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Kées ἐνυῐῑόγραφο ὀρθρο εκφραζει τήν ηροσωηική γνώμη τοῦ συγγραφέα του. Μὸνο τὸ κύριο ὁρθρο καὶ τα σχόλια ἐκφραζουν If] γνώμη τοῦ
Περιοᾰικοῠ, ἢ ὸῐῐοιοδήῐῑοτε ᾱλλο κείμενα not: εἶναι ανώνυμο ἢ ὺπογραῳεται απὸ τὸ ANTI.

Ο ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ; ὲξαμηνη 260 δρχ. - ἐτήσια 520 δρχ. Ἐτήσια Ὀργανισμῶν, Τραπεζῶν, κ.λι-ι. 1.000 ὗρχ. - Γιὰ μαΘητές, σηουδαστὲς
ἐκπτωση 15%. O ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΙΞΞΩΤΕΡΙΚΟΥ; Εὐρώπη - Μεσογ. χῶρεςῑ ἑξόμηνηῑ ατῐλή δολ. 10, deport. 60A. 13' ἑτήσιαῑ αηλή δολ, 20, deport. δολ.
25 - Η.Π.Α - Καναδας - Ἀνατ. Ἀσίαῑ ἐξόμηνηῑ ὰηλή δολ. 10, deport. δολ. 17· ἐτήσιαῑ αηλή δολ, 20, deport. δολ. 34' Αὺστραλία - Ὠκεανία; ἐξαμηνηῑ
απλή δολ. 10, αεροη. δολ. 24 - ὲτήσιαῑ ὰπλή δολ. 20, ὰεροη. δολ. 47 0 Ἐμβάσματα, τραπεζικὲς ὲηιταγὲςῑ ΧΡΗΣΤΟΝ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΝ, Δημοχάρους
62, ΑΘΗΝΑ 601. TIMH TEYXOYZ δρχ. 20.

Στοὺς ἀναγνῶοτες μας
Τὸ ΑΝΤΙ ὁὲ Θὰ κυκλοφορήσει τὸ ἑπόμενα ὁεκαπενθήμερο κανονικά. Μὲ
καθυστέρηση μιᾶς ἑβὸομάὸας 601 ξανακυκλοφορήσει στὶς 6 Σεπτεμβρίου,
ὁπότε καὶ συμπληρώνεται χρόνος ἀπὸ τὴν ἐπανέκὸοσή του μετὰ τὴν κατάρρευση τῆς δικτατορίας.
Ἡ ὁιακοπὴ τῆς μιᾶς ἑβὸομάὸας ὁὲ 60’1 ναι τόσο 7/101 τὴν ἀνάπαυση τοῦ
προοωπικοῦ του, ὅσο, καὶ κυρίως 7/1’ αὐτό, 7/101 τὴν καλύτερη προπαρασκευὴ
τῆς (in/0111090110017; 011/010 ιαρθρωσης, τῆς νέας ἐμφάνισης τοῦ 1189100111017, ποὺ
θὰ ἁρχισει 1/01πραγματώνεται ἀπὸ τὸ φθινόπωρο. Z" ὅλη 011711‘7 τὴ 0170110117
11900110168101, ὅπως καὶ σὲ κάθε βῆμα του, τὸ ANTI ὁὲ θεωρεῖ ὅτι ἀρκοῦν οἱ
γνώσεις καὶ οἱ γνῶμες τῶν συντακτῶν του καὶ μόνο. Κατ’ ἐξοχὴνχσημασία
ἀποὸίνει 011‘71/ πείρα, τὴν κρίση καὶ τὴν ἐπιθυμία τῶν ἀναγνωστῶν 11012 φίλων ,
του, για τοὺς ὁποίους ἑπιφυλάσσει 7/101 10 μέλλον μιὰ οὐσιαστικότερη κι
ἐνεργότερη συμμετοχή. ’Έχουμε, λοιπόν, ἀνάγκη 11‘7 βοήθειά σας κι αἰσθανόμαστε ὑποχρὲωοη νὰ ἀπευ θυνθοῦμε σὲ σᾶς. Γ1’ αὐτὸ 011‘71/ 6 σελίὸα καταχωρεῖται ἕνα ἐρωτηματολόγιο 010 ὁποῖο σᾶς καλοῦμε ν’ ἀπαντήσετε 7/101 1/01
φτιάξουμε μαζὶ τὸ ἔντυπο ποὺ θέλετε.

Κεντρική διᾴθεση γιά τὰ βιβλιοπωλεῖα Βορείου Ἑλλάδος ,ε’

Κεντρικὴ διάθεσῃ του ANTI, γιὰ τὰ βιβλιοπωλεῖα τῆς Ἀθήναξε

ΒιβλιοπωλεῑομΞΕΝοΣ τΥΠοΣ» N. Κοτζιᾱς και Σῑα οε.
Tounmcﬁ 78, τηλ. 279_720’ Θεσσαλονίκη

.
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MIXAA’HZ ΓΚΑΝΑΣ
Βιβλιοπωλεω «δέντρο», Χαρ. Τρικούπη 13, τηλ. 606-393

CIV'CI

Oi Δίκες
Οἱ τόοες μὲρες τῆς δίκης τῶν «πρωταιτίων», ποὺ συνεχίζεται στὸν K0—

ρυδαλλό, ἐπιτρεπουν πια να ἐξαχθοῠν ὡρισμένα συμπερασματα καὶ να
ἐπιχειρηθεῖ μια τοποθὲτηοη τους σαν οτοιχεῑο τῶν μελλοντικών ἐξελίξεων στὸν τόπο.
Ἣταν φανερό, Ka2 εἶχε ἐγκαιρα ἐπισημανθεῖ, πὼς ὁ τρόπος δίωξης
ποὺ ἐπέλεξε ἡ κυβέρνηση, αποδυνόιμωνε τὸ πολιτικὸ περιεχόμενο ποὺ
ἔπρεπε αὐτὴ να ἔχει, Ka2 αφηνε αθικτο τὸ καθεστώς τῆς ὲφταετίας,
ἔχοντας σαν μόνο αντικείμενό της τή δραση ὁρισμένων προσώπων,
τῶν «πρωταιτίων», Ka2 μαλιστα, την «τεχνικὴ», ας τήν πούμε ἔται,
πλευρα τῆς δρασης τους.
Σὲ ἕνα τὲτοιο νομικὸ πλαίοιο διεξαγωγής της, τη οωστη διασταση
Ka2 τή βαθύτερη νοηματοδότηση τῆς δίκης, περίμενε 0 λαός, Ka2 ἐπιβαλλόταν να προέλθει, απὸ τήν πολιτικὴ ἡγεσία τῆς χώρας, καθὼς Ka2
απὸ ὅλους ἐκείνους ποὺ ἡ δίωξη τους απὸ τή δικτατορία επέτρεπε’τήν
ἐλπίδα, ὅτι ἔχουν δεῖ τα πράγματα πέρα 01110 τη «ματαιοδοξία» Ka2 την
«ἀφροσύνη» τῶν συνταγματαρχῶν.
_ Ἀπογοητευτικὴ Ka2 δυσοίωνη ὑπῆρξε ὅμως ἡ σταση τῶν περισσοτέρων απὸ τοὺς μαρτυρες κατηγορίας, ίδιαίτερα ἐκείνων ποὺ προερχονταν απὸ τήν παραδοσιακή δεξια, Ka2 ὅχι μόνον αὐτῶν. Oi καταθε-

AEKAI'IENeHMEPH nOAITlKH EHIeEQPHZH: Δημοχάρους 62, Ἀθήνα 601 , Τηλ; συντ. 732819-διαχ. 732.713. Ο Περίοδος Β’, Χρόνος 2ος, Τεῡχος 25
Ο Ἰδιοκτήτης -Ἐκδότηςῑ ΧΡ. Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ, Δεινοκράτους 131. O Διευθ. Σύντάξηςῑ ΑΣΤΕΡΗΣ ΣΤΑΓΚΟΣ; Ἀγίου Νικολάου 8, Μαρούσι. O 'Yηεὺθυνος Τυι-ιογραφείουε Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ, Καλοκαιρινοῡ 15. O Συντακτικὴ ὁμάδα; Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ, Γ. ΣΕΦΕΡΤΖΗΣ. Ο Καλλιτεχνική
ἐπιμέλειαι ΤΑΤΙΑΝΑ ΒΟΛΑΝΑΚΗ. O Alaqmuiaslq: ΕΥΑΓ. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΜ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ο Τὸ «ΑΝΤΙ» φωτο-στοιχειοθετεῑται άπὸ τὴ
ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΗΑΘΗΝΩΝ «Γ.ΤΣΙΒΙΞΡΙΩΤΗΣ» E.I‘|.E..Aévopuav205
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σεις τους, ὲναρμονισμένες πλήρως στὸ πνεῦμα τῆς παραπομπῆς, ὅχι

ἁπλῶς συνέβαλαν στην αποδυναμωση Ka2 τὸν εὐνουχισμὸ τοῦ οὐσίαστικοῠ περιεχομένου τῆς δίκης, αλλα ἔδειξαν, ὅτι ἕνα τμῆμα σημαντικὸ
τῆς αρχουσας ταξης δὲν Θέλει μὲ κανένα τρόπο να κόψει τοὺς δεσμούς
του μὲ τὸ ἰδεολογικὸ καὶ πολιτικὸ πλέγμα ποὺ ἀπετέλεσε τὸ θερμοκηπιο
τῆς δικτατορίας, Ka2 ποὺ ἡ αποκόιλυψη, καταγγελία Ka2 αποδιόιρθρωση του, ἀποτελεῖ ακρογωνιαία προϋπόθεση τῆς βιωσιμότητας Ka2
τῆς τωρινής μας δημοκρατίας.
Ἕτσι, ὸ «κομμουνιστικὸς κίνδυνος», θα αποτελοῠσε κατα τοὺς μαρ-

τυρες λόγο ἐπεμβασεως τοῦ Στρατοῠ, αλλα δὲν εἶναι δικαιολογία για
τοὺς πραξικοπηματίες, διότι τήν 21 Ἀπριλίου τοῦ ’67 τὲτοιος κίνδυνος

δὲν ὑπῆρχε... ‘O ξενος παράγοντας, οἱ ντόπιοι μηχανισμοῑ μὲσω τῶν
ὁποίων διαρθρώνει την ἐπέμβασή του, ὸ ρόλος τοῦ παρακρόιτους Ka2
τοῦ βασιλιᾱ, τηροῦνται ἐπίμονα, μὲ τὴ βοήθεια τῆς ἕδρας, ἐκτὸς διαδι-

καοιας.
Καὶ αὐτη ἡ ἐνορχήστρωση τῆς ουγκαλυψης, η ἐμμονη σὲ ἕνα παρελθὸν ποὺ ἡ ἐπιβιωση του ὺποσκαπτει τὸ παρὸν Ka2 αττειλεῖ καίρια τὸ
μέλλον τῆς δημοκρατίας, κανει ακόμα μεγαλύτερο τὸ καθῇ κον στὶς δυνόιμεις τῆς. Ἀριστερᾱς, να αποπαγιδευσουν τήν πολιτικὴ ζωή, Ka2 να
βροῠν τοὺς δρόμους τῆς ἑνότητας στή λαϊκή βαση, ἐτσι ὥστε ἡ Δημοκρατία να μην ἐξερᾱται απὸ μια «φωτισμένη» καὶ «ανανῑψασα Δεξιόι,
ἀλλα ἀπὸ ἕνα σωστα καθοδηγημένο καὶ ἐπαγρυπνοῦντα λαό.
”Οσο για τὴ δίκη, τὸ αποφασιστικό της σκέλος εἶναι ἤδη ἐξω απὸ
τὸν Κορυδαλλό. Καθήκον ὅλων μας εἶναι να ξεριζώσουμε απὸ τη δημόσια ζωὴ ὅλους ἐκείνους τοὺς μηχανισμούς, τήν ἰδεολογία Ka2 τὴ νο-’
οτροπία, τὸ καθεστὼς τῆς ὑποτελειας K012 τῆς ἐξαρτησης, ποὺ γέννη-

σαν Ka2 θα αναπαρόιγουν, αν δὲν ἐξαρθρωθοῠν, τή δικτατορία. Αὐτὴ ἠ
αλλαγή θα εἶναι ἡ πραγματικὴ καταδίκη, ἐργο Ka2 κτῆμα τοῦ λαοῦ.
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<< ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ >>
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΓΙΔΕΣ
KI ΟΣΑ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΤΟΥΣ

Δέσποσαν στὸ δεκαπενθήμερο οἱ δίκες. Καὶ τὸ Κυπριακό.
“Οπως ἐξελίχτηκε στὸ Ἐλσίνκι καὶ μετὰ ἀπ’ αὐτό. Μὲ τὴ μεσολάβηση τῆς E.O.K. καὶ μὲ τὴν τελευταία φάση τῶν διακοινοτικῶν τῆς Βιέννης. Hob διαφημίστηκαν σὰν ὲπιτυχίεςῑ ἡ πρώτη
τῆς κυβέρνησης καὶ ἡ δευτέρη τοῦ κ. Κληρίδη. Ἐνῶ ἄνοιξαν τὸ
δρόμο για τὴν ὲπισημοποίηση τῆς διχοτόμησης τοῦ νησιοῦ.
“Ὀπως δείχνουν οἱ δηλώσεις τοῦ Γερμανοῦ ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν, κ. Γκένσερ. Σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῐες μόνη λύση εἶναι ἠ
«διζωνικὴ» - δηλαδή, ἡ διχοτόμηση - καὶ ὅπως δείχνει, ἐπίσης,
ἠ συμφωνία για τὴ μετακίνηση τῶν Τούρκων τοῦ νότου, στὸ
βορρᾶ ~ ποὺ ἀποτελεῖ ἐφαρμογὴ τῆς διχοτόμησης στὴν πράξη.
Κι ὅλ’ αὐτά, σκεπασμένα, φυσικά, ἀπὸ τὶς διθυραμβικὲς θριαμβολογίες τῆς κυβέρνησης. Καὶ ἀπὸ ἀσκοπες, ὲπανειλημμένες
διαψεύσεις.
Καὶ δέσποσε, στὸ παρασκήνιο, off the record, ἠ ἴδια πάντα,
μονότσνη πιά, καλλιέργεια αἰσθήματος ἀνησυχίας καὶ φοβίας;
γιὰ τὸ «ἀναπότρεπτο» τοῦ πολέμου καὶ για τὰ «ἀλλα», τὰ περὶ
ἀνωμαλίας. Ποὺ συνοδευόταν, βέβαια, ἀπὸ τὶς κλασικές, θεσμοποιημένες, θὰ λέγαμε, συστάσεις τῆς κυβέρνησης γιά...κοινωνική εἰρήνη. Ποὺ ἓγινε μσνομανία. Καὶ τὴν ἀποδέχτηκαν οἰ
πάντες. ’Ἡ σχεδὸν οἱ πάντες.
_

Ἡ παγίδα Φὸρντ
’Όπως δέσποσε - εὐτυχῶς, μόνο για ἕνα είκοσιτετράωρο καὶ ἡ χοντροκομμένη προσπάθεια τοῦ Προέδρου Φὸρντ νὰ ξεπλύνει, σασὺγχρονος Πόντιος Πιλάτος, τὰ χέρια του ἀπὸ τὴν
τραγωδία τῆς Κύπρου. Ρίχνοντας ὅλα τὰ φῶτα στὸν Ἰωαννίδη
καὶ τὴ χούντα του. Καὶ «ξεχνώντας» γιὰ λογαριασμὸ τίνος εἶχε
ἐνεργήσει ὁ ἄλλοτε αὐθέντης τῆς ΕΣΑ. Προσπάθεια που, δυστυχῶς, πέτυχε. Γιατὶ ὁρισμένες ἁπογευματινὲς ἐφημερίδες - μὲ
τιμητικὴ έξαίρεση τὴν «Ἀθηναῖκή», τὴν «Ἐλευθεροτυπία» καὶ
τὰ «Νέα» - πρόβαλαν τὶς δηλώσεις Φὸρντ σὰ γεγονὸς κοσμοῖστορικό. ”Οπως, δηλαδή, ἤθελαν οἱ Ἀμερικανοί. Καὶ μάλιστα,
παράδοξα, οἱ δυὸ μὲ τὸν ἵδιο τίτλο, καὶ ἡ τρίτη σύμφωνα μὲ τὴν
ὀπτικὴ τοῦ βασιλισμοῦ. Ποὺ κινεῖται ἀνενόχλητος. Κι ἐλπίζει
πάντα νὰ μπορέσει κάποτε νὰ ψαρέψει σὲ θολὰ νερά.
Οἱ δίκες, ἀπὸ τὴν πλευρά τους, ἔδειξαν πόσο ἀνύπαρκτη
ὑπῆρξε ἡ κάθαρση. Ἀφοῦ, στή μιὰ ἀπ’ αὐτὲς καὶ γιὰ πολλὲς
· μέρες δέσποσαν, μέσα στὴν αἴθουσα τοῦ δικαστηρίου, οἱ χουντικοί μπράβοι. Καὶ παρέλασαν «μάρτυρες», ἀξιωματικοί ἐν ἐνεργεία, ποὺ κάλυψαν τοὺς συνωμότες καὶ διακήρυξαν τὸ μίσος
τους γιὰ 10 σύνταγμα καὶ τὴ δημοκρατία. Χωρὶς νὰ βρεθεῖ κανεὶς στὸ ὲδώλιο. "H χωρὶς νὰ τιμωρηθοῦν μὲ ἄλλο τρόπο. Ταυλάχιστον γιὰ τὴν ὥρα.

Διάβρωση
Κι ἔδειξαν οἱ δίκες καὶ κάτι ἄλλο, ἀκόμη χειρότερο. Ἔδειξαν πανηγυρικὰ πόσο διαβρωμένο ὑπῆρξε - καὶ σὲ μεγάλο βαθμὸ ἐξακολουθεῖ να εἶναι καὶ σήμερα - τὸ ἑλληνικὸ κατέστη μένο
ἀπὸ ἕνα πνεῦμα τυφλής μισαλλοδοξίας, φανατικοῡ ἀντικομμουνισμοῦ, ἀποστροφῆς για τὴ λα’ίκὴ θέληση. Ἀφοῦ, ὅλοι σχεδόν,
ἦταν ἕτοιμοι νὰ ἀποδεχτοῦν τὴ δικτατορία - ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ
κατεῐχαν ἀνώτατα ἀξιώματα στὴν Πολιτεία καὶ στὸ Στρατό.
Φτάνει, βέβαια, ἡ δικτατορία να γινόταν ἀπὸ τοὺς «δικούς»
τους. Κι ἁφοῦ, τουλάχιστον ἡ δεξιά, κάλυπτε μὲ μανία τοὺς
συνωμότες - ἀκριβῶς γιατὶ τοὺς θεωροῦσε δικά της ὄργανα. "H
καὶ γιατὶ έτσι διέταξαν οἱ «μεγάλοι σύμμαχοι». Κι ἀφοῦ καὶ
σήμερα ἀκόμη ἂνθρωποι σὰν τὸν κ. Μαῦρο καὶ τὸν κ. Ἀλευρᾶ
μιλοῦν γιὰ «συμμοριτοπόλεμιο», γιὰ «ἐπανάσταση» (πρόκειται
γιὰ τὴ δικτατορία) καὶ για ἀλλα παρόμοια. Αὐτά, 26 ὁλόκληρα
χρόνια μετὰ τὴ λήξη τοῦ Ἐμφυλίου καὶ ὕστερα ἀπὸ ὀχτὼ σχεδὸν
χρόνια ἀμερικανοκίνητης δικτατορίας.

Ζυμώσεις
Στὸ μεταξύ, ὁ κ. Καραμανλῆς ἑτοιμάζεται γιὰ τὸν ἀνασχηματισμὸ τῆς κυβέρνησής του. Ὅπως φαίνεται, μὲ τὴν εἵσοδο σ’
αὐτὴν καὶ ἄλλων Ἀποστατῶν. Στερεώνοντας, δηλαδή, τὸ δεξιότατο χαρακτήρα της. Καὶ ἀπομονώνοντας τὴν καλουμένη ὁμάδα
τῶν «φωτισμένων ἀστῶν».
Ἐνῶ παράλληλα συνεχίζεται, ἔστω ἀθόρυβα, ἡ ἀποδιοργάνωση τῆςᾼΕΚ. - Ν.Δ.». Στοὺς κόλπους τῆς ὁποίας αὐξάνονται
οἱ προσωπικοὶ καυγάδες. Ποὺ φτάνουν μέχρι 1:0 ση εῖο νὰ ἐμποδίζουν ἀκόμη καὶ τὴν καλημέρα ἀνάμεσα στοὺς ἐν ιαφερόμενους. Καὶ ὁ κ. Παπανδρέου, ἀπὸ τή μιὰ κάνει ἀπαράὸεχτους
ὑπαινιγμοὺς για δάχτυλο τῆς ΣΙΑ πίσω ἀπὸ ὅσους διαφωνοῦν μ’
αὐτὸν καὶ μὲ ἄλλα κόμματα τῆς Ἀριστερᾶς καὶ προχωρεῖ στὴν
ἀναδιοργάνωση τοῦ ΠΑΣΟΚ κατὰ τρόπο ποὺ νὰ τοῦ ἐξασφαλίζει τὸν προσωπικὸ έλεγχο πάνω οτὰ ὄργανα.
· Τέλος, προχωρεῖ συστη ματικὰ ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ὀργάνωοης
τῆς αὐτόνομης πιὰ ΕΔΑ. Ποὺ ἒδωσε στὴ δημοσιότητα καὶ τὸ
πρῶτο πολιτικό της κείμενο. ’Όπως προχωρεῖ καὶ ἡ συσπείρωση ’
ἐκείνων ποὺ διαφώνησαν μὲ τὸν.κ. Παπανδρέου. Ποὺ τείνουγ
νὰ ἐκφραστοῦν σὲ αὐτόνομη πολιτικὴ κίνηση. ,
Ὁπωσδήποτε βρισκόμαστε καὶ πάλι μπροστὰ σὲ νέες ζυμώσεις καὶ ἐνδεχόμενα νέων προσανατολισμών καὶ κρυσταλλώ- ι
σέων, οἱ προοπτικὲς τῶν ὁποίων δὲν εἶναι εὔκολο νὰ προδια,
γραφοῦν αὐτὴ τὴ στιγμή. Κι αὐτὸ γιατὶ καὶ στὸ ΠΑΣΟΚ, καὶ
στοὺς διαφωνοῦντες ποὺ ἀπεχώρησαν, ἀλλὰ καὶ στὸ χῶρο τῆς ‘
παραδοσιακῆς ἀριστερᾶς, ἀρχίζουν ξανὰ νέες διεργασίες.

EXEI
Λόγω πληθώρας ὕλης τὸ δεύτερα μέρος τῆς συζήτησης
μὲ τοὺς Βέλτσο, Βεργόπουλο, Νοταρᾱ, Πουλαντζα, Τσουκαλᾱ

θα δημοσιευτεῑ στὸ ὲπόμενο τεῦχος.
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ΑΦΙΞΛΕΙΑ

ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ

, Στη δίκη τών αρχιπραξικοπηματιών.
Ὁ Πρόεδρος; «... Ἔν πάση περιπτώσει, τί γνώμη έχετε ἐπὶ

«Ἕχω ζήσει ὅληνλτην περίοδον μετα τήν απελευθέρωσιν τῆς
χώρας ἢ ώς μέλος Κυβερνήσεων, καὶ κατα τὴν διάρκειαν τοῦ
Συμμοριτοπολέμου, εἴτε ὼς μέλος τῆς Βουλῆς, καί...» ἐξακο-

τῆς θέσεως τοῦ ὲλληνικοῦ λαοῦ ἐναντι τοῦ καθεστῶτος ;»

Ὁ Μάρτυς (Α. Παπανδρέου); «Κύριε Πρόεδρε, ἠμπορώ να

λουθεῖ να ζεῖ τὸν «Συμμοριτοπολέμον» 0 K. Μαῦρος ἐν έτει
1975 μετα απὸ την ἱστορικὴ ἐμπειρία τῆς δικτατορίας καὶ τὶς
δηλώσεις, έγγραφες καὶ ἐνυπόγραφες, τοῦ κ. Κανελλόπουλου περὶ ἐμφυλίου πολέμου. ‘H δεξιά... άνένιψε, ἀλλα ὅχι K011

ε’ίπώ ότι εἷμαι ὑπερήφανος για τη στάση τοῦ Ἑλληνικοῦ

Λαοῦ. Εἶναι ἀφελὲς να πιστεύει κανεὶς ὅτι ἓνας λαὸς ἠμπορεῑ
εὔκολα να άντιμετωιτίσει μὲ γυμνα στήθη τα τεθωρακισμένα
τῆς ἐξουσίας. "0001 ἐπερίμεναν περισσότερα 0’ αὐτὸν τὸν

τὸ «προοδευτικὸ» κέντρο, φαίνεται.

διΐάξοδάιὲιῗαέἒιᾷίέἓιτῖῗεδεκῗᾸ”.»Παπανδρὲου, ποὺ ἐπανειλημ-

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΙΞΣ ΕΚΤΙΜΗΣΙΞΙΣ

μένα κήρυξε, κατα τα τελευταῖα χρόνια τῆς ἑπταετίας, τήν

ἐναρξη τοῦ ένοπλου ἐθνικοῦ άπελευθερωτικοῦ άγώνα τοῦ
Ἑλληνικοῦ Λαοῦ;

‘H παταγώδης κατάρρευση τῆς μυθολογίας περὶ κομμουνιστικοῦ κινδύνου, ἡ χρεωκοπία τοῦ αντικομμουνισμοῦ,

ἡ ἱστορικὴ αὐτογνωσία ὅχι μόνο για τα τελευταῖα, ἀλλα καὶ
για τα παλιότερα γεγονότα δὲν άφησε άθικτους ὁρισμένους

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΥ

ἡγέτες, ὅπως ὁ κ. Μαῦρος τοῦ ἀστικοῦ κέντρου, ἀλλα καὶ

άλλα στελέχη, ὅπως ὁ κ. Ἀλευρας τοῦ σοσιαλιστικοῦ ΠΑέ
Ἕγινε ἡ δίκη τών «πρωταιτίών αριστεροχουντικών» για τα
γεγονότα τῆς 23ης Ἰουλίου «ἵνα πληρωθεῖ τὸ ρηθὲν ὑπὸ

προφήτου»... περὶ άριοτερσχουντισμσῦ. Ἡ κρόση ὅμως για
τις εὐθύνες καὶ τοὺς ὑπεύθυνους τῆς αοτυνομίας, ποὺ αναστάτωσαν μὲ αῠρες δακρυγόνων, βιαιότητες καὶ πυροβολι-

σμοὺς την πρωτεύουσα, για περισσότερεςαπὸ 12 ώρες,
απὸ ποιὸν καὶ πότε θα γίνει, Ὁ κ. Καραμανλῆς δὲν πηγε
ἑπιδεικτικα στὸ Στάδιο για τή γιορτη τῆς Δημοκρατίας, 0’

Μιλώντας για τὸν κομμουνιστικὸ κίνδυνο ὁ γνωστὸς
βουλευτὴς τονίζει K011 διαβεβαιώνει κατηγορηματι κα ὅτι ἂν
ὑπῆρχε θα τὸν αντιμετώπιζε ένωμένη ἠ ὲθνική παράταξη, ὁ
βασιλεὺς καὶ τα κόμματα.

Καὶ άλλοῦ «... Τὸ 1945 τὸ κράτος ἠτο άοπλον καὶ ὁ κομμουνισμὸς πάνοπλος. Παρὰ ταῦτα τὸ κράτος ἐπεβλήθη καὶ
ὅχι ὁ κομμουνισμός. Τὸ 1948 οἱ κομμουνιστοσυμμορῑται εἶ-

ἐνδειξη δυσαρέσκειας καὶ διαμαρτυρίας. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν αρ- - χον φθάσει εἰς τήν Πάρνηθα, ἀλλα ἐπετεῦχθη να αντιμετωκεῖ. Ὅλοι καὶ ὅλα ἔχουν ὑποφέρει καὶ ὑποστεῖ καὶ προδοθεῑ πιστουν».
Χωρὶς να μιλήσουμε για τὸ τί ἔχει κρυφτεῑ κάτω ἀπὸ
0111’ τα φίδια 1101’) ’τρέφε οτοὺς κόλπους Της τόσα χρόνια ἡ
δεξιά. Μήπως εἶναι άκόμα καιρὸς τα φίδια αὐτα να πνιγοῠν,· ὅρους ὅπως «έθνικη παράταξη» καὶ τί ὺποθάλπουν αὐτοῦ
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τοῦ ε’ίδους οἱ χαρακτηρισμοι καὶ 01 μισαλλοδοξίες, σημειώνουμε ἀπλα πως 0 «πατὴρ αὐτὸς τοῦ ἔθνους», αν μή τι
ἀλλο, εἶναι ανιστόριτος κι αδιάβαστος, ὄντας... σοοιαλιστής.

Πιστεύετε ἀλήθεια, κ. Ἀλευρά, πὼς ήσαν «ουμμορίτες» οἱ
ἀνδρες ποὺ ουμμετεῖχαν στὴν Ἐποποιία τὴς Ἀντίσταοης;
Δὲν εἶναι δα ἀνάγκη νά ’σαι κομμουνιστὴς για να δεχτεῑς
μερικὲς ἱστορικὲς αλήθειες.

Η ΔΙΚΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΡΙΑΛ
’Ἑχουμε καὶ άλλες φορὲς μιλήσει για τὸ λειτούργημα τοῦ τύπου καὶ για τὴ δυσαρμονία πρὸς τὴ σοβαρότητα τὴς 01110στολῆς του, που πολλὲς φορὲς έπιδεικνύεται άπὸ τοὺς φυ-

σικούς φορεῖς του. Ἀλλα πλέον ὺπάρχουν K011 ὡρισμένα ὅρια
ἡ παραβίαση τῶν ὁποίων καταργεῖ κάθε έννοια περὶ δημοσιογραφίας. Καὶ νομίζουμε πὼς τέτοια ὅρια καταπατοῦνται
μὲ τα «πικάντικα» ρεπορτάζ, ποὺ μετατρέπουν σὲ συναισθηματικα σήριαλ τα παρασκήνια τών δικών τών παραγόντων τής τυραννίας καὶ δίνουν άνθρώπινη, έστω καὶ θλιβερή,
ὑπόσταση οτοὺς δυναστες τοῦ ὲλληνικοῦ λαοῦ. Ποια ὴ σκοπιμότητα τῶν χυδαίων, σὲ τελευταία ἀνάλυση, διαλόγων
τῶν πρωταγωνιστών τής ἑλληνικὴς τραγωδίας μὲ ὡρισμέ-

νους ρέπορτερ, Μήπως ὴ ἐξοικείωση τών βιαστών τῶν
ἐλευθεριών καὶτῆς αξιοπρεπείας μὲ τὸ δημόσιο α’ίσθημα καὶ
ὴ άμβλυνση τῆς όργής τοῦ λαοῦ;

MIA ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ
Τὸ «ANTI» πρώτο εἶχε ἀνοίξει τοὺς φακέλους τών συκοφαντημένων ἀγωνιστῶν τοῦ λα’ίκοῦ κινήματος Πλουμπίδη, Καραγιώργη κ.λ“π. Τώρα, μὲ ἱκανοποίηση πληροφορήθηκε
πὼς τὸ ΚΚΕ έσωτερικοῦ ὀργανώνει 011; 25 τοῦ μηνὸς ἐκδήλωση για τὴν ἀποκατάσταση τὴς τιμὴς καὶ τὴς μνήμης τών
ἀγωνιστῶν τὴς προόδου καὶ τὴς προκοπῆς τὴς πατρίδας
καὶ θυμάτων τὴς κακοδαιμονίας καὶ τοῦ κομματικοῦ ἐτσιθελισμοῦ τὴς τότε ὴγεσίας τοῦ ΚΚΕ.
Κύριος ὁμιλητὴς στὴν ἐκδήλωση αὐτὴ θα ’ναι ὁ Μήτσος
Παρτσαλίδης. Θά ’ταν εὐχῆς ἐργο ὴ πρωτοβουλία αὐτὴ να
μὴν ἀποτελέσει μιαν ἀκόμα φανφάρα καθησύχασης τών συνειδήσεων τών ἐπιζώντων, ἀλλα να σταθεῑ ἀφετηρία για μια
σὲ βάθος ἔρευνα καὶ κατάργηση τών δομών ἐκείνων ποὺ
εἶναι οἱ γενεσιουργές τέτοιων καταστάσεων φθοράς K011 011’)τοαναίρεσης τοῦ ρόλου καὶ τών σκοπῶν τών κομμάτων ποὺ
θέλουν να ὑπηρετοῦν τὸ ίδανικὸ τοῦ Σοσιαλισμοῦ.

3 γυναῖκες ποὺ ἓκαναν τὴν τόλμη τους έργο
Μιά Ρωσίδα

Μιὰ Ἑλληνίδα

Μιὰ Ἰσπανίδα
ISABEL ΑΗΔΒΕΖ ΒΕ TOLEDO

μαρια νεοφωτιετον-ςιικα

Ἀλε ἀνδρα*

Κολ ονται

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ὅ ΣΕΞΟΥᾹΛΙΚΗ
ΛΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΝΜΚΑΣ

Ἣ αΠΟΚαῗΝΨἯ

H1112H ’

ιιυλη

Ὁ Λένιν

τὴ θαύμαζε

Ἡ Χούντα τὴν
κυνήγησε ἄγρια

Ὁ Φράνκο
τὴν ἐξώρισε ,

ΕΚΔΟΣΕΙΣ “HYAH” ΑΓΡΑΣ 39, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 711.139 ’ r

4 Στρατηγοί
Τοῦ Κώστα Παπαϊωάννου

«Κκόκκινκη κλωστὴ ὁεμένη
στην ανεμη γυρισμένη,
ὁώστης κλῶτσο, μπάτσο να γυρίσει
παραμύθι ν’ ἀρχηνίσει...»
Κάποτε, σὲ μια κατεχόμενη χώρα, ἕνας ἀξιωματικός τοῦ στρατοῦ κατοχῆς, μπαίνει 0’ ἕνα σπίτι καὶ ὁείχνει στὸν ἰδιοκτήτη του
ἕνα χαρτὶ που λέει, ὅτι ἀπὸ δῶ καὶ πέρα τὸ σπίτι «ἀνήκει στὸν
φέροντα» κι ὅτι ὁ ἴδιος πρέπει να τὸν ὑπηρετεῖ. «Θα με ὑπηρετεῖς,·» ρωτάει ὁ ἀξιωματικός. Ἐκεῖνος, στρώνει τραπέζι, φτιά-

χνει goal", ἑτοιμάζει τὸ κρεβάτι. ‘H ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται
κάθε μέρα για ἑπτα χρόνια. Ὁ ἀξιωματικός τρώει, πίνει, κοιμᾶται, χοντραίνει καὶ στὸ τέλος πεθαίνει... Ὁ ἀνθρωπάκος, τυλίγει

τὸ κουφάρι σ’ ἕνα σεντόνι, τὸ πετάει στὸ ὁρόμο, ἀνοίγει τα
παράθυρα να μπεῖ καθαρὸς ἀέρας, καθαρίζει, τὸ σπίτι καὶ
ἀπαντᾷ· <<”Οχιί.. . >>

Α’ὐτά, στην (συντομευμένη) γνωστὴ
Μπρεχτικὴ ἱστορία...Στὴ δική μας περίπτωση (ὅπου ἡ κλωστὴ δὲν ἡταν κόκκινη,
ἀλλα «γαλάζια», ὅπου ἀπὸ κλῶτσο κι
-

ἀπὸ μπατσο ἀλλο τίποτα, κι ὅπου τὸ

παραμύθι παρατράβηξε), τὸ «κατὰ πῶς
ἐγιναν τὰ πράγματα» εἶναι μια μακρια
·
ἱστορία -ὅχι τῆς στιγμῆς...“οταν, ὅμως,
«ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου», οἱ «καV ’ κοὶ » τῆς ἱστορίας παρέδωσαν τὴν ἐξουσία σ’ αὐτοὺς - ἀκριβὼςέ - ἀπὸ τοὺς
ὁποίους τὴν εἶχαν αρπάξει (στὸ παρα·- μΰθι, ἀπὸ κάποιο σημεῖο καὶ πέρα, ἀπου, σιάζει- πρὸς τὸ παρόν, τουλάχιστον- ἕνα
βασικὸ πρόσωπο ὅλων τῶν παραμυθιῶνῐ
τὸ βασιλόπουλο...) κι αὐτοί, μὲ τὴ σειρά
τους, ἀποφάσισαν να τοὺς τιμωρήσουν
για τὴν ἀρχικὴ κακὴ πράξη τους- κι ὅχι,
φυσικά, γιὰ τὴν τελευταία καλή...

”

.

(τοὺς «ἀδελφοὺς» τοὺς ξέραμε -κάτι
εἴχαμε ἀκούσει καὶ γι’ «αδελφές»),
αλλὰ κουβέντα για τὴ «μαμα» ποὺ
τοὺς ἔφερε στὸν κόσμο, τοὺς βύζαξε
(για ’τὴν ακρίβεια; ἐκεῖνοι τὴ [5132;01ξαν), τοὺς ἀνάθρεψε. Οἴιτε για τοὺς
«θείους», οὒτε για τὴ «θεία» πού
’στελνε τὸ παραδάκι ἀπ’ ἐξω, οὔτε για
τοὺς προγόνους καὶ τοὺς ἀλλους συγγενεῖς-για...ἐπιγόνους δὲν μιλᾶμε, εἶ”
ναι...ἀπὸ άλλη δίκηέ

«Τίποϊα»» μοῦ εἷπε...

«ξένο σῶμα» καὶ τῆς «μεγάλης οἰκογένειας» καὶ τοῦ εἰδικοῦ «τμήματός
της». Σύμφωνοι. Οἱ ἄλλοι, ὅμως; Οἱ
«μπαμπάὸες», οἱ θεῖοι» κ.λπ,; «Ξὲνο
σῶμα» κι αὐτοί, ποὺ
μᾶλλον
λόγω...ἡλικίας (αλλὰ καὶ νοοτροπίας)

ΦὉ ὅιλλος (Ι. Μανέτας, διοικητὴς Β’
Σώματος Στρατοῦ, στὴν Βέροια), 4
μέρες μετά, ἐψαχνε να βρεῖ κάποιον
για να παραιτηθεῐ (πῆγε διαδοχικα
οτοὺς Σπαντιδάκη, Ζωῖτάκη, Ἀγγελῆ,
βασιλια) καὶ τελικα παρέμεινε ὣς τὶς
13 Δεκεμβρίου. Σήμερα πιστεύει «ὅτι J
ἡ Δημοκρατία, λόγῳ τῶν ταραχῶν
βρισκόταν σὲ μιὰ κατάσταση ἀναταραχής (...) κινδύνευε ἀπὸ Λαμπράκηδες κ.ὅι,>>.
ΟἝνας τρίτος (Μαράντος, ἐπιθεωρητὴς ξτρατοῦ) «ἐξηπατήθη διότι νόμιζε
ὅτι ἠταν (τὸ-πραξικόπημα) τῆς, νομίμου κυβερνήσεως μὲ τὴν ἐγκρισιν τοῦ
βασιλέωςί»

ἐχασαν τὸ τραῖνο τὴν τελευταία οτι-

ΚΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΜΥΣΪΙΚΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΪΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ’
Δίκη, λοιπόν...Κι ἀποκαλύψεις, · ἀλλὰ

σι π. .
θ’Μᾶὲ εἶπαν για,τὸν «μπαμπα» τῶν

αἰδιῶνὲν ποὺ κάθονται στὸ· σκαμνὶ

ΟὉ ἕνας (K. Κόλλιας, διοικητὴς Α’
Σώματος Στρατοῦ, στὴν Κοζάνη) ρωτοῡσε τὸν Σπαντιδάκη «Στρατηγέ,
δώσατε τὸν λόγο 001;! Τί εἶναι αὐτὰ
ποὺ κ(’)ινετε;»7 μετὰ πῆγε στὴν Κοζάνη
καὶ τηλεφωνικὰ (μὲ ἐνδιάμεσο ἓναν
συνταγματάρχη ποὺ φυσικὰ δὲν δικάζεται) ἀνήγγειλε οτοὺς συνταγματάρχες ὅτι «δὲν συμφωνεῖ μαζί τους>>ί
MAPT: Ρώτησα τὸν συνταγματάρχης
«Τοὺς τὸ είπεςῃ), Μοῦ ἀπάντησε;
«Ναί». «Καὶ τί εἶπαν», ξαναρώτησα.

Ο Μᾶς εἶπαν, ὅτι τα «παιδιὰ» εἰναι

Υμή;

ῑ-’τόσο λίγες. Τὰ πολλὰ (καὶ καλὰ) δὲντ

στὴν κυβέρνηση; στὸν κ. Γ. Ράλλη καὶ
στὸν κ.Π. Παπαληγούρα. Θυμηθεῖτε τὴν
εἰκόνα τοῦ στρατοῦ γενικόι, τοῦ Πενταγώνου εἰδικά, ἐκεῖνο τὸν καιρό, ἐκείνη
τὴν τραγικὴ μέρα; στρατηγοὶ να συνωμοτοῦν σ’ ἓνα δωμάτιο, για τὸ πῶς θα σώσουν, μὲ τὸ βασιλια μαζί, τὴν πατρίδα. Σ’
ἀλλο δωμάτια, οἱ ουνταγματόιρχες προετοιμάζουν τὸ δικό τους «κόλπο». (Τὴν
ἰ’δια ὥρα ὁ λαός, ἡ Ἀντιπολίτευση, καὶ
μεγάλα μέρος ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση, πίστευαν ὅτι πᾶνε κανονικα για ἐκλογές...).
Στὴ συγκέντρωση τῶν στρατηγῶν ἡ συμμετοχὴ δὲν εἶναι μικρή; έξι στρατηγοὶ
,παρόντες -κι ὅλοι σύμφωνοι γιὰ τή...σωτηρία τοῦ τόπουὶ Λίγο μετά, ὁ ἕνας θα
προδώσει οτοὺς «μικροὺς» τὸ «μεγάλο
μυστικὸ» καὶ θα γίνει «ἀντιβασιλιάς», οἱ
δυὸ θα προσχωρήσουν ἀμέσως ὁλόψυχα
-για τὸν ἕνα, τὸ μόνο πρόβλημα ἧταν τὸ
κολάρο ποὺ δὲν κούμπωνε...Κι οἱ ἄλλοι
ῑρὸῑςὲ
“
T018:

Νὰ σοβαρευτοῦμες
Λοιπόν, ἐμεῐς, «κολλήσαμε» στὶς πρῶ-.
τες μέρες τῆς δίκης-οτοὺς στρατηγοὺς
ποὺ μᾶς γοήτευσαν καὶ σὲ δύο πολιτικούς, ποὺ ἀνῆκαν (καὶ τότε καὶ τώρα)

7

ΟἝνας τέταρτος (Παπαδᾶτος, διοικητὴς ΑΣΔΕΝ) «δὲν ἔκανε «διάβηιια»
χιιιρίς τὴν ἐγκριση του Bum/.111».
ΠΡ; Τί ἐννοεῖτε «διάβημα»;
Μ; Ἐπανάσταση.
HP: Δηλαδὴ ἐκτροπῆς
Μ; Μάλιστα, ἐκτροπή.
Τώρα, εἶναι μάρτυρες κατηγορίας,
μαζὶ μ’ ἐναν ἀκόμα «μεγάλο» τῆς ἐποχῆς,
τὸν πτέραρχο Ἀντωνᾶκο, 1101‘) ἔμεινε 7
μῆνες με τὴ χούντα καὶ ἐκανε -μετακουμπάρο τὸν ἀνθρωπο 1101‘) τὸν συνέλαβε, τὸν (φυγόδικο σήμερα) Παλαιολόγουί...
“Ὀσο για τὸ Πεντάγωνο (ὅπου «δια
βοῆς» λοχαγοὶ σχημάτιζαν κυβέρνηση, ὁ
ἀρχηγὸς τῶν. ..ΤΕΑ (τὰ θυμάστε; ) προσπαθοῦσε να τοὺς καλμάρει κι ἐνας ὑπαξιωματικὸς (ποῦ ὑπηρετεῖ, ὂιραγε, σήμερας) ἐλυνε κι ἐδενε, ἡ κατάσταση ποὺ
ἐπικρατοῦσε δέν μπορεῖ να χαρακτηρισθεῖ, νομίζουμε - δέν πάει...

ν MIA ΠΑΡΕΝΘΙΞΣΗ
Να κάνουμε μιὰ παρένθεση;
Ο Θυμάστε στὸν «Κύκλο μὲ τὴν κιμωλία» ἕνα τραγούδι-σουξέ στὶς προδικτατορικὲς μπουατ τῶν ἘλύτηΧατζηδάκη, 1101‘) ἔλεγε
«Τέσσερις στρατηγοὶ κινᾶν και πᾶν
για πόλεμο στὸ μακρινό τὸ Ἰράν.
0πρωτος ἀπὸ πόλεμο ὁὲν κάτεχε,
ὁ δεύτερος στῑς κακουχιές ὁὲνάντεχε,
ὁ τρίτος ἠταν ὑποκειμενο γελοῖο,
ὁ τέταρτος φοβότανε τὸ κρύο.
Τέσσερις στρατηγοι κινᾶν και πᾶν
ἀλλὰ ὁὲν φθάνουνε ποτὲ στὸ Ἰράν...»

ΠΕΡΙ ΕΔΩΛΙΩΝ
Κλείνει ἡ παρένθεση.
Καὶ τώρα;
Τώρα, οἱ λιγοστοὶ «μικροὶ» (οἱ...πρωταίτιοι) ποὺ δικάζονται, ἀκοῦνε σιωπηλοὶ τὸ «κατηγορῶ» τῶν «μεγάλων» (καὶ
τῶν ἀλλων) πού, ἴσως, σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸ
εἰδικὸ βάρος τὸ ὁποῖο ρίχτηκε στοὺς
στρατηγοὺς καὶ τὸ βασιλιά, ἀποτελεῖ
-ἴσως, λέμε- κάποιο «ἀλλοθι» ἢ «ἐλαφρυντικὸ» -ὅχι μόνο μὲ τὴ νομικὴ πλευρὰ
τοῦ πράγματος.
Καὶ οἱ ἀλλοι;

Ζητήθηκε, ἐνα «κενὸ ἐδώλιο για τὸν
βασιλέα». Μόνο ἐνα; K011 μόνο ...κενὸ -ἢ
κενὰ ἐδώλια λείπουν;
0 H0101 εὐθύνονται, ποὺ ἡ παρέα τοῦ
Παπαδόπουλου αλώνιζε στὸ στρατός
Ποιοὶ εὐθύνονται ποὺ οἱ στρατηγοὶ ἑτοίμαζαν πραξικόπημα; (Σ’ αὐτό, ἴσως πάρουμε ἀπάντηση, ἂν ὁ εἰσαγγελεὺς ἐπέμβει, μετὰ τὴ σχετικὴ ἐρώτηση τοῦ βουλευτῆ Κωνιωτάκη). Ποιοὶ εὐθύνονται για
τὸ «κατάλληλο κλίμα», μέσα στὸ ὁποῖο
κἰνήθηκαν οἱ δικαζόμενοι πραξικοπηματιες;
Ἡ Ἀντιπολίτευση ἐδωσε (περιορισμένα) μια κάποια ἀπάντηση.

