χρόνια μετά τήν άνεξαρτησία. 
ή μπουρζουαζία οέν διστάζει νά εμπιστεύεται σέ ξένες τρά



πεζες τά κέρδη πού έχει άποσπάσει από τό έθνικό έδαφος. 
Αντίθετα πελώρια ποσά ξοδεύονται γιά έξοδα παραστάσε
ι ς ,  γι’ αυτοκίνητα, βίλλες, δλα τά πράγματα πού περιγρά- 
φονται, πολύ σωστά, άπό τούς οικονομολόγους σάν χαρακτη
ριστικά της υπανάπτυκτης μπουρζουαζίας.

Είπαμε πώς ή άποικιοκρατούμενη άστική τάξη πού 
φτάνει στήν εξουσία χρησιμοποιεί τήν ταξική της επιθετι
κότητα γιά νά πιάσει τά πόστα πού κρατούσαν πριν οί ξέ
νοι. Τήν Ιπομένη τής ανεξαρτησίας πραγματικά χτυπιέται 
πάνω στά ανθρώπινα υπολείμματα τής Αποικιοκρατίας: δι
κηγόροι, έμποροι, γαιοκτήμονες, γιατροί, Ανώτεροι δημόσι
οι υπάλληλοι, θ ά  χτυπηθεί Αμείλικτα μ’ αυτούς τούς Αν
θρώπους πού «προσβάλλουν τήν έθνική Αξιοπρέπεια». Υ πο
στηρίζει Ενεργητικά τήν Ιδέα τής εθνικοποίησης τών στελε
χών, τής Αφρικανοποίησης τών στελεχών. Στήν πραγματι
κότητα θέτει στήν κυβέρνηση ένα συγκεκριμένο πρόβλημα: 
χρειαζόμαστε αύτά τά πόστα. Καί δέν θά σταματήσει νά 
φωνάζει μέχρι νά τά πιάσει όλα.

Ά πό τήν πλευρά του τό προλεταριάτο τών πόλεων, ή 
μάζα τών Ανέργο>ν, οί μικροί βιοτέχνες, εκείνοι πού συνή
θως άποκαλοϋμε μικρό - επαγγελματίες, τακτοποιούνται 
σύμφο)να μ" αύτήν τήν εθνικιστική νοοτροπία, άλλά γιά νά 
Ξΐμαστε δίκαιοι: δέν κάνουν τίποτ άλλο άπό τό νά αντι
γράφουν τή νοοτροπία τής μπουρζουαζίας. "Αν ή έθνική Α
στική τάςη μπαίνει σέ Ανταγωνισμό μέ τούς Εόρωπαίους, 
οί βιοτέχνες καί οί μικρό - επαγγελματίες κηρύσσουν τόν 
πόλεμο ένάντια ατούς μ ή συμπατριώτες τους ’Αφρικανούς. 
Στήν Ακτή τού Ελεφαντοστού εχουμε καθαρά ρατσιστικές 
εκδηλώσεις εναντίον τής Δαχομέης. Οί Λαχομεανοί, πού 
είχαν σημαντικούς τομείς των μικρών συναλλαγών, τήν ε
πομένη τής Ανεξαρτησίας γίνονται αντικείμενο εκδηλώσε
ων εχθρότητας Ικ μέρους τών ντόπιων. Από τόν εθνικισμό 
περάσαμε στόν ύπερ - έθνικισμό, στό σιοβινισμό, στό ρατσι
σμό. ’Απαιτούν τήν Αναχώρηση αυτών τών ξένιον, καίνε τά 
μαγαζιά τους, διαλύουν τά εργαστήρια τους, τούς λυντσά
ρουν. καί πραγματικά ή κυβέρνηση τής ’Ακτής τοϋ Έλε-
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φαντοστοϋ τούς καλεϊ νά φύγουν, δίνοντας ετσι ικανοποίη
ση στούς ντόπιους. Στή Σενεγάλη, ο'ί άντισουδανέζικες εκ
δηλώσεις κάνουν τόν κ. Μαμαντού Ντιά νά λέει: ;·.Στήν 
πραγματικότητά δ λαός τής Σενεγάλης δέν υιοθέτησε τό 
μυστικισμό τοϋ Μαλί παρά άπό άφοσίωση στούς ήγέτες του, 
Έ  ένσωμάτωσή του στό Μαλί δέν εχει άλλη άξια άπό έ 
κείνην μιας νέας πράξης πίστης γιά τήν πολιτική των τε
λευταίων-, Τό σενεγαλέζικο έδαφος δέν ήταν λιγότερο ζων 
τανό, ένώ ή σούδανέζικη παρουσία στό Ντακάρ έκδηλωνό 
ταν μέ κάπως υπερβολική άδιακρισία, ώστε νά μήν μπορεΐ 
νά ξεχαστεΐ. Αύτό τό γεγονός εξηγεί δτι οί μάζες, χωρίς 
καμιά λύπη, δέχτηκαν μέ ανακούφιση τή διάλυση τής ο
μοσπονδίας κι δτι δέν εκδηλώθηκε πουθενά καμιά ύποστή' 
ριςη γιά νά διατηρηθεί» ( ! ) .

"Ένώ μερικά στρώματα τοϋ σενεγαλέζικου λαοΰ αρπά
ζουν τήν ευκαιρία, πού τούς προσφέρθηκε άπό τούς ίδιους 
τούς ήγέτες τους γιά νά ξεφορτο)θοϋν τούς Σουδανέζους πού 
τά ενοχλούν ειτε στόν εμπορικό είτε στό διοικητικό τομέα, 
Ά Κογκολέζοι, πού παρακολούθησαν χωρίς νά πιστεύουν 
>τά μάτια τους τή μαζική αναχώρηση τών Βέλγων, άποφα- 
■;ίζουν νά άσκήσουν πιέσεις πάνω στούς Σενεγαλέζους πού 
ιναι εγκατεστημένοι στή Αεοπολντβίλ καί στήν Έλιζα- 

μπετβίλ και νά επιτύχουν τήν αναχώρησή τους.
Ό πως βλέπουμε, δ μηχανισμός είναι ομοιος στις δύο 

τάξεις τών φαινομένιον. Αν οι Εύρωπαιοι περιορίζουν τήν 
αδηφαγία τών διανοουμένων καί τής επιχειρηματικής μπουρ
ζουαζίας τοΰ νέου έθνους, γιά τή μάζα τοΰ λαοΰ τών πό
λεων ό συναγωνισμός άντιπροσωπεύεται κυρίως άπό "Αφρι
κανούς ενός άλλου έθνους. Στήν ’Ακτή τοΰ Ελεφαντοστού 
ϊΐναι οί Λαχομεανοί, στή Γκάνα οί Νιγηριανοι, στή Σενε
γάλη οί Σούδα νέζοι.

"Οταν ή άπαίτηση τής νεγροποίησης ή τής άραβοποί- 
ησης τών στελεχών, πού προβάλλεται άπό τήν άστική τά

1. Μαμαντού Ντιά, « ’Αφρικανικά έθνη και παγκόσμια αλ
ληλεγγύη».
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ξη, δέν πραγματοποιείται μέ μιά πραγματική επιχείρηση 
εθνικοποίησης, άλλά άπλώς άνταποκρίνεται στήν φροντίδα 
νά παραδοθεΐ στήν μπουρζουαζία ή εξουσία πού είχε ώς τό
τε ο ξένος, οί μάζες στό επίπεδό τους προβάλλουν τήν ίδια 
διεκδίκηση, άλλά περιορίζοντας στά εδαφικά τους δρια τήν 
έννοια Νέγρος ή Ά ραβας. ’Ανάμεσα στίς παλλόμενες δη
λώσεις γιά τήν ενότητα τής ηπείρου καί σ' αύτήν τή νοο
τροπία πού έμπνέεται δ λαός άπό τά στελέχη, μπορούν νά 
περιγράφουν πολλών ειδών νοοτροπίες. Παρακολουθούμε ε
να συνεχές πήγαιν’ - ελα ανάμεσα στήν αφρικανική ενό
τητα πού γίνεται δλο καί πιό έφήμερη καί στήν άπελπαστι
κή επιστροφή στόν πιό άπεχθή, τόν πιό έντονο σωβινισμό.

«Ά πό τή σενεγαλέζικη πλευρά, οί ηγέτες πού υπήρ
ξαν οί κύριοι θεωρητικοί τής αφρικανικής ενοποίησης, πού 
πολλές φορές θυσίασαν τίς τοπικές πολιτικές οργανώσεις 
τους καί τίς προσωπικές τους θέσεις γι" αύτήν τήν ιδέα, Ε
χουν, μέ καλή πίστη είναι αλήθεια, αναμφισβήτητες εύθύ- 
νες. Τό λάθος τους, τό λάθος μας, ήταν δτι μέ πρόσχημα 
τήν πάλη ενάντια στή "βαλκανοποίηση” , δέν λάβαμε ύπ’ δ- 
ψη μας τό προαποικιακό γεγονός τοϋ επαρχιωτισμού. Τό 
λάθος μας ήταν δτι στίς άναλύσεις μας δέν δώσαμε άρκετή 
προσοχή σ’ αύτό τό φαινόμενο, καρπό τής αποικιοκρατίας, 
άλλά καί κοινωνιολογικό γεγονός, πού δέν μπορεΐ νά εξα
φανιστεί άπό μιά θεωρία περί ένότητας οσο αξιέπαινη κι 
οσο συμπαθητική κι άν είναι. ’Αφήσαμε τούς εαυτούς μας 
νά παρασυρθοϋν άπο τό δραμα ικανοποιητικής γιά
τό πνεύμα δομής, καί θεωρώντας τό Ιδανικό μας πραγματι
κότητα πιστέψαμε πώς εφτανε νά καταδικάσουμε τόν έπαρ- 
χιωτισμο καί τό φυσικό του προϊόν, τήν μικροαποικιοκρα- 
τία, γιά νά τούς νικήσουμε καί γιά νά έξασφαλίσουμε τήν 
επιτυχία τής χιμαιρικής έπιχείρησής μας» (2) .

Ά πό τόν σενεγαλέζικο σωβινισμό ώς τόν φυλετικό 
ο ύ ο λ ό φ ή άπόσταση δέν είναι μεγάλη. Πραγματικά, 
παντού δπου ή έθνική άστική τάξη μέ τήν αίσχρή συμπε-

2. Μαμαντού Ντιά, στό ίδιο έργο.
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ριφορά της καί τήν ανακρίβεια τών θεωρητικών θέσεών της 
δέν κατόρθωσε να φωτίσει τό σύνολο τοϋ λαοϋ, να θέσει τα 
προβλήματα πρώτα σέ σχέση μέ τό λαό, παντού δπου αύτή 
ή έθνική άστική τάξη παρουσιάστηκε άνίκανη νά διευρύνει 
τήν κοσμοθεώρησή της άρκετά, βλέπουμε μιά οπισθοδρόμη
ση πρός θέσεις φυλετικές' παρακολουθούμε, μέ τήν όργή 
στήν καρδιά, τόν θριαμβευτικό παροξυσμό τών εθνοτήτων. 
Μιά και τό μοναδικό σύνθημα τής μπουρζουαζίας είναι: δς 
αντικαταστήσουμε τούς ξένους, καί καθώς σπεύδει σ’ δλους 
τούς τομείς νά δικαιωθεί παίρνοντας θέσεις, οί μικροί έπαγ- 
γελματίες: σωφέρ ταξί, πωλητές γλυκισμάτων, στιλβωτές 
παπουτσιών, άπαιτοϋν κι αύτοί, οί Δαχομεανοί νά ξαναγυ- 
ρίσουν στή χώρα τους ή, άκόμα χειρότερα, οί Φουλμπέ νά 
ξαναγυρίσουν στό χωριό ή στό βουνό τους.

Σ 5 αύτήν τήν προοπτική πρέπει νά ερμηνευτεί τό γε
γονός δτι στίς νέες άνεξάρτητες χώρες θριαμβεύει έδώ κι 
εκεί ό φεντεραλισμός. Ή  αποικιακή κυριαρχία εύνόησε, δ
πως ξέρουμε, όρισμένες περιοχές. Ή  οικονομία τής Αποικί
ας δέν ένσωματώνεται στό σύνολο τοϋ Εθνους. Πάντα βρί
σκεται μπλεγμένη σέ σχέσεις άλληλοεξάρτησης μέ τίς διά
φορες μητροπόλεις. Ή  αποικιοκρατία σχεδόν ποτέ δέν έκ- 
μεταλλεύεται τό σύνολο τής χώρας. Άρκεΐται νά φέρνει 
στό φώς φυσικές πηγές αγαθών, πού τά συγκεντρώνει καί 
τά εξάγει πρός τίς μητροπολιτικές βιομηχανίες, επιτρέπον
τας Ετσι εναν κάποιο τοπικό πλούτο, ενώ ή υπόλοιπη Αποι- 
κία συνεχίζει, ή τό λιγότερο βαθαίνει τήν υπανάπτυξη καί 
τήν άθλιότητά της.

Τήν έπομένη τής ανεξαρτησίας οϊ ντόπιοι πού κάτοι- 
κούν στίς εύπορες περιοχές συνειδητοποιούν τήν τύχη τους 
καί μέ μιά πρωτόγονη άντίδραση άρνοϋνται νά θρέψουν 
τούς άλλους ντόπιους. Οί πλούσιες σέ φυστίκια, κακάο, δια
μάντια, περιοχές προβάλλουν ανάγλυφες άπέναντι στό ά 
δειο πανόραμα τοϋ υπόλοιπου Εθνους. Οί ντόπιοι αύτών τών 
περιοχών κοιτάζουν μέ μίσος τούς άλλους, γιατί στά μάτια 
τους Ανακαλύπτουν φθόνο, όρεξη, άδελφοκτόνες τάσεις. Οί 
παλιές προ - Αποικιακές Αντιζηλίες, τά παλιά μίση Ανάμε»
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σα στις εθνότητες αναζωπυρώνονται. Οί Μπαλούμπας άρ- 
νοϋνται νά θρέψουν τούς Αουλούας. Ή  Κατάγκα γίνεται 
κράτος κι ό Άλμπέρ Καλόντζι στέφεται βασιλιάς του νό
τιου Καζάϊ.

Ή  άφρικανική ενότητα, αόριστη διατύπωση άλλά πού 
πάνω της ήσαν προσκολλημένοι μέ πάθος οί άντρες κι οί 
γυναίκες τής ’Αφρικής καί πού ή ουσιαστική άξια της ή
ταν τό δτι άσκησε τρομερή πίεση στήν άποικιοκρατία, άπο~ 
καλύπτει τό πραγματικό της πρόσωπο καί κομματιάζεται 
σέ επαρχιωτισμούς μέσα στά πλαίσια μιας καί τής αύτής 
έθνικής πραγματικότητας. Ή  έθνική άστική τάξη, έπειδή 
απασχολείται μέ τά άμεσα συμφέροντά της, έπειδή δέν βλέ
πει πιό μακριά άπό τή μύτη της, αποκαλύπτεται άνίκανη 
νά πραγματοποιήσει τήν άπλή έθνική ενότητα, άνίκανη νά 
οικοδομήσει τό έθνος σέ στέρεες καί γόνιμες βάσεις. Τό έ- 
θνικό μέτο^πο, πού ειχε κάνει τήν άποικιοκρατία νά ύποχω- 
ρήσει, άποδιοργανώνεται καί τρέφεται μέ τήν ήττα του.

Αύτή ή άδιάλλακτη πάλη πού διεξάγουν μεταξύ τους 
οί έθνότητες καί οί φυλές, αύτός ό έπιθετικός πόθος νά κατα
ληφθούν τά πόστα πού έλευθερώθηκαν μέ τήν άναχώρηση 
του ξένου, προκαλοϋν τήν άναγέννηση καί τών θρησκευτι
κών άνταγωνισμών. Στήν ύπαιθρο καί στή ζούγκλα, οί μι
κρές άδελφότητες, οί τοπικές θρησκείες ξαναβρίσκουν τή 
ζωτικότητά τους καί ξαναρχίζουν τόν κύκλο τών άφορι- 
σμών. Στις μεγάλες πόλεις, στό έπίπεδο τών διοικητικών 
στελεχών, παρακολουθούμε τήν σύγκρουση άνάμεσα σέ δυο 
μεγάλες θρησκείες: τό Ίσλάμ καί τόν καθολικισμό.

Ή  άποικιοκρατία,· πού ετρεμαν τά θεμέλιά της άπό τή 
γέννηση τής άφρικανικής ενότητας, ξαναπαίρνει τις δια
στάσεις της καί προσπαθεί τώρα νά σπάσει αύτή τή θέληση 
μεταχειριζόμενη δλες τις άδυναμίες τοϋ κινήματος. Ή  άποι- 
κιοκρατία κινητοποιεί τούς άφρικανικούς λαούς άποκαλύ- 
πτοντάς τους τήν ύπαρξη «πνευματικών» άντιζηλιών. «Στή 
Σενεγάλη ή έφημερίδα «Νέα "Αφρική» έκφράζει κάθε βδο
μάδα τό μίσος γιά τό Ίσλάμ καί τούς * Αραβες. Οί Αιβανε- 
ζοι, πού κατέχουν τήν πλειονότητα τοΰ μικροΰ έμπορίου
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στήν δυτική άκτή γίνονται αντικείμενα εθνικού μίσους (Κ 
ιεραπόστολο: υπενθυμίζουν έπικερδώς στίς μάζες, δτι μεγά
λες μαύρες αυτοκρατορίες διαλύθηκαν μέ τήν άραβική εισ
βολή. Δέν διστάζουν νά πουν δτι ή άραβική εισβολή ήταν 
αύτή πού Iστρώσε τό κρεβάτι γιά τήν ευρωπαϊκή Αποικιο- 
κρατία. Μιλούν γιά αραβικό ιμπεριαλισμό καί καταγγέλουν 
τόν πολιτιστικό Ιμπεριαλισμό του Ίσλάμ. Οί μουσουλμάνοι 
γενικά κρατιούνται μακριά άπό τίς διοικητικές θέσεις. Σ 5 
άλλες περιοχές παρουσιάζεται τό άντίστροφο φαινόμενο καί 
οί εκχριστιανισμένοι αύτόχθονες είναι εκείνοι πού θεωρούν
ται σάν άντικειμενικοί καί συνειδητοί έχθροί τής έθνικής 
ανεξαρτησίας.

Ή  άποικρατία μεταχειρίζεται χωρίς δισταγμούς αύτά 
τά νήματα, πολύ ευτυχής νά στρέφει τόν ένα εναντίον του 
άλλου, τούς ’Αφρικανούς, πού χτές είχαν συμμαχήσει εναν
τίον της. Ή  ιδέα του Σαίν - Μπαρτελεμύ ένσαρκώνεται σέ 
ορισμένα πνεύματα καί ή Αποικιοκρατία κοροϊδεύει άπό μέ
σα της δταν ακούει τίς θαυμάσιες δηλώσεις γιά τήν Αφρι
κανική ένότητα. Στό εσωτερικό ένός καί μόνο έθνους ή θρη
σκεία διαιρεί τό λαό καί στρέφει τή μιά εναντίον τής άλ
λης τίς θρησκευτικές κοινότητες πού συντηρούνται καί ένι- 
σχύονται άπό τήν Αποικιοκρατία καί τά όργανά της. Ε ν 
τελώς Απρόσμενα φαινόμενα παρουσιάζονται έδώ κι έκεΐ. 
Στίς χώρες δπου κυριαρχεί ό καθολικισμός ή δ προτεστα
ντισμός, βλέπουμε τίς μουσουλμανικές μειονότητες νά ρί
χνονται σέ Ασυνήθιστο θρησκευτικό πάθος. Ξαναζωντανεύ
ουν οί ίσλαμικές γιορτές, ή μουσουλμανική θρησκεία Αμύ
νεται σώμα μέ σώμα ένάντια στή βίαιη Απολυταρχία τής 
καθολικής θρησκείας. Άκοϋμε τούς λειτουργούς νά λένε 
πρός τήν κατεύθυνση βρισμένων Ατόμων, δτι άν δέν είναι 
ευχαριστημένοι δέν έχουν παρά νά πάνε στό Κάϊρο. Μερι
κές φορές ό άμερικάνικος προτεσταντισμός μεταφέρει στό Α
φρικανικό έδαφος τίς Αντι - καθολικές προκαταλήψεις του 
καί διατηρεί στά πλαίσια τής θρησκείας φυλετικές Αντι
ζηλίες.

Στήν κλίμακα ολόκληρης τής ήπείρου, αύτή ή θρησ-
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/ευτική ένταση μπορεΐ να πάρει τή μορφή τού πιό χυδαί
ου ρατσισμού. Χωρίζουν τήν "Αφρική σέ λευκή καί σέ μαύ
ρη. Τά υποκατάστατα ονόματα: "Αφρική βόρια ή νότια 
τής Σαχάρας, δέν καταφέρνουν νά κρύψουν αυτόν τόν ύ
πουλο ρατσισμό. Έ δώ δηλώνουν δτι ή 5Άσπρη "Αφρική έ
χει παράδοση χιλιετιών πολιτισμού, δτι είναι μεσογειακή, 
δτι άποτελεΐ προέκταση τής Ευρώπης, δτι άποτελεΐ μέρος 
του έλληνο - ρωμαϊκού πολιτισμού. Ή  Μαύρη ‘Αφρική θε
ωρείται περιοχή νωθρή, κτηνώδης, απολίτιστη ...άγρια. Έ  
κεϊ άκούει κανείς δλη μέρα αισχρούς συλλογισμούς γιά τούς 
φερετζέδες, τήν πολυγαμία, τήν υποτιθέμενη περιφρόνηση 
τών Αράβων γιά το θηλυκό γένος. 'Όλες αύτές οί σκέψεις 
θυμίζουν μέ τήν έπιθετικότητά τους εκείνες πού περιγρά- 
φηκαν τόσες φορές σάν ιδιότητες τών άποίκων. Ή  έθνική ά
στική τάξη τής κάθε μιας άπ’ αύτές τίς δυό μεγάλες περιο
χές, πού άφομοί(οσε ώς τίς ρίζες, τίς πιό σάπιες ρίζες της, 
τήν άποικιοκρατική σκέψη, παίρνει τή θέση τών Εύρωπαί
ων κι έγκαθιστά στήν ήπειρο μιά ρατσιστική φιλοσοφία 
τρομερά επικίνδυνη γιά τό μέλλον τής ’Αφρικής. Μέ τήν 
τεμπελιά της καί τό μιμητισμό της ευνοεί τήν μεταφύτευ- 
ση καί τήν ενίσχυση του ρατσισμού πού χαρακτήριζε τήν 
αποικιακή εποχή. 'Έτσι δέν είναι σπάνιο σέ μιά χώρα πού 
λέγεται αφρικανική ν’ άκούσει κανείς σκέψεις καθόλου λι- 
γότερο ρατσιστικές, καί νά διαπιστώσει τήν ύπαρξη πατερ
ναλιστικών νοοτροπιών πού άφήνουν τήν πικρή έντύπ·ωση 
ότι βρίσκεται στό Παρίσι, στίς Βρυξέλλες ή στό Λονδίνο.

Σ ’ ορισμένες περιοχές τής ’Αφρικής δ κραυγαλέος πα
τερναλισμός απέναντι στους Μαύρους, ή αισχρή ιδέα πού 
εχει ένσφηνωθεϊ στήν κουλτούρα τής Δύσης, δτι ό Μαύρος 
είναι άδύνατο νά διαπεραστεΐ άπό τή λογική καί τίς έπι- 
στήμες, βασιλεύει ολόγυμνη. Μερικές φορές έχει κανείς μά
λιστα τήν εύκαιρία νά διαπιστώσει δτι οί μαύρες μειονότη
τες Απομονώνονται σέ μιά μισο - δουλεία πού δικαιώνει αύ- 
του τοϋ είδους τήν θεώρηση, δηλαδή τήν δυσπιστία μέ τήν 
οποία οί χώρες τής Μαύρης ’Αφρικής νιώθουν απέναντι· 
στίς χώρες τής "Άσπρης. Δέν είναι σπάνιο ένας πολίτης
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τής Μαύρης "Αφρικής, πού περπατάει σέ μιά μεγάλη πόλη 
τής ’Άσπρης Αφρικής, ν? άκούσει τά παιδιά νά τόν λένε 
άράπη καί τούς υπαλλήλους νά τοϋ απευθύνουν τόν λόγο ά- 
ποκαλώντας τον άραπάκο.

’Όχι, δυστυχώς δέν είναι αδύνατο κάποιοι φοιτητές ά* 
πό τή Μαύρη Αφρική, έγγεγραμένοι σέ κολλέγια βόρια 
τής Σαχάρας, ν’ άκοϋν τούς συμφοιτητές τους νά τούς ρω- 
τοϋν άν στήν πατρίδα τους υπάρχουν σπίτια, άν γνωρίζουν 
τόν ήλεκτρισμό, άν στήν οίκογένειά τους έξασκοϋν τήν άν- 
θριοποφαγία. ’Ό χι, δυστυχώς δέν είναι αδύνατο σέ μερικές 
περιοχές βόρια τής Σαχάρας, ’Αφρικανοί άπό χώρες νότια 
τής Σαχάρας νά συναντούν συμπατριώτες τους πού τούς ι
κετεύουν νά τούς «πάρουν οπουδήποτε, φτάνει νά είναι ά 
νάμεσα σέ νέγρους». Τό ϊδιο, σέ δρισμένα νέα κράτη τής 
Μαύρης Αφρικής, βουλευτές, ή άκόμα κι υπουργοί δηλώ
νουν χωρίς νά γελάνε πώς ό κίνδυνος δέν βρίσκεται καθό
λου σέ μιά πιθανή ανακατάληψη άπό τήν άποικιοκρατία? 
άλλά στήν πιθανή εισβολή τών «βανδάλων Άράβο)ν πού έρ
χονται άπό τό βορρά».

*Όπως βλέπουμε, ή ενδεια τής μπουρζουαζίας δέν εκ
δηλώνεται άποκλειστικά στό οικονομικό επίπεδο. Έχοντας 
φτάσει στήν έξουσία στ’ δνομα ένός άπατηλοϋ εθνικισμού, 
στ’ δνομα τής ράτσας, ή άστική τάξη, παρά τις πολύ ωραί
ες δηλώσεις πού δμως είναι απόλυτα άδειες άπό περιεχό
μενο, χρησιμοποιώντας μέ τέλεια άνευθυνότητα φράσεις, 
πού βγαίνουν κατ’ ευθείαν άπό διατριβές ήθικής ή πολιτι
κής φιλοσοφίας τής Ευρώπης, άποδεικνύει τήν άνικανότη- 
τά της νά κάνει νά θριαμβεύσει μιά μίνιμουμ άνθρωπιστι- 
κή κατήχηση. 'Όταν είναι δυνατή ή άστική τάξη, δταν ε- 
χει τόν κόσμο έξαρτημένο άπό τή δύναμή της, δέν διστά
ζει νά έκφράζει δημοκρατικές ιδέες μέ γενικοποιητικές τά
σεις. Ή  μπουρζουαζία τής Δύσης, άν καί βασικά ρατσιστι
κή, καταφέρνει συνήθως νά μασκαρεύει αύτό τό ρατσισμό 
πολλαπλασιάζοντας τις άποχρώσεις, πράγμα πού τής έπι- 
τρέπει νά διατηρεί άνέγγιχτη τήν πίστη της γιά τήν περί
φημη άνθρώπινη άξιοπρέπεια.
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Έ  μπουρζουαζία τής Δύσης δημιούργησε άρκετούς 
φραγμούς καί επιτηρήσεις ώστε νά μή φοβάται πραγματι
κά τόν ανταγωνισμό εκείνων πού εκμεταλλεύεται και πού 
περιφρονει. Ό  ρατσισμός τής μπουρζουαζίας τής Δύσης α 
πέναντι στό Νέγρο καί στόν Ά ρ α βα  είναι ρατσισμός περι 
φρόνησης: είναι ρατσισμός πού μειώνει στό έλάχιστο, Α λ 
λά ή άστική ιδεολογία πού διακηρύσσει μιά ισότητα ουσί
ας άνάμεσα στούς άνθρώπους, καταφέρνει νά παραμένει λο
γική πρός τόν έαυτό της, καλώντας τούς υπανθρώπους νά 
έξανθρωπιστοϋν πρός τόν τύπο τής άνθριοπότητας τής Δύ- 
σης πού ενσαρκώνει ή ίδια,

Ό  ρατσισμός τής νέας έθνικής άστικής τάξης είναι α 
μυντικός ρατσισμός, ρατσισμός βασισμένος στό φόβο. Δέν 
διαφέρει ουσιαστικά άπό τόν χυδαίο φυλετισμό, δηλαδή τις 
άντιζηλίες άνάμεσα στις φυλές ή στις άδερφότητες. Καταλα
βαίνουμε γιατί οί οξυδερκείς διεθνείς παρατηρητές δέν πή
ραν ποτέ στά σοβαρά τά μεγάλα λόγια γιά τήν άφρικανική 
ενότητα. Γιατί δ άριθμός τών ρηγμάτων πού φαίνονται μέ 
τήν πρώτη ματιά είναι τέτοιος, πού καταλαβαίνει κανείς 
άρκετά καθαρά δτι δλες αύτές οί αντιθέσεις θά πρέπει νά έ- 
ξαλειφθουν πριν Ιρθει ή ώρα αύτής τής ένότητας.

Οί αφρικανικοί λαοί άνακάλυψαν τελευταία τούς εαυ
τούς τους καί άποφάσισαν, στ’ δνομα τής ήπείρου, νά βαρύ
νουν ριζικά πάνω στό άποικιακό καθεστώς. 'Όμως οί εθνι
κές μπουρζουαζίες, πού σπεύδουν στή μιά περιοχή μετά τήν 
άλλη νά έπωφεληθουν γιά νά έγκαταστήσουν ενα εθνικό σύ
στημα έκμετάλλευσης, πολλαπλασιάζουν τά έμπόδια γιά 
τήν πραγματοποίηση αύτής τής «ουτοπίας». Οί έθνικές 
μπουρζουαζίες, άπόλυτα σίγουρες γιά τούς σκοπούς τους 
αποφάσισαν νά φράξουν τό δρόμο σ’ αύτήν τήν ενότητα, σ’ 
αύτήν τή συντονισμένη προσπάθεια έκατόν πενήντα έκα- 
τομμυρίων άνθρώπων, γιά νά θριαμβεύσουν συγχρόνως ή 
βλακεία, ή πείνα καί ή απανθρωπιά. Γι5 αύτό πρέπει νά ξέ
ρουμε πώς ή άφρικανική ένότητα δέν μπορεΐ νά πραγματο
ποιηθεί παρά μέ τήν ορμή καί μέ τήν διοίκηση τών λαών, 
■δηλαδή ενάντια στά συμφέροντα τής άστικής τάξης.
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Στό εσωτερικό επίπεδο καί στα συνταγματικά πλαί
σια ή έθνική άστική τάξη θ’ Αποδείξει ξανά τήν ανίκανό” 
τητά της. Σ ' ενα ορισμένο ποσοστό υπανάπτυκτων χωρών τό 
κοινοβουλευτικό παιχνίδι είναι βασικά πλαστό. Οικονομικά 
αδύνατη, μήν μπορώντας νά φέρει στό φώς συνεπείς κοινω- 
νικές σχέσεις, βασισμένες στήν άρχή τής κυριαρχίας της 
σάν τάξης, ή μπουρζουαζία διαλέγει τή λύση πού τής φαί
νεται ή ευκολότερη, έκείνη τοϋ ένός μόνο κόμματος. Δέν 
διαθέτει άκόμα έκείνη τήν καλή συνείδηση κι έκείνη τήν 
ηρεμία πού θά μπορούσαν νά τής δώσουν μόνο ή οικονομι
κή δύναμη καί ή χαλιναγώγηση τοϋ κρατικού συστήματος. 
Δέν δημιουργέ! κράτος, πού καθησυχάζει τον πολίτη, άλλά. 
πού τόν ανησυχεί.

Τό κράτος, πού μέ τήν εύρωστία του καί συγχρόνως 
μέ τή διακριτικότητά του, θά ’πρεπε νά γεννά τήν εμπι
στοσύνη, νά άφοπλίζει, νά αποκοιμίζει, επιβάλλεται, άντί- 
θετα, θεαματικά, έπιδεικνύεται, άναστατώνει, κακομεταχει
ρίζεται, δίνοντας έτσι στόν πολίτη νά καταλάβει πώς βρί
σκεται σέ διαρκή κίνδυνο. Τό ενα καί μόνο κόμμα είναι ή 
σύγχρονη μορφή τής άστικής δικτατορίας δίχως μάσκα, δί
χως έξωρα'ισμό, δίχως δισταγμούς, γεμάτης κυνισμό.

Αύτή ή δικτατορία, είναι γεγονός δτι δέν πάει πολύ· 
μακριά. Δέν σταματάει νά φανερώνει τήν ϊδια της τήν άν- 
τίφαση. 'Όπως ή άστική τάξη δέν έχει τά οικονομικά μέ
σα γιά νά έξασφαλίσει τήν κυριαρχία της καί νά μοιρά
σει μερικά ψίχουλα στό σύνολο τής χώρας, δπως, άλλωστε, 
ή κυριότερη άπασχόλησή της είναι νά γεμίζει τίς τσέπες 
της οσο πιό γρήγορα γίνεται, άλλά δσ© καί πιό πεζά γίνε
ται, ή χώρα βυθίζεται άκόμα περισσότερο στό μαρασμό. 
Καί γιά νά κρύψει αύτό τό μαρασμό, γιά νά καλύψει αύ
τήν τήν όπισθοδρόμηση, γιά νά έξασφαλιστεί καί γιά νά 
δώσει στόν εαυτό της προφάσεις γιά νά κομπάζει, ή μπουρ
ζουαζία δέν ίχ ε ι  άλλα μέσα άπό τό νά ύψώνει στίς πρωτεύ
ουσες μεγαλόπρεπα κτίρια, νά κάνει αύτό πού λέμε έξοδα 
παραστάσεο^ς.

Ή  έθνική άστική τάξη γυρίζει δλο καί πιό πολυ
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τήν πλάτη τη; ατό έσωτερικό, στις πραγματικότητες τής 
χέρσας υπαίθρου, καί κοιτάζει πρός τήν παλιά μητρόπολη, 
πρός τούς ξένους κεφαλαιοκράτες πού εξασφαλίζουν τις υ
πηρεσίες της. Καθώς δέν μοιράζεται τά προνόμιοά της με 
τό λαό καί δέν τοϋ επιτρέπει μέ κανένα τρόπο νά έπωφε- 
ληθεϊ άπό τις επιχορηγήσεις πού τής δίνουν οί μεγάλες ξέ
νες εταιρίες, ανακαλύπτει τήν άναγκαιότητα ένός δημοφι
λούς ηγέτη, πού θά χρειαστεί νά παίξει διπλό ρόλο, νά 
σταθεροποιήσει το καθεστώς καί νά διαιωνίσει τήν κυριαρ
χία τής μπουρζουαζίας. Έ  άστική δικτατορία τών. υπανά
πτυκτοι χωρών εξαρτά τή σταθερότητά της άπό τήν ύπαρ
ξη ένός ηγέτη. Στις άνεπτυγμένες χώρες, ξέρουμε, πώς ή 
άστική δικτατορία είναι προϊόν τής οικονομικής δύναμης 
τής άστικής τάξης. Αντίθετα, στις υπανάπτυκτες χώρες ό 
ηγέτης εκπροσωπεί τήν ήθική δύναμη πού, μέ τήν προστα 
σία της, ή άδύνατη καί χωρίς χαρίσματα μπουρζουαζία τοϋ 
νέου έθνους άποφασίζει νά πλουτίσει.

Ό  λαός πού γιά πολλά χρόνια τόν είδε ή τόν άκουσε 
νά μιλάει, πού άπό μακριά καί σάν σέ ονειρο παρακολούθη
σε τις συγκρούσεις τοϋ ηγέτη μέ τήν άποικιακή δύναμη, αυ
θόρμητα εμπιστεύεται αύτόν τόν πατριώτη. Πριν άπό τήν 
άνεξαρτησία ό ήγέτης ενσάρκωνε γενικά τις Ιπιθυμίες τοϋ 
λαοϋ: άνεξαρτησία, πολιτικές έλευθερίες, έθνική άξιοπρέ- 
πεια. Ά λλά την επομένη τής άνεξαρτησίας, μακριά άπό τό 
νά Ινσαρκο>σει συγκεκριμένα τις άνάγκες τοϋ λαοϋ, μακριά 
άπό τό νά γίνει υποκινητής τής άληθινής άξιοπρέπειας τοϋ 
λαοϋ, εκείνης πού περνάει άπό τό ψωμί, τή γή καί τήν το
ποθέτηση τής χώρας μέσα στά ιερά χέρια τοϋ λαοϋ, ό ήγέ
της αποκαλύπτει τήν κρυφή άποστολή του: τό νά είναι δ 
γενικός πρόεδρος τής έταιρίας τών κερδοσκοπούν πού άνυ- 
πομονοϋν ν’ άπολαύσουν, τής έθνικής άστικής τάξης.

Παρά τό γεγονός δτι συχνά είναι τίμιος καί παρά τις 
ειλικρινείς δηλώσεις του, δ ήγέτης άντικειμενικά είναι δ 
υπερασπιστής τών σημερινών συναφών συμφερόντο>ν τής ε
θνικής μπουρζουαζίας καί τών πρώην άποικιακών έταιρι- 
ών. Ή  τιμιότητά του δέν είναι παρά μιά καθαρή ψυχική I
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διότητα. πού άλλωστε φτώχαινε ι προοδευτικά. Ή  επαφή 
μέ τΙς μάζες είναι τόσο έξο>πραγματική, ώστε ό ήγέτης κα
ταλήγει νά πεισθεί ότι του αμφισβητείται ή εξουσία του, 
ότι αμφισβητούνται οί υπηρεσίες πού πρόσφερε στήν πατρί
δα. Ό  ήγέτης κρίνει σκληρά τήν αχαριστία τών μαζών και 
κάθε μέρα τοποθετείται δλο καί πιό αποφασιστικά στό στρα
τόπεδο τών εκμεταλλευτών. ’Έτσι μεταμορφώνεται σέ συ
νένοχο τής νέας μπουρζουαζίας πού είναι βυθισμένη στή 
διαφθορά καί στήν Απόλαυση.

Τά οικονομικά κυκλώματα τού νέου κράτους οπισθο
δρομούν αναπότρεπτα στήν νεο - άποικιακή δομή. Ή  εθνι
κή οικονομία, άλλοτε προστατεύομε νη, είναι σήμερα κυριο
λεκτικά διευθυνόμενη. Ό  προϋπολογισμός τρέφεται άπό 
δάνεια καί δωρεές. Κάθε τρίμηνο, οί Αρχηγοί τών κρατών 
οί ίδιοι, η κυβερνητικές επιτροπές πηγαίνουν στίς παλιές μη- 
τροπόλεις γιά νά ψαρέψουν κεφάλαια..

Έ  παλιά αποικιακή δύναμη πολλαπ/ασιάζει :1ς Α
παιτήσεις της, γιά προνόμια, καί εγγυήσεις, παίρνοντας δ
λο καί πιό λίγες προφυλάξεις γιά νά καλύψει τήν υποταγή 
στήν οποία κρατάει τήν έθνική εξουσία. Ό  λαός παραμέ
νει αξιοθρήνητα στάσιμος σέ μιά ανυπόφορη Αθλιότητα καί 
σιγά σιγά συνειδητοποιεί τήν αχαρακτήριστη προδοσία τών 
ήγετών του. Αύτή ή συνειδητοποίηση είναι τόσο περισσό
τερο οξεία, οσο ή μπουρζουαζία είναι ανίκανη νά συγκρο
τηθεί σάν τάξη. Έ  μοιρασιά τών αγαθών πού οργανώνει 
δέν είναι διαφοροποιημένη σέ πολλαπλούς τομείς, δέν εί
ναι κλιμακωμένη, δέν είναι ιεραρχημένη. Ή  καινούργια 
κάστα προσβάλλει καί προκαλει τήν Αγανάκτηση Ακόμα 
περισσότερο μιά καί ή τεράστια πλειοψηφία, τά έννέα δέ
κατα τοϋ πληθυσμού εξακολουθούν νά πεθαίνουν τής πεί
νας. Ό  σκανδαλώδης, γρήγορος, Ανελέητος πλουτισμός αύ- 
τής τής κάστας συνοδεύεται Από ένα Αποφασιστικό ξύπνη
μα τοϋ λαού. Από μιά συνειδητοποίηση πού ύπόσχεται ενα 
βίαιο αύριο. Ή  άστική κάστα, αύτό τό τμήμα τοϋ έθνους 
~ού οίκειοποιείται πρός οφελός του τό σύνολο τοϋ πλούτου 
τής χώρας, μ' ενα είδος απροσδόκητης λογικής θά κάνει
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δυσμενείς χρίσει; για τούς νέγρου; ή για τούς άλλους "Ά 
ραβες, κρίσεις πού θυμίζουν σέ πολλά σημεία τήν ρατσιστι
κή θεωρία τών παλιών έκπροσώπων της αποικιακής δύνα
μης. Έ  μιζέρια τοϋ λαου, δ ανεξέλεγκτος πλουτισμός τής 
άστικής κάστας, ή περιφρόνησή της για τδ ύπόλοιπο έθνος, 
είναι αυτά πού θα. κάνουν νά σκληρύνουν οι σκέψεις καί οί 
πράξεις.

"Ομως οί άπειλέ; πού Εκκολάπτονται οδηγούν στήν έν- 
δυνάμωση τή; εξουσία; καί στήν εμφάνιση τής δικτατορί
α;. Ό  ηγέτης, πού εχει πίσω του μια ζωή άφοσιωμένου ά* 
γωνιστή καί πατριώτη, επειδή παρέχει ασφάλεια στις Επι
χειρήσεις αύτή; τή; κάστας καί κλείνει τά μάτια στήν αυ
θάδεια, τή μετριότητα καί τή βασική άνηθικότητα αυτών 
τών μπουρζουάδων, άποτελεί ενα κάλυμμα ανάμεσα στο 
λαδ καί στήν άρπαχτική αστική τάξη,. Βοηθάει στδ νά κα
θυστερεί ή συνειδητότητα τοϋ λαοϋ, ΙΙαρέχει βοήθεια στήν 
χάστα, κρύβει άπδ το λαδ τι; μανούβρες της καί γίνεται έ
τσι ο πιο φλογερδς έργάτης γιά τήν εξαπάτηση καί τή νάρ
κωση τών μαζών. Κάθε φορά πού μιλάει στδ λαδ, υπενθυ
μίζει τή ζωή του. πού συχνά υπήρξε ηρωική, τούς αγώ
νες πού έκανε στ'" όνομα τοϋ λαοϋ, τις νίκες πού κέρδισε 
στ’ δνομά του, υποδηλώνοντας έτσι στις μάζες πώς πρέπει 
νά εξακολουθήσουν νά τδν εμπιστεύονται/Γπάρχει πλήθος ά
πδ παραδείγματα Αφρικανών πατριωτών πού, στήν συγκρα- 
τημένη πολιτική πάλη τών πρεσβυτέρων του;, άντιτάξανε 
ένα αποφασιστικό στύλ εθνικιστικού χαρακτήρα. Αυτοί οί 
άνθρωποι έρχονται άπδ τήν ύπαιθρο, άπδ τή ζούγκλα. Πρός 
μεγάλο σκανδαλισμδ τοϋ κυρίαρχου καί πρδς μεγάλη ντρο
πή τών συμπατριωτών τους τής πρωτεύουσας, είπαν πώς 
έρχονται άπ’ αύτή τή ζούγκλα καί μιλοϋν στ’ δνομα τών 
Νέγρων. Αύτοί οι άνθρωποι πού τραγούδησαν τή φυλή, πού 
επωμίστηκαν δλο τδ παρελθόν, τδν εκφυλισμό καί τήν άν- 
θρωποφαγία, σήμερα βρίσκονται, αλλοίμονο (!) επί κεφα
λής μιας δμάδας πού γυρίζει τήν πλάτη της στή ζούγκλα 
καί πού δηλώνει πώς προορισμός τοϋ λαοϋ της είναι ν α
κολουθεί, νά ακολουθεί άκόμα. καί γιά πάντα.



Ό  ήγέ:ης καθησυχάζει τό λαc. Χρόνια μετά τήν ανε
ξαρτησία, ανίκανος νά καλέ σε ι τό λαό σ' ενα συγκεκριμένο 
Ιργο, ανίκανο: ν' ανοίξει πραγματικά τό μέλλον γιά τό λαό. 
νά οδηγήσει τό λαό στό δρόμο τής οικοδόμησης του έθνους, 
δηλαδή τή; ίδιας του τής οικοδόμησης, ό ήγέτης αναθεω
ρεί τήν ιστορία τής ανεξαρτησίας» θυμίζει τήν ιερή ενότη
τα του απελευθερωτικό·') άγώνα. Επειδή δέν δέχεται νά 
διακόψει τίς σχέσεις μέ τήν εθνική άστική τάξη, ό ήγέτης 
ζητάει άπό το λαό νά οπισθοχωρήσει πρός τό παρελθόν καί 
νά μεθύσει μέ τήν έποποια πού οδήγησε στήν άνεξαρτησία.
Ό  ήγέτης .. - αντικειμενικά —  κρατάει στάσιμο τό λαό
καί πασχίζει είτε νά τον εξορίσει άπο τήν ιστορία είτε νά 
τόν εμποδίσει νά σταθεί στά πόδια του μέσα σ’ αύτήν. Κ α
τά τόν απελευθερωτικό άγώνα δ ήγέτης ξυπνούσε τό λαό 
καί τοϋ υποσχόταν μιά ήρωική καί ριζοσπαστική πορεία, 
Σήμερα πολλαπλασιάζει τίς προσπάθειές του γιά νά τόν α 
ποκοιμίσει καί τρεις ή τέσσερις φορές τό χρόνο τοϋ ζητάει 
νά θυμηθεί τήν άποικιακή εποχή καί νά μετρήσει τήν τε
ράστια απόσταση πού διανύθηκε.

'Όμως πρέπει νά ποϋμε, δτι οί μάζες δείχνουν μιά τέ
λεια ανικανότητα εκτίμησης τής απόστασης πού διανύθη- 
κε. Ό  άγρότης πού συνεχίζει νά ξύνει τή γη, ό άνεργος 
πού δέν σταματάει νά είναι άνεργος, παρά τίς γιορτές, πα
ρά τίς σημαίες πού είναι καινούργιες, δέν καταφέρνει νά 
πεισθεί ότι κάτι πραγματικά άλλαξε στή ζωή του. Ή  
μπουρζουαζία στήν έξουσία μπορεΐ νά πολλαπλασιάζει τίς 
επιδείξεις, ωστόσο οί μάζες δέν ξεγελιούνται. Οί μάζες πει
νούν καί οί άστυνομικοί έπιθεωρητές πού σήμερα είναι Α 
φρικανοί δέν τίς καθησυχάζουν καί πολύ. Οί μάζες αρχί
ζουν νά συνοφρυο')νονται, νά άποστρέφονται, παύουν νά έν- 
διαφέρονται γι' αύτό το Ιθνος δπου δέν έχουν καμιά θέση.

‘Από καιρό σέ καιρό ωστόσο ο ήγέτης κινητοποιείται, 
μιλάει στό ραδιόφωνο, κάνει μιά περιοδία γιά νά καθησυ
χάσει, νά καλμάρει, νά έξαπατήσει. Ό  ήγέτης είναι άκό 
μα πιό απαραίτητος δταν δέν υπάρχει κόμμα. Υπήρχε βέ
βαια κατά τήν περίοδο τοϋ άγώνα γιά τήν άνεξαρτησία Ι·
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να κόμμα πού τό διοικούσε ό τωρινός ήγέτης. Ά λλά άπδ 
τότε, αύτό τό κόμμα άποσυντέθηκε άξιοθρήνητα. Δέν απο
μένει παρά τυπικά τό κόμμα, δ τίτλος, τό Ιμβλημα καί τό 
σύμβολο. Τδ οργανικό κόμμα πού θά Ικανέ δυνατή τήν ε
λεύθερη κυκλοφορία μιας σκέψης έπεξεργασμένης σύμφα>να 
μέ τις πραγματικές άνάγκες τών μαζών, μεταμορφώθηκε 
σ’ ενα συνδικάτο ατομικών συμφερόντων. Ά π ό τόν καιρό 
τής άνεξαρτησίας, τό κόμμα δέν βοηθάει πιά τό λαό στό νά 
διατυπώνει τις διεκδικήσεις του, νά συνειδητοποιεί καλύ
τερα τις άνάγκες του καί νά θεμελιώνει καλύτερα τήν έ
ξουσία του. Τό κόμμα εχει σήμερα σάν άποστολή τό νά περ
νάει στδ λαδ τις όδηγίες πού προέρχονται άπδ τήν κορυ
φή. Δέν ύπάρχει πιά τό γόνιμο πήγαιν3 ελα άπδ τή βάση 
στήν κορφή καί άπδ τήν κορυφή στή βάση, πού θεμελιώνει 
καί έγγυάται τή δημοκρατικότατα μέσα σ’ ενα κόμμα. Α ν 
τίθετα τδ κόμμα τοποθετείται σάν φράχτης άνάμεσα στις 
μάζες καί στή διοίκηση. Δέν ύπάρχει πιά κομματική ζωή. 
Τά στοιχεία πού δημιουργήθηκαν κατά τήν άποικιακή πε
ρίοδο βρίσκονται σήμερα σέ κατάσταση απόλυτης διάλυσης.

Ό  άγωνιστής τρώγεται μέ τά ρούχα του. Τώρα κατα
λαβαίνει τήν όρθότητα τών θέσεων βρισμένων αγωνιστών 
κατά τδν εθνικό άγώνα. Πραγματικά, τή στιγμή του άγώ
να, πολλοί αγωνιστές είχαν ζητήσει άπό τούς διοικητι
κούς δργανισμούς νά έπεξεργαστοϋν μιά θεωρία, νά καθο
ρίσουν τούς αντικειμενικούς σκοπούς, νά προτείνουν ενα 
πρόγραμμα. Ά λλά μέ πρόφαση τήν διαφύλαξη τής έθνι
κής ένότητας, οί ήγέτες είχαν άρνηθεί κατηγορηματικά νά 
πραγματοποιήσουν αύτό τό καθήκον. Ή  θεωρία, έπαναλάμ- 
βαναν, είναι ή έθνική ενότητα ένάντια στήν άποικιοκρα- 
τία. Καί δπλισμένοι μ’ ενα σύνθημα προβιβασμένο σέ θεω
ρία, μέ δλη τους τήν ιδεολογική δραστηριότητα περιορισμέ
νη σ’ ενα σύνολο παραλλαγών σχετικά μέ τό δικαίωμα τών 
λαών ν’ αύτοδιοικοϋνται, πήγαιναν μέ πρίμο τδν άνεμο τής 
ιστορίας πού παρέσυρε άνεπίστρεπτα τήν αποικιοκρατία. 
'Όταν οί άγωνιστές ζητούσαν αυτός δ άνεμος τής ιστορίας 
ν5 άναλυθεί κάπως καλύτερα, οί ήγέτες τούς άντιπαράθε-
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tav τήν ελπίδα, τήν απαραίτητη και αναπόφευκτη άποα- 
ποικιοποίηση κλπ.

Μετά τήν ανεξαρτησία τδ κόμμα βυθίζεται σ εναν 
θεαματικό λήθαργο. Δέν κινητοποιεί πιά τούς αγωνιστές 
παρά σέ περιπτώσεις εκδηλώσεων δήθεν λαϊκών, διεθνών 
συνεδρίων, εορτασμών τής άνεξαρτησίας. Τά τοπικά στελέ
χη του κόμματος τοποθετούνται σέ διοικητικά πόστα, τό 
κόμμα γίνεται διοίκηση, οί άγωνιστές ξαναγυρίζουν στή 
σειρά τους καί παίρνουν τόν άδειο τίτλο τοϋ πολίτη.

Τώρα πού εκπλήρωσαν τήν ιστορική αποστολή τους,, 
πού ήταν νά φέρουν τήν μπουρζουαζία στήν έξουσία, τούς 
καλοΰν επιτακτικά νά άποτραβηχτοϋν ώστε ή μπουρζουα
ζία νά μπορέσει ήρεμα νά εκπληρώσει τή δική της αποστο
λή. "Αλλά είδαμε δτι ή έθνική άστική τάξη τών υπανάπτυ
κτων χωρών είναι άνίκανη νά εκπληρώσει έποιαδήποτε α
ποστολή. Σέ μερικά χρόνια ή άποσύνθεση τοϋ κόμματος γί
νεται φανερή καί κάθε παρατηρητής, ακόμα κι έπιπόλαιος. 
μπορεΐ νά καταλάβει δτι τό παλιό κόμμα, πού εχει αποσκε
λετωθεί σήμερα, δέν χρησιμεύει παρά στό ν’άκινητοποιεΐ 
τό λαό. Τό κόμμα, πού κατά τόν άγώνα είχε τραβήξει πρός 
τό μέρος του τό σύνολο τοϋ έθνους, αποσυντίθεται. Οί δια
νοούμενοι, πού τήν παραμονή τής άνεξαρτησίας είχαν συ
σπειρώσει τό κόμμα, μέ τήν το)ρινή τους διαγωγή ύποδη- 
λώνουν δτι αύτή ή συσπείρωση δέν είχε άλλο σκοπό άπό τή 
συμμετοχή στή μοιρασιά τοΰ γλυκίσματος τής άνεξαρτησί
ας. Τό κόμμα γίνεται ενα μέσο άτομικής έπιτυχίας.

"Ωστόσο, στό έσωτερικό τοϋ νέου καθεστώτος, υπάρχει 
μιά ανισότητα στόν πλουτισμό καί στήν κερδοσκοπία. Όρι- 
σμένοι τρώνε μέ περισσότερα κουτάλια καί Αποκαλύπτονται 
λαμπροί ειδικοί τοϋ όππορτουνισμοΰ. Τά ρουσφέτια πολλα- 
πλάσιάζονται, ή διαφθορά θριαμβεύει, τά ήθη έκφυλίζον- 
ται. Τά κοράκια είναι σήμερα υπερβολικά πολυάριθμα καί 
ύπερβολικά λαίμαργα σέ άναλογία μέ τήν ίσχνότητα τοϋ έ- 
θνικοΰ θηράματος. Τό κόμμα, πραγματικό δργανο έξουσίας 
στά χέρια τής άστικής τάξης, ένισχύει τόν κρατικό μηχα
νισμό καί καθορίζει τήν περικύκλωση τοϋ λαοϋ, τήν άκινη-
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/ία του. Τό κόμμα βοηθάει τήν εξουσία να χαλιναγωγεί το 
λαό. 'Όλο καί πιο πολύ γίνεται όργανο καταναγκασμού 
καθαρά άντιδημοκρατικό. Τό κόμμα είναι αντικειμενικά, 
καί μερικές φορές καί υποκειμενικά, ο συνένοχος τής κερ
δοσκοπικής μπουρζουαζίας. 'Όπως ή έθνική άστική τάξη 
παραλείπει τήν οίκοδομητική φάση της γιά νά ριχτεί στήν 
απόλαυση, ετσι, στό συνταγματικό επίπεδο, πηδάει τήν 
κοινοβουλευτική φάση καί διαλέγει μιά δικτατορία έθνικο- 
σοσιαλιστικοϋ τύπου. Ξέρουμε σήμερα πώς αυτός δ φασι
σμός σέ μικρογραφία, πού θριάμβευσε γιά μισόν αιώνα στή 
Λατινική ’Αμερική, είναι τό διαλεκτικό άποτέλεσμα του ή- 
μι - αποικιακού κράτους τής περιόδου τής άνεξαρτησίας.

Σ ’ αύτές τίς φτώχειές, υπανάπτυκτες χώρες, όπου-, κα
τά κανόνα, δ πιό μεγάλος πλούτος συνυπάρχει μέ τή μεγα
λύτερη αθλιότητα, δ στρατός καί ή αστυνομία άποτελοΰν τά 
στηρίγματα του καθεστώτος. "Ενας στρατός καί μιά αστυ
νομία πού, κι άλλος ενας κανόνας πού πρέπει νά θυμόμα
στε, έχουν ξένους σύμβουλους. Ή  δύναμη αυτής τής αστυ
νομίας, ή δύναμη αύτοΰ του στρατού είναι άνάλογες μέ τό 
,ιαρασμό στον. οποίο κολυμπά τό υπόλοιπο έθνος. Ή  έθνική 
άστική. τάξη πουλιέται δλο καί πιό φανερά στίς μεγάλες 
;ένες εταιρίες’ Μέ αισχρές παραχωρήσεις υπογράφονται 
συμφωνίες μέ το εξωτερικό, τά σκάνδαλα πολλαπλασι άζον- 
ται, οί υπουργοί πλουτίζουν, οί γυναίκες τους γίνονται κο
κότες, οί βουλευτές βολεύονται κι άκόμα κι δ άστυφύλακας* 
άκόμα κι δ τελωνειακός, παίρνουν μέρος σ’ αύτήν τήν πομ
πή τής διαφθοράς.

Ή  αντιπολίτευση γίνεται πιό επιθετική κι δ λαός ρου
φάει λέξη μέ λέξη τήν προπαγάνδα της. Ή  εχθρότητα α
πέναντι στήν άστική τάξη είναι εκδηλη. Ή  νεαρή μπουρ
ζουαζία, πού μοιάζει νά πάσχει άπό πρόωρη άσθενικότητα* 
δέν υπολογίζει τίς συμβουλές πού τής παρέχονται γενναιό
δωρα, κι αποκαλύπτεται ανίκανη νά καταλάβει πώς συμφέ
ρον της είναι νά καλύπτει Ιστω κι ελαφρά τήν εκμετάλλευ
σή της.

'Η πολύ χριστιανική εφημερίδα Ή  ’Αφρικανική Έ -
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βδομάδα^ τής ΜπραζαβΙλ γράφει πρός τούς πρίγκιπες τοΰ 
καθεστώτος :

^Άνθρωποι στά πράγματα, κι έσεις όι γυναίκες τους, 
είσαστε σήμερα πλούσιοι σέ ανέσεις, σέ μόρφωση ϊσως, στό 
ώραιο σας σπίτι, στις σχέσεις σας, στίς πολλαπλές άποστο- 
λές πού σάς άνατίθενται καί σάς άνοίγουν νέους ορίζοντες. 
Ά λλά τά πλούτη σας σάς κλείνουν τά μάτια καί σάς έμπο- 
δίζουν νά δείτε τήν αθλιότητα πού σάς περιτριγυρίζει. 
Προσέξτε». Αύτή ή προειδοποίηση τής «Αφρικανικής Ε 
βδομάδας» πού άπευθύνεται στούς συνεργούς τοΰ κυρίου IV  
ούλου, δέν εχει τίποτα τό έπαναστατικό, αύτό τό μαντεύου
με. Αύτό πού ή «Αφρικανική Εβδομάδα» θέλει νά δηλώ
σει σ’ εκείνους πού κρατοΰν στήν πείνα τόν κογκολέζικο 
λαό είναι δτι ό θεός θά τιμωρήσει τή συμπεριφορά τους: 
<Ά ν στήν καρδιά σας δέν υπάρχει θέση γιά έκείνους πού 
είναι τοποθετημένοι άπό κάτω σας, δέν θά Ιχει θέση γιά 
σάς στό σπίτι τοΰ θεοΰ».

Είναι σαφές δτι ή έθνική άστική τάξη δέν άνησυχεΐ 
καθόλου απ’ αύτές τις κατηγορίες. Στηριγμένη στήν Ευρώ
πη είναι σταθερά αποφασισμένη νά έπωφεληθει άπό τήν κα
τάσταση. Τά τεράστια κέρδη πού άποσπά άπό τήν έκμετάλ- 
λευση τοΰ λαοΰ έξάγονται στό έξωτερικό. Ή  νεαρή έθνική 
μπουρζουαζία είναι πολύ συχνά πιό δύσπιστη άπέναντι στό 
καθεστώς πού ή ίδια δημιούργησε απ’ δσο είναι οί ξένες έ- 
ταιρίες. Άρνεΐται νά κάνει έπενδύσεις στό έθνικό Ιδαφος 
καί συμπεριφέρεται πρός ,τό κράτος πού τήν προστατεύει 
καί τήν τρέφει μέ μιά άξιοσημείωτη αχαριστία πού αξίζει 
νά τήν αναφέρουμε. Σέ πόλεις τής Ευρώπης άγοράζει ξέ
νες χρηματιστηριακές μετοχές καί πηγαίνει γιά σαββατοκύ
ριακο στό Παρίσι ή στό Αμβούργο. Μέ τή συμπεριφορά 
της ή έθνική άστική τάξη βρισμένων ύπανάπτυκτων χωρών 
θυμίζει τά μέλη μιας συμμορίας πού μετά άπό κάθε έπιχεί- 
ρηση κρύβουν τό μερτικό τους άπό τούς συνενόχους τους 
καί προετοιμάζουν μέ φρονιμάδα τήν ύποχώρησή τους. Αύ
τή ή συμπεριφορά άποκαλύπτει δτι, περισσότερο ή λιγότε- 
ρο συνειδητά, ή έθνική μπουρζουαζία παίζει ξέροντας δτι
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θά χάσει μακροπρόθεσμα. Μαντεύει δτι αύτή ή κατάσταση 
δέν θά διαρκέσει γιά πάντα, άλλά εννοεί νά έπωφεληθει 
άπ" αύτήν στο μάξιμουμ. 'Ωστόσο μιά τέτοια εκμετάλλευ
ση καί μιά τέτοια " δυσπιστία πρός τό κράτος αναπόφευκτα 
ξεσηκώνουν δυσαρέσκειες στό επίπεδο τών μαζών. Σ ’ αύτές 
τίς συνθήκες το καθεστώς σκληραίνει. Τότε ό στρατός γί
νεται το απαραίτητο στήριγμα μιας συστηματοποιημένη: 
καταπίεσης. Καθώς άπουσιάζει τό κοινουβόλιο, δ στρατός 
γίνεται απόλυτος άρχοντας. Ά λλά αργά ή γρήγορα Ανα
καλύπτει τήν σπουδαιότητά του καί θά κάνει νά βαρύνει 
στήν κυβέρνηση δ καθημερινά ανοικτός κίνδυνος γ»ά ενα 
πραξικόπημα.

'Όπως βλέπουμε ή έθνική άστική τάξη, ορισμένων υ
πανάπτυκτων χωρών, δέν εμαθε τίποτα άπό τά βιβλία. *Άν 
είχε κοιτάξει καλύτερα πρός τίς χώρες τής Λατινικής Α 
μερικής, θά είχε χωρίς αμφιβολία Αναγνωρίσει τούς κινδύ
νους πού τήν παραμονεύουν. Καταλήγουμε λοιπόν στό συμ
πέρασμα δτι αύτή ή μικρό - μπουρζουαζία πού κάνει τόσο 
θόρυβο είναι καταδικασμένη στό σημειωτόν. Στίς δπανάπτυ- 
κτες χώρες ή άστική φάση είναι αδύνατη. Υπάρχει σίγου
ρα μιά αστυνομική δικτατορία, μιά κάστα κερδοσκόπο)'/, 
άλλά ή επεξεργασία μιας άστικής κοινωνίας είναι καταδι
κασμένη ν’ άποτύχει. Ή  συντεχνία τών άξιωματούχων 
κερδοσκόπο)ν, πού αρπάζουν δ ίνας άπό τον άλλον χαρτο
νομίσματα μέ φόντο μιά φτώχεια χώρα, θά γίνει γρήγορα 
ενα άχυρο στά χέρια τού στρατού πού τόν μανουβράρουν ε
πιτήδεια ξένοι ειδικοί. ’Έτσι, ή παλιά μητρόπολη έξασκει 
άμεση διακυβέρνηση, ταυτόχρόνως καί μέσο) του άστοϋ, πού 
τρέφει, καί μέσο) ενός ντόπιου στρατού περιβλημένου άπό 
τούς ειδικούς της. πού κρατάει στάσιμο τό λαό, τόν άκινη- 
τοποιει καί τόν τρομοκρατεί.

Οί λίγες παρατηρήσεις πού κάναμε σχετικά μέ τήν ε
θνική άστική τάξη μάς φέρνουν σ' ενα συμπέρασμα πού δέν 
θά επρεπε νά μάς έκπλήττει. Στίς ύπανάπτυκτες χώρες ή 
μπουρζουαζία δέν πρέπει νά βρίσκει συνθήκες πού νά τής 
Επιτρέπουν νά ύπάρχει καί νά εκκολάπτεται. Μ' άλλα λό*
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για, ή συντονισμένη προσπάθεια τών μαζών τών ένσημα 
τωμένών σ' ενα κόμμα καί τών βαθιά συνειδητών διανοου
μένων τών οπλισμένων μέ επαναστατικές αρχές πρέπει νά 
φράζει το δρόμο σ’ αύτήν τήν μπουρζουαζία πού είναι α 
χρηστη καί διεφθαρμένη.

Τό θεο>ρητικό ερώτημα πού τίθεται έδώ καί μιά πεν
τηκονταετία δταν ασχολούμαστε μέ τήν ιστορία τών ύπα- 
νάπτυκτων χωρών, δηλαδή τό νά ξέρουμε άν ή άστική φά
ση μπορει ή δχι νά παραλειφθει, πρέπει νά ξεκαθαρίζεται 
στό επίπεδο τής έπαναστατικης δράσης κι δχι \ι εναν συλ
λογισμό. Έ  άστική φάση, στις υπανάπτυκτες χώρες, δέν 
δικαιώνεται παρά. μόνο στήν περίπτωση πού ή έθνική ά 
σ-τική τάξη είναι αρκετά δυνατή οικονομικά καί τεχνικά 
γιά νά δημιουργήσει μιάν άστική κοινωνία, νά δημιουργή
σει τις προϋποθέσεις ανάπτυξης ένός σημαντικού προλετα
ριάτου. νά βιομηχανοποιήσε: τή γεωργία, νά κάνει δυνα
τή μιάν αυθεντική εθνική κουλτούρα.

Μιά άστική τάξη έτσι όπως αναπτύχθηκε στήν Εύρώ
πη, μπόρεσε, ένισχύοντας πάντα τήν δύναμή της, νά επε
ξεργαστεί μιά ιδεολογία, Αύτή ή δυναμική, μορφωμένη, λα
ϊκή μπουρζουαζία πέτυχε απόλυτα τήν επιχείρησή της γιά 
τήν αύξηση του κεφαλαίου κι εδωσε στό έθνος ενα μίνιμουμ 
εύημερίας. Στις υπανάπτυκτες χώρες είδαμε πώς δέν υ
πάρχει πραγματική μπουρζουαζία παρά Ινα είδος μικρής 
κάστας μέ μεγάλα δόντια, άπληστης καί αδηφάγας, κυρι- 
αρχημένης άπό το πνεύμα τοϋ εύκολου κέρδους, πού βολεύ
εται μέ τά ψίχουλα πού τής εξασφαλίζει ή παλιά αποικια
κή δύναμη. Αύτή ή άστική τάξη σέ μικρογραφία άποδει 
κνύεται άνίκανη γιά μεγάλες ιδέες, γιά έφευρετικότητα 
θυμάται εκείνα πού διάβασε σέ έγχειρίδια τής Δύσης καί, 
χωρίς νά τό καταλάβει, γίνεται δχι αντίγραφο τής Εύρώ 
πης άλλά καρικατούρα της,

Έ  πάλη έναντίον τής άστικής τάξης στι; ύπανάπτυ 
κτες χώρες δέν είναι καθόλου μιά θεοηοητική θέση. Τό θέ 
μα δέν είναι ν' άποκρυπτογραφηθε! ή καταδίκη πού θά ά·
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παγγείλει ενάντιον της ή κρίση της ιστορίας. Στίς ύπανά 
πτυκτες χώρες δέν πρέπει να χτυπάμε τή μπουρζουαζία ε
πειδή υπάρχει κίνδυνος νά καθυστερήσει τήν γενική κα:. 
αρμονική ανάπτυξη του έθνους. Πρέπει νά τής αντιστεκό
μαστε αποφασιστικά επειδή κυριολεκτικά δέν χρησιμεύει σέ 
τίποτε. Αύτή ή άστική τάξη, μέτρια στά κέρδη της, στίς 
πραγματοποιήσεις της, στή σκέψη της, προσπαθεί νά καλύ
ψει αύτή τή μετριότητα μέ κατασκευές γοήτρου στήν άτο 
μική κλίμακα, μέ τδ χρώμιο τών αμερικάνικων αύτοκινή 
τιον, τίς διακοπές στή Ριβιέρα, τά Σαβατοκύριακα στά νυ
χτερινά κέντρα τά φωτισμένα μέ νέον.

Αύτή ή άστική τάξη, πού δλο καί πιο πολύ στρέφε: 
τά νώτα στο λαό, δέν καταφέρνει κάν ν" άποσπάσει άπο τή 
Δύση τίς θεαματικές επιχειρήσεις της: επενδύσεις ενδια
φέρουσες γιά τήν οικονομία τής χώρας, δημιουργία ορισμέ  ̂
νο)ν βιομηχανιών. ’Αντίθετα πολλαπλασιάζονται τά έργο- 
στάσια μοντάζ, καθιερώνοντας ετσι τόν νέο - αποικιακό τύ· _ 
πο στόν οποίο ξεπέφτει ή έθνική οικονομία. Δέν πρέπει λοι
πόν νά λέμε δτι ή έθνική τάξη καθυστερεί τήν Ιξέλιξη τής 
χώρας, δτι τήν κάνει νά χάνει καιρό ή δτι υπάρχει κίνδυ
νος νά δδηγήσει τό έθνος σέ αδιέξοδο. Στήν πραγματικότη
τα στίς υπανάπτυκτες χώρες ή άστική φάση είναι άχρη
στη. 'Οταν αύτή ή κάστα καταστραφεΐ, δταν τήν κατα
πιούν οί ίδιες της οί αντιφάσεις, θά καταλάβουμε πώς τίπο 
τε δέν εγινε άπό τόν καιρό τής ανεξαρτησίας, δτι δλα πρέ
πει νά ξαναγίνουν άπό τήν άρχή, δτι πρέπει νά ίαναξεκι - 
νήσουμε άπό τό μηδέν. Ή  μεταβολή δέν θά γίνει στο επί
πεδο τών δομών τών δημιουργημένων άπό τήν άστική τά 
ςη κατά τή διάρκεια τής κυριαρχίας της, γιατί αύτή ή κά
στα δέν εκανε τίποτ άλλο άπό τό νά κληρονομήσει χωρίς 
καμιά άλλαγή τήν οικονομία, τή σκέψη καί τούς θεσμούς 
τής αποικιοκρατίας.

Είναι άκόμα πιό εύκολο νά εξουδετερωθεί αύτή ή α 
στική τάξη, δταν είναι, δπως είδαμε, Αριθμητικά, διανοη
τικά. οικονομικά αδύνατη. Στίς άποικιοκρατούμενες περιο
χές ή άστική τάξη αντλεί βασικά τη δύναμή της μετά τήν
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άνεξαρτησία άπο συμφοΐνίες πού εχει κάνει μέ τήν παλιά 
άποικιακή δύναμη. Ή  άστική τάξη Ιχει τήν ευκαιρία ν' 
άντικαταστήσει τόν άποικιοκράτη καταπιεστή, οσο τήν έ
χουν άφήσει άσύδοτη νά μείνει μόνη μέ τήν πρώην αποι
κιακή δύναμη. Ό μ ω ς βαθειές άντιφάσεις ταράζουν τίς 
γραμμές αυτής τής μπουρζουαζίας, πράγμα πού δίνει στον 
προσεχτικό παρατηρητή τήν εντύπωση τής άστάθειας. Δέν 
υπάρχει άκόμα ή ομοιογένεια τής κάστας. Πολλοί διανοού
μενοι π.χ. καταδικάζουν αύτό τό καθεστώς πού βασίζεται 
στήν κυριαρχία τών λίγων. Στις υπανάπτυκτες χώρες υπάρ
χουν διανοούμενοι, άξιωματοϋχοι, έλίτ ειλικρινών άνθρώπων 
πού καταλαβαίνουν τήν άναγκαιότητα ένός προγραμματι
σμού τής οικονομίας, μιας προγραφής τών κερδοσκόπων, 
μιας ρωμαλέας Απαγόρευσης τής εξαπάτησης. Άκόμα, αύ
τοί οί άνθρωποι ως ενα βρισμένο βαθμό Αγωνίζονται γιά τή 
μαζική συμμετοχή του λαού στή διαχείριση τών κοινών ύ- 
ποθέσεων.

Στίς υπανάπτυκτες χώρες πού κερδίζουν τήν άνεξαρ
τησία, υπάρχει σχεδόν πάντα ενας μικρός άριθμός τίμιων 
διανοουμένων, χωρίς πολύ Ακριβείς πολιτικές ιδέες, πού έν- 
στικτωδώς δυσπιστοΰν σ’ αυτόν τόν Αγώνα ταχύτητας γιά 
θέσεις καί γιά επιδόματα, πού είναι ενα σύμπτωμα τής ε
πομένης τής Ανεξαρτησίας στίς Αποικιοκρατούμενες χώρες. 
Ή  ειδική κατάσταση αύτών τών άνθρώπο>ν (ύποστήριξη 
πολυάριθμης οικογένειας) ή τής ιστορίας τους (δύσκολες 
Εμπειρίες, ρωμαλέα ηθική) εξηγεί αύτήν τήν τόσο εκδη
λωμένη περιφρόνηση γιά τούς καιροσκόπους καί τούς κερ- 
δοσκόπους. Πρέπει νά ξέρει κανείς πώς νά χρησιμοποιήσει 
αυτούς τούς ανθρώπους στόν αποφασιστικό άγώνα πού πρέ* 
πει νά γίνει γιά Ιναν υγιή προσανατολισμό του έθνους. Τό 
νά φραχτεί 6 δρόμος γιά τήν ντόπια μπουρζουαζία είναι 
φυσικά μιά αποφυγή άπό τίς δραματικές περιπέτειες μετά 
τήν άνεξαρτησία, τίς ταλαιπωρίες τής έθνικής ενότητας, 
τόν εκφυλισμό τών ηθών, τήν πολιορκία τής χώρας Απο τή 
διαφθορά, τόν οικονομικό μαρασμό καί, μέ δυό λόγια, ενα 
άντιδημοκρατικό καθεστώς πού βασίζεται στή 6toe. καί στόν



έκφοόισμό. Ά λλα είναι επίσης ή εκλογή τοϋ μόνου τρόπου 
γιά νά προχωρήσουμε.

Αύτό πού καθυστερεί τήν απόφαση καί κάνει δειλά τά 
βαθιά δημοκρατικά καί προοδευτικά στοιχεία του νέου έ
θνους είναι ή φαινομενική στερεότητα τής άστικής τάξης. 
Στις υπανάπτυκτες χώρες, πού άνεξαρτοποιήθηκαν πρόσφα
τα, οί πόλεις πού χτίστηκαν άπό τούς άποικιοκράτες βρί
θουν άπό άστούς. Ή  άπουσία τής Ανάλυσης όλόκληρου τοΰ 
πληθυσμού κάνει τούς παρατηρητές νά πιστέψουν στήν ύ
παρξη μιας δυνατής καί τέλειας οργανωμένης άστικής τά
ξης. Στήν πραγματικότητα, δπως ξέρουμε σήμερα, δέν υ
πάρχει άστική τάξη στις υπανάπτυκτες χώρες. Αύτό πού 
δημιουργεί τήν μπουρζουαζία δέν είναι τό πνεύμα, τό γού
στο ή οί τρόποι. Δέν είναι καν οί ελπίδες. Ή  άστική τάξη 
είναι πριν άπ! δλα τό άμεσο προϊόν συγκεκριμένων οικονο
μικών πραγματικοτήτων.

'Όμως στις Αποικίες ή οικονομική πραγματικότητα 
είναι μιά πραγματικότητα τής ξένης άστικής τάξης. Μέσω 
τών έκπροσώπων της ή μητροπολιτική μπουρζουαζία είναι 
εκείνη πού είναι παρούσα στις Αποικιακές πόλεις. Ή  άστι
κή τάξη στις άποικιες πριν άπό τήν άνεξαρτησία είναι ή 
μπουρζουαζία τής Δύσης, πραγματικό υποκατάστημα τής 
μητροπολιτικής άστικής τάξης, πού Αντλεί τή νομιμότητά 
της, τή δύναμή της, τήν σταθερότητά της άπ’ αύτήν τή μη~ 
τροπολιτική άστική τάξη. Κατά τή φάση τών ταραχών πού 
προηγείται τής άνεξαρτησίας, βρισμένα ντόπια διανοούμενα 
καί εμπορικά στοιχεία, μέσα στά πλαίσια αύτής τής μητρο- 
πολιτικής μπουρζουαζίας, προσπαθούν νά ταυτ ιστού ν μ’ αύ
τήν. Οί ιθαγενείς διανοούμενοι κι έμποροι έχουν τή διαρκή 
θέληση νά ταυτιστούν μέ τούς άστούς Εκπροσώπους τής μη
τρόπολης.

Αύτή ή άστική τάξη, πού υιοθέτησε χωρίς επιφυλά
ξεις καί μέ ένθουσιασμό τούς μηχανισμούς τής σκέψης πού 
είναι χαρακτηριστικοί για τή μητρόπολη, πού αλλοτρίωσε 
εκπληκτικά τήν δική της σκέψη καί βάσισε τή συνείδησή 
της σέ θεμέλια τυπικά ξένα. θά καταλάβει, με στεγνό τό στό
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μα* ότι τη; λείπει εκείνο το πράγμα πού κάνει μιάν αστι
κή τάξη, οηλαβή το χρήμα. Ούτε ή οικονομική τη; ούνα 
μη, ουτε 6 δυναμισμό; τών στελεχών τη;, ουτε ή δύναμη 
τών ιδεών τη; δέν τή; εξασφαλίζουν τήν ιδιότητα τή; 
μπουρζουαζία;. 'Έτσι στί; άρχές τη; καί γιά πολύν καιρό 
είναι μιά μπουρζουαζία υπαλλήλων. Τά πόστα πού θά π?.ά 
σε ι στο νέο καθεστώ; είναι αύτά πού τή; δίνουν τή γαλή
νη καί τήν σταθερότητα, ’Ά ν  ή εξουσία τή; αφήσει τόν και
ρό καί τί; δυνατότητε;, αύτή ή άστική τάξη θά καταφέρει 
νά κάνει ενα μικρό κουμπαρά πού θά ένισχύσει τήν κυριαρ
χία τη;. Ά λλά πάντα θά είναι ανίκανη νά δημιουργήσει 
μιάν αυθεντική άστική κοινωνία μέ δλες τί; οικονομικέ; κα  ̂
βιομηχανικές συνέπειε; πού προϋποθέτει αύτό.

Έ  εθνική άστική τάξη είναι άπό τήν αρχή προσανα
τολισμένη πρός δραστηριότητες μεσιτικού χαρακτήρα. ΤΙ 
βάση τή; δύναμής τη; βρίσκεται στήν έξυπνάδα της στό εμ
πόριο καί στίς μικρό - συναλλαγές, στήν έπιδεξιότητά της 
ν' αρπάζει προμήθειες. Δέν άξιοποιεί τό χρήμα τη; άλλά 
τήν έπιδεξιότητά τη; Δέν Ιπενδύει, δέν μπορεΐ νά πραγμα- 
τοποιήσει τή συσσώρευση του κεφαλαίου, πού είναι αναγ
καία γιά τήν έκκόλαψτ καί γιά τήν άνθηση μιας αυθεντι
κής άστική; τάξη;. Μ' αύτό τό ρυθμό θά χρειάζονταν αιώ
νες γιά νά δημιουργήσει ενα έμβρυο έκβιομηχάνησης. Ό - 
πωσδήποτε θά σκοντάψει στήν Αδυσώπητη αντίθεση τής πα
λιάς μητρόπολης, πού μέσα στά πλαίσια τών νεο - αποικια
κών συμφωνιών εχει πάρει δλες της τίς προφυλάξεις.

’Ά ν  ή εξουσία θέλει νά βγάλει τή χώρα άπο τή στα- 
σιμότητα καί νά τήν οδηγήσει μέ μεγάλα βήματα πρός τήν 
ανάπτυξη καί τήν πρόοδο, πρέπει πρώτα - πρώτα νά έθνι- 
κοποιήσει τόν έμπορικό τομέα. Έ  μπουρζουαζία πού θέλει 
νά κάνει νά θριαμβεύσει τό πνεύμα τοϋ κέρδους καί τοϋ ή~ 
δονισμοϋ. ή περιφρονητική συμπεριφορά τη; προ; τίς μά
ζες καί το σκανδαλώδες θέαμα τοϋ κέρδους, τή; κλεψιά; 
θά ’πρεπε νά ποϋμε, εκδηλώνεται μαζικά σ" αύτόν τον το
μέα. Σέ μιά αποικιακή κοινωνία δ έμπορικό; τομέα; είναι, 
σαφώ; υ σημαντικότερο:. "Άν θέλουμε νά προχωρήσουμε
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τιρέπει νά αποφασίσουμε άπό τις πρώτε: ώρες νά εθνικοποι
ήσουμε αύτόν τον τομέα. 'Άλλα είναι φανερό πώς αύτή η 
εθνικοποίηση δέν πρέπει νά πάρει τήν δψη μιας αλύγιστη; 
κρατικοποίησης, Δέν συμφέρει νά μπουν επικεφαλής τών ύ 
πηρεσιών πολίτες Ασχημάτιστοι πολιτικά. Κάθε φορά πού 
υίοθετήθηκε αύτή ή διαδικασία βλέπουμε δτι ή εξουσία 
στήν πραγματικότητα βοήθησε τον θρίαμβο μιας δικτατο
ρίας ύπαλλήλων εκπαιδευμένων άπό τήν παλιά μητρόπολη» 
πού γρήγορα άποδεικνύονταν ανίκανοι νά σκεφτοϋν τό έθνι 
κό σύνολο, ΑύτοΙ οι ύπάλληλοι αρχίζουν πολύ γρήγορα νά 
σαμποτάρουν τήν εθνική οικονομία, νά άποδιοργανώνουν 
τού; οργανισμούς καί τότε καθιερώνεται ή διαφθορά, οί υ
πεξαιρέσει;, οί οίκειοποιήσεις τών στόκ, ή μαύρη αγορά. 
Εθνικοποίηση τοϋ εμπορικού τομέα σημαίνει δημοκρατική 

οργάνωση τών εισαγωγικών καί έξαγωγικών συνεταιρι
σμών. Σημαίνει αποκέντρωση αύτών -τών συνεταιρισμών, 
κάνοντας τις μάζες νά ένδιαφερθοϋν γιά τήν πορεία τών 
■δημοσίων πραγμάτων. Ολα αύτά βλέπουμε δτι δέν μπο
ρούν νά γίνουν άν δέν πολιτικοποιηθεί 6 λαός. Πρώτα θά 
πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε τήν άναγκαιότητα νά ξεκα
θαριστεί μιά γιά πάντα ενα προ>ταρχικό πρόβλημα. Πραγ
ματικά, σήμερα ή άρχή μιας πολιτικοποίησης τών μαζών 
ισχύει γενικά στις υπανάπτυκτες χώρες. Ά λλά φαίνεται 
πώς δέν προσεγγίζουν δλες μέ γνησιότητα αύτόν τόν πρω
ταρχικό σκοπό. Ό ταν δηλώνουμε τήν άναγκαιότητα νά πο
λιτικοποιηθεί δ λαό; αποφασίζουμε συγχρόνους νά ύποδηλώ- 
σουμε ο ν  6 λαό; μα: ύποστηρίζει στή δράση τήν όποια Εχου
με άναλάβει. Μιά κυβέρνηση πού δηλώνει πώς θέλει νά πο
λιτικοποιήσει το λαό εκφράζει τήν επιθυμία της νά κυβερ
νήσει μέ τό λαό καί γιά τό λαό. Δέν θά πρέπει νά είναι μιά 
φρασεολογία προορισμένη νά καμουφλάρει μιά άστική κα 
τεύθυνση. Οί αστικέ; κυβερνήσεις τών καπιταλιστικών χω- 
ρών έχουν άπό καιρό ξεπεράσει αύτήν τήν παιδιάστικη φά
ση τής εξουσίας. Κυβερνούν ψυχρά μέ τή βοήθεια τών νό
μων τους, τής οικονομικής τους δύναμης καί τής Αστυνο
μίας τους, Τώρα πού ή εξουσία τους εχει στερεωθεί δέν ε· ·



ναι πια αναγκασμένες νά χάνουν τον καιρό τους μέ δημα
γωγίες. Κυβερνούν σύμφο)να μέ τά συμφέροντα τους κι I- 
χουν τό θάρρος της δύναμής τους. Δημιούργησαν μιά νομι
μότητα και είναι δυνατές μέ τό σπαθί τους.

Ή  αστική κάστα τών πρόσφατα ανεξάρτητων χωρών 
δέν εχει άκόμα ουτε τόν κυνισμό, ουτε τή γαλήνη τή βασι
σμένη στή δύναμη τών παλιών αστικών τάξεων. ΙΥ  αύτό 
συναντάμε σ’ αύτήν μιά κάποια φροντίδα νά κρύψει τίς μυ
στικές της πεποιθήσεις, νά δίνει, λογαριασμό, μέ δυό λόγια 
νά δείχνεται δημοφιλής. Ή  πολιτικοποίηση τών μαζών δέν 
είναι η κινητοποίηση τρεις ή τέσσερις φορές τό χρόνο δε
κάδων ή εκατοντάδων χιλιάδων άνδρών καί γυναικών. Αύ
τές οί θεαματικές συγκεντρώσεις μοιάζουν μέ τήν παλιά 
τακτική πριν άπό τήν άνεξαρτησία, βταν έπεδείκνυαν τίς 
δυνάμεις τους γιά ν’ αποδείξουν στό εαυτό τους καί στους 
άλλους πώς έχουν τό λαό μαζί τους. Έ  πολιτικοποίηση τών 
μαζών εχει σάν σκοπό οχι νά κάνει τίς μάζες νά παιδια
ρίζουν, άλλά νά τίς κάνει νά ένηλικιο)θοϋν.

Αύτό μάς αναγκάζει ν' αντιμετωπίσουμε τό ρόλο του 
πολιτικού κόμματος σέ μιά υπανάπτυκτη χώρα. Είδαμε 
στίς προηγούμενες σελίδες δτι πολύ συχνά ορισμένα άπλο- 
ποιητικά πνεύματα, πού άλλο>στε ανήκουν στήν έθνική ά
στική τάξη, δέν παύουν νά επαναλαμβάνουν δτι σέ μιά υ
πανάπτυκτη χώρα ή διοίκηση τών ύποθέσεων άπο μιά δυ
νατή Ιξουσία, βλέπε δικτατορία, είναι αναγκαία. Μ’ αύτή 
τήν προοπτική αναθέτουν στό κόμμα μιά αποστολή επιτή
ρησης τών μαζών. Τό κόμμα ενισχύει τή διοίκηση καί τήν 
αστυνομία καί έλέγχει τίς μάζες, οχι γιά νά έξασφαλίσει 
τήν πραγματική συμμετοχή τους στίς υποθέσεις του έθνους, 
άλλά γιά νά τούς θυμίζει συνεχώς πώς ή έξουσία περιμέ
νει απ’ αύτές ύπακοή καί πειθαρχία, Αύτή ή δικτατορία 
πού νομίζει πώς είναι ιστορική αναγκαιότητα, πού θεωρεί 
τόν εαυτό της απαραίτητο τήν επομένη τής ανεξαρτησίας, 
συμβολίζει στήν πραγματικότητα τήν απόφαση τής αστι
κής κάστας νά διοικήσει τήν υπανάπτυκτη χώρα πρώτα μέ 
τήν υποστήριξη τοϋ λαοϋ, άλλά γρήγορα εναντίον του. Έ
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προοδευτική μεταμόρφωση τοϋ κόμματος σέ υπηρεσία πλη
ροφοριών είναι ή ένδειξη δτι ή έξουσία δλο καί πιό πολύ 
αισθάνεται τήν ανάγκη νά αμυνθεί. Ή  άμορφη μάζα τοΰ 
λαου θεωρείται σάν τυφλή δύναμη, πού πρέπει συνεχώς νά 
κρατιέται υπό έλεγχο, ειτε μέ τήν έξαπάτηση είτε μέ τό 
φόβο πού τής εμπνέουν οί δυνάμεις τής αστυνομίας. Τό 
κόμμα χρησιμεύει σά βαρόμετρο, σάν υπηρεσία πληροφορι
ών. Ό  άγο>νιστής μετατρέπεται .σέ καταδότη. Τοΰ έμπι- 
στεύονται τιμωρητικές αποστολές στά χωριά, Τά έμβρυακά 
αντιπολιτευτικά κόμματα διαλύονται μέ τά μπαστούνια και 
μέ τις πέτρες. Οί υποψήφιοι· τής Αντιπολίτευσης βλέπουν 
τά σπίτεα τους νά καίγονται. Ή  αστυνομία πολλαπλασιάζει 
τις προκλήσεις. Σ ’ αύτές τις συνθήκες, φυσικά, τό κόμμα εί
ναι ενα καί 99,99% τών ψήφιον πανε στόν κυβερνητικό υ
ποψήφιο. ΪΙρέπει νά ποΰμε πώς στήν ’Αφρική ένας ορισμέ
νος Αριθμός κυβερνήσεων συμπεριφέρεται μ’ αύτόν τόν τρό
πο. *Όλα τά κόμματα τής αντιπολίτευσης, πού άλλωστε γε
νικά είναι προοδευτικά, δηλαδή έργάζονταν γιά μιά μεγα
λύτερη έπίδραση τών μαζών στήν πορεία τών δημοσίων 
πραγμάτων καί ήθελαν έναν περιορισμό τής περιφρονητι
κής καί κερδοσκοπικής μπουρζουαζίας, καταδικάστηκαν μέ 
τήν βία τών γκλόμπς καί τών φυλακών στή σιωπή καί μετά 
στήν παρανομία.

Τά πολιτικά κόμματα σέ πολλές, σήμερα Ανεξάρτητες, 
περιοχές τής ’Αφρικής γνωρίζουν μιά φοβερά σοβαρή κρίση. 
Μπροστά σ’ ένα μέλος τοΰ κόμματος 6 κόσμος σωπαίνει, γί
νεται Αρνί καί Απευθύνει έγκώμια πρός τήν κυβέρνηση καί 
τόν ήγέτη. Ά λλά στό δρόμο, τό βράδυ έξω άπό τό χωριό, 
στό καφενείο ή στό ποτάμι Ακούει κανείς τήν πικρή Απο
γοήτευση τοΰ λαοΰ, τήν Απελπισία του Αλλά καί τή συγκρα- 
τημένη οργή του. Τό κόμμα, άντί νά ευνοεί τήν έκφραση 
τών λαϊκών παραπόνων, Αντί νά θεωρήσει σάν βασική Απο
στολή του τήν έλεύθερη κυκλοφορία τών Ιδεών τοΰ λαοΰ 
πρός τή διοίκηση, Αποτελεϊ Απαγορευτικό φραγμό. Οί ήγέ
τες τοΰ κόμματος συμπεριφέρονται σάν χυδαίοι ύπασπιστές 
καί θυμίζουν συνεχώς στό λαό πώς πρέπει νά γίνει «ήσυ-
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χία στίς γραμμές». Αύτό τό κόμμα πού δήλωνε πώς είναι ό 
υπηρέτης του λαοϋ, πού προσποιούνταν πώς δούλευε εξαν
τλητικά γιά τήν άνθηση τοϋ λαοϋ, άπό τή στιγμή πού ή α
ποικιακή δύναμη τοϋ παράδοσε τή χώρα, σπεύδει νά Εανα- 
στείλει τόν κόσμο στό καβούκι του. Έπίσης, στό επίπεδο 
τής έθνικής ενότητας, το κόμμα πολλαπλασιάζει τά λάθη 
του. ’Έτσι τό λεγόμενο έθνικό κόμμα συμπεριφέρεται σάν 
εθνικιστικό. Είναι μιά πραγματική φυλή όργανωμένη σέ. 
κόμμα. Αύτό τό κόμμα πού τοϋ άρέσει νά αύτοχαρακτηρί- 
ζεται έθνικό, πού δηλώνει πώς μιλάει οτ ονομα ολου τοϋ 
λαοϋ, οργανώνει μυστικά καί καμιά topk  καί φανερά μια 
πραγματική εθνικιστική δικτατορία. Δέν έχουμε πιά μιά ά
στική δικτατορία άλλά μιά φυλετική. Οί υπουργοί, οί διευ
θυντές των υπουργείων, οί πρεσβευτές, οί δήμαρχοι εκλέ
γονται άπό τήν εθνότητα τοϋ ήγέτη, μερικές φορές μάλι
στα άπό τήν ί'δια του τήν οικογένεια. Αύτά τά καθεστώτα 
οικογενειακού τύπου μοιάζουν σάν.'να θέτουν ξανά σέ ισχύ 
τούς παλιούς νόμους τής Ινδογαμίας καί νιώθει κανείς οχι 
μόνο θυμό άλλά καί ντροπή άπέναντι σ' αύτήν τήν ηλιθιό
τητα, σ’ αύτή τήν άπάτη, σ' αύτήν τήν διανοητική καί 
πνευματική αθλιότητα. Αύτοί οί κυβερνήτες είναι πραγμα
τικοί προδότες τής 'Αφρικής, γιατί τήν πουλάνε στό χειρό
τερο έχθρό της: τή βλακεία. Αύτή ή φυλετικοποίηση προ- 
καλεί φυσικά τό επαρχιώτικο πνεϋμα, τόν σεπαρατισμό. Ε 
πιπλέουν καί θριαμβεύουν οί άποκεντρωτικές τάσεις, τό έ
θνος διαλύεται, διαμελίζεται. Ό  ήγέτης πού φώναζε: «α
φρικανική ενότητα!» καί πού σκεφτόταν τή μικρή του οι
κογένεια, ξυπνάει μιά ωραία πρωία μέ πέντε φυλές πού κι 
αύτές θέλουν νά έχουν τούς πρεσβευτές τους καί τούς υπουρ
γούς τους* καί πάντα ανεύθυνος, πάντα άσυνείδητος, πάν
τα άθλιος, ο ήγέτης καταγγέλλει τήν «προδοσία».

Σημειώσαμε πολλές φορές τόν συχνά ελεεινό ρόλο τοϋ 
ήγέτη. Γιατί σέ ορισμένες περιοχές τό κόμμα είναι Οργα
νωμένο σάν συμμορία πού τήν ήγεσία της άναλαμβάνει τό 
πιό σκληρό πρόσιοπο. Μιλοϋν μέ χαρά γιά τήν άνωτε- 
ρότητα τοϋ ήγέτη αύτοϋ, γιά τή δύναμή του καί δέν διστά-
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ζουν σ' Ινα τόνο συνένοχη; κι ελαφρά θαυμαστικό να λένε 
πώς τον τρέμουν οί στενοί συνεργάτες του. Γιά ' /  άποφύ- 
γουμε αύτές τ*ς σκοπέλους πρέπει να άγο)νιστοϋμε μέ πεί
σμα γιά νά μή γίνει ποτέ τό κόμμα πρόθυμο όργανο στά χέ
ρια ενός ηγέτη. Ήγέτης, άπό τό ηγούμαι, πού σημαίνει ο
δηγώ, Δέν υπάρχουν πιά σήμερα οδηγοί τοϋ λαοϋ. Οί λαοί 
δέν είναι πιά κοπάδια πρόβατα καί δέν έχουν ανάγκη νά 
όδηγοϋνται. Ά ν  ό ήγέτης μου μέ οδηγεί θέλω νά ξέρει πώς 
συγχρόνους τόν οδηγώ κι εγώ. Τό έθνος δέν πρέπει νά είναι 

ύπόθεση πού τήν διαχειρίζεται ενας μανιτοϋ. Καταλα
βαίνουμε τόν πανικό πού κυριαρχεί στούς κυβερνητικούς κύ
κλους κάθε φορά πού ενας απ’ αύτούς τούς ήγέτες αρρω
σταίνει. Κυριαρχεί γιατί τό πρόβλημα πού τούς τρώει είναι 
ή διαδοχή. Τί θά γίνει ή χώρα άν δ ήγέτης πεθάνει; Οί 
κυβερνητικοί κύκλοι πού έχουν παραιτηθεί μπροστά στόν ή- 
γέτη, ανεύθυνοι, άσυνείδητοι, Απασχολημένοι πρωταρχικά 
μέ τήν καλοζωΐα τους, τά κοκταίηλ πού οργανώνουν, τά 
πληρωμένα ταξίδια καί τήν άποδοτικότητα τής κομπίνας, 
ανακαλύπτουν άπό τή μιά στιγμή στήν άλλη τό πνευματι
κό κενό στήν καρδιά τοϋ έθνους.

Μιά χοόρα πού θέλει πραγματικά ν"* απαντήσει· στά β
ροντήματα πού τής θέτει ή ιστορία, πού θέλει ν5 αναπτύξει τις 
πόλεις της καί τον εγκέφαλο τών κατοίκων της, πρέπει νά 
Ιχει ενα αληθινό κόμμα. Τό κόμμα δέν είναι ενα όργανο 
στά χέρια τής κυβέρνησης. Αντίθετα, τό κόμμα είναι 5ρ- ’ 
γανο στά χέρια τοϋ λαοϋ. Εκείνος βάζει τις βάσεις τής πο
λιτικής πού πραγματοποιεί ή κυβέρνηση. Τό κόμμα δέν εί
ναι, δέν πρέπει ποτέ νά είναι μόνο τό πολιτικό γραφείο, δ
που συγκεντρώνονται μέ τήν άνεσή τους δλα τά μέλη τής 
κυβέρνησης καί οί μεγάλοι άξιονματικοί τοϋ καθεστώτος. 
Τό πολιτικό γραφείο πολύ συχνά δυστυχώς αποτελεϊ δλό- 
κληρο τό κόμμα, καί τά μέλη του, είναι εγκατεστημένα μόνι
μα στήν πρωτεύουσα. Σέ μιά ύπανάπτυκτη χώρα τά ηγε
τικά μέλη τοϋ κόμματος πρέπει ν" αποφεύγουν τήν πρωτεύ
ουσα σάν τόν διάβολο, πρέπει νά κατοικοϋν, μέ ελάχιστες 
εξαιρέσεις, στις Αγροτικές περιοχές. Πρέπει ν’ άποφεύγε»

159



ται ή συγκέντρωση των πάντων στήν μεγάλη πόλη. Κα 
μιά δικαιολογία διοικητικής τάξης δέν μπορεΐ νά εξηγήσει 
τήν συγκέντρο)ση σέ μιά πρωτεύουσα ύπερπληθή καί ύπερ
ανεπτυγμένη σέ σχέση μέ τά άλλα εννέα δέκατα τοϋ εδά
φους. Τό κόμμα πρέπει νά αποκεντρωθεί ώς τόν υψιστο βα
θμό. Είναι b μόνος τρόπος νά δραστηριοποιηθούν οι νεκρές 
περιοχές, οι περιοχές πού δέν έχουν άκόμα ξυπνήσει στή 
ζωή.

Πρακτικά θά πρέπει νά ύπάρχει τουλάχιστον ενα μέ
λος τοϋ πολιτικού κόμματος σέ κάθε περιοχή καί θά πρέπει 
νά άποφύγουμε νά τόν ονομάσουμε έπαρχο ή κάτι παρό
μοιο. Δέν θά εχει στά χέρια του διοικητικές εξουσίες. Τό 
μέλος τοϋ πολίτικου γραφείου τής επαρχίας δέν θά πρέπει 
νά κατέχει τόν ψηλότερο βαθμό στό διοικητικό μηχανισμό 
τής έπαρχίας. Δέν είναι Απαραίτητο νά άποτελεΐ ενα σώμα 
μέ τήν εξουσία. Γιά τό λαό τό κόμμα δέν είναι ή εξουσία 
άλλά h οργανισμός μέσο) τοϋ όποιου έξασκεΐ σάν λαός τήν 
εξουσία του καί τή θέλησή του. "Οσο λιγότερη σύγχυση 
γιά τή δυαδικότητα τών εξουσιών ύπάρχει, τόσο πιό πολύ 
τό κόμμα θά παίζει τό ρόλο του σάν καθοδηγητής καί τό
σο πιό πολύ θ’ άποτελεΐ γιά τό λαό τήν αποφασιστική έγ- 
γύηση. *Αν. τό κόμμα ταυτίζεται μέ τήν έξουσία, τό νά εί
ναι κανείς μέλος τοϋ κόμματος θά σημαίνει δτι παίρνει τόν 
πιό σύντομο δρόμο γιά νά πραγματοποιήσει έγωϊστικούς 
σκοπούς, νά Αποκτήσει μιά θέση στή διοίκηση, ν’ Ανεβά
σει τό βαθμό του, ν’ Αλλάξει κλίμακα, νά κάνει καρριέρα.

Σέ μιά ύπανάπτυκτη χώρα, ή δημιουργία δυναμικών ε
παρχιακών ήγεσιών σταματάει τή διαδικασία τής Αστυφιλίας, 
τήν Ασυνεπή πλημμύρα τών Αγροτικών μαζών πρός τίς πόλεις. 
Ή  δημιουργία, Από τίς πρώτες μέρες τής Ανεξαρτησίας, ε
παρχιακών ήγεσιών πού θά έχουν ολες τίς Αρμοδιότητες σέ 
μιά επαρχία γιά νά τήν ξυπνήσουν, νά τήν κάνουν νά ζή- 
σει, νά έπιταχύνουν τήν συνειδητότητα τών πολιτών, είναι 
μιά Αναγκαιότητα Από τήν οποία δέν μπορεΐ νά ξεφύγει μιά 
χώρα πού θέλει νά προχωρήσει. ’Αλλιώς, οί ύπεύθυνοι τοϋ 
κόμματος καί οί Αξιωματοϋχοι τοϋ καθεστώτος συνωθοϋν-

160



τα* γύρω άπό τον αρχηγό. Οί διοικήσεις εξογκώνονται, ό
χι γιατί Αναπτύσσονται καί διαφοροποιούνται, άλλά επειδή 
καινούργιοι ξάδερφοι καί καινούργια μέλη περιμένουν μιά 
θέση κι ελπίζουν νά εισχωρήσουν στό μηχανισμό. Καί τ" ό
νειρό κάθε πολίτη είναι νά φτάσει στήν πρωτεύουσα, νά πά
ρει το μερτικό του άπό τήν ευημερία. Οί επαρχίες έρημώ 
νονται, οί αγροτικές μάζες, απλαισίωτες, αμόρφωτες καί 
χωρίς υποστήριξη, παρατάνε τήν κακοδουλεμένη γή τους 
καί πηγαίνουν πρός τις περιφερειακές πόλεις, αυξάνοντας 
δυσανάλογα τό λοΰμπεν προλεταριάτο.

Ή  ώρα μιας νέας εθνικής κρίσης δέν είναι μακριά. Ε 
μείς σκεφτόμαστε πώς Αντίθετα τό έσωτερικό, ή ύπαιθρος 
θά πρέπει νά είναι προνομιούχος. Στήν Ισχατη περίπτωση, 
άλλωστε, δέν υπάρχει κανένα εμπόδιο ή κυβέρνηση νά ε
δρεύει άλλου από τήν πρωτεύουσα. Πρέπει νά άπομυθοποι- 
ηθεΐ ή προ.)τεύουσα καί οί Απόκληρες μάζες πρέπει νά κα
ταλάβουν δτι γι* αύτές εργαζόμαστε. Ά πό μιάν αποψγ] αύ
τό προσπάθησε νά κάνει ή βραζιλιάνικη κυβέρνηση στήν 
Μπραζίλια. Ή  έπαρση τοΰ Ρίο ντέ Τζανέϊρο ήταν μιά 
προσβολή γιά τόν βραζιλιάνικο λαό. Ά λλά δυστυχώς ή 
Μπραζίλια είναι μιά νέα πρωτεύουσα εξ ίσου τερατώδης δ- 
σο κι ή παλιά. Τό μόνο ενδιαφέρον αυτής τής πραγματο
ποίησης είναι πώς σήμερα υπάρχει ενας δρόμος μέσα άπό 
τή ζούγκλα. ’Ό χι, κανένας σοβαρός λόγος δέν μπορεΐ ν 
Αντιταχθεΐ στή μεταφορά τοΰ συνόλου τής κυβέρνησης πρός 
μιά Από τις πιό στερημένες περιοχές. Ή  πρωτεύουσα τών 
υπανάπτυκτων χωρών είναι μιά εμπορική ιδέα πού κλήρο- 
νομήθηκε Από τήν Αποικιακή περίοδο. 'Όμως στις ύπανά- 
πτυκτες χώρες πρέπει νά πολλαπλασιάσουμε τις επαφές μέ 
τις μάζες τής υπαίθρου. Πρέπει νά κάνουμε έθνική πολιτι
κή, δηλαδή, πριν άπό δλα, μιά πολιτική γιά τις μάζες. Δέν 
πρέπει ποτέ νά χάσουμε τήν έπαφή μέ τό λαό πού Αγωνί
στηκε γιά τήν άνεξαρτησία του καί τή συγκεκριμένη βελ
τίωση τής ζωής του.

Οί ύπάλληλοι καί οί τεχνικοί τής χώρας πρέπει νά βυ
θιστούν οχι μέσα στά διαγράμματα καί τις στατιστικές,
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άλλά μέσα στό χώμα του λαοϋ. Λεν πρέπει πια νά τού; ση
κώνεται ή τρίχα μόλις γίνεται λόγος γιά μετάθεση στό ·<έ- 
σωτερικό». Δέν πρέπει πια νά βλέπουμε αύτές τίς νιόπαν
τρες γυναίκες τών υπανάπτυκτοι χωρών ν’ άπειλοϋν τούς 
άντρες τους μέ τό διαζύγιο άν κάποτε δέν τά καταφέρουν 
ν’ άποορόγουν τή μετάθεση σέ μιά αγροτική θέση. IV  αύτό, 
το πολιτικό γραφείο τοϋ κόμματος πρέπει νά εύνοε'ί τίς στε
ρημένες περιοχές, καί ή ζωή τής' πρωτεύουσας, ζωή τεχνη 
τή, επιφανειακή, κολλημένη στήν έθνική ζο>ή σάν ξένο σώ
μα, πρέπει νά πιάνει οσο λιγότερη θέση γίνεται - στή ζο)ή 
τοϋ έθνους πού είναι θεμελιώδης καί ιερή.

- Σέ μιά ύπανάπτυκτη χώρα τό κόμμα πρέπει νά είναι 
οργανωμένο μέ τέτοιο τρόπο πού νά μήν άρκείται άπλώς 
στό νά εχει επαφή μέ τις μάζες, Τό κόμμα πρέπει νά είναι 
ή άμεση έκφραση τών μαζών. Τό κόμμα δέν είναι μιά δι
οίκηση πού τής εχει ανατεθεί νά μεταδίδει τίς διαταγές 
τής κυβέρνησης. Είναι 6 ενεργητικός εκπρόσωπος καί ο α
διάφθορος υπερασπιστής τών μαζών. Γιά νά φτάσουμε σ’ 
αύτήν τήν σύλληψη τοϋ κόμματος, πρέπει πριν απ’ δλα ν5 
απαλλαγούμε άπό τήν πολύ εύρωπάϊκή, πολύ άστική, δη
λαδή πολύ περιφρονητική ιδέα ότι οί μάζες είναι ανίκανες 
/ αύτοκυβερνηθοϋν. Πραγματικά ή πείρα άποδεικνύει δτι 
οί μάζες καταλαβαίνουν τέλεια καί τα  πιό περίπλοκα προ
βλήματα. Μιά άπο τίς μεγαλύτερες υπηρεσίες πού προσφε- 
ρε ή άλγερινή επανάσταση στους "Αλγέρινους ,δινοουμένους 
είναι ότι τούς Ιφερε σ" έπαφή μέ τό λαό, οτι τούς έπέτρε- 
ψε νά δουν τήν φοβερή, τήν άφατη μιζέρια τοϋ λαοϋ -καί 
συγχρόνους νά παρακολουθήσουν τό ξύπνημα τής εξυπνά
δας του, τήν πρόοδο τής συνε'δητότητάς του,. Ό  άλγερινο; 
Λαός, αύτή ή μάζα τών πεινασμένων καί τών αναλφάβη
των, αυτοί οί άνδρες κι οί γυναίκες οί βυθισμένοι γιά αι
ώνες μέσα στό πιο φοβερό σκοτάδι, κράτησαν ενάντια στά 
τάνκς καί στ* άε ροπλάνα, ενάντια στά ναπάλμ καί τίς· ψυ
χολογικές υπηρεσίες, άλλά κυρίως ενάντια στή διαφθορά 
καί στήν πλύση εγκεφάλου, ενάντια στούς προδότες καί 
στά -εθνικά' στρατεύματα τοϋ στρατηγού  Μπελλούνις. Αύ~



τός ό λαός κράτησε παρά τις αδυναμίες, τούς δισταγμούς, 
τούς μαθητευόμενους δικτάτορες. Αύτός ό λαός κράτησε, 
γιατί εφτά όλόληκρα χρόνια ή πάλη του τοϋ άνοιξε περιο
χές πού ούτε καν υποψιαζόταν τήν ύπαρξή τους. Σήμερα, 
εργοστάσια δπλων λειτουργούν πολλά μέτρα κάτω άπό τή 
γη, σήμερα τά λαϊκά δικαστήρια λειτουργούν σ’ όλες τις 
κλίμακες, οι τοπικές επιτροπές προγραμματισμού όργανώ- 
νουν τό διαμελισμό των μεγάλων Ιδιοκτησιών, επεξεργά
ζονται τήν "Αλγερία τού αύριο. 'Έ νας μεμονωμένος άνθρω
πος μπορεΐ νά άντισταθε! στήν κατανόηση ένός προβλήμα
τος άλλά ή μόδα, τό χ ω ρ ώ , καταλαβαίνει μέ μιά εκπλη
κτική ταχύτητα. Είναι άλήθεια ότι άν φροντίσουμε νά χρη
σιμοποιήσουμε μιά γλώσσα κατανοητή .μόνο στούς διπλω
ματούχους τής νομικής ή τής οίκονομολογίας, θ’ αποδει
χτεί εύκολα δτι οί μάζες πρέπει νά διευθύνονται, "Αλλά άν 
μιλήσουμε τή συγκεκριμένη γλώσσα, άν δέν μάς κυριαρχεί 
ή διεστραμμένη επιθυμία νά απαλλαγούμε άπό τό λαό. τό
τε όλέπουμε δτι οι μάζες πιάνουν δλες τις. αποχρώσεις, όλα 
τά νοήματα. Ί ί  προσφυγή σέ μιά τεχνητή γλώσσα σημαίνει 
πώς είμαστε αποφασισμένοι νά θεωρήσουμε τις μάζες βέβη- 
/,ες. Αύτή ή γλώσσα κρύβει άσχημα τήν επιθυμία τών ο- 
μιλητών νά ξεγελάσουν τό λαό καί νά τόν άφήσουν άπ' ε
ίχα. Ί ί  επιχείρηση τής περιπλοκοποίησης τής γλώσσας εί- 
/αι μιά μάσκα πού πίσω της όιακρίνεται μιά πιό μεγάλη έ- 
πιχείρηση εξαπάτησης, θέλουμε συγχρόνως νά άφαιρέσνυ- 
με άπό τό λαό τ’ αγαθά του καί τήν αύτοδιάθεσή του. 'Ό -' 
λα μπορούμε νά τά εξηγήσουμε στό λαό μέ τήν προϋπόθεση 
πώς θέλουμε πραγματικά νά καταλάβει. Κι άν νομίζουμε 
πώς δέν τόν χρειαζόμαστε, πώς αντίθετα υπάρχει κίνδυνος, 
•/ά ενοχλήσει τήν καλή πορεία, τών διαφόρων ιδκοτίκών ε
ταιριών περιορισμένης ευθύνης, πού σκοπός τους είναι νά 
κάνουν τό λαό ακόμα πιό φτωχό, τότε βέβαια τό πρόβλημα 
dvai αλλο.

*\\ν νομίζουμε ότι μπορούμε νά κυβερνήσουμε τέλεια 
μιά χώρα χωρίς νά χώσει τή μύτη του δ λαός, άν νομίζου
με δτι δ λαός με μόνη τήν παρουσία του μάς χαλάει τά ’σχέ
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δια, είτε έπειδή τά καθυστερεί, είτε έπειδή μέ τήν φυσική 
άσυνειδησία του τά σαμποτάρει, τότε κανένας δισταγμός δέν 
επιτρέπεται: πρέπει ' /  άπομακρύνουμε τό λαό. "Ομως ή 
αλήθεια είναι δτι 6 λαός, δταν τόν καλούμε νά κυβερνήσει 
τή χώρα δέν καθυστερεί άλλά έπιταχύνει τήν κίνηση. Ε 
μεις οί "Αλγερινοί είχαμε τήν ευκαιρία, στή διάρκεια αύ~ 
τοϋ τοϋ πολέμου, είχαμε τήν εύτυχία, ν" αγγίξουμε μέ τό 
δάχτυλό μας ορισμένα πράγματα. Σέ ορισμένες αγροτικέ; 
περιοχές, οί πολίτικο - στρατιωτικοί υπεύθυνοι τής επανά
στασης αντιμετώπισαν πραγματικά καταστάσεις πού χρειά
ζονταν ριζικές λύσεις. Θά άναφέρουμε μερικές απ' αύτές 
τίς καταστάσεις.

Τό 1956 -5 7 , ή γαλλική άποικιοκρατια είχε απαγο
ρεύσει ορισμένες ζώνες, καί ή κυκλοφορία προσώπων σ’ αύ
τές τίς ζώνες έλεγχόταν αυστηρά. Οι άγρότες δέν είχαν 
λοιπόν πιά τή δυνατότητα νά πάνε ελεύθερα· στίς πόλεις γιά 
ν' άνανεο>σουν τίς προμήθειες τους. Οί μπακάληδες έκείνη 
τήν περίοδο είχαν τεράστια κέρδη. Ό  καφές, τό τσάϊ, ή ζ ά 
χαρη, ό καπνός, τό άλάτι. έφταναν σέ υπερβολικές τιμές. 
Ή  μαύρη αγορά θριάμβευε μέ μιά έξαιρετική αύθάδεια. Οί 
άγρότες, πού δέν μπορούσαν νά πληρώσουν σέ είδος ύποθή- 
κευαν τίς σοδειές τους, δηλαδή τή γή τους, ή διαμέλιζαν, 
κομμάτι - κομμάτι τήν κληρονομιά τής οικογένειας καί, σέ 
μιά δεύτερη φάση, έργάζονταν γιά λογαριασμό τοϋ μπακά
λη. Οί πολιτικοί κομμισσάριοι μόλις συνειδητοποίησαν αύ- 
τόν τον κίνδυνο άντέδρασαν μέ άμεσο τρόπο, ’Έτσι καθιε
ρώθηκε Ινα λογικό σύστημα προμηθειών: ό μπακάλης πού 
πηγαίνει στήν πόλη αναγκάστηκε νά κάνει τίς άγορές του 
άπό έθνικιστές χονδρέμπορους πού τοϋ έδιναν μιά άπόδειξη 
μέ αναλυτικές τίς τιμές τών εμπορευμάτων. 'Όταν ο μπα
κάλης φτάνει στό χωριό, πρέπει πριν απ' δλα νά παρουσια
στεί στόν πολιτικό κομμισσάριο, πού έλέγχει τήν άπόδειξη, 
καθορίζει τό περιθώριο τοϋ κέρδους καί τήν τιμή τής πώ
λησης.. Οί τιμές αναγράφονται στό μαγαζί κι Ινα μέλος 
του χωριού, είδος ελεγκτή, είναι μόνιμα έκεί καί πληροφο
ρεί τό φελ)άχο γιά τίς τιμές στίς οποίες πρέπει νά που-



λιοϋνται τά εμπορεύματα. "Όμως ό έμπορος βρίσκει γρήγορα 
έναν τρόπο νά ξεφύγει καί μετά άπό τρεις ή τέσσερις μέ
ρες δηλώνει πώς τό στόκ του έξαντλήθηκε. ’Έτσι ξαναρχί
ζει τή μαύρη αγορά. Ή  αντίδραση τής πολίτικο - στρατιο)- 
τικής ηγεσίας ήταν ριζοσπαστική. Άποφασίστηκαν σημαν
τικές ποινές, τά πρόστιμα μαζεύονταν καί πήγαιναν στό 
ταμείο του χωρίου γιά νά χρησιμοποιηθούν είτε γιά κοινω
νικά εργα είτε γιά εργασίες συλλογικοϋ συμφέροντος. Με
ρικές φορές αποφάσιζαν νά κλείσουν γιά ενα όρισμένο διά
στημα τό έμπορικό. Μετά, σέ περίπτωση επανάληψης, τό 
μαγαζί επιτάσσεται αμέσως καί τό εκμεταλλεύεται μιά έ- 
κλεγμένη επιτροπή, πληρο)νοντας στόν παλιό ιδιοκτήτη έ
να μηνιάτικο επίδομα.

Ξεκινώντας άπ* αύτές τίς εμπειρίες εξήγησαν στό λαό 
τή λειτουργία τών μεγάλων νόμων τής οικονομίας, βασιζό
μενοι σέ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ή  συγκέντρωση κε
φαλαίου σταμάτησε νά είναι μιά θεωρία κι έγινε μιά πρά
ξη πολύ πραγματική καί άμεσα παρούσα. Ό  λαός κατάλα
βε πώς, ξεκινώντας άπό ένα εμπόριο, μπορεΐ κανείς νά 
πλουτίσει, νά επεκτείνει αύτό τό εμπόριο. Τότε, οί άγρό
τες διηγήθηκαν δτι αύτός δ μπακάλης τούς δάνειζε χρήμα
τα μέ μεγάλους τόκους* άλλοι θυμήθηκαν πώς τούς είχε 
διώξει άπό τά χιοράφια τους κα? πώς άπό ιδιοκτήτες είχαν 
γίνει εργάτες. "Οσο πιό πολύ καταλαβαίνει δ λαός τόσο 
περισσότερο αύξάνει τήν έπαγρύπνησή του, τόσο περισσό
τερο συνειδητοποιεί πώς τελικά δλα έξαρτώνται άπ’ αύτόν 
κι δτι ή σωτηρία του βρίσκεται στή συνοχή του, στή γνώ
ση τών συμφερόντων του καί στήν άναγνώριση τών έχθρών 
του. Ό  λαός καταλαβαίνει δτι τά πλούτη δέν είναι καρπός 
τής έργασίας άλλά άποτέλεσμα μιάς οργανωμένης καί 
προστατευμένης κλοπής. Οι πλούσιοι παύουν νά είναι άξιο- 
σέβαστοι, δέν είναι πιά παρά σαρκοβόρα ζώα, τσακάλια καί 
κοράκια πού χοντραίνουν άπό τό αίμα τοϋ λαοϋ. Σέ μιά άλ
λη προοπτική οί πολιτικοί κομμισσάριοι χρειάστηκε νά? απο
φασίσουν δτι κανένας, δέν θά δουλεύει πιά γιά κανέναν, 8- 
τι ή γή ανήκει σ’ αύτούς πού τή δουλεύουν. Είναι μιά άρ-
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χή πού μέ τήν εξήγησή της εγινε μιά θεμελιακή πίστη 
στά πλαίσια τής Αλεγερινής επανάστασης. Οί άγρότες πού 
χρησιμοποιούσαν εργάτες γής αναγκάστηκαν νά δώσουν τή 
γη στούς παλιούς ύπαλλήλους τους.

Τότε είδαν πώς ή απόδοση τοΰ εκταρίου τριπλασιά
στηκε κι αύτό παρά τις πολυάριθμες εισβολές τών Γάλλων, 
τούς βομβαρδισμούς καί τή δυσκολία προμήθειας λιπασμά
των. Οι φελλάχοι, πού τήν ώρα τής συγκομιδής μπόρεσαν 
νά εκτιμήσουν καί νά ζυγίσουν τά προϊόντα πού Ιβγαλαν, 
θέλησαν νά κατανοήσουν αύτό τό φαινόμενο. Ανακάλυψαν 
πολύ εύκολα πώς ή δουλειά, δέν είναι μιά απλή ιδέα, πώς 
ή σκλαβιά δέν επιτρέπει τή δουλειά, πώς ή δουλειά προϋ
ποθέτει τήν ελευθερία, τήν υπευθυνότητα καί τή συνείδηση. 

Στις περιοχές δπου μπορέσαμε νά αποκτήσουμε αυτές 
τις δημιουργικές έμπειρίες, δπου παρακολουθήσαμε τήν οι
κοδόμηση τοΰ ανθρώπου Από τόν επαναστατικό θεσμό, ο! 
άγρότες κατάλαβαν πολύ καλά τήν άρχή δτι ή δουλειά μας 
αρέσει πολύ περισσότερο δσο πιό συνειδητά κάνουμε τήν 
προσπάθεια. Μπορέσαμε νά δώσουμε στις μάζες νά καταλά
βουν δτι ή δουλειά δέν είναι ενα ξόδεμα ενεργητικότητας, 
ή ή λειτουργία βρισμένων μυο>νο>ν άλλά δτι δουλεύουμε πε
ρισσότερο μέ τό μυαλό μας καί μέ τήν καρδιά, παρά μέ 
τούς μΰς καί μέ τόν ιδρώτα μας. Έ τσι στις Απελευθερωμέ
νες περιοχές πού δμως ήσαν αποκομμένες άπό τό παλιό εμ
πορικό κύκλωμα χρειάστηκε νά γίνουν αλλαγές στήν πα
ραγωγή πού άλλοτε ήταν ολοκληρωτικά στραμμένη πρός 
τις πόλεις καί τήν έξαγωγή. Τετραπλασιάστηκε ή παραγο>- 
γή τής φακής καί όργανο)θηκε ή κατασκευή ξυλοκάρβου
νου. Τά νωπά λαχανικά καί τό κάρβουνο κατευθύνονταν 
άπό τις περιοχές τοΰ βορρά πρός τό νότο άπό τά βουνά, Ι
νώ οί περιοχές τοΰ νότου εστελναν κρέας πρός τό βορρά. 
Τό F . I,. Ν . (έθνικοαπελευθεροπικό μέτωπο) Αποφάσισε 
αύτόν τό συντονισμό, πού δημιούργησε τό σύστημα έπικοινω- 
νιών. Δέν είχαμε τεχνικούς, δέν είχαμε προγραμματιστές 
άπό τις μεγάλες σχολές τής Δύσης. Ά λλά σ’ αύτές τις Α
πελευθερωμένες περιοχές ή καθημερινή μερίδα Ιφτασε στό
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ώς τότε ανήκουστο υψος των 3.200 θερμίδων, Ό  λαδς δέν 
Αρκέστηκε στόν θρίαμβό του σ’ αύτή τή δοκιμασία» ’Έθε
σε θεωρητικά ερωτήματα. II.χ.: γιατί βρισμένες περιοχές 
5έν είχαν δει ποτέ πορτοκάλια πριν άπό τόν Απελευθερω
τικό πόλεμο, ενώ χιλιάδες τόνοι στέλνονταν στό εξωτερικό; 
Γιατί τά σταφύλια ήσαν άγνωστα σ’ ενα μεγάλο αριθμό 
Άλγερινών, ενώ εκατομμύρια τσαμπιά ήσαν οι λειχουδιές 
τών εύρο)πα?κών λα(Γ>ν; Ό  λαός εχει σήμερα πολύ ξεκάθα
ρη ιδέα γιά τό τί του ανήκει. Ό  Αλγερινός λαός ξέρει σή
μερα δτι είναι δ Αποκλειστικός ιδιοκτήτης τοϋ εδάφους καί 
τοϋ ύπεδάφους τής χώρας του. Κι άν μερικοί δέν καταλα
βαίνουν τή μανία τοϋ F a L. Ν . νά μήν Ανέχεται καμιά κα
ταπάτηση αυτής τής ιδιοκτησίας καί τήν επίμονη θέλησή του 
ν’ Αρνεΐται δποιονδήποτε συμβιβασμό στίς Αρχές του, πρέ
πει καί οί μέν καί οί δέ νά θυμηθοϋν δτι δ Αλγερινός λαός 
είναι σήμερα Ινήλικος, υπεύθυνος, συνειδητός. Μέ δυό λό- 
για δ Αλγερινός λαός είναι Ιδιοκτήτης.

’Ά ν  πήραμε τό Αλγερινό παράδειγμα γιά νά έξηγή- 
σουμε τά λόγια μάς αύτό δέν εγινε καθόλου γιά νά εξυψώ
σουμε τό λαό μας, άλλά Απλούστατα γιά νά δείξουμε τή ση
μασία πού είχε δ Αγώνας πού έκανε γιά τήν συνειδητότη- 
τά του. Είναι φανερό δτι άλλοι λαοί εφτασαν στό Ιδιο Απο
τέλεσμα Από διαφορετικούς δρόμους. Στήν Αλγερία, δπως 
ξέρουμε σήμερα, ή χρησιμοποίηση τής βίας δέν μπορούσε 
ν" Αποφευχθεί, Αλλά άλλες χώρες οδήγησαν τούς λαούς τους 
στά ιδια Αποτελέσματα μέ τόν πολιτικό άγώνα  καί τήν έρ- 
γασία διαφωτισμού πού εκανε τό κόμμα. Στήν Αλγερία, 
καταλάβαμε δτι οί μάζες βρίσκονται στό υψος τών προβλη^ 
μάτων πού Αντιμετωπίζουν. Ή  πείρα δείχνει πώς σέ μιά 
υπανάπτυκτη χώρα τό σημαντικό δέν είναι αύτό πού συλ
λαμβάνουν κι Αποφασίζουν τρακόσια πρόσωπα, Αλλά τό νά 
καταλάβει καί ν’ Αποφασίσει τό σύνολο, εστω καί μέ τιμή- 
μα τό διπλάσιο ή τόν τριπλάσιο χρόνο. Πραγματικά, δ χρόνος 
πού θά ξοδευτεί γιά έξηγήσεις, δ «χαμένος» χρόνος γιά τόν 
έξανθρωπισμό τοϋ εργαζομένου, θά κερδηθεί στήν εκτέλε
ση. Οί άνθρωποι πρέπει νά ξέρουν πού πανε καί γιατί πά
νε. Ό  πολιτικός δέν πρέπει ν’ Αγνοεί δτι τό μέλλον θά πα-
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ραμένει φραγμένο δσο ή συνείδηση του λαου θά είναι στοι
χειώδης, πρωτόγονη, σκοτεινιασμένη. Εμείς, οί ’Αφρικα
νοί πολιτικοί θά πρέπει νά εχουμε πολύ ξεκάθαρες ιδέες 
γιά τήν κατάσταση του λαου μας. Ά λλά αύτές οί ιδέες θά 
πρέπει νά παραμένουν βαθιά διαλεκτικές. Τδ ξύπνημα δλό- 
κληρου τοϋ λαοΰ δέν γίνεται μέ μιας, ή λογική στράτευσή 
του στδ εργο τής έθνικής οικοδόμησης θά είναι βαθμιαία, 
πρώτα επειδή τά μέσα Ιπικοινοννίας καί μετάδοσης είναι 
λίγο ανεπτυγμένα, μετά έπειδή δ χρονι-κδς προσδιορισμός 
πρέπει νά πάψει νά είναι προσδιορισμός τής στιγμής ή τής 
επομένης συγκομιδής γιά νά γίνει παγκόσμιος, τέλος έπει- 
δή ή άποθάρρυνση πού έγκαταστάθηκε πολύ βαθιά στά 
μυαλά άπδ τήν άποικιακή κυριαρχία εξακολουθεί νά ζεί. 
Ά λλά δέν πρέπει ν’ άγνοοΰμε πώς ή νίκη στούς κόμβους 
τής μικρότερης αντίστασης, κληροδοτήματα τής υλικής καί 
πνευματικής κυριαρχίας έπί τής χώρας, είναι μιά άναγκαι
ότητα άπδ τήν δποία δέν θά μπορούσε νά ξεφύγει καμιά 
κυβέρνηση. *Ας πάρουμε τδ παράδειγμα τής εργασίας στδ 
αποικιακό καθεστο)ς. Ό  άποικος δέν επαψε νά δηλώνει 
πώς δ ιθαγενής είναι άργός. Σήμερα, σέ δρισμένες Ανεξάρ
τητες χώρες άκοΰμε τά στελέχη νά έπαναλαμβάνουν αύ
τήν τήν καταδίκη. Στήν πραγματικότητα δ άποικος θά ή
θελε h σκλάβος νά είναι ένθουσιώδης. νΗθελε, μ’ ενα εί
δος έξαπάτησης πού άποτελεί τήν έσχατη Αλλοτρίωση, νά 
πείσει τδν έργάτη πώς ή γη πού δουλεύει είναι δική του, 
δτι τά όρυχεία δπου χάνε' τήν υγεία του είναι ιδιοκτησία 
του. Ό  άποικος περιέργως ξεχνούσε δτι πλούτιζε άπδ τήν 
άγων ία τοΰ σκλάβου. Πρακτικά δ άποικος έλεγε στόν άποι- 
κιοκρατούμενο: «Ψόφα, άλλά νά πλουτίσω». Σήμερα πρέ
πει νά προχωρήσουμε διαφορετικά. Δέν πρέπει νά λέμε στδ 
λαό: «ψόφα, άλλά νά πλουτίσει ή χώρα». "Αν θέλουμε νά 
αύξήσουμε τδ έθνικδ εισόδημα, νά μειώσουμε τήν εισαγω
γή δρισμένων άχρηστων ειδών πού είναι χρήσιμα μόνο 
στούς χαροκόπους, ν’ αύξήσουμε τήν γεωργική παραγωγή 
καί νά πολεμήσουμε τδν Αναλφαβητισμό, πρέπει νά έξηγή- 
σουμε. Πρέπει 6 λαδς νά καταλάβει τή σημασία τοΰ άποτε-
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λέσματος. Έ τσι καταλήγουμε στήν αναγκαιότητα νά πολ- 
λαπλασιαστούν τά στοιχεία τής βάσης. Πραγματικά πολύ 
συχνά άρκούνταί στό νά δημιουργούν εθνικές οργανώσεις 
στήν κορφή, καί πάντα στήν πρωτεύουσα: ή Ένο>ση Γυ
ναικών, ή "Ενωση Νέων, τά συνδικάτα κλπ. Ά λλά άν 
μπούμε στόν κόπο νά ψάξουμε πίσω άπό τό γραφείο τό εγ
κατεστημένο στήν πρωτεύουσα, άν περάσουμε στό πίσω δω- 
μάτιο δπου θά επρεπε νά βρίσκονται τά αρχεία, τρομάζου
με άπό τό κενό, άπό τό μηδέν, άπό τή μπλόφα. Χρειάζε
ται μιά βάση, στοιχεία πού δίνουν ακριβώς τό περιεχόμε
νο καί τό δυναμισμό. Οι μάζες πρέπει νά μπορούν νά συγ
κεντρώνονται, νά συζητούν, νά προτείνουν, νά δέχονται ο
δηγίες. Οί πολίτες πρέπει νά έχουν τή δυνατότητα νά μι
λήσουν, νά εκφραστούν, νά σκεφτοϋ.ν. Ή  συνεδρίαση τού 
στοιχείου, ή συνεδρίαση τής έπιτροπής είναι μιά λειτουρ
γική πράξη. Είναι μιά ευνοϊκή ευκαιρία πού δίνεται στόν 
άνθρο>πο ν’ άκούσει καί νά πει. Σέ κάθε συνεδρίαση τό μυα
λό .πολλαπλασιάζει τούς τρόπους τών συνειρμών του, τό μά
τι άνακαλύπτει ενα πανόραμα ολο καί πιο έξανθρωπισμένο.

Ή  μεγάλη αναλογία τών νέων στις υπανάπτυκτες χώ
ρες θέτει στήν κυβέρνηση προβλήματα πού εχει σημασία 
νά προσεγγιστούν μέ διαύγεια. Ή  αδρανής καί συχνά ά- 
γράμματη νεολαία τής πόλης ύπόκειται σ’ §λων τών ειδών 
τις διαλυτικές εμπειρίες. Στήν υπανάπτυκτη νεολαία προσ- 
φέρονται συνήθως τά παιχνίδια τών βιομηχανικών χωρών. 
Κανονικά υπάρχει μιά ομοιογένεια ανάμεσα στό διανοητικό 
καί υλικό έπίπεδο τών μελών μιας κοινωνίας καί τών άπο- 
λαύσεων πού δίνει αυτή ή κοινωνία στόν έαυτό της. "Ομως 
στις υπανάπτυκτες χώρες ή νεολαία διαθέτει παιχνίδια πού 
προορίζονται γιά τήν καπιταλιστική νεολαία: αστυνομικά 
μυθιστορήματα, φλίππερς, χυδαίες φωτογραφίες, πορνογρα
φική λογοτεχνία, ταινίες «ακατάλληλες δι’ άνηλίκους», καί 
κυρίως τό άλκοόλ... Στή Δύση, τό οικογενειακό πλαίσιο, ή 
σχολική ζωή, ή σχετικά υψηλού έπιπέδου ζωή τών έογα- 
τικών μαζών άποτελουν ασφαλιστική δικλείδα γιά τήν ό- 
λέθρια δράση αύτών τών παιχνιδιών. Ά λλά σέ μιάν άφρι-
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κανική χώρα δπου ή διανοητική ανάπτυξη είνα: δνιση, ο
πού ή βίαιη σύγκρουση δύο κόσμων κατάργησε σημαντικά. 
τΙς.-παλιές παραδόσεις καί διέλυσε τόν κόσμο τής άντί λή
ψής, τό εύάλο>το τοϋ νέου Αφρικανού, ή ευαισθησία του 
βρίσκονται στό ελεος διαφόρων επιθέσεων πού περιέχονται 
στή δυτική κουλτούρα. Ή  οίκογένειά του πολύ συχνά απο
καλύπτεται ανίκανη ν' άντιτάξει σ' αυτές τις βιαιότητες τή 
σταθερότητα, τήν ομοιογένεια.

Σ ’ αυτόν τόν τομέα, ή κυβέρνηση πρέπει νά χρησιμεύ
ει σάν φίλτρο καί σάν ασφαλιστική δικλείδα. Οί κομμισσά- 
ριοι τής νεολαίας τών ύπαναπτύκτων χωρών κάνουν συχνά 
ενα λάθος. Συλλαμβάνουν τό ρόλο τους μέ τόν τρόπο τών 
κομμισσάρκον νεολαίας τών άνεπτυγμένων χωρών. Μιλοϋν 
γιά ένδυνάμωση τής ψυχής, γιά άνθηση τοϋ σώματος, γιά 
τήν διευκόλυνση τής εκδήλωσης άθλητικών ιδιοτήτων. Πρέ
πει κατά τή γνώμη μας ν’ άρνηθοϋν αύτή τή σύλ
ληψη. Ή  νεολαία μιας υπανάπτυκτης χώρας είναι 
συχνά μιά νεολαία . πού μένει άπραγη. Πρέπει πρώ
τα νά τήν άπασχολήσουμε. ΙΥ  αύτό δ κομμισσάριος 
τής νεολαίας πρέπει συνταγματικά νά συνδέεται μέ τό υ
πουργείο εργασίας. Τό υπουργείο έργασίας, πού είναι μιά 
άναγκαιότητα σέ μιά υπανάπτυκτη χώρα, λειτουργεί σέ 
στενή συνεργασία μέ τό υπουργείο προγραμματισμού, άλλη 
άναγκαιότητα σέ μιά υπανάπτυκτη χώρα. Ή  αφρικανική 
νεολαία δέν πρέπει νά κατευθυνθει πρός τά στάδια, άλλά 
πρός τούς άγρούς, πρός τούς άγρούς καί πρός τά σχολεία, 
Τό στάδιο δέν είναι ένας τόπος έπίδειξης έγκατεστημένος 
στήν πόλη, άλλά ένας χώρος άνάμεσα στά χωράφια, πού 
τόν ξεχερσώνουμε, τόν δουλεύουμε καί τόν προσφέρουμε στό 
έθνος. Ή  καπιταλιστική σύλληψη τών σπόρ είναι θεμελια
κά διαφορετική άπό έκείνην πού θά Ιπρεπε νά υπάρχει στις 
υπανάπτυκτες χώρες. Ό  ’Αφρικανός πολιτικός δέν θά πρέ
πει νά κάνει φίλαθλους, άλλά ανθρώπους συνειδητούς, πού 
■μπορεΐ νά είναι καί αθλητικοί. ’Ά ν  τά σπόρ δέν ένσωματω- 
θουν στήν έθνική ζωή, άν κάνουμε έθνικούς άθλητές καί δ- 
χι συνειδητούς άνθρώπους, τότε γρήγορα θά ιδοϋμε τόν δ-
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Ολητισμό νά δ'αβρώνεται άπό τόν επαγγελματισμό καί τήν 
εμπορικότητα. Τά σπόρ δέν πρέπει νά είναι ενα παιχνίδι» 
μιά ψυχαγ(ογία πού προσφέρεται στήν μπουρζουαζία τών 
πόλεων. Τό μεγαλύτερο καθήκον είναι νά μάθουμε νά κα
ταλαβαίνουμε κάθε στιγμή τί μας συμβαίνει. Δέν πρέπει νά 
καλλιεργούμε τό εξαιρετικό, νά γυρεύουμε τόν ήρωα, άλλη 
μορφή τοΰ ήγέτη. Πρέπει νά έξυψώσουμε τό λαό, νά μεγα
λώσουμε τό μυαλό του, νά τό γεμίσουμε, νά τό διαφοροποι
ήσουμε, νά τό κάνουμε άνθρώπινο.

Ξαναγυρίζουμε σ’ αύτήν τήν έμμονη ιδέα, πού θά θέ
λαμε νά τήν συμμεριζόταν τό σύνολο τών Αφρικανών πολι
τικών, τήν άναγκαιότητα νά εξηγηθεί ή λαϊκή προσπάθεια, 
νά φωτιστεί ή εργασία, ν’ άπαλλαγεΐ άπό τό ιστορικό της 
σκοτάδι. Τό νά είσαι υπεύθυνος σέ μιά ύπανάπτυκτη χώρα 
σημαίνει νά ξέρεις δτι δλα βασίζονται τελικά στήν εκπαί
δευση τών μαζών, στήν εξύψωση τής σκέψης, σ’ αύτό πού 
πολύ βιαστικά άποκαλοΰμε πολιτικοποίηση.

Στήν πραγματικότητα συχνά νομίζουμε μέ μιάν έγ 
κληματική έλαφρότητα πώς οΕ μάζες πολιτικοποιούνται άν 
άπό καιρό σέ καιρό τούς βγάλουμε Ιναν μεγάλο πολιτικό λό
γο. Νομίζουμε δτι είναι άρκετό δ ήγέτης ή ενας διευθύνων 
νά μιλήσει μέ δασκαλίστικο τόνο γιά τις μεγάλες υποθέσεις 
τής έπικαιρότητας γιά νά είμαστε έντάξει μ’ αύτό τό με
γάλο καθήκον τής πολιτικοποίησης τών μαζών. 'Ό μως πο
λιτικοποίηση σημαίνει άνοιγμα του πνεύματος, ξύπνημα τοΰ 
πνεύματος, γέννηση τοΰ πνεύματος. Είναι δπως ελεγε δ Σε- 
ζαίρ: «δημιουργία ψυχών». Ή  πολιτικοποίηση τών μαζών 
δέν είναι, δέν μπορεΐ νά είναι τό νά βγάζουμε πολιτικούς 
λόγους. Eivat τό νά καταπιαστούμε μέ μανία γιά νά δώ
σουμε στις μάζες νά καταλάβουν δτι δλα έξαρτώνται άπ5 
αύτές, δτι άν μένουμε στάσιμοι τό λάθος είναι δικό τους κι 
δτι άν προχωροΰμε κι αύτό όφείλεται σ’ αύτές, δτι δέν υ
πάρχει ενας δημιουργός, δτι δέν υπάρχει ενας άνθρωπος 
διάσημος καί υπεύθυνος γιά δλα, άλλά δτι δημιουργός εί
ναι δ λαός κι δτι τά μαγικά χέρια δέν είναι οριστικά τίποτ’



άλλο άπό τά χέρια του λαοϋ. Για νά πραγματοποιήσουμε 
αυτά τά πράγματα, γιά νά τούς δώσουμε πραγματικά σάρ
κα καί όστά, επαναλαμβάνουμε, πρέπει ν* Αποκεντρώσουμε 
στο μεγαλύτερο βαθμό. Ή  κυκλοφορία άπό την κορυφή στή 
βάση κι άπό τή βάση στήν κορφή πρέπει νά είναι μιά ανέν
δοτη αρχή, δχι άπο φόβο γιά τό φορμαλισμό, αλλά άπλού- 
στατα επειδή 6 σεβασμός αυτής τής άρχής είναι ή εγγύηση 
τής σωτηρίας. Ά π ό τή βάση ανεβαίνουν οι δυνάμεις πού ε- 
νεργητικοποιουν τήν κορυφή καί τής έπιτρέπουν διαλεκτι
κά νά πραγματοποιήσει £να νέο άλμα. IV  άλλη μιά φορά, 
εμείς οί ’Αλγέρι νοί καταλάβαμε πολύ γρήγορα αυτά τά 
πράγματα γιατί κανένα μέλος καμίας κορυφής δέν είχε τή 
δυνατότητα νά διακριθεί μέ όποιαδήποτε αποστολή σο>τη- 
ρίας. Ή  Βάση Αγωνίζεται στήν ’Αλγερία, κι αύτή ή βά
ση δέν αγνοεί πώς χωρίς τον ήρωϊκό καί δύσκολο καθημε
ρινό της Αγώνα ή κορυφή δέν θά κρατούσε. 'Όπως ξέρει κι 
οτι χωρίς κορυφή καί χωρίς διεύθυνση ή βάση θά ξέπεφτε 
στήν ασυνέπεια καί τήν αναρχία. Ή  κορυφή δέν άντλεί τήν 
αξία της καί τή σταθερότητά της παρά άπό τήν ύπαρξη 
του λαοϋ στόν Αγώνα. Κυριολεκτικά, ό λαός είναι αυτός 
πού χαρίζεται ελεύθερα στήν κορυφή κι δχι ή κορυφή πού 
ανέχεται τό λαό.

Οί μάζες πρέπει νά ξέρουν πώς ή κυβέρνηση καί τό 
κόμμα .είναι στήν ύπηρεσία τους. Έ νας Αξιοπρεπής λαός, 
δηλαδή Ινας δ λαός πού εχει συνειδητοποιήσει τήν αξιοπρέ
πεια του, δέν ξεχνάει ποτέ αυτά τά γεγονότα. Κατά τήν α
ποικιακή κατοχή έλεγαν στό λαό πώς Ιπρεπε νά δώσει τή 
ζωή του γιά τον θρίαμβο τής άξιοπρέπειάς του. 5Αλλά οί α
φρικανικοί λαοί κατάλαβαν γρήγορα δτι ή άξιοπρέπειά τους 
δέν αμφισβητούνταν μόνο άπό τις δυνάμεις κατοχής. Οί Α
φρικανικοί λαοί κατάλαβαν γρήγορα πώς υπάρχει μιά Α
πόλυτη ισοτιμία Ανάμεσα στήν Αξιοπρέπεια καί τήν αύτο- 
διάθεση. Πραγματικά, Αξιοπρεπής κι έλεύθερος μπορεί νά 
είναι μόνο ένας αύτεξούσιος λαός. "Ενας άξιοπρεπής λαός. 
είναι υπεύθυνος. Καί δέν χρησιμεύει σέ τίποτε τό νά «δεί
χνουν* δτι οί Αφρικανικοί λαοί είναι Ανώριμοι ή Αδύναμοι,
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Μιά κυβέρνηση κι ένα κόμμα έχουν τό λαό πού τούς αξί
ζει. Καί λιγότερο η περισσότερο μακροπρόθεσμα 6 λαός I- 
χε: τήν κυβέρνηση πού του αξίζει.

Ή  συγκεκριμένη πείρα σέ ορισμένες περιοχές έπαλη- 
Νεύει αύτές τις θέσεις. Στη διάρκεια των συνεδριάσεων συμ- 
οαίνει μερικές φορές οί υπεύθυνοι, γιά νά λύσουν τά δύσκο
λα προβλήματα, ν" άναφέρονται στήν έκφραση: «Δέν έχου
με παρά νά... . Αύτή ή εθελοντική συντόμευση, στήν δποία 
ενυπάρχουν έπικίνδυνα ο αυθορμητισμός, δ άπλοποιητικδς 
συγκριτισμδς κι όχι ή διανοητική επεξεργασία, επικρατεί 
συχνά. Κάθε φορά πού συναντάμε αυτήν τήν αποφυγή τής 
ευθύνης σ" εναν Αγωνιστή δέν φτάνει νά του λέμε πώς Ιχει 
άδικο. Πρέπει νά τον κάνουμε υπεύθυνο, νά τον καλέσουμε 
νά φτάσε* ως τό τέλος τού συλλογισμοί» του καί νά τον κά
νουμε νά νκόσει τον συχνά φοβερό, άπάνθρωπο καί σίγουρα 
στείρο χαρακτήρα αύτου του «δέν έχουμε παρά νά...-.- Κ α 
νένας δέν είναι κάτοχος τής άλήθειας, ουτε δ διευθύνουν ού
τε δ αγωνιστή;. Ή  ερευνά τής αλήθειας στις τοπικές κα
ταστάσεις είναι συλλογική υπόθεση. Ορισμένοι έχουν πιο 
πλούσια πείρα, επεξεργάζονται πίό γρήγορα τή σκέψη τους, 
μπόρεσαν νά δημιουργήσουν στο παρελθόν ?να μεγαλύτερο 
αριθμό διανοητικών σχέσεο>ν. 5Αλλά πρέπει ν’ Αποφεύγουν 
νά συντρίβουν τό λαό, γιατί ή έπιτυχία τής απόφασης πού 
πάρθηκε έξαρτάται άπό τήν συντονισμένη καί συνειδητή 
δράστηριοποίηση τού συνόλου του λαοϋ. Κανένας δέν μπο- 
οεί νά τραβηχτεί άπο τό παιχνίδι. "Όλοι θά σκοτωθούν ή 
θά βασανιστούν, καί στά πλαίσια τού ανεξάρτητου έθνους 
όλοι θά πεινάσουν καί θά συμμεριστούν τό μαρασμό. Ό  συλ
λογικός αγώνας προϋποθέτει μιά συλλογική υπευθυνότητα 
στή βάση καί μιά συλλογική υπευθυνότητα στήν κορυφή. 
Ναι, πρέπει νά εκτεθεί δλος ο κόσμος στόν αγώνα γιά τήν 
κοινή σο>τηρία. Δέν υπάρχουν καθαρά χέρια, δέν υπάρχουν 
αθώοι, δέν υπάρχουν θεατές. 'Ολοι μας λερώνουμε τά χέ
ρια μας στά τέλματα τού εδάφους μας ttai στο φοβερό κενό 
των μυαλών μας, Κάθε θεατής είναι δειλός ή προδότης.



Τό καθήκον μιας ηγεσίας είναι νά εχει μαζί της τις 
μάζες. "Αλλά ή ταύτιση προϋποθέτει τή συνείδηση, τήν κα
τανόηση τής αποστολής πού πρέπει νά έκπληρο)θεΐ, μέ δυο 
λόγια, μιά διανοητικοποίηση εστω καί έμβρυακή. Δέν πρέ
πει νά μαγεύουμε τό λαό, νά τόν διαλύουμε στή συγκίνηση 
καί στήν σύγχυση. Μόνο οί υπανάπτυκτες χώρες, πού διευ
θύνονται άπό επαναστατικές έλίτ πού έχουν βγει άπό τόν 
Λαό, μπορούν σήμερα νά επιτρέψουν τήν προσέγγιση των 
μαζών στή σκηνή τής ιστορίας. 'Αλλά, άλλη μιά φορά πρέ
πει Vs άντιταχθοϋμε αποφασιστικά και οριστικά στή γέννη
ση μιας εθνικής άστικής τάξης, μιας κάστας προνομιούχων.. 
ΙΙολιτικοποίηση τών μαζών σημαίνει νά κάνεις παρόν ολό
κληρο τό έθνος σέ κάθε πολίτη. Σημαίνει ή εμπειρία του έ
θνους νά γίνεται εμπειρία κάθε πολίτη. 'Ό π ω ς θύμιζε τό
σο πετυχημένα 6 πρόεδρος Σεκού Τουρέ στό μήνυμά του 
στό δεύτερο Συνέδριο τών ‘Αφρικανών Συγγραφέαν: «Στον 
τομέα τής σκέψης δ άνθρωπος μπορει νά ισχυρίζεται πώς 
είναι 6 εγκέφαλος τοϋ κόσμου, άλλά ατό επίπεδο τής συγ
κεκριμένης ζωής οπου κάθε επέμβαση επηρεάζει τήν πνευ
ματική καί φυσική ύπαρξη, δ κόσμος είναι πάντα δ εγκέ
φαλος τού ανθρώπου, γιατί σ’ αύτό τό έπίπεδο βρίσκονται 
ή όλοκλήρωση τών σημαντικών δυνάμεων καί ενοτήτων, οί 
δυναμικές τάσεις ανάπτυξης καί τελεαοσης, εκεί γίνεται ή 
διάχυση τών ενεργειών καί ,εγγράφεται οριστικά τό σύνο
λο τών πνευματικών αξιών τού ανθρώπου?·, Ή  άτομική -πεί
ρα, επειδή είναι Ιθνική, κρίκος τής έθνικής ύπαρξης, παύει 
νά είναι ατομική, περιορισμένη, στενή, καί μπορε? νά γ ί
νει αλήθεια του · - Ονους καί τού κόσμου, 'Ό πω ς στή φάση 
τής πάλης κάθε αγωνιστής κρατούσε τό Ιθνο; ~τό χέρι :ου. 
τό ίδιο στή φάση τή ; οικοδόμησής τοϋ Ιθνου: κάθε πς/,ί· 
της πρέπει μέ τήν συγκεκριμένη καθημερινή - οράσν; του νκ 
συνεχίσει νά ταυτίζεται μέ τό σύνολο τοΰ έθνους, νά ενσαρ
κώνει τήν συνεχώς διαλεκτική Αλήθεια τού έθνους* νά ζη 
τάει τώρα καί έδώ. τον θρίαμβο τοϋ ολοκληρωμένου ανθρώ
που. Ά ν  ή κατασκευή μιας γέφυρα; δέν πλουτίζει τήν συ
νείδηση αυτών πού δουλεύουν, ή γέφυρα νά μή γίνει, οί πο



λιτές να συνεχίζουν να περνούν τό ποτάμι κολυμπώντας ή 
μέ βάρκα, Ή  γέφυρα δέν πρέπει νά είναι ςεκάρφιοτη, δέν 
πρέπει να επιβληθεί άπο εναν άπό μηχανής θεό στο κοινω
νικό πανόραμα, άλλα αντίθετα πρέπει νά βγει άπό τού; μυ
ώνες καί τον εγκέφαλο τών πολιτών. Κ α ι . ασφαλώς, ίσως 
θά .χρειαστούν μηχανικοί καί αρχιτέκτονες, μερικές φορές 
απόλυτα ξένοι, αλλά οί τοπικοί υπεύθυνο: του κόμματος 
πρέπει νά είναι παρόντε; γιχ νά φιλτραριστεί' ή τεχνική 
στήν διανοητική έρημο του πολί~η, γιά νά δεχτεί,, νά συλ- 
Λάβει καί ν' αφομοιώσει ό π ο/'τ^ς τή γέφυρα στις λεπτομέ
ρειες καί στο σύνο/,ό τν ς. Ο ,ι^ ίτης πρέπει νά κάνει δική 
του τή γέφυρα, Λίον' τότε όλα ε:ναι δυνατά.

Μιά κυοε.ρν·(ση πν’» ν>* 'κποκαλείται εθνική πρέπει 
ι/ά περιλαμοα>ε το ?ύν0/0 ;ο·; 2 θ νους. καί στις υπανάπτυ
κτες χώρες η νεολαία άποτελεΐ Ιναν άπο τού: σημαντικό» 
τερους τομείς. Πρέπει νά ιίυΟωθε! ή συνείδηση τών νέων, 
νά φωτιστεί. Λυτή τή νεολαίά θ ά .συναντήσουμε στόν Ι9νι- 
κό στρατό, “Ά ν  ή δουλειά της διαφώτισης Ιγινε στο Ιπ'πε- 
οο τών νέων, άν ή Εθνική "Ενωση τών νέων εκπλήρωσε 
τό καθήκον της πού ήτ/  < ή ‘.νοο>μάτωση τής νεολαίας στο 
Ιθνος, τότε θά μπορέσουν ■/ τποφευχθουν τά λάθη πού Ιθε- 
σαν σέ κίνδυνο, ή σαμπ^τ *ρησαν τό μέλλον των δημοκρα
τιών -η ; Λα τινικής Α μερικής. Ό  στρατός δέν είναι ποτέ 
σχολείο πολέμου άλλα σχολείο πολιτικής αγωγής, πολιτικό 
σχολείο. ΤΙ στρατιώτη; r > ό ;. ενήλικου Ιθνους δέν εί
ναι μισθοφόρος, άλλα iVx; πολίτη:, πού μέ τά οπλα 
υπερασπίζει :ό Ιθνος. IV αυτό είναι θεμελιώδες ό 
στρατιώτης ν:ι ξέρει δτι βρίσκεται στήν υπηρεσία τής 
χώρας κι όχι Ινός αξιωματικού, οσο μεγάλο κι άν 
είναι το γόητρό του. Πρέπει νά επωφεληθοϋμε άπο 
τήν εθνική' πολιτική καί στρατιωτική υπηρεσία γιά νά υ
ψώσουμε τό επίπεδο τής ?θνικής συνείδησης, γιά νά άπο- 
φυλετικοποιήσουμε, νά ενοποιήσουμε. Σέ μιά υπανάπτυκτη 
χώρα Αναγκαστούμε, οσο πιο γρήγορα γίνεται, νά κινη
τοποιήσουμε τούς άντρες καί τις γυναίκες. Ί ί  υπανάπτυκτη 
χώρα πρέπει νά μήν.συνεχίσει τις φεουδαρχικές παραδόσεις



πού δίνουν τήν προτεραιότητα στό αρσενικό στοιχείο. Οί 
γυναίκες πρέπει νά πάρουν τήν 'ίδια θέση μέ τούς άντρες, 
όχι στά άρθρα τοΰ συντάγματος μόνο, άλλά στήν καθημερι
νή ζωή, στό εργοστάσιο, στό σχολείο, στή βουλή. "Αν στις 
δυτικές χώρες κλείνουν τούς στρατιωτικούς στούς στρατώ
νες αυτό δέν σημαίνει δτι είναι πάντα ή καλύτερη φόρμου
λα. Δέν χρειάζεται νά στρατιωτικοποιηθοϋν οί νεοσύλλε
κτοι, Ή  υπηρεσία μπορεΐ νά είναι πολιτική ή στρατιωτι
κή κι οπωσδήποτε είναι άπαραίτητο κάθε ικανός πολίτης 
νά μπορεΐ κάθε στιγμή νά ένσωματώνεται σέ μιά Αγωνιστι
κή μονάδα καί νά υπερασπίζεται τά εθνικά καί τά κοινω
νικά έπιτεύγματα.

Τά μεγάλα έργα συλλογικού ενδιαφέροντος πρέπει νά 
μποροΰν νά έκτελοΰνται άπό τούς φαντάρους. Είναι ενα 
θαυματουργό μέσο γιά νά δραστηριοποιηθούν οί αδρανείς 
περιοχές, νά γίνουν γνωστές σ' ένα μεγαλύτερο αριθμό πο
λιτών οί πραγματικότητες τής χώρας. Πρέπει ν' Αποφύγου- 
με νά κάνουμε τό στρατό αυτόνομο σώμα, πού αργά ή γρή
γορα, άνεργο καί χο)ρίς αποστολή, θά βαλθεΐ νά «κάνει πο
λιτικής καί ν απειλεί τήν έξουσία. Οί στρατηγοί τών σα- 
λονιών επειδή συχνάζουν στις Αντικάμαρες τής εξουσίας, 
ονειρεύονται πραξικοπήματα. Το μόνο μέσο γιά νά τό Απο- 
φύγουμε είναι νά πολιτικοποιήσουμε τό στρατό, δηλαδή νά 
τόν εθνικοποιήσουμε. Συγχρόνως είναι άπαραίτητο νά πολ- 
λαπλασιαστοΰν οί έθνοφρουροί. Σέ περίπτωση πολέμου ολό
κληρο τό έθνος μάχεται ή εργάζεται. Δέν πρέπει νά ύπάρ- 
χουν στρατιώτες έπαγγελματίες καί ό αριθμός τών Αξιωμα
τικών καρριέρας πρέπει νά έλαττιοθει στό μίνιμουμ. Πρώ
τον επειδή πολύ συχνά οί Αξιωματικοί διαλέγονται Ανάμε
σα στά πανεπιστημιακά στελέχη πού θά μπορούσαν νά εί
ναι πολύ πιό χρήσιμα αλλοΰ: ένας μηχανικός είναι χίλιες 
φορές πιό Απαραίτητος γιά τό έθνος άπό έναν Αξιωματικό. 
Επίσης επειδή πρέπει /  Αποφευχθεί ή Αποκρυστάλλωση 
ένός πνεύματος κάστας. Είδαμε στις προηγούμενες σελίδες 
δτι ο έθνικισμός, αύτό το θαυμάσιο τραγούδι πού ξεσήκιο- 
νε τις μάζες ένάντια στόν καταπιεσ~ήΛ διαλύεται τήν Ιπο-



μένη τής ανεξαρτησίας. Ό  εθνικισμός δέν είναι πολιτική 
θεωρία, δέν είναι πρόγραμμα. ’Ά ν  θέλουμε πραγματικά ν? 
άποφύγει ή χώρα μας τήν Οπισθοδρόμηση, τό σταμάτημα, 
τις Αποτυχίες, πρέπει νά περάσουμε γρήγορα άπό τήν έ- 
θνική στήν πολιτική καί κοινωνική συνείδηση. Τό έθνος 
δέν υπάρχει πουθενά άν δχι σ’ ενα πρόγραμμα έπεξεργα- 
σμένο άπό μιάν επαναστατική ήγεσία καί πού νά γίνεται 
δεκτό συνειδητά καί μέ ένθουσιασμό άπό τις μάζες. Πρέπει 
συνέχεια νά τοποθετούμε τήν έθνική προσπάθεια μέσα στό 
γενικό πλαίσιο των υπανάπτυκτων χωρών. Τό μέτωπο ένάν- 
τίον τής πείνας καί του σκοταδισμού, τό μέτωπο έναντίον 
τής μιζέριας καί τής έμβρυακής συνείδησης πρέπει νά εί- 
yjxi παρόν στό πνεϋμα καί στούς μυώνες τών άντρων καί 
τών γυναικών. Ή  έργασία τών μαζών, ή θέλησή τους νά νι
κήσουν τή μάστιγα πού γιά αιώνες δλόκληρες τίς άπόκλει- 
σε άπό τήν ιστορία του άνθρώπινου πνεύματος πρέπει νά 
διακλαδιστοϋν μ’ έκεΐνες δλων τών υπανάπτυκτων λαών. 
Υπάρχει ενα είδος συλλογικής προσπάθειας, κοινού πεπρω
μένου στό επίπεδο τών υπανάπτυκτων άνθρώπων. Τά νέα 
πού ένδιαφέρουν τούς λαούς του Τρίτου Κόσμου δέν είναι 
έκεΐνα πού άφ,οροΰν τό γάμο τοϋ βασιλιά Μπωντουέν ή τά 
Σκάνδαλα τής ιταλικής μπουρζουαζίας. Αύτό πού θέλουμε 
νά ξέρουμε είναι οί εμπειρίες τών Αργεντινών ή τών Btp- 
μανών στά πλαίσια του αγώνα ενάντια στόν άναλφαβητι- 
σμό ή στίς δικτατορικές τάσεις τών διοικούντων. Είναι στοι
χεία πού μάς ενισχύουν, μάς διδάσκουν καί δεκαπλασιά
ζουν τίς ίκανότητές μας. *Όπο)ς βλέπουμε, ενα πρόγραμ
μα είναι άπαραίτητό σε μιά κυβέρνηση πού θέλει πραγμα
τικά νά άπελευθερώσει πολιτικά καί κοινωνικά τό λαό. Οι
κονομικό πρόγραμμα, άλλά έπίσης θεωρία γιά τόν καταμε
ρισμό του πλούτου καί τίς κοινωνικές σχέσεις. Πρέπει νά έ
χουμε σύλληψη τοϋ άνθρώπου, σύλληψη τοϋ μέλλοντος τής 
άνθρωπότητας. Αύτό σημαίνει πώς καμιά δημαγωγική 
φόρμουλα, καμιά συμμαχία μέ τόν παλιό κατακτητή δέν 
άντικαθιστα ενα πρόγραμμα. Οί λαοί, πού στήν άρχή είναι 
άσυνείδητοι άλλά γρήγορα γίνονται δλο καί πιό συνειδη-



Tot, Η απαιτήσουν μέ τή βία αύτδ τό πρόγραμμα. ΟΕ Αφρι
κανικοί λαοί, οί υπανάπτυκτοι λαοί, αντίθετα μ3 αύτό πού 
συνηθίζουμε νά πιστεύουμε, δημιουργούν γρήγορα τήν πο
λιτική καί κοινωνική συνείδησή τους. Αύτό πού μπορεΐ νά 
είναι σοβαρό είναι δτι πολύ συχνά φτάνουν σ5 αύτήν τήν 
κοινωνική συνείδηση πριν άπό τήν εθνική, φάση. Έ τ σ ι, 
μπορεΐ νά συναντήσουμε στις υπανάπτυκτες χώρες τήν βί
αιη απαίτηση μιας κοινωνικής δικαιοσύνης πού παραδόξους 
συμμαχεί μέ τόν πολύ συχνά πρωτόγονο φυλετισμό. Οί ό- 
πανάπτυκτοι λαοί έχουν συμπεριφορά πεινασμένων Ανθρώ- 
πο>ν. Αύτό σημαίνει πώς οί μέρες αύτών πού διασκεδάζουν 
στήν ’Αφρική είναι πολύ μετρημένες, θέλουμε νά πούμε 
οτι ή εξουσία τους δέν θά μπορέσει νά παραταθεΐ ίπ  άπει
ρον. Μιά μπουρζουαζία πού δίνει γιά μοναδική τροφή στο 
λαό τον έθνικισμό αποτυχαίνει στήν άποστολή της καί α
ναπόφευκτα εκτίθεται σέ μιά σειρά ταλαιπωρίες. Ό  έθνι- 
κισμός, άν δέν είναι σαφής, πλούσιος καί βαθύς, άν δέν με
ταμορφωθεί πολύ γρήγορα σέ πολιτική καί κοινωνική συν
είδηση, σέ ανθρωπισμό, δδηγεί σέ άδιέξοδο. Ή  αστική η
γεσία τών υπανάπτυκτων χωρών κρατάει τήν έθνική συν
είδηση σέ στείρο φορμαλισμό. Μόνο ή μαζική δραστηριο- 
ποίηση άντρών καί γυναικών σέ φωτισμένα καί γόνιμα κα
θήκοντα δίνει νόημα καί Ινταση σ’ αύτή τή συνείδηση. Τό
τε ή σημαία καί τό κυβερνητικό κτίριο παύουν νά είναι τά 
σύμβολα του έθνους. Τό έθνος εγκαταλείπει αύτά τά φωτα- 
γωγημένα καί ψεύτικα μέρη καί καταφεύγει στήν ύπαιθρο 
δπου παίρνει ζωή καί «δυναμισμό. Ή  ζωντανή έκφραση του 
έθνους είναι ή συνείδηση σέ κίνηση τού συνόλου του λαου. 
Είναι ή συνεπής καί φωτισμένη πράξη τών άντρών καί τών 
γυναικών. Ή  συλλογική οικοδόμηση ένός πεπρωμένου εί
ναι ή ΑνΑληψη μιας εύθύνης στις διαστάσεις τής ιστορίας. 
’Αλλιώς Ιχούμε τήν άναρχία, τήν καταπίεση, τήν δημιουρ
γία φυλετικών κομμάτων, τόν φεντεραλισμό κλπ. Ή  έθνι
κή κυβέρνηση, άν θέλει νά είναι έθνική, πρέπει νά κυβέρ
να μέσω τοϋ λαου καί γιά τό λαό, γιά τούς Απόκληρους καί 
μέ τούς Απόκληρους. Κανένας ήγέτης, δποια κι άν είναι ή
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ζξία  του δέν μπορεϊ να ύποκαταστήσει τή λαϊκή θέληση, 
καί ή εθνική κυβέρνηση πρέπει, πριν ν9 Ασχοληθεί μέ τό 
διεθνές γόητρο  της, να ξαναδώσει τήν Αξιοπρέπεια σέ κά
θε πολίτη, νά γεμίσει τά κεφάλια καί τά μάτια μέ Ανθρώ
πινα πράγματα, ν’ Αναπτύξει ένα πανόραμα Ανθρώπινο-, ε
πειδή κατοικεΐται άπό Ανθρώπους συνειδητούς και αυτε
ξούσιους.
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4. ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

Δέν φτάνει νά γράψεις ενα επαναστατικό 
τραγούδι γιά νά συμμετάσχεις στήν αφρικανική 
επανάσταση. Πρέπει νά κάνεις αυτήν τήν έπανά- 
σταση μαζί μέ τόν λαό. Μέ τό λαό καί τά τρα
γούδια θά έρθουν άπό μόνα τους.

Γιά νά εχεις αυθεντική δράση πρέπει νά εί
σαι ό ίδιος ζωντανό μέλος τής "Αφρικής καί τής 
σκέψης της, ενα στοιχείο αυτής τής λαϊκής ένερ- 
γητικότητας πού εχει δλόκληρη κινητοποιηθεί 
γιά τήν απελευθέρωση, γιά τήν πρόοδο καί τήν 
ευτυχία τής ’Αφρικής. Δέν υπάρχει καμιά θέση έ
ξω Απ’ αυτόν τόν ενα καί μόνο Αγώνα ούτε γιά τόν 
καλλιτέχνη, ουτε γιά τόν διανοούμενο πού δέν εί
ναι ό ίδιος στρατευμένος καί απόλυτα κινητοποιη
μένος μαζί μέ τό λαό στό μεγάλο άγώνα τής ’Α 
φρικής καί τής Ανθρωπότητας πού ύποφέρει.

Σεκού Τουρέ ( !)

Κάθε γενιά Ανακαλύπτει μέσα σ’ ενα σχετικό σκοτάδι 
τήν Αποστολή της, τήν έκπληρώνει ή τήν προδίνει. Στις δ- 
πανάπτυκτες χώρες οί προηγούμενες γενιές Αντιστάθηκαν 
στήν διάβρο>ση πού επιδίωκε ή Αποικιοκρατία καί συγχρό
νως προετοίμασαν τήν ώρίμανση τών σημερινών Αγώνων,

1. «Ό  πολιτικός ήγέτης σάν έκπρόσωπος μιας κουλτού
ρας». Μήνυμα στό δεύτερο Συνέδριο τών Μαύρων Συγγραφέων 
καί Καλλιτεχνών, Ρώμη, 1959.
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Τώρα πού είμαστε στήν καρδιά του αγώνα πρέπει νά πά- 
φούμε νά υποτιμούμε τή δράση τών πατέρων μας ή νά προσ
ποιούμαστε πώς μας είναι άκατανόητη ή σιωπή τους ή ή παθη- 
τικότητά τους. ’Αγωνίστηκαν δπως μπορούσαν, μέ τά δπλα 
πού είχαν τότε. κι άν οί αντίλαλοι τής πάλης τους δέν έ-· 
φτασαν στήν διεθνή αρένα ό λόγος βρίσκεται λιγότερο 
στήν έλλειψη ήρωισμοϋ απ’ δσο σέ μιά βασικά διαφορετι
κή διεθνή κατάσταση. Χρειάστηκε περισσότεροι, άπό έναν 
άποικιοκρατούμενοι νά πούνε «αύτό δέν μπορεΐ νά συνεχι
στεί άλλο», χρειάστηκε περισσότερες άπό μία φυλή νά έπα- 
ναοτατήσουν, χρειάστηκε περισσότερες άπό μία άνταρσίες 
νά καταπνιγουν, περισσότερες άπό μία διαδηλώσεις νά δια
λυθούν, γιά νά μπορέσουμε εμείς σήμερα νά άτενίζουμε μέ 
τέτοια βεβαιότητα τή νίκη.

Ή  ιστορική μας αποστολή, εμάς πού πήραμε τήν Α
πόφαση νά σπάσουμε τόν άποικιοκρατικό ζυγό, είναι νά Ορ
γανώσουμε δλες τις άνταρσίες, δλες τις πράξεις απελπισίας, 
δλες τις άποτυχημένες ή πνιγμένες ρτό αίμα απόπειρες.

Σ' αύτό τό κεφάλαιο άναλύσουμε τό πρόβλημα, πού 
τό θεωρούμε θεμελιώδες, τής δικαίωσης τής διεκδίκησης 
kvbc έθνους. Πρέπει ν’ αναγνωρίσουμε δτι τό πολιτικό κόμ
μα πού κινητοποιεί τό λαό δέν άσχολεΐται σχεδόν καθολου 
μ’ χύτό το πρόβλημα τής δικαίωσης. Τά πολιτικά κόμμα 
τα ξεκινούν άπό τά συγκεκριμένα βιώματα καί στ' όνομα 
χύτών τών βιωμάτων, στ’ όνομα αυτής τής έπικαιρότητας 
πού βαραίνει στό παρόν καί στό μέλλον τών άνδρών καί 
τών γυναικών, πραγματοποιούν τή δράση τους. Τό πολιτικό 
κόμμα μπορεΐ νά μιλάει μέ συγκινητικούς δρους για τό ε~ 
Μνος, άλλά αύτό πού το ενδιαφέρει είναι ό λαός. ~ού τ “ Α
κούει, νά καταλάβει τήν Αναγκαιότητα νά λάβει μέρος στόν 
Αγώνα, αν θέλει Απλώς νά έπιζήσει.

Ξέρουμε σήμερα πώς στήν πρώτη φάση τής εθνικής 
πάλης ή Αποικιοκρατία προσπαθεί ν ά ' παραπλανήσει τήν 
έθνική διεκδίκηση παίρνοντας οικονομικά μέτρα. "Από τή 
στιγμή τών πρώτων διεκδικήσεων ή Αποικιοκρατία προσ
ποιείται πώς έχει κατανόηση και μέ επιδεικτική ταπεινο-
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φροσύνη παραδέχεται πώς ή περιοχή πάσχει άπο σοβαρή 
υπανάπτυξη, πού χάνει απαραίτητη μιά σημαντική οικονο
μική καί κοινωνική προσπάθεια.

Καί πραγματικά συμβαίνει ορισμένα θεαματικά μέτρα, 
έργα γιά τήν Απασχόληση τών ανέργων εδώ κι εκεί, νά 
καθυστερούν γιά μερικά χρόνια τήν άποκρυστάλλο)ση τής 
έθνικής συνείδησης. Ά λλά αργά ή γρήγορα, ή αποικιοκρα
τία καταλαβαίνει πώς δέν. μπορεί νά πραγματοποιήσει ενα 
σχέδιο μεταρρυθμίσεων οικονομικο - κοινωνικών, πού νά ι
κανοποιήσει· τούς πόθους τών άποικιοκρατούμενων μαζών, 
“.Ακόμα καί στό επίπεδο του γεμίσματος ‘τής κοιλίας, ή α 
ποικιοκρατία δείχνει τήν έγγενή αδυναμία της. Τό Αποι- 
κιοκρατικό κράτος ανακαλύπτει πολύ γρήγορα πώς τό νά 
θελήσει νά αφοπλίσει τά εθνικά κόμματα στόν οικονομικό 
τομέα' καί μόνο, θά' είχε σάν αποτέλεσμα νά γίνει στις α 
ποικίες αύτό πού δέν θέλησε νά κάνει στά δικά του εδάφη. 
Καί δέν είναι τυχαίο τό δτι σήμερα ανθεί παντού ή θεωρία 
του Κάρτιέ.

Ή  πίκρα του Καρτιέ απέναντι στήν επιμονή τής Γαλ
λίας νά δεσμεύεται μέ άνθρώπους πού θά πρέπει νά τρέφει, 
ενώ τόσοι Γάλλοι ζουν στή στέρηση, φανερώνει τήν αδυνα
μία τής αποικιοκρατίας νά μεταμορφωθεί σέ ανιδιοτελές 
πρόγραμμα βοήθειας καί υποστήριξης. IV  αύτό ξαναλέμε 
πώς δέν πρέπει νά χάνουμε τόν ναιρό μας επαναλαμβάνον
τας πώς είναι προτιμότερη ή πείνα μέ Αξιοπρέπεια παρά 
τό ψωμί τής δουλοπρέπειας. Αντίθετα πρέπει νά πεισθοϋ- 
με δτι ή Αποικιοκρατία είναι Ανίκανη νά δημιουργήσει γιά 
τού; Αποικιοκρατουμενους λαούς τίς υλικές συνθήκες πού 
πιθανόν νά τούς έκαναν νά ξεχάσουν τήν έγνοια τους γιά 
αξιοπρέπεια. Μόλις ή .Αποικιοκρατία καταλάβει που τήν ο
δηγεί ή τακτική της γιά κοινωνικές μεταρρυθμίσεις τή βλέ
πουμε νά ξαναπόκτα τίς παλιές της Αντιδράσεις, νά ενισχύ
ει τΐ; δυνάμεις τής Αστυνομίας, νά φέρνει , στρατεύματα καί 
νά εγκαθιδρύει ενα καθεστώς τρόμου πού ταιριάζει καλύ 
ρα μέ τά συμφέροντά της καί τήν ψυχολογία της. .
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Στα πλαίσια τών πολιτικών κομμάτων παρουσιάζονται 
κ πο ικtoκρατούμενοι άνθρωποι της κουλτούρας. IV  αυτούς 
■~ού; ανθρώπους ή διεκδίκηση μιας έθνικης κουλτούρα;» ή 
έπ '^ Λ ίω ση  της ύπαρξη; μιας τέτοιας κουλτούρας άποτε · 
/.ί: τνα προνομιούχο πεδίο μάχης. Ένώ οί πολιτικοί έγγρά- 
cvr, τή δράση τους .στήν πραγματικότητα, οί άνθρωποι της 
κουλτούρας τοποθετούνται στα πλαίσια της ιστορίας. Α π έ 
ναντι στον άποικιοκρατούμενο διανοούμενο πού- αποφάσισε 
να άπαντήσει ·· Ιπιθετικά στήν άποικιοκρατική θεωρία περί 
τής προ ■■ αποικιακής βαρβαρότητας, ή αποικιοκρατία θ' 
χντιδράσει ελάχιστα* θ ’ άντιδράσει άκόμα" λιγότερο βταν 
οι Ιδέες πού άναπτύσσονται' άπο τή νέα άποικιοκρατούμενη 
ιντελιγκέντσια υποστηρίζονται πλατιά άπο τούς ειδικούς 
της μητρόπολης, θ α  είναι κοινοτοπία να σημειώσουμε δτϋ 
άπο πολλές δεκαετίες πολυάριθμοι εύρ.ωπαιοι Iρευνητές ά 
ποκατάστησαν χονδρικά τούς άφρ;κανούς, μεξικανούς .η 
περουβιανούς πολιτισμούς. ΙΙολλοΙ έκπλήσσονται άπο το πά
θος, μέ τό δποΐο οι άποικιοκρατούμενοι διανοούμενοι ύπε- 
ρασπιζουν τήν ύπαρξη μιας έθνικής κουλτούρας. 'Άλλά ε
κείνοι πού καταδικάζουν αύτό τό υπερβολικό πάθος περί* 
έργως ξεχνούν δτι ό ψυχισμός τους, τό εγώ τους προφυλάσ- 
σεται αναπαυτικά πίσω άπό εναν γαλλικό ή γερμανικό πο
λιτισμό πού εχει δώσει τίς άποδείξεις του καί πού κανένα; 
δεν αμφισβητεί.

Παραδέχομαι δτι στό πλάνο τής ύπαρξης τό γεγονός 
δτι υπήρξε ί πολιτισμός τών Άζντέκων δέν άλλάζει μεγά
λα πράγματα στήν κατάσταση τής διατροφής τοϋ Μεξικα
νού άγρότη σήμερα. Παραδέχομαι δτι δλες ο» άποδείξεις 
πού θά μπορούσαν νά δοθούν γιά τήν ύπαρξη ενός θαύμα' 
στοΰ πολιτισμού τών Σονγκάϊ δέν άλλάζει τό γεγονός δτ; 
οί Σονγκάϊ σήμερα είναι υποσιτισμένοι, αναλφάβητοι, πετα
μένοι άνάμεσα στόν ουρανό και στό νερό, μέ άδειο κεφάλα 
κι άδεια μάτια. Άλλά είπαμε πολλές φορές πώς αυτή ή 
παθιασμένη άναζήτηση ενός εθνικού πολιτισμού κατά τήν 
αποικιακή εποχή δικαιώνεται άπό τήν φροντίδα τών άποι- 
κιοκρατούμενων διανοουμένων νά άποστασιοποιηθοϋν άπό



τή δυτική κουλτούρα στήν όποια κινδυνεύουν νά βυθιστουν.
Επειδή καταλαβαίνουν πώς κινδυνεύουν να χάσουν τόν ε

αυτό τους, δηλαδή νά χαθούν γιά τό λαό τους, αυτοί οί άν
θρωποι μέ τήν οργή στήν καρδιά καί μέ τήν τρέλα στο μυα
λό, προσπαθούν μέ μανία ν’ Αποκτήσουν έπαφή μέ τήν πιο 
παλιά άκμή, μέ τήν πιό προ - Αποικιακή Ακμή τοΰ λαοΰ 
τους.

Γιά νά παμε πιο μακριά, ίσως αυτά τά πάθη κι αύτή ή 
μανία νά διατηρούνται ή τουλάχιστον νά προσανατολίζον
ται άπό τήν κρυφή έλπίδα ν’ Ανακαλύψουμε πέρα Απ’ αύ
τήν τή σημερινή Αθλιότητα, αύτήν τήν περιφρόνηση γιά 
τούς Ιαυτούς μας, αύτήν τήν παραίτηση κι αύτήν τήν Αρ
νηση, μιά εποχή πολύ ώραία και πολύ λαμπρή πού μας Α- 
ποκαθιστα Απέναντι στούς έαυτούς μας καί συγχρόνως Α
πέναντι στούς Αλλους. Λέω πώς είμαι Αποφασισμένος νά 
πά(θ μακριά. ’Ασυνείδητα ίσο>ς οί Αποικιοκρατούμενοι δια
νοούμενοι, μή μπορώντας νά κάνουν έρωτα μέ τήν σημερι
νή ιστορία τοΰ καταπιεσμένου λαοΰ τους, μήν μπορώντας νά 
μαγευτούν άπό τήν ιστορία τής σημερινής τους βαρβαρότη
τας, Αποφάσισαν νά πανε πιό μακριά, νά κατέβουν πιό βα
θιά, καί χ(ορίς Αμφιβολία μέ έςαιρετική χαρά διαπιστώνουν 
πώς τό παρελθόν τους δέν ήταν καθόλου έπαίσχυντο, Αλλά 
παρελθόν Αξιοπρέπειας, δόξας καί μεγαλοπρέπειας. Ή  δι
εκδίκηση μιας έθνικής κουλτούρας τοΰ παρελθόντος δέν Α- 
ποκαθιστα μόνο, δέν δικαιώνει μόνο μιά μελλοντική έθνική 
κουλτούρα. Στό έπίπεδο τής ψυχο - συγκινησιακής ισορρο
πίας προκαλε? στόν Αποικιοκρατούμενο μιά μεταβολή θε
μελιακής σημασίας. *Ισως δέν δείξαμε Αρκετά δτ: ή Αποι
κιοκρατία δέν Αρκεΐται στό νά έπιβάλλει τό νόμο της στο 
παρόν καί στό μέλλον τής κυριαρχούμενης χώρας. Ή  Αποι
κιοκρατία δέν ικανοποιείται Από τό νά σφίγγει τό λαό στις; 
θηλειές της, ν’ ΑδειΑζει τό Αποικιοκρατούμενο μυαλό Από 
κάθε μορφή καί κάθε περιεχόμενο. Μ5 ενα είδος διαστρο
φής τής λογικής προσανατολίζεται πρός, τό παρελθόν τοϋ 
καταπιεζόμενου λαοΰ; τό παραμορφώνει, τό διαστρέφει, τό 
εκμηδενίζει. Αύτή ή Επιχείρηση υποβιβασμού τής ιστορί



ας πριν από τήν άποικιοποίηση παίρνει σήμερα τή διαλε
κτική σημασία της.

"Οταν σκεφτόμαστε τις προσπάθειες πού Ιγιναν για 
νά πραγματοποιηθή ή πολιτιστική αλλοτρίωση, ή τόσο χα
ρακτηριστική τής αποικιακής έποχής, καταλαβαίνουμε πώς 
τίποτε δέν εγινε τυχαία καί πώς τδ γενικό αποτέλεσμα πού 
άποζητοϋσε ή αποικιακή κυριαρχία, ήταν νά πείσει τούς 
ντόπιους πώς ή άποικιοκρατία θά τούς εβγαζε άπό τή νύ
χτα. Τό άποτέλεσμα πού συνειδητά άποζητούσε ή αποικιο
κρατία ήταν νά βάλει στό κεφάλι τών ντόπιων ότι ή ανα
χώρηση τών άποίκων θά σημάνει γι" αύτούς τήν έπιστροφή 
στή βαρβαρότητα, στήν έξαχρείιοση, στήν αποκτήνωση. 
Στό πλάνο του ασυνείδητου ή αποικιοκρατία δέν επιζητού
σε νά θεωρηθεί άπό τόν ντόπιο σάν μιά γλυκεία καί καλο
συνάτη μητέρα πού προστατεύει τό παιδί άπό Ινα εχθρικό 
περιβάλλον, άλλά σάν τήν μορφή μ^ας μητέρας πού άστα- 
μάτητα εμποδίζει ενα παιδί θεμελιακά διεστραμμένο νά πε
τύχε' τήν αυτοκτονία του, νά δώσει ελεύθερη διέξοδο στά 
κακά ένστικτά του. Ή  αποικιακή μητέρα υπερασπίζει τό 
παιδί άπό τόν ίδιο τόν έαυτο του, άπό τό εγώ  του, άπό τή 
φυσιολογία του, τή βιολογία του, τήν όντολογική δυστυχία 
του.

Σ ’ αύτήν τήν κατάσταση ή διεκδίκηση του άποικιο- 
κρατούμενου διανοούμενου δέν είναι πολυτέλεια άλλά άπαί- 
τηση ενός συνεπούς πρόγραμματος. Ό  άποικιοκρατούμενος 
διανοούμενος πού τοποθετεί τόν άγώνα του στό πλάνο τής 
δικαίωσης, πού θέλει νά δώσει αποδείξεις, πού δέχεται νά 
μείνει γυμνός γιά νά επιδείξει καλύτερα τήν ιστορία του 
σώματός του είναι καταδικασμένο; σ' αύτήν τή βουτιά στά 
σωθικά το’3 λαου του.

Αύτή ή βουτιά δέν .τίναι ειδικά έθνική. Ό  άποικιο- 
κρατούμενος διανοούμενος πού αποφασίζει νά νώσει άγώνα 
ενάντια στά άποικιοκρατικά ψέμματα, κάνει αυτόν τόν άγώ
να στήν κλίμακα ολόκληρη; τής ηπείρου. Λίνεται άξια στό 
παρελθόν. Έ  κουλτούρα πού τήν βγάζει άπό το παρελθόν 
γιά νά τήν ξεδιπλώσει σ' όλη της τή λαμπρότητα, δέν ει-
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ναι έκείνη τής χώρας του. Ί Ι  αποικιοκρατία πού δέν δια
φοροποίησε τίς προσπάθειες της, δέν επαψε νά δηλώνει ό 
τι ο Νέγρος είναι ενας άγριος, κι δ Νέγρος γι* αυτήν δέν
ει ναι ούτε Άγγολέζος ούτε Νιγηριανός. Μιλούσε γιά τό 
Νέγρο. Γιά τήν αποικιοκρατία, αυτή ή απέραντη ήπειρος 
ήταν μιά φωλιά άγριων, μιά χώρα πού τή λυμαίνεται ή 
δεισιδαιμονία κι δ φανατισμός, μιά χώρα άξιοκαταφρόνη- 
τη, βαρεία άπο τήν κατάρα του θεοϋ, χώρα άνθρωποφά- 
γων, χώρα Νέγρων. Ή  καταδίκη τής άποικιοκρατίας εΐ 
ναι ηπειρωτική. Ή  . δήλωση τής αποικιοκρατίας δτι ή άν 
θρώπινη νύχτα χαρακτήριζε τήν προ - αποικιακή περίοδο 
άφορα το σύνολο τής αφρικανικής ήπειρου. Οι προσπαθεί» 
ες του άποικιοκρατούμενου Vs άποκατασταθει καί νά ξεφό- 
γει άπό τήν άποικιακή συκοφάντηση, έγγραφονται λογικά 
στήν ίδια προοπτική μ3 εκείνην τής αποικιοκρατίας. Ό  ά 
ποικιοκρατούμενος διανοούμενος, πού εχει φύγει πολύ μα
κριά άπο τή δυτική κουλτούρα καί πού βάζει στο μυαλό 
του νά. άνακηρύξει τήν ύπαρξη μιας κουλτούρας, δέν τό κά
νει ποτέ στ" ονομα τής Άγγόλας ή τής Δαχομέης. Ή  κουλ
τούρα πού άνακηρύσσει είναι ή αφρικανική κουλτούρα. eO 
Νέγρος, πού ποτέ δέν υπήρξε τόσο Νέγρος οσο άπο τότε 
πού κυριαρχείται άπο τό Λευκό, δταν αποφασίζει Vs άπο- 
δείξει τήν κουλτούρα του, νά κάνει πολιτιστικό εργο, κα 
ταλαβαίνει πώς ή ιστορία του υποδεικνύει ενα συγκεκριμέ
νο δρόμο κι δτι πρέπει νά έπιδείξει μιά νέγρικη κουλ 
τούρα.

Και είναι βέβαια αλήθεια δτι οι μεγάλοι δπεύθυνοι 
αύτου του ρατσισμού τής σκέψης, ή τουλάχιστον τών εκδη
λώσεων τής σκέψης, είναι καί παραμένουν οι Ευρωπαίοι, 
πού δέν επαψαν ν" αντιτάσσουν τή λευκή κουλτούρα στις 
άλλες μή-κουλτοϋρες. Ή  αποικιοκρατία δέν νόμισε πώς ε·- 
πρεπε νά χάσει τόν καιρό της γιά ν’ άρνηθεΐ τή μιά μετά 
τήν άλλη τίς κουλτούρες τών διαφόρων εθνών. ’Έτσι κι ή ά- 
πάντηση του άποικιοκρατούμενου θά είναι άμέσως ήπειρω- 
τικη. Στήν Αφρική, ή άποικιοκρατούμενη λογοτεχνία τών 
τελευταίων είκοσι χρόνων δέν είναι εθνική λογοτεχνία, άλ~·
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λα λογοτεχνία τών Νέγρων. Ή  έννοια τής Νεγροσύνη- 
π.χ. άποτέλεσε τήν συναισθηματική, άν δχι λογική, άντί 
θεση σ’ αύτήν τήν προσβολή πού κάνει 6 λευκός άνθριοπο; 
στήν άνθρο)πότητα. Αύτή ή Νεγροσύνη πού εκσφενδόνιζε 
ται ενάντια στήν περιφρόνηση του Λευκοΰ άποδεικνύετα: 
σέ ορισμένους τομείς σάν ή μόνη ικανή νά καταργήσει άπα^ 
γορεύσεις καί άφορισμούς. Επειδή οί διανοούμενοι τής Γου·· 
ϊνέας ή τής Κένυας βρίσκονταν αντιμέτωποι πρώτ5 άπ* δλα 
μέ το γενικό εξοστρακισμό, μέ τήν γενική περιφρόνηση 
του κυρίαρχου, ή αντίδρασή τους ήταν ν’ αύτοθαυμαστοΰν 
καί νά τραγουδήσουν τόν εαυτό τους, Τήν άνευ δρων κα 
θιέρωση τής εύρωπαϊκής κουλτούρας ακολούθησε ή άνευ ο 
ρών καθιέρωση τής αφρικανικής κουλτούρας. Στό- σύνολό 
τους οί υμνητές τής Νεγροσύνης θά άντιπαραθέσουν τή γριά 
Εύρώπη στή Νέα Αφρική, τή βαρετή λογική στήν ποίηση, 
τήν καταπιεστική λογική στήν ανήσυχη φύση, άπό τή μιά 
αέριά ή δυσκαμψία, ή τσιριμόνια, τό προηόκολλο, δ σκε* 
πτίκισμός, άπό τήν άλλη ή αγνότητα,'ή ζωηρότητα, ή ε
λευθερία, γιατί δχι κι 6 αισθησιασμός. ’Αλλά επίσης και ή 
άνευθυνότητα.

Οί ύμνητές τής νεγροσύνης δέν διστάζουν νά ξεπερά- 
σο^ν τά δρια τής ηπείρου. Α πό τήν Αμερική μαύρες φω
νές πιάνουν αύτόν τόν υμνο σέ αυξημένη ένταση. Ό  «μαύ
ρος κόσμος» βλέπει τό φως καί 6 Μπούζια τής Γκάνα,. δ 
Μπιράγκο Ντιόπ τής Σενεγάλης, 6 Χαμπατέ Μπά του Σου
δάν-, ο Σαίν - Κλαίρ Ντραίηκ τοΰ Σικάγου δέν διστάζουν νά 
δηλώσουν τήν ύπαρξη κοινών δεσμών, δμοιες γραμμές δύ
ναμης.

Θά μπορούσαμε επίσης ν’ αναφέρουμε έδώ τό παρά
δειγμα τοΰ αραβικού κόσμου. Ξέρουμε πώς .ή πλειονότητα 
τών άραβικών έδάφο)ν ήταν υποταγμένη στήν άποικιακή 
κυριαρχία. Ή  αποικιοκρατία Ικανέ. α' αύτές τις περιοχές 
τΙς ίδιες προσπάθειες γιά νά άγγιστρώσει στό πνεύμα τών 
ιθαγενών τήν ιδέα δτι ή ιστορία τους ,πρίν. άπό τήν άποικιο- 
ποίηση ήταν μιά ιστορία κυριαρχημένη άπό τή βαρβαρότη
τα. Ό  έθνικοαπελευθερωτικός άγώνας συνοδεύτηκε άπό I
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να πολιτιστικό φαινόμενο γνωστό μέ τήν ονομασία ξύπνη
μα τοϋ Ίσλάμ. Τό πάθος μέ τό όποιο οι σύγχρονοι ’Ά ρ α 
βες συγγραφείς θυμίζουν στους λαούς τους τίς μεγάλες σε
λίδες της άραβικής ιστορίας, είναι μιά απάντηση στά ψέμ- 
ματα τοϋ άποικιοκράτη. Τά μεγάλα όνόματα της άραβικής 
λογοτεχνίας προβάλλονται καί τό παρελθόν τοϋ άραβικοϋ 
πολιτισμού έπισείεται μέ τήν ίδια παραφορά, τήν ίδια φλό
γα δπως εκείνα τών αφρικανικών πολιτισμών. Οί ’Άραβες 
ηγέτες προσπάθησαν νά ξανακαθιερώσουν εκείνη τήν περί
φημη Ντάρ Έ λ  Σαλάμ, πού Ιλαμψε τόσο φωτεινή τόν 13ο. 
14ο καί 15ο αιώνα.

Σήμερα, στό πολιτικό πεδίο, q Αφρικανική Ένωση 
συγκεκριμενοποιεί αυτή τή θέληση νά ξαναπαρθεΐ ή κλη
ρονομιά του παρελθόντος καί νά ανθίσει. Σήμερα Ά ραβες 
γιατροί καί ποιητές καλούν ό ενας τόν άλλον πάνω άπό τά 
σύνορα, προσπαθώντας νά καθιερώσουν εναν νέο αραβικό 
πολιτισμό, μιά νέα άραβική κουλτούρα. Στό δνομα τοϋ άρα- 
βισμοϋ συγκεντρώνονται αυτοί οί άνθρο)ποι, στ" όνομά του 
προσπαθοϋν νά σκέφτονται. Πάντως, στόν αραβικό κόσμο, 
τό έθνικό αίσθημα διατήρησε, άκόμα καί υπό τήν άποικια- 
κή κυριαρχία, μιά ζωηρότητα πού δέν τήν βρίσκουμε στήν 
Αφρική. Έ τσι δέν διακρίνουμε στήν Άραβική Ένωση 

αυτήν τήν αυθόρμητη επικοινωνία δλων μέ όλους. Αντίθε
τα, παραδόξως ό καθένας προσπαθεί νά τραγουδήσει τά έ- 
πιτεύγματα τοϋ έθνους του. Καθώς τό πολιτιστικό φαινόμε
νο εχει άπαγγιστρωθει άπο τήν Ιλλειψη διαφοροποίησης 
πού το χαρακτήριζε στόν αφρικανικό κόσμο, οί 'Άραβες 
οέν κατορθώνουν πάντα νά σβήνουν τόν εαυτό του; μπρο
στά στό άντικείμενο. Το πολιτιστικό βίωμα οέν είναι εθνι
κό, άλλά αραβικό, Τό πρόβλημα δέν είναι άκόμα νά εξα* 
σφαλιστεί μιά εθνική κουλτούρα, δέν είναι άκόμα νά δη- 
μιουργηθ-.: τό κ'νημα τών εθνών, άλλά νά καθιερωθεί μιά 
άραβική ή αφρικανική κουλτούρα απέναντι στή γενική κα
ταδίκη άπό τόν δυνάστη. Στό άφρικανικό πεδίο, δπως καί 
στό άραβικό, βλέπουμε πώς ή διεκδίκηση τοϋ ανθρώπου 
τής κουλτούρα; τής άποικιοκρατούμενη; χώρα; είναι συγ-
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-κριτική, ήπειρωτική, παγκόσμια στήν περιπτίοση τών 'Α 
ράβων.

Αύτή ή ιστορική ύποχρέωση, πού μπροστά της βρέ
θηκαν οί ’Αφρικανοί άνθρωποι τής κουλτούρας, νά ρατσι- 
στικοποιήσουν τις διεκδικήσεις τους, νά μιλήσουν περισσό
τερο γιά αφρικανική παρά γιά έθνική κουλτούρα θά τούς 
όδηγήσει σ’ ενα αδιέξοδο. Ά ς  πάρουμε γιά παράδειγμα 
τήν περίπτ(οση τής ’Αφρικανικής Εταιρίας Κουλτούρας. 
Αύτή ή έταιρία δήμιου ργήθηκε άπό ’Αφρικανούς διανοου
μένους πού ήθελαν νά γνωριστούν, ν’ άνταλλάξουν τις έμπεί- 
ρίες τους καί τις ερευνές τους. Ό  σκοπός αύτής τής έταιρίας 
ήταν λοιπόν νά δηλώσει τήν ύπαρξη μιας άφρικανικής 
κουλτούρας, νά καταγράψει αύτήν τήν κουλτούρα στά πλαί
σια τών καθορισμένων έθνών, ν’ άποκαλύψει τον εσωτερικό 
δυναμισμό κάθε μιας άπό τις εθνικές-’ κουλτούρες. Ά λλά 
συγχρόνως αύτή ή έταιρία άνταποκρινόταν σέ μιάν άλλη 
απαίτηση: νά τοποθετηθεί στό πλάϊ τής ευρωπαϊκής πολι
τιστικής έταιρίας πού άπειλοΰσε νά μεταμορφωθεί σέ οι
κουμενική πολιτιστική έταιρία. Στή ρίζα αύτής τής άπόφα- 
σης ύπήρχε λοιπόν ή ϊγνοια νά είναι παρόντες στήν παγ
κόσμια συνάντηση μέ δλα τους τά δπλα, μέ μιά κουλτούρα 
βγαλμένη άπό τά ίδια τά σπλάχνα τής αφρικανικής ήπεί- 
ρου. 'Όμως πολύ γρήγορα αύτή ή έταιρία φανερώνει τήν 
αναρμοδιότητά της νά περιλάβει δλους αύτούς τούς διαφο
ρετικούς σκοπούς καί περιορίζεται σέ έπιδεικτικές έκδηλώ- 
σεις: νά δείχνουν στούς Εύρωπαίους πώς υπάρχει αφρικα
νική κουλτούρα, νά άντιτίθενται στούς πεισματάρηδες καί 
ναρκισσευόμενους Εύρωπαίους, τέτοια θά είναι ή συνηθι
σμένη νοοτροπία τών μελών αύτής τής εταιρίας. Δείξαμε 
δτι αύτή ή νοοτροπία ήταν φυσιολογική καί δικαιωνόταν 
άπό τό ψέμμα πού προπαγάνδιζαν οί δυτικοί άνθρωποι τής 
κουλτούρας. Ά λλά δ έκφυλισμός τών σκοπών αύτής τής έ
ταιρία ς θά βαθύνει μέ τήν έπεξεργασία τής έννοιας τής νε
γροσύνης. Ή  Αφρικανική Έταιρία θά γίνει ή πολιτιστι
κή έταιρία τοϋ μαύρου κόσμου, καί θ’ άναγκαστεΐ νά συμ- 
περιλάβει τή νέγρικη διασπορά, δηλαδή τις δεκάδες έκα-
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τομμύρια των Μαύρων πού είναι σκορπισμένοι στις αμερι
κανικές ηπείρους.

Οι Νέγροι πού βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
στήν Κεντρική ή στή Λατινική ’Αμερική είχαν πραγματι
κά ανάγκη νά συνδεθοϋν μέ μιά πολιτιστική μήτρα. Το 
πρόβλημα πού αντιμετώπιζαν δέν ήταν θεμελιακά διαφορε
τικό άπό εκείνο πού αντιμετώπιζαν οι ’Αφρικανοί. Οι Λευ
κοί τής "Αμερικής δέν τούς συμπεριφέρθηκαν διαφορετικά 
άπό δτι εκείνοι πού κυριαρχούσαν τούς Αφρικανούς. Είδα
με δτι οι Λευκοί ήσαν συνηθισμένοι νά βάζουν δλους τούς 
Νέγρους στό ίδιο σακκί. Στό πρώτο συνέδριο τής ’Αφρικα
νικής Έταιρίας Κουλτούρας πού Ιγινε στό Παρίσι τό 1956,. 
οι ’Αμερικανοί νέγροι αυθόρμητα σκέφτηκαν τά προβλήμα
τα τους στό Ιδιο πλάνο μ’ εκείνα τών δμοφύλων τους ’Α 
φρικανών. Οι ’Αφρικανοί άνθρωποι τής κουλτούρας μιλών
τας γιά αφρικανικούς πολιτισμούς ζητούσαν λογικά πολι
τικά δικαιώματα γιά τούς πρώην σκλάβους. ’Αλλά, προο
δευτικά, οί ’Αμερικανοί νέγροι κατάλαβαν δτι τά υπαρξια
κά προβλήματα πού άντιμετώπιζαν εκείνοι δέν αντιστοι
χούσαν σ’ , εκείνα πού άντιμετώπιζαν οί ’Αφρικανοί νέγροι. 
Οι Νέγροι του Σικάγου δέν μοιάζουν στούς Νιγηριανούς 
καί στούς Ταγκανικανούς παρά μόνο στό μέτρο πού κα
θορίζονται δλοι σέ σχέση μέ τούς Λευκούς. Ά λλά δταν πε- 
ράσουν οι πρώτες συγκρούσεις, δταν ή υποκειμενικότητα η
ρεμήσει, οί Αμερικανοί νέγροι καταλαβαίνουν δτι τ’ αντι
κειμενικά προβλήματα είναι θεμελιακά ετερογενή. Οί δια
δηλώσεις τής έλευθερίας, δπου .Μαύροι καί Λευκοί Άμερι- 
κάνοι προσπαθούν νά κάνουν νά υποχωρήσει ή φυλετική 
διάκριση, δέν £χουν στή βάση τους καί στό Αντικείμενό 
τους καμιά σχέση μέ τήν ήρωϊκή πάλη τοϋ άγγολέ- 
ζικου λαου ένάντια στήν φοβερή πορτογαλλική Αποικιο
κρατία. Έ τσι κατά τή διάρκεια τοϋ δεύτερου συνεδρίου 
τής Αφρικανικής Έταιρίας Κουλτούρας οί Αμερικανοί νέ
γροι Αποφάσισαν τή δημιουργία μιας Αμερικάνικης Έ ται
ρίας Κουλτούρας τών Μαύρ(ον.

Ή  νεγροσύνη βρίσκει λοιπόν τόν πρώτο της προορι-
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σμο ατά φαινόμενα πού φανερώνουν τήν. ίστορικοποίηση τοϋ 
ανθρώπου* . Ή  νέγρικη- κουλτούρα, ή νέγρο - αφρικανική 
κουλτούρα διαμελιζόταν γιατί οί άνθρωποι πού ήθελαν νά 
τήν ένσαρκώσουν καταλάβαιναν πώς κάθε κουλτούρα είναι 
πρώτα έθνική καί πώς τά προβλήματα, πού διατηρούσαν σέ 
εγρήγορση τόν Ρίτσαρντ Ράϊτ ή τόν Λάνγκστον Χιοός, ή- 
σαν θεμελιοίδώς διαφορετικά άπ" εκείνα πού μπορούσαν 
Αντιμετωπίζουν ό Λέοπολντ Σενγκόρ ή δ Γυόμο Κεννυάττα. 
Γό ιδιο, ορισμένα άραβικά κράτη, πού είχαν ώστόαο τονί
σει τό γοητευτικό τραγούδι τής άραβικής ανανέωσης, κ α -. 
τάλαβαν οτι ή γεωγραφική θέση τους, ή οικονομική εξάρ
τηση τής περιοχής τους ή σαν πιο δυνατές άπό τό παρελθόν 
πού θέλησαν νά ξαναζωντανέψουν. Έ τσι σήμερα βρίσκου
με. αραβικά κράτη οργανικά συνδεμένα μέ τίς μεσογειακές 
•πολιτιστικές κοινωνίες. Γιατί αύτά τά κράτη ύπόκεινται σέ 
σύγχρονες πιέσεις, σέ νέα εμπορικά κυκλώματα, ενώ τά δί
κτυα πού κυριαρχούσαν κατά τή διάρκεια τής άραβικής ακ
μής έχουν εξαφανιστεί. Ά λλά ύπάρχει κυρίως τό γεγονός 
δτι τά αραβικά πολιτικά καθεστώτα βρισμένων κρατών εί
ναι τόσο έτερογενή, ξένα μεταξύ τους, ώστε μιά συνάντηση 
εστω καί πολιτιστική άνάμεσα σ’ αύτά. τά κράτη άποδει- 
κνόεται ανόητη.

Βλέπουμε λοιπόν πώς τό πολιτιστικό πρόβλημα, ετσι 
δπως τέθηκε μερικές φορές στις άποικιοκρατούμενες χώρες, 
κινδυνεύει νά προκαλέσει σοβαρές αμφιβολίες. Ή  ελλειψη 
κουλτούρας τών Νέγρων πού διακηρύσσει ή άποικιοκρατία, 
ή εγγενής βαρβαρότητα τών Αράβων, θά ’πρεπε λογικά νά 
οδηγήσουν σέ μιά. έξαρση τών πολιτιστικών φαινομένων, ό
χι πιά τών έθνικών, άλλά τών ήπειρωτικών καί περίεργα 
ρατσιστικοποιημένων. Στήν Αφρική, '̂τό διάβημα τοϋ αν
θρώπου τής κουλτούρας είναι νεγρο: - άφρικανικό ή άραβο - 
μουσουλμανικό. Δέν είναι ειδικά έθνικό. Ή  κουλτούρα δλο 
καί πιο πολύ απομακρύνεται άπό τήν έπικαιρότητα. Βρίσκει 
καταφύγιο σ’ ενα χώρο παθιασμένα φλογερό καί βρίσκει 
δύσκολα συγκεκριμένους δρόμους πού θά ήσαν ώστόσο οι 
μόνοι πού θά μπορούσαν νά τής προμηθεύσουν τίς Ιδιότητες
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τής γονιμότητας, τής όμογένεια; καί τής έντασης.
"Αν ή επιχείρηση του άποικιοκρατούμενου δια νοούμε» 

νου είναι ιστορικά περιορισμένη, συντείνει ώστόσο σέ με
γάλο βαθμό στό να υποστηρίζονται, νά δικαιώνονται τά δια
βήματα τών πολιτικών. Καί είναι αλήθεια πώς τά διαβή
ματα τοΰ άποικιοκρατούμενου διανοούμενου παίρνουν κα
μιά φορά μορφή λατρείας, θρησκείας. Ά λλά, άν θέλουμε V* 
άναλύσουμε δπως πρέπει αύτήν τήν νοοτροπία, βλέπουμε 
πώς φανερώνει τή συνειδητοποίηση άπό τόν άποικιοκρατού- 
μενο τοΰ κινδύνου πού διατρέχει νά σπάσει τούς τελευταί
ους δεσμούς μέ τό λαό του. Αύτή ή δηλωμένη πίστη στήν 
ύπαρξη μιας έθνικής κουλτούρας είναι στήν πραγματικότη
τα μιά φλογερή, άπελπισμέ'η στροφή πρός ότιδήποτε. Γιά 
νά εξασφαλίσει τή σωτηρία του, γιά νά γλυτώσει άπό τήν 
άνωτερότητα τής λευκής κουλτούρας, 5 άποικιοκρατούμενος 
αισθάνεται τήν άναγκαιότητα νά επιστρέφει στις άγνωστες 
ρίζες, νά χάσει τόν έαυτό του μέσα σ’ αυτόν τόν βάρβαρο 
λαό κι ας γίνει δ,τι θέλει. Επειδή αισθάνεται Αλλοτριω
μένος, δηλαδή ζωντανό κέντρο άντιφάσεων πού άπειλοΰν 
νά γίνουν άξεπέραστες, δ άποικιοκρατούμενος άποσπαται 
άπό τό τέλμα δπου κινδύνευε νά βουλιάξει καί μέ χαμένο 
τό σώμα, μέ χαμένο τό μυαλό, δέχεται, άποφασίζει νά έπι- 
φορτιστεί, χρίζεται. Ό  άποικιοκρατούμενος Ανακαλύπτει 
πώς πρέπει ν’ Απαντήσει γιά δλα.καί γιά δλους. Δέν γίνε
ται μόνο υπερασπιστής, δέχεται νά μπει μαζί μέ τούς άλ
λους, καί στό έξής μπορεί νά έπιτρέψει στόν έαυτό του νά 
γελάει μέ τήν παλιά του δειλία.

Αύτή ή έπώδυνη Απόσπαση είναι ώστόσο Απαραίτητη. 
’Ά ν  δέν τό συνειδητοποιήσουμε θά παρακολουθήσουμε εξαι
ρετικά σοβαρούς ψυχικό - συγκινησιακούς Ακρωτηριασμούς. 
Άνθρωποι χωρίς δχθη, χωρίς σύνορο, χωρίς χρώμα, άπά- 
τριδες, ξεριζωμένοι, άγγελοι. Τό ίδιο δέν θά έκπλαγοϋμε 
άν άκούσουμε βρισμένους Αποικιοκρατούμενους νά δηλώ
νουν: «Μιλώ έξ ίσου σάν Σενεγαλέζος καί σάν Γάλλος... 
σάν Άλγερινός καί σάν Γάλλος». Σκοντάφτοντας στήν άνα
γκαιότητα, άν θέλει νά είναι ειλικρινής, νά δεχτεί δυό I»
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Ονικότητες, δυο πεπρωμένα, ό 'Άραβας καί Γάλλος διανο
ούμενος, ό Νιγηριανος καί Ά γγλ ος διανοούμενος διάλεγε: 
τήν άρνηση ένός άπ  ̂ αότούς τούς προορισμούς. Συχνότερα, 
μήν θέλοντας ή μήν μπορώντας νά διαλέξουν, αυτοί οι δια- 
νοούμενοι μαζεύουν δλους τούς ιστορικούς προορισμούς πού 
τούς έχουν διαμορφώσει καί τοποθετούνται ριζικά σέ μια 
παγκόσμια προοπτική».

Γιατί ό άποικιοκρατούμενος διανοούμενος ρίχτηκε μέ 
απληστία στή δυτική κουλτούρα, 'Όπως τά υιοθετημένα 
παιδιά, πού δέν σταματούν τις ερευνές τους τοϋ νέου οικο
γενειακού πλαισίου τους παρά τή στιγμή πού άποκρυσταλ- 
λώνεται στόν ψυχισμό τους ενας μίνιμουμ πυρήνας σιγου- 
ριας, 6 άποικιοκρατούμενος διανοούμενος θά προσπαθήσει 
νά κάνει δική του τήν ευρωπαϊκή κουλτούρα. Δέν θ* άρκε- 
στεΐ νά γνωρίσει τόν Ραμπελαί ή τόν Ντιντερό, τόν Σαίξ- 
πηρ ή τόν Έντγκαρ Ά λλαν Πόε, θά περικυκλώσει τό μυα
λό του ώς τήν άκρότατη συμμαχία μ’ αυτούς τούς άνθρο')- 
πους,

/.Η  κυρά δέν ήταν μόνη 
ειχε κι ενα σύζυγο 
σύζυγο πολύ κομψό
πού μιλούσε γιά Ρακίνα καί Κορνέιγ 
καί Βολταιρο καί Ρουσσώ 
γιά τό γέροντα Ούγκώ καί τό νεαρό Μυσσέ 
για τούς Ζίντ καί Βαλερύ
κι ενα σωρό Ακόμη- (2) ,

"Αλλά τή στιγμή πού τά έθνικιστικά κόμματα κινητό- 
ποιούν τό λαό στ" όνομα τής εθνικής άνεξαρτησίας, δ άποι- 
κιοκρατούμενος διανοούμενος μπορεΐ μερικές φορές νά πε- 
τάξει άπό πάνω του αύτά τά αποχτήματα πού ξαφνικά τά 
αισθάνεται σάν Αλλοτριωτικά. Πάντως είναι πιό εύκολο νά 
δηλώσουμε δτι άπορρίπτουμε παρά ν" άπορρίψουμε πραγ

2. Ρενέ Ντεπέστρ, Μπροστά στή νύχτα,



ματικά. Ό  διανοούμενος πού μέ τό μέσο της κουλτούρας 
είχε εισχωρήσει στόν δυτικό πολιτισμό, πού είχε φτάσει ν’ 
άποτελεί σώμα, δηλαδή ν’ αλλάξει σώμα μέ τόν εύριοπαΐ- 
κό πολιτισμό, θά καταλάβει πώς ή πολιτιστική μήτρα, :ήν 
οποία ήθελε νά φτάσει άπό μιά ανάγκη γιά πρωτοτυπία, 
δέν του προσφέρει σχεδόν καθόλου φιγούρες πλώρης Ικα
νές νά σταθούν σέ σύγκριση μ’ εκείνες, τίς πολυάριθμες καί 
γοητευτικές, τοϋ πολιτισμού τοϋ κατακτητή. Ή  ιστορία φυ
σικά, γραμμένη δλλωστε άπό τούς δυτικούς καί πρός τούς 
δυτικούς, θά μπορέσει επεισοδιακά νά εκτιμήσει ορισμένες 
περιόδους τοϋ αφρικανικού παρελθόντος. Ά λλά δρθιο; 
μπροστά στό παρόν τής χώρας τού, παρατηρώντας μέ δι
αύγεια ·-< Αντικειμενικά» τήν έπικαιρότητα τής ηπείρου 
πού θά ήθελε νά κάνει δική του, δ διανοούμενος τρομάζει 
άπό τό κενό, τήν άποκτήνο)ση, τήν αγριότητα. Ά λλά αι
σθάνεται πώς πρέπει νά βγει απ’ αύτήν τή λευκή κουλτού
ρα, πώς πρέπει νά ψάξει άλΛΟϋ, οπουδήποτε, καί καθώς δέν 
βρίσκει μιά πολιτιστική τροφή στό μέτρο τοϋ λαμπρού πα
νοράματος πού άπλώνει μπροστά του ο κυρίαρχος, δ άποι- 
κιοκρατούμενος διανοούμενος πολύ συχνά καταφεύγει σε 
παθιασμένες θέσει: καί αναπτύσσει μιά ψυχολογία κυριαρ
χημένη άπό μιά εξαιρετική ευαισθησία. Αύτή ή κίνηση α
ναδίπλωσης πού προέρχεται πρώτα άπό ένα αδιέξοδο άρ- 
χών, στόν εσωτερικό μηχανισμό και στη φυσιογνο>μία του 
φανερώνει κυρίως μιάν αντίδραση, μιά μυϊκή σύσπαση.

'Έτσι εξηγείται αρκετά τό στύλ τών άποικιοχρατού- 
μενων διανοουμένων πού αποφασίζουν νά έκφράσουν αύτή 
τή φάση τή; συνείδηση; καθώς απελευθερώνεται. " Γφο; 
ταραγμένο, μέ πολλές εικόνες, γιατί η εικόνα είναι μιά 
κρεμαστή γέφυρα πού επιτρέπει στις ασυνείδητε; ενέργειες, 
να διασκορπιστούν στά γύρο) ζζΖίχ, " Γφο; νευρικό, ζωντα
νεμένο μέ ρυθμού;, άπο μέρος σέ μέρος κατοικημένο άπο 
εκρηκτική ζωή. Εγχρωμο, μπρούτζινο, ηλιοκαμένο καί οί 
duo. Αύτό τό στύλ, πού στόν καιρό του έκανε τούς δυτικού: 
νά εκπλαγοϋν, δέν είναι καθόλου, όπως θέλησαν νά -ύποστη  ̂
θίξουν, ένα φυλετικό χαρακτηριστικό, άλλά φανερώνει πριν
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άπ όλα μιά μάχη σώμα μέ σώμα, αποκαλύπτει τήν άναγ
καιότητα στήν οποία βρέθηκε αύτδς ό άνθρωπος να πονέ
σει, να ματώσει πραγματικά μέ κόκκινο αίμα, ν’ απελευ
θερωθεί άπό ενα τμήμα τής ύπαρξής του πού Ικλεινε κι 
όλας μέσα της τά σκουλήκια τής Αποσύνθεσης. ’Αγώνας ο
δυνηρός, γρήγορο:, δπου Αναπότρεπτα ό μυώνας Ιπρεπε να 
ύποκαταστήσει τήν Αντίληψη.

51 Αν στό ποιητικό πεβίο αύτό τό διάβημα φτάνει σέ 
Ασυνήθιστα ύψη, στό πεδίο τής ύπαρξης ό διανοούμενος 
φτάνει συχνά σ’ ενα Αδιέξοδο. "Οταν, Αφού φτάσει στό Α
πόγειο του οργασμού μέ τό λαό του, όποιος κι αν ήταν κι 
όποιος κι αν είναι, ό διανοούμενος Αποφασίζει νά ξαναβρει 
τό δρόμο τής καθημερινότητας, δέν Ιχει μαζί του στήν έ- 
πιστροφή Από τήν περιπέτειά του παρά φοβερά Αγονες φόρ
μουλες. Εύνοεί τά Ιθιμα, τις παραδόσεις, τις ένδυμασίες καί 
τήν Αναζήτηση τοϋ έξοπισμοϋ. Είναι ή περίοδος κατά τήν 

.όποια οί διανοούμενοι τραγουδούν και τά παραμικρά χαρα
κτηριστικά τοϋ ντόπιου πανοράματος. Ό  μπουμπού καθα
γιάζεται, τά παριζιάνικα και ιταλικά παπούτσια παραμε- 
λοϋνται γιά χάρη τοϋ τσόκαρου. Ή  γλώσσα τοϋ κυρίαρχου 
κάνει ξαφνικά τά χείλια νά σκανε. Τδ νά ξαναβρεΐ κανείς 
τό λαό του μερικές φορές σ’ αύτήν τήν περίοδο σημαίνει νά 
θέλει νά είναι Νέγρος, όχι ενας Νέγρος όπως οί άλλοι άλλά 
ενας Αληθινός Νέγρος, ενας σκυλάραπας, δπως τόν θέλει ό 
Λευκός. Τό νά ξαναβρεϊς τό λαό σου είναι νά γίνεις άρά- 
πης, νά γίνεις όσο πιό ιθαγενής γίνεται, ό πιό Αξεχώρι
στος, είναι νά κόβει: τά φτερά πού σέ είχαν Αφήσει νά βγά
λεις.

Ό  άποικιοκρατούμενος διανοούμενος Αποφασίζει νά ά- 
ποτινάξει τούς κακούς τρόπους, τούς Αντλημένους άπό τον 
Αποικιακό κόσμο καί σπεύδει νά θυμηθεί τούς καλούς τρό
πους τοϋ λαου, εκείνου τοϋ λαοϋ γιά τόν όποιο πιστεύει.πώς 
περικλείνει όλην τήν Αλήθεια. Τό σκάνδαλο πού προκαλει 
αύτό τδ διάβημα στις γραμμές τών άποικιοκρατών πού είναι 
εγκατεστημένοι στήν περιοχή ενισχύει τήν άπόφαση τοϋ ά- 
ποικιοκρατούμενου. "Οταν οί Αποικιοκράτες πού είχαν Απο-
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>ί;ύσε; τή νίκη τους πάνω σ' αυτούς τούς αφομοιωμένου; 
καταΛα&αίνουν πώς αυτοί οι άνθρωποι, πού τούς νόμιζαν σω· 
σμήνους, αρχίζουν να διαλύονται στήν αραπιά, δλο τό σύ~ 
?τημα κλονίζεται. Κάθε κερδισμένη άποικιοκρατούμενη, 
/.άίΐε άποικιοκρατούμενος πού είχε περάσει μέ τό μέρος 
"y j;, όταν Αποφασίζει νά χαθεί γι* αυτούς όχι μόνο άποτε.- 
α,εΓ μιά αποτυχία γιά τήν αποικιακή επιχείρηση, άλλά συμ- 
οο/.ίζει άκόμα τήν αχρηστία καί τήν ελλειψη βάθους στή 
νου/ειά πού εγινε. Κάθε άποικιοκρατούμενος πού ξαναπερ
νάει τή γραμμή, είναι μιά ριζική καταδίκη τής μεθόδου 
καί του καθεστώτος κι 6 άποικιοκρατούμενος διανοούμενος 
ορίσκει, στό σκάνδαλο πού προκαλει, μιά δικαίωση γιά τήν 
rr/ραίτησή του καί μιά ενθάρρυνση νά συνεχίσει. *

'Ά ν  θέλαμε νά βρούμε μέσα άπό τά εργα Αποικιοκρα- 
;ούμενο)> συγγραφέων τίς διάφορες φάσεις πού χαρακτηρί
ζουν αυτήν τήν εξέλιξη, θά βλέπαμε νά διαγράφεται μπροστά 
στά μάτια μα; ενα πανόραμα σέ τρεις χρόνους. Σέ μιά πρώ
τη φάση ό άποικιοκρατούμενος διανοούμενος άποδεικνύει 
πώς άφομοίωσε τήν κουλτούρα του κατακτητή. Τά Ιργα 
του άνταποκρίνονται σημείο μέ σημείο μέ έκείνα τών μη- 
τροπολιτικών ομοτέχνων του. Ή  έμπνευση είναι ευρωπαϊ
κή καί μπορούμε εύκολα νά κατατάξουμε αύτά τά εργα σέ 
Ινα πολύ καθορισμένο ρεύμα τής μητροπολιτικής λογοτε
χνίας. Είναι ή απόλυτα άφομοιωτική περίοδος. Σ ' αυτήν 
τήν λογοτεχνία τών άποικιοκρατούμενων βρίσκουμε παρ
νασσιστές, συμβολιστές, σουρρεαλιστές.

Στο δεύτερο στάδιο δ άποικιοκρατούμενος εχει συγ
κλονιστεί κ: αποφασίζει νά θυμηθεί. Αυτή ή περίοδος τή; 
δημιουργία; αντιστοιχεί κατά προσέγγιση στήν άναβύθιση 
πού περιγράψαμε. Ά λλά καθώς ο άποικιοκρατούμενος δέν 
έχει εισχωρήσει στο λαό του, καθώς διατηρεί σχέσεις έξιο- 
τερικοτητας μέ τό λαό του, άρκεΐται στο νά άναθυμαται. 
ΙΙαλιά επεισόδια τή: παιδικής του ηλικίας ςανανεβαίνουν 
άπό τά βάθη τής μνήμης του, παλιοί θρύλοι ξαναερμηνεύ- 
ονται σέ σχέση μέ μιά αισθητική δανεισμού καί μιά σύλ
ληψη του κόσμου πού εχει Ανακαλυφθεί κάτω άπό άλλου:
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πρανούς. Μερικές φορές αύτή ή προ - αγωνιστική λογοτε
χνία κυριαρχείται άπδ το πνεύμα καί τήν αλληγορία» 1!:ρ 
·:·οος άγχους, κακοδιαθεσίας, εμπειρία τοϋ θανάτου, ίμ*: 
νία Ιπίσης τής ναυτίας./Κάνουν εμετό, άλλά κιόλα. “'-δ  
πάνω προβάλλει το γέλιο.

Τέλος, σέ μιά τρίτη περίοδο, πού τήν όνομάζουμε 6 
αγώνας, δ άποικιοκρατούμενος, άφοϋ προσπάθησε νά χάσει 
:δν έαυτό του μέσα στο λαό, αντίθετα θά τραντάξει το λαό. 
Αντί νά ευνοήσει τον λήθαργο τοΰ λαοΰ μεταμορφώνεται σέ 

•χφυπνιστή τοΰ λαοΰ, Αογοτεχνία αγωνιστική, λογοτεχνία ε
παναστατική, λογοτεχνία έθνική. Στήν διάρκεια αύτής τής 
φάσης ενας μεγάλος άριθμδς άντρών καί γυναικών πού πρίν 
5έν είχαν ποτέ τους σκεφτεί νά δημιουργήσουν λογοτεχνικά 
έργο, τώρα πού βρίσκονται τοποθετημένοι σέ εξαιρετικές κα
ταστάσεις, στή φυλακή, στδ αντάρτικο, ή τήν παραμονή τής; 
εκτέλεσής τους, νιώθουν τήν Ανάγκη νά μιλήσουν γιά τδ I- 
?.)νος τους. νά συντάξουν τή φράση πού εκφράζει τδ λαό, νχ 
γίνουν άντιπρόσωποι μιας νέας πραγματικότητας σέ πρά~ 
Γει·'*

Ό  άποικιοκρατούμενος διανοούμενος θά καταλάβει ώ 
στόσο αργά ή γρήγορα πώς δέν άποδεικνύεις τδ έθνος σοι* 
ξεκινώντας άπδ τήν κουλτούρα, άλλά δτι τδ εκδηλώνεις μέ
σα στδν άγώνα πού κάνει δ λαδς ενάντια στις δυνάμεις κα
τοχής. Καμιά Αποικιοκρατία δέν αντλεί τή νομιμότητά της 
άπδ τήν πολιτιστική ανυπαρξία τών εδαφών πού δυναστεύ
ει. ΙΙοτέ δέν θά κάνουμε τήν Αποικιοκρατία νά ντραπεί ξε- 
διπλώνοντας μπροστά στά μάτια της παραγνωρισμένους πο
λιτιστικούς θησαυρούς. Ό  Αποικιοκρατούμενος διανοούμενος, 
τή στιγμή πού Αγωνίζεται νά δημιουργήσει πολιτιστικό έρ
γο, δέν καταλαβαίνει πώς χρησιμοποιεί τεχνική και γλώσ
σα δανεισμένες άπδ τδν κατακτητή. ΆρκεΤται στδ νά ντύ
νει αύτά τά όργανα μ’ ενα κάλυμμα πού θέλει νά είναι I- 
θνικό, Αλλά πού θυμίζει παράξενα τδν έξοπισμό. Πραγμα
τικά δ άποικιοκρατούμενος διανοούμενος πού ξαναγυρίζει 
στδ λα δ του μέσα άπδ πολιτιστικά 2ργα συμπεριφέρεται σάν
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ςένος. Μερικές φορές δέν διστάζει νά χρησιμοποιήσει δια
λέκτους γιά νά έκδηλώσει τή θέλησή του νά είναι δσο πιο 
κοντά στό λαό γίνεται, άλλά οί Εδέες πού έκφράζει, οί έ
γνοιες πού τόν άπασχολοϋν δέν έχουν κοινό μέτρο μέ τήν 
συγκεκριμένη κατάσταση πού γνωρίζουν οί άντρες κι οί γυ
ναίκες τής χώρας του. Ή  κουλτούρα πρός τήν οποία σκύ
βει ό διανοούμενος συχνά δέν είναι παρά ενα άπόθεμα ιδιο
τυπιών. θέλοντας νά κολλήσει στό λαό κολλάει στήν εύδιά- 
κριτη επένδυση. 'Ό μως αύτή ή επένδυση δέν είναι παρά 
μιά αντανάκλαση μιας υπόγειας, Ιντονης, συνεχώς άνανε- 
ούμενης ζωής. Αύτή ή Αντικειμενικότητα πού σου βγάζει 
τά μάτια καί πού φαίνεται νά χαρακτηρίζει τό λαό δέν εί
ναι στήν πραγματικότητα παρά τό άδρανές καί ήδη Αρνη
τικό Αποτέλεσμα πολλαπλών προσαρμογών, πού δέν είναι 
πάντα συνεπείς, μιας πιό θεμελιακής ούσίας πού βρίσκεται 
σέ διαρκή Ανανέωση. Ό  άνθριοπος τής κουλτούρας Αντί νά 
ξεκινήσει γιά ν’ Ανακαλύψει αυτήν τήν ούσία, Αφήνεται νά 
υπνωτιστεί Από τά μουμιοποιημένα υπολείμματα, πού σταθε
ροποιημένα σημαίνουν Αντίθετα τήν άρνηση, τό ξεπερασμένο, 
τό τεχνητό. Ή  κουλτούρα δ ΐ ' εχει ποτέ τή διαύγεια του έ- 
θίμου. Ή  κουλτούρα Αποφεύγει έπίσημα κάθε Απλοποίν]ση. 
Στήν ούσία της βρίσκεται στόν Αντίποδα τοϋ εθίμου, πού 
πάντα είναι ενα ξέφτισμα τής κουλτούρας. Τό νά θέλεις νά 

•κολλήσεις στήν παράδοση ή νά ξαναζωντανέψεις ξεχασμέ
νες παραδόσεις είναι μιά πράξη δχι μόνο ένάντια στήν ι
στορία, άλλά κι ενάντια στό λαό σου. "Οταν ενας λαός διε
ξάγει μιά ένοπλη πάλη, ή εστω μιά πολιτική πάλη ένάντια 
σέ μιά πανίσχυρη Αποικιοκρατία, ή παράδοση Αλλάζει ση
μασία. Αύτό πού ήταν τεχνική παθητικής Αντίστασης μπο- 
ρεΐ. νά καταδικαστεί ριζικά ο αύτήν τήν περίοδο. Σέ μιά 
υπανάπτυκτη χώρα σέ Αγωνιστική φάση οί παραδόσεις εί
ναι θεμελιακά Ασταθείς καί χαραγμένες Από φυγόκεντρα 
ρεύματα. IV  αύτό 6 διανοούμενος κινδυνεύει συχνά νά βρε
θεί ένάντια στήν έποχή του. Οί λαοί πού έκαναν τόν άγώ
να είναι δλο καί πιό πολύ Αδιαπέραστοι Από τή δημαγωγία 
καί θέλοντας νά τούς Ακολουθήσει κανείς υπερβολικά φα
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νερώνει πώς δέν είναι παρά ενα; κοινός όππορτουνιστής, 
δηλαδή ενας αντιδραστικός.

Στό πλάνο τών πλαστικών τεχνών π.χ., ό άποικιοκρα- 
τούμενος δημιουργός, πού σώνει καί καλά θέλει νά κάνει 
εθνικό Ιργο, Απομονώνεται σέ μιά στερεοποιημένη Αναπα  ̂
ραγωγή λεπτομερειών. Αυτοί οί καλλιτέχνες, πού ώστόσο 
βάθυναν τις σύγχρονες τεχνικές καί έλαβαν μέρος στά με
γάλα ρεύματα της ζωγραφικής η της αρχιτεκτονικής της 
εποχής μας, γυρίζουν τήν πλάτη τους, αμφισβητούν τήν ξέ~ 
νη κουλτούρα καί ξεκινούν γιά τήν Αναζήτηση του Αληθι
νού έθνικοΰ ευνοώντας αυτά πού πιστεύουν δτι είναι τά στα
θερά στοιχεία μιας έθνικής τέχνης. Ά λλά αυτοί οί δημι
ουργοί ξεχνούν δτι οί μορφές σκέψης, ή διατροφή, οί σύγ
χρονες τεχνικές ένημέρωσης, τής γλώσσας καί τής ένδυ
σης Αναδιοργάνωσαν διαλεκτικά τό μυαλό τοΰ λαοΰ κι ον. 
τά σταθερά στοιχεία πού ύπήρξαν δεσμοφύλακες τής Αποι
κιακής περιόδου Αρχίζουν τώρα νά ύφίστανται τρομερά ρι
ζικές μεταβολές.

Ό  δημιουργός πού Αποφασίζει νά περιγράψει τήν έ
θνική Αλήθεια, στρέφεται παραδόξως πρός τό παρελθόν, 
πρός τό Ανεπίκαιρο. Αύτό πού Αποτελεΐ τή βαθειά πρόθεσή 
του είναι τά περιττώματα τής σκέψης, τό εξωτερικό, τά 
πτώματα, ή οριστικά σταθεροποιημένη γνώμη. ’Αλλά ό ά- 
ποικιοκρατούμενος διανοούμενος πού θέλει νά δημιουργήσει 
αύθεντικό έργο πρέπει νά ξέρει δτι ή έθνική Αλήθεια εί
ναι πριν Απ’ δλα ή έθνική πραγματικότητα. Πρέπει νά προ
χωρήσει ώς τό σημεΐον βρασμοΰ, δπου προδιαγράφεται ή 
γνώση.

Πριν άπό τήν Ανεξαρτησία ό Αποικιοκρατούμενος ζω 
γράφος ήταν Αναίσθητος στό έθνικό πανόραμα. ’Έτσι εύ- 
νοοΰσε τήν Αφηρημένη ζωγραφική ή συχνότερα, ειδικευό
ταν στις νεκρές φύσεις. Μετά τήν Ανεξαρτησία, ή έγνοια 
του νά πλησιάσει τό λαό θά τόν δδηγήσει στή παρουσίαση 
σημείο πρός σημείο τής έθνικής πραγματικότητας. Έ δώ  
πρόκειται γιά μιά Αναπαράσταση άρρυθμη, σοβαρή, Ακίνη
τη πού φανερο>νει δχι τή ζωή Αλλά τό θάνατο. Οί μυημέ-
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νοι κύκλοι εκστασιάζονται μπροστά, σ'* αυτήν τήν καλά δο
σμένη άλήθεια, άλλά έχουμε τδ δικαίωμα ν5 άναρωτηθοϋ- 
με άν αύτή ή άλήθεια είναι αληθινή, αν στήν πραγματικό
τητα δέν είναι ξεπερασμένη, εκμηδενισμένη, αμφισβητημέ
νη άπο τήν εποποιία μέ τήν οποία δ λαός ανοίγει ενα δρό
μο πρδς τήν ιστορία.

Στο πλάνο τής ποίησης θά μπορούσαμε νά κάνουμε 
τίς ίδιες διαπιστώσεις. Μετά τήν αφομοιωτική φάση τής δ- 
αοιοκαταληκτικής ποίησης έκρήγνυται δ ρυθμός τοϋ ποιη
τικού τάμ - τάμ. Ποίηση έπαναστατημένη, άλλα ποίηση α
ναλυτική, περιγραφική. Ό  ποιητής πρέπει ωστόσο νά κα
ταλαβαίνει πώς τίποτε δέν άντικαθιστα τή λογική ένοπλη 
στράτευση στο πλευρό τοϋ λαοϋ. IV  άλλη μιά φορά άς Α
ναφέρουμε τόν Ντεπέστρ:

«Ή  κυρά δέν ήταν μόνη 
είχε κι ενα σύζυγο 
Ιναν πού τά ήξερε δλα 
μά είλικρινά δέν ήξερε τίποτα 
γιατί ή κουλτούρα δέν γίνεται χωρίς παραχωρή

σεις
παραχωρείς τή σάρκα καί τό αίμα σου 
παραχωρείς τόν εαυτό σου στους άλλους 
παραχώρηση πού άξίζει οσο 
κλασσικισμός, ρομαντισμός 
κι δλα πού ξεδιψάνε τό πνεϋμα μας» (3 ).

Ό  άποικιοκρατούμενος ποιητής πού θέλει νά κάνει έ- 
θνικό εργο, πού θέλει νά περιγράψει τό λαό του, άποτυχαί- 
νει στό σκοπό του γιατί πριν νά μιλήσει δέν κάνει αύτήν 
τήν παραχώρηση τή θεμελιακή γιά τήν όποια μιλάει δ Ντε
πέστρ. Ό  Γάλλος ποιητής Ρενέ Σάρ τό κατάλαβε καλά Α- 
φοϋ γράφει: «Τό ποίημα βγαίνει άπό μιά ύποκειμενική ά- 
νάγκη κι άπό μιά άντικειμενική εκλογή. Τό ποίημα είνα*-

3. Ρενέ Ντεπέστρ, Μπροστά στη νύχτα.
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μιά συγκέντρωση σέ κίνηση αποφασιστικών πρωτότυπων α
ς ιών, σέ σύγχρονες σχέσεις μέ κάποιον πού αύτή ή περί
σταση τόν κάνει πρώτο» (4 ).

Ναί, τό πρώτο καθήκον τοϋ άποικιοκρατούμενου ποι
ητή είναι νά καθορίσει σαφώς τό αντικείμενο - λαός τής 
δημιουργίας του. Δέν μπορούμε νά προχ(ορήσουμε ούσιαστι- 
/.ά παρά άν συνειδητοποιήσουμε πρώτα τήν αλλοτρίωσή 
μας. 'Όλα τά πήραμε άπό τήν άλλη πλευρά. Ά λλά ή πλευ
ρά δέν μας δίνει τίποτε χωρίς νά μάς υποτάξει μέ χίλια τε
χνάσματα στήν εξουσία της, νά μάς τραβήξει, νά μάς γοη
τεύσει, νά μάς αιχμαλωτίσει μέ δέκα χιλιάδες τεχνάσματα, 
μέ εκατό χιλιάδες παγίδες. Παίρνω σημαίνει έπίσης σέ 
πολλά πλάνα: μέ παίρνουν. Δέν φτάνει, λοιπόν, μόνο νά 
προσπαθούμε νά ξαναπάρουμε πίσω τόν έαυτό μας συσσω
ρεύοντας τις διακηρύξεις ή τις αμφισβητήσεις. Δέν φτά
νει νά πλησιάζουμε τό λαό στό παρελθόν στό δποϊο δέν βρί
σκεται πιά, άλλά σ’ αύτήν τήν ταραγμένη κίνηση πού άρ
χισε· καί άπό τήν όποια ξεκινώντας δλα θά ξανατεθοϋν σέ 
αμφισβήτηση. Σ 5 αύτόν τόν τόπο τής κρυφής άνισορροπίας 
δπου βρίσκεται ό λαός πρέπει νά πάμε, γιατί, ας μήν τό αμ
φισβητούμε καθόλου, έκεϊ βρίσκεται ή ψυχή του καί έκεϊ 
φωτίζεται ή αντίληψή του καί ή άναπνοή του.

Ό  Κέϊτα Φοντέμπα, σήμερα υπουργός έσωτερικών τής 
Δημοκρατίας τής Γουινέας, δταν ήταν διευθυντής τών Α 
φρικανικών Μπαλέτων δέν παγιδεύτηκε άπό τήν άλήθεια 
πού τοϋ πρόσφερε δ λαός τής Γουινέας. Σέ μιά επαναστα
τική προοπτική ξαναερμήνευσε δλες τις ρυθμικές εικόνες 
τής χώρας του. Ά λλά έκανε κι άλλα πράγματα. Στό λίγο 
γνωστό ποιητικό του ?ργο βρίσκουμε μιά συνεχή έγνοια νά 
καθοριστεί ή ιστορική στιγμή τοϋ άγώνα, νά δριστεί τό πε
οίο δπου διαδραματίζεται ή δράση, οι ιδέες γύρω στις δ- 
ποίες άποκρυσταλλώνεται ή λαϊκή θέληση. Νά ενα ποίημα 
τοϋ Κέϊτα Φοντέμπα, αύθεντική πρόσκληση γιά σκέψη, γιά 
ξεκαθάρισμα, γιά άγώνα.

4. Ρενέ Σάρ, Διαχωρισμός τής Φόρμας.
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ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ Α ΪΤΗ

(Μουσική κιθάρας)

τΗταν αύγή. Τό μικρό χωριουδάκι πού είχε χορέψει 
δλη τή νύχτα στόν ήχο των τάμ - τάμ ξυπνοϋσε λίγο λίγο. 
Οι κουρελιάρηδες βοσκοί παίζοντας τή φλογέρα οδηγούσαν 
τά κοπάδια στήν κοιλάδα. Τά κορίτσια όπλισμένα με κα
ναρίνια έκαναν ουρά στό στριφτό σοκκάκι τής βρύσης. Στήν 
αύλή του μαραμποϋ μιά δμάδα παιδιά τραγουδούσαν δλα μα
ζί στιχάκια του Κοράνιου.

(Μουσική κιθάρας)

ΤΗταν αύγή. Πάλη τής μέρας καί τής νύχτας. Μά ή 
νύχτα, έξαντλημένη δέν άντεχε άλλο και σιγά σιγά ξεψυχοϋ- 
σε. Μερικές άχτίδες του ήλιου σάν προάγγελοι αυτής τής νί
κης τής μέρας περιπλανιώνται δειλές και χλωμές άκόμα στόν 
δρίζοντα, τά τελευταία άστέρια αργά γλυστροϋσαν κάτω ά
πό τά πολλά σύννεφα, ίδια μέ πυγολαμπίδες στά λουλού
δια.

(Μουσική κιθάρας)

ΤΗταν αύγή. Καί πέρα στό βάθος τής πελώριας πεδιά
δας μέ τό πορφυρό περίγραμμα ξεχώριζε μιά μορφή σκυμ
μένου άνθρο>που: μορφή του Ναμάν, τοΰ γεωργού. Σέ κάθε 
χτύπημα τής τσάπας του τά πουλιά τρομαγμένα φτερούγι- 
ζαν καί πετο>ντας Ιφταναν στις ήρεμες όχθες τοϋ Ντζολί- 
μπα, στόν μεγάλο ποταμό Νίγηρα. Τό παντελόνι του άπό 
γκρίζο αλατζά, βρεγμένο άπό δροσιά, χτυποϋσε τή χλόη 
στά πλάγια. "Ιδρωνε άκούραστος, κουμαντάροντας έπιδέ- 
ξεια ιό εργαλείο του’ γιατί επρεπε αυτοί οί σπόροι νά φυ
τευτούν πριν άπό τίς βροχές.
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(Μουσική κόρας)

τΗταν αυγή. Πάντα αύγή. Τά πουλιά φτερεκοποϋσαν 
μέσα στά φυλλώματα Αναγγέλλοντας τή μέρα. Στό υγρό μο
νοπάτι τής πεδιάδας ενα παιδί κουβαλώντας στή ράχη του 
τό χορταρένιο σακκί του ετρεχε λαχανιασμένο πρός τό μέ
ρος του Ναμάν. Φώναζε: Αδερφέ Ναμάν, δ αρχηγός τοϋ 
χωρίου σέ ζητάει κάτω άπο τό δέντρο τών άκροάσεων.

(Μουσική κόρας)

’Έκπληκτος Απ’ αυτήν τήν τόσο πρωινή πρόσκληση, δ 
γεω ργός .άφησε τό έργαλεΐο του και περπάτησε πρός τό χω
ριό πού τώρα άκτινοβολοϋσε στις λάμψεις τοϋ ήλιου πού 
γεννιόταν. Οί πρεσβύτεροι, σοβαρότεροι παρά ποτέ συνε
δρίαζαν κιόλας. Πλάϊ, τους ενας άνθρωπος μέ στολή, ενας 
χιοροφύλακας, Ατάραχος, κάπνιζε ήσυχα τήν πίπα του.

(Μουσική κόρας)

Ό  Ναμάν κάθησε πάνω σ’ ένα αρνίσιο τομάρι. Ό  ύ- 
παρχηγός σηκώθηκε γιά νά κάνει γνωστή τή θέληση τών 
πρεσβυτέρων: «Οί λευκοί έστειλαν ενα χωροφύλακα γιά νά 
ζητήσει έναν άντρα τοϋ χωριοϋ πού θά πάει στόν πόλεμο 
στή χώρα τους. Οί άρχοντες, άφοϋ σκέφτηκαν, Αποφάσισαν 
νά στείλουν τόν πιό Αντιπροσωπευτικό νέο τής φυλής μας 
γιά νά πάει ν’ Αποδείξει στή μάχη τών λευκών τό θάρρος 
πού χαρακτήριζε πάντα τό μαντίγκ μας».

(Μουσική κιθάρας)

Ό  Ναμάν, πού κάθε βράδυ τά κορίτσια μέ Αρμονικά 
τραγούδια έξυμνοϋσαν τό έπιβλητικό παράστημα καί τή φα
νερή Ανάπτυξη τών μυώνων του, ήταν αυτός πού διαλέχτη- 
κε. Ή  γλυκειά Κάντια, ή νεαρή γυναίκα του, Αναστατωμέ
νη Από τό νέο, σταμάτησε ξαφνικά τό κοπάνισμα, εβαλε
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το γουδί στον αχυρώνα καί χωρίς να πει λέξη κλείστηκε: 
στήν καλύβα της γιά νά κλάψει τή δυστυχία της μέ πνιγ
μένους λυγμούς. Ό  θάνατος της είχε πάρει τον πρώτο της 
άντρα καί δέν μπορούσε νά καταλάβει γιατί οί λευκοί της 
έπαιρναν τον Ναμάν, πού πάνω του στηρίζονταν δλες της 
οί νέες ελπίδες.

(Μουσική κιθάρας)

Τήν άλλη μέρα, παρ’ δλα της τά κλάματα καί τά 
παράπονα, 6 βαρύς ήχος τών τάμ - τάμ συνόδεψε τό Ναμάν 
στό μικρό λιμάνι τοϋ χωρίου, δπου μπάρκαρε σέ μιά μαού
να μέ κατεύθυνση τήν πρωτεύουσα τής περιοχής. Τό βράδυ, 
αντί νά χορεύουν στήν πλατεία τοϋ χωριοϋ δπως συνήθως,, 
τά κορίτσια ήρθαν νά ξαγρυπνήσουν στήν άντικάμαρα τοϋ 
Ναμάν, κι ελεγαν ιστορίες ώς τό πρωί γύρω άπό μιά φωτιά 
μέ κούτσουρα.

(Μουσική κιθάρας)

Πολλοί μήνες πέρασαν χωρίς κανένα νέο τοϋ Ναμάν 
νά φτάσει στό χωριό. Ή  μικρή Κάντια άνησυχοϋσε τόσο πο
λύ πού ζήτησε βοήθεια άπό τό μάγο τοϋ γειτονικοϋ χωριοϋ. 
Ακόμα κι οί πρεσούτεροι έκαναν γι5 αύτό τό θέμα ενα μι
κρό διαβούλιο, άπό τό όποιο δέ μαθεύτηκε τίποτα.

(Μουσική κόρας)

Μιά μέρα τέλος εφτασε στό χωριό Ενα γράμμα άπό τό 
Ναμάν γιά τήν Κάντια. Αύτή, ανήσυχη γιά τήν κατάστα
ση τοϋ συζύγου της πήγε τήν ιδια νύχτα, μετά άπό ώρες 
κουραστικό περπάτημα, στήν πρωτεύουσα τής περιοχής, δ
που Ινας διερμηνέας διάβασε τήν έπιστολή.

Ό  Ναμάν ήταν στή βόρεια ’Αφρική, καλά στήν υγεία 
του, καί ζητοϋσε νέα γιά τό θερισμό, γιά τις γιορτές τοϋ
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βάλτου, τούς χορούς, το δέντρο τών ακροάσεων, γιά το χω 
ριό...,

(Μπαλαφόγκ)

Εκείνη τή νύχτα, ο! γριές του χωριού παραχώρησαν 
στήν Κάντια τό προνόμιο νά παρακολουθήσει, στήν αύλή 
τής καλύβας τους, τίς συνηθισμένες βραδινές συζητήσεις 
τους. Ό  αρχηγός του χωρίου, χαρούμενος γιά τό νέο, πρόσ- 
φερε ενα μεγάλο γεύμα σ’ δλους τούς ζητιάνους τών περι
χώρων.

(Μπαλαφόγκ)

ΙΙολλοΙ μήνες πέρασαν πάλι κι δλοι ξανάρχιζαν ν" α 
νησυχούν γιατί δέν ξέρανε πια τίποτα γιά τό Ναμάν. Ίί 
Κάντια σκεφτόταν νά ξαναπάει νά συμβουλευτεί τό μάγο, 
δταν ελαβε ενα δεύτερο γράμμα, Ό  Ναμάν, μετά τήν Κορ
σική καί τήν ’ Ιταλία βρισκόταν τώρα στήν Γερμανία καί 
χαιρόταν πού ειχε κιόλας παρασημοφορηθεί,

(Μπαλαφόγκ)

Μιά άλλη φορά εφτασε μιά άπλή κάρτα πού ελεγε 
πώς ό Ναμάν ήταν αιχμάλωτος τών Γερμανών. Αύτό τό νέο 
βάρυνε το χωριό μ5 δλο του τό βάρος. Οί πρεσβύτεροι δια- 
οουλεύτηκαν κι άποφάσισαν νά εξουσιοδοτήσουν το Ναμάν 
νά χορέψει τήν Ντούγκα, αυτόν τόν ιερό χορό τοϋ ορνέου, 
πού κανένας δέν μπορεΐ νά τόν χορέψει άν δέν εχει κάνει 
μιά λαμπρή πράξη, αυτόν τόν αύτοκρατορικό χορό πού κά
θε βήμα του είναι ενα στάδιο τής ιστορίας τοϋ Μαλί. ΤΗ- 
ταν μιά παρηγοριά γιά τήν Κάντια νά’ δει τόν άντρα της νά 
υψώνεται στο μεγαλείο τών ήρώων τής χώρας.



«Μουσική κιθάρας)

Ο  καιρός περνούσε... Δυο -χρόνια... Ό  Ναμάν ήταν 
πάντα στή Γερμανία. Δέν Ιγραφε πιά.

(Μουσική κιθάρας)

Μιά ώρα ία μέρα, ό αρχηγός του χωριοϋ ελαβε άπό τή 
Ντακάρ ενα σημείωμα πού άνάγγελλε πώς ό Ναμάν θά ερ
χόταν σύντομα. ’ Αμέσως τά τάμ - τάμ κροτάλισαν. Τραγου- 
δοϋσαν καί χορεύανε Ας τήν αυγή. Τά κορίτσια έφτιαξαν 
καινούργιους σκοπούς γιά τήν ύποδοχή του, γιατί οΕ πρεσ- 
βύτεροι πού του ήσαν άφοσιωμένοι δέν ελεγαν τίποτε γιά 
τήν Ντούγκα, αυτόν τόν περίφημο χορό τοΰ Μαντίγκ.

(Τ άμ -τάμ )

'Όμως ενα μήνα αργότερα, ο δεκανέας Μουσσά, ένας 
μεγάλος φίλος του Ναμάν εστειλε στήν Κάντια αύτό τό 
τραγικό γράμμα: <ΤΗταν αυγή. Είμαστε στό Τιαρόγυε. Σ ’ 
εναν μεγάλο καυγά πού μας Ιφερε σ’ αντίθεση μέ τούς λευ
κούς αρχηγούς μας τής Ντακάρ, μιά σφαίρα βρήκε τόν 
Ναμάν. Αναπαύεται σέ σενεγαλεζικη γή».

4 Μουσική κιθάρας)

ΙΙραγματικά, ήταν αυγή. ΟΕ πρώτες αχτίδες τοϋ ή
λιου έτριβαν ελαφρά τήν επιφάνεια τής θάλασσας καί χρύ
σωναν τά μικρά τη; κυματάκια. Στό φύσημα τής αύρας, οί 
φοινικιές, σάν αποκαρδιωμένες απ’ αυτόν τόν πρωινό άγώ
να, λύγιζαν γλυκά τή φυλλωσιά τους πρός τόν ώκεανό. Τά 
κοράκια, σε πολυθόρυβα κοπάδια, άνάγγελαν στά περίχω
ρα, μέ τό κρώςιμό τους, τήν τραγωδία πού μάτωνε τήν αυ
γή τοϋ Τιαρόγυε... Καί στό άναμμένο γαλάζιο, ακριβώς 
πάνω άπό τό πτώμα τοϋ Ναμάν, ενα γιγάντ'ο ορνεο πέτου-· 
σε βαριά. "'Εμοιαζε νά τοϋ λέει: -Ναμάν! Δέν χόρεψες τό
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χορό πού εχει τ" όνομά μου. θ ά  τον χορέψουν : λαοι ·. 

(Μουσική κόρας)

'Ά ν  διάλεξα αύτό το ποίημα, το έκανα έξ αιτίας τή; 
αναμφισβήτητης παιδαγωγικής αξίας του. 'Εδώ τά πράγ
ματα είναι καθαρά. Είναι μια ακριβής, προοδευτική διήγη
ση. Ή  κατανόηση τοϋ ποιήματος δέν είναι μόνο ενα δια
νοητικό διάβημα, άλλα κι ενα πζ&ιτικό διάβημα. Καταλα
βαίνω αύτό τό ποίημα σημαίνει καταλαβαίνω» το ρόλο πού 
πρέπει νά παίξω, αναγνωρίζω τήν πορεία μου, άκονίζω τά 
οπλα μου.- Λεν .υπάρχει ούτε ενας άποικιοκρατούμενος πού 
νά μήν καταλαβαίνει το μήνυμα πού περιέχεται σ ’ αυτό το 
ποίημα. Ό  Ναμάν, ήρωας τοϋ πεδίου τής μάχης τής Ευ
ρώπης. ό Ναμάν, πού δέν επαψε νά εξασφαλίζει στή μη
τρόπολη τή δύναμη καί τή διαιώνιση. Ό  Ναμάν ό πολυβο- 
λημένος άπό τίς δυνάμεις τής άστυνομίας τή στιγμή πού 
ξαναέρχεται σ' επαφή υιέ τή γενέτειρά του, είναι τό Σετίφ 
τό 1945. τό Φόρ - ντέ - Φράνς, ή Σαϊγκόν, ή Ντακάρ, τό 
Άάγκος. Ολοι αύτο; οί νέγροι κι βλοι αυτοί οί ’Άραβες 
πού πολέμησαν γιά νά υπερασπίσουν τήν ελευθερία τής 
Γαλλίας ή τόν βρεταννικό πολιτισμό, Ινυπάρχουν μέσα σ’ 
αύτό τό ποίημα τοϋ Κέϊτα Φοντέμπα.

Αλλά ό Κέϊτα Φοντέμπα βλέπει πιό μακριά. ΣτΙς ά- 
ποικιοκρατούμενες χώρες ή Αποικιοκρατία, άφοϋ χρησιμο
ποίησε τούς αύτόχθονες στά πεδία τής μάχης, τούς χρησι
μοποιεί σάν παλαιούς πολεμιστές γιά νά σπάσει τά κινή
ματα τής άνεξαρτησίας. Οί σύλλογοι παλαιών πολεμιστών 
στις άποικίες είναι άπό τίς πιό Αντεθνικές δυνάμεις πού υ
πάρχουν. Ό  ποιητής Κέϊτα Φόντεμπα προετοίμαζε τό υ
πουργείο έσοηε ρικών τής Δημοκρατίας τής Γουινέας γιά 
νά ξεσκεπάσει τίς συνομο)σίες τίς οργανωμένες άπό τή Γαλ
λική αποικιοκρατία. Γιατί πραγματικά μέ τή βοήθεια τών 
παλαιών πολεμιστών υπολόγιζαν οί γαλλικές μυστικές υ
πηρεσίες νά σπάσουν τήν νεαρή Ανεξαρτησία τής Γουινέας.

Ό  άποικιοκρατούμενος άνθρωπος πού γράφει γιά τό
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λαό του, όταν χρησιμοποιεί το παρελθόν τζρέπει νά το κά
νει μέ τήν πρόθεση ν** Ανοίξει το μέλλον, νά καλέσει σέ δρά
ση, νά θεμελιώσει τήν έλπίδα. Ά λλά γιά νά έξασφαλιστει 
ή έλπίδα, γιά ν' αποκτήσει πυκνότητα, πρέπει νά συμμε
τέχει στή δράση, νά εχει στρατευθεΐ ψυχή τε καί σώματά 
στόν έθνικόν άγώνα. Μπορούμε νά μιλάμε γιά δλα, άλλά ό
ταν Αποφασίζουμε νά μιλήσουμε γι5 αύτό τό πράγμα τό μο
ναδικό στή ζο)ή Ινός άνθρο>που, πού είναι τό ν5 Ανοίξει τόν 
ορίζοντα, νά φέρει τό φως στήν πατρίδα του, νά στήσει ορ~ 
θιο τόν Ιαυτό του καί τό λαό του, τότε πρέπει νά συνεργα
στούμε μυϊκά.

Ή  ευθύνη του άποικιοκρατούμενου Ανθρώπου τής 
κουλτούρας δέν είναι εύθύνη πρός τήν κουλτούρα τοϋ έ
θνους, Αλλά γενική εύθύνη πρός ολόκληρο τό έθνος, πού ή 
κουλτούρα δέν είναι τελικά παρά μιά Αποψή του. Ό  Αποι- 
κιοκρατούμενος άνθρωπος τής .κουλτούρας δέν πρέπει νά Α- 
σχολεΐται μέ τό νά διαλέξει τό επίπεδο τοϋ Αγώνα του, τόν 
τομέα στόν όποιο Αποφασίζει νά κάνει τόν έθνικό Αγώνα. 
Τό νά παλαίψεις γιά τήν έθνική κουλτούρα σημαίνει νά πα~ 
λαίψεις πρώτα γιά τό έθνος, υλική μήτρα Από τήν όποία 
ξεκινώντας γίνεται δυνατή ή κουλτούρα. Δέν υπάρχει πολι
τιστικός άγώνα: πού νά εξελίσσεται παράλληλα μέ τό λα
ϊκό άγώνα. Π.χ., δλοι αύτοί οί Αντρες καί οί γυναίκες πού 
ντυπιώνται μέ γυμνές τίς γροθιές ενάντια στήν γαλλική Αποι
κιοκρατία στήν Αλγερία δέν είναι ξένοι πρός τήν Αλγέρι- 
νή έθνική κουλτούρα. Ή  Αλγέρινή εθνική κουλτούρα παίρ
νει σάρκα καί υπόσταση στήν’ πορεία αυτών τών Αγώνων, 
στή φυλακή, μπροστά στή λαιμητόμο, στις κυριευμένες κα 
καταστραμμένες στρατιωτικές θέσεις τών Γάλλων.

Δέν τζρίτ:ν. λοιπόν ν' Αρκούμαστε στό βύθισμα στό πα
ρελθόν τοϋ λαοϋ γιά νά βροϋμε εκεί στοιχεία συνέπειας Α
πέναντι στις συκοφαντικές καί μειωτικές επιχειρήσεις τής 
αποικιοκρατίας. Πρέπει νά δουλέψουμε, ν’ άγωνιστοϋμε, μέ 
τόν ίδιο ρυθμό δπως ό λαός γιά νά καθορίσουμε τό μέλλον, 
νά προετοιμάσουμε τό έδαφος δπου ήδη τεντώνονται εύρω
στα φύτρα. Έ  εθνική κουλτούρα δέν είναι τό φολκλόρ δ-
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που ενας ά τηρημένος λαϊκισμός νομίζει πώς ανακαλύπτει 
τήν αλήθεια του λαοΰ, Δέν είναι ή κατακαθισμένη μάζα 
■καθαρών χειρονομιών, δηλαδή χειρονομιών πού δλο καί πιο 
λίγη σχέση έχουν μέ τήν παρούσα πραγματικότητα τοΰ λα
οΰ. Ή  έθνική κουλτούρα είναι τό σύνολο τών προσπαθειών 
πού γίνονται άπό ενα λαό στό πλάνο τής σκέψης γιά νά πε
ριγράφει, νά δικαιωθεί καί νά τραγουδηθεί ή δράση πού 
μέσα απ’ αύτήν δ λαός συγκροτήθηκε καί διατηρήθηκε. Ή  
έθνική κουλτούρα στις ύπανάπτυκτες χώρες πρέπει λοιπόν 
νά τοποθετείται στό κέντρο τοΰ ίδιου τοϋ άπελευθερο>τικοΰ 
άγώνα πού διεξάγουν αύτές οί χώρες. Οί ’Αφρικανοί άν
θρωποι τής κουλτούρας πού μάχονται ακόμα στ’ δνομα τής 
νέγρο - άφρικανικής κουλτούρας, πού πολλαπλασιάζουν τά 
συνέδρια στ’ δνομα τής ένότητας αύτής τής κουλτούρας, 
πρέπει νά καταλάβουν δτι ετσι ή δραστηριότητά τους θά κα
ταντήσει νά συγκρίνει συντρίμια ή σαρκοφάγους.

Δέν υπάρχει κοινό πεπρωμένο τής έθνικής κουλτούρας 
τής Σενεγάλης καί τής Γουινέας, άλλά κοινό πεπρωμένο 
τών έθνών Γουινέα καί Σενεγάλη, τών δυναστευμένιον άπό 
τήν ί'δια γαλλική άποικιοκρατία. Ά ν  θέλουμε ή έθνική 
κουλτούρα τής Σενεγάλης νά μοιάζει μέ τήν έθνική κουλ
τούρα τής Γουινέας, δέν φτάνει οί ήγέτες τών δύο χωρών 
νά άποφασίσουν νά θέσουν τά προβλήματα σέ γειτονικές 
προοπτικές: άπελευθερωτικό πρόβλημα, συνδικαλιστικό 
πρόβλημα, οικονομικά προβλήματα. Ακόμα καί τότε δέν 
θά μπορούσε νά υπάρξει άπόλυτη ταυτότητα γιατί δ ρυθμός 
τοΰ λαοΰ κι έκεΐνος τών διοικούντο>ν δέν είναι ομοιόμορφος.

Δέν μποροΰν νά υπάρξουν πολιτισμοί άπόλυτα δμοιοι. 
Ά ν  φανταζόμαστε πώς θά κάνουμε νέγρικη κουλτούρα ξε

χνάμε πώς οί Νέγροι τείνουν νά έξαφανιστοΰν, καθώς έκει- 
νοι πού τούς δημιούργησαν βλέπουν τήν έξαφάνιση τής οι
κονομικής καί πολιτιστικής άνωτερότητάς τους (5) . Δέν θά

5. Στήν τελευταία απονομή βραβείων στήν Ντακάρ, 6 πρό
εδρος τής Σενεγαλέζικης Δημοκρατίας, Λεοπόλντ Σενγκόρ, άπο- 
cd'crcs νά έγγρ~ψε» στό πρόγραν·μσ μελέτη τής ίδέσς «νε-
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'ιπάρςζι μαύρη κουλτούρα, γιατί κανένας πολίτικος δέν 
φαντάζεται πώς προορισμός του είναι νά δημιουργήσει 
σαύρες δημοκρατίες. Τό πρόβλημα είναι νά ξέρουμε τή θέ
ση πού αυτοί' οι άνθρωποι Ιχουν τήν πρόθεση νά δώσουν στό 
Λαό τους, τόν τύπο τών κοινωνικών σχέσεοαν πού αποφασί
ζουν νά έγκαθ ιδρύσουν, τήν ιδέα πού έχουν σχηματισμένη 
γιά τό μέλλον τής ανθρωπότητας. Αύτό εχει σημασία. Ό -  
λχ τά υπόλοιπα είναι φιλολογία κι απάτη.

Τό 1959, οί "Αφρικανοί άνθρωποι τής κουλτούρας, πού 
συγκεντρώθηκαν στή Ρώμη, δέν έπαυαν νά μιλάνε γιά έ- 
νότητα. Αλλά ενας άπό τούς μεγαλύτερους υμνητές αύτής 
τής πολιτιστικής ενότητας, 6 Ζάν Ραμπεμανανζιάρα. είναι 
σήμερα υπουργός τής κυβέρνησης τής Μαδαγασκάρης και 
απ’ αύτή τή θέση αποφάσισε μέ τήν κυβέρνησή του νά πά
ρει θέση ενάντια στόν άλγερινό λαό στή συνέλευση τών Η 
νωμένων Εθνών. Ό  Ραμπέ, άν ήταν πιστός στόν έαυτό του 
θά "πρεπε νά εχει παραιτηθεί άπ" αύτήν τήν κυβέρνηση, νά 
εχει καταγγείλει αύτούς τούς ανθρώπους πού ισχυρίζονται 
πώς ενσαρκώνουν τή θέληση τοϋ λαοϋ τής Μαδαγασκάρης. 
Οι ενενήντα χιλιάδες νεκροί τής Μαδαγασκάρης δέν ανέ
θεσαν στόν Ραμπέ ν" άντιταχθεΐ στή γενική συνέλευση τών 
Ήν<ομένων Εθνών στούς πόθους τοϋ άλγερινοϋ λαοϋ.

Ή  νέγρο - αφρικανική κουλτούρα πυκνώνει γύρω 
άπό τήν πάλη τών λαών κι δχι γύρω άπό τά τραγούδια, 
τά ποιήματα ή τό φολκλόρ* δ Σενγκόρ πού έπίσης είναι μέ
λος τής "Αφρικανικής Έταιρίας Κουλτούρας καί πού ερ
γάστηκε μαζί μας σχετικά μ’ αύτό τό θέμα τής άφρικανι- 
κής κουλτούρας, δέν φοβάται ούτε κι αύτός νά δώσει δια
ταγή στήν επιτροπή του νά υποστηρίξει τις γαλλικές θέ

γροσύνη». "Αν ή φροντίδα πού εκφράστηκε άπό τόν πρόεδρο τής 
δημοκρατίας τής Σενεγάλης εΐναι ιστορικής τάξης, δέν μπορού
με παρά νά συμφωνήσουμε μαζί του. "Αν άντίθετα πρόκειται 
γιά τήν κατασκευή μαύρων συνειδήσεων, αυτό σημαίνει άπλώς δ- 
τι γυρίζει τή ράχη του στήν ιστορία, πού έχει ήδη αρχίσει νά 
έξαψανίζει τήν πλειονότητα τών «νέγρων».
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σεις περί “Αλγερίας. Έ  προσχώρηση στήν νέγρο - άφρικα- 
νική κουλτούρα, στήν πολιτιστική ενότητα τής "Αφρικής, 
περνάει πρώτα άπο μιά άνευ δρων υποστήριξη τοϋ άπελευ- 
(ίερωτικοϋ άγα)να τών λαών. Δέν μποροϋμε νά θέλουμε τή 
λάμψη τής αφρικανικής κουλτούρας άν δέν συμβάλουμε 
συγκεκριμένα στήν ύπαρξη τών συνθηκών αυτής τής κουλ
τούρας, δηλαδή στήν άπελευθέρωση τής ηπείρου.

Αέω πώς καμιά ομιλία, καμιά διακήρυξη περί κουλ
τούρας δέν θά μας άποσπάσει άπο τό θεμελιακό καθήκον 
μας πού είναι ή άπελευθέρωση τοϋ έθνικοΰ εδάφους, ενας 
αγώνας κάθε στιγμή ενάντια στις καινούργιες μορφές τής 
αποικιοκρατίας, μιά πεισματική άρνηση νά μαγέψουμε δ 
τ'νας τόν άλλον στήν κορυφή.



ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΘΕΜΕΛ1ΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Έ  άποικια/.ή κυριαρχία, επειδή ήταν απόλυτη καί ά- 
πλοποιητική, γρήγορα κατάφερε νά διαλύσει μέ θεαματικό 
τρόπο τήν πολιτιστική υπαρςη τοϋ υποταγμένου λαοϋ. Ή  
άρνηση τής εθνικής πραγματικότητας, οι νέες νομικές σχέ
σεις πού καθιερώθηκαν άπό τήν κατοχική δύναμη, δ παρα
μερισμός στήν περιφέρεια των ιθαγενών καί τών εθίμων 
τους άπό τήν άποικιακή κοινωνία, ή απαλλοτρίωση, ή συ
στηματοποιημένη υποδούλωση τών άντρων καί τών γυναι
κών, κάνουν δυνατή αυτήν τήν πολιτιστική κατάργηση.

Έ δώ καί τρία χρόνια εδειξα, μπροστά στό πρώτο μας 
συνέδριο, δτι άρκετά γρήγορα, στήν άποικιακή κατάσταση, 
6 δυναμισμός άντικαθίσταται άπό μιά υπερτίμηση τής έξω- 
τερικής στάσης. Τό πολιτιστικό εμβαδόν περιορίζεται άπό 
δεσμοφύλακες, άπό συμβουλευτικές ταμπέλες. Πρόκειται 
γιά άμυντικούς μηχανισμούς τοϋ πιό στοιχειώδους τύπου, 
πού έξομοιώνονται σέ πολλά σημεία μέ το άπλό Ινστικτο 
αύτοσυντήρησης. Τό ένδιαφέρον αυτής τής περιόδου είναι 
δτι 6 καταπιεστής φτάνει στό σημείο νά μήν ικανοποιείται 
πιά άπό τήν άντικειμενική άνυπαρξία τοϋ έθνους καί τής 
κουλτούρας πού καταδυναστεύονται. Γίνεται κάθε προσπά
θεια ώστε c άποικιοκρατούμενος νά φτάσει νά δμολογήσει 
τήν κατωτερότητα τής κουλτούρας του τής μεταμορφωμένης 
σέ ένστικτώδικη συμπεριφορά, ν’ άναγνωρίσει τήν μή - 
πραγματικότητα τοϋ έθνους του, καί τέλος τόν άνοργάνω- 
το καί άτελή χαρακτήρα τής βιολογικής δομής του.

Απέναντι σ’ αυτήν τήν κατάσταση ή αντίδραση τοϋ ί~
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Μ αγενή δέν είναι ομοιόμορφη. ’Ενώ οί μάζες διατηρούν Α
νέπαφες τις παραδόσεις, τις πιό ετερογενείς πρός τήν Αποι
κιακή κατάσταση, ενώ τό βιοτεχνικό υφος σταθεροποιείται 
σ" εναν δλο καί πιό στερεότυπο φορμαλισμό, 6 διανοούμενος 
ρίχνεται μέ μανία στήν καταναγκαστική κατάχτηση τής 
κ;υλτούρας τοϋ δυνάστη, φροντίζοντας νά κακοχαρακτηρί- 
σει τήν έθνική του κουλτούρα, ή καταλήγει στήν λεπτομε
ρή, μεθοδική, παθιασμένη καί, γρήγορα, στείρα απαρίθμη
ση αυτής τής κουλτούρας,

Ό  κοινός χαρακτήρας αυτών τών δύο τάσεων είναι δ~ 
τι καταλήγουν καί ή μιά καί ή άλλη σέ ανυπόφορες Αντι
φάσεις. Άύτόμολος ή άπαριθμητής, ό άποικιοκρατούμενος 
είναι ανεπαρκής, γιατί άκριβώς ή ανάλυση τής αποικιακής 
κατάστασης δέν γίνεται μέ ακρίβεια. Ή  αποικιακή κατά
σταση σταματάει τήν έθνι/.ή κουλτούρα στό σύνολό της, 
Λέν υπάρχει, δέν θά μπορούσε νά υπάρχει έθνική κουλτού
ρα, έθνική πολιτιστική ζωή, πολιτιστικές Ιδέες ή έθνι/.ές 
πολιτιστικές διαμορφώσεις μέσα στά πλαίσια τής αποικια
κής κυριαρχίας. Έ δώ  κι Ικει ξεπροβάλλουν μερικές φορές 
τολμηρές Απόπειρες. νά αναβιώσει ό πολιτιστικός δυναμι
σμός, >ά άναπροσανατολιστοΰν τά θέματα, οι μορφές, οί τονι
κότητες. Το άμεσο, απτό,'φανερό ενδιαφέρον αυτών τών % 
νασκιρτήσεων είναι μηδέν, Άλλά ακολουθώντας τις συνέ
πειες ως το έσχατο όριό τους βλέπουμε πώ: προετοιμάζεται 
ενα ξύπνημα τής έθνικής συνείδησης, μιά αμφισβήτηση τής 
καταπίεσης, ενα άνοιγμα πρός τον άπελευθερωτικόν α 
γώνα.

Τ! έθνική κουλτούρα κάτω άπό τήν αποικιακή κυρι
αρχία είναι μιά περιφρονημένη κουλτούρα πού ή καταστροφή 
της γίνεται μέ συστηματικό τρόπο. Πολύ γρήγορα γίνεται 
κουλτούρα καταδικασμένη στήν παρανομία. Λυτή ή έννοια 
τής παρανομίας φαίνεται άμεσα στις αντιδράσεις τού κατα
χτητή που ερμηνεύει τήν επιμονή στις παραδόσεις σάν μιά 
πίστη στό εθνικό πνεύμα, σάν μιά άρνηση τής υποταγής. 
Λυτή ή έπιμονή στις πολιτιστικές μορφές τις καταδικα
σμένες άπό τήν αποικιακή κοινωνία είναι ήδη μιά εθνική
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εκδήλωση. Ά λλά αύτή ή έκδήλωση παραπέμπει στους νό
μους τής άδράνειας. Δέν υπάρχει πρωτοβουλία, άνακαθορι- 
σμός τών σχέσεων. Υπάρχει μιά συσπείρο)ση γύρω άπό ε
να ν πυρήνα δλο καί πιό στενό, δλο καί πιό άδρανή, δλο καί 
πιο άδειο.

Μετά άπο'έναν ή δυο αιώνες εκμετάλλευσης παράγε- 
ται μ?.ά πραγματική άποσκελέτωση τοϋ πολιτιστικού πανο
ράματος τοϋ έθνους. Ή  έθνική κουλτούρα γίνεται ?να άπο- 
θεμα άπο σπασμιοδικές συνήθειες, επιφανειακές παραδό
σεις, διαμελισμένους θεσμούς. Δέν τής μένει παρά έλάχι- 
στγ, κινητικότητα. Δέν υπάρχει άληθινή δημιουργηκότητα* 
αληθινός άναβρασμός. Δυστυχία τοϋ λαοϋ, έθνική καταπίε
ση καί κατάργηση τή: κουλτούρας είναι ενα καί τό αύτό. 
Μετά άπό εναν αιώνα άποικιακής κυριαρχίας βρίσκουμε 
μιά κουλτούρα Ιξαιρετικά άλύγιστη, κατακαθισμένη, ορυ 
κτοποιημένη. Ό  μαρασμό: τής έθνικής πραγματικότητας καί 
ή άγ ο>νία τής έθνικής κουλτούρας διατηροϋν σχέσεις άμοι- 
όαίας εξάρτησης. ΙΥ  αύτό γίνεται-πρωταρχικό τό ν’ ακο
λουθήσουμε τήν εξέλιξη αύτών τών σχέσεων στήν πορεία 
τοϋ άπελευθερο>τικοϋ άγώνα. Ή  πολιτιστική άρνηση, ή πε
ριφρόνηση τών σπαμωδικών ή συγκινησιακών εθνικών εκ
δηλώσεων, ή θέση έκτος νόμου κάθε ειδικότητας τής οργά
νωσης συντείνουν στό νά παρουσιάζονται επιθετικές συμπε
ριφορές στόν άποικιοκρατούμενο. Ά λλά αυτές οί συμπερι
φορές είναι τοϋ τύπου ρεφλέξ, κακά διαφοροποιημένες, ά- 
ναρχικές, άνεπαρκεις. Ή  άποικιακή εκμετάλλευση, ή φτώ
χεια, ή ενδημική πείνα σπρώχνουν δλο καί πιο πολύ τόν ά~ 
ποικιοκρατούμενο στήν άνοιχτή καί οργανιυμένη πάλη. ΙΙρο 
οδευτ'.κά καί αδιόρατα φορτίζεται ή άναγκαιότητα μιας α 
ποφασιστικής σύγκρουσης πού τήν αισθάνεται ή μεγάλη 
πλειονότητα τοϋ λαοϋ. Ή  ένταση, άνύπαρκτη πρίν, πολλά- 
πλασιάζεται. Τά διεθνή συμβάντα, τό γκρέμισμα μέ μιας 
ολόκληρων άποικιακών αυτοκρατοριών, οί εσωτερικές άντι- 
φάσεις τοϋ άποικιοκρατικοϋ συστήματος, διατηροϋν κι έν:~ 
σχύουν τήν άγωνιστικότητα, προβιβάζουν και δίνουν δύνα
μη στήν έθνική συνείδηση.
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Λύτη ή νέα ένταση, παρούσα σ ’ ολους τού; ορόφου: 
τή: αποικιακής πραγματικότητα; αντανακλάται ν.αΐ στό πο
λιτιστικό έπιπεδο, Στή λογοτεχνία π.χ. έχουμε μιά σχετι
κή υπερπαραγωγή. Ά πό έλάσσον άντίφωνο τοϋ κυρίαρχο·; 
ποί ήταν, ή ντόπια παραγωγή διαφοροποιείται καί γίνεται 
ιδιότυπη θέληση, Ούσιαστικά καταναλωτική τήν εποχή τή ; 
καταπίεσης, ή ίντελιγκέντσια γίνεται παραγωγική. Αύτή ή 
λογοτεχνία περιορίζεται συνήθως στήν αρχή στό ποιητικό 
και τραγικό είδος, Στή συνέχεια εμφανίζονται τά μυθιστο
ρήματα, οί νουβέλλες καί τά δοκίμια. Μοιάζει σάν νά ύπαρ
χε: ενα είδος εσωτερικής οργάνωσης, ενας νόμος εκφρα * 
σης, πού θέλει οί ποιητικές εκδηλώσεις νά σπανίζουν μέ τό 
ρυθμό πού καθορίζονται τά αντικείμενα καί οί μέθοδοι τή: 
άπελευθεοωτικ.ήε πάλη:, Τ ά θέματα ανανεώνονται θεμελια 
■a. ΐίρ αγματικά όλο καί πιό λίγο συναντάμε αυτές τίς πι
κρέ: και απελπισμένες αντεγκλήσεις, αύτήν τήν άνθισμένη 
καί ηχηρή όία πού, τελικά, καθησυχάζουν τόν κατακτητή. 
( )ΐ άποικιοκράτες. στήν προηγούμενη περίοδο ένθάρρυναν 
κύτές τίς απόπειρες, τούς διευκόλυναν τήν ύπαρξη, Οί δρι~ 
με Is: καταγγελίες, οί εκτεθειμένες αθλιότητες, τό εκφρασμέ
νο πάθο: παρομοιάστηκαν πραγματικά άπό τόν κατακτητή 
σά μιά καθαρτική επιχείρηση. ΤΙ διευκόλυνση αύτών τών 
επιχειρήσεων μέ μιά ορισμένη έννοια είναι αποφυγή τή: 
δραματοποίησης, χαλάρωση τής άτμόσφαιρας.

Ά λλά αύτή ή κατάσταση δέν μπορεί παρά νά είναι με 
-αοατική. Πραγματικά, ή πρόοδος τής έθνικής συνείδησης 
μέσα στό λαό μεταβάλλει καί καθορίζει τίς λογοτεχνικές 
εκδηλώσεις τοϋ άποικιοκρατούμενου διανοούμενου. ΜΙ διαρ 
κή: συνοχή τοϋ λαοϋ άποτελεί γιά τόν διανοούμενο μιά 
πρόσκληση νά ξεπεράσει τήν κραυγή. Τό παράπονο αντι
κατοπτρίζει το κατηγορητήριο, καί μετά τήν πρόσκληση, 
Στήν κατοπινή περίοδο εμφανίζεται τό σύνθημα. Έ  άπο 
κρυστάλλωση τής έθνικής συνείδησης θ’ ανατρέψει συγ
χρόνως τά λογοτεχνικά είδη καί θέματα καί θά δημιουργή
σει ενα νέο κοινό. Ένώ στήν άρχή ό άποικιοκρατούμενο: 
διανοούμενος εγραφε άποκλειστικά γιά τόν καταπιεστή. a;.
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τε γιά νά τόν γοητεύσει, εϊτε γιά νά τον καταγγείλει μέ κα
τηγορίες φυλετικές ή επιφανειακές, τώρα αποκτά προοδευ
τικά τή συνήθεια ν’ απευθύνεται πρός τό λαό του.

Μόνο Απ’ αύτήν τή στιγμή μπορούμε νά μιλάμε γιά έ
θνική λογοτεχνία. Στό έπίπεδο τής λογοτεχνικής δημιουρ
γίας υπάρχει ανάληψη καί αποσαφήνιση θεμάτων τυπικά 
εθνικιστικών. Είναι ή κυριολεκτικά αγωνιστική λογοτεχνία, 
μέ τήν έννοια πώς προσκαλει εναν ολόκληρο λαό στόν Α- 
γο>να γιά τήν έθνική ύπαρξη.

’Αγωνιστική λογοτεχνία, γιατί πληροφορεί τήν έθνική 
συνείδηση, τής δίνει μορφή καί περίγραμμα καί τής άνοι
γε ι νέες κι Απεριόριστες προοπτικές. ’Αγωνιστική λογοτε
χνία, γιατί Αναλαβαίνει εύθϋνες, γιατί είναι διανοητική θέ- 
ληση.

Σ ’ ενα Αλλο έπίπεδο, ή προφορική λογοτεχνία, τά πα
ραμύθια, οί έποποιΐες, τά λαϊκά τραγούδια, πού Αλλοτε ή- 
σαν ενα παγωμένο ρεπερτόριο, Αρχίζουν νά μεταμορφώνον
ται, Οί παραμυθάδες πού διηγούνται Αδρανή επεισόδια τά 
ζωντανεύουν, είσάγοντας παραλλαγές δλο καί πιό θεμελια
κές. Υπάρχει ή τάση νά γίνουν οί Αντιθέσεις έπίκαιρες, νά 
συγχρονιστούν οί μορφές πάλης πού Αναφέρονται, τά δνό- 
ματα τών ήρώο^ν, οί τύποι τών δπλων. Ή  φόρμουλα «Μιά 
φορά κι έναν καιρό» Αντικαθίσταται άπό τήν πιό διφο
ρούμενη: «Αύτό πού θά σάς πώ εγινε κάπου άλλου. Αλλά 
θά μπορούσε νά γίνει έδώ σήμερα ή αύριο··. Τό παράδειγμα 
τής ’Αλγερίας είναι χαρακτηριστικό Απ’ αυτήν τήν άπο
ψη. "Από τό 1952 - 1953 οί παραμυθάδες, στερεότυποι καί 
κουραστικοί νά τούς Ακοϋς, Ανατρέπουν από πάνω ως κάτω 
τις μεθόδους καί τό περιεχόμενο τών διηγήσεών τους. Τό 
κοινό, άλλοτε αραιό, γίνεται πυκνό. Ξαναεμφανίζεται ή ε
ποποιία μέ τις κατηγορίες τυποποίησής της. Είναι ένα αυ
θεντικό θέαμα-πού παίρνει πολιτιστική άξια. ΤΙ έπαφή του 
λαοϋ μέ τή νέα κίνηση προκαλεί ενα νέο αναπνευστικό ρυ
θμό, μυϊκές συσπάσεις ξεχασμένες κι Αναπτύσσει τή φαντα
σία. Κάθε φορά πού 6 αφηγητής διηγείται στό κοινό του 
Ivy καινούργιο επεισόδιο παρακολουθούμε μιά πραγματική
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επιφοίτηση. "Αποκαλύπτεται στό κοινό ή δπαρξτΐ ένο£ νέου 
τύπου ανθρώπου. Τό παρόν δέν είναι πιά κλεισμένο στον 
έαυτό του άλλά ξανοίγεται. Ό  αφηγητής δίνει ελευθερία 
στή φαντασία του, ανανεώνει, κάνει δημιουργικό εργο. Συμ
βαίνει μάλιστα μορφές άσχημα προετοιμασμένες γι5 αύτήν 
τή μεταμόρφωση, ληστές τών μεγάλων δρόμο)ν ή λίγο πο
λύ αντικοινωνικοί άλήτες, νά ξαναπαίρνονται καί νά άνα- 
διαμορφώνονται. Πρέπει νά παρακολουθήσει κανείς βήμα 
πρός βήμα σέ μιά άποικιοκρατούμενη χώρα τήν άνάδυση 
της φαντασίας, τής δημιουργίας, στά λαϊκά τραγούδια καί 
στις λαϊκές επικές διηγήσεις. Ό  άφηγητής άνταποκρίνεται 
εξακολουθητικά ανάλογα πρός τις προσδοκίες τοϋ λαοϋ καί 
φαινομενικά μόνος, άλλά στήν πραγματικότητα ύποστηρι- 
γμένος άπό τό λαό, καταλήγει στήν άναζήτηση νέων προ
τύπου ν, εθνικών προτύπων. Ή  κωμωδία καί ή φάρσα έξα- 
φανίζονται ή χάνουν τό θέλγητρό τους. 'Όσο γιά τή δραμα- 
τικοποίηση, δέν βρίσκεται πιά στό έπίπεδο τής συνείδησης 
σέ κρίση τοϋ διανοούμενου. Χάνοντας τά χαρακτηριστικά 
τής απελπισίας καί τής εξανάστασης γίνεται τό κοινό πε
πρωμένο τοϋ λαοϋ, εχει γίνει μέρος μιας προετοιμαζόμενης 
ή διαδραματιζόμενης πράξης.

Στό βιοτεχνικό τομέα, οί κατακαθισμένες καί σάν ά- 
ποκαμωμένες μορφές προοδευτικά έντείνονται. Ή  ξυλογλυ
πτική π.χ., πού άναπαρήγαγε κατά χιλιάδες ορισμένα πρό
σωπα ή ορισμένες στάσεις, διαφοροποιείται. Ή  ανέκφρα
στη ή άτονη μάσκα ζωντανεύει και τά μπράτσα τείνουν νά 
ξεκολλήσουν άπό τό σώμα, νά ύποδηλώσουν τή δράση. Πα
ρουσιάζεται ή σύνθεση μέ δυο, τρία, πέντε πρόσο>πα. Οί 
παραδοσιακές σχολές αναγκάζονται να δημιουργήσουν άπό 
τήν έμφάνιση πλήθους ερασιτεχνών ή αιρετικών. Αύτή ή 
νέα αλκή σ5 αυτόν τόν τομέα τής πολιτιστικής ζωής περ
νάει συχνά άπαρατήρητη. Κι βμως ή συμβολή της στόν έ- 
Ηνικό άγώνα είναι πρωταρχική. Ζωντανεύοντας πρόσωπα 
καί σώματα, παίρνοντας σάν θέμα τή δημιουργία μιας ο
μάδας στερεωμένης στό ίδιο βάθρο, ό καλλιτέχνης προσκα- 
λει ατό .οργανωμένο κίνημα.
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Ά ν  μελετήσουμε τί; αντανακλάσεις του ςυπνήματο; 
τη; έθνική; συνείδηση; στόν τομέα τή: κεραμική; ή τή: 
άγγ 3ι οπ λα στ ι κ ή ; , μπορούν να σημειωθούν οί ίδιες παρατη
ρήσει;. Οί δημιουργίες εγκαταλείπουν τόν φορμαλισμό 
του;. Κανάτια, κύπελλα, δίσκοι μεταβάλλονται, στήν άρχή 
ανεπαίσθητα, μετά απότομα. Τά χρώματα, άλλοτε σέ π ε
ριορισμένο αριθμό και πού ύπάκουαν σέ παραδοσιακού; νό 
μου; αρμονία; πολλαπλασιάζοντας καί ύφίστανται τόν αντί
κτυπο τή; επαναστατική; ορμή;. "Ορισμένε; ώχρες* ορισμέ» 
να μπλε, πού φαίνονταν απαγορευμένα γιά πάντα στά πλαί
σια ενός δεδομένου πολιτιστικού έμβαδοϋ, επιβάλλονται χω· 
pi; νά σκανδαλίζουν. Τό Ιδιο, ή αφαίρεση του ανθρώπινου 
προσώπου χαρακτηριστική σύμφωνα μέ τού: κοινωνιολό
γου; στί; απόλυτα καθυστερημένε; χώ ρε;, γίνεται δςαφνα 
έντελώ; σχετική. "Ο ειδικό; άπό τή μητρόπολη, ό εθνολό
γος αντιλαμβάνεται αμέσως αύτήν τή μεταβολή. Στό σύνο
λο, όλε; αύτέ; ο! αλλαγές καταδικάζονται στ" όνομα ένό: 
κωδικοπονημένου καλλιτεχνικού ύφους, μια; πολιτιστική; 
ζωή; πού αναπτύσσεσαι στά πλαίσια τή; αποικιακή; κατά 
στάσης. Οί άποικιοκράτε; ειδικοί δέν αναγνωρίζουν αύτήν 
τή νέα φόρμα και καταφεύγουν στίς υπηρεσίες των παρα
δόσεων τή; αύτόχθονη; κοινωνία;. Έ τσι οί ά-ποικιοκράτες 
γίνονται ύπερασπιστέ; τοϋ ντόπιου στύλ. Θυμόμαστε πολύ 
καλά. καί τό παράδειγμα αύτό έχει μιά ορισμένη σημασία 
γιατί δέν πρόκειται έντελώ; γιά μιάν αποικιακή πραγματι
κότητα, τί; άντιδράσει; τών λευκών ειδικών τή; τζάζ όταν 
μετά τό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο αποκρυσταλλώθηκαν 
σταθερά καινούργια στύλ δπως τό μπή - μπόπ. Γιατί ή τζάζ 
δέν πρέπει νά είναι παρά ή σπασμένη και απελπισμένη νο
σταλγία ένός γέρου Νέγρου ανάμεσα σέ πέντε ούΐσκυ, ή ίδια 
του ή καταδίκη καί τό φυλετικό μίσος τών Λευκών. Ά π ό  τή 
στιγμή πού δ Νέγρος καταλαβαίνει τόν έαυτό του καί τον 
κόσμο διαφορετικά, άπό τή στιγμή πού τοϋ γεννιέται ή ελ
πίδα κι αναγκάζει το ρατσιστικό σόμπαν νά ύποχωρήσει, 
είναι φανερό πώς ή τρομπέττα του τείνει νά ξεβουλώσει κι 
ή φωνή του νά ξεβραχνιάσει. Τά νέα στύλ τής τζάζ δέν
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γεννήθηκαν μόνο άπό τον οίκονομικον ανταγωνισμό. Πρέ
πει νά δοΰμε σ’ αύτά χωρίς άμφιβολία καί μια άπό τΙς συ
νέπειες, τής αναπόφευκτης» άν καί αργής, ήττας της νοο
τροπίας τοΰ Νότου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καί δέν είναι 
ουτοπία νά υποθέσει κανείς ότι σέ πενήντα χρόνια ή κατη
γορία τζαζ βραχνή κραυγή ένός φουκαρά καταραμένου Νέ
γρου θά βρίσκει υπερασπιστές μόνο ανάμεσα στούς λευκούς, 
πιστούς στήν άκίνητη εικόνα ένός τύπου σχέσεο>ν, μιας μορ
φής νεγροσύνης.

Θά μπορούσαμε έξ Ισου ν" αναζητήσουμε καί νά βρού
με στό έπίπεδο τοΰ χορού, τοΰ μελωδικού τραγουδιοΰ, τών 
εθίμων, τών παραδοσιακών τελετών, τήν ίδια όρμή,· νά ξε~ 
χωρίσουμε τις ίδιες αλλαγές, τήν ιδία ανυπομονησία. Πολύ 
πριν άπό τήν πολιτική ή τήν ένοπλη φάση τοΰ έθνικοΰ ά
γώνα, ενας προσεχτικός αναγνώστης μπορεΐ νά αίστανθεΐ 
καί νά δει νά εκδηλώνεται το νέο σφρίγος, ό προσεχής ά- 
γώνας. 'Ασυνήθιστες μορφές έκφρασης, θέματα άνέκδοτα 
καί εφοδιασμένα μέ δύναμη δχι πιά άπό τήν εμπνευση, άλ
λά άπό τήν ομοιότητά τους μέ έπίκληση. 'Όλα συναγωνί
ζονται στό νά ξυπνήσουν τήν ευαισθησία τοΰ άποικιοκρα- 
τούμενου, νά κάνουν ανεπίκαιρες, απαράδεκτες τις σκεπτι- 
κιστικές ή άπαισιόδοξες νοοτροπίες. Επειδή ανανεώνει τις 
προθέσεις καί τό δυναμισμό τής βιοτεχνίας, τοΰ χορού καί 
τής μουσικής, τής λογοτεχνίας καί τοΰ προφορικού έπους, 
ό άποικιοκρατούμενος ανοικοδομεί τήν αντίληψή του. "Ε
χουν συσσωρευτεί οί προϋποθέσεις γιά τήν άναπόφευκτη 
σύγκρουση.

Παρακολουθήσαμε τήν έμφάνιση τής κίνησης στις πο
λιτιστικές έκδηλώσεις. Είδαμε πώς αύτή ή κίνηση, αύτές ο* 
νέες φόρμες συνδέονται μέ τήν ώρίμανση τής εθνικής συν
είδησης. Όμο>ς αύτή ή κίνηση τείνει δλο καί πιο πολύ νά 
άντικειμενοποιηθεί, νά γίνει κατεστημένο. ΙΥ αύτό είναι 
οπωσδήποτε απαραίτητη ή έθνική ύπαρξη.

"Ενα άπό τά λάθη, πού άλλωστε δύσκολα στηρίζεται, 
είναι νά προσπαθήσει κανείς νά κάνει πολιτιστικές έφευρέ-
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σεις, νά ςανα - άξιοποιήσει κανείς τήν αύτόχθονη κουλτού
ρα στά πλαίσια της άποικια-κής κυριαρχίας. IV αύτό κατα
λήγουμε σ’ ενα συμπέρασμα πού μοιάζει παράδοξο: σέ μια 
άποικιοκρατούμενη χώρα δ πιό στοιχειώδης, δ πιό ώμος, δ 
πιό άδιαφοροποίητος εθνικισμός είναι ή πιό φλογερή κι ή 
πιό αποτελεσματική μορφή υπεράσπισης τής εθνικής κουλ
τούρας. Ή  κουλτούρα είναι πρώτα έκφραση ένός Ιθνους, 
τών προτιμήσεών του, τών άπαγορεύσεών του, τών προτύ
πων του. Σ ’ δλους τούς ορόφους ολόκληρης τής κοινωνίας 
δημιουργοΰνται άλλες απαγορεύσεις, άλλες άξιες, άλλα 
πρότυπα. Ή  έθνική κουλτούρα είναι ή πρόσθεση δλων αυ
τών τών έκτιμήσεων. ή κατάληξη τών έσωτερικών κι εξω
τερικών τάσεων ολόκληρης τής κοινωνίας καί τών διαφό- 
ρων στρωμάτων αυτής τής κοινωνίας. Στήν αποικιακή κα
τάσταση ή κουλτούρα, στερημένη άπό τή διπλή υποστήρι
ξη τοϋ έθνους και τοϋ κράτους, κινδυνεύει καί αγωνία. Ή  
προϋπόθεση τής ύπαρξης τής κουλτούρας είναι λοιπόν ή ε
θνική άπελευθέρο>ση, ή άναγέννηση τοϋ κράτους.

Τό Ιθνος δέν sivai μόνο προϋπόθεση τής κουλτούρας, 
τής άνθησής της, τής άδιάκοπης ανανέωσής της, τοϋ βαθαί- 
ματός της. Είναι έπίσης μιά άπαίτηση. Ό  αγώνας γιά τήν 
έθνική ύπαρξη είναι αυτός πού πρώτα ξεμπλοκάρει τήν 
κουλτούρα, τής ανοίγει τίς πόρτες τής δημιουργίας. ’Αργό
τερα τό έθνος θά εξασφαλίσει στήν κουλτούρα τίς συνθήκες 
το πλαίσιο τής έκφρασης. Το έθνος γιά τό συμφέρον τής 
κουλτούρας ενώνει τ\ διάφορα απαραίτητα στοιχεία, πού 
μόνο αύτά μπορούν νά τής δώσουν πειστικότητα, ισχύ, δυ
ναμισμό, δημιουργικότητα. Έπίσης ό έθνικός της χαρακτή
ρας θά κάνει τήν κουλτούρα περατή άπό τΙς άλλες κουλ
τούρες καί θά τής επιτρέψει νά έπιδράσει, νά εισχωρήσει 
σέ άλλες κουλτούρες, Αύτό πού δέν υπάρχει δέν μπορε'ί νά 
έπιδράσει στήν πραγματικότητα. Πρέπει πρώτα ή ά να δη μι- 
ουργία τοϋ έθνους νά δώσει ζω ή . μέ τήν π·.ό βιολογική ση
μασία τοϋ δρου, στήν έθνική κουλτούρα.

Παρακολουθήσαμε λοιπόν τό δλο καί πιό ούσιαστικό 
ράγισμα τών παλιών πολιτιστικών κατακαθισμάτων ν.αι εϊ-
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οαμε τήν παραμονή του αποφασιστικού άγώνα γιά τήν έ
θνική ν άπελευθέρωση τήν άνανέωση τής έκφρασης, καί τό 
ξεκίνημα τής φαντασίας.

Παραμένει ενα θεμελιακό ερώτημα. Ποιες είναι οί σχέ
σεις άνάμεσα στήν πάλη, στή σύγκρουση - πολιτική ή Ενο
πλη - καί τήν κουλτούρα; Κατά τή διάρκεια τής σύγκρου
σης υπάρχει άναστολή τής κουλτούρας; Ό  έθνικός άγώνας 
είναι .πολιτιστική έκδήλωση; Τέλος πρέπει νά ποΰμε δτι δ 
απελευθερωτικός άγώνας άν καί μακροπρόθεσμα γόνιμος 
γιά τήν κουλτούρα, είναι δ ίδιος μιά άρνηση τής κουλτού
ρας; Ό  έθνικοαπελευθερωτικός άγώνας είναι ή δχι ενα πο
λιτιστικό φαινόμενο;

Νομίζουμε πω£ ή Οργανωμένη καί συνειδητή πάλη, 
πού αρχίζει ενας άποικιοκρατούμενος λαός για νά πετύχει 
τήν άνεξαρτησία τοΰ έθνους του, άπότελεΐ τήν πιό πολιτι
στική έκδήλωση πού ύπάρχει. Δέν είναι άποκλειστικά ή έ- 
πιτυχία τής· πάλης αύτή πού δίνει, στή συνέχεια, Ισχύ καί 
σφρίγος στήν κουλτούρα, ή κουλτούρα δέν μπαίνει στό ψυ
γείο κατά τή διάρκεια τοΰ άγώνα. Ή  ίδια ή πάλη, στή δια- 
δραμάτισή της, στήν εσωτερική διαδικασία της άναπτύσ- 
σει τις διάφορες κατευθύνσεις τής κουλτούρας καί σκιαγρα
φεί νέες. Ό  άπελευθερο>τικός άγώνας δέν ξαναδίνει στήν έ
θνική κουλτούρα τήν παλιά άξια καί τό παλιό της περί
γραμμα. Αύτή ή πάλη, πού εχει σάν στόχο μιά θεμελιακή 
ανακατάταξη τών σχέσεων άνάμεσα στούς άνθρώπους, δέν 
μπορεΐ ν" άφησει άνέπαφες ουτε τις φόρμες ουτε τά πολιτι
στικά περιεχόμενα αύτοΰ τοΰ λαοΰ. Μετά τήν πάλη δέν ό- 
πάρχει μόνο έξαφάνιση τής άποικιοκρατίας άλλά καί Εξα
φάνιση τοΰ άποικιοκρατούμενου.

Αύτή ή νέα γιά τόν έαυτό της καί γιά τούς άλλους 
άνθρωπότητα δέν μπορει παρά νά καθορίσει εναν νέο άν- 
θρωπισμό. Στούς στόχους καί στις μεθόδους τοΰ άγώνα προ
εικονίζεται αύτός δ άνθρωπισμός. Έ νας άγώνας πού κινη
τοποιεί δλα τά στρώματα τοΰ λαοΰ, πού Εκφράζει τις προ
θέσεις καί τις άνυπομονησίες τοΰ λαοΰ, πού δέν φοβαται νά
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στηριχτεί σχεδόν αποκλειστικά πάνω σ' αύτόν τόν λαό, α
παραίτητα θριαμβεύει.Ή άξια αύτοϋ τοϋ τύπου άγώνα είναι 
δτι πραγματοποιεί το μάξιμουμ τών προϋποθέσεων γιά τήν 
πολιτιστική άνάπτυξη καί άνανέωση. Μετά άπό τήν έθνι- 
ζή άπελευθέρωση πού κεροίθηκε μ5 αύτόν τόν τρόπο, δέν υ
πάρχει αύτή ή τόσο θλιβερή πολιτιστική άναποφασιστικό- 
τητα πού συναντάμε σέ ορισμένες πρόσφατα άπελευθερωμέ- 
νες χώρες. Γιατί τό έθνος μέ τή μορφή πού ήρθε στόν κό
σμο, μέ τις συνθήκες ύπαρξής του έπηρεάζει θεμελιακά 
τήν κουλτούρα. Έ να  έθνος πού γεννήθηκε άπό τή συντο
νισμένη δράση τοϋ λαοϋ, πού ενσαρκώνει τούς πραγματι
κούς πόθους τοϋ λαοϋ, πού μεταβάλλει τό κράτος, δέν μπο- 
ρεϊ νά υπάρξει παρά μέ μορφές έξαιρετικής πολιτιστικής 
γονιμότητας.

Οί άποικιοκρατούμενοι πού άνησυχοϋν γιά τήν κουλ
τούρα τής χώρας τους καί πού θέλουν νά τής δώσουν διά
σταση οικουμενική, δέν πρέπει λοιπόν νά έμπιστεύονται μό
νη τήν άρχή τής άναπόφευκτης άνεξαρτησίας, άν δέν έχει 
διαγραφει μέσα στή συνείδηση τοϋ λαοϋ, γιά νά πραγματο
ποιήσουν τό σκοπό αύτό. Ή  έθνική άπελευθέρωση σάν σκο
πός είναι ενα πράγμα, οί μέθοδοι καί τό λαϊκό περιεχόμε
νο τοϋ άγώνα είναι άλλο. Νομίζουμε πώς τό αύριο τής κουλ
τούρας, δ πλοϋτος μιας έθνικής κουλτούρας είναι άνάλογος 
μέ τις άξίες πού ώθησαν τόν άπελευθερο>τικόν άγώνα.

Καί νά πού ήρθε ή στιγμή νά καταγγείλουμε τό φαρι
σαϊσμό ορισμένων. Έ  έθνική διεκδίκηση, λένε έδώ κι έκεΐ, 
είναι μιά φάση πού ή άνθρωπότητα τήν εχει ξεπεράσει. Ή  
ώρα εχει σημάνει γιά τά μεγάλα σύνολα κι οί καθυστερη
μένοι τοϋ έθνικισμοϋ πρέπει κατά συνέπεια νά διορθώσουν 
τά λάθη τους. Νομίζουμε άντίθετα πώς τό λάθος, βαρύ σέ 
συνέπειες, θά ήταν άν θέλαμε νά πηδήξουμε τό έθνικό στά
διο. "Αν ή κουλτούρα είναι ή έκδήλωση τής έθνικής συνεί
δησης, δέν διστάζω νά πω, δτι στήν περίπτωση πού μάς ά- 
πασχολεΐ ή έθνική συνείδηση είναι ή πιό επεξεργασμένη 
μορφή κουλτούρας.

Ή  άτομική συνείδηση δέν είναι φραγμός στήν έπικοι-
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/ωνία. "Ο φιλοσοφικός συλλογισμός μας μαθαίνει αντίθετα 
πώς είναι ή εγγύηση της έπικοινωνίας. Έ  εθνική συνείδη
ση, πού δέν είναι εθνικισμός, είναι ή μόνη πού μπορεΐ να 
μας δώσει διεθνή διάσταση. Αύτό τό πρόβλημα τής έθνικής 
συνείδησης, .τής έθνικής κουλτούρας, παίρνει στήν 'Αφρική 
ιδιαίτερες διαστάσεις, Ί1 γέννηση της έθνικής συνείδησης 
στήν “Αφρική εχει σχίσεις απόλυτου συγχρονισμού μέ τήν 
αφρικανική συνείδηση. Έ. εύθύνη τού "Αφρικανού γιά τήν 
εθνική κουλτούρα τοϋ είναι έπίσης εύθύνη γιά τήν νέγρο - 
αφρικανική κουλτούρα. Αύτή ή διπλή συνείδηση δέν είναι 
μιά μεταφυσική άρχή, άλλά ή γνώση  ενός κοινότοπου νόμου 
πού λέει πώς κάθε ανεξάρτητο έθνος, σέ μιά'"Αφρική οπου 
ή αποικιοκρατία παραμένει άγκιστρωμένη, είναι ενα περι- 
κυκλωμένο, εύθραστο έθνος, σέ διαρκή κίνδυνο.

"Αν ο άνθρο.)πος είναι αύτό πού κά.νει, τότε θά πούμε 
πώς το πιό επείγον πράγμα σήμερα γιά τό διανοούμενο τής 
Αφρικής είναι ή οικοδόμηση τού έθνους του. ΜΑν αύτή''ή 

οικοδόμηση είναι άληθινή, δηλαδή άν έκφράζει τή δηλωμέ
νη θέληση τοϋ λαοϋ, αν αποκαλύπτει τούς αφρικανικούς λα
ούς στήν ανυπομονησία τους, τότε ή έθνική οικοδόμηση συ
νοδεύεται άπαραιτήτ(ος άπό τήν άνακάλυψη και τήν προώ
θηση διεθνιστικών άξιων. Μακριά άπό τό ν’ άπομακρύ- 
νει άπό τ’ άλλα Ιθνη, ή έθνική άπελευθέρωση είναι αύτή 
πού κάνει τό έθνος παρόν στήν σκηνή τής ιστορίας. Στήν 
καρδιά τής έθνικής συνείδησης ύψώνεται και ζωηρεύει ή 
διεθνής συνείδηση. Κι αύτή ή διπλή γέννηση οριστικά εί
ναι το λίκνο κάθε κουλτούρας.

( Μήνυμα πρός τό Δεύτερο Συνέδριο τών Μαύρων Συγ
γραφέων καί Καλλιτεχνών», Ρώμη, 1959.)
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5 . ΑΠΟΙΚΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 
ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ *

’Αλλά ό πόλεμος συνεχίζεται. Καί γιά πολλά χρόνια 
θά εχουμε νά σκεφτοΰμε τις πολλαπλές καί μερικές φορές 
ανίατες πληγές, πού εγιναν στούς λαούς μας άπό τήν άποι- 
κιοκρατική καταπίεση.

Ό  Ιμπεριαλισμός, πού σήμερα μάχεται ενάντια σέ μιάν 
αυθεντική άπελευθέρωση τών ανθρώπων, άφήνει εδώ κι ε
κεί σπέρματα άποσύνθεσης πού πρέπει δπωσδήποτε νά τ ’ 
άνακαλύψουμε καί νά τά ξερριζώσουμε άπό τή γη μας κι 
άπό τούς έγκεφάλους μας.

Έ δώ  άντιμετωπίζουμε τό πρόβλημα τών ψυχικών δια» 
ταραχών πού δημιουργήθηκαν κατά τόν έθνικοαπελευθερω- 
τικό πόλεμο πού διεξάγει ό άλεγρινός λαός.

νΙσως θεωρηθούν άτυχεΐς καί Ιδιαίτερα έκτος τόπου 
αύτές οί ψυχιατρικές σημειώσεις μέσα σ’ ενα τέτοιο βιβλίο, 
Έμεΐς δέν μπορούμε νά κάνουμε άπολύτως τίποτε γι’ αύτό.

Δέν είναι δικό μας λάθος πού σ’ αύτόν τόν πόλεμο υ
πήρξαν σημαντικές διαταραχές τής συμπεριφοράς καί τής 
σκέψης, ψυχιατρικά φαινόμενα στά πλαίσια τών πρωταγω
νιστών τής «ειρήνευσης» ή του «ύπό ειρήνευση» πληθυσμού. 
Ή  αλήθεια είναι δτι ή άποικιοποίηση στήν ούσία της άπο- 
τελεΐ ήδη εναν μεγάλο προμηθευτή πελατείας γιά τά ψυ
χιατρικά νοσοκομεία. Σέ διάφορες έπιστημονικές έργασίες 
άπό τό 1954, έπιστήσαμε τήν προσοχή τών Γάλλων καί

( * )  Ή  άττόδοση τών ψυχιατρικών καί λοιπών ειδικών έπι- 
στημονικών δρων, που υπάρχουν στό κεφάλαιο αύτό και τή συ
νέχει ά του, όφείλεται στόν Ψυχίατρο κ. Μάριο Μαρκίδη.
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τών ξένιον ψυχιάτρων στή δυσκολία νά θεραπευθεί σωστά 
ενας άποικιοκρατούμενος, δηλαδή νά γίνει ομογενής άπό 
άκρη τ άκρη σ’ ενα κοινωνικό περιβάλλον τοϋ άποικιακοϋ 
τύπου.

Επειδή ή αποικιοκρατία είναι μιά συστηματοποιημέ
νη άρνηση του άλλου, μιά εξαναγκαστική απόφαση ν5 άρ- 
νείται στούς άλλους κάθε χαρακτηριστικό άνθρωπιάς, ή ά 
ποικιοκρατία αναγκάζει τόν ύποτελή λαό νά άναρωτιέται 
συνέχεια: «ΙΙοιος είμαι στήν πραγματικότητα;»

Οί αμυντικές θέσεις, πού γεννιούνται άπ5 αύτήν τή βί
αιη σύγκρουση τοϋ άποικιοκρατούμενου μέ τό άποικιακό σύ
στημα, οργανώνονται σέ μιά δομή πού άποκαλύπτει τήν ά- 
ποικιοκρατούμενη προσωπικότητα. Γιά νά καταλάβει κα
νείς αύτήν τήν «εύαισθησία», φτάνει άπλώς νά μελετήσει, 
νά εκτιμήσει τόν άριθμό καί τή βαθύτητα τών τραυμάτων 
πού δημιουργοΰνται σ’ έναν άποικιοκρατούμενο μέσα σέ μιά 
μόνο μέρα πού περνάει μέσα στό αποικιακό καθεστώς. Πρέ
πει νά θυμηθούμε οπωσδήποτε πώς ενας άποικιοκρατούμε- 
νος λαός δέν είναι μόνο ενας δυναστευόμενος λαός. Στήν γερ
μανική κατοχή οί Γάλλοι είχαν παραμείνει άνθρωποι. Στήν 
γαλλική κατοχή οί Γερμανοί είχαν παραμείνει άνθρωποι. 
Στήν ’Αλγερία δέν ύπάρχει μόνο καταδυνάστευση, άλλά κυ
ριολεκτικά ή άπόφαση δτι τελικά δέν κατέχεται παρά ενα 
οικόπεδο. Οί Άλγερινοί, οί γυναίκες μέ τό «χα'ίκ», οί φοι
νικιές κι οί καμήλες άποτελοϋν τό πανόραμα, τή φυσική 
σκηνογραφία τής γαλλικής ανθρώπινης παρουσίας.

Ή  εχθρική, απείθαρχη, θεμελιακά αντάρτικη φύση 
αντιπροσωπεύεται άποτελεσματικά στις άποικίες άπό τή 
ζούγκλα, τά κουνούπια, τούς ιθαγενείς καί τούς πυρετούς. 
Ή  άποικιοποίηση πετυχαίνει δταν δλη αύτή ή έχθρική φύ
ση δαμαστεί. Σιδηρόδρομοι μέσα άπό τή ζούγκλα, απο
ξήρανση τών ίλών. πολιτική καί οικονομική άνυπαρςία τοϋ 
ίθαγενοϋς. στήν πραγματικότητα είναι ενα καί τό αύτό.

Στήν περίοδο τής άποικιοποίησης πού δέν διαμφισβη- 
τείται άπό τήν ένοπλη πάλη, δταν τό σύνολο τών βλαβερών 
Ιρεθισμάτων ξεπεράσει ενα Ορισμένο στάδιο, οι αμυντικές
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θέσεις τών άποικιοκρατουμένων γκρεμίζονται, κι οί ίδιοι 
βρίσκονται σέ σημαντικούς άοιθμούς στά ψυχιατρικά νοσο
κομεία. Υπάρχει λοιπόν σ’ αύτήν τήν ήρεμη περίοδο τής 
πετυχημένης άποικιοποίησης μιά τακτική καί σημαντική 
ψυχική παθολογία, πού παράγεται κατ’ ευθείαν άπό τήν 
καταπίεση.

Σήμερα ό έθνικοαπελευθερωτικός πόλεμος πού διεξά
γει ό άλγερινός λαός έδώ κι εφτά χρόνια, επειδή εινα; ο- 
λοκληριοτικός μέσα στό λαό, Ιχει γίνει ευνοϊκό έδαφος γιά 
τήν έκκόλαψη τών ψυχικών διαταραχών (1).  θ ’ αναφέρου
με έδώ μερικές περιπτώσεις Άλγερινών καί Γάλλων άσθε- 
νών, πού τούς παρακολουθήσαμε έμεΐς, καί πού μας φαίνε
ται πώς λένε πολλά. Είναι περιττό ν’ αναφέρουμε πώς δέν 
προσφέρουμε επιστημονική εργασία, θ ’ άποφύγουμε κάθε 
σημειολογική, νοσολογική ή θεραπευτική συζήτηση. Οί ε
λάχιστοι τεχνικοί δροι πού χρησιμοποιούνται έδώ χρησιμεύ
ουν Αποκλειστικά γιά τήν αναγνώριση. Πρέπει δμως νά έ~ 
πιμείνουμε σέ δυο σημεία:

1. Στήν μή δημοσιευμένη στις δυο ιτρώτες εκδόσεις εισα
γωγή τού «ΠέμτΓτου έτους τής Άλγερινής Επανάστασης», ση
μειώνουμε ήδη δτι μιά ολόκληρη γενιά Άλγερινών λουσμένη στόν 
άδικο και συλλογικό φόνο μέ τις ψυχο - συγκινησιακές συνέπει
ες πού έπιφέρει αύτό, θά εΐναι τό ανθρώπινο κληροδότημα τής 
Γαλλίας στήν Αλγερία. Οί Γάλλοι πού καταδικάζουν τά βασα
νιστήρια στήν ’Αλγερία υιοθετούν συνεχώς άποψη αποκλειστικά 
γαλλική. Δέν είναι επιτίμηση, είναι διαπίστωση: θέλουν νά προσ
τατέψουν τή συνείδηση τών βασανιστών που εξουσιάζουν κα» 
προσπαθούν ν’ άποφύγουν τήν ηθική αποσύνθεση τής γαλλικής 
νεολαίας. "Ο σον αφορά εμάς δέν μπορούμε νά είμαστε σύμφωνοι 
μ’ αύτό τό διάβημα. Ορισμένες παρατηρήσεις συγκεντρωμένες 
έδώ, κυρίως οι περιπτώσεις άριθ. 4 καί 5 τής σειράς Α είκανο- 
γραφούν και δικαιώνουν θλιβερά αύτήν τήν έγνοια τών Γάλλων 
δημοκρατών. Ή  πρόθεσή μας πάντως είναι νά δείξουμε δτι τά 
βασανιστήρια διαλύουν πολύ βαθιά, όπως είναι φυσικό, τήν 
προσωπικότητα τού βασανισμένου.
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Κατά γενικό κανόνα, ή κλινική ψυχιατρική κατατάσ
σει τίς διάφορες διαταραχές πού παρουσιάζουν οί άσθενείς 
μας μέ τόν γενικό τίτλο «άντιδραστικές ψυχώσεις». Κάνον
τας αύτό, δίνουμε έμφαση στό γεγονός πού προκάλεσε τήν 
άρρώστεια εδώ κι έκεΐ, καί μνημονεύουμε τό ρόλο τού πε
δίου (τό ψυχολογικό, συναισθηματικό καί βιολογικό ιστορι
κό του άσθενοϋς) καί τό ρόλο του περιβάλλοντος. Νομίζου
με πώς στις περιπτώσεις πού παρουσιάζονται εδώ, τό γεγο
νός πού προκάλεσε τήν ασθένεια είναι βασικά ή" αιματηρή, 
ανελέητη ατμόσφαιρα, ή γενίκευση άπάνθρωπο)ν τεχνικών, 
ή έντονη έντύπί,οση πού έχουν οί άνθρωποι δτι παρίστανται 
σέ μιά πραγματική άποκάλυψη.

Ή  περίπτωση άριθ. 2 τής Σειράς Α. είναι τυπικά μιά 
αντιδραστική ψύχο>ση, άλλά οί περιπτώσεις άριθ. 1, 2, 4,
5 τής Σειράς Β φανερώνουν μιά πολύ πιό συγκεχυμένη αι
τιολογία χωρίς νά μπορούμε νά μιλήσουμε γιά ενα ιδιαίτε
ρο γεγονός πού προκάλεσε τήν ασθένεια. Τό γεγονός αύτό 
είναι εδώ 6 πόλεμος, αυτός δ άποικιακός πόλεμος πού πο
λύ συχνά παίρνει τή όψη μιας αυθεντικής γενοκτονίας. ’Αν
τιδραστική ψύχο>ση, άν θέλουμε νά χρησιμοποιήσουμε μιά 
ήδη καθιερο>μένη έτικέττα, άλλά μέ μιά περίεργη προτε
ραιότητα έδώ στόν πόλεμο, παρμένο σάν σύνολο καί στις 
λεπτομέρειες, στόν αποικιακό πόλεμο. Μετά τούς δυο μεγά
λους παγκόσμιους πολέμους, οί δημοσιεύσεις δέν παρέλει- 
ψαν ν’ άναφερθοϋν στήν ψυχοπαθολογία τών στρατιωτικών 
έν δράσει καί τών πολιτών, προσφύγων ή θυμάτων τών βομ- 
οαρδι., ών. Τί ανέκδοτη φυσιογνωμία ορισμένων ψυχιατρι
κών πινάκων πού άναφέρονται έδώ βεβαιώνει, άν είναι ά
κόμα αναγκαίο, ότι αύτός ό αποικιακός πόλεμος είναι ιδιό
τυπος, άκόμα καί στήν παθολογία πού περιλαμβάνει.

Μιά άλλη ιδέα πολύ καθιερωμένη χρειάζεται κατ& τή 
γνώμη μας μιά έλαφριά παραλλαγή: πρόκειται γιά τή σχε
τική ήπιότητα αύτών τών άντιδραστικών διαταραχών. Α 
σφαλώς μπόρεσαν νά περιγράφουν, άλλά πάντα σέ εξαιρε
τικές περιπτώσεις, δευτερογενείς ψυχώσεις, δηλαδή περι
πτώσεις κατά τίς όποιες τό σύνολο τής προσο>πικότητας ει-
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ναι οριστικά διαλυμένο. Νομίζουμε αντίθετα πώς ό κανό
νας έδώ είναι ή συχνή κακοήθεια τών παθολογικών διαδι
κασιών. Είναι διαταραχές πού επιμένουν γιά μήνες, επιτί
θενται μαζικά στο έγώ, αφήνοντας σχεδόν πάντα σάν επακό
λουθο μ'.άν ευθραυστότητα, πρακτικά άδιόρατη μέ τήν πρώ
τη ματιά. Όπο>σδήποτε τό μέλλον αυτών τών ασθενών είναι 
ύπο αμφισβήτηση. "Ενα παράδειγμα θά εικονογραφήσει 
τήν άποώή μας.

Σι μιά αφρικανική χώρα ανεξάρτητη άπό αρκετά χρό
νια, είχαμε τήν ευκαιρία νά δεχτούμε εναν πατριώτη, πα
λιό αντιστασιακό. Αυτός ό τριαντάρης άνθρο>πος ερχόταν νά 
μας ζητήσει συμβουλή καί ανακούφιση, γιατί γύρο) άπό μιά 
ορισμένη ήμερομηνία του χρόνου είχε αϋπνίες καί μαζί άγ
χος καί εμμονές Ιδέες αύτοκαταστροφής. Ή  κρίσιμη ήμερο
μηνία ήταν εκείνη δπου, μέ εντολή τοϋ δικτύου του, είχε 
τοποθετήσει κάπου μιά βόμβα. Δέκα άτομα είχαν βρει το 
θάνατο (2) .

2. Οί συνθήκες τής εμφάνισης αυτών τών διαταραχών είναι 
ενδιαφέρουσες από πολλές απόψεις. ’Αρκετούς μήνες μετά τήν 
ανεξαρτησία τής χώρας του έκανε τή γνωριμία μερικών υπηκόων 
του πρώην κυρίαρχου έθνους. Τους βρήκε συμπαθητικούς. Αυτοί 
οί άντρες κι αύτές οί γυναίκες χαιρέτιζαν τήν άνεξαρτησία που 
εΐχε επιτευχθεί καί τιμούσαν χωρίς επιφυλάξεις τό θάρρος τών 
πατριωτών στόν έθνικοαπελευθερωτικόν άγώνα. Τότε αύτός ό α
γωνιστής έπαθε ένα είδος ιλίγγου. Άναρωτήθηκε μέ άγωνία μή
πως άνάμεσα στά θύματα τής βόμβας μπορεΐ νά υπήρξαν άν
θρωποι παρόμοιοι μέ τούς συνομιλητές του. Βέβαια, τό καφε
νείο - στόχος ήταν τόπος συγκέντρωσης γνωστών ρατσιστών, 
άλλά τίποτε δέν έμπόδιζε έναν όποιοδήποτε περαστικό νά μπει 
μέσα γιά νά πάρει κάτι. Ά π ό  τή μέρα πού ένιωσε αύτόν τόν 
πρώτο ίλιγγο, 6 άνθρωπος προσπάθησε ν’ άποφύγει νά σκέφτε
ται τά παλιά συμβάντα. "Ο μω ς, παραδόξως, λίγες μέρες πριν 
άπό τήν κρίσιμη ημερομηνία,, έμφανίστηκαν οί πρώτες διαταρα
χές. Ά π ό  τότε επαναλαμβάνονταν πολύ τακτικά.

Μέ άλλα λόγια οί πράξεις μας δέν παύουν νά μάς κστα-
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Αυτός ό αγωνιστής, πού καμιά στιγμή δέν σκέφτηκε νά 
άρνηθεΐ τήν πράξη του αύτή, ήξερε πολύ καλά τό τίμημα 
πού χρειάστηκε νά πληρώσει τό άτομό του γιά τήν έθνική 
ανεξαρτησία. Τέτοιες περιπτώσεις ^ δρια θέτουν τό πρό
βλημα τής ευθύνης μέσα στο επαναστατικό πλαίσιο.

Οί παρατηρήσεις πού αναφέρουμε έδώ καλύπτουν τήν 
περίοδο 1954 -1959. Όρισμένοι ασθενείς έξετάστηκαν 
στήν ’Αλγερία, είτε στά νοσοκομειακά κέντρα, ειτε σάν πε
λάτες. Οί άλλοι ύποβλήθηκαν σέ θεραπεία στους ύγειονο
μικούς σταθμούς τοϋ Έθνικοαπελευθερωτικοΰ Στρατού.

ΣΕΙΡΑ A

Πέντε περιπτώσεις είναι συγκεντρωμένες έδώ. Πρό
κειται γιά Άλγερινούς ή γιά Ευρωπαίους πού μετά άπό 
πολύ συγκεκριμένα γεγονότα παρουσίασαν ψυχικές διατα
ραχές άντιδραστικοϋ τύπου.

Π ε ρ ί π τ ω σ η  άριθ. 1.—  ’Ανικανότητα ένός Άλγερι- 
νοϋ, επακόλουθο τοϋ βιασμοϋ τής γυναίκας του,.

Ό  Β... είναι ένας άντρας 26 χρόνων. Μάς τόν παρέ- 
πεμψε ή Υγειονομική Υπηρεσία τοϋ Έθνικοαπελευθερω- 
τικοϋ Μετώπου γιά επίμονες ημικρανίες καί αϋπνία. Παλιός 
οδηγός ταξί, στρατεύθηκε σέ ηλικία "18 χρόνων στά έθνικι- 
στικά κόμματα. Ά πό τό 1955 γίνεται μέλος ενός στοιχείου 
τοϋ F . Ιν. Ν. Σέ πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιεί τό ταξί

διώκουν. Ή  τακτοποίησή τους, ή θέση τους σέ τάξη, ή αιτιολό
γησή τους μπορούν θαυμάσια έκ τών υστέρων νά βρεθούν βαθιά 
αλλαγμένες. Είναι μιά άπό τις παγίδες πού μάς στήνει ή ιστο
ρία και οί διάφοροι σκοποί της. ’Αλλά μπορούμε νά ξεψύγουμε 
άπό τόν ίλιγγο; Ποιος θά τολμούσε νά υποστηρίξει δτι ό ίλιγ
γος δέν συνοδεύει κάθε ύπαρξη.
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του γιά τή μεταφορά προκηρύξεων καί πολιτικών υπευθύ
νων. Μέ τήν έπιδείνωση τής καταπίεσης τό F. L. Ν, άπο- 
φασίζει νά μεταφέρει τόν πόλεμο στά άστικά κέντρα, κι 6 
Β... μεταφέρει τότε κομμάντος κοντά στά σημεία επίθεσης 
καί αρκετά συχνά τούς βοηθάει.

Μιά μέρα ώστόσο, στή μέση τής ευρωπαϊκής πόλης, 
μετά άπό μιά σχετικά σημαντική δράση, μιά έξαιρετικά σο
βαρή περικύκλωση τόν αναγκάζει νά έγκαταλείψει τό τα
ξί του, καί τό κομμάντο σκορπίζει υποχωρώντας. Ό  Β.. 
πού κατορθώνει νά ξεφύγει άπό τόν άντίπαλο, καταφεύγει 
στό σπίτι ένός φίλου, καί λίγες μέρες αργότερα, μετά άπό 
εντολή τών υπευθύνων του πηγαίνει στό πιό κοντινό αντάρ
τικο, χωρίς νά ξαναγυρίσει καθόλου στό σπίτι του.

Γιά πολλούς μήνες μένει χωρίς νέα άπό τή γυναίκα 
του καί τή μικρή του είκοσάμηνη κόρη. ’Αντίθετα μαθαίνει 
δτι ή αστυνομία γιά ολόκληρες βδομάδες τόν αναζητούσε 
στήν πόλη. Μετά άπό δυό χρόνια στό αντάρτικο λαβαίνει 
άπο τή γυναίκα του ενα μήνυμα μέ τό όποιο του ζητάει νά 
τήν ξεχάσει. Τήν είχαν ατιμάσει. Δέν πρέπει πιά νά σκέ
φτεται δτι θά ξαναρχίσει κοινή ζωή μαζί της. Φοβερά άνή- 
συχος ζητάει άπό τόν διοικητή του τήν άδεια νά έπιστρέ- 
ψει παράνομα στό σπίτι του. Δέν του δίνεται ή άδεια αύ
τ ή .’Αντίθετα παίρνονται μέτρα ώστε ενα μέλος του F.L,.N* 
νά συναντήσει τή γυναίκα καί τούς γονείς του Β...

Μετά άπό δυό βδομάδες φτάνει στή διοίκηση τής μο
νάδας του Β... μιά λεπτομερειακή αναφορά.

’Αμέσους μετά τήν ανακάλυψη του εγκαταλειμμένου 
ταξί (βρέθηκαν μέσα δυό ταινίες πολυβόλου). Γάλλοι στρα
τιώτες συνοδευμένοι άπο αστυνομικούς είχαν πάει στό σπί
τι του. Καθώς δέν τον βρήκαν έκεΐ πήραν τή γυναίκα του 
καί τήν κράτησαν γιά περισσότερο άπό μιά βδομάδα.

Τήν άνάκριναν γιά τίς σχέσεις τοΰ συζύγου της, καί 
γιά δυό μέρες τήν χαστούκιζαν άρκετά βάρβαρα .’Αλλά τήν 
τρίτη μέρα, ενας στρατιωτικός —  είναι άνίκανη νά καθο
ρίσει αν είναι αξιωματικός —  βγάζει τούς άλλους εξω καί 
τή βιάζει. Αίγο άργότερα τή βιάζει ενας δεύτερος, παρου
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σία αύτή τή φορά τών άλλων, καί τής λέει: «"Αν μιά μέ
ρα ξαναδείς το κάθαρμα τόν άντρα σου μήν ξεχάσεις πρό 
παντός νά του πεις τί σοΰ κάναμε». Μένει μέσα άλλη μιά έ- 
βδομάδα, χωρίς νά υποβληθεί σέ άνάκριση. Μετά τή συνο
δεύουν στό σπίτι της. Άφου διηγείται τήν Ιστορία της στή 
μητέρα της, αύτή τήν πείθει νά τά πει δλα στόν Β.,.Έτσι 
μέ τήν πρώτη έπαφή πού κατορθώνει νά εχει μέ τόν άν
τρα της τοϋ όμολογεΐ τήν ατίμωσή της.

*Όταν περνάει τό πρώτο σόκ, καί καθώς άλλωστε εί
ναι σέ δράση κάθε στιγμή, ό Β... συνέρχεται. Γιά πολλούς 
μήνες άκούει πολλές διηγήσεις γιά Άλγερινές γυναίκες 
πού βιάστηκαν ή βασανίστηκαν. Έ χει τήν εύκαιρία νά συ
ναντήσει συζύγους βιασμένο)ν γυναικών καί ή προσωπική 
του δυστυχία, ή πληγωμένη συζυγική του αξιοπρέπεια μέ
νει σέ δεύτερο πλάνο.

Τό 1958 τοϋ Ανατίθεται μιά άποστολή στό έξωτερικό. 
Τή στιγμή πού είναι νά ξαναγυρίσει στήν όμάδα του, μιά 
άσυνήθιστη αφηρημάδα καί άϋπνίες άνησυχοϋν τούς συν
τρόφους του καί τούς άνωτέρους του. Ή  αναχώρησή του Α
ναβάλλεται κι άποφασίζεται μιά Ιατρική έπίσκεψη. Τότε 
τόν βλέπουμε. Καλή άμεση έπαφή. Πρόσωπο έκφραστικό, 
Ισως κάπως πέραν τοϋ δέοντος. Τά χαμόγελα είναι κάπως 
υπερβολικά. Επιφανειακή εύφορία. «Εντάξει, εντάξει... 
Νιώθω καλύτερα τώρα. Δώστε μου τίποτε δυναμωτικά, βι
ταμίνες, κι άσε με νά ξανανέβω». Διαφαίνεται ενα πρωτο
γενές (*) άγχος. Μπαίνει άμέσο)ς στό νοσοκομείο.

Ά πό τή δεύτερη μέρα ή αισιοδοξία - προπέτασμα δια
λύεται, καί εχουμε εναν σκεφτικό, θλιμένο κι Ανόρεχτο άν
θρωπο, πού μένει στό κρεβάτι. Αποφεύγει τις πολιτικές συ
ζητήσεις κι επιδεικνύει μιά έντονη Αδιαφορία γιά δλα δσα 
Αφοροϋν τόν έθνικό Αγώνα. Αποφεύγει ν’ Ακούει νέα σχε
τικά μέ τόν Απελευθερωτικό πόλεμο. Ή  προσέγγιση τών

(*) an xiete  de base =  όρος τής γαλλικής ψυχιατρικής 
νοσολογίας πού αποδίδει τό άγχος τό ττροερχόμενο άπό άκαθό- 
ριστη άιτειλή στόν πυρήνα τής προσωπικότητας.
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δυσκολιών του είναι πολύ επίπονη, άλλά σέ μερικές μέρες 
μπορούμε νά άναπαραστήσουμε τό ιστορικό του:

Κατά τήν παραμονή του στό εξωτερικό, δοκιμάζει 
μιά σεξουαλική περιπέτεια πού αποτυχαίνει. Νομίζοντας δ- 
τι πρόκειται γιά κούραση, φυσιολογική μετά τίς πορείες 
και τίς περιόδους τοϋ ύποσιτισμοϋ, ξαναρχίζει μετά άπό δυό 
βδομάδες. Νέα αποτυχία. Μιλάει σ’ εναν σύντροφο πού του 
συμβουλεύει βιταμίνες Β12. Παίρνει βιταμίνες σέ χάπια. 
Νέα απόπειρα, νέα αποτυχία. Έπί πλέον, λίγα λεπτά πριν 
άπό τήν πράξη, ακαταμάχητη διάθεση νά ξεσκίσει μιά φω
τογραφία τής κορούλας του. Μιά τέτοια συμβολική σχέση 
θά μπορούσε ν’ αποκαλύπτει άσυνείδητες αιμομικτικές τά
σεις. 'Ωστόσο, πολλές συζητήσεις κι ενα όνειρο (ό άρρω
στος παρίσταται στή γοργή αποσύνθεση μιας μικρής γάτας 
μέ ανυπόφορες μυρωδιές) μάς οδηγούν σέ μιά όλότελα δια
φορετική κατεύθυνση. «Αύτό τό κορίτσι, μάς λέει μιά μέρα 
(πρόκειται γιά τήν κορούλα του) εχει κάτι τό σάπιο μέ

σα της». ’Απ’ αύτήν τήν περίοδο οί αϋπνίες γίνονται πολύ 
ενοχλητικές καί παρά μιά άρκετά σημαντική δόση νευρο
ληπτικών αναπτύσσεται μιά κατάσταση αγχώδους διεγέρ- 
σεως πού φέρνει σημαντική σύγχυση στήν Υπηρεσία. Τότε 
μάς μιλάει γιά πρώτη φορά γιά τή γυναίκα του γελώντας 
καί μάς λέει: «Αύτή εχει δοκιμάσει γαλλικό». Αύτή τή 
στιγμή άναπλάθουμε δλη τήν ιστορία. Ό  μίτος τών γεγο
νότων είναι σαφής. Μάς πληροφορεί πώς πριν άπό κάθε σε
ξουαλική απόπειρα σκέφτεται τή γυναίκα του. 'Όλες αυ
τές οί έξομολογήσεις μάς φαίνονται έξαιρετικά ενδιαφέρου
σες.

«Παντρεύτηκα μ’ αύτήν τήν κοπέλα ενώ άγαποϋσα τήν 
ξαδέρφη μου. "Ομως οί γονείς τής ξαδέρφης είχαν συμφω
νήσει τό γάμο τής κόρης τους μέ κάποιον άλλο. Τότε δέ
χτηκα τήν πρώτη γυναίκα πού μοϋ πρότειναν οι γονείς μου. 
?Ηταν χαριτωμένη άλλά δέν τήν άγαποϋσα. ’Έλεγα πάντα 
στόν εαυτό μου: είσαι νέος... περίμενε λίγο κι δταν βρεις 
τή σωστή περίπτωση θά χωρίσεις καί θά κάνεις ενα καλό 
γάμο. ’Έτσι ήμουν ελάχιστα δεμένος μέ τή γυναίκα μου.



Μέ τά γεγονότα απομακρύνθηκα απ’ αυτήν ακόμα περισσό- 
τερο. Στο τέλος πήγαινα κι έτρωγα και κοιμόμουνα σχεδόν 
χωρίς νά τής μιλάω.

»Στο αντάρτικο δταν έμαθα πώς τή βίασαν οί Γάλλοι 
Ινιωσα στήν αρχή οργή γι" αυτά τά καθάρματα. Μετά εί
πα: «’Ά ,  δεν πειράζει. Δεν τή σκότωσαν. Θά μπορέσει νά 
ξαναρχίσει τή ζωή της». Και πολλές βδομάδες αργότερα 
κατάλαβα πώς τή βίασαν ε π ε ι δ ή  α ν α ζ η τ ο ύ 
σ α ν  έ μ ε ν α .  Πραγματικά τή βίασαν γιά νά τήν τι
μωρήσουν γιά τή σιωπή της. θ ά  μπορούσε μιά χαρά νά ε- 
χει υποδείξει τουλάχιστον ενα δνομα αγωνιστή, πού ξεκι
νώντας &π αύτόν θά μπορούσαν νά βρουν καί νά καταστρέ
ψουν τό δίκτυο, καί Ισως νά μέ συλλάβουν. Δέν ήταν λοι
πόν ένας άπλός βιασμός, από απραξία ή άπό σαδισμό δπως 
είχα τήν ευκαιρία νά δω νά γίνεται στά ντουάρ, ήταν δ βι
ασμός μιας πεισματάρας γυναίκας, πού δέχτηκε τά πάντα 
γιά νά μήν πουλήσει τον άντρα της. Κι αυτός ό, άντρας ή
μ ο υ ν  ε γ ώ .  Αυτή ή γυναίκα μου είχε σώσει τή ζωή 
κι είχε προστατέψει τό δίκτυο Ή  αιτία πού τήν είχαν ατι
μάσει ήμουν εγώ. Κι δμ(.ος δέν μου έλεγε: «Νά τ'ι τράβη
ξα γιά τό χατήρι σου». ’Αντίθετα μου έλεγε: «Ξέχασέ με, 
ξαναφτιάξε τή ζωή του, είμαι ατιμασμένη».

»*Απ’ αυτή τή στιγμή αποφάσισα μέσα μου νά ξανα- 
πάρω τή γυναίκα μου μετά τον πόλεμο, γιατί πρέπει νά 
σου πώ πώς είδα χωριάτες νά σκουπίζουν τά δάκρυα των 
γυναικών τους πού τις βίασαν μπροστά στά μάτια τους. Αυ
τό μέ τάραξε πολύ. Πρέπει νά σου ομολογήσω δμως, πώς 
στήν άρχή δέν καταλάβαινα τή συμπεριφορά τους. ’Αλλά δ- 
λο καί πιο πολύ αναγκαστήκαμε νά έπέμβουμε σ’ αυτές τις 
ιστορίες γιά νά έξηγήσουμε στούς πολίτες. Είδα πολίτες 
νά παντρεύονται μέ τή θέλησή τους μιά κοπέλα βιασμένη 
άπό τούς Γάλλους στρατιωτικούς πού είχε μείνει έγγυος. 
"Ολα αύτά μέ έκαναν νά ξανασκεφτώ τό πρόβλημα τής γυ
ναίκας μου.

»'Αποφάσισα νά τήν ξαναπάρω, άλλά δέν ξέρω ακό
μα πώς θ’ άντιδράσω δταν τή δώ. Καί συχνά, κοιτάζοντας
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τή φωτογραφία της κόρης μου σκέφτομαι πώς κι αύτή εί
ναι άτιμασμένη. Λές κι δλα δσα έρχονται άπδ τή γυναίκα 
μου είναι σάπια. "Αν την είχαν βασανίσει, αν της είχαν 
σπάσει δλα τά δόντια, ή τά χέρια της, δέν θα μ’ ενοιαζε 
καθόλου. ’Αλλά ένα τέτοιο πράγμα μπορεΐς να τδ ξεχά- 
σεις; Κι ήταν άνάγκη νά μέ πληροφορήσει για δλα αυτά;».

Τότε μέ ρωτάει αν ή «σεξουαλική άδυναμία» του προ
έρχεται κατά τή γνώμη μου απ’ αυτήν τήν περιπλοκή.

Απάντηση: «Δέν άποκλείεται».
’Ανακαθίζει στό κρεβάτι:
— Έσύ τί θά Ικανές αν σου συνέβαινε;
— Δέν ξέρω...
—  θ ά  ξανάπαιρνες τή γυναίκα σου;
—  Νομίζω πώς ναί...
— νΛ βλέπεις... Δέν είσαι εντελώς βέβαιος...
Πιάνει τδ κεφάλι του μέ τά χέρια του καί μετά άπδ 

λίγα λεπτά φεύγει άπδ τδ δωμάτιο.
Ά πδ έκεινη τή μέρα δέχεται προοδευτικά ν’ άκούσει 

πολιτικές συζητήσεις, ενώ ή ήμικρανία κι ή άνορεξία ό- 
ποχωρουν σημαντικά.

Σέ δύο έβδομάδες ξαναπηγαίνει στήν δμάδα του λέ- 
γοντάς μου: «Μέ τήν άνεξαρτησία θά ξαναπάρω τή γυναί
κα μου. "Αν δέν γίνει τίποτα θά ξανάρθω νά σέ δώ στδ 
Αλγέρι».

Π ε ρ ί π τ ω σ η  άριθ. 2.—  Άδιαφοροποίητες φονικές 
τάσεις ένδς πού γλύτωσε άπδ μιά μαζική έξόν- 
τωση.

Σ..., 37 χρόνων, φελλάχος. Μένει σ’ ένα ντουάρ στήν 
Κωνσταντίνη. Δέν άσχολήθηκε ποτέ μέ τήν πολιτική. Ά 
πδ τήν άρχή του πολέμου η περιοχή του είναι θέατρο βίαι
ων μαχών άνάμεσα στις άλγερινές δυνάμεις καί τδ γαλλι
κό στρατό. Έ τσι δ Σ... είχε τήν ευκαιρία νά δει νεκρούς 
καί τραυματισμένους. Ά λλά εξακολουθεί νά μένει στήν ά
κρη. Ά πδ καιρδ σέ καιρό, δπως τό σύνολο τοϋ λαοϋ, οί χω
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ρικοί του χωρίου του βοηθούν ’Αλγερινούς πολεμιστές πέρα- 
στικούς. 'Αλλά μια μέρα, στήν άρχή του 1958, γίνεται μια 
φονική σύγκρουση δχι μακριά άπό τό ντουάρ. 01 έχθρικές δυ
νάμεις όργανώνουν μιάν έπιχείρηση καί πολιορκούν το χωριό, 
πού άλλωστε είναι άδειο άπό στρατιώτες. *Όλοι οί κάτοικοι 
συγκεντρώνονται κι Ανταποκρίνονται. Κανένας δέν Απαν- 
τάει. Μερικές ώρες άργότερα ενας Γάλλος Αξιωματικός 
φτάνει μέ έλικόπτερο καί λέει: «Αυτό τό ντουάρ κάνει νά 
γίνεται πολύς λόγος γι’ αυτό. Καταστρέψτε το!». Οί στρα
τιώτες άρχίζουν νά βάζουν φωτιά στά σπίτια, ένώ οί γυ
ναίκες πού προσπαθούν νά μαζέψουν μερικά ροϋχα ή νά οώ- 
συνε μερικές προμήθειες σπρώχνονται πίσω μέ τούς υποκό
πανους. Μερικοί χωρικοί έπωφελοϋνται άπό τήν Αναταρα- 
χή πού βασιλεύει γιά νά τό σκάσουν. Ό  άξιωματικός δί
νει έντολή νά συγκεντρωθούν οί άντρες πού άπομένουν καί 
βάζει νά τούς όδηγήσουν σ5 ενα ούέντ δπου Αρχίζει ή σφα
γή. Είκοσιεννιά άντρες σκοτώνονται έξ έπαφής.Ό Σ... τραυ
ματίζεται Από δυό σφαίρες πού του διαπερνούν τόν δεξί 
μηρό καί τό Αριστερό μπράτσο, κι αυτό τό τελευταίο τραύ
μα του προκαλεΐ κάταγμα του βραχιονίου δστοϋ.

Ό  Σ... λιποθυμά καί ξαναβρίσκει τις αισθήσεις του 
στό κέντρο μιας όμάδας του έθνικοϋ άπελευθερωτικοϋ στρα
τού. Ή  υγειονομική ύπηρεσία τόν φροντίζει καί τόν φευ
γατίζει δταν μπορεΐ νά μετακινηθεί. Στό δρόμο, ή δλο καί 
πιό άνώμαλη συμπεριφορά του δέν παύει ν’ Ανησυχεί τό 
συνοδό. Ζητάει δπλο, ένώ είναι πολίτης κι Ανίκανος, κι Αρ- 
νεΐται νά περπατήσει μπροστά σέ όποιονδήποτε. Δέν θέλει 
κανέναν τζίοω του. Μιά νύχτα κλέβει τό δπλο ενός πολεμι
στή καί Αδέξια ρίχνει στούς κοιμισμένους στρατιώτες. ’Α 
φοπλίζεται Αρκετά βίαια. ’Από εκείνη τή στιγμή του δέ
νουν τά χέρια κι ετσι φτάνει στό Κέντρο.

’Αρχίζει λέγοντάς μας πώς δέν είναι νεκρός καί πώς 
τήν εσκασε στούς άλλους. Αίγο - λίγο καταφέρνουμε νά ά- 
ναπλάσουμε τήν ιστορία τής παρά λίγο δολοφονίας του. Ό  
Σ... δέν είναι άγχώδης, Αλλά μάλλον διεγερτικός, μέ φάσεις 
βίαιου έρεθισμοΰ, συνοδευμένες άπό ουρλιαχτά. Δέν τά σπά
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ζει, άλλα κουράζει τούς πάντες μέ τήν ασταμάτητη φλυα
ρία του καί ή υπηρεσία είναι σε συνεχή συναγερμό εξ αι
τίας τής δηλ(ομένης θέλησής του νά «σκοτώσει δλον τον 
κόσμο». Στή διάρκεια τής νοσηλείας του, επιτίθεται μέ τυ
χαία δπλα σέ περίπου οχτώ ασθενείς. Οι νοσοκόμοι κι οι 
γιατροί δέν γλυτώνουν ουτε αυτοί. Φτάνουμε μάλιστα ν’ ά- 
ναρωτηθοΰμε άν δέν βρισκόμαστε μπροστά σέ μιά απ’ αυ
τές τις λαθάνουσες μορφές επιληψίας πού χαρακτηρίζον
ται άπό μιά γενική έπιθετικότητα σχεδόν πάντα σέ άνα- 
βρασμό.

Γίνεται μιά υπνοθεραπεία. Ά πό τήν τρίτη μέρα, μιά 
καθημερινή συζήτηση μας επιτρέπει νά καταλάβουμε τή 
δυναμική τής παθολογικής διαδικασίας. Ή  διανοητική ά- 
ποργάνωση χρωματίζεται προοδευτικά. Νά μερικά άποσπά- 
σματα άπό τις δηλώσεις του ασθενούς:

«Ο θεός είναι μαζί μου..* άλλά τότε δέν είναι μ5 αυ
τούς πού σκοτώθηκαν.... Είχα τρομερή τύχη... Στή ζωή 
πρέπει νά σκοτώνεις γιά νά μή σέ σκοτώσουν... 'Όταν σκέ
φτομαι πώς δέν ήξερα τίποτε άπό τις φασαρίες τους... Υ 
πάρχουν Γάλλοι άνάμεσά μας... Μ,ετμφιέζονται σέ ’Ά ρ α 
βες. Πρέπει νά τούς σκοτώσουμε δλους. Δώσ’ μου ενα αυ
τόματο. 'Όλοι αυτοί οι δήθεν ’Άραβες είναι Γάλλοι... καί 
δέν μ5 αφήνουν ήσυχο. Μόλις πάω νά κοιμηθώ μπαίνουν 
στήν κάμαρά μου. Ά λλά τώρα τούς ξέρω. "Ολοι θέλουν νά 
μέ σκοτώσουν. Ά λλά θά άμυνθώ. θ ά  τούς σκοτο)σο) δλους 
άνεξαιρέτως. θ ά  τούς σφάξω τόν ενα μετά τον άλλον, κι 
έσένα μαζί τους. θέλετε νά μέ σκοτώσετε άλλά δέν θά τά 
καταφέρετε τόσο εύκολα. Γιά μένα δέν είναι τίποτα νά σας 
σφάξω. Μικρούς, μεγάλους, γυναίκες, παιδιά, σκυλιά, που
λιά, γαϊδούρια... δλοι θά πεθάνουνε... Μετά θά μπορέσω νά 
κοιμηθώ ήσυχος...».

'Όλα αυτά λέγονται κοφτά, ή συμπεριφορά παραμέ
νει εχθρική, άλαζονική, περιφρονητική.

Μετά άπό τρεις βδομάδες ή διέγερση εξαφανίζεται, 
άλλά μιά επιφυλακτικότατα, μιά κάποια τάση γιά μόνιοση 
μάς κάνουν νά φοβόμαστε μιά σοβαρότερη εξέλιξη. "Ωστό
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σο, μετά άπό ενα μήνα ζητάει νά βγει γιά νά μάθει ενα έ- 
πάγγελμα ανάλογο μέ τήν αναπηρία του. Τότε τόν εμπι
στευόμαστε στήν Κοινο)νική Υπηρεσία του P . L,e Ν, Τον 
είδα εξι μήνες αργότερα. Πάει καλά.

Π ε ρ ί π τ ω σ η  άριθ. 3.—  Βαρεία αγχώδης ψύχωση 
του τύπου τής άλλοιοπροσωπίας μετά τόν έξαλλο 
φόνο μιας γυναίκας.

Ό  Ντζ..., πρώην φοιτητής, στρατιωτικός στον Έθνι- 
κοαπελευθερωτικό Στρατό, 19 χρόνων. 'Όταν φτάνει στό 
Κέντρο, ή άρρώστεια του ύφίσταται άπό αρκετούς μήνες: 
Ή  παρουσίασή του είναι χαρακτηριστική: ’ έντονα σκυθρω
πός, τά χείλια ξερά, τά χέρια διαρκώς υγρά. ’Αδιάκοποι Α
ναστεναγμοί άνασηκώνουν τό στήθος του. Επίμονη αϋπνία. 

'Δυο απόπειρες αυτοκτονίας άπό τήν άρχή των διαταραχών. 
Κατά τή συζήτηση παίρνει στάσεις πού ύποδηλώνουν ότι 
είναι κατειλημμένος άπό Ακουστικές ψευδαισθήσεις.. Μερι
κές φορές ή ματιά καρφο')νεται γιά μερικές στιγμές σ’ ένα 
σημείο του χώρου ένώ τό πρόσωπο ζωντανεύει δίνοντας τήν 
εντύπωση στον παρατηρητή πώς δ άσθενής παρακολουθεί 
κάποιο θέαμα. ’Αστρολογία. Όρισμένα φαινόμενα γνο)στά 
στήν ψυχιατρική μέ τ δνομα εμποδισμός: μιά χειρονομία 
ή μιά φράση πού έχουν άρχίσει διακόπτονται ξαφνικά χω
ρίς φανερό λόγο. Ά λλά κυρίως ενα στοιχείο τραβά ιδιαί
τερα τήν προσοχή μας: ό άσθενής μάς μιλάει γιά τό χυμέ
νο αίμα του, γιά τις αρτηρίες του πού αδειάζουν, γιά τήν 
καρδιά του πού σταματάει Μάς ικετεύει νά σταματήσουμε 
τήν αιμορραγία, νά μήν άφήσουμε νά έρχονται νά «τού πί
νουν τό αιμα» καί μέσα στό νοσοκομείο ακόμα. ’Από καιρό 
σέ καιρό δέν καταφέρνει νά μιλήσει καί ζητάει ενα μολύ
βι. Γράφει: «Δέν εχω πιά φ(ονή, ή ζωή μου φεύγει». Αύ- 
τή ή άλλοιοπροσωπία πού βιώνει 6 άρρωστος μάς κάνει νά 
σκεφτόμαστε μιά πολύ σοβαρή εξέλιξη.'

Πολλές φορές στή διάρκεια τών συζητήσεών μας, ο α
σθενής μάς μιλάει γιά μιά ^υναίκα πού μόλις βραδυάσει ερ-
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χεται νά τον βασανίσει. ’Έχοντας μάθει πριν πώς ή μητέ
ρα του εχει πεθάνει καί πώς τήν άγαποϋσε πολύ, τόσο πού 
τίποτε δέν μπορεΐ νά τόν παρηγορήσει γι’ αύτήν τήν απώλεια 
(ή φωνή του γίνεται πολύ δυνατή έκείνη τή στιγμή καί 
εμφανίζονται μερικά δάκρυα) , κατευθύνω τήν έξέταση 
πρός τή μητρική εικόνα. Όταν του ζητώ νά μού περιγρά
φει αυτή τή γυναίκα πού τόν ενοχλεί, πού τόν καταδκόκει, 
μοϋ δηλώνει πώς δέν είναι άγνο)στη, πώς τή γνωρίζει πο
λύ καλά, άφοϋ αυτός τήν σκότωσε. Τό πρόβλημα είναι τώ
ρα νά μάθουμε αν βρισκόμαστε μπροστά σ’ ενα πλέγμα Α
συνείδητης ένοχης, μετά τόν θάνατο τής μητέρας, δπως τό 
περιγράφει 6 Φρόϋντ στό «Πένθος καί Μελαγχολία». Ζη
τάμε άπό τόν ασθενή, άφου γνωρίζει τόσο καλά αυτή τή 
γυναίκαr άφου 6 ίδιος τήν εχει σκοτώσει νά μας μιλήσει 
περισσότερο γι" αύτήν. ’Έτσι άναπλάθουμε τήν ακόλουθη 
Ιστορία:

«Ά πό τήν πόλη δπου ήμουν φοιτητής ανέβηκα στό αν
τάρτικο. Μετά άπό αρκετούς μήνες είχα νέα άπό τό σπίτι 
μου. ’Έμαθα δτι ή μητέρα μου σκοτώθηκε έξ επαφής άπό 
έναν Γάλλο στρατιώτη καί πώς δυό άπό τις άδερφές μου 
τις πήραν οι στρατιωτικοί. 'Ω ς σήμερα δέν ξέρω τί έχουν 
απογίνει. Ταράχτηκα φοβερά άπό τό θάνατο τής μητέρας 
μου. Ό  πατέρας μου είχε πεθάνει άπό χρόνια, ήμουν ο μό
νος άντρας στήν οικογένεια καί ή μοναδική μου φιλοδοξία 
ήταν πάντα νά γίνο) κάτι γιά νά βελτιώσω τή ζωή τής μη
τέρας μου καί των άδερφων μου. Μιά μέρα πήγαμε σέ μιά 
ιδιοκτησία άποίκο>ν δπου ό διαχειριστής, δραστήριος άποι- 
κιοκράτης, είχε σκοτώσει δυο Άλγερινούς' πολίτες. Φτά- 
σαμε στό σπίτι του τή νύχτα. Ά λλά δέν ήταν εκεί. Στό 
σπίτι του δέν βρισκόταν παρά μόνο ή γυναίκα του. "Οταν 
μας είδε βάλθηκε νά μας παρακαλάει νά μήν τήν σκοτώ
σουμε. χΞέρω πώς ερχεστε γιά τόν άντρα μου, ελεγε, άλλά 
δέν είναι έοώ... πόσες φορές τού είπα νά μήν άνακατεύε- 
ται μέ τήν πολιτική». Αποφασίσαμε νά περιμένουμε τόν σύ
ζυγο. "Αλλά έγώ κοίταζα τή γυναίκα καί σκεφτόμουν τή 
μητέρα του. Καθόταν σέ μιά πολυθρόνα κι εμοιαζε άφηρη-
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μένη. Αναρ(οτιόμουνα γιατί δέν τήν σκοτώναμε. Καί σέ 
μιά στιγμή κατάλαβε πώς τήν κοίταζα. Ρίχτηκε πάνω μου 
φωνάζοντας: «Σάς παρακαλώ... μή μέ σκοτώσετε... Έ χ ω  
παιδιά». Σέ μιά στιγμή ήταν νεκρή. Τήν είχα σκοτώσει μέ 
τό μαχαίρι μου. Ό  αρχηγός μέ αφόπλισε καί έδωσε διατα
γή νά φύγουμε. Μερικές μέρες άργότερα μέ άνέκρινε ό δι
οικητής του τομέα. Νόμιζα πώς θά μέ σκοτώσουν, αλλά α
διαφορούσα (3) . Καί μετά άρχισα νά κάνο) εμετό μετά τό 
φαγητό καί νά μήν κοιμάμαι καλά. Μετά αυτή ή γυναίκα 
έρχόταν κάθε βράδυ καί μου ζητούσε τό αίμα μου. Καί τό 
αίμα τής μητέρας μου τί εγινε;».

Τό βράδυ, μόλις ό άσθενής ξαπλώσει, τό δωμάτιο «γε
μίζει άπό γυναίκες», όλες ίδιες. Είναι ή έκδοση σέ πολλά 
Αντίτυπα τής ίδιας γυναίκας. Σ ’ δλων τήν κοιλιά χάσκει 
μιά τρύπα. 'Όλες είναι αναιμικές, χλωμές καί φοβερά α
δύνατες. Αυτές οί γυναίκες ενοχλούν τό νεαρό ασθενή, κι 
απαιτούν νά τούς δώσει πίσω τό χυμένο τους αίμα. Εκείνη 
τή στιγμή τό δωμάτιο γεμίζει άπό εναν θόρυβο τρεχούμε
νου νερού, πού δυναμώνει μέχρι πού νά θυμίζει τό βουητό 
του καταρράκτη, κι ό νεαρός άσθενής βλέπει τό πάτωμα 
του δωματίου νά διαποτίζεται άπό αίμα, άπό τό αίμα του, 
ένώ οί γυναίκες γίνονται όλο καί πιο ρόδινες, κι ή πληγή 
τους αρχίζει νά κλείνει. Λουσμένος στόν ιδρώτα καί μέ φο
βερό άγχος, ό άσθενής ξυπνά καί μένει ταραγμένος ώς τήν 
αύγή.

"Ο νεαρός άσθενής νοσηλεύτηκε γι’ αρκετές βδομάδες 
και τά όνειροειδή φαινόμενα (εφιάλτες) εξαφανίστηκαν. 
Γϋστ όσο παραμένει ενα μεγάλο σχίσμα στήν προσωπικότη
τά του. Μόλις σκεφτει τή μητέρα του άμέσως εμφανίζε
ται κι αυτή ή ξεκοιλιασμένη γυναίκα. 'Όσο λίγο έπιστη- 
μονικό κι άν φαίνεται αυτό, νομίζουμε πώς μόνο ο καιρός

3. Μετά τήν ιατροδικαστική γνωμοδότηση πού φανέρωσε 
τόν παθολογικό χαρακτήρα τής πράξης, σταμάτησαν οι δικαστι
κές διφξεις πού είχε αποφασίσει τό γενικό πτιτελεΐο του Έθνι- 
κοαπελευθερωτικοΟ Στρατού.
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θά μπορέσει νά φέρει κάποια οελτίωση στήν διαλυμένη 
προσωπικότητα του νεαρού.

II ε ρ ί π τ ω σ η άριθ. 4.— 'Ένας Εύρωπαΐος αστυφύ
λακας συναντάει στο νοσοκομειακό περιβάλλον ε
να άπδ τά θύματά του, έναν Άλγερινο πατριώτη 
προσβλημένο άπό εμβροντησία (*) .

Α. 28 χρόνων, παντρεμένος, άτεκνος. Μαθαίνουμε 
πώς άπο πολλά χρόνια ή γυναίκα του κι αυτός κάνουν θε
ραπεία, δυστυχώς χωρίς έπιτυχία, γιά νά κάνουν καιδιά. 
Μας τον παραπέμπουν οί άνώτεροί του γιά διαταραχές 
συμπεριφοράς.

Ή  άμεση επαφή είναι άρκετά καλή. Αυθόρμητα 6 α
σθενής μάς μιλάει γιά τις δυσκολίες του. Ικανοποιητική 
συνεννόηση μέ τή γυναίκα του καί μέ τά πεθερικά του. Κα
λές σχέσεις μέ τούς συναδέλφους του. Υπολογίζει πολύ τήν 
εκτίμηση των άνωτέρων του. Αύτό πού τόν ένοχλεΐ είναι 
δτι τή νύχτα ακούει κραυγές πού τόν έμποδίζουν νά κοιμη
θεί. Καί πραγματικά μάς πληροφορεί δτι άπό πολλές βδο
μάδες πριν ξαπλώσει κλείνει τά παντζούρια καί φράζει τις 
χαραμάδες των παραθύρων (είναι καλοκαίρι) πρός μεγά
λη απελπισία τής γυναίκας του πού σκάει άπό τή ζέστη. 
Ακόμα βάζει μπαμπάκι στ* αύτιά του γιά νά μειώσει τήν 
ένταση των κραυγών. Μερικές φορές ακόμα, ανοίγει μέσα 
στή νύχτα τό ραδιόφωνο ή βάζει μουσική γιά νά μήν α
κούει αυτές τις νυχτερινές κραυγές. Άπό έκεΐ καί πέρα 6 
Α... θά μάς εκθέσει πολύ λεπτομερειακά τό δράμα του.

Άπό μερικούς μήνες εχει άποσπαστεί σέ μιά ταξιαρ
χία αντί - F. Ν, L. Στήν αρχή του αναθέτουν τήν παρακο
λούθηση ορισμένων κέντρων ή καφενείων. Άλλά σέ μερι
κέ: βδοΜαοε: Ιογά'Γΐ-ται σχεδόν συνεχώς στό τμήμα. Τότε 
έχει τήν ευκα. κάν^ι ανακρίσεις, πράγμα πού δέν γ ί

(*) s tu p e u r  =  το ατοϋπορ ή ή έμβροντησία.
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νεται ποτέ χωρίς «φασαρίες>'. -Γιατί δέν θέλουν νά φανε
ρώσουν τίποτε».

«Μερικές φορές», λέει, «σου ’ρχεται νά τούς πεις δτι 
άν μάς λυπόντουσαν λίγο θά μιλούσαν χωρίς νά μάς αναγκά
ζουν νά περνάμε ώρες γιά νά τούς άποσπάσουμε λέξη μέ 
λέξη τις πληροφορίες. ’Αλλά άντε νά τούς τό έξηγήσεις. 
Σ’ δλες τις ερωτήσεις πού τούς κάνουμε απαντάνε: «Δέν 
ξέρω». Ουτε τά όνόματά τους. Ά ν  τούς ρωτήσεις που μέ
νουν, θά σου απαντήσουν: «Δέν ξέρω». Έ  τότε φυσικά... 
είμαστε αναγκασμένοι ν’ αρχίσουμε. Άλλά φωνάζουνε πο
λύ. Στήν άρχή τό διασκέδασα. ’Αλλά μετά αυτό άρχισε νά 
μέ ταράζει. Σήμερα, άκούγοντας μονάχα κάποιον νά φωνά
ζει μπορώ νά σάς πώ που βρίσκεται, σέ ποιο στάδιο τής α
νάκρισης. Ό  τύπος πού εφαγε δυο γροθιές καί μιά ξυλιά 
πίσω απ’ τ’ αυτί εχει ορισμένο τρόπο πού μιλάει, πού φω
νάζει, πού λέει πώς είναι αθώος. "Οταν μείνει δυό ώρες 
κρεμασμένος απ’ τά χέρια εχει άλλη φωνή. Μετά τή μπα
νιέρα άλλη φωνή. Καί πάει λέγοντας. ’Αλλά κυρίως μετά 
τόν ήλεκτρισμό γίνεται άνυπόφορο αότό. Αές πώς κάθε 
στιγμή ό τύπος θά πεθάνει. Υπάρχουν βέβαια κι αυτοί πού 
δέν φωνάζουν: είναι οί σκληροί. ’Αλλά νομίζουνε πώς θά 
τούς σκοτώσουμε αμέσως. Αότό πού χρειαζόμαστε είναι 
πληροφορίες. Αύτούς προσπαθούμε πρώτα νά τούς κάνου
με νά φωνάξουν, κι άργά ή γρήγορα φωνάζουνε. Αύτύ εί
ναι κιόλας μιά νίκη. Μετά συνεχίζουμε. Καταλαβαίνετε, δ- 
τι θά θέλαμε πολύ νά τ’ άποφύγουμε δλα αυτά. Άλλά δέν 
μάς βοηθάνε. Τώρα εχω καταντήσει ν’ άκούω φο^νές ακόμα 
καί στό σπίτι μου. Κυρίως τις φωνές μερικών πού πέθαναν 
στό τμήμα. Γιατρέ, τήν έχω σιχαθει αύτή τή δουλειά. ’Ά ν 
μέ γιατρέψετε θά ζητήσω μετάθεση στή Γαλλία. ’Ά ν άρ- 
νηθοΰν θά παραιτηθώ».

Μπροστά σ’ αύτήν τήν εικόνα του γράφω μιά βεβαίω
ση γιά άδεια λόγω άσθενείας. Καθώς ό ένδιαφερόμενος άρ- 
νεΐται νά μπει στό νοσοκομείο, τόν θεραπεύω σάν ιδιώτη α
σθενή. Μιά μέρα, λίγο πριν. άπό τή θεραπευτική συνέντευ
ξη μέ φο)νάζουν έπειγόντως στήν υπηρεσία μου. 'Όταν
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φτάνει ό Α.,. στό σπίτι μου ή γυναίκα μου του λέει νά μέ 
περιμένει, άλλά έκείνος προτιμά νά πάει νά κάνει μιά βόλ
τα στό νοσοκομείο κι Ιτσι νά μέ συναντήσει στό δρόμο. Αί
γα λεπτά αργότερα, γυρίζοντας στό σπίτι μου τόν συναν-. 
τώ στό δρόμο. Είναι ακουμπισμένος σ’ ένα δέντρο, μέ έμ- 
φανώς θλιβερή δψη, τρέμοντας, λουσμένος στον ιδρώτα, σέ 
πλήρη κρίση άγχους. Τόν παίρνω στό αυτοκίνητό μου καί 
τόν οδηγώ στό σπίτι μου. Μόλις ξαπλώνεται στό ντιβάνι 
διηγείται δτι συνάντησε μέσα στό ίδρυμα έναν άπό τούς Α
σθενείς μου πού τόν είχε Ανακρίνει στό Αστυνομικό τμήμα 
(ήταν ένας Άλγερινός πατριώτης), καί πού θεραπεύεται 

γιά διαταραχές κατατονικοΰ τύπου έπακόλουθοι εντόνου ψυ- 
χοτραυματισμοϋ. Μαθαίνω τότε δτι αυτός ό Αστυνομικός 
συμμετείχε μέ ένεργητικο τρόπο στά βασανιστήρια στά ό
ποια υποβλήθηκε αυτός δ Ασθενής. Του δίνω μερικά κατα
πραϋντικά πού καλμάρουν τό άγχος τοϋ Α... Μετά τήν Α
ναχώρησή του πηγαίνω στήν πτέρυγα δπου νοσηλεύεται δ 
πατριώτης. Τό προσωπικό δέν πήρε είδηση τίποτε. 'Ωστό
σο δ Ασθενής δέν βρίσκεται πουθενά. Τέλος, τόν Ανακαλύ
πτουμε σέ μιά τουαλέττα δπου προσπαθούσε ν’ αύτοκτονή- 
σει (δ Ασθενής είχε κι αύτός Αναγνωρίσει τόν Αστυνομικό 
καί νόμισε πώς αύτός είχε έρθει νά τόν βρει γιά νά τόν 6- 
δηγήσει ξανά στό τμήμα) .

Στή συνέχεια, δ Α... ήρθε νά μέ δει Αρκετές φορές, 
καί μετά άπό μιά σαφέστατη βελτίωση κατάφερε γιά λό
γους ύγείας νά έπαναπατριστεί. 'Όσο γιά τόν ’Αλγερινο 
πατριώτη, τό προσωπικό πάσχισε γιά πολύν καιρό νά τόν 
πείσει πώς είχε μιά παραίσθηση, πώς οί Αστυνομικοί δέν 
μπορούσαν νά έρθουν στό νοσοκομείο, δτι ήταν κουρασμέ
νος, δτι βρισκόταν έδώ γιά νά θεραπευθεΐ κλπ.

Π ε ρ ί π τ ω σ η  Αριθ. 5 .- -  Έ νας Εύρωπαΐος έπιθεωρη- 
τής βασανίζει τή γυναίκα του καί τά παιδιά του.

Ό  Ρ..., 30 χρόνων, έρχεται αύθόρμητα νά μας συμ
βουλευτεί. Είναι Αστυνομικός έπιθεωρητής, καί διαπιστώνει
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δτι εδώ καί μερικές βδομάδες «δέν πάμε καλά». Παντρεμέ
νος. τρία παιδιά. Καπνίζει πολύ: πέντε πακέτα τσιγάρα 
τήν ήμέρα. Δέν εχει πια δρεξη κι δ ύπνος του ταράζεται 
συχνά άπδ εφιάλτες. Αυτοί οί εφιάλτες δέν έχουν σαφή χα
ρακτηριστικά. Αύτδ πού* τον ενοχλεί περισσότερο .£Ϊναι αύ- 
τδ πού άποκαλει «κρίσεις τρέλας». Πρώτα άπ’ δλα . δέν του 
αρέσει νά του φέρνουν αντιρρήσεις. «Γιατρέ, γιά έξηγείστε- 
τό μου αύτό. Μόλις συναντήσω μιάν άντίθεση αισθάνομαι 
τήν άνάγκη νά χτυπήσω. ’Ακόμα κι εξω απ’ τή δουλειά, 
μοϋ ’ρχεται νά κανονίσω δποιον πάει νά μου φράξει τδ δρό
μο. 'Ένα τίποτε. Νά, ας πούμε, πάω ν’ αγοράσω τις εφημε
ρίδες στο περίπτερο. ’Έ χει πολύν κόσμο. ’Αναγκαστικά 
πρέπει νά περιμένω. 'Απλώνω τδ χέρι μου (δ τύπος πού 
κρατάει τδ περίπτερο είναι συνάδελφος) γιά νά πάρω τις 
έφημερίδες μου. Κάποιος στήν ουρά μου λέει λίγο προκλη
τικά: «Νά περιμένετε τή σειρά σας». Έ  λοιπόν, μου ’ρχε- 
ται δρεξη νά τδν βαρέσω, καί λέω μέσα μου: «Φιλαράκο, άν 
σ’ είχα στά χέρια μου μερικές ώρες, δέν θά ’κάνες τόσο πο
λύ τδν έξυπνο μετά». Δέν του αρέσει δ θόρυβος. Στδ σπίτι 
του εχει διάθεση νά χτυπήσει τούς πάντες, συνέχεια. Καί 
πραγματικά χτυπάει τά παιδιά του, άκόμα καί τδ μικρδ πού 
είναι 20 μηνών μέ μιά σπάνια αγριότητα.

Άλλά αύτδ πού τδν τρόμαξε -ήταν ένα βράδυ δπου ή 
γυναίκα του τδν είχε ιδιαίτερα κριτικάρει δτι χτυπούσε πο
λύ τά παιδιά του (τού είχε πει άκόμα: «μά τδ θεό, είσαι 
τρελός») κι εκείνος ρίχτηκε πάνω της τή χτύπησε καί τήν 
εδεσε σέ μιά καρέκλα λέγοντάς της: «θά σοϋ μάθω μιά γιά 
πάντα δτι έγώ είμαι τ άφεντικδ εδώ μέσα».

Ευτυχώς τά παιδιά του άρχισαν νά κλαίνε καί νά φω
νάζουν. Τότε συνειδητοποιεί τή σοβαρότητα τής συμπεριφο
ράς του, λύνει τή γυναίκα του καί τήν άλλη μέρα αποφασί
ζει νά συμβουλευτεί ένα γιατρό «ε’ιδικδ γιά τά νεϋρα». Αέ- 
ει πώς «πριν δέν ήταν έτσι», δτι σπάνια Ικανέ παρατηρή
σεις στά παιδιά του κι δπωσδήποτε δέν τσακωνόταν ποτέ 
μέ τή γυναίκα του. Τά τωρινά φαινόμενα έμφανίστηκαν ά
πδ τότε πού «άρχισαν τά γεγονότα»: «Γιατί, λέει, τώρα κά
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νουμε τή δούλειά του πεζικού. Τήν περασμένη βδομάδα 
π.χ., είμαστε σ’ έπιχείρηση σαν ν’ άνήκαμε στο στρατό. Οί 
κύριοι τής κυβέρνησης λένε πώς δέν Ιχει πόλεμο στήν 
'Αλγερία καί πώς οί δυνάμεις τής τάξεως, δηλαδή ή αστυ
νομία, πρέπει νά ξαναφέρουν τήν ηρεμία. Άλλά είναι πό
λεμος στήν Αλγερία, κι δταν τό καταλάβουνε θά είναι πο
λύ άργά. Αυτό πού μέ σκοτώνει περισσότερο είναι τά βασα
νιστήρια . Αυτό δέ σάς λέει τίποτα εσάς;.. Μερικές φορές 
βασανίζω δέκα ώρες συνέχεια...

—  Τί επίδραση έχουν πάνω σας τά βασανιστήρια;
—  Μά είναι κουραστικό... Είναι άλήθεια δτι αλλάζου

με βάρδειες, άλλά τό θέμα είναι νά ξέρεις ποιά στιγμή πρέ
πει νά σκαντζάρεις μέ τό συνάδελφο. Ό  καθένας μας νομί
ζει πώς είναι στό τσάκ νά πάρει τήν πληροφορία καί προ
σέχει νά μήν δώσει τό φαγητό έτοιμο στον άλλον, πού φυ
σικά θά πάρει δλη τή δόξα. Έ τσ ι, άλλάζουμε, ή δέν αλ
λάζουμε...

»Φτάνουμε μάλιστα νά προτείνουμε στόν τύπο καί λε
φτά, λεφτά άπ5 τήν τσέπη μας, γιά ν ά ’τόν κάνουμε νά μι
λήσει. Γιατί τό πρόβλημα γιά μάς είναι: Είσαι ικανός νά 
κάνεις αυτόν τόν τύπο νά μιλήσει; Είναι πρόβλημα προσω
πικής επιτυχίας. Συναγωνισμός βλέπετε... Στό τέλος πιά
νονται τά χέρια μας. Τότε χρησιμοποιούμε τούς «Σενεγα- 
λέζους». Άλλά αύτοί χτυπάνε ή πολύ.δυνατά κι δ τύπος εί
ναι τέζα σέ μισή ώρα, ή πολύ σιγά καί δέν γίνεται τίπο
τε. Γιά νά πετύχεις σ’ αύτή τή δουλειά πρέπει νά ’σαι I- 
ξυπνος. Πρέπει νά ξέρεις ποιά στιγμή νά σφίξεις καί ποιά 
νά ξεσφίξεις. Είναι ζήτημα έξυπνάδας. "Οταν δ τύπος εί
ναι ώριμος, δέν αξίζει τόν κόπο νά συνεχίσεις νά χτυπάς. 
Γι’ αύτό πρέπει νά κάνεις τή δουλειά μόνος σου: παρακο
λουθείς καλύτερα τήν πρόοδο. Δέν συμφωνώ μ’ αύτούς πού 
βάζουν άλλους νά προετοιμάσουν τά παιδιά καί πού έρχον
ται κάθε τόσο νά δουν πού βρισκόμαστε. Αύτό πού πρέ
πει πριν άπ5 δλα είναι νά μή δώσεις στόν τύπο τήν έντύπω- 
ση πώς δέν θά βγει ζωντανός άπό τά χέρια σου. Τότε θ’ 
άναρωτηθει γιατί νά μιλήσει άν δέν είναι νά σώσει τή ζωή
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του. Τότε δέν έχετε καμιά εύκαιρία νά μάθετε τίποτα. Πρέ
πει νά έλπίζει: ή έλπίδα θά τόν κάνει νά μιλήσει.

»Άλλά αυτό πού μ3 ενοχλεί είναι ή ιστορία τής γυναί
κας μου. Είναι σίγουρο πώς κάτι δέν πάει καλά εδώ. Αυ
τό πρέπει νά μου τό τακτοποιήσετε γιατρέ».

Καθώς ή διοίκησή του του άρνιοΰνταν τήν άδεια, κι άλ
λωστε έπειδή b άσθενής δέν ήθελε πιστοποιητικό ένός ψυ
χιάτρου, εγινε θεραπεία σέ «πλήρη δραστηριότητα». Μαν
τεύει κανείς εύκολα τις αδυναμίες μιας τέτοιας φόρμουλας. 
Αυτός 6 άνθρωπος ήξερε μιά χαρά δτι δλες αυτές οί δια
ταραχές προέρχονταν άμεσα άπό τόν τύπο τής δραστηριό- 
τητάς του στις αίθουσες ανακρίσεων, δσο κι άν προσπαθού
σε νά ρίξει ολόκληρη τήν ευθύνη «στά γεγονότα». 'Όπως 
δέν σκόπευε (θά ήταν ανόητο) νά σταματήσει νά βασανί
ζει (τότε θά Ιπρεπε νά παραιτηθεί) μου ζητούσε χωρίς 
περιστροφές νά τόν βοηθήσω νά βασανίζει τούς Άλγερι- 
νούς πατρώτες χωρίς τύψεις συνείδησης, χο>ρίς διαταραχές 
συμπεριφοράς, γαλήνεια (4) . #

ΣΕΙΡΑ Β.

Συγκεντρώσαμε εδώ βρισμένες περιπτώσεις ή δμάδες 
περιπτώσεων, δπου τό γεγονός πού προκάλεσε τις διαταρα
χές είναι κατ’ αρχήν ή άπόλυτη πολεμική ατμόσφαιρα πού 
κυριαρχεί στήν Αλγερία.

Π ε ρ ί π τ ω σ η  άριθ. 1.—  Δολοφονία άπό δυό νεαρούς

4. Μ’ αυτήν τήν παρατήρηση διαπιστώνουμε τήν παρουσία 
ένός συστήματος που δέν άψήνει τίποτε ανέπαφο. 'Ο δήμιος που 
άγαπάει τά πουλιά ή απολαμβάνει μέ ήρεμία μιά συμφωνία ή 
μιά σονάτα δέν είναι παρά ενα στάδιο. Πιο πέρα υπάρχει ά- 
πλώς μιά ύπαρξη πού έγγράφεται στά πλαίσ»α ένός ριζικού 
και απόλυτου σαδισμου.
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Άλγερινούς 13 καί 14 χρόνιον ενός Ευρωπαίου 
συντρόφου των παιχνιδιών τους.

Πρόκειται γιά μιά ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύ
νη. Δυο νεαροί Άλγερινοί 13 καί 14 χρόνων, μαθητές δη
μοτικού σχολείου, κατηγοροΰνται δτι σκότωσαν ένα Ευρω
παίο συμμαθητή τους. Όμολόγησαν δτι διέπραξαν τήν πρά
ξη. Τό έγκλημα άναπαραστάθηκε, καί υπάρχουν φωτογρα
φίες στό φάκελο. Βλέπουμε ένα άπό τά παιδιά νά κρατάει 
τό θύμα, ένώ τό άλλο χτυπάει μ’ ενα μαχαίρι. Οί μικροί 
κατηγορούμενοι δέν έπαναλαμβάνουν τις δηλώσεις τους. Ε ί
χαμε μακρές συζητήσεις μαζί τους. Επαναλαμβάνουμε εδώ 
τις χαρακτηριστικές άπαντήσεις τους:

α) Τό παιδί τών 13 χρόνων:
—  Δέν είμαστε θυμωμένοι μαζί του. Κάθε Πέμπτη 

πηγαίναμε μαζί κυνήγι, στό λόφο πάνω άπ’ τό χωριό. ΤΗ- 
ταν καλός φίλος. Δέν πήγαινε πια στό σχολείο γιατί ήθελε 
νά γίνει χτίστης σάν τόν πατέρα του. Μιά μέρα άπαφασί- 
σαμε νά τόν σκοτώσουμε, γιατί οί Εύρωπαίοι θέλουνε νά 
σκοτώσουν δλους τούς ’Άραβες. Εμείς, δέν μπορούμε νά 
σκοτώσουμε τούς «μεγάλους». Άλλά καθώς αύτός είχε τή 
δική μας ηλικία μπορούσαμε. Δέν ξέραμε πώς νά τόν σκο
τώσουμε. θέλαμε νά τόν πετάξουμε σέ μιά χαράδρα, άλλά 
θά πληγωνότανε μονάχα. "Έτσι, πήραμε ένα μαχαίρι άπό 
τό σπίτι καί τόν σκοτώσαμε.

— Μά γιατί διαλέξατε αύτόν;
—  Γιατί Ιπαιζε μαζί μας. 'Ένας άλλος δέν θ’ ανέβαι

νε μαζί μας έκεί πάνω.
— Κι δμως ήταν φίλος σας;

Ναι, άλλά κι αυτοί γιατί θέλουνε νά μάς σκοτώ
σουν; Ό  πατέρας του είναι έθνοφρουρός, λέει πώς πρέπει 
νά μάς σφάξουνε.

— 'Όμως έκείνος δέν είχε πει τίποτα;
— Εκείνος; Ό χι.
— Ξέρεις πώς είναι πεθαμένος τώρα;
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—  Ναί.
 — -Τ ι είναι 6 θάνατος;
— Είναι δταν τελειώσεις, πας στον ουρανό.
— Έσύ τον σκότωσες;
—  Ναί.
— Σου προκαλεΐ τίποτε, το δτι έχεις σκοτώσει κά

ποιον ;
— ’Ό χι, άφοΰ εκείνοι θέλουν νά μας σκοτώσουν, τότε...
—-Δέν σέ πειράζει πού είσαι φυλακή;

’Ό χι.

β) Τό παιδί των 14 χρόνων:

Αύτός ό νεαρός κατηγορούμενος είναι σαφώς διαφορε
τικός άπό τό συμμαθητή του. Είναι σχεδόν άντρας κιόλας 
ενήλικος δσον άφορά τήν μυϊκή ανάπτυξη, τή φυσιογνω
μία, τον τόνο και τό περιεχόμενο τών απαντήσεων. Ουτε 
αύτός άρνεΐται δτι σκότωσε. Γιατί σκότωσε; Δέν άπαντάει 
στήν ερώτηση * άλλά μέ ρωτάει αν είδα ποτέ εναν Εύρωπαΐο 
στή φυλακή. Υπήρξε ποτέ στή φυλακή ενας Εύρωπαΐος 
πού τόν επιασαν επειδή σκότωσε εναν Άλγερινό; Του ά- 
παντώ δτι πραγματικά δέν εχω δεΐ Εύρωπαίους στή φυ
λακή.

—  Κι δμως Άλγερινοί σκοτώνονται κάθε μέρα, ετσι;
—  Ναί.
— .Λοιπόν γιατί μόνο Άλγερινοί βρίσκονται στις φυ

λακές; Μπορεΐτε νά μου τό έξηγήσετε;
— ’Ό χ ι, άλλά πές μου γιατί σκότωσες αύτό τό άγόρι 

πού ήταν φίλος σου;
— θά  σάς εξηγήσω... Εχετε άκούσει γιά τήν ύπόθε- 

ση του Ριβέ; (5) .

5. Τό Ριβέ είναι ενα χωριό που μετά άπό κάποια μέρα 
τοΟ 1956 εγινε διάσημο στήν Αλγερία. "Ενα βράδυ εγινε στό 
χωριό εισβολή άττό Γάλλους έθνοψρουρούς, ττού άψου άρπαξαν 
άπό τά κρεβάτια τους σαράντα ανθρώπους τους δολοφόνησαν.
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—  Ναι,
—  Δυό συγγενείς μου σκοτώθηκαν έκεινη τή μέρα. 

Σ’ έμάς λένε πώς οί Γάλλοι έχουν ορκιστεί νά μάς σκοτώ
σουνε δλους, τόν εναν μετά τον άλλο. Μήπως συλλάβανε 
κανένα Γάλλο γιά δλους αυτούς τούς "Αλγερινούς πού σκο
τώθηκαν ;

—  Δέν ξέρω.
— Λ.οιπόν, δέν συλλάβανε κανένα. Έ γώ ήθελα ν" ανέ

βω στό αντάρτικο, άλλά είμαι πολύ μικρός. ’Έτσι είπαμε 
μέ τόν X δτι επρεπε νά σκοτώσουμε εναν Ευρωπαίο.

—  Γ ιατί;
—  Τί θά ’πρεπε νά κάνουμε κατά τή γνώμη σας;
—  Δέν ξέρω. Άλλά είσαι παιδί, κι αύτά πού γίνον

ται είναι υποθέσεις των μεγάλων.
—  Μά .σκοτώνουν καί τά παιδά...
— 'Όμιος αυτός δέν ήταν λόγος γιά νά σκοτώσεις τό 

φίλο σου.
—  Νά πού τόν σκότωσα. Τώρα κάντε με δτι θέλετε.
—  Μήπως δ φίλος σου σου είχε κάνει τίποτα;
— ’Ό χ ι, δέν μου είχε κάνει τίποτα.
— "Τότε;
—  Νά...

II ε ρ - τζ τ (ι, σ η άρ**ί. 2.— Παραλήρημα μορφής καί 
συμπεριφορά αυτοκτονίας παρουσιασμένη σάν 
«τρομακτική πράξη- ένός νεαρού Άλγερινοϋ 22 
χρόνων.

Αυτός ό άσθενής στάλθηκε στό νοσοκομείο άπό τις 
γαλλικές δικαστικές αρχές. Αότό τό μέτρο πάρθηκε μετά ά
πό ιατροδικαστική γνωμάτευση Γάλλων ψυχιάτρων πού α
σκούσαν τό επάγγελμα στήν Αλγερία.

Πρόκειται γιά εναν άνθρωπο ισχνό, σέ κατάσταση 
πλήρους σύγχυσης. Τό σώμα του είναι γεμάτο εκχυμώσεις,, 
καί δυό κατάγματα τής γνάθου κάνουν αδύνατη κάθε λή
ψη τροφής. ’Έτσι, γιά περισσότερο άπό δύο εβδομάδες τρέ-
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φούμε τον ασθενή μέ τή βοήθεια διαφόρων ίνέσεων.
Μετά τις δύο βδομάδες το κενό τής σκέψης υποχωρεί* 

μπορούμε ν’ άπο.κτήσουμε επαφή καί καταφέρνουμε νά ά- 
ναπλάσουμε τήν δραματική ιστορία αύτου τοΰ νεαρού.

Στήν παιδική του ήλικία ήταν πρόσκοπος καί μάλιστα 
μέ σπάνια θέρμη. Έ γινε  ένας άπό τούς κυριότερους υπεύ
θυνους τής μουσουλμανικής προσκοπικής κίνησης. Άλλά 
στά 19 του χρόνια παραμέλησε ολοκληρωτικά τόν προσκο
πισμό γιά ν5 ασχοληθεί αποκλειστικά μέ τό έπάγγελμά 
του. Μηχανογράφος, μελετάει μέ πείσμα κι ονειρεύεται νά 
γίνει ένας μεγάλος ειδικός στό έπάγγελμά του. Ή  1η Νο
εμβρίου 1954 τόν βρίσκε^ άπορροφημένο άπό προβλήματα 
αποκλειστικά επαγγελματικά. Εκείνη τή στιγμή δέν εχει 
καμιά άντί?ραση απέναντι στόν εθνικό αγώνα. ’Ήδη δέν 
σχετιζόταν πιά μέ τούς παλιούς του φίλους. Χαρακτηρίζει 
τόν εαυτό του εκείνη τήν εποχή σάν «κινητοποιημένο γιά 
νά βαθύνει τις τεχνικές του ικανότητες».

'Ωστόσο, κατά τά μέσα του 1955, κατά τή διάρκεια 
μιας οικογενειακής βεγγέρας εχει ξαφνικά τήν εντύπωση 
πώς οί γονείς του τόν θεωρουν προδότη. Μετά άπό μερικές 
μέρες αυτή ή φευγαλέα εντύπωση εξανεμίζεται άλλά τοΰ 
μένει μιά κάποια ανησυχία, κάποια δυσφορία πού δέν κα
ταφέρνει νά τήν καταλάβει. Αποφασίζει λοιπόν νά τρώει 
το φαγητό του γρήγορα, αποφεύγει τό οικογενειακό περι
βάλλον και κλείνετα: στό δωμάτιό του. Αποφεύγει κάθε ε
παφή, Σ" αυτές τις συνθήκες έρχεται ή καταστροφή. Μιά 
μέρα, στή μέση του -δρόμου, κατά τις δο)δεκάμισυ τό μεση
μέρι, ακούει ευδιάκριτα μιά φωνή νά τόν άποκαλεί δειλό. 
Γυρίζει, άλλά δέν βλέπει κανέναν. Επιταχύνει τό βήμα του., 
κι αποφασίζει νά μήν ξαναπάει νά δουλέψει. Μένει στήν 
κάμαρά του καί δέν τρώει τό βράδυ. Τή νύχτα ξεσπάει ή 
κρίση. Γιά τρεις ώρες ακούει κάθε είδους βρισιές, φωνές 
μέσα στο κεφάλι του καί μέσα στή νύχτα: ΙΙροοότη, δει
λέ... όλα τ' άδέ,λφια σου σκοτώνονται... προδότη, προ
δότη......

Τόν πιάνει ένα απερίγραπτο άγχος: Έ  καρδιά μου
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χτυπούσε γιά 18 ώρες μέ ρυθμό 130 σφίξεων τό λεπτό. Νό
μιζα πώ; θά πεθάνω>···.

"Από τότε 6 άσθενής δέν μπορεί πιά νά φάει τίποτα. 
"Αδυνατίζει οφθαλμοφανώς, κλείνεται μέσα σ" ενα απόλυ
το σκοτάδι, άρνείται ν’ ανοίξει στούς γονείς του. Κατά τήν 
τρίτη μέρα ρίχνεται στις προσευχές. Καθόταν, μου λέει, 
γονατιστός 17 ώς 18 ώρες τή μέρα. Τήν τέταρτη μέρα, πα
ρορμητικά, «σάν τρελός:» με -μιά γενειάδα πού θά Ικανέ 
κι αυτή άσφαλώς νά μέ περνούν γιά τρελό» χωρίς σακάκι 
καί χωρίς γραβάτα, βγαίνει στήν πόλη. Μόλις βγαίνει στό 
δρόμο δέν ξέρει που νά πάει. Άλλά περπατάει καί σέ λίγη 
ώρα βρίσκεται σέ μιάν άκρη τής ευρωπαϊκής πόλης. Ό  σω- 
ματότυπός του (μοιάζει μέ Εύρωπαΐο) φαίνεται νά τόν 
προστατεύει άπό ενοχλήσεις κι ελέγχους τών γαλλικών πε
ριπόλων.

Αντίθετα, δίπλα του, ΆλγερινοΙ κι Άλγερινές, συλ- 
λαμβάνονται, σπρώχνονται, προσβάλλονται, ψάχνονται... 
Κι ομο>ς, παραδόξως, δέν εχει κανένα χαρτί. Αυτή ή αυ
θόρμητη καλοσύνη τών εχθρικών περιπόλων απέναντι του 
έπιβεβαιώνει το παραλήρημά του: «'Όλοι ξέρουν πώς εί
ναι μέ τούς Γάλλους. Οί ίδιοι οί στρατιώτες έχουν έντολές: 
τόν άφήνουν ήσυχο».

Άκόμα, τό βλέμμα τών Άλγερινών πού Ιχουν συλλη- 
φθεί, μέ τά χέρια πίσω άπό τό σβέρκο, πού περιμένουν νά 
τούς ψάξουν, του φαίνεται γεμάτο περιφρόνηση. Φοβερά τα
ραγμένος απομακρύνεται μέ μεγάλα βήματα. Εκείνη τή 
στιγμή φτάνει μπροστά στό κτίριο του γαλλικού επιτελείου. 
Στά κάγκελα πολλοί στρατιωτικοί μέ τό αυτόματο στό χέ
ρι. Προχωρεί πρός τούς στρατιώτες πέφτει πάνω σ’ έναν 
απ’ αυτούς καί προσπαθεί νά του αρπάξει τό αύτόματό του 
φωνάζοντας: «Είμαι Άλγερινός!».

Τόν πιάνουν γρήγορα καί τόν πηγαίνουν στό άστυνο- 
μικό τμήμα δπου επιμένουν νά τόν κάνουν νά όμολογήσει 
τά όνόματα τών άρχηγών του καί τών διαφόρων μελών τοΰ 
δικτύου στό όποιο ανήκει. Μετά άπό μερικές μέρες οί Α
στυνομικοί κι οί στρατιωτικοί καταλαβαίνουν δτι έχουν νά
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κάνουν μ’ εναν άρρωστο. Άποφασίζεται μιά έμπειρογνωμο- 
σύνη, πού συμπεραίνει τήν ύπαρξη ψυχικών διαταραχών 
καί ορίζει τή νοσηλεία. «Αύτό πού ήθελα, μας λέει, ήταν 
νά πεθάνω. ’Ακόμα και στήν αστυνομία πίστευα καί έλπι
ζα πώς μετά τά βασανιστήρια θά μέ σκότωναν. Χαιρόμου
να πού μέ χτυπούσαν, γιατί αύτό μου άποδείκνυε πώς μέ 
θεωρούσαν κι έμενα εχθρό τους. Δέν μπορούσα πιά ν’ ά- 
κούω αυτές τις κατηγορίες χωρίς νά κάνω τίποτα. Δέν εί
μαι δειλός. Δέν είμαι γυναίκα. Δέν είμαι προδότης» (6) .

II ε ρ ί π τ ω σ η άριθ. 3.— Νευρωτική συμπεριφορά 
μιας νέας Γαλλίδας πού ό πατέρας της, υψηλός 
Αξιωματοϋχος, σκοτώθηκε σέ μιά ένέδρα.

Αύτή ή κοπέλα 21 χρόνων, φοιτήτρια, έρχεται νά μέ 
συμβουλευτεί γιά ήπια φαινόμενα Αγχώδους τύπου, πού τήν 
ένοχλοΰν στις σπουδές της καί στις κοινωνικές της σχέσεις.  
Παλάμες συνεχώς υγρές, μέ άληθινά Ανησυχητικές περιό
δους δπου «στά χέρια της τρέχουν νερά». Αίσθημα δύσπνοι
ας συνοδευμένο άπό νυχτερινές ήμικρανίες. Τρώει τά νύ
χια της. Άλλά αύτό πού τραβάει τήν προσοχή είναι κυρί
ως ή πολύ γρήγορη ευκολία έπαφής, ένώ είναι αισθητή μία 
ύπολανθάνουσα σημαντική αγωνία. Ό  θάνατος τοΰ πατέρα 
της, πρόσφατος ωστόσο σύμφωνα μέ τήν ήμερομηνία, Ανα- 
φέρεται άπό τήν ασθενή μέ μιά τέτοια έλαφρότητα, ώστε 
προσανατολίζουμε γρήγορα τις ερευνές μας πρός τις σχέ
σεις της μέ τόν πατέρα της. Ή  έκθεση, πού μας κάνει, σα
φής, άπόλυτα διαυγής, μέ μιά διαύγεια πού αγγίζει τήν α
ναισθησία, φανερώνει, ακριβώς μέ τό ρασιοναλισμό της, τή 
διαταραχή αυτής τής κοπέλας, τή φύση καί τήν καταγωγή 
τής εσωτερικής της σύγκρουσης.

Ό  πατέρας μου ήταν Ανώτερος δημόσιος υπάλληλος.

6. Μέσα στό 1955, οί περιπτώσεις αυτού του είδους ήσαν 
εξαιρετικά πολυάριθμες στήν "Αλγερία. Δυστυχώς δέν είχαν ό
λοι οί ασθενείς τήν τύχη να ψτάσουν στό νοσοκομείο.



Είχε στήν έξουσία του μιά τεράστια αγροτική περιοχή. Μό
λις άρχισαν τά γεγονότα ρίχτηκε στό κυνήγι τών Άλγε- 
ρινών μέ μιά τρελή μανία. Είχε καταντήσει νά μήν τρώει 
πιά καθόλου, νά μήν κοιμάται, τόσο τόν Ινθουσίαζε τό νά 
καταστείλει τήν άνταρσία. Παρακολούθησα, χωρίς νά μπο
ρώ νά κάνω τίποτε, τήν άργή μεταμόρφωση τού πατέρα 
μου. Στό τέλος αποφάσισα νά μήν ξαναπάω νά τον δώ, νά 
μείνω στήν πόλη. Πραγματικά κάθε φορά πού βρισκόμουν 
στό σπίτι μας, εμενα ολόκληρες νύχτες άϋπνη γιατί οί φω
νές πού ανέβαιναν άπό κάτω ως τό δο>μάτιό μου δέν έπαυ
αν νά μ5 ενοχλούν: · στό υπόγε ιο  καί στά δωμάτια πού δέν 
χρησιμοποιούσαμε, βασάνιζαν Άλγερινούς γιά νά πάρουν 
πληροφορίες. Δέν μπορειτε νά φανταστείτε πόσο φρικτό εί
ναι ν’ άκοϋς νά φωνάζουν ετσι όλη τή νύχτα. Μερικές φο
ρές αναρωτιέμαι πώς ενα ανθρώπινο πλάσμα μπορεί νά υ
ποφέρει —  δέν λέω νά βασανίζει —  άλλά άκόμα κι απλώς 
ν’ ακούει ανθρώπους νά φωνάζουν άπό πόνο. Κι αυτό διαρ- 
κοϋσε. Στό τέλος, δέν ξαναγύρισα στό σπίτι. Τις σπάνιες 
φορές πού 6 πατέρας μου έρχόταν νά μέ δεί στήν πόλη, δέν 
κατάφερνα νά τόν κοιτάξω στό πρόσωπο χωρίς νά ενοχλού
μαι καί νά τρομάζω φοβερά. Μου ήταν δλο καί πιό δύσκο
λο νά τόν φιλάω.

»Γιατί εμεινα γιά πολύ στο χωριό. Γνώριζα σχεδόν ό
λες τις οικογένειες. Οί νέοι Άλγερινοί τής ήλικίας μου κι 
εγώ παίζαμε μαζί όταν είμαστε μικροί. Κάθε φορά πού πή
γαινα στό σπίτι ό πατέρας μου μέ πληροφορούσε πώς νέα 
πρόσωπα είχαν συλληφθεί. Στό τέλος δέν τολμούσα πιά. νά 
περπατήσω στό δρόμο, τόσο σίγουρη ήμουν πώς θά συναν
τήσω παντού τό μίσος. Βαθιά μέσα μου έδινα δίκιο σ* αυ
τού: τούς "Αλγερινούς. Ά ν  ήμουν Αλγέρινή θά ήμουν στο 
άντάρτικο».

Μιά μέρα ωστόσο λαβαίνει ενα τηλεγράφημα πού τήν 
πληροφορεί πώς ό πατέρας της είναι σοβαρά τραυματισμέ
νος. Πηγαίνει στό νοσοκομείο καί βρίσκει τόν πατέρα της 
σέ κώμα. Πέθανε λίγο αργότερα. Ό  πατέρας της τραυμα
τίστηκε στήν διάρκεια μιας αναγνωριστικής αποστολής μ'
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ενα στρατιωτικό άπόσπασμα: ή περίπολος επεσε σέ ενέδρα 
στημένη άπό τόν Άλγερινό έθνικό· στρατό.

«Ή κηδεία μέ άηδιασε, είπε. 'Όλοι αυτοί οί έπίση- 
μοι πού έρχονταν νά κλάψουν τό θάνατο τοϋ πατέρα μου 
"πού οί υψηλέ; ηθικές του ιδιότητες είχαν κατακτήσει τόν 
ιθαγενή πληθυσμό'" μ’ έκαναν νά νιώσω ναυτία,. "Ολοι ξέ
ρανε πώς ^σαν ’'ώιν.ατοί. Κανένας δέν αγνοούσε δτι ό πατέ
ρα ς μου εινε τό πρόσταγμα στά κίντοα άνακοΐσεων όλης 
τής περιοχής. Ξέρανε πώς 5 αριθμός των σκοτωμένων άπό 
τά βασανιστήρια εφτανε τούς δέκα τήν ήμερα, κι όμως Ε
λεγαν ψέμματα γιά τήν άφοσίωση ,τήν αυτοθυσία, τή φιλο
πατρία, κλπ. Πρέπει νά πώ δτι τώρα οί λέξεις δέν έχουν 
πια άξία γιά-μένα, δχι πολλή πάντως. Γύρισα άμέσως στήν 
πόλη κι ^πόφυγα δλες τις αρχές. .Μου πρότειναν έπιχορή- 
γηση άλλά άρνήθηκα. Δέν τά θέλω.τά λεφτά τους. Είναι 
τό. τίμημα του αίματος πού εχυσε 6 πατέρας μου. Δέν τά 
θέλω. θά  δουλέψω».

Π ε ρ ί π τ ω σ η  άριθ. 4.—  Διαταραχές συμπεριφοράς σέ 
νέους Άλγερινούς κάτω άπό 10 χρόνων.

Πρόκειται γιά πρόσφυγες. Είναι γιοι πολεμιστών ή πο
λιτών πού σκοτώθηκαν άπό τούς Γάλλους. Διασκορπίστη
καν σέ διάφορα κέντρα στήν Τυνησία καί στό Μαρόκο. Αύ- 
τά τά παιδιά πηγαίνουν στό σχολείο. ’Οργανώνονται παι
χνίδια, συλλογικές έξοδοι. Τά παιδιά παρακολουθοϋνται τα
κτικά άπό γιατρούς. ’Έτσι είχαμε τήν ευκαιρία νά δοϋμε 
εναν ορισμένο άριθμό:

α) Σ’αύτά τά διάφορα παιδιά παρατηρείται μιά Εξαι
ρετική άγάπη πρός τά πατρικά καί μητρικά μορφοείδωλα. 
Ό,τιδήποτε 'μοιάζει μ’ εναν πατέρα ή μέ μιά μητέρα άνα- 
ζητεΐται μέ μεγάλο πείσμα καί φυλάγεται ζηλότυπα.

β) Παρατηρούμε γενικά σ5 αυτά τά παιδιά μιά φοβία 
τοϋ θορύβου. Αυτά τά παιδιά είναι πολύ ευαίσθητα σέ κάθε 
παρατήρηση. Μεγάλη δίψα γιά ήρεμία καί γιά στοργή, 

γ) Σέ πολλά συναντάμε άϋπνίες καί όπνοβασία. 
δ) Περιοδική υπνική ένούρηση.

^53



ε) Σαδιστικές τάσεις. Έ να  συνηθισμένο παιχνίδι: ε
να φύλλο χαρτί τεντωμένο πού τρυπιέται μέ μανία μέχρι 
νά γεμίσει τρύπες. "Ολα τά μολύβια είναι δαγκωμένα, καί 
τά νύχια φαγωμένα μέ απελπιστική σταθερότητα. Οί καυ
γάδες είναι συχνοί άνάμεσά τους, παρά τήν ύπαρξη ένός 
περιβάλλοντος μεγάλης στοργής.

Π ε ρ ί π τ ω σ η  άριθ. 5.—  Ψυχώσεις λοχείας στις πρόσ
φυγες.

Όνομάζουμε ψυχώσεις λοχείας τις ψυχικές διαταραχές 
πού παρουσιάζονται στή γυναίκα μέ τή μητρότητα. Αυτές 
οί διαταραχές μπορεί νά έμφανιστούν αμέσως πριν ή λίγες 
βδομάδες μετά τόν τοκετό. Ό  ντετερμινισμός αυτών τών α
σθενειών είναι πολύ περίπλοκος. Άλλά νομίζουμε δτι οί 
δυό βασικές αιτίες είναι μιά ανατροπή τής λειτουργικότη
τας τών ενδοκρινών αδένων καί ή ύπαρξη ένός «συναισθη
ματικού σόκ». Αυτός ό τελευταίος δρος, άν καί ρευστός κα
λύπτει αυτό πού τό κοινό ονομάζει «μεγάλη συγκίνηση».

Στά τυνησιακά καί μαροκινά σύνορα, άπό τότε πού ή 
γαλλική κυβέρνηση πήρε τήν απόφαση νά έξασκήσει σέ ε
κατοντάδες χιλιόμετρα τήν πολιτική τής φωτιάς καί του 
τσεκουριού, βρίσκονται περίπου 300.000 πρόσφυγες. Ξέρου
με τήν κατάσταση πενίας στήν οποία ζούν. Επιτροπές τού 
Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού πήγαν πολλές φορές επί τόπου, 
κι αφού διαπίστωσαν τήν έσχατη φτώχεια καί τις έπισφα- 
λείς συνθήκες ζωής, σύστησαν στούς διεθνείς όργανισμούς 
νά έντείνουν τή βοήθεια πρός αυτούς τούς πρόσφυγες. ΤΗ- 
ταν λοιπόν ευνόητο, μέ τό δεδομένο υποσιτισμό πού βασι
λεύει στά στρατόπεδα, οί εγκυες γυναίκες νά παρουσιάζουν 
μιά ιδιαίτερη προδιάθεση γιά τήν έκκόλαψη τών έπιλόχει- 
ων ψυχώσεων.

Οί συχνές εισβολές τών γαλλικών στρατευμάτων πού 
χρησιμοποιούσαν τό δικαίωμα «τής δίωξης καί τής καταδί
ωξης», οί Αεροπορικές επιδρομές, οί βομβαρδισμοί —  ξέρου
με πώς είναι πιά αμέτρητοι οί βομβαρδισμοί τών μαροκινών
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καί τυνησιακών έδαφών άπό τό γαλλικό στρατό, καί τό Σα- 
κιέτ - Σίντι - Γιουσσέφ, τό μαρτυρικό χωριό τής Τυνησίας, 
είναι τό πιό αιματηρό παράδειγμα —  ή κατάσταση του οι
κογενειακού διαμελισμού, συνέπεια τών συνθηκών τής ε
ξόδου, διατηρούν τούς πρόσφυγες σέ μιάν Ατμόσφαιρα διαρ
κούς Ανασφάλειας. "Ας τό πούμε, υπάρχουν λίγες Άλγερι- 
νές πρόσφυγες πού γέννησαν χωρίς νά παρουσιάσουν ψυχι
κές διαταραχές.

Αυτές οί διαταραχές παρουσιάζονται σέ διάφορες μορ
φές. Είναι είτε διεγέρσεις πού παίρνουν κάποτε τις διαστά
σεις μανίας, είτε βαρείες καταθλίψεις άκινητικές μέ πολλα
πλές Απόπειρες αυτοκτονίας, είτε τέλος Αγχώδεις καταστά
σεις μέ κλάματα, θρήνους, επικλήσεις γιά ελεος κλπ. Τό ί
διο, τό περιεχόμενο τού παραληρήματος διαφέρει. Βρίσκου
με ή ενα παραλήρημα Αόριστης καταδίωξης, πού Αφορά ο- 
ποιονδήποτε, ή ενα επιθετικό παραλήρημα ένάντια στούς 
Γάλλους πού θέλουν νά σκοτώσουν τό παιδί πού πρόκειται 
νά. γεννηθεί ή μόλις γεννήθηκε, είτε μιάν έντύπωση δτι δ 
θάνατος παραμονεύει, κι οί Ασθενείς ικετεύουν τότε τόν Α
όρατο δήμιο νά λυπηθεί τό παιδί τους...

Έδώ πρέπει νά σημειώσουμε άκόμα δτι τά βασικά πε
ριεχόμενα δέν υποχωρούν μέ τόν κατευνασμό και τήν υπο
χώρηση τών διαταραχών. Ή  κατάσταση τών υπό θεραπεία 
Ασθενών συντηρεί καί τρέφει αυτά τά παθολογικά πλέγ
ματα.

ΣΕΙΡΑ Γ: Συναισθηματικό - διανοητικές μεταβολές καί ψυ
χικές διαταραχές μετά άπό τά βασανιστήρια.

Σ’ αυτή τή σειρά θά συγκεντρώσουμε τούς λίγο ή πο
λύ σοβαρά Ασθενείς πού οί διαταραχές του παρουσιάστηκαν 
Αμέσως μετά ή κατά τή διάρκεια τών βασανιστηρίων, θά  
περιγράφουμε τις ύπο - ομάδες, γιατί καταλάβαμε πώς σέ 
κάθε μέθοδο βασανιστηρίων Αντιστοιχούσαν, Ανεξάρτητα Α-
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πό μιά γενική ή βαθειά βλάβη τής προσωπικότητας, χαρα
κτηριστικοί νοσηροί τύποι.

ΣΓΝΟΛΟ άριθ. 1.—  Μετά άπό ποίκιλα βασανιστήρια, τά 
λεγόμενα προληπτικά.

Αναφέρουμε εδώ τις κτηνώδεις μεθόδους πού είναι λι- 
γότερο βασανιστήρια καί περισσότερο τρόποι Απόσπασης ο
μολογιών. Ή  άρχή δτι πέρα άπό ενα βρισμένο δριο ό πό
νος γίνεται άνυπόφορος παίρνει εδώ μιά ιδιαίτερη σπουδαι- 
ότητα. Ό  σκοπός είναι λοιπόν νά φτάσουν τό γρηγορότερο 
σ* αυτό τό δριο. Δέν Ασκείται διπλωματία. ’Ασκείται μαζική 
καί πολύμορφη επίθεση: πολλοί αστυνομικοί χτυποΰν τό 
θύμα συγχρόνως’ τέσσερις Αστυνομικοί δρθιοι, περικυκλώ- 
νουν τόν κρατούμενο καί τόν γρονθοκοποϋν, ένώ ένας Αστυ
νομικός του καίει τό στήθος μέ τσιγάρο, ένώ ένας άλλος τού 
χτυπά τις πατούσες τών ποδιών μέ μπαστούνι... Μερικές ά
πό τις μεθόδους βασανιστηρίου πού χρησιμοποιήθηκαν στήν 
’Αλγερία μας φάνηκαν ιδιαίτερα φρικτές, καί Αναφερόμα- 
στε πάντα στις έξομολογήσεις τών βασανισμένοι:

α) Εισροή νερού άπό τό στόμα συνοδευμένη Από κλύ
σμα μέ μεγάλη πίεση νερού μέ σαπούνι (?) .

β) Εισαγωγή ένός μπουκαλιού στόν πρωκτό.
Δυό μορφές μαρτυρίων τών λεγόμενων τής «Ακινη

σίας»:
γ) Ό  κρατούμενος τοποθετείται γονατιστός, μέ τά 

μπράτσα παράλληλα πρός τό έδαφος, τις παλάμες γυρισμέ
νες πρός' τά πάνω, τόν κορμό καί τό κεφάλι ίσια. Καμιά 
κίνηση δέν έπιτρέπεται. Πίσω άπό τό κρατούμενο ένας ά-

7. Αύτός ό τύπος βασανιστηρίων εΐναι ή αιτία μεγάλου α
ριθμού θανάτων. Μετά απ’ αυτά τά κλύσματα μέ μεγάλη πίεση, 
οι έντερικοΐ βλεννογόνοι παθαίνουν σοβαρές βλάβες πού πρόκα- 
λουν έντερικές μικρό - διατρήσεις. Οι περιτονίτιδες εΐναι τότε 
πολύ συχνές.
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στυ νομικός καθισμένος σέ μιά καρέκλα τον ξαναφέρνει σ τή ν  
ακινησία μέ χτυπήματα μέ ρόπαλο.

δ) Ό  κρατούμενος είναι δρθιος, μέ τό πρόσωπο πρός 
τόν τοίχο, τα μπράτσα σηκοψένα καί τά χέρια κολλημένα 
στόν τοίχο. Κι εδώ επίσης στήν παραμικρή κίνηση, στήν 
παραμικρή ενδειξη χαλαρώματος, τα χτυπήματα πέφτουν 
βροχή.

IIρέπει νά καθορίσουμε τώρα πώς υπάρχουν δυό κατη 
γορίες βασανιζόμενων:

1) Αυτοί πού ξέρουν κάτι.
2) ΑύτοΙ πού δέν ξέρουν τίποτε.
Ί : Αυτοί πού ξέρουν κάτι σπάνια εμφανίζονται στους 

•υγειονομικούς σταθμούς. "Ασφαλώς ξέρουμε πώς δ τάδε πα
τριώτης βασανίστηκε στις γαλλικές φυλακές, άλλά δέν τόν 
συναντούμε τόσο συχνά σάν ασθενή (8).

2: Αντίθετα, αύτοί πού δέν ξέρουν τίποτε, Ερχονται 
πολύ συχνά νά μάς συμβουλευτούν. Δέν μιλάμε εδώ γιά Άλ- 
γερινούς χτυπημένους στή διάρκεια επιχειρήσεων ή μπλό
κων. Ούτε αύτοί δέν έρχονται σέ μάς σάν άρρωστοι. Μιλά
με γιά τούς δχι οργανωμένους ’Αλγερινούς πού συλληφθή- 
κανε, οοηγήθηκαν στά αστυνομικά τμήματα ή στά άνακρι- 
τικά κέντρα γιά νά υποβληθούν σέ ανακρίσεις.

*ΙΎΧί ΛΤΡίΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

α) 'Αγχώδεις καταθλίψεις: Τέσσαρες περιπτώσεις.
Πρόκειται γιά λυπημένους αρρώστους, χωρίς πραγ

ματική άγων ία, μέ κατάθλιψη, ξαπλωμένους τόν περισσό
τερο καιρό στό κρεβάτι, πού αποφεύγουν τήν επαφή καί 
πού ξαφνικά αναπτύσσουν μιά πολύ βίαιη διέγερση πού εί
ναι πάντα δύσκολο νά καταλάβει κανείς τή σημασία της.

β) Ψυχογενής ανορεξία: Πέντε περιπτώσεις.

8, Μιλάμε φυσικά γ ια  Ά λγερ ινούς πού  γνω ρίζοντας κασ· 
δέν όμολόγησαν μέ τα  βασανιστήρια , γ ια τ ί ξέρουμε καλά πώ ς 
■ένας 'Α λγέρινός που όμολογε? σκοτώνεται αμέσω ς μετά..



Αυτοί οί ασθενείς παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα, 
γιατί αυτή ή ψυχική Ανορεξία συνοδεύεται άπό μια φοβία 
γιά κάθε σωματική έπαφή μέ άλλους. Ό  νοσοκόμος πού 
πλησιάζει τόν άσθενή καί Αποπειράται νά τόν Αγγίξει, νά 
του πιάσει τό χέρι π.χ., άπωθείται Αμέσως μέ Απέχθεια. 
Δέν είναι δυνατόν νά δοθεί τεχνητή τροφή ή νά χορηγηθούν 
φάρμακα. (9) .

γ) Άκαθησία: 'Έντεκα περιπτώσεις.
Έδώ εχουμε νά κάνουμε μέ ασθενείς πού δέν μένουν 

σέ μιά θέση. Διαρκώς μονήρεις δύσκολα δέχονται νά κλεί- 
στουν μέ τό γιατρό στό γραφείο του.

Δύο αισθήματα μάς φάνηκαν συχνά σ" αυτό τό σύνο
λο τών βασανισμένων:

Πρώτα τό αίσθημα τής αδικίας. Τό δτι βασανίστηκαν 
χωρίς λόγο, μέρες καί νύχτες, μοιάζει σάν νά Ιχει σπάσει 
κάτι σ’ αυτούς τούς ανθρώπους. 'Ένας απ’ αυτούς τούς μάρ
τυρες είχε μιά ιδιαίτερη όδυνηρή έμπειρία: μετά άπό πολ
λές μέρες μάταια βασανιστήρια, οί αστυνομικοί πείστηκαν 
πώς είχαν νά κάνουν μ’ εναν άνθρωπο ειρηνικό, απόλυτα 
ξένο μέ δποιοδήποτε δίκτυο του F .L ,.N . Παρά αυτή τήν 
πεποίθηση ενας Αστυνομικός επιθεωρητής είχε πεί: «Μήν 
τόν άφήσετε ετσι. Σφίξτε τον άκόμα λίγο. Έ τσ ι θά κάτσει 
ήσυχα δταν βγει Ιξω (^0).

'Ύστερα, μιά Αδιαφορία πρός κάθε ηθικό επιχείρημα.

9. Τό ιατρικό σώμα πρέπει ν* αλλάζει βάρδιες μέρα νύ
χτα στό πλευρό του ασθενούς προσπαθώντας νά του εξηγήσει. 
Καταλαβαίνει κανείς εύκολα πώς ή φόρμουλα «άς βιάσουμε λί
γο  τόν άσθενή» δέν μπορεΐ νά χρησιμοποιηθεί έδώ.

10. Αυτό τό προληπτικό βασανιστήριο γίνεται σέ όμισμένες 
περιοχές κι άποτελεΐ τήν «προληπτική καταπίεση». 'Έτσι στό Ρι- 
6έ, ένώ βασίλευε ή ηρεμία, επειδή οι άποίκοι δέν ήθελαν νά βρεθούν 
προ απροόπτου (ο* γειτονικές περιοχές είχαν αρχίσει νά ταρά
ζονται ) άποφάσισαν άπλώς καί σαφώς νά έξοντώσουν τά πιθα
νά μέλη F . I V. N.  Περισσότερο* άπό σαράντα Άλγερινοΐ σκοτώ
θηκαν σέ μιά  μόνο μέρα
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IV αυτούς τούς ασθενείς δέν υπάρχει δίκαιος σκοπός. Έ 
νας βασανισμένος σκοπός είναι ένας αδύνατος σκοπός. ’Έ 
τσι πρέπει κανείς ποίν απ’ δλα ν’ άσχοληθεΐ μέ τό ν’ αυ
ξήσει τή δύναμή του, κι δχι νά θέτει τό έρώτημα τής σο>- 
στής βάσης ένός σκοπού. Μετράει μόνο ή δύναμη.

ΣΓΝΟΑΟ άριθ. 2.—  Μετά τά βασανιστήρια μέ. ήλεκτρι- 
σμό.

Σ* αύτό τό σύνολο κατατάξαμε τούς 'Αλγέρινούς πα
τριώτες πού βασανίστηκαν βασικά μέ ήλεκτρισμό. Πραγμα
τικά, ένώ στήν άρχή 6 ηλεκτρισμός άποτελοϋσε μέρος ένός 
συνόλου μεθόδων, βασανιστηρίων, άπό τόν Σεπτέμβριο τοϋ 
1956, ορισμένες ανακρίσεις γίνονται αποκλειστικά μέ ηλε
κτρισμό.

ΨΓΧ1ΑΤΡΙ KOI ΠΙΝΑΚΕΣ

α) Εκδηλώσεις κοιναισθητικοϋ τύπου, εντοπισμένες ή 
γενικευμένες: Τρεις περιπτώσεις.

Πρόκειται γιά άσθενεΐς πού αισθάνονται φαγούρα στό 
σώμα, ή έχουν τήν έντύπωση δτι τούς άποσπαται τό χέρι, 
δτι σκάζει τό κεφάλι τους, δτι καταπίνουν τή γλώσσα τους.

β) "Απάθεια, αβουλία, ελλειψη ενδιαφέροντος: Έ πτά 
περιπτώσεις.

Είναι ασθενείς vtoBpot, χωρίς σχέδια, χο>ρίς ενεργητι
κότητα, πού ζοϋν μονότονα τις μέρες τους.

γ) Φοβία τοϋ ήλεκτρισμοϋ:
Φοβούνται νά πλησιάσουν ενα διακόπτη, ν" ανοίξουν 

τό ραδιοφο)να, φοβούνται το τηλέφωνο. Είναι απόλυτα Α
δύνατο ο γιατρός ν’ αναφέρει απλώς τήν πιθανότητα θερα
πείας μέ ηλεκτροσόκ.

ΣΓΝΟΑΟ άριθ. Η.- - Μετά τόν -ορρό αλήθειας».

Γνωρίζουμε τήν άρχή αυτής τής θεραπευτικής μεθό
δου, 'Όταν εχουμε εναν ασθενή πού μοιάζει νά υποφέρει
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άπό μιά ασυνείδητη έσωτερική σύγκρουση, πού ή συζήτη
ση-δέν κατορθώνει νά τον χάνει νά τήν έςωτερικεύσει, α 
νατρέχουμε σέ μεθόδους χημικής ερευνάς» Τό πεντοτάλ, μέ 
ενδοφλέβιες ενέσεις, είναι ή ουσία πού χρησιμοποιείται συ
χνότερα μέ σκοπό ν' άπ&λευθερωθει δ άσθενής άπό μιά σύγ
κρουση πού μοιάζει νά ξεπερνάει τΙς δυνατότητες προσαρ
μογής του. Γιά νά έλευθεριοθει δ άσθενής απ' αυτό το ^ξέ
νο σώμα*· επεμβαίνει ο γιατρός (H ) . ?Οπωσδήποτε, κατα
λαβαίνει κανείς τή δυσκολία πού υπάρχει στον έλεγχο τής 
προοδευτικής προσπέλασης τών διαφόρων ψυχικών επιπέ
δων (*) . Δέν ήταν σπάνιο νά παρακολουθούμε θεαματικέ: 
έπιδεινο)σεις ή τήν εμφάνιση νέων εικόνων έντελώς ανεξή
γητων. ’Έτσι γενικά, λίγο πολύ έγκαταλείψαμε αύτή τήν 
τεχνική. . · .

Στήν Αλγερία, οί στρατιωτικοί γιατροί καί ψυχία
τροι βρήκαν στις αίθουσες τής άστυνομίας μεγάλες δυνατό
τητες πειραματισμών. "Αν στις νευρώσεις τό πεντοτάλ σα
ρώνει τά φράγματα πού εμποδίζουν νά βγει στό φως ή ε
σωτερική σύγκρουση, στούς Άλγερινούς πατριώτες θά πρέ- 

’ πει έπίσης νά σπάζει τούς πολιτικούς φραγμούς και νά δι
ευκολύνει τή λήψη πληροφοριών άπό τόν κρατούμενο χω 
ρίς νά είναι ανάγκη νά καταφύγει κανείς στόν ηλεκτρισμό 
(ή ιατρική παράδοση θέλει ν’ αποφεύγεται δ πόνος) . Είναι 

ή ιατρική μορφή του ·-■ ανατρεπτικού πολέμου
Τό σενάριο είναι τό ακόλουθο: Πρώτα: «Είμαι για* 

τρός, δέν είμαι αστυνομικός. Βρίσκομαι έδώ γιά νά σέ βοη-

11, Στήν πραγματικότητα δέν είναι καθόλου «ξένο». Η 
σύγκρουση δέν είναι παρά τό αποτέλεσμα τής δυναμικής εξέλι
ξ ή  τΠζ προσωπικότητας, δπου δέν θά μπορούσε νά υπάρχει «ξέ
νο σώμα», ”Ας πούμε καλύτερα οτϊ πρόκειτα* για  σώμα κακό - 
αφομοιωμένο.

( *;) To in sta n ce  στήν ψυχανάλυση έχε» τήν έννοια τών κα
τηγοριών τού ψυχικού οργάνου Π.χ., οί τρεις υποστάσεις (επ' 
πεδα) τής ψυχής είναι τό Έ γώ , τό Υ περεγώ  και τό Προεγώ 
( 6λ, καί τό σχετικός μέ τόν ίδιο τίτλο, έργο του F reud).
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Ηήσω». ‘Έτσι αποκτούν σέ λίγες μέρες τήν εμπιστοσύνη 
τοΰ κρατούμενου (*2). Στή συνέχεια: θά  σου κάνω μερι
κές ενέσεις, γιατί είσαι περίεργα χλωμός». Γιατί αρκετές 
μέρες γίνεται μιά όποιαδήποτε θεραπεία: βιταμίνες, καρ
διοτονωτικά, σακχαροΰχοι ορροί. Τήν τέταρτη ή τήν πέμ
πτη μέρα ενδοφλέβια ενεση πεντοτάλ. Ή  Ανάκριση άρ-

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

α) Στερεοτυπίες λόγου:
Ό  άσθενής έπαναλαμβάνει συνεχώς φράσεις τοΰ τύ

που: «Δέν είπα τίποτα. Πρέπει νά μέ πιστέψετε, δέν μίλη
σα». Αυτές οί στερεοτυπίες συνοδεύονται άπό διαρκές άγ
χος. Στήν πραγματικότητα δ άσθενής πολύ συχνά Αγνοεί 
άν μπόρεσαν νά τοΰ άποσπάσουν πληροφορίες. Ή  ένοχή Α
πέναντι στήν υπόθεση πού υπερασπιζόταν, καί τ Αδέρφια 
πού μπορεΐ νά εδωσε τό δνομά τους καί τις διευθύνσεις 
τους βαραίνουν έδώ δραματικά. Καμιά πειθώ δέν μπορεί νά 
φέρει τήν ηρεμία σ’ αυτές τις πληγωμένες συνειδήσεις.

β) ’Αμαύρωση τής διανοητικής ή τής αισθητηριακής 
αντίληψης:

Ό  άσθενής δέν μπορεΐ νά βεβαιώσει τήν ύπαρξη'ένός 
αντικειμένου πού εχει άντιληφθεΐ. Γίνεται ένα είδος λογι
κοί# συλλογισμού άλλά μέ άδιαφοροποίητο τρόπο. Δέν υπάρ
χει βασική διάκριση τοΰ πραγματικού καί τοΰ ψεύτικου* 
• Ολα είναι άληθινά καί ψεύτικα συγχρόνως.

12. Θ’ αναφέρουμε έττίσης τήν περίπτωση των ψυχιάτρων 
πού  απαρτίζουν τις όμάδες «Γαλλική Παρουσία», που δταν το5ς 
αναθέτανε νά χειριστούν εναν κρατούμενο είχαν τή συνήθεια 
στήν πρώτη επαφή, νά έπικαλούνται τή μεγάλη τους φιλία μ ε  
τόν συνήγορο και νά δηλώνουν πώς αυτοί οι δυο (ό δικηγόρος κι 
αυτός) θά βγάλουν άπό εκεί τόν κρατούμενο, "Όλοι οι ψυχία
τροι καμάρωναν μπροστά μας γι* αυτόν τόν κομψό τρόπο μέ τόν 
όποιο υπερνικούσαν τις «αντιστάσεις».
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γ) Φοβία της Απομόνωσης μέ Αλλο πρόσωπο:
Αύτός ό φόβος προέρχεται Από τήν έντονη έντόπωση 

δτι κάθε στιγμή μπορεΐ νά υποβληθεί ξανά σέ Ανάκριση.
δ) ’Αναστολή:
Ό  Ασθενής είναι σ’ έπιφυλακή: καταγράφει λέξη πράς 

λέξη τήν ερώτηση ίπού του τέθηκε, επεξεργάζεται λέξη 
πρός λέξη τήν Απάντηση πού θα δώσει. Έ τσ ι Ιχουμε τήν 
έντύπο>ση τής οίονεί Αναστολής, μέ βραδυψυχισμό, διακοπή 
των φράσεων, επαναλήψεις κλπ.

Είναι σαφές δτι αύτοί οί Ασθενείς Αρνουνται μέ πεΐ- 
σμα κάθε ένδοφλέβια ενεση.

ΣΤΝΟΑΟ Αριθ. 4.—  Μετά Από πλύση έγκεφάλου.

Μιλούν πολύ τόν τελευταίο καιρό γιά τήν «ψυχολογι
κή δράση» στήν ’Αλγερία. Δέν θέλουμε νά κάνουμε κριτι
κή μελέτη αύ’ών των μεθόδων, θ’ Αρκεστοΰμε ν’ Αναφέρου
με εδώ τις ψυχιατρικές συνέπειές τους. Τπάρχουν δυό κα
τηγορίες κέντρο)ν βασανιστηρίων μέ πλύση έγκεφάλου στήν 
’Αλγερία.

1. ΓΙΑ ΤΟΓΣ ΔΙΑΝΟΟΓΜΕΝΟΓΣ

Ί Ι  Αρχή είναι νά Αναγκαστεί δ κρατούμενος νά παί
ξει ένα ρόλο. Βλέπουμε σέ ποιά ψυχολογικοκοινωνιολογική 
σχολή μάς παραπέμπει αύτό (13).

13. Ξέρουμε δτι στις Ηνωμένες Πολιτείες άναπτύχθηκε έ
να ψυχο - κοινωνιολογικό ρεΰμσ. Οί όπαδοΐ αυτής τής σχολής 
πιστεύουν δτι τό δράμα του σύγχρονου άτόμου εΤναι τό γεγο
νός δτι δέν τταίζει πια κανένα ρόλο, δτι ό κοινωνικός μηχανισμός 
τόν υποβιβάζει σ* ένα άπλό γρανάζι. Ή προτεινόμενη θεραπεία 
εΐναι νά έπιτραπεΐ στόν άνθρωπο νά παίζει ρόλους σέ μιά πραγ
ματική θεατρική δραστηριότητα. Παίζουν όποιοδήποτε ρόλο, άλ- 
λάζουν μάλιστα ρόλο μέσα στήν ίδια μέρα, μπορούν νά μπουν 
στή θέση όποιουδήποτε συμβολικά. Οί ψυχίατροι των έργοστα-
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α) Το παιχνίδι τής συνεργασίας.
Ό  διανοούμενος καλείται να συνεργαστεί έπεξεργαζό- 

μενος δικαιολογίες γ ι5 αυτήν τή συνεργασία. Είναι λοιπόν 
Αναγκασμένος να ζεϊ μιά διπλή ύπαρξη: είναι ενας πατρι
ώτης γνωστός σαν τέτοιος πού προληπτικά έμποδίστηκε νά 
κυκλοφορεί. Ό  σκοπός τής δράσης είναι ή έπίθεση έκ τών 
εσω στά στοιχεία πού απαρτίζουν τήν έθνική συνείδηση. 
"Όχι μόνο πρέπει νά συνεργαστεί, άλλά του δίνεται ή συμ
βουλή νά συζητάει «έ)εύθερα» μέ τούς διαφωνοϋντες ή 
τούς αδιάφορους καί νά τούς πείθει. Αύτό είναι ενας επιδέ
ξιος τρόπος γιά νά τόν κάνουν νά τραβήξει τήν προσοχή 
πάνω στούς πατριώτες, δηλαδή νά χρησιμέψει σάν κατα
δότης. ’Ά ν κατά τύχη δηλώσει πώς δέν βρίσκει άντιτιθέ- 
μενους, του τούς υποδεικνύουν καί του ζητουν νά κάνει σάν 
νά ήσαν άντιτιθέμενοι.

β) Γράψιμο εκθέσεων γιά τήν αξία τού γαλλικού Ιρ- 
γου καί τή βασιμότητα τής άποικιοποίησης.

Γιά νά τούς δδηγήσουν καλά πρός αυτόν τό σκοπό 
τού,: περικυκλώνουν μέ «πολιτικούς συμβούλους»: άξιωμα- 
τούχους τών ντόπιων θεμάτων ή άκόμα καλύτερα: ψυχο
λόγους, ψυχολόγους τής κοινωνικής ζωής, κοινωνιολόγους, 
κλπ.

γ) Κατάρριψη, ένα πρός Ινα, τών έπιχειρημάτων τής 
άλγερινής έπανάστασης.

Ή  "Αλγερία δέν είναι έθνος, δέν υπήρξε ποτέ Ιθνος 
καί δέν θά γίνει ποτέ έθνος.

Δέν υπάρχει «άλγερινός λαός».
Ό  άλγερινός πατριωτισμός είναι ένας παραλογισμός.
Οί «φελλάγκας» είναι φιλόδοξοι, εγκληματίες, ή πα- 

ραπλανημένοι φουκαράδες.
Μέ τή σειρά κάθε διανοούμενος πρέπει νά κάνει μιά

σίων στις Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν φαίνεται θαύματα στήν ό- 
μαδική ψυχοθεραπεία τών έργατών. Πραγματικά τούς έπιτρέπουν 
νά ταυτίζονται μέ ήρωες. "Ετσι μειώνεται σημαντικά ή ένταση 
στ·ς σχέ^'.ς dpyc5c-£v - tpy επομένων.
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έκθεση μ' αυτά τά θέματα, κ*. ή έκθεση πρέπει νά είναι πει
στική. Δίδονται βαθμοί (οί περίφημες «ανταμοιβές») καί 
προστίθενται στο τέλος κάθε μήνα. θ ά  χρησιμέψουν σάν 
στοιχεία έκτίμησης γιά ν’ άποφασιστει ή δχι ή άποφυλάκι- 
ση τοϋ διανοούμενου.

δ) Ή  επιβολή συλλογικής ζωής άπόλυτα παθολογι
κή:.

Τό νά είναι κανείς μόνος είναι μιά πράξη άνταρσίας,.
Ετσι δ διανοούμενος είναι πάντα μέ κάποιον άλλον. Ε π ί

σης απαγορεύεται ή σιωπή. Πρέπει νά σκέφτεται μεγαλό
φωνα.

ΜΑΡΤΎΡΙΑ

Πρόκειται γιά ενα φυλακισμένο πανεπιστημιακό, πού 
υποβλήθηκε γιά μήνες δλόκληρους σέ πλύση έγκεφάλου. Οί 
υπεύθυνοι τοϋ στρατοπέδου δρισμένες μέρες τόν συγχαίρουν 
γιά τις προόδους πού πραγματοποίησε καί τοϋ άναγγέλουν 
τήν προσεχή άπελευθέρωσή του.

Γνωρίζοντας τούς έλιγμούς τοϋ έχθροϋ, αποφεύγει νά 
πάρει στά σοβαρά αύτήν τήν είδηση. Ή  τεχνική είναι πρα
γματικά ν5 άναγγέλλουν στούς κρατουμένους τήν άποφυλά- 
κισή τους καί μερικές μέρες πριν άπδ τήν καθορισμένη ή- 
μερομηνία νά οργανώνουν μιά συγκέντρωση συλλογικής 
κριτικής. Στό τέλος τής συνεδρίασης συχνά άποφασίζεται 
ν" αναβληθεί ή άποφυλάκιση, επειδή δ κρατούμενος δέν 
φαίνεται νά παρουσιάζει δλα τά σημάδια μιας δριστικής ϊ- 
ασης. Ή  συνεδρίαση, λένε οι ψυχολόγοι πού είναι παρόντες, 
φανέρωσε τήν έπιμονή τοϋ έθνικιστικοϋ !οϋ.

Αύτή τή φορά ωστόσο δέν πρόκειται γιά ψέμμα.Ό κρα
τούμενος άπελευθερώνεται πραγματικά. Μόλις βγαίνει εξω, 
στήν πόλη καί μέσα στήν οίκογένειά του δ πρώην κρατού
μενος συγχαίρει τόν έαυτό του πού Ιπαιξε τόσο καλά τό 
ρόλο του. Χαίρεται πού θά μπορέσει νά ξαναπάρει τή θέση 
του στον έθνικόν άγώνα καί προσπαθεί νά ανακτήσει επα
φή μέ τούς υπευθύνους του. Εκείνη τή στιγμή μιά δδυνηρή
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καί φοβερή σκέψη περνάει άπό το μυαλό του. "Ισως νά μήν 
ςεγέλασε κανένα, ούτε τούς δεσμοφύλακες, ούτε τούς συγ- 
κρατούμενους, ούτε τόν ιδιο τον εαυτό του.

Που επρεπε νά τελειώσει τό π α ιχν ίδ ι;
Κι έδώ επίσης πρέπει νά δώσουμε επιβεβαιώσεις, νά 

αφαιρέσουμε τήν υποθήκη τής ενοχής.

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

α) Φοβία κάθε συλλογικής συζήτησης. Άπό τή στιγ
μή πού υπάρχει συγκέντρωση τριών ή τεσσάρων ατόμων, ή, 
έπιφυλακτικοτητα ξαναπαρουσιάζεται, ή δυσπιστία, ή συγ
κράτηση επιβάλλονται μέ ιδιαίτερη ένταση.

β) Αδυναμία νά εξηγήσουν καί νά ύπερασπιστοϋν μιά 
δεδομένη θέση. Ή  σκέψη ξετυλίγεται αντιθετικά. 'Όλα δσα 
δηλώνονται μπορούν τήν Ιδια στιγμή νά καταρριφθοΰν μέ 
τήν ϊδια δύναμη. Είναι άσφαλώς ή πιο οδυνηρή συνέπεια 
πού συναντήσαμε σ’ αύτόν τόν πόλεμο. Μιά κατεστραμμένη 
προσωπικότητα είναι ό καρπός τής «ψυχολογικής δράσης» 
πού μπήκε στήν υπηρεσία τής αποικιοκρατίας στήν Α λγε
ρία.

II . ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗ - ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ

Στά κέντρα 8πως ή Μπερρουάγκια, δέν ξεκινούν πιά 
άπό τήν υποκειμενικότητα γιά νά μεταβάλλουν τήν νοοτρο
πία του άτόμου. Στηρίζονται άντΐθετα στό σώμα πού τό λυ
γίζουν, έλπίζοντας δτι ή έθνική συνείδηση θά γκρεμιστεί. 
Είναι μιά πραγματική εκγύμναση. Ή  άνταμοιβή είναι ή 
απουσία τών βασανιστηρίων ή ή δυνατότητα διατροφής.

α) Πρέπει νά ομολογήσουν δτι δέν είναι στό Ρ .ί , .Ν . 
ΙΙρέπει νά τό φωνάζουν δμαδικά. Πρέπει νά τό έπαναλαμ- 
βάνουν γιά ώρες όλόκληρες.

β) Στή συνέχεια πρέπει Vs αναγνωρίσουν δτι ήσαν στό 
P . L. Ν. κι δτι κατάλαβαν πώς ήταν κακό. Λοιπόν: κάτω 
τό P . L. Ν.
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Μετά άπ' αύτό τό στάοιο ερχεται ενα άλλο: τό μέλ
λον της "Αλγερίας είναι γαλλικό, δέν μπορεΐ νά είναι παρά 
γαλλικό.

Χωρίς τή Γαλλία, ή Αλγερία θά ξαναγυρισει στό Με
σαίωνα.

Τέλος, είμαστε Γάλλοι. Ζήτω ή Γαλλία.
Έδώ οί διαταραχές πού συναντάμε δέν είναι σοβαρές. 

Τό πονεμένο σώμα υποφέρει καί χρειάζεται ανάπαυση καί 
ειρήνευση.

ΣΕΙΡΑ Δ: Ψυχοσωματικές διαταραχές.

Ό  αποικιακός πόλεμος στήν "Αλγερία δέν είχε σάν 
μόνη συνέπεια τό νά πολλαπλασιαστοΰν οι ψυχικές διατα
ραχές καί νά ευνοηθεί ή εκκόλαψη ειδικών νοσηρών φαι
νομένων. Πέρα άπό τήν παθολογία τών βασανιστηρίων, τήν 
παθολογία τοΰ βασανισμένου καί έκείνη τοΰ βασανιστή, 
στήν ’Αλγερία υπάρχει μιά παθολογία τής άτμόσφαιρας, 
πού κάνει συνήθους τούς γιατρούς νά λένε δταν έχουν εναν 
άσθενή πού δέν μποροΰν νά καταλάβουν: «*Όλα αυτά θά 
τελειο>σουν μαζί μ’ αυτόν τόν καταραμένο πόλεμο».

Προτείνουμε νά κατατάξουμε σ’ αύτήν τήν τέταρτη 
σειρά τις άρρώστιες πού συναντήσαμε σέ Άλγερινούς άπό 
τούς όποιους όρισμένοι ήσαν κρατούμενοι σέ στρατόπεδα 
συγκέντρωσης. Τό χαρακτηριστικό αυτών τών ασθενειών 
είναι δτι άνήκουν στόν ψυχοσωματικό τύπο.

Άποκαλοΰμε ψυχοσωματική παθολογία τό σύνολον 
τών δργανικών ανωμαλιών πού ή έκκόλαψή τους ευνοείται 
άπό μιά γεμάτη συγκρούσεις κατάσταση (14) . ψυχοσωμα

14. Αυτή ή όνομασία πού έκψράζει μιά ιδεαλιστική σύλλη
ψη έγκαταλείπεται δλο και πιο πολύ. Ή (C ortico-V iscerale) 
ορολογία, κληρονομημένη άπο τις σοβιετικές έργασίες — κι/rt-
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τική, γιατί ή προέλευση  είναι ψυχική. Αύτή ή παθολογία 
θεωρείται σάν ένας τρόπος μέ τόν όποιον ό όργανισμός ά- 
παντάει, δηλαδή προσαρμόζεται πρός τήν σύγκρουση τήν 
όποια άντιμε·τωπίζει, καί ή διαταραχή είναι συγχρόνως 
σύμπτωμα καί ίαση. Ακριβέστερα λέμε δτι δ όργανισμός 
(άλλη μιά φορά πρόκειται γιά τήν φλοιοσπλαχνικήν ψυ

χοσωματική ένότητα τών Αρχαίων) ξεπερνάει τή σύγ
κρουση μέ άσχημο τρόπο, άλλά όπιοσδήποτε οικονομικά. 
Ό  όργανισμός διαλέγει τό μικρότερο κακό γιά ν’ άποφύ- 
γει τήν καταστροφή.

Στό σύνολο αύτή ή παθολογία είναι πολύ γνωστή σή
μερα, άν και οί διάφορες θεραπευτικές μέθοδοι πού προτεί- 
νονται (χαλάρωση, υποβολή) μάς φαίνονται πολύ άμφιβο- 
λες. Κατά τό Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στήν "Αγγλία 
κατά τήν διάρκεια τών βομβαρδισμών καί στή Σοβιετική 
"Ένωση σέ πληθυσμούς πολιορκημένους καί συγκεκριμένα 
στό Στάλινγκραντ, οί περιγραφές τών διαταραχών πού πα
ρουσιάστηκαν είναι πολλές. Πραγματικά, ξέρουμε πολύ 
καλά πώς δέν είναι άνάγκη νά τραυματιστεί κανείς άπό 
σφαίρα γιά νά ύποφέρει σωματικά δπως καί πνευματικά ά
πό τήν ύπαρξη του πολέμου. "Όπως κάθε πόλεμος, ό πό
λεμος στήν ’Αλγερία δημιούργησε τις δικές του ψυχοσωμα
τικές άσθένειες, ’Ά ν έξαιρέσουμε τήν ομάδα ζ) παρακάτω, 
δλες οί διαταραχές πού παρουσιάστηκαν στήν ’Αλγερία πε- 
ριγράφηκαν μέ τήν εύκαιρία τών «κλασσικών» πολέμων. 
Ή  δμάδα ζ) μάς φάνηκε σάν ειδική τοϋ άποικιακοΰ πολέ
μου τής ’Αλγερίας. Αύτή ή Ιδιαίτερη μορφή παθολογίας (ή 
γενικευμένη μυϊκή σύσπαση) είχε τραβήξει τήν προσοχή 
μας πριν άπό τό ξέσπασμα τής έπανάστασης. ’Αλλά οί.για
τροί πού τήν περιγράφανε τήν θεωρούσαν σάν έκ γενετής 
στίγμα τών Εθαγενών, μιά ιδιοτυπία (;) τοϋ νευρικοϋ τους

ως τοΰ Παυλώψ—  έχει τουλάχιστον τό προτέρημα νά ξαναβά
ζει τόν έγκέψαλο στή θέση του, δηλαδή νά τόν θεωρεί σάν τήν 
κοιτίδα δπου γίνεται ή έπεξεργασία του ψυχισμού.
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συστήματος καί δήλωναν δτι βρήκαν τήν απόδειξη γιά μιά 
προτεραιότητα στόν άποικιοκρατούμενο του K x tra  - P y ra 
m idal (15) (*).

Αυτή ή σύσπαση στήν πραγματικότητα είναι άπλού- 
στατα συνοδό φαινόμενο τής κατάστασής του, ή ύπαρξη 
στούς μυώνες τοϋ άποικ ιοκρατού μενου τής άκαμψιας του», 
τής ^πιφυλακτικότητάς του, τής. άρνησής του άπέναντι στήν· 
αποικιακή εξουσία.

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

α) Έλκη στομάχου.
Πολυάριθμα. Οί πόνοι είναι συνήθως νυχτερινοί, μέ 

σημαντικούς έμετούς, άδυνάτισμα, θλίψη και δυστροπία, έ
νώ ή εύερεθιστότητα είναι ή έξαίρεση. Πρέπει νά σημειώ
σουμε δτι ή πλειονότητα τών ασθενών είναι πολύ νέοι: άπό 
18 ώς 25 χρόνων. Κατά γενικό κανόνα δέν συμβουλεύουμε 
ποτέ τήν χειρουργική έπέμβαση. Δυό φορές εγινε γαστρο- 
εκτομή καί τις δυό φορές χρειάστηκε έπέμβαση τόν ίδιο- 
χρόνο.
β) Κολικοί τοϋ νεφρού.

Κι έδώ βρίσκουμε τούς πόνους σέ παροξυσμό τή νύχτα. 
Στήν πραγματικότητα δέν υπάρχουν Σχεδόν ποτέ πέτρες. 
Αυτοί οί κολικοί μπορούν νά παρουσιαστούν, πράγμα σπά
νιο, σέ παιδιά 14 ώς 16 ετών.

15. “Ό σ ο  ψηλότερα βρίσκεται κανείς στό νευρολογικό πλά
νο τόσο λιγότερο είναι K xtra-P y raniidal. "Οπως βλέπουμε δλα 
μοιάζουν νά συμφωνουν.

(*) Ά λλά οί γιατροί πού τήν περιέγραψαν τήν θεωροΰσαν 
σάν ενα συγγενές στίγμα τού Ιθαγενούς, μιάν ιδιομορφία τού 
νευρικού του συστήματος, δπου βρισκόταν ή άπόδειξη μιας ε
πικράτησης τού έξωπυραμιδικού συστήματος στόν άποικιακό· 
πληθυσμό.
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γ) Διαταραχές τών εμμήνων στις γυναίκες,
Αύτή ή παθολογία είναι πολύ γνωστή καί δέν θα i~\-  

μείνουμε. Οί γυναίκες ειτε περνούν τρεις ώς τέσσερις μή
νες χωρίς έμμηνα, είτε σημαντικοί πόνοι μέ επίδραση στο 
χαρακτήρα καί στή συμπεριφορά συνοδεύουν τά έμμηνα.
:δ) Μ’πνηλία επί ιδιοπαθούς τρόμου.

Πρόκειται γιά νέους Ινήλικες, πού δέν μπορούν ν’ ά- 
ναπαυθοϋν ποτέ έξ αιτίας μιας γενικής τρεμούλας πού θυ
μίζει γενικευμένη Πάρκινσον. Κι εδώ μερικά «έπιστημονι* 
κά πνεύματα- θά μπορούσαν ν* αναφέρουν εναν ντετερμινι
σμό έξωπυραμιδικό, 
ε) Πρόωρο άσπρισμα τών μαλλιών, .

Στούς ανθρώπους πού πέρασαν άπό τά άνακριτικά κέν
τρα, τά μαλλιά ασπρίζουν ξαφνικά, κατά πλάκες, κατά πε
ριοχές, ή όλοκληρωτικά. Πολύ συχνά αυτές οί διαταραχές 
συνοδεύονται άπό βαθειά νοσηρότητα, μέ αδιαφορία καί σε
ξουαλική ανικανότητα.
στ) Παροξυντικές ταχυκαρδίες.

Ό  καρδιακός ρυθμός επιταχύνεται ξαφνικά: 120, 
130, 140 τό λεπτό. Αυτές οί ταχυκαρδίες συνοδεύονται ά
πό άγχος, άπό έντύπωση επικείμενου θανάτου, καί τό τέ
λος τής κρίσης σημειώνεται μέ σημαντική Ιφίδρωση. 
ζ) Γενικευμένη σύσπαση, μυϊκή ακαμψία.

Πρόκειται γιά ασθενείς άρσενικοΰ γένους πού αισθά
νονται προοδευτικά (σέ δυο περιπτώσεις ή εμφάνιση είναι 
απότομη) δυσκολία στήν εκτέλεση ορισμένων κινήσεων: 
στό vs ανέβουν σκάλες, νά περπατήσουν γρήγορα, νά τρ ί
ξουν. Έ  αίτια αύτής τής δυσκολίας είναι μιά χαρακτηρι
στική ακαμψία πού θυμίζει προσβολή ορισμένων περιοχών 
τοΰ έγκεφάλου (κεντρικοί φαιοί πυρήνες) . Είναι μιά άκαμ- 
ψία πού έπεκτείνετα: καί τό βάδισμα γίνεται μέ μικρά βή
ματα, Ί ί  παθητική κάμψη τών κάτω μελών είναι σχεδόν 
αδύνατη. Καμιά χαλάρωση -δέν μπορει νά επιτευχθεί. Σέ 
σύσπαση, ανίκανος νά προκαλέσει μέ τή θέλησή του όποια - 
δήποτε χαλάρωση, ό άσθενής μοιάζει σάν νά είναι φτιαγμέ
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νος μονοκό· ματος. Το πρόσωπο είναι καθηλωμένο άλλα εκ
φράζει εναν σημαντικό βαθμό άποπροσανατολισμοϋ.

Ό  άσθενής μοιάζει νά μήν μπορεί νά «χαλαρώσει τά 
νεϋρα του». Είναι σέ διαρκή ένταση, σέ άναμονή, άνάμεσα 
στή ζωή καί στό θάνατο. Ό πω ς μάς Ιλεγε ενας άπ5 αύ- 
τούς: «Βλέπετε, είμαι κιόλας αλύγιστος σάν πεθαμέ
νος» (16).

16. Εΐναι περιττό νά προσθέσουμε δτι δέν πρόκειται έδώ 
γιά υστερική συστολή.



ΠΕΡΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟ ΑΦΡΙΚΑΝΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ

Δέν ■πρέπει μόνο ν" άγ(ονιζόμαστε γιά τήν έλευθερία 
του λαού μας. Πρέπει επίσης σ* δλη τη διάρκεια του άγώ- 
να νά ξαναμάθουμε σ’ αυτόν τόν λαό, καί πρώτα νά ξανα- 
μάθουμε στόν εαυτό μας, τή διάσταση τοϋ άνθρώπου. Πρέ
πει νά ξαναπάρουμε τούς δρόμους τής ιστορίας, τής Ιστο
ρίας τοϋ άνθρώπου τοϋ καταδικασμένου άπό τούς άνθρώ- 
πους καί νά προκαλέσουμε, νά κάνουμε δυνατή τή συνάν
τηση τοϋ λαοϋ μας μέ τούς άλλους άνθρώπους.

Στήν πραγματικότητα δ Αγωνιστής πού Ιχει άναλάβει ε
ναν ένοπλο αγώνα, μιά έθνική πάλη, Ιχει τήν τάση νά με
τράει μέρα μέ μέρα δλους τούς έξευτελισμούς πού έπιβάλ- 
λονται στόν άνθρωπο άπό τήν αποικιακή καταπίεση. Ό  Α
γωνιστής εχει καμιά φορά τήν δδυνηρή έντύπωση δτι πρέ
πει νά πάρει ολόκληρο τό λαό του, νά τόν άνεβάσει άπό τό 
πηγάδι, άπό τή σπηλιά. Ό  άγωνιστής καταλαβαίνει πολύ 
συχνά δτι βχι μόνο πρέπει νά καταδιώξει τις εχθρικές δυ
νάμεις, άλλά κ α ί 'τούς πυρήνες τής απελπισίας πού έχουν 
αποκρυσταλλωθεί στό σώμα τοϋ άποικιοκρατούμενου. Ή  πε
ρίοδος τής τυραννίας είναι οδυνηρή, άλλά 6 άγώνας, άπο- 
καθιστώντας τον καταπιεσμένο άνθρωπο αναπτύσσει μιά 
διαδικασία έπανολοκλήρωσης πού είναι εξαιρετικά γόνιμη 
καί αποφασιστική. Ό  νικηφόρος άγώνας ένός λαοϋ δέν έξα- 
σφαλίζξΐ μόνο τόν θρίαμβο των δικαιωμάτων του. Προμη
θεύει σ’ αύτό τό λαό ειδικό βάρος, συνοχή καί δμογένεια. 
Γιατί ή αποικιοκρατία άλλο .δέν Ικανέ άπό τό νά Αποπρο- 
σωποποιε! τόν Αποικιοκρατούμενο. Αύτή ή Αποπροσωποποί-
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ηση φαίνεται επίσης στο συλλογικό πλάνο στό επίπεδο τών 
κοινωνικών δομών. Ό  Αποικιοκρατούμενος λαός βρίσκεται 
τότε υποβιβασμένος σ’ ενα σύνολο άτόμων πού τά θεμέλια 
τους δέν βρίσκονται παρά στήν παρουσία του Αποικιοκράτη.

Ό  άγώνας πού διεξάγει ενας λαός γιά τήν Απελευθέ
ρωσή του τον οδηγεί άνάλογα μέ τις περιστάσεις εϊτε νά 
άπορρίψει είτε νά κάνει νά έκραγοΰν οΕ δήθεν Αλήθειες πού 
έχουν εγκατασταθεί στή συνείδησή του άπό τήν πολιτική Α
ποικιακή διοίκηση, τή στρατιωτική κατοχή, τήν οικονομι
κή εκμετάλλευση, Καί μόνο δ άγώνας μπορεί πραγματικά 
νά έξορκισει αυτά τά ψέματα γιά τόν άνθρωπο, πού μειώ
νουν και κυριολεκτικά άκρωτηριάζουν τούς πιό συνειδη
τού; άπό μάς.

Πόσες φορές, στό Παρίσι ή στό Αίξ, στό ’Αλγέρι ή 
στήν Μπάς - Τέρ, είδαμε τούς άποικιοκρατούμενους νά δια
μαρτύρονται βίαια γιά τήν υποτιθέμενη τεμπελιά τοϋ Μαύ
ρου, τοϋ Άλγερινοϋ, τοϋ Βιετναμέζου. Κι ωστόσο είναι άπό- 
λυτά αληθινό δτι σ" Ινα αποικιακό καθεστώς ενας φελλά- 
χος μέ ζήλο στή δουλειά του, ενας νέγρος πού θ’ άρνιόταν 
τήν Ανάπαυση, θά ή σαν άπλοόστατα άτομα παθολογικά. Ή  
τεμπελιά τοϋ άποικιοκρατούμενου είναι τό συνειδητό σαμπο- 
τάζ τής αποικιακής μηχανής. Είναι, στό βιολογικό πλάνο, 
ενα σύστημα αυτοπροστασίας* πού είναι αξιοπρόσεκτο καί 
οπωσδήποτε καθυστεοει κάπως τήν κατοχή ολόκληρης τής 
χώρας.

II Αντίσταση τών δασών καί τών βάλτο) ν στήν 
ξένη εισβολή είναι δ φυσικός σύμμαχος τοϋ άποικιοκρατού- 
μενού, θ ά  ’πρεπε νά το καταλάβουν καί νά πάψουν νά συ
ζητούν καί νά δηλώνουν δτι δ Νέγρος είναι" γερός δουλευ- 
τή; κι δ Άραβας εξαιρετικός Ικχερσωτής. Στό αποικιακό 
καθεστώς, ή Αλήθεια τοϋ "Αραβα, ή Αλήθεια τοϋ Νέγρου, 
είναι νά μήν κουνοϋν ούτε τό μικρό τους δαχτυλάκι, νά μή 
οοηθοϋν τον καταπιεστή νά χώσει πιό βαθιά τά νύχια του 
στό θήραμά του, Τό καθήκον τοϋ άποικιοκρατούμενου, πού 
δέν εχει Ακόμα ωριμάσει ή πολιτική του συνείδηση ώστε 
*/ αποφασίσει ν" Ανατρέψει τήν καταπίεση, είναι κυριολε



κτικά νά κάνει μέ τό ζόρι τήν παραμικρή κίνησή. 'Έχουμε 
έδώ μιά πολύ συγκεκριμένη εκδήλωση τής μή - συνεργασί
ας ή οπωσδήποτε τής συνεργασίας στό μίνιμουμ.

Αυτές οί παρατηρήσεις, πού άφορουν τις σχέσεις τοΰ 
άποικιοκρατούμενου μέ τήν εργασία, θά μπορούσαν έπίσης 
ν’ άφορουν τόν σεβασμό τοϋ άποικιοκρατούμενου γιά τό νό
μο τοϋ καταπιεστή, τήν τακτική πληρωμή τών φόρων, τις 
σχέσεις τοϋ άποικιοκρατούμενου μέ τό άποικιακδ καθεστώς. 
Στό άποικιακό καθεστώς ή ευγνωμοσύνη, ή ειλικρίνεια, ή 
τιμή είναι κενές λέξεις. Στή διάρκεια αυτών τών τελευταί
ων χρόνων είχα τήν ευκαιρία νά έπαληθεύσω ένα πολύ 
κλασσικό δεδομένο: ή τιμή, ή άξιοπρέπεια, δ σεβασμός τοϋ 
λόγου, δέν μποροϋν νά εμφανιστούν παρά στά πλαίσια μιας 
εθνικής καί διεθνούς ομοιογένειας. Ά πό τή στιγμή πού έ- 
σείς κι οί δμοιοί σας έξοντώνεστε σάν σκυλιά δέν σάς μέ
νει πιά παρά νά μεταχειριστεΖται δλα τά μέσα γιά ν* άνα- 
κτήσετε τό ανθρώπινο βάρος σας. Πρέπει λοιπόν νά βάρυνε- 
τε δσο περισσότερο γίνεται πάνο> στό σώμα τοϋ βασανιστή 
σας, ώστε τό παραπλανημένο κάπου πνεϋμα του νά βρει έπί 
τέλους τήν οικουμενική του διάσταση. Στή διάρκεια τών τε
λευταίων χρόνων είχα τήν ευκαιρία νά δώ στήν άγωνιζό- 
μενη Αλγερία τήν τιμή, τήν αυτοθυσία, τήν άγάπη γιά τή 
ζωή, τήν περιφρόνηση τοϋ θανάτου, σέ έξαιρετικές μορφές. 
’Ό χ ι, δέν πρόκειται νά υμνήσω τούς αγωνιστές. Πρόκειται 
έδώ γιά μιά κοινή διαπίστωση πού κι οί πιό μανιασμένοι 
αποικιοκρατίες δέν μπόρεσαν νά μήν κάνουν: δ Άλγερι- 
νδς άγωνιστής Ιχει έναν άσυνήθιστο τρόπο νά πολεμάει καί 
νά πεθαίνει καί καμιά άναφορά στό Ίσλάμ ή στόν παρά
δεισο πού ύπόσχεται αύτό, δέν μπορεΐ νά έξηγήσει αύτή 
τήν αύτοθυσία, δταν πρόκειται νά προστατέψει τό λαό ή νά 
καλύψει τ’ άδέρφια του. Κι αύτή ή καταθλιπτική σιωπή, —  
τό σώμα φυσικά φωνάζει —  είναι ή σιωπή πού πνίγει τό 
βασανιστή. Πρέπει νά ποϋμε πώς ξαναβρίσκουμε έδώ τόν 
πολύ παλιδ νόμο πού απαγορεύει σέ δποιοδήποτε στοιχείο 
τής ύπαρξης νά παραμεινει άκίνητο δταν τδ 2θνος Ιχει άρ- 
χίσει νά προχωρεί, δταν δ άνθρωπος διεκδικεΤ καί έκδηλώ-
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νει συγχρόνως τήν άπεριοριστή άνθριοπιά του.
Ανάμεσα στά χαρακτηριστικά τοΰ άλγερινοϋ λαοΰ, ό

πως τά είχε καθιερώσει ή αποικιοκρατία διαλέγουμε τήν 
φοβερή εγκληματικότητά του. Πριν άπό τό 1954 οί δικα
στικοί, οί άστυνομικοί, οι δικηγόροι, οί δημοσιογράφοι, οί 
ιατροδικαστές συμφωνοΰν μέ αγανάκτηση δτι ή εγκλη
ματικότητα τοΰ Άλγερινοϋ άποτελοΰσε πρόβλημα. Ό  Άλ- 
γερινός δήλωναν είναι γεννημένος εγκληματίας. Επεξερ
γάστηκαν μιά θεο^ρία, φέρνοντας επιστημονικές αποδείξεις. 
Αύτή ή θεωρία γιά περισσότερο άπό είκοσι χρόνια άποτέλε- 
σε άντικείμενο πανεπιστημιακής διδασκαλίας. Οί Άλγερι- 
νοί φοιτητές τής ιατρικής διδάχτηκαν αύτή τή θεωρία καί 
λίγο - λίγο, άδιέρατα, άφοΰ συμβιβάστηκαν μέ τήν άποικιο- 
κρατία, οί ελίτ συμβιβάζονται μέ τά φυσικά κουσούρια τοΰ 
άλγερινοϋ λα οΰ. Γεννημένοι τεμπέληδες, γεννημένοι ψεΰτες, 
γεννημένοι κλέφτες, γεννημένοι εγκληματίες.

θ ά  θέλαμε νά έκθέσουμε έδώ αύτήν τήν επίσημη θε
ωρία, νά θυμίσουμε τΙς συγκεκριμένες βάσεις της καί τήν 
επιστημονική επιχειρηματολογία της. Μετά θά ξαναπάρου- 
με τά γεγονότα καί θά δοκιμάσουμε νά τά ξαναερμηνεύ- 
σουμε.

Ό  Ά  λ γ  ε ρ ι ν ό ς σ κ ο τ ώ ν ε ι  σ υ χ ν ά :  Είναι 
γεγονός, θά σάς ποΰν οί δικαστικοί, δτι τά τέσσερα πέμπτα 
τών έκδικαζομένων υποθέσεων άφοροΰν χτυπήματα καί 
τραυματισμούς. Τό ποσοστό τής εγκληματικότητας στήν 
Αλγερία είναι άπό τά πιό σημαντικά, άπό τά υψηλότερα 
τοΰ κόσμου, δηλώνουν. Δέν ύπάρχουν πλημμελήματα. "Οταν 
6 Άλγερινός, κι αύτό ισχύει γιά δλους τούς Βορειοαφρικα- 
νούς, παρανομεί, τό κάνει πάντα στό μάξιμουμ.

Ό  Ά λ γ ε ρ ι ν ό ς  σ κ ο τ ώ ν ε ι  ά γ ρ ι α :  Καί 
πρώτα άπ’ δλα τό δπλο πού προτιμάει είναι τό μαχαίρι. Οί 
δικαστικοί πού «γνωρίζουν τή χώρα» δημιούργησαν μιά μι
κρή φιλοσοφία πάνω σ’ αύτό τό θέμα. Οί Καβύλιοι π.χ. 
προτιμούν τό πιστόλι ή τό ντουφέκι. Οί ’Άραβες τής πε
διάδας έχουν μιά προτίμηση γιά τό μαχαίρι. Όρισμένοι δι
καστικοί άναρωτιοΰνται μήπο>ς γιά τόν Άλγερινό είναι ά-
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νάγκη νά βλέπει το αίμα. Ό  Άλγερινός, λένε, έχει ανάγ
κη νά νιώσει τή ζέστα τοϋ αίματος, νά λουστεί στό αίμα 
τοϋ θύματος. Αυτοί οί δικαστικοί, αυτοί οί άστυνομικοί, αυ
τοί οί γιατροί συζητοϋν πολύ σοβαρά γιά τις σχέσεις της 
μουσουλμανικής ψυχής μέ το αίμα ( ]7) .  'Ένας ορισμένος 
αριθμός δικαστικών φτάνουν στο σημείο νά λένε πώς γιά. 
τδν Άλγερινό δ φόνος ένδς άνθρώπου είναι πρώτ’ άπ’ δλα 
καί κυρίως ή σφαγή. Ή  αγριότητα τοϋ Άλγερινοϋ εκφρά
ζεται κυρίως μέ τδ πλήθος τών τραυματισμών, καί τδ ανώ
φελο δρισμένων απ’ αυτούς πού γίνονται μετά τδ θάνατο. 
Οί αυτοψίες δείχνουν άναμφςσβήτητα τδ εξής: δ δολοφόνος 
δίνει τήν εντύπωση δτι θέλησε νά σκοτώσει ανυπολόγιστες 
φορές.

Ό  Ά λ γ ε ρ ι ν ό ς  σ κ ο τ ώ ν ε ι  γ ι ά  τ δ τ ί~ 
π ο τ ε :  Πολύ συχνά δικαστικοί κι άστυνομικοί μένουν κα
τάπληκτοι μπροστά στά κίνητρα τοϋ φόνου: μιά χειρονομία* 
ενα υπονοούμενο, μιά διφορούμενη πρόθεση, μιά λογομαχία. 
σχετικά μέ μιάν ελιά πού τήν κατέχουν άπδ κοινού, Ινα 
ζώο πού μπήκε σ’ ένα δγδοο τοϋ εκταρίου... Μπροστά «σ’ -αύ- 
τδν τδ φόνο, καμιά φορά μπροστά σ’ αύτδν τδ διπλδ ή τρι
πλό φόνο, ή αίτια πού άναζητειται, το κίνητρο πού θά έπρε- 
πε νά δικαιολογεί καί νά βασίζει αυτούς τούς φόνους άπο- 
καλύπτεται απελπιστικά κοινό. Γι’ αύτό έχουν τήν εντύπω
ση δτι συχνά ή κοινωνική δμάδα κρύβει τά πραγματικά, 
κίνητρα.

Τέλος ή κλοπή πού διαπράττεται άπδ έναν Άλγερινό 
γίνεται πάντα μέ διάρηξη συνοδευμένη ή δχι μέ δολοφονία,, 
δπο)σδήποτε άπό επίθεση ένάντια στόν ιδιοκτήτη.

'Όλα αυτά τά στοιχεία συγκεντρωμένα σάν φάκελος, 
σχετικά μέ τήν άλγερινή εγκληματικότητα φάνηκε δτι έ~ 
ξειδίκευαν άρκετά τό πράγμα ώστε νά κατασκευαστεί μιά 
προσπάθεια συστηματοποίησες.

17. Ξέρουμε πραγματικά δτι τό Ίσλάμ υποχρεώνει τούς 
οπαδούς του νά μήν τρώνε κρέας άν δέν βεβαιωθούν δτι τό αί
μα έχει άδειαστεΐ άπό τό ζώο. ΓΓ αύτό τά ζώα σφάζονται.
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Παρόμοιες, άν καί λιγότερο περιεκτικές παρατηρήσεις 
εγιναν στήν Τυνησία καί στο Μαρόκο κι ετσι τό θέμα μετα
τοπίστηκε δλο καί πιο πολύ στήν βορειο - αφρικανική έγ- 
κληματικότητα. Γιά περισσότερο άπό τριάντα χρόνια, μέ τή 
σταθερή καθοδήγηση τοϋ καθηγητή ΙΙορό, καθηγητή τής 
ψυχιατρικής στή σχολή τοϋ Αλγεριού, πολλές δμάδες ερ
γασίας καθόρισαν τούς τρόπους Ικφρασης αυτής τής έγκλη- 
ματικότητας καί πρότειναν έρμηνεϊες κοινωνιολογικές, λει
τουργικές, άνατομικές.

θ ά  χρησιμοποιήσουμε έδώ τις κυριότερες έργασίες τις 
αφιερωμένες σ' αύτό τό θέμα τής ψυχιατρικής σχολής τοϋ 
πανεπιστημίου τοϋ ’Αλγεριού. Τά συμπεράσματα τών ερευ
νών πού εγιναν γιά περισσότερα άπό είκοσι χρόνια άποτέ- 
λεσαν άντικείμενο, τό ξαναθυμίζουμε, τών ακαδημαϊκών 
μαθημάτο)ν στήν εδρα τής ψυχιατρικής.

Έ τσι οί Άλγερινοί γιατροί πού πήραν τό δίπλωμά 
τους στό Αλγέρι άκουσαν κι Ιμαθαν δτι 6 Άλγερινός είναι 
γεννημένος έγκληματίας. θυμάμαι άκόμα κάποιον συμφοι
τητή μου πού πολύ σοβαρά ανάπτυσσε τις θεωρίες αυτές πού 
είχε μάθει. Καί συμπλήρωνε: «Είναι δύσκολο νά τό κατα
πιείς, άλλά είναι επιστημονικά εξακριβωμένο».

Ό  Βορειοαφρικανός είναι έγκληματίας, τά φονικά του 
ένστικτα είναι γνωστά, ή μαζική έπιθετικότητά του είναι 
ορατή μέ γυμνό μάτι. Ό  Βορειοαφρικανός άγαπάει τις υ
περβολές, επίσης‘δέν μποροϋμε ποτέ νά τοΰ Εχουμε απόλυ
τη έμπιστοσύνη. Σήμερα δ καλύτερός μας φίλος, αύριο ό 
χειρότερός μας έχθρός. Αδιαπέραστος καί δύσκαμπτος (* ), 
ο καρτεσιανισμός τοϋ είναι θεμελιακά ξένος, ή αίσθη
ση τής ισορροπίας, τής στάθμης, τοϋ μέτρου συγκρούε
ται μέ τις βαθύτερές του διαθέσεις. Ό  Βορειοαφρικανός εί- 
■ναι βίαιος, βίαιος άπό κληρονομικότητα. Τοϋ είναι άδύνατο
V αύτοπειθαρχηθεϊ, νά διοχετεύσει τις ένορμήσεις του. Ναί,

(*) Im perm eable a u x  n uances =  μπορεΐ ν’ άποδοθεΐ 
σάν «δ ύ σ κ α μ π τ ο ς » .  ‘Αδιαπέραστος σέ λεπτές άποχρώ- 
σεις συμπεριφοράς.
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ό Αλγερινός είναι έκ γενετής παρορμητικός.
"Αλλά, προσδιορίζουν, αυτή ή παρορμητικότητα είναι 

ύπερβολικά επιθετική καί γενικά φονική. ’Έτσι καταφέρ
νουν νά έξηγήσουν τήν άνορθόδοξη συμπεριφορά του Ά λ- 
γερινοϋ μελαγχολικοϋ. Οι Γάλλοι ψυχίατροι στήν Αλγερία 
βρέθηκαν αντιμέτωποι μ’ ενα δύσκολο πρόβλημα. ΤΗσαν συ
νηθισμένοι, όταν είχαν εναν άσθενή πού Ιπασχε άπό μελαγ
χολία νά φοβούνται τήν αυτοκτονία. "Ομως ό Άλγερινός 
μελαγχολικός σκοτώνει. Αυτή ή άσθένεια τής ηθικής συν
είδησης, πού συνοδεύεται πάντα άπό αύτοκατηγορίες καί 
άπό αύτοκαταστροφικές τάσεις παίρνει στόν Άλγερινό έ- 
τε ροκαταστροφικές μορφές. Ό  Άλγερινός μελαγχολικός 
δεν αύτοκτονεΖ. Σκοτώνει. Είναι ή φονική μελαγχολία πού 
μελετήθηκε καλά άπό τόν παθηγητή ΙΤορό στή διατριβή 
του μαθητή του Μονσερρά.

Πώς έξηγεΐ ή άλγερινή σχολή αύτήν τήν άνωμαλία; 
Πρώτα, λέει ή άλγερινή σχολή, δταν αυτοκτονει κανείς ά- 
ναδιπλώνεται στον εαυτό του, αύτοπαρατηρείται. "Ομως ό 
Άλγερινός δέν γνωρίζει τήν εσωτερική ζωή. Ό  Βορειοα- 
χρικανός δέν εχει Ισωτερική ζωή. Ό  Βορειοαφρικανός ά- 
παλάσσεται άπό τις Εγνοιες του ρίχνοντας τες στό περιβάλ
λον. Λέν άναλύει. Καθώς ή μελαγχολία είναι άπό τόν ορι
σμό της ασθένεια τής ηθικής συνείδηση: είναι φανερό πώς 
ό Άλγερινός δεν μπορεΐ νά εχει παρά ψευτο - μελαγχολί
ες, καθώς τό επισφαλές τής συνείδησής του καί τό εύθραυ
στο τοϋ ήθικοϋ του αισθήματος είναι πολύ γνωστά. Αυτή ή 
ανικανότητα τοϋ Άλγερινοϋ ν” άναλύει. μιά κατάσταση, νά 
οργανώνει ενα πνευματικό πανόραμα είναι άπόλυτα κατα
νοητή, άν άναφερθει κανείς στις δυό τάξεις αιτιολογίας πού 
προτείνουν οί Γάλλοι συγγράφεις.

Καί πρώτα δσον άφορα τις διανοητικές* Ικανότητες, ό 
Αλγερινός είναι ένας μεγάλος διανοητικά καθυστερημένος. 

Πρέπει, άν θέλουμε νά καταλάβουμε σωστά αυτή τή θέση, 
νά θυμηθούμε τήν σημειολογία πού καθιερώθηκε άπό τή 
σχολή τοϋ Αλγεριού. Ό  ιθαγενής, λένε, παρουσιάζει τά 
ακόλουθα χαρακτηριστικά:



— καθόλου ή σχεδόν καθόλου συγκινητικότητα
—  εύπιστος καί εξαιρετικά ύποβόλιμος
—  επίμονη ίσχυρογνωμοσύνη
--ψ υ χικ ό  παιδισμό, μειον τό πνεύμα περιέργειας του 

παιδιού της Δύσης.
—  άτυχηματίτιδες καί πυθιατικές αντιδράσεις (18).
Ό  Άλγερινός δέν αντιλαμβάνεται τό σύνολο, Οί ερω

τήσεις πού θέτει άφορουν πάντα τις λεπτομέρειες καί άπο- 
κλείουν κάθε σύνθεση. Σχολαστικός, έξαρτημένος άπό τ" 
αντικείμενα, χαμένος στις λεπτομέρειες, ξένος πρός τήν ι
δέα, ανίκανος νά συλλάβει εννοιες. Ή  ρηματική έκφραση 
είναι περιορισμένη στό μίνιμουμ. Ή  χειρονομία πάντα εν- 
στικτοίδης κι επιθετική. Ανίκανος νά ερμηνεύσει τή λε
πτομέρεια ξεκινώντας άπό τό σύνολο, 6 Άλγερινός γενι
κεύει τό στοιχείο καί παίρνει τό μέρος γιά τό δλο. Έ τσι 
εχει υπερβολικές άντιδράσεις απέναντι σέ μηδαμινούς Ερε
θισμούς, άπέναντι σέ άσημαντότητες δπως μιά συκιά, μιά 
χειρονομία, ένα πρόβατο στό κτήμα του. Ή  εκ γενετής ε
πιθετικότητα ψάχνει γιά διεξόδους, αρπάζεται άπό τήν 
παραμικρή πρόφαση. Είναι μιά έπιθετικότητα καθαρή κα
τάσταση (19) .

Έγκαταλείποντας τό περιγραφικό στάδιο, ή σχολή 
τοϋ Άλγερίυυ προσεγγίζει τό έξηγητικό πλάνο. Τό 1935, 
στό συνέδριο τών γαλλόφωνιον Φρενολόγων καί Νευρολό

18. Καθηγητής Α. ΓΊορό, Ιατρικό - Ψυχολογικά Χρονικά, 
1913.

19. Στό στόμα του προέδρου ένός δικαστηρίου του * Αλγε
ριού αύτή ή έπιθετικότητα του Άλγερινοϋ εξηγείται άπό τήν ά- 
άγάπη του γιά  τήν «φαντασία». «*Όλη αύτή ή εξέγερση, έλεγε 
τό 1955, κακώς πιστεύεται δτι είναι πολιτική. Ά π ό  καιρό σέ 
καιρό πρέπει νά βγαίνει αύτή ή αγάπη τους γιά  τή δράση!». 
Γιά τόν έθνολόγο, μέ τό νά καθιερωθεί μιά σειρά άπό τέστ και 
άπό παιχνίδια πού θά μπορούσαν νά κατευθύνουν τά γενικά επι
θετικά ένστικτα του ιθαγενούς, θά μπορούσε νά εΤχε άποψευχθει 
ή έπανάσταση τό 1 9 5 5 - 1956.
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γων πού εγινε στις Βρυξέλλες, ο καθηγητής Ιίορό καθόρι
σε τις επιστημονικές βάσεις τής θεωρίας του. Συζητώντας 
τήν έκθεση τοϋ Μπαρούκ περί υστερίας, δήλωσε δτι «6 Βο- 
ρειοαφρικανός ιθαγενής, πού οι ανώτερες καί φλοιώδεις 
δραστηριότητες του είναι ελάχιστα εξελιγμένες, είναι ενα 
πρωτόγονο πλάσμα πού ή ούσιαστικά φυτική καί ένστικτο.)' 
δης ζωή του κανονίζεται κυρίως άπό τόν διεγκέφαλό του*.

Γιά νά μετρήσουμε σωστά τή σημασία τής άνακάλυ- 
ψης τοϋ καθηγητή Πορό πρέπει νά θυμίσουμε δτι τό χαρα
κτηριστικό τοϋ άνθρώπινου είδους, δταν τό συγκρίνουμε μέ 
τά άλλα σπονδυλθ3τά, είναι ή φλοιοποίηση. Ό  διεγκέφαλος 
είναι ενα άπό τά πιό πρωτόγονα μέρη τοϋ εγκεφάλου κι δ 
άνθρωπος είναι κατ’ έξοχή τό σπονδυλωτό στό οποίο κυρι
αρχεί δ Φλοιός.

Γιά τόν καθηγητή Ιίορό, ή ζωή τοϋ Βορειοαφρικανοϋ 
ιθαγενή κυριαρχείται άπό τά διεγκεφαλικά στοιχεία. Αυ
τό σημαίνει δτι δ Βορειοαφρικανός Ιθαγενής άπό μιά άπο
ψη στερείται φλοιού. Ό  καθηγητής Πορό δέν άποφεύγει 
αυτήν τήν αντίφαση καί τόν Απρίλιο τοϋ 1939 στόν « Ι 
ατρικό καί Χειρουργικό Νότο>> καθορίζει σέ συνεργασία μέ 
τόν μαθητή του Συττέρ, τώρα καθηγητή τής ψυχιατρικής 
στό ’Αλγέρι: «Ό πρωτογονισμός δέν είναι μιά έλλειψη ω
ριμότητας, ένα έκδηλο σταμάτημα στήν ανάπτυξη τοϋ δια- 
νοητικοϋ ψυχισμοϋ. Είναι μιά κοινοτική κατάσταση πού I- 
φτασε στο τέλος τής εξέλιξής της, είναι προσαρμοσμένος 
μέ λογικό τρόπο σέ μιά ζωή διαφορετική άπό τή δική 
μας». Τέλος, οί καθηγητές φτάνουν στήν ίδια τή βάση τής 
θεωρίας: αυτός δ πρωτογονισμός δέν είναι μόνο μιά συμ
περιφορά πού είναι αποτέλεσμα μιας ειδικής έκπαίδευσης, 
Ιχει πολύ βαθύτερες βάσεις καί νομίζουμε μάλιστα πώς 
πρέπει νά έλκει τήν καταγωγή του άπό μιά ιδιαίτερη διά
ταξη τής αρχιτεκτονικής, ή τουλάχιστον τής δυναμικής ι
εράρχησης τών νευρικών κέντρο)ν. 'Όπως βλέπουμε τό έν- 
στικτώδες τοϋ Άλγερινοϋ, ή συχνότητα καί οί χαρακτήρες 
τών φόνων του, οί διαρκείς τάσεις του πρός τήν έγκλημα- 
τικότητα, δ πρωτογονισμός του δέν είναι συμπτωματικός.
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Εχουμε μπροστά μας μιά συμφυά συμπεριφορά, επιστημο
νικά εξηγήσιμη. Ό  "Αλγερινός δέν εχει φλοιό, ή γιά  νά 
είμαστε ακριβέστεροι, ή κυριαρχική λειτουργία είναι όπως 
στά κατώτερα σπονδυλωτά διεγκεφαλική. Οι φλοιώδεις 
λειτουργίες, άν υπάρχουν είναι πολύ εύθραυστες, πρακτικά 
μή δλοκληριομένες στον δυναμισμό τής ύπαρξης. Δέν υπάρ
χει λοιπόν οΰτε μυστήριο οδτε παράδοξο. Ή  διστακτικότη- 
τα του άποικιοκράτη νά Ιμπ'.στευτεΓ μιά ευθύνη στόν ιθα
γενή δέν προέρχεται άπό τόν ρατσισμό του ή τον πατερ
ναλισμό του, άλλά άπλούστατα άπό μιάν επιστημονική εκ
τίμηση τών βιολογικά περιορισμένων δυνατοτήτων του ά- 
ποικιοκρατούμενου.

Ά ς  τελειώσουμε αυτήν τήν επιθεώρηση ζητώντας ε
να συμπέρασμα στήν αφρικανική κλίμακα άπό τόν καθη
γητή Καρόδερς, ειδικό τής Διεθνούς ’Οργάνωσης Υγείας. 
Αύτός 6 διεθνής ειδικός συγκέντρωσε σ’ ενα βιβλίο πού κυ
κλοφόρησε τό 19Γνί (20) τήν ουσία τών παρατηρήσεων 
του,

Ό  γιατρός Καρόδερς εργάστηκε στήν κεντρική καί 
ανατολική "Αφρική άλλά τά συμπεράσματά του διασταυρώ
νονται μ εκείνα τής βορειοαφρικανικής σχολής. Πραγμα
τικά γιά τον διεθνή ειδικό «ί  Αφρικανός χρησιμοποιεί πο- 
/,ύ λίγο τούς μετωπιαίους λοβούς του. "Ολες οι ιδιοτυπίες 
τής αφρικανικής ψυχιατρικής μπορούν ' /  άποδοθοϋν σέ μιά 
μετωπιαία οκνηρία- (21) ..

Γιά νά γίνει καλύτερα κατανοητός ό δόκτωρ Καρό- 
οερ: κάνει μιά πολύ ζωντανή σύγκριση. 'Έτσι ισχυρίζεται, 
πώς ό ομαλός "Αφρικανός είναι Ινας λ ό β ο τ ο μ η μ ε
ν ό ς  Ε ύ ρ ω π α Ι ο ς .  Ξέρουμε πώς ή άγγλο - σαξωνν- 
κή 3χολί^ νόμισε πώς βρήκε μιά ριζική θεραπευτική δρι- 
σμένων σοβαρών μορφών ψυχικών ασθενειών Απομονώνον
τας ?να σημαντικό μέρος τοΰ εγκεφάλου. Έ  μεγάλη φθο-

20.  Κ αρόδερς, 'Ομαλή και παθολογική ψυχολογία  τού 'Α
φρικανού, Έθνοψυχιατρικές Μελέτες

21, Σ τ ο  Τδιο έργο
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ρά τής προσωπικότητας πού διαπιστώθηκε ανάγκασε νά έγ- 
καταλειφθει αυτή ή μέθοδος. Κατά τδν γιατρό Καρόδερς 
είναι χτυπητή ή δμοιότητα πού υπάρχει άνάμεσα στόν ο
μαλό ’Αφρικανό ιθαγενή καί τόν λοβοτομημένο Ευρωπαίο.

Ό  Δρ. Καρόδερς-, άφοΰ μελέτησε τις εργασίες τών 
διαφόρων συγγραφέων πού άσχολοϋνται μέ τήν ’Αφρική, 
μας προτείνει ενα συμπέρασμα πού θεμελιώνει μιά γενική 
σύλληψη-τοϋ Αφρικανού. «Τέτοια είναι % γράφει, «τά δε
δομένα τών περιπτώσεων πού δέν αφορούν τις ευρωπαϊκές 
κατηγορίες. Συγκεντρώθηκαν στις διάφορε; περιοχές τής 
'Αφρικής* άνατολή, δύση, νότο, και γενικά κάθε συγγρα
φέας δέν είχε παρά ελάχιστη ή καθόλου γνώση τών έργα- 
σιών τών άλλων. Ή  003Γ.αστική ομοιότητα αυτών τών ερ
γασιών είναι λοιπόν εντελώς άς'.οπρόσεκττρ (22) .

ΙΙρίν τελειώσουμε άς σημ^ ιώσουμε ότι ό Δόκτωρ Κα
ρόδερς δριζε τήν έξέγερση -τών Μάου * Μάου σάν τήν έκ
φραση ένός ασυνείδητου π λ έ γμ α * δ ιά ψ ε υ σ η ς , πού ή επα
νάληψή της θά μπορούσε νά αποφευχθεί επιστημονικά μέ 
θεαματικές ψυχολογικές έφαρμογέ:.

Έ τσι λοιπόν μιά άσυνήΗιστη συμπεριφορά: ή συχνό
τητα τής εγκληματικότητας του "Αλγερινοϋ,. ή άσημαντό- 
τητα τών κινήτρων, ό φονικός καί πάντα σέ υψηλό βαθμό 
αιματηρός χαρακτήρας τών άψιμαχιών, Ιθετε στούς παρα
τηρητές ενα πρόβλημα. Ή  έςηγηση πού δόθηκε καί πού I- 
γινε υλικό διδασκαλίας φαίνεται νά είναι σέ τελευταία α
νάλυση ή ακόλουθη: ή διάταξη τών εγκεφαλικών δομών 
τοϋ Βορειοαφρικανοϋ εξηγεί συγχρόνως τήν οκνηρία τοϋ ι
θαγενούς,. τήν διανοητική και κοινωνική ανικανότητά του 
καί τήν σχεδόν ζωώδικη παρορμητικότητά του, Έ  εγκλη
ματική τάση τοϋ Βορειοαφρικανοϋ είναι ή μεταφορά στήν 
τάξη τής συμπεριφοράς μιας ορισμένη: διάταξη; τοϋ νευ
ρικού συστήματος. Είναι μιά αντίδραση νευρολογικά κατα
νοητή, έντεταγμένη στήν φύση τών πραγμάτων, τών βιολο
γικά οργανωμένων πραγμάτων. Έ  μή άπαρτίωση τών με-

22, Σ τό  ίδιο έργο,
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τωπιαίων λοβών στήν δυναμική τοΰ εγκεφάλου εξηγεί τήν 
τεμπελιά, τά εγκλήματα., τις κλοπές, τούς βιασμούς, το ψέμ~ 
μα. Καί το συμπέρασμα μου τό έ^ινε ενας υποδιοικητής — 
σήμερα διοικητής τής αστυνομίας: «Σ’ αύτά τά φυσικά 
πλάσματα» ελεγε, «πού ύπακούουν τυφλά στούς νόμους τής 
φύσης τους, πρέπει ν’ άντιπαραθέσουμε πλαίσια αύστηρά 
καί άπαρέκκλιτα. Τή φύση πρέπει νά τήν υποτάσσεις δχι 
νά τήν πείθεις». Πειθαρχία·,, ντρεσσάρισμα, δαμασμός καί 
σήμερα ειρήνευση είναι οί λέξεις πού χρησιμοποιούνται πε
ρισσότερο άπό τούς άποικιοκράτες στά κατεχόμενα εδάφη, 

’'Αν εξετάσαμε διά μακρών τις θεωρίες πού προτείνουν 
οί άποικιοκράτες άνθρωποι τής έπιστήμης τό κάνουμε λιγό- 
τερο γιά νά δείξουμε τήν φτώχεια καί τόν παραλογισμό 
τους, παρά γιά νά προσεγγίσουμε ενα πρόβλημα θεωρητικά 
καί πρακτικά εξαιρετικά σημαντικό. Πραγματικά, ανάμε
σα στά ερωτήματα πού εθετε ή επανάσταση, ανάμεσα στά 
θέματα πού μπορούσαν νά συζητηθούν στό επίπεδο τής πο
λιτικής διαφώτισης καί τής αποκάλυψης τής εξαπάτησης, 
ή άλγερινή εγκληματικότητα δέν άποτελούσε παρά εναν ά
σημα ντο τομέα. Άλλά άκριβώς οί συζητήσεις πού εγιναν 
γύρω απ’ τό θέμα ήσαν σέ τέτοιο βαθμό γόνιμες πού μάς ε
πιτρέψανε νά βαθύνουμε καί νά καθορίσουμε καλύτερα τήν 
Ιδέα τής άτομικής καί κοινωνικής άπελευθέρο^σης. "Οταν 
στήν επαναστατική πράξη προσεγγίζουμε μπροστά στά στε
λέχη καί τούς άγωνιστές τό θέμα τής άλγερινής έγκλημα- 
•τικότητας, δταν εκθέτουμε τόν μέσο αριθμό τών έγκλημά - 
των, τών παρανομιών, τών κλοπών τής περιόδου πριν άπό 
τήν επανάσταση, δταν εξηγούμε πώς ή φυσιογνωμία ενός 
εγκλήματος, ή συχνότητα τών παρανομιών είναι σέ εξάρ
τηση μέ τις σχέσεις πού υπάρχουν ανάμεσα στούς άντρες 
καί τις γυναίκες, ανάμεσα στούς ανθρώπους καί στό κρά
τος. ο καθένας καταλαβαίνει' δταν παρακολουθούμε τήν έμ- 
φανή διάλυση τής ιδέας τοϋ Άλγερινοϋ ή τοϋ Βορειοαφρι- 
κανοϋ έγκληματία άπό τή φύση του, ιδέα πού ήταν έπίσης 
καρφωμένη στή συνείδηση τοϋ Άλγερινοϋ γιατί τελικά «εϊ~. 
μαστέ θυμώδεις, καυγατζήδες, κακοί,., Ιτσι είναι...» τότε

282



ναι, μπορούμε νά πούμε, πώς ή έπανάσταση προοδεύει.
Τό σημαντικό θειορητικό πρόβλημα είναι δτι πρέπει  

κάθε στιγμή καί σέ κάθε τόπο νά εξηγούμε, νά διαφο)τίζου- 
με, νά εξοντώνουμε τήν προσβολή στόν άνθρωπο πού είναι 
μέσα μας. Δέν πρέπει νά περιμένουμε δτι τό έθνος θά πα
ράγει καινούργιους ανθρώπους. Δέν πρέπει νά περιμένουμε 
δτι μέσα στήν διαρκή επαναστατική άνανέωση οί άνθρωποι 
ανεπαίσθητα θά μεταβληθοϋν. Είναι αλήθεια πώς αυτές οί 
δυό διαδικασίες είναι σημαντικές, άλλά πρέπει νά βοηθη- 
θεΐ ή συνείδηση. Ή  επαναστατική πρακτική, άν θέλει νά 
είναι γενικά άπελευθερώτρια καί εξαιρετικά γόνιμη, άπαι- 
τεΐ τίποτε νά μή μένει ανεξήγητο. Αισθανόμαστε ιδιαίτερα 
έντονα τήν αναγκαιότητα νά γενικευθεϊ τό συμβάν, νά εί
μαστε καλά εφοδιασμένοι, νά κανονίζουμε τά πάντα, νά εί
μαστε υπεύθυνοι γιά δλα. Τότε ή συνείδηση δέν διστάζει 
νά ξαναγυρίσει πίσω, νά κάνει βήμα σημειωτόν άν πρέπει. 
IV αύτό, μέσα στήν προώθηση στό πεδίο μιας μονάδας ά- 
γώνα τό τέλος μιας ένέδρας δέν σημαίνει τήν ανάπαυση, 
άλλά αντίθετα τή στιγμή πού ή συνείδηση θά κάνει μερι
κά βήματα, γιατί δλα πρέπει νά πηγαίνουν παράλληλα,

Ναί, αύθόρμητα ο 'Αλγερινός έδινε δίκιο στούς δικα
στικούς καί στούς αστυνομικούς ( 2 3 ) . Έ τσ ι χρειάστηκε αύ- 
τή ή άλγερινή εγκληματικότητα, πού βιώθηκε στό πλάνο 
του ναρκισσισμού, σάν εκδήλωση αόθεντικοϋ ανδρισμού, νά 
άνατραπεΐ καί νά τοποθετηθεί τό πρόβλημα στό πλάνο τής 
αποικιακής ιστορίας. Π.χ., νά δείξουμε δτι ή έγκληματικό-

23. Εΐναι φανερό άλλωστε δτι αυτή ή ταύτιση μέ τήν ει
κόνα που εΐχε παράγει ό Ευρωπαίος ήταν πολύ άμφίρροπη. 
Πραγματικά ό Ευρωπαίος σάν νά εκτιμούσε ·—· επίσης άμφίρ- 
ροπα —  τόν βίαιο, παθιασμένο, βάρβαρο, ζηλιάρη, περήφανο, 
άλαζονικό Άλγερινό, πού παίζει τή ζωή του γιά μιά λεπτομέ
ρεια ή μιά λέξη κλπ. ’Ά ς  σημειώσουμε δτι στις συγκρούσεις μέ 
τούς Γάλλους τής Γαλλίας, ο! Ευρωπαίοι τής Αλγερίας τείνουν 
δλο και πιό πολύ νά ταυτιστούν μέ τήν εΙκόνα τού Άλγερινοϋ 
άπό αντίθεση στό Γάλλο,
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τητα τών Άλγερινών στή Γαλλία διαφέρει άπό τήν εγκλη
ματικότητα τών Ά λγερινών πού ύφίστανται τήν άμεση α
ποικιακή Εκμετάλλευση.

Έ ν α  δεύτερο πράγμα τράβηξε τήν προσοχή μας: 
στήν ’Αλγερία ή άλγερινή Εγκληματικότητα εκδηλώνεται 
πρακτικά σέ κλειστό κύκλο. Οί Ά λγερινοί εκλεβαν ό ένας 
τόν άλλο. ξέσκιζαν ό ενας τόν άλλον, σκότα)ναν ό ενας τόν 
άλλον. Στήν Α λγερ ία  δ Ά λγερινός έπιτιθόταν λίγο στούς 
Γάλλους κι άπόφευγε τις προστριβές μέ τούς Γάλλους. Στή 
Γαλλία αντίθετα ο μετανάστης δημιούργησε μιά διακοινιο- 
νική Εγκληματικότητα.

Στή Γαλλία ή άλγερινή εγκληματικότητα μειώνεται. 
Κατευθύνεται κυρίως πρός τούς Γάλλους καί τά κίνητρα 
είναι ριζικά νέα. Έ ν α  παράδοξο μάς βοήθησε σημαντικά 
νά διαφωτίσουμε τούς αγωνιστές: διαπιστώνουμε άπό τό 
1.954 καί μετά περίπου τήν εξαφάνιση τών Εγκλημάτων τού 
ποινικού δικαίου. Οί καυγάδες κι οί ασήμαντες λεπτομέ
ρειες οέν επιφέρουν πιά τον θάνατο τών άνθρώπιον. Σταμά
τησαν οί Εκρηκτικοί θυμοί, Επειδή το μέτωπο τής γυναίκας 
μου ή τόν άριστερό της ώμο τόν είδε δ γείτονας. Ή  Εθνική 
πάλη μοιάζει νά εχει διοχετεύσει δλους τούς θυμούς, νά I- 
χει Εθνικοποιήσει δλες τΙς συναισθηματικές ή συγκινησια
κές τάσεις. Αύτό τό είχαν ήδη διαπιστώσει οί Γάλλοι δι
καστές καί δικηγόροι, άλλά Ιπρεπε νά το συνειδητοποιή
σει κι 6 αγωνιστής, Ιπρεπε νά δδηγηθεί στό νά καταλάβει 
τούς λόγους.

Μένε: ή ίξήγγρη .
Ilpi;:·: νά ποΰμε πώς ί  πόλεμος, ευνοϊκό πεδίο εκ- 

φράσης μιας Επιτέλους κοινωνικοποιημένης έπιθετικότητας 
διοχετεύει πρός τόν άποικιοκράτη τις σύμφυτες φονικές τά
σεις; Είναι μιά κοινή διαπίστωση δτι οι μεγάλες κοινωνι
κές διέξοδοι μειώνουν τήν συχνότητα τής Εγκληματικότη
τας καί τών ψυχικών διαταραχών, θ ά  μπορούσαμε λοιπόν 
θαυμάσια νά Εξηγήσουμε αύτήν τήν υποχώρηση τής άλγε- 
ρινής Εγκληματικότητας μέ τήν ύπαρξη Ενός πολέμου πού
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3σπάζε τήν “Αλγερία στά δυο ρίχνοντας στήν εχθρική πλευ
ρά τόν δικαστικό καί διοικητικό μηχανισμό.

"Ομως στις ήδη απελευθερωμένες χώρες αύτό τό Ιδιο 
φαινόμενο πού σημειώθηκε στή διάρκεια τών απελευθερω
τικών αγώνων διατηρήθηκε καί ξεκαθαρίστηκε μέ τήν α
νεξαρτησία. Φαίνεται λοιπόν πώς ή αποικιακή κατάσταση 
είναι αρκετά πρωτότυπη γιά νά μάς δίνει τή βάση γιά μιά 
νέα έρμηνεία τής εγκληματικότητας. Αύτό κάνουμε πρός 
τήν κατεύθυνση τών αγωνιστών. Σήμερα στή χώρα μας δ- 
λοι ξέρουν πώς ή εγκληματικότητα δέν είναι ή συνέπεια 
του έγγενοϋς χαρακτήρα τοϋ Άλγερινοϋ ουτε τής δργάνω- 
σης τοϋ νευρικού του συστήματος. Ό  πόλεμος τής Α λγερί
ας, οί έθνικοαπελευθερωτικοί πόλεμοι, φανερώνουν τούς 
πραγματικούς πρωταγωνιστές. Στήν άποικιακή κατάσταση, 
τό δείξαμε, οί ντόπιοι βρίσκονται «μεταξύ τους». ’Έχουν τή 
τάση νά χρησιμεύουν δ ενας στόν άλλο σάν προπέτασμα. Ό  
καθένας κρύβει άπό τόν άλλο τόν αντίπαλο κι έχθρό, 
Κι δταν κουρασμένος μετά άπό μιά σκληρή μέρα δεκαεξά- 
ωρης δουλειάς 6 άποικιοκρατούμενος πέφτει στό στρωσίδι 
του κι ενα παιδί μέσα άπό τό χώρισμα άπό πανί κλαίει καί 
τόν εμποδίζει νά κοιμηθεί, συμπτωματικά τό παιδί αύτό εί
ναι ενας μικρός Άλγερινός. 'Όταν πάει νά πάρει λίγο λά
δι ή λίγο σιμιγδάλι άπό τόν μπακάλη πού τοϋ χρωστάει ή
δη μερικές έκατοντάδες φράγκα, καί βλέπει νά τοϋ άρ- 
νιοϋνται αύτή τή χάρη τόν κυριεύει μεγάλο μίσος καί με
γάλη δρεξη νά σκοτώσει, κι δ μπακάλης είναι Άλγερινός. 
'Όταν άφοϋ τόν άπόφυγε βδομάδες δλόκληρες βρίσκεται 
μιά μέρα αντιμέτωπος μέ τόν καΐντ πού τοϋ ζητάει τό φό
ρο, δέν τοϋ δίνεται κάν ή δυνατότητα νά μισήσει τόν Ευ
ρωπαίο κυβερνήτη’ δ καΐντ είναι αυτός πού βρίσκεται μπρο
στά του καί ξυπνάει τό μίσος του, κι είναι Άλγερινός.

Εκτεθειμένος σέ καθημερινές άπόπειρες δολοφονίας: 
άπό πείνα, άπό Ιξωση άπ5 τό άπλήρωτο δωμάτιο, άπό τόν 
ξεραμένο μητρικό μαστό, τά σκελετωμένα παιδιά, τό κλει
στό έργοτάξιο, τούς άνεργους πού περιφέρονται γύρω άπό 
τόν εργολάβο  σάν τά κοράκια, δ ιθαγενής καταλήγει νά
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ολέπει τον δμοιό του σάν άσπονδο εχθρό. Ά ν  χτυπήσει τά 
γυμνά του πόδια πάνω σέ μιά μεγάλη πέτρα στή μέση τοϋ 
δρόμου, ενας ιθαγενής θά τήν εχει βάλει εκεί, καί τις λί
γες ελιές πού υπολόγιζε πώς θά κόψει, νά πού τά παιδιά 
τοϋ X... τις φάγανε τή νύχτα. Ναι, στήν αποικιακή περίο
δο στήν Αλγερία καί άλλοϋ γίνονται πολλά πράγματα γιά 
ενα κιλό σιμιγδάλι. Μπορεί νά σκοτωθούν πολλά πρόσωπα. 
Χρειάζεται φαντασία γιά νά καταλάβει κανείς αυτά τά 
πράγματα. ’Ή  μνήμη. Στά στρατόπεδα συγκέντρωσης άν- 
θρίοποι σκοτώθηκαν γιά ενα κομμάτι ψωμί. θυμάμαι μιά 
φοβερή σκηνή. ΤΗταν στό Όράν τό 1944. Ά πό τό στρα
τόπεδο δπου περιμέναμε νά επιβιβαστούμε στά καράβια, οί 
στρατιωτικοί πετοϋσαν κομμάτια ψωμί σέ μικρούς Άλγερι- 
νούς πού τσακώνονταν ποιος θά τά αρπάξει, μέ μανία καί 
μίσος. Οί κτηνίατροι μπόρεσαν νά φοηίσουν αυτά τά φαι
νόμενα άναφέροντας τήν περίφημη « P eck -O rd er»  (Σ. Μ. 
ή τάξη τοϋ ραμφίσματος) πού παρουσιάζεται στά κοτέτσια. 
Πραγματικά τό καλαμπόκι πού σκορπίζεται άποτελεί Αντι
κείμενο ένός φοβεροϋ άνταγωνισμοϋ. Όρισμένα πουλερικά, 
τά πιό δυνατά, καταβροχθίζουν δλους τούς σπόρους, Ινώ άλ
λα λιγότερο επιθετικά αδυνατίζουν όφθαλμοφανώς. Κάθε 
αποικία τείνει νά γίνει ενα τεράστιο κοτέτσι, ενα τεράστιο 
στρατόπεδο συγκέντρωσης δπου 6 μοναδικός νόμος είναι ό 
νόμος τοϋ μαχαιριού.

Στήν Αλγερία άπό τόν έθνικοαπελευθερωτικό πόλεμο δ
λα άλλάξανε. Όλόκληρες οι προμήθειες μιάς οικογένειας ή 
μιάς γειτονιάς μπορούν νά προσφερθοϋν σέ μιά μόν$ βραδυά 
σέ μιά περαστική ομάδα. Ό  μοναδικός γάιδαρος τής οικο
γένειας μπορεί νά δοθεί δανεικός γιά νά εξασφαλιστεί ή 
μεταφορά ένός τραυματία. Κι δταν πολλές μέρες άργότερα 
ό Ιδιοκτήτης μάθει τό θάνατο τοϋ ζώου του πού πολυβολή- 
θηκε άπό ενα άεροπλάνο δέν θά ριχτεί στις κατάρες καί 
στις άπειλές. Δέν θ’ άμφισβητήσει τό θάνατο τοϋ ζώου του, 
άλλά θά ρωτήσει ανήσυχος άν ό τραυματίας είναι σώος καί 
άβλαβης.

Στό άποικιακό καθεστώς δλα μπορούν νά γίνουν γιά
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ίνα  κιλό ψωμί ή γ ιά  ενα άθλιο αρνί... Οί σχέσεις τοΰ άν~ 
θρώπου μέ τήν υλη, μέ τόν κόσμο, μέ τήν Ιστορία, κατά τήν 
αποικιακή περίοδο είναι σχέσεις μέ τήν τροφή. Γ ιά εναν 
άποικιοκρατούμενο σέ μιά κατάσταση καταπίεσης δπως έ- 
κείνη τής ’Αλγερίας τό νά ζει δέν σημαίνει νά ενσαρκώνει 
άξίες, νά ενσωματώνεται στήν συνεπή καί γόνιμη άνάπτυξ?*· 
ένός κόσμου. Τό νά ζεί σημαίνει νά μήν είναι νεκρός. Υπάρ
χω σημαίνει διατηρούμαι στή ζωή. Κάθε χρόνος πού περνάει 
είναι μιά νίκη. "Όχι ενα αποτέλεσμα τής εργασίας άλλά 
μιά νίκη πού τήν αισθάνεται σάν ενα θρίαμβο τής ζωής. 
"Έτσι τό νά κλέβει τούς χουρμάδες, τό ν’ αφήνει τό πρόβα
τό του νά τρώει τό χορτάρι του γείτονα δέν είναι άρνηση 
τής ιδιοκτησίας του άλλου, παράβαση ένός νόμου ή ελλει- 
ψη σεβασμού. Είναι απόπειρες δολοφονίας. Πρέπει νά εχει 
δει κανείς στήν Καβυλία τούς άντρες καί τις γυναίκες γιά 
ολόκληρες βδομάδες νά πηγαίνουν νά παίρνουν χώμα άπό 
τό βάθος τής κοιλάδας καί νά τ’ άνεβάζουν σέ μικρά πανέ
ρια γιά νά καταλάβει δτι μιά κλοπή είναι μιά απόπειρα δο
λοφονίας κι δχι μιά έχθρική ή παράνομη χειρονομία. Για
τί ή μοναδική προοπτική είναι αύτό τό στομάχι, πού μα
ζεύεται δλο καί πιο πολύ, πού είναι καί πιο λίγο άπαιτη- 
τικό άσφαλώς, άλλά πού ωστόσο πρέπει νά χορτάσει. ’Α
πό ποιόν θά πάρει; Οί Γάλλοι είναι στήν πεδιάδα μέ τούς 
αστυνομικούς, τό στρατό καί τά τάνκς. Στό βουνό δέν υ
πάρχουν παρά Άλγερινοί. ’Εκεί πάνω δ ουρανός μέ τις με
τά τάφον υποσχέσεις του, κάτω οί Γάλλοι μέ τις πολύ συγ
κεκριμένες ύποσχέσεις τους τής φυλακής, του ραβδίου, τών 
εκτελέσεων. Αναγκαστικά καταλήγουν στούς εαυτούς τους. 
Ανακαλύπτουμε έδώ τόν πυρήνα αύτοϋ τοΰ μίσους πρός τόν 
εαυτό μας πού χαρακτηρίζει τά φυλετικά προβλήματα στις 
φυλετικά διαχωρισμένες κοινωνίες.

Ή  εγκληματικότητα τοΰ Άλγερινοϋ, ή κυριαρχία τών 
ενστίκτο)ν του, ή βιαιότητα τών φόνων του δέν είναι λοι
πόν ή συνέπεια μιας δργάνωσης τοΰ νευρικοΰ συ
στήματος ούτε μιά ιδιοτυπία τοΰ χαρακτήρα, άλλά τό ά
μεσο προϊόν τής άποικιακής κατάστασης. Τό δτι οί Άλγε-
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ρινοί αγωνιστές συζήτησαν αύτό το πρόβλημα, τό ότι δέν 
φοβήθηκαν να διαμφισβητήσουν τις πεποιθήσεις πού είχε 
ριζώσει μέσα τους ή Αποικιοκρατία, τό δτι κατάλαβαν δτι 
ί  καθένας τους ήταν τό προκάλυμμα του άλλου κι δτι στήν 
πραγματικότητα αύτοκτονοΰσαν έπιτιθέμενοι στόν άλλον, 
είχε προηαρχική σημασία για τήν έπα ναστατική συνείδη
ση. ’Άλλη μιά φορά, σκοπός του άποικιοκρατούμενου πού 
μάχεται είναι νά προκαλέσει τό τέλος τής ξένης κυριαρ
χίας. Άλλά πρέπει έπίσης νά έπαγρυπνήσει πάνω στήν ε
ξάλειψη δλων τών αναληθείων πού έμφύτεψε στό σώμα του 
ό δυνάστης. Σ’ ενα αποικιακό καθεστώς δπως τής Α λγερί
ας, οί ιδέες πού υποστήριζε ή αποικιοκρατία δέν επηρέα
ζαν μόνο τήν ευρωπαϊκή μειονότητα άλλά καί τόν Άλγερι- 
νό. Ή  άπόλυτη Απελευθέρωση είναι έκείνη πού άφορά δ- 
λους τούς τομείς τής προσωπικότητας. Ή  ένέδρα ή ή έπί- 
θεση, τά βασανιστήρια ή η σφαγή τών άδερφιών του κά
νουν νά πιάνει ρίζες μέσα του ή απόφαση νά νικήσει, Ανα
νεώνει τή συνείδησή του καί τρέφει τήν φαντασία του. 'Ό 
ταν τό Ιθνος ξεσηκώνεται στό σύνολό του δ καινούργιος άν
θρωπος δέν είναι μιά εκ τών υστέρων παραγωγή αύτοϋ τοϋ 
έθνους άλλά συνυπάρχει μαζί του, Αναπτύσσεται μαζί του, 
θριαμβεύει μαζί του. Αύτή ή διαλεκτική Απαίτηση έξηγεί 
τήν έπιφύλαξη Απέναντι στις παραλλαγές τής Αποικιοποί- 
ησης καί στις μεταρρυθμίσεις τής πρόσοψης. Ή  Ανεξαρτη
σία δέν είναι μιά λέξη πού πρέπει νά έξορκιστεί άλλά μιά 
Απαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν ύπαρξη άντρών καί γυναι
κών πραγματικά Απελευθερωμένων δηλαδή κυρίων δλων 
τών ύλικών μέσων δπου κάνουν δυνατή τήν ριζική Αναμόρ
φωση τής κοινωνίας.
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ΕΠΙ ΛΟΓΟΣ

Εμπρός σύντροφοι, είναι καλύτερα ν' αποφασίσουμε 
άπό τώρα ν’ Αλλάξουμε δρόμο. Τή μεγάλη νύχτα πού μέ
σα της είμαστε βυθισμένοι πρέπει νά τήν άποτινάξουμε καί 
νά βγούμε. Ή  καινούργια μέρα πού σηκώνεται πρέπει νά 
μάς βρει σταθερούς, συνετούς κι Αποφασισμένους.

Πρέπει νά παρατήσουμε τά όνειρά μας, νά έγκαταλεί- 
ψουμε τις παλιές μας πίστεις καί τις συμπάθειές μας άπό 
τόν καιρό πού δέν είχαμε Αρχίσει νά ζουμε. *Ας μή χάνου
με καιρό σέ στείρες λιτανείες ή σέ έμετικούς μιμητισμούς. 
"Ας έγκαταλείψουμε αύτήν τήν Ευρώπη πού δέν σταματά
ει νά μιλάει γιά τόν άνθρωπο κατασφάζοντάς τον δπου τόν 
συναντήσει, σ’ δλες τις γωνιές τών ίδιων της τών δρόμων, 
σ’ δλες τις γωνιές του κόσμου.

Άπό αιώνες ή Εύρώπη σταμάτησε τήν πρόοδο τών άλ
λων Ανθρώπων καί τούς ύποδούλωσε στούς σκοπούς της καί 
στή δόξα της. Άπό αιώνες στ' δνομα μιάς υποτιθέμενης 
«πνευματικής περιπέτειας» πνίγει τό σύνολο σχεδόν τής Αν
θρωπότητας. Κοιτάξτε την σήμερα νά ταλαντεύεται Ανά
μεσα στήν πυρηνική διάλυσή καί στήν πνευματική διά
λυση.

Ή  Εύρώπη πήρε τήν έξουσία τοϋ κόσμου μέ θέρμη, 
κυνισμό καί βιαιότητα. Καί κοιτάξτε πόσο ή σκιά τών μνη
μείων της απλώνεται καί πολλαπλασιάζεται. Κάθε κίνηση 
τής Εύρώπης Ικανέ νά ραγίσουν τά σύνορα τού χώρου κι 
έκεΐνα τής σκέψης. Ή  Εύρώπη άρνήθηκε κάθε ταπεινότη
τα^ κάθε μετριοφροσύνη, Αλλά καί κάθε φροντίδα, κάθε 
τρυφερότητα.

Τσιγγούνα δείχτηκε μόνο μέ τόν άνθρωπο, εύτελής,
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σαρκοβόρα, φόνισσα μόνο μέ τόν άνθρωπο.
Λοιπόν άδέρφια, πώς δέν καταλαβαίνετε πώς μπορού

με νά κάνουμε κάτι καλύτερο άπό τό ν’ άκολουθήσουμε αύ
τήν τήν Εύρώπη;

Αύτή ή Εύρώπη πού δέν Ιπαψε ποτέ νά μιλάει γιά 
τόν άνθρωπο, νά διακηρύσσει πώς δέν τήν ένδιέφερε παρά 
δ άνθρωπος, ξέρουμε σήμερα μέ τί βάσανα πλήρωσε ή άν- 
θρωπότητα καθεμιά νίκη του πνεύματός της.

Εμπρός, σύντροφοι, τό εύρωπαϊκό παιχνίδι Ιχει τε
λειώσει δριστικά, πρέπει νά βρεθεί κάτι άλλο. Μπορούμε νά 
κάνουμε τά πάντα σήμερα, μέ τήν προϋπόθεση δτι δέν θά 
πιθηκίσουμε τήν Εύρώπη, μέ τήν προϋπόθεση δτι δέν θά 
μας κυριαρχεί δ πόθος νά φτάσουμε τήν Εύρώπη.

Ή  Εύρώπη άπόκτησε μιά τέτοια ταχύτητα, τρελή κι 
άκανόνιστη, πού ξεφεύγει σήμερα άπό κάθε δδηγό, άπό 
κάθε λογική, καί πηγαίνει μέ φοβερδν Ιλιγγο πρός άβύσ- 
σους άπό τις δποιες θά ’πρεπε ν5 άπομακρυνθοϋμε τό γρη
γορότερο.

Είναι άλήθεια ώστόσο πώς μάς χρειάζεται Ινα πρό
τυπο, σχήματα, παραδείγματα. Γιά πολλούς άνάμεσά μας 
τό εύρωπαϊκό πρότυπο είναι τό πιό συναρπαστικό. "Ομως 
είδαμε στις προηγούμενες σελίδες σέ ποιές άποτυχίες μας 
δδηγοϋσε αύτή ή μίμηση. Ο! εύρωπαϊκές έπιτεύξεις, τό εύ- 
ρωπαϊκό στύλ, ή εύρωπαϊκή τεχνική πρέπει νά πάψουν νά 
μ&ς βάζουν σέ πειρασμό καί νά μάς κάνουν νά χάνουμε τήν 
Ισορροπία μας.

"Οταν ψάχνω γιά τόν άνθρωπο στήν εύρωπαϊκή τε
χνική καί στό εύρωπαϊκό στύλ, βλέπω μιά άκολουθία άπό 
άρνήσεις τοϋ άνθρώπου, μιά χιονοστιβάδα φόνων.

Ή  άνθρώπινη κατάσταση, τά σχέδια τών άνθρώπων, 
ή συνεργασία τών άνθρώπων γιά σκοπούς πού άνεβάζουν 
τό σύνολο τών άνθρώπων είναι προβλήματα κι άπαιτοϋν νέα 
εύρήματα.

"Ας άποφασίσουμε νά μή μιμηθοϋμε τήν Εύρώπη κι 
άς σφίξουμε τούς μυώνες μας και τούς έγκεφάλους μας πρός 
μιά νέα κατεύθυνση. "Ας προσπαθήσουμε νά φτιάξουμε τόν
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Απόλυτο άνθρωπο, πού ή Εύρώπη στάθηκε Ανίκανη νά τόν 
κάνει νά θριαμβεύσει.

Έδώ καί δυό αιώνες μιά παλιά εύρωπαϊκή Αποικία 
βάλθηκε νά φτάσει τήν Εύρώπη. Πέτυχε τόσο πολύ σ’ αύ
τό, ώστε σήμερα οί Ηνωμένες Πολιτείες Ιχουν γίνει Ινα 
τέρας δπου οί άβαρίες, οί άρρώστιες καί ή Απανθρωπιά τής 
Εύρώπης Ιφτασαν σέ τρομακτικές διαστάσεις.

Σύντροφοι, δέν έχουμε τίποτε καλύτερο νά κάνουμε ά
πό τό νά δημιουργήσουμε μιά τρίτη Εύρώπη; Ή  Δύση θέ
λησε νά είναι μιά περιπέτεια τοϋ πνεύματος. Στ’ δνομα τοϋ 
πνεύματος, τοϋ εύρωπαϊκοϋ πνεύματος έξυπακούεται, ή Εύ- 
ρο>πη δικαιολόγησε τά έγκλήματά της καί νομιμοποίησε 
τήν δουλεία στήν δποία κρατάει τά τέσσερα πέμπτα τής Αν
θρωπότητας.

Ναι, τό εύρωπαϊκό πνεϋμα είχε περίεργες βάσεις. "Ο- 
λη ή εύρωπαϊκή σκέψη διαδραματίστηκε σέ χώρους δλο καί 
πιό Ιρημους, δλο καί πιό Απόκρημνους. Έ τσ ι πήραν τήν 
συνήθεια νά συναντοϋν έκεΐ δλο καί πιό λίγο τόν άνθρωπο.

Έ νας διαρκής διάλογος μέ τόν έαυτό της, 2νας δλο 
καί πιό χυδαίος ναρκισσισμός δέν Ιπαψαν νά στρώνουν τό 
κρεβάτι γιά Ινα παραλήρημα δπου ή έγκεφαλική έργασία 
γίνεται πόνος, καθώς οί Αλήθειες δέν είναι πιά καθόλου Α
λήθειες τοϋ ζωντανοϋ άνθρώπου πού έργΑζεται καί οίκοδο- 
μεΐ. Αλλά λέξεις, διάφορες συλλογές άπό λέξεις, έντά- 
σεις γεννημένες άπό τις σημασίες πού περιλαμβάνονται στις 
λέξεις. 'Ωστόσο βρέθηκαν Εύρωπαιοι πού προτρέπουν τούς 
Εύρωπαίους έργαζόμενους νά σπάσουν αύτό τόν ναρκισσι
σμό καί νά διακόψουν αύτές τις Αναλήθειες.

Γενικά οί Εύρωπαιοι έργαζόμενοι δέν Ανταποκρίθη- 
καν σ’ αύ^ές τις παροτρύνσεις. Γιατί οί έργαζόμενοι πίστε
ψαν κι αύτοί πώς τούς Αφορά ή θαυμαστή περιπέτεια του 
εύρωπαϊκοϋ πνεύματος.

"Ολα τά στοιχεία μιας λύσης τών μεγάλων προβλη
μάτων τής Ανθρωπότητας υπήρξαν μέσα στή σκέψη τής Εύ
ρώπης σέ διάφορες στιγμές. Ά λλά ή δράση τών Εύρωπαί-
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ων άνθρώπων δέν πραγματοποίησε τήν άποστολή της που 
ήταν νά βαρύνει βίαια σ’ αύτά τα στοιχεία, νά μεταβάλλει 
τήν τάξη τους, τήν ύπαρξή τους, νά τ" άλλάξει, τέλος νά 
φέρει τό πρόβλημα τού άνθρώπου σ’ ένα άσύγκριτα άνώτε- 
ρο έπίπεδο.

Σήμερα παρακολουθούμε μιά στασιμότητα τής Εύρώ- 
πης. *Άς άποφύγουμε, σύντροφοι, αύτήν τήν άκίνητη κίνη
ση δπου ή διαλεκτική λίγο λίγο άπογυμνώθηκε σέ λογική 
τής ισορροπίας. "Ας ξανακοιτάξουμε τό έρώτημα τής έγκε- 
φαλικής πραγματικότητας, τής έγκεφαλικής μάζας δλης 
τής ανθρωπότητας, πού πρέπει νά πολλαπλασιάσουμε τις 
σχέσεις της, νά ποικίλλουμε τις διακλαδώσεις καί νά έπα- 
νανθρωπίσουμε τά μηνύματά της.

Εμπρός αδέρφια, έχουμε υπερβολικά πολλή δουλειά 
γιά νά διασκεδάζουμε μέ παιχνίδια Οπισθοφυλακής. Ή  Εύ
ρώπη έκανε αύτό πού άπρεπε νά κάνει, καί στό κάτω - κά- 
το> τό έκανε καλά* άς σταματήσουμε νά τήν κατηγορούμε 
άλλά άς τής ποϋμε αποφασιστικά δτι δέν πρέπει πιά νά έ- 
ξακολουθήσει νά κάνει τόσο θόρυβο. Δέν χρειάζεται πιά νά 
τή φοβόμαστε, ας σταματήσουμε λοιπόν καί νά τή ζηλεύ
ουμε.

Ό  Τρίτος Κόσμος είναι σήμερα άπέναντι στήν Εύρώ
πη σάν μιά κολοσσιαία μάζα, πού προοπτική της πρέπει νά 
είναι νά δοκιμάσει νά λύσει τά προβλήματα τών οποίων τή 
λύση δεν μπόρεσε νά βρει ή Εύρώπη.

"Ομως τότε δέν πρέπει καθόλου νά μιλάμε γιά άπό- 
δοση, νά μή μιλάμε γιά έντατικοποίηση, νά μή μιλάμε γιά 
ρυθμούς. ’’Οχι, δέν πρόκειται γιά μιά έπιστροφή στή φύση. 
Τό θέμα είναι, πολύ συγκεκριμένα, νά μήν τραβήξουμε τούς 
ανθρώπους σέ κατευθύνσεις πού τούς ακρωτηριάζουν, νά 
μήν έπιβάλουμε στόν έγκέφαλο ρυθμούς πού γρήγορα τόν 
έξαντλουν καί τόν διαλύουν. Δέν πρέπει, μέ πρόφαση τό νά 
φτάσουμε τούς άλλους νά κακομεταχειριστούμε τόν άνθρω
πο, νά άποσπάσουμε άπό τόν έαυτό του, άπό τό περιβάλλον 
του, νά τον τσακίσουμε, νά τον σκοτώσουμε.



Δέν θέλουμε νά φτάνουμε κανέναν. Άλλα Ιέλουμε να 
προχωρούμε συνέχεια, νύχτα - μέρα, παρέα μέ ιρν άνθρω
πο, μ’ δλους τούς άνθρώπους. Δέν πρέπει νά ηαρατραβή- 
ξουμε τό καραβάνι γιατί τότε, κάθε σειρά σχε$>ν δέν θά 
μπορεί νά δει έκείνους πού προηγούνται κι οί άνθρωποι, 
πού δέν Αναγνωρίζονται πιά, συναντιούνται δλο i%\ πιό λί
γο, μιλάνε μεταξύ τους δλο καί πιό λίγο.

Ό  Τρίτος Κόσμος πρέπει νά ξαναρχίσει Thv ιστορία 
του άνθρώπου πού νά ύπολογίζει συγχρόνως τις κκποτε θαυ
μαστές θέσεις πού υποστήριζεt ή Εύρώπη, άλλά [πίσης καί 
τά έγκλήματα της Εύρώπης άπό τά δποΐα τό χιό φριχτό 
είχε γιά θύμα τόν άνθρωπο, τόν παθολογικό ρ'.αμελισμό 
τών λειτουργειών του καί τή διάσπαση της ενότητάς του* 
στά πλαίσια μιάς συλλογικότητας τό ρήγμα, τή διάκριση, 
τις αιματηρές έντάσεις πού τρέφονται άπό τι; κοινωνικές 
τάξεις, καί τέλος στήν κλίμακα τής ανθρωπότητας, τά φυ
λετικά μίση, τή σκλαβιά, τήν έκμετάλλευση και κυρίως τή 
γενοκτονία πού άποτελεϊ 6 παραμερισμός ένάμισυ δισεκα
τομμυρίου Ανθρώπων.

Λοιπόν σύντροφοι, άς μήν άποτίουμε τιμές στήν Εύρώ
πη δημιουργώντας κράτη, θεσμούς καί κοινωνίες έμπνευ- 
σμένες Απ’ αύτήν.

Ή  άνθρα)πότητα άλλο περιμένει άπό μάς κι όχι αύ
τήν τήν γελοιογραφική καί γενικά χυδαία Απομίμηση.

"Αν θέλουμε νά κάνουμε τήν ’Αφρική νέα Εύρώπη, 
τήν ’Αμερική νέα Εύρώπη, τότε άς έμπιστευτοϋμε στούς 
Εύρωπαίους τά πεπρωμένα τών χωρών μας. Εκείνοι θά τά 
καταφέρουν καλύτερα κι Από τούς ικανότερους άπό μάς.

Άλλά άν θέλουμε ή Ανθρωπότητα νά προχωρήσει ένα 
βήμα, άν θέλουμε νά τήν φέρουμε σ’ ένα έπίπεδο διαφορε
τικό άπό έκείνο δπου τήν έφερε ή Εύρώπη, τότε πρέπει ν’ 
άρχίσουμε νά έφευρίσκουμε, ν’ άνακαλύπτουμε.

"Αν θέλουμε ν’ άνταποκριθοϋμε στις προσδοκίες τών 
λαών μας, πρέπει νά ψάξουμε άλλοΰ άπό τήν Εύρώπη.

’Ακόμα περισσότερο, άν θέλουμε ν’ άνταποκριθοϋμε
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στις προσδοκίες τών Εύρωπαίων, δέν πρέπει νά τούς μετα
δώσουμε μιά εικόνα, Ιστω καί ιδανική, τής δικής τους κοι
νωνίας καί τής δικής τους σκέψης, γιά τήν δποία περιο
δικά αισθάνονται μιά τρομερή ναυτία.

Γιά τήν Εύρώπη, γιά μας τούς ’ίδιους καί γιά τήν άν- 
θρο)πότητα, σύντροφοι, πρέπει ν’ άνανεωθοϋμε, ν’ άναπτύ- 
ξουμε μιά νέα σκέψη, νά προσπαθήσουμε νά στήσουμε στά 
πόδια του Ιναν νέο ϊνθρο>πο.
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΑΕΞΕΟΝ

μεντίνχ (m edina) : πόλη, χωριό
κόφ (cof) : τάξη, φυλή
τζέμαα (djem aa) : τζαμί
καΐντ (caid) : αρχηγός
μαραμπού (m arabou t) : μωαμεθανός καλόγερο
ντουάρ (douar) : π ε ρ ιο χ ή
ούόλοφ (ouolof) : συντροφικότητα




