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Τό ΑΝΤΙ δὲν εἷναι φορέας ἅγονων ἀρνήσεωνῑ εἶναι
ἑκφραστής θέσεων. Θέλει βασικὰ νὰ ἐκφράσει τίς δυνάμεις
τῆς χωρὶς δεσμεὺσεις καὶ πέρα ἀπὸ κάθε πολιτική σκοπιμότητα κριτικῆς καὶ ἀναζήτησης. Τίς δυνάμεις ποί), είτε
ἓχουν ἐνταχθεῖ εἴτε ὅχι στὰ πολιτικά σχήματα ποὺ ὑπάρχουν, προσπαθοῦν γιὰ ἕνα σωστότερο προσανατολισμὸ τῶν
φορέων τῆς μαρξιστικῆς καί μή ἀριστερᾶς, γιὰ μιᾱ καλὺτερη προσαρμογὴ τῶν ὀργανωτικῶν τους δομῶν στὰ ἑλληνικὰ δεδομένα, γιά μιὰ ἀπαγκίστρωση ἀπὸ τήν τυποποιημένη καί δογματικῆ σκέψη.
Τὸ ΑΝΤΙ εἶναι, ταυτόχρονα, περιοδικὸμὲ μαχητική στάση ἀπέναντι στοὺς ἄμεσους φορεῖς τῆς ἐξουσίας καὶ τοὺς
έκφραστές της -κατεστημένους ἢ ὄχι. Ἀγωνίζεται γιά
τὴν ἀποκάλυψη τῆς ᾶλήθειας καί τῶν πολιτικῶν προθέσεων ποὺ βρίσκονταῑ μπροστὰ στὰ μάτια μας, μὲ πάθος ἀὶῖλὰ
καὶ εἰλικρίνεια. Χωρίς νὰ ξεχνᾶ πὼς ἡ ριζική λὺση τῶν
ἀξονικῶν προβλημάτων τοῦ έλληνικοῢ χώρου περνᾶ μέσα
ἀπὸ τῆ ὃιαμόρφωση θεσμῶν, ποὺ μεταθέτουν ὀριστικὰ τὰ
κέντρα λήψης τῶν οἰκονομικῶν καί πολιτικῶν ἀποφάσεων
στὸ χῶρο τῶν ἐργαζομένων, ὃὲν διστάζει νά ἐπισημάνει,
ἀκόμα καί νὰ ἐξὰρει, ἐκεῖνα τὰ πολιτικὰ καί οἰκονομικὰ
μέτρα ποὺ συνιστοῦν μιὰ πρόοδο, ἓστω μικρή, στὴν ὅλη
ἐξέλιξη τῆς έλληνικῆς κοινωνίας.
Πέρασαν τρεῖς μῆνες ἀπὸ τότε ποὺ ἠ χώρα ἀπαλλάχτηκε
ἀπὸ τὸ αὐταρχικὸ καθεστὼς τῆς στρατιωτικῆς δικτατορίας. 'H μεταβατική κυβέρνηση, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τήν ὕπαρξη ἢ ὅχι οὐσιαστικῶν δεσμεὺσεων, κινήθηκε μέσα σὲ περιορισμένα ὅρια; ἀπὸ τῆ μιά πῆρε ὁρισμένα μέτρα, ποὺ
συνιστοῦσαν τὴ δημιουργία τῆς στοιχειώδους-καί ὄχι
πάντα ἐπαρκοῢς - ὑποδομῆς συνθηκῶν γιὰ τὴν ὁμαλοποίηση τῆς πολιτικῆς ζωῆς· ἀπὸ τήν ἄλλη, δὲν προχῶρησε στή
λήψη οὐσιαστικῶν μέτρων, ποὺ θὰ εἶχαν σὰν ἄμεση ἣ ἀπωτερη συνέπεια :
α. τήν έπίτευξη καί διασφάλιση τοῦ ἐλέγχου τῶν φορέων τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας στοὺς στρατιωτικοὺς καὶ
ἀστυνομικοὺς μηχανισμούς, ὥστε ἡ δημοκρατία ποὺ τὼρα κατασκευάζεται, νὰ στηρίζεται καί νὰ διασφαλίζεται
ἀπὸ τοὺς ’ίὸιους τοὺς κανόνες καί θεσμοός της καί ὅχι ἀπὸ
τὴν ἀνοιχτή ἀπειλὴ γιὰ έπέμβαση ἦ καί τὴν πραγματικὴ
ἐπέμβαση τῶν κατάλληλα προσαρμοσμένων γιὰ τήν ὑλικὴ
στήριξη τοῦ καθεστῶτος μηχανισμῶν·
β. τήν οὐσιαστική προὼθηση τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας μὲ τήν ἀπομάκρυνση καί τῶν στρατιωτικῶν βάσεων
τοῦ ἀμερικάνικου ἰμπεριαλισμοῦ ἀπὸ τὸν ἐλληνικὸ χῶρο·
γ. τῆν τιμωρία τῶν ἐνόχων τῆς ἑπταετίας, ὅχι ἀπὸ πνεῦμα ἀντεκδίκησης, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀποκατασταθεῖ καί ἐξυψωθεῖ
ἠ συνταγματική καί δημοκρατική νομιμότητα ποὺ καταπατήθηκε. ·
Oi γδυνάμεις ποὺ ἀντιπολιτεὺτηκαν στὸ διάστημα αὐτὸ
’ τήν πολιτική μεταβατική κυβέρνηση, προσέδωσαν καί προσ’ δίδουν στὴν κριτική τους ἰδιαίτερη ὀξύτητα, στὸ πλαίσιο
’· τῆς ὁποίας, σωστὰ ἢ λαθεμένα, εῖδαμε νὰ ἀναβιὼνουν κα“ “ ταστάσεις καί πάθη ποὺ θυμίζουν ἀρκετὰ ἀρνητικὰ στοιχεῖα
τοῦ παρελθόντος. Χωρὶς ἠ οὐσία τῆς κριτικῆς τους νὰ παύει
νὰ εἶναι σωστή, εἴδαμε νὰ κρίνεται ἡ μεταβατική πολιτική
κυβέρνηση σὰν κυβέρνηση ποὺ ἀναδείχτηκε μέσα ἀπὸ έκλογικῆ διαδικασία ἢ ἀκόμα καί ἐπανάσταση καὶ νὰ ἀποσιωπᾶται τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ μεταβολὴ τῆς 23ης Ἰουλίου ἦταν

μιᾱ μεταβολὴ «ἀπὸ τὰ πάνω», μιά μεταβολὴ ποὺ προέκυψε
μέσα ἀπὸ μιὰ κρίση τῶν χουντικῶν μηχανισμῶν τῆς ἐξουσίας, ὅτι ἦταν, δηλαδή, μέ μία ἔννοια «δοτή».
Μετὰ 15 μέρες θὰ γίνουν οἰ πρῶτες ἐδῶ καί ἀπὸ δέκα χρόνια ἐκλογές. Βέβαιος ἀπὸ τὰ πρὶν νικητής, αὐτοδύναμα ἦ
ὄχι, ἐμφανίζεται ό κ. Καραμανλής. Πρόθεσή του εἶναι ἡ
ἐγκαθίδρυση μιᾶς συνταγματικῆς τάξης πραγμάτων, ποὺ
Où κατατείνει καί θὰ ἐνισχύει τήν ἐκτελεστικὴ ἐξουσία, ό ἐκμοντερνισμὸς τοῦ κατασταλτικοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ πρὸς τὸ ἀποτελεσμάτικότερο, ἠ ἐπιτάχυνση τῆς διαδικασίας σύνδεσης καί ἓνταξης τῆς ὀργανικὰ ἀδύναμης οἰκονομίας τῆς χώρας στήν κυριαρχούμενη ἀπὸ τὰ μονοπώλια καί τίς ὑπερεθνικὲς ἐταιρίες Εὐρώπη.
Σ’ αὐτό τὸν προσανατολισμό, τὸ παραδοσιακὸ συντηρητικὸ Κέντρο εῖναι βέβαιο, ὅτι οὐσιαστικὰ θὰ συμπορευθεῖ
μὲ τὸν κ. Καραμανλή, ἐνῶ οἱ Νέες Πολιτικές Δυνάμεις ποὺ
16 πλαισιὼνουν δὲν φαίνεται νὰ προχωρήσουν, γιὰ τὴν ὥρα,
πέρα ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς «ἐποικοδομητικῆς κριτικῆς». Ἔτσι,
μὲ τὰ τρία βασικά προβλήματα τῆς μεταβατικῆς περιόδου
μετέωρα, 6 κίνδυνος ἀπὸ τήν ἀπρόσκοπη καί χωρὶς ἀντιστάσεις ἐπιδίωξη τῶν στόχων τοῦ προσανατολισμοῦ αὐτοῦ εἰναι μεγάλος. Ἡ λύση τοῦ προβλήματος τῶν σχέσεων μεταξὺ πολιτικῆς ἐξουσίας καί κέντρων ἐλέγχου τῶν ἀνασταλτικῶν καί κατασταλτικῶν μηχανισμῶν, τοῦ προβλήματος
τῆς ἐνίσχυσης τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας μέσω τοῦ περιορισμοῦ καί ἐλέγχου τῶν ξένων στρατιωτικῶν καὶ οἰκονομικῶν συμφερόντων, ποὺ παραμένουν οὐσιαστικὰ ἄθικτα,
τοῦ προβλήματος τῆς ποιότητος τῶν Θεσμῶν ἐλευθερίας,
δημοκρατικῆς συμμετοχῆς καί ἐλέγχου τῆς κεντρῑκῆς ἐξουσίας ποὺ πρόκειται νᾶ ἐγκαθιὸρυθοῦν, ξεπερνᾶ τὰ ὅρια καί
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Δύο σχηματισμοὶ τῆς μὲ τὴν εὐρεία ἓννοια Ἀριστερᾶς θὰ
κατέβουν τελικά στὶς ἐκλογές; ἠ «Ἑνωμένη Ἀριστερὰ»
καί τὸ «Πανελλήνιο Σοσιαλιστικὸ Κίνημα». Στήν πραγμα' τικότητα, ὅμως, δυνάμεις τῆς Ἀριστερᾶς ύπάρχουν καί ἔξω
ἀπὸ τοὺς σχηματισμοὺς αὐτούς. Κι ἔπειτα, οἱ ζυμὼσεις ποὺ
συντελοῦνται τὴ στιγμή αὐτή, μέσα καί ἔξω ἀπὸ τὴν «Ἑνωμένη Ἀριστερὰ» καί τὸ ΠΑΣΟΚ, ξεπερνοῦν τὰ ἐκλογικὰ
πλαίσια καί σχήματα καί ἀφοροῦν 16 ἴδιο τὸ μέλλον τῆς
Ἀριστερᾶς στήν Ἑλλάδα καί τὴν αὐριανή της φυσιογνωμία.
εΗ ἐπίσπευση τῶν ἐκλογῶν έπιτάχυνε ὁρισμένες μορφοποιὴσεις στὸ χῶρο τῆς Ἀριστερᾶς. Δυσκόλεψε, ὅμως,
καί, ὣς ἕνα σημεῖο, ἀνέστειλε τίς ἰδεολογικὲς καί πολιτικές διεργασίες, ποὺ ἔχουν ἀρχίσει πρὶν ἀπὸ τὴ δικτατορία,
συνεχίστηκαν στή διάρκεια- τῆς ὀχτάχρονης τυραννίας,
ἀλλὰ μόνο τὼρα ὑπῆρχε ἡ δυνατότητα νὰ περάσουν στὸν

τὴ φύση τῶν δυνάμεων τῆς «Νέας Δημοκρατίας» καί τοῦ
Συντηρητικοῦ Κέντρου. Ἀφορᾶ τήν πολιτική καί τήν πρακτική τῶν δυνάμεων τῆς Ἀριστερᾶς, ὅπου δυὸ βασικοὶ
πολιτικοὶ σχηματισμοὶ της βρίσκονται ἀκόμα στή διαδικασία διαμόρφωσης τόσο ἀπὸ τὴν ἄποψη τοῦ πολιτικοῦ καί
ἰδεολογικοῢ προσανατολισμοῦ, ὅσο καί ἀπὸ τήν ἄποψη
τῶν ὀργανωτικῶν τους μορφῶν καί δομῶν. Ἀλλάκαὶ ὅπου
οἱ διεργασίες ποὺ συντελοῦνται σὲ ἓνα ἄλλο τμῆμα της ——ἐκεῖνο ποὺ σήμερα ἐξακολουθεῖ νὰ εἰναι ἀδέσμευτοδὲν ἓχουν καταλήξει σὲ συγκεκριμένα πολιτικὰ καί ὀργανωτικὰ μορφώματα-γεγονὸς ποὺ θά ἐπηρεάσει ὁπωσδήποτε τήν τελικὴ φυσιογνωμία τοῦ χώρου τῆς Ἀριστερᾱς
γενικά.
Τὸ ΑΝΤΙ πιστεύει ἀπόλυτα στή σημασία τοῦ ρόλου τῶν
διαφόρων πολιτικῶν σχημάτων τῆς Ἀριστερᾶς. Πιστεύει
ἀπόλυτα ὅτι ἀπὸ τὴν ἐκλογική ἀναμέτρηση πρέπει νὰ βγοῦν
ἐνισχυμένες ἐκεῖνες οἰ δυνάμεις πού :

α. ἐπιδιώκουν νὰ προωθήσουν τὴν ὑπόθεση τοῦ σοσιαλιστικοῢ μετασχηματισμοῦ τῆς ἐλληνικῆς κοινωνίας,
ἀπομακρυνόμενες ἀπὸ σχήματα, πρότυπα καί νοοτροπίες
ποὺ στοίχισαν ἀρνητῑκά στὴν ὅλη ἐξέλιξη τῆς μεταπολεμικῆς πολιτικῆς μας ἱστορίας·
β. κατατείνουν στή δημιουργία ἐνὸς ριζοσπαστικοῢ
σοσιαλιστικοῦ σχήματος γιὰ τὴν κάλυψη τοῦ κενοῦ, ποὺ
ἀνέκαθεν ὑπῆρχε ἀνάμεσα στήν πολιτικὴ Δεξιὰ καί στὴ
μαρξιστική - λενινιστικὴ καί Ἐαμογενῆ Ἀριστερὰ καί
γ. ἀγωνίζονται μὲ συνέπεια, εἰλικρίνεια καί ρεαλισμὸ
γιὰ τήν προὼθηση τῶν λύσεων, ποὺ θὰ κατασφαλίζουν
ἀπὸ τὼρα τήν ἑλληνική πορεία πρὸς τὴ δημοκρατία καί 1:6
σοσιαλισμό. ὁ ἐ κ δ ό τ η ς
-

ἀνοιχτό καί δημιουργικὰ διάλογο. Ἐκεῖνο ποὺ προτάσσουν
ὅλοι τὼρα εῖναι ἡ όργάνωση τοῦ ἐκλογικοῦ ἀγῶνα καί ἡ
’νίκη στὶς 17 Νοεμβρίου.
Παρ’ ὅλα αὐτὰ, οἱ ζυμὼσεις δέν πρόκειται νὰ σταματήσουν καί τίποτε δὲν δείχνει, ὅτι ἠ κατάσταση στὸ χῶρο τῆς
Ἀριστερᾶς ἔχει όριστικὰ διαμορφωθεῖ. Καὶ πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα,
θὰ πρέπει νὰ σημειὼσουμε 16 γεγονός, ὅτι γιὰ πρώτη φορά,
ὕστερα ἀπὸ μισό αἰῶνα καί περισσότερο, ὁ χῶρος τῆς Ἀριστερᾶς δέν καλόπτεται, οὔτε καί κυριαρχεῖται ἀπὸ ἓνα μόνο
κομμα.
Ἀπὸ τὸ 1918, ποὺ ίδρύθηκε τὸ Σοσιαλιστικὸ Ἐργατικὸ
Κόμμα (μετονομάστηκε ἀργότερα σὲ Κομμουνιστικό καί προσχώρησε στήν I" Διεθνῆ) καί ῖδιαίτερα ἀπὸ τὸ 1924,
ποὺ προσαρμόστηκε ἀπόλυτα στή γραμμή καί στὸ K1111:στῑκό τῆς Κομιντέρν, ἡ πολιτικὴ καί τὰ πρότυπα τοῦ Σοβιετικοῦ ΚΚ κυριαρχοῦν στὸ χῶρο τῆς ἑλληνικῆς Ἀριστερᾶς. Βέβαια, ὑπάρχουν καί ἄλλες ἀριστερὲς ὁμάδες.
Ἀλλά, ἠ ἐπιρροή τους στοὺς ἐργαζόμενοος καί στοὺς προοδευτικοὺς διανοούμενους εἶναι σχετικὰ ἀσήμαντη.

Ἡ συνειδητοποίηση τῆς ἀνάγκης γιὰ βαθιὲς κοινωνικὲς ÿ
ἀλλαγὲς στή χώρα μας εἶναι σήμερα μεγάλη, τουλάχιστον
ὅσο καὶ τήν έπαὺριο τοῦ B' παγκοσμίου πολέμου. ‘H ἔννοια, ,ζτ
ὅμως, τοῦ Σοσιαλισμοῦ δὲν εἶναι σήμερα μόνοσήμαντη καὶ
ὃέν συνδέεται μὲ ἕνα μόνο πρότυποζ Ἂν ἡ ὀχτὰχρονη empa—
τιωτική δικτατορία, σὰν ἀκραία ἐκδήλωση τοῦ καταπιε- A
στικοῦ χαρακτήρα τοῦ καπιταλιστικοῦ συστήματος, καί 6
V ρόλος τῶν Ἀμερικανῶν ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια δυνάμωσαν στὸ
Λαὸ καί ἰδιαίτερα στοὺς φοιτητές, στοὺς διανοούμενους καί ,
σὲ πλατιὰ στρώματα ἐργαζομένων τὸν πόθο καί 16 αἴτημα
τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας, τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας καί τῆς,
κοινωνικῆς ἀλλαγῆς, ἄλλα διεθνῆ καὶ ἐσωτερικά, πρόσφαὲῥ
τα καί παλιότερα, γεγονότα μείωσαν τὴν ἑλκτικὴ δόναμηες,
τοῦ σοβιετικοῦ προτὺπου τοῦ Σοσιαλισμοῦ. Ἴ , v _ dm ÿ

'—
Αἰ)τή εῖναι μιά ἀπὸ rig βασικές αἰτίες τῆς ποικιλίας
τῶν τάσεων ποὺ ἐμφανίζονται σήμερα στὸ έλληνικὸ —— ὅπως
ἐξᾶλλου, καί στὸ διεθνές — ἀριστερὸ κίνημα. εΗ ἀποκάλυψη τῶν ἀδυναμιῶν τοῦ γραφειοκρατικοῦ καί συγκεντρωτικοῦ προτὺπου τοῦ Σοσιαλισμοῦ καί τῶν ἀλλοτριώσεων καί
ἀδιεξόδων στὰ ὁποῖα ὁδηγεῖ, καθὼς καί τῶν τάσεων ἐθνικοκρατικῆς ἐπιβολῆς στῆ σοβιετικὴ έξωτερικὴ πολιτική,
μαζί μέ τίς ἀποτυχίες τῆς ἡγεσίας τοῦ ΚΚΕ, τόσο στοὺς
γενικότερους στόχους του, ὅσο καί στῆν έσωκομματική
τοτ ξωή, ένίσχυσαν καί στή χώρα μας rig τάσεις αὐτονομίας τοῢ ἀριστεροῦ κινήματος ἀπέναντι σέ ὁποιαδήποτε ξένα
καθοδηγητικά κέντρα καί δυνάμωσαν τὴν πίστη στήν ἀναγκαιότητα τῶν δημοκρατικῶν διαδικασιῶν στοὺς πολιτικοὺς
ὀργανισμοὺς τῆς Ἀριστερᾶς.
'H διάλυση τῶν μύθων ἦταν φυσικὸ νά δημιουργήσει
προβληματισμοὺς, συγκλονισμοὺς, ἀκόμα καί συνειδησιακὰ
προλήματα στίς τάξεις τῆς μαρξιστικῆς Ἀριστερᾶς. ”Οσο
γιά τίς νέες δυνάμεις τῆς Ἀριστερᾶς ποὺ διαμορφώθηκαν
στὴ διάρκεια τοῦ ἀγώνα γιὰ τὴ Δημοκρατία τῆς περιόδου
1961-1967 ἢ μέσα στή δικτατορία, αὐτές, ἀπαλλαγμένες ἀπὸ
τὰ φετὶχ» τῆς «χώρας-ὁδηγοῦ» καί ἀπὸ τὸ βάρος ἀρνητικῶν στοιχείων μιᾶς παράδοσης, ἓφτασαν νὰ θεωροῦν αῦτονόητη καὶ ἀναγκαία τὴ συγκρότηση τῶν κινημάτων καί
τῶν κομματικῶν σχηματισμῶν στή βάση τῆς ἰσότιμης συμμετοχῆς τῶν μελῶν τους στὴ διαμόρφωση τῆς γραμμῆς,
στὸν καθορισμὸ τῶν στόχων καί τῆς στρατηγικῆς.

"0ka αὐτὰ δέν σημαίνουν ὅτι ἓλειψαν οἱ κομφορισμοὶ καί
οἱ δογματικές ἀπομιμήσεις ξένων προτυπων, οἱ ἄκριτες
λατρεῖες ἡγετῶν ἦ οῖ ρομαντικές μεταθέσεις σέ ἄλλες περιοχές τοῦ κόσμου τῆς παρθενικότητας τοῦ έπαναστατικοῦ ὀνείρου. Σημαίνουν, ὅμως, ὅτι γενικεὺτηκε ἡ Υἀναζήτηση καί ἡ ἀμφισβήτηση, καθὼς καί ἡ ἀξίωση γιὰ δημοκρατικές διαδικασίες, συγκεκριμένη μελέτη τῶν έλληνικῶν προβλημάτων, ἐλευθερία τῶν τάσεων καί τῶν ρευμάτων καί δημιουργικὸ διάλογο στὸ χῶρο τῆς έλληνικῆς
Ἀριστερᾶς. Ἀλλ’ ἃς δοῦμε τώρα πιὸ συγκεκριμένα τὴν
κατάσταση στὸ χῶρο τῆς έλληνικῆς Ἀριστερᾶς :

ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
eH διὰσπαση τοῦ ΚΚΕ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα τὸ ὀρθόδοξο κόμμα, μέ τήν ἀπομάκρυνση τῶν διαφωνοῦντων νά γίνει ἀκόμα πιὸ δογματικό, ἀκόμα πιὸ ἀδιάλλακτο καί προσκολλημένο στὰ σοβιετικὰ πρότυπα. “Ὀ,τι δέν συμβιβάζεται μέ τήν ὸρθοδοξία, πού, σέ τελευταία ἀνάλυση τὸ ,περιεχόμενο καί τὸ τυπικό της καθορίξονται ἀπὸ τὸ διεθνές
κέντρο, ἢ εῖναι καταδικαστέο, ἣ εἰναι ἀνύπαρκτο. Χαρακτηριστικὸ πρόσφατο παράδειγμα τῆς νοοτροπίας αὐτοῦ τοῦ
τμήματος τῆς μαρξιστικῆς Ἀριστερᾰς, εἶναι τὸ γεγονός,
ὅτι ὁ «Ριζοσπάστης» δέν ἔγραψε οὔτε μιὰ γραμμή γιὰ τῆ
μεγάλη διαδήλωση τῆς 1ης Ὁκτωβρίου, ποὺ ὀργάνωσαν
στὴν Ἀθήνα φιλομαοϊκές ὁμάδες μέ συμμετοχή καὶ τοῦ
ΠΑΣΟΚ. Ἀφοῦ τὸ κόμμα εἶχε καταδικάσει αὐτὴ τήν έκδήλωση, ’ἡ διαδήλωση . . . δέν έγινε. Ἀντίθετα, ἠ «Αὐγή»,
,παρ’ ὅλο ποὺ καί ἡ ΕΔΑ καί τὸ ΚΚΕ (έσ.) εἶχαν ἀποδοκιμάσει τήν πρωτοβουλία γιὰ τή συγκέντρωση, ἓδωσε περιγραφὴ καί δημοσίεψε φωτογραφίες ἀπὸ τὴ διαδήλωση.
’ ’Όμως καί ἡ «μονολιθικότητα» δέν μπορεῖ νὰ διατηρηθεῖ πολὺν καιρό, ἔστω καί σὲ ἕνα ἀποδυναμωμένο, σχετικὰ
μέ τὴν παλιότερη ὃὺναμη καί ἐπιρροή του κόμμα. Οἱ ταλαντεὺσεις ποὺ παρουσιὰστηκαν στὸ ἂν, πρέπει ἣ ὄχι νὰ
ὑπογραφεῖ ἀπὸ τὸ ΚΚΕ (ἐξ.) ἡ κοινή δήλωση τῶν κομμάτων
γιὰ τίς ἐκλογὲς (τὸ βράδυ εἶχε ὑποσχεθεῖ νά τὴν ὑπογράψει
,καί τὸ πρωὶ εὐθυγραμμίστηκε μέ τή θέση τοῦ ΠΑΣΟΚ κάνοντας χωριστὴ δήλωση) εἶναι ἴσως μιὰ έκδήλωση διαφωνιῶν καί διαφορετικῶν ρευμάτων στοὺς κόλπους τοῦ κόμ’ ·· ματος αὸτοῦ. Ἀκόμα Où πρέπει νὰ ἀναμένονται κάποιες
’,οὐσιαστικές προσαρμογές τῆς πολιτικῆς του στὰ έλληνικὰ

δεδομένα ἃν ὑπολογιστεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι στὸ ἑξῆς ἡ ἡγεσία
του θά έπεξεργάζεται rig πολιτικὲς ἀποφάσεις, μέσα στὸν
έλληνικὸ χῶρο καί σὲ ἅμεση σχέση μέ τήν κομματική βάση καί νεολαία της.
Τὸ ΚΚΕ (έσ.) ἀγωνίζεται νὰ καθορίσει τήν ξεχωριστὴ
φυσιογνωμία του καί νά δικαιολογήσει ταυτόχρονα τὴ
διατήρηση τοῦ τίτλου τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος, ποὺ
τὴν ἀποκλειστικότητά του διεκδικεῖ τὸ ΚΚΕ (ἐξ).
Τὸ ΚΚΕ (ἐσ.), ἰδιαίτερα μέ τὴν ὁμιλία τοῦ Φιλίνη (ll
Ὀκτωβρίου, θέατρο Χατζηχρήστου), ἀνέλυσε γιά πρώτη
φορὰ διεξοδικὰ καί μέ σαφήνεια τά σημεῖα τῆς διαφωνίας
του μέ τὸ ΚΚΕ ἐξ.) : ἀντίθεση πρὸς τὸ δογματικὸ μαρξισμό, συγκεκριμένη μελέτη τῆς έλληνικῆς πραγματικότητας γιὰ τὴ χάραξη τῆς γραμμῆς, αὐτονομία ἀπέναντι στὰ
ΚΚ τῶν ἄλλων χωρῶν, δημοκρατικές διαδικασίες o" ὅλα
τὰ στάδια τῆς πορείας πρὸς τὸ Σοσιαλισμό, πολυκομματισμὸς καί ἐξουσία ποὺ νά ἀσκεῖται ἀπὸ τοὺς ἰδίους τοὺς έργαζόμενους στὸ σοσιαλιστικὸ καθεστώς, αὐτονομία τῶν
συνδικάτων καί τῶν ἄλλων λαϊκῶν ὀργανώσεων ἀπέναντι στὸ κόμμα καὶ στὸ κράτος, ἐλευθερία στὴν ἐπιστημονική
ἔρευνα καί τὴν καλλιτεχνική δημιουργία. Ὑπάρχουν,
ὅμως, καί μέσα στὸ ΚΚΕ (έσωτερικοῦ) καί ἕξω ἀπὸ
αὐτὸ - στὸν ἀρκετά πλατὺ χῶρο τῶν ἀδέσμευτων ἀριστερῶν-έπιφυλάξεις, τόσο γιά τὴν εἰλικρίνεια, ὅσο καγιά τὴν πληρότητα τῶν θέσεων αὐτῶν; Οἱ έπιφυλάξεις
αὐτές μποροῦν νά συνοψιστοῦν στὰ ἀκόλουθα :
α) ξΗ κριτική αὐτή γίνεται μέ μεγάλη καθυστέρηση :
“Ορισμένοι ἀπὸ τοὺς ήγέτες τοῦ ΚΚΕ έσωτ. ἦταν οἱ κύριοι
έκφραστές στῆν Ἑλλάδα τῶν θέσεων καί τῶν ἀπόψεων
τοῦ Π. Γ. τοῦ Κολιγιάννη, ποὺ σήμερα έπικρίνονται.
β) “H προσπάθειά τους νὰ δημιουργήσουν στήν Ἑλλάδα ἓνα συγχρονο ικόμμα τῆς Μαρξιστικῆς ἀριστερᾶς, ἀποτελεῖ πρόοδο σχετικὰ μέ τὴν προσκόλληση τοῦ ΚΚΕ έξωτ.
στὸ σοβιετικὸ πρότυπο. Πρέπει νά μὴν ξεχνᾱμε ὅτι στήν
Ἑλλάδα εἷχε δημιουργηθεῖ μιὰ δική μας πραγματικότητα,
ἕνα έλληνικὸ πρότυπο, ἡ ΕΔΑ, ἕνα κόμμα ποὺ μποροῦσε
νά συνενώσει ἀριστεροὺς, λενινιστικῶν ἢ ὂχι τάσεων στὸν
ἀγώνα γιά τήν ἐθνική ’ἀνεξαρτησία καί, ἀκόμα, στὸ σοσιαλιστικὸ μετασχηματισμὸ τῆς έλληνικῆς κοινωνίας. “H
ΕΔΑ μποροῦσε νὰ ἀποτελέσει τὸν πυρήνα ένὸς αὐτόνομου, 4
πλατῦτατου κινήματος τῆς ἀριστερᾶς στή χώρα μας, πράγμα που διαφάνηκε καί στὶς έκλογές τοῦ 1958. Ὀρισμένοι
ἀπὸ τοὺς ήγέτες τοῦ σημερινοῦ ΚΚΕ έσωτ. πρωτοστάτησαν
στὴν προσπάθειά γιά ὁλοκληρωτικὸ ἓλεγχο τῆς ΕΔΑ ἀπὸ
τὸ Π. Γ, τοῦ ΚΚΕ.
γ) Μήπως ἡ έμμονή τῶν ἠγετῶν τοῦ ΚΚΕ έσ. στὸν τίτλο δέν ἀποτελεῖ έκδήλωση δογματισμοῢ ; Kai μήπως δέν
μαρτυρεῖται τὸν τελευταῖο καιρό, μέ πλῆθος ἄρθρα καί μέ
ἄλλα κείμενα, ὅτι ἡ μόνιμη φροντίδα γιά συγκόλληση,
ὅπως ὕποστηρίζει μᾶλλον ἕνα τμῆμα τῆς ἡγεσίας του,
ἀποτελεῖ παραίτηση ἀπὸ rig διακηρυγμένες προθέσεις γιά
αὐτονομίας
ὃ) εΗ κριτική γιά τὸ γραφειοκρατικὸ σοσιαλισμό, γιά
ἀντισοσιαλιστικές ένέργειες ἀντίθετες πρὸς rig διακηρηγμένες βασικές ἀρχὲς τοῦ σοβιετικοῦ κράτους, ὅπως ἡ ὠμὴ
έπέμβαση στὴν Τσεχοσλοβακία, φτάνει ὣς ἓνα μόνο σημεῖο καὶ εῖναι έπιφανειακή.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ
Μὲ τὴν ῖδρυση τοῦ ΠΑΣΟΚ καί μέ τή συνένωση μ’
αὐτὸ τῆς «Δημοκρατικῆς Ἀμυνας», δημιουργήθηκε στὴν
Ἑλλάδα μιὰ σημαντικὴ σοσιαλιστική κίνηση. Οἱ πολιτικὲς θέσεις του, ὅπως διατυπώθηκαν στήν ἀρχικὴ διακήρυξη καί στίς κατοπινές δηλώσεις τοῦ κ. Ἀ. Παπανδρέου, τὸ
τοποθετοῦν στήν ἀριστερή πτέρυγα τῶν εὖρωπαϊκῶν σοσῑαλιστικῶν κομμάτων, o" ô,“ στήν Ἰταλία ὀνομάζουν μαξιμαλιστές.

Στίς ὀργανωτικές τοι) ὅμως ἀρχές, μὲ rig δημοκρατικὲς
διαδικασίες, τὴν ἐλευθερία τῶν τάσεων καί τῶν ρευμάτων,
τὸ διάλογο ——— ποὺ ἀπομένει φυσικά νὰ ἐπιβεβαιωθοῢν στὴν
πράξη-μοιὰζει μὲ τὰ ἄλλα σοσιαλιστικά κόμματα τῆς
Εὐρώπης,

Αὐτὰ σχετικά μὲ rig διακυρήξεις. Τὸ «Πενελλήνιο Σοσιαλιστικὸ κίνημα» βρίσκεται στὴ ὃιαμόρφωσή του. Συγκεντρὼνονται o" αὐτὸ πολιτευτὲς μὲ rig ἀντιλήψεις τῶν
κομμάτων έκλογικῆς πελατείας, προσωπικοὶ ὀπαδοὶ καί
θαυμαστὲς τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέοι), νέοι μὲ σοσιαλιστικὲς ἀντιλήψεις καί μαχητὲς τοῦ ἀντιδικτατορικοῢ ἀγῶνα,
ποὺ ζητοῦν πραγματικὰ τὴ δημιουργία ένὸς κινήματος λαϊκοῢ, μὲ ἀρχὲς καί δημοκρατική δομή, παλιοὶ κομμουνιστές, ἀκόμα καί κινεζίζοντες ὑπεραριστεροί ἢ τσεγκεβαρικοί.
Ἀνάμεσα σ’ ὅλες αὐτὲς rig διαφορετικὲς ὁμάὸες καί τά·
σεις θά ὑπάρξει ἀσφαλῶς μιὰ διαπάλη, ἀπὸ τὴν ὁποία θά
ἑξαρτηθεῖ ἡ τελική φυσιογνωμία καί τὸ ’ίὸιο τὸ μέλλον τοῦ
κινήματος. Ἤδη ἐκδηλὼνονται ἀντιθέσεις ἀνάμεσα σὲ πολιτευτὲς καί ἄλλους παράγοντες ποὺ θέλουν νά διαμορφωθεῖ
τὸ Π. Σ. Κ. στά πρότυπα τῶν κομμάτων πελατείας, μὲ τή
βουλευτοκρατία, τοὺς καθαρὰ ὲκλογικοὺς μηχανισμοὺς
καί τήν ἀπόλυτη ἐξουσία τοῦ Ἀρχηγοῦ καί rig νέες δι)νὰμεις — ἀνεξάρτητα ἀπὸ ἡλικία - ποὺ ζητοῦν ἰσότιμη συμμετοχή τῶν μελῶν στή λήψη τῶν ἀποφάσεων, ἀπόλυτα

δημοκρατικὲς διαδικασίες καί προσανατολισμὸ πρὸς μιὰ
στενή καί ζωντανή ἐπαφή μὲ τὸ Λαὸ, γιᾱ τήν ὀργάνωση τῆς
καθημερινῆς τοι) παρουσίας στήν πολιτικὴ ζωή, τῶν διεκὃικητικῶν του ἀγώνων καί τῆς πραγματικῆς συμμετοχῆς
τοι) στή διαμόρφωση τοῦ μέλλοντός του.
cH 17η Νοεμβρίοι) εἶναι ἕνας σημαντικὸς σταθμὸς στήν
ἐξέλιξη τῶν πολιτικῶν μας πραγμάτων. Ὁπωσδήποτε ὅμως,
ἓνας σταθμὸς μόνο. Oi ζυμώσεις θά συνεχιστοῢν, ἰδιαίτερα
στὸ χῶρο τῆς Ἀριστερᾶς. εΗ μεταδικτατορική πολιτικὴ
φυσιογνωμία τῆς χώρας θ’ ἀργήσει v’ ἀποκρυσταλλωθεῖ.

Ἀπὸ τὴν ἄποψη αὐτή δέν πρέπει νὰ παραβλέπουμε, ὅτι
δυνάμεις τῆς Ἀριστερᾶς, ὅχι μόνο σοσιαλδημοκρατικές,
βρίσκονται καί μέσα στὴν Ἔνωση,Κέντρου. Τὸ γεγονὸς
ὅτι ἡ ἐπίσπευση τῶν ἐκλογῶν δὲν τοὺς ἓδωσε καιρὸ νὰ
διαμορφωθοῦν καί νὰ καταλήξουν σὲ ὁριστικὲς ἐπιλογές,
δέν προκαθορίζει τή μελλοντική τους στάση.
Τέλος, εἶναι φανερό, ὅτι ὁ κίνδυνος μιᾶς ὑποτροπῆς τῆς
ἀνωμαλίας, ἀνεξάρτητα ἀπὸ rig διαστάσεις ποὺ ἔχει ἢ ἀπὸ
τὸ βαθμὸ ποὺ ἓντεχνα διογκὼνεται, βαραίνει καί θὰ βαραίνει γιά ἀρκετὸ διάστημα ’στὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις καί Où
ἐπηρεάζει rig ἀποφάσεις καί rig ἐπιλογὲς τῶν κομμάτων,
τῶν ἡγετῶν, καί τῶν πολιτῶν. ”Οπως, ἐπίσης, ἀποφασιστικὴ ἐπίδραση Θὰ ἀσκεῖ σ’ ὅλη τή δημόσια ζωὴ τῆς χωρας ἡ τὺχη τῆς Κὺπρου καί ἡ ἀμερικανοτουρκική ἀπειλή.
ὁἀντίλογος

ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ ΚΕΔΡΟΣ,,
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Kai νέες ιὃιωξεις χουντικῶν Θὰ εἶναι τὸ
«HYPOTEXNHMA»
τῆς
ΔΕΞΙΑΣ

λίγο πρὶν ἀπὸ τις
'O «αἰφνιδιασμὸς» εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς νόμους τῆς πολιτικῆς ποὺ χρησιμοποιεῖται
συνήθως ἀπὸ τοὺς «εὐφυεῖς» τῆς μικροπολιτικῆς στὶς παραμονὲς ἐκλογικῶν ἀναμετρήσεων. Πιστευουν, δηλαδή, οἱ θιασῶτες
τῆς μεθόδου αὐτῆς, ὅτι ρίχνοντας στήν τελευταία στιγμὴ μιά ἀπρόσμενη «1361400.»—
ποὺ κατὰ τεκμήριο ἱκανοποιεῖ τὸ δημόσιο
αῖσθημα-παρασὺρουν πρὸς τίς κάλπες
τους τὰ κυμαινόμενα ἀναποφάσιστα πλήθη
τῶν ψηφοφόρων κι έτσι ἐξασφαλίζουν (δηλαδὴ, ὑφαρπάζουν) τὴ «νίκη» ἣ τὴν πιθανότητα τῆς νίκης.
Πολλοὶ πιστευουν, ὅτι τὸ «κολπο» αὐτὸ
ea χρησιμοποιηθεῖ- Kai μάλιστα κατὰ τὸν
ἐντυπωσιακὸτερο τρόπο-ἀπὸ τὴ «Νέα
Δημοκρατία» τοῦ K. Καραμανλῆ στὶς ἐκλογὲς τῆς 17 Νοεμβρίου.

ΕΚΛΟΓ ΕΣ
“Η ἀναζήτηση μιᾶς «τακτικῆς» που να ανακόπτει τήν καθοδική πορεία τῆς καραμανλικῆς δεξιᾶς ἔχει καταστεῖ ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη
ἀπὸ τά μέσα Σεπτεμβρίου. Ἀπὸ τότε φάνηκε
στὸν ὁρίζοντα ἡ τροχιὰ τοῦ «ἄστρου» νά
παίρνει τὴν κατιοῦσα,
Ἀλλά τὸ δυσάρεστο αὐτὸ φαινόμενο δέν
ἀνησὺχησε τὰ ἐπιτελικὰ ὄργανα τοῦ κ. Καραμανλῆ. Τὸ μυστικὸ ὅπλο ἦταν ὁ κληρονομημὲνος χουντικὸς μηχανισμὸς τοῦ κράτους,
ποὺ έμεινε σχεδὸν ἀνέπαφος καί μὲ τό τεράστιο βάρος του ea ἔκανε τὴν πλάστιγγα (κυρίως στὶς μικρὲς πόλεις Kai στήν ὕπαιθρο)
νά κλίνει πρὸς τήν πλευρὰ τοῦ... ἐθνικοῦ
συμφέροντος.
Καλά πήγαιναν, λοιπόν, τὰ πράγματα, Τὰ
ΤΕΑ, ἡ «Χωροφυλακή», ἡ «ἐπιτηρουμένη
ζώνη», ὁ στρατιωτικὸς νόμος σὲ μερικὲς πε-

Ποιὸ ea εἶναι τὸ ἐκλογικὸ πυροτέχνημα,
κανεὶς δέν ξέρει. Δικαιολογεῖται, ὅμως, ἡ
σκέψη ὅτι ἀποκλείεται νά εἶναι ἄσχετο με
τὴ λεγόμενη «κάθαρση», που ἀποτελεῖ τήν
ἀχίλλεια πτέρνα τῆς καραμανλικῆς δεξιᾶς.
“Αν εἶναι ἀληθινὲς oi πληροφορίες ποὺ μοῠ
μετεδωσαν, ἡ έπεξεργασία τοῦ σχεδίου ἔχει
ἀνατεθεῖ στὸν κ. Ἀχιλλέα Καραμανλή, ὁ
ὁποῖος μαζὶ με τὸν κ. Γ. Ράλλη, τὸν K. Π,
Λαμπρία καὶ τὸν K. Εὐάγ. Ἀβέρωφ ἀπαρτί- ’ μ
ζουν τὸ «στενώτατο περιβάλλον» τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς «Νέας Δημοκρατίας». Τὸ ἐπιτελικὸ
αὐτὸ ὅργανο ἔχει πλήρη ἐπίγνωση τῶν ἀρνητικῶν ἐπιδράσεων ποὺ ἔχει προκαλέσει ἡ
ῶς τὼρα «κάθαρση», ἡ ὁποία έχει περιοριστεῖ σὲ μερικὲς ὀλιγόμηνες διαθεσιμότητες
(Eva εἶδος. . . ἀναρρωτικῶν ἀδειῶν) τῶν σφα- ’ἵ
γέων τοῦ Πολυτεχνείου, τῶν ίεροεξεταστῶν
τῆς ΕΣΑ Kai τῆς Ἀσφάλειας καὶτῶν ἐνόχων
τῆς κυπριακῆς τραγωδίας. Τὸ δὲ ἀδιάψευστο
γεγονὸς ὅτι κατὰ τὸ τρίμηνο τῆς «ἀπελευθερώσεως» δὲν έχει μπεῖ· στὴ φυλακὴ οὔτε
ἓνας χουντικὸς ἐγκληματίας (ἐνῶ ἐπὶ Ἰωαν- , ,μ ζ
νίδη εἶχε φυλακιστεῖ τουλάχιστον ένας, ὁ
Μπαλόπουλος. . .) δὲν μπορεῖ νὰ δημιουργεῖ μεγάλη εὐφορία στοὺς ἐγκεφάλους τῆς
δεξιᾶς (γιατί ὅχι καὶ τῆς κεντροδεξιᾱς ποὺ
συμμετεῖχε στὴν κυβέρνησηῂ, καθὼς πλησιάζει ἡ ὥρα τῆς «ἐνώπιος ἐνωπίῳ» λογοδοσίας πρὸς τὸν ελληνικὸ -Λαό, Καὶ πρέπει
νὰ έχουν ἀρχίσει νὰ συνειδητοποιοῦν οἱ ἐπι*
τελάρχες τῆς «Νέας Δημοκρατίας» ὅτι οἱ
ὡραιολογίες καί τὰ ὁράματα τῶν παραδείσων “’ "
(τοῦ μέλλοντος, φυσικά), ποὺ ea περιέχουν
οἱ προεκλογικοί λόγοι ἀπὸ τὰ μπαλκὸνια καί
τὰ χυμώδη (ἀπὸ ἀοριστολογίες) προγράμμα- Α ι ·τα, δὲν ea εἶναι ἐπαρκῆ, γιά νά έξαπατήσουν

· τῶν γαμβρῶν), Γκιζίκης, Χαρ. Παπαδόπου-

τὸν «ἀξιοθαύμαστον διὰ τὴν πολιτικήν του ’ ' ’
ὡριμότητα» έλληνικὸ Λαό. Εἶναι, ἑπομένως, .ἶ;
ἀπαραίτητος ἕνας ἰσχυρὸς «αἰφνιδιασμός»,
ποὺ νά στρέφει τίς ταλαντευόμενες μᾶζες

πρὸς τίς κάλπες τῆς «Νέας Δημοκρατίας».
Oi προβλέψεις εἶναι κατὰ κανόνα ἐπικίνδυνες. Ἀλλά, ἃς μὴ παραξενευτεῖ κανείς, ἂν
κατὰ τὸ κρίσιμο τριήμερο πρὶν ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς διαβάσει ξαφνικὰ τήν παραπομπὴ τοῦ

Παπαδόπουλου σὲ δίκη. . . ἢ μιὰ έντυπωσια, κὴ ὑποχώρηση τῆς Τουρκῑας στὸ Κυπριακὸ

(ἢ κάτι ἀνάλογο. . .). ,

ριοχές, ή ἐγγυημένη ψῆφος τοῦ στρατοῦ κλπ.
ἐκάλυπταν τὰ ἐλλείμματα ἀπὸ τὴν πτώση τῆς
δημοτικότητας τοῦ K. Καραμανλῆ.
Ὤσπου τὴ διατεταγμένη αὐτή ἁρμονία
ἡρθε νὰ διαταράξει ή ἐμφάνιση τοῦ «κόμματος» τοῦ κ. Γαρουφαλιᾱ. Μπορεῖ oi δημοκρατικὲς δυνάμεις νὰ ἀντικρίζουν μὲ καγχασμοὺς τὴ φαιὸρὴ εἰκόνα τοῦ χουντικοῦ
καρνάβαλου μὲ τοὺς ἐφαψίες, συνομιλητές,
ἀποστάτες καί προσκηνυμενους, ποὺ ζητὰει
τὴν ψῆφο τοῦ ἑλληνικοῢ λαοῦ. Ἀλλά γιὰ
τὴ μεγάλη οἰκογενεια τῆς δεξιᾶς, ἡ ἀνταρσία
Γαρουφαλιᾶ δημιουργεῖ μέγα Kai κρίσιμο
πρόβλη μα. Σὺμφωνα μὲ τοὺς ἐπιτελικοὺς ὑπολογισμοὺς τῆς «Νέας Δημοκρατίας», ἡ παράταξη αὐτή ea μποροῦσε νά συγκεντρὼσει —
μὲ τὴ φιλότιμη, ἐννοεῖται, συνδρομή τῶν
«παραγόντων» ποὺ ἀναφέραμεμ-ἓνα ποσοστὸ γυρω στὸ 41 -43%. Tô ποσοστὸ αὐτό,
λόγω τῶν ἀλχημιστικῶν ἀρετῶν τοῦ (ἒκλοκ
γικοῦ συστήματος, εἰσφέρει κάπου 170 βουλευτικὲς έδρες. Ἂν, ὅμως, ό Γαρουφαλιὰς
κόψει ἓστω ἓνα 2%, τότε ἀνατρέπονται τά
πάντα καὶ ὁ Καραμανλής, μὲ 39 -40%, κινδυνεύει νὰ χάσει τὴν αὐτοδὺναμη πλειοψηφια.
Δὲν ἀποκλείεται, τὴν τελευταία στιγμή
νά ἐπέλθει φιλικὸς διακανονισμὸς τῆς οἰκογενειακῆς διαμάχης καὶ ἡ λεγομένη ΕΔΙΞ
ν’ ἀποσυρθεῖ διὰ ἐθνικοὺς - πάντοτε — λόγους. Ἀν, ὅμως, δέν ἀποσυρθεῖ, ἡ κατάκτηση
τοῦ 2%— δηλ. περίπου 120.000 ψηφοφόρωνκ- δέν ἀποτελεῖ ἀκατόρθωτο ἐγχείρημα.
Βέβαια, τὰ ποικιλόμορφα τρωκτικὰ καί έρπετὰ τῆς Ἑπταετίας (ἡ «Λάϊκή βάση» τῆς
χοὺντας) ἴσως προσεγγίσουν τὸν ἀριθμὸ
αὐτό, ἀλλὰ τά μισὰ περίπου ἕχουν ἤδη με·
ταμφιεσθεῖ σὲ. ., κρυπτοαντιστασιακοὺς Kai
ἔχουν ἐνσωματωθεῖ στή «Νέα Δημοκρατία».
“Av ἐμφανισθοῦν συμπτώματα διχασμοῦ καὶ
στὸ χουντικὸ μηχανισμό, καθὼς Kai διαρροὲς στὴν ψῆφο τοῢ στρατοῦ, τότε εἶναι σχεδὸν σίγουρο ὅτι οἱ συνδυασμοί τοῦ κ. Γαρουφαλιᾱ. ea συγκεντρώσουν τὸ 2%. Ἔπειτα μὴν ξεχνᾰμε, ὅτι Kai oi πρωτεργάτες τῆς
21ης Ἀπριλίου εἶναι μοιρασμένοι : Ναὶ μὲν
οἱ Μακαρέζος, Ἀσλανίδης, Παττακὸς (μετά

Ὀ κ. Πέτρος Γαρουφαλιὰς σὲ μιὰ παλιότερη «θερμὴ» συνάντησὴ του μὲ τὸν τέως
τῶν Ἑλλήνων

λος, Ζωιτάκης κ.ἄ. εἶναι φανατικοὶ ὑποστηρικτὲς τοῦ K. Καραμανλῆ, ἀλλὰ oi ὑπόλοιποι
συνιστοῠν στοὺς «φίλους» τους νὰ ψηφίσουν
Γαρουφαλιά - Γεννηματὰ. Ἀκόμα καί ὁ Ἰωαννίδης φάνηκε ἀγνώμων σ’ ἐκείνους ποὺ τὸν

,προβίβασαν σὲ ὑποστράτηγο καί λέγεται
ὅῆι ἒῗέχωρεῖ στὴν «ἀντίπαλη» παράταξη
τς...
’ Δὲν ξέρουμε τί θά βγεῖ ἀπὸ τὴ διαμάχη τῶν
δὺο ὄψεων τῆς δεξιᾶς, ἡ ὁποία μπορεῖ νά
χαροποιεῖ μὲν τὶς δυνάμεις τῆς Δημοκρατίας, ἀλλὰ προκαλεῖ δυνατὸ πονοκέφαλο
στοὺς ἐπιτελάρχες τῆς «Νέας Δημοκρατίας».
Καὶ δὲν πρέπει νὰ ἀποκλείονται λαχτάρες,
ἂν ὁ λαός μας μὲ τὸ ἐνστικτο καί τὴν αὐτοκυριαρχία του ἐξουδετερώσει τὸν ἐπικείμενο
«αἰφνιδιασμὸ» τοῦ κ. Καραμανλῆ.
Γιάννης Κάτρης

ἀιιορίεε
ἐρωτήματα

Γιατί ό Ἀβέρωφ εἶναι ὑπουργὸς 5Αμύνης;
Γιατί ô Κανελλόπουλος δὲν ἓγινε ὕπουργός;
Κι ἂν ἀποτολμηθῆ ἕνα νὲο πραξικόπημα;

ΝΙΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ
c'wnouxiec
δεξιοῦ
Λίγες μέρες ἓμειναν ἓως τίς 17 τοῦ Νοεμβρη.
'O προεκλογικός ἀγῶνας βρίσκεται στό
ζενίθ του καὶ μέρα μὲ τὴ μέρα ό πυρετὸς
θα άνεβαίνει. Oi ἐφημεριδοφὰγοι
καταπίνουν, πολλὲς φορές ἀμὰσητες, τίς
διάφορες δηλώσεις τῶν πολιτικῶν mes
βεληνεκοῦς, 'O Ἕλληνας, αὐτὴ τή φορά
περισσότερο ἀπὸ κιιθε ἄλλη, ea ψηφίσει
Ἴδέες καὶ Πρόγραμμα, ἀντὶ Πρόσωπα τῶν
ὁποίων ἡ ἀκτινοβολία κατάλαβε ὅτι εἶναι
ἐφήμερη ἢ περιστασιακή.

Ἀλλὰ πῶς ea ψηφίσει; Δέν εἶναι μόνο οἱ
δυό ἔνοπλοι φαντάροι, ποὺ θὰ στέκονται
στήν πόρτα τοῦ ἐκλογικοῦ του τμήματος.
Εἶναι, πολὺ περισσότερο, ὁ φόβος τοῦ
μέσου Ἕλληνα Πολίτη πὼς οἱ νεκροθάφτες
τῆς λευτεριᾶς του εἶναι κάπου ἐκεῖ γόρω
καὶ παραμονεὺουν. Ποιός μπορεῖ νά
ἀποκλείσει τελείως τὴν πιθανότητα τό
Συνταγμα τῶν Ἑλλήνων νά βιασθεῑ ξανά
ἀπὸ τὸ Σὺνταγμα τῶν Τεθωρακισμένων;
Αἰ)τή ἡ πιθανότητα θά κρέμεται ἐφιαλτική
πάνω ἀπὸ τό κεφὰλι του, καθὼς ea ρίχνει
τήν ψῆφο του στή σχισμὴ τῆς κάλπης.
Ἀπὸ τὴ μιά μεριά 6 Ἕλληνας θέλει νά
ψηφίσει τὸν πολιτικὸ σχηματισμὸ ποὺ
τὸν ἀντιπροσωπεὺει καί ἀπὸ τήν ἄλλη
καλεῖται νὰ σταθμίσει μήπως οἱ
γαρουφαλιές, μαδημὲνες ἐκλογικά, τόν
ἐκδικηθοῦν.
Ὀ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος τῆς
πολιτικῆς κυβέρνησης Καραμανλῆ, ἀλλά
Kai 6 ἴδιος ό Πρωθυπουργὸς στὸ
καλωσόρισμα τῆς ὑπηρεσιακῆς, εἶχαν κάμει
τόν ἀπολογισμό τῶν 70 πρώτων ἡμερῶν.
Θά παραδεχτοῦμε καλόπιστα, πὼς
ὑπάρχουν πολλές ἐγγραφὲς στὸ ἐνεργητικὸ
τοῦ κυβερνητικοῦ ἓργου, μέ κορωνίδες τήν
ἀναίμακτη μετάβαση στίς βάσεις τῆς
δημοκρατικῆς ὁμαλότητας καί τὴν
ἓντιμη ἀποφυγὴ τοῦ πολέμου μέ τὴν
Τουρκία, ὅσο κι ἂν ὁ κ. Καραμανλῆς δέν
μπόρεσε Va πείσει ὅλους τοὺς
ἐπιστρατευμὲνους στή σημαία του
Ἕλληνες γιὰ τήν ἀδυναμία προσφορᾶς
οὐσιαστικότερης βοήθειας στή Μεγαλόνησο,
λόγῳ ἀποστάσεως.
Ὑπάρχουν, ὅμως, όρισμένα θέματα, ποὺ
δέν θίχτηκαν στὸν κυβερνητικὸ
ἀπολογισμό. Γιατί ό κ. Καραμανλῆς δέν
θέλησε νὰ πληροφορήσει τὸν ἐλληνικὸ
Λαό, ὁ ὁποῖος στοὺς ἀνανεωμένους
κοσμοπολίτικους ὤμους του βάσισε τίς
ἑφτάχρονες ἐλπίδες του, ποιά εῖναι τὰ
ἐμπόδια ποὺ ἀντιμετωπίζει γιὰ Va
ξεκληρίσει μιὰ γιὰ πάντα τὴν Ἐλλάδα
ἀπὸ τοὺς τρελλοὺς ἐπίδοξους ἐθνοσωτῆρες
της; Στὸ λόγο του στῆ Θεσσαλονίκη τὸ
ἄκουσε καί οἱ ἀπόηχοι τῶν συναυλιῶν τοῦ
Μίκη στοῦ Καραϊσκάκη ὁπωσδήποτε
έφτασαν ὣς τὰ αὺτιά του. «Δῶστε τὴ
Χούντα στό Λαό», ἀπαιτεῖ 6 τυραννισμένος
Ἕλληνας. Τὸ,,νόημα τῆς λαῖκῆς ἐπιταγῆς
τὸ κατάλαβε ό Πρωθυπουργός. Kai

λόγια, μήπως ό κ. Καραμανλῆς φοβᾶται
πῶς μιά Κάθαρση πραγματικὴ Θὰ
προκαλέσει τόση ἀναστάτωση Kai
τέτοια ἁντίδραση, ὥστε va βγοῦν πάλι τά
τὰνκς ἀπὸ τὰ υπόστεγα;
Δὲν μπορῶ Va μὴ σημειώσω ἐδῶ ὅτι, ἐκτὸς
τοῦ K. Μαύρου, παρέμεινε στήν ὑπηρεσιακὴ
κυβέρνηση Kai 6 K. Ἀβέρωφ. Ὁ κ.
Ἀβέρωφ εἶναι 6 ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν
τῶν προηγουμένων κυβερνήσεων
Καραμανλῆ. Γιατί ἀνάλαβε τό ὑπουργεῖο
Ἐθνικῆς Ἀμὺνης; Μήπως ἐπειδὴ ό
ἐμπνευστής τῆς «γεφύρας» παρεῖχε τά
ἐχέγγυα ὅτι ea κρατοῦσε, ἀλλὰ καὶ Où.
προστάτευε τό Στρατό; Μέ ἄλλα λόγια,
ποιός τοποθέτησε στὸ ὑπουργεῖο τὸν K.
Ἀβέρωφ, 6 K. Καραμανλῆς ἢ ὁ
Στρατός;
Kai γιατί ό κ. Παναγιὼτης Κανελλόπουλος
ὃὲν ἐγινε Πρωθυπουργός στὶς 23 Ἰουλίουρ
Ἀφοῦ ἠταν καὶ πιὸ εὔκαιρος ἀπό τὸν K.
Καραμανλῆ. Μήπως ἐπειδὴ πρόθεσή τοι)
ἠταν νά στείλει τοὺς προδότες στὸ
Γ ουδί; Βλέπετε, ὁ K. Κανελλόπουλος
περισσότερο ἀπὸ πολιτικὸς εἶναι ἄνθρωπος
πνευματικός. Καὶ δὲν προδίδει τὶς
ἀρχές του. Προτιμᾶ τὴν ἀφάνεια. Μόνο
ποὺ στὴν περίπτωσή του ἡ ἀφάνεια εἶναι
πολὺ χτυπητή.
Κύριε Καραμανλῆ, ὅταν γυρίσατε στὴν
Πατρίδα ὅλα τὰ Ἑλληνικὰ στήθια
ξεφούσκωσαν o" ένα βαθὺ ἀναστεναγμό

Τὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ δέν εἶναι γραμμένο ἀπὸ ἀριστερά. Εἶναι γραμμένο ἀπὸ
ὃεξιὸ ἀντιστασιακό, ποὺ σήμερα κατέχει ὑψηλὸ ἀξίωμα σὲ κρατικὴ ὑπηρεσία (γεγονὸς ποὺ ἐξηγεῑ καί τὴν ἀνωνυμῐα). Τὸ ὅημοσιεύουμε, γιατί ὃείχνει ὄτι τὰ γεμάτα ἀγωνία ἐρωτηματικὰ γιὰ τὴν ἀποχουντοποίηση εἶναι ἑρωτηματικὰ ὄχι μιᾶς πολιτικῆς Α
παράταξης, ἀλλὰ ὁλόκληροι) τοῦ ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ἀπὸ τὴ δεξιὰ μέχρι τὴν ἀριστερὰ
καί μὲ μόνη ἐξαίρεση τοὺς νοσταλγοὺς, τῆς ἀνωμαλίας, τῆς δικτατορίας, τοῦ φασισμοῦ.
ρωτᾶμε; εῖναι ἀρκετές οἱ διαθεσιμότητες
μερικῶν δεκάδων ἀξιωματικῶν, γιὰ νὰ
Θεωρηθεῖ ὅτι ἡ κυβέρνηση συμφωνεῖ μὲ τὴ
λαϊκή ἐπιταγῆς Κύριε Καραμανλῆ, γιατί
δένβπροχωρεῖτε σὲ βάθος; Τί Kai ποιούς
φο αστε;
Ὁ έλληνικὸς Λαὸς δέν περίμενε θαύματα
ἀπό τὴν πρώτη πολιτικὴ κυβέρνηση.
Περίμενε, ὅμως, κάτι οὐσιαστικὸτερο
Kai πιὸ χειροπιαστό ἀπὸ τὴν ἁπλῆ
διὰθεση γιὰ κὰθαρση.
Ἀπαιτεῑ Δικαιοσύνη.
Αὐτοὶ ποὺ νιώσανε γιὰ ἑφτὰ χρόνια τὸν ἀέρα
νὰ τοὺς λείπει, αὐτοὶ στοὺς ὁποίους
ἀνήκει τὸ ξεραμένο στίς πλάκες
πεζοδρομίων Kai κελλιῶν αἷμα, αὐτοὶ
ποὺ ἔχουν γίνει φαντάσματα ὁμαδικῶν
τάφων, ὅλος 6 φιμωμένος έλληνικὸς
Λαός, ἀπαιτεῖ Δικαιοσύνη.
Ὁ κ. Καραμανλῆς ἦρθε ἀπὸ τὸ Παρίσι
ἀποφασισμένος νὰ ξεκαθαρίσει ὅλη τή
βρωμιά. Εἶναι βέβαιο, ὅτι εἶχε τὴ διὰθεση
αὐτή. Γιατί δὲν προχὼρησε; Γιατί
προκήρυξε ἐκλογές πρὶν προσδιοριστοῦν
οἱ Δίκες; Γιατί τίς προσδιόρισε γιὰ τή
μέρα τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου; Ὑπάκουσε
πουθενά, καὶ ποῦ; Αῖσθανόταν ἀδύναμος 6
ἡγέτης μιᾶς κυβέρνησης ποὺ εἶχε ὑπὲρ
αὐτῆς, κατὰ τοὺς μετριότερους
ὑπολογισμούς, τό 95 % τῶν Ἑλλήνων;
Μήπως ἡ διάβρωση τῶν Ἐνόπλων
Δυνάμεων ἀπὸ τοὺς νεοφασίστες εῖναι
μεγαλὺτερη ἀπὸ ὅ,τι νομίζουμε; Μὲ ἄλλα

καὶ ὅλα τά χείλια γεὺτηκαν τὸ ἶδιο δάκρυ
τῆς χαρᾶς για τὴν ἀπολότρωση Kai τόν
ἐρχομό σας. Τὸ ξέρουμε πῶς
προσπαθήσατε Kai κάνατε πολλὰ. Σᾶς
ζητοῡμε νά μήν κουραστεῑτε, νὰ μὴ ,
μείνετε στὴ μέση τοῦ δρόμου. ἲ
Ἐδῶ ea ἀνοίξω μιὰ μικρὴ παρένθεση. “ ἕ
Νομίζω ὅτι οἱ Ἕλληνες Ἀξιωματὶκοί

Kai τίμιοι εἶναι καὶ ἄξιοι τοῦ
λειτουργήματός τους. IT αὐτὸ ἀκριβῶς,
Kai ἐπειδὴ εἶναι ἀπαράδεκτο Va ντρέπονται _
ἀκόμη γιὰ τὴ στολὴ ποὺ φοροῦν, πρέπει
τὸ σῶμα τους νὰ ξεκαθαριστεῖ ὅσο τὸ
δυνατὸ πιὸ γρήγορα ἀπὸ τὰ βρωμερὰ
ζωύφια. ‘H παρένθεση κλείνει.
Ἀς πάρουμε τὴν τραγικὴ περίπτωση,
πὼς ἕνα καινοὺργιο πραξικόπημα
ἀποτολμᾶται. Πῶς ea ἀντιδράσει στὸν
καινουργιο βιασμὸ ὁ λαός τῆς Ἀθήνας
καὶ τῆς Θεσσαλονίκης, τῆς Πάτρας Kai
τῆς Λάρισας; Ἑφτὰ τόσα χρόνια μᾶς
ἒμαθαν πολλά. Ἦταν τὸ καλὺτερο σχολεῑο. _.
Ἡ ἐξέγερση τοῦ Νοέμβρη ἦταν τὸ τελικὸ
στάδιο τῶν ἐξετάσεων, ποὺ ἓδωσε 6 ’
ἑλληνικὸς Λαὸς στὰ μαθήματα ποὺ ἑφτά · W
τόσα χρόνια σπούδαζε στὰ θρανία τῆς ,’
σκέψης, τοῦ βιβλίου, τοῦ κελλιοῦ, τοῦ r
δρόμου. Νὰ εἶναι βέβαιοι οἱ ἐπίδοξοι n
δικτατορίσκοι, πὼς ἂν τὰ ἅρματα
ξαναχαρακὼσουν τοὺς δρόμους, θὰ πνιγοΰ
στὸ φτῦμα τῆς ἀφρισμένης Λαοθάλασσαςᾳζ r
«Παιδιά, σηκωθεῖτε νά βγοῦμε στοὺςχ
δρόμους. . .» . ’ ·

Μὲ τὴ γλῶσσα
τῶν ἀριθμῶν τὸ 1958
Kai τὸ 1963
EKAOFIKH
Γ ΕΩΓ ΡΑΦΙΑ
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
Στήν περιοχή τῆς
«τὲως Διοικήσεως
Πρωτευοὺσης» στήν
Ἀθήνα καὶ
στὸν Πειραιᾶ
Μια γενικὴ λεπτόμερειακὴ ἀνάλυση τῶν ἐκλόνικῶν ἀποτελεσμάτων στὴν περιοχὴ Ἀθηνῶν-Πειραιῶς εἶναι ἀπαραίτητα συμπλήρωμα για μια κάπως σι)νολικὴ εἰκόνα τῆς ἐκλονικῆς ὃύναμης τῆς Ἀριστερᾱς (βλ. καί προηγούμενα
τεῦχος τοῦ ANTI). Τ ὸ μικρὸ σημείωμα καί οἱ ὁυὸ χάρτες ποὺ ἀπεικόνίζουν
τὴν ἐκλογικὴ ὂύναμη τῆς ΕΔΑ τὸ 1958 καί τὸ 1963 στοὺς δήμους καί στίς,
κοινότητες τῆς Περιφέρειας Πρωτευούσης, προσπαθοῦν νὰ καλύψουν αὐτὸ
τὸ κενό. Τ 0‘ κυριότερο ἐλάττωμα τους εἶναι, ότι ὁ δῆμος Ἀθηνῶν ἐμφανίζεται σὰν μιὰ ἑνότητα, éch μια ἀνάλυση κατὰ ἑνοριές, ἢ τούλάχιστον κατὰ συνοικιές, θα ἧταν ἀναγκαία (τὸ l"âzo ἰσχύει καί για τὸ δῆμο Πειραιῶς).
’H μεγάλη δὺναμη τῆς Ἀριστερᾱς στήν
Περιφερεια Πρωτευοὺσης ἔχει κυρίως τίς
ρίζες της, σὰν μαζιιςὸ φαινόμενο, στά χρόνια
τῆς Κατοχῆς καί τῆς Ἀντίστασης. Πραγματικά, προπολεμικά, παρὰ τὴ σχετικὰ ἰσχυρή
καί ὀργανωμενη παρουσία τοῦ ΚΚΕ στὰ ἐργατικὰ στρώματα καί στοὺς φοιτητὲς, ἡ ἐκλογική του δύναμη στὴν περιοχή ἈθηνῶνΠειραιῶς κυμαινὸταν γὺρω στὸ 7% . Oi πρόσφλυγες, καί κατὰ συνεπεια ἓνα μεγάλο τμῆμα
τῆς ἐργατικῆς τὰξης, βρισκόταν ἁκὸμα κάτω
ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ὲπήρεια τοῦ Κόμματος τῶν
Φιλελευθὲρων, ποὺ συγκεντρωνε στίς προσφυγικὲς συνοικίες ποσοστὰ τοῦ ὕψους
τῶν 80%. Ἀντίθετα, τὸ ΚΚΕ δὲν διεθετε
Kavéva προπὺργιο στὴν περιοχὴ ἈθηνῶνΠειραιῶς Kai τὰ ψηλότερα ποσοστά τοι) κυμαίνονταν γύρω στὸ 10% (Κερατσίνι, Κοκκινιά, Περιστὲρι).