Ἡ Κυβέρνησψ
ΟὉ κ. Παπαληγούρας, εἶπες «Εἶναι
ἀλήθεια ,ὅτι ἤθελα να λάβω κι ἐγὼ μερικα μέτρα για τὴν ἀντιμετώπιση ἐνὸς
τέτοιου ἐνδεχομένου. Ἕπρεπε να εἷμαι προσεκτικός, γιατὶ πίστευα ὅτι δέ
θα σημειωθοῦν μεγάλες ταραχές, ἀλλὰ
Ἣδὲν ἤμουνε καὶ σίγαυρος γι’ αὐτό».
Θέλετε κι αὐτοκριτική; «Τὸ μέγα λά-

θος μου εἶναι ὅτι δέν πρόφτασα να
ῦποπτευθῶ μέσα σὲ 17 μέρες ὅτι ἠταν
δυνατὸ να ὑπάρχει καὶ ἄλλη κίνηση».
Τίποτ’ ἀλλο...
ΟὉ κ. Ράλλης, δὲν γνωρίζει ἂν οἱ
πραξικοπηματίες εἶχαν ἰδεολογικὸ
πρόγραμμα, οὒτε ξέρει τίποτα «περὶ
σαμποταζ» καὶ νομίζει ὅτι τὸ πράξικὸπημα «ἐγινε γιατὶ ὁ Παπαδόπουλος
ἤθελε να κυβερνήσει τὴν Ἑλλάδαέ»
Δὲν ξεχνᾶ, φυσικά, τὴν προστασία τοῦ
ἀστικοῦ ,καθεστῶτος «K011 σήμερον

πιστεύω -εῗπε- ὅτι καθῆκον κάθε πολιτευομένου ποὺ πιστεύει στὸ ἀστικὸ
καθεστὼς εἶναι να προπαγανδίζει καὶ
να στρατεύει πολίτες για τὴν ἀντιμετώπιση κάθε κινδύνου ἢ κάθε ἐπιθυμίας ν’ ἀλλάξει τὸ καθεστὼς αὐτό».
Αὐτά...
Κουβέντα για τοὺς μηχανισμοὺς που
(μὲ ντόπια 11011 ξένα στηρίγματα) ἀπὸ τήν
ἀπελευθέρωση κι ἐδῶ γέννησαν τὸ πολιτικὸ καὶ στρατιωτικὸ παρακράτος. Κουβέντα για τὸ πῶς τελικὰ κράτος καὶ
παρακράτος κατάντησαν τόσες φορές,
στὴν πράξη, ἐννοιες ἀδιαχώριστες. Γιὰ
ὅλα, λοιπόν, τὰ μὴ «παραγραφέντα»
λόγω χρόνου ἀνομήματα μιᾶς ὁλόκληρης
παράταξης (ἀπὸ τὸ ’51 ἐστω καὶ μετὰ) ,
φταῖν,ε οἱ δικαζόμενοι «πρωταίτιοι» τοῦ
Ἀπριλιανοῦ πραξικοπήματος; Μόνο αὐτοὶ -γιὰ ὅλας
Κι ή «μαμά», οἱ «θεῖοι», οἱ «λοιποὶ
(καί...μακρινοὶ κυρίως) συγγενεῖς» ποὺ
λέγαμε -για να ξαναγυρίσουμε στὸ
παραμύθι; Θα πεῖτε; κηδεία ἐχουμε;
Ὄχι. Μήπως...θάπρεπε;
Κώστας Παπαϊωάννου

RICHARD GOMBIN
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Φτιάξτε μαζί μας τὸ
O

Ξ Wiﬁ

Φίλοι μας,

ΕΡΩΤΗΜΑΪΟΛΟ ΠΟ

Μὲ τὸ εἰκοστὸ πέμπτο τεῦχος που κρατᾶτε στα
χέρια σας, κλείνει ὁ πρῶτος χρόνος παρουσίας τοῦ
«ANTI». Σ” αὐτὸ τὸ διάστημα τὸ «ΑΝΤΙ» ὁέχτηκε
τὶς ἑπιρροὲς των γεγονότων που ἔζησε ὁ τόπος καὶ
τὶς ἀντιμετώπισε μὲ τέτοιο τρόπο, ὥστε ὁ
ἀναγνώστης ια συμμετέχει και να ἔχει ἀφορμὲς για
να βγάζει τα ὁικά του συμπεράσματα. Μὲ ἄλλα
λόγια, τὸ «ΑΝΤΙ» θέλήσε και προσπάθήσε 0’ αὐτὸ
τὸ διάστημα να ὁημιουργήσει, μὲ μελέτες,
ἀποκλειστικὲς πλήροφορίες, ἔρευνες, τὸ διάλογο
καὶ τὸν προβληματισμὸ του ἀναγνώστή, πάνω σε
καίρια θέματα.
Μπαίνοντας στὸ ὁεύτερο χρόνο τῆς ζωῆς του, τὸ
«ΑΝΤΙ» ἐπιθυμεῖ να κάμει τὸν ἀπολογισμὸ τῆς
ὁραστήριότήτάς του, ἔτσι ὅπως αὐτὸς ὁ
ἀπολογισμὸς θα 60687~ ἀπὸ τοὺς ἀναγνῶστες του,
καὶ να χαράξει, πάλι με τὴν ὑπόδειξή των
ἀναγνωστων του, βελτιώσεις. Σκοπὸς για τὸ
ὁεύτερο χρόνο εἶναι να γινει τὸ «ANTI»

περισσότερο τὸ περιοδικὸ που οι ἀναγνωστες του
θα ἔβλεπαν ΣΑΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ.
Φίλοι μας,
Θα θέλαμε να συμπλήρώσετε τὸ παρακάτω
ἐρωτήματολόγιο κι ἀφοῦ τὸ κόψετε να τὸ
ἀποστείλετε στὴ ὁιεύθυνση;
Περιοὸικὸ «ANTI» -Δημοχάρους 62- Ἀθήνα 601.
Για να γίνει σωστὴ ἀποὸελτιοποίησή καὶ να
ὑπάρξουν ἀντικειμενικα ἀποτελέσματα, θα
ἐπιθυμούσαμε να ὁοθοῦν ἀπαντήσεις σὲ ὅλες τὶς
ἐρωτήσεις που περιλαμβάνει τὸ ἐρωτήματολόγιο.
Σὲ χωριστὸ γράμμα μπορεῑτε να μᾶς δώσετε ὅ,τι
ἄλλο θεωρεῖτε χρήσιμο ἢ σκόπιμο για τὸ «ANTI».
Σᾶς εὐχαριστοῦμε

Βάλτε ἓνα V σὲ κάθε τετραγωνάκι ποὺ ἀντιπροσωπεύει μιαν ἀπάντησή σας.
Ι. Διαβάζετε τὸ «»ANT|

ἀπὸ τὸ πρώτο του τεῦχος,
Ι] τώρα τελευταῖα,-

D ὅποτε TOXEI;

2. Αγοράζετε τὸ(«ΑΝΤΙ»

[ΞΠ ἀπὸ τὸ TrapiTrTepo;
El απὸ τὸ βι βλιοπωλεῑο,
El είσαστε συνδρομὴτής,

EA
Τὸ δίνετε και σὲ ἀλλους να τὸ διαβάσουν, ’

a 3?}
4. Πως χαρακτηρίζετε τὸ(«ANTI»;
M πολιτικὸ περιοδικὸ ποὺ σχολιάζει,

E] πολιτικὸ περιοδικὸ μὲ είδησεογραφία;
El περιοδικὸ γενικῆς ὕλης,
5. Ποια εἶναι τα στοιχεῖα τοῦ «ΑΝΤΙ» ποὺ σάς

ἀρέοο υν
ΙΞ] άρθρα,
[Ξ] μελέτες,

[Z] ἐρευνες,
ΕΣ] άποκλειστικὲς πληροφορίες;
El μεταφράσεις
El πρότυπες παρουσιάσεις;

Τὸ «ΑΝΤΙ»

D συνεντεύξεις,

6. Μέχρι σήμερα, τὸ «ANTI» ἀσχολήθηκε μὲ τὸν

9. Ποια εἶναι ’λοιπὸν τα σημεῖα ποὺ θα ἐπιθυμού-

καταλογο τών θεμάτων ποὺ δίνουμε παρακάτω.
Ι[(’1ι7ἒςὲιεραρχείτε αὐτα τα θέματα, (Γράψτε, 1,2,3

σατε ν’ άνατιτύξει τὸ «ANTI»;

- ΠΟΛΙΤΙΚΗ;
E1 ἐσωτερικὴ πολιτικὴ κατάσταση
έξωτερικὴ πολιτικὴ
E] πολιτικα γεγονότα σε αλλες χώρες.
10. Πσια εἶναι τα σημεῖα που θα ἐπιθυμούσατε
να περιορίσει τὸ «ANTI »;

- OIKONOMIA:
m γενικα οἰκονομικὰ προβλήματα
εἰδικα οἰκονομικα θέματα
[Ξ συνδικαλισμὸς

El μετανάστευση
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ καὶ ΕΡΕΥΝΑ;

11. Ποια εἶναι τα σημεῖα ποῦ δὲν απασχόλησσω

IQ oi νέοι καὶ τα προβλήματα τους
El οἱ φοιτητὲς καὶ τὸ φοιτητικὸ κίνημα
IZI τὸ γυναικεῖο κίνημα

μέχρι τώρα τὸ «ANTI» καὶ ποιά, κατα τὴ γνώμη
σας, θα ἔπρεπε να τὸ ἀπασχολήσουν,

III ὴ παιδεία

..............................................

ὴ ἐπαρχία καὶ τα προβλήματα της
τὸ αγρστικὸ πρόβλημα.

- ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ καὶ ΑΣΤΥΝΟΜΙΞΥΣΗ;

-

II] πληροφορίες ἀποκλειστικὲς

άναλυση τών μηχανισμών
IS καταγραφὴ δραστηριοτήτων

12. Τί προτασεις ἐχετε να κάμετε, σχετικα μὲ τὴν
ἐμφάνιση τοῦ «ANTI»; (μῆκος ἀρθρων, φωτογραφίες, σκίτσα, γλώσσα κ.λπ.)
..............................................
...............................................

ᾗ - NEOEAAHNIKH IZTOPIA:
[Ξ πρὶν τὸ 1936
IE]
ίΞῙ
III
[Ξ]

δικτατορία Μεταξά
Β’ Παγκόσμιος καὶ Ἀντίοταση
Δεκεμβριανα καὶ Ἐμφύλιος
περίοδος μέχρι τὸ 1967
δικτατορία 1967-1974

- KAAAITEXNIKH ZQH:
III κριτικὴ καὶ ἐνημέρωση
παρουσιάσεις καὶ ἀναλύσεις.

7. Σύμφωνα μὲ τὴν ἱεραρχηση ποὺ καματε, σὲ
ποια σημεῖα, κατα τὴ γνώμη σας, τὸ «ΑΝΤΙ»
ὑπερτερεῖ,
..............................................

ONOMA:
8. Σύμφωνα μὲ τὴν ’ίδια ἱεράρχηση, σὲ ποια σημεῖα, κατα τὴ γνώμη σας, τὸ «ΑΝΤΙ» ὑστερεῖς

...................................

EHQNYMO:
AIEYGYNZH:

EI'IAITEAMA: .

“ HAIKIA:
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Λίγα περὶ ἑνότητός τῆς Ἀριστερας

Τοῦ Θωμᾱ Μαρα
Λίγα KI ἐγὼ για τὴν ἑνότητα τῆς ἀριστερᾶς

Πολλὰ λόγια χάνονται καὶ πολὺ μελάνι
χύνεται, τώρα τελευταῖα, σχετικα μὲ τὴν 7
ἑνότητα τῆς Ἀριστερᾶς. Καὶ προτείνονται
τρόποι ἐξόδου καὶ ἀκούγσνται λυπημένα
τροπάρια κι ἄλλα πολλά, μὲ σκοπὸ να
- συγκινηθοῦν οἱ «ἁρμόδιοι» καὶ πάνω σε
, κάποιο τραπέζι (μεταξὺ τυροῦ καὶ
ἀχλαὸίου) να παραμερίσουν τὶς ἀντιθέσεις
ς ; τους καὶ να ὁώσουν, ἑπιτέλους, μια

4«Μαριξιστικὴ ἡγεσία» στὸ Λαό.
7

r ..

.

Πρέπει ὅμως κάποιος να ρωτήσει - ἃς τὸ κάνω ἐγώ; Γιατί

λοιπὸν εἶναι τόσο ἀπαραίτητο να ένωθεῖ ή Ἀριστερά; Δέν εἶναι
καλύτερα ἐτσι, πιοὺ χωρισμένη σὲ πολλὰ κομμάτια, τα λένε οἱ
μὲν οτοὺς δὲ και μαθαίνει κι. ὁ κόσμος τί γίνεται στὸ χῶρο της;
*(que‘cptsita πὼς ἡ κρίση της αὐτὴ χρονολογεῖται ἀπὸ τὸ 1958 μᾶς τὸ εἶπαν οἱ ἵδιοι- καὶ οἱ πολλοι δέν ξέραν τίποτα).
”Επειτα, τί σόι ἑνότητα θα γίνει κι ἀπὸ ποιούς; Ποιοὶ θα
ιμποῦν «μέσα» καὶ ποιοί θα μείνουν «ἀπόξω»; Οι Μαοίκοί, οἱ
ξΤροτοκυστὲς κι ὅλα τ ἀλλα «μίσθαρνα ὄργανα τοῦ καπιταλιῦ καὶ τῆς ἀσφάλειας» τί θα γίνουν, Θα τοὺς δώσουμε
ῆμα» μέσα «στὸ ἕνα καὶ μοναδικὸ» κόμμα κι ἐτσι ἐλεύθερα θα
αφέρουν τὸ μικρόβιο τῆς CIA, τῆς ὁποίας εἶναι πράκτορες,
ὸῗῦγιές σῶμα τοῦ κομματικοῦ μηχανισμοῦ; (Καὶ νά ’μαστε κι

x ἀναγκασμένοι να τοὺς ἀποκατασταίνουμε μετὰ θάνατονς) Ποτέ
των πότων.
"Av φτιάξουμε ἑνότητα, ή ἑνότητα αὐτὴ θα πρέπει να ’χει
πάλι ἐμᾶς ἡγέτες, τοὺς μόνους ἀλάθητους, ὥστε να ξαναγυρίσουμε στὴν παλια·καλὴ ἐποχή, ὅπου ἐνῶ τὴ σοφὰ σωστὴ γραμμὴ
τὴν ἐδινε τὸ ἀτομο-ήγέτης, τα λάθη τα ἐκανε τὸ Κόμμαῐ Για να
’χουμε να λέμε κι έκεῖνο τὸ βαθυστόχαστοῑ «Κόμμα δράσης εἵμαστε, για τα συμφέροντα τοῦ λαοῦ ἀγωνιζόμαστε, λάθη θα
κάνσυμε. Μόνο οἱ πεθαμένοι δέν κάνουν λάθη» (Τό ’χουν πεῖ
πολλοί, ἀνάμεσα α’ αὐτοὺς κι ὁ Α. Μπριλάκης σέ καποια συγκέντρωση στὸ θέατρο Παπαϊωάννου, τὸ 1965). KL ἐτσι, μὲ τ’
ἀπρόσωπο κόμμα, βγάζουμε ἀπ’ τὴν πλάτη μας τα δικά μας
λάθη, ὅπως καί τὴν ὑποχρεωτικὴ παραίτηση ἀπ’ τὸ ἡγετικὸ πόστο, ποὺ συνεπάγεται μία τέτοια σειρα λαθῶν.
”E, λοιπόν, ὅχι. Ἑνότητα στὴν ἀριστερὰ δέν μπορεῖ καί δὲν
πρέπει να γίνει, γιατὶ ἡ παλια «ὡραία» τακτικὴ συνεχίζεται,
χωρὶς να βρεθεῖ οὔτ’ ένας να κοκκινίσει.
Ἀπ’ τὰ πάμπολλα τοῦ τελευταίου καιροῦ, ἂς δώσουμε μερικα δείγματα, ἐτσι να ποῦμε, για γέλια καὶ για κλάματα,
Ἱ-Ιλίας Ἡλιοῦῑ ,(Κατα Δημήτρην Δούκαρην, ἐστω «καί στὸ
κοινοβούλιο», «ὁ ἀριστος καί ἴσως μοναδικὸς - ἂν ἐξαιρέσσυμε
τὸν Λεωνίδα Κύρκο - ἐκπρόσωπος τῆς ἀριστεράς»),Μᾶς λεἐι,
λοιπόν, στὸ εἰσαγωγικὸ σημείωμά του («Αῠγή», Κυριακή
16.2.1975) ποὺ μπῆκε γιὰ τὴ δημοσίευση δυὸ ἀγνώστων
κειμένων-ἐκθέσεών του; «Μοῦ προκάλεσε αἵσθηση, ὅτι πρόσωπα, ποὺ ἐνομίζετο- καὶ ἀπὸ μένα πολλὲς φορὲς- ὅτι καθοδηγῶ, βοηθοὶ στὴν κοινοβουλευτικὴ δουλειά, γραμματεῖς μου
στὸ προσωπικό μου γραφεῖο, στὴν πραγματικότητα ἦταν, ἐμμεσα, σαν μέλη τῆς ΚΕ τοῦ ΚΚΕ, καθοδηγητές μου».
Ποῦ να τὸ τοποθετήσουμε αὐτό, στ ἀστεια ἢ στα σοβαρά;
"Av ἐκεῖνο τὸν καιρὸ πηγαίναμε σε κάποιο ἀπομονωμένο χωριό,
’χωρὶς ραδιόφωνο, τηλεόραση κι ἐφημερίδες, 5καί ρωτούσαμεε
Ποιοί εἶναι μέλη τῆς ΚΕ καὶ τοῦ ΠΓ τοῦ ΚΚΕ, θα παίρναμε
ἀμέσως τὴν ἀπάντηση; Ὁ τάδε, ὁ τάδε κι ὁ δείνα. Κι ὁ Ἠλίας
Ἡλιοῦ, μέλος τοῦ ΚΚΕ, ἀρχηγὸς τῆς Κοινοβουλευτικής ὁμάδας,
«πανελλήνια μορφὴ» τοῦ Δ. Δούκαρη, τὸ ἀγνοοῦσεέ Ἂν μᾶς
κοροῖδεύει, δὲ μᾶς κάνει για ἡγέτης. ’Ὰν ὅχι, πού ’ναι καὶ τὸ
χειρότερό, γιατὶ ὅπως δείχνει τὸ γράμμα ἦταν τὸ μπαίγνιο τῶν
· «ὑφισταμένων» του, πάλι δὲν μᾶς κάνει,
’Ἅς ἀλλάξουμε τώρα «χῶρο» καὶ ἃς περάσουμε οτοὺς «ἐξ»
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Εῐδικότερα στὸ ἀρθρο τοῦ A. Λιακὸπουλου «Ἡ πάλη για τὴν
ἑνότητα τῆς ἐργατικῆς τάξης» (Κομ. Ἐπιθεώρηση, Μάρτης
1975, σελ. 26 καὶ πέρα). Ἐκεῖ μέσα λοιπόν, διαβάζουμε ὅλα τα
κόλπα ποὺ χρησιμοποιοῦν οἰ ιιεγαλοαστοί, προκειμένου να δια-

σπάσουν τὴν ἐργατικὴ τάξη κι ἀκόμα τί «έκμεταλλεύονται ἐπιδέξια» - για παράδειγμα τὴν ἀντισοβιετικὴ στάση τῶν διάφορων «ἀριστερίστικων» ἢ «δεξιῶν ὀπόρτουνιστικῶν ὁμάδων» προκειμένου να κρατοῦν αῦτη τὴ διασπαση πάντα ἀνοιχτή. Κι
εἶναι να κλαῖς ἢ να γελᾶς, κατα τὴ «στιγμή» σου, που μέσα στα
τόσα ποὺ παραθέτει δὲν ὑπάρχει 01318 μια λεξούλα για τὴν «έκμετάλλευση», ἀπ’ τοὺς ἀστούς, τῶν λαθών τῆς ήγεσίας. Κι εἶναι
εὐκολοεξήγητο. Ἂν παραδεχτοῡμε πὼς ή ήγεσία κάνει λάθη καὶ
μάλιστα τέτοια που ἡ ὠφέλεια τών μεγαλοαστῶν εἶναι πρώτου
μεγέθους, τότε τί κάνουμεῐ Οὔτε ὁ χρυσὸς ὁδηγὸς δέν 00; γλιτωνει.
"Av ρίξεις ὅμως μιὰ ματια στὸ ’ίὸιο περιοδικὸ, ἀλλα σ’ ἀλλο
άρθρο κι ἀλλης ἡμερομηνίας (δές Τ. Ἀδάμου «Τὸ ΚΚΕ καί ή
Ἐθνικὴ Ἀντίσταση», σελ. 13, Ἀπρίλης 1975), θα διαπιστώσεις
πὼς τέσσερα σοβαρὰ λάθη τῆς τότε ήγεσίας τοῦ ΚΚΕ, ποὺ κατηγορεῖται για ὀπορτουνιστικὴ (σελ. 14), τὴν ἐκαναν να χάσει τὴν
κατάληψη τῆς ἐξουσίας (σελ. 12) καὶ μάλιστα 0‘8 τραγικὸ τρόπο.
Κι εἶναι για να γελάς (ἢ να κλαῖς), γιατὶ ξέρεις (ἔστω ὑποθέτεις)
πὼς οἱ σημερινοὶ καθοδηγητὲς γνωρίζουν πολὺ καλά, πώς τα
μέλη τους ποὺ ἀγοράζουν τὴν ΚΟΜ-ΕΠ, αν τὴν διαβάσουν, δέν
θα προσέξουν, καί πὼς ὅσοι προσέξουν, δὲν θα ’χουν τὸ «κουράγιο» να συσχετίσόυν συγκριτικὰ αὐτα τα στοιχεῖα.

Σκακι καὶ «τί θέλουν oi Ἀμερικανοὶ»
"A; γράψουμε ὅμως καὶ κάτι για σίγουρη διασκέδαση (σίγουρη μὲ τὴν έννοια πώς ἐδῶ δέν ἐχεις δίλημμα να κλάψεις ἢ να
γελάσεις). Μιλάω για τὸ γράμμα τοῦ Γ.Α.Π., τὸ σχετικὸ μέ τὸ
σκακιστικὸ ἀγώνσ. Κάρποβ - Φίσσερ (Ριζοσπάστης, Κυριακὴ
4.5.75). Γράφει πῶς ὁ Σοβιετικὸς σκακιστὴς θα νίκαγε τὸν
Ἀμερικανὸ ἀντίπαλό του (ἐ, ρέ θεὲ τοῦ ΚΚΕ ἐξ, τί μαντικές
δυνάμεις δίνεις οτοὺς ὀπαδοὺς σου). Καὶ δέν βρέθηκε κάποιος
μέ λίγο μυαλὸ νά πεῖ 0’ αὐτὸν τὸν σύντροφα ἢ κύρισ πώς κι ἂν
νικοῦσε ὁ Φίσσερ (ἄλλωστε Σοβιετικὸ σκακιστὴ νίκησε καί πῆρε
τὸν τίτλο), δὲν θά ’χανε ἡ Βενετια βελόνι. Κι ἀκόμα, ὅτι ό Ἀμερικάνικος λαὸς ἐχει τὸ δικαίωμα, ἔστω καί μὲ τὸ καπιταλιστικὸ
σύστημα, νά ’χει μερικοὺς να παίρνουν κι αὐτοὶ λίγα χρυσα
μετάλλια (στίβος, μπάσκετ, κολύμπι κ.τ.λ.). Ὁ Ριζοσπάστης δημοσίευσε τὸ γράμμα πανηγυρικὰ κι έτσι γελάσαμε κι ἐμεῖς λίγο.
”A; γυρίσουμε ὅμως πάλι στὸ Ἐσ. «Κομμουνιστικὴ θεωρία
καὶ πολιτικὴ» ἀρ. φ. 1, M0911]; 1975, Λεωνίδα Κύρκου, «Ποιὸς
ποιόν», 09690 ποὺ μπορεῖ να χαρακτηριστεῖ ἀφοβα σαν ἐπί-

μοκρατίας» εἶναι «συντηρητικὸς καί αύταρχικὸς ἀλλα δημοκρατικός, ἀπὸ τὴν τυπική του προσήλωση στῆν κοινοβουλευτικὴ δημοκρατία» (σελ. 6), τὸν ὑποστηρίζουμε.
“Ωραῖα λόγια μά τόν... Μάρξί OI “Αμερικάνοι θέλουν τὴ
χσύντα κι όχι τον Καραμανλῆ, γι’ αὐτὸ κι ἐμεῖς συνθηματοποιοῦμε, «ἢ 0 Καραμανλῆς ἢ τα τάνκς».
Μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο, δὲ γίνεται μαρξιστικὴ πολιτική. Τὸ τί
θέλουν οἱ Ἀμερικάνοι εἶναι μόνο ό ἕνας πόλος, ὁ ἀλλος τὸ τί
μποροῦν. Κι αὐτὸ δέν μᾶς τὸ λέει στὸ 09690 του ὁ A. Κύρκος.
Καὶ δέν 00; τὸ λεέι, γιατὶ τότε θα ’ναι ’ὑποχρειιιμένος να 00;
κάνει άναλυση τοῦ παγκόσμιου πολιτικοοικονομικοῡ χώρου (ἀν
δέν τὸ μπορεῖ, δέν 00; κάνει για ἡγέτης, ἀν τὸ μπορεῖ καὶ δἐν τὸ
κάνει, πάλι ἀπορρίπτεται), που οἱ ὀξυμένες ἀντιθέσεις του,
ἀποδυναμώνουν σημαντικα τὴν “Αμερικάνικη πολιτικὴ καὶ τα
«θέλω» της. Γεννιέται ὅμως τὸ ἐρώτημα. Γιατί στὸ ἀρθρο 01310,
ῆ πολιτικὴ τοῦ ἐνὸς ἀπ’ τα δυὸ «ἐπίσημα» ΚΚΕ ἀρχίζει καί
τελειώνει 0‘ ἕνα πολιτικὸ σύνθημα, πολὺ σχετικὸ 0‘8 τὴν παγκόσμια καπιταλιστικὴ κρίση, ποὺ κάνει τὶς ΗΠΑ να εἰσπράττουν
μόνο καρπαζιές, παρωχημένο; Ἡ ἀπάντησή εἶναι, μία. Βαθια
διασπασμένο τὸ «ἐπίσημα» ΚΚΕ καὶ μέ πλήρη χρεωκοπία τῶν
ἡγετικών μορφών του, ζητάει να ξαναβάλει, τοῦ χρειάζεται «ἐξ
ἀντικειμένου» ένα χρονικὸ διάστημα 7101‘) μέσα του θα καταφέρει να ξαναβάλει στὴ στρούγκα τὴ νεολαία, ῑδιαίτερα τη φοιτητική, πρῶτα καί τὴν ἐργατικὴ τάξη δεύτερα,
Ἀλλά ἀς ξαναγυρίσουμε οτοὺς ἐξ. (διασκεδάζω με τα ζὶκζάκ, γιατὶ σκέφτομαι πώς, ἐκεῖ ποὺ κάπριος ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ μὲ
διαβάζουν μονολογεῖῑ «καλὰ 101‘); 10 λέει», αἰσθάνεται ξαφνικά
τὸ κρύο νερὸ ποὺ τοῦ ρίχνω). Λοιπόν, ἀν θέλετε να μάθετε πῶς
λέγεται τὸ γεγονὸς ὅτι «ἡ Κίνα ἐχει ἀναγνωρίσει τὸ ματοβαμμένο καθεστώς τοῦ Πινοτσὲτ τῆς Χιλῆς», διαβάστε τὴν ΚΟΜΕΠ τοῦ Φλεβάρη 1975, στὸ ἀρθρο τοῦ Μ. Ἀργύρη «‘0 “137189επαναστατικὸς” ἀριστερὸς ὀπορτουνισμός». (”Αλλωστε, ὅ,τι
κάνει ή Κίνα εἶναι προδοτικό, μια καί στρέφεται ἐνάντια οτοὺς
ὑποστηριχτές τοῦ ΚΚΕ ἐξ). “Av τώρα ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση κάνει
τὸ ἴδιο, ἀναγνωρίζει δηλαδὴ τὴν κυβέρνηση Λὸν-Νόλ, για παράδειγμα, αὐτὸ πῶς λέγεται; "Av μπορεῖτε βρεῐτε το. Ἂν ὅχι,
ρίξτε μια ματια στῆν τελευταία σελίδα τοῦ Ριζοσπάστη (Κυριακη 13.4.75) καὶ παρτε τὴν ἀπάντηση. Λέγεται «Διπλώματικὴ
0170700700»! Μάλιστα, 01310 εἶναι τ’ ὄνομά της. ’Ὀπως τέτοια
«ἀνωμαλία» ἧταν καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Σοβιετικὸς στρατιωτικὸς
ἀκόλουθος τσούγκριζε τὸ κόκκινο αὐγὸ 0‘8 τὸν Παπαδόπουλό
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μας, λίγες μέρες μετὰ τῆν «ἀναγεννητικὴ ἐπανάσταση» τῆς 21ης

Ἀπριλίου, ὅπως... 00, τί να τα λέμε ἕνα - ἕνα ἀφοῦ ὅλοι τα ῗζ
ξέρουμε πολὺ καλά, Ἔτσι, ἐνῶ στῆν ΚΟΜ-ΕΠ τοῦ Φλεβάρη, ὁ
M. Ἀργύρης εἰρωνεύεται τοὺς Μαοϊκοὺς ποὺ νομίζουν (οἱ ἀνό- ζ ῑ,ζ
ητοι) πὼς ἡ Κίνα θα ὑποστηρίξει τὸ κυπριακό, παραθέτοντας τὴ < ,γἒξ
σημη γραμμὴ τοῦ Κόμματος, ὅπως καί προγραμματικὸ τοῦ περιὲ
μεγάλη προδοσία τοῦ Πεκίνου, σχετικα μὲ τὴν ἀναγνώριση τῆς ἶ ιῖ
οδικοῦ. Γράφει λοιπὸν ὁ Λ.Κ., 7(01‘) κατα Δημ. Δούκαρην («T0- χούντας τῶν Ἀθηνῶν καί τὸ ταξίδι τοῦ Μακαρέζου στὴν Κίνα,
μές», σελ. 49, Ἀπρίλιος 75) εἶναι, μὲ τὸν Ἡ. Ἠλιοῦ, ὁ ἀριστος κάνει τὴν πάπια, ὅταν ύποχρεώνεται ἀπ’ αὐτὰ ποὺ γράφει ἐναν-ζ;
κ. λπ., «Κάθε ἀνάλυση τῆς Ἑλληνικῆς καταστάσης πρέπει να ξε* ' τίον τῶν Κινέζων να μιλήσει καί για τὶς Σοβιετικὲς φιλικὲς 1:013κινάει ἀπὸ τὸ ἐρώτημαῑ Τί θέλουν οἱ Ἀμερικάνοι ἰμπεριαλι- ριμόνιες τῶν... κινηματσγραφιστών τῆς Λάρισας πρὸς τὸ χου
στές . . .» (σελ. 7). Καὶ μια κι οἱ Ἀμερικάνοι θέλουν τὴ χούντα κι τικρ καθεστὼς τῶν Ἀθηνῶν. Αὐτὰ ἐχει ή
δυτλωματικὴ ἀν·
ὅχι τὸν Καραμανλῆ, ἐμεῐς, 7509’ ὅλο 7501‘) 0 ἡγέτης τῆς «Νέας Δημα 50.
.
’ ’ ‘
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Τώρα, ὅσο για τὸ ὅτι οἵ, 087701000101 «έκμεταλλευονται 8711—

δέξια τῆν αντισοβιέτικῆ στάση» (A. Λιακόπουλος ὅπου 7509.),
έχουμε να ρωτησουμεῑ Δὲν έκμετ(ι.λλείόνται ἐπιδέξια τῆν αντικινέζικη ῆ τῆν αντιτροτσκυστικῆ ἦ
Ἡ απάντηση, καί γρηγορη
εἶναι καί 8177101)]. "0371. Γιατί, ὅπως εἶναι πυγκόσμια γνωστό.
ὅλοι αὐτοὶ εἶναι πράκτορες τῆς CIA κι ’έτσι καθε αντιμαοϊκή,
ἀντιτροτσκυστικῆ, ἀντι... χτυπάει κατάστηθα, αντὶ να ὠφελεῖ,

τὸν ι”μπεριαλισμόῐέ (για γέλια).

Καὶ μια φορὰ χωρὶς ήγεσία
A8; τώρα στῆν Αὐγῆ (Κυριακῆ 4.5.75), τὸ αρθρο για 101‘);
«Γκωσιστές», για να δεῖς, πρῶτα, πῶς ἡ παλια καλῆ φόρμουλα
μπαιῗνει σὲ έφαρμογη, ὅταν λείπουν τα ἐπιχειρήματα, καί δεύτερο, πῶς ἀλλάξει 10 νόημα, αλλάζοντας μόνο μια (ρράση. Ἔτσι
«μέσα σ“ αὐτὸ 10 “711100" τῶν αριστεριστῶν. εἶναι όλοφάνερο
75000 81371010 εἶναι ναδράσουν προβοκατορες τῶν 75017111001713-

μων μυστικῶν ὑπηρεσκῖ)ν>>. Αὐτῆ εἶναι ῆ φόρμουλα. ’Άλλαξέ της
τώρα τῆ λε’ξη «αριστεριστῶν» 7101 710v” τη «ρεβιζιονιστῶν», 7101
θα βγάλεις 10 για γέλια συμπέρασμα. ’Ἐξω κι 075‘ τὸ ὅτι 0
ρεβιζιονισμός. αὐτὸς καθ’ 01310;, 010 καί ἐκφραζει εὐνοουμενα
πολιτικοκοικονομικα στρωματα. 811701, ἀπ’ τῆν κοινωνική του
αὐτῆ «θέση», ἕνα 071‘ τα στηρίγματα 1013 71071110110001").

K1 8081; που πιστέψαμε, διαβάζοντας πολλα σχετικα 09690,
πῶς οἱ καινουργιες συνθῆκες ὑπόχρεωνουν στῆ σωστῆ χρησιμο-

ποίηση τῆς Μαρξιστικῆς διαλεκτικῆς μεθόδου, ποὺ θα πεῖ στῆν
ὲλεύθερη, συντροφικῆ ανάπτυξη τῆς ανταλλαγῆς ὅλων τῶν γνωμῶν, αντιληφθήκαμε, για ’άλλη μια φορά, πῶς ὅλοι εἶναι ἐλευθεροι να έκφράζουν τῆ γνῶμη τους. φτάνει αὐτῆ ἡ γν(ἷ),ιιη να μῆ
βγαίνει ἔξω ἀπ’ τα πλαίσια ποὺ χάραξαν οἱ «σοφοί» μας ἡγέτες.
Κι 0110 πολλα ὡραῖα 7101 71010.

Συμπὲρασμα
Ἐνότητα στὸ χῶρο τῆς αριστερας δέν μπορεῖ να έπιτευχθεί
αντικειμενικά. Ιιια κι αν γινόταν, ὅπως θα γινόταν. θα έπρεπε να
00; 1075068101308 ἐναντίον της, K1 αὐτό, γιατὶ οἱ έκφραστὲς 010;
θεωρίας, σαν δρῶντες συντελεστες αὐτῆς τῆς θεωρίας, εἶναι
τμῆμα αναπόσπαστο τῆς θεωρίας, 71017 θα 7181, ὅταν «κουτσαί-

νουν» τα πρόσωπα, κουτσαίνει, κι ῆ θεωρία.
Καί τα πρόσωπα, στῆν Ἑλλάδα. ἀναμφισβήτητα κουτσαίνουν. Τριάντα χρόνια τώρα, μας δίνουν καί 00; ξαναδίνουν
ἀποδείξεις πάνυ) σ“ 01310 (010 071‘ αὐτές, αρκετα κραυγαλέα,
εἶναι, κι ὁ τρόπος που βρέθηκαν τελευταῖα στῆν ήγεσία - δὲς
τοὺς καυγάδες τους για τὸ πόσοι πήραν μέρος στῆν τάδε συνεδρίαοη, πόσοι στῆ δείνα, πόσοι. εἶναι τῆς παλιας Κεντρικῆς
Ἐπιτροπῆς, πόσοι τῆς νέας, πόσοι, πάνω 0710 00901710 χρόνων

Τώρα, Πρέπει
να πᾱτε στήν Κύπρο

καῖ ,τόσοι κάτω κ.λπ.), ὅτι δηλ. δέν κάνουν για τὸ ρόλο ποὺ

·

τοποθέτησαν οἱ ἴδιοι τὸν ἑαυτό τους. ’
Τώρα, ἴσως μὲ ρωτήσετε. Κι 0 λαός, Τι’ θα γίνει ὁ ὃυστυχος
Λαὸς χωρὶς «Μαρξιστικῆ ήγεσία» μέσα κι ’έξω 075‘ τῆ βουλή;
· "E, ὅσο γι’ αὐτὸ μὴν ανησυχεῐτε. Καὶ τῆ βρεμένη σανίδα του,
για να σπάσει πολλα κεφάλια, κρατάει, (παρ’ ὅλη τῆν πρώτη
θριαμβευτικῆ μεταχουντικῆ έκλογικῆ ἐπιτυχία τοῦ «KKE»,
ὅπως έγραψε ὁ Ριζοσπάστης - για να γελάσουμε λίγο ακόμα)
καὶ σὲ θέση εἶναι να βγάλει, μέσα ἀπ’ τα δικά του σπλάχνα, τοὺς
ἀνθρώπους ἐκείνους 7101‘) θα εἶναι, πραγματικα ἱκανοὶ να μποῠν
ἐπικεφαλῆς οτοὺς παραπέρα, πραγματικα ἱστορικοὺς, κρίσιμους αγῶνες του.
“A17 πάλι δὲν τα καταφέρει - ποὺ ἀποκλείεται - ας μείνει 7101
μια φορα χωρὶς ήγεσία. Σίγουρα, κι ’έτσι ακόμα, θα τα πάει
καλίιτερα.
Θωμᾶς Μάρας

,
_

Ἀν σκέπτεσδε να πᾱτε στὸ ἐξωτερικὸ φέτοε,
πρέπει να πᾱτε στὴν Κὺπρο. Ἠ Κύπρος σας
προσφέρει τα παντο.
Ξεκοὺραστη φύσι, καταπρασινα δουνὰ,
δαντελλένιεα ακρονιαλιέα, ζεστή νωχελική
ὃὰλασσα, ᾰνετα ξενοδοχεῑα, σπόρ-τα πάντα.
Θα κανετε ψὼνια φθηνὸτερα απ”ὄλε<; Tic
πρωτεύουσεε τῆς Εὐρώπης (καί μαλιστα πολλα
ψώνια ἐπειδὴ εἰδικα νια τήν Κύπρο τὸ συνάλλαγμα
εἶναι 450 δολλαρισ).
Πουθενό στὸν. κὸαμο δέν θα κανατε καλὺτερεε
διακοπέε. Kai πανω ρπ“ὁλα δα νοιώαετε τὴν
ὺπερηφανεια- ὃτι κι ἐσεῖα προσφέρετε.
Προσφέρετε τήν παρουσία σας, προσφέρετε τήν
αῑσδπσι ατοὺε Ἕλληνες Κύπριουα ὅτι εἶσὸε
κοντα τους.
Ἀν οκέπτεσδε να πᾱτε ατο έξωτερικὸ φέτοε,
πρέπει να πᾱτε «στῆν Κύπρο τήν αέρινη, ὅπου
ιζὶῆαὲἒνῖἱη έλληνική ψυχὴ δέν έσθηαε μα πάντα
I
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για να
τερματιστει
ἡ μυθοπλασία

1

.

H KATOXIKH
AAIKH
AYTOAIOIKHZH
ξἷῗζΙΑΙΟΣΥΝΗ
“Kopwpaio στὴ φωτογραφία φαίνεται (μὲ τὸ τόξο), μὲ τὰ δσὸ μπαλκόνιοι, ὁ
ὰπὸ τὰ πέντε ἐπάνω δωμάτια του συνεδρίασε ἠ Ὑπαχτιδικῆ Ἐπιτροπη μας”.

Εἴδατε, ἀλήθεια, μέσα σὲ μια παράγραφο
μόνο πόσα «νέα» πράγματα ξεφυτρῶσαν «Λαῖκή», «Ἐντολαί», «Ὑπαχτιδικὴ Κτημε’νίων καὶ Δολόπων», ὑπογραφὴ «Ποσειδῶν»,
Μανιάτης, Κουτσαγγέλου... Καὶ θ’ ἀκολουθήσουν,κι ἄλλα, τα ὁποῖα για τὸν ἀρθρογράφο
τοῦ «ANTI» καὶ για τὶς πηγὲς ἀπὸ τὶς ὁποῐες
αντλησε τὴν «ἐνημερότητα» του, ἀποτελοῦν
προφανῶς term incognita.

Κάθε φορα ποὺ βλέπω δημοσίευμα για τοὺς
«Θεσμοὺς» ἐκείνους, χαίρομαι χαρὰ μεγάλη.
Γιατὶ τὸ γεγονὸς ἀποτελεῖ ἀπόδειξη, έστω
μαρτυρία, ὅτι οἱ δυὸ Θεσμοὶ παρουσιάζουν
πάντα «έπικαιρότητα». Χαίρομαι, γιατὶ διαπιστώνω ὅτι για τὸ πέρασμα απὸ τῆν ἐθνική
μας ζωὴ τῶν Θεσμῶν θα μποροῠσε να εἰπωθεῑ,
τηρώντας τὶς αναγκαῖες ἀναλογίες, αὐτὸ ποὺ

εἶχε γράψει ὁ Μαρξ για τὴν Κομμοὺνα τοῦ
Παρισιοῦ; «Τὸ μεγάλο κοινωνικὸ μέτρο τῆς
Κομμοὺνας ἧταν ἡ ἴδια ἡ ὕπαρξή της, ἡ ἐργασία της». Κι ἂς μὴ βρεθεῖ αὐτὸς ποὺ θα πεῖ «κι
ή κοσκινοὺ τὸν ἄντρα της με τοὺς πραματευτάδες». Γιατὶ ἂν εἶχε γίνει μια σοβαρή, απὸ
μαρξιστικῆ σκοπιά, μελέτη τοῦ φαινομένου
τῶν δύο Θεσμῶν, ποὺ τόσο ἀνταποκρίθηκαν
στὶς λαχτάρες τοῦ λαοῦ καὶ τόσο πολὺ συνέβαλαν οτὴ μεταλλαγὴ τῶν ἀνθρώπων τῆς ὑπαίθρου, ὅπου ἴσχυσαν, ἴσως αποδειχνόταν πὼς
για τῆ χώρα μας, τουλάχιστο στὶς δοσμένες
συνθήκες τῆς έμφάνισης τῆς Λ. A. καὶ A. Δ, κι
ἀσφαλῶς καὶ στῆν προέκταση τῆς ἐθνικῆς
ζωῆς, ἂν αὑτὴ εἰχε ανελιχθεῑ δμαλα καὶ φ υ σ ιο λ 0 γ ι κ α στῆ βάση τῶν νέων πραγματικοτῆτων, ποὺ διεμόρφωσε ἠ πάλη τοῦ ἑλληνικοῡ λαοῦ για τὴν ἀπελευθέρωση του - ὑπῆρξαν μια εὐτυχὴς σύζευξη τοῦ «γενικοῦ» μὲ τὸ
ἑθνικό, μια περίπτωση δημιουργικῆς ἐφαρμο-

έργο τοῦ ΚΚΕ κι ὅχι τοῦ <<αὐθορμητισμοῦ”
ὁ Γεωργούλας Μπέικος ἅπαντα στὸ Δῆμο N. Μέξη
Στὸ τεῦχος 15, ἀπὸ 22.3.75 τοῦ περιοὸικοῦ «ANTI», ὁιάβασα“μ’ ἐνὸιαφέρον
τὸ ἄρθρο τοῦ κ. Δήμου N. ΜΕΞΗ «Ἡ Αὐτοὸιοίκηση στὴν Έλεύθερη Ἑλλάὸα τῆς Κατοχῆς». Λέγω μ’ ἓνδιαφέρον, κι ὄχι μόνο μ’ ἐκεῖνο ποὺ προκαλεῑ
τὸ θέμα αὐτὸ καθ’ αὐτό, μὰ καὶ μ’ ἕνα ἄλλο, ἐντελῶς ἰὸιάζον στὸ προκείμενο. Ὁ ὑποφαινομένος συμβαίνει να συνὸέε-ται μὲ τὴ Λα ἰ’κὴ Αὐτοὸιοίκηση καὶ τὴ Λαϊκὴ Δικαιοσύνη, πού, ὅπως εἰναι γνωστό, τὸ Ἑθνικὸ Συμβούλιο οτοὺς Κορυσχάὸες τὶς ἁνακήρυξε, μὲ τὸ ἄρθρο 2 τοῦ Ψηφίσματος A’,
«θεμελιώὸεις θεσμοὺς τοῦ (δημοσίου βίου τῶν Ἑλλήνων», μὲ τὴ σχέοη τοῦ
(δημιουργοῦ τους, τοῦ ἑνὸς ἀπὸ τοὺς πέντε θεσμοθέτες τῶν «Ἑντολῶν ὁια
τὴνΙΔαϊκην Αὐτοὸιοίκησιν καὶ τὴν Λαϊκὴν Δικαιοσύνην», τὶς ὁποῖες ὀνόμασε, για πρώτη φορά, στὸ Έθνικό Συμβούλιο, τὸ Μάη τοῦ 1944, «Κώὸικα
Ποσειὸώνα» ὁ ἐθνοσύμβουλος Φθιώτιδας καὶ Γραμματέας τῆς Κομμουνιστικῆς Ὁργάνωσης Περιοχῆς Στερεᾶς Ἠλίας Μανιάτης, ἀνασκευάζοντας ἀνακριβῆ ὁηλωση, ποὺ εἶχε κάνει τὴν προηγούμενη μέρα ὁ ἐθνοσύμβουλος Δωρίὸας Βασ. Κουτσαγγέλου. ’Έὸωσε αὐτὴ τὴν ὀνομασία, ποὺ τελικὰ ἑπικράI
τησε στὴ σχετικὴ ἱστοριογραφία,ἀπὸ τὴν ὑπογραφὴ «Ποσειδῶν», συλλογικὸ , “·
ψευὸώνυμο τῆς Ὑπαχτιὸικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΚΚΕ τῶν δήμων Κτημενίων
I
καὶ Δολόπων, μὲ τὴν ὁποία κυκλοφορησε ὁ πρῶτος, ὁ ἱὸ ρυ τικό ς Νόμος
τῶν νέων Θεσμῶν, ποὺ πάνω τους ὕστερα θεμελιώθηκε αὐτὸ ποι) γνώρισε ἡ
ἱστορία σὰν Δαϊκὴ Ἐξουσία καὶ Δαϊκό Κράτος στὴν Έαμική, ἰὸία, ἘλεύΘερη Ἑλλάδα, στα χρόνια τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης.
_

καθῆκον τῆς ἐξουσίας τοῦ προλεταριάτου καὶ
τῆς ανεύρεσης ἀπὸ κάθε κόμμα τῶν ἐθνικῶν

σίας, μὰ σαν ἀναγκαία «ἀνάπτυξη τοῦ κρατοῦντος κοινωνικοῦ καθεστῶτος» καὶ ἁπλῶς
«ἀνατροπὴ τῶν αντιλαϊκῶν τμημάτων τοῦ δικαίου μας», ὅτι «οἱ κὺριες θέσεις τῶν διαβλημὲνων αὐτῶν θεσμῶν καὶ οἱ νέες ἀρχὲς ποὺ

ἰδιομορφιῶν, τοῦ έθνικα ἰδιαίτερου, ’ένας «ἑλ-

τοὺς διέπουν εἶναι μεταρρυθμίσεις, ποὺ κι ἂν

ληνικὸς δρόμος».
Συνάμα, ὅμως, τὴν καθε φορὰ λυπᾰμαι καὶ
βαθύτατα πικραίνομαι για τὴ μυθοπλασία,
τοὺς «ρομαντισμοὺς» — τῆς κακῆς ὥρας — καὶ
τα κατα απαράδεχτο τρόπο λαθεμένα συμπεράσματα, ποὺ περιέχονται στα διάφορα αὐτα
σχετικα δημοσιεύματα. Καὶ πρόπαντος ἐκείνη
ἡ ἀντίληψη τῶν Θεσμῶν ὅχι σαν μορφῆς, ἑλληνικῆς έπαναστάσης καὶ λαϊκῆς-ταξικῆς ἐξου-

νομικὴ αποψη, στῆν οὐσία ὅμως φανερώνουν
εἴτε μιὰ πολὺ καθυστερημένη, στοιχειώδη
ἀναπροσαρμογῆ καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ νομικοῦ
καθεστῶτος σὲ θεσμοὺς δικονομικοὺς, ὀργανωτικοὺς τῆς δικαιοσύνης, οὐσιαστικοῦ ὃικαίου καὶ διοικητικοὺς ποὺ ῑσχύουν σὲ ὅλες

γῆς τῆς λενινιστικῆς διδασκαλίας για τὸ κοινὸ
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σπίταρος, ὅπου 0’ ἕνα

Θεωρηθοῡν σαν «ρήξη δικαίου» ἀπὸ τυπικὴ

τὶς χῶρες ςιὲ ἀντιπροσωπευτικὴ Κυβέρνηση,
εἴτε ἐπαναθεμελίωοη θεσμῶν ὃικονομικῶν καὶ

διοικητικῶν, καθιερωμένων στῆν παλιότερη
νομοθεσία μαξ». (Χρῆστος Καλατζῆς, «Ἰδεολογικῆ Ἐπιτομὴ τῆς Νομοθεσίας τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης», Ἐπιθεώρηση Τέχνης, τεῦχος 87-88, Μάρτιος - Ἀπρίλιος 1962) ἢ «διαὃικασίες για τὴ θεμελίωση μιᾶς «διευρυμένης»
δημῖἔιξρατίας μὲ ἐλευθερους θεσμούς, κατὰ τὸν
κ.
η.
Φανερό, πὼς ὰπὸ τὸ πάθημα ἑπανάληψης
προηγουμένων «τυπωμάτων» δὲ γλίτωσε καὶ ὁ
ἐκλεκτὸς συνεργάτης τοῦ «ΑΝΤΙ». Κι ὅ,τι ’τυπώνεται, δυστυχῶς ὃὲν ξετυπώνεται. Καὶ γίνεται μάλιστα ὲπίκληση μετὰ σ’ αὑτό. Γιὰ ἕνα· ’ῑ’“.,

παρόμοια λάθος του ὁ ἱστορικὸς Α. Παπαπα- ’ᾗῖ 57.
ναγιώτου, στῆν «ἘλεύθερηἙλλάδα» τῆς Ρώ-”’ .

