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T0 26v101yp01
Πολλοὶ ἔλπιζαν ὅτι ἡ πικρὴ δοκιμασία της Ἕφταετῑας κάτι Θα εἶχε
διδάξει καὶ στή Δεξιά. Τις ημὲρες αύτὲς, ἐν τούτοις, μὲ άδεια τα καθίσματα τῆς Ἀντιπολῑτευσης, ή ἐτερόκλητη κυβερνητικὴ κοινοβουλευτικη
πλειοψηφῑά ἐπέβαλε στη χώρα ἐνα σύνταγμα ἀνωμαλίας. Ἕνα σύνταγμα ποὺ ὑπηρετεῖ τῖς στενὲς σκοπιμότητες τῶν πολιτικῶν σχεδῑων τοῦ
κ. Καραμανλή καὶ ἐκφράζει μια παλαιοδεξιά, ὑπερσυντηρητική K011 01vτιδραστικη ’άκόμη άντῖληψη ὁργάνωσης τῆς ἐξουσίας. Πολὺ μακρια
άπὸ τὸ αντιφασιστικὸ σύνταγμα 1100 απαιτεῖ ή ἐποχή.
Ἤδη, 01110 ὁρισμένες πλευρὲς κηρύσσονται άνὲνδοτοι για κάποια
μελλοντική άναθεώρηση τοῠ κυβερνητι κού κατασκευάσματος. Ἀλλα

κηρύσσονται ἐκ τῶν ὑστέρων, κατόπιν ἑορτῆς. "000 διαρκοῠσε ἡ συζήτηση-ποὺ ἠταν περισσότερο μονόλογος, παρα διάλογος- τα κόμματα, ὅλα τα κόμματα, τηροῦσαν μια στάση 1100 εὔλογα δημιούργησε
τήν ἐντύττωση ὅτι ήθελαν τὸ πρόβλημα τοῦ συντάγματος να μεινει θὲμα
άποκλειστικα τής Βουλής, χωρὶς καμια άνάμιξη τοῦ λαΪκοῠ παράγοντα,

ποὺ τὸν άφησαν άπληροφόρητο. (Και φυσικά, ἡ ἐντύπωση αύτή κατα
τιποτα δὲν άλλαξε μὲ τήν ὀλιγοήμερη, τήν ὅστατη στιγμή, άπσχώρηση

τῆς Αντιπολῐτευσης κατα τήν ψήφιση μερικῶν ἐπιμαχων άρθρων). K011
0x1 μόνο απληροφόρητο, αλλα και μὲ τη σκοτεινὴ αἵσθηση K011 τὸ βα-

σανιστικὸ άγχσς-αἴσθηση καὶ άγχος ποὺ δὲν καλλιεργοῠσε συστηματικα μόνο ή «Ν.Δ.»,άιλλα καὶ κάποιοι άλλοι, μὲ τὸ δικό τους τρόπο, ὅτι
ζεῖ κάτω 01110 διαφόρων εἰδῶν απειλές. Ko1i,10 χειρότερο, τα ἰ’δια αὐτα
κόμματα απέφευγαν ἐπιμελῶς, ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα, να κάνουν
ὁποιαδήποτε θετικη πρόταση άπεμπλοκής 01110 τήν ἐπικίνδυνη αὐτη
κατάσταση καὶ περιορῐζονταν σὲ κενοὺς περιεχομένου, παραπλανητικοὺς καῖ’περιστασιακοὺς «ἐξορκισμοὺς» τοῦ κακοῦ.

Εἶναι φανερὸ ὅτι ἀποτελοῦν ὅλα αὐτα ἐκδηλῶσεις μιας βαθύτερης
κρῑσης στα πολιτικα πράγματα τοῦ τόπου. Μιας κρῐσης 1100 ξεκινόι
01110 τὸν ἐρήμην τοῦ λαού τρόπο μὲ τὸν ὁποῑο ἐγινε ή μεταπολῐτευση
τῆς 23 Ἰουλίου 1974. Καὶ 1100 ἐκφράζεται σή μερα μὲ μιαν άναντιστοιχῐα
άνάμεσα στῑς πρῶτοβουλῑες ποὺ ὑπηρετοῦν μια στενὴ καὶ συχνότατα
κοντόθωρη κομματικη πολιτική καὶ 0101 συγκεκριμένα ’ἐθνικα καθή- _
κοντα τοῦ παρόντος, στα μεγάλα καὶ πολύμορφα προβλήματα 1100
περιμένουν τη λύση τους-καὶ όχι απλῶς μια κάποια ψευτολύση.
T01 κόμματα τῆς εὐρύτερης Αριστερας, 1100 μενουν πάντα ἐγκλωβι-

σμένα στή λογικὴ τῶν δικῶν τους ἐσωτερικῶν κρισεων, καιρὸς εἶναι v01
συνέλθουν Να αποτινάξουν τήν κοντόθωρη, ἐσῶστρεφή, στάση τους

και να στραφοῠν άποφασιοτικα πρὸς τὸ μεγάλο απόντα; πρὸς τὸ Λαό
Για να τοῦ άποκαλύψουν ὑπεύθυνα, ψύχραιμα καὶ χῶρις δημαγωγικὲς
ἐξαλλοσύνες, ποὺ μόνο σὲ άσκοπες ἢ καὶ καταστρεπτικὲς περιπλοκὲς

ὁδηγοῠν, τήν ούσῙα τοῦ προβλήματος. ’Ὠστε να μπορὲσουν ἐγκαιρα να
τὸν κινητοποιήσουν για τῖς δύσκολες ῶρες ποὺ ἐρχονται, για τήν αντιμετώπιση τῶν μεγάλων προβλημάτων τῆς χώρας -τὸ συνταγματικὸ εἶ-

ναι ἕνα μόνο 0111’ αὐτα- 1100 χωρὶς τη δική του ἐνεργὸ καὶ δημιουργικη
,συμμετοχή ὅχι μόνο δὲν μποροῠν να λυθοῠν, άλλα καὶ ὑπάρχει κῑνδυνος να μετατραποῠν σὲ ἐκρηκτικα καρκινώματα.

‘0 ἑκδότης

Ἑξορμήσεις καὶ
σκληρύνσεις, ἀνενδοτισμοὶ

κι άναστατιὶκτείς·
Μεστὸ δεκαπενθήμερο. Σὲ ὅλοι τα ἐπίπεδα -καί σὲ ὅλα τα
μέτωπα. Ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ μέτωπο. "07101) 0 κ. Καραμανλῆς φαίνεται να ’έπαιξε μὲ κάποια ἐπιτυχία δυὸ «χαρτιά»;
τὸ χαρτὶ τῆς προοπτικῆς να γίνει, ἐπιτέλους, τὸ πρῶτο βῆμα
πρὸς μιὰ ἀπὸ κοινοῦ ἐμφάνιση τῶν βαλκανικῶν χωρῶν στὸ διεθνὴ οτίβο -τουλάχιστον σὲ μερικὲς περιπτώσεις κατὰ τὶς
ὁποῐες ὁ «πυρομανὴς» κ. Κίσσιγκερ παίζει τὸ ἐπικίνδυνο- κι
ἀδίστακτο- παιχνίδι του μέσω τρίτου. Καὶ τὸ χαρτί τῆς «ὑπὸ
ὅρους» ἐπιστροφῆς στὸ NATO.
Φαίνεται, λοιπόν, ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς ἐξαοφάλισε μ’ αὐτὸ
τὸ διπλὸ χαρτὶ τὴν ἀναβολὴ για ἕνα-δυὸ μῆνες, ἄλλα ἴσως καί
γιὰ μακρύτερο διάστημα, τῆς τουρκικῆς ἐπίθεσης ἐναντίον μας.
Ἐπίθεσης για τὴν ὁποία ἠ ”Αγκυρα προετοιμαζόταν συστηματικα καὶ ἀπὸ καιρό, ὅπως ἔδειξαν πειστικότατα τα αφθονα
στοιχεῖα ποὺ προσκομίστηκαν ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ πλευρά. Καὶ
φαίνεται ὅτιτὸ ὲξασφάλισε αὐτὸ χωρὶς να ἔχει ἐξαντλήσει ἀπόλυτα τὸ χαρτὶ τῆς «ὑπὸ ὅρους» ἐπιστροφῆς μας στὸ ΝΑΤΟ(ἐπιστροφῆς ποὺ ὅλες οἱ πληροφορίες βεβαιώνουν ὅτι δὲν θα τὴν
ἀποφύγουμε για πολὺν καιρό). Καὶ χωρὶς -ποὺ εἶναι καί τὸ
σημαντικότερο- να κλείσει τὴν πόρτα ποὺ μόλις ἀκράνοιξε πρὸς
τα Βαλκάνια. ’Ὀπως δείχνουν οἱ ἐπισκέψεις πρῶτα στὸ Βουκουρέστι, ὕστερα στὸ Βελιγράδι καὶ τέλος, στίς ἀρχὲς Ἰουλίου,
λέγεται, στὴ Σόφια. Ἐπισκέψεις, αὐτές, ἀπὸ τὶς δποῐες πολλὰ
μποροῠν να προκὺψουν -ἂν ὅχι ἀμεσα, τουλάχιστον μακροπρὸθεσμα. Ὑπὸ τὸν ὅρο, φυσικά, ὅτι δὲ θα μᾶς λείψει ἡ θέληση νὰ
απαλλαγοῦμε ἀπὸ τὸ βρόγχο ποὺ καὶ πάλι προσπαθεῑ να βάλει
γυρω ἀπο το λαιμό μας ἡ γνωστὴ «συμμαχία». Καὶ ὑπὸ τὸν
πρόσθετο ὅρο ὅτι ὁ κ. Καραμανλῆς θα μπορέσει να παίξει ἀπο· ,
τελεσματικα τὸ ρόλο-ποὺ φημολογεῖται ὅτι ἀνέλαβε· τοῦ «διαγξριτικοῠὶμεσολαβητῆ» ἀνάμεσα 01:1‘] Γυουγκοσλαβία καὶ στὴ
οινπμιρια.

Ἡ σκλήρυνση

Σημαντικὲς -ἀλλα καθόλου αἱσιὸδοξες- καὶ οἱ ἐξελίξεις στὸ
ἐσωτερικὸ μέτωπα. Οἱ βασιλικοὶ -ποὺ βρίθουν στὶς κυβερνητικὲς τάξεις- ἄνοιξαν «πραξικοπηματικα» τὸ δρόμο για τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Κωνσταντίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῶν στῆν Ἑλλάδαδρόμο που ἤθελε να κλείσει ἡ Ἀντιπολίτευση καί, ὅπως ὑποστηρίζεται, καί ἡ ἴδια ἡ κυβέρνηση. Παράλληλα, ἀδιάλλαχτα, ἡ
κυβερνητικὴ πλειοψηφία ἐπέβαλε στ“χώρα τὸ σύνταγμά της,
ποὺ θυμίζει, ἀλλα πολὺ πρὸς τὸ χειρότερο, τὴ «βαθια τομὴ» ποὺ
πρότεινε τὸ 1963 ὁ σημερινὸς πρωθυπουργός. Καί, ἐπιπλέων, ὁ
κ. Καραμανλῆς θεώρησε πὼς ἡ στιγμὴ ῆταν «πολὺ κατόιλληλη»4
για να προσάψει στὴν Ἀντιπολίτευση κάθε λογῆς σκληρὲς κατηγορίες. Ἀπὸ τὴ μιά, γιατὶ 0 αὐταρχικὸς του χαρακτῆρας τὸν
ἐμποδίζει να καταλάβει ὅτι τὰ «σκληρὰ λόγια» δὲν εἰναι τὸ
καλύτερο φάρμακα για ἕνα λαὸ ποὺ ἔζησε ἑφτα καὶ πάνω χρὸνιαὺπὸ στυγνὴ δικτατορία (για τὴν ὁποία, ἄλλωστε, δὲν εὐθύνεται καὶ λίγο ἡ ἀδιαλλαξία καὶ ἡ τυφλότητα τῆς παράταξης
ἐκείνης τῆς ὁποίας ἠγεῖτο ὸ ἴδιος μιαν ὁλόκληρη ὀκταετία).
Ἀπὸ τὴν άλλη γιατί, ὅπως φημολογεῐται, κάτω ἀπὸ αὐτὴ τὴν
ἀδιαλλαξία ἀπέναντι στὴν Ἀντιπολίτευση ὁ κ. Καραμανλῆς θέλει να καλύψει ψυχολογικα μερικές κινήσεις ποὺ έχει τὴν πρό6801] να ἀναλάβει προκειμένου να ἀντιμετωπίσει τὶς πολύμορφες ἀνισορροπίες στὸ ἐσωτερικὸ τῆς παράταξής του. Πρώτη
ἀπὸ τὶς ὸποῐες θα εἶναι, ὅπως φαίνεται, ὀ εὐρὺς ἀνασχηματισμὸς τῆς κυβέρνησης. Ἀναοχηματισμὸς ποὺ πιθανὸν ἡπάντα
σύμφωνα μὲ τὸ πολιτικοδημοσιογραφικὸ κουτσομπολιὸ- να
ἀνοίξει καὶ τὸ δρόμο για κάποιες μετακινήσεις βουλευτῶν, μὲ
ἀποτέλεσμα μια περισσότερο ἢ λιγὸτερο ἐντυπωσιακὴ ἀλλαγὴ
στὴ συνθεση τῶν σημερινῶν πολιτικῶν φορέων.
Καί, φυσικά, τὴν πρόκληση τὴν αποδέχτηκε ὴ Ἀντιπολίτευση. Ἢ τουλάχιστον τὸ ΠΑΣΟΚ. Ὁ Ἀρχηγὸς τοῦ ὁποίου, κ.
Ἀ. Παπανδρέου, μετα ὰπὸ πολύμηνα, συστηματικα καί ἐντυπωσιακὰ «ἀνοίγματα» πρὸς τὸν πρωθυπουργό, φαίνεται τώρα '
να κατέχεται ἀπὸ πνεῦμα ἀνενδοτισμοῡ. Πνεῦμα ποὺ τὸ ἓδειξε,
ἐξ αλλου, στίς δυὸ ὸμιλίες του 0‘8 πρόσφατες έσωκομματικὲς
συγκεντρώσεις, καθὼς καὶ οτὴν τελευταία του «119‘s;κόνφερανς».
Ἀναοτατώσεις

H AYrH
ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
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(Ὀμως, ὁ ἀνενδοτισμὸς τοῦ κ. AIL ὲκδηλώθηκε ’έντονος καὶ
ἐπιθετικὸς -ὅχι τυχαῐα, λένε οἱ γνωρίζοντες-καί στὸ έσωτερικὸ
τοῦ προσωπικοῡ του πια κόμματος. Καὶ μάλιστα, κατὰ τρόπο
προκλητικα ἀδιάφορα για τὴν τετάρτη ἀπὸ τὶς καλούμενες « βασικὲς αρχὲς» τοῦ ΠΑΣΟΚ* δηλ. για τὴν ἀρχὴ τῶν δημοκρατικὼν διαδικασιῶν. Ποὺ έδῶ και πέντε περίπου μῆνες-ἀπὸ τὴν
ἐποχὴ τῆς πραξικοπηματικῆς ἀπὸ μέρους τῆς ὁμάδας του διάλυοης τῆς K.E. τοῦ κινήματος -παραβιάζονται μὲ ἐντυπωσιακὴ ’
καὶ ἐπιδεικτική, θα ἐλεγέ κανείς, συστηματικότητα.
Ἀναφερόμαστε, συγκεκριμένα, οτὴν ἀπὸ μέρους τοῦ κ. AH.
καὶ τοῦ διορισμένου ἀπ’ αὐτὸν Ε.Γρ. αὐθαίρετη «θέση ἐκτὸς
κόμματος» 11 μελῶν τῆς K.E. ποὺ εἶχε ἐκλεγεῐ ἀπὸ τὸ «φιμωμένο», ὅπως χαρακτηρίοτηκε, προσυνέδριο τοῦ Μαρτίου. Οἱ 11
αὐτοὶ προέρχονται ἀπὸ ὅλες τις συνιδρυτικὲς ὁμάδες τοῦ ΠΑΣΟΚ -ὅπως φαίνεται καὶ απὸ τὸ δριμὺ «κατηγορῶ» στελεχῶν
‘ τοῦ ΠΑΚ ἐναντίον τοῦ ΕΓ. τοῦ ΠΑΣΟΚ- καὶ έχουν κοινὸ γνώρισμα τὴν πίστη στὸ σοσιαλιστικὸ ἰδεῶδες καί στίς δημοκρατικὲς διαδικασίες, ποὺ ἀποτελοῦν έκφραση τῆς ἐμπιστοσὺνης
τους στὴ βάση.
·
Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ τοῦ κ. AH. καὶ τοῦ Ἐκτελεοτικοῠ του
Γραφείου -συνέχεια πολλαπλῶν, ἐξίσου αῦθαίρετων διαγραφῶν στὶς τάξεις τῆς νεολαίας-έδωσε καινούργια ὀξύτητα οτὴν
ἤδη μεγάλη ἐσωτερικὴ κρίση τοῦ ΠΑΣΟΚ, ποὺ ἐξελίσσεται σὲ ,
πραγματικὴ καὶ μεγάλη διάσπαση ὅχι μόνο στὴν κορυφή, ὅπως
ἔλπιζε ὁ κ. All, ἀλλὰ καὶ στὴ βάση τοῦ κινήματος. Κρίση ποὺ <
ὀφείλεται οτὴν καταφανὴ ἐπιθυμία τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ ΠΑΣΟΚ ,

να έχει ὁλακληρωτικὴ ἐλευθερία κινήσεων στὸν καθορισμὸ τῆς
πολιτικῆς τοῦ κόμματός του, αλλὰ καὶ στὴ ὃογματικὴ ἀδιαλλαέ >
ξία καὶ τὸ μεσιανισμὸ τῶν δυὸ ἑτερόκλητων ὁμάδων ποὺ περι· ””
βάλλουν τὸν κ. Α.Π. καὶ έχουν σαν· μοναδικὸ κοινὸ γνώρισμα τὴ ,ι _,
χωρὶς ἐρωτημάτικὰ προσήλωση στὸ πρόσωπά του.

’
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΗΤΗ

τῆς ΚΝΕ, ἀπαντῶντας, ὑποτίθεται, 08 πληροφορίες τοῦ

πῶς μέσα στὸν καινούργιο καταοτατικὸ χάρτη ἔχει περικλείσει τῆν πανάκεια για τη διατήρηση τῆς δημοκρατίας καὶ

προηγουμένου τεύχους μας για τις ζυμῶσεις στῑς νεολαῖες
τῶν κομμάτων τῆς ἀριστερᾶς, κάνει ὀδυνηρῆ ἐπίδειξη μιᾶς

τομή» του εἶχε πραγματοποιηθεῖ τότε ποὺ τήν πρότεινε

γρήγορης ἀφομοίωσης ὅλης ἐκείνης τῆς τακτικῆς ποὺ 081]-

(1963), I‘] πολιτική μοίρα τῆς χώρας στα χρόνια ποὺ ἀκολούθησαν θα ῆταν διαφορετική. Ἐμεῖς, πάντως, θυμόμαστε

Στὸ φύλλο του τῆς 4-6, ὁ «ΟΔΗ ΓΗΤΗΣ», όργανο τοῦ Κ.Σ.

γησε τὸ λαἰκὸ κίνημα ἐπανειλημμένα 08 μια σειρα σφάλματα, μὲ ὀλέθρια K0‘I τραγικα για τὸν τόπο ἀποτελέσματα.
Στὸ σχόλιό του, ποὺ 8er TiT710<<MI01 φιλελεύθερη««ἐπιλογῆ»
στὸ χῶρο τῆς νεολαίας», ἀφοῦ μάς ζητάει να παραθέσουμε
κατάλογο τῶν μελῶν καί στελεχῶν ποὺ ἀποχωρῆσαν ἀπὸ
τῆν ΚΝΕ, προεξοφλεῖ ὅτι δὲν θα τὸν δημοσιεύσουμε, γιατῑ r‘]
ὅλη ὑπόθεση εἶναι κατασκευή «τῆς γόνιμης σὲ ἀντι κομμούνισμὸ φαντασίας μας» καὶ προϊὸν μιάς κατάστασης στῆν
ὁποία βρίσκονται συχνα οἱ ἀπολογητὲς τοῦ καπιταλισμοῠ,
«δηλ. ὅταν μιλοῦν για τοὺς κομμουνιστὲς καὶ τὸ κόμμα
τους, να παίρνουν τίς έπιθυμίες τους για πραγματικότητα».
, Κατάλογο, βέβαια, δὲν θα δημοσιεύσουμε, Όχι γιατί δὲν
μπορεῖ να ὑπάρξει, ἀλλαγιατῑ τέτοιου εἴδους πρωτοβουλία
μπορεῖ νά ἀναληφθεῖ μόνο ἀπὸ τοὺς ἰ’διους τοὺς ἀποχω-

ρήσαντες, στὸ μέτρο ποὺ τείνουν να ἐκφραστοῦν 08 αὐτόνομη πολιτικὴ κίνηση. (Γῆν άλλη πλευρά, τῆς ἐξυπηρέτησης
δηλ. τῆς Ἀσφάλειας, κάνει πῶς δὲν τὴν βλέπει, βέβαια, ὁ
((»ΟΔΗΓ-ΗΤΗΣ ,στὸ ρητορικό του ἐρωτημα).
Ἐμεῖς ἐπιμένουμε, πάντως. Καὶ εἶναι γνωστὸ (καλύτερα
ἀπ’ ὅλους στῆν ΚΝΕ K01‘I τα μέλη της) πῶς ὑπάρχει μια βαθια ἰδεολογικοπολιτικῆ· διαμάχη στοὺς κόλπους της γύρω

πῶς τὸ θηρίο τοῦ φασισμού δὲ γεννήθηκε κάτω ἀπὸ τὸ
φῶς μιόις δημοκρατούμενης χώρας, ἀλλα ἀναπτύχθηκε στῆ
θαλπωρή τοῦ κρόςτους τῆς δεξιᾶς, ποὺ μονοπώλησε μὲ
κάθε μέσο τῆν ἐξουσία τῆς μεταπολεμικῆς Ελλάδας.
OI τροπολογίες καὶ r‘] συμπεριφορα μιᾶς ἰσχυρῆς μερίδας τῆς συμπολίτευσης, ποὺ έγιναν δεκτὸς ἀπὸ τῆν κυβέρνηση, δείχνουν πῶς τὸ βεβαρυμένο αὐτὸ μεταπολεμικὸ
κράτος ἐξακολουθεῖ να ἐμπνέει μέρος τῆς πλειοψηφίας. Ἂς
ὄψονται...

ΟΧΙ ME TH ΣΙΩΠΗ
Κι ἀλλες φορὲς έχουμε ἐπισημάνει ἀπὸ αύτὲς τὶς στῆλες
τὶς ἀναπηρίες τῆς μεταχουντικῆς δημοκρατίας. Ἀναπηρίες
ποὺ καθορίοτηκαν ἀπὸ τὸ χαρακτῆρα τῆς «ἀλλαγῆς τοῦ
Ἰουλίου», τοὺς ψυχολογικοὺς ἐκβιασμούς, τα πολιτικα δι-

λήμματα .K0I‘I τῖς ἀνεπάρκειες μιᾶς περιθωριακῆς ἀντιπολίτευσης, πού, ἀλλοτε σιωπηρα ἀλλστε κραυγαλέα, βοηθᾱ
στῆ στερέωση καὶ πάλι τοῦ κοινωνικοῦ STATUS. Ἀναπηρίες
ποὺ ἐγκυμονοῦν κινδύνους και ποὺ ἡ κυβέρνηση δὲν

ἀπὸ θέματα Kaiprv ἐπιλογῶν τοῦ κόμματος 08 βασικα

ἔπαυσε -πρωτοστατούντων ὁρισμένων γνωστῶν ὑπουργῶν της- να ἐκμεταλλεύεται κάθε στιγμή. Κοντα 0’ αὐτα

Η μέθοδος τῆς ἀπόκρυψης τῆς πραγματικότητας, ποὺ
(πραγματικότητα ῆ ὁποία προφανῶς

κύριο χαρακτηριστικὸ τῆς πολιτικῆς ζωῆς τοῦ τόπου εἶναι
ὁ ὑποβιβασμὸς τοῦ λαῖκοῦ παράγοντα καὶ πάλι στὸ 811iπεδο τῆς ἀβουλης ἐκλογικῆς μάζας. T01 πάντα ἐξετάζονται
καὶ ἀποφασίζονται στα στεγανα τῶν ῆγετικῶν κλιμακίων
τῶν κομμάτων, ἐνῶ ὁ λαὸς πρέπει να ἀφήνει αυτοὺς «ποὺ
ξέρουν καλύτερα ἀπὸ αὐτὸν τα μυστι κα να δροῦν για λογαριασμό του. Ἡ ἀντιπολίτευση πρέπει να ξέρει πῶς τα

ὑπάρχει μόνο ὅταν τὸ κόμμα ἀποφασίσει μὲ διαταγή του

ἀδιέξοδα δὲν ξεπερνιόνται μὲ θεαματικὲς ὅσο κι ἀκίνδυνες

να τῆν ἀναγνωρίσει), ἡ μέθοδος τῆς σπίλωσης καθενὸς ποὺ

ἐκ τῶν ὑστέρων ἐνέργειες. Καὶ ὅτι για τῆ διάσωση τῆς δη-

ὅχι ἀπὸ,«γόνιμη ἀντικομμουνιστικῆ φαντασία», ἀλλα ἀπὸ

μοκρατίας μια ἐγγύηση ὑπάρχει; ἡ ἐνημέρωση καὶ ἡ ἐγρή-

ἀγωνία ἀκ ιβῶς να βρεθεῖ ἕνας νέος γόνιμος -τρόπος λει-

γορση τοῦ λαοῦ.

τουργίας τῶν κομμάτων τῆς Ἀριστερόις μὲ ἀνοιχτὲς διαδικασίες καί χωρὶς τίς κομματικὲς μεταφυσικὲς ποὺ τόσο K0στισαν στὸ παρελθόν, νομίζουμε πῶς ἀποδείχνουν μια δογματικῆ ἐπιλογη στὸ κίνημα τῆς Νεολαίας.

«ἡγετῶν» του, ἀλλα ἡ λύση τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων
του. Και τα προβλη ματα του δὲν λύνονται ούτε προωθοῦν-

» ΑΣ ΜΗΝ ΤΟ ΞΙΞΧΝΑΜΕ
Χαμόγελα ὲγκαρδιότητας K0I‘I ἐπιτυχίας ἐκπέμπονται τ-ελευταῖα. Κι ὁ κόσμος παρακολουθεῖ, ἀπὸ τα μέσα ἐνημέ-

ρωσης, τὴν «ἀνάδυση τοῦ K. Καραμανλῆ σὲ προσωπικότητα εὐρωπαϊκοῦ διαμετρήματος». Τί κρύβεται πίσω ἀπὸ
ὅλα αὐτα τα χαμόγελα καὶ τὸ κλίμα (τεχνητός) αἰσιοδοξίας
θα φανεῖ σύντομα στῑς προσεχεῖς βδομάδες καὶ στοὺς μῆνες
τοῦ καλοκαιριοῠ. “Ωστόσο τὸ σίγουρο εἶναι πῶς στῆν πολιτικῆ ὑπάρχουν, ἐπίσης, ὁρισμένα ἐμπειρικα κι ἱστορικα

ἀποδεδειγμένα ἀξιώματα. Ἕνα ἀπ’ αύτα εἶναι πῶς θεμέλιο
K01‘I κριτήριο τῆςέξωτερικῆς εἶναι ἡ ἐσωτερική πολιτική.

Παλάτια στῆν άμμο δὲ χτίζονται. 5H διπλωματία -στὸ βα, θμὸ ποὺ ἀσκεῖται κι αὐτῆ μὲ ἐθνικὸ γνώμονα- δὲν ὑποκαθι,ῑ

τῆς ὁμαλότητας. Ὑπαινίχθηκε, ἀκόμα, πῶς ἀν r‘]<(βαθεια

προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, ποὺ ἀποτέλεσμά της
ὑπῆρξε τόσο ή πρόσφατη ἀποχώρηση στελεχῶν καὶ μελῶν
της, ὅσο καὶ τα ἀποτελέσματα τῆς ἐκλογῆς συνέδρων για
τὴν ΕΦΕΕ σὲ ὁρισμένες σχολές, ὅσο καὶ oi διαφορετικὲς ἐκτιμήσεις τῆς ΚΝΕ ἀπὸ τῆν ΚΟΑ, π.χ. πάνω στα γεγονότα τῆς
21ηςτ Ἀπρίλη.
υἱοθετεῖ r‘] KNE,

.

ὑλοποιεῖ τὸ σύνταγμα ποὺ ψήφισε ἡ πλειοψηφία τη βδομάδα ποὺ πέρασε. O πρωθυπουργὸς φαίνεται να πιστεύει

,στᾱ μήτε ἀναστέλλει τα κοινωνικὰ προβλήματα.

A}: οψοΝτΑι...
Τὸν παλιὸ πόθο·τοῦ κ. Καραμανλῆ για τὴ «βαθια τομή»,

Τὸ λαὸ δὲν ἐνδιαφέρει ῆ ἐναλλαγῆ στῆν ἐξουσια τῶν
ται μὲ τὴ σιωπή.
XPEIAZETAI ΞΕΡΙΖΩΜΑ
Ἐνῶ στὸν ἐσωτερικὸ χῶρο τοῦ τόπου πυκνώνουν καὶ
γίνονται κάθε μέρα πιὸ φανεροὶ οἱ κίνδυνοι ποὺ ἀπειλοῦν
τῆ δημοκρατία καὶ τῆ χώρα, ῆ κυβέρνηση προωθεῖ τῆ θεσμοποίηση -έοτω καὶ τῆ φραστικὴ- τοῦ δόγματος τῶν «ἀντιθέτων ἐξτρεμισμῶν». Κι ἐνόσω βέβαια φορεῖς τοῦ δόγματος αὐτοῦ ῆταν ἀνθρωποι γνωστοὶ για τίς ΙΔΕΑλογικὲς θέσεις τους για τὸ σύνταγμα τοῦ Παπαδόπουλου, για τις

ἀστυνομικὲς ἐπιδρομὲς κ.λπ. έλπίζαμε ἰ’σως πῶς ἕνας
«ἀνασχηματισμὸς» ξεκαθάριζε κόπως τῆν κατάσταση
υΟταν ὅμως τέτοιου ειδους δόγματα έπισημοποιοῦνται καὶ
δια χειλέων τῆς λεγόμενης««φωτισμένης δεξιᾶς», ὅπως τοῦ

K. Λάμψα- 0‘8 τηλεοπτική του ἀναμέτρηοη μὲ τὸν K. Γ Α.“
Μαγκάκη- τότε φοβόμαστε πὼς οἱ κίνδυνοι για τῆ δημοκρατία δὲν έγκυμονοῦνται ἀπὸ τοὺς(«ἀντίθεῐους ἐξτρεμισμούς», ἀλλα βρίσκονται μέσα στῆν ἴδια τὴν κυβέρνηση καὶ
τῆ νοοτροπία της. Κι αὐτῆ η νοοτροπία δὲν ἀλλάξει μὲ
,«ἀνασχημοιτισμούς». Χρειάζεται ξερίζωμα.

5 ,

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
‘H «άτλαντικῆ» Εὐρώπη τείνει, δυστυχῶς, να ἀποτελέσει
πραγματικότητα. Φάνηκε ἀπὸ τῆ Διάσκεψη Κορυφῆς τοῦ
ΝΑΤΟ,-στὶς Βρυξέλλες, ὅπου οί Ἀμερικανοί βρῆκαν τὸ πιὸ
κατάλληλο βῆμα για να ἀναπτύξουν-άλλα ἰ’σως καί για να
ἐπιβάλσυν- τίς ἀπόψεις τους. Μὲ πρώτους τοὺς Δυτικογερμανοὺς καὶ τούς Ἅγγλους, oi Εὐρωπαῖοι ἀποδέχτηκαν ὅλες
σχεδὸν τὶς θέσεις τοῦ Κίσσιγκερ, ἐκτός, βέβαια, ἀπὸ τῆν

προκλητικῆ πρόταση για τῆν εἰσδοχῆ στῆ συμμαχία καί τῆς
Ἰσπανίας τοῦ Φράνκο. Ἐπιπλέον, ῆ Διάσκεψη καὶ oi ἐπισκέψεις τσυ σὲ διάφορες πρωτεύουσες, έδῶσοιν στὸν Πρόεδρο Φὸρντ τῆν εὐκαιρία να κλείσει μὲ ἐπιτυχία τὸ πρῶτο
του τόλμημα στὸ ἐξωτερικὸ καὶ να ἀνεβάσει, έτσι, τὸ γόητρό
του, 1100 εἶχε πληγεῖ βαρύτατα ἀπὸ τίς πρόσφατες ῆττες

τῶν ΗΠΑ στὸ διεθνῆ ’χῶρο καί πρώτιστα στῆ Νοτιοανατολικῆ Ἀσία.
Για μᾶς ἐκεῖνο ποὺ ἕχει σημασία εἶναι ὅτι oi Εὐρωπαῖοι
ἀποδείχτηκαν, μὲ ἐξαίρεση κάποια χαλαρῆ ἀντίδραση τῆς
Γαλλίας, ἀνύπαρκτοι στῆ διεθνῆ πολ-ιτικῆ σκηνή. Τοὺς ἀγνόησε ἀκόμη καί ὁ Σαντάτ, 1100 ζήτησε τῆ συμμετοχῆ μόνο τῆς
Γαλλίας καὶ τῶν Ἀδεσμεύτων στῆ Διάσκεψη τῆς Γενεύης για
τὸ Μεσανατολικό.
.
Ποὺ σημαίνει· ἀν θέλουμε πραγματικα μια κάποια ἐθνικῆ
ἀνεξαρτησία, μια καινούργια, ἀναπροσανατολισμένη ἐξωτερικῆ πολιτική, πρέπει να καταλάβουμε ὅτι δυνατότητες·
μᾱς προσφέρουν μόνο τα Βαλκάνια καί oi Ἀδέσμευτοι. Καὶ
πρέπει πρὸς τα ἐκεῖ να στρέψουμε ὀλόκληρη τῆν προσοχή
μας, ἀν θέλουμε πραγματικα να σπάσουμετὶς ἐθνικα θανά-

κάποτε ποτὲ μέλους τῆς ΠΕΕΑ, K. Ἀγγελόπσυλου. ’Ὲκθεση
τῆν ὁποία τὸ Δελτίο τοῦ Συνδέσμου Ἐλλήνων Βιομηχάνων ·
χαρακτῆρισε σαν «ἐγκυρη συνηγορία» ὑπὲρ τῆς ἰδιωτικῆς
πρωτοβουλίας καὶ μάλιστα σὲ μιαν ἐποχῆ που «δὲν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι -πού φιλοδοξοῦν να ’ἐμφανιστούν πολέμιοι στὸ
σύστημα τῆς έλεύθερης οἰκονομίας». Ἕκθεση, δηλαδή, πού
παίζει σχεδὸν ἀνοικτά, σὲ τούτη τῆ (ράση τοῦ ε’νδοδεξιοῦ
πολέμου, τὸ ρόλο συνηγόρου τῶν ἀπόψεων τῆς σκληρῆς
δεξιάς καί τοῦ ἀντιπάλου ἔστω καί μιάς νερωμένης «κοινωνικοποίησης»,
Αὐτα για να σπεύδσυν μερικοὶ σε ἐνθουσιασμοὺς μόλις
κάποιος ἀπὸ τῆ δεξια κάνει πῶς ἔχει μετακινηθεῖ πρὸς τά...

ἀριστερότερα.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Ἅνοιγμα «συνεργασίας» πρὸς τὸν Τρίτο Κόσμσ ἐπιχείρησε, στὸ Παρίσι, ὁ κ. Κίσσιγκερ, με τῆν πρότασῆ του να
συζητῆσει μὲ τὸ ἐνεργειακὸ καί τὸ ἐπίσης καυτὸ πρόβλημα
τῶν ἀλλων πρῶτων ὑλῶν. Ἡ πρόταση ῆρθε στῆν κατάλληλη στιγμῆ καί ῆταν πολὺ διπλωματικα διατυπωμένη.· δέχεται ῆ Ἀμερικῆ να παραπέμψει σὲ είδικὲς ἐπιτρσπές-πού
μπορεῖ Θαυμάσιά να σημαίνει στίς ἐλληνικὲς καλένδεςκ τα
προβλήματα τῶν πρῶτων ὑλῶν, «ἀρκεῖ» να δεχτοῦν καί oi
Ἀδέσμευτοι να προχωρῆσσυν σί διαπραγματεύσεις για τὸ
ἐνεργειακὸ (ποι) καίει ἀγρίως καί τούς Ἀμερικανούς καί
τοὺς ἀδιόρθωτους σὲ ἀμερικανοδουλεία Εὐρωπαιόυς).
«M’ ἕνα σμπάρο δυὸ τρυγόνια», 1100 θα ε’λεγε καί ὁ λαός
σιμα ἐπικίνδυνες ξένες ἐξαρτήσεις.
μας.· καί τὸ ἐνεργειακὸ να συζητηθεῖ καί τὸ πρόβλημα τῶν
πρῶτων ὑλῶν να παρακαμφθει· -καῖ τελικα να ξεχαστεῖ.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Φυσικά, oi πλούσιες βιομηχανικὲς χῶρες πρὸς τίς ὁποῖες
ἀπευθύνθηκε ὁ Κίσσιγκερ, δέχτηκαν μὲ χαρα τίς προτάσεις
Ἡ Ἐθνικῆ Τράπεζα ἐλέγχει σῆμερα πάνω ἀπὸ τα 65 τοῖς
του. Ἀκόμη καί oi ἀντιδράσεις τῆς· Γαλλίας ῆταν αὐτῆ Τῆ
ἑκατὸ τῶν τραπεζιτικῶν ἐργασιῶν τῆς χώρας. Σ αὐτήν, ἐξι φορὰ ἀναιμικές.
“Ομως, «έχουσι γνῶσιν oi φύλακες»; ῆ Ἀλγερία καὶ άλἀλλου, εἶναι ὑποχρεωμένες oi περισσότερες καί μεγαλύτερες
λες χῶρες τοῦ Τρίτσυ Κόσμου ἀπέρριψαν τῆν πρόταση καὶ
ἑλληνικὲς βιομηχανίες. Θα μπορούσε, λοιπόν, ῆ κυβέρνηση
μάλιστα τῆ χαρακτῆρισαιι άπαράδεκτη. Γιατί ἐμαθαν πια τα
’-μια καί τὸ Κράτος ἐλέγχει κατα σοβαρὸ ποσοστὸ τῆν ’.Γράπεζα- να χρησιμοποιήσει τῆν τεράστια δύναμη τῆς «Ἐθνι«ἀγαθά» κολπάκια τῶν «ἀγαθοεργῶν» κ.κ. Κίσσιγκερ καὶ
κῆς» για να προωθῆσει ἀποφασιστικα τῆν οἰκονομική μας
Κομπανία. Μένει τωρα να δοῦμε ἀν ἀπὸ τα μαθήματα αὐτοῦ τοῦ τύπου διδαχτῆκαμε τίποτα καί μείς -ποὺ ἐπιζηἀνάπτυξ .
"0pr, ῆ κυβέρνηση -ὸ πρωθυπουργὸς τῆς ὁποίας μί- ’τοῡμε, δῆθεν, μιαν άνεξάρτητη έξωτερικῆ πολιτικὴ καί 1100
λησε τελευταῖα ἀκόμη ,καὶ για «κοινωνικοποιήση» τῆν ὁποία,
διαθέτουμε τεράστιες πράγματι- κι ἃς μῆν,τὸ ὁμολογεῖ κατάχα, «δέν θα δίσταζε να ἐφαρμόσει»-ἀφῆνει τῆν «Ἐθνικῆ
νείς ἐπίσημα-ποσότητες πετρελαίου. Πετρελαίσυ για τὸ
Τράπεζα» να παίζει ἀλλων τὸ παιχνίδι. ’Ὀπως δείχνει καί f]
ὁποῖο «ζωηρα ἐνδιαφέρονται» 0i τόσοι καί τόσοι «φίλοι» καί
ἐτήσια ἕκθεση τοῦ Διοικητῆ τῆς Τράπεζας, τοῦ καθηγητῆ καὶ
«σύμμαχοι» κι ἀπὸ τίς δυὸ πλευρὲς τοῦ Ἀτλαντικσῦ.
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Ἀνάμεσα στοὺς ἀνῶφελους καρποὺς εἶναι
καὶ κεῖνοι ποὺ καταγράφτηκαν οτὴν τελευταία
παράγραφο τοῦ κοινοῦ ἀνακοινωθέντος
Καραμανλῆ-Ντεμιρέλ, ὅτι «αἱ δύο κυβερνήσεις συνεφώνησαν να παράσχουν τὴν ὑποστήριξίν των εἰς τὰς διακοινοτικας συνομιλίας τῆς
Βιέννης».
Ἔτσι, οἱ ἀδιάλειπτες ἀμερικανικὲς προσπάθειες για τὸ πέρασμα τοῦ Κυπριακοῦ, σὲ συν<
άρτηση με τὸ Αἰγαιϊκό, κάτω ἀπὸ τὴ σκέπη τοῦ
NATO, καί πάλι ἀπότυχαν. Τὸ Κυπριακὸ κατορθῶθηκε να παραμείνει στὴ διεθνοποίησή
του, καί μάλιστα μέσα στὸ εὐρύτερο πλάτος
ποὺ τοῦ προσέδωσαν τα τελευταῖα ρωμαλέα
ἀνοίγματα τῆς κυπριακῆς ἡγεσίας πρὸς τὸν
ἀφροασιατικὸ κόσμο. Καὶ ὁ Ραοὺφ Ντενκτάς,
που, ἀπαρχῆς, αντίκρισε τὶς διακοινοτικὲς τῆς
Βιέννης, κάτω ἀπὸ τὴν προεδρία τοῦ Βαλντχάϊμ, ὅπως ἀντικρίζει ὁ διάβολος τὸ λιβάνι,
ἂν δὲν πρόκειται να ἀπωλέσει καὶ τα τελευταῖα ἴχνη μιάς πολιτικῆς ὀντότητας, ὀφείλει να
μὴν ξαναεπαναλάβει τὸ προσφιλές του τροπάριο; «Δὲν πάω στὴ Βιέννη». Θα ἐξακολουθεῖ
φυσικὰ να παραμένει τὸ σκληρὸ ἐτεροκίνητο
καρύδι. “Ομως καὶ πρὶν ἀκόμη ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τῶν Καραμανλῆ-Ντεμιρέλ, ἄλλα στοιχεῖα
εἶχαν ἀρχίσει ν’ ἀποδείχνουν ὅτι ἡ σκληρότητα, παρα τὸ ἰσχυρὸ ὑπόβαθρο μιᾶς εὕκολης,
στρατιωτικῆς νίκης, δὲν μπορεῖ να ἀποτελεῖ
ἓπαλξη.

5Αποτυχίες ,
κι ἀδυναμίες
τῶν Τούρκων,
’
ἀλλα
καὶτὰ
«παράξενα»
κι ἀπαράδεκτα
3

τῆς

κράτος») ἀνοιχτα ’έχει ξεσπαθώσει, διακηρύτἐ
τοντας, καθημερινὰ, με τὸ δημοσιογραφικό
του ὅργανσ «Μποζιρκοὺτ», ὅτι «Τουρκοκυπριοι λιμοχτσνοῦν μέσα στὸν παράδεισο τοῦ
διχτατορικοῦ καθεστῶτος τοῦ Ντενκτάς» καὶ
ὅτι τὸ «ἐπίτευγμα τῆς λεγομένης μεγάλης
τουρκικῆς νίκης δὲν εἶναι τίποτα ἀλλο παρὰ οἱ
Τρῦρκοι πλούσιοι να γίνουν πλουσιότεροι καὶ
01 φτωχοι φτωχότεροι».
Οἱ τουρκοκυπριακὲς ἀρχὲς δὲν βρῆκαν τὸν
τρόπο να ὃιαψεύσουν ἢ να μαλακῶσουν τὶς έντυπώσεις για κείνη τὴ φοβερὴ εἴδηση ποὺ
διάρρηξε τὸ τεῖχος τῆς τουρκικῆς ἀστυνόμευσης. Μιὰ αὐθόρμητη διαδήλωση Τούρκων ἐργαζομένων, μὲ σύνθημα «να πᾱμε στα σπίτια
μοις», εἶχε ὀργανωθεῖ στὴν καρδια τῆς τουρκοκρατούμενης περιοχῆς. Ὀχτὼ ἀπ’ αὐτοὺς πλήρωσαν μὲ τὴ ζωή τους γι’ αὐτὸ τὸ ἀπονενοημένο διάβημα, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι κλείστηκαν
στὶς φυλακές. Στὴν Πάνυ) Ζώδια (κοντα στῆ
Μόρφου) δυὸ Τουρκοκύπριες (ἡ Φατμά, 40
χρονῶν, καί ἡ Χαλιτέ, 45) πού ’χαν μεταφερθεῑ ἐδῶ ἀπὸ τὸν "An Γιάννη τῆς Πάφου. βρέθηκαν κρεμασμένες. Δεν τα κατάφεραν ν’ ἀντιμετωπίσουν τὴ νέα ζωή, μέσα οτὶς ἀθλιες
συνθῆκες καί ὕστερα ἀπὸ τὸ βιασμό τους ἀπὸ
τοὺς Τούρκους ἀδελφοὺς εἰσβολεῖς...
Στὴν Πάφο (στα νοτιοδυτικα τοῦ νησιοῦ) οἰ
Τουρκοκύπριοι, κατα διάφορο τρόπο ἀπὸ
τοὺς Ἑλληνοκύπριους τῆς Καρπασίας, εἶχαν
ὑποδεχτεῖ τοὺς Κληρίδη καὶ Ντενκτὰς. Ἐκεῖ
(οτὴν ἑλληνικὴ Πάφο) Ἕλληνες καὶ Τοῠρκοι
εἶχαν ἱδρύσει, μετὰ ’ν εἰσβολή, «Νεοκυπριακὸ Σύνδεσμο». Καὶτέίναι αὐτὸς ὁ σύνδεσμος
ποὺ ὀργάνωσε τὴ συγκέντρωση ὑποδοχῆς τῶν
δύο ἡγετῶν. Τοὺς ὑποδέχτηκαν οἱ Τουρκοκυπριοι μὲ πανὼ ποὺ ’γραφανῑ «We want our freedom. Not the Greek houses in the north!» (Θέλουμε τὴ λευτεριά μας. ”Οχι τὰ σπίτια τῶν Ἑλ-
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εσωτερικης
πολιτικῆς
τοῦ
Μακαρίου

Εἶναι φανερὸ ὅτι ὁ Μακάριος ἐπέστρεψε
ἀπὸ τὸν πρῶτο γύρο τῶν ἐπισκέψεών του στὶς
ἀφροασιατικὲς χῶρες ὅχι μὲ αδεια χέρια. Στὸ
μεταξὺ ὁ Σαντατ προειδοποίησε τὸν Ἀμερικανὸ Πρόεδρο ὅτι δὲν μπορεῖ να ὑπολογίζει
στὴ μονολιθικότητα τῶν ἀφροασιατικῶν χωρῶν, ἐνῶ ό Μακάριος προετοιμάζει τὸ δεύτερο
γύρο τῶν ἐπισκέψεών του, στὸ δεύτερο σκέλος
αὐτοῦ τοῦ κόσμους Αἴγυπτο, Συρία, Ἰράκ, Λίβανο, Λιβύη.

Μὲσα στὸ χῶρο τῆς
αὐτοαιχμαλωσίας

r

Πρὶν ἀκόμη ἀπὸ τὴν ἀναχώρηση τοῦ Μα< καρίου στὶς ανατολικὲς πετρελαιοπαραγωγὲς
χῶρες τοῦ ἀφροασιατικοῦ μπλὸκ τὰ ρήγματα
’ στὸ τουρκοκυπριακὸ στρατόπεδο εἶχαν ἀρχί. σει να γίνονται αἰσθητὰ καὶ πέρα ἀπὸ τὸ χῶρο
τῆς αὑτοαιχμαλωσίαςε
Ὁ“πρώιην ἀντιπρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δη·- μσκρατίας Δρ Φαντέλ Κιουτσοὺκ (παρόλσ ποὺ
- ἀναγκάζεται να ὑποστηρίξει τὶς ἐπίσημες
τουρκικὲς θέσεις για «διζωνικὸ δμόσπονδο

Τοῦ Πλουτῆ Σέρβα
Ἀπὸ πλεῖστες πλευρὲς
ὁιαπιστώθηκε ἤδη ὅτι ἡ πρόσφατη
ἐξόρμηση τῶν Φὸρντ-Κίσσινγκερ
στὸ νατοϊκὸ χῶρο ὁὲν τοὺς
ἀπέὸωσε τὴ σοὸειὰ ποὺ
προσδοκοῦσαν. Καὶ ποὺ θα τοὺς
ἠταν τόσο πολύτιμη. Πρῶτα, για ν’
ἀναστηλώσουν τὸ
κατακρεουργημένο στὴν ’Άπω
Ἀνατολὴ ἀμερικανικὸ γόητρσ. Κι
ὕστερα, για νὰ ἐξασφαλίσουν
κάποια ἐλπιὸοφόρα πορεῖα πρὸς
τὶς προεὸρικὲς ἐκλογὲς τοῦ I 976.

λήνων στὸ βορραῖ). Καὶ εῖναι οἱ Τουρκοκυπριοποῦλες μαθήτριες πού προσφέραν περιστέρια στοὺς ἡγέτες για να τ’ ἀφήσσυν να πετάξουν πρὶν ἀρχίσουν οἱ ὁμιλίες. Ἕτσι ὁ
Ντενκτὰς ἀναγκάστηκε να πεί στοὺς ὁμοεθνεῖς
του; «Νομίζετε ὅτι ἧλθα έδῶ για να σᾶς πάρω

ὅλους στὸ βορρᾶ. Αὐτὸ εἶναι λάθος. Ἡ επί,

σκεψή μου ἀφορᾶ τὶς μελέτες τῶν θεμάτων που
ἀπασχολοῦν τὴν τουρκοκυπριακὴ κοινότητα.
καὶ ἡ ὲπίλυσή τους θα γίνει μὲ συζητήσεις, γιατί παρόμοια προβλήματα ἀντιμετωπίζουν καὶ
οἱ Ἕλληνες ποὺ ζοῡν στὸ βορρᾶ. Χρειάζεται
ὑπομονὴ. Ὅλα θα πὰρουν τὴ θέση τους. Μὴν
ανησυχεῖτε ποὺ μένετε ἐδῶ. Να ζεῐτε εἰρηνικὰ
μὲ τοὺς Ἕλληνες στὸ μέρος αὐτὸ τῆς Κύπρου».
Εἶναι αὐτὰ καλὰ σημάδια. Ἀποτελέσματα
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ὀργάνωση τοῦ κόμματος τῆς ἄκρας δεξιᾶς ποὺ
«θα μάθει τὸ λαὸ να σκέφτεται ἐθνικα για να
ἀπαγκιστρωθεῖ ἀπὸ τοὺς ἐπικίνδυνους ἐναγκαλισμοὺς» τῶν μὴ ἐθνικοφρόνων. Ἀρχηγὸς

μιᾶς έντονης πίεσης, τόσο στὸ ἐξωτερικό, ὅσο

καὶ στὸ ἐσωτερικό. Καὶ ὑποβάλλουν ὅτι ἡ πίεση ἀσταμάτητα πρέπει να συνεχίζεται, ἀπὸ
,παντοίῃ πάνω στὴν τουρκικὴ ἡγεσία. Κι αὐτὸ
ὀφείλει να ρυθμίζεται ἀπὸ μια καλοδουλεμένη,
πολύπλευρη ταχτική.

τῆς κίνησης ἀπστόλμησε καὶ πρόβαλε ὁ Νε-

οκλέους, ὑπουργὸς τῆς ὀχταήμερης Σαμψωνικῆς κυβέρνησης. Καὶ τὸ πλάτος τῆς ὀργανωτικῆς προετοιμασίας πῆρε τέτσια έχταση, ὥστε ὁ
Γλαῦκος Κληρίδης ἀναγκάστηκε να δηλώσει
ὅτι. τὸ «Ἑνιαῑο Κάμμα (τὸ κόμμα του) δὲν
λαμβάνει μέρος εἰς αὐτὴν τὴν ἐνέργειαν»
(βλέπε ἐφ. «Φιλελεύθερος», 24 τοῦ Μάη).
Δὲν εἶναι ἀσυνήθιστο φαινόμενσ ἔνοπλοι
«ἐθνικόφρονες» να ἐμφανίζονται σε χωριά, να
διαλύουν συγκεντρώσεις καὶ γαμήλιες ακόμη
τελετές. Καὶ πρόσωπα ποὺ εἶχαν δραστήριοποιηθεῖ στὸ πραξικόπημα, έξακολουθοῦν να
κατέχουν ὑπεύθυνες θέσεις στὴ δημόσια ὑπηεσια.
ρ Για τὴν ἑκκαθάριση τῆς δημόσιας ὑπηρεσίας ἀπὸ τα χουντικα στοιχεῖα έχει ἐγερθεῖ 1]
ἰσχυρὴ Παγκύπριος Συνομοσπονδία Δημοσίων Ὑπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ) μὲ ἀλλεπάλληλες κατεγγελίες καὶ ψηφίσματα. Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ καταγγελία ποὺ ὁ διευθυντὴς τοῦ
Ραδιοφωνικοῠ Ἱδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ) Ἀνδρέας Χριστοφίδης ἔκαμε μέσω τῆς ἐφ, «Ἀπογευματινὴ» 011; 25 τ’ Ἀπρίλη, ὅτι «οτὴν κά60001] ποὺ ἐπιδίωξε να κάμει μέσα 0’ 01310 τὸν
θεμελιακὸ ἵδρυμα μαζικῆς ἐπικοινωνίας ἀντετάχθησαν ὑψηλὰ ἱστάμενα πρόσωπα».
Εἶναι πραγματικὰ περίεργη ἡ στάση 101)
Μακαρίου πάνω σ’ αὐτὸ τὸ νευραλγικὸ θέμα.
Κι ἂν μπορεῖ να ὑποτεθεῖ ὅτι λόγοι σκοπιμότητας (ἀδιανόητσι 110‘1 ἀπαράδεχτοι για τὸν τραγικὸ λαό, ποὺ μὲ τόσο αἷμα καὶ τέτοιες καταστροφές πλήρωσε τὴν παραφροσύνη τῶν πραξικοπηματιῶν) ἐπέβαλαν στὸ Μακάριο να ἐπιστρέψει «μὲ κλάδον ἐλαίας», δὲν μποροῠν σήμερα να προβληθοῡν ὁποιοιδήποτε λόγοι, ὅταν
τὸ θεριὸ ἐπιμένει νὰ σέρνεται πρὸς τὶς ἀνωμαλίες. Πιθανὸν ὁ Μακάριος να ἐπιθυμεῖ να ἀντῖγράψει τὴν Καραμανλικὴ ταχτική. “Ομως δὲν
παρουσιάζει παρὰ ἕνα κακέκτυπο αὐτῆς τῆς

Τα ανάποδα στὸ δικό μας
στρατόπεδο
“Αν ὑπάρχει κάτι τὸ ἀξιοθρήνητα σκανδαλῶδες, ποὺ διασαλεὺει τὴν ἑνιαία ἑλληνοκυπριακὴ ταχτική, εἶναι οἱ ἐκδηλώσεις ποὺ κάθε
τόσο προβάλλουν ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς ΕΟΚΑ ’
- ΒΗΤΑ, ἐκείνης τῆς πανάθλιας ὀργάνωσης
ποὺ εὐθύνεται για τὴν ἐσωτερικὴ ὀργάνωση
101') πραξικοπήματος (ποὺ διευκόλυνε τὴν εἰσβολὴ) καὶ πού, παραδόξως, ἐξακολουθεῖ
ἀκόμη ὂχι μόνο να ζεῖ, ἀλλὰ καὶ να δραστηριοποιεῖται.

*

Ἔτσι, ό Νικόλαος Σαμψὼν με τὴ «Μάχη»
του, τὸ δημοσιογραφικό 100 ὄργανο, 1101‘) ἀπερίοπαστα τὸ κυκλοφορεῖ (τέτοιος ἐξωφρενικὸς
φιλελεύθερισμὸς 011‘] μαχόμενη Κύπρο), τὴν
παραμσνὴ τῆς ἀναχώρησης τοῦ Μακαρίου για
τὶς αφροασιατικὲς χῶρες πρόβαλε με πηχιαῖο
κατακόκκινο τίτλο για να καταγγείλει αὐτα τα
σωτήρια ἀνοίγματα, φωνασκώνταςῑ «Χάνουμε
101‘); φίλους μας εἰς τὴν Ἀμερική. Πολλὰ μέλη
τῆς (ἀμερικάνικης) γερουσίας καὶ τῆς βουλῆς
ὑποστηρίζοντα μετα σθένους τόσον τα κυπριακα δίκαια, ὅσον καὶ τὴν διακοπὴν τῆς ἀμερικανικῆς στρατιωτικῆς βοηθείας πρὸς τὴν

Τουρκίαν καί τα ὁποῖα εἶναι ἑβραῖκῆς καταγωγῆς (Ρόζενταλ, Ἤγκελτον καὶ ἄλλοι) αἰσθάνονται τώρα πλήρως ἀπογοητευμένα ἀπὸ τὴν
ἀπόφασιν τῆς Κυπριακῆς κυβερνήσεως να ἐπιτρέψη τὴν δημιουργίαν γραφείων τῆς Ἀλ Φατὰχ εἰς Κύπρον» (βλέπε «Μάχη», 21.5.75).
Ταυτόχρονα ΕΟΚΑΒΗΤΑτζῆδες (μὲ ὑποδείξεις πιθανότατα ἀπὸ τοὺς ἐὸῶ παράνομους
τοῦ Ἰωαννίὸη) κινήθηκαν μὲ δύο χιλιάδες ἐπίλεκτα μέλη καὶ συγκρότησαν τὸ προσυνέδριό
τους (τὴν Κυριακὴ τῆς 25ης τοῦ Μάη) για τὴν

ταχτικῆς. Καὶ λησμσνεῖ τρεῖς οὐσιώδεις παράγοντες. Πρῶτά, οἱ πρωτεργάτες πραξικοπηματίες στὴν Ελλάδα κρατιουνται δέσμιοι στα χέρια τῆς δικαιοσύνης. Δεύτερο, 1] ανοχὴ τοῦ '
Καραμανλῆ πρὸς τα χουντικα κατάλοιπα Ἴ
κρατά σὲ σταθερὴ αγανάχτηση τὸ σύνολο 101)
έλληνικοῡ λαοῦ. Καὶ τρίτο (καὶ τὸ σπουδαιότερο) ἡ Κύπρος ἀντιμετωπίζει ἀκόμη μια
ἐξαιρετικα έκρυθμη, εἰρηνοπολεμική, θα μποροῦσε να πεῖ κανείς, κατάσταση, οἰ πραξικοπηματίες διαθέτουν παράνομο ὁπλισμὸ καὶ
κάθε ἀνοχὴ πρὸς αὐτούς, τοὺς διευκολύνει ν’
ἀκονίζουν τα μαχαίρια τους.

Ἀθλιότητες ’κι άντιλύσεις
”Αλλες φοβερὲς ἀναποδιὲς παρουσιάζει τὸ
προσφυγικὸ πρόβλημα. Τὸ κύριο σύνθημα ποὺ
ἀπαρχῆς έπρεπε να πρυτανεύει ἦτανῑ Οἱ
πρόσφυγες στὴν παραγωγή. Αὐτὸ ἀπὸ πολλές
πλευρὲς εἶχε ὑποστηριχτεῖ. “Ὀμως, πραχτικά,
τίποτα τὸ οὐσιαστικὸ δέν νεχει γίνει. Ἡ παντοδύναμη Ἐκκλησία, μὲ τὸ μυθώδη πλοῡτο της
καὶ 1‘1; ἀπέραντες ἐχτάσεις γῆς, οὔτε ἕνα ἐχτάριο γῆς δὲν έχει παραχωρήσει για ἐλεύθερη,
ἰδιωτικὴ ἢ συνεταιριστική, καλλιέργεια ἐκ μέρους τῶν προσφὺγων. Ἡ προσπάθεια ποὺ καταβάλλεται, τείνει στὸ να ἀποπερατωθοῦν οἱ
μισοχτισμένες ἐγκαταλειμμένες πολυκατοικίες
τῶν πόλεων, για να στεγαστοῡν βέβαια 0’ 013τὲς οἱ πρόσφυγες. Προχωροῡμε, δηλαδή, τῳὸς
δύο ὑδροκεφαλικὲς πόλεις ποὺ ἤδη ὑπερδιπλασιάστηκαν. Ἡ Αευκωσία ξεπέρασε 1‘1; 190
χιλιάδες, ἐνῶ ὁ ἀριθμὸς τῶν ανέργων έφταοε
σὲ καταστροφικὰ ὕψη. Συγκέντρωση τῶν
προσφύγων στὶς πόλεις δέν εἶναι λύση. Εἶναι
ἀντι-λύση. Στὴν τοποθέτηση τῶν προσφύγων,
σ’ ὅλο τὸ πλάτος τῆς ἐλεύθερης κυπριακῆς γῆς
βρίσκεται 1] λύση. ’Όλες οἱ μοναστηριακὲς
ἐχτάσεις γι 01310 10 0110110 να χρησιμοποιηθοῡν και οἰ προσωρινοὶ καταυλισμοὶ των
ἓροσφύγων 0' αὐτὲς 1‘1; ἐχτάσεις να τοποθετησυν.
Ἀκόμη, ἀντι-λύση πρέπει να θεωρηθεῖ κι

σνπί.
κυκλοφοροῡν
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
/

HPOBA KAI ΩΔΕΣ

Δρχ. 250
Ένα συγκλονιστικὸ ντοκουμέντο
ἀπὸ κείμενα καὶ ἀναθήματα στὸ
A’ ἐτήσιο μνημόσυνο για τα

θύματα τοῦ Πολυτεχνείου

Δρχ. 70
Μια «στροφὴ» -τοῦ
ποιητῆ τοῦ «ΚΑΤΑ
ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΩΝ» μὲ
ἐπίμετροκαὶ γλωσσάρι

Δρχ. 70

Μια συλλογὴ ἀπὸ
κείμενα καὶ

σκίτσα

101C)

MHOET: ἀνέκδοτα
ἢ πρωτσδημοσιευμένα
<
ἡστὸ <<ANTI»_—__.J

,,

_

ἐκείνη ὴ (ἐπιπόλαιη θα τὴ χαρακτηρίζαμε)
ἀπόφαση να μεταναστεῦσουν δυὸ χιλιάδες ἐργάτες στὴ Βουλγαρία. Τὸ ἐργατικὸ δυναμικὸ
σὲ καμια περίπτωση δὲν ἐπρεπε να χρησιμοποιηθεῖ για ἐξαγωγή. Ἀντίθετα, μὲ τὴ χρηματικὴ βοήθεια ποὺ στάλθηκε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα
καί μὲ τὴ βοήθεια 11013 'v01 διατεθειμένες να
προσφέρουν οἱ ἀραβιικὲς χῶρες, μποροῠν να
φτιαχτοῦν τόποι παραγωγῆς, ποὺ θα μποροῠσαν ν’ ἀπασχολήσουν 010 10 ἐργατικὸ δυναμικό, ἂν φυσικα τόσο στὶς κυπριακές ἐπιχειρήσεις ὅσο καὶ στὸ «ἀνεργο κεφάλαια» ἐπιβαλλόταν ἕνας ἐπαναστατικὸς κρατικὸς παρεμβατισμός.
Πολλὲς φορὲς ὁ Μακάριος ἐἶπε πὼς ὁ κυπριακὸς ἀγῶνας εἶναι ἕνας πεισματικὸς καὶ
μακρόχρονος ἀγώνας. “Ὀμως, ένας μακρόχρονος ἀγώνας πρέπει να προγραμματίζεται σαν
τέτοιος. Καὶ εῖναι θλιβερὸ να διαπιστώνει κανεὶς πῶς για τὴ θεμελίωση ἐνὸς μακρόχρονου
ἀγῶνα, τα πιὸ πάνω βασικα σημεῖα ’έχουν λησμονηθεῖ ἢ παραγνωριστεῖ. ”Αλλωστε, ἕνας
προγραμματισμὸς ἀπὸ κάθε αποψη εἶναι ἐπωφελή ς, ὅσο κι ἂν οἱ συνθῆκες 1101‘) σήμερα ὑποβόσκουν, δημιουργοῦν 11; ἐλπίδες για μια ἐπιτάχυνση τῆς λὺσης. Αὐτὸς τοῦτος ὁ πρόγραμματισμὸς ὑποβοηθεῖ τὴν ἐπιτάχυνση.

Μέσα στῆν ἀπσμόνωση ἡ Τουρκία

Καλυτερες οι προοπτικες
Ἀναμφίβσλα, τα έλληνικα καί τα έλληνοκυ-

πριακα ἀνοίγματα πρὸς ὅλες 1‘1; κατευθύνσεις
ἐχουν δημιουργήσει καλύτερες προοπτικές.
“Ὀμως, ἀτενίζοντας πρὸς 11; νέες προοπτικές,
05 καμια περίπτωση σὲν μπορεῖ να παραγνωρίζει 1101/51; 11; δυσκολίες καί 11; αντιξοότητες
ποὺ ἐξακολουθοῦν ἀκόμη να προβάλλουν,
Φὸρντ 1101 Κίσσινγκερ δὲν πρόκειται να ἐγκαταλείψουν ἐθελοντικα τὸ μεσογείακό τους
στόχο. Κι ἂν ἡ ἐμμονὴ τοῦ Κογκρέσοου 011;
ἀποφάσεις του θα ἐξακολουθεῖ να παραμένει
γι’ αὐτοὺς ἕνα πρόβλημα (στη βάση του ἠθικὸ
πρόβλημα), ὅμως τὸ πρόβλημα ἐξεύρεσης
ὅπλων για τὴν Τσυρκία ὁὲν παρέμεινε αλυτο.
Μέσω τῶν νατοϊκῶν συνεταίρων (Γερμανῶν,
Ἰταλῶν, νΑγγλων 11.1.1.) μποροῠν να ἐξασφαλιστοῦν τα ἀπαιτούμενα ὅπλα.
Εἰναι, ἐπίσης, ὁρθὸ κεῖνο ποὺ πρόσφατα
ἐχει ῦπογραμμίσει ὁ Γλαῦκος Κληρίδης, ὅτι
ροῦμε να περιμένουμε βοήθεια. Κι ἂν ἀπὸ 11‘]
Σοβιετικὴ Ἕνώση, σύμφωνα μὲ τὴ νέα της διακήρυξη, ’έχουμε «κατι» να περιμένουμε, εἶναι
τὸ 011: «Θα ἀντιδράσει ἀποφασιστικῶς εἷς
νέαν ἑπέμβασιν».
Εἶναι οἱ ’άλλοι παράγοντες ποὺ ’έχουν ξανοίξει 11; εῦνοῑκὲς προοπτικές. Εἶναι οἱ νέοι
ὁρίζοντες πρὸς τοὺς ὁποίους, Ἀθήνα 1101
Αευκωσία, ἐχουν στραφεῖ 1101 ποὺ έχουν ὁδηγήσει τὴν ’Ἀγκυρα στὴν ἀπομόνωση. Χαρακτηριστικα γι’ αὐτὴ τὴν ἀπομόνωση μιλοῦν,
μετα 1‘1; συναντήσεις τῶν Βρυξελλῶν, οἱ πιὸ
ἐγκυρες τουρκικὲς ἐφημερίδες. Ὁ Μετὶν Το-

Η BAAKANIKH EAAAAA
’ τοῡ τάκη Πρόκα

.

Ἐντυπωσιασμένοι ἀπὸ τὰ ταξίὸια τοῦ κ. Καραμανλῆ στὸ Παρὶσι, τὴ Βόννη
καὶ 11; Βρυξέλλες, πολὺ λίγο προσέξαμε τὴ ὁραστηριότητα πού ὑπάρχει στὸ
βαλκανικό χῶρο. Κι ὅμως, τα Βαλκανια ἀποτελοῦν τὸ ζωτικό μας χῶρο καὶ
ἡ ἄνετη κίνησή μας σ’,αὐτὸν εἶναι προϋπόθεση για τὶς ὁιπλωματικές μας
προσπάθειες παραέξω.
Μετα τὴν Ἀλλαγή, ό Γιουγκυσλάβος ’Υπουργὸς Ἐξωτερικῶν κ. Μίν ιτς ἧταν ἀπὸ τοὺς
πρώτους ἐπίσημους ἐπισκέπτες στὴ χώρα μας.
“ Μετά, έγινε τὸ ταξίδι στὴ Σόφια’ καὶ πρὶν ἀπὸ

20 μέρες ἧρθε καὶ τὸ Βουκουρέστι.
.

"Avon/110 1100; τα Βαλκανια λοιπόν; Ἐλπίζουμεῇπὼς πρόκειται για κάτι πολὺ οῦσιαστι1101500. Βέβαια, ὃὲν μπορεῖ ἀκόμη να γίνει λόγος για Βαλκανικὸ Σύμφωνο, γιατὶ τόσο ἡ
Βουλγαρία ὅσο 1101 1] Ρουμανία εἷναι ἐντετα-

γμένες στὸ Σύμφωνο τῆς Βαρσοβίας. Ὁ βουλγαρικὸς λαὸς τοῦ σ. Ζίφκωφ εἶναι ἀδελφὸς
“

” λαὸς με τὸ ρωσικὸ καὶ ὁ ρουμανικὸς λαὸς τοῦ
0. Τσαουσέσκου εἶναι καλα ὑποταγμένος στὴν
ἐπιρροὴ καὶ τὴν ἰσχὺ τῆς Ρωσίας. Ἔτσι, ἀκόμη
καὶ ἂν τὸ θελήσουν, θα εἷναι ἀδύνατο να λά' ,βουν ἐπίσημα θέση ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδας, ἐαν δέν
’ > ’ συμφωνεῖ ἡ Μόοχα. "Ooo κι ἂν ἡ λέξη «δορυ. _ φόροι» ἕχει ξεφτίσει στὴ συνείδησή μας, τα
. κράτη-μέλη τοῦ ἀντι-ΝΑΤΟ εἶναι ὑποχρέῳμένα να προσαρμόζονται οτὴν πολιτικὴ τῆς
L , Σοβιετικῆς Ἑνώσεως. Κι ἂν τα ἀποτελέσματα
τῶν ἑρπυστριῶν ποὺ ἀκολούθησαν τὴν ”Ανοι-

. ξη τοῦ 1968 δὲνέχουν λησμονηθεῑ, εῖναι βέβαιο

ντ €112111°13‘1512111113113‘?111233111121
,1 ποσοῦτὸ τῶν ἐμπορικῶν συναλλαγῶν τῶν «δορυφόρων» γίνεται μὲ τὴ Σοβιετικὴ "va011, κι
εἶναι ὄπλο ἐξ ἴσου ἰσχυρὸ μὲ αρκετὲς τεθω-

ᾳκισιιὲνες 112901911689Κατ’ ἀνάγκην, λοιπόν, οὒτε ἡ Βουλγαρία
Ρουμανία έχουν ἐλευθερία γνώμης.

Μπορεῖ να λεχθεῖ ὅτι 011; ψηφοφορίες στὸν
ΟΗΕ, για παράδειγμα, «συμβαίνει» κάθε φορα
ἡ γνώμη καὶ ἡ ψῆφος τους να εἰναι ἡ ἰ’δια μὲ
τῆς Ρωσίας. Ναί, ἀλλὰ 05 περίπτωση διαφωνίας τί γίνεται; “Οταν αῦριο ἡ Ἑλλάδα φέρει
ἕνα θέμα στὸν ΟΗΕ, εἶναι φυσικὸ να περιμένει
συ μπαράσταση ἀπὸ τοὺς νέους βαλκανικοὺς ἐταίρους τη ς. Αῦτοὶ τί θα κάνουν, ἂν 1] Ρωσία
εἶναι ἀντίθετη;
Ὑπὸ κανονικὲς συνθῆκες, τὸ πολύ-πολύ να
ρίξουν λευκὴ ψῆφο. Ἀπὸ δῶ κι ἐμπρὸς ὅμως
ὁὲν ἀρκούμεθα οτὴν οῦδετερότητα καὶ τὴν
ἀνευθυνότητα 1101‘) χαρίζει ἡ λευκὴ ψῆφοςπεριμένουμε ψῆφο θετική. Καὶ συμπαρασταση
“ θετική. Καί, πιθανότατα, θα έχσυμε καὶ τὶς
δύο.

Σήμερα, πολὺ λίγοι Ἕλληνες πιστεύουν πῶς
οἱ βόρειοι γείτονές μας εἰναι ἕτοιμοι να μᾶς
καταβροχθίσουν ζωντανούς. Τὴν ὥρα 1101‘) ἐπὶ
χοὺντας ἀκόμη ἄνοιξε ὁ δρόμος για ἐμπορικὲς
συναλλαγὲς μὲ τὴν Ἀλβανία τοῦ Ἐμβέρ
Χότζα, εἶναι φυσικὸ να φαντάζει γελοῖος ὁ
μύθος τῆς βουλγαρικῆς Καβάλας καὶτῆς γιουγκοσλαβικῆς Θεσσαλονίκηςέ Ἡ Μόσχα πρέπει

να εἶδε μὲ εῦχάριστο μάτι 01311‘] τὴν ἀλλαγὴ νοοτροπίας τόσο τοῦ λαοῦ ὅσο καὶ τὴν ἐκφρασή
της ἀπὸ τὴν κυβέρνηση. Καὶ ἂν ἡ ἴδια, δεσμευμένη, δέν θέλει ἢ δέν μπορεῖ να πάρει θέση,
ἀφήνει τουλάχιστον τὰ συμμαχικά της κράτη
να πράξουν κατα συνείδηση. Ἐὰν δὲν τα
προστάζει...
Ἔτσι, τὸ Νέο Βαλκανικὸ Σύμφωνο ποὺ χτί-

κερ γράφει στῆ «Χουριὲτ (τῆς 1.6): «Ἡ τουρν
κικὴ αντιπροσωπεία 01‘1; Βρυξέλλες καὶ ὅλες
οἱ άντιπροσωπεῖες τῆς Τουρκίας 011; διεθνεῖ;
ὀργανώσεις τελοῦν σὲ πλήρη ἀπομόνώση. ’()
χρόνος ἐργάζεται εἰς βάρος μας. Τὸ ζωτικοτερο για σήμερα πρόβλημα τῆς Τουρκίας εἶναι
1] διάσπαση τοῦ κλοιοῦ ἀπομόνωσης. Καὶ ὁ
μόνος τρόπος διασπάσεως εἶναι v‘ ἀφήσουμε
κατὰ μέρος τὴ δημαγωγία στὸ ἐσιυτερικὸ καί
ἐν συνεχεία να πράξουμε τα δέοντα στὸ ἐξωτερικό». Καὶ ἡ «Μιλλιὲτ» (1.6.75) 1100005x5101:
«Ἡ Ἑλλὰς διατηρεῖ ὑπεροχὴ ἐπὶ διεθνοῦς
ἐπιπέδου. Μπορεῖ, ἀκριβῶς, να ἐπιδιώξη να
ἐπωφεληθῆ αὐτῆς τῆς ὑπεροχῆς 0‘ ἕνα διπλώματικὸ πόλεμο ἐναντίον τῆς Τουρκίας».
Αὐτὴ ἡ συνεχὴς πίεση -ἀνυποχώρητη πίεση
στὴν κεφαλαιώδη θέση; πολυπεριφερειακὴ
ὁμοσπονδία μὲ ἰσχυρὴ κεντρικὴ κυβέρνηση εἰναι τὸ βασικὸ καθῆκον κατα τὴν τωρινὴ
φάση. Μόνο να πρυτανεύσει ἡ συνέπεια καὶ ἡ
ἀντοχή. Ὁ χρόνος δουλεύει για μάς. Καὶ μετατρέπει τὴν τουρκικὴ ἀπομόνωση α’ ἀπελπισία,
ὅποιες κι ἂν εἰναι οἱ μηχανοραφίες τοῦ Λευκοῡ Οἴκου. Καὶ ἡ ἀπελπισία ὁδηγεῖ, ὁπωσδήποτε, στὴν ὑποχώρηοη.

3.6.75
Πλουτῆς Σέρβας

ιζεται τὶς μερες αὐτες γίνεται ἢ μὲ τὴ συγκατάιιεση ἢ μὲ τὴν προτροπὴ τῆς Μόσχας. Ἀλλὰ
γιατί ἡ ἴδια δὲν παίρνει θέση;
Δὲν ἧταν μόνον ὁ 6ος στόλος ποὺ μποροῡσε
να ἀναγκάσει τα τουρκικὸι ἀποβατικα να γυρίσουν στῆ Μυρσίνη, πέρσι τὸ καλοκαίρι. Καὶ
ὁ ρωσικὸς στόλος μποροῦσε περίφημα να παίξει τὸν ’ίδιο ρόλο, ὁπότε οἱ Τοῦρκοι θα διατάζονταν πια ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανοὺς να γυρίσουν. Κι ὅμως ὁ ρωσικὸς στόλος ὑπῆρξε τὸ
ἷδιο ἀδιάφορος ὅσο καὶ ὁ ἀμερικανικός. Φυσικά, μια αμερικανικὴ ἐπέμβαση στὴν περιοχὴ
ἧταν εὐκολότερη καὶ θα δημιουργοῦσε πολὺ
λιγότερα προβλήματα ἀπὸ μια ρωσική. Ἔτσι
οἱ Ρῶσοι αφησαν τὴ μαμα τοῦ NATO να χωρίσει τα παιδιά της ποὺ τσακωνόντσυσαν. Μόνο
ποὺ ή μαμα δὲν φάνηκε
Οἱ Ρῶσοι, μέσα στὴ σύγχυση ποὺ προκαλοῦσε 1] κλιμάκωση τῶν γεγονότων ἐκείνων
τῶν ἡμερῶν, ἀφησαν να χαθεῑ μια εὐκαιρία
ποὺ δύσκολα θα 101‘); παρουσιαστεῖ ξανά. Να
ἀποδείξουν ὅχι μόνο στοὺς Ἕλληνες, ἀλλὰ καὶ
γενικότερα, ὅτι πραγματικα ἐργάζονται για
τὴν Εἰρήνη 1101 10 Δίκαιο. Καὶ εἶναι βέβαισ ὅτι
πρέπει να καραδοκοῦν για τέτοιες εῦκαιρίες,
κυρίως ἀπὸ τὸ φθινόπωρο τοῦ 1968, 0101/ 1]
αὐτοπυρπόλυση τοῦ Τσεχοσλοβάκου φοιτητῆ
Πάλανς οτὴν πλατεία τοῦ Ἁγ. Βεντσεσλας τῆς
Πράγας, ἐκανε πολλα φιλελεύθερα πνεύματα
στὴν Εὐρώπη να ἀγανακτήσουν. Ὅλα αὐτὰ
05v μᾶς 1101/013v ἁπλῶς να ἐλπίζουμε, ἀλλὰ μας
δείχνουν ὅτι πρέπει να περιμένουμε μια 01301αστικὴ ἐνεργοποίηση τῆς Ρωσίας στὸ βαλκανικὸ χῶρο, στὸ πλευρὸ τῆς Ἑλλάδας. Ἡ ἀρχὴ
αὐτῆς τῆς ἐνεργοποίησης εἷναι 1] θέση τῶν βάσεων τοῦ Νέου Βαλκανικοῦ Συμφώινου, K100—
γότερα βλέπουμε.
Ἕτσι 1] Ἑλλάδα, ποὺ βγῆκε ἀπὸ τὸν ἀναγκαστικό, ἐφτάχρονο λήθαργο, ἐνεργοποιεῖται
010 διπλωματικὸ πεδίο καί, ἀφοῦ ἀπαλλάχτηκε
ἀπὸ τα δεσμὰ τῆς Βορεισατλαντικής Συμμαχίας, βολιδοσκσπεῐ τὸ διεθνὴ ὁρίζοντα, ψάχνοντας πια ὅχι για προστάτες, ἀλλὰ για φίλους. Γαλλία, Γερμανία, Γιουγκοσλαβία,
Βουλγαρία, Ρουμανία, Ἰταλία, Α’ίγυπτος καί
Κοινὴ Ἀγορὰ ἠταν οἱ πρῶτοι στόχοι. K01
πρέπει να ἀναγνωρίσουμε ὅτι αὐτὴ ἡ προαπάθεια γενικα ἐπέτυχε.
Ϊάκης Πρόκας

q

—— EHO‘ καὶ EHOK ————
ὁ μικρὸς κόσμος τῶν χουντικῶν
τοῦ Ἀνδρέα Λεντάκη
Δημοσιεύουμε ἕνα ἔγγραφσ που δίνει ἀνάγλυφα τὸ μικρό κόσμο τῆς «Έπαναστάσειυς τῆς 21ης
Ἀπριλίου», τα ἤθη καὶ τὸν κώδικα ἠθικῆς καὶ λειτουργίας της.
”H EHO ὑποδσυλώνεται 0’ ἕναν διορισμένο ἀρχηγό. Τὸ Γεώργιο Δέδε. Ὁ διορισμὲνος ἀρχηγὸς
διορίζεται στὸ ἐξάμβλωμα τῆς δῆθεν Μικρῆς Βουλῆς ποι) λέγεται Συμβουλευτικὴ Ἐπιτροπή.
Παράλληλα, ἐντάσσεται καὶ στὸ δῆθεν «ἀνεξάρτητο» κόμμα ποὺ ἀποτελεῖ ὀπερετικὴ δημιουργία
τῆς Χούντας. Στὸ ΕΠΟΚ.
Τα ὁισρισμένα φοιτητικα συμβούλια καλοῦνται σὲ κοινὴ σύσκεψη ὅπου· I) Ἀπερίφραστα πια
τοὺς δηλώνεται ὅτι τὸ ΕΠΟΚ, ὄχι μόνο «ἀποτελεῖ τὴν πολιτικὴν ἔκφρασιν τῆς Ἐπαναστάσεως»,
ἀλλὰ εἶναι καὶ «δημιούργημα αὐτῆς». Αὐτα για ὅλη ἐκείνη τὴ φανφάρα καὶ τα φληναφήματα περὶ
δῆθεν ἀνεξαρτησίας καὶ δὲ συμμαζεύεται. 2) Τὰ διορισμένα συμβούλια θεωροῦνται στρατιωτάκια
καλὰ για ὅλες τὶς δουλειές. Γι’ αὐτὸ καὶ προσκαλοῦνται”να ἑνταχθοῦν στὸ ΕΠΟΚ, ὥστε να

«μαζικοποιηθεῖ» τάχα μου μὲ νεολαία καὶ διανόηση. QUELLE EPOQUE! 3) Τάζει λάγους μὲ
πετραχήλια κι ἀφήνει να ἐννοηθεῖ ὅτι θα ὠφεληθοῦν οἰκονομικὰ («ὑπεσχέθη πλ ήρ η ἠθικὴν καὶ
ὑλ ικ ὴ ν συμπαραστασιν»). 4) OZ νεοεκοφίτες καὶ μέλλοντες νεοεποκίτες συγκατανεύουν, ἀλλὰ
παράλληλα... καρφώνουν χαφιεδίστικα τὸ Δέδε οτὴν ὑπηρεσία καὶ ρωτᾶν ἂν ἔχει τέτοιες
ἁρμοδιότητες καὶ τίνα κάνσυν. Κι ὅλα αὐτὰ συναμεταξύ τους. σΌλοι μαζὶ παίζουν τὸ ρόλο τοῦ
μπαλαντὲρ (ἅνθρωποι για ὅλες τὶς δουλειὲς καὶ 0’ ὅλες τὶς θέσεις) κι ὅλοι μαζὶ ὑποπτεύονται ὁ
ἕνας τὸν ἄλλο κι ἀλληλοκαρφώνονται. Αὐτα συνέβαιναν στῆν Ἑλλάδα Ἑλλήνων Χριστιανῶν στὸν
,
καιρδ τῆς Belle EHOK.
Ἰδοὺ τὸ ἔγγραφο.
FENIKH FPAMMATEIA HPQOYFIOYPFOY

τελεῖ τήν πολιτικὴν έκφρασιν τῆς Ἐπαναστάσεως καὶ
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FENIKH ΔιΝΣιΣ Πολ. κΑι TPEX.
ς

5““‘909Y”H° ῡὺῖῆς· Πβξηεῑρὲ ὅλοι νᾶ GYM"
81V?"
σθωμεν δια την επιτυχιαν της εν λογῳ προσπαθειας».
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4. Προσέτι οὖτος ἐζήτησεν ὅπως Πληροφορηθῇ
τα Προβλήματα ποὺ απαοχολοῦν τοῦς φοιτητὰς διά
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Βαθμὸς Προτεροιδτητος

’

να τα μεταφέρῃ εἰς τὴν Διοίκηοιν τοῦ Ε.Π.Ο.Κ. οὕτως

ΕΞΑΙΡ, ΕΠΕῃ-ΟΝ

‘

ὥστε ἡ τελευταία να τά θέσῃ ὑπ’ όψιν τῆς Κυβερνήσεως πρὸς ἐπίλυσιν. Ἐν συνεχείᾳ ὑπεσχέθη ἀκόμη
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'Yn’ ὅψιν K. Γενικοῦ Γραμματέως FI/Y

σις δια τὴν προσεχῆ Παρασκευήν (6-7-73).
Τα ἀνωτέρω τίθενται ὑπ’ ὅψιν Ὑμῶν πρὸς ἐνημέ-

- @EMA: Σὺσκεψις προέδρου τῆς Ε.Π-Ο· μετὰ τῆς ήνεσίας τῶν Φοιτητικῶν Συλλόγων.
,
1. Τὴν Ἑσπέραν τῆς παρελθούσης Τριτης (3-7-73)
καὶ ὥραν 20.30 ὁ πρόεδρος τῆς Ε.Π.Ο. καὶ μέλος τῆς

ρωσιν και ὁδηγίας, δεδομένου δτι οι Φοιτηται ἀπευθὺνθησαν είς τὴν ἡμετέραν ὑπηρεσίαν ζητοῦντες,
ἀφ’ ἐνὸς μὲν νά πληροφορηθοῦν, ἐάν ὁ κ. Δέδες έχῃ
τοιαύτας άρμοδιότητσς, ἀφ’ ἑτέρου ὁδηγίας δια τὴν
περαιτέρω στάσιν των.

ψ

’

‘

Συμβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς κ. Γεωργιος Δέδες συν·
εκέντρωσεν εἰς τὰ γραφεῖα τῆς Ε.Π.Ο. τά Προεὸρεῑα

Ὁ Συντάκτης

'O Διευθυντής καὶ αα.

τῆς Ε.Φ.Ε.Ε. καὶ Δ.ΙΞ.Σ,Π.Α. ὡς καὶ τῶν λοιπῶν ΦΣ.
τῶν A.E.|. τῶν Ἀθηνῶν.
2. Κατὰ τὴν συγκέντρωσιν ταύτην, ό K. Δέδες έν·
εφσνίσθη ὡς έκπρόσωπος τοῦ Ε.Π.Ο.Κ. ζητήσας ἀπὸ
τοὺς φοιτητὰς ὅπως βοηθήσουν τήν συγκεκριμένην
προσπάθειαν τοῦ Ε.Π.Ο.Κ. δια τὸ δημοψήφισμα καὶ
γενικώτερον ὅπως ἐνταχθοῦν ε’ίς αὑτό,
3. Οὗτος μεταξὺ άλλλων εἶπεν; «Τὸ Ε.Π.Ο.Κ. ἀπο·

Π. Λιάπης

Δ. Κουτρουφάτσος
'O Γενικὸς Διευθυντής
”
,
Νικήτας Δημητρακόπουλος

Γραμμὴ Ἐνεργείας ὑπὸ κ. Γ.Γ. ΠΙΥ
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εκδοση

φλωρεντιας

τερικὴ πολιτική;
,

Ολόκληρηᾑ ἱστορία τοῦ Ελληνισμοῦ πολλα θα
ἐπρεπε να μᾶς εἰχε διδάξει- 0‘8 ὅλους τους Ἕλληνες.
Γιατί ζήσαμε 145 χρόνια θεσμοποιημενης ὑποτέλειας
σὲ διαφόρους «Προστάτες», Ζησαμε, δηλαδή, 145
χρόνια με ἐξωτερικὴ πολιτικὴ ὑποταγμένη στις ἐπιτα
γὲς τῶν συμφερόντων αὐτῶν των κάθε λογῆς «Προστατῶν» μας. ’,Οχι βέβαια, τυχαῖα και ἀνεξήγητα- για

συνυπολογίζουμε, βέβαια, τοὺς κάθε λογῆς χουντικούς, κρυπτοχουντικοὺς καί «γεφυροποιοὺς» ποὺ
ἐξακοκολουθσῦν να ὑπάρχουν, καὶ μερικοί σχεδὸν να
βασιλεύουν, στὴν πολιτική μας σκηνὴ -για κάποιο
αναπροσανατολισμὸ τῆς ἐξωτερικῆς μας πολιτικῆς,
για κάποια «ἀνεξαρτοποίηση» τῆς ἐθνικῆς μας ζωῆς.

ὅσους τουλάχιστον γνωριζουν και τὴ διεθνὴισορροπία

Μόνο ποὺ 0’ αῦτὲς τὶς μαγικὲς λέξεις ὁ καθένας ὃίνει γοερά, κατὰ κανόνα - τὴ δική του ἑρμηνεία, τοὺς δίνει ’
τὸ περιεχόμενο ποὺ τὸν βολεύει, σύμφωνα μὲ τὶς ἰδιαίτερες ἱδεολσγικοπολιτικές του τοποθετήσεις - ἢ καί τὶς
φοβίες του - καί σύμφωνα μὲ τα ταξικά του συμφέροντα. Καὶ πολλοὶ -ὁ πολιτικός μας κόσμος καί ἡ
Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων, βέβαια -σωπαίνουν, Ἣ μιλοῦν
μὲ θεληματική, ἐντεχνη ἀσάφεια, (1‘8 ἀξιοθαύμαστη ἐλλειπτικότητα. Μὲ ἀποτέλεσμα να δημιουργοῦνται στὸν
πολυ κόσμο, στὸ λαό, ἀπειρη σύγχυση, πολλές ἀβεβαιότητες, βαθιές, γεμάτες ἀνησυχία, άπορίες
Ὀμως πρέπει να ξέρσυμε- πρέπει ὁ έλληνικὸς λαὸς
να καταλάβει. Γιατί τὸ πρόβλημα ἀφορᾶ στὴ ζωή του
και στὸ μέλλοντου, ἴσως ἴσως οτὴν ἐθνική μοις ὑπόσταση. Γι’ αυτὸ καὶ επ ιχειρουμε, 0’ αὐτὸ τὸ τεῦχος τοῦ ΑΝTI, μια πρώτη, κάθε ἀλλο παρὰ πλήρη, ματια στὶς διάφορες ὅψεις του; στοὺς ἄξονες πάνω στοὺς ὁποίους θα
ἐπρεπε να ἁρθρωθεῖ αὐτὴ ἡ νέα ἐξωτερικὴ πολιτική

δυνάμεων οτὴν περιοχή μας και τὴν κατάσταση καὶ
‘ ἐσωτερικὴ δόμηση τῆς ἐλληνικῆς οἰκογομίας καὶ κοινωνίας σ’ ὅλσ αυτὸ τὸ μακρυ και γεμάτο ὀδύνες διάστημα.
Σήμερα, μοιάζει να διδαχτήκαμε. Σωστότερα, μοιάζει να διδάχτηκε, επιτέλους, κι ένα μεγάλο τμῆμα τοῦ
“ πολιτικοῦ μας κόσμου κι ἕνα, ἐστ-ω καὶ μικρότερο,
κομμάτι τῆς ἀστικῆς μας τάξης. Μόνο ποὺ γι’ αὐτὸ
χρειάστηκε ή Εφταετία, ἡ προδοσία τῆς Κύπρου, ἡ
‘ ἀπειλὴ να ἐξοντωθοῦμε σαν φυλή, σήμερα ή αὕριο,
ἀπὸ τοὺς «φίλους καί συμμάχους» Τούρκους, μὲ προτροπὴ καὶ καθοδήγηση ἀπὸ τοὺς «συμμάχους καὶ
προστάτες» Ἀμερικανούς, μὲ τὴ σιωπηρὴ - τουλάχιστον, σιωπηρὴ - συγκατάθεση κάμποσων εὐρωπαίωιν
«προοδευτικῶν», ὅπως ὁ κ. Σμὶντ τῆς Δ. Γερμανίας ἢ ὁ
κ. Οῦῑλσων, τῆς ἐργατικῆς Ἀγγλίας. Καὶ γιανα βάλουμε τὰ πράγματα στῆ θέση τους, χρειάστηκε, ἐπιπλέον, τὸ ὑλικὸ κίνητρο; ή ἐλπίδα ἢ ἡ ψευδαίσθηση
-δὲν εἶναι τοῦ παρόντος να τὸ ξεκαθαρίσουμε
αὐτὸ - μιᾶς μερίδας τῶν ἀστῶν μας ὅτι έγιναν ἢ πρόκειται να γίνουν σύντομα ἐθνικὴ ἀστικὴ τάξη κι ἐχουν
ἣ θα ἐχουγ, συνεπῶς, να προστατεύσουν σημαντικα σημερινα ἢ προσδοκώμενα στὸ κοντινὸ μέλλον- συμφέροντα. Συμφέροντα ἀπὸ τὴν προσδοκωμένη σχεΙτικα αὐτόνομη ἐκμετάλλευση τῶν τεραστίων κοιτασμάτων πετρελαίου καὶ αλλων, περισσότερο ἢ λιγότερο πολυτίμων, πρώτων ὑλῶν που «ξαφνικα» ἀνακαλυπτουμε- μᾶς ἐπιτρέπουν να ἀνακαλύψουμε-ὅτι
ὑπάρχουν αφθονες οτὴν ἐλληνικὴ γῆ καί στις ἑλληνικὲς
θάλασσες.
”,Ετσι φτάσαμε, τοῦτο τὸ θερμά, ἀνήσυχο καὶ ταραγμένο καλοκαίρι, να μιλᾶμε ὅλοι -καὶ στὸ «ὅλοι» ὃὲν

μας, στα πετρέλαια, στῆν ὑφαλοκρηπίδα, στὸ Αἰγαῐο

καὶ φυσικὰ οτὴν Τουρκία, στὴν Κύπρο καὶ στὴ Μέση
Ἀνατολή, στὴν ΕΟΚ- μὲ ἰδιαίτερη ἐμφαση στὴ Βρε-

τανία, στῆ Γαλλία καί στὴ Δ. Γερμανία - καί στὴ Μεσόγειο. Καὶ ἐλπίζουμε σ’ ἕνα προσεχὲς τεῦχος μας να
ὁλοκληρώσουμε τὴν εἰκόνα. Με τὴν ἐλπίδα ὅτι έτσι θα
βοηθήσουμε μὲ τὶς μικρές μας καί μείς δυνάμεις, να
προχωρήσει ὁ προβληματισμός, να ἀρχίσει μια σοβαρὴ
καὶ ὁλοκληρωμένη συζήτηση. εὨστε να καταλάβει ὁ
λαός μας, να καταλάβουν οἱ προοδευτικὲς δυνάμεις
τοῦ τόπου ποῦ θα μπορούσαμε - ἢ ποῦ θα μπορέσουμε
κάποτε - να πᾶμε, ποῦ πραγματικα πηγαίνουμε, για
ποιὸ λόγο πηγαίνουμε, τί. ἐπιτρέπεται να προσδοκοῦμε
καί τί να φοβόμαστε ἀπὸ τὸν «ἀναπροσανατολισμὸ»
τῆς ἐξωτερικῆς μας πολιτικῆς.

11

EEPOYME

_

x

Τοῦ Ἀλέξη Φωτεινοῦ

Γενικὸ εἷναι σήμερα τὸ αἴτημα για μιάν, ἔστω καὶ σχετική, ἀνεξαρτο- λογὴ τῆς κυβέρνησης - καί ὅχι μόνον αὐπο ἷηση τῆς χώρας, για ἕνα περισσότερο ἢ λιγότερο, ριζικδ ἀναπροσα- τῆς - εἶναι ή ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ γρήγορη
ἐνταξη τῆς χώρας μας στὴν Ε.Ο.Κ. Ἡ
ι
νατολισμὸ τῆς ἐξωτερικῆς της πολιτικῆς. Καὶ αὐτὴ ἀκόμα ἡΔεζ-ἰα - μὲ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν κρατῶνἑξαίρεση τοὺς χουντοδεξιούς καὶ τοὺς ποικιλώνυμους «γεφυροποι- μελῶν τῆς ὁποίας -καὶ ἰδιαίτερα ἡ Δ. .
οὺς» - ἀμφισβητεῖ τὴν πολιτικὴ τῆς ἐξάρτησης ἀπὸ ng ΗΠΑ καί, σὲ Γερμανία καί ἡ Ἀγγλία- μας πιέζουν .
μικρότερο βαθμό, ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ. Μάλιστα, αὑτὴ ἡ ἴδια Δεξια κατά- ἀνυποχώρητα να μείνουμε στὴ συμμαχία.
πίεση αὐτὴ τὴν ἐζησε πολὺ ὀδυνηρά
λαβέ, ἐπιτέλους, ὅτι ἡ Ἑλλάδα δὲν μπορεῖ να ἀγνοεῖ τὶς βαλκανικὲς Τὴν
ὁ κ. Μαῦρος ὅταν, σαν ὑπουργὸς τῶν
χῶρες, ὅτι δὲν εἶναι πρὸς ὄφελός της ὅτι ποτὲ μέχρι σήμερα ”Έλληνας ἐξωτερικῶν, ἐπισκέφθηκε τὴ Δ. Γερμαπρωθυπουργδς ὁὲν ἐπισκέφτηκε τὴ Μόσχα.
νία. Καὶ τὴν ὑφίσταται κάθε μέρα ὁ κ.
Κανεὶς δέν ἀμφισβητεῖ ἐξάλλου, ὅτι ἡ προσπάθεια γι’ αὐτὸ ,τὸν Καραμανλῆς. Ὁ ὁποῖος, ὅμως, φέρεται
ἀναπροσανατολισμό τῆς ἐξωτερικῆς μας πολιτικῆς ἅρχισε μετα τὴ με- αποφασισμένος να ὑποκύψει μόνο ἀφοῦ
προηγούμενα ἐξασφαλίσει μερικα ζωτιταπολίτευση, μὲ τὴν τυπικὴ ἀποχώρησή μας ἀπὸ τὸ στρατιωτικὸ τμῆμα κῆς σημασίας ἀνταλλάγματα (ὅπως εἶναι
τοῦ ΝΑΤΟ. Ἢ ὅτι συνεχίστηκε ἔκτοτε, μὲ μορφὴ ἀναζητητική, πρὸς ὁ ἐξαναγκασμὸς τῆς Τουρκίας να ἐγκαὁιάφορες κατευθύνσεις. Καί, τέλος, ὅτι ἐπιταχύνθηκε ἐντυπωσιακα

κατα τῖς τελευταῖες ἑβδομάδες. Καὶ μάλιστα, μὲ κάποια ἐπιτυχία.
Ἀλλὰ καὶ σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις μὲ πολλὴ διστακτικότητα, ἐπιφανειἀκὰ ἢ καὶ πρόχειρα. Τόσο διστακτικά, τόσο ἐπιφανειακὰ καὶ τόσο
πρόχειρα, ὥστε να δημιουργεῖται εὔκολα ἡ ὑπόνοια ὅτι ἀπέβλεπε —o’
αὐτές, τουλάχιστον, τὶς περιπτώσεις- στῆν τήρηση τῶν προσχημάτων
για να ἱκανοποιηθεῖ τὸ κοινὸ αἴσθημά ἢ καὶ στὴν ἁπλὴ -ἀλλα καὶ
θορυβώδη καὶ ἑντυπωσιακὴ- ἐνίσχυση τοῦ προσωπικοῦ κύρους τοῦ

ταλείψει τὴ σημερινὴ ἐπιθετικὴ πολιτική
της, τουλάχιστον γιὰ ἕνα κάπως ἱκανοποιητικὸ χρονικὸ διάστημα, καί ή παροχὴ _ -~
κάποιων «ἐγγυήσεων» ὅτι ὁ ἑλληνισμὸς
τῆς Κύπρου, δὲν θα αφεθεῖ στὸ ἀνύπαρκτο ἐλεος Α τῶν Τούρκων εἰσβολέων). - 7
Ἀπόφαση για τὴν ὁποία, λέγεται, ὅτι εἶχε ·
ἀπὸ καιρὸ ἐνημερώσει τμῆμα τουλάχιστον τῆς Ἀντιπολίτευσης, ζητώντας του ’ μ ,
κατανόηση καὶ συμπαρασταση. ”
’

πρωθυπουργοῦ.

2. Σχέσεις μὲ τὶς ΗΠΑ. Καὶ ἐδῶ δέν , ”
πρέπει να αὐταπατόμαστεῑ ἡ ἐπιδιωκόμενη «ἀποδέσμευση» απὸ τὸν ἓλεγχο τοῦ
ἀμερικάνικου, ἰμπεριαλισμοῦ εἶναι μόνο
Λογικό, συνεπῶς, εἶναι τὸ ἐρώτημαῑ
Ξέρουμε ποῦ πάμε; Ξέρουμε μὲ ποιοὺς
θέλουμε να π(”ιμε; καί γιατί; καί πῶς, Καὶ

ὴ ἀπάντηση σ’ αὐτὴ τὴ σειρα τῶν ἐρωτημάτων ἐχει. βέβαια, αποφασιστικὴ σημασία. Ἀλλα καὶ ὁὲν εἶναι εύκολη. Για κεῖνον. τουλάχιστον, ποὺ θα ἤθελε να ἀπαντήσει ὑπεύθυνα. “Ομως θα τὴν ἐπιχειρήσουμεε
_
1. Σχέσεις μὲ τὸ ΝΑΤΟ. Κανεὶς ὁὲν,
μπορεῖ να πείσει ὅτι φύγαμε πραγματικα
ἀπὸ τὸ στρατιωτικὸ τμῆμα τοῦ ΝΑΤΟ.
Ούτε καί. μπορεῖ να πείσει ὅτι ή σημερινὴ
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κυβέρνηση θέλει πραγματικα να φύγει ὴ
χώρα ἀπ’ αῦτό. Καὶ ὅχι μόνο, γιατί, μὲ
ἐξαίρεση τὸ Στρατηγεῖο τῆς Σμύρνης, οἱ ,
ἐκπρόσωποι τῶν Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων
Δυνάμεων βρίσκανται πάντοτε στὶς θέσεις τους σὲ ὅλα τα Στρατηγεῖα τῆς συμμαχίας. Ἢ καί γιατὶ δέν τὸ ἐπιθυμεῖ ἡ
στρατιωτική μας ήγεσία, "H, τέλος, καῖ’
γιατὶ οτὴν Κρήτη κατασκευάζονται αὐτὴ
τὴ στιγμὴ καινούργιες νατο“ίκὲς βάσεις
(ὅσο κι ἂν προσπαθεῖ να τὸ διαψεύσει τὸ
ύπουργεῖο Ἀμύνης).,Δεν μπορεῖ να πείσει γιατί βασικὴ καὶ διακηρυγμένη ἐπι-

μερικὴ - πολὺ μερική. ”Οχι ἁπλῶς γιατὶ
τέτοιες διαβεβαιώσεις έδωσε ἀπανειλημμένα σὲ ἐπίσημους ἣ ἀνεπίσημους Ἀμε- ,
ρικανοὺς συνσμιλητέςτου ὁ κ. Ἀβέρωφ. .
Ἀλλα κυρίως γιατὶ ή περίφημη «ἀναθε-

ώρηση» τῶν ὅρων μὲ τοὺς ὁποίουςεῖνα
ἐγκαταστημένες σὲ ἐλληνικα ἐδάφη διά
φορες - καί μερικὲς πολὺ σημαντικὲς
πολὺ ἐπικίνδυνες - ἀμερικανικὲς βάσεις
ἦταν στὴν πραγματικότητα ἁπλὴ στάχτη

στα μάτια. Ἀφοῦ οἱ κυριότερεςάπδ ,αὐ
τές τίς βάσεις -στὴν Κρήτη καὶ στ’ὴζν

ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα - δὲν ἀπ

έλὲσᾷῖὶ

.
’

κὰν θέμα συζῆτησης, ἐνῶ οἱ «ἀλλαγὲς»
ποὺ συμφωνήθηκαν για rig ὑπόλοιπες
, . (για τῆ βάση τοῦ Ἑλληνικοῦ, π.χ.) ὑπῆρξαν ἐπιφανειακὲς καί αφησαν τῆν οῦσία
ἀμετάβλητη (τὸ προσωπικὸ ποὺ φεύγει

στρατιωτικὸ NATO καί να προχωρήσει
στῆν παροχὴ κάπως αξιολογότερης οἰκονομικῆς βοῆθειας, ποὺ συμφωνήθηκε ἤδη

μὲ τὸ ταξίδι τοῦ Ζισλώτα. Ἐπιπλέον, φαίνεται ὅτι ἐπιτυχία σημειώθηκε ἀπὸ τήν
ἀπ’ αῦτές, π.χ., εἶναι δευτερεύουσας σηπλευρὰ τῆς κυβέρνησης καὶ orig προσπαμασίας καὶ ἀσχολεῖται κυρίως μὲ τὴν ψυθειές τῆς να ἐξασφαλίσει ὑποστήριξῆ για
χαγωγία, οἱ πτήσεις αεροπλάν(ι)ν συνεχί- rd αἰτήματα της πρὸς τὸν ὀργανισμὸ τῆς
ζονται κανονικότατα ὅπως ἀκριβῶς καὶ EOK, orig Βρυξέλλες.
πρὶν κ.λπ.). Καὶ ἀκόμη γιατὶ κανείς Εὐ4. Σχέσεις μὲ τὰ Βαλκανια (καὶ γενιρωπαῖος σύμμαχος, οὒτε καὶ αὐτῆ ἡ Γαλ- κότερα μὲ τὶς σοσιαλιοτικὲς χῶρες).
λία, εἶναι πρόθυμος να μας βοηθήσει Πρὸς τὴν κατεύθυνση αῦτη οῖ ἀναζητήκατα ὁποιοδήποτε τρόπο πρὸς αὐτῆ τὴν. σεις τῆς κυβέρνησης πῆραν αρχικα χαρακατεύθυνση.
κτήρα ψηλαφίσματος, μιᾶς πρώτης διΑὐτό, παντως, δὲν σημαίνει ὅτι δὲν κα- ερεύνησης, καί ὑπῆρξαν καὶ ἐπιφυλακτιταβάλλεται προσπάθεια να αποκτήσουμε κὲς καὶ διστακτικές. Καὶ τοῦτο παρα τὶς
μια κάποια απαλλαγμένη απὸ τὸν μέχρι ρητὲς διαβεβαιώσεις που μᾶς δόθηκαν
χτὲς αποπνικτικὸ αμερικανικὸ έλεγχο ὅτι τα πρὸς τὸ βορρᾶ σύνορα μας δὲν
ἐλευθερία κινήσεων orig σχέσεις Ιιιας μὲ πρέπει να μας απασχολοῦν καθόλου σ’
χῶρες τῆς περιοχῆς που θα μποροῦσαν να
αὐτῆ τὴ δύσκολη φάση. Καὶ παρα τὶς
αμβλύνουν ἀποτελεσματικα rig ἐπικίνδυ- τολμηρὲς οίκονομικές προτάσεις που μᾶς
νες, τοπικοῦ χαρακτῆρα, πιέσεις ποὺ δεέγιναν στῆν αρχικῆ, διερευνητικῆ φάση.
χόμαστε καί προβλέπεται ὅτι θα δεχόμαΠροτάσεις ποὺ θα μπορούσαν να αποδειστε ἀπὸ τὴν Τουρκία. Ἢ καὶ ὅτι δὲν ἐπι- χτοῦν πολύτιμες για τα λιμάνια τῆς Θεσδιώκουμε τὴν ἐξουδετέρωση τοῦ ἀποπνι- σαλονίκης, τῆς Ἀλεξανδρούπολης ῆ καὶ
κτικοῦ ἐλέγχου που οἱ Ἀμερικανοὶ θέγια κάποιο ἄλλο λιμάνι ποὺ μᾶς προτάλουν να ἐξασφαλίσουν, αμεσα ῆ ἐμμεσα,
θηκε να κατασκευαστεῐ μὲ χρηματοδόπάνω στα ἑλληνικα πετρέλαια (που, σύμτηση σὲ εἶδος προκαταβολῆς ἀπὸ rig ἐνφωνα μὲ ὑπεῗῖθυνους ξένους ὀργανισμοὺς διαφερόμενες γειτονικές μας χῶρες. (Oi
διεθνοῦς κὺρους, ἀποτελοῦν τό πέμπτο

ποὺ τὸν αρχισε κιόλας ἀπὸ τὸ Βελιγράδι
καὶ τὸν ὁποῐο θα συνεχίσει κατα τήν ἐπίσκεψή του στὴ Σόφια, orig ἀρχές- τοῦ
Ἰουλίου.
Πάντως, rd ανοίγματα πρὸς rd Βαλκανια, ὅπως τουλάχιστον έχουν σήμερα τα
πράγματα, θα ἀναπτυχθσῦν με πολλῆ
προσοχή, χωρὶς βιασύνες, με κύριο γνώμονα τὴν ἀνάγκη να μῆ δημιουργηθοῦν
ἐξαιτίας τους προβλήματα μὲ τῆ Δ. Εὐρώπη, ποὺ ἀποτελεῖ τῆ βασικὴ ἐπιλογῆ

Βούλγαροι πρόσφεραν γι” αὐτὸ τὸ σκοπὸ

μεγαλύτερο συνεχὲς κοίτασμα τοῦ κόσμου, ποὺ ξεκινᾶ στῆ Ρουμανία καί καταλήγει στῆ Λιβύη).
’
3. Σχέσεις μὲ ,τή Δυτική Εὐρώπη. Πρὸς
αὐτῆ τὴν κατεύθυνση ἀναζητα κυρίως f]
κυβέρνηση στηρίγματα για τὴν καινούργια της πολιτική. Ἰδιαίτερα στῆ Γαλλία ἀλλα καὶ ἀλλοῦ. Στηρίγματα οἰκονομικά,
’ πολιτικὰ καὶ στρατιωτικά. Οἰκονομικά;
πολυποίκιλη οἰκονομικὴ βοήθεια για τὸ
ξεπέρασμα τῆς σημερινῆς οἰκονομικῆς
κρίσης καὶ για τὴν «αὐτόνομη». ανάπτυξη
τῶν πλουτοπαραγωγικῶν πόρων τῆς χώρας, ὥστε να δημιουργηθεῐ, ἐλπίζουν μερικσί, μια ίδιότυπη ἐθνικὴ ἀστική τάξη,
μετατροπὴ τῆς χώρας σὲ ἕνα εἶδος «γέφυgag» μεταξὺ Εὐρώπης - Μέσης Ἀνατολῆς - Ἀφρικῆς, μὲ σοβαρὰ ὀφέλη για τὴν
οἰκονομία τῆς χώρας, πλήρης καὶ ΥΩή-’
γορη ἓνταξη στῆν EOK. Πολιτικάῑ απομόνωση, σχετική, τῆς Τουρκίας καί, σχετικὴ πάλι, ἀντιστήριξη για τὴν αντιμετώ-

τοῦ πρωθυπουργοῦ.

5. Σχέσεις στὸ Μεσογειακὸ Kai Μεσανατολικὸ χῶρο. Βέβαια. πρὸς rig μεσανατολικὲς χῶρες ἐγιναν ἤδη μερικα δειλὰ
καὶ ἀνεπαρκῆ (ἰνοίγματα - μάλιστα σε
κάποιο συντονισμὸ μὲ rig προσπάθειες
τοῦ Μακάριου στῆν περιοχὴ τοῦ Περσι-

κοῦ Κόλπου. Ἀλλά, γενικά, σ“ αὐτὸ τὸ
χῶρο οἱ σκέψεις τοῦ πρωθυπουργοῦ καί

τῶν συμβούλων του δὲν φαίνεται να μποροῠν να ξεπεράσουν. για τῆν ὥρα, τῆν
παλια νοοτροπία που βλέπει rig χῶρες
ἀὐτὲς με μάτι κάπως ὑπερφίαλο, ποὺ μοιραῑα μπορεῖ να δημιουργήσει καχυποψίες
απὸ τὴν άλλη πλευρά. Καὶ τὸ χειρότερο,
οἱ ὑπεύθυνοι τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς
δέν φαίνεται να έχουν καν σκεφθεῑ τὸ
αλλο μεγάλο θέμα; τὸ θέμα ἐνὸς ἀνοίγματος πρὸς rig μεσογειακὲς - καί κυρίως rig
μικρές μεσσγειακες - χῶρες. Οὒτε καὶ
' φαίνεται να ἔχουν αποδεχτεῖ οἱ κύριοι
αὐτοὶ τὴν ἀνάγκη να καταστήσουμε τὸ
Κυπριακὸ ὅχι ἑλληνοτουρκικὸ πρόβλημα.
ὅπως θέλουν οἱ «σύμμαχοι», αλλα πρόβλημα ἐνταγμένο στα πλαίσια τοῦ συνολικότερου προβλήματος τῆς Μέσης
Ἀνατολῆς.
Καὶ για να κλείσουμε; ἐπιζητεῖται
ἀσφαλῶς ἀπὸ τὴν κυβέρνηση ἓνας κάποιος αναπροσανατολισμὸς τῆς ἐξωτερικῆς μας πολιτικῆς. Ἀλλὰ αὐτὸ γίνεται
κατα κάποιο τρόπο στα τυφλα ἀκόμη, ὅχι
στῆ βάση ἐνὸς συνολικοῦ σχεδίου. Καὶ
γίνεται μὲ βάση μερικὲς βασικὲς ἐπιλογὲς
που βάζουν ἁποφασιστικα ἐμπόδια στῆν
πλήρη ἀξιοποίηση τῶν δυνατοτήτων ποὺ
μᾶς προσφέρονται. Ἐπιλογὲς ποὺ ἐπηρεάζονται καὶ ἀπὸ rig ἐσωτερικὲς πολιτικοκοινωνικὲς ίσορροπίες τῆς χώρας μας.
Στὶς ὁποῐες πρέπει να ἀναφερθοῦμε σὲ
προσεχὲς ἂρθρο μας - για να ξαναδοῦμε
τὸ ὅλο πρόβλημα ἐξ ἀρχῆς, πάνω σὲ μια
διαφορετικὴ βάσήῑ ὂχι μόνο μὲ βάση μια
στατικὴ ἐκτίμηση τῶν «παραδοσιακῶν»
για τὴν πολιτική μας ἡγεσία παραγόντων,
ἀλλὰ καὶ μὲ βάση μια διαλεκτική, δυναμικὴ ἐκτίμηση ὅλων τῶν συνιστωσῶν του,
καὶ μάλιστα ἐκείνων τῶν συνιστωσῶν ποὺ
ἐλληνικὴ πολιτικὴ ἡγεσία καί γραφειοκρατία τοῦ ἐλληνικοῦ Ὑπουργείου
Ἐξωτερικῶν έμαθαν να μὴ «βλέπουν».

περίπου ατοκο δάνειο ὕψους, λέγεται, 20
ἑκατομμυρίων δολλαρίων. Ἐπίσης Βούλγαροι καὶ Γιουγκοσλάβοι φέρονται αποφασισμένοι να προχωρήσουν στῆν κατασκευὴ τῆς διώρυγας ποὺ θα ἐνωνε τὴν
κεντρικὴ Εὐρώπη μὲ τὴ Μεσόγειο μέσω
Δούναβη, διώρυγας ποὺ θα μποροῦσε να
ἀλλάξει ἐπαναστατικα rig οἰκονομικὲς
προοπτικες τῆς Θεσσαλονίκης).
”Ηδη, πάντως, ὁ πρωθυπουργὸς φαίνεται πὼς ἀποφάσισε να παίξει ἀπόφασιστικότερα τὸ χαρτί «Βαλκάνια». Ἀπὸ τῆ
μια odv μέσο πίεσης πρὸς τοὺς παραδοσιακοὺς «συμμάχους» μας (κι ὅλα δείχνουν πῶς ή ἀπόφασή του αὐτὴ απέδωσε
κιόλας καρπούς). Κι ἀπὸ τὴν άλλη, γιὰ
ἕνα τολμηρότερο μακροπρόθεσμα προσανατολισμό. Ποῦ ἀρχικα θα ἀποβλέπει
στὴ δημιουργία ἐνὸς συστήματος διμερῶν
συμφωνιῶν ποὺ θα διευκόλυναν τῆν ἀπὸ
κοινοῦ
ἀντιμετώπιση
«ἐξωτερικῶν»
ἀπειλῶν. Καὶ ἴσως αργότερα - ὅπως φαίνεται να «ἐξομολογήθηκε ὁ κ. Καραμανπιση τῶν ἀμερικανικῶν πιέσεων, κατανόηση για τα ἀνοίγματα πρὸς Βαλκάνια λῆς -σὲ δημοσιογράφους κατὰ τὴν ἐπικαί, φυσικά,ν Μέση Ἀνατολή. Στρατι- στροφή του ἀπὸ τὶς Βρυξέλλες - για
ωτικάε ἐφοδιασμὸς σὲ σύγχρονο ὁπλισμὸ ἀκόμη πιὸ τολμηρὰ σχέδιά. ”Ομως ὅλ’
μὲ ὅρους εὐκολίας, ποὺ εἶναι ἀπαραίτη- αὐτὰ ἐπιβάλλουν να ξεπεραοτσῦν δυὸ
τος για τὴν αντιμετώπιση τῆς τουρκικῆς ἐμπόδια; οἱ ἰδιότυπες σχέσεις τῆς Ἀλβα- νίας μὲ τοὺς γείτονές της καὶ οἱ δύσκολες
ἀπειλ” .
Στὸηξςῶρο αὐτὸ ὁ κ. Καραμανλῆς ση- σχέσεις Βελιγραδίου - Σόφιας, Καὶ ὅπως
μείωσε ἤδη σχετικὲς ἐπιτυχίες. Κυρίως ὑποστηρίζεται- ἀπὸ καλὰ πληροφορημέστὴ Γαλλία, ἀλλα καί στὴ Γερμανία, ὅπου νες πηγές, ὁ κ. Καραμανλής ἀνάλαβε κιό’ έπεισε τὸν Σμὶντ νὰ ἁπαλύνει κάπως τὴν λας να παίξει, στὸ τελευταῖρ αὐτὸ θέμα,
πίεση πάνω μας για αμεση ἐπιστροφὴ στὸ ρόλο «διακριτικοῦ μεσολαβητῆ» - ρόλο ς ·

Ἀλέξης Φωτεινὸς

ΘΟΥΡῙΟΣ
,,

κεντρικό ὁργανο τοὺ

ῬΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ’

, ᾗ Φωνὴ ΐής εργιαζόμενης καὶ σπουδὲιζουσας νεολαίας
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ΕΛΛΗΝοΤοΥΡΚΙΚΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ;
ςΗ ανατομία τῆς ἐξάρτησης
Τό σύντομσ σημείωμα που ἀκολουθεῖ περιλαμβάνει
(δύο μέρη. Στὸ πρῶτσ ἐπιχειρεῖται ἡ ἀνατομία τοῦ
πλέγματος ἐξάρτησης στὸ ὁπσῖσ ἐντάσσον-ται οἱ
ἑλληνοτουρκικὲς σχέσεις. Στὸ ὁεύτερο ἀναλύονται
οἱ καθσριστικσὶ παράγοντες που μποροῠν να
ὁὸηγήσουν σταὸιακα οτὴν ἀπελευθέρωση τῆς
Ἑλλάδας καὶ τῆς Τουρκίας-άλλα καὶ τῆς
Κυπριακῆς Δημοκρατίας- ἀπὸ τὸ ἅρμα τοῦ

αμερικάνικου, κυρίως, ιμπεριαλισμου. Επειὸη ὁ
περισρισμένσς χωρος ὁεν ἐπιτρέπει πάντα μια
λεπτομερειακὴ καὶ ὁιεισὸυτικὴ ἁνάπτυξη, οἱ
παρακάτω σκέψεις εἶναι συχνα ἁφοριστικές Ίσως
προάγουν τὴ συζητηση πάνω στὸ πιὸ καυτό μας
πρόβλημα· τὴν εθνική μας ἀνεξαρτησία.

καὶ ῆ διαλεκτικὴ τῆς απελευθέρωσης
Τοῦ Γιώργου Παπαδημητρίου

Α. Ἡ ἀνατομία τῆς ἐξάρτησης
rH Συνθήκη Εἰρήνης τῆς Λωζάννης τοῦ 1923 ὀριοθετεῐ τὸν
τερματισμὸ τῶν πολέμων μεταξὺ τῶν δύο κρατῶν, τὴ ρύθμιση
τῶν διαφορῶν τους μὲ εἰρηνικὰ μέσα καὶ τὴν ἀρχὴ -μετὰ ἀπὸ
αμοιβαῖες ὑποχωρήσεις καί θυσίες- μιᾶς νέας ἐποχῆς orig ἑλληνστουρκικὲς σχέσεις. Σίγουρα οἱ έλλήνικὲς θυσίες ῆταν μεγαλύτερες· δὲν πρέπει ὅμως να ξεχνᾶμε ὅτι ἠ χώρα μας βαρύνονταν
μὲ τὴν ἐπεκτατικὴ κλιμάκωση τοῦ μικρασιατικοῦ πολέμου.
Μετὰ τὴ Συνθήκη τῆς Λωζάννης ὁ κεμαλισμὸς συγκεντρώνει
rig προσπάθειές του στῆν οἰκοδόμηση τοῦ νέου κράτους καὶ τὴν
αναμόρφωση τῆς τουρκικῆς κοινωνίας, O ἐθνικοαπελευθερωτικός του χαρακτῆρας, χωρὶς βαθιὲς τομὲς στὸ κοινωνικὸ σῶμα
τῆς Τούρκικης Δημοκρατίας, δὲν ἀργεῖ ναιπεράσει στῆ φάση
τοῦ εκφυλισμοῦ. Στὴν άλλη πλευρα τοῦ Αἰγαίου ἡ Ελλάδα
προσπαθεῖ να ἐπουλώσει rig πληγὲς τῆς μικρασιατικῆς καταστροφῆς καὶ να τακτοποιῆσει, ὅπως-ὅπως, τὴν πολυάριθμη
προσφυγιά, ποὺ ἐπὶ τέλους δίνει συνοχὴ στὸν ἐθνικὸ κορμὸ τῆς
χώρας Κάτω ἀπὸ rig συνθῆκες αύτὲς δέν ὑπάρχουν περιθώρια,
τὴν περίοδο τοῦ μεσοπολέμου, για ὂξυνση orig σχέσεις των δύο
χωρῶν; για εντονες διπλώματικὲς καί, πολὺ περισσότερο, στρατιώτικὲς προστριβές.
O B’ παγκόσμιος πόλεμος βρίσκει τὴν τελευταία στιγμὴ τὴν
Ελλάδα orig τάξεις τῶν ,αντιφασιστικῶν δυνάμεων. Ἡ Τουρκία, ἀντίθετα, κρατα οῦδέτερη στάση, ποὺ εὐνοεῖ χωρὶς ἀμφιβολία rig δυνάμεις τοῦ ”Αξονα. Δύο περίπου χρόνια μετὰ τὴν ἀντιφασιστικὴ νίκη αναγγέλλεται orig 12 Μαρτίου 1947 τὸ περίφημο ψυχροπολεμικὸ δόγμα Τρούμαν, που προσδένει τὴν Ἑλλάδα καὶ τήν Τουρκία στὸ ἅρμα τοῦ ἀμερικάνικου ῑμπεριαλισμοῦ. Μὲ τὴν προσχώρηση τῶν δύο χωρῶν στὸ NATO (1952)σῖ
δεσμοί τους μὲ τὸ διευρυμένο αμερικάνικο ἰμπεριαλισμὸ θεσμοποιοῦνται καὶ ἡ ἐξάρτησή τους γίνεται πλήρης.

r4

Tig ἐλληνοτουρκικὲς σχέσεις σκιάζει καταλυτικα λίγο ἀργότερα τὸ κυπριακὸ πρόβλη μα. Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση
καταθέτει τὸ φθινόπωρο τοῦ 1954, παρα τὴ θέληση τοῦ νατοῖκοῦ συνασπισμοῦ, τὴν πρώτη προσφυγῆ στὸν O H. E. για τὴν
ἐπίλυση τοῦ προβλήματος. H προσφυγὴ αὐτῆ ἀποτελεῖ πραγματικα ὁρόσημο, γιατὶ με τῆ νομοτελειακὴ πια ἐπιδείνώση τῶν
σχέσεων τῆς Ελλάδας καὶ τῆς Τουρκίας δημιουργεῖται σοβαρὸ
ρῆγμα στῆν ατλαντικὴ συμμαχία. Τὴν 1η Ἀπριλίσυ 1955 ἀρχίζει στῆν Κύπρο ὁ ἀγώνας·τῆς E.O.K.A., ἐνῶ οἱ ἐλληνικὲς προσφυγὲς στὸν Ο.Η.Ε. γίνονται άκαρπη ρουτίνα. Τὼ π λ έ γ μ α ’
ἐξ ά ρτ η ση ς που έχει ἐπιβληθεῖ orig δύο χῶρες, αλλα καὶ ἠ
διεθνὴς συγκυρία, δὲν ἐπιτρέπουν τὴν ἐπίλυση τοῦ ,κυπριακοῦ
προβλήματος ἐξω ἀπὸ τὰ στεγανα πλαίσια τῆς ατλαντικῆς συμ-

μαχίας
”Ετσι φθάνουμε orig συμφωνίες τῆς Ζυρίχης καὶτοῦ Λονδίνου (1959), ποὺ ἐξαναγκάζουν τὴν ὑπὸ ἵδρυση Κυπριακῆ Δημοκρατία, τὴν Ελλάδα καὶ τὴν Τουρκία να δεχθσυν τὸ γνωστὸ ,
νεοαποικιακὸ καθεστώς. Κύριος στόχος τῶν συμφωνιῶν εἶναι ἡ

’

ἐξυπηρέτηση, ὑπὸ αλλο μανδύα, των ἰμπεριαλιστικῶν συμφερόντων στὴν εὐαίσθητη περιοχὴ τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείσυ. Τὸ
πλέγμα ἐξάρτησης τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Τουρκίας ὰπὸ τὸ ἀμερικανοκρατούμενο NATO παίρνει τώρα πολυσύνθετη ὁιάσταση. Οἱ κρίσεις στῆ νέα φάση τῶν ἑλληνοτσυρκικῶν σχέσεων
εἶναι διαδοχικὲς καὶ ἡ έντασή τους ἐπικίνδυνη.
’ H χρεωκοπία τῶν συμφωνιῶν τοῦ 1959 δὲν αργησε να φανεῖ. Ἡ κρίση τοῦ Δεκεμβρίου τοῦ 1963 καὶ ἡ πραγματικὴ ἀπειλὴ
ἐπεμβάσεως τῆς Τουρκίας κατὰ· τῆς ανεξάρτητης καὶ κυρίαρχης t ’
Κυπριακῆς Δημοκρατίας τὸν Αύγουστο τοῦ 1964 δημιουργοῦν ’. .
καὶ πάλι αδιέξοδο orig ἑλληνοτουρκικὲς σχέσεις. Τὸ ἀδιέξοδο , “'διευθετεῐται προσωρινα μὲ r7] διπλωματικὴ ἐπέμβαση κυρίως
τῶν H. Π. A. ἐνῶ ἡ κυπριακῆ κυρίως κυβέρνηση -ἀλλὰ καὶ ἡ ~24;
’ἐλληνικὴ- ἐγκαινιάζει τὴν πολιτικὴ τῆς δειλῆς «διεθνοποι ’

ήσεως» τοῦ κυπριακοῦ προβλήματος καὶ τῶν διπλώματικῶν

«ἀνοιγμάτων»
AL(ο πρὶν ἀρχίσει ό πόλεμος τῶν ἐξῆ ημερῶν ἐγκαθίοταται

στῆ χώρα μας orig 21 Ἀπριλίου 1967 δικτατορικὸ στρατιωτικὸ
καθεστώς. Ἡ πολιτικὴ αὐτῆ ἀλλαγὴ ἰσοδυναμεῖ μὲ τὴν ἐγγραφῆ
ὑποθήκης ὑπὲρ τῶν ατλαντικῶν «συμμάχων» μας για τῆν ἐπίλυση τοῦ κυπριακοῦ προβλήματος καὶ τῆ or8vd πια δεμένη μαζί
της «βελτίωση» τῶν κλονισμένων ἐλληνοτουρκικῶν σχέσεων.
Διότι, σύμφωνα με τῆν ἀντίληψη τῶν νατο’ίκῶν δυνάμεων, μόνο
κάτω ἀπὸ rig δύο αὑτες προῦποθέσεις εἶναι δυνατὴ ἡ διατήρηση
τῆς συνοχῆς τῆς νοτιοανατσλικῆς πτέρυγας τῆς συμμαχίας. Για
τὴν ἐπιτυχία ὅμως τοῦ στόχου αὐτοῦ κάποιος πρέπει «vd πληρώσει τὴ νύφη». Ἀκολουθεῖ, ὅπως ὅλοι γνωρίζου με, ἡ ὑποχώρηση τῆς δικτατορίας σ” ὅλες rig ἀξιώσεις τοῦ ἀμερικάνικου
ἰμπεριαλισμοῦ.
Δύο μόλις μῆνες μετα τὴν κωμικοτραγικῆ έλληνοτουρκικῆ
συνάντηση κορυφῆς στα σύνορα τοῦ Ἕβρου, ξεσπά στῆν Κύπρο, orig 15 Νοεμβρίου 1967, νέα κρίση. Μὲ τὸ πρόσχημα τῆς
ἀποφυγῆς ἑνὸς ἐλληνοτσυρκικοῦ πολέμου 0i H.TI.A. καί τὸ
NATO (r6 τελευταῖο ἐπικαλεῖται τῆν περιβόητη «ἐντολὴ ἐπαγρυπνήσεως») ἐπεμβαίνουν καὶ αναγκάζουν r7] δικτατορικῆ κυβέρνηση, για τῆν ἀπσκατάσταση τῆς «τάξεως» στὴν περιοχή, vd
δεχθεῖ μονομερεῖς καί ταπεινωτικοῦς ὅρους. Οἱ έλληνικὲς στρατιωτικὲς δυνάμεις που σταθμεύουν στῆν Κύπρο -ἐκτὸς ἀπὸ τὴν
ΕΛΔΥΚ- ἀποσύρονται ἀπὸ τὸ νησὶ καὶ ῆ ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα
τῆς Δημοκρατίας μένει έκθετη orig βουλιμίες τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ. Δὲν πρέπει βέβαια να ξεχνάμε ὅτι στὴ συνέχεια ῆ δικτατορία ἐμποδίζει μὲ κάθε μέσο τὴν ὀργάνωσῆ αὐτοδύναμης αμυνας στῆν Κύπρο καὶ ὑποθάλπει τὴν ἀνάπτυξη συνωμοτικῶν
έστιῶν κατα τῆς νόμιμης κυβέρνησης τοῦ Προέδρου Μακαρίου.
Ὁ δρόμος για τῆν κρίση τοῦ περσινοῦ Ἰουλίου έχει ἀνοίξει·
μόνο τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου θα ἀργήσει κάπως.
’
Ἡ διπλωματικὴ ἀπομόνωση τῆς χώρας μας φθάνει κατα τῆ
διάρκεια τῆς ἑπταετίας ὁριακά, καί μοναδικα για τὴν ἱστορία
μας, ἐπίπεδα. Ἡ δικτατορία ἐνδιαφέρεται μόνο για τὴν <<ἐσωτε«
ρικὴ» σωτηρία μτῆς πατρίδας καὶ τοῦ ’έθνους τὴν «ἐξωτερικὴ»
ἀναθέτει στοὺς ὑπερατλαντικοῦς «συμμάχους» μας. Ἀντίθετα,
7] Τουρκία κατορθώνει να πολλαπλασιάσει καί να στερεώσει rd
διπλωματικά της στηρίγματα πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις. Τὴ
συγκυρία αὐτὴν ἐκμεταλλεύεται καὶ ἀπὸ τὴ μια μερια τραινάρει
τὴν ἐπίλυση τοῦ συνταγματικοῦ προβλήματος τῆς Κυπριακῆς
Δημοκρατίας, ἐνῶ ἀπὸ τὴν άλλη προβάλλει τὸ Νοέμβρισ τοῦ
1973 ἀξιώσεις για τὴν ὑφαλοκρηπίδα τοῦ βορειοανατολικοῦ
Αἰγαίου. Δὲν ἀργεῖ ὅμως vd Ικλιμακώσει μεθοδικαrig ἀξιώσεις
της καὶ να ζητήσει σύσιαστικα λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν κυπριακὴ

’

’

’

‘

·
ι

κρίση τοῦ ”Ιουλισυ τὴν ἀναθεώρηση τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάν-

-

λογαριασμὸ τῆν ἐπεκτατική τῆς πολιτικὴ σὲ βάρος τῆς Ἑλλάδας
καὶ τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Πρακτορεύει ξένα συμφέροντα, ἐκτελεῖ σχέδιά ἐξυφασμένα μὲ μεγάλη περίσκεψη στα

«καταγώγια» τῆς διεθνοῦς ίμπεριαλιστικῆς πολιτικῆς, ἐλπίζοντας έτσι να μεταθέσει τὸ βάρος τῶν τεραστίων ἐσωτερικῶν της4
ἀντιθέσεων καὶ να πάρει καῖ αὐτῆ «τα λίγα γραμμάρια» τῆς
εὐτυχίας της.
H ἐπεκτατικὴ τουρκικῆπολιτικὴ ἀνάγκασε τὶς κυβερνήσεις
που ἀκολούθησαν τὴν πτώση της δικτατορίας να χαράξουν
δειλα μια<<νέα>> ἐξωτερικη πολιτική. Αποκορυφωμά της ἀποτέλεσε ἡ ἀποχώρηση τῆς χώρας μας ἀπὸ τῆ στρατιωτικὴ συμμαχία
τοῦ ΝΑΤΟ. Ὁ χρόνος ποὺ κύλησε ἀπὸ τότε ἐδωσε τὴν εὐκαιρία

κυρίως or7‘]v κοινοβουλευτικὴ κυβέρνηση τοῦ κ. Καραμανλῆ να
διαγράφει μὲ κάποια σαφήνεια τα γενικα πλαίσια τῆς «νέας»
ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, Θα μπορούσαμε να τὴ συνοψίσουμε ῶς
ἑξῆς Δειλῆ καὶ περισρισμένη άπαγκίστρωση ἀπὸ τὴν ἡγέτιὸα
ὁύναμη τῆς ἀτλαντικῆς συμμαχίας - rig H. I7.A. — καὶ προαπάθεια «ἐξευρωπαϊσμσῦ» τῆς ἐξωτερικῆς μας πολιτικῆς, δηλαδὴ
προσανατολισμοῦ της κυρίως πρὸς τὶς χῶρες τῶν Εὑρωπαῖκῶν
K0Lvor71rwv. Ακόμηιπρέπει να σημειώσουμε τα διπλωματικα
ἀνοίγματα πρὸς τοὺς βαλκανικους μας γείτονες καὶ rig ἀραβικες
χῶρες ἡ σημασία ὅμως τῶν τελευταίων ειναι μᾶλλον περιθωριακὴ καὶ ὁπωσδήποτε’όχι καθοριστική.
Kai με τῆ(<v8a» αυτῆ πολιτικὴ παραμένει ἡ χωρα μας προσκολλημένη στὸ ἅρμα τοῦ ι’μπεριαλισμσῦ μὲ προσωρινὴ μᾶλλον
μετάθεση τοῦ βάρους προσκολλήσεως ἀπὸ rig H. Π.Α. πρὸς τῆν
Εὐρώπη τῶν Ἐννέα. Διότι δὲν πρέπει να ξεχνάμε ὅτι καί 0i
τελευταῖες ἀνήκουν οτὴν ἀτλαντικὴ συμμαχία.
Γ. Παπαὸημητρίου

Στὸ ἐρχόμενος cH ὁιαλεκτικη τῆς ἀπελευθέρω-
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Nésc ἐκδόσεις

- ιης, ὁιεκὸικώντας τὸν οἶκονσιιικσ καὶ στρατιωτικὰ ἔλεγχο τοῦ
ιι (Tn/12m" .’4(]a1’0v. .

,

“

‘
·
ζ

Ι,
,

H κυπριακῆ κρίση r01) περασμένου καλοκαιριοῦ δημιούργησε σίγουρα τὴν ὀξύτερη κρίση orig ἐλληνοτουρκικὲς σχέσεις,
μὲ περιπλοκὲς γενικότερης σημασίας για r7] διεθνὴ εἰρήνη, καὶ
έδειξε rig πραγματικές τους διαστάσεις μέσα στὸ πλέγμα τῆς
ἐξάρτησης ποὺ ἐντάσσονται. Οδήγησε rig δύο χῶρες στα πρόθυρα τῆς αμεσης ἐμπόλεμης σύρραξης. Oi κρίσεις τσῦ 1963- 64
καὶ τοῦ 1967 εἰχαν μπροστά της περιθωριακὸ χαρακτῆρα ἡ
πρόσφατη κρίση ἀντίθετα’εντάσσει ὅχι μόνο τὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία, ἀλλα καί τὴν Ελλάδα καὶ τὴν Τουρκία, ἅμεσα στὸ
χῶρο τῆς ὁιευρυνόμενης ὁιεθνοῦς κρίσεως τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείσυ. Oi κίνδυνοι για τους λαοὺς τῶν τριῶν χωρῶν εἶναι
τεράστιοιε κινδυνεύουν να γίνουν ἐξιλαστήρια θύματα για τὴν
ἐξυπηὶρέτηση τῶν συμφερόντων τοῦ ἀμερικάνικου, κυρίως, ἰμπερια ισμου
H Τουρκία ζητά τώρα ὅχι μόνο τὴν ἀνατροπὴ τοῦ status quo
ποὺ δημιουργῆθηκε σταδιακα or7]v Κύπρο μετὰ τὴν ἀνεξαρτησία της (1960) μὲ τὴν ἐπιβολὴ κάποιας μορφῆς συγκεκαλυμμένου, στὴν ἀρχή, διαμελισμοῦ τῆς Δημοκρατίας. Ἀξιώνει ἀκόμη
τὸν σίκονομικὸ καὶ στρατιωτικὸ ἓλεγχσ ὁλοκλήρου r01) ἀνατο, λικοῦ Αἰγαίου (μὲ ἐξαίρεση τὴν αἰγιαλίτιδα ζώνη τῶν νησιῶν
μας). Πιέζοντας ’έτσι ἀποτελέσματικα πρὸς δύο κατευθύνσεις,
καὶ προβάλλοντας εὐκατριακα τὸ ζήτημα τῶν μειονοτήτων, ἐλιόἷξέζει βάσιμα να ἱκανσποιήσει στὸ μεγαλύτερο δυνατὸ μέτρο, rig
ς
ιωσεις της.
EivaLὅμως ἀφέλεια να πιστεύουμε ὅτι 7] Τουρκία- ἤ, σω_. στότερα, 7] στρατοκρατικὴ καὶ μὴ ὀλιγαρχία μὲ τὴ σῆμερινή της
·-εὐάλωτη κοινοβουλευτικὴ ἐπίφαση - ἐφαρμόζει για δικό της

ΔΙΔΩ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Ἡ Μικρασιατικῆ καταστροφὴ
καὶ ἡ στρατηγικὴ τοῦ ίμπεριαλισμοῦ
στῆν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο

ΚΩΣΤΑ ΜΟΥΡΣΕΛΑ
Τὸ αὐτὶ τοῦ Αλέξανδρου
Θὲατρο
Ο
ῙΣΡΑΕΛ ΧΟΡΟΒΙΤΣ
Τέσσερα μονόπρακτα.·
Τὸ παιχνίδι τῆς πρωτιᾶς
_ Ὁ Ἰνδὸς γυρεύει τὸ Bronx
Oi ἀκροβατες

Oi ἀρουραῑοι
Μετάφραση.· Ἰὼ Μαρμαρινοῦ
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Σχεδιάγραμμα ποι) δημοσίευσε ἡ «Χουριέτ»
(10.4.75), ὅπου διαγράφεται ὁ ε’ναέριος χῶρος τοῦ
Αἰγαίου τοῦ ὁποίου τὸν ἓλεγχο ὁιεκδικεῐ r'7 Toup-

ο “J" Ι 7“ ““11“111)1 1111,

ι’τ’ ,κβ 5

Κῐα- Ἡ Ᾰεζᾰνῖα Τῆς ΤῡῑξΡΙξΙΚξις ἐφημερίδας ᾲνῑφξ·
P5" “MET“ "’3' εῘΡηνῖΚῙῙ ετῖεμβαση ,μας am" ,KU'
πο,ἠσοψε
aoqu'ac’
εξηα.("We'd
Γνωοτο
meow“
’7 Τουρκά
npo,
ι τὴ Συρί
Θράκη μέχρ
ἀπὸ τὴ
v6 67m, ὲνημε,

ὃ...

στῆν «Ελλάδα ὅτ, ἡ Toupxia πρέπε,
ρωμένη-γιὰ κάθε ἐλληνικὴ ἀεροπορικὴ κῖνηση 076

ραμένει ἀδιάπτωτο μέχρι σήμερα. "Av δεχτοῦμε- ὅσα ἀποκαλύπτει σχετικα μὲ τὰ πετρέλαιά της Θάσου, σὲ ἐβδομαδιαιο περιοδικό, 0
ῡφυπουργὸς βισμηχανίας τῆς δεύτερης δικτα-

V η
;
ἴ

τορίας Εὐθυμιάδηςῖ, 6 γεωφυσικὸς χάρτης τοῦ
κόσμου που συντάχτηκε ἀπὸ ἀμερικανικὸ 60-

ξ
-

ρυφόρο για τῆν’ἀποκάλυψη τοῦ ὑπογείου καὶ
ὑποθαλασσίου πλούτου τῆς γῆς, ἶῑαρουσιάζει
καὶ τὰ διάφορα κοιτάσματα που διαθέτει ἡ

.,

ά- τ
περιλαμβάνει τὰ κοιτ
ικὰ
φυσ
7101i
Ἑλλάδαπετρελαίου ποὺ ὑπάρχουν στὸ Αἰγαῖο γ
ο- σματα
στῆνροφἘλἤδηὴ Πλη
ΡΙὠν Πῒήῦεως») ΚΟΝΟΠΟΙήθΙΊΚΕ
ρόχ
«πε
(Μ
FIR
orig ἑλληνικὲς ἠπειρωτικὲς περιοχές. Τὸ καὶ
λάδω·
ῖοι Ἡ γραμμὴ
Αἰγα
χάρτη αὐτό, τὸν ’έχει συντάξει ἡ ἑταιρία ξ

XANIA

·
ῌΚΡΗὙ H

ο

Γκρούμαν καὶ τὸν πουλάει 12.000.000 δολά-

“

A87! 81101 1381311101 ἡ πρωτη φορα 7701) η

ρια. Φημολογεῖται λοιπὸν- σύμφωνα πάντοτε

,·

τ

Σῗῖς 10 Φεβρουαρίου 1975

ι

,

ι

,

gum/9,7107] οοοοο οο ποοοοοο 1273732272191317771736120217271:
σιηζὸὅὴικει
Οἱ πρῶτες τουρκικὲς ἀμφισβητήσεις ἐκδηλώ- ἐξ)3?0667111673?(ἔζη ζὲἒμέ ἱόὲᾝῇῗῑὸλὲἓῖῗῖίᾶ
πρόβλημα καὶ τὸ θέμα τῆς
ὑφαλοκρηπῖὂας τοῦ Αἰγαίου. 60

971710117 τὴν ἐποχή 701‘) A, Hay710011101) 1107181101).

ἀναφέρουμε γἐδῶςὸτι 7] ιριουρκικὴ. ἐφημερίδα

ὅρος «ὑφαλοκρηπίὸα», ἀρκετα νέος
στῆν ὁρολογὶα τοῦ ὂιεθνοῦς ὁικαίου,

ἐὲνζξὶῗὲλάᾷῳ μὲ Ϊὴᾶλήξη φῦ 7107181107), 81x13 13776

«Μιλλιὲτ» διατύπωσε σὲ σχόλιό της τῆς 28ης .

’

ξένισε τὸν περ ισσότερο κόσμο ὅταν

Raga/27723735103136 gi‘ggﬁmﬁg ἀἾιςόΜ
μη

Kai/016 Αἰγαῖο, ὅπου μόνο τὰ Δωδεκάνησα

(Ιῖεβρουαρίου 1975- τὴν ἄποψη ὅτι τὸ κλειδὶ
της ἐλληνοτσυρκικης προσεγγίσεως μπορει να

’-

βρεθεῑ ἂν ὰφεθεῑ κατὰ μέρος τὸ θὲμα τῆς ὑφα-

Πρωῖακούσῖηκδ, ἔχει ὅμως πια

παρέμεινανηκάτω ἀπὸτταλικὴ κατοχή. Ἡ κα·

λοκρηπίδας και «ὅλα τὰ πετρέλαια τοῦ Αἰ-

μεταφερθεῖ καὶ στὴν καθημερινή μας
ουζήτηση,

70107901177] Ομῗυς 1:01) 22, ἀνέτρεψε, τὰ ὃεῖὃθ·
μενα ὃῑαγραφηκε ὁ 711v6vvog να “WW"

γαίου ἀξιοπσιηθοῦν δια μέσου ἑνὸς ἑλληνο-. _:
τουρκικοῦ Consonium». T6 πρόβλημα, ὅμως, '.

φθοὺν τα νησια ποὺ βρίσκονταν κοντα u":

,Ἀν προσπαθήσει κανεὶς να

τουρκικὲς ἀκτές, ἀφοῦ οἱ Τοῦρκοι, ἀμφισιὶηΔ

ἓὶνὲπιόέξῑᾈέξαθὲἓαέῦἒς ἓφὲἒὲἲὲηξὲῗαςπέξνὲ t

πρθσὸἰορίσει μὲ ἀκρίβεια πότε

ru’wmg ndwrote τὴν ἑλληνῑκὴ “WWW”, “9“"

λαίων καὶ ἀκόμημότι κιδιτάσματα πετρελαῗσυμ- ’

ἀνέκυψε οὐσιασῃκὰ ἡ διαφορὰ Y”)

βαλλαν «λόγους ἀσφαλείας», ἰσχυριζόμενοι

τὸ Αιπο, ὁπωσδήποτε ea

ες.

στῆ διαφιλονικοὺμενη περιοχὴ ἐχειςάνακαλύ- ᾗ
ψει μέχρι στιγμῆς μόνο 7] Ἑλλάδαὶ
“’
’

σταματὴσει οτὴν ἀπόφαση ποὺ

αὐτὲς διεῖιδικήσεις δενι(Ξὶινλοτιξέδ)ιςήθηιίοιτνςᾚερλίιιίέίῗ·ς

ὁημοσιεύτηκε τὴν 1η NOS/#30101)

δἀοταση
στις 24 Ἰουλίου 1923 ὑπογράφηκε 077] Λω- 1'; Η πΡαΥμ,“Τ“κ’1
-

1973 οτὴν τουρκιχὴ ἑφημερ 1’60 τῆς
κυβερνήσεως· σύμφωνα μὲ τὴν

, ι

της διαφορας

ἒῇέντὲῖῆσξρὲθὲιεκτὲ AE79710); ποὺ φαινρταν ὅμ

Εἰρηρνῑκὴ wvﬁnggggwfgbfﬁgtigfﬁ.60‘0ng την

κ

ι

Τὸ

“ ζήτημα

τῆς

ν

’ ‘

ἱ

.

ὑφαλοχρηπίδας,

ὁὲν “L

Ξῗέἷραση αὐῖή, ἦ ἶΟυΩκῑκὴ
ερνηση παραχωρησε οτὴν

ᾊλλὰ ἡ Τουρκία παρουσιάστηκε μὲ νέες
ἀξιωσὲξς ἙΟ 194ἶῇ, ὁταν, παίζονταςτὸ παιχνίὸι

περιορίζεται στὸ θέμα τῆς ἐκμετάλλευσης τῶ
κοιτασμάτων τῶν ὑδρογονανθράκων τοῦ Α·ῑί

κρατικὴ ἑταιρία πετρελαῑων

"19 προς όλές ϊῑς πλευρές, ἕθεσὸ στὴ συμμα-

γαίου. Μια τέτοια (iv-71118711777107] 1:01) θὰ

ὁικαιώματα ἐρεύνης καὶ
ἕχμεῒαλλεύσεως ὑὸρογονανθ 6171

x1717] πλευρὰ σὰν ὅ90 ἐξόδου της Οἷὺν πόλεμο λαθεμένη, διότι 7] διαφορὰ ἐχει προεκτά
EEK/73932199171911 ἵηξΗΣόίιῐιῆΟυ καὶ ῡῑη συνεχειᾳ , μέσα στὸ y8v171617890‘7771011010 τῶν ἑλληνοτ ,

σὲ 27 0UV8x6u8V8g Immoyég ἱροῦ ων

«711901161 $193531“: 71221333113370??ng

πικῶν σχέιέεων, (1171;111:011 ἒὸξω ἀπὸ ἑκῡέόιλῗῖνα

βορειοανατολικοῦ καῖ τοῦ κεντ ικοῦ

ὙάῨω [506116, ἶὴ θέῡῆ της ῡτὴν πεδιοχῆιᾶὐτή,μμὴ

Ἑῆυῗῗεῗίὸᾷζίἕτὲτὸμ ἂέθςροῗνὸίίιιές ς οίςύετὲἆξ-ἓθ,Ι

Αἰγαίου. Στὸ χάρτη ποὺ

βρῑσχθνῖας ἄλλη éVO‘MWWTUW‘] λύθη, ἴσως νὰ

περιοριστοῦμε στὴνο- ἐξέταση τῆς, διαφορᾷ
.
,
-

ρ
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ι

ι

ὁημοσιευτηκε στὸ ἴὸιο φύλλο τῆς

ogiﬁzogﬁzgv7(6‘6v7700‘7i1fggvéstgcgogfé1:$7739

ἵΟυρκικῃς 8(p7771891’6ag τῆς

των δυνάμεων 701‘) ”Αξσνα. Ἡ φασιστικὴ λαί-

κυβὲᾫῑζησεως, βλέπει κανεὶς ὅτι ἡ

7107701 ,συΥΕΧῑζὶνα σαρωνεῑ μὲ WWW] τὶς χῶρες

Τουρκία ὁιεκὸικεῖ δικαιώματα για

της Ευρωπης’ Ετσιητουρκία ὁὲν ἀποῑόλμησε

πρόβλημαῑ Τὸ Κυπριακό- Αὒῑὸ WWW

ἔρευνα 71 αἱ ἐκ

ποποῶςῑι. οῑςῖι

ξῆν ἓξῡὸόιτης στὸν πόλεμο καὶ ἀνέστειλε τὰ

771v πρώτη στιγμὴ ποὺ ἐγινε εὐρύτεραγνω

ὑφῖέλθκρηπίὸα τοῦ Αἰγαίου ἀκό ι

προβάλλθνῖαῗἣΗς’ἁλίαἱςάῖἳιῷρηκΐὸεὲῡῖἓεὲῗὸῗάῗ

7:37:81???ὶῖὲῖῖῗῑὲῗὲιῖῗῗὲἔῗβῃὸλέαὲΐῇἓό

καί (>117 171ἀ ἀπὸ 767/ "A7 [Ο
Εὖστοάῃο]
/

κων στη θαλάσσια περιοχὴ τῆς Θάσου κέν19108 βέβαια τὸ τουρκικὸ ἐνδιαφέρον, 7761) ἐκ-

στημαή ἑλληνικὴ 7101v7]]§fvd)117] ἀγνοσῦ
γονός. Σὲ ἀνάλογη θέση ἴσωςνὰ βρέθη

δηλωθηκε μὲ καλομελετημένσ τρόπο καὶ πα-

τουρκικῆ κοινῆ γνώμη, ἆφῡῡ 71901717077

π

ἀλλ

εποιςςιςοςς ςεὸς-

’

Ἀ η

x , -

ἓὲὥῖπὸ πλαίσιο τῳν éanorougxmuw 0X1?
Ἡ διαφορὰ για τὸ Αἰγαῖο βρίσκετα ’

συνάρτηση, έμμεση βέβαια, μὲ.τὸ ἄλλο 71

we" 1W

βερνῆτης τῆς χώρας παραμένει ἡ στρατοκρατικὴ κλίκα που, καλυμμένη μὲ κοινοβουλευτικὸ μανδύα, ἐλέγχει τὶς τύχες τοῦ τουρκικοῦ
λαοῦ. Σημασία πάντως έχει, ὅτι τὸ ζήτημα τῆς
ὑφαλοκρηπίδας έφερε καὶ ἐμπλσκὴ στις ἑλληνστουρκικὲς σχέσεις καὶ εἶχε ἀμεσο ἀντίκτυπο
στὸ Κυπριακό. Ἐνῶ ὅμως ῆ Τουρκία εἶχε συμπληρώσει τῆ διπλώματική mg προετοιμασία, ἡ
Ἐλλάδα κλσνιζόταν ὁλοένα καὶ ἰσχυρότερα
στῆ διεθνὴ κοινωνία, ἀφοῠ τὸν τόπο συνέχιζε
να λυμαίνεται ῆ ξενόδουλη συμμορία τῶν μειοδοτῶν τοῦ ”Εθνους έτσι παράπαιε στὴν ἐξωτερικῆ της πολιτικὴ χωρὶς να έχει τῆ δύναμη ν’
αντιδράσει στῆν έντονη καὶ ὀργανωμένη
προσπάθεια τῆς Τουρκίας να ἀνατρέψει τὸ
«στάτους κβὸ» ποὺ ἐπικρατοῦσε στὸ Αἱγαῖο
καὶ στῆν Κύπρο. Διότι σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖσ ἐντοπίζεται ὁ στόχος τῆς σωβινιστικῆς τουρκικῆς
πολιτικῆς τοῦτο εἶναι ἀκόμη ὁ «κοινὸς παράγοντας» τῆς πολιτικῆς αὐτῆς μὲ τις ἐπεκτατικες τάσεις καὶ κατὰ προέκταση τὴν ἐπιθετικότητα πού, κλιμακωμένη σὲ μεγάλη ἐκταση, ἐκδήλώνει ἡ Τουρκία, ὑποστηριζόμενη στα σχέδιά της αὐτα ἀπὸ τοὺς ίμπεριαλιστικοὺς κὺκλσυς τῶν ΗΠΑ καί τοῦ ΝΑΤΟ.

ῙΙΙΙῚῙΚΙΙΣΜΒ ι,

BIWMAPIA

Ἡ τακτικῆ τοῦ στρατοκρατικσῦ συνασπι-

σμοῦ ἐξουσίας που στηρίξει τῆν τουρκικὴ κυβέρνηση φωτίζει ἀρκετὰ τὸ φάσμα τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων. Ἡ σωβινιστικὴ πολι’τικὴ τῆς τουρκικῆς κυβερνήσεως στὴν Κύπρο
καί στὸ Αἰγαῖο, ἔχει πραγματικα, σαν στόχσ,
στὸ ἐσωτερικό, τὸν ἀποπροσανατολισμὸ τῶν
λαϊκῶν μαζῶν καὶ τὴν ἐκτόνωση τῆς δυσφορίας τους για τα καυτα οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικα προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζσυν, σὲ
ἐθνικιστικές διεκδικήσεις. Στὴν ἐσωτερικὴ
αὐτὴ ἀνωμαλία ἀναζητεῖται βασικα ἡ ἑρμηνεία τῆς σημερινῆς τουρκικῆς πολιτικῆς. Ἀλλ’
ὅμως πρέπει να περιοριστοῦμε στὸ σημεῖο
-Τουμκιιά χωριιοὰ ὕδατα Μ μίλια)
αὐτό, γιὰ να ἐντοπίσουμε τὴν ἀφετηρία τοῦ
Ἠ αἰγιαλῖτις ζώνη 6 καί 12 μινλίων στὸ Αἰγαῖο
του κικοῦ ἐπεκτατισμοῦ; Ἡ ἀπάντηση πρέπει
ΞἙλληνιιοὰ χωρικά ὕδατα (6 μίλισ)
νὰ ε ναι μᾶλλον ἀρνητική.
Μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συνθήκης τῆς Λωι Σ Ποστιινὸμενη ὲπὲκταση τῶν ἑλληνι’νικῶν κωμικῶν ὑδάτων σὲ 12 μίλνα
ζάννης πρῶτα θύματα τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτάτισμοῦ ὑπῆρξαν οἱ Κοῦρδοι. Στὶς μέρες μας,
ἀπὸ τις 26 Ἀπριλίου 1971, ὁπότε κηρύχτηκε
στῆν Τουρκία-ὁ στρατιωτικὸς νόμος, ἡ καταπίεση τῶν Κούρδων ἀποκορυφώθηκε καί ἀπα- > “
γορεύτηκε ἀκόμη καί μνεία για τὴν ὕπαρξη τοῦ
Τοῦρκο ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν ”Εζεμπελ, για
της, τὸ τουρκοκυπριακὸ ὁμόσπονδσ «κρατίκουρδικοῦ λαοῦ. Ἡ ἐλληνικὴ μειονότητα, ἐξ
τὴν ἀπὸ κοινοῦ παραπομπὴ τῆς διαφορᾶς για
διο» θα εἷναι οὐσιαστικὰ τουρκικὸ προτεκτοτὸ Αἰγαῖσ στὸ δικαστήριο τῆς Χάγης. Ἡ πρόἀλλου, ὑπῆρξε κατ’ ἐπανάληψη θύμα τῆς καράτσ, ἀπ’ ὅπου θα μπορεῖ να ἀσκεῖ πίεση 0’
ταπιεστικῆς πολιτικῆς ποὺ ἀσκοῦσαν οἱτουρκιταση ἀναφερόταν ἀκόμη καί στὴν ἐπίλυση τῆς
ὁλόκληρο τὸ νησί. ”Ετσι θα κλείσει προσωρινὰ
διαφορᾶς ποὺ έχει προκύψει για τὸν ἑναὲριο
κὲς κυβερνήσεις μετὰ τὸν β’ Παγκόσμιο Πότὴν «πληγὴ» οτὴν Κύπρο, ὥστε να μπορέσει ν’
λεμσ· σήμερα ἐχει πια κυρισλεκτικα «ξεριζωἀνοίξει τὴ νέα πληγή, που θα εἰναι τὸ Αἰγαῐο. χῶρο στῆν ἴδια περιοχή. Πρέπει να σημειώσουμε ὅτι πρὶν δοθεῖ ἐπίσημη ἀπάντηση οτὴν
θεῖ».
Πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ προχωρεῖ μὲ ὀργαἐλληνικὴ πρόταση, ἀμέσως μετὰ τὴν ὑποβολή
νωμένες καὶ καλομελετημένες ἐνέργειες. Τὸ
της πληροφορίες ἀπὸ τὴν ”Αγκυρα ἀνέφεραν
Τὰ γεγονότα αὐτά, στα πλαίσια μιᾶς ἐσωτε- ζήτημα τοῦ Αἰγαίου, προσδιοριστικὸ σήμερα
ὅτι ἡ Τουρκία θα ἀποδεχόταν τὴν πρόταση,
ρικῆς πολιτικῆς για τὴν ἐκκαθάριση τῶν μει- στοιχεῐο τῆς κυπριακῆς κρίσης, εἶναι ὁ καταπρᾶγμα ποὺ ἐγινε τελικά. ”Ετσι, ἐνῶ ὁ πρώην
ονοτήτων ποὺ ζοῦσαν καὶ ζοῦν στὰ ὅρια τῆς λυτικὸς παράγοντας τῶν έλληνοτουρκικῶν
πρωθυπουργὸς Ἐτζεβίτ αντιτασσόταν στῆν
τουρκικῆς ἐπικρατείας, σὲ συνδυασμὸ μέτίς σχέσεων.
πρόταση, ὑποστηρίζσντας ἀπ’ εὐθείας διαχ ἐπεκτατικὲς βλέψεις τῆς Τουρκίας ποὺ ἐκδηπραγματεύσεις μεταξὺ Ἑλλάδας καί Τουρλώθηκαν σὲ βάρος τῆς Ἑλλάδας στὸ παρελκίας, ὁ πρωθυπσυργὸς Ἴρμὰκ δήλωσε ὅτις « Η
' θόν, μᾶς ἐπιτρέπουν να ἀντιληφθοῦμε καλύ- 2. ‘H διαφορὰ καὶ τὸ διεθνὲς δίκαιο
Τουρκία ἐκλέγει πάντοτε τὴν ὁδὸ τῶν συνομιτερα τὴν οὐσία τῆς κλιμάκωσης τῶν προκλητι”Ag δοῦμε ὅμως τώρα με ποιὸ τρόπο μπορεῖ
λιῶν». Ἡ ἐπίσημη απάντηση τῆς Τουρκίας δόκῶν τουρκικῶν ἐνεργειῶν ποὺ ἀντιμετωπίθῆκε στὶς 6 Φεβρουαρίσυ 1975 καί, πραγμα> ζουμε σήμερα· πρέπει ἀκόμη να προσθέσουμε ν’ ἀντιμετωπιστεῖ ἡ διαφορὰ για τὸ Αἰγαῖο στα
τικά, ἐπιβεβαίωσε τα παραπάνω. Ἠ ἐξέλιξη
,καὶ τὴν πρόσφατη προσπάθεια τῆς Τουρκίας πλαίσια τοῦ διεθνοῦς δικαίου, καὶ να ἐξετάαὐτὴ τῶν γεγονότων δημιουργεῖ δρισμένες
' να ἀνακινήσει τὸ θέμα τῆς τουρκικῆς μειονό- σουμε τὰ εἰδικότερα χαρακτηριστικὰ της,
ὅπως παρουσιάζονται σήμερα.
,
ἐπιφυλάξεις για τὴ στάση τῆς Τουρκίας. Γιατί
τητας τῆς Θράκης καὶ τῶν Δωδεκανήσων;
Ὁ Καταστατικὸς Χάρτης τῶν Ἡνωμενων ἔσπευσε ἄραγε ν’ ἀπαντῆσει;
.
Εἶναι πέρα ἀπὸ κάθε ἀμφισβήτηση ὅτι ἡ
Μετὰ τὴν ἀπάντηση πάντως τῆς τουρκικῆς
Τουρκία, κάτω ἀπὸ τὴν αἰγίδα τῆς «ἱερᾶς» να- Ἐθνῶν ἀπαγορεύει στα μέλη τῆς διεθνοῦς κοιπλευρᾶς φαίνεται, σὲ πρώτη ὄψη, ὅτι ἡ διαΥτοίκῆς συμμαχίας, εἷχε τὴν εὐκαιρία, μὲ τὴν DE νωνίας τὴν προσφυγῆ στὴ βία για τὴν ἐπιλυση
φορὰ θα ἀχθεῐ πρὸς ἐπίλυση στὸ διεθνες δικαFACTO διχοτόμηση τῆς Κύπρου, νὰ ἐνισχύσει τῶν διαφορῶν τους, Ὁ Χάρτης ἐπιτάσσει τη
στ’ ιο.
μὲ τρόπο ἀποφασιστικὸ τὶς θέσεις της, προσ- χρησιμοποίηση εἰρηνικῶν μέσων γιαι τη διευηεΣτὸ διεθνὲς δικαστήρια μποροῠν να προσδοκῶντας τὴν παγίωσή τους πρὸς τὴν ὁλοκλη- θέτηση τῶν διακρατικῶν διαφορῶν. ~Ever ἀπο
φύγουν εἴτε ἀπὸ κοινοῦ τὰ ἐνδιαφερόμενα
ρωτικὴ κατάληψη τοῦ νησιοῦ. Πρέπει να ἀντι-, τα μέσα ποὺ προβλέπει ὁ Χάρτης του ΟξΗΕ.
κράτη, σύμφωνα με τὴ διαδικασία ποὺ προληφτοῦμε ὅτι ἐργάζεται πρὸς τὴν ίδια κατεύ- για τὴν εἰρηνικὴ διευθέτηση τῶν διαφόρων εἰχβλέπει τὸ καταστατικό του, εἴτε ἕνα μόνο κράθυνση καὶ στὸ Αἰγαῖο, ὅπου περιμένει τὴν κα- ναι ὁ δικαστικὸς διακανονισμός, ουσιαστικα
τος. Ἀνὰλογα μὲ rig δυὸ αὐτὲς δυνατότητες
τάλληλη εὐκαιρία για νὰ ἐπωφεληθεῖ. Ἡ εὐ- δηλ. στὴν περίπτωση αὐτὴ ἡ προσφυγη στὸ διδιαμορφώνεται καί ή ἐξουσία τοῦ δικαστηκαιρία αὐτὴ δὲν θα ἀργήσει να φανεῖ ὅταν θε- εθνὲς δικαστήριο ποὺ λειτουργει στα πλαίσια
ρίου. Στὴν πρώτη περίπτωση τὸ διεθνὲς δικαῑ
· σμοποιηθεῖ ἡ γεωγραφικὴ διαμελιστικὴ ὁμο- ’τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν καὶ ἑδρεύει στὴ Χάγη.
στήριο ἀσκεῖ δικαιοδοτικῆ ἐξουσία, ἐνῶ om
Στὶς 27 Ἰανουαρίου ’75 ὁ Ἕλληνας πρεσπονδίω· ἡ περίφημη «ὃιζωνική»2, για τὴν
δεύτερη ἡ ἐξουσία τοῦ δικαστηρίου εἶναι ἁπλα
παγίωσή τῆς ὁποίας ἀγωνίζεται τόσο ἐντονα ἡ σβευτὴς στὴν ”Αγκυρα ἐπέδωσε ρήματικη διαγνωμὸδοτική.
τουρκικὴ κυβέρνηση. Ἂν πετύχει τὸ σκοπό κοίνωση τῆς ἑλληνικής κυβερνήσεως στὸν
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Ἡ δικαιοδοτικὴ ἐξουσία τοῦ διεθνοῦς δικαστηρίου διακρίνεται, βασικα, σε δικαιοδοσία «ἐξ ὑποκειμένου» καὶ σε δικαιοδοσία «ἐξ
ἀντικειμένου». Ἡ «ἐξ ὑποκειμένου» δικαιοδοσία εἰναι διττῆ- εἰναι δηλαδή, σύμφωνα μὲ
τὸ καταοτατικὸ τοῦ δικαστηρίου, ῆ ἐξουσία
του ἀπέναντι σ’ ὁρισμένα πρόσωπα ἀπ’ τὴ μια
μεριά, καὶ ἀπ’ τὴν ἄλλη, τῶν ὑποκειμένων δηλ.
τῆς δίκης, ή ἱκανότητά τους να παρίστανται
σαν διάδικοι στὸ δικαστήρια ἡ ἱκανότητα
αὐτῆ θεμελιώνεται σε εἰὸικὴ συναίνεση τῶν
ἐνδιαφερομένων κρατῶν να ἐκδικαστεῖ ἀπὸ
τοῦτο ἡ διαφορά.
Ἡ δικαιοδοσία, ὅμως, ποὺ παρουσιάζει μεγαλὺτερη σημασία στῆ θεώρηση αὐτῆς τῆς
διαφορᾶς για τὸ Αἰγαῑο, εἰναι ἡ «ἐξ ἀντικειμένου» δικαιοδοσία τοῦ διεθνοῦς δικαστηρίου,
μια καὶ ἐδῶ μπορεῖ κανείς να ἐξετάσει ποιὸ
δίκαιο εἶναι δυνατὸ να ἐφαρμόσει τὸ διεθνὲς
δικαστήριο. Αὐτὸ εἶναι, ἐξ ἄλλου, τὸ σημεῖο
ποὺ οἱ ἀπόψεις τῆς Ἑλλάδας καὶτῆς Τρυρκίας
ἐρχονται σὲ πλήρη διάσταση καί ποὺ εἰναι καθοριστικὸ για τὴ μεθόὸευση τῆς ὑποβολῆς τῆς
διαφορᾶς στὸ δικαστήριο τῆς Χάγης.
Ἡ «ἐξ ἀντικειμένου», ὅπως καὶ ἡ «ἐξ ὑποκειμένου», δικαιοδοσία τοῦ διεθνοῦς δικαστηρίου ἐκτείνεται, κατ’ ἀρχήν, 0‘ ὁποιαδήποτε διαφορὰ ποὺ φέρεται σ’ αὐτὸ καὶ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴ φύση τῆς συγκεκριμένης διαφορᾶς. Τὸ άρθρο 38 παργ. 1, προβλέπει γενικα
. τὸ ἐφαρμοστέο δίκαιο για τὴν ἐκδίκαση μιᾶς
συγκεκριμένης διαφορᾶς. Στὸ αρθρσ αὑτό,
λοιπόν, προβλέπεται ὅτι μποροῠν να ἐφαρμοστοῦν; α) διεθνεῖς συμβάσεις, ποὺ δεσμεύουν
τὰ διάδικα κράτη· β) κανόνες τοῦ διεθνοῦς
ἐθιμικοῦ δικαίου· γ) οἱ γενικὲς ἀρχὲς τοῦ δικαίου, ποὺ ἀναγνωρίζονται ἀπὸ τὰ πολιτισμένα ἐθνη, Ἡ παράγραφος 2 τοῦ ἴδιου ἐπίσης
ἄρθρου προβλέπει καὶ τῆ δυνατότητα ἐφαρμο-

γῆς για τὴν ἐπίλυση τῶν διαφορῶν τῆς ἀρχῆς
τῆς ἐπιεικείας (κρίση ex aequo ει bono). Ρητὴ
ὅμως προὺπὸθεση στῆν περίπτωση αὐτή, εἶναι
ἡ σχετικὴ συμφωνία τῶν διαδίκων κρατῶν.
Σύμφωνα μὲ τῆν ὀρθότερη ἀπσψη, τὸ διεθνες δικαστήριο μπορεῖ ἀκόμη να ἐφαρμόσει

βαση πρέπει, κατα τὴν ὀρθότερη γνώμη, νὰ
ἀναζητηθεῐ σε κανόνες ἐθιμικοῦ δικαίου. Οἱ
κανόνες αὐτοὶ διατυπώνονται orig διατάξεις
τῆς συμβάσεως, οἱ ὁποῖες μποροῠν να ἐφαρμοστοῦν για τὴν ἐπίλυσητῆς διαφορᾶς.
Στὸ ἐφαρμοστέο δίκαιο για τῆν ἐπίλυση
μιᾶς διαφορᾶς περιλαμβάνονται καὶ οἱ ἐθιμικοὶ κανόνες τοῦ διεθνοῦς δικαίου· ἑπομένως
οἱ ἐθιμικοὶ κανόνες ποὺ περιλαμβάνονται στῆ
Σύμβαση τῆς Γενεύης δεσμεύουν καὶ τὴν
Τουρκία, μολσνότι δὲν τῆν έχει ἐπικυρώσει.
”Ετσι λοιπὸν ἡ τουρκικὴ πλευρὰ δέν φαίνεται
να μπορεῖ να θεμελιώσει βάσιμα τοὺς νομικούς
της ἰσχυρισμούς, ὅτι δηλαδὴ τα νησια τοῦ Αἰγαίου δὲν έχουν ὑφαλοκρηπίδα, διότι ἡ τελευταία εἶναι προέκταση τῶν ἠπειρωτικῶν της ,
ακτων. .
.
Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τῆ σὺμβάση τοῦ 1958 για
τὴν ὑφαλοκρηπίδα, σημαντικὲς εἰναι καί οἱ
διατάξεις τῆς συμβάσεως ποὺ ὑπογράφτηκε
τὴν ’ίδια χρόνια στῆ Γενεὺη για τὴν αἰγιαλίτιδα
καὶ τὴ συνορεύουσα ζώνη. Ἡ αἰγιαλίτιδα
ζώνη καὶ τὸ τμῆμα τοῦ βυθοῦ (καὶ τοῦ ὑπεδάφους) ποὺ ἀντιστοιχεῖ σ’ αὐτὴν δὲν παρουσιἁζουν κανένα πρόβλημα, ὅσον ἀφορα στὸ νομικὸ καθεστὼς ποὺ ἐπικρατεῖ· ἐκεῖ, ἀλλὰ καί
στῆν ἐναέρια στήλη πάνω ἀπ’ αὑτήν, τὸ παράκτιο κράτος ἀσκεῖ πλήρη κυριαρχία, ὅπως καί
στὸ ἠπειρωτικό του ἐδαφος. Τα προβλήματα
ἀρχίζουν να δημιουργοῦνται πέρα ἀπὸ τὶς
περιοχὲς αὐτές. Ἐκεῖ, για μὲν τὴν ὑπερκείμενη
θάλασσα τὸ διεθνές δίκαιο προβλέπει ἀλλο
καθεστώς, για δὲτὴν ὑφαλοκρηπίδα ἀλλο, ἡ
ἀνάλυσή τους ὅμως θὰ ξέφευγε ἀπὸ τὰ στενα
πλαίσια τοῦ αρθρου αὐτοῦ. Πάντως γίνεται , ,
εὔκολα ἀντιληπτό, ὅτι τα ἑξωτερικα ὅρια τῆς
αἰγιαλίτιὸας ζώνης προσδιορίζουν καὶ τὰ
ἐσωτερικα ὅρια τῆς ὑφαλοκρηπίδας τοῦ παρακτίου κράτους.
ς
Ἐνδιαφέρον για τὴ διαφορά μας μὲ τὴν
Τουρκία παρουσιάζουν καὶ μερικὲς διατάξεις
τῆς Συνθήκης Εἰρήνης τῆς Λωζάννης τοῦ
1923, ποὺ ἀναφέρονται ἐμμεσα στὸ συνοριακὸ
διακανονισμὸ τῆς αἰγιαλίτιδας ζώνης στὴ διαφιλονικούμενη περιοχὴ (ἀρθρο 12, ἀλλὰ καὶ
14). Ἀπσφασιστικὴ σημασία έχουν καὶ οἱ διατάξεις τοῦ ἐσωτερικσῦ δικαίου τῶν δύο χωρῶν ποὺ ρυθμίζουν-τὴν ἐκταση τῆς αἰγιαλίτιδας ζώνης, τὰ ἐξωτερικά της δηλαδὴ ὅρια καὶ
ὰντίστοιχα τὰ ἐσωτερικὰ ὅρια τῆς ὑφαλοκρηπίδας. Ἡ σπουδαιότητα τους εἰναι πάρα πολὺ
μεγάλη.
Ὁ ἀναγκαστικὸς νόμος 230/17.9.1936 καθορίζει βασικα τὸ πλάτος τῆς αἰγιαλίτιδας ζώ- νης μας σὲ 6 ναυτικὰ μίλια. Ἡ Τουρκία καθσ;
. ρίζει ἐπίσης τὴν έκταση τῆς αἰγιαλίτιδας ζώ- ~ ‘
νης της στὸ Αἰγαῖο σὲ 6 ναυτικὰ μίλια. Ἀξίζει
’
yd ἀναφέρσυμε ὅτι ἠ Τουρκία προσπάθησε τὸ
1963 να δημιουργήσει ἁλιευτικὴ ζώνη - ἐξω h
ἀπὸ τὴν αἰγιαλίτιδα ζώνη της - πλάτους 12
>.
ναυτικῶν μιλίων, μὲ σχετικὸ νομοσχέδιο ποὺ- J
εἶχε τότε κατατεθεῐ πρὸς ψήφιση οτὴν τουρV
κική έθνοσυνέλευση. Πέρα ἀπὸ τὸ γεγονὸςἸ ..’αὐτό,· πρέπει να σημειώσουμε ὅτι ἡ τουρκικὴ ’ ’
νομοθεσία δὲν καθορίζει· ἐνιαία τὴν ἐκταση

κανόνες τοῦ δημοσίου ἢ ἰδιωτικοῦ ἐσωτερικοὺ
δικαίου, ἂν ἡ φύση τῆς διαφορᾶς ἐπιβάλλει
τὴν ἐφαρμσγή τους καὶ φυσικὰ ὅταν τὸ διεθνὲς
δίκαιο παραπέμπει ρητα σ“ αὐτό.
Ἀποφασιστικῆ σημασία για τὴν ὑποβολῆ
τῆς διαφορᾶς στῆ Χάγη, έχει ἡ ὑπογραφὴ
«συνυποσχετικοῦ», γραπτῆς δηλαδὴ συμφωνίας τῶν ἐνδιαφερομένων κρατῶν, μὲ τὸ ὁποῖο
θεμελιώνεται ἡ εἰδικὴ συναίνεση που εἰναι
ἀπαραίτητη προὺπόθεση για τὴν ἐκδίκαση τῆς
διαφορᾶς ἀπὸ τὸ διεθνὲς δικαστήριο. Εὑλογα
λοιπὸν γεννιέται τὸ ἐρώτημα, ποιοὶ κανόνες
μποροῠν να ἐφαρμοστοὺν γιὰ τὴν ἐπίλυση τῆς
διαφορᾶς για τὸ Αἰγαῖο. ”Οπως έγινε πιὸ πάνω
φανερό, θα ἐφαρμοστοῦν κατα κύριο λόγο οἱ
κανόνες τοῦ διεθνοῦς δικαίου παράλληλα,
ὅμως, θα ἐφαρμοστοῡν καί κανόνες τοῦ ἐσωτερικοῦ δικαίου.
,
Οἱ σημαντικότεροι κανόνες ἀπορρέουν ἀπὸ
τὴ Σύμβαση τῆς Γενεύης τοῦ 1958 για τὴν
ὑφαλοκρηπίδα. Στῆ σύμβαση αὐτῆ βρίσκεται
καὶ ὁ συλλογιστικὸς πυρῆνας τῆς ἐλληνικῆς
πλευρᾶς. Στὸ β’ ἐδάφιο τοῦ ἀρθρου ἐντοπίζεται ἡ πρώτη οὐσιαστικῆ διαφορά μας μὲ τὴν
Τουρκία, Τὸ ἐδάφιο αὐτὸ προβλέπει ὅτι ὁ ὅρος
ὑφαλοκρηπίδα χρησιμοποιεῖται ἐπίσης για να
δηλώσει «τὸν βυθὸ τῆς θάλασσας καὶ τὸ ὑπέδαφσς ἀναλόγων ὑποθαλασσίων περιοχῶν ποὺ
παράκεινται στῐς ἀκτὲς τῶν νησιῶν». Ἡ
Τουρκία, ἀντίθετα μὲ ὅσα προβλέπει ἐδῶ ῆ
σύμβαση, ἰσχυρίζεται ὅτι τα νησια δὲν ἐχσυν
ὑφαλοκρηπίδα καὶ διατείνεται ὅτι ἡ ὑφαλοκρηπίδα τοῦ Αἰγαίου ἀποτελεῖ φυσικὴ προέκταση τῶν ἀκτῶν τῆς M. Ἀσίας.
Ἡ Ἐλλάδα ἐχει ἐπικυρώσει τὴ σύμβαση τοῦ
1958 για τὴν ὑφαλοκρηπίδα τὸ 1972 καὶ δεσμεύεται καὶ τυπικὰ ἀπ’ αὐτήν. Ἡ Τουρκία,
ἀντίθετα, ἔχει ὑπογράψει, ἀλλα δὲν ἒχει ἐπικυρώσει τὴ σύμβαση καὶ οὔτε πρέπει να περιμένει βέβαια κανεὶς ὅτι θα τὸ κάνει στὸ ἂμεσο
μέλλον. “Av λοιπὸν ἡ σύμβαση διατυπώνει καθαρὰ συμβατικοὺς κανόνες, ἡ Τουρκία δὲν δεσμεύεται, κατ’ ἀ χήν, ἀπ’ αὐτῆ. Ἡ πραγματικότητα, ὅμως, εναι διαφορέτική· ὴ νομικὴ
φύση τῶν κανόνων ποὺ περιλαμβάνει ἡ σύμ-

πεῦραδιο .
Μετα τὴν τεράστια ἐπιτυχία
τῶν φύλλων τοῦ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ
τῶν ἀφιερωμένων στα τραγούδια
τῆς Ἀντίστασης

ΤΩΡΑ ΣΕ BIBAIO!!!
ἡ Τα ἀντάρτικα τραγούδια
(της Κατοχηςπϊῆς ἈΖΞλῶυθέρωσης τοῦ Ἐμφύῗ

τῆς αἰγιαλίτιδας ζώνης, ἀλλὰ προβλέπει στις

Βλέπουμε, λοιπόν, ὅτι τὸ 1963, ὅταν ἀκόμη·Ι Ῑ’-”

Oi στίχοι 111 τραγουδιῶν
καὶ ἡ μουσικὴ δεκαεπτά.
Γνῶμες καί ’άρθρα πολλῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων

Σὲ ὅλα τα κεντρικα περίπτερα
καὶ στα βιβλιοπωλεῖα
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙ-Ιῑ στὸ τηλῑ 614.855

δὲν εἶχε προκύψει θέμα ὑφαλοκρηπίδας καῖ’ οξ
ἐπειδὴ ἡ ἑλληνικὴ νομοθεσία δέν προέβλεπεῗῑτ ἁλιευτικὴ ζώνη, ή Τουρκία προσπάθησε ναξ ,
δημιουργήσει μια τέτοια ζώνη, καὶ ’μάλιστᾳῆἶ
πλάτους 12 μιλίων, μὲ φανερὸ σκοπὸ τὸν;,’;
έλεγχο τῆς περιοχῆς καὶ τὴν ἐκμετάλλευση

ἐνάλιου πλούτου σὲ μιὰ ζώνη 18 συνολικὰ μι
Mow ἀπὸ τὶς ἀκτές της. Τὸ γεγονὸς ἀὐτὸ ἧταν

ἓξὲξῗέἓὲὲῗέἑξὸμῖἓνὰῗιὲἷῖἐὲἓὲᾌλζῆὲήῗξὲἕ
κτατικῆςὶπολιτικῆς τῆς ”Αγκυρας στὸ Αἰγ
Σήμερα ἡ Τουρκία για να θεμελιώσει ,ἶ
νομικους της ἰσχυρισμοὺς φαίνεται am ‘
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ἀκτὲς της που δὲν βρίσκονται ἀπέναντι στῆν, ‘7. _
Ἑλλάδα, δηλαδὴ στὸν Εὑξεινο Πόντσ καὶ στις, “ 3'
νότιες ἀκτές της, αἰγιαλίτιδα ζώνη πλάτουςᾞ-Υ
δώδεκα ναυτικῶν μιλίων.
.
,ζ ’

λεῖται εἰὸικὲς περιστάσεις, ὅπως καλοῦνται
χαρακτηριστικὰ οἱ περιπτώσεις ἐκεῖνες που

μπορεῖ να συγχωρηθεῐ διαφορετικὸς τρόπος
καθορισμοῦ τῶν ὁρίων τῆς ὑφαλοκρηπίδας
ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ προβλέπειη Σύμβαση τῆς Γενευης για τῆν ὑφαλοκρηπίδα Εἶναι δυνατὸν οἱ
εἰδικὲς περιστάσεις- για τις ὁποῖεςὅμως κάνει
λόγο 1] ἴδια ῆ Συμβαση- να ἀναφέρονται καὶ
08 γεωγραφικους λόγους, ὅπως εἰχε δεχτεῖ ἡ
θεωρία τοῦ διεθνοῦς δικαίου. Γεωγραφικοί εἶναι καί 0i λόγοι ποὺ ἐπικαλεῖται ἡ Τουρκία,
ὅτι δηλαδὴ τα νησια τοῦ Αἰγαίου δεν έχουν
ὑφαλοκρηπίδα διότι ἡ ὑφαλοκρηπίδα στῆ
διαφιλονικούμενη περιοχὴ εἰναι προέκταση
τῶν ακτῶν mg M Ασίας Οἱ τουρκικοί ὅμως
ἰσχυρισμοί ἐρχονται σὲ ἀντίθεση με ρητές δια-

τάξεις τῆς ’ίδιας συμβάσεως καὶ εἰδικότερα τὸ
ὰρθρο 1β, που ἀναφέραμε πιὸ πάνω. Ἡ Τουρκία, λοιπόν, δέν φαίνεται ὅτι μπορεῖ να θεμελιώσει τοὺς ἰσχυρισμούς της μὲ κριτήρια τῆ
συλλογιστικὴ αὐτή, σὲ νομικα σταθερῆ βαση.
Σχετικά, ἐξ ἀλλου, με τὸ ἀρθρο 38 παργ. 2 τοῦ
καταστατικοὺ τοῦ διεθνοῦς δικαστηρίου,
ὑπάρχει μιὰ ρητῆ προῦπόθεση ποὺ τίθεται 0‘
αὐτό; ἡ συναίνεση τῶν διαδίκων κρατῶν, ὥστε
6 δικαστὴς να ἐφαρμόσει τῆν ἀρχῆ τῆς ἐπιεικείας, τὴν περίπτωση ὅμως αὐτῆ ἡ ἑλληνικὴ
πλευρὰ πρέπει να τὴν ἀπορρίψει.
Ἡ ἀποδοχῆ τῆς έλληνικῆς προτάσεως ἀπὸ
τὴν τουρκικὴ πλευρά, ἐγινε μὲ μια ἐπιφύλαξη τὴν παραδοχῆ τοῦ ἰσχυρισμοὺ ποὺ προβάλλει
ή Τουρκία, ὅτι δηλαδὴ τα νησια τοὺ Αἰγαίου
δὲν ἐχουν ὑφαλοκρηπίδα. Ἡ πρόταση τῆς Ἑλλάδας στὸ μέτρο αὐτό, ῆταν συμφέρουσα για
τῆν τουρκικὴ πλευρά. Διότι στα πλαίσια τῶν
διαπραγματεύσεων ποὺ ἀπαιτοῦνται για τῆν
ὑπογραφὴ τοῦ «συνυποσχετικοῦ», ὥστε να γίνει ἡ ἀπὸ κοινοῦ παραπομπὴ τῆς διαφοράς στῆ
Χάγη, ῆ τουρκικὴ κυβέρνηση έχει τὴ δυνατό-

τητα να ἀσκήσει τεράστια πίεση πρὸς τῆν κατεύθυνση αὐτή· θα ἐπιδιώξει να συμπεριληφθσῦν τέτοιοι ὅροι στὸ συνυποσχετικό, ὥστε
οἱ δυσκολίες ποὺ ἀντικειμενικὰ ὑπάρχουν στα
πλαίσια τσῦ διεθνοῦς δικαίου να ἀρθοῦν καί
να διευκσλυνθεῖ έτσι ή ἐπίλυση τῆς διαφορᾶς
με βαση τῆ δική τῆς συλλογιστικὴ. Στὸ σημεῖο
ἀκριβῶς αὐτὸ βλέπουμε τὴν ἀπάντηση, σὲ
πρώτη όψη, στὸ ἐρώτημα που θέσαμε πιὸ
πάνω, γιατί δηλαδὴ ἡ Τουρκία έσπευσε να δεχτεῖ τῆν ἐλληνικὴ πρόταση καὶ αὐτὸ ἐννοούσαμε ὅταν ἀναφερθήκαμε orig δυνατότητες
ποὺ διαγράφονται για τὴν τελικῆ συμφωνία
τῶν δύο κρατῶν καί τῆν ὑποβολή τῆς διαφορᾶς
στῆ Χάγη,
Ἡ ἐπιφύλαξη τῆς Τουρκίας ἀποδεικνύει ὅτι
ῆ έλληνικῆ πρόταση διευκόλυνε, σὲ πρώτη
φάση, rig τουρκικὲς προσπτικές. Ἐτσι, λοιπόν,
ῆ ὑποχωρητικότητα ποὺ χαρακτηρίζει τῆν έλληνικῆ πρόταση, δέν ἐνισχύει οὐσιαστικα rig
έλληνικὲς θέσεις· ἀπεναντίας, μειώνει τῆ ὁιαπραγματευτικὴ ἰσχὺ τῆς έλληνικῇς πλευράςΔ

3. Ἐπίμετρο
Oi ἐθιμικσί κανόνες τοῦ διεθνοῦς δικαίου
συνιοτοῦν ἀποφασιστικὸ μέσο ἐπιβολῆς τῶν
ἐπιταγῶν του στῆ διεθνὴ κοινωνία χαρακτηριστικῆ ὅμως ἀδυναμία τοῦ διεθνοῦς δικαίου
ἀποτελοῦν ἡ «ἐλαστικότητά» του καί ἡ ἀπουσία, οὐσιαστικά, καταναγκασμσῦ. Τὸ μέτρσ τῆς ἐλαστικότητας αὐτῆς ποὺ τὸ χαρακτηρίζει, μποροῦμε να τὸ προσδιορίσσυμε σημαντικά, αν λάβουμε ὑπ’ όψη τα ποικιλόμσρφα
συμφέροντα ποὺ συγκρούονται πάνω στῆν πολιτική, στῆ στρατηγικὴ καὶ στῆν κοινωνικὴ
σπουδαιότητα τῶν θεμάτων αὐτῶν. Ἡ ὑφαλοκρηπίδα τοῦ Αἰγαίου δὲν ἀποτελεῖ, βέβαια,
ἐξαίρεση. Τῆ διαπίστωση αὑτὴ συμπληρώνει ἡ

ἀνάγκη ἀμεσης ἀντιμετώπισης τῆς τουρκικῆς
ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς. Ἡ κυβέρνηση τῆς "Ayκυρας δέν έχει σαν τελευταῖο στόχο της τῆν
Κύπρο. Ἡ ὑλοποίηση τῶν ἐπεκτατικῶν της
σχεδίων στὸ νηοί, ἀποτελεῖ σήμερα μια θλιβερῆ πραγματικότητα. Τὸ Κυπριακό, μὲ rig
εὐλογίες τοῦ Κίσσινγκερ, τοῦ Πενταγώνου καί
τοῦ NATO, ἐξελίσσεται μέχρι σήμερα μὲ τρόπο
καλυτεροίσως ἀπὸ ἐκεῖνον που εἰχε προβλέψειή Ᾱγκυρα. Μετα ἀπὸ mv Κύπρο ὅμως, θ

ἀκολουθήσει τὸ Αἰγαῖο. O ἐλεγχος τῆς περιοχῆς εἰναι ό ἑπόμενος στόχος τῶν ἐπεκτατικῶν
σχεδίων τῆς Τουρκίας.
Ἡ πρόταση για τὴν παραπομπή, ἀπὸ κοινοῦ
μὲ τῆν Τουρκία, τῆς διαφορᾶς στῆ Χάγη, δὲν
ἐνισχύει rig έλληνικές θέσεις ἡ ὑποχωρητικότητα που τῆ χαρακτηρίζει δέν εὐνοεῖ οὐσιαστικα τῆν έλληνικῆ πλευρά, τουλάχιστον σ’
αὐτῆ τὴ φάση τῶν ὁιεθνῶν ἐξελίξεων. Τοῦτο
δέν σημαίνει ὅτι ἀπορρίπτουμε τῆν ὁδὸ τῶν
διαπραγματεύσεων· ἀπεναντίας στόχος μας
πρέπει να εἶναι ἡ εἰρηνικὴ ἐπίλυση τῆς διαφορᾶς. H διαπραγματευτική, βέβαια, θέση τῆς
Ελλάδας εἰναι θεωρητικά ἰσχυρότερη, ὅπως
φαίνεται ἀπὸ τὴν τοποθέτηση τῆς διαφορᾶς
στα πλαίσια τοῦ διεθνοῦς δικαίου. H κρίση
ὅμως αὐτῆ στηρίζεται κυρίως σὲ νομικα δεδομένα, ἐνῶ ῆ καθοριστικὴ διάσταση τῆς διαφορᾶς εἰναι ἡ πολιτική της διάσταση. Για τὸ λόγο
αὐτό, ῆ ἐνέργεια στῆν ὁποία ῆταν σκόπιμσ να
προχωρήσει ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ πρὶν ἀπὸ
ὁποιαὸήποτε ἄλλη, ἔπρεπε κυρίως νὰ χαρακτηρίζεται ἀπὸ ὁυναμικότητα καί όχι ὑποχωρητικότητα, ὥστε ἡ Ἐλλάδα να ἐνισχὺσει τῆν
πολιτικὴ καὶ στρατηγική της θέση καὶ να κατοχυρώσει τα δικαιώματα ποὺ rig παρέχει τὸ
διεθνές δίκαιο. Ἡ ἐνέργεια ποὺ ἐπιβάλλεται
ἐπιτακτικα πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ εἰναι ἡ
ἑπέκταση τῆς αἰγιαλίτιὸας ζώνης μας ἀπὸ ἔξη

Ὗ
f. HOAYTIMO AHOKTHMA Ο HOAYTIMO AHOKTHMA Ο
O ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ
Στὸν τόμο αὑτό, κείμενα καὶ συνεργασίεςῑ
Φ. Βεγλερῆ, Γ. Βούλτεψη, Τ. Βουρνά, M. Γλέζου, Μπ, Δρακόπου-

λου, K. Ζεύγου, Στ. Ἡλιόπουλου, Ἡ. Ἡλιοῦ, Μ. Θεοδωράκη, Ἡ.
Θερμοῦ, Δ. Καράγιωργα, Γ. Κάτρη, Κ. Κοτζιᾱ, Σπ. Λιναρδάτου,
Ἐμ. Μάντακα, Μπόστ, Θ. Παπαδόπουλου, Ἀ. Παπανδρέου, Σ.
Πεπονῆ, Κ. Πυρομάγλου, K. Σοφούλη, ’.Α Φακίνου, Γρ. Φαράκου,

’ Β. Φίλια, Κ. Φιλίνη,Ν. Chomsky, Fr Fanon, L. Persson, D Tonge καὶ
ὖ πολλῶν ἀλλων.

Τιμὴ 200 δρχ.

Σὲ πανόδετο πολυτελῆ
τόμο, μὲ πίνακα περιεχομένων, κυκλοφοροῦν τα
τεύχη (1- 9) της B' Περι-

όδου (1974). Σελίδες 460.

Στὸν τόμο αυτὸ θα διαβάσετεῑ
Ο για rig πολιτικές μας ἐξελίξεις Ο για τὴν ἀριστερὰ Ο ἀποκαλυπτικα
κείμενα για τοὺς μηχανισμοὺς καταπίεσης Ο για τὴν Κύπρο καί τα διεθνῆ
γεγονότα Ο για τὴ νεοελληνικῆ ἱστορία Ο τὴν Οἰκονομία, τὴν Παιδεία Ο
rig τέχνες καί τα γράμματα.
J
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σὲ ὁώὸεκα ναυτικὰ μίλια. Τῆν πρόταση αὐτή,
ποὺ συζητιέται 0‘8 μεγάλη ἐκταση τὸν τελευταῖο καιρό, διατύπωσε για πρώτη φορὰ 6 Γ.
Παπαδημητρίου 08 αρθρο ποὺ δημοσίευσε τὸν
Ἀπρίλιο τοῦ 1974.3
Ἐνῶ μέχρι τὴ συνδιάσκεψη τῆς Γ ενεύης τοῦ
1958 για τὸ δίκαιο τῆς θαλάσσης οἱ περισσότερες χῶρες καθόριζαν τὴν αἰγιαλίτιδα ζώνη
τους 08 3 ναυτικὰ μίλια, οἱ μεταβολὲς ἐκτοτε
ῆταν ραγδαῖες. Ἕως τὸ 1972, ἀπὸ 103 κράτη,
τὰ περισσότερα καθόριζαν αἰγιαλίτιδα ζώνη
πλάτους 12 ναυτικῶν μιλίων. Ἡ τάση αὐτῆ
ἐπικράτησε καὶ στῆν Γ’ Συνδιάσκεψη για τὸ
δίκαιο rf]g θαλάσσης ποὺ ἐγινε στὸ Καράκας
“ τὸ περασμένσ καλοκαίρι καὶ ποὺ κύριο χαρακτηριστικό mg ἠταν ἡ ἐντονη δραστηρίότητα
τῶν χωρων τοῦ Τρίτου Κόσμου.

Μὲ τῆν ἐπέκταση τῆς αἰγιαλίτιδας ζώνης σε
12 ναυτικὰ μίλια ἡ Ἑλλάδα ἐνισχύει σημαντικα τὴ θέση της ἀπὸ αποψη πολιτική, στρατηγικῆ καὶ οἰκονομική. ”Αμεση συνέπεια στὸ
ἐπίμαχο θέμα τῆς ὑφαλοκρηπίδας εἶναι 11 σημαντικὴ μείωση τῆς ἐκτάσεως τῆς διαφιλονικούμενης περιοχῆς τσῦτσ συμβαίνει διότι τα
ἐξωτερικα ὅρια τῆς αἰγιαλίτιδας ζώνης προσδιορίζουν καί τὰ ἐσωτερικὰ ὅρια τῆς ὑφαλοκρηπίδας. Ἔτσι μετὰ τῆν ἐπέκταση, ζώνη ἀλλων ἐξη μιλίων γύρω ἀπ’ αὐτὴν ποὺ ὑπάρχει
θα ὑπαχθεῖ οτὴν ἑλληνικὴ κυριαρχία καί θα
πάψει - ἀπὸ νομικὴ απσψη - ὁποιαδήποτε
ἀμφισβήτηση για τὴν περιοχὴ αὐτή.
’
Ἡ Τουρκία ἐχει ἐκδηλώσει τὴν ἀντίθεσή mg
0‘8 ἐνδεχόμενη τέτοια ἐνέργεια, ἂν δὲ ὑποθέ
σουμε ὅτι ἡ ἐφημερίδα «Γκιοὺν Ἀῖντὶν» καταγράφει μὲ «πιστότητα» τοὺς θορύβους ποὺ
ἀκούγσνται γύρω ἀπὸ τὸ θέμα, τότε ἡ τουρκικῆ κυβέρνηση φαίνεται νὰ ὑποστηρίζει τῆ
διεθνοποίηση, σὲ πρώτη εὐκαιρία, τοῦ ζητήματος. Πραγματικά, ἡ ἐφημερίδα αὐτή, στὸ
’φύλλο της τῆς 4ης Φεβρουαρίου 1975, ἀναφερόμενη στὸ -ἐνδεχόμενο ν’ αὐξήσει 11 Ἑλλάδα
τὸ πλάτος τῆς αἰγιαλίτιδας ζώνης mg, ἐγραφε,
μεταξὺ ἄλλων, καὶ τὰ ἑξῆςῑ «Κατὰ τοὺς διπλωματικοὺς παρατηρητὲς τῆς πρωτευούσης
τὸ θέμα τοῦ Αἰγαίου δέν εἰναι ἐλληνοτουρκικό. Ειναι θέματοῦ NATO! (r6 θαυμαστικὸ
δικό μας) τῆς Ἀμερικῆς καὶ τῆς Σοβιετικῆς
Ἑνώσεως. Οἱ ἀκτὲς τοῦ Αἰγαίου καὶ ἡ ὑφαλοκρηπίδα βασίζονται, ὅπως καὶτὰ στενά, στοὺς
ὅρους τῆς Συνθήκης τοῦ MONTREUX!!(1(1
αὐτὰ τὰ θαυμαστικα δικά μας), ἠ 68 διώρυγα
τοῦ Σουὲζ μέχρι τοῦ Ἰνδικοῦ Ὠκεανοῦ εἶναι
στρατηγικὰ σημεῖα τὰ ὁποῖα πρέπει να διευθε« τηθοῦν ἐπὶ διεθνῶν βάσεων». Τὸ δημοσίευμα
αὐτὸ τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας συμπλήρωσε ὁ
πρώην πρωθυπουργὸς Ἐτζεβίτ, 6 ὁποῖος μιλώντας orig 25 Φεβρουαρίου 1975 σε γεωλογικὸ συνέδριο στῆν ”Αγκυρα ὑποστήριξε, οὕτε
λίγο ούτε πολύ, ὅτι τα φυσικὰ σύνορα τῆς
Τουρκίας βρίσκδνται κάπου στῆ μέση τοῦ AE—
γαίου. Ἐτσι, λοιπόν, ἀφοῦ τόνισε στὴν ὁμιλία
του ὅτι τὸ ζήτημα τῆς ὑφαλοκρηπίδας εἰναι
πολιτικό, ὑποστήριξε στὴ συνέχεια, 6r1 τὸ
θέμα αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ συνδέεται μὲ ἐκεῖνο
τοῦ πετρελαίου ποὺ μπορεῖ να βρεθεῖ, ἀλλὰ
μπορεῖ καὶ να μὴ βρεθεῖ. T6 να διεκδικεῖ,
πρόσθεσε ἡ Τουρκία τὴ φυσικὴ κάτω ἀπὸ τῆ
θάλασσα προέκταση τῶν ἐδαφῶν της πρὸς
δυσμὰς σημαίνει ὅτι διεκδικεῖ τὰ πρα(ματικά
mg σύνορα. Καὶ ἂν ἀκόμη, σημείωσε, γνωρίζαμε ὅτι δὲν ὑπάρχει πετρέλαιο οτὴν ὑφαλοκρηπίδα, θα ἤμαστε ὑπόχρεωμένοι να τῆ διεκδικήσουμε καὶ να δώσουμε μεγάλη σημασία
στὸ ζήτημα.
Οἱ θέσεις ὅμως τῆς Τουρκίας στὸ ζήτημα τῆς
ἐπεκτάσεως τῆς αἰγιαλίτιδας ζώνης ἐρχονται
0‘8 ἀντίθεση μὲ τὴν τάση ποῦ ἐπικρατεῖ πρὸς
τὴν κατεὺθυνση αὐτῆ στῆ διεθνῆ κοινωνία. Ἡ
τάση αὐτή, ποὺ διαφάνηκε στὸ Καράκας, θα
ἐπιβεβαιωθεῖ όριστικα στῆ Γενεύη, ὅπου συνεχίζεται αὐτὸν τὸν καιρὸ 11 Συνδιάσκεψη για
τὸ δίκαιο τῆς θαλάσσηςλ*
Ἐπιτακτικῆ πια προβάλλει ἡ ἀνάγκη να
ἀναθεωρήσουμε τὴν ἐξωτερική μας πολιτικὴ
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καὶ να ἐνισχύσουμε τα διεθνῆ της ἐρείσματα.
Πρέπει νὰ ἀντιμετωπίσουμε ἀποφασιστικα τὴν
ἐπέκτατικῆ πολιτικὴ τῆς ”Αγκυρας καὶ να ἀποτρέψουμε τὴν πραγματοποίηση τῶν ἰμπεριαλιστικῶν σχεδίων πού ἐξυφαίνονται σὲ βάρος
μας στα καταγώγια τοῦ Πενταγώνου καὶ τοῦ
ΝΑΤΟ. Πρέπει να ἐμποδίσουμε τῆ δημιουργία
τετελεσμένων γεγονότων καί στὸ Αἰγαῖο· ῆ
τουρκικὴ τακτικῆ εἰναι πια γνωστὴ καὶ στόχο
της ἔχει τὴν ὑπὲρ τῆς Τουρκίας ἀνατροπὴ τοῦ
«στάτσυς κβὸ» που ἐπικρατεῖ σήμερα στὸν
ἀπσφασιστικῆς πολιτικῆς καὶ στατηγικῆς σημασίας χῶρο τοῦ Αἰγαίου.
Δὲν περίμενε, βέβαια, κανεὶς να υἱοθετήσει
τὴν πρόταση για τὴν ἐπέκταση τῆς αἰγιαλίτιδας”ζώνης μας 11 καταγέλαστη κυβέρνηση’ Ανδρουτσόπουλου θα ῆταν, χωρίς ἀλλο, ἀπαίτηση ἐξωπραγματικη. ”Ισως ηταν «ἀντεθνικῆ»

για τὴν ξενόδουλη συμμορία τοῦ Ἰωαννίδη καί
τῶν πραιτωριανων του. Τῆν πλήρη πολιτικὴ

σύγχυση καὶ τὴ διπλῶματικῆ «ανυπαρξία» τῆς
δικτατορίας δὲν ἀργησε να τὴν ἀντιληφτεῖ καὶ
ῆ Τουρκία, πού, χωρὶς να χάσει εὐκαιρία,
προσπάθησε να ἐκιιεταλλευτεῑ 600 μποροῦσε
περισσότερο τὸ «μέγα βάθος» τῆς πολιτικῆς
της ἀνευθυνότητας. Εἶναι ὅμως πια καιρὸς να
ἀξιοποιήσουμε τὶς δυνατότητες ποὺ μᾶς παρέχει τὸ διεθνὲς δίκαιο. Χρειάζεται θάρρος καὶ
πολιτικὴ ὑπευθυνότητα πρὸς τῆν κατεύθυνση
αὐτή πρέπει να προχωρήσουμε οτὴν ἐκόσση
νόμου με τὸν ὁποῖο ἡ αἰγιαλίτιδα’“ζώνη μας να
ἐπεκτείνεται ᾶπρ 6 σὲ 12 ναυτικὰ μίλια. H
ἐνέργεια αυτῆ εἶναι ῆ μόνη ποῦ διευρύνει rig
ἐλληνικὲς προοπτικες στὸ Αἰγαῖο, κατσχυρώνει τα δικαιώματά μας στῆ διαφιλονικουμενη
περιοχὴ καὶ ἐνισχύει ἀποφασιστικα τῆν πολιτικὴ καὶ στρατηγικὴ θέση τῆς Ἑλλάδας,

θοριστοῦν ἒπειτα ἀπὸ διαβουλεύσεις ποὺ θα
γίνουν με τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδας. "Av orig συζητήσεις ἐπιδειχθεῖ ἀμοιβαία κατανόηση, θα τελειώσουν γρήγορα.
"10(ug να ,ιιὴι ὑπάρξει ἀνάγκη να μεταβσῦμε
στη Χαγη»

,

12- 5; O κ Τσαγλαγιανγκὶλ 0‘8 συνέντευξῆ
του στῆν «Τζουμχουοιέτ», λίγες ῆμέρες πρὶν τὴ
συνάι τησή του στῆ Ρώμη μὲ τὸν κ. Μπίτσιο,
ἀναφερόμενος στῆ συνάντηση αὐτῆ δήλωσε
σχετικὰς «Οἱ ὑπουργοὶ δέν μποροῠν βέβαιανα
ἐπεξεργαστσῦν τῆν ὁριστικὴ μορφὴ ἐνὸς ἐγγράφου για rig διαφορες μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν, ἴσως ὅμως μπορεῖ να ἐπιτευχθεῖ συμφωνία ἐπὶ βασικῶν ἀρχῶν καὶ θεμάτων διαδικασίας.οἰ συνομιλίες αὐτὲς θα μπορούσαν νὰ

συνεχιστοῦν ἐπὶ τεχνικου ἐπιπέδου Ἐλπίζω,
σαν ἀποτέλεσμα τῆς συναντήσεώς μας, να δημιουργηθσῦν συνθῆκες ποῦ θα ἐπιτρέψουνμία
λύση μεταξύ μας χωρὶς τὴν προσφυγὴ στὴ
Χάγη».
16 - 5; Σὲ συνέντευξη ποὺ έδωσε στὸ πρακτορεῖο «Ἀσσοσιέιτεντ Πρὲς» πρὶν τὴν ἀναχώρησή του για τὴ Ρώμη, 6 κ. Τσαγλαγιανγκὶλ
δήλωσε σχετικα μὲ τὸ θέμα τοῦ Αἰγαίους
«Ὑπάρχουν δύο πιθανοὶ τρόποι ἐπίλυσης τῆς
διαφοράς Συμφωνία μὲ διμερεῖς διαπραγματεύσεις ἢ διαιτησία’απὸ τὸ διεθνὲς δικαστήριο.
Προτιμῶ τὸν πρωτο».

19- 5; Oi τριήμερες συνομιλίες στῆ Ρώμη
‘
μεταξὺ τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν Ἑλλάδας
καὶ Τουρκίας τερματίστηκαν χωρίς να καταλήξουν σὲ οὐσιαστικα συμπεράσματα. Μολονότι κύριο θέμα τῶν διμερῶν ἐπαφῶν θ’ ἀποτελοῦσε 11 μεθόδευση τῆς λύσης τῆς διαφορᾶς
για τὸ Αἰγαῖο καὶ ἡ ὑπογραφὴ «συνυποσχετι- “·,
κοῦ» για τὴν παραπομπῆ τῆς διαφορᾶς στῆ
Χάγη, 11 τουρκικὴ πλευρὰ παρουσίασε σειρα “
ἀπόψεων ποὺ δέν ἀφορουσαν παρὰ στῆνἐπίλυση τοῦ Κυπριακοὺ, μὲ προφανῆ σκσπὸ να
T6 ἀρθρο αὐτὸ γράφτηκε πρὶν τὸ σχηματιδείξει τὴν «καλὴ- πίστη» της στοὺς δυτικοὺς ’
σμὸ τῆς κυβέρνησης Nr,.8.11108)x "Ero1 68v”εχουν
συμμάχους της. Εἶναι χαρακτηριστικὸ, ὅτι ἐνῶ
ληφθεῖ ὑπ’ ὅψη οἱ μετέπειτα ἐξελίξεις. Παρὰ
για τὸ Κυπριακὸ ὑπῆρχε πλήρης προετοιμασία
τῆν ἀναβολὴ mg δημοσίευσής του προτιμήτοῦ κ. Τσαγλαγιανγκίλ, για r6 «συνυποσχεσαμε να μείνει ἀναλλοίωτο τὸ ἀρχικὸ κείμενο,
τικὸ» ἡ τουρκικὴ ἀντιπροσωπεία ὁὲν παρουγιατὶ τὰ γεγονότα ποὺ ἐπακολούθησαν δικαιή
σίασε ὅχι μόνο κείμενο κάποιου σχεὸίου, ἀλλὰ
ώνουν σὲ μεγάλο βαθμὸ- μέχρι τῆ στιγμὴ πού · οὒτε ἁπλὲς νομικές προτάσεις.
συντάσσεται τὸ ὑστερόγραφο αὐτὸ σημείωμα Δὲν μένει πια καμια ἀμφιβολία πῶς ἀντιμεrig πολιτικές μας ἐκτιμήσεις γύρω ἀπὸ τὸ ποτωπίζει ἡ Τουρκία τὸ θέμα τοῦ Αἰγαίου. Ἡ
λυσυζητημένο «συνυποσχετικό». Ἀξιολο-ι πορεία τῶν έλληνοτουρκικῶν ἐπαφῶν ποὺ άρ ’
γοῦμε, ἐνδεικτικά, τα κυριότερα ἀπὸ τὰ γεγοχισαν στῆ Ρώμη καὶ θα συνεχιστοῦν orig Βρ
νότα (11’)r(31:6-4: O Τοῦρκος πρωθυπουργὸς
ξέλλες μὲ τῆν εὐκαιρία τῆς διάσκεψης κορυφ
6- 4; O Τοῦρκος πρωθυπουργὸς Ντεμιρέλ
τοῦ Συμβουλίου τοῦ NATO ποὺ θα ἀρχίσει :
στὶς προγραμματικὲς δηλώσεις του ὑπογραμorig 29.5.1975, δὲν φαίνεται αἰσιόδοξη. Ἡ ‘
μισε στῆν τουρκικὴ Εθνοσυνέλευση 6r1 ἡ. σωβινιστικὴ καὶ συνάμα παρελκυστικὴ τουρ- ,·
κυβέρνησή του θα ἐπιδιώξει ἰσο διαμερισμὸ
κικὴ πολιτική, ποὺ συνεχίζει νὰ ἐκδηλώνεται ξ,
τῆς ὑφαλοκρηπίδας του Αἰγαίου, μεσω ὁια0‘8 κάθε ἐπίπεδα, δὲν δημιουργεῖ μεγάλες προ- η _
πραγματεύσεων, καὶ ὅτι θα ἐναντιωθεῖ στὴ
οπτικὲς για τὴ θεμελίωσηενὸς εἰλικρινοῦς ἑλ- ῑ
στρατιωτικοπσίηση τῶν νησιῶν που βρίσκονληνοτουρκικοῦ διαλόγου. Η έλληνικὴ πλευρὰται κοντα στὶς τουρκικὲς ἀκτές, ὅπως καί στῆν
πρέπει, ἀναμφίβολα, να ἐπιμείνει στῆ διεύἐπέκταση τῶν έλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων σὲ
ρυνση τῶν προοπτικῶν αὐτῶν δὲν πρέπει,
12 ναυτικὰ μίλια.
ὅμως να ἀνεχθεῖ ,καταστάσεις ἣ να παρα
14 - 4: ‘H τουρκικὴ ἐφημερίδα «Γκιοὺν
ἐνέργειες ποὺ θὰ καταστήσουν ἀσθενέστέ
Ἀ’ίντίν», ἀναφερόμενη στὰ στρατιωτικὰ μέτρα
θέση της ἀπέναντι στὸν τουρκικὸ ἐπεκτατ
ποὺ έλαβε στα νησια τοῦ· Αἰγαίου ἡ Ἑλλάδα,
σημειώνει ὅτι οἱ Ἕλληνες έλαβαν τὰ μέτρα,Κώοτας Κό
αὐτά, κυρίως μὲ τὴν πρόβλεψη ὅτι ἡ Συνδιάσκεψη τῆς Γενεύης για τὸ δίκαιο τῆς θαλάσσης θα δεχθεῖ τὴν ἐπέκταση τῆς αἰγιαλίτιδας
I. Πρβλ. τὸν «Οικονομικὸ Ταχυὸρόμσ»
τη
ζώνης σὲ 12 ναυτικὰ μίλια, καὶ προσθέτειῑ
9ης Ἰανουαρίου 1975, σελ. 16.
«’Ὰν ή Συνδιάσκεψη δὲν ἀναγνωρίσει σαν εἰὁικὲς προτάσεις τοὺς διαύλους τῆς Βαλτικῆς
2. Πρβλ. Γ. Παπαδημητρίου. Τὸ συνταγματί
Θάλασσας, τοῦ Γιβραλτάρ, καθὼς καὶ τὸ Αἰπρόβλημα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατί

νΣτεΡοτΡΑΦο

γαῖο, ή Τουρκία δεν θα ἀποδεχθεῖ τὴν ἀπόφαση αὐτή, ἐπειδὴ τὸ Αἰγαῖο εἰναι για τῆν πα-

τρίδα μας ζωτικὸς χῶρος»
17 - 4: Η τουρκικὴ ἐφημερίδα «Χουριὲτ»
δημοσιεύει συνέντευξη τοῦ Τούρκου ὑπουργοῦ
Ἐξωτερικῶν κ. ’Τσαγλαγιανγκίλ, ποὺ τόνισε;
«Ἡ κυβέρνηση μας, 68v θα παρεκκλίνει ἀπὸ
τὴν ἐξωτερικῆ πολιτικὴ ποῦ διέγραψε μὲ τὶς
προγραμματικές της δηλώσεις. T6 θέμα τοῦ
Αἰγαίου εἰναι πρόβλημα ποὺ συνδέεται μὲ τῆν
αιγιαλίτιδα ζώνη, τῆς ὁποίας τὰ ὅρια θα κα-

μικὸν Βῆμα» 23 (1975), τευχος I, σε . 6’1!
κυρίως σελ. 7.

. Ῐ

3. Πρβλ. τὸν «Οἰκονομικὸ Ταχυὸρόμσ

25ης Ἀπριλῐου 1974 Βλ. ἐπίσης τοῦ ῗὸιο
διαφορὰ για τὴν ὑφαλοκρηπίδα
καὶ τὸ Κυπριακὸ πρόβλημα»,πού m)
ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ.
’

4. Οῖ ἐργασίες τῆς Συνὸια, “ “ ’ -Ἷ
περατωθεῖ.

’

’

Ὑπάρχει, ὅπως λέγουν μ’
έπιμονη, υπεραφθονο

ευνοήσουν καὶτὸν

πετρέλαιο, που να μπορεῖ
ν’ αντληθεῑ μὲ χαμηλὸ
σχετικα κόστος στ’
αβαθῆ νερα τοῦ Αἰγαίου,

στῆν
πετρελαιοπαραγωγή θα

σε βάθη δηλαδὴ μέχρι καὶ

έταιρίες τού πετρελαίου.

200 μέτρα; Μια θετική
απάντηση σὲ τούτο τὸ
ἐρώτημα ἐμφανίζεται σαν

“Av λοιπὸν θέλουμε να
κατανοήσουμε τὸ
σημερινὸ πρόβλημα τῆς

περίπου βέβαιη, μ’ ὅλη τὴ

ἐξωτερικῆς πολιτικῆς

σιγὴ ασφαλείας που

μας, πρέπει να

ουσισστικὸ έλεγχο πάνω

δῶσσυν στἰς μεγάλες

τηροῦν γύρω απὸ τὸ

θέμα οἱ αμερικάνικες κι
αλλες καπιταλιστικές
έταιρίες. Τὸ πετρέλαιο
τοῦ Αἰγαίου, καὶτῶν
παραλιακῶν περισχὼν
τῆς Βόρειας Ἑλλάδας,
εἶναι, μ’ αὐτὴν τὴν
έννσια, ὁπωσδήποτε
ένας αποφασιστικὸς
παράγοντας τῆς κρίσης
που διακρίνει τἰς
έλληνοτουρκικες
σχέσεις καί που σε
πεῖσμα ὅσων λέγονται
μπορεῖ ακόμη καὶ σε μια
πολεμικὴ έκρηξη να
ὁδηγήσει σε δοσμένη ι
στιγμή, καθὼς καὶτῆς
ωμῆς άποφασιστικότητας
μὲ τὴν ὁποία 01 ΗΠΑ καί
τα πιὸ σπουδαῖα κράτη
τῆς γατοϊκῆς Εὐρώπης τάσσονται μὲ τῆ μερια
τῆς Τουρκίας κι
ἀγωνίζονται για λύσεις
στὸ αἰγαιακὸ ποὺ καὶ
τοὺς Τούρκους
σωβινιστὲς θα

“ ·

,

ξεκινήσουμε απὸ τὴν
προσμονὴ τούτη, τὴν
οὺσιαστικα βέβαιη, τῆς
μεγάλης σημασίας πού

έχει τὸ Αἰγαῑο για τη
βιομηχανία τού

πετρελαίου, για τὸ
μεγαλύτερο δηλαδὴ
μονοπωλιακὸ συμφέρον
στὴ Δύση καί προπάντων
τίς ΗΠΑ. Μα αν θέλουμε

πραγματικα να
.
έμβαθύνουμε στὸ θέμα,
πρέπει να μὴ μας
ξεφεύγει πῶς τὸ
πετρέλαιο τοῦ Αἰγαίου

συνδέεται πολὺ στενα με
τὸ πετρέλαιο τῆς Μέσης
Ἀνατολῆς, μ’ αλλα λόγια
ὅτι, άνεξάρτητα κι απὸ
τὸν πλοὺτο τοῦ Αἰγαίου

σε ύγρα καύσιμα, η κρίση
τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς
μας ειναι συνάρτηση καί
τῆς μεσανατολικῆς

Τοῦ Κώστα Χατζηαργύρη

Μερικα δεδομένα
Μα ας γυρίσουμε, για τὸ ξεκίνημά μσς, .
στὸ πετρέλαιο τοῡ Αἰγαίου.
Τὸ 1974 38 τοῖς έκατὸ τῆς συνολικῆς K0Πρέπει νά ’χουμε σα βασικὸ δεδομένα
ταναλωσης πετρελαίου στίς ΗΠΑ προερστοὺς συλλογισμούς μας πὼς τὸ πετρέλαιο
χονταν απὸ εἰσαγωγές. Ἠ παραγωγη πε- βασική στρατηγικὴ ύλη πού ὲνδιαφέρει
τρελαίου μέσα στἰς ἰ’διες τὶς ΗΠΑΔπεφτει T
αμεσα μια μεγάλη ἰμπεριαλιστικὴ δύνσμη
παρουσιάζει π.χ. τὸ 1975 μιαν πτωση κατα
σαν τίς ΗΠΑ, αλλὰ καὶ τεράστια πηγὴ συγκέντρωσης ὑπεραξίας κι ύπερκερδῶν για
κάπου 6-7% σὲ σύγκριση μὲ τὸ 1974, που και
κεῖνο ῆταν χρονια χαμηλῆς παραγωγης. Οι γιγαντια μονοπώλια - ἀποβαίνει κι απὸ τίς
δυὸ τοῡτες απόψεις ἕνα αταθερα πιὸ πολύγνωατὲς τουλάχιστο - εφεδρειες ’πετριελαίου στὴ Βενεζουέλα - πού και κεινη δεν
πλοκο πρόβλημα για τίς ΗΠΑ. Δηλαδή;
εἶναι πολιτικα «ασφαλής» για τἰς Hy. ΠολιΜόλο ποὺ σαν ἀποτέλεσμα τῆς. οἶκονομικῆς κρίαης ἡ κατανάλωση τοῦ πετρελαίου
τεῑες - εἶναι περιορισμένης σημασίας, μὲ
μιαν τάση, ακριβῶς ὅπως στίς ίδιεςιτις ΗΠΑ,
οτίς ΗΠΑ ’ παρουσιάζει μιαν πτωση μέσα
στοὺς “ τελευταίους
δεκαοχτὼ μῆνες,
να λιγοστεύουν. “Av τὸ κόστος αντλησης
Coo-r600 μεγαλώνει σταθερατὸ ποσοστὸ τῆς
στήν καθαυτὸ Ἀμερική εἶναι, σαν αποτελεεἰσαγωγῆς στῆ συνολικὴ καταναλωση, K01
αμα τοῦ βάθους καὶ τῆς οχετικῆς φτιωχειας
μέσα σ’ αὐτὸ τὸ ποσοστὸ αὐξάνει ή συμμετῶν αποθεμάτων κ.λ.π., αχετικα-μεγαλο, το
τοχή τοῦ μεσανατολικοῡ πετρελαίου.
ἰ’διο ἰσχύει για τὸ πετρέλαιο της Βορειας

κρίσης, ποὺ κείνης τὴν
πορεία καλούμαστε

ἑπομένως κατ’ ἐξοχὴν να
κατανοήσουμε.

Ἀλάσκας, ποὺ τὸ έξοδο κατασκευῆς τοὺ
αγωγοῡ του ὀλο κι ανεβαίνει, καὶ πού μόλις
τὸ 1980 θ’ αρχίσει να προμηθεύει μια σχετικα αξιόλογη ποσότητα ύγρῶν καυσίμων
στἰς ΗΠΑ. 'O Καναδάς, ἐπειδὴ θέλει v' ανεξαρτοποιηθεῑ προοδευτικα απέναντι στίς
ΗΠΑ( αποφάσισε να σταματήσει μέσα σὲ
λίγα χρόνια κάθε αποστολὴ πετρελαίου στὴ
Βόρεια Ἀμερική. Πιὸ πέρα, στῆ Βόρεια Θάλασσα, κράτη σαν τή Νορβηγία καὶ τὴ Βρετανία αρχισαν κι αυτα να διεκδικοῡν μιαν
ὀλο καὶ πιὸ μεγάλη συμμετοχῆ στα κέρδη
τῆς πετρελαιοπαραγωγῆς, κι ἔπειτα τὸ πε-

τρέλαιο τῆς Βόρειας Θαλασσας K01 πολυέξοδο εἶναι κι ὁπωσδήποτε δὲν ξεπερναει
ὁρισμένα σύνολα K01 Θα διατεθεῑ για τοῦτο
σχεδὸν ὄλο για τὶς αναγκες ὡρισμένων δυτικοευρωπαϊκῶν κρατῶν. 01 έξελίξεις στή

Νοτιοανατολικὴ Ἀσία ἔκλεισαν τὸ δρόμο
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πρὸς 10 μεγαλα παρακτια αποθέμστσ κείνης τῆς περιοχῆς. "000v αφορα 10 παρά-

κτισ άποθέματσ τῆς Ἀνατολικῆς Ἀσίας,
έκεῑ πσντοῡ σχεδὸν μια πρωτοβουλία τῶν
αμερικανικων

ἠ

αλλων

ἰμπεριαλιστικῶν

ἑταιριῶν τού πετρελσίου άπειλεῑ v0 npoo—
κόψει στίς ἀντιρρήσεις καί πιθανὸτατα K01
οτὴν ένεργὴ άντίδραση τῆς Λσϊκῆς Δημοκρατίας τῆς Κίνας. ”Αφθονο πετρέλσιο έχει
K01 1'1 Ἀγκόλσ, μα K01 κείνου ὴ ανεξέλεγκτη
αξιοποίηση προσκὸβει 0110 ἑξελίξεις τῆς
Πορτογαλίας.

Ἀὑξημὲνη ἑξάρτηση καὶ συνέπειες
Καθὼς βλέπουμε, λοιπόν, μια ὁλόκληρη
σειρα απὸ παράγοντες 8x81 σαν αποτέλεαμα v0 μεγαλώνει, 0‘ 6,11 αφορα τὸ πετρέλαιο, αδιάκοπα ὴ ἑξαρτηση τῆς Ἀμερικῆς
απὸ τὸ εἰσαγόμενο K1 εἰδικὸτερσ 0116 16 μεσανατολικὸ πετρέλσιο. Συνέπεισ ταύτης
τῆς καταστάσης 68v εἶναι μοναχά v0 ἐξασθενίζει ατσθερα ὴ θέση τῶν αμερικανικων
ἑταιριῶν τοῦ πετρελσίου καὶτῆς αμερικανικης κυβέρνησης άπέναντι οτὴν ΟΠΕΚ. Εἶναι
ἐπίσης ν’ άδυνατίζει τὸ κύριο ἰμπεριαλιστικὸ κράτος K01 K010 προέκταση ὁλὸκληρη
1'1 ἰμπεριαλιστικὴ παράταξη απέναντι στοὺς
αλλους παράγοντες δύναμης στὸν κόσμο.
Ἐπιβάλλσνται μερικα λόγια πάνω 08 τοῦτο
τὸ θέμα.
Η αὐξημένη ἑξαρτηση τῆς Ἀμερικῆς 0116

τὶς εἰσαγωγὲς πετρελσίου- οτὴν περίπτωση
τῆς καπιταλιστικῆς Δυτ. Εὐρώπης K01 τῆς

Ισπωνίας ἡ εξάρτηση τούτη εἶναι, φυσικά,
ακὸμη πιὸ μεγάλη - ἐπέρχεται 0‘8 στιγμὴ
πού ὁ ὅλος παγκόσμιος συαχετισμὸς δυνάμεων αλλάζει πολὺ 08 βάρος τῆς Ἀμερικῆς,
08 μιαν ἱστορικὴ στιγμή, μ’ αλλα λόγια,
ὅπου για v0 συγκρατήσει τα πράγματα ὴ
Ἀμερική θα ’πρεπε να μπορεῖ, περισσότερο
παρα 11018 npiv, να βσσιστεῑ 0110 61K80 1110
οἰκονομικές καί στρατιωτικές δυνάμεις
άνασχεσης. Ἠ έξὲγερση τῶν άνσπτυσσόμενων λαῶν K01 χωρῶν ένσντίον τῆς έκμετάλ-

λευσης πού τοὺς έπιβαλλουν τα πολυεθνικα μονοπώλια κι ή πραγματικότητα τῆς
άνισης αντσλλσγῆς άνάμεσα α’ άναπτυσσὸμένους K1 αναπτυγμὲνους πῆρε τώρα ακριβῶς τεραστιες διαστάσεις κι απειλεῑ στὸ
σύνολό του τὸ οἰκοδόμημα τῆς ἰμπεριαλιστικῆς κυριαρχίας στὸν κσπιτσλιστικὸ κό-

σμο. Δὲ δικαιολογεῖται πια ἡ παραμικρή
ψευδσίσθηση σχετικα 118 τὴ δῆθεν πολιτικοστρατιωτικὴ ὑπεροχὴ τοῡ ἰμπεριαλιστικοῡ κόσμου απένσντι στὸ σοσισλιστικὸ - ἡ
κατάσταση αὐτὴ ξεπεράστηκε πρὶν αρκετα
κιὸλσς χρόνια. Καὶ τ’ άντιπολεμικα κινήματα, καθῶς K01 τ’ αντιμονοπωλισκα, 0110
κσπιταλιστικὲς χῶρες δυσκολεύουν διαρκὼς περισσότερα 110 ἰμπεριαλιστικές κυβερνήσεις στῆ Δύση.
Σ’ αὐτὲς 110 συνθῆκες, ὅπου ἡ Οὐασιγκτον δυσκολεύεται δισρκῶς περισσότερα

να καταστήσει πιστευτές 110 αξιώσεις της
για τὴν προασπιση τῆς «πάξ άμερικάνσ», τὴ
θέση τῆς Ἀμερικῆς περιπλέκει διαρκῶς
περισσότερο τὸ γεγονὸς πῶς περιέρχεται
για μια κρίσιμα σπουδαία στρατηγικὴ ϋλη
00v 16 πετρέλαιο 08 1110 K010010011 αὐξανὸμενης ἑξάρτησης απὸ τίς πετρελσιοπαραγωγὲς χῶρες, πού ανήκουν στὸν 0V0πτυσσόμενο κόσμο. Καὶ πού αποχτοῡν μιαν
ὅλσ K01 1116 σαφῆ συναίσθηση τῆς αντίθεσης αναμεσσ στα δικα τους συμφέροντα K01
κεῖνα τῆς Ἀμερικῆς. Περιορίζεται 8101 0’
ὅλο πιὸ μεγάλη κλίμακα 1'1 ἰκανὸτητσ τῆς
Ἀμερικῆς για τὴν αναληψη ὲπιθετικῆς δρασης.
Καὶ ὐπαρχουν φυσικά 01 01Kov0111K‘80 ἑπιπτώσεις. Oi τελευταῖοι μῆνες τῆς σιωπηλῆς

άναμέτρηοης ανάμεσσ 0110 ΗΠΑ K01 τὴν
ΟΠΞΚ φανέρωσαν ὅτι 0'1 πετρελσιοπαρσγω-
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v80 χῶρες ’έχουν τὴν ἱκσνότητα να προ* - κῆς πολιτικῆς τού Ἰσραήλ, κράτους ταγμένου να διαδρσμστίζει 16 ρόλο τοὺ χωροφύσσπίσουν αποτελεσματικα τὴν τιμὴ πού αὐλακσ τῶν ἰμπεριαλιστῶν, K01 100 αγώνα τῶν
1‘80 ὁρίζουν για τὸ πετρέλαιο. 'H προσπαπροοδευτικῶν κινημάτων καί κρατῶν στὸν
θεισ τῶν ΗΠΑ κσί τῶν αλλων ἰμπεριαλιστιαρσβικὸ K01 πλατύτερα τὸ μεσανατολικὸ
κῶν κρατῶν v0 σπασὸυν τὸ «καρτὲλ τῶν 118κόσμο να προωθήσουν K01 να ὁδηγήσουν
τρελσιοπαρσγωγῶν», ὅπως τὸ αποκσλοῡν,
οτὴν ὁλοκλήρωσή της τὴ διαδικασία οἰκο- ,
απὸτυχε. Πραγμσ 1101'1 σημαίνει 011 1110 μενομικοκοινωνικῆς κι ἰδεολογικῆς ανάπλσγαλη ποσότητα ὐπεραξίας μεταβιβαζετσι
άπὸ τούς ἰμπεριαλιστὲς τῆς Δύσης, πού 10
μονοπώλια τους τὴν ἰδιοποιοῡνταν πρίν, 08
1.110 σειρα αναπτυσσὸμενες χῶρες. Κι 611

8101 00K81101 1110 πρόσθετη πίεση πάνω στὸ
παγκόσμιο μέσο ποσοστὸ τοῦ κέρδους - ὴ,
για να τὸ ποῡμε δισφορετικα καί 1116 ρεσλιστικά, 611 8101 περισρίζονται τα ύπερκερδη
τῶν ἰμπεριαλιστικῶν μονοπωλίων - 0’ έποχή
πού τὸ ποσσστὸ τοὺ κέρδους στὸν K011110λιστικὸ κόσμο παρουσιάζετσι γενικα 00v

1180118vo Kl 1'1 παγκόσμιο κσπιτσλιστικὴ οἰκονομία περνα ἑπομένως απὸ μια σοβαρὴ
κριση.

‘H ἀνάγκη για τὸ Αἰγαῑο
Για τοὺς πολλαπλούς τούτους λόγους, ὴ
αμερικανικη ήγεσίσ πολιτικὴ κι οἰκονομική,
βρίσκεται σήμερα στὴν ανάγκη ν’ άναζητη-

σει καὶ v0 ἰδιοποιηθεῑ 6uv010111180 πετρελσιοπσραγωγῆς ποὺ να βρίσκονται κάτω

0116 τὸν έλεγχό της, ὅπου κι ύπερκερδη v0
μποροῠν v0 πραγματοποιοῡν τα μονοπώλιά
της καὶ 101110xpov0 να καλύπτεται ἕνα 118ρος τουλαχιστο 0116 110 εἰσαγωγικές ανάγκες της 08 πετρέλαιο K01 v’ αὐξηθεῑ ὴ
ἐλευθερία κινήσεών της στὸ διπλωμστικὸ

τούτη, τὸ πετρέλαιο τοὺ Αἰγαίου παρουσι008101 στοὺς Ἀμερικάνους ἰμπεριαλιστες
σα μια διέξοδος πού έχουγ, συμφέρον 811110K11K6 v άξιοποιὴσουν 600 16 δυνστὸ
γρηγορὸτερα K01 κάτω 0116 OUVGﬁKS’q 600
16 δυνατὸ πιὸ συμφέρουσες γι’ αὐτούς. Μὲ
τὴν 8vvo10 10 ύτη μποροῡμε να ποῡμε πως 1'1
έπιβολή τους οτὴν Ἐλλάδα, ὴ έγκαθίδρυση
στὴ χώρα μσς ἑνὸς καθεστῶτος προδοτικῆς
ύποτέλειας, 00v αὐτὸ πού απσρτίζανε οἱ
συνταγματαρχέοι,

αποτελεῑ

8V0

βσσικὸ

αμερικανικο συμφέρον πού 68 0uv688101
011800 118 τὴν κρίση στὸ μεσανατολικὸ
χῶρο, έστω κι 0v 8111108008101 άναπόφευκτα
απὸ τὸ σύνολο τῶν παγκοσμίων οἰκονομικῶν, πολιτικῶν, διπλωματικῶν κσίίστρστιωτικῶν έξελίξεων, πού μιά τους ὅψη εἶναι
τα ὅσα δισδρσματίζοντσι 016 μεσανατολικὸ
χῶρο.
Ἀξίζει, νομίζω, v0 συνειδητοποιήσουμε
πὼς 16 πρόβλημα τσῡ αἰγσιακοῡ πετρέ-

λσιου εἶναι 8V0 σπουδαῑο αμερικανικο συμφέρον ακὸμη κι αοχετσ 0116 10 600 συντελοῡνται στὴ Μέση Ἀνατολῆ. Γιατί ὴ κατανόηση αὐτοῦ τοῦ γεγονότος 1100 βοηθεῖ να
καταλάβουμε πὸσο 0118011 81v01 1'1 απειλὴ για
τοὺς δημοκρατικούς θεσμοὺς οτὴν Ἐλλάδσ, 08 11016 βαθμὸ ἡ ύπσρξη στὴ χώρα
μσς 11100, 801111 K01 08 περιορισμένη κλίμακα, αντιπροσωπευτικῆς κυβέρνησης 68
συμβιβάζετσι 118 0118080 Kl 811110x11K80 0V0γκες κι ἑπιδιώξεις τῶν αμερικανικων μονοπωλίων K01 τοὺ άμερικανικου κράτους.’
Ὠστὸσο ὑπάρχει καί μια άλλη ὅψη τοῦ θέμστος, στὴν ὁποία 1'1 μεσανατολικὴ κρίση
παίζει τὸν πρωτεύοντα ρόλο κι ὴ κρίση τοῡ
Αἰγαίου καί- ανάμεσα στ’ αλλσ - τοῦ πετρελαίου του δισδρσματίζει 8V0 δευτερεύοντα
ρόλο, αποτελεῑ 8V0 πσράγωγο τρόπον τινα.
Για v0 τὴν κατανοήσουμε, πρέπει v0 0K1—
αγρσφήσουμε 08 σχετικὴ συντομία τὴν πορεία τῆς μεσανατολικῆς κρίσης, οτὴν τριπλή της ὁψη τῆς προσπάθεισς τῶν μεσανατολικῶν κυβερνήσεων K01 κινημάτων να
ὁλοκληρώσουν 16v έλεγχό τους πάνω στὸ
πετρέλαιο, τῆς έπιδίωξης τῶν Ἀράβων v'
ακυρώσουν τ’ ἀποτελέσματα τῆς ἐπιθετι-

0110 τού μεσανατολικού χώρου.

,

Μωσαϊκὸ ποὺ διαλύεται
'H Μέση Ἀνατολή, με τὴν 8vvo10 τῆς ὐπαγωγῆς της στὴν ἰμπεριαλιοτικὴ ἐπιρροὴ κι
811118011 κυριαρχία 11010081 01'1118p0 μ’ 8V0
μωσσϊκὸ 08 προχωρημένο 010610 άποσύνθεσης. ;εκὸβουν, 110 1116 πολλἐς φορὲς
· απσρστήρητα, τα διάφορα 1181p060K10 πού

τὸ συνθέτουν, μικρές K01 μεγάλες αλλσγές
0'8 μιαν ατέλειωτη διαδοχὴ έξσσθενίζουν τὴ
συνοχή 1110, ὁλόκληρα τεμαχιαξεφεύγουντ
K01 1110 μέρα, σύντομα, δίχως κσλα-κσλα να
τὸ καταλαβουμε, ὴ ὁλη κατάσταση θα ’χει
αλλαξει, τὸ μωσαϊκὸ θα φανερωθεῖ πὼς δισλύθηκε, τὸ οἰκοδόμημα τῆς αμερικανοκρστίσς 90 11011181 να ύπαρχει ξαφνικα κι ασυγκράτητσ. Θα συμβεῖ, δηλαδή, στὴ Μέση
Ἀνατολὴ κατι ανάλογο 11' αὐτὸ πού συνέβηκε στὴ Νοτιοανατσλικὴ Ἀσία. Εἶναι φανερό, έστω κι 0v 1'1 ἰμπεριαλιστικὴ προπαγάνδσμαχετσι να τὸ συγκαλύψει, 611 αὐτὴ ἡ
κατάσταση 68v μπορεῖ πια v0 διαρκέσει για
πολύ. Μέσα 0'8 λίγα σχετικῶς χρόνια, τὸ
σύνολο τῶν αδιάκοπων μεταβολῶν θα ’χει
άπολήξει 08 μιαν αλλαγὴ τὸσο δραστικὴ
πού γα ὁδηγήσει σε ποιοτικὸ αλμσ, τὴν ὁριστικὴ δηλαδὴ ανστροπὴ τῆς αμερικσνοκρατιας.

.

Περιορίζομαι v‘ αναφέρω ακροθιγῶς με-

ρικα απὸ τὸ ὅσα γίνονται. Βῆμσ πρὸς βῆμα,
προχωραμε πρὸς τὴν ὁλοκληρωτική, έκατὸ
τοῖς έκατὸ, έθνικοποίηση τῶν αγγλοαμερικάνικων έγκσταστασεων πετρελσιοπαρσγωγῆς. Ἐνῶ παράλληλα αρχισε ὴ διαδικασία
τῆς ανάληψης 0116 τοὺς πετρελσιοπαρσγωγούς τοῦ έλέγχου πάνω στὴ μεταφορα καὶ,
τὴν ἐμπορία τοῦ πετρελσίου. 'H ’δολοφονία
τοῦ Φαϊζαλ στὸ Ριγιαντ εἶχε σαν αποτέλε0110 να έπιταχύνει τὴν εὐθυγράμμιση τῶν
διαδόχων του 11'8 τοὺς αλλους πετρελσιοπαρσγωγούς. Προηγούμενα, ὁ σάχης, πηγσίνοντας άντίθετα στὴν αγγλοαμερικάνικη
πολιτική, τερματισε τὴν έξέγερση τοῦ
Μπαρζανι στὸ ἰρακινὸ Κουρδισταν. ‘H Συρία
ένοποίησε τὴ στρατιωτική 1110 διοίκηση 118
τῶν Πσλαιστινίων κι ὴ Ἰορδανία δέχτηκε να
σταθμεύσουν συριακὲς μονάδες στὸ 860- ,Ι ῘΊ
φός της, ὥστε να προληφτεῑ κάθε δυνατό3.1
11110 ἰσραηλινῆς ὐπερφαλάγγισης. Κάτω
,ἶ
0116 γενικὴ πίεση, 1'1 Α’ίγυπτος 68 68x111K8.\’/0 '
μετασχει στοὺς διχαστικούς ἑλιγμοὺς τοῡ
Κίσσινγκερ, ένῶ ἡ Λιβύη προχώρησε στὴ _
σύσφιγξη τῶν σχέσεών της μέ τὴν ΕΣΣΔ.

Τὰ γεγονότα τοῦ Λίβανου

’

”Ολες αὐτὲς 01, 118p1K0 σχεδὸν ανεπαίσθητες, έξελίξεις ὁδήγησαν στὸ δεύτερο
μισὸ τοῦ Μάη 08 γεγονότα ποὺ έριξσν ξαφνικὸ φῶς στὴν έκτσση τῆς συντελούμενης
διαφοροποίησης. Ἀνσφέρομαι οτὴν 011.10τηρὴ άνσμέτρηση αναμεσσ στοὺς 00010180
φαλαγγίτες τοῡ Τζεμάγιελ, αφενός, 10110
Παλαιστίνιους ανταρτες 11001 118 τὸ σύνολο
τοὺ npoo681111Kou λαοῦ στὸ Λίβανο,01p8-.
τέρου. Στὴν άναμέτρηση τούτη 0v0K0181’1-,
τηκαν, θετικαὴ αποθετικα, ὅλοι 01 γνωριμὸι
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παράγοντες. Οἱ στρατηγοὶ τοῦ Λίβανοὺΐ
αποπειραθηκαν να έπιβάλουν τὴ 6111101048"pia, ὥστε να ἑλευθερὼσουν τα χέρια τσυςζ. “
έναντια στοὺς 1101101011v1000.011000111111/‘01-5?
στρατοκρατες, μ’ έπιδρομὲς ποὺ σύμφωνα-’ς

μὲ 16v ἰσραηλινὸ τύπο ἐνέκρινε τ

Ῑ·

γωνο, δοκίμσσσν ν’ ακινητοποιήσουν T10
λιξης θα εἶναι ασύγκριτσ πιὸ σοβσρές για
10x0080 0v10011K80 60v00810 στα νότια τοῦ τὸν άμερικανικο ἰμπεριαλισμὸ 0116 τὴν καΛίβανου K18101v0 εὐκολύνουν τὸ έργο 100
τάρρευση τοῦ μετώπου 100 στῆ Νοτιοαναλιβσνέζικου 01001011. Ἀπὸ τὸ αλλο μέρος, 1'1
τολικὴ Ἀσία. Ἠ διαπίστωση τούτη ἐχει ἐνα
Συρία ἐριξε ὁλο τὴς τὸ βάρος στὸ πλευρὸ
περιεχόμενα τόσο οἰκονομικὸ 600 81110110
τῶν Παλαιστίνιων.
πολιτικὸ καί στρατηγικὸ. ῑΑπόρροια της εἶ'H 00801K0V1K11 πολιτικὴ άγωνίζετσι, για
νσι τὸ συμπέρασμα πώς, αν θέλει ν’ αντιταχρόνια τώρα, v0 κρατήσει τὸ Λίβανο, καθώς
χτεῖ έγκαιρσ σέ μια 181010 απειλή, ἐνδεχόK01 τὴν Ἰορδανία, 00v προγεφυρώματά της
μενα άποφσσιστικῆς σημασίας, ὴ Ούάσιγστῆ Μέση Ἀνατολή, ἐνισχύοντας 8101 τὴ
κτον ὀφείλει v’ σνσθεωρήσει κατεπειγόνθέση τού Ἰσραήλ. T6 1958 68 6101008 - τως τῆν ὅλη στρατηγική της στὸ χῶρο τῆς
01100010 στῆν ώμῆ στρατιωτικὴ ἐπέμβαση
ανστολικῆς Μεσογείου, v0 ἐξασφαλίσει
στὸ Λίβανο, ἑνῶ οἰ ”Αγγλοι ἐστελναν στρααπαραίτητους συμμάχους καὶ v6 κινητοποιτεύματα τους στῆν Ἰορδανία. T6 1968-1973,
ήσει γι’ αὐτὸν τὸ σκοπό 1110 ὅλες τὶς άπαῆ άμερικανικη πολιτικὴ ἐξώθησε 8101 16
ραίτητες δυνάμεις K01 βάσεις της.
Χουσεῑν τῆς Ἰορδσνίας 0’ 8v0 λουτρὸ 0100100 08 βάρος τού πσλαιστινισκού λαοῦ, K01
Ἡ ἐμπειρία τῶν ἰμπεριαλιστών
ματοκύλησεέπανειλημμένα 16 Λίβανο 08 τῆ
βοήθεια τῶν φασιστῶν 100 Τζεμαγιελ. Στῆν
Τῆς κάθε ἰμπεριαλιστικῆς δύναμης 1'1 110κάθε τέτοισ περίπτωση, πσρεμβσλλόταν 010
λιτικὴ στῆν κάθε δοσμένη στιγμὴ ξεκιναει
σαφὴς άπειλή, στηριγμένη K01 στῆν ἐγκαιρη
ανσγκαστικα απὸ 10 λαθη 1100 610110008 στὸ
έμφανιση 1011 "EKTou Στόλου, για μιαν ἐνπαρελθόν. Αὐτὴ εἶναι 1'1 0111100100 της, M810
δεχόμενη ἐπέμβαση τῶν Ἀμερικανῶν πεζσνσυτών K01 τῆς άμερικανικης 0800110- τὸν Ὀχτώβρη 1011 1973, ὅταν ὁ 0001301000ηλινὸς πόλεμος τῆς πρωτσποκαλυψε τὴν
0100. ΙΣ’ ὅλες 011180 110 περιπτώσεις, ὁ συκρισιμὸτητσ τῆς θέσης 1110, ῆ Ἀμερικὴ γύσχετισμὸς τῶν ἐσωτερικών κι ἐξωτερικῶν
ρεψε μισ πρώτη απαντηση 08 101110 σκριδυνάμεων ήταν τέτοιος ανσφορικα 08 T6
βῶς 16 βσσικὸ της πρόβλημα, 118 τὸ να φέΛίβανο πού έβγσινε κάθε φορα ἐνισχυμένη
ρει στὴν ἐξουσία τὸν Ἰωσννίδη κι 8118110 να
1'1 λιβσνέζικη 68010 K01 μσζί της 1'1 00801K0προχωρήσει 08 010 νέσ κυπριακῆ περιπένικη πολιτική.
T810, πρῶτα διαμέσου τῶν συνταγματαρχών
κι 8118110 61008000 τῶν Τούρκων σωβινι-

Ἠ διαφορὰ ποὺ σημειώθηκε
Αὐτὴ τὴ φορά, σημειώθηκε μια μεγάλη
δισφορα πού πρέπει v0 ύπογρσμμίσουμε.
Δὲν ὑπῆρξε καμια άμερικανικη απειλή,
ὁσοδήποτε 8008011. για έπέμβσση. Δέ σημειώθηκε καμια άμερικανικη άντιδρσαη
στῆν προειδοποίηση τῆς Συρίας πὼς θα λσ-

βει μέτρα οἰκονομικα καὶ στρατιωτικά στην
περίπτωση πού θα ἐπικρατούσε τὸ φασιστικὸ πραξικοπημα τού Τζεμάγιελ 08 10
010010. K1 6 συσχετισμὸς δυνάμεων μέσα
στὸ Λίβανο ῆταν τέτοιος 11011 μέσα σέ τρεῖς
μόλις μέρες o1 110001K01111001180 καταρρεύσσνε. Ἀντί να ἐπικρατήσουν αὐτοί, δισμορφώθηκε ένσ ἰσοζύγιο δυνάμεων 11011 90
ώθήσει τὸ Λίβανο βαθμιαῖα 08 K0100100810
1116 61100K0011K80, 1116 άντιϊμπερισλιστικές,
πιὸ προοδευτικές.
T0 600 ξετυλίχτηκαν στὸ Λίβανο άποτέλεσσν μια προειδοποίηση για τούς Ἀμερικανούς. Τοὺς φανέρωσον τῆν κρισιμότητα,
τῆν αὐξανόμενη αδυναμίσ τῆς θέσης τους.
T0110 868100v πώς κινδυνεύουν να ἐμπλακοῡν άνεπανὸρθωτα στα γοργα περιστρεφόμενα γρσνάζια 0100 OAOKAanTlKﬁQ‘KCII-

ταστροφῆς. 01 00v8118180 0100 1810100 808-

στῶν. "E101 πέτυχε ὥστε 1'1 K01011 τῆς Μέσης
Ἀνατολῆς v0 ἐπεκταθεῖ μέσω τῆς Κύπρου
στίς έλλαδοτουρκικὲς σχέσεις K01 να μετατραπεῖ αὐτόματα 08 K01011 1011 Αἰγαίου ἐπί0110. Πραγμσ πού εἶχε 00 συνέπεια καί τὸ
πετρέλσιο τοῦ Αἰγαίου να συνδέσει αμεσσ
118 τῆ γρήγορη επιδείνωση τῆς αμερικανικης θέσης στῆ Μέση Ἀνστολῆ K01 81110110 να
τὸ κάνει στόχο τῆς ἐπιθετικῆς πολιτικῆς
0100 χώρας που 1'1 ἐσωτερική της κοινωνικοπολιτικῆ διάρθωση συγκλονίζεται ὅλο K01
1116 ἐπικίνδυνα. Ἠ Τουρκία βλέπει τό r18τρέλσιο 1011 Αἰγαίου K01 γενικα τὸν έλεγχό

κι 8101 τελικά v0 00v0nox11'1081 συμμάχους

στὴ Μέση Ἀνατολή.

Τὸ ανησυχητικὸ συμπέρασμα
'H ὅλη παρσπάνω αναλυση καταλήγει στὸ

βαθύτατα ανησυχητικὸ συμπέρασμα ὅτι,
σαν αποτέλεσμσ K01 τῆς γενικῆς κρίσης τού
αμερικανικου ίμπεριαλισμοῡ, 08 παγκόσμιο
καθώς 81110110 08 περιφερεισκὴ κλίμακα, καὶ
τῶν συνδεμένων μέ τὸ πετρέλσιο τοῦ Αι-

γσίου κρίσιμων έξελίξεών 0110 σχέσεις Ἐλλάδας καί Τουρκίας, 1'1 απειλὴ για τῆ χώρα
μσς να τῆ μετατρέψσυν οἰ Ἀμερικσνοί μέ
τοὺς Τούρκους καὶ 08 τὴ βοήθεια ντόπιων
προδοτικῶν στοιχείων σὲ μιαν ἐθνικα K01
πολιτικά ύπόδουλη χώρα, εἶναι καί παρσ-

πολύ σοβαρὴ καί παρσπολύ έπείγουσα.
”Ολη ἑπομένως ή 110001109810 τῶν προοδευτικῶν πολιτικῶν δυνάμεων στῆ χώρα
πρέπει ν’ αποβλέπει, παράλληλα, στούς
άπαραίτητους έσωτερικούς στόχους, K01

στῆν κστοχύρωση 1011 λαοῦ απὸ τῆν ἰμπερισλιατικῆ απειλή, στῆ διαμόρφωση ἐνὸς
πλατιοῡ αντιϊμπεριαλιστικοὺ μετώπου πού
θα μπορέσει να σώσει τὴν Ἐλλάδα απὸ τὸ
συνδυσσμένο κίνδυνο ἐσωτερικῆς κι ἐξωτερικῆς ὐποδούλωσης 11011 συμβολίζει γι’

αὐτὴν ὁ αμερικανικος ἰμπεριαλισμός. Ἠ
ανάγκη για 010 181010 αντιϊμπερισλιστικῆ
πολιτικὴ συνεπαγετσι βέβαια καὶ τὴν ὐποχρέωση τῆς αναθεώρησης τῆς ἐξωτερικῆς
πολιτικῆς μσς. ”Οχι 08 τῆν 8vvo10 τών στερημένων ένα βαθύτερα νόημα χειρονομιών
Πρὸς

διάφορες

AYTO To er0
£9THP/o r/A THN

A NeP9/70 ΓΗTA

κατευθύνσεις,

προοδευτικὲς χῶρες καὶ τα προοδευτικα

κινήματα 0' ὅλον τὸν κόσμο, 08 τα 00010111—
011K0 δηλαδὴ κράτη καθώς K01 0'8 110 αναπτυσσὸμενες χῶρες καί, τέλος, κάθε
αστικῆ χώρα 11011 δέχεται ν’ αντιταχτεῑ στὸν

άμερικανικο ἰμπεριαλισμὸ.

της, στρατηγικὸ K01 πολιτικό, πάνω 0' ένο

μεγάλο μέρος 1011 Αἰγαίου 00v πανάκεια.
προπαγσνδιστικὴ αλλα K01 οἰκονομική, για
τῆν ὅλη της κακοδαιμονία. K01 1'1 Ἀμερικὴ
βλέπει τὸ πετρέλσιο 1011 Αἰγαίου ὅχι μονάχσ
00 010 008011 δική της οἰκονομικὴ K01 στρατηγικὴ ανάγκη, μεγάλης σημασίας τόσο για
16v K0011K0 1110 -011x0v1006 600 για τα πολυεθνικά της μονοπώλισ, μα ἐπίσης καί 06
δόλωμα, 08 16 011010 90 68081 τὴν τουρκικὴ
ῆγεσίσ στὸ 0000 1110, σαν ὅπλο πού μέ τη
σωστή του χρήση θα μπορέσει v0 πραγματοποιήσει τὸν άλλο της στόχο, v0 ξσνσεπιβάλει στῆν Ἐλλάδα ἐ’νσ διχτστορικό καθε011110 τῆς δικῆς της αρεσκείας κι έπιλογῆς,

Θ’ αποτελοὺσε σφάλμα τραγικό v0 πιστέψουμε, 0110 σημερινές συνθῆκες, πώς r1

Ἀμερικὴ ένδισφέρετσι απλώς για θεάματικές χειρονομίες κι ἐχει βάλει νερὸ στὸ
κρσσί της. Ἠ στσθερὴ ὸξυνση της κρίσης
1011 ἰμπεριαλισμοῡ 8x81, στα λόγια 0100 συντηρητικῆς γαλλικῆς ἐφημερίδας, σαν αποτέλεσμσ v' ἀποβαίνει ὁ αμερικανικος ἰμπεριαλισμὸς πιὸ απσιτητικὸς K01 1116 ἐπιθετικὸς απέναντι στούς «φίλους» καὶ «συμμαχους τῶν ΗΠΑ». Ἀπ’ αὐτὴν τῆν άρχῆ 011181λουμε να ξεκιναμε σήμερα.
Κώστσς Χστζηαργύρης

εφενΡετΗΣ x—Y
MrloPEl NA 4170M

άβλαβεῖς

στίς ὁποῖες ἐπιδίνοντσι οἰ Μπίτσιοι. Ἀλλα
με τὴν 8vvo10 τῆς διαρκῶς πιὸ σταθερῆς
προσέγγισης K01 συνεργασίας μσς 118 T10

τοῦ Ν. Μαρουλάκη
' ...KVP/o XAPAKTHPI—
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M/70PE/ M4
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Τοῦ Νικοκρέοντα

Ποιὲς πορεῖες ἁκολούθησαν άπὸ τόςΝοέμβριο
1974, 610772 ψηφίσθηκε 77 άπόφαση 3212 της Γενικῆς Συνελεύσεως των Η. E. 77 Κύπρος, 77 Ελλάς, 77 Τουρκία· Δηλαὸὴ 107 κύρια ἐνὸιαφερόμενα μέρη στὸ Κυπριακὸ πρόβλημα, ὄχι ὅμως
καὶ τὰ μόνα. Καὶ μὲ μόνο τὰ τρία αὐτὰ κράτημέλη τοῦ ΟΗΕ εμπλεγμὲνα, τὸ Κυπριακὸ θα
εἶχε βγεῐ ἀπὸ τὴν περιορισμένη σφαῖρα τῶν (57μερῶν ἐκείνων προβλημάτων ποὺ μποροῠν (5υό
κράτη να τα χειρισθοῦν ἂν ὄχι ἐρήμην, πάντως
ὄχι σὲ (7777287777 ἀναφορὰ πρὸς τὴν ὑπόλοιπη ὄιεθνὴ κοινωνία. Ενῶ μποροῦσε να ὑποστηριχθεῖ _
μὲ βασιμότητοι ὣς τὸ 1955 πὼς τὸ Κυπριακὸ.
ῆταν πρόβλημα ὁιμερὲς ἑλληνο- άγγλικό, καὶ ὄχι
ὁιεθνὲς, 7’7‘ «ὁιεθνοποιημενο» ὅπως λὲνε σήμερα,

τὰ πράγματα ἄλλαξοιν όταν 77 Αγγλία κατόρθωσε να τοῦ προσδώσει μιὰ περιορισμένη οτὴν
εὐρωπαϊκὴ «οἰκογένεια» ὁιεθνοποίηση, ἐμπλέκοντας τοὺς Τούρκους καὶ τοὺς Δυτικοευρω-

παίους ἑταίρους τοῦ NA T0: H Ελλάὸα τότε,
ὡθούμενη ἀπὸ τοὺς ἑπαναστατημένους Ἑλληνοκυπρίους, προσπάθησε να 1(‘7 ὁιεθνοποιήσει
άληθινά, μέσα) τῶν H.E., ὁίχως ὅμως να κατορθώσει να ξεπεράσει ἀποφασιστικα τὶς «οἰκογενειακὲς» εὐρωπαϊκές της ὁεσμεύσεις.

οποίηση τῶν ἑκάστοτε διεθνῶν συσχετισμῶν δυνάμεων, καί ἡ
ἀποφυγὴ κάθε ἀπομόνωσης ἀπὸ αὐτούς. "017 καταβάλλονται
προσπάθειες για τέτοια απαμὸνωση, για ἕνα ατένεμα τοῦ πεδίου
τῶν Κυπριακῶν χειρισμῶν, καθώς καί για τὴν ἐπαναφορὰ σὲ
πιὸ εύχρηστα για τὸ «Δυτικὸ» κόσμο «οἰκογενειακα» ἢ διμερῆ
πλαίσια, εἰναι ἀναμφισβήτητα. Τὸεπισημαίνει ὁ ἰ’διαςo Μακάριος, ὅταν βρίσκεται στὴν ἀνάγκη να τὸ διαψεύσει δηλώνοντας
(28.5.75): «Δὲν θα έλεγα ὅτι ἡ συνάντησις τῶν-Βρυξελλων εἰναι
τέτοιας φύσεως ὥστε να ὁδηγήση στῆν ἀποδιεθναποίηση τοῦ
Κυπριακοῦ... Δὲν διαβλέπω κινδύνους ἀπαδιεθνοποιήσεως, γιατί 68v θα ἐπιτρψαυμε τὸν περιαρισμὸ τοῦ Κυπριακοῦ σε στενὰ
πλαίσια. Τὸ Κυπριακὸ έλαβε κιόλας καὶ θα διατηρήση διεθνεῖς
διαστάσεις». Ἔχει δίκαια ὁ Μακάριος. Δὲν μπορεῖ να παραμείνει τὸ Κυπριακὸ «διεθναποιημένο» τὴ στιγμὴ ποὺ ἐχτὸς ἀπὸ τὰ
τρία κύρια ἐνδιαφερόμενα μέρη καὶ αλλα κράτη-μέλη τοῦ ΟΗΕ,
ὅπως αἱ ΗΠΑ, ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση, ή Ἀγγλία, θέλσυν να ἐκμεταλλευθαῦν τὸ νησί για πραώθηση τῶν διεθνῶν θέσεών τους. Ἡ
πολιτική τους στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο συναρτᾱται βέβαια
πρωταρχικα μὲ τὴν ἀραβσ-ἰσραηλινὴ διένεξη. Ἀλλὰ καὶ μὲ τὴ
διάσταση ἀκριβῶς τούτη, τὸ Κυπριακὸ ὃιεθνοπσιεῖται ἀμετάκλητα. Γιατί ’έχουν καταστεῖ αμεσα ἐνδιαφερόμενα μέρη τα παράκτια τῆς Ἀν. Μεσογείου ἀραβικα κράτη-μέλη τοῦ ΟΗΕ, ἀπὸ
17‘] Συρία ὣς τὴ Λιβύη, ἀκὸμα καί τὸ ἀντίπαλα τους ἐπίσης μέλας
τοῦ ΟΗΕ Ἰσραήλ. Ἀντίθετα πρὸς τίς μεγάλες δυνάμεις, τα
κράτη αὐτὰ ’έχαυν ὅλα ὲπενδυμένα συμφέρον (vested interest) να
ἐπιδιώκουν τὴ σταθεροποίηση μιᾶς Κύπρου ἀνεξάρτητης, ἐνιαίας, αδέσμευτης καὶ ἀποστρατιωτικοπαιημένης
H ἐπιδίωξη αὐτὴ συμπίπτει μὲ τὰ πραγματικα συμφέροντα
της Κύπρου, ετσι ὅπως τα ἀντιλαμβάνονται ἡ μέγιστή πλειοψηφία τῶν Ἑλληνοκυπρίων, ίσως καί μια μερίδα φωτισμένων
Τουρκοκυπρίων. Ὀλαι βλέπουν στῆν ἐπιβίωση τοῦ νησιαῦ σὰν
ἀνεξάρτηταυ κράτους, ἑνιαίου, ἀδέσμευταυ καὶ 07710019017071].κοποιημένου, μια μεγαλύτερη καί ἐλπιδοφόρα δυνατότητα γιὰ , ι

τὴν ἀνάπτυξή τους, καθὼς καὶτῆς ’.Αν Μεσογείου ὀλόκληρης «
“

,σὲ εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια, ἔξω ἀπὸ τοὺς οἱουσδήποτε συνασπι-

σμοὺς (NATO, Βαρσοβία, ΣΕΝΤΟ), οἱ ὁποῖαι, σὲ τελευταία.
Τώρα, 20 χρόνια ἀργότερα, τὸ Κυπριακὸ εἶναι διεθνὲς ι’,
«διεθνοποιημένο» πρόβλημα. Κι ἀπομένει οτὴν Κύπρο ἡ αξι-
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αναλυση, έχαυν μετατραπεῐ σὲ μηχανισμοὺς για τὴν ασκηση τῆς x
ἰδιαίτερης πολιτικῆς τῶν ὑπερδυνάμεων.

if]?

Ἡ δυναμικῆ τούτη σύμπτωση τῶν μακροπρόθεσμων συμφερόντων τῆς Κύπρου καί τῶν παράκτιων κρατῶν τῆς Ἀν. Μεσογείου (στα ὁποῖα για ίστορικοπαλιτικοὺς λόγους 68 μποροῠν
ἀκόμα να περιληφθοῦν Ἑλλάδα καί. Τουρκία) ἀποτελεῖ τῆν κυριότερη ἴσως σταθερά τῆς διεθνοῦς πορείας τῆς Κύπρου. Oi
”Αραβες βρίσκονται καὶ θα παραμείναυν -ὅσοι πάντως κυβερνοῦνται ἀπὸ σχετικα προοδευτικὲς κυβερνήσειςῌ 0(‘0 πλευρὸ τῶν
Κυπρίων. T(‘1 Ἰσραὴλ ’έχει κάθε συμφέρον να ἀνέχεται τὴν εὐθυγράμμιση αὐτή, ὅσα ἀδυνατεῖ να τῆν ἀκολουθήσει. Κάτι τέτοια
θα μποροῦσε νὰ γίνει μόνο ὅταν ἐλευθερωθεῖ ἀπὸ τὸ νοσηρά
’ ἐθνικιοτικό, κατα βάθος ρατσιστικὸ, βραχνα τοῦ σιωνισμοῦ, καί
ἀποχτήσει ῆγεσία προαδευτική, φιλειρηνική, καί διατεθειμένη
να στηριχτεῖ όχι 0‘8 μακρινές ὑπερδυνάμεκις, ἀλλα στῆ συνεργασία με τοὺς ’άμεσους γείτονές του «ὅπως εἰναι καί εὑρίσκονται»,

μὲ τοὺς πρααιώνιους συνοίκους τους, προβαίνοντας 0‘8 ὅλες τίς
ἀναγκαῖες καί ἀμοιβαῖες παραχωρήσεως καὶ προσαρμαγές. Σ’

ἕνα τέτοιο ἀστερισμὸ λαῶν στηρίζεται φυσιολογικα (1 πολιτικὴ
τῆς «πραγματικῆς» Κύπρου, ποὺ ἐνσαρκώνεται ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Μακάριο. Ὑπάρχει βέβαια καί ὁ μικρὸς
ἀριθμητικὰ, ἀλλαισχυρὸς οἰκονομικὰ κύκλος Κυπρίων ἐπιχει’ρηματιῶν καὶ ἐμπόρων μὲ κεφαλαιοκρατικρὺς δεσμοὺς στὸ ἐξωτερικὸ ( Αγγλία, Ελλάδα, ΗΠΑ) που δέν εἰναι τόσο βέβαιοι για
. τα πλεονεκτήματα ἐνὸς τέτοιου προσανατολισμαῦ τῆς κυπριακῆς πολιτικῆς καί γυρεύουν πάντα ἐξωτερικα «δυτικα» στηρίγματα για να τὸν ἀναστρέψουν. Τὸν κύκλο αὐτὸ ἐκφράζει, ὣς
ἕνα σημεῖα, ό Γλ. Κληρίδης καὶ αἱ φίλοι του, καθώς καί ((‘1
ὑπολείμματα τῆς ἀντικομμουνιστικῆς, φασιστικῆς ΕΟΚΑ-Β’, μὲ
(‘Lg διασυνδέσεις τους μὲ τὸν ἑλλαδικὸ χουντισμό. Κι ἀπὸ τα
στοιχεῖα αὐτα ἀκόμα, ὅσα 68v στεροῦνται κυπριακοῦ πατριωτισμοῦ, θα μείνουν ἀναγκαστικα κοντα στὸ Μακάρια, ὅσα τοῦτος
ζεῖ καί ἐχει τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν κυπριακῶν μαζῶν.
Ἡ πορεία τῆς Κύπρου κατὰ τὸ περασμένα ἐξάμηνο ὑπῆρξε
συνισταμένη τῶν δυὸ αὐτῶν τάσεων, μὲ τελικῆ πάντα τῆν ἐπικράτηση, παρα όρισμένες παρεκκλίσεις τοῦ Κληρίδη, τόσα χτυπητὲς ποὺ πρέπει να ῆταν ἠθελημένες, τῆς γραμμῆς πού ἐνσαρ
κώνει ό Μακάριος. Εκδηλώνεται μὲ (‘Lg προσπάθειες ἐφαρμο-

ἀρκετα νωρὶς (συνάντηση Μπίτσιου-Κάλλαχαν, Δεκέμβριος
1974) καί 68v τὴν κατάγγειλαν ἀμέσως.
Στὶς 13 Φεβρουαρίου ἀνακηρύσσει ὁ Ντενκτας τὸ τουρκο-

κυπριακὸ «όμόσπονδο» κρατίδιο. Ακολούθησαν τρεῖς μηνες μὲ
ὑπερπτήσεις στρατιωτικῶν (ιεροπλανων καί μικροεπεισόδια
πάνω στῆ διαχωριστικῆ γραμμὴ που προκλήθηκαν ἀπὸ T0139κους, μέ δηλώσειςότι ἡ Τουρκία 68v θα ὑπέκυπτε σἐἐκβιασμοῦς
καί πιέσεις, ἀντίθετα θα λάβει μέτρα ἐναντίον τῶν «ἐλληνικῶν
προκλήσεων» στὸ Αἰγαίο κ.σ.κ. Ἡ καμπάνια αὐτὴ καρυφώθηκε
μὲ τῆ δήλωση τοῦ νέου πρωθυπουργοῦ Ντεμιρέλ (MONDE
20.5.75), 7(01‘) ’ἀποτελεῖ τὴν πιὸ ώμὰ εἰλικρινῆ ἐκφραση τῆς παλιτικῆς τοῦ τετελεσμέναυ γεγονότας, που ἀσκησαν αἱ Τοῦρκοι καὶ
στὸ ἐξάμηνα αὐτό. Δὲν ἐχαυμε μόνα (1‘1 συνεχιζόμενη βαρύτατη
προσβολὴ τῆς ἀκεραιότητας ἐνὸς ἀνεξάρτητου κράτους-μέλους
τῶν Η.Ε., ἀλλὰ καί μια κατάφωρη καί ἀδιάντραπη παραβίαση
τῶν διεθνῶν ὑποχρεώσεων τῆς ἰδιας τῆς Τουρκίας καί τῶν ἀρχῶν τοὺ Χάρτη τῶν Η.Ε., καθώς καὶ ἐκείνων ποὺ τουρκικὴ ἀντιπρασωπεία συζητεῖ αὐτές τις μέρες στῆ σύνοδα της Διασκέψεως Ασφαλείας καὶ Συνεργασίας στῆν Εὐρώπη. Οἱ Τουρκοι

εἰναι τουλάχιστο συνεπεῐς στῆν ἐξωτερικῆ πολιτική τους, πράγμα που θαέπρεπε να διδάξει πολλούς, ὥστε να μὴν ἐκπλήσσονται για ἐκδηλώσεις ὅπως ἡ ’συνέντευξη Ντεμιρέλ, ποὺ ὑπῆρξε
ἀπόλυτα συνειδητὴ ἐνέργεια προγραμματισμένη για μιὰ φάση
τῆς ἐλληνοταυρκικῆς ἀναμέτρησης ὅπου ἡ ἐλληνικῆ πλευρὰ
ἐδειχνε μεγαλύτερη διαλλακτικότητα. Βέβαια αἱ Τοῦρκοι 68v
στηρίζονται μόνο στὶς δικές τους δυνάμεις, ἀλλα καί 0 ἐκεῖνες
τῆς ἀμερικανικῆς κυβερνήσεως, ποὺ ἐχει ἀποδείξει ὅτι εἰναι
ἐτριμη να παραβιάσει καὶ τῆν ἐσωτερική της νομοθεσία ἀκόμα
για να προωθηθεῖ ἡ ρεάλπολιτικ τοῦ Κίσσινγκερ.

Στὸ βαθμὸ πληγωμένης ἐθνικῆς εὐαισθησίας καί διπλωματικῆς ἀδυναμίας στὸν ὁποῖα βρίσκονται σήμερα διεθνῶς οἱ Ἀμερικανοί μετα τὴν κατάρρευση τῆς πολιτικῆς τους στῆν Ἰνδοκίνα, οἱ Τοῦρκοι στρέφουν ὑπὲρ ἑαυτῶν ἀκόμα καί τὴν ἀπαγόρευση τῆς παροχῆς ὁπλισμοῦ καί ἐφοδίων, ἀπειλώντας καί ἐκβιάζοντας τοὺς Ἀμερικανοὺς ὅτι θα φύγουν ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ, ὅτι
θα καταργήσουν ἀμερικανικὲς βάσεις κ.τ.λ. ἀπὸ ὑπερβάλλοντα

γῆς τῆς ἀποφάσεως 3212 τῆς Γ.Σ. τῶν Η.Ε., μὲ τῆν πρασεχτικὴ

ζῆλο για ((‘1 NATO καί ἀπὸ ἀνησυχία πῶς δέν θα εἰναι 0‘8 θέση

ἀποφυγὴ ’ἐπεισοδίων κατὰ μῆκος τῆς διαχωριστικῆς γραμμῆς μὲ
τὸν τουρκικὸ στρατό, τὴν ἐντονη ἀλλα διπλωματικὴ μόνο ἀντίδραση για τὴ μεταφορὰ τῶν Τουρκοκυπρίων πρασφύγων ἀπὸ
(‘Lg ἀγγλικὲς βάσεις, μὲ τῆν προσφυγὴ στὸ Συμβαύλια A—0(p(1
λείας ὅταν ἀνακοινώθηκε ἡ ιδρυση «τουρκοκυπριακαῦ ὁμόσπονδου κρατιδίου» (ἡ πρασφυγῆ κατέληξε στῆν ἀπόφαση τοῦ
Σ. Α. τῆς 12 3. 75 πού καταδικάζει τὸ νέα αὐτὸ τουρκικὸ τετελεσμένα γεγονός), μὲ τὰ ταξίδια τοῦ Μακαρίαυ καὶ αλλων κυπριακῶν προσωπικοτήτων (Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν Βενιαμὶν στῆ
Μόσχα, Λυσσαρίδη, ἀρχηγοῦ ΕΔΕΚ, στῆ Γ ιουγκσσλαβία, Α’ίγυπτο) για τῆν ἐνίσχυση τοῦ φιλοκυπριακοῦ μετώπου στῆν
Ἀνατολικῆ Εὐρώπη καί στὸν τρίτα κόσμο, μὲ τίς συναντήσεις
τοῦ Μακαρίου μὲ τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν κρατῶν τῆς Καινόπολιτείας (Τζαμάῖκα, Ἀπρίλιας 1975) μὲ τὸν Κίσσινγκερ (Μάϊας
1975), μὲ τὸν Καραμανλῆ (Μάῐος 1975), ποὺ ἐστήριξαν τῆν ἰδιότητά του σαν ἀναγνωρισμέναυ διεθνῶς ἀρχηγοῦ τοῦ κυπριακοῦ κράτους, 0‘8 πεῖσμα τῆς τουρκικῆς προπαγάνδας.

να ἐκτελέσουν (Lg στρατιωτικὲς ὑποχρεώσεις τους πρὸς τη συμ
μαχία.. . κατόπιν τῆς ἐλληνικης ἀποχωρήσεως. Καὶ στὸ μεταξὺ
ἐφαδιάζονται με ἀμερικανικα ἀνταλλακτικα καὶ ὅπλα ἀπὸ τὴν
Ἰταλία, τὴ Γερμανία καὶ ἀπὸ ἀλλοῦ (Hume-(0w; 19(1vg). Τίς
πιέσεις αὐτὲς οἱ Ἀμερικανοὶ (‘Lg μεταφέρουν στὸ NATO, τὸ
ὁποῖα θεωροῦν τὸν τελευταῖο χαλινὸ πάνω 0‘8 μιαν Εὐρώπη ποὺ
δείχνέι ὑποτυπώδεις τάσεις ἀνεξαρτοποιήσεως. Στὴν αλλη ἀκρη
τῆς Μεσογείου ἡ Ἴσπανία παίζει ἕνα ἐκβιαστικὸ παιχνίδι παρόμοια μὲ τὸ τουρκικὸ καλλιεργώντας τὶς ἀμερικανικὲς ἀνησυχίες
για τὴν ἐξέλιξη τῆς ἀναγεννημένης σοσιαλιστικῆς Παρτογαλίας.
”Ετσι οἱ Τοῦρκοι προχωροῦν ὰκλόνητοι 08 μια γραμμὴ ριψοκίνδυνη, ἀλλὰ καί σίγουραι ὅπως ὁ πιὸ ἐμπειρας σχοινοβάτης
ποὺ ξέρει ὅτι ὑπάρχει κάτω ἀπὸ τα πόδια του τὸ ἀμερικανικὸ
δίχτυ. Φυγῆ πρὸς τα μπρὸς ἀναμφίβολα, πρὸς (‘Lg ἐξωτερικές

Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΟΡΙΞΙΑ

περιπέτειες, για να ἀποτρέψουν τὴν προσαχὴ τοῦ τουρκικαῦ λαοῦ

ἀπὸ τὰ τεράστια ἐσωτερικα προβλήματα, φυγὴ στῆν ὁποία δὲ θα
διστάσουν ν’ ἀνατρέψουν -τώρα ἢ ἀργότερα- καί ἀλλα «ἐμπόδια», ὅπως εἰναι π.χ. τὰ ἐλληνοτουρκικα σύνορα στῆν ξηρα ’ἢ
στῆ θάλασσα, (1‘ να πρασπαιηθαῦν ὅτι πάνε να τα ἀνατρέψουν,
ἐφόσον γνωρίζουν μ’ ένα μεγάλο πασαστὸ βεβαιότητας, ὅτι οἱ
ΗΠΑ δὲν θα 7((19‘81113’111160iw, ὅπως τὸ 19541’1‘ τὸ 1967, καί. πῶς οἱ
Ἕλληνες δὲν’έχουν ἀπαφασίσει ἀκόμα ἀν θα στυλώσουν τα πόδια καί θ’ ἀρνηθοῦν ὁποιαδήποτε συμβιβασμό, χωρὶς να ἐπιτεθαῦν, (‘1 ἀν θα δεχθουνε’να συμβιβασμὸ -ένα package deal— ποὺ
θα τοὺς φανεῖ στα πρῶτα ἀνταλλάγματά του (τα κυπριακα)
ἀζή μιος.

Στὸ ἰδιο ι’·ἑαιιηνο, οἱ Τοῦρκοι, ποὺ εἶχαν ψηφίσει καὶ ἐκεῖνοι
τὴν ἀπόφαση 3212 τῆς Γ. Σ. τῶν H. E., συνεχίζαυν μὲ ὠμὴ συνέπεια τῆ δική τους πορεία. Δὲν προσπάθησαν να παρακάμψουν
μὲ νομικοὺς (‘1 διπλωματικοὺς ἑλιγμοὺς τὶς ὑποχρεώσεις ποὺ
τοὺς ἐπέβαλλε ἡ ἀπόφασηΑπλῶς τὴν ἀγνόησαν ὁλότελα. Τὸν
Ἰανουάριο 1975 μετέφεραν 10 000 Ταυρκοκύπριους πρόσφυγες
ἀπὸ τὶς ἀγγλικές βάσεις τοῦ νησιαυ. H ἐπιχείρηση, ποὺ χρειόιστηκε ἀρκετὲς μέρες για να συντελεστεῖ, ἐφερε πίσω στῆ ΒόΔΙΧΑΣΜΕΝΗ ΒΟΥΛΗΣΗ
ρεια Κύπρο, τῆν κατεχόμενη ἀπὸ τὸν τουρκικὸ στρατό. τοὺς
ΘΟΛΗ ΣΚΙΞΨΗ
πρόσφυγες αὐτοὺς σαν ἀπρόθυμους, ὅπως φαίνεται, ἐποίκους
στα πρώηγ ἐλληνακυπριακα χωριά. Πρέπει να ἐγινε μὲ συνεννὸΣτὴν πορεία τῆς (Ελλάδας τὸ περασμένα έξαμηνο εἶναι ἐκ·
ηση μὲ τοὺς ”Αγγλους πριν τα Χριςτούγεννα 1974. Η διαμαρτυρία τῆς ἐλληνικῆς κυβερνήσεως ῆταν ἴσως ἐντονη ἀλλα πλα- · δηλα τα χαρακτηριστικὰ τῆς διχασμένης βούλησης καί τῆς θοτωνικη, ἐφόσον ἐγνώριζαν ((1 συνεννὸηση αἱ Έλληνες ἁρμόδιοι λῆς σκέψης ποὺ ὁφείλονται στῆ διαιώνιση πλεγμάτων ποὺ ἐξέ--
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θρεψε ή δικτατορία, καί ποὺ τα ἀποδέχθηκε ἡ πρώτη κυβέρνηση
Καραμανλῆ, δίχως να διεκδικήσει τὸ εὐεργέτημα τῆς ἀπογρα(mg, καί τα παρέδωσε ὕστερα στίς ἐπόμενες κυβερνήσεις ἀνεκκαθάρισταῑ βαρύτατες πολιτικές καί στρατιωτικές ἐνοχές, σοβαρότατες οῖκονομικὲς δυσχέρειες πέρα ἀπὸ τίς διεθνεῖς, κοι-
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νωνικὲς ἀνωμαλίες εὐρύτατες κά. Ἐξετάζοντας τὶς δημόσιες

”A

ἐκδηλώσεις τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς. έχει κανείς τὴν ἐντύ-

’

πωση μιάς συνεχοῦς ἀναμετρήσεως δυὸ τάσεων μέσα στῆν κυ-

βέρνηση. ποὺ θυμίζουν χονδρικα τῖς-δυσ τάσεις ποὺ διακρίναμε
καί στῆν Κύπρο, τὴ μια πιὸ τολμηρὴ καί προσγειωμένῆ μέσα
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οτὴν πραγματικότητα, τὴν άλλη ὑπηρετοῦσα τα συμφέροντα
μιάς οἰκονομικῆς καί πολιτικῆς ἀντίδρασης που ζεῖ ἀκόμα μέσ’
στὸν ψυχρα πόλεμο. Ἡ διαφορὰ μὲ τὴν Κύπρο εἶναι μόνο πῶς κι

οἱ δυὸ τάσεις κινοῦνται μέσα στὴ δεξιά, καί πῶς ή δεύτερη ἔχει
σχεδὸν ’ίσες δυνάμεις μὲ τὴν πρώτη. ”Ετσι, ἐνῶ ὁ πρ(ι)θυπουργὸς
καί οἱ φίλοι του ἐμφανίζονται ν’ ἀκολουθοῦν οτὴν ἐξωτερικῆ
πολιτικὴ κάποια συγκεκριμένη γραμμή, βασικα τῆ γραμμὴ ποὺ
συμφωνήθηκε με τὸ Μακάριο τὸν περασμένα Νοέμβρισ - διατήρηση καί διεύρυνση τῆς «διεθναπαιήσεως», πάντα μέσα στα
πλαίσια τῶν Η.Ε., παλυπεριφερειακῆ ὁμοσπόνδία, ἐπιστροφὴ
ὅλων τῶν προσφύγων στίς ἐστίες τους, ὅχι ἐπάνσδο στὸ στρατιωτικὸ ΝΑΤΟ, πίεση πάνω στοὺς Ἀμερικαναὺς για τὶς βάσεις, ἡ
άλλη τάση, ποὺ ἐκπροσωπεῖται μέσα στῆν κυβέρνηση κυρίως
ἀπὸ τὸν Ἀβέρωφ καί ὡρισμένους ἀλλους ὑπερδεξιοὺς ὑπουργαύς, προωθεῖ ὅσα μπορεῖ λύσεις στενὰ «δυτικὲς» καί άμερικανικές, που κινδυνεύουν να καταλήξαυν στὴ διχοτόμηση τῆς Κύπρου καί στὸν ἀφανισμό της σαν ἀνεξάρτητου κράτους, γιὰ να
ρυθμισθοῦν οἱ ἐλληνοτουρκικες διαφορές καί να ἀποκατασταθεῖ ή ἑνότης τῆς Ν.Α. πτέρυγας τοῦ ΝΑΤΟ.
”Ὀταν ἐλθει κανείς στῆν ἐκτίμηση τῶν προσφορατερων μέσων ἐφαρμογῆς τῆς πολιτικῆς τοῦ πρωθυπουργαῦ, ποὺ ἀπαιτεῖ
μιά σφαιρικῆ καί εὐρύτατη δράση πρὸς ὅλους τοὺς ὁρίζοντες,
για να ἐξασφαλιστοῦν σύμμαχοι καί ὑπαστηριχτές πέρα ἀπὸ
τοὺς συμβατικοὺς τῆς τελευταίας τριακονταετίας, ἔχει τῆν α’ίσθηση πώς ἀρχίζαυν αἱ δισταγμοί καί αἱ ταλαντεύσεις, ποὺ
ἀνοίγουν ’έτσι πλευρὸ στίς κακόβουλες καί ἰδιατελεῖς ἐπεμβάσεις καί ἐπηρεασμούς. ”Ετσι τα ἀνοίγματα πρὸς τοὺς ”Αραβες
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καὶ πρὸς τα Βαλκάνια γίνονται μὲ τῆ φυσιολογικὴ μετὰ τὴν
ἀπομόνωση τῆς δικτατορίας τυμπανακρουσία (ταξίδι Καραμανλῆ στα Βουκαυρέστι, Μπιτσίου στὸ Κάιρα καί στῆ Βηρυτό,
Γεωργάκη στοὺς ἀπώτερους ”Αραβες), διερωτᾶται κανείς ὅμως
πόσα προωθήθηκαν τα οὐσιαστικα θέματα, τὸ Κυπριακό, ή ὁρ- .
γάνωση τοῦ Βαλκανικαῦ ἢ Μεσανατολικαῦ χώρου, καί τί αμεσες
πρόοδοι ἀποκομίζονται, ή μήπως πρόκειται μόνο για οἰκονομικὲς καὶ ἐμπορικές διευθετήσεις, μήπως ἀκόμα τα ταξίδια αὐτὰ
ἀπαβλέπαυν στῆν ἀπλῆ ἀποκατάσταση τῆς διεθνοῦς «εἰκόνας»
τῆς Ἑλλάδας ποὺ εἰχε τόσο διαβληθεῖ κατα τῆ δικτατορία, χωρὶς να κλανισθοῦν οἱ πατροπαράδοτες σχέσεις μὲ τῆ «Δύση». Τὰ
ἀνοίγματα ἀκριβῶς μὲ τούτη (ταξίδια Καραμανλῆ στὸ Παρίσι,
στῆ Βόννη, στίς Βρυξέ-λλες, μετα τ’ ἀνάλογα περυσινα ταξίδια
τοῦ Μαύραυ, ταξίδι Μπιτσίου στῆ Ρώμη) καί πιὸ πανηγυρικὰ
ὑπῆρξαν κι ’ἐφεραν μερικα ἀμεσα ἀλλα περισρισμένα ἀπατελέσματα, κυρίως στρατιωτικὰ καί οἰκονομικά. Εἶναι σαφὲς ὅτι ἡ
ἐλληνικῆ διπλωματία καί ἡ σημερινῆ κυβέρνηση αἰσθάνονται
πολὺ πιὸ ἀνετα στὶς σχέσεις τους με τοὺς Δυτικοευρωπαίους, κι
ἐχαυν πάντα τῆν ἐλπίδα πὼς αὐτοὶ θα βαηθήσουν στῆν ἐπίλυση
ὅλων τῶν προβλημάτων μας. Βεβαίως γι’ αὐτοὺς καί οἱ ΗΠΑ
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εἰναι «Δύση». Ἐδῶ ἀρχίζει τὸ θόλωμα, καί φέρνει μια ταλάντευση ὀλέθρια για τῆν ἀποτελεσματικότητα τῆς ἀκολουθοῦμένης ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Γιατί εἶναι σαφὲς ὅτι τουλάχιστσ ἀπὸ .
τὸν περασμένα Ἰούλιο αἱ Ἀμερικανσὶ ’έχαυν ἐπιλέξει σαν κύρια
στήριγμα τους στῆν Ἀν. Μεσόγειο, μετα τὸ Ἰσραήλ, τοὺς Τούρκους. Οἱ πιέσεις τους κατευθύνανται πολὺ ἐντανότερες πρὸς τὴν
Ἑλλάδα, ἀμεσα ή ἐμμεσα, να «συμβιβασθεῖ» στὸ Κυπριακό, δη.λαδῆ να ἐγκαταλείψει τὴν Κύπρο καί τὸΜακάρια, να ἐπανέλθει
στὸ ΝΑΤΟ, καί τότε ἴσως μπορέσαυν να κάνουν κατι για τῆν
Ἑλλάδα στὸ θέμα τοῦ Αἰγαίου καί τῆς ὑφαλοκρηπίδας. Καὶ τα
δυὸ ταῦτα θέματα ἐνδιαφέρουν ζωτικὰ τὶς ἀμερικανικές ἑταιρίες πετρελαίων, ποὺ τόσα ἐπηρεάζσυν τῆν ἀμερικανικῆ κυβέρνηση.

, Οἱ Τοῦρκοι, ἀπὸ τῆ θέση ἰσχύος ποὺ κατέλαβαν τὸν περασμένο Ἰούλιο στῆν Κύπρο, δὲν πιέζονται οὐσιαστικα ἀπὸ τοὺς
Αμερικανούς. Ἀντίθετα τοὺς πιέζουν, σαν κατέχοντες ποὺ4 ἐπι2ο

,

διώκουν να ἐξαργυρώσουν τὸ κατεχόμενο ἔδαφος ὥσες φορὲς
γίνεται. Καρπούνται τὴν κατεχόμενη Κύπρο ἀπειλώντας τήν
Ἑλλάδα ὂχι στῆν Κύπρο, ἀλλα στο Αίγαῐο, χρησιμοποιώντας
την σαν ὑποθετικο ἀντάλλαγμα για ν’ ἀποσπάσουν ἀπὸ rig
ΗΠΑ ὁπλισμό, μὲ τὸν ὁποῐο θα κρατήσουν τὸ νησῑ ἀκόμα mo

γερά. Ἡ Κύπρος εἶναι πολύτιμο ἐνέχυρο τὸ ὁποῐο θα ἐξαργυρωθεῐ ἀκόμα πολλὲς φορὲς ἀπὸ τοὺς Τούρκους. ”Ἐχοντας ἐξασφαλίσει τὴν ἐνίσχυση τῶν Ἀμερικανών, έχουν (ὒθήσει τοὺς
Ἕλληνες στὸ χεῖλος μιᾶς ἀπαίσιας ἐπιλογῆςῑ ἢ να συνδιαλλάγοῠν μέ τὴν Τουρκία ἐγκαταλείποντας τῆν Κύπρο, για να γλιτώσουν περιπλοκές στα νησια του Αἰγαίου καὶ στῆ Δ. Θράκη, ή να

ἀποδεχθοῡν μιαν πολεμικὴ αναμέτρηση τὴν ὁποία ἴσως οἱ Ἀμερικανοί ν’ ἀνακόψουν πρὶν διευρυνθεῖ κι ἀπὸ τῆν ὁποία ἴσως
γλιτώσουν καθαυτὸ ἐλλαδικα ἐδάφη, ἀλλα ποὺ θα ὁδηγήσει
στῆν ὁλικῆ κατάληψη τῆς Κύπρου, και τὴν ἐξάλειψή της ἀπὸ τῆν
κοινωνία τών ἀνεξάρτητων κρατῶν-μελῶν τοῦ ΟΗΕ. Καὶ orig
δυὸ περιπτώσεις οἱ Τοῦρκοι εἶναι κερδισμένοι. Θα ’έχουν ἀνατρέψει ριζικα ὁλόκληρο τὸ στάτους κβὸ που στερεώθηκε μετα
τοὺς Βαλκανικους καὶ τοὺς δυο Παγκόσμιους πολέμους μὲ rig
συνθῆκες τοῦ

Ἀμερικανοῖ να εἰσαγαγουν τὸ τελευταῖο φασιοτικὸ κράτος τῆς
Εὐρώπης, ἐνω ἀμφισβητοῦν τῆ συμμετοχῆ ἄλλου ποὺ αξιώθηκε
μετα μισὸν αἰώνα να απαλλαγεῐ ἀπὸ τῆ δική του δικτατορία.
Πῶς ἀλλιως να περιγραφοῦν οἱ ζηλιι)τές τῆς έσπευσμένης εἰσδοχῆς τῆς Ἑλλάδας στῆν Κοινῆ ἓΑγορά. δίχως να έχουν ανανεωθεῐ
καὶ στερεωθεῖ οἱ οἰκονομικὲς καί κοινωνικές δομές τῆς χώρας,
δίχως να έχει σηκωθεῐ ή ὑποθήκη ποὺ θέλουν να ἐγγράψουν οἱ
”Αμερικανοὶ πάνω στῆν Κοινῆ Ἀγορα τὴν ἴδια μέ οἰκονομικα
και πολιτικα μέσα, για να τῆν κανουν καί αὐτῆ περσότερο
ἀτλαντικῆ καί λιγότερο εὐρωπαίκή.
Ἀπομονυκιένη καί ατροφικῆ ἀπόφυσῆ τῆς Δύσης, ἠ βλαστάρι που θ’ ἁπλώσει με τὸν καιρὸ τα γερα κλαδια του πρὸς ὅλα
τ’ ἀνοίγματα που τοῦ προσφέρει ὁ χῶρος ὅπου ζεῖ; Ἠ τύχη τῆς
Ἑλλάδος ἴσως να παίζεται αῡτές rig- μέρες orig Βρυξέλλες. πρω- _
τεύουσα τοῦ NATO καί τῆς EOK.

Βουκουρεστίου, τῆς Λωζάννης, τοῦ Μοντρέ

(1936) καί τοῦ Παρισιοῡ (1946), ίκανοποιώντας τάσεις που
ἔχουν ἐκδηλώσει ἀπὸ παλια καταπατώντας τα ἀρθρα τῆς Λωζάννης για τὸ καθεστὼς τῆς ἐλληνικῆς μειονότητας στῆν ”Ιμβρο,
στῆν Τένεδο καί οτὴν Πόλη, παραμερίζοντας τῆν πανηγυρικὴ
παραίτησή τους ἀπὸ τὴν Κύπρο (ἀρθρο 16 τῆς Λωζάννης), καί
ποὺ rig ἐκδηλώνει ξανα ὁ Ντεμιρέλ μιλώντας στὸ MONDE καί σε
ἄλλους ξένους δημοσιογραφους για τα «ἐδάφη που ἀνῆκαν
προαιώνια ἢ πρὶν τὸν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο στὴν Ὀθωμανικὴ Αύτοκρατορία». Ἀπὸ τὴν ἐπιχείρηση αύτῆ ὅμως θα βγοῡν
oi Ἀμερικανοὶ περισσότερο κερδισμένοι ἀπὸ τοὺς Τούρκους.
Γιατι θα ἐξασφαλίσουν ὅχι μόνο τῆ σιωπὴ καὶ τὴν ἀταραξία τοῦ,
θανάτου στῆ μεγαλόνησο, σε στιγμὴ ποὺ δὲ χρειάζονται αλλες
ἐστίες ἀνησυχίας στῆν ἀναθερμαινόμενη περιοχὴ τῆς Μέσης
Ἀνατολῆς, ἀλλα καὶ μια βαση ἐξόρμησης πρὸς ἐπιβολὴ τῶν
ἐπιθυμιῶν τους στῆν ἴδια περιοχὴ πρὸς ὑπερφαλάγγιση τῆς Σομβιετικῆς ᾖ”ΙΞνώσεως τὴ στιγμὴ ποὺ ξανανοίγει ή Διώρυγα τοῦ
Σουέζ. Εἰναι ἀπὸ rig λίγες περιπτώσεις ὅπου ἡ Ἰστορία κινδυνεύει να ἐπαναληφθεῑ . Τὸ 1878 οἱῖΆγγλοι πῆραν τῆν Κύπρο
ἀπὸ τὴν Τουρκία για να ἐλέγχουν τὴ νεότευκτη τότε Διώρυγα
καὶ τὸν αὑτοκρατορικὸ δρόμο πρὸς rig Ἰνδίες. Τὸ 1975, ποὺ
ξανανοίγει ἡ Διώρυγα, οἱ Ἀμερικανοί γυρεύουν να προστατεύσουν rig ἰμπεριαλιοτικὲς προσβάσεις τους προς τα πετρέλαια

τῆς Μ.,.Ἀνατολῆς, για τὸν έλεγχο ὅλης τῆς περιοχῆς ἀπὸ τὴν
Κρήτη ὣς τὸ Ἰράν, ἐναντίον ανερχόμενων δυνάμεων ποὺ πιέζουν τόσο ἀπὸ τὸ Βορρᾱ (Ἀνατολικῆ καίΝ. Εὐρώπη) ὅσο καὶ
ἀπὸ τὸ Νότο (”Αραβες καὶ Ἀφρικανοί).

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ «ΝΟΣΤΑΛΓΩΝ»

TA EAAHNIKA XAPTIA
Oi πορεῖες τῆς Κύπρου, τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Τουρκίας
συναντιούνται καὶ συγκρούονται orig Βρυξέλλες. Ἡ Κύπρος
απουσιάξει τυπικά, δεσπόζει ὅμως o‘ ὅλων τῆ σκέψη. Ἴσως να
μῆν έπρεπε να εἶναι παρούσα, ἀφοῦ δέ συνέρχεται ἐκεῖ κανείς
ἀπὸ τοὺς διεθνεῖς ὀργανισμοὺς στοὺς ὁποίους ἀνήκει. Ἄλλα

τότε ύποχρέωση των μελῶν τοῦ ΝΑΤΟ, καί ίδιαίτερα τῆς Ἐλλαδος, εἶναι ν’ ἀρνηθούν να συζητήσουν κάθε τι ποὺ ἀναφέρεται στῆν Κύπρο, γιατὶ εἶναι κράτος ἀνεξάρτητο που ἔδειξε πως
μπορεῖ μόνο του να διαφεντέψει rig τύχες του. Στὴ διπλ(ι)ματικὴ
ἀναμέτρηση με τῆν Τουρκία θα εἶναι πολὺ ἰσχυρῆ ή θέση τῆς
Ἑλλάδος ἐὰν περιορισθοῡν 0i διμερεῐς ἢ πολυμερεῖς συζητήσεις
μόνο orig διαφορές που χωρίζουν δυο ἑταίρους τοῦ NATO. orig
διαφορές που οὐσιαστικα ἐδημιούργησαν οἱ Τοῦρκοι, ὅπως τῆς
ὑφαλοκρηπίδας, ἴσως ὁχι ἀποκλειστικα ἀπὸ δικό τους ὑπολογισμό, ἢ o’ αύτές που δείχνουν πρόθεση να δημιουργήσουν, ὅπως
τὸ θέμα των νησιῶν τοῦ Αἰγαίου καὶ τῆς τουρκικῆς μειονότητας
στῆ Δ. Θράκη, που τα ἐμνημόνευσε στὸ MONDE ὁ Ντεμιρέλ πρὶν
10 μέρες. Σ’ ὅλα τα σημεῖα αὐτα ή νομικὴ καὶ πολιτικὴ θέση τῆς
Ἑλλάδος εἶναι πολὺ ἰσχυρή. Για να ἰσοφαρίσουν ἢ να ξεπεράσουν αὑτὴ τὴν ἰσχύ, οἱ Τοῦρκοι γνωρίζουν ὅτι θα έχουν rig
πλάτες τῶν Ἀμερικανῶν, ἀλλα Ἀμερικανων τοὺς ὁποίους βλέπουν 0i περσότεροι ἑταῖροι τοῦ NATO μὲ αὔξουσα δυσπιστία

(ἴσως μόνο ἡ Γερμανία να τοὺς δέχεται σήμερα δίχως συζήτηση). Τὸ μειωμένο αὐτὸ γόητρο καὶ ή ἐξασθενημένη πειστικότητα (credibility) εἶναι χαρτί αξιόλογο στὸ παιχνίδι τοῦ Καραμανλῆ, ἂν τὸν ἀφήσουν να τὸ αξιοποιήσει oi φίλοι των Ἀμερικανῶν στῆν Ἀθήνα. ”Αλλο καλὸ χαρτῐ εἰναι τὸ ανοιγμα πρὸς τὰ
Βαλκάνια, πού, για ὁρισμένους ζηλωτές τοῦ ΝΑΤΟ, κρύβουν
πάντα δόλιες ἐπιβουλές πίσω ἀπὸ κάποιο «σιδηροῦν παραπέτασμα». Τὸ ανοιγμα αὐτὸ συμβολίζει ἀνάγλυφα ἡ αφιξη τοῦ
Καραμανλῆ orig Βρυξέλλες κατ’ εὐθεῖαν ἀπὸ τὸ Βουκουρέστι.
Εἶναι ἕνα εὐρωπαϊκὸ χαρτὶ ποὺ μπορεῖ να ξεπεράσει σὲ πολιτικὴ βαρύτητα τὴ συμπαρασταση, τῆν μέ τόσες ταλαντεύ σεις καί
ἐπιφυλάξεις δοσμένη, τῶν 9 τῆς EOK πρὸς τὸν πρωτο χρονολογικα καί ἀναπτυξιακα εὐρωπαῐο μέλλοντα ἐταῐρο τους, τῆν Ἑλλάδα. Ἔστω κι ἂν oi ἀνταλλαγὲς τῶν Βρυξελλῶν λήξουν χωρὶς
ἀποτέλεσμα, ή Ἑλλὰς δέν θα εἶναι ζημιωμένη. Για rig ἑπόμενες,
καῖ αναπόφευκτες, φάσεις ἐνὸς μακροῦ διπλ(ι)ματικοῡ ἀγώνα.

Μέσα στὸν κυκεώνα αὑτό, τὸν τεχνητὰ συντηρημενο για να ~
νομιμο·ποιεῐται,,ἡ ένοπλη παρουσία τῶν ύπερδυνάμεων, ἡ πορεία· τῆς Ἑλλάδος στὸ ἑξάμηνο δὲν ὑπῆρξε ὅσο σταθερή, ὅσο
συνεπῆς θα μποροῡσε καὶ θα χρειαζόταν. Μποροῦσε ὁ πρωθυπουργὸς να εἶχε πάει στις Βρυξέλλες μὲ εὐνοϊκότερες για τὸν
τόπο συνθῆκες, μποροῦσε να μῆνείχε πάει καθόλου. (Ὁ Γάλλος
συνάὃελφός του δὲν ἐπῆγε). Τὸν έσπρωξαν ἐκεῖ oi ἑλληνικὲς
που πρέπει να εἶναι δυναμικὸς καὶ ὅχι στατικός, θα είχε πολλα
· ,ἐκεῖνος-δυνάμεις τῆς συντήρησης καί τῆς ἀντίδρασης ποὺ ζοῡν
να κερδίσει ἀπὸ μιαν ἐνεργότερη συμμετοχὴ στῆ Διάσκεψη τῆς
- ἀκόμα στὸ ψυχροπολεμικὸ κλίμα τῆς δεκαετίας ’50, ποὺ δὲν
Γενεύης για τὴν Ἀσφάλεια καὶ τῆ Συνεργασία στῆν Εὐρώπη.
·- ,διστάζουν να καλύψουν τοὺς προδότες τῆς Κύπρου. Oi δυνά”Οσο για τὸ Κυπριακό, εἶναι φανερὸ πὼς ἡ θέση του σήμερα ὸὲν
μεις αὐτὲς πιστεύουν πὼς oi παλιὲς τακτικὲς ἐπιλογὲς τῆς ἑλληεἶναι ἀνάμεσα στα εὐρωπαϊκα προβλήματα, ἀλλ’ ἀνάμεσα στα
νικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς εἷναι οτρατηγικὲς· σταθερὲς ποὺ
’ἰσχύουν μόνιμα, μὴ βλέποντας ὅτι δὲν πρόκειται πια ούσιαστικα
προβλήματα τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, οὐσιαστικα σαν πρόβλημα
Κύπρου-ΗΠΑ, ποὺ θα συζητηθοῦν στῆ Γενεύη μέσα στὸ 1975.
7 για ἐπιλογὲς ἀλλὰ για μονῆς καὶ ὑποχρεωτικῆς κατευθύνσεως
"Av ἡ Ἑλλὰς ἓπαιρνε μέρος καί σὲ τούτη τῆ διάσκεψη τῆς Γε·προκαταλήψεις μὲ rig ὁποῖες προσπαθοῡν να κρατήσουν τὸ λαὸ
’σὲ πολιτική, οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ ὑποτέλεια. Πῶς αλλιῶς ινεύης, έοτω καί σαν παρατηρητής, θα μπορούσε καὶ τῆ δική της
μποροῠν να περιγραφοῡν oi νοσταλγο’ὶ τῆς «ἐπιστροφῆς» — ἂν
πολιτικὴ στῆν περιοχὴ να προωθήσει καὶ να βοηθήσει σημαντικα στῆν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ σύμφωνα μὲ τα συμφέροντα
a ὑποθέσουμε ὅτι ὑπῆρξε «ἀποχώρηοη» - σὲ μια συμμαχία ποὺ
τῶν λαῶν τῆς Κύπρου καὶ τῶν ἀραβικίυν χωρῶν γύρω της.
v ἱὃὲν ἧταν ποτὲ πιὸ συνεπὴς στ’ ὄνομα της ἀπὸ τώρα, ποτὲ πιὸ
., ἰ(ςόιτλαντικὴ» καὶ λιγότερο εὐρωπαϊκὴ ἀπὸ τώρα, καί. οτὴν ὁποία
29.5.75
τώρα, 25 χρόνια μετὰ τὴν ἵδρυσή της, γἰὰ τῆν προὰσπισηΙ τῆς
Νικοκρέων
’.δὴ οκρατίας ἐναντίον τοῦ ὁλοκληρωτισῖιοῡ, ἐπιδιώκουν Ιοἱ
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ἀνάλυση τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς κυβερνήσεως

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΕΛΛΑΔΑΣ - EOK ’
(καὶ τὸ εἰδικὸ βάρος
γΓαλλίας - Δ. Γερμανίας — 5Αγγλίας)

Τὰ ὁύο πρόσφατα ταξίὸια τοῦ κ. Καραμανλῆ στὸ Παρίσι καὶ τὴ Βόννη ἑν-

Αὗῑὴ ἡ γενικὴ ὑπόθδῡη, ποὺ ἑὸῶ τὴν παφαίνεται

·
τάσσονται μέσα στὸ πλαίσιο μιᾶς νέας
ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, ἡ ὁποία ἀκο-

ρουσιάζουμε κάπως ἀξιωματικὰ,

λορθεῖται ἀπὸ τὴν ’Ἑλλάδα μετὰ τὴν κατάρρευση τῆς χούντας, τὸν Ἰούλιο

igigﬁsiggzﬁggi’éiimng(gm {ROSS} ἰξτιιῗῖοεγιὴ

του Ξ1974, καὶ τῆς ὁποίας ὁ ὁρίζοντας χαράζεται, ὅπως λέγεται, εὐρύτερα, μὲ
τα αλλεπάλληλα μελλοντικὰ ταξίὸια τοῦ Ἕλληνα πρωθυπουργοῦ στῑς πρωΐὲύθυσδς M ἄλλων χωρῶν στὰ Βαλκάνια καὶ στὴ Μ. Ἀνατολή. Εἶναι (5860-

ποὺ ἔχει ἐκφραστεῑ ὲπανειλημμὲνα ἀπὸ ἐπίσημα ’ξαὶῑὲπεύθένα XSEM’ πὼςῇ Ἑλλάδα ἀνή’ἵει (πη “0‘12“?“ ”mamz‘omngi’ ἐκφράζει

μένο ὅτι ἡ ἔνταξή μας στὴν Κοινὴ Ἀγορὰ ἀποτελεῖ τὸν ἐπιὸιωκόμενο στόχο
ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἀστικὴ τάξῆ καὶ τὴν κυβέρνηση ποὺ τὴν ἐκπροσωπεῖ γιὰ
λόγους οἰκονομικοὺς πρῶτα καὶ με’ἀπώτερο σκοπὸ πάρα πέρα τὴν κατόχύ-

Ξῗλσῖῗέὸετιῗῡμίἷῗίἔ ξὲληιέεἰκν Evjiltﬁusg Gigi,
κατγὲύθυνέη ξιοὺ ὃίνειτξξῗστικὴ τηάξη πῖὺ gag!
X“ τὴν ἐξουσίαι Ἡ ἀλλαγῇ, ἑπομένως, ποὺ

κ

-

’ Ἡ λ

’

ἀ ’ὃ

ἲ

ρωση μιᾶς κάποιας ἀνεξαρτησὶας ἀπέναντι στὶς ΗΠΑ. ’E ἀ ν ἔτ σι ὁ ε - EV”? ”i τὴν ῖῑτώσῃ ”ἶς χΟύΥἵξχς» ὁὲὺ ξ’(ζήίξαιῑίε
χτοῦμε πὼς ὁ κύριος ἄξονας τῆς ἐξωτερικῆς ’πολιτικῆς ῗῆἒ ”Mal—77‘3” πολοῗ εξαῼτησης“α7’το ἒιῗ
πο 1‘1 ἀκολουθεῖ ἡ ”Ελλ άὸα ἀπὸ τὸν ’Ῑούλ ιο το ῦ I 9 74 καὶ ώρησηοῖἕέ ἑξίἑῖἕέἵῆῆΐῦῖἔλιζιῗῆὲ-ιζᾎᾚ ῗῑέἶπῖι
ὁῶθεεῖναιβασιχὰὴκῑνηση τοῡπόλου ἐξά
ΗΠΑ πρ ὸς τὴν Κοινὴ

ποὺ ἔχει κάνει ἡ
χ (ἵ) Q 0 T ἦ ς Δ ύ 0 77 ς,

ἀστικὴ
τό τε ἡ

‘L’

0

νριλησμονεῐταιὸτιὴκίνησηαύτή,μ’ὅλοποὺ

ἀπὸ τὶ
ς,

εἰχε ὁρισμένα στοιχεῖα αὐτονομίας, ὲπισπεύ-,

τάξη παραμφεζνῆς βαησικᾶ σῖὀη
ἔρε υ ν α τ d) ν σχ ἑ σε ω ν Κ ο L ν ῆ ς

σθῃῖῗ gm? τὴίστάση ἙῷνέΗΠῗ στὸ “ﬂew“?
ἶῗιῐιόἑρσξιῖηεξῖιιν ᾨὲἶὲἐῑὲᾱταΐςῑιχόῗπῖηἶῗῑὴξυμὲἔζέἓ

’Ayog ά

μέσα at «

βρα σηικηςέπιλ Ο

Ἀγορᾶς καὶ “Ελλάὸας μᾶς ὁ ῐνει τὸ κέν-[ρο

τὸν κορμὸ τῆς

ἑλλ ηνικῆς ἔξω TEQLxﬁg πολ L‘L’txﬁg. (H diayégipwon τῶν σχέσεών

. ιιας *με ἄλλες χῶρες ἀποτελεῖ, στὴν περ ἱπτωση αὐτή, ἑπικουρικό στόχο, ὁ
οποιος ὁινει μια περισσοτερη εὐχέρεια κινήσεων γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ κύριου,
στοχου.
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τοῦ ΝΑΤΟ,, ὡς πρὸς τὸν στρατιωτικὸ τομεοι.Υ

Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα ἡ «ἔξοδος» αῠ-τὴ ἀπὸ τὸ

$§IfM§EZ$LS§23%‘§X§g §§§§J§ﬁg§§m§ .
ΗΠΑ στὴ Δυτ. Εὐρώπη, ὅσο καὶτῶν κινήσεων , ;
ὃιαμόρφωσης νὲων σχέσεων μὲ ἄλλα κράτη

ποὺ Θὰ στήριζαν τὴν πρώτη σχέση. Δὲν ὑπάρχει καμία ’ένδειξη πὼς τὸ ἄνοιγμα πρὸς τὴ
Ρουμανία καὶ τὶς ἁραβικὲς χῶρες ἐ’χει αὐτόνομα κίνητρα.
Τοῦτο θα ῆταν δυνατό, μόνον αν ἡ ἀστικὴ
τάξη ηταν ὑποκειμενικά συμφωνη Va ἀπαλλαγεῐ ἀπὸ τοὺς δεσμους της μὲ τὸ ξένο κεφάλαιο,
γενικα, δημιουργώντας rig βάσεις γιὰ μιαν
ἀνεξάρτητη ἀνάπτυξη τῆς Ἑλλάδας, πράγμα
που Θα ἀπαιτοῡσε νέες συμμαχίες, κι ἂν τοῦτο

ἦταν ἀντικειμενικὰ δυνατό Kai τοῦτο εἶναι
ἀντικειμενικα ἀδύνατο στὴ φάση αυτή, γιὰ
δυὸ λόγους, ἕναν εσωτερικὸ κι ἕναν εξωτερικό.
O πρωτος λόγος’ηταν πὼς ή ἁστικὴ τάξη εἰναι
διασπασμένη καὶ πως ἡ ὀλιγαρχία καί τὸ μεγάλο κεφάλαιο που καθόρισαν rig σχέσεις
ἐξουσίας κατὰ τὴ δικτατορία εἰναι ἀναγκασμένοι τωρα νὰ περιορίοουν τὴν καθοριστική
τους επίδραση. Βασικὰ ὅμωςέχουν ἐρείσματα
καὶ στὸ στρατὸ καί στὸν κρατικό μηχανιομὸ
καί, γενικότερα, πιέζουν μάλιστα πρὸς τὴν κατεύθυνσῃ κατάλυσης τοῦ δημοκρατικοῦ καθεστῶτος ποὺ νομιμοποιήθηκε μὲ rig ἐκλογὲς τοῦ
Νοέμβρη 1974 καὶ με τὸ δήμοψήφισμα. O
δεύτερος λόγος εἶναι πὼς μιὰ ριζικὴ ἀναπροσαρμσγὴ τῆς ἑλληνικὴς s‘gwr’egmng πολιτικῆς
ea είχε σὰν συνέπεια τὴν αμεση ἀντίδραση
τόσο τῆς Αμερικής, ὅσο καὶ τῶν χωρῶν τῆς
Δυτ. Ευρώπης, οἱόποῐες στοιχειοθετουν, κατὰ

κάποιο τρόπο, ἕνα ἱστορικὸ δικαίωμα πάνω
στὴν Ελλάδα, ὑπὸ τὴν έννοιαιπως ἡ Ελλάδα
ἀνήκει - έτσι ἢ ἀλλιῶς - στὴ Δύση καὶ δεν
πρέπει νὰ ξεφύγει. Εἶναι χαρακτηριστικες οἱ
ἀντιδράσεις όχι μόνο τῶν Εὐρωπαίων χριστιανοδημοκρατῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν σοσιαλδημοκρατῶν, ἀπέναντι orig ἐξελίξεις οτὴν Πορτογαλία, ποὺ φτάνουν μέχρι καὶ τὴν ἐπέμβαση
στα ἐσωτερικὰ τῆς χώρας αὐτῆς. Ὑπάρχει
ἑπομένως μιὰ ἄτεγκτη ἀντικειμενικὴ λογικὴ
ποὺ καθορίζει τὶς κινήσεις που γίνονται ἀπὸ
τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση στὸ χῶρο τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Τὸ ἄνοιγμα πρὸς τὴ Ρουμανία
καὶ τὶς ἀραβικὲς χῶρες ὁίνει μιὰ εὐχέρεια κινήσεων για τὴ ὁιευκόλυνση τῆς μεταβολῆς τοῦ
πόλου ἐξάρτησης, ὅπως εἰπώθηκε πιὸ πάνω,
καὶ προσὸιορίζει τὸ οἰκογενειακὸ ὑπόβαθρο
πάνω oro‘ ὁποῖο θὰ στηριχτεῖ ὁ ρόλος τῆς Ἑλλάὸας μέσα οτὴν Κοινὴ Ἀγορά· ὁ ρόλος μιᾶς
ὑπο-ἷμπεριαλιστικῆς (δύναμης, βάσης τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κεφαλαίου γιὰ τὴν προσπέλαση orig
ἀραβικὲς ἀγορές.
Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ τὰ ἐρωτήματα ποὺ
μπαίνουν εἶναι, ἑπομένως, πολυεδρικά; τὸ
πρῶτο ἐρώτημα εἰναι ποιὸς εἰναι ὁ ρόλος τῆς
Κοινῆς Ἀγορᾶς Kai τὸ μέλλον της· εἰναι πάρα
πέρα φανερὸ ὅτι εἶναι καθοριστικὴ ἡ σχέση
Κοινῆς Αγσρᾶς καὶ ΗΠΑ, ἐπίσης καθοριστικὰ τὰ συγκεκριμένα οἰκονομικὰ καὶ πολιτικὰ συμφέροντα στὴ Μεσόγειο καὶ στὴ Μέση
Ἀνατολή. Ἡ ὁιαμόρφωση τῶν σχέσεων τῆς
Ἑλλάὸας καὶ χωρῶν τῆς Κοινῆς Ἀγορᾶς εἷναι, σὲ τελευταία ἀνάλυση, συνάρτηση τῶν

φερθοῡν τὸ λίμνασμα σὲ σχέση μὲ τὴν οἰκονομικὴ ἑνοποίηση που θα συμπεριελάμβανε καὶ
ἑνοποίηση τοῦ νομισματικοῡ συστήματος καὶ
μεταφορὰ ἑνὸς μέρους τουλάχιστον τῆς ἁρμοδιότητας λήψης οἰκονομικῶν ἀποφάσεων ἀπὸ
rig ἐθνικὲς κυβερνήσεις σὲ κεντρικὸ όργανο
ἐπίσης ἡ πλήρης αποτυχία γιὰ μιαπολιτικὴ
ενοπσίηση έτσι ὥστε ἡ Κοινὴ Αγορα να διατηρεῐται σὲ μιὰν ενδιάμεση φάση που δημιουργει βέβαια ὁρισμένα πλεονεκτήματα γιὰ τὸ κεφάλαιο, δὲν ἐξαντλεῐ ὅμως rig δυνατότητες,
οἰκονομικὲς καὶ πολιτικές, ποὺ θα έδινε μιὰ
πάρα πέρα οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ ἑνοποίηση. Πλασματικά, ἔτσι, ἡ Κοινὴ Ἀγορὰ ὂὴμιουργεῖ τὴν εἰκόνα ἑνὸς παράγοντα πού βαραίνει στὴ ὁιεθνὴ σκακιὲρα - κι ἀπὸέδῶ πηγάζει
ὴ σημασία ποὺ δίνσυν o’ αὐτὴν ἡ Σοβιετικὴ
”Ενωση καὶ ὴ Κίνα - στὴν οὐσία ὅμως ἀποτελεῖ
ἕναν ὀργανισμό γεμάτο ἀντιφάσεις, ποὺ προσὁιορίζονται, πρῶτα ἀπὸ τὴ (διαλεκτικὴ σχέση
γιὰ μιὰ ὁιατήρηση ἰσορροπίας μεταξὺ τῆς Δυτ.
Γερμανίας καὶ τῆς Γαλλίας, ὅσον ἀφορᾶ κάποιον ἡγετικὸ ρόλο, κι ὕστερα ἀπὸ τὴ συνεχῆ
ἀναφορὰ orig ΗΠΑ, που ἀποτελεῖμιὰ ὁεύτερὴ
ὸιαλεκτικὴ σχέση καθοριστικὴ τόσο τῆς ὀιεθνοῦς θέσης ὅσο καὶ τῆς ἐσωτερικῆς ἰσορροπίας τῆς Κοινῆς Ἀγορᾶς.
Ἡ πολιτικὴ τοῦ Ντὲ Γκὼλ ἧταν μιὰ πολιτικὴ
ποὺ καθορίοτηκε ἀπὸ τὶς δυὸ πάραπάνω διαλεκτικὲς σχέσεις. Ἡ στάση τῆς M. Βρετανίας
προσδιορίζεται τελικὰ άπὸ rig ’ίδιες δυὸ σχέσεις. Τέλος ἡ ταύτιση τοῦ NATO με τὴν Κοινὴ
Ἀγορά, ποὺ έγινε γιὰ πρώτη φορὰ τόσο ἀνοικτὰ ὰπὸ τὸ Γερμανὸ Καγκελάριο Σμὶτ κατὰ
τὴν πρόσφατη ὲπίσκεψη τοῦ κ. Καραμανλῆ στὴ
Βόννη, δείχνει καθαρὰ τὰ ὅρια τῶν κινήσεων
καὶ τῆς αὐθυπαρξίας τῆς Κοινῆς Ἀγορᾶς.
Κι ὲδῶ βλέπει κανείς πόσο τὸ σχῆμα «Κοινὴ
Ἀγορὰ» εἶναι ἂχρηστο πέρα άπὸ ὁρισμένα
σημεῐο καὶ πόσο ή αναλυση ἀποκτᾶ πράγματοφάνεια μόνον ἂν γίνει στὸ έπίπεδο τῶν χωρῶν ξεχωριστά, μιὰ καὶ σὲ τελευταία άνάλυση
ἡ πολιτικὴ τῆς Κοινῆς Ἀγορᾶς πρὸς τὰ ἔξω

εἶναι ἡ συνισταμένη τῶν ὲσωτερικῶν ἀντιφάσεών της ὅπως προσδιορίζονται ἀπὸ rig δυο
διαλεκτικὲς σχέσεις ποὺ ἀναφέρθηκαν πιὸ
πάνω.
"Av δοῦμε πιὸ κοντὰ ἓτσι rig έλληνικὲς σχέσεις μὲ τὴν Κοινὴ Ἀγορά. ea πρέπει νὰ καθορίσουμε τὴ σχετικὴ θέση τῶν τριῶν βασικων
χωρῶν - Ἀγγλίας, Γαλλίας,Δυτ. Γερμανίας.
Oi μικρές χῶρες δὲν παίζουν καθοριστικὸ
ρόλο. Καὶ στὸ σημεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ γίνει μιὰ
σημαντικὴ διαπίστωση; Πῶς οἱ σχέσεις τῆς
Ἑλλάδας μὲ τὴν Κοινὴ Ἀγορὰ ε’νᾱ) βασικὰ
στοχεύουν οτὴν οἰκονομικὴ ἔνταξη τῆς χώρας
στὸν οἰκονομικὰ αὐτὸ χῶρο στὸ σύνολό του,
καθορίζονται οὐσιαστικὰ ἀπὸ τὶς εἰὸικὲς σχέσεις τῆς Ἑλλάὸας μὲ rig παραπάνω τρεῖς χῶρες, καὶ σὲ ὁευτερη μοῖρα ἀπὸ τὶς σχέσεις με
rig μικρότερες χωρες.
Διαπιστώσαμε πιὸ πάνυ) τὴ δυναμικὴ σχέση
πως ἡ Ελλάδα με τὴν εξωτερικὴ πολιτικὴ που
ακολουθεῖ, έπιδιώκει μιὰ μετάθεοη τοῦ πόλου
ἐξάρτησης ἀπὸ τὶς ΗΠΑ στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη.
Στὸ βραχυχρόνιο ἐπίπεδο τοῦτος ὁ στόχος
φαίνεται νὰ εχει μόνο πολιτικὴ διάσταση.
Φαίνεται νὰ ειναι ἡ ἀντίθεση οτὴνπολιτικὴ
τῆς χούντας, πολιτικὴ μιᾶς δλοκληρωτικής
ὑποταγης οτὴν Ἀμερικὴ. H νέα, ὅμως, εὑρωπαῖκὰκεντρισμένη ἐξωτερικὴ πολιτικὴ δἐν ἀποτελεῖ παρὰ τὴ συνέχιση τῆς έπιλογῆς ποὺ ’έγινε
τὸ 1962 μὲ τὴ Συμφωνία Σύνδεσης μὲ τὴν EOK.
Δεν μπορεῖ νὰ ἀμφισβητηθεῐ, παραπέρα, πὼς
οἱ εὐρωπαῖκὲς χῶρες - ή μιὰ πολύ, ή ᾶλλη λίγο
- βρίσκονται σὲ μιὰ συγκεκριμένη σχέση πολιτικῆς ἐξάρτησης ἀπὸ rig ΗΠΑ. Πιὸ ἓντονη εἰναι ὴ σχέση αὐτὴ οτὴν περίπτωση τῆς Δυτ.
Γερμανίας, που ζεῖ με κάποιο κατάλοιπο φόβου «κομμουνιστικοῡ κινδύνου», πιὸ χαλαρὴ
οτὴν περίπτωση τῆς Γαλλίας, Τὸ φάσμα τοῦ
βαθμοῦ ἐξάρτησης τῶν ὑπολοίπων χωρῶν τῆς
Κοινής Ἀγορᾶς κινεῖται μέσα στοὺς δυὸ αὐτοὺς πόλους. Μιὰ μεγαλύτερη προσέγγιση,
ἑπομένως, τῆς Ἑλλάὸας πρὸς τὴν Κοινὴ
Ἀγορά, κι ἀκόμη περισσότερο μιὰ ἔνταξη οτὴν

.

πάνω μεταβλητές καθὼς καὶ raw στόχων της
Ελλάδας.
Εἶναι ᾀναμφισβήτητο πὼς ἡ Κοινὴ Ἀγορὰ
περνάει μιὰ κρίση ’τὰ τελευταῖα χρόνια, ή
ὁποία γίνεται πιὸ βαριὰ κάτω ἀπὸ τὸ ἐπικεί-μενο δημοψήφισμα οτὴν Ἀγγλία γιὰ τὸ ἂν ή
χώρα αὐτὴ ea μείνει ἢ όχι μέλος τῆς Κοινῆς
Ἀγορᾶς. Ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος ὑπάρχει μιὰ
σειρά, ὰφενός, θετικῶν, συνεκτικῶν στοιχείων,
καὶ ἀφετέρου ἀρνητικῶν στοιχείων. ,
Στὰ θετικὰ στοιχεῖα ea πρέπει νὰ ἀναφερθοῦν ἡ ὃιεύρυνση τῶν ἐμπορικῶν ἀνταλλαγῶν
, μεταξὺ τῶν μελῶν, ό συντονισμὸς τῆς πολιτικῆς σὲ ὡρισμένους τομεῖς (aux. ἐνέργεια), βασικὰ ἡ συμπαγὴς ἐμφάνιοη πρὸς τὰ ἔξω, πρὸς
rig χῶρες τοῦΙ λεγόμενσυ τρίτου κόσμου, ποὺ
κορυφώθηκε μὲ τὴν πρόσφατη ὑπογραφὴ τῆς
,
συμφωνίας τοῦ Λομὲ καὶ τὴ λεγόμενη Μεσογειακὴ Πολιτική
Στὰ ἀρνητικὰ στοιχεῖα, ea πρέπει νὰ ἁνα-

Σκίτσοι τοῦ Ἀλ. Κυριτσόπουλου
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τὴν πρώτη προσπάθεια για μια συλλογική
σύμβαση σύνδεσης τῶν χωρῶν τῆς Ἀφρικῆς
Kai τῆς Καραιβικής Kai διατύπωσε rig πρώτες
ἁρχὲς μιᾶς μεσογειακῆς πολιτικῆς Μέχρι τότε
ό οἰκονομικός ρόλος τῶν ΗΠΑ στὸ χῶρο αὐτὸ

ῆταν αδιαφιλονίκητος. Στὸ ρόλο αὐτὸ άντιστοιχοῦσε τὸ στρατηγικὸ ἓνδιαφέρον, τὸ ὁποῖο
ἡ Ἀμερικὴ τὸ ἐξυπηρετοῠσε για rbv "EKro
Στόλσ στὸ ὄνομα ὅλων τῶν ἑταίρων τού
NATO Ἡ οἰκονομική, ὅμως, άνδρωση τῆς
Κοινῆς Ἀγορᾶς Kai οἱ οἰκονομικὲς ἐξελίξεις

στὸ ἐσωτερικὸ τῶν χωρών--μελῶν της εἰχαν σαν
ἀποτέλεσμα μια φυσικὴ ἐπεκτατικὴ διάθεση
Kai τάσηπου μόνο με τὸ ἀμερικανικὸ κεφάλαισ ἠταν πραγματοποιήσιμη. H πτωτικὴ
τάση τοῦ δολαρίου μετὰ τὸ 1968 Kai μαζὶ μ
αὐτὸ τοῦ διεθνοῦς νομισματικσῠ συστήματος,
ἡ ἧττα τῶν ΗΠΑ στὸ Βιετνάμ, ποὺ ῆταν πια
στα τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1960 βέβαιη, τέλος
ὁ πληθωρισμὸς Kai ἡ κρίση τῆς αμερικανικης
οἰκονομίας, αποτὲλεσαν εὐνοϊκὸ κλίμα για τὴν
ἐπίθεοη τοῦ εὐρωπαϊκού κεφαλαίου. Τὴν κίνηση αὐτὴ τὴν εὐνοούσε Kai ὁ σχετικὸς περιορισμὸς καὶ αὐτῆς τῆς στρατηγικῆς ὑπεροχῆς
τῆς Ἀμερικῆς στὴ Μεσόγειο. ”Οπως ’έχει ἀναφερθεῑ, ή ἐπεκτάτικὴ αὐτὴ πολιτικὴ τῆς Δυτ
Εὐρώπης πῆρε σάρκα Kai ὀστᾶ στὴ συνθήκη
τοῦ Λομέ, ποὺ ὑπογράφτηκε πρὶν ἀπὸ μῆνες
καὶ μὲ τὴν ὁποία συνδέθηκαν μὲ τὴν EOK 43
χῶρες τῆς Ἀφρικῆς, τῆς Καραῐβικῆς καὶ τοῦ

Εἰρηνικοῦ- πρώην ἀποικίες- καὶ τὴ μεσογειακὴ πολιτική, 7] ὁποία προβλέπει τὴ δημιουργία μιᾶς δεύτερης μεγάλης ἀγορᾶς για τα εὐρωπαϊκα προίόντα. Τὸν καιρὸ αὐτὸ διεξάγονται διαπραγματεύσεις μὲ διάφορες μεσογειακὲς χῶρες, ἐνῶ πρόσφατα ὑπσγράφτηκε νέα
ἐμπορικὴ σύμβαση τῆς EOK μὲ τὸ Ἰσραήλ.
Κοινὴ Ἄγορά, σημαίνει μιὰ μεταφορὰ τῆς
σχὲσης ἑξὰρτησης τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὶς ΗΠΑ,
ἀπὸ τὸ ἄμεσο, ὁιμερὲς ἐπίπεὸο, στὸ ἔιιμεσο,
πολυμερὲς ἑπίπεὸο τῆς Κοινῆς Ἀγορᾶς. Σημαίνει, μὲ ἄλλα λόγια, μιὰ ὁιάχυση τῆς σχέσης
ἑξάρτησης ἔτσι ὥστε αὐτὴ νὰ προσδιορίζεται
μέσα στὸ πολυπολικό σχῆμα τῆς Κοινῆς Ἀγορᾶς. Ἔχει μεγάλη σημασία να προσδιορίσουμε
τὴ διαπίστωση αὐτή. Γιατὶ ἀντικαθιστᾶ βέβαια
τὴν αμεση ἐξάρτηση ἀπὸ τὴν Ἀμερική, καὶ τὴ
σχετικοποιεῗ, τὴ διατηρεῖ ὅμως στὸ έμμεσσ
ἐπίπεδο ποὺ ἀποτελεῖ ῆ Κοινὴ Ἀγορά. Δίνει
έτσι μιαν εὐχέρεια κίνησης οτὴν ,Ἑλλάδα ἡ
εὐχέρεια αὐτὴ κίνησης ὅμως προσδιορίζεται
πια ἀπὸ τὸν εὐρωπαῖκὸ χῶρο. Πόσο μεγάλη

Ἡ κίνηση αὐτὴ για μιαν ἀνεξαρτοποίηση τῆς
Δυτ. Εὐρώπης συνεχίστηκε Kai έγινε πιὸ "8vτονη τὸ Νοὲμβρη τοῦ 1973 ὅταν τα ἀραβικὰ
κράτη ἐπέβαλαν τὸ μπούκοταζ πετρελαίου. Ἡ
EOKbLameLoe τὴ θέση της
ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ
καὶ ἓκανε σταθερά βήματα για μιαν ἀνεξάρτητη ἐνεργειακὴ πολιτική, 7] ὁποία, κάτω ἀπὸ
rig νέες συνθῆκες, ἐπιτρέπει τὴν ἀπαλλαγὴ τῆς
Δυτ. Εὐρώπης ἀπὸ τὴν έξάρτησή της ἀπὸ τα
ἀμερικανικὰ μονοπώλια πετρελαίου. Εἶναι,
ὅμως, χαρακτηριστικὸ ὅτι ἡΔυτ. Εὐρώπη ὁὲν
ἀμφισβήτησε τὸ ρόλο χωροφύλακα τῆς Ἀμερικῆς στὴ Μεσόγειο. Μὲ μιὰ ὑστεροβουλία ποὺ
μέχρις ἑνὸς σημείου ἀνταποκρίνεται Kai σε ἀνεἶναι στὸ ἑξῆς ἡ εὐχέρεια αὐτὴ- ἂν δεχτοῦμε
τικειμενικὲς ἀδυναμίες, ἡ Δυτ. Εὐρώπη ἔχει
σταθερὸ τὸν δυτικο--ευρωπαίκὸ προσανατολιάποφύγει να αναλάβει στρατιωτικὲς πρωτοσμὸ τῇς ἑλληνικῆς ατικῆς τάξης- ἐξαρτᾶται ” βουλίες. Μένοντας πιστὴ στὸ ΝΑ ΤΟ, ἔχει ἀναθέσει τὴν εὐθύνη καὶ τὴ φροντίδα γιὰ τὴ ὁιαἀπὸ 777 (διαλεκτικὴ σχεση Κοινῆς Ἀγορᾶς καὶ
σφάλιση τῶν πολιτικῶν Kai στρατιωτικῶν
ΗΠΑ. ’Όσο ἡ ἀντίθεση αυτὴ αὐξάνει, τόσο ἡ
ὅρων μὲ βάση τοὺς ὁποίους μπορεῖ νὰ ἀξιεὐχέρεια κίνησης εἶναι εὐρύτερηΠρόκειται
οποιηθεῖ τὸ κεφάλαιο στοὺς Ἁμερικανούς.
για μια ποιοτικὰ διαφορετικὴ σχέση ἀπὸ τὴν
Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτό, κοινὸ για ὅλο τὸ κεπροηγούμενη. Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ ἐπιλογὴ στροφάλαιο τοῦ καπιταλιστικοῦ κόσμου, ἡ EOK
φῆς πρὸς r77 Δυτικὴ Εὐρώπη ποὺ κάνει τὴ στιἑκμετσλλεύεται τὶς ἀὸυναμὶες τῆς Ἀμερικῆς
γμὴ αὐτὴ ἡ μεσοαστικὴ καὶ μικροαοτικὴ τάξη
γιὰ νὰ προωθήσει τὶς ὁικές της θέσεις.Καὶ στὸ
οτὴν Ελλάὸα εἰναι, βέβαια, ποιοτικὰ ὁιαφοσημεῖσ αὐτὸ γίνεται φανερὴ ἡ ἀντίφαση ποὺ
ρετικὴ ἀπὸ τὴ σχέση ἄμεσης ἐξάρτησηςαπὸ τὶς
ἔχει ἐκδηλωθεῖ σὲ σχέση μὲ τὸ Κυπριακό,
ΗΠΑ, που ῆταν ἡπολιτικὴ τῆς ὀλιγαρχίας καὶ
Τὰ συμφέροντα τῆς Ἀμερικῆς στὴν Ἀν.
τοῦ μεγάλου κεφαλαίου, εἰναι ὅμως καὶ ποιΜεσόγειο βρίσκονται σὲ κίνδυνο μετὰ τὸ ξύοτικά ὁιαφορετικὴ (mo μια σχέση ἀνεξαρτηπνημα των Ἀράβων καὶ τὴ Θέση πού πήραν
σίας που θα ἀκολουθοῦσαν οἱ ἐργαζόμενες
στὸ διεθνὲς σύστημα. Τὸ Ἰσραήλ, ἀπομονωμάζες καὶ ποὺ θα ἐκφραζόταν ἀπὸ μια ριζικὴ
ἀναθεώρηση τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς μὲ καμένσ, εἰναι ἀνίσχυρο να ἀντέξει οτὴν ἀραβικὴ
πίεση, κι ἀκόμη να παίξει σημαντικὸ ρόλο στὸ
τεύθυνση τὰ Βσλκάνια Kai rig ἀραβικὲς χῶρες.
πλαίσιο τῶν ἀναγκῶν για ελεγχσ των πετρεἈπὸ τὴν άποψη τώρα τῶν χωρῶν τῆς Κοινῆς
λαίων. Ἡ Ἑλλάδα κάτω ἀπὸ τὴ χούντα εἶχε
Ἀγορᾶς, ἡ Ἐλλάδα παίζει κάπσιο ρόλο,
χορηγήσει μιὰ γερὴ βάση κάλυψης στὸ Ἰσπρῶτα ἀναφορικα πρὸς τὴ σχέση EOKραήλ. Ἐὰν τὸ θέμα ξεκαθαριζόταν οτὴν ΚύἈμερικῆς, ὕστερα 0’8 σχέση μὲ τὰ συμφέροντα
προ μὲ τὴνὁριστικὴ ἀπομάκρυνση τοῦ Μακάποὺ συγκρούονται στὸ μεσογειακὸ χῶρο, τέλος
ριοι), θὰ εἶχαν ὁημιουργηθεῖ οἱ συνθῆκες τοῦ
σε σχέση με τὸ πετρέλαιο καὶ rig ἀραβικές χώἄξονα Ἰσραὴλ· Κύπρος· Ελλάς, που μέσα στὸ
ρες.
Ἠ Μεσόγειος, μετὰ μάλιστα ἀπὸ τὸ ανοιγμα
ἀμερικανικὸ σχέὸιο ἀποτελοῦσε πλέον σημαντῆς διώρυγας τοῦ Σουέζ, ἀποκτᾱ ὅλο Kai μετικό κλειὸὶ γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς Μέσης Ἀνατογαλύτερη σημασία, ἀπὸ οἰκονομικὴ άποψη.
λῆς καὶ τοῦ Σουέζ. Ἡ τουρκικὴ εἰσβολὴ ὀτὴν
Στὸ έπίπεδο αὐτὸ ὁ οἰκονομικός πόλεμος ἀνάΚύπρο ὁὲν ῆταν παρὰ μιὰ ἑφεὸρικὴ κίνηση
μεσα στὴν EOK Kai rig ΗΠΑ έχει ἤδη κηρυτῶν Άμερικανῶν, ὅταν τὸ σχέὸιο ἀπομάκρυνχτεῐ ἀπὸ τὸ 1972, ὅταν ἡ Κοινὴ Ἀγορὰ έκανε
σης τοῦ Μακάριου ἀπέτυχε. Δημιουργήθηκε ὁ
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εφεδρικὸς ἄξονας Ἰσραὴλ· Κύπρος- Τουρκία, πού θα ῆταν ἀνεκτός, ἂν 7] Ελλάδα δὲν
ξανάμπαινε κάτω ἀπὸ τὸν απόλυτο αμερικαvLKb ’έλεγχο κατα τὸν ἕνα’η“ rbv ἀλλο τρόπο, κι
ὁπωσδήποτεῆταν βραχυχρόνια ἕνας σημαντικός μοχλὸς για τὴν ἐπίτευξη τού πρώτου
άξονα,’ι’σως μὲ rb ουνδυασμὸ Ελλάς - Τουρκία στὸ τελευταῖο σκέλος τού ἄξονα. Ἡ λύση
αὐτὴ ,θα ῆταν πιὸ συμφέρουσα, τελικά, μια καὶ
ἡ ἀποχώρηση τῆς Ἀμερικῆς ἀπὸ τὸ χῶρο τῆς
νοτιο-ανατολικῆς Ἀσίας, ποὺ ῆταν πια βέβαιη
ἤδη ἀπὸ τὸ 1970, ανάγκασε τὸ άμερικανικο
Πεντάγωνο να μεταφέρει τὴν έφεδρική του
γραμμὴ ἀμύνας ἀπέναντι ο-τὴ Σοβ, ”Ἐνωση στὸ
χῶρο τῆς Ἀν. Μεσογείου Kai οτὴν Περσία.
Ἡ έμπλοκὴ ποὺ δημιουργήθηκε στὸ σχέδιο ·
αὐτὸ με τὴν ἀποχώρηση τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὸ
NATO ’έθεσε πια προβλήματα που ἀφορούν
Kai τὴν ἴδια τὴν Εὐρώπη. Γιατὶ ἡ Δυτ. Εὐρώπη
θέλει βέβαια να ἑὸραιώσει τὴ θέση της orb
χῶρο τῆς Μεσογείου σὲ βάρος τοῦ ἀμερικάνικου κεφαλαίου, για να ὁημιουργησει βάση
προσπέλασης orig ἀγορὲς τῶν ᾶραβικῶν κρατῶν ὁὲν θέλει ὅμως να ἀὸυνατίσει τὸν ἀμυνrLKo‘ ρόλο τῆς Ἀμερικῆς στὸ χωρο αὐτό, γιατὶ
εἶναι ἀνίκανη σὰν Δυτ. Εὐρώπη να ἀνάλάβει
μόνη της στρατιωτικὰ ρόλο οτὴν περιοχὴ αὐτή,
ἀλλὰ καὶ στὸν εὐρωπαϊκὸ χωρο γενικότερα.
Τοῦτο ἐκφράστηκε καθαρὰ ἀπὸ τὸν Σμίτ, ὅταν
δήλωσε στὸν κ. Καραμανλῆ, πὼς EOK Kai
NATO ταυτίζονται κατα κάποιο τρόπο Kai
ἂσκησε πίεση για μιαν ἐπάνοδο τῆς Ἑλλάδας
στὴ Βορειοατλαντικὴ Συμμαχία.
Κι ὲδῶ ἀγγίζουμε ἕνα ἄλλο σημαντικα σημεῑο τῶν ὲσωτερικῶν ἀντιφάσεων τῆς Κοινῆς
Ἀγορᾶς. ‘O Σμίτ, ἐκπρόσωπος τῆς Δυτ. Γερμανίας, μιᾶς χώρας εὐθυγράμμισμένης οτὴν
ἐξωτερική της πολιτικὴ μὲ τὴν πολιτικὴ τῆς
Ἀμερικῆς, ἀνέλαβε εὐχάριστα τὸ ρόλο τοῦ φερέφωνου τῶν Ἀμερικανῶν, πιέζοντας τὴν
Ἑλλάδα να ξαναγυρίσει στὸ NATO. Ὁ προσεκτικὸς μελετητὴς τῶν δηλώσεων ποὺ έγιναν
στὴ διάρκεια τῆς ἐπίσκεψης τοῦ κ. Καραμανλῆ
στὴ Βόννη, ἀνακαλύπτει μερικὲς ”εμμεσες ὑποσχέσεις για χορήγηση οἰκονομικῆς βοήθειας
Kai για rb ἓνδιαφέρον τοῦ γερμανικσῦ κεφαλαίου για τὴν Ελλάδαέ Ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, ἡ
Γαλλία προσπάθησε να ἐκμεταλλευτεῖ τὴν ξεχωριστή της θέση μέσα στὸ ΝΑΤΟ, προσεταιριζόμενη τὴν Ελλάδα ὅσο τὸ ἀπαιτοῦν τὰ οἰκονομικά της συμφέροντα, χωρὶς ὅμως να
προχωρήσει πάρα πολύ, ὅσον ἀφορᾶ τὸ θέμα
Κοινὴ Ἀγορὰ καὶ πλήρης ένταξη τῆς Ἑλλάδας, Kai rb θέμα τῶν σχέσεων μὲ τὴν Τουρκία
καὶ τὸ Κυπριακό,
Δὲν πρέπει να λησμονσῦνται οἱ ψίθυροι για
μιαν ἀλλαγὴ τῆς γαλλικῆς πολιτικῆς ἀπὸ τὸν
Ζισκαρ Ντ’ Ἐσταὶν καὶ ἡ ε’ίδηση πὼς ἀναζητεῖται μιὰ κάποια φόρμουλα για μιὰ συνεργασία Kai πάλι τῆς Γαλλίας μέσα στὸ ΝΑΤΟ. Ὁ
λόγος για μιαν ανάλογη φόρμουλα ’έγινε καὶ σὲ
σχέση μὲ τὴν ἐπάνοδο τῆς Ἑλλάδας στὸ NATO
λίγες μέρες μετα τὴν ἐπίσκεψη τῆς Βόννης. Ἡ
συνδιάσκεψη κορυφῆς τοῦ NATO θα δείξει rig
κατευθύνσεις ποὺ θα ἀκολουθηθσῡν (τὸ κείμενο αὐτὸ ἔχει γραφτεῐ δυὸ μέρες πρὶν ἀρχίσει
7] συνδιάσκεψη τοῦ NATO orig Βρυξέλλες). .
Ἡ Ἀμερικὴτώρα ἐπιζητεῖ να λύσει τὸ πρόβλημά της μὲ ὅσο γίνεται πιὸ χαμηλὸ Kéorog:
στόχος της ἡ ἐμπέόωση τοῦ ἄξονα ἸσραὴλΚύπρος- Τουρκία - Ελλάδα, ποὺ σημαίνει

’

T .

ἔλεγχο τῆς Ελλάδας καὶ σταθεροποίηση τοῦ”-“’--” ἓ
NATO "Av αὐτὸ γίνει μὲ συμφωνια Τουρκίας

Ελλάδας, ἔχει ἑπιτευχθεῖ τὸ ᾄριστο Kai μέγι- Ἴ
στο ἀποτέλεσμα Ἂν γίνει σύγκρουση Τσυρ-.
κίας- Ελλάδας Kai ἡ ἐσωτερικὲς μεταβολὲςῑ
οτὴν Ελλάδα απὸ ἀντιδραστικὲςἢ φιλοβασι-

ι

‘ς,

λικὲς δυνάμεις μὲ τὴ βοήθεια τῆς CIA — σὲΐ ἦ
περίπτωση ποὺ ἡ τωρινὴ κυβέρνηση δὲν ὲνδώσει κατὰ κάποισ τρόπο- τότε 7] σταθερσπ
ηση τοῦ NATO θαἸεχει κλονιστεῖ Kai θαδη
ουργηθοῦν πιὸ πέρα προβλήματα μὲ τοὺς
γάλους πιὰ Εὐρωπαίους συνεταίρους μέ

“

ΝΑΤΟ. Δὲν εἶναι ἀσήμαντο τὸ γεγονός, ὅτι (7i
ΗΠΑ, μπροστά οτὴν κατάρρευση τῆς πολιτικῆς του οτὴν Ἀσία, στὸ ἀνέβασμα τῆς δύναμης

τών πετρελαιοπαρ(ιγωγων χωρῶν Kai στὸ
αναπάντεχο ρῆγμα πού δημιουργήθηκε στὸ
NATO ἀπὸ τὴ σύγκρουση Ἐλλάδας-Τουρκίας
με ἀφορμὴ τὸ Κυπριακό, ἀφ’ ἑνός, Kai ἀπὸ rig
έξελίξεις τῆς Πορτογαλίας, αφ’ ἑτέρου, φαίνεται να έχσυν χάσει τὴν ψυχραιμιά τους. ”Ετσι
πρέπει να έξηγηθεῖ τὸ α’ίτημά τους για είσδοχὴ
τῆς Ἱσπανίας καὶτῆς Νοτιοαφρικανικῆς ξἘνώσης στὸ ΝΑΤΟ, ποὺ απορρίφτηκε ἀπὸ rig λοιπὲς χῶρες. Εἶναι έπόμενο έτσι πώς οἱ εὐρωπαϊκὲς χῶρες θα (ιιροντίσουν για μια λύση τῶν
διαφορῶν Τουρκίας Kai Ἐλλάδας Kai για
ἐπάνοδο τῆς Ἐλλάδας στὸ NATO κατα κάποιον τρόπο, για να αντιιμέτι ιπίσοιιν rig αλλοπρόσαλλες ἀπαιτήσεις τῶν ”Αμεοικανών. 0
ιιέγιστος καὶ αἰιιστος στόχος τῶν Ειρωπαίων
εἰναι ἔτσι να ἐνι(1χιιι“ιιθ()ιι οι ὸεσμοὶ τῆς Ελλάὸας μὲ τὴιι Ευριίιπη να (δοθεῖ ὅμως οιιγχρονα
μια λύση ποὺ να ε’γγιιατιιι τα στρατιωτικὰ
συμφέροντα τῶν Ἀμερικανῶν - Kai ἔμμεσα
καὶ τῶν ὁιιτικοειιρωπαίων- στὴν Ἀνατολικὴ
Μεσόγειο. Αὐτὸ εἰναι τὸ νόημα άμεσης πίεσης
,τοὺ (’10K7]0(1v οἱ Γερμανοὶ στὸν κ. Καραμανλῆ

Kai της διακριτικῆς στάσης τ(71 Γάλλων.
Ιο (ιι-μα τῆς Ἀνατολ. Μεσογείου θα πρέπει
να ίδωθεῐ μέσα στὸ πλαίσιο τῆς Σοβιετικῆς
παρουσίας σ αὐτὴ τὴ θάλασσα H ἀντιπαράraE7] ’A7189LKavd7v — Σοβιετικών γίνεται ὅλο

Kai πιὸ ὠμὴ στὸ χῶρο αὐτό, με κύρια έκΙφραση τὸ Παλαιστινιακὸ πρόβλημα Kai με
μια αὐξανομένη ὑπεροχὴ τῆς Σοβ. ”Ενωσης

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε στὸν τύπο ἡ
πιθανότητα σοβιετικᾱιν βάσεων στὴ Λιβύη,
ἐνῶ οἱ Ἀμερικανοὶ διώχνονται ἀπὸ παν-

τοῦ. Εκτὸς ἀπὸ τὴν Πορτογαλία Kai τὴν

Ελλάδα, κι αὐτὴ 7] Τουρκία εἰναι ἐπισφαλής
κατὰ τὴν έκταση ποὺ μπορεῖ να ἐκβιάζει
τὴν ἀμερικανικὴ κυβέρνηση. Εἶναι γνωστά,
ἐξ αλλου, τα ἀντιαμερικανικα αἰσθήματα
τοῦ τουρκικσῦ λαοῦ, ὅπως ὅλων τῶν λαῶν
ποὺ γνώρισαν τὴν ἀμερικάνικη· κατοχή.
Θά πρέπει να ἀναφερθοῦν στὸ σημεῖο αὐτὸ r(‘1
8vr0va αἰτήματα για ἀποχώρηση καὶ τῆς Ἰταλίας ἀπὸ τὸ NATO ποὺ έκφράστηκαν τὸ καλοκαίρι τοῦ 1974, μετὰ τὴν αναγγελία τῆς
ἀποχώρησης τῆς Ἐλλάδας ἀπὸ τὸ στρατιωτικὸ μέρος τῆς Ἀτλαντικῆς Συμμαχίας.
’Έτσι ὑπάρχει μιὰ τάση τῶν Άμερικανῶν να
ὁημιουργήσουν ἀκόμη καὶ μὲ βίαια μέσα τὶς
προϋποθέσεις παρουσίας τους στὸ μεσογειακὸ
χῶρο, ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος, καὶ μια τάση τῶν ὁτιτικοευρωπαὶων να βροῡν πιὸ ἤπιες μορφὲς
ἱκανοποὶησης τῆς ἀνάγκης αὐτῆς, πρὸς τὸ
συμφέρον τους, τελικά.
Μέσα στα πλαίσια τῆς παραπανω ανάλυσης
καθορίζονται, ἑπομένως, οἱ κινήσεις τῆς νέας
ἐξωτερικῆς πολιτικῆς r7]g Ελλάδας — κατα
τὴν έκταση ποὺ ἡ πολιτικὴ αὐτὴ εἰναι «νέα» Kai ιῖδιαίτερα οἱ ἐξωτερικὲς σχέσεις μὲ rig χώρες τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, ποὺ φαίνεται να
ἀποτελοῦν τὸ βασικὸ κορμὸ τῆς ἑλληνικῆς
ἐξωτερικῆς πολιτικῆς Kai τὸ νόημα μιᾶς κάποιας άναπροσαρμογῆς μετα τὴν πτώση τῆς
’χσύντας Οἱ παραπάνω διαπιστώσεις δείχνουν καθαρὰ τα ταξικα πλαίσια τῆς «νέας»
αὐτῆς πολιτικῆς, ”Οπως εἰπώθηκε, πρόκειται
για μιὰ ἀναπρσσαρμογὴ καθοριζόμενη ἀπὸ
τοὺς νέους συσχετισμοὺς μέσα στὸ πλαίσιο
τῆς αρχουσας ἀστικῆς τάξης. Ἠ ἀναπροσαρμογὴ αὐτὴ 68v προσδιορίζεται, ἑπομένως, απὸ
τα συμφέροντα τών ἐργαζομένων. Τοῦτο δὲν

ΔΤΤΙΚΟΝ
ΦῩΟΝΤΙξΤΙ-ΙΡΙΟΝ

σημαίνει, ὅμως, πὼς ἡ μεταβολὴ πού γίνεται,
ὅπως ὁρίστηκε στὴν ἀρχή, σαν κίνηση τοῦ πόλου ἐξάρτησης απὸ rig Η HA πρὸς τὴν Κοινὴ
Ἀγορά, 68v ἀνοίγει περιθώρια έπηρεασμσῦ
ἀπὸ τὴν πλευρὰ τών λα’ίκὼν τάξεων Kai τῶν
κομμάτων ποὺ rig ἐκπροσωπσύν. Ἀκριβῶς
στὸ βοηθητικὸ χαρακτῆρα τῶν σχέσεων με
αλλες χῶρες ἐκτὸς ἀπὸ rig χῶρες τῆς Κοινῆς
Ἀγορᾶς βρίσεκται 7] δυνατότητα μιᾶς μελλοντικῆς μεταβολῆς ποὺ μπορεῖ να σημαίνει μια
ριζικὴ αναθεώρηση τῆς έλληνικῆς ἐξωτερικῆς
πολιτικῆς, ὑπὸ τὴν έννοια ὅτι οἱ σχέσεις αὐτὲς
μὲ rig τρίτες χώρες μπορεῖ να ἀναχθοῦν 0‘8

κύριες σχεσειςτῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς Τοῦτο εἰναι συνάρτηση των ἐσωτερικών
ἐξελίξεων στὸν έλληνικὸ χῶρο Kai τῶν πολιτικῶν συσχετισμῶν πού ἐπικρατοῦν κάθε
φορά. Ἀπὸ τὸ ἀλλο μέρος, πρέπει να τονιστεῐ
ὅτι οἱ κινήσεις ποὺ γίνονται στὸν τομέα τῆς
ἐξωτερικῆς πολιτικῆς έχσυν ἐπιπτώσεις πάνω
orig ἐσωτερικες έξελίξεις. H έξωτερικὴ πολιr_LK1‘] r7‘]g χώρας, ἑπομένως, σ’ αὐτὴ τὴ φάση,
εἰναι συνάρτηση μιᾶς σειρᾶς ἀπὸ ἀλληλεξαρτώμενους παράγοντες στὸ έσωτερικὸ Kai τὸ
ἐξωτερικό. Λόγω τῆς φύσης ἐξάρτησης τῆς
Ελλάδας Kai τῶν σχέσεων ποὺ ὑπάρχσυν
ἀκόμα ἀνάμεσα στὸν προηγούμενο πόλο
έξάρτησης, τὶς ΗΠΑ, Kai κοινωνικὲς ὁμάδες
στὸ ἐσωτερικό, εἶναι δύσκολο να πει κανεὶς
ποιοί παράγοντες,οί ἐσωτερικοὶ 1’] οἱ ἐξωτερικοί, εἶναι οἰκαθοριστικοί. Οπωσδήποτε, οἱ
σχέσεις ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς χώρας βρίσκονται τὴ στιγμὴ αὐτὴ o8 μιά δυναμικὴ ανάπτυξη, ἂν Kai μέσα στα καθορισμένα πλαίσια
πού έδειξε 7] παραπάνω ἀνάλυση.
Μάριος Νικολινάκος

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Ο ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ
1ΑΤΡΙΚΗΣ O FΕΩΠΟΝΙΚΗΣ O OIKON. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1.1777717 ο 7.171171017017101 ο ιιιιιιιιιοι ο ιιιιαιιιικιιιιι
ﬂ. ΔΕΛΦΙΝΟΣ 01717117777 ό A. 107111777 ο Ι. ΝῘΑΝΗΣ

Διεὺθυνσις :
I" Σεπτεμβρίου 42 καὶ Πολυτεχνείου 7

Φαρμακευτικῆς;

ὧραι 30

O Οἰκονομικῶν

τηλε 541.314

Ἐπιστημῶνῑ

ὧραι 26

(ἀκριβῶς ἔναντι Ε. Μ. Πολυτεχνείου)

(β) Τὴν 26.6. 75 Ἐντστικὰ θερινῆς
περιόδου διὰ μαθητὰς ἐξ ἐπαρχίας
ΣΤ’ τάξεως (ἐξετάσεις 1976).

ΠΡΩΪΟ

. Ο M8 τὸ παρσπάνω πρόγραμμα.

. ΣΕ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
v

ι

ΝΕΑ TMHMATA:

(α) _Tr‘]v 26.6.75 Ἐντατικὰ θερινῆς
περιόδου (ἐξετάσεις 1975)
·

(γ) Τὴν 1.7.75 διὰ μαθητὰς ΣΤ’
τάξεως (ἐξετάσεις 1976)
. Πολυτεχνείου,

Φυσικομαθηματικῆς,

Τεωπσνικῆςε ’

Γεωπονικῆςε
Ο Ἰατρικῆς,

” ὧραι 18

ο Ἰατρικῆς,

Ο Πολυτεχνείου,
Φυσικομαθηματικῆς,

Φαρμακευτικῆς;

ὧραι 31

Ο Οἰκονομικῶν
Ἐπιστημῶνῑ

ὧραι 18

ὧραι 15

για τον ἰταλικό λαὸ

τσουβάλι τὸ
μασκο φόρο γκάγκστερ
ποχὺ ληστεύει μια
Τράπεζα καὶ τὸ
ὁιαὸηλωτὴ ἀπεργό, τὸ
βιασμό μιάς
κοπελούὸας καὶ τὸν
τραυματισμό ἑνὸς

Τὸ βράὸυ τῆς 21 ης
Μαΐου ῆ Ἰταλικὴ
Βουλῆ, μὲ τὴ θερμὴ
ὑποστήριξη τοῦ
νεοφασιστικοῦ

κόμματος, τὴ
συιιπαράσταση τῆς
χριστιανοσοσιαλὸημοκρατίας
καὶ τὴν κατανόηση

χωροφῦλακα, τὴν
καταόίωξη τῶν
Σικελιάνων μαφιόζων,
ἀλλα καὶ τῶν
φοιτητῶν πού
ἀνήκουν στὶς
διάφορες
ἀκροαριστερὲς
ὁργανώσεις.

τῶν σοσιαλιστῶν,

ἑψήφισε τὸ ’νέο
«ἀντιτρομοκρατικὸ»
νόμο πού, ἀποὸῶ καὶ
πέρα, θα ἐπιτρέπει
στὴν ὁποιαδήποτε
ἷταλικὴ κυβέρνηση να
βάζει στὸ ἴὸιο
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τάξιν ῐσόσιαλιστών

Τού "qu Φακίνου
Οἱ μόνοι που δέν ψήφισαν τὸν «ἐλεύθερο
οκτόνο» αὐτὸ νόμο (έτσι τὸν χαρακτήρισαν
ανενδοίαστα ἑκατοντάδες δικαστικοί, νομοιιαθεῐς καὶ καθηγητες Πανεπιστημίων) ἧταν οἱ

κομμουνιστές, Oi σοσιαλιστες τὸν ἐπικροτησαν ’ὑστέρα ἀπὸ πολλὲς αμαίταλαντεὺσεις καὶ
δικονομικα ναζια καὶ μάλιστα. ὅπως δήλιι)σαν.
με «μισὴ καρδια», ιἰπονοώντας ἴσως ὅτι ἡ αλλη
ιι.ισὴ βρίσκεται μὲ τό μέρος των ακροαριστερων ὀργανιίισειιψ καί σχηματιομιῖιν που (”ιρχισαν κιόλας να πληριῐινουν τις ουνέπειες τοῦ
ιἰπεραντιδραστικού αὐτοῦ νόμου, με αγρια καταδίιιιξη απὸ τὴν (ἰστυνομιά. ”Ετσι, στὴ Ρώμη,
διιὸ ανιῐιτατοι δικαστικοί. γνιιιστοῑ για τὸ αντικομμουνιστικό τους μένος, διέταξαν ἀνακρί-

σεις γιίριι) απὸ τη δραστηριότητα τῆς ακροαοι στερῆς όργανιιιοης AVENGUARDIA OPERAIA.
Τα κεντρικα γραφεῖα τῆς ὀργανωσης αὐτῆς,

στῆν ίταλικὴ πριιιτεύουσα. έρειινήθηκαν συ-

32

στηματικα καὶ με τὴ βία ἀπὸ τὴν αστυνομία, με
τὴν ὁποία, σύμφωνα με καταγγελίες ποὺ δημοσιεύθηκαν ἀπὸ τὸν αριστερὸ τύπο, συνεργάσθηκαν μέλη των δυνάμεων κρούσης τοῦ νεοφασιστικοῦ κόμματος. ”Ὀπως πάντα, οἱ κατάλληλοι ανθριι>ποι στα κατάλληλα πόστα. Στὸ
Ρέτζιο ντὶ Καλάμπρα ἀστυνομικὲς δυνάμεις
«έρεύνησαν» τα γραφεῖα μιᾶς ἀλλης ἀκροαριστερῆς ὀργάνωσης, τῆς LOTTA CONTINUA,
φωτογραφίζοντας τα ἀρχεῖα καὶ «μπουζουριάζοντας» μερικα στελέχη καί διαβάτες ποὺ
τόλμησαν να διαμαρτυρηθοῦν ἐνάντια στις...
δημοκρατικὲς αὐτὲς διαδικασίες. Στὸ Κό,ιιο καὶ στὸ Τορίνο συνελήφθησαν σταριωτικοί. όχι, γιατῐ εἶχαν λάβει μέρος, ὅπως θα
Ιιιι-τοροῦσε κανεὶς να φανταςιθεῐ, σε κάποια ἀντιδημοκρατικὴ συνωμοσία, ἀλλα γιατὶ εἶχαν
ὑπογράψει, ἕνα δριμύτατσ αντιφασιστικὸ μανιιρέστο στις ἀρχες τοῦ Μάη.

Ξύλο κατὰ βούληση καὶ
μπαγλάρωμα κατὰ τὸ δοκοῦν
Ὀ νέος νόμος συγκεντρώνει σὲ ἑφτα γλαφυρότατα κεφάλαια όχι μσνάχα τὸ νομικὸ ἀντιτρομοκρατικὸ ὁπλσστάσιο τῶν προηγούμενων
χριστιανοδημοκρατικῶν κυβερνήσεων καὶ
ἐκεῖνο ποὺ προσριζόταν μέχρι σήμερα, ἀποκλειστικά, για τὴν καταπσλέμηση τοῦ ’γκαγκστερισμοῦ καὶ τῆς μαφιόζικης δραστηριότητας, ἀλλὰ καὶ νέες ρηξικέλευθες διατάξεις πού
θα δώσσυν στὶς δυνάμεις ἀσφαλείας τῆς χώρας
τὴ δυνατότητα να ἀναπτύξουν ἐλεύθερα καὶ
ἀπερίσπαστα τὶς ἐθνοσωτήριες δραστηριότητές τους καί, τὸ χειρότερο, νὰ καταντήσουν μὲ ι
τὸν καιρὸ ἀληθινὸ ὑπερκρατος ἐν κράτει, “
έτοιμσ να τεθεῐ οτὴν ὑπηρεσία μιᾶς φασιστικῆς
κυβέρνησης, ἂν τὰ πράγματα δὲν πᾶνε καλὰ
για τὴν ίταλικὴ δεξιὰ καὶ χρειαστεῖ να παρ-

θοῦν «δραστήρια μέτρα». Στὴν Οὐάσιγκτσν, ὸ
Χένρυ Ταίηλορ, ἀνώτατος ὑπάλληλος τοῦ
Σταίητ Ντηπάρτμεντ καὶ ἀδελφικὸς φίλος τοῦ
ἀμερικανοῦ πρεσβευτῇ στὴ Ρώμη, Τζὼν
Βόλπε, δεν παρέλειψε, πριν μερικες βδομάδες,
να δηλώσει ξεκάθαρα ὅτι «ἡ Ἰταλία εἶναι
ὥριμη για πραξικόπημα, ὅπως και ἡ Ελλαὸα
τὸ 1967».
Πρὶν ἀπὸ τὴν ψήφιση τοῦ νέουνόμου, ή
λήψη τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς κράτησης
δεν ἐπιτρεπόταν στὴν Ἰταλία παρα για δυὸ
περιπτώσεις; για κείνη τοῦ ἐπ’ αὐτοφώρω ἀδικήματος καὶ για τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ἐνδεχόμενου ἀπόδρασης συλληφθέντος ὕστερα ἀπὸ
τὴν ἐκδοση κανονικοῦ ἐντάλματος. Τώρα ή
κατάσταση ἀλλάζει. Ἠ ἀστυνομία μπορεῖ, ἀπὸ
δῶ καὶ πέρα, να μπουντρουμιάζειτὸν ὁποιον- δήποτε Ἰταλὸ πολίτη, φτάνει να ὐπάρχουν
«ἐπαρκεῖς ἐνδείξεις για τὴν ἐνοχή του» και για
περιπτώσεις στοιχεισθέτησης ἀδικημάτων ποὺ
μποροῠν να ἐπισύρουν μέχρι καὶ ἕξη χρόνια
φυλάκισης. Αὐτὸ σημαίνει δυὸ πράγματα; α)
Ἰταλοὶ καραμττινιέροι ἕτοιμοι γιὰ τὴ μάχη] Φυσικὰ ἐναντίον τῆς Ἀριστερᾱς.
ὅτι οἱ Ἰταλοὶ χωροφύλακες καὶ ἀσφαλίτες θα
έχουν στὸ μέλλον τὴν ’ίδια ἐξουσία με τὶς ἀνατὴν ύπαρξη ὅπλων, πυρομαχικῶν ἢ ἐκρηκτιποτε δικτάτορα». Μὲ τὸ πρῶτο, ή ἰταλικὴ κυκριτικες καὶ εἰσαγγελικὲς ἀρχές, ἐφόσον όχι
κῶν υλων σε κάποιο σπίτι». ’,Ομως ό θαυμάβέρνηση, μὴ ἀρκούμενη, ὅπως φαίνεται, στὴν
μοναχά θα προβαίνουν μὲ δική τους πρωτοσιος αὐτὸς νέος νόμος δεν καθορίζει οὔτε ποια
παραχώρηση τοῦ δικαιώματος((ζωῆς καὶ θαβουλία στὴ λήψη τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς
μπορεῖ να εἰναι (καὶ κατα τὴν κρίση ποιοῦ·,) ἡ
νάτου»>στὸ όργανο τῆς(«τάξης», ἀφαιρεῖ ἀπὸ
κράτησης, ἀλλα -κι αὐτὸ εἶναι τὸ χειρότερο«ἐκτακτη ἀνάγκη» που θα ὑπσχρεώσει τὴν
τὸν Ιταλὸ πολίτη τὸ δικαίωμα τῆςπαραμικρῆς
θὰ κρίνουν αὐτοὶ οἱ ἴὸιοι για τὴν ἀνάγκη αὐἰταλικὴ ἀστυνομία να μπεῖ σὲ όπσιοδήποτε
ἀμύνας ἐνάντια στὴν ἀοτυνομικὴ βία, ἀφοῦ
τῆς τῆς λήψης. β)Ὀτι ή ἐκτίμηση τῶν ἐνὸείσπίτι καὶ να τὰ κάνει λίμπα, οὐτε ποιὸς θα
τοῦ ἀπαγορεύει ἀκόμα καὶ να προστατέψει τὸ
ξεων (καί όχι «ἀπσδείξεων»), ποὺ θα καταλήκεφάλι του ἀπὸ τὰ ἀστυνομικὰ ροπαλοχτυπήφέρει τὴν εὐθύνη σε περίπτωση ποὺ δέν βρεθεῖ
γει οτὴ στέρηση τῆς ἐλευθερίας τοῦ Ἰταλοῦ
μήτε φαλτσέτα...
ματα καὶ τὶς σφαῖρεςῑ Δὲν πρόκειται για-λεπολίτη, δὲν ἀποτελεῖ πια θέμα δικαστικῆς συνκτικὴ ὑπερβολή. Νά τί ἀναφέρει ρητα τὸ ἐδάη
”Οσο για τὸν ταλαίπωρο Ἰταλὸ πολίτη, δὲν
είδησης καί κρίσης, ἀλλὰ ζήτημα «κεφιοῦ»,
θά ’χει, ἀπὸ δῶ καί πέρα, τὸ παραμικρὸ διφιο αὐτὰ «Οἱ ὁιαὸηλωτὲς πού θα φοροῦν
κράνος ὁποιουδήποτε τύπου ἢ ποὺ θά ’χουν
«ζοχάδας», ἀντιτρομοκρατικσῦ ζήλου ἢ ὑστεκαίωμα να σηκώσει βέβηλο χέρι ἐνάντια στὸν
«ἀντιπρόσωπσ τῆς ἐξουσίας», ἀκόμα καὶ στὴν
σκεπασμένο τὸ πρόσωπό τους, όλικα ἢ μερικά,
ρίας τοῦ δποισυ κομπλεξικοῦ ἀξιωματικοῦ τῆς
θα μποροῦν να καταδικασθοῦν σε ποινὲς φυχωροφυλακῆς. Στὸ Μιλάνο, τὸ Κίνημα Δημοπερίπτωση ποὺ τὸν κλωτσοπετάξουν νυχτιάλάκισης ἀπὸ ἕνα μέχρι τρία χρόνια». Αὐτὸ σηκρατικῶν Δικαστικῶν, MAGISTRATURA DEτικα ἀπὸ τὸ κρεβάτι του καὶ στήσουν τὴ φαμίμαίνει ὅτι ὁ Ἰταλὸς πολίτης ἐχει μὲν τὸ δικαίMOCRATICA, χαρακτήρισε αὐτὴ καὶ μόνο τὴν
λια του ένα γύρω στοὺς τοίχους τῆς κάμαρης
ωμα να διαδηλώνει ἐλεύθερα (1) καὶ ἀβίαστα
παράγραφο τοῦ νέου νόμου σὰν «ἐξαιρετικα
μὲ τα χέρια ψηλά. Ὁ νέος νόμος, ἂν σημειωθεῖ
(Ξ), ἀλλὰ μὲ τὸν ὅρο να προσφέρει τὸ κεφάλι
μια τέτοια «ἱεροσυλία», ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὸ θύμα
ἐπικίνδυνη για τὸ μέλλον τῶν πολιτικῶν καὶ
ἀλλων ἐλευθεριῶν στὴν Ἰταλία», ύπογραμμίτου ἀκάλυπτο στα χτυπήματα, τὸν σβέρκο του
τὸ δικαίωμα να ζητήσει ν’ ἀφεθεῑ προσωρινα
στὶς ροπαλιές, τὰ μάτια καὶ τὰ πνευμόνια του
ἐλεύθερο σὲ ἀναμονὴ τῆς δίκης του καί τοῦ
ζοντας ἐπιπρόσθετα ὅτι «έτσι ἀνοίγει ὁ δρόμος
προσθέτει σαν πανωγόμι τὴν ἀπειλὴ τῆς
για μιαν ἀκόμα βαθύτερη ὑπονόμευση τῶν δη.στα δακρυγόνα καὶ στα ἄλλα ἀνάλογα ἀέρια.
«ἐφαρμογῆς ἐπιταχυμένης διαδικασίας», δημοκρατικῶν θεσμῶν στὴ χώρα». Ὑπονόμευση
Θέλοντας να προτάξει μια κάποια δικαιολολαδὴ τῆς δίκης καὶ καταδίκης του στὰ γρήγορα
ποὺ έχουν ἀρχίσει ἄλλωστε ἀπὸ καιρὸ οἱ νεγία για τὴ λήψη τοῦ καταπληκτικοῦ αὐτοῦ μέοφασιστικοὶ ἀσπάλακες,
τρου, ἡ ἰταλικὴ κυβέρνηση δήλωσε ὅτι ἡ κρακαὶ «στὸ γόνατο».
Ἡ ἀνεξέλεγκτη λήψη τοῦ μέτρου τῆς
νσφορία θεωρεῖται σάν...πολεμικὴ ἐνέργεια κι
Μέχρι σήμερα, ὁ Ἰταλὸς χωροφύλακας δὲν
προσωρινῆς κράτησης ἀπὸ τοὺς Ἰταλοὺς χωὅτι ἡ προστασία τοῦ προσώπου δυσκολεύει τή
εἶχε δικαίωμα να κάνει χρήση τοῦ ὅπλου του
...φωτσγράφιση τῶν διαδηλωτῶν.
ροφύλακες «ζευγαρώθηκε» μ’ ἕνα πραγματικα
παρὰ σε περίπτωση ποὺ διαπιστωνόταν ἡ
«φανερὴ ἀνάγκη ἀντιμετώπισης φυσικῆς βίας
πρωτότυπο κυβερνητικὸ εὕρημα. Πρόκειται
Τέλος, σαν ἐπιδόρπισ, ὁ νέος νόμος προσ“ για μια διάταξη ποὺ ἀπαγορεύει τὴν προσἢ ἀντίστασης στὶς ἀρχές». Στὸ μέλλον, ἡ κάθε
φέρει στὸν κρατικὸ καταπιεστικὸ μηχανισμὸ
τὸ ἀνεξέλεγκτσ δικαίωμα τῆς ἐπιτήρησης, παωρινὴ ἀπελευθέρωση σὲ ἀναμονή, ὑποτίθεται,
ἰταλικὴ πόλη κινδυνεύει να γίνει ἀλκαπσνικὸ
δίκης, ἂν ό κρατούμενος εἶναι ἀνήλικοςη ἂν
ρακολούθησης, σύλληψης καὶ ἀπέλασης ἢ φυΣικάγο, ἐφόσον ὁ νέος νόμος δίνει στοὺς χωροφύλακες καὶ ἀστυνομικοὺς τὸ δικαίωμα να
κατηγορεῖται για ἂσκηση σωματικῆς βίας.
λάκισης κάθε ἀτόμου ποὺ ἡ ἀστυνομία ἁπλῶς
«βαρᾶνε στὸ ψαχνὸ» καὶ «κατὰ τὴν κρ ἴση τῶν
ὑποπτεύεται για προετοιμασία ἀνατρεπτικῶν
Μπορεῖ τὸ δεύτερο σκέλος αὐτῆς τῆς διάταξης
ἐνεργειῶν. Πρόκειται οὐσιαστικὰ για βελτιἑπικεφαλῆς αξιωματικων», σὲ περιπτώσειςπού
να φαίνεται σαν ἀνώδυνο (ἐστω καὶ ἂν οἱ λέξεκινοῦν ἀπὸ τὴν ἀπαγωγὴ προσωπικστήτων
ξεις «σωματικὴ βία», ὅπως ὑπσγράμμισαν οἱ
ωμένη καί ἐπαυξημένη ἐπανέκδοση ἑνὸς νόμου
καὶ τοὺς φόνους, φθάνοντας ὅμως μέχρι
ποὺ εἶχε ψηφισθεῖ τὸ 1965 καί ποὺ ἀποσκοδημοκρατικοὶ δικηγόροι Ρώμης, ἀναφέρονται
τά.. ,σιδηροὸρομικά δυστυχήματα καὶ τα
πούσε οτὴν καταπολέμηση τῶν μελῶν τῆς Μαἀποκλειστικὰ στὴ δυνατότητα τοῦ ξυλοκόφίας...Τα σχόλια περιττεύουν.
ναυάγιαέ Τὸ Κίνημα MAGISTRATURA DEπούμενσυ πολίτη να προστατέψει τὸ κεφάλι
Βέβαια, κατὰ τὴ διάρκεια τῶν συζητήσεων
MOCRATICA, ποὺ γι’ αὐτὸ μιλήσαμε παρατου ἀπὸ τὸ ἀστυνομικὸ ἀραμπαδόξυλισ), ἀλλὰ
γύρω ἀπὸ τὸ νέο νόμο, ή κυβέρνηση χρησιμοπάνω, δημοσίευσε μιά πολυσέλιδη μελέτη
τὸ πρῶτο θα δώσει οτὴν ἰταλικὴ ἀστυνομία τὴ
ἀφιερωμένη- ἀποκλειστικὰ 0’ αὐτὴ τὴν παράπσίησε ὅσο μπόρεσε τὸ ρεφραὶν τῆς «πάλης
δυνατότητα νὰ προβαίνει σὲ ἐκβιασμούς, πρὶν
γραφσ τοῦ νέου νόμου, ὑπογραμμίζοντας ὂχι
ἐναντίον τῶν φασιστικῶν τρομοκρατικῶν ὀρἀπὸ τὴ δίκη, μὲ τὴν ἀπειλὴ τοῦ χαρ αχτηρισμσῦ
μονάχα τοὺς ἀφάνταστσυς κινδύνους ποὺ θα
γανώσεων», ποὺ δὲν ἐνοχλήθηκαν ἄλλωστε καὶ
τοῦ ἀνήλικου διαδηλωτῆ σὰν παραβάτη τοῦ
προκύψουν ἀπὸ τὴ χρήση καὶ κατάχρηση τοῦ
πολὺ ἀπὸ τα νέα καταπιεστικὰ μέτρα. Φτάνει
κοινοῦ ποινικοῦ δίκαιου καὶ προοπτικὴ τὴν
ἀστυνομικοῦ δικαιώματος τοῦ «καθαρίζειν
ν’ ἀναφέρσυμε ὅτι οἱ νεοφασίστες ὑποστήριἀπόσπαση «ὁμολογιῶν».
ξαν μέ...θέρμη τὴν κυβερνητικὴ πρωτοβουλία,
καὶ μὴ πληρώνειν», γιαινὰ μεταχειριστοῦμέ
Παραβίαση οἰκογενειακοῦ ἀσυλου μιὰ μπονσταντζόγλεια γλαφυρὴ ἐκφραση, πού, ἂν κρίνουμε ἀπὸ τὶς τελευταῖες τουλάχιστον τρομσκρατικές τους δραστηριότητες, δὲν
ἀλλὰ καὶ παρατηρώντας ὅτι μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ
καὶ... ὅποιον πάρει ἀχάρος
- ἀνοίγεται ένας πρόσθετσς δρόμος πρὸς τὴν
φαίνεται νά ’χει προκαλέσει τὴν παραμικρὴ
ἀνάσχεση τοῦ κύματος ἀπσπειρῶν ποὺ συγἩ ἰταλικὴ ἀστυνομία εἶναι ἀπόλυτα ἐλεύ- ὑπσνόμευση τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν, ποὺ
κλονίζει τὴν Ἰταλία, καί πού, ἀντίθετα, ἓχει
δὲν χρειαζόντουσαν καὶ τόσο πολὺ τὴν κυβερθερη να προβαίνει «κατὰ τὴν κρίση της» καὶ
«χωρὶς προηγούμενο ὁικαστικό ἔνταλμα» σὲ νητικὴ συμβολὴ για να κλονισθοῦν ἀκόμα στραφεῖ, μέχρι τὴν ὥρα τουλάχιστσν, ἐναντίον
τῶν ἀκρσαριστερῶν ὀργανώσεων καὶ τοῦ συνπερισσότερο.
κατ’ οἷκον έρευνες καὶ συλλήψεις (πρόκειται
δικαλοφοιτητικοῦ κινήματος. Καὶ στὴν ἸταὉ θλιβερὸς κατάλογος τῶν νέων καταπιγιὰ τὰ λεγόμενα μεταμεσονύχτια «ντσύ»),
εστικῶν μέτρων δὲν έξαντλεῐται μὲ τὸ δικαί- , λία, ὅπως καὶ οτὴν Ἑλλάδα τῶν ἐτῶν 1960, ή
ἀλλὰ σὲ περιπτώσεις μονάχα «έκτακτης ἀνάνόμιμη κυβέρνηση τῆς χώρας -καί πάντα μὲ τὶς
γκης». Ἔλα ὅμως ποὺ τὸ «έκτακτο» τῆς ἀνά- . ωμα τοῦ «καθαρίζειν», ποὺ θά ’χει ἀπὸ δῶ καὶ
«καλύτερες προθέσεις»- προετοιμάζει τὸ
πέρα ό Ἰταλὸς χωρσφύλακας, ἐφόσον στὸ νέο
γκης μπαίνει κάτω ἀπὸ τὴν κρίση τῆς ἀστυνοδρόμο τῆς παρανομίας. Γνωστὰ παθήματα
νόμο προστέθηκαν, τὴν τελευταία σχεδὸν στιμίας καί όχι τῆς δικαστικῆς ἀρχῆς...Βέβαια,
ἀλλα ὂχι μαθήματα.
γμή, δυὸ ἐδάφια ποὺ ὁ ἰταλικὸς τύπος χαρα' “ἐπίσημα δόθηκε ἡ δικαιολογία ὅτι οἱ ἀστυνοκτήρισε σὰν «διαμάντια ἀστυνομικής νοοτρομικὲς δυνάμεις ὃὲν «μποροῠν να χάνσυν πολύ”Αρης Φακίνος
πίας, ἄξια να στολίσουν τὸ στέμμα ὁποιουδήτιμσ χρόνο σὲ4 περίπτωση ποὺ ὑποψιάζονται
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”Αριστεράς

υμάλτο).

M.I.R “
Ῐοῡ Πέτρου Ευθυμίου

ΑΝΤΙ - Πότε ἱδρύθηκε τὸ MIR καί τί στόχους ἔβαζε καὶ
ποια μορφὴ ἀγώνα ἐπέλεξε για τὴν πραγμάτωσή τους;
MIR—Tb MIR δη μιουργήθηκε τὸ 1965, ὅταν ὑπῆρχε ἤδη μια

βαθια κρίση στὴν παραδοσιακὴ ἀριστερὰ τῆς Λατ. Ἀμερικῆς,
κι ἐβαλε σα στόχο του να ἐξασφαλίσει τὴν αὐτόνομη δράση τῆς
ἐργατικῆς τάξης καί τὸ σοσιαλισμό. Στὴν ἱδρυτική του διακήρυξη διευκρίνιζε πῶς ὁ σοσιαλιστικὸς μετασχηματισμὸς θα είναι ἀποτέλεσμα ἑνὸς μακρόχρονου καί πολύπλευρου ἀγώνα,
M αὐτὸ τὸ πνεῦμα, τὸ MIR δὲν είχε ποτε αὐταπάτες καὶ ψευ-

δαισθήσεις για ἕναν «εἰρηνικὸ δρόμο» πρὸς τὸ σοσιαλισμό.
Η ἀναγκαιότητα ἐνὸς τέτοιου φορέα εἰχε ἀρχίσει να γίνεται αἰσθητὴ ἀρκετα νωρίτερα. O Μιγκὲλ Ενρίγκσυεζ παραιω

τήθηκε τὸ 1963 ἀπὸ τὸ Σοσιαλ ιστικὸ Κόμμα, καθὼς καὶ ἄλλοι
σύντροφοι τοῦ MIR, που απσχιῐιρησαν ἀπὸ τὸ Σ K. με τὴν πεποίθηση ὃτι τὸ κόμμα αὐτὸ δέν μπορεῖ··ἀ εἶναι τὸ ἐπαναστα-
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τικὸ όργανο οτὴν ὑπηρεσία τῆς ἐργατικῆς τάξης καὶ τοῦ λαοῦ
Τὸ MIR, λοιπόν, δημιουργήθηκε σαν ἀποτέλεσμα τοῦ κοινοβουλευτικοῦ κρετινισμοῦ που κυριαρχοῦσε στὴν ἀριστερά.
Δὲν ῆταν τυχαῖο ὅτι πολλὰ λαίκα στρώματα που δὲν βρίσκανε ἐκφραση στὴν κοινοβουλευτικὴ ἀριστερά, βρήκανε μια
ἐκφραση στὸ MIR. Στὴν περίοδο 67- 70,- εἰδικά, γίνεται στενότερη ἡ σύνδεση των φτωχῶν τῆς ὑπαίθρου καὶ τῆς πόλης με τὸ ,
Σ’ αὐτὴ τὴν περίοδο ή χιλιανὴ κοινωνία ἐπεσε σὲ μια βαθια
οἰκονομικὴ κρίση ποὺ βάθυνε τὶς κοινωνικὲς καί πολιτικές
συγκρούσεις. Τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ Κ.Κ. δούλευε κυρίως προσπαθώντας να «καναλιζάρει» τοὺς ἐργατικοὺς κ’ἀί λα’ίκοὺς ἀγῶνες
’μέσα στὸ θεσμικὸ πλαίσιο τοῦ ἀστικοῦ καθεστῶτος, τότε ἀνάπτυξε τὸ MIR σ αὐτοὺς τοὺς τομεῖς νέες μορφὲς πάλης.
Ἐτσι, οἱ φτωχοι τῆς πόλης δὲν περίμεναν νὰ πάρσυν ἕνα

Ξ

σπίτι ἀπὸ μιὰ ὁποιαδήποτε κυβέρνηση, ἀλλὰ άρχισαν νά καταλαμβάνουν οἱ ’ίδιοι τὴ γῆ καὶ νὰ οἰκοδομοῦν τὶς δικές τους
συνοικίες, ὅπου όργάνωναν τὴν αῦτοδιοίκησή τους 0‘8 δημοκρατικὴ βάση.
.
Στα νότια τῆς χώρας, ὅπου ζοῦσε ἡ φτωχὴ ἀγροτιὰ (βασικα
οἱ Ἰνδιάνοι Μαποῦτσες) που τὰ αἰτήματά της 68v μποροῦσε 1/61
ἱκανοποιήσει ή κυβέρνηση Φρέῦ (Χριστιανοδημοκράτες), καταλάμβαναν μόνοι τους τὰ λατιφούντια ἢ βγάζαν 161 συρματοπλέγματα, προεκτείνοντας μόνοι τους τὴν ἰδιοκτησία τους.
Αὐτοὶ οἱ ἀγῶνες καθοδηγήθηκαν ἀπὸ δύο μαζικὲς ὀργανώσεις τοῦ MIR:

1) M.C.R.

(MOVIMENTO CAMPESINO RE-

VOLUTIONARIO): Ἐπαναστατικὸ Ἀγροτικὸ Κίνημα. 2) τὸ
M.P.R.

(MOVIMENTO

DE

POBLADORES

REVOLUTIONA-

RIOS): Ἐπαναστατικὸ Κίνημα τῶν Ἐποικιοτῶν.
Αῦτὲς οἱ μορφὲς ἀγώνα παῖρναν ὅλο καὶ δυναμικότερη
μορφή. Ἰδιαίτερα μετὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ἀλλιέντε τὸ 1970, ἀρχισαν νὰ ἐφαρμόζονται ἀπὸ όλο τὸ μαζικὸ κίνημα. Λίγο πρὶν
τὸ 1970 ἱδρύθηκε τὸ F.T.R. (FRENTE TRABAJADORES' RE-

VOLUTIONARIO), ποὺ ἐφάρμοζε τὴ μαζικὴ δουλειὰ τοῦ κόμματος οτὴν ἐργατικὴ τάξη.
ΑΝΤΙ - Ὑποστήριξε τὸ MIR τὸν Ἀλλιέντε τὸ 1970 καὶ πῶς
ἑὲβλεπε τὴ συμμαχία μαζί του;

ΜΙΚ-Πρέπει να εἰπωθεῐ ὅτι ἤδη τὸ 1969 τὸ MIR ῆταν
-

·

ἀναγκασμένο νὰ περάσει στὴν παρανομία, μετὰ ἀπὸ διώξεις
ποὺ ἐξαπέλυσε ἐναντίον του ἡ κυβέρνηση Φρέῦ, καὶ εἶχε ἀρχίσει νὰ ἐκτελεῐ άμεσες, μικρές ἐνοπλες συγκρούσεις, γιὰ 1/61 ξεσκεπάσει τὸν καταπιεστικὸ χαρακτήρα τῆς κυβέρνησης Φρέῦ,
ἐνέργειες ποὺ βρήκαν μεγάλη ἀνταπόκριση στὸ λαό. (Ἐπρόκειτο κυρίως γιά «ἀπαλλοτριώσεις» Τραπεζῶν).
Στὶς ἀρχές τοῦ ’70 σταματήσαμε τὶς τέτοιου εἴδους ἐνέργειες, γιὰ νὰ μὴ διαταράξουμε τὴν ἐκλογικὴ περίοδο. Τὸ MIR
κάλεσε ὅλα τὰ μέλη του 1/(‘1 ψηφίσουν τὸν Ἀλλιέντε, ἀλλὰ σὰν
ὀργάνωση δέν εἶχε ὑποψηφίους οὔτε έκανε καμπάνια γιὰ’τὶς
ἐκλογές. Ὑπήρχε τὸ σύνθημα πάντως «στὸ ένα χέρι τὴν ψήφο
καὶ στ’ ἄλλο τὸ τουφέκι». Τὸ ἐκλογικὸ ἀποτέλεσμα τὸ χαρακτηρίσαμε σὰν νίκη τοῦ λαοῦ, ποὺ ἄνοιγε τοὺς δρόμους γιὰ τὴν
ὅξυνση καὶ τὸ βάθαιμα τῶν ταξικῶν ἀγώνων, καὶ ρίξαμε ὅλες
τις δυνάμεις μας γιὰ να ἐξασφαλίσουμε αὐτὴ τὴ νίκη.
Ἴ-Ιδη ἀμέσως μετὰ τὶς ἐκλογές, καὶ πρὶν ὁρκιστεῑ ἡ νέα κυβέρνηση, ἡ ἀστικὴ τάξη έπιχείρησε ἕνα πραξικόπημα, ὅπου ἡ
κυβέρνηση Φρέύ καὶ ἡ Ι.Τ.Τ. έπαιξαν ἕνα βασικὸ ρόλο. Τὸ
κόμμα μας ἐγγυήθηκε τὴν ἀσφάλεια τῆς ζωῆς τοῦ Ἀλλιέντε.
”Ημαστε τὸ μόνο κόμμα που διέθετε στρατιωτικὸ μηχανισμό,
καὶ γιὰ ἕνα χρόνο ὁλόκληρο τοῦ προσφέραμε εἰδικὴ φρουρά.
ΑΝΤΙ- Ποιὲς ῆταν οἱ ἀναλύσεις ποὺ καθόρισαν τὴν τακτικὴ τοῦ MIR 16) 70-73 ὡς πρὸς τὸν Ἀλλιέντε καὶ τὴν προοπτικὴ τῆς ἐνοπλης σύγκρουσης;
MIR -Εἷναι γνωστὸ ὅτι τὸ MIR ὑποστήριξε ὅλα τὰ μέτρα
τῆς Λαῖκῆς Ἑνότητας ποὺ ἐξυπηρετοῦσαν τὶς μάζες καὶ βοηθοῦσαν τὴν ἀνάπτυξη τῶν ἀγώνων τους. Ταυτόχρονα, ὅμως,
κριτίκαρε ὅλες τὶς ὄιλλες ἐνέργειες, ποὺ ὃὲν ἐξυπηρετοῦσαν αὐτοὺς τοὺς σκοπούς. Ἀπὸ τὴν ἀνάλυσή μας, ή κρίση τοῦ συστήματος δὲν μποροῦσε 1/(‘1 λυθεῖ μὲ μεταρρυθμίσεις στὰ πλαίσια
τοῦ ἀστικοῦ συστήματος, καὶ γι’ αὐτὸ τὸ MIR ὑποστήριζε ὅτι 1’1
κυβέρνηση έπρεπε 1/61 μπεῖ οτὴν ὑπηρεσία τοῦ μαζικοῦ κινήματος καὶ νὰ χρησιμοποιηθεῖ σὰν όργανο γιὰ τὴν ἀποσύνθ εση τοῦ
συστήματος ἐξουσίας. Παράλληλα, ὑποστηρίζαμε τὴν ἀνάπτυξη τοῦ μαζικοῦ κινήματος, ποὺ ἐπιβαλλόταν νὰ δημιουργήσει τὰ δικά του ὄργανα ἐξουσίας, ὥστε τελικὰ 1/61 δημιουργηθοῦν οἱ συνθῆκες ποὺ θὰ ἐπέτρεπαν τὴν κατάλυση τοῦ ἀστικοῦ
καθεστῶτος καὶ τὴν κατάληψη τῆς ἐξουσίας σὰν ἀποτέλεσμα
τῶν ἀγώνων τοῦ μαζικοῦ κινήματος.

ΔΙΑΦΩΝΙΙΞΣ
Ὓπήρξαν πολλὲς προτάσεις τῆς κυβέρνησης Λα”ίκῆς Ἑνότητας καὶ τοῦ Ἀλλιέντε στὸ MIR γιὰ συμμετοχή του στὴν κυβέρνηση. Βάλαμε σὰν ὅρο τὴν ἐμβάθυνση τοῦ προγράμματος
τῆς κυβέρνησης, κυρίως πρὸς τὴν κατεύθυνση τοῦ ἐργατικοῦ
ἐλέγχου τῶν μεσαίων καὶ μικρῶν βιομηχανιῶν. (Τὸ πρόγραμμα
. τῆς Λαῖκῆς Ἑνότητας εἶχε σὰν στόχο του τὴν κρατικοποίηση
μόνο τοῦ μονοπωλιακοῦ κεφαλαίου). Ταυτόχρονα ζητήσαμε
- >τὴν ἐπέκταση τῆς ἀγροτικῆς μεταρρύθμισης μὲ τὴν ἀπαλλοτρί-

ωση τῶν ἀγροτικῶν ἰδιοκτησιῶν μεταξὺ 40-80 ἑκταρίων (1
ἑκτάριο = 10 στρέμματα). (Ἡ Λαϊκὴ Ἑνότητα ἐφάρμοζε οτὴν

πραγματικότητα τὸ ἀγροτικὸ μεταρρυθμιστικὸ πρόγραμμα τῆς
κυβέρνησης Φρέῦ, που βέβαια ἐκείνη δὲν τό ’χε προωθήσει).
"Av αῦτὲς οἱ συνομιλίες 68v κατέληξαν 0‘8 θετικὸ ἀποτέλεσμα, αὐτὸ 681/ εἶναι δική μας εὐθύνη. Ὁ Ἀλλιέντε, καὶ 6610118ρως τὸ ΚΚ, προτιμοῦσαν νὰ διαλέγονται μὲ τὸ χριστιανοδημοκρατικὸ κόμμα καὶ νὰ ἀναζητοῦν μαζί του μιὰ πλατφόρμα
συνεννόηοης. Πράγμα, βέβαια, ποὺ ἐμπόδιζε τὴν κυβέρνηση νὰ
ἐλέγξει τὶς μικρές καὶ μεσαῐες βιομηχανίες καὶ νὰ ἐπιχειρήσει
τὴν ἀγροτικὴ μεταρρύθμιση ποὺ ζητάγαμε, γιὰ τὸν ἁπλὸ λόγο,
ὅτι τὰ συμφέροντα 1101‘) ἐκπροσωποῦνταν ἐκεῖ είχαν τὴν πολιτική τους ἓκφραση στὸ Χρ, Δ. Κόμμα.
Αὐτὴ ήτανε μιὰ πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ ἐπιλογὴ τῆς κυβέρνησης Ἀλλιέντε, ποὺ βρισκόταν κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιρροὴ τοῦ
KK. M’ αὐτὴ τὴν ἐπιλογὴ ἐπεδίωκε v61 διευκολύνει μιά συμμαχία μὲ τὸ ΧΡ.Δ.Κόμμα. Ἐμεῐς, ἀντίθετα, ὑποστηρίξαμε ὅτι 68v
ἐπρεπε νὰ γίνει καμιὰ συμμαχία μὲ τὸ κόμμα αὐτὸ τῆς ἀστικής
τάξης, ὅτι έπρεπε νὰ τὸ οὐδέτεροποιήσουμε, καὶ νὰ κλείσουμε
μιὰ σταθερὴ συμμαχία μὲ τοὺς φτώχοὺς τῆς πόλης καὶ τῆς
ὑπαίθρου, ποὺ θά ’πρεπε νὰ ἀποτελέσουν καὶ τὴν κοινωνικὴ

βάση τῆς κυβέρνησηςΜέχρι μιὰ μέρα πρὶν τὸ πραξικόπημα προτιμοῦσε ἡ Λαῑκὴ
Ἑνότητα καὶ τὸ ΚΚ 1/61 συνομιλοῦν μὲ τὸ ΧΡ.Δ.Κόμμα. Δὲν
εἶναι ἀνάγκη 1/61 διηγηθοῦμε 161 ἀποτελέσματα μιᾶς τέτοιας πολιτικῆς. Τὸ ΧΡ.Δ.Κόμμα ἐπαιξε τὸν πιὸ δραστήριο ρόλο στὴν
ἀνατροπὴ τῆς κυβέρνησης καὶ ό κ. Φρέῦ εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς
κύριους ὑπεύθυνους γιὰ τὴ σφαγὴ τοῦ λαοῦ μας.

χὀΡιΣ ΑγτΑΠΑτεΣ
ΑΝΤΙ - Πῶς ἀντιμετώπισε τὸ MIR 16) πραξικόπημα,
MIR — Τὴν ἴδια μέρα τοῦ πραξικοπήματος, τὸ MIR κάλεσε τὶς
ἡγεσίες τῶν κομμάτων 0‘8 κοινὴ συνεδρίαση. Ὁ Γ.Γ. τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος ἦλθε τὸ μεσημέρι 011‘1 συνεδρίαση ποὺ γινόταν σ’ ἕνα ἐργοστάσιο. Ὁ 0. τοῦ ΚΚ ἠλθε στίς 311.11. Προτείναμε νὰ προβληθεῐ ἀμέσως ’ένοπλη ἀντίσταση, καὶ ὁ σ. τοῦ ΚΚ
δήλωσε ὅτι τὸ κόμμα του περιμένει v61 ἐξακριβώσει ἂν ὁ στρατὸς θὰ καταργήσει τὴ Βουλή (τὸ προεδρικὸ μέγαρο εἶχε ἤδη
ἰσοπεὸωθεῑ). Ἀλλὰ ὁ κοινοβουλευτικὸς κρετινισμὸς μπορεῖ
ἀκόμα νὰ ζεῖ καί τὴ στιγμὴ τοῦ θανάτου
’
Ὁ λαός, τὸ κόμμα μας καὶ σύντροφοι διαφόρων κομμάτων
πρόβαλαν μιὰ θαρραλέα ἀντίσταση. Ἕνα παράδειγμαῑ ὅλα τὰ
μέλη τοῦ III. μας λάβανε μέρος στὴν καθοδήγηση ἐνόπλων
συγκρούσεων, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ἡγετικὰ στελέχη τῶν ἄλλων
κομμάτων ζητοῦσαν πολιτικὸ άσυλο σὲ διάφορες πρεσβεῖες.
Ἀλλὰ ἡ ὑπεροπλία τοῦ ἐχθροῦ καί ἠ μὴ ἑνότητα τῆς Ἀριστερᾶς 68v ἁφήνανε δυνατότητα νίκης. Μὲ τὸν πιὸ αἰματηρὸ
τρόπο βρῆκαν τέλος οἱ αὑταπάτες.τοῦ ρεφορμισμοῦ στὴ Χιλή.
Τὸ MIR ῆταν ἡ ὀργάνωση ποὺ κτυπήθηκε λιγότερο ἀπ’ ὅλες τὶς
ἀλλες. Αὐτὸ, 6‘81/ εἷναι μόνο ἀποτέλεσμα μιᾶς ὸργανωτικής 6oμῆς, ἀλλὰ κυρίως τῆς γενικῆς μας πολιτικῆς. Ὅτι δηλαδὴ δὲν
ε’ίχαμε ποτὲ καμιίι αὐταπάτη γιὰ τὸν «εἰρηνικὸ δρόμο» πρὸς τὸ
σοσιαλισμό.
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"0101/ ἀναλύσαμε τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν τοῦ 1970,
χαιρετήσαμε μὲν τὴ νίκη τῆς Λαϊκῆς Ἑνότητας, ε’ίπαμε ὅμως
611 τὸ πρόγραμμά της 681/ ἀρκοῦσε γιὰ v61 ξεπεράσει τὴν ἀντικ
010011 τῆς ἀστικῆς τάξης. Ἡ κρίση τοῦ συστήματος 68v θα
μποροῦσε νὰ λυθεῖ στα θεσμικά πλαίσια τοῦ ’ίδιου τοῦ συστήματος, οἱ ἀντιθέσεις θά βάθαιναν ἀκόμα περισσότερο, καί θὰ
81198118 νὰ έτοιμάζεται κανεὶς γιά 0161 κατὰ μέτωπο σύγκρουση
μὲ τὸ καθεστώς. Γι’ αὐτὸ ἐμεῐς πλατύναμε καί βαθύναμε τὴ μαζική μας δουλειά, ἀλλὰ ταυτόχρονα κρατήσαμε καί ἀναπτύξαμε ὁρισμένα στοιχεῖα παράνομης δουλειᾶς.
,
ANTI — Ὁρισμένα στοιχεῖα 1"1 ὀλόκληρο παράνομο μηχανισμο;
MIR - ”Οχι, ἠ δομὴ τοῦ κόμματος ἤτανε τέτοια ὥστε νά συμβάλλει στὴν ἐπιτυχία τῆς πλατιᾶς μαζικῆς δουλειᾶς· ἀπ’ τὴν
άλλη μεριά, κρατούσαμε ὁρισμένα στοιχεῖα, γιά νὰ ε’ίμαστε
ἕτοιμοι 08 μιά ἀλλαγὴ τῆς κατάστασης. Τὸ κόμμα μας 681/
ὑπῆρξε 11018 ἕνα μαζικὸ κόμμα, ἀλλὰ ἕνα μαρξιστικὸ - λενινιστικὸ κόμμα στελεχῶν, ποὺ λειτουργοῦσε 0‘8 1‘1; ἀρχὲς τοῦ 611—
μοκρατικοῦ συγκεντρωτισμοῦ, 08 μιὰ αὐστηρὴ ἐσωτερικὴ πει-
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Ἑνῶ λοιπὸν οἱ περισσότεροι, ἀν όχι ὅλοι, μείνανε ἄφωνοι
καὶ ἀπλοὶ θεατὲς τῆς καταστροφῆς τῶν κομμάτων τους καὶ άλλοι κατέφευγαν στὶς πρεσβεῐες, ζητώντας άσυλο, ἐμεῐς ἁπλῶς

διατηρήσαμε τὴν ’ίδια στρατηγική, ’ἀλλάζοντας βέβαια τὴν τακτική, προσαρμόξοντάς την στίς συνθῆκες τοῦ φασισμοῦ ποὺ
ἐπικράτησε.
ΑΝΤΙ - Ποιά εἶναι ἡ τακτικὴ τοῦ MIR μετὰ τὸ πραξικόπημα;
MIR — "E1198118 νά λύσουμε βασικα δυὸ κύρια προβλήματαῑ 1)
N61 ἀναδιοργανώσουμε 1‘0 κόμμα 08 τέτοιο τρόπο ὥστε νά ἀνταποκρίνεται ἀποτελέσματικότερα στίς νέες συνθῆκες καὶ 2) 1/61
ἀναδιοργανώσουμε τὸ μαζικὸ κίνημα. Σὲ ἕνα μεγάλο βαθμὸ
πρόκειται γιά 1‘1; δυο όψεις τοῦ ’ίδιου πράγματος. 3-4 μῆνες
μετὰ τὸ πραξικόπημα τὸ κόμμα εἶχε ἤδη ἀναδιοργανωθεῐ, καί
κατὰ 80% λειτουργοῦσε κανονικὰ καὶ μποροῦσε πιά νά ρίξει
ὅλο τὸ βάρος στὴν κατεύθυνση τῆς ἀναδιοργάνωσης τοῦ ἐργα-

·

"

τικοῦ κινήματος.
Γιὰ μᾶς, λοιπόν, έμπαινε τὸ σημαντικὸ καθῆκον 1/61 ὀργανώσουμε τὴν ἀντίσταση έτσι, ὥστε νὰ ξανακερδίσουμε ἀπ’ τὴ μιὰ 089161 1111/ ἐμπιστοσύνη τῆς ἐργατικῆς τάξης καὶ δεύτερο νά
βοηθήσουμε τὴν ἐργατικὴ τάξη τὴν ’ίδια μόνη της νά ἀντισταθεῐ
στὴ χούντα.
“
ΑΝΤΙ - Πῶς βλέπετε γενικότερα τὴν ἀντίσταση;
MIR — Κάναμε μιὰ πλατφόρμα 1101‘) δώσαμε 01‘1; άλλες ἀριστερὲς ὀργανώσεις. T61 σπουδαιότερα σημεῐα; α) N61 δημιουργήσουμε ἕνα πλατύ, ἀντιστασιακὸ ἐπαναστατικὸ κίνημα. β) Νὰ
φτιάξουμε ἕνα πολιτικὸ μέτωπο τῆς Ἀντίστασης, ὅπου νὰ πάρει μέρος ἡ ἡγεσία ὅλων τῶν ἀριστερῶν κομμάτων, καί 1/61
ἀγωνιστοῦμε γιὰ ἕνα πρόγραμμα 0‘8 τρία βασικα σημεία; 1) νά ’
ὑπερασπιστοῦμε τὸ βιοτικὸ ἐπίπεδο τοῦ λαοῦ, 2) πτώση τῆς
δικτατορίας καὶ δίκη τῶν ὑπευθύνων, 3) πλήρης ἀπόδοση τῶν
δημοκρατικῶν δικαιωμάτων.
Αύτὰ εἰναι τὰ σημεῖα 1101‘) ἐμεῐς βλέπουμε σὰν MINIMUM
βάση γιὰ τὴν ἑνότητα ὅλων τῶν ἀριστερῶν δυνάμεων. Σ’ αὐτὸ ~~
τὸ πρόγραμμα χωροῦσαν καὶ κομμάτια τῶν προοδευτικῶν μικροαστῶν καί κομμάτια τῶν ΧΡ.Δ. ποὺ ἀντιστέκονταν ἤδη ἐν·
εργὰ στὴ δικτατορία. Πάνω σ’ αὐτὴ τὴ βάση δημιουργοῦμε καὶ
611/01116000008 τὶς Ἐπιτροπὲς Ἀντίστασης, ὅπου συμμετέχουν
ἅνθρωποι ἀπ’ τὰ κόμματα, ἀλλὰ καί ἂνθρωποι ποὺ 681/ ἀνῆκαν
0‘8 κανένα κόμμα. Οἱ E.A. δημιουργήθηκαν βασικα στὰ ἐργοστάσια, ὅπου καὶ ἀναπτύχθηκαν καλύτερα.
Πρέπει νὰ μνημονεύσει 1101/81; 611 γίνανε καὶ γίνονται συγκεκριμένες πράξεις προπαγάνδας, σαμπστὰζ ’καὶ ὀργανωτικῆς
ἀνάπτυξης; Οἱ ἐργάτες ἀφήνανε, φεύγοντας, τὸ φῶς ἀνοιχτὸ ἢ ’ '
τὸ νερὸ νὰ τρέχει, ,ὥστε νὰ αὐξάνει τὸ κόστος παραγωγῆςΠρόσεχαν νὰ μὴν καταστραφοῦν βασικὲς μηχανὲς τοῦ ἐργο- »
’
στασίου γιὰ 1/(‘1 μποροῠν οἱ ἐργάτες νὰ. συνεχίσουν 1/(‘1 ἐργάζονται.
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Μερικὲς ὁπλισμένες μονάδες τοῦ κόμματός μας ἐπιχειροῦν
πράξεις ένοπλης προπαγάνδας. Δηλαδὴ ὁρισμένες 11901101101.- ;-,
διστικες πράξεις, π.χ. μοίρασμα προκηρύξεων 1‘1 1190111100001θημάτων, γίνανε ὑπὸ τὴν προστασία ὁπλισμένων, συντρόφων,
γιατί ὑπάρχει μεγάλος κίνδυνος ἀπὸ τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἇστυ-’ ’
νόμευση τῆς χούντας. Αὐτὴ ἡ ἐνοπλη δραστηριότητα 681/
' 81198118 κατὰ κανένα τρόπο 101391018101 πιὸ πάνω ἀπ’ τὸ .δο-“
σμένσ ἐπίπεδο συνείδησης τῶν μαζῶν, καί παραπάνω ἀπὸ τὶς
συγκεκριμένες ὀργανωτικές τους δυνατότητες. Ἐμεῖς πιστεύουμε ὅτι ἡ ἀντίσταση 681/ πρέπει νὰ -γίνεταιῆἐν ὀνόματιΓ τ’ ’
- λαοῦ, ἀλλὰ ἀπ’ τὸ λαὸ τὸν ἴδιο. ’
“
”Αλλες πράξεις ένοπληςπροπαγάνὸας έχουν· βέβαια μεγ Ἰῐ
λύτερη ἀποτελεσμάτικότητα καὶ γίνανε πιὸ γνωστέῑς, πιχζτβό
- β-ες 1101‘) ὅταν σκᾶνε σκορπίζουν προκηρύξεις καίδὲν,
λοῦν καταστροφές. ··’ ’ _
,

M”6}18; αύτὲς τὶς ὃρ στηριότητες ἀποβλέπουμε-’ν ’ ἀπο
π σει ὴ ἐργατικὴ τάξη μεγαλύτερη αὐτοπεποί-θηση, νὰ
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Για τὴ μαζικὴ δουλειά τοῦ κόμματος δημιουργήθηκαν με’τωπαμμὸπως τὸ Ἐπαναοτατικὸ Μέτωπο τῶν Ἀγροτῶν, τὸ
Ἐπαν. Μέτωπο τῶν Ἐργατῶν, τῶν Φοιτητῶν καὶ τῶν Ἀστέγων. Τὰ μέλη ὅμως τοῦ ’ίδιου τοῦ κόμματος εἶχαν μιὰ αὑστηρὴ
ἐσωτερικὴ πειθαρχία, ἕνα ἰδεολογικὸ ξεκαθάρισμα 1101‘) 161
έδενε, ἐνῶ κάθε μέλος 81198118 v61 έχει καὶ 0161 στρατιωτικὴ ἐκ·
παίδευση. Ἑπομένως, τὸ κόμμα μας έκανε ἕνα συνδυασμὸ πολιτικῆς καί στρατιωτικῆς δουλειᾶς, ὅπου ὅμως τὸ πολιτικὸ
σκέλος εἶχε τὸ προβάδισμα.
__
Πάντως, ὅσο τὰ γεγονότα ἐπιβεβαίωναν τὶς ἀναλύσεις μας,
καί ὁξυνόταν ἡ κρίση τῆς χιλιανῆς κοινωνίας, τόσο περισσότερο προετοιμαζόμαοτε γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὸ φασισμό,
γιατὶ βλέπαμε ὅτι τὸ ἐρώτημα ποὺ εἶχε τεθεῐ ἧταν; σοσιαλισμὸς
ἢ φασισμός.
.
’A11’ ὅλους αὐτοὺς τοὺς λόγους μπορεῖ νὰ γίνει φανερὸ γιατί τὸ MIR δὲν βρέθηκε ἀπροετοίμαστο μπρὸς στὸ φασισμό,
ἀλλὰ καί γιατί 681/ χρεωκόπησε ἰδεολογικὰ ἀπὸ τὸ πραξικόπημα, πράγμα 1101‘) ἐγινε ὣς ἕνα βαθμὸ 08 ὅλα τὰ άλλα κόμματα
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’ -

θαρχία.

τῆς ἀριστερᾶς στὴ Χιλή. Ἑνῶ ή στρατηγικὴ τοῦ «εἰρηνικοῦ
δρόμου» τοῦ ΚΚ-δέχτηκε ἀνεπανόρθωτο πλῆγμα, ἐμεῑς θεωρήσαμε τὸ πραξικόπημα σάν τὴ στιγμὴ ὅπου χτυπήθηκε ὴ ρεφορμιστικὴ πολιτικὴ καί όχι ἡ ὃική μοις ἐπαναστατικὴ γραμμή.

ρότερη καὶ να ἀναλάβει τὸν ἀγώνα ἡ ’ίδια μόνη της. Αὐτὸς εἰσὲ μια κυβέρνηση μετα τὴ χούντα καὶ να μπορέσει μετά, ἰσχυρὸ
ναι ό συγκεκριμένος ἀγώνας ποὺ κάνουν οἱ Ἐπιτροπὲς Ἀντί- τὸ ἵδιο, να ὁδηγήσει τὴ χώρα στὸ σοσιαλισμό.
στασης. Ταυτόχρονα, ὅμως, πιστεύουμε 01 ι, μακροπρόθεσμα, ἡ
Αύτό, βέβαια, δέν σημαίνει ἀπὸ μέρους μας ἀποδοχὴ μιᾶς
χούντα θα πέσει μόνο μ’ ἕναν στρατιωτικὸ ἀγώνα καί ὅτι οἱ
ἐπανάστασης σὲ στάδια, ἀλλα ὅτι εμεῖς αγωνιζόμασ-τε κάθε
E.A. θα ἐξελιχτοῦν σε πυρῆνες ἐνὸς λαῖκοῦ στρατοῦ που θα
μέρα για να δημιουργήσουμε τὶς συνθῆκες ποὺ θα εὐνοήσουν
ἀναμετρηθεί με τὴ χούντα.
τὴν κατάκτηση παραπέρα στόχων, δρώντας πάντα ὅμως συγκεΑΞΝΪΓΙ - Ποιὲς οἱ σχέσεις με 1’ ἀλλα κόμματα τῆς ἀριστερᾶς 0’
κριμένα, σύμφωνα με τὶς συνθῆκες ποὺ ῦπαρχουν.
αυτη τὴ φάση τοῦ ἀγώνα;
MIR — Ἐμεῐς πιστεύουμε ὅτι ἀν γίνει δυνατὴ ἡ ἑνότητα τῶν
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ἀντιοτασιακῶν δυνάμεων ἡ θέση τῆς χούντας αὐτὴ τὴ στιγμὴ
θά ’ταν πολὺ πιὸ δύσκολη. "Av καὶ πιστεύω ὅτι δὲν ὑπάρχουν
Ἡ χούντα εἶναι πιὸ ἀδύνατη τώρα ἀπ’ ὅ,τι πρὶν ἕνα χρόνο
βασικὲς διάφορες σ’ αὐτὸ τὸ MWIMUM πρόγραμμα πού ’χουμε
καὶ ἡ ἀντίσταση πιὸ ἰσχυρή. Ἡ ἀντίσταση στὸ ἐσωτερικὸ ἐμθέσει, μέχρι σήμερα δὲν ἐχουμε ἐπίσημη ἀπάντηση ἀποδοχῆς
πόδισε να ἀποκτήσει ἡ χούντα ένα ψευτοδημοκρατικὸ προσωτοῦ ἀπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ ΚΚ, ἀλλα έχου με μαζί τους τίς καλύτερες
πεῐο. Ἀπ’ τὴν άλλη μεριά, ἡ ἀλληλεγγύη τῶν ξένων κρατῶν καὶ
σχεσεις. .
,
ἡ διεθνὴς ἀπομόνωση τῆς χούντας εἶναι μια μεγάλη βοήθεια.
Μερικα ἀπὸ τα ἡγετικα στελέχη τοῦ ΚΚ λένε ὅτι δὲν ἀποἈλλα εἶναι καθῆκον μας να μὴν έχουμε αὐταπάτες. Ὁ συκλείουν τὸν ένοπλο ἀγώνα. Ἀλλα αὐτὸ δέν εἰναι για μᾶς τὸ
σχετισμὸς δυνάμεων εἶναι ἀκόμα ὑπὲρ τῆς χούντας. Οἱ ἀντιφάβασικὸ σημεῖο. Τὸ σημαντικὸ εἰναι να πετύχουμε τὴν ἑνότητα
σεις της δὲν ἐχουν ἀκόμα πολὺ βαθύνει, ούτεή ἀντίσταση ἀνάκαὶ να ἀναπτύξουμε μαζί, ἀμέσως, τὴ μαζικὴ ἀντίσταση.
λογα ἰσχυροποιηθεῖ. Δὲν πιστεύουμε, λοιπόν, ὅπως ἴσως ἀλλες
Τὴ στιγμή, ὅμως, ποὺ τὸ ΚΚ προσπαθεῐ να κλείσει μια
ἀριστερὲς ὀργανώσεις, ὅτι σύντομα ή χούντα θα πέσει, καί θά
συμφωνία καὶ μια ἐνότητα μὲ τὸ )ﬂ’. Δ.Κ., ἀπ’ αὐτὴ τὴν ἀποψη
ἀποκατασταθεῖ τὸ παλιὸ καθεστώς. Ἡ χούντα ἐκφράζει τὰ
εἰναι προβληματικὴ ἡ δική μας ἐνότητα μὲ τὸ Κ.Κ. ”Ομως δὲν
συμφέροντα τοῦ ντόπιου καί ξένου μονοπωλιακοῦ κεφαλαίου
σταματοῦμε να ἐπιδιώκουμε τὴν ἑνότητα καί θα συνεχίσουμε
καὶ ὑπολογίζει στὴν ὑποστήριξη τῆς Βραζιλίας καὶ τῶν Ἡν.
να τὴν ἐπιδιώκουμε. Ἀλλα δὲν πρόκειται, βέβαια, γι’ αὐτὸ τὸ
Πολιτειῶν.
λόγο να σταματήσουμε τὴ δουλειά μας. Γιατί, τελικά, ὁ καλύἙπομένως, ὁ ἀγώνας θα εἰναι μακρὺς καὶ πολὺ δύσκολος,
τερος ὅρος για τὴν ἑνότητα εἶναι να δομήσουμε ἕνα ἰσχυρὸ ἀν- , "H011 έχει στοιχίσει πάρα πολὺ στὸ λαό. Καὶ σὲ μᾶς έχει στοιχίτιστασιακὸ κίνημα. Καὶ αὐτὸ προσπαθοῦμε.
σει πολύ. Ε’ίμαστε περήφανοι για τοὺς ἥρωες καί τοὺς μάρτυΑΝΤΙ - Ποια εἰναι για τὸ MIR 1‘] σχέση ἀντίστασης - ἐπαναρές μας. Δὲν χρειάζεται να μνημονεύσω τὶς ἑκατοντάδες συντρόφους ποὺ πέσανε στὴ μάχη ἢ ποὺ βασανίστηκαν μέχρι θαστατικῆς προοπτικῆς;
MIR — Πρῶτά-πρῶτα πρέπει νά τονιστεῐ ὅτι βλέπουμε τὴν ἀν- νάτου ἀπ’ τὴ χούντα. Ἀλλὰ κι αὐτὸ εἶναι πολὺ λίγο σὲ σχέση μ’
τιστασιακὴ δουλειά μας σαν μια προοπτικὴ για να στεριώαὐτοὺς που ἐπεσαν ἀπ’ τὴν ἐργατικὴ τάξη καὶ τὸ λαό.
Πρέπει κανείς να ὑπενθυμίσει ἐδῶ πέρα ὅτι ἡ ἐπανάσταση
σουμε τὸ ἐπαναστατικὸ κόμμα στὴ Χιλή. Πιστεύουμε ὅτι μὲ τὸ
να δημιουργήσουμε τὸ ἐπαναστατικὸ κόμμα τοῦ προλεταρι- δέν εἰναι κανένας περίπατος. Ἐκεῖνοι ποὺ χαίρονται για τὸ ὅτι
άτου, ἀπ’ τὴ μια μεριά, καὶ να ἐνισχύσουμε τὸ ἀντιστασιακὸ ἤδη ’έχουμε ἀπώλειες, παίζουν ἀντικειμενικα τὸ παιχνίδι τῆς
κίνημα, ἀπ’ τὴν άλλη, δημιουργοῦμε τὶς βασικὲς προῦποθέσεις,
χούντας.Ὑπάρχουν ὁρισμένοι ποὺ διαδίδουν ἐπίσης ὅτι τὸ
ὥστε μετα τὴν πτώση τῆς δικτατορίας να ὑπάρχουν οἱ δυνατώ-MIR έχει διαλυθεῐ. Δέν ξέρω ἀν οἱ ’ίδιοι διέδωσαν τὸ 1970 τὴν
ε’ίδηση ὅτι οἱ Βιετηκὸγκ ἐχουν ἐξοντωθεῖ. (0.0. ἀναφέρεται σὲ
τητες να προχωρήσουμε παραπέρα.
Πρέπει να γίνει ὅμως κατανοητὸ ὅτι, σήμερα, σαν άμεσο
δημοσίευμα μιᾶς ἐβδομαδιαίας ἐφημερίδας τῆς ἀριστερᾶς ποὺ
στόχο δὲν βάζουμε τὸ σοσιαλισμό. Ἀλλὰ αὐτὸ βέβαια δὲν σηδημοσίευσε τὴν ε’ίδηση ὅτι διαλύθηκε τὸ MIR).
μαίνει ὅτι κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σὲ κάθε περίπτωση δὲν κάΠιστεύουμε λοιπὸν ὅτι μποροῦμε να προχωρήσουμε ἀργά,
νουμε τέτοια δουλειά, ὥστε να δημιουργηθοῦν οἱ συνθῆκες ποὺ
μὰ σταθερά. Οἱ ἀντιθέσεις μέσα στὴ χούντα καὶ τὴν ἀστικὴ
θα μπορέσουν ν’ ἀνοίξουν τὸ δρόμο τοῦ σοσιαλισμοῦ. Ἀπὸ τὴν
τάξη θα βαθύνουν. Ἡ θέση τῆς δικτατορίας λοιπὸν θα εἰναι
πάντα ἀσταθής.
ἰσχὺ τοῦ Ἐπαναστατικοῦ Κόμματος καί τὴν ἰσχὺ τοῦ ἈντιΧαιρετίζουμε τὴ νίκη τῆς ἐπανάσταοης στὸ Βιετνάμ, τὴν
στασιακοῦ Κινήματος θα κριθοῦν μετὰ τὴν πτώση τῆς δικτατοΚαμπότζη καὶ τὸ Λάος. Τὸ παρὸν τῆς Ἰνδοκίνας εἰναι τὸ μέλρίας οἱ προοπτικες γι’ αὐτό.
λον τῆς Λατ. Ἀμερικῆς.
Ὁ ἀγώνας, λοιπόν, που κάνσυμε, συνίσταται στὸ να δημιουργήσουμε τὶς ἀπαραίτητες προῦπσθέσεις, ὥστε τὸ προλετα-

ριάτο νὰ συνειδητοποιηθεῐ τόσο, ὥστε νὰ έχει μιὰ ἡγετικὴ θέση

Π. Εὑθυμίου
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Ὁ φοιτητὴς

ἀπὸ τὴ διάσπαση τοῦ ΚΚΕ -

”Αγγ. Γκόγκογλου

011‘] διάσπαση τῆς ΕΦΕΕ

ἀπάντα στὸν Ν. Κοτζια

ΗΓῢΡὲὲξὲΕὲᾷ
ΟΔΥΝΗΡΗ EMHEIPIA

Δυστυχῶς, 10 ξέκσμμα, στα χρόνια τοῦ
φασισμοῦ, τοῦ Φοιτητικοῦ Κινήματος 010

εξωτερικό ἀπὸ 10 ΦΚ οτὴν Ελλάδα, εἶναι η’
αἰτία για μια 08190 ὁιαστρεβλώσεις, 7107‘)
γίνονται 08 σχέση μὲ τὴν πορεία καὶ τα
γεγονότα ποὺ γίνανε στὸ ἑξωτερικό 017‘7
ὁιάρκεια αὐτή. Πιστεύοντας ὅτι κάποτε θα
πρέπει να ἀρχίσει να λέγεται ἡ ἀλήθεια, θα
ἤθελα να ἁπαντήσω σὲ ὁρισμὲνες σκόπιμες
ὁιαστρεβλώσεις ποὺ γίνονται ἀπὸ τὸν
συνάὸελφο N. Κοτζιᾶ, στὸ ἄρθρο 101), 7101‘)
ὁημοσιεύτηκε στὸ ANTI ἀρ. 1 8, τῆς 3 ης τοῦ
Μάη 1975.

H φασιστικὴ διχτατορία βρηκε φυσικα καί τὸ ΦΚ στὸ ἐξωτερικὸ ἀπροετοίμαστο, τόσο ὀργανωτικα ὅσο και πολιτικά Οἱ
φοιτητικοί συλλσγοι ποὺ υπῆρχαν καί 7101‘) ἧταν ἀρκετα 1101;1κοποιημένοι καὶ δραστήριοι, άρχισαν να ἀπομαζικοποιοῦνται
Καὶ οἱ λόγοι τῆς ἀπομαζικοποίησης 08v βρίσκονται μόνο στὴν
τρομοκρατία των χουντικῶν προξενείων. Βασικὸ ρόλο επαιξε
καί ἡ πολιτικὴ γραμμὴ τοῦ ένιαίου καὶ ὃιασπασμένου μετὰ
ΚΚΕ -μια καὶ αὐτὸ ἔλεγχε τοὺς περισσότερους συλλόγους. Ἡ
0101071001] τοῦ ΚΚΕ ἀποτέλεσε καὶ για ἕνα μεγάλο ἀριθμὸ φοιτητῶν μιαν ἀπογοήτευση, μια καί τὶς ἐλπίδες τους για ἕναν
ἀγώνα ἐνάντια στὴ Χούντα τὶς στήριζαν πρὸς αὐτό. Τὸ
KKE80., ἐλέγχοντας τὴν πλειοψηφία τῶν Συλλόγων, εἶχε τὴ
γραμμὴ τῆς μετατροπῆς των ΦΣ σὲ ἀντιστασιακὲς ὀργανώσεις
ποὺ τα μέλη τους θα πρόβαιναν 0‘8 μια σειρα ἐνέργειες ἐνάντια
στὸ φασισμό. Τὸ ΚΚΕεξ. εἷχε τὴ γραμμὴ τῶν ἀπολιτικῶν συλλόγων, ὅπου ἀπαγορεύονταν όχι μόνο να πεῖς ὅτι ἀνήκεις ἢ
δέχεσαι τὴ γραμμὴ μιᾶς παράταξης, ἀλλα ἀκόμη καί ὅτι εἰσαι
ἐνάντια στὴ XOYNTA!!!! Ἡ δουλεία ἐπρεπε να γίνεται «ὑπογείως» καὶ μυστικά, για να μὴν τρομάξουνοί φοιτητὲς καὶ φύγουν ἀπὸ τὸ Σύλλογο. Ἀποτέλεσμα τῶν δύο αὐτῶν γραμμῶν
ποὺ ἐπικρατοῦσαν μετα τὸ ‘67. ῆταν ἡ ἀπομαζικοποίηση τῶν
φοιτητικῶν συλλόγων, μια καὶ σι’ περισσότεροι 08v βλέπανε
καμια άλλη δυνατότητα ἀπὸ τὸ εἴτι· να γίνονται κομάντος, ε’ίτε
να συζητοῦν για τα μαθήματά 101'; καὶ τα κάλλη τῆς Ἑλλάδας.
Αὐτὴ πάλι ἡ ἀπομαζικοποίηση τῶν ΦΣ εἶχε σαν συνέπεια ἀπὸ
τὴ μια τὰ λίγα μέλη τῶν συλλόγων να μὴν μπορουν να κάνουν
τίποτα τὸ συγκεκριμένο, ἀπὸ τὴν άλλη τα Προξενεῖα τῆς Χούντας να παίρνουν μέτρα ἐναντίον τους, μια καὶ ῆταν πιὸ εύκολο
να ἀφαιρέσουν 10 διαβατήρια παρὰ 1000.
Δ
Μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ 1971 πραγματοπσιήθηκαν τρία συν-

έδρια τῶν φοιτητικών συλλόγων τοῦ ἐξωτερικοῦ. Τὸ πρῶτο
ἐγινε ἀμέσως μετα τὸ πραξικόπημα στὸ Παρίσι, ἀκολούθησε τὸ
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δεύτερο στὴ Λοὺντ καί τὸ τρίτσ καὶ τελευταῖο στὴν Κοπεγχάγη
Κανένα ἀπὸ τα τρία αὐτὰ συνέδρια 08v ἦταν αντιπροσωπευτικό, και ἂν γίνεται λόγος ἀπὸ 10 συνάδελφο N. Κοτζιᾶ για τὸ
δεύτερο καὶ τὸ τρίτο, εἰναι γιατί τὸ πρῶτο ἐγινε πρὶν ἀπὸ 11‘]
διάσπαση τοῦ ΚΚΕ. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ὅμως της διάσπασης καὶ
ἀφου ἡ 1018 συντονιστικὴ ἐπιτροπὴ τῶν έλληνικῶν φοιτητικῶν
συλλόγων ἐξωτερικοῦ τάχθηκε μὲ τὴν πλευρὰ τοῦ Γραφείου
Ἐσωτερικοῦ, ἡ παράταξη τοῦ Κολιγιάννη έβαλε καὶ θέμα ἀντιπροσώπευτικότητας τῆς ἐπιτροπῆς.

Τὸ συνέδρισ·τῆς Κοπεγχάγης άρχισε να προετοιμάζεταὶΔ
ἀπὸ τὸ 1969. Ὅλοι ξέρανε ὅτι θα γίνει, καὶ πολὺ περισσότερο
ἡ παράταξη τοῦ συνάδελφου Ν. Κοτζιᾶ, 7101‘) θέλει να παρουσιάσει ὅτι αὐτοὶ δὲν 10 ξέρανε κὰν καί ἐντελῶς τυχαῖα βρέθηκαν στὸ συνέδριο οἱ σύλλογοι ἀπὸ τὶς ἀνατολικὲς εὐρωπαῖκὲς
χῶρες -ποὺ τοὺς ἐκπροσωποῦσαν- καὶ ὅτι ἐντελῶς τυχαῖα δὲν
παραβρέθηκαν 01 σύλλογοι ἀπὸ τίς δυτικὲς χῶρες. Για τὸ συν· ’
άδελφο N. Κοτζιᾶ, καί τὴν παράταξή του, τὸ μόνο 7101‘) έχει
σημασία -καί σήμερα, ἀκόμη, μετα ἀπὸ τόσα χρόνια καὶ παρὰ
τὶς ἐμπειρίες τους- εἶναι νὰ ἀποδείξουν ὅτι αὐτοὶ εἶχαν τὴν
Γπλειοψηφία καὶ όχι να προσπαθήσουν να δώσουν μιαν ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα, για ποιοὺς λόγους τὸ Φοιτητικὸ Κίνημα στὸ ξζξωτερικὸ δὲν πρόσφερε περισσότερα στὸν ἀγώνα ἐνάντια στὴ

ἒ

ἐ
ᾗ

Οῳέξὶῗλα μια καὶ ὁ συνάδελφος Ν. Κοτζιᾶς θέλει καὶ ἐπιμένει
να μετρᾶ τὴν ἱστορία μὲ κουκιά, καλὸ καί σωστὸ θα ῆταν-να
μάθουνε καὶ οἱ ἄλλοι τί ἀκριβῶς ἐγινε καὶ μὲ τὰ κουκιάέἔέ , Η παράταξη τοῦ συνάδελφσυ N. Κοτζιᾶ κινητοποίησε τα ,

’
’ Δ

πάντα τὴν ἐποχὴ ἐκείνη για να έχει τὴν πλειοψηφία στὸ Συν- ” ‘ ·’

έδριο. Μιᾲ καὶ ὃὲν ῆταν αὐτὸ δυνατὸ μὲ τοὺς συλλόγους τῶνϊῑ·
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δυτικων εὐρωπαίκῶν χωρῶν, ἀφοῦ μόνο 0v0—-τρεῐς υποστήρι- _ 1.7ξῆ
ζαντὴν παράταξή του, ἐβγαλε στὴν ἐπιφάνεια τοὺς συλλόγο
τῶν ἀνατολικῶν εύρωπαίκῶν χωρῶν, ποὺ οἱ περισσότεροιρ.0

ῃ

ύπῆρχαν ἢ 7101 ἂν ῦπῆρχαν δέν εἰχαν καμια ἀπολύτως 09001](1]
μήπως ξέρει κανείς για κανένα σύλλογο στὶς σοσιαλιστικες χῶρες ποὺ να έχει καί τὴν παραμικρὴ έστιι) 090101]; Γι’ αὐτὸ ι’ἰς
μὴν παραξενευτεῐ κανείς, ἀν στὸ συνέδριο τῆς ΕΦΕΕ, ποὺ μέλλει να γίνει, παρσυσιαστοῦν καὶ τέτοιοι ἀντιπρόσωποι). Ἐξαί-

«

ὁ χαρακτήρας τοῦ συνεδρίου. Δηλαδὴ ἂν εἶναι συνέδριο τῆς
ΕΦΕΕ -μια 7101 κάτι τέτοιο ἦταν ἀδύνατο να πραγματοποιηθεῖ

στὴν Ἑλλάδα, ἀφοῦ ή χούντα εἶχε καταργήσει τὴν ΕΦΕΕ- ἢ
01v ἦταν ἁπλῶς ἕνα συνέδριο ὡρισμένων συλλόγων τοῦ ἐξωτερικοῦ, Ἡ, κατάσταση ποὺ δημιουργήθηκε ἀπὸ αὐτὸ τὸ θέμα,
όδήγησε στὴν ἐκλογὴ ἐνὸς ὀργάνου, όχι ὅμως ἀπὸ τὴν πλειοψηφία τῶν συνέδρων, ἀφοῦ οἱ περισσότεροι απεῖχαν ἀπὸ τὴν
ψηφοφορία, καὶ 7101‘) τελικα ὀνομάστηκε «συντονιστικὸ γραφεῖο τῶν συλλόγων ἐξωτερικοῦ, μελῶν τῆς ΕΦΕΕ».
Ἡ διάσπαση ὅμως άρχισε μετα 10 συνέδριο, Ἡ ὁμάδα Κολιγιάννη ἵδρυσε στὸ Λονδίνο ἕνα δικό της όργανο, ποὺ τοῦ
έδωσε 10v τίτλο «Συντονιστικὸ Γραφεῖο Ἑλλήνων Φοιτητῶν
Ἐξωτερικοῦ» (ΣΓΕΦΕ), πού, ὅπως λέει καὶ 10 όνομά του, δὲν
ἐπρόκειτο για μια παραταξιακὴ ὀργάνωση, ὅπως τὸ παρουσιάζει σήμερα 0 συνάδελφος Ν. Κοτζιᾶς, ἀλλα για ἕνα γραφεῖο
συντονισμοῦ ὅλων τῶν φοιτητῶν. Ἕνα συντονιστικὸ γραφεῖο
ὅμως προῦποθέτει μια ἀντιπροσώπευτικότητα καὶ 8717190007—
711]01]. Πσιὸν ἐκπροσωποῦσε 7101 71010v ἀντιπροσώπευε ὅμως 10
ΣΓΕΦΕ; Τὴν ἀπάντηση τὴν ἐδινε ή Διεθνὴς Ἕνωση Φοιτητῶν
κάνοντας μιαν ἐσκεμμένη ἐπέμβαση στα ἐσωτερικα τοῦ έλληνικοῦ φοιτητικοῦ κινήματος, ἀφ’ ένὸς μὲν μὴ ἀναγνωρίζοντας τὸ
Συντονιστικὸ Γραφεῐο τοῦ Συνεδρίου τῆς Κοπεγχάγης, ἀφ’
818901) καλώντας στίς συνεδριάσεις της σαν ἑλληνικὴ ἀντιπροσωπεία 10 ΣΓΕΦΕ. Μα ὴ ἐπέμβαση τῆς ΔΕΦ στα ἐσωτερικα
τοῦ κινήματος μας 08v ἀφοροῦσε μόνο τοὺς Ἕλληνες φοιτητὲς
τοῦ ἐξωτερικσῦ. Σέ λίγο ’άρχισε να στέλνει ἀγωνιστικὰ μηνύματα στοὺς ἀγωνιζόμενους Ἕλληνες φοιτητὲς τῆς ΑΝΤΙΕΦΕΕ, λὲς καί μόνον αὐτοὶ ἀγωνίζονταν, ἢ μόνον ἡ ΑΝΤΙΕΦΕΕ λειτουργοῦσε σαν ὀργάνωσῆ. Σὲ λίγο μᾶς πληροφοροῦσαν οἱ ἐδῶ ἐκπρόσωποι τῆς ὁμάδας Κολιγιάννη, ὅτι ἡ ΔΕΦ
ἀναγνώριζε σαν μοναδικὸ ἐκπρόσωπο τῶν φοιτητῶν στὴν Ἑλλάδα τὴν ΑΝΤΙ-ΕΦΕΕ καί γι’ αὐτὸ τὴν καλοῦσε στα συνέδριά
της.

ρεση τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἀποτελοῦσαν 01 (p0111]117101 σύλλογοι-τὴς
Μόσχας, που τὴν πλειοψηφία τὴν εἶχε τὸ ΑΜΕΕ, 7101 ὁ σύλλογος τῆς Δρέσδης, 71017 τὴν πλειοψηφία τὴν εἶχε 10 Γραφεῐι)
Ἐσωτερικοῦ -καί γι’ αὐτὸ τοὺς διαλύσανε ἀργότερα.
Γράφει ό συνάδελφος N. Κοτζιάς, ὅτι μια σειρα σύλλογοι
δέν προσκλήθηκαν 71011 γι’ αῦτὸ τὸν λόγο δέν πήραν μέρος 71011
καταγγείλανε 10 Συνέδριο. <<...τέτοιοι σύλλογοι ἦσαν ; οἱ ἑλληνικοί φοιτητικοί σύλλογοι τοῦ ”Ααχεν, τῆς Μπολώνιας, τῆς
Φλωρεντίας, Πάρμας, Παλέρμου, Κολωνίας 71.01...» (ANTI
3.5.75, ἀρ.18,σελ.46,2η στ.). Καὶ παρακάτω γράφει, ὅτι ἀπὸ
τοὺς συλλόγους 7101‘) πῆραν μέρος στὸ Συνέδριο αποχώρησαν
«...οἱ φοιτητικοὶ σύλλογοι; τῆς Σοβιετικῆς ”Ενωσης, Βουλγαρίας, Οῦγγαρίας, Μπολώνιας, ”Ααχεν, Πάρμας, Παλέρμου,
Φλωρεντίας, Μόσχας ...» (ANTI 3.5.75,ἀρ.18,σελ.46,3η στ.). Τι’
ἐγινε τελικά, συνάδελφε Κοτζιᾶ; Πῆραν μέρος στὸ συνέδριο
καὶ ἀποχώρησαν οἱ σύλλογοι 7101‘) ἀναφέρεις, 1’]‘ 08v πήραν μέρος στὸ συνέδριο καί 08v χρειάοτηκε να ἀποχωρήσουν, Ἀλλα
ή ἀλήθεια εἰναι άλληῐ
’
Στὸ συνέδριο τῆς Κοπεγχάγης πήραν μέρσς’30 σύλλογοι, με
70 περίπου ψήφους, Τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς διαδικασίας χάθηκε για τὴν ἀναγνώριση τῶν ἀντιπροσώπων, γιατὶ γίνονταν
ἐνστάσεις μὴ αντιπροσωπευτικότητας. Ἕνα χαρακτηριστικὸ εἰναι ή ἀντιπρόσωπεία τοῦ συλλόγου >τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης,
7101‘) ὑποτίθεται ὅτι ἐκπροσωποῦσε 800 φοιτητὲς καὶ τοὺς συλλόγους τους. Στὶς ἐκλογὲς τοῦ συλλόγου τῆς Τασκένδης για
τουςέκπροσώπσυς στὸν σύλλογο τῆς ΣΕ, ἀπ’ ὅπου θα έβγαιναν
710‘1 οἱ ἀντιπρόσωποι για τὸ συνέδριο τῆς Κοπεγχάγης, ὁ συνάδελφος ἀντιπρόσωπος τοῦ συλλόγου τῆς ΣΕ καταψηφίστηκε
μὲ 18 κατα 7101 6 ὑπέρ. Αῦτὸ ὅμως δὲν 10v ἐμπόδισε να «ἐκλεΕἰναι ῦπόθεση τοῦ ἐλληνικοῦ φοιτητικσῦ κινήματος, συνγεῐ» ἀπὸ τὸ σύλλογο τῆς ΣΕ σαν ἀντιπρόσωπος στὸ συνέδριο
τῆς Κοπεγχάγης. Καὶ όχι μόνον αὐτό, ἀλλα να ἐχει καὶ δικαίάδελφε Ν. Κοτζιά, να προσχωρήσει ἢ όχι στὴ ΔΕΦ. Ἐν πάση
περιπτώσει ὅμως, καλό θα ἦταν 0‘8 περίπτωση -προσχώρησης να
ωμα 4 ψήφων, μια καὶ «ἐκπροσωποῦσε» 800 φοιτητές...
Δυστυχῶς για τὸ συνάδελφο Ν. Κοτζιᾶ, τὸ συνέδριο τῆς - ἐχει ἀπὸ πρὶν τὴ βεβαίωση ἀπὸ τὴ ΔΕΦ, ὅτι παρόμοιες ἱστοΚοπεγχάγης ἀπότυχε, γιατὶ ἡ παράταξη Κολιγιάννη δὲν εἰχε
ρίες με τὴν παράταξή σου στα χρόνια τῆς διχτατορίας καὶ τέτὴν πλειοψηφία, μὲ τὸ ἐπακόλουθο να ἀποχωρήσουνε στὴ διάρτοιες ἐπεμβάσεις στα ἐσωτερικα τοῦ έλληνικοῦ ΦΚ δὲν θα ἐπακεια τοῦ-συνεδρίου. Ὁ συνάδελφος Κοτζιᾶς θα 87198718 ἐδιῖ)
ναληφθοῦν.
Πιστεύοντας ὅτι μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο συμβάλλω στὴν ἀποκανα φρεσκάρει λίγο τὴ μνήμη του, γιατί δὲν ἀποχώρησαν, ὅπως
τάσταση τῆς ἀλήθειας καὶ στὴν ἑνότητα τοῦ ἐλληνικοῦ ΦΚ, ἐλυ
ἀναφέρει, οὒτε ὁ σύλλογος τῆς Μπολώνιας, οὔτε τῆς Πάρμας,
ούτε τοῦ Παλέρμου, οὒτε-τῆς Φλωρεντίας, ούτε τῆς Μόσχας.
πίζω στὴ δημοσίευση αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου-ἐπιστολῆς μου.
Ἀποχώρησαν οἱ σύλλογοι τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης 7101 δυὸτρεῖς ἀπὸ τὴ Δύση. Τὸ βασικὸ ζήτημα, γύρω ἀπὸ τὸ ὁποῖο
”Αγγελος Γκόγκογλου
φοιτητὴς
περιστράήφηκε ἡ προσοχὴ τοῦ συνεδρίου, 08v ἦταν βέβαια ἡ
ἀποχώρηση τῶν συλλόγων τῆς παράταξης τοῦ N. Κοτζιᾶ, ἀλλα
Δυτ. Βερολίνο

To ΤΕΛΟΣ
ΜΙΑΣ ΘΛΙΒΕΡΗΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑΣ
Ἕνα γράμμα τοῦ Αἴηπριλ Κάρτερ,
άλλοτε Πρσέδρου τῆς Βρετανικῆς Ἐκστρατείας,
για τὸν ΠυρηνικὸἈφοπλισμὸ
ι

Κάθε κίνημα-ἕχει, (ρωσικὸ εἶναι να ἔχει, όχι μόνο αρετές,
Α ἀλλα καὶ ἁδυναμιές. Κάποτε αδυναμιές βαρύτατες, ἀπαραδεκτες -ὀιλλα 1101‘) δὲν φτόινουν τὴν ἀθλιότητα. Καὶ προσπα-

θεῑ κανείς, ὄχι, βέβαια να τα δικαιολογήσει ὅλ’ αὐτα, ἀλλα
τουλάχιστον νατα ἐξηγήσει, να τοι καταλάβει κατα καποιο
τρόπο. ”Οταν ὅμως oi ἀδυναμίες αὺτὲς ξετιερόισουν ὁρισμένα ὅρια καὶ καταντήσουν ἀθλιότητα, τότε 68v μένει χώΚ
-ρος για καμια, καμια απολύτιυς κατανόηση.
, Αὐζτὸ τὸ τελευταῖο ι’σχύει ἀπόλυτα για 11‘] συκοφαντία, για

11‘7 διατύπωσι] κατηγοριιυν-άβασάνιοτιυν κατηγοριῶν- 7101‘)
λερώνουν τὴν αγωνιστικὴ τιμὴ K011 ὑπόληψη συντρόφων.
Ἔστω KI ἀν για διαφόρους λόγους 68v τοὺς Θειυροῡμε πια
συντρόφους. Καὶ κατι τέτοιο έγινε στὸ ἄρθρο (ANTI, ιρυλ. 78,
3.5.75) μὲ τὸ ὁποῖο ό Ν. Κοτζιας ἀπαντούσε σὲ Προηγούμενο ἀρθρο τοὺ Γιαννη Ἀνδρικὸπουλου, σχετικὸ “μὲ τὶς
περιπέτειες Τῆς ΕΦΕΕ στὸ ὲξωτερικό, 011‘7 διόιρκεια τῆς δικτατορίας. Περιεῑχε, δηλαδή, τὸ ἀρθρο τοι) Ν. Κ. βαρύτατες καmyopia: ἐναντίον τοι) Γ. A. πού, εἴτε ὴθελημένα εἴτε 0,8000-
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νιστα, σκόπευαν στὴ σπίλωσι] τῆς ἀγωνιστικῆς τιμῆς καὶ τῆς
ὑπόληψης τοῦ τελευταίου.
'
fl’ αὐτό, με Θλίψη γιατὶ oi κατηγοριές αυτὲς 610110711091]καν, δημοσιεύουμε ε’δώ ἐπιστολὴ ποι) πιῇραμε ἀπὸ τὴν
Ὀξφόρδη τῆς Ἀγγλίας, γραμμένη ἀπὸ τὸν Αἴηπριλ Κάρτερ, ἀλλοτε Πρόεδρο τῆς ΕΝὓίΒρετανικής Ἐκστρατείας για
τὸν Πυρηνικὸ Ἀφοπλισμό), που ἀποκαλύπτει τὴ συκοφαντια.·
«Σᾶς γράφω για να διορθώσω μια σοβαρὴ ἀνακρίβεια
(miss-statement) πού, ὅπως καταλαβαίνω, ὑπῆρχε σ’ ἕνα πρόσφατο ἀρθρο στὸ ὁποῖο ἰσχυριζόσαστε (Σ,σ.; όχι ἐμεῐς, ἀλλα ό
ΝΚ.) ὅτι ό Γ ιάννης Ἀνδρικόπουλος ὀργάνωσε μια διαδήλωση
στὸ Λονδίνο, στις 28 Νοεμβρίου 1970, με χρήματα τῆς CIA, καὶ
ὅτι αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἐπιβεβαιώθηκε ἀπὸ τὸ βρετανικὸ φιλελεύθερο τύπο.
»Ἡ διαδήλωση αὐτή, ποὺ στρεφόταν ἐναντίον τοῦ NATO
καί τοῦ Συμφώνου τῆς Βαρσοβίας, ξεκίνησε καί όργανώθηκε

ἀπὸ τὴ Βρετανικὴ Ἐκστρατεία για τὸν Πυρηνικὸ Ἀφοπλισμό,
τὴν ὀργάνωση ποὺ ἦταν ὑπεύθυνη για τὴ διοργάνωση τών Πορειῶν τοῦ Ἀλντερμάστον ἐναντίον τῆς ὑδρογονοβόμβας. Ἡ
CND όργανώνει ἐκστρατεῑες ἐναντίον τῶν πυρηνικων ὅπλων
καὶ ἐναντίον τών στρατιωτικῶν συμμαχιῶν που στηρίζονται
στα πυρηνικα ὅπλα ἀπὸ το 1958. Σ” αὐτὴ τὴ συγκεκριμένη διαδήλωση ό σκοπὸς ἦταν να στρέψουμε ἐπίσης τὴν προσοχὴ πρὸς

τοὺς πολιτικοὺς κινδύνους τῆς διαίρεσης της Εὐρώπης ἱσέεδυὸ
στρατιωτικοὺς συνασπισμούς, μὲ ἰδιαίτερη αναφορα στην Ελλλάδα καὶ τὴν Τσεχοσλοβακία. Γι’ αὐτὸ ἡ CND ἐπεζήτησε τη
συνεργασία ἑλληνικών καὶ τσεχοσλοβακικών φοιτητικῶν οργανώσεων στή Βρετανία σ’ αὐτή 11‘] διαδήλωση.
»Οἱ πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στὸ βρετανικὸ τύπο
γι’ αὐτὴ τὴ διαδήλωση ἀναφέρονταν, στις πιὸ πολλές περιπτώσεις, στὸν ὀργανωτικὸ ρόλο τῆς CND~ σὲ καμια περίπτωση,
ὅσο ξέρω, δέν προβλήθηκε ό ἰσχυρισμὸς ὅτι ή διαδήλωση ’χρηματοδοτήθηκε ἀπὸ τὴ CIA. Ἡ πολιτικὴ ἀνεξαρτησία καὶ ἀκεραιότητα τῆς CND 11011 1'] ἀδέσμευτη θέση της στὸν ψυχρὸ πόλεμο, ἀναγνωρίστηκε γενικα ἀπὸ τὸ βρετανικὸ τύπο.
»”Αν θέλετε μια ακριβὴ ἐκθεση για τήν ὀργανωση τῆς διαδήλωσης σας συνιστιῖ) να ἐλέγξετε τὴν ἐκθεση τῆς βρετανικής
κομμουνιστικής ἐφημερίδας «Δὴ Μόρνιγκ Στάρ», που δημοσίευσε ἐπίσης δυὸ ἀρθρα πάνω οτὴν πολιτικὴ γραμμὴ τής διαδήλωσι ς.

>>]“Ως Πρόεδρος τῆς CND τὸ Νοέμβριο τοῦ 1970, ἐλπίζω ότι
θα ἀποσύρετε χωρὶς ἐπιφυλάξεις ἕναν ίσχυρισμὸ που όχι μόνο
εἶναι συκοφαντικός, ἀλλα προσφέρει κακές ὑπηρεσίες στοὺς,
συντροφικοὺς δεσμοὺς ποὺ ὑπῆρξαν στὸ παρελθὸν ἀνάμεσα
στοὺς Ἕλληνες καὶ Βρετανοὺς που διαμαρτύρονταν ἐναντίον
τῶν πυρηνικὼν ὅπλων καί τοῦ NATO».

Μια ἀποστομωτικη ἀπάντηση

ΕΔΕΚ;
ἀρχές καὶ πρόγραμμα
Τοῦ Α. Χριστοδουλῐδη

Μὲ ἀφορμὴ τὸ βιβλῖο τοῦ Πλουτῆ Σέρβα για τὴν Κύπρο, ὁ ὁημοσιογράφος
Ἀλ. Κωνσταντινίὸης, προσπαθεῖ μ’ ἕνα ὁημοσίευμα στὸ περιοὸικό σας, να
ψαρὲψει σὲ θολα νερά, ἀραὸιάζοντας ,ιιιὰ σειρα ἀπὸ ψευὸολογίες -μοναὸικός
τρόπος να στηρίξει ὅσα ὁὲν τολμᾶ να μολογήσει ἀνοιχτὰ στὸ σημείωμά του.
Δὲν νιώθω καθόλου τὴν ἀνάγκη ναάντιπαραθὲσω στοιχεῖα 0’ ὅσες «φαιδρότητες» ἁραὸιάζονται στὸ σημείωμα, γιατὶ κάθε Κύπριος, κι ὕστερα ἀπὸ τὸ
πραξικόπημα κάθε Ἕλληνας, γνωρίζει τοὺς ἀγῶνες καὶ τὶς θυσίες τοῦ Σοσι-

αλιστικοῦ Κόμματος τῆς Κύπρου ΕΔΕΚ. ’Ὀμως ἡ παρουσία τοῦ κειμένου
αὐτοῦημὲσα ἀπὸ τὶς στῆλες τοῦ ΑΝ TI (ἑνὸς περ ιοὸικοῦ που προβληματίζεται

010 χωρο τῆς αριστερᾶς) μπορεῖ να ὁημιουργήσει ἑντυπώσεις, μ ιὰ καὶ 11011/82g
απο τοὺς Ἕλληνες ἀναγνῶστες ὁὲν ξέρει πόσο «ἀριστερὰ» εἶναι τοποθετημένος ὁκκ. Κιυνσταντινίόης. ”E101 θα ’θελα, μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτή, να ὁώσω
μερικα μόνο ἀπὸ τὰ κείμενα καὶ τὶς θέσεις τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος Κύπρου, που ὁειχνουν τὴν ἱὸεολογικὴ τοποθὲτησή του καὶ τοὺς ἀντιιμπεριαλιστικοὺς ἀγῶνες του.

Σωστὰ ὁ κ. K. ἀναφέρει πὼς τὸ κόμμα τῆς
ΕΔΕΚ στὴν ἰδρυτική του διακήρυξη δὲν ὀνομάζεται σοσιαλιστικὸ κόμμα. Τὸ μόνο ἴσως
σημεῖο ὅπου ὁ κ. K. λέει τὴν ἀλήθεια. ’Ὀμως κι
ἐὸῶ τυπικά. Ἀποφεύγει νὰ μπεῖ στὴν οὐσία
καὶ να δικαιολογήσει τὴν αποψή του, παραθέτοντας στοιχεῖα ἀπὸ κείμενα τοῦ πρώτου ἱδρυ111101) συνεδρίου τῆς ΕΔΕΚ ποὺ θά ’δειχναν
τὴν «ἀντισοσιαλιστικὴ» τοποθετηση τοῦ Κόμματος. Δὲν τὸ κάνει, γιατὶ καί οἱ αρχές καί τὸ
πρόγραμμα τῆς ΕΔΕΚ στὸ πρῶτο ἰδρυτικό της
συνέδριο (1969) ἐ’ὃιναν στὸ κόμμα τη σοσιαλιστική του μορφή. Ἡ οἰκονομικὴ καί κοινωνικὴ
πολιτικὴ τῆς ΕΔΕΚ 68v διέφερε στὴ βαση με
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τήν πολιτικὴ ἑνὸς γνήσιου σοσιαλιστικοῦ κόμματος. Ἐξ ἄλλου, ἡ ἱστορία τῆς πλειοψηφίας
ἀπὸ τὰ ἱδρυτικα μέλη του ἐδειχνε καθαρὰ ποιὸ
δρόμο θ’ ἀκολουθοῦσε τὸ κόμμα. Λίγα χρόνια
μονο μετὰ τὴν ἵδρυσή του κι ἀφοῦ προηγήθηκαν μιαῖσειρὰ ἀπὸ ἰδεολογικὲς συζητήσεις, τὸ
Πολιτικο Γραφεῐο τοῦ κόμματος πρότεινε στὸ
Β Παγκυπριο Συνέδριο τὴ μετονομασία τῆς
ΕΔΕΚ σε σοσιαλιστικὸ κόμμα, ἐτσι ποὺ καὶ ὁ
τίτλος τοῦ κόμματος να ἀντιπρόσωπεύει σωστοτερα τῂν ἰδεολογία καὶ τοὺς στόχους του.
Παραπεμπω στὸ ἂρθρ. I τοῦ προσωρινοῦ
καταστατικοῡ ποὺ ἐγκρίθηκε στὸ B’ Παγκύπριο Συνέδριο, ὅπου ρητα ἀναφέρεται ὅτι
ἡ

Αἰἠπριλ Κάρτερ

ΕΔΕΚ στηρίζεται στὸν ἐπιστημονικὸ σοσιαλιὶ
σμὸ καὶ στόχος της εἶναι ἡ κατάργηση τῆς ἐκμετάλλευσης ἀνθρώπου ἀπὸ ανθρώπο. Παραπέμπω, ἐπίσης, στὴν εἰσήγηση για τὴ νεολαία
στὸ Β’ Παγκύπριο Συνέδριο τῆς ΕΔΕΚ (20-21
Ἀπρίλη 1974), ὅπου ἀναφέρεταιῑ «Ἡ σοσιαλιστικὴ νεολαία ΕΔΕΝ εἰναι μια καθαρὰ πσλιτικὴ ὀργάνωση, μὲ ἐπαναστατικὸ σοσιαλιστικὸ φιλοσοφικὸ ὑπόβαθρσ, καὶ έχει σὰν κύριο στόχο της τὴν καθολικὴ ἀπελευθέρωση τοῦ ·
Κυπριακοῦ λαοῦ καὶ τόν ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ τῆς κοινωνίας μὲ
βάση τὴ θεωρία τού ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟῩ
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ». Μα ἡ ΕΔΕΚ ὃέν σταματᾶ

μόνο στἰς δηλώσεις, προχωρεῖ σὲ κριτικὴ ἀπένταντι στις σοσιαλδημοκρατικές ἀντιλήψεις 11011 τὴ νεοαριστερὴ ἀποψη τῆς μονοδιάστατης κοινωνίας. Λέει ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Σοσιαλιστικοῡ Κόμματος ΕΔΕΚ στὴν εἰσήγησή
του, στὸ Β’ Παγκύπριο Συνέδριο; «Ἕνα ἀλλο
ἀπατηλὸ φαινόμενο τῶν διεθνῶν ἐξελίξεων εἶναι ἡ δῆθεν δυνατότητα τῆς ἐργατικῆς τάξης
να συμμετασχει στὸν έλεγχο τῶν μέσων παραγωγῆς μέσω μετοχικής συμμετοχής, φαινόμενο
ποὺ ὁδήγησε στὴν ἀποψη πὼς ἤδη τὸ ἐξελιγμένο καπιταλιστικὸ σύστημα μετατρέπεται σὲ
μονοὸιάστατο. Ἡ θεωρία εἶναι καὶ λαθεμένη
καὶ ἐπικίνδυνη, Στόχος τῶν μεγάλων αὐτῶν
ἑταιριῶν εἶναι ὁ ἐπανέλεγχος τοῦ συσσωρευμένου κεφαλαίου στα χέρια τῆς ἐργατικής ἢ
μικροαστικῆς τάξης καὶ ή ἐπανεκμετάλλευση
αὐτοῦ τοῦ κεφαλαίου πρὸς ὄφελος τῆς νέας
οἰκονομικῇς ὀλιγαρχίας... Τὸ κόμμα μας πιστευει στην ἀνάγκη οὐσιαστικῆς σοσιαλιστικῆς ὁιάρθρωσης μὲ πλήρη ἔλεγχο τοῦ λαοῦ στὰ
μεσα παραγωγῆς καὶ στὶς ἐθνικοπολιτικὲςὸυνατοτητες». Καὶ πιὸ κάτω οτὴν εἰσήγησή του ὁ
ἀρχηγὸς τῆς ΕΔΕΚ, για νὰ μὴν ἀφήσει περιθωρια παρεξήγησης, στὸ κεφάλαιο οἱ σχέσεις
μεταξὺ Κύπρου καὶ χωρῶν τοῦ «τρίτου κό- ῗ
σμου», ἀναφέρεις «Ἡ σημερινὴ συμμετοχῨΓ
στον τρίτο κόσμο, ὲπιθυμητὴ ἀπὸ πλευρᾶς
κρατικής πολιτικῆς, ἔχει τὸ μειονεκτημα ὅτι ,ψ
περικλείει ἰδεολογικὰ ἀντιφατικὲς δυνάμεις,

ἀκόμα καὶ κυβερνητικοὺς κύκλους ποὺ βρίσκονται στὴ σφαίρα ἐπιρροῆς τῶν μεταποικιακων εδυνάμεων, γι’ αὐτὸ ἐπιβάλλεται μιὰ
λαικὴ υπόσταση στὶς χῶρες τοῦ τρίτου κόσμου,
με· συγκεκριμένη ἰδεολσγία, ποὺ ὃὲν μπορεῖ γιὰ

’.
.
ι

μαςβνα ειναι ἄλλη ἀπὸ τὴν ἰόεολογία τῆς ἐλευ-“
θερίας, τῆς δημοκρατίας, τοῦ σοσιαλισμοῦ...»
Στὸ ”ιὸιο συνέδριο τόνιζε, ἀναφερόμενος

Ἰ

στῆν Εὐρώπη καὶ τὶς συμμαχίες (στρατιωτικές,
πολιτικές, οἰκονομικὲς); «Κι αὐτὲς οἱ συμμαχίες ἀποτελοῦν ἑδραίωση ἀντισοσιαλιστικῶν
. κατεστημένων, τροχοπέδη στῆ σοσιαλιστικὴ
ἐξέλιξη... Μόνο μια σοσιαλιστικὴ μεταρρύθμιση στὴν Εὐρώπη θα δώσει ἀπάντηση στα
μεγάλα πολιτικσοικονομικα θέματα. Οὔτε εἶναι ἀνεκτὴ μιὰ ψευδοδημοκρατία στηριζόμενη
πάνω σε ἀνισότητα, ἐκμετάλλευση ἢ μονοπωλιακὴ ὀλιγαρχικὴ κατοχὴ τῶν μέσων παραγωγῆς... Ἡ δημοκρατία εἶναι ἀσυμβίβαστη μὲ δι] κτατορίες μὲ «ἐπαΐοντες», μὲ αὐτοδιοριζόμενους ἦ μέ κλειστσὺς κύκλους...» Πιὸ κάτω,
ἀπαντῶντας α’ ἀλλα ποὺ θίγει ὁ κ. Κ., θα
προσθέσουμε περισσότερα στοιχεῖα σχετικα μὲ
τὶς συγκεκριμένες θέσεις τῆς ΕΔΕΚ πάνω στα
οἰκονομικὰ καί κοινωνικὰ θέματα.
Ὁ Κύπριος δημοσιογράφος δὲν παραλείπει
να χρησιμοποιήσει καί τὴ γνωστὴ μέθοδο τῶν
σοβιετολόγωνῑ Κατηγορεῖ τὸν ἀρχηγὸ τῆς
ΕΔΕΚ πως έφτιαξε ἕνα προσωπικό κόμμαέἱ
Βέβαια εἶναι γνωστὸ πὼς ὅταν γίνονταν οἱ
προετοιμασίες γιὰ τὴ δημιουργία τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος ὁ κ. K. βρισκόταν στὴν ἀντίπερα ὄχθη. Ἡ προσπάθεια για δημιουργία αοσιαλιστικοῦ κόμματος ξεκίνησε ἀπὸ πολὺ παλιὰ (ἤδη ἀπὸ τὸ 1965 σε μια συζήτηση μὲ τὸ

Δρα Λυσσαρίδη στῆν Ἀθήνα εἶχα βάλει τὸ
ἐξὲχουσα προσωπικότητα στὸ χῶρο τῶν ἀγωἐρώτημα), ἀλλὰ οἱ πρῶτοι πυρῆνες γιὰ τὴ δηνιζόμενων γιὰ τὴν ἐλευθερία τους λαῶν τῆς
μιουργία τῆς ΕΔΕΚ φτιάχτηκαν λίγες ἑβδομάἈφρικῆς καὶ τῆς Ἀσίας.
δες μετὰ τὴ δικτατορία στὴν Ἑλλάδα, ἀπὸ μια
Τὸ κείμενο ὅμως τοῦ κ. K. βασικὰ στηρίζεὁμάδα ἀτόμων ποὺ ἀποτέλεσαν τὸ πιὸ ζωνται σὲ τούτη τὴν κατηγορίας
τανὸ τμῆμα τῆς ἀντιδικτατορικῆς ἐπιτροπῆς
«Ἡ ΕΔΕΚ ἀγωνίζεται για τὴ διατήρηση τοῦ
στὴν Κύπρο. Βέβαια οὔτε τότε εἶχε τὴν εὐαι-’ κατεστημένου καὶ τῆς κυβέρνησης Μακαρίου,
σθησία να τοποθετηθεῐ ό κ. Κ.
ποὺ ἐκφράζει τα συμφέροντα τῆς κεφαλαιΠολλὲς συναντήσεις εἶχαν γίνει τότε, Φτιάοκρατικῆς τάξης καὶ τῆς φεουδαλικής ἐκκληχτηκαν διάφορες ὁμάδες, μπῆκε ή βάση γιὰ
σίας,...> καὶ πὼς ή ΕΔΕΚ «ποτε δὲν στράφηκε
νὰ δημιουργηθεῐ ἡ ΕΔΕΚ. Ἡ ἐκλογὴ τοῦ B.
ἐναντίον τῆς κυπριακῆς ἐκκλησίας, ποὺ ἀποΛυσσαρίδη σὰν ἀρχηγοῦ τοῦ κόμματος ἐγινε
τελεῖ ἀπὸ τὴ μια τὸ μεγαλύτερο κεφαλαιοκραστὸ πρῶ-[ο στάδιο ἀπὸ τὴν ὁμάδα πρωτοβουτικὸ καὶ τσιφλικάδικο συγκρότημα οτὴν Κύλίας για τὴν ἵδρυση τοῦ κόμματος καί σὲ δεύπρο καὶ ἀπὸ τὴν ἀλλη τὴν πιὸ ἀνασταλτικὴ καί
τερο στάδιο ἀπὸ τὸ πρῶτο ἱδρυτικὸ συνέδριο
ἀντιδραστικὴ δύναμη στὸ νησί...». Καὶ σε μια
(Λευκωσία, 1969, Θέατρο Παλλάς). Ἡ ἐπανεὑποσημείωση, δείχνοντας τὸ πραγματικὸ
κλογὴ ἐγινε στὸ B’ Παγκύπριο Συνέδριο
πρόσωπό του, ὁ κ. K. παρουσιάζει τὸ γνωστὸ
(1974). Καὶ στις τρεῖς περιπτώσεις κριτήριο
δεξιὸ κόμμα ΔΕΚ (όργανο τῶν ἀντιδραστικὼν
για τὴν ἐκλογὴ τοῦ B. Λυσσαρίδη στῆ θέση τοῦ
νατοϊκῶν κύκλων καὶ τῶν λακέδων τους οτὴν
ἀρχηγοῦ τοῦ κόμματος ἦταν ἡ μεγάλη προσΚύπρο) σὰν τὸν μόνο ὑπέρμαχο τῶν συμφεφορά του στὸν ἀγώνα τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ,
ρόντων τοῦ λαοῦ σὲ ἀντιπαράθεση με τὴν κεκαί ἡ προοδευτικὴ σοσιαλιστικὴ τοποθετησή
φαλαιοκρατικὴ ἐκκλησία, μιὰ καὶ ύποστήριζε
του. Γ ια ὅσους δέν θυμοῦνται, ὅπως ἴσως ὁ κ.
μόνο αὐτὸ (H) τὴ διανομὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς
Κ., ὑπενθυμίζουμε πὼς ό B. Λυσσαρίδης
γῆς στοὺς ἀγρότεςέἔ >
’
πρόσφερε τεράστιες ὑπηρεσίες στὸν ἐθνικοΣτὴν εἰσήγηση για τὸ ἀγροτικὸ καί κτηνο»
απελευθερωτικὸ ἀγώνα 1955-59, στὴ διάρκεια
τροφικὸ πρόβλημα (B' Παγκύπριο Συνέδριο)
τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς 1963-64, καί εἶναι μιὰ
μεταξὺ ἀλλων δ σύντροφος εἰσηγητὴς λὲειῑ

«Σύμφωνα μὲ τὴν τελευταία ὀργανωμένη ἐπίσημη ἀπογραφὴ (1960) ἡ κυπριακὴ καλλιεργήσιμη γῆ εἶναι μοιρασμένη σὲ 69.455 ἰδιοκτησίες καί
σὲ 66.880 κομμάτια;
Κατηγ. ἰδιοκτητῶν

'Ap. ἰδΙτῶν

Σύνολο σκαλῶν Πού
κατεχει η κατηγορια

Ποσοστὸ ἀναλογίας

7355

1399040

43 %

40-100 σκαλες

18181

1139009

352%

3. Φτωχσγεωργοὶ
5-40 σκαλες

35791

674756

209%

8118

20175

0.6%

1. Ἐκκλησία,
Μοναστήρια,
Ὲφκαφ (τουρκικὸ)
2. Φτωχομεσαῑοι

4. Ἀκτήμονες
κατω απὸ 5 σκαλες

’

Ἀπὸ τὶς 6 τράπεζες οἱ 4 εῖναι ξένες

Μιὰ ἁπλῆ μελέτη τῆς πιὸ πάνω εἰκόνας φανερώνει τὴν ἀδικία ποὺ ὑπάρχει ὅσον ἀφορᾶ
τὴν κατοχὴ γῆς, ποὺ στὸ μεγαλύτερο της μέρος
βρίσκεται στα χέρια μὴ καλλιεργητῶν καί ἀποτελεῖ μέσο ἐκμετάλλευσης σὲ βάρος τῆς μεγάλης μάζας τῶν πραγματικῶν καλλιεργητῶν
της...». Καὶ ἡ εἰσήγηση καταλήγει; «Βασικὲς
προύποθέσεις για τὸν σχηματισμὸ καὶ Γτὴν
προκοπὴ τῶν ἀγροτικῶν αὐτῶν μονάδων (σημε
ἀναφέρεται στὴ δημιουργία παραγωγικῶν

Ἀπὸ τὶς 5 ἑταιρίες λιανοπώλησης πετρελαι-

οειδῶν οἱ 4 εἶναι ξένες.

·

Ἀπὸ τίς 50 ἀσφαλιστικὲς ἑταιρίες οἱ 48 ξένες.
Ἀπὸ τὰ 6 μεταλλεῖα τὰ 4 ξένα καὶ τὸ ἀλλο ἕνα

κατὰ 50% μὲ ξένα κεφάλαια.
Στὴν ἰδιοκτησία τῆς γῆς, ἰδίως τουριστικῆς, οἱ
ξένοι σπεκιουλαδόροι σὲ συνεργασία μὲ ντό-

πιους φτωχοσυμμάχους πρωταγωνιστοῦν στὸ

σκάνδαλο τῆς τιμῆς...
Τὸ Σοσιαλιστικὸ Κόμμα τῆς ΕΔΕΚ ἔχει ἀναα) Ἡ ἀπαλλοτρίωση τῆς ἐκκλησιαστικῆς γῆς,
λάβει τὴν κοινωνικο-οῑκονομικὴ καὶ κοιτῆς γῆς ποὺ ὁὲν ἀνήκει στοὺς καλλιεργητὲς καὶ
νωνικο-πολιτικὴ ἀποστολὴ τῆς δημιουρτῆς γῆς ποὺ βρίσκεται οτὴν κυβερνητικὴ καγίας μιᾶς οἰκονομικῆς καὶ πολιτικῆς βάσης γιὰ
τοχή, μὲ σκοπὸ νὰ δημιουργηθοῦν πλατιὲς
τὸ χτίσιμο μιᾶς σοσιαλιστικῆς κοινωνίας, δηἀγὲοτικὲς μονάδες ἣ νὰ ἐνισχυθοῦν ἀλλες μιμιουργώντας ἕνα πανίσχυρο δημόσια τομέα,
κρ τερες.
περιορίζοντας τὸ ίδιωτικὸ κεφάλαιο, ἀντιμεβ) Ἡ ἀπαλλοτρίωση τῶν γερῶν καὶ ἡ δημιουρτωπίζοντας τὴ γραφειοκρατία καὶ ἀναπτύσγία ἀρδευτικῶν μονάδων κάτω ἀπὸ τὴν διασοντας στὸ ἐλάχιστα δυνατὸ τὴ βιομηχανία γιὰ
χείριση τῶν ’ίδιων τῶν γεωργῶν...»
τὸ κοινὸ συμφέρον... Τὸ ἰδιωτικὸ κεφάλαιο
”Οσο γιὰ τὴν ἐνίοχυση τοῦ κατεστημένου,
στὸν τόπο μπορεῖ νὰ παίξει προσωρινὰ ἕνα
παραθέτουμε ἀπὸ τὴν ,εἰσήγηση τοῦ σύντρορόλο ιοτὴν οἰκονομικὴ ζωὴ, τοῦ τόπου. Δὲν
φου στὸ B’ Παγκύπριο Συνέδριο τῆς ΕΔΕΚ
μπορεῖ ὅμως νὰ εἶναι ὁ φορέας τῆς βιομηχανο. ’πάνω στὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ τοῦ κόμματος,
ποίηοης καὶ τῆς οἰκονομικῆς ἀνεξαρτησίας
για νὰ δοῦμε πῶς ἡ ΕΔΕΚ έβλεπε τὴν ἄρχουσα , μας οὔτε ὁ πρωταγωνιστὴς γιὰ τὴν ἐπιτυχῆ
τάξη στῆν Κύπρο;
’ ἀνατροπὴ ἢ ἀντιμετῴπιση τῆς ι’μπεριαλιστικῆς
«Ἡ πραγματικὴ ἀπειλὴ τοῦ μονοπωλιακοῦ
καὶ μεταποικιακῆς πίεσης, για-’τὶ εἶναι καταδικεφαλαίου καί τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ, όχι μόνο
κασμένο νὰ παίξει τὸ ρόλο ἑνὸς μεσάζοντα στὰ
-ἀπαιτεῑ ἐπιστράτευση καὶ ἐπαγρύπνηση ὁλόχέριᾳ τῶν καπιταλιστικῶν μονοπωλίων.... Γι’
. κληρου τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ ἀπαιτεῖ καί ἐπιπράαὐτοὺς τοὺς λόγους ἡ μεγαλοαστικὴ τάξη δὲν
-τευοημσυμμάχων ποὺ ἀντιμετωπίζουν τὸν ῐδιο
μπορεῖ νὰ εἶναι μιὰ συνεπὴς ἀντιιμπεριαλι._ ξέθτίόμᾶἒῆμερα τὸ ξένο κεφάλαιο όργώινει τὸν, στικὴ δύναμη στὸν ἀγῶνα γιὰτὴν ὁλοικλῆρωση
τῆς ἀνεξαρτησίας τοῦ τόπου,....

συνεταιρισμᾱΝ) εἷναι;

'

Καὶ στὴ σύνοψη τῶν ἀμέσων οἰκονομικῶν
εἰσηγήσεων οτὴν ὁμιλία τοῦ Δρα Λυσσαρίδη
στὸ Παγκύπριο Συνέδριο ἀναφέρονται τὰ πιὸ
κάτω μεταξὺ πολλῶν ἀλλων;
«α. Ἐθνικοποίηση τραπεζῶν.
β. Νομοθετικὴ κατοχύρωση κατοχῆς γῆς καὶ
νεροῦ ἀπὸ τοὺς καλλιεργητές. Σ’ αὐτὸ ὑπάγεται ἡ ἑκκλησιαστικὴ γῆ, χαλίτικη γῆ (κρατικὴ
γῆ) καὶ χαμηλὰ δάση.
γ. Κρατικὸς ἐλεγχος ὑδατίνων πόρων.
δ. Ἐθνικοποίηση μεταλλείων.
ε. Ἐθνικοποίηση ἀσφαλιστικῶν ἑταιριῶν».

”Av ὅλα τοῦτα ἀποτελοῦν ὑποστήριξη πρὸς τὸ
κατεστημένο, τότε δἐν χρειάζεται νὰ προσθέσει κανεὶς τίποτ’ ἄλλο.
Κι ἂς ἒρθουμε τώρα σ“ ὅσα γράφει ὁ κ. Κ.
σχετικὰ μὲ ’τὴ θέση τῆς ΕΔΕΚ ἀπέναντι στὸ
Μακάριο, τ“ν κατηγορία πὼς «ἀπέρριψε τὸ
σχεδιο ποὺ ε χε προτείνει ὁ τότε πρωθυπουρ-

γὸς (sic) Γ. Παπαδόπουλος καὶ ποὺ προνοοῦσε·
λύση ἀνεξαρτησίας μὲ παραχώρηση τοπικῆς
αὐτοδιοίκησης στὴν τουρκοκυπριακὴ κοινότητα...» καὶ ἀλλα πολλά. Στὴν εἰσήγηση τοῦ
ἀρχηγοῦ τῇς ΕΔΕΚ στὸ Β’ Παγκύπριο Συνέδριο, ἀναλύοντας τὸ κυπριακὸ καθορίζει καὶ
τὶς ἀναγκαῐες συμμαχίες.;

«Τὸ Κυπριακὸ πρόβλημα εἶναι πρόβλημα
ἐθνικῆς ἀπελευθέρωσης Ὁ χαρακτῆρας τοῦ
βασικοῦ ἀγῶνα μας ὃχι μονάχα καθορίζει τὶς
κύριες προοπτικες, ἀλλὰ καὶ τὴ σύνθεση καὶ
τὶς ουμμαχίες τοῦ κινήματος μσς... Στὸ στάδια
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τῆς ἐθνικο-ἀπελευθερωτικῆς ἐπανάστασης δέν
ἐγινε μια ἑπιστημονικὴ ἀνάλυση τῶν διεθνῶν
καὶ τοπικῶν παραγόντων ποὺ καθόριζαν τὸ
οτίγμα καὶ τὴν τακτικὴ τοῦ ἀγώνα κι ἐτσι διαπράχθηκαν 1110 σειρα λαθών ποὺ δδήγησε σὲ
καταστάσεις ποὺ διάνοιγαν προοπτικὴ για μεταποικιακὲς δεσμεύσεις. Αῦτὰ τὰ λαθη ἐπέ-

τρεψαν στοὺς ἐχθροὺς τῆς αὐτοδιάθεσης να
κινητοποιήσουν τὸ τουρκικὸ στοιχεῖο καὶ να
δημιουργήσουν συνθῆκες ποὺ στὸ παρὸν στά010 να μὴν ἐπιτρέπουν στὸν Κυπριακὸ λαὸ να
χωρήσει στὴν ἐφαρμογὴ αὐτοῦ τοῦ δικαιώματος... Διαπιστώναμε ἤδη ἀπὸ τὸ πρῶτο συνέδριο (1969), πὼς ἡ παρουσίαση τοῦ προβλήματος οαν μιᾶς διαμάχης ἀνάμεσα στοὺς Ἕλληνες καὶ τοὺς Τούρκους ἀποτελοῦσε μια
προσχηματικὴ τοποθετηση για δικαιολόγηση
τῆς μεταποικιακῆς διείσδυσης. Τὸ πρόβλημα
εἶναι καὶ παραμένει μια ἀναμέτρηση ἀνάμεσα
στοὺς ἰμπεριαλιστικοὺς κύκλους καὶ τοὺς πληρεξουσίους τους ἀπὸ τὴ μια καὶ τὸν Κυπριακὸ
λαὸ ποὺ ἀγωνίζεται για λεφτεριὰ ἀπὸ τὴν
ἀλλη. Ἡ ΕΔΕΚ, που ῆταν ἀλλωστε ἡ πρώτη
ποὺ θαρραλέα προέβη σὲ μία ανατομία τῆς κατάστασης κι ὑπέδειξε σαφῶς τοὺς κύκλους καὶ
τὶς πηγὲς τῆς συνωμοσίας καὶ τῆς ἀνωμαλίας,
προειδοποιοῦσε ἤδη ἀπὸ τὸ πρῶτο της συνέδριο πὼς τα σχέδιά Νατοποίησης· Τουρκοποίηοης τῆς Κύπρου προσέκρουαν στὴν
αμυνα τοῦ δημοκρατικοῦ λαοῦ. ἀλλὰ καί
στῆν ἄρνηση τοῦ , [Ιροέὸρου Μακαρὶου να
ἀποὸεχθεῖ συνεργασία πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση καὶ πὼς οἱ ξένοι θάπρεπε νὰ ὃράσουν
ὥστε ἕνα διάδοχο σχῆμα ν’ ἀποδέχεται να διαδραματίσει αὐτὸ τὸ ρόλο». Πόσο προφητικὴ ἡ
ἀπσψη αὐτὴ τῆς ΕΔΕΚ1 Ἡ τραγωδία τῆς Κύπρου, ποὺ βρῆκε τοὺς ἀγωνιστὲς τῆς ΕΔΕΚ
πρώτους στὶς ἐπάλξεις, καί τὰ τραγικὰ θύματά
της, εἶναιῆ μοναδικὴ απαντηση στὸν κ. Κ.
Καὶ πιὸ κάτω; «Ἡ ΕΔΕΚ εἰσηγήθηκε ἀπὸ
τὸ πρῶτο συνέδριο πὼς «στροφὴ πρὸς τὸν λαό,
πάταξη τῶν συνωμοτῶν, συμμαχία με τοὺς ἀντισυνωμοτικους παράγοντες έξωτερικὰ καὶ
ἑσωτερικά, ἀποτελοῦν κλειδιὰ για ἐξοδο ἀπὸ
τὸ ἀδιέξοδο». Βέβαια αὐτὸ δεν ἐγινε ἀποδεχτὸ
οὔτε καὶ 1] πρόταση τῆς ΕΔΕΚ για δημιουργίαπολιτικοστρατιωτικοῦ περίγυρου καὶ πολιτο-

-------..
-ι

ΚΥΚΛΟΦΟΡΝΞΕ O ΠΡΩΤΟΣ ”ΙὊΜΟΣ
TOV ΠΕΡΙΟΔῙΧΟΥ ΦΙΛΜ
ΠΕΡΙΕΧΕΙῐ
Α’-Ο ΚΙΝΝΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΗΜΕΡᾸ
Β '—O ΚΙΝΗΜΑΊὊΓΡΑΦΟΣ TOV YPITOV ΚΟΣΜΟ
I"—-O ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙ
Σ ΚΙΝΜΜᾹΤΟΓ ΡΡΡΡΡ
Δ ”- ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΝΜΕΙΟΛΟΓΙᾹ
50 ΣΕΛΙΔΕΣ - 250 ΔΡᾹΧΜΕΣ
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‘N.

φυλακῆς. Ἡ ΕΔΕΚ α’ ὅλα τοῦτα τα χρόνια
ἀγωνιζόταν μόνη για να ἐπιβάλει τὶς ἀπόψεις
της. Δὲν δείλιασε να ρθεῖ ἀκόμα καὶ σὲ ἀνοιχτὴ ρήξη με τὴν κυβέρνηση τοῦ Μακάριου
ὅταν κατήγγελλε τὴν επίθεση τῶν φασιστῶν,
κάτω ἀπὸ τα μάτια τῆς ἀστυνομίας, ἐναντίον
τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς για τὴ Δημοκρατία
οτὴν Ἑλλάδα (21 Ἀπρίλη 1972). Κι ὅταν καταδίκαζε ἀνοιχτα τὴν πολιτικὴ τοῦ Μακάριου
νὰ διατηρεῖ καλές σχέσεις με κάθε ἐλληνικὴ
κυβέρνηση, παραβλέποντας τὸ γεγονὸς πὼς
κάθε κυβέρνηση για να ἐκφράζει τα ἐθνικὰ
συμφέροντα πρέπει τουλάχιστο να ἐχει μία
λαϊκὴ βαση.
Γιατί ὅμως ἡ ΕΔΕΚ δέχτηκε να συνεργαστεῐ
μὲ δυνάμεις ποὺ βρίσκονται ἐξω ἀπὸ τὸ σοσιαλιστικὸ στρατόπεδο; Στὴν εἰσήγηση του ὁ Δρ
Λυσσαρίδης στὸ Β’ Συνέδριο γράφεις «ό ἐθνικοαπελευθερωτικὸς χαρακτῆρας τοῦ ἀγώνα δημιουργεῖ ἀντικειμενικές προῦποθέσεις
για ἑνότητα ὅλων τῶν πατριωτικῶν δυνάμεων
που ἀντιτίθενται στα ῖμπεριαλιστικα σχέδια. Ἡ
μεταποικιακὴ ῦφὴ σχέσεων ἐδημιούργησε τα
ἐσωτερικα προγεφυρώματα με τὰ ὁποῖα εἶναι
ἀδιανόητη ὁποιαδήποτε κοινοπραξία χωρίς
τὸν κίνδυνο ἀμεσης ἢ ἐμμεσης ὑπαναχώρησης
οτὶς μεταποικιακὲς ἀξιώσεις. ”E101 καθαρίζει
ἡ ΕΔΕΚ καὶ τὴν ἑνότητα καὶ τὸν διαχωρισμό.
Ἑνότητα ὅλων τῶν πατριωτικῶν δυνάμεων
ὅλων τῶν ἀποχρώσεων ποὺ ἀγωνίζονται για
ἐθνικὴ ἐπιβίωση, ποὺ ἀπορρίπτουν τὰ πολυκηδεμονικα σχέδιά, ποὺ ῦποστηρίζουν τὶς δημοκρατικὲς ὃιαδικασίες, ποὺ σέβονται τὴ
λαϊκὴ ἐτυμηγορία, ποὺ προασπίζονται τὴν ἐκλεγμένη ἡγεσία. Ναί, >> Σ’ αὐτὸ τὸ πλαίσιο ἐθετε
πάντα τὴ συνεργασία της ἡ ΕΔΕΚ με τὸν Πρόεδρο Μακάριο. Καὶ τὰ γεγονότα τα ἴδια, μετὰ
τὶς 15 Ἰουλίου, ἀποτελοῦν τρανὴ ἐπιβεβαίωση
τῶν ἀπόψεων καί θέσεων τῆς ΕΔΕΚ. Κι ἀκόμα
για τὴν κριτική τῆς ΕΔΕΚ σε πολλὲς λαθεμένες
ἀποφάσεις τοῦ Προέδρου Μακαρίου ύπάρχοῦν δεκάδες κείμενα, παραπέμπουμε τοὺς
ἀναγνῶατες τοῦ ΑΝΤΙ στὴ σελίδα 14 τοῦ περιοδικοῦ (ἀρ. 20), 10 ίδιο δηλ. τεῦχος ποὺ-δημοσιεύεται τὸ κείμενο τοῦ κ. Κ., στὸ ἀρθρο τοῦ
Π. Σέρβα «T0 Κυπριακὸ σὲῑσταυροδρόμι».
"000 για τὶς σχέσεις μὲ τοὺς Τουρκοκυπρίους, στὸ πρῶτο συνέδριο τονιζόταν πώς; «Τα
οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικὰ καὶ ὅλα τα προβλήματα ποὺ ἀπασχολοῦν τὸν Κυπριακὸ λαό, θὰ
πρέπει να λύνονται πρὸς ὄφελος ὅλων, ἀνεξάρτητα ἀπὸ φυλή, θρησκεία ἢ χρῶμα», -καὶ
πὼς «ἂν οἱ Τουρκοκυπριακές μάζες ἦταν
ἐλεύθερες να συνομιλήσουν μαζί μας, ή ἐξεύρεση λύσης ῆταν δυνατὴ» καὶ ὅτι «τὸ ἐμπόδιο
εἰναι ἡ ἐπέμβαση ἐξωκυπριακῶν συμφερόντων». Στὴν Παγκύπρια Συνδιάσκεψη (1973) ἡ
ΕΔΕΚ διαπίστωνε πὼς «δικά μας λάθη τακτικῆς ἐπέτρεψαν στὴν ἀποικιοκρατία ν’ ἀξιοποιῆσει σχεδὸν στὸ ἀκέραιο τὴν Τουρκοκυπριακὴ μειονότητα. Ἀποτύχαμε νὰ τοὺς διαφωτίσουμε για τὸ σωστὸ περιεχόμενα τοῦ ἀν-·
τιαποικιακοῦ ἀγώνα καὶ για τα πλεονεκτήματα ποὺ καὶ oi ἴδιοι θα εἶχαν ...Ὑπάρχουν
ὃημοκρατικὲς μάζες στοὺς Τσυρκοκυπρίους
καὶ ἐπιβάλλεται ἡ ἐπαφὴ μαζί τους, 1] προώθηοη αὐτῶν τῶν πολιτικῶν μαζῶν στὸ προσκήνιο, ἡ δημιουργία συμμαχικῶν για μᾶς παραγόντων...» Στὴν εἰσήγηση πρὸς τὸ B’ Παγκύπριο Συνέδριο πρόσθετε ὁ ἀρχηγὸς τῆς
ΕΔΕΚ; «Οἱ τουρκοκυπριακὲς μάζες ξυπνοῦν.
Οἱ ἐργάτες, οἱ φοιτητὲς ἀπαιτοῦν μιὰ πιὸ ἀνθρωπίνη ζωή, ἀπαιτσῦν ἐλευθερία ἀπὸ 11‘] δικτατορική τους διακυβέρνηση, ἀπαιτοῦν εἰρήνη καί συνεργασία μὲ τοὺς Ἕλληνες. Πρέπει
να ὀργανώσουμε αὐτὴ τὴ συνεργασία. Πρέπει
να σπάσουμε τὸ μονοπωλίακὸ προγεφύρωμα
ποὺ δημιούργησαν 0i μεταποικιακοὶ κύκλοι.
Παρουσιάζουμε καθυστερήσεις 0’ αὐτὴ τὴν
κατεύθυνση ποὺ πρέπει, νὰ ξεπεραστοῦν...»
Καὶ συνέχιζεῑ «Διαπιστωνουμε πὼς ὑπῆρξε οἰκονομικὴ καθυστέρηση τῆς Τουρκοκυπριακῆς
κοινότητας λόγω τῆς στάσης τῆς ἡγεσίας της.
Στα πρῶτα στάδια αὐτῆς τῆς ἐξομάλυνσης τὸ

κατα κεφαλὴ έξσδο για τίς καθυστερημένες
Τουρκικὲς περιοχές θα πρέπει να ’ναι πανω
ἀπὸ τὸ μέσο...Ἀπὸ τὴν ἀλλη θα πρεπειὶνα
προωθηθοῦν μέτρα προσελκύσεως ιιαξωγ τόσο
ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ήγεσία ὅσο καὶ ἀπο το κραη’
τος. Να διευκολύνσυμε τὴν ἐπανασυνδεσυ
ὅλους τοὺς τομεῖς. Να προσελκυσουμε περισσότερους Τούρκους σε οἰκονομική συνεργασία. Να ξαναγυρίσουν στα σπίτια τους και τις
δουλειές τους. Να ὑποδείξουμε πως κοινός
ἐχθρὸς εἶναι ό μεταποικιομός». Που βλέπει τὸ
σωβινισμὸ ὁ κ. Κ. καὶ τὴ φτηνὴ συνθηματολογία; Κι ἀκόμα, 0‘ απαντηση της προσπαθειας
που κάνειδ κ. Κ.για ναμειιί)σειτὴσημασια που
εἶχαν οἱ δραστηριότητες τῶν Τουρκοκυπρίων,
τὸν παραπέμπω στὶς ἐφημερίδες των ετων
1968—69-70 για να δεῖ (ἐλπίζω να εγραψε στην
ἐφημερίδα ποὺ συνεργαζόταν τοτε Ικαποια
λέξη για τοὺς ἀριστεροὺς Τουρκοκυπριους
φοιτητὲς) τὶς ἀποφάσεις ’καὶ τίς ἱεκδηλωσεβις
τους οτὴν Κύπρο καὶ τὴν ἰδια 11]v Τουρκία
(δὲν πιστεύω να ξέχασε καὶ τὸν ξυλοδαρμο
Τουρκοκυπρίων φοιτητῶν καὶ δασκανλων 011]
Λεμεσὸ γιατί ὑποστήριξαν σὲ συνέδριο τους τη
_
συνεργασία μὲ Ἕλληνες).
"000 για τὴν ἀντίδραση των Τουρκοκυπρίων στὴν ἐκλογὴ τοῦ Μακάριου σαν προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατιας, παρα,τηρῶ μόνο πὼς ἐκεῖνο ποὺ εἶχε σημασιῃανσε
τούτη τὴν περίοδο δέν ῆταν ἡ ὕπαρξηαη οχι
ἑνὸς θρησκευτικοῦ ήγέτη στὴν ἡγεσια του κρατους, ἀλλὰ ή ὑποταγή του ἣ ὅχι στα ξεγὲι συμφέροντα. M‘ αὐτὴ τὴ σκοπια ἀντιμετωπιςοντας
τὸ θέμα Μακάριος οῖ Τοῦρκοι προοδευτικοι
ἀντὶ νὰ χαίρουν για τὴν πραξικοπηματικη 511‘δίωξή του, ὅπως μερικοὶ ἄλλοι, γραφουν 010
Δελτίο ποῦ ἐκδίδουν στὸ Λονδίνο («TURKEY

TODAY», Σεπτέμβρης 1974, Ἀρ. 18) και τα
πιὸ κατω; «Κύκλοι τοῦ NATO στραγγαλισαν
τὴν ἀνεξαρτησία καί κυριαρχία της Κυπριακῆς Δημοκρατίας καὶ φέραν αιμα καιχέρειπια
στὸ νησί, πρῶτα με τὴ χούντα και μετα με την
εἰσβολὴ τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης και της
στρατιωτικῆς κλίκας. Ἡ ἀδέσμευτη και φιλειρηνικὴ πολιτικὴ τῆς κυβερνήσεως Μακαρίσυ,
ἀπετέλεσε για καιρὸ στόχο τῶν σχεδιων τωγ
ΗΠΑ καὶ τοῦ NATO 011‘]v προσπάθειά τους να
περικυκλώσουν τὶς σοσιαλιστικες χῶρες κάι να
ἐνισχύσουν τὴ θέση τους στὸ χῶρο της M_.
Ἀνατολῆς. Οἱ ΗΠΑ, 1] ΣΙΑ καὶ κυκλοι του
NATO ἀμεσα ή ἐμμεσα ἀναμίχθηκαν στὸ πραυξικόπημα ἐναντίον τοῦ Ἀρχ. Μακάριου, του
νόμιμα ἐκλεγμένου ἡγέτη μιᾶς ἀνεξαρτητης
ω α ...»
,
χ ,Ξύξὰ για τοὺς ἀναγνῶστες τοῦ ANTI. Για
τὸν κ. Κ. ὑπάρχει ὁ λαὸς ποὺ κρίνει και 1]
Ἱστορία, ποὺ γράφει καὶ τοὺς ἀγῶνες ὅσων
κατηγορεῖ μα καὶ τοὺς δικούς 101)!
Ἀ. Χριστοδουλίδης
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Διευθυντήςε
Μανώλης Γλέζος

μετα τὶς τραυματικὲς ἐμπειρίες τῶν τελευταίων 40 χρόνων

MIA -ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ~
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
(1941 - 45)
Τοῦ Γερμανοῦ- ἱστορικοῦ Χάιντς Ρὶχτερ

IV. Τὸ 1944
Τὸ 1944
· Τὸν Αὕγουοτο τοῦ 1943 εἶχαν παρθεῐ τέτοιες ἀποφάσεις ποὺ ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ ὁδηγοῦσαν σὲ ἐνοπλη σύγκρουση τὸν βρετανικὸ
ἰμπεριαλισμὸ μὲ τοὺς Ἕλληνες ἐκείνους 7101‘)
ἀγωνίζονταν για τὴν ἀνεξαρτησία τους. Ἡ 00ναδικὴ πιθανότητα να ἀποφευχθεῖ ἡ σύγκρουση καὶ παρ’ ὅλα αὐτα νὰ κατακτηθεῐ 1]
ἀνεξαρτησία ῆταν ἡ ἐξῆςῑ Τὸ ΕΑΜ ἐπρεπε να
μπεῖ στῆν κυβέρνηση ἐξορίας έτσι ὥστε να
ἀναγκάσει τοὺς Βρετανοὺς σὲ ἀλλαγὴ πορείας.
Για τὸ σκοπὸ ὅμως αὐτό, τὸ ΕΑΜ ἔπρεπε βέβαια νὰ ἐχει μιὰ πλήρη καὶ καθαρὴ πολιτικὴ
ἀντίληψη τῶν πραγμάτων. Τὸ ΕΑΜ ὅμως ἀρχισε μὲ στρατηγικὰ καὶ τακτικὰ λάθη. Ἀποτέλεσμα τῶν λαθῶν αὐτῶν ῆταν ἠ ἐνοπλη ἐπέμ-

βαση τῆς Μ. Βρετανίας ὀτὴν Ἑλλάδα καὶ ἡ
ἥττα τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων.

Ἀπὸ τὸ Δεκέμβριο τοῦ 1943 ὁ Τσουδερὸς
εἶχε ἀποκτήσει ἐπαφὴ μὲ τὸν ἀρχιεπίσκοπο
Δαμασκηνὸ για νὰ μπορέσει να δώσει εὐρύτερη βάση στῆν κυβέρνησή του μὲ τὴν εἴσοδο 0’
αὐτὴν πολιτικῶν ἀπὸ τὴν Ἀθήνα. Παράλληλα
διεξάγονταν διαπραγματεύσεις με τὸ EAM. T0
EAM ἐπανῆλθε στίς προτάσεις του τοῦ Αὐγούστου καὶ ζήτησε τὸ σχηματισμὸ «κυβερνή-

~

σεως ἐθνικῆς ἑνότητός», ἕνα μέρος τῆς ὁποίας
κτον. Στὶς 8—3 ἐπικοινώνησε στὸ Λονδίνο ό
ἐπρεπε να ἐχει τὴν ἕδρα του στὰ ἑλληνικα
Τσουδερὸς μὲ τὸ βασιλιὰ καὶ τοῦ τόνισε ὅτι 1']
βουνά. Ἰδιαίτερη σημασία ἀποκτᾶ ἡ πρόταση
11901001] περὶ ἀντιβασιλείας ῦποστηρίζεται
αὐτὴ ἀναφορικα μὲ τα σχέδιά τοῦ ΕΑΜ να
ἀπ’ ὅλες τίς πολιτικές παρατάξεις τῆς Ἐλλάσχηματίσει, ἀκριβῶς ὅπως καὶ ὁ Τίτο, κυβέρδας. Στὶς 10.3 ὁ Γεώργιος ἀπαντᾶ ἀρνητικά.
νηση στα βουνά.
Ὁ Τσουδερὸς δὲν ἀνακοινώνει τὴν άρνηση
Στὸ μεταξὺ εἶχαν ἐπιδεινωθεῖ οἱ σχέσεις μεαὐτὴ στὸ έλληνικὸ ύπουργικὸ ουμβούλιο.
ταξὺ Τσουδεροῦ καὶ Γεωργίου B’, πρὸ πάντων
Περίμενε ἀκόμα τὴν ἀμερικανικὴ καὶ ἀγγλικὴ
ἐπειδὴ ὁ βασιλιὰς καὶ ἡ αὐλική του καμαρίλα
ὑποστήριξη.
Στὸ μεταξύ, καὶ λόγω τοῦ σχηματισμοῦ στα
ἀσκοῦσαν παράλληλη μὲ τὴν κυβέρνηση πολιτικὴ καὶ ό Τσουδερὸς — ἀπὸ ὀπορτουνιστικοὺς
ἐλληνικα βουνὰ τῆς Πολιτικῆς Ἐπιτροπῆς
Ἐθνικῆς Ἀπελευθερώσεως (ΠΕΕΑ), ἀρχίζει
λόγους - εἶχε χαράξει δημοκρατικὴ πορεία
οτὴν κυβέρνησή του.
ό Τσουδερὸς να πιέζεται ἀπὸ τὸ χρόνοι ’Ὴξερε
ὅτι ἂν δὲν κατάφερνε νὰ μεταστρέψει τὸ βασιὉ Τσουδερὸς ἐκμεταλλεύτηκε τὴν ἀπάντηση
λιά, θα ἐπρεπε να παραιτηθεῖ καί, ἀκριβῶς
τῶν πολιτικῶν ἀπὸ τὴν Ἀθήνα για μιὰ νέα
ὅπως οτὴν περίπτωση τῆς Γιουγκοσλαβίας, οἱ
ὅξυνση τοῦ θέματος τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ βασισύμμαχοι θα ῆταν ἀναγκασμένοι τελικὰ να
λιᾶ οτὴν Ἐλλάδα. Oi πολιτικοὶ τῆς Ἀθήνας ἀναγνωρίσουν τὴν ΠΕΕΑ. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι
σε πλήρη ὀμοφωνία 0‘5 τὴν ἀντίσταση - πρότὰ πρῶτα τηλεγραφήματα τῆς ἐπιτροπῆς πρὸς
τειναν να ἀκολουθηθεῖ ἕνας νέος δρόμος; Πατὸν Τσουδερὸ ηταν συμφιλιωτικά, ἡ ΠΕΕΑ
ραίτηση ἀπὸ δεσμευτικὴ δήλωση τοῦ βασιλιᾶ
ὅμως ἐπέμενε στὸ σχηματισμὸ κυβέρνησης ἐκαὶ ἀντὶ γι’ αὐτὸ ὑπογραφὴ ἀπὸ τὸ βασιλια
θνικῆς ἑνότητας. Ἡ ἀπαίτηση αῦτὴ ἔφερε τὸν
ἑνὸς νόμου ποὺ θα καθιστοῦσε τὸ Δαμασκηνὸ
Τσουδερὸ σὲ ἀμηχανίαε Γιατῖ ἀν 0'1 πολιτικοὶ
ἀντιβασιλια μετα τὴ γερμανικὴ ἀποχώρηση.
τῆς Ἀθήνας εἰχαν δεχτεῐ να παραχωρηθοῦν
Ὁ Τσουδερὸς ἀνακοίνωσε τὴν πρόταση
στοὺς ἀριστεροὺς μόνο δύο ὑπουργικα χαρτοαὐτὴ στὸ Λῆπερ καὶ στὸν Ἀμερικανὸ πρεσβευτὴ Mac Veach, μὲ τὴν παράκληση να ὑπο- 4 φυλάκια στὴν κυβέρνηση τοῦ Καίρου, τώρα
ἐρχόταν τὸ ΕΑΜ καὶ ζητοῦσε τέσσερις ὑπουρστηριχθεῖ ἀπὸ τὸ Λονδίνο καὶ τὴν Οὐάσιγ-
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γούς, μεταξὺ τῶν ὁποίων καί έναν ἀντιπρόεδρο, ποὺ θα εἶχαν τὴν ἕδρα τους στα ἐλληνικα
βουνά.
Ὁ Τσουδερὸς ἐρχεται σέ ἐπαφὴ μὲ τὸ Σοφούλη οτὴν Ἀθήνα καὶ τοῦ ζητάει να ἀντιταχτεῖ στὸ ΕΑΜ. Μὲ ὰπανωτὰ τηλεγραφήματα
πιέζει ἐξάλλου τὸ βασιλια νὰ λάβει μία ἀπόφαση. Ὁ Γεώργιος Β’ ᾶπαντα ἐπιφυλακτικά.
Στὸ μεταξὺ ἡ ΠΕΕΑ προειδοποιεῖ τὸν Τσουδερὸ ὅτι δέν θα ἀνεχθεῖ καμία ὑπερβολικὴ
καθυστέρηση.
Ἡ δημιουργία τῆς ΠΕΕΑ όδήγησε σε ἀναταραχὴ τὶς στρατιωτικες δυνάμεις, οἰ ὁποῖες
φοβήθηκαν μια ἐξέλιξη παρόμοια μὲ τοῦ 1943.
Στὶς 31.3 ἀξιωματικοὶ τοῦ στρατοῦ καὶ τῆς
ἀεροπορίας, -ἐνεργῶντας κατ’ ἐντολὴν τῶν
στρατιωτικῶν δυνάμεων ποὺ ἐλεγχαν, δηλώνουν στὸ Τσουδερὸ ὅτι ἐπρεπε να ἀναγνωριστεῖ ἡ ΠΕΕΑ καὶ ὅτι ἔπρεπε να γίνει εὐρὺς
ανασχηματισμὸς στὸ Κάιρο. Πάλι πληροφορεῐ

ἀποστάτης τῆς δημοκρατίας, ὁ στρατηγὸς Βεντήρης (ὁ ξένας ἀπὸ τὴν ἐπιτροπὴ τῶν 6 συνταγματαρχῶν), ό ὁποῖος προβαίνει σὲ τέτοιας έκτασης ἐκκαθαρίσεις στὸ στρατό, ὥστε στὸ τέλος να μὴν ἐχουν μείνει ἀλλα στοιχεῖα παρα
βασιλικοὶ καὶ ἀντικομμουνιστές. Ἡ συντριβὴ
τῆς ἀντιπολίτευσης στὸν ἐλληνικὸ στρατὸ ἐπίσπευσε καὶ τὸ τέλος τῆς κυβέρνησης τοῦ Βενιζέλσυ. Ἡ άφιξη τῶν πολιτικῶν ἀπὸ τὴν
Ἀθήνα καὶ τῶν ἀντιπροσώπων τῆς ἀντίστασης
ἀναμενότανε ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγμὴ καὶ ό Βενιζέλος θα μποροῦσε να ἐλπίζει σε συμπαράσταση ἀπ’ αὐτὴ τὴν πλευρά. Μετὰ ὅμως ἀπὸ
ἀσκηση μαζικῆς πίεσης ἀπὸ τὴ βρετανικὴ
πλευρά, ὁ Βενιζέλος ἐξαναγκάζεται να ἀνακοινώσει στὶς 25.4 τὴν παραίτησή του. Στὶς
26.4 γίνεται πρωθυπουργὸς ὁ Γεώργιος Παπανδοέσυ.

πολιτικοὶ ἀρνήθηκαν να λάβουν μέρος στὴ νέα
κυβέρνηση. Αὐτὸ δὲν ἐμπόδισε βέβαια τὸν
Παπανδρέου να ἀνακοινώσει τὶς προγραμματικές του δηλώσεις. Τὸ κύριο σλόγκαν του
ἦταν; Μία πατρίδα, μία κυβέρνηση, ἕνας
στρατός. Πάρα πέρα ἀνακοίνωνε ὅτι θα ἐξάλειφε τὴν τρομοκρατία στα ἑλληνικα βουνὰ μ’ αὐτὸ βέβαια δέν ἐννοοῦσε τὴν τρομοκρατία
τῶν κατακτητῶν.

Of προγραμματικὲς αὐτές δηλώσεις ἀποτελοῦσαν στὴν οὐσία κήρυξη πολέμου κατα τοῦ
ΕΑΜ. Ἡ κυβέρνηση «ἐθνικῆς ένότητας» δὲν
θα ῆταν παρα κυβέρνηση ἀντικομμουνιστικῆς
ἑνότητας. IT αὐτὸ ῆταν καταδικασμένη σὲ
ἀποτυχία ή σύγκληση διάσκεψης για τὴν ἐπίτευξη τῆς ἐθνικῆς ἐνότητας, Στὸ ΕΑΜ δέν
ἀπόμεινε ἄλλη ἐκλογὴ παρα ή ὑποταγὴ ἢ ή
ἀθέτηση τῶν συμφωνιῶν. Ἴσως ὅμως να εἶχε
ἀκόμα μιά εὐκαιρίας μὲ αμεση εἴσοδο στὴν κυβέρνηση θα μποροῦσε τουλάχιστον να ἐπηρεάσει, ἐστω καί λίγο, τὴν ἐξέλιξη.
Στὶς 4.2 παύουν οἱ ἐχθροπραξίες μεταξὺ
ΕΛΑΣ καὶ ΕΔΕΣ. Στὶς 7.2 ἀρχίζαυν οἱ διαπραγματεύσεις στὸ Μυρόφυλλο. 'O διαπραγματευτικὸς στόχος τοῦ ΕΑΜ ῆταν ἡ δημιουργία ἑνὸς ’ἑνωμένου ἀνταρτικοῦ στρατοῦ καὶ ό
σχηματισμὸς κυβέρνησης ἐθνικῆς ἐνότητας. Τὸ
Κάίρο ὑπέδειξε στὸ Γουντχάουζ να ματαιῶσει
τὴν ἐνωση ,τῶν ὁμάδων καὶ να παραλύσει τὴ
συζήτηση γύρω ἀπὸ τὸ πολιτικὸ θέμα.
Στὸ τέλος πάρθηκαν μόνο δύο ἀποφάσεις
ποὺ καταδίκαζαν τοὺς δοσίλογους μέλη τοῦ
ΕΔΕΣ καὶ κατηγοροῦσαν τὰ τάγματα ἀσφαλείας σαν ὄργανα τοῦ ἐχθροῦ. Οἱ διαπραγματεύσεις για τὸ στρατὸ καὶ για τὴν κυβέρνηση
τορπιλλίστηκαν ἀπὸ τὸ Γουντχάουζ. Ἐπίσης
κανένα ἀποτέλεσμα δέν ἐφερε ἡ συνέχιση τῆς
διάσκεψης οτὴν Πλάκα. Τὸ σύμφωνο τῆς 29 2 ἐπιβεβαίωνε στὴν οὐσία μόνο τὸ status quo.
Σπουδαιότερη ῆταν μια μυστικὴ συμπλήρωματικὴ ρήτρα, μὲ τὸ ἀκόλουθο περιεχόμενα
“Ολες οἱ ἀντιστασιακὲς ὀργανώσεις θα διευκόλυναν τὴ διείσδυση συμμαχικῶν στρατιωτικῶν
δυνάμεων οτὴν Ἑλλάδα πρὶν ἀπὸ τὴ γερμανικὴ ἀποχώρηση, καὶ θα λάβαιναν μέρος οτὴν
ἐπιχείρηση «καταδίωξη τῶν Γερμανῶν». Ὁ
Γουντχάουζ οχολιάζει;
«Αἱ συμμαχικαὶ δυνάμεις ἐπρεπε να ἐνοχλήσουν ἐντατικῶς τὴν ὑποχώρησιν τῶν Γερμανῶν, ἀλλα ταυτοχρόνως εἶχον κατὰ νοῦν τὸν
χρήσιμον ρόλον τὸν ὁποῖον θα έπρεπε να παίξουν ἐμποδίζοντας τὸν ΕΛΑΣ μὲ ἕνα κίνημα
να καταλάβει τὴν ἐξουσίαν τὴν στιγμὴν τῆς
ἀπελευθερώσεως».

ὁ Τσουδερὸς τὸ Γ εώργιο 8’ 01:0 Λονδίνο Γκαῖ
τοῦ ζητάει νὰ ἀποδεχτεῐ τὸ σχέδιο τῆς ἀντιβασιλείας.
ς
Ἡ κατάσταση ἐπιδεινώνεται καὶ πάλι τὶς
έπόμενες μέρες. ‘O Τσουδερὸς ζητάει ἀπὸ τὸν
πολιτικὸ κόσμο τῆς Ἀθήνας καὶ ἀπὸ τὴν ἀντί<
σταση να στείλουν τὸ γρηγορότερο ἀντιπροσώπους στὸ Κάϊρο. Στὸ βασιλια γνωστοποιεῖ
ὅτι ἐπίκειται παραίτηση ὅλων τῶν μελῶν τῆς
‘1' ,ι
κυβέρνησης του, ἂν δέν ἀποφασίσει σύντομα.
Ἡ ἀναταραχὴ στὸ στράτευμα αὐξάνει. Τὸ
ναυτικὸ ἐνώνεται στὶς διαμαρτυρίές. Ὁ Βενιζέλος δηλῶνει στὸν Τσουδερὸ ὅτι μόνο ἂν γίνει . . ’
ό ἴδιος πρωθυπουργὸς θα μπορέσει καὶ πάλι
.1
να ἀποκτήσει τὸν ἐλεγχο τῆς κατάστασης. cO
. Τσουδερὸς βλέπει ὅτι δέν μπορεῖ να κρατηθεῖ
’ἴ
στῆ θέση του καὶ παραιτεῖται. Τωρα (ἰντιορα ό
I ὁ.
Γ εώργιος B' ἀμέσως καὶ ὸέν ἀποδέχεται τὴν
παραίτηση. Ταυτόχρονα δ βασιλιας ζητάει
”
ἀπὸ τοὺς Βρετανοὺς - ἐν ἀγνοία τῆς κυβέρνησής του - να καταστείλουν βίαια τὴν ἀνατα·
ραχή. Ὁ Τσουδερὸς ἀπευθύνει ἀκόμα μια \‘1‘11
ἱ’ἕ
,μ’
.-“ \φορὰ ἐκκληση στὸ βασιλιά, νὰ δώσει. ἐντολὴ
σχηματισμοῦ νέας κυβέρνησης στὸ Βενιζέλο,
.3": J ·
γιατὶ μόνο αὐτὸς μπορεῖ να διατηρήσει τὴν
Η ι , - .·
ἑνότητα. Ὁ Γεώργιος ὅμως δέν ἅπαντα. Oi
Βρετανοὶ στὸ μεταξὺ εἶχαν ὑποτιμήσει ἀρχικὰ
τὴν ἀναταραχὴ στὶς ἑλληνικές ἐνοπλες δυνά’Ἀγγελου Θεοδωρόπουλου; «Τὸ κελλιίκ,
μεις. Τώρα ἡ ἀντίδραση εἶναι λαθεμένη. Ὁ
Ἂν συγκρίνει κανείς αὐτὴ τὴν «ιίνταρσιίμ
ἴδιος ὁ Τσώρτσιλ ἐπεμβαίνει στα γεγονότα.
μὲ κείνη τοῦ περασμένου χρόνου, θα διαπιΤηλεγραφεῖ στὸν Τσουδερὸ ὅτι δὲν κατανοεῖ
στώσει παράλληλα γεγονότα. Ἡ ἀποφασιτὴν παραίτησή του καὶ στὸν Λῆπερ ὅτι μποστικὴ διαφορὰ ἠταν ὅτι ὁ Τσώρτσιλ τὸ 1944
ροῦσε να κάνει ό,τι ἐκρινε σκόπιμο ὥστε νὰ
μπόρεσε νὰ χαράξει σκληρὴ γραμμὴ λόγω τῆς
κρατήσει τὸν Τσουδερὸ στὸ ἀξίωμά του μέχρι
γενικῆς μεταβολῆς τῆς στρατιωτικῆς κατάστανα ἐλθει ὁ Γεώργιος B’ 01:0 Κάϊρο. Μετὰ ὅμως
Ἡ ἀποδοχὴ αὐτῆς τῆς ρήτρας ῆταν για τὸ
σης. Οὔτε τὸ 1943 οὐτε τὸ 1944 ὑπῆρξε κομ- ΕΑΜ τὸ ἀποφασιστικὸ λάθος. Κατ’ ἀρχὰς διἀπὸ μια συνομιλία του μὲ τὸ βασιλιᾶ, ὁ Τσώρτσιλ συναινεῐ στὸ διορισμὸ τοῦ Βενιζέλου σὰν ’ μουνιστικη (ἰνταρσία, μόνο ποὺ τὸ 1944 εἶχε ευκόλυνε τὴν ἐνοπλη ἐπέμβαση τῶν Βρετανῶν.
πιάσει ἡ σπορὰ τοῦ κομμουνιστικοῦ κινδύνου;
πρωθυπουργοῦῑ “Ο Τσώρτσιλ εἶχε ἀποφασίσει
Στὴν Πλάκα διασπάστηκε ὁριστικὰ ή ἑνότητα
μποροῦσεκανεὶς νὰ κατηγορεῖ τοὺς δημοκρα- τοῦ δημοκρατικοῦ κόσμου. Ἕνα μέρος δημονὰ ἀκολουθήσει σκληρὴ γραμμὴ στὸ θέμα τῶν
τικοὺς σὰν κομμουνιστὲς καὶ να τοὺς «μετα- κρατῶν παλιάς μορφῆς ὑπὸ τὸν Ζέρβα πλησίέ
ἐλληνικῶν ἐνόπλων δυνάμεων, καὶ τὴν εὐθύνη
χειρίζεται» παρόμοια. Γι’ αὐτὸ ἀκόμα πιὸ ἐκ- ασε τὴν ἀντικομμουνιστικὴ δεξιά, ἐνῶ Eva
γι’ αὐτὸ ἐπρεπε να τὴ φέρει ὁ δημοκρατικὸς
πληκτικός εἰναι ὁ διορισμὸς τοῦ «δημοκράτ-η»
Βενιζέλος.Πληροφορεῖ τὸ Λῆπερ ὅτι ὁ Γεώρἀλλο τμῆμα δημοκρατῶν προσέγγισε τὸ ΚΚΕ,
Παπανδρέου σαν πρωθυπουργοῦ. Πῶς μπορεῖ ποὺόάρχισε νὰ κερδίζει μὲ τὴν πρόοδο τῶν γεγιος Β’ εἶναι ὁ συνταγματικα ἀνῶτατος ἄρχων
τῆς Ἑλλάδας, ὅτι εἰναι σύμμαχος τῆς Μεγ.
αὐτὸ να ἐξηγηθεῖ; Τὸ χειμῶνα τοῦ 1943 ὁ Παγον των.
πανδρέου ὑπέστη μια ἀπὸ ἐκεῖνες τὶς μεταΒρετανίας καὶ ὅτι «ἐμιγκρέδες, μηδαμινότητες
Ἡ δημιουργία τῆς ΠΕΕΑ ἀποτελεῖ έκφραση
μορφώσεις ποὺ ἀργότερα τοῦ πρόσδωσαν τὴν στιγμιαίας ἀδυναμίας τοῦ KKE. Ὁ ἐμφύλιος
καὶ ληστὲς» (οἱ ἀγωνιστὲς τῆς ἀντίστασης) δέν
προσωνυμία «ἀνεμοὸοῦρας». Ὁ Παπανδρέου
θα μποροῦσαν να ἀλλάξουν τίποτα. Ἡ πολιπόλεμος ἐγινε ἀφορμὴ για νὰ βροῦν μέσα στὸ
«ἀναγνώρισε» ξαφνικὰ τὸν κίνδυνο ποὺ προ- ”ιδιο τὸ ΕΑΜ κάποια ἀπήχηση. οἱ άντικομμουτικὴ ἀναταραχὴ στὸ στράτευμα μεταβάλλεται
ερχόταν ἀπὸ τὴν ἀπειλὴ τῶν κομμουνιστῶν. Σὲ νιστικὲς τάσεις. Ἔτσι ἡ δημιουργία τῆς ΠΕΕΑ
στὸ μεταξὺ σὲ ἀνταρσία. Στὶς 1Ο.4 ἔρχεται ὁ
Γεώργιος Β’ στὸ Κάῖρο. Μόλις στὶς 14.4. δι’νει
ἐπανειλημμένα μηνύματα καὶ ἐκθέσεις ποὺ
ἦταν τὸ ἐξωτερικὸ σημάδι·γιὰ τὴ γραμμὴ ποὺ
ἀπευθύνονται στοὺς Βρετανοὺς, διοχετέύει
ἐντολὴ στὸ Βενιζέλο να σχηματίσει κυβέρνηση.
χάραζε τὸ ΕΑΜ προσπαθῶντας νὰ ξεφῦγει
προτάσεις για τὸν τρόπο ποὺ θὰ μποροῦσε να
Στὸ μεταξὺ οἱ Βρετανοὶ ἐχουν προβοκάρει μὲ
ἀπὸ τὴν ἀπομόνωση ποὺ τὸ ἀπειλοῦσε. Ἡ θεἐξοντωθεῖ τὸ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Ἀποφασιστικὸ
διάφορες στρατιωτικές κινήσεις τὶς ἐλληνικὲς
μελιώδης διαφορὰ ἀπὸ τὴν ὀργάνωσῆ τοῦ Τίτο
ῆταν, ὅμως, ὅτι σύναψε μὲ τὸν ἀρχιεπίσκοπο
ἐνοπλες δυνάμεις καὶ τὶς ’έχουν ἀναγκάσει να
AVNOS* ἧταν, ὅτι ή ΠΕΕΑ δὲν εἶχε σὰν στόχο ς
Χρύσανθο τὴν ἀκόλουθη συμφωνίας Εαν γιπάρσυν θέση μάχης. Μετὰ ἀπὸ ρητὴ διαταγὴ
νὰ ἀνατρέψει τὴν ἐξόριστη κυβέρνησηι ἁπλῶς
νόταν πρωθυπουργὸς, θα έφερνε τὸ βασιλιὰ ἤθελε νὰ μπεῖ α’ αὐτήν. Ἀπὸ πίσω κρυβόταν ἡ Α
τοῦ Τσώρτσιλ αὐξάνονται σὲ τέτοιο βαθμὸ οἱ
πίσω στῆν Ἑλλάδα. Αὐτὸ έκρινε τὴν ὅλη ἐξέστρατιωτικὲς πιέσεις, ποὺ ἀναγκάζουν τα ἑλπρόθεση να ἀποκατασταθεῖ καὶ πάλι ἡ δημο- .
λιξη, καὶ οἱ Βρετανοὶ μετέφεραν τὸ «νέο» ἄν- κρατικὴ ἑνότητα, ὅπως τὸν Αύγουστο τοῦ,
ληνικὰ στρατεύματα να παραδοθοῦν. “Ὀσοι
θρωπο ἀπὸ τὴν Ἀθήναστὸ Κάῖρο.
ὑποτάχτηκαν ὑποβλήθηκαν σε πολιτικές ἐκ1943. Τὸ πραγματικα γεγονὸς ὅτι ἡ ΠΕΕΑ
καθαρίσεις; Οἱ δημοκρατικοὶ μεταφέρονται σὲ
Ἀκόμα δὲνέἰχε φτάσει καλὰ καλὰ ό Πα- ἀποτελοῦνταν κυρίως ἀπὸ ὃημοκρατικὲς ·
στρατόπεδα συγκέντρωσης, ὅπου καὶ παραμέπανδρέου στὸ Κάῐρο καὶ οἱ ”Αγγλοι ἔβαλαν
προσωπικότητες, ὑπογράμμιζε τὴν πολιτικὴ
νουν μέχρι τὸ καλοκαίρι τοῦ 1945. Τὸ πεδίό τὴν προπαγανδιστικὴ μηχανή τους να δουλεύει
αὐτή. Ἡ ΠΕΕΑ εἶχε κάθορίσει τρεῖς στόχουςέ
μένει ἐλεύθερο στοὺς βασιλόφρονες; Στὴν κοἐξυμνώντας τὸν [Ιαπάνδρέου σαν τὸ νέο ΤσαμἙνοποίηση τῆς ἀντίστασης, σχηματισμὸς m; 4
ρυφὴ τοῦ στρατεύματος τοποθετεῖται ένας
πιον τῆς ἐθνικῆς ἐνότητας, Οἱ ἄλλοι Ἕλληνες
βέρνησης ἐθνικῆς ἐνότητας καὶ διοίκηση τῆςμ

44

“

σχηματίσει ἕνα μέτωπα ἐναντίον τοῦ ΕΑΜ.
Στὸν ἐναρκτήριο λόγο του ό Παπανδρέου ἐπιτέθηκε κατα τοῦ ΕΑΜ-ΕΛΑΣῑ Στὴν Ἑλλάδα
ἐπικρατεῖ χαώδης κατάσταση, αἱ Γερμανοὶ
σφάζουν, τα τάγματα ἀσφαλείας σφάζουν, οἱ
άντάρτες σφάζουν... ”Ενοχος για τὴ ,δημιουργία τῶν ταγμάτων ἀσφαλείας εἶναι τὸ ΕΑΜΕΛΑΣ. Ἡ ἐθνικὴ ἑνότητα μπορεῖ να ἐπιτευχθεῖ μόνο μέ τὴ διάλυση τοῦ ΕΑΜ. Ἔτσι ἐθαβε

ἐλεύθερης ὀρεινῆς Ἑλλάδας. Ἀπ’ αὐτοὺς πέτυχε τὸν τρίτο στόχο; Ἡ αὐτοδιοίκηση καὶ ἡ
λαϊκὴ δικαιοσύνη, ποὺ εἰχαν παραλύσει ἀπὸ
τίς γερμανικὲς ἐπιθέσεις, ὰναδημιουργήθηκαν
καὶ τελειοποιήθηκαν. Μία περιεκτικὴ νομοθετικὴ δραστηριότητα ρύθμιζε τα κρατικὰ
ἐσοδα, τὴν ἐκπολιτιστικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ
πολιτική, καθὼς καὶ τὴν ἀσφάλεια. Οί ἐκλογές
για τὴν ἀνάδειξη μελῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου θα πρόσδιδαν τὴν ἀναγκαία νομιμότητα.
Μετὰ τὴ διεξαγωγὴ αὐτῶν τῶν ἐκλογῶν, τὸ
Συμβούλιο ἐπεξεργάστηκε ἕνα Σύνταγμα για
ὅλη, τὴν ὀρεινὴ Ἐλλάδα, ποὺ ἀπεικόνιζε
ἀκόμα καθαρώτερα τὴ συμφιλιωτικὴ στάση

-_

τοῦ EAM.

.

’

”Av μποροῦσαν ὅλα τὰ στελέχη τοῦ ΚΚΕ να
κρατηθοῦν σ’ αὐτὴ τὴ γραμμή, θα μποροῦσε
’ίσως ἡ ΠΕΕΑ να εἶχε πετύχει τὸν πρῶτο της
στόχο. Ἀντὶ γι’ αὐτὸ ὅμως εἴχαμε ἐθνικὴ καταστροφῆς Ὁ ”Αρης Βελουχιώτης ἐπιτίθεται
ἐναντίον τοῦ 5/42 συντάγματος καὶ τὸ διαλύει.
Ὁ Ψαρρὸς φονεύεται.
Τὰ πολιτικὰ παρασκήνια αὐτῆς τῆς ὑπόθεσηςῑ ὅπως δ ΕΔΕΣ ἐτσι καὶ τὸ ΕΚΚΑ εἶχε
ὑποστηριχθεῖ ἀπὸ τοὺς Βρετανοὺς καὶ εἶχε
ἐπανδρωθεῖ μὲ βασιλόφρσνες ἀξιωματικούς.
Μία ὁμάδα βασιλικῶν εἰχε διαχωριστεῖ ἀπὸ
τὴν ὑπόλοιπη ἀντίσταση καὶ εἶχε δημόσια
ἀνακαινώσει τὴν πίστη της στὸ Γεώργιο καὶ
στοὺς Βρετανούς. Εἰναι ἀλήθεια ὅτι ὁ Ψαρρὸς
ἐπέκρινε αὐτὴ τὴν ἐνέργεια, δέν μπόρεσε ὅμως
νὰ κάνει τίποτα ἐναντίον τῶν ἀξιωματικῶν
αὐτῶν. Μερικές διάφορες ἀνάμεσα α’ αὐτὴ τὴν
ὁμάδα καὶ στὸν ΕΛΑΣ ἐδωσαν τὴν εὐκαιρία
στὸν ”Αρη, χωρὶς τὴν έγκριση τῆς ΠΕΕΑ, να
ξεδιαλύνει τὴν κατάσταση. Ὁ ”Αρης, ποὺ
ἀνῆκε στοὺς «ἱέρακες», εἰδε μόνο μιὰ λύση;
Τὴν ἐξόντωση τοῦ 5/42 Συντάγματος. Τὰ ’ίδια

τὰ μέλη τοῦ ΚΚΕ οτὴν ΠΕΕΑ ῆταν ἀπογα-

, ητευμένα, γιατὶ μ’ αὐτή του τὴν ἐνέργεια ὁ
ἕ ”Αρης καθιστοῦσε τὴ συμφιλιωτικὴ πολιτική
τους ἀναξιόπιστη,
_
,Ἡ ΠΕΕΑ δὲν διαχώρισε ποτὲ δημόσια τὴ
θέση της ἀπὸ τὸν ”Αρη καὶ φέρει ἐτσι, τουλά, χιστον ἠθικά, ἕνα αἴσθημά συνενοχῆς. Οὔτε,
f ὅμως οἱ Βρετανσὶ ἐκαναν καμια ἐνέργεια για
ζ v01 παρεμπσδίσουν τὴ διάλυση τοῦ συντάγματος, παρ’ ὅλο ποὺ εἶχαν πληροφορίες για τὴν
, ’ἐπικείμενη ἐπίθεση. Εἶναι ἐνδεχόμενα ἡ βρε·τανικὴ ἡγεσία v01 ἐνδιαφερόταν για τὴν παραπέρα ἀποδυνάμωση τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων καὶ τὴν ἐνοχοποίηση τῆς ΠΕΕΑ.
Ὁ πρῶτος στόχος, λοιπόν, τῆς ΠΕΕΑ, ἡ
ἑνοποίηση δηλ. τῆς ἀντίστασης, εἶχε ἀποτύχει.
Τὸ μόνο ποὺ ἀπόμενε ῆταν ὁ σχηματισμὸς κυβέρνησης ἐθνικ“ς ἑνότητας. Ἡ διάσκεψη τοῦ
Λιβάνου, ποὺ ,ε χε συγκληθεῖ ἀπὸ τὸν Τσου’ δερὸ καὶ τὸ Βενιζέλο, ἀρχισε τὸ Μάη. Ἀντίθετα μὲ τὴ διάσκεψη τοῦ Αὐγούστου, ἐδῶ ὁ
’ δημοκρατικὸς κόσμος ἧταν διασπασμένος καὶ
μ ἡ ἐθνικὴ ἀντίσταση κατακερματισμένη. Στὸ
ἑδώλια τοῦ κατηγορουμένου ὁὲν καθόταν ὁ

, ; Γεώργιος B’, ἀλλὰ τὸ EAM. Καινούργιο ῆταν
;
’

ἐπίσης τὸ στοιχεῖα ὅτι στὴ διάσκεψη αὐτὴ αντιπροσωπεύονταν καὶ, οἱ δεξιοὶ μυστικοὶ σύν-

’

δεσμοι. Ἡ ἐξέλιξη τῆς διάσκεψης ἦταν ἀπὸ

3 πρὶν καθορισμένη; Ὁ Λῆπερ κρατοῦσε συνεχὴ
. , ἐπαφὴ μὲ τοὺς δεξιοὺς σύνεδρους καὶ τὸν Πα, πανδρέου. Ὁ ἴδιος ὁ Παπανδρέου προαπά3 ; θησε, ’πρὶν ἀπὸ τὴν έναρξη τῆς διάσκεψης, v01

ό Παπανδρέου τὴν ἠθικότητα τῆς ἀντίστασης.
Τὴ στιγματιζε σαν ληστρική, χρησιμοπαιώντας
τα ἐπιχειρήματα τῆς γερμανικῆς καὶ ἀγγλικῆς
προπαγάνδας. Ταύτιαε τὸ ΕΑΜ με τὸ ΚΚΕ
καὶ πρόβαλε τὸ παθολογικὸ κομμουνιστικὸ μίσος τῆς ἐλληνικῆς μπουρζουαζίας κατα τοῦ
ΕΑΜ; "Av 10 EAM δηλ. δέν ὑποχωροῦσε. τότε
θα ἐπαιρνε τὴν εὐθύνη για τὴν ἀποτυχία τῆς
διάσκεψης καὶ θα μποροῦσε να καταγγελθεί
σαν ἀντεθνικὴ ὀργάνωσῆ. Οἱ ἀντιπρόσωποι
τοῦ ΕΑΜ ἐπεσαν στὴ (Γάκα ποὺ τοὺς ἔστησε ό
ΙΙιιπιινδιςιέον κιιι παρέμειναν στὴν όρχιιινυιση,
Στη συνέχεια ο Παπανδρέου κατευθυνε κυρι-

αρχα τα ἄλυτα ἐθνικα προβλήματα. Ἡ διάσκεψη ἐκφρασε τὴν άπσψη πάνω στὸ θέμα τῆς
ἐπιστροφῆς τοῦ βασιλιᾶ, ὅτι ό Γεώργιος B’ δέν
ἐπρεπε νά ἐπιστρέψει πρὶν ἀπὸ τὸ δημοψήφισμα. Ὁ Παπανδρέου πέτυχε να ἀνατεθεῖ στὴν
κυβέρνησή του ταξεκαθάρισμα τοῦ θέματος
αὐτοῦ, ὅπως εἶχε γίνει καὶ μέ τὴ δήλωση τοῦ
βασιλιά τῆς 8.·11.1943. T0 τάγματα ἀσφαλείας
δἐν διαλύθηκαν. Ἡ τιμωρία τους ἀνατέθηκε σὲ
μια μελλοντικὴ κυβέρνηση. Ἡ νέα κυβέρνηση
ποὺ θα σχηματιζόταν ἐπρεπε να έδρεύει στὸ
Καΐρο καὶτὸ ΕΑΜ να συμμετέχει 0‘ αὐτὴ μόνο
κατὰ τὸ ἕνα τέταρτα (τὸ ΕΑΜ εἶχε ζητήσει
τοῦς μισοὺς ὑπουργοὺς), 0‘8 καμια περίπτωση
δὲ δὲν θὰ ἐπαιρνε βασικα ὑπουργεῖα. Ἡ «ἀνταρσία» τῶν ἐξόριστων στρατιωτικῶν δυνάμεων καταδικάστηκε. Οί νέες ἐνοπλες δυνάμεις ἐπρεπε να εἶναι «ἀπολιτικές» καὶ να ὑπακούουν 01‘1; προσταγές τῆς κυβέρνησης. Oi ἀνταρτικές δυνάμεις ἐπρεπε τὸ γρηγορότερο να
μετατραποῦν καὶ να πάρσυν τὸ σχῆμα τοῦ νέου
στρατοῦ. Ἡ πρωτοβουλία για τὴν ἐκπλήρωση
τῶν παριῐπάνω θὰ ἀνήκει στὴν ἐλληνικὴ κυ(ζει-»νηση.

Στὶς 2Ο-5 ὁ Παπανδρέου συνόψισε τα ἀποτελέσματα τῶν διαπραγματεύσεων σὲ ἕνα
λόγο, τὸ κείμενο τοῦ ὁποίου ὑπογράφτηκε ἀπὸ
ὅλους τοὺς σύνεδρους για να γίνει μ’ αὐτὸ τὸν
τρόπο ὁ ἐθνικὸς χάρτης τῶν Ἑλλήνων. Παρ’
ὅλα ποὺ ἀναγκάστηκε, μετα ἀπὸ πίεση τῶν
βρετανικῶν στρατιωτικῶν ὑπηρεσιῶν, να ἐγκαταλείψει τα ἀρχικά 1:01) σχέδιά για τὴ διάλυση τοῦ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, α Παπανδρέου σννέχιζε νὰ ακολουθεῖ τὴν ἴδια πολιτική, Ἐπειδὴ
ὅμως δ Πυρομάγλσυ ἀρνήθηκε να διακινδυνεύσει ἕνα νέο ἐμφύλια πόλεμο, ὁ Παπανδρέου
ἀποφάσισε να τὸν ἐπιχειρήσει με τὴ βοήθεια
τῶν Βρετανῶν.
Εἶναι παράξενα πῶς ἡ ἀντιπροσώπεία τῆς
ΠΕΕΑ καὶ τοῦ ΕΑΜ ὑπόγραψαν αὐτές τὶς
συμφωνίες, Ἡ ἐξήγηοη βρίσκεται στὴ γραμμὴ
για συνεργιισία που ἀκολουθοῦσαν. κυρίως

ὅμως στὸ γεγονὸς ὅτι ή αντιπροσωπεία 08v
εἶχε ἐπαφὴ μέ τὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ
ΕΑΜ καὶ βρισκόταν συνεχῶς κάτω ἀπὸ πίεση.
Α Ἡ διάσκεψη τοῦ Λιβάνου πραγματοποίησε
μια τομή; Ἡ πόλωση ποὺ ὑπῆρχε μέχρι τώρα
μεταξὺ δημοκρατικῶν καὶ βασιλικῶν μεταβλήθηκε, χάρις στὸν ἐπιτυχῆ χειρισμὸ τοῦ Παπανδρέου, σὲ πόλωση μεταξὺ κομμσυνισμοῦ
καὶ ἀντικομμουνισμοῦ. Of δημοκρατικοὶ πολιτικοὶ ἐμεναν σα μαγεμένοι ἀπὸ τὸ σύνθημα τοῦ
κομμουνιστικοῦ κινδύνου καὶ παρέβλεπαν
έτσι “ ὅτι ἡ κυβέρνηση Παπανδρέου ἦταν ὸ
Δούρειος ἵππος για τὴν παλινόρθωση τοῦ βασιλιᾶ καὶ τῆς ὀλιγαρχίας.
Ἀμέσως μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ συμφώνου,
ὁ Παπανδρέου σχημάτισε νέα κυβέρνηση ἀποτελούμενη ἀπὸ βασιλικοὺς καὶ συντηρητικοὺς
δημοκρατικούς. Ἡ ΠΕΕΑ ἀρνήθηκε οτὴν
ἀρχὴ να συμμετασχει στὴν κυβέρνηση, γιατί
ἐλειπε ή προῦπόθεση τῆς δήλωσης τοῦ βασι-

λιᾶ. ‘O Παπανδρέου ἐὸωσε ὕστερα ἀπὸ αὐτὸ
στὴ δημοσιότητα μια δήλωση ποὺ ἐλεγε ὅτε ὁ
βασιλιας θα περιμένει τὴ λαϊκὴ ἐτυμηγορία.
Ἀντίθετα μὲ τὴ δήλωση αὐτή, ό βασιλιας ἐμπιστευόταν στὸ Mac Veagh σὲ μια συνομιλίαῑ δ
ἴδιος δέν ἔχει δεσμευτεῖ γι“ αὐτὸ καὶ αἰσθάνεται ἐλεύθερος στίς ἐνέργειές του.
Στὴν περίοδο ποὺ ἀκολούθησε ὁ Παπανδρέου ἀνέλαβε τὴν πρωτοβουλία να ὑποσκάψει τὴν ἠθικὴ θέση τῆς ΠΕΕΑ ἀπογυμνώνοντάς την ἀπὸ ὀπαδοὺς μὲ τὴν κατηγορία ὅτι ἐμπόδισε τὴν ἐθνικὴ ἑνότητα. Ἠ ΠΕΕΑ κατηγόρησε μὲ τὴ σειρά της τὸν Παπανδρέου ὅτι παραβίαζε μὲ διαφόρους τρόπους τὸ Σύμφωνα
καί ζήτησε τὴν παραίτησή του. Παρ’ ὅλα αὐτα
ό Παπανδρέου μπόρεσε νὰ ἀκολουθήσει καὶ
στὴ συνέχεια σκληρὴ γραμμή, μια καί βασιζόταν στὴν ὑποστήριξη τῶν ”Αγγλων. Τόοο αὐτὸς ὅσο καὶ ό βασιλιας ζήτησαν ἀπὸ τοὺς Βρετανοὺς να κηρύξουν πόλεμο στὸ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.
Μόνο ὕστερα ἀπὸ παρέμβαση τοῦ Μακ-Μίλαν
καὶ τοῦ Γουντχαουζ ἐμποδίστηκε ἡ διάσπαση
μέ τὸ ΕΑΜ. Γενικα ἡ κατάσταση εἶχε φτάσει
σὲ ἀδιέξοδα. T01 ἐλληνικα πολιτικὰ πράγματα
κινήθηκαν ξανα ὅταν ἐφτασε στὸ ΕΑΜ μιά
σοβιετικὴ στρατιωτικὴ ἀποστολὴ καὶ συμβούλεψε τοὺς άντάρτες να λάβουν μέρος στὴν κυβέρνηση τῆς ἐξορίας. Παράλληλα μὲ τὴν ἀπαίτηση τοῦ ΕΑΜ για παραίτηση τοῦ Παπανδρέου, διατυπώθηκε ἕνα παρόμοια αἴτημα ἀπὸ
πολιτικοὺς κύκλους τῆς Ἀθήνας ποὺ τάσσονταν ὑπὲρ τῆς «λύσης Βενιζέλου». Ἡ ἀντίδραση τοῦ Παπανδρέου ῆταν ὅτι δέχτηκε να
παραιτηθεῖ, πράγμα φυσικὰ που δέν ἐγινε δεκτό. Ὁ Παπανδρέου ήξερε πῶς στηρίζεται
στοὺς Βρετανους καὶ συνεπῶς θα μποροῦσε να
προσεταιριστεῖ τὴ φιλελεύθερη ἀντιπολίτευση
μέσα οτὴν κυβέρνηση του. Ἡ ἀντιπολίτευση
αὐτὴ τασαόταν ἀναφανδὸν ὑπὲρ τῆς εἰσδαχῆς
τῶν ὑπουργῶν τῆς ΠΕΕΑ στὴν κυβέρνηση, για
να κερδίσει έτσι περισσότερη ἐπιρροή. Of φιλελεύθεροι ἀπεύθυναν έκκληση οτὴν ΠΕΕΑ
να μπεῖ οτὴν κυβέρνηση, ἀφοῦ σί Βρεταναί 68v
ἐπέτρεπαν ἀνασχηματισμό. Μπροστα 0’ αὐτὴ
τὴν ἀνοικτὴ ἐπέμβαση, το ΕΑΜ δήλωσε μέ
διαμαρτυρίες ὅτι εῖναι ἕτοιμα να μπεῖ οτὴν κυβέρνηση,

”Οταν ό Τσώρτσιλ ὸέν έκανε δεκτὴ τὴν παραίτησή τοῦ Παπανδρέου, τὸν κάλεσε σὲ συνάντηση. Ὀ Παπανδρέου φεύγει στίς 20-8 με
κάθε μυστικότητα ἀπὸ τὸ Κάϊρο καὶ συνοδεύόμενος μόνο ἀπὸ τὸ διευθυντὴ τοῦ πολιτικοῦ
γραφείου τοῦ βασιλιᾶ φτάνει στὴ Ρώμη για
συνομιλίες με τὸν Τσώρτσιλ. Λεπτομέρειες αὐτῆς τῆς συνάντησης δέν ἐχουν γίνει γνωστές.
Εἶναι ἐνδεχόμενα να καθορίοτηκε ἐὸῶ ό τρόπος τῆς ἀγγλικῆς ἐπέμβασης. ME: τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Παπανδρέου στὸ Κάιρο παραι-

τοῦνται. διαμαρτυράμενοι για τὴ συμπεριφορα του, οί τρεῖς φιλελεύθεροι ὑπουργοί Βενιζέλος, Μυλωνάς καὶ Ρέντης, απαιτώντας
συγχρόνως σχηματισμὸ γνήσιας κυβέρνησης
ἐθνικῆς ἐνότητας.
Αὐτὸ τὸ πράγμα ἐνόχλησε τὸν Παπανδρέου
ἐλάχιστα. Ἀντικατάστησε τοὺς φιλελεύθερους
με δύο βασιλικοὺς καὶ ἕνα δουλοπρεπῆ φιλελεύθερα. M810 μετέφερε τὴν ἕδρα τῆς κυβέρνησης του στὸ Cuva di Tireni'. τῆς Cazena. οτὴν
Ἰταλία. Ἐκεῖ ὸρκίστηκανῇὑπουργοί οἱ αντιπρόσωποι τοῦ ΕΑΜ ποὺ εῖχαν φτάσει στὸ με-
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ταξύ, χωρὶς νατοὺς δοθεῖ εὐκαιρία να λάβουν
γνώση τῆς παραίτησης τῶν φιλελευθέρων.
Ἐτσι, μὲ τὴν παραίτησή τους αὐτὴ οἱ φιλελεύθεροι ἐχασαν κάθε δύναμη ἐπιρροῆς στῆ
γραμμὴ πλεύσης τῆς κυβέρνησης.
Τ(‘1 νέα πρόσωπα τοῦ ΕΑΜ ἀνέλαβαν τα
χαρτοφυλάκια τῶν Οἰκονομικῶν, Δημ. "E9γων, Ἐθνικῆς Οἰκονομίας, Γεωργίας καὶ Ἐργασίας, δηλαδὴ εἶχαν ἀποκλειστεί ἀπὸ τὶς καίριες θέσεις τῆς ἐξουσίας. Ὁ Παπανδρέου εἶχε
ἀναλάβει ό ἴδιος τα Ὑπουργεῐα Ἐξωτερικῶν
καὶ Ἀμύνης. Οἱ ἐβδομάδες ποὺ ἀκολουθοῦν
μέχρι τὴν ἐπιστροφὴ στῆν Ἑλλάδα χαρακτηρίζονται ἀπὸ τὴ συμβιβαστικὴ διάθεση τοῦ
ΕΑΜ. Οί ὑπουργοὶ ποὺ ἐκπροσωποῦσαν τὸ
ΕΑΜ ζοῦσαν 118 11‘1v ψευδαίσθηση ὅτι αν ἐδειχναν διάθεση για συνεργααία θα κέρδιζαν τὴν
ἐμπιστοσύνη τῶν Βρετανῶν.
’ Ἡ ἀργὴ ἀποχώρηση τῶν Γερμανῶν διευκόλυνε τοὺς Βρετανοὺς καὶ τὸν Π απανδρέου να
στήσουν στὸ ΕΑΜ μια μεγαλοφυὰ παγίδαῑ
Στα μέσα τοῦ Σεπτέμβρη κάλεσαν ὅλους τοὺς
άντάρτες να στείλουν ἀντιπροσώπους οτὴν Cazerta. Με τὴν εὐκαιρία, 101‘); πληροφοροῦσαν
ὅτι ὁ Βρετανὸς στρατηγὸς Σκόμπι διοριζότανε
ἀνῶτατος διοικητὴς τῶν συμμαχικῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων στὴν Ἑλλάδα. Αὐτὸ ἀποτελοῦσε παραβίαση τῶν συμφωνιῶν τοῦ Λιβάνου, σύμφωνα μέ τὶς ὁποῖες τὴν ανώτατη διοίκηση θα ἀνελάμβανε ὁ δημοκρατικὸς στρατηγὸς Ὀθωναῖος.
Σχετικα μὲ τα τάγματα ἀσφαλείας, οί διαταγὲς ποὺ ἐξέδωσε ό Σκόμπι ἀφηναν να διαφανεῖ
ὅτι οἱ Βρετανοὶ ἐπεδίωκαν μ’ αὐτὰ ἀπώτερους
σκοπούς. Τὸ ΕΑΜ ἀποδέχτηκε καὶ 1‘1; 01’)0
διαταγές. Στὴν Cazerta οἱ ἐκπρόσωποι τῆς ἀντίστασης ἦλθαν σὲ ἀντιπαράσταση μὲ ἕνα ἐγγραφο 1101‘) παραχωροῦσε στὸ Σκόμπι, ἐκτὸς
τῶν ἄλλων, καὶ τὸ δικαίωμα νὰ ἐπιβάλλει οτὴν
Ἑλλάδα τὸ «νόμο καὶ τὴν τάξη». Of 091018901
ὑπουργοί τοῦ ΕΑΜ μάλιστα, βυθισμένοιστὴ
συνεργατικὴ εὐφορία τους, πρόχώοησαν
ἀκόμα πιὸ μακριὰ δίνοντας τὴ συγκατάθεσῆ

,
διό του στὸ Ροῦσβελτ. “
Στὸ τέλος πραγματοποιεῖται μια συμφωνια,
μὲ χρονικὴ ἰσχὺ τριῶν μηνῶν. Γι’ αὐτὸ ὁ ἹῙσωρῑ
τσιλ σιωπά για τα γεγονότα στὴ Βου λγαρια και
011‘] Ρουμανία, σχετικα με τὴ σοβιετικὴ πλευρά,
σαν ἀντίβαρο ὅμως οἱ Σοβιετικοὶ αναγκαζσυν
τὸ ΕΑΜ να δεχτεῖ τὴν πολιτικὴ τῆς συνεργαᾖ
Ὺ
_
σίαςμ
Ὁ Στάλιν εἰχε πετύχει. μέσα στους 3 μῆνες
προθεσμία ποὺ πρόβλεπε ἡ συμφωνία, ολους
τοὺς στόχους του, ἐνῶ ό Τσώρτσιλ δέν 111109808
v01 ἐπιβάλει τοὺς δικούς του λόγω κάκου σχεδιασμοῦ καὶ ἀλλων συμβατικῶν ὑποχρεώσεωντ.
Ὁ μοναδικὸς παράγοντας ανησυχίας ῆταν η
Σοβιετικὴ Ἕνωσηῑ ῆταν διατεθειμένη v01 σταε
,
ματήσει;
Τὸ ξεκαθάρισμα 0‘ αὐτὸ τὸ θέμα πετυχε Χα
Τσώρτσιλ στὴ διάσκεψη τῆς Μόσχας, στις
9-10, ὅταν καθόρισε μαζὶ μέ τὸ Στάλιν τις
σφαῖρες ἐπιρροῆς στα Βαλκάνια. Με τὴν 01110φαση αὐτὴ ό Στάλιν πρόδωσε τοὺς Ἕλληνες
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1021
περιθέει

συντρόφους 101) 111 τοὺς παράδωσε στὸ βρετάνικὸ ῖμπεριαλισμό, για να κατοχυρώσει τὰ
δικά του ἰμπεριαλιστικα κέρδη. Χωρὶς τὴ σιωπηρὴ αὐτὴ συμφωνία δέν θα ῆταν ποτὲ δυνατὴ
ἰνιέτλι] ἐπέμβαση τῶν Βρετανῶν οτὴν Ἑλα α.
Τὰ σχέδια ὅμως τοῦ Τσώρτσιλ για ἐπέμβαση
στὴν Ἐλλάδα ὑποστηρίχτηκαν ἐπίσης κι ἀπὸ
μία άλλη πλευρά; ἀπὸ 11‘] Γερμανία, Ἡ πολιτικὴ τῶν Γερμανῶν κατακτητῶν ἀκολουθοῦαε
τὸ 1944 τὴν ’ίδια οὐσιαστικὰ πολιτικὴ διαίρεσης τοῦ 1943. Ἡ προπαγάνδα τους ἐπέσειε εύστοχα τὸν κομμουνιστικὸ κίνδυνο. Χρήσιμοποιήθηκαν πλαστα ἐγγραφα, ὅπως 10 σύμφωνο 101') Πετρίτσι, για να κατηγορηθεῑ τὸ
KKE. Kov10 α’ αὐτὰ ἡ γερμανικὴ προπαγανδα
βάθαινε τὸ χάσμα μεταξὺ τῶν δημοκρατικῶν
καὶ τῶν βασιλικῶν. ”Οταν ἀρχισε να διαφαίνεται ή γερμανικὴ ἀποχώρηση, ἐφαρμόστηκε μια
νέα τακτική. ”Ολες οἱ πλευρὲς (Γερμανοί, B98τανοὶ καὶ Ἕλληνες) προσπαθοῦσαν -σαν ένα
εἶδος τιμητικῆς φρουράς- να καταστήσουν
ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ ἀνῶδυνη αὐτὴ τὴν ἀποχώρηση. Oi γερμανικές ένοπλες δυνάμεις ἤθελαν
να ἀποφύγουν ἀπώλειες, οί Βρετανοὶ ήθελαν
να καταλάβουν τὴν Ἀθήνα χωρὶς μάχη, παράλληλα 0‘8 να κρατήσουν καθηλωμένα μια
σειρα ἀπὸ ρωσικα στρατεύματα 1101‘) θα μάχονταν μὲ τὶς γερμανικές δυνάμεις τὸ ΕΑΜ, τέλος, ῆθελε να ἀναλάβει τὴν ἐξουσία μὲ 1‘1; λιγότερες δυνατές ἀπώλειες καὶ να προετοιμαστεῑ για τὴ σύγκρουση μὲ τοὺς Βρετανούς.
"E101 ὁλακληρώθηκε ἡ γερμανικὴ ἀποχώρηση κάτω ἀπὸ τα μάτια τῶν ”Αγγλων χωρὶς
ἀπώλειες. Ἡ ἐπιχείρηση «καταδίωξη τῶν Γερμανῶν» δέν ἀρχισε ποτέ. Αὐτὴ ἡ κατάσταση
διευκόλυνε ἀπὸ τὴν άλλη πλευρὰ τὸ στρατηγὸ
Felmy v0 κηρύξει - παρα τὶς όδηγίες τοῦ Χίτλερ- τὴν Ἀθήνα ἀνοχύρωτη πόλη καί να
ἀποσυρθεῖ ἀπὸ αὐτὴν χωρὶς να δώσει μάχη.
Πίσω ὅμως ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἐπιφανειακὴ ἀμοιβαία συμφωνία, συνεχιζόταν ἀμείωτος ὁ ἀγώνας στὸ παρασκήνια.
Ἀπὸ τὴ μερια τῶν Γερμανῶν, ἐγιναν τὰ
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τους. Μόνο ό δημοκρατικὸς Σαράφης διαμαρτυρήθηκε. Ἐδῶ πάλι φάνηκε ἡ μαεστρία τοῦ
ἀδύνατα δυνατά, ὥστε νὰ σπαρθεῖ ἀρκετὸ
Π απανδρέου στοὺς ἐπιδέξιους χειρισμούς.
, ὑλικὸ διαφωνίας ἱκανὸ για μια σύγκρουση με11111:.
”“fé‘ﬁléuo
Παρα τὶς διαμαρτυρίες τοῦ ΕΑΜ διορίζεται
ταξὺ Βρετανῶν καὶ ΕΑΜ, καὶ Βρετανῶν καὶ ,ἑ
r1411 ΝΑ κθθῆῑὸὶῑξ
διοικητὴς τῆς Ἀττικῆς ὁ συνταγματάρχης
Ρώσων. Τὸ OKW ’έδινε τὶς ἑξῆς όδηγίες
‘9
τι rule-m ι’
Σπηλιωτόπουλος, τέως ἀρχηγὸς τῆς χωροφύ«Δὲν κεῖται εἰς τὴν σφαῖραν τῶν Γερμανι- .
λακῆς ἐπὶ Τσολάκογλου.
111'1)v συμφερόντων να παρεμποδίζει διαφωνίας
μεταξὺ καμμουνιστικῶν καὶ ἐθνικῶν δυνά·
Στὶς 26-9 ὑπογράφεται ὴ συμφωνία. Βέβαια
μεων, δηλονότι μεταξὺ ”Ἀγγλοσαξώνων καὶ ζ
λείπει ἡ ρήτρα ποὺ ἐξουσιοδοτοῦσε τὸ Σκόμπι
για τὴν ἐπιβολὴ τοῦ νόμου καὶ τῆς τάξης στὴν
Ρώσσων . . . Ὡςέκ τούτου θα πρέπεινὰ ἐξάγωνἙλλάδα, ὅλη ὅμως ἡ ἀντίσταση τίθεται στὶς
ται ὅλα τὰ πλεονεκτήματα ποὺ προσφέρουν αἱ ’ς
διαταγὲς τοῦ ἀνώτατου Βρετανοῦ διοικητῆ.
διαμάχαι μεταξὺ τῶν δύο ἐχθρικῶν ὁμάδων
”
#0203000
Μέ τὶς συμφωνίες τῆς Cazerta παραδόθηκε τὸ
διὰ 11‘1v πληρεστέραν ἀποχώρησιν, ἀπὸ τὴν ἀλ· ‘
κ.
mu
emu,
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στοὺς Βρετανοὺς, σὲ ἐπσχὴ μά- λην δὲ πλευρὰν ἐπίσης να ἐνισχύεται ἡ ἀντίθε- ’_
ἃ
«Tl rmatm Ρ..
λιστα πού, μετα τὴν ἀποχώρηση τῶν Γερμα01; τῶν ὁμάδων αὐτῶν μετὰ τὴν Γερμανικὴν ·“ ,
o‘
νῶν, έλεγχε ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Ὁ Παπανδρέου
ἀποχώρησιν».
, ’
μέ τὶς συμφωνίες αὐτές παράδωσε τὴν Ἑλλάδα
Ἡ γερμανικὴ πολιτική, ποὺ στηριζόταν οτὴν ’ζ
στοὺς Βρετανούς. Μέ τὴν ὑπογραφὴ ποὺ ἐβαλε
τακτικὴ τῆς ἀναταραχῆς, ἐκμεταλλεύτηκε κάθε “-’“ 3
τὸ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ κάτω ἀπὸ τὶς συμφωνίες
εὐκαιρία ποὺ τῆς δόθηκε για να δημιουργήσει .
φρόντιζε για τὴν ἀναστήλωση τῆς παλιάς ὀλιπολιτικὸ χάος στὴν Ἑλλάδα μετὰτὴ γερμανικὴ
γαρχίας καὶ τοῦ προπολεμικοῦ συστήματος,
ἀποχώρηση. Για τὸ σκοπὸ αὐτὸ τὰ γερμανικὰ ἶ. ς
τοτε ἐενε τι ηνειιει ’
καὶ στὴ συνέχεια για τὴν ἐπιστροφὴ 101') βασιστρατεύματα ἀφησαν στὸν ΕΛΑΣ ὅπλα φεύwe
ΜΞ
κ’
m
82:11
πάντα
non-111
λιᾶ. Ἡ Cazena ἦταν ἠ παγίδα στὴν ὁποία ἔπεσε
γοντας. Ἡ γερμανικὴ παρενοχλητικὴ πολιτικὴ . ’
ΞΜ ΗΕ ΤΗΝΜΗΕΡΜ
σαν τυφλὸ τὸ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.
ἠταν ἐπιτυχής. Ὁ ἐμφύλιος ’πόλεμος ξέσπασε ’;’
Τὴν ἀποφασιστικὴ ὤθηση για τὴν προθυμία
ἀμέσως μετὰ τὴ γερμανικὴ ἀποχώρηση.
ἰ
συνεργασίας τῶν ἀριστερῶν ἐδωσε ή Σοβιετικὴ Ἕνωση. Ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση ἀρχισε μόλις τὸ· 1944 να ἐνδιαφέρεται για τὴν Ἑλλάδα.
Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς «ἀνταρσίας» τοῦ Καῖρου, τὸ TASS εἶχε ἀσκήσει για πρώτη φορὰ
Κείμενοι Heinz Richter
κριτικὴ στὴ βρετανικὴ πολιτικὴ καὶ εἶχε ἀφήσει να διαφανεῖ συμπάθεια για τὸ ΕΑΜ.
Α Μετάφρασηι Νίκας Μαυρομάτ
Ὁ Τσώρτσιλ, ποὺ ἥξερε ὅτι δὲν ἐμπαινε πια , £35
’Δικηγόρος - Δημοσιογράφος
4.11010me Λευ
θέμα για ἀπόβαση οτὴν Ἑλλάδα, προετοιμα- .11011111911115
ζότανε για μια διπλωματικὴ ἐπίθεση. Στὶς 5-5
*Σημ. μετ.; Antifasisto Veze Naroda O1ganisadi
ὁ 7Hv18v προτείνει στὸ Ρῶσο πρεσβευτὴ μια
(11001011110 συμβούλια για τὴν ἐθνικὴ ἀπελευ
κατανομὴ τῶν σφαιρῶν συμφερόντων τῶν
,ὓ
της Γιουγκοσλαβίας).
.
Βρετανῶν καὶ τῶν Ρώσων ἀναφορικα με τὴν
Ἐλλάδα καὶ τὴ Ρουμανία. Οἱ Ρῶσοι ἐνημερώ-
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τῇ

νουν τοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ ό Τσώρτσιλ συν-

αντά δυσκολίες στὸ να δικαιολογήσει τὸ σχέ-
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ετο EPXOMENO: TA. A
B-PIANA
.

Ε

ῥὴὲ-Σςηρῂρ.
Τῆς ”Αννυς Θ.
Κολτσιδοπούλου

«‘O ἄνθρωπος,

τὸ κτῆνος καὶ ῆ
3Αρετη»
”Οταν βρεθεῖ κανεὶς ἀντιμέτωπος μὲ μιὰ σαββατιάτικη
οὐρα στα ταμεῖα τῆς ἑπιθεώρησης (οὐρα ἁποφασισμένη,
προετοιμασμένη, ἀδημονούσα κι εἷόωλολάτρισσα), ξεχνάει πάραυτα κοινωνιολογικὲς καὶ ψυχολογικὲς καταδύσεις στὸ φαινόμενα αὐτὸ τῆς πιστῆς λαοσύναξης.· Τὰ
πράγματα γίνονται αὐτόματα πολὺ ἁπλά.’ Οἱ ἄνθρωποι

‘

τῆς οὐρᾶς λένε τῆν’άλήθεια. Πηγαίνουν ἐκεῖ που ΞΕPOYN. Ξέρουν τα πρόσωπα, τὴ γλῶσσα, τὰ προβλήματα,
«ξέρουν» ἀκόμα τὸ κοινό, πίσω, μπρὸς καὶ πλάι τους.
Για τὶς 150 δρχ., χώρια τα ἔξτρα, εἰσπράττουν ὅ,τι περίμεναν... χώρια τὰ ἔξτρα.

ριούλαῑ (Μα τί στὸ καλό, ό Φέρτης καί ή Καλογεροπούλου εἶναι
τόσο ώραῖοι κι αἱ δυόί Τί τοὺς
ἦρθε καί βάφτηκαν ἐτσι άχαρα,
ἀγνώριστοι ἐγιναν...)
"Av αὐτὴ εἰναι ἡ ἑρμηνεία τῆς
ἐμπορικῆς ἀποτυχίας, ἀν δηλ. ό
κόσμος - παρ’ ὅλη τὴν τετράχρονη
τουλάχιστον ποιοτικὴ σταθερό-

Ἕλληνες
<< ἐκτὸς
τῶν
τειχῶν»

τητα τοῦ θιάσου - συνεχίζει να

βλέπει τὸ Φέρτη καὶ τὴν Καλογεροπούλου για «ὡραῖα» καὶ
«ὡραία», τότε, θριαμβευτὴς καὶ
πάλι εἶναι ὁ Πιραντέλλο κι οἱ μάσκες τῆς ζωῆς. Κι ἀν δανειστοῦμε
κι ἐμεῖς τὸν ἀφορισμὸ τοῦ Wendell
Holmes, ὅτι δηλ. α’ ὅλους μας
ὑπάρχουν τρεῖς- Γιάννηδες (ὁ
Γιάννης ὅπως εἰναι, ό Γιάννης
ὅπως νομίζει τὸν ἑαυτό του καὶ ό
Γιάννης ὅπως τὸν νομίζουν οἱ αλλοι), τότε ό τρίτος Γιάννης εἰν’
αὐτὸς ποὺ ἀναγκάζει τό... Γιάννη
Φέρτη να κατεβάσει σύντομα τὸν
Πιραντέλλο για ν’ ἀνεβάσει ἕνα
ἐγγλέζικο βουλεβάρτο. Povera
Gente τοῦ ἱλαροτραγικσῦ Πιραντέλλο καί Povera Qualita τῆς ἰλαροτραγικῆς, θεατρικῆς Ἑλλάδας.

Ἡ μαζικὴ διαρροὴ πνευματικῶν καί καλλιτεχνικῶν ἀξιῶν σ“
Εὐρώπη κι Ἀμερικὴ εἶναι παλια
πληγὴ τῆς Ἑλλάδας, που βάρυνε
ἀναγκαστικα τὴν τελευταία δεκαετία. Ἀνάμεσα σὲ πολλοὺς κι ἀξιους ἀπὸ κάθε τομέα τῆς τέχνης,
ἂνθρωποι τοῦ θεάτρου ἐχουν κι
αὐτοὶ καταφὺγει σὲ πιὸ γόνιμα
ἐδάφη, ἐχοντας ὅμως τἰς κεραῖες
τους στραμμένες στὸ νότα καί τὶς
ρίζες τους ἀφημένες στα χέρσα
ἐλληνικα λημέρια. Οἱ θεατρικαί
ἐργάτες τῆς διασπορᾶς ,στέλνουν
μηνύματα-κατασταλάγματα τῆς
δουλειᾶς τους μαζί καί τὴ λαχτάρα τους να προσφέρουν κάτι

στὸ χῶρο κυρίως τῆς ἐρευνας, ποὺ
τόσο ἐγκαταλειμμένος βρίσκεται
στὸν τόπο τους, στ’ὸν τόπο μας.
‘O Ἀντώνης Βουγιούκας (γεν-

νημένος τὸ 1939, ἐκπατρισμένος
τὸ 1966), διευθυντὴς τοῦ ἐπιχορηγούμενου ἀπ’ τὸ γαλλικὸ κράτος «Θεάτρου ”Ερευνας» τῆς
Μασσαλίας, α’ ἕνα μικρό του μελέτημα ἐκφράζει τὶς ἀπόψεις του
καὶ παρουσιάζει τὸ μαντέλο τῆς
θεατρικῆς ὁμάδας ὅπου ἀνήκει
καὶ ποὺ μέχρι τώρα δούλεψε κυρίως μὲ σενάρια δίκα του πάνω σέ
καμβα ἀρχαίας τραγωδίας;(Ἀντιγόνη 1970, Προμηθέας ἢ ἡ Αὐγὴ
μιᾶς ἐλπίδας 1973, Τρωάδες 1974
κ.ἀ.).

Ὅταν ὅμως, λίγες πόρτες πιὸ
κάτω, βρεθεῖ κανεὶς ἀντιμέτωπος
μ’ έναν Πιραντέλλο δίχως καθόλου οὐρα στὸ ταμεῑο, τότε ξαναρχίζει πάραυτα τὶς σκέψεις καὶ τὰ
ἐρωτήματα. Γιατί ὁ Πιραντέλλο
τοῦ θεάτρου «Ἀθηνᾶ»
ἐχει

«λύση», εἶναι σκανδαλιάρης,
φαρσέρ, εύκολος, μ’ ἕνα λόγο εῖναι... καλοκαιριάτικος.
«'O ἅνθρωπος, τὸ κτῆνος καί ἡ
ἀρετὴ» ἔχει ὑπόθεση ποὺ θα μποροῦσε να χρησιμοποιήσει κι ἕνας
Ρωμαῑος ἢ μπαρὸκ κωμωδιογράφοςῑ Ὁ καπετάνιος ποὺ παραμελεῑ τὴ σύζυγα κι ἡ σύζυγος ποὺ
«παρηγοριέται» μὲ τὸν καλὸ Παολίνο κι ὁ Παολίνο ποὺ βρίσκει
μια λύση «ἀνάγκης», ὅταν οἱ συνέπειες τῆς θερμῆς «παρηγορίας»
του ἀρχίζαυν νὰ διαφαίνονται.
Καὶ γι’ αὐτὸ τὸ ἀγέννητο ἀκόμα
ἀνθρωπάκι, πρέπει να ἐξασφαλιστεῐ ἡ μάσκα τοῦ νόμου, μὴν τύχει
’ καὶ μείνει μέ τὴ μάσκα τῆς ἁμαρτίας. Ὁ ἄλλοτε κομφορμιστὴς
Παολίνο βρίσκει- τὸν τρόπο, ἐστω
. καὶ μὲ τὴ βοήθεια τῆς Χημείας, να
. ἐκπληρώσει ὁ βάναυσος καὶ τζαναμπέτης καπετάνιος τὰ συζυγικά
του καθήκοντα, στὴ μοναδικὴ νύχτα ποὺ θα μείνει σπίτι του, πρὶν

φύγει πάλι για πολύμηνο ταξίδι.
Ὁ Πιραντέλλο τοῦ 1919 μοιάζει
να σκαρώνει μιὰ φάρσα ἀπ’ ὅπου
λείπει ἀκόμα τὸ στοιχεῖα τοῦ
σπαραγμοῦ.
Διασκεδάζει
μὲ
γκροτέσκες ὰκροβασίες ρόλων,
ἀλλάζει μάσκες στοὺς ἥρωές του
τονίζονταςητὴν πολλαπλότητα τῆς
ἀνθρωπίνης
προσωπικότητας,
παίζει μὲ λέξεις καὶ ἐννοιες ὅπως

τῆς «ὑποκρισίας», ποὺ εἶναι ἡ
πεμπτσυσία τῆς κοινωνικῆς μὰς
συμπεριφορᾶς καὶ τὸ δράμα τῆς
φτωχῆς ἀνθρωπότητας (Povera
Gente). Στὸ Happy End, ὅπου σῶ-

ζεται ἡ ἀρετὴ καὶ κορυφώνεται ἡ
πιραντελικὴ εἰρωνεία, ξεπροβάλλειπάπροσχημάτιστος ένας αἰσι-

όδοξος μπεσιμισμός. Εἶναι σὰ να
2:: “ πέφτει ή αὐλαία μ’ ένα θλιμμένο;

”Αννυ Θ. Κσλτσιδοπούλου

, σκηνὴ ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Πιραντέλλο
«Ὀ ἅνθρωπος, τὸ κτῆνος καῑ ὴ Ἀρετή»
~
Βαλαβανίδη, Δημ. Πετρατο.
μὲ τούς· Ξένια Καλογεροπουλου, Γιάννη

«...κι οὐτε γάτα... οὔτε ζημία...»
ε
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Ὁ Βουγιούκας

παρουσιάζει Βουγιούκα

μια προσπάθεια ποὺ εἶχε ὅλες
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OI ΠΡΩΤΙΞΣ ΣΚΕΨΙΞΙΣ
,Όταν σχηματίσαμε τὸ πρῶτο μας θεατρικό ἐργαστήρι
στὸ Παρίσι, Σεπτέμβρης 1‘966, πολλα προβλήματα μέναν
wd μᾶς ἀξεκαθάρισταστο φιλοσοφικὸ χῶρο. Διαπιστώσαμε ὁρισμένες ἀντιόράσεις, θα ἔλεγα φυσιολογικές,

ἀπέναντι 0’ έ-’να ἀλλοτριωτικὸ θεατρικὰ περιβάλλον.
”Erat m ἀλλιῶς ὁὲν ἐπιόιώκαμε να λύσουμε τὸ πρόβλημα, ἀλλὰ νὰ ἀνοίξουμε μιὰ συζήτηση, μια νέα πραχηκὴ We! μιὰ καλύτερη κατανόηση τοῦ θεατρικοῦ προ. βλήματος.
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μορφή, πού, «ἐπὶ τέλους βρέθηκε»
ἀπ’ τὴν προλεταριακὴ ἐπανάσταση πού, μὲ τὴ σειρα της, ἐπιτρέπει να πραγματώαουμε τὴν οἰ-

κονομικὴ χειραφέτηση τῆς Ἐργασίας.

_

Ἡ κομμούνα εἰναι ἡ πρώτη
προσπάθεια που ἐγινε ἀπ’ τὴν
πραλεταριακὴ ἐπανάσταση για να
συντρίψει τὴ μηχανὴ τοῦ ἀστικοῦ
κράτους. Εἶναί ἡ πολιτικὴ μορφὴ

ποὺ «ἐπὶ τέλους βρέθηκε» καί διὰ
μέσου της μποροῦμε καὶ ὀφεί-

λουμε να αντικαταστήσουμε ὅ.τι
συντρίφτηκε, (Λένινῑ «Τὸ Κράτος
κι ἡ Ἐπανάσταση>>).

Μία μίκροκσμμσύνα ποὺ θα
καταστρέψει τίς ίεραρχίκές σχέσεις στὸ θέατρα εἶναι ἡ μορφὴ που
διαλέξαμε ἀκόμα καί στὸ νομικὸ
τομέα. ”Ὀλοι οἱ ἠθοποιοὶ (δέν
’έχουμε τεχνικοὺς στὸ θέατρό μας)
εἶναι μέλη ἑνὸς «ἐργατικοῦ συνεταιρισμοῦ θεατρικῆς παραγωγῆς» ὀνομαζόμενουῑ «Θέατρο
”Ερευνας τῆς Μασσαλίας». Ὁ ρόλος τοῦ καθένα μας δἐν εἶναι

ποῦ εἶναι γνωστὸς ἐρευνητὴς της
φωνῆς στὸ θεατρικὸ χῶρο. Καί
ἕνα ἀκόμη παράδειγμα δραστηριότητας τοῦ θεάτρου Hag: Ἡ ἐπαρχία που ζοῦμε, Provence - Alpes Céte D‘ Azur, μελετάει τὴν καλλιτεχνικὴ ἐκμετάλλευση ἱστορικῶν μνημείων. Τὸ θέατρό μας
παίρνει μέρος, ἐπὶ τρεῖς, τέσσερις
ἢ περισσότερες μέρες, στὴ συναντηση κι ἕνας ἠθοποιὸς εἰναι ἐπιφορτισμένσς να δώσει τὴν άποψή
μας καὶ να ὑπαβάλει ἐνδεχόμενα
ὑποψηφιότητα γία τὴ διεύθυνση
ἐνὸς χώρου.
Tig σχέσεις μας στὸ ἐσωτερικὸ
τοῦ θεάτρου τὶς ὀνομάζουμε
«γνωριμιὰ τῆς Δημοκρατίας».
”Οσο εἶναι δυνατὸ κι ὅσο τό, συχνα ἀρνητικὸ στοιχεῖα, τοῦ «κύρσυς» μου ἀπέναντι στοὺς συνεργάτες μου ἐπιτρέπει, προετοιμαζόμαστε για τὴ σοσιαλιστικὴ
φάση τῆς κοινωνίας. Εἶναι περιττὸ βέβαια νὰ ἐξηγήσω ὅτι ὅλοι οἱ
ήθοποιοὶ εἶναι μέλη ῆ στελέχη
ἑνὸς ἐπαναστατικοῦ κόμματος ἢ

«Προμηθέας r'] ι’] αὐγὴ μιᾶς ἐλπίδας»,
τοὺ ”Αντώνη Βουγιούκα, 1970

Ο ΗΘΟΠΟΙΟΣ
ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΧΩΡΟ
Ἠ πρώτη διαπίστωση ποὺ κάναμε, ὅσο καί να εἶναι ἀφελὴς καὶ
πρωτογενής, ἣταν ὅτι 6 ἠθοποιὸς
ἀλλοτριώνεται στὸ χῶρο τῆς δουλειάς του. ‘O χῶρος δημιουργίας
ἀντιστρέφεται σε χῶρο ὅπου τὸ

ἀτομο-ῆθοποιὸς πουλάει τὴ δύναμη τῆς δουλείας του. χωρὶς νὰ
ξέρει οὐτε τὴ συμβολή του οὐτε τὴ
μετέπειτα σχέση στὸ κοινωνικὸ

περιβάλλον. (Προίὸν καλλιτεχνικὸ ἢ προϊὸν ἐμπορικό, ὑφιστάμενα τὸ νόμο τῆς προσφορᾶς καί

τῆς ζήτησης). Ἀσφαλῶς οἱ Μὰρξ
καὶ ”Ενγκελς θέτουν τὸ πρόβλημα
σαφέστατα στὴ «Γ ερμανικὴ Ἰδεολογία», ἀλλὰ 6 ἠθοποιὸς στα
90% τῶν περιπτώσεων ἀγνοεῖ τὸ
μαρξισμό.
Μιά, λοιπόν. ποὺ τὸ πρόβλημα

Εὐριπίδη, «Τρωάδες» , 7974

προκαθαρισμένος, ἀλλὰ συνεχῶς
διαφοροπσιεῑται σέ σχέση μέ τὶς
νέες συνθῆκες ποὺ γεννιοῦνται
καὶ που μεταλλάζουν στὶς διαλετῆς ἀλλοτρίωσης ἔχει τεθεῖ, ὅλα
χτικές μας σχέσεις. Ἔτσι ἐγὼ πα. παίρνουν τὸ δρόμο τους. Εἶναι ραχωρῶ τὴ θέση τοῦ σκηνοθέτη
δημιουργὸς ἣ όχι ὁ ῆθοποιός, Εἰ- Υσυχνὰ (ὅχι γιατί τὸ ἀποφάσισα,
ναί ἑρμηνευτὴς μιᾶς ἰδέας - τοῦ
ἀλλὰ γίατὶ ή ἀνάγκη τοῦ συνόλου
,συγγραφέα ἢ τοῦ σκηνοθέτη -— καί
τὸ ἀπαιτεῖ) α’ ἐναν ἢ πολλοὺς
ἑπομένως ἁπλό, ἐκτελεστικὸ ὅρἠθοποίούς. ”Αλλοί διευθύνουν γίὰ
γανο;
ἕνα χρονικὸ διάστημα τὴν «ἘξάὉ Στανίσλάφσκυ κί 6 Γκροσκηση>>κ.λ.π.
Στὸ
διοικητικὸ
τόφσκυ ἀπαντοῦν χωρὶς δίφοχῶρο, συμβαίνει τὸ ἵδιο. Ἕνας
ρούμενα;
Εἶναι
δημιουργός.
ηθοποιὸς ἀναλαβαίνει τὸ λογιἈσφαλῶς καὶ συμφωνοῦμε ἐμεῑς
στηρίο, ἄλλος τὶς δημόσεις σχέμαζί τους. Σ’ αὐτὴ τὴν περίπτωση
σεις, τρίτος τὴν ἀντιπροσώπευση
πρέπει να γίνει ἀπόλυτος κύριος του θεάτρου στὶς καλλίτεχνίκὲς
.
τῆς δουλείας του, εἰδικότερα μία
συναντήσεις ἐργασίας μὲ τὰ διάφορα φεστιβάλ, συνδικάτα, σχοκαί ἀνήκει στὸ στρῶμα τῶν προνομιούχων αὐτῆς τῆς κοινωνίας.
λεία, παγεπιστήμια κ.λ.π. Πρέπει
Προνομιοῦχος μὲ τὴν ’ἐννοια να ἐξηγησω πῶς μία κι εἶμαστε
πῶς μπορεῖ να συλλάβει τὴν πραἕνα εργαστήρι θεατρικά, μᾶς ζηγματικότητα, να τὴν ὑποτάξει καὶ
τσυν συνέχεια δεξιὰ κι ἀριστερὰ
να δράσει, ὅπως κάθε ποιητής,
τη συμμετοχήἏμας α’ ἕνα πλῆθος
μέσω τῆς ἀναγωγῆς τῆς θεατρικῆς
θεατρικῶν η
παραθεατρίκῶν
πράξης πάνω στῆν πραγματικόσυνάντησεων. ”Εγινέ π.χ. μιά
τητα. Αὐτὸ δέν σημαίνει ἀσφαλῶς
εβδομάδα προετοιμασίας γία τὸ
πῶς ἡ ἐκμετάλλευσή του στὸν κοιφεστιβαλ τῆς Avignon (πρόεδρος
νωνικὸ χῶρο παύει ξαφνικα να
6 διευθυντὴς τοῦ φεστιβάλ), βαὲ
σισμένη στη φωνή. Ὑπῆρχαν φωὑπάρχει, ἀλλα πῶς μπορεῖ να γίνει ἀφεντικὸ στὸ χῶρο τῆς δουνιατροι διάσημοι ἀπ’ ὅλη τὴ Γαλλία καὶ φυσικὰ καί τὸ θέατρό μας,
λειᾶς του. Ἡ «κομμούνα» εἶναι
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Ἀντώνης Βουγιούκας

”Αραβας συμμετέχει σέ παλαιστινιακὴ ὀργάνωσῆ, συζητήσιμη για
μενα.
Αὐτὸς ὸ μικρὸς πρόλογος για
να ἐξηγήσουμε ὅτι τὸ περιεχόμενα
ἐνὸς ’ἐργου (συχνὰ προοδευτικοῦ
ὅπως τὸ «Ἐπικὸ Θέατρο» τοῦ
Μπρὲχτ ἢ τὸ «Θέατρο Ἐπικαιρότητας» τοῦ Πέτερ Βάίς) μπορεῖ να
κρύβει ἀντιδραστικότατες θεατρικὲς σχέσεις καί ἑπομένως τὸ
ἀποτέλεσμα δἐν μπορεῖ παρὰ να
εἰναι ἀρνητικό.
Οἱ μισθοφορικές σχέσεις ποὺ
κυριαρχοῦν στὸ διεθνές θέατρα
(κεφαλαιοκρατικές χῶρες, ἀλλα
δυστυχῶς συχνα καί στίς λεγόμενες σοσιαλιστικές χῶρες, κάτω
ἀπ’ τὴ μορφὴ τῆς ἱεραρχίας στὶς .
τελευταῖες),
ἀπατρέπουν
τὴν
ὁποιαδήποτε ι’,δέα καλλιτεχνικοῦ
προϊόντος. Ἀπ’ τὴ στιγμὴ ποὺ 6
παραγωγὸς ἢ 6 σκηνοθέτης ἐκμισθώνείτοὺς ἠθοποιοὺς - μισθοφόρους για τίς ἀνάγκες ἑνὸς ἐργου (κάθε μέρα διαβάζουμε στίς
.
ἐφημερίδες πῶς ὁ τάδε θίασος καταρτίστηκε ἀπὸ τοὺς A.B ἠθοποιοὺς καὶ θ’ ἀνεβάσει τὸ δείνα
ἐργο), ὅλα ἀπορρέουν ἀπ’ τὸ νόμο τῆς ἀγοράς τῆς ἐργασίας κί ἀποκλείεται τὸ προϊὸν να εἶναι ἀλλο
ἀπὸ καταναλωτικό. Ἀπ’ τὴ στί, γμὴ αὐτή, δέν μποραῦμε πια να
μιλαμε γιὰ θέατρα, ἀλλὰ για θέαμα
στὴ χυδαία του ρωμαῖκὴ μορφὴ
(ἄρτος καὶ θεάματα).
Ὁ ρόλος τῆς κριτικῆς ἐπίσης
- πρέπει νὰ προσανατσλιστεῐ πρὸς
τὸ φαινόμενα τῶν πηγῶν δημιουργίας κι ὅχι τοῦ ἀποτελέσματος. Ἔτσι δέν θα διαβάζουμε τὶς
θλιβερὲς ἀνοησίες ποὺ γράφουν
ὅπως «Οἱ ήθοποιοὶ (διάβαζε
πρόβατα) ἐπειθάρχησαν στὸν

σκηνοθέτη κύρια...» ἢ «ἐπαρκὴς ἡ
κυρία...ἀνεπαρκὴς 6 κύριος...» ἢ

«ἡ άρθρωση τοῦ κυρίου δὲν εἶναι·
Σοφοκλῆ, « Ἀντιγόνη» ,’ 1971)

ὁργάνωσης. Τὸ σημαντικὸ
γία μᾶς ’
εναί ὅτι αὐτὸ προέκυ
ε ἀ ’ ‘
ἐσωθεατρικές σχέσεις
11ft ὅχλις σὲιςι
κάτι εριτότί. “’
ἀρχίσαμε
νὰ
δίευθύνουμε μ ἐ010W
τὴ Ρτεηςο
τὸ ἐργαστήρι, μόνο οἱ ὶεε Chatot ~
δυό μας
ῆιὲαστε μέλη ἐνὸς
ἐπαναστατικοῦ
κ μματος. Τωρα εἶνα
ι ὅλοι ἀνε-

ξαίρετα ρί ἠθοποίοί,’χω
ρὶς να
ἀλλωστε
ίδεολσγικά. Ἕνας π.χ. ἀπόλυτ
ποῦ Elva:

συμφωνουμε

καλή... κ.λ.π, κ.λ.π.,.» Καὶ ἡ ψυχή
τους; Τὸ πνεῦματους; Τὸ σῶμα
τους ἐκτεθείμένο σὲ τόσα βλέμματα; θὰ ρωτοῦσε ὁ ἀφελῗὴς τοῦ
κυρίου Ψαθά.
’
’
Τὰ προβλήματα παραπέρα τῆς - 3
ἐξειδίκευσης σὲ ρόλους καί λοιπὲς
«παρεκκλίσεις» εἶναι αὐτονόητα.
Τὸ «θέαμα» ἕχει ἀνάγκη ἀπὸ «εἰδικούς».
Τὸ θέατρο, ὅπως κάθε μορφὴ
Τέχνης, ἀπαιτεῖ δέσμευση ἀπόλυτη τοῦ ἀτόμου σωματική, ψυ"

χικη, διανοητική, γιατὶ ὁ καλλιτέχνης, σαν εὐαίσθητος δέκτης ποὺ

ὰναδημιουργία στὴ συνέχεια στὸ
’ίδιο «ἔργα» ἢ ἀλλοῡ. Θέλω νὰ πῶ,

εἶναι, ἐκφράζει μέσα ἀπ’ τὴν καλ-

πὼς οἱ σχέσεις 68v εἶναι στατικές,

λιτεχνικὴ πράξη του (πράξη ἀναγωγῆς) όχι μόνα τις συνειδητες
παρορμήσεις του, αλλὰ ἀκόμα τὶς
παραρμησεις τοῦ συλλαγικου συν
ειδητοῦ κ’ ὑποσυνείὸητου. Στὴ
ζωγραφική, γλυπτικη, μουσική,
λογοτεχνία, φαίνεται αυτονόητο
κι οἱ καλλιτέχνες 68v θέταυν κὰν
τὸ πρόβλημα. Στὸ θέατρα καὶ στὸ
χαρὸ ἀντίθετα, τὸ πρόβλημα θέαμα τοὺς ἔχει σπρώξει σὲ δρόμους
ποὺ καμια σχέση με τὴν τέχνη 68v
έχσυν. Συλλογικὲς συνειδητὲς καὶ
ὑποσυνείδητες ανάγκες μέσω τῆς
τελετουργίας, δημιουργοῦν τὴν
Ἀρχαία Τραγωδία.

ἀλλὰ διαλεχτικές. Φυσικά, συχνὰ
τὸ ψάξιμο σταματᾱ στὴν ἰδέα τοῦ
τί ἀρέσει στὸ κοινὸ κι ἀπὸ κεῖ καὶ
πέρα 68v ὑπάρχει οὔτε συνάντηση
οὔτε θέατρα. Ἀλλὰ θὰ ξαναγυρίσω 0’ αὐτὸ τὸ πρόβλημα 0‘ ἕνα
δεύτερο ἄρθρα ὅπου θα ἐκθέσω
τὴν άποψή μου για τὸ θέατρα.
Ἡ ἐξάπλωση μόνιμων θιάσων,
ψάχναντας 6 καθένας στοὺς χώρους τῶν ἐνδιαφερόντων του,
πραϋπαθέτει τὴν ἐνίσχυσή τους
ἀπὸ κρατικές, δημοτικές, νομαρχιακὲς καὶ ἐπαρχιακὲς ἐπιχορηγήσεις καὶ τὴ δωρεὰν στέγασή
τους. Οἱ εἰσπράξεις θα πρέπει να
καλυπτουν ἕνα μικρὸ μόνο πασαστὸ τῶν ἐξόδων. Σ’ αὑτὴ τὴν
περίπτωση, οἱ παραστάσεις ἐπίσης πρέπει να περιοριστοῡν τὸ
πολὺ-πολὺ σὲ τέσσερις τὴν ἐβδομάδα καὶ γιὰ ἕνα διάστημα τεσσάρων ἢ πέντε μηνῶν, ὥστε ὀιπευ
ρίσπασται οἱ δημιουργοὶ να μποροῡν να συνεχίσαυν τὸ ψάξιμό
τους.

ΜΟΝΙΜΟΣ ΘΙΑΣΟΣ
Ἀπ’ τὴν ἱστορία τοῦ σύγχροναυ
θεάτρου ἕνα δίδαγμα βγαίνει πρὶν
- ἀπ’ ὅλας Δὲν μπορεῖ να ὑπάρξει
θέατρα χωρὶς μόνιμους συνεργά- τες (ἠθοποιοὺς - σκηνοθέτες τουλάχιστον), ἔστω κι ἂν ὁρισμένοι

μετασχηματισμοὶ

εἶναι

ἀναπό-

φευκτοι μὲ τὸ χρόνο μέσα στα
πλαίσια τοῦ μόνιμου θιάσου. Τὸ
, σπουδαιότερα θέατρα - τῆς ἐπο-

χῆς μου — οτὴν Ἑλλάδα ἦταν, ὥς

0’ ὅλη του τὴ ζωή. Μόνο ὁ ἠθο-

καλοσκέφτομαι

ποιὸς θεωρεῖ τὸν ἑαυτό του ἰδιοφυὴ καί παίρνει τὸ δικαίωμα να
δουλεύει ὅταν έχει ἕνα συμβό-

χώς», γιατὶ τὸ «ΑΝΤΙ» εἶναι

λέω

«80w-

πιὸ κοντα 0’ αὐτὸ που θὰ λέγαμε «ἐρεθισμὸς γιὰ μιὰ ὁημι-

’ λαιο. Κι ἀκόμα πολλοὶ ἠθοποιοὶ

θαρροῦν πὼς δαυλεύουν ὅταν
«παίζουν». Ἐνῶ ἠ αὐσιαστικὴ
, δουλειὰ γίνεται πρίν Ὅταν «παί, ζουν» δημιουργοῦν τη συνάντηση
.. καί μόνα, ποὺ θὰ βοηθήσει τὴν

110001101Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΟΠΕΡΕΤΑ
κριτική ἑπισκόπηση τοῦ
Γιώργου Λεωτσάκου
OZπαραστάσεις 1'017 Κρατικαῦ Μουσικαῦ Θεάτρου Οπερέτας «Στεφάῑ Maya/10120781» τῆς Βαυλγαρίας, ξαναφέρναυν στα προσκηνιο τα θέμα τῆς εἰσαγωγῆς «μορφωτικων» ἀγαθων στὸν τόπο μας. Οἱ εἰσαγωγες, εἴτε ὀφείλονται σὲ κρατικὴ (φεστιβὰλ κ.τλ.) εἴτε σὲ ἰὸιωτικηπρωταβουλία, ἔχουν σὰ γνώμονα ὄχι τόσα 1'0 τί θα ἑξυψωσει τὸ

Φυσικὰ ξέρω πώς εἴμαστε πολὺ
μακρια ἀπ’ αὐτὸ τὸ εἰδος νοοτροπίας καὶ ὁπωσδήποτε δεν μπορεῖ ,Χ
να πραγματοποιηθεῐ ἀπόλυτα σὲ
καμια χώρα ὅπου τὰ μέσα παρα- ’ κΟίῙὈ αἰσθηῖίκά καίπνευματικὰ 000 T0 T1 ἤὸὶ] ῒΟὗ «ἀρέ-

τὴ μέρα ποὺ ’φυγα για τὴ Γαλλία
γωγῆς εἶναι στα χέρια μιᾶς δρά(Ἀπρίλης 1966), τὸ «Θέατρο Τέκας ἰδιωτῶν, Τα πειράματα
χνης». Τὸ γεγονὸς εἶναι σημανὼστόσο μποροῠν να πολλαπλασιτικὸ για τοὺς ἐργάτες τοῦ θεαστοῦν, καὶ μὲ τὴ βοήθεια τῶν
άτρου. Ἔξω ἀπ’ τὴν ἀδιαμφισβήσυνδικάτων καὶ πραοδευτικῶν
τητη ἰδιαφυία τοῦ Καύν, ό θίασος
κομμάτων λίγο ὣς πολὺ παντοῦ
βασικα εἶναι μόνιμος καὶ μακροοτὴν Ἑλλάδα μποροῠν νὰ δημιπρόθεσμα ἐξελίσσεται στὸ χῶρο
ουργηθοῦν μόνιμοι θεατρικοὶ θίτῆς έρευνας ποὺ τοῦ εἶναι οἰκεῖος
ασομ
ἢ τὸν ἀφορα.Ἀσφαλῶς ἡ προσωπικότητα τοῦ Καὺν καθαρίζει τὰ
Ἀντώνης Βουγιούκας
ὅρια καὶ τοὺς χώρους τοῦ Θε, άτρου Τέχνης, ἀλλὰ ἐπίσης καὶ τὸ
γεγονὸς τοῦ μόνιμου θιάσου.
. ANTI nPOAorov
Ἀντίθετα, κάθε φορὰ ποὺ
έχουμε ἠθοποιοὺς μισθοφόρους
”Ηθελα ἀπὸ καιρό, πρὶν
(ἀνθρώπους ποὺ παυλᾶν ’έμμισθα
γνωρίσω
τὴν ὕπαρξη τοῦ
τὴ δύναμη τῆς ἐργασίας τους δε«ΑΝΤΙ», νὰ γράψω ἕνα ἄρθρα
ξιὰ κι ἀριστερὰ) δέν ἐχαυμε θέγιὰ τὸ θέατρα στὰ ἑλληνικά κι
ατρα, ἀλλὰ τὸ τυχαῖα γεγονὸς ἐνὸς
εἷχα σκεφτεῖ τὸ περιοδικὸ
. θεάματος μὲ τὰ θετικὰ κι ἀρνητικά του στοιχεῖα. Ἡ σύμπτωση
«Θὲατρο». Ἕνα ἄρθρα τοῦ
μόνο, σύμπτωση παρορμήσεων,
αὐτοὸιαφημιζόμενου «ἴστοριψυχολογίας, γνωσιαλαγίας, ἐνδικαῦ τοῦ ’νεαελληνικοῦ θεαφερόντων ἀνάμεσα στοὺς μιάτρου» Γιάννη Σιὸέρη μὲ ἔκασθοφόρσυς ἀπ’ τὴ μιὰ ,κι ὕστερα
νε ν’ ἀλλάξω ἰὸέα. Ὄχι τόσο
τους ἄλλους παράγοντες, συχνὰ
γιὰ τὸ ἀνεκὸοτολογικὸ περιἐπίσης μισθοφόρους, συγγραφεῖς,
εχόμενα τοῦ ἄρθρου, ὁ ἄν-- σκηνογράφους, ἐνδυματολόγους
Θρωπος ἔται πάντα γράφει καὶ
μουσικοὺς κ. λπ., μπορεῖ να δώσει
μιὰ στιγμὴ οὐσιαστικῄς ἀναγωγῆς μιλάει, ἀλλὰ γιὰ μιὰ φράση
στὸ θεατρικὸ χῶρο. Ὡστόσο, τὸ
χυὸαία, ποὺ κανεὶς Ἓλληνας
τυχαῖα, τὸ . συμπτωματικὸ 68v
ὁὲν ἔχει ὁικαίωμα νὰ συγχωμπορεῖ νὰ καθαρίζει τὴ θεατρικὴ “ ρέσει στὸν κύρια Σιὸέρη καὶ
, πρά η τῶν ἐργατῶν ταῦ Θεάτραυ.
,περισσότερο στὸν κύρια ΝίΕ ναιπερίεργο πῶς 0’ ὅλες τις
τσο Ἔτσι ποτὲ ὁὲν ἐζήτησα
μορφὲς τέχνης, εἰκαστικὲς τέχνες,
ἀπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ «ΘΕμουσική, λογοτεχνία, ἀκόμα καὶ
ΑΤΡΟΥ» νὰ ὀημοσιεύσει ἕνα
στὸ χορό, ἐξυπακοὺεται πὼς ὁ
ἄρθρα μου, καὶ τωρα που τυ
καλλιτέχνης δουλεύει κάθε μέρα,

“

τὸ νὰ κάνεις, τότε, μιὰ παρά- τοῦ ἐμφυλίου πολέμου κι
σταση 0177 ὁημοτικὴ ἢ νὰ βγά- 87181077 γνωρίζω πλῆθος ἀγωλεις μιὰ μετάφρασή σου στὸ νιστὲς αὐτῆς τῆς περιόδου,
«Νουμᾶ» ἧταν τὸ ἴὸιο σὰν νὰ, ὁὲν νομίζω πὼς ἀξίζει νὰ ἑπεὀργάνωνες
καμμουνιστικὴ κταθῶ. 0 καθὲνας κάνει
ὁιαὸήλωση στὴν πλατείαΣυν- σύμφωνα μὲ τὴ συνείὸηοή του.
τάγματος, ἐκεῖ κατὰ τὸ συμ- (Ἐγώ, ὁὲν ξαναγόρασα τὸ
μαριτοπόλεμο».
«ΘΕΑΤΡΟ»).
Ἐπειδὴ ἔζησα τὴν ἐπαχὴ _
A. B.

ουργικότητα». Στὸ περ ιοὸικό
«ΘΕΑΤΡΟ», τεῦχος 31, σελ.

50, γράφει λοιπὸν ὁ Σιὸέρης
στὴν ἕκτη σειρὰ ἀρ ιστερά; «Θ’
ἅξιζε ἴσως νὰ σημειωθεῖ πὼς

σει» - καὶ μάλιστα σύμφωνα μ’ ἀντιληψεις στραβὲς. Καὶ
στὶς ὁυό περιπτώσεις τὰ κριτήρια 0777101077 κατανταῦν
εμπορικά. Αὐτὸ τὸ αλέθρια πνεῦμα ἐπικράτησε τὰ
χρόνια τῆς (δικτατορίας καὶ στὸ Φεστιβάλ A0771ῶν, πού
κατάντησε θεσμὸς συντηρητικός, ἀνασχετικὸς τῆς ἐξυψωσης τοῦ συλλαγικαῦ καλοῦ γαύστου.
Δὲν ξέραμε ἂν, ἀπὸ ἑλληνικὴ
πλευρά, ἡ μετάκληση τῆς Βαυλγαρικῆς Ὀπερέτας ὀφειλόταν σὲ

ῗὸἳῶἓβὲῖῖὶίέτὲρέξΐῧρὲ5ῗὲτὲᾞέ
τοὺς συμπαθέστατους γείτονές
μας μποροῦμε νὰ εἰσαγάγαυμε
μορφωτικὰ ἀγαθὰ σημαντικότερα
ἀπὸ τὴν ὀπερέτα, λ.χ. χορωδίες.

Ὅ

ς ἤδη γράψαμε ξαφγιαστή-

κ με ἀρκετὰ βλέποντας σὰν ἐξαγωγικὸ προϊὸν μιᾶς σοσιαλιστικῆς
κουλταὺρας ἕνα εἶδος ταυτισμένο

μὲ τὴ χρεωκοπία των ευρωπαϊκῶν
μοναρχιων τοῦ 19ου αἰώνα (Γαλ-

λία, Αὐστροουγγαρία). Εἶδοςπου
συχνὰ εὐαγγελίζεται τὴ φυγὴ σὲ
φτηνους παραμυθόκοσμους (τόσα
ψυχαλογικα««βολικὴ» κάποτεέ) κι
ἀπομακρύνει τὴν προσοχὴ ἀπὸ
καυτές κι ἐπωδυνες ὲκφάνσεις.
τῆς πραγματικότητας- ἱστορικῆς,
πολιτικῆς, κοινωνικῆς, ψυχολογι’κῆς κ.τ.λ. Εἵδαμε τὸ «Βαρῶνο
Ἀτσίγγανα» τοῦ Γυόχαν Στράαυς
καί τὴν «Πριγκίπισσα τῆς Τσάρ-

ἓξὲξ Ν. ΜΑΡΟῩΛΑΚΙ-ΙΣ
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(σίγουρα ἡ καλύτερη βουλγάρικη
μπαγκέτα ποὺ ἐχσμε ακοὺσει στὴν
Ἑλλάδαέ) ἔλεγχε ἀπόλυτα ὀρχήστρα καὶ σκηνή, διευθύνοντας
ἤρεμα, μαλακά, χαρίζοντας στὴ
μουσικὴ φράση συνοχὴ καί πλαατικότητα καὶ στὸν ὸρχηστρικὸ
ἧχα ἁβρότητα ἀξια τοῦ 18ου αἰώνα. “Ὀμως ἐδῶ ἕνα αἳσθημα

ὑποτσνίας ὀφειλόταν περισσότερα στὸ ξεπερασμένο ἐργο καὶ
λιγότερο στοὺς ἐκτενεῖς διαλόγους -στὴ βουλγαρικῆ, φυσικά,
παρὰ τὶς ἀραιὲς παρεμβολὲς φράσεων στῆν ἐλληνικῆ. (Οἱ παρεμβαλὲς αὐτές, στὸ Στράαυς ἦταν
πολὺ περισσότερες).

.

Δζ
’

Γιῶργος Λεωτσάκος

-εικσστικα _
μιὰ ἄλλη ἄπαψη.·
Σκηνὴ ἀπὸ 117v απερέται «Πριγκίπισσα τῆς Τσάρνταςι», ποὺ >Παραυαίασε τὸ
Κρατικὸ Μαυσικὸ Θέατρο Ὀπερέτας «Στεφὸιν Μακεντανσκι» της Βουλγαριας.

ντας» τοῦ ”Ιμρε Κάλμαν τὶς μέρες
,τοὺ ἡ ἀπεργία τῶν δημασιογρά(ρων βρισκόταν στὸ καρύφωμά
της. Πόσο ζωηρα τὸ κλίμα, ἰδίως
τοῦ δεύτερου έργου, συγκρούονταν μὲ τὰ ἀπεργιακα βιώματα καὶ
τὴν ἀτμόσφαιρα τῶν ἐπαγγέλματικῶν μας διεκδικῆσεωνέ Βέβαια
δὲ δυσκολευόμαατε να φανταστοῦμε ὅτι π’λάϊ σὲ τέτοια ἔργα ὁ
θίασος αὐτός, ἠ ἄλλοι ἀνάλογοι,
παραυσιάζαυν κι ἀλλα (καλὰ 1’1
κακὰ δέν έχει ἶσως τόση σημασία)
πλουσιατερα σε μια προβλημα-’
τικὴ πιὸ σύγχρανη. Τέταια ’έργα
ἰδίως βουλγάρικα, ποὺ ἀσφαλῶς
ὑπάρχουν. βοηθοῦν καλύτερα ἕνα
λαὸ να γνωρίσει τὸν αλλο καὶ θα
ἐξυπηρετοῦσαν
οῦσιαστικότερα
τὴ σκοπιμότητα τῶν μορφωτικῶν

.

ἀνταλλαγῶν.
Μιλήσαμε ἤδη στὸν ῆμερήσια
Τύπα για θετικότατες ἐντυπώσεις
ἀπὸ τῶν δυὸ ’έργων τὴ διδασκαλία. Τα πλούσια, φανταχτερα
σκηνικα-κοστούμια τῆς Μαριάννας
Ποπόβα
συμπληρωναν
ὀπτικα τὴ σήμανση τῶν σκηνοθεσιῶν τοῦ Μπογκντάν Κοβάτσεφ;
ἡ συμβατικῆ, παραδοσιακὴ γεωμετρηση της κίνησης τους ἐναρμονιζόταν μὲ τὴν ἐφησυχαστικὴ
ατμόσφαιρα τοῦ 11090111160140—
σμου, ἐνισχὺοντάς την. Μεγάλη
ἐντύπωση ὅμως μᾶς ’έκανε ἡ φωνητικὴ διδασκαλία σὰν ἐπίτευγμα _
λαοῦ γειτονικαῦ, μὲ ἱστορικὴ
μσίρα άνάλογη με τὴ δική μας
ταυλάχισταν ὣς ἕνα χρονικὸ σημεῖα. Οἱ πάντες τραγουδοῦσαν
μαλακά, ἀβίαστα, σχεδὸν μὲ τρυφεράδα γιὰ τὴ φωνή, τὸ χρῶμα
καί τηἱ ματιέρα της, χάρη 08 1110
τεχνικη ὁμοιογενῆ α’ ὅλους, απὸ
τους πρωταγωνιστὲς ὣς τὸν τελευταῖα κομπάρσο. “Ag τὸ ξανα-

παῦμε -τὸ παράδειγμα αὐτὸ θα
’ταν πολύτιμα για τὴ Λυρικῆ μαςέ
Ἀποτὲλεσμα τῆς τεχνικῆς αὐτῆς
ἀγωγης ῆταν μία εὐγένεια μουσικοῦ ἤθους ποὺ ἐλαχισταποιοῦσε

(μυνητικὰ ἐλαττώματα (τονικὲς
μικροαβεβαιότητες. Ιώχρες νότες
κ.τ.λ.) μεμονωμένων στελεχὸΝ κι
ιπεκτεινοταν καὶ στὴν ἀγωγὴ ἐκ-

φορᾶς καὶ 101') πεζοῦ λόγου ἄλλο πολύτιμα δίδαγμα, αὐτὴ τὴ
φορὰ για πολλοὺς ἠθοποιοὺς τῆς
προζας μας ποὺ ξελαρυγγίζονται

50

H TEXNH _
ΣΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ

δῆθεν ἐπιδεικνύοντας «181171890—

μέντο». Κατάντησε πια να θεώροῦμε στὸν 10110 μας σα σπουδαῖα,· πράματα ποὺ 0‘ ὅλα τὸν ὑπόλοιπα κόσμο εἶναι αὐτονόητα.
Τραγαυδιστὲς κι ἠθοποιοὺς ποὺ
λαμβάνουν ὑπ’ όψη τὴν ἀκουστικὴ τοῦ χώρου ὅπου κινοῦνται
καθὼς καὶ τὸ νευρικὸ σύστημα
τοῦ ἀκραατηρίου τουςὶ Σα να ἐμποδίζει μιὰ τέτοια ὁμοιογένεια
καὶ πειθαρχία στὸ σύναλο ἀκόμη
καὶ τὴν προσωπικότερη ἐκφρασηῑ
Λ.χ. 6 τόσο καλοκαμωμένος πρωταγωνιστὴς

τοῦ

«Βαρώνου

Ἀτσίγγαναυ» κι ἡ Σόφη έπαιζαν
”8101 ὥστε να δημιουργοῦν τὴν
ὑπόνοια ὅτι καὶ στὴν πραγματικὴ
ζωὴ εἶναι βαθια ἐρωτέυμένοι μεταξύ τουςέ Δυστυχῶς, στὸ πρόγραμμα, ὅπου αἱ ὑποθέσεις ῆταν
γραμμένες σε γλώσσα ἀθλια κι
ἀκαταλαβίστικη, για κάθε ρόλο
ἀναφέρονταν 2-3 ὀνόματα ἠθοποιῶν. Γι’ αὐτὸ αἱ ὀνομαστικὲς

Τῆς Σοφίας Σβορώνου
συμμετέχαυσας ζωγράφου
καὶ μέλους τῆς καλλιτεχνικῆς ἐπιτροπῆς
Για ὅσους ὁὲν εἶναι ἑνημερωμέναι, αὐτὸ τὸ «κίνημα» για
«καινωνικαπα ίηση» τῆς τέχνης ξεκίνησε μὲ πρωτοβουλία
τοῦ κ. Κακαβελάκη, προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Έταιρίας
Δημοσίων Σχέσεων (Ε.Ε.Δ.Σ.), καὶ τῆς γνωστῆς θεωρητικοῦ τῆς τέχνης καὶ τεχνοκρίταυ κυρίας Ἑλένης Βακαλό,
καθὼς καὶ με 177 συνεργασία τῶν βιομηχανιῶν παι) πρασέφεραν τὸ χῶρο καὶ τα ἔξοιδα.
ἡ
Σκοπὸς στὸ συγκεκριμένα πρῶτα κύκλα ε’κὸηλώσεων ῆταν
να γεφυρωθεῖ τὸ χάσμα ἀνάμεσα στὸν ,ἐργάτη καὶ στὶς
σημερινὲς εἷκαστικὲς τέχνες οτὴν Ἑλλάδα. ’ΜέθοὸαςὉμαόικὲς ἐκθέσεις ζωγραφικῆς - γλυπτικῆς στα ἐργοστάσια, πρασωπικὲς συναντήσεις-συ ζητήσεις ἀνάμεσα σὲ
συμμετέχοντες καλλιτέχνες καὶ ἐργάτες, καὶ συμπλήρωμα
ἐρωτηματαλαγίων ἀπὸ τοὺς ἐπισκέπτες τῶν ἐκθέσεων.

μνεῑες τῶν πρωταγωνιστῶν — θά

’ταν εὔφημες οἱ περισσότερεςδὲν εἰναι εύκολες. Δυὸ ἐξαιρέσεις; Ἡ Σόφη (Μαρία Ἀποστόλοβα) στὸ «Βαρῶνο Ἀτσίγγανο»,
μὲ φωνὴ πλούσια 0‘8 ματιέρα,
6110101781711 σ”ὅλη τὴν ἐκταση 0’
ενα χρωμα φωτεινότερα κάπως
ψηλά. ᾙ φωνὴ αὐτὴ γινόταν ὅργανο μιας γνῆσιας ἐκφρασης πολὺ
πια βαθιᾶς κι ἐκλεπτυσμένης ἀπ’
ὅ,τι ζητοῦσε ἡ μουσικὴ τοῦ Στράους -εκφρασης ποὺ φανερὰ ξεχώριζε ἀπ’ ἐκείνη τῶν αυναδέλφων
της. K1 6 Φέρι Μπάτσι (Βεσελίν
Νταμιανοφ), οτὴν «Πριγκίπισσα
τηςν Τσαρντας», ποὺ στὴν α’
πραξη σχεδὸν έκλεβε τὴν παράσταση.
Ἀξιοπρόσεχτα
τὰ
ξύλινα
πνευοτα -ὡραῖα σόλι στὸ Στρά-

ους- καὶ τὰ χάλκινα μιᾶς ὀρχη-

Βασικὲς ἀποφάσεις ποὺ πῆρε ἡ
πρώτη ὑπεύθυνη ἐπιτροπὴ για τὶς
ἐκδηλώσεις ἦταν;
'
1) N0 γίνονται προσωπικὲς
συναντήσεις καὶ συζητήσεις ἀνάμεσα στοὺς συμμετέχοντες καλλιτέχνες 1101‘) θα ἐνδιαφέρονταν γι’
αὐτές, καὶ τοὺς ἐπισκέπτες (ἐργάτες) τῶν ἐκθέσεων, ποὺ ἐπίσης θα
ἐνδιαφέρονταν γι’ αὐτὲς τὶς συναντήσεις. Σκοπὸς τῶν συναντήσεων αὒτῶν; 11 ζωντανὴ ἐπικοινωνία καὶ ἡ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων
ἀνάμεσα στοὺς δημιουργοὺς τῶν
ἐργων καὶ τὸ κοινό.
2) Να συμπληρωθοῦν ἐρωτηματολόγια ἀπὸ τοὺς ἐπισκέπτες
τῶν ἐκθέσεων, ποὺ θα μᾶς πληροφοροῦσαν για τα οὐσιαστικὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐκδηλώσεων στὸ
σύνσλο 101v ἐπισκεπτῶν (καὶ κυρίως στοὺς ἐργάτες), θὰ μᾶς πληροφοροῦσαν για τὴν ἐπιτυχία ἢ
ἀποτυχία τῆς ἐκδῆλωσης, καὶ θα
μᾶς βοηθοῦσαν στὸν περαιτέρω
χειρισμό της.

λοιπους κατοίκους τῆς περιοχῆς.
Τώρα ποὺ οἱ δυὸ πρῶτες ἐκδηλώσεις ποὺ ξεκίνησαν 11‘8 τὶς παραπάνω προῦποθέσεις έχουν ἤδη
ὁλοκληρωθεῖ (καί ποὺ ἡ εἰκόνα
ποὺ παρουσίασαν πιστεύω ὅτι εἷναι παραπάνω ἀπὸ ἐνδεικτικὴ γιὰ
τὸ πῶς μπορεῖ να πάρει λάθας κατεύθυνση ἕνα τέτοιο «κίνημα»),
σὰν μέλας τῆς πρώτης καλλιτεχνικῆς ἐπιτροπῆς ποὺ παρακολούθησα ἀπὸ μέσα τὴν πορεία καὶ τὰ
ἀποτελέσματα αὐτῶν τῶν δύο ἐκ·
δηλώσεων, θεωρῶ χρήσιμα να ἐν·
ημερώσω τὸ πλατύτερα κοινὸ ποὺ
με ὁποιονδήπατε τρόπο συμμετεῖχε (ἐργάτες καὶ καλλιτέχνες,
βασικα) ἣ παρακολούθησε αὐτὴ
τὴν ἱστορία, τί, κατὰ τὴ γνώμη μου
καὶ κατὰ τὰ στοιχεῖα ποὺ,διαθέτω,

χτὲς γιὰ τοὺς ἐργάτες καὶτὸ προσωπικὸ τοῦ ἐργοστασίου ποὺ τὶς
. φιλοξενεῐ κάθε φορά, για τοὺς έργάτες καὶιτὸ πρασωπικὸ ὅλων τῶν

έχει γίνει μέχρι σήμερα.
Χρηαιμοποιώντας φράσεις δη- ·
λωτικὲς για τὴ φυσιογνωμία τοῦ
«κινήματος», φράσεις ποὺ τὶς
πῆρα ἀπὸ τὶς εἰσηγήσεις (κείμενα)
τσῦ προέδρου τῆς Ε.Ε.Δ.Σ. καὶτῆς
προέδρου τῆς καλλιτε νικῆς ἐπι· '
τροπῆς, «.... παύει να ε ναι προνό- ’ ”
1110 τῶν λίγων ........ γίνεται μέσον
για τὴν κινηταπαίηση τῆς σκέψης.... βαηθάει στὸν κοινωνικὰ

Τῆς Ἂὲφῑ. Ἀντίθετα, στὸν Κάλμαν

εργοστασιων τῆς γύρω περιοχῆς,

η μαέστρος Ροσίτσα Μπατάλοβα

προσανατσλισμό ,,,.» (Κακαβελά- .

καθὼς καὶ γενικα για τοὺς ὑπό-

κης), «.... ἀκούει τὴ φωνὴ 7(1’ ἑνὸς

στραςὶπαλλὲς βαθμίδες πιὸ πάνω
ἀπὸ την, Κρατικῆ μας, με ἔγχορδα
κάπως ωχρα σε ἧχα ἀλλ’ ἀξιοπρε118010111; τεχνικῆς, με κάπαιες
ποςλυ φευγαλέες τανικες ἀστάθειες
στα-Στράαυς, κάτω ἀπὸ τὴν ἐλαφρως ἀναιμικὴ διεύθυνση τοῦ μαεστρου Μπόρις Χίντσεφ; 111v ὀρ.

χηστρα του (11011/(Stow να συμποδ(Ξασυρέῑ γΙ σκηνὴ μὲ τὸ μεταδοτικό

3) Οἱ ἐκθέσεις να εῖναι ἀνοι-

1

ἄλλου ἀνθρώπου ποὺ παρόμοια
προβλήματα τὸν ἀπασχολοῦν....>>
(Βακαλό), θα ἤθελα να ἀναφέρω
τί μὲ ἐκανε πρασωπικὰ να συμμετάσχω ἀρχικὰ σ’ αὐτὸ τὸ «κίνημα», καὶ μὲ μιὰ σύντσμη ἀνάλυση (χωρὶς νὰ μπῶ στὶς πλουσιότατες σὲ νόημα λεπτομέρειες) να
ἐξηγήσω γιατί, κατὰ τὴν πορεία
του, πείστηκα ὅτι μέχρι τώρα αὐτὸ
τὸ «κίνημα» ἐχει ἀποτύχει. ’
Δύο χῶροι,
«τέχνη» καὶ
«κοινὸ» ἐκφρασμένα ἀπὸ τοὺς ἐργάτες καὶ πολὺ περισσότερο ἀπὸ

παρακάτω) ποὺ έχω στα χέρια
μου, φάνηκε καθαρὰ ὅτι ὁ ἐργάτης
σταματαῦσε βασικα στὸ «ἀντικείμενα - θέμα» τῆς εἰκόνας ποὺ τοῦ
προσφέραμε. Καὶ σαν «τέχνη» τὸ

μισὴ ὥρα για να ἐπισκεφτοῦν τὴν
έκθεση (ποὺ λειτουργοῦσε σε εἰδικὴ πολυτελῆ αἴθουσα) καί να
συμπληρώσουν καὶ τὸ ἐρωτηματολόγιο. Μὴν ξεχνᾶμε ὅτι οἱ ανθρωκ
ποι αὐτοὶ πρώτη φορὰ ἐβλεπαν
ἓκθεση ζωγραφικῆς, καὶ μάλιστα
«μσντερνας», καί. πρώτη φορὰ καλοῦνταν να συμπληρώσουν ἐρωτηματολόγιο.
Φυσικά, κατα τὴ γνώμη μου

2-3 ὠρεςνωρίτερα ἀπὸ τὴ δουλειά
τους, μὲ τὴν προϋπόθεση να πᾶνε
στῆν ἐκθεση.
Καὶ φυσικὰ αἱ ἄνθρωποι δὲν
ἓχουν καμια ἀντίρρηση να ξεκουραστοῦν δύο ὡρες νωρίτερα καί,
ρίχνοντάς τα στὸ ἀστεῖα, να πηγαίνουν οτὴν ἐκθεσή μας, ὅπου οἱ
περισσότεροι «τὸ κόβανε στὸν
ὕπνσ» (ὅλα τὰ παραπάνω κατὰ
πέληροφαρίες μου ἀπὸ πρώτες πη-

ἐβλεπε μόνο ἐπειδὴ τὸ εἶχε φτιάξει
«καλλιτεχνης». Δὲν πήγαινε παραπέρα. Κι αὐτὸ τὸ βρῆκα πολὺ
φυσικό, γιατὶ οτὴν πορεία τοῦ σημερινσῦ ἐπωνύμου Ἕλληνα καλλι_
τέχνη μέχρι τὸ ἔργα του, πουθενα
δὲν βρίσκσυμε κοινὰ σημεῖα μὲ τὴν
πάντα, ῆταν ἀδύνατο ” να ἐπιτύ·
πορεία τοῦ ἐργάτη μέσα στὴ ζωή.
χουμε έτσι ὁποιαδήποτε οὐσιΦι·σικὰ ὑπάρχει καὶ ἡ απσψη
Πάνω σ’ αὐτὴ τὴ βάση, λοιπόν,
αστικὴ ανταπόκριση.
(καὶ για τὶς δύο ἐκδηλώσεις ὅπως
βρῆκα ὅτι ἡ προσπάθεια για τὸ γετοὺς «φιλότεχνσυς», αντιπροσωυΟσο για τὸ τελευταῖο προβληλειτουργήσανε), ὅτι ὀὲν εἶναι καφύρωμα «ἐργάτης-ἐργο» ἀπέτυχε.
πεύουν τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία.
ματικὸ σκέλος τῆς ἐκδήλωσῆς, ”τὴ
ταπιεστικὸ να παίρνεις τοὺς ἐργάΚι ἂς ἐρθουμε στὸ δεύτερο θέμα,
Καὶ ἕνα χάσμα ανάμεσά τους. Χά«συνάντηση-συζήτηση» ἀνάμεσα
τες ἀπὸ τὴν ύποχρεωτική τους
σμα ποὺ κι αὐτὸ γίνεται ’ἐκδηλο σὲ
τὸ ἐρωτηματολὸγισ.
στοὺς καλλιτέχνες καὶ τοὺς ἐργάδαυλειά, καὶ να τοὺς κουβαλᾶς
διάφορα ἐπίπεδα, καί ποὺ συνἘπειδὴ η προσωπικῆ ἐπαφὴ
τες, κι αὐτὴ ἐγινε μέσα σὲ προκα- ὑποχρεωτικὰ πάλι οτὴν ἓκθεσή
επῶς μπορεῖ κανεὶς να ἀντιμέτωἐργάτη-καλλιτέχνη μποροῦσε ἀπὸ
θορισμένα χρονικὰ ὅρια, καὶ ’μὲ
μας, ὅπου τουλάχιστον θα ξεκουπίσει σὲ μεγάλο βαθμὸ διαφοροτα πράγματα τὰ ’ίδια να πραγμαψυχρὸ καὶ ἀμήχανα τρόπο.
ράζανταν, μερικοὶ θα σπάγανε
παιημένα.
’
τοποιηθεῐ μόνο μ’ ἐναν περιοριὝστερα ἀπὸ τὴ βιαστικὴ ἐπί- πλάκα, καὶ μερικοὶ πάλι μπορεῖ
Αὐτὸ τὸ χάσμα στὸ ἐπίπεδα τοῦ
σμένο ἀριθμὸ απὸ τοὺς ἐργάτες
σκεψή τους στῆν έκθ εσή μας (ἐμεῐς καί να ἐνδιαφέρονταν οὐσιαστικὰ
κοινωνικοῦ στεγανοῦ ἀνάμεσα
ποὺ εἶχαν δεῖ τὴν ἐκθεση (αὐτοὺς
δὲν ἤμαστε παρόντες) καὶ σὲ
για τὴν ἐκδήλωση.
στὸν ἐργάτη καὶ-οτὴν παραγωγὴ
ποὺ εἶχε προγραμματίσει να διαάσχετσ μὲ τὴν ”εκθεση χῶρο, χωρὶς
Αὐτὸς ὅμως ῆταν ὁ σκοπὸς μιᾶς
μιᾶς αλλης κοινωνικῆς κατηγοκόψουν τὴ δουλειά τους για λίγο),
να
συστηθοῦμε
προσωπικα τόσο μεγάλης ἱστορίας μὲ τόσους
ρίας, τοῦ καλλιτέχνη, ῆταν αὐτὸ καί ἐπειδὴ ῆταν οὐσιαστικὰ ἀνα(πρώτα βῆμα για «ἀνθρώπινη»
σπουδαίους «παράγοντες» ἀναγκαῖο για μᾶς τοὺς καλλιτέχνες να
ποὺ μὲ ἐκανε νὰ προσφέρω τὴ δουἐπικοινωνία), κρατώντας τὴν
κατεμένους;
λειά μου 0" αὐτὴ τὴν κίνηση.
ξέρσυμε τί βγῆκε ἀπ’ αὐτὴν τὴν ἐκ- ’ απόσταση τῆς ἀνωνυμίας καθήἘὸώ θα ἤθελα τελειώνσντας να
“
Πίστευα ὅτι αὐτὸ τὸ «κίνημα»
δήλωση για τὸ σύνολο τῶν ἐργασαμε ἀπὸ τὴ μια μερια οἱ καλλιτε·
προσθέσω συγκεκριμένες πληροθα βοηθοῦσε τὸν ἐργάτη να συνειτῶν, με τὴ διπλῆ μου ἰδιότητα, τσῦ
χνες καὶ ἀπὸ τὴν άλλη οἱ ἐργάτες,
φορίες ποὺ ἐχω ἀπὸ πρώτες πηγές
δητοποιήσει ὅτι ὑπάρχει ὁ είκακαλλιτέχνη καὶ τῆς τελειόφοιτης
καὶ μᾶς χαρακτήριζαν οἱ ἱὸιότητές
στικὸς χώρας καὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ
τῆς κοινωνιαλογίας, ἐκανα μὲ τὴ
μας, ποὺ ὁὲν εἶναι ὁ κοινός μσς
δουλεύουν α’ αὐτόν, καὶ ὅτι ’έχει ὁ
συνεργασία αντιπροσωπευτικῆς
χῶρος.
ἐγκαὶνια παρ’ ὅλα ὅτι εἶχε ἀποφαἐργάτης δικαιώματα στὴν καλλιὁμάὸας ἀπὸ τοὺς ἐργάτες ΙΖΟΛΑ
Στήσαμε δηλαδὴ ἀκόμα ἕνα
σιστεῖ να γίνουνε γι’ αὐτούς, καὶ
Θήβας ἕνα δοκιμαστικὸ ἐρώτηματεχνικὴ παραγωγή. Εἶχα ἀκόμα
φράγμα ανάμεσά μας, που κάθε
όχι να μετατραποῦν σ“ε «κσσμικὸ»
τολόγιο, ποὺ παρακαλέσαμε τοὺς·
τὴν ἐλπίδα ὅτι αὐτές οἱ ἐκθέσεις θα
ὄιλλο παρα ἐξυπηρετοῦσε τὴν ἐπιγεγὸνός.
μποροῦσαν να διευκολύνουν τὸν
ἐπισκέπτες να τὸ συμπληρώσσυν —
κοινωνία. Ἴ-Ιμουνα παροῦσα σέ
2) Δὲν ἐκλήθη στα ἐγκαίνια ὅλο
ἂν θέλουν. Ἀπὸ τὴν ἀνάλυση που
ἐργάτη να ἐπικοινωνήσει τελικὰ μέ
ὅλες τὶς συναντήσεις ἐκτὸς ἀπὸ’ τὸ διοικητικὸ συμβούλια τοῦ συνἤδη ’έκανα στα ἐρωτημσ-σλόγια
’
τὸν καλλιτεχνη καὶ τὸ ἐργο του,
μία, καὶ δὲν πιστεύω ὅτι πετύχαμε
δικαλιστικοῦ ὀργάνου τους.
καὶ να κρίνει καὶ να συζητήσει
αὐτὰ μὲ τὴ συνεργασία μιας ψυχο3) Παρὰ τὴν ἀντίθετη ἀπόφαση
ἀληθινὴ ἐπαφὴ οὔτε στὸ προσμαζί του τὸν κοινωνικὰ ρόλο τῶν λόγου - κοινωνιολόγου, αποδειτῆς μικτῆς ἐπιτροπῆς, τὸ ὑπεύθυνα
ωπικό ἐπίπεὸο.
εἰκαστικών τεχνῶν σήμερα.
κνύεται ὅτι τα ἐρωτηματολόγια
”Οσο για τὴ συζήτηση τὴν ἴδια,
πρόσωπα για τὴ διευκόλυνση τῶν
Μὲ ποιὸν ἀκριβῶς τρόπο θα πεαὐτὰ ὁὲν ἀπαντήθηκαν οὐσιεἶδα ὅτι οἱ ἓννοιες ποὺ χρησιμοἐπισκεπτών καί τὴν περισυλλογὴ
τυχαίναμε αὐτοὺς τοὺς στόχους,
αστικά, Κατὰ τὴν κρίση μου, βαποισῦσε ἡ κυρία Βακαλό, ὅσο καὶ
τῶν σφραγισμὲνων ἐρωτηματολοσικαὶ λόγοι ποὺ δὲν ἀπαντήθηκαν,
να τὶς απλούστευε, προέρχονταν
περ ίμενα ὅτι θα ἐβγαινε μέσα ἀπὸ
γίων ἀνῆκε στὸ ἑργοστάσιο καί ὃέν
ἦταν πρῶτον ὁ καταναγκαστικὸς
τὴν ’ίδια τὴν πορεία τῆς ἐκδήλωμόνο απὸ τὸ χῶρο τῆς προβλημάπροερχόταν, ὅπως εἶχε ἀποφασιτρόπος ποὺ οἱ ἐργάτες ἣρθαν σέ
τισης τῆς τέχνης, μκαί δὲν συνανσης. Σύντομα ὅμως κατάλαβα ὅτι
στεῖ, απὸ χῶρο ασχετο μὲ τὴν ἐρἐπαφὴ μὲ τὸ ἐρωτήματολόγισ καὶ
στόχος τῆς προέδρου τῆς καλλιτετιότουσαν πουθενα μὲ τὶς ’έννοιες
γοδοσία.
μέ τὴν ἓκθεση (ὑπῆρχε ἀνώτερσς
που ἓχουν πλουτίσει.τὸν ἐργάτη
4) Ἐνώ ἡ ἀπόφαση τῆς μικτῆς ἐπιχνικῆς ἐπιτροπῆς τουλάχιστσν,
δὲν φαινόταν να εἶναιτὸ κοινωνι- ποὺ τοὺς συνόδευε στὴν ὑποχρετροπῆς ἧταν οἱ συναντήσεις να γίἀπὸ τὴν ἐμπειρία του μέσα στὴ
νονται ἀνάμεσα στοὺς συμμετέωτικη ἐπίσκεψή τους), καὶ δεύτεκὸ γεφύρωμα, ἀλλά, ἀπ’ ὅ,τι φάνηζωή.
ρον ἡ ἄγνοια καὶ δυσπιστία τους
”Αρα, κατὰ τὴ γνώμη μου πάντα, χοντες καλλιτὲχνες ποὺ θα ἐνδικε ἀπὸ τὸ διάλσγό της μὲ τοὺς ἐραφέρονταν γι’ αὐτές, καὶ στοὺς ἐργια τὸ μηχανισμὸ τοῦ ἐρωτηματσγάτες, ὁ στόχος της περιοριζόταν
ἀπέτυχε καὶ αὐτὴ ἡ προσπάθεια
γάτες ποὺ θα ἐνδιαφέρονταν κι
λογίου, χωρὶς οὔτε να τοὺς αναγια προσωπικὴ ἐπαφὴ ἐργάτη>
στὴν καθαρὰ «καλλιτεχνικὴ-ἀἰγνωρίζεται οὐσιαστικὰ ἡ ἐλευθεαὐτοὶ γι’ αύτές τὶς συναντήσεις, ή
σθητικὴ» εύαισθητοπσίηση τοῦ
καλλιτέχνη.
κυρία Βακὰλὸ πραγματοποίησε
ρία να μὴν τὸ ἀπαντήσουν ἂν δὲν
Ἐδῶ τελειώνω μὲ τὴν ἐκδήλωση
ἐργάτη.
ΙΖΟΛΑ-Θήβας, καὶ θα ἤθελα να μόνη της τὴν πρώτη συνάντηση στὸ
Ἀξιέπαινη προσπάθεια, αλλὰ θέλουν (ὑπῆρχε τὸ μάτι τοῦ «611/(1)7
Βόλο. Ἀπ’ ὅ,τι ξέρω, ἡ κυρία Βαπροσθέσω τὰ στοιχεῖα (ὄχι ὅλα)
πρωθύστερη καὶ λίγο οῠτσπιστικὴ τέρου>>). Δικαιολογημένη λοιπὸν ἡ
καλὸ εἶναι θεωρητικὸς τῆς τέχνης
ποὺ ἐχω ἤδη μαζέψει για τὴ δεύ(κατα τὴ γνώμη μου πάντα), ὅταν . δυσπιστία για τὸ τί μποροῦσε να
καὶ τεχνοκριτικός, ἀλλὰ ὄχι ὁημικρύβεται πίσω ἀπὸ τὸ ἐρωτήματοτερη ἐκδήλωση, στῆν ΑΓΕΤ (Τσιὅλαι ξέρσυμε ὅτι πίσω ἀπὸ τὸ ἐργο
ουργὸς εἰκαστικη καλλιτὲχνης.
μέντα Τσάτσσυ) Βόλου.
κάθε καλλιτεχνη ὑπάρχει μια μαλόγιο.
5) Κατὰ ἐγκυρες πληροφορίες
Ἀπὸ προσωπική μου ἐμπειρία,
”Αρα, κατὰ τὴ γνώμη μου, ὰπέκρόχρονη εἰδικὴ παιδεία, προγιατὶ ἤμουν παροῦσα στα ἐγκαίμου, σί ἐργάτες ποὺ συνάντησε ἠ κ.
τυχε καὶ ἡ ἐπικοινωνία μὲ τὸν ἐρβληματικὴ καὶ ἐρεύνα, ποὺ τελικὸ
Βακὰλὸ εἶχαν ἐπιλεγεῖ ἀπὸ τὴν ἐρνια, εῖὸα ὅτι οἰ ἐργάτες ὑποπρσῑόν τους εἶναι τὸ ἐκτελεσμένο γάτη μέσα ὰπὸ τὸ ἐρωτήματολόγοδοσία μὲ βάση ὃικά της συγκεαντιπρσσωπεὺτηκαν
ἐντυπωσιἔργα, ὅσα _ ἁπλὸ κι ἂν φαίνεται
ισ.
ακα (ἀπὸ τοὺς 400 ἦταν παρόντες κριμὲνα κριτήρια.
γ Κι ἂς ἐρθσυμε στὸ τρίτα σημαναὐτὸ μερικὲς φαρές. Πῶς θα γινό6) Ἐνῶ ὑπάρχει ἀπόφαση να κρακαμια ὃεκαρια μόνα, ἐνῶ εἷχε
ταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ πρώτη φορὰ τικὸ θέμα;
τιοῦνται πλήρη πρακτικὰ αὐτῶν
ἀποφασίσει τὰ ἐγκαίνια να γίνουν
· Τὸν τρόπο ποὺ λειτούργησε ὀρἐρχόταν σὲ ἐπαφὴ με τα εἰκαστικά,
τῶν συναντήσεων, τὸ μέρος τῆς
για τοὺς ἐργάτες). Παρατήρησα
γανωτικαὴ ἐκδήλωση στὸ πρῶτο
ἀληθινὰ κοινωνὸς στα παραπάνω;
ἀνταλλαγής ὀνομάτων ἀνάμεσα
ἀκόμα ὅτι καὶ αὐτοὶ οἱ ἐργάτες
ἐργοστάσιο ΙΖΟΛΑ-Θήβας. (Δὲν
Δέχομαι (ἂν καὶ μὲ πολλὲς ἐπιφύοτὴν κ. Βακαλὸ καὶ στοὺς ἐργάτες,
ποὺ -για ὁποιαδήποτε λόγο- ῆταν
ξέρω ἂν τὴν εὐθύνη τὴν ἔχει ἡ
λαξεις, σήμερα) ὅτι τὸ «ἔργα» μιδὲν περιλαμβάνεται στὴ μαγνητοπαρόντες, δὲν ἐδειξαν κανένα ἐνΕΕΔΣ ἢ τὸ ἐργοστάσιο τὸ ἴδια).
λάει μόνα του, Τί λέει ὅμως, καί σὲ
φώνηση τῆς συνάντησης ποὺ ἐγινε.
διαφέρσν για τὴν ἐκδήλωση.
Ἦ στεγνὰ ὀργανώμένη καὶ καποιὸν τὸ λέει;
7) (Χαρακτηριστικὸ τῆς «ἐλεύθε”Οσο για τὴν πορεία τῆς ἐκδή"A; αρχίσουμε ἀπὸ τὴν ἐμπειρία θοδηγ μένη συμμετοχή στὴν ἐκδήλωση ῆταν φανερὰ καταπιεστικὴ
λωσης μέχρι σήμερα, ἓκω πληρο- ρης ἐπικοινωνίας»ῑέ) σὲ ἔργα ποὺ
τῆς πρώτης ἐκὸηλωσης οτὴν
φσρίες ὅτι τὶς πρῶτες 15 ἡμέρες
καλεῖται ὁ ἐπισκέπτης να «βάλει
(ὅπως πιστεύω ὅτι θα ἧταν για τὸν
1ΖσΛΑ-Θήβα. ’
ποὺ οἱ ἐργάτες ἀφέθηκαν ἐλεύθετὸ χέρι του» χρησιμοποιώντας
Ἀπὸ τὸ διάλσγο τῆς κυρίας Βα- καθένα ἀπὸ ἐμᾶς). Τὸ ὑπεύθυνα
ροι ἂν θέλουν νὰ ἐπισκεφτοῦν τὴν
ὑλικα ἀφημένα γι’ αὐτὸν τὸ σκοπὸ
πρόσωπα απὸ τὴ μερια τοῦ ἐργοκαλὸ μὲ τσὺς ἐργάτες (στὶς συνανἓκθεση, αδιαφόρησαν πλήρως καὶ
μπροστα στὸ (σὲ διαδικασία)
τήσεις ποὺ ὑποτίθεται ὅτι ἡ συζή- στασίου «ἐφερνε» συντεταγμένους
ἐργο, τὸ ὑπεύθυνα πρόσωπα άπαὁὲν πήγαιναν παρὰ τις «ὑπενθυμίτηση θα γινόταν ἀνάμεσα στοὺς
γόρευε στοὺς ἐργάτες να τὸ αγγίσεις» τῆς ἐργοδοσίας.
δημιουργοὺς καὶ στὸ κοινὸ) καὶ
ξουν, λέγοντάς τους ὅτι «εἶναι για
Τὶς τελευταῖες μέρες πληροφοἀπὸ τὶς ἀπαντήσεις στα ἐρώτημαρήθηκα ὅτι τώρα τοὺς σταματᾶνε τοὺς ἐπιστήμονες».
_ τολόγια (για τὰ ὁποῖα θα μιλήσω

ιᾉαῶιιὲιὲιέςει(σείει

ἧῖἶςλ ἒῖγὲξῗὲ τὲἱοῗὲολῗῗῗιθξῗ

ιειῑὲεαιῖεεειξιριξιξιιιιει
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Τελειώνσντας λοιπὸν τὴ σύντσμη αὐτὴ ἀνασκόπηση καὶ ἀνάλυση τῆς πορείας καί τῶν ἀποτελεσμάτων τοῦ κινήματσς<<Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ», πιστεύω ὅτι ἓγινε φανερὸ ὅτι, μὲ τὴν
τωρινὴ δσμή του, αὐτὸ τὸ «κίνημα» δὲν ἐξυπηρετεῖ οὒτε τὸν ἀρχικὸ σκοπὸ ποὺ ἤμουν διατεθειμένη να ἐξυπηρέτήσω προσωπικά,
οὒτε (φοβᾶμαι) τὸν κατὰ τὰ πάντα
νόμιμα καὶ σεβαστὸ σκοπὸ τῆς κ.
Βακαλό. Καὶ οὔτε βλέπω πῶς

μποροῠν να ἐξαλειφτσῠν σί αἰτίες
για τὴν ἀποτυχία αὐτή, ποὺ εἷμαι

βέβαιη ὅτι εἶναι γνωστὴ στοὺς
περισσότερους ἀπὸ τοὺς συμμετέχοντες, ἀλλὰ ποὺ ἐπιφυλάσσομαι
νὰ ἀναλύσω σὲ ἄλλο σημείωμα.
Πάντως ἒχω ἤδη ὑποβάλει τὴν
παραίτησή μου, γιατὶ πιστεύω, για
τοὺς λόγους ποὺ ἤδη ἀνέφερα, ὅτι
δὲν ἔχει πια κανένα νόημα ἡ περαιτέρω συμμετοχή μου σ’ αὐτὴν
τὴν ἱστορία.

Σοφία Σβορώνου

Είκαστικὸ Χρονικὸ
τοὺ Ἀλ. Γ. Ξύδη
“ Ἂν λογαριάσουμε πὼς οἱ πρῶτες ἐμφανίσεις τοῦ Καραγκιόζη οτὴν Ἑλλάδα σημειώνονται γύρω στα 1860, ὁ
Σωτήρης Σπαθάρης ἀνῆκε στῆν τρίτη γενιὰ τῶν καρανκιοζοπαιχτῶν. Τρίτη κι ἴσως τελευταία γενιὰ τῶν μεγάλων. Μένει σήμερα πιά ἀπ) αὐτοὺς μόνο ὁ Χαρίδημος.
Ὁ Σπαθάρης πέθανε πέρσι τὸ Μάη, 82 χρονῶν, καὶ
ἔπαιζε πίσω ἀπὸ τὸν μπερντὲ ὣς τὰ 70 του.

Ἕλλη - Μαρία Κομνηνοῡ; «Συνένοχοι».

σ πὰνια
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βιβλία · ςπανός -γκραβοὺρες - σπανός ἢ

λογα πανὼ τοῦ γιοῡ του Εὐγένιὸυ
Τοῦ Κωνσταντίνου τὴ γλυπτικὴ
ἔχουν τὶς ἰδιότητες ποὺ περιμέ- τὴν εἷχα προσέξει οτὴν ἀτομική
νουμε ἀπὸ ἕνα συνειδητὸ ζωτου ἐκθεση τοῦ 1972, ὅταν πρωγράφσ, ἀλλ’ αὑτὲς ἀκριβῶς ἀποτοῆρθε ἀπὸ τὴν Κύπρο, καὶ τελευΠρὸς τὸ τέλος δύσκολα ἂλλαζε γαυ καὶ τὴν ἀπεικόνιση τῆς πιὸ
κλείουν τὴ μεγάλη ΑΡΕΤΗ τῆς ταῖα οτὴν Πανελλήνια. Ἐξέλιξη
τὴ Beam καρακτηριστικὴ φωνή δραματικῆς σκηνῆς του (συνήθως δουλειᾶς τοῦ πατέρα του - τὴν τῆς κινητικῆς του φάσης εἶναι τὰ
του για να κάνει τὸ Κολλητήρι ἢ δηλαδὴ τῆς πιὸ αἰματερῆς). Οἱ
ἀμεσότητα οτὴν έκφραση, τὴν έργα ποὺ ἐκθέτει τώρα (Δεσμὸς
τὴν κόρη τοῦ Πασᾶ. Τὰ «ἐργα- μορφὲς σὲ κατατομή, τὰ ἐπάλληλα
ἀποφυγὴ τῶν ἐφφὲ καὶ τὴ λιτό13.5 — 6.6.). Ἐμπλουτίζονται oi
λεῖα» του ἀπὸ παλια τὰ ἒφτιαχνε στρώματα μορφῶν καὶ ἀντικειμέτητα στα μέσα ποὺ χαραχτηρίζει ἁδρὲς γεωμετρικὲς φόρμες του, oi
μόνος του, σέρνοντας τὸ κοπίδι νων, κάπστε διαφανῶν, που διαὅλους τοὺς καλύτερους τεχνίτες. , κατεργασμένες σὲ ἀτσαλοσίδερα,
του μὲ σιγσυρια κι εὐαισθησία μορφώνουν μιὰ στοιχειώδη πραἩ εὐτέλεια τῶν ὑλικῶν του δὲν
με καινούργιες διαστάσεις, καθὼς
πάνω στὸ χοντρὸ χαρτόνι. Ἦταν οπτική, θυμίζουν στὴ σιγουριὰ
τὸν περιόριζε,“τοῦ έλυνε ἀντίθετα περιστρέφονται τα στοιχεῖα τους
τὸ πιὸ μοντέρνο 1013 ὑλικό. ”Αλ. καί στὴ γραμμικότητά τους τὶς
τα χέρια καὶ τὴν ὅραση για να
γύρω ἀπὸ ἄξονες ἀρθρωτούς, σὰν
λοτε χρησιμοπσιοῦσε λαμαρίνα κι ἀρχαῐες ἀγγεισγραφίες τῶν πιὸ
φτιάξει τὸ σκεῦος, τὸ ἐργαλεῖα
πολύπτυχα πτυσσόμενα ποὺ ὅλα
ἒπειτα δέρμα. Ἧταν παράδοσι- λα’ίκῶν καλλιτεχνῶν. Γιατὶ ὁ
ποὺ χρειάζεται. Ἡ «τέχνη» ὅπως σοῦ ἀποκαλύπτουν καινούριες
ακός οὲ ὅλα του, δίχως νὰ εἶναι Σπαθάρης ἥτανε καὶ λα’ίκὸς καὶ
τὴν ξέρουμε ἐμεῖς ὑπάρχει μέσα
ὄψεις. Ἡ κίνησή τους δὲ γίνεται
καθόλου ἀποστεωμένος μέσα οτὴν πρωτόγονος
(πριμιτίφ).
Δέν
τους «ἐκ περισσοῦ», ὅπως στ’ ἀρμὲ καμια μηχανή, ἀλλὰ μὲ τὸ χέρι
παράδοση. Ἀντίθετα «ἀνέβασε» ἐφτιαχνε τὰ πανὼ σαν ἔργα ζωχαῖα ἀγγεῖα, ποὺ κι αὐτὰ δὲν τα τοῦ ὁποιουδήποτε θεατῆ, ποὺ
ἀρκετὰ καινούργια ἔργα, δικές γραφικῆς, ἀλλα σαν σύνεργα κι
προόριζαν να στολίσουν ἀλλα να
συμμετέχει έτσι αμεσα στὴν κατατου συνθέσεις, σὰν τὸν «Φώτη αὐτὰ τῆς δουλειᾶς 1013, ὅπως oi . χρησιμεύσουν. Σήμερα, ὅπως κι
σκευὴ παραλλαγῶν ποὺ δίνσυν
Γιαγκούλα», ποὺ ὁ ἴδιος τό ’λεγε
φιγαῦρες, ὁ μπερντές, οἱ λάμπες,
αὐτά, τὰ πανὼ κ’ οἱ φιγαῦρες τσῦ
ὅλες κάτι ἀπὸ τὴν αἰσθητικὴν
«τὸ καλύτερα μου ἔργα», Οἱ φι- ποὺ χωροῦσαν ἄλλοτε ὅλα σὲ μια
Σπαθάρη ἐχαυν γίνει ἀντικείμενα ἀπόλαυση τῆς ἀρχικῆς «στάσης».
γαῦρες του ποὺέκθέτονται τώρα βαλίτσα Καὶ τά ’φτιαχνε ὅλα μὲ
ἐκθεσης καὶ μουσείου, γιατὶ περ- Σὲ μεγάλες διαστάσεις, στὸ ὕπαιἀναμνηστικὰ (Ἀθήναιον 14.5.μεράκι καί μὲ μαστοριά. ”Av μεσότερσ ἀπ’ ἄλλα συγκεντρώνσυν
θρα, θα μποροῦσαν να κινηθοῦν
14.6.) έχουν ὅλες μιαν ἀποφασιρικα πανὼ εἶναι ἀριστουργήματα,
μέσα τους λιτὴ 3101i ζουμερὴ έκμε τὸν ἀέρα, σὰν τὰ φτερα ἀχρηστικὴ ἁπλότητα, κλασικὴ θὰ ὅπως ὁ «Φώτης Γιαγκαύλας», τὸ
φραση ποὺ κάπστε μετατρέπει τὸ στον πια μύλων ποὺ γυρίζουν τρί’λεγα, ποὺ ἀποφεύγει ὁλότελα τὰ ὀφείλουν όχι σέ καμια ἐἰδικὴ
λαῑκὸ τεχνίτη, ὕστερα ἀπὸ πολ- ζσντας μόνο για να ὀμορφαίνσυν
περιττὰ στολίὸια καί τὶς φιορι- προσπάθεια τοῦ Σπαθάρη, ἀλλὰ
λῶν γενεῶν ἀσκηση, σὲ λαϊκὸν τὸ τοπίο.
τοῦρες. Τὴν ’ίδια φινέτσα ἐ’χουν στὸ ὅτι τὸ θέμα τὸν ὲνέπνεε καὶ
καλλιτέχνη. Ὁ Σπαθάρης δέν εἶχε
Τὸ περασμένο εἰκοσαήμερσ εῖκαὶτὰ ζωγραφικα πανὼ ποὺ ἑτοί- ἐπιστράτευε ὅλες τὶς ἱκανότητές
βέβαια τὸ ταλέντο τοῦ Θεόφιλου,
δαμε ἐπίσης τὶς ἐκθέσειςῑ
μαζέ μόνος του για κάθε ἔργα.
του, για να βγάλει ἕνα πανὼ ποὺ
εἶχε ὅμως τὴν ἴδια ἀφοσίωση στὴ
Τοῦ Γ. Μανουσάκη (Θόλος 8 Συνήθως ἒχουν τὸν τίτλο τοῦ έρ- θα τραβήξει κόσμον πολύ. T’ ἀνάδουλειά του καὶ τὴν ἴδια γνώση 30.5) μὲ 40 σχέδιά, τὰ μισὰ ἀπὸ τὴ
των ὑλικῶν του. Κ’ αἱ δυὸ ἀσπούδεκαετία ’50. Εἶναι πάντα εὐχάδαχτοι, ἐμοιράζονταν τὴν κοινὴ
ριστο να βλέπει κανεὶς νέα δείυποσυνείὸητη πείρα τῆς ζωγραγματα τῆς φινέτσας καὶ τῆς τιμιπὰνια βιβλία - ςπανός- γκραβοὺρες·ςπανός · σπανια Mina-gnaw;φικης πολλῶν αἰώνων παράδοότητας δίχως έπαρση καὶ ζαβσμα’-πῖ
£11.11" 0.
σης, που φαίνεται κάπσυ-κάπου
.
« μζ
λιὲς ἑνὸς γνήσιου ζωγράφου ποὺ
οτὴν ἐπιφάνεια τοῦ ἐργαυ τους,
”Αλλωστε ὁ Σπαθάρης ὃὲν ἧταν εἶναι μαζί καὶ καλὸς τεχνίτης· τῆς
Λ. Δουλγεράκη (Νέες Μορφὲς
ἐπαγγελματίας ζωγράφος, ὅπως ὁ
267.56; 9.6), 3101i 8 νέων (Ὠρα 2225
Μυτιληνιος, ἀλλὰ οὔτε καὶ ταῦτσς
εἶχε τὸ θεατρικὸ οἷστρο τοῦ Σπα30.5.75
θάρη σὰ συγκροτοῦσε ἐκείνους
A. I'. Ξύδης
τουςπεριφερόμενους θιάσους του
με τον Μεγαλέξαντρσ.
Τοῦ Μήλιου (ΚΕΤ 10—27.5) τα
χαραχτικά, τὰ σταμπωτα σὲ ὕφασμα, μὲ μιὰ τεχνικὴ δική τους 3101i
πρόπαντος τα σχέδια δείχνουν
ευαισθησια καὶ φαντασία ποὺ
_ παιγνιδίζει
καὶ πα αδο ο
.
·
·ιπποκρατους 23-αθήναι. Imam-332 ιπποκρᾰταυς 23 αθήναι τηλ·
ψ
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σχεδὸν μὲ τὸν τρόπέ 1013; Ιὶὲλέὲ
,δημιουργώιντας

σημάὸια

μιᾶς

νέας μυστικῆς γραφῆς, σ’ ἕνα
χῶρο γεμ

άτσ κι αὐτὸν μυστικὰ ‘~
ἀντικείμενα.

,βι-ᾑρ-ᾹᾙῙῼ.

τσῦ Τρίτου Κόσμου. Μέ στοιχεῖα _ προπάντων ἡ τελευταία, ἐπιβάλἀδιάσειστα Ἡ λεηλασία τοῦ Τρίλσυν μια φιλολογικὰ κατοχυρωτου Κόσμου ἀποκαλύπτει τὸ πραμένη ἐκδοση τοῦ «Κρητικοῦ». Τὸ
γματικὸ πρόσωπα τοῦ σύγχρσνου
ἐρώτημα τοῦτο εἶναι ἀπὸ τὰ κύρια
ἰμπεριαλισμού ἀφαιρώντας ταυ τὴ
ἀντικείμενα τοῦ βιβλίου 1013 Δ.
μάσκα τῆς ὑποκρισίας.
Μαρωνίτη-

Μ. MERLEAU PONTY

«:Avﬁgwmoyé; καὶ

Τρομοκρα-

τια»

. . (οἷ ὁὶκες τῆς Μόσχας καὶ τὸ κομμουνιστικὸ πρόβλημα)
Ἐκὸόσεις.· ΕΞΑΝΤΑΣ
Μετάφραση; ΜΠΑΜΠΗ Λ YKOYAH

Ξεκινώντας ἀπὸ τὴν ἀναγνώ-

ἓωῖἓἆὲἶεῖρίῗέημῗὲἳέιῗοῖἓῗεῖἓ
<<

”Απειρο» 6 M89103 Ποντὺ ἀναλύει
τὸ πρόβλημα τῆς «κομμουνιστικῆς
βίας», τὸ ὑπόβαθρα καὶ τὴ λογικὴ
τῶν σταλινικῶν ἐκκαθαρίσεων
καί, γενικότερα, τὸ ῆθικὸ ὑπόστρωμα που ἐχει ἢ 68v έχει ἡ
ἄσκηση τῆς βίας μέσα στὴν ἱστορικὴ ἐξέλιξη.
Βασικὴ
ἰδέασυμπέρασμα ποὺ κυριαρχεῖ, ἤδη
ἀπὸ τὸ πρῶτο κεφάλαια, 0‘ ὁλόκληρα-τὸ ἐργο εἶναι αὐτὴ τῶν σελ.
«Ὁ Μαρξ αντιλαμβανόταν τὴν
«κατάργηση» τῆς ἐλευθερίας, τῆς
διακίνησης τῶν ἰδεῶν, τῆς φιλοσοφίας καὶ γενικα τῶν ἀξιῶν τοῦ
ἐσωτερικοῦ ἀνθρώπου μέσ’ ἀπ’
τὴν «πραγμάτωσή» τους στὴ ζωὴ
ὅλων. ”Av ἡ ὁλοκλήρωση αὐτὴ
ἔχει γίνει προβληματική, τότε είναι ἀπαραίτητα να διατηρήσουμε

’

τὶς συνήθειες τῆς συζήτησης, τῆς

’

κριτικῆς καὶ τῆς ἐρευνας, καθὼς
καὶ τα ὅργανα πολιτικῆς καὶ τῆς
κοινωνικῆς κουλτσύρας. Πρέπει
νὰ διαφυλάξουμε τὴν ἐλευθερία
περιμένοντας ἕνα καινούργιο
κραδασμὸ τῆς ἱστορίας ποὺ θα
μὰς ἐπιτρέψει νὰ τὴν ἐνσωματώσουμε σ’ ἐνα χωρὶς θολσύρα λαϊκὸ
κίνημα. Μόνο ποὺ ἡ χρήση καὶ ἡ
ἴδια ἡ ἰδέα τῆς ἐλευθερίας 68v

μποροῦν πια να εἶναι αὐτὸ ποὺ
ἦταν πρὶν ἀπὸ τὸ Μάρξ. Δὲν

,

ΠΑΝΤΑΖΗ ΤΕΡΛΕΞΗ

«Ὁ αὐταρχικός ἄνθρωπος»
(Ψυχολογικὴ και κοινωνικὴ βάση
τῆς πολιτικῆς συμπεριφορᾶς)
Εκὸόσεις.· ΠΑΠΑΖΗΣΗ
«Κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι καὶ
πολιτικοὶ ἐπιστήμονες ποὺ προσπαθοῦν να δώσουν κάποια ἐξήγηση στὴ νασταλγικὴ ἀναζήτηση
τοῦ κοινοῦ για δικτάτορες καὶ
γὸλακληρωτικὲς ἰδεολαγίες, ἀποδίδαυν τὸ φαινόμενα στὶς τραγικὲς ἀντιφάσεις ποὺ δημιουργεῖ 6
βιομηχανικὸς πολιτισμὸς τοῦ καιροῦ μας. Στὶς αλλεπάλληλες κρί-

σεις ποὺ σείουν συθέμελα τα κοινωνικά μας καθεστῶτα καὶ ἀπειλσῦν να ἐξαφανίσουν και τὰ τελευταῖα ἴχνη κάθε δημοκρατικῆς
ὑποδομῆς, ποὺ θα μποροῦσε νὰ
ἀντισταθεῖ στὴ μαζικοπαίηση τῆς
ἐποχῆς μας, 6 ἄνθρωπος νιώθει
περισσότερο τὴν ἀσημαντότητά

GEORGE ORWELL
«Φόρος τιμῆς στὴν Καταλωνία»
Μετάφραση. ΚΛΑΙΡΗΣ AHMONH- KAAAITZIAOY
Εκὸόσεις.· ΒΕΡΓΟΣ

Σὲ σύγκρουση μέ αὐτοὺς ποὺ
μέχρι χθὲς αγωνίζονταν μαζί για
τὴν ἴδια ὑπόθεση, ὁ ”Οργουελ
φεύγει κυνηγημένος ἀπὸ τὴν
Ἴσπανία καί, στὴν Ἀγγλία πια,
καταγράφει 1‘1; ἐμπειρίες του ἀπὸ
τὸν Ἰσπανικὸ ἐμφύλια πόλεμο.
Καὶ α’ αὐτὸ τὸ βιβλία 6 ”Οργουέλ
ἐπαναφέρει τὸ θέμα τῆς «Φάρμας
τῶν Ζώων» - τὸ θέμα τῆς ἐπανάστασης ποὺ ξεκινᾶ μὲ τὸ ὅραμα
μιᾶς άλλης ζωῆς για να καταλήξει
στὸν ἀντίποδά του.
Στὸ βιβλία περιλαμβάνεται καί
τὸ δοκίμιο τοῦ ”Οργουελ «Ξανακοιτάζοντας τὶς μέρες τοῦ Ἰσπανικοῦ Πολέμου», ποὺ γράφτηκε
ἀργότερα.

Στὸ παραπάνω πλαίσιο γίνεται
ἀπὸ τὸ συγγραφέα 6 προσδιορισμὸς καὶ ἡ ἀνάλυση τῶν στοιχείων
ποὺ συνθέτουν τὸν «αὐταρχικὸ
ἀνθρωπσ» - ἐξέταση τῆς συμπεριφορᾶς τοῦ ἀνθρώπου που παρουσιάζει ἐξαιρετικὴ εὐαισθησία
σε θέματα κύρσυς καὶ ἱεραρχίας,
ἐξουσίας καί δύναμης.
Τὸ ἐργσ διαιρεῖται σὲ τρία
μέρηῑ στὸ πρῶτο ἀναλύονται οἱ
ψυχολογικοὶ παράγοντες τῆς αὐταρχικῆς προσωπικότητας, στὸ
δεύτερο 4ἐξετάζονται οἱ κοινωνικοὶ παράγοντες τῆς αὐταρχικῆς
συμπεριφορᾶς καί, τέλος, στὸ
τρίτα μέρος, γίνονται ὁρισμένες

του τριτου κοσμου»

ἰ

καὺς ὀργανισμσύς, ἡ λεηλασία τοῦ
"

Τρίτου Κόσμου ἀπογύμνωνε τὸ
ψέμα καὶ παρσυσίαζε ὼμὴ τὴν
ἀλήθεια Ἡ λεγόμενη «βοήθεια

r
’ῙῙ

πιὸ ληστρικὴ ἐπιχείρηση τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ για τὴν ὰπαγύμνωση

πρὸς τὸν Τρίτο Κόσμο» ῆταν ἡ

ΘΥΜΑΜΑΙ

ΤΡΑ-

χοι.· Α. Σταυρακάκης, Γ. Κουτσουρὲλης, Ν. Ξυλούρης, Ἐρρ.
Θαλασσινός. Διεύθυνση ὀρχή-

στρας. Τάσος Διακογιώργης.
Μακέτα· Κικὴ Σιφναίου. (EM!)

0‘": ού θυμοῦμαι 1131110130...-

Ἡ «Θεωρία τῆς Ἀν-τανάκλα

0110;» εἶναι ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα
έργα τοῦ Παβλόφ. Στὸ ἐργο του
αὐτὸ 6 Παβλὸφ ἀσχολεῖται μὲ
διάφορα κοινωνικά, φιλοσοφικα
καί καλλιτεχνικὰ προβλήματα
ἀπὸ τὴ σκοπια τοῦ ἱστορικοῦ ὑλισμοῦ. (Ὕλη καί Κίνηση - Ἡ Ἀντανάκλαση ὡς ἰδιότητα — Ὁρισμὸς τῆς Ἀλήθειας - Ὁ Ταξικσμματικὸς χαρακτῆρας τῆς Ἀλήθειας, κ.τ.λ.).

προσπάθειες πρασδιαρισμοῦ τῆς

μὴ αὐταρχικῆς προσωπικότητας.
Ἐπιμὲλεια

011013 καὶ Γενικής Παιδείας» τῆς
Σχαλῆς Μωραίτη (2 Δεκεμβρίου
’1974), μὲ μερικὲς μικροαλλαγές,

Ὁ «Κρητικὸς» εἶναι ἕνα ἀπὸ τα
Ὅταχ πρωτοδιατυπώθηκαν οἱ
ἀπόψεις τοῦ ΠΙΕΡ ΖΑΛΕ ἀποτέλεσαν πραγματικὴ ἐκπληξη. Σὲ
μιὰ ἐποχὴ ποὺ ὸργίαζε ἠ ἰμπεριαλιστικὴ προπαγάνδα για να πείσει τοὺς ἀφελεῖς ὅτι οἰ ἀναπτυγμένες καπιταλιστικα χῶρες και
εἰδικα αἱ H.1'I.A. — 10 παγκόσμιο
ἰμπεριαλιστικὸ κέντρα - βοηθοῦσαν στὴν ἀνάπτυξη τοῦ Τρίτσυ
Κόσμου μὲ τὴ λεγόμενη «βοήθεια»
καὶ τοὺς διάφορους χρηματοδοτι-

ΠΟΥ

ΤΟΝΤΟΡ HA BA ΟΦ
«Θεωρία τῆς ἀντανάκλασης»
Μετάφραση,· ΣΑΒΒΑ -ΑΧΙΛΛ ΕΑ
Ἐκὸόσεις.“ Δ ΩΔ ΩΝΗ

βιβλιοπαρουσίασηςι

Ν. Γιανναδὰκης

,ΜΨ

(πολλὰ) «ἀνεπεξέργαστα» ποιήματα τοῦ Δ. Σολωμοῦ, ἕνα έργσ
ποὺ «ἐγγράφεται πρῶτο στὸν κύ3110 τῆς ὥριμης παραγωγῆς τοῦ
Σολωμσῦ καὶ συνθέτει, μαζὶ μὲ
τοὺς ’E181’3689013; Πολιορκημένους καὶτὸν Πόρφυρα, τὸ πιὸ ἀντιπρασωπευτικό της τρίπτυχο».
O «Κρητικὸς» σώζεται σὲ ἐξι
σχεδιάσματα. O Πολυλᾶς παρουσίασε τὸν «Κρητικὸ» μὲ βαση
τὴν ἕκτη του ἐπεξεργασία, συμπληρώνοντας 1:01 κενά της μὲ στοιχεια τῶν προηγούμενων ἐπεξεργασιῶν. Βασικὸ ὅμως ἐρώτημα

παραμένει τὸ κατὰ πόσα «εἶναι
σήμερα θεμιτὴ ἡ προσήλωσή μας
στὸ κείμενα τοῦ Πολυλᾱ, ὅταν αἱ
έξι ἐπεξεργασίες τοῦ ἐργου, καὶ —

71391111 ,ς “
«.... T01 τραγούδια τῆς Κρήτης
καὶ οἱ μαντινάδες ποὺ ἀκουγα
σαν ἥμουνα βοσκὸς στα ὅρη καὶ
ὕστερα έπαιζα με τὴ λύρα στα πανηγύρια στα χωρια 68v ἀφήνανε
τὸ ’νοῦ μόυ νὰ πάρει ἀέρα. ”E31011001 τὸ λοιπὸν καὶ δούλεψα
πάνω 0 αὐτοὺς τοὺς παλιοὺς
σκοποὺς ποὺ μὲ ἀγκυλώνανε καὶ
έβγαλα αὐτὸν τὸν δίσκο. Ἕνας
φίλος ,μου ποὺ ἄκουσε τὸ «Δακρύζω μὲ παράπανο» ὅταν 16γραφα στὸ στσὺντιο μοῦ εἶπες Αὐ-

τὸς 6 σκοπὸς εἶναι Βυζαντινός,

ΤΑ ΜΟΡΤΙΚΑ

Σπουδῶν Νεοελληνικσῦ Πολιτι-

I'IIEP 2AA E:

ΤΑ

ΓΟΥΔΩ
Μουσική.· Νίκος Ξυλούρης. Στί-

του».

έχουμε τὸ δικαίωμα να ὑπερασπίσουμε τὶς ἀξίες τῆς ἐλευθερίας καὶ ’ Δ. N. ΜΑΡΩΝΙΤΗ
τῆς συνείδησης παρὰ μόνο ἂν εί- «Δ. Σολωμός.· Οἱ ἐποχὲς τοῦ
“Κρητικοῦ”
·
μαστε βέβαιοι ὅτι, κάνοντας το,
68v θα ἐξυπηρετήσουμε τα συμ- Ἐκὸόσεις.· ΛΕΣΧΗ
φέροντα ἑνὸς ἰμπεριαλισμοῦ καὶ
68v θα ὑποβοηθήσουμε τὴ μυστιΕἶναι ἡ διάλεξη ποὺ έγινε στὸ
κοπαιητική 1013 δράση».
ἐντευκτήρισ
τῆς
«Ἑταιρείας

> «1118171010101,

Οί δημιουργοὶ 1013 δίσκου
«σκαλίζσντας» στὶς ρίζες τοῦ παλιοῦ ρεμπέτικου βρῆκαν τὶς(«μήτρες» του; τὴ φυλακὴ καὶ τὸν
τεκέ. Ο Μίμης Πλέσσας δούλεψε
διακριτικὰ πάνω στοὺς στίχους
τοῦ Γ. Καλαμαριώτη καὶ βοηθηθηκε ἀπὸ τὴ δημιουργικὴ ἑρμηνεία τῶν τραγουδιστῶν.
Ὁ δίσκος προκάλεσε τὴν «μήνιν» τῆς λογοκρισίας- ἴσως γιατί,
ὅπως σημειώνει ό Ἠλίας Πετρόπουλος στὸ εἰσαγωγικό του οημείωμα, «1‘1 μικροαστικὴ ἰδεολογία ἀπομόνωσε τοὺς μάγκες *μὲ
ἠθικολογικα τείχη».
Τὸ ἀλμπρυμ, εἰκσνσγραφημένο
μὲ ντοκουμέντα, βοηθᾶ στῆν εἰσαγωγὴ 1013 κλίματος τοῦ έργου.

Μουσικῆ· Μίμης Πλέσσας. Στίχοι.’ Γιῶργος Καλαμαριώτης.
Ερμηνεὶα; Γιαννης Ντουνιᾶς,

Χαρούλα Λαμπράκηι Δημήτρης
Ξενίὸης, Μιχάλης Γενιτσαρης
Ἐξώφυλλο; Γιωργος Σικελιώτης
- Προλογικὸ σημείωμα. Ηλίας
Πετρόπουλ ος (POLYDOR ).

θυμίζει Μεγάλη Παρασκευή, Ὀχι
τοῦ κάνω, εἷναι παλιὸς Κρητικὸς
σκοπός. Τόνε πρωτόπαιξε ἕνας
λυράρης για τὴ γυναίκα του ποὺ
τὴ σφάξανε οἱ Τοῦρκοι στῆν ἐπανάσταση τοῦ 67... Καὶ μια Θειά
μου ποὺ έχασε τὸν γιό της στὴν
Ἀλβανία αὐτὸν ἐλεγέ...» Αύτὰ
γράφει 6 Μακρυγιάννης τοῦ ἑλληνικοῦ τραγουδιοῦ για τα νέα
του τραγούδια. Ἰδιαίτερα τοὺς
στίχους ποὺ ἔγραψε ὁ ἴδιος, θα
τοὺς ζήλευε καὶ 6 καλύτερος τεΧνιῑης·

MA non/NEIK-nAN/MIA

ΑΘΗΝΑ

61113311139.
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οεΠιστσλές·
στικῆς ἀξιοποιήσεως» ὅσα και τα
βασανιστήρια ἐνὸς δημοκράτη
ἀγωνιστῆ. Φυσικά, 0‘8 τελευταία
Ὁ σύλλογος τῶν Πολιτικῶν
αναλυση δέν χωρίζονται τα δύαι
Μηχανικῶν Ἑλλάδος φαίνεται
ὃτι ἐχει ἀρχίσει μια προσπάθεια ἀν δὲν ἐφιμωνόταν ὁ λαὸς καὶ δὲν
βασανιζόταν
ὁ
Δημοκράτης
κάθαρσης μέσα στα μέλη του.
Ἀγωνιστὴς ἀπὸ τὸν ἀγροῖκο καΤίπστα 68vυπάρχει πιὸ λσγικό,
κοῦργο, δεν θα εἶχε τὴν εὐχέρεια
πιὸ ἠθικό, πιὸ ἀναγκαῖα. Πρέπει
να γνωρίσουν ὅλοι(«ποιὸς εἶναι
να πειραματίζεται σε πραγραμματισμοὺς 6 ἀγροῖκος καὶ ἄσχετος
ποιὸς» για τὸν καθένα.
διευθυντὴς - νομοθέτης. Γιατὶ ἡ
Ὑπάρχσυν πρῶτα μερικοί συνἐπταετία τῶν τυράννων πέρα ἀπὸ
άδελφοι που ’έχουν ἀκόμη καυτα
στὸ κορμί τους «τὰ σημεῖα τῶν- «τὴν γαίας ἀτίμωση», σαν κύρια,
στὸν τεχνικὸ τομέα, χαρακτηριἥλων», Για τὴν Ἑλληνικὴ συνείδηση εἶναι αἱ ἥρωες. Καὶ για τα στικό της εἶχε τὸ ὅτι ἐδωσε τὴν
δυνατότητα στὴν μπσυλντόζα να
μέτρα καὶτὰ STANDARD τῆς Παθεσμοθετῆῑ Να καταστρέφη δάση,
τρίδας μας εἶναι οἱ τυχεροὶ ποὺ
να ξεκοιλιάζη Πεντέλες, να
μαθεύτηκε ἡ θυσία τους καὶ στεὑψώνη αὑρανοξύστες σὲ μιᾶς πιφανώθηκε μὲ τὴ γενικὴν ἀναγνώθαμῆς οἰκόπεδα. Αὐτὸ δέν κατέριση. Τὸ γράφω γιατί, σὲ πρόσφαστρεψε μόνο τὴ μορφὴ τῶν πότους σχετικα καιρούς, ὑπῆρξαν
λεων καὶ τῶν χωριῶν, ἀλλα ἐκόχιλιάδες, ἑκατοντάδες χιλιάδες
στισε τεράστια ποσὰ ἐθνικοῦ
ἥρωες τῆς ἐθνικῆς καὶ ἀνθρώπιπλούτου ποὺ τὰ καρπώθηκαν λίνης ἀξιοπρεπείας ποὺ χάθηκαν
στὴν ἀνωνυμία (ὅσοι δέν κηλιδώ- γοι ἐπιχειρηματίες.
Ὑπάρχει ἀκόμη κατηγορία ἀνθηκαν καὶ δὲν ὃιασύρθηκαν) κι ,
ἐμειναν κλεισμένοι μόνο στὶς θρώπων ποὺ ἐλίσσσνταν «κατὰ
καρδιές τῶν κυνηγημένων ουνδύναμιν», συντηρώντας φιλίες μὲ
τρόφων τους. Ἤταν αὐτοὶ που οἱ τα ἄτομα τοῦ βυθοῦ που εἶχαν
φτωχές κιτρινισμένες φωτογραἐπιπλεύσει, για νὰ σπρώχνουν τὶς
φίες τῆς μνήμης τους ζοῦσαν δεδουλειές τους.
Αὐτῶν ἡ ἀναγνώριση εἶναι λίγο
καετίες ὁλόκληρες στα σκοτεινὰ
δύσκολη όχι ὅμως ἀδύνατη.
κελλιὰ καὶ στὶς καρδιες τῶν μαυὙπάρχουν τὰ περίψημα δάνεια
ρσφορεμένων μανάδων κι’ ἀδερδεκάδων
ἐκατομμυρίων,
φάὸων, ποὺ σέρνσνταν στὸ περι- τῶν
ὑπάρχουν οἱ καλοῦντες καὶ «κληθώριο τῆς «εὐημερούσας κοινωθέντες» ἀπὸ τὶς Συμβασισῦχες
νίας», χωρὶς να τολμσῦν να ἀνοἙταιρίες τῶν σκανδάλων, ὑπάρματίσσυν τὰ παιδιά τους, τριάντα
χουν οἱ μεγάλοι κατασκευαστές
χρόνια τώρα.
Ἔστω. Κι’ 6' λαός μσς μὲ κα- τῶν δῆθεν αὐτοχρηματοδστήσεων
μάρι βλέπει καὶ τιμάει τοὺς μάρκλπ.
Καὶ ὑπάρχει τὸ μέγα πλῆθος
τυρες καὶ τοὺς παθόντες τῆς τεΜερικα περὶ κάθαρσης

λευταίας τυραννίας κι’ εἶναι εὐ-

τῶν παρατηρητῶν;

τυχισμένος πού, τούλάχιστον αὐτοί, θ’ ἀποτελέσουν κριτήρια ἐγκυρα κι’ ἀναμφισβήτητα για τὶς
νέες γενηές.
Ἔξω ἀπ’ αὑτοὺς τοὺς ἐκλεκτούς, οἱ ἄλλοι, μιὰ ἀπέραντη
μᾶζα, έγραψε προσωπικὰ τὴν
ἱστορία της.
Μερικοί, ἐλάχιστοι, ποὺ μποροῦν να ὁρισθοῦν ἐπώνυμα, ἐτράβηξαν τὸν δρόμον τῆς συνεργασίας παίρνοντας· θέσεις καὶ ἀξιώματα ἀπὸ ὅπουίέσχεδίασαν ἐπιτελικὰ τὴν Δυναμικὴ τῆς Ὑπανά-

Οἱ Γάλλοι, στὸν καιρὸ τῆς Γ ερμανικής Κατσχῆς, 0‘8 ἀντιδιαστσλὴ πρὸς αὐτοὺς ποὺ ἐκαναν

πῑυξηςΠιὸ κάτω ἀπ’ αὐτούς, ἄλλοι,
ὑποσκελίζοντας τοὺς ἱεραρχικα
ανωτέρσυς τους, ἓγιναν γρανάζια
τῆς Κςαιικης Μηχανῆς. Ἀπ’ αὐτους πολλοὶ λόγω μικροῦ εἰδικοῦ
βάρους ἀνέβηκαν στὴν κορυφὴ
μερικῶν Ὑπηρεσιῶν ἀπ’ ὅπου
ἔβλαψαν ὅσα μποροῦσαν τὸν τόπσ
λόγω ἐπιστημονικῆς ἀνεπάρκειας’
καὶ μειωμένης ἐμπειρίας. Δηλαδή,
για τὸν Ἑλληνικὸ Χῶρο καὶ τὴν
Ἑλληνικὴ Διάρκεια, έχει τὸ ἴδια
μεγάλη σημασία ἡ καταστροφὴ ἐπὶ παραδείγματι - τοῦ ἀπαράμιλλαυ Κερκυρα’ίκοῦ τοπίου ὴ τῆς
Σκιάθου μέ τὰ ἀλόγιστα κι’ ἐγκληματικὰ προγράμματα «τουρι-
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RESISTANCE, εἶχαν τους πολλοὺς
που ἐκαναν OBSERVANCE. Τέτοιοι ἦσαν τὸ μεγάλο πλῆθος καὶ
σὲ μᾶς.
Δέν ἦταν ἡ ἰδιοτέλεια ποὺ ἐμπόδισε τὸμεγάλο πλῆθος να κάμη
τὴν ἐνεργὸ ἀντίσταση. O καθημερινὸς τρόμος τοὺς ἐπάγωνε τὴν
καρδιά. Δὲν θα γίνονταν ,ποτὲ
συνεργάτες ἢ προδότες, ὅμως γι’
αὐτοὺς ἴσχυαν οἱ στίχοι τοῦ Παλαμᾶ;
«Ἐμεῖς δὲν γονατίσαμε
σκυφτοὶ
τα πόδια να φιλήσουμε τοῦ
δυνατοῦ
σαν τὸ σκσυλήκι ποὺ πατεῖ

μας
μὰ για ν’ ἀντισταθῆ μὲ τὸ
σπαθζ

στάθηκε σὰν πολὺ στοχαστικὴ
καὶ σαν πολὺ ὀνειρόπλε-

χτη ἡ ψυχή Hag...»
4 Εἶναι αὐτοὶ αἱ αἰῶνισι καλοί,
ποὺ ἀγαπαῦσαν σιωπηλὰ τὴν Πατρίδα τους καὶ περιφρονοῦσαν,

ραννία τῶν πρακτόρων καὶ Κυσιωπηλά, τοὺς βιαστές της. ’
προφάγων, δὲν θα στηριχθῆ οὐτε
Αὐτοὶ ὅπως καὶ ἡ τεράστια
στὶς ψιθυριστὲς ἀνώνυμες καταγμᾶζα τῶν Πανελλήνων, ὅταν δέν
γελίες οὐτε οτὶς κραυγαλέες διαεκαναν μαῦρο χιοῦμσρ μέ τοὺς γεκηρύξεις·καί ὕβρεις, ἀλλὰ στίς
λοίσυς, ἐτρέφονταν μὲ τρόμο καὶ
ψύχραιμες καὶ τεκμηριωμένες
μῖσος
πράξεις. "0,11 δὲν φωτίζεται, εῖΚάθέ πρωί, μὲ τὸ ἀνοιγμα των
φιμωμένων ἢ τῶν πουλημένων ναι ἐκ τοῦ πονηροῦ καὶ ἐκ τῶν καἐφημερίδων, τὸ μῖσος τρεφόταν μέ τεργαρέων,
χίλιαυς τρόπους; μὲ 1‘1g δηλώσεις
Δ.Κ.
τῆς παχυλῆς κι’ ἀναίσχυντης ἀμάθειας ποὺ κυβερνοῦσε, μέ ὅσα
διαφαίνονταν για τοὺς διωγμοὺς
τῶν ἀγωνιστῶν, με τα σκάνδαλα
Ἀγαπητέ κ. διευθυντά,
ποὺ πρόσβαλλαν τὴ λογικὴ καί τὸ
Στὸ τεῦχος 17 τοῦ περιοδικοῦ
ἦθος τους.
«ΑΝΤΙ» καὶ ατὴ σελίδα 19 (φωΑὐτὸ τὸ μῖσος έμεινε καὶ θέλει
τογραφία ἄνω δεξιὰ) ἀναφέρεται
διέξοδο.
_
τὸ όνομά μαυ,ὡς συμμετέχων εἰς
Ἡ ἀπελευθέρωσή μας ἠταν
τὸ Α’ ἐθνικα συνέδριο φοιτητῶν
ἐπακόλουθο τῆς Μεγάλης Ἐθνικαὶ νέων ἐπιστημόνων Γαλλίας.
κῆς Τραγωδίας τῆς Κύπρου κι’
Θα ἤθελα να διευκρινίσω στὸ
έτσι μικρὴ στάθηκε ἡ ἐκτόνωση.
περισδικό σας ὅτι ἐνεγράφην στὸν
’Ὀμως οἱ ὑπαίτιοι ὑπάρχουν καὶ -ὡς ἄνω φοιτητικὸ σύλλογο ὅταν
δροῦν.
εὑρισκόμαυν στὸ α’ έτος σπουδῶν
Ἐδῶ λοιπὸν εἶναι 6 κίνδυνος.
μου στὴ Γαλλία, τὸ 1967. Ὅταν
Ὁ κίνδυνος μήπως αἱ συνεργάτες
ἀντελήφθην ὅτι 6 φοιτητικὸς σύλ- καὶ οἰ ἐλιχθέντες μεταπηδήσουν
λόγος ἀπεμακρύνθη ἀπὸ τα καστις ἐπιτραπές τῶν κηνσόρων καὶ
θαρῶς φοιτητικὰ θέματα, ἀποχώκηλιδώσουν ὀνόματα ἀναπολό- ρησα ἀπὸ αὐτόν.
γητα.
Ἔτσι θα πετύχουν μιὰ διέξοδσ
Εὐχαριστώ διὰ τὴν φιλοξενία
τῆς ἀπσταμιευμένης ὀργῆς, θα
Μανώλης Δαλακλῆς
ἐξασφαλίσουν 11‘] 61711'] τους ἀτιΦαέθοντος 25 Τ.Τ. 809 — Ἀθήνα.
μωρησία, ἀφήνοντας ἀλώβητες
καὶ συντεταγμένες τὶς δυνάμεις
τους, ἐνῶ συγχρόνως θα γεμίσουν
μὲ ἀπελπισία τίμιους ἀνθρώπους.
Ὅταν μάλιστα παρεισφρύση
καὶ τὸ ἀτομικὸ συμφέρον ἀνθρώπων πσὺ θεωροῦν ὅτι δὲν ἐκέρδισαν ἀρκετα στὴν διάρκεια τῆς
ἑπταετίας (στὸν τομέα τὸν τεχνικὸ
ἐννοῶ, ποὺ ὑπῆρχαν περιθώρια
Διόρθωση
πλατιά), ἡ βιαστικὴ ἀξιολὸγηση
τῶν χαρακτήρων, ἐκτὸς τοῦ ὅτι θα
Στὸ ἄρθρα τοῦ Χάγκεν Φλάῖεἶναι διαβλητή, θα πάρη τὴ μορφὴ
σερ («ΑΝΤΙ», ἀρ. 18) ἐγιναν ἐκ
ὁμαδικῆς ψυχικῆς δολοφονίας,
παραδρομῆς
ὁρισμένα
λάθη.
Καὶ ἡ Δημοκρατία θέλει δικαι(Λόγω τῆς ἀπόστασης Βερολίνσυ
οσύνη ὅχι Πραγραφές. Οἱ ἐκ τῶν
Ἀθηνῶν δέν μποροῦσε να ἐλεγὑστέρων ἀποκαταστάσεις ἐλάχιχθεῖ τὸ κλισέ ἀπὸ τὸν συγγραστα θα διορθώσσυν, ἀφοῦ ἡ ἀνφέα). Στὴν 3η στήλη έχει ξεχαστεῖ
θρώπινη ὑπόληψη εἶναι ἀπὸ μία παρένθεση ποὺ ἀλλάζει τὴν
στόφφα ποὺ τὸ καθαριστήρισ δὲν
ἐννσια;
τὴν βγάζει.
Ταυτόχρονα ὁρίζεται 6 A.
Μία μεθόδευση τῆς ἐργασίας
Τζῆμας ὑπεύθυνος για τὴν ὀργάποὺ ἐχει ἀναλάβει 6 Σύλλογσς εἷ- νωση τ’ ἀντάρτικου [(Τζῆμα,
ναι ἀπαραίτητη. Ἡ κριτική τῶν
ἀνέκδοτα κείμενα). Παρόμσια
πράξεων τοῦ καθενὸς να γίνεται
καθήκοντα ἀνέλαβε - ὅπως φαίἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ 68v ἀνήκσυν
νεται - για τὶς πόλεις ὁ Π. Ρσῦσος
στὴν στενὴ εἰδικότητα τῶν κρινο(σελ. 181)] —'- μια θέση ποὺ φυσικὰ ·
μένων, μὲ βάση βεβαίως 101 στοιπρὸς τὸ παρὸν ἔχει μικρότερη
χεῖα ποὺ θὰ φέρουν αἱ συνάδελἀξία ἀπὸ τὸ πόοτσ τοῦ γραμματέα
φοί του ποὺ γνωρίζουν πρόσωπα τῆς KOA ποὺ ὁ (Α.Τ.) ἀναλαμβάκαὶ πράγματα. Καὶ φυσικὰ κατ’
ἀντιπαράστασιν ἤ, ἐν πάση περι- Σῗιίέαῗξηλὶὸγέᾂιλη) «... μία ἁλυσίδα ’
πτώσει, μὲ διαδικασία ποὺ, να
ἀπὸ διωγμσύς, συλλήψεις καὶ
προβλέπη τὴν ἐνημέρωση τοῦ κριἐ 0 ίες»
νομένου για τὰ εἰς βάρος του
Σξ. ῗ4ς(2η στήλη) Τὸ ἄρθρα το
στοιχεια.
Γληνοῦ δημοσιεύτηκε στὴν ΚΟ
“ ”Αλλως ὁδηγούμεθα σὲ καθε- ΜΕΠ, τοῦ Ἰουνη ’42 (ἀρ. 2), (3
στὼς φακέλλων, ὅπου ἐπληρσφοστήλη) ἡ ἐκτέλεση τῶν 8 έγιν
ροῦσαν τὸν πολίτη ὅτι «δὲν τοῦ
χαρηγεῖται διαβατήρισν, ἢ πιστόΣ. 162(31] στήλη) «.. ,να τὸν
ποιητικόν», ἦ ὅτι «ἐκ τῶν παρ’
καλοῦν «ὲθνικόφρὸνες» τύ
ἡμῖν στοιχείων προκύπτει ὅτι οὗ·
Χρυσοχόου «Τζήμωφ», ὀ ὁποῖο
τσς δὲν ἐμφορεῖται ὑπὸ ἐθνικῶν
εἶχε ὀργιάσει κατὰ τοῦ έλληνυ
φρονημάτων» κ. λπ
σμοῦ»“.
Ἀλλὰ για τέτοιες μεθοδεύσεις
Ὑπάρχουν καί διάφορα μικὶρόι
ὑπάρχουν ἄλλοι πιὸ ἐμπειρσι καὶ
πιὸ σατανικοί, οἱ ἄνθρωποι τῆς ,
- Ἀσφάλειας καὶ τοῦ « σπουδαστιΚ.Ε. ) τοῦ ΕΛΑΣ.
κοῦ»της.
Λανθασμένα ἔχουν γρα ε
H Δημοκρατικὴ Συνείδηση
ὀνόματα τῶν VUKMANQ
πόὺ ἀντιστάθηκε στὴν χυδαία τυEUDES, Ροῦσος, καὶ A

.
·

ξ

Ξ

ἶ

3
-’«

.3

-

,
’ᾗ
_;
ζ

EM“

τέκε

ΠΡΟΣΕΡΟΡΑ

ἐξ
ἢ

gig/van!

,

·

·

ιῡὙΛιοΥ

“
ME “of
ΕΤνώῖο( b“:

ῖς M

Πορφνέῐὲ K“ Τ
ΔΙ A ΛΕ ιΝιιυιΡι

E . ἐΓιῆ £0

ἷὝλε “NAME—ax

ὲλΝ Ῠ.
ζ
θ
ἷ
Ε
Μ
I
W
S
A
W
ε
ΝΛςιιω
..γ

E ’(λῆ ἱ

"U

·

C.

”Poe 6?

‘wk‘

N°(
1:: 4‘3 a<v7'$‘J\E;HIE ”’ΤΜΤ Mm'CT

ὠμῆς υπξιγμφωῐιρ 7f )(«néxfw—

4) "n

73v Τυμσ, ’τοῦ ΑΠῗ

p

/

η - ,
τ.
<,(Kom-s»)

iἫ

τά 4‘3 WW'Pés’é

m was ι
,

-

»
ων
αδι
βιὶόθνιίωι-Πὲᾏκ
,"

q; quvkg‘

ἶζῖἕ πμσννῌίἲψ(

,

V

Ek‘

3)
T“

γ

ρφκνιῖιγ

"
W
WW
- weεᾙΐζνῖ
:VQ/ 45‘10 my,

Σ EsaTEFmOX'EmMPMH m IAXYAMIM

4.

ἒ

5’:
APX.

ΓΡΑΨΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
.
στὸ

CIV'CI
κυκλοφορεῐ

.

κάθε δεύτερο Σάββατα

—

,________ --

-ΚοψτΕΕΛΩ- -ψ

ΔΕΑ T10 ΣΥΝΔ ΡοΜΗΣ ’
Γραφομαισυνὸρομητὴς γιά·
6 μῆνες Δρχ. 260 [:1
I χρόνο Δρχ. 520 Ξ

ΕΠΩΝΥΜΟ ..................................
ΔΙΕΥΘ ΥΝΣΗ

. NOAH MUMHHH.HH.HU.HH.H._._.U
EnArrEAMA

Για τους συνορομητές
τοῦ περιοδικοῦ.-

ΕΚΠΤΩΣΗ 307