ῗΑξίζει νὰ σημειωθεῖ, ὅτι ἀπ’ αὐτὴ τὴν
A ἄποψη ή περιφέρεια Πρωτευοὺσης διέφερε
τελείως ἀπὸ ἄλλες μεγάλες πόλεις, ὅπως π.χ.
ἡ Θεσσαλονίκη καὶ ὁ Βόλος. Πραγματικὰ
στὰ προσφυγικὰ-ὲργατικὰ προάστια τῆς Θεσ-

σαλονίκης τὸ ΚΚΕ ἓπαιρνε προπολεμικὰ
v τὸ 20-25% τῶνψήφων, èva στὴ N. Ἰωνία
1 ‘ -τοῠ Βόλοι) ξεπερνοῠσε τὸ 40%.
Α, .

Ἀντίθετα, μεταπολεμικά, ἡ κατάσταση
στὴν περιοχή Ἀθηνῶν-Πειραιῶς ἀλλάξει
ὁλοκληρωτικὰ. Ἤδη, στὶς ἐκλογὲς τοῦ 1950,
ἡ Δημοκρατική ’Ἒνωση (ποὺ συγκροτὴθηκε
ἀπὸ προσωπικὸτητες τῆς Ἀριστερᾱς) Kai ἡ
ΕΠΕΚ ξεπερασαν στὴν Περιφερεια Πρωτευοὑσης τὸ 40%, ἐνῶ τὸ 1958 ἡ ΕΔΑ, μὲ μερικοὺς συνεργαζόμενους, παίρνει τὸ 42% τῶν
ψήφωνἸδιαίτερο ἐνδιαφερον παρουσιάζει ἡ κατανομὴ αὐτῆς τῆς ἐκλογικῆς δύναμης τῆς Ἀριστερᾶς στὶς διάφορες περιοχὲς τῆς περιφερειαςΠρωτευοὺσης.”Οπως φαίνεταικαὶ στοὺς
χάρτες, τὰ προπύργια τῆς Ἀριστερᾱς ται)τίζονται μὲ τὶς ἐργατικὲς Kai λαϊκὲς συνοικίες (προσφυγικὲς Kai μή), ἐνῶ στὰ ἀστικὰ
προάστια ἡ δύναμή της εἶναι ἐλάχιστη. Béβαια, ἀπὸ τὰ ποσοστά ποὺ πῆρε ἡ ΕΔΑ σὲ
κάθε περιοχὴ δὲν μποροῦμε νὰ συναγάγουμε,
μὲ ἀκρίβεια, τὰ ποσοστὰ ποὺ πῆρε σὲ κάθε
κοινωνικὴ τάξη ἢ στρῶμα. ’Ὁμως ἡ διαφορετική, ἀνάλογα μὲ τὴν κοινωνικὴ της σὺν·
θεση, ἐκλογικὴ συμπεριφορὰ κάθε περιοχῆς
δείχνει φανερὰ τὸν καθαρὰ ταξικὸ χαρακτήρα τῆς ψήφου πρὸς τὴν Ἀριστερά.
Μιὰ τελευταία παρατήρηση εἶναι ἀναγκαία γιὰ τὴ σωστὴ κατανόηση τῶν ἐκλογι-

κῶν ἀποτελεσμάτων τῆς Ἀριστερᾱς στήν
περιοχὴ Ἀθηνῶν-Πειραιῶς. Κάθε φορά ποὺ
ἡ Ἀριστερὰ ἐμφανίστηκε, Kai ἦταν Kai στήν
πραγματικὸτητα, σὰν εὐρύτερος συνασπισμὸς (ὅπως ἓγινε τὸ 1950, τὸ 1958, καθὼς Kai
στὶς δημοτικὲς ἐκλογὲς) παρουσίασε σημαντικὴ, καὶ μερικὲς φορὲς τεράστια, αὕξηση τῆς δὺναμής της. Τὸ ἴδιο φαινόμενο
παρατηρήθηκε Kai σὲ πολιτικοὺς ἀγῶνες,
ποὺ δὲν εἶχαν καμιά σχὲση μὲ ἐκλογὲς,
ὅπως π.χ. στήν περίοδο τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης.
Τὰ ἀποτελέσματα τοῦ 1958 Kai τοῦ· 1963
δείχνουν χαρακτηριστικὰ τὴ διαφορετική
δύναμη, ποὺ μπορεῖ νὰ παρουσιάσει ἡ Ἀριστερὰ ἀνάλογα μὲ τήν ἐμφάνισή της Kai τὴν
πολιτικὴ συγκυρία. Μερικοὶ Θεωροῦν τὸ
τμῆμα αὐτὸ τῶν ψηφοφὸρων ποὺ ἄλλοτε ψηφίζει τὴν Ἀριστερὰ καὶ ἄλλοτε ὅχι, σὰν με·
ρος τῆς μὴ-κομμουνιστικῆςἈριστερᾱς. Δὲν
εἶναι, ὅμως, σίγουρο πὼς μποροῦμε Va εἵμαστε τὸσο κατηγορηματικοί 2 π.χ., στὶς δημοτικὲς ἐκλογὲς τοῦ 1964 ὁ Κιτσίκης, μὲ
ἀμιγῆ ἐδαῑτικο συνδυασμὸ, ξεπὲρασε τὸ
30%, ἐνῶ λίγους μῆνες πρὶν ἡ ΕΔΑ εἶχε
πάρει μὸνο 17% στὸ Δῆμο Ἀθηνῶν. Τὸ ἐρώτημα, ὅμως, Kai τὸ πρόβλημα, παραμένει.

1958 = ὅταν τὸ ΠΟῑέιμΙ (ΡοὺΘΚωνε
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Στίς ἐκλογές τοῦ [958 η ΕΔΑ συγκέντρωσε στῆν Περιφέρεια Πρωτευοὺσης περίπου τὸ 42% τῶν wit/lam Ta ποσοστά της κυμάνθηκαν ἀπὸ
8,33% στῆν Ἐκάλη ὡς 65,80% στὴ Νίκαια (Κοκκινιά). Στύ Δῆμο Ἀθηναίων ἡ ΕΔΑ πῆρε 33,51% Kai στὸ Δῆμο Πειραιῶς 39,81 Ἄ. Τὸ πιὸ
ἑντυπωσιακὸ φαινάμει-ὀ ἦταν ὄτι ἡ ΕΔΑ ξεπέρασε σχεδὸν παντοῦ τὸ 30%,
ἑνῶ σὲ πολλοὺς δήμους Kai κοινότητες τῆς Β’ Περιφέρειας Ἀθηνῶν· Kai
τῆς Β’ Περιφέρειας Πειραιῶς τὰ ποσοστά της πλησῖασαν Kai ξεπέρασαι·
τὸ 50 Ἄ, Ἡ ΕΔΑ παρουσιάζει τρεῖς ζῶνες μεγάλης ἐκλογικῆς ὁύναμης :
τὰ δυτικά προάστια (ἀπὸ Πετρούπολη ἕως Δραπετσώνα), τὰ ἀνατολικὰ
προάστια (ἀπὸ Καισαριαιή ἕως Ἀργυρούπολη) Kai στύ Βορρὰ τὴν περιοχὴ Ν. Ἰωνίας-Γαλατσίοι), Τὰ δυτικά ἀπὸ τὰ ἀνατολικὰ προάστια τὰ
χωρίζει ma ζώνη, ὅπου ἡ ὃύναμη τῆς ΕΔΑ κυμαίνεται γύρω στὸ 40%
ίΜοσχάτο, Καλλιθέα, N. Σμύρνη). Μιὰ ὰντίστοιχη ζώνη χωρίζει Kai

τὰ ὃυτικὰ προάστια ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς N. Ἰωνίας. Εἶναι χαρακτηριστιm‘y ἡ ὂιαφορετικὴ ἑκλογικὴ συμπεριφορὰ γειτονικῶν προσφυγικῶν προα-

στίων, ὅπως τῆς N. Φιλαδέλφειας καί τῆς N. Ἰωνίας (ὅπου τὰ ποσοστὰ
εἶναι 41,8% Kai 60,3%, ἀντίστοιχα), καθὼς ἐπίσης καὶ τῆς Ν. Σμύρνηςῖ >ῑ
σὲ σχέση μὲ τὰ ὑπόλοιπα ἀνατολικὰ προάστια. Αὐτὸ δείχνει ὅτι, ὲνῶ προπολεμικὰ ἡ ἐκλογικὴ ταύτιση τῶν προσφύγων μὲ τὸ κόμμα τῶν Φιλελευθέρων ἠταν σχεδὸν καθολική, ἡ ἔνταξή τους στὴν Ἀριστερὰ ἧταν βέβαια
μαζική, ἀλλὰ σὲ διαφορετικὸ βαθμό, ἀνάλογα μὲ τὶς περιοχές καῖ τὰ κοι- - =
νωνικὰ στρώματα. Τὰ χαμηλότερα ποσοστά της ἡ ΕΔΑ τὰ παρουσιάζει
στὰ βόρεια προάστια, ἰδιαίτερα στὰ πιὸ ἀριστοκρατικὰ (Ἑκάλη, Φιλοτ

θέη, Ψυχικό), καθὼς καὶ στὴν ἀνατολική παραλία τοῦ Σαρωνικοῦ (μὲ
ἐξαίρεση τὸ Ἑλληνικά ).

_______._.__.

1963 = ὅῐαν [Ô Κῡμα ,ὑΠΟΧωροῦθε
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Στὶς ἑκλογὲς τοῦ 1963 ἡ ΕΔΑ συγκέντρωσε στὴν περιφέρεια Πρωτευούσης τὸ 25% περίπου τῶν ψήφων. Ἡ ὑποχώρηση τῆς ἐκλογικῆς της δύναμης, σὲ σχέση μὲ τὸ 1958, ἦταν ὲντυπωσιακή. Στὸ Δῆμο Ἀθηνῶν ἡ
ΕΔΑ πῆρε μόλις τὸ 18,76% καί στὸ Δῆμο Πειραιῶς τὸ 22,04% τῶν ψήφων. Στούς περισσότερους δήμους καὶ κοινότητες, ὅπως καὶ στὸ Δ. Ἀθηνῶν καὶ στὸ A. Πειραιῶς, ἡ ΕΔΑ ἔχασε πὰνω ἀπὸ τὸ 40% τῆς ὂὺναμής
της (σὲ ποσοστό, καί ὄχι σὲ ἀριθμὸ ψήφων, φυσικά). Τὴ μικρότερη πτώση παρουσίασε σὲ καινούργιες ἐργατικὲς συνοικίες (Πετρούπολη, Καματερό), καθὼς καὶ σὲ μερικά, ἀλλὰ ὄχι σὲ ὅλα, ἀπὸ τὰ προπύργιά της, ὅπως

στὴν Καισαριανὴ Kai στὴ Νίκαια ( τὰ μόνα μέρη στῆν Περιφέρεια Πρωτευοὺσης, ὅπου τὸ ποσοστὸ τῆς ΕΔΑ ξεπέρασε τὸ 40 ‘70). Ἀντίθεϊα,
τὴ μεγαλύτερη πτώση παρουσίασε ἐκεῖ ποὺ ἦταν σχετικὰ ἀδύνατη (στύ
Μαρούσι, στὴν Κηφισιὰ καὶ στὸ Χολαργὸ ἔχασε πὰνω ἀπὸ τὸ 50% τῆς
ὅύναμης πού παρουσίασε τὸ 1958 ).
Ἡ κατανομὴ τῆς ἐκλογικῆς ὗύναμης τῆς ΕΔΑ στὸ ἑσωτερικὸ τῆς
περιοχῆς Ἀθηνῶν-Πειραιῶς παραμένει, σὲ γενικὲς γραμμές, ἴδια μὲ
αὐτὴν τοῦ 1958. Οῖ ἴδιες ζῶνες ὄύναμης παραμένουν, μὲ μικρές παραλλαγές, ἐνῶ τὸ κενὸ τὸ βορείων προαστίων γίνεται ἀκόμα πιὸ ἔντονο.

—--————
I) Σκοπὸς τῆς πολιτικῆς
ἁναμέτρησης
τῆς
17ης
Νοεμβρίου
V
ὃιακηρύσσεται
νενικά,
1Qμιᾶς
ὅτι εἶναι
ἡ
Δημιουργία
πραγματικῆς
nἐπανεγκατάσταση
Δημοκρατίας καὶτοῦ
ὄχι ἡ
παλιοῦ
πολιτικοῦ
καὶ
ônpoupaïia;
κοινωνικοῦ
κατεστιγμένοι). Ποιές
Ἡ δικτατορία πέρασε. Ζοῦμε σήμερα σὲ μιὸν
ἄλλη ᾠᾱση. Ποὺ ἑλπίζουμε κι εὐχόμαστε, ὅτι Θὸ ’ῖ ι· c \
μᾶς ὁδηγήσει καποτε στὴ δημοκρατία. Σὲ ποια ἢ 8 WC“ 0L ίσῖΟρίκδς
δημοκρατία,
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εἶναι
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καὶ
ζωτικὸ. Καὶ ἐξακολουθοῦν να τὸ περιβᾱλλουν πολ- Ξ GUI};va ίε ς πού

λὲς συγχύσεις καὶ πολλὲς ὀσὰᾠειες, ἠθελημένες 7

ἢ và ξεκαθαρίσουν λίγο τὸ πραγματα, ν’ νέΟυ
ἁρχίσουν và ξεκαθαρίζουν, τὸ ANTI ὀπευθὺν- N /
Θηκε,
μὲ τὴν ἔρευνα πού
ἀκολουθεῖ,
σὲ γνωστὲς
πολιτικου
βιου
;
προσωπικὸτητες καὶ στέι κόμματα τῆς πλατῦTOY «AN

τερης Ἀριστερᾶς. Καὶ τοὺς ἔβαλε μερικα ἐρωὲ
τήματα, ποὺ ἁψοροῦν σὲ βασικὲς ἕννοιες, σὲ διαδικασίες καὶ θεσμοὺς, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἐξαρ-

2) Προκειμένου να
1335332534132?2:232ﬁiﬂﬁflifé‘m ἀναδειχθῆ ἡ νέα πολιτικὴ

Vt“: μὴ σταθςῖ α’ αὐτὴΙΤὴν πρώτη :épeuva. :AÀÀà 9 I C, χ (να προχωρησει -αργοτερα και σε καινουργιες Q εξουσια Ολες σχεδον Οι
ἓρευνες μὲ ἄζηλα ἐρωτήματα, ὥστε νὰΙΦτᾱσουμε N / 9 Ι \
ἔζη K παραταξεις modem» του ç
πνευματικων ανθρωπων, που o καθενας τους / \ 3 I

πρόσφερε μὲ τὸν τρόπο του στὸν πρὸσῴατο àv— î πΟλίῖΕς να Επίὸδίξθυν
τιδικτατορικὸ ἀγῶνα — καὶ πλήρωσε βαριὰ γι’
αὐτῇ του τὴν προσφορὰ. Πρόκειτω γιᾱ τὶς ᾱπαν- Q ὡ Q ιτητα καὶ εὐθύνη _

τήξεις
Toi?
ᾠιλὸλσγου,
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στασιρυ Πεπονηζτου καθῃῖητη τοο Ε. Μ. Πρλυ- αντιστρθφα 7 ἠ well/(10177111

τεχνειοο, Θ.“Π.,Τασιου,τοιΐ αξλοτεΙεντεὲταλμενου m ‘ C D I \ C \
ζῗῧᾷᾞέξᾝᾟδὲῗὲἵεᾚέζῖὥὲχέἓὲσΐίἒνῖζᾞςῗ μ καί η δυθυνη που O λᾶος
Δ. Μαρωνίτη, τοῦ δικηγόρου, τέως αἱρετοῦ ἀντι· ~ (ν \ \
δημαρχου Βόλου καὶ στελέχους τῆς Ἀριστερᾶς, Q} καλε L Ολδς τι Ç TEOÂLTUMBÇ
Μ. Κουντοὺρη, καὶ τοῦ ὺῴηγητῆ τοῦ Ε. Μ. Πο υ- l ‘

τεχνείου Χρ.ν M. Oi‘Ko‘vépou‘. Τὶςνὰπαντήσεις m παραταξεις να

τους δῃμοσιευουμε με τη capa??? εῴτασανηστα ψ ,

ἔέἕῗὲῖτΐῖἓ Eli-3:35:33: ἕέεέἒέῗὲξῗέἵήῗ , Q ἐπιδείξονν ,· Ποοκειμένον
δημοσιεῦοντας τὶς ὀπαντήσείς τῶν κομμᾱτων. Β( ν ὰ ἡ

—
πορεία πρὸς τη
Δημοκρατία καὶ να μὴν
ὁδηγήσει σε παγίδευση
τῆς λαϊκῆς ἐντολῆς καὶ
τῶν προσδοκιῶν του ,·

3) Mail με την ἰσονομία,
οὐσιῶδες ἀλλὰ ὄχι
μοναδικὸ στοιχεῖο τῆς
δημοκρατίας, ποιά ἄλλα
οὕσιώδη
χαρακτηριστικά,
διαδικασίες καὶ θεσμοὶ
πρέπει να ἑγκαθιδρυθοῦν
καὶ να ἅρχίσουν να
λειτουργοῦν, ὥστε ἡ
Δημοκρατία νὰ παγιοοθεῖ
καὶ νὰ δικαιωθεῖ ὁ
χαρακτηρισμός της σὰν
«ἀληθινῆς» ,·
ANA ΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ
1 Κατ’ ἀρχὴν ἓχω ἐπιφυλάξεις ὡς πρὸς τὸ πρῶτο 4σκέλος τοῦ
,ἐρωτηματός σας. Δὲν νομίζω ὅτι σὰν σκοπὸς τῆς πολιτικῆς
ἀναμετρησης στὶς 17 Νοεμβρίου διακηρὺσσεται γενικά ἡ
δημιουργία μιᾶς νέας δημοκρατίας μὲ τὴν έννοια τῆς ἀλλαγῆς
τοῦ παλαιοῦ καὶ κοινωνικοῦ κατεστημένου. Ἐν πάση
περιπτώσει, αὐτὸ ποὺ ἔχει σημασία στὸ ἐρώτημά σας εἶναι τὸ
δευτερο σκέλος, ποὺ ἀφορᾶ στὶς ίστορικὲς συγκυρίες ποὺ
ὁδηγοῦν στὴν ἀναγκαιότητα ἑνὸς νέου πολιτικοῦ βίου. Κι
αὒτές, κατὰ τὴ γνώμη μου, εἶναι οἱ ἀκόλουθες;
α) Ἡ ἐθνικὴ ὁμοψυχία ποὺ διαμορφώθηκε o" αὐτὰ τὰ δύσκολα
χρόνια τῆς ἑπταετίας, τόσο στὸ λαὸ ὅσο, κυρίως, μέσα στὸν
πολιτικό κόσμο, παραμερίζοντας τὸ διχασμὸ ποὺ εἶχε
δημιουργηθεῖ μετὰ τὴν κατοχὴ καί τὸν ἐμφύλιο πόλεμο Kai
που ἡ συστηματική του καλλιέργεια σφράγισε ὁλόκληρη τὴν
πολιτικὴ ζωὴ. τῆς χώρας ῶς τὸ 1967, μὲ ἀποκορὺφωση τὴν
ιδια τὴ δικτατορία. Ἡ 21η Ἀπριλίου ἦταν ἡ ἀκραία
. συνέπεια, τοῦ ἀντικομμουνισμοῦ, ποὺ εἶχε γίνει ἐπίσημη κρατική
, ῖδεολογίᾳ καί ’πλαίσιο τῆς πνευματικῆς, κοινωνικῆς καί πολιτικῆς
,Υ ._ ,ζωῆς τοῦ τόπου.- Ἡ δικτατορία δὲν κατάφερε τελικὰ Vù

ἀποκτήσει λαϊκὸ ἔρεισμα καί παρέμεινε ἀντίθετη πρὸς ὂλες
ἀνεξαίρετα τίς πολιτικές δυνάμεις τοῦ τόπου, βαθαίνοντας
ὁλοένα Kai περισσότερο τὸ χάσμα ποὺ τή χώριζε μ’ αὐτές.
Αὐτὴ ἡ παλλαῖκή, πανεθνικὴ ἀντίθεση ἀποτέλεσε τὸ βάθρο

τῆς ἐθνικῆς ὁμοψυχίας καὶ τῆς πανδημοκρατικῆς ένότητας,
Παράλληλα, ὁ κοινὸς διωγμὸς ὅλων τῶν ἁντιδικτατορικῶν δυνάμεων,
ἡ φυλάκιση, oi ἐκτοπίσεις, τὰ βασανιστήρια, συνὲνωσαν έναν
κόσμο,ποὺ πρὶν ἀπὸ λίγο ἦταν χωρισμένος μὲ τείχη τεχνητὰ,
ὑψωμένα ἀπὸ τὸ δόγμα τοῦ άντικομμουνισμοῦ. Οἱ δυνάμεις

αὐτὲς συγχρωτίστηκαν, γνωρίστηκαν, εἶχαν κοινὴ μοῖρα.
Δῶσαν τά χέρια. Τέλος, οἱ μεγάλες θυσίες τῆς ἀριστερᾶς ποὺ
σήκωσε τό κὺριο βάρος τοῦ διωγμοῦ καί ἡ ἀντιδικτατορική της
συνέπεια, τὴν καταξίωσαν γι’ άλλη μιά φορά στὴν ἐθνικὴ
συνείδηση σὰν μιά δυναμη ἐθνικὴ καί δημοκρατική.
β) Τὰ 24 χρόνια ποὺ πέρασαν μετὰ τὴ λήξη τοῦ ἐμφυλίου πολέμου
ἀποτέλεσαν ἀποφασιστικὸ παράγοντα, τόσο στὴν ἂμβλυνση
τῶν παθῶν, ὃσο καὶ στὴ συνειδητοποίηση τῆς ἀναγκαιότητας
μιᾶς ἐθνικῆς συμφιλίωσης. Σκόπιμα ἀναφέρω τὸν
παράγοντα χρόνο σὰν λόγο ξεχωριστό, ένῶ ea μποροῦσε ἀπὸ
πρώτη ἄποψη ν’ ἀναφερθεῖ μέ τά προηγούμενα. Γ ιατί καί ἂν
ἀκόμα δέν μεσολαβοῦσε ἡ δικτατορία, ποὺ δημιουργησε αὐτὸ τὸνέο κλίμα πανεθνικῆς ένότητας, ὁ παράγοντας χρόνος ea
ἀποτελοῦσε ἀποφασιστικὸ λόγο γιὰ τὴν ἐθνική συμφιλίωση
καί τὴ νομιμοποίηση τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος.’
γ) Οἱ νέες συνθῆκες, κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικὲς ποὺ
διαμορφώθηκαν στήν Εὐρώπη. Τὸ γεγονὸς ὅτι εἵμαστε χώρα
Εὐρωπαῖκή, ὅχι μονάχα μὲ τὴ γεωγραφικὴ έννοια τοῦ ὅρου,
ἀλλὰ κυρίως μὲ τὴν κοινωνικὴ καί οἰκονομική, μᾶς ὑποχρεώνει
νά συντονίσουμε τὸ βῆμα μας μέ τὸ βῆμα τῶν ἄλλων
εὐρωπαίκῶν χωρῶν, ἱδιαίτερα στὸν πολιτικό χῶρο. “H
ένταξή μας στὴν Κοινὴ Ἀγορά μᾶς συνδέει ἀκόμα πιὸ πολὺ,
‘H πυκνωση τῶν ἐποικοινωνιῶν μας μέ τὸν ἄλλο κόσμο Kai ἡ
τουριστικὴ πλημμυρίδα συνετέλεσαν πολὺ στὸν «έξευρωπαϊσμό»
μας μὲ τὴν εὐρυτερη έννοια τοῦ ὅρου (ἀλλαγές στὰ ἤθη,

στὴ νοοτροπία καί στὸν τρόπο ζωῆς).

δ) Οἱ βαθιὲς ἀλλαγές στήν οἰκονομία τῆς χώρας μετὰ τὸ τέλος τοῦ
ἐμφυλίου πολέμου. cH Ἑλλάδα ἄρχισε νά ἐκβιομηχανοποιεῖται.
Δέν εἶναι πιὰ ἁπλῶς μιά γεωργικὴ χώρα, ὅπως ἦταν προπολεμικά.
Εἶναι μιὰ ὑπὸ ἐκβιομηχάνισιν γεωργικὴ χώρα, ὅπου ό τομέας
τῶν ὑπηρεσιῶν έχει πάρει μεγάλη ἀνάπτυξη. Παράλληλα, οἱ
εἰσοδηματικὲς ἀλλαγὲς ποὺ σημειώθηκαν, δημιουργώντας ἓνα νέο
ἐπίπεδο καὶ τρόπο ζωῆς πρωτόγνωρο γιά τὸν Ἕλληνα,
δημιουργοῦν στρωματογραφικές διαφοροποιήσεις. Ἐχουμε μιάν
αὕξηση τῶν μεσαίων στρωμάτων Kai θὰ τολμοῦσα νὰ πῶ,
πὼς γενικότερα παρατηρεῑται μιὰ προϊοῦσα μικροαστικοποίηση
τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ με τὴν παράλληλη προλεταιριοποίηση
ἀγροτικοῦ στοιχείου. Φυσικά, ὅλο αὐτὸ τὸ πρόβλημα θέλει
συστηματική ἀνάλυση καί μελέτη έπιστημονικὴ σὲ βάθος.
Δὲν μπορεῖ νά εἶναι έργο ἑνός, ἀλλά πολλῶν εἰδικῶν
(οῖκονομολόγων, στατιστικολόγων, κοινωνιολόγων, ἀκόμα καὶ
ψυχολόγων), ποὺ θὰ μελετήσουν τὸ πρόβλημα καί στὶς ἐπὶ
μέρους πλευρὲς καί συνθετικά, ἐπιχειρώντας μιὰ σφαιρικὴ
ἒκθεσή του.
ε) eH νέα γενιὰ ἀποτελεῖ σπουδαῖο παράγοντα. Ἀφ’ ἑνὸς
δὲν εἶναι δεμένη μὲ τίς ἐμπειρίες τοῦ ἐμφυλίου πολέμου Kai
ἀφ’ ἑτέρου ζεῖ o" ἓναν καινουργιο κόσμο κι έχει διαφορετικὲς
ἀντιλήψεις γιὰ τὴ ζωὴ καί τὸν κόσμο ἀπ’ τὶς προηγούμενες
γενιές. ‘H νεολαία ἐπί πλέον παίζει καὶ σὲ παγκόσμια κλίμακα
ἀποφασιστικότερο ρόλο στὴ διαμόρφωση τῶν κοινωνικῶν,
ἀντιλήψεων. Ἀρχίζει νὰ βάζει έντονα κι ἀποφασιστικά τὴ
σφραγῖδα της στὸ γενικότερο τρόπο ζωῆς (ἐνδεικτικά ἀναφέρω
τὸ ντὺσιμο, τὸν τρόπο διασκέδασης καί ζωῆς, κλπ.).
στ) “H διαφοροποίηση τῶν πολιτικῶν δυνάμεων καί ἰδιαίτερα
τῆς Ἀριστερᾶς καί στὴν Ἑλλάδα Kai διεθνῶς. Βασικά,
ἀναφερομαι σ’ ἓνα μεγάλο τμῆμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀριστερᾶς,“
βάζοντας ἐξω ἀπ’ αὐτὴν τὴ διαφοροποίηση τὸ ΚΚΕ (Ἐξωτερικοῦ)
καὶ τὶς ἀριστερίστικες τάσεις. Ἐδῶ ἴσως εἶναι σκόπιμο νά
σημειώσω καὶ τὴν ἐμφάνιση νέων πολιτικῶν ’δυνάμεων στὸν τόπο
μας, ποὺ ἑπιζητοῦν ριζοσπαστικὲς λύσεις ἀπ’ ὅ,τι ζητοῦσαν τὰ
ὣς τώρα παραδοσιακά ἀστικὰ κόμματα καί ποὺ θέλουν νὰ
σπάσουν τὸν παραδοσιακὸ τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο εἶναι
θεμελιωμένη Kai ὀργανωμένη ἡ πολιτικὴ ζωὴ στὴν Ἑλλάδα. Μέ
τοὺς κομματάρχες, τὴ ρουσφετολογία, τὴ δημαγωγία Kai τὸ
καθεστὼς τῶν πολιτικῶν διώξεων.
Αὐτοί, κατὰ τὴ γνώμη μου, εἶναι οἱ βασικοὶ λόγοι ποὺ ὁδηγοῦν
στὴν ἀναγκαιότητα νέου πολιτικοῦ βίου στὴν Ἑλλάδα.

Κεντρικὸ πρόβλημα αὒτὴ τὴ στιγμὴ εἶναι ἡ ἀποχουντοποίηση
2 μὲ τὴν έννοια τῆς ριζικῆς ἐκκαθὰρισης τῶν μηχανισμῶν τῆς
δικτατορίας ἀπὸ ὁλόκληρο τὸν κρατικὸ μηχανισμὸ καί τοὺς
δημόσιους όργανισμοὺς (στρατό, ὄργανα ἀσφαλείας, ὑπουργεῖα,
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δημόσιες ὑπηρεσίες Kai ὁργανισμοὺς) Kai τῆς τιμωρίας τῶν
ἐνόχων, ὅχι με τὴν έννοια τῆς ἐκδίκησης ἢ τῆς μνησικακίας,
ἀλλὰ τῆς ἀπόδοσης δικαιοσύνης ἀφ’ ἑνὸς Kai ἀφ’ ἑτέρου τῆς
ἀποθάρρυνσης παρόμοιων τάσεων μέσα στὸ στρατό. Κατὰ
συνέπεια, ἡ εύθύνη Kai ἡ ὡριμότητα τῶν πολιτικῶν δυνάμεων
συνίσταται στό κατὰ πόσο θετικά προωθοῦν μὲ ὅλες τὶς
ἐνέργειες αὐτὸ τὸ σκοπό, παραμερίζοντας τά στενὰ κομματικά
τους συμφέροντα. Παράλληλα, ἡ εὐθύνη καί ἡ ὡριμότητα
συνίσταται στὸ πόσο κατανοοῦν ὅτι οἱ στιγμὲς εἶναι πυκνές,
καίριες Kai ἀπαιτοῦν λεπτοὺς Kai ἀνιδιοτελεῖς χειρισμούς.
Γιατὶ 6 κίνδυνος τῆς ύποτροπῆς εἶναι ὑπαρκτός. Καὶ γιατὶ ἡ
Χούντα δέν ἀνετράπη ἀπὸ μιά λαϊκὴ ἐπανάσταση, χωρίς αὐτὸ
νά σημαίνει πὼς ἡ Κυβέρνηση μιᾶς Kai ή ἐξουσία τῆς εἶναι
δοτή, δέν μπορεῖ νά προχωρήσει πρὸς τὴν ἀποκατάσταση
τῆς δημοκρατίας Kai τοῦ ὁμαλοῦ πολιτικοῦ βίου μὲ τὴ
συμπαράσταση τοῦ λαοῦ Kai 106 πολιτικοῦ κόσμου, T6
πολιτικὸ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδας μπαίνει σὲ νέα καίρια φάση
μὲ τὶς ἐκλογές. Οἱ ἐκλογὲς αύτὲς καθεαυτές, ἀλλὰ κυρίως ἡ
μετεκλογικὴ περίοδος, ea δείξει 1:660 ὡρίμασαν οί πολιτικὲς
δυνάμεις τῆς χώρας μας, πόσο έχουνε διδαχθεῖ ἀπ’ τὰ δύσκολα
χρόνια τῆς δικτατορίας, γιὰ ν’ ἀνοίξει ὁ δρόμος πρὸς τὴ
δημοκρατία. eH δημαγωγία, ὁ στενὸς φατριασμὸς κι 6
ύπερεπαναστατισμὸς εἶναι 6 εὔκολος δρόμος. Ἱ-Ι σύνεση, 6
ρεαλισμός, ἡ ἀνιδιοτέλεια κι ἡ ἀποφασιστικότητα εἶναι τὸ
δύσκολο Kai 16 ζητούμενο,
Ἡ ἰσονομία σκέτη δέν εἶναι τελικὰ ἰσονομία. Χρειάζεται
3 ἡ κοινωνικὴ δικαιοσύνη, 1:06 διασφαλίζεται μὲ τὴν
οἰκονομικὴ ἰσότητα. Ἀλλά Kai πάλι ἡ δημοκρατία έτσι δὲν
λειτουργεῖ, παρ’ ὅλο 1:06 αὐτὰ τὰ δυὸ ἀποτελοῦν τὰ βάθραπροϋποθέσεις της. T6 βαθύτερο νόημα τῆς δημοκρατίας εἶναι ἡ
ἐνεργοποίηση τῶν ἀτόμων, έτσι 1:06 νά γίνουν ὑπεύθυνοι πολίτες
Kai ὅχι νὰ παραμένουν ἁπλοὶ ὑπήκοοι. Κι αὐτὸ πετυχαίνεται μὲ 16
νὰ μὴν ἀλλοτριώνουν τὴ βούλησή τους σὲ ἄλλους, ἀφήνοντάς τους
ν’ ἀποφασίζουν Kai va βουλεύονται γι’ αὐτούς, ἀλλὰ νὰ μετέχουν
ἐνεργὰ στὴ λήψη τῶν ἀποφάσεων. Γι’ αὐτὸ θεσμικὰ χρειάζεται
ἡ δημιουργία συστήματος ἁποφασιστικοῦ ἐλέγχου τῶν
«ἐκλεγμένων ἀρχόντων» μὲ δυνατότητα ἀνάκλησής τους τὴν
κάθε στιγμή. Παράλληλα, άπαιτεῑται ἡ ἀποκέντρωση μὲ τὴ
συνακόλουθη δραστηριοποίηση τοῦ πολίτη μέσα ἀπὸ
πολύμορφες Kai πολυποίκιλες ὀργανὼσεις (δήμους, συνδικάτα,
σωματεῖα, ὁμίλους, λέσχες, συντροφιές, πολιτικὲς κινήσεις,
ὁμάδες ἐργασίας Kai μελέτης κλπ.), ὅπου ea ἀσκεῖται στὴ
«δημόσια» ζωή, ἀναλαμβάνοντας εύθύνες. Τεράστια σημασία
θα παίζει πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση τὸ σχολεῖο o" ὅλες του
τίς βαθμίδες, 1:06 θὰ πρέπει νὰ ἀναδιαρθρωθεῖ ἐκ βάθρων,
ὥστε νὰ μὴν ἐξαντλεῑ 16 σκοπό του στὴν ἀπὸ καθέδρας
μετάδοση κατὰ δογματικό τρόπο προεπιλεγμένων γνὼσεων,
ἀλλά στὸ νά γίνει πραγματικά 6 χῶρος ὅπου ἐλεύθερα,
δημοκρατικὰ κι ἀπροκατάλυπτα θὰ διδάσκεται ἡ μέθοδος γιά τὴν
ἀναζήτηση τῆς ἁλήθειας μὲ τήν ένεργητικὴ συμμετοχή τῶν
διδασκομένων κι ὅχι τὴν παθητικὴ στάση τους. Μιὰ
τέτοια κοινωνία ea μάθει νᾶναι ἀνοικτὴ κι ἀνεκτικὴ σ’ ὅλους της
τοὺς θεσμούς, θὰ γίνει λιγότερο καταπιεστικὴ Kai ἀρκετὰ
πλαστικὴ, ὥστε νὰ βλέπει τὴ δυνατότητα συγκρότησής της σὲ νέα
βάθρα. ‘H κοινωνία μας εἶναι αὐταρχική σ’ ὅλη της τὴ δομή.
Kai δέν τὸ λέω αὐτὸ μονάχα ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἄποψη, Δυστυχῶς,
έτσι μονάχα συνηθίζεται να βλέπεται· κι ἓτσι ἡ πολιτική,
πολλὲς φορές, ἐξαντλεῖ τοὺς στόχους καὶ τὴ δραστηριότητά
της. Ὑπὰρχει Kai ἡ κοινωνικὴ πλευρά, ὅπως εἶναι τὸ τεράστιο
πρόβλημα τῆς καταπίεσης τῆς γυναίκας, τῶν νὲων λόγω
διαφορᾶς ἡλικίας, οί καταπιέσεις λόγω θρησκευτικῶν, ἠθικῶν
κλπ. ἀντιλήψεων, “H δημοκρατία στὸ πραγματικὸ Kai πλῆρες
νόημά της δέν εἶναι μονάχα πολιτικὸ σύστημα διακυβέρνησης,
εἶναι κάτι πολὺ εύρύτερο. Εἶναι Kai κοινωνικὸ σύστημα
συγκρότησης Kai πλαίσιο τῶν διανθρωπινων σχέσεων. Εἶναι
τὸ πλαίσιο ἐξανθρωπισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου Kai ἡ πραγματικὴ
δικαίωση τῆς κοινωνικῆς ζωῆς.

AN. ΠΕΠΟΝΗΣ
Συμμερίζομαι τὴ διαπίστωση, ὅτι ὅλοι διακηρύσσοον
l τήν ἀνάγκη νὰ θεμελιωθεῖ μιὰ πραγματικὴ δημοκρατία.
Ὅμως, οὔτε ἀπὸ τὶς διακηρύξεις, οὔτε ἀπὸ τίς πράξεις, προκύπτει
καθολική διάθεση ἁντικατὰστασης τοῦ πολιτικοῦ κατεστημένου
Ποιοῦ κατεστημένου; Τοῦ κατεστημένου ποὺ συμβολίζουν
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πρόσωπα; Ἀλλὰ πρόσωπα ποὺ στάθηκαν Kai ἔπραξαν σωστά
Kai γενναῖα, εἶναι ἐπίσης Kai πρόσωπα τοῦ κατεστημένου :
ἀπὸ 16v τελευταῖο κοινοβουλευτικὸ ἡγέτη τῆς τέως ΕΡΕ Kai γ
16v ἤδη ἁρχηγὸ τῆς ΕΚ, -Ν.Δ., έως Kai τὴν ήγεσία τῆς 1
Ἀριστερᾶς στὸ σύνολό της. ί
Μὰ στά ἀστικὰ κόμματα παραμένουν Kai δυνάμεις πού, ἀνεξάρτητα ι
ἀπὸ τὴν ούδέτερη ἣ ένεργό στάση τους, κατέχονται ἁκόμα ί
ἀπὸ τίς παλιὲς ἀντιλήψεις, ἀπὸ τὴν παλιά νοοτροπία. Αὐτή εἶναι
ἡ πραγματικότητα ἤ, ἀκριβέστερα, ἓνα μέρος τῆς πραγματικότητας.
T6 ἄλλο κομμάτι τῆς ἷδιας πραγματικότητας εἶναι ἡ πίεση
ἀπὸ τὰ κάτω γιὰ οὺσιαστική Kai σε βάθος ἀνανέωση.
Ἀνανέωση, ὅχι ὀνομάτων, ἀλλὰ μεθόδων Kai νοοτροπίας,
1:06 θά μετουσιωθεῖ σὲ θεσμικὲς ἀλλαγές.
Ποιός εἶναι 6 πυρήνας τῶν ἐλπίδων γιά μιά ἁλλαγή; Νομίζω, ἡ
άποτυχία νὰ σταθεροποιηθεῖ στὸν τόπο μας δικτατορία. Ποτέ
δέν μπόρεσε νά ριζὼσει στὴν Ἑλλάδα ὁποιοδήποτε σύστημα
καταπίεσης. Ἀλλ’ οὔτε Kai δημοκρατία θεμελιώσαμε σταθερά
καὶ πάγια. Τωρα, ὅμως, βγαίνουμε ἀπὸ τὴν περιπέτεια μὲ
πλούσια πείρα, μὲ πιὸ ἀκονισμένη τὴν πολιτική σκέψη, μὲ συνθῆκες
ὁλότελα διαφορετικὲς ἀπὸ κεῖνες τοῦ 1944. Τὼρα δέν ύπάρχουν
τὰ «ἄλλοθι», γιὰ να τακτοποιήσομε τὴ συνείδησή μας.
Ἔχομε μιά Ἀριστερά, ποὺ δίνει κάθε μέρα δείγματα αἰσθήματος
εὐθύνης. Ἕχομε ἓνα προοδευτικὸ Κέντρο, ποὺ ἀποκαθιστᾶ
συλλογικά ὄργανα, καταργεῖ βαθμιαῑα τὸν ἀρχηγισμό,
ἀπαλλάσσεται ἀπὸ τὸ ψυχολογικὸ πλέγμα ἑνὸς στείρου
ἀντικομμουνισμοῦ. Ἔχομε μιά συντηρητικὴ παράταξη, 1:06
προσπαθεῑ νὰ διαχωριστεῖ ἀπὸ τὴ Δεξιά, ποὺ ἀνομολογεῖ,
έστω Kai ἓμμεσα, τὰ σφάλματα τοῦ παρελθόντος. Κάτι καινούργιο
πάει ν’ ἀνακύψει.

Oi δυνάμεις τῆς 21ης Ἀπριλίου ἐπιχειρήσανε ν’ ἀνακόψουν
τὶς λαϊκὲς-ἰδεολογικὲς ἀνακατατάξεις, ποὺ ξεκίνησαν μὲ τὴ 15η
Ἰουλίου 1965, ἢ Kai νωρίτερα. Ἴσως ἀποδειχτεῖ, ότι τελικά
έπιφέρανε ἀποτέλεσμα ἀντίθετο πρὸς τίς προσδοκίες τους.
‘H ἐμπειρία μας ὑπῆρξε τραγική. Χὰσαμε 8 περίπου χρόνια.
Μὰ μποροῦμε νὰ τὰ κερδίσομε, καθὼς βγαίνουμε ἀπὸ τούτη τὴν
ἐμπειρία μὲ λιγότερη δόξα ἀπ’ ὅση εἶχε κερδίσει ὁ Ααός μας τὸ
1944, μὰ μὲ μιά εὐρύτατη ψυχικὴ ἑνότητα Kai μὲ συνθῆκες,
1106 εὐνοοῦν νὰ στοχαστοῦμε ἀποτελεσματικότερα.

,Ὀ Λαὸς ζητᾶ ἀπὸ τήν ἡγεσία του, στοχασμό,
2 ἐξοστρακισμὸ τῶν δημοκοπικῶν διαθέσεων Kai τῆς
ψηφοθηρικῆς συνθηματολογίας, συντήρηση τοῦ πνεύματος
ἑνότητας, 1106 πρέπει Va συντρέχει παράλληλα μὲ τὸν
πολυκομματισμό. Ἀκόμα, ἀποφασιστικότητα στὴν
ἀντιμετώπιση τῶν δυνάμεων ποὺ βρίσκονταν πίσω ἀπὸ τὰ
τάνκς, ποὺ εἶναι παροῦσες, 1:06 κοντεύουμε νὰ τίς ξεχάσουμε I
μὲ τίς «δεσποινολογίες», καὶ ποὺ τὸ ὄνομά τους εἶναι :
«ἀντιλαῖκά συμφέροντα».
,κώμη-«καὶμψ »ιμ-,μιῆψΜ Α ,

Φοβοῦμαι ότι ἡ ἐσπευσμὲνη, ἀλλ’ἴσως καὶ ἐθνικὰ
3 σκόπιμη, διεξαγωγὴ τῶν ’ὲκλογῶν, δὲν μᾶς ἐπέτρεψε
πλήρη προετοιμασία γιὰ τὸ μέγα θέμα τοῦ νέου Συντάγματος.
Ἔχομε, ὅμως, ξεκαθαρίσει, ὅσοι ἓχομε ξεκαθαρίσει, τήν
πρώτη σημασία τοῦ Πολιτειακοῦ. Δημοκρατία ἓως τὴν κορυφή,
αίρετὸ Ἀνώτατο Ἄρχοντα, Ἐλπίζω, ὅτι ἡ ποιοτικὴ σύνθεση
τῆς Βουλῆς ea ἐπιτρέψει τήν πραγμάτωση καί τῶν ἄλλων ,ἐ
θεσμικῶν μεταβολῶν, ποὺ θὰ βγαίνουν ἀπὸ τὴν ἀρχή τῆς ,
ὁλόπλευρης λαϊκῆς κυριαρχίας, ἐξειδικευίιένης μέσ’ ἀπὸ σωστὲς Ï
ἐκτιμήσεις τῶν συνθηκῶν καὶ μὲ ὀρθὴ σύλληψη τῶν
διαδικασιῶν,ἐκείνων, ποὺ θὰ μποροῦν νὰ λειτουργήσουν
ἀποτελεσματικά.

Θ. Π. ΤΑΣΙΟΣ ’
Ὁ κ. Θ. Τάσιος γεννήθηκε στὴν Καστσριὰ τὸ 1930, σπούδασε ’ ,ἱῇ j,
Πολ. Μηχανικὸς στὴν Ἀθήνα καὶ τὸ Παρίσι Kt εἶναι Καθηγητὴς ’ ζ
στὸ Πολυτεχνεῖο ἀπ’ τὸ’1964. Ἔχει δημοσιεὺσει γύρω στίς 50 - ” "
ἑρευνητικὲς ἑργασίες σὲ διάφορες γλῶσσες, καθὼς καὶ διάφορα g ’ ,
βιβλία. Ὁ K. Τάσιος εἶναι πρόεδρος καὶ μέλος διαφόρων. διεθνῶνζ ’π
ἐπιστημονικῶν ὲπιτροπῶν καὶ ἐπαγγελματικῶν ὀργανώσεων. ’

Δὲν συμμερίζομαι ἐντελῶς τὴν συντομολογία περί
1 «παλιοῦ κατεστημένου». Ὁ καμβὰς τῆς προσωπικῆς μου ψ ζ
ἀντιλήψεως ,γιὰ τὴν ἱστορία εῖναι πιὸ συνεχὴς κι ἐξελικτικόςῌι
Ἔτσι ἣ ἀλλιῶς, ὅμως, ὁ νέος πολιτικὸς βίος εἶναι μιὰ
ἀναγκαιότητα, ὅπως λέτε. Ἀναγκαιότητα ποὺ τὴ δημιουργοῦ ..μ

Θ. Π. ΤΑΣῖοΣ

Δ. ΜΑΡΩΝ] ΤΗΣ

1.1.-Ἡ λογικῆ συνειδητοποίηση ὅτι ὁ πολιτικὸς βίος δὲν
μπορεῖ νά ἐξαντλεῖται στῆ «διαδικασιολογία», ἀλλὰ ὀφείλει νά
οὐσιαστικοποιηθεῑ με τή μετρηση Kai μὲ τὸ σχεδιασμό.
1.2.—‘H αὕξηση τῆς κοινωνικῆς συμμετοχῆς στα κοινά
διαφέροντα, κυρίως ἀπ’ τῆν πλευρὰ τῶν νεων -γεγονὸς θεμελιῶδες
ποὺ σωζει τὸ σύνολο ἀπ’ τίς εκρηκτικὲς συνέπειες τῆς
ἀδιαφορίας κι ἀπ’τὸν κομματαρχισμό. Kai κοντά, ῆ
ἀπαίτηση γιά μιά γρὴγορη ἀνακατανομῆ τοῦ εθνικοῦ
εἰσοδήματος.
l.3.——Tô ξεθύμασμα τῶν ὁλοκληρωτικῶν συριγγίων, που
ξεκούφωναν δεκαετίες τῶρα τὸ πολιτικὸ σῶμα τῆς χωραςμε τὴν ύπεραπλοποιητικῆ ἐπιδημία τοῦ μεσσιανισμοῦ (κάθε
χρώματος) ἣ μὲ τὴν πονηρῆ πρόθεση τῆς ἐπιβάσεως.

a) 'O κορεσμὸς τῆς πνευματικῆς καὶ πολιτικῆς κονίστρας τοῦ
τόπου ἀπὸ τοὺς συντηρητικοὺς παράγοντες, οἱ ὁποῖοι, ἐδῶ καί
150 χρόνια, δεσπόζουν μὲ μικρά διαλείμματα στῆ δημόσια ζωή
Kai ἀνακόπτουν συνεχῶς τῆ φορά τοῦ λαοῦ πρὸς τὰ ὲμπρός.
β) Ἡ ἑκτρωματικῆ μορφὴ συντηρητισμοῦ ποὺ μορφοποιήθηκε
στῆν πρόσφατη χουντική δικτατορία.
γ) Οἱ ζυμὼσεις ποὺ συντελὲστηκαν κατά τά τελευταῖα ἑπτὰ
χρόνια στὴ συνείδηση τοῦ κόσμου Kai κυρίως τῶν νέων, oi ὁποῖοι
ἀπαιτοῦν πιά ἐπίμονα Va ύπάρξη πολιτικὴ ἓκφραση, ποὺ Va
καλύπτει τῆν ἀγωνιστική τους συμβολὴ Kai ροπῆ,
Τὸ ἐρώτημα εἶναι, ἂν oi παραδοσιακοί σχηματισμοὶ ὁλοκλήρου
τοῦ πολιτικοῦ μας φάσματος θελουν Kai μποροῦν νά ἐνστερνισθοῦν
πραγματικά, Kai ὅχι στὸ πεδίο τῆς καταναλωτικῆς ρητορείας,
τοὺς πόθους τοῦ λαοῦ γιά μιά, ριψοκίνδυνη ἓστω, ἀνανεωση. "Av,
δηλαδή, oi παλιοί ἀσκοί μποροῦν νά βαστάξουν τὸ καινούργιο
κρασί. "H ἂν ὑπάρχουν, στὸ μεταξύ, νεοι. Πάντως, δίχως τοὺς
ὅρους αὐτοὺς ἀνανεωση τοῦ πολιτικοῦ βίου δὲν μπορεῖ νά
ὑπάρξει, τουλάχιστον ὁμαλά καί μεσα ἀπὸ τοὺς χαραγμενους
ἀγωγοὺς τῆς δημόσιας ζωῆς.

Νομίζω, ὅτι ἡ συνειδητοποίηση κι ἀξιοποίηση τῶν
2 συγκυριῶν που καθιστοῦν ἀναγκαῑο ενα «νεο» πολιτικό Bio
(αὐτά, δηλαδή, ποὺ λεγαμε στῆν προηγουμένη παράγραφο) θάναι
'éva πρῶτο δεῖγμα ῶριμότητας τῶν πολιτικῶν παρατάξεων. Νά
τολμήσω, ἐγὼ ό ἓσχατος, να προσθεσω Kai μερικοὺς ἀκόμη
ὄρους τῆς δεοντολογίας ποὺ ζητᾱτες “Ag ἀποφεύγουμε τῆ λεξιμαγεία,
τὸ μεσσιανισμό, τὸ ναρκισσισμό, τὸν καλοπερασακισμὸ
(ἴσως μάλιστα κι ἄλλους μονόδρομους -ισμούς), κι ἂς μῆν
πιστεύουμε ὅτι τὸ 1967 ἦταν τόσο ἐξωγενὲς ὅσο λεμε. Καὶ
κυρίως, ἃς θυμόμαστε ὅτι ῆ πολιτικὴ σκεψη εἶναι ἀπ’ τῆ
φύση της σ υ ν θ ε τ ι κ ῆ - δὲν μπορεῖ νά περιορίζεται
στῆν ἀπομόνωση καί στῆν προβολή ἑνὸς ἣ δύο στοιχείων τοῦ
προβλήματοςῑ ’Ὀλα τὰ στοιχεῖα ea ἐντοπίζονται καὶ θά
β ε λ τ ι σ τ o π ο ιο f) ν τ α ι φανερά. Kai διότι, ἄλλο «πολιτικό
σύνθημα» κι ἄλλο «πολιτική σκὲψη».

Ὀμολογῶ ὅτι, μπροστά στῆ μεγάλη γενικότητα τοῦ
3 ἐρωτήματος, δὲν εἷμαι σὲ θεσηνά μιλήσω γιὰ
συγκεκριμενες διαδικασίες καί θεσμοὺς-ἐκτὸς ἂν περνούσαμε
o" ἓναν πιὸ συγκεκριμὲνο τομὲα, ποὺ θά μοῦ ήταν οἰκεῖος.
“Av ὅμως πρὲπει νὰ μιλήσω γιὰ ἕνα τουλάχιστον «οὐσιῶδες
χαρακτηριστικὸ» τῆς ἀληθινῆς δημοκρατίας, ὅπως λὲτε, θά
ξανατόνιζα τῆν ἀνάγκη γιά θεσμικῆ ἐνθάρρυνση τῆς
σ υ μ μ ε τ o χ ι κ ῆ ς δημοκρατίας. Γιά 'éva θεσμικὸ κατεβασμα
τῆς εὐθύνης, στῆ χαμηλότερη δυνατὴ ἐνεργὸ στάθμη.

Δ. ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ
Γεννήθηκε στὴ Θεσσαλονίκη
στὰ 1929. Σπούδασε κλασικὴ
φιλολογία. Πρὸ τῆς δικτατορίας ὑπῆρξε ἐντεταλμένος ὑφηγητὴς γιὰ τὴ διδασκαλία τῆς
ἀρχαίας ἑλληνικῆς φιλολογίας
στὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ἀπολύθηκε ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ
τὸ 1968 ’γιὰ πολιτικοὺς λόγους.
Κατὰ τὸ διάστημα τῆς ἑπταετίας συνελήφθη μιὰ φορὰ ἀπὸ
τὴν Ἀσφάλεια Θεσσαλονκίης
καὶ δύο ἀπὸ τὴν ΕΣΑ Ἀθηνῶν.
Σήμερα, βρίσκεται ξανὰ στὸ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ὡς
’ὑφηγητὴς καὶ προσφέρει στὸ
’Ῡπουργεῖο Παιδείας τὶς ὑπηρεσίες του ὡς Εῑὸικὸς Σύμβουλος Ἀνωτάτης Ἐκπαιόεύσεως.

1 Ἀνάμεσα στίς διακηρύξεις γιὰ τῆν ἴδρυση τῆς δημοκρατίας
Kai στίς ὑποκειμενικὲς προθέσεις ἢ τὶς ἀντικειμενικὲς
δυνατότητες ’γιά τὴν πραγματοποίησή της ὑπῆρχε πάντοτε- καὶ
’ π ὑπάρχει καὶ σήμερα-κὰποια ἀπόσταση. Ἡ ἀπόσταση αὐτῆ

αὐξομειὼνεται κάθε φορὰ ἀνάλογα με τὴ σοβαρότητα ποὺ ἓχουν
καὶ τὴν εὺθὺνη ποὺ ἀναλαμβάνουν οἱ ἐπαγγελλόμενοι τὴ δημοκρατία.

’ V Ὁπωσδήποτε ἡ ἀπόσταση αὐτὴ δὲν παρουσιάζεται μηδενισμὲνη
σήμερα ’γιὰ καμία μερίδα τοῦ πολιτικοῦ μας κόσμου. Παρὰ
. “ ᾖταῦτα, τὸ αἴτημα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ γιὰ ἀνανεωση τοῦ
—_ _ ' πολιτικοῦ βίου προβάλλει ὀξὺ καί ἐπιτακτικὸ. Τὸ αἰτιολογοῦντ
"Y." ’ί "Il I

Πιστεύω ὅτι ἡ ὡριμότητα Kai ή εὐθύνη ποὺ περιμένει ὁ
2 ἑλληνικὸς λαὸς ἀπὸ τὶς ῆγεσίες τῶν πολιτικῶν παρατάξεων
συγκεντρῶνονται στῆν ἀκόλουθη ἀπαίτηση : νὰ τὸν
παρακολουθήσουν ἐπὶ τέλους αύτες, Kai ὄχι νὰ ἐκβιάζεται ό ’ίδιος
ὁ λαὸς συνεχῶς Kai πάντοτε να παρακολουθεῖ τίς ἡγετικὲς του
αὐθεντίες. Ἡ διάσταση βάσης καί κορφῆς, ἡ ἓλλειψη
διαλεκτικῆς σχεσης πολιτευτῶν καὶ πολιτῶν ἀποτελοῦν, κατά τῆ
γνώμη μου, τὸ μεῖζον πρόβλημα τῆς σημερινῆς πολιτικῆς
πραγματικότητας. Εἶναι γεγονός, ὅτι ἡ ἑπταετία ἑξάρθρωσε Kai
τὰ τελευταῖα ὑπολείμματα τῆς πολιτικάντικης ἐπικοινωνίας λαοῦ
Kai ἐκπροσώπουν του. Ἀπὸ μιὰν ἅποψη τὸ ἔδαφος Ισήμερα εἶναι
παρθενο Kai πρόσφορο στῆν ἀνάπτυξη νεων πολιτικῶν ἠθῶν. Θὰ
τολμήσουν οἱ πολιτικοί μας Va ἀσκήσουν τὴ νεωτερικῆ αὐτῆ
ἠθικὴ ἣ θὰ ὑποταγοῦν στὶς καθιερωμενες συνταγὲς ψηφοθηρίας.