μης, μοῦ ἀπάντησε τα ἑξῆς σε σχετικες 1109011]ρήσεις μου; «Για τὸν «Κώδικα Ποσειδώνα»
στῆν «BE.» έβαλα αὐτὸ ποὺ εἴχαμε «Στ’ 619110—
10! Στ’ ἀρματαέ» μὲ βάση τα τότε στοιχεῖα. Δὲν
έκανα νέα ἔρευνα. Ὅσα για τὸν «Ποσειδῶνα»
εἷχε γίνει ἀπὸ καθηγητῆ φιλολογίας καὶ «ἱστορικό». Τώρα μὲ έκανες να ψάξω σχετικα καὶ
νὰ δῶ τὸ λάθας ποὺ έγινε. Ἔχεις δίκιο καὶ σε
εὐχαριστῶ για τῆ βοήθεια. Φοβοῦμαι ὅτι δὲ θα
προλάβω να τὸ διορθώσω καὶ θα ξαναβγεῖ

άλλη μια φορὰ έτσι». Πόσα δίκιο εἶχε 6 Γκαῐτε,

,
·

ὅταν έγραφε στὸν Ἔκκερμαν ὅτι ἡ πλάνη διαρκῶς ἐπαναλαμβάνεται γύρω μας - γι’ αὐτὸ
χρειάζεται, τόνιζε 6 μεγάλας στοχαστής, να
ἐπαναλαμβάνεται ἀδιάκαπα καὶ ἡ ἀλήθεια.
Καὶ καταντάει κωμικό, μά τὴν ἀλήθεια, να γίνεται... ἀναφορὰ σὲ ἱστορικὸ για τὸ ὅτι γράφτηκε «Κώδικας Ποσειδῶν», ἀντὶ τοῦ σωσταῦ
«Κώδικας Πασειδώνα», ὅταν πρόκειται,
ἁπλούστατα, για περίπτωση... καλλιγραφίας
ἀπὸ τῆς μυλωνοῦςέ Τὸ 1960 ἔγραψα, μὲ τὸ
ψευδώνυμα Μ. Βαρδούσης, δυὸ συνέχειες στῆν
«Αῦγή», ἀναφαρικά μὲ τοὺς δυὸ Θεσμαύς.
Ἐγὼ έδωσα χειρόγραφο με «Κώδικας Ποσειυ
ὃώνα». “Ὀμως 6 συντάκτης ὕλης ἐκλεκτὸς
συνάδελφος κ. Θανάσης Ζαφειρόπαυλος, ἐξαναγκασμένος να κάνει «γλῶσσα» τῆς «Αῦγῆς»,
οὔτε καθαρεύουσα, οὔτε δημοτική, διόρθωσε
«Ποσειδῶν», ἀλλάξαντας καὶ τὸ νόημα. Καὶ
«Ποσειδὼν» πιὰ ἐπαναλαμβάνεται 0’ ὅλα τα
κατοπινα γραφτά. Τό... εἷπε καὶ 6 «ἱστορικός», θοῦ φυλακὴν τῶ στόματί μαυέ
Στῆν περίπτωση ποὺ προῖγματεύεται στὸ
“ANTI” 6 κ. Μέξης χρόνια τώρα συμβαίνει
ἐκεῖνο τῆς λαϊκῆς παροιμίας, ὅπου «ἡ παπαδια
μολογάει» για τὴν Κωνσταντιναύπολη τοῦ
καιροῦ, ἐνῶ 6 παπας τὴν εἷχε έπισκεφθεῖ τὴν
Πόληέ Κι ἐπειδὴ συντρέχει να εἷμαι στὸ πρακείμενα «ὁ παπάς», ἀς μαῦ ἐπιτραπεῖ κι ἐμένα
να «μολογήσω».
Ἔχω, βέβαια, έτοιμη ἐκτενῆ ἐργασία μὲ τὸν
τίτλο «OI ΠΛΑΤΑΝΟΡΙΖΕΣ», καρπὸ πολλῶν
χρόνων μόχτου καὶ ποὺ σαν πρῶτα γράψιμο,
ἀντουκομεντάριστα, λόγω συνθηκῶν, έγινε στῆ
Γιρύρα τὸ 1958 καὶ 59. Ἐλπίζω να ὑπάρξει
ἓνδιαφέρον καὶ να μὴν ἀργήσει ἡ έκὸασή της,
ταυλάχιστο τῶν δυὸ πρώτων μερῶν. Παράλληλα, περιμένω σύντομα ἡ «Αὒγὴ» να δώσει
σχετικὸ «Γράμμα» μου, ποὺ βασικα ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀποσπάσματα τοῦ χειρόγραφου, ποὺ
προανάφερα. Για τοὺς λόγους αὐτοὺς ἐδῶ, στὸ
σημείωμά μου τοῦτο, θα περιοριστῶ «σέ μερικὰ τινὰ πάνω στὸ σχετικα ἄρθρα τοῦ κ. Δήμου Μ. Μέξη».

Πηγές, ἐξὸν ἀπὸ τα νομοθετήματα ποὺ εἷδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας, ἀποτελοῦν για
τὸν κ. ΜέξητΙον Δ. I. Ζέπου; «Λαϊκῆ Δικαιοσύνη εἰς τας ἐλευθέρας περιοχὰς τῆς ὑπὸ Κατοχῆν Ἑλλάδος, Ἀθῆναι 1945» καὶ 2ον A.
K00191v013: «Ἡ Λαϊκῆ Δικαιοσύνη καὶ A1110. διοίκηση εἰς τῆν Ἐλεύθερη Ἑλλάδα, 19411945» στῆν τριμηνιαία έκδοση «Ἱστορικὴ
Ἐπιθεώρησις», τεῦχος 1ον κ.ἑ., 1963. Ὁ Καστρινὸς ὑπῆρξε Δίντῆς Δικαστικοῦ τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου τοῦ ΕΛΑΣ καὶ ἀπὸ τοὺς συντάκτες, ἂν ὅχι 6 μόνος, ποὺ κατάρτισε τὶς
«Διατάξεις» για τῆν Αῦτοὸιοίκηση καὶ τῆ
Λαϊκῆ Δικαιοσύνη τοῦ Γ.Σ. 1013 ΕΛΑΣ. Στὴν
εἰσαγωγὴ δὲ τῆς μελέτης του ἀναφέρει; «Ἀρκετας ἀπὸ τάς, ἱστορικοῦ περιεχομένου καὶ αἱ
ὁποῖαι ἀναφέρονται εἰδικῶς καὶ μόνον εἰς τὸν
θεσμὸν τῆς Λ.Δ., πληροφορίας, παρεχώρησα
εἰς τὸν κ. Δ. I. Ζέπαν, 6 ὁποῖος τὰς ἐχρησιμοποίησεν τόσον ἐπωφελῶς διὰ τὴν ὲνημέρωσιν
τοῦ βιβλίου του...» Καὶ σὲ ἄλλο σημεῖα τῆς με, Mm; του; «Τὸ βιβλίον 1013 κ. Ζέπου, τὸ πρῶτον τὸ ,ὁποῖον ἐξεδόθη σχετικῶς μὲ τὸ θέμα
αὐτό, ἀσχολεῖται μ ό ν ο ν μὲ τὴν Λαϊκῆν Διl 1 καιοσύνην καὶ μό ν ον ἀπὸ οτενῆν νομικὴν
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ἄποψιν. Δὲν διαλαμβάνει τίποτε διὰ τῆν Αὐτοδιοίκησιν...»
,Προσωπικὰ εἶχα ὲκτιμήσει πολὺ τῆν ἐργα-σίαῐτσῦ κ. Ζέπου, ὅταν τῆ διάβασα τὸ 1945.
ἕντότε ἦταν συμβολὴ σημαντικὴ. «Ἐπὶ πλέον

εκδικεῖ παράστημα ἀξιωματικῆς ἐμφάνισης
στὸ γραφτὸ τοῦ κ, Δ. Ν. Μ,, Ἰδού;
«Γενικὰ ἡ αὐτοδιοίκηση εἶναι ἔργο πη γαῖο
αὐθόρμητων
λαϊκῶν
συνελεύσεων». Ἄφεριμ]
Εὑτυχῶς ἀκόμα ζοῦμε καὶ οἱ πέντε τῶν αὐθόρμητων συνελεύσεων ποὺ εἴχαμε ἱδρύσει
τοὺς Θεσμοὺς ἐκείνους. Ὁ ἴδιος ἐγὼ λέγω ὅτι
ΤΟ << ΑΥΘΟΡΜΗΤΟ»
ἀπὸ μια συνέλευση τοῦ Κλειτσοῦ, ποὺ ἀφοeH μελέτη τοῦ κ, Καστρινοῦ ἀποτελεῖ ἀληθῆ
ροῦσε στῆ μοιρασιά τῆς κοινοτικῆς γῆς, βγῆκα
συμβολή, πολύτιμη στῆ γνωριμία μὲ τοὺς Θεμὲ τῆν ἐννοιακῆ σύλληψη τῆς Γενικῆς Συνσμούς, τὴν έκτιμῶ βαθύτατα καὶ τῆ χρήσιμαέλευσης, ποὺ ἀργότεροι τῆ θεσμοθετήσσμε στὸ
ποιῶ σχεδὸν στὸ σύναλό της στὶς «Πλατανόριἄρθρα 5 τῶν «Ἐντολῶν» — «Ὁ ὲνήλικος Λαὸς
ζες». Συνυπογράφω, ἀναφερόμενος σ’ αὐτά, τα
ὅλου τοῦ χωρίου . συνερχόμενος εἰς Γενικὴν “
ὅσα ἀληθινά, ἀκριβῆ, περιέχει, ἀλλά, παράλΣυνέλευσιν συνιστᾶ τὴν Λαῖκὴν Ἐξουσίαν αῦλη λα, ἀσκῶ κριτικὴ καὶ ἀνασκευάζω τοὺς «μύτὴν καθ’ ἑαυτὴν εἰς τὸν χῶρον τῆς κοινοτικῆς
θους» καὶτὰ παραμύθια της καὶ χτυπῶ κυριομονάδος του. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἀποτελεῖ
λεχτικα τὰ λαθεμένα της ἐξαγόμενα.
τὸ ἀνώτερον καὶ Κυρίαρχον Σῶμα τοῦ Λαοῦ
Ὁ κ. Καστρινὸς ἀρχίζει έτσι τῆν ἐργασία
καὶ οὖσα ἐν λειτουργία τὸν ἀμεσον, μόνον καὶ
ἀναντικατάστατον φορέα καὶ έκφραστῆν τῆς
του;
Ἐξουσίας του, τὴν ὁποίαν ένὸιαμέσως τῶν Γε«Μία ἀπὸ τὶς μεγάλες κατακτήσεις τοῦ
νικῶν Συνελεύσεών του ἀσκεῖ δι’ αἱρετῶν ὑπ’
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, μία ἀπὸ τὰς πλέον «ἀποδοτικὰς» δημιουργίας τοῦ Ἑθνικοαπελευθεαὐτοῦ Ὀργάνων».
Τὸ σπόρο τοῦ «αὑθόρμητου», τὴν «ἀπόρωτικοῦ Κινήματος Ἀντιστὰσεως, κατάκρυψη» τοῦ ρόλου τῆς Ὀργάνωσης, τῆν πακτησις καὶ δημιουργίαὴ ὁποία ἀσφαλῶς
ραποίηση τῆς ἀλήθειας ὡς πρὸς τὴ «σαφῆ καὶ
’
εἶναι ριζωμένη βαθύτατα εἰς τὴν ψυχὴν τοῦ
Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ἡ ὁποία ἐριζοβόλησε καὶ
ὀργανωμένην καθαδήγησιν», χειρῶν ἀδίκων
θα ζήση αἰώνια, εἶναι ὁ θεσμὸς τῆς Δαϊκῆς
κατα τῆς ἱστορικῆς ἀκρίβειας πρῶτος σήκωσε
Δικαιοσύνης καὶ Αὐτοδιοικήσεως. Ἐγεν6 ’Ἄρης Βελουχιώτης στὸ λόγο στῆ Λαμία, στὶς
νήθη καῑ ἀνδρώθηκε εἰς τὴν ,Ἐλεύθερη
20-10-44, ὅπου εἶπες
Ἑλλάδα, ἁγαπήθηκε στοργικὰ καὶ ζηλό«Ἐμεῐς δὲ δημιουργήσαμε κυβερνητικὸ
τυπα διαφυλάχθηκε καὶ περιφρουρήθηκε
τύπο. Αὐτὸς δημιουργήθηκε μόνος του ἀπὸ
ὐπὸ τὸν Λαό καὶ ἀπὸ τὸν ΕΛΑΣ καὶ ἀποτὸ λαό. Ἀπὸ τὸν Ὀχτώβρη τοῦ 1942 μόνος
τελεῖ τὸ πλέον ζηλευτὸ διαμάντι τῆς Ἐαμιτου ὁ λαός τράβηξε στὶς ἐκλογὲς τῆς αὐτοκῆς δημιουργίας καὶ τὴν αἰωνίαν δόξαν
διοίκησής του...»κ.λπ.
καὶ ὑπερηφάνειαν τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ
Δὲ θα ἐπαναλάβω έδῶ τὰ ὅσα γράφω στὶς
«Πλατανόριζες» γι’ αὐτῆ τῆν «κατραπακια»
Β ο υ ν 0 ῦ».
ποὺ κατάφερε ὁ ’Ἀρης στὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια.
“Ομως, σὲ συνέχεια αὐτῆς τῆς ὀρθῆς διαπίΓια λόγους «δικούς» του - γνωστοὺς σὲ ὅλους
στωσης, παραθέτει ἐντελῶς ἐσφαλμένη, καὶ
σαν ἱστορικὸ γεγονὸς καὶ σαν πολιτικὴ ἀντίἐμᾶς ποὺ τὸν ζήσαμε ἀπὸ κοντά, ποὺ τὸν «φορέσαμε» ὅπως λέει 6 λαός μας - ἀκόμη ἀπὸ τὴν
ληψη, θέση Ἰδούῑ
«πρακατάληψη» ποὺ διέκρινε τὸν ἀξια ἐκεῖνο
«Σημασίαν τεραστίαν ἱστορικήν, κοινωνικὴν καὶ πολιτικὴν ἔχει τὸ γεγονὸς ὅτι ἑξεΠολεμάρχο για τὴν πολιτικὴ ὀργάνωση γενικά,
για μια «καρλαῦλικῆ» ἀντίληψη ποὺ εἶχε για
πήδησεν ὁ θεσμὸς οὗτος καὶ ἀνεπτύχθη αὐτομάτως μέσα ἀπὸ τὸν Λαό, ὁίχως σαφῆ
τῆ δημιουργία τῆς ἱστορίας καί, τέλος, παρακαὶ ὀργανωμένην καθοδήγησιν, Εἶναι καγνοώντας ἠθελημένα καὶ τὸ ἀρθρο τοῦ Γ. Πετρωτοῦ στὸ τεῦχος 1, Γενάρης 1944, στὸ «Μη- τ
θαρὸς Λαῖκός Θεσμός. Καὶ οὕτω κατὰ πηγαῖον καὶ αὐθόρμητον τρόπον ἀνδρώθηκε
νιάτικα Ἀντάρτη», καὶ τὴ Δήλωση Μανιάτη
καὶ ἐπεκράτησεν. ’Ύοτερα ἦλθεν ἡ ὀργαστὸ Ἐθνικὸ Συμβαύλιο, ὅτι τὴ A.A. καὶ τῆ
Λ.Δ. τὶς καθίδρυσαν οἱ Ὑπεύθυνσι τοῦ EAM
νωμένη καθοδήγησις διὰ νὰ συστηματοποιήση ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ὑ π ῆ ρ χ ε ν ἤ ὁ η >> . Φουρνᾰς-Κλειτσοῦ ποὺ συνέταξαν τὸν «Κώ«Ἀκριβῶς στὸ διαμετρικὰ ἀντίθετα βρίὃικα Ποσειδώνα», διευκρινίζοντας 611 δεν
ἀναφέρει τὰ ἀνόματά τους ὕστερα ἀπὸ τέτοια
σκεται ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια. Καὶ ἡ a η μ α ἀπαίτηση τῶν ἴδιων, ποὺ θεωροῦν ὅτι τὸ έργο
σία -προπαντὸς- ἡ τεράστια ἱστορική,
αὐτὸ ἀνήκει σὲ ὅλη τὴν Ὀργάνωση Εὐρυτακοινωνικὴ καὶ πολιτική. Καὶ βρίσκεται αὐνίας, διέπραξε τὸ ὀλίσθημα, στα ῐχνη τοῦ
τὴ στὸ γεγονός, ὅτι ἡΛ.Α. καὶ ἡΔ.Δ. ὑπήρ“ ξανε καρπὸς σαφοῦς καὶ ὀργανωμένης καὁποίου σὲ συνέχεια ὁλισθαίνουν οἱ μετέπειτα
ἱστοριογράφοι τῶν Θεσμῶν, ἀπὸ τὸν A. K. ὡς
θοδήγησης συγκεκρ ιμένης ὀργάνωτὸν Δ. N. M.
σης τοῦ ΚΚΕ,
”E101 για τὴν ἱστορία τοῦ πράγματος
Καὶ ἡ ἀλ ή θ ε ι α τούτη, ποὺ αὐτὸ ἑδῶ
ἤμουνα ὃίπλα του, στὸ μπαλκόνι τοῦ ξενοδοτὸ βιβλίο τὴν ἀφιερώνει οτὰ μαρτυρικὰ
χείου τοῦ Βούλγαρη, στῆ Λαμία, ἀπ’ ὅπου μίΠενηντάχρονα τοῦ ΚΚΕ, ἀποχτάει, κατὰ
λησε ὁ ”Αρης, καὶ μόλις τέλειωσε τοῦ εἶπα ὅτι
τὴ γνώμη μου, ἰδιαίτερη σημασία σήμερα,
τώρα, ποὺ ὁ Ἑλληνικὸς Ααὸς περνάει τροδιαστρέβλωσε τῆν ἱστορία. Καὶ μὲ τὸ εἰρωνικό
μερὴ δοκιμασία καὶ τὸ ΚΚΕ καλεῖται στὶς
του ὕφος, ποὺ τὸ έπαιρνε ὅταν δὲν ἤθελε ν’
ἐπάλξεις καὶ στὴν ἐκπλήρωση τοῦ πρωτο- ’ἀνοίξει κουβέντα μαζί σου, μοῦ ἀπάντησε;
ποριακοῦ του ρόλου».
«ὅταν γράψεις ἐσὺ ἱστορία, να μὲ διορθώσεις».
Αῦτα τὸ Μάη τοῦ 1968. Μὰ καὶ σήμερα τὸ ἴδια
Ταὺ τὸ ὑπσσχέθηκα. Τὸν ὃιαβεβαίωσα ὅτι καὶ
θα γράψω καὶ θα τὸν διορθώσω.
ἀναγκαῖα εἶναι να λεχθοῦν.
6 κ. Ζέπας «παρουσιάζει» μὲ συμπάθειαν,
στοργήν, ἀκόμη καὶ μὲ ἐνθουσιασμὸν τὸν θεσμὸν καὶ τὸν ὑπαστηρίζει «ὣς ἕνα βαθμόν»,
ὅπως ὑπαγραμμίζει 6 A. Καστρινός.
Ταῦ τελευταίου ἡ μελέτη έμεινε «11100019011’;>>, ἀτέλειωτη, για τοὺς λόγους ποὺ 6 ἴδιος
ἀναφέρει στὸ Υ.Γ, τῆς Εἰσαγωγῆς του.

Ἡ Ὀργάνωση αὐτῆ ἦταν ἡ Ὑπαχτιδικῆ τοῦ
ΚΚΕ Κτημενίων καὶ Δολόπων, πιὸ συγκεκριμένα ἡ καθοδήγησή της, ἡ Ὑπαχτιδικῆ Ἐπι-

OI ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ

“A; ξαναγυρίσουμεῑ δὲν ὑπῆρξε «αὐθόρμητο» καὶ «στοιχειακό». Αῦτὸ ποὺ γνώρισε ἡ
ἱστορία σαν Λ.Α. καὶ Λ.Δ. προῆλθε ἀπὸ τὰ 8 ι
ποὺ ἐλπίζω νὰ δημοσιεύσει ἡ «Αῦγή»,
Λένε ὅτι τὸ ψέμα έχει κοντα ποδάρια. Ἐν- ἄρθρα τῶν «Ἐντολῶν». Τὸ 611 στὶς 14-10-42 ὅ
ταύτοις, τοῦ εἶναι ταχύτερα ἀπὸ ὅ,τι τῆς ἀλή- ’Ἄρης κι ἐγὼ ἀλλάξαμε μὲ στοιχειώδεις ἐκλοθειας. Ἔτσι πρέπει να ἐξηγεῖται ποὺ τὸ ψέμα γὲς - βάζοντας τὸν κόσμο σὲ δυάδες καὶ μὲ
σήκωμα τοῦ χεριοῦ - τὸ κοινοτικὸ συμβούλια
τρέχει περισσότερα ἀπὸ τῆν ἀλήθεια. Ἔτσι,
λοιπόν, καὶὴ ἐκδοχὴ τοῦ «αὐθόρμητου» μετα- τῆς Βράχας, ὕστερα ἀπὸ κάποιες καταγγελίες
στὸν Ἀρη πὼς ὁ πρόεδρος τοῦ χωρυοῦ ἔκλεψε
βιβάζεται ἀπὸ γραφτὸ σε γραφτό, συντελούντων καὶ ἄλλων παραγόντων κακομοιριᾶς τῆς τὸ σιτάρι τῆς συγκέντρωσης τῆς δεκάτης, τὸ
ἀντιστασιακῆς ἱστοριογραφίας μοις, διεισδύει ὅτι τὸ ἴδια κάναμε τὴν ἑπομένη στὸν Κλειτσό,
τὸ γεγονὸς ὅτι σὲ κάποιο χωριὸ 6 Ἄρης μπῆκε
καὶ στὸ πρόσφατα ἀρθρο τοῦ «ΑΝΤΙ» καὶ δι-
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στῆν αἴθουσα ,τοῦ Πταισματοδικείου ποὺ δίκαζε ἀγροζημία ὁ ἀγρανὸμος, κι έδωσε ὁ καπετάνιος μια λύση ἢ στῆ Βράχα ἐκεῖνος, ὁ
Ἀριστείδης Θηβαῖος κι ἐγὼ λύσαμε μια-δυὸ
διαφορές τῆς «τάξεως» τοῦ χρέους ἑνὸς 50
προπολεμικῶν δραχμῶν σὲ μια γρια για τὸν
«κόπο» τοῦ γουραυνιοῦ της να γονιμοποιήσει

τὴ γουρούνα τοῦ ὀφειλέτη, ἐ, πρὸς Θεοῦῐ αὐτα
ντροπὴ νὰ τὰ ἐξομοιώνουμε μὲ τοὺς Θεσμούς,
μ’ αὐτὸ για τὸ ὁποῖα μὲ κεφαλαῐα γράμματα
γράφω στὶς «Πλατανόριζες». «ΕΜΕΙΣ OI
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ EN
ΕΠΙΓΝΩΣΕΙ ΜΑΣ ΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ,

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ,ΤΥΠΟ ME ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣῃΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
KAI ΛΑΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΙ-ΙΣ».
Εἰσηγητὴς για τοὺς δυὸ Θεσμοὺς καὶ συντάκτης τοῦ προσχεδίου τῶν «Ἐντολῶν» συνέτρεξε να εἶναι ὁ ὑποφαινόμενος, ὅντας τότε
Γραμματέας τῆς Ὑπαχτιδικῆς Ἐπιτροπῆς
Κτημενίων καὶ Δολόπων. Τὸ όργανο, ποὺ
ἤμουνα ἐπικεφαλῆς του μέ τὴν ψῆφα καὶ ἐμπιστοσύνη τῶν συντρόφων μου, ἀποτελοῦνταν
ἀπὸ τούςι Στέφο Θάνο, δάσκαλο, ἀπὸ τα Σαραντάπορα Δολόπων, παλιὸ σύντροφα. Βασίλη Μανούκα, ἀγρότη, γερὸ νοικοκύρη, ἀπὸ
τῆ Μολόχα Δολόπων, παλαίμαχο ἀγωνιστῆ
κομμουνιστῆ τῆς περιοχῆς, κάτοχα καλῆς μαρξιστικῆς βιβλιοθήκης. Ἀπόοτολο Μάλλιο, ἀπὸ
τῆ Βράχα, ἐργάτη γῆς. Μῆτσο Τραχανῆ, τελειόφοιτο, τότε, τῆς Νομικῆς, ἀπὸ τῆ Φουρνᾶ. Κι
ἐμένα, βέβαια, δημοσιογράφο ἤδη τότε.
Ἡ Ὑπαχτιδικὴ Ἐπιτροπὴ συνῆλθε στὸ
σπίτι μου καὶὴ συνεδρίαση κράτησε μιὰ μέρα.
Στὴ θέση τοῦ Ἀπόστολου Μάλλιον, ποὺ
ἐλειπε στὸ λιομάζωμα στῆ Στυλίδα, για τὸ
καρβέλι,’πῆρε μέρος ὁ Κωστάκης Ράγκας, ἀδιόριστος καθηγητὴς τῆς φιλολογίας, ἀπὸ τῆ
Βράχα. Γιὰ τῆν ἱστορίαι ἀργότερα, μετὰ τῆ
Βάρκιζα, κι ὁ ἕνας κι ὁ ἄλλος ἀπὸ τὴ Βράχα δὲ
συνέχισαν τὸ «δρόμο». Ὁ Ἀποστόλης «κουράστηκε», ό Κωστάκης πῆρε ἄλλη κατεύθυνση.
Μὰ αὐτὸ δέν ἀναιρεῖ τὴν τιμῆ ὅτι ὑπῆρξε ἀπὸ
τοὺς ἱδρυτές τῶν Θεσμῶν κι ἐγὼ διατηρῶ καὶ
γιὰ τοὺς δυὸ ἐκείνους συντρόφους μου τὶς καλύτερες ἀναμνήσεις καὶ βαθιὰ ἐκτίμηση.
Κι έτσι μ’ αὐτὰ τὰ λίγα «ἱστορικά», ἃς
δοῦμε καὶ μερικα τινά, ἂς ἐλέγξουμε τα γραφόμενα ἀπὸ τὸν ἐκλεκτὸ συνεργάτη τοῦ περι_ οδικοῦ Δ. Μ. κι ὅχι για τίποτα ἄλλο, μὰ για να
βάλουμε ἕνα, ὀφειλόμενα, τέρμα στῆν ἀναπαραγωγῆ τῶν ἱστορικῶν ἀναληθειῶν καὶ τῆς
μυθοπλασίας.
N’ ἀρχίσουμε ἀπ’ τὸν τίτλο.«Ἡ Αυτοδιοί«
κηση» —— σκέτη, ἀπροσδιόριστη, «ἀπολιτικοποιημένη», για να χρησιμοποιήσω ὅρο τῆς
ἐποχῆς μσς καὶ λέξη τοῦ κ. Δ. M. Aomév: ὅταν
μιλᾶμε για τὸ Θεσμὸ ἐκεῖνο, ὀφείλουμε να
λέμε; «“Η Λαϊκῆ Αὑτοδιοίκηση» - ὅπως τὸν
καθιέρωσαν οἱ «Ἐνταλές». Τὸν ἀποκεφαλισμό, τῆν ἀφαίρεση τοῦ προσδιορισμοῦ τὰ διέπραξε ὁ «Κώδικας» Στερεᾶς, ποὺ κατάργησε
καὶ τὸ Λαό, σβήνοντας τὴ Γενικὴ Συνέλευση
ἀπὸ τὰ ἄρθρα του. Τὴν ἀποκατάστησαν οἱ
«Διατάξεις» τοῦ Γεν. Στρατηγείου τοῦ ΕΛΑΣ,
μὰ ὅχι καὶ τὸν τίτλο «Λαῖκή», γιατὶ εἶχαν ἀφετηρία τους τὸν «Κώδικα» Στερεᾱς. Ὕστερα
ἦρθε ὁ Σιάντος καὶτὸ ἐπιτελεῖο του ποὺ «συν-

έλαβαν» τὸ Θεσμὸ σὰν Τοπικὴ Αὐτοδιοίκηση,
κόβοντάς του τα ἀρχικα φτερά του ν’ ἀποτελέσει τῆ Λαϊκὴ Ἐξουσία αὐτῆ καθαυτή, γεγονὸς
τὸ ὁποῖα μόνο ὁ Γληνὸς τὸ εἶχε δεῖ, ἀν καὶ
μακριὰ ἀπ’ τὸ Βουνό, ὅπου διαμαρφώνονταν ὁ
Θεσμός, ὅπως μαρτυράει μια θέση τῆς εἰσήγησης στῆ 1οη Ὁλαμέλεια τῆς ΚΕ τοῦ ΚΚΕ, ποὺ
τὴν εἶχε γράψει δ Γληνός, μα στὸ μεταξὺ πέθανε καὶ τῆν παρουσίασε ὁ Γιάννης Ζεῦγος. Ἡ
θέση αὐτή, ἀσυμβίβαστη μὲ τῆν ἀντίληψη τῆς
«Ταπικῆς» Αὑτοδιοίκησης, δέν πέρασε στῆν
ἀπόφαση τῆς 1οης. Προφανῶς δὲν τῆν κατάλαβαν ἢ ὁ Σιάντος δέν ἤθελε τῆν «αὐτοδιοίκηση» πέρα ἀπὸ τα στενὰ ὅρια τῶν «τοπικῶν»
δραστηριοτήτων. Τέλος πάντωνῐ
Τα «γεγονότα» ποὺ έκθέτει στῆν εἰσαγωγὴ
τοῦ ἄρθρου του καὶ σὲ συνέχεια ὁ κ. Δ. N. M.,
εἶναι ἀντιγραφή ἀπὸ τὸν Καστρινό, ὅπως προδίδει καὶ ῆ ἀναφορὰ στὸ ἀνύπαρκτα χωριὸ
Περάνθη, ποὺ τό... έχει χτίσει δ Α. K.
Τὴν 4η Δεκέμβρη ὁ Καστρινὸς τῆν τοποθετεῖ «εἰς ἕνα ἀπόμερο σπιτάκι μέσα εἰς τὸ
χιονισμένο δάσος». Ὁ Α. Κ. πρέπει να πέρασε
ἀπὸ τὸν Κλειτσό, ὅταν ἐκεῖ, ἀπὸ τὸ Σεπτέμβρια

τοῦ 1944 ἧταν ὁ Σ.Δ. τοῦ Γ.Σ. ταῦ ΕΛΑΣ καὶ
στῆ Φουρνά ἡ ἕδρα τῆς ΠΕΕΑ, καὶ να τοῦ
ἐδειξαν τὸ σπιτάκι, ἀφοῦ εἶναι φανερὸ ὅτι
στὸν Κλειτσὸ έχει συγκεντρώσει ἀρκετὲς σωστὲς πληροφορίες για τὴν «ἱστορία» τῶν Θεσμῶν πρὶν ἀπὸ τὸν «Κώδικα» Στερεᾶς.
Ὁ κ. M. ὅμως, «ρομαντικότερος» τοῦ φίλου
Καστρινοῦ, θέλει «καλύβην» - κατα τὴν τοῦ
«Μπάρμπα Θωμᾶ»; - καὶ γράφεις «Τότε ἀποφασίστηκε ἀπὸ τὴ λαϊκὴ συνέλευοη, ποὺ συνῆλθε μέσα σε μιὰ καλύβα στὸ δάσος, ὅπως αἱ
ὑπαίθριες ἐθνασυνελεύσεις τοῦ 1821, ἡ σύνταξη ἐνὸς κώδικα για τὴν αὐτοδιοίκηση καὶ
για τῆν λαϊκὴ δικαιοσύνη».
Σ’ αὐτὸ ἐδῶ τὸ γραφτό μου ἐπισυνάπτω καὶ
μια φωτογραφία. Δείχνει ένα κομμάτι ἀπὸ τὴ
συνοικία Κορίτσα τοῦ χωριοῦ Κλειτσός. Koρυφαῖο στῆ φωτογραφία φαίνεται, με τὰ δυὸ
μπαλκόνια, ὁ... σπίταρος, ὅπου σ’ ἕνα ἀπὸ τα

πέντε ἐπάνω δωμάτιά του -ὀντα- συνεδρίασε
ἡ Ὑπαχτιδικῆ Ἐπιτροπή μας. Ἀπὸ κεῖ μέσα κι ὅχι ἀπὸ τὴν καλύβα- κατὰ τὴ φάτνη τῶν
ἀλόγων; - βγῆκε ὁ «Κώδικας Ποσειδῶνα»,
κατὰ τὸν κ. Ζέπο καὶ τὸν κ. Μέξη ποὺ υἱοθετεῐ
τὸ χαρακτηρισμὸ τοῦ πρώτου, μιά κι ἀναλαμβάνει να τὸν ὑπομνήσει, «αὐτοσχέδιος καὶ ὑποτυπώδης», Ὁ Ζέπος δὲν ἥξερε τὸ κείμενα τῶν
«Ἐντολῶν». Τις πληροφορίες τοῦ τὶς έδωσε ὁ
Καοτρινός. Μὰ κι αὐτὸς δέν τὸ ῆξερε, Δέν εἷναι... περίεργα, να κάνει κανένας χαρακτηρι-

κάνω ἐκεῖ για ἄλλους προλαλήσαντες, ὑπαμανὴ ὣς να κυκλοφαρήσει αὑτὴ ἡ ἐργασία.
Θέλω, ὅμως, να ὑπογραμμίσω, ὅτι ἡ εὐθύνη

δὲν εἶναι τοῦ κ. Μέξη. Ὁ ἴδιος μὲ πολλῆ ἀγάπη
κι ἐκδηλα θαυμασμὸ για τοὺς Θεσμοὺς πραγματεύεται τὸ θέμα. “Ὀμως, ἡ ἄγνοια εἶναι
ὀλέθρια πράγμα, ὅταν ἐπιχειρεῖ να παραστήσει
τὴν ἀπὸ καθέδρας ἐπιστήμη καὶ ἐξάγει «ἀξιώματα», μάλιστα πολιτικὰ ἐπικίνδυνα, ὅπως

αὑτὴ ἡ ἐπιμονὴ στὸ αῦθόρμητο, στὸ «στοιχειακό», στὸν ἐξοστρακισμὸ τῆς Ὀργάνωσης καὶ
«τῆς σαφοῦς ὀργανωμένης καθοδήγησης», Βέβαια, φταῖμε κι αἱ γνῶστες τῶν πραγμάτων,
ποὺ δέν μιλήσαμε για τὸ θέμα, ἃς είναιέ
Για τὴν Ἀπόφαση 6 τοῦ ΚΓΣΑ καὶ τὸν
«Κώδικα» Στερεᾶς, θα έπρεπε να εἶχε προσέξει ὁ κ. Μ. πιὸ πολὺ τὰ ὅσα ὑπάρχαυν ἴσαμε
σηῗέλδιςῖρτῗᾙὲνε, ἀπὸ ποῦ πήγασε ἡ σύλληψη
τῶν δυὸ Θεσμῶν, τί ἀντιπροσωπεύανε μέσα
τους ἀπὸ τὸ ἐθνικό μοις παρελθὸν καὶ ἀπὸ τῆ
διεθνῆ πείρα, στὶς «Πλατανόριζες», στὸ Δεύτερο Μέρος ὑπάρχει τὸ κεφάλαια ΠΙ μὲ τίτλα
«ΠΟΘΕΝ» καὶ μότο τα ἑξῆς δύος
«Ἡ σοσιαλιστική μας δημοκρατία τῶν Σοβιὲτ θὰ στὲκεται σταθερα σὰν πυρσὸς τοῦ
διεθνοῦς σοσιαλισμοῦ καὶ σὰν παράδειγμα
μπροστὰ 0’ ὅλες τὶς ἐργαζόμενεςμάζες».
(Β. I. Λένιν, ἀπὸ τὸ λόγο του στὸ III Πανρωσικὸ Συνέδριο τῶν Σοβιέτ). Καὶ
«Αἱ κοινότητες εἶχον ῥίζας βαθείας ἐν
ταῖς ἕξεσι καὶ ταῖς παραδόσεσι τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους» (K. Παπαρρηγόπουλος,
Ἶστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ ’ΈθνουςἊθῆναι
1874, τόμος πέμπτος, σ. 669).
Ἡ σύζευξη αὐτῶν τῶν δυὸ δεδομένων
γέννησε τοὺς Θεσμούς. Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα
οἱ μαρξιστὲς-λενινιστὲς μελετητὲς δφειλαν
να κύψουν καὶ να βγάλαυν διδάγματα. Καὶ
να μὴ νομίζουν ὅτι ὑπῆρξαν έργο «εὕκολο», πολὺ περισσότερα «αῦθόρμητο»
καὶ «πηγαῖα». Κατα τὰ ἄλλα, καιρὸς να
πάψουμε να διδάσκαμε, ἰδιαίτερα τοὺς νέους μας, ποὺ διψοῦν να μάθαυν για τὴν
ἐποχὴ ἐκείνη, ὅτι δημιουργήματα τῆς κλάσης τῶν Θεσμῶν τῆς Λαῖκῆς Αὐτοδιοίκη-

σμὸ πράγματος ποὺ δὲν εῖδε; Ἐντούτοις, θα
παρακαλέσω τὸν φίλα κ. Μέξη να τὸ ξανακουβεντιάσομε τὸ πράγμα, ὅταν διαβάσει, ὅπως
ἐλπίζω ὅχι ἀργὰ σὲ χρόνο, τὸ κείμενα τῶν
«Ἐντολῶν» στὶς «Πλατανόριζες». Εἰς Φιλίππους, λοιπόν, Καὶ να δοῦμε, ἂν θα ὑπάρξαυν
Φιλήμονες, να παραδεχτοῦν ὅτι έσφαλαν ἱστορικά...
Για να ἀνασκευάσω τὶς ὅσες - καὶ πόσες ~—
ἱστορικὲς ἀνακρίβειες μεταφέρει στὸ κείμενό
του ὁ κ. Μέξης ἢ ν’ ἀντικρούσω λαθεμένες, τὸ
κατ’ ἐμέ, κρίσεις καὶ συμπεράσματά του, θα
χρειαζόμουν νὰ μεταφέρω ἐδῶ ὁλόκληρα κεφάλαια ἀπὸ τὶς «Πλατανόριζες». Μιὰ καὶ τὸ

322m21%3233"go§;:::35332fἓσῖἰῗὲεἳῖ
ακό», «ὃίχως σαφῆ καὶ ὀργανωμένην καθοδήγησιν» — κοντολογὶς νὰ τὸ
περνᾶμε
στὸν ἀναρχισμό. Φτάνει πιὰ να κρύβουμε
έδῶ τὸ ρόλο τῆς Κομμουνιστικῆς Ὀργάνωσης, σὲ τελευταία ἀνάλυση τοῦ ΚΚΕ,
χωρίς, έξαφνα, τοῦ ὁποίου τῆν Ἀπόφαση
τῆς 6ης Ὁλομέλειας τοῦ 1934 ἐμεῖς δὲ θα
προχωρούσαμε στῆ σύλληψη «ἐπανάσταση» καὶ συνεπῶς θεσμῶν ἐξουσίας - _
κουκια μετρημέναέ
Καιρὸς καὶ στὴν ἱστοριογραφία τῶν τῆς
Ἐθνικῆς μσς Ἀντίοτασης να βάλουμε τὰ
πράγματα
ὀρθοκέφαλα
κι
ὅχι
μπηχτοκεφαλιαμένα. Μάς ἀρέσει, δὲ μᾶς
ἀρέσειέ
Μόσχα, 2-IV-1975.

στὶς ἐπάλξεις τῆς Δημοκρατίας

ἡ εΛεναεΡοτνπιΑ
ῆ απαγευματινή σου ἐφημερίδα
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Γεωργούλας Μπέικος

Ἐπ’ εὐκαιρία τῆς αναπροσαρμογῆς
τοῦ νομοσχεδίου

ΣΤΗ
I'AAAIA
AIEYPYNETAI
H ΠΙΙΞΣΗ Ι“ΙΑ
ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

’“

τοῦ ὲπιτελείου
ὁμολογεῖ

τὴν ἀμφ-σβήτηση
‘H ὁυσαρέσκεια τῶν Γάλλων
στρατιωτικῶν ἐκόηλώνεται ζωηρὰ ἤδη ἀπὸ δύο χρόνια περίπου.· ὁιαμαρτυρῐες καὶ κρούσματα στάσης σημειῶθηκαν σὲ
διάφορα στρατόπεδα τῆς Γαλλίας. “Όμως, τοὺς τελευταίους
μῆνες, ἡ ὀργανωμένη στάση ἔχει
ἁπλωθεῐ 0’ ὁλόκληρο τὸ στράτευμα, ἐπηρεάζοντας ἀκόμη καὶ
τοὺς ἀξιωματικούς.
Ὑπομνήματα, συνελεύσεις,
’σύσταση ἐπιτροπῶν ἀγῶνα,
ἀπειθαρχία, ὁιαὸηλώσεις καὶ
μιὰ ὁὶκη, ὁιασημαίνουν τὴν πο’ ρεία τοῦ μεγάλου αὐτοῦ κύματος ὁυσαρὲσκειας που σαρώνει
τὸ στρατὸ τῆς Γαλλίας.

παραχώρηση δωρεαν συγκοινωνίας, αὐτομάτων ἑβδομαδιαίών αδειῶν καὶ ὲλεύθερης διάθεσης τῶν ὡρῶν ἐκτὸς ὑπηρεσίας, κατάργηση
τῶν ἀδικαιολογήτων τιμωριῶν, παραχώρηση
πλήρους ἐλευθερίας ἐνημέρωσης καὶ έκφρασης, καί, τέλος, κατάργηση τῆς στρατιωτικῆς
ἀστυνομίας καὶ τῶν οτρατοδικείων. ‘H «ἔκκληση» βρήκε ἀμέσως μεγάλη ἀπήχηση. Ἡ
στρατιωτικὴ ἡγεσία ἀντέδρασε κι έκανε τὸ
λάθος να σκορπίσει τοὺς ὑπογράφοντες σὲ
διάφορα συντάγματα, σὲ μια προσπάθεια να
διαλύσει τὸ κίνημα, ἀλλὰ έτσι έφερε τὸ ἀντίθετο αποτελέσμα καὶ τὸ ἅπλωσε; οἱ 100 ὑπογραφὲς γίνανε γρήγορα πάνω ἀπὸ 4.000. Oi
ἀξιωματικοὶ ἐπέβαλαν ποινές, φυλακίσεις
κτλ., ταυτόχρονα ἀναπτύχθηκε κ’ ἡ ὀργάνωση
καὶ ἡ αὐτοάμυνα τῶν στρατιωτῶν, σχηματίστηκαν ἐπιτροπὲς ἀγῶνα, τυπώθηκαν παράνομα δελτία. Σήμερα ὑπάρχουν παράνομες
«ἑπιτροπὲς στρατιωτῶν καὶ ναυτῶν» α’ ὅλα
τα στρατόπεδα τῆς Γαλλίας. Τὴν πρωτοβουλία τῶν ἐπιτροπῶν τὴν εἰχαν οἰ τροκτιστὲς
καὶ προπάντων τὸ PSU (τὸ ἑνιαῐο Σοσιαλιστικὸ κόμμα ποὺ δέν πρόσκειται στὴ συμμαχία κομμουνιστῶν - σοσιαλιστῶν), ἀλλὰ σήμερα μετέχουν ἐνεργὰ καὶ ἀγωνιστὲς τοῦ σοσιαλιστικοῦ καὶ κομμουνιστικοῦ κόμματος. Οἱ
ἐπιτροπὲς συνδέονται μεταξύ τους κυρίως
μέσω τοῦ «Μετώπου τῶν Ἐπαναστατῶν
Στρατιωτῶν, Ναυτῶν καὶ Ἁεροπόρων»
(FSMAR).

προσωπικοτήτων, ἡ ἀπόφαση τοῦ στρατοδικείου τῆς Μασσαλίας ὑπῆρξε σχετικα έλαφριά; ἀπαλλαγὴ για τὸν ἕνα, μερικοὺς μῆνες,
ποὺ καλύφτηκαν ἀπὸ τὴν προφυλάκιση, για
τοὺς ἄλλους δυό.
Ἐν τῶ μεταξύ, ὁ στρατιώτης Φουρνὲλ
τρώει έξη μῆνες φυλακὴ σὺν ἕξη με ἀναστολή,
ἐπειδὴ έβγαλε λόγο μπροστα α’ ὁλόκληρο τὸ
Σύνταγμα καὶ ύποστήριξε τοὺς συναδέλφους
του τοῦ Ντραγκινιάν. Στὸ Στρασβοῦργο 800
στρατιῶτες παρὰ λίγο να κάνουν διαδήλωση
στῆν πόλη, ἀλλὰ τοὺς πρόλαβε ἡ στρατιωτικὴ
ἁστυνομία. Στὸ Μετς γίνεται μεγάλη συνέλευση τῶν στρατιωτῶν καὶ συζήτηση για τὴν
«ένσταση συνείδησης>><ου]ἐειίοῐι de conscience). Στὸ πολεμικὸ «Κλεμανσῶ» οἱ ναῦτες
κατεβαίνουν σὲ εἰκοσιτετράωρη ἀπεργία σὲ
ἓνδειξη διαμαρτυρίας για τὸ τραγικὸ δυστύχημα ποὺ σκότωσε συνάδελφό τους. Καί, τελικά, ἡ δυσαρέσκεια ἐκδηλώνεται καὶ στα
«σκληρὰ» συντάγματα τοῦ γαλλικοῦ στρατοῦ,
στὴ Γερμανία;
Λίγες μέρες μετα τὴ Δίκη τῶν τριῶν, 300
στρατιῶτες τῶν 521 καὶ 523 ὁμάδων συγκοινωνιῶν κάνουν γενικὴ συνέλευση κι ἔπειτα
διαδήλωση ἐν στολῆ οτοὺς δρόμους τῆς Καρλσρούης. Αὐτὴ τὴ φορά, οῦτε κυρώσεις οὔτε
δίκη. Τὸ κατεστημένο ἀναρωτιέται πια ἂν τὸ
πρόβλημα μπορεῖ να λυθεῑ μὲ μέτρα άντεκδίκησης καὶ ποινές.
Κι ὅμως, ατάραχος μέσα στὴ θύελλα, ὁ
ὑπουργὸς Ἀμύνης Σουφλὲ καυχιέταιῑ «Δεν
ὑπάρχει καχεξία μέσα στὸ Στρατό». Ὁ Ζισκαρ Ντ’ Ἐσταὶν τὸν διώχνει. Ἀντίθετα, ὁ
Ἀρχηγὸς Ἐπιτελείου Στρατοῦ γράφει. «‘0
στρατὸς ποτε δὲν βρέθηκε μπρὸς σὲ μια ἀμφισβήτηση τόσο καθαρὴ καὶ τόσο ἑπικίνδυνη».
Ἀπολύεται κι αὑτὸς.
Ἐφημερίδα τῆς δεξιᾶς οτριγγλίζειε «Πρόκειται για μια ἐλάχιστη μειοψηφία ποὺ ἀποσκοπεῖ μανιωδῶς στὴν καταστροφὴ τοῦ στρατιωτικοῦ θεσμοῦ». Ἀλλά, δυστυχῶς γι’ αὐτήν,
ἡ μειοψηφία δὲν περιορίζεται οτοὺς ἁπλοῦς
στρατιῶτες. Ἡ καχεξία ἁπλώνεταικι ἀνάμεσα οτοὺς τακτικοὺς ἀξιωματικοὺς καὶ ὑπαξιωματικούς, ἂν καὶ ὃχι ἀκόμα μὲ ὀργανώμένη μορφή. Αύτοὶ ἀμείβονται άσχημα, περιφρονοῦνται ἀπὸ τοὺς πολίτες, ποὺ τοὺς βλέπουν σαν τοὺς πιστοὺς καὶ ἀμόρφωτους ὑπηρέτες τῆς αντίδρασης. Τελικά, τείνουν ν’ ἀδιαφοροῦν για τὴ απειθαρχία τῶν ἀνδρῶν τους.
Ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχηγὸς τοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ
ἀναφέρεται «στῆν προλεταριοποίηση τῶν
ὑπαξιωματικῶν». Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ἡ ἀντιπολίτευση ἀντιλαμβάνεται καλὰ τὴν κατάσταση καὶ οἱ σοσιαλιστὲς ἀπευθύνονται ἀνοιχτὰ «οτοὺς νέους λοχαγούς, τὴν ἐλπίδα τοῦ
Στρατοῦ». Είναι κιόλας γνωστὸ ὅτι οἱ μισοὶ
ἀξιωματικοὶ ψήφισαν ὑπὲρ τοῦ Μιττεραν στὶς
τελευταῖες ὲκλογὲς καὶ ὅτι πολλοὶ εἶναι ταχτικα μέλη τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος.

Ἐτσι, σαν συνέπεια τῆς κλιμάκωσης τῶν
ποινῶν καὶ τῆς ὁργάνωσης τῶν στρατιωτῶν,
ἐπεκτείνεται ἡ κινητοποίηση μέσα ἀλλὰ κι
έξω 01110 τὸν στρατό. Τελικά, ἡ ὁιαὸήλωση τοῦ
Ντραγκινιὰν στὶς 10 τοῦ Σεπτέβρη ’74 καὶ ἡ
μετέπειτα Δίκη τῶν τριῶν, «ὀχλαγωγῶν» τῆς
διαδήλωσης, στὶς 7 τοῦ Γενάρη 1975, ἐντυπωσίαζαν τὴν κοινὴ γνώμη. ἲΗτσιν πρωτάκουστο.
ΠΟΛΙΤΙΚΙΞΣ ΔΙΑΣΤΑΣΙΞΙΣ
Διακόσιοι στρατιῶτες τοῦ 19ου Συντάγματος Α
Πυροβολικοῦ διαδήλωναν ἐπὶ τρεῖς ὧρες, έν
στολῆ, στοὺς δρόμους τοῦ Ντραγκινιάν, τῆς
Εἶναι φανερὸ πια πὼς τὸ κίνημα ποὺ ξεκίΠροβηγκίας, για τα στοιχειώδη δικαιώματά
νησε σὲ συντεχνιακὴ βάση, παίρνει ὅλο καὶ
τους σαν πολίτες, υίοθετοῦσαν θέσεις «τῶν
πιὸ καθαρὲς πολιτικὲς διαστάσεις. Καὶ θ’
- ἑκατὸ» καὶ ἀπαιτοῦσαν τὸ σταμάτημα τῶν φιἀπαιτήσει πολιτικὴ λύσηΑὺτὸ συμπεραίνεται
λικῶν διακρίσεων ποὺ γινόντουσαν στὸ 19ο
ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ δράση τῶν ἐπιτροπῶν ἀγῶνα.
Πύροβολικσῦ, σὲ βάρος τῶν στρατιωτῶν ποὺ
Ὅταν μπαίνει ὁ νεοσύλλεκτος στὴ μονάδα
κατάγονται ἀπὸ τοὺς ὑπερπόντιους νομοὺς
του, ἡ ἐπιτροπὴ τὸν ὲνημερῶνει για τὸν κανοτῆς Γαλλίας.
νισμὸ τοῦ στρατοῦ καὶ για τα νόμιμα δικαιώματά του. Θα μάθει, παραδείγματος χάριν,
‘H ἀπάντησή τῆς στρατιωτικῆς ἡγεσίας
ὅτι οἱ όμαδικὲς τιμωρίες ἀπαγορεύονται ἀπὸ
ἧταν κι ἄλλες ποινὲς κι ἄλλες φυλακίσεις.
Ἐπιπλέον, τρία παιδιὰ κατηγοροῦνται σαν τὸν κανονισμό; τα παιδιὰ δεν θὰ διστάσουν
να βγοῦν ἀπὸ τὴ σειρα καὶ να τὸ ὑπενθυμίἐμπνευστὲς τῆς διαδήλωσης καὶ «ὀχλαγωγοί»1
Ἡ πρώτη βόμβα έσκασε τὸ Μάῖο τοῦ 1974,
σουν στὸν ὑπαξιωματικό. Ἡ πείρα ἔχει δείξει
Σημειῶνσνται περιπτώσεις ὁμαδικῆς ἀπειμεταξὺ τῶν δύο γύρων τῶν προεδρικῶν ἐκλοπῶς σε μια τέτοια περίπτωση, ὁ ὑπαξιωματιθαρχίας σαν ἓνδειξη ἀλληλεγγύης μὲ τοὺς
γῶν. Τότε κυκλοφόρησε ἠ «ἔκκληση τῶν ἑ, κατό», ποὺ πρόβαλε μιὰ σειρὰ ἀπὸ αἰτήματα τρεῖς καὶ σχηματίζονται «έπιτροπὲς ὑποστή- κὸς δὲν θα ἐπιμείνει. Ἡ ἐπιτροπὴ καταγγέλλει
ριξης τοῦ ἀγῶνα τῶν στρατιωτῶν» ἀπὸ ἰδι- τὶς ἀνωμαλίες καὶ τὶς ἀδικίες ποὺ γίνονται σὲ
ἓ* . ὅπως ἐλεύθερη ἐκλογὴ ἡμερομηνίας καὶ τόπου
βάρος τῶν στρατιωτῶν μὲ ὅ,τι μέσο μπορεῖ; μὲ
ῶτες. Τὴν ἡμέρα τῆς δίκης, μπρὸς στῆν ἀδυκατάταξης, ὲξίσωση τοῦ μισθοῦ τοῦ στρατιψιθυριστὴ ὲνημέρωση ἢ καὶ ἀνοιχτά, μὲ προναμία τῶν κατηγοριῶν καὶ στῆν πλατια κινη- ώτη μὲ τὸ κατώτερο ὅρο μισθοῦ τοῦ ἀνειδίκηρύξεις καὶ παράνομο δελτίσ, προβάλλει τὰ
,Βκευτου ἐργάτηγ(περίπου 6.500 δρχ. δηλαδή), τοποίηση τοῦ λαοῦ, τῶν ὀργανώσεων καὶ
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ἐπὶ μέρους αἰτήματα, προωθώντας τὴν ὁμαδικὴ ἀποχὴ ἀπ” 1‘1; ἀσκήσεις, τὴν ἀπεργία τῆς
σιωπῆς ἢ τῆς πείνας, τὴν ἀναγραφὴ συνθημάτων στοὺς τοίχους κ.τ.λ. Μοιράζει τα περιοδικα καὶ 11; ἐφημερίδες τοῦ γαλλικσῦ τύπου
ποὺ ἀπαγορεύονται. Τέλος, προωθεῖ τὴ συζήτηση καὶ ἀναπτύσσει προπαγάνδα για τὸν
κοινωνικὸ ρόλο τοῦ στρατοῦ. Οἱ στρατιῶτες
δὲν θέλουν πια να έκπληρώσουν καθήκοντα
ἀπεργοσπαστῶν τῶν ἀγώνων τῶν ἐργατῶν,
ὅπως γίνεται σε κάθε μεγάλη κοινωνικὴ σύγκρουσηῑ αὐτοὶ ἀντικαθιστοῦσαν ἄλλοτε 101‘);
ὁδηγούς, ὅταν ἀπεργοῦσαν οἱ ἀστικες συγκοινωνιές, αὐτοὶ κάνανε τοὺς ταχυδρόμους, ὅταν
ἀπεργοῦσαν οἱ ταχυδρόμοι, αὐτοὶ τοὺς σκουπιδιάρηδες κατὰ τὴν ἀπεργία τῶν σκουπιδιάρηδων, αὐτοὶ τοὺς ἐλεγκτὲς τοῦ ἀεροδρομίου
κατα τὴν ἀπεργία τῶν ἐλεγκτῶν. Πιὸ παλια
ἀναλάμβαναν τὴν καθαρὰ βίαιη καταπίεση
τῶν ἐργατικῶν ἀγώνων, ποὺ σήμερα ἀναλαμβάνει πιὸ πολὺ ἡ ἀστυνομία. "Av καὶ δὲν έγινε
ἀκόμη γενικὴ ἀρνηση ἐκ μέρους τῶν στρατιωτῶν να ἐκτελέσουν τέτοια ἀντιαπεργικα καθήκοντα, ἁπλώνεται ὅμως ἡ δυσαρέσκεια γι’
αύτὸ τὸ ρόλο που ἀναγκάζονται να παίζουν
καὶ σημειώνονται κρούσματα σαμποτάζ.
Λέγει «Κάτω ἀπ’ τὴ στολή, παραμένουμε ἐργαζόμενοι. Τὸ να σπάσουμε μια ἀπεργία δὲν
τὸ λέμε μέρος τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης. Θέλουμε
ἕνα μισθὸ ποὺ να μᾶς ἐπιτρέπει να ζήσουμε
καὶ θέλουμε τα δικαιώματά μας σαν πολίτες,
τὸ δικαίωμα, δηλαδή, να συμμετέχουμε στοὺς
ἀγῶνες στὸν κοινωνικὸ χῶρο».
ιὈπως ἔγραψε στέλεχος τοῦ Σοσιαλιστικοῦ
Κόμματος σὲ ὲσωτερικὴ αναφορά του; «Τὸ
σύστημα ἀμύνης τοῦ τόπου καὶ 0 στρατιωτικὸς ὀργανισμὸς δὲν εἶναι οὐδέτερος. Πέρα
ἀπὸ τὴν ἄμυνα τῆς χώρας, μπαίνει θέμα για
θεσμούς, για ἕνα τρόπο ζωῆς καὶ για ἀξίες,
δηλαδὴ, για ἕνα ὀρισμένο τύπο κοινωνίας.
Ἕνας στρατὸς ποὺ δὲν ξέρει γιὰ τί πράγμα

πολεμάει, εἶναι ἕνας στρατὸς χωρὶς ψυχή, καὶ
ὁ στρατὸς ἀμφισβητεῖ, ἐφ’ ὅσον μάλιστα ὁλόκληρη ἡ γαλλικὴ κοινωνία περνάει κρίση».
Καὶ τὸ κατεστημένο προσπαθεῐ να πείσει
πὼς ὁ στρατὸς παραμένει «στῆν ὑπηρεσία τοῦ
έθνους καὶ μόνο τοῦ ἔθνους». “Ὀμως, αὐτὸς 0
στρατὸς σπάει ἀπεργίες, πολεμάει τα ἀπελευθερωτικα κινήματα τοῦ Τρίτου Κόσμου - παλια στῆν Ἀλγερία καὶ στὴν Ἰνδοκίνα, σήμερα
ἀκόμα στὸ Τσαντ- καὶ ἀποβλακώνει τοὺς νέους μὲ τὴν ἐξωφρενική, τυφλή του πειθαρχία.
Για τῆν ἄκρα ἀριστερά, ὁ κύριος ρόλος τοῦ
στρατοῦ εἶναι να διατηρεῖ τὴν «τάξη» καὶ να
φράττει τὸ δρόμο στὸ σοσιαλισμό. Συνιστοῦν
οτοὺς ἀγωνιοτὲς να μὴν ἀποφεύγουν τὴ στρατιωτική τους θητεία καὶ να μάθουν τὴ χρήση
τῶν ὅπλων για μια ἐπαναστατικὴ προοπτική.
Τα συνθήματα τοῦ παράνομου «μετώπου τῶν
ἐπαναστατῶν στρατιωτῶν, ναυτῶν καὶ ἀερο11091010), «081/ ἀποσκοποῦν καθόλου στὴ

μεταρρύθμιση τοῦ στρατοῦ. Ἀντίθετα εἶναι
καθαρὰ ἀντικαπιταλιστικά».
Οἱ σοσιαλιστὲς καὶ κομμουνιστὲς θέτουν
πιὸ πολὺ τὸ θέμα τοῦ συστήματαος ἀμύνης
τῆς χώρας, τὸ ὁποῐο, στραμμένο ἀποκλειστικα
ἐνάντια στὴ Σοβιετικὴ Ἕνωση, βρίσκεται σὲ
πλήρη ἀντίθεση μὲ τὴν ἐπίσημη «ἀνοιχτὴ» διπλιωματιά τῆς Γαλλίας. Τὸ ΚΚΓ προτείνει,
ἐξάλλου, ἕνα «δημοκρατικὸ καταστατικὸ τοῦ
στρατιώτη».
Μέχρι σήμερα, τί κερδίσανε οἱ στρατιῶτες
με τὸν ἀγώνα τους; Τί προοπτικὲς ὑπάρχουν;
Ἀνάγκασαν, βέβαια, τὸν Ζισκαρ Ντ’ Ἐσταὶν
να τοποθετήσει καινούργιους ἄνδρες ἐπικεφαλῆς τοῦ στρατοῦ καὶ τοῦ Ὑπουργείου
Ἀμύνης. Καταργήθηκε μερικῶς ἡ λογοκρισία
μέσα στὸ στρατὸ - ἐπιτρέπεται σήμερα να
διαβάζουν μερικα περιοδικα καὶ ἐφημερίδες —
101‘); χορηγήθηκαν τα ναῦλα για ἕνα μηνιαῐο
ταξίδι στὸν 10110 διαμονῆς τους καὶ ὁ μισθὸς
τοῦ στρατιώτη πέρασε ἀπὸ 2,5 σὲ 7 φράγκα

τὴν ἡμέρα, τὴν 1η Ἀπριλίου. Ἀπ’ τὴν ἄλλη
μεριά, ὁ Ζισκαρ ἑτοιμάζει μεταρρυθμίσεις για
τὸ σῶμα τῶν ὑπαξιωματικῶν. Ἀλλὰ στὸ σύνολό της ἡ ἓκκληση τῶν έκατὸ παραμένει ἀπαράδεκτη για τοὺς ἰθύνοντες. Ἡ κυβέρνηση θα
ταλαντεύεται μεταξὺ μιᾶς ἐκτονωτικῆς φιλελευθεροποίησης τοῦ στρατοῦ, 1101‘) περιλαμβάνει ὅμως προοπτικές ριζικῆς πολιτικοποίησης πολὺ ἐπικίνδυνες γι’ αὐτή, καὶ τῆς σκληρῆς καταπίεσης κάθε καινούργιας πρωτοβουλίας, 1101‘) βραχυπρόθεσμα μπορεῖ μὲν να καταπαύσει τὸ κίνημα, μακροπρόθεσμα δέ, καὶ
στὸ ὲπίπεδο τῆς πολιτικῆς συνειδητοποίησης
μεγάλων στρωμάτων τῆς γαλλικῆς κοινωνίας,
μπορεῖ να έχει δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις για τὸ
’ίδιο τὸ κατεστημένο, να δυναμώνει τὸν ἀγῶνα
τοῦ λαοῦ ἐναντίον του. Ἀπ’ τὴν ἄλλη μεριά,
μια τρίτη- λύση ὅπως ἡ δημιουργία ἑνὸς στρατοῦ έπαγγελματιῶν, δὲ φαίνεται να εἶναι δυνατὴ στὸ προσεχὲς μέλλον, γιατὶ ἀπαιτεῖ ὲκσυγχρονισμὸ καὶ τεράστια κεφάλαια ποὺ δεν
τα διαθέτει τὸ γαλλικὸ κράτος καὶ θέλει μεγάλο αριθμὸ ἐθελοντῶν, που εἶναι κάθε ἄλλο
παρα σίγουρο πὼς θα βρεθοῦν, ὅπως ὁμολογοῦν oi ’1'0101 οἱ στρατηγοί.
Τὸ κίνημα τῶν στρατιωτῶν βρίσκεται κι
αὐτὸ αντιμέτωπο με προβλήματα για τὴν
ἀνάπτυξη τῆς δράσης του. Συζητεῐται ἂν οί
ἐπιτροπὲς ὀφείλσυν να συνεχίσουν τὴν παράνομη δράση ἢ ἂν πρέπει να μετατραποῦν σὲ
μια βάση για ἀνοιχτὸ συνδικαλισμὸ στὸ
στρατὸ ἢ ἀκόμα ἂν πρέπει να ξεκινήσουν νόμιμα συνδικαλισμὸ, ὲνῶ θα διατηροῦνται καὶ
παράνομες ἐπιτροπές. Τέλος, πρέπει στὴ συνέχεια να βρεθοῦν τρόποι διεύρυνσης τῶν συντεχνιακοῦ χαρακτῆρα αἰτημάτων σὲ πολιτικὲς
ἀμφισβητήσεις καὶ δημιουργίας γερῶν δεσμῶν
μὲ τοὺς ὑπόλοιπους μαζικοὺς ἀγῶνες, οτοὺς
ἄλλους χώρους τῆς πολιτικῆς ζωῆς τῆς Γαλλίας,

(“Ομάδα ἀπὸ τὸ Παρὶσι)

H AI—IYl"
ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ
ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΕἱ

ΝΟΜΙΣΜΔΤΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΣόωοκΛεονῑ 1.9
Τηλ. 3210 384
32 10 577
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I
KAI HPOBAHMATIKH
ΓΙΑ MIA ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΤΗΝ EAAAAA
Τῶν πολεοδὸμων Αὐγής Μαρκοπούλου
καὶ Κωστῆ Γκάρτζου

Ὀἵτελευταῖες ἐξελίξεις στὴ χωρα μας καὶ στὸ ὁιεθνὴ χωρο (μεταβολὲς τῆς
ολιτικῆς ἐξουσίας, ἀνακατάταξη τῶν ὁιεθνῶν σχέσεων, οἰκονομικὴ κρίση,

-νειὸητοποίηση τῶν προβλημάτων καὶ των ἀξιῶν τοῦ φυσικοῦ καὶ πολιτι
ικοῦ περιβάλλοντος, κ. ἄ.), ε’πιβάλλουν τὴν ἐπανεξέταση καὶ ἀναθεώρηση
ς κρατικῆς πολιτικῆς γιὰ τὸν τουρισμό.
ἔ-’,σα 0" αὐτὸ τὸ πλαίσιο επιχειρεῖται μιὰ σύντομη ἀνασκόπηση τῶν στόχων,
’ν τάσεων,- τῶν ἑξελίξεων και τῶν ἀποτελεσμάτων τοῦ τουρισμοῦ, ὅπως
’ “ νίστηκε στὴν Ελλάδα τὴν τελευταία εικοσιπενταετια, καθὼς καὶ μιὰ
’ ‘ ξιολόγηση δυνατῶν τρόπων μελλοντικῆς τουριστικῆς πολιτικῆς βαμερ
ινὰ
ἑλληνικά δεδομένα

Γ

Σύντομη ανασκόπηση καὶ κριτικῆ
τῆς ἑξέλιξης τοῦ ἑλληνικοῦ τουρι-

σμοῠ
H κρατικὴ πολιτικὴ γιὰ τὸν τουρισμὸ ἄρχισε
να ἐμφανίζεται στῆν Ελλάδα στῆ δεκαετία τοῦ
1950 μὲ στόχο τὴν ανάληψη ἀπὸ τὸν Ἐθνικὸ
Ὀργανισμὸ Τουρισμοῦ (E.OT) ἑνὸς ρόλουκαταλύτη ποὺ θα χρησὶμευε σαν παράδειγμα
καὶ σαν κίνητρο για τὴν ἰδιωτικὴ ἐπιχειρηματικῆ πρωτοβουλία, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ ἀνεβασμα τοῦ ἐπιπέδου ἑξυπήρετησης τῶν τουρι-

στῶν καὶ τῆ διεθνὴ προβολὴ τοῦ ἐλληνικοῦ
τουρισμοῦ. Ἔτσι ὁ ΕΟΤ ἀνέλαβε τὴν κατασκευὴ καὶ λειτουργία τῶν «Ξενία», ἐνὸς δικτύου ξενοδοχειακῆς ὑποδομῆς που κάλυπτε
ὅλο σχεδὸν τὸν ἑλλαδικὸ χῶρο. "Ag σημειωθεῖ
ὅτι τά- χαρακτηριστικὰ τῆς παραπάνω πολιτικῆς προσδιόρισαν καὶτὸ μέγεθος τῶν «Ξενία»,
καθὼς καὶ τὴ θέση τους μέσα σὲ ἐπαρχιακὲς
πόλεις ἢ κοντα σὲ διαμορφωμένους τουριστικοὺς τόπους. Ἐπίσης ὁ EOT ἀναλαβε, μεταξὺ
ἄλλων, τῆν κατασκευὴ ὀργανωμένων πλαζ καὶ
μαρινῶν (χώρων λιμενισμοῦ μικρῶν πλοίων),
καθὼς καὶ τὴν ἐπιδότηση κρουαζιερῶν.
Ἕως τα μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1960 περίπου, καὶ παρὰ τῆ σταθερῆ ἄνοδο τοῦ ἀριθμοῦ
τουριστῶν, τοῦ τουριστικοῦ συναλλάγματος
καὶ τῶν τουριστικῶν κλινῶνῑ, ἡ τουριστικὴ
ἀνάπτυξη δὲν εἶχε ἐμφανίσει ἐντονα τα ἀρνητικά της χαρακτηριστικὰ, ἡ κρατικὴ πολιτικὴ
δὲν εἶχε ἀποκρυσταλλωθεῖ - ἀντιμετωπίζοντας
τὸ φαινόμενο με συνεχεῖς πειραματισμοὺς —
καὶ ἡ ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία εἶχε ἀντιληφθεῖ
τὶς δυνατότητες ἐπιχειρηματικοῦ κέρδους,
ἀλλα εἶχε ἀναλάβει περιορισμένη δραστηριοτητα, δημιουργῶντας μικρές ξενοδοχειακες
μονάδες κοντα ἢ μέσα σὲ ἀστικὰ ἢ τουριστικὰ
κέντρα, ἐκμεταλλευόμενη τὴν ὑφισταμένη
ὑποδο '.
Ὁ βἯΙσικὸς παράγοντας ποὺ μετέβαλε καὶ
καθόρισε τὸ χαρακτῆρα τοῦ τουρισμοῦ στὴν
Ἑλλάδα τὰ ἑπόμενα χρόνια ἧταν τὸ ὕψος καὶ ὁ
χαρακτῆρας τῆς πιστοδοτικῆς πολιτικῆς ποὺ
ἐφαρμὸστηκε ἀπὸ τὸ 1968 ἕως τὸ 1974. Σ’
αὐτὸ τὸ διάστημα ὁ δανεισμὸς τοῦ ἰδιωτικοῦ
τομέα για ξενοδοχειακὲς ἐγκαταστάσεις ξεπέρασε τα 15 διο. δρχ., τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν
ὁποίων συγκεντρώθηκε σὲ ὁρισμένες περιοχὲς
ὅπου ἤδη ὑπῆρχε τουριστικὴ ὑποδομή, ὅπως ἡ
εύρύτερη περιοχὴ Ἀθηνῶν, ἡ Κέρκυρα, ἡ P6δος, ἡ Κρήτη.
’Καθὼς ἡ τουριστικὴ κίνηση φούντωνε, αρχισε να γίνεται λόγος για ἀνάπτυξη νέων,
ἀγνώστων τουριστικῶν πόρων καὶ για προγραμματισμό. Ἡ τουριστικὴ πολιτικὴ κατὰ τῆν
περίοδο ἐκείνη ὑποτίθεται ὅτι ἀποσκοποῦσε
στὴν ἀνάπτυξη τῶν πόρων αὐτῶν μέσω τῆς
ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας, ποὺ προωθοῦνταν με
κρατικαδάνεια. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο θα ἐξασφαλιζὸταν ἡ μεγιστρποίηση τοῦ τουριστικοῦ
συναλλάγματος, ποὺ ἠταν καὶ ὁ κύριος στόχος
τῆς τουριστικῆς πολιτικῆς. Εἶναι γνωστὲς οἱ

1. '0 ἀριθμὸς τῶν τουριστῶν ξεπέρασε τὸ 1.000.000 καὶ τὸ
τουριστικὸ συνάλλαγμα τὰ 100.000.000 δολλ. τὰ ἐτη 196566.
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ἀτασθαλίες που ἐγιναν ἐπὶ Χούντας πίσω ἀπὸ
τὸ πρόσχημα αὐτὸ καὶ δέν θα ἐξαντλήσου με τὸ
θέμα. Ἐπισημαίνουμε μόνο τα ἑξῆς σημεῖαῖ
α. Χρησιμοποιήθηκαν, ὑποτίθεται σαν κἰνητρο αναπτυξης, οἱ «προτεραιότητες» δανειοδότησης, ποὺ ἄλλαζαν κάθε τόσο, ἐκφράζοντας τὴν πρόθεση τῆς Χουντικῆς Κυβέρνησης να ἀναπτύξει τὴν A ἢ τῆ Β περιοχή. Οἱ
ἐπιλογὲς ὅμως αὑτές, ἀντὶ να ἀποτελοῦν
ἀπόρροια προγραμματισμοῦ, ἐξυπηρετοῦσαν
γνωστὲςσκοπιμότητες.
β. Τὸ ἐλάχιοτο μέγεθος τῶν τουριστικῶν
ἐπιχειρήσεων, σαν προϋπόθεση δανειοδότησης, αὐξανὸταν κάθε χρόνο καὶ περισσότερο,
μὲ τῆ δικαιολογία τοῦ βιωσίμου τῆς ἐπιχείρησης, στῆν πραγματικότητα ὅμως για να περιορισθεῐ ὁ κύκλος τῶν δανειοδοτουμένων. Στα
τελευταῖα χρόνια τῆς Χούντας ὁ έκλεκτικισμὸς
τῶν «πελατῶν» τοῦ ΕΟΤ εἶχε φτάσει σε σημεῐο
ἀπροκάλυπτης προκλητικότητας.
Μια τέτοια πολιτική, συνδυασμένη μὲ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ δανεισμὸς στῆν πραγματικὸτητα
έφτανε τὸ 100% τῶν ἐξόδων κατασκευῆς καὶ
τὴν εὐκολία ἀπόκτησης γῆς μέσω ἀπαλλοτριώσεων για «δημόσια ὠφέλεια», ἐνθάρρυνε τὴ
δημιουργία μεγάλων ξενοδοχειακῶν μονάδων.
Μήπως ὅμως πραγματοποιήθηκε τουλάχιοτον ὁ βασικὸς στόχος τῆς μεγιστοποίησης τοῦ
τουριστικοῦ συναλλάγματος; Ἀμφιβάλλουμε
σοβαρά; Οἱ ξένες ἐταιρίες ποὺ ἀνέλαβαν τὴν
ἀνάπτυξη τουριστικῶν πόρων, προσέφεραν
τελικὰ περισσότερη «φίρμα» καὶ «ὑπηρεσίας
διαχείρισης» (Management), παρὰ συνάλλαγμα. Ἐκτὸς αὐτοῦ, οἱ μεγάλες ἐγκαταστάσεις
πολυτελείας καὶ A’ κατηγορίας ἀπαιτοῦν ἐξαγωγὴ σημαντικῶν ποσοτήτων συναλλάγματος
για ἀγορὰ ὑλικῶν, εἰδῶν ἐξοπλισμοῦ κ.λπ. ἀπὸ
τὸ ἐξωτερικό. Τέλος, μέρος τῶν τουριστικῶν
δαπανῶν τῆς ὀργανωμένης τουριστικῆς πελατείας καταβάλλλεται, ὅπως εἶναι γνωστό, στὸ
ἐξωτερικό.
Ἡ ’έλλειψη προγραμματισμοῦ τουριστικῆς
ἀνάπτυξης 0' αὐτῆ τὴν περίοδο, πέρα ἀπὸ τὴ
δημιουργία ζημιῶν, ὅπως π.χ. ἡ καταστροφὴ
τοῦ περιβάλλοντος καὶ τῶν φυσικῶν καὶ πολιτιοτικῶν πόρων, ἡ έλλειψη διαούνδεσ ς τουριστικῆς καὶ τοπικῆς ἀνάπτυξης κ.λπ., ε χε σαν
ἀποτέλεσμα καὶ μιὰ σειρα ἀπὸ ἀσυντόνιστες
ἀποφάσεις καὶ ἐνέργειες, ὅπως π.χ. ἡ δημιουργία σχολῶν τουριστικῶν ἐπαγγελμάτωνν μὲ
κρατικὴ ἐπιχορήγηση σπουδῶν καὶ μὲ
9-10.000 ἀποφοίτους μέχρι σήμερα, ἀπὸ τοὺς
ὁποίους μόνο τὸ 1/3 ἀπασχολεῑται στὸν τομέα,
γιατὶ τὸ πρόβλημα τῆς ἐπσχιιακῆς ἀπασχόλη· ,σης τοὺς κάνει να στραφοῦν σὲ πιὸ σταθερὰ
ἐπαγγέλματα.

Ἐξετάζοντας λοιπὸν ἀναδρομικα τὴν ἐξέλιξη τῆς τελευταίας εἰκοσιπενταετίας καὶ τὶς
τάσεις ποὺ διαγράφονται, μποροῦμε να ποῦμε
πὼς οἱ διάφοροι τρόποι τουριστικῆς ἀνάπτυξης σχηματίζουν δύο γενικευμένες κατηγορίες;
Ἡ μία ἀφορᾱ τῆν ἀνάπτυξη γύρω ἀπὸ κάποιο .
ὑπάρχοντα πυρήνα-τουριστικὸ οἰκισμὸ ἢ
πόλη, κοντα σε κάποιο σημαντικα πόλο έλξης,
καὶ περιλαμβάνει μικρές καὶ μεσαῖες ἐπιχειρήσεις ποὺ ἀναπτύσσονται τόσο κοντύτερα στὸν
οίκισμὸ ὅσο λιγότερες κεντρικὲς λειτουργίες
διαθέτουν οἱ ἴδιες. Ἡ ἀλλη ἀφορᾶ τεράστιες
’ τουριστικές ἀναπτύξεις (5.000 - 10.0.000 κλινῶν) σὲ παρθένες ακτές, ποὺ διαθέτουν καὶ
πουλοῦν οτοὺς πελάτες τους ὅλων τῶν εἰδῶν
τις κεντρικὲς καὶ ψυχαγωγικὲς λειτουργίες. Σὲ
αλλες χῶρες τῆς Μεσογείου (Ἰταλία, Σαρδηνία, Γαλλία) τέτοιου εἴδους ἀναπτύξεις πραγματοποιήθηκαν μὲ ρυθμιστικα σχέδια, δηλαδὴ σαν αθροισμα ἑνὸς ἀριθμοῦ μικρῶν καὶ
μεσαίων ἐπιχειρήσεων, ποὺ λειτουργοῦν ἀνεξαρτητα, ἀλλὰ ποὺ συνεργάζονται σὲ μορφὴ
κοινοπραξίας, αναφορικα μὲ μια σειρα ἀπὸ
θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, ὅπως ἡ ἐφαρμογὴ ἐνὸς ένιαίου σχεδίου ἀνάπτυξης, οἱ ἐπαφές μὲ τὰ τουριστικὰ γραφεῖα, ὁ λειτουργικὸς
συντονισμὸς μεταξὺ ἐπιχειρήσεων διαμονῆς
καὶ ἐπιχειρήσεων ψυχαγωγίας, ὁ καθαρισμὸς
τῆς ἀκτῆς καὶ ἡ συντήρηση ὅλων τῶν «μῆ κερδοφὸρων» λειτουργιῶν τοῦ χώρου. Στὴν Ἑλλάδα ὅμως ένα-δυὸ ἀναπτύξεις τέτοιου μεγέθους ποὺ πραγματοποιήθηκαν, ἀποτελοῦν, ἡ
κάθε μία, μια ἑνιαία μεγαλοκεφαλαιουχικῆ
ἐπιχείρηση.

Ἀξιολόγηση δύο δυνατῶν τρόπων
τουριστικῆς ανάπτυξης
“Ag προσπαθήσουμε τώρα να ἀξιολογήσουμε
αὐτὲς τὶς δύο κατηγορίες τρόπων ἀναπτυξης
κάτω ἀπὸ τὸ πρίσμα μιᾶς σειρᾶς ἀπὸ
κριτήρια-στόχους (οἰκονομικούς, κοινωνικούς
καὶ περιβαλλοντικοὺς) έχοντας ὑπ’ ὅψη καὶτὰ
ἑλληνικα δεδομένα, ὥστε να ὑποβοηθηθεῖ ἡ ν
προδιαγραφὴ τῆς πρέπουσας τουριστικῆς πολιτικῆς.
Οἱ μεγαλες ἀναπτύξεις παρθένων περιοχῶν
μακρια ἀπὸ πόλεις έχουν τὴν ἐνδογενῆ δυσκολία ὅτι ἀπαιτοῦν μεγάλες ἐπενδύσεις, ἀφοῦ τα
πάντα πρέπει να δημιουργηθοῦν ἀπὸ τὸ μηδέν,
Ἐαν τα κεφάλαια ἧταν κρατικα ἢ εἀν τὸ κράτος ἐπεδίωκε να διατηρήσει τὸ ἴδιο τὸν ἐλεγχο
τῆς ἐπιχείρησης, τότε τέτοιες ἀναπτύξεις μὲ τὴ
μορφὴ ἐνιαίας ἐπιχείρησης θα μποροῦσαν νὰ
ἀποφέρουν σημαντικα ὀφέλη στῆν ἐθνικὴ οἰκονομία, ἀφοῦ τὸ κέρδος θα ἐμενε στῆ χώρα, ἢ
ἐν παση περιπτώσει θα περιοριζόταν στὸ ἐλάχιστο ἡ ἐκροὴ συναλλάγματος μὲ τὴ μορφὴ τῆς
ἀμοιβῆς ξένου κεφαλαίου.
Οἱ ἴδιες ἀναπτύξεις μὲ τῆ μορφὴ πολλῶν μι- “ ’ἶ
κρῶν καὶ μεσαίων ἐπιχειρήσεων ποὺ συνεργάζονται κοινοπραξιακά, χωρὶς να χάνουν τὴν
αὐτοτέλειά τους, θα εἶχαν ἐπίσης πολλὰ πλεονεκτήματα ἀπὸ αποψη ἐθνικῆς καὶ περιφερειακῆς οἰκονομίας, ὅπως π.χ.
-Τὸ ὅτι θα μποροῦσε έτσι να ἀπαλλαγεῖ ἡ
ἀνάπτυξη ἀπὸ τὴν ἀνάγκη καὶ ἑπομένως τὴν
ἐξάρτηση τοῦ ξένου κεφαλαίου.
-Τὸ ὅτι τὸ χρησιμοποιούμενο κεφάλαιο θα
Ῑῖ
μποροῦσε να συναπαρτίζεται ἐτσι ἀπὸ πολλὰ
μικρότερα ἑλληνικά, περιφερειακα ἢ καὶ τοπικὰ κεφάλαια, καὶ ἑπομένως τὸ κέρδος να ,μοιράζεται σὲ περισσότερους καινὰ «παραμένει» στὴν περιφέρεια ἢ καὶ στῆν περιοχὴ τοῦ _> ι,
τουριστικοῦ πόρου.

,

Για τὶ ἑλληνικὲς συνθῆκες ὅμως δὲν φαίνε-. , ,;: ,
ται να ε ναι εὔκολη οὔτε ἡ προϋπόθεση τοῦ
κρατικοῦ ἐλέγχου πάνω σὲ μια ένιαία μεγαλοῂ
κεφαλαιουχικὴ ἐπιχείρηση - για λόγους πολιτικοῦ συστήματος - οὕτε ἡ κοινοπραξιακῆ ’·
νεργασία πολλῶν μικρῶν ἐπιχειρηματιῶνίτ
λόγους ἀπουσίας πνεύματος συνεταιρ

’

τητας. Ἔτσι τὸ κράτος ἀποφεύγει τὸν προγραμματισμὸ τέτοιου τύπου ἀναπτύξεων καὶ
καταφεύγει στῆν εὔκολη λύση τῆς παραχώρησής τους στὸ μεγαλο ἰδιωτικὸ κεφάλαιο, λύση
δηλαδὴ κατ’ ἐξοχὴν ἀπρογραμματικῆ.
Ἀπὸ κοινωνικὴ αποψη οἱ μεγάλες ἀναπτύξεις μακρια ἀπὸ πόλεις, κυρίως ὅταν ἀποτελοῦν ἀντικείμενο ἐνιαίας μεγαλοκεφαλαιουχικῆς ἐπιχείρησης, προκαθορίζουν, λόγω
ύψους ἐπενδύσεων καὶ κερδοσκοπικῶν στόχων τῆς ἐπιχείρησης, τουρισμὸ ὑψηλοῦ εἰσοδηματικοῦ ἐπιπέδου, καὶ ἑπομένως βασικα
ἀντικοινωνικοῦ χαρακτῆρα. Θαυμασιοι τουριστικοί πόροι, αγνωοτοι μέχρι τώρα, ἀκτές,
δάση, βουνα, γίνονται έτσι ὃλο καὶ περισσότερο ἀπρόσιτοι στὸ λαό.
Ἕνα μόνο «πλεονέκτημα» θα μποροῦσε ἴσως
να καταλογίσει κανεὶς σ’ αὐτὸ τὸ εἰδος ἀπρογραμμάτιστης τουριστικῆς αναπτυξης, ἀπέναντι στῆν ἀπρογραμμάτιστη τουριστικὴ ἀνάπτυξη τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρῆσεωνῑ ὅτι
ἐχει τῆ δυνατότητα να προστατεύει καλύτερα
τὸ τοπίο, ἀφοῦ οἰ μεγαλοεπιχειρηματίες μποροῦν ἀσφαλῶς να πληρώσουν μια ἀρχιτεκτονικὴ καλύτερα προσαρμοσμένη στὸ τοπίο τόσο σαν κόστος κατασκευῆς, ὅσο καὶ σαν κόστος λειτουργίας - καὶ έχουν ἐπίσης ἀρχίσει να
ἀνακαλύπτουν ὅτι ἡ προστασία τοῦ τοπίου καὶ
οῖ χαμηλὲς πυκνότητες πληρώνονται σήμερα
καλύτερα ἀπὸ τοὺς πλούσιους τσυρίστες,
Ἀντίθετα οἱ ἀναπτύξεις μικροῦ καὶ μεσαίου
μεγέθους γύρω ἀπὸ ὑπάρχοντες πυρῆνες,
κοντα σὲ κάποιο σημαντικὸ πόλο έλξης, κάτω
ἀπὸ προῦποθέσεις προσεκτικοῦ προγραμματισμοῦ, παρουσιάζουν μεγάλες δυνατότητες για
τὸν ἑλληνικὸ τουρισμὸ αὐτὴ τὴ στιγμή, τόσο
ἀπὸ οἰκονομικὴ - ἐθνική, περιφερειακὴ καὶ
τοπικῆ - ὅσο καὶ ἀπὸ κοινωνικὴ καὶ περιβαλλοντικὴ αποψη. Πρέπει ὅμως να ξεκαθαρίσουμε προηγουμένως για ποιοῦ εἴδους ἀναπτύξεις μιλᾶμε καὶ τί μορφὴ μποροῦν αὐτὲς να
πάρουν ὅταν προγραμματιστοῦν σωστά, σὲ
σχέση μὲ ἐκείνη που παίρνουν συνήθως ὅταν
ἀφεθοῦν ἀπρογραμματιστες.
Ὑπάρχουν στῆν Ἑλλάδα μια σειρα ἀπὸ σημαντικοὺς καὶ γνωστοὺς πόλους ἓλξης, ποὺ
συγκεντρώνουν, κάθε χρόνο, μεγάλους ἀριθμοὺς τουριστῶν, διαθέτουν, ἂς ποῦμε, μια
πρωτογενῆ τουριστικὴ πελατεία ἐξ αἰτίας τοῦ
ψηλοῦ συγκριτικοῦ τους πλεονεκτήματος, εἴτε
πρόκειται για ἀρχαιολογικοὺς χώρους (π.χ.
Δελφοί, Ὀλυμπία), ε’ίτε για παραδοσιακσὺς
οἰκισμοὺς κοντα στῆ θάλασσα (π.χ. Μύκονος,
Ὕδρα), εἴτε για νησια μὲ τουριστικὴ παράδοση (π.χ. Κέρκυρα, Ρόδος). Οἱ πόροι αὐτοὶ
έχουν μέχρι σήμερα ἀναπτυχθεῖ ἀπρογραμμάτιστα, μὲ βάση τῆ διεθνῆ «φήμη» ποὺ δημιούργησαν καὶ μὲ συνέπεια να προκαλεῖται ἐκεῖ μια
ὑπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων ποὺ δημιουργεῑ προβλήματα καὶ ἀφήνει ἀνεκμετάλλευτες σημαντικὲς δυνατότητες, π.χ.
α) Στοὺς ἀρχαιολογικοὺς χώρους δημιουργεῖται συνωστισμὸς ἐπισκεπτῶν καὶ αὐτοκι’ νήτων ποὺ ἀλλοιώνει τὸ χαρακτῆρα τοῦ πόρου
καὶ κουράζει τοὺς ἐπισκέπτες, ἢ ὑπερσυγκέντρωση τουριστικῶν ἐγκαταοτάσεων ποὺ καταστρέφει τὸ τοπίοψ(π.χ. Δελφοί).
β) Ἡ ἐπίσκεψη καὶ ἡ χρήση ἑνὸς τέτοιου
πόλου ἐλξης, ὅσο σημαντικὸς καὶ αν εἷναι αὐτός, καταντᾶ πολλὲς φορὲς μονότονη για τοὺς
τσυρίστες, ἂν δὲν συνδυάζεται καὶ με αλλες
συμπληρωματικὲς δραστηριότητες (π.χ. στῆ
Ρόδσ λείπει ἡ ἐπαφὴ μὲ τῆν τοπικῆ ζωή, οτοὺς
Δελφοὺς ἡ δυνατότητα για μπάνιο κ.λπ.).
γ) ῗΑπὸ άποψη οἰκονομικῶν ὠφελειῶν, αὐτοῦ τοῦ ε’ίδους ἡ απρογραμμάτιστη ἀνάπτυξη,
Α κάθε ἄλλο παρὰ ἐξαντλεῖ τὶς ἐνδογενεῑς δυνατότητες τῶν σημαντικῶν τουριστικῶν πόρων,
’ τόσο ὡς πρὸς τὸ ὕψος, ὅσο καὶ ὡς πρὸς τὴν

κατανομῆ τοῦ εἰσοδήματος.
Σὲ σύγκριση βέβαια μὲ τὶς μεγαλοκεφαλαιουχικὲς ἀναπτύξεις τῶν «παρθένων»
Βπερισχὼν, ἡ κατηγορία αὐτῆ ὰνάπτυξης μι-

κρῶν καὶ μεσαίων ἐπιχειρήσεων γύρω ἀπὸ
σημαντικοὺς πόλους έλξης, ἐκόμα καὶ στῆν
ἀπρογραμμάτιστη μορφή της, παρουσιάζει πλεονεκτήματα, τόσο ἀπὸ άποψη περιφερειακῆς καὶ τοπικῆς οἰκονομίας, ἀφοῦ παρέχει
τῆ δυνατότητα ἀξιοποίησης τῶν μικρῶν καὶ
μεσαίων περιφερειακῶν καὶ τοπικῶν κεφαλαίων, ὅσο καὶ ἀπὸ ὅιποψη κοινωνικοῦ τουρισμοῦ, ἀφοῦ ἡ ποικιλία στα μεγέθη τῶν ἐπενδυτικῶν κεφαλαίων καὶ ὁ συναγωνισμὸς ἐπιτρέπουν τὴν ἀνάπτυξη φθηνῶν τουριστικῶν ὑπηρεσιῶν καλῆς ποιότητας. Πῶς θα μποροῦσε
ὅμως να προδιαγραφεῖ σὲ γενικές γραμμὲς
ἐνας τουριστικὸς προγραμματισμὸς ἱκανὸς να
ἐλαχιστοποιήσει τὰ μειονεκτήματα αὑτοῦ τοῦ
εἴδους ἀνάπτυξης, μεγιστοποιώντας ταυτόχρονα καὶ τὶς ὁυνατότητες ,τῶν σημαντικῶν
ἛΟΡΙ-ῗιβάιαῖῗὴι Τάόρξςτῗχὲλιὸς τέτοιου προγραμματισμοῦ εἰναι να χρησιμοποιοῦνται οἱ σημαντικοὶ
τουριστικοὶ πόροι μόνο σαν πόλοι έλξης καὶ
ὅχι σαν τόποι ὑπερεκμετάλλευσης τοῦ τουριστικοῦ ρεύματος που έχουν δημιουργήσει.
Αὐτὸ σημαίνει τρία πράγματαῑ
α. ’Ὀτι θα πρέπει να καθοριοτοῦν για τοὺς
σημαντικοὺς τουριστικοὺς πόρους ἀνώτατα
ὅρια χωρητικότητας δραστηριοτήτων.
β. Ὅτι θα πρέπει να ἐπιδιωχθεῖ ἡ αποκέντρωση τῶν δραστηριοτήτων σε πόρους με συμπληρωματικα ἐνδιαφέροντα, στῆν περιφέρεια
τῶν σημαντικῶν πόρων.
γ. Ὅτι θα πρέπει να διασυνδεθοῦν μὲ γρήγορες καὶ ανετες συγκοινωνίες οἰ περιφερειακοὶ πόροι μὲ τὸν ἑκάστοτε σημαντικὸ κεντρικὸ
πόρο, στα πλαίσια τουριστικῶν ὑποκυκλωμάτων.
Μια δεύτερη ἀρχὴ εἰναι να χρησιμοποιοῦνται, κατα τῆν ἀποκέντρωση τῶν δραστηριοτήτων οτοὺς περιφερειακοὺς πόρους, ὅσο γίνεται
περισσότερο οἱ ὑπάρχουσες ἐγκαταστάσεις
τῶν παραδοσιακῶν οἰκισμῶν - σπίτια, μαγα1966

1967

Ξένοι ἐπισκέπτες
χ-ώρας
,

997.600

Ξὶλᾙῶέῗισκέπτες

250.000

%

25,0

ζιά, πλατεῖες, λιμάνιακλπ. - ἐνῶ ἐκεῖ ὅπου

ἀπαιτεῖται ἀνέγερση νέων ξενοδοχειακῶν. ἐγκαταστάσεων να προωθοῦνται μικρὲς ἐπιχειρηματικές μονάδες σὲ μικρὴ ἀπόσταση ἀπὸ
τοὺς οἰκισμούς, ὥστε να κάνουν χρήση τῶν
κεντρικῶν λειτουργιῶν τους καὶ να παρέχουν
τὴ δυνατότητα ἐπαφῆς μὲ τὴν τοπικῆ ζωή.
Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο πετυχαίνουμε;
_
0. Τὴν προστασία τῶν σημαντικῶν τουριστικῶν πόρων.
β. Τὴν ἀνάπτυξη νέων τουριστικῶν πόρων
μὲ βάση τὴν ἐκμετάλλευση ,τοῦ τουριστικοῦ
ρεύματος τῶν σημαντικῶν πόλων έλξης καὶ με
γνώμονα τῆ μεγιστοποίηση τῆς τοπικῆς, περιφερειακῆς καὶ οἰκονομικῆς ῶφέλειας, ἀντὶ τοῦ
κέρδους τῶν μεγαλοκεφαλαιουχικῶν τουριοτικῶν ἐπιχειρήσεων, καθὼς καὶ τῆ δημιουργία προϋποθέσεων για τῆν ἀνάπτυξη κοινωνικοῦ τουρισμοῦ.

γ. Τὸν ἐμπλουτισμὸ τοῦ φάσματος ἐντυπώσεων τῶν τουριστῶν, μὲ συνέπεια τὴν προβολὴ
τῶν σημαντικῶν πόλων έλξης καὶ τὴν τόνωοη
τῆς συμμετοχῆς τῶν τουριστῶν στὶς δραστηριότητες τῶν πόλων αὐτῶν.
Σαν παράδειγμα μποροῦμε να ἀναφέρουμε
τὴν περίπτωση τῶν Δελφῶν. Στὸ σημαντικὸ
αὐτὸ πόλο έλξης συγκεντρώνονται κάθε χρόνο
ἑκατοντάδες χιλιάδες ξένοι τσυρίστες, πού,
ἐνῶ ὁ ἀπόλυτος ἀριθμός τους αὐξάνει, τὸ ποσοστό τους στὸ σύνολο τῶν ξένων ἐπισκεπτῶν
τῆς χώρας μειώνεται, ἀπὸ ’έλλειψη ὀργάνωσης,
ἀδυναμία να ἀντιληφθοῦν τὸ δελφικὸ πνεῦμα
λόγω κούρασης, συγωστισμοῦ καὶ ἀπουσίας
σχεδιασμοῦ τῆς λειτουργίας τῆς“ ἐπίσκεψης
ἀπὸ τὸ κράτος, καθὼς ἐπίσης καὶ λόγω ἀπουσίας συμπληρωματικῶν ἐνδιαφερόντων στῆν
περιοχή. Ἐκτὸς αὐτοῦ ἡ πληθώρα τῶν ξενοδοχειακῶν καὶ λοιπῶν ἐγκαταστάσεων ἀλλοιώνει
τὸ δελφικὸ τοπίο, ἐνῶή ὑπόλοιπη περιοχὴ δὲν
ἀποκομίζει σχεδὸν τίπστα ἀπὸ τῆν τουριστικὴ
κίνηση τῶν Δελφῶν.
1969

1970

849.000

879.500 1.139.400

1.407.500

1.981.300

205.000

178.000

280.000

310.000

19,9

15,6

24,1

1968

21,3

220.000

19,3

1971

2'1

Σύμφωνα μὲ τα δεδομένα τῆς χωροταξικῆς

(Κίρρα, Ἅγ. Ἰσίδωρος), παραδοσιακῶν οἰκισμῶν (Ἀράχωβα, Γαλαξείδι), ὀρεινῶν πόρων
νῆς καταστάσης ἀφεθεῖ να ἀκολουθήσει τίς
(Παρνασσὸς κ.λπ.) —— στα πλαίσια τουριστικῶν
ὑπάρχουσες τάσεις χωρὶς προγραμματισμό, οἱ
ὑποκυκλωμάτων τοῦ ρεύματος Δελφῶν, ὅχι,
Δελφοὶ θα γεμίσουν ξενοδοχεῖα, ἐνῶ τὸ ἐνδιαμόνο οἱ διανυκτερεύσεις καὶ ἑπομένως τὸ
φέρσν τῶν ξένων τουριστῶν θα ἐξακολουθεῖ
συνολικὸ εἰσόδημα τῆς περιοχῆς ἀπὸ τὸν τουνα μειώνεται. Ἀντίθετα, αν ἐφαρμοστεῖ μια , ρισμὸ θα αὐξηθεῖ σημαντικα, ἀλλα θα ἐχει ἐπιτουριστικὴ πολιτικὴ βασισμένη στὶς παρατευχθεῖ καὶ ἡ ὁμαλὴ κατανομή του στὸ χῶρο,
πάνω ἀρχές, ὅπως προτείνεται στῆνμελέτη, ποὺ
ἐνῶ ταυτόχρονα θα έχει προστατευθεῖ σημαννα περιλαμβάνει τῆν ἀνάπτυξη μιᾶς σειρᾶς
τικα τὸ δελφικὸ τοπίο απὸ τὴν αποκέντρωση
περιφερειακῶν τουριστικῶν πόρων - ακτῶν
τῶν ξενοδοχειακῶν κλινῶν.

μελέτης τῆς περιοχῆς, ἂν ἡ ἐξὲλιξη τῆς 61111891-

Σήμερα
(1972)

Ἐπισκέπτες Δελφῶν
Διαμένοντες στῆν περιοχὴ
% ἐπισκεπτῶν
Διαμένοντες οτοὺς Δελφοὺς
Ψοδιαμενόντων στῆν περιοχὴ
Σύνολο κλινῶν περιοχῆς
Κλίνες στοὺς Δελφοὺς
Ἀπασχολούμενοι
Εἰσόδημα (ἐκ. δρχλέτ.)

,

600.000
90.000
15
80000
89
1.100
980
600
120

Θα μποροῦσε να ὑποθέσει κανεὶς ὅτι τα
κραυγαλέα λάθη ποὺ διαπράχθηκαν ὣς σήμερα εἶχαν καὶ κάποιο θετικὸ ἀποτέλεσμα, ἂν
έπεισαν τῆν κοινὴ γνώμη καὶ τοὺς φορεῖς
ἐξουσίας για τὴν ἀνάγκη ἀναπροσανατολισμοῦ καὶ οὐσιαστικοῦ προγραμματισμοῡ τοῦ
τουρισμοῦ. Τουλάχιστον οἱ ἀρχὲς τῆς τουριστικῆς πολιτικῆς ποὺ περιγράφονται παραπάνω φαίνεται να έχουν πολλα κοινα σημεῖα
μὲ τῆν ἐπίσημη κρατικὴ τουριστικὴ πολιτική,

Ἐξέλιξη χωρὶς
Προγραμματισμὸ

2.730.000
720.000
26
500000
70
6.500
3.000
2500
630

Ἐξέλιξη μὲ
Προγραμματισμὸ

2.730.000
1.210.000
45
380000
31
12.500
2000
4.200
1.050

ὅπως αρχισε να διαμορφώνεται μετα τῆ μεταπολίτευση. Σύμφωνα με πρόσφατες ἀνακοινώσεις, ἡ πολιτικὴ αὐτῆ προσανατολίζεται σε τομεῖς περισσότερα ὀργανωτικοὺς παρα κατασκευῆς. Για τὴ συσχέτιση τῆς τουριστικῆς μὲ
τὴν περιφερειακὴ ἀνάπτυξη καὶ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος τῆς ἐποχιακῆς τουριστικῆς ἀπασχόλησης, προγραμματίζονται ἐγκαταστάσεις σὲ περιοχές χειμερινοῦ τουρισμοῦ
καὶ ἰαματικῶν πηγῶν, καθὼς καὶ διασκευές

καὶ ἀναμορφώσεις σπιτιῶν ἢ συνόλων παραδοσιακῶν οἰκισμῶν, Παράλληλα, προβλέπεται
η μελέτη προγράμματος για τὴν προσέλευση
τουριστων μικρῶν καὶ μεσαίων εἰσοδηματικῶν
τάξεων, ντόπιων καὶ ξένων, καὶ τονίζεται ἡ
ἀνάγκη θεώρησης τοῦ τουρισμοῦ σαν συμπληρωματικοῦ τῶν ἀλλων τομέων ἀνάπτυξης,
Αὺγὴ Μαρ κοπο ὑλου
Κωστής Γκάρτζος

Δὲν φιλοὸοξοῦμε να ταράξουμε τὰ ἥσυχα νερ

Μια
συνηθισμένη
ἱστορία
ἀσυδοσίας

1101‘) ἄφησε ἡ (δικτατορία. Παλέβουμε ἀκόμα ’μ
τὰ κύματα. ,Τὸ Τουριστικὸ Συνκρότημα τῆς μᾷ“
«ΚΑΨΗΣ A.E.» στῂν Ἃγία Πελαγία τῆς “
Κρήτης - καὶ ὁὲν εἰναι τὸ μόνο - μᾶς ὁείχνε ‘
πῶς οἱ ὁιάφορες ἐπιχειρήσεις κινητοποιοῦνι
πάντα, γίνονται οἱ ἴὸιες κράτος - ὅταν μπορουν.

- γιὰ να ἐξουὸετερώσουν ὁποιονὸήποτε
στέκεται ἑμπόὸιο στα συμφέροντά ,τους;

1972. Ἀντιβασιλεύς - Πρωθυπουργὸς 11./1117;
Γεώρνιος Παπαδόπουλος. Ὑφυπουρνὸῑςϊ*
Περιφερειακὸς Διοικητὴς Κρήτης ΓεώργίἸ

Γεωργαλᾶς... καὶ μύριοι ἄλλοι ἔπονται,’,; 7"
Τοῦ Πέτρου Γσϊτάνου

Ὴ ἱστορία ἀρχίζει ὅταν μερικοὶίδίοκτῆτες
κοπέδων,“ποὺ ἑνωμένα σχη ματίζουν μια-έ-κτ ’

.'

. στρέμματα στὸν ὅρμο Ἁγίας ΙΠελαγίας ςΚρ
να συνεταιρισθσῦν για να δημιουργήσσυν,

μονάδα. Μετὰ τὴν ἀρχικὴ συμφωνία τό
τούμενα ἀπὸ τὸ νόμο δικαιολογητικ
(ἀρ. 1676116-12-71) ζητ ώντας· τὸ ’ ἀνα
τους δάνειο.

22

εΗ τοποθεσία ἦταν περισσότερο ἀπὸ κατάλληλη για τῆν ἐπιτυχία μιᾶς τέτοιας πρωτοβουλίας, Αὐτὸ τοὺς δημιουργοῦσε μια
βεβαιότητα για τὴ θετικὴ ἀπάντησή ἀπὸ τὸν Ε.Ο.Τ., βεβαιότητα
7101‘) ἐνισχύονταν ἀπὸ τὴν ἀποψη ὅτι τὸ Κράτος θα έπρεπε να
βοηθήσει τούς κάτοικους τῆς περιοχῆς σε μια τέτοιου εἴδους
προσπάθεια.

Λογάριαζαν ὅμως οἱ ἂνθρωποι χωρὶς τὸν ξενοδόχον. Καὶ τὸ
ρόλο τοῦ ξενοδόχου έπαιξε κι. αὐτὴ τὴ φορὰ η «ΚΑΨΗΣ A.E»,
πού ἀπαρτίζεται απὸ «εἰδικους και ἱκανοὺς επιχειοηματιές
γνωστοὺς για τὴ σοβαρότητα τους» - ὅπως οἱ ιδιοι (113100710110—
λοῦνται - καὶ ποὺ εἶχε ἐνδιασέροντα στῆν ιδια πεοιοχή

καταοκευαστεῖ συγκρότημα 880 κρεβατιῶν μαζὶ με τοὺς βοηθητικοὺς καὶ ἀλλους χώρους. ‘H ἀνωτέρας κλάσεως πελατεία,
ὅμως, που ἡ «ΚΑΨΗΣ A.E.>> απευθύνεται, ὅπως πάλι ὴ ἰ’διοι
δηλώνει, θέλει άπλα. ‘O νόμος περιορίζει μὲν τῆν πυκνότητα,
ἀφήνει ἐλεύθερη ὅμως τὴν αραίωση. H παμφάγος ἐπιχείρηση
δέν χρειάζεται ανεπιθύμητους γείτονες. Καὶ πετυχαίνει μ ἐνα
σμπάρο δυὸ τριγόνια (Μήπως τα γειτονικά οἰκόπεδα ηταν καὶ
σε προνομιακῆ θέση στῆν ακροἰαλιά; )
"Ag σταθοῡμε τώρα λίγο στὸν τρόπο που γίνεται ὴ ἀπαλλοτρίωση. Τὸ Μονομελές Πρωτοδικεῖο Ἡρακλείου καθορίζει τὴν

Βρισκόμαστε στὸ Δεκέμβοη τοῦ 1971 στὴν καρδια τῆς
«ἐθνοσωτηρίου ἐπαναστάσειυς», ὅπου 01 δι(ιφορες «γνωστὲς για
τὴ σοβαρότητα τους ἐπιχειρήσεις» μέσα στὴ θεσμοποιημένη

τιμὴ τῶν 37 δραχμῶν τὸ τετραγωνικὸ μέτρο. Περίεργο ἀλήθεια
ὅταν τῆν ’ίδια στιγμή, στῆν ἴδια περιοχὴ 110‘1 σὲ λιγότερο προνο-

τρομοκρατία τῆς ἐποχῆς δροῦσάν ἀνεξέλεγκτα 1101 ἀδίστακτα,
με μοναδικὸ γνώμονα 1(‘1 συμφέροντά τους. (”Αραγε τώρα τί
γίνεται ς)
Ἕτσι ὴ αἴτηση στὸν E.O.T. ‘H9011118100 βρέθηκε ἀντιμέτωπη

τ.μ. Τά ἐχέγγυα σοβαρότητας τῆς «ΚΑΨΙ-ΙΣ A.E.» θριαμβεύουν.

με 1(‘1 ἐγδιαφεροντα της «ΚΑΨ ΗΣ A. E. » καί φυσικα ἐπιστρά-

σκαφές που πρὶν λίγο καιρό εἰχαν ξεκινήσει. Παρα τὴ μικρὴ
διάρκειά τους, αύτὲς οἱ ἀνασκαφές, πρόφτασαν - πολλὲς φορες
ε’ίμαστε καὶ κακότυχοι - να ἀποκαλύψουν ένα μικρὸ μέρος ἀπὸ
μνημεῖα καθὼς καὶ 1(‘1 ἐρείπια μιᾶς ἀρχαίας πόλης. Ρωτώντας
τὸν καθηγητὴ Paul Faure τοῦ Πανεπιστη μίου Κλερμὸν τῆς Γαλλίας μαθαίνουμε ὅτι αὐτὴ ὴ πόλη, που πιθανῶς λεγόταν ΔΙΟΝ,
ὑπῆρξε στὴ μινω“ι“κὴ ἐποχὴ καὶ βρέθηκε στῆν ἀκμή της ἀπὸ τὸν
5ο ὣς τὸν 3o αἰώνα π. X. Απὸ τα πήλινα σκεύη καὶ 1(‘1 νομίσματα ποὺ βρεθηκαν, φαίνεται πῶς τὸ λιμάνι τοῦ Διου ηταν
σημαντικὸ καὶ εῖχε ἐμπορικὲς σχέσεις με τῆν ’.A111111'1 τὴν Κο-

φηκε μὲ τὴν προφορικὴ απαντηση δτι ἀπορρίπτεται γιατὶ τὸ
σχῆμα τοῦ οἰκοπέδου δὲν ῆταν καλό.
Ev τῶ μεταξὺ στὴν ὸμάδα που εἶχε σχη ματιστεῖ ἐνταχθηκαν
καὶ άλλοι ἰδιοκτῆτες. Καινούργια σχέδια, ἀλλαγμένο καὶ τὸ
σχῆμα τοῦ οἰκοπέδου ποὺ δέν ἀρεσε, κατατίθενται στὴν Ἀθήνα
αὐτὴ τῆ φορά, τὸ Μάρτη τοῦ ’72 (ἀρ. 21933120-3-72). Ὁ 09110—

διος διευθυντὴς τοῦ Ε.Ο.Τ., ἀφοῦ θαύμασε τὴν ἐκταση καὶ ὑποσχέθηκε ὅτι ἡ α’ίτηση θα ἐξεταστεῖ σύντομα... τούς ἔστειλε σπίτια τους για να τοὺς ανακοινώσει τὸν Ἴούνη τοῦ 1972, μετα ἀπὸ

μιακὴ θέση, βρίσκουμε συμβόλαια 7101‘) ξεκινάνε ἀπὸ 200 δρχ. τὸ
Τὸ θέμα ἐχει πάντως - σαν ὅλα αὐτα να μὴν ἐφταναν -— καὶ
μιαν ἀκόμα διάσταση.
Τὸ Σεπτέμβρη τοῦ 1972 σταμάτησαν στῆν περιοχὴ οἱ ἀνα-

δυὸ μῆνες, ὅτι ἡ αἴτησῆ τους δέν εἶναι δυνατὸν ούτε καν να

ρινθο, τὴ Βοιωτία, τὴ Ρόδσ καὶ τα νησια τοῦ Αιγαίου Καὶ

ἐξετασθεῖ, γιατὶ ἀρχισε ἡ διαδικασία ἀπαλλοτρίωσης τῆς ἰδιοκτησίας τους ὑπὲρ τῆς «ΚΑΨΗΣ A.E.». Ποὺ κι αὐτὸ ἀκόμα
ἦταν ψέμα, μια ποὺ ὴ ἀπόφαση για τὴν ἀπαλλοτρίωση δημοσιεύτηκε πολὺ ἀργότερα, τὸ Νοέμβρη.
Δυὸ μῆνες μετα τὴν πρώτη αἴτηση που ὑποβλῆθηκε στὸν
Ε.Ο.Τ., στὸ φύλλο τῆς 16ης Φλεβάρη 1972 τῆς ἐφημερίδας
«Μεσόγειος» Ἱ-Ιρακλείου. βρίσκουμε τῆν «ΚΑΨΗΣ A.E.>) να
ἐχει ἀγοράσει στὸν ὅρμο Ἀγίας Πελαγίας περιοχὴ 44.144 τετραγωνικῶν μέτρων. Σ’ αὐτὴ τὴν ἐκτασὴ, καὶ σύμφωνα με τὸ
νόμο ποὺ ὁρίζει ὅτι ἡ πυκνότητα τῶν κλινῶν ἀνα στρέμμα μπορεῖ να φτάσει τὶς 20, ἣταν δυνατόν, χωρὶς τὴν ἀπαλλοτρίωση, να

καταλήγει ὁ ίδιος καθηγητήςς «Τὸ τοπίο χαρακτηρίζεται ἀπὸ
ἀρχαιολογικὴ ἀποψη σημαντικὸ Ειναι πιθανὸν ὅτι οἱ ἀνασκαφές ποὺ θα γίνουν θα μᾶς δώσουν τὸ ἀκριβὲςονομα τῆς ἀρχαίας

πόλης καὶ θα ἐπιτρέψουν να βρεθεῖ τὸ τέμπλο τοῦ ναοῦ τοῦ
Διός».

Ποῦ νά ’ξερε ὅτι ὅλα αὐτα βρίσκονται κάπου ἀνάμεσα καὶ
κάτω ἀπὸ τὶς ἐγκαταστάσεις τῆς «ΚΑΨΗΣ A.E.>> με ἀδεια που
ἐδωσε ὴ εΥπηρεσία Ἀρχαιοτῆτων τοῦ Ὑπουργείου Πολιτιομοῦ
(3411713558 τοῦ 1972).
Πέτρος Ταϊτάνος

Σκηνὲς

ἀπὸ ε’να Σαββατοκυριακ

ἀναψυχῆς
Τοῦ Π. Κομίλη
Σήμερα, Παρασκευὴ πρωΐ, ἀνέβηκα για
πρώτη φορὰ στὴν Ἀκρόπολη μετὰ ἀπὸ

, ὀκτὼ ὁλόκληρα χρόνια. Καὶ τοῦτο για να
ξεναγήσω ὁυὸ φίλους Καναὸέζους,που
εἶχαν ἔρθει για κάποιο παγκόσμιο συνέ5. ὀριο οἰκολόγων. Τὸ συνέδριο τελείωσε
_ χτὲς καὶ εἴχαμε κανονίσει τὸ Σαββατοκύ-

_ ,ριακο τοῦτο τοῦ ’[ούνη νὰ τὸ περάσουμε
,μαζᾴ συναντῶντας καὶ τὶς γυναῖκες μας,
ποὺ εἶχαν φύγει, ἀπὸ μέρες, για τὸ νησῖ
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Ὁμολογῶ πὼς τὰ πράγματα ἧταν κά-

νᾶς, ὕψους 12 μ., μὲ τὸ ἀστραφτερὸ δόρυ
πού ’βλεπαν οἱ ἀρχαῖοι ναυτικοὶ ἀπ’ 10
Φάληρο.
-Μόνο πού ἡ θάλασσα μόλις διακρίνεται, παρατήρησαν εἰρωνικά οἱ φίλοι ὅταν
ἔδειξα πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς θάλασσας. Πράγματι οὔτε ἡ θάλασσα οὔτε σιλουέτα Σαλαμίνας καὶ Αἴγινας· ἕνα σταχτῐ μόνο σύννεφο κάλυπτε ri; περιοχές.
Ἀφοῦ ἀκούσαμε ἕνα-δύο ἀκόμα ἕτοιμα
πράγματα, φύγαμε κάπως γρήγορα. Γιατῑ

πως διαφορετικά ἀπὸ τὴν ἄλλη φορά, τδ
I 96 7, πού βρέθηκα πάλι στὸν ἱερὸ βράχο.
Πρῶτά-πρῶτα ἔπρεπε να βάλεις, ἂν δὲν

εἶχες τὰ κατάλληλα, κάτι εἰδικα 11071015τσια ἀπὸ λάστιχο, που νοι’κιαζες στὴν
εἴσοδο, για να μὴ φθείρεται τὸ μάρμαρο
στὶς ἐπιφάνειες ποὺ πάταγες, δηλαδὴ 0’
ὅσες δέν ἧταν καλυμμένες μὲ ξυλοσανίδες. Οἱ ράμπες ἀπὸ τὴν εἴσοδο στα προπύλαια εἶχαν καλυφτεῖ κι αὐτὲς ἀπὸ τὸ
ἴδιο ὑλικό.
Μετὰ μοῦ ’κανε ἑντύπωση πού ὁὲν
ἔβλεπα πουθενὰ ξυπόλυτους τσυρίστες,
Ἔμαθα ἀργότερα πῶς μόνο μιά μέρα τὴ
βδομάδα ἐπιτρεπόταν ἡ εἴσοδος στοὺς
hippies — ἕνα ἀπ’ τὰ πολλὰ μέτρα για να
ἀποθαρρυνθεῖ ἦ εἴσοδός τους στὴ χώρα
καὶ για να προσελκυσθοῦν τουρίστες
«ὑψηλῶν εἷσοδηματικῶν τάξεων», ποῦ
ἐπεδίωκε τὸ 5ετὲς πρόγραμμα. Ἔντονα
ἀντέδρασαν στὴν παρατήρηση αὑτὴ οἱ
φίλοι.

τὸ Μουσεῖο ἧταν κλειστὸ για ἐπιδιόρ-

θωση καὶ γιατὶ ἔπρεπε να προλάβο υμε τὸ
πλοῑο που φεύγει στὶς δύο ἀπὸ τὸ Λαύριο.
Ἀ κολουθήσαμε τὴν παραλιακη πρὸς τὸ
Σούνιο γιατὶ κατεβήκαμε τὴ Συγγροῦ. Σίγουρα θα καθυστερήσουμε μὲ rig παρακάμψεις σκέφτηκα καὶ δικαιολογήθηκα
ἐξηγῶντας πῶς τὰ ἔργα ἐξυγίανσηςἀποκατάστασης τοῦ Σαρωνικοῦ ποῦ ἄρχισαν πρὶν πέντε χρόνια ὁὲν εἶχαν άκόμη
τελειώσει. Ὁ Ὀργανισμὸς Ἀποκατά- Κακῶς κάνετε, μοῦ εἶπαν. Οἱ hippies στασης Περιβάλλοντος ποὺ εἶχε ἀναλάβει
σαν φαινόμενο καὶ παράγωγο τῆς λευκῆς τὴν ἑκτέλεση β ισκόταν στα πρόθυρα
δυτικῆς μεσοαστικῆς κοινωνίας τῆς χρεωκοπίας. Σύμφωνα μὲ τὴν εἰδικὴ
ἀφθονίας δὲν δημιουργοῦν προβλήματα οἰκονομικὴ-οἰκολογικὴ μελέτη ποὺ εἶχε
«κοινωνικῆς ἀναταραχῆς» στὸ κατεστη- ἀναθέσει τὸ Ὑπουργεῖο Περιβάλλοντος
μένο σας. Πέρα ἀπὸ μιά παθητικὴ ἀπόρ- στὴν ἑταιρία Planing Research Corp. τοῦ
ριψη τοῦ κατεστημένου καὶ τὴν ἀγελο- Λὸς Ἄντζελες, θα χρειάζονταν ἄλλα 3
ποιημένη ε’σωτερικότητά τους, ἂν αὐτὰ τα δισ. δρχ. μέσα στὴν ἑπόμενη πενταετία,
θεωρήσεις σοβαρὰ προβλήματα. Ἐπ’ αὐ- κυρίως για ἐγκαταστάσεις βιολογικοῦ
τοῦ εἶναικαὶ χρήσιμοι γιατὶ ἡκουλτούρα καθαρισμοῦ καὶ μηχανικοῦ ἐξοπλισμοῦ
τους μὲ rig νέες καταναλωτικὲς άνάγκες ἐλέγχου τῆς θαλάσσιος ρύπανσης. Me‘ τὴν
δημιουργεῖ καινούργιες ἀγορές. Βέβαια καθυστέρηση ὅμως αὑτὴ κινδύνευε ν’
δὲν ἀφήνουν σπουδαῖο συνάλλαγμα, ἀκυρωθεῐ ῆ συμφωνία μὲ τὴν Kuweit Airliἀλλὰ μὴν ξεχνᾶς πῶς δὲν ἀπαιτοῦν δαπα- nes ποὺ προέτρεπε τὴν κατασκευὴ μεγάλουῖ«ἐπιχειρησιακοῦ-ἐμπορικοῦ κέντρου
νηρὲς ἐγκαταστάσεις καὶ ὑπηρεσίες.
Εὐτυχῶς δὲν καθυστερήσαμε στὴν εἴσ- στὸ Δέλτα Φαλήρου μὲ τρία ξενοδοχεῖα
οὸο παρ’ ὅλο ποὺ εἶχε ἀτελείωτες οὐρές. 2.500 κλινῶν κοντα στό σημερινό πάρκο
Ἀπὸ ri; μέχρι σήμερα ἐνδείξεις σι’γουρα ἀστικῆς ἀναψυχῆς.
Στὸ Δέλτα μᾶς ἀνάγκασε να σταματήθα πιάναμε φέτος τὰ 12.000.000 τσυρίστες καὶ τὰ 2.000.000 τὸ μήνα αἰχμῆς Αὔ- σουμε μιά πορεία - διαδήλωση πολλῶν
γουστο. Θρίαμβος για τοὺς Ἕλληνες χιλιάδων κατοίκων τῆς περιοχῆς. Τὰ αἴμελλοντολόγους-πρσγραμματιστές]
τια τῆς διαδήλωσης ἧταν, παρατήρησα,
Ἔδειξα τὴν κάρτα ἐλεύθερηςείσόδου μὲ πῶς τὰ τρία μεγάλα κέντρα τῆς ζώνης
σφραγίδα τοῦ ὑπουργείου πολιτισμοῦ ἡμερήσιας ἀστικῆς ἀναψυχῆς τοῦ Δέλτα,
ἐπιστημῶν, τουρισμοῦ καὶ ὑποβρυχίου τῆς Βούλας καὶ τῆς Βουλιαγμένης εἶχαν
ἁλιείας καὶ μπήκαμε ἀπὸ τὴν εἴσοδο σταματήσει νὰ λειτουργοῦν. Kai τοῦτο
«ἐπισκέπτες Κοινῆς Ἀγορᾶς». Κανονικά μετὰ ἀπὸ ερικά θανατηφόρα κρούσματα
οἱ ξένοι φίλοι ὁὲν ἐπιτρεπόταν να μποῦν. μιᾶς πε ιεργης ῗωσης, πού, ὅπως ἰσχυρί- Σήμερα εἶναι ἡ μέρα μόνο για ὀργανω- ζονταν οἰ ὑγιεινολόγοι τοῦ Ἰνστιτούτου
μένα τούρς, οὔτε για ντόπιους οὔτε γιὰ Προστασίας Καταναλωτῶν, ὀφειλόταν
ἀνοργάνωτους, μοῦ εἷπε ὁ φύλακας καὶ στῆν ἐλαττωματικὴ λειτουργία τῶν ἐγκαμοῦ ’κλεισε τὸ μάτι.
ταστάσεων καθαρισμοῦ στὶς δεξαμενὲς
κσλύμβησης.
”
Πράγματι

ὁ - χῶρος

ἧταν

γεμάτος

λογῆς-λογῆς ὁμάδες. Ξεχώριζαν οἱ ἐπικεφαλῆς ὁδηγοὶ-συνοδοί, γιατὶ ἧταν
ὁμοιόμορφα ντυμένοι. Ἄσπρες μπλοῦζες μὲ τὴν ὀνομασία τῆς φίρμας-ταξιδιωτικοῦ γραφείου γραμμὲνη πάνω
τους; Neckermann, Horizon,

-Ἔχουμε ὀξύτατα κοινωνικὰ προβλήματα, δημιούργημα τῆς ραγδαίας τουριστικῆς ἀνάπτυξης καὶ τῆς ἀνισότητας στὰ
standards ἀναψυχικοῦ ἑξοπλισμοῦ καὶ
ὑπηρεσιῶν μεταξὺ ντόπιου πληθυσμοῦ
καὶ ξένων ἐπισκεπτῶν, παρατήρησα σκεπτικὸς καὶ συνέχισα· ἀποτέλεσμα τῆς ἔλλειψης καταλλήλων καὶ συντονισμένων

Dr Tigges,

Europa κ.λπ. ”071w; πρόσεξα, οἱ περισσότερσι ἀπ’ αὐτοὺς δὲν μιλοῦσαν, ἀλλὰ εἷχαν μαζί τους εἰδικὰ μαγνητοφωνημένα
προγράμματα ποὺ τα νοίκιαζες στὸ περίπτερο τῆς εἰσόδου. Τά ρύθμιζαν ἀνάλογα
μὲ τὴ θέση ποὺ βρισκόταν καὶ τὸ ἀντίστοιχο θέμα. ἳΗταν μεγάλη ἀνακούφιση
δικιά μου, γιατὶ δὲν εἷχα μεγάλη διάθεση
για ἐξιστορήσεις, να βρεθοῦμε ἀμέσως
καὶ νά κολλήσουμε κοντα 0’ ἕνα γκροὺπ
Ἐγγλέζων. Βρισκόμασταν στὸ σημεῖο
ποὺ παλιὰ στεκόταν τὸ ἄγαλμα τῆς Ἀθη-

μέτρων ἐλέγχου τῆς μόλυνσης, ἀποτέλεσμα τῶν συνθηκῶν κατοικίας, μὲ τὴν ἔλλειψη ἀστικῶν πάρκων, ἐλευθέρων χώρων, καὶ τοῦ συνεχιζομένου χτισίματος
καὶ ἀποκλεισμοῦ τῶν ἀκτῶν, για νὰ δημιουργήσουμε μεγάλους τουριστικοὺς
σταθμούς. -Ἀποτέλεσμα τῆς σχόλης τοῦ
Σαββάτου.
-Ξέρεις, μοῦ εἶπαν. Πολλὲς δυτικὲς
κοινωνίες τῆς φιλελεύθερα ὀργανωμένης
ι.
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ὑπεραφ-θονιάς ἔλυσαν ἱκανοποιητικά τὸ
πρόβλημα περισσότερος ἐλεύθερος χρόνος καὶ αὐξανόμενες ἀνάγκες για ἐλεύθερους χώρους, πάρκα, ἀκτές, κ.λπ. στὶς

πόλεις. Ἡ συνταγὴ εἶναι διπλῆ.- περισσότερα καταναλωτικά ἀγαθὰ στὸ σπίτι,
περισσότεροι ἑρεθισμοὶ στὴ γειτονιά,
-Δηλαδή,· ρώτησα.

-Νά, μοῦ εἶπαν. Οἱ ψυχολόγοι περιβάλλοντος διαπίστωσαν μὲ ἔρευνες πῶς ἡ
φυγὴ ἀπ’ τὴν πόλη, οἱ συχνὲς ἔξοδοι ἀπὸ
τὴ γειτονιά, δὲν ἐξηγοῦνται μὲ τὸ γεγονὸς
πῶς ὑπάρχει περισσότερος ἐλεύθερος

χρόνος· οὔτε ἡ ἀναζήτησιν τῆς φυγῆς ἢ
τοῦ «χαμένου φυσικοῦ παράδεισου» εἶναι τὸ κίνητρο. Ἃπλούστατα εἶναι ἡ κενότητα τοῦ ἀστικοῦ περιβάλλοντος, ἡ
ἀναζήτηση ἀξιῶν καὶ σχέσεων πού δὲν
ὑπάρχουν πιὰ 0’ αὐτό, ποι) ἑξηγεῖ τὸ φαινόμενο. Ἔτσι σήμερα προσφέρονται ἀπὸ
τὸ ἐμπόριο πολλὰ ὑποκατάστατα (ersatz):
καινούργια τηλεοπτικά προγράμματα,
μεγάλη ποικιλία hobbies, ἀφάνταστη ποικιλία φτηνῶν οἰνοπνευματωδῶν καὶ ἐξωτικῶν ποτῶν καὶ ἐδεσμάτων καὶ νέα
πρότυπα συμπεριφορᾶς. Οἱ ἐπισκέψεις
σὲ φιλικὰ γειτονικά σπίτια ξεπέρασαν τὰ
διάφορα «συμπλέγματα» sex μὲ τὴ βοήθεια τῶν ψυχιάτρων τῆς «γειτονιᾶς».
Ὀργανώθηκαν ἀκόμα μ’ ἐπιτυχία κοινόβια μὲ βάση πρότυπα ἀπὸ ἀρχέγονες κοινωνίες. Ἐπίσης, μὴν ξεχνᾶς πῶς σὲ πολλὲς χῶρες εἶναι ἐλεύθερη ἡ χρήση ἐρεθιστικῶν χορταρικῶν καὶ παραισθησιογόνων.
- ’Ώστε σὲ τέτοιες ἡδονιστικὲς κοινωνίες ὑψηλοῦ ἐπιπέδου τεχνολογικῆς ἀνάπτυξης, τὸ ἀπὸ ποῦ ἔρχονται οἱ ἐρεθισμοῑ
τῶν αἰσθήσεων για τὴν παραγωγὴ «εὐτυχίας» δὲν ἔχει σημασία,· ρώτησα. Τί φύση
καὶ πάρκο, τί συνάνθρωποι, τί κόσμος τῆς
χημείας καὶ τῶν μηχανῶν]
-Μ ὴν τοποθετεῖς ἔτσι τὰ πράγματα,
μοῦ ἀπάντησαν. Ὁ ἄνθρωπος 0’ ὅλες 1i;
κοινωνίες ἀναζητεῖ κάποιο πρότυπο για
νὰ ταυτιστεῖ. Z" ὁρισμένες κοινωνίες
ἀναλαμβάνουν οἱ ἐπιχειρήσεις, τὸ ἐμπόριο, ἡ διαφήμιση, νὰ τοῦ προσφέρουν
πρότυπα ταύτισης, να τοῦ· γεμίσουν 1i;
»ἑλεύθερες ὧρες του, νὰ τὸν «προστατεύσουν» ἀπὸ «στρὲς» καὶ νευρώσεις, νά τὸν
ἀσφαλίσουν συναισθηματικά. Z" ἄλλες
κοινωνίες τέτοιες δουλειὲς τὶς κάνει τὸ
κράτος. Διαλέγεις καὶ παίρνεις.

,

-Οὕτε εἷμαι σὲ θέση νὰ διαλέξω οὔτε μ’
ἀρέσουν αὐτὲς οἱ μέθοδοι ὰ la skinner,
ἀπάντησα κοφτὰ κι ἄλλαξα τὴν κουβέντα . ῗ
ἥ.
δείχνοντας τῑς σοῦπερ-μαρίνες μὲ rig τεράστιες ἐπιχωματώσεις ποὺ συνεχίζονταν
νὰ προω θοῦνται στὸ πέλαγος.
- Ἡ Ἑλλὰς ἔχει τὴν καλύτερη σχέση>
μῆκος προβλῆτας ἀνὰ κάτοικο, παρατή·
ρησα ἀλλὰ ὁὲν πῆρα καμιὰ ἀπάντησή.
Ἐκεῖνο ποὺ τοὺς ἔκανε ὅμως δυνατὴ
ἑντύπωση ἦταν ἡ περιοχὴ μεταξὺ Βρυ-’ ς -’·”

λιαγμένης καὶ Βάρκιζας, ποὺ εἶχε ἀνα
πτυχθεῐ μὲ πρωτοβουλία τοῦ ΟΔΕΠ για ,
τουρισμὸ πολυτελείας —- ἐπιχειρηματίξςὲῑ
καλλιτέχνες καὶ Ἄραβες τσυρίστες, Τοῦ
ἐξήγησα πῶς εἶναι ἔργο τοῦ διεθνοῦς φη
μης Ἕλληνα ἀρχιτέκτονα - Designer é πό

λεοδόμου καὶ μελλοντολόγου Ὅρ,
ξερὸ βραχῶδες τοπίο τῆς περι

διαμορφωθεῐ κατὰ τρόπο που ν

figs";

’·“

’“

ἕρημο. Μεγάλα κομμάτια γῆς εἶχαν ἀνακατευτεῖμὲ ἄμμσ καὶ κάκτους καὶ φοινι-

κόδεντρα. Οἱ τουριστικὲς «μονάδες» ἔδιναν τὴν ἐντύπωση μιδις «ἄῦλης» ἀρχιτεκτονικῆς καὶ ἔπαιρναν διάφορα γεωμετρικα σχήματα.
-Δ υστυχῶς στα λιμανάκια ἀπαγορεύεται 015011790 17 κάθοδος, εἰπα με στενοχώρια ὅταν μοῦ πρότειναν μια βουτια 0117
θάλασσα να δροσιστοῦμε.
Τὸ Λαυρ ιο 71015 φτάσαμε ἔγκαιρα, εἶχε
γινει ὁ μεγαλύτερος συγκοινωνιακὸς
κόμβος τῆς χώρας. Ἀπὸ κεῖ ξεκίναγαν
κύριες θαλάσσιες γραμμὲς σύνδεσης 718 τὸ
νησιώτικο χῶρο, Ἡ πρώτη γραμμὴ συνέδεε τὸν κυκλαδίτικο χῶρο μὲ ταχύπλοα
ρωσικῆς κατασκευῆς hydrofoils. Η δεύ-

τερη 117v Κρήτη καὶ 17 τριτη τα νησια τοῦ
ἀνατολικοῦ

Αἰγαίου,

τα Δωδεκάνησα

καὶ τα τουρκικα τουριστικὰ κέντρα. Η
ἀνατολικοαιγαιακὴ 015117 ἑνότητα, ἐξήγησα, ἀποτελεῖ πρόσφατη συμφωνία ἑλληνοτουρκικῆς συνεργασίας. Περιλαμβάνει μεγάλους πόλους τουρισμοῦ (Ρόδος Μαρμάρι, Σάμος - Κουσάντασι - Ἔφεσος, Χίος - Τσεσμές - Σμύρνη, Λέσβος Πέργαμος- Τροία) που συνδέονται κατευθεῖαν ἀεροπορικῶς μὲ τα μεγάλα δυτικοευρωπαϊκα πληθυσμιακα κέντρα. Τὸ
ΝΑ TO κι 17 EOK μέσω τῆς Τράπεζας E15—
ρωπαῖκῶν Ἐπενδύσεων προωθοῦσαι)
τώρα, μετα 117 δημιουργία τῆς μεγάλης
ἀποστρατιωτικοποιημένης ζώνης τοῦ Αἰγαίου, r17v ἀνάπτυξη τοῦ τουρισμοῦ.
Μετα ἀπὸ μια δεύτερη περιόδο ἔντασης
στὶς σχέσεις τῶν δύο χωρῶν καὶ παρα 1i;
ἀρχικὲς ἀντιρρήσεις τῆς Ἑλλάδας για τα
οἰκονομικὰ ὀφέλη 71015 θα προέκυπταν,
λόγω κινδύνου διαρροῆς 7187/011518900συγκριτικὰ ἀριθμοῦ τουριστῶν ἀπὸ Ελ-

λάδα πρὸς Τουρκία, παρα ἀντίστροφα, 17
Κυβέρνηση εἷχε δεχτεῖ, T0 ὀφέλη γιὰ τοὺς
Έλληνες ε’φοπλιστες 7100 θα ἀνελάμβαναν τὴν ἐκμετάλλευση τῶν θαλασσίων
συνδεσεων, παρουσιάζονταν σημαντικά.
- Τὸ τουριστικό φαινόμενο εἰναι κατὰ
βάση ἀποικιοκρατικῆς μορφῆς, παρατήρησαν. H ὑποανάπτυκτη .ἢ ἀναπτυσσόμενη χώρα που ἐπιδιώκει να ἐκβισμηχανιστεῖ, 71900710081~ v0 ἐξοικονομήσει μὲ
κάθε τρόπο ξένο συνάλλαγμα διαφημίζοντας καὶ πουλώντας πρωτογονισμό,
-ἐξωτισμό, μνημεια, φολκλόρ, ἀκτὲςκηλπ
- N0i ἀλλα ἐσεῖς οι σίκολόγοι δὲν
ἀνησυχεῐτε για τὴν καταστροφὴ τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος,· ρώτησα.
- Τὸ φυσικὸ περιβάλλον ,ἔχει γίνει μύθος για πολὺ κοσμάκη, ἄλλοθι για μερικοὺς εἰδικούς καὶ ὑπευθυνότητα ὅλων
καὶ κανενός. Θέλω να πῶ μ’ αὐτὸ πως 17
ἐκμετάλλευση ὁρισμένων ἐκ τῶν φυσικῶν
πόρων ἢ ὁρισμένες χρήσεις γῆς ξεπερνοῦν
τὸν ἐθνικὸ ἔλεγχο ἢ τὸν ἔλεγχο ἀπὸ τὶς
πολυεθνικὲς ἑταιρίες. Χρειάζονται κάποιο ἄλλο ἔλεγχο. _
— T0 ἐρώτημα εἶναι δηλαδὴ ἕνα, εἷπ“αν; θὰ μπορεῖ π.χ. 17 Τουρκία να καλλιεργεῐ ὅσες ἐκτάσεις θέλει μὲ παπαροῦνες ἢ θα μποροῦν οι σεΐχηδες κι 17
'ARAMKO v’ αὐξάνουν καὶ να κόβουν 117
9017 πετρελαίου κατα βούληοη ἢ θα μπο» ρεῑτε σεῖς, οἱ Ἰσπανοὶ κι ὁ Neckermann να
καταστρέφετε 1i; ἀκτὲς καὶ τα μνημεῖα μὲ
’γιγαντὶαῖες τουριστικὲς ἀναπτύξεις

Μπήκαμε στὸ Hydrqfoils r17; πρώτης
γραμμῆς ποὺ πήγαινε 0117 C05v17‘«71090—
δοσιακοῑ οἰκισμοὶ» για τὸ νησὶ Κ. Στὸ
νησί αὐτὸ ἐφαρμοζόταν πειραματικα μια
νέα πολιτικὴ προστασιάς. Για να προστατευθει· ἀπόλυτα ὁ παλιὸς οἰκισμός, 17
X0590, ἀπ’ τῖς ε’ντονες πιέσεις τῶν κατοίκων ποὺ,ζητοῦσαν ἀξιοποίηση καὶ ἀνάπτυξη, 81758 παρασχεθει· 0 αὐτοὺς τὸ δικαίωμα να χτιζουν ὅπως θελουν, σὲ εἰδικα ὅμως γι αὐτὸ ἐπιλεγμένη περιοχή
Ὁ
Οἰδιοκτήτης ἀποζημιώνεται για 1015;

περιορισμοὺς 71015 ἐπιβάλλονται 0117v
ἀκίνητη ἰδιοκτησία του. H ἀποζημίωση
συνίσταται στὸ να τοῦ παρασχεθεῑ γῆοἰκόπεδο καὶ δικαίωμα οἰκοδόμησης 0’
αὐτὸ ἀνάλογα μὲ τὸ μέγεθος τῆς παλιᾶς
ἰδιοκτησιας καὶ τοῦ δικαιώματος πού τοῦ
ἀποστερεῖται. "Av και νωρις 17 Ελλητικὴ
Εταιρία Περιβαλλοντολόγων, ποὺ εἰχε
τὴν ἰδέα, ἀνέφερε πὼς οἱ πρῶτες ἐνδείξεις για τὴν ἐπιτυχία r17; πολιτικῆς αὐτῆς
εἰναιένθαρρυντικές. ’Έτσι, πχ., ήπυκνό-

11710 περιπατητῶν- ἐπισκεπτῶν εἶχε πέσει
ἀπὸ I, 5 ἄτομα τὸ τετραγωνικὸ μέτρο στα
0,3. Ἡ ἑταιρία 015117 κατέβαλλε ε’ντονες
προσπάθειες για να διατηρηθεῑ 17 015θεντηκότητα τῆς ντόπιας κουλτούρας
καὶ να βελτιωθεῖ 17 7101011710 τῶν χειροτεχνικῶν - βιοτεχνικῶν προιόντων πού
ἐξήγαγε ἡ ἴδια.
Βγήκαμε 010v οἰκισμὸ Νέα Χώρα, 117
νέα οικιστικὴ περιοχὴ ποὺ εἶχε δημιουργηθεῖ σε συνδυασμό καὶ μὲ τὸ καινούργιο
λιμάνι, νωρῑς τὸ ἀπόγευμα Τὸ πολύχρωμοκαὶ πολύγλωσσο 7111700; καὶ ἡ κίνηση ἦταν 1000 μεγάλη ποὺ δυσκολεύ-

τηκα να βρῶτὴ γυναίκα μου ποὺ μᾶς
περίμενε 0117v ἀποβάθρα.
- Δυστυχῶς,

τὰ

πράγματα

ἧρθαν

ἄσχημα, μοῦ εἰπε στ 01511, μετα τις χαιρε
101598;
— H γυναίκα 1015 "541071891, 1015 ἑνὸς
Καναδέζου, 17 Σούζαν, ἔπαθε ἡπατίτιδα

καὶ εἶναι τέζα 0117v κλινικὴ τοῦ χωριοῦ.
Δὲν θέλησα να τοὺς τὸ πῶ ἀμέσως,
γιατὶ φαίνονταν ἐνθουσιασμένοι ἀπὸ τὸ
μέρος καῑ ἔβγαζαν συνεχῶς φωτογραφίες.
_
-Ἀπίθανο μέρος, μοῦ εἰπαν. Θυμίζει
καὶ λίγο ἀνατολίτικο παζάρι καὶ λίγο
Λας Βέγκας καὶ λίγο ἰσπανικὸ χωριό, μὲ
πολλὰ ὅμως ἑλληνικα στοιχεῖα.
- Δυστυχῶς δὲν θα μείνουμε ἐδῶ, τοὺς
εἶπα, ἐνῶ κατευθυνόμαστε 0117 στάση τοῦ
λεωφορειου για τὸ παλιὸ χωριό.
Στὸ δρόμο, τοὺς εἴπαμε για r17v 0008’νεια τῆς Σούζαν.
Τὸ βράδυ μας πέρασε πολὺ ἥσυχα-στὸ
εστιατόριο. Η μόνη μας δυσκολία ήταν
v0 00v8vv017001508 μὲ τὰ γκαρσόνια, νομίζω Πακιστανοί, 71015 δὲν μιλοῦσαν ἑλληνικά, ἀλλα κάτι σπασμένα ἐγγλέζικα.
Ἐπικρατοῦσε ἀπόλυτη ἡσυχία καὶ γαλήνη 0’ ὅλο τὸ χωριό, Καμια φωνὴ καὶ Γ]
μουσική. Περιορισμένη 17 κίνηση στα η
δρομάκια.
-0 0100; 7111700000; εἶναι ξένοι που
μένουν μόνιμα ἐδῶ, εἶπε πληροφοριακὰη
γυναίκα μου.
Αὔριο πολὺ πρωΐ θα παίρναμε τὸ ἑλικόπτερο τῆς ἐπιστροφῆς...
n. Kopﬂmc
Ἰούλιος 1985
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Οἱ ξεναγοὶ μιλοῦν για τα προβλήματά τους

ο ΤοΥΡΙΣΤΑΣ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ
MONO MEXPI NA ΠΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΟΔΙ ΤΟΥ

ΣΤΗΝ EAAAAA
Τῆς Ἀλὲκας Λαμπροπούλου

«Ἂν θέλεις να εἶσαι καλὸς παπουτσής», ἔλεγε ὁ Σωκράτης, «πρῶτα ἀπ’ ὅλα πρέπει να
μάθεις τί εἶναι τα παπούτσια καὶ για ποιὸ σκοπὸ προορίζονται.
κ
Εἶναι ἀνώφελο να προσπαθεῖς v’ ἀποφασίσεις ποιὰ εἶναι τὰ καλύτερα ἐργαλεῖα, Ητο
καλύτερο ὑλικὸ κι 17 11011518917 μέθοδος για τὴν κατασκευή τους, ἂν δὲν ἔχεις πρὶν ἀπ’ ολα, κ
Κ
σχηματίσει μέσα σου μια ξεκάθαρη καὶ λεπτομερειακὴ ἀντίληψη για τὸ τί εἰναι αυϊΟ που
ἑτοιμάζεσαι να φτιάξεις, καὶ ποια θα εἶναι 17 λειτουργία του».

Ἐντοπίζοντας ἓτοι τὸ θεμελιακὸ πρόβλημα τοῦ Ἑλληνικοῦ
μΟΥὴ ῖΟῡ προγράμματος ·- δὲν τοὺς ἀπασχολεῐ (ἶῡβαῼά- “A“?ν
Τουρισμοῦ καταλαβαὶνουμε γιατὶ φτάνουμε τόσο εὔκολα οὲ τεκάνουν τὸ καλὸ καὶ τὸ ρὶχνουν 010 YWM» καὶ ᾅε νοιαζονται
λιαζει,
ρατώδεις «κατασκευὲς» ποὺ τὶς βαφτὶζουμε μὲ ἠχηρὰ ὀνόματα;
βουλιόιξει,., Καὶ γιὰ καλή τους 115x11] πολλὲς φορὶες ὃενκβου
αι
γινονέ
7που
ητες
κολυμβ
ς
ιὸητου
«ἐθνικὴ τουριστικὴ πολιτική», «πολυτελεῖς τουριστικὲς ἐγκαταχάρη σὲ κάποιους εὐσυνε
κστάσεις», «ἂψογος ὲξυπηρέτησις», «μαγευτικὰ κι ἀξέχαστα ταναυαγοσῶστες, σώζουν τὰ προσχήματα, δίνουν ευτυχισμὲνη
βαση στὸ δράμοι. I
ξὶὃια 0117v Ἐλλάδα» κ.λπ. κ.λπ.
Γιὰ ν’ ᾶναπτυξω μὲ συντομια τὸ θέμα τῆς προβλημαῖικῆς Ἰ η
Ἐξετάζοντας τὸν πολύπαθο τουριστικὸ τομέα αὐτῆς τῆς
χώρας μὲσα ἀπὸ τὴ βραχύχρονη πορεία του, βλέπουμε πὼς οἱ
τάξης τῶν ξεναγῶν, ἀναγκαστικὰ καταφεύγω σὲ παρομοιωσεις
ές· ’ _
διάφοροι παράγοντες, στὴ χειρότερη περίπτωση, ἐνεργοῦν χωματιὰ νὰ φανοῡν ἁπλοῖκπου
ποὺ μπορεῖ μὲ τὴν πρώτηἡ ὀπτικὴ
βγηκε νὰ
ἑνὸς ἀνθρώπου
ρὶς προγραμματιομο, με μόνη μεθοὸο τὸ «βλέποντας καὶ κανονἩ ὀπτική μου εἶναι
ητὴς,
έθηκε
κολυμβ
τας», 0117v καλύτερη δὲ καταστρώνουν κάποιο σοβαροφανὲς , ἐργαστεῑ σὰν ὲπαγγδλμαῑίας ξεναγὸς καὶ βρ 901v
ἐπαγγε
λματῑμαζὶ μὲ χιλιάδες ἄλλους ὲπαγγελματίες ὃιαφό
πρόγραμμα - συνήθως βασισμὲνο σὲ νεφελώδεις ἀντιλήψεις κῶν τάξεων στὴ θάλασσα ποὺ ὰντιπροσωπευἐι τὸ στάὸιο ..τῆς >ῑ ”.»
ἐξαντλοῡν ὅλη τους τὴν ἐνεργητικότητα καὶ προσοχὴ σ’ αὐτὸν
τὸν προγραμματισμὸ κι ἀμέσως... κάθσνται νὰ ξαποστάσουν

καμαρώνοντας τὸ «ἐργο» τους. Τὸ ἑπόμενο στάὃιο — ἡ ἐφαρ-

26

é‘mfi‘tﬁEﬁfJi’lag‘fé’£11331”1’0,τῖἷὲἔῗιοᾶῗμὸάὲῗέὲιὸς 6161111196110? Ψ

πολύπλοκου καὶ ὲξαιρετικά δαπανηροῦ μηχανισμοῦ ποὺ λειτουργεῑ για να φέρει τὸν τουρίστα στη χώρα,
’Όλα γίνονται γι’ αὐτὸ I0 χρονικὸ διάστημα - ἀπὸ τὴ στιγμὴ
τῆς ἀφιξης ὣς τὴ στιγμή τῆς αναχώρησης ~ που τὸ πουλᾶμε στὸν
τουρίστα σαν ένα τουριστικὸ πρόγραμμα μὲ τίτλο; ταξίδι ἣ διακοπὲς στην Ελλάδα.
Στὴ διάρκεια αὐτοῦ τοῦ προγράμματος ὁ τουρίστας θα κοιμηθεῐ σὲ ξενοδοχεῐα, θα φάει σὲ ἑστιατόρια, θα παρακολουθή-

σει ἑκδηλώσεις καὶ θα γνωρίσει I1‘] χώρα μέσα ἀπὸ διάφορες
περιηγήσεις χερσαῑες καὶ θαλάσσιες.

ἽΞνας μεγάλος ἀριθμὸς ἀνθρώπων - ὁ καθένας ἀπὸ τὸ πόστο
του - ἐργάζεται για να πάρει ὁ τουρίστας τὸ λεγόμενο σερβίς,
δηλ. τὴν ὲξυπηρέτηση για τήν ὁποία συνήθως έχει 1”]61] πληρώσει, πρὶν ἀκόμη φτάσει στὴν Ἑλλάδα. Ἀνάμεσά τους, κι ἀπὸ τὸ
δικό του πόστο, δίνει σερβὶς κι ὁ ξεναγός. Ἡ δική του ἡ ἐργασία
τὸν φέρνει πιὸ κοντα ἀπὸ κάθε ἀλλο παράγοντα τοῦ τουριστικοῦ πλέγματος στὸ συγκεκριμένο περιηγητή, Αὐτός, ξεπερνώντας τὸ φράγμα τῆς γλώσσας, πλησιάζει ὅσο κανένας ἀλλος τὸν
τουρίστα κι ἔχει I1‘] δυνατότητα μὲ I1‘] γνώση του, τὴν πείρα του,
τὴν προσωπικότητά του, να σταθμίσει σὲ χρόνο ρεκὸρ τὸν περιηγητὴ καὶ ν’ ἀποφασίσει «ἀμέσως», πῶς ὅχι μόνο θα τοῦ δείξει,
ἀλλα καὶ θα τοῦ σφραγίσει στη μνήμη I01) τὴν Ἑλλάδα -πῶς σ’
αὐτὸν τὸν συγκεκριμένο τουρίστα, σ’ 011’)I1‘] τη συγκεκριμένη
ὀμάδα ἀπὸ τσυρίστες, τώρα καὶ κάτω ἀπὸ τὶς δοσμένες συνθήκες,θα ’προστεθεῖ σὲ μια ἀπρόσωπη κι οὐδέτερη αλυσίδα περιηγητικῶν ἀναμνήσεων ὁ κρίκος Ἑλλάδα. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐξαιρετικα ίδιότυπη δούλεια τοῦ ξεναγοῦ, ὅπως διαμορφώθηκε 0’
(11’)I1‘] τη χώρα ἀπὸ μεμονωμένα ἀτομα καὶ κυριολεκτικα ἐρήμην
τῆς Πολιτείας. Ἐπίτηδες τα ἀναλύω ὅλ’ αὐτα γιατὶ εἰλικρινα
πιστεύω ὅτι ἐλάχιστοι μὴ ξεναγοὶ τα ἔχουν καταλάβει. Κι έτσι
βλέπουμε αρμόδιους καὶ ἀναρμόδιους να ἓχουν ἀπόψεις ἐπὶ τοῦ
θέματος τί σημαίνει ξεναγός, ποιὸς εἶναι καλὸς ξεναγός, πῶς
γίνεται κανεὶς ξεναγὸς — ἀπόψεις που ὲν κατακλεῖδι τείνουν να
ἐξαλείψουν ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ χώρο τὸν ξεναγό. Αὐτὸν δηλαδὴ
ἀκριβῶς τὸν παράγοντα ποὺ θα’έπρεπε ὅλοι οἰ περὶ τα τουρι5 στικα ἀσχολούμενοι ἀρμόδιοι καὶ ἀναρ μόδιοι να τὸν προσέχουν
σαν τα μάτια τους - αν εἰχαν μάτια- γιατὶ αὐτὸν τὸν ἀνθρώπω

βλέπει πολλὰ καὶ λέει ἀκόμα περισσότερα, κυρίως βλέπει συνοδεύοντας σ’ ὅλο σχεδὸν τὸ διάστημα τῆς παραμονῆς του ()I1‘]
χώρα τὸν τουρίστα - γιατὶ δέν εἰναι τοπικὸς ξεναγός, ὅπως ὁ
ξεναγὸς τῆς Ἰταλίαςἠ τῆς Τουρκίας, ταξιδεύει 0 ὅλη I1‘] χωρα,

μὲ τὴν κατάλληλη καὶ προσεγμένη μόρφωση ποὺ θα τοῦ

ὅπως οἱ συνάδελφοί του τοῦ Ισραηλ καὶ τῆς Ρωσίας - δένεται

δώσουμε καὶ μὲ τὸ είδικὸ ταλέντο «πωλητοῦ» ποὺ θα τοῦ αναπτύξουμε, αὐτὸν περισσότερο ἀπὸ κάθε τι ἄλλο χρειάζεται ὁ
ἑλληνικὸς εἰδικα τουρισμός, Ἡ Ἐλλάδα μὲ τὴν έξαιρετικα ἰδιότυπη κλίμακα τοπίου καὶ μνημείου χρειάζεται ἑρμηνευτή, καὶ
μάλιστα ἰδιαίτερα καλλιεργημένο, για να μπορεῖ να προσφέρει
τὸ μόνο ποὺ μπορεῖ να προσφέρειῑ μια περιήγηση βασισμένη στα
ἀνθρώπινα μέτρα, που θα προβάλλει ὅχι μσνάχα ἤλιο καὶ θάλασσα — γιατὶ ὑπάρχουν αὐτα καὶ ἀλλοῦ - ἀλλα κυρίως τα μνημεῖα τοῦ πολιτισμοῦ της δεμένα μὲ τὸ σήμερα καὶ τοὺς ἀνθρώπους του. Κι αὐτὸ τὸ δέσιμο κι αὐτὴ τὴν προβολή, θα πρέπει να
τα κάνει εἰδικα καταρτισμένος ἄνθρωπος, γιατὶ δὲν πρόκειται
. για εῦκολη κι ἀμελητέα ῦπόθεση ποὺ μπορεῖ να τὴν ἀναλάβει ὁ
ὁποιοσδήποτε σκιτζὴς Ἕλληνας ἢ ξένος (μὲ ἀδεια ἢ καὶ χωρὶς
ἄδεια τοῦ ΕΟΤ) ποὺ εἴτε θα τὸ ρίχνει στὸ φτηνὸ φολκλόρ, εἴτε
στὴν «αρχαιολογία», ἀναλυόμενος π.χ. 0‘8 ὕμνους για τὶς Θερμοπὺλες τοῦ Λεωνίδα καὶ σνομπάροντας1‘] ἀγνοώντας τὶς ὑπόλοιπες Θερμοπύλες τῆς ἱστορίας των νεοελλήνων ἰθαγενών.
Εἶναι ἓνδιαφέρον - για να μὴν πῶ καταπληκτικὸ - πὼς αῦτὸς ἀκριβῶς0 τύπος ξεναγοῦ ποὺ χρειάζεται0 ελληνικὸς τουρισμός, ἀναπτύχτηκε αὐτοφυῶς καὶ σε πεῖσμα ὅλων τῶν ἀρμοδίων
’ καὶ ὅλων τῶν ἀντιξοοτήτων. Κι αὐτὸς έπιζεῑ κολυμπώντας ανάμεσα σὲ μέτριους ἢ καὶ κακοὺς συνεδέλφους του, σώζοντας
καταστάσεις, μπαλώνοντας τὰ πράγματα καὶ πετυχαίνοντας τὸ
φαινομενικὰ ἀκατόρθώτοῑ μέσα ἀπὸ τὴ βασανιστικῄ διαδικασία
τῶν διακοπων του- τῶν σχεδιασμένων ἀπὸ ἐμπόρους- να φεύγει ὁ τουρίστας ὲρωτευμένος μὲ τὴν [Ελλάδα.
Αὐτὸς 6 τύπος ξεναγοῦ - ποὺ 8EV(11 ἀκόμα ἡ νόρμα τοῦ
ἐπαγγέλματος - εἶναι ε’νας τύπος ἐξαιρετικα ἀντιπαθὴς στοὺς
περὶ τὰ του ιστικα τυρβάζοντες καὶ -τὸν ἑλληνικὸ τουρισμὸ νε_ μόμενουςεἕναι πολὺ αξιοπρεπής, εἶναι πολὺ ανεξάρτητος, 8E—
--ναι πολὺ σῦνδικαλιστής, κλωτσάει ἅμα τοῦ λέει ὁ ἀμόρφωτος
ἑργοδότης I01 — ποὺ πῆρε ἄδεια γενικοῦ τουρισμοῦ ἀπὸ τὸν
, Μπαλόπουλο - νὰ πάει να κάνει «μια Ἀκροπολίτσα» ἣ «ενα
Α Σουνιάκι», ἢ «τὴν Κνωσὸ σὲ 3/ 4τῆς ὥρας», δένεται πολὺ μὲ τὸν
’ 5‘101)(_)£0I(1, τὴν ἐκμετάλλευοη καὶ τὴν ταλαιπωρία τοῦ τουρίστα
Ῐτὴκ θεωρεῖ προσωπική του ὑπόθεση καὶ τσακωνεται γι’ αὐτό,

με τὸν τουρίστα του κι ἔχει ἐποπτεία τοῦ τί γίνεται σ” ὅλη τὴ
γραμμή · κι εἶναι καλλιεργη μένος, κι εἶναι Ἕλληνας, καὶ ντρέπεται, ὅταν βλέπει πώς, ἀντὶ να κάνουμε τουρισμὸ, φτιάχνουμε
σαν κακοὶ παπουτσῆδες στενα παπουτσια καὶ τα ρίχνουμε στὴν
ἀγορὰ περιμένοντας να κατακλυστοῦμε ἀπὸ τὶς παραγγελίες·
αὐτὸς ὁ ξεναγὸς βλέπει καὶ λέειῑ ”
Σ’ αὐτὴ I1‘] χώρα σαν ἀποτέλεσμα μίας «πολιτικῆς», ἢ μᾶλλον μιᾶς καταπλεονεξίας ποὺ έριξε I1‘] μάοκα τὸν καιρὸ τῆς
δικτατορίας καὶ τείνει τωρα να παγιωθει, ὁ τουρίστας μας απασχολεῖ μόνο μέχρι να πατήσει τὸ πόδι του στὴν Ελλάδα « Ἐντάξει εἰσπράξαμε, ἦρθε τὸν μετρήοαμε», ΙἸως πέρασε ὁ τσυρίστας, ἂν θα ξανάρθει αν θα στείλει κι ἀλλους στὴν Ελλάδα, ἂν
μᾶς μισεῖ ἢ αν μᾶς ἀγάπα, οὐδόλως μᾶς ἐνδιαφέρει’ αὐτὰ εἶναι
ψιλὰ γράμματα. Μονάχα έτσι μπορεῖ να ἐξηγηθεῐ αὐτὸ τὸ χάος,
αὐτὴ ἡ θάλασσα - SCRIVE στάδιο ἐφαρμογής τῶν τουριστικῶν
προγραμμάτων - μὲς στὴν ὁποία κολυμποῦν ἐξυπηρετοὺμενοι
(=τουρίστες) κι ἐξυπηρετοῦντες (-- ἁρμόδιοι καὶ ἀναρμόδιοι
για κάτι τέτοιο).
« O κατάλληλος ἄνθρωπος στὴν κατάλληλη θεση», Τί θαυμάσιο ρητόέ Καὶ τί θαῦμα θα ἧταν να τὸ ένστερνιζόταν, ἀλλὰ
καὶ να τὸ ἐπέβαλλεη Πολιτείαέ Ἀφοῦ βεβαια πρώτα ξεκαθάριζε
μέσα της γιατί θέλει να εἰναιένας καλὸς παπουτσής, γιατί φτιάχνει παποὺτσια, If εἶναι αὐτα καὶ ()8 τί της χρειάζονται.
Θα μποροῦσε πχ. να βαλει τους κατάλληλους ἀνθρώπους να
ἐλέγχουν καὶ να επικυρωνουν ἐγκαίρως καὶ σαν κέρβεροι τα ἐν
γένει τουριστικὰ προγράμματα, κι ἄλλους κατάλληλους ποὺ θα
έλέγχουν τὴν ὀρθὴ ἐφαρμογή τους.
Αὐτὸ τὸ ξεκαθάρισμα, θα τὴ βοηθοῡσε καὶ ὡς πρὸς τὸ δικό
μας θέμαῑ χρειάζεται δραγουμάνους ἣ ξεναγούς, τσιτσερόνε ἢ
σωοτα καταρτισμένους κι ἀπόλυτα κατοχυρωμένους ἐπαγγελματίες - ποὺ δὲν θα τοὺς κλέβει κανεὶς τὴ δουλειά τους, για να
ἓχουν μέρες ἐργασίας ν’ ἀσφαλίσουν, ὅταν ἐπιτέλους θ’ άποκτήσουν κι αὐτοὶ σαν τοὺς ἀλλους Ἕλληνες σύνταξη κι ίατροφαρ-

μακευτικὴ περίθαλψη.
Ἀλέκα Λαμπροπούλου
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Η ΖΩΗ ΕΝΟΣ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ
Ὁ Γιόζεφ Σμρκόφσκυ γεννήθηκε τὸ 1911. Πάνω ἀπὸ σαράντα χρόνια στην ἐπαναστατικὴ πάλη. Τὸ 1931 συμμετέχει στῆν Κομμουνιστικὴ Ἔνωση τῆς τσεχοσλοβακικῆς
νεολαίας καὶ γίνεται πολὺ γρήγορα μέλος τῆς Κεντρικῆς
της Ἐπιτροπῆς. Οἱ μεγάλοι ἀγῶνες τῆς ἐργατικῆς τάξης ·
για τὴν ἀπόχτηση καλύτερων συνθηκῶν ζωῆς καὶ για τὴ
σταθεροποίηση τῶν δημοκρατικῶν δικαιωμάτων κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς ἀστικῆς Δη μοκρατίας, τὸν βλέπουνανάμεσα
οτοὺς κυριότερους καὶ πιὸ γενναίους πρωταγωνιστές
τους. Στα 1933 ἐκλέγεται στήν K. E τοῦ K KΤΣ. (Κομμουνιστικοῦ ῌόμματος Τσεχοσλοβακίας). Απὸ τὸ 1933
ὣς τὸ 1937 γίνεται γραμματεας τῶν κόκκινων συνδικάτων τῆς νεολαίας στὴν Πράγα. Ἀπ’ τὸ 1937 ῶς τὸ 1938
καθοδηγεῑ τὴν περιφερειακὴ ἐπιτροπὴ τοῦ κόμματος στὸ
Μπρνό, πρωτεύουσα τῆς Μοραβίας. ”Οταν οἱ ναζιστικὲς
ὀρδὲς εἰσβάλλουν στην Τσεχοσλοβακία καὶ ξεκαθαρίζουν
μ’ ένα χτύπη μα τὸ νεαρὸ κράτος, διευκολυνόμενοι σ’ αὐτὸ
ἀπὸ τὴν ἡγετικὴ ἀστική ὁμάδα καὶ ἀπὸ τη συνθηκολόγηση τῶν δυτικῶν δυνάμεων μπροστα στὸ Χίτλερ (μια
πρόταση τῆς ΣοβιετικῆςΕνωσης για συνθήκη ἀμοιβαίας
βοήθειας εἶχε ἀπορριφθεῖ), ὁ Σμρκόφσκυ ὃὲν εἰναι ἀκόμα
τριάντα χρονῶγ. Αμεσως ὁ Γιόζεφ γίνεται ἀπὸ τοὺς κύ- _
ριους ὀργανωτὲς τῆς ἀντίστασης στὸ ναζισμό. Οι παρτιζάνοι πολεμοῦν στα βουνά, στα δάση καὶ στὶς πόλειςενάντια στοὺς χιτλερικοὺς ληστές.
Εἶναι ἓξη χρόνια σκληρῶν ἀγώνων, ἡρωϊκῶν θυσιῶν,
,ὅπου παίζεταιη ἰ’δια“η ζωή. Μὰ στὸ τέλοςέρχεται 7‘] νίκη
ἶ
ἐνάντια στὴ βαρβαρότητα. O Σμρκόφσκυ εἰναι ενας ἀπὸ
τοὺς ὀργανωτές, τὸ Μάη τοῦ 1945, τῆς ἐξέγερσης τῆς
Ξ
Πράγας ἐνάντια οτοὺς ναζιστές. Θα εἰναι αὐτὸς ποὺ θα

ς.

’ χαιρετήσει στ’ ὄνομα τῆς τσεχοσλοβάκικης Αντίστασης
τοὺς στρατιῶτες τοῦ Κόκκινου Στρατοῦ κατα τὴν εἴσοδό
τους στὴν πρωτεύουσα.
Μετὰ ἔρχονται τὰ χρόνια τῆς ἀνασυγκρότησης καὶ
τοῦ σοσιαλιστικοῦ μετασχηματισμοῦ τῆς χώρας. Τὸ 1945,

(‘1 Σμρκόφσκυ ἐκλέγεται ἀντιπρόεδρος τοῦ Τσέχικου
,ᾖ ’
Ἐθνικοῦ Συμβουλίου. Ὣς τὸ 1949 εἶναι γενικὸς διευθυν- .

τὴς τῶν ἀγροτικῶν συνεταιρισμῶν. Αὐτὸ τὸ δύσκολο ἓργο
δὲν τὸν ἐμποδίζει να ἀναλάβει κι άλλες σημαντικὲς λειτουργίες. Ἀναπτύσσει μια ἐνεργητικότητα φρενιτιώὸη,
,δίχως παύσεις. Τὸ 1946 ὀνομάζεται μέλος τοῦ Πρεζίντιουμ τῆς K.E. τοῦ Κ.Ι.Τ. Στὶς ἐκλογὲς τοῦ 1946 ἐκλέγεται
βούλευ τής. Ἀπὸ τὸ ’48 ὣς τὸ ’51 ἀναλαμβάνει τὶς λει- τουργίες τοῦ ῦφυπουργοῦ τῆς Γεωργίας.
Οἱ κυβερνητικὲς ὕποχρεώσεις δὲν τὸν ἐμποδίζουν να
ἀναπτύσσει, ἐπίσης, μια πλατιὰ δραστηριότητα στὸ
κόμμα και στὸ Κοινοβούλιο. Νά μερικα ἀπὸ τὰ 1((167’]-_
κοντα ποὺ ἀνέλαβε τὸ 1948, πρῶτος ύποδιευθυντὴς τῆς
Ἐθνικῆς Επαρχιακῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Βοημίας, ἀπὸ τὸ

4’8 ὣς τὸ ’51 μέλος τοῦ Προεδρείου τῆς Ἐθνικῆς Συνέλευσης καὶ πρόεδρος τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς
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γιὰ τῆ γεωργία. Διευθύνει μέσα στὴ χώρα καὶ στὸ κόμμα ., ;
τὴ μάχη του για τὸ θρίαμβο τῶν σοσιαλιστικῶν ῑὸανικῶν ’

τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἐλευθερίας, τῆς δημοκρατίας. Ἐπαι »Ἑςῑῗ
.

ναστάτης, μαχητής, ἀντιτίθεται στὶς σταλινικὲς μέθοὸεςι *’- ”“

Οἱ ἀπαίσιες δίκες ποὺ οχεὸιάζονται ἐναντίον δοκιμασμέτ·’“

νων ήγετῶν τοῦ κομμουνιστικοῦ και ἐργατικοῦ κινήμαςξ·
Oi μεταφράσεις απὸ τα ἰταλικα καὶ ἡ ἐπιμέλεια
ἕγινε ἀπὸ τὸν Ερμῆ Εὐαγγελίδη.

τος, συμπαραούρουν καὶ τὸ Σμρκόφσκυ. Τὸ 1951 συλ ’·
λαμβάνεται καὶ καταδικάζεται σὲ ἰσόβια δεσμά.

MIAA H KAPAIA KI ο NOY2
“ANGIEHETFPI’IZE HPAI‘A2”
Μεταφράζει ὁ Ἑρμῆς Εὐαγγελίδης

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ TON
ΓΙΟΖΕΦ ΣΜΡΚΟΦΣΚῩ ΣΤΟ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ITAAIKO ΠΕΡΙΟΔῙΚΟ
«ΤΖΙΟΡΝΙ — BIE NOYOBE»
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ No 22 ΤΗΣ
22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 1971
ΕΡ.; Θα ἤθελα προπαντὸς να σᾶς κάνω μερικές ἐρωτήσεις για τὴ
σημερινὴ ζωὴ στὴν Τσεχοσλοβακία. Πρὶν ἀπ’ ὅλα, φυσικά, για
τὸ πῶς ζεῖτε ἐσεῖς ὁ ἴδιοςΑΠ.; Ἔχω πολὺ λίγους λόγους να εἷμαι εύχαριστημένος καὶ
κανέναν ὰπολύτως γιὰ νὰ χαίρομαι. ”Ηδη ἀπὸ 6116 χρόνια ἐχω
γίνει· ὁ στόχος καθημερινῶν, μποροῦμε να ποῦμε, ἐπιθέσεων
στὸν τύπο,·στὸ ραδιόφωνο, στὴν τηλεόραση καὶ στὶς συνελεύσεις τοῦ κόμματος. Εἶναι ἐπιθέσεις ἐναντίον τῆς πολιτικῆς καὶ
τῆς προσωπικης μου τιμῆς. Av τουλάχιστο χρησιμοποιοῦσαν
»- ἀληθινὲς πληροφορίες, θα μποροῦσα ἀκόμα καὶ να τὶς θεωρήσω
σὰ μιὰ κριτική, ἐστω καὶ μονόπλευρη. Μὰ τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι

’.’ᾰδὲν καταφεύγουν σὲ ἀληθινὲς πληροφορίες καὶ δὲν ὑπάρχει
τρόπος να ἀμύνθεῑ κανεὶς ἐνάντια στὶς συκοφαντίες καὶ στὴ
υσφήμηση>ς’.’.Μήνυσα-·--γιὰ ν’ ἀναφέρω ἕνα παράδειγμα- τὸν πρώην
γενικὸ διευθυντὴ τῆς Ραὸιοφωνίας γιατὶ ὃιέδωσε ψεύτικες εἰδή-

Πςάποφασιιστκεὲςμέρς τῆςκAvνοιι>ξης»ιὸΓόζεφΣμρκκυόφσ
υ(στὸ κέντρα) ἦταν

πανταχου παρὼν γινὰνα ἐξηγήσει σὲ ὅλουυς τὴν κατάσταση

. . . ... ..ΔΕΜ 24.44AAA._.__..__.
A

Θα ἐξακολουθήσει να μάχεται καὶ να ἀντιστέκεται ἰδιοσυγκρασία, ὁ Σμρκόφσκυ γίνεται ἀμέσως ἕνας ἀπὸ
ἀκόμα κι’ ἀπ’ τὴ φυλακή, στ’ ὄνομα τῶν μεγάλων 1601/1- τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἀκολουθοῦσαν περισσότερο οἱ λαϊ, κῶν τοῦ Σοσιαλισμοῦ καὶ τῆς Ὀχτωβριανῆς Ἐπανάστα- κὲς μάζες, 7‘] ἐργατικὴ τάξη καὶ 0‘1 νέοι.
σης. Ὁ θάνατος τοῦ Στάλιν (1953),ἐπιτρέπει ν’ ἀνοιχτεῖ >
Εἶναι φημισμένες οἱ συζητήσεις του στὶς πλατεῑες τῆς
ἓνα καινούργιο κεφάλαια. Τὸ 1955 6 Γιόζεφ ἀφήνεται Πράγας, με’ τὶς ὁποῖες ὑπερασπιζόταν πάντοτε τὶς σοσιαἐλεύθερος ὑπὸ ἐπιτήρηση. Ἀπὸ τὸ ’55 ῶς τὸ ’59 ἐργάζε- λιστικές ἀρχες καὶ τὸν προλεταριακὸ διεθνισμό. Τὸ
ται σαν ἐργάτης στὴ δασικὴ διοίκηση. Ἀπὸ τὸ ’59 ὣς τὸ Μάρτη τοῦ ’68 γίνεται μέλος τοῦ προεδρίου τῆς K.E. τοῦ
’63 διευθύνειεε’να γεωργικὸ συνεταιρισμό. Τὸ 1963831118—
λους ἀποκαθίσταται. Γίνεται ύποδιευθυντὴς τῆς ΚεντριἈπὸ τὸν Ἀπρίλη ῶς τὸ Δεκέμβρη τοῦ ἴδιου χρόνου
κῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Στατιστικῆς (ἐως τὸ ’65) καὶ παίρνει διευθύνει τὶς ἐργασίες τῆς Ἐθνικῆς Συνέλευσης. Τὸ Γεμέρος στὴ γεωργικὴ ἐπιτροπὴ τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς νάρη τοῦ 1969, ύποβιβάζεται στὴν ἀντιπροεδρία. “Ως τὸν
Ἀπρίλη τοῦ 69 παραμένει μέλος τῆς ἡγεσίας τοῦ κόμματοῦ K. K T2.
T6 ’64 ἐκλέγεται καὶ πάλι βουλευτὴςστὸ Κοινοβού- τος. Μετά, 7‘] καθαίρεσή του ἀπὸ τὴν Κ.Ε. τοῦ κόμματος, 7‘]
λιο. Δυὸ χρόνια ἀργότερα, τὸ ’66, ξαναγίνεται μέλος τῆς διαγραφή, (‘1 παραμερισμός, 7‘] σιωπή. Ἀλλὰ 6 Σμρκόφσυ
Κ. Ε. τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος Ἀπὸ τὸ Γενάρη τοῦ ἐξακολουθεῖ να ζεῖ για τα σοσιαλιοτικα ἰδανικα τῆς δι1967 εἶναι ὑπουργὸς τῶν δασῶν καὶ των 1‘)6(11(1)1/.‘H<«νέα καιοσύνης, τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς δημοκρατίας καὶ τίπορεία» τὸν βλέπει ἀνάμεσα οτοὺςκυριότερους πρωτα- ποτα δὲ θα τὸν κάνει να πάψει να θεωρεῖται ένας ἐπαναγωνιστές της. T61 ἰδανικα για τα ὁποῖα εῐχε αγωνισθει, καὶ στάτης, ένας ἄνθρωπος τοῦ λαοῦ, ένοις πάντοτε ἐνθουσιποὺ ειχαν τροφοδοτήσει ὅλη τὴ ζωή του σαν ἐπαναστάτη ώδης ὸπαδὸς τῆς Ὀχτωβριανῆς Ἐπανάστασης.
καὶ κομμουνιστῆ, βρίσκουν, στὶς γραμμὲς 3101) χάραξε 1‘]
καινούργια ήγετικὴ ὁμάδα 101) K.K.T2., δυνατότητες
ὁλοκληρωτικῆς ἐπιβεβαίωσης. Χάρη στὴ μαχητική του
(Ἀπὸ τὸ «Vie Nuove» τῆς Ἰταλίας)

Κ.Κ.ΤΣ. - ἀνακοινώθηκε στὶς ἐντεκάμιση 17] νύχτα, πὼς τὰ

Ξ

στρατεύματα τοῦ Συμφωνου τῆς Βαρσοβίας εἶχαν διασχίσει 10

ἒ

013vo90 μας καὶ θα καταλάμβαναν 17] χώρα ὣς τὶς έξι 16 πρωΐ.
Ἰσαμε σήμερα κανένας 6‘8 μᾶς εἶπε, οὔτε δημοσίεψε στὶς ἐφημερίδες, ποιὸς μπορεῖ να εἰχε ἀπευθύνει ἐκείνη τὴν περίφημη

- -.. οὐ·

ματος, πού, κατα συνέπεια, ἐπρεπε να λυθεῐ στα κομματικα

«πρόσκληση».

πλαίσια. Καί ὅλ’ αὐτά, 31000 16 γεγονὸς 611 οἱ ἐνοχοποιητικοὶ
ἰσχυρισμοὶ εἶχαν μεταδοθεῖ ἀπὸ 16 ἐθνικὸ ραδιῗόφωνοί T6 ’1'610
πράμα συνέβη καὶ σ’ ἀλλους συντρόφους 3101‘) εἰχαν μυνήσει 16
ραδιόφωνο, τὴ «Ροῦντε H9060» 7‘] κάποιο ἀλλο όργανο.

Μιλᾶνε καὶ για μέλη τῆς Ἐθνικῆς Συνέλευσης, τῆς ὁποίας
1618 ἤμουνα πρόεδρος. Λίγο μετα τὶς 21 Αὐγούστου 1968 τὸ
προεδρεῖο τῆς Ἐθνικῆς Συνέλευσης ζήτησε ἀπ’ ὅλα τα μέλη τοῦ
Κοινοβουλίου, ἀπ’ ὅλους τοὺς βουλευτὲς καὶ ὑπουργοὺς, μιαν
έγγραφη καὶ ένορκη δήλωση, ὅτι κανένας τους δέν εἰχε καλέσει
τα ξένα στρατεύματα. Και οἱ 296 βουλευτές- 6001); αριθμοῦσε
τότε τὸ Κοινοβούλιο - ἐπιδώσανε στὸ προεδρεῖο μια γραφτὴ
δήλωση, ὅτι κανένας τους δὲν εἶχε καλέσει ἐκεῖνα τα στρατεύματα οτὴν Τσεχοσλοβακία. Τέτοια δήλωση ἐκδόθηκε καὶ 61316 10
σημερινα μέλη τοῦ προεδρείου τῆς Κ.Ε. τοῦ Κ.Κ.ΤΣ. ποὺ στα
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σεις για τὸ πρόσωπό μου. Τὸ δικαστήρια 68v ἐδέχτηκε τοὺς μάρτυρές μου, πρώην μέλη τῆς κεντρικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ κόμματος,
ἀρνήθηκε να πάρει ὑπ’ όψη του ἐπίσημα ντοκουμέντα τοῦ κόμματος 7101‘) ἀναφέρονταν στὴν περίπτωσή μου καὶ ἀπέρριψε τὴ
μήνυση, βεβαιῶνοντας ὅτι ἐπρόκειτο για μιαν ὑπόθεση τοῦ κόμ-

τος, τώρα διαγραμμένα. Σὲ μένα 68v ανακοινώθηκε τίποτε οὔτε

προφορικά, ούτε ἐγγραφα. "E101, δένξέρω πότε καὶ ποιὸ 69—
γανο μὲ διέγραψε ἀπ’ τὸ κόμμα.
Μια οοβαρὴ ἀρρώστια στὸ ένα πόδι 3189160108 016 ἐλάχιστο
1‘1; δυνατότητές μου για κίνηοη καὶ πέρασα ἀρκετοὺς μῆνες στὸ
νοσοκομεῖο. Χάρη στὶς προσπάθειες τῶν γιατρῶν 7‘] 3101001007]
μου καλυτερεύει, ἀλλα 7‘] θεραπεία θα διαρκέσει ἀκόμα πολύ.
”Ετσι, 7‘] τωρινὴ ζωή μου περιορίζεται στα ἰδιωτικὰ περιστατικά,
στα βιβλία, οτοὺς συλλογισμούς. Κάθε κοινωνικὴ ἐπαφὴ έχει
περιοριστεῖ ἀπὸ τὸ γεγονὸς 611 ὁποιοσδήποτε ἀναπτύσσει σχέσεις μαζί μου, ἐκτίθεται, ἀκριβῶς γι’ αὑτό, σὲ διώξεις.
ΕΡ.. Ποια ειναι ἡ κατάσταση τῶν ἄλλοτε συνεργατῶν σας καὶ
ἐκείνων 3107‘) συμμερίζονται τῖς πολιτικές σας ἀπόψεις
AH.: Οἱ συνεργάτεςΙμου ῆταν ὅλοι κομμουνιστές καὶ ῆταν ἐπίσης καλλιεργημένα πρόσωπα, 81613101: πολιτικοί, οἰκονομολόγοι, ἱστορικοί, ὑπάλληλοι τοῦ κόμματος, συνδικαλιστές, κ.λπ.
Σήμερα κανένας τους 68v ἀσκεῖ 8V0 λειτούργημα ποὺ να ἀνταποκρίνεται στὴν εἰδικότητά του. Ἐργάζονται ὅλοι σαν ἀνειδίκευτοι ἐργάτες, οἱ περισσότεροι 0‘8 ἐπιχειρήσεις κατασκευῶν,
ἐξω’απ’ τὴν H9070. Καὶ πρέπει να εἶναι καὶ εὐχαριστημένοι ποὺ
βρήκανε δουλειά. ‘Eva; 031’ αὐτους, πατέρας δυὸ παιδιῶν, 08
ἐξι μῆνες ἀναζητήσεων ἀπευθύνθηκε 0‘8 318910061890 ἀπὸ 34
ἐργοστάσια, ἐπιχειρήσεις 7‘] ὁργανισμοὺς ὅπου ὑπῆρχαν ἀκάλυπτες θέσεις ἐργασίας, μα πάντοτε αποκλείσθηκε μέ ἀπόφαση τῆς
τοπικῆς ὀργάνωσης τοῦ κόμματος.
Τέως καθηγητές κάνουν τοὺς θερμαστές ἢ τοὺς 031an31091015, τέως πρεσβευτὲς κάνουν τοὺς θυρωρούς, τέως γιατροί
ἀπασχολοῦνται σαν ὁδηγοὶ αὐτοκινήτων κ.τ.λ.
Αὐτὴ εἶναι ἡ τύχη τῶν διανοουμένων καὶ τῶν πρώην ὑπαλλήλωιν τοῦ κράτους καὶ τοῦ κόμματος 3101‘) στα 1968 εἶχαν ταχθεῖ μὲ τὴν πολιτικὴ ποὺ ἀκολούθησε τότε τὸ κομμουνιστικὸ
κόμμα καὶ ἀρνήθηκαν μετὰ να ἐπιδοκιμάσουν τὴν κατοχὴ τῆς
Τοεχοσλοβακίας ἀπὸ μέρους τῶν 0100181) μάτων τοῦ Συμφώνου
τῆς Βαρσοβίας. "Av δέν ἐπιδοκιμάζεις τὴν κατοχὴ τῆς πατρίδας
σου ἀπὸ μέρους ξένων στρατευμάτων, σοῦ κόβουνε τα τρόφιμα.
”Οταν θα πεινάσεις καὶ δὲ θά ’χεις να βάλεις τίποτε στὸ στόμα
σου, μαζὶ μὲ τὴν οἰκογένειά σου, τότε θα ὑπόχρεωθεῖς να ὑπο311311785 καὶ ν’ ἀλλάξεις τὶς ἰδέες 001)! T81010; εἶναι 6 ἀγῶνας
«γιὰ τὶς ἀρχὲς» ποὺ διεξάγεται ἐνάντια σ’ αὐτοὺς ποὺ ἐκδηλώνουν για τα περασμένα γεγονότα μιὰ γνώμη διαφορετικὴ ἀπὸ
κείνηνποὺ εἰναι σήμερα 7‘] ἐπίσημη ἀποψη.
H φτωχεια στὴν ὁποία κατάντησαν αὐτοὶ οἱ ἂνθρωποι σχεδὸν ὅλοι κομμουνιστὲς - πολλαπλασιάζεται ἀπὸ τὴν ἀνυπόφορη πίεση ποὺ ἀσκεῖται 017] συνείδηση αὑτῶν τῶν συντρόφων
710 να τοὺς ἐξαναγκάσουν να ποῦν ὅτι τὸ μαῦρο δέν εἶναι. πιὰ
μαῦρο, ἀλλα ἀσπρο, καὶ τὸ ἀντίθετα. Ἐκεῖνοι ποὺ για τὸ καλὸ
τῆς οἰκογένειας καὶ τῶν παιδιῶν τους ὑποχρεώνονται να παραβιάσουν 17] συνείδησή τους καὶ τὶς πεποιθήσεις τους, αἰσθάνονται ντροπὴ καὶ περνᾶνε ἠθικὲς κρίσεις, ποὺ τοὺς κάνουν να
μισοῦν αὐτοὺς ποὺ 101‘); έχουν ἐτσι ταπεινώσει.
ΕΡ.. ‘H κρίση σας πάνω στα γεγονότα τοῦ Αὐγούστου 1968
εἶναι πολὺ γνωστή, ὥστε περιττό να μιλήσουμε γι’ αὐτὴν σε
τούτη τὴ συνέντευξη. Ἀλλα 0’ αὐτοὺς τοὺς τελευταιους μῆνες τα
τσεχοσλοβάκικα μέσα μαζικῆς’επικοινωνίας ἄρχισαν να ἐπιβεβαιώνουν ὅτι τα στρατεύματα τοῦ Συμφώνου τῆς Βαρσοβίας
προσκλήθηκαν ἀπὸ ἕνα σημαντικὸ ἀριθμὸ Τσεχοσλοβάκων, ἐκ·

1968 ἧταν βουλευτές στὴν Ἐθνικὴ Συνέλευση.
A316 31618 ὑπάρχει 7‘] συνήθεια ὅτι ενα κράτος 7"] μια ὁμάδα
κρατῶν να στέλνουν τα στρατεύματα τους 08 μιαν άλλη χώρα,
ὕστερα ἀπὸ 0’1’17]07] «πολλῶν» 7’] «ἀρκετῶν» προσώπων, χωρὶς να
εἶναι 08 γνῶσι] ἡ κυβέρνηοη, 16 κοινοβούλιο καὶ τ’ ἀλλα ὑπεύθυνα ὄργανα -ἐκείνης 175 χώρας, Ὀλη 7‘] ἱστορία ἐκείνης τῆς
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;
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πρόσκλησης εἰναι μόνο μια ἀφελὴς ἐπινόηση, ποὺ κανένας δὲν
παίρνει στα 006090 καί κανένας δέν πιστεύει.
‘O11 στὴν Τσεχοσλοβακία ὑπῆρχαν πρόσωπα 3101‘) εύχονταν
να απευθυνθεῖ μια τέτοια πρόσκληση - 3101 3101‘) θα τὴν εἰχαν
ἐπίσης ὑπογράψει - εἶναι ἀντίθετα πιθανότατο. Πρόσωπα 01’)-

τοῦ τοῦ εἴδους ὑπῆρχαν καὶ ὑπάρχουνε καὶ τώρα. Ἀλλα 10
1
στρατεύματα δέν ὑπολογίζουν στὶς «προσκλήσεις» 1013;.H09” - ,ξ
ὅλ’ αὑτά, αὐτὴ εἶναι 7‘] ἐπίσημη ἐκδοχὴ 3101‘) προτείνεται τώρα,
ύστερα ἀπὸ τὶς ἐκδοχές ποὺ δόθηκαν προηγούμενα για τὴν αἰτιολόγηση τῆς στρατιωτικῆς ἐπέμβασης στὴν Τσεχοσλοβακία.
Καὶ ἀναζητιέται ἐπίσης μια ιδεολογικὴ αἰτιολόγηση. M0 γιατί
τόσο οἱ κομμουνιστές, ὅσο καὶ οἰ μὴ κομμουνιστές ἐξαναγκάζσνται στὴν Τσεχοσλοβακία να δηλώσουν ὅλοι, 6 ένας μετα τὸν
ἀλλον, πῶς ἐπιδοκιμάζουνε τὴ στρατιωτικὴ κατοχὴ τῆς χώρας
τους καὶ πὼς -ἐκείνη 7‘] ἐνέργεια ῆταν σωστῆ, Γιατὶ θέλουν να
πνίξουν στὸ αῖσχος- 801(1) καὶ ὕστερα 61316 310196— ὅλο 16 λαό,
για να μποροῦν μετά,σέ συνέχεια, να βεβαιώσουν 611 «ὅλοι .
σφάλαμε, ὅλοι είμαστε ένοχοι», 631(1); θέλησαν ἤδη να λέγεται
για τα σκοτεινὰ γεγονότα τῆς δεκαετίας τοῦ 1950.

ΕΡ.. Ἡ τωρινῆ ήγεσία τοῦ Κ. Κ. ΤΣ. σᾶς χαρακτήρισε ἐπανειλημμενα σαν ἔναν ὀππορτουνιστὴ τῆς δεξιᾶς καὶ ἕναν ἀποστάτη. Ἀλλα πῶς θα χαραχτηριζατε σεῖς ὁ ιδ ιος τὴν τωρινή σας
πολιτικὴ θέση,ΑΠ; Ὀππορτουνιστὴς τῆς δεξιᾶς, 0310010175: εἶναι δυὸ λέξεις
ποὺ έχω ἀκούσει να λέγονται ἤδη σαράντα χρόνια πρίν Ἐκείνη
τὴν ἐποχὴ ἤτανε λέξεις ποὺ τρομάζανε νέους, ὅπως ἤμασταν
ἐμεῖς τότε. Σήμερα μοῦ φαίνονται κενὲς φράσεις, βρισιές, 00.601300 για δογματικούς, ποὺ μερικές φορές θέλουν να σύμψηφί
σουν μὲ 601018; τὴν ἀνεπάρκεια ἐπιχειρημάτων καὶ γνώσεων, κι
άλλες πάλι θέλουν να κρύψουν σκοποὺς πολὺ διαφορετικοὺς
ἀπὸ κείνους για τοὺς- ὁποίους μιλᾶνε. Ἀνάμεσα 61’ ἀλλα θέλω
να τονίσω ὅτι αύτὲς εἰναι λέξεις ποὺ έχουν εἰσαχθεῐ καὶ 3101‘) 68v
έχουν ἀποχτήσει ρίζες ούτε 017] γλωσσα, οὔτε 017] νοοτροπία τοῦ
λαοῦ μας. Εἶναι μονάχα μιὰ ἀργκὸ τοῦ κόμματος, σήμερα
περισσότερο 31090 31018 (38 παρακμή.
Για να ξεκαθαρίσουμε ποιὸς μπῆκε πραγματικα στὸ δρό
τῶν ἀποστατῶν καὶ των ὀππορτουνιστῶν θα μᾶς χρειάζοντ
πολὺ περι σοοτερος χῶρος ἀπ’ αὑτὸν ποὺ ἐπιφυλάσσεται σὲ μια
συνέντευξη. Θα χρειάζονταν να πραγματευθοῦμε ἀρκετὲς άλλες
ὄψεις τοῦ θέματος, 3101‘) ὑπάρχουν πραγματικα καὶ ποὺ δὲν μπόροῡν να διαγραφοῦν“7] να ἀπορριφθοῦν μὲ 601018;’7‘] μὲ έτοι
ράσεις.
0) H010 εἶναι σήμερα 7‘] πολιτική μου θέση; ‘H ’ίδια μὲτου 19
Σήμερα, ἐντούτοις, εἶναι πολὺ πιὸ αἰτιολογημένη καὶ πι
θαρὴ ἀπ’ 6,11 ὑπῆρξε τότε. Ὁ θεμελιώδης κανόνας, 7] βα
τὴν ὁποία Emu/081‘7] πολιτικὴ τοῦ κόμματος, εἶναι ὅτι στῆ
μας ὑπάρχει ἡ δικτατορία τῆς ἐργατικῆς τάξης, δικτοι’ ’ ρι .
ἀσκεῖται ἀπὸ 16 κόμμα για λογαριασμὸ τῆς ἴδιαςτῇς ρ’ ’
προσώπων τοῦ κράτους καὶ τοῦ κόμματος. Τί ἔχετε να μᾶς πεῖτε “ τάξης. Στὴν πράξη, αὐτὴ,ἡ θεμελιώδης ἀρχὴ περιορίζετα
πάνω 0’ αὐτά·
έννοια ὅτι ἡ τέτοια δικτατορία ἀσκεῖται· για 210709,.
AH.: ”Εχει μόλις περάσει 7‘] τρίτη ἐπέτειος τῆς στιγμῆς κατα τὴν
κόμματος ἀπὸ τὸν έμμισθο μηχανισμὸ τοῦ ἵδιο
ὁποία σὲ μᾶς - τὰ πρώην μέλη τοῦ πρεζίντιουμ (προεδρείου) τοῦ
Δηλαδὴ 0316 16 πρεζίντιουμ καὶ τὴ 79
τεί
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μουνιστικὸ Κόμμα Τσεχοσλοβακίας, τό ’μαθα διαβάζοντας τὸ
ἀρθρο ἐνὸς συντάχτη τῆς «Ροῦντε Πράβο», ὅπου ἀναφέρονταν
08 μένα καὶ 0‘8 ἀλλους συντρόφους σαν 08 τέως μέλη τοῦ κόμμα-

-. ,μ ,μιωῃμάᾼ-ωι . .

"Y01800, 16 γεγονὸς ὅτι εἶχα διαγραφτεῖ 16 1970 ἀπὸ 16 Κομ-

ξ

1

τοὺς γραμματεῖς, ἀπ’ τὸν μηχανισμὸ γενικά. "000 για τὸ καθαυτὸ κόμμα — δηλαδὴ για τα μέλη καὶ για τα ἐκλεγμένα 09γανα, 118 ἐἘ50(98011 10 πρεζίντιουμ- 6811 811010330 παρὰ ὄργανα
1101‘) ἐκτελοῦν τὶς ἐντολές τοῦ μηχανισμοῦ.
Ἐστω κι αν θελου με να παραδεχτοῦμεότι μια τέτοια ἀντίληψη της δικτατορίας τῆς ἐργατικης τάξης, σύμφωνα μὲ τὴν
ὁποία ἀσκεῖται απὸ τὸ κόμμα για λογαριασμὸ τῆς εο{01111115
τάξης, εἶχε μια δικαιολόγηση στὴνπερίοδο ποὺ ἀκολούθησε
αμέσως μετα τὴν ἥττα τοῦ καπιταλισμοῦ και τὴν 1101031]1])1] τῆς
ἐξουσίας. ὁπωσδήποτε δέν μποροῦμε να παραδεχτοῦμε ὅτι θα
πρέπει να παραμείνει μόνιμα τέτοια ἡ κατάσταση ἐνὸς ῶριμου
πια σοσιαλιστικοῦ κράτους. ”Υστερα ἀπὸ ένα τέταρτο αἱώνα
σοσιαλισμοῦ ό A00; μας ἐχει τώρα πια ἐνστερνιστεῖ τὸ σοσιαλισμὸ 110‘1 ὑπερασπίζει 011‘1 συντριπτική του πλειοψηφία μιὰ τέτοια κοινωνικὴ ταξη. Ἐκεῖνο τὸ έξιὴ έφτα τοῖς ἐκατὸ τῶν Τσεχοολοβάκων πολιτῶν ποὺ ῆταν αποφαοιστικα ἀντισοσιαλιστές,
εἰναι πιὰ ἀντίπαλοι χωρὶς 6131/0111] καὶ χωρὶς ὁποιαδήποτε προοπτικὴ καὶ 681! προσπαθοῠν 01318 καν ἐνεργητικα ν’ ἀλλάξουν

τῶν πολιτῶν ὑπεράσπιζε αὐθόρμητα τὴν πολιτικὴ ποὺ ανέπτυσσε τότε τὸ Κ.Κ.ΤΣ. Οἱ ἀκραῖες ὑπερβολὲς μερικῶν δημοσιογράφων ἦ λίγων αλλων συγγραφέων, αρθρων ἢ λόγων, δέν
προκαλούσανε στὴν πραγματικότητα κανένα βαθὺ ἀντίχτυπο,
ούτε ἐπηρέαζαν τὸν τρόπο τῆς σκέψης τῶν μαζῶν, ἐοτω κι ἀν
κάποτε προκαλοῦσαν ἀρκετὸ θόρυβοέ
Ἡ κύρια καὶ καθοριστικὴ αἰτία τῆς στρατιωτικῆς 81181113101—
σης ὑπῆρξε τὸ γεγονὸς ὅτι στὶς αρχὲς τοῦ Σεπτέμβρη 1968 ἐπροκειτο να διεξαχθεῖ τὸ συνέδριο τοῦ κόμματος, ποὺ θα ἐπιδοκίμαζε τὴν πολιτικὴ 1101‘) ἀκολουθοῦσε τότε τὸ κόμμα καὶ θα ἀπέκλειε ἀπὸ τὶς ὑπεύθυνες θέσεις τοὺς ἀντιπροσώπους τῆς πρὶν

ἀπ’ τὸ Γενάρη πολιτικῆς. Καὶ αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἐπρεπε να ἐμποδιστεῖ μὲ κάθε θυσία, ἀκόμα καὶ μὲ τα ὅπλα, αν δέν ὑπῆρχαν
0330 διαθέσιμα μέσα. ’Υπῆρξε αὐτὸς ὁ καθοριστικὸς λόγος ποὺ
προσδιόρισε ἀκόμα καὶ τὴν ἡμερομηνία τῆς στρατιωτικῆς ἐπέμβασης, μα ποὺ δέν ἀποκλείει ἐντελῶς τὴν παρουσία ἄλλων λόγων.
Πῶς μπορῶ να δεχτῶ - ἢ ἀκόμα περισσότερο να ἐπιδοκίμάσω - τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ κυριαρχία τοῦ λαοῦ στὸν ὁποῖο ἀνήκω
— ἐνὸς λαοῦ 1101‘) ἐπιπλέον έχει ἐνστερνιοτεῖ τὸ σοοιαλισμὸ παραβιάζεται καὶ καταπατιέται; Τὸ γεγονὸς ὅτι καταργοῦνται
ὅλοι οἱ κανόνες 1101‘) ρυθμίζουν τὶς σχέσεις μεταξὺ τῶν κομμά-

τὴν ὑπάρχουσα κοινωνικὴ τάξη. Καὶ ὅτι τέτοια ὑπῆρξε ἡ δύ-

ναμη αὐτῆς τῆς πολιτικῆς κατηγορίας πολιτῶν, μᾶς ἐπιβεβαιώθηκε ἀπὸ πολυάριθμα 1801 1101‘) πραγματοποιήθηκαν τὸ 1968.
Ἀπὸ τὰ ἐνεργὰ ἄτομα ἢ τὶς ἐνεργές μικρές ὁμάδες τέτοιων κα-

τηγοριῶνέλειπε μια μαζικὴ ἐπιρροὴ.

,

Η διαχείριση κάθε πράγματος, ὅλης τῆς χώρας καὶ αὐτοῦ
τοῦ ’1'6101) 1013 πεπρωμένου τῶν πολιτῶν, εἰναι ἐμπιστευμένη στὸ
μηχανισμὸ τοῦ κράτους καὶ τοῦ κόμματος. ‘Av αὐτὴ ὴ διαβεβαίωοη εῖναι ἀληθινὴ κατὰ 100 ἢ μόνο κατὰ 95%, 681/ ἀλλάζει
τίποτε ἀπὸ τὴν οὐσία τοῦ πράγματος. Ποῦ εἶναι ἡ συμμετοχὴ
τοῦ λαοῦ — ουμπεριλαμβανο μένης κι ἐκείνης τῆς ἐργατικῆς τάξης
- στὶς ἀποφάσεις ποὺ τὸν ἀφοροῦν, οτὴ δημιουργία τῆς πολιτικῆς, στὴν ἐκτέλεσή της καὶ στὸν ἐλεγχό της; Πῶς μπορεῖ να
ἐκδηλωθεῖ ἡ πρωτοβουλία τῶν ἐργαζομένων, τῶν διανοουμένων, τῶν οἰκονομολόγων καὶ τῶν ἐπιστημόνων, ἀνη 6900111910—
τητά τους εἶναι ρυθμιομένη ἀπὸ «νόρμες» δοσμένες’0110 ένα μὴ
εἰδικευμένο γραφειοκρατικὸ μηχανισμό; Ποῦ εἶναι τα «σοσιαλιστικὰ» δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολίτη, ἀν κι αὐτὰ
«παραχωροῦνται» ἀπ’ τὸ μηχανισμὸ τοῦ κόμματος ὴ ἀντίθετα,
· ἀφαιροῦνται ἀπὸ κείνους τοὺς πολίτες 1101‘) ἀρνοῦνται να σκέφτονται κατὰ τὸν καθορισμένο ἀπὸ τὸ μηχανισμὸ καὶ τὴν ήγεσία
του τρόπο; Καὶ οὕτω καθεξῆς.
Καὶ αὐτὸ θὰ’επρεπε νά εἶναιτὸ ἀποτέλεσμα τοῦ ἀγώνα 030κλήρων γενεῶν ἐργαζομένων για τὴ δική τους ἀπελευθέρωση
καὶ τὴν ἀπελευθέρωση ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας; Ποιὸς πρόδωσε
τὸ ’πρόγραμμα καὶ τοὺς σκοποὺς τῆς ἐπανάστασης; Ποιὸς εἶναι
ἀποστάτης καὶ ὀππορτουνιοτής, ἃν θεωρηθεῑ ἀπὸ τὴν ἀποψη
, τοῦ ἱστορικοῦ ἀγώνα τῶν ἐργαζομένων, για μια καινούργια
τάξη, ἀληθινὰ ἀνθρώπινη, για μια σοσιαλιστικὴ τάξη; Δέν εἵμαστε βέβαια ὅλοι ἐμεῖς, ὅσοι στα 1968 ἀγωνιστήκαμε για τὴ διόρ» θωση τῶν παραμορφώσεων καὶ τῶν αὑθαιρεσιῶν, για μιὰ 00σιαλιστικὴ δημοκρατία, για τὴν ἀνθρώπια τῆς σοσιαλιστικῆς
τάξης, για ν’ ἀνοίξουν οἱ πόρτες στὴν πρόοδο καὶ στὴν ἐπιστήμη
08 ὅλα τὰ πεδία τῆς ἐθνικῆς μας ζωῆς. Καὶ 68v εἶναι οὔτε 0 300;
μας, ὁ ὁποῖος στα 1968 ὑποδέχτηκε με τέτοιον αὐθορμητισμὸ τὴ
_ νέα κομμουνιστικὴ πολιτικὴ καὶ τῆν’έκανε δική του
~
Οἱ ἀποστάτες καὶ οἱ ὀππορτουνιστὲς πρέπει ν’ ἀναζητηθοῦν
ἀλλοῦ. Δὲν εἵμαστε ἐμεῖςέ
’ ΕΡ; Ποῦ βλέπετε σεῖς τις κύριες ἀσυμφωνίες ἀνάμεσα στὴ θέση
» σας καὶ 0’ ἐκείνη τῆς τωρινῆς κομματικῆς καὶ κρατικῆς ἡγεσιάς
5 τῆς Τσεχοσλοβακίας,·
’, ΑΠ; Οὑσιαστικα ἐχω ἤδη ἀπαντήσει 0’ αὐτὴν τὴν ἐρώτηση.’Ἀν
» Γπρέπει τώρα να ἀνακεφαλαιώσω τὴν ἀπάντηση 08 μια μόνο
i φρὰση, θα πῶ ὅτι τέτοια ἀσυμφωνία ὑπάρχει στὴν κρίση για τα
γεγονότα τῆς 21ης Αὐγούστου 1968 καὶ για τὸ ζήτημα τῆς κυῑριαρχίας ανάμεσα 08 κομμουνιστικα κόμματα καὶ 08 σοσιαλιικὰ κράτη, καθὼς ἐπίσης στὴν ἀξιολόγηση τοῦ προβλήματος
δικτατορίας καὶ κατὰ συνέπεια τῆς σοσιαλιστικῆς δημοκρα,Υ για νὰ περιοριστῶ μόνο στὸ οὐσιαστικό.
“ Θά ’θελα να πῶ ἀκόμα λίγα λόγια πάνω σὲ τέτοια ζητήματα.
O {0111) ρισμὸς ὅτι τὸν Αύγουστο τοῦ 1968 ἀπειληθήκαμε011’
ν, αντεπανάσταση ἢ ὅτι τὴν ειχαμε κυριολεχτικα μέσα στὸ
"
,εἶναι ἓνα προπαγανδιστικὸ κατασκεύασμα. Στὴ χώρα μας
π’ῆρχαν δυνάμεις 1101‘) θα μποροῦσαν ν’ ἀφαιρέσουν τὴν
ίᾶ ἀπ’ τὸ κομμουνιστικὸ κόμμα καὶ να καθορίσουν μιὰ
ὅλὴ -ῑστὴν ὑπάρχουσα κοινωνικὴ τάξη. Περίπου τὸ 90%

ἴων καί ’ἴων κρατῶν, IO γεγΟνΟς OIL μεϊαχδίΟ ιζΟνϊαι σὰν ’κΟΌρΕ-ἰ-

λόχαρτα τις δηλώσεις τοῦ διεθνοῦςἐργατικοῦ καὶ κομμουνιστικοῦ κινήματος για τὰ δικαιώματα τῶν λαῶν;
Πόσες διαφορετικὲς ἐκδοχές υίοθετήθηκαν για να συγχύσουν τὶς ἰδέες τοῦ κόσμου για τὴν κυριαρχίαὶ Ὁ πολίτης, «0
ἀνθρωπος τοῦ δρόμου» ὅπως λέγεται, ἐχει ένα κανονικὸ μυαλὸ
καὶ ἐπομένως ξέρει πολὺ καλὰ ὅτι ἡ τσέχικη καὶ σλοβάκικη
χώρα ἀνήκει ἐδῶ καὶ 1500 χρόνια οτοὺς Τσέχους καὶ οτοὺς
Σλοβάκους, καὶ ὅτι τὶς ὑποθέσεις 1101‘) ἀφοροῦν αὐτὴ τὴ γῆ κι
αὐτὸ τὸ λαὸ πρέπει να τὶς διαχειρίζονται καὶ να τὶς διευθύνουν
οἱ Τσέχοι καὶ οἱ Σλοβάκοι. Ταυτόχρονα, πρέπει να τηροῦνται μὲ
τὸν δφειλόμενο σεβασμὸ οἱ συμφωνίες καὶ οἱ ἀνειλημμένες ὑποχρεώσεις 118 τοὺς συμμάχους καὶ φίλους λαούς. Ἀλλὰ τί εἶναι
αὐτὴ ἡ «περιορισμένη κυριαρχία», ἡ «ταξικὴ» κυριαρχία ἡ
ὑποταγμένη στὸ διεθγισμὸ κυριαρχία, κι αλλ-ες παρόμοιες σοφιστεῑες, σύμφωνα μὲτὶς δποῖες ένας λαὸς θα ῆταν ὑπόχρεωμένος
να παραιτηθεῖ ἀπὸ τα ἀναπαλλοτρίωτα δικαιώματά του να
ἀποφασίζει για τὶς τύχες του καὶ για τὶς τύχες τῆς γῆς του, 1190;
ὄφελος κάποιου 03301), έοτω κι ἀν αὐτὸς εἶναι ὁ πιὸ ἀγαπημένος ἀπὸ τοὺς συμμάχους; Τί τὸ κοινὸ ἐχει μια τέτοια θεωρία μὲ
τὸν ἀληθινὸ διεθνισμό, με τὸ 00010310110;‘Av 110111010; «παραχωρεῖ» αὐτὰ τα δικαιώματα, ἂν παραχωρεῖ τὴν κυριαρχία τοῦ
δικοῦ του κράτους καὶ τοῦ δικοῦ του λαοῦ 08 ἄλλους ἀρχηγοὺς
ὴ σὲ 0330 κράτη, εἶναι σαφὲς ὅτι δωρίζει κάτι ποὺ 68v τοῦ
ἀνήκει. Οὑτε ἡ ήγεσία τοῦ κόμματος, οὔτε ὁλόκληρο τὸ κόμμα,
οὔτε ἡ κυβέρνηση καὶ οὔτε κὰν ὴ τωρινὴ γενια μπορεῖ να παραχωρεῖ 08 κάποιον τὸ κυριαρχικὸ δικαίωμα τοῦ λαοῦ να διαχει- ν
ρίζεται τὴ δική του χώρα, ἐπειδὴ ὴ κυριαρχία τῆς χώρας μας
ἐχει μανάχα ἀνατεθεῖ σ’ ὅλους ἐμᾶςάπὸ τὴν προηγούμενη γενια,
ἐτσι ποὺ ἐμεῖς να εἵμαστε μόνο οἱ 119001101901 διαχειριστές της.
Ἠ προσεχὴς γενια εἶναι προορισμένη να τὴν πάρει ἀπὸ μᾶς για
να τὴ μεταδώσει - ὅπως σ’ έναν ἀγώνα σκυταλοδρομίας - οτὴ
γενια ποὺ θ’ ἀκολουθήσει. Δὲν μπορεῖ λοιπὸν να παραχωρηθεῖ
αὐτὸ 1101‘) εἶναι ἀναπαλλοτρίωτο. Για τὸ ζήτημα τῆς δημοκρατίας καὶ τῆς διχτατορίας έχω ἤδη μιλήσει.
ΕΡ. Ο Δρ. Χούζακ, ὁ Βασὶλ Μπιλακ, ὁ Ἀλοΐς ”Ιντρα καὶἄλλοι
ἐπαναλαμβάνουν συχνα ὅτι ἡπολιτικὴ πορεία ποῦ ἀκολουθεῖται ἀπ’ αὐτοὺς εἶναι ή μοναδικα σωστῆ καὶ δυνατή. Κατὰ τὴ
γνώμη σας, ὕστερα ἀπὸ τὸν Αὔγουστο τοῦ 1968 ὑπῆρχε κάποια
ἄλλη δυνατὴ ἐναλλαχτικὴ λύση,·
ΑΠ; Υπῆρχε, ’έστω κι ἂν ὴταν ἐπιβαρυμένη μὲ δυσκολίες. Στὸ
πρωτόκολλο τῆς Μόοχας τοῦ Αὐγούστου 1968, ποὺ ὑπογράφτηκε ἀπὸ μᾶς μετα τὴν κατοχὴ τῆς χώρας, ὑπάρχει ένα ἀρθρο
1101‘) 3881 ὅτι δὲ θα μᾶς ἀπαγορευότοιν να συνεχίσουμε τὴν πολιτικὴ τοῦ ἐκδημοκρατισμοῡ τοῦ Γενάρη. Καὶ πάνω σ’ αὐτὸ πληροφορήσαμε τὸ κόμμα καὶ τὸ λαὸ 1301890 ἀπὸ τὴν ἐπιστροφή
μοις στὴν Πράγα. Μὰ τὸ συνεχὲς σαμποτάρισμα τῶν προσπαθειῶν μας προκαλοῦσε μια συνεχὴ καὶ λανθάνουσα ἐνταση σ’
ὅλη τὴ χώρα, ἐπειδὴ ὅ A00; καταλάβαινε ὅτι ἀπειλοῦνταν θανάσιμα ἡ δική του πολιτική. H αἴσθηση τοῦ λαοῦ ἧταν σωστῆ,
καὶ έμενε συμπαγὴς ὑπὲρ τῆς πολιτικῆς τοῦ Γενάρη. Μια τέτοια
ἐξαιρετικὴ ένότητα χτυπήθηκε καὶ χαραχτηρίστηκε κατεξοχην ,
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λεσμάτων τῆς πολιτικῆς τοῦ 1968. Ὓπῆρξαν δυὸ χρόνια ἀρνησης. Τὰ πάντα χαραχτηρίοτηκαν λαθεμένα καὶ ρεβιζιονιστικά,
ὅλα ἐπρεπε να καταστραφοῦν συμπεριλαμβανομένων τῶν ἀνθρώπων. Ἠ κατοχὴ τῆς χώρας μας ἀπὸ μέρους τῶν στρατευμάτων τοῦ Συμφώνου τῆς Βαρσοβίας έπρεπε να ἐξαρθεῖ καθολικα
σαν ἐνα θεῖο δῶρο.
»·
Μια τέτοια προσπάθεια, ποὺ ἐφτασε στὸν πιὸ τυφλὸ φανατισμὸ καὶ στὸν κυνισμό, ἐξάντλησε ὅλες τῖς ἐνέργειες τοῦ κόμματος καὶ τῆς ἡγεοίας του καὶ έθεσε τὸ κόμμα σέ μιὰ κατάσταση
ἀπομόνωσης σέ σχέση μέ τὸ Λαό. Ἀπονέκρωσε τὴ δραστήριότητα τοῦ λαοῦ, ἐρήμωσε τὸ πνεῦμα του καὶ τὸν βύθισε σέ μιὰ
κατάσταση λήθαργου. Θα ἀντιπαρατηρηθεῖ πῶς ἡ ζωὴ συνεζίζεται, πῶς ἡ βιομηχανία, ἡ γεωργία, τὰ μέσα μεταφορῶν ἐργάζονται. Φυσικὰ έργάζονται; αὐτὰ ἐργάζονται πάντοτε, σέ κάθε

Στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Πράγας, ἕνα ἀπὸ τα πιὸ παλια τοῦ κόσμου, φοιτητὲς
καὶ καθηγητὲς ἑκλέξσνε ὄργανα σε δημοκρατικοὺς ὸργανισμοὺς αὐτοδιοίκησης. Αὐτὸ εὐχαρίστησε τοὺς φοιτητὲς, πού ἐπαψαν να δημιουργοῦν προβλήματα οτὴν κυβέρνηση.

καθεστώς, αφοῦ ἀπ’ αὐτὰ ἐξαρταται αὐτὴ ὴ ’ίδια ἡ ζωὴ τοῦ
κόσμου. Ἀλλὰ πῶς ἐργάζονται, Ὁ λαὸς δέν θεωρεῖ σὰν δική
του τὴ σημερινὴ πολιτικὴ τοῦ κράτους, καὶκατὰ συνέπεια τοποθετεῖται ἀνάλογα. Τὸ μέρος τοῦ λαοῦ ποὺ θεωρεῖ σα δική του
τὴν τωρινὴ πολιτικὴ ἀποτελεῖ μόλις τὸ 10% τοῦ πληθυσμοῦ. Τὸ
μέλλον-θα μᾶς ἐπιβεβαιώσει ἀν τὰ πράγματα εἶναι ἀληθινὰ ἐτσι.
Ἐγὼ εῖμαι πεπεισμένος πῶς ναί. Οἱ προσπάθειες τῶν προπαγανδιστῶν δέν μποροῦν ν’ ἀλλάξουνε τίποτα, καὶ δέν κάνουν
ἀλλο ἀπὸ τὸ να ἐρεθίζουν τὸ λαὸ καὶ να προκαλοῦν τὴν ἀγανάχτησή του.
ΕΡ; Θα θέλατε να πεῖτε ποια σημασία εἶχε, κατὰ τῆ γνώμη σας,
για τὸ Κ.Κ. ΤΣ. καὶ για τῆν Τσεχοσλοβακία τὸ XI, Συνέδριο,·
ΑΠ; Τὸ συνέδριο δέν ἐφερε τίποτε τὸ θετικό. Ἡ πρόοδος στὴν
οἰκοδόμηση τοῦ σοσιαλισμοῦ καὶ τῆς οἰκονομίας θά ’ναι κοπιαστική, ἀργή, ἀμελητέα. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ οἱ μάζες καὶ οἱ διἀνοούμενοι ταπεινώθηκαν καὶ διώχτηκαν ἀπὸ κάθε δραστήριότητα, εἶναι δύσκολο νὰ περιμένουμε ἀπ’ αὐτοὺς τὴν πρωτοβουλία καὶ τὸ ζῆλο στὴν ἐργασία. Εἶναι πράματα που συμφωνοῦνε
-ὅπως ὴ φωτιὰ μέ τὸ νερό. Τὸ ένα καταστρέφει καὶ ἐξαφανίζει τὸ
ἀλλο, καὶ χωρὶς τὸ λαὸ δέν ἐγινε ποτέ τίποτε τὸ μεγάλο. Ἠ
’τωρινὴ ήγεσία τοῦ Κόμματος καὶ οἱ σύμβουλοί της θα ἐχουν
εὐκαιρία να πε ιισθοῦν γι’ αὐτό, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἀγνοοῦν τὴν
πείρα τοῦ παρελθόντος.
ΕΡ; Ἐντούτοις ἡ τσεχοσλοβάκικη ἱστορία δέν τελειώνει βέβαια
μὲ τὸ XI συνέδριο, Ὑποθέτω πῶς ἕνας ἄνθρωπος ποὺ συμμερίζεται τὶς πολιτικές ἰδέες σας, θα πρέπει να εἶναι ἱστορικὰ αἴσιόδοξος. Ἔχετε ἴσως ἷδιαίτερους λόγους — σχετικοὺς μὲ τῆν τσεχοσλοβάκικη κατάσταση - για να εἷστε αἰσιόδοξος, πέρα ἀπὸ
τοὺς γενικοῖις λόγους ποῦ πηγάζουν ἀπὸ τοὺς νόμους τῆς ἱστο-

σὰν ψεύτικη. Ἠ ἑνότητα τῆς ἡγεσίας τοῦ κόμματος, στὴν κορυφή του, καὶ ἡ συνεπὴς ἀπόφαση να ἐφαρμόσει μια τέτοια
πολιτικὴ- ἐστω καὶ μέ τὶς διορθώσεις καὶ μέ τρόπο πιὸ πειθαρχημένο ἀπ’ ὅ,τι εἶχε ἀναπτυχθεῖ πρὶν ἀπ’ τὸν Αῦγουστο e θα
μποροῦσαν να ἐπιτρέψουν να ξεπεραστοῦν στὸ κράτος μας ὅλα
τὰ ἐμπόδια τῆς καταστάσης. Md, ἀντίθετα, στὴν κορυφὴ δέν
ὑπῆρχε ἑνότητα καὶ κατὰ συνέπεια δέν ὑπῆρχε οὒτε μιὰ σταθερὴ
ι πολιτικὴ πορεία. Ἐνῶ ἕνα μέρος τοῦ κόμματος παρέμενε στὶς
θέσεις τῆς πολιτικῆς τοῦ Γενάρη, ένα ἀλλο μέρος - χρησιμοποιώντας τὴν ξένη ὑποστήριξη ’- πέρασε σέ μιαν άλλη βάρκα
ποὺ ὅφειλε βαθμιαῖα ν’ ἀλλάξει κατεύθυνση, ῶσπου να πλεύσει
σέ κατεύθυνση ὅλως διόλου ἀντίθετη ἀπὸ τὴν πορεία τοῦ Γενάρη.
·
ΕΡ; Τοὺς τελευταίους μῆνες ἔγιναν στῆν Τσεχοσλοβακιά ἀρκετὲς πολιτικές δίκες. Πρόκειται στ’ ἀλήθεια για μιαν ἐπιστροφὴ
“ στῆν κατάσταση τῆς δεκαετίας τοῦ 1950;
ΑΠ; Νομίζω πῶς ὅχι. ”Εοτω κι ἀν εἶναι ἀληθινὸ ὅτι ἐγιναν ἤδη
διάφορες δίκες καὶ ὑπάρχουν ἐπίσης πρόσωπα στὴ φυλακὴ χωρικῆς ἑξέλιξης;
ρὶς δίκη.
v
ΑΠ; Ἴσως ναί. Ἡ ἱστορία τῆς Τσεχοσλοβακίας δέν τελειώνει μὲ ‘
Στα 1971 δέν εἶναι πιὰ δυνατὸ - νομίζω - να συλλάβουν
τὸ XI συνέδριο, ἀλλὰ οὔτε ἀρχίζει μ’ αὐτό. Καὶ οὔτε καν ἀρχίζει
δεκάδες χιλιάδες ἀνθρώπους καὶ να τοὺς κλείσουν στὴ φυλακή.
μέ τὴν ἀνοδο στὴν ἐξουσία αὐτῶν ἢ ἐκείνων τῶν ἀρχηγῶν.
Δέν εἶναι πιὰ δυνατὸ να κατασκευάσουν κατηγορίες ἐνάντια σέ
εΥπῆρξαν
ἤδη πολλὰ συνέδρια καὶ πολλὰ ἀκόμα θ’ ἀκολουθήχιλιάδες ἀνθρώπους καὶ μετὰ να τοὺς ὑποχρεώσουν να ὑποσουν. Τὸ ἰ’διο ἰσχύει για τοὺς ἀρχηγούς.
γράψουν ἐκεῖνες τὶς ἐπινοήσεις καὶ να τὶς ἐπιβεβαιώσουν μπρὸὍταν, πρὶν ἀπὸ τὸ δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ὁ φασισμὸς
στα στὸ «δικαστήριο». Ἴσως να μὴν εἶναι πια οὔτε κὰν δυνατὸ
ἐξελίχθηκε γύρω ἀπὸ τὴ χώρα μας, ὁ τσεχοσλοβάκικος λαὸς
να ἐκτελεσθοῦν δεκάδες ἀθῶα πρόσωπα. Νομίζω πῶς ὅλ’ αὐτὰ
μπόρεσε νὰ αντιδράσει καὶ νὰ ἐξεγερθεῖ ἐνάντια σέ κεῖνο τὸ,
δέν εἶναι πιὰ δυνατά. εΗ δύναμη τῆς παγκόσμιας κοινῆς γνώμης
δηλητήριο καὶ σέ κείνη τὴν τυραννία. Μσνάχα ἡ δυσαναλογία
καὶ τὸ ἀποδιδόμενο βάρος στὶς ἐπίσημες δηλώσεις τῶν κρατῶν
τῶν δυνάμεων καὶ ἡ προδοσία τοῦ Μονάχου ἐσπασαν τὴν ἀντίεἶναι σήμερα πολὺ διαφορετικὸ ἀπ’ ὅ,τι εἴκοσι χρόνια πρίν.
σταση του.
Ἐπίσης ἡ δύναμη, οἱ ἐμπειρίες καὶ ὁ βαθμὸς πληροφόρησης τοῦ
- Ὅταν ὁ Χίτλερ χτύπησε τὴ Σοβιετικὴ ”Ενωση δὲν ἀπόχτησε,
παγκόσμιου κομμουνιστικοῦ κινήματος εἶναι τώρα πια πολὺ
οὔτε ’έναν Τσέχο στρατιώτη σὰ σύμμαχο σὲ κεῖνον τὸ βρώμικο ,
διαφορετικές.
,
Μὰ εἶναι τρομερὸ μόνο ἐκεῖνο ποὺ συνέβη εἴκοσι χρόνια - πόλεμο.
Ὁ λαός μας διάλεξε ἐλεύθερα τὸ σοσιαλισμὸ καὶτὸν θεωρεῖπρίν; Ἴσως δέν εἶναι τρομερὰ ἐπίσης ἄλλα γεγονότα καὶ άλλες
δική του ὑπόθεση.
.
μέθοδες·, Δέν εἶναι ἴσως τρομερὸ τὸ γεγονὸς ὅτι στὴ χώρα μας,
Τὸ 1968 ὁ τσέχικος λαὸς ύποδέχτηκε τόσο αὐθόρμητα καὶ μὲ
πάνω ἀπὸ μισὸ έκατομμύριο μέλη τοῦ κόμματος διαγράφτηκαν
μια πλειοψηφία τόσο συντριπτικὴ τὸ πρόγραμμα τοῦ κομμουνιἢ ἀποχώρησαν αὐθόρμητα ἀπὸ τὸ κόμμα, για διαφωνία μέ τὴν
στικοῦ κόμματος, τὸ πρόγραμμα τοῦ δημοκρατικοῦ σοσιαλι- ’
πολιτική του, καὶ ὅτι σέ συνέχεια τοὺς στεροῦν τὴ δυνατότητα
σμοῦ, ὥστε τὸ κομμουνιστικὸ κόμμα ἀπόχτησε τότε μιατέτόι
ἐργασίας στὸν τομέα τους, καθὼς ἐπίσης καὶ τα μέσα τῆς ὑπαρδύναμη καὶ ένα κύρος τόσο φυσικό, ποὺ δέν εἶχε· ἀποχτήσει ποτὲ...
ξης; Μὰ δέν πρόκειται μονάχα για ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν
πρίν. Καὶ ὁ λαὸς διατηρεῖ καὶ τώρα τὸν ἴδιο σεβασμὸ γι
ὑλικὴ ὑπαρξη. Ἐπίσης παρευρισκόμαστε λ.χ. στὴν ἐκκαθάριση
πρόγραμμα τοῦ 1968. Αὐτὸς ζεῖ μὲ τὴν πεποίθηση πὼς αὐτ
τῆς πνευματικῆς δραστηριότητας, στὴν ἐρήμωοη τοῦ σχολείου,
καιροὶθὰ περάσουν, ὅτι θα ὑπάρξει μιὰ μεταβολὴ στὴ συμπερ
κ.α.
ΕΡ; Πῶς θα χαραχτηρίζατε ἐσεῑς, σὲ συντομία, τ’ ἀποτελέσματα φορὰ τῶν συμμάχων μας σὲ σχέση μὲ τὴν πολιτικὴ ποὺ ἀναπτυ
τῆς ῆγεσίας τοῦ Χούζακ ἀπ’ τὸν Ἀπρίλη τοῦ 1969 ἴσαμε σή- ξαμε στα 1968 καὶ ὅτι μ’ αὐτὸ θα πραγματοποιηθεῖ ἐπίσηςἸ
— ἐξομάλυνση τῶν σχέσεων ἀνάμεσα σῖτὴν Τσεχοσλοβακία καὶ ’στ’
μεραῖ
>
ΑΠ; Σ’ αὐτὰ τὰ ὸυὸ χρόνια ὅλες οἱ προσπάθειες τῆς ὴγεσίας τοῦ άλλες χῶρες τοῦ Συμφώνου τῆς Βαρσοβίας - προπαντὸ
κόμματος καὶ τῶν ἐξαρτημένων ἀπ’ αὐτὴν ὀργάνων ἀπέβλεπαν Σοβιετικὴ ”Ενωση - ποὺ τώρα δὲν εἷναι-κανονικές.
οτήν ἐκκαθάριση τῶν γνωμῶν, τῶν ἀποφάσεων καὶ τῶν ἀποτεὉ λαὸς καὶ ἡ Δημοκρατία τῆς Τσεχοσλοβακία ’ἐν’
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Στῆ διάρκεια τῆς δραματικῆς ἑβδομάδας ἀπὸ τὶς 27 ὡς τὶς 28 Αὐγούστου 7968,
oi σχέσεις τῶν στρατευμάτων κατοχῆς Kai τοῦ πληθυσμοῡ ὑπῆρξαν πολὺ τεταμένες. Ἐδῶ ἕνας ἐργάτης ἐξηγεῖ σὲ μιὰ ὸμάδα σοβιετικοὺς στρατιώτες ποιὰ
εἶναι ῆ πραγματικὴ κατάσταση.

λοῦν ’έναν παράγοντα τόσο ἀσήμαντα στὸ χάρτη τῆς Εὐρώπης,
ὥστε να μὴν αξίζουν να γίνονται σεβαστοί. Για τοὺς συμμάχους
καὶ για τοὺς γείτονες δέν μπορεῖ οὔτε θα έπρεπε να εἶναι ἀδιάφορο πῶς αὐτὸς ὁ λαὸς κι αὐτὴ ἡ χώρα ἀπωθοῦνται πάντοτε μέ
δύναμη στὴν ἀντιπολίτευοη καί βρίσκονται στὴ θέση να πρέπει
να ἐπιδιώκουν τὴν ἐλευ θερία. “Η «ἠρεμία» πού βασιλεύει σέ μᾶς
εἶναι ἐνεργητική. Ὁ λαός μας εἶναι σὰν ένας γιατρὸς πού ἀγρυπνάει πάνω στὸν άρρωστο, ἕτοιμος να ἐπέμβει αμέσως μόλις
ἐκδηλωθεῖ ὴ κρίση. Εἶναι μια κατάσταση που δέν χρειάζεται να
όργανωθεῖ; ὑπάρχει ῆδηί
ΕΡ; Τὸ προοδευτικὸ κίνημα στῆν Τσεχοσλοβακιά εἶναι ἕνα με’, ρος τοῦ παγκόσμιου προοδευτικοῦ κινήματος. Κατὰ τῆ γνώμη
σας, τί θα ἔπρεπε να κάνουν οἱ παγκόσμιες προοδευτικές δυνάμεις για μιαν ἀποτελεσματικῆ βελτίωση τῆς κατάστασης στῆ
χώρα σας,AH: Προπαντὸς να μὴν ἐπιτρέψουν να πέσει ὴ αὐλαία γύρω
ἀπὸ τὴ χώρα μας. Πρέπει να γνωρίζουν τί γίνεται σέ μᾶς. Τὰ
πράγματα πού μποροῦν να γίνόυν καὶ ποὺ γίνονται ἀποτελεσματικα πίσω ἀπ’ τὴν αὐλαία, δέν μποροῦν ἀντίθετα να γίνουν
στὴν ἀνοιχτὴ σκηνή. Αὐτὸ ὑπῆρξε καὶ εἶναι πάντοτε ένας παράγοντας μεγάλης σημασίας. Καὶ σημαίνει να τεθεῖ σέ ἐφαρμογὴ ὁ
διεθνισμός.
Ὡστόσο, ἐγὼ θεωρῶ τὴν 21η Αὐγούστου 1968 καὶ τὴν καΤὰ στρατεύματα τοῦ Συμφώνου τῆς Βαρσοβίας τερμάτισσν βίαια τῆν «Ἀνοιξη
τοχὴ τῆς χώρας μας ἀπὸ μέρους τῶν στρατευμάτων τοῦ Συμφώτῆς Πράγας». ”Ομως, oi Σοβιετικοὶ στρατιώτες δέν φέρθῆκαν σὰν στρατὸς
νου τῆς Βαρσοβίας - ποὺ διαρκεῖ ἀκόμα - σαν ένα ἀπὸ τὰ
κατοχῆς κι οὔτε τοὺς ἁντιμετώπισαν (fro: oi Τσέχοι ἀφοῦ καταλάγιασαν τὰ
θεμελιώδη προβλήματα, ὅχι μόνο τα δικά μας, μὰ ὁλόκληροι]
πρώτα πάθη.
ί
τοῦ διεθνοῦς ἐργατικοῦ καὶ κομμουνιστικοῦ κινήματος. Εἶναι
ένα ἐμπόδ ιο ποὺ ρίχτηκε για να φράξει τὸ δρόμο ὅχι μονάχα στὸ
σοσιαλισμὸ στὴν Τσεχο σλοβακία, ἀλλὰ σ’ ὅλο τὸ διεθνές κίνη μα.
'H ἀτέλειωτη παραμονῆ στῆ Μόσχα τῆς ἀνωτάτης ῆγεσίας τῆς Τσεχοσλοβακίας, ῆ ἔλλειψη σίγουρων πληροφοριών, oi ἀνσπόφευκτες ὑπερβολικὲς φῆὉ λαός μας δέ θα ἀναγνωρίσει ποτέ τὸ τετελεσμένο γεγονός, δέ
μες, ἔπεισαν τοὺς ἐργάτες να κηρύξουν μιὰ γενικὴ ἀπέργία διαμαρτυρίας, ποὺ
θα παραδοθεῖ ποτέ, ἐστω κι ἀν θα ῆταν ὑποχρέωμένος να σηκώεῙχε ἐντυπωσιακῆ ὲπιτυχιά. ‘H ὰπεργία - KI oi ὲκδηλώσεις ποὺ τῆν συνόδευαν νει καθημερινὰ τὸ χέρι του για να ψηφίζει τὴν ἀποστολὴ ἀποἐξελίχτηκε μὲ ἁπόλυτη τάξη Kai δέν παρεμποδίστηκε.
“
φάσεων ἢ εὐχαριστηρίων γραμμάτων για κείνη τὴν «ἀδελφικὴ
βοήθεια». ”Οποιος σκέφτεται διαφορετικα τρέφει αὐταπάτες.
,ιι
933%”
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“.
Εἶναι μια ὑπεύθυνη συμπεριφορα να ψάχνεις για διέξοδο
ἀπ’ αὐτὴ τὴν κατάσταση, ν’ ἀναζητάς ἕνα συμβιβασμὸ καὶ τὴν
εἰρήνευση. Ἕναν τέτοιο συμβιβασμό, ποὺ να μὴν ἀφήνει οὐτε
νικητές, ούτε νικημένους, καὶ στα πλαίσια, τοῦ ὁποίου ὁ τσεχοσλοβάκικος λαὸς να έχει τὴ μεταχείριση ἐνὸς κυρίαρχου λαοῦ μέ
πλήρη δικαιώματα. Ἕνα συμβιβασμό, ὁ ὁποῖος να μὴ μᾶς ἐξα· ·
ναγκάζει να παραδεχτοῦμε τὴν ἐκδοχὴ τῆς «ἀντεπανάστασης»
στα 1968, ποὺ στὴν πραγματικότητα δέν ὑπῆρχε. Να σκέφτονται
καὶ να φροντίζουν γι’ αὐτὸ τὸ σκοπό, ν’ ἀναζητοῦν τοὺς κατάλληλους δρόμους, μια διέξοδος αὐτὸ θα έπρεπε ν’ ἀπασχολεῖ ὅλα
τὰ ἀδελφὰ κόμματα, ἐπειδὴ δέν πρόκειται για ὑπόθεση μόνο
δική μοις.
Θα εἰπωθεῖ ὅτι εἶναι μια αὐταπάτη; ”Οποιος σκέφτεται. έτσι,
παραιτεῖται ἀπὸ τὴ δυνατότητα να ὑπάρξουν αὐθεντικές κομμουνιστικές σχέσεις ἀνάμεσα στα κόμματα καὶ στα σοσιαλιστικα
κράτη καὶ συνεπῶς καὶ ἀπὸ τὴ δυνατότητα τῆς νίκης τους. Ἡ
δική μας ὑπόθεση, εἶναι ὑπόθεση ὅλων.
Μετάφραση Ἑρμῆ Εὑαγγελίδη
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Ἀκόμα καὶ ὁ ἀπαγχονισμὸς τοῦ γραμματέα

Γιατὶ αὐτὰ τὰ λόγια
’έχουν ἀξία
Τοῦ David Lajolo
Μὲ τῆ δημοσίευση τῆς συνέντευξης μὲ τὸ Σμρκόφσκυ, ἕναν ἀπὸ τοὺς πιὸ
διακεκριμένους μαχητές τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀντίστασης καὶ ἔναν ἀπὸ τοὺς πιὸ
σταθεροὺς συνήγορους τῆς ἐλευθερίας, πού πλήρωσε πάντα προσωπικα σὲ
ὅλη τῆ διάρκεια τῆς ζωῆς του για τῆν ὑπεράσπιση τοῦ ἰδανικοῦ του τῆς
ἐλευθερίας καὶ τοῦ σοσιαλισμοῦ, ἐμεῖς, τοῦ «Τζιόρνι-Βίε Νουόβε», ἑβδομαδιαίου περιοδικοῦ τῆς ἰταλικῆς ἀριστερᾶς, δέν ἔχουμε τῆν πρόθεση να κερδίσσυμε μια δημοσιογραφικῆ ἐπιτυχία. Καταλάβαμε ἀμέσως μόλις ἡ συνέντευξη
ἔφτασε στα χέρια μας καὶ τῆ διαβάσαμε ὑπεύθυνα, πὼς θα ἐνδιέφερε ὅλο τὸν
κόσμο, κι ὅχι μονάχα, μὲ τρόπο πιὸ παθιασμένο, τα κόμματα τῶν ἐργαζομέvwv.

σης, οὔτε σὰν ἐπιδίωξη ρεβάνς, κι ἀκόμα λιγό’ Θυμηθήκαμε πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα, ὅτι σέ στιγμές,
1890 σαν πρόκληση. Καταλήγουν ζητώντας για
καὶ τότε δραματικές καὶ δύσκολες, ὁ Ἀντώνιο
τὸ λαό του καὶ τὴ χώρα του ένα συμβιβασμό,
Γκράμσι δήλωνε πῶς ἡ ἀλήθεια εἶναι πάντα
δίχως νικητές καὶ νικημένους, που να ὁδηγεῖ
ἐπαναστατική, κι ὅτι ὁ Τζιάκομο Ματτεόττι
σέ μιαν αὐθεντικὴ εἰρήνευση. Πάνω ἀπ’ ὅλα
για νὰ πεῖ τὴν ἀλήθεια ἐχαοε τὴ ζωή του. Κι
καταλήγουν λέγοντας μέ ἄκρα ἀποφασιστικόἴσως ἀξίζει ν’ ἀναφέρουμε μιὰ φράση τοῦ Τότητα; ἡ δική μας ὑπόθεση εἶναι ὑπόθεση ὅλων
μας Μάνν, ποὺ ὑπῆρξε μάρτυρας τοῦ δράμααὐτῶν ποὺ πιστεύουν καὶ θέλουν τὴν ἐπιβετος μιᾶς ἐποχῆς, ἡ ὁποία σαλπίζει κατὰ λέξη;
βαίωοη τοῦ σοσιαλισμοῦ.
«Μια ἀλήθεια ποὺ κάνει κακό, εῖναι πάντοτε
Νά, λοιπόν, ποιὸς εἶναι ὁ ἀληθινὸς λόγος
προτιμότερη ἀπὸ μιαν εὐχάριστη ψευτιά>>1
ποὺ μᾶς ἐσπρωξε 011‘1 δημοσίευση τῆς συνένΖήσαμε τότε τὸ δράμα τῆς Τσεχοσλοβακίας,
τευξης. Να δώσουμε καὶ μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο
ὥρα μέ τήν ὥρα, μέ τὸ ῖδιο άγχος καὶ πάθος
τῶν Τσεχοσλοβάκων ἐργατῶν, που ὑπῆρξαν οἱ
11101 σοβαρὴ καὶ ὑπεύθυνη συνεισφορα για να
ξεκαθαριστοῦν στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ σοσιαλιστιπρωταγωνιστὲς καὶ τα θύματά του. Συνεχίκοῦ κόσμου, ἀλλὰ ἐπίσης καὶ ἐξω ἀπ’ αὐτὸν
σαμε ἀπὸ κεῖνες τὶς μέρες τῆς «ἀνοιξης τῆς
Πράγας» καὶ τοῦ «σοσιαλισμοῦ μέ ἀνθρώπινο
(γιατὶ ἤδη ὁ σοσιαλισμός, ὅπου βρίσκεται στὴν
ἐξουσία κι ὅπου ἐργάζεται για να φτάσει, εἶναι
πρόσωπο» να μελετάμε βαθιὰ τὴν κατάσταση,
για να συνειδητοποιήσουμε ὣς τὸ βάθος τοὺς
καθοριστικὸ τμῆμα τοῦ κόσμου), ἐκεῖνα ποὺ
λόγους 7101‘) προβάλλονταν ἀπὸ κεῖνες τὶς χῶεἶναι τα πολλὰ σκοτεινὰ σημεῖα, οἱ πολλές ἀνρες τοῦ Συμφώνου τῆς Βαρσοβίας, για τὴ
τιφατικές θέσεις, καὶ για νὰ συμβάλουμε να
τελειώσουν οἱ βίαιες πολεμικές, οἱ ἐχθρικές
στρατιωτική τους ἐπέμβαση. Τοὺς ἐξετάσαμε
πράξεις καί, ίδιαίτερα, οἱ ἀπειλές σέ στρατο_ ἕνα πρὸς ένα, συζητώντας ἤρεμα μ’ ἐκείνους
κρατικὸ τόνο.
ποὺ δικαιολογοῦσαν τὴν κατοχὴ σὰν μιὰ ἀνάγκη για να σωθεῖ ὁ σοσιαλισμός, κι ἐπίσης μ’
νΗδη, χρόνια πρίν, ἀπ’ ὅλα τα ἐπαναστατικα κόμματα, ἀρχίζοντας ἀπὸ κεῖνα τῆς
ὅποιον ὑποστήριζε πεισματικὰ πὼς ὴ Ε.Σ.Σ.Δ.
Ε.Σ.Σ.Δ. καὶτῆς Κίνας, εἶχε ἀναγνωριστεῖ καὶ
δέν μποροῦσε ποτέ νὰ σφάλλει. "000 περισσότερο προσπαθήσαμε νὰ ἀναλύσουμε τὰ γεγοθεσπιστεῖ πὼς ἡ μεγαλειώδης ἀνάπτυξη τοῦ
νότα τῆς πρώτης περιόδου (τὸν ἐνθουσιασμὸ
σοσιαλισμοῦ καὶ ἡ ὁλοένα πιὸ πλατια ζώνη
τῶν ἐργαζομένων, τὶς καινούργιες ἐγγραφές
τῶν χωρῶν ποὺ διευθύνονται ἀπὸ τοὺς κομστα κόμματα, α’ ἐνα πλουραλισμὸ ποὺ ἀρχιζε
μουνιστές, ἐκαναν φανερὸ-τὸ δικαίωμα καὶ τὸ
- να γίνεται πραγματικός, τὴ φλόγα τῶν νέων, τὴ , καθῆκον κάθε κόμματος να ἐπεξεργάζεταί
θέληση συμμετοχῆς τῶν ἐργατῶν) καὶ ἐκεῖνα
ἀνεξάρτητα τὴ δική του γενικὴ πολιτικὴ
ποὺ ἀκολούθησαν (τὴ νέα σωοτὴ πολιτικὴ
γραμμή, σύμφωνα μέ τὶς συνθῆκες καὶτὰ συμὕφεσης μὲ τὴ Δυτικὴ Γερμανία - ποὺ ἀποτεφέροντα τῆς χώρας του. Κι αὐτὸ ἀκριβῶς για
λοῦσε, ἐν τούτοις, τὶς μέρες τοῦ δράματος τὴν
νὰ ἐνισχυθεῖ ὁ προλεταριακὸς διεθνισμός, ἡ
πιὸ βαριὰ κατηγορία για τὴν Τσεχοσλοβακία ἀλληλεγγύη ανάμεσα στα κόμματα, ἀναπτύστὶς διαγραφές ἀπὸ τοὺς πολιτικούς, πολιτιστισοντας τὴν ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων σέ διμερεῖς
κοὺς καὶ συνδικαλιστικοὺς ὁργάνισμοὺς πολἐπαφές, χωρὶς πιὰ τὴν ἀνάγκη ένὸς κέντρου κι
λῶν ἐργαζομένων, κι ἀκόμα τὶς προσπάθειες
ἑνὸς κόμματος ἢ μιᾶς χώρας ὁδηγοῦ. Ἠταν
για να δημιουργηθεῖ ἐνα κλίμα ὁμαλοποίησης,
στὸ βάθος ἡ σωοτὴ συνείδησητῆς ἀνάγκης για
ποὺ 08 θά ’ταν μονάχα στρατιωτικὸ καὶ ἀστυμια καινούργια ἀναζήτηση, ἐκείνη τῆς ἑνότηνομικό), τόσο πιὸ πολὺ ἐχουμε πεισθεῖ ὅτι
τας στὴ· διαφορετικότητα. Δέν ὑπῆρχε ἄλλος
ἐκεῖνο τὸ δράμα μποροῦσε καὶ ἐπρεπε να εἶχε
τρόπος πιὸ σωοτὸς για να ἀναπτυχθεῖ καὶ να
ἀποφευχθεῐ, ἀκριβῶς για τὴν ὑπεράσπιση τοῦ
κρατηθεῖ ένωμένο τὸ ἀντιιμπεριαλιοτικὸ κίσοσιαλισμοῦ καὶ τῆς ἐλευθερίας, τῆς ὁποίας ἡ
νημα καὶ νὰ προωθηθοῦν σ’ ὅλες τὶς ἠπείρους
σοσιαλιστικὴ κοινωνία πρέπει να εἶναι ἡ πιὸ
οἱ μάχες τῶν ἐργαζομένων ἐνάντια στὴν ἐκμεὑψηλὴ έκφραση.
τάλλευση τοῦ ἀνθρώπου ἀπ’ τὸν ανθρωπο, για
Νά γιατί σήμερα μποροῦμε να ποῦμε πὼς τὰ
μιὰ δημοκρατία καὶ πραγματικὴ ἐλευθερία λόγια τοῦ Σμρκόφσκυ πρέπει νὰ διαβαοτοῦν
δηλαδὴ για νὰ φθάσουμε στὸ σοσιαλισμὸ ἀνάἀργὰ καὶ προσεχτικά, ὅπως αὐτὸς τὰ ἔγραψε,
μεσα σ’ έλεύθερους ἀνθρώπους.
_
μέ τὸ αἴσθημά τῆς εὐθύνης ἑνὸς ἀνθρώπου ποὺ
M8 τὴν ἐγκατάλειψη αὐτῆς τῆς ἀρχῆς, 80710σ’ ὅλες τὶς περιστάσεις, ἀκόμα καὶ μπροστὰ ’ σαν οἱ σχέσεις ἀνάμεσᾳ στα κόμματα, ἀνάμεσα
στὸ θάνατο, δέν παραιτήθηκε ποτέ ἀπὸ τὴν ἐκστὶς χῶρες, ἐγιναν πιὸ δύσκολοι, πιὸ ἀμφισβηλογή του σὰν ἐπαναστάτης κι ἀπ’ τὸν ἀγῶνα
τούμενοι καὶ περίπλοκοι οἱ ἀγῶνες τῶν λαῶν
για τὴν ἀπολύτρωση τῶν ἐργαζομένων καὶ για
για τὴν ἀπελευθέρωσή τους, φθάσαμε στα σοτὴν εὐτυχία τοῦ λαοῦ, Τὰ λόγια του δέν μποβαρὰ τσεχοσλοβάκικα, σοβιετοκινεζικὰ καὶ
ρόῦν να ἑρμηνευθοῦν οὕτε σὰ λόγια ἐκδίκηπολωνικὰ γεγονότα.
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τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος καὶ τοῦ προ-

έδρου τῶν συνδικάτων τοῦ Σουδὰν δέν κηλίδωσε μέ ντροπὴ μοναχά αὐτὸν ποὺ πρόδωσε τὸ
λαό του καὶ τὸ ἀπελευθερωτικὸ κίνημα. ἀλλὰ
ζημίωσε σοβαρὰ τὸ κύρος ἐκείνων τῶν χωρῶν
ποὺ μολονότι εἶχαν βοηθήσει τὸ Σουδάν, στάθηκαν ἀνίσχυρες να τὸν ἐμποδίσουν, ἐνῶ ἓνα
μεγάλο κράτος κι ένα μεγάλο κόμμα, ὅπως τὸ
κινεζικό, ἀντάλλασσε μηνύματα καὶ ἀντιπροσωπεῖες μέ τὴν κυβέρνηση τῶν δημίων, κυριολεχτικα κάτω ἀπ’ τὸν ’ίσκιο τῆς κρεμάλας.
Ὕστερ’ ἀπ’ ὅλα αὐτά, τα λόγια τοῦ Σμρκόφσκυ ἀπσχτοῦν ἐνα ἀκόμα πιὸ βαθὺ πολιτικό,
ἀνθρώπινο, κοινωνικό, ἐπαναστατικὸ νόημα.
Εἶναι ποτέ δυνατὸ - ἀναρωτιοῦνται οἱ κομμουνιο-ιές, οἱ σοσιαλιοτές, οἱ ἁπλοὶ ἐργαζόμενοι ὅλου τοῦ κόσμου - να βρίσκουν οἱ μεγάλες
σοσιαλιστικές χῶρες τὸν τρόπο καὶ τὸ χρόνο
να συζητοῦν μέ τὶς Ἐνωμένες Πολιτεῖες καὶ μέ
τὶς άλλες καπιταλιστικές χῶρες καὶ να μὴν ξέρουν πιὰ να συζητήσουν ἀναμεταξύ τους; Εἷναι δυνατὸ να παραμένει τὸ τσεχοσλοβακικὸ
δράμα καὶ ἡ Κίνα να κάνει σέ κάθε πεδίο κινήσεις καὶ πολιτικὴ ποὺ φαίνονται καὶ εἶναι
ὅλες σέ καθαρὴ ἀντίθεση μέ τὴν Ε.Σ.Σ.Δ. καὶ
τὶς άλλες σοσιαλιστικές χῶρες, Εἶναι δυνατὸ
στὴν Ε.Σ.Σ.Δ. να διατυπώνονται θεωρίες
πάνω στὴν περιορισμένη κυριαρχία, καὶ στὸν
κίνδυνο ἀπὸ τὴν αὐτονομία μερικῶν κομμάτων
καὶ στὴν Κίνα να κατηγοροῦνται σαν προδότες
τοῦ σοσιαλισμοῦ καὶ σα ρεβιζιονιστικα ὅλα τὰ
κόμματα ποὺ δέν ἀκολουθοῦν τοὺς κινέζικους
κανόνες καὶ δέ συμμερίζονται τὶς φιλίες καὶ τὶς
ἐχθρότητές τους;
”Ολα αὐτά, χωρὶς ἀμφιβολία, βρίσκονται σέ
ἀντίθεση μέ τὸ μαρξισμὸ καὶ οὐτε βοηθοῦν τὴν
ἀλληλεγγύη ἀνάμεσα οτοὺς λαοὺς καὶ ἀνάμεσα
οτοὺς ἀνθρώπους, οὔτε δυναμώνουν τὸν
αγώνα ἐνάντια στοὺς ἐχθροὺς τῶν λαῶν καὶ
τῶν ἀνθρώπων. ’Ὀλα αὐτὰ, ὑπονομεύουν στὴ
βάση του τὸν ἐνθουσιασμὸ για τὰ ίδανικὰ καὶ
δέν εἶναι. ὁ τελευταῖος παράγοντας στὸ διασκορπισμὸ τῶν νέων, ἐνῶ κάνουν πιὸ ἐπεῖγον

,

τὸ α’ίτημά τους, πού, σωοτά, δέν εἶναι ἡ ὑπα-

κοὴ σ’ αὐτὸν ἢ 0‘ ἐκεῖνον τὸν ἀρχηγό, α’ αὐτὸ ἢ
σ’ ἐκεῖνο τὸ κόμμα, ἀλλὰ εἶναι α’ίτημα για μία
αὐθεντικὴσυμμετοχή τους στῆ δράση καὶ στὴ
διεύθυνση.
Πρέπει νά ’χουμε τὸ θάρρος να ἐπεξεργαστοῦμε τὴ νεκρὴ γραμμή,* ἐκείνη ποὺ ὁ μεγάλος Οὑγγρος διανοητής, ὁ φιλόσοφος Λούκατς, ὑπέδειξε για τὸ ξεπέρασμα κάθε δογματισμοῦ καὶ ποὺ εἶναι στὴν πράξη ὁ δρόμος τοῦ
ὑπομνήματος τῆς Γιάλτας, τοῦ Παλμίρο
Τολιάττι, ὁ δρόμος ὅλων ἐκείνων ποὺ πιστεύουν στὴν ἐλευθερία καὶ στὸ σοσιαλισμό.
Για τοῦτες τὶς σκέψεις ποὺ γράψαμε βια-’
στικὰ καὶ για κεῖνες ποὺ θα κάνει κάθε τίμιος
ἀναγνώστης, θεωροῦμε έγκυρη, προτρεπτικὴ
ἀν καὶ δραματικὴ καὶ ἐντονη, τὴν ἐκκληση τοῦ
Σμρκόφσκυ (81011101, φυσικά, να φιλοξενήσουμε τὶς συνεντεύξειξ τῶν σημερινῶν κομμα-

τικῶν καὶ κρατικῶν ἡγετῶν τῆς Τσεχοσλοβακίας).
Δέν ἀπευθύνεται μονάχα στὶς χῶρες, στα
κόμματα, στὶς ὀργανωμένες δυνάμεις, ἀπευθύνεται στὸν καθένα ἀπὸ μᾶς, σ’ ὁποιονδήποτε
διάλεξε τὸν ἐπαναστατικὸ δρόμο τῆς ἐλευθερίας καὶ μιᾶς κοινωνίας πιὸ δίκαιης καὶ πιὸ
ἀνθρώπινης.

Davide Laiolo

ΣΗΜΕΙΩΣΗ TOY METAquAzTH: Ὁ Νταβίντε
Λαγιόλο εἶναι γνωστὸς διανοούμενος τῆς 091z ξ’
στερᾶς, μέλος τοῦ ἸταλικοῦΚομμουνιστικου
Κόμματος καὶ διευθυντῆς τοῦ περιοδικου
«Τζιόρνι-Βίε Νουόβε».
‘ ’ I

* La linea mort'a‘
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ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

“Ο Ἀλέξανδρος Ντοῦμπτσεκ
κατηγορεῖ

ΠΩΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕΑΥΤΟ TO
NTOKOYMENTO
T0 κείμενό ποὺ ακολουθεῖ
δημοσιεύτηκε στὸ Ἰταλικὸ
«Ἐσπρέσσο» καὶ περιλαμβάνει
τα κυριώτερα μέρη τῆς ἐπιστολῆς
τοῦ Ντοῡμπτσεκ, πρώην
γραμματέα τοῦ

τσεχοσλοβακικου
κομμουνιστικοῡ Κόμματος, 0117v
’E6v1Kr‘] Συνέλευση K011 στὸ
Σλοβακικο Ἐθνικὸ Συμβούλιο.
Τότε ὁ Ντοῡμπτσει( ἡταν
ὺπαλληλος 0117v Μπρατισλαβα,
τῆς περιφερειακῆς διοίκησης για
τὴ μηχανοποιήση τών δασικών
ἔργων.

Σ) αὐτὴν τὴν ἐπιστολὴ ὁ
Ντοῡμπτσει( δὲν χτυπα τὴν ΕΣΣΔ
αλλα ἀντίθετα κατηγορεῖ τοὺς
σημερινοὼς ἡγέτες ὅτι
ὑποθαλπουν τὸν αντισοβιετισμὸ
μὲ τι) λαθεμένη τους
προπαγανὸα. ”Οπως ἤδη μὲ τό

γράμμα T00 0T1) Χήρα
Σμρκόφσκυ Θέλει ὁ Ντοῶμπτσει(
να γνωστοποιήσει οτοὺς
Σοβιετικοὸς ἡγέτες, ὅτι για τὸ
μέλλον τῆς σοσιαλιστικής
ὠπόθεσης εἶναι καλύτερο να
ὑπαρχουν στὶς ανατολικὲς χῶρες
ἡγέτες ποὺ βασίζονται μᾶλλον
στὴ λαἰκὴ συγκαταθεση παρα
στὴν παρουσία τών
θωρακισμένων αρματων τους.

Μετὰ τὶς συνομιλίες τῆς Τσέρνα φάνηκε, γιὰ μιὰ στιγμή, ὅτι ὰνάμεσα οτοὺς
σοβιετικοὺς καὶ οτοὺς ἡγέτες τῆς «Ἄνοιξης» ξεκαθαρίστηκε κάθε παρεξή-

γηση. ‘O Μπρέζνιεφ (ἀριστερὰ) μοιάζει να πιστεύει καὶ πάλι στὸν Ντοῡμπτσεκ (δεξιά). Oi «ouvrqpquoi», ὲν τούτοις, ἤθελον ἁπλῶς νὰ κερδίσουν
χρόνο.

ΓIATI
ΠΡΟΔΩΣΑΤΕῙ
Τοῦ Ἀλεξάνδρου Ντοῠμπτσεκ,

Ὁ κύριος λόγος αὐτῆς τῆς ἐπιστολῆς βρίσκεται στὸ γεγονὸς
ὅτι καταπατήθηκαν ὴ δημοκρατία καὶ ἠ σοσιαλιστικὴ νομιμότητα (...) Σ’ ἐνα ὁλοκληρωτικὸ σύστημα, 0’ ἐνα σύστημα προσωπικῆς ἐξουσίας, καθορίζεται τὸ πιὸ κατάλληλο κλίμα για τὴν αὐθαιρεσία τῶν ἀτόμων ἢ τῶν όμάδων, για τὴν κατάργηση τῶν
δημοκρατικῶν ἀρχῶν τοῦ κόμματος καὶ τοῦ δημοκρατικοῦ συγ-

κεντρωτισμοῦ· μὲ διαφόρους τρόπους καὶ μὲ διάφορα μέσα
καταργεῖται στὴν πραγματικότητα ὴ ἀρχὴ τῆς πλειοψηφίας,
ἀνοίγεται ἐλεύθερο τὸ πεδίο στὴν κατάχρηση τῆς ἐξουσίας καὶ
τῶν προνομίων στὶς ἐνοπλες δυνάμεις καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα στὸ
ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν. Ὁ «ἱστὸς τῆς ἀράχνης» τους ὁπλώνεται για ν’ ἀγκαλιάσει ἐπίσης καὶτὰ δικαστήρια καὶ τὴν εἰσαγγε. λία, 7101‘) ἀπὸ καιρὸ ἐχουνε χάσει πιὰ τὸ πρόσωπό τους καὶ τὴν
ἀποστολὴ τους. Στὴν πραγματικότητα εἶναι αἰχμάλωτοι τῶν ὁργάνων τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶιν, ἀπ’ τὸ ὁποῖο ἐξαρτοῦνται
ὁλοκληρωτικά. Δὲν μποροῦμε νὰ μιλᾶμε γιὰ νομιμότητα, ὅταν ἡ
ς δικαστικὴ ἐξουσία ἔχει στερηθεῐ τὴ δυνατότητα να ἀντιταχτεῖ.
’Ἂν φτὰνω σ’ ἐνα τέτοιο συμπέρασμα, ἐχω ὅλα τα στοιχεῖα για
να τὸ ὑποστηρίξω. Δὲν τὰ γράφω ὅλα αὐτὰ μόνο για νὰ ὑπερ. 0071100) τὸν ἑαυτό μου, μὰ για να κατηγορήσω ἐπίσης στ’ ὄνομα
ὅλων ἐκείνων ποὺ στὴν πραγματικότητα εἶναι σχεδὸν ἀφανεῖς,
’ καὶ γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς βρίσκονται πολὺ περισσότερο στὴ διάθεση
ἐκείνουτοῦ ἱστοῦ τῆς ἀράχνης (...)
~ ‘ Μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν γιορτασμῶν τῆς Πρωτομαγιᾶς, τῆς
’ἐπετείου τῆς σλοβιάκικης λαϊκῆς ἑξεγερσης καὶ σ’ άλλες εὐκαι-

ρίες, ,ἡ ήγεσία τοῦ κόμματος ζήτησε σωστα τὴν ἐλευθερία για
τοὺς Χιλιανοὺς πατριῶτες καὶ για τὸ γραμματέα τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος τῆς Χιλῆς Λουῖς Κορβαλάν. Μὰ ποιὰ σημασία
μποροῦν να ἐχουν τέτοιες ἐκκλήσεις, σέ συσχετισμὸ μὲ 101 γεγονότα που ἀναφέρθηκαν ἀπὸ 118v0; K01 αὐτα συμβαίνουν 0‘ '8’1/0
σοσιαλιστικὸ κράτος, 7101‘) κυβερνιέται ἀπὸ κομμουνιστές, σὲ
βάρος ἀλλων κομμουνιστῶν, διεθνιστῶν καὶ πατριωτῶν, τῆς
ἰ’διας μας τῆς χώρας καὶ τοῦ κόμματος.
cI-I περίοδος ποὺ ἀκολούθησε τὸν Αὕγουστο τοῦ ’68 διακρίνεται ἀκριβῶς ἐπειδὴ, μὲ τὴν πρόφαση τοῦ ἀγώνα ἐνάντια στὴν
ἀντεπανάσταση (καθοδηγημένου ἐξ ἄλλου ἀπὸ σεχταριστικές
θέσεις), δημιουργήθηκε μιά κατάσταση ποὺ τὴν ἐκμεταλλεύτηκαν για να διαλύσουν τὴν ἐπίσημη πολιτικὴ τῆς κεντρικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ κόμματος, τῆς κυβέρνησης καὶ τοῦ Πατριωτικοῡ
Μετώπου. Ἀπὸ δῶ πήγασε ὁ ἐκφοβισμὸς ὅχι μόνο τῶν τέως
ὑπαλλήλων τοῦ κόμματος, τῆς κυβέρνησης, τῆς ἐθνικής συνέλευσης, τοῦ ἐπαναστατικοῦ συνδικαλιστικοῦ κινήματος, τῆς
κομμουνιστικῆς νεολαίας, 101') γυναικείου κινήματος, τῶν ὀργανώσεων τῶν ἀντιοτασιακῶν ἀντιφασιστῶν, τῶν ἐκπολιτιστικῶν
καὶ καλλιτεχνικῶν ὀργανώσεων καὶ ἀλλων συνιστωσῶν τοῦ Πατριωτικοῦ Μετώπου, ἀλλὰ ἐπίσης καὶ ἐκατοντάδων χιλιάδων
κανονικῶν μελῶν τοῦ κόμματος καὶ τῶν ἄλλων ὀργανώσεων.
Ἐπίσημα αὐτὸ ὀνομάζεται «συνεπὴς ἐφαρμογὴ τοῦ ἡγετικοῦ
ρόλου τοῦ κόμματος, ἀποκατάσταση τῆς Θὲσης καὶ τῆς ἐπιρροῆς
του στὴν κοινωνία». Ὓπογραμμίζω τὴ λέξη «ἀποκατάσταση»
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Εἶναι δυνατὴ ἡ οἰκοὸόμησιζ μιᾶς σοσιαλιστικῆς κοινωνίας
ὁίκαιης καὶ ἁνθρώπινης, Εἶναι δυνατή, ἁπαντάει ὁ
Ντοῦμπτσεκ, ἂν οἱ κομμουνιστὲς ὅλου τοῦ κόσμου
μπορέσουν να ἑνωθοῦν ένάντια στοὺς ἀνθρώπους που
σκότωσαν τὴν ἄνοιξη τῆς Πράγας,

ἐπειδὴ στὴ συνεδρίαση τῆς κεντρικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ κόμματος τρόπο ἐνέργειας για ὅλα τα κομμουνιστικα κόμματα, για ὅλες
τὸν Ὀχτώβρη τοῦ 1967, εἶχε ἀναγνωριοτεῖ γενικά (καὶ σὲ συνέτὶς ἱστορικές καὶ οἰκονομικὲς καταστάσεις. Ξέρουμε ὅτι ὁ
χεια εἶχε ἐπιβεβαιωθεῖ στὴν ὁλομέλεια τοῦ Γενάρη καὶ στὶς ἐπό- μαρξισμὸς-λενινισμὸς εἶναι μόνο μια ὑπόδειξη στὴ δράση τῶν
ξεχωριστῶν κομμουνιστικῶν κομμάτων, ἐστω κι ἀν εἶναι ἀλημενες τοῦ 1968) ὅτι τὸ κόμμα εἶχε χάσει τὴν ἐπιρροὴ του, ἐξαιθινὸ πὼς τὰ θεμέλιά του καὶ οἱ ἀρχές του ἐχουν μιά γενικὴ ἰσχύ.
τίας τῆς παραβίασης τῶν λενινιστικῶν κανόνων καὶ ἀρχῶν ἐργασίας τοῦ κόμματος, καὶ εἶχε πέσει σὲ μιὰ βαθιὰ κρίση. Ἕνας
Μιλάω γι’ αῦτό, γιατὶ δὲν μ’ αρέσει νά μὲ πετάξουν στὸ ’ίδιο
ἁπλὸς συλλογισμὸς ἐπιτρέπει λοιπὸν νὰ καταλάβου με εὔκολα τί
τσουβάλι μέ διεφθαρμένους προδότες τοῦ κόμματος, μόνο καὶ
πράγμα «ἀνανεώθηκε» ἐδῶ (...)
μόνο ἐπειδὴ, ὅπως πολλοὶ ἀλλοι, εἶχα μιά διαφορετικὴ ἀντίληψη
Ούτε τα ὄργανα τοῦ κόμματος εἶχαν κανένα λόγο να μὲ ’πάνω στὴν ἐφαρμογὴ τῆς πολιτικῆς τοῦ κόμματος σ’ ’έναν ὁρικαταδιώξουν, ὅπως ἐκαναν μέσω τῶν ὀργάνων τοῦ ὑπουργεῖ-ου
σμένο βαθμὸ ἀνάπτυξης καὶ πάνω στὶς μέθοδες για να ἐπιλύἘσωτερικῶν. Ἀφιερώθηκα στὴν ἐργασία μου καὶ στὴν ίδιωτικὴ
σουμε τὶς δυσκολίες καὶ να ξεπεράσουμε τα ἐμπόδια στὸ κόμμα
καὶ οἰκογενειακή μου ζωή, μα δὲν ὠφέλησε σὲ τίποτα; αὐτὴ ὴ
καὶ στὴν κοινωνία. Στὶς συνθῆκες μιάς ἐξουσίας καὶ μιάς οἰκοκαταδίωξη συνεχίστηκε για ὁλόκληρα χρόνια. Στὴν πραγματιδόμησης ἤδη σοσιαλιστικῆς -είδικα παίρνοντας ὑπ’ ὅψη τὸ σηκότητα ἐμποδίστηκα να κάνω τὴ δουλειά μου. Τὸ «ἁμάρτημά
μερινὸ βαθμὸ ἀν άπτυξης καὶ τὴν ’ίδια τὴν ἱστορία τοῦ ἐργατικοῦ
καὶ σοσιαλιστικοῦ μας κινήματος- ὁὲν εἶναι δυνατὸ οὔτε παραμου» θεωρεῖται σαν κληρονομικὸ καὶ ἐμπλέκει καὶτοὺς οἰκείους
δεχτὸ νὰ πετύχουμε τὴ συμφωνία με τὴν πολιτικὴ τοῦ κόμματος
μου ἐπίσης, γιατὶ ἕνα ἀνάλογο ἐνδιαφέρον ἐκδηλώνεται για ὅλη
καὶ να σταθεροποιήσουμε τὴν ὁρθὴ γραμμή, ἀνατρέχοντας στὴ
τὴν οἰκογένειά μου.
Πρέπει να πῶ ὅτι ἔγραψα τὴ νεκρολογία γιά τὴν ἀπώλεια
χρήση τῶν μέσων τῆς ἐξουσίας, εἰδικά τῆς ἐνοπλης, κι ἀκόμα ,
τοῦ σύντροφου Σμρκόφσκυ πολὺ βιαστικά. Αὐτὸ συνέβηκε γιατὶ
λιγότερσ καλώντας ἐνοπλες δυνάμεις ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό, ὅπως
ἐνα τηλεγράφημα τριῶν γραμμῶν κατακρατῆθηκε παράνομα
συνέβη τὸν Αύγουστο τοῦ 1968 (...)
"Omng ἤδη ἐκανα μπροστα στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ
οτὴν Πράγα. Δὲν μποροῦσα να περάσω σιωπηλα τὸ θάνατό του.
κόμματος, θέλω να ἐπαναλάβω, πὼς ε’ίχαμε μπεῖ στὴ διέξοδο
Ἀπ’ ὅσο ξέρω, ἴσαμε σήμερα δέν τὸν ἀνακοίνωσε ἀκόμα ὁ ἐπίσημος τύπος. “’Υστερα άπὸ τὸ συλλυπητήριο γράμμα μου στὴ
ἀπὸ τὴν κατάσταση κρίσης στὸ κόμμα καὶ στὴν κοινωνία, μὲ τὴν
χήρα τοῦ Σμρκόφσκυ, κλήθηκα στὸ ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν για
υἰοθέτηση τῆς πολιτικῆς τοῦ Γενάρη 1968. Πολιτικῆς ποὺ καθομιὰ «συνομιλία» πέντε ὡρῶν. Ὑπερασπίστηκα καὶ ὑπερασπίζορίστηκε σὰν συνέπεια τῆς μακριάς κρίσης, ἡ ὁποία ἀρχισε στὴ
μαι πάντοτε τὸ περιεχόμενο ἐκείνης τῆς ἐπιστολῆς, ἐστω κι ἀν
δεκαετία τοῦ 1950 καὶ ἐφτασε στὸ ἀποκορύφωμά της στὴ δεκαεἰναι ἀλήθεια πὼς θα μποροῦσαν να προσδιοριστοῦν καλύτερα
ετία τοῦ 1960. Μετὰ τὴν ἐπέμβαση τοῦ Αὐγούστου 1968 ῆ κρίση
κάποιες λεπτομέρειες.
βάθυνε καὶ ἀπόχτησε ἐνα περιεχόμενο ποιοτικα νέο (...)
Ἀπὸ κεῖνο τὸ γράμμα μου ἀμφισβητοῦνται καὶ -γιά να τὸ
Ἀπ’ αὐτὸ θά ’πρεπε να παραδειγματιστοῦνε τὸ τσεχοσλοβάποῦμε εὐφημιστικὰ- ἀπορρίπτονται τα συμπεράσματά μου γιὰ
κικο κομμουνιστικό μας κόμμα καὶ ἡ νέα μας γενιά; Ἀπ’ αὐτὸ
θά ’πρεπε να διδαχτοῦνε οἱ Ἰταλοί, Γιουγκοσλάβοι, Γάλλοι,
τὸ σύστημα τῆς προσωπικῆς ἐξουσίας. Καὶ ὅμως, τόσο τὸ
Ἰσπανοί, Σουηδοί, Βέλγοι ἢ Φιλανδοὶ κομμουνιστές ἢ ὁποιοδήγράμμα, ὅσο καὶ οἱ προηγούμενες διαμαρτυρίες μου ἀποτελοῦνε
ποτε άλλο κόμμα τοῦ διεθνοῦς κομμουνιστικοῡ καὶ ἐργατικοῦ
μιὰ σαφὴ μαρτυρία καὶ μιά κατηγορία, ποὺ ἐπιβεβαιώνουν τὴν
κινήματος; Καί, για παράδειγμα, πρέπει να ποῦμε ὅτι οἱ κομπραγματικότητα ποὺ περιγράφτηκε ἀπὸ μένα. Για τὴν παράμουνιοτές τῶν κρατῶν τοῦ Συμφώνου τῆς Βαρσοβίας καὶ τὰ
νομη δραστηριότητα ποὺ προανάφερα, μεταχειρίζονται καὶ
στρατεύματά τους -μὲ ἐξαίρεση τοὺς Ρ-ουμάνους- ἁπλῶς «χρηκαταχρῶνται ὁρισμένους τομεῖς τῆς κρατικῆς ἀστυνομίας, ἐνῶ,
σιμοποιήθηκαν» ἢ ὅτι ἀντίθετα τοὺς «ἐκμεταλλεύτηκαν» για
ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, μέσα στὴν ἴδια τὴν κρατικὴ ἀστυνομία
τοὺς σκοποὺς που ἀναφέρθηκαν παραπάνω; Εἶναι ἕνα γεγονὸς
ὑπάρχουνε δυνάμεις καὶ τάσεις ποὺ φιλοδοξοῦν τὴν ἐξουσία καὶ
ὅτι στὶς κρίσιμες καὶ τραγικές μέρες τοῦ Αὐγούστου τοῦ 1968 τὰ
τὴν κυριαρχία τῆς πολιτικῆς καὶ δημόσιας ζωῆς. Αύτα τὰ ρεύὄργανα τῆς ἀστυνομίας δέν συνέλαβαν οὔτε ἐνα μόνο ἀντεπαματα ὁρισμένων τομέων τῆς ἐνοπλης ἐξουσίας αἰσθάνονται
ναστάτη’ μα ὅταν ὑπῆρξε ἀνάγκη να ἀναζητήσουν καὶ να συλέξουσιοδοτημένα να ἐνεργοῦν μέσα στὸ κόμμα. Πλέκονται ἱστοὶ
λάβουν μεγάλα μέρος τῆς ῆγεσίας τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμμαἀράχνης καὶ πληροφοριοδότες, ὅχι μόνο γύρω ἀπ’ τὴ δικῆ μου
τος, τῆς Κυβέρνησης, τῆς Ἐθνικῆς Συνέλευσης καὶτοῦ τσέχικου
θέση ἐργασίας στα δημόσια δάση, μα σ’ ὅλη τὴν κοινωνία. Αὐτὸ
Ἐθνικοῦ Συμβουλίου, τότε, τόσο στὴ Βοημία, ὅσο καὶ στὴ Σλοἐχει σαν ἀποτέλεσμα να παραλύει τὴ δραστηριότητα καὶ τὴν
βακία, τὸ ἐξαρτημένο ἀπ’ τὸ ὑπουργεῖο τμῆμα τῆς κρατικῆς
πολιτικὴ δουλειὰ διαπαιδαγωγησης καὶ ἐλέγχου τοῦ κόμματος,
καθορίζει τὴν ἀτροφία τῆς κύριας λειτουργίας του, ποὺ ἀντικαἀστυνομίας ἤξερε καλὰ τὴ δουλειά του. Ἂν ἡ εἴσοδος τῶν στρα-,
τασταίνεται ἀπὸ τὴν πραχτικὴ τῆς κυριαρχίας. Σ’ ἕνα κόμμα
τευμάτων τοῦ Συμφώνου τῆς Βαρσοβίας στὴν Τσεχοσλοβακία
στερημένο ἀπὸ τὴ δυνατότητα μιᾶς ἀνοιχτῆς συζήτὴσης, ἑνὸς
συνέβη μὲ πρόσκληση μιᾶς ὁμάδας Τσεχοσλοβάκων ἐκπροσώκανονικοῦ καὶ ἀποτελεσμάτικοῦ ἐλέγχου ἀκόμα καί τῶν ἀνώτεπων, ὅπως δημοσιεύτηκε ἀπ’ τὸ έπίσημο πρακτορεῖο τύπου τῆς.
ρων ὀργάνων του, ἀναπτύσσεται ἡ διαφθορά. Πολλὰ μέλη τοῦ
Σοβιετ ικῆς Ἕνωση ς, δὲν θὰ πρέπει ἴσως να χαρακτη ρίσου με μιὰ ἶ
κόμματος ἐπιδοκιμάζουν ἀποφάσεις μὲ τὶς ὁποῖες δὲν συμφωτέτοια ἐνέργεια τουλάχιστον σὰν φραξιονιστικὴ καὶ να προσ- ’
νοῦν, ἀπὸ φόβο μὴ χάσουν τὴ δουλειά τους. Στίς συνελεύσεις
διορίσουμε τὶς συνέπειες σὰν μιὰ προσβολὴ καὶ μιὰ ἀτιμία, μιὰ - _.
συμπεριφέρονται κατα ἐνα ὁρισμένο τρόπο, καὶ συμπεριφέρονταπείνωση ὁλόκληρου τοῦ Τσεχοσλοβάκικου Κομμουνιστικοῦ
’
ται διαφορετικα στὴν ἰδιῶτικὴ ζωή, στὸ σπίτι, ἀνάμεσα σὲ φίΚόμματος καὶ τῶν λαῶν μας;
λους. Στίς ὀργανώσεις τοῦ κόμματος, τῶν συνδικάτων, τῆς νεΝαί, ταπείνωσαν καὶ πρόσβαλαν ὁλόκληρο τὸ κόμμα, ὅλο ’
ολαίας, τῶν γυναικῶν καὶ ἀλλου εἴδους, καθὼς ἐπίσης καὶ στὸν
τὸν τσέχικο καὶ σλοβάκικο λαό. ’Υπῆρξε -εἴτε τὸ θέλησαν εἴτε ”
τύπο, ὑπερισχύουν ἡ ὑποψία καὶ ὴ ὑποκρισία. Σὲ μια τέτοια
ὅχι- ένα βαρὺ πλῆγμα γιὰ τὸ κομμουνιστικὸ καὶ σοσιαλιστικὸ
κατάσταση δέν εἷναι δυνατὸ να ἐπιτευχθεῖ στὸ κόμμα μιὰ δημοκίνημα. Δηλητηριάστηκαν βαθιὰ οἱ σοβιετοτσεχοσλοβάκικες
κρατικὴ πλειοψηφία. Νά γιατί μέσα στὸ κόμμα δὲν ὑπάρχει, κι
σχέσεις, ποὺ εἴχανε τὶς ρίζες τους, στὴν παράδοση καὶ στὴ με*
οὔτε μπορεῖ να ὑπάρξει ἕνα ἐσωτερικὸ κίνημα, μια ώθηση προ- . γάλη λαϊκὴ ἀναγνώριση γιὰτὴν ἀπελευθέρωση μας (...) ,
όδου (...)
Ἔστω καὶ μὲ καθυστέρηση, πρέπει να ἀποκρούσω τα συιιιπεὲ
Ἔχουμε ἐπαρκεῖς ἐμπειρίες για να καταλάβουμε, ὅτι ὁ
ράσματα τῆς σημερινῆς κομματικῆς ἡγεσίας γιὰἿιὴν (ὄιναθεγι
μαρξισμὸς-λενινισμὸς δὲν εἶναι ἐνα τυφλὸ δόγμα, ένα ἐγχειρίδιο
ώρηση τῶν ἀρχῶν οἰκοδόμησης τοῦ uéwatogYH'ﬁvggEég-gql
ἢ ἕνα ἀλφαβητάριο που καθορίζει τὴν ’ίδια συνταγὴ καὶτὸν ἰ’διο ,κόμματος τὸ Γενάρη τοῦ 1968 ἀποκατάστησεστὴ θ’
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στὴν πράξη τὴ λενινιστικὴ ἀρχὴ τῆς ἐσωτερικῆς κο μματικῆς δημοκρατίας, χωρὶς τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ὁποίας δὲν εἶναι δυνατὸ να
μιλοῦμε για ένα κόμμα νέου τύπου. Αὐτὴ ἡ θεμελιώδης ἀρχὴ
καταπατή θηκε ἤδη στὸ παρελθὸν -καὶ σή μερα καταπατιέται καὶ
πάλι. Γι’ αὐτὸ ἀναπτύχθηκε ἡ κρίση μέσαστὸ κόμμα, καὶ ἡ .
ἡγεσία, καθορίζοντας τὴ γραμμὴ τῆς σοσιαλιστικῆς οἰκοδόμη-

καταγραφὴ τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς ἐργασίας τοῦ κόσμου. Πρέ-

σης, βρέθηκε σὲ ἀντίθεση με τὴ βάση καὶ μὲ τὶς ἐργαζόμενες
μάζες, μὲ τὶς μάζες τῶν συνδικάτων καὶ τοῦ γυναικείου κινήματος. Δέν μποροῦν να θεωροῦνται τα μέλη τοῦ κόμματος σαν μια
τυφλὴ μάζα για καθοδήγηση, στὴν ὁποία προσφέρεται ἀπ’ τα
πάνω μια ἤδη μαση μένη μπουκιά, ποὺ σ’ αὐτὴν ἀνήκει μόνο τὸ
δικαίωμα να τὴν καταπίνει. Τὸ κόμμα καὶ ἡ ήγεσία του εἶναι
ἰσχυρά μονάχα ὅταν f] ίκανότητα να βλέπει δέν εἶναιτῆς ἀποκλειστικῆς αρμοδιότητας τῆς ἡγεσίας, μα ὁλόκληρης τῆς μάζας
τῶν μελῶν. Ἡ διαφωνία μὲ τὴ νέα γραμμή, τὴ στιγμὴ που διαμορφώνεται ἢ ὅταν ἐχει μόλις διαμορφωθεῖ, δέν μπορεῖ να θεωρεῖται σαν μια «ἀντικομματικὴ θέση». Δὲν μποροῦν να τιμωρηθοῦν μὲ κανένα τρόπο τα μέλη γι’ αὐτὸ τὸ λόγο, καὶ εἶναι
ἐντελῶς παράλογο να τα χτυπήσεις στα κοινωνικά τους μέσα
ἐπιβίωσής, ὅπως ἐκανε ὴ σημερινὴ ήγεσία τοῦ κόμματος στὴ
φάση τῆς δημιουργίας καὶ ἐπιβολῆς τῆς νέας ἐσωτερικῆς πολιτικῆς πορείας (...)
Ἴσως ἡ πιὸ παράλογη διαβεβαίωση, ποὺ περιέχεται στὸ v10κουμέντο «Διδάγματα» καὶ ὑποστη ρίζεται ἀπὸ τὴ σημερινὴ καθοδήγηση τοῦ κόμματος, εἶναι ἐκείνη για τὴν ὕπαρξη σχεδίων
για να ἀποσπαστεῖ ἡ χώρα μας ἀπὸ τὴν κοινότητα τῶν σοσιαλιστικῶν χωρῶν. Ἀπὸ μια τέτοια θέση πηγάζει ἀπευθείας καὶ ἡ
κατάχρηση καὶ διαστρέβλωση που χρησιμοποιοῦνται ἀπὸ τὴ
σημερινὴ προπαγανδα για τὸν προσδιορισμὸ τῆς συμμαχίας καὶ
συνεργασίας μας μὲ τὴ Σοβ. Ἕνωση καὶ άλλες σοσιαλιστικὲς

πει να ἐνδιαφέρεται για τὴ δημιουργικὴ ἀνάπτυξη ὅλων τῶν
δυνάμεων τῆς κοινωνίας, πρέπει ν’ ἀποβλέπει στὸ νά μπορεῖ ὁ

χῶρες (ω)

,

στερήθηκε τὴ δυνατότητα να μιλάει χωρὶς φόβο, δηλαδὴ ἐλεύθερα, για τὸ περιεχόμενο τῆς πολιτικῆς τοῦ κόμματος καὶ ἐπομένως να ἀποφασίζει για τὰ προβλήματα τῆς ’κοινωνίας (...)
"Eva κόμμα ποὺ θέλει να βρίσκεται στὴν πρωτοπορία, πρέπει
να ἐνδιαφέρεται για πολὺ περισσότερα πράματα ἀπὸ τὴν ἀπλὴ

Διαβεβαιώνω πῶς τὸ ἰ’διο τὸ γεγονὸς ὅτι πολλοὶ ἐπαναστάτες κομμουνιστές, μέλη τῆς ἀντίστασης καὶ οἰκοδόμοι τοῦ 00σιαλισμοῦ, παρουσιάζονται σκόπιμα σαν «ἀντισοβιετικα στοι’ χεῖα» φτάνει ἀπὸ μόνο του για να γεννήσει ἀποτελεσματικα τὸν
. ἀντισοβιετισμό.
Πῶς να βροῦμε τόσο χῶρο καὶ χρόνο για να μπορέσουμε να
συντάξουμε έναν πλήρη κατάλογο τῶν πολιτικῶν καὶ δημιουργικῶν δυνάμεων τῆς κοινωνίας που ἀτρόφησαν, Για να ἐκφραστοῦμε μὲ ἀριθμούς, μποροῦμε να ποῦμε ὅτι σημαδεύτηκαν μ’
αὐτὴ τὴ σφραγίδα χιλιάδες, δεκάδες κι ἑκατοντάδες χιλιάδων
παρτιζάνων, ποὺ πολέμησαν για τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ κράτους μας στὸ πλευ ρὸ τῶν σοβιετικῶν στρατευμάτων ἣ στῆν ἀντί-

ἄνθρωπος, μέσα στὴν κοινωνία, να ἀναπτύσσεται ὁλόπλευρα

καὶ ἀπὸ κάθε άπὸψη, να μπορεῖ να αὐτοολοκληρώνεται (...)
Εἰμαι ἀρκετα ἀνήσυχος για τὸ ἀν’ παρακολουθοῦνται ἀποτελέσματικα ἡ σημερινὴ κατάσταση καὶ οἱ τρέχουσες ἐξελίξεις
στὴν Εὐρώπη καὶ στὸν κόσμο, καὶ οἱ νέες εὐκαιρίες οἱ καθορισμένες ἀπὸ τὴν ἐποχὴ κι ἀπ’ τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου. Διερωτοῦμαι με μεγαλύτερη σπουδὴ ποιὸς κίνδυνος για τὸ κόμμα καὶ για

τὴν ἐξέλιξη τοῦ σοσιαλισμοῦ καὶ τῆς σοσιαλιστικῆς ἐπανάστασης γενικα μπορεῖ να ὑπάρξει ἀπὸ τὸ μὴ σεβασμὸ τῶν διαφορῶν

ποὺ ὑπάρχουν στὶς ξεχωριστες χῶρες. Ἀπὸ τὶς ἐμπειρίες ποὺ
ἐζη σε τὸ κόμμα μας καὶ ἀπὸ τὴ δική μας σοσιαλιστικὴ οἰκοδόμηση συμπεραίνω ὅτι πρόκειται πάνω ἀπ’ ὅλα για μιὰ ὑποτίμηση καὶ ἀπὸ πολλὲς ἀπόψεις κυριολεχτικα για μια ἀποφασιστικὴ ἀμάθεια τῶν ἰδιαίτερων συνθηκῶν στὶς ὁποῖες τὸ κόμμα
ἀναπτύσσει τὴν πολιτική του (...). Τὸ να ὑποτιμᾶς ἣ να ἀγνοεῖς
τα διάφορα φαινόμενα τὰ συνδεδεμένα μὲ τὴ δραστηριