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Ἡ ΚόιΘαρση
Θόι
βαρύνει...
’Ένας μῆνας μᾶς χωρίζει ἀπὸ τὶς ὲκλογὲς τῆς 17ης
Νοεμβρίου, τις πρῶτες ὕστεροι ἀπὸ δέκα χρόνια. Ὁ
ἑλληνικὸς Λαός, ἀφοῠ ἔζησε τὴν πολιτικὴ ἀνωμαλία τοῦ
1965 καὶ τὰ ἑφτάμισυ χρόνια τῆς χουντικής τυραννίας,
καλεῖται νά ἑκφράσει τὴ θέληση του. Τά κομματικὰ
σχήματα ποὺ διεκδικοῠν τὴν ψήφο του ἔχουν πιά
διαμορφωθεῖ. Oi προσχωρήσεις, oi συνενώσεις καὶ oi
ἑκλογικὲς συμπράξεις, ποὺ πραγματοποιηθηκαν τὸν
τελευταῖο μῆνα, ξεκαθαρίζουν, ἀπὸ μερικὲς ἀπόψεις, τὰ
πράγματα. Ἕτσι, ἔχουμε (μὲ χρονολογικὴ σειρά);
Τὴ συνένωση τῆς «Κινήσεως τῶν Νέων Πολιτικῶν
Δυνάμεων» μὲ την ”ΙΞνωση Κέντρου.
Τὴν ι’δρυση τῆς «Ἑνωμὲνης Ἀριστεράς» μὲ σύμπραξη τῆς
ΕΔΑ, τοῦ ΚΚΙΞ (Ἐξ.) καὶ τῶν ὁμάδων Ἠλιοπούλου καὶ M.’
Θεοδωράκη.
Ti] συνένωση στὸ ΠΑΣΟΚ, σαν συνιδρυτικοὺ μέλους, τής
«Δημοκρατικής Ἅμυνας».
Στὸ μεταξὺ ἴδρυση ἀπὸ τὸν κ. Καραμανλή τῆς «Νέας
Δημοκρατίας», στη ιζόμενης, κατὰ τὸ εγαλύτερο μέρος,
στὴν παλαιὰ EPE, α λὰ καὶ σὲ νέες ἀντι ικτατορικὲς
δυνάμεις τῆς Δεξιάς, διευκρινίζει τὴν κατάσταση καὶ στὸ
ω ο αυτο.
ΧΗ Ιδημιουργία ἀπὸ τὸν μεγαλοεπιχειρηματία κ.
Γαρουφαλιά, ποὺ ἔπαιξε τὸν γνωστὸ ρόλο στὸ πολιτικὸ
πραξικόπημα τοῦ 1965, τῆς φιλοχουντικής «Ἐθνικής
Δημοκρατικής Ἔνώσεως», ἔνθερμα ὑποστηριζόμενης ἀπὸ
τὸν ὑμνητη τῆς Δικτατορίας κ. Σάββα Κωνσταντόπουλο,
ἀποτελεῖ πρόκληση πρὸς τὸν βασανισμὲνο Λαό, καὶ ἀπειλή,
μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ἔπιδίωξη της εἶναι νά οτέκεται στὸν
πολιτικὸ χῶρο σὰν ἠ πάντα ἔτοιμη καὶ ἀνοιχτή
ἀντιδημοκρατικη «λύση». Ἀπὸ μιά ἄποψη, ὅμως, συντελεῖ
ἔπίσης στὸ νὰ διευκρινιστεῖ η κατάσταση. Γιατὶ διευκολύνει
τὴν προσπάθεια τοῦ κ. Καραμανλή, νά ἀπαλλάξει, γιά
πρώτη φορὰ ὕστερα ἀπὸ τὸν Β’ παγκόσμιο πόλεμο, τὸ
βασικὸ κόμμα τῆς ἑλληνικής Δεξιάς ἀπὸ τὰ δοσίλογα,
φιλοδικτατορικά, τεταρτοαυγουστιανά καὶ φασιστικά
στοιχεῖα. Ἂν ὁ κ. Καραμανλης φανεῖ συνεπὴς στὴν
ἑπιδίωξη του αὐτη, θά ἔχει βασικά συμβάλει στὴν
ὁμαλοποίηση τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς.
ιιι
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Ἐκεῖ, ὅμως, ποὺ παραμένει ἀδιευκρίνισῐη καὶ θολὴ
κατάσταση εἶναι στα βασικά θέματα τῶν κινδύνων για μία
νέα ἀνωμαλία, τῆς κάθαρσης, τοῦ πολιτειακού καὶ τοῦ
Κυπριακοῦ. Βασικὸς ὑπεύθυνος γιά τὴ θολούρα αὐτη εἶναι
ὁ κ. Πρωθυπουργὸς καί, κατὰ δεύτερο λό 0,-0 στενώτερος
συνερχάτης του στὴ μεταπελευθερώτικη υβὲρνηση
ἀρχηγος τῆς Ε.Κ., κ. Μαῦρος. ‘O K. Καραμανλής, ποὺ στὴν
ἀρχὴ τὸν περιέβαλαν μὲ τὴν ὲμπιστοσύνη τους ἢ τὴν ἀνοχη
τους ὅλα τὰ κόμματα, ἔδειξε ὅτι παραμένει πάντα ὁ
παλαιὸς αὐταρχικὸς ἡγέτης τῆς ΕΡΕ. Στὸ σημεῖο δηλαδὴ
αὐτὸ ἀντίθετα με τὴν πρόοδο ποὺ σημείωσαν oi ἀντιλήψεις
του σὲ ἀλλα οὐσιαστικὰ θέματα σχετιζόμενα μὲ τὴ
λειτουργία τῆς Δημοκρατίας (ὅπως ἡ νομιμοποίηση τοὺ
ΚΚΕ), ο κ. Καραμανλης παραμένει στάσιμος. Μὲ τὴν
ἔπίσπευση τῶν εκλογῶν, μὲτὴν ψήφιση τοῦ ὲκλογικοῠ
νόμου τῆς ὑπερενισχυμὲνης ἀναλογικής, μὲ τὴν
παραπομπὴ στὶς ἑλληνικὲς καλλὲνδες τοῦ οὐσιαστικοῠ καὶ

j

‘H meaqu Θα βαρύνει...
ἐθνικού προβλήματος τῆς τιμωρίας τῶν ἐνόχων τῆς
ἑφτάχρονης τυραννίας, δημιούργησε «τετελεσμένα
γεγονότα». Δὲν θέλησε οὔτε να συμβουλευτεί, οὔτε να
ἐνημερώσει ἐγκαιρα για τὴν κατάσταση καὶ τὶς ἀποφάσεις
. του τα ἔξω ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση κόμματα. Δέν τα ἔχει ὣς τῆ
στιγμὴ ἐνημερώσει οὔτε για τὶς ἐξελίξεις τοῦ Κυπριακού,
στὸ ὁποῑο ἐπιβάλλεται να ὑπάρχει καὶ να διατηρηθεῑ ἡ
εὐρύτερη δυνατὴ ἐθνικὴ ἑνότητα.

Στῆν πραγματικότητα, σῆμερα, oi ἐκτιμῆσεις καὶ γραμμὴ
τῶν ἀντιδικτατορικῶν κομμάτων για τὴν ἐσωτερικῆ
κατάσταση εἶναι διαφορισμένες σὲ βασικα σημεῖα.
Ἠ «Νέα Δημοκρατία» ὑποστηρίζει ὅτι ἓγινε ὅ,τι ῆταν
δυνατὸ στὸν τομέα τοῦ ἑκδημοκρατισμοῠ, ὅτι ἡ ὲπίσπευση
τῶν ἐκλογῶν εἰναι ἀναγκαία για τῆ θεμελίωση τῆς
Δημοκρατίας καὶ ὅτι τὰ ὑπόλοιπα θα γίνουν, ἀφοῡ θα
ἐκλεγεί λαοπρόβλητη Κυβέρνηση καὶ αποτραποῠν oi
κίνδυνοι ἀνωμαλίας, ποὺ ἀκόμα ὑπάρ ουν.
Παρόμοιες περίπου εἶναι oi θέσεις τῆς ηγεσίας τῆς
Ε.Κ.-Ν.Π.Δ., ποὺ δίνουν, ὅμως, κάποια μεγαλύτερη έμφαση
στῆν ἀνάγκη τῆς τιμωρίας τῶν ἐνόχων καὶ τοῦ
ἐκδημοκρατισμοῡ.
Ἀντίθετη διαμετρικα εἶναι ἡ θὲση τοῦ ΠΑΣΟΚ καὶ τοῦ κ.
Ζίγδη, ποὺ ὺποστηρίζουν, ὅτι τὸ πραξικόπημα συνεχίζεται
μὲ τὸ μοίρασμα τῆς ἐξουσίας ἀνάμεσα στῆ Χούντα καὶ τὸ
συνασπισμὸ τοῦ κ. Καραμανλῆ καὶ τοῦ κ. Μαύρου, ὅτι ὁ
κύριος κίνδυνος εἶναι ὁ ἀναγεννημὲνος καραμανλισμός, ποὺ
οἰκοδομεῖ τὸ Κράτος τῆς Δεξιᾱς καὶ ὅτι σχεδιάζεται
ἐκλογικὸ πραξικόπημα.
Στὸ χῶρο τῆς «Ἑνωμὲνης Ἀριστερᾱς» ὑπάρχει, ἐπίσης,
διαφορισμὸ στὶς ἐκτιμῆσεις καὶ στῆν πολιτικὴ γραμμῆ. Ἡ
ΕΔΑ καὶ τὸ Κ Ἐσωτερικου ὺποστηρίζουν ότι ειναι ακομα
σοβαροὶ oi κίνδυνοι ὑποτροπῆς τῆς ἀνωμαλίας, θεωρουν
γι’ αὐτὸ ὑπεύθυνη τὴν Κυβέρνηση Καραμανλῆ - Μαύρου,
ποὺ δὲν προχώρησε πιὸ τολμηρὰ στῆν κάθαρση, ἀλλα

τονίζουν τὴν ἀνάγκη να μὴ διασπαστεῑ, μὲ ἀκραῑες θέσεις, ἠ
ἀντιδικτατσρικῆ ἑνότητα, ἀναγκαία, κατα τὴ γνώμη τους,
για τὴν ἀντιμετώπιση τῆς Χούντας, τῶν ἀμερικανικῶν
μηχανορραφιῶν καὶ τῶν ἐξωτερικῶν κινδύνων.
Μια άλλη ἐκδοχή τῶν ίδιων ἑκτιμῆσεων εἶναι ἅποψη τοῦ
Μανώλη Γλέζου, ποὺ δὲ μετέχει στῆν «Ἕνωμένη Ἀριστερά».
Ὸ κ. Γλέζος διαπιστώνει ὅτι Δικτατορία ἔπεσε, ἀλλα ῆ
Χούντα ὃὲν ἔχει συντριβεῑ καὶ ζητεῖ πανεθνικὸ ψηφοδὲλτιο
τῶν ἀντιδικτατορικῶν κομμάτων καὶ μετεκλογική
Κυβὲρνηση ἐθνικῆς-άντιχουντικῆς ἑνότητας.
Ἀντίθετα, τὸ ΚΚ Ἔξωτερικοῦ, μὲ κάποιες ταλαντεύσεις,
πλησιάζει πιὸ πολὺ στὴ γραμμὴ τοῦ κ. Ἀ. Παπανδρὲου καί
συμφωνεῖ περισσότερο μὲ τὸν κ. Ζίγδη, ὅτι εἶναι ἀνάγκη να
γίνει πανδημοκρατικὸ μέτωπο κατα τῆς Δεξιας.
Καὶ πίσω ἀπ’ ὅλες αὐτὲς τὶς τοποθετῆσεις, μένει πάντα
ἀνοιχτὸ καὶ ἀξεκαθάριστο τὸ ἐρώτημα για τὸ «χαρακτῆρα»
τῆς μεταβολῆς τῆς 23ης Ἰουλίου καὶ ποιά στῆν
πραγματικότητα ῆταν, καὶ ἀν τα ἐξάντλησε, τα περιθώρια
τῆς «μεταβατικῆς» πολιτικῆς κυβέρνησης. ‘H ἀπάντηση στὸ
ἐρώτημα αὐτὸ θα ἐπέτρεπε μια πιὸ ὁλοκληρωμένη κριτικῆ
τοποθέτηση ἀπέναντι στὴν πολιτικὴ καὶ τὶς προθέσεις τόσο
τοῦ κ. Καραμανλῆ, ὅσο καὶ τῶν πέρα ἀπὸ τὴ «νεσ-δεξια»
πολιτικῶν σχηματισμῶν. Θα ἐπέτρεπε ἕνα σαφέστερο
καθορισμὸ αὑτοῦ ποὺ π ρ α γ μ α τ ι κ α διακυβεύεται στῆν
ἐκλογικῆ ἀναμέτρηση τῆς 17ης Νοεμβρίου.
Μὲ ὅλα αὐτὰ τα θέματα ἀξεκαθάριστα καὶ μὲ τὸν κίνδυνο
μιάςνὲαςτουρκικῆςἐπιδρομῆς στῆν Κύπρο, βαδίζει χώρα
για ἐκλογὲς. 'O Λαὸς θα κρίνει γραμμές, πολιτικοὺς
σχηματισμοὺς καὶ πρόσωπα. Εἶναι βέβαιο, πάντως, ὅτι τὸ
ἐντονο αἴτημα για τὴν κάθαρση, ποὺ προβάλλεται καὶ μέσα
στὶς γραμμὲς τῆς «Νέας Δημοκρατίας», θα βαρύνει
ἀποφασιστικα στὶς ἐκλογές. Καὶ ὅχι, φυσικά, ὑπὲρ τῶν κ.κ.
Καραμανλῆ καὶ Μαύρου.

‘O Ἀντίλογος

Γιὰ τοὺς δυὸ Κρητικοὺς ἀντάρτες
O ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ . ..
Στὸ κρητικὰ βουνὰ ζοῦσαν καὶ ζοῦν ἁκόμη-ἁπὸ
25 ὁλόκληρα χρόνια-δυὸ αντᾱρτες τῆς Κατοχῆς καὶ
τοῦ Ἐμῲὑλιου : ὁ Μπλαζᾱκης κι ὁ Τζοπανὰκης. Ζοῦσαν
καὶ ζοῦν κυνηγημένοι ἀπὸ τὶς επίσημες ἁρχὲς, ὂχι,
βέβαια, για. να συνεχίσουν τὸν εμῴὐλιο, ἀλλὰ για. να
γλυτὼσουν ἀπὸ τήν «τιμωρομανία» τῶν μισαλλόδοξων
καὶ σκοτεινῶν ἀνθρώπων τῆς ἁδιὸρθωτης ὐπερεθνικοψροσὺνης, γιᾲνὰ μπορέσουν να. διασώσουν τὴν ανθρώπινη ἁξιοπρέπειᾱ τους, για. να μποροῢν να ἁναπνὲουν
σαν ἄνθρωποι ποὺ σέβονται τὸν ἑαυτὸ τους.
Ἠ ῑδια ἡ ᾠασιστικὴ δικτακτορία εἶχε καταλᾱβει τήν
ἀλήθεια καὶ ψανηκε πρόθυμη να, τοὺς ἁμνηστεὺσειὅπως δείχνει ἐπιστολή τοῦ ὐποστρᾱτηγου Κυριὲικσυ
Ζομττανὲικη. Μὰ δὲν τὸ δὲχτηκαν oi ἁντᾱρτες. Κι ὲλπί- .
σαμε ὅτι αὐτὴ τῆ χειρονομία ea τὴν ἔκανε ἐπιτέλους
ἠ πρώτη μεταδικτατορική κυβίρνηση, ὅπως ἑπανειλημμένα ὑποσχὲθηκαν διαφορα μέλη της. ”Ομως, oi ὐπο-

σχέσεις αὐτὲς ξεχᾱστηκαν μὲ ὅση ταχύτητα εἶχαν γίνει,
ή κυβέρνηση παραιτῆθηκε κι oi 6υό ἁγωνιστὲς ἐξακολουθοῦν να ζοῦν κυνηγημένοι στα βουνά.
Πιστεὺουμε, ὅτι κᾱθε ἀναβολὴ λύσης αὐτοῦ τοῦ
καρκινώματος εἶναι ἀπαραδεχτη. Γιοτί δείχνει ὅτι στὰ
μυαλα πολλῶν —— πολλῶν «ῦπερπατριωτῶν», Φυσικὰ - ὁ
ἐμφύλιος πόλεμος «ὁὲν τέλειωσε» ἅκόμη, ὅτι θὲλουν
νὰ κρατοῦν ζωντανή τὴ μνήμη του, γιὰ νὰ δηληηριάζουν
τὴ ζωὴ αὐτοῦ τοῦ τόπου, ν’ ὰψῆνουν ανοιχτὸ τὸ δρόμο
για καινούργιες περιπέτειες, ποὺ πολὺ Θὰ τοὺς βόλευαν.
Καὶ Θέλουμε να προσθέσουμε - καὶ να ὐπογραμμίσου- ’
με -τοῦτο : ἠ [utopia αὐτὴ πρέπει να τελειώσει. Τώρα
ἁμέσως. Ἔστω μὲ πραξη τῆς ὐπηρεσιακῆς κυβέρνησης.
Γιὰ νὰ πείσουμε, ἐπιτέλους, αὐτὸ τὸ Λαό, ὅτι κατι διδοχτῆκαμε ὰπὸ τὴ δικτατορία, ὅτι εἵμασι-ε ἁποψασισμένοι
νὴ, προχωρήσουμε πανω σὲ καινοὺργιους δρόμους. “Ι·Ι
Δεξιὰ, ἃς μὴν τὸ ξεχνᾶ, δίνει ἐξετᾱσεις.

ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Ἡ ἔρευνα τοῦ ANTI γιά τὶς «Θέσεις Kai ἀντιθέσεις» τῆς
Ἀριστεράς τέλειωσε. Πς τελευταῑες μέρες, ωστόσο,
πήραμε καὶ ἀλλες ἀπαντήσεις στά ἐρωτήματά μας,
μία ἀπὸ τὴν ((Ὀργάνωση Ἑλλήνων ΜαρξιστωνΛενινιστων» Kai ἀλλη μιὰ ἀπὸ τὸ «Κίνημα τής 2οης
Ὀκτωβρίου», Ἐπειδὴ πιστεύουμε πραγματικά ὅτι εἷναι ἀνάγκη νά ἐνημερωθοῡμε ὅλοι μας γιά τὸ σύνολο
των ἀπόψεων Kai Θέσεων που διακινοῦνται μέσοι 0’
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ΟΡΓΑΝ ΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΜΑΡΞΙΣΤΩΝ -ΛΕΝ IN ΙΣΤΩΝ
1 Ὲαὲᾓόὲἓὲἑητξϊβὲἷέ
ἀμερικάνικης πολιτικῆς στὴ
χώρα μας,ä“
μαζὲεὲἶὲἶιῗὲ
καὶ γενικώτερα
ἓὶἧῖἷέυῗῗέ
1%? “a
οτὴν περιοχὴ τὴς Ἀνατολικὴς Μεσογείου, χρεοκοπία στὴν ὁποία
ὁδήγησαν ὴ ἀσίγαστη πάλη τοῦ λαοῦ μας για τὴν ἀποτίναξη τὴς
ἰμπεριαλιστικής εξάρτησης, τὸ γκρέμισμα τοῦ φασισμοῡ Kai τὴς
ντόπιας ἀντίδρασης Kai για λαϊκὴ ἐξουσία ἀπὸ τὴ μια, Kai ὴ
ὅξυνοη τών ἀντιθέσεων ἀνάμεσα στοὺς ἀμερικάνους ἰμπεριαλιστὲς
καὶ ἐκείνους τοὺς εὐρωπαίους συμμάχους τους στὸ ΝΑΤΟ, ἀπὸ
τὴν ἀλλη. Ἡ ἀλλαγὴ αὑτὴ δὲν ἑκφράζει ἀλλο παρα τὸν
ἀντιδραστικὸ ουμβιβασμὸ ἀνάμεσα στοὺς ἀμερικάνους
ἰμπεριαλιστὲς Kai τοὺς εὺρωπαίους,προκειμένου Va ἰκανοποιηθούν
τὰ συμφέροντα Kai oi βλέψεις τοῦ συνεχως ἀναπτυσσόμενου
δυτικοευρωπαϊκοῠ ἰμπεριαλισμοῡ σὲ βάρος γενικά των
συμφερόντων τών δυὸ ὑπερὸυνάμεων Kai εἰδικὸτερα σὲ βάρος των
ἀμερικάνων πατρόνων Kai ἀντιπάλων,

'H λόση τοῦ κυπριακοῡ προβλήματος δὲν βρίσκετυι
μέσα στά πλαίσια τών ἑλιγμῶν ἀνάμεσα στῑς διαφορες
Ῑμπεριαλιστικὲς δυνάμεις, κύρια στὶς δυο ὑπερδυνόιμεις,
ἀλλα ἔξω Kai ὲναντια 0’ αύτα τα πλαίσια. Τὸ ἑθνικὸ πρόβλημα τῶν
Κυπρίων εἶναι ἀμεσα συνδεμένο μὲ τὴν κοινωνικὴ ἀπελευθέρωση
τοῦ λαοῡ Kai στοὺς δύο χώρους, τὸν ἑλλαδικο Kai τὸν
κυπριακό.
Ἠ
ἀπελευθέρωση
αὐτὴ
Θά
κάνει
δυνατὴ
τῬὲῇἷᾏξτὲἒὺ
- περιέχει
τὸ
σύνθημα
τὴς
Ὀργάνωσής
μαςε
«Λεύτερη
λεύτερη Ἕλλάδα». Τὸ πρωτο βῆμα οτὴν Ἕλλάδα Kai τὴν Κύπρο, ὴ
δημιουργία ἑνιαίου ἐπαναστατικοῡ κινήματος, ποὺ ἱ ι
συμπεριλαμβάνει Kai τὴν τουρκικὴ μειονότητα οτὴν Κύπροκκαι ἱη
ἀνόιτΠυξη ἀποφασιοτικού ἀγώνα ὲνάντια στὸν ίμπεριαλισμο και
τὰ στηρίγματά του στὴν Κόπρο καὶ τὴν Ἑλλαδα, γιάῑτο ανεβασμα
Toü λαοῡ στὴν ἐξουσία. Πρὸς αὑτὴ τὴν κατεύθυνση εχουν γινει
σημαντικά βήματα μὲ τὴ δημιουργία Ὀργάνωσης
Μαρξιστών-Λενινιοτὼν στὴν Κύπρο.
3 γεγονὸςΠέρα
εἶναι ὅτι
τόσο
ὴ
κυβερνηση
τῆς
ἀνοιχτης
_
ἀπὸ τὸ τί ὑπαγόρεψε τὴν κυβερνητικὴ ἀλλαγή,
φασιστικὴς περιόδου, ὅσο Kai αὐτη του Καραμανλη, x
διορίοτηκαν. Εἶναι ὁλότελα φανερό, ὅτι oi διορισμρι αυτοι εγιναν με
οκοπὸ Va προωθηθούν διαφορετικοὶ ρόλοι για την ἑξυπη ρετηση
βασικά τῶν ι’διων συμφερόντων, μιά Kai τὸ πλαισιο της \
iyweplakloTiKﬁq,uK0pla ἀμερικάνικης,ὲξῇςέτηῇηρκτὴηὲχλαᾶρὲςὰμρέ δεν
ÊËËËËÆÈPËVÏËËÊÂÏËË ιίίίιὲἰέἕὲῐυιλου ετρατοπέδου, ἀσχεταθ
ἀπὸ τὴ μορφὴ Kai τὸν τρόπο, εἶναι ὁλότελα δυνατή και, φυσικα,
τέτοιες κυβερνήσεις δὲν μποροῠν νά «διασφαλιστουν».

αὐτὸ TÔ χωρο, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ μέγεθος η τοὺς
προσανατολισμους των ὀργανώσεων που τις ἐκφραζουν, τις δημοσιευουμε κι αυτές, ἐλπίζοντας ὅτι ἕτσι
Θά ἐπιτρέψουμε καὶ στους ἀναγνώστες μας, o’ ὅλους
τους ἀνθρώπους τής Ἀριστερᾱς, μιά πληρέστερη
πρώτη προσέγγιση τοῦ Θέματος. Ἀλλά καὶ Θέλουμε
να προσθέσουμε, ὅτι τὸ πρόβλημα εἶναι μεγάλο - Kai

ζωτικό - Kai ὅτι συνεπως Θά ἐπανέλθουμε d αὐτὸ
ἀργότερα, γιά να φωτίσουμε κι ἀλλες πλευρές TOU.‘
Πιστεύουμε ὅτι ea ὑπάρξουν βραχυπρὸθεσμες
συμπραξεις Kai συνεργασίες ἀνάμεσα στῐς διαφορες
Ι πτερυγες τοῦ ΚΚΕ, μοι καὶ παραπέρα. 'H κύρια ὅμως
ταση αυτων των δυνάμεων εἶναι ὁ παραπέρα κατακερματισμός
τους. ζΑπο τὴ δικιά μας τὴ σκοπιά ὅμως, oi δυνάμεις αὐτὲς εἶναι
κατ’ ευφημισμὸν «Ἀριστερά» Kai ὴ ἀλήθεια αὐτὴ γίνεται ὅλο Kai
περισσότερο συνείδηση τών λαϊκών μαζών. Mia πραγματικὴ
ἑνότητα μπορεῖ να γίνει μὸνο πάνω στὴ βάση τοῦ
Μαρξισμού-Λενινισμοῡ, ὅπως αυτὸς ἀναπτύχθηκε Kai
διατυπώθηκε ἀπὸ τοὺς Μάρξ, Ἕνγκελς, Λένιν, Στάλιν Kai Mao
Τσετούνγκ, μὲ τὴν ἀποκατάσταση των ἀρχῶν τοὺ ἑπαναοτατικοῡ
μας κινήματος Kai μὲ τὴ δημιουργία ἑνός νέου πραγματικα
ἐπᾳναστατικοῠ πολιτικοῦ ὀργανισμοῠ. Αὐτὸ ἀποτελεῖ προϋπόθεση
για μιά οτὲρεη, βασισμένη σὲ ἀρχές, ἑνότητα τὴς Ἀριστεράς μὲ τὴ
γενικὴ ἔννοια. Ἡ Ὀργάνωσή μας ἀκριβῶς πρὸς αὑτὴ τὴν

κατεύθυνση ἀναπτύσσει τοὺς ἀγῶνες της.
KIN HMA ΖΟῆς ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ἡ πολιτικὴ ἀλλαγὴ στὴ χώρα μας πρέπει να Θεωρηθεῖ
1 στὴν
Στὴν ἀναδίπλωση
αὐτὴ ὑποχρεώθηκε
oav Ἑλλάδα.
me: ('xvcxôl’TrÂwon
Too apgpmavmou
ip‘naplahopof)
κάτω ἀπὸ τὴν πίεση μιᾶς σειρᾶς παραγόντων. Συγκεκριμένα;
a). ‘H αὐξανόμενη ἕνταση τῆς οἰκονομικῆς Kai κοινωνικής κρίσης
τῆς δικτατορίας συνέβαλε στὴν πολιτικὴ συνειδητοποίηση Toü
λαοῠ καὶ στὴ δραστηριοποίησή του ἑνάντια στὸν ἀμερικάνικο
ἰμπεριαλισμὸ Kai τοὺς ντόττιους πράκτορές του; κορύφωση τοῠ
λαϊκοῠ κινήματος, ὁ Νοέμβρης τοῡ ’73 ἔπαιξε καθοριστικὸ ρόλο
οτὴν ἀνατροπὴ τοῠ Παπαδόπουλου Kai τῆς λύοης Μαρκεζίνη, μὲ
ἀποτέλεσμα να ὸξυνθούν οἰ ἀντιθέσεις ἀνάμεσα στὶς φατρίες τῶν
στρατιωτικῶν, ποὺ διεκδικούσαν τὴ διαχείρηση τῆς ἐξουσίας Kai
Va ὁδηγηθούμε σὲ πολιτικὸ κενό.
β). Μέσα 0’ αὐτὸ τὸ πλαίσιο κιν ’θηκε ὴ χούντα, ὅταν
ἀποπειρόιθηκε τὴν ἐξαγωγὴ τῆς ικτατορίας στὴν Κύπρο,
ἑξυπηρετώντας, ἀπὸ τὴ μιὰ τὸν ἀμερικάνικο Kai νατοϊκὸ
ἰμπεριαλισμὸ στὸ χῶρο τῆς Μέσης Ἀνατολής Kai ἀπὸ τὴν ἅλλη, οὲ
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Δημοκρατία
Τοῦ Ἰ. Βούλτεψη
Ἡ Ἰταλία βρέθηκε «πάλι» σὲ κυβερνητικῆ κρίση. 'H κυβέρνηοη
Ρουμόρ, ποὺ παραιτήθηκε στῑς αρχὲς τοῦ μήνα, ῆταν ῆ τέταρτη
τῆς τρέχουσας κοινοβουλευτικῆς περιόδου Kai ῆ τριακοστὴ δεύτερη τῆς μεταπολεμικῆς Ἰταλικῆς Δημοκρατίας. Oi θιασῶτες τῆς
«ἰσχυρῆς ἐξουσίας» στῆν Ἰταλία, αλλα Kai πολλοὶ καλόπιοτοι ανΘρωποι στὸ ἑξωτερικό, λένε ὅτι ή Ἰταλία βρίσκεται σὲ «μόνιμη πολιτικὴ κρίση» απὸ τότε ποὺ γεννήθηκε ῆ Δημοκρατία, μετα τήν
τιτώση τοῦ φασισμοῦ. Στῆν πραγματικότητα, 0i συχνὲς παραιτήσεις κυβερνήσεων δὲν εἶναι παρα «ἑξωτερικὲς εκδηλώσεις» μιας
πολιτικῆς Kai κοινωνικῆς Παρείας «ἰταλικῆς», πορείας ποὺ δὲν εἶναι
εὐκολο να γίνει αντιληπτῆ απὸ τὸ κοινὸ αλλης χώρας. “Οπωσδήποτε, ῆ μεγάλη πλειοψηφία τῶν Ἰταλῶν δὲν Θεωρεῖ ότι ῆ παραίτηση μιας κυβέρνησης Kai ὁ σχηματισμὸς αλλης ἰσοδυναμεῖ μὲ κάποια καταστροφή.
Βέβαια, oi ἐχθροὶ τῆς δημοκρατίας δὲν χάνουν εὐκαιρία να «σημειώσουν» ότι τὸ Σύνταγμα ποῦ πρόκυψε απὸ τήν Συντακτικη ἘΘνοσυνὲλευση τῆς Δημοκρατίας (ἕνα απὸ τα δημοκρατικότερα
Συντάγματα στὸν κόσμο) εἶναι «τόσο πολὺ δημοκρατικό», ὥστε
γεννάει τῆν πολιτική κρίση Kai τῆν ακυβερνησία. Kai ὅμως, κανεῑς
δὲν μπορεῑ να αρνηθεῖ ὅτι μ’ αὐτὸ τὸ «ὑπερβολικα δημοκρατικὸ»
Σύνταγμα, ῆ Ἰταλία ξεκίνησε απὸ τα ἐρείπια ὲνὸς χαμένου πολέμου, για να φτάσει στὸ σημερινό της επίπεδο. Ἕνα ὲπίπεδο, πού,
παρα τα πολὺ σοβαρα Kai αλυτα ακόμη κοινωνικὰ προβλήματα,
κάθε ἀλλο παρα μπορεῖ να θεωρηθεῑ εύκαταφρόνητο, αν μάλιστα
πάρει κανεῑς ῦπόψη Kai τὶς δυὸ δεκαετίες τοῦ μουσοολινικοῦ φασισμοῦ μὲ τῆν καταοτροφικῆ για τῆ χώρα πολιτικὴ τῆς αναούοτασης τοῦ «Ἰμπέρο» - πολιτική ποὺ αφησε τήν Ἰταλία ἐντελῶς καΘυοτερημένη στὸν αγροτικὸ Νότο Kai ἐλάχιστα αναπτυγμένη στὸ
βιομηχανικὸ Βορρα,
Η ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ

ΙΤΑΛΙΚΗ Ιἵῗίίνῖ-ΙΟΚΡΑΤΙΑ
Στῆν πραγματικότητα, ἐκεῖνο που φταίει περισσότερο για τῆν
μεταπολεμικῆ ἰταλική κρίση Kai για τῆν καθυστέρηση ποὺ ἑξακολουθεῖ να ὑπάρχει εἶναι ό ψυχρὸς πόλεμος, ποὺ απομάκρυνε τὸ
ἰσχυρὸ Ἰταλικὸ Κομμουνιστικὸ Κόμμα απὸ τῆν κυβέρνηοη συν-’
ασπισμοῦ τῶν Κομμάτων τῆς Ἀντίστασης Kai κατέστησε τῆ Χριοτιανοδημοκρατία τὸν ὑπέρτατο ρυθμιστῆ τῆς πολιτικῆς Kai οἰκονομ”1ΕΚκητῗ)ξὲΓέξκιναν αλλεπάλληλες προσπάθειες απὸ μέρους τῶν αν-

τιδραοτικῶν δυνάμεων Kai τῶν Ἀμερικανῶν ἰμπεριαλιστῶν για μια
«ὸριοτικῆ» μεταθεση τοῦ ἰταλικοῦ πολιτικοῦ αξονα πρὸς τα δεξιά,
ακόμη Kai διαμέοου ἑνὸς αἰματηροῦ έμφύλιου πολέμου, ὅπως
ἔδειξε Kai ή ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ Παλμίρο Τολιάττι, τὸ 1948.
Ἀλλα τὸ Ι,Κ.Κ. δὲν ἔπεσε οτῑς παγίδες (ὸ ἴδιος ὁ Τολιάττι, τραυματιομὲνος βαρύτατα, εἶπε, πρὶν χάσει τῖς αἰσθήσεις του; «ἠρεμία,
ῆρεμία1»). Τὸ Ι,Κ.Κ. Kai oi άλλες προοδευτικὲς δυνάμεις, μαζὶ μὲ τα
Συνδικόιτα (που ὸ σοβαρὸς ρόλος τούς στῆ διαμόρφωση τῆς oiKoνομικῆς πολιτικῆς κατοχυρωνεται απὸ τὸ Σύνταγμα) Kai μὲ τῖς
Ἕνώσεις τῶν Ἰταλῶν Παρτιζόινων, άντέδρασαν στῑς αὐταρχικὲς
ἁπόπειρες μαζικα Kai αποφοισιστικά, αλλα μὲ σύνεση Kai χωρὶς
ὲξτρεμισμούς.
Ἕτσι, ῆ Ἰταλικῆ Δημοκρατία, γέννημα τῆς Ἀντίστασης ὲνάντια
στὸ φασισμὸ Kai τὸ ναζισμό, ὁχι μόνο ἐπέζησε, αλλα Kai σταθεροποιήθηκε μὲ τῆ σημερινή πολιτειακῆ μορφή της, στῆ βάση τῆς
ὁποίας βρίσκονται τα δικαιώματα τοῦ λαοῦ Kai τοῦ Κοινοβουλίου
Kai τὸ ἑκλογικὸ σύστημα τῆς ἁπλῆς αναλογικῆς. Αὐτὸ τὸ σύστημα
ἐπιτρέπει στῆ χώρα να ἔχει πολιτική ζωή, που εἶναι ὁ καθρέφτης
τῆς πραγματικότητας, δηλαδή τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων Kai
δυνάμεων, ποὺ ουνθέτουν τήν πραγματικότητα αύτή.
Tà μεταπολεμικα προβλήματα τῆς Ἰταλίας εἶναι πραγματικα
κρίσιμα, ῆ αντιμετώπιση τῶν προβλημάτων απὸ τῖς διάφορες πολιτικὲς δυνάμεις εἶναι διαφορετικῆ Kai ῆ πραγματικότητα αύτῆ καΘρεφτίζεται, πολὺ φυοιολογικόι, στῆν πολιτική ζωή. Μόνον ὅταν
λυθοῦν τα προβλήματα, ἠ όταν ὲπιτευχθεῖ μεταξὺ τῶν ἰσχυροτέρων πολιτικῶν δυνάμεων μια «μίνιμουμ» συμφωνία για τήν απὸ
κοινοῦ αντιμετῶπιση τῶν μεγάλων προβλημάτων, Θα. πάψει να
ὑπάρχει Kai ῆ πολιτική κρίση. Kai αὐτὴν ἀκριβῶς τῆν ἔννοια ἕχει
Kai ὸ «ἱστορικὸς συμβιβασμὸς», για τὸν ὁποῙο θα μιλήσουμε παρακατω.

ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
KAI O
ΦΑΣΙΣΜΟΣ
Εἶναι φανερὸ ὅτι ἐκεῖνοι ποὺ ἐπιθυμοῦν να αλλοιώσουν τὸ δημοκρατικὸ πολίτευμα μὲ τῆν ἑνίοχυση τῆς ἑκτελεοτικῆς ἐξουσίας ἢ
Kai μὲ τῆν ἑγκαθίδρυση στῆν Ἰταλία μιᾶς «προεδρικῆς Δημοκρατίας» Ντεγκωλλικοῦ τύπου, αποβλέπουν απλῶς στὸ να «κουκουλῶσουν» τὰ προβλήματα κάτω ἀπὸ ἕνα αὺταρχικὸ καθεστώς, TroÙ
θα καταπιέζει τὸ λαό. ,Mè τήν ὑποχώρηση τοῦ ψυχροῦ πολέμου τὸ κόμμα Τῆς ΟΧΕΠ- ζῇ

κης πλειοψηφῐας, η Χριστιανοδημοκρατῖα, αἰσθάνθηκε ἐντονες πιέσεις άπὸ τη λαϊκή βάση της Kai ὑποχρεῶθηκε να δψεῖ τή συμμετοχη στην ἐξουσία τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος, αλλα Kai τὸν ταυτόχρονο αποκλεισμο τοῦ δεξιοῦ Κόμματος τῶν Φιλελευθέρων. Ἔτσι
αρχισε, τὸ Ί962, η συνεχιζόμενη ῶς τήν πρόσφατη κυβερνητική
κρῐση περίοδος τῶν κυβερνησεων τῆς Κεντροαριστερας, μὲ μια
παρένθεση ἐπιστροφῆς στήν Κεντροδεξια τὸ 1973 μὲ τήν κυβέρνηση
Ἀντρεόττι-Μαλαγκόντι. (Σ,Σ. ὁ τελευταῖος εἶναι αρχηγὸς τῶν Φιλελευθὲρων). Ἡ παρὲνθεση αῦτη ἓγινε δυνατὴ απὸ τη διάσπαση
Σοσιαλιστῶν-Σοσιαλδημοκρατῶν, αλλα αποδεῐχτηκε ἐντελῶς ανεπιτυχης Kai απλῶς ἔδειξε ὅτι οὔτε η Κεντροαριστερά, οὔτε ἡ Κεντροδεξια μποροῦν v’ αντιμετωπῐσουν τα προβλήματα τῆς χώρας.
Στὸ μεταξύ, απὸ τὸ 1964 άρχισαν oi ανεπιτυχεῑς απόπειρες για
πραξικοπη ματική κατάλυση τοῦ Συντάγματος καὶ την ἐπιβολὴ αὐταρχικής ἐξουσίας. Kai απὸ τὸ 1968-69 αρχίζει η ἐντονη τρομοκρατική Kai δολοφονική δράση τῶν νεοφασιοτῶν-νεοναζιοτῶν, πού,
ενθαρρυμένοι απὸ την επιτυχια τοῦ στρατοκρατικοῦ πραξικοπηματος στην Ἐλλάδα καὶ σὲ συνεργασια μὲ ἀνθρώπους τῆς «ἑλληνικης» χούντας, προσπαθοῦν να κάνουν κατι ανάλογο καὶ στὴν ἸταNa. Z’ αὐτα τα χρόνια ἡ Ἰταλικὴ Δημοκρατία διέτρεξε θανάσιμο
κῖνδυνο, αλλα Kai πάλι ἐπέζησε, χάρις στὸ ὅτι κατόρθωσαν να την
ῦπερασπῐσουν όλες μαζῑ oi αντιφασιστικὲς δυνάμεις τοῦ «συνταγματικοῦ τόξου» (ὅλα τα κόμματα ἐκτὸς τῶν νεοφασιστῶν). Oi
μόνοι που ἀπέρριψαν την αντιφασιοτικη ἑνότητα ἠταν (Kai εἶναι
καὶ σημερα) oi εὑρισκόμενοι στα «αριστερα» τοῦ Κομμουνιστικοῦ
Κόμματος «ὑπεραριστεροί», oi ὁποῖοι θεωροῦν ὅτι ὸ αντιφασισμὸς
πρέπει να ταυτῑζεται μὲ τὸν αγῶνα καὶ ὲνάντια στη Χριστιανοδημοκρατῐα, παρα τὸ γεγονὸς ὅτι πρόκειται για ἕνα αντιφασιστικὸ
κομμα.
O «ΙΣΤΟΡΙ ΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜ ΟΣ»
APIXTEngAMMATA

'O νεοφασιστικὸς κίνδυνος, βέβαια, δὲν ἔχει περάσει ὸριστικά.
Ἀλλα τὸ ότι, ἤδη, ἑκατοντάδες συνωμοτῶν Kai τρομοκρατῶν βρίσκονται στη φυλακη Kai πολλοὶ αλλοι φυγοδικοῦν Kai καταζητοῦνται, ὲνῶ oi όργανώσεις τους ἔχουν ἑξαρθρωθεῖ καῖ τεθεῖ ἐκτὸς νόμου, καθὼς Kai τὸ ὅτι ὁ ἴδιος ὁ ὑπουργὸς Ἀμύνης Ἀντρεόττι ἕθεσε
στη διάθεση τῶν δικαστικῶν αρχῶν τοὺς φακέλλους τῆς κρατικης
Ὑπηρεσῖας Πληροφοριῶν, εἷναι ἀσφαλῶς γεγονότα, που κάθε
άλλο παρα εύνοοῦν την επιτυχῐα ανατρεπτικῶν σχεδιῶν. Πολὺ
δυσμενὴς παράγων για τοὺς συνωμότες εἶναι Kai η πληρης ἀπομόνωση τοῦ «Ἰταλικοῦ Κοινωνικοῦ Κινηματος», δηλαδή τοῦ «νόμιEÎÊËËGTÎÊÏËÎBÎTÊSÏJWYÊÎ‘ÆÊÎÆI‘ËË’ÔËÏÊUÎÎJŒEËËJÜÉW νᾶ “m”

«Συνταγματικὴ τάξηυξὉρπουΡΥρς
Ἀμύν
ης Τζούλιο Ἀντρεότῃ Kai τὸ
«κουκλοθεατρο» της SID (ἸΤαᾸΙΚῆς ΚγΠ),
(γελοιογραφία Ἰταλικῆς ἐφημερίδας)

Tô 1973, όταν ἓγινε ὸλοφάνερο ὅτι ἡ Κεντροαριοτερα δὲν εἶναι
πια σὲ θὲση να κυβερνήσει μὲ κάποια ὲπιτυχῐα τη χώρα, ὁ γενικὸς
γραμματέας τοῦ Ἰταλικού Κομμουνιστικοῦ Κόμματος, Ἐνρίκο
Μπερλινγκουερ, ἓθεσε ἕνα θέμα ποὺ ἔκτοτε κυριαρχεῖ στην ἰταλικη
πολιτικὴ ζωή. Ἐπρότεινε τὸν «Ῑοτορικὸ συμβιβασμό». Δηλαδη, τὸ
Ι.Κ.Κ,,“τὸ δεύτερο σὲ ἐκλογική δύναμη πολιτικὸ κόμμα τῆς χώρας,
πρότεινε τη συνεργασῐα, βάσει ἐνὸς κοινοῦ προγράμματος μεταρρυθμῐσεων, μὲ τη Χριστιανοδημοκρατία, μη ὃιοτόιζοντας να διακηρύξει ὅτι τὸ κόμμα αὐτὸ τῶν Καθολικῶν στηρίζεται σὲ μια πραγματικα λαϊκη βάση. Αῦτη η πολιτική τῶν Ἰταλῶν κομμουνιοτῶν
όχι μόνο ὲξουδετέρωσε την φιλοδικτατορικη προπαγάνδα τῶν νεοφασιοτῶν, αλλα Kai βρῆκε μεγάλη απηχηση οτην αριστερη πτέρυγα τῆς Χριστιανοδημοκρατιας Kai στη λαϊκὴ βάση της. Ἀλλα
βρηκε ἐντελῶς αντιθετη τὴν πλειοψηφία τῆς χριστιανοδημοκρατικῆς ηγεσίας Kai ἰδίως τὸν γραμματέα τοῦ κόμματος, Ἀμιντόρε
Φανφάνι, ὁ ὁποῖος όνειρεύεται πάντα τὸ ρόλο ἐνὸς Ἰταλοῦ Ντεγκῶλλ, παρα τὴν αποτυχῑα του στὸ δημοψηφισμα για τὸ διαζύγιο,
στὸ ὁποῙο εἶχε στηρίξει τῑς αὐταρχικὲς ὲλπίδες του.
Ἐναντίον τοῦ «ἱστορικοῦ συμβιβασμοῦ» ἔχουν κηρυχτεῑ Kai ὅλα
τα μικρότερα κόμματα τοῦ συνασπισμοῦ τῆς Κεντροαριοτερᾱς,
φοβούμενα ὅτι θα ὑποστοῡν πληρη συρρῐκνωση. Αὐτὸ ἰσχύει Kai
για τοὺς σοσιαλιστὲς, oi ὁποῖοι προτιμοῦν ἕνα μέτωπο μὲ τοὺς
κομμουνιστὲς, ἢ μια «ἔξωθεν» ὑποστηριξη τῶν κομμουνιστῶν
πρὸς την κυβὲρνηση τῆς Κεντροαριστερᾱς, Kai ὼς ὲκ τούτου προτείνουν μια κυβερνητικὴ πολιτικὴ ἰκανή να ὲξασφαλίσει τὴν ύποστηριξη τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος. Ὁπωσδηποτε, ἡ ἰδέα τῆς
συμμετοχής τοῦ Ι.Κ.Κ. στῑς κυβερνητικὲς εύθύνες ἔχει κερδίσει πολὺ
ἕδα
ος.
gré) σημεῙο αὐτό, oi πλειοψηφοῦντες στῆν ήγεσῐα τοῦ Σοσιαλδημοκρατικοῦ Κόμματος προκάλεσαν τήν τελευταία κυβερνητικὴ
κρίση, ἀξιώνοντας μιαν ἁντικομμουνιστική γραμμή καὶ τὸν αποκλεισμὸ τῶν σοσιαλιστῶν απὸ τήν κυβέρνηση, ἐφ’ ὅσον δὲν ἐγκα-ταλεῐψουν τη «φιλοκομμουνιστική» στάση τους. Τοῦτο θα μποροῠσε να ρίξει τη χώρα σὲ πρόωρες ἑκλογές, τῖς ὁποῖες ὅμως καvein; δὲν ἐπιθυμεῖ, οὔτε ἠ Χριστιανοδημοκρατῐα, γιατὶ θα ἐκινδύνευε
Kai να διασπασθεῖ. Ἀλλα ὁ Φανφάνι δὲν θα ἑδίσταζε να ἀποδυθεῑ
Kai σὲ αὑτή τήν περιπέτεια, ἂν ὁ ἡγέτης τῆς ἀριστερᾶς πτέρυγας
τοῦ κόμματός του, Κάρλο Ντονατ Καττίν, δὲν αποκάλυτι-Γε ὅτι ὸ
Ἀμερικανὸς πρεσβευτὴς Βόλπε τοῦ εἶπε, ὅτι ἐκεῖνο ποὺ χρειόιζεται
7

ἡ Ἰταλία εἶναι «μια καλή ἐκλογή». Τότε ὁ Μπερλινγκουὲρ ὕστερα
άπὸ αὐστηρή δηλωση τοῦ I.K.K., μὲ τήν ὁποία ἁνακλήθηκε στὴν
τάξη «ἕνας πρεσβευτής, ὸ ὁποῖος ὑπερέβη τα ὅρια τῆς ἀποστολῆς
του», ἐκάλεσε τοὺς Χριστιανοδημοκράτες «να αναλάβουν τῑς εὐθύνες τους καὶ να ὑποστηρίξουν ἕνα οταθερὸ κυβερνητικὸ σχῆμα»,
προοθέτοντας ὅτι oi κομμουνιστὲς δὲν βιάζονται να ουμμετάσχουν
οτήν κυβέρνηοη. Ὁ Φανφόινι, παίζοντας καὶ πάλι τὸ «χαρτί» του

δρασε μὲ απειλὲς πρὸς τοὺς σοσιαλιστὲς για διακοπὴ τῆς συνεργασίας, ἂν δὲν υἰοθετήσουν άντικομμσυνιστική στάση. Ἀλλα ἤδη εἶχε
γίνει φανερὸ πόσο δυρχερής ἠταν ἡ θέση του, . .
Ἡ ὲξέλιξη τών γεγονότων ὲπιβεβαιώνει αὐτὸ ποὺ σημειώσαμε
οτην αρχήε Δὲν εἶναι εὔκολο να καταλάβει κανεῑς άπὸ μακρυα τί
ἀκριβῶς εἶναι ἡ «πολιτικὴ κρίση» στην Ἰταλία.

l. Βούλτεψης

καὶ ὲνισχυόμενος άπὸ τή στάση τῶν σοσιαλδημοκρατών, αντε-

Γ

MW] μεῐο οτὸ «XO’WL >
καὶ Οἱ «χάνῡι >
_ ~“ Δὲν ξέρουμε, αν ὑπάρχει
άκόμα ὲντοιχιομενη οτὸ πατρικὸ σπίτι τοῦ άρχισυντονιστῆ τῆς μαφίας, στὴ Γραβιά,
ἡ πινακίδα μὲ τήν ὑπόμνηση
τῆς γέννησής του. Πάντως,
θα πρέπει να ἑνδιαφερθεῖ για
τὴ διατήρησή της ἡ ἱστορικὴ
καὶ ὲθνολογικὴ ἑταιρεία,
ὀιφού ὁ Νικόλαος Μακαρέζος
εἶναι «ἑπίλεκτον τέκνον τῆς
ἱστορικῆς Γραβιας».

.,

<<°H λεωφόρος τῆς Ὗ
Ἀναγεννήοεως»
τί ὡραῖα σύνθεοηι Γιόοο μᾱς ἀνοίγει τὴν καρδιᾱι
Στὸ βάθος δεξιά, μια άπὸ τις βόμβες τῆς 2Ἱης τινάζέι
στὸν ὀιὲρα Τὴν «ἀναρχία», τὸν «κομμουνισμὸ» κ.α.

Μια καῖ δὲν διασώζεται τὸ
ἱστορικὸ Χάνι, ὅπου ὁ Ἀνδροῠτσος πολέμησε τοὺς
Τούρκους κατὰ τὴν ἑπανάσταση τοῠ 21, τουλάχιστον
να διασωθῇ τὸ σπίτι, ὅπου γεννηθηκε ἕνας άπὸ τοὺς
πρωτεργάτες «τῆς ἑθνοσωτηρίου ἐπαναστάσεως τῆς
21ης Ἀπριλίου». ’Ὀλο καὶ κάποιοι... χάνοι θα πηγαίνουν για προσκύνημα.

ΕΓΕΝΝΗΒΗ ΤΠ ETD: 1515
NIKnnanz E MAKanzm:

“MENU” ΤξιξέῠῑΝῑτῑιΡικιιῑ rmam:
£1: TEN nPETEPrATEN ,
TH: EBNDZE‘THF‘IDY enananazaez
ΤΗΣ 21HZ AHFIAIDY LBS"! .

Εἶναι ἠ πινακίδα rroù βρίσκεται ἐντοιχισμένη στὸ σπίτι τοι) Μακαρέζου cm) Γραβιά. Ματαιοὸοξία . . .

Καὶ μᾶς ὁδηγεῖ «Ἀπὸ τὸ Χάος εἰς την Λεωφόρον τῆς
Ἀναγεννήσεως», τήν Λεωφόρο 2Ίης Ἀπριλίου. 'H
2Ἱη Ἀπριλίου, μὲ πεομὲνα τα στήθη (ἀπ’ τὸ . . ,άρμεγμα προφανώςῑ) ὁδηγεῖ τα τρία ὅπλα . . . ἔξω απὸ τὴ
Λεωφόροέ Πρὸς τήν Ἀσφάλεια, τὴν Πρόοδο, τὴν
Ἀναδημιουργίαῐ Ἐμεῖς αὐτὸ δὲν τὸ λέμε βλακεία τοῦ
ζωγράφου, ἕλλειψη προοπτικής τῆς σύνθεοης, ἢ «διχτατορικὸ συρρεαλισμό>>ἒ Τὸ λέμε - λόγω τιμῆςέ ~.
'Avn’maoq! Γιατῑ μόνο ἕνας πανὲξυπνος τιμωρὸς
καλλιτέχνης θάβγαζε... ἕξω ἀπ’ τὴ Λεωφόρο, τήν
21ηέ “Ὀμως, τα πράγματα ἀπέδειξαν, πὼς ἡ121η δὲν
Ë'i’ï‘. . ËÆ'ÆÏSŸŸÈ liaéé’vféim‘ﬂg.55325139033735;

’ ανακαλύψεις, ὁ Παπαδόπουλος ὸδηγοῠσε τὴν Παγκόσμια Ἱστορία, ὸ Παττακὸς ἔχτιζε. Μήπως ζωγράἔριζε κιόλας;

ι..
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’28 τοῦ Ὄκτῶθρη 1940
'I'ô àvrnpaolotlkô OXI
τοῦ naoü μσς·
Kai τὸ «OXIn noù εἷπε ὁ
Ι. Μ E 1' A Ξ A Σ

«ι...ὁ μόνος "Eﬂanvuq
ποὺ μποροῡσε
_ vc‘l πεῖ τὸ

"Alu.