Τοῦτο τὸ ἐρώτημα μᾶς πηγαίνει πολὺ μακρύτερα; ποιὲς
3 διαδικασίες καὶ ποιοί θεσμοὶ πρέπει νὰ ἐγκαθιδρυθοῦν Kai
νά ἀρχίσουν νά λειτουργοῦν, ὥστε ἡ δημοκρατία νά παγιωθεῖ
καὶ Va δικαιωθεῖ; Ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν τύπο τῆς δημοκρατίας.
Ἡ ἀστική, λ.χ., δημοκρατία ,ἔχει τὸ δικό της δοκιμασμὲνο
κώδικα αὐτοσυντήρησης. Τὸ δυστύχημα εἶναι, ὅτι στὸν τὸπο
μας, ὁ ὁποῖος δὲν πρόλαβε νά ἀναδείξει ἓγκαιρα ἀνδρωμένη
ἀστικὴ τάξη, δὲν ἀναδείχτηκε μήτε Kai ὲφαρμόστηκε
ὁλοκληρωμενος ὁ τύπος τῆς ἀστικῆς δημοκρατίας. Σήμερα, εἶναι
κάπως ἀργὰ πιά νὰ κυνηγοῦμὲ αὐτὸ τὸ ἐξαντλημὲνο ἀγαθό, ποὺ
ἔχει, κατὰ κὰποιο τρόπο, ὲκποιηθεῖ ἤδη στὶς εὐρωπαῖκὲς
ἀγορὲς. Μποροῦμε, ἄραγε, Va τὸ ὑπερκεράσουμε ἁλματικά,
ἐπιδιώκοντας τήν προβολὴ Kai τὴν ἐφαρμογῆ τῆς
μετακαπιταλιστικῆς δημοκρατίας. Οἱ ἀπαισιόδοξοι
ἀπαντοῦν ἀρνητικά· oi αἰσιόδοξοι καταφατικὰ. Προσωπικὰ
συντάσσομαι μὲ ὅσους ἐνεργητικά ρωτοῦν, καταθὲτοντας τὴν
προσωπική τους στάση Kai συμβολὴ στῆ φορὰ τῆς ἱστορίας.
Κάποτε, οἱ ἐρωτήσεις ἀνοίγουν καλύτερα τὸ δρόμο, παρότι
οἱ ἀπαντήσεις. Kai ὁπωσδήποτε ἡ μελλοντολογία δὲν εἶναι
τοῦ γούστου μου.

M. KOYNTOYPHE
1
Ἡ
ἀδυναμία
τοῦ
πολιτικοῦ
κόσμου
Kai
βασικὰ
τῆς
δεξιᾶς νὰ ἀποτρέψει τὸ πραξικόπημα τῆς 21ης Ἀπριλίου

ἀφ’ ἑνὸς καὶ ἀφ’ ἑτερου ἡ διατήρηση τοῦ δικτατορικοῦ
καθεστῶτος ἐπὶ μία ἑπταετία-χάρη στῆν τρομοκρατία καί τὰ
σύγχρονα τεχνολογικὰ μέσα ποὺ ἔχει στὴ διὰθεσῆ του τὸ
κατεστημὲνο καὶ παρὰ τήν καθολική ἐναντίωση τοῦ Λαοῦ μαςἀποτελοῦν νομίζω βασικοὺς προσδιοριστικοὺς παράγοντες
γιὰ τῆν ἀναγκαιότητα τῆς χάραξης νὲου σταθεροῦ πλαισίου ἐθνικοῦ
καὶ πολιτικοῦ βίου. ‘H καθολικὴ λαϊκῆ ὁμοψυχία ποὺ
σφυρηλάτήθηκε στὰ χρόνια τῆς δικτατορίας ἀποτελεῖ θετική
προῦπόθεση γιά τὴν ἑδραίωση τετοιου πολιτικοῦ βίόυ. Φυσικὰ,
θα χρειαστεῖ νά γίνει καὶ ὁλοκληρωτική ἀποκομματικοποίηση
τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ, Ἡ ἐπιτυχία τοῦ πραξικοπήματος
ὀφείλεται ἀναμφισβήτητα καὶ στῆν ὁλοκληρωτικῆ καὶ
ἀντικομμουνιστικὴ νοοτροπία τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ, ποὺ

ΧΡ. M. OIKONOMOY
ἀρκετὰ παλαιά. Ἀποτελεῖ, ὅμως, καλό σημάδι Kai ὃείχνέι τὸ
πνεῦμα τῆς ἐποχῆς, ὅτι ὅλοι ἀναγκάζονται νά κὰνουν σήμερα,
εἰλικρινά ἢ ὄχι, παρόμοιες διακηρὺξεις. ”Οσον ἀφορᾶ τοὺς

λόγους ποὺ ὁδήγησαν c“ αὑτὴν τὴν ἀναγκαιότητα, αὑτοὶ ea 1
ἀποτελέσουν ἀσφαλῶς ἀντικείμενο μελέτης τῶν εἰδικῶν. Δέν ι
μπορῶ μόνο Va μὴ θυμηθῶ τοὺς στίχους τοῦ Ποιητῆ : ·
.. Kai μὴν ἔχοντας πιό κάτου ἄλλο σκαλὶ
να κατρακυλίσης πιὸ βαθειά
στοῦ κακοῦ τὴ σκάλα,
γιὰ τ’ ἀνέβασμα ξανὰ ποὺ σέ καλεῖ,
θὰ αἰσθανθῆς νὰ σοῦ φυτρώνουν, ὡ χαράὶ
τὰ φτερά,
τὰ φτερά τὰ πρωτεινὰ σου τὰ μεγάλα.

Snaiobpjnas ἡ Δεξιά με τη βοήθεια τῶν ἀμερικανικῶν ὑπηρεσιῶν
στα πρωτα μετακατοχικα χρόνια καί στὴν περίοδο τοῦ
ἐμφυλίου πολέμου.

2 Ἀπὸ τὴν ἀπάντησή μου στὸ πρῶτο ἐρώτημα βγαίνει
ἀβίαστα ὅτι οἱ πολιτικές παρατάξεις ποὺ ea κυβερνήσουν τὴ
χώρα στὸ προσεχὲς μέλλον ea ἐπωμισθοῦν τὴ μεγάλη εὺθὺνη
γιά τὴν ἀποκομματικοποίηση Kai τὴν οὑδετεροποίηση τοῦ
κρατικοῦ μηχανισμοῦ Kai τὴν ἑπάνδρωσή του μὲ πολίτες
διαπνεόμενους ἀπὸ βαθὺτατη δημοκρατικὴ νοοτροπία Kai
ὑψηλὸ αἶσθημα πατριωτικῆς εὑθὺνης. Παράλληλα, ὅμως, θὰ
χρειαστεῖ Kai οἱ πολιτικὲς δυνάμεις τῆς χώρας μας νὰ μάθουν νά
αὐτοελέγχονται στοὺς κομματικοὺς καὶ ταξικοὺς ἀνταγωνισμοὺς
τους. ‘H δημιουργία κλίματος πολιτικοῦ χάους, ἀβεβαιότητας Kai
(ἔδιεξόδων ἀποτελεῖ πάντοτε ἐνθάρρυνση γιὰ κὰθε έπίδοξο
ικτατορα. »

3
Ἐκτὸς
ἀπὸ
τὴν
ἀποχουντοποίηση
Kai
τὴν
Q Ι ἀποκομματικοποίηση τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ Kai τὴν

ισοτιμη συμμετοχή ὅλων τῶν Ἑλλήνων στὸ δημόσιο βίο,
ἀπαραίτητα στοιχεῖα γιὰ τήν ἑδραίωση μιᾶς οὐσιαστικῆς
δημοκρατίας εἶναι Kai τά ἑξῆς :
l. “H’évioxuon Kai ἡ ἀνάπτυξη — παράλληλα μὲ τήν κεντρική
έξουσια-καὶ ἄλλων μικροτέρων φορέων ἐξουσίας, τόσο σὲ
τοπικὴ ὅσο καί ἐπαγγελματικὴ κλίμακα, με ἀμεσώτερη
συμμέτοχή τοῦ λαοῦ Kai ‘
2. Ἡ πραγματοποίηση τῶν ἁπαραίτητων. διαρθρωτικῶν
κοινωνικῶν ἀλλαγῶν, ποὺ ea ἐπιτρέπουν στοὺς πολίτες τὴ
μεγιστη δυνατή ἐνεργοποίησή τους Kai τὴ συμμετοχή τους στὴ
χαραξη τῆς πολιτικῆς καὶ οἰκονομικῆς πορείας τῆς χώρας μας.

ΧΡ. Μ. OIKONOMOY

Γ εννήθηκε τὸ 1930. Διδάκτωρ
Πολ. Μηχανικός. Ἐπιμελητὴς
E. M. Πολυτεχνείου. Ἀσχολεῖται μὲ μελέτες
τεχνικῶν ἔργων καὶ ἔχει κάνει
ἀρκετὲς δημοσιεύσεις στὴν
εἰδικότητά τοι).

1 l'I‘pi‘y προχωρήσω στήν ἀπάντηση τῆς έρωτήσεώς σας,
θα ηθελα να παρατηρήσω ὅτι, κατὰ τὴ γνώμη μου, τὰ
προβλήματα αὑτά δέν ἓχουν τεθῆ γιά πρώτη φορά τώρα, ἀλλά εἶναι

Στὰ
δημοκρατικὰ
πολιτεύματα
ἡ
εὺθὺνη
εἶναι
2 ὃιαμοιρασμένη μέχρι Kai τὸν τελευταῖο πολίτη,
Πολλαπλάσια, πάντως, εἶναι ἡ εὑθὺνη αὐτῶν που έτάχθηκαν
ἢ έτυχε νὰ εὑρίσκονται στὴν ἡγεσία ἑνός έθνους, εἴτε εἶναι ἡ
πολιτική, εἴτε ἡ ’πνευματικὴ ἡγεσία. Στίς σημερινές δὺσκολες
Kai ἀποφασιστικές γιὰ τὸ έθνος μας συνθῆκες, τό σημαντικότερο
πρόβλημα εἶναι, κατὰ τὴ γνώμη μου, ἡ ὲδραίωση ἑνὸς ὁμαλοῦ
Kai δημοκρατικοῦ πολιτικοῦ βίου. Στὴν κατανόηση τοῦ ἁπλοῦ
αὑτοῦ ἱστορικοῦ γεγονότος, καλεῖται ἡ πολιτικὴ ἡγεσία Kai
παραμερίζοντας κοντόφθαλμες προσωπικές φιλοδοξίες Kai
πολυτελεῖς γιὰ τ’ίς περιστάσεις μικροδιαφορὲς Va συνεργασθῆ
γιὰ τὸ σκοπό αὑτό, έμπνεόμενη ἀπὸ τὴν ὡριμότητα Kai εὑθὺνη
ποὺ δείχνει ô λαός.
Ἀξιοπρόσεκτο εἶναι τό γεγονός, ὅτι ἂν Kai έχουν γραφῆ
3 τόσα πολλὰ σχετικὰ μέ αὑτήν, ἡ Δημοκρατία, Kai σὰν
πολίτευμα Kai σάν κοσμοθεωρία, δέν ἕχει οὔτε τὸ Εὑαγγέλιο,
οὔτε τό Μεσσία της.
‘H έλλειψη αὑτὴ «δόγματος» ἀποτελεῖ τὸ μεγὰλο πλεονέκτημα,
ἀλλὰ καὶ τὴν τραγωδία τῆς Δημοκρατίας. Ἔτσι, ἀπὸ τὴ μιά
μεριά, έχει τήν ἱκανότητα νὰ ἐξελίσσεται καὶ να προσαρμόζεται
στὶς τεχνικὲς Kai κοινωνικές συνθῆκες τῆς ἐποχῆς, ἐνῶ ἀπὸ τήν
ἄλλη γίνεται ἁντικείμενο «ἑρμηνείας» τοῦ καθενός. Γι’ αὑτὸ
Kai θὰ τὴν συναντήσουμε μέ ποικίλες μορφές ἀπὸ τὴν
Ἀρχαία Ἀθηναῖκὴ Πολιτεία μέχρι τίς, μετὰ τὴν Γαλλικὴ
Ἐπανάστασῃ, Δημοκρατίες.
Εἶναι ἀκόμη ἀλήθεια, ὅτι ὅλοι καταλαβαίνουμε ἢ
διαισθανόμαστε τό ἀληθινὸ νοημά της, χωρίς νὰ μποροῦμε νὰ
δώσουμε έναν ἐπιγραμματικό ὁρισμό.
‘H «ἰσονομία» εἶναι πραγματικὰ ἕνα ἀπὸ τὰ κὺρια χαρακτηριστικὰ
τοῦ Δημοκρατικοῦ Πολιτεὺματος, ἀσφαλῶς ὅμως δὲν εἶναι
τό μόνο. Δὲν ἀρκεῖ οἱ πολῖτες Va εἶναι ὅλοι ’ίσοι ἀπέναντι στοὺς
νόμους, ἀλλὰ σημασία ἔχει καὶ τί ὁρίζουν οἱ νόμοι αὐτοί. Οἱ νόμοι καὶ τὸ Συνταγμα πρέπει νά ἐξασφαλίζουν ὁρισμένα
βασικά δικαιώματα στὸν πολίτη, ὅπως ὁ σεβασμὸς τῆς
προσωπικότητας, ἡ ἐλευθερία Kai ἡ δυνατότης συμμετοχῆς
στὴ λήψη τῶν ἀποφάσεων. γ
Τὸ τελευταῒο αὑτό δέν νοεῖται σὰν συμμέτοχὴ μεμονωμένων ἀτόμων, j
ἀλλὰ κατὰ τρόπο ποὺ νά ἀποδίδει, κατὰ τὸ δυνατὸν πιστότερα,
τὴθέληση τῶν πολλῶν. Γιὰ τὸ σκοπὸν αὐτὸ πρέπει νὰ
παρέχονται ἴσες δυνατότητες Kai ίσόρροπη συμμέτοχή τῶν
διαφόρων ἀπόψεων. Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτό, περιλαμβάνεται
καὶ ἡ ἑξίψωση τοῦ πνευματικοῦ ἐπιπέδου τῶν πολιτῶν, ὥστε
νὰ συμμετέχουν περισσότερο ὑπεύθυνα Kai ἐνσυνείδητα
στή λειτουργία τοῦ πολιτεύματος. χ
Θά ἥθελα, τέλος, νὰ ἑπισημάνω 'évav ἀκόμη παράγοντα, ὁ ὁποῖοςσυχνά παραγνωρίζεται; ἡ Δημοκρατία θέλει διὰρκεια. ί
Γιὰ νᾱ λειτουργήση, δηλαδή, σωστὰ τὸ Δημοκρατικὸ πολίτευμα :3
πρέπει νὰ ὑπάρχει ἡ βεβαιότητα, ὅτι ea ὑπάρχει Kai στὸ “’
μέλλον. Εἶναι αὑτονόητο, ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ έπιβιώσει ὁ πολίτης
ὡς πολιτικὸ Kai κοινωνικὸ ἄτομο Kai νὰ συμμετασχει στῆν ῑῖ·
εὑθὺνη λειτουργίας τοῦ Δημοκρατικοῦ πολιτεύματος, ἂν δέν V
γνωρίζει ὅτι τὴ δυνατότητα αὑτή ea τὴν ἔχει Kai αὔριο. Ἀπὸ
τὴν ἄλλη πλευρά, ὁ χρόνος δημιουργεῖ τὴν παράδοση, δηλαδὴ, ·
τὴ δημοκρατική συνείδηση τοῦ πολίτη, ἀπαραίτητο στοιχεῖο “ I
λειτουργίας τῆς Δημοκρατίας.

/———— ZE ΠοιΑ XEPIAﬁ
BPIZKETAI
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οφ τοῦ 1922. Στὴ συζήτηοη αὐτή, πο
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οσιογραφων τοῦ O.H.E., ἡ κ. Ἑλένη- Βλαχου
τῆ τοτυπίαὲνὸς δελτίου τύπου ποὺ κυκλοφορηοε on?
Ὑρρκη στὶς28 Ἀπ ,Ιλίου 797οὴ «Διεθνὴς Ἕνωοη για τὰ Ἀνθρώπινα Δι-

,μιᾶς βεβαίωσης «για καθε νἐνδιαςαέρόμενο» ποὺ ζ

έξέδωσαν καὶ πάλι στη Νὲα Ὑόρκη, στις 77 Ὀκτωβρίου 1974 Ἕλληνοαμερικανίδα καθηγήτρια Πολιτικῶν Ἐπιστημων, Ἀδαμαντία Πόλλις και ô άλλοτέ Διευθυντὴς τῆς «Διέθνοῶς Ἕνωσης για τα Ἀνθρωπινα Δικαιώματα» κ. Χέρσελ Χάλμπερτ, ποὺ εἶχαν ἐπισκεφθεῐ στις 28 Ἀπριλίου 1970 τον τότε Πρεσβευτη τῆς
χουντικής <Ελλάδας στα Ἕνωμένα ’Ἑθνη K. Δημητριο Μπίτσιο, για να συζητησουν μαζί του τὸ πρόβλημα τῆς παραβίασης των άνθρωπίνων δικαιωμάτων
οτὴν Ἑλλάδα των συνταγματαρχων.
KI’ αρχίζουμε μὲ τα αποσπάοματα τῆς ουνέντέυξης
τῆς κ. Ἑλένης Βλάχου. Την συνέντευξη ἐκείνη διηυθυνέ Ô ανταποκριτης τοῡ «Ἀσσοοσιέτεντ Πρὲς» στὸν
Ο.Η,Ε., κ. Μπίλ "OTIÇ, Ô ὁποῖος καὶ ρωτηοε την Ἑλληνίδα ἐκδότρια καὶ δημοσιογράφο αν κατα τη διάρκεια τῆς παραμονῆς της στὶς Η.Π.Α. συναντηθηκε μὲ
τὸν K. Δημητριο Μπίτσιο. Ἡ απάντηση ἦτανε «"OXI,
δὲν συναντηθηκα μὲ τὸν Δ. Μπίτσιο γιατῑ εἶναι ανδρείκελο τῆς Χουντας καὶ δὲν ὲκπροσωπεῑ τὴν Ἕλλάδα». Μετα τήν απάντηση αὐτη ὁ κ. ’Ότις ρώτησέ
τὴν K. Βλάχου αν ἡ δηλωση της μπορεῑ να θεωρηθεῖ
σαν δημόσια (ΟΝ THE RECORD). ‘H απάντηση
ὑπῆρξε κατηγορηματικηέ «Βέβαιότατα εἶναι δημόσια
(ΟΝ THE RECORD) καὶ μπορεῖτε να την ὲπαναλάβέτε
ὁπουδήποτε καὶ οτὸν ἵδιο.»
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στούνης προσπάθησε να ὑπεραμυνθεῖ μὲ φωνασκίες
της δικτατορίας καὶ τοῠ ὲκπροσώπου τῆς Χούντας,
Δημητρίου Μπίτσιου. Ἐπειδὴ Ô λαμπρὸς αὐτὸς γιατρὸς - ποὺ διορίοτηκε απὸ την Χούντα καθηγητὴς
νευρολογίας οτὸ Πανεπιστημιο τῆς Ἀθήνας καὶ περιλαμβάνεται σημέρα στὸν κατάλογο των καθηγητῶν
ανωτάτων ὲκπαιδευτικων ἱδρυμάτων που ἐκκαθαρίστηκαν απὸ την πρώτη κυβέρνηση Καραμανλη - δὲν
εἶχε την ἰδιότητα”τού δημοσιογράφου καῖ δὲν εἶχε,
ἑπομένως, τὸ δικαίωμα να πάρει μέρος οτή συνέντευξη τ-ύπου, δημιουργηθηκέ ζήτημα, αλλα η K.
Ἑλένη Βλάχου δὲν θέλησε να TOO απαγορέυθεῖ, τελικά, ή παρουσία του οτην αἴθουσα ὅπου δόθηκέ η
συνέντευξη.

Και προχωροῠμε τωρα οτῑς δυὸ φωτοτυπίες καὶ

Στὸ σημεῙο αὐτὸ ο παριστάμενος γιατρὸς N. Δε- στη μετάφραοή τους;
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. ès the nncnchsd press rein-nae indicates, we. Herchel Halbetn,
former Director of die International League for the Rights of Man,
and Adamant“ l’anis, Profuse: of Foutical Science, a: the Graduate
Faculty of the New School for Social Research, mm! a Banni meme:
cf’:he Lzague, interviewed Mr. Dimitrlos S. Musics. bîw than Greek
ambassade: to the United'ts'atmns, on April 28, 1970.
Although Mr. Musics» had agreed to meet with. us, he appeared . x

resentful at our presence and a: his being called upon to account
for çhe existence οε muting]. prisoners, the torture of nautical
prisoners and other violations of human rights in Greece. mummy,
24:. 81:31:23 denied that there were any political prisoners in Grpeca v '
or. that there was any other infringement of human riﬂhta. Ha kept:
emghasizing that law and order prevailed. He claimed that it: was
incomprehensible to him why an organization such as the International
League for the Rights of Man would wam: ρο be critﬂcal of Greece .
âîvîn
the friendship that: has existed between Creche and the United ,
Β es.

Mm: his initial denial that there more political brise-Mira ι · _
invCreece, the Ambassador, faced'wich specific names, datnx.aﬁd events, , ,
scared that {myha than: were a Env :zisonnrs, but that they “sawdust ·“ζ ’
cmniscs Like makis î‘hcodotakis. And he added that serve violations“ .
cﬂ/humn rights miahc be necessary to defeat ccmmunism. «“îrn menton.
abrupcly embed thn meacinn by anncuncing that: his field aü wherde
«ιι-’ἔειπας 'mmxn rights and that --:e-s?-<m1d have army to aee the Greek ’
Consul-General, Mr. Vrannpoulas who deal: with those matters.

me magnums: at the 11.8. ἐξ» ’ .
u ,ε :cwermcnt, me need to sacrifice manna rights in um shaft nm for ί rmga‘
62:21:: οξ ειηῑωιὶετπ, and the pcszibuity or greater grants of en“ ﬁghts uyrtm
proviuîonzü govorrcen". when 137: and cm 'cr are τωιοτυά ιο Greek mctoty. ne aim mfg/:3
1 {né greater nanny in prescnv. moiety as ccmpzrcd with the time when :mmu V "Il,

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΓΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ TA
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΛ

28 Ἀπριλίου 7970
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Χέρσελ Κάλμπερτ 243-3610 γραφεῙο
865-4689 σπίτι.
TA ΑΝΘΡΩΓῘΙΝΑ AIKAIQMATA ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ὑόρκη — 'H διάβρωση ’των ἀνθρωπίνων
δικαιωμάτων OTer Ἑλλάδα στη διάρκεια τοι)

μβ
Hatchel Ma livre: H

Ἀπριλίου δείχνουν πρὸς μια καινούρια σκλήρυνση ποὺ ἐπέβαλε ἡ διοικοῦσα χούντα οτις αρχὲς τοῦ τέταρτου χρόνου οτὴν ἐξουσία. ‘H καθηγήτρια Ἀδαμαντία Πόλλις, καθηγητρια πολιτικων ἐπιστημῶν οτὴν Νέα Σχολὴ για Κοινωνικὲς
ἔρευνες καὶ ο K. Χέρσελ Χάλμπερτ, διευθυντὴς
τῆς Διεθνοῡς Ἕνωσης για τα Ἀνθρώπινα δικαι_ ώματα, συνομίλησαν σήμερα μὲ τὸν ἕλληνα
πρεσβευτὴ στα Ἕνωμένα Ἕθνη, τὸν Ἐξοχώτατο
κύριο Δημήτρη Σ. Μπίτσιο στὴν Ἑλληνικὴ Ἀποστολὴ οτα Ἔνωμένα Ἕθνη στὸν 790 δρόμο τῆς
πόλης τῆς Νέας Ὑόρκης. '

Τά γεγονότα τοῦ Ἀπρίλη στῆν Ἑλλάδα πάνω
στα ὁποῖα ἐπιστῆσαμε την προσοχη τοι) K. M7Tiτσιου ῆταν oi ποινές φυλάκισης που ἐπιβληΘηκαν στὸν ἐκτελεστικο διευΘυντη καί σὲ τέσσερις
ἀλλους ἐκτελεστικους τῆς ἐφημερίδας «ἝΘνσς»
γιατι υποστῆριξαν την ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατίας στην Ἐλλάδα, η καταδίκη 20 καθηγητων, δικαστων, δικηγόρων καὶ φοιτητων γιά
υπονομευτικη δράση μετά ἀπὸ μια δίκη στῆν

σμου και τῆν πιθανότητα παραχωρησεων περισσοτέρων ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἀπὸ μέρους τῆς προσωρινῆς κυβέρνησης ὅταν ὁ Νόμος
καὶ η τάξη άποκαταοταθουν στῆν Ἑλληνικὴ κοινωνία. Ἔπίσης υπογράμμισε την μεγαλυτερη
σταθερότητα τῆς σημερινῆς κοινωνίας σε συγκριση μέ την ἐποχῆ κατα την ὁποία ο Μιχαὴλ
Θεοδωράκης, ο συνθέτης των τραγουδιων του
Ζσρμπά του ἐλληνα και τῆς μουσικῆς του

‘O K. Δ.. Μπίτσιος, ὑπουργὸς Ἐξωτερικων τῆς
Ἑλλάδας καὶ «ἐπὶ κεφαλῆς» τῆς Ἑλληνικῆς ἀντιπροσωπείας στὸν Ο.Η.Ε, γιάτὸ Κυπριακό. Πιστὸς στοὺς πραξικοπηματίες τῆς 27ης Ἀπριλίσυ, στάΘηκε τὸ ἴδιο πιστὸς καὶ 0’ ἐκείνους τῆς
25ης Νοεμβρίου που ἀνατίναξαν την Κύπρο
" στὸν ἀέρα.

Μια ἐκλογὴ «στα πλαίσια τῆς ἀποχουντοποιησεως». Ὑπουργος τῆς δευτέρης Καραμανλικῆς
Κυβέρνησης για τις ἐξωτερικές ὑποθέσεις τῆς
Ἕλλάδας, Δ. Μπίτσιος. Ποιός μίλησε για Κυπριακη πολιτικη; Ὁ ἴδιος πάντως μιλοῡσε πάντα μὲ
Θέρμη γιά τοὺς δηλωμένους ἐχθροὺς του Μακαριου.

Ἀθῆνα που κράτησε 16 ῆμέρες, ῆ ἐξορία που
ἐπιβληθηκε σὲ 74 πρόσωπα που κατηγορῆΘηκαν
ὅτι ῆταν βασιλόφρονες καὶ ἐπικίνδυνοι στῆ δημόσια τάξη. 'H ἐνέργεια 15 Δυτικων κυβερνῆσεων τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης που καταδίκασαν τά βασανιστήρια καὶ ἀλλες κακομεταχειρῆσεις πολιτικῶν κρατουμένων καὶ ῆ συνεχιζόμενη φυλάκιση τοῦ ηλικιωμένσυ καὶ ἀρρωστου
Ἠλία Ἠλιοῦ οὲ ἕνα νοσοκομεῐο φυλακῆς.
Ἀπαντωντας ὀ πρεσβευτὴς Μπίτσισς έστρεψε
Τὴν προσοχῆ μας πρὸς την φιλικότητα των
Ἠνωμένων Πολιτιών ἀπέναντι στην Ἑλληνικὴ
Κυβέρνηση, τῆν ἀνάγκη Θυσίας των ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων βραχυρπόθεσμα ὥστε và ἐπι,ΤευχΘῆ ὴ μακροπρόΘεσμη ἥττα τοῦ κομμουνι-

φίλμ.Ζ. που τιμηθηκε μέ το βραβεῙο ”Οσκαρ, ὸ
ὁποῖος ἀπελευθερωΘηκε πρόσφατα μποροῡσέ
να ὀργανωνει τέτοιες συμμορίες ἀνατρεπτικὲς
ὅπως την κίνηση τῆς νεολαίας Λαμπράκη.

77 Ὀκτωβρίου 1974
HA ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
’Ὀπως καταδεικνυει τὸ συνημμένσ δελτίο τυπου, ἐμεῐς, ο Χάρσελ Χάλμπερτ, άλλοτε Διευθυντης τῆς «ΔιεΘνοῡς Ἕνωσης για τα ἈνΘρωπινα
Δικαιώματα» καὶ η Ἀδαμαντία Πόλλις, ΚαΘηγητρια Πολιτικων Ἐπιστημων στῆ Σχολη ΜετατΠυχιακων Σπουδων τῆς Νέας Σχολῆς γιά Κοινωνικη

’Ἑρευνα και μέλος της Διοικούσης Ἐπιτροπῆς
της ’ἘνωσηςΙ συνομιλησαμε με τὸν K. Δημητριο
Σ. Μπίτσιο, τότε Ἕλληνα Πρεσβευτη στα ‘Ev~
ωμὲνα ἝΘνη, στὶς 28 Ἀπριλῐου, 7970.
"Av Kai ὁ K. Μπίτσιος εἶχε συμφωνήσει να
σμναντηθεῐ μαζί μας, φάνηκε να δυσφορεῑ για
την παρουσία μας καὶ για τὸ γεγονὸς ὅτι τὸν καλέσαμε να δώσει λογο για την ὕπαρξη πολιτικῶν
κρατουμένων, για τὸ βασανισμῤ πολιτικων κρατουμένων καὶ για άλλες παραβιάσεις των άνΘρωπίνων δικαιωμάτων στην Ἑλλάδα. Ἀρχικά,
Ô K. Μπίτσιος άρνηθηκε ὅτι ὡπάρχουν πολιτικοὶ
κρατούμενοι στην (Ελλάδα ἢ ὅτι ὑπῆρξε ὁποιαδηποτε άλλη παραβίαση των ανΘρωπίνων δικαιωμάτων. Ἔπέμενεε να ὑπογραμμίζει ὅτι ἐπικρατοῦσαν ὁ νόμος καὶ η τάξη. ἸσχυρῘσΘηκε ὅτι
ηταν αδιανόητο γι’ αὐτὸν γιατι μια οργάνωση
σαν την «ΔιεΘνη Ἕνωση για τα ἈνΘρωπινα Δικαιωιιατα» μποροῡσε να Θέλει να εἶναι ἐπικρι-

τικη για την Ἑλλάδα μετα τη φιλία ποὺ ὑπῆρχε
μεταξὺ Ἑλλάδας καὶ Ἕνωμένων Πολιτειων.
Μετα την αρχικη TOU άρνηση ὅτι ὑπηρχαν πολιτικοὶ κρατούμενοι στην Ἐλλάδα, ο Πρεσβευτης,
αντιμετωπίζοντας σωγκεκριμένα ὀνόματα, ημερομηνίες καὶ γεγονότα, δηλωσε ὅτι ἴσως να
ὑπηρχαν μερικοι κρατούμενοι, άλλα ὅτι ἐπρο-

, κειτο απλως για κομμσυνιστές, ὅπως ὁ Μίκης

Θεοδωράκης. Καὶ πρόσθεσε ὅτι μερικὲς παραβιάσεις ανΘρωπίνων δικαιωμάτων μπορεῖ να
ηταν άναγκαῐες για την ηττα τοῦ κομμοονισμοῶ.
‘O K. Μττίτσιος τερμάτισε απότομα τη συνάντηση ἀναγγέλλοντας ὅτι η εἰδικότητά του δὲν
ηταν τα ανΘρωπινα δικαιώματα καὶ ὅτι Θα
ἔπρεπε να παμε να δοῡμε τὸν Ἕλληνα Γενικὸ
Πρόξενο) κ. Βρανόπουλο ποὺ άσχολιόταν μ’
αὐτα τα Θέματα.
Ἕπονται oi ὺπογραφὲς της Ἀδαμαντῐας Πόλλις
καὶ τοῦ Χέρσελ Χάλμπερτ.

Στη μέση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Περιστιχίζεται άπὸ τὸν Πρωθυπουργὸ καὶ τὸν Δ. Μπίτσιο. {‘Q
--κ ...... 7M r: ,,,,,, ; mu. mmmmnm u; τὴν K τκιῖῑκη. mi ἐπὶ ’iwavviôn καὶ ἐπὶ Παπαδοπούλουῃ. M . ,ε ï.-

«'Anô τὴν τέφρα tñc: ñvâtlôoq τάξεως,
ëﬂsys γιᾰ τὲᾒευταία φορὰ ὀ 'A. Παπανδρὲου

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
I'IDY ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ TD 1957,
...δᾶ ξεπηδὴση ὁ Φοίνικαςι».

ΞΕΠΗΔΗΣΕ D ΦῦΙΝΙΚΑΣ
ΤΗΣ ΞΊ ΑΠΡΙΛΙΟΥΞ
"Eva xpovuxô τῆς ιιὲντᾰσεωςυ. ἀκριθῶς
ὅπως εἶχε προγραμματιστεῑ ἀπὸ tñ Xaûv'ra,
noù καραδοκοῡσε.
Λοιπόν, εἴμαστε στίς παραμονὲς ἑκλογῶν. Ποὺ αὐτὴ τὴ φορὰ θὰ γίνουν. "07:00
ὁ καθένας θὰ σταθεῖ μπροστὰ στὴν κάλπη, μετὰ ἀπὸ μιὰ διαδρομὴ λαχανοασμένη
ἑφτὰ χρόνων καὶ κάτι, “Οπου ὁ καθένας θὰ διαλέξει αὐτὸ ἢ ἐκεῖνο μὲ γνώμονα τὴ
δική τοι) πιὰ ἐμπειρία, τὴ γνώση, τὴν ὡριμότητα, ποὺ συμπύκνωσε στίς ἀτέλειωτες
ὧρες τῆς δοκιμασίας. Λέμε, ὁ καθένας, καί ἀγνοοῦμε ἐκείνους τοὺς λίγους πού, μὰ
τὴν ἀλήθεια, ὁὲν κατάλαβαν τίποτα στὰ χρόνια ποὺ διατρέξαμε, οὔτε κὰν ὅτι τὰ διατρέξαμε.
Συμβολὴ νομίζουμε στὴν πηχτὴ ὡριμότητα τοῦ ἀνθρώπου πολίτη, ποὺ ὁδεύει
στὴν κάλπη θὰ εἶναι καὶ ἡ ᾶναστήλωση τῆς πρόσφατης ἱστορικῆς μνήμης. Γ ιὰ τὴν
ὀλοκλήρωση τῆς εἰκόνας, χρειάζεται, νὰ γεφυρώσουμε δύο ἐποχές ‘.' Πρὶν τὴ σωτηριά μας, μετὰ ἀπ’ αὐτήν. Ἡ ὃεύτερη, ἡ τωρινή, ὁὲν συγκρίνεται μὲ τὴν πρώτη, ἀλλὰ
εἶναι ἡ ἐξέλιξή της.

νὰ συντονίσει τὸν ἀγῴνα της ἐναντίον
Γυρίζουμε πίσω στὸν Ἀπρίλη τοῦ 1967.
τῶν,Ἀνακτόρων, μὲ τὸν «ἀνένδοτο» τοῦ
’Στενὰ καὶ λίγα εἶναι τὰ λόγια γιὰ τὴν
περιγραφὴ τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς ζωῆς. Γ. Παπανδρέου.
Ἡ ἀγγλικὴ ἑφημερίδα «Γκάρντιαν» o-rô ’ Τύπος, φοιτητές, συνδικαλιστικὲς ὀργαφύλλο τῆς 2.4.67,_ συγκρίνει τὸ ἑλληνικό νώσεις βρίσκονται σὲ-ἀδιάκοπο ἀγώνα. Ἡ
εὐρύτητα συμμετοχῆς τοῦ ἑλληνικοῦ Λαοῡ
μὲ καθεστὼς Λατινικῆς Ἀμερικῆς. ,
στὰ πολιτικὰ ζητήματα, εἶναι ἐκπληκτική.
Μετὰ τὸν ἐξαναγκασμὸ ἢ σὲ παραίτηση
{TON ΑΠΟΗΧΟ ΤΩΝ ΔΥΟ ΔΙΚΩΝ
τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου, ποὺ εἶχε ἐκλεγεῖ ἀπὸ τὸν ἑλληνίκὸ λαὸ μὲ 53%, τὸν Ἰού- Στὸ τέλος τοῦ 1966, ἀρχίζουν οἱ δύο συγλιο τοῦ 1965, οἱ σκιώδεις κυβερνήσεις τῶν κλονιστικὲς ὡς πρὸς τὸ στόχο τους δίκες,
ἀποστατῶν διαδέχονται ἡ μία τὴν ἄλλη,
"H μιά, μὲ καθυστέρηση ἀρκετῶν χρόνων,
γιὰ νὰ πεθάνουν πρὶν καλὰ καλὰ γεννηγιὰ τὴ δολοφονία τοῦ βουλευτῆ τῆς ΕΔΑ
Θοῦν.
Γρηγόρη Λαμπράκη καὶ ἡ ἄλλη γιὰ τὴν
έπιλεγόμενη «συνωμοσία» τοῦἈΣΠΙΔΑ μέσα
Πηγὴ ἐξουσίας εἶναι, ἀπροκάλυπτα πιά,
στὸ στρατό. Σκοπὸς τῆς δεύτερης, ἡ ἐμπλοὁ βασιλιὰς Κωνσταντίνος καὶ γενικώτερα
τὸ. Παλάτι. Ἀντί-πόδας, ἡ Ἐνωση Κέντρον κὴ τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου σὲ συνωμοτικὴ
τιέργάνωση «πρὸς ἀνατροπὴν
μὲ τὸν ἡγέτη της Γεώργιο Παπανδρέου,
>.
Πόλωση δυνάμεων, πρωτάκουστη στὴούγΣτὶς
ἀρχὲς
Ἀῗιτριλίοψ
ὁ
ἀπόηχος
τῶν
δύο
’χρονη ἑλληνικὴ ἱστορία.
Καί, ἀνάμεσα στοὺς δύο ἁντίπαλους δικῶν δὲν ἔχει ἀκόμα κοπάσει.

’ (οὔτε 6 χῶρος οὔτε ἡ ὥρα ἐπιτρέπει νὰ
ἐρευνήσουμε πῶς ὁ ὣς τότε φίλος τῶν βασιλέων Γ. Παπανδρέου βρέθηκε ξαφνικὰ 6
δηλωμένος ἐχθρός τους) ἡ Δεξιὰ-ΕΡΕμὲ ἁρχηγό της τὸν Παναγιώτη Κανελλόπουλο, προσπαθεῑ νὰ ἐμτιᾏεδιιίπση> κάποια,
ἔστω, νομιμοφανὴ πολιτικὴ κατάσταση, οἱ

· ἀποστάτες - ΦΙΔΗΚ - νὰ δικαιώσουν τὸ

πρῶτο τους βῆμα τῆς ἀποστασίας, ἡ ἈριῚστερόιτ· ΕΔΑ -8νυαμική, ἀκόμα κι εὐέλικτη,

Οἱ φοιτητὲς διαδηλώνουν, καθημερινὰ
στὴν Ἀθήνα καὶ στὴ Θεσσαλονίκη, μὲ συνθήματα «Ἐκλογές, Δημοκρατία, -1.1.4», συγκρούονται μὲ τὴν ἀστυνομία συναποκομίζοντας βαριὰ τραυματισμένους συναδέλφουςΔ
τους.

Οἱ ὀργανώσεις τῶν ἐργαζομένων πραγματοποιοῦν συγκεντρώσεις σὲ κλειστοὺς καὶ
ἀνοιχτοὺς χώρους, πορεῖες διαμαρτυρίας,
ὑπογράφουν ψηφίσματα, ἀπαιτοῦν ἐκλο-

Μαύρη Προπαγάνὸα
Ὠς προανεφέρθη, αὕτη θά ἀπνβλέπη εἷς τὴν πρόκλησιν συγχύσεως
καὶ ἀμοιβαίας καχυποψίας, τὸν ἀποπροσανατολισμὸν, τὴν ὄιάσπασιν,
τὴν ὐπονόμευσιν τῆς πίστεως εἷς
τὴν ἡγεσίαν. . . Θὰ διεξάζεται ἀποκλειστικῶς ἀπὸ τὴν ΚῩΠ.

(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ντοκουμέντο τῆς ΚΥΠ, πού ὃημοσίευσε στὸ
α’ καὶ β’ τεῦχος τὸ ANTI).

γές, Δημοκρατία, σεβασμὸ στὸ Σύνταγμα.
Σὲ πολλὲς περιπτώσεις τὰ συνθήματα
ξεπερνοῡν σὲ τόλμη τὴ φαντασία τοῦ

Ἕλληνα τῆς γενιᾶς τοῦ 1940: στρέ-

φονται ἀνοιχτὰ ἐναντίον τῶν Ἀνακτόὲ
ρων. «Κωνσταντίνε, παρ’ τὴ μάνα σοὺ
ἳαὶ φύγε», ἔγραφαν τὰ πανὼ στὶς διαδηωσεις.

Οἱ καιροὶ εἶναι δύσκολοι ὄχι μόνο γιὰ
τὴ δεξιά, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ συντηρητικὴ
μερίδα τῆς E.K.
TA AIEKAIKOYNTA KOMMATA

Τὸ τι·ρῶτο κόμμα, ἡ Ἕνωση Κέντρον,
ῗχξζςῖςμᾷὲαῗανδρέου : ᾶμεσες ἐκλογὲς μὲ
α ογικη.
Τὸ δεύτερο κόμμα, ἡ ΕΡΕ, ἡγέτης ὁ
Π. Κανελλόπουλος; Διεκδικεῑ ἀπὸ τὸ παλὰτι τὴν ἐντολὴ γιὰ τὸ σχηματισμὸ κυβέρνησης.
λ Ἡ ξΔΑ : ’Ἀμεσες ἑκλογὲς μὲ ἁπλὴ ἁναογικη.
T‘o ΦΙΔΗΚ (ἀποστάτες, ποὺ τὸ πιὸ δυναμικό τους στοι εῑο εἶναι ὁ Κωνσ-ταντίνος
Μητσοτάκης); ᾂαυτίζεται μὲ τὴν ΕΔΑ γιὰ
τὸ σύστημα ἑκλογῶν, τὴν ἁπλὴ ἀναλογική,
δὲν διεκδικεῑ ἅμεσες ἐκλογές.
Ἔτσι στὶς ἀρχὲς τοῦ Ἀπρίλη, τὸ σύνθημα ποὺ δονεῖ τὰ πλήθη ἀπὸ τὴ μιὰν ἄκρη
τῆς χώρας ὣς τὴν ἄλλη εἶναι «ἐκλογές,
Τώρα». Ἀλλὰ ἐκλογὲς δὲν προσδιορίζονται.

Οἱ πρῶτες εὐτυχισμέιές μέρες, Ὁ Κωνσταντίνος παντρεὺεται Kl ὁ Παπανόρέοι) πρωθυπουργὸς τοῦ 53 Ἀ. Ἠ ἀπειλὴ καραδοκοῦσε δίπλα του. Ὀ Νὸβας, τότε, πρόεδρος τῆς Ban/117:.

πραξικόπημα. ‘O Βασιλεὺς προτίμησε

δυστυχῶς νά γίνει κομματόιρχης. Ἡ

ΕΡΕ ἡ ὁποία εἶναι δεύτερο κόμμα ἣνινε
κυβέρνησις χάρις στὴν εὔνοια τοῦ ΒασιQ λὲως. .. Ἐμεῑς θὰ ἐπανέλθωμεν ἀπὸ τὰς
" ἐκλογὰς θριαμβευτικὰ καὶ θὰ δημιουργή' σωμεν μιὰν νέαν Ἑλλάδα».
Ἡ ἔνταση αὐξάνεται ἀπὸ μέρος σὲ μέρα,
Ἡ πολεμικὴ τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς E.K. καὶ τῆς
ΕΔΑ κατευθύνεται περισσότερο πρὸς τὸ
Παλάτι, πατὰ πρὸς τὴ νέα κυβερνηση.
«. . ,μὴ λησμονήσης, Βασιλεῡ, ὅτι ὁ κομ-

ματάρχης δύναται πίτι-ιων νὰ ἐγερθῇ

_ ἐκ νέου... ἀλλὰ βασιλεὺς κομματάρχης
ἣ οὐ, δὲν πίπτει εἰμὶ διὰ νά μὴ ἐγερθεῑ
πλέον».

Εἶναι κείμενο τοῦ Κωνσταντίνου Λοβὲρδου, πρὸς τὸν Γεώργιο, τὸ 1874. ποὺ δημοσιεύεται άποσπασματικά στὸν Κεντρῶο
Τύπο τοῦ Ἀπριλίου 1967.
Μιὰ γελοιογραφία τοῦ Κ. Μητρόπουλου, ἀπ’
αὐτὲς ποὺ ὁὲν πρόλαβαν và ὅημασιευτοῦν. Ἡ
21η Ἀπριλίου ἅφησε τὴν ἐπικαιρότητα πίσω.
Ὁ Ἀντρέας, τοῦ Ἀντρέα τὸ πρόσωπα
πού κυριαρχοῦσε στῆν πολιτικὴ σκηνή. Οἱ ᾶποστάτες τὸν κατηγοροῦσαν γιά κρυπτοκομμουνιστή, τὰ Ἀνάκτορα γιὰ τὸν ΑΣΠΙΔΑ. . ,
’Ὸλοι ἔβλεπαν στὸ πρόσωπο τοῦ Ἀντρέα τὸ
ὅιαβουλευτὴ τῆς «τάξεως», τῆς τάξεως πού κατασκευάστηκε στὰ γραφεῖα τῆς K YI7.

Σὲ ἑνυπόγραφο ἄρθρο του, σ-[ὸ «BHMA»
τῆς 2.4.67, ὁ ἀντι-πρόεδρος τῆς E.K. Γεώργιος Μαῦρος, γράφει;
«. . ,Κωμωδία ἀνίερος παίζεται εἰς βάρος
τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ : ἐνῶ τὸν ἐβαυκάλιζαν μὲ τὴν ὑπόσχεσιν βεβαίων καὶ ἀδιαβλήτων ἐκλογῶν ἐντὸς τοῦ Μαΐου, βλέπει
ὁ ἴδιος περίεργα πράγματα νὰ συμβαίνουν, ποὺ κάθε ἄλλο παρὰ εἰς τὴν διεξαγωγὴν τιμίων ἐκλογῶν. . .».
Στὶς 3 Ἀἰτριλίου, ô Κωνσταντίνος δίνει
στὸν Παναγιώτη Κανελλόπουλο τὴν ἐντολὴ νὰ σχηματίσει Κυβέρνηση. Στὸ διάγγελμά του, ô ἀρχηγὸς τῆς ΕΡΕ εἶναι σχεδὸν
σαφης.
«‘H Κυβέρνησίς μοις ἔχει εἰς χεῖρας της
τὴν ἐντολὴν διὰ τὴν διάλυσιν τῆς Βουλῆς
καὶ τὴν προκήρυξιν έκλογῶν, ἀλλὰ πρὶν
ἀπὸ κάθε χρῆσιν αὐτῆς θὰ ἐμφανισθῆ
πρὸ τῆς Βουλῆς ὅχι ζητοῦσα ψῆφον
ὲμπιστοσύνης, ἀλλὰ διὰ τὰ κόμματα ἣ
τὰ μεμονωμὲνα μέλη τῆς Βουλῆς τὰ ὁποῖα
ἐπιθυμοῦν τὴν ἀλλαγὴν τοῦ ἑκλογικοῦ
συστήματος. . .».
‘H ἀντίδραση τοῦ Γεωργίου Παπανδρὲου
στὸ σχημιοτισμὸ Κυβέρνησης τῆς ΕΡΕ ἐκδηλώνεται στὶς 4,4.67 μὲ τὸ πιὸ κάτω κείμενο,
«Κατ-αγγελλω στὸν ἑλληνικὸ Λαὸ τὸ νέο

'H «συνωμοσία»
τοῦ ΑΣΠΙΔΑ
ξέσπασε σὰν
προοίμια
μιᾶς θύελλας.

TA «EN ΟΙΚΩ»
Μὰ γιὰ νὰ κατανοήση κανείς, ὣς ἕνα ἔστω
σημεῑο, πόσο πολυσύνθετα εἶναι τὰ πολιτικὰ
προβλήματα, χρειόιζεται νὰ κοιτὰξει πίσω
ἀπὸ τὴν πρόσοψη τῶν κομμάτων τουλάχιστον.

Οἱ ἑσωτερικὲς ἀντιθέσεις στὴν EPE εἶναι
πιὰ κοινὸ μυστικό.
Ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ εἶναι ὁ Παναγιώτης
Κανελλόπουλος μὲ τοὺς ὀπαδούς του βου-

λευτές,ποὺ προσπαθεῑ να ἀνοίξει κάποια
διέξοδο στὴν ἀσφυκτικὴ πολιτικὴ ἀτμόσφαιρα, μέσα πάντα στὰ συνταγματικὰ
πλαίσια. Ἀπὸ τὴν ἅλλη εἶναι οἶ «σκληροί»,
πού κινοῦνται νὰ πείσουν τὸν Κωνσταντίνο Καραμανλὴ νὰ ἐπιστρέψει στὴν ιΕλλάδα
καὶ νὰ ἡγηθεῑ τῆς δεξιᾶς. Καὶ ένῶ κάθε σχετικὴ προσπάθειά τους πέφτει στὸ κενό, οἱ
ἀφοσιωμένοι του «σκληροὶ» ἀρνοῦνται να
στηρίξουν τὸν Παναγιώτη Κανελλόπουλο
μέσα στὸ κόμμα.
Στὴν E.K. ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου, ὁ ριζοσπαστικὸς γιὸς τοῦ Προέδρου, δέν εἶναι τὸ
κόκκινο πανὶ τοῦ ταύρου μόνο για τὴ δεξιά.
Εἶναι καὶ για πολλὰ συντηρητικὸι στελέχη
τῆς E.K. Γίνεται πρόβλημα καὶ για τὸν πατέρα του, ὅταν ἔρχεται πρὸς συζήτηση τὸ
θέμα σχηματισμοῦ συνδυασμῶν γιὰ τὶς
έκλογές. Σαραντα περίτι·ου βουλευτές τάσσονται στὸ πλευρὸ τοῦ Ἀνδρέα καὶ ὁ Γεώργιος Παπανδρέου ἀπειλεῖ νὰ τοὺς διαγράψει, ὅλους μαζί. Μέρος τῆς ὀξύτητας ἀνάμεσα στὸ γιὸ καὶ τόν πατέρα ὀφείλεται στὴν
ἐπιθετικότητα τοῦ Ἀνδρέα ἐναντίον τῶν
Ἀνακτόρων, καθὼς καὶ στὶς Θέσεις του σχετικὰ μέ τὸν κοινωνικο - οικονομικὸ προσανατολισμὸ τοῦ Κόμματος;
((...Πιστεύω ὅτι ἡ ύποδομὴ τοῦ "Eθνους, οἱ μεταφορὲς καὶ οἱ συγκοινωνίες,
τὸ πιστωτικὸ σύστημα καὶ ἡ ἑκπαίδευση
πρέπει νὰ ἀνήκουν στὸ δημόσιο. Σὲ γενικές γραμμὲς ἡ βαριὰ βιομηχανία νὰ
εἶναι κρατικὴ καὶ ἡ ἐλαφρὰ ἰδιωτική. ..
εἶναι ἀναγκαῑο νὰ σταματήσει ἡ ἐκχώρηση μονοπωλιακῶν προνομίων, ποὺ
βοηθᾱ στὴν εἵσοδο ξένων κεφαλαίων, . .».
(DIAHK: ἐδῶ οῖ’ ἀντιθέσεις εἶναι πολλὲς
καὶ βαθιές, μὰ ἡ ἀνάγκη έπιβίωσης, ἐπιβάλλει τὴν ἑνότητα. Μετὰ τὸ σχηματισμὸ
κυβερνήσεως ἀπὸ τὴν ΕΡΕ, τὸ ΦΙΔΗΚ δέν
φαίνεται διατεθειμένο ·νὰ τῆς δώσει ψῆφο
έμπιστοσύνης στὴ Βουλή, ἔτσι ποὺ ἀπομένει
πιὸ μόνο του ἀπὸ ποτέ.

— στὸ θέατρο «Γκλόρια» —— ἀνάφτηκαν φωτιὲς στοὺς δρόμους τῆς Ἀθήνας. ιΗ εὐθύνη
αποδοθηκε στὸ προεδρεῑο, ποὺ δικάστηκε
καὶ καταδικάστηκε σὲ δύο περίπου χρόνία
φυλακή. Ἀνόιμεσα στοῦς καταδικασμένους
καὶ ô Γενικὸς Γραμματέας τῆς Ἕνωσης

[Περικὰ ἀπὸ τὰ ἔντυπα gué/y — βολλάν πού
γέμιζαιι τοὺς δρόμους. Ὀ ἀντικομμουνισμὸς - τὸ πρόσχημα τ’οῦ πραξικοπήματος
- καλύπτει ὁλόκληρο τὸ πρόγραμμα τῆς
ΚΫΠ, ὅπου ἀρχηγὸς ﬁrm! ὁ Μακαρέζος.

κάτορες τῆς χούντας, καλοῦνται ἀπὸ τὸν
ἀνακριτὴ να ἀποδείξουν ὅτι οἱ ἐμπρηστὲς
δέν ἧταν οἱ κατηγορούμενοι.

Δύο ἀπὸ αὐτούς, ὁ Γιάννης Βούλτεψης
καὶ ὁ Δημήτρης Σαπρανίδης δικάζονται στὶς
20 Ἀπιλίου 1967. Ἀλλὰ ἡ δίκη τους διακόπτεται τὰ μεσανυχτα καὶ τὴν ἑπομένη δέν
μπόρεσε νὰ συνεχιστεῑ. Ἐπῆλθε ἡ 21η.
ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Oî συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας τῶν φοιτητῶν εἶναι σχεδὸν καθημερινές τὸν Ἀπρίλη τοῦ 1967. Γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή τους
έφαρμόζεται τὸ παλιωμένο πιὰ σύστημα
τῆς ἀντισυγκέντρωσης μέ ἀντιφρονοῦντες.
Στὶς 5.4.67 ἡ ΕΦΕΕ παίρνει ἄδεια τῆς ἀστυνομίας γιὰ συγκέντρωση στὰ προπύλαια
τοῦ Πανεπιστημίου. Ἡ ΕΚΟΦ παίρνει καὶ
αὐτὴ ἄδεια συγκέντρωσης, τὴν ἴδια ὥρα,
στὸν ῖδιο χῶρο.

Τὴ συνέχεια θὰ μποροῦσαν νὰ τὴν προδικὰσουν καὶ τὰ μικρὰ παιδιά.

Ὀργανωμένοι για «ξύλο» οἱ έκοφίτες
ἐπιτίθενται, δέρνουν μέχρι ἀναισθησίας τοὺς
ὀπαδοὺς τῆς ΕΦΕΕ, êch ἡ ἀστυνομία προσποιεῖται πὼς δέν βλέπειι

Πυροσβεστικές ἀντλίες, θωρακισμένα αύτοκίνητα γιὰ δακρυγόνα, συμπληρώνουν
τὸ διάκοσμο ἐλευθερίας, ὅπου οἱ φοιτητὲς
πραγματοποιοῦν τὶς συγκεντρώσεις τους.
Ὁ διευθυντὴς τῆς ἀστυνομίας λέγεται
Τασιγιῶργος καὶ ô Εἰσαγγελεύς, ποὺ παρακολουθεῖ τὴ σύγκρουση ΕΦΕΕ- ΕΚΟΦ, Ἠ.
Σπυρόπουλος.

mm Knupnv
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ΕΔΑῑ φαινομένικὰ ὅλα πηγαίνουν καλὰ
μά, στὴν πραγματικότητα, ἡ κρίση ἡγεσίας
ποὺ ἑκδηλώθηκε ἀργότερα, εἶναι, γιὰ τὰ
στελέχη της, φανερή, ἀναπόφευκτη καὶ
ἀναγκαία.
Η ΚΡΑΥΓΑΛΕΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Πέρα ἀπὸ τὴν ἡγεσία καὶ τὰ κόμματα,
εἶναι ἡ ,κραυγαλέα πλειοψηφία τοῦ λαοῦ,
ποὺ ἡ Δεξιὰ χαρακτηρίζει «πεζοδρόμιο».
Εἶναι οἱ ἐργαζόμενοι καὶ οἱ φοιτητές.
KEPAIZE‘I
Τὰσυνδικάτα δέν παριστάνουν τὴ στρουJ.
..
«Wm»...
_
__
θοκάμηλο, βλέπουν πόσο ἀναπόσπαστο
ΨΗΦΟ ΣΙῊΝῈΔΔΙ
ἓὲῗῖῖαῖοῗ ﬁﬁî‘îîä‘äï‘êäâïïäÈOÎCÈÀÂÈËÊÎ
αoΣυντακτῶν Ἀθηναῖκοῦ Τύπου (ΕΣΑΤ), ὁ
pÀﬁuorrâ. X
Τάσος Δήμου,
Οἱ οἰκοδόμοι συγκρούονται μὲ τὴν ἀστυὉμάδα δημοσιογράφων 1100 ὑπέγραψαν
νομία, στὴν Ἀθήνα. Ὑπάρχουν τραυματίες
καὶ δημοσίευσαν ὑπόμνημα, σύμφωνα μὲ
στοὺς διαδηλωτὲς στοὺς ἀστυνομικούς.
τὸ ὁποῖο οἱ φωτιὲς ἁνὰφτηκαν ἀπὸ προβοΣὲ σχετικὲς δηλώσεις του ὁ Γεώργιος
Ράλλης ἐπισημαίνει ὅτι οἱ συγκρούσεις
ψ αὐτὲς ἀποτελοῦν τὴν πρόβα τζενεράλε,
γιὰ τὴν Πορεία Εἰρήνης ἀπὸ τὸ Μαραθώνα, ποὺ ἔχει προγραμματίσει ἡ ΕΔΑ
παρὰ τὴν ἀπαγόρευση τῆς ᾀσρ-υνομίας
Ἡ χούντα
τΐαέτὲζζᾷῗιῐὲ Ξῖὲοφιῖἷῷἳὲῗυέὲὸ κενά,
συνεδριάζει σὲ
βαθιὰ γερὰματα
μετὰ τὴν ἀπόφαση τῆς ΕΔΑ νὰ μεταφέρει
κάτω ἀπὸ τὴν
στὸν Ἰούνιο τὴν πραγματοποίηση τῆς
Ἀκρόπολη.
πο εία .
Συζητοῦν τὸ θέμα
ἕτὸνς Πειραιά, ἡ ἀστυνομία προσπαθεῖ
τῶν ἐκλογῶν. . .
νὰ ἐμποδίσει ἐπιτροπὴ ἑκπροσώπων πολἨ ᾶπαισιόόοξη αὐτὴ
λῶν ἐργατικῶν σωματείων, ποὺ κατευθύπροοπτική,
ποὺ
τὴν
νεται στὸ Δημαρχεῑο Πειραιῶς, γιὰ νὰ ἐπιεἶχαν διατυπώσει
δώσει ψήφισμα. Στὸ ψήφισμα γίνεται ἔκκληπολλοὶ
σηΤέι-ῗτρὲἓὲςζεξοτη-ἷῒῗὲ, σὲ βρεφικὴ ἀκόμα ἡλι- συνταγματάρχες,
κίοι, Ὁμοσπονδίας Τύπου βρίσκεται στὴ
γελοιογραφήθηκε
φυλακή. Ἐπειδὴ μετὰ τὴ συγκέντρωση διαστῆν «Γκάρντιαν»
_ μαρτυρίας ποὺ ὀργάνωσε σὲ κλειο-ιὸ χῶρο
- τὸ 1969.

Ἣ συγκέντρωση ἂρχισε στὶς 12 τὸ μεσημέρι εἰρηνικά. Ἡ έπίθεση τῶν έκοφιτῶν κατὰ
τὶς 3 μμ. καὶ κοντὰ στὶς 7μμ.

«Ἤ ἀστυνομία ἐπενέβη, διὰ νὰ χωρίση
τοὺς συμπλεκομένους φοιτητὰς»,
Ἀπὸ τὴν προστατευτικὴ έπέμβαση τῆς
Ἀστυνομίας τραυματίστηκαν ἀρκετὰ σοβαρὰ 14 φοιτητές, ὅλοι τῆς ΕΦΕΕ.

Τὴν ἑπόμενη μέρα στὴ Θεσσαλονίκη,
ἑφαρμόζεται τὸ ἴδιο σύστημα. Δίνεται ἄδεια
συγκέντρωσης ἀντιφρονούντων φοιτητῶν,
στὸν ἵδιο τόπο, τὴν ἴδια ὥρα.
"H συγκέντρωση γίνεται τὴ στιγμὴ ποὺ
συνεδριόιζει τὸ Πειθαρχικὸ Συμβούλιο γιὰ
τὴν ἐπιβολὴ ποινῆς σέ 21 φοιτητές. Τὴν
εἰσήγηση γιὰ τὴν ἐπιβολὴ ποινῆς κὰνει
ὁ Πρύτανης τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Π. Χρήστου.
Οἱ φοιτητὲς συγκεντρώνονται στὸν Πανεπιστημιακὸ χῶρο μὲ τὰ γνωστὰ συνθήματα
«Ἐκλογὲς-1.1.4>> καὶ «Παραιτήσου Πρύτανη». Οἱ ἀντιφρονοῦντες, πάλι, κραυγάζουν τὰ δικά τους συνθήματαε «Βούλγαροι» καὶ «Παπανδρέου στὸ Γουδί».

Ὁπότε, ὁ πρύτανης καλεῖ τὴ χωροφυλακή, ποὺ μπαίνει μέσα στὸ Πανεπιστήμιο
καὶ ἐπιβάλλει τὴν τάξη μὲ 22 φοιτητὲς
τραυματισμένους.
(Παρένθεοη : Ἐκείνη τὴν ὥρα στὴν Ἀθήνα, ὁ Κωνσταντίνος ἐμφανίζεται χαριτω-

τέλους οἱ πολυτραγουδισμένες ἐκλογέςῑ Οἱ
Ἕλληνες ea ψηφίσουν στὶς 28 Μαΐου.
Δεξιὰ, Κέντρο, Ἀριστερά, αἰσιοδοξοῡν.
Οἱ πρῶτοι μιλοῦν για τὴ νίκη τους, οἷ δεύτεροι για τὸ θρίαμβό τους.
Στὶς 14.4. διαλύεται ἡ Βουλή γιὰ σαραταπέντε μέρες. Ἔτσι, τούλάχιστον, νομίσαμε τοτε.
Στὴν ἑβδομάδα πού ἀκολουθεῖ, ψίθυροι,
φῆμες, καταγγελίες, ὀργιάζουν. ’Ὀλοι μι-

_ λοῦν για στρατιωτικὰ) πραξικόπημα, Οἱ

ψίθυροι μεταφέρονται καὶ στὸν Τύπο.
Ἣ δεξιὰ ἀπαυτᾶῑ
«Δὲν εἶναι δυνατὸν νά γίνει πραξικόπημα,
γιατὶ ὁ Βασιλιὰς ξέρει ὅτι οἱ δικτατοpis; ἔχουν δύο ἄκρες,Τὴν ἀρχὴ καὶ τὸ
τέλος τους».
Πού σήμαινε ὅτι ἡ Δεξιὰ ἔβλεπε σὰ μόνη
δυνατὴ πηγὴ πραξικοπήματος τὸ Παλάτι,
Ἡ E.K. προειδοποιεῖ;
«Θὰ νικήσουμε, θὰ νικήσουμε, ὅ,τι κι ἂν
κάνουν. Ἀλλὰ ἂν προχωρήσουν στὴ βία
στὴν καταπάτηση τῶν ἐλευθεριῶν τοῦ
λαοῦ μας, θὰ κριθοῡν οἱ Θεσμοί. . .».
Ποὺ σημαίνει ὅτι καὶ τὸ Κέντρο ἐβλεπε

Ὀ τελευταῖος πρωθυποι·ρ)’(); τῶν ἀποστατῶν Στεφανόπουλος. Τὸ «(raid/u» τῶν πρακτά
ρων τῆς ἀνωμαλίας, μέσα n‘n‘ç τάξεις τῆς Ἰἰνώσεως Κέντρον, εἶχε τελειώσει.

μένος, γελαστος, awn-ma; στὸ Στάδιο,
γιὰ νὰ ’παρακολουθήσει τὴν «Ὀλυμπιακὴ *Ημέρωχ Τὰ πλήθη ζητωκραυγάζουν
με συνθήματα «Κωνσταντίνε Ὀλυμπιονίκη», Τὴν ἑπομένη γονεῖς μαθητῶν διαμαρτύρονται,γιατὶ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, μὲ ἐγκύκλιό του, εἶχε ἀναγκάσει
τοὺς μαθητὲς νά τταρευρεθοῦν στὸ Στάδιο καὶ νὰ ταλαιπωρηῖοῦν ἐπὶ ὧρες.
Κλείνει ἡ παρενθεση).
Στὶς 10 Ἀπριλίου, στή Θεσσαλονίκη ὁ
πρύτανης Χρήστου στέλνει στὸ πειθαρχικὸ
ἄλλους 20 φοιτητές, ἐπισυνάπτει στὴν εἰσήγησή του, τὴν ἀναφορὰ τῆς Ἀσφάλειας
για τοὺς 20». Ἀργοτερα οἱ φοιτητές ποὺ
συλλαμβάνονται δέρνονται ἀπὸ τοὺς ἀστυνομικοὺς καὶ παραπέμπονται σὲ δίκη γιὰ
τεντυμποϊσμὸ καὶ ἐξύβριοη τοῦ Βασιλέως.
Μέρα μὲ τὴ μέρα ἡ λαϊκὴ πίεση γίνεται
πιὸ αἰσθητή. Ἐκλογές, ἐκλογές, ἐκλογές.
Μὰ καθὼς γράφει ἀργότερα ô εἰδικὸς d112—
σταλμένος τῶν «Τάιμς τῆς Νέας Ὑόρκης»,
φίλος τοῦ Κωνσταντίνου C. Sulzberger, ή
πίεση δέν προερχόταν μόνο ἀττρ τὸ λαόῑ
«. . ,ὁ βασιλιάς, τρεῖς βδομάδες πρὶν ἀπὸ
τήν 2οὴ Ἀπριλίου άρνιήθηκενὰ ύττοκύψει
σὲ στρατιωτικὲς πιέσεις, πού πρότειναν
τὴν ἅμεση ἐπιβολὴ δικτατορίας..,».
Εἷμαστε στὶς 6 Ἀπριλίου.
Τὸ βραδυ σὲ συνοικισμὸ τῆς Κορίνθου
γίνεται συγκέν-Γρωση ὀπαδῶν τῆς E.K.
Μετὰ τὴ συγκέντρωση, 5 ἄγνωστοι μὲ
στρατιωτική στολή ὁρμοῡν στούς ἀδελφοὺς
Νὲγρη, γνωστοὺς κεντρώους τῆς Κορίνθου
καὶ τούς ξυλοκοττοῦν ἄγρια,
"OTotv τρέχουν οἱ γείτονες να βοηθήσουν,
οἱ 5 ἄγνωστοι ἐξαφανίζων-παι, Ἀνακρίσεις
ἀναλαμβάνει τὸ 6o Σύνταγμα Κορίνθου.

Εἶναι ἕνα ὰπλο περιστατικά ἐνδεικτικὸ
γιὰ τά ἐπακόλουθα,

‘O Νομάρχης Ἀττικῆς καλεῖ σε ἀπολογία 17 δημοτικοὺς συμβούλους τοῦ Δήμου
Ἀθηναίων, ἐπειδὴ στὴν τελευταία συνεδρίαan τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ἀποφάσισαν
να ύττογράψουν ψήφισμα για τὸ σχηματισμὸ νέας κυβερνησης.
Ὁ Δήμαρχος Πλυτός εἶχε ἀποχωρήσει,
ὅταν ἡ συζήτηση μεταξύ συμβούλων πῆρε
πολιτικο χαρακτῆρα.

ΕΚΛΟΓΕΣ
Στίς 12 Ἀτῐριλίου,προκηρύσσονται ἐπὶ

πραγματικὰ αἴτια τῆς δικτατορίας στὴν
Ἑλλάδα,

ΑΠΑΝΤΗΣΗε Δύο παράγοντες ὁδήγησαν
στὸ πραξικόπημαῑ ἡ ὔτι-αρξη ὁρισμένων
φιλόδοξων ἀξιωματικῶν ,καὶ ἡ ἀποτυχία
τῆς δημοκρατίας. “Av ἔλειπε ἐνας ἀπὸ ,ς
δύο παράγοντες, τὸ πραξικόπημα ’ὗεν θὰ
γινόταν. Γιατὶ κανεὶς δέν μπορεῑ “à ἀνατρέψει ἔνα καθεστὼς ύγιές, . .
ΕΡΩΤΗΣΗ ; Ποιὸς κατὰ τὴ γνώμη σας εἶναι
ὑπεύθυνος γιὰ τὴν κατάργηση τοῦ δημοκρατικοῦ καθεστῶτος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗΖ Κανένας καὶ ὅλοι μαζί. Στὴν
ἐποχή τῆς Γαλλικῆς ἐπανάστασης, προσπαθώντας νά δικαιολογήσει μιαν ἐχθρικὴ πρὸς
τὸ νέο καθεστὼς πράξη, ὁ Ταλεϋράνδος ἔλεγε : «Ἡ σύγχυση καὶ τὰ πάθη ἦταν τόσο
ἐντονα, ὥστε κανένας Γάλλος δὲν ἧταν
ὑπεύθυνος για τὶς πράξεις του», Θὰ μπορού- ν
σαμε νὰ ἑπαναλὰβουμε αὐτὰ τά λόγια στὴν
περίπτωσή μας, προσθέτοντας ὅτι μεγαλύτερη εύθύνη βαρύνει ἐκείνους ποὺ προκάλεσαν τὴν ἔξαψη τῶν παθῶν.
Σιβυλλικὲς ἀπαντήσεις, ὅπου οὔτε ὀνόματα θίγονται οὔτε οἰκογένειες. Σὲ ἐρώτηση
τοῦ Ἐρὶκ Ρουλώ, ἂν ἐγκρίνει τήν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος ποὺ ἐτοίμαζαν οἱ Συν»
ταγματάρχες, ὁ πρόεδρος απάντησε ;
<<..,Τὸ Φεβρουάριο 1963, παρουσίασα
στὴ Βουλὴ σχέδιο ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος. "Av οἱ ἀντίπαλοί μου δὲν συμμαχοῦσαν γιὰ τὴ ματαίωση τοῦ σχεδίου ἐκείνου, δέν ea βρίσκονταν σήμερα στὴ φυλακή,
οὔτε οἱ συνταγματάρχες στὴΙέξουσία. . .>>.

Καί, καθὼς ἡ σκωπτικὴ ἀναδ ρομὴ μας κλείνει, ἂς μᾱς συγχωρέσει ὁ Γάλῖ ος συνάδελφος μ
Ρουλώ, ποὺ χρησιμοποιοῡμε στὸ τέλος,
τὸν τίτλο τῆς οὐνέντευξης του μὲ τὸ σημεριvô πρωθυπουργό, τίτλο ποὺ ἔβγαλε ἀπὸ
τὴ συζήτηση μαζί Tou:

«Oi ’Έλληνες δὲν Θὰ ἐπιτρέψουν τὴ διατήρηση τῆς δικτατορίας κάτω ἀπὸ ὁποιαδήποτε μορφή».
Σοφία Κανᾶ

ἶοςαλμιέμιη δυνατὴ πηγὴ προίξ-κοπήεατςς τὸ
ΟξΓὲῗ-ἵίὲιο καὶ ἡ ΕΔΑ.

<<...Καὶ ἀπὸ τὴ σήψη τῆς ἤγέτιδος
τάξεως, ἀπὸ τὴν τέφραὴέλεγε ὁ ’Avδρέας Παπανδρέου, στήν τελευταία δημόσια ἐμφάνισή του-Θὰ ξεπηδήσει ὀ
Φοίνικας, . .».
Καὶ ξεπήδησε,
Εἶναι, τέλος, χρήσιμο, στὴν προσπάθεια
μας νὰ γεφυρώσουμε τὶς δύο ἐποχές, νὰ παραθέσουμε χαρακτηριστικὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ
τὴ συνέντευξη, ποὺ ἕδωσε ὁ σημερινὸς
Πρωθυπουργὸς Κωνο-ταντίνος Καραμανλὴς
στήν ἐφημερίδα «Le monde» στὸ Παρίσι,
στὶς 29.11.67. '
Τὶς μέρες ἐκεῑνες τὸ Κυπριακὸ βρισκόταν
πάλι σὲ κρίσιμη ψάση..Τὸ πρῶτο μέρος
τῆς συνέντευξης ἀναφέρεται στὶς σχέσεις
Ἑλλάδος-Τουρκίας καὶ στὶς σχετικὲς συμξρὲιίνίεέ
λά α;Ζυρίζης - Λονδίνου. Τὸ δεύτερο στὴν

ΕΡΩΤΗΣΗῑ Ποιά ἦταν, κύριε πρόεδρε, τὰ

Ἐνῶ ἡ χούντα ἐποπτεύει
Η ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΖΑΡΕΥΕΤΑΙ
ΗΠΑ ; Ἕνα Κοκκαλο γιὰ τὴν
Ἐλλάδα.
NATO:
Πρῶτοι
ἡ συμμαχία. Τουρκίαῑ Ἔχουμε

καὶ τὸ Αἰγαῖς)... Ἀκόμα
Καὶ τὸ Πακιστὰν
«ἐνδιαφὲρεται».

......

Τοῦ Νικοκρέωντα
ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΓΥΡΙΖΕΙ
Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ
Ἐὰν ἄρχισε καὶ μὲ ποιό ρυθμὸ προχωρεῖ
ἡ διάλυση τῆς ΕΘΚΑ-Β, για τὴν ὁποία εἶχε
ἐπιτραπεῖ ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ ’Υπουργεῖο
Ἐθνικῆς Ἀμύνης στὸν ταγματάρχη Καροῦσο
νά πάει στὸ νησί, δὲν ἀκούγεται τίποτα, Καὶ
ὅμως, τὶςὶπρῶτες μέρες μετὰ τὴ μεταπολίτευση στην Ἀθήνα εἶχε δηλωθεῖζ ὅτι θὰ
αντικαθίσταντο πολὺ σύντομα ὅλοι οἱ ἀξιωματικοὶ πού βρίσκονταν στὴν Κύπρο μὲ τὴν
Ἐθνοφρουρά, κατὰ προὲκταση καὶ μὲ τὴν
ΕΟΚΑ-Β. “Ο Πρόεδρος Μακάριος εἶχε μά-λιστα δηλώσει τὴν 17.9.74 ὅτι θὰ ἐπέστρεφε
στῆν Κύπρο «τὸν ἐρχόμενο μῆνα» (Ὀκτώβριο), ἀφοῦ εἶχε διαβεβαιώσεις ἀπὸ τὴν
ἑλληνικὴ κυβέρνηση (Γ. Μαῦρο),*πὼς ὣς
τέλος Σεπτεμβρίου θά εἶχε συμπληρωθεῖ ἡ
ἀντικατάσταση καὶ. ἀποχώρηση ὅλων τῶν
Ἑλλαδιτῶν ἀξιωματικῶν, πού βρίσκονταν
“ στὴν Κύπρο στὶς 15 Ἰουλίου 1974. Emmé-τερα γιὰ τὴν ((ἀποχουντοποίηση» τῆς Ἐθνοφρουρᾶς, κᾶν δέν σταμάτησε, προχωρεῖ πάν’ ἔξὶἔῗὰβᾌῗῗαῗίἷῖῗτὲἔΐ ῗζῖἐῖλῗῗορεῖ Ë ἴιῖ
πουργείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης σἼτὶς (Ë Έὸυκτωῖ
βρίου, ὅτι «οἱ πλεῖστοι τῶν ἐνῑΚύπρω ὑπηρετουντων ἀξιωματικῶν προσφάτως ἀντικατεστάθησαν», δηλαδὴ μερικοὶ ρπ σοι dimers-2;)
βρίσκονται ’ἀηόμα στὴν Κύπρο, συνεχίζον-

ζ, ῒᾳς, ’ὅπως μπορεῖ κανεὶς νὰ πληροφορηθεῖ

ξΟ προσωρινὸς Πρόεόρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας
Γλαῦκος Κληρίόης ἐζήτησε ἀπὸ τοὺς “Ἐλληνες, στὶς ἐπικείμενες ἑκλογές, νὰ κρατήσουν τὴν ὗπόθεση τῆς Κύπρου
«εἰς τὸ πανεθνικόν της ὕψος». Κρίνοντας ἀπὸ τὶς μέχρι
σήμερα δηλώσεις τους, οἱ “Έλληνες πολιτικοὶ δὲ μοιάζουν
νὰ θυμοῦνται τὴν Κύπρο καὶ τὸν τραγικὸ λαό της m ἂς
εἶναι ἡ θυσία του ποὺ τοὺς ἐπιτρέπει νὰ ὁιεξάγουν σήμερα
προεκλογικὸ ἀγώνα.
Ποῦ βρίσκεται ἀλήθεια τὸ Κυπριακὸ σήμερα,·
Στὴν Κύπρο συνεχίζονται οἷ συναντήσεις ΚληρίὸηΝτενκτὰς μὲ θέμα τὴν ἃνταλλαγὴ αἰχμαλώτων καὶ ἐνδεχόμενα τὴν ἐπιστροφὴ ἀριθμοῦ προσφύγων στὶς ἑστίες
τους, Οἱ Τοῦρκοι ἔχουν σταματήσει τὶς στρατιωτικὲς ἐπιχειρήσεις, κάπου κάπου ὅμως συμβαίνει μιὰ ((ἀνταλλαγὴ πυρῶν» πάνω στὴ γραμμὴ ὃιαχωρισμοῦ μεταξὺ Κυπρίων καὶ
Τούρκων, μιὰ ὗπέρπτηση τουρκικῶν ἀεροπλάνων-καὶ
στὶς ὃυὸ περιπτώσεις ὑπάρχει παραβίαση τῆς ἐκεχειρίας.

ἀπὸ ἄλλες πηγὲς, τὸ ὀλέθριο ἕργο στήριξης
τοῦ χουντικοῦ παρακράτους στὴν Κύπρο.
Συνεπῶς, ὁ Μακάριος δικαιολογημένα παρατείνει τὴν διαμονή του ἔξω ἀπὸ τὸ νησί.
Στὸ μεταξύ, ἡ θέση τῶν 200.000 προσφύγων (1/3 τοῦ ὁλικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Κύπρου) χειροτερεύει μὲ τὸν ἐπερχόμενο χειμώνα. Θὰ εἶναι σὲ λίγο ἀπελπιστική, γιατὶ
πολλοὶ στεγάζονταν στὴν ὕπαιθρο κάτω ἀπὸ
δέντρα ὅσο βαστοῦσε τὸ καλοκαίρι. tH οἰκονομικὴ κατάσταση χειροτερεύει κι αὐτὴ καὶ
ὅσο τὸ νησὶ εἶναι διχοτομημένο στὴν πράξη
μὲ τὸ 40 % ὑπὸ στρατιωτικὴ κατοχή, εἶναι
ἀδύνατο νὰ ἀνασυγκροτηθεῖ καὶ νὰ λειτουργήσει ἠ οἰκονομία.. “ ΑΜΕΡΙΚΟ - ΤΟΥΡΚΙΚΑ «ΠΛΑΚΑΚΙΑ»
Στὴν Τουριζία ὑπάρχει ἀκυβερνησία καὶ
συνεπῶς οὐσιαστικὸς ἔλεγχος τοῦ κράτους
ἀπὸ τὶς ’Ένοπλες Δυνάμεις. Στὴν Κύπρο, οἱ
Τοῦρκοι δὲν ἔχουν λόγο νὰ ἀποχωρήσουν,
οὔτε κὰν νὰ ὑποχωρήσουν, ἐφόσον δὲν πιέζονται ἀπὸ καμιὰ κατεύθυνση, ὀὶν καὶ ὑπάρχουν ἐνδείξεις σημαντικῶν δυσχερειῶν γιὰ
τὸν ἀνεφοδιασμὸ καὶ τὴ συντήρηση ἑνὸς τόσο
σημαντικοῦ ἐκστρατευτικοῦ σώματος (40.000
ἄνδρες περίπου) σὲ κατάσταση συνεχοῦς
ἐπιφυλακῆς. Σ’ αὐτούς πρέπει νὰ προστεθοῦν, ἀρκετὲς δεκάδες χιλιάδων ἑνὸς πληθυσμοῦ ἐν μέρει ξεριζωμένου καὶ προσφυγοποιημένου. Στὴν ἀνυποχώρητη στάση τους

οἱ Τοῦρκοι ἐνισχύονται ἀπὸ τὶς ἀλλεπάλληλες δηλώσεις τοῦ Προέδρου Φὸρντ πρὸς τὴν
ἀμερικανικὴ κοινὴ Ῠνώμηόιαὶ πρὸς τὸ Kay—
κρέσσο, ὅτι ἡ διακοπὴ τῆς ἀμερικανικῆς βοήθειας θὰ δυσκολέψει τὴν ἑπίτέυξη συμφωνίας
μὲ τὴν Κύπρο καὶ τὴν “Ελλάδα. Τὸ. ἐπιχείρημα ἰσχύει προφανῶς, μόνον ἂν ἡ συμφωνία θὰ εἶναι πρὸς ἀποκλειστικὸ ὄφελος τῆς
Τουρκίας, γιατὶ δὲ γίνεται ἡ παραμικρὴ
μνεία τοῦ μοναδικοῦ θύματος τῆς τουρκικῆς
εἰσβολῆς, τῆς ἐλεύθερης, ἀνεξάρτητης καὶ
κυρίαρχης Κύπρου καὶ μόνο ἀόριστη μνεία
τῆς «ἀνάγκης νὰ διαφυλαχθεῖ ἡ τιμὴ καὶ ἡ
ἀξιοπρέπεια τῆς “Ελλάδος».
Οἱ δηλώσεις αὐτὲς τῶν Ἀμερικανῶν
ἐπισήμων ποὺ καλύπτουν μὲ τὸ μανδύα μιᾶς
ξεδιάντροπης πολιτικῆς σκοπιμότητας τὴν
κατάφωρη παράβαση ρητῶν ἀμερικανικῶν

νόμων περὶ μη παρῡχῆς στρατιωτικῆς βοή- ι
θειας σὲ κράτη πού τὴ χρησιμοποιοῢν γιὰ νά
ἐπιτίθενται ἐναντίον ἄλλων κρατῶν φίλων
τῶν ΗΠΑ, παράβαση πιὸ ἀπροκάλυπτη
ἀκόμα, γιατὶ ἀντιβαίνει σὲ βασικὴ ἀρχὴ τοῦ
ΟΗΕ περὶ μὴ ἐπιθέσεως καὶ περὶ ἐπιλύσεως
τῶν διαφορῶν μὲ εἰρηνικὰ μέσα, ἀποτελοῦν
οὐσιαστικὰ παραινέσεις πρὸς τοὺς Τούρκους,
νὰ ἐμμείνουν στὴν κατοχὴ τῆς Κύπρου, ἀφοῦ
θὰ συνεχισθεῖ δίχως διακοπὴ ὁ ἀνεφοδιασμὸς l
σὲ πολεμικὸ ὑλικὸ τῶν δυνάμεών τους. Μὲ
ὠμὴ ἐνθάρρυνση γιὰ περαιτέρω πολεμικὲς
ἑνέργειες καὶ γιὰ τὴν ἀπόρριψη ὁποιασδήποτε
ψ·-

προτάσεως συνδιαλλαγῆς, ποὺ νά μὴν ἱκανοποιεῖ τοὺς στόχους τῆς ἀμερικάνικης πολιτικῆς στὴ Μέση Ἀνατολή, ἰσοδυναμοῦν οί δηλώσεις τοῦ Κίσιγκερ ὅτι ἡ διακοπὴ τῆς βοήειας Où δυσκόλευε τὶς προσπάθειες τῆς ἀμερικανικῆς διπλωματίας για τὴν ἀναζήτηση
συμβιβαστικῆς λύσεως, που θα ἔπρεπε νά
ἱκανοποιεῖ κατὰ πρῶτο λὸγο τὴν Κύπρι).
ΣΤΟΝ ΟΗΕ
ΤΑ. ΠΡΛΓἈΙΑΤΑ. ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Στὸ μεταξύ, ἕνα ἀνεξάρτητο, κυρίαρχο
κράτος κινδυνεύει νὰ σβήση ἀπὸ τὸν κατά3.070 τῶν μελῶν τοῦ ΟΠΕ, ὁ πληθυσμός
του σφάζεται, βιάζεται, προσφυγοποιεῖται,
ἐνῶ τὸ ἔδαφος του δηώνεται καὶ μετατρέπεται σὲ νεκροταφεῖο καὶ σ’ ἔναυ άπέραντο
προσφυγικὸ καταυλισμό, ὅλα αὐτὰ ἀπὸ ἕνα
προδοτικὸ πραξικόπημα (Ελλήνων ἀξιωματικῶν, πρὸς μεγαλυτερη δόξα τῆς πολιτικῆς
τοῦ Κίσιγκερ στὴ Μέση Char/7.07.1].
Στά Ἠνωμένςι ’Έθνη άτμόσφαιρα
εἶναι τύσο ευνοικὴ για τὴν Κύπρι), ὥστε οἱ
“HA, Τουρκία καὶ μερικὰ κράτη τῆς Δ.
Εὐρώπης πνὸ ἀκολουθοῦν τίς ΗΠΑ, ἔχουν
ἑπίμονα προσπκθήσει νά μὴ στάσει τὸ Κυ-

πριακὸ μέχρι τὴ Γενικὴ Συνέλευση, αν-

εγ* κφη, να μὴ συζητηίλῆ, άκομα νά καθυ,ση
στ’ aτὸσο πολὺ συζήτηση, ὥστε νά
κερδηθῆ χρόνος για τις παρασκηνιακὲς ὀλιγο22

μερεῖς συνομιλίες μέσα στὴν ((άτλαντικὴ
οἰκογενεια», στίς ὁποῖες μποροῦσε νὰ μὴ
μετέχη κὰν ἠ Κύπρος (ἐνδεχομένως ἐκπρόσωποι τῶν δυὸ κυπριακῶν κοινοτήτων σὲ
μεταγενέστερη φάση), ποὺ θα μποροῦσε νά
ἐκπροσωπηθῆ ἀπὸ μιὰν “Ελλάδα ἀπομονωμὲνη, μὲ τὴν αἴγλη τῆς ἐπιστροφῆς στὴ δημοκρατία κάπως μαραμένη, καὶ ἀνοιχτὴ σὲ
ποικίλες πιέσεις. Τελικά, ἐγγράφηκε τὸ Κυπριακὸ στὴν εΗμερήσια Διάταξη, καὶ ή Γενικὴ Συνέλευση τὸ συζήτησε στὶς 28.1Ο.74.
M‘a τά μέχρι στιγμῆς δεδομένα πηγαίνουμε
πρὸς τὴν ὑπερψήφιση, μὲ μεγάλη πλειοψηφία,
μιᾶς ἀπόφασης εὐνοϊκῆς γιὰ τὴν Κύπρο, μὲ
τὴν ἔννοια πώς, κατὰ πᾶσαν πιθανότητα, θὰ
καταδικάζει τὴν τουρκικὴ εἰσβολὴ καὶ κάθε
ἄλλη ἐπιβουλή, θὰ ζητεῖ τὴν ἀποκατάσταση
τῆς ἀνεξαρτησίας, τῆς ἀκεραιότητας καὶ τῆς
κυριαρχίας τῆς Κύπρου, τὴν ἀποχώρηση ὅλων
τῶν ξένων στρατιωτικῶν δυνάμεων, τὴν ἀποκατάσταση τῶν προσφύγων καὶ τὴ συνὲχιση
τῶν διακοινοτικῶν συνομιλιῶν γιὰ τὴν ἐξεύρεση άπὸ τοὺς Κυπρίους, χωρὶς ἔξωθεν ἐπεμβάσεις, ἑνὸς συστήματος διοικητικοῦ ,καταμερισμοῦ τῶν δικαιωμάτων, ὑποχρεώσεων καὶ
άρμοδιτ)τήτων μεταξὺ Κυπρίων καὶ Τουρκοκυπρίων. Ἴσως, ἀπόφαση νὰ καταδικάζει,
ἐπίσης, ὁποιαδήποτε άπύπειρα ἕνωσης
διγοτόμησης, καὶ νά προβλέπει τὴν ἀποστρατιωτικοποίηση τοῦ νησιοῢ κάτω ἀπὸ ἕνα
σύστημα διεθνῶν ἐγγυήσεων.

ΤΟ NATOY EMMONH IAEA
ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ
Ἡ συνεχιζόμενη δοκιμασία τῆς Κύπρου,
ἐρχόμενη μετὰ ἀπ’ αὐτὸ τὸ ὁλοκαύτωμα, στὸ
ὁποῖο ὸφείλουν οἱ ’Έλληνες τὸν παραμερισμὸ
τῆς χούντας καὶ ὁ Καραμανλὴς τὴν ἐπιστροφή
του στὴν “Ελλάδα, χρησιμεύει στοὺς Ἀμερικάνους σὰν μὲσο πίεσης πάνω στὴν Ἑλλάδα.
Δὲν εἶναι τὸ μόνο μέσο ποὺ διαθέτουν οἱ
Ἀμερικάνοι, γιὰ νὰ ἐπαναφέρουν τὴν Ἑλλάδα
στὸ δρὸμο τῆς ἀδιαμαρτύρητης συμμόρφωσης πρὸς τὶς ἀπαιτήσεις μιᾶς ((ἀτλαντικῆς»
πολιτικῆς, σχεδιασμένης κυρίως νὰ ὑπηρετεῖ
ἀμερικάνικα συμφέροντα. "Ag τὸ δοῦμε,
ὅμως, πρῶτα ἀπὸ κοντά.
Συντηρώντας τὴν τουρκικὴ κατοχὴ στῆν
Κύπρο, διατηροῦν τὴν Τουρκία σὰν ἀγὼγὸ
πίεσης πάνω στὴν (Ελλάδα σὲ ἄλλους εὐαίσθητους τομεῖς τῶν ἑλληνο-τουρκικῶν σχέσεων, ὅπου λανθάνει αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἡ κρίση :
τὴν ὑφαλοκρηπίδα τοῦ Αἰγαίου, τὸ στρατιω-

τικὸ καθεστὼς τῶν νησιῶν ποὺ βρίσκονται

κοντὰ στὴν Τουρκία, τὴ ’μουσουλμανικὴ μειονότητα τῆς Δ. Θράκης, ποὺ πάει νὰ γίνει
πλειοψηφία, ἐνῶ ἡ ἑλληνικὴ μειονότητα στὴν ’“ J”

Πόλη, στὴν- ’Ίμβρο καὶ στὴν Τένεδο ἔχει
σχεδὸν ἑξοντωθεῖ. Τὴν πολιτικὴ αὐτὴ 44περι·
γράφει μὲ ἀρκετὴ ἀκρίβεια ὁ ἀρχηγὸς τοῦ
νέου σχηματισμοῦ τῆς ἄκρας καὶ χουντικῆς’
δεξιᾶς Γαρουφαλιὰς σὲ συνέντευξή του ,τῆ

13 Ὀκτωβρίουῐ ((Θὰ πρέπει εὐθέως νὰ
δηλώσωμεν, ὅτι ἐφ’ ὅσον θὰ ρυθμισθοῦν ὅλα
τὰ ἐκκρεμῆ θέματά μας μὲ τοὺς Τούρκους,
θὰ ἐπανέλθωμεν εἰς τὸ NATO. .. δὲν ἔχομεν μὲ τοὺς Τούρκους μόνον τὸ θέμα τῆς
Κύπρου. ’Έχομεν καὶ τὰς ἀξιώσεις των ἐπὶ
τοῦ Αἰγαίου καὶ τὰς διαφαινομένας ἀπωτέρας βλέψεις των ἐπὶ τῶν νήσων Μυτιλήνης,
Χίου καὶ Σάμου καί, τέλος, τὰς ἀξιώσεις
των διὰ τὴν μειονότητα τῆς Θράκης. . .)).
Δὲν ἀποκαλύπτουμε κανένα κρατικὸ μυστικὸ λέγοντας πὼς παρόμοια πολιτικὴ ἑνὸς
package deal συζητοῦσε τὸ “Υπουργεῖο
Ἐξωτερικῶν ὑπὸ τοὺς Καραμανλὴ καὶ ,Λβέρωφ καὶ ἐπισκεπτόταν ἐπανειλημμένα τὸν
πρωθυπουργὸ ὁ νέος Ἀμερικανὸς πρέσβυς,
ὅσο ὁ Μαῦρος βρισκόταν στὴ Νέα ’Υόρκη
Ἠ Κύπρος μπαίνει στὸ πακέτο σάν τὸ πιὸ
ἀναλώσιμο ἐμπόρευμα, ἀναλώσιμο γιὰ τὴν
ἀντίληῴη τῆς νατοϊκῆς, ἀμερικανο-εξαρτημένης δεξιᾶς παράταξης, πού κυβερνάει τὴν
Ἑλλάδα. Τὸ Κυπριακὸ πρέπει νὰ ((κλείσηυ
τὸ ταχύτερο. Τὸ κλείσιμο, βέβαια, πρέπει νὰ
μὴν εἶναι ἐπιζημιο γιά τὴν “Ελλάδα, ἀδιάφορο
ἂν σημαίνει τὸν ἀφανισμὸ τῆς Κύπρου, καὶ
νά εἶναι ἐπωφελὲς γιά τοὺς Ἀμερικανούς
εἴτε εὐθέως εἴτε μέσω τοῦ ΝΑΤΟ εἴτε
ἀκόμα μὲσω μιᾶς πλασματικῆς συμφιλίωσης Ἑλλάδας-Τουρκίας καὶ τῆς ἐπαναφορᾶς τῆς “Ελλάδας στὸ σωστὸ δρόμο τῆς άτλαντικῆς ὑποτέλειας.
Ἀπὸ τὸ δρόμο αὐτὸ ὁ Καραμανλής, ὅχι
ὁ πιὸ ἀρεστὸς στοὺς Ἀμερικανοὺς ’Έλληνας
πολιτικός, ἔδειξε ὁρισμένες διαθέσεις, νὰ
παραστρατήσει μὲ τὴν ντεγκωλικοῢ τύπου
ἀποχώρηση ἀπὸ τὸν στρατιωτικὸ τομέα τοῦ
NATO, καθὼς καὶ μὲ τὴν ἐπιδίωξη τοῦ
Μαύρου γιὰ μιὰ στενώτερη συνεργασία μὲ τοὺς
Δυτικοευρωπαίους. ”Ομως, ἦ δραστηριότητα
αὐτὴ τοῦ Μαύρου καὶ ἡ πρωτοβουλία τοῦ
Καραμανλῆ, εὔστοχες ὣς ἕνα σημεῖο, φαίνεται νά συναντήσουν σοβαρὲς ἀντιρρήσεις ὅχι
μόνο τοῦ Γαρουφαλιᾶ, ἀλλὰ καὶ ὁρισμένης
μερίδας τῆς Κυβέρνησης Καραμανλῆ, πού,
ἂν κρίνουμε ἀπὸ τὸν Τύπο, ἔκανε ὅ,τι μποροῦσε, γιὰ νά μειώσει τὴ σημασία τους, καὶ
νὰ τὶς ἐξουδετερώσει, ὑπομονομεύοντας καὶ
τὸ προσωπικὸ ἀκόμα κύρος τοῦ Ἀντιπροέδρου καὶ ’Τπουργοῡ τῶν Ἐξωτερικῶν.

ΓΕΡΜΑΝῸῘ, ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΙ
PIA ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ
Περιττὸ νὰ θυμηθοῢμε τὴν ἀτυχῆ διάψευση τοῦ εΥπουργείου Ἐξωτερικῶν γιὰ τὴν
((ἕλλειῲη σημασίας» τῶν σοβιετικῶν διαβημάτων, τὸ σχόλιο ἐναντίον τοῦ Μαύρου, στὸ
πρῶτο φύλλο τῆς ((Καθημερινῆς» ὑπογραμ-

μένο α.σ.β<7 δηλαδὴ ”Αγγελος Σταύρου Βλάχος, ποὺ μόλις εἶχε καταργηθεῖ ἀπὸ τὴ Θὲση
τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τοῦ “Υπουργείου
Ἐξωτερικῶν κά.
Τώρα τὸ ἔμβρυο μιᾶς ὀλιγώτερο ἐξαρτημένης ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανοὺς ὲλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς ὁδηγεῖται πρὸς ταχύτατη
ἄμβλωση. Οἱ Ἀμερικανοὶ ἀφήνουν τὴν κατάσταση στὴν Κύπρο νὰ κακοφορμίση ὅσο δέν
στέργουν οἱ Κύπριοι (καὶ οἱ ξΈλληνες) σὲ
μιὰ λύση ποὺ νά τοὺς ἐξυπηρετεῖ. Κρατοῦν
ἕτσι ἕνα μοχλὸ πίεσης πάνω στὴν Ἑλλάδα,
”Εχουν, ὅμως, καὶ ἄλλους φορεῖς πιέσεων.
‘O κυριότερος καὶ πιὸ ἐπικίνδυνος αὐτὴ τὴ
στιγμὴ εἶναι οἱ Γερμανοί. Ἀπὸ αὐτούς, κατὰ
κύριο λόγο, ἐξαρτᾶται τὸ ὕψος τῆς ἕκτακτης
βοήθειας ποὺ χρειάζεται ὁ τόπος, γιὰ νὰ
ἀντεπεξέλθει στα ἐλλείμματα τῆς καταστροφικῆς ἑπταετίας. Οἱ Γερμανοί, τηρώντας σχεδὸν ὅλα τὰ διπλωματικὰ προσχήματα, παζαρεύουν μιὰν ἐνδεχόμενη μεσολάβησή τους
στὸ Κυπριακὸ μὲ τὴν ἐπιστροφὴ τῆς “Ελλάδας στὸ NATO καὶ τὴ χορήγηση τοῦ δανείου 800 ἑκατομμυρίων δολλαρίων, ποὺ ἐζήτησαν οἱ ὑπουργοὶ Ἐξωτερικῶν καὶ Συντονισμοῢ ἀπὸ τοὺς ἐννέα τῆς ΕΟΚ τὸν Αὕγουστο
1974. Ἀκόμα κι ὁ Πακιστανὸς πρωθυπουργὸς Μποῢτο (ποὺ άναγκάστηκε νά παραδεχτεῖ καὶ προσαρμοστεῖ στὴν πικρὴ ἐμπειρία
δύο διχοτομήσεων Ἰνδιῶν - Πακιστὰν καὶ
Πακιστὰν-Μπάγκλα Ντὲς) σύμμαχος τῶν
Τούρκων καὶ τῶν Ἀμερικανῶν, ἐπιστρατεύτηκε γιὰ νὰ προσφέρει τὶς «καλὲς ὑπηρεσίες»
του γιὰ τὴ ρύθμιση τοῦ Κυπριακοῦ, φυσικά,
μέσα σὲ πνεῦμα διχοτομικῆς καὶ φιλότουρκης προκατάληψης. Τί γίνονται αὐτὲς οἱ μεσολαβητικές προσπάθειες εἶναι ἀδύνατο νὰ
γνωρίζει κανεὶς σήμερα. Οἱ συνομιλίες διεξάγονται πίσω ἀπὸ κλειστές θύρες καὶ σὲ σκοτεινοὺς διαδρόμους, μακρυὰ ἀπὸ τὶς άνησυχίες
τῆς κυπριακῆς, τῆς ἑλληνικῆς καὶ διεθνοῢς
κοινῆς γνώμης, ὅπως ἐκδηλώνεται στὰ
Ἠνωμένα ”Εθνη. Ποιός ξέρει καὶ πόσες διαπραγματεύσεις καὶ παζάρια γίνονται μεταξὺ
τῶν στρατιωτικῶν ἀποστολῶν τῶν Ἀμερικανῶν καὶ τοῦ NATO στὴν Ἀθήνα, στὶς Βρυξέλλες, στὴ Νεάπολη καὶ τῶν ἁρμοδίων τῶν
ἐνόπλων δυνάμεων καὶ τοῦ ὑπουργείου Ἐθνικῆς ἈμύνηςΙ Ἴσως μιὰν ἔνδειξη μᾶς προσφέρει ἡ δήλωση Ἀντρεόττι, ὑπουργοῢ Ἐθνικῆς Ἀμύνης τῆς Ἰταλίας στὶς 21.9.74, πὼς
((σὲ περίπτωση ποὺ θὰ λυνόταν τὸ Κυπριακό, ἠ ἑλληνικὴ κυβέρνηση θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναθεωρήσει τὴν ἀπόφασή της γιὰ τὴν ἀποχώρηση τῆς Ἑλλάδας άπὸ τὴ στρατιωτικὴ ὀργάνωση τοῦ NATO», ἀφήνοντας σαφῶς νὰ
ἐννοηθεῖ ὅτι βασίζει τὴν· ἄποῴή του αὐτὴ

Τὸ φέρετρο μὲ τὰ «θαύματα τοῦ Κίσσινγκερ ;
((Χιλλὴ καὶ Κύπρος». Ὁ νεκροῦἁφτης τοῦ Στέιτ
Ντιπάρτμεν βαυκαλίζεται ὅτι εἶναι θαυματοποιός, ἀλλὰ στὴν πραγματικὸτητα εἶναι ὁ
κλόουι» τῆς αὐλῆς τῶν θαυμάτων τῆς CIA.

Τοῦ Βασ. Μητρόπουλου

σὲ πρόσφατες συνομιλίες μὲ τὸν ’Ἑλληνα
συνάδελφό του Ἀβέρωφ.
OI XOTNTIKOI
' ΠΟΥ MAE ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ
Στὸ μεταξύ, οἱ στρατιωτικοὶ ὑπεύθυνοι
γιὰ τὸ πραξικόπημα τῆς Κύπρου βρίσκονται
εἴτε σῶοι καὶ ἀβλαβεῖς σὲ ἀποστρατεία
-,Μπονάνος, Γαλατσάνος, Ἰωαννίδης καὶ
ἄλλοι τινὲς-εἴτε ἐπικεφαλῆς τῶν ἐνόπλων
δυνάμεων σήμερα - Γκιζίκης, Ντάβος, Γκράτσιος, Ἀραπάκης, Παπανικολάου κ.ὀί. "Oσο γιὰ τοὺς πολιτικοὺς ὑπεύθυνους, ἄλλοι
βρίσκονται ἀπείραχτοι στὰ σπίτια τους καὶ
ἄλλοι, πρώτη δόση τῆς «βόμβας», στέλνονται (γιὰ πόσο ἆραγε;) στὴ Τζιὰ γιὰ διακοπὲς
-Παπαδόπουλος, Μαρκεζίνης, Ἀνδρουτσόπουλος, Παλαμάς, Παναγιωτάκος, Καβαλιεράτος, Τετενές, Κυπραῖος, γιὰ νά ὀνομάσω
μόνο τοὺς Πρωθυπουργούς, ὲΥπουργοὺς καὶ
“Υφυπουργοὺς Ἐξωτερικῶν, ἐνῶ ἄλλοι κατέχουν ἀκόμᾳ σημαντικὲς δημόσιες θέσειςπ.χ., ”Αγγελος Βλάχος, Γεν. Γραμματεὺς
“Υπουργ. Ἑξωτερικῶν ἐπὶ χούντας, σήμερα
(Υπουργὸς παρὰ τῷ πρωθυπουργῷ τοῦ Καραμανλ’“.
”ὂλοι ὑπέχουν βαρύτατες πολιτικὲς εὐθύνες γιὰ τὴ συμφορὰ στὴν Κύπρο : Κατὰ τὸν
ἐγχώριο καὶ τὸ διεθνῆ νόμο, καθὼς καὶ κατά
τὶς ἀποφάσεις τῆς Νυρεμβέργης ὑπεύθυνος
δὲν εἶναι μόνο ὁ κατ’ εὐθείαν διαπράξας ἕνα
ἔγκλημα, ἀλλὰ. καὶ ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος μὲ τὶς
παραλήψεις ἢ τὴν ἀμέλειά του, ἐπέτρεψε
νὰ διαπραχθεῖ τὸ ἔγκλημα. ”Ενσταση ἀγνοίας
δὲν εἶναι παραδεκτή, ‘H δήλωση τῶν ἠγετῶν τῶν ἐνόπλων δυνάμεων πρὸς τοὺς πολιτικούς, ποὺ εἶχε συγκαλὲσει ὁ στρατηγὸς Γκιζίκης στὶς 23/7/74 ὅτι ἀγνοοῦσαν τὰ σχέδια
τοῦ ὑφισταμένου των ταξιάρχου Ἰωαννίδη
γιὰ τὴν Κύπρο καὶ ὅτι οἱ προετοιμασίες γιὰ
τὴν ἀνατροπὴ τοῦ Μακαρίου ἕγιναν ἐν ἀγνοία
των δὲν τοὺς ἀπαλλάσσει εὐθυνῶν. Ἐφ’ ὅσον
γιὰ τὸ πραξικόπημα χρησιμοποιήθηκαν "EAA‘qveg ἀξιωματικοί, ἐφ’ ὅσον ἡ συνωμοσία
ἑξυφάνθηκε στὴν Ἀθήνα ἀπὸ ἀνώτατους
ἀξιωματικοὺς πολὺ κοντα ἰστάμενους στὴ
δικτατὸτρία- δὲς ὁμιλία Bozo. Βασιλείου
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’15.10.74 «ἀπὸ μηνῶν εἶχε ἑρμητικὰ στεγανοποιηθεῖ ἕνα στρατιωτικὸ γραφεῖο ἐπωνομαζόμενο ((Κύπροςυ--ἡ πλήρης εὐθύνη τῆς
ἡγεσίας εἶναι ἀναμφισβήτητα, ἀσχέτως ἐὰν
ἐτέλουν έν γνώσει ἐν ἀγνοία. ”Αλλωστε,
κανένας δὲν μποροῦσε νά ἀγνοεῖ, ὅτι κατὰ τὸ
ἑξαήμερο 15-20 Ἰουλίου ποὺ οἱ πραξικοπηματίες μαζὶ μὲ τὸν Σαμψὼν ἐλυμαίνονταν τὸ νησὶ (πρὶν ἐπέμβουν οἱ, Τοῦρκοι),
κατὰ τὸ ὁποῖο σφάχτηκαν ἀπὸ “Ελληνικὰ
χέρια ἀρκετὲς ἑκατοντάδες Κύπριοι ἁπλῶς
γιατὶ ἧταν φίλοι τοῦ Μακάριου, ἑλληνικά
ὅπλα καὶ πυρομαχικά, ἑλληνικὰ ἀεροπλάνα,
στρατιωτικὰ καὶ πολιτικὰ ἑλληνικά σκάφη
τοῦ Πολεμικοῡ καὶ Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ,
χρησιμοποιήθηκαν στὴν ἀνόσια αὐτὴ ἐπιχείρηση ἐσχάτης προδοσίας. Οἱ ἴδιοι ὑπεύθυνοι
βαρύνονται ἀκόμα καὶ μὲ τὴ ζωὴ Ἑλλήνων,
ποὺ χάθηκαν στὴν Κύπροῆδὲν ξέρουμε
ἀκόμα οὕτε τὸν ἀριθμό τους (εἶναι γνωστὰ
τὰ ὀνόματα δύο ἀξιωματικῶν, καθὼς καὶ τὸ
γεγονὸς ὅτι τουλάχιστο ἕνα ἀεροπλάνο τῆς
Ὀλυμπιακῆς Ἀεροπορίας μετέφερε ἀπὸ τὴν
Κύπρο ’Έλληνες νεκροὺς καὶ τραυματίες πρὸ
τῆς 20.7.74) καὶ γιὰ τὸ πολύτιμο πολεμικὸ
ὑλικὸ ποὺ χάθηκε σὲ ἀδελφοκτόνες συγκρού-

σεις, ποὺ συνεχίζονταν καὶ μετὰ τὴν τουρκικὴ
άπόβαση. Ἱ-Ῑ ἔνσταση ἀγνοίας τῆς ἠγεσίας
πρέπει ν’ ἀπορριφθῇ-ἄλλωστε, ἂν εἶναι ἡ
ἄγνοια πραγματικὴ, βαρύνει ἀκόμα παραπάνω
τὴ θέση τους.

ΔΕΝ ΗΞΕΡΑΝ ΤΙΠΟΤΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΝΟ
Μόλις πρὶν ἀπὸ μερικὲς μέρες, ὁ διατελέσας “Υφυπουργὸς Πολιτισμοῢ τῆς Κυβερνήσεως Καραμανλῆ καὶ τώρα ὑποψήφιος τῆς
«Νέας Δημοκρατίας» Βασ. Βασιλείου, στὴν
ἴδια ὁμιλία του, τὴν προέβαλε γιά ὁρισμένα
μέλη τῆς στρατιωτικῆς ἠγεσίας («Tb πραξικόπημα ἕγινε, ἀφοῦ ἀνεβλήθη δύο φορὲς καὶ
χωρὶς νὰ λάβουν γνώση ἐδῶ οἱ Ἀρχηγοὶ τῆς
Ἀεροπορίας καὶ τοῦ Νατυικοῦ))). Πάντως,
κάποια στιγμὴ τοῦ κρίσιμοι) ἐκείνου ἑξαήμερου πρέπει νὰ ἕλαβαν γνώση οἱ κ.κ. Ἀραπάκης καὶ Παπανικολάου, τότε καὶ σήμερα
Ἀρχηγοὶ τοῦ Ναυτικοῦ καὶ τῆς Ἀεροπορίας,
ὅτι μετεῖχαν σκάφη καὶ συνεπῶς καὶ ἄνδρες
ὑπὸ τὶς διαταγές τους στὸ πραξικόπημα.
Διότι ἐχάθηκαν δύο τουλάχιστον ἀεροπλάνα
τῆς ((Ὀλυμπιακῆς». ’Έφυγαν ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ στὶς 15 καὶ 16.7 φορτωμένα μὲ 150
ἄνδρες καὶ ἐπέστρεψαν μὲ τραυματίες. Τουλάχιστον ἕνα (ἴσως καὶ ἄλλα δύο) μεταγωγικὰ ἀεροπλάνα τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας
φορτωμένα ἄνδρες καὶ ἐφόδια χάθηκαν
πάνω ἀπὸ τὴν Κύπρο μέχρι τὶς 22.7.74.
Γιατί, ἐπίσης, ἐπέτρεψαν στὶς ἑλληνοκτόνες ἐπιχειρήσεις νὰ συνεχιστοῦν καὶ μόνο
τρεῖς μέρες μετὰ τὴν τουρκικὴ εἰσβολὴ ἀντελήφθησαν τὶς εὐθύνες τους καὶ ἐκάλεσαν τοὺς
πολιτικοὺς νὰ τὶς ἀναλάβουν (23.7.74).

ΤΟ «ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ» ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Τοῦ Βασ. Μητρόπουλου

προτοῦ κατορθώσει ν’ ἀποχτήσει ἡ Ἑλλάδα
πειστικὴ ἐξωτερικὴ πολιτική. Λυδία λίθος
τῆς ἀλλαγῆς θὰ εἶναι τὸ Κυπριακό. Τὸ Κυ«
πριακὸ δὲν ((κλείνεται» γιὰ χάρη τῆς ὑλικῆς
εὐημερίας καὶ προόδου τῶν Ἑλλήνων, σὰν
δυσάρεστο ἐμπόδιο στὴν πορεία τῆς “Ελλάδας
πρὸς τὴν καθαρὰ δυτικο-ευρωπαϊκὴ καὶ στενὰ

λ’[έχρι στιγμῆς, ὁ ἑλληνικὸς Λαὸς δὲν
ἔχει μάθει πόσοι ’Έλληνες χάθηκαν στὴν
Κύπρο ἀπὸ τὶς 15 Ἰουλίου, πόσοι εἶναι τραυοἰκονομικὴ EOK.
ματίες, πόσο ὑλικὸ καταστράφηκε καὶ χρειάζεται τώρα ἀναπλήρωση ῗάπὸ τοὺς πόρους
ΜΑΚΡΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΟΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
του καὶ κυκλοφοροῦν, φυσικά, οἱ πιὸ τεραΣυναισθηματικὰ τὸ Κυπριακὸ θὰ μείνει
τώδεις φῆμες. Καὶ οἱ κύριοι Γκιζίκης, Ἀραγιὰ. πολλὰ χρόνια ἀνοιχτό, ἕνα τραῦμα ποὺ θὰ
πάκης, Παπανικολάου καὶ Βλάχος, γιὰ νὰ
ἀναφέρω μόνο τοὺς κυριότερους, εὑρίσκονται πονάει, ἔστω κι ἂν ἑπουλωθεῖ παροδικά,
ἀκρωτηριασμὸς ποὺ θὰ μείνει γιὰ πάντα αἰσθηπάντοτε στὶς θέσεις τους σὲ ἄλλες σημαντιτὸς στὸν ὑπόλοιπο κορμὸ τοῦ Ἑλληνισμοῦ,
κὲς θέσεις τῆς πολιτικο-υπηρεσιακῆς κυβέρὅπως ἀκόμα προσδιοριζόμαστε οἱ ’Έλληνες
νησης Καραμανλῆ, ποὺ θὰ διεξαγάγει τὶς
ἀπὸ τὸν τρομαχτικὸ ἀκρωτηριασμὸ τοῦ 1922.
ἐκλογές. Τὰ πρόσωπα αὐτά, καθὼς καὶ ὁρισμένα ἄλλα τὰ ὁποῖα δὲν μετέσχαν τῶν εὐθυΠολιτικὰ ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ Κυπριαγ
νῶν διακυβέρνησης τῆς ἑπταετίας, ἀλλὰ τῶν
κοῦ, χρειάζεται ἕνα μακρὺ κι ἐπίπονο ἀγώνα
τῆς κάθε στιγμῆς. Πρέπει νά παρθεῖ, μιὰ.γιὰ
ὁποίων εἶναι γνωστοὶ οἱ πολιτικοὶ προσαναπάντα, ἡ ἀπόφαση πὼς ὁ ἀγῶνας θὰ διεξα- I
τολισμοὶ (Ἀβέρωφ, Στράτος, Ράλλης, Παπαχθεῖ, ὥσπου νά στερεωθεῖ μιὰ ἀνεξάρτητη,
κωνσταντίνου, K. Τσάτσος κ.ἄ.) καὶ Ιτὰ
ἀκέραιη καὶ κυρίαρχη Κύπρος, ἰσότιμο μέλος , ξ
ὁποῖα μετέχουν άπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ στὴν
τῆς παγκόσμιας κοινωνίας, ὅπου Κύπριοι καὶ
Κυβέρνηση Καραμανλῆ δημιουργοῦν ἀνησυχίες γιά τὸν περαιτέρω χειρισμὸ τοῦ ΚυπριαΤουρκοκύπριοι θὰ ζοῢνε σὲ ίσοπολιτείαὰ·
Ἀδέσμευτη, ἀποστρατιωτικοποιημένη, οὐδέκοῦ ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς, καθὼς μάλιστα
τερη ἴσως, ἡ Κύπρος θὰ. βοηθήσει νὰ ἀποκτήεἶναι πιθανὸ νά μετέχουν καὶ μετεκλογικὰ
στὶς κυβερνητικὲς εὐθύνες.
σει καὶ ἡ Ἑλλάδα τὸ μερίδιο ἰῆς ἀνεξαρτηἈλλεργικοὶ πρὸς τὸν Μακάριο καὶ τοὺς
r σίας ποὺ τῆς ἀνήκει μέσα στὴ διεθνῆ ἀλληλεΚυπρίους, κουρασμένοι ἀπὸ τὸ Κυπριακό,
ξάρτηση τῶν λαῶν, καὶ νὰ γίνει κυρία τῆς, »ι
θέλουν νὰ τὸ ξεφορτωθοῦν μὲ τὸ λιγότερον
τύχης της. Τότε, μαζὶ μὲ τὴν Κύπρῡ, ἣ , 31
ἑπιζήμιο τρὸπο γιὰ τὴν “Ελλάδα, ὅπως τὴν
Ἑλλάδα θὰ μπορέσει νὰ άξιοποιήσει πιὸ ἀποτελεσματικὰ τὸ ἅνοιγμα ποὺ τῆς προσφέρειὴ ’ 9
ἀντιλαμβάνονται προσκολλημένη στὶς ΗΠΑ
καὶ στὴν Ἀτλαντικὴ Συμμαχία ἐν ὀνόματι
γεωπολιτική, της θέση πρὸς τὴν Ἀνατολίκὴ V
ἑνὸς ξεπερασμένου ψυχροπολεμικοῦ ἀντικομ- Μεσόγειο καὶ πρὸς τὴ Μέση Ἀνατολὴ, γενιμουνισμοῦ, ούραγὸ τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης πιὸ
κότερα, Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ καὶ ἀφοῢ μὲ
πολὺ γιὰ τὰ βραχυπρόθεσμα οἰκονομικάιπαρά
σωστὴ άντιμετώπιση τοῦ ,Κυπριακοῢ θὰ ἔχει.
γιὰ τὰ πολιτικὰ ὀφέλη, στὸ χῶρο τῆς Ἀν.
,ῖεέκιῑίῑιῑῑιοῖῑιᾰῖιιρτ’,ιςεῑςὲιᾏῗιῖέιϊείῑιῇιῑῖέ»γ
Μεσογείου.
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ἕνα.
ποὺ λένε ὅτι ὁ Καραμανλὴς ἅλλαξε τ· ἐννοοῢν
ζ, βελτιώθηκε —— καὶ διδάχθηκε πολλὰ κατὰ τὰ Ἰσραὴλ ἀπαλλαγμένο ἀπὸ τὴν Ἀμερικανική, ._ ,ἰ
δέκα χρόνια τῆς ἀπουσίας του ἀπὸ τὸν τόπο, του ὲξάρτηση, ἡ Ἑλλάδα Où καταστῆ
θὰ πρέπει νὰ βεβαιωθοῦμε ὅτι θὰ κατορθώχρήσιμος καὶ θετικὸς συνεταῖρος σὲ ὁποιοδήεῧῇἶσει νὰ διασπάσει τὸν κλοιὸ τῶν ὀπαδῶν του, ποτε πολιτικὸ ἑνοποιητικὸ ἐγχείρημα θὰκαὲ
ὅπως τοὺς περιγράψαμε παραπάνω, ποὺ τὸν
λύπτη τὸ σύνολο τῆς πραγματικῆς Εὐρώπης ” A!
περιβάλλει ὁλοένα καὶ στενώτερα. Θὰ ρειαἀπὸ τὸν Ἀτλαντικὸ ὡς τὸν Προῢθομῐ ᾗ i
στεῖ ν’ ἀλλάξουν ὅχι μόνο πρόσωπα, ἀλλα καὶ η’

νοοτροπία ὁλόκληρης τῆς ἑλληνικῆς Δεξιᾶς,
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eI—I Ἑλλάς, εἷνε χώρα ἔνδοξος καὶ ναφτική. ”Ολοι οἱ ρέβουσα, συνφόνως πρὸς τὴν παράδοσιν κὲ οἷρχέαν ἱστορίαν
πολιτισμένοι κάτοικοι τῆς Δήσεος, πάντοτε ὁμιλοῦν μὲ τῆς νήσου πού ἕδοσεν ἐκ τῶν σπλάχνων της σύζυγον εἰς τὸν
θαβμασμὸν διὰ τὰ. ἡπέροχα νησιά μας. Ἐπὶ σειρὰν ὁλο- ἥροα Λάμπρον Κατσόνην, πού ἀξιοματικὸς ὤν ξένης δηνάκλήρων ἐτῶν, ὅλα τὰ βλέματα τῆς ἀνθροπότητος ἦσαν στρα- μεως, ἐπροτίμησεν Ἑλληνίδα διὰ νὰ κάμη ἐπὶ τῆς ξῖέοις
μένα ττρὸς τὸ ἕφκρατον κλῖμα τῆς Γ υᾶρου κὲ τὸ ὄνειρον τὸ καθῆκον του. Ὀσάῷτως, Χωροφήλακεςικὲ στρατός, οφειπολῶν τουρίστων ἧτο νὰ. ἐπισκεφθοῦν τὴν Λέρον, διὰ. τὴν λουν νὰ ἐπανακριθοῦν ἀπὸ συνβούλια, ὅστε] ἐπι Κῗφαλῆς
ὁποίαν εἶχον ἀκουσθῆ πολὰ ἐγκόμια. Δηστηχός, τόρα τὰ τῆς ἀσφαλείας τῆς νήσου, νά, ἐβρίσκοντε πρασωπρ, Ιεβηποῖ
διάφορα πρακτορεῖα, προβάλουν τὰ ἇξιοθέατα τῆς Κέας. ληπτα, τυγχάνοντα διεθνοῦς σεβασμοῦχ Πρεῖτει «nains/va
'H νῆσος ἀφτὴ ὅμος πρὸς τὸ παρόν, δὲν ἔχει πολὰς ἀνέσεις διορισθοῦν νέοι κοινοτάρχε κὲ οἱ ’ἁλιεῖς να δηλοσουν τα μξλη
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κοῦ πνέβματος. Μνημόσυνα καὶ ἐθνικὲ ὀμιλίε διὰ πεσοῦσαν
σήζηγον Λάμπρου Κατσόνη μετὰ καταθέσεων στεφάνων, ὥς
κὲ ἄλλων ἀγρίως σφαγιασθέντων ὑπὸ ἀντεθνικὸς σκεπτομένων. Ὀρισμὸς τῆς 21ης Ὀκτοβρίου ὡς ἡμέρας ὖποχρεοτικοῦ σημεοστολισμοῦ ὅλων τῶν ξενοδοχίων κὲ καταστημάτων, καθ’ ἅπασαν τὴν ἐπικράτιαν μετὰ ἐπισήμου δοξολογίας. Ἀφθόρμητος συγκέντροσις ὅλων τῶν κατοίκων
διὰ παρακολούθησιν ὁμιλίας ἐπιστημονικῆς φήσεος ὑπὸ Ἀντιβασιλέως τῆς Νήσου κὲ Προέδρου Δημοκρατίας τῆς Τζιᾶς
μὲ θέμα ((Ἀνοτάτη Πεδία, Δημόκριτος κὲ Ἀσκληπιός, δύο
καφχήματα τῆς πεδίας Μας εἷς τὸν τομέα τῆς καρδιοχειρουργικῆς». Ἀκολούθως ἐροτήσεις τῶν κατοίκων πρὸς τὸν
ρήτορα, τὴν σειρὰν τῶν ὁποίων θὰ καθορίζη ὁ ἴδιος ἀφοῦ
οἱ ἁλιεῖς θὰ δίδουν τὰ. στοιχεῖα των εἷς τὸν Πρόεδρον τῆς
Δημοκρατείας, _
Πολὰ ἔχουν νὰ γίνουν εἷς τὴν νῆσον διὰ νὰ καταστῆ μία
Μάλτα τοῦ Αἰγαίου πού οἱ ἶσχηροὶ τῆς Γῆς κὲ τὸ συνβούλιον τῆς Ἐβρόπης θὰ τὴν τρέμουν κὲ ὅταν ἇργότερον φθάση
ἐκεῖ καὶ ὁ γερουσιαστὴς κήριος Πουζίνσκη κὲ δῆ ἀφτὸ τὸ
ἡπέροχον θάβμα πού ἐπέτυχον οἶφτοὶ οἶ πέντε νὰ διακηρήξη
εἷς ὅλον τὸν κόσμον κὲ τὸ Κογκρέσον, ὅτι ἡ νῆσος ἀφτὴ μὲ
τελείος ὃημοκρατικὰς μεθόδους κὲ χορὶς τρομοκρατίαν κὲ
καταπίεσιν, ἔφθασεν εἶς ἕνα ἄπερίγραπτον κολοφόνα δόξης
πού εἶνε παράδηγμα δι’ ὅλας τὰς νήσους τῆς ἡφηλίου. Καὶ
τότε πολοὶ ξένοι κεφαλεοῦχοι θὰ ἐπενδύσουν τὰς περιουσιας
των ἐκεῖ, διὰ τὴν ἀνέβρεσιν ὑπογείου πλούτου κὲ πετερλέων.
Τὸ δησάρεστον εἷνε ὅτι ἡ κηβέρνησις ἐθνικῆς ἑνότητος
ἔστηλεν 5 ἄποφασιστικοὺς ἀνθρώπους ἐκεῖ μὲ τρίμηνον
ἀπόσπασιν. Φρονῶ ὅτι τὸ χρονικὸν ὅριον εἷνε πολὺ μικρόν,
ἐνόπιον τοῦ ὑπερόγκου ἔργου ποὺ ἔχουν νὰ ἇντιμετοπίσουν.
Πρέπει το ὀλιγότερον νὰ καθήσουν ἐκεῖ ἶσοβίως, ἐκτὸς ἐὰν
ἡ Π ατρὶς κὲ τὸ Κράτος τούς χρειασθοῦν δι’ ἄλλας περιοχάς,
ὅπος Γ ουδὶ κ.λ.π. διὰ. νὰ λαμπρύνουν μὲ τὴν παρουσίαν των
ἐγκαίνια ἄλλων ἐθνικῶν ἐκδηλόσεων.
Πρὸς Θεοῦ, ὅμος. Νὰ μὴν κινηθοῦν ἐπ’ οὐδενὶ οἱ κάτοικοι
μὲ κακὰς εἰσηγήσεις διὰ νᾶ. ἀπομακρύνουν ἀῴτοὺς τοὺς 5
πολιτικοὺς ἐξορίστους, ποὺ λόγω τῶν κοινωνικῶν των φρονημάτων καταδιόκονται ἆσπλάχνως οἶπό μίαν λεγομένην δημοκρατικὴν κηβέρνησιν. Ἐξορκίζο τούς ὑγιῶς σκεπτομένους Τζιώτας νὰ τοὺς κρατήσουν ἐκεῖ, διὰ νὰ ἐπιτύχουν
μίαν ἀφάνταστον ἄῴξησιν τοῦ κατὰ κεφαλήν των εἷσοδήματος.
Εἶναι ἀπίστευτος ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐπιθυμούντων νὰ μεταβοΰν
εἶς τὴν Κέαν διὰ λαϊκὸν προσκύνημα. Χρέος ἔχουν οἱ ἐγχώριοι νὰ τοὺς διατηρήσουν εἷς τὴν ((Καρθέαν» εἷς ἀρίστην
κατάστασιν, ὥστε ἡ ἄφθονος ἄφιξις τουριστῶν ἐκ πάσης
γωνίας τῆς Χώρας νά ἇποτελέση πόλον ἕλξεως μεγάλου
συναλάγματος διὰ τὴν ὀρέαν ἆφτὴν νῆσον, τὴν προνομιοῦχον

τῶν
Κηκλάδων.
ΜΠοΣΤ
Σημίοσις. ”Αλλα ἔργα ποὺ πρέπει νὰ γίνουν εἶναι :

α) Ἀφέρεσις ἷθαγενίας ἀπὸ ὑπόπτους βοσκούς καὶ
καλαθοπλέκτας,
β) Τοποθέτησις κηβερνητικῶν ἐπιτρόπων πλησίον ἆ,λιέων κὲ λέμβων, ὅστε οἱ συλαμβανόμενοι ἰχθῦς νὰ εἷνε
ὀμοιόμορφοι καὶ ἐκ τοῦ Λιμεναρχίου προβλεπόμενοι.
γ) Καθημερινὴ ἀναγκελίατοῦ ὕψους τῶν καταθέσεων
τῶν τραπεζῶν, ὑπὸ ἐθνικόφρονος ντελάλου, πρὸς τόνοσιν
τοῦ ἐθνικοῦ νομίσματος.
δ) Ἴδρησις ἶνστιτούτου ἀνοτάτης Ἀλιεφτικῆς τελοῦσαν
ὑπὸ τμήματος σπουδαστικοῦ πρὸς ἀλίεφσιν πληροφοριῶν
ἀντεθνικῆς φήσεος κὲ στέρησις διαβατηρίων ὑπόπτων ἀλιέων.

ε) ”Εκτακτα στρατοδικῖα.

Ἐφχαριστῶ διὰ τὴν φιλοξενίαν τῶν ἅνω -

0 ῙΔΙΟΣ
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Τοῦ Νὸαμ Τσὸμσκυ

'O Νόαμ Τσόμσκυ εἶναι καθηγητὴς τῆς
γλωσσολογίας στὸ Πανεπιστήμιο τῆς
Μασσαχουσέτης, στὸ περίψημο Μ .I . T.
Θεωρεῖται, σὲ παγκόσμια κλίμακα, αὐθεντιά
στὸν τομέα τῆς γλωσσολογίας Kai γενικὰ
μιὰ ἀπ’ τίς πιό ἀξιοσημείωτες πνευματικὲς
φυσιογνωμίες τοῦ αἰώνα μας. Τὸ πρῶτο
τοι) βιβλίο, πού ὅημοσιεὺτηκε τὸ 1957,
χαρακτηρῐστηκε σὰν ἑπανάσταση στὸ
χῶρο τῆς ἐπιστημονικῆς μελέτης τῆς
γλώσσας Kai σήμερα, σὲ ἡλικία 46 ἐτῶν,
μιλᾰει μὲ ἀσυναγώνιστο κόρος γιὰ κὰθε
πλευρά τῆς γραμματικῆς Kai συντακτικῆς
θεωρίας, “Ωστόσο, ἡ «Τσομσκιανὴ
ἐπανάσταση», γιὰ τὴν ὁποία γίνεται τόσος
λόγος, ὑπερβαίνει τὰ κάποτε στενὰ ὅρια
τῆς γλωσσολογικῆς ἑξειὸίκευσης καὶ
γίνεται τὸ ἐπίκεντρο Kai τὸ μέτωπο τῆς
σύγχρονης σκέψης, Οἱ ἔρευνές τοι) γιὰ τὴν παγκόσμια γλώσσα εἶναι ἕνας
ὂραματικὸς àya’waç γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου μυαλιοῦ. Γ ι’ αὐτὸ
Kai στίς πανεπιστημιακές του διαλέξεις συνοστίζονται σπουδαστὲς
ἀπ’ ὄλες τίς σχολές, ἰδιαίτερα σπουδαστὲς τῆς φιλοσοφίας, τῆς ψυχολογίας,
τῆς ᾶνθρωπολογίας Kai τῆς βιολογίας.
Ξέχωρα ἀπὸ τὰ ἑπιστημονικά του ἐπιτεύγματα, ἁ Νόαμ Τσόμσκυ εἶναι
σήμερα ὁ ἥρωας τῆς Ἀμερικανικῆς νεολαίας καί γενικὰ ὅλης τῆς
προοόευτικῆς Ἀμερικῆς, γιὰ τοὺς σθεναροὺς ἀγῶνες του ἐναντίον τοῦ
Ἀμερικανικοῦ κατεστιγμένοι) καὶτῶν ἐγκλημάτων, ποὺ διαπράττει
a’ ὅλο τὸν κόσμο.
Τὸ κείμενο πού ἀκολουθεῖ εἶναι ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο του

«Ἠ Ἀμερικανικὴ Δύναμη καί οἱ Νέοι Μανδαρίνοι».

. . . ΟῘ διανοούμενοι, ἐξ ὁρισμοῦ, εἶναι σὲ θέση và ἀποκαλύπτοον τὰ ψεύδη τῶν κρατούντων, và ἀναλύουν τὰ γεγονότα
σύμφωνα μὲ τίς πραγματικές τους αἰτίες, ν’ ἀνακαλύπτουν τὰ κίνητρα Kai τὶς κρυμμένες προθέσεις ποὺ βρίσκονται πίσω ἀπὸ
αὐτά. Στὴ Δύση, τουλάχιστον, χάρη στίς πολιτικὲς ἐλευθερίες, χάρη στὴν ἐλευθερία πληροφόρησης Kai ἔκφρασης, ἡ δυνατότητα
αὐτὴ ὑπάρχει. Ἠ Δυτικὴ δημοκρατιά παρέχει, σὲ προνομιούχα μειοψηφιά, τὴν ἅνεση, τὴν εὐχέρεια Kai τὴν προπαίὸευση, ποὺ
χρειάζονται γιὰ τὴν ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας πίσω ἀπ’ τὸ πέπλο τῆς παραμόρφωσης Kai τῆς παρερμήνευσης, τῆς ῐὸεολογῐας K'ai
τοῦ τοξικοῦ συμφέροντος, μὲ τὸ ὁποῖο εἶναι καλυμμένα τὰ σύγχρονα ἱστορικὰ γεγονότα, Ἐξ αἰτίας αὐτῶν τῶν προνομίων, οἱ
εὐθύνες τῶν διανοουμένων εἶναι πολὺ μεγαλύτερες ἀπὸ rig ((εὐθύνες τῶν λαῶν», γιὰ τὶς ὁποῑες μιλοῦσε ὁ Μακντόναλντ.
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Τὰ προβλήματα πού έθεσε ὁ Μακντόναλντ πρὶν ἀπὸ εἴκοσι χρόνια
διατηροῦν Kai σήμερα ὅλη τους τὴν ὀξύτητα. Δέν εἶναι
δυνατὸν νὰ μὴν ἀναρωτηθοῦμε μέχρι ποιό βαθμὸ εἶναι ὑπεύθυνος
ὁ Ἀμερικανικὸς λαὸς γιά τὴ ληστρικὴ ἀμερικανικὴ ἐπίθεση
ἐναντίον ἑνὸς ἀνίσχυρου ἀγροτικοῦ πληθυσμοῦ στὸ ,Βιετνάμ,
γιὰ θηριωδία τήν ὁποία oi Ἀσιᾶτες παραλληλίζουν μὲ τήν ἐποχή
τοῦ Βάσκο ντά Γκάμα. Κι έμεῖς, ποὺ σ’ ὅλη αὐτὴ τὴ
δωδεκαετία μέναμε σιωπηλοί Kai ἀπαθεῖς, ένῶ ἡ καταστροφή
κλιμακωνότανε σταθερά, σέ ποιά σελίδα τῆς ἱστορίας
θά βροῦμε τὴ θέση ποὺ μᾶς ταιριάζει;
Μόνον ἄνθρωποι μέ ἀπροσμέτρητη ἀναισθησία μποροῦν
νὰ ἀποφύγουν αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα. Θὰ ἐπανέλθω σ’ αὐτὰ,
ἀφοῦ πρῶτα κάνω ὁρισμένες παρατηρήσεις σχετικά
μὲ τὴν εὐθόνη τῶν διανοουμένων καὶ τὸν τρόπο μέ τὸν ὸποῖο
ἀντιμετώπισαν στήν πράξη αὐτή τὴν εὐθύνη, στὰ μέσα τῆς
δεκαετίας ’60 - ’70.
Kar’ ἀρχήν, εὐθύνη τῶν διανοουμένων εἶναι νά λένε
τήν ἀλήθεια Kai νὰ ἀποκαλύπτουν τὰ ψεύδη.
Ἐλπίζω πώς ἡ διατύπωση αὐτὴ εἶναι ἀρκετὰ κοινότοπη,
ὥστε νά γίνει δεκτὴ χωρὶς σχόλια. Κι ὅμως, δέν εἶναι ἓτσι.
Γ ιὰ τὸ σύγχρονο διανοούμενο δὲν εἶναι μιὰ
ἑξώφθαλμη ἀλήθεια.
Ὁ Μάρτιν Χάιντεγκερ, σὲ μιὰ φιλοχιτλερική του δήλωση
τὸ 1933, ἔγραφε ὅτι «...ἀλήθεια εἶναι ἡ ἀποκάλυψη αὐτοῦ
ποὺ καθιστᾶ ένα λαό σίγουρο γιά τὸν ἑαυτό του,
σαφῶς προσανατολισμένο Kai ἰσχυρὸ orig πράξεις του καί
στή γνώση του». Γι’ αὐτὸ τὸ εἶδος «ἀλήθειας»
εἶναι ὑπεύθυνος 6 διανοούμενος. Οἱ Ἀμερικὰνοι έχουν τήν
τὰση νὰ εἶναι πιὸ ὠμοί. Ὅταν τὸ Νοέμβρη τοῦ 1965 oi «Τάιμς
τῆς Νέας “Υόρκης>> ζήτησαν ἀπ’ τὸν Ἀρθουρ Σλέσιγκερ νά
ἐξηγήσει τήν ἀντίφαση ποὺ ὑπῆρχε ἀνάμεσα στήν ἄποψη
ποὺ ἐξέφραζε στὸ βιβλίο τοι) γιὰ τὸ περιστατικὸ
τοῦ Κόλπου τῶν Χοίρων καί στὴν ἱστορία ποὺ εἶχε
πλασὰρει στὸν Τύπο τὴν ἐποχή τῆς ἐπίθεσης, ἀπάντησε,
πολὺ ἁπλά, ὅτι τότε εἶχε πεῖ ψέματα. Λίγες μέρες ἀργότερα,
συγχὰρηκε τοὺς «Τάιμς» πού, στὸ ὄνομα τοῦ «έθνικοῦ
συμφέροντος», εἶχαν πνίξει πληροφορίες σχετικὲς μὲ τὴν
προσχεδιασμένη εἰσβολὴ, Τὸ τί ἦταν «έθνικὸ συμφέρον» τὸ
καθόριζε, φυσικά, μιά ὁμάδα ὑπερφίαλων Kai αὐταπατούμενων
ἀνθρώπων, τοὺς ὁποίους 6 Σλέσιγκερ «περιποιεῖται» στὸ πρόσφατο
βιβλίο του γιά τὴν Κυβέρνηση τοῦ Κέννεντυ. Δὲν ἓχει ἰδιαίτερο
ἓνδιαφέρον τὸ γεγονὸς ὅτι ἓνας ἄνθρωπος ψεύδεται ἀνετώτατα
γιά λογαριασμὸ μιᾶς ὑπόθεσης ποὺ ξέρει πὼς εἶναι ἄδικη. Εἶναι
ἀξιοσημείωτο, ῶστόσο, ὃτι τέτοια περιστατικά δέν προκαλοῦν
καμιά σχεδὸν ἁντίδραση στοὺς κύκλους, τῶν διανοουμένων,
Κανένας, λόγου χάρη, δὲν ξαφνιάστηκε γιὰ τὴ σημαντικὴ
πανεπιστημιακὴ ἕδρα, ποὺ δόθηκε στὸν ἱστορικὸ αὐτὸ ποὺ θεώρησε
καθῆκον του νά πείσει τὴν ἁνθρωπότητα, πώς ἡ Ἀμερικὴ δέν
πατρονὰρησε τὴν εἰσβολὴ σὲ μιὰ γετονική χώρα. Kai ri νά πεῖ
κανεὶς γιὰ τὴν ἀπίστευτη ἁλυσίδα κυβερνητικῶν ψευδολογιῶν
σχετικὰ μὲ rig διαπραγματεύσεις γιὰ τὸ Βιετνάμῑ Τὰ στοιχεῖα
εἶναι στὴ διάθεση ὅλων ποὺ έχουν τὴν ἐπιθυμία νά τὰ μάθουν.
Ὁ Τὺπος, τόσο ὁ ἀμερικανικὸς ὅσο καὶ ὁ ξένος, παρουσίαζε
στοιχεῖα ποὺ ἀνέτρεπαν κάθε ψευτιά «ἅμα τῇ ἐμφανίσει».
Ὠστόσο, εἶναι τόση ἡ δύναμη τοῦ κυβερνητικοῢ
προπαγανδιστικοῦ μηχανισμοῦ, ὥστε ὁ πολίτης, ποὺ δὲν εἶναι
σὲ θέση Va διενεργήσει εἰδικὴ έρευνα πάνω στὸ θέμα, ἀδυνατεῖ
νὰ ἀντιπαρατάξει τά πραγματικά γεγονότα στά κυβερνητικά
ἀνακοινωθέντα. ,
Ἡ παραμόρφωση Kai ἡ ἀπάτη ποὺ συνοδεύουν τὴν Ἀμερικανικὴ
εἰσβολὴ στὸ Βιετνάμ έγιναν τόσο οἰκεῖες, ὥστε νά χάσουν
ἐντελῶς τή δύναμη τοῦ σόκ. Πρέπει, ὡστόσο, νὰ θυμόμαστε πῶς
ὅχι μόνο τώρα, ποὺ ὁ κυνισμὸς έσπασε ὅλα τὰ ρεκόρ, ἀλλὰ Kai
τότε, ὅταν τὰ ψεύδη σερβιρίζονταν στὴν ἀκατέργαστή τους
ἀκόμη μορφή, γίνονταν δεκτὰ στὴν πατρίδαμας μὲ μακάρια
ἀνεκτικότητα. Θά βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα κανείς, ἂν
συγκρίνει τίς κυβερνητικές δηλώσεις τὴν ἐποχή τῆς εἰσβολῆς
στῆ Γουατεμάλα, τὸ -1954, μὲ τὴν παραδοχή τοῦ Ἀιζενχὰουερ,
δέκα χρόνια ἀργότερα, ὅτι τὰ ἀεροπλὰνα στάλθηκαν «γιά νὰ
βοηθήσουν τοὺς εἰσβολεῖς». Γιά τήν ἀκρίβεια, ὁ Ἀικ ὄχι
ἁπλῶς τὸ παραδέχτηκε, ἀλλὰ καμάρωνε κι ὅλας. Kai δὲν
εἶναι μόνο σὲ στιγμὲς κρίσης, ποὺ ἡ διπλοπροσωπία θεωρεῖται
ἀπόλυτα θεμιτή. Ἡ «Νὲα Φρουρὰ»-ἡ Κεννεντικὴ -δὲν
διακρίνεται γιὰ τὸ πάθος τῆς ἱστορικῆς ἀκρίβειας, ἀκόμα Kai
ὅταν δὲν καλεῖται «νὰ καλύψει προπαγανδιστικὰ» τρέχουσες
ἐπιχειρήσεις.
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΛΕΣΙΓΚΕΡ
Ὁ Ἀρθρουρ Σλέσιγκερ, γιά παράδειγμα, ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ
βομβαρδισμὸς τοῦ B. Βιετνὰμ καί ἡ μαζική στρατιωτικὴ
κλιμάκωση στὶς ἀρχὲς τοῦ 1965 βασίστηκαν σ’ἓνα «ἀπόλυτα
λογικὸ ἑπιχείρημα>>ε «. .. ὅσο οἱ Βιετκὸγκ πὶστευαν ὅτι ea
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κέρδιζαν τὸν πόλεμο, δέν ένδιαφέρονταν, προφανῶς, γιά
κανενὸς εἴδους διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων», Ἠ
ὴμερομηνία εἶναι σημαντικὴ. “Av ἡ δήλωση εἶχε γίνει πρὶν 6 μῆνες,
ea μποροῦσε νὰ τήν ἀποδώσει κανείς στὴν ἄγνοια. Ἀλλὰ ἡ
δήλωση έγινε ἀργότερα, ὕστερα ἀπὸ διπλωματικές πρωτοβουλίες
τῶν Ἱ-Ινωμένων Ἐθνῶν, τῶν Βορειοβιετναμέζων καί τῆς Σοβιετικῆς
Ἒνωσης, ποὺ oi ἐφημερίδες rig εἶχαν δημοσιεύσει στίς πρῶτες
σελίδες τους. Οἱ πρωτοβουλίες αὐτὲς γιὰ διαπραγματεύσεις
προηγήθηκαν τῆς κλιμάκωσης τοῦ Φεβρουαρίου 1965 καί, στῆν
πραγματικότητα, συνεχίστηκαν γιὰ ἀρκετὲς έβδομάδες μετὰ τοὺς
βομβαρδισμούς. Στὸ μεταξύ, οἱ ἀνταποκριτὲς τῆς Οὐάσιγκτων
ἓψαχναν ἀπεγνωσμένα γιὰ στοιχεῖα, που θά ἀπὰλυναν κάπως
τήν κολοσσιαία ἀπάτη ποὺ εἶχε ἀποκαλυφθεῖ. Τὴ στιγμὴ ποὺ
έγινε, ἡ δήλωση τοῦ Σλέσιγκερ ἦταν λιγότερο ἀπάτη Kai
περισσότερο περιφρόνηση v— περιφρόνηση γιὰ Eva κοινὸ ἀπ’ τὸ
ὁποῑο μπορεῖ νὰ περιμένει κανείς ἀνοχή, ἂν ὅχι ἐπιδοκιμασία,
ἀπέναντι σὲ τέτοια συμπεριφορά.

O ΡΟΣΤΟΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Γιὰ νὰ στραφοῢμε τώρα σ’ έναν ἄλλο διανοούμενο ποὺ έπαιξε
ένεργητικότερο ρόλο στή διαμόρφωση καί ἐφαρμογή τῆς
Ἀμερικανικῆς πολιτικῆς, ἃς ἐξετάσουμε κὰποιες ἀπόψεις τοῦ
Γοώλτ Ρόστοου, τοῦ ἀνθρώπου πού, κατὰ τὸν Σλέσιγκερ,
προσκόμισε μιάν «εὐρεῖα ἱστορικὴ ἀντίληψη» στήν ἄσκηση
τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τοῦ Κέννεντυ. Σύμφωνα με τήν
ἀνάλυση τοῦ Ρόστοου, ὁ ἀνταρτοπόλεμος στήν Ἰνδοκίνα, τὸ
1946, ἐξαπολύθηκε ἀπὸ τὸ Στάλιν, καὶ τὸ Ἀνόι ξεκίνησε τὸν
ἀνταρτοπόλεμο κατὰ τοῦ Νοτίου Βιετνάμ τὸ 1958. Σύμφωνα μὲ
τὴν ἴδια ἀνάλυση, οἰ σχεδιαστὲς τῆς κομμουνιστικῆς
στρατηγικῆς έθεσαν ὑπὸ δοκιμασία «τὸ φάσμα ἀμύνης τοῦ
ἐλέθευρου κόσμου» σὲ δύο σημεῖα; στὸ Βόρειο Ἀζερμπαϊτζάν
’καί στὴν Ἑλλάδα (ὅπου ὁ Στάλιν «ὑποστήριξε σημαντικὲς
ἀντάρτικες δυνάμεις>>). Ἡ δράση αὐτή βασιζόταν σε σχέδιά,
ποὺ τὰ εἶχαν ἐπεξεργαστεῖ προσεχτικὰ ἀπὸ τὸ 1945. Ὅσον
ἀφορᾶ στὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη, ἡ Σοβιετικὴ Ἔνωση «δέν ἦταν
διόλου προετοιμασμένη Va δεχτεῖ μιά λύση, ποὺ ea ἀπομάκρυνε
τὶς ἑπικίνδυνες έντάσεις ἀπ’ τὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη, μὲ κίνδυνο
νά δεῖ τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς τῆς Ἀνατολικῆς Γερμανίας
νὰ καταρρέει, έστω K: ἂν αὐτὸ ea γινόταν μὲ σκηνοθετημένη
καί βαθμιαία διάβρωση».
OI AIANOOYMENOI ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ’
Εἶναι πολὺ ένδιαφέρον, νὰ συγκρίνει κανείς rig παρατηρήσεις
αὐτὲς μὲ μελέτες ποὺ έγιναν ἀπὸμπανεπιστημιακοὺς καθηγητές,
ποὺ ἐνδιαφέρονταν πραγματικά γιά τὰ ἱστορικὰ γεγονότα. Ἡ
παρατήρηση σχετικὰ μὲ τὴν ὲκ μέρους τοῦ Στάλιν ύποκίνηση
τοῦ πρώτου Βιετναμέζικου πολέμου, τὸ 1946, δέν ἀξίζει κὰν
τὸν κόπο μιᾶς διάψευσης.,·οσον ἀφορᾶ στὴν ὑποτιθέμενη
πρωτοβουλία τοῦ Ἀνόι, τὸ 1958, ἠ κατάσταση εἶναι πιὸ
συγκεχυμένη. Ὠστόσο, ἀκόμα Kai κυβερνητικὲς πηγὲς
παραδέχονται ὄτι τὸ 1959, τὸ Ἀνόι γιὰ πρώτη φορὰ
’ πληροφορήθηκε ἄμεσα Kai ὑπεύθυνα γι’ αὐτὸ ποὺ 6 Ντιὲμ

ἀποκαλοῦσε «τὸ δικό του Ἀλγερινὸ πόλεμο» καί μόνο τότε
ἀπαφὰσισε νὰ έμπλακεῖ στὸν πόλεμο, Τὸ Δεκέμβριοτοῦ 1958,
τὸ Ανόι ἔκανε μιὰν ἀκόμα ἀπόπειρα,νὰ ἀποκαταστήσει
διπλωματικὲς Kai ἐμπορικὲς σχέσεις μὲ τὴν Κυβέρνηση τῆς ι·
Σαϊγκὸν στή βάση τοῦ «στὰτους κβό». Ἡ ἀπόπειρα αὐτὴ εἶχε. ,

τήν ἴδια τύχη, 1101')‘ εἶχαν καί ὅλες οἱ προηγούμενες. Τόσο ἡ
Σαϊγκὸν ὅσο καὶ ή Οὺάσιγκτων τὴν ἀπέρριψαν μέ περιφρόνηση.
Ὁ Ρόστοου δέν προσκομίζει καμιά μαρτυρία σχετικά μέ τὴν
ύποστήριξη τοῦ Στάλιν πρὸς τοὺς Ἓλληνες ἀντάρτες. “Av καί ή
ἱστορία στὸ σημεῖο αὐτὸ ἀπέχει πολὺ ἀπὸ τὸ νὰ εἶναι σαφὴς
καὶ κατηγορήματική, φαίνεται πως ὁ Στάλιν δέν ἧταν διόλου
εὐχαριστημένος μὲ τὸν τυχοδιωκτισμὸ τῶν Ἑλλήνων ἀνταρτῶν, οἱ
ὁποῖοι, κατὰ τὴ δική του ἅποψη, διετάρασσαν τὴν ἱκανοποιητικὴ
μεταπολεμική ῖμπεριαλιστικὴ ’διευθέτηση
Οἱ παρατηρήσεις τοῦ Ρόστοου σχετικά μὲ τὴ Γερμανία εἶναι
ὰκόμα πιό ένδιαφέρουσες. Δέν τὸ θεωρεῖ σκόπιμο, λόγου χάρη,
νά ἀναφέρει τά ρωσικά ὑπομνήματα τοῦ Μαρτίου-Ἀπριλίου 1952,
ποὺ πρότειναν ἑνοποίηση τῆς Γερμανίας, έκλογές μέ διεθνῆ
ἐποπτεία, ἀπομάκρυνση ὅλων τῶν στρατευμάτων μέσα o" ἓνα
χρόνο ὑπὸ τόν ὅρο ὅτι θα δίνονταν έγγυήσεις, σύμφωνα μὲ τὶς
όποῑες μιὰ ὲνοποιημένη Γερμανία δέν εἶχε τὸ δικαίωμα νὰ
συνδεθεῖ μέ ma Δυτικὴ στρατιωτική συμμαχία. Πρὸς στιγμήν
ξεχνάει ἀκόμη κι αύτά 1101‘) ό ἴδιος έχει πεῖ, ἀναφορικά μέ τὴ
στρατηγική τοῦ Τρούμαν καὶ τοῦ Ἀιζενχάουερ. Ἡ στρατηγικὴ
αὐτὴ δέν ἦταν παρὰ μιά προσπάθεια «νά ἀποφευχθεῖ κάθε
σοβαρὴ διαπραγμάτευση μέ τὴ Σοβιετικὴ Ἒνωση, ὣς τὴ
στιγμὴ πού ἡ Δύση, δημιουργὼντας τετελεσμένα γεγονότα, θά
ἦταν σέ θέση νὰ ἀντιμετωπίσει τὴ Μόσχα με μιά έπανεξοπλισμένη
Γερμανία στὸ πλαίσιο μιᾶς ὀργανωμένης Εύρωπης>>-παραβιάζοντας τὶς συμφωνίες τοῦ Πότσδαμ, φυσικά.
Πολὺ ἐνδιαφέρουσα, ἐξ ἄλλου, εἶναι καὶ ἡ ἀναφορὰ τοῦ
Ρόστοου στὴν Περσία. T0 γεγονὸς εἶναι πὼς ἡ Ρωσία έκανε μιά
ἀπόπειρα να έπιβὰλει μέ τὴ βία στὸ Βόρειο Ἀζερμπαϊτζάν
φιλοσοβιετικὴ κυβέρνηση, μὲ ἀπώτερο σκοπὸ νά ἀνοίξει τὸ
δρόμο πρὸς τά περσικά πετρέλαια4 Ἡ ἀπόπειρα αύτὴ ἀπέτυχε,
χάρη στὴν ἰσχυρότερη βία 1101‘) ἀντέταξαν οἱ Ἀγγλο-Ἀμερικανοί,
τὸ 1°46. 'O δυναμικότερος ῖμπεριαλισμός, έγκαθιστωντας μιά
φιλοδυτική κυβέρνηση, ὲξασφάλισε πλήρη δικαιώματα
πάνω στὸ περσικὸ πετρέλαιο. “Ag θυμηθοῦμε τὶ συνέβη ὅταν,
γιά σύντομο διάστημα, στὶς ἀρχές τῆς δεκαετίας ’50—’60, ἡ
μόνη περσικὴ κυβέρνηση μέ κάποια λαϊκὴ βάση δοκίμασε νά
ἐφαρμόσει στὴν πράξη τὶς ἀλλόκοτες ἰδέες της, σύμφωνα μέ τὶς
ὁποῖες τὰ περσικά πετρέλαια πρέπει νά ἀνήκουν στοὺς
Πέρσες. Τὸ πιὸ νόστιμο ἀπ’ ὅλα εἶναι ἡ περιγραφή τοῦ Βορείου
Ἀζερμπαϊτζὰν ὡς τμήματος «τοῦ φάσματος ἀμύνης τοῦ
έλεύθερου κόσμου». Σήμερα δέν ἓχει καμιά ἀξία νά σχολιάσουμε
τὴν καταρρακωμένη πιά έννοια τοῦ «έλεύθερου κόσμου».

ἠθικῆς. “Ag Θυμηθοῦμε, λόγου χάρη, τὸν Γ ούντοοου Οὺίλσων,
πού σκόπευε νά διδάξει στοὺς Λατινοαμερικανοὺς τὴν τέχνη
τῆς χρηστῆς διοίκησης καὶ ποὺ ἔγραφε (1902), πὼς εἶναι
«ἰδιάζον χρέος μας, νὰ διδάξουμε στοὺς ἀποικιακούς λαούς
τήν τάξη καί τὸν αύτοέλεγχο . .. τὴν έξάσκηση καί τή
συνήθεια τοῦ νόμου καὶ τῆς ὑπακοῆς». "H, ἀκόμα, τοὺς
ἱεραπόστολους τοῦ 1840, που έβλεπαν στοὺς ἀποτρόπαιους
K1311 ταπεινωτικοὺς πολέμους τοῦ ὀπίου «10 ἀποτέλεσμα τοῦ
μεγαλόπρεπου σχεδίου τῆς Θείας Πρόνοιας, 1101‘) ἀναγκάζει
τὴν κακότητα τῶν ἀνθρώπων νά μπαίνει στὴν ὑπηρεσία τῶν
φιλεὺσπλαγχνων σχεδίων της για τὴν Κίνα, ποὺ συνίσταντο
στήν κατάλυση τῆς ἀπομόνωσής της καί στή στενώτερη ἐπαφὴ
της μὲ τὰ Δυτικὰ Χριστιανικά έθνη». Καί, γιά νὰ έπανέλθουμε
στὸ σήμερα, ἂς θυμηθοῢμε τὸν A. A. Μπὲρλ, ὁ ὁποῖος
σχολιάζοντας τὴν έπέμβαση στὸν ”Αγ. Δομίνικο, εἶχε τὸ θράσος
νὰ ἀποδώσει τὴν εὐθύνη γιὰ τὰ προβλήματα τῶν χωρῶν τῆς
Καραῖβικῆς στὸν ίμπεριαλισμὸ-στὸ ρωσικό ἱμπεριαλισμόί
Ποιός νόμος, ὅμως, τῆς φύσης έντάσσει τὴν Περσία-μέ
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ἐπιστημονικὰ
μὲ
τὴν
πολιτική
ἀνάλυση,
δηλαδή,
μέ
τὴν
Ὀ Ἀρθρουρ Σλέσιγκερ, γιά παράδειγμα, χαρακτήρισε τὴν κατὰ
ἀνάλυση
τῶν
πράξεων
τῶν
κυβερνήσεων
μὲ
βάση
τὰ
κίνητρά
τὸ 1954 βιετναμική μας πολιτικὴ σάν «μέρος ἑνὸς γενικοῠ
τους, ποὺ δέν τὰ ἀποκαλύπτει ἡ έπίσημη προπαγάνδα καὶ ποὺ δέν
προγράμματος γιὰ έπίδειξη καλῆς θελήσεως στὶς διεθνεῖς
γίνονται
σαφῶς
ἀντιληπτὰ
ἀπ’
τούς
κυβερνώμενους.
Κανένας,
ὑποθέσεις». Ἀν δέν ἦταν εἰρωνική, ἡ παρατήρηση αὐτὴ δείχνει ἣ
φυσικά,
δέν
θά
ἀνησυχοῦσε
ἀπὸ
μιαν
ἀνάλυση
τῆς
πολιτικῆς
τερατώδη κυνισμὸ ἣ πραγματικὴ ἀναπηρία, ποὺ ἐμποδίζει τὴν
συμπεριφορᾶς
τῶν
Ρώσων
ἢ
τῶν
Γάλλων,
ποὺ
θὰ
διερευνοῦσε
κατανόηση τῶν στοιχειωδέστερων φαινομένων τῆς σύγχρονης
τὰ
κίνητρά
τους
καὶ
θά
διερμήνευε
τὶς
πράξεις
τους
ὑπὸ
τὸ
ἱστορίας, σέ τέτοιο βαθμό, μάλιστα, ὥστε νὰ παραλύει κάθε
πρῖσμα
τῶν
μακροπρόθεσμων
συμφερόντων
τους
ποὺ
θὰ
διάθεση κριτικῆς. Κατὰ παρόμοιο τρόπο, τελείως ἀδιανόητη
βρίσκονταν,
ἐνδεχομένως,
καλα
κρυμμένα
πίσω
ἀπ’
τίς
έπίσημες
εἶναι καί ἡ κατάθεση τοῦ Τόμας Σέλλιγκ στὴν ἐπὶ τῶν
ρητορεῖες.
Τὼρα,
ὅσον
ἀφορᾶ
στὰ
ἀμερικανικά
κίνητρα,
εἶναι
Ἑξωτερικῶν Ὑποθέσεων Ἐπιτροπὴ τῆς Γερουσίας, στίς 27
ἄρθρο
πίστης
ὅτι
αὺτά
εῖναι
πάντοτε
ἁγνὰ
καὶ
δέν
ὑπόκεινται
Ἰανουαρίου 1966. Στὴν κατάθεση αὐτή, ἀναλύει τοὺς δύο
σέ
κανενὸς
εἴδους
ἀνάλυση.
“Av
καὶ
δέν
πρόκειται
γιὰ
κάτι
,βασικότερους κινδύνους ἀπὸ ένδεχόμενη κομμουνιστοποίηση
καινοφανές στήν ἱστορία τῆς ἀμερικανικῆς διανόησης-ἢ στὴ
τῆς Ἀσίας. Πρῶτο, «κάτι τέτοιο θὰ έξοστράκιζε τὶς ΗΠΑ καί
γενικὴ
ἱστορία
τῆς
ἰμπεριαλιστικῆς-ἀπολογητικῆς-ἡ
αὐτὸ ποὺ ὁνομάζουμε δυτικὸ πολιτισμό, ἀπὸ ἕνα τεράστιο
ἀφέλεια αύτή γίνεται ὅλο καὶ -πιὸ ,ἁηδιαστική, στὸ μέτρο πού
τμῆμα τοῦ πλανήτη μας, ποὺ κατοικεῖται ἀπὸ φτωχοὺς ἀνθρώπους,
έγχρωμους K111 δυνητικὰ έχθρικούς». Δεύτερο, «μιὰ χώρα σὰν τὶς ἡ δύναμη τὴν ὁποία ὑπηρετεῖ κυριαρχεῖ ὅλο καί περισσότερο
στὶς
παγκόσμιες
ὑποθέσεις
καί,
συνεπῶς,
γίνεται
ὂλο
καὶ
πιὸ
Ἡνωμένες Πολιτεῖες θά έχανε πιθανῶς τὴν έμπιστοσύνη στὸν
ύπεύθυνη
γι’
αύτὴ
τὴν
ἀχαλίνωτη
φαυλότητα,
τὴν
ὁποία
έαυτό της, ἂν ἦταν ύποχρεωμένη νὰ παραδεχτεῖ ὅτι ἀπέτυχεπαρακολουθοῦμε
καθημερινὰ
ἀπὸ
τὰ
μαζικὰ
μέσα
έπικοινωνίας.
τὴ στιγμὴ ἀκριβῶς 1101‘) ἦταν ἓτοιμη νὰ πραγματώσει τὸ
Εἴμαστε
σχεδὸν
ἡ
πρώτῃ
δύναμη
στήν
ἱστορία
τοῦ
κόσμου,
τολμηρότερα σχέδιό της, τὴ δημιουργία, δηλαδή, μιᾶς ὑποδομῆς4
ποὺ
συνδυάζει
τὸ
ὑλικὸ
συμφέρον,
τὴν
τεχνολογική
μαεστρία
γιὰ ἀξιοπρεπῆ ζωή, ὑλικὴ ἀφθονία καὶ δημοκρατικὴ ’
καὶ
τὴν
ἀπέραντη
ἀδιαφορία
γιὰ
τὰ
βάσανα
καὶ
τίς
ἀθλιότητες
διακυβέρνῃση στὸν ὑπανάπτυκτο κόσμο ἣ ἂν ἠταν ὒποχρεωμένη
τῶν
ἀνθρώπων,
ποὺ
ζοῦν
σὲ
κατώτερες,
συγκριτικά
μέ
μᾶς,
νά παραδεχτεῖ, πὼς δέν θὰ ἔπρεπε νὰ ὲπαναλὰβει ποτέ πιά μιὰ
βαθμὶδες
ἀνάπτυξης.
Ἡ
μακρυά
παράδοση
τῆς
ἀφέλειας
καί
παρόμοια ἀπόπειρα». Καταντάει ἀπὶστευτο τὸ πῶς ένα πρόσωπο
τοῦ
αἰσθήματος
αύτοδικαίωσης,
ποὺ
παραμορφὼνουν
τὴν
ποὺ θᾶχε καὶ τὴν έλαχιστότερη ἰδέα-για τὴν ἱστορία τῆς
πνευματική
μας
ἱστορία,
ἃς
χρησιμεύσουν
σὰν
προειδοποίηση
ἀμερικανικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς θὰ ἦταν σέ θέση νά προβεῖ
γιὰ
τὸν
Τρίτο
Κόσμο,
ἂν
πραγματικὰ
χρειάζεται
παρόμοια
στὶς παραπάνω δηλώσεις. ·
προειδοπόίηση,
γιὰ
νά
ἑρμηνευτοῦν
σωστὰ
οἱ
ῖσχυρισμοὶ
μας
Γίνεται, ὡστόσο, λιγότερο ἀπίστευτο τὸ περιστατικό, ἂν τὸ
ὅτι
εἴμαστε
εἰλικρινεῖς
καὶ
ὅτι
έχουμε
καλοκάγαθες
προθέσεις.
ἀντικρύσουμε ἀπὸ ἕνα πρῖσμα περισσότερο ἱστορικὸ καὶ τὸ
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τοποθετήσουμε μέσα στὸ πλαίσιο τῆς παραδοσιακῆς ὑποκριτικῆς _
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Τετόρτη ἐξουσία στήν ἐξουσία τῶν ἰδιοκτητῶν

ANATOMIA ΜΙΑΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
Ἠ ἑνότητα τῶν Ἑργατῶν ΤὺΠου, oi ραγδαῖες τεχνολογιιώς αλλαγὲς
καὶ ἡ Ἕνωση Ἰδιοκτητῶν Ἐφημερὶδων
Τὸ χρονικὸ μιᾶς ἀπεργίας μοιάζει μὲ ζωντανὸ μυθιστόρημα. Πλαίσιό του
οἵ συγκεκριμένες οἷκονομικὲς ὁομὲς καὶ ἅντικειμενικὲς πολιτικὲς συνθῆκες. Βασικοὶ πρωταγωνιστές του ἐργοόοσία, οἱ ἑκπρόσωποι ,τῶν ἐργαζομένων καὶ οἱ

ἀντιπρόσωποι τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ. ι
Φαινόμενο τοῦ κεφαλαιοκρατισμοῦ ἁπεργία ἔχει ὁριστεῖ σὰν «μιὰ προσωρινὴ παύση ἐργασίας, ὁμάόας ἐργαζομένων ποὺ ἐπιζητεῖ νὰ ἕκφράσει μιὰ
ὃυσαρέσκεια νὰ ἐπιβάλει μιὰ ἀπαίτηση». Hag’ ὅλες τὶς πολλαπλὲς ἐπιπτώσεις
ἵης, στίς περισσότερεξ χῶρες τοῦ ὂυτικοῦ κόσμου ἀποτελεῖ «τρόπο ζωῆς», Σύμφωνα μὲ παρατήρηση Βρεττανοῦ μελετητῆ, οἱ σύγχρονες κεφαλαιοκρατικὲς κοινωνίες ἔχουν συνηθίσει νὰ καταναλώνουν τὶς ἀπεργίες μαζὶ μὲ τὸ πρωινό τους.
H ΠΑΛΑΙΑ, ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
tH ἀπεργία τῶν Ἐργατῶν Τόπου τῆς
Ἀθήνας-ἣ κατὰ τὸ σημερινὸ τίτλο τοῦ
Σωματείου τους-τῆς ((“Ἐνωσης Τεχνιτῶν
“Ημερησίου καὶ Περιοδικοῢ Τύπου Ἀθηνῶν»,
κηρύχθηκε τὸ βράδυ τῆς Τετάρτης 15 τοῦ
Ὀζετώβρη. Προηγηθηκε ἠ ἀλλαγὴ μέρους
του πολιτικοῦ πλαισίου καί, φυσικά, μιᾶς
μερίδας τῶν πρωταγωνιστῶν του.
Ἀπὸ καιρό, ἡ ἑφτάχρονη χρονικὴ διοίκηση τοῦ Σωματείου εἶχε ἀρχίσει νὰ κλονίζεται. Ἰὃιαίτερα μὲ τὰ γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου καὶ τὸν παραμερισμὸ τοῦ Παπαδόπουλου, ὁ γενικὸς Γραμματέας της Σίρος
ἕχασε τὸ δυναμικὸ ὑποστηρικτή του. Στὶς
ἀρχὲς τοῦ ’74, τὸ συνδικαλιστικὸ τῆς Ἀσφάλειας ἐπέτρεψε νὰ κινηθεῖ ἡ διαδικασία δικαστικῆς ἀποπομπῆς τῆς διοίκησης λόγω διαχειριστικῶν ἀνωμαλιῶν. Τὸ Μάρτη, "È
Πρωτοδικεῖο ὕστερα ἀπὸ τὴν παραίτηση TOU
ξυρβουλίου διόρισε προσωρινὴ διοίκηση, ποὺ
ααεσως μετὰ τὴν πτὼση τῆς χούντας προκηρυξε ἑκλογὲς. "ETcL, οἱ Ἐργάτες Τύπου
Τῆς Ἀθήνας ἦταν οἱ πρῶτοι ποὺ δημοκραTaft}: ἐξὲλεξαν τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ Σωματειου τους,
Τὴ νέα διοίκηση περίμενε μεγάλας ὄγκθξ
προβλημάτων, ποὺ εἶχαν ἑπισωρευτεῖ κατα
την ἑφταετία. Ἰδιαίτερα ἔπληξε τοὺς ἐργάτες
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Τύπου ἡ κατάργηση κεκτημένων δικαιωμά- ’ἕ
των, ὅπως αὐτὸ τῆς τιμαριθμικῆς κατὰ μῆνα
ἀναπροσαρμογῆς τοῦ ἡμερομισθίου τους, ποὺ
ἴσχυε ἀπὸ τὸ ’1952. Τὸ 1970 σὲ ἀντικατάσταση τῆς τιμαριθμικῆς ἀναπροσαρμογῆς
δόθηκε ἐπίδομα 50 δρχ. Τὸ 1972 αὐξήθηκε
σὲ 80 δρχ. καὶ τὸ 1973 σὲ 155 δρχ. Χαρακτηριστικὸ τοῦ ἐπιδόματος αὐτοῦ εἶναι ὅτι
ὃὲν ὑπολογίζεται γιὰ ὅλες τὶς ὧρες ἐργασίας,
ἀλλὰ γιὰ τὸ πρῶτο πεντάωρο, μὲ συνέπεια
οἱ ὑπόλοιπες ὧρες νὰ πληρώνονται λιγότερο.
Τὸ ὡρομίσθιο, δηλαδή, τῆς πέραν τοῦ πενταώρου ἐργασίας ὑπολογίζεται μὲ βάση τὸ
βασικὸ ἠμερομίσθιο τῶν 200 δρχ. (γιὰ πρωινὲς ἐφημερίδες) καὶ 180 δρχ. (γιὰ ἀπογευματινές). Τὸ ὡρομίσθιο αὐτὸ θὰ ἧταν φυσικὰ
μεγαλύτερο, ἂν ὑπολογιζόταν μὲ βάση τὶς
200 δρχ. 180 ὃρχ.), σὺν τὸ λεγόμενο
ἑπίδομα τῶν 155 δρχ., συνολικά δηλαδὴ
355 δρχ. γιὰ τὶς πρωινὲς καὶ 335 δρχ. γιὰ
τὶς ἀπογευματινὲς.
Ἐπανειλημμένα ζητησαν οἱ Ἐργάτες Τύπου τὴν ἐνσωμάτωση τοῦ ἐπιδόματος στὸ
βασικὸ ἡμερομίσθιο, ἀλλὰ χωρὶς ἀποτέλεσμα. Mâcon στὸ γενικὸ πλαίσιο τῆς ἀντίθεσής τους μὲ τὴν ἐργοδοσία ἀκόμη καὶ κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς ἑφταετίας κατέβηκαν σὲ ἀπεργία, ποὺ πῆρε μάλιστα τότε μεγάλη δημοσιότητα στὸ ἐξωτερικό. Μιὰ παραχώρηση τῆς
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τότε Κυβέρνησης καὶ τῆς ((’Ένωσης Ἰδιοκτητῶν “Ημερησίου καὶ Περιοδικοῦ Τύπου
Ἀθηνῶν)),-ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ σημειωθεῖ ἐδῶ,
εἶναι ἡ κατὰ τὸ 1970 ἐπαναφορὰ τῆς ὑπαλληλικῆς ἰδιότητας τῶν Ἐργατῶν Τύπου,
ποὺ εἶχε καταργηθεῖ μὲ τὸν νόμο 4046 ἀπὸ
τὸ 1960.

ΤΑ AITHMATA ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΩΝ
Μὲσα ἀπὸ θύελλα γεγονότων φτάσαμε
στὸ σήμερα. Ἀπαραίτητο σύνδρομα ὁ κρυμἕῗέἓὲςπίσω ἀπ’ αὐτὰ ἀσυγκράτητος πληθω-
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Στά τελευταῖα δύο χρόνια, τὸ κόστος
τοῦ δημοσιογραφικοῦ χαρτιοῦ ἀνέβηκε κατά
250—300% καὶ τῆς μελάνης γύρω στὰ
150 ‘H τιμὴ τῶν ἐφημερίδων αὐξηθηκε
κατὰ 175%,, ἐνῶ οἱ διάφορες μικρὲς ἀγγελίες καταχωρίσεως ἀκρίβηναν ἀπὸ 300 (Ἀ) —
1500 0/ .
Ποίὲ ὅλη τὴ γενικὴ ἄνοδο τοῦ κόστους
ζωῆς, οἱ πραγματικὲς ἀμοιβὲς τῶν ἐργατῶν
Τύπου - ὅπως καὶ τῶν περισσοτέρων ἄλλων
κλάδων ἐργαζομένων- μειώνονταν ἀνάλογα.
Τοὺς τελευταίους μῆνες δυσαρέσκεια ἀνάμεσα στὴν ἐργατικὴ βάση ἧταν διάχυτη καὶ
μόνο ἐπίκληση τοῦ λεγόμενου ἐΟνικοῢ θέματος ἀνέβαλλε τὴν ἐκδηλωσή της.

Στὶς 25/9 διοίκηση τῶν Ἐργατῶν Τύπου μὲ ἔγγραφό της, γραμμένο σὲ ἥπιο
τόνο7 Οέτει σάν ἄμμεσες διεκὸικησειςῑ
1) Λῦξηση τοῦ κατώτατου ἡμερομίσθιου
κατά 30 Ἃ) γιὰ πεντάωρη ἐργασία. K
2) Ἐνσωμάτωση τοῦ ἐπιδόματος τῶν
155 δρχ. τοῦ παρεχομένου γιά πεντάωρη ἐργασία στὸ ήμερομίσθιο.

Ἔπαναφορά τῆς τιμαριθμικῆς ἀναπροσαρμογῆς, ποὺ διακόπηκε τὸ 1969.
Στὶς 3/10 ἡ ’Ένωση Ἰδιοκτητῶν ἀπαντᾶ
μὲ ἕγγραφό της, ὅπου ὑποστηρίζει ὅτι λόγω
τῶν ἐκλογῶν ἐπιβάλλεται ἠ ἀναβολὴ τῶν
διαπραγματεύσεων, Ταυτόχρονα, ὁρίζει τὴν
4η Δεκεμβρίου σάν ἡμερομηνία γιὰ συζήτηση.
Οἱ Ἐργάτες Τύπου μὲ ἕγγραφό τους τῆς
8/10 ἀποδέχονται τὸν καθορισμὸ τῆς 4ης
Δεκεμβρίου γιὰ τὴ διεξαγωγὴ διαπραγματεύσεων. Θέτουν, ὅμως, σὰν ὅρο, τὴν ἄμεση ἀποδοχὴ μέρους ἀπὸ τὰ αἰτήματά τους, ὅπως
τὴν ἐπαναφορὰ τῆς τιμαριθμικῆς ἀναπροσαρμογῆς, τὴν ἐνσωμάτωση τῶν 155 δρχ. στὸ
ἡμερομίσθιο καὶ αὔξηση τουλάχιστον 1Οῆξ),
Ξοὺ πρόσφατα πῆραν σχεδὸν ὅλοι οἱ ἐργαο
ενοι.
μἩ ’Ένωση Ἰδιοκτητῶν ἀνταπαντᾶ ἀρνητικά καὶ ζητᾶ νέα πίστωση χρόνου. Ἐπανεκδίδονται τρεῖς πρωινὲς ἐφημερίδες ἡ ((A0γη», ὁ ((Ριζοσπάστης» καὶ ὁ «Ἐλεύθερος
Κόσμος», ἀφοῢ ἀποδέχονται τὰ αἰτήματα
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τοῦ Σωματείου, μέχρις ὅτου τὸ θέμα διευθετηθῆ ὁριστικά.
Οἱ Ἐργάτες Τύπου ἐκλέγουν ἐπιτροπὴ
ἀγώνα ἀπὸ τοὺς ἀντιπροσώπους τῶν τμημάτων τῶν διαφόρων εἰδικοτὴτων (λινοτύπες,
στοιχειοθέτες, μηχανικοί, πιεστές). Τετάρτη
15/10 στὶς 4 μμ. κηρύσσεται-ἡ ἀπεργία.
TI ΣΙ-[ΜΛΙΝΕΙ Ο ΝΟΜοΣ 3239

ιΗ ἀπεργία, σάν πρώτη ὃυναμικὴ ἐργατικὴ ἐκδήλωση μετά τὴν πτώση τῆς χούντας, παίρνει μεγάλη δημοσιότητα στὸ ἐξωτερικό.

Τὴν έπόμενη, 16/10 ἠ διοίκηση τοῦ Σωματείου καλεῖται νά συζητήση τὸ θέμα ὄχι μὲ
τοὺς ἐργοδότες, ἀλλὰ μὲ τὸν “Υπηρεσιακὸ
eÏ'Troupyô Ἀπασχόλησ-ης, κ, Μαλατέστα.
Στὴ συζήτηση ἀποσύρουν ἕνα ἀπὸ τὰ αἰτήματά τους, τῆς αὔξησης τοῦ 10%,, ἀλλὰ
χωρὶς ἀποτέλεσμα. Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας
μέρας, ὑποχωροῦν καὶ ὡς πρὸς τὴν ἡμερομηνία ἐφαρμογῆς τοῦ τιμάριθμου, καθορίζοντάς την γιὰ τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1975.
Λίγο ἀργότερα, ὁ “Υπουργὸς Ἐργασίας
ἀναγγέλλει τὴν παραπομπὴ τῆς συλλογικῆς
διαφορᾶς στά διοικητικά δικαστήρια. Στὴν
περίπτωση ποὺ δὲν διακοπεῖ ἡ ἀπεργία, ἡ
αὐστηρὴ ἐφαρμογὴ τοῦ σχετικοῦ νόμου 3239
μπορεῖ νὰ σημαίνη ἀπόλυση τῶν ἐργαζομένων χωρὶς ἀποζημίωση καὶ ποινὲς φυλάκισης στὴ διοίκηση τοῦ σωματείου.
Οἱ Ἐργάτες Τύπου ἀφήνουν νὰ ἐννοηθῆ,
ὅτι δὲν ἀναγνωρίζουν τὴν ἁρμοδιότητα αὐτῶν
τῶν δικαστηρίων.

’ἀπὸ 15/10, ἐνῶ ἀπὸ τὴ ληξη τῆς ἀπεργίας

OI ΑΠΕΡΓΟΙ
ΚΑΙ OI ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥΣ

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, ἡ ὃιοίκηση
τοῦ Σωματείου ἔρχεταί σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν
ἐκτελεστικὴ ἐπιτροπὴ τῆς ΓΣΕΕ, Μετὰ τὴ
λήξη τῆς συζητησης, ἡ τελευταία ἀναλαμβάνει νά μεσολαβήσει γιά τὴν ἐπίλυση τῆς
διαφορᾶς.

Τὸ Σάββατο, Ἑστία ὑποχωρεῖ καὶ
ἐπανεκδίδεται. Τὸ ἀπόγευμα κυβερνητικὸς
ἐκπρὸσωπος προτείνει τὰ θέματα νὰ παραμείνουν ἀνοιχτά μέχρι τῆς ἑπομένης τῶν ἐκλογῶν. Γιά ὅ,τι συμφωνηθεῖ τότε θὰ ἰσχύσει

θά ἀρχίσει νά καταβάλλεται μηνιαῖο ἐπίδομα
4000 δρχ. γιὰ κάθε ἐργάτη Τύπου.
Καὶ ἡ πρόταση αὐτὴ ἀπορρίπτεται, παρὰ
τὴν φαινομενικὴ ἑλκυστικότητά της, εΗ
τιμαριθμηκὴ ἀναπροσαρμογὴ τοῦ ἠμερομισθίου καὶ ἐνσωμάτωση τοῦ ἐπιδόματος
εἶναι ποὺ κυρίως ἐνδιαφέρει τὸ Σωματεῖο.
Οἱ Ἐργοδότες προσπαθοῠν νὰ σπάσουν
τὴν ἀπεργία. ’Έρχονται σὲ ἐπαφὴ μὲ Γερμανὸ ἀρχιτεχνικὸ ποὺ βρίσκεται στὴν Ἀθήνα, ἀλλά ἡ στάση του εἶναι ἀρνητική. Τὴν
Κυριακὴ τυπώνεται ἕνα κοινὸ φύλλο ἀπὸ
τοὺς ἰδιοκτῆτες. μὲ μόνη παραλλαγὴ στὸν
τίτλο. Mè ἀνακοίνωσή της ἡ ’Ένωση Συντακτῶν προειδοποιεῖ ὅσους τυχὸν ἐργαστοῦν
στὴν ἀπεργοσπαστικὴ ἐφημερίδα τῶν ἐργοδοτῶν, ὅτι θα ἀντιμετωπίσουν βαρειὲς κυρώσεις, που φθάνουν μέχρι δια-γραφῆς τους,
ἂν εἶναι μέλη τῆς ΕΣΗΑ, μὴ ἐγγραφῆς
τους, ἂν δὲν εἶναι μέλη της.

Τὴν Παρασκευὴ 17/10 γίνεται μιὰ ἔμμεση πρόταση νὰ καταβληθῆ ἐφ’ ἅπαξ
3000 δρχ. σὲ κάθε ἐργάτη Τύπου, μέχρις
ὅτου ἀρχίσουν οἱ διαπραγματεύσεις, δηλαδὴ
στὶς 4 Δεκεμβρίου.
“ πρόταση ἀπορρίπτεται σὰν ἀπαράδεκτη. Στὶς 5 τὸ ἀπόγευμα τῆς ἵδιας μέρας,
ἡ ’Ένωση Ἰδιοκτητῶν ἔρχεται γιά πρώτη
φορὰ σὲ ἀπ’ εὐθείας ἐπαφὴ μὲ τὴ διοίκηση
τοῦ Σωματείου. Γίνονται μικρὲς ἀσήμαντες
ὑποχωρήσεις καὶ ἀπὸ τὶς δύο μεριές, ποὺ ὅμως
καταλήγουν σὲ ἀδιέξοδο ; Οἱ ἐργοδότες ὑποχωροῦν ὡς πρὸς τὴ μετάθεση τῶν διαπραγματεύσεων γιὰ τὴν 25η Νοεμβρίου, ἐνῶ οἱ
ἐργάτες δέχονται νά ἀρχίσει ἡ ἐνσωμάτωση
τοῦ ἐπιδόματος στὶς 4 Δεκεμβρίου καὶ ἠ τιμαριθμικὴ ἀναπροσαρμογὴ τὸν ἸανουάριοΜάρτιο τοῦ ’ .
Ἠ ἀπεργία συνεχίζεται κάτω καὶ ἀπὸ
τὴν ἀγωνιστικὴ πίεση τῆς ἐργατικῆς βάσης,
ποὺ καθημερινὰ συγκεντρώνεται στὰ γραφεῖα τοῦ Σωματείου, στὴν ὁὸὸ Ἀριστείδου.
Τηλεγραφήματα συμπαραστασης στέλνουν,
μεταξὺ ἄλλων, τὸ Συνὸικάτο Τύπου Θεσσαλονίκης, ἡ ’Ἐνωση Συντακτῶν Περιοδικοῦ
Τύπου, ἡ ’Ἐνωση Συντακτῶν Ἠμερησίων
Ἐφημερίδων Ἀθηνῶν, ὁ Σύνδεσμος Ἀθλητικοῦ Τύπου καὶ ἡ ’Ένωση Χειριστῶν Πολιἦ
τικῆς Ἀεροπορίας.

Τὴ Δευτέρα 21/10 γίνεται νέα σύσκεψη
μὲ τὴν ’Ένωση Συντακτῶν αὐτὴ τὴ φορά.
Συζητοῦνται τρόποι κοινοῦ χειρισμοῦ τοῦ ὅλου
θέματος καὶ ἀναζητοῦνται διαζευκτικὲς λύσεις. Νέα συνάντηση πραγματοποιεῖται τὸ
ἀπόγευμα, μετὰ τὸ τέλος τῆς ὁποίας ἀναγγέλλεται λύση τῆς ἀπεργίαςι Τόσο οἱ Ἐργάτες Τύπου ὅσο καὶ ἡ ’Ένωση Ἰὃιοκτητῶν
ἀρνοῦνται νά κάνουν γνωστοὺς τοὺς ὅρους
τῆς συμφωνίας. ”Οπως φαίνεται, ὅμως, βασικές της προϋποθέσεις εἶναιῑ

1. CH ἐνσωμάτωση στὸ ἡμερομίσθιο
τοῦ ἐπιδὸματος τῶν ’155 δρχ.
’ 2. Καταβολὴ τῶν ἡμερομισθίων τῆς
απεργίαςι ,
3 . Ἀναδρομικὴ ἐφαρμογὴ τῶν ὅσων συμ-

φωνηθοῦν μετὰ τὶς ἐκλογές.

Η ENOTHTA ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΩΜΑ.ΤΕΙΟΥ
Κάτω ἀπὸ τὶς σημερινὲς συνθῆκες, θὰ
μποροῢσε νά λεχτεῖ ὅτι ἡ διαπραγματευτικὴ
θέση τῶν Ἐργατῶν Τύπου εἶναι ἀρκετά
ἰσχυρή. Ἤ δυναμικὴ παρουσία τοῦ Σωμα-
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τείου πηγάζει ἀπὸ μιὰ σχεδὸν μοναδικὴ γιὰ
ἑλληνικά δεδομένα ἑνότητα βάσης, ‘H ἑνότητα αὐτὴ ἔχει ἱστορικές ρίζες καὶ συνδέεται μὲ δύο κύριους παράγοντες, τὴν τεχνικὴ
φύση τοῦ ἐπαγγέλματος καὶ τὸ εἶδος τοῦ
παραγομένου προϊόντος, τοῦ ἡμερησίου τύπου, ποὺ ἔχει χαρακτηριστεῖ σὰν ἡ «τετάρτη ἐξουσία».

Ἡ μὴ ἕκδοση μιᾶς ἐφημερίδας σημαίνει
τεράστια ἑπιβάρυνση τῆς ἐργοδοσίας ἀπὸ
σταθερὰ ἔξοδα καὶ διαφυγόντα κέρδη. Καὶ μιὰ
χθεσινὴ ἐφημερίδα εἶναι πολὺ παλιά, γιὰ νὰ
ἀξίζει νά ἀγοραστεῖ. Ἀκόμη καὶ σὰν χαρτί
περιτυλίγματος ἡ ἀξία της εἶναι ἀμφίβολη.
Hap’ ὅλα αὐτά, ἡ σημερινὴ διαπραγματευτικὴ δυνατότητα τῆς ’ΈνωσηςἸδιοκτητῶν
ὑπῆρξε περισσότερο ἰσχυρὴ ἀπέναντι στὴν
κυβέρνηση παρὰ. ἀπέναντι στοὺς Ἐργάτες
Τύπου. Κυρίως, λόγω τοῦ ἐπερχομένου ἐκλογικοῦ ἀγώνα ἡ ἀνάγκη κυκλοφορίας τῶν ἐφημερίδων εἶναι ἐπιτακτική. Ἐπίσης,ἡ κυβέρνηση εἶναι ἰδιαίτερα εὐαίσθητη στὶς ἀπόψεις
τῆς κοινῆς γνώμης τοῦ ἐξωτερικοῦ, ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπηρεαστεῖ δυσμενῶς ἀπὸ μιὰ «ἀνορθόδοξη» καταστολὴ τῆς ἀπεργίας.
Ἀμφίβολη εἶναι ἀκόμη _ ἡ πιθανότητα
ὑποχρεωτικὰ ὁριστικῆς ἐπίλυσης τοῦ προβλήματος μὲ τὴν παραπομπή του στὴν ὑποχρεωτικὴ διαιτησία. Ἀπὸ παράδοση οἱ συλλογικὲς διαπραγματεύσεις τῶν> Ἐργατῶν
Τύπου μὲ τὴν ’Ένωση Ἰδιοκτητῶν διεξάγονται κατά κανόνα ἐθελοντικά, χωρὶς τὴν ἐπέμβαση τοῦ ὑπερτροφικοῦ νομικιστικοῦ πλαίσιου, ποὺ λειτουργεῖ γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν
ἐργατικῶν διαφορῶν. Καὶ τοῦτο, βέβαια,
συνδέεται μὲ τὴ δυναμικότητα καὶ συνοχὴ
τῆς ἐργατικῆς βάσης τοῦ σωματείου.
Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι ἠ ἑνότητα αὐτὴ
ἔχει ἀρχίσει νὰ ἀπειλεῖται τὸν τελευταῖο
καιρὸ ἀπὸ τὶς ραγδαῖες τεχνολογικὲς ἀλλαγές, ποὺ ἔχουν ἐπέλθει στὶς μεθόδους παραγωγῆς. Κάτω ἀπὸ τὴν ἐπίδραση τῶν ἀλλαγῶν αὐτῶν-καὶ ἰδιαίτερα τῆς φωτοσύνθεσης-ἡ τεχνικῆ φύση ὁρισμένων εἰδικο·
τήτων ἁπλουστεύεται, Σὰν συνέπεια ὑφίσταται δυνατὸτητα χρησιμοποίησης λιγότερο
εἰδικευμένου ἐργατικοῦ προσωπικοῦ, πράγμα
ποὺ ἕχει ἤδη ἀρχίσει νὰ ἐφαρμόζεται σὲ ὁρισμένες χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ καὶ κυρίως στὴν
(Ολλανδία καὶ Καναδά.
Ἐφ’ ὅσον μιὰ τέτοια μεταβολὴ ἐπιδρᾶ
διαλυτικὰ πάνω στὴ συνοχὴ τῆς ἑργατικῆς
βάσης, εἶναι πιθανὸ ἡ ἐπιμονὴ τῆς ’Ἐνωσης
Ἰδιοκτητῶν γιὰ ἀναβολὴ τῶν διαπραγματεύσεων νὰ συνδεόταν μὲ τὸ θέμα αὐτό,

Τέλος, ἡ ἄρνησή τους νὰ δεχθοῦν τὸ αἵτημα τῆς ἐπαναφορᾶς τῆς τιμαριθμικῆς ἀναπροσαρμογῆς τῶν ἡμερομισθίων δὲν μπορεῖ
παρὰ νὰ ὁδηγήσει στὸ συμπέρασμα ὅτι στὴν
οὐσία μειώθηκαν οἱ ἀποδοχές τῶν ἐργατῶν
τύπου κάτω ἀπὸ τὴν ἐπίδραση τοῦ πληθωρισμου,

Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΑΝ ΜΕΣο ΣΚΟΠΟΥ
Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν κατάληξή της,
ἀπεργία ἀποτελεῖ μιὰ ἕντονη καὶ χαρακτηριστικὴ πραγματικότητα τοῦ σήμερα. ‘H ἑρμηνεία της ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ὀπτικὴ γωνία
τοῦ παρατηρητῆ. Μιὰ ἰδιαίτερα πολύπλοκη
σχέση οἰκονομικῶν, πολιτικῶν καὶ νομικῶν
θεσμῶν en“ πρέπει νὰ ληφθεῖ ὑπ’ ὄῴη, ἐνῶ
ὁ a priori καθορισμὸς τοῦ κοινωνικοοικονομικοῦ πλαίσιου θόι ἀποτελεῖ τὴν κρίσιμη
ἑρμηνευτικὴ προϋπόθεση.
Μέσα στὴν πραγματικότητα τοῦ σήμερα,
ἡ ἐκδήλωση τῆς ἀπεργίας, σὰν δυναμικὴ
ἕκφραση ὁμάδων πίεσης, ἀποτελεῖ φαινόμενο τοῦ δεδομένου κεφαλαιοκρατικοῦ πολυκεντρικοῦ συστήματος ἰσορροπίας. Τὸ ἐρώτημα ποὺ τίθεται εἶναι κατὰ πόσο θὰ συνηθίσουμε νὰ καταναλώνουμε τὶς ἀπεργίες
μαζὶ μὲ τὸ πρωινό μοις.

Θόδωρος Κατσανέβας
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Ὁμήρου 2’1 ,
w‘ .‘~ haïku

HOY FENNH®HKE o ZAAAZAP
Τὸ πρόσωπο
τῆς φασιστῑκῆ ς

WWWMHM ’
εἶναι τώρα πασαλεῑμμὲνῡ
μὲ τὴν Κὶτρῑνη μπογῑὰ
τοῦ μίσους.
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ TOY
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ
NIKHCDOPOY ANTQNOHOYAOY
AHO TH ΛΙΣΑΒΩΝΑ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΑΝΤΑ ΚΟΜΠΑ
(φωτογραφὶες τοῦ Σουηδοῢ
ἁνταποκρῑτῆ ΚΕΝΝΕΘ
Γ ΙΟΝΑΣΣΟΝ, ἀποκλειστῑκὰ
Ύῑὰ τὸ ANTI)
μὲ Θύμα Κάποιο χωρῑάτη, ποὺ Κορόῑδεψε τὸ ἄγαλμᾷ τοῦ
Στὴ Λῑσαβὼνα, πολίτες ’Καὶ ξῖῗραῖὸς Κῑνητοποιοῢνται
νεκΡιῗῦΣΞὲῗὲνιέὲῑιῇῗὲῗνέι
καὶ ι(οιτεὸα(ἱ)ί(ἷ>0υν ô,“ àÏrOpevÿl αἶτο το Σαλαζαβῑσμὸ. Στή
Σάντα Κόμπα, ὅμωῆ εἶναι emwôwo Va μῑλᾶς m τὸ

ma mm, 300 Mm χι-

λιόμετρα βόρεια ἀπὸ τὴ Λισαβώνα καὶ 45 μόλις χικιόμ.
Σαλαζάρ, Ἀκὸμη και τὼρα, Κὰτῑ τέτοιο μπορεῑ νὰ σημαίἀπὸ τὴν Κουίμπρα, μὲ τὶς 100.000 Κατοίκους Καὶ τὸ δεύu
νει ξῐαρνὲξμῗα ποὺ εγινε κιόλας, πρὶν ἀπὸ ἕνα μήνα περίπουῖ
τερο Πανεπῑστήμῑο τῆς χώρας.
Ἐκεῖ ποὺ γεννήθηκε
ὁ Σαλαζάρ, σήμερα...’ ἱ
Δὲν θὰ διέφερε σὲ τίποτα απαὸεκάὸες

äusç man/18's; chgono', ,
W“ ἡ Ὑῗέὲωέαὲἔῖαέὦιωηέ αὐτὴν ἑρχότα,,. μὰ
τὴ mm m: ” I ’ a" αὐτὴν ὑπάρχει
ξειςουραστει οται· εἶχε Kay/)0, , ‘ τὸ ἁπῑο Κ “ ’ τὸ ἄγαλμά τοο, γυρξι) ana υ
Ζῖιῗέἔροῦν ὁιάφίξρες ιστοριεξς, _ wpldm, no‘

φάμαῐ τὰ ζῑΐήματα, σὲ ἐλάχιστους «καλκίκες»
“;ἷῖτωὲ λῗνῖῑ Τοὺς μεγαλοκτηματίες. ι
9 ὐτοικοι «καλκίκες», καί οἱ παπάόες, εἶναι
(magi; w” πᾶν σΪ αὑτὴ τὴν ὕπαιθρα.
,01 πρωτρι, κατέχουν, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ γῆ Kai
Ξῗεέίῗτῖιζξτοπια, καί τοὺς ἁγρότες μὲ τὶς φαμί91 ᾇεύτεροι ἐξακολουθοῦν πάντα và εὐλογουν Τθν «Tc/105m» ποὺ ἔχει ὁ ὰγρότης-ἔνα

Μιὰ ἀπὸ αὐτες, για το ιεαρο χ υ
ἒσθῧβμο, δηλαδή, ξυπόλητα, fly/Id;th καῖ
“ Ampka πεινᾶσμένα παιδιά. πού τριγυρνᾶνε ὁβρέρηκε ’νεφὸὶσῖπέιὲ μεσημέρι ἀπὸ ἔξιανρπάλ,
πημερα “È ,σοκάκεα καὶ στά χωράφια καί
ἑῧὲἓρνξὲῗέὄοχείου ὄζτορ ξμὲζια.ιὰΤΖιέιέΖέρὲ
aÎl’l’ﬂOÀlouvraL
à, H “XPaHllaToaôvn, ἡ μεγάλη κληρονομιὰ ποὺ
ἦῖαν ᾗὲἐῖμὲἴῇυρό, για v αφ’ἷίῖτὸ ιζυνζιγητὸ Té)".
σφηξρ ,αλαζαβῑσμὸς στῆ χώρα, κάνει θραύΛισαβώῐά
την
τα ’ "a’ , . ,
βέιῗ f" îfasvw. Φτάνει τὸ 60%, ὅπως μὲ,διαβεεἰὸἧσεων
γυρω
ἀπὸ
τὴν
πολιτικη
κβῑση
Kat
va
αὐτὴ τὴν ïfepiçpygî Man/mg
ν λωῑδζ 0 ξντουάρντο. Τὸ ποσοσΐὸ γιὰ τὸ σύθελήσω và γνωρίσω
O«?Â'7ç Χωρξῑς, εἶναι 25 μὲ 30 %.
τοὺς κατοίκους τιφς, παρέα με τον ντουαρν,
λο auväôe/lçpa Kai'ràv Kév_. Km, π βασῑζϋ] εκπαίὸευση, ὑποτίθεται ὅτι ἡταιι
το ἔναυ Πορτογα Ι ι θελησαν "à
nom, pi,” υπθὶςβεωτική, λέει ὁ Ἐντουὰρντο.
εἷο ςὲτομως; "a στείλει τὰ παιδιά τοι) στὸ σχοvsè, ἕνα Σουηόο φωτογρ ,
στὸ- αιζ καθε 1παιδί ἦταν δύο ὲπιπλέον χέρια
;zè,5îÏ%ÏZ”L'è ὅ,τι συμβαίνει ,σῖἷῖρξέζέἳῖἕτῖ
οἰκοέαζραφζ ’“1' μερικά ἀκόμη ἐσκοῦόος στὸν
ἕλεγγειειᾳκθ προϋπολογισμό ,· Kai ποιός θὰ
ne; χῶρεῗιαῖῆξὸΙξῗξὶωιξέἕοσῖἔὲζφμρωλ τμῇέια ἑῆς
1.002570” χωρῑὰτη, ἂν πηγαὶνουν τὰ παιδιά
βέρῗιξ '8 ιδῶ ὂὲν ὑπάρχει 12:31; (SI/)1! Koége ὅ)ρὲξῖ
πο ευ ,0 σχθῧεῑξ), ὅταν τὸ ἐπίσημα δόγμα, ἑκp 0116νο ana τὸ κράτος καί τὴν ἐκκλησία
ᾗωααααζᾏααααηαακωψᾙψώ
κὲς

ἦταν, ὅτι ὄσο πιὸ λῖγα γράμματα ξὲρει ὁ ἄνθρωπος, τόσο περισσότερο εὐτυχισμένος εἶναι ,-».

Εἶναι ἐπικίνδυνα
νὰ μιλᾱς γιά Σαλαζὰρ
Βρήκαμε αὐτὴ τὴν ((εὐτυχισμένη» κωμόπολη, χαυνωμένη μέσα στὴ μεσημεριὰτικη ζέστη. Ἠταν ἡ Κυριακὴ πού εἶχε ὁριστεῖ σὰν
Ἡμέρα Ἐθνικῆς Ἐργασίας, ICI ὅμως τὰ μισὰ
τουλάχιστον μαγαζιά ἦταν κλειστά. Οἱ δρόμοι
ἦταν σχεδὸν ἐρημοι καί μόνα στῆν μπυραρία
μιᾶς μικρῆς πλατείας ἦταν συγκεντρωμέιόι
καμια εἰκοσαριὰ ιἐαροί, ποὺ σκόρπισαν οἱ περισσότερο, μόλις ἔμαθαν τὸ σκοπὸ τῆς ἑπῐσκε»
t/niç μας- ,
Δύο ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἔμειναν, μᾶς συμβούλεψαν νὰ ὂοῦμε τὸν Κύριο Μούρα, ποὺ ἦταν τήν
ὥρα αὐτὴ στὸ Φαρμακεῖο. Ὁ K. Μούρα εἶναι
ἀπὸ τοὺς πιὸ πλούσιους τῆς περιοχῆς, καί ἐπιπλέον, ἦταιι ὰπὸ τοὺς ἑλάχιστους φίλους τοῦ
Σαλαζάρ. Tà ῒὸιο καί ὁ φαρμακοποιός.
Τὸ φαρμακεῐο εἶναι ἀκριβῶς ἀπέναντι ἀπὸ
τὸ σπίτι τοῦ δικτάτορα. Εἶναι ἕνα συγκρότημα
σηπιῶν, πού συμπληρώνεται ἀπὸ ἕνα μεγάλα
κτῆμα. Στὸιι τοῑχσ ποὺ βλέπει στὸν κεντρικὸ
ὃρόμο, ὅιαβὰζουμε καθαρογραμμένο μὲ μαὺρη
μπογιὰ, τὸ σύνθημα «Θάνατος a'ro' (puma/10'».
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Δίπλα, ἕνας μεγάλος ἀγκυλωτὸς σταύρός. Τὸ
σπίτι εἶναι ἔρημο. Ἀπὸ τὸ φαρμακεῖο κι ἀπὸ
ἕνα μπακάλικο ὃίπλα, μᾶς παρακολουθοῦν ποὺ
τὸ φωτογραφίζουμε.
Πλησιὰζομε αὐτοὺς ποὺ εἶναι ἔξω ἀπὸ τὸ
μπακάλικο. ”Εχω ἀνοίξει τὸ ,ιιαγνητόφωνο Viz
δουλεύει, χωρίς νὰ φαίνεται, ἐνῶ ὁ Ἐντουάρντο
μὲ συστήνει Kai τοὺς πιάνει κουβέντα. Μιλᾶνε ἀρκετὴ ὥρα, χωρὶς viz καταλαβαίνω τί λένε.
Ἀποφεύγω và παρέμβω κι ὁ Ἐντουάρντο τὴν
ξέρει καλὰ τὴ δουλειὰ τοι). Κερνάει τσιγάρο, λένε διάφορα ἀστεῖα καί γελᾶνε, τὸ πάει μὲ τὸ
πάσο του. Μᾶς ὰφήνουν, ᾅμως, và. στεκόμαστε
ὄρθιοι, ἔξω ἀπὸ τὸ μαγαζί. '0 K. Μούρα κι ὁ
φαρμακοποιὸς ἔχουν βγεῖ στὴν ἐξώπορτα Kai
μᾶς κοιτὰζουν.
Ἀκούει) τὸ ὄνομα τοῦ Σαλαζάρ. '0 Ἐντουάρντι) ἔχει μπεῖ στὸ θέμα. Τοὺς ἐξηγεῖ ὅτι θέλω να
μάθω για τὸ Σαλαζάρ Kai προσθέτει, ὅτι «εἷμαι φίλος». Τὸν ἤξεραν ,-

-Προσωπικά, ὄχι. Τὸν ἔβλεπαν, βέβαια,

. ὅταν ἐρχόταν. Δέν ὰντάλλαξαν, ὅμως, ποτε οὕτε μιὰ λέξη, Καθύταν πάντα κλεισμένος στό
σπίτι του καί τὸ σπίτι ἧταν πάντα ἀποκλειομένο ἀπὸ ’τὴν ἀστυνομία.
Ποιά εἶναι ἡ γνώμη τους γιὰ τὸ Σαλαζάρ ,’
Κοιτάζονται, χαμογελοῦν Kai ὁὲν ἀπαντοῦν.
Ὀ Ἐι-τουάρντο ἐπιμένει .· Τί λέιέ οἱ miroth
71’ αὐτόν ,’

Kai πάλι σιωπή. Τέλος, ἕνας σηκώνει τοὺς
ὤμους καί λέει :
-Ὀ Σαλαζὰρ πέθανε, ἀλλὰ εἶναι ἐπικίνδυνο ya μιλᾶς γι’ αὐτόν.
— Γ ιατί ,’

Τώρα ἁρχίζει và ,ιιιλᾶ ὁ ἄλλος, κι ὁ πρῶτος
κουνάει τὸ κεφάλι του συμφωνώντας.
- T’ ὰλλὰζουν τώρα, μοῦ ἐξηγεῖ ὁ Ἐνουάρντο. «Λέει ὅτι ὁὲν ἔχει νόημα νὰ μιλᾶς γιὰ κάποιον ποὺ πέθανε, κι ὄτι â '
τικὴ καί ὅτι κοιτάζουν τὴ
οἰκογένειά τους, καί θέλουν

Δολοφονίες καί K
στό ἄγα-ω.
Ὁ K. Μούρα μὲ τὸν
πλησιάσει Kai ἀκοῦνε. Ἠ ι
ὁ Ἐντουάρντο ἀπευθύνεται
λοκτηματία Kai φίλο τοῦ δικτ
ἐξηγήσεις καί τὰ σχετικά. '0 Ἑν
νει κατ’ εὐθεῖαν στὸ θέμα μὲ τὸ ι
Θέλουμε và μᾶς μιλήσει γιὰ τὸν Σ ι’

-Ἀποφεύγω Va σ τῶ γιὰ τιολιτ
τᾶ ὁ K. Μούρα.
οτι ιὸὲνα ὸν ρωτήσαμε ’

’\

τική. ’ᾼφοῦ ὅμως τὸ ἔθιζε, ποιά εἶναι ἡ γνώμη
του γιὰ τὸ παλιό Kai τὸ καινούργιο καθεστώς ;
‘ '0 K. Νίούρα, σκέφτεται λὶγο, χαμογελᾶ Kai
απαντα .·
- To' παλιὸ καθεστὼς ἔκανε ὁρισμένα καλὰ
πράγματα, ἀλλὰ γενικὰ ἦταν κακό. Ἐκεῖνο,
ὅμως, ποὺ θέλουμε τώρα, εἶναι ἡσυχία κι ἕνα
καλύτερο καθεστώς. Δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε
τίποτε ἄλλο.
'0 Κόννεο τὸν φωτογραφίζει, ὅπως μιλάεῑ. '0
K. Μούρα, λέει ὅτι ἔχει ὅουλειά, μπαίνε ισέ
μία ((μερσεντὲς» Kai φεύγει.
Γ υρνάω στὸ φαρμακοποιὸ καί τὸν ρωτάω,
τί συνέβη μὲ τὸ ἄγαλμα τοῦ Σαλαζὰρ Kai τί
εί ναι αὐτη ἡ ἱστορία μὲ κάποιον ποὺ σκοτώθηκε,·

τρεῖς μᾶς κοιτάζουν ἀπὸ μακριὰ πού ῳιυτογρα- v
φίζαύμε τὸ ἄγαλμα. ,

Μᾶς πλησιάζει μιὰ γυναῖκα, χοντρούλή, μὲ 4
τὰ πασουμάκια της, '0 Ἐντουάρντο τὴν χαιρετᾶ Kai τῆς πιάνει την κουβέντα. Βάζω τὸ μαγιήτόφωνο νὰ δουλεύει .·

-Ὁ δήμαρχος πρότειιέ χτὲς νὰ τὸ πὰρουν τὸ
ἄγαλμα, λὲει ἡ γυναῖκα. - η
-Ὀ κόσμος συμφωνεῖ ; 4
-”Ολοι συμφωνοῦν, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς φασίστες.
-“Υπάρχούν πολλοὶ φασίστες ,·

— Εἶναι ἀρκετοιῖ ,

— Δὲν θὰ γίνουν φασαρίες ,·
--”Οταν ἦταν ἀκόμη ὁ Σπίνολα, ἤταν mà δύ· ;
σκολο. Τώρα εἶναι πιὸ εὔκολο. Λένε, ὄτι θὰ κ
ἔρθει ὁ στρατός, yzà. Va προστατέψει αὐτοὺς ποὺ ·
θὰ τὸ πάρούν. "Eva; ὄικηγόρος εἶχε προτείνει viz ï
δώσει 10.000 ἑσκοῦὃος σ’ αὐτὸν ποι) θὰ τὸ
κατέβαζε, Δὲν τὸ κατέβασαν, ὅμως. "Eva πρωί,
βρήκαμε τὸ ἄγαλμα σκεπασμένο μ’ ἕνα ,ιιαῦρο
πανὶ στὸ πρόσωπο, ἀλλὰ τὸ ἕβγαλαν, Μιὰ ἄλ· <
λη μέρα. τὸ βρήκαμε βαμμενο μὲ κόκκιιή μπο- »
γιὰ, ἀλλὰ τὴν καθάρισον.

Αἰφνιδιάζεται. Χειρονομεῐ Kai λέει γρηγορα,
σὰν viz τὸν σκοτίσαμε .·
- Παρεξηγὴσεις, αὐτὰ συμβαίνουν στὰ χωριά. Λέει κάποιος μιὰ κουβέντα, 0' ἄλλος ἀνάβει Kai μετὰ ἅντε νὰ τοὺς σταματήσεις.
— Ναί, ἀλλὰ ἡ κουβέντα ἧταν γιὰ τὸ Σαλαζάρ. Τί συνέβη ἀκριβῶς ,--“Έχει λήξει τώρα αὐτὴ ἡ ἱστορία. Ἐν πάση
περιπτώσει, ἕνα ἀστεῐο ἧταν. Κάποιοι ἔβαψαν
-Ποιοί τὸ καθάρισαν ,τὸ ἄγαλμα μὲ κόκκινη μπογιὰ Kai κάποιοι ἄλλοι τὸ ξέβαψαν. Γ ύρω ἀπὸ τὸ ἄγαλμα, λοιπόν,
-ἼΞνας πού δουλεύει στὴ Γ ερμανία Kai ἦρθε
ῆταν κόσμος πολὺς Kai συζητοῦσε. Ἐκείνη τὴ
ἐόῶ τὸ καλοκαίρι γιὰ ὂιακοπές. Οἱ φασίστες τὸν
στιγμή, πέρασε ἕνας μὲ τὸ γάιόαρό τοι) κι ἄρἔβαλαν viz τὸ καθαρίσει καί τοῦ ἔῧιύσιιν 500
χισε νὰ λέει διάφορα ἀστεῖα για τὸ ἄγαλμα.
ἐσκοῦόος. Mara, ὅυὸ τρεῖς ἀπὸ αὐτούς, τὸ καΤότε, κάποιος ἀπὸ αὐτοὺς ’που κάθονταν γύρω
θάρισαν καλύτερα, i:ch τοὺς προστάτευε ἕνας
ἀπὸ τὸ ἄγαλμα, πῆγε κοντά τοι) Kai κάτι τοῦ
ἄλλος ποὺ κρατοῦσε ἕνα μεγάλο ὃρεπάνι. Πρὶν
εἶπε. '0 ἄλλος τοῦ ἀπάντησε Kai πιάστηκαν στὰ
ἀπὸ λίγο καιρὸ τὸ ἔβαψαν με κίτρινη μπογιά, ,
χέρια. Αὐτὸς μὲ τὸ γάιδαρο, τράβηξε μαχαιρι,
ὅπως εἶναι τώρα. Πάντως, ἦταν καλύτερο μὲ τὴν
ἀλλὰ πάνω στὸν καυγά, τοῦ ἔπεσε τὸ μαχαιρι κι
κρκκινη μπογιά.
ὁ ἄλλος τὸ πῆρε Kai τὸν χτύπησε. Τὸν ἔπιασαν
— Γιά τὴν ἱστορία μ’ ἐκεῖνον ποὺ πέθανε, τί
ξέρετε ,·
Kai τώρα εἶναι φυλακή. Δὲν τσακώθηκαν γιὰ
πολιτικά, Βριστήκανε Kai ἔγινε τὸ κακὸ.
—'H1av μαζεμένος κόσμος γύρω ἀπὸ τὸ ἄἈφήνουμε τὸ φαρμακοποιὸ καί τοὺς μπακά- γαλμα, ὅταν τὸ ἔβαψαν. Μερικοί κορόιὸευαν Kai
ληδες Kai φεύγουμε γιὰ τὸ ἄγαλμα.
ἄλλοι ἦταν θύμωμένοι. To’re, ἕνας ποὺ πέρναγε
Τὸ θέαμα εἶναι πραγματικὰ γιὰ γέλια. Τοῦ
με τὸ γάιόαρά τοι) Kai εἶδε τὸ ἄγαλμα, λέει στό
ἔχουν ρίξει στὸ πρόσωπο μιὰ κίτρινη μπογιὰ γάιὸαρύ του .· ((γιιιτί, μωρέ, ὂέν γελᾶς κι ἐσύ,
Kai εἶναι σὰν νὰ φοράει μάσκα. Δεξιὰ κι ἀρι- ἔτσι ποὺ τὸν κατάντησαν ;». "Eva; ἀπὸ αὐτοὺς
στερά, ἔχουν φτιάξει ἀγκυλωτοὺς σταυροὺς
ποὺ ἧταν ἐκεῖ, θύμωσε Kai τὸν ἔβρισε. Αὐτὸς μὲ '
στὴ βάση τοι) ἔχουν γράψει .· ’
“a τὸ γάιόαρο τὸν κτύπησε at!) πράσωπο μὲ τὸ
σχοινί, ὁ ἄλλος τὸν κυνηγησε Kai μπῆκαν a"
«Ἀναγέρθηκε ἀπὸ τη PIDE (τὴν πξικη
“10‘ τὸ στενά, [Μετὰ ἀπὸ λίγα, βρῆκαν αὐτὸν
τυν ία τῆς δικτατορίας), τὴν Πορτογ λειω
ς è τὸ γάιδαρο νεκρό, με μιὰ μαχαιριὰ στῆν κοιτὴν Μ.Ρ. (τὴ φασιστικὴ ὁργ A __
ν ἀς), τὴν Ἐθνικὴ Ἱζνότητα (τὸ ι. “·
Id. Δὲν ξέρουμε τί ἔγινε. Τὸν ἄλλο τὸν ἕπιασαν Ι
a τοῦ Σαλαζαρισμοῦ), καί f
Kai τὸν πῆγαν στὴ φυλακή. v
τῆς νεολαίας».
, ———- Οἱ φασίστες ἐμφανίζονται ἁνοιχτὰ στὸ χω-.

ἦν .,; ἑ ; λωνίζουν
, la

’ Ῑοιό, _

’—— Hpiv‘ànà
πηγανε στο νεκρο
«Edi-Mag. Πήρ
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— ’Ὀλες οί μέρες για μᾶς, εἶναι μέρες ἐργασίας, λέει. 4

ι r'i/l
Mom 50'
πιέειεεῦ

'0 Μανόλο λέει ὅτι τώρα εἶναι καλύτερα ὰπὸ
πρίν. Πρίν ἦταν φασισμὸς Kai τώρα εἶναι ὁημοκρατία. Ὀ Μανόλο ἔχει πολεμήσει πέντε
χρόνια cri/v Ἀγκόλα καί ξέρει ἀπὸ αὐτά, ὄπως
Mat. Ὁ Χοσὲ δέν εχει φύγει ἀπὸ τὸ χωριό του.
Μια ὄυὸ φορὲς μόνο, κατέβηκε στὴν Κουίμπρα,
γιὰ và πὰει στὸ νοσοκομεῖο.
— Θὰ ψηφίσεις στὶς ἑκλογές, Χοσέ ,’
-Ναί, Οὰ ψηφίσω. Πρῐν ὂὲν ψήφιζα, ἀλλὰ
rib/1a 0a ὃιαλέξω αὐτοὺς ποὺ θέλω.
Ἀκόμη Kai στίς ἑκλογὲς - παρωὸία τοῦ
Σαλαζὰρ, γιά την ὰνάόειξη τῶν μοναδικῶν
υποψηφίων τοῦ μοναδικοῦ κόμματος, τὸ ἐκλογικὸ δικαίωμα ὂὲν ῆταν καθολικό. Ψήφιζαν
μόνο ὅσοι ἤξεραν τουλάχιστο γραφὴ Kai ἀνάγνωση καί ὅσοι εἶχαν πιστοποιητικὸ φορολογικῆς ἑνημερότητας.

- Θὰ Ψηφίσω δημοκρατία, λέει ὁ Χοσέ.

Καμπάνια
m μόρφωση καί δημοκρατία
Mara/a, ὅμως, προσπαθοῦμε να καταλάβοι)-

‘ με τί ἑννοεϊ, ὅταν Mel δημοκρατία. ’Υπάρχει

«Θάνατος στὸ φασισμό». Εἶναι τὸ σύνθημα ποὺ γραφτηκε νὺχτα στὸν τοῖχο τοῦ σπιτιοῡ
τοῦ Σαλαζάρ. ‘Huépa δὲ θὰ μποροῠσε νά. γίνει mm τὲτοιο, ὅπως δὲ θα μποροῠσε να τὸ σβήσει καὶ κανείς, Ὁ θάνατος στὸ Μοὺρα εἶναι οὐδέτερος. ..
στεφάνια ποὺ ἡταν στὸν τάφο, τὰ ἔβαλαν στὸ πέτο τους Kai ἔκαναν βόλτες.

9 - Ιζοιοί εἶναι περισσότεροι, οἱ ὁημοκράτες ἦ
οι φασιστες ,·
— Τώρα ὁ κόσμος ἀκούει ραῦιόφωνο Kai τηλεόραση Kai μαθαίιέι τί ἔκανε ὁ Σαλαζάρ.
Γ ιὰ τίς φυλακάς, τὰ βασανιστήρια ποὺ ἔκανε
στοὺς ἀνθρώπους, τὰ ἐγκλήματα. ,”Υπάρχουν,
όμως, πολλοὶ μεγάλοι πού ὑποστηρίζουν τὸν·
Σαλαζάρ. Κτηματίες. Ὀ κ. Μοόρα, ὁ κ. Φερέιρα, ποὺ κάθεται στὸ παγκάκι Kai διαβάζει ἐφημερίὸα. Εἶναι πολλοὶ ἐόῶ πέρα. Οἱ νέοι εἶναι μὲ
τὴ δημοκρατία.

— Δέν ζέρω, ἁπαν-τᾶ. Τὸ ἴὸιο εἶναι. Kai πρίν
ὁουλεὺαμε Kai τώρα δουλεύσομε,
—— Σήμερα ὃουλεύεις ,-

— Βέβαια.

-Ἕπειόὴ εἶναι Ἡμέρα Ἐθνικῆς Ἐργασίας ,·
Ὁ Χοσὲ ὁὲν καταλαβαίνει. Προσπαθοῦμε viz
τοῦ ἐξηγήσουμε.

ἕνα κόμμα δεξιά, τὸ Χριστιανοδημοκρατικό, ποὺ
ἐμφανίζεται ὡς «Ker/MIN)». 0i ἡγέτες τοι) ὑπῆρξαν συνεργὰ-τες τοῦ Σαλαζαρικοῦ καθεστῶτος
καί ἡ χρηματοὸότησή τοι) εἶναι ὕποπτη. '0 iὂιος ὁ γραμματέας τοῦ κόμματος ἦταν καθηγητὴς Πανεπιστημίου καί πρίν, σὰν φοιτητής, ἦτα ν
ὁ ὑπεύθυνος ἐκδότης τοῦ μοναδικοῦ Kai ἐπίσημοι) φοιτητικοῦ περιοδικοῦ. Τὸ κόμμα αὐτὸ
ναπτύσσει τώρα μεγάλη καί πολυέξοδη καμπάνια, κυρίως στὴν ὕπαιθρα, ὅπου è’xez δεσμοὺς
μὲ τοὺς μεγαλοτσιφλικάόες. Κι αὐτοί, ὅπως εἴπαμε, ὁὲν ἔχουν μόνο τὴ γῆ ὑπὸ τὸν ἔλεγχό τους,
ἀλλὰ Kai τοὺς χωρικούς οἰκογενιακῶς.
Mè τὸν Μανόλο, τὰ πράγματα εἶναι κάπως
πιὸ εὔκολα. Θὰ ψηφίσει, λέει, τὸ κόμμα ποὺ
ἔκανε τὴν Ἔπανὰσταση. Ποιό εἶναι, ὅμως, αὐτὸ
τὸ «κόμμα», ὁὲν μᾶς τὸ ξεκαθαρίζει.

Ἐπιστρέφουμε an) Λισαβώνα, σιωπηλοί για
ἀρκετὴ ὥρα. Οῐ ἐντυπώσεις εἶναι καταθλιπτι-

—' Y πάρχοον σοσιαλιστές ,’

-ΙΟῐ νέοι.

— Κομμοονιστες ;

-Μερικοί νέοι μιλᾶνε για τὸν κομμουνισμό. Οἱ ἄλλοι ὁὲν ξέρουν.

-ΞΕσεῖς δὲν φοβᾶστε πού μιλᾶτε ,. :- γιός μου εἶναι φοιτητης καὶ ἔχει ἔρθει
εόω για τὸν ἀναλφαβητισμό. Εἶναι μὲ τὸν κομμουνισμό. Τι’ θὰ μοῦ κάνοον ,·

‘H πολιτική συνείδηση
στήν πὸλη καί στὸ χωριὸ
"H Ὶγυναῖκα ἐπιμένει νὰ πᾶμε và ρωτήσουμε
και τον κ. Φερέιρα, ποὺ εἶναι σκυμμένος στῆν
εφημεριδα του. Πηγαίνουμε. Ὁ κ. Φερέιρα εἶναι
, βαρυςζ Τοῦ βγάζουμε μὲ κόπο ὃυὸ λέξεις. Κι αὐτος (ξεν μιλάει γιὰ πολιτική. Θέλει τὴν ἡσυχία

του. Οσο γιὰ τὸ ἄγαλμα, ἔτσι ὅπως εἶναι, καλυτερα viz τὸ πάρουν.

-ᾼκόμη Kai oi ᾶόελφὲς τοῦ Σαλαζάρ, θέλουν να τὸ πάρουν, πετάγεται ἡ γυναῖκα. Γιὰ νὰ
μην τὸ κοροϊόεὐει ὁ κόσμος, λένε. _
Atya‘xtlzo’uarpa ἔξω ἀπὸ τὴ Σάντα Κόμπα.
εἶναι το χωριὸιΜούρα-χωριὸ τοῦ γνωστοῦ
μαςῖμεγαλοτσιφλικά. ’Όλα τὰ κτήματα ἑὸῶ πέρα ανῃκουν o" αὐτὸν καί στῆν οἰκογένειά του.
σ-Στο ῥρομο συναντᾶμε δύο χωρικούς. Εἶναι
9 Μ ανολο, 35 χρονῶν καὶ ὁ Χοσέ, 58 mayday,
Ο πρῶτος ἔχει δύο παιδιὰ καὶ εἶναι ὁδηγός σὲ
φορτηγὰ κι ὁ δεύτερος ἔχει τρία παιδιὰ καὶ δουλευει στὰ χωράφια. . ’
Χῖβῐναι καλύτερα τώρα ἢ πρίν ,· ρωτᾶμε τὸν

σε.

Σηκωμὲνες γροθιὲς
καὶ θὲληση γιὰ
ἀγῶνα. Αὐτὰ, ὅλα,
συμβαίνοον στή
Λισαβώνα. Στήν
ὕπαιθρο τὰ πράγματα
εἶναι τελείως
διαφορετικὰ. Ἐκεῖ
ἐπικρατεῖ τὸ δόγμα :
«κοίτα τὴ δουλεῑά
σου . . .».
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ᾖ) Πρῶτος

διδάξας
Καὶ oi μαθητὲς

Ξὲραμε πὼς ὁ Γεωργαλόις, προσπαθώντας να πείσει τοὺς ανόι τὴν
τηλεόραση Ἕλληνες, για τήν Unraqu
τοῡ Θεοῦ καὶ τῶν Κομμουνιοτών,
χρησιμοποιοῠσε διαρκώς φράσεις
τοῦ Λὲνιν, αναποδογυρισμένες,

ὅπως «Θα κανουμε ὃυὸ βήματα
μπροστοι κι ἕνα πίσω» κ.λ.π. (Ἡ
πρώτη αγαπη δὲ λησμονιὲταιὶ).
”Ομως, oi ὑπαίθριοι ἐθνοφύλακες

εοιιικοψροιιεῑ ‘°
,ει ὸληςτῆιειιιιιιιιῑὶιιιιφιιῑε
il; "Î ï na vd HodiﬂﬂmgKmnm
ὲ ἐι’ἓξίιῑίιιιιέιιιιιιγ
’3 "‘w‘j: x:
.u

κές. Κι αὐτὰ τὰ χωριὰ ὁὲν εἶναι ἀπομονωμένα,
λέει ὁ Ἐντουάρντο. ’Υπὰρχουν ἑκατοντάδες χωριά, ποὺ ὄχι μόνο ὂὲν ἔχουν ὁρόμο, ἀλλὰ οὔτε
Kai ἡλεκτρικό. Σ ’ ἕνα ἀπὸ αὐτά, μιὰ βδομάόα
μετὰ τὴν Ἐπανάσταση τῆς 25ης Ἀπριλίου, ἀκόμη Kai ἡ ὁασκάλα ἁγνοοῦσε τί εἶχε γίνει. Ἀπὸ
ποῦ và τὸ μάθει ,· Οὔτε ραὸιόφωνο ὑπῆρχε, οὔ·
τε καὶ ἑφημερίδα ἔφτανε ἐκεῖ πάνω.
Σ ’ αὐτὴ τὴν ἑξαθλιωμένη ὕπαιθρο στρέφεται
τώρα ἡ προσοχὴ τῆς κυβέρνησης καί τῶν κομμάτων τῆς ἀριστερᾶς. Κομματικὰ στελέχη Kai
ὁμὰὂες φοιτητῶν περιέρχονται ἕνα πρὸς ἕνα
τὰ χωριὰ με δύο στόχους : Νὰ ὀργανώσουν
πρῶτα μία καμπάνια γιὰ τὴν καταπολεμηση τοῦ
ὰναλφαβητισμοῦ Kai ὃεύτερο, νὰ ἀποσπάσόυν
τοὺς χωρικοὺς ἀπὸ τὴν ἐπιρροὴ τῶν τσιφλικάδων. Νὰ τοὺς ἑξηγήσουν τί ἔγινε, τί εἶναι φασισμὸς Kai τί δημοκρατία, τί εἶναι πολιτικὰ κόμματα καὶ τὶ ἐκλογές.

-”Οσο ἁπλοϊκὰ κι ἂν φαίνεται, εἶναι ἀπαραίτητο, λέει ὁ Ἐντουάρντο,
Πῶς, ὅμως, Où. ἀποσπασθοῦν οἱ χωρικοί ἀπὸ
τὴν ἐπιρροὴ τῶν τσιφλικάὸων, ὅταν παραμένει
ἡ βασικὴ οἰκονομικὴ ἐξάρτησή τους ἀπὸ αὐτούς

“H συνωμοσία
τῆς σιωπηρῆς πλεῑοψηφίας
To' ἐρώτημα αὐτὸ βρίσκει τὴν ἀπάντησή τοι)
στην πρόσφατη πολιτικὴ κρίση, ποὺ προκλήθηκε ὰπὸ τοὺς φασίστες τοῦ Σαλαζιιρικοῦ καθεστῶτος, τὴν ἀντιόραστικη δεξιά, τοὺς μεγαλοκτηματίες Kai τοὺς ἐκπροσώπους μεγάλων οἰκονομικῶν συμφερόντων, Αὐτοὶ ὅλοι ὀργάνωσαν την κινητοποίηση τῆς λεγόμενης «σιωπηρῆς πλειοψηφὶας». Βασικὸς στόχος τους ἦταν
τὸ Κίνημα τῶν Ἐνόπλιυν Δυνάμεων καί τὸ
Πρόγραμμά τοι). Κι αὐτὸ τὸ πρόγραμμα ὁὲν
προβλέπει μόνο συγκεκριμενα μέτρα γιὰ τὸν

ἐκδημοκρατισμὸ τῆς χώρας, ἀλλὰ καί μέτρα
γιὰ và χτυπηθοῦν τὰ οἰκονομικὰ μονοπώλια καὶ
οἱ τσιφλικάδες.
Ἠ συνωμοσία ὀργανώθηκε, ὅταν ὅλοι αὐτοὶ
εἶδαν ὅτι ὁὲν μποροῦσαν νὰ μπλοκάρουν τὸ
πρόγραμμα μέσα στὴν κυβέρνηση. Ἀναγκὰστηκαν νὰ τὰ παίξοον ὅλα γιὰ ὅλα, σὲ μία ὰνοιχτὴ σύγκρουση μὲ τὸ Κίνημα Kai μὲ τὴν Ἀριστερά. Μὲ ἐκπληκτικὴ συνεργασία στρατοῦ Kai
λαοῦ, αὐτὴ ἡ σύγκρουση ἔληξε μὲ τὴν πλήρη
ἧττα τῶν ὰντιδραστικῶν δυνάμεων. Ὁ δρόμος
ytà và μπεῖ σὲ ἐφαρμογὴ τὸ Πρὸγραμμα τοῦ
Κινήματος —— πού εἶναι a’ αὐτὴ τὴ φάο-η καὶ πρόγραμμα τῆς Ἀριστερᾶς, τοῦ Κομμουνιστικοῦ
Κόμματος, τοῦ Σοσιαλιστικοῦ, τοῦ Ἀριστεροῦ
Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος καί τοῦ Δημοκρατικοῦ Κινήματος - é'xez ἀνοίξει.
Αὐτὴ ἡ νίκη θὰ εἶναι ὁριστική ,’

-”Οχι, ἀπαντοῦν οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Κινήματος καί τῆς Ἀριστερᾶς. ’Όσο θὰ χτυπιοῦνται τὰ συμφέροντα τῆς οἰκονομικῆς ὀλιγαΡ·
χίαςᾚτόσο οἱ δυνάμεις αὐτὲς θὰ συσπειρώνονται, για νὰ περᾲσουν πάλι στην ᾶντεπίθεση.
”Οσο, ὅμως, θὰ ὃιατηρεῖται Kai θὰ ἐνισχύεται αὐτὴ ἡ ἑνότητα στρατοῦ καί λαοῦ, τόσο ἡ
ὰντίόραση θὰ χάνει καθημερινὰ τὸ παιχνίὸι.
Κι αὐτὴ ἡ ἑνότητα, ἀνάμεσα στοὺς προοόειιτικοὺς ἀξιωματικοὺς, στοὺς ἁπλοὺς στρατιῶreç, στίς πολιτικὲς δυνάμεις τῆς ἀριστερᾶς,
στὰ συνδικάτα, στοὺς φοιτητές, στοὺς ἐπαγγελματίες, στοὺς“ ἐπιστήμονες, εἶναι μιὰ ἀναμφισβήτητη πλέον

πραγματικότητα
an)
νέα
Πορτογαλία. v

κρυόι. «Ἐθνικόφρονες ὅλης τῆς Ἕλλαδος, ἑνωθήτεέ». Φαρσα; Σαμποταζ; Σύμπτωση; "H, ἀντιγραφή τῶν
μεθόδων τοὺ σοβιετολόγου μπροοταρόκριου τῆς δικτατορίας; Ἕνα δὲ
μάθαμε ακόματ Αὐτοὶ ποὺ τό ’γραψαν, εἶχαν ἁραγε διαβάσει τὸ «Κομμουνιστικὸ Momcpémo»; Καί, ποῦ
τοὺς πήγανε μετὰ ἀπ’ αὐτός Μήπως
ἐκεῖ πού «ὲνώνονταν» ὅλοι οἱ Ἕλληveç; Στὸι «Νησια τοῠ Διαβόλου» τῆς
Χούντας; “Ὀσο για τὸ νούμεροι 3105
TEA, φανταστεῑτε τρεῖς χιλιάδες
ταμπὲλες μὲ τῖς φράσεις τῶν Μὰρξ Ἕγκελς. Εἶναι ἢ δὲν εἶναι ((κομμουνι·
οτικὴ προπαγάνδα» αὐτός...

Ἀγόιπη, πίστη;
τοι ὅπλα)
ἰσχύς τουςῑή C.|.A
Ἀπὸ τὴν ἐξόχως ουγκινητική
τούτη ταμπέλα, νομίζω Θόι ’πρεπε
νὰ ἀπουσιόιζει, τόσο ὁ «Θεός», ὅσο
Kl ὁ «Λαός». Ἀγάπη τους «αὐτουνῶν» ἡταν τὸ Ὅπλα. Πίστη τους, τὰ
’Ὀπλα Καὶ ἰσχύς τους ἡ C.|.A. Κατὰ

·. 3', ἰ

Δὲν συμφωνοῠνε, μήτε ὁ Θεός, μήτε
ὁ Λαός. Γιατί ἡ ὀργὴ τοὺ πρώτου
ὲκφρόιστηκε μὲ τὴ φωνὴ τοῦ δεύτερου. Ὄσο γιὸι μᾶς, ἂς ἀνακατέψουμε λίγο τὴ μνημειώδη ἐπιγραφῆς

Νικηφόρος Ἀντωνὸπουλος
Ἰσχὺς τοῦ Λαοῠ, λοιπόν, τὸ Οπλο
(Φωτογραφιές .”
Ἑύ
Θεοῠι
”
Y
j
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°H ἀφετηρία, ἡ πορεία ἣ τὸ τέρμα του;
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ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΔΟ Η ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ

Κίνὸυνοι Kai παγίὸες ἀπὸ τὸ ρολο ποὺ
θέλει Va τοῦ ἀναθέσει τὸ κατεστημὲνο.
Αὐτὰ ποὺ ἀκολουθοῦν δὲν ἔχουν, ἴσως, τίποτα νὰ ὃιεκόικήσουν σὲ ἰδιοτυπία ἢ ἰδιαιτερότητα. Εἶναι μονάχα ἡ ἔκφραση συνειδητοποιούμενης προσωπικῆς,παλιότερης καὶ τωρινῆς,
ἐμπειρίας τῶν ἀγώνων, ἡ καταγραφὴ μερικῶν σκέψεων, ποὺ καὶπολλὰ ἄλλα ἄτομα καὶ ὁ·
μάόες ἀπασχολοῦν καὶ ἀνάγκη ὑπάρχει νὰ ἐκόηλωθοῦν σὲ μιὰ προσπάθεια θέσης σωστῶν
καὶ γνήσιων βάσεων στὸ φοιτητικὸ χῶρο, τώρα ποὺ τὸ κίνημα διέρχεται κρίσιμη καμπή.
Φορτωμὲνο μὲ τὴν ἱστορικὴ
τιμὴ Kai ἐμπειρία τῆς πρωτοπον
ριακῆς του συμβολῆς στὸν ἀντιφασιστιηὸ καὶ ὰντιιμπεριαλιστικὸ ἀγῶνα, τὸ κίνημα μπαίνει
μπροστὰ σὲ μιά σειρὰ κρίσιμα
προβλήματα, ἀνάμεσα ἀπὸ ἐπικίνδυνες συμπληγάδες, τὸ ξεπὲρασμα τῶν ὁποίων ea δείξει ἂν
ἔχει ἢ ὅχι τὴ θρυλούμενη ὡριμότητὰ του> ἂν θα σταθεῖ ἀντάξιο
τῶν θυσιῶν Kai τῶν νεκρῶν του
καί ἃν θ’ ἁποδειχτεῖ ἱκανὸ νὰ ἁρπάξει τὴ μοναδικὴ εὐκαιρία, γιὰ
νά ὲξελιχτεῖ σὲ αὐθεντικὸ καὶ
καταλυτικὸ, αὐτόνομο πολιτικὸ
κίνημα, συμβάλλοντας στίς ἐπαναστατικὲς προοπτικὲς τοῦ πλατιοῠ λαϊκοῦ κινήματος.
Φοιτητικὸ κίνημα ὑπῆρξε καὶ
πρὶν ἀπὸ τὸν Ἀπρίλη τοῦ 1967
Kai μάλιστα μὲ καθόλου μικρὴ
ολιτικὴ Kai- κοινωνικὴ σημασία, Ξεκινωντας ἀπὸ δίκαια συν‘ δικαλιστικὰ αἰτήματα (ὅπως ἐκεῖ·
o τοῦ 15 % γιά τὴν παιδεία), κατὰ
ὴ διεκδίκηση τῶν ὁποίων μπόεσε νὰ συσπειρώσει Kai ἐνεροποιήσει σὲ ἀγωνιστικὲς κινηοιήσεις μεγάλη μᾶζα ἐνδιαφεομὲνων, κατόρθωσε γρήγορα
ὰ ἀποχτήσει τετοιες προεκτά. εις, ποὺ τὸ κατέστησαν σημανr ικὸτατο’ παράγοντα στὴ δημορατικοποίηση τῆς ἑλληνικῆς

πολιτικῆς ζωῆς καί στὸ σπάσιμο
τοῦ ψυχροπολεμικοῠ καὶ τρομοκρατικοῦ κλίματος τῆς δεξιᾶς.
Τὸ φοιτητικὸ κίνημα, μὲ τὴν
ποιότητα Kai τὶς διαστάσεις του,
ἓτσι ὅπως μαζικοποιήθηκε, συνειδητοποιήθηκε Kai πάλαιψε
τὰ δυὸ τρία τελευταῖα χρόνια,
ἀποτελεῖ γιά τή νεοελληνικὴ
ἱστορία φαινόμενο πρωτὸφανο
Kai καθοριστικὸ καί γιὰ τὸν
ἑαυτό του σὰν τὲτιο καὶ γιά τὶς
γενικὸτερες πολιτικὲς διαδικασίες. Kai ἐδῶ πρὲπει μὲ μεγαλοψυχία νὰ ἀναγνωρίσουμε τὸ θετικὸ ρόλο τῆς δικτατορίας. ("Av
ἔλειπε αὐτή, ἴσως ὁ φοιτητικὸς
χῶρος ν’ ἁργοῦσε πολὺ ἀκὸμα ἢ
νὰμήν μποροῠσε νὰ δείξει ποτὲ
τήν ὡριμὸτητα, τή συνείδηση
καί τὴν πολιτικὴ ἀγωνιπικὸτητα, ποὺ διάψευσε Kai τοὺς πιὸ
λίγο ἀπαισιὸδοξους καὶ ἡττοπαθεῖς, ποὺ κὸντεψαν νὰ ἀφομοιωθοῦν μὲ τὴ δικτακτορική πραγματικότητα καὶ νὰ παγιδευτοῦν).

ΑΛΛΑΞΕ
H ΚΟΙΝΩΝἹΚΗ ΒΑΣΗ
Ἀλλὰ ὁ πρωτοποριακὸς ρὸλος
τοῦ φοιτητικοῦ κινήματος δὲν
εἶναι τυχαῖο συμβάν. Ἐδῶ καί
κάμποσα χρόνια ἡ κοινωνικὴ
βάση τῶν εἰσερχομὲνων στὰ
πανεπιστήμια εχει ἀλλάξει ἁρ-

O ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΤΖΗΣ

κετὰ βαθιά, γεγονὸς ποὺ δὲ
μένει χωρίς πολιτικὲς συνέπελὲῗίίθε χρὸνο αὐξάνεται ὁ ἀριθμὸς τῶν σπουδαστῶν, ποὺ προ-

έρχονται ἀπὸ ἀγροτικὲς, ἐργατικές, μικροαστικὲς καί κατωτώτερες μεσοαστικὲς τάξεις,
ἓτσι ποὺ ὁ ἄλλοτε μεγαλοαστικὸς προνομιοῦχος φοιτητικὸς χῶρος νά μεταβάλλεται σὲ
μικροαστικὴ σὺνθεση χωρὶς ἒντονα ταξικὰ χαρακτηριστικὰ.
‘H ἑλληνικὴ στρατιωτικὴ δικτατορία, ὅπως Kai κάθε φασιστικὴ δικτατορία, δὲν ἁποτὲλεσε
παρά μιὰ ἁναγκαστικὴ κίνηση
τοῦ καπιταλισμοῦ Kai τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ, ποὺ σκοπό της εἶχε
νά ἀνακόψει τὴν ἀνερχόμενη
λαϊκὴ ἀγωνιστική διεκδικητικὸτητα, ποὺ ἓθεσε σὲ ἄμεσο κίνδυνο καὶ τὴν ἐθνικὴ ἐξάρτηση Kai
τὴν κοινωνικὴ καταπίεση.
Κάτω ἀπὸ συνθῆκες τέτιου πολιτικοῦ καθεστῶτος, γυμνοῦ ἀπὸ
κάθε ἐπίφαση καί γοητεία κοινοβουλευτισμοῦ, οἱ ἀντιφάσεις τοῦ
συστήματος γίνονται τὸσο ἐξώφθαλμες Kai αἰσθητὲς, ὥστε κάθε
κοινωνικὸς χῶρος νὰ μπορεῖ
πολὺ εὔκολα νά τίς συνείδητοποιήσει. Σάν τὲτιος κοινωνικὸς
χῶρος Kai ὁ φοιτητικὸς, μὲ τὴν
κοινωνικὴ σὺνθεση ποὺ παραπά-

γεννήθηκε τὸ 1953, Kai τὸ
1972-73 γράφτηκε στὸ
Πολιτικὸ Τμῆμα τῆς
Νομικῆς Σχολῆς τοῦ
Πανεπιστημίου τῆς Ἀθήνας.
Ἕνεργὸ καί δραστήρια μέλος
τῆς ἀντίστασης καὶ τοῦ
φοιτητικοῦ κινήματος, ὁ
Σεφερτζῆς πιάστηκε τὸ
Mar] τοῦ 1973 ἀπὸ τὴν
Ἀσφάλεια, πέρασε ἀπὸ τὴν
ΕΣΑ καί τελικά, τὸν
Αὕγουστο στρατεὺθηκε μὲ
τὸ γνωστὰ «νόμον τοῦ
Παπαδόπουλου.

νω περιγράψαμε, καὶ μὲ ὀξυμένες ὑποκειμενικὰ Kai ἀντικειμενικὰ ἱκανότητες Kai εὐαισθησίες,
δὲν καθυστέρησε νά ξεφὺγει ἀπὸ
τὸ γυάλινο καί δῆθεν ὑπερκείμενο ὅλων τῶν «ἐγκοσμίων»
διαδικασιῶν πὺργο, τῶν ἐπιστημονικῶν ἀσχολιῶν Kai τῶν πνευματικῶν προσπαθειῶν Kai νά
καταλὰβει ὅτι ὁ ὀνειρώδης, ἀνεξάρτητος, ἀλλὰ καί πολιτικά
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προοδευτικὸς ρόλος τῶν πανεπιστημίων τοῦ Μεσαίωνα Kai
τῆς Ἀναγένησης ἦταν μιά
πάρα-πάρα πολὺ μακρινή Kai
παραμυθὲνια ύπόθεση. Κι’ αὐτὸ
γιατί στὸ κρατικομονοπωλιακὸ
στάδιο τῆς καπιταλιστικῆς ἀνάπτυξης ό θεσμὸς τοῦ πανεπιστημίοι) εἶναι ὁλοκληρωτικὰ ἐνταγμένος στὸν παραγωγικὸ μηχανισμὸ καί σὰν μόνες ούσιαστικὲς
λειτουργίες του ἔχει τὴν ἐπάνδρωση κατὰ πρῶτο τῆς παραγωγῆς μέ εἰδικευμένους τεχνικοὺς,
ποὺ νά αὑξάνουν τὴν ἀποτελεσματικότητα καί τὸ κέρδος τῶν
ἐπιχειρήσεων καὶ κατὰ δεύτερο,
τὴν τροφοδοσία τῶν διοικητικῶν
ἢ ἐκπαιδευτικῶν μηχανισμῶν μὲ
στελέχη προορισμένα ν’ ἀναπαράγουν τὴν κυρίαρχη ἰδεολογία.
Μέσα o" αὐτά τά πλαίσια εῖναι περιττὸ νά συζητήσουμε γιὰ
«Παιδεία». ”Ο,τι συνιστᾶ τὸ
νόημα, τὴν οὐσία Kai τὴν ἀνθρώπινη ἀξία αὑτῆς τῆς λέξης Kai
τοῦ λειτουργήματος εἶναι διαστρεβλωμένο, παραμορφωμένο,
ἂν ὅχι ἀνύπαρκτο. ‘H Bacm πάνω
στὴν ὁποία ἀναπτύσσεται ὃλο
αὐτὸ που ὸνομάζουν ἐκπαιδευ_ τικὸ σύστημα δὲν εἶναι παρὰ ἕνα
πλέγμα κάποιου φανταστικοῦ
διαχωρισμοῦ πνευματικῆς Kai
χειρωνακτικῆς ἐργασίας Kai μιᾶς
όλότελα στεγνῆς, ἀποκομμένης
Kai άποσπασματικῆς τεχνικῆς, ὲπαγγελματικῆς κατάρτισης. Στὴν
περίπτωση, μάλιστα, νεοαποικιακῶν φαινομένων σάν τὸ ἑλληνικό, ὁ ρόλος τῆς παιδείας
εἶναι ἀκόμα περισσότερο ὑπηρετικὸς Kai oi λειτουργίες της τόσο
ἀποξενωμένες ἀπ’ τὴ ζωὴ Kai
τὴν πραγματικότητα, ποὺ μήτε
τίς σύγχρονες ἀνάγκες τῆς ἐθνικῆς ἀστικῆς οἰκονομίας δέν μποροῦν νὰ καλύψουν.

OI ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ
ΕΞΑΝΤΛ ΗΘ Η ΚΑΝ

μισθωτὲς θέσεις στὸν παραγωγικό μηχανισμό. Abra εἶναι πράγματα πού ὁ φοιτητὴς νιώθει ἄμεσα στὴν καθημερινή του ζωὴ
Kai ἀπὸ τὴ συνειδητοποίησή τους
μέχρι τήν πολιτικοποίησή τους
δὲν ὑπάρχει μεγάλη ἀπόσταση.
Καὶ πολιτικοποίηση σημαίνει
πιὰ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ταύτιση,
στὸ μυαλό του Kai στήν πράξη
τῶν δικῶν του προβλημάτων μὲ
τά εὐρύτερα κοινωνικοπολιτικά
προβλήματα, στή λύση τῶν ὁποίων προσανατολίζεται τὸ λαϊκὸ
κίνημα Kai χωρὶς τήν ὁποία δέν
μποροϋν νά ίκανοποιηθοῦν οὔτε
τά δικά του φοιτητικὰ Kai συνδικαλιστικὰ αἰτήματα.
Ἐτσι, τὸ φοιτητικὸ κίνημα
βγῆκε ἀπὸ τὸ λήθαργο, ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ μιὰ δῆθεν ἰδεαλιστική ἀνιδιοτέλεια ἔξω Kai πάνω ἀπὸ τάξεις Kai κόμματα Kai
δημιούργησε καταστάσεις, ποὺ
Kai τὴ δικτατορία ἀπέλπισαν Kai
rig πολιτικὲς ὸργανώσεις ξεπέρασαν.
Μιλώντας γιὰ τὸ φοιτητικὸ
κίνημα Kai τήν ἀνάπτυξή του θίξαμε ἀμέσως τὴν ὕπαρξη τῶν πολιτικῶν καὶ συνδικαλιστικῶν ὀργανώσεων μέσα o" αὑτό. Ἀλήθεια Kai ἡ χούντα στὴ βασιλεία
της Kai oi ἴδιες οἱ ὀργανώσεις,
μιλὼντας μὲ αὑταρέσκεια, προσπὰθησαν ν’ ἀποδώσουν ὅλη τὴ
δυσμενῆ γιὰ τὴν πρώτη, κολακευτικὴ γιὰ rig δεύτερες κατάσταση ποὺ δημιουργήθηκε σ’
αὑτές. εΗ χούντα τό’ κανε γιὰ
ν’ ἀποδείξει πὼς ὅλη ἡ φασαρία
δέν ἦταν παρὰ μιά σατανικά ἐπεξεργασμένη δουλειὰ μιᾶς ὀργανωμένης κι «ἓξωθεν κινούμενης»
μειοψηφίας, ποὺ κινιόταν ἀπὸ
ἀνατρεπτικὰ Kai φαῦλα κίνητρα
γιὰ τὴν ἀνατροπὴ ἑνὸς καθεστῶτος καθ’ ὅλα ἐντάξει. Οἱ ὀργανώσεις, ἀπ’ τὴν ἄλλη, ἓσπευδαν
νὰ πατρονάρουνε τὴν κάθε μαζικὴ πρωτοποριακὴ κινητοποίηση γιὰ λόγους ἐσωτερικῆς κατανάλωσης Kai πολιτικῆς προβολῆς, ποὺ ea πύκνωνε καὶ τίς
τάξεις τους σὲ βάρος τῶν ἄλλων.

σαν ἀπὸ μιὰ βάση ποὺ ἀποδεικνυόταν πιὸ προωθημὲνη, ὥριμη
Kai ἑνωμένη. Kai ὁ Νοέμβρης
έχει σ’ αὑτὸ πολλὰ νὰ πεῖ Kai νὰ
διδάξει.
M’ ὅλα τοῦτα, δέν θέλω νὰ πῶ
ὅτι ὅλη ἡ μᾶζα ποὺ συμμετεῖχε
στὸ φοιτητικὸ Kai μὲ τίς λαϊκὲς
διαστάσεις ποὺ πῆρε κίνημα,
εἶχε συνειδητοποιήσει ὅλα ὅσα
πιὸ πάνω εἴπαμε. Ὅμως, ἦταν
αὑτὴ ἡ συνειδητὴ βάση πού ’φτιαξε κι έδωσε προεκτάσεις στὸ φοιτητικὸ κίνημα περισσότερο ἀπὸ
rig ὀργανώσεις, ποὺ έρχονταν
πολὺ συχνὰ κατόπιν γιὰ νά μαζέψουν κόσμο. Kai τὴ συνειδητὴ
αὐτή πρωτοποριακὴ φοιτητικὴ
βάση, ποὺ στὸ μεγαλύτερο μέρος
της ἦταν ἔξω ἀπ’ rig κυριότερες
ὀργανὼσεις, βοήθησε Kai ἡ ἐξοργιστική,ἀλλοπρόσαλλη πολιτική
τῆς δικτατορίας, πού’ σπρωχνε
ὅλο Kai περισσότερο κόσμο στὸν
αγωνα.
Μὲ δυὸ λόγια, ἀμφισβητῶ καί
τὴν παντοτινή πρωτοπορία Kai
τὸν κύριο ρόλο τῶν πιὸ γνωστῶν
κομματικῶν ὀργανώσεων, ἔστω
Kai ἂν αὐτὲς ἐκφράστηκαν στὰ
χαρτιά τους μετωπικά. Kai rig
ἀμφισβητήσεις μου αὑτὲς τὶς
στηρίζω σὲ τρία γεγονότα ; Πρῶro, στὸ ὅτι ὑπονόμευσαν καὶ τελικὰ διάλυσαν rig πραγματικὲς
μετωπικὲς ὀργανώσεις βάσης,
ποὺ ἦταν οἱ ΦΕΑ (φοιτητικὲς
ἐπιτροπὲς ἀγῶνα) Kai ἀφοσιώθηκαν περισσότερο στὴν κομματικὴ παραταξιακὴ δουλειὰ,
παρὰ τὴν ἀνάπτυξη ἑνὸς γνήσιου
Kai πλατιοῦ πολιτικοῦ, συνδικαλιστικοῦ, ἀντιφασιστικοῦ Kai
ἀντιιμπεριαλιστικοῦ κινήματος.
Δεύτερο, στὸ ὅτι δέν κατόρθωσαν, κύρια δουλειὰ τῶν πολιτικῶν ὀργανὼσεων, νά συνδέσουν
τὸ φοιτητικὸ μὲ τὸ λαϊκὸ κίνημα
τῶν παραγωγικῶν τάξεων Kai
ἐπιδόθηκαν στὸν ὑδροκεφαλισμὸ
τοῦ φοιτητικοῦ κινήματος, ὅπου
βρῆκαν πρόσφορο ἓδαφος, ἀναπτύσσοντάς το ἀνισόμετρα. Τρίτο, δὲν μπόρεσαν νὰ ἀγκαλιάσουν
ὅλη τὴ βάση, ποὺ ὅχι λίγες φορὲς
rig ἀντίκρυζε ἐπιφυλακτικά, ξεπερὰστηκαν ἀπ’ αὑτὴ Kai στὴ
χαρακτηριστική στιγμὴ τοῦ Πολυτεχνείου, ποὺ σημαίνει ἕνα
κορύφωμα Kai μιὰ ἀρχή γιὰ τὸ
λαϊκὸ κίνημα, βρέθηκαν ἀνέτοιμες νά ἐπωμιστοῦν τὸ βάρος τοῦ
ἀγώνα ποὺ ἓκανε μόνη της ἠ βάση καὶ στάθηκαν ἀνίκανες νὰ
ὀργανώσουν μεθοδικὰ Kai πιὸ

Αὐτὸ εἶναι τό ἕνα. Τὸ ἄλλο ποὺ
προσγειώνει τὸ φοιτητὴ στή σύγχρονη πραγματικότητα Kai τὸν
καθιστᾶ πολιτικά ὑπεύθυνο Kai
ἀγωνιστή εἶναι ή συνειδητοποίηση τοῦ ἶδιου τοῦ μέλλοντος πού
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
τὸν περιμένει στήν ἓξοδό του ἀπὸ
Ὡστόσο, στήν πραγματικότὸ πανεπιστήμιο. Τὰ περιθὼρια
τητα οἱ παραταξιακὰ δρῶσες,
ποὺ εἶχε κάποτε ό καπιταλισμός
πολλὲς φορές, ὀργανώσεις Kai
Kai τοῦ ἐπέτρεπαν νά καλλιερ_ë‘rotpo ἔδαφος βρῆκαν καὶ δευγεῑ, νὰ καλοπιάνει Kai νά φουτερεύοντα ρόλο ἓπαιξαν Kai
σκώνει μὲ ψευδαισθήσεις ἐλευκαθυστερημένα πολλὲς φορὲς
θερίας καὶ ἁνεξαρτη σίας τὰ μεσο- φτάνανε καί σωστή δουλειὰ δὲν
Kai μικρο-αστικά στρώματα τῶν
κάνανε Kai τελικὰ ξεπερνιόντουὲλεύθερων ἢ παρασιτικῶν ἐπαγγελματιῶν, ἐξαντλήθηκαν. Σὲ μιὰ
οἰκονομία μονοπωλιακῆς κυριαρΤὸ ἄρθρο τοῦ συνεργάτη μας Νικηφόρου Ἀντωνόπουλου γιὰ
χίας Kai κεφαλαιοκρατικῆς ίετὸ φοιτητικὸ συνδικαλισμὸ (ANTI, τεῦχος 3) ἐπεσήμανε μιὰ καραρχικῆς ὀργάνωσης τὰ μικροατάσταση στὸ μεταδικτατορικὸ φοιτητικὸ κίνημα. Τὸ ἅρθρο πού
στικὰ στρώματα καί oi διανοούἀκολουθεῖ, συνέχεια ἐκείνου τοῦ πρώτου ἄρθρου, ἐκθέτει τὴν προμενοι ὑπόκεινται πιὸ στενὰ στοὺς
βληματικὴ πού, κατὰ τὴ γνώμη τοῦ συντάκτη του, ἀνακύπτει ἀπὸ
νόμους τῆς καπιταλιστικῆς ἀγοτὴν κατάσταση αὐτή. Οἵ ἀπόψεις πού ὑποστηρίζονται σ’ αὐτὸ ὀὲν
ρᾶς ἐργασίας. Ποιές, λοιπόν,
συμπίπτουν ἀναγκαστικὰ καὶ μὲ τὶς ἀπόψεις τοῦ ANTI. Τὶς δηεἶναι οἱ προοπτικὲς γιά τὸ σημεμοσιεύουμε, ὡστόσο, μὲ χαρά, γιατὶ πιστεύουμε -—— ὅπως τονίζουμε
ρινὸ φοιτητὴ Kai αὐριανὸ διανοκαὶ σὲ ἄλλες σελίδες αὐτοῦ τοῦ τεύχους —— ὅτι ἐκεῖνο ποι) χρειάζεούμενο καί ἐπιστήμονα; Μή διαται ἡ ἑλληνικὴ Ἀριστερά, ὁλόκληρη ἡ ἑλληνικὴ Ἀριστερά, εἶναι
θέτοντας παρὰ μονάχα τὴν έργαπρῶτα καὶ πάνω ἀπὸ ὅλα ἡ ἐλεύθερη παράθεση καὶ ἀναμέτρηση
τική (ἔστω πνευματικὴ) δύναμή
ἀναλύσεων, θέσεων καὶ ἑρμηνειῶν σχετικὰ μὲ ὅλα τὰ μεγάλα προτου, καλεῖται ἀναγκαστικὰ νὰ
βλήματα πού ἀπασχολοῦν τὴ χώρα. Καί, φυσικά, σχετικὰ μὲ τὰ
παίξει τὸ ρόλο τοῦ πτυχιούχου
προβλήματα τοῦ φοιτητικοῦ χώρου.
ἐκτελεστῆ σὲ προκαθορισμένες
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ἀποτελεσματικὰ τὴ μάχη, Kai
αὑτό, γιατί Kai έξω στὶς ἐκτιμήσεις τους ἔπεσαν Kai rig ἄλλες
παραγωγικὲς τάξεις, πολιτικὰ
ὥριμες, εἶχαν ἐγκαταλείψει στὸ
έλεος τοῦ αὑθορμητισμοῦ τους.
Αύτά, ὅμως δέν θα ἔπρεπε με
Kavéva τρόπο νά παρθοῦν σὰν
κανενὸς εἴδους ἄρνηση τῆς ἀναγ- ἲ
καιότητας, τῆς σημασίας Kai τῶν ξ
προσπαθειῶν τῶν ὀργανώσέων g
γιὰ rig ὁποῖες μιλᾶμε. Ὀ γράφων î
εἶχε >τὴν τιμή νά συνεισφέρει
γιὰ τὴ δημοκρατία μέσα ἀπὸ rig
τάξεις τους Kai εἶναι σε θέση νὰ
ξέρει Kai νά ἀναγνωρίζει πολὺ
καλὰ τόν ὰγώνα, τὴ συμβολὴ Kai
τὴν ἀξία τῶν ἀγώνων αὐτῶν Kai
δέν θά’ θελε ὁπωσδήποτε νὰ κάνει οὔτε στιγμή τὸ χατήρι ὅσων
ea ἱκανοποιοῦνταν πολὺ ἀπὸ τή ι
δῆθεν δυσφήμησή τους. Τὰ ὅσα 1::
λέχθηκαν παραπάνω Eva Kai μόνο
νόημα έχουνε τὴν ἄσκηση κρι- ‘3
τικῆς ὅχι στίς όργανώσεις, ἀλλὰ στὴν τακτική τους Kai στὸν f_
τρόπο δουλειᾶς τους, πού δὲν _
ἦταν ὁπωσδήποτε ἡ καλύτερη ’
Kai ἡ ἀντάξια τῆς πείρας Kai τῆς ’ ”
σημασίας τοῦ λαϊκοῦ κινήματος. ‘
P.

’Ὀλα αὐτά, ἐξ ἄλλου, ἀποτε- _
λοῦν ἀντικείμενο μελέτης Kai ·
κριτικῆς, ποὺ ξεπερνάει ἡ διεξοδικὴ ἀνάλυσή τους τὰ πλαί- ’
σια αὐτοῦ τοῦ σημειώματος. Τὸ ζήτημα εἶναι ὅτι ἡ δικτα« ,
τορία κάτω ἀπ’ τὴν πίεση τοῦ Î
λαοῦ Kai τῶν ἀγώνων του ἀπ’ τή
μιὰ Kai τῶν τεραστίων προδο- τικῶν σφαλμάτων της ἀπὸ τὴν ,ζ
ἄλλη,” παρέδωσε τὸ πνεῦμα. ’

ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΦΑΣΗ ι
Μετὰ τὴν πολιτικὴ ἀλλα
κι ὕστερα ἀπ’ τὰ τελευταῖα σκληρὰ χτυπήματα, τὸ φοιτητικὸ Ici-Î
νημα συνέρχεται Kai παρουσιάῇ
ζεται καὶ πάλι στὸ πολιτικὸ προ· ,
σκήνιο, ἀντιμετωπίζοντας ἕνα
σωρὸ προβλήματα καὶ κινδύνους.
Σ’ αὑτή τὴ φάση, τὰ ἀξονικὰ του
προβλήματα εἶναιτὰ πολιτικάἶ·
καὶ ἐθνικὰ προβλήματα ὅλης τῆς ;ἑ ,
Ἑλλάδας, τὸ πανεπιστημιακὸ î
καθεστὼς Kai τὸ περιεχόμενο ’“
τῶν σπουδῶν. · “ .
‘H συνέπειά του Kai ὁ κυριαρχικὸς ρόλος ποὺ ἀνάπτυξε στὰ ’
χρόνια τῆς δικτατορίας πρέπει
νὰ συνεχιστοῦν. Ὀφείλεικ ν
ἐλέγχει, νὰ κριτικάρει, νὰ προ
τείνει καὶ νὰ κινητοποιεῖται σὰνᾰ ·
ὑπεύθυνη πολιτικὴ δύναμη. Κα ’
θῆκον του, ὅμως, εἶναι νὰ ἐμβα,
θύνει στὰ ὅριά του, νὰ αὐτοκα
τανοηθεῖ Kai νά αὐτοπροσδισ
ριστεῖ, ὥστε ἀπὸ κεῖ μέσα ν’ ἀγα ’
καλύψει ὅλα ἐκεῖνα ποὺ ἅπτον
ται ἄμεσα τῶν δικῶν του προι
βλημάτων Kai συνάμα τὸ συνδζ
ουν μὲ τὸ εὐρύτερο λαῐκὸ κίνημα.

Τρεῖς εἶναι οἱ κίνδυνοιποζ)
’ἀπειλοῦν τώρα : a) Na δια "
στεῖ καὶ νὰ γίνει πεδίο-’.στ
παραταξιακῆς διαμάχης
σωστῆς πολιτικῆς ζύμω
Νὰ ἁποκοπεῖ τελείως ἀπ’ , ,
του Kai νὰ ἐπιδοθεῖ δὲ.
Kai στεῖρα πρλιτικόποίῃᾱῇ
Νὰ κλειστεῒ μονάχα σὲ· σ
Kai ἁδιέξοδα συνδικᾶλιῧῗικ

Εἶναι καταφανὴς ἡ προσπάθεια ὁροθέτησης τοῦ φοιτητικοῡ
κινήματος μέσα στὰ πλαίσια τὰ
ἀποδεχτὰ ἀπὸ τὸ κατεστημένο.
Προβάλλονται διάφορα λογικοφανῆ ἐπιχειρήματα «έπιτακτικῶν
ἀναγκῶν», γιά να ἁνασταλοῦν
oi ένέργειές τοι), νά τεθεῖ μπροστά σέ ψεύτικα διλήμματα καί
νά καθοριστεῖ ή ἰδεολογία του
σύμφωνα μ’ ἐκείνη ποὺ γίνεται,
λίγο πολύ, ἀποδεχτὴ ἀπὸ τὴν
ἄρχουσα τάξη. Κάθε λάθος, λοιπόν, ποὺ θα τὸ’ γερνε πρὸς ξέναν
ἀπ’ τοὺς τρεῖς παραπάνω κινδύνους μόνο τὴν ἀντίδραση θά ἐξυπηρετοῦσε. Γιατί εἶναι δικιά της
ἡ ἐπιθυμία καί νά διασπαστεῖ
καί νὰ ἀπομονωθεῖ καί νά ἀφοσιωθεῖ στὰ συνδικαλιστικά του.
Ἀπ’ τὴν ἄλλη, οἱ ὀργανωσεις
ποὺ δροῦν στὸ φοιτητικὸ χῶρο
πρέπει νὰ δοῦν τὸ κίνημα σὰν
αύτόνομη πολιτικὴ έκφραση Kai
δύναμη καί ὅχι σὰν χῶρο πού
Θὰ μποροῦσε Va γίνει οὐρά σέ
ὁποιοδήποτε κομματικὸ ὀργανισμό. Ἀποστολὴ καί καθῆκον
ὅλων-καί τῶν ὀργανώσεων
Kai τῶν συνδικαλιστῶν-εἷναι
νὰ διατηρήσουν τὴν ἑνότητα
τῆς βάσης Kai va συμβάλουν
ἀπ’ τὴ σκοπιά τους στή μαζικοποίησή της, στη σωστὴ ἐνεργοποίησή της, ποὺ σημαίνει αὔξηση τῶν συνειδητοποιούντων μέσα
ἀπὸ κατάλληλες Kai ὅχι ἀπωΘητικές διαδικασίες Kai ζυμὼσεις τὸ βάθος Kai 'rig προεκτὰσεις τῶν φοιτητικῶν προβλημάτων. Τὸ φοιτητικὸ κίνημα δέν
μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ σέ
πολιτικούς ὑπολογισμούς γιά τὴν
ἐνίσχυση τῆς διαπραγματευτικῆς
ἱκανότητας τῶν κομμάτων στὸ
κοινοβουλευτικὸ παιχνίδι.
Ἐκεῖνο ποὺ ὑπάρχει πάντα
πίσω καί πάνω ἀπ’ ὅλα αὐτά, εἴτε
γιά κυβερνητικὴ χειραγώγηση
πρόκειται, εἴτε γιά ὑπαγωγὴ στοὺς
τακτικοὺς ἑλιγμοὺς κομματικῶν
ὀργανὼσεων, εἶναι ὁ φοιτητικὸς
κόσμος, φορέας Kai έκφραστὴς
στήν κάθε στιγμὴ τῆς προβληματικῆς του. Σάν μέρος πάντα
τοῦ λαϊκοῠ κινήματος, τὸ φοιτητικὸ ἔχει rig δικές του ἰδιαιτερὸτητες, τὴν έσωτερική του
ζωὴ Kai μπορεῖ νὰ ἄγεται αἰτιολογικὰ orig δικές του ίδεολογικοπολιτικές ζωμώσεις, ν’ ἀνατρέχει σέ κεῖνες τίς ἰδεολογικές
πηγές Kai νά διαμορφώνει ἐκεῖ·

κριτικὴ δέν προχωρήσει σέ πράδικαλιστικῶν λειτουργιῶν Kai
δέν μπλέκεται σέ γραφειοκρατι- ξεις καί θέσεις, μέσα ἀπὸ τίς ὁποῖες Kai θά έπαληθευτεῖ, εἶναι
κές ρεφορμιστικὲς διαδικασίες,
στεῖρα Kai περιττή. Ἀλλωστε,
ποὺ δέν ὁδηγοῡν πουθενά καί,
γιά μᾶς τουλάχιστον, εἶναι σίπάντως, δέν ὁδηγοῠν στὴ ρίζα
O ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ καί στὴ σωστή λύση.
γουρο πὼς τὰ πράγματα, ὅσο διαφορετικὰ κι ἂν προσπαθοῠν νὰ
Ἀγωνίζεται ένωμένο, γιά νά
Αύτή τὴ στιγμή, ό μαζικὸς
δείξει ὅτι ή οὐσιαστικὴ λύση
τά φτιασιδὼσουν, δέν έχουν
χῶρος εἶναι ὁ τόπος ὅπου τὸ
ἀλλάξει Kai τόσο πολὺ στὸ βάτῶν προβλημάτων του περνάει
φοιτητικό κίνημα ἀναπτύσσει
Θος τους. Λόγος πρόσθετος γιὰ
μέσα ἀπὸ τὸν κοινωνικὰ μετατὴν προβληματική του, έπιλέσχηματισμό Kai τήν κατάκτηση νὰ γίνουμε Kai πρακτικότεροι.
γει τὴν τακτική του. Σποπος του
τῶν-μέσων παραγωγῆς ἀπ’ τοὺς
εἶναι ὁ προσεταιρισμὸς τοῦ μέΣΥΓΚΕΚΡΙ ΜΕΝΑ
παραγωγούς. Γιατί τὸ ζήτημα
σου Kai ἀδιάφοροι) φοιτητῆγ ή
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
δέν εἶναι μονάχα νά έκσυγχροδιεύρυνση τοῦ πολιτικοῦ του
νιστεῖ περισσότερο τὸ έκπαιδευ- ’ 'O ρόλος τοῦ φοιτητικοῡ κιύπόβαθρου, ἡ γνήσια ζύμωσή
τοι) έτσι, ὥστε νά ἐμβαθύνει στὸ τικὸ σύστημα, ὥστε νὰ ἐξυπηνήματος δέν ἅλλαξε κι οὕτε
χῶρο του, Va ἀναγνωρίσει τήν
ρετεῖ καλύτερα τίς μονοπωλιαπερισσοτερο ἐκπληρώθηκε. Τὸ
ἰδιομορφία τῆς κοινωνικῆς κακές ἀνάγκες. Στὸχος ἀμετάκληφοιτητικό κίνημα ὑπῆρξε Kai
τηγορίας τῶν φοιτητῶν μέσα
τος τοῦ φοιτητικοῦ κινήματος
ea ὑπάρχει, ὅσο οἱ σκοποί του
στὴν ἀστική ταξική κοινωνία
Kai οἱ προϋποθέσεις γιά τὴν
εἶναι ἡ ἀποκατάσταση τῆς παικαί Va καταδείξει τὸν πραγμαδείας στὸ ὕψος τῆς πανανθρώπραγματοποίησή τους δέν πρατικό ρόλο τοῦ πανεπιστημίου.
πίνης ἀξίας της σὰν μέσου ἐξανγματώνονται. Χρέος ὅλων εἶναι
θρωπισμοῠ τοῦ κόσμου κι ἡ ἀπε- νά τὸ κρατᾶνε ένωμένο, σταθεἜτσι, χωρίς νά ξεχνᾶ τὴ σηλευθέρωσή της ἀπὸ τὰ ὑπηρερό, γνήσιο Kai καθαρὸ στὸ έκὰμασία τῆς πάλης πάνω Kai μέσα
σιακὰ δεσμὰ τῶν πολιτικῶν Kai
στοτε έπίπεδο κι ἀντάξιο τῆς
στόν ἵδιο του τὸ χῶρο (τὸ πανεοἰκονομικῶν προγραμμάτων.
ἀποστολῆς του, Τρία εἶναι τὰ
πιστήμιο) Kai τῆς ύπονόμευσης
προβλήματα, ποὺ ἀντιμετωπίζει
τῶν δομῶν τοῦ συστήματος, ἀπο- Παιδεία, μεταξὺ τῶν ἄλλων,
σήμερα τὸ φοιτητικὸ “κίνημα
εῖναι ἡ ἀναζήτηση Kai γνὼση
φεύγει τὸ σκόπελο τῆς ὑπερποKai ἡ σωστή λύση τους, ένῶ
λιτικοποιημένης πρωτοπορίας.
τῶν τελικῶν σκοπῶν Kai τῶν
βαρύνει τό ἴδιο καί τοὺς φορεῖς
Δίνει τὴ μάχη σέ συγκεκριμένα
μέσων τῆς ἀνθρωπίνης ἀνάπτυτου, ea τὸ προβάλει σωστά Kai
πεδία καί ὅχι σὲ ἀφῃρημένους
ξης Kai σὰν τέτια δέν μπορεῖ νά
πολιτικούς χώρους. Δέν περιεἶναι προνόμιο τῶν λίγων, ἀλλὰ
θὰ τό δικαιώσει στὸν κοινωνικὸ χῶρο.
κτῆμα καί ὑποχρέωση τοῦ Kaμένει νά πέσει τὸ σύστημα, γιά
Τὸ πρῶτο πρόβλημα ἀφορᾱ
νὰ ἐνδιαφερθεῖ καί ἀγωνιστεῖ
θενός. Εἶναι ξένη πρός τὸ καθεστὶς σχέσεις τοῦ κινήματος μέ
γιὰ τίς σπουδές του. Ἀναπτύσστὼς ποὺ τὴν κάνει ἐμπόρευμα
τίς ὀργανωσεις. Θά ἐπαναλάKai δέν μπορεῖ ν’ ἀναπτυχτεῖ
σει τὴν πολιτική του δραστήριόπὰνω στὸ γόνιμο έδαφος τῶν πα- βουμε κι έδῶ δυο πράγματα;
τητα, ἀλλὰ τήν ἀσκεῖ ἐκτιμώνΠρῶτο, ὅτι τὸ φοιτητικό Κίτας τὸ βαθμὸ ἀνάπτυξης τοῦ
ραδόσεων τοῦ ντόπιου πολιτινημα έχει νόημα καί ἀξία
λαῖκοῦ κινήματος καί στὸ μέτρο
σμοῦ, ἐφ’ ὅσον διαιωνίζεται ἡ
σάν τέτιο, ἐφ’ ὅσον μπορεῖ Va
ποὺ αὐτὸς τοῦ ἐπιτρέπει Kai δέν
ἄμεση Kai έμμεση ἀποικιοκραἀναπτύξει μονάχο του καί αύτία, ποὺ δεσμεύει τόν τόπο ποἀπομονὼνεται έτσι ἀπὸ τὸ λαὸ
τόνομα τήν πολιτική του προμέσα στὴ δική του γλῶσσα
λιτικὰ καί οἰκονομικὰ.
βληματική, έκφραση Kai Spaon,
Kai προβληματική. Ἀπ’ τὴν
Δέν πρέπει, ὡστόσο, νὰ κλείἄλλη μεριά, ἀποφεύγει τὴν παγίσω έδῶ τό σημείωμα αὐτό. “Av παίρνοντας παντοῦ ὑπ’ ὄψη τὸ
μέτρο κατά τὸ ὁποῖο Kai τὸ λαϊκὸ
δα τῆς ὑπερεκτίμησης τῶν συνμιά θεωρητικὴ ἀνάλυση καί

νες τίς πολιτικές θέσεις Kai θεωρητικές ἀρχές, ποὺ ea τοῦ ἐξασφαλίζουν τὴν έξελικτική του
πορεία. ·

κίνημα εἶναι πολιτικά καί μαζικά ἀναπτυγμένο, ὥστε νά μὴν
ἀπομονωθεῖ ἀπ’ αὑτό, νὰ μὴν
ἀχρηστευτεῖ Kai γίνει ἀνίκανο
Kai ἀκίνδυνο,
Δεύτερο, οἱ ὁργανώσεις πέρα
ἀπ’ τίς δογματικές θέσεις Kai
rig ὅποιες ἅλλες ἀντιλήψεις γιὰ
τὸ κίνημα, πρέπει νά συμβάλουν
στήν αὐτόνομη ἁνάπτυξη καί
πολιτικοποίησή του, Κομματισμὸς ικαί πολιτικοποίηση εἶναι
δυὸ ἑννοιες ποὺ δέν τὰ πᾱνε καλὰ πάντα μεταξύ τους. Κομματικοποιῶ θά πεῖ κάνω κίνημα βοηθητικὸ Kai ὑπηρετικὸ χῶρο κάποιων ἄλλων σκοπιμοτήτων Kai
τὸ ἁπαλλάσσω ἀπὸ τὴν εύθύνη

του νά ἀναπτυχτεῖ μέσα στὶς
δικές του διαδικασίες κι“ ἐπιλογές, προσφέροντάς του πολλές
φορές ἐκ τῶν προτέρων παρμένες ἀποφάσεις Kai θέσεις, μὲ rig
ὁποῖες Kai τὸ ἀποπροσανατολίζει. Ἀντίθετα, πολιτικοποιῶKai αὐτὴ πρέπει νά εἶναι ή ἀποστολὴ τῶν πραγματικά προοδευτικῶν, μὴ ρεφορμιστικῶν
ἀριστερῶν ὸργανωσεων — σημένει νὰ ένεργοποιῶιῆ προσπαθῶ
νά ένεργοποιήσω, μέσω μαζικῶν
διαδικασιῶν, ποὺ ὑπάρχουν Kai
χρησιμοποιοῦνται ἣ ἀπαγορεύονται Kai κερδίζονται, Kai
τὸν πιὸ ἀδιάφορο φοιτητή, δείχνοντάς του τήν ἀληθινὴ φὺση
Kai ὑφή τοῦ προβλήματός του.
.Ωστόσο, σήμερα, παρόλο ποὺ
ἡ ἐν γένει κατάσταση δέν εἶναι
Kai τόσο γιά παιχνίδια, ἡ συγΚεκριμένη αὐτὴ εὐθύνη τῶν ὸρὙανὼσεων κάθε ἄλλο παρὰ φαίνεται νά ἐκτιμᾶται Kai νά ἐφαρμόζεται. Ἀποτέλεσμα εἶναι νά
κατατρίβεται τὸ φοιτητικὸ κίνημα σέ ὁλότελα παρακωλυτιΚές, στενόμυαλες Kai κουραστικές διαδικασίες ἀτερμόνων cuζητήσεων, στείρων, παραταξιακῶν διαμαχῶν, ἀναποτελεσματικῶν μικροαποφάσεων Kai ψηφοφοριῶν, ποὺ ὅχι μόνο ἀφήνουν ἀδιάφορους τοὺς φοιτητές,
ἀλλὰ Kai τοὺς ἀπολιτικοποιοῦν,
ἀκριβῶς τὴ στιγμὴ ποὺ εἶναι
ἀνάγκη ζωτική νὰ συσπειρωθεῑ
ὃσο τὸ δυνατὸν μαζικότερος
ἀριθμὸς ἀπ’ αὐτούς. Τὰ ἀμφιθέατρα ἀδειάζουν Kai δημιουργεῖται ἀγανάκτηση ἐκεῖ ποὺ
θά’πρεπε Va φουντῶνει ὁ ένθουσιασμὸς κι ἡ ἀγωνιστικότητα. Εἶναι εὐνόητο, νομίζω,
ποιὸν μποροῦν νὰ διασκεδάζουν
αὐτές 0i καταστάσεις.
ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ
Προβλήθηκαν Kai πολὺ ταλαιπὼρησαν, ἀλλὰ Kai ἐξέθεσαν
τοὺς έμπνευστές του, τοὺς δυὸ
τελευταίους μῆνες, κάτι θεωρίες
περὶ «καταξιωμένων», Κανεὶς
δέν ἀμφισβητεῖ ὅσους εἶχαν
τὴν τιμή Kai τὴν ὸδυνηρὴ ἐμπειρεία Va καταξιωθοῦν. Ἀλλὰ ἡ
καταξίωση εἶναι έννοια ἠθική
Kai ἀφορᾶ σὲ ἄτομα συγκεκριμένα, τίμιους Kai γενναίους ἀγωνιστές. Γιά rig ὸργανώσεις τὸ
ἐπίθετο «καταξιωμένη» εἶναι έντελῶς παράδοξο Kai πάντως
ὂχι ἀντικειμενικὸ Kai πολιτικὰ
σωστό. Δέν δικαιὼνει τὸ θάρρος
Kai ἡ συνέπεια τῶν ἀγωνιστῶν
της μιάν ὀργάνωση, ἀλλὰ ἡ σωστή θέση της Kai τακτική της
Kai τίποτα ἄλλο.

Θά ’ταν ἀπαράδεκτο, ὕστερα
ἀπὸ τόση ἱστορία Kai ἀγῶνες,
và θυσιάζουμε ἀρχές καί θέσεις

τόσο σημαντικές, οὐσιαστικές
κι ἀκριβά πληρωμένες στ’ ὅνομα ἑνὸς πρακτικισμοῠ Kai μιᾶς
ἀποτελεσματικότητας που, στὸ
κάτω κάτω, δέν εἶναι ἀπ’ τὰ
πράγματα ποὺ πρέπει ν’ ἀπασχολοῡν πολὺ τὸ κίνημα μας. Δέν
ἀρνιόμαστε, βέβαια, τὴν ἀναγκαιότητα Kai τὴν ὕπαρξη ἀντιπροσωπευτικῶν κάθε φορὰ έκφραστῶν Kai τῆς δημιουργίας
ἑκτελεστικῶν ὀργάνων. Τὸ ζήτημα δέν εἶναι, ἂν ea προχωροῦμε ἀκέφαλοι ἦ ὅχι, ἀλλὰ πῶς
θὰ βγάζουμε τήν κεφαλή, τί
χαρακτῆρα θά ’χει Kai πῶς θά
λειτουργεῖ Kai πρὸς τὰ έξω Kai
ἀπέναντι στὸ φοιτητικὸ κίνημα.
Γι’ αὐτὸ μιὰ ἅμεση Kai ἀπαράβατη, νομίζω,, θέση εἶναι νά·
προκυπτουν μεσα ἀπὸ σωστές
Kai γόνιμες μαζικές διαδικασίες
τά κατάλληλα ἐκτελεστικὰ ὅργανα, ἐλεγχόμενα ἀπ’ τὴ βάση
ποὺ πρέπει νά ἐκφρὰζουν, ὄργανα ποὺ πρέπει νά εἶναι ἀνακλητά ἀνὰ πᾶσα στιγμή.
“Ag μὴν ἀντικρὺζεται, λοιπόν,
ὁ φοιτητικὸς χῶρος σάν ἄψυχο
Kai ἄβουλο σῶμα ποὺ πρέπει
νὰ τὸ φωτίσουμε προσπαθὼντας,
σὼνει Kai καλά, νὰ περάσουμε
σ’ αὐτὸ μιά γραμμή ποὺ κάπου
ἀλλοῦ Kai κάπως νωρίτερα έχουμε πάρει, ἀλλὰ ἃς ἀφήνουμε νά
δοκιμάζει Kai νά ἐπαληθεύει
αὐτὸ τὸ ἷδιο μέσα στὴ ζυμωση
Kai μπροστά στὴν κρίση του,
τὴν ῖδεολογική μας ἐπάρκεια.
Ὁ μαζικὸς χῶρος πρέπει Va
λειτουργήσει-καὶ μέσα o" αὺτὸν πρέπει νὰ λειτουργήσουν
ἰσότιμα KL’ ἀνυστερόβουλα Kai
oi ὀργανὼσεις. Μέσα σ’ αὐτὴ
τὴν κίνηση νά γίνει ἡ διαπάλη
τῶν ἰδεῶν, τῶν πολιτικῶν ἑκτιμήσεων, ἡ ἀνταλλαγή πληροφοριῶν, ὁ συλλογικὸς προβληματισμός χωρὶς προληπτικοὺς ἀφορισμοὺς Kai κομματικές ἰδιοτέλειες. “Av τὸ θεωρητικὸ πλαίσιο δέν ἀντέχει σ’ αὐτὲς rig διαδικασίες, ἀποδείχνει τὴν ἀντιδραστικὸτητά του. “Av oi ὀργανὼσεις προσπαθοῠν νὰ παρακάμψουν rig ἴδιες αὐτὲς’ διαδικασίες κι ἂν ἀκόμα κατορθώσουν
πρόσκαιρα νὰ διοχετεὺσουν Kai
νά κερδίσουν τὴ βὰση, μακροπρόθεσμα θὰ γίνει φανερό, ὅτι
μέ προκατασκευές Kai κοντόθωρες τακτικές στεγνώνουν τὸ
κίνημα καὶ τὸ ἀπομονωθοῦν. Οἱ
μαζικές διαδικασίες πρέπει νά
ἀντανακλοῦν πραγματικὰ τὴ συλλογική φοιτητική συνείδηση,
ποὺ ea πρέπει νά μὴ δεσμεὺεται
Kai καταπιέζεται ἀπὸ rig διαφορὲς τῶν μερίδων ποὺ ἐγκυμονοῦν τὸν κίνδυνο Va ἐκφυλίσουν
Kai τὴ γλῶσσα καὶ τὴν ἰδεολογία Kai τὰ κριτὶρια τοῦ χώρου.

Εἶναι ἄλλο, Kai ἀπόλυτα ἐπιθυμητό, νὰ γίνεται πάλη τῶν
τάσεων, ὥστε νὰ προβάλλονται
στὴ βάση Kai νά έπεξεργὰζονται
0i Θέσεις τους, μέσα στὴν ένιαία πάντα δράση, κι ἄλλο νά
πέφτει τὸ έπίπεδο τοῦ ἀγῶνα σέ
μίζερες καὶ κατώτερες ἀνταλλαγὲς χαρακτηρισμῶν. Πάνω σ’
αὐτὴ τὴ βὰση, νομίζω, πρέπει
νά ἁντιμετωπιστεῖ Kai νὰ λυθεῖ
τὸ πρόβλημα τῶν σχέσεων τοῦ
φοιτητικοῦ κινήματος μέ rig
ὀργανώσεις.
ΑΠΟ ΤΟ ΓῗιξιῖἳὲΠΙΣΤΙ-ΙΜΙΟ
Τὸ δευτερο πρόβλημα ἀφορᾶ
στὶς σχέσεις τοῦ φοιτητικοῦ κινήματος μέ τὸν ἴδιο του τὸ χῶρο,
τὸ Πανεπιστήμιο. Σ’ αὐτὸ τὸ
θέμα δέν θά έπιμείνω, γιατὶ ἤδη
τό ’θιξα ἀρκετά στὴν ἀνάλυσή
μου. Γ ιὰ νὰ ἀνταποκριθεῖ σωστά
στὸ ρόλο του, τὸ φοιτητικὸ κίνημα δέν χρειάζεται Kai νὰ ἐγκαταλείψει τὴ βὰση καὶ τὰ προβλήματα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα γεννιέται Kai τὰ όποῖα θὰ τὸ φέρουν
σέ συγκεκριμένη ἐπαφὴ Kai συνδεση μέ τὸν ὑπόλοιπο κοινωνικὸ χῶρο Kai τὸ πολιτικὸ κίνημα.
Τὸ βὰθαιμα Kai ἡ ριζοσπαστικοποίηση τῆς πάλης του τοῦ
ἐπιβάλλοον τὸ καθῆκον νά σταθεῑ Kai νά μελετήσει σέ βάθος
τὸ περιεχόμενό του, καθορίζοντάς το. Ὁ ἐμπειρισμὸς ποὺ
μηχανιστικὰ μεταφέρει ἀβασάνιστα τὸ φοιτητικὸ στὸ λαϊκὸ
κίνημα δέν τὸ βοηθάει νά συμπορευθεῖ θετικὰ μαζί του. Θέση
Kai καθῆκον τοῦ φοιτητικοῦ
κινήματος πρέπει νά ’ναι, σήμερα,ἡ ἀνάλυση τοῦ ἴδιου του τοῦ
χώρου Kai τῶν προβλημάτων του.
'0 ἀποκλεισμός, μέ τὸ σύστημα

τῶν ἀλλεπάλληλων έξετάσεων,,
τῶν λαϊκῶν στρωμάτων ἀπὸ
τὴ συμμετοχή τους στὴν παιδεία Kai στὴ γνώση, τὸ πανεπιστημιακὸ καθεστώς, ὁ θεσμὸς
τῆς ἕδρας, τὸ αὐταρχικὸ σύστημα διδασκαλίας, oi ἀπαρχαιωμένες μέθοδοι διδασκαλίας, τὸ
ἀντιεκπαιδευτικὸ πρόγραμμα, τὰ
συστήματα ὑποτροφιῶν, ἡ οἰκονομική παραγνὼριση, ἡ ἀντιλαϊκὴ γλῶσσα, ἡ ἐπαγγελματικὴ ἀποκατάσταση κι Eva σωρὸ
ἄλλα προβλήματα δίνουν μέ τὴ
μελέτη τουςσταθερὴ βάση γιὰ
τὴν ἀνάπτυξη τοῦ κινήματος,
ἐρεθίζουν τὸ φοιτητὴ Kai τοῦ
δίνουν προοπτικὴ πρὸς τά ἕξω,
αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ ea ’πρεπε
νὰ κάνει ἀπὸ μόνο του τὸ πανεπιστήμιο, ἄν ἤθελε νὰ έκπληρώ-’

νει τὴν κοινωνικὴ Kai ὄχι τὴν
ταξική του ἀποστολὴ.

Κι έδῶ ἀκριβῶς ea θέσω τὸ
τρίτο πρόβλημα, ποὺ ἀφορᾶ

orig σχέσεις τοῦ φοιτητικοῦ κινήματος μέ τοὺς ἄλλους κοινωνικοὺς χώρους. Θὰ τὸ συνδέσω
μέ rig παραπάνω Θέσεις γιὰ τίς
σχέσεις τοῦ φοιτητικοῦ κινήματος μέ τὸν πανεπιστημιακὸ
καὶ τὸν ἐκπαιδευτικὸ χῶρο. Oi
ἀναλύσεις τῶν παραπάνω θεμάτῶν, ποὺ χαρακτηρίζουν τὴν
παιδεία σήμερα, ἀνάγουν τὸ φοιτητικὸ πρόβλημα στὸ κοινωνικὸ Kai τὸ συνδέουν μέ τὸ συνδικαλισμὸ Kai τά κινήματα τῶν
ἄλλων κοινωνικῶν ὁμάδων. Oi
φοιτητές, σάν αὺριανοὶ πτυχιοῦχοι, πέρα ἀπὸ ὁποιαδήποτε προνόμια, έχουν κοινὰ σημεῖα μέ τὴν
ἐργατικὴ τάξη, προβλήματα ποὺ
τοὺς συνδέουν μαζί της Kai μέ
rig διεκδικήσεις της. Ἀπὸ τὴν
παραπάνω ἀνάλυση καταδείξαμε πῶς μεταβάλλονται οἱ πτυχιοῢχοι σέ άπλοὺς αὐριανοὺς
μισθωτούς, ‘H συμμαχία αὐτὴ
μέ τὴν ἐργατικὴ τάξη, δέν γίνεται μηχανιστικὰ, ἀλλὰ προκόπτει
ἀπὸ τὴ δυναμικὴ τῆς πορείας
που ἀκολουθεῖ τὸ φοιτητικὸ κίνημα. Δένονται οἰ φοιτητές μέ
τὴν ἐργατικὴ man, ἀφοῠ πρῶτα
ἀνακαλὺψουν τὸ δικό τους ταξικὸ χῶρο, ποὺ εἶναι αὐτὸς τοῦ
αὐριανοῠ έπιστημονικοῢ προλεταριάτου. Συναντιῶνται μέ τοὺς
ἐργάτες Kai τὸ λαϊκὸ κίνημα στὴν
πράξη Kai στὴ μάχη, χωρὶς Va
πρέπει νὰ ἐγκαταλείψουν τὸ χῶρο
τους Kai τὰ προβλήματα σους,
γιά νά πᾶνε νὰ τοὺς βροῦν. Σύγχρονα, καθῆκον τοῦ φοιτητικοῦ
κινήματος εἶναι νά παρακολουθεῖ Kai νάσυμμετέχει στοὺς ἀγῶνες τῶν ἀπαγγελματικῶν κλάδων, που εἶναι τὸ μέλλον Kai
ἡ συνέχεια τῶν φορέων του.
Τέλος, τὸ κίνημα κάθε Σχολῆς
έχει χρέος νά παρακολουθεῖ Kai
νὰ συντονίζεται μέ ὅλους τοὺς ἅλλους μαθητικοὺς Kai σπουδαστικοὺς ἀγῶνες Kai νά μὴν ἀφήνει νά δημιουργοῦνται διαστάσεις δῆθεν έπαγγελματικῶν συμφερόντων Kai κλαδικῶν ἐθνικισμῶν.

ΙὈλα αὐτὰ εἶναι ἁπλῶς μερικὲς
βασικὲς Kai πρακτικές ἀρχὲς
Kai θέσεις ποὺ πιστεύω πῶς πρέ-

πει νά ἰσχὺσουν σήμερα, γιὰ νὰ ‘
τεθοῦν σωστά oi βάσεις γιὰ τὴν
ἀνάπτυξη ἑνὸς πλατιοῦ Kai ένιαἰου φοιτητικοῦ Kai λαῖκοῦ πολιτικοῦ κινήματος, ποὺ ea ὁδηγήσει συνειδητὰ Kai σταθερά

στὸν κοινωνικὸ μετασχηματι»
σμό, ἡ ἰδέα καὶ ἡ ἀνάγκη τοῦ
ὁποίου θά ’χει γίνει βίωμα τοῦ
ἓιέῗὲἔὸς μέσα dm” rig διαδικασίες

Γιῶργος Σεφερτζῆς

Η ΑΛΛΗ HAEYPA ᾼΟΦΟΥ-Ὗ
Τί πληροφόρησε Km τι αποκρυψε
στὸν Ἰταλικὸ λοιὸ
O ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ
Γ ΙΑ TON HOAEMO
TOY ’40
Τοῦ Γιάννη Βοὺλτεψη

(Ὀπως εἶναι φυσικό, σὲ κάθε ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, ὁ ἑλληνικὸς ἡμερήσιος κακὶ
περιοδικὸς Τόπος ’δημοσιεύει ἱστορικὰ σημειώματα καὶ ἀναμνηστικὰ ἄρθρα, γραμμένα ἀπο
τὴν ἑλληνικὴ σκοπιά. Αὐτὸ ἔκαμε, πολὺ σωστά, καὶ τὸ ((Ἀντὶ» στὸ προηγούμενο τεῦχος του.
“Υπάρχει, ὅμως, καὶ ἡ «ἄλλη πλευρὰ τοῦ λόφου», ἡ πλευρὰ τοῦ ἰταλικοῦ φασισμοῦ, ποὺ ἐξα-πέλυσε κατὰ τῆς χώρας μας τὴν ἰμπεριαλιστικὴ ἐπίθεση, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ προκαλέσει τὴν
πρώτη συντριπτικὴ ἧττα τοῦ ”Αξονα στὴν Πίνδο καὶ στὰ βουνὰ τῆς Ἀλβανίας. Μιὰ. σύντομη
ἐπισκόπηση τῶν ἰταλικῶν ντοκουμέντων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης καὶ,τῶν δημοσιευμάτων του
ἐλεγχόμενοι) ἀπὸ τὸ φασιστικὸ καθεστὼς ἰταλικοῦ Τύπου παρουσιάζει ἐξαιρετικὸ ἓνδιαφέρον
καὶ ὁλοκληρώνει κάπως,τὴν εἰκόνα τοῦ ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου, ἐνῶ συγχρόνως δείχνει καὶ
ἀπὸ τὴν ἰταλικὴ σκοπιὰ σὲ ποιές καταστροφικὲς τυχοὸιωκτικὲς περιπέτειες ὁδηγοῢν τοὺς
λαοὺς οἱ δικτατορίες καὶ οἱ φασισμοί.
«ΘΑ ΤΟ MAGE]
'0 Τσιάνο ὲρὼτησε, ἂν 6 Ντοῦτσε εἶχε
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ»
συμφωνήσει μὲ τὸν ἀρχηγὸ τοῦ Ἐπιτελείου
στρατηγὸ Μπαντόλιο.
Στὶς 12 Ὀκτωβρίου 1940, 6 Μουσσολίνι
. -”Οχι ἀκόμη, ἀπάντησε. Ἀλλὰ παραιτοῦεἶχε λάβει τὴν ἀπόφασή του. Καθὼς γράφει,
στὸ ἡμερολόγιό του ὑ γαμβρός του καὶ ὑπουρ- με ἀπὸ τήν ἰδιότητα τοῦ Ἰταλοῦ, ἂν κανείς
δυσκολεὺεται νά πολεμήσει τοὺς Ἕλληνες.
γὸς τῶν ἐξωτερικῶν κόμης Γκαλεᾴτσο Toni> νο, ὁ Ντοῦτσε εἶχε ὀργισθεῖ, ἐπειδὴ ὸ ΧίΣτίς 15 Ὀκτωβρίοω σὲ Ασύσκεψη ποῦ’
τλερ εἶχε καταλάβει τὴ Ρουμανὶα, χωρὶς νὰ
ἐγινε στὸ Παλὰτσο ,Βενέτσια, ὁ Ντοῢτσε
τὸν εἰδοποιήσει. .
’ ἀνήγγειλε ἐπισήμως τὴν ἀπόφασή του, πα-Ὸ Χίτλερ μὲ θετεῑΙ πάντα πρὸ τετελεσμέροῦσία τοῦ Τσιάνο, στὸν Μπαντὸλιο καὶ
σὲ, ἄλλους ἡγήτορες τοῦ Στρατοῦ. Παρίσταῂ
νων γεγονότων, εἷπε στὸν, Τσιάνο. Ἀλλὰ
το καὶι ὁ Φραντσὲσκο Γῑακομόνι, «ἀντιβασιαὺτὴ τὴ φορά, τὸν πληρώνω μετὰ ῖδισ νόλεὺς»
στὴν
Ἀλβανῐα.
Ὁ
Ντοῦτσε
εἶχε
ἤδη
μισιὲιῖῑ ,θὰ μάῇὲλλιέιὲὸ τὶς
ἐφημερίδες,
ὅτι
· ἀποφασίσει καὶ τὴν ὴμερομηνία τῆς εἰσ·
\ Ετσι, ἡ ἰσορροπία
ξὲῗτάπέξείτὲᾞταθεῗ. " α..
»βολῆς-τ 26, ἕΟκτωβρίου. _ - _

’ οιιταιικὲξῇἐ *
μὰςέἶκε mmva

Ἐκτὸς τοῦ Μπαντόλιο, ὁ ὁποῖος, χωρίς
νά προβάλῃ ἀντίρρηση, παρατήρησε ὅτι
γιὰ τὴν κατάληψη τῆς Ἑλλάδας «χρειάζονται εῑκοσι μεραρχίες», ἐνῶ στὴν Ἀλβανία
ὑπῆρχαν ἐννέα, οἱ ἄλλοι, ταπεινοί κόλακες,
ὑπερθεμὰτιζαν σὲ ὅσα ἔλεγε 6 Μουσσολίνι
καὶ τοῦ παρουσίαζαν «ρὸδινη» τὴν κατάσταση. Τὸ μὸνο ποὺ κάπως τοὺς «ἀπασχολοῦσε» ἠταν ή ἑνδεχόμενη βρεταννικὴ ὲπὲμι
>βαση στίς ἐπιχειρήσεις.
'O Γιακομόνι εἷπε ὄτι «ἡ χώρα», δηλαδή
ἠ Ἀλβανία, περιμένει «μὲ ἀνυπομονησία καὶ
ὲνθουσιασμὸ» τὴν ἐπίθεση--καί ὅτι τὸ ήθικὸ
τοῦ πληθυσμοῦ στὴν Ἐλλάδα «φαίνεται
πολὺ χαμηλό». Ἐκόμπασε;

Ὀλὲτιοβρὶου ὁὲν ᾅγράψὰμ ὅτι πόλετ «vo’ta» πρὸς· τὴν Ἀθήνα έ- οὕτε κὰν τελεσίγραφο ! Τὴν τετάρτη, 30/ 10.
π ς·

-Προκάλεσαν μεγάλη ἐντύπωση στὸν ἑλληνικὸ πληθυσμὸ οἱ πληροφορίες ποὺ διοχέτευσα γιὰ τὸ ὕψος τῶν μισθῶν στήν Ἀλβανία.
’Καὶ 6 Τσιάνο εἷπε, ὅτι στήν Ἐλλάδα ἡ
μόνη ποὺ συντηρεῑ τὸ πνεῦμα τῆς ἀντίστασης εἶναι ἡ μικρὴ ἰθυνουσα τὰξη τῶν ἀγγλὸφιλων πλουτοκρατῶν, ἡ ὁποία βρίσκεται σε
πλήρη ἀντίθεση μὲ τὸν πληθυσμὸ.
Ὁ στρατηγὸς Πράσκα, διοικητὴς τῶν
ἰταλικῶν δυνάμεων στήν Ἀλβανία, προβλεψε μιά «συντριπτικη νίκη» καί, σὲ έρὼτηση
τοῦ Ντοῦτσε γιὰ τὸ ἠθικὸ τῶν Ἑλλήνων
στρατιωτῶν, ἀπάντησε περιφρονητικά;
-Δὲν εἶναι κόσμος, που ἔχει διάθεση νά
πολεμήσει.
Προκαθὸρισαν καί τὴν κατασκευὴ ἑνὸς
«μεθοριακοῦ ἐπεισοδίου» (ποὺ πράγματι έγινε). Ὁ Ντοῦτσε εἷπε z
-Κανεὶς δέν ea 16 πιστὲψει, ἀλλὰ γιὰ νά
ἓχουμε μιὰ δικαιολογία μεταφυσικοῦ χαρακτήρα, θάμποροῠμε νά ποῦμε ὅτι ἦταν ἀναγκαῑο νά ἓλθουμε σὲ μία λύση, γιὰ νά ἀποκαταστήσουμε τὴν τάξη.
Κατὰ τὸν Πράσκα, ἀκὸμη Kai οἱ κοιλάδες
τῶν ἑλληνικῶν βουνῶν ἦσαν εὐνοϊκὲς, ἀφοῦ
ἓχουν μουλαρὸδρομους Kai κατευθύνονται
πρὸς την Ἀθήναῐ
‘H συσκεψη κράτησε μιάμιση ὥρα ἀκριβῶς Kai τελείωσε μὲ τὴν ἑξῆς στιχομυθία :

NTOYTZE : Μοῦ φαίνεται ὅτι ἐξετάσαμε ὅλες τὶς ὄψεις τοῦ προβλήματος.

ΜΠΑΝΤΟΛΙΟ; Οἱ λεπτομέρειες θὰ καθορισθοῦν ἀπὸ τὸ Γ εν. Ἐπιτέλεῑο Στρατοῦ.
ΝΤΟΥΤΣΕ : Ἀνακεφαλαιὼνω z Ἐπίθεση
στὴν Ἦπειρο. Παρατήρηση Kai πίεση ἐπὶ
τῆς Θεσσαλονίκης, καί, σὲ δεύτερη φάση,
πορεία κατὰ τῶν Ἀθηνῶν.
«ΘΑ ΠΑΩ O ΙΔΙΟΣ ἔ»
Μετὰ δύο μέρες, ὁ Μπαντὸλιο λέει στὸν
Τσιάνο, ὅτι εἶναι άπαισιὸδοξος. Τὸν πληροφορεῖ 611 oi ἀρχηγοὶ καί τῶν τριῶν ’Ὀπλων
εἶναι ὁμόφωνα ἀντίθετοι στήν ἐπίθεση κατὰ
τῆς Ἑλλάδας Kai προσθέτει, ὅτι 6 πόλεμος
ea παραταθεῖ, μὲ ἀποτέλεσμα νά ἐξαντληθοῦν τὰ ἰσχνά ἰταλικὰ ἐφόδια.
Ὁ Τσιάνο τοῦ ἀπαντᾱ ὅτι, ἀπὸ πολιτικὴ
ἅποψη, ἡ στιγμὴ εἶναι καλή. “ΗἙλλάδα
«εἶναι ἀπομονωμένη». “H Τουρκία δέν θά
κινηθεῖ. Οὔτε ἡ Γιουγκοσλαβία. Οἱ Βουλγαροι, «ἐὰν μποῦν, ea εἶναι μαζί μας». Ἀπὸ
τὴ στρατιωτική πλευρά, 6 Τσιάνο δὲν μπορεῖ νὰ κρίνει. Kai λέει στὸν Μπαντὸλιο :

-Αὺτά που εἴπατε o" ἐμέ, εἶναι ἀνάγκη và
τά πεῖτε χωρὶς ἐπιφυλάξεις στὸ Μουσσολίνι.
Τὴν ἑπομένη, 18 Ὀκτωβρίου, 6 Τσιάνο
πηγαίνει νά μιλήσει στὸν Ντοῢτσε, Βρίσκει
στὸν προθάλαμο τὸ στρατηγὸ Σοντοῦ, 6
ὁποῖος εἶχε μιλήσει με τὸν Μπαντὸλιο. Kai
6 Μπαντὸλιο τοῦ εἶχε πεῖ ὅτι, ἂν πραγματοτοποιηθεῖ ἡ ἐπίθεση κατὰ τῆς Ἑλλάδας,
ἐκεῖνος ea παραιτηθεῖ.
'O Τσιάνο τὰ εἷπε ὅλα στὸ Ντοῦτσε, 6
ὁποῖος ἐξέσπασε σὲ βιαιότατη ἓκρηξη ὀργῆς.
”Αρχισε νά φωνάζειῑ
-Θὰ πάω ἐγὼ ὁ ἴδιος στὴν Ἑλλάδα, γιὰ
νά παρακολουθήσω τὸ ἀπίστευτο αἶσχος
τῶν Ἰταλῶν, ποὺ φοβοῦνται τοὺς Ἕλληνεςῐ

'0 Ντοῦτσε εἷπε ὅτι «ea βαδίσει πάση
θυσία», Kai ἂν 6 Μπαντὸλιο ὑποβάλει τὴν
παραίτησή του θα τήν δεχθεῖ αὺτοστιγμεί,
Ἀλλά 6 στρατάρχης Μπαντὸλιο οὔτε
τὴν παραίτησή του ὑπέβαλε, οὔτε εἷπε στὸ
Μουσσολίνι αὐτὰ ποὺ εἶχε πεῖ στὸν Τσιάνο.
Τὸ μόνο ποὺ ζήτησε ἦταν μερικὲς μέρες
ἀναβολή. Ἔστω Kai δύο μέρες, Ἒτσι, καθορίστηκε τελικὰ ἡ 28η Ὀκτωβρίου.
Στίς 22, 6 Μουσσολίνι ἀποφάσισε νά
καταφερθεῖ Eva πολὺ ἰσχυρὸ συγκεντρωτικὸ
κτύπημα, ἰκανὸ Va θρυμματίσει ἀμέσως τὴν
ἑλληνική ἀντίσταση. Kai 6 Τσιάνο ἅρχισε
42

’Λπὸ τὶς ἑλάχιστες ἑπιτελικὲς σύσκέψεις τοῦ ἄξοιά ὅπου ὁ Μουσολίνη
γινόταν κοινωνὸς τῶν μυστικῶν του

νά συντάσσει τὸ τελεσίγραφο. «Φυσικά
-γράφει 6 ῖδιος-πρὸκειται γιά ἕνα ἓγγραφο ποὺ δὲν ἀφήνει διέξοδος ἣ δέχεσθε
τὴν κατοχὴ, ἣ θὰ εἰσβάλουμε».
Στὶς 25, 6 Ντοῦτσε υἰοθετεῖ μιὰ σκέψη
τοῦ Τσιάνο, νά συνομιλήσει 6 τελευταῖος
μὲ τὸ Σοβιετικὸ πρεσβευτή ἀμέσως μετὰ τὴν
ἐπίθεση. «Εἶναι μιά χειρονομία, ποὺ μπορεῑ
νά ἡσυχάσει τὰ νερὰ Kai ἴσως νά προπαρασκευάσει τὸ ἔδαφος γιὰ τὸ μέλλον», γράφει ὁ
Τσιάνο στὸ ἡμερολογιὸ του.
«1-1 ΠΡΟΕΛΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ. . .»!
Στὶς 3 τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας, 28 Ὀκτωβρίοι) 1940, ἡ ἐπίθεση εἶχε ἐξαπολυθεῖ. Ἀλλὰ τὸ πρῶτο ἰταλικὸ πολεμικὸ ἀνακοινωθὲν γιὰ τήν εἰσβολὴ στήν Ἑλλάδα ἐξεδόθη
τὴν Τρίτη, 29 Ὀκτωβρίου. Μὸνο τότε τὸ
ἰταλικὸ Ἐπιτελεῖο ἀνακοίνωσε, 611 «τὴν αὐγὴ χθὲς τὰ στρατεύματα μας διέβησαν τὰ ἑλληνικὰ σύνορα» καί ὅτι «ἡ προέλαση ἐντὸς
τοῦ ἐχθρικοῦ ἐδάφους συνεχίζεται», ὲνῶ
«ἡ ἀεροπορία μας, παρὰ τίς ἀντίξοες καιρικὲς συνθῆκες, ὲβομβάρδισε ἐπανειλημμενως
τοὺς καθορισμένους στρατιωτικους στοχους».
Αὐτὸ τὸ ἀνακοινωθὲν δημοσιεὺθηκε στίς
ἐφημερίδες τῆς Τετάρτης, 30 Ὀκτωβριου,
Τὴ Δευτέρα Kai τὴν Τρίτη, τὸ ἰταλικὸ Ko1ﬂv6
δὲν πληροφορήθηκε ἀπὸ τὶς ἐφημεριδες, οτι
ὁ πόλεμος μὲ τὴν Ἑλλάδα εἶχε κηρυχθει
Kai ἡ εἰσβολὴ εἶχε ἀρχίσειὲ Οἱ ἰταλικὲς ἐφημερίδες τῆς 29ης Ὀκτωβρίου ἐπροβαλαν. ..
τὴ συνάντηση τοῦ Ντοῦτσε με τὸν Φυρερ
καὶ τὴν «πλήρη ταυτρτητα ἀποψεων ’ἐπι
ὅλων τῶν σημερινῶν ζητημάτων>>ῐ Μονο
σὲ δεύτερο πλάνο δημοσίευσαν τὴν ἰταλικὴ
«vêtu» πρὸς τήν Ἀθήνα,’ τονίζοντας ὅτι
«ἡ Ἰταλία καταγγέλλει τίς ἑλληνικὲς παραβιάσεις τῆς οὐδετερότητας Kai ἀξιώνει την
κατάληψη στρατηγικῶν σημείων στὸ ἑλ-

ληνικὸ ἔδαφος». Kai μὲ μικρότερα τυπογραφικὰ στοιχεῖα πρὸσθεταν; «Τά στρατεύματά μας δὲν παρουσιάζονται (l) ὡς ἐχθρικά
πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαὸ καί ἡ κατοχή ea εἶναι προσωρινή. Τυχὸν ἀντίσταση θὰ καμφθεῖ με τά ὅπλα».
Εἶναι φανερὸ, 611 ἡ φασιστική προπαγάνδα ἤθελε νά κὰμει τὴν ἀναγγελία τῆς
εἰσβολῆς μαζὶ μὲ τήν ἀναγγελία τῆς. ,. νικης, τήν ὁποία πρὸβλεπε ὅτι ea μποροῦσε
Va ἀναγγείλει «μέσα σὲ λίγες ὧρες» ἀπὸ τὴν
ἓναρξη τῆς εἰσβολῆς. Αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται
Kai ἀπὸ τὸν Τσιάνο, ὁ ὁποῖος γράφει ὲπι
λέξει στὸ ἡμερολὸγιὸ του;

«24 Ὀκτωβρίου : Ἐξετάζω μὲ τὸν Πρίκολο τὸσχέδιο ἐπιθέσεως κατὰ τῆς Ἑλ.-

λάδας. Εἶναι καλό, γιατὶ εἶναι δραστικο
καί ἀποφασιστικὸ. Μὲ ἕνα γερὸ K16πημα στὴν ἀρχή, ὑπάρχει περίπτωση να
καταρρεὺσει τὸ πᾶν μέσα σὲ λίγες ῶρες».

“H ME TON ΑΞΟΝΑ
"H ENANTION TOY
Στίς 2 Νοεμβρίου, τὸ ἐπίσημο ἑβδομαδιαῖο δελτίο τοῦ ἰταλικοῦ ὑπουργείουἘξωτερικῶν, τὸ ὁποῖο τυπωνόταν μὲ τὸν τίτλο
«Διεθνεῖς Σχέσεις», ἓγραφει

«Τώρα μιλοῠν τὰ γεγονότα-αὐτὸ εἶναι
στίς συνήθειες τοῦ Μουσσολίνι. Προσθέτουμε, 611 οἰ ἐξελίξεις τῆς ἰταλικῆς
δράσεως ἓχουν προκαθορισθεῖ στὴν ἐν- ·
τέλεια. Ἀπὸ τὴ διεθνῆ ἄποψη καί, γιὰ
νὰ εῐμαστε πιὸ σαφεῖς, ἀπὸ τὴν ἄποψη
τῶν χωρῶν ποὺ γειτονεύουν ἢ ἐνδιαφερονται γιὰ τὴν Ἑλλάδα, καμία συνέπεια.
Ἀπὸ τήν καθαρὰ στρατιωτικὴ ἄποψη, οἱ

”Αγγλοι θὰ μπορέσουν νὰ καταλάβουν ,,
μερικὰ νησιὰ ἢ ἔστω τὴν ,Κρήτη μὲ τίς
δυνάμεις ποὺ ἔχουν γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ

στὴν Αἵγυπτο. .. Ἐκεῖνοι ποὺ δέν συγχρὸνισαν τὸ βῆμα τους μὲ τοὺς νέους
καιροὺς παρασύρονται μοιραῖα στῆν ἐξυγιαντικὴ δίνη τῶν μεγάλων γεγονότων,
ποὺ σφυρηλατεῖ ό ”Αξονας. -Οί ὑπεκφυγὲς στὴν Εὐρώπη δέν ἓχουν πιὰ θέση ;

ἢ μὲ τὸν Ἀξονα ἢ ἐναντίον του. Καὶ

οἱ ἐχθροὶ τοῦ Ἂξονα τσακίζονταῑ».
Στίς 9 Νοεμβρίου, τὸ ἷδιο ἓντυπο ἓγραψεῑ

ἐκείνων τῶν λαῶν, ποὺ γινόμενοι συνένοχοι τοῦ βρεταννικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ,
ἐπρόδωσαν τὴν ἀλληλεγγύη τῆς (εὐρωπαῖκῆς) ἠπείρου.
»Οἱ Ἕλληνες μποροῠν νὰ σκεφθοῢν ποιά
τύχη εἶχαν ἡ Πολωνία, ἡ Ὁλλανδία, ἡ
ἴδια ἡ Γαλλία, ἂν καὶ αὐτὴ εἶχε ἰσχυρές
στρατιωτικὲς δυνάμεις καί νόμιζε ὅτι
ἦταν ἀσφαλὴς πίσω ἀπὸ τήν προστασία

«Ἣ’ Ἰταλία δέν ζητοῡσε παρά μιά κατοχὴ
πρόσκαιρη, γιά ὅλη τῆ διάρκεια τῆς συγ-

κρούσεως μὲ τή Μεγαλη Βρεταννία. ..

Δύο συμπεράσματα; Στὴν ύπερὰσπιση
τῶν δικαίων της ἡ Ἰταλία 9a προχωρήσει
ἀμείλικτα ὣς τὸ τέλος. Μετὰ τὸν Τάφαρι,
τὸν Μπένες καὶ τοὺς φίλους τους, ἡ λίστα
τῶν ἀγγλόφιλων μὲ τὰ ἀμπέχωνα περιλαμβάνει τώρα Kai τὸν σινιὸρ Μεταξά. «Ὑπάρχει κανείς ἄλλος στήν Εὐρώπη, ποὺ θέλει
νὰ προστεθεῖ»;
Οἱ ἐλπίδες γιά μιά «κεραυνοβόλα νίκη»
ὅχι μόνο εἶχαν διαψευσθεῖ, ἀλλὰ Kai εἶχαν
μετατραπεῑ σὲ ἀγωνία, ποὺ δύσκολα μποροῦσε νὰ κρυφτεῒ πίσω ἀπὸ τοὺς φασιστικοὺς φαμφαρονισμούς. Ἤδη εἶχε ἐξαπολοθεῖ ἡ θυελλώδης ἑλληνική ἀντεπίθεση πρὸς
τὴν Κορυτσά, μετὰ τὸ ἓπος τῶν γενναίων
τοῦ Δαβάκη στήν Πίνδο, Kai τὸ παραλογιι
ζόμενο ἓντυπο τῶν κονδυλοφόρων τοῦ «Φάσιο» ἔγραφε τὰ ἑξῆς ἀπολαυστικά;
«Ἡ βρεταννική προπαγάνδα ἀναγγέλλει
έλληνικὲς νίκες σέ ὅλο τὸ μέτωπο, στήν
ξηρά Kai στὸν ἀέρα. Ἔτσι, τὸ Λονδίνο
ἐπαναλαμβάνει γιὰ ἄλλη μιά φορά τὸ
βλακῶδες παιχνίδι του τῶν θριάμβων πάνω στὸ χάρτη. . .»,

»Αὐτῆς τῆς φύσεως εἶναι οἱ νίκες τοῦ
Μεταξᾶ, .. 'O τύραννος, ποὺ ἐξακολου-

θεῖ προσωρινὰ νὰ κυβερνάει στὴν Ἀ-

θήνα, γρήγορα θὰ διαπιστώσει τί σημαίνει νὰ ἐπιβουλεύεται κανεὶς τήν Ἰταλία
καί ν’ ἀντιπαρατάσσεται στὴν ἰσχύ της.
»Ὁ σινιὸρ Μεταξὰς δέν ea χρειασθεῖ νὰ
περιμένετ πολύ. Ἡ μέρα του εἶναι κιόλας

σημειωμένη στὸ βιβλίο τοῦ πεπρωμένου».

Οἱ τύραννοι τῆς Ρώμης, έντρομοι, προσπαθοῡσαν νά κρύψουν ἀπὸ τὸν ἰταλικὸ λαό
ὅτι ἐκεῖνος ποὺ τοὺς ἀνέτρεψε τὰ σχέδια
’ προτάσσοντας τὰ στήθη του στὴν ἐπίθεσή
τους ἦταν σύσσωμος ὁ ἑλληνικὸς λαὸς καί
πρῶτα πρῶτα τὰ στρατευμένα παιδιά του,
μὲ τὸν ἡρωισμὸ Kai τὴν αύτοθυσία τους.
Γ ι’ αὐτὸ προσ-παθοῦσαν νά ἁποδώσουν rig
ἑλληνικὲς νίκες στὸ Μεταξά, στὸ βασιλιά
Kai στήν Ἀγγλία, χρησιμοποιώντας ἐκφράσεις ποὺ θὰ μποροῦσε νά χρησιμοποιήσει
μὸνο ἓνας ἀντιιμπεριαλιστής, δημοκράτης
καὶ 6avrupao'iorag! Νά ἕνα ἄλλο ἀπολαυστικὸ εῖγμα;
«Δὲν ξέρουμε, ἃν κὰποια μέρα ἡ Ἑλλάδα ea κατορθώσει νὰ ἁπαλλαγεῑ ἀπὸ τὸν
μικρὸ ξένο βασιλιά, πού ἡ Ἀγγλία έχει
ἑγκαταστήσει στὴν Ἀθήνα, καὶ ἀπὸ ἕνα
τυραννίσκο ὁ ὁποῖος, στηριζόμενος σὲ
μεθόδους ἀστυνομικῆς καταπίεσης, ἔχει
πουλήσει "Kai καταπροδώσει τὴν ἴδια
τὴ χώρα του.
»Τελικά, θά εῖναι ὁ ἑλληνικὸς λαός, ποὺ
ea ἀποφασίσει γιά τὶς τύχες του. Ἐὰν
αὐτὸς προσφερθεῖ νὰ ὑπηρετήσει ὣς τὸ
τέλος τὴν Ἀγγλία, ea ἔχει τὴν τύχη ὅλων

Ἠ ἀξία αὐτῆς τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Χίτλερ
γιὰ τὴν ἐκτίμηση τῆς έλληνικῆς συμβολῆς
στὴν έκβαση τοῦ Β’ παγκοσμίου πολέμου
εἶναι περιττὸ νά ύπογραμμισθεῖ.
Ὁ «Φύρερ» συνεχίζειῑ
«Οἱ στρατιωτικὲς συνέπειες αὐτῆς τῆς
καταστάσεως εἶναι, Ντοῦτσε, πολὺ βαρειες».
Καὶ ὁ Χίτλερ παραθέτει, γιά τὴν ἀντιμετώπιση αὐτῆς τῆς καταστάσεως, σειρά
«διπλώματικῶν» μέτρων ποὺ έπρεπε νὰ ληφθοῦν, ὅπως ἡ ἄμεση εἴσοδος τῆς Ἱσπανίας
στὸν πόλεμο, ἡ ἁπομάκρυνση «με κάθε μέσο»
τοῦ ρωσικοῦ ἐνδιαφεροντος ἀπὸ τὰ Βαλκάνια, ἡ σύναψη μιᾶς «ὁποιασδήποτε» συμφωνίας μὲ τὴν Τουρκία καί ἡ ἅμεση μεταφορὰ
ἰσχυρῶν γερμανικῶν στρατευμάτων στή
Ρουμανία (πετρέλαια) διὰ μέσου τῆς Οὑγγαρίας. Ἐπίσηςε

«'H Γιουγκοσλαβία πρέπει νὰ ὁδηγηθεῖ

στὸ νὰ ἀδιαφορήσει καί, ἐφ’ ὅσον θά

Γβλοιογραφία τῆς ἐποχῆς .·
Ὀ Μουσσολίνι σὲ μιὰ ἔκρηξη.

ὅχι τῆς-,Ἀγγλίας, ἀλλὰ μιᾶς ἀμυντικῆς
γραμμῆς, ποὺ έθεωρεῖτο φοβερή Kai εἶχε
κοστίσει δεκάδες δισεκατομμυρίων.
>>Μποροῦν, ἐπίσης, νά σκεφθοῦν (οἱ Ἐλληνες) πάνω στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἰταλία,
μέ μόνο ἕνα τμῆμα τῶν δυνάμεων της,
εἶναι πάντοτε σέ θέση νά ἀποκαταστήσει τήν ἠπειρωτική ἀλληλεγγύη καί
στὴν Ἀθήνα, τελευταία πρωτεύουσα
συνένοχο τῆς Ἀγγλίας». “

Ἀλλά, καθὼς εἷπαμε, αὐτὰ γράφονταν
γιά τοὺς Ἰταλούς, ὅχι γιὰ τοὺς Ἕλληνες.
ΨΥΧΡΟΛΟΥΣΙΑ
ΑΠΟ TON XITAEP
Πολὺ διαφορετικὴ γνώμη ἀπὸ τοὺς Ἰταλοὺς προπαγανδιστές εἶχε... ό Ἀδόλφος
Χίτλερ. Στίς 20 Νοεμβρίου, ἔγραψε ἕνα
γράμμα στὸ Μουσσολίνι, Πραγματικὴ ψυχρολουσία ;
«Οἱ ψυχολογικὲς συνέπειες τῆς καταστάσεως εἶναι δυσὰρεστες, δεδομένου ὅτι
αύτή (ἡ κατάσταση στήν Ἀλβανία) βαρύνει δυσμενῶς στὶς ἐν πλήρει ἐξελίξει
διπλωματικὲς προετοιμασίες. Γενικά, ai—
σθανόμαστε τίς συνέπειες ὑπὸ τὴν μορφή
μιᾶς ἐνισχύσεως τῶν τάσεων τῆς μὴ πρόωρης ἀναμίξεως στῆν σύγκρουση μὲ τὸ
μέρος μας, ἀλλὰ μᾶλλον τῆς ἀναμονῆς
τῶν περαιτέρω ἐξελίξεων. ..
»Ἐπίσης, μὲ τὴ Ρωσία εἶναι πιὸ δύσκολο
νὰ,συντονίσουμε τὰ συμφέροντα Kai νά
ἐκτρέψουμε τὶς ρωσικές φιλοδοξίες πρὸς
τήν Ἀνατολή. Ὁ κ. Μολότωφ ἄφησε,
νά διαφανεῖ ὃτι ἐνδιαφὲρεται ὅλο Kai
περισσότερο γιὰ τὰ Βαλκάνια.
»Γιὰ τὴν ῶρα δέν μπορεῑ νὰ ἐξακριβωθεῖ ἀπὸ ἐδῶ ἡ ἐντύπωση ποὺ έχει προκληθεῖ στὴ Γιουγκοσλαβία. Ἀλλὰ ἀκόμη
καί στή Γαλλία σημειώθηκε χωρὶς ἀμφιβολία μιά ἐνίσχυση τῆς θέσεως ἐκείνων,
ποὺ συνιστοῦν ἐπιφυλακτικότητα καί ποῦ
βεβαιώνουν ὅτι ἴσως ἡ τελευταία λέξη
αὐτοῦ τοῦ πολέμου δὲν έχει ἀκόμη εἰπωθεῖ».

ἦταν δυνατόν, πρέπει νά προκαλέσουμε
τό ἐνδιαφέρον της γιά συνεργασία μὲ τὴν
πλευρὰ μας, προκειμένου νά ρυθμισθεῖ
τὸ έλληνικὸ ζήτημα. Χωρὶς ἐξασφάλιση
ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Γιουγκοσλαβίας δέν
εἶναι νά ριψοκινδυνεύσει κανείς στα
Βαλκάνια καμία έπιχείρηση ποὺ ea μποροῦσε νά ύπόσχεται ἐπιτυχία»,
”Υστερα, ὁ Χίτλερ ἀπαριθμοῦσε μιά σειρά στρατιωτικῶν μέτρων, ποὺ έπρεπε Va ληφθοῦν (μεταξὺ τῶν ὁποίων καί ἡ έπίθεση
στή Μὰρσα Ματρούχ, ὥστε να μπορεῑ νά
βομβαρδισθεῖ ἀπὸ γερμανικά στούκας ὁ
βρεταννικὸς στόλος στήν Ἀλεξάνδρεια),
μὲ σκοπὸ τὴν «ἐκκαθάριση» τῆς Μεσογείου
μέσα στὸ χειμώνα. Τὴν ἄνοιξη τοῦ 1941
«Kai τὸ ἀργότερο στὶς ἀρχὲς Μαΐου», ἤθελε
νά ξαναπάρει ὰπὸ ἐκεῖ rig γερμανικὲς δυνάμεις. Ἱ-[ σειρά τῆς Ἑλλάδας θά ἔπρεπε νὰ
ἓλθει «ὅχι νωρίτερα ἀπὸ rig ἀρχές Μαρτίου».
Ὀ Χίτλερ πρόσθετε;
«Θεωρῶ ἀναγκαῖο αὐτὸ τὸ διάστημα (τῶν
τριῶν-τεσσάρων μηνῶν) γιά τὸν ἁπλὸ
λόγο ὅτι δέν θά μοῦ ἦταν δυνατὸ νά συγκεντρώσω νωρίτερα στή Ρουμανία δυνάμεις ἱκανὲς νά ἐξασφαλίσουν μιά ἀναμφισβήτητη ἐπιτυχία».
Εἶναι ὁλοφάνερο, ὅτι οἱ ’Έλληνες πολεμιστὲς Kai oi γυναῖκες τῆς Πίνδου εἶχαν ἀλλάξει τήν πορεία τοῦ πολέμου στὴν Εὐρώπη,
στὴν Ἀφρική, στὴ Μεσόγειο. ..
Ἀλλὰ ὁ Μουσσολίνι, στὶς 18 Νοεμβρίου
I940, δύο μέρες προτοῦ ὁ Χίτλερ γράψει τὴν
ἐπιστολή του, ἐξεφώνησε τὸν περίφημο λόγο του, ποὺ ἔμεινε στὴν ἱστορία σὰν μνημεῖο κούφιας μεγαλοστομίας;
«Εἶναι κανεὶς ἀπὸ σᾶς, ὧ καμεράτι, ποὺ
νὰ θυμᾱται τὸν ἀνέκδοτο λόγο μου στὸ
Ἑμπολι τὸν Ἰούλιο τοῦ 1935 πρὶν ἀπὸ
τὸν Αἰθιοπικὸ πόλεμο; Elna τότε, ὅτι
θὰ σπάζαμε τὰ νεφρὰ τοῦ Νεγκούς. Τώρα, με τὴν ἴδια ἀπόλυτη βεβαιότητα,
ἐπαναλαμβάνω, ἀπόλυτη, σᾶς λέω ὅτι
ea σπάσουμε τὰ νεφρὰ τῆς Ἑλλάδας».
Τὸ μόνο ποὺ δὲν πρόβλεψε ἦταν τὸ διδ
κό του οῖκτρὸ τέλος, στὴν πλατεία Λορέτο
τοῦ Μιλὰνου, ὅπου οἱ ἀντὰρτες κρέμασαν
ἀνάποδα τὸ πτῶμα του κάτω ἀπὸ rig κατάρες
τοῦ ίταλικοῦ λαοῦ.
Γι ἀννης Βούλτεψης

'I'E'I'PAAIO
anuaiu ἑφημερίδα πυευματτικοῦ καὶ καῆῆιτεκυικοῡ
προβῆηματισμοῡ

ΤΙΞΧΝΙΞΣ

βο
θεατοο
ΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΘΕΑΤΡΟ
Τό Ἐργατικό Θέατρο, τοῦ
Αάζαροι) Παπαδὸπουλοι), εἰναι
μιά ἐμπειρία καινούργια. Ἐπαναστατική, ea λὲγαμε. Ἐμπειρὶα ποὺ γεννήθηκε μέσα στὸ
ἐργοστάσιο, στηρὶχθηκε στήν
ἐργασία, c’ αὐτὴν ἀπευθύνεται,
ἀπ’ αὐτοὺς θα ἑξαρτηθῆ, ἂν θα
ζήσει ἦ ὅχι. Τὸ παρούσιάÇouus: Ἀρθρο γραμμὲνο ἀπὸ
κείνους ποὺ πῆραν τὴν πρωτοβουλία, μὲ πληροφορίες καί
ἐπεισόδια γύρω ἀπὸ τή γέννηση
καί τήν πορεία τῆς προσπᾱθειας, σχετικὰ μὲ τήν προβληματική στήν ὁποία στηρίζεται
ἡ προσπαίὶεια. ’Υστερα, μιά
συνεντευξη μὲ τοὺς πρωτεργάτες τοῦ Ἐργατικοῦ Θεάτρου.
Τὲλος, ἀποσπάσματα ἀπὸ δύο
ἔργα ποὺ ἀνὲβασε τὸ Θὲατρο
mug: τὸ πρῶτο, ἀπὸ τὸ ἓργο
ποὺ ἔγραψε ἡ ῑδια ἡ ὁμάδα
τοῦ Ἐργατικοῦ Θεὰτρου, τό
δεύτερα, ἀπὸ τὴ μεταφραση ποὺ
’ἑκανε ἡ ὁμάὃα στοὺς «”Ορνιθες» τοῦ Ἀριστοφάνη.

ἤξερα γιὰ τὸ Ἐργατικὸ Θέατρο
ἀπὸ τὰ ψυχρὰ πληροφοριακὰ
ὁημοσιεύματα στὸν Τύπο, ὅταν
ἀποφάσισα νὰ συναντήσει)
αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους. Κι ἀπὸ
τὴ συζήτηση μαζί τους ὂὲν
ἔνιωσα μόνα τὴν ίκανοποίηση
μιᾶς ὅημοσιογραφικῆς ἔρευνας,
ἀλλὰ τὴ χαρὰ μιᾶς ζεστῆς
ἑπικοινωνιάς. Μοῦ ὅείξανε ποια
εἶναι τὰ στεγανὰ ποὺ τοὺς
χωρίζουν ἀπὸ τὸ κατεστιγμένο
θέατρα. Περίμενα τότε và μοῡ
μιλήσουν γιὰ τὸ γνωστὸ ταξικὸ
ὅιαχωρισμό. Μὰ αὐτοὶ μὲ
αἰφνιδίασαν. “οταν ρώτησα για
’ τὴν πολιτικὴ θέση τῆς ὁμάόας
τους, σὰν πρώτη ἀντίὸραση
ὃιέκρινα ἕνα χαμόγελο εἰρωνικὸ
καὶ ἡ ἀπάντηση ἤτανε μαχαῐρι
σὲ ἀνοιχτὴ πληγή, ποὺ συνεχῶς
τὴν ξύνουμε μὲ τὰ νύχια μας .'
«Μὰ ἐμεῐς θέλουμε νὰ ἑνώσουμε
τοὺς ἀνθρώπους καὶ ὄχι và τοὺς·
ἀποξενώσουμε μὲ τοὺς βλακώδεις
πολιτικοὺς ὅιαχωρισμούς».
Τοὺς ᾶφησα νὰ μιλᾶνε μὲ τὰ μὰτια
τους ὑγρὰ ἀπὸ τὴ χαρὰ τῆς
δημιουργίας.

EP. Πῶς δουλεύετε στὴν ôpàôa;

Al'I. “Av καὶ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ξε-

ραμε, ὅτι ἦτανε δύσκολο νὰ ἐργαστοῦμε ὁμαδικά, ὅμως ὃσο προχωρούσαμε, ᾶρχιζε Va δημιουργεῖται μιὰ κατανόηση, ποὺ δύσKola τή συναντὰει κανείς ἀνά-

σαμε Va γνωριστοῠμε. Ἐκεῖνο
ποὺ πρέπει Va σημειωθῆ εἶναι,
ὅτι δὲν εἵμαστε ἠθοποιοί, οὔτε
ἐπαγγελματίες, οὔτε ἐρασιτεχνες,
δὲν ὑπάρχει Θιασὰρχης, »οὔτε
σκηνοθετης, εἷμαστε ἁπλὰ μιά
ὁμὰδα ποὺ μὲσα της ὁ Καθενας
ἀναλαμβάνει ἕνα ἓργο. “Eta-l,
ὃὲν ξεκινᾶμε μὲ προκαταλήψεις,

μὲ ἐγώ, μὲ αὐθεντίες, γιατί ὅλα
αὐτὰ, με τὴν ύπερκαλλιὲργεια,
φερνουν τίς συγκρούσεις Kai
μαζί Kai τή διάλυση. ,Ἐκεῖνο
ποὺ προσπαθοῢμε, ἐπίσης, νὰ
ἀποφύγουμε εἶναι αὐτὸ ποὺ κάνει
τὸ κατεστημενο θέατρο, ὅπου
ὁ σκηνοθὲτης εἶναι ἕνας δυνάστης καὶ ὁ ἠθοποιὸς μιὰ πόρνη,
ποὺ ἀναγκάζεται νᾱ ύποιςύπτη
στὶς θελήσεις τοῦ σκηνοθὲτη.
εΟπωσδήποτε ὑπάρχει μιὰ κατεύθυνση, ἀλλὰ εἶναι ἓμμεση καὶ
ὅχι πιεστιιεή. Ἓτσι, μέσα ἀπ’
αὐτὴ τὴν ἐλευθερία τῶν κινήσεων, ὁ καθὲνας μας μπὸρεσε
νὰ νιώση πῶς εἶναι χρήσιμος
για κατι.

ΕΡ.Τί σᾶς ἓσπρωξε στὴ δημιουργία αὐτῆς τῆς ὁμὰδας;
AH. Δὲν ξεκινάει ὁ ἐργάτης νὰ
πάει στὸ θὲατρο, μὲ τὸ ἀκριβὸ
- εἰσιτήριο ἀπὸ τὴ μιά, Kl. ἀπ’ τὴν

ΙΙ
Τὸ Ἐργατικὸ Θέατρυ γεννήθηκε
τὸ I972. Μιὰ ὀμάόα ἐργατῶν
ἀπὸ τὸ ὲργοστὰσιο τῆς ΙΖΟΛΑ,
στὶ] χριστουγεννιὰτικη γιορτὴ
τῆς ἑταιρίας, ἀποφάσισε và
σπὰση τὴν παράδοση τῆς
σχολικῆς παράστασης καί và
παίξη θέατρο. Κι ὰπὸ κεῖ καὶ
πέρα, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Λάζαρου
Παπαόόπουλου, ἄρχισε μιὰ
καθαρὰ ὅημιουργικὴ ὂουλειὰ.
Ἡ ὀμάόα συνέχεια μεγάλωνει
ἡ ὸργάνωση προχωροῦσε,
γίνονταν συζητήσεις, προσπάθειες
γιὰ μιὰ Βιβλιοθήκη,
καταπιάστηκαν μὲ Τσέχωφ καὶ
Ἀριστοφάνη, κάνοντας ὅικές
τους παραλλαγές καὶ στὴ γλῶσσα
καὶ στὸ ὕφος, πασχίζοντας μὲ
τὰ λιγοστὰ μέσα ποὺ εἶχαν στὴ
διάθεσή τους, vù πλησιάσοον
ὅσα περισσότερο κόσμο γίνεται.
Αὐτὰ ῆταν τὰ λίγα στοιχεῖα πού
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μεσα στα μέλη τῆς ὁμάδας. Καὶ
ἀφοῦ ξεπεράσαμε αὐτή τὴ δυσκολία, ἀπὸ κεῖ καὶ πὲρα γεννιοῦνται
πολλὲς ἐλπίδες γιὰ τή δουλειὰ
μας, Ἔπειτα, ὁ ἅνθρωπος ποὺ
θελησε νὰ μᾶς βοηθήση, ὁ ΛάÇapoç Παπαδόπουλος, ξεκινὰει
ἀπὸ μᾶς τοὺς ἶδιους, ἔχει ζήσει
στὸν κὸσμο τὸν δικὸ μας καὶ
ἓτσι ἧταν πιὸ εὔκολο γιά μᾶς,
γιατὶ δὲν ὑπῆρχε ἡ ἀπὸσταση
μεταξὺ διανοούμενοι) Kai κατηχούμενου κοινοῦ. Ξεκινήσαμε μὲ
ἀνθρώπους μὲ διαφορετικὲς εἰδικὸτητες, ἀλλὰ στήν ὁμάδα μας
ἰσοπεδώθηκαν αὐτὲς οἱ διακρίσεις. Τὸ πρῶτο ποὺ προσπαθήσαμε νὰ κάνουμε ἦταν νὰ γνωρίσουμε ὁ ἓνας τὸν ἄλλο, γιὰ
νὰ μπορὲσουμε νὰ δουλεψουμε
ὅλοι μαζί. Κάναμε ἐλεύθερες
συζητήσεις καὶ μὲσα στὸ ζύμωμα
αὐτὸ τῆς κουβὲντας προσπαθού-

ἄλλη γιατί νιώθει ξενος μέσα στίς
μυστηριακὲς αἴθουσες, ἀνάμεσα
στοὺς διανοούμενους τῆς πρωτοπορίας. Ξὲροντας, λοιπόν, πόση
ἀπόσταση μᾶς χωρίζει καὶ ὅτι
κανεὶς δὲν ἔχει τή διάθεση νὰ
γεφυρώσει τὰ χάσματα, ἀποφασίσαμε νὰ κάνουμε κάτι γιὰ μᾶς.
Ἄνθρωποι μὲ οἰκογενεια, μὲ
ἐλάχιστο μισθὸ, χάνουνε ὑπερωρίες γιὰ ν’ ἀκούσουνε· πολλὲς
φορὲς νυστάζουνε Kl ὅμως, ἐπειδὴ διψᾶμε δεχτήκαμε νὰ δώση
ὁ καθὲνας μας ὅ,τι εἶχε. Κι ἀνακαλύπταμε ὁ καθενας στὸν ἑαυτό
του, μὰ Kai στοὺς ἄλλους, στοιχεῖα ποὺ οὔτε κᾶν μπορούσαμε
νὰ φαντασθοῦμε πὼς ύπὰρχουν.
Τὲτοια ἀποκάλυψη γιὰ μᾶς ﬁxaνε ἀπίστευτη, Βασικοί μας στόχοι -ἤτανε νὰ δυναμωθοῠμε, νὰ
ἀνδρωθοῦμε Καὶ ἀπὸ κεῖ Καὶ πὲρα
να ἓρθη ὅσο περισσότερος κόσμος γίνεται κοντα μας m αὐτὸς
ὁ κόσμος νὰ φεύγη Kai νὰ δημιουργεῖ δικούς του πυρῆνες. Νὰ

ἀρχίσουμε περιοδεῖες στίς ἐπαρ-

χίες, ἐξὸρμηση στὶς συνοικίες.
Ἀλλά, βλέπεις, τὰ οἰκονομικὰ

προβλήματα εἶναι τεράστια. Χτυπᾶμε πὸρτες γιὰ συμπαρασταση
Kl ἐνίσχυση. Ένδιαφέρον ὑπάρχει καὶ ἐνθουσιασμὸς, ἀλλὰ μὸνο '
αυτα.

ΕΡ. Ξέρω, ὅτι δουλεψατε πάνω

στὸν Τσεχωφ Kai. τὸν Ἀριστοφάνη κάνοντας δικες σας παραλλαγὲς. Αὐτὴ ἡ ἐπιθυμία για
παραλλαγή ἀπὸ ποῦ ξειεινὰει;

AH. Μὰ γιὰ νὰ πλησιὰση τὸ
ἓργο περισσότερο τὸ κοινὸ μας.
Στὸν Τσὲχωφ εἶχαμε σκοπὸ, ἂν
δὲν μεσολαβοῦσαν τὰ γεγονότα
τοῦ Πολυτεχνείου, νὰ δώσουμε
τὴν παράσταση σὲ ἀνοιχτὸ χῶρο,
νὰ κατὲβουν οἱ ἠθοποιοὶ κάτω,
νὰ προκαλὲσουν τὸν κόσμο, Va
τὸν ἀνεβάσουν στή σκηνή. Δὲν
θελουμε μὸνο Va κάθεται ὁ Θεατής νὰ βλεπη, ἀλλὰ νά συμμετὲχη, Στὸν Τσὲχωφ πήραμε τὸ
κεντρικὸ θὲμα ἀπὸ τήν<<Ἐπέτειο>ῑ
Καὶ ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα ξεκινήσαμε μιὰ διιεή μας δουλειά.
Στοὺς «”Ορνιθες>> ἡ ἓφεση γιὰ
παραλλαγή ξεκίνησε, γιὰ νὰ δώσουμε κάτι μὲ τὸ στόμα τὸ δικὸ
μας, μὲ τὴ γλῶσσα ποὺ μιλᾶμε
καθημερινὰ στὸ δρόμο, στὸ λεω- ,
φορεῖο, Λὲγαμε μιὰ λὲξη ἀπὸ τὸ
ἀρχαῖο κείμενο, καθένας προσπαΘοῦσε νὰ ἀντιδράση μὲ τὸ δικὸ
του τρὸπο καὶ ἀπὸ τήν ποικιλία
τῶν λεξεων καταλήγαμε σὲ ἑρμηνεῖες ἀπίθανες. Ζωντανὲς λέξεις,
ποὺ οὕτε μπορεῖ vù τὶς φαντασθῆ

κανείς. Καὶ ἡ ἀλλαγὴ γίνεται ,
καί στὸ ὕφος ἓτσι, ὥστε τὸ,
ἓργο νὰ μπορῆ νὰ τοποθετηθῆ
μεσα στὸ χῶρο ποὺ ζοῢμε καὶ
κινούμεθα, ὅσο πιὸ ἁπλὰγίνεται. Βάσικά, Θελουμε Va μὴ

χρησιμοποιυῡμε κείμενα ’ ξένα, , _
ἀλλὰ νὰ δημιοιιργοῦμε ἐμεῖς ma;
5LKa μας. Ἔτσι, γράφοῡμε ’ἕνα “‘
ἓργο -τώρα, ποὺ πιστεύούμε ὅτι
θὰ μπορὲσουμε νὰ τὸ παρσοὲ
σιάσουμε ἓτσι ὅπως θὲλούμε
χωρὶς εἰσιτήριο σὲ ἁνοιχτὸᾼ ἢ
κλειστὸ χῶρο. Σ’ αὐτὸ ’τὸ ἐργο
προσπαθήσαμε νὰ δείξουμεὶ, μ’
ἓναν πολὺ ὁιπλὸ> τρόπὸῇὂτιῖιῆοῦὲ
σιαστικὰ μεταξύ μας δὲνύπάρ
διάλογος, οὔτε émit

ΤΞΧΝΞΣ’
ὅτι 0i εὑκαιρίες για νά βοηθήση
ὁ ἓνας τόν ἄλλον έχουν χαθῆ.
ΕΡ. Ἔχει πολιτικές προεκτάσεις
ἡ δουλειά σας;
AH. Δὲν εἶναι πολιτικοποιημένη
μὲ τὴν κοινὴ έννοια ἡ δική μας
κίνηση καί ἐπιδιώκουμε vd μὴν
εἶναι, ὅσο γίνεται. Στὴν ἁρχὴ
χρειάζεται ἐργασία ὑποδομῆς,
γιά νά ἀρχίσουμε σιγά σιγά νά
καταλαβαίνουμε καὶ νὰ ἐξηγοῦμε
οἱ ἴδιοι τὰ προβλήματα μας, Id
πιὸ ἅμεσα καί στοιχειώδη. Προσπαθοῦμε περισσότερο νὰ κάνουμε πολιτιστικὴ δουλειὰ ἓτσι, ὥστε
έμμεσα νά ἀρχίση να ξυπνάη
αὐτὸς ὁ κόσμος. Γιατὶ ἀντίθετα,
θά γίνουμε ένας ἀπ’ αὐτοὺς τοὺς
συνηθισμένους θιάσους πρωτοπορίας, ποὺ βγαίνουν πάνω στὴ
σκηνὴ Kui ἀρχίζουν νά συνθηματολογοῠν. Αὐτὸ τὸ βρώμικο παιχνίδι, ποὺ ἐξυπηρετεῖ συμφέροντα, ἐμεῖς δέν θά τὸ παίξουμε.
Πρῶτος στόχος, λοιπόν, ἡ ἀφυπνιση. Ἔμμεσα, βέβαια, ὑπάρχει
τό πολιτικὸ στοιχεῖο, ὥστε καί
ἡ πολιτικοποίηση τοῦ θεατῆ νά
εἶναι οὐσιαστική. Θέλουμε vd
δώσουμε μάχες στὸ ἅμεσο περιβάλλον μας, νά λύσουμε πρῶτα
τά δικά μας προβλήματα. Ἔπειτα, δέν μποροῦμε έναν ἅνθρωπο
που ἕχει ζήσει μέχρι τώρα μὲ
τὸ καφενεῖο, τό ποδὸσφαιρο καί
τὴν τηλεόραση, ἀπότομα νά τὸν
βάλουμε σὲ διαφορετικό χῶρο.
Στόχος τῆς ὁμάδας μας εἶναι vd
ἑνώσουμε τοὺς ἀνθρώπους καί
ὅχι νά τοὺς ἀποξενώσουμε μὲ
τοὺς βλακώδεις πολιτικοὺς διαχωρισμοὺς. Δὲν θέλουμε νά βά.λουμε ἐτικέττες πολιτικές, γιατί
τότε ἡ ἐπαφὴ γίνεται πιὸ δύσκολη. Εἶναι τόσο ψεὺτικα ὅλα
αὐτά. ’Ὸταν καταφέραμε vd ἑνώσουμε τὸν ὑπάλληλο καί τὸν
ἐργάτη τῆς ἑταιρίας, ποὺ πρῶτα
-δὲ λέγανε οὔτε καλημέρα μεταξὺ
τους, αὐτὸ ἦταν ἡ καλὺτερη
πολιτική. “H μάζα δὲν ἔχει 81')vupn, ὅταν χωριστῆ. Καὶ ἡ ἑνότητα στὶς τάξεις μας εἶναι ἀπαραίτητη. Νὰ φαντασθῆς ὅτι σκεφτόμαστε μιά ἐξόρμηση στὶς
συνοικίες. Ἀλλὰ ὑπάρχει κίνδυνος νὰ παρεξηγηθοῢμε καὶ νά
θεωρηθοῦμε σὰν όμάδα ταγμένη
c’ ἓνα πολιτικὸ μέτωπο, ποὺ
δουλεύει γιὰ τὰ συμφέροντά
του. Βλέπεις, λοιπόν, πόσο κακὸ
μᾶς κάνουν ὅλα αὐτά;

EP. Καὶ οἱ σχέσεις σας μὲ τὴν
ἐταιρία;

ΑΠ. Ναί, ἔχεις δίκιο νὰ ἀμφιβὰλης. Αὐτὴ ἡ ἐξάρτηση ἀπὸ
τὴν ἑταιρία γεννοῦσε πολλά
ἐρωτήματικὰ· γιὰ τοὺς στόχους
αὐτῆς τῆς κίνησης καὶ εἶχε
ἀρχίσει νά θεωρεῖται σὰν μέσο
γιὰ νὰ ἀποδείξη τὸν κοινωνικό
της ρόλο ἡ ἑταιρία καὶ ὅτι πατρονάρει ὅλη τὴ δουλειά. Αὐτὴ
ἡ ἐξάρτησή μας ἀπὸ τὸ ἐργοστάσιο πέρασε ἀπὸ ἕνα δοκιμαστικὸ στάδιο, ὅπου προσπαθοῦἐχ, σαν và ὰντιληφθοῦν τι ἀκριβῶς
, ".apÿrïjïäïml‘ÿ “’ . ;> , “.

πᾶμε vd κάνουμε. Χωρίς, τελικά,
νά καταλαβαίνουν τί ἦταν ἐκεῖνο
ποὺ ένωνε τόσους ἀνθρώπους σε
μιά τέτοια κίνηση. Ὅμως, δέν
πρέπει νά σὲ ξενίζει αὑτό, γιατί
ἀπὸ κάπου πρέπει νά ξεκινήση
κανείς, Δὲν μποροῢσε vd γίνη
διαφορετικά. Δέν μποροὺσαμε vd
βγοῦμε ἀμέσως στὸ δρόμο, ἔπρεπε πρῶτα νὰ έπικοινωνήσουμε
με τὸ δικό μας χῶρο καί μετά
νά ἁ-πλωθοῦμε. Ἔπειτα, ἦταν ἡ
μόνη στρατηγική, γιά νά ἐπιτὺχουμε κάτι, ἀδιάφορο ἂν μ’
αὐτὸ τὸν τρόπο ἡ ἑταιρία έκανε
καί τὴ διαφήμισή της. Σκοπὸς
ἦταν τό έργατικὸ θέατρο vd
βρῆ μιὰ βάση và ξεκινήση.

«ῙῙρέπει νὰ
σταματήσετε
νὰ πετᾶτε
κόκκαλα καὶ
σκύβαλα
στὸν κόσμου.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Δὲν εἶναι θίασος, δὲν
ὑπάρχουν ἠθοποιοί, Μερικοί
«κατώτεροι» ἅνθρωποι, ποὺ
διψᾶνε vd μὰθουν. Τὸ θέατρο
διαλέχτηκε σὰν τὸ πιὸ
πρόσφορο μέσο, ὴ ἐθελοντικὴ
παγίδα μας. Τὸ πρῶτο ποὺ
προσπαθήσαμε ἦταν ἡ ἴδια
ἡ γλῶσσα, ό διάλογος.
Χρησιμοποιήσαμε ὅ,τι
μπορέσαμε. Τὴ γραμματική,
τὴν έτυμολογία, τὸ συντακτικό,
rig μεταφράσεις, τὸ συσχετισμὸ
ἐποχῶν, τὴν ἁνθρωπολογία,

τὸ δημοτικὸ τραγοὺδι, τὴν
ἱστορία τέχνης, τὸν τύπο, τίς
πρόβες, rig παραστάσεις,

τίς ἀνθρώπινες σχέσεις, Id
προβλήματά μας, τοὺς έαυτοὺς
μας τοὺς ἷδιους.
Πρώτη παράσταση : «Ἐγώ,
ὁ σκηνοθέτης, καί τὰ προβλήματα
σας. . .». Μιά ἔρευνα πὰνω
στὸ μύθο ; αὐθεντία - ἱερατεῖο ὄχλος. Φωνάξαμε καὶ λαϊκοὺς
τραγουδιστὲς καί τὸ Σπαθάρη.
Εἴδαμε ἀρκετὰ, καὶ ἀπὸ rig
πρόβες καὶ ἀπὸ τὴν παράσταση.
Δεύτερη παράσταση ;
«Ἦ ἐπέτειος» τοῦ Τσέχωφ.
Τὸ ἓργο σχεδὸν «ξαναμιλήθηκε».
‘H προσπάθειὰ μας ξοδεὺτηκε
στὸ νά φτάσουμε σὲ μιὰ
ἀνεξάρτητη παράσταση.
Ἀφαιρέσαμε ἀπὸ τὴν πλοκὴ
πολλὰ στάσιμα καί ἤχους.
Μανιερίσαμε τραβώντας στὰ
ἄκρα rig διάφορες θεατρικὲς
ἀπόψεις. 'H κίνηση, ἄλλοτε
ἀργὴ - ἀργή, σχεδὸν
ἐκνευριστικὴ (φανέρωμα
ἁπλοῖκὸ τῆς φθορᾶς) Ki ἄλλοτε
γρήγορη, σπασμωδικὴ - ἀκόμα
ἕνας τρόπος νὰ χάνεσαι, ἡ πόλη.,

Αὺτά γιά τὴ μηχανικὴ τοῦ έργου.
Ἡ «ρομαντικὴ» (ὅλη ἡ
διασκευασμένη παράσταση καί
οἱ θεατὲς μαζί), νά σᾶς
’ἐπιστρέψουμε — παίζοντας καί

χαμογελώντας — rig
χιλιομασημένες σάπιες τροφες
ποὺ χρόνια μᾶς ταΐζετε. ’Ὀσο
γιὰ τὸ ψαχνό, τό εἴπαμε;
Θέλουμε νά μ ά θ o υ μ ε.
Γιὰ ὅλα αὐτὰ καί γιὰ τόσα ἄλλα
(παρακαλεῖὰ μέχρι πορνεία
- ἐκβιασμοὶ - δυσκοιλιότητες σνομπισμοί - φιλολογικές
ὑποσχέσεις - τσιράκια -

παρθένες - ἐγκληματικὴ
ἀδιαφορία κ.λπ.), ὅ,τι καί νά
ποῦμε εἶναι λ ί γ ο. Td διαγράφουμε. Κι αὐτοὺς ἓτσι τοὺς
έμαθαν, ἂς εἶναι. Τὸ μόνο ποὺ
θέλουμε εἶναι νά τολμήσουν.
Καὶ πρῶτα πρῶτα, ὅχι
παρεξηγὴσεις. Τὸ Ἐργατικό
Θέατρο δέν ὑπάρχει μόνο στὶς
σκηνές Kui στὶς αἴθουσες —
ἴσως γλυτώναμε, ὑπάρχει
παντοῖ’). Στίς κοινωνικὲς καί
ἀνθρώπινες σχέσεις μας, στήν
οἰκονομία, στὴν παιδεία, στήν
τέχνη, στά μέσα ένημέρωσης,
στὴν ἐκκλησία, στὰ πολιτικά
μας, στὰ σεξουαλικά μας, στὰ
ὃποια μας. M’ αὑτὴ τὴν
«ὑποψία» ξεκινοὺσαμε, ὃταν
στεριώναμε τὸ δικὸ μας
«Ἐργατικὸ Θέατρο». Θέλαμε
νὰ μ ά θ o υ μ ε. Βέβαια, δέν
ξεπατώνονται στὸ ἄψε σβῆσε
τόσα χρόνια σκλαβιᾶς,
,ἀλίμονα Καὶ μόνο, ὅμως, τὸ
ὅτι ὑπάρχουμε ἀκόμα σάν
ὁμάδα, εἶναι μιὰ πράξη
θρασυτητας.”οχι λεπτομέρειες,
ὁ χῶρος λίγος.
Αὐτὸ ποὺ θέλουμε εἶναι νά σᾶς
προκαλέσουμε μόνο. Μπὰς καί
ξυπνήσουν μερικοὶ μερικοί.
Στὸ θέμα μας :
Θέαμα μᾶς ἓχουν κάνει, θέαμα.
Καὶ καταναγκαστικὸ μάλιστα.
Ὀλα αὐτά, τὸ θέατρο, τὸ
σινεμὰ, ἡ τηλεόραση, τὰ μέσα
ἐνημὲρωσης, ἡ διαφήμιση, ἡ
προπαγὰνδα, ἡ ψυχαγωγία καί
ἓνα σωρὸ ἄλλα, μήπως δέν
εἶναι τὸ βιολί ποὺ μᾶς παίζουν
τόσα χρόνια, γιὰ νὰ χορεύουμε
σὰν νηστικὰ ἀρκούὸια ἢ νὰ
ναρκωνόμαστες Τὴν παραγωγή,
βέβαια, καὶ τὴν πορεία της,
λίγο πολὺ οἱ περισσότεροι τὴν
ξὲρουμε, καὶ στὴν πράξη
μάλιστα. Μὲ τὴν
«κατανάλωση» ὅμως τί γίνεται;
«Ἀγοράστε», μᾶς λένε.
«Ἀγοράστε μὲ κάθε θυσία, μὲ
κάθε στέρηση. Γιατί διστάζετε;
Μήπως, ὅταν ἐργάζεστε δὲν
πουλᾶτε σὰν ἑμπόρευμα τὸν
ἑαυτὸ σας; Ἐμεῖς στὸ κάτω
κάτω δέν σᾶς ἐκβιάζουμε νά
πᾶτε στὸ θέατρο ἢ νὰ διαβάσετε
τὴν τάδε ἐφημερίδα κι οὔτε σᾶς
ὑποχρεώνει κανείς νὰ πάρετε
τὸ καινούργιο ἔπιπλο ἢ τὸ
φόρεμα τῆς μόδας. Ἀμα λάχει,

μάλιστα, τὰ πιό πολλὰ σᾶς τὰ
δίνουμε μὲ δόσεις. “Ο,τι θέλετε
κι ὅπως θέλετε. Σᾶς
προσφέρουμε ῖδεολογίες,
ἐσώρουχα, βεντέττες,
ἀποσμητικά, τέχνη, γκόμενες.
θεοὺς, ἀντίσταση, δημοκρατία,
χάπια, ὄνειρα, προσωπικότητα
κι ἕνα κάρρο ἄλλα.

Ἐσεῖς γιά ὅλα αὐτὰ τό μόνο
ποὺ ἔχετε νά κάνετε εἶναι να
ἐργάζεστε. . .».
Kui σᾶς ρωτᾱμε. Td γράμματα
γιατί τὰ μάθατε; (αὐτὴ ἡ
παρένθεση καλύπτει τοὺς
λίγους ἁχάλαστους, κλείνει ἡ
παρένθεση). Δυστυχῶς, αὑτή
ἡ προκατασκευασμένη χώρα
ἔχει γεμίσει τσιράκια καί
μεσάζοντες, κι ἀλίμονο σὲ
κεῖνον ποὺ θά τοὺς ξεφωνίσει.
Ὁ καθένας τους έχει Kui Id
φιλικά του μέσα ἑνημέρωσης. .,
Εἶναι «φασίστας,
κομμουνιστής, ἀναρχικός,
εῖναι μπλόφα, τυχοδιώκτης. . ,»
κι ἄλλες τέτοιες
χαζοχαρουμενες ἀηδίες. Χώρια
οἱ ἅχρηστες παρθένες μας καί
oi ψιλικατζῆδες. Τὸ μόνο ποὺ
δέν παραδέχονται εἶναι ὅτι
χρησιμοποιοῦνται, κι ἄσχημα.
μάλιστα.
Κι αὐτοὶ καί τὰ μέσα τους.
«“Ας εἷμαστε ἑνωμένοι». . .
Ποιοί ἑνωμένοι; Ἀρκετὰ μέ τὰ
παραμύθια καὶ rig εὐγένειες
καί μὲ ἄλλα τέτοια σαχλὰ
ἀστεῖα. Πολὺ κράτησε ὁ ὕπνος
μας.
Καὶ τώρα στὴν οὐσία. Οἱ
έργάτες —— ὅλα Id κορόιδα —
πρέπει νὰ μάθουν. Τά
χέρσα χωράφια ποὺ τοὺς ἄφησε
γιά κλῆρο ἡ κοινότητα πρέπει
νὰ καλλιεργηθοῠν. Kui γι’
αὑτὴ τὴ δουλειά, ἐκτός ἀπὸ
τοὺς γεωργούς, χρειάζονται καὶ
γεωπὸνοι. Γεωπόνοι, ὅμως, με
δυναμισμό. Οἱ ἄλλοι νὰ πᾱνε
στά σπίτια τους. Οἱ λίγοι vd
έρθουν καὶ νὰ π ά θ o υ v.
Μαζί μας, ὅχι μόνοι τους.
Ἀρκετὰ μὲ rig «αὑτοκτονίες»
τῶν πνευματικῶν μας
ἀνθρώπων. Ὀχι πιὰ ὑψηλὰ
νοήματα καί κλειστὰ
κυκλῶματα.
Θέλουμε νὰ τὰ· μάθουμε ὅλα
καὶ μάλιστα στὴ γλῶσσα μας.
Μὴν τρῶτε τὸ παραμύθι, πώς
τάχα οἱ ἐργάτες δέν σᾶς θέλουν,
για,τί εῖστε γραμματιζοὺμενοι.
Σᾶς θέλουν καὶ σᾶς
παραθέλουν, ἀλλά ὅχι ἓτσι.
Ἐσεῖς ποιά γνώμη ἓχετε;
Κάποτε, τέλος πάντων, δὲν
πρέπει νά σταματήσει αὺτή ἡ
φάρσα; Τόσο πολὺ, λοιπόν,
χάθηκε ἡ αἷσθηση τοῦ γελοίου;
Κάθε τόσο μᾶς βγάζετε κι ἀπὸ
ἕνα φασοὺλι. Τώρα ἔχετε τὴ
«μαὺρη ἑπταετία». Οἱ
ἔνοχοι ψάχνουν για ἄλλοθι,
«Ἀντισταθεῖτε. . .» Σὲ ποιό
πράγμα,ρὲ παιδιά; «Στὰ τάνκς».
Βρέ, τουρίστες, τὰ τάνκς

TEXNEZ
ποιὸς τὰ φερνει; mam μᾶς
κανετε; Τὸ μαζοχισμὸ σας,
δηλαδὴ, ἐμεῑς ea τὸν
πληρώσουμε; Ἐσεῖς καί τα
παιδιά σας ἀκὸμη ἓτσι τά
διδάξατε, να
αὺτοκαταστρὲφονται. Γι” αὐτὸ
’ θέλετε νὰ πάρετε καί μᾶς στὸ
λαιμὸ σας;
Τελειώνουμε, εἷπαμε ὅχι
λεπτομερειες. Κάποτε, τέλος
πάντων, πρέπει να σταματήσετε
Va πετᾱτε τὰ κὸκκαλα Kai τὰ
σκύβαλα στὸν κὸσμο. Εἶναι
καιρὸς mû νὰ
συνειδητοποιήσετε τὸ χῶρο
σας. “H Π α ι δ ε ί α δὲν εἶναι
μὸνο γιὰ τὰ παίδιά μας, ἀλλὰ
καί γιά κείνους 110i) τὰ
μεγαλώνουν. Σᾱς περιμενουμε.
Εἷστε σύμμαχοί μας, αὺτή
εἶναι ἡ ἱστορική σας μοῖρα.
Λοιπὸν, παρτε τὰ συνεργὰ σας,
κι ἂν ὃὲν ἓχετε, τότε τὰ νύχια
σας, τὰ δὸντια σας. Ὀλα τὰ
ἄλλα, καί πονηρά εἶναι καὶ
πολὺ ἅναντρα εἶναι. Abra.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
«ΕΤΣΙ ΜΑΣ ΕΜΑΘΑΝ»
Ἠ «ΦΙΑΣΚΟ»
ΦΑΡΣΑ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ
ΣΚΗΝΕΣ
Ὁδηγίες ;
Στή γραφὴ τοῦ εργου Θαυμαστικὰ δὲν ύπαρχουν,
Ἡ σκηνή ἄδεια. Μὸνο ἕνα τε-

ρατῶδες μεγὰφωνο. Πὸρτες-

παράθυρα δὲν ὑπάρχουν, σκηνικά δὲν ὑπάρχουν.

Κοστούμιαῑ ὁ καθενας μὲ τὰ
καθημερινὰ του.

Μουσικὴ δὲν ὑπάρχει, ἐκτὸς
ἀπ’ αὐτὴν ποὺ παίζει τὸ μεγάωνο.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ l
Μεγὰφωνο ; Ἀνακοίνωσις τῆς
ἐπαναστατικῆς ἐπιτροπῆς
ἀξιωματικῶν διὰ τήν σωτηρίαν

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 2
Μεγάφωνοῑ Μὲ πρωτοβουλία
τῆς ἑλληνικῆς ἑταιρείας
Δημοσίων Σχὲσεων ὀργανώνονται εἰς τὰ ἐργοστάσια ἐκθέσεις
Ἑλλήνων καλλιτεχνῶν.

A. Ἐγὼ εἷμαι Ὀλυμπιακός
Β. Μεθαύριο πρέπει νά
πληρὼσω τὸ νοῖκι.

Γ. Ἐγὼ τὸ παιδί μου θὰ τὸ
κάνω γιατρὸ.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕ-

ΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ «ΟΡΝΙΘΕΣ»

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ
Κοιτάζει Va μοῠ φάει τὰ
δάχτυλα.
ΕΥΕΛΠ. Γιὰ κοίτα, ρέ, τί
πάθαμεί Μιὰ φορὰ ξεκινήσαμε
κι ἐμεῖς νὰ πᾶμε στή χώρα
τῶν πουλιῶν, κάναμε τὸσες
ἑτοιμασίες Kai τελικὰ δὲν
βρίσκουμε τὸ δρὸμο. ..

Γιατί ἐμᾶς που μᾶς βλέπετε,
κύριοι θεατές, ἀλλοιώτικη
ἀρρωστία πάθαμε,
νὰ μᾶς διώχνει τό. μαζεψαμε,
βάλαμε στὰ ποδια μας φτερὰ
καί πετάξαμε· κι’ ὅλα αὐτὰ
ὅχιγιατί περνούσαμε ἅσχημα
ἐκεῖ κάτω, ἡ πὸλη καί
μεγάλη καί ὡραία εἶναι Kai
λεφτὰ μοιράζει, ἀλλὰ νά, μωρὲ,
συμβαίνει τὸ ἑξῆς, ἐδῶ τὰ
τζιτζίκια ποὺ εἶναι τζιτζίκια
καί ὅλο ὅλο δυὸ μῆνες τὸ
χρὸνο λαλᾶνε κι αὐτοί ἐκεῖ
κάτω, ποὺ νὰ τοὺς πάρει καί
να τοὺς σηκώσει ὅλο τὸν
καιρὸ τους, μωρε, τὸ
σπαταλᾶνε στὰ δικαστήρια.

Βιβλίο

‘ ριά, ἡ χαμηλὴ καλλιτεχνική

MAIPH AHMHTPIAAH ’
Ὁ «νόμος» τῆς μπουὰτ μᾶς ἀφαιρεῖ
τὸ καλλιτεχνικὸ ἐπίπεδο τῆς δουλειᾶς μας
Ἠ Μαίρη Δημητριάδη ἐμφανίζεται στὴ μπουὰτΜΟΡίζογτεςζ) με
τοὺς Α . Μάνου, Θ. Δημήτριεφ, Γ. Συρρῆ. K. Θωμαΐὸη, με επιμελεια
τοῦ Θ. Μικρούτσικου. Σ’ αὐτὴ τὴ δουλεία παρουσιάζονται αρκετα
ἀπὸ τὰ πιὸ σύνθετα ἔργα τοῦ Mimi Θεοδωράκη, ὅπως και μια συνθεσι]
τοῦ Χὰνς Ἀισλερ πανω στὸ θεατρικύ κομμάτι ((Γαῇιλαιος» του
Μπρέχτ, μὲ νέα ἑρμηνευτικὴ Kai ὲνορχηστρωτικὴ γραμμη. Η εκλργη
ἔνινε μὲ στὸχο τὴ γνωριμία μὲ τὸ πλατὺ κοινά, τῆς ma πραχῳρηιίενης
ὅθυλειὰς τοῦ Θεοὸωράκη, γιὰ τὴ δημιουργία συνθηκῶν για ακροασεις
ἔργων μὲ σύγχροιό αἰσθητικὸ προβληματισμὸ., Καθημερινα δινεται
μιὰ τρίωρη παράσταση μὲ εἰδικὴ φοιτητικὴ τιμη.
Συνεργάστηκα ἀπὸ τὸ 1968 ὥς
τὸ 1970 μὲ τὸ Γιὰννη ἱ
Μαρκόπουλο στὸν ((“Ηλιο τον
πρῶτον Kai στὸ «Χρονικο».
Ἀπὸ τὸ ’70 ἕως τὸ 72 _
συμμετεῖχα στὸ ἑξωτερίκο
στίς συναυλῐες τοῦ Μικη
Θεοδωράκη Kai στοὺς δισκοῖυς
«Δώδεκα Âaïicâ», «Tà τραγουόια
τοῦ ἀγῶνα», (<”Ηλιος καὶ χρονος».
Τελευταῐα τραγοὺὂησα στα

«I8 λιανοτρὰγουόα» καιΙ
ουνεργὰστηκα μὲ τὸν Νικο
Μαμαγκάκη στὸ δίσκο I

«’A ντώνια», « To’peç» , «Xe/2561a».
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B. Ἀπὸ μεθαύριο πιὰνω δουλειὰ Kai τ’ ἀπογεύματα.
Γ. Ἐγώ, εἰδικα τὸ πρωί, ποτὲ
δὲ χαμογελὰω.

ρους πολλοί ἐργαζόμενοι καί
φοιτητὲς. Ἀπὸ τήν ᾄλλη με-

s,

Ὀ χῶρος «μπουάτ», ὅπου
ἐξακολουθοῠμε νὰ δουλεύουμε,
διαμορφώθηκε ἓτσι μὲ τὸν καιρὸ, ποὺ νὰ ἀποκλείει καί τήν
πλήρη καλλιτεχνική μας ἐκφραση καί τὴν οὐσιαστική μας
ἐπαφὴ μὲ τὸ κοινὸ. Πιὸ συγκεκριμενα; “H μπουὰτ εἶναι
μία καπιταλιστική ὲπιχείρηση,
Θ) ἔχει σκοπὸ τὸ κέρδος καί,

τῆς Δημοκρατίας.
- Ἀνακοίνωσις τῆς
ἁπελευθερωτικῆς κυβερνήσεως
διὰ τὴν σωτηρίαν τῆς
Δημοκρατίας.
Kai οἱ τρεῖς ; ΧΑ ΧΑ ΧΑ.
A. Αὔριο λήγει τὸ γραμμάτιο
για τὴν τηλεὸραση.

κατὰ συνεπεια, καταφεύγει σὲ
ὅλο καί πολυτελὲστερους χωῙ
ρους, στή διαφήμιση ‘Kai στη
δημιουργία «στὰρ» σε συνεργασία, βεβαία, μὲ τίς ἑταιριες
δίσκων. Τὰ ὑψηλὰ ἓξοδα αὐτου
τοῦ μηχανισμοῦ καθοριζουν
καί τὴν ὑψηλὴ τιμὴ τοῦ εἰσιτηρίου, μὲ ἀποτέλεσμα να ἁποκλείονται ἀπὸ αὐτοὺς τους χὼ-

ποιὸτητα τῶν προγραμμὰτων
μαζί μὲ τήν ἰδεολογία τῆς
«ψευτοαντίστασης» ποὺ πλασάρεται, ἀπομάκρυναν ἄλλο
ἕνα τμῆμα τοῦ κοινοῦ, τὸ πιὸ
εὐαισθητοποιημὲνο.
Δουλεύουμε μὲσα σ’ αὐτὸ τὸ
σύστημα, σημαίνει πὼς δὲν
μποροῢμε νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ
τοὺς νόμους του, ὅσο κι ἂν τὸ
θὲλουμε. Ἔτσι, πολλὲς ἐπιλογὲς μας δὲν γίνονται μὲ αὐστηρὰ καλλιτεχνικὰ κριτήρια. Μᾶς
καθορίζει ἀπὸ τή μιά μεριὰ ἡ
ἐπιχείρηση καί τὸ γεγονὸς ὅτι
πρέπει νὰ ἐπιβιώσει κι ἀπ’ τὴν
ἄλλη οἱ ἀπαιτήσεις τοῦ συγκεκριμὲνου κοινοῦ, ὅπως διαμορφώθηκαν ἀπὸ τοὺς παράγοντες
ποὺ θίξαμε παραπὰνω, ἀλλὰ
Kai ἀπὸ τὸ ὅλο πλέγμα σχέσεων τῆς μουσικῆς ζωῆς τοῦ Iô—
που. Ἒτσι,ὃὲ βλεπουμε ἄλλη
λύση ἀπὸ τὸ νὰ παρατήσουμε
τὴ μπουὰτ. Προσανατολιζὸμαστε σὲ δύο κατευθύνσεις :
1. Σειρὲς πολιτιστικῶν ἐκ·
δηλώσεων σὲ συνοικίες τῆς ’Aθήνας, ποὺ ea γίνονται μὲ πολὺ
χαμηλὸ είσιτήριο καί σὲ συνεργασία μὲ προοδευτικοὺς μορφώτικοὺς συλλόγους ποὺ ὑπάρχουν στίς συνοικίες.
2. Δημιουργία ἑνὸς χώρου
στὸ κὲντρο τῆς Ἀθήνας χωρὶς
ἐπιχειρηματία, ὅπου κάθε νὲος
καλλιτεχνης ea μπορεῖ νὰ δοκιμάζει τὴ δουλειά του. Θὰ
δουλὲψουμε χωρίς «στὰρ» Kai
ἰθύνοντα νοῦ, συλλογικὰ καί
δημοκρατικά, παρουσιάζοντας
τραγούδια, σύγχρονη μουσική,
μοντέρνα ὅπερα καί μικτὰ θε
ματα.

'1‘1‘) ,ΜΕίνίΛο
ἰ’ΛΞιΛῐ

έζόνιας

ΖΩΡΖ ΣΕΜΠΡΟΥΝ :
Τὸ Μεγὰλο Ταξίδι
(Μυθιστόρημα) ’
Ὁ στρατευμενος Ἱσπανογάλ- ’
λος συγγραφεας-σεναριογράφος τῶν ταινιῶν «Ὁ πόλεμος
τελειωσε» καί «Ὑπόθεση ’Σταβίσκι», τοῦ Ἀλαίν Ρεναί Kai
«Z», σὲ συνεργασία μὲ τὸν
Κώστα Γαβρᾶ, μᾶς δίνει τήν
ἐμπειρία του ἀπὸ τήν Κατοχή,
τὴν ὁμηρία, τὰ γερμανικὰ στρατόπεδα συγκὲντρωσης.
Μετ.; ’Άρη Ἀλεξάνδρου.

ΑΝΤΡΕ ΜΑΛΡΩ ;
'0 Πειρασμός τῆς Δὺσεως
(Δοκίμιο) κ _ »
Τὸ ἐπιστολογραφικὸ αὐτὸ I
δοκίμιο προσπαθεῖ «Va φανερώσει τὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο
κινοῦνται δύο εὐαισθησίες». Ἰ
Ἔνας Γάλλος κι ἕνας Κινὲζος “ ἕ
ἀνταλλάσσουν _ ἑπιστολὲς γιὰ
τὸ μὲλλον τῆς ἐπαναστατημέ-«
νης Κίνας καὶ τῆς γερασμὲνης -;:
Εὐρώπης . _ _ ν, ’ ·
ΜετΔ : Δημ. ’Δημητριρι-δη.’

,Δ , .

Νὸθεει· ὲκῆογὲς
στῆν 'Eaaaaa
’ Οἱ σημερινὲς πολιτικές συνθῆκες ἑπιβάλλουν μιά προσεχτική θεώρηση τοῦ παρελθόντος καί παρουσίασὴ του. Στό πλαίσιο αὐτὸ
εἶναι ἀναγκαία καί ἡ Οεὼρηση τῶν διαφόρων
ἑκλογικῶν «στιγμῶν», ὥστε ὁ κάθε ψηφοφόρος νὰ γνωρίζει τὸ ἐκλογικὸ παρελθὸν, νά
τὸ συνδὲει μὲ τὸ ἐκλογικὸ του παρὸν καί νά
καθαρίζει τὸ μὲλλον τὸ δῑκὸ του καὶ τῆς
Ἐλλάδος MONO): TOY.

ΓΙΩΡΓΟΥ Δ. KAPANIKOAA

ΝΟΘΙΞΣ ΕΚΛΟΓΙΞΣ
ΣΤΗΝ ΙΞΛΛΑΔΑ

NIKOY MAF’l—APH

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΙΙΣ
ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ
TOMOI
2
«Amplxôcn
Z. ΠΗΓΗΣῖ-4
Μενέλαος Λουντὲμηρ
u A ω p I K Ô I: n
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 2 - 4
THA. 629.675 ΑΘΗΝΑΙ

Β’ ΕΚΔΟΣΗ

Τὸ βιβλίο τοῦ Γιώργου Δ. Καρανικὸλα
εἶναι προορισμὲνο ’γιά τὴν κάλυψη τοῦ θὲματοςε Βουλευτικές ὲκλογὲς στήν Ἑλλάδα,
καί ἐκτείνεται σ’ ὅλη τὴν περίοδο τῆς νεοελληνικῆς ἱστορίας. Μὲσα στό- ἱστορικοκοινωνικὸ της πλαίσιο, ἡ κάθε ἐκλογική
ἀναμέτρηση προσλαμβάνει, μὲ μὸνο κριτήρια
τὴν ὲπιστημονικὴ ἀλήθεια, τὸ βαθύτερὸ της
περιεχόμενα. Καί, κάθε φορὰ, ἀποκαλύπτεται ὁ χαρακτήρας, ἡ ἓκταση καί ἡ σκοπιμὸτητα τῶν «ἑκλογικῶν πραξικοπημάτων».

Κεντρική διάθεση γιὰ τὰ βιβλιοπωλεῖα Βορείου Ἑλλάδος ;
Βιβλιοπωλεῖο «ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» N. Κοτζιᾶς καὶ Σία 0.E.
Τσιμισκῇ 78, τηλ, 279-720, Θεσσαλονίκη

Ἀποκτήσετε καί σεῑς ὁλόκληρη τὴ σειρὰ τῶν
ἓργων τοῢ ἐκλεκτοῦ συγγραφέα. Τιμή τῶν 26 τόμων
σὲ μοντὲρνα βιβλιοδεσία δρχ. 3.650. Δίδεται καὶ
μὲ εὐκολίες πληρωμῆς (προκαταβολή 300 δραχμαὶ
καὶ 300 δρχ. τὸ μῆνα).
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΕΚΠΤΩΣΙΣ. 20%.

Ἀρκεῖ ἕνα τηλεφώνημα στὸ 629.675 καί θὰ εἶμαστε κοντά σας, γιὰ νὰ σᾶς ἐπιδείξωμε τὸ ἓργο.
Κεντρική διάθεση τοῦ ANTI, γιὰ τὰ βιβλιοπωλεῖα τῆς Ἀθήνας
Γ ΙΩΡΓ ΟΣ ΤΣΙΛΔΕΡΙΚΗΣ
Βιβλιοπωλεῒο ΧΝΑΡΙ, Κιάφας 5, τηλ. 605-493

ἑκδοτικὴ διαφρόντιση ο διορθώσεις τυπογραφείου ο γενικὴ
ἐπιμέλεια γραφικῶν τεχνῶν Q

7770340

ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ο.Ε. ÿ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 34, ΑΘΗΝΑ 143 ,THA 32 48 630
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