Σήμερα, ποὺ oi βασικὲς ἀποφάσεις καί ἐπιλογὲς σὲ ἁξο- κιλώνυμα αὺταρχικὰ καθεστῶτα καὶ πού, Ῐδιαίτερα, στηρίνικα προβλήματα τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου παραμένουν,·σχε- ζουν τὶς διάφορες «δημοκρατίες».
δὸν ἀποκλειστικά, ύπόθεση τῶν ἅμεσων φορέων τῆς KU- Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς «28ης Ὀκτωβρίου» ἂς περιοριβερνητικῆς ἐξουσίας καί, ὁπωσδήποτε, ὄχι ἐκείνων ποὺ οὐ· οτοῦμε μόνο οτὴ συντήρηση τῆς ἱστορικῆς μνήμης. Ἀντὶ να
σιαοτικὰ τοὺς ἀφοροῦν, θα πρέπει νὰ Θεωρήσουμε ακόμα γράψουμε ἔναν ὰκόμα πανηγυρικὸ - Θὰ βρεΘοῦν, ἄλλωστε,
πιὸ σοβαρὰ καὶ θαρραλέα τὴν- ἱστορία γέννησης, ἀνάπτυξης πολλοὶ γι”4 αὐτὸ τὸ ἔργο - Θὰ δώσουμε δυό ἐπιστολὲς ποὺ
καὶ διατήρησης τῶν «μηχανισμῶν», ποὺ ἐκτρέφουν τὰ ποι· οχετίζονται μὲ τοὺς μηχανισμοὺς στήριξης τοῦ καθεστῶτος
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τῆς «4ης Αὐγούστουῇ Kai ἐκείνου τῆς Ἐθνικοσοσιαλιστικης
Γερμανίας. Oi ἐπιστολὲς προέρχονται άπὸ τα ἀρχεῖα τοῦ Foreign Office Kai δημοσιεύονται για πρώτη φορά στῆν Ἑλλάδα. Πρόκειται για τῆν αλληλογραφία μεταξὺ X. Χίμλερ - K.
Μανιαδάκη. Θέμα; συνεργασία για την ἁστυνόμευση.

Εἶναι γεγονὸς πὼς oi ὲξελίξεις ποὺ ακολούθησαν τὸ OXI
τῆς 28ης Ὀκτωβρίου συνθέτοον ἕνα ἔπος. Πέρα απὸ τῆν

ὕπαρξη, τοὺς δεσμοὺς καί τίς συνέπειες τῆς λειτουργίας τῶν
σκοτεινῶν μηχανισμών, τὸ ἔπος γράφτηκε. Kai γράφτηκε
ἀπὸ τὸ Λαό μας. Στα ἐρωτήματα γιατί καὶ πώς Ô Μεταξας
εἷπε τὸ OXI, Kai πῶς ὁ Λαός μσς προχώρησε πέρα Kai ἁνεξάρτητα άπὸ τίς προθέσεις καὶ τῆ βοήθεια τοῦ φασιστικοῡ
καθεστῶτος τῆς 4ης Αύγούστου, ἀπαντά μὲ σύντομο καί
περιεκτικό ἄρθρο τού ὁ Σπ. Λιναρδᾱτος.

«ι...διὰ tñv τιμὴν τῶν ὃπῆωνιι

τὸ φασιστικό τοῦ Μουσσολίνι Kai τὸ ναζιστικὸ τοὺ Χίτλερ. Οἱ συνεργάτες του (Κοτζιάς, Νικολούδης κ.λ.π.) ῆταν ὑμνητὲς τοὺ
φασισμοῠ καῖ τοῦ χιτλερισμοὺ. ‘H πολιτικῆ
Ἀστυνομία του εἶχε ὲπαφῆ μὲ τῆ Γκεστάπο
Kai διδασκόταν απὸ τῆν «πεῖρα της». Mè
τῆν EON, ποὺ εἶχε όργανωθεῑ στα πρότυπα
τῆς φασιστικῆς Kai τῆς ναζιστικῆς νεολαίας, προσπαθούοε να εμφυσήσει οτοὺς
νέους τὸ Θαυμασμὸ πρὸς τὸ μουσσολινισμὸ
Kai τὸ χιτλεριομό. Ἀκόμα Kai στα σχολεια

Ἡ απόκρουση τῆς εἰσβολῆς τού μουσσολινικοῠ φασιομοῡ απὸ τα ὲλληνικα στρατεύματα, ῆ αντίοταση τῶν ὲλληνικών τμημάτων στὸ Καλπακι καὶ τὸν Καλαμα Kai ῆ
συντριβῆ τῆς ὶταλικῆς ἑπίλεκτης Μεραρχίας
«Τζούλια» στῆν Πίνδο ῆταν ῆ πρώτη ῆττα
τοῡ Ἄξονα στῆν Εὐρώπη. Για να καταλάβει
κανεῑς τῆ σημασία της, αρκεῑ να θυμηθεῑ
πώς, ὡς τὸ καλοκαῖρι τοῡ Ί940, ῆ Αὐστρία,
ῆ Τσεχοσλοβακία, ῆ Πολωνία, ῆ Νορβηγία,
η Δανία, τὸ Βέλγιο, ῆ Ὀλλανδία, τὸ Λουξεμβούργο καὶ ῆ Γαλλία - ὃηλαδῆ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς Εὐρώπης - εἶχαν ὑποταγεῖ εἴτε μὲ τὸ δόλο, εἴτε μὲ τῆ σιδερένια βία
στῆ ναζιοτικῆ Γερμανία. 'H Ἀγγλία, ὕστερα
απὸ τῆν καταοτροφῆ τῆς Δουνκέρκης, δεχόταν τώρα σκληρα πλήγματα απὸ τῆ
Βὲρμαχτ στὸ μητροπολιτικό της ἔδαφος.

τ γινόταν διδασκαλία για τῆν «ὑπεροχή» τῆς
Σπάρτης ἀπέναντι στῆν Ἀθήναέ
Ἀκόμα Kai ὅταν ῆ χιτλερικῆ ὲπίθεση στῆν
Εὐρώπη βρισκόταν στὸ αποκορύφωμά της
Kai ὸ Μουοσολίνι ἑτοίμαζε τῆν εἰσβολὴ στῆ
χώρα μσς, ὁ Μεταξας ἔγραφες
«Κράτη ποὺ ἐπικρατεῖ ῆ ὃιευθυνομένη
οἰκονομία (. . .) ὃὲν συμφέρουν στὸν.
Καπιταλισμό. Τέτοια κράτη μπορεῑ να
εἶναι λαῖκώτατα Kai να κυριαρχῆ μέσα
α’ αὐτὰ τὸ λαίκὸ συμφέρον. Ἀλλα ὁ
Καπιταλισμὸς τα ὀνομάζει τυραννίες φασιστικὲς, χιτλερικὲς κ.λ.π. - ὀνομάζει
δὲ Δημοκρατίες, παίζοντας μὲ τὶς λέξεις,
τα Κράτη ποὺ στὸ σύστημα τους επι-.
κρατεῖ αὐτός. (. . .) Oi Ἅγγλοι θέλουν να
καταστρέψουν, λένε, τὸ ναζισμό, Ἀλλα
μὲ αὐτὸ κατα βάθος ὲννοοῠνε τὸν αντικοινοβουλευτισμό. Θέλουν λοιπὸν να
ὲπιβάλουν παντοῠ τὸ παλαιωμένο λιμπεραλιστικὸ πολίτευμα. ιὨοτε περπατοῠνε μὲ τὸ κεφάλι πρὸς τα πίσω.
(αἨμερολόγιω Δ’ Τόμος,σ. 446 Kai 463).
M’ αὺτὲς τὶς ἀντιλήψεις, ὁ Μεταξας εἶναι
φανερὸ πὼς κάθε ἂλλο παρα μποροῡσε να

M’ αὐτὲς τὶς συνθῆκες, ῆ άρνηση τοῡ Με- ,

ταξᾱ Kai τοὺ βασιλια Γεωργίου να δεχτούν
τὸ τελεσίγραφο τῆς φαοιστικῆς Ἰταλίας τῆ
νύχτα τῆς 27—28 Ὀκτωβρίου ἠταν ἰστορικὸ
γεγονὸς σημαντικό, μὲ σοβαρότερες ουνἐπειες ἀπ’ ὁ,τι Kai oi ἴδιοι περίμεναν ὃτι θα
ἔχει. ‘O ὲλληνικὸς Λαὸς ὸρθώθηκε, μὲ μια
θαυμαστῆ ὁμοψυχία, ὑπεράσπισε τα σύνορα τῆς χώρας του, ἕδιωξε τοὺς ἑπιὸρομεῖς
καὶ κουρέλιαοε τὸ μύθο για τὸ αήττητο τοῦ
Αξονα.
Ὑπάρχουν ακόμα ὑμνητὲς τῆς τεταρτοαυγουστιανῆς τυραννίας, ποὺ θελουν να
αποδώσουν ὁλόκληρη τῆν τιμῆ τῆς ἐποποιίας τοῦ 1940—41 στῆ βασιλομεταξικῆ δικτατορία, ποὺ αποκαταστησε, δῆθεν, τῆν
ὲθνικῆ ἑνότητα, Kai προετοίμασε τὸ ἔθνος
ὶὲἒῖκιῖἑῖἴὲὸὲόέῑὲἳὲιὲἳ ῗέήῖῗλῗάἓὶζαᾏτὲἓὲυὸ
μένα παιδια τοῦ Λαοῡ καὶ ῆ πλειοψηφία
τῶν μόνιμων καὶ ἔφιεδρων ἀξιωματικῶν
απὲκρουσαν τῆν εἰσβολῆ, παρὰ τῆν ἑλλειψη διπλωματικῆς, πολεμικῆς Kai ψυχολογικῆς προετοιμασίας ὰπὸ μέρους τοῦ διεφθαρμένου Kai τυραννικοῦ καθεστῶτος
τῆς 4ης Αὐγούστου.
‘O διοικητὴς τοῦ Ἀποοπάσματος τῆς
Πίνδου, συνταγματάρχης Κ. Δαβάκης, ἔχει
πεῖ, πὼς ῆ ῆγεσία «προετοίμαζε όνειδοςκι,
ποὺ ὁ Στρατὸς τὸ μετέτρεψε οὲ ἔπος. Καὶ
πὼς oi ὁδηγίες ῆταν «να ρίψωμεν μερικὲς
τουφεκιὲς δια τῆν τιμῆν τῶν ὃπλων». Καὶ ὁ
r. Καφαντάρης, μὲ τὸ γνωστὸ καυστι-κὸ
πνεῦμα τουπ, ἔλεγε πὼς προκάλεσε ἓκπληξη

προετοιμάῡεΙ Τὴ Χώρα ΥῙὰ ν’ ἀποκρούσει

τῆ φασιοτικῆ Kai ναζιστικῆ ἑπίθεοη. Παρὰ
τα τεράστια, για τὶς δυνατότητες τῆς Ἑλ·
λάδος, κονδύλια ποὺ εἶχαν διατεθεῖ απὸ

τὸν προϋπολογιομό, τῖς ἓκτακτες φορολοE γίες Kai τοὺς ἐράνους «ὑπὲρ τῆς Ἀεροπορίας», βρεθήκαμε απροπαράσκευοι για

’ πόλεμος

«”Ολμοι διετίθεντο τέσσαρες τῶν 81
χιλιοστῶν κατα σύνταγμα πεζικοῦ ἀναφέρει ῆ ὲπίσημη ἑκδοση τοῦ ΓΕΣ.
Ἐφεδρικοί τοιοῦτοι δὲν ὑπῆρχον. Ἀντι-

αεροπορικὸν πυροβολικὸν οὺχῑ επαρ-’ ’

τὸ «OXI» τοῦ Μεταξᾱ, γιατὶ ῆταν ὁ μόνος 7‘
Ἕλληνας ποὺ μποροῠοε να πεῖ τὸ ΝΑΙ.
Κι αν ακόμα δεχτούμε πὼς oi κρίσεις σὺ·
τὲς ἔχουν, στοιχεῖα πολεμικῆς καὶ ὑπερβολῆς, εἶναι αναμφισβῆτητο, ὅτι, μὲ ὲξαίρεση
ἴσως ὡρισμένους ὺμοῑδεὰτες τοῦ Μεταξᾱ,
κανένας Ἕλληνας πολιτικὸς δὲ θα ἔδινε
διαφορετικῆ απάντηοη στὸ ἰταλικὸ τελεσίγραφο τῆ νύχτα τῆς 27—28 Ὀκτωβρίου.
Εἶναι γεγονός, πὼς ὁ ἴδιος ὁ Μεταξάς, ὁ
παλιὸς φανατικὸς γερμανόφιλος καὶ λάτρης τοῦ πρωσσικοὺ μιλιταρισμοῠ, εἶχε
πειστεῑ ὰπὸ τα τὲλη τῆς δεκαετίας τοιῖι
1920-30, πὼς δὲ θα μπορούσε ποτὲ να κυβερνήσει τῆν Ἑλλάδα, ἂν δὲν ουμφιλιωνόταν μὲ τῆν Ἀγγλία. Καὶ ῆ «ιο-τροφή του»
συνέπεσε, μὲ τῆν ἑγκατάλειψη τῶν βενιζελικῶν απὸ τοὺς Ἀγγλους Kai τῆν ἐντονώ10

Ὀ βασιλιὰς κί’ ὀ ἀρχιστράτηγος σὲ μιὰ ἀσκηση
πρὶν ἀπὸ τὸν πόλεμε). ‘O ἀρχιστράτηγος Παπα-

γος διαπίοτωνε ἐλλείψεις οτόν ἐξοπλισμό, ὁ ἄλλος
στήριξε τὴ δικτατορία.

τερη προσπαθειά τους για τῆν ἐπαναφορὰ
τῆς Βασιλείας Kai τῆν ὲπιβολῆ αὑταρχικότερου καθεστῶτος στῆν Ἐλλάδα.
Ἀλλά, τότε ῆ οτροφῆ τοῦ Μεταξα πρὸς
τῆν ἀγγλικῆ πολιτικῆ ἓκανε δυνατὴ τῆν
άποδοχῆ του ὰπὸ τοὺς Ἀγγλους καὶ-τὸν
Γεώργιο σαν «Κυβερνήτῃ» τῆς Ἐλλάδας, δὲ
σήμαινε, ὅτι ὸ παλιὸς γερμανολάτρης Kai
ἐχθρὸς τῆς Δημοκρατίας ε ε ἐγκαταλείψει
τὶς παλιὲς του άγὰπες. Ἀντιθετα, τὸ καθεστὼς ποὺ ἐγκατέστησε εἶχε σὰν πρότυπο

κὲς. Ἀντιαρματικὸν τοιοῦτον διετίθετο
ἐλάχιστον. "000v αφορᾰ τα τυφέκια,
ἐπὶ στρατοῦ ἐκστρατείας 450.000, ὑπῆρ- .
χον 400.000 τυφὲκια (. . .) απὸ απόψεως
τροφίμων Kai νομῆς κατα τῆν κήρυξιν
τοῦ πολέμου δὲν ὑπῆρχον ἀποθὲματα
γενικῆς ἐφεδρείας».

Τὸ χειρότερο ῆταν, ὅτι ὁ Μεταξάς, ενῶ
ἀπέκλειε, ὣς τῆν τελευταία στιγμή, ὰπὸ τὶς
ἓνοπλες δυνάμεις δεκάδες απότακτους δημοκρατικοὺς ἀξιωματικοὺς, διατηροῡσε
ἑπικεφαλῆς μεγάλων μονάδων γερμανόφιλους Kai ῆττοπαθεῖς (Τ σολάκογλου, Μπάκο
κ.λ.π.),ποὺ ἔσπευσαν να συνθῆκολογήσουν
τὸν Ἀπρίλη 7001941, πα ακούοντας τὶς
ἑντολὲς καὶ αὐτοῦ τοῦ βασι ιᾱ καὶ τοῦ Ἀρχιστράτηγου. Καὶ τῆ στιγμὴ-ποὺ ὁ Στρστὸς
εξακολουθοῦσε να μάχεται, ὁ ὑφυπουργὸς
Στ ατιωτικῶν Παπαδήμας ἐδινε «ἀδειες»
καξδιέλυε ὁλόκληρεςμονάδες . . . —

Σπῡρος Ν. Λιναρδᾱτος v

ἅδεῆφοποιτοί Χίμὲἱερ - 4ΙνΙειιιιειδὲικιπιι
ᾰῆἢηῆογραφοῡν
γιά τὸν
κοινο σκοπο

>
AME-A ’ ,

’νῦνῗῷᾱᾲεει-κ, can":

«Ἀξιότιμε Κύριε Ὑπουργέ,
Εἶχον ἀνέκαθεν σκοπὸν νά ζητήσω ἀπὸ
ὅλας τὰς δυνάμεις, ποὺ ἕως σημερα
ἐφάνησαν πρόθυμοι và συνενωθοῡν Kai να
πολεμησόυν τὸν κομμουνισμὸν, νά ·
ἀποστείλουν ἀντιπροσώπους τῶν
ἀστυνομιῶν των εἷς τὸ Βερολίνον κατὰ τὸ
τρέχον ἔτος δι’ ἕνα συνέδριον ἐργασίας. ‘H
ἀνταλλαγη πείρας Kai γνῶσεων ποὺ
συνεκεντρῶΘη ἕως τῶρα κατά τὸν ἀγῶνα
ἐναντίον τοῦ κομμουνισμοῡ, Kai μὲ τὴν
οτενην συνεργασίαν τῶν διαφόρων

.Ἀστυνομιῶν, θα ἔχη ῶς συνέπειαν
ἀναμφιβόλως, τὴν είς σημαντικὸν βαθμὸν
αὔξησιν της ἀποτελεσματικότητός των είς
αὐτὸν τὸν ἀγῶνα Kai την στενωτέραν
συνεργασίαν των. Εἶναι περιττὸν να τονίσω
ὅτι τὸ Συνέδριον αὐτὸ πρέπει να τηρηΘεῙ
μυστικόν, είς ὄ,τι ἀφορᾱ τὸ ούσιαοτικόν του
ἀντικείμενον Kai τὸν χαρακτῆρα του, χάριν
τοῦ κοινοῦ σκοποῦ, που εἶναι ὴ ἀμυνα.
Ἀποτελεῑ ίδιαιτέρα τιμη δι’ ἐμὲ να
προσκαλέσω ἕναν ἀντιπρόσωπον τῆς
ἀστυνομίας τῆς χώρας Σας εἰς τὸ
συνέδριον, Kai ζητῶ να μὲ πληροφορησετε
» ἐὰν δύναμαι να ὺπολογίσω εις την
ὑποστηριξίν Σας. Διά τὰς λεπτομερείας τοῦ
προγράμματος Θά σᾶς ἐνημερῶσω
ἀργότερον. Ἕχω ἐπιλέξει τὴν 3οὴν
ᾼύγούστου ῶς ἡμέραν ἐνάρξεως τῶν
ἓῗὲῗῖἑΐέμὲοἴὴέἓᾌῗῶβὲι Ξηὲἑὲἓκέἲέἕω
τὸν ἀντιπρόσωπον τῆς χώρας Σας ῶς

ihpﬁun

- Ἀστυνομίας. ’

’ οὐσιεισπιῗ.Ἴ ÿ

φιλοξενούμενόν μου, Kai νὰ συνεχίσωμε τὰς

συνεννοήσεις μας εἰς τὸ
Ἔθνικοσοσιαλιστικὸν Συνεδριον τῆς
Νυρεμβέργης, τὸ ὁποῖον ea λαβη χώραν
ἀπὸ 7 ἕως 73-9-7937. Πρέπει να προσθέσω
ὅτι η ἀποδοχὴ τῆς προτάσεως αὐτῆς 9aἔδιδε εἰς ἐμὲ ίδιαιτέραν χαράν.
Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ σᾶς διαβεβαιῶ διὰ τὴν
ίδιαιτέραν μου ἐκτίμησιν.

X. XIMAEP “'W‘

ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΧΙΜΛΕΡ

σᾱς βεβαιώσω ὅτι συμφωνῶ ἀπολύτως
μαζί Σας Kai Σᾶς συγχαίρω εἰλικρινῶς διὰ
τὴν ἀπόφασίν σας να συγκαλέσετε
Συνέδριον τῶν ἀντικομμουνιοτικῶν
δυνάμεων. Πιοτεύομεν, ἐπίσης, ὅτι ὁ
· θανασίμως ἐχθρικὸς κομμουνισμὸς εἶναι
, δυνατὸν Va ἀντιμετωπισθή μόνον μὲ
ἐναρμονισμένην Kai ἔντονον δρᾶσιν ὅλων
τῶν δυνάμεων πού ἕως σήμερον εἶχον ῶς
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l Σας εὐχαριστῶ δια την ἐνΘάρρυνσιν Kai την
βοήθειαν ποι) θα προσφέρετε εἰς τοὺς
ἀντιπροσώπους μου, εἰς τοὺς ὁποίους ἔχει
δοΘη ἐντολὴ νά μελετησουν εἰδικῶς τὰ ἑξῆς
ζητήματα
1) Tr‘7v ἀντικομμουνιστικην νομοθεσίαν,
γενικῶς, την ποινικην δίωξιν τοῦ
κομμουνισμοῠ Kai τὰ μέτρα ποὺ
ἀποτελεσματικῶς περιορίζουν την ὅρασιν
τῶν κομμουνιστῶν.
2) Ta περιοριστικα ἀστυνομικὰ μέτρα Kai
μέσα ποὺ χρησιμοποιοῦν ai ὑπηρεσίαι σας,
δια να πολεμησουν τὸν Κομμουνισμὸν είς
τὴν σημερινὴν φασιν Kai τὰ συμπερασματα
τῶν ἀστυνομικῶν σας πρακτόρων ἀπὸ την

. μάχην αὐτην.

Ὑπογραφὴ ' " “

Ἔξοχῶτατε,
‘H σημαντικὴ ἀναγγώία ποὺ εἴχατε τὴν
εὐγένειαν và KdvsTs είς ἐμὲ μὲ τὴν ἐπιστολήν
σας τῆς 5-5-7937, poü δίδει τὴνγεύκαιρίαν, νὰ “

κοινὸν στόχον τὸν Κομμουνισμόν. Kai η
Ἕλλας, ὴ ὁποία εἶχεν τὴν ἐμπειρίαν τοῦ
Κομμουνισμοῡ Kai της φαυλοκρατίας τῶν
κομμάτων, εἶναι ἀποφασισμένη và
καταβάλη mec δυνατην προσπάθειαν είς
τὸν ἀγῶνα αὐτόν, εύρισκομένη πάντοτε είς
στενὴν συνεργασίαν μετά τῶν ἀλλων >
δυνάμεων. Σᾱς εὐχαριστῶ πολὺ διὰ την
πρόσκλησιν ἀντιπροσώπων μσς είς τὸ
Συνέδριον Kai τὴν Νυρεμβέργην. Τοὺς
t; ἔχομεν ἤδη ἐπιλέξει. Ἕχουν ὁδηγίας να
‘ ἐπωφεληθουν της ἐπισκέψεως των Kai νά
μελετησουν ὀλα τὰ προβλήματα τὰ σχετικά
μὲ τὸν ἀντικομμουνιστικὸν ἀγῶνα, ἀπὸ τὴν
σκοπια τῆς Ἀστυνομίας, Kai να κερδίσουν
l ἀπὸ τὰς προόδους Kai την πεῖραν τῆς
ς εὐρισκομένης ὑπὸ την ἰσχυραν Kai
" πεφωτισμένην ὴγεσίαν Σας Γ ερμανικης

ἆσφαλητῶν τῆς ναζιστικής
Γερμανῑᾶδκχῑμΐερ··θ<ὰὶ h" ἑτᾳθτρᾳῼκρμσηᾳνῆς
Μανιαδάκης. Θέμα τ ς Ζλληλργρᾱφῖαςι Ἣ Hera:
Γδᾳσηηπείροις «εΙς τὴν ἕίωξιν του κομμουνισμου και
Ῑζῖζψψῂῑῆς φαρλεὶιφᾳτίοτς»ἔ , ,

3) Τὸ σύστημα μεταχειρίσεως Kai
ἀπομονῶσεως τῶν κρατουμένων (εἰς
στρατόπεδα συγκεντρῶσεως, εἰς
στρατόπεδα ἐργασίας διὰ κομμουνιστας
κ.λ.π.), ἐπειδὴ ἐνδιαφερόμεθα να
ἐφαρμόσωμεν τὸ σύστημα αὐτὸ είς τὴν
χώραν μας.
4) Ζητήματα που οχετίζονται μὲ την
προστασίαν τῆς χώρας ἀπὸ ἐσωτερικοὺς
ἐχθροὺς Kai την ξένην προπαγάνδαν.
, 5) Ζητηματα που οχετίζονται με την
ι ἀνταλλαγην πληροφοριῶν μεταξὺ τῶν
ἀοτυνομιῶν Kai την συνεργασίαν τῶν
ἀντικομμουνιστικῶν ὀργανῶσεων,
6) Τὰς προόδους τῆς Ἀστυνομίας ὅσον
ἀφορᾱ είς τὴν ἐπιστημονικην δίωξιν τοῦ
ἐγκλήματος.
Τελειῶνω μὲ τὴν εύχην τὸ Συνέδριον, ὑπὸ τὴν
πεφωτισμένην Σας ηγεσίαν, να καταληξη είς
συγκεκριμένα πορίσματα Kai ἀποφάσεις

διὰ τὸ καλὸν τῶν πολιτισμένων δυνάμεων.
Σας εὐχαριστῶ Kai πάλιν
Ὑπογραφὴ
Κ. Μανιαδάκης
11

KI ἕνα ἄγνωστα ντοκουμὲντεὶ ἀπ’ tñ
ñoyoxploia τῆς llnc Αὐγούστου
Γενικὲς ὀδηγίες για τὴν ἐποπτεία τοῦ
καθημερινοῡ Kai περιοδικού τύπου;
7. Ἀπαγορεύεται η ἐμφάνιση τῶν «κενῶν»
cric στήλες τοῦ Τύπου. Oi ἐφημερίδες εἶναι
ὺποχρεωμένες và γεμίζουν τα «κενά» μὲ
κείμενα τῆς Ὺπηρεσιας Λογοκρισίας. Η
δημοσίευση πληροφοριῶν που θα
ἀποκαλύπτουν τὴν ἀσκηση προληπτικής
λογοκρισίας ἀπαγορεύεται ἀπόλυτα.
2. Κάθε κριτική τοῦ Κυβερνητικοῠ ἔργου,
ὅταν δὲν εἶναι εύνοϊκή, ἀπαγορεύεται. Δηλ.,
ὴ δημοσίευση προτάσεων ὑπομνημάτων
πρὸς τὸ Πρόεδρο της Κυβερνήσεως ἢ τοὺς
Ὺπουργούς, στὰ ὁποία ἐμφανίζεται ἡ
λαΪκη ἀγανάκτηση ή oi παραλείψεις τῶν
Ἀρχῶν ὅσον ἀφορᾱ τη ρύθμιση τῶν
ἀνακυπτόντων ζητημάτων, ἀπαγορεύεται.
3. ‘H δημοσίευση κάθε πληροφορίας ποὺ
ἀφορᾱ τὰ πολιτικὰ κόμματα Kai τὶς
πολιτικὲς προσωπικότητες γενικά, καθὼς
Kai η δημοσίευση τῶν ὀνομάτων τους,
ἀπαγορεύεται.
4. ‘H δημοοίευση πληροφοριῶν γιὰ
ἀλλαγὲς ’Υπουργῶν Kai τη σύνθεση γενικα
τῆς Κυβερνήσεως ἀπαγορεύεται, ἐκτὸς ἀν
oi πληροφορίες αύτὲς ἀνακοινώνονται ἀπὸ
τὸ Πρόεδρο τῆς Κυβερνήσεως.
5. Πληρόφορίες σχετικὲς μὲ τὰ ταξίδια τοῦ
Προέδρου τῆς Κυβερνήσεως Kai τῆς Αὐτοῦ
Μεγαλειότητος τοῦ Βασιλέως θά
δημοσιεύονται μόνο μέσω ἐπισήμων
ἀνακοινώσεων. ·

ί

6. Είδήσεις ποὺ ἀφοροῡν την Κύπρο Kai τα
Δωδεκάνησα ἀπαγορεύονται ἐπίσης.
7. ‘H δημοσίευση κρίσεων Kai
πληροφοριῶν οχετικῶν μὲ τίς ἀνταλλαγές,
τη δραχμή, τὸ ὅημόσιο χρέος, τὴν πίστη τῆς
Χώρας, τὰ κουπόνια, τη μεταφορὰ τού
χρυσοῦ καί, γενικά, την οἰκονομικὴ
κατάσταση τῆς Ἑλλάδος, ἀπαγορεύονται.
Τέτοιες δημοσιεύσεις ἐπιτρέπονται μόνο
ὅταν ἔχουν τη μορφή γραπτῶν
ἀνακοινωσεων τοῦ Ὑπουργοῡ
Οίκονομικῶν.
8. Ἡ δημοσίευση κάθε πληροφορίας
σχετικης μὲ τὶς Ἕνοπλες Δυνάμεις Kai τὸν
Στρατό, ἀκόμα Kai ὅταν ἀναφέρεται σὲ
ἀπόφαση τῆς Κυβερνήσεως που
δημοσιεύεται στην ἐφημερίδα τῆς
Κυβερνήσεως (μεταθέσεις, προαγωγές,
ἀνακλήσεις κλπ.) ἀπαγορεύεται. Γ ια μιὰ
τέτοια δημοσίευση ἀπαιτείται εἰδική ἄδεια
τοῦ Ὑπουργοῠ Στρατιωτικῶν.
9. Κάθε πληροφορία σχετικη μὲ
ἀντιτορπιλικά, ἀεροπλάνα Kai στρατιωτικό
ἐξοπλισμὸ ἢ ἀμυντικά ἔργα ἀπαγορεύεται
γενικα.
70. Ἀπαγορεύεται η δημοσίευση
πληροφοριῶν που ἔχουν ὁποιαδήποτε
οχέση με τὰ συνδικάτα ἢ τίς ἐπαγγελματικὲς
ὀργανῶσεις Kai τὶς ὀποιεσδήποτε
ἐκδηλώσεις τους, ἐκτὸς ἀν ἀναφέρονται σὲ
εἰδήσεις Kai ἐκδηλώσεις ποὺ ὑποστηρίζουν
τὸ ἕργο τῆς Κυβερνήσεως, r“; ἔχουν ,

ΥΜΝΟΣ 4ης ΑΥῐΟΥΣΪΟΥ

Ὁ λαὸς ηολὲμησε καὶτοὺς
Υδυὸ φασισμοὺς στήν
Ἀλὸανία Kai ὁλοκλήρωσε
τὸν ἀγῶνα του
κι’
ἕτσι,
δίχως
ἀφορμὴ
στήν Ἀντίσταση
’ἀπ’ τή δόλια μας πατρίδα

Γ ιατί κρύβεται ὁ κόσμος Kai κρυφομιλᾶ πατέρα ;
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'0 ὕμνος τῆς 4ης Αὐγούστου μὲ τοὺς θλιβεροὺς στίχους (γιατί ’
χαίρεται ὁ κόσμος καὶ χαμογελᾱ πατέρα... ;) ἕγινε παρωδία ἀπ
τὸ“λαὸ τήν ἐποχή ποὺ ὁ «l" ἑλληνικὸς πολιτισμός» καταπατοῡσε
κάθε μορφὴ ἐλευθερίας.,Ϊὰ φερὲφωνα τῆς δικτατορίας τραγουδοῦσαν τὸν ὕμνο KI ἠ λαϊκὴ μοῦσα τὸν δικό της. Ἧταν ἕνας πόλεμος ποὺ ἀρχτσε τὴν 4η Αὐγούστου, συνεχίστηκε διμέτωπος στὴν
Ἀλβανία, και ὁλοκληρώθηκε οτὴν Ἀντίαταση κατα τῆς Γερμανικῆς Κατοχής.

‘55.“. «τῇ ”

\

προηγούμενα ἐγκριθεί ἀπὸ τὸν Ὑπουργὸ
Ἐργασίας (για τὴν Ἀθήνα) ἢ ἀπὸ τίς
ἀρμόδιες ἀρχες (για την ἐπαρχία).
11. 'H συγγραφὴ ἄρθρων η η δημοσίευση
είδήσεων που ἀφοροῡν τὸ ὑψηλό κόστος
ζωῆς, την ἀνοδο τῶν τιμῶν, τήν
κερδσσκοπία Kai τὸ δείκτη τιμῶν,
ἀπαγορεύεται ἀν δὲν βασίζεται στὶς
Ὑπουργικὲς Ἀνακοινῶσεις.
12. Γενικά, oi ἐφημερίδες πρέπει và
ὺποχρεῶνονται, ἐπί ποινή κατασχέσεως (ή
καταργήσεως), μὲ τη δική τους συμφωνία
Kai ἐνθουσιασμὸ να συμβάλλουν, διὰ τῶν
ἄρθρων, σχολίων καὶ δημοσιευμάτων τους,
στὸ μεταρρυθμιστικὸ Kai δημιουργικό ἐργο
τῆς Κυβερνήσεως.
13. Ὀ κομμουνισμὸς ἔχει ἤδη τεθῆ ἐκτὸς
νόμου. Ἡ κυκλοφορία κάθε ἐντύπου
(ἐφημερίδος, περιοδικού f7 βιβλίου) ποὺ
περιέχει κομμουνιστικὸ ὺλικὸ
ἀπαγορεύεται. 'H παρουσίαση στὸν Τύπο
τῶν ἀποκαλουμένων ἀριστερῶν θεωριῶν
ἀπαγορεύεται. Εὶδικώτερα γιά τὴν
περίπτωση τῶν διαδραματιζομένων στην
Ἱσπανία, πανηγυρισμοὶ γιά ἐπιτυχίες τῶν
Ἐρυθρῶν ἀπαγορεύονται.
14. I7in η ὀποιαδήποτε ἐφημερίδα η
περιοδικὸ τεθή σὲ κυκλοφο ία, πρέπει να
στέλνεται μὲ τήν ἀπόδειξη οτι ἐλογοκρίθη,
Kai μόνο μετὰ την παραλαβη τῆς
ἐγκρίσεως, εἶναι δυνατὸ và κυκλοφορήσει.
Ὑπογραφή .· Θ. Νικολούδης

Ποιά φροντίδα τόνε δέρνει; Ποιά τὸν κυνηγάει φοβέρα;
Γ ιατί τάχα τριγυρίζουν ὅλοι αὐτοὶ oi παληκαράδες
μὲ κατεβασμένα καπέλα, σηκωμένους τοὺς γιακάδες,
K1’ ὄλες τοῠτες oi σκυμμένες καὶ τσαλακωμένες μοῠρες
"Èâ’ﬁxâiäf‘rä'äî Ë‘T‘ÆÉÊ’LS‘JÏ ἳῆῗ ﬁeazgz‘sswgzm μ
τοῦ Μεταξισμοῡ ἡ λέπρα
ἐξαπλώθη στὴν Ἐλλάδα, μόλεψ’ ὄλες τὶς πληγὲς
μάρανε παντσῠ τὰ στάχια
ἐπληθύναν τὰ βατράχια,
κ’ εἶναι η χώρα πιὰ γεμάτη ἀπὸ ἕλκη Kai πληγές.
Μιὰν ἡμέρα σὰν ἐτούτη - πᾰνε δύο χρόνια τώ α -— μαύρη ἐρημιὰ θανάτου σκέπασε παντοῠ τὴ χ pa,
πατηθήκαν ὑποσχέσεις,
λόγοι, ὅρκοι καὶ τιμη

ἔφυγ’ η χαρὰ K1’ ἐλπίδα
Kai στὸ ντροπιασμένο χῶμα
τώρα οκλάβος πιὰ πατεῖς.
EMBATHPIO ΣΚΑΠΑΝΕΩΝ

Ἡ σημαία κυματίζει μ’ ἔνου Ἅρπαξε và φᾱς.
Μιὰ μέρα σὰν ἐτούτη, ποὺ τὴν καταριῶνται ο) μάνες,
μερικοὶ πλιατσικολόγοι Kai καμπόσες καραβάνες,
μὲ ἀπάτη Kai μὲ ψέμα
καὶ μὲ βοηθὸ τὸ Στέμμα
καταλάβαν την ἀρχή.
Ἀπὸ τότε η ἐξουσία βασιλεύει τῶν τραμπούκων,
.ὲνῶ πλῆθος μαμϋιούκων
παρελαύνουν σιωπηλὰ

«Γιατὶ τάσκιαζ’ ἡ φοβέρα Kai-1a πλάκων’ η σκλαβιά». j

0 NOMOZ TTEPI TYTTOY
TH: AIKTATOPIAZ

AEN TPOTIOTIOIEITAI,
MONO KATAPFEI" AI
ἐξ. ..ςι

τοῦ Νίκου Σταθάτου

Στὴ θεση του μπορεῑ Va εφαρμοστεῐ ἢ
ô Νόμος 5060/1931, ἂν ἠ «δημοκρατία» θέλει τὸ
ὃημοσιογράφο ἐλεύθερο καὶ ὄχι τρομοκρατημένο
Τρεῖς φορὲς κακοποιηθηκε ὸ ἑλληνικῶς Τύπος.
Πρώτη φορά, τὸν κακοποίησε η 4η Αὐγούστου μὲ τὸν
Α.Ν. 1092 τοῦ 7938. Δεύτερη φορά, τὸν κακοποίησε η
κυβέρνηση τοῦ «Ἑλληνικοῦ Συναγερμοῡ» μὲ τὸ Ν.Δ.
2493 τού 1953. Τρίτη φορά, τὸν κακοποίησε η δικτατορία τῆς 27ης Ἀπριλίου με τὸ Ν.Δ. 346 τού 7969, ποὺ
ἰσχύει στῆ χώρα μας άπὸ 1 /1 / 70. Kai τις τρεῖς φορές,
η κακοποίηση τοῦ έλληνικοῦ Τύπου εἶναι... φυσιολογικῆ... Περίεργο Kai παράδοξο θα ῆταν τὸ αντίθετο,
ἂν δηλαδὴ η 4η Αὐγούστου, ὸ Ἑλληνικὸς Συναγερμὸς
Kai η τελευταία - άμπστε να εἶναι ῆ τελευταία - δικτατορία αντὶ για κακοποίηση, ἐκαναν κάποια περιποίηση στὸν Τύπσ... _ _

‘O Μεταξας μισοῦσε τὸν Τύπο, καθώς μισσύσε Kai
τὸν ἐλληνικὸ Λαό. Πρέπει να ὁμολογηθεῑ ὅτι τα aiσθῆματα ἦσαν... ἀμοιβαῖα.
Ἀξίζει να είπωθεῑ χάριν τῆς ἱστορίας, ὅτι 0 γερμανόπληκτσς στρατηγὸς Μεταξας αντιμετώπιζε αὐτὸ
ποὺ oi συνταγματσλόγοι λένε «ἐλευθερία για την
πνευματικὴ κίνηση τού ἀτόμου» ριζικότερα; Δὲν ῆταν
“ · μρνο κατα τῆς «ἐλευθερίας» τῆς γνώμης Kai συνεπώς
κατα τῆς ἐλευθερίας τοῦ Τύπου. Ἡταν κατα τῆς
«ἐλευθερίας τῆς σκέψεως».
’ υΟταν μια μέρα ἐπῆγε στὸ ὑπουργεῙο Παιδείας Kai
μίλησε στοὺς ὑπαλλῆλους, τοὺς εἷπε τὸ ἑξῆς καταπληκτικό;
- Δὲν πρέπει μόνο να κάνετε ὅ,τι θέλω ἐγώ. Πρέπει
Kai να σκέπτεάθε, καθώς θέλω ἐγώ...
Ta ἴδια αἰσθήματα Kai τὶς ἴδιες διαθέσεις για τὸν
ι ’Τύπο ἔτρεφε Kai b Παπαδὸπουλος. Ὁ «στρατάρχης»,
5 r ὅμως, εἶχε βρεῑ ἕνα φάρμακο πολὺ άποτελεσματικό,
για να μῆ στενοχωριέται μ’ αύτά, ποὺ κάθε μέρα
ἔγραφε ὁ Τύπος για τὸ πρόσωπό του. Τὸ εἶπε ὸ ἴδιος
στὸν τότε ἐπὶ Δικαιοσύνης ύπουργό του;

- ‘O ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ εἶναι δικηγόρος Kai
“ δημοσιογράφος. ’
Γ εννῆθηκε στῆν Κεφαλονιά, σπούδασε στὸ
Πανεπιστῆμιο Ἀθηνῶν Kai oi νομικές του μελέτες
ἁφοροῦν στὸ δίκαιο τοῦ Τύπου.
Πῆρε μέρος mic mb πολλὲς ἐπιτροπὲς τῶν
ὑπουργείων Δικαιοσύνης Kai Προεδρίας
Κυβερνησεως για τῖς κατὰ καιροὺς ἀναθεωρήσεις
τών νόμων περὶ Τύπου.
’. Ἔργα του ποὺ ἔχουν δημοσιευτεῐῑ
«Ἀμερικανικὴ Δημοσιογραφία Kai ἐλληνικὸς
Τύπος».
ἢ «Ἠ δίωξη τῶν ασέμνων».
ὲ «Ἡ ἐλευθερία τών πληροφοριών». Kai ἄλλα.

Δὲ διάβαζε ἐφημερίδες.
Τὸ μίσος Kai η ἀντιπάθεια τοῦ Παπάγου για τὸν
Τύπο μαζὶ μὲ την «καταχθονιὸτητα» τοῦ τότε ὑπουργσῦ Συντονιομού, ἐδωσαν τὸ Ν.Δ. 2493. Tb νομοθέτημα αὐτὸ εἶναι τόσο ἐλεεινὸ Kai τρισάθλιο, ώστε,
ὅπως ἐσβησε τὸ αστρο τοῦ Παπάγου, κανεις απὸ
τοὺς αρμὸδιους ὑπουργοὺς δὲ διεκδικοῡσε την πατρότητά του... ’Ὀλοι «ἐλεγαν», ἐφώναζαν Kai ὁρκίζονταν ὅτι δὲν εἶχαν καμμια οχέση μὲ τὸ θλιβερὸ νομοθέτημα. Ἤθελαν, δηλ. Kai θέλουν ακόμη να μᾶς ποῡν,
ὅτι τὸ ΝΔ. 2493, πού για πρώτη φορα στῆ χώρα μας
ἐθέσπισε για ποινη την «άρση τῆς ατελειας τοῦ δημοσιογραφικοῡ χάρτου» ξεφύτρωσε μόνο του...
Kai απὸ την πρώτη κακοποίηση με τὸν ΑΝ. 7092,
Kai απὸ τη δεύτερη μὲ τὸ Ν.Δ. 2493 «κατι» εἶχε μείνει
απὸ τὸν ἑλληνικὸ Τύπο. ‘H 4η Αὐγούστου Kai b Συναγερμός, παρα τῆ φιλόδοξη Kai φιλότιμη προσπάθειά
τους, δέν μπόρεσαν να τὸν ἐξοντώσουν. Δέν μπόρεσαν να τὸν καταπνίξουν, να τὸν ἐξαφανίσουν άπὸ τὸ
ἑλληνικὸ στερέωμα. Αύτὸ ὅμως τὸ κατώρθωσε η 27η
Ἀπριλίου.
θὺς ὡς ἐπιβληθεῖ ......

«'H
δικτατορία
δὲν ἐπιζητεῖ
τὸνποὺ
κολασμὸν
Ὁ Ἐλευθ.
Βενιζὲλος
σὲ άρθρο
εἶχε
τῶν
παρεκτροπων
τοῦ Τύπου«Ἐργασία»,
δια τών διδημοσιεύσει
στὸ περιοδικὸ
11/4/1931, λίγον καιρὸ προτοῠ ψηφιστεῑ ὸ καοτηρίων. Ἀποτελεῑ καθεστὼς ασυμβίβαστον πρὸς
τήντοῦ
ἐλευθερίαν
περίφημσς
νόμος
5060 γιατοῠ
τὸνΤύπου,
Τύπο,
καταλύει
ἓγραφετ οὺοιαστικως πάντοτε αὐτόν, εὐ-

Αὐτὸ ακριβώς ἔκαμε καὶ ἡ 21η Ἀπριλίου,
για να ἐπαληθεύση σ’ ὅλη τήν ἐκταση τὴ
διαπίστωση τοῠ Βενιζέλου. Κατάλυσε τὸν
Τύπο. Καὶ αφοῠ τὸν κατάλυσε, ἔκαμε Kl ἕνα
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νόμο, για να ρυθμίσει την... κατάλυσή του.
Τὸ Ν.Δ. 346 δὲ ρυθμίζει, καθώς κάνουν 0’
ὅλα τα φιλελεύθερα δημοκρατικὰ κράτη oi
σχετικοῑ νόμοι, τη φωνὴ τοῦ Τύπου. Την
πνίγει... Δὲν ἐπιτρέπει οὔτε την ἀρθρωση, ’
οὐτε τὸ ἀκουσμά της. Ἰδιαίτερα ἐπιβάλλει
καθολικη Kai ἀπόλυτη σιωπή, έκεῖ ποὺ ὸ
Τύπος, πιστὸς στην ὀρθόδοξη έπιτέλεση
τοῦ ὑψηλοῦ προορισμοῦ του, πρέπει να
φωνάζει περισσότερο. Ta πολλα νέα ποινικα ἀδικήματα, ποὺ δημιουργοῦν για τὸν
Τύπο, oi αύοτηρότατες ὲξοντωτικὲς ποινές,
ποὺ ἀπαγγέλλει, οἰ ἀσάφειες καὶ oi ἀοριοτίες του στὸν καθορισμὸ τῶν ἀξιοποίνων
παρεκτροπῶν, ποὺ φθάνουν στὸ σημεῖο να
καταλύουν τη θεμελιώδη συνταγματικη
αρχη «κανένα ποινικὸ ἀδίκημα, καμια
ποινη ὅὲν ὑπάρχει χωρὶς νόμο» δημιουργοῦν τὸν ἀσφυκτικὸ κλοιό, ποὺ πνίγει τη
φωνη τοῦ Τύπου. FI’ αὐτὸ τὸ Ν.Δ. 346 δὲν

Ν ῗὲἕὲεῑἔῧὲΟὲἰᾞὲἓὲ.ἒὲὲοῗνῗὲιδῖἴ,ἓῖἓ,ῗῶ“
ηθοῦν κι ἀλλες να καταργηθοῦν, για νάρθη
σὲ κάποιο λογαριασμό. Πρέπει να καταργηθεῖ ὁλόκληρος ἀπὸ τὴν πρώτη λέξη του
μέχρι την τελευταία. Δὲν πρέπει να μείνη
τίποτε ἀπὸ τὸ φαυλεπίφαυλο νομοθέτημα
τῆς φαυλεπίφαυλης δτκτατορίας. Οὑτε Kai
ὁ τίτλος του, γιατῑ λέγεται «περὶ Τύπου»,
ένῶ τὸ σωστὸ εἶναι να λέγεται «κατα τοῦ
Τύπου»,
Τί πρέπει λοιπὸν να γίνει, ὥστε v’ ἀποκατασταθεῖ ή τάξη στὸν κρίσιμο αὑτὸ τομέα;
Βασικα ὄ,τι θα γίνει, πρέπει να γίνει τὸ συντομώτερο, αφού μάλιστα βρισκόμαστε στὶς
παραμονὲς ὲκλογῶν. Ἀρκετά, άλλωστε,
παρατάθηκε αὐτη εκκρεμότητα, ποὺ
ἔπρεπε Va ἀντιμετωπισθή Kai να λείψει
ἀμέσως μὲ την αποκατάσταση της ἐλευθε-

κής Δημοκρατίας...Εἰναι ὸ νόμος 5060, ποὺ
έψήφισε τὸ 1931 η Βουλη - Κυβέρνηση
Ἐλευθ. Βενιζέλου - Kai ἀποτελεῖ έναν ἀπὸ
τοὺς τέλειους νόμους, ὅχι μόνο τῆς χώρας
μσς, ἀλλα τῆς Εὐρώπης καὶ τοῦ κόσμου
ὸλόκληρου. Ἀπόδειξη τούτου εἶναι τὸ γεγονός, ὅτι τὸν κατάργησε η 4η Αὐγούστου,
γιατὶ δὲν μποροῦσε v’ ἀνεχθεῖ τὸ ἀνελεύθερο καθεστὼς ἕνα φιλελεύθερο νόμο. Ὁ
νόμος, λοιπόν, 5060 μπορεῖ ν’ ἀρχίσει να
ἰσχύει ἀμέσως μὲ ὲλάχιοτες τροποποιήσεις
ἠ συμπληρώσεις, πού έπιβάλλουν οἰ νέοι
Ποινικοῑ Κώδικες.
> Ἂν για ὁποισδήποτε λόγο δὲν μπορεῖ να
δοθεῖ αῦτη η λύση, πρέπει να γίνει κάτι
ἀλλο. Τὸ 1963 με ἀπόφαση τοῦ ὑπουργοῦ
Δικαιοσύνης συγκροτήθηκε εἰδικη έπιτροπη
καὶ κατάρτισε για τὸν Τύπο σχετικὸ νομοσχέδιο, ποὺ ἀτυχῶς τότε δέν έπρόφθασε
να γίνη νόμος τοῦ κράτους. Τὸ νομοσχέὸιο
τοῦτο εἶναι ἕτοιμο Kai μὲ ὲλάχιστες συμπληρώσεις μπορεῖ ἀμέσως να ἀποτελέση
τὸ νέο νὸμο για τὸν Τύπο.
Λύσεις λοιπὸν ὑπάρχουν, ἀρκεῖ να ὑπάρχει η διάθεση για τὴν ἀποδέσμευση τοῦ Τύπου Kai την ἀποκατάσταση τοῦ ἀτομικοῦ
δικαιώματος τῶν πολιτῶν, ποὺ λέγεται
«ἐλευθερία τῆς γνώμης».
Ἀνεξάρτητα, ὅμως, ἀπὸ ὄλ) αὑτα ὑπάρχει ἕνα ἀλλο σοβαρώτατο ζήτημα, ποὺ
στοιχειωδέστερη δημοκρατική τάξη Kai εὑπρέπεια ἐπέβαλλε να έχει τακτοποιηθεῖ.
Πρόκειται για τη διάταξη τοῦ Ν.Δ. 790 τοῦ ,

1970, TTOÙ δὲν ἐπιτρέπει στα ἀδικήματα Τύπου να μετατρέπεται ἡ φυλάκιση σὲ ποινή
χρηματική. Εἶναι φανερό, πόσο έξοντωτικὴ
εἶναι αὐτη ἡ διάταξη, αφοῦ Kai σὲ 10 ἢ 20
μέρες φυλάκιση, αν καταδικαστεῑ ὸ ὑπεύθυνος τοῦ Τύπου, δὲν μπορεῖ να την ἑξαγσράση, ἀλλα θα καταλήξει στὸν Κορυια .
δαλλό. 'H ἀπαράδεκτη αὑτὴ κατάσταση μὲ
p πρώτη λύση εἶναι να ἰσχύση ἀμέσως ὁ
περίφημος νόμος για τὸν Τύπο τῆς Ἐλληνι- τήν παραπάνω εἰδικη διάταξη τοῦ Ν.Δ. 790

Γ Οἰπνευματικοῑ ταγοὶ
Kai Ô ἐχέφρων ἀνη ρ
Ἐκεῖνοι ποὺ τα ὀνόματά
τους βρίσκοντα ι κάτω· ἀπὸ τὴ
φωτοτυπία ποὺ δημοσιεύουμε
0’ αὑτὲς τὶς στήλες δὲν εἶναι
τυχαῖοι ἂνθρωποι. Κάποιος εἶναι ἀκαδημαϊκὸς, κάποιοι ἀλλοι εἶναι πανεπιστημιακοι δάσκαλοι, ὅλοι ἰσχυρίζονται πῶς
εἶναι πνευματικοὶ ταγοὶ αὑτοῦ
τοῦ λαοῦ. Κι ὅλοι νιάζονται,
τάχα, για την παιδεία τοῦ ὲλληνίκοῦ λαοῦ, για την πνευματική του προκοπή. "Opr, Kaνείς τους δὲν δίστασε - στὸ ὄνομα κάποιας σκοπιμὸ-

τητας ñ, ἁπλούστατα, για να μην τ αλαιπωρηθεῖ -

να ὑπογράψη αὐτὸ τὸ θλιβερὸ Kai έμετικὸ κείμενο
πρὸς τὸν πολὺ γνωστό μας Στυλιανὸ Παττακό, ἕνα
κείμενο συνταγμένο σὲ μια νεκρή Kai ξένη πρὸς τὸ
λαὸ γλῶσσα, μὲ κορωνίδα έκεῖνο τὸ «τύχη ἀγαθῇ»,
που μόνο ντρσπη θα ἔπρεπε να τοὺς γεμίζει.
Ga περίμενε, λοιπόν, κανεὶς ὅτι τοὺς κυρίους αὑτοὺς oi σημερινοὶ κυβερνήτες μας θα τοὺς τιμωροῦσαν, ὲγκαταλείποντάς τους τοολάχιστον στὴ λησμονιά, ἀν ὃχι Kai στην περιφρόνηση. Δυστυχῶς, ὅμως, -

οἰ κυβερνητες μας δὲν έκαναν κάτι τέτοιο. 'O ὑπουργὸς κ.Κ. Τσάτσος, ποὺ φιλοδοξεῖ να κηδεμονεύσει Kai
τήν ἔρευνα στῆν Ἐλλάδα, διόρισε τὸν κ. Νικόλαο Κοντολέοντα Προεδρο τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Συμβουλίου.

\

ἐξακολουθεῖ να ἰσχύει ἀκόμη, ένῶ ἔπρεπε
να καταργηθεῖ ἀπὸ την πρώτη στιγμή, ποὺ
καταργήθηκε η δικτατορία. Τὸ ἐρώτημα
ποὺ ὑποβάλλεται στοὺς σημερινοὺς αρμὸδιους εἶναι απλόε - Πῶς βλέπετε ὲπῑ τέλους
τὸν Τύπο, τρομοκρατημένον έλεύθερον;
Ἂν θέλετε τὸν Τύπο τρομοκρατημένο,
ἀφήσετε την ἀπαράδεκτη διαταξη ὅπως
ἔχει. Εἶναι θαυμάσια στήν ὑγεία της Kai έπιτελεῖ θαυμασιώτερα τὸν προορισμό της.4
"Av θέλετε ὅμως «να διατηρηθεῖ ἐλευθερία
τοῦ Τύπου Kai να μη τρομοκρατεῖται ὁδημοσιογράφος ἀνα παν βῆμα τῶν πολιτικῶν
του ἀγώνων», καθὼς εἰπε καποτε ὸ ἀείμηστος καθηγητὴς τοῦ συνταγματικοῦ δικαίου Ἀλέξ. Σβῶλσς, πρέπει τὸ ταχύτερο
να καταργήσετε τη θλιβερή διάταξη, ποὺ
δὲν ὑπάρχει σὲ καμιά άλλη νομοθεσία στὸν
κοσμο.
Τα πράγματα, λοιπόν, στὸν τομέα τοῦ
Τύπου εἶναι απλα. Τόσο ἁπλᾶ, ποὺ δὲν
ἀπαιτούν οὔτε σκέψη, οὔτε περίσκεψη.
Ἀπαιτούν μόνο για την ὀρθὴ ἀντιμετώπιση
Kai ρύθμισή τους καλη διάθεση Kai καλη
πίστη. Oi ένδοιασμοί, oi έπιφυλάξεις Kai oi
περιστροφές, ποὺ καθὼς φαίνεται κυριαρχοῦν, χειροτερεύουν την κατάσταση, ποὺ
μᾱς κληροδότησαν oi Ἀπριλιανοῑ ἀρχιμασκαράδες. Ἀναίσχυντοι καῖ έπαίσχυντσι oi.
τυχοδιῶκτες τῆς 2Ίης Ἀπριλίου δὲν μποροῦσαν να σεβαοτοῦν τίποτε οὔτε τὴν Ἕλλάδα, οὔτε τὸν Λαό της.

Μόνο ὅπλο τους ήταν ἡ ψευδολογία καὶ
προσπαθοῦν να συντηρηθοῦν μὲ τήν πα- ‘_
ραπλάνηση καὶ τήν έξαπάτηση. Oi σημεριvoi αρμόδιοι Kai ὑπεύθυνοι πρέπει v’ ἀντιμετωπίσουν την κατάσταση μὲ την αλή- - “V

θεια. Τὴν ἀλήθεια θέλει ὁ ὲλληνικὸς Λαός,
γιατῑ δὲν τη φοβήθηκε ποτέ. Oi Ἕλληνες,
γράφει ὁ Μακρυγιάννης, εἶναι εὐλογημένο
Ἕθνος, ὅταν τοὺς κυβερνάει ἡ «Λικρίνεια».
Νικ. Γ. Σταθᾶτος
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περὲσω μέσα à“. αὐτὸ τὸ νεοϊμπεριαλιστῆ γείτονα, τῆς Βραζιλίας.
ᾡλὲβες μας καὶ χρειζὸμαπαγερὸ τεῖχος. Καὶ τότε,
στε σύμβολα. "Ean ἐκτεμπόρεσα v' ἀκούσω. M116λεσμὲνος ἠγὲτης εἶναι Ka-

αβίαστα τὸ ὅραμα ἑνὸς νης μσς». αργὸ θανατο επολιτικό καὶ ποταμὸ Μαπόχο».

Ἀμερικῆς, λόγου χάρη, τὴν
Μποκότα τῆς Κολομβίας,
ὅπου 7000 παιδιὰ ζοῦν
στοὺς δρόμους - Eva εἰδος μαῴίας ἁνηλίκων.
ΕΝΑΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
Ἠ ἀστυνομία ἔχει κὺριο
στόχο τοὺς ἑργὰτες. ’”Αγριο κυνηγητὸ ἔχει ἀρχίσει ἐναντια o’ αὐτοὺς ποὺ
κατοικοῦν στοὺς συνοικισμοὺς τῆς ᾠτὼχειας καὶ
τῆς ἀθλιότητας. Τὰ μπλόκα
γίνονται τή νύχτα.

Στρατιῶτες τῆς Χούιντας συλλαμβάνουν ’Λγίυιίστὲς τῆς ’.-1ντί(ττ(ιση;.
"Eva χρόνο μετὰ τὸ πραξικόπημα,οἱἈμερικαιόἱ τουρίστες μποροῦν
νά- φωτογραφίζουν τέτοιες σκηνὲς στοὺς δρόμους τοῦ Σαντιάγκα

”Αναγνωρίζει ὅτι oi ὲκπατρισμὲνοι ἡγὲτες μποροῦν να βοηθήσουν καττως
στὸ ’ἑξωτερικό, λόγου χαρη, μὲ προπαγανδα κατὰ
τῆς Χούντας τοῦ Σαντιαγκο.
-«“Αλλά εἶναι σα νὸ
προσπαθεῑς νὸ κόψεις μὲ
τα δόντια σου τὸ ἁτσὲιλι».

Μοῦ μιλᾱει μετὰ γιὸ τὴν
παρανομη δουλειᾱ :

-«”Ο πατέρας μου εἶχε
πιαστεῑ μετὰ τὸ πραξικόπημα. Τὸν εἶχαν κλείσει
στὸ Ἐστὲιντιο Νατσιονὰλ
(”ΕΘνικὸ Στόδιο). Κρὺο
ἐκεῖ καὶ πολλοὶ ῲανταροι
μὲ ὅπλα. Τὸν ἃῲησαν μετὰ
ἀπὸ pm βδομὲιδα».

-«”Αρχισε πᾱλι να δουλεύει»; ρωτῶ.

-«“Ὀχι, τὸν ἓδιωξαν

Αὐτὸς ποὺ μᾶς μιλᾶ εἶναι
ό ἴδιος Eva; κυνηγημὲνος
ὲρνᾱτηςΣυνεχίζει :
-«Συλλαμβανονται χίλιοι ἅνθρωποι μὲσα σὲ
μιὸ, νύχτα ἢ καὶ περισσότεροι. Oi κατηγορίες εἶναι
κοινὰ ποινικὰ ἀδικήματα z
κλοπὲς ἑνὸς ποδήλατου ἦ
μιᾶς κότας, ἢ κατι παρἓῖἵὲῧὲροῒλὲἷλοῗέἓζᾷἒῗῗ
ζονται για παντα. . .».

“Η συζήτηση ἔρχεται

στὴν αντίδραση τῶν ἐργατῶν καὶ τῆς ῲτωχολογιᾶςι
-«Μὲ τὸ θανατο τοῦ
Σαλβαντὸρ Ἀλλιὲντέ δια-

-«Προστῐαθοῡμε νὸ, ὀργανὼσουμε τὸ Σοσιαλιστικὸ Κόμμα Kai τήν ἀντίσταση. Κανουμε παρανομες ὁμὰδες. ”Αλλὰ, ἀπέναντί μας ἕχουμε κανόνια
καὶ τανκς Kai τὴ μυστική
ἀστυνομία. . .».

”Αρχίζουμε να μιλᾶμε
γιὸ τὸν καιρὸ Kai για τὸ
ᾠαῑ στή Σουηδία καί στή
Χιλὴ... ’

Τὸ ρωτᾱω ποῦ κοιμᾶται
τὰ βρᾱδια.

-’«Κι ἐγὼ δὲν ξέρω νει
σᾶς πῶ...».

”Αργότερα μοῦ εἷπε ὅτι
τὶς νύχτες, ὅταν ψτᾱσει
μία ἡ ὥρα Kai ἁρχίζει ἠ
ἁπαγόρευση τῆς κυκλοφορίας, ᾠεύγει ἔξω ἀπ’ τήν
πόλη Kai κρὺβεται στὸ
δαοη ὣς τὸ ξημερώματα.

Μοῦ διηγιὲται γιὸ τὴν
οἰκογένειᾱ του :
1E

, λητα στὴν κρὺα λὰσπη.

«“Η πείνα εἶναι ὅπλο τῆς
δικτατορίας. Ὁ πεινασμὲνος δὲ σκὲᾠτεται v' αντισταθεῖ. Σκέᾠτεται νὸ, βρεῖ
κατι, νὰ κορέσει τὴν πείνα
του . . .».
‘H ἀκρίβεια ἓκανε ᾠοβερα ἅλματα. Ἕνα παρόὃειγμα; Oi μηνιαῑες ἁποδοχὲς ἑνὸς ἑργᾱτη εἶναι
τὸ πολὺ 30.000 ἑσκοῦδος.

"Eva ψτηνὸ ζευγαρι πα-

ποὺτσια ἔχει πέιει 20.000
ἑσκοῦδος. Ἕνα κιλὸ ἁλεύρι

—«Oi κερδοσκόποι καὶ oi
ἑκμεταλλευτὲς ξαναγύρισαν», μᾶς λὲει μὲ πόνο στή
φωνὴ ἕνας ἀγρότης.
»οί στρατιωτικοὶ ποὺ κυβερνοῦν, μᾶς περιῴρονοῦν
καὶ μᾶς μισοῦν, ἐμᾶς τοὺς
ἁγρὸτες. Περιμὲναμε Eva
καλὺτερο μὲλλον. Εἷχαν
γίνει τὰ πρῶτα βήματα.

Ἀσῲᾱλειας.

-«“”Εχω ψύγει ἀπὸ τὸ
σπίτι. Δὲν ὑπῆρχε τίποτε
να ᾠὰω ἐκεῖ. Ὁ πατέρας
μου δὲν ἔχει πιὸ δουλειᾱ.
Ἠ μητέρα μου δουλεύει
πλύστρα στέι πλουσιόσπιτα τοῦ Λὰς Κόντες. Εἲμαστε ἑῲτέι στόματα στὴν
οἱκογὲνεια».

ΕΝΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
Ἠ ἑξαθλίωση εἶναι γενικὸ ᾡαινόμενο στὶς συνοικίες τοῦ Σαντιόγκο Kai
στήν ὕπαιθρο. ‘O ὐποσιτισμὸς εἶχε ἀρχίσει νὰ δείχνει τὰ πρῶτα σημὰδια.
Τὰ παιδιὰ παίζουν ξυπό-

“Η ἀκρίβεια τῶν ἀγροτικῶν προϊόντων δὲ σημαίνει καλυτὲρευση τῆς
ζωῆς τῶν ἁγροτῶν. Καθε
ἄλλο.

V Διακόπτει ξαφνικὲι τὴν
κουβέντα. Μὲσα στὸ καᾡενεῑο ἔχει’ μπεῑ ἕνας τῦ” πος, ποὺ σίγουρα εἶναι τῆς

ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ
Ἠταν Eva συμπαθητικὸ
παιδί, κάπου 12 χρονῶν.
Καθόταν ἔξω ἀπὸ τὸ ξενοδοχεῑο σιωπηλό Kai μόνο. Τ” ὄνομα του ἦταν Πιὲτρο, ἀλλὰ τὸ φωνὸζαμε
Πὲττε. Mia βραδιὰ μοῦ μιλόει για τὴ ζωή τους

’ γενικὴ διαταγῇ v" ἀποφεύγεται ἡ ἕνοπλη δρᾶ,σή καὶ
τὰ σαμποτὲιζ.”οταν. ἠ χούντα ἀνακοινὼνει ὅτι ἓγινε
κάποια ἕνοπλη ὲπίθεση,
εἶναι γιὰ να δικαιολογήσει τὴ δολοψονία κάποιου
ἁριστεροῦ ἀπὸ μέρους τῆς
ἁστυνομίας ἢ τοῦ στρατου. . .».

’ Τὼρα ἦρθαν πᾱλι oi καAm) 719(7)"; κυρίες μὲ ἐκ Ικτικὴ ομ( j
σὲτ καὶ ἡ κ. Δέσποινα [Ιαπαὸοπούλου. Τὰ ἴόια noôompal—
ρικὰ ἓνδιαφέρον-τα μεταξὺ «φιλανθρωπίας» καὶ πολιτικῆς.

ειπὸ’τὴ δουλειᾱ του. Δὲν
τούς ἔκανε. Kai δὲν μπόρεσε ’ἀπὸ τότε να βρεῖ
δουλειᾱ. ΠουΘενό. . . Πουθενᾱ. Ὁ πατέρας μου δὲν
εἶχε ma λεῲτᾱ, να πληρώσει γιὰ τὸ βιβλία καὶ τὰ
τετραδια τοῦ σχολεὶου. Κι
ἓτσι ἕῴυγα ἀπὸ τήν rag“
μια μὲρα Kai κατὲβηκα στὸ
Κὲντρο τοῦ Σαντιὲιγκο».

-«Δὲν Θέλεις νὸ, γυρίσεις πίσω στὸ σπίτι»;

Μεσολαβεῖ μιέι βαριέι σιωπή, πρὶν μοῦ ἀπαντήσει.
-—«"Ox|! Τὰ βγὰζω πέρα
μόνος μου. "Av πὰω σπίτι,
ea εἶναι Eva στόμα παραπᾱνω. . .».

Κι ὸ Πὲπε ζεῖ σὰν τὰ.

ἀδέσποτα σκυλια στὸ Σαντιόγκο μαζὶ μὲ πολλὰ ἄλλα
παιδιὰ τῆς ἵδιας ἡλικίας.
Τὸ Σαντιᾱγκο γίνεται πολὺ
γρὴγορα σὸν τίς ἃλλες
πρωτεύουσες τῆς Νότιας

λύθηκε τὸ Λαϊκὸ Μὲτωπο.
Oi Ριζοσπὰστες, oi Σοσιαλιστὲς Kai oi Κομμουνιστὲς
σκόρπισαν Kai προσπαθοῦν v' ἁποῴύγουν τὶς
συλλήψεις. Ἠ ἁντίσταση
πού μᾶς εἶχαν ὑποσχεθεῖ
ἦταν μόνο λόγια. Μόνο σὲ
μερικὰ ὲργοστασια καὶ σὲ
μερικὸ όρυχεῑα ὑπῆρξε
ἓνοπλη ἀντίσταση. Χᾱσαμε
τὴν ὲμπιστοσύνη στοὺς ἠγέτες. . .».

Kai ὕστερα ἀπὸ μια μικρὴ σιωπή :
—«'O λαὸς τῆς Χιλῆς

- ὀρχίζει νᾱ χτίζει μόνος

του τήν ἀντίσταση. Σήμερα, ὐπᾱρχουν χιλιάδες
“ μικρὲς ὀμάδες ἀπὸ πέντε·
δέκα ἄτομα ἠ κᾱθε μια.
Νέοι -ἠγέτες ἀναδείχνοντοΐέακαί ἡ ἓνοπλη ἀντίσταση»;
- «Πρὸς τὸ παρὸν, εἶναι

ραμπινιὲροι μὲ τὸ, αὐτόματα. Μετὰ τὸ Θανατο τοῦ
“Αλλιὲντε, νιὼθω τὴ γῆ
κρύα «am ἀπὸ τὰ πόδια
μου...». ·
Leif Persson

Μιά ματιὰ στὴν πλατεία τοῦ
προεδρικοῦ μεγάρου μέσα ἀπὸ

τὰ διάτρητα παράθυρα τοῦ
ἴδιον μεγάρου.
ψ-
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Έδιάβασα εἷς μίαν ἐφημερίὸα, ὅτι ἡ ἐπιχείρησις «ΧΙAH» ἐστοίχισεν εἷς τὰς Ἠνομένας Πολιτίας 8.000.000
δολάρια. Ἀφτὸ μὲ ἔβαλε εἷς μεγάλας σκέψεις, διότη ἤθελον
κὲ νὰ γνορίζω μὲ ποῖον τρόπον γίνοντε αἱ διανομέ. Δηλαδή,
πῶς οἱ πράκτορες μοιράζουν τὰ χρήματα; tH χώρα ἀφτή,
ἔχει 10 ἐκατομήρια κατοίκους. Ἐὰν ὑπολογίσομαι, ὅτι οἷ
πιστοι εις τὸν ἀχρεῖον Ἀλλιέντε ἦσαν δύο ἐκατομήρια,
τότε οἱ ἐθνικόφρονες Χιλιανοὶ ἀνέρχονται εἰς 8 ἐκατομήρια.
1‘Apoq ἐπομένος, ἀντιστοιχεῖ 1 δολάριον δι’ ἕκαστον. Κὲ θὰ
ἤθελον νὰ μάθο, ἀφτὸ τὸ ἕνα δολάρειον, μὲ ποῖον τρόπον
τὸ δίδουν. Κτυποῦν τὸ κουδοῦνι, ὅπος εἷς τὸν ἔρανον, ἐξέρχεται ἡ νοικοκυρὰ, κὲ τῆς 1'6 προσφέρουν ἐκ μέρους τῆς
μεγάλης ἇφτῆς ὁργανόσεος; Ἀλλὰ ἆφτὸ ἀπαιτῆ πολὴν
χρόνοννκὲ ἂν συνβένη ἔτσι ἡ διανομή, διαρέει τὸ μηστικόν
κὲ αἱ φλυαρίε τῶν γυνέκων, ἠμποροῦν νὰ, καταστρέψουν
μίαν ἐπανάστασιν ((ἐκ τῶν κάτω». Ἐγὼ πού τὸ ἐμελέτησα
ἐπὶ ἡμέρας κὲ νήκτας ἀφτὸ τὸ πρόβλημα, κατέληξα εἷς τὸ
σημῖον, νὰ ἀπορίψω ἆφτὸν τὸν τρόπον ἐνεργείας. Μία ἐπανάστασις διὰ νὰ ἐπιτήχη, χριάζετε κεραβνοβόλον διανομήν.
(Η διανομὴ ὅθεν διὰ κόδονος κὲ συνομιλίας μετὰ τῆς νοικοκηρᾶς ὥστε νὰ δεχθῆ νὰ προσέλθη διὰ κατσαρόλας εἷς τὴν
πορείαν πρὸς ἀνατροπὴν ἐνὸς Μαρξιστοῦ, προϋποθέτει χρόνον κὲ ἀπόλειαν τοῦ στοιχίου τοῦ ἐφνιδιασμοῦ. Ἐκτὸς
άφτοῦ, εἷνε κὲ πολὴ ἐπίπονος ἆφτὸς ὁ τρόπος. Εἰς πολὰς
διαφημίσεις ποὺ ἔχω δῆ εἰς τὴν τηλεόρασιν, ἐν σχέσει μὲ
ἀπορυπαντικὰ κὲ σάπονας, βλέπο πόσην σηζήτησιν θέλει
μία νοικοκηρὰ διὰ νὰ. πεισθῆ κὲ νὰ στρέῷη τὰς προτιμήσεις
της πρὸς νέα προϊόντα 7101) φορτικὸς τῆς προσφέρει ὁ πλασιέ. Εἲνε δηστηχὸς κὲ νοικοκηρέ, ποῦ δὲν ἀλάζουν τὸ
σαποῦνη των μὲ οὐδένα τρόπον, οὔτε κὲ μὲ διπλοῦν εἷς
ποσότητα. Ἐὰν λοιπὸν οἱ πράκτορες τῆς ΣῙΑ, πίπτουν
σηνεχῶς εἷς ἀνενδότους νοικοκηρὰς πού δὲν ἆλάζουν τὸ
ὑπάρχον πολίτεβμα μὲ τίποτα, τότε τί γίνετε; Ἀρχίζει
διαφώτησις εἰς τὴν ἐξόθηραν ἕως ὅτου νὰ τὰς πείσουν, ἢ
ἇφήνουν 1'6 ἔργον ἡμιτελές, στρεφόμενοι πρὸς ἅλους κόδωνας; Ἀλλὰ, δὲν φοβοῦνται οἱ πράκτορες ὅτη πιθανὸν τὸ
μεσημέρι ἡ οἰκοκηρὰ νὰ, τὸ ἀναφέρη εἷς τὸν ἅντρα’της;
Ἐπίσης, ἤθελον νὰ ξέβρω, ὅταν δίνουν τὰ δολάριον,
πέρνουν ἀπόδειξιν; Διότη, ἐὰν δὲν ὑπογράφουν, πιθανὸν νὰ.
προσέλθη κὲ ἄλλος πράκτωρ κὲ νὰ πληροθοΰν πολαὶ νοικοκηρὲ εἷς διπλοῦν. Ἀλὰ ἴσος διὰ ταχητέραν διανομὴν κὲ

πλέον ἀλάνθαστον, νὰ ἔχουν λάβη ὁδηγίας, ὥστε κάθε πράκτωρ mi θέτη μὲ ἕναν μαρκαδῶρον κὲ ἕνα σταβρὸν εἰς κάθε
ἐξόθηραν διὰ νὰ γνορίζη ὁ ἑπόμενος ἐντεταλμένος διο-νομέας,
ὅτι ἡ ΣΙΑ ἐπερασεν ἀπὸ ἐδῶ. Κὲ ἀφτὸ ὅσον ἀφορᾶ τὰς
μονοκατοικίας τῆς Χιλῆς. Ἐὰν ὅμος ὑπάρχουν κὲ ποληκατοικίε εἰς ἇφτὴν τὴν χώραν, πῶς ἐβρίσκουν ἅκρηνς εΥἰτοθέσομεν θεορητικος ὅτη εἰς μίαν ποληκατοικείαν κατοικοῦν
τριάντα οἶκογενειαι κὲ οἱ σταβροὶ ἔξω εἰς,τὴν εἴσοδον εἶναι
29. Κὲ ἐροτῶ .' Πῶς ὁ ἑπόμενος πράκτωρ θὰ γνορίζη ποῖος
δὲν ἔλαβε δολάριον ὥστε νὰ κτηπήση τὸ ἀνάλογον κουδοῦνη;
Ἀφτὸ δὲν θὰ εἶνε ἀπόλεια χρόνου διὰ μίαν ταχῖαν ἐπανάστασιν; "H μήπος εἰς ἀφτὰς τὰς περιπτόσεις, ὁ ἐνεργὼν
τὰς διανομὰς θᾶ. ἔχη ἐντολὴν v6. μὴν ψιλοκοσκινίζη διὰ τὴν
ἄνέβρεσιν τῆς μὴ λαβόντος κὲ νὰ. στρέφετε πρὸς ἅλας ποληκατοικίας; Ἀλ’ ἐὰν ἇφτὴ ἡ μία ἔνοικος τυγχάνει mi εἶναι
ἡ πλέον μαχητικὴ νοικοκηρὰ τῆς ποληκατοικίας κὲ μάθη
ὅτι ἔλαβον ὅλαι δολάρια κὲ ἀφτὴ ἐξηρέθη, δὲν θὰ αἶσθανθὴ
πικρείαν διὰ τὴν ἄνισον ἀφτὴν μεταχείρησιν; ”Αβριον ἀφτή,
ἐξ ἀντιζηλίας ὀρμομένη, πιθανὸν νὰ γίνη προβοκάτωρ. Εἰς
ἇφτὴν τὴν λεπτὴν ὑπόθεσιν, πῶς ἐνεργεῖ ἡ Σία; Δὲν ἧπάρ.χει χειρότερον πρᾶγμα εἰς τὴν ζοὴν ἀπὸ μίαν πληγομένην
γυνέκα. Ἐκ πείρας γνορίζο ὅτημία περιφρονημένη γυνέκα
εἳνε μέγας κίνδηνος. Εἰς μίαν ταινίαν ποὺ εἶχον δῆ, μία
νέα ἐροτεφθεὶς τὸν καθηγητήν της κὲ σεβασθεὶς ὑπὸ ἀφτοῦ
ὡς διδασκάλου ἡψηλοῦ ἤθους, διὰ, νὰ τὸν ἐκδικηθῆ ποὺ
ἐπεριφρονήθη, τὸν κατήγκειλεν ψεβδὸς ὅτι τῆς ἐπετέθη μὲ
ἀνηθίκους σκοποὺς καὶ ὁ ὑπέρμαχος ἀφτὸς διδάσκαλος τῆς
παρθενίας, ὑπέφερεν τὰ πάνδεινα ἀπὸ τὸ πληγοθὲν ἀσθενὲς
φῆλον. Εῐνε λοιπὸν δηνατὸν ἡ ΣῙΑ, πού εἶναι τόσον ἰσχηρὰ
εἷς 76v ψηχολογικὸν πόλεμον, νὰ περιφρονῆ τόσον βανάφσως
τὸν ψηχικὸν κόσμον μιᾶς τραβματισθείσης Χιλιανῆς; Ἐγὼ
τὸ ἇποκλείο. Διότη, ἐὰν ἅβριον ἡ Χιλιανὴ ἇφτὴ ἀποδείξῃ
ὅτη ὁ πράκτωρ εἰσῆλθε εἷς τὸ διαμέρισμά της μὲ σκοπὸν
νὰ τὴν βιάση μὲ μίαν συντριπτικὴν κατάθεσιν τοῦ θυροροῦ
ὅτη πράγματη τὸν εἶδε νὰ εἰσέρχεται εἷς τὴν ποληκατοικίαν
καὶ νὰ κτηπᾶ τὰ διαμερίσματα, δὲν θὰ εἶνε ἆφτὸ ὁμολογία
ἐνοχῆς; “H μήπος ὁ πράκτωρ εἷς ἇφτὰς τὰς περιπτόσεις
θὰ ἔχη ἐντολὴν νὰ παραδέχεται τὴν ἐνοχήν του ἐπὶ βιασμῶ,
διὰ và μὴν ἀποκαληφθῆ 1'6 ὄργιον τῆς δοροδοκίας καὶ am;
λοθῆ τὰ ὄνομα τῆς ὀργανόσεως ὅστε νό. μὴν κλονισθῆ τὸ
παγκόσμιον κῆρος της; Ἐγώ, μᾶλλον πρὸς ἀφτὴν τὴν κατέ-

φθηνσιν κλείνω. Καλήτερα νὰ. χάνεται ἕνας πράκτωρ ἐπὶ
ἀσελγεία, παρὰ νὰ -σταματᾶ τὸ ἔργον τῆς καταπολεμίσεος
τοῦ ΝῙαρξισμοῦ. Μὲ μίαν διάψεφσιν εἰς τὰς ἐφημερίδας
ὅτι ὁ ἀνήθικος ἇφτὸς ἅνθροπος οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει μὲ
τὴν παγκόσμιον ὀργάνοσιν, νομίζο ὅτι τοποθετεῖ τὰ πράγματα
εἰς τὴν θέσιν των καὶ διασκεδάζη τὰς τυχὸν ὑποψίας διὰ. τὴν
ποιότητα τῶν ἄλλων πρακτόρων. Ἴσος κὲ μία ἀναγκελία
ἔντεχνος ὅτι τὸ ἀδίκημα ἀφτὸ δὲν ἀμνηστεύεται κὲ ὅτι ὁ
βιασμὸς μιᾶς νοικοκηρᾶς, δὲν ἐμπίπτη εἰς τὰ, παραγραφόμενα ἀδικήματα ὡς συμβὰς μετὰ τὸ χρονικὸν διάστημα
Ὀκτοβρίου - ἕως Νοεμβρίου ὁπότε οἱ βιασμοὶ δικονομικῶς
καὶ ἇφτεπαγκέλτως ἀπηγορέβοντο, θά. διεφκολήνην κὲ τούς
εἷσαγγελεῖς εἰς τὴν ἐξαγογὴν δικέας ἀποφάσεως (ἐὰν φησικὰ
διαβάζουν ἐφημερίδας). r
Ἐπίσης ἕνα ἄλλο πού δὲν ἔχω καταλάβη, μὲ τὴν τεραστίαν ἀφτὴν ὄργάνοσιν, εἷνε μὲ ποῖον τρόπον διαμοίρασε
καὶ τὰ 400.000 δολάρια ποὺ ὅπος ἀναφέρετε, ἔλαβον οἱ
βιομήχανοι τῆς Χώρας διὰ mi πέση ὁ ἀπέσιος Ἀλλιέντε.
Ἐὰν ὁλόκληρος ἡ Χιλὴ εἶχε 400 βιομηχανίας, σημένει ὅτι
ἕκαστος βιομήχανος ἔλαβεν 1000 δολάρια, τὸ ὁποῖον μᾶς
κάνει τριάντα χιλιάδας δραχμάς. Ἀλλὰ τί σόι βιομήχανος
εἷνε ἀφτὸς πού μὲ 30 χιλιάδας δραχμὰς δελεάζεται κὲ
πέρνη μέρος εἷς μίαν ἀνατροπὴν διακινδηνέβων τόσον ἔφκολα τὴν βιομηχανείαν του; Κὲ ἂν τὸ κίνημα ἀπετύγχανε
καὶ ὁ Ἀλλιέντε μανθάνων τὴν κακοήθειαν τῶν βιομηχάνων
ἀπὸ κατάλογον τοῦ ἐπιμελητηρίου ὅπου διὰ σταβροῦ θά
ἐσημιοῦντο οἷ λαβόντες ἐνίσχησιν δὲν τοὺς ἕδιδέΚρατικὰς
παραγγελίας, πῶς ἀφτοὶ θὰ ἇντεπεξέρχοντο εἰς τὴν ζημίαν
μὲ ἕνα ἐφτελὲς ποσὸν 30 χιλιάδων δραχμῶνς Πῶς νά καλῆψη μία βιομηχανία τὰς τεραστίας της ζημίας τότε, μὲ

/Ka[3a7\7\a

πάει
ὁ χάροντας. ..
Na, πῶς «συνέλαβε» ὁ
Flavqu ὁ Σκουρογιάννης
(μὲ τὸ φακό του) τὸν «φυρερίσκο>>ι Καβάλλα οτὸ...
τρακτέρι, ἥρωας τοῦ...
Δήμου Γαοτούνης, Va
μπαῐνει Θριαμβευτής, δί-

κην Ρωμαίου Ἰμπερά-

τορα, οτὸ χωριόέ Κορδέλλες, κορδελλάκια, λελούδια
Kai... ἄσφαλτος, συμπληρώνουν τὸ κάδρο. Ἠ σημαία μὲ τὰ σημαιόπουλα,
σιτάρια στὶς μπρὸς ρόδες

Kl ἕνα στεφάνι άπὸ φοινικὸκλαρα Va περιβάλλει τὸν
ἠγὲτη τοῦ Δήμου Γαοτούνηςῑ 1Ὀλα καλά. Μόνο τὸ
οτεφάνι αὐτὸ θυμῖζει κηδείοι...
Μετὰ τὶς τελευταῑες δηλώσεις «ἐκ τοὺ περιβάλλοντός του» ὅτι μπορεῖ Kai
νὰ... πολιτευτεῑ, «μὲ φαίνεται» ποὺ Θά ’λεγε KI’ ὁ
Καβάφης, ὅτι ἡ παρούσοι
φωτογραφία μπορεῑ να
χρησιμεύσει γιόι προεκλογική περιοδεῐαέ "ETC: KI’
άλλοιώς, κόσμος δὲν
ὑπάρχει πουθενά. Μόνο
δέντρα καὶ Θάμνοι. "Aç
πληρώσουν αὐτὰ τή ρητορική δεινότητα τοῦ...
καλλῖλογου Γιώργου...

Ταπεινοῑ Kai
καταφρονεμὲνοι

Πάνω άπὸ τὴν (ρωτογρα(pic τοὺ «ὴγέτη» φιγουρά-

ρει ἡ τοιμπέλα μὲ τὸν
\ «Δῆμο Γαστούνης».
18

‘H Σύμπτωσηε Ἠ μάνα
τοῦ Γελοῐουέ Μια άφῐσσα
μὲ «περίπου» ντοοτογιεφσκικὸ τίτλο, ἀπὸ κάτω τὸ
πουλῑ τοῦ φαντάρου τῆς
2Ίης Ki’ ἀπὸ Trde θριαμβευτικάε Φροντιστήριον τὸ
«Μεθοδικὸν» !
Τί Va πούμε άλλο; «Taπεινὸς» (((ταπεινωμένοφ) ’
Θὸι λέγαμε) Kai «καταφρονεμὲνος» ὁ θυρεὸς τῆς
2Ίης Ἀπριλίου 1967, (τί và
κάνουμε, ὅλα τὰ ἔθνη
ἔχουν Kai \rrpomaopévsq

τὸ ἶσόποσον ὀλίγων ἀνθέων πού ἐπέτα εἰς μίαν νύκτα ἕνας
Ρουφογάλης; ”Αρα, θὰ ἐπρόκειτο κατὰ τὴν γνόμην Μου,
διὰ 400 μικροβιοτέχνας μπατίριδας Χιλιανοὺς κὲ ἀκατατοπίστους, πού λαβόντες 30 χιλιάδας εἷς τὸ χέρι ἐπροτίμησαν
νὰ ταχθοῦν παρὰ τὸ πλεβρὸν τοῦ φιλεργατικοῦ κινήματος
τοῦ κηρίου Πινοσέτ, ποι) μοναδικός του σκοπὸς εἶναι ἡ
ἅνθησις τῆς Βιοτεχνίας τῆς Χιλῆς, ὥστε νά. συναγωνίζεται
ἐπαξίως τὰ διάφορα προϊόντα εἷς τὴν ἔκθεσιν τῆς Θεσαλονίκης μας, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἔλειπεν ἡ συμετοχή της. Εἶμαι
ὑπερβέβεος, κατόπιν σχολαστικῆς μελέτης τοῦ προβλήματος,
ὅτι ἕτσι ἔχει ἡ ἡπόθεσις. Διότη ἐὰν ἐπληρόθησαν Βιομήχανοι
Kai ἐδέχθησαν νὰ λαδοθοῦν μὲ τόσον ἀσήμαντον ποσόν,
ἀσκόπως ἐσπαταλήθησαν τόσα ποσὰ διὰ μίαν ἄχρηστον καὶ
φθίνουσαν βιομηχανίαν. Τί τὴν ἤθελον τότε τὴν Χιλὴν κὲ
ἐπροκάλεσαν τόσον σάλον ἀγονισθέντες λυσσοδὸς νὰ, τὴν
ἐντάξουν εἰς τὸν ἰσχηρῶς οἰκονομικῶς κόσμον τῆς Δήσεως;
Κατ’ ἐμὲ ἦτο μέγα σφάλμα. Ἐκτὸς ἐὰν αἱ πληροφορίαι
ἦσαν ἐσφαλμέναι καὶ τὸ ποσὸν ἐδόθη εἰς τὴν ἕνοσιν Χιλιανῶν Βιομηχάνων, ὡς ἐνίσχυσις τοῦ κλάδον. εΟἰτότε τὸ
πρᾶμα ἀλάζει Kai τὸ πρόβλημα τίθεται ἐπὶ ὀρθολογιστικοτέρας βάσεως. Καὶ ἴσος KL’ ἐγὼ ὡς σύμβουλος καὶ Χιλιανὸς
Βιομήχανος, παραμέριζα χάριν τοῦ Ἐθνικοῦ συμφέροντος
Kai τῆς Ἐνότητος τὰς στενὰς κοματικὰς ἀντιρήσεις Mou,
προσβλέπων μὲ ἐμπιστοσήνην πρὸς τὸ ἐθνοσωτήριον ἔργον
τῆς ὑπὸ τὸν κήριον Πινοσὲτ κηβερνήσεως καὶ τὸ μακρόπνοον πρόγραμά της διὰ τὴν ἀνήψοσιν τῆς νοσούσης Χιλιανῆς Βιομηχανίας μας διὰ μίαν Νέαν Δημοκρατικὴν Ἀνα-

Λώτ)ὃὲ
χρονολογίες οτήν ἱστορία
τους...). Ὀσο «μεθοδικοῑ»
ὑπῆρξαν oi «τρεῖς σωμα-

τοφύλακες» τῆς διχτατορῐας, οτὸ νὸι μπουζουριάσουν τὸ λαὸ Kai νὰ πνῖξουν τή λευτεριά του,
τόσο «ἁμεθόδευτη» ἑνθουσιώδικη Kai Καταλυτικὰ αὑθόρμητη ὑπῆρξε ἡ
λαϊκή ὰγανάκτηση, ποὺ
άκόμα δὲ βρήκε δικ α I’w a η. Παλιὸς νόμος;
Τὸ αἷμα ξεπλένεται μὲ
αἷμα. Ἔμεῑς ζήσαμε ὲφτὰ
χρόνια «ταπεινωμένοι».
"AL; μή ζήσουν KI’ αὐτοὶ
ὲφτα χρόνια «καταφρονεpévou»; Μπορεῖ νὸι εἶ-

- ναι ...... λιγότερος ὁ καιρόςῑ Ἕτσι ὅὲν εἶναι]
‘O γιατρὸς
ΟΤΟ ΟΤΓΙΤΙ OCXÇ

‘H μισαλλοδοξία τοῦ
κράτους τῆς χούντας ὃὲν
περιορίοτηκε μόνο οὲ κόμματα Kai πολιτικὲς παρατάξεις, αλλὰ Kai σὲ πρόοωπα που δὲν εἶχαν 0χὲοη
μὲ τὴν πολιτική, αλλὰ μὲ
τὴν ἐπιστημονικὴ ἔρευνα
Kai τὴ συγγραφή. Ἕτοι, τὸ
σωτήριον ἔτος 1967 ἡ λογοκριοῐα άιῐαγόρευσε τήν
κυκλοφορῐα ἑνὸς φυλλαδίου, ποὺ συνέχιζε τήν ἔκδοσή του άπὸ τα χρόνια
τῆς «φαυλοκρατίας».
Τὸ φυλλάδιο ἡταν τοῠ
Νῐκου Ζακόπουλου «‘O
γιατρὸς οτὸ arrle σας» Kai
τελικὰ τὸ άφησαν νὸι κυκλοφορήσει, άφού ἔσβηοαν τὸ ὅνομα τοῦ συγγραφέα. Ἀναρωτιέται Kaνεῐς, ἂν ἡ διαταγή ἠταν
προσωπικὴ τοῦ Παπαδόπουλου, ἐπειδή δὲν ἤθελε
άνταγωνιστὲς οτὸ Θεραπευτικό του ἔργο πρὸς τήν

Ἑλλάδα. "Eva: ’((γιατρὸξ
δεύτερος
δὲν χωροῦσε.
οτὸ οπίτι
σας» ἓφτοινε. ‘

, _ τὸ
ΕΘΝΟΣ
ΕΘΝιΚοΟῷΕΟΝΕΣ
EeNIKäglPrÔZYNH
Τοῡ Λούη Δάνου

TA ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΣΥΝΗΣ Ἡ κορώνα; στοίχισε οτὴν Ἐλλάδα ὅσα δὲ στοίχισαν ὅλοι oi
πόλε οι pal/Ï: Διπλὸς πέλεκυς μιὰ παραλλαγὴ τοὺ φασιοτικοῡ «(para/o» τῆς Ἰταλίας.
Ἠταν τὸ συμβολο τῆς 4ης Αὐγούστου. Μαίανδρος Τὸ σύμβολο τῶν νεοφασιστῶν, ὀπαδῶν τῆς 4ης
Αὐγούστου σήμερα καὶ τὸ γνωοτὸ σὲ ὅλους you; «πουλί».

«Ἐγγίζει τὰ ὅρια τοῦ κωμικοῦ η δῆθεν προσπάθεια τοῦ κ. Γαροιιέφαλιά νιῖ προστατεύσει τὴν ἑθνικόφρονα παράταξη ἔναντι τοῦ
κ.
a
a
av
».
Τη ἓήλιωσηηαύτὴ άπόδωσε τὶς προάλλες η «Καθημερινὴ» σὲ κάπως άπροσδιόριστους «πολιτικοὺς κύκλους» ποὺ πρέπει, ώοτόσο,
να πρόσκεινται στὸν άρχηγὸ τῆς Νέας Δημοκρατίας, στὸ βαθμὸ
τούλάχιστον ποὺ πρόσκειται κ. Ἑλένη Βλάχου.
Κάποτε, κάποιος πρέπει να μᾱς πεῙ τί ἀκριβῶς εἶναι τὸ ἔθνος καὶ
ποιοί εἶναι oi έθνικόφρονες.
Ἱδρυτὴς τοῦ Κόμματος τῶν έθνικοφρόνων (ελευθεροφρόνων)
ἦτον ὁ Ἰωάννης Μεταξάς, ἀλλὰ τὸ Κόμμα του δὲν πῆρε ποτὲ στίς
ἑκλογὲς περισσότερο άπὸ 8 % τῶν ψήφων, πράγμα ποὺ πρέπει νὰ
σημαινει πὼς τὰ 92 % ἠταν μὴ ἑθνικόφρονες. ”Οχι ἀπαραίτητα
κομμουνιστές, άναρχικοί. Στὸ κάτω κάτω καὶ άστοὶ πολιτικοὶ ὅπως
ὁ κ. Π. Κανελλόπουλος, ποὺ δὲν ἠταν (Kai τότε) διατεθειμένοι và
κάτσουν στ’ άβγά τους, φυλακίστηκαν ἠ έξορίστηκαν. Ἠ μόνη
διαφορά, στὴ μεταχείρηοη τῶν «μὴ ὲθνικοφρόνων» άστῶν Kai τῶν
άναρχικῶν, ἠταν ὅτι δὲν πολυκάθονταν oi πρῶτοι στὸν πάγο K1’
ἧταν πιὸ μικρὴ ἡ δόση τοῦ ρετσινόλαδου, ποὺ τοὺς πρόσφεραν oi
σκαπανεῖς τῆς άρχειοθεσίας τῶν φρονημάτων τοῦ ἑλληνικοῡ Λαοῠ.
· Στημὲνο βρῆκαν τὸ μήχανισμὸ τῆς κατάταξης τῶν Ἑλλήνων σὲ
ἑθνικόφρονες Kai άναρχικοὺς oi ὁρδὲς τοῦ δεκανέα - ὲλαιοχρωματισῐῆ, ὅταν ἡ άναζήτηση ζωτικοῦ χώρου τοὺς ἔφερε on}: σκιὰ τῆς
Ἀκρόπολης. Σίγουρο, πὼς ὁ ἀγκυλωτὸς σταυρὸς τὸ κπροσωποῦσε πιστά, ἄνοιξε τὸ κατεστημένο τὶς φυλακὲς Kai τοῦ παράSwot τοὺς άναρχικοὺς ποὺ τὸ άπειλούσαν. Στηθηκαν oi άναρχικοὶ
στή μάντρα τοὺ Σκοπευτηρίου, ἀκούοτηκε ἕνα acthung - Kai πάρτσυς κάτω. Ἀλλὰ δὲν καθάρισε παρὰ γιὰ λίγο μόνο ἠ ἀτμόσφαιρα
ἀπὸ τὸ μίασμα τοῦ ἁναρχισμού. ’Ἀρχισαν 0i ὀπαδοί του vù πυκνώνουν τὶς φάλαγγες τοῦ ἀπελευθερωτικού στρατοῦ, τοῦ ΕΛΑΣ,
τὶς τάξεις τῆς πολιτικῆς του ὀργάνωσης, τοῦ EAM. Δέν ἠταν ὅλοι
κομμουνιστές. Ὺπῆρχαν ὰνάμεσά τους καὶ πολλοὶ σοσιαλιστές, φιλελεύθεροι, άκόμα καὶ συντηρητικοί. Τοὺς ένωνε ἠ θέληση νά πολεμησουνβτὸν κατακτητη. Ἀλλὰ ὅ,τι κι ἂν πίστευαν,“ἠταν γιὰ τὸ
ἳὲἰὲἓῶἳμᾙ ζῗζμξῖἱῖἕς“ῗ.ᾩέἔὲἔζ ἑΐέρζῇὶῒῬῗὲζοῗἙθᾘὲξέἒὲζ
ἡταν τότε μόνο oi μπουραντάδες, τὰ τάγματα ἀσφαλείας (oi διαβόητοι «τσολιάδες»), τὰ λεφούσια τῶν καταδοτῶν κι αὐτοὶ ποὺ
ἓφτιαχναν πολυβολεῑα στίς.άκτές μσς, μπὰς ,καὶ φανεῖ στὸν ὁρί-

ζοντα κάποια συ μαχικη άρμάδα. Καὶ οἰωνεί έθνικόφρονες ἠταν oi
πολίτες ποὺ έβα αν πάνω an’ ὅλα τὸ Νόμο (τοῦ Χιτλερ) Kai την
Τάξη (τοὺ Νέου Κόσμου) Kai κάθονταν, στὸ μεταξύ, άναπαυτικότατα στ’ άβγά τους.
Ἀκόμα πιὸ βαθιὰ ἠταν η νυστεριά ποὺ χώριοε τοὺς έθνικόφρονες άπὸ τοὺς άναρχικούς, μετὰ τὸ πάτημα τῆς made in England
Δεκεμβριανής πεπονόφλουδας καὶ τῆς ἑξοντωτικής ἐκστρατείας
τῶν πολεμιστῶν τοῦ ΕΛΑΣ Kai τῶν ὀπαδῶν τοῦ EAM, ποὺ ἄνοιξε
πάλι τὰ μονοπάτια πρὸς τὸ Βουνὸ καὶ ὁδηγησε τελικὰ στὸν ἐμφύλιο πόλεμο. Τότε ἦταν ποὺ τὸ άστικὸ κράτος ὸργάνωσε, μὲ έπιοτημονικὴ πια μεθοδικότητα, τήν άμυνά του. Τὸ φακέλωμα τῶν πολιτῶν πῆρε τεράστιες διαστάσεις Kai τὸ κυνηγι τῶν φακελωμένων
ἓγινε άνελέητο σὲ ὅλους τοὺς τομεῑς της δημόσιος (Kai ἰδιωτικῆς ...)
ζωῆς. Τὸ σύστημα στηριζόταν πάνω σε εἰδικοὺς νόμους, τὸν 509,
τὸν 375 κ. ά. Αὐτοὺς τοὺς νόμους βρήκαν ἕτοιμους oi συνταγματάρχες καὶ τοὺς ἔστρεψαν (ίδιαίτε α μετὰ τὶς 13 Δεκεμβρίου 1967)
ἐναντίον κ ai αὐτῶν ποὺ τοὺς ειχαν ἑφεύρει Kai ἐφαρμόσει μὲ
τόσο ζῆλο καὶ ἑνθουσιασμό. Δὲν ἠταν πιά άναρχικοὶ μόνον oi
«κουκουέδες»· ἓγιναν άναρχικοὶ καὶ oi στυλοβάτες τοῦ άστικοῠ καθεστῶτος. Γιατί, τότε, «ἔθνος» ἠταν ὸ Παπαδόπουλος καὶ «ἑθνικόφρονες» μόνον oi ὀπαδοὶ τῆς «ἐπαναστάσεως».
Θὰ ἔλεγε κανένας ὅτι φτάνουν ὲφτάμισυ χρόνια σκλαβιᾱς Kai
τρόμου, γιά νά γίνει τὸ πάθημα, μάθημα. Για νά διδαχτεί ἠ «ἐθνι’“κόφρων παράταξις») (αὐτὴ ποὺ τόσο ἁποτελεσματικά προστατεύει
τώρα τοὺς ὀπαδούς της), ὥστε νά μὴ χρειάζεται την παραμικρή
βοήθεια ὰπὸ τοὺς άπὸστάτες, τοὺς συνομιλητές, τοὺς στενοὺς
συνεργάτες τῆς χούντας, τοὺς άσφαλίτες Kai τοὺς Ἐσατζῆὸες, άπὸ
τὸν πυρῆνα, μὲ δυὸ λόγια, τοῦ νεοφασισμού ποὺ άνασυντάσσεται
τώρα κάτω ἀπὸ τὸ έμβλημα τοῦ κ. Γαρουφαλιᾱ ((«Κάνει Καλόυ).
ea τὸ ἔλεγε, ἀλλὰ πῶς νά τὸ πεῖ, ὅταν «πολιτικοί κύκλοι» τῆς
Κυρίας ποὺ ὁ άντρας της ἔκατσε στὸ φρέσκο ἕνα χρόνο γιὰ νά
μάθει τί ἐστὶ ὲθνικοφροσύνη, ἔρχονται τώρα Kai μᾶς βεβαιώνουν
πὼς ὁ K. Καραμανλὴς δὲν χρειάζεῐαι καμιὰ βοήθεια προκειμένου
να «προστατεύσει» τούς ὀπαδούς του.
Φαίνεται πὼς ἠ κατάργηση τῶν Νόμων 509, 375 (Kai βάλε ...) εἷναι προσωρινη.
Πᾱμε πρὸς τη Νέα Δημοκρατία.

Λούης Δάνος
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Ἀ “O βαθμὸς δημοκρατικότητας τοῦ·ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ἑξαρτιέται απὸ τὸ ἑπίπεδο
λαϊκής συμμετοχῆς
Ρστῑςὲιαδικασίε του
il
ί
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Τα ὅσα ὺποοτηρίζονται στην αμέσως
προηγοῦμενη παράγραφο δὲν εἶναι
παρένθετα στὸ κύριο Θέμα. Γιατί,
ἁπλούστατα, αὑτὲς oi «συμπεριφορικὲς»
παρατηρήσεις φωτίζουν τήν τεράστια
εὐθύνη ὅσων μποροῡν, chi δὲν τὸ
αποφασίζουν, να ποῦν τα σῦκα-σῦκα;
Ἀφοῦ ἡ καρδια καὶ τὸ μυαλὸ τοῦ μέσου
Ἕλληνα ἔχει συνηθίσει πια στὸν ἠχο ποὺ
απσδίδει η προφορα τῆς λὲξης
«προγραμματισμός», ἡ εὐθύνη βαρύνει,
χωρὶς ἐλαφρυντικά, ἐκείνους ποὺ
τράφηκαν απὸ τὸ κοινωνικὸ προϊὸν
σπουδάζοντας οἰκονομολόγσι, να ποῦν
τώρα συγκεκριμένες ἀπόψεις για τὸ «πῶς»
ὺλσποιεῖται τὸ δόγμα τοῦ δημοκρατικοῦ
προγραμματισμοῦ. Ἀλλοιῶς, άθελά τους
ἔστω, γίνονται νεροκουβαλητὲς τοῦ
ὲτατισμσῦ, τῆς τελευταίας κατάκτησης τῶν
δυνάμεων τῆς ταξικής ἑξουσίασης.
Χρόνια τώρα - πολὺ πρὶν απὸ την
Ἀπριλιανη παρένθεση - τα δημοκρατικά
κόμματα «άπαιτοῦν» απὸ τὶς κυβερνήσεις
ποὺ κατέχουν την ἐξουσία, να παραγάγουν
ἕνα «σωστὸ πρόγραμμα». Χρόνια τώρα, ἡ
Ml

Σὲ λίγες μέρες, ὁ πολίτης οτην Ἑλλάδα Θα μπορεί να ἔχει πάνω στὸ κομοδίνο
τῆς κρεβατοκάμαράς του ὅσα άποκόμματα ποθεῖ η καρὸιά του με γενικότητες καὶ
λεπτομέρειες πάνω στὶς προγραμματικὲς έξαγγελίες τῶν κομμάτων Troù ζητοῦν
την ψήφο του. ‘O καχύποπτος οίκονομολόγος, ώστόσο, Θα τρίβει τα χέρια του,
ποὺ για μια άκόμη φορα oi προβλέψεις του (ἔστω καὶ ἐξωοικονομικὲς) ἐπαληΘεύτηκαν. Γιατί, ἁπλούστατα, ὲνῶ ὅλοι θα μιλοῦν μὲ τὸν ἕναν ἢ τὸν άλλο τρόπο
για τοὺς στόχσυς τῶν οἰκονομικῶν προγραμμάτων τους, κανεις σχεδὸν δὲν Θα
ἕχει θυμηθεί να δηλώσει ρητα καὶ απερίφραστα μὲ ποιὸν συγκεκριμένο τρόπο
νομίζει, ὅτι ὁ οἰκονομικὸς προγραμματισμός μπορεῖ να περάσει στην αρμοδιότητα τοῦ λαοῦ.
Ἤ, μήπως ὑπάρχει κανεὶς ποὺ ἔχει τὸ Θάρρος να διακηρύξει φανερά, ὅτι κάτι
τέτοιο δὲν ἔχει νόημα; Μηπως, δηλαδή, ὑπάρχει κανεὶς στὶς μέρες μσς ποὺ να
τολμᾱ, σὲ προεκλογικη περίοδο, να δηλώσει φανερα ὅτι η αρμοδιότητα τοῦ προγραμματισμοῡ δὲν ανηκει στὸ Λαό, αρκεί τὸ πρόγραμμα να γίνεται πρὸς τὸ συμφέρον Tou; Τοῦτο, βέβαια, δὲν σημαίνει ὅτι ἔχουμε την ψευδαίσθηση ὅτι κανεὶς
στὶς μέρες μας δὲν πιστεύει ἐσώψυχοι στη δυνατότητα ἑνὸς «πεφωτισμένου δεσποτισμού», πού μπορεῑ να ασκηΘεῙ δια μέσου τῶν τεχνικῶν τοῦ οἰκονομικοκοινωνικοῦ προγραμματισμοῦ. Τὸ σημαντικό εἶναι, ώστόσο, ὅτι δὲν τολμᾱ κανεις να
τὸ δηλώσει, καὶ τοῦτο άρκεῑ για v’ ἀποδείξει, ὅτι η κοινωνικη μας σσνείδηση ἐξελίσσεται] ·
κριτική γίνεται πάνω στοὺς ποσοτικοὺς
συσχετισμοὺς τῶν προγραμμάτων
άνάπτυξης καί, μέσω αὐτῶν, στῑς
ποιοτικὲς κατευθύνσεις τῶν
προγραμματικῶν στόχων. Χρόνια τώρα,
άπαιτοῠν σεβασμὸ στα ὑπομνήματα καὶ τὶς
διεκδικησεις τῶν «παραγωγικῶν» τάξεων.
Χρόνια, τέλος, περιορίζουν όλο τὸ Θέμα τοῦ
εκδημοκρατισμοῦ τῆς προγραμματικῇς
διαδικασίας στή σύσταση
«άντιπροσωπευτικῶν» συλλογικῶν
ὀργάνων, ποὺ Θα «ἐποπτεύουν» τάχα τὴν
τεχνικὴ επεξεργασία τῶν προγραμμάτων.
Μερικὲς φορές, στὸ παρελθόν, ακούοτηκαν
καὶ κάπως «προοδευτικότερες» φωνές,
ποὺ απαιτοῦσαν να συμπεριληφθεῖ τὸ
πρόγραμμα στὶς αρμσδιότητες τῆς Βουλής,
δηλαδή, να μετσφυτευτεῖ καῖ ὲδῶ τὸ
γαλλικὸ πολιτικαπρρτυπο
προγραμματισμοῦ. Ἡ τελευταία αύτὴ
άποψη, ἰδωμένη μάλιστα καὶ μέσα απὸ τὸ
γεγονὸς ὅτι καὶ στῑς Λαί“κὲς Δημοκρατίες
ἐφαρμόζεται ὁ ἴδιος νομικὸς τύπος
«ἑθνικοποίησης» τοῦ προγράμματος, έκανε
πολλοὺς να πιστεύσυν ὅτι βρῆκαν τήν

τέλεια λύση.
Φοβοῦμαι, ὅτι ζησαμε καὶ κινδυνεύουμε να
ξαναζησουμε σὲ παραζάλη γύρω άπὸ τὸ
καίριο αὐτὸ θέμα τῆς ἑθνικῆς μας ζωῆς.
Μυθοποιησαμε ’μερικὲς εὑρηματικὲς λύσεις
τυπικῆς πλεισψηφικής διαδικασίας καὶ
νομίσαμε ὅτι φτάσαμε στὸ άπαν τοῦ
δημοκρατικοῦ προγραμματισμοῦ. Ἴσως,
βέβαια, να ἠταν ἕνα μεταβατικὸ στάδιο στή
σκέψη μας, ποὺ αναγκαστικα θα τὸ
περνούσαμε. Αὐτό, ὅμως, εἶναι
ἑλαφρυντικό· δὲν εἶναι λόγος ἀπαλλαγῆς
μας απὸ τὴν εύθύνη για τὸ λάθοςί

Ἀλλά, ποῦ εἶναι τὸ λάθος; Για να μὴ
παραπέμψω σὲ μια προηγούμενη t
συνεργασία μου (Ἀντί, 21 Σετιτ. 1974)
συνοψίζω σὲ μια παράγραφο τὴ θέση μου
πάνω στὸ προδικαστικὸ αὐτὸ θέμα; Στήν
κοινὴ αντῦιη ψη, ὑποφώσκει ἡ αποψη, ὅτι,
π ρ ο κ ε ι μ ἐν ω ν τῶν οἰκονομικῶν καὶ ·
κοινωνικῶν προβλημάτων, ὑπάρχει
κάποιοι μέθοδος ἑφαρμοσμένου ι
’ ὀρθολογισμοῦ ποὺ ἐπιτρέπει στὸν εἰδικὸ να “
προσδιορίσει τη λύση τους μὲ ποσοτικοὺς
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χειρισμοὺς τῶν βασικῶν οἰκονομικῶν καὶ -

κοινωνικῶν μεγεθῶν. Ἡ λύση αὐτῆ εἶναι
τόσο «σωστῆ» καὶ ἀναγκαία, ὥστε δὲν εἶναι
δυνατὸ παρα να τῆν δεχτεῖ ῆ πλειοψηφία
τοῦ λαοῦ - ἀρκεῖ κάποιος να τοῦ τῆν
ἐξηγήσει. “Ὀταν, λοιπόν, ὲξηγηθεῑ στὸ Λαὸ
ῆ μαγικῆ φόρμουλα, ἐκεῖνος - έπειδῆ εἶναι
καλοπροαίρετος Kai K0101 βαση ῶριμος θα τῆν καταλάβει, θα πειοτεῖ Kai θα τῆν
«ψηφίσει». Ἕτσι, ἡ φόρμουλα τοῦ
προγράμματος ἑντάσσεται στῆ
δημοκρατική διαδικασία τῆς πλειοψηφικῆς
κατοχύρωσης Kai 0 προγραμματισμὸς
γίνεται δημοκρατικός. Μια ἀλλη, πάλι,
προοδευτικότερη τάχα, παραλλαγή τῆς
βασικῆς αὐτῆς ἀποψης, εἶναι ῆ μέθοδος,
που θα μπορούσαμε να τῆν ὀνομάσουμε,
«τῆς μαμμῆς». Σύμφωνα μὲ τῆν άποψη
αὐτή, η δημοκρατικὴ κατοχύρωση τοῦ
προγράμματος δὲν μπορεῖ να γίνει μὲ τῆν
παραπάνω τακτικῆ τοῦ «διαφωτισμοῦ»,
γιατῑ στῆν οὐσία ἀπολήγει σε
προγραμματικὸ πατερναλισμό, ὅπου oi
«εἰδικοῑ» παίζουν τὸ ρόλο δασκάλου, Kai 0
Λαὸς - ῆ μάζα - καταδικάζεται αἰώνια στῆ
θέση τοῦ πειθαρχικοῦ μαθητῆ, ἀοχετα 01v
αὐτὸ γίνεται για τὸ καλό του. Ἀντῑ για τῆν
τακτικῆ αὐτή, λοιπόν, 0i 011060i τῆς
μεθόδου τῆς «μαμμῆς» ἀντιπροτείνσυν, ὅτι
oi φωτισμένοι εἰδικοὶ δὲν πρέπει να
προδιαγράφουν φανερα τοὺς στόχους Kai
να τοὺς «κατεβάζουν» στῆ βάση, ἀλλα να
τοὺς κρατοῦν κρυφοὺς Kai παράλληλα να
βοηθοῦν τῆ μάζα να τοὺς γεννήσει με μια
3291"'lsﬁﬂfé’vﬂ§f§i§5§€§§1§§x§$§m
εἶναι ῆ ἀναγνώριοη τῆς ἀρμοδιότητας τῶν
προδιαγραφῶν στοὺς έπαγγελματίες
ορθολογιοτές, δηλαδή, τοὺς ἐπιστήμονες.
Φυσικά, έτσι τοποθετημένα τα πράγματα,
δείχνουν καθαρα πόσο βαθια πρέπει να
εἶναι ῆ περιφρόνηση για τῆ «μάζα», για να
δικαιολογήσει τέτοιες
ἑκδηλῶσεις. . . συμπάθειας πρὸς τα
προβλήματα της. Τὸ ποῦ ὁδηγοῦν ὅλα
αὐτά, τὸ εἴδαμε με τῆν κατάντια τοῦ
σοσιαλιοτικοῦ δόγματος στα χέρια τῶν
πρακτικῶν τοῦ εἴδους (0’ Ἀνατολῆ Kai
Δύση). 4
Δὲν πρόκειται για ήθικὸ λάθος. Δὲν
καταδικάζω, έδῶ, αὐτῆ τῆν
πατερναλιστικῆ στάση, ὲπειδῆ συνεπάγεται
Ξῖἓῗσέέῦἓῠκὶἳὲῗὲῗγέῗὲ.Ἓέἓΐὲῥῖῗέἒυῗνω
συζήτηση. Δὲν θέτω τὸ πρόβλημα 0’
ἐκείνους ποὺ θαρρετα ὁμολογοῦν ὅτι «vai
μὲν θέλουν τὸ καλὸ τοῦ λαοῦ, ἀλλα δὲν
εἶναι τυφλοί, για να μῆ βλέπουν ὅτι 6 λαὸς
εἶναι καθυστερημένος». Ἀντίθετα, θέτω τὸ
πρόβλημα ἀπὸ τῆ στυγνῆ λογική γνωσιοθεωρητικῆ θα έλεγα - ἀποψή του,
0’ ἐκείνους ποὺ δεδηλωμένα κατατάσσουν
τοὺς ἑαυτούς τους στῆν κατηγορία τῶν
πρακτικῶν τοῦ διαλεκτικοῦ ὺλισμοῦ στῆν
ἐπιστήμη. Kai 10 πρόβλημα εἶναι,
συγκεκριμένα, ὅτι oi θέσεις τους καὶ ῆ
δράση τους πάνω στὸ θέμα τοῦ
δημοκρατικοῦ προγραμματισμοῦ πάσχουν
ἀπὸ μια ἑσωτερικῆ λογική ἀσυνέπεια. Αὐτὸ
εἶναι τὸ λάθος, Kai αὐτὸ τὸ λάΘος νομίζω
ὅτι εἶναι καιρὸς να τὸ διορθῶσουμε.
,Ἂς δοῠμε, λοιπόν, 101 πράγματα μὲ τῆν
ἀληθινῆ σειρά τους; Ξεκινᾱμε,ἀπ’ τῆ θέση,
ὅτι ἡ γνώοη Kai ἡ πράξη ἀποτελοῦν μια
διαλεκτικὴ ἑνότητα, μὲ τῆν ἔννοια ὅτι ἡ
κοινωνικῆ πράξη θέτει τα προβλήματα τῆς
γνώσης, ἡ γνῶση δοκιμάζεται πάλι στῆν
πράξη καὶ παράλληλα ἀνοίγει νέους
δρόμους για τὴν κοινωνικὴ δράση, για να
ξαναρχίσει 0 ἴδιος κύκλος ποὺ ὁδηγεῖ
συνεχῶς καὶ σὲ ἀνώτερα ἐπίπεδα γνώσης.
’ Πῶς λειτουργεῖ τὸ σύστημα αὐτὸ οτῆ
ουγκεκριμένη περίπτωση τοῦ ἐπιστήμονα
προγραμματιστῆῑ Εἶναι φανερό, ὅτι

σπουδάζει τίς μεθόδους τους - τῆν
ἐπιστήμη του - Kai δρα, έφαρμόζοντάς τες,
για να ξαναγυρίσει πάλι στῆ θεωρία του μὲ
νέα ἐμπειρία κ.ο.κ, (Μαθαίνει δρῶντας, Kai
δρα μαθαίνοντας, 01717101 αὐτὸ δὲν σημαίνει
αὐτοδικαίως ὅτι . .. συνετίζεται).
Μέχρις έδῶ σωοτά, Ἀλλα στῆν
προγραμματικῆ διαδικασία, ὁ ἐπιστήμονας
προγ αμματιστῆς δὲν ἀποτελεῖ τὸ
μονα ικὸ στοιχεῖο τῆς διαλεκτικῆς της. Τὸ
πρόγραμμα ἀφορα Kai δραστηριοποιεῖ τῆν
κοινωνική δομή, ἀναφέρεται Kai
ἀποτείνεται στὸ μηχανισμὸ τῶν
κοινωνικῶν συμφερόντων, ποὺ φυσικα δὲν
ἀποτελεῖ κανενὸς εἴδους ὑπερφυσικῆ
όντότητα, ἀλλα συνίσταται ἀπὸ τὶς
κοινωνικὲς τάξεις, 1101‘) συγκρούονται στὸν
καθημερινὸ ἀγῶνα τῆς ζωῆς. Αύτῆ ῆ δομῆ
πῶς συμμετέχει στῆν προγραμμικῆ
διαδικασία, Πῶς λειτουργεῖ στὸ δικό της
ἑπίπεδο τὸ διαλεκτικὸ σχῆμα τῆς
γνώσης-πράξηςς
Ἂν ἀντιπαραθέσουμε τα δύο αὐτα σημεῖα,
ῆ θέση μας θα γίνει σαφέστερη; Ἀπὸ τῆ
μιά, ὸ προγραμματιοτῆς σπουδάζει τῆ
θεωρία του καὶ τῆν θέτει σὲ εφαρμογῆ μὲ
τῆ μορφῆ τῆς έπιστημονικῆς του πράξης.
Ἕτσι, ἀποκτά τὸ δικαίωμα να πιστεύει ὅτι
εἶναι σὲ θέση - συνδεμένος μὲ τῆν
πραγματικότητα - να ἀποκαλύψει τῆν
ἀλήθεια καὶ να ὸδηγηθεῖ οτὸ «σωστὸ
πρόγραμμα». Ἀπὸ τῆν ἀλλη, κοινωνική
δομῆ δέχεται τῆν έπενέργεια
τοῦ «σωστοῦ προγράμματος»
Kai ἀντιδρά μὲ τὸν τρόπο της,
ἀνατροφοδοτώντας τῆν ἐμπειρία τοῦ
προγραμματιστῆ. Σὲ ποιό σημεῑο, ὅμως, ῆ
κοινωνικὴ δομῆ - ἔξω ἀπὸ τὸν
προγραμματιοτῆ (πού έδῶ μπορεῖ να εἶναι
καῖ κάποιο ουλλογικὸ ὅργανο)
συμπληρώνει τὸν κύκλο συμμετοχῆς της
στῆν προγραμματικῆ διαδικασία, Στῆν
καλύτερη περίπτωση ἔχει απλῶς τὸ
«δικαίωμα» τῆς έλεύθερης ἀντίδρασης στὸ
ἐρέθισμα τοῦ προγράμματος. Ἀντιδρα,
ὅμως, δια μέσου τῶν κοινωνικῶν
ἀντανακλαστικῶν της, χωρῖς ποτὲ να
μπορεῖ να συνθέσει τῆ δική της θεωρητικῆ
γνωοη.
Εἶναι σαφές, ὃτι oi ὀπαδοῑ τῶν
πατερναλιστικῶν ἀπόψεων κάνουν τὸ
διπλὸ λάθος, ἀφ’ ἑνὸς να χωρίζουν
αὐθαίρετα δύο στοιχεῖα ποὺ στῆν
πραγματικότητα ἀποτελοῦν μια διαλεκτικὴ
ἑνότητα Kai ἀφ’ ἑτέρου έφαρμόζουν διπλά
μέτρα Kai σταθμα στῆν ἀξιολόγηση τῆς
λειτουργικῆς ὲιτόιρκειάς τους. Γιά τὸν ἑαυτό
τους κρατοῦν τοὺς κανόνες τῆς διαλεκτικῆς
γνωσιοθεωρίας, ένῶ για τῆ «μάζα»
ἑπιφυλάσσουν τῆ μοῖρα τῶν ὁργανισμῶν,
1101‘) ῶς μοναδική γνωστικὴ μέθοδο ἔχουν
τὸ μηχανισμὸ τῶν έξαρτη μένων
ἀντανακλαοτικῶν.
Πῶς γίνεται αὐτῆ ἡ ἀλχημεία;
Ἁπλούστατα μὲ τὸ διαφορισμὸ τῶν
διαδικασιῶν 1101‘) θεωροῦν κατάλληλες για
ἔὲἴπῖἕὲᾞῖμ*ὲῗὲ“ἓῗτιῗὶὲἒὲκῖαῗὶα m δύο
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«έμπειρογνωμόνων» Kai 010 ἑπίπεδο τῆς
«μάζας», τοῦ Λαοῦ, ἔστω. ‘O μηχανισμὸς
τῶν ὲμπειρογνωμόνων ὀφείλει να
λειτουργεῖ σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες τῆς
διαλεκτικῆς γνώοης, ὲνῶ ὁ μηχανισμὸς τοῦ
«ἀντικειμένου» τοῦ προγραμματισμοῦ
ἀφίνεται να λειτουργεῖ σύμφωνα μὲ τοὺς
κανόνες κίνησης τῆς ὕλης, ποὺ δὲν ἔχει
φτάσει στὸ ὲπίπεδο ὀργάνωσης τῆς
ἀνθρώπινης ζωῆς. Μζαὺτὸ τὸ διαφορισμὸ
’τῶν λειτουργιῶν παρακάμτΠεται ἡ
διαλεκτικὴ ἑνότητα, ποὺ ἀποτελεῖ θεμέλιο
κάθε ἐννοίας δημοκρατικοῦ
προγραμματισμοῦ.
Αὐτὴ ἡ αὐθαιρεσία ὀφείλεται σὲ ἕναεῖδος

κολοβῆς ἀντίληψης περὶ τῆν πολιτικῆ φύση
τοῦ προγραμματισμοῦ. Πιπιλίζουμε τῆν
καραμέλλα περὶ πολιτικότητας τοῦ
προγραμματισμοῦ, ἀλλα ξεχνοῦμε τῆν
οῦσία τοῦ συνθήματὸς μας. Κι αὐτῆ εἶναι
ὅτι μια πολιτικῆ δραστηριότητα
αῦτοπροσδιορίζεται ἀπὸ τὸ ὲπίπεδο
συνειδητοποίη σης τῶν
δραστηριοποιημένων κοινωνικῶν
ὑποκειμένων της. Ἐκεῖνο, λόγου χάρη, ποὺ
διακρίνει τὸ διεκδικητικὸ συνδικαλιστικὸ
κίνημα ἀπὸ τὸ σοσιαλιοτικό, εἶναι ῆ
διάφορα ταξικῆς συνειδητότητας Kai 6X1 ῆ
διαφορα τακτικῆς, που ἔρχεται απλῶς 001v
ὲπακόλουθό της. Kai στῆν περίπτωση τοῦ
προγραμματισμοῦ, ô βαθμὸς τῆς
δημοκρατικότητάς του καθορίζεται ἀπὸ τὸ
έπίπεδο συμμει-οχῆς 0’ ὅλα τα πλάνα τῆς
διαδικασίας, Kai ὅχι ἀπὸ τῆν τυπικότητα
τοῦ μηχανισμοῦ τῆς πλειοψηφικῆς
ἐπιβολῆς. Μόνο, λοιπόν, μὲ μια σωστῆ
ἀντῦιηψη τῆς ἔννοιας τῆς συμμετοχῆς
μποροῦμε v’ ἀποφύγουμε τὸ σφάλμα τοῦ
διαφορισμοῦ τῶν διαδικασιῶν, ἀπ’ ὅπου
μοιραῖα ἀνοίγεται ὸ δρόμος στὸν
προγραμματικὸ πατερναλισμό,
Μὲ διασφαλισμένη τῆν πλατια συμμετοχῆ
0’ ὅλα τα ἐπίπεδα τῆς προγραμματικῆς
διαδικασίας, έξασφαλίζεται ῆ διαλεκτικῆ
ἑνότητα, ποὺ ἑπισημάναμε παραπάνω ὅτι
λείπει. Τότε πιά ὅ καθορισμὸς τῶν οτόχων
τοῠ προγράμματος - ταξικός, στῆν οὐσία
του - θα γίνεται μέσα ἀπὸ τῆν ἴδια τῆ
συνειδητῆ πράξη τοῦ Λαοῦ, Kai έτσι ῆ
«μάζα» θα πάψει να εἶναι τέτοια Kai θ’
ἀναχθεῖ σὲ δημιουργικὸ στοιχεῖο τῆς
κοινωνικῆς ὲξέλιξης, Τότε πιά, ῆ
ἀποκάλυψη τῶν «ὀρθῶν οτόχων» δὲν θα
εἶναι προνόμιο τοῦ «πεφωτισμένου
ἱερατείου» τῶν ὲμπειρογνωμόνων, ἀλλα θα
ἔρχεται ἀβίαστα μέσα ἀπὸ τῆν ἴδια τῆ
συνειδητῆ δραστηριοποίηση τῶν
κοινωνικῶν ὁμάδων. Αὺτὸ δὲν σημαίνει, ὅτι
0i έμπειρογνώμονες θα μείνουν ἀνεργοιέ
Κάθε ἀλλο, ‘H συστηματοποίηση Kai ῆ
τεχνική ὲπεξεργασία τῶν προγραμμάτων
χρὲῗὶζονται καλοὺς οἰκονομολόγους, ἕτσι
κι οιως.
Κι έτσι φτάνουμε, ἐπὶ τέλους, σ’ αὐτὸ ποὺ
θά ’πρεπε ἴσως να θεωρεῖται αὐτονόητο.
"011, δηλαδή, τα κόμματα ποὺ ἔχουν
σοσιαλιστικῆ προμετωπίδα ὀφείλουν να
εντάξουν τὶς προγραμματικὲς ζυμώσεις
στῆν κομματικῆ - πολιτικῆ δουλεια βάσης,
ποὺ ὑποτίθεται ὅτι πρέπει να κάνουν, Kai
να πάψουν να «διεκδικοῦν» άπλῶς ἀπὸ
τοὺς γραφειοκρατικοὺς μηχανισμοὺς τοῦ
Κράτους, να προσφέρουν στὸ δίσκο ἕνα
«σωστὸ πρόγραμμα». Ἀρχίζοντας ἀπ’ τὶς
κομματικὲς ὅργανώσεις τῆς γειτονιᾱς Kai
φτάνοντας στῆν κορυφὴ τῶν ἐθνικῶν
ὀργάνων, τα 0 υγ κε κ ρ l μ ένα θέματα
τοῦ κοινωνικοοικονομικού
προγραμματισμοῦ πρέπει να δουλεύονται
τουλάχιστο στὸ ἴδιο ἑπίπεδο 1101‘)
δουλεύονται τα θέματα τῆς πολιτικῆς
συγκυρίας. Κι ὅπως ὁ απλὸς πολίτης
αἰσθάνεται ὅτι μετέχει στῆν πολιτικῆ
διαδικασία μὲ τῆν ἀτομική του ψῆφο, ἕτσι
πρέπει να αἰσθάνεται ὅτι μετέχει στῆν
προγραμματικῆ διαδικασία μὲ τῆν ἀτομική,
ἀλλα συνειδητοποιημένη, γν u’) μ η του
πάνω στα συγκεκριμένα θέματα τοῦ
εΙδικοῦ ἢ καθολικοῦ προγραμματισμοῦ.
Μέσα 0’ ένα τὲτοιο πλαίσιο, 0
οἰκονομολόγος μπορεῖ, πραγματικά, να
παίξει ρόλο μαμμῆς, ἀφίνοντας, ὅμως,
κατα μέρος τὸν κρυφὸ πόθο του να εἶναι
Kai . . . πατέρας τοῦ παιδιοῦ ποὺ
ὲμβρυουλκεῖέ

Κώστας Μαν. Σοφούλης
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Ἐπιστημονικὴ σύνοψη τῆς ὃύναμης τῆς
κομμουνιστικής καὶ μὴ Ἀριστεράς
ἀπὸ τὸ 1936

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Ἐκλογικὸς ὃείχτης καὶ χαρτογρά’ φηση ὅλης τῆς (Ελλάὸας
Τοῦ Ἠλία Καρρᾱ
Τα λίγα εἰσαγωγικα λόγια καὶ oi
χάρτες ποὺ ἀκολουθοῦν προσπαθοῦν
να παρουσιάσουν, αρκετα συνοπτικά,
τὴ γεωγραφικὴ κατανομὴ τής ἐκλογικής δύναμης τῆς ἀριστερᾶς -κυρίως
της κομμουνιστικής- μὲ βάση τα ἐκλογικα ἀποτελέσματα τοῦ 1936, TOÜ 1958
καὶ τοῦ 1963.
'H ἐπιλογὴ αύτών τῶν τριῶν χρονολογιων ὃέν εἶναι τυχαία.
Ο Τὸ 1936 ἀποτελεῖ τὴν ἱστορικὴ ἀναφορά, ὃείχνοντας τὴν προπολεμικὴ
δύναμη τοῦ ΚΚΕ, τὸν περιορισμένο χα-,
ρακτή ρα της ἐξάπλωσής του, ἀλλα καὶ
τόν, ήδη ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἐποχή, ἐντονο
κομμουνιστικὸ χαρακτήρα ὡρισμένων
περιοχών (Ἀ. Μακεδονία, Θεσσαλία,
Θεσσαλονίκη καὶ Μυτιλήνη) καὶ συνεπως καὶ ὡρισμένων στρωμάτων τῆς
ἐργατικής τάξης (ὅπως π.χ. oî καπνεργάτες). Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι
τὸ μεγαλύτερο ποσοστό του στὴ Νότια Ἑλλάδα τὸ ΚΚΕ τὸ παίρνει ἐκείνη
τὴν ἐποχὴ στὸ Ἀγρίνιο (12%). Εἶναι
χαρακτηριστικὸ ἐπίσης, ότι ἐξ ἀρχῆς
τὸ ΚΚΕ εἶχε μεγάλη ὃύναμη ἀνάμεσα
στοῦς πρόσφυγες. Φυσικά, μια πιὸ
λεπτομερειακὴ ἀνάλυση εἶναι ἀναγκαία, για να καταλήξουμε σὲ συγκεκριμένα συμπεράσματα ως πρὸς τὴν
τυπολογία τῶν ψηφοφόρων τοῦ ΚΚΕ
προπολεμικα (ποὺ θα ἔπρεπε, ἐπίσης,
να παραβληθεί καὶ μὲ τὴν κοινωνικὴ
σύνθεση των μελῶν του).
Ο Τὸ ’1958 εἶναι μεταπολεμικα ἡ πρώτη
πραγματικὴ ἐκφραση τῆς ἐκλογικής
ὅύναμης τής Ἀριστερας - κυρίως τῆς
κσμμουνιστικής, ἀλλα καὶ ἐνὸς τμήματος τής μὴ-κομμουνιστικής. Κι αύτό,
γιατῑ τὸ 1946 ή ἀριστερα ὃὲν πήρε μές
ρος στὶς ἐκλογές, τὸ 1950, 1951, 1952 —
ἀμέσως μετα τὴ λήξη τοῦ ἐμφυλίου
πολέμου - 0i ὲκλογὲς δὲν μποροῦσαν
κατα κανένα τρόπο να ἐκφράσουν τὴν

πραγματικὴ δύναμη τής Ἀριστεράς
καὶ τὸ 1956 ή ΕΔΑ συνεργάστηκε μὲ τα
Κοέτξὲἓῖλὲογὲςκξότῦρῗξὲὃ -ἐννηα χρόνια
μετα τὸ τέλος τοῦ ἐμφυλίου πολέμουὴ ΕΔΑ συγκεντρώνει τὸ 24,43% των
ψήφων. Τὸ ποσοστὸ αὑτό, ποὺ προκάλεσε πανικὸ στὴ Δεξια καὶ στὸ Κέντρο καὶ τὴ σύσταση είδικής ἐπιτροπῆς
για τὴν ἀντιμετωπιση τοῦ κομμουνισμοῦ (μὲ ἐπικεφαλής τοὺς Γ. Παπαδόπουλο, Σ. Κωνσταντόπουλο καὶ Ἀγγ.
Προκοπίου) δὲν ἀποτελεῖ, κατα τὴ
γνώμη μας, παρα ένα μόνο τμήμα τῆς
συνολικής ὃύναμης τής Ἀριστεράς
(κομμουνιστικής καὶ μή).
Γιά τρίτη ἀναφορά, δὲν χρησιμοποιήσαμε τὶς ἐκλογὲς τοῦ 1964, ἀλλα
τις ἐκλογὲς τοῦ 1963 για δυὸ λόγους.
Πρῶτον, γιατῑ τὸ 1964 ὴ ΕΔΑ, πραγματοποιωντας τὸν ἐκλογικὸ έλιγμό, δέν
παρσυσίασε ὑποψήφιους σὲ 24 ἀπὸ
τὶς 55 έκλογικὲς περιφέρειες καὶ δεύτερο, γιατῑ ὴ πτώση τής ΕΔΑ μεταξὺ
1963 καὶ 1964 εἶναι μικρὴ καὶ σχεδὸν
ὁμοιόμορφη (ἀν προσθέσουμε τὴ δύναμη τῆς· ΕΔΑ στῑς περιφέρειες ποὺ ὃὲν
παρσυσίασε ύποψήφιους, τότε ὴ
πραγματικὴ ὅύναμη τής ΕΔΑ τὸ 1964
εἶναι περίπου 13,5% έναντι 14,4% τὸ

Oi χάρτες ποὺ ἀκολουθοῦν δείχνουν
καθαρα τὴ συγκέντρωση τῆς ἐκλογικής δύναμης τῆς Ἀριστερᾱς στα
ἀστικα -καῑ ίδιαίτερα στα μεγάλα
ἀστικα- κέντρα. Εἶναι χαρακτηριστικὸ
ὅτι μεταπολεμικα ή ΕΔΑ ἔχει σημαντικὴ
παρουσία 0’ ὅλες σχεδὸν τὶς πόλεις
(0’ ἀντίθεση μὲ ό,τι συνέβαινε τὸ 1936).
Ἐκτὸς ἀπὸ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις
(Σπάρτη, Καστοριά, Ἅργος) oi πόλεις
βρίσκονται πάντα τουλάχιστον μια
κλίμακα ψηλότερα ἀπὸ τῖς ἀντίστοιχες
ἀγροτικὲς περιοχές. Σὲ μερικὲς,μάλι-

στα περιπτωσεις ὴ διάφορα εἶναι ἐντυπωσιακὴ (π.χ. τὸ 1958 ὴ ΕΔΑ παίρνει
στὴν Πάτρα 36,83%, ἐνω στὸ σύνολο
τοῦ ἀγροτικοῦ πληθυσμοῦ τοῦ νομοῦ
Ἀχαΐας παίρνει 8%). Μόνο στὴ Μυτιλήνη ὴ ΕΔΑ παρουσιάζει ψηλὸ ποσοστό, τόσο στὴν πόλη, όοο καὶ στὴν
ἀγροτικὴ περιφέρεια.

Ἡ ἐξήγηση τής κατανομης της έκλογικής ὃύναμης τής Ἀριοτεράς καὶ ὁ
διαχωρισμός της σὲ κομμουνιστικὴ
καὶ μή, δὲν εἶναι πάντα εύκολη. Στὸ
ἑπόμενο τεῦχος, ἀναλύοντας τὴ δύναμη τὴς ΕΔΑ στὴν Ἀθήνα, θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε μερικα συμπεράσματα σχετικα μὲ αὐτα τα ὅυὸ
σημεια.
Τελειώνοντας θα πρέπει να διαλύσουμε μια πιθανὴ παρεξήγηση. Παρουσιάζοντας καὶ ἀναλύοντας τα ἐκλογικα ἀποτελέσματα της Ἀριστεράς,
ὃὲν πιστεύουμε, κατα κανένα τρόπο,
ὅτι αύτα ἀντιπροσωπεύουν καὶ τὴν
πραγματικὴ της ὅύναμη. ‘
Oi ἑκλογὲς εἶναι ἕνα παιχνίδι, ποὺ
διεξάγεται σύμφωνα μὲ τοὺς ὅρους
καὶ τὴν τελετουργία ποὺ ἐπιβάλλει ἡ
ἀστικὴ τάξη. ‘O Λαὸς εἶναι «κυρίαρχος» μια μέρα κάθε τέσσερα χρόνια
(ἀν δὲν μεσολαβήσει καμια μακροχρόνια παρένθεση ...) ἀρκεῖ να εἶναι «ὥριμος» καὶ να κάνει «καλὴ χρήση τῆς v
ψήφου του».

Τὸ Ε.Α.Μ. καὶ ἡ Ἀντίσταση ἀποτελοῦν τὸ πιὸ ἀτράνταχτο ἰστορικὸ πα- ,ράὸειγμα, ποὺ δείχνει τὴ διάφορα ποὺ ~
ὑπάρχει ἀνάμεσα στὴν ἐκλογικὴ καὶ
τὴν πραγματικὴ ὅύναμη ἑνὸς κόμματ ’
τος, ποὺ μπορεῑ καῖ θέλει, ὅταν ἡ ἲ
ἀστικὴ τάξη οὔτε Θέλει οὔτε μπορεῑ, να ὲ

ὲκφράσει συγκεκριμένα καὶ ἀγωνι-

στικα τὴ θέληση καὶ τασυμφέροντα _ Î
TOÜ Λαοῦ.
M,

Σημειώσεις
σχετικα
μὲ τὴ χαρτογράφησητ
1. Στούς χάρτες
οημειώνονται
χωριστά τα ἀποτελέσματα για τις πόλεις, καὶ ,ατοὺς χάρτες, γιατὶ τὸ μέγεθος τοῦ ἀντιστοίχου κύκλου ea κάλυπτε μεγάλο 15:,
για τὸν ἀγροτικὸ πληθυσμὸ τοῦ νομοῦ.
μέρος τοῦ χάρτη.
IA
2. Ti)
ἐμβαδὸν
τοῦ κύκλου ποὺ παριστάνει κάθε πάλη εἶναι ἀνάλογο πρὸς 4. Τά ὅρια τής κλίμακας εἶναι διαφορετικα για κάθε χάρτη, πράγμα ποὺ ῥυ
Lôv
πληθυσμό
της.
μ δυσκολεύει βέβαια τὴ σύγκριση, ἀλλὰ προσ έρει μιὰ πιστότε
ρη ﬁlm/\an ὦ,.,
3. 'H περιοχὴ ἈΘηνὼν-Πειραιως καὶ ὁ Τ.Δ. Θεσσαλονίκης δὲν παριστάνονται τῆς γεωγραφικής κατανομής τῶν ὲκλογικῷν ποτελεσμάρων.
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'H ἐκλογική δύναμη τοῦ KKE, πρὶν ἀπὸ τὸν πόλεμο, κυμαινόταν ξεπερνοῦσε τὸ 10%, γιόι νὰ φτάοει στήν πόλι] τῆς Καβόιλας -ποὺ
γύρω στὸ 5%. Στῑς ὲκλογὲς ποὺ ἐγιναν τὸν Γενὰρη τοῦ ’ 36 -δηλ, εἶχε ἐκλέξει κοιῑ τὸν πρῶτο «κόκκινο δήμαρχο» τῆς Ἕλλὰδαᾳ τὸ
πρὶν ὰπὸ τὰ γεγονότα τῆς Θεσσαλονίκης- τὸ Παλλαϊκὸ Μέτωπο 43,17%. ‘
ῗυγιὲἐντρωοε περίπου 73.000 ψήφους (5,76%) καὶ ἑβγοιλε 15 βου- Ἀντῐθεῐοι, 0’ ὅλη τή Ν. Ἐλλάδα καὶ τὰ περισσότεροι νηοιά, τὸ ΚΚΕ
ευτ ς.
ἠταν οὐσιαοτικὸι ἀνύπαρκτο Kai ἠ ἐλάχιοτη δύναμη ποὺ ὃιάθετε
Στὴν περιοχή Ἀθηνῶν-Πειραιῶς ἡ δύναμη τοῦ Παλλαῖκοῡ Με- βρισκότοιν συγκεντρωμένη σὲ μερικὲς πόλεις -Ἀθήνοι-Πειραιά,
τώπου τὸ 1936 ἠταν 7% καὶ στή Θεσσαλονίκη (μαζὶ μὲ Καλαμαριόι, Ἀγρίνιο, Λαμίοι, Ἠράκλειο- ὲνώ ἁφθονούσαν οἱ ἀγροτικὲς περιΝεάπολη
13,5%.
οχὲς
ἀλλὰκλπ.)
καὶ oi
πόλεις ὅπου ἠ δύναμή του δὲν ξεπερνούοε τὸ 2%.
Σημ.; Τὰ Δωδεκάνησοι τὸ 1936 δὲν ὰνήκοιν άκόμοι στήν Ἐλλάδα.
Ὅμως, ὅπως φαίνεται καθαρὰ καὶ στὸ χάρτη, ἠ δύναμη τοῦ ΚΚΕ
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Στῑς ἑκλογὲς τοῦ 1958 -ὲννηα χρόνια μετὰ τὸ τέλος τοῦ ἐμφυλίου· σύνολο τοῦ ἀστικοῦ πληθυσμοῡ ἡ ΕΔΑ παίρνει τὸ 35,79%. Ἀντίη ΕΔΑ ἔρχεται δεύτερο.κόμμα, συγκεντρώνοντας τὸ 24,43% τῶν Θετα, στὸ σύνολο τοῠ ἀγροτικοῡ πληθυσμού ἡ ΕΔΑ παίρνει τὸ
ψήφων. 16,05%.
'H δύναμη της βρισκεται κυρίως οτὸι ἀστικὰ κέντρα. Στὴν περι· .
οχή Ἀθηνῶν-Πειραιῶς (Α’, Β’ περιφ. Ἀθηνῶν καὶ Α’, B’ περιφ. Ἠ ἑκλογικη δύναμη τῆς ΕΔΑ τὸ 1958 εἶναι πολὺ πιὸ ὁμοιογενης,
Πειραιῶς, ἐκτὸς ἀπὸ τα νησιὸι τοῦ Σαρωνικοῦ) τὸ ποσοῦτὸ τῆς ἀπὸ ὅ,τι τοῦ ΚΚΕ προπολεμικά, καὶ μόνο σὲ μερικὲς ὰγροτικὲς
ΕΔΑ εἶναι 42% καῖ στην ὲκλογικη περιφέρεια τοῠ Τ.Δ. Θεσσαλονίκης· περιοχὲς δὲν ξεπερνόιει τὸ 10%.
εἶναι 43%. Zuprr’VOVTaç τοὺς δυὸ χάρτες, μποροῡμε νὰ καθορΐσουμε τις
’Όπως φαίνεται καὶ οτὸ χάρτη, τὰ ποσοστὸι If]: ΕΔΑ οτὶς κυρι- περιοχὲς ὅπου ἠ ἑμφάνιση τῆς Ἀριστερᾱς ἢ ἠ μεγάλη αὕξηση τῆς
ότερεςττόλεις ξεπερνᾱν τὸ 30% καὶ πολλὲς φορὲς καὶ τὸ 40%. Ἐξ δυναμης της, ἔχει τὶς ρίζες της στὴν Ἀντῖσταση. 'H σημαντικότερη
ἁλλου, οὲ μιὸι σειρόι πόλεις ἠ ΕΔΑ παίρνει τήν ἀπόλυτη πλειοψηφῐα εἶναι η περιοχή ἈΘηνῶν-Πειραιῶςε ὰπὸ 7% τὸ 1936 ἡ Ἀριστερὰ
(Βόλος, Λάρισα, Καβαλα, Μυτιλήνη, Νάουσα καῖ Τύρναβος). Στὸ περνάει στὸ 42% τὸ 1958.
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Στὶς ὲκλογὲς τοῦ 1963 ἡ ΕΔΑ συγκέντρωσε τὸ 14,41% τών ψήφων. Συγκρίνοντοις τὸ χάρτη τῆς ΕΔΑ τοῦ 1963 μὲ τὸ χάρτη τοῡ 1958,
Στήν περιοχὴ Ἀθηνῶν-Πειραιῶς συγκέντρωσε τὸ 25% Kai οτήν βλέπουμε ὅτι οἱ περιφέρειες ποὺ ὰντιστέκονται κοιλώτερα σ’ αὐτὸ

στὸ σύνολο τοῦ ἀγροτικοῡ πληθ. ἡ ΕΔΑ συγκέντρωσε 8,51%.
Oi ἑκλογὲς τού ’ 63‘XGpGKquiZOVTGI ἀπὸ Ιοχυρὸ ρεῠμοι ἁριστε- Συνολικόι, ἡ πτώση τῆς ΕΔΑ στίς ἀγροτικὲς περιφέρειες εἶναι
ρῶν ψηφοφόρων πρὸς τὸ Κέντρο (ἡ δύναμη τῆς Δςξιᾱς παρέμεινε πολὺ ἑντονώτερη ἀπ’ ὅ,τι ma ἀστικὰ κέντρα. Ὅμως, ἠ μικρότερη
ἐπίπεδοι Toü1958: ἡ ΕΡΕ Kai τὸ Λαῖκὸ Κόμμοι συγκὲντρωσαν τὸ πτώση τῆς ΕΔΑ παρουσιάζετοιι σὲ τρία νησιάε Θάσο, Λευκάδα καὶ
1958 τὸ 44,1'8% τῶν ψήφων, Kai τὸ 1963 ἠ ΕΡΕ τὸ 43,31 %). ’lKapi’a.
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'H νομιιή 11111111111111 ιιι ξὲιιυ κεφαλαίου ιιήι ’[ΛΛιιῠιι

MONO ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠ’ ΤΗ ΝΟΝΙΟΘΕΣΙΑ

Τοῦ Μ. Ροδάκη
‘H εφταετία τῆς δικτατορίας δὲν φαίνεται v01 μᾶς δίδαξε καὶ πολλα πράγματα,
ἁφοῦ ἁκόμα δὲν ἕχουμε ὲνΤΟΠῘΟεΙ Την οὐσία, τὴ βασι] τοὺ κακοῦ. Ἐνῶ ὅλοι γνῶρίζουν, ὅτι τα τανκς κινήθηκαν μὲ ἐντολὴ τῶν Ἀμερικανῶν καὶ ὅτι oi XOUVTIKOÏ
ἁξιωματικοὶ ἦσαν μισθοφόροι τῆς CIA καὶ TOÜ πενταγώνου τῶν ΗΠΑ, ἐλάχιστοι
φαίνεται v01 ἔχουν συνειδητοποιήσει, ὅτι ὴ χούντα δὲν Θα μποροῦσε να 0101657,
χωρὶς τὴν ἅμεση καὶ ολὸπλευρη ὺποστήριξη τοῦ ξένου κεφαλαίου. Τὸ κακὸ εἶναι
ὅτι ὴ ὀδυνηρὴ ἐμπειρία τῆς έφταετίας δὲν φαίνεται να ἔχει προβληματίσει τοὺς
πολιτικοὺς καὶ κυβερνήτες τῆς χώρας μσς] αφοῡ καὶ σήμερα αφόμα ὲπιμένουν v01
«πραγματοποιήσουν» τὴν οἰκονομικὴ αναπτυξι] τῆς χώρας μέσα) τῆς πολιτικῆς
προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων. Ξεχνᾱτε ὅτι 101 προνόμια τοῦ ξένου κεφαλαίου
πλήττουν ἀμεσα τὸ ντόπιο κεφάλαιο καὶ τελικὰ καταλυουν τὴν αὺτοτέλεια καὶ
ανεξαρτησία τῆς χώρας μας.
‘O ρόλος τοῦ ξένου κεφαλαίου στῆ χώρα μας εἶναι αποφασιστικός. Δὲν μποpsi v01 ὑπάρξει πολιτικὴ ἐκτίμηση, ἂν δὲν ληφθεῑ ὑπ’ c”)qu ὁ ρόλος τοῦ ξένου κεφαλαίου, ὴ δύναμή του καὶ ὴ αντίδρασή του. Καὶ για v01 έκτιμηθοῶν ὅλα αὐτα, 901
πρέπει πρὶν ἀπ’ ὅλα v01 ξέρουμε ἀκριβῶς τί εἶναι αὐτὸ τὸ ξένο κεφαλαιο.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ EMnElPIA

Δύο περιοχὲς τοῦ κόσμου έχουν δεχτεῖ
πολὺ μεγάλες ἑπενδύσεις ξένου κεφαλαίου;
Ἠ Λατινική Ἀμερικὴ καὶ οἱ
πετρελαιοπαραγῶγὲς χῶρες τῆς M.
Ἀνατολής. 'O ὁγκος τοῦ ξένου κεφαλαίου
0’ αυτὲς τις χῶρες εἶναι πολὺ μεγαλος. Καί,
ὅμως, ἐξακολουθεῖ να ὑπάρχει, ἐκεῖ
τρομερὴ καθυστέρηση. Θα μπορούσαμε v01
11001.15, ὅτι 0 ὄγκος τῶν ὲπενδύσεων ξένου
κεφαλαίου εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογος μὲ
τὴν ἀναπτυξή τους. Flap’ ὅλο 1100 στῑς
περιοχὲς αὺτὲς τὸ ξένο κεφαλαιο ἔχει
δημιουργήσει τὶς πιὸ σύγχρονες
ἐπιχειρήσεις, καμια χώρα δὲν μπόρεσε v01
ὲπῶφεληθεῖ απὸ τὴν τεχνολογία τους.
Ἀπὸ τις επενδύοεις αὐτὲς ἑπωφελούνται
μόνον οἰ χῶρες που τὶς κόινουν καὶ ὅχι
ἐκεῖνοι 1100 τὶς δέχονται. Χαρακτηριοτικα
αναφέρουμε τὶς σχέσεις τῶν ὲπενδύσεων
τῶν ΗΠΑ οτὸ ὲξωτερικὸ ἔναντι τῶν κερδῶν
1100 εἰσάγουν απὸ τὶς ὲπενδύσεις αὐτὲς
(1965-68). Φυσικὰ, ἔχουν προηγηθεῖ καὶ
ὄιλλες έπενδύσεις, ἀλλὰ, για 101
συγκεκριμένα χρόνια, εἶναι μια πραγματικὴ
αποκαλυψη για τὸ ρόλο που παίζουν oi
ὲπενδύσεις τοῡ ξένου κεφαλαίου;
~10 110001 σὲ δισεκατ. δολλόιρια-
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Τήν ἴδια περίοδορ στή Λατινικ“ Ἀμερικ“
ἕ ιναν ὲπενδύσεις 1,1 δισεκ. δο αρίων απὸ
’ μερικανοὺς καὶ έπέστ εψαν 001v κέρδη
στις ΗΠΑ 5,4 δισεκ. δολ α ια. T01 στοιχεῖα
εἶναι παρμένα ἀπὸ τὸ ἀρ ρο τοῦ Φ.
Σιμονῶ, ποὺ δημοσιεύτηκε στή MONDE καὶ
στὸ ΒΗΜΛ 9/3/69.
Πέρα 01110 τὶς καθαρὰ οἰκονομικὲς
συνέπειες, oi χῶρες ποὺ δέχτῃκαν
ἑπενδύσεις ξένου κεφαλαίου ειδαν v01
στραγγαλίζεται ἡ ἐλευθερία τους, v01
καταπατεῖται ἡ ὲθνική τους κυριαρχία, v01
ἀνατρέπονται 101 καθεστῶτα τους καὶ να
ἐπιβάλλονται oi 1110 στυγνὲς δικτατορίες.
Oi ἑπενδύσεις ξένου κεφαλαίου, στήν
πραγματικότητα, δὲν συμβιβαζονται μὲ τὸ
δημοκρατικὸ καθεστώς, δὲν συμβιβάζονται
μὲ ἕνα καθεστὼς ὅπου 901 ἐξασφαλίζεται
λαϊκή θέληση. A0101 λέει ἠ διεθνής ἐμπειρία.
Η ΕΜΠΕΙΡΙᾹ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ

Ἡ χώρα μας δέχεται τὸ ξένο κεφαλαιο
μέσα οτὰ πλαίσια ἑνὸς εἰδικοῦ καθεστῶτος
προνομίων, 1100 Θεσπῐστηκε 01110 10 1953
καὶ μετά, ἀπὸ τὸ 1955. Καὶ ἀπὸ τὸ 1960
ἔχουμε «μαζική εἰσβολὴ» ξένου κεφαλαίου.
Παρ’ ὀλο ποὺ ὸ ὅγκος τοὺ ξένου
κεφαλαίου σὲ σχέση με τὸ ὲγκαταοτημένο
στή μεταποίηση ντόπιο κέφαλοιιο εἶναι
συντριπτικὸι μεγαλος, ἡ χώρα μας
ἐξακολουθεῖ v01 μένει καθυστερημένη.
ῘὈταν αρχίζει ἡ μαζικὴ εἰσβολὴ τοῦ ξένου
κεφαλαίου, τὸ ντόπιο κεφαλαιο καὶ εἰδικα
τὸ μικρό, ἕνιωσε θανασιμη ἀσφυξία. T01
προνόμια τοῦ ξένου ἔπνιγαν mes
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"Av κινδυνὲψει, ὡστὸσο, ὃὰ ôpñ κὺηοιο συνταγματάρχη
νὰ «ξανασώσει» τήν Ἑλλὰδαῑ
ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ Ι<ΡΑΤΟΣ ΤΟ ΘΩΡΑΚΙΣΕ ΚΑΙ Η ΧΟΥΝΤΑ
ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΑΠΟΙΚΙΑΚΟ
δυνατότητα ντόπιας δραστηριότητας.
’Ὁπως ἠταν (ρυοικὸ, οἰ ντόπιοι
άντὲδραοαν. Στήν περιοὸο 1962 - 67 τὸ
ντόπιο κεφάλαιο αρχιοε ν’ αντιδρα
ουοτηματικα στα προνόμια τών ξένων.
Περιοοότερο ἀντέδρασαν τά μεοαῖα
στρώματα. “Ἐτοι, απὸ τὸ 1962,
αναπτυοοεται ο αγώνας τών μεσαιων
στρωμάτων μὲ οὺοιαοτικὸ οτόχο τήν
ανάσχεοη τοῦ ξένου κεφαλαίου OTÔ χώρο
που καλυπτουν οἰ δικές τους ἐπιχειρήσεις.
Τὸν άγώνα αὐτὸ ἑκφράζει καὶ Ô Γ.
Παπανδρέου οτὴν πάλη του πρὸς τὴν EPE
για τὴν ἐξουσία. Καὶ ὅταν Θα καταλάβει τὴν
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àpxr’], Θα υποχρεωθεῐ να πάρει μέτρα
περιοριαμού τῆς άουὸοοιας. Τότε τὸ ξένο
κεφαλαιο, ὑπεραμυνόμενο τών
«συμφερόντων του», φυοικα πάντα οὲ
βάρος τὼν ὲλληνικών, Θα ουσπειρωθεῖ
γύρω άπὸ τὴ χούντα που προετοιμάζει ἡ
CIA οτὸ πεντάγωνο. ‘O Τάλμποτ οτήν
ἔκθεοή του για τή χούντα οτο Κογκρέοο Θα
πεῖ ὅτι «πρὶν απὸ τὸ πραξικόπη μα εἶχε
ὅημιουργηθεῑ αοφυξια για Tic ξένες
ὲπενὸύαειφκ Καὶ δικαιώνει τὴ χούντα μὲ τὸ
γεγονὸς ότι ξανανοιξε διάπλατα τις πόρτες
τῆς χώρας οτὸ ξένο Κεφάλαιο. ’Ἐτοι καὶ CITE]
χώρα μας, τὸ ξένο κεφαλαιο πατρονάριοε

τὴν πιὸ οτυγνή δικτατορία που ἐπέβαλαν
oi ΗΠΑ μέοω τῆς CIA Kai τοῡ Πενταγώνου.
Οἰκονομικα ἡ χώρα μας ὃὲν εἶδε Tic
άναμενόμενες βελτιώοεις. Oi εἰοηγητὲς τών
νόμων περὶ ξένου κεφαλαίου υποοτήριζαν,
π.χ,, ὅτι μὲ τις ὲπενδυοεις αυτὲς Θα
βελτιωνόταν τὸ ἐξωτερικο μας ἐμποριο καὶ
Θα αποκτούοαμε κάποτε μή ἑλλειμματικὸ
ιοοζύγιο πληρωμών. Ἠ οτατιοτική τοῦ
ἑξωτερικοῡ μοις ἐμπορίου μάς πείθει για τὸ
άντίθετο. Παρα τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ ξένου
κεφαλαίου, τὸ ἔλλειμμα συνεχῶς
μεγαλώνει. Ἀπὸ 14.964 ἐκ. δρχ. Troù ἠταν
τὸ 1960 ἐφταοε στα 43.068 ὲκ. δρχ. τὸ 1971.

ΤΟ NOMIKO ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Τὸ νομικὸ πλαίσιο τῶν ἑπενδύσεων ξένου
κεφαλαίου καθορίζεται απὸ μια σειρα
νόμους. Oi βασικότεροι απὸ αὐτοὺς εἶναιῑ
α) ‘O 2687/1953 «Περί έπενδύσεως καὶ
προστασίας κεφαλαίων ἑξωτερικού». Ἕνας
γόμοςιθεμέλιο τοῦ ξένου κεφαλαίου, πού
Ξξὲἓὲῖῗέᾞ ἓὲῗὲἔὲἓῑῖὲῗέρῗὲἓὲψὲ) O
προνόμια ποὺ περιέχει ὁ 2687/53, μὲ τίτλο
«περὶ λήψεως γενικῶν μέτρων δια την
ὺποβοήθησιν τής ανατιτύξεως τής χώρας».
‘H χούντα έκανε στην αρχή ὁρισμένες
τροποποιήσεις σ’ αὐτοὺς τοὺς νόμους, για
γα τους κατοχυρώσει Kai συνταγματικα.
Ετσι, για τὸν 2687/53 θεσπίζει τὸ αρθρο 23
τού συντάγματος τοῦ 1968. Ἕτσι, «διατηρεῖ
τὴν ἠν κέκτηται τυπικην ἰσχύν, καὶ δέν
δύναται να τροποποιηθῇ δι’ ἑτέρου νόμου,
παρα μόνον ἐφ’ απαξ καὶ πρὸς παροχην
μείζονος προστασίας εἰς τα κεφαλαια
ἐξωτερικού τα εἰσαγόμενα κατα τὸ ὲν λόγω
ΝΔ.» Αὐτὸ δείχνει καθαρα τὴ σχὲση τοὺ
ξένου κεφαλαίου Kai τῆς χούντας.
Μὲ τὸ Ν.Δ. 916/1971 τροποποιεῑται, πρὸς τὸ
συμφέρον τῶν ξένων, ὁ 4171/61. M‘s τοὺς
A.N. 89/67 Kai 378/68 ἐπεκτείνονται τα
προνόμια τῶν δύο παλαιοτέρων νόμων Kai
στὶς έμποροβιομηχανικὲς ἐπιχειρήσεις, ποὺ
θα έγκατασταθούν οτὴν Ἕλλαδα. Mè TÔV
A.N. 148/67 Kai 608/1970 «περί μέτρων
ένισχύσεως τής κεφαλαιαγορας» ανοίγει η
ἑλληνικὴ αγορα στῑς ξένες τραπεζες Kai
διευκολύνονται oi ξένοι να δανείζονται απὸ
τὴν Ἕλλαδα Kai να έχουν τα προνόμια τοῡ
ξένου κεφαλαίου. Μὲ τα Ν.Δ. 1078/71 Kai
1312/72 «περί μέτρων πρὸς ἐνίσχυσιν τῆς
περιφερειακής αναπτύξεως» παρέχονται
νέα προνόμια στὶς ξένες έταιρίες, ποὺ θα
ἐγκατασταθοῠν στὴν ἐπαρχία. Εἰδικα
εὐνοεῑται ὁ Τὸμ Παπας. Καὶ τέλος μὲ τα
Ν.Δ. 1392/72 Kai 1378/73 «περί μέτρων
ἑνισχύσεως τής τουριοτικής αναπτύξεως»,
προωθεῖται τὸ ξένο κεφαλαιο σὲ μη
παραγωγικοὺς τομεῑς, σὲ καθαρα
παρασιτικοὺς χώρους. Τὸ μεγαλο

’Ὀμιλος ξένων καί ντόπιων βιομηχανων 0’ ἕνα
συναγώασμὸ κάτω an” τὶς σημαῐες Ἐλλάδας,
«στάγιερ» Kai 27ης Ἀπριλίου. Τὸ κεφαλαιο δὲν
ἔχει πατρίδα.
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ένδιαφέρον τῆς χούντας για να θωρακίσει
τα προνόμια των ξένων, δείχνει Kai τὶς
σχέσεις έδώ. Oi νόμοι αὐτοὶ έξασφαλίζουν
OTOÙC, ξένους τα ἑξής προνόμια;
1) Ἐγγύηση για τὸ κεφαλαιο ποὺ
ἑπενδύεται. Δὲν απαλλοτριώνεται Kai δὲν
έπιτασσεται. Πρέπει να αποζημιωθούν μὲ
βαση τῖς ἀπαιτήσεις τῶν ἐνδιαφερομένων.
2) Τοὺς ὲξασφαλίζεται παγιο καθεστὼς
φορολογίας Kai γενικότερων ὅρων. Kai αν
αλλαξει ἡ κατασταση στην Ἓλλαδα, oi ξένοι
παραμένουν στὸ ῖδιο καθεστώς. Μόνο
βελτίωΟη τής θέσης τους ἐπιτρέπεται. Αὐτὸ
τὸ παγιο καθεστὼς εἰναι για δέκα
τουλαχιστον χρόνια Kai navw, αναλογα μὲ
τὴ συμφωνία.
3) ἼΞχουν τὸ δικαίωμα να ἑπανεισαγουν τὸ
κεφαλαια τους σε ποσοστὸ 10 % τὸ χρόνο.
Δηλαδή, μέσα σὲ 10 χρόνια, ὲχουν
έπανεισαγει ὀλο τὸ κεφαλαιο Kai ἡ
Η ΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΞΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
έπιχείρηση παραμένει Kai απσδίδει.
4) Μποροῡν να έξαγσυν 12 % απὸ τα κέρδη
’Ὀλες oi έπενδύσεις ξένου κεφαλαίου στήν
τοῦ μή ἐπαναπατρισθέντος κεφαλαίου.
Ἕλλαδα αντιπροσωπεύουν εἰσαγωγὴ
5) Μποροῡν να έπανεξαγουν μὲ μορφὴ
τόκων 10 % τὸ χρόνο, κεφαλαια ποὺ ὲχουν μηχανημάτων, τεχνικῶν μεθόδων Kai
δανειστεῑ στὸ ἑξωτερικὸ.
βιομηχανικών σηματων. ‘O Τὸμ Παπας
Τα ποσοοτα έξαγωγων μεγαλωνουν, αν oi
χρέωσε τὸ σῆμα τοὺ «τίγρη» του για 15
ἐπιχειρήσεις εἶναι έξαγωγικές. Ἀκόμα
έκατομμύρια δολλαρια. Κι’ αὐτὸ ἔχει
μπσροῠν να έξαγουν κεφαλαια ὑπὸ
ἰδιαίτερη σημασία. Στην πραγματικότητα
μορφήν μισθώσεων μηχανηματων,
δὲν πρόκειται για εἰσαγωγὴ κεφαλαίων,
κατόπιν εἰδικής αδείας. Τὸ σύνολο των
αλλα για πωληση μηχανικοῦ έξοπλισμοῠ μὲ
ποσῶν που μπορεῑ να ὲξαγει μια
δόσεις. Ἀγοραστης ούσιαστικα εἰναι η
έπιχείρηση ξένου κεφαλαίου μὲ ὃλες τὶς
Ἕλλαδα, αλλα ἰδιοκτήτες του, γίνονται oi
μορφὲς ποὺ ἐπιτρέπει ὁ νόμος ανέρχεται σὲ μεγαλοι έπιχειρηματίες των διεθνιστικων
ποσὸ ἴσο πρὸς τὸ 25 % περίπσυ τοῦ
ἑταιριῶν. Oi μεγάλοι ὲπιχειρηματίες
· ἐπενδυμένου κεφαλαίου. Δηλαδή, μέσα σὲ 4
μελέτανε την κατασταση τής χώρας μας,
χρόνια, ἐφ’ ὅσον η ὲπιχείρηση αποδίδει,
ἑπιλέγουν ἕνα τομέα, ποὺ θα ήταν
μπορεῑ να έχει ἑπανεξαγει τὸ σύνολο τοῦ
αποδοτικός. Κανουν τῖς μελέτες για τήν
κεφαλαίου.
έπιχείρηση. Μὲ βαση αὐτη τη μελέτη
6) Oi νόμοι τοῦ ξένου κεφαλαίου
ὑποβαλλουν αἰτηση στην κυβέρνηση, για
προβλέπουν; α) μείωση ἡ απαλλαγη απὸ
να παρουν τήν έγκριση. Μὲ την έγκριση οτὸ
καθε δεσμό, εἰσφορα. Ἀπαλλαγὴ απὸ
χέρι πηγαῐνουν στῑς μεγαλες ἑταιρίες τού
φόρους Kai τέλη ἐπὶ τῶν εἰσαγομένων
έξωτερικοῠ,
ποὺ
έχουν
τα
μηχανήματα.
Oi
ἐργαλείων-μηχανῶν Kai ανταλλακτικών,
ξένες
έταιρίες
γυρεύουν
την
έγκριση
τῆς
για δέκα τουλόιχιστον χρόνια.
Ἔλλαδας,
για
να
πουλήσουν
τα
β) Μείωση ἢ απαλλαγη απὸ καθε φόρο,
μηχανήματα.
Ἡ
Ἑλλαδα
καλύπτει
τα
τέλος ἢ εἰσφορα, ποὺ ἑπιβαλλονται απὸ
«γραμματια»
τής
ὲπιχείρησης.
Ἡ
αγορα
τοὺς δήμους, λιμανια Kai δημόσιους
γίνεται μὲ πίστωση. ai oi ἑταιρίες
ὁργανισμοὺς για δέκα τουλαχιστον χρόνια.
ὑπολογίζουν, ότι μέσα στην πενταετία θα
γ) Μείωση ἢ απαλλαγη απὸ χαρτόσημο ἢ
μπσροῠν να ξεπληρώσουν τὶς ὑποχρεώσεις
φόρο σὲ ὑποθήκες.
τους, μὲ τα κέρδη ποὺ θα ἑπανεξαγουν.
7) Τοὺς ἐπιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν
Ἕτσι,
ούσιαστικα,
τὸ
μόνο
πραγματικὸ
ξένο προσωπικό. Εἶναι αύτοί ποὺ κατέχουν
κεφαλαιο
τῶν
ἑπιχειρηματιῶν
τοῦ
ξένου
τα μυστικα τῆς τεχνολογίας Kai δέν θα τα
κεφαλαίου εἶναι ή μελέτη. “Ὀλα τα αλλα τα
μεταβιβασουν ποτὲ σὲ Ἕλληνα.
βαζει ἡ χώρα μας Kai τοὺς τα προσφέρει
Αὐτὸ εἶναι σὲ χοντρὲς γραμμὲς τὸ νομικὸ
δωρεανέ Για την κίνηση τῆς ἑπιχείρησης θα
πλαίσιο, ὅπου κινεῖται τὸ ξένο κεφαλαιο.
παρουν κεφαλαια απὸ τήν ὲλληνικη
Δύο εἶναι τα σημεῖα Troù πρέπει να
ᾄδὲἓὲἶὲἕᾶῗρὲἁτὲαὲᾶῧόϊὲῗὲ ἷξὲξηνοὺς»
προσεχθοῠνῑ
επιστημονες.
α) Μαζῑ μὲ τήν τεχνολογία τους Kai τὸν
Ἡ οἰκονομική αναπτυξη εἶναι μια
ὅγκο τους, ἑξασφαλίζουν 40 — 50 %
πολυσύνθετη ύπόθεση, οτήν ὁποία κέντρο
εύνοϊκὸτερους ’ὅρους ὲμπορίας στην
ὲλληνικη αγορα. Ἕτσι, μπσροῠν να κλείνουν Kai βασικὸ στήριγμα εἶναι oi
ὁποιαδήποτε ανταγωνιστική ἑπιχείρηση.
πλουροπαραγωγικὲς πηγές. 'H οἰκονομική
_ αναπτυξη μιας χώρας ἔρχεται σὲ αντίθεση U
Kai ἐπειδὴ μποροῡν να ὲπεκτείνουν τὶς
μὲ τὸ αμεσο Kai εὔκολο κέρδος, ποὺ
ἐπιχειρήσεις τους, εἶναι σὲ θέση να
ἐκβιαζουν ὁποιαδήποτε έπιχείρηση Kai να
ἑπιδιώκει τὸ ξένο κεφαλαιο. Kai χωρὶς τὴν _ ᾗῇ
αποσπᾱνε ποσοοτα ñ ὑποταγή. Ἡ
πλήρη αξιοποίηση τοῦ ανθρώπινσυ
δυνατότητα ὲκβιασμοῠ ὲλληνικῶν
δυναμικού, δὲν μπορεῖ να νοηθεῖ
ἐπιχειρήσεων θα ὑποχρεώνει τὶς πιὸ
οἰκονομική αναπτυξη.
‘H_ ἱστορία τοῦ τόπου μας μᾶς πείθει, ὅτι -ι
δυνατὲς να αναξητήσουν συνεταῑρο ξένο,
για να γίνουν τελικα Kai αύτὲς ὀργανισμοί
απὸ τὸν καιρὸ ποὺ αρχίζει ή εἰσαγωγή τοῦ
ξένου κεφαλαίου, αρχίζει Kai τὸ κῦμα τῆς·
ἐλεγχόμενοι απὸ τὸ ξένο κεφαλαιο.
β) Τὸ δεύτερο χαρακτηριστικὸ εἶναι ὅτι
μεταναστευσης.
Τα
τόσο
μεγαλα
ποσα
τοῦ
παίρνεται πρόνοια, ὥστε να μπορεῖ να
ξένου κεφαλαίου ποὺ εἰσήχθησαν στὴ
ὲπανεξαγεται τὸ κεφαλαιο μέσα σὲ 4 - 5
χώρα μας απὸ τὸ 1960 καὶ μετά, ὄχι μόνο μἱ
χρόνια.
δὲν απορρόφησαν τὸ ἀνθρώπινο δυναμικόζ
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αλλα τὸ ἓσπρωξαν πιὸ πολὺ τὸ ρεῡμα τῆς
μετανάοτευσης. Ἀκόμα τὸ ξένο κεφάλαιο
ἔρχεται έδώ σαν ληοτής. Προσπαθεῖ να
αρπάξει ὄπι μπορεῑ Kai να φύγει. Ta κέρδη,
ὅμως, αὐτα θά ’πρεπε να
χρησιμοποιηθοῡν για τήν παραπέρα
άνάπτυξη. Ἂν σήμερα καταφύγουμε για
’éËi‘äSJÊÎÊS‘lÏà‘MÎÊÊÊÊÏäSËÇY’.3%" ed
παρατιέρα αξιοπσίηση τῶν πηγῶν μας. Ἂν
τα κεφάλαια αὐτα ἠταν ντόπια, θα ὑπῆρχε
ἓνδιαφέρον για τήν παραπέρα αξιοποίηση
τῶν πόρων τῆς χώρας μας, Kai ἂν
δὲν ήταν τὸ ίδιο «άποδοτικοί». Ὁ ξένος
ποὺ ἐξάγει τα κέρδη του, καταστρέφει-μιαί
δυνατότητα παραπέρα αξιοποίησης των
πόρων τῆς χώρας μας.

σὲ βάρος τοῦ Ἑλληνικοῦ δημοσίου.
Συγκεκριμένα, η σύμβαση μὲ τῆν ΠΕΣΙΝΕ
τῆς ὲξασφαλίζει ρεύμα σὲ τιμῆ κάτω τοῦ
κόστους Kai τή διάφορα αὐτή άπὸ τήν τιμῆ
πωλήσεως τοῦ ρεύματος άπὸ τη ΔΕΗ τήν
πληρώνει ὁ φτωχὸς καταναλωτής .
ρεύματος. Ἡ ΠΕΣΙΝΕ χρειαζὸταν μεγάλες
ποσότητες ρεύματος. Για να παραχθοῡν,
τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο ἔκανε μεγάλα
θερμοηλεκτρικα ἔργα, ποὺ τελικά
κατέληξαν σὲ βάρος τῶν καταναλωτων
ρευματος». _

A μ. AJ-QÀL'» - ’ . uv-U‘Va ‘ ’-

‘O Μεῠνὼ - στὸέργο που αναφέραμε,
σελ.442 — λέει ὅτι τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο

ὑπσχρεώθη κε να κατασκευάσει l

ΜΙΞΡΙΚΙΞΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

‘0 Z. Μεῠνὼ στὸ ἐργο του «Πολιτικὲς
δυνάμεις στῆν Ἕλλάδοι» -σελ.434 στῆν
ὲλληνική ἕκδοση- γράφει;
«Σ’ ἕνα ὑπόμνημα τῆς 24/4/1964 ῆ πρεσβεία
τῶν ΗΠΑ ὑπογράμμιζε ὅτι ἡ Ἕλλας
παρουσιάζει σήμερα αρκετα σημαντικὸ
ένδιαφέρον για τοὺς αμερικανικοὺς
έπιχειρηματικοὺς κύκλους. Ἕνα απὸ τα
κίνητρα των διαθέσεων αὐτῶν εἶναι, ὅτι ἠ
ώρα αὐτή, χωρὶς να λησμονοῡνται τα
i ιαίτερά της πλεονεκτήματα - χαμηλὸ
εργατικὸ κόστος, φορολογικη κατανόηση έξασφαλίζει στὶς άμερικανικὲς ἐπιχειρήσεις
μια χρήσιμη πλάγια είσοδο - black door πρὸς τῆν κοινῆ αγορά. Για τοὺς
άμερικανούς, τὸ ένδιαφὲρον τους για τῆν
Ἑλλάδα εἶναι πολλαπλό. Τη θέλουν για
στρατιωτική βάση στὴν πολιτική τους για
τῆ M. Ἀνατολή. Ti] θέλουν για πίσω πόρτα
στῆν Κοινῆ Ἀγορά. Kai ακόμα τῆ θέλουν
για τὸ φυσικό της πλοῡτο Kai γιατὶ μὲ τὸν
πολιτικὸ ἔλεγχο που άσκοῡν μποροῠν να
καρπωνονται τα δημόσια ἔργα. Κατα
κανόνα τα μεγάλα δημόσια ἔργα τα
αναλαμβάνουν oi αμερικανοί
Πέρ’ άπὸ τοὺς νόμους Kai τα προνόμια
ποὺ παρέχουν στα ξένα κεφάλαια, oi ίδιες
συμβάσεις αποτελοῡν νέα πηγή προνομίων

Τὸμ Πάππας. Πολὺ πρὶν ἀγκαλιάσει τὸν «ΠέTpo», τὸν πελεκάνο τῆς Μυκόνου, εἶχε ἀγκαλιάσει τὸ «πουλὶ» τῆς Χούντας για τὰ πετρέλαια]

ὑδροηλεκτρικα ἔργα άξίας 125 δισεκ. δολλ.
ι έναντι ἐπενδύσεων τῆς ΠΕΣΙΝΕ 50-ὲκατ.

δολλαρίων. Στή σύμβαση μὲ τὸν Τὸμ
Πάπας ἀναφέρεται, ὅτι τοῦ παραχωρεῑται
ἡ άποκλειστικὴ παραγωγή 29 εἰδῶν.
Ὕοτερα άπὸ τὴν κατακραυγή ἔγινε
άναθεώρηση Kai ὁ ἀριθμὸς τῆς
αποκλειοτικότητας περιορίστηκε στα 9.
Καὶ στὶς δύο μεγάλες συμφωνίες μὲ ξένο
- κεφάλαιο τὸ ἐπιχείρημα ήταν, ὅτι θα
έφερναν στῆ χώρα συνάλλαγμα Kai θα
άπαοχολοῡσαν ’μεγάλο άριθμὸ
ἐργαζομένων. Καὶ τα δύο αποδείχτηκαν
ᾰπιαστα πουλιά. Συνάλλαγμα δὲν ἠρθε καὶ
μετα τὶς ἑπενδύσεις διογκώθηκε τὸ ρεύμα
τῆς -μετανάστευσης, Ἀκόμα, ὲνῶ δὲν
, έφερναν ξένο συνάλλαγμα, ἀλλα μόνον
‘ μηχανήματα, ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, θα
ἔπρεπε να τοὺς ὲξασφαλίζει ξένο
συνάλλαγμα, για να τὸ ὲξάγουν μὲ βάση
'j τοὺς νόμους περὶ ξένου κεφαλαίου.
“ Τὸ ξένο κεφάλαιο μὲ τῆ μορφή ποὺ μπαίνει
στὸν
Ἑλληνικὸ
χῶρο,
ἐμποδίζει
τη
ΠετρέλαιοΙ Πετρέλαιοί Πετρθαιο] Θάσος καὶ
οχεδιοποίηση τῆς οἰκονομίας, ὰφοῠ δὲν
θράσος γιὰ τὴν ξένη ἐκμετάλλευση. Kanoqu
«ἑντάσοεται» σὲ μιά, ἔστω Kai κατ’ ἀρχή,
«οἶκος» ea τὸ οΙκειοποιηΘῆ κι αὑτό.

ήδη σχεδιασμένη οἰκονομία. Τὸ ξένο
κεφάλαιο μὲ τὸν ὁγκο του καὶ τα προνόμια,
ποὺ τοῦ ὲξασφαλίζουν μεγάλα κέρδη, ἕχει
τῆ δύναμη να διαφθείρει τῆν ἑλληνική
κοινωνία, ἰδιαίτερα τοὺς πολιτικοὺς καὶ
καθεστωτικοὺς παράγοντες, Kai να τοὺς
ὑποχρεώνει να ὑπηρετοῦν τα σχέδιά· του.
Εἶναι γνωστὰ τα ὅσα είπώθηκαν για τη
σύμβαση μὲ τῆν I'IEZINE: ὅτι πληρώθηκαν
παράγοντες τῆς πολιτικῆς ζωῆς, για να
ἑγκρίνουν τα προνόμια ἠ να προτείνουν τα
προνόμια.
Πέρα απὸ τὸ ξένο κεφάλαιο ποὺ
καλύπτεται- άπὸ τὸ νόμο 2687/53, ὑπάρχουν
σημαντικότατες ἑπενδύσεις ξένων σὲ
διάφορους τομεῑς τῆς οἰκονομίας μας,
χωρὶς να φαίνονται σαν ξένο κεφάλαιο.
Ἰδιαίτερη σημασία ἔχουν oi ὲπενδύσεις τοῦ
ξένου κεφαλαίου στῑς ἐπιχειρήσεις κοινῆς
ὠφελείας, ἢ στῑς ἡμικρατικὲς ἐπιχειρήσεις.
Ἐκεῖ τὸ ξένο κεφάλαιο εὐνοεῑται μὲ άλλα
προνόμια. Ἀλλα ὁ χῶρος αὐτὸς εἶναι πολὺ
μεγάλος καὶ δὲν μπορεῖ να καλυφθεῖ σὲ
τοῦτο τὸ άρθρο.
29
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«ΘΑ ΔΟΥΜΙΞ ΤΙΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΙΞΣ N’ ΑΝΘΙΖΟΥΝ»

’Δύσκολα Θα μποροῡσε κανεὶς να κατατάξει στα με·
γαλα καλλιτεχνικα γεγονότα, στα πολιτικὰ ἢ τα φολκλορικα τις δύο συναυλίες, που ἔδευσε στό Στάδιο ΚαΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΗΣ ΜΕῘΑΠΟΙΗΪΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Τὸ σύνολο τῶν ακαθαρίοτων ὲπενδυσεων
παγίου κεφαλαίου - σὲ σταθερὲς τιμες τοῡ
1958 - τὸ 1969, ἠταν 51,245 διο. δρχ. απὸ τα
ὁποῖα τα 36,248 δισ. ἠταν ἰδιωτικὲς
επενδύοεις. Tôt ὑπόλοιπα ηταν κρατικες
επενδύσεις. Σ’ αὐτα δὲν περιλαμβάνονται 0i
ὲπενδύσεις σὲ πλοῖα. (TEX στοιχεῖα αὐτα
εἶναι παρμένα απὸ τὸν «ὁδηγὸ
ἑπενδύσεων» της ETBA 1971 σελ. 24). "Av
λάβουμε ὑπ’ ὁψη ὅτι τα ὑπὸ τών νόμων
περὶ Προστασίας ξένου κεφαλαίου
ἐπενδυμένα κεφάλαια ἔφταναν στα 655
περίπου ἑκατομμ. δολλάρια ἢ 19,65 διο.
δρχ., τότε έχουμε μια σαφῆ εἰκόνα για τὸ τὶ
αντιπροσωπεύει τὸ ξένο κεφάλαιο στην
οἰκονομία τοῡ τόπου μας. Τὸ ξένο
κεφάλαιο αντιπροσωπεύει τὸ 53% τοῡ
ὲγκαταοτημένου κεφαλαίου οτὸ σύνολο
τῆς οἰκονομίας. Καὶ ἂν ακόμα λάβουμε ὑπ’
ὄψη μας ὅτι τὸ ντόπιο κεφάλαιο εἶναι
διασπασμένο σὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες
ἐπιχειρήσεις, τότε η δύναμη τοῦ ξένου
κεφαλαίου εἶναι τρομακτικη. Δὲν μπορεῖ να
νοηθεῖ πολιτική ζωή, πολιτική πράξη, ἂν
δὲν ληφθεῖ ὑπ’ ὀψη αὐτη ἡ τρομερή
δύναμη ποὺ μπορεῑ να ὲξαγοραζει
συνειδήσεις, να διαφθείρει καὶ να περνάει
τη θέληση της πάνω απὸ κάθε ἔννοια
ἐθνικοῡ ἠ κοινωνικοῦ συμφέροντος. Καὶ τα
διεθνή μονοπώλια ἔχουν μια μόνο ἠθικῆς
ὅ,τι διευκολύνει τὸ κέρδος τους.
Ὀποιαδηποτε εθνικη πολιτική θα ἔπρεπε
να ἔχει σαν αφετηρία την κατάργηση τῶν
προνομίων των ξένων καί τὸν άμεσο
περιορισμὸ τοῦ ξένου κεφαλαίου. Τα
προνόμια τοῦ ξένου κεφαλαίου ἔχουν
καταργήσει την αυτοτέλεια τῆς χώρας μας,
ἔχουν έξευτελίοει τοὺς θεσμοὺς καὶ τα
ὀργανά του, εξέθρεψαν και στηριξαν τη
δικτατορία καὶ θα γίνουν στήριγμα κάθε
αντιλαῖκοὺ καθεστῶτος, ποὺ θα τοὺς
παρεῖχε ακόμα πιο πολλα προνόμια. Ἕνα
δημοκρατικὸ καθεστώς, ὅπου η λαϊκη
θέληση ασκεῑ ἔλεγχο, δεν μπορεῖ να
ξεπουλησει τα πάντα, ὅπως ἔκανε ἡ
χούντα.
Μόνο δικτατορίες ποὺ πνίγουν τη φωνὴ
τοὺ λαοῠ μπορούν να παρέχουν ὅλο καὶ
περισσότερα προνόμια στούς ξένους. Oi
ξένοι δὲν μποροῠν να ἑλπίζουν σε ἕνα
δημοκρατικὸ καθεστώς. Σημερα η δύναμη
τους εἶναι πολὺ μεγάλη καὶ τα συμφέροντά
τους - τα κέρδη τους —— μεγάλα, ὥστε να
δεχτούν τὸν περιορισμό τους. Εἶναι
σίγουρο, ὅτι δὲν θα δεχτοῠν να
περιορίοουν τα προνόμια. Μια
Δημοκρατικη κυβέρνηση εἶναι
ύποχρεωμένη να τα περιορίσει. Εἶναι
σίγουρο, ὅτι η ἑλληνική έπιχείρηση θα
άντιδράσει ὅπως καὶ τὸ 1962-67. Καὶ τότε τὸ
ξένο κεφάλαιο θα άναζητηοει καποιους
ἅλλους συνταγματάρχες.
Αυτη εἶναι η αντικειμενικη κατάσταση της
χώρας μας. Πέρα απὸ τα θεωρητικα
σχηματα για δημοκρατία καὶ δημοκρατικὲς
ὲξελίξεις, ὑπάρχει η οκληρη
πραγματικότητα τού ξένου κεφαλαίου. Καὶ
δὲν μπορεῖ να ὑπάρξει δημοκρατία, ὅταν oi
ξένοι εἶναι κυρίαρχοι καὶ ἁναξέλεγκτοι.

Μ. Ροδάκης

ραϊσκάκη ὁ Μίκης Θεοδωράκης. Σὲ 50.000 ανέβασαν
OI εφημερίὸες ὂχι τοὺς Θεατές, άλλα τοὺς συμμέτοχουςχεκείνου τοῦ πανηγυριοῶ ποὺ τραγούδησαν μαᾷ
με τη Φαραντουρη, τὸν Πανδή, τὸν Μητσια και τὸν

Νταλάρα αντιστασιακα τραγούδια τοῦ μουσικοσυνΘετη τῆς «Ρωμιοσύνης». ‘H ποίηση, ἡ μουσικὴ καὶ ἡ
πολιτικὴ «πιάστηκαν» στὸ χορὸ τῆς Δημοκρατίας.
Ἐκπρόσωποι ἀπ’ ὅλες τὶς πολιτικὲς παρατάξεις, ξένες
προσωπικότητες ποὺ βρέθηκαν στὴν Ἑλλάδα τίς ἠμέρεςΙεκεινες, μουρμούρισαν μαζὶ μὲ τὸ πλῆθος «... λίγο
ακορα Θα δὀῡμε τὶς άμυγδαλιὲς ν’ άνΘίζουν». Ἠταν oi τιρωτες ἡμερες τῆς ἑλληνικῆς άνοιξης. -

Θ’ ἀνοίγαμε ὀρθάνοιχτες πόρτες, ἀν
προσκομίζανε ἀποδείξεις ὅτι ὸ «Βασιλεὺς» Κωνσταντίνος (ὅπως κι ὅλη ἡ
καταραμένη δυναστεία τών Γλύξμπουργκ) εἶναι δοσίλογος ἀπέναντι
στὸ έθνος καὶ στὸ λαό· Kai ὅτι, ἑπομένως, ἠ κυβερνητική ἀπόφαση περὶ
δημοψηφίσματος, σὲ συνδυασμὸ καί
μὲ τὴν ύποπτη «ουδετερότητα» τοῦ κ.
Καραμανλή, ἀποτελεῖ σκευωρία «ὲκ
τοὺ πονηροῦ» Kai πρόκληση πρὸς τὸ
δημόσιο αίσθημα.
Δὲν Θὸι παρασυρθοῡμε ἀπὸ τὸν πειρασμό, Va Θυμίσουμε τίς προχουντικὲς
δραστηριότητες T00 νεαρσὺ μονάρχη,
που ἀνοιξαν τίς κερκόπορτες γιὸι νὸι
είσβόιλει ὸ ἀτλαντικὸς νεοφασισμός.
Ἀξίζει, ὅμως, v’ ἀναφερθεῑ ἕνα χαρακτηριστικὸ ὲπεισόδιο, που μου έχει γίνει γνωστὸ ἀπὸ τὸ στόμα T00 ίδιου

T00 Γεωργ. Παπανδρέσυ;
ὁ
τότε
πρωθυπουργὸς
παρουσίασε
ΙΙ
Τὸ 1965, λίγο πρὶν ἀπὸ Ta Ἰουλιανά, Q
στὸ βασιλιά ἕνα ντοκουμέντο ἀπὸ τήν
έκΘεση T00 ἀντιστράτηγου Λουκάκη
γιὸ( τὸν ἑνεργὸ ρόλο ποὺ ὅιάδραμάτισε ς 1
συνέβαινε
Va
εἶναι
τότε
ἀρχηγὸς
T00
στὸ ὲκλογικὸ πράξικόπημα T00 ’61 ὸ
ἀντιστράτηγος Γεννημάτάς, ὸ ὸποῖος n ù Ι ﬂ φ ﬂ β Ι ﬂ
FEZ (καί σήμερα υπαρχηγὸς T00 l'a- _
ρουφαλια).
Τὸ τεκμήριο
ἔφερε τὸ
φαρδιά
Παπανδρέου
- πήρε
χαρτί, τὸ
πλατιά τήν ὑπογραφὴ T00 Γεννηματά
Kai, φυσικά. ήταν ἀκλόνητο.
«“Ο Κωνσταντίνος - αφήγηση Γ.
δρέου
ὅτι
δὲν
ἀκουσά
καλά.
Καὶ
διάβασε, τὸ ξαναδιάβασε Kai μου τὸ Κ A P Δ Μ A N Λ H
ἐπέστρεψε, λέγοντάς; .
<<“Ο Λουκάκης πρέπει νὸι φύγει ἀπὸ
τὸ
Στρατευμα».
“
ΚΗΝΠΔΉΝΙΙΙ
« Ἐνόμισα - ουνεχίζει 0 Γ. ΙΙατιαν- ﬂ
εἶπα; «Ἐννοεῖτε, προφανῶς, ὸ Γεννη- ·
μάτάς». «"OXI, ὀχι, ήταν ἡ ἀπάντηση, 1
Ὀ πρώην
ὑπουργὸς
τῆς
Δεξιᾱς
Σπ.
\Ἐννοώ
νὸι
(ρύγει
ὸ
Λουκάκης».
Θεοτόκης, γνωστὸς κι’ αὐτὸς γιὰ τίς
φιλομοναρχικὲς Θέσεις του.
ιιι ι ι
Ὑπάρχει, ὅμως, καὶ ὁ ἀντίλογοςε
QÎ Ὅπως
ὁ
Καραμανλής,
ἔτσι
Kai
ὁ
Με«
ὲιῦιιιφὲ
ιιι
γαλειότατος, ἔχει ὼριμόισει Kai διαφο" ροποιηθεῖ
στὸι
χρόνια
τῆς
αὐτοεξοιιιειιιιιιιὲιιι
" ρίας. Τώρα ὸ Κωνσταντίνος εἶναι ἕνας

Τοῦ
Γιᾴννη
Κάτρη
ξγνήσιος ὅημοκράτης δυτικού τύπου,
πρόθυμος νὸι συμμαχήσει ἀκόμη καὶ
μὲ τὸν κομμουνισμόέ

Πόσο ἔχει «διαφοροποιηθεῖ» καὶ τί
ποιότητας δημοκρατικὸ αἷμα ἀρχισε
Va ρέει στίς βασιλικὲς φλέβες του
(ὥστε νὸι καταδέχεται ἀκόμη καὶ τὸ(
«μιάσματα» T00 παρελθόντος) διαφαίνεται ἀπὸ τήν ίπποτικὴ χειρονομία T00
Κωνσταντίνσυ πρὸς τὸν Γ, Παπαδόπουλο, μετά τὴν ἀπόπειρα τυραννοκτονίας ποὺ ἔκανε ὸ Ἀλέξανδρος Παναγούλης.
Στῐς 13 Αὐγούστου 1968 έγινε ἡ ἀπόπειρα. Kai στῑς ’15 έφτάνε ἀπὸ τὴ Ρώμη
στήν Ἀθήνα έκτακτος ἀπεσταλμένος
T00 Μεγαλειότατσυ, ὸ Μέγας Αυλάρχης του, πρεσβευτὴς κ. Λ. Παπάγσς.
Ἀμέσως ἐγινε δεκτὸς ἀπὸ τὸν Παπαδόπουλο, στὸν ὸποῑο διάβίβασε τὸ(
θερμά συγχαρητήρια T00 Βασιλέως
«ἐπὶ τῇ εὐτυχεῖ διασώσει Του» Kai τὴν
βδελυγμίαν του διὸ( τὸ ἀπαίσιον ἑγκλημα>>ἔ
'H «ὼρίμανση» Kai ἠ «διαφοροποίηση» -όπως βλέπετε- ἠταν ἀξιοθαύμαστη, (Καί, φυσικά, τὸ παραδάκι τῆς
χορηγίας έπεφτε κανονικα).
"E, λοιπόν, αὐτὸ τὸ γαλαζοαίματο
ἀνθρωπάκι (ποὺ ὅταν ἀστραφτε στὸν
οὐρανὸ τῆς Ἀθήνας τὸ ἀθάνατο ἔπος
τοῦ Πολυτεχνείου δὲν ἀγγίχτηκε καμιά
χορδή του καὶ δὲν βγή κε ἀπὸ τὸ στόμα
του οὔτε μιὸ( λέξη συμπόνοιας γιά
Ta νεκρά παιδιά μοις), Ga κληθεῖ μεΘαύριο ὸ ἑλληνικὸς Λαὸς v’ ἀποφανθεῑ, ἀν τὸ Θέλει ἠ ὀχι Mè τήν ἴδια
«δημοκρατικὴ» λογική, γιατί δὲν θα
μπορούσε Va προκηρυχτεῖ δημοψήφισμα γιά τὸ ἀν Θέλει ὸ λαὸς τὸν Παπαδόπουλσ ἢ τὸν Παττακό ; («... βλάπτουν κι οἱ τρεῖς τους τὴ Συρία τὸ
ίδιο», γιά να θυμηθούμε τὸν Κάβόιφη).
Τὸ πρόβλημα, ὅμως, δὲν εἶναι ἀν εἶναι «καλὸς» ἢ «κακὸς» ὸ Κωνσταντίνος
Kai ὸ θεσμὸς τῆς μοναρχίας. Αὐτὸ εἷναι δεδομένο, φυσική ἀπόρρσια ἀπὸ

Ᾰαζϋᾷμᾳ.ὴ.,ιῐὶζηνχ..ν-.ᾉ ..- 4. Χ ME»: - . ,

ᾳ Δ ᾼ un.) un» «L'athou

'O γνωστὸς βιομήχανος καί πρώην
ὑπουργὸς τῆς Δεξιᾱς Στράτος εἶναι
ἀπὸ τις πιὸ συνδεμένες μὲ τὴ Μοναρχία προσωπικότητες.

τίς ἑκτυφλωτικὲς πράξεις Kai τοῦ ἴδιου
Kai τῆς δυναστείας Kai τοὺ θεσμοῡ.
Kai ἂν ἡ μεταπελευθερωτικὴ πορεία
τοῡ ἔθνους ἠταν δημοκρατικὰ ὀρθόδοξη (χωρὶς εἰσαγωγικά στίς λέξεις
κάθαρση Kai ἑκδημοκρατισμός), τὸ
δημοψήφισμα ea ἠταν περιττὴ πολυτέλεια. Μιὰ Συντάκτικὴ Ἐθνοσυνέ-

ἰ
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λευση (ἀναγκαστικά μὲ ἀπλή ἀναλογική) ea θεσμοθετοῡσε μαζὶ μὲ τὸ καινούργιο Σύνταγμα, μαζῑ μὲ ὅλα
T’ ἀλλα] καὶ τήν ὁριστικὴ μορφὴ τού
πολιτεύματος. ·(Ἔπὶ πλέον Θα μετρούσαμε μὲ ἀκρίβεια καῖ-τὶς ψηφους των
φιλομοναρχικων, ποὺ στῑς ὲκλογὲς της
17 Νοεμβρίου Θά εἶναι σκόπιμα μπερδεμένες μὲ ἀντίθετες ψηφους στα ψηφοδέλτια τῆς καραμανλικής δεξιάς).
Ἀλλὰ ἐπειδὴ σήμερα δὲν ἀκολουθεῖται η δημοκρατικὰ ὁρθόδοξη πορεία
καὶ ὅλα κυριαρχούνται ἀπὸ τὸ ἑπτασφράγιστο μυοτικὸ τοῦ «ἑθνικοῡ θέ-

’ ματος», χρέος μας εἶναι να ὲπισημάνουμε μερικὲς ἀληθειες καὶ νά συστησουμε στὸν ἑλληνικὸ λαὸ δημοκρατικὴ
ὲπαγρύπνηση.
Oi ἀληθειες αυτὲς sïvou:
Ἔνω ὅ κ. Καραμανλης ἀποφεύγει νά
ἐκδηλωθεῖ, ὅλοι σχεδὸν οἱ δικοί του
ὑπουργοὶ (ἀραγε, χωρὶς την έγκριση
του;) λένε ἑμπιστευτικα οτοὺς φίλους
τους ὅτι μετεκλογικά θοι ὑποστηρίξουν
την ἐπάνοδο τοῠ Κωνσταντίνου, Στὴν
κατηγορία αυτή ὑπάγονται oi κ.κ; Χρ.
Στράτος, E. 'ABépwcp, Δ. Μπίτσιος,
Ἀποσκίτης] Κ. Τσάτσος] Σ. Γκίκας,
(Ἀθ. Τσαλδάρης καὶ Π. Λαμπρίας).

Φανατικοὺς δεδηλωμένους ὑποστηρικτὲς ἔχει η μοναρχία καὶ στα δυναμικα ἐρείσματα τοῡ κράτους. Ἔκτὸς

ἀπὸ τὸν ἀρχηγὸ τοῦ Στρατοῠ ἀντιστράτηγο K. Ντάβο (γνωστὸ βασιλόφρονα), oi περισσότεροι ἀπὸ τοὺς νέους ηγέτες τῶν Ἐνὸπλων Δυνάμέων
καὶ των Σωμάτων Ἀσφαλείας διαπνέονται ἀπὸ φιλοκωνσταντινικά αἰσθηματα. Ἀξιοσημείωτο, ἐπίσης, εἶναι ὅτι
ὅλοι οἰ (δικαίως) επαναφερθέντες ἀξιωματικοῑ τοὺ Ναυτικοῡ διατηροῦν φιλικότατους δεσμοὺς μὲ τη βασιλικὴ οἰ- -

κογένεια. ·

Ὁ ἀριστος (κατά τα ἀλλα) νέος διοικητης τοῦ ElPT Δημητρης Χὸρν ἀνηκει
στὸ στενώτατοφιλικὸ περιβάλλον τοῦ
πρώην βασιλιά. «Συμπτωματικά», τὸ
ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τοὺς περισσότερους νέους φορεῖς κρατικων ἠ ἡμικρατικων ἱδρυμάτων.
‘O «ἐξ ἀπορρήτων» τοῦ παλατιού
ἀντισυνταγματάρχης Ἀρναούτης
ἀναπτύσσει ὲντονώτατη δραστηριότητα ὑπὲρ τοῦ ἀφεντικού του, καλλιεργώντας μυστικὲς έπαφὲς ἀκόμη καῖ
μὲ χουντικοὺς παράγοντες.
Ἀπροκάλυπτη έκστρατεία (φιλομοναρχικη) ὅργανωνει ὅ κ. Σ. Θεοτόκης,
λέγοντας στοὺς <<ἀνυπόμονους>>ε «Μὴν
ἀνησυχέῑτε. Μετά τῖς ἀκλογές, ὅλα θα
πανε καλά».

‘O ἑφοπλιστικὸς κόσμος τοῠ Λονδίνου καὶ τῆς Νέας ’Υόρκης, 3-4 μῆνές
πρὶν ἀπὸ την 23 Ἰουλίου 1974, εἶχε

ἀποσύρει την ὑποστηριξη του ἀπὸ τὸ
χουντικὸ καθεστὼς καὶ ἀπὸ τότε εἶναι
σταθερά προσκολλημένος (ἕνεκα, βλέ-

’πετε, τὸ «ἑθνικὸν συμφέρον») στὸν
ἀστερισμὸ τοῠ βασιλια Κωνσταντίνού
(καί, ἐννοεῖται καὶ τοὺ κ. Καραμανλῆ).
Δὲν χωρεῖ ἀμφιβολία ὅτι oi ἴδιες ὀρθὲς
«έκτιμησεις» γίνονται, ἐπίσης, ἀπὸ τὸ
βιομηχανικὸ καὶ τραπεζιτικὸ κεφάλαιο.
Κανεῑς δὲν μπορεῖ νά ξέρει, ἀν αυτά
τὰ «δεδομένα» συνιστοῠν πραγματικὸ
κίνδυνο για τη Δημοκρατία. Συνιστούν, ὅμως, ἀπειληέ Καὶ η ἀπειλη
αυτή Θα πάρει τη διάσταση σοβαροῦ
κινδύνου, ἀν oi ὲκλογὲς ἀναδείξουν
ἰσχυρὴ πολιτική δύναμη την ἑλληνικη
δεξιά.
Γιατῑ ἔχει ἀποδειχτεῑ ἀρκετὲς φορὲς
οτην ἑλληνικη ἱστορία, ὅτι ἡ παραχάραξη καῖ ὅ βιασμὸς τῆς λαϊκης Θέλησης δὲν ἀποτελοῦν ἀκατόρθωτα για
τὸ ἀδίστακτο κατεστημένο τῆς δεξιάς,
ὅταν μάλιστα εἶναι θεμελιωμένο πάνω
στοὺς ἀκομη πιὸ ἀδίσταχτους -καῑ
ἀπείραχτους- μηχανισμοὺς τῆς ἑπταετιας,

Κάτω ἀπ’ αὐτὸ τὸ φως, ἠ ψῆφος
τῆς 17 Νοεμβρίου ,ἀποκτά ἕνα πρόσΘετο καὶ έξαιρετικά κρίσιμο νόημα.

Γιάννης Κάτρης

Τότε ποὺ ὴ παντοδυναμία τοὺ Στέμματος βαυκαλιζόταν μὲ τὰ ἀνοιχτὰ οτόματα ἑνὸς «ἁντιπροσωπευτικού» άκροατηρίου, ποὺ τὸ ἀποτελοῦσαν Στρατός, Σώματα Ἀσφαλείας, Κληρος καὶ πειθαναγκασμένος Λαός.
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ΑΠΟ ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΗ ΝΟΜΟΕΣΙΑ
ΠΡΟΣ ENA ΕΑΕΥΘΕΡΟ KINHMA
Ἡ βᾶθι] 1013 νομιΚοῦ ἀντερχαῑικοῦ
δυοῑῄμαῑος tflq ὃιΚῑαῑορῑίας Παραμὲνει
εἷῑε μὲ ἄλλο ὅνομα,εἷῑε μὲ μερικὲς βελτιώοεις
Χρειάστηκαι ἀρκετὲς μέρες γιὰ νὰ κατασκευαστεϊ τὸ ὑπ’ ἀριθμ. 42 /14.9.74 Νομοθετικὸ Διάταγμα «περὶ ἀποκαταστάσεως τῶν συνδικαλιστικῶν ἐλευθεριῶν καί ρυθμί- Τοῦ Radix
σεως συναφῶν θεμάτων», ποὺ Ἐργατικὴ Τάξη περίμενε μὲ ἀγωνία. Π ,ἓ
“Όταν τὸ N. Δ. εἶδε τὸ φῶς τῆς ὂημοσιότητας, ὁημιούργησε μιὰ σειρὰ ἀμφιβολίες απασταφι α
καὶ ἀνησυχίες στὴν Ἐργατική Τάξη, ποὺ ἐνισχύθηκαν ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἁρμόδιοι
ἄφησαν ἀναπάντητα μιὰ σειρά ἐρωτήματα. Μήπως, λοιπόν, ὁὸηγούμαστε στὴν προχουνum) περίοόο τοῦ Συνόικαλισμοῦ ; Μήπως ὁὸηγούμαστε σ’ ἕναν κυβερνητικὸ Συνόικαλισμό,·
Τὰ ἐρωτηματικὰ αὐτὰ ἔμειναν, γιατὶ μὲ τὸ
παραπάνω N. Δ. δὲν πραγματοποιήθηκαν τὰ
μέτρα ποὺ εἶχε ἐξαγγείλει ἡ κυβέρνηση γιὰ
τὴν ((ἐξυγίανση τοῦ συνδιακαλιστικοῦ
κινήματος τῆς χώρας». Χωρὶς μὲ τοῦτο νὰ
ἀγνοοῢμε τὰ θετικὰ σημεῖα τοῦ N. A., τὰ
σχετικὰ μὲ τὴν κατάργηση τῶν χουντικῶν
νόμων, τῶν νόμων τῆς πρόσφατης ἐσωτερικῆς
κατοχῆς τῆς χώρας μας.
Τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ N. A. δὲν καταργεῖ τὴν
ὑπ’ ἀριθμ. 83917/70751/‘27 . Ιι . 1967 διαταγὴ
τῆς Γ. Δ. Ε. Α., μὲ τὴν ὁποία διαλύθηκαν οἱ

“Ὀμως, τὸ N. A. ἔχει καὶ ἅλλες πολὺ
σοβαρὲς καὶ ἐπικίνδυνες ἀδυναμίες. "Era,δὲν καταργεῖ τὰ συνδικαλιστικὰ τμήματα
Ἀσφαλείας ποὺ μετονομάστηκαν ἀπὸ καιρὸ
σὲ ((Γραφεῖα Δημοσίων Σχὲσεων» καὶ
παρεμβαίνουνσκανδαλωδῶς στὴ λειτουργία
τῶν Σωματείων. Ἐπίσης, δὲν διορίζει
ἀντιπροσωπευτικὲς διοικήσεις σὲ ὅλες
τὶς ὸργανώσεις τοῦ συνδικαλιᾳτικοῢ
κινήματος, ποὺ νὰ ἐγγυῶνται γνήσιες καὶ

, ἐλεύθερες ἑκλογές, χωρὶς διαγραφὲς καὶ
χωρὶς τὴν ὑποχρέωση «ὅρκων πίστεως».
Καὶ τὸ κυριότερο, ἀφήνει τὶς χιλιάδες
ναυτεργάτες στὶς χουντικὲς διοικήσεις, ποὺ
z' πολλὰ δεινὰ προκάλεσαν a’ αὐτὸ τὸν ἡρωικὸ
κλάδο τῆς Ἐργατικῆς Τάξης.
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”Ετσι, ἀναρωτιόμαστε ; ἀφοῦ ἐξακολουθοῢν
νά ἰσχύουν οἱ προχουντικοὶ ἀντεργατικοὶ
νόμοι καὶ τὰ προχουντικὰ διατάγματα, πῶς
εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξει στὴ χώρα μας
λεύτερο καὶ δημοκρατικὸ συνδικαλιστικὸ
κίνημα ; Καὶ ἐπειδὴ μπορεῖ ὁρισμένοι
κυβερνητικοὶ καὶ ἄλλοι παράγοντες νὰ μὴ
θυμοῦνται τὸ προχουντικὸ ἀνελεύθερο
καθεστώς, ἐκεῖνο τὸ καθεστὼς ποὺ δὲν
ἄφησε ΝΑ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΜΙΑ
ΙΣΧΥΡΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΙΚΑΝΗ
NA ΦΡΑΞΕΙ τὸ ΔΡΟΜΟ στὴ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ,
μὲ τὰ γνωστὰ σὲ ὅλους ὀλέθρια
ἀποτελέσματα, κυρίως στὸν ἐθνικὸ
τομέα, θὰ ἀναφερθῶ στοὺς κυριότερους
ἀνελεύθερους νόμους ποὺ προϋπῆρξαν τῆς
δικτατορίας καὶ πρέπει νά καταργηθοῦν
α εσω
: Ψήφισμα τοῦ 1946 «περὶ ἐκτάκτων
11."
ΤὸςΓ’
μέτρων ἀφορώντων τὴν δημοσίαν τάξιν καί
ἀσφάλειαν». Βάσει αὐτοῦ τοῦ ψηφίσματος
ἀπαγορεύεται ἡ ἕκδοση καὶ κυκλοφορία
προκηρύξεων τῶν ἐργατικῶν ὀργανώσεων
«ἄνευ ἐγκρίσεως τῶν κατὰ τόπους
ἀστυνομικῶν ἀρχῶν καὶ τοῦ ὲΥπουργείου
Ἐσωτερικῶν». Ἐπίσης, τὸ ψήφισμα αὐτὸ
ὑποχρεώνει τὶς διοικήσεις τῶν Σωματείων
νὰ κοινοποιοῦν στὴν ἀστυνομικὴ ἀρχὴ τὴν
ἀπόφασή τους γιά μιὰ ἀπεργία 36 ὁλόκληρες
ὧρες πρὶν ἀπὸ τὴν ἕναρξή της. ’Ὀπως
εὔκολα καταλαβαίνει κανείς, σκοπὸς τοῦ
τερατουργήματος εἶναι νά προλαβαίνει ἡ
κυβέρνηση, ὅποια κί’ ἂν εἶναι αὐτή, νά
κινητοποιεῖ τὸν ἀπεργοσπαστικὸ
μηχανισμό. v ’
2 . Τὸ Θ’ Ψήφισμα «περὶ ἐξυγιάνσεως τῶν
Δημοσίων “Υπηρεσιῶν)). Βάσει αὐτοῦ τοῦ
ψηφίσματος, πού ἐπεκτάθηκε καὶ στὶς
ἐπιχειρήσεις κοινῆς ὠφελείας, ἀπολύθηκαν
γιά τὰ κοινωνικά τους φρονήματα χιλιάδες
ὑπάλληλοι καὶ ἐργάτες. Ἡ ἰσχύς του καὶ
μέχρι σήμερα παρεμποδίζει τὴν ἑλεύθερη
συνδικαλιστικὴ δραστηριότητα τῶν
μισθωτῶν, ποὺ ἀπειλοῦνται κάθε στιγμὴ
μὲ ἀπόλυση μὲ τὴν εὔκολη κατηγορία ὅτι
«ἐμφοροῦνται ἀπὸ ἀνατρεπτικάς ἰδέας».
3 . Τὸ N. Δ. 389/1947, «περὶ κοινωνικῶν
φρονημάτων». Βάσει αὐτοῦ τοῦ N. Δ.
συγκροτήθηκαν κατά τόπους ἐπιτροπές
ἀσφαλείας, μὲ τὸ δικαίωμα νὰ ἐκτοπίζουν
κάθε πολίτη, πού κρίνεται ἐπικίνδυνος γιὰ
τὴ δημόσια ἀσφάλεια. Μὲ τὸ πρόσχημα τοῦ
((ἐπικίνδυνου», στὴν πραγματικότητα, ὅμως
γιὰ τὴ συνδικαλιστική τους δράση, εἶχαν
ἐκτοπιστεῖ πολλά συνδικαλιστικά στελέχη.
4. Ὁ νόμος 512/1948, «περὶ μέτρων
ἀσφαλείας εἰς τὰς ἐπιχειρήσεις κοινῆς
ὠφελείας», ποὺ δίνει στὸν ὑπουργὸ τὸ
δικαίωμα νὰ ἀπολύει τὸ προσωπικὸ τῶν
ἐπιχειρήσεων κοινῆς ὠφελείας γιὰ τὰ πολιτικά
τους φρονήματα ἢ «ἐὰν κατά τὴν κρίσιν του
ἤθελον θεωρηθεῖ ἐπικίνδυνοι διὰ τὴν
ἀσφάλειαν τῆς ἐπιχειρήσεως». *Η ἀπόφαοη
τοῦ ὑπουργοῦ εἶναι ἀνέκκλητη καὶ κεῖνος ποὺ
ἀπολύεται δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἀποδείξει
τὸ ἀσύστατο τῆς κατηγορίας.
5. Ὁ νόμος 516/1948, «περὶ ἐλέγχου
νομιμοφροσύνης ὑπαλλήλων κ.λ.π.)), ποὺ
ἐπιβάλλει στὸ προσωπικὸ τῶν Δημοσίων
’Υπηρεσιῶν, ἐπιχειρήσεων κοινῆς ὠφελείας
κ.λ,π, νὰ ὑπογράφουν δηλώσεις
(ινομιμοφροσύνηςυ καὶ δίνει τὸ δικαίωμα στὰ
συμβούλια νομιμοφροσύνης νὰ ἀπολύουν
ὁποιονδήποτε μισθωτό, ποὺδὲν τὸν θεωροῦν
νομιμόφρονα, Μὲ τὸν παραπάνω νόμο τὸ
προχουντικὸ καθεστὼς ἀπέλυσε πολλὰ
συνδικαλιστικά στελέχη τῶν Σωματείων
Εἰσπρακτόρων Λεωφορείων Ἀθηνῶν καὶ

ἐνάντια στὴ Διοίκηση τῆς ΓΣΕΕ, ἡ φωνή
Πειραιῶς. “Ag σημειωθεῖ ὅτι οἱ παραπάνω
τους, ἡ φωνὴ τῆς ἀντιπολίτευσης, πνίγεται
ἀποφάσεις τῆς ἐπιτροπῆς δὲν ὑπόκεινται σὲ
κανένα ἕνδικο μέσο. (Πρόσφατα, βέβαια,
ἀπὸ τοὺς «ἐκλεγμένους» ἀντιπροσώπους.
ἕγινε μερικὴ κατάργηση τῶν πιστοποιητικῶν
Ἀκόμα εἶναι γνωστὴ σὲ ὅλους ή βιομηχανία
τῶν σωματείων - σφραγίδων ποὺ διαθέτουν
νομιμοφροσύνης, ποὺ ἄλλαξαν ὄνομα).
τὰ περισσότερα Ἐργατικὰ Κέντρα, μὲ
6. ‘O νόμος 617/1948, ποὺ παρέχει» τὸ
δικαίωμα τῆς περικοπῆς τῶν συντάξεων τῶν
ἀποτέλεσμα ἡ (FIESTA ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
μισθωτῶν λόγω πολιτικῶν φρονημάτων
ΤΗΣ ΓΣΕΕ νά καταλήγει σὲ ἀπάτη καὶ
λόγω ἐκτόπισής τους,
καταπρόδοση τῶν ἐργατικῶν συμφερόντων.
Γιὰ νὰ ἔχουμε, λοιπόν, μιά σωστὴ
7 . Τὸ Προεδρικὸ Διάταγμα τῆς 16
Φεβρουαρίου 1933 (ιπερὶ ἀφαιρέσεως ἀδειῶν
ἐκπροσώπηση στὸ ἐρχόμενο συνέδριο
εἰσπρακτόρων λεωφορείων αὐτοκινήτων».
τῆς ΓΣΕΕ, πρέπει νὰ γίνει πραγματικὴ
Μὲ τὸ Διάταγμα αὐτὸ ἔχει τὸ δικαίωμα ὁ
πρσπάθεια μαζικοποίησης ὀργανώσεων,
ἑκάστοτε Διοικητὴς τῆς Τροχαίας Κινήσεως
προσπάθεια νά προϋπάρξουν πραγματικὰ
νά ἀφαιρεῖ τὴν ἄδεια ἐργασίας εἰσπρακτόρων
δημοκρατικὰ κλαδικὰ συνέδρια, ποὺ οἰ
λεωφορείων.
ἀντιπρόσωποί τους θά ἀποτελέσουν,
σὲ συνέχεια, τὴν ὁλομέλεια τοῦ συνεδρίου
8 . ‘O ἀναγκαστικὸς νόμος 1984 καὶ 1986 τοῦ
τῆς ΓΣΕΕ. Καὶ γιὰ νά μὴ νομιστεῖ ὅτι
1939 «περὶ πολιτικῆς ἐπιστρατεύσεως κ.λ.π.))7
μὲ τὸ σχέδιο αὐτὸ ἀποβλέπω στὸν
ποὺ ἐνῶ δέν ἐφαρμόστηκε στὴν περίοδο τοῦ
ἀποκλεισμὸ
ὁρισμένων
σωματείων7
πολέμου, ἐφαρμόστηκε σὲ παλαιότερες
ποὺ δὲν ἔχουν δὲν ἀνήκουν σὲ
ἀπεργιακὲς ἐκδηλώσεις καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τὸ
ὁμοσπονδίες, προτείνω, μέχρις ὅτου ρυθμιστεῖ
ῗὲἓῧΐεῖῗὶοαῖῗεΞῖἶῖζέῗᾜᾲἶξίῒῗᾷἑωέάση
τὸ θέμα τοῦτο νὰ γίνουν τοπικὰ συνέδρια
αὐτὸ τὸ νόμο ὁδηγήθηκαν στὰ δικαστήρια
τῶν Ἐργατικῶν Κέντρων γιὰ τὴν ἀνάδειξη
συνδικαλιστικὰ στελέχη.
ἀντιπροσώπων τῶν παραπάνω σωματείων
Γιά νὰ ἀναφερθοῦν ὅλες οἱ λεπτομέρειες τῶν
γιὰ τὴ ΓΣΕΕ, ποὺ θὰ ἐκλεγοῦν μόνο ὕστερα
ἀντεργατικῶν, ἀνελεύθερων διαταγμάτων, θα
ἀπὸ δημόσια συζήτηση καὶ μὲ αὐστηρὸ’
χρειαστεῖ πολὺ χαρτὶ καὶ πολύς χρόνος.
ἐλεγχο ἀπὸ τὴ μεριὰ τοῦ δικαστικοῦ
ἀντιπροσώπου. Μόνο ἕτσι θὰ ὑπάρξει γνήσια
Αὐτὸς καὶ μόνον αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ
εἴπαμε τόσο λίγα.
ἐκπροσώπηση στὴ ΓΣΕΕ, ποὺ ἀνάμεσα στὰ
Μιὰ ἄλλη πλευρὰ τοῦ συνδικαλιστικοῢ μας
ἄλλα καθήκοντά της, θὰ ἔχει τὴν ὑποχρέωση
κινήματος ποὺ δὲν θίγει διόλου τὸ τελευταῖο
νά γαλουχήσει τήν Ἐργατικὴ Τάξη κατὰ
N. Δ. εἶναι ἠ ὁργανωτικὴ διάρθρωσή του.
r τέτοιο τρόπο, ὥστε νά βρεῖ τὸ σωστὸ δρόμο.
Στὸ σημεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ γίνει βαθιὰ
Σ’ αὐτὴ τὴν κρίσιμη καμπὴ τοῦ ἐργατικοῦ
τομὴ καὶ τὸ πρόβλημα πρέπει νὰ μελετηθεῖ
μας κινήματος ΜΠΑῙΝΕῙ ΣΟΒΑΡΟ
προσεχτικά, γιὰ νὰ δοθοῢν οἱ λύσεις ποὺ
ΚΑΘΙ-ΙΚΟΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
ἀπαιτοῦνται. Γιατὶ ἡ μέχρι σήμερα ὀργανωτικὴ
νά ὀργανωθεῖ καὶ νὰ κινητοποιηθεῖ γιὰ τὴ
διάρθρωση τοῦ ἐργατικοῦ μας κινήματος
λύση τῶν ἐκκρεμῶν ζητημάτων, ὅπως εἶναι
ἐπέτρεπε στὶς ἑκάστοτε διοικήσεις τῆς
ἐκεῖνα τῆς ἀνεργίας, τὸ οἰκονομικό, τὸ
ΓΣΕΕ καὶ τῶν ἄλλων ὀργάνων, νά
ἀσφαλιστικό, τὸ στεγαστικὸ καὶ ἄλλα.
διαχωρίζουν καὶ νὰ πλαστογραφοῢν τὴ θέληση Παράλληλα, ὁ κάθε ἐργαζόμενος θά πρέπει
τῶν ἐργατῶν, γιὰ νά ἐξυπηρετοῢν τὶς
νὰ ἀξιώσει τὴν ἑνότητα ὅλων τῶν
ἐργοδοτικὲς καὶ τὶς ἄλλες σκοτεινὲς δυνάμεις.
συνδικαλιστικῶν παρατάξεων, καθὼς καὶ
Τὸ συνδικαλιστικὸ κίνημα πρέπει νὰ
τῶν ἀνεξαρτήτων συνδικαλιστικῶν στελεχῶν
ὁργανωθεῖ σὲ ὁμοσπονδιακὴ κλίμακα. tH
σὲ ΕΝΙΑΙΟ ΣΧΗΜΑ, ὅπως ἦταν τὸ
’διοίκηση τῆς ΓΣἘΕ καὶ τῶν ἄλλων ὀργάνων,
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ
καθὼς καὶ οἱ ἀντιπρόσωποι στὰ διάφορα
ΚΙΝΗΜΑ ποὺ πρόσφερε πάρα πολλά στὴν
ἀσφαλιστικά ταμεῖα στά ὁποῖα ἑκπροσωπεῐται
”Εργατικὴ Τάξη. Γιά νὰ. γίνει πλήρης
ἡ ΓΣΕΕ πρέπει νὰ ἐκλέγονται μόνο ἀπὸ
ἐνημέρωση τοῦ Διεθνοῢς Γραφείου Ἐργασίας P
τοὺς αὐστηρὰ ἐκλεγμένους ἀντιπροσώπους
χρειάζεται, ἐξ ἄλλου, νὰ γίνει p.de συστηματικὴ ς
τῶν συνεδρίων τῶν εΟμοσπονδιῶν. Φυσικά, τὰ καὶ λεπτομερειακὴ ἕκθεση τοῦ ὅλου
Ἐργατικὰ Κέντρα θά πρέπει νὰ παραμείνουν
συνδικαλιστικοῦ κινήματος τῆς χώρας μας
σὰν τοπικοὶ ωνδικαλιστικοὶ ὀργανισμοί.
καὶ νὰ δημιουργηθεῖ ἐπιτροπὴ
Αὐτὸ ἐπιβάλλεται γιὰ δύο λόγους : Πρῶτον,
συνδικαλιστικῶν στελεχῶν ἀπὸ ὅλες τὶς
γιὰ νὰ σταματήσουν τὰ συνέδρια - παρωδίες,
παρατάξεις, για νὰ μελετήσουν τὸ σχέδιο
τὰ συνέδρια νόθευσης τῆς θέλησης τῶν
δράσης καὶ νὰ μὴν ἀφήνουν τὶς διεθνεῖς
ἐργαζομένων. Δεύτερο καὶ κυριότερο, ἐπειδὴ
ὀργανώσεις μὲ τὴν ἐντύπωση ὅτι λύθηκε τὸ
μέσα ἀπὸ τὶς κλαδικὲς ὁμοσπόνδίες θὰ
ἐργατικὸ θέμα στὴν Ἑλλάδα. Ἐπίσης,
ἐλέγχονται καλλίτερα οἱ ἀντιπρόσωποί τους,
πρέπει νὰ ἀξιωθεῖ ἡ πραγμάτωση ὅλων
ποὺ θὰ εἶναι μέλη τῆς Διοίκησης τῆς ΓΣΕΕ.
ὅσων ἀναφέραμε πιὸ πάνω καὶ πρέπει νά
Γιὰ νὰ καταλάβει κανεὶς τοὺς λόγους ποὺ
τονιστεῖ στοὺς ἐργαζόμενους ὅτι, ἐκτὸς ἀπὸ
ἐπιβάλλουν τὰ παραπάνω, θά ἀναφερθῶ στὸ
τὶς οἰκονομικὲς καὶ ἄλλες διεκδικήσεις,
προχουντικὸ 140 συνέδριο τῆς ΓΣΕΕ. Σ’
ἔχουν ΚΑΘΗΚΟΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
αὐτὸ πῆραν μέρος 29 κλαδικὲς ὁμοσπόνδίες
ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΤΑΞΙΚΗ
(ἀπὸ τίς ὁποῖες οἱ 25 ταμιακὸι ἐντάξει) καί
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ καὶ νὰ ὑπερασπίσουν τὴ
66 Ἐργατικὰ Κέντρα (ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἧταν
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ἀπὸ τοὺς διάφορους
ταμιακὰ έντάξει τὰ 46). Πῆραν ἀκόμη
νεοφασίστες καὶ στρατοκράτες, γιά νὰ
μέρος στὸ συνέδριο 114 ἀντιπρόσωποι τῶν
ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΛΕΥΤΕΡΗ
ὁμοσπονδιῶν καὶ 142 ἀντιπρόσωποι τῶν
ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ, ὅπως ταιριάζει σὲ
Ἐργατικῶν Κέντρων. Καὶ γεννιέται τὸ
ἐλεύθερους ἀνθρώπους. ·
ἐρώτημα : οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν
Σὲ τελευταῖα ἀνάλυση, ἡ τύχη τοῦ
“Ομοσπονδιῶν καὶ τῶν Ἐργατικῶν Κέντρων
συνδικαλιστικοῦ κινήματος βρίσκεται o'de
ἀπὸ ποιούς ἐργάτες ἐκλέχτηκαν ; ἈΣΦΑΛΩΣ
χέρια τῶν Ἐργατῶν, πού πρέπει νὰ ἐκλέγουν,
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ. Δηλαδή, εἴχαμε
ἀλλὰ καὶ. νὰ ἐλέγχουν τὶς Διοικήσεις τους. V ’κ
πλαστὴ ἐκλογὴ ἀντιπροσώπων, πράγμα ποὺ
Πιστεύω, ὅτι τούτη τὴ φορά οἱ ἐργάτες θὰ
γίνεται γιὰ νὰ ἐκλεγοῦν οἱ ἐπιτήδειοι ποὺ
προχωρήσουν μὲ θάρρος καὶ θὰ κερδίσουν
χρόνια λυμαίνονται ὠ συνδικαλιστικὸ
τοὺς συνδικαλιστικοὺς ὀργανισμούς, τους.
ὀργανισμό, Δηλαδή, ἂν οἱ Ὀμοσπονδίες

καὶ τὰ Ἐργατικά Κέντρα τάσσονται
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αμόν». Καὶ ἔτσι ἡρθαν (ΤΠΊν ΕξΟΟΟΙαι ὲΚΕῘνη Τὴν ἀποφράδα · ἀνακοινῶθηκε ὴ πρώτη προκήρυξη γιὰ τὸν Πανελλήνιο Ἀρἡμέρα, Oi Ποιπαδόπουλρι,1 OI Παττακοί, ο“ Ἰωαννίδηδες.
χιτεκτονικὸ Διαγωνισμὸ γιὰ τὰ προοχέδια τοῦ «Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἐπειδή, ὅμως, ὅλα αὐτα ρΥΝΟΝ «ᾃεά βου, ἠσει»’-καὶ ὄχι,
Σωτῆρος Χριστοῦ μετὰ προσκτισμάτων καὶ τοῦ περιβάλλοντος χώρου». Ἀπὸ τὰ 1.857 μέλη τοῦ Συλλόγου Ἀρχιτεκτόβέβαια, γιατῐ ἀποφάσΙσε ’7 CIA *‘0 ΚαΙνΟύργια θεοκρατικὴ
νων Διπλωματούχων Ἀνῶτατων Σχολῶν, ὺπέβαλαν μελέτες
Αὐτοκρατορία, δηλαδή) ἡ τ ((Ἒλλᾳς Τᾶζν Ἐλλήνων Χριστιμόνο 7 (ἀριθμὸς ἐφτὰ). Oi K. Λάσκαρης, Ἀντ. Κριεζής, Δημ.
ανῶν» ἔπρεπε - κάτ’ τέΤΙΟ ηζαν «Ολοφθξνερθ» - và ἀποκτήΚαταρόπουλος, Δημ. Ζαγλανίκος, Ἰωσὴφ N. Στεφάνου, Γ.
ce, wax δική της, καινούργια ᾼγια-Σοςρια.
K: ἕτσι, γεννήθηκε, T0 {JG/10‘”- ΜΕ Πρωτομάοτορα τὸν
M. Γεράκης καὶ Ἀλέξ. Βερδέλης. Ἡ προκήρυξη πρόβλεπε 4
πολὺ γνωοτό μοις Στυλιανο Πᾳττᾳκο, ποὺ ἀνάλαβε, ὄχ’ μοβραβεῐα καὶ 4 ἐπαίνους, ποὺ Θὰ ἁμείβονταν μὲ τὸ συνολικὸ
μάχα và μαζεύει Tic ΥόΪΓΕς ἀΠΟΪΟΟΕ δρόμους τῆς Ἀθήνας ἢ ποοὸ τῶν 2.250.000 δραχμῶν. Τελικά, ῶστόσο, ἦταν τέτια ἠ
ποιότητα τῶν μελετῶν ποὺ ὑποβλήθηκαν, ὥστε ξεχάοτηκαν
và akpwôlâcu Equapugpam Tn ᾼαχωςαγορά, ἀλλὰ καὶ τὸ
τὰ βραβεῐα, ξεχάοτηκαν KI oi πρῶτοι ἔπαινοι καὶ δόθηκαν
βαρὺ φορτίο τῆς προωθησης TOU μεγαλου καὶ Θεάρεοτου _
ἕνας τρίτος ἔπαινος, δυὸ τέταρτοι ἔπαινοι καὶ τρεῖς ἐξαγοKai γιὰ πολλοὺς ËTT'KSPSÉOTO‘TOU - ἔργου-
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ρές. Μὲ ἀλλα λόγια; ἀπὸ τίς ἑφτα μελέτες, oi ἕξη μοιράστηKav Tb ποσὸ τῶν 550.000 δραχμῶν.
Ὕστερα, τα πράγματα προχωρησαν; f] ἔκταση ὅπου θα
ανεγειρόταν τὸ «Τάμα» ὲλευθερῶθηκε, σύμφωνα μὲ τῆ διαδικασία τοῦ’ Ν.Δ. 797/71 «περὶ ἀναγκαστικῶν ἀπαλλοτριώσεων» για λόγους «δημοσίας ὠφελείας» Kai ῆ «μελέτη δια
τῆν διαμόρφωσιν τοῦ περιβάλλοντος χώρου» ἀνατέθηκε στα
Πολεοδομικὸ Σπουδαστηριο τοῦ Ἔθνικοῦ Μετοοβίου Πολυτεχνείου - καθηγητὴς τότε ἡταν ὁ K. Ἀθ. Ἀραβαντινός,
ἀφοῦ ἔφυγε ἐκεῖνος που κοινωνικὰ κατεῖχε την ἕδρα.
Στὶς 28 700 Σεπτέμβρη 1971 «70 προσχέδια τοῦ Ἰεροῦ
Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ», μόνο «μετα τῶν προσκτισμάτων» αύτῆ τῆ φορά, ἀναζητησαν καλύτερη μοῖρα μὲ μιά νέα
προκηρυξη διαγωνισμοῦ. Στὸ δεύτερο 0070 διαγωνισμὸ
ὺποβληθηκαν συνολικα 35 μελέτες. Ἀλλα Kai πάλι, καμιά
τους δέν κρίθηκε κατάλληλη για βραβεῖο. Ἕτσι, ένῶ ῆ προκῆρυξη πρόβλεπε ἕνα ποσὸ 2.600.000 δραχμῶν για πέντε
ραβεῖα Kai τρεῖς ἐπαίνους, η κριτικῆ ἐπιτροπὴ μοίρασε
300.000 δραχμὲς σὲ δυο ἐπαίνους Kai έξαγόρασε - κάτι ποῦ
δὲ προβλεπόταν ἀρχικα - ἀλλες 77 μελέτες μὲ τὸ συνολικὸ
ποσὸ τῶν 800.000 δραχμῶν, ἐνῶ τέσσερις μελέτες ἀποκλείστηκαν για ἐλλειπῆ στοιχεῖα. Διακρίθηκαν για τῆ συμμετοχῆ
τους, ((τιμηθέντες» μὲ ἔπαινο ἢ ἐξαγορά, 0i παρακάτω ἀρχιτέκτονες; Γ. Χριστόπουλος, Ἀθ. Κουτσογιάννης, Δημ. Καταρόπουλος, Δημ. Τριποδάκης, Ι“. Γεράκης, K. Λάσκαρης, Π.
Μιχαλέας, Π. Μιχαλέας - δυὸ μελέτες ὑπέβαλε ὁ ἀνθρωπος,
μὲ δυὸ διακρίσεις τιμηθηκε - Μιχ. Φωτιάδης, Ἀντ. Καλιαμπέτσος Kai Θ. Θεοφιλόπουλος.
Μὲ ἀλλα λόγια, Tb «Τάμα» του εὐσεβῆ δικτάτορα δὲν ἔπιασε καὶ πάλι, δὲ ρίζωσε. Στὸ μεταξύ, ὅμως, γύρω ἀπὸ Tbv
περιβάλλοντα χῶρο τοῦ μεγάλου ἔργου ποῦ τάχθηκε για να
ἐκφράσει Tb ἀρχιτεκτονικὸ Kai «πολιτιστικὸ» πιστεύω τῆς
27ης Ἀπριλίου, ἀρχισε ῆ έξίσου μεγάλη οἰκοπεδικῆ σπέκουλα. Πῆρε Tb δρόμο της κι ἀκόμα δὲν έννοεί να σταματησει. Kai παράλληλα, ῆ διαρροῆ τῆς εἴδησης - μεγάλης εἴδησης, για μερικοὺς — ότι Tb συνολικὸ ύψος τῆς δαπάνης για
τῆν πραγματοποίηση τοῦ θεάρεστου ἔργου θα ξεπερνοῦσε
τὸ ἕνα δισεκατομμύριο δραχμές, έσπρωξε τὸ «ἔθνος ὁλόκληρον» να ἀνατριχιάσει ἀπὸ ἱερὴ συγκίνηση Kai να κινηθεί
«οἰκειοθελῶς» Kai φυσικα «αύτοβούλως», για να προσφέρει
Kai ἀπὸ Tb ὑστέρημά του για την πραγματοποίηση τοῦ μεγάλου σκοποῦ; ἀνῶνυμες ἑταιρίες, ὀργανισμοι δημοσίου
Kai ἰδιωτικοῦ δικαίου, μεγάλες, μεσαῐες Kai μικρὲς βιομηχανίες, τράπεζες Kai κάθε λογῆς φτωχοι Kai ταπεινοὶ πολίτες
«ἔσπευδαν προθύμως να καταθέσουν στὸν Ἶερό Λογαριασμό, που φούσκωνε χωρῑς σταματημό,
‘H συντριπτικῆ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων Ἀρχιτεκτόνων,
ῶστόσο — ὅπως Tb ἀπέδειξαν 0i διαγωνισμοι Kai τα ἀποτελέσματά τους - δὲν τα καταφέρνει να ἐξαρθεί στὸ ὕψος τῶν
περιστάσεων μοιάζει να ἀδιαφορεῑ για τὸ ὕψος τῆς δαπάνης, δὲν τα καταφέρνει να ἐκφραστεῐ ίκανοποιητικα μὲ
τρόπο ἑλληνοχριστιανικό. ‘O Παπαδόπουλος - ἅνθρωπος
πρώτιστα πνευματικὸς - ἀρχίζει να ἀνησυχεῑ για τῆν πνευματικῆ κατάντια τοῦ κλάδου, ἀπειλεῖ μὲ διεθνῆ διαγωνισμό,
οτὶς 7 τοῦ Μάη 7973 παίρνει τῆν ἀπόφαση να προκηρύξει
καινούργιο ἀρχιτεκτονικὸ διαγωνισμὸ -’ διαγωνισμὸ
«ἰδεῶν», τούτη τη φορα - για τῆν «ἀνέγερσιν τοῦ Ἰεροῦ
4 Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ μετα τῶν προσκτισμάτων. Kai
για να ἀνεβεί τὸ καλλιτεχνικὸ καὶ πνευματικό ἐπίπεδο τῶν
ἀρχιτεκτόνων, στὸν καινούργιο διαγωνισμὸ oi συνολικὲς

ἀμοιβὲς για βραβεῑα κ.λ.π. θα έφταναν τα ἑφτά ἑκατομμύρια δραχμές. Γ ια 70 A’ Βραβεῖο προβλεπόταν Tb ποσὸ τῶν
5.000.000 δραχμῶν (ένῶ για Tb πρῶτο βραβεῖο τοῦ διαγωνισμοῦ για τὸ Δικαστικὸ μέγαρο Ἀθηνῶν, Tb μεγαλύτερο
χρηματικό βραβεῙο ῶς τότε στῆν Ἑλλάδα, δὲν προβλεπόταν
παρα τὸ ποσὸ τῶν 3.000.000 δραχμῶν). Ἔπιπλέον, για να
έξασφαλιστεῖμεγάλη συμμετοχη, προβλέφτηκε ὅτι η κάθε
μελέτη είχε τομδικαίωμα να ζητήσει τῆν ἀποζημίωσῆ της για
Tb ποσὸ τῶν 75.000 δραχμῶν. Παρα ταῦτα Kai 0’ αῦτη τῆν
τρίτη φάση τοῦ διαγωνισμοῦ, oi μελέτες που παραδόθηκαν
μόλις ξεπέρασαν τὸν ἀριθμὸ 31. Ἀπ’ αύτὲς κρίθηκαν τελικα
μόνο 0i 29, που ἀποζημιῶθηκαν μὲ Tb συνολικὸ ποσὸ τῶν
2.000.000 δραχμῶν,
T0 παραπάνω ἀποτελοῦν σύντομη διηγηση μιάς μακρότατης ’περιπέτειας Πού, λίγο F] πολύ, την ξέραμε - r") τῆν
ύποτττευόμασταν — ὅλοι. Kai διαθὲσαμε στὶς οτῆλες μας γι’
αὐτην, μόνο για ἕνα λόγο; για να ὑπογραμμίσουμε - Kai να
δείιξουμεῃ ὅτι καθῶς 0 χαρακτῆρας τοῦ διαγωνισμοῦ ῆτανε
δοτὸς - δοτὸς ,ἀπὸ τοὺς Παπαδόπουλους Kai Παττακοῦς αὐτὸς ὁ διαγωνισμός δέν μποροῦσε παρα να ἑλκύσει Kai
ὅλους τους μικροὺς Παπαδόπουλους τῆς Ἀρχιτεκτονικῆς.
Kai να δείξει Kai 0’ αύτὸ τὸν τομέα τί καταστροφὴ — Kai Ti
KaTaVTIa— σῆμαινε για τῆν Ἑλλάδα αῦτη r) προδοτικη, μιλιταριστικῆ Kai νεοφασιστικῆ δικτατορία, μὲ ὅλες τις προσμίξεις τοῦ Βυζαντινοῦ καλογερισμοῦ Kai σκοταδισμσῦ ποῦ τῆ
συνόδευαν.
Για να γίνουμε πιὸ συγκεκριμένοι; ἀναδημοσιεύουμε παρακάτω ἀποσπάσματα - δυστυχῶς, μόνο ἀποσπάσματα,
γιατι δὲν μάς παίρνει b χῶρος - 0170 τῆν τεχνικη ἕκθεση ἐπαναλαμβάνουμε, «τέχνικη ἔκθεση» ~ ποῦ συνόδευε τῆν
077’ ἀριθμ. 20.356 μελέτη ποῦ ῦποβλῆθηκε 0Tb διαγωνισμό,
Tb Μάη τοῦ 7972, διεκδικῶντας κι αύτῆ τα 5. 000. 000 δραχμὲς
τοῦ A’ Βραβείου. Ἅσχετα ἀν ῆ μελέτη αύτῆ δὲν βραβεύτηκε
(πράγμα για τὸ ὁποίο πραγματικά Kai εἰλικρινέστατα ἀποροῦμε), πιστεύουμε πῶς έκφράζει παραστατικα τα μέγεθος
Kai τῆν ουσία τοῦ κινδύνου που διατρέξαμε. Σχόλια πάνω
στ’ ἀποσπάσματα δὲν κάνουμε - γιατὶ πραγματικα πρόκειται για κάτι που εἶναι ἐντελῶς ἀδύνατο να σχολιαστεῑ.
Προσθέτουμε μονάχα 70070: κάθε ὁμοιότητα τοῦ ὕφους 700
κλασικοῦ αὐτοῦ κειμένου μὲ Tb ῦφος”τοῦ ἀθλοθέτη Kai συγγραφέα ἐκείνου τοῦ ἀμίμητου «Πιστεύω μας» δὲν θα
ἔπρεπε, ἀσφαλῶς, να θεωρηθεί ἐντελῶς συμπτωματικη.
Πρὶν να κλείσουμε, ῶστόσο, θέλσυμε να προσθέσουμε
Kai κάτι ἀκόμη. Είχαμε σκοπὸ να μῆ περιοριστοῦμε στα
ἀποσπάσματα ποῦ’ἀκολουθοῦν. Ἀπόφαση μσς ῆταν να τα
συνοδεύσουμε μὲ μερικὲς φωτογραφίες μακετῶν που συνόδευαν κάποιες ἀπὸ τὶς μελέτες - ἀς ποῦμε, τίς καλλίτερες.
Kai, φυσικά, ζητῆσαμε τῆ σχετικῆ ἀδεια. Ποῦ μάς δόθηκε.
”Ομως, ὅταν ἦρθε ῶρα να πάρουμε τίς φωτογραφίες, τα
πράγματα μπερδεύτηκαν; 0i «αρμόδιοι» —0i ἅνθρωποι, δηλαδή, που διόρισε ῆ δικτατορία για να παρακολουθοῦν τῆν
πρόοδο τοῦ «Ἱεροῦ Ἕργου» - ἀλλαξαν γνώμη «ξαφνικόωκ
κάτι μυρίστηκαν κι ἀπσφάνθηκαν ὅτι τις μακέττες τέτιων
«ἱερῶν» μελετῶν δὲν μποροῦννα τὶς μιάνουν βέβηλα μάτια,
ὅπως τα δικά μας Kai τῶν ἀναγνωστῶν μας. Ἕτσι, ἡ φωτογράφηση ματαιῶθηκε. Κι ἀποκτῆσαμε μιαν ἀκόμη ἀπόδειξη
τοῦ «ἀποφασιστικοῦ», κατα τα ἀλλα, τρόπου μὲ τὸν ὁποῖο
0.’ αὐτῆ τὴν εὐδαίμονα χώρα προχωρεῖ η «κάθαρση».

Kai τώρα, μὲ τῆ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, βέβοῖια, ἀκολουθοῦν
τα ἀποσπάσματα -

ι...Κιί[ειι ὲιιιιιιιίιιι ιιιιιιιιίιει ίιιιιιιιιίι, ιιιιιι’ ὲιιιιι, ιιιιὺι ὲῇὴιιιιιίιιιιιιι ὲιιιιιιιιιιιιιίιιι ﬂux.»
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ τέχνην, τὴν μαστορια τού
ὲν ἀπόπτῳ
Ο[ΚΟΜΕΤΡΗΣΙΣ
ρπρφαίνεται φῶς, ,ὼς κανδηλα
ΠΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ῗὲὓῇἳῗκῶῗδβῗὲῧΐῶῗὲοῡτο δὲ ’Ὀπως «Ἠ γλῶσσα ἡ Ἑλληνικὴ
εἶναι ἡ κληρονομια τῶν
ἔπρεπε να βλὲπη μακράν, ὡς
ἀρχαίων μας ὲγκρυπτομένη εἰς
φαρον παμφαῆ, την λαμπραν
τὶς ψυχὲς τῶν πιστῶν καί καθ’
αἴγλην τῆς ἀρχαίας χωρὶς να
ἔχη τέρμα τὸν φάρον αὐτόν,
ὅλα Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων.
διότι ὁ φάρος ὁδηγεῖ είς τὸν
λιμένα δὲν εἶναι αὐτὸς ὁ λιμήν»,
οὕτω καὶ έν ἀναφορᾷ εἰς τὴν

Κτίζειν ἐκκλησίαν σημαίνει
ὑπακοήν, τοῦτ’ ἐστιν, «ἀπιστεῖν

Υἑαυτῷ έν τοῖς καλοῖς ἅπασι
μέχρι τέλους ζωῆς»’.
Ἀκριβολογία δὲ καὶ τεχνολογία
μᾶς καθιστᾱ ἀπηνεῖς.

κέντρον ὁρθοδοξίαςΔ μὲ πολλὰς
δεκάδας ἐκκλησιῶν μέχρι .
χονδρικῶς τοῦ 1833, δείγματα
κάλλους πνευματικοῦ καί

ἀνατι-τύξεως τῶν κατοίκων της, ” " J’
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Kai τῆν εὐχαρηοτιακῆν μέθεξιν
των πιστων. ,
Δευτερεύουσα εἶναι ῆ θεώρησις
τῆς μορφῆς ὲν τῶ φυσικῷ
περιβάλλοντι, ἑνὶ περιβάλλοντι
καταπληγουμένου ὐπὸ
λατομείων Kai μορφολογικῶς
ἀδεσμεύτων ὲλευθεριῶν.
Ἓν τοιοῦτον περιβάλλον δὲν
δύναται πλέον να θιγῆ ἀπὸ τὴν
δεσποτίαν ἑνὸς τρούλλου εἰς
τῆν κορυφήν ἐνὸς λόφου.
Oi λόγοι ἀποφυγῆς τρούλλων
εἶναι λόγοι εὐθύνης ἔναντι τοῦ
ανθρώπου ῶς μέλους μιᾶς
διαχρονικῆς πορείας εἰς τὸν
κόσμον, μιάς πορείας
ἀναζητήσεων τῆς ἐθνικῆς θρησκευτικῆς αὐτοσυνειδησίας
του καὶ οὐχὶ ἀνάπαυλας καί

’ συμβατικῆς καθιερώσεως ,

μορφῶν ἀνευ ζωτικῆς
αναγεννήσεως. Καὶ αὐτὸ Πρέπει
να συμβῆ, χωρὶς πρόθεσιν δια
προβολὴν ἀνθρωπίνης
διανοήσεως, ήτις πρέπει να
ταπεινωθῆ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ
ἀλλα ταυτοχρόνως να ἐξαρθῆ
τὸ μεγαλεῖον Αὐτοῦ τῆς «μιᾶς
καθολικῆς Kai Ἀποστολικῆς
Ἑκκλησίας» ημῶν.

Τὸ προστῶον Kai ὸ κλειστὸς
ἐξωνάρθηξ βασίζονται ἐν
κατόψει εἰς την ὁρθην γωνίαν,
ώσεῑ συμβολισμὸς τῆς
προετοιμασίας τῶν ἀνθρώπων
διὰ τὸν Χριστιανισμὸν ὑπὸ τῶν
είδωλολατρῶν Ἑλλήνων πολὺ
πρὸ τοῦ Πλάτωνος.
Ζωη (ἐν Χριστῷ ζωὴ) Kai θεία
δικαιοσύνη διαφαίνονται ἐν
ταῖς ἀρχαῖς τῆς εὐθείας καὶ τῆς
ὀρθῆς γωνίας, χθαμαλότης δὲ
τοῦ προστώΟυ ἐν σχέσει πρὸς
τὸν κυρίως ὄγκον τοῦ Ναοῦ ὡς
ἓκφρασις τῆς ἀκρας
ταπεινώσεως ἐν συνδυασμῶ
πρὸς τὸ μεγαλεῖον τῆς
Ὀρθοδοξίας, μεγαλεῖον
Χριστιανικὸν καθ’ ὅλα ἐν τῇ
συνειδήσει ἡμῶν ἀδύνατον Va
προβληθῆ ἀνευ ὲλληνικῆς
γλώσσης, ἀνευ Ἑλληνικοῦ
πολιτισμοῦ,

Ὼείει ὁ χῶρος όπτικῶς τῆ
παρεμβολῇ είς τὸ βάθος τοῦ
Ὑμηττοῦ καὶ τοῦ Ἡλίου για
μιαν ὡρισμένη στιγμή.

προσωπικῇ συμμετοχῇ τοῦ
σημερινοῦ Ρωμηοῦ εἰς τὸ Σῶμα
τῆς ἐκκλησίας μπορεῑ να
ἀποκαλυφθοῦν μπροοτα εἰς τὰ
ὄμματά του (xi πηγαὶ τοῦ
Ἑλληνισμοῦ, ποὺ δὲν εἶναι
τίποτε ἀλλο παρὰ πνεῦμα
οἰκουμενικῶς εὐρὺ
προωρισμένον εκ Θεοῦ νά
άποτελῆ την παστάδα ακόμη δὲ
καὶ τὸν οὐδὸν ἀπ’ τὸν ὁποῖον
θα περάσης δια να ἐλέγξης Kai
κρίνης είτε την Λατινικῆν
Ἑσπερίαν είτε την Ἀσιατικην

ι

της, ὀποῦ φυλάσσουν τὰς
πύλας τοῦ λεκανοπεδίου της,
ὼσεὶ φανοὶ νυκτὸς τοῦ κόσμου
φάροι οἰωνεῑ πρὸς τὸ κέντρον
ἑνὸς μεγάλου πνευματικοῦ
θόλου τοῦ ὁποίου ἡ μορφῆ δὲν
χρειάζεται κραυγάς. Ὑπάρχει ῆ
Κωνσταντινούπολις δια τῆν
έκφρασιν τοῦ ἀπολύτου ῶς
κεφαλῆς.
Ai Ἀθῆναι ἀποτελοῦν ῶς πόλις
ἓν σύμβολον, τὸ ὁποῖον δὲν
ζητεῖ ἔμφασιν, ζητεῖ
αὐτοσυγκέντρωσιν,
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’ΰ ουνολικὸς ὑπολογισθιῖς ὄγκος εἶναι :
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'H ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος τῆς «μελέτης» μὲ το γραφικὸ χαρακτῆρα
Τοῦ εὐσεβοῦς ἀρχιτέκτονος. Μόνο με τὴ βοήθεια γραφολόγου
θα μποροῦσε να ἀνακαλυφθῆ σήμερα, μετὰ τῆν «κάθαρση», ὁ
δράστης της, ἀφοῦ oi ἁρμόδιοι τὸ ἀρνοῦνται.

Ἀνατολήν, εἶναι ῆ ἰδία ῆ
ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας.
Πρὸς τί λοιπὸν τὰ μονολιθικά,
χυτὰ κτίσματα τῆς
'O Ἥλιος νέος ἐφ’ ἡμέρῃ....;
,συμβατικότητος ἁπλῶς καὶ
ἅπτεται Kai σβέννυται.
’ μόνο διὰ νὰ φαίνεται ῆ μάσκα
Ἀριστερα τοῦ ὸπτικοῦ αὐτοῦ
«ὁρμητηρίου» ἐκτείνεται κτίριον μας πιστοτέρα ὡς
Εὐρωπαῖκή » ;
στεγάζον αἴθουσαν ὑποδοχῆς
Ἐὰν λοιπὸν ὁ ἀρχιτέκτων δὲν
μὲ ἓν κυλικεῖον ἀριστερὰ τῆς
μετανοήση, διὰ τὰ ἀπειρα
μεσημβρινῆς εἰσόδου καὶ
ἁμαρτήματα, τὸ ὁποῖα
χώρους ἀποπάτων.
διαπράττει είς βάρος τοῦ πάλαι
πρωτογενοῦς Ἑλληνικοῦ
Οὕτω ὁ Ἥλιος ἐν τῇ
παραπλανήσει του φωτίζει τὰς πολιτισμοῦ, πῶς θὰ μπορέση
νὰ γίνη μάστορας Kai
ἀπορρώγους πλευρὰς τῆς
πρωτομάστορας»;
· σχισμῆς οἰωνεὶ φάραγγος, τὰ
δὲ κενοτάφια τοῦ κυρίως
χώρου τοῦ Σή ματος ἀναζητούν ΑΙ Ἀθῆναι εἶναι πόλις
ἐμπεριέχουσα
εἰς
τῆν
τὴν δέσμην πρωίνοῠ Kai πρὸς
πνευματικήν
της
δομὴν
τήν
τήν δύσιν κλίνοντος Ἠλίου,
οὐσίαν τῆς συμβολικῆς μορφῆς
«συμβόλου» Ἑλλαδικοῦ.
ἐνὸς τρούλου, ὁ ὁποία βρῆκε
Οὐσιαστικῶς λοιπὸν διὰ τὸν “ “ τῆν Ιδεωδεστέραν Kai ·
σημερινήν Ἀθηναῖον τὰ
“ εὐγενεστέραν της καταξίωσιν
μνημεῖα τῆς Ἀκροπόλεως εῖναι
στα ἐκκλησάκια τῆς ἰδίας τῆς
πόλεως ἀλλὰ Kai τῆς Ἀττικῆς,
ἀψυχα, νεκρά. ,
στοὺς μοναστηριακοὺς ναούς
’Ev τῆ ἀδολεσχίᾳ Kai τῇ

ἐπιστροφὴν είς τὸν
«ἠσυχασμὸν» διὰ νόι εύρη τὸν
προορισμόν, διὰ τὸν ὁποῖον
ἐτάγη τὸ πλήρωμα τῆς
ἐκκλησίας της.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

‘O ἄξων τοῦ ναοῦ γίνεται ὁδὸς
«ἕρπουσα» γίνεται «ἀτραπὸς
ἐρήμου», διακλαδιζομένη καὶ
ἄγουσα δεξιὰ καί ἀριστερὰ
στενῶς εἰς τὸν δύσκολον ,
ἀναχωρητισμόν, ὃς καὶ
φωτίζεται μόνον ἀνωθεν δι’
αὐτὸ καὶ διχάζεται ὁ στενὸς
οὖτος χῶρος διὰ κιόνων
λιθίνων.

‘O ἀμβων εἶναι μαρμάρινος,
ἐπανακτῶν τὴν ἀρχαῖαν του
θέσιν πρὸ τῆς ίερᾱς πύλης Kai
μεταξὺ πατριάρχου καὶ
αὐτοκράτορος. Ἐδῶ ἔχομεν
δεξιὰ τὸν ἀρχηγὸν τῆς
ἐκκλησίας Kai ἀριστερὰ τὸν
ἀνώτατον ἀρχοντα τῆς

κοσμικῆς ἐξουσίας. Τὰ δύο
ψαλτήρια προορισμὲνα δια
ψάλτας με τὸ αναλόγιον Kai
οὐδέποτε διὰ τετραφωνικας
χορωδίας εὑρίσκονται εἰς τὸ
ἐλαφρῶς ὐπερυψωμένον
δάπεδον ἐφ’ οὐ οί θρόνοι καῖ ὁ
ἀμβων.
Ai καμαρωταῑ στέγαι κτίζονται
μὲ τούβλα τὸ δὲ σχῆμα τῆς
καμάρας δίδεται με σίδερο τὸ
ὁποῖον λυγίζεται ἀπὸ τὸν
μάστορη παρουσία τοῦ
ἀρχιτέκτονος καὶ οὕτω η
καμπύλη δὲν γίνεται στοιχεῖον
γεωμετρικὸν ἀλλα νοητόν.

Εἰς τῆν ὅλην δομην τοῦ ναοῦ
κυριαρχοῦν τα γεώδη ὐλικά, τα
ὁποῖα εἶναι Kai ἡ άπόλυτος
Ξὲῒξέῗὲὲᾞὲ Ξὲἒῧὲἓὶου μσς
συμβολίζει τὸν θρίαμβον τῆς
καθολικότητος τοῦ ορθοδόξου
Χριστιανισμοῦ, τὸ σιδηρ.
σκυρόδεμα συμβολίζει τῆν
«ξενητειά» (ἕρημο).
Μόον προκατεσκευασμένα μέλη
συμπλεκόμενα μεταξύ των,
ὅπως θα επράτταμε είς
περίπτωσιν μαρμάρου. Ta μέλη
αὐτα μᾱς βοηθοῦν να ·
ῦπερπηδήσωμεν δυσκολίας
κατασκευῆς τῶν δικλινῶν
μακρῶν είς μῆκος στεγῶν τῶν
φερόντων ρεῖθρα
συγκεντρώσεως ὀμβρίων
ὑδάτων, τά ὁποῖα ρέουν εκ
δυσμῶν πρὸς ἀνατολάς.
‘O ἀνώτατος ἀρχηγὸς τῆς
Ἑκκλησίας Kai ὸ άρχων τῆς
Κοσμικῆς ἐξουσίας θα
αποβιβάζονται ἔμπροσθεν τοῦ
δυτικοῦ προπυλῶνος, ὸ ὁποῖος
πρέπει να προδιαθέτη
καταλλήλως τὸν είσερχόμενο.
Oi κίονες κατασκευάζονται ἀπὸ
μάρμαρο «λευκό».
Χαράσσονται αί διάμετροι τῶν
σπονδύλων Kai μηχανή
χρησιμοποιεῖται μόνον δια τα
πρῶτα «χοντράδια».
Μετα δουλεύεται μὲ τῆ χονδρῆ
χτενια καῖ μετα με τῆν ψιλή.
Τέλος δίδεται μία χροια στῆν
ἐπιφάνεια τοῦ κίονος, ἡ ὁποία
τὸν καθιστᾱ «εὐθὺς ἀρχαῖον»
κατα τῆν ρῆσιν τοῦ
Πλουτάρχου.

Σαν συνέχεια τῆς αἰθούσης
ὑποδοχῆς ἔχομεν αίθουσαν
αναμονῆς κατὰ μῆκος μὲ
πέτρινα ἑδώλια είς τὰς μεγάλας
πλευρὰς Kai χιβάδες, αί ὁποῖαι
τονίζουν θέσεις ὑψηλῶν
ἱέῗίἰᾜέἓῒὲτᾙὲζὲἴῒᾶῒὲα καὶ
ταπεινοφροσύνην
έπιτυγχανομένην μὲ τῆν
ἔλλειψιν κοσμικῶν ἐπίπλων
τούτ’ ἐστιν ἀναπαυτικῶν
καθισμάτων. Μόνον μερικα
σκαμνία ea συμπληρώνουν τὰς
ἀνάγκας είς καθίσματα. 'O
φωτισμὸς τῆς αίθούσης αὐτῆς
γίνεται διὰ παραθύρων. Αὐτὸς
πρέπει νὰ εῖναι μειλίχιος ὼς
προετοιμασία διὰ τὸν ναόν.

Oi περιστοιχίζοντες τοὺς
ἐπισήμους, oi νεανίες, ai
γυναῖκες κ.λ.π. δύνανται να
37

διαφεύγουν οἱονεὶ
δοθῆ πνεῦμα, ἀγαλματικὸν μὲ
μυσταγωγικῶς, ἑρημητικῶς Kai
ἑᾞέέἒέσὲᾳέἰῖζῧΐέ ὖῗῑΐσσα,
δια ν’ ἀνέλθουν τας κλίμακας
πρὶν διαφθαρούν ai πηγαῑαι
τοῦ γυναικονήτου χωρὶς να
ἀποκαλύψεις μπροστά εἰς τα
δημιουργοῦνται δυσκολίαι Kai
μάτια
τού
Ἕλληνος
πρὶν
διαχωρισμοί.
μεταστραφῆ
ῆ
ἀληθὴς
νΟσον άφορα εἰς τὸ θέμα τῶν
παράδοσις
εἰς
ακαδημαῖσμόν,
καθισμάτων πρέπει να τονισθῆ
νεωτερισμὸν
Kai
εἰς
πάθος
δια
i ὅτι θα ὑπάρχουν μόνον
τὸ
παράλογον,
Ἡ
Ἑλληνικὴ
ιζ στασίδια καὶ κινητὰ, προχείρως
γλυτι-τικῆ ὅπως αὐτῆ εἶχε
ι 5%"3353335‘2‘13a$332353“
διαμορφωθῆ
εἰς
Ter
ὲξέλιξίν
της
»ν Ἡ ὸρθόδοξος ἐκκλησία δὲν
ἀνα
τοὺς
χριστιανικοὺς
αἰῶνας
εἶναι οὔτε θέατρον οὔτε
δὲν
ἐχρειάζετο
φῶτα
έξωθεν.
ἕκφρασις παπισμοῡ καὶ
Ἡ
»αγιογράφησις
θα
γίνῃ,
προτεσταντισμοῡ, εκφράζει Ter
μόνον ἐφ’ ὅσον δυνηθή να
ἀλήθεια.
επαναλάμψη πρωτογένης
Ἡ όρθοδοξία δεν πρέπει να
ἓῗὲἓὲοξὲἒὲξῗὲὣᾞξὲνὴ “à φέρῃ
δέχεται Ter τεχνικῆ ῶς «δῶρο
παραδόσεως,
ὼς
ῆτο
αὕτη
ὲν
τοῦ Θεοῦ» δέν πρέπει να
ἀκμῆ
μέχρι
τοὺ
δεκάτου
ἐνάτου
έπηρεάζεται ἀπὸ τὸν κσσμικὸ
αἰῶνος, ὅτε Kai ἐπῆλθεν ἡ
χαρακτῆρα τῆς
ἀλλοτρίωσις, καθὼς τότε
ρωμαιοκαθολικῆς Kai
ένεφανίσθη παραλλήλως πρὸς
προτεσταντικῆς ἐκκλησίας.
Ter αἰσθωτικίζουσαν
Ἐαν συνεχισθῆαῦτη ῆ εἰσβολὴ
αγιογραφίαν
Ἰταλικῆς
κσσμικῶν ἀνέσεων μέσα στοὺς
«ἀναγεννησιακῆς» τέχνης Kai ῆ
ναούς μας θα μειωθῆ ἡ
τετραφωνία.
ὲκτίμησις τοὺ κόσμου ὅλου
έναντι μιάς λατρείας, ῆ ὁποία
Μέσα
στὸ
πνεῦμα
διατηρήσεως
δὲν ἐπιδέχεται ἀλλοίωσιν Kai
αὐστηρότητος
ὸρθοδόξου
εκκοσμίκευσιν. Τὸ ὸρθόδοξον
ἀπορρίπτεται Kai ὸ
δόγμα θα διατηρήση τὸ
ῆλεκτροφωτισμός, ὅστις
οἰκουμενικόν του κῦρος ἐφ’
δύναται να γίνῃ αἰτία να
ὅσον δὲν παρασυρθῆ εἰς
εκτεθοῡμαι έναντι ’ὁλοκλήρου
ἑκκεντρικὸτητες Kai
τοῠ κόσμου ὁ ὁποῖος περιμένει
ἀντιγραφὴν τῶν τεχνικῶν
ἀπὸ έμας ὅχι Ter μεταφορὰν
ἑξελίξεων. Εἶναι ἀδύνατον να
άτμοσφαίρας θεάτρων μέσα
έννοήσης τὸ Ἑλληνικὸν πνεῦμα, · στοὺς ναούς μας, ἀλλά ὁδὸν
σωτηρίας.
χωρὶς προηγουμένως να ἔχης
Τὸ Θρησκευτικὸν κτίσμα κατ’
ἀσπασθῆ Ter εὐγενεστέραν του
αὐτὸ διαφέρει ἀπὸ τα κοσμικα
ἀπόληξιν Ter Ὀρθοδοξία, τὸ
τοιαῦτα ὅτι δὲν πάει να δώσει
καθ’ ὅλα Χριστιανικὸν πνεῦμα
ἀνεσιν
σωματικὴν
Kai
μὲ τὸν βέβαιον κίνδυνο ἀνευ
άμβλυνσιν
τῶν
αἰσθήσεων,
αὐτοῦ να περιπέσης εἰς τῆν
Σκοπός του εἶναι να μας
ψυχρότητα μιας νοησιαρχικῆς
μεταδώση τὸν κόσμον τῶν
Kai λσγικοκρατσυμένης
οὐρανίων δυνάμεων μὲ Ter
περιπετείας Kai να ἀπολέσῃς
βοήθειαν τῆς τέχνης.
οὕτω τῆν ῆδονῆ νήψεως τῆς
Στὲγάζει θαρρεῖς με πτερα τὸ
καρδίας.
ὲκκλησίασμά του ὁ όρθόδοξος
ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ...

Εἰς τὸν τομέα τῆς γλυτι-ι-ικῆς θα

ναός, καθὼς βαθμιαίως κλίνει
πρὸς Ter γῆς Kai σβήνει.... Αἰ
οὐράνιαι δυνάμεις, ἔχουσαι έδῶ
ὡς ἀφετηρίαν ἀξωνα Kai οὐχὶ
ῆμισφαιρικὸν θόλον,

(Κώὸικας Ἑθνικῆς
Κυκλσφσρίας
Ἀπὸ τὸν «Κώδικα Ἔθνικῆς Κυκλοφορίας» τῆς
Ε.Σ.Α.Ι "Ean ΕΣΑτζῆς-τροχονόμσς, ἀναλαμβάνει, έλλείψει τροχαίων ὀργάνων, Ter κυκλοφορία, στὸν
.. πολυσύχναστσ δρόμο, λεωφόρο μάλιστα, τῆς
21 ης. Δείχνει στοὺς Ἕλληνες - ποὺ φοροῠν ὅλοι τους
φσυστανέλλες, τσαρούχια Kai osyKoOVIaL— τὸ «σωστὸ δρόμσ»
: Γνωστὸ ῆταν αὐτό,
Βαδίζετε
Δεξιάῑ
ἀκόμα κι ἀπ’ Ter ρητῆ δήλωση τοῠ Λάμπρου στὸν
Περ. Κοροβέση, ὅταν τοῡ ἔκανε «ψηστήρι» στῆν
Ἀσφάλεια; «“Ὀ,τι Kai να γίνει, θαρθεῑ ὁ φρυδας Kai ,
θατα ποῡμεέ». Ἐκεῖνο ποὺ δὲν ξέραμε εἶναι, γιατί,
ὲνῶ Ô ἑνδιαφέρων αὐτὸς νέος δείχνει . . . ἀριστερά,
ταμπέλα τῆς ἀφίσσας διαφωνεῖῐ Τέλος πάντων, τα

λάθη εἶναι προφητικα καμια φορά; Συμφωνεῖτε, K.
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κατέρχονται μέσῳ τῶν
άρχαγγέλων, τῶν ἀποστόλων
τῶν ἁγίων Kai τῶν μικροτέρων
ἁγίων μέχρι τας κεφάλας τῶν
πιστῶν, ὲγγίζουν αὑτάς, ἐκεῖ
ὅπου πατοῡν oi πόδες αὐτῶν.
Ἔδώ δὲν πρόκειται να γίνῃ
μουσεῖον αἰσθητικῆς Kai
έπιστημονικῆς (ψυχρᾶς)
παρατηρήσεως ἀλλα
θρησκευτικῆς κατανύξεως καὶ
ἐνσωματώσεως στῆ σάρκα τοῦ
Λόγου, ποὺ εἶναι η Ἐκκλησία
ὅπως μᾶς Ter έδωσαν oi
-πατέρες Kai ôxl, ὅπως θέλει να
μάς Ter μετατρέψη ῆ
τεχνολογία κοσμικῶν
κτισμάτων” εἰς Ti θα διαφέρῃ
- ἕνας ναὸς ἀπὸ κέντρα
διασκεδάσεως, ποδοσφαιρικα
γήπεδα, ὲργοστασια κλπ.;
Δι’ αὐτοὺς τοὺς λόγους
ἀπορρίτι-τονται Kai τα
μεγάφωνα ῶς μειωνοντα Ter
αξίαν τῆς παρουσίας ψαλτῶν,
ἱερέων Kai αὐτῶν τῶν Ἁγίων.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ ΚΕΣ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ. ..

Ἤδη ἐξ ἀρχῆς θα εἶναι Ô
ἀρχιτέκτων παρων ὁκτάωρσν,
ἐφ’ ὅσον τίθεται θέμα
χαράξεως, δομῆς Kai
κατασκευῆς ὲν γένει μαζῐ μὲ
τοὺς μαστόρους τοῦ
συνεργείου, τὸ ὁποῖον ὅ ἴδιος
θα ἔχῃ προετοιμάσει Kai ὅπου
«ἐργολάβοι - μὲ την κοινῶς
δοθεῖσα ἔννοια δὲν θα
ὺπάρχουν οὔτε πολιτικοί
μηχανικοί, οὔτε αἰ γνωσταῑ
«στατικαῖ μελέται».
Τὸ συνεργεῖο στῆν ἀρχῆ θα
εἶναι σχετικῶς ὁλιγομελές, διότι
εἶναι λίγοι οἰ ἱκανοὶ μάστσροι
σήμερα στὸν Ἐλλαδικὸ χῶρο,
μὲ τῆν επιμονῆ ὅμως αὐτῶν Kai
τού ἀρχιτέκτονος Kai κυρίως μὲ
Ter πίστη στὸ μεγάλο σκοπὸ θα
δημιουργηθῆ σχολὴ μαστσριας
ἐκεῖ ἐπὶ τόπου, ὅπου Kai θα
διδάσκονται νέοι δια να
βοηθήσουν ἀργότερα δι’
ὸλόκληρη Ter ἑλληνική
άρχιτεκτονικη μέσα στα

πλαίσια τῆς ἀναζητήσεως
ἑλληνικῆς αὑτοσυνειδησίας, Ter
ὁποία έχομε χάσει θαμπωμὲνοι
ἀπὸ τὸν διεθνισμὸ τῆς
τεχνολογίας.

Ἀριστερα τοῦ προπυλῶνος
ῗῗὲῗῖῗόῗ ἱὲἒῖἓῗῖῡμὲἑὰ<ὲδῳλῑων
. υπα
ὸμοιογένεια στα ὐλικα στρέξὲ
ξυλίνη δικλινῆς Kai πλάκες
ληφθησόμενα ἀπὸ στέγας
παλαιῶν οἰκιῶν
κατεδαφισθεισῶν τῆς
Ἠπείρου, τοῦ Πηλίου, τῆς Δ.
Μακεδονίας καὶ τοῦ Πάρνωνος.
Μεγάλαι ποσότητες τοιούτων
πλακῶν θα μας χρειασθούν δι’
ὅλον τὸ συγκρότημα.
Δια λόγους οἰκονομίας θα
ἀπσκλεισθῆ η μεσολάβησις
ἐμπόρων δια Ter προμήθειαν
τῶν ὑλικῶν αὐτῶν. Ἡ
ἑξεύρεσις τῶν ὑλικῶν Kai η
συγκέντρωσις είς τὸν τόπον
ἐργασίας θα γίνεται ὑπὸ τοῡ
ἰδίου τοῦ ἀρχιτέκτονος,
συνεργαζομένου μετα μελῶν
ἐπιτροπῆς ἀρμοδίας Κρατικῆς
"WW9'H ὲκτέλεσις τοῡ ἔργου δὲν
μπορει να γενῆ χωρὶς να
κυριαρχῆ πνεῦμα θυσίας Kai
ἀπ’ τοὺς μαστόρους Kai ἀπ’
τον πρωτομόιστορα. Ἔργα
τοιουτου περιεχομένου
σπανίως δημοπρατοῡνται ἀνα
τὸν κόσμον.

συνσλικὸς ὺπολογισθεῑς
ογκος ειναιῑ
Τριάντα χιλιάδες έννεακόσια
πενήντα κυβικα μέτρα (30.950
κ.μ. .
Ἡ συνολικῆ δὲ ὺπολογισθεῖσα
δαπάνη εἶναιῑ
ἑβδομήκοντα ἑκατομμύρια
(7Ο.ΟΟΟ.ΟΟΟ) δραχ.
προϋπολογισμὸς δὲν
δύναται να εἶναι ἀναλυτικὸς Kai
εξαντλητικός, διότι τότε θα
επρεπε ἡ ὅλη προμελέτη να
βασισθῆ στὸν όρθολογισμό.

Χρειάζονται σχόλια,

Ἰωαννίδη; Ἐμεῖς, πάντως, αφού δὲν ξέραμε γράμ- \
ματα - γι’ αὐτο μας βάλατε στὸ γῠψο - σα νομοτα- ”
γεῖς πολίτες, δὲν διαβάσαμε Ter ταμπέλα. Είδαμε μόνο

. if” ΛΕΩΦοΡοΣ
ΖνΆΓιΡιΛιογ

ιἱ

τὸ·χέρι
ὅ,τι έγινε.
τοῦ
Φταῖμε;
ΕΣΑτζῆ-τροχονόμου σαςέ Δὲ«Ποὺκ»
φταῖμε για J

TÉXNÉZ
ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς θιάσους να
δοθεῖ μια ἀνάταση στὸ θέατρο, γιατὶ ἐπὶ χρόνια ἔχουν
ταλαιπωρήσει τὸ θεατή τους,
τὸν ἔχουν μάθει στὸ «κακὸ»
Kai έτσι, ὅταν θελήσουν ἀπό”ὅτι ἠταν ἄσεμνα, ἀναρχικα
τομα ν’ ἀλλάξουν oi ἀγαπημέKai ὅτι «ὑπονομεύουν τας ὑγινοι του πρωταγωνιστὲς ποεῖς παραδόσεις τοῦ ὲλληνικοῡ
ρεία, δὲν εἶναι σὲ θέση να τοὺς
λαοῦ». Θέλησε να μᾶς ἀποπαρακολουθήσει Kai δὲν πηβλακώσει μὲ τα ἐλεεινὰ σήριγαίνει να τοὺς δεῖ. Ἕτσι, oi
αλς τῆς τηλεόρασης Kai μὲ
πρωταγωνιοτὲς στὸ δεύτερο
ποδοοφαιρικοὺς ἀγῶνες, μὲ
κιόλας ἔργο τοῠ παρουσιὈλυμπιάδες τραγουδιού, φεἀζουν T’ ἀναμασημένα ἔργα,
στιβαλ τραγουδιοῡ, ποὺ δυσποὺ ἀγαπάει Kai ὅλα πανε μιά
τυχῶς, τὸ τελευταῖο «ἐκτελέχαρα τότε. ,
σθηκε» μόλις πρὶν λίγες μέρες.
Ντροπη Kai μόνο ντροπη
Ἀπὸ ἀντίδραση, ὅμως, ὁ
ἀνήκει σὲ ὅλα τα θέατρα τα
θεατής, που ἀποτελεῖ ἀκόμα
καλοκαιρινά, ποὺ ποδοπάτηKai τὸ λεγόμενο «πλατὺ
σαν τα γεγονότα τοῡ Νοεμκοινὸ» θέλησε να παρακολουβρίου, τα ἑκμεταλλεύτηκαν
θήσει παραστάσεις ποὺ μιKai ἀφησαν μέσα μας κάτι aiλοῦσαν για τὸ σημερινό του
σθητικα ἀκάθαρτο για κατι
πρόβλημα. Ἕτσι, κατέφευγε
τόσο μεγάλο Kai ἀνεπάνάλησυνήθως στα θέατρα τῶν
τιτο. Φοβᾱμαι, ὅτι χάνουμε τα
νέων ποὺ κράτησαν μια θαυλόγια μας μὲ αὐτη την κουμάσια στάση Kai ἔβλεπε τα
βέντα, ὅταν προσπαθοῠμε v’
ἔργα τους, èch πρὶν δὲν γνώἀξιολογήοουμε τη θεατρική
pile τοὺς δημιουργούς του.
μας ζωὴ Kai προσπαθοῡμε να
Ἕνιωθε ὅτι κάτι διαφορετικὸ
ξεχάσουμε τὸ αἶσχος τοῦ καγινόταν ἐκεῖ Kai ἀπὸ στόμα σὲ
λοκαιριού.
στόμα διαδιδόταν μια καλὴ
Ἀντῑ να δώσουμε κτυπήπαράοταση.
ματα στὸ σύστημα τῶν διἩ φοβερὴ ἑπταετία πρόκτατόρων, ἀντὶ να ἐμφυσήβαλε ἀνάξιους σε πολλὲς καίσουμε πίστη στὸ θεατή για v’
ριες θέσεις τοῦ θεάτρου, ὲνῶ
ἀγωνιοθεῖ ὲνόιντια στήν mes
κυνήγησε σημαντικὲς προσωκαταπίεση, φρόντισαν να τὸν
πικότητες, ποὺ κατέφυγαν
γαργαλίσουν με τα καπέλα
στὸ εξωτερικό.
Ἕκλεισαν oi περισσότερες . τῆς Δέσποινας Kai τὸ πουλὶ
τοῦ τάδε Kai τοῦ τάδε, ποὺ
ἐφημερίδες, σαν συνέπεια,
τοῦ πετάει ἠ δὲν τοῠ πετάει,
ἕπαψαν να γράφουν κριτικὲς
λὲς κι ἐκεῖ ήταν τὸ πρόβλημα.
ὑπεύθυνοι ἀνθρωποι καί,
Ἀναφέρω αὐτα τα δύο χαραέτσι, στὸ χῶρο τῆς κριτικῆς
κτηρικὰ δείγματα, γιατῑ γύρω
βγήκαν ἅνθρωποι ἀπὸ τα πιὸ
ἀπὸ αὐτὸ τὸν καμβά στρέσκληρά συγκροτήματα, ποὺ
φονταν ὅλα τα ἔργα. Mam,
κατακρεσύργησαν τὸ θέατρο
ἔβγαινε ὁμάδα ἀπὸ σουρλουμόνο Kai μόνο για να ἐπιβάλούδες μὲ μίνι Kai μπότες ποὺ
λουν τὴ γνώμη τους, ποὺ
φώναζαν; Ἐλευθερία Δημοὑπαγορευόταν ἀπὸ ξενοκίνηκρατία Kai κατόπιν, πίσω
τους μηχανισμούς, φροῠτο
ἀπὸ τα κάγκελα, ἕβγαινε τὸ
φαρμακερό, ποὺ ἔδρασε τήν
μπαλλέτο ἀπὸ ὅχι φανατικοὺς
ἑπταετία.... Ἕτσι, ἕνα θέατρο
ἀνδρες, ποὺ παρίστανε τοὺς
χωρὶς πνευματική ἡγεσία καφοιτητές. Μάλιστα. Αὐτοὶ είτέφυγε σὲ προχειρὸτητες Kai
μαστε. Αὐτὸ εἶναι τὸ θέατρό
ἀδεξιότητες.
μας. Kai ἑμεῖς προπαθούμε
Τὸ μόνο θετικὸ εἶναι ἡ συννα κάνουμε ἀναλύσεις ἐπιπέείδηση ποὺ ἀπέκτησε ὁ· θεδου. Ma δὲν εῖμαοτε ἀστεῖοι,
ατὴς Kai παραμέρισε τῖς φαρσοκωμωδίες, τα μπουλβαρ
καὶ ζήτησε κάτι πιὸ οὐσια3. Πιστεύετε o’ ἕνα θέατρο
ποὺ λειτουργεῖ μὲ κλασσικοὺς
στικὸ να δεῖ.
δομικοὺς κανόνες ἠ 0’ ἕνα
2. Ποιά εἶναι η θεατρικὴ στάστρατευμένο θέατρο μὲ τήν
θμη αὐτοῦ τοῦ τόπους
ἔννοια τῆς κοινωνικής λειτουργίας;
- Εἶναι εξαιρετικα χαμηλή. Μὲ
μόνη ἀντίθεση Kai πάλι τα véa
’Όλοι
oi
καλλιτέχνες
εἶναι
θέατρα, ποὺ δὲν σκοπεύουν
στρατευμένοι, εἴτε τὸ θέλουν
μόνο στὸ ταμεῙο τους. “Ωστόεἴτε ὅχι. Αὐτοὶ ποὺ προσπασο, τώρα γίνεται μια στροφή
θοῠν να ἀποφύγουν οὐτὸ εῖKai ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς θιναι χαμένοι, ἀκόμα κι ἀν εἶναι
άσους να καλυτερέψουν τὸ
τεράστιοι στή δουλειά τους.
ρεπερτόριό τους. ”Οχι, ὅμως,
Νομίζω, ὅμως, ὅτι αὺτὲς oi
ἀπὸ βαθύτερο πιστεύω, ἀλλα
περιπτώσεις εἶναι Kai oi λιγόἀπὸ μόδα. Δὲν μπορῶ νά εὐτερες Kai πάντα οἱ καλλιτέχνες
ψωμονήσω αὐτή τή μόδα,
παίρνουν τὴν πρώτη θὲση σὲ
γιατὶ ξέρουμε καλα ἀπὸ τὸ
ὅλα τα ζητήματα.
παρελθὸν ὅτι στὸ δεύτερο κι'O σημερινὸς καλλιτέχνης
όλας ὲργο θα ἔχουν ξαεἶναι Kai πολιτικός. Πρέπει να
ναγυρίσει στὸ παλιὸ ρεπερτόἀνοίγει δρόμους μὲ τη δουλειά
ριο ποὺ «χωνεύει» τὸ θεατή.
τρυ καὶ ὄχι μόνο να μᾱς aγεύει. Πρὶν ἀπὸ χρόνια, αυτὸ
Δυστυχῶς, εἶναι δύσκολο

στέρησαν τὸ δικαίωμα να παρακολουθήσουμε ἔργα ποὺ
εἶδεὴ Εὐρώπη Kai ἠ Ἀμερική
Kai ποὺ ὑπῆρξαν σταθμοὶ για
τὸ θέατρο, με τὸ πρόσχημα

«ΣΚ. . . >>
σάτιρα
TTGVIKOU

«Εἶναι χαμὲνοι oi
καλλιτέχνες πού δὲν
στρατεύονται»
, 'H Μαριέττα Ριάλδη άρχισε να παρακολουθῆ τη Δραματικη Σ ολ “ άπὸ μα*θητρια στὸ Γυμνάσιο. Μὲ τοὺς συσπουδαστές της, τὸ 7960-63, νέ ασαν μιᾳ
σειρα ἔργων πρωτοπορίας (Ἰονέσκο - Μπέκετ - Πίντερ). Tô 1963, ἀνεβαζει τα
ἔργα «Πρὸς κατεδάφιση» τοῡ Τ.Οὐίλλιαμς, «Μακαρίτης» τοῡιΡενὲ Dyna/\ντιά, καὶ «Ἕνα δροσερὸ ἀπόγευμα» τοῦ Ουίλλιαμ Ἳνγκ. Τὸ προγραμμακαυτο
τὸ παρουσιάζει Kai στη Θεσσαλονίκη, σὲ μια αἴθουσα τῆς ΔΕΗ, που τη διαμορφώνει σὲ θέατρο. l Κ _ Ι ἱ

Τὸ 7964, ἱδρύει τὸ Πρώτο Πειραματικὸ Θέατρο Τσεπης και ανεβαζει τα
έργα; «Ὀ Ρώμαῐος, ὴ Ἰουλιέττα Kai τα σκοτάδια» τοι] Γιαν Ὀταενάσεκ, σε
διασκευὴ Ν.Σιδερίδη, «Τρίτος διάδρομος ἀριστερά» τοῦ Νέστορα Mama:
«Ἀδειος Κύκλος» τοῦ Χρήστου Σαμουηλίδη, «Ἑστιατόριο Οὐμανίσμους» του
Βασίλη Ζιώγα, «Μισὸς Βασιλιας» τοῦ Μάνθου Κρίσπη. Tà 1965, ἱδρύει το
Λοιϊκὸ Πειραματικό Θέατρο στην Κοκκινια μὲ τὸν Μίκη Θεοδώρόικη, τον Μέντῃ
Μποοτατζόγλου Kai τὸν Ἰάκώβο Καμπανέλη, ποὺ, ὕστερα ἀπο μερικους μηνες λειτουργίας τὸ κλείνει η Ἀστυνομία, I
Ἀπὸ 7965-7968 σὲ διάφορες θεατρικὲς οτέγες άνεβάζει τὰ ἔργα( «Μυιγες»
τοῦ Ζ.Π.Σάρτρ, «Δὶς Τζούλια» τοῦ Στ ίνμπεργκ, «'H Kupia που δεν πένθει»
τοὺ Κώστα Μουρσελα, «Μικρη Παρέν εση» τοῦ Βαγγέλη Γκούφα, «Ἐκτέλεση»
της Κώστούλας Μητροπούλου, «Ἀντιγόνη» τοῦ Ἀνουΐγ, « O Θρύλος της
ἀγάπης» τοῦ Ναζίμ Χικμέτ, _

Ἀπο τὸ 7968, το Πει αματικὸ Θέατρο στεγάζεται στη μικρὴ αἴθουσα της
ὁδοῦ Ἀκαδημίας, Kai Q2: ἀνεβάσει τα épya: «fu ισμός» Μαριέττας Ριαλδη,
«Ὀ ξένος» του Νίκου Ζακόπουλου, «Τέλος» του ιωργου Χριστουλάκη.
Στην περίοδο 1969—70 τὰ ἕ γα; «Ἠχος τοῦ κώδωνος» τοὺ Γιάννη Σκα ίμμπα,
«Ta παιδιὰ» Ma ιέττας Ριάλβδη, «Ὀμφάλη» τοὺ Νίκου Ζακόπουλου, « ρογονος» τοὺ Α ε ου Τερζάκ , _ β «Σχεδίες» Μαρίας Λαμπαδαρίδου, «Λύτρωση»
τοῦ Ντίνου Ἰγαγξιάρχη, « ΕκπΓληξη» του Μτταμπη Τσικληρόπουλου, ,

7970—71: «Ἀποικια τών τιμώ ημένων» τού Ιάκωβου Κα πανέλη, «BIqu’ἕὲἷῒὲὶοέῗῗῗὲῧυῑΜιῗῗέ«129ΖὲΞῆΕἶζῖἕὲθὶᾟῖἓέᾚὲοἝ ἕὶεκλῗέἓῖᾒὲἶέῗ
τιτης» 7'30 Νάσου Βαγενάῖ βᾈιάδρομος» Κωνστανέιςίνου MiXou},2 «Σῼαυρόλεξο»
τοῦ Νίκου Χουλιαρᾱ, «Τράνζιτο» τῆς Ἑλένης Κιτσοπούλου.
1971-72: «Ἄμπλετ» τοῦ Σαίξπηρ.

7972-73; «Οῠστ...» τῆς Μαριέττας Ριάλδη.

7973-74; «Οὐστ..,», «Ὀροφὴ» τοῦ Δημητρη Λευκορείτη, «Ἀγριοφραουλιὲς»
τοῦ Πάνου Πολυχρονόπουλου,

Mia σκηνὴ ἀπὸ τὸ ἔργο «Mao-Mao».
Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΤΗΣ Μ. ΡΙΑΛΔΗ
1. Μπορεῖτε νὰδώσετε μιά εἱκόνα τοῦ ἑλληνικοῡ θεατρικού
χώρου, έτσι ὅπως διαμορφώθηκε οτὴν· 7ετία Kai να
πῆτε τί προοπτικὲς διαγρά-

“ ονται στὸ έλλον, μὲ βάση
τι τὸ κοινὸ ὲν συμπιέζει πιὰ
>τὶς ἀπαιτήσεις του ;
. — Τα 7 χρόνια τῆς δικτατορίας ·
Kai ή λογοκρισία ἐκαναν ἕνα
μεγάλο κακὸ οτὸ θέατρο. Mac
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'TEXNEz'
μπορεῑ να ἠταν αρκετό· σημερα δὲν φτάνει. Ἀπὸ την
άλλη μεριά, δὲν γίνεται τέχνη
μὲ ὰνεπαρκή μέσα Kai προσόντα, γιατῑ τότε καταφεύγουμε σὲ ὰσημαντότητες ποὺ ταμπσυρώνονται
πίσω απὸ τὸν ὅρο «στρατευμένη τέχνη» Kai κανουν αρλοὺμτῑες. Αυτοῑ oi ὅροι πάντα
εἰναι ἐπικίνδυνοι Kai χρειάζεται προσοχη, για να τοὺς TOποθετηοεις σωστά.
4.Υ Πιστεύετε ὅτι στροφὴ
ὡρισμένων παλιων σχημάτων
τοῦ έμπορικοῠ θεάτρου εἶναι
εὐκαιριακή ἢ οὑσιαστικη διαφοροποίηση;

— Δὲν εἶναι - ὅπως είπαμε θετική αὐτὴ ἡ στροφη, άλλα
μόδα. Πάντως για τώρα μας
εἶναι χρησιμο αὐτὰ τα μεγάλα
ὀνόματα να παίζουν τὸ δικό
μσς παιχνίδι. Ἂν καλυτερέψουν την ἐργασία τους καὶ
επιμείνουν, θα εἶναι ἕνα σηἕῗὲτὲὶῗ π’ῗὲρὲῧὶὶ, πῖεᾶεὲτὲὲῗ
τη φίρμα, ποὺ τοῦ μιλάει για
πράγματα, 1100 τὸν συγκινούν καὶ τὸν αγγίζουν, ἀπ’
ὅ,τι ἕνα μικρό, ὁχι πολὺ
γνωστό, θέατρο. Ἀπὸ αὐτη
τὴν πλευρὰ ὑπάρχει τὸ
ὄφελος. Kai ὰς μη σταματησουμε στα βαθύτερα αἴτια.
Άς δοῡμε τὸ ὄφελος. Ἀλλωστε, αὺτή τη οτιγμη, ἐπειδὴ
είμαοτε στὸν γκρεμό, παραβλέπουμε πολλα πράγματα.
Γιατί ὅχι Kai 0010;
5. Σημερα ὀλο Kai αποκτάει
ὀπαδοὺς ἡ αμφισβητηση για
τὸ θέατρο. Τελικα τί ἐξυπηρετεῖ τὸ θέατρο Kai τί ἐπιβάλλει
τη διατηρηση αὐτῆς τῆς μορφῆς τῆς Téxvnc;
— ἼΞτσι ὅπως τὸ βρηκαμε, δὲν
ἐνθουσιάζει οὔτε έμᾱς 1100 10
ὑπηρετοῡμε. Πόσο μᾶλλον τὸ
θεατή 1100 πληρώνει Kai τα
χρήματα του, πληρώνει ὅμως
καὶ τήν ανεκτικότητά του,
ποὺ εἶναι τρομακτικη. Τὸ ἑλληνικὸ κοινὸ ειναι ένα σπάνια
ταλαιπωρημένο κοινὸ σὲ ὅλο
τὸν κόσμο. Ὑφίσταται, τα
πάντα χωρὶς v’ ὰντιδρᾱ καὶ να
ὲπαναστοττεῖ. Τὸ θέατρο, ἂν
δὲν εἶναι πολιτική πράξη, δὲν
εξυπηρετεῖ τίποτα. Μέσα οτὴν
πολιτική πράξη, ὅμως, θα εἶναι κλειομένη ὅλη ἡ θεατρικὴ
αγωγη, 1100 δὲν πρέπει να
παραμερίζεται χάριν τῆς «πολιτικῆς πράξεως». ’Ἐνας ψευδὸς ἠθοποιός, ὃὲν μεταφέρει
σωοτα τὰ λόγια του, ὅσο ση“GigiKgpgig‘ErﬁEéu 0 θεσμὸς
του θεάτρου, ποὺ εἶναι ἠ πιὸ
ὅλοκληρωμένη μορφὴ τέχνης,
ἀλλα 0 τρόπος μὲ τὸν ὁποιον
λειτουργεῖ αὐτὸς ὸ θεσμός.
Δὲν ὑπάρχει πλέον καμια άμεσότητα, καμια συμμετοχη,
ὅλα εἶναι ὲκ τῶν προτέρων
40

προγραμματιομένα. Μὲ μια
κουραστικὴ ρουτίνα, ποὺ
ἑπαναλαμβάνεται. “

Ἕχουμε ξεφύγει άπὸ τὶς ρίζες Kai Tic, πηγὲς τοὺ κλασικού θεάτρου. Ἀλλὰ έχουμε
χάσει τὸ ένστικτο. Ἔχουμε ξεχάσει τήν τελετουργία, ποὺ
ἔχει μέσα της ἡ καθε στιγμὴ
τοῦ θεάτρου.

Ἕτσι πια απομακρύνεται
απὸ τήν αναζητηση Kai την
ἀλήθεια.

"Ola αὑτα μας κάνουνε ν’
αμφισβητούμε τὸ θεσμὸ τοῦ
θεάτρου, ποὺ ἔχει τόσο απομακρυνθεῖ απὸ τοὺς ἀρχικοὺς
του σκοπούς.
“Ομως μὴ ρωτατε τί ἐξυπηρετεῑ Kai τί ὑπαγορεύει αὑτή ἡ
διατηρηση, ὅταν θέατρο εἶναι
ἡ ἴδια μας ζωή. Ἂν κάποτε
σταματούσε τὸ θέατρο, ὅ άνθρωπος θα πέθαινε, ὅπως
Kai κάθε τέχνη. Στὸ έργο μου,
ποὺ δουλεύουμε τώρα, έχω
φανταοτεῖ μία κοινωνία, ποὺ
απομακρύνει τοὺς καλλιτέχνες
Kai τότε χάνει κάθε μέτρο άνθρώπινο Kai φυσικό. Oi κάτοικοι τερατοποιοῠνται...

6. Μὲ τὸ έργο 1100 ανεβάζετε
τί καινοὺργιο προσφέρετε]
- Τὸ «Σκ ..... εἶναι ἕνα έργο,
1100 μπορεῖ να χαρακτηριοτεῑ
σαν σάτιρα πανικοῦ.

τών παιδιῶν τους. Kai καταπίνονται άμάσητοι.
Μέσα απὸ τα στομάχια τῶν
παιδιῶν τους στέλνουν κατάρες νύχτα μέρα.

Ἡ ασυδοσία γίνεται παροξυσμός.

Κάποιος τότε, ξαφνικά,
βγάζει μιὰ κραυγιέ Ἡ πόλ
άκινητοποιεῖταιέ ταματάει.
Παὺει ν’ άνασαίνειί Νεκρώνεταιὲ

Τότε, ἴσως κάτι συμβεῑ...
Κάτι γίνεται Ἴσως...

ιὈλος αὐτὸς ὸ κύκλος, δοσμένος μὲ μικρὲς εἰκόνες, σὲ
ρυθμὸ τελετουργικό, μοιάζει
σαν να σαρκάζει σὲ κάθε του
01W]- , ,, ,,

"Eva έργο χωρις ελεος. Οχι
ὅμως άπαισιόδοξο.

Ἀπαιτεῑ μεγάλη εὐαισθησία
στήν ὲκτέλεση. Τὸ ἑρμηνεύουν
νέοι ἠθοποιοί, κυρίως, μὲ μοναδικη εὐαισθησία.

Τὸ έργο ὰνεβαίνει τὸ πρώτο
δεκαημερο τοῠ Ὀκτωβρίου
απὸ τὸ Πειραματικὸ Θέατρο,
μὲ σκηνοθεσία Μαριέττας Ριάλδη, σκηνικα Ἐσμὲ Πηλείδη.
Ἕρμηνευτές εἶναι; ,Βερούτη
Μάτα, Γεννηματα Δήμητρα,
Κολλάρου Τζένη, Κυρίμης Πέτρος, Λαμπρόπουλος Γιάννης,
Μπάρτης Γιῶργος Kai Maplέττα Ριάλδη.

Oi κάτοικοι νιώθουν τὸ
ἔδαφος να τρέμει κάτω απὸ
τα πόὸια τους.

Oi περισσότεροι μόλις τώρα
συνειδητοποιούν τὸν κίνδυνο.
Μετα άπὸ τὸ φόβο, ὸ πανικός. Μερικὲς μεμονωμένες
θυσίες πνίγονται οτὸ αἷμα. Oi
νέοι ὁδηγοῦνται στα στρατόπεδα, για να τοὺς αφαιρέσουν
κάθε πρωτοβουλία. Ἡ οἰκογένεια παίζει τὸ τελευταῖο της
χαρτι Kai χάνει.
Ἡ έπίσημη θρησκεία βλέπει
να διαδραματίζονται τα γεγονότα, χωρίς να παίρνει θέση.
Oi καλλιτέχνες εἶναι χρεωκοπημένοι. Oi έμπνεύσεις τους
εἶναι φτωχὲς μπροστὰ στα
ἓὶιλμὶατα
ποὺ κάνει ἡ σημερινή
ωη.

Μπροστα οτὸ χάος Kai oi
θύτες τρομάζουν. Ἴσως δὲν
επρεπε να φτάσουν τα πράγματα μέχρι ὲδῶ, σκέφτονται.
Για λίγο καιρὸ πρέπει νὰ ξανασάνουν τὰ θύματα. Για
πρώτη φορά, θύτες Kai θύματα βρίσκονται οτὸ ίδιο ἁδιέξοδο. Μίσος μόνο. Δὲν μποροῠν να ὑπάρξουν προσ-ητικές. Μία έκνευριστική avaμονη.
Oi άνθρωποι τερατοποιοῠνται. Ἀρχίζουν v’ a010Kaταστρέφονται, πετᾱνε ὅλα τα
στηρίγματα. Oi γυναῖκες χάνουν την τρυφερότητόι τους,

εἰκαστικᾶ
Oi καλλιτέχνες
ητανε πάντα στις
ἐπάλξεις.
Φίλος τοῦ περιοδικοῡ, διαβάζοντας τὴν ἀναφορὰ ποὺ
έγινε στα χουντικὰ καλλιτεχνικα βραβεῖα, σέ προηγούμενο τεῦχος, άνάσυρε ἀπὸ τὸ ἁρχείο του Kai μᾶς .
ἔστειλε μια προκηρυξη τοῦ
ΕΑΜ Καλλιτεχνῶν τοῦ 1943.

Πέρασαν δύο ,περίπου μῆνες
ἀπὸ την ημέροι 1100 ὁ
Ὑπουργός Λούβαρης
ὑποσχέθηκε να λύσει τα
οίκονομικά μας Kai
ἐπαγγελματικὰ ζητήματα,
δίνοντας άμεση διέξοδο στα
γίνονται μαινάδες... παύουνη. _ προβλήματα τῶν μηνιαίων
ἐπιδομάτων.
να γεννοῡν.
Ωστόσο, τελευταία μονάχα
Παραμερίζονται oi αντρες
σαν ἄχρηστα εἴδη στα καλά- ’στὶς ἐφημερίδες γράφτηκε
πὼς ἡ οἰκονομικὴ βοήθεια ’
θια τοῦ σούπερ μάρκετ.
Oi γέροι γίνονται τροφὴ
στοὺς καλλιτέχνες εῙναι πια

γεγονός. Ὰκόμα διαβάσαμε
στίς ἐφημερίδες ποσα
δτὲἶὲ 7θίαυδιατεθοῡν
για την ἐνίσχυση των
καλλιτεχνών. O σκοπὸς
αὐτῶν τῶν δημοσιευμάτων
εἶναι ἡ ὲξαπάτηση τοῦ κοινοῦ
Kai ἡ δημιουργία μιᾶς
τεχνητης άτμόσφαιρας
εὐτυχίας οτην τάξη τών
καλλιτεχνων. Ἀντίθετα μὲ τὰ
παραπάνω, τὸ ποσὸ τῶν
δώδεκα ὲκατομμυρίων, τόκανε
É'Er] η βλαβερη διεύθυνση τῶν
καλῶν τεχνῶν. Τὸ ποσὸ τών
πέντε ἑκατομμυρίων για τὴν
ἐνίσχυση τῆς χαρακτικής Kai
10 άνοιγμα τών ἐργαστηρίων
άπορίφτηκε ἀπὸ το ,
ὑπουργεῙο τών Οἰκονομικων,
ἐπειδὴ ὁ άριβίστας Τόμπρος
δὲν δίνει καμία σημασία στα
οἰκονομικὰ τῶν καλλιτεχνων.
Ἐπίσης, με διαταγὲς τοῦ
Ράλλη η Στέγη Γ ραμμάτων Kai
Τεχνῶν Kai oi αίθουσες
ἐκθέσεων γίνονται
Ταχυδρομεῐο. Ἐπιτροπη
καλλιτεχνων 1100 πηγε οτὸ
Λούβαρη δὲν ἕγινε δεχτη, γιατὶ
πηγαινε να διαμαρτυρηθεί, κι
ὁ Τόμπρος διάταξε την άμεση
παράδοση τοὺ Μουσείου.
"E101, oi καλλιτέχνες
βρίσκονται 010 δρόμο. Στὴν
κρατικη ἐπιτροπὴ για τὴν
ὑποστηριξη των πνευματικῶν
ἀξιῶν τοὺ τόπου μας ὀ
Τόμπρος διόρισε καλλιτέχνες,
1100 δὲν ἔχουν καμια οχέση μὲ
τη μάζα των καλλιτεχνων,
Ἕτσι, εἶναι φανερὸ πως ὁ
Τόμπρος συνειδητα ἐνεργεῖ
ένάντια 010 γενικὸ συμφέρον
τῆς τάξης μας. Ὰκόμα, ὅλος ὁ
καλλιτεχνικός κόσμος πρέπει
να μάθει πως
αντικαλλιτεχνικη διεύθυνση
τῶν Καλῶν Τεχνῶν, 1100 τη
διευθύνει ὅ φασίοτας Kai
συντάχτης τοῦ «Κουαδρίβιο»
M. Τόμπρος απαοχολεῑται,
καθὼς δηλωσε μὲ μιὰ δῆθεν
ἀναδιοργάνωση τῆς Σχολῆς
Καλων Τεχνῶν. Μετὰ θα
ἀπασχοληθεῑ μὲ τὴν .
ἁναδιοργάνωση τῆς
Πινακοθηκης Kai μετά, ἂν δὲν
παρουσιασθεῑ τίποτ’ ἄλλο, μὲ
τα ἐπαγγελματικα Kai
οἰκονομικὰ ζητήματα τῶν
καλλιτεχνῶν. ·
Καταγγέλοντας τα
παραπάνω, καλοῡμε ὅλους
τοὺς καλλιτέχνες νὰ
παρακολουθοῡμε καλὰ τὸν
Τόμπρο, 1100 βρίσκεται ἁκόμα
β στην ἀρχὴ τῆς άτιμης Kai
ἀντικαλλιτεχνικῆς δράσης του,

, Kai μὲ ὲπιτροπὲς να

Ξᾳῆῦσέβειξη χορήγηση τῶν
μηνιαίων ἐπιδομάτων 0’
ὅλους τοὺς καλλιτέχνες.
H TOMEAKH EI'IITPOHH TOY · ’εοΝικογΑιιεΛεγοεΡοτικογ κ
ΜΕΤΩΠΟΥ (ΕΑΜ) ΤΩΝ,
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 7-8-1943

ΤΞΧΝΙΞΞ
κινηματογρᾶφος

Μια ἐμπειρία
για τό
ἑπόμενο _
(ρεστιβαλ
Oi κομμένες ταινίες απὸ την
προκριματικη ὲπιτροπή, ὅπως
είπαμε Kai οτὸ προηγούμενο
τεῦχος, ἔκαναν, για πρῶτη
φορά φέτος, Ἀντιφεστιβάλ.
Ἕτσι, μᾱς δόθηκε η εὐκαιρία να
παρακολουθήσουμε 10 ταινίες
μικροῦ μήκους Kai 2 μεγάλου,
οὲ άλλη αίθουσα
κινηματογράφου τῆν ἴδια
ἑβδομάδα μὲ τὸ Φεστιβάλ.

TÔ Θεατρικό
Ἔργαστηρι
Θεσσαλονίκης
καὶ oi «‘I1T1TF7Ç»
TOÜ
Ἀριστοφάνη
(Θέσεις

Kai άπόψεις ’
Λαός καὶ
Ἐξσυσία)
Τὸ 424 π. X., ὁ Ἀριστοφάνης
κερδίζει, για δευτέρη φορά, τὸ
πρῶτο Βραβεῑο μὲ τοὺς
«ιἸτι-ιτῆς», έκτοξεύοντας ὰπὸ
σκηνῆς καυτα τα βέλη τῆς
άκαταμάχητης σάτιράς του
μὲ στόχο τὸ δημαγωγὸ
Κλέωνα κι ὅλη τῆν
φιλοπόλεμη μερίδα, ποὺ
ἓτέηιένει να εέέρνει τὸ.Λαὸ στῆν
ια περιπ τεια του
ἐμφύλιου σπαραγμοῦ.
Βρισκόμαστε κοντα στὸ τέλος
ἦῖἷέτΐέὀῖἓὲἕῗὲἕῗτέῗὲμου
431- 421. CI '
φιλειρηνιοτικὲς τάσεις τοῦ
ποιητῆ κι ἠ συμπάθεια του
ῃῗήρᾟσῗγτὲκοῖιξόόαοὲεινα τοῦ
πολέμου καὶ κλείστηκε στα
τείχη ἑγκαταλείποντας τὸ

φυσικό της περιβάλλον καὶ τὰ V
εἰρηνικά της ἔργα, οταθηκαν
ἡ πρωταρχική αίτία ποὺ

ἀνάγκασε τὸν Ἀριστοφάνη νὸι
ὲπιτεθεῖ ἐνάντια στὸν Κλέωνα

Ακούοτηκε ότι ἡ προκριματικη
ἐπιτροπὴ δὲν εἶχε προλάβει να
δεῖ ὅλες τίς ταινίες μικροῦ
μήκους. ’Όμως προωθησε
μέτριες συμβολικὲς ταινίες σαν
τὸ «Μή» Kai την «Πασαρὲλλα»
καὶ άπέκλεισε, π.χ., την
πολιτική ταινία τοῡ Σταύρου
Νικολαίὸη «Τὸ προίόν».
ἐνέργεια άξια απορίας.
Ἀνεύθυνη, ἐπίσης, η περικοπή
τῶν ταινιῶν μὲ κινούμενα
σχέδιά «Μηχανικὸ χαμόγελο»
τῶν M. Ζαχούρ-Κ.
Παπανικολάου Kai Ô
«Καλικάντζαρος, ὁ μπακάλης
KI‘ ὀ φοιτητής» τοῦ Γιώργου·
Κωνσταντινόπουλου,
πρῶτοεμφανιζόμενων
σκηνοθετῶν Kai άνεξάρτητων
παραγωγῶν. Ἀξίζει να
σημειωθεί ὅτι ῆ κομμένη ταινία
«Μια συνέντευξη», τοῦ Ἅρη
Φωτιάδη, εἶναι περίπου ίδια σὲ
θέμα καὶ σὲ φόρμα με τῆ
βραβευμένη ταινία «“Ο παπούς
μου», τοῦ Νίκου Ἀλευρα.
Συγκεκριμένα, καὶ oi δύο ταινίες

καί, κατ’ επεκταοη, οτα
δημοκρατικὰ ίδεώδη. Αὐτὸς
εἶναι κι ὁ λόγος ποὺ
θεωρήθηκε άντιδραοτικὸς
όνειρευτής παλιῶν καλῶν
έποχῶν καὶ άγριος πολέμιος
τῆς Δημοκρατικῆς πολιτικῆς.
“Ὀμως, αν ένοχλήθηκε ὁ
Ἀριστοφάνης απὸ πρόσωπα
ποὺ ὲν ὀνόματι τῶν '
δημοκρατικῶν θεσμῶν
ταλαιπώρησαν τὸ Λαό, αὐτὸ
δὲν εἶν’ απόδειξη πῶς
ὲνοχλήθηκε καὶ ἀπ’ τῆ
Δημοκρατία. ’Ἀλλωστε Kai 0
άντίπαλός του Εὐριπίδης, ὁ
μέγας θιασώτης τῆς
Δημοκρατίας, ῆτανε, ὅμοια μὲ
τὸν Ἀριστοφάνη
φιλειρηνιστής.
Ἀπὸ ὲχθρότητα, λοιπόν, στῆν
ταχτικη τοῡ Κλέωνα
κατασκευάζει τοὺς «Ἱππῆς»
ξιῖλῖἷῇᾮὲῧῦἓῗιῖὗὲἑαῗ’ῗιοῡ

πρέπει να βρεθεῖ ῆ τεχνικὴ
άποτελοῠνται απὸ μία
αφηγηση ἱστορικῶν γεγονότων δυνατότητα να προβάλλονται
ὀλες oi ταινίες] άκόμα Kai oi πιὸ
μέσα άπὸ τῆν προσωπικῆ
μέτριες. Αὐτὸ ἂς χρησιμεύσει
’σκοπια ἑνὸς ηλικιωμένου
σαν ἐμπειρία για τῆ
ανθρώπου, με μόνη διαφορά
ὅτι «ὁ παποῡς μου»
- δήμοκρατικότερη ὁργάνωση
Kai προετοιμασία του
ουνοδεύεται άπὸ θεωρητικὲς
ἑπόμενου.
ὲπεξηγήσεις για τῆν
κινηματογραφικη φόρμα.
'H γενικῆ αίοθηοη 1100 άφηοε
Ἅδικη, ἐπίσης, η περικοπῆ τῆς τὸ Φεστιβαλ ἠταν η
εὐαίσθητης ταινίας τοῡ
συνειδητοποίηση, ὅτι ταινίες
Ὀρέστη Ζωγράφου «Κοντα
ὑψηλῆς διανόησης Kai
OTÔ ΔάΟΟς».
προβληματικοῠ συμβολισμού
μόνο σύγχυση μποροῡν να
Σχετικα μὲ τὶς άπαγορευμένες
φέρουν στὸ κοινό, γιατὶ
ταινίες κατα τήν ἑπταετία, καὶ
άπευθύνονται σὲ μια Elite
αὐτη τῆ φορα άποκλείστη καν
θεωρητικῶν τοῦ
δυὸ οημαντικότατες ταινίες;
κινηματογράφου. Ἀντίθετα, ῆ
«Τὸ πλοῑο» τοῦ Μιχάλη
ταινία «Γάζωρος Σερρῶν» Kai
Παπανικολάου, ταινία
ντοκουμέντο γύρω άπὸ τοὺς
«Δι’ ἀσήμαντον ἀφορμήν»,
εργάτες τῶν ναυπηγείων, καὶ
ταινίες] δηλαδή, ποὺ είοχωροῡν
σὲ ζωτικοὺς χώρους τοῡ τόπου
«Oi φωνὲς» τού Συμεῶν
μας Kai επιχειρούν’μια ανάλυση
Καπετανάκη, άξιόλογη ταινία
προβλημάτων τῆς ἑλληνικῆς
μὲ ξεχωριστῆ εὐαισθησία.
Ἕτσι, μὲ τὶς ἐντυπῶοεις απὸ τὸ κοινωνίας, εἶναι εκείνες ποὺ
χρειάζονται σὲ μια δύσκολη
Ἀντιφεστιβάλ, ὲνισχύεται ῆ
περίοὸο Kai για τὸν τόπο Kai
άποψη ποὺ σημειῶθηκε στὸ
για τὸν κινήματογράφο.
περαομένο τεῦχος, ὅτι θα

σκοπὸ ἔχει τῆν ανατροπῆ τοῡ
άὸίστακτου δικτάτορα. Οἱ
ἔκπτωτω στρατηγοί
Δημοσθένης Kai Νικίας, μὲ τῆ
βοήθεια τῆς τάξης τῶν
Ἱππέων, άνακοιλύπτουν τὸ
πρόσωπο ποὺ θα ρίξει τὸν
Κλέωνα Kai θα τὸ

στῆν ἐξουσία. ζΓὸ ἐγχείρημα
Εἱέὥξέἔῗὲἑὶᾙὲίβὲἱῖς ἰαὶ ὁ
Λαὸς προσφέρει τὸ στεφάνι
ἒὲῐαῇῗόφᾶ ῗῖξῦ Υὲἳέξὲκρπο.
Αὺτη θὰ λέγαμε εἶναι,
σύντομα, ἡ ὑπόθεση τοῦ
ἔργου.
Καθαρα πολιτικὸ θέμα,
μπαίνει μέσα στῆ φόρμα
«κωμωδία», κι ὁ θεατὴς ἔχει
μπροοτά του κάτι τελείως
διαφορετικὸ άπὸ τήν
κωμωδία τῶν παρεξηγῆσεων,
τῆ φαρσοκωμωδία, τῆν
κωμωδία τῶν ἠθῶν, τῶν
χαρακτήρων, τῆς πλοκῆς Kai
βρίσκεται ἀντιμέτωπος με τὸ
σκληρὸ ἐκεῖνο εἶδος τῆς
πολιτικῆς σάτιρας, ποὺ
καυτηριάζει πρόσωπα καὶ
καταστάσεις. Μιᾱς σάτιρας
ποὺ ξεπερνᾱ τὰ φράγματα
τῶν καιρῶν, λέει ὁ Βάρναλης,
Kai συμφωνούμε μὲ τὴν
άποψή του, μή λησμονώντας,
ὅμως, πόσο μεγάλοι εἶναι 0i
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'TEXNE:
κίνδυνοι πού ένεδρεύουνε σὲ
τέτοιου εἴδους γενικεύσεις.
Γιατῑ ἡ ὸξύτατη πολιτικὴ
σάτιρα τοῦ ποιητῇ, ποὺ
διατρὲχει ὁλόκληρο τὸ φάσμα
τῆς πολιτικῆς _
πραγματικότητας τοῦ καιρου
του, στηλιτεύοντας
πολεμοκάπηλους Kai
λαοπλάνους, δὲν παύει νά ’ναι
ἰστορικα καθορισμένη, κι ἀν
γίνονται συσχετισμοὶ εἴτε
ἀνακαλύπτονται γπαράλληλες
πορεῑες, αὐτὸ ὀφείλεται στὸν
ἴδιο τὸν ποιητὴ πού, πέρα
άπὸ τα εὶδικα στοιχεῖα τοῦ
Καιροῦ του, δὲν έπαψε v’
αοκεῖ τήν κριτική του, να
καταφεύγει ἀκόμα καὶ στὸ
πραξικόπημα, πιστεύοντας πως έτσι θα
πραγματοποιήσει ριζικὲς
μεταβολὲς στῆν πολιτική
διάρθρωση τῆς Ἀθήνας.
Ἀπὸ τήν άποψη λοιπὸν τῆς
σημασίας, τὸ ὑλικὸ τοῦ
Ἀριστοφάνη μπορεῖ να Χ
ἀπασχολήσει ὑπεύθυνα καὶ το
σημερινὸ δημιουργό, ἀλλα Kai
τὸ κοινὸ ποὺ ἐνδεχομένως
μέσα ἀπ’ τῆν Ἀριστοφάνεια
σάτιρα θ’ ἀναζητήοει σχέσεις
κι άναλογίες μὲ τῆ δική του
σύγχρονη πολιτικὴ
πραγματικότητα. Μια
ὸλωσδιόλου τάύτιση των
τωρινῶν μὲ τα Ἀριστοφανικα
κοινα θα ήτανε,κατα τη
γνώμη μας, ὅχι μονάχα
λάθος, μα ἕνα ὸλέθριο λάθος,
ἐξίσου ἐπικίνδυνο μὲ εκείνη
την ὲκ διαμέτρου ἀντίθετη
ἀποψη ἀπ’ τῆ δική μας, ποὺ
ἐπιχειρεῖ ν’ ἀνεβάσει σήμερα
μια ἀρχαία κωμωδία
πασκίζοντας να
ἀναπαραστήσει, μ’ αμφίβολη
πιστότητα, τοὺς τρόπους και
τις τεχνικὲς τοῠ ἀρχαίου
αὐτοῦ δραματικού εἴδους.
Ἀλλωστε, τί προσφέρει στσὺς
καιρούς μας μια παράσταση ὀσο κι αν εἶναι ἀρτιωμένη ποὺ δὲν μπορεῑ να λειτουργεῑ
σαν ζωντανὸς όργανισμός,
Ἐπιστρέφοντας, λοιπόν, στὸ
πόσο λανθασμένη εἶναι ἡ
άποψη ποὺ δίχως ἔρευνα
ἐμμένει σὲ «πανομοιότυπα»,
πόοο κοντόφθαλμη, Kai ἴσως
δημαγωγική, θέλσυμε να
τονίσουμε ὅτι ὁ οτόχος μας
θα εἶναι όχι ἡ περιχαράκωση
τῆς σημασίας μέσα ἀπὸ
προκαθορισμὲνες φόρμες,
ποὺ θα εξειδικεύουνε τὸ θέμα
Kai Θα τὸ προσαρμόζουν στα
ἡμέτερα ἐπιδιώκοντας μ’ αὐτῆ
τῆ μέθοδο τήν εὔκολη
εκτὸνωση τοῡ θεατῆ, ἀλλα
ἀντίθετα όλη μας ἡ
προσπάθεια θα _ ἱ
συγκεντρώνεται, στὸ πῶς, με
τῆ βοήθεια τῆς φόρμας, Θα
ἀπελευθερώνονται κάθε
στιγμὴ oi σημασίες, τείνοντας
στη γενίκευση Kai στῆν
ἀφαίρεση.
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

Γεννηθηκα τὸ Δεκέμβρη τού 1945 on) Νίκαια (Κοκκινια) ἀπὸ γονεῖς πρόσφυγες
τῆς Μικράς Ἀσίας.
Ἀσχολήθηκα μὲ τὶς εἰκαστικες τέχνες καὶ τὴν ποίηση.

Τυγχάνει να μὴν ἔχω πτυχία.
Τυγχάνει να μή γνωρίζω ξένες γλώσσες.
Τυγχάνει να μην έχω ταξιδέψει στὸ έξωτερικό.
A Ἴ Τυγχάνει νά χω παρακολουθήσει μαθήματα κινηματογράφου σὲ αθηναϊκῆ
σχολη.

Τυγχάνει νά χω ὁουλέψει στὸν κινηματογράφο, σαν βοηθὸς σκηνοθέτη σὲ
ἀρκετὲς ταινίες,
Τυγχάνω ἐργάτης σὲ κατάστημα τοποθέτησης τζαμιων.
Τυγχάνει νά ’χω γυρίσει 2 ταινίες μικροῡ μήκους, τὸ «ΤΙ ΩΡΑ EINAI;» Kai τὸ
«ΠΡΟΙΟΝ» ἢ «Ἕνα φὶλμ σαν ὅλα τ’ ἄλλα», τὸ ὁποῙο ἁποκλείστηκε ἀπὸ τὸ
εφετινὸ «καλλιτεχνικὸ» φεστιβαλ ὲλληνικοῡ κινηματογράφου.
Τὸ φίλμ «TO ΠΡΟΙΟΝ ἠ «Ἕνα φίλμ σάν ὅλα f ἄλλα» ὴταν μια προσπάθεια
κινηματογράφουυυμμετοχῆς στοὺς ἀγῶνες ὲνάντια στῆν ξένη καὶ ντόπια
οἰκονομικὴ καταπίεση. Κι αν ὁὲν ἠταν «καλλιτεχνικό», αὐτὸ με τιμὰ, γιατῑ
ἠμουν εἰλικρινής.

a ι [LL
Κάθε συνεπῆς ἐργάτης τῆς V
τέχνης ἀντιλαμβάνεται ὅτι δὲν
ὑπάρχει διέξοδος μὲ τα μέσα
τῆς «τέχνης», γιὰ τὰ πλῆθος
τῶν προβλημάτων ποὺ
ὑπάρχουν 0’ αὐτὸ τὸν τόπο.
Ἡ ατομικῆ ἐργασία ξεκομμένη
ἀπ’ τη συμμετοχῆ στα
προβλήματα Kai τοὺς ἀγῶνες
τῆς χώρας, δὲν ὁδηγεῖ παρά
μόνο στὸ χῶρο αὐτων ποὺ
ἀσκοῡν τὴν καταπίεση.
Γίνεται συνένοχος. Τὸν ίδιο

N. ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

«O X ΟΡΟΣ»
Ἕνας
Θανατοποινίτης
πολιτικὸς
κρατούμενος
Ἀπὸ τὶς 3 Ὀκτωβρίου παίζεται
οτὸ Θεστρο Βεργῆ τὸ έργο τοῡ
N. Ζακόπουλσυ «ὁ Χορός». Ἂν
καὶ τὸ ἕργο γράφτηκε τὸ 1965,
oi ἑμπειρίες ποὺ τὸ γέννησαν
ἀνάγονται στῑς παλαιότερες δικτατορίες, στή Γερμανική κα-

! r κ, ‘
τι, ι ” ’γ ’ζ’
ἕ,
. i, a.
àι
.7 Ι

ἀκριβῶς δρόμο ἀκολουθοῦν
Kai πολλοὶ ἀλλοι «λαϊκοὶ
ἀγωνιστές», ποὺ
προσ-Παθοῡν να
έκμεταλλευτσῡν τα αγνα
αἰσθήματα καὶ τοὺς πόθους
τοῦ λαοῦ, εἴτε προβάλλοντας
oi ἴδιοι τὸ έργο τους, εἴτε
προβάλλοντας τὸ «φωτεινὲς
δυνάμεις». Παίζουν τὸ
δούρειο ἴππο.
Κάθε κίνηση για τέχνη
πιστεύω, ὅτι πρέπει να
ἀρνιέται κατηγορημάτικα
αὐτὸ τὸν τρόπο ζωῆς Kai να
μας λέει, να μάς φωνάζει να
κανουμε κάτι για να τὸν
ἀλλάξουμε. ’Όχι
προοδευτισμὸς στα λόγια,
τῆν κάθε φορά, μικρὲς ἠ μεγάλες.Δεσπόζουσες έννοιες 0’ ὅλες
αὐτὲς τὶς καταστάσεις, ὅπως
φυσικά καὶ στῆν τελευταία
ἑπταετία τῆς ἐπιδρομῆς Kai τῆς
τυρρανίας, ἦσαν ἡ βία Kai ἡ
ὅποια τυρρανία, ἀπὸ τὸ ἕνα
μέρος, καὶ η ἀντίσταση στῆ βία,
ἡ ἀρνηση τῆς βίας Kai η καταπολεμησή της, ἀπὸ τὸ άλλο,
ποὺ εἶχε σα θεμέλιό της τὶς
ἰδὲες, τῆν ἰδεολογῐα, καὶ τὸ
ὄνειρο για δημοκρατία Kai έναν
καλύτερο κόσμο.
Κοινὸ στοιχεῖο συνεπὼς καὶ
κοινὸ χαρακτηριστικὸ γνώρισμα 0’ ὅλες αὐτὲς τὶς καταστάσεις ή βία Kai ἡ άντίσταση στῆ
βία με κύριο ὅπλο τῆν ἰδέα καὶ
τὶς θυσίες.

Μ ΠΑΧΑ PIAN
Στὸν άγνωστο
πολιτικὸ
κρατούμενο

τοχὴ καὶ στὸν Ἐμφύλιο πόλεμο, . 'O θεατὴς τῆς έκθεσης τοῦ
Ἀσαντοὺρ Μπαχαριαν ἔχει τῆν
καταστάσεις παράλληλες, κατα
αισθηση ὅτι βρίσκεται μπροστα
κάποιο τρόπο Kai συγγενεῖς
παρ’ ὅλες τὶς διαφορές τους
0’ ἕνα ζωγραφικὸ αφήγημα.

ἀλλα στα ἔργα μὲ συμμετοχή
στους ἀγῶνες.
Ὁ κινηματογράφος πιστεύω,
ὅτι πρέπει νά ’ναι κάτι σαν τη
μνήμη. Να θυμίζει στὸ θεατή
τα προβλήματα τῆς χώρας
Kai τα δικά του. Να TOÜ
θυμίζει συνέχεια τῆ θέση του.
Πιστεύω 0’ ἕναν
κινηματσγράφο-συμμετοχη
στὸν ἀγωνα για τα
προβλήματα τῆς χώρας μας.
Πιστεύω 0’ εναν
κινηματογράφο ποὺ
στρέφεται ένάντια 0’ ὅλες τὶς
Sﬁﬁfﬁiﬁﬁfﬁoﬂ'ﬁ.$30332
τῆς ποίησης Kai τῶν
μηνυμάτων τῆς τέχνης.
Ἕνας πίνακας ἀν λείψει,
νομίζεις πὼς διαβάζεις βιβλίο
μὲ σχισμένες σελίδες.Δουλεια
ἀπὸ τὸ 1972, ποὺ πάνω της
άποτυπώθηκαν 15 χρόνια
φυλακῆς τοῦ καλλιτέχνη. «Αὐτὴ
η έκθεση εἶναι αφιερωμένη σ’
αὐτοὺς ποὺ τα ὀνόματά τους
δὲν πέρασαν ποτε στὶς
ἐφημερίδες, δὲν ἀκούστηκαν
ἀπ’ τα ραδιόφωνα, δὲν έγιναν
σύμβολα, Εἶναι ἀφιερωμὲνη ,
στὸν ἀγνωστο πολιτικὸ
κρατούμενο».
‘O Τωνης Σπητέρης σημειώνειι ·
«Τέχνη ωρατευμὲνης Πουθενα
δέν διαφαίνεται ὸ τόσο
συνηθισμένος στοὺς
ωρατευμένους της, ‘
νεοδιδακτισμός, τὸ κήρυγμα ἢ
τὸ παράγγελμα. Εἶναι, θα
λέγαμε, ἕνας απλὸς
ἀνθρώπινος διάλογος, μια
αγωνιώδης ἀναζήτηση
ἑπικοινωνίας
μὲ
τὸ
‘
συνάνθρωπο, μια δραματική μ’ μ’
τρυφερότητα ποὺ ἁναπηδάει “

— . ca;J.-.ÿ.-._< u. .-. ,με a. ε .,

ἀπὸ
τὸν
ἀσίγαστο
πόνο».
Τὸ ἕργο τοῠ Μπαχαριαν δὲν““
φωνάζει. Δέν εἶναι δημαγωγικὴ ι
εἰκονογράφηση, άλλα Eva" ζμ
ζωγραφΙΚὸ ἀφήγημᾱ· μὲ-θὲμὰ
τὴ ζωῆ στῆ φυλακή. ᾖ, 7"

ς
Βιβλῦο
O «KONTAPOMAXOX»
τού Λουντέμη

Τὸν Κώστα Βάρναλη βιογραφεῑ
ὸ Μενέλαος
Λουντέμῆς στὸ
νέο του βιβλίο
«“Ο Κονταρομάχος», που KUκλοφόρησε σε
φροντισμένη καί
καλαίσθητη ἕκ- Ë
δοση ἀπὸ τὸν ,ΜΝ
«Δωρικο». "OX! —
τόσσ ῶς ποιητῆ μέσα ἀπὸ τα
ἔργα του ὤσο ως ἀνθρωπο,
ὅπως τὸν εἶδε Kai τὸν ἔζησε
ἀπὸ κοντα ῶς φίλος του.
"ETC", ῆ ἀφηγηματικῆ αύτῆ
σκιαγραφία ἀποβαίνει μια
συνομιλία ἀνάμεσα 0’ ἕνα
ποιητῆ Kai α’ ἕνα πεζογράφσ,
δυὸ ἀνθρώπους ποὺ τοὺς
συνδέουν κοινα ίδανικά, ἐγ»
κάρδιες σχέσεις Kai φιλικὲς
συναναστροφές, μὲ χορεία
ολόκληρη ἀλλους γνωστσυς
Kai διαλεχτους πνευματικοὺς
ἀνθρώπους τοῡ τόπου τους
Kai τού καιροῦ τους. Εἶναι
συνάμα ἕνα βιβλίο ἀναμνήσεων για περιστατικά, που μὲ
νοσταλγίες ἀναθυμούνται 0i
παλαιότεροι Kai μ’ ένδιαφέρον
μαθαίνσυν oi νεώτεροι. Γραμμένσ σε ύφος ἀνάλαφρο Kai
ἱστορηματικὸ διαβάζεται ἀνετα Kai εύχάριστα.
Τάσσυ Βουρνᾱ,
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
Ἐκδόσεις,

Ἀφῶν ΤΟΛΙΔΗ,
σελίδες 620, Ἀθήνα, 1974.

Ἀπὸ τὸν εκδο- ._

τικὸ οίκο Ἀφῶν """"""""
Τολίδη κυκλο-

Βουρνα«“Ιοτορία· ...ιmum-m...
-ιηι-ηπηι-,ηη
τῆς νεώτερης
Ἐλλάδας». Πρόκειται για μια
συνθετικὴ ἐργα- ..::-::‘::..
σία 620 σελίδων. “
Ἡ ὅλη ἐργασία διαρθρώνεται
σὲ πέντε ἑνότητες;
Ἡ πρώτη ὲρευνᾱ τὸ γεγονότα τῆς Ἐπανάοτασης τού
1621, ποὺ ὸδήγησαν στῆν
απελευθέρωση τῆς Ἔλλάδας
διὰ μέσου μιᾱς σειρὰς σκληρῶν ἐθνικῶν ἀγώνων, ἀλλα
Kai ἐσωτερικῶν ταξικῶν ἀντιΘέσεων, ποὺ μετατόπισαν
διαδοχικά τῆν ἐξουσία ἀπὸ τα
χέρια τῶν φιλικῶν στοὺς κοτζαμπάσηδες τοὺ Μοριᾱ καί,

τέλος, στα χέρια τῶν καραβοκυραίων που «ἐπηρεάζονταν4
άπὸ τῆν ἀγγλικῆ πολιτική.
Ἡ δεύτερη ἑνότητα ἐρευνά
τῆν άμφισβητούμενη πολιτεία
τού Καποδίστρια, τα θετικα
Kai ἀρνητικα σημεῖα τῆς πολιτικῆς του Kai έπανατοποθετεῐ
τὸ πρόβλημα τῆς καποδιστριακῆς πολιτείας στῆ βάση τῶν
δεδομένων μιᾱς σύγχρονης
προβληματικῆς τῆς ἱστορίας
τῶν ταραγμένων ἐκείνων χρόνων.

Αίμ. Ζαχαρέα

I'IA THN ENOTHTA i““‘"“°“ “W”
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Oi ἐκδόσεις
«ΔΙὰᾸΟΥΟς»
δωσαν τὸ βιβλίο
τού K. Αἰμιλίου
Ζαχαρέα .· «Γ ια
τῆν Ἑνότητα
τῆς Ἑλληνικῆς Μαρξιστικῆς
Ἀριστερᾱς». Ἐπίκαιρη μελέτη,
που άντιμετωπίζει ἐπιστημονικα ἕνα ἀπὸ τα βασικα προβλήματα που συγκλονίζουν τὸ
χῶρσ τῆς Ἀριστεράς, τὸ πρόβλημα τού πολιτικοῦ ὀργανισμού τῆς Ἀριστερᾱς.
Ἡ νέα ἐργασία τού K. Αίμ.
Ζαχαρέα περιστρέφεται σὲ
τρία βασικα σημεῖα. Τὸ πρῶτο
ἀναφέρεται στὸν προσδιορισμὸ τῶν δυνάμεων τῆς Ἕλληνικῆς Μαρξιστικῆς Ἀριστεράς
Kai τῶν προβλημάτων ἑνότητας ποὺ ἀντιμετωπίζει. Ὁ
συγγραφέας ὺποστηρίζει, ὅτι
ή διαδικασία για τῆ θεωρητικῆ
Kai ίδεσλογικῆ ἑνότητα ’τῶν
δυνάμεων τῆς ἀριστερᾶς πρέπει να ἀρχίσει ἀμέσως Kai θεωρεῖ πολιτικό σφάλμα τῆν
ύποταγῆ τοῦ αὶτήματος αὐτού
στῆ λεγόμενη «ἑνότητα στῆ
δράση».

Ἡ ιΕλληνικῆ Μαρξιστικῆ
Ἀριστερα δὲ θα μπορέσει và
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προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς
κοινωνιας. ·

Τὸ δεύτερο σημεῑο ἀποτελεῖ
ἀνάλυση τῶν χαρακτηριστικῶν, ποὺ ,πρέπει να ἔχει τὸ
πολιτικὸ κόμμα τῆς Ἑλληνικῆς
Μαρξιστικής Ἀριστερᾱς. Ἀντί
για κριτικῆ τοῦ παρελθόντος
θεμελειώνεται ῆ οἰκοδόμηση
πλαισίου, γύρω ἀπὸ τὸ ὁποῑο
γίνονται τόσες συζητήσεις στὸ
χῶρο τῆς ἀριστερᾶς. Στῆν

ἀνάλυση αύτῆ γίνεται κριτικῆ
ἐναντίον τού μύθου «τού ἀρχηγοῦ» όσο Kai ἐναντίον τοῦ
μύθου (σῆς μάζας», Kai avaκόπτει η ἀναγκαιότητα να
ὑπάρξει ῆ φυσιογνωμία τοῦ
άγωνιστῆ - καθοδηγητῆ Kai
όχι τού ἀγωνιστῆ - στρατιώτη
Kai τού καθοδηγητῆ - συνταγματάρχη ὅπως, τουλάχιστον
μέχρι τώρα, λειτουργούσε ὁ
πολιτικὸς όργανισμὸς τῆς
ἀριστερᾶς.
Περιστρέφεται ἐπίσης ῆ
ἀνάλυση στὸν τρόπο, μὲ τὸν
ὸποῑο ῆ βιομηχανικῆ ἐξέλιξη
στῆ χώρα Kai ή είδίκευση Kai ὀ
καταμερισμὸς τῆς ἐργασίας,
ὲπιδρσῡν στῆν ὀργανωτικῆ
διάρθρωση τού κόμματος.
Τὸ τρίτσ σημεῙο ἀναλύει θεωρητικα μὲ βάση τίς ἑλληνικὲς
συνθῆκες, τῆν πολυσυζητημένη ἔννοια «τού δημοκρατικοῡ συγκεντρωτισμού». ‘O
συγγραφέας ἀναφέρεται στίς
ἀπόψεις τῶν Μαρξ - Ἕνγκελς Λένιν - Γκράμσι Kai ὑποστηρίζει ότι τα προβλήματα τῆς δημοκρατίας στὸ ὲσωτερικὸ τού
κόμματος εἶναι περισσότερο
προβλήματα πολιτικῆς γραμμῆς Kai ίδεολογικοῡ περιεχόμενου Kai λιγότερο σύνολο Kaνόνων, ἀσχετων πρὸς τῆν κοινωνικῆ διάρθρωση τῆς χώρας
Kai τὸ μήνυμα τού Μάρξ.
Μανώλη Γ λέζου
«An Ο TH

-Ἡ άντίοταση, που σαν ὀργανωμένη ἔκφραση τῆς ἀντίθεσης ἑκφράστηκε μὲ ποικίλες
μορφές, ἀλλα Kai παρουσίασε
διάφορες ἀτέλειες.
-Ἡ συμπαρασταΟη τῶν λαῶν
ὅλου τοι] κόσμου Kai ίδιαίτερα
τῆς Εὐρώπης, σε ἀντίθεση,
πολλὲς φορές, μὲ τῆ στάση
τῶν κυβερνήσεων.
-Ἡ κατάρρευση τῆς δικτατορίας ἐξ αἰτίας τού γεγονότος
ὅτι ῆ χούντα ἀνάτρεψε τὸ νόμιμσ καθεστώς τῆς Κύπρου
καί ὁδήγησε τῆ χώρα στὸ χεῖλος τῆς ἐθνικῆς καταστροφῆς.
-Ἠ δύναμη τῶν έπιστράτων,
ποὺ προκάλεσε τὸ φόβο τῆς
χούντας.
-Τὸ ξέσπασμα τού λαού τῆς
Ἀθήνας στίς 23 mi 24 Ἰουλίου
7974, που ματαίωσε τα σχέδιά
τού Κίσσιγγερ Kai ύποχρέωσε
στῆν παράδοση τῆς ἐξουσίας
στὸν πολιτικὸ κόσμο.
Στὸ δεύτερο μέρος, γίνεται
προσ-ιτάθεια να δοθεῑ ἀπάντηση στα ἐρωτήματα που σχετίζονται με τὸν καθορισμὸ τού
χαρακτῆρα τῆς ἀλλαγῆς. Μετά
ἀπὸ προσεχτικῆ συνεκτίμηση
τῶν παραγόντων τῆς ἀλλαγῆς, διατυπώνεται σαν συμπέρασμα ῆ άποψη; «μπροστα
στὸν κίνδυνο να ἀπολέσει ῆ
άμερικανοκρατία τα πάντα
στῆν Ἑλλάδα, ὑποχρεώθηκε
να χάσει τῆ δικτατορία, για να
διατηρήσει τῆ Χούντα της καί
τίς θέσεις της στῆν Νοτιοανατολικῆ αύτῆ γωνια τῆς Εύρώπης».
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τορία στῆ δημοκρατία».
Στὸ πρῶτο μέρος, ὁ συγ,
γραφέας ἐπιχειρεῖ να προσδιορίσει τοὺς λόγους που ύποχρέωσαν τῆ στρατοκρατικῆ
χούντα να παραδώσει τῆν πολιτικῆ ἐξουσία τῆς χώρας στὸν
πολιτικὸ κόσμο. Oi λόγοι αύToi εῙναι;
-Ἡ ἀντίθεση τοῦ ἑλληνικοῡ
Λαοῡ πρὸς τὸ δικτάτορικό Kaθεστώς.

ΙΣΤΟΡΙΑ

«Ἀπὸ τῆ δικτα-ὲ μ...» -

-Ἡ ἀντίδραση τού ὲλληνικού
Λαού, ποὺ στῆν καθολική της
μορφῆ ἐκφράστηκε με τὸ δημὲἕςήφισμα τής 29ης Ἰουλίου
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περίπτωση ὲπιτυχίας φυσικά, τὴν άποκατάσταση τῆς ένότητας
τοῦ στρατοῦ Kai τῆ δημιουργία κάποιας αἴγλης ἀπ’ αὐτήν, OT‘
βάση μιας «ἑθνικῆς» πολιτικῆς μὲ προοτιτικῆ την «ἕνωση». Ἀλλα ῆ
δραματικῆ άντίσταση τοῦ Κυπριακοῡ λαοῦ στα έπεκτατικα σχέδιά
τῶν ὶμπεριαλιστών τοὺς ανάγκασε να αλλάξουν άρδην τ ‘ ν τακτική
τους, να ὑποκινήσουν τῆν τουρκική έπέμβαση και παρά ηλα να
αναζητήσουν διάδοχη λύση στῆν ὲτοιμόρροπη χούντα.
γ), Στὸ σημεῑο αὐτὸ καὶ, ὲνω τὸ ἐνδεχόμενο τῆς ἀνατροπῆς τῆς
δικτατορίας απὸ τα κάτω απειλούσε, μὲ απρόβλεπτες συνέπέιες
τοὺς καπιταλιστές, ἡ άστικὴ τάξη κινήθηκε δραστήρια για τήν
ἑνότητα της, βαφτίζοντάς την «ὲθνικῆ ἑνότητα». Στῆ διαμόρφωση
τοῦ πολιτικοῦ σχήματος ποὺ ἑπικράτησε, έπαιξε σημαντικὸ ρόλο ῆ
αντίθεση αμερικανικού καὶ εὐρωπαϊκσύ ἰμπεριαλισμοῠ. Για τὸν
δέύτερο, ἡ στιγμή ἠταν εὐνοϊκή, καὶ έτρεξε να ἑξασφαλίσει
ἐκφραστὲς στὸ πολιτικὸ ἑποικοδὸμημα. (Ἡ βοήθεια άπὸ τὴ Γαλλία
Kai ἡ κινητοποίηση για τήν ὲπανασύνδεση μὲ τήν EOK, παρα τῆν
αποχώρησή μας απὸ τὸ NATO, εἶναι χαρακτηριστικὰ σημεῖα).

Η λύση τοῦ κυπριακοῡ προβλήματος, δηλαδῆ ἡ
2 δημιουργία ανεξάρτητου Kai κυρίαρχου κράτους, ποὺ
ἡ τύχη του θα καθορίζεται απὸ τὴ θέληση τοῠ
ἓέἔὲῗόὲῖῖἓῖ ἱᾝὲἃῗὲῠοέἓὲῑὲ ῗὰ,Ξὲῗῗὲὲῗνὲἒῗέλῗὲτέἒὲἰὶα ἒῗς
περίπ-ᾞωση δὲν μπορεῑ να δοθεέ λῖιση τοὺ ἓυπειακοῡμμέσα an?)
διεθνεῑς ὁργανισμοὺς (OHE) Kai συσκέψεις, τη στιγμῆ ποὺ 0’ ,
αὐτοὺς παίζουν καθοριοτικὸ ρόλο oi ἰμπεριαλιστικὲς δυνάμεις ποὺ
έξυπηρετούν τα επεκτατικά τους σχέδια μέσα άπὸ τη διχοτόμηση ἠ
κάποιας μορφῆς ὁμοοπονδοπσίηση τῆς Κύπρου.
‘O αγώνας τοῦ Κυπριακού λαοῦ εἶναι κοινὸς μὲ τοὺς άγωνες τῶν
γύρω λαῶν Kai ἡ έπιτυχία του περνα μέσα απὸ τῆ συσπείρωση
ὅλων τῶν αντιιμπεριαλιστικών δυνάμεων τοὺ γύρω ζωτικοῡ
χώρου. (Στὸ φάσμα αὐτῶν τῶν δυνάμεων βρίσκονται οἱ
αδέσμευτες χώρες τοῦ λεγομένου Τρίτου Κόσμου, τὸ
απελευθερωτικὸ κίνημα τῶν Παλαιστινίων, τὸ ἑλληνικὸ Kai
τσυρκικὸ αντιιμπεριαλιστικὸ λαϊκὸ κίνημα Kai αναλογα εὑρωπαϊκα
κινήματα. Χωρῑς να αγνοούμε τὸ θετικὸ ρόλο ποὺ μποροῡν να
παίξουν οἱ ανατολικὲς χώρες, στὸ βαθμὸ ποὺ αὐτή τους η
συμπαράσταση δὲν έρχεται σὲ άντίθεση μὲ τὴ θέση τους για τήν
εἰρηνικὴ συνύπαρξη τῶν δύο κόσμων),
Ἡ στρατιωτικὴ αποχώρησή μας άπὸ τὸ NATO, στὸ βαθμὸ ποὺ θα
ἔῗέὲᾝέἕὲτρἒόῖἒἒῗῑλῗυῗὲτὸἳῖῗὶ ἱῗῑῖἵῇἷέἓῖὁῃὲἓ Ἇῖῗξιξάὶῗῗ οτι,
δημιουργία τῷν δυνατοτήτων να κινηθοῠμε για συσπείρωση τών
ἀνθρωπίνων δυνάμεων. Ἡ αμυντική μας διασφάλισή Kai ὸ διεθνῆς
προσανατολισμός μας σ’ αὐτῆ τη φάση περνάει μέσα άπὸ μια
τριτοκοσμικῆ αντιιμπεριαλιστικῆ συμπαραταξη. Πράγμα ποὺ
προϋποθέτει εὐρύτερες κοινωνικὲς Kai πολιτικὲς άλλαγὲς στὸν
ἑλλαδικὸ χωρο. ’
'H πολιτικὴ μεταβολὴ ποὺ ἕγινε στῆ χώρα μας, χωρὶς
κανεῐς να πρέπει να ἀγνοήσει τα θετικά της σημεῖα Kai
Tic δυνατότητες ποὺ αναγκαστικα παρέχει για τ“ν
άνάπτυξη τοῡ λαῑκού κινήματος, εἶναι μια λύση που έπιῖὖλήθηκε
απὸ τα πάνω μὲ κύριο σκοπὸ τὸ ξεπέρασμα τῆς κρίσης τῆς
αστικῆς τάξης, ξαναφέροντας στῆν ἐξουσία την πολιτική της ·
εκ ασ .
Γῑαρῌῆν Ιιὲπιτυχία αὐτοῦ τοῦ στόχου της εἶναι αναγκαία ῆ

ί

Τὸ «πουλῑ» καὶ
τα κεφάλια
Ἕνας συμπολίτης τέλειωνε ἕνα μικρὸ λογίδριο
μὲ τῆν άποφατικῆ τούτη
προταση; «Ναίγ τα κεφάλια τουςῑ» Νομίζω «πέσανε» κιόλας. Ἀπ’ τῆ οτι-

Qf] ποὺ κατέβηκε τὸ
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χειραγώγησδη Kai τὸ καναλιζάριομα τοῦ λαϊκου κινήματος μέσα
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‘H διασφάλισή της περνάει αναγκαστικα μέσα άπὸ τήν προώθησή
της τουλάχιστον σὲ «λαῖκή κυριαρχία», δηλαδή, άοτικη
δημοκρατία. Διαδικασία ποὺ Kai αὺτή μὲ τῆ σειρά της περνα απὸ
την πάλη τοῠ ἐργαζομένου ἑλληνικού λαοῦ. Ἡ πάλη αὐτή πρέπει
να ένταθεῑ 0’ ὅλους τοὺς χώρους Kai μέσα ἀπ’ αὐτῆ πρέπει να
διαμορφωθούν oi κατάλληλες οργανωτικὲς δομές, ποὺ θα
προωθοῠν τὸν άγώνα τοῦ ὲλληνικού λαοῦ. Ξεκινωντας άπὸ τα
αὐτόνομα ὀργανωτικα σχήματα βάσης μέσα σὲ κάθε κοινωνικὸ
χωρο μὲ προοπτικῆ συσπείρωσης μέσα απὸ μια ἑπαναστατικῆ
διαδικασία.

Για πρώτη ἴσως φορα στῆν ἱστορία τοῡ ὲλληνικου
4 κινήματος στῆν αριστερά, ὑπάρχουν δυὸ καθαρα
διαφοροποιημένοι χῶροι. Τῆς «παραδοσιακῆς»
αριστεράς Kai τῆς αύτοαποκαλούμενης (γιατῑ μένει να αποδειχτεῖ)
έπαναστατικῆς, Για να διαφυλάξει τῆ νομιμότητά της
«παραδοσιακή» ἀριστερά, μὲ τῆν τακτική τῆς «φρόνησης» Kai τῆς
«μὴ πρόκλησης» Θα ἐξελιχθεῑ σὲ φρουρο καὶ θεματοφύλακα τῆς αστικῆς νομιμότητας. Θα χρησιμοποιεῖ τὶς λαίκὲς κινητοποιήσεις
ὄχι για τῆν έπίλυση τῶν άμέσων προβλημάτων τοῦ λαοῡ Kai για
τῆν παραπέρα συσπείρωση Kai άνάπτυξη τοῡ λαϊκού κινήματος
στὸ πλαίσιο μιας ὲπαναστατικῆς διαδικασίας, αλλα για καθαρα
πολιτικοὺς στόχους ποὺ ἑξυπηρετούν τις κσινοβουλευτικὲς
ἑπιδιώξεις. Κατάσταση ποὺ άντικειμενικά, μια Kai τα προβλήματα
θα εἶναι καυτα Kai άλυτα στὸ πλαίσιο τοῦ συστήματος, θα δράσει
πολωτικα άνάμεσα στοὺς πολιτικοὺς σχηματισμοὺς Kai στῑς μαζες,
πού αὐτοὶ ὲκφράζουν. Δηλαδή, θα έχουμε μια κατάσταση, που θα
χαρακτηρίζεται απὸ δεξια κορυφῆ Kai αριστερῆ βάση, με
ἀποτέλεσμα ἡ κορυφὴ να δ α ανασταλτικα στοὺς διεκδικητικοὺς
Kai πολιτικοὺς άγωνες της ςάσης.
Ἀλλα Kai στήν έπαναστατικη ἀριστερά, 0’ αύτὴ τη φάση, παρα τῆ
σωστέιτακτικῆ συγκρουσης που αποτρᾶρὲξὲχὲπῗΐτὲν ζὲιὶαλῇαρη
Εἳτταῖχῗένοῌιά ςὲὲἓῧαῗιγτὲλῗκέέεὶέιξέυργίες. “ πὲκὲϊιενικὲς καὶ
άντικειμενικὲς αδυναμίεςρέμποδίζουν, πρὸς τὸ παρῴν, τῆν έκφραση
καὶ δραση αυτου του χωρου, απαραιτητη προυποθεση για να
τάσει στὸ μαζικὸ κίνημα.
αν ὁργάνωση, ποὺ κινεῖται στὸ χωρο τῆς έπαναστατικῆς
αριστερας, έχουμε αὐτὴ τὴ στιγμὴ σαν κύριο στόχο τῆ συσπείρωση
Kai ἑνιαία δράση ὅλων των ἑπαναστατικων δυνάμεων, απὸ τῆ μια
μεριά, κι άπὸ τὴν άλλη τήν ὑπο οήθηση τῆς δημιουργίας Kai

ανάπτυξης τῶν αύτὸνομων μα ικών ὀργάνων. Τῆ διαδικασία τῆς
συσπείρωσης τὴ βλέπουμε μέσα απὸ την κοινῆ πρακτικὴ τών
ὁργανώσεων τῆς ὲπαναστατικῆς αριστερας μέσα στούς
συγκεκριμένσυς κοινωνικοὺς χώρους, Κοινῆ πρακτική ποὺ
βασίζέται σὲ κοινὲς ἰδεολογικὲς αρχὲς καὶ σὲ κοινῆ άντίληψη στα
θέματα τακτικῆς. Ἡ διαδικασία αὐτῆ μακροπρόθεσμα θα δράσει
σαν καταλύτης στῆ διάσταση ανάμεσα στή ρεφορμιστικῆ ἠγεσία
τῆς παραδοσιακῆς αριστερᾱς Kai στήν άντικειμενικα ἐπαναστατικῆ
βάση της.
Μέσα ἀπ’ αὐτὲς τὶς διαδικασίες ανάτι-Γυξης τοῡ λαίκοῠ κινήματος
θα προκύψει Kai θα αντρωθεῖ ὁ φορέας μὲ τήν ἑπαναστατικῆ
προοτιτική.

Χ
πουλί, πέσανέ καῖ τα δικά
τους κεφάλια. Γιατὶ oi
γλοιώδεις «καλλιτέχνες»,
ποὺ πληρώνονταν για να
κολακεύουν τοὺς διχτάτορες, φρόντισαν κι έδωσαν
τῆ μορφή τῶν «ἀδελφῶν»
στὸ... ἵδιο τὸ πουλίῑ Θαυμαστε αὐτὸ τὸ «πουλὶ»
ὲδῶ; Φρύδια, μάτι εὔηθες
ποὺ δὲν βλέπει τίποτα,
καράφλα, μύτή προτετα-

” μένη κι άνοιγμένο ἀπ’ τήν

αἰώνια ἀπορία στόμα.

·Πέντε λεφτα πρὶν ἀπ’ τὸν

πανικόέ Ἴδιος ὁ Στέλιος
δὲν εἶναι; Ὠς Kai τὸ προγούλι του άκόμα μιμήθηκε
ὸ κομπογιαννίτης τοῦ
’ Χρωοτῆραι
ποὺ κατασκεύασε αύτή φριχτή
«μνημειώδη σύνθεση».
Πέσανε λοιπὸν τα κεφάλια, συμπολίτα μουΙ-Οὐσιαστικα δηλαδή. ’Όσο για
τὸ «τυπικὸν» τῆς ὑποθέσεως, ἔ, ὅλο καὶ κάποια
« δίκη θα γίνει. Ἀπ’ τὸ νόμο.

χσὲυς KI’ ἀπ’ τὸν ἵδιο τὸ
α

ττιΣιοΛΕΣ ττιΣιοΛΕΣ ἤ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΪΟΒΟΥΛΙΑ
ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΙΊΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

"Anô τὸν κ. Γ. Κουράτο πήραμε
καιν δημοσιεύουμε τὸ ἀκόλουθα
γράμμα, σχετικό μὲ τὴν «Πρωτοβουλία τῆς Νορβηγικής ’Ἐπιτροπῆς
για τὴν Ἑλλάδα» - ἅρθρο τοῦ
κ.Βούλτεφη, ποὺ δημοσιεύσαμε στα
προηγούμενα τεῦχος.
Φίλε κ.Διευθυντά,

ξε ὅσα ὀ συνεργάτης σας’ Γιάννης
Βουλτεψης γράφει στα τελευταίο
φυλλο τοῦ ANTI, σχετικα μέ τήν
προσπάθεια τής Νορβηγικής Ἐπιτροπης για τήν Δημοκρατία στην
Ελλάδα, απὸ τὸν βουλευτή Φρέντ
Kai ταν ἐπιφανῆ δημοσιογράφον
Ἅρνε Τρέχολτ, θάθελα να συμπληρωσω μερικα σημεῖα, άφοῦ ὁ αναφερομενος στα άρθρον σας για τὸν
ρολο του στὶς ἐπαφές μὲ ταν βασιλεα Κωνσταντῑνον, Γ.Κ., ὅλοι οἱ γνωρίζοντες κατάλαβαν, ότι δέν εἶναι
ἄλλος άπὸ ἐμέ;
Εἶναι αλήθεια ὅτι oi Φρὲντ Kai Τρέχολτ είχαν μια συχνή ἐπαφὴ Kai συνεργασια μαζί μου, ποὺ ήμουνα στα
χρονία τῆς δικτατορίας στή Ρῶμη, σὲ
μια επιμονη προσπάθεια να ἐπιτύχουν τήν ἔνωση όλων τῶν πολιτικῶν
δυνάμεων για ταν άγῶνα πρὸς ανατροπη τής δικτατορίας.Καί δεδομένου ὂτι Kai εγὼ πολὺ πρίν, απὸ τὸ
7968, σταθερά ὑπεστήριζα τήν ίδία
γραμμή σε γραπ-τά μου Kai απα τής
Ἰταλικης τηλεσράσεως, μὲ θέρμη
εδόθηκα να τοὺς βοηθήσω στην
πρωτοβουλία τους αῦτή.
’Ὀταν άπα τα 1970, τὸν Αὑγουστο,
0i Νορβηγοῐ ἐμπήκαν στὴ μέση, για
va επιτυχουν την ένωση, (ήλθαν για
το σκσπο αὑτὸ Kai στήν Ἐλλάδα),
πάλι μποροῦσε ἕνα τέτοιο γεγονος να ανατιτερῶση τα φρόνημα Kai
TOU λαοῦ Kai τῶν άντιστασιακῶν
ὀργανώσεων Kai εἰδικώτερα θα
μποροῦσε να ἔχη ἐπίδραση ἀποτελεσματική, σε κινήσεις ἀπαλλαγῆς
άπὸ την δικτατορία, μέσα στὶς ένοπλες δυνάμεις. Kai ἴσως να ἐγίνετο
παράγων άποφασιστικός, όταν ἐξέσπασε ή ἐξέγερσις τοῦ ναυτικοῦ τὸν
Maia τοῦ 1973.
Γνωρίζω τίς διάφορες φάσεις τής
προσπαθείας Kai μπορῶ να βεβαιwow, ὅτι ὸ Κωνσταντῐνος ήταν avaπιφύλακτα θετικας δέκτης τής τέτοιας ἑνότητος. Δὲν τήν ἀπεδέχθησαν όμως oi ἐκπρόσωποι τῶν μεγά·
λων κομμάτων στα ἐσωτερικό, γιατὶ
εδίσταζαν για τήν ένοποιημένη συνεργασία μὲ τήν ἀριστερά, Kai ὸ Ἀνδρεας Παπανδρέου στα ἐξωτερικό,
γιατΙ, δὲν ήθελε τὴν συνεργασία
Ἐνὸῖςζὲλέἓῷᾁτῗτῗ ξέῗέΐῑῗῶεῗῗέἒ
ρακολούθηση ἑπτα χρόνια τῶν άντιστασιακῶν γεγονότων καὶ ζυμώι
σεων στὸ ἐξωτερικα κατέληξα, κα.
τώρα τα ἐπιβεβαιώνω, στα ἀκόλουθα συμπεράσματα;
7. OI πολιτικὲς δυνάμεις δὲν άνταπεκρίθησαν ἐγκαιρα στὴν ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη τῆς ὲνότητος Kai σχηματισμοῦ πολιτικοῦ ὀργάνου κοινοῦ

μετώπου, ἀπὸ τήν δεξιὰ ἕως τήν
ἀριστερὰ Kai μὲ τὸν βασιλια μαζί.
2. Ἂν αὐτὸ εῙχε πραγματοποιηθή
τὸ 7968 ἕως άρχὲς τοῦ 1969, πολλα
στοιχεῖα ἔδειχναν, ὅτι r) δικτατορία

δὲν Θα άντεχε ἕως τὸ φθινόπωρο
τοῦ 7969, ὅταν ἐξεβλήθη ή Ἕλλας
ἀπὸ τὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης Kai

’, ῗὲιές ὀργανισμοὺς τής Κοινής Ἀγο-

3. 'O Κωνσταντίνος ήταν ὑποστηρικτής τής ἑνότητός, άλλα ἔμεινε στα
θεωρητικά διαγράμματα τής τέτοιας
θέσεως. Δέν άνέλαβε ὲμπρακτη
πρωτοβουλία Kai δεν ἐκύτταξε με
άλλες ψυχολογημένες πράξεις, να
συγκινήση στα πρόσωπό του ταν έλληνικα λαα καί, πρὸ παντός, μὲ
θαρραλέες πρωτοβουλίες, να γίνη
σύμβολο τῆς ἀντιστάσεως.
4. ‘O Καραμάνλής ήταν ὁ άλλος
άξων περὶ τὸν ὁποῖον θα μπσροὺσε
να συγκροτηθή ή ἐνωμένη ἀντίστασις με ἕνα πανεθνικαν ὄργανον.
Ἀλλα ὁ Καραμανλής τότε, τὸ 7969,
στην πια κρίσιμη, δηλαδή, φάση τής
γεννήσεως τής ἀντιστάσεως, δέν
ήταν άκόμη ῶριμος να αφομοιῶση
τήν ἀνάγκη αὐτή. Πάντα στάθερα
τοποθετημένος ἐναντίον τής δικτατορίας, συνέχιζε τήν στάση τοῦ διαμαρτυρομένου για τήν ὲκλογική του
ήττα τα 7964 Kai τοῦ ἀπέχοντος άπὸ
πολιτική δράση. Kai ὅσον Kai αν
ὅλοι τοῦ ἐκάναμε ἐκκλήσεις να αναλάβη ταν ήγετικα ρόλο ποὺ oi περιστάσεις Kai ή ίστορία τοῦ ἐτασσαν,
έωςτα 1971 δέν μετάκινή()ηκε απα τις
Θέσεις τής σιωπής Kai τής άπου»
σίας αττα ἐνεργα συμμετοχή, μὲ δημόσια δραστηρίοπσίηση. Αὐτὸ ἐγινε
ἁργότερα. 'H εὐκαιρία ὅμως εἶχε
περάσει. Τα καθεστὼς εἶχε σταθεροποιηθή.

Μὲ μια αναλογία συγκριτική, στήν
Ελλάδα, για ταν άντιδικτατορικὸ
ἀγῶνα, δὲν μπσρέσαμε να πραγματοποιήσουμε αὐτό ποὺ ἕγινε στην
Πορτογαλία.
Αὑτα τα περιστατικά άπεγοήτευσαν Kai τοὺς Νορβηγους, έτσι ποὺ
στα τέλος, τα δύο τελευταία χρόνια
εἶχαν καταλήξει, ὅτι τίποτε δὲν μπορεῖ να στηριχθή σε μία ἐνοπσιημένη
δράση τῶν πολιτικῶν δυνάμεων, για
τήν ἀνατροπὴ τής δικτατορίας, να
γίνη δηλαδή κάτι περισσότερο άπα
τήν άνεξάρτητη Kai αὑτόνομη παθητικήν άντίδραση τοῦ πολιτικοῦ κόσμου.
Kai ἐνθυμοῦμαι τα 1973 τα συμπερασματικα λόγια τοῦ Τρέχολτ σέ μία
συνάντηοή μας στα Λονδῑνο;
«Ἡ δικτατορία στήν Ἑλλάδα θα
πέση, ὅπως διδάσκει ή ἱστορία, με
μια ἐθνική καταστροφή». ’Ὀπως Kai
εγινε.

Γ. Κουράτος

ΚΑΪΑΠΕΛΙΑ
Γ ια τα σχολεῑα, ὅπου ὺποχρεώνονται τελικὰ να σπουδάσουν τὰ
παιδιὰ τῶν Ἑλλήνων μεταναστῶν
στή Γερμανία, πήρσμε τὴν ακόλουθη ἐπιστολή ἀπὸ τὸ Σύλλογο
Ἑλλήνων Ἐπιστημόνων καὶ 00m]τῶν Μονάχου.
«“Ὀταν πρὶν μερικα χρόνια ὑπογράφτηκαν oi συμβάσεις για τήν
ἐξαγωγή τής ἐργατικής έλληνικής
δῦναμης, λίγοι ἴσως σκέφτηκαν ποια
προβλήματα θα δημιουργοῦσε ή μεῇ
τανάστευση.

Γρήγορα, ὅμως, φάνηκαν τα αποτελέσματα αὐτῶν τῶν συμβάσεων.
Δὲν θα αναφερθοῦμε οὐτε στα
μαρασμα τής ὑπαίθρου, οὐτε στα
ξερίζωμα τῶν οίκογενειῶν, οὐτε
στην άπομόνωση καὶ τήν άλλοτρίωση τῶν ξενιτεμένων στοας τόπους
ἐργασίας τους, αλλὰ στα προβλήΑ
ματα τῶν Ἐλληνοπαίδων τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Oi δρόμοι ποῦ ἀνοίγονται 0’ αὑτα
τα παιδια εἶναι δύο; απὸ τήν μια να
πάνε σὲ γερμανικα σχολεία (σχέδιο
ενσωμάτωσης τῶν ξένων) Kai απὸ
τήν άλλη να πάνε στα ὲλληνικα σχολεία ποὺ ὑπάρχουν. ‘O πρῶτος
δρόμος ὁδηγεῖ στην δημιουργία μιάς
νέας γενιᾱς Ἀχέπανς (Ἑλληνογερμανῶν) Kai εἶναι γι’ αὐτὸ άπαράδεκτος. ‘O δεύτερος είναι πάλι προβληματικός, yIaTi αῦτα τα σχολεῑα
δέν διαθέτουν ἐκεῖνα τα στοιχεῖα ποὺ
θα ἔπρεπε να χαρακτηρίζουν τα ἐκπαιδευτικα ἱδρύματα.
Τελικά, f] πλειοψηφία τῶν Ἐλληνοπαίδων r"), καλύτερα, τῶν Ἐλληνοπαίδων ποὺ σπουδάζουν διαλέγει
ταν δεύτερο δρόμο. Ἐδῶ Θα θέλαμε
να τονίσουμε τὸ ἑξῆς Για τὸ 42 %
τῶν παιδιῶν τῶν ξένων ἐργατῶν είναι άγνωστο τὸ εἶδος απασχόλησής
τους —- εἶδος άπασχόλησης θεωρεῖται Kai ή παρακολούθηση δημοτικοῦ
σχολείου (Schwarzbuch : Auslaendische Arbeiter, σύ. 134).
Oi γονεῖς ὑποβάλλονται σέ χίλιες
ταλαιπωρίες, για να ἐξασφαλίσουν
στα παιδιά τους μια θέση o’ αὑτὰ τα
σχολεῑα, ποὺ εἶναι μετρημένα στα
δάκτυλα. Z’ ὅλη τη Γ ερμανία ὑπάρχει
ἕνα μόνο γυμνάσια, τοῦ Μονάχου.

Στο Μοναχο ὑπάρχει, ειιίσης, ενα
ἰδιωτικό έλληνικα σχολεῙο (δημοτικα-γυμνάσιο) κάποισυ Κουτσοβίλη, ἀλλὰ τέτοια σχολεία δὲ άξίζουν
καν τὸν κόπο να μνημονεύονται.
Πληροφοροῦμαστε απὸ γογεῐς,
ότι ἐγκαταλείπουν καλύτερα que/βόμενες θέσεις σέ αλλες πόλεις αντὶ
μιάς ὁποιασδήποτε στα Μόναχο,
μόνο Kai μόνο για να μπορέσουν να
στείλουν τα παιδιά τους οτὸ γυμνάσιο. Kai ἐρχόμαστε στό θέμα τοὺ έλληνικοῦ Γυμνασίου Μονάχου, yiaTi
ἐδῶ ὑπάρχει ὁ κίνδυνος όχι μόνο τής
ήμιμάθειας, άλλα Kai τής διαστρεβλωμένης γνώσης με τήν άδιαφορία
ποὺ δείχνει τα ἐκπαιδευτικα προοωπικό στα σῦνολό του σχεδόν.
Αύτα ποὺ καταγγέλνουμε εἶναι τα
έξήᾳ α) Δέν ὑπάρχουν αρκετές αϊθουσες Kai διδακτικα προσωπικό, μὲ
ἀποτέλεσμα να ἀπαγορεύεται i] μετεγγραφή μαθητῶν άπὸ γυμνάσια
τής Ἐλλάδας στα έδῶ γυμνάσιο (τὸ
σχετικό Διάταγμα φέρει τήν ὑπογραφὴ τοῦ κυρίου Κιτσαρα). Tà
πρόβλημα αῦτα γνωστοποιήσαμε
Kai στὸ ’Υπουργείο Παιδείας της
Ἐλλάδας με τηλεγράφημά μας τήν

β) Δὲν θα μποροῦσε κανείς να
ίσχυριστή, ότι ὀ τρόπος διδασκαλίας
βασίζεται σε στοιχειώδη ἐκπαιδευτικα ττρότυπσιΑ Tà σχολεῙο άπὸ τόπος διάπλασης χαρακτήρων Kai
φορέοις γνώσεων ἐχει γίνει τὸ σπίτι
διαφόρων κυρίων, ποῦ θέλουν να
λέγονται λειτουργοὶ μέσης ἐκπαιδεύσεως.

Συγκεκριμένα; _

7) Για τήν ποιότητα τῶν σπουδῶν.· στό μάθημα τῶν μαθηματικῶν
τοῦ Γυμνασιάρχη δέν λύνονται ὑποδειγματικὲς ἀσκήσεις Kai ὀσες avaΘέτει να λύσουν oi μαθηται στα σπίτι
δέν λύνονται οὔτε διορθωνονται στὸ
σχολείο. 'O μαθηματικὸς Βαρβαροὺσης ὑπογράφει στα τετράδισι
τῶν μαθητῶν, χωρῑς να διορθῶνει
στοιχειωδέστατα λάθη Kai συνηθίζει
να βάζη στις ἐξετάσεις Θέματα πού
δέν δίδαξε.
2) [ιὰ τις σχέσεις καθηγητῶνγσνιῶν; oi πρῶτοι ὑποτιμοῦν τοὺς
δεῦτερους. Χαρακτηριστικη εἶναι i]
δήλωση τοῦ Γυμνασιάρχη στα παιδια «να μήν έρχονται εδῶ πέρα oi

"un"..- Γ. ΖΙΓΔηὶ.
ANOIMOY ΓΑΖΗ I - ΤΗΛ. 5232555
ΑΟΗΝΑΙ - Il]

I3.9.74

Ἀγαπητέ κ. Παπουτσάκη,
Θερμά συγχαρητήρια γιά τήν ἐπανέκὸοση τοῦ

“Ἀντί“, πού στῆν πρώτη του ἐμφάνιση ἀποτέλεσε
ἧρωικό καί ἀξέχαστο ἐπεισόδια στή μάχη κατά τῆς
δικτατορίας.

Σᾶς εὔχομαι κάθε δυνατή ἐπιτυχία Wat νά
μείνετε πιστοί στόντίτλο σας, ἀντίθετοι σέ
κάθε νὸθευση καί φαλκίδευση τῆς
ὁημο
τίας.
’ Μέ φιλικούς χ
p τισ οὓς

w»;

a Emma ΕπιΣΤῡΛΕΣ
γονεῖς σας μὲ τὰ ροῡχα της δουλειᾱς
καὶ μεταβάλουν τὸ σχολεῖο σὲ σπίτι
τους». Ἀπαιτοῡσε và TÔV ἐνοχλοῦν,
μόνσ ὅταν παίρνουν τοὺς βαθμούς.
3) Για τῖς σχέσεις καθηγητῶνμαΘητών; η ὲκτίμηση ποὺ τρέφουν
πολλοὶ καθηγητὲς στούς γονεῖς ἀντανακλᾶται στη συμπεριφορά τους
ἀπέναντι στοὺς μαθητές. ‘O Γ υμνασιαρχης (ροβερίζει τοὺς μαθητὲς
σπάζσντας καρέκλες πάνω σε θρανία. Ἀποβάλλονται μαθητὲς γιὰ
ασήμαντες αἰτίες (...ὲπειδη ἀκομποὺσε στὸν τοῖχο),
4) flà τὶς σχέσεις τού Γυμνασίου
καῖ τοῦ Συλλὸγου porc: στῐς 23 Μαρτίου 7974 ὁ Γυμνασιάρχης ὰπαγόρευσε οὲ συναδέλφους μας và μοι·
ρόισουν προσκλήσεις για την γιορτη,
ποὺ διοργανιυσε ὀ σύλλογός μας.
Τὸ ἴδισ ἔκανε, ὅταν καλούσαμε να
παρακολουθήσουν παράσταση Κα«
ραγκιόζη. ‘O ἴδιος, ὅμως, ἔστειλε τη

χορωδία τοῦ Γυμνασίου ατη γιορτὴ
τοῦ «Συνδέσμου Ἑλλήνων Βαυαρῐας», γνωστής χουντικῆς ὀργάνωσης, ὅπως δημοσιεύτηκε καὶ στὸν
ἑλληνικὸ Τύπο (<<Ἀθηνα1κη>>).
‘O καθηγητὴς Βαρβαρούσης παραδέχτηκε σὲ συγκέντρωση τοῦ Φοιτητικσῡ Συλλὸγου, ὅτι συνεργαζεται
μὲ Τὸ ἑλληνικὸ Προξενεῖο, ποι) εῖναι
γνωστό ὅτι σ’- ὄλη τη διάρκεια τῆς
ἑπταετίας ὴταν “εκτελεστικὸ ὀργανο
της χουντικῆς πολιτικῆς. Ὁ ἴδιος
mic ἐκλσγὲς τσῡ Φσιτητικσῡ Συλλογου στῖς 20.11.73 ἔβαλε ὺποψηφιότητα σαν ὲκπρόσωπος τῆς χουντικής παράταξης.
Ὀ Γυμνασιάρχης Ραλλης δὲν παρέλειπε να ἀπειλή μαθητὲς Kai φοιτητές, ὅτι Θὰ μεσολαβηση στὸ Προξενεῖο, για νὰ τοὺς ἀφαιρεθοῡν τὰ
διαβατήρια.
rid ὅλα αὐτὰ ΚΑΤΑΓΙἙΛΛΟΥΜΕ Τὸ
Γυμνασιάρχη Ραλλη καὶ τὸν καθη-

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΞΞΑΝΤΑΣ

Ζὼρζ Σεμπρούνι «Τὸ μεγάλο ταξίδι».

2. Γιὰ αντιδημοκρατισμό καῖ φιλοχουντικές ἑνέργειες,

μοκρατικὰ σκεπτόμενο Ἕλληνα, να Χ
ασχοληθοῡν σοβαρὰ μὲ τὸ Θέμα τοὺ
Γυμνασίου Kai γενικὰ μὲ τὸ πρόβλημα τῶν Σχολείιυν στὴ Δυτικη
Γερμανία.

Kai ZHTAME τὴν ἁμεση ἁνακληση τους Kai την avququ ὑπεύΘυνης ἓρευνας σχετικὰ μὲ τὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ γενικὰ στὸ Γυμνάσισ Μοναχου;
ΑΓῙΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ cric ἐπίσημες
Ἀρχές, σὲ ὅλα τα μορφωτικὰ ἱδρύματα καὶ συλλόγους Kai σὲ καΘε δη-

0i φωτογραφῐες ποὺ δημοσιεύσαμε
στὸ προηγούμενα τεῦχος τοῦ ANTI
ἁνήκουν στὸν Ντ. Κατσουρίδη, ὁ
ὁποῖος, μαζὶ μὲ τὸ N. Κούνδουρο,
συμμετεῖχε στὸ συνεργεῑο ποὺ ἔκανε
τήν ἔρευνα στὴν Κύπρο.

vii.” ggpfigngL/{ggi‘émra στὸ ἐκπαιδευτικὸ ἐπάγγελμα,

3. Για ἁνάρμοστη καὶ προσβλητικη συμπεριφορὰ πρὸς μαθητὲς Kai Û
γονεις,
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

,ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ

Στό 20 τεῦχος τοῦ ANTI (σελ.37) δημοσιεύσαμε δύο προκηρύξεις τῆς ΟΕΛΜ
Θεωρώντας τις σὰν «κατασκευάσματα» τῆς ΚΥΠ. Μετὰ ἀπ’ αι)τό επισκέφθηκε
τὰ γραφεῖα μας ἐπιτροπὴ τῆς ΟΕΛΜ Kai απὸ τὰ στοιχεῖα που μᾶς ἕδωσε
προέκοψε ὅτι oi προκηρύξας ἠταν πραγματικα τῆς ΟΕΛΜ.

u A ω p I K Ô I: n
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 2 - 4
THA. 629.675 AeHNAI
Μενέλαος Λουντὲμηε

Ἀντρὲ Μαλρώι «‘0 πειρασμὸς τῆς Δύσεως». _
Μπορὶς Βιάνε «Φθινόπωρο στὸ Πεκίνο».
Χ.Λ. Μπόρχεςε «Ἡ ἀναφορὰ τοῠ Μπρόντι».
Ἑτοιμάζονται
Dominique Eudes: «Oi
καπετάνιοι», (‘O ἑλληνικὸς ἐμφύλιος πόλεμος
1943-49).
Δημήτρη Βλαντόκ «Πολιτικὰ ἀπομνημονεύματα»
(τοῦ Π. Ι“. τοῦ K.K.E), (Τὸ
Κ.Κ.ΙΞ. καὶ ἠ νεώτερη ἑλληνική πολιτικὴ ἱστορία,
1915 ὣς σήμερα).

C. M. Woodhouse: «Τὸ
μήλο τῆς ἔριδος».
Κώστα Βεργόπουλουε
«Τὸ ὲλληνικὸ ἀγροτικὸ
ζήτημα».

26 Κονταρομάχος (Κὼστας Βάρναλης) 120
Ἀποκτήσετε καὶ σεῖς ὁλόκληρη τὴ σειρὰ τῶν
ἔργων τοῦ ἐκλεκτοῢ συγγραφέα. Τῑμὴ τῶν 25 τόμων

σὲ μῡνῖὲρνα βῑβλιοδεσὶα δρχ. 3.650. Δίδεται καὶ ‘l
μὲ εἰ>ῐ<ῡλίες πληρωμῆς (προκαταβολὴ 300 δραχμαὶ ,
ι Καὶ 300 δρχ. τὸ μῆνα), ;
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΕΚΠΤΩΣΙΣ 20%. ’ ‘ ' ’, ’τ
νἈρκεῖ ἕνα-τηλεφὼνημα στὸ 629.675 καὶ θὰ εἴ· ’ᾖ
μαστε κοντά σας, γιὰ νὰ σᾶς ἐπιδείξωμε τὸ ἔργα·

ΕΚΔΟΤΙΚΗ O.E.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 34, ΑΘΗΝΑ 143 ,ΤΗΛ 32 48 630
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ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ BIBAIOY

0 ΑΛΕΞΗ ΣΟΛΟΜΟΥ,
«Τό Κρητικὸ Θὲατρο, ατιό
τη φιλολογίο στή σκηνη»;
'H ανοτσμία τοῡ Κρητικοῦ
Δραματσα noü TÔ αντιμετωηίΖει σαν Ζωντανό σῶμα, ôχι σαν κειμήλια. 150 δρχ.

0 ΑΙΣΧΥΛΟΥ, «Τραγωδίες», μεταφροση ΤΑΣΟΥ
ΡΟΥΣΣΟΥ; Για Πρώτη φορὰ 35 χρόνια μετα τόν Γρυιιαρη ολοκληρωμὲνορ ὁ
Αἰσχύλος σὲ νηφάλια δημοτική γλῶσσα. Μεταφρακ
on δοκιμασμένη στην Ἐτιιδαυρο Kai τό “Ηρώ«
δειο. 180 δρχ.

ΑΙΣΧΥΛΟΥ
ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ
Μ ΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΤΑΣΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ

AAEŒH
ΣΟΛΟΜΟΥ

,x σα (mo μια οκληρή σύγχρο, νη Ποιητικη γραφη 50 δρχ.

\HH IH WL“)HHIÀ
γ>.·ι H

)_ |\‘ H N H

0 M | XAAH Π ΕΡΑΝΘΗ,

’ ‘ «Τὸ χρῶμα τῆς θαλασααρὺε Στὸ μεταίχμιο Tñc:
Παραδοαισκῆα μά καί τῆς
τιιό μοντέρναο γραμμῆς
να μυθιατόρημα μέ τή σφρα
γέδα τῆα τρυφερότητος τοῦ
Περὰνθη. 150 δρχ.

MlNOY API'YPAKH, «Ἠ noλιτείσ ἔτιλεε sic τήν μελανόλευκον»; Σ’ ἕνα διαρκὲς naνὸρσμα αὲι-ιετείων» oi «μελανὸλευκεε δυνὰμειε» npoonaθοῡν νὺ κρατοῦν τοὺς λαούς,
αι·ιὸ ιταλιά. Κι αὺτὲε oi δυνὸ·
μεια εἶναι noü' ὁτιομυθοι-ιοι-. οῡνται μὲ τὰ οκίτοσ τοῡ Ἀρ90γυρᾱκη.
ôpx.

δημιούργησε μισ αὑγχρονη
ἒ ” Μουσική Λαῑκή Τραγωδία. '0-

ΤΟ ῘΡΑΓΟΥΔΙ
TOV
NEKPOY ΑΔΕΛΦΟΥ

καιρισκη ἑτιικαιρότητα, τα
ιτιό [πρόσφατα γεγονότα μὲ-

ΤΟ
KPHTIKO
ΘΕΑΤΡΟ

ο MIKH @EOAQPAKH. «τὸ τραγοῡδ. TOÜ Νεκροῡ Ἀδελ.
φοῡ»; "Evoc pevàÀoc μουσικός. ἐναρ οἰκουμενικὸο συνθέτηα Εεκινώντσα ùnô τήν ιιὲθνική ἑλληνική μυθολογία»

‘IBEOADPAKH

ο ΜΙΧΑΛΗ ME‘I'MAPH.
«'H zquixîpc»: pric εύ-

λόκληρο τό θεατρικό ἓργο μὲ
Tic nép'rec τῶν τραγσυδιῶν
του σὲ ἐκδοση Toénnc ΠᾳιὸτηTOC μόνον
60 δρχ.
0 ΣΟΛΩΝΑ ΜΑΚΡΗ,«Oi
Hôpïsc»: Oi νουὸἐλερ noü
καθιέρωσαν τὸν Μακρῆ σαν
συγγραφέα Πρώτου μεγέθους.
Τὸ 6ι6λίο ὅηου τό «Παρσλογοιι
συναρμολογεῑ καί δὲν καταλύει τό διασηααμένο Πνεῦμα

τῶν νέων καιρῶν 150 δρχ.

MINOY ΑΡΓΥΡΑΚΗ
ιι ιιολιτιῑιλ EnAEE
El}; THN MEAANOAEVKON

ΒΕΡΓΙΛΙΟΥ

χιμΧΑΛΗ ΠῌἈκωΗ

φ AINEIAAA
’ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

θ. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΟΛΩΝΑ ΜΑΚΡΗ

οι ΠοΡτιΞ

0 ΒΕΡΓΙΛΙΟ , «Αινειαδα»; μεταφρ., ΘΟΔΩΡΟΥ
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ; 'H μοναδική ουνολική ὰτιὸδοση
στα νεοελληνικα τοῦ onouδαιὸτερου ënouc τῆς λατιvmﬁc φιλολογίας. 270 δρχ.
0 ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΚΟΥΡΗ,
«Ὀ κυνηγὸς φαντασμάτων»; Τήν εἶιτσν ἑλληνίδα
Ἀγκαθα Κρίατι, μα εἶναι
κατι ηολύ τιιό καινούριο
καί συναρι-ιαστικὸ noü ανε6ὁΖει τὸ ἑλληνικὸ ὑατυναμικό μυθιστὸρημα σὲ διεΟνῆ ἑτιίτιεδσ. Toénnc noué»
TnTOC μόνον 40 δρχ.
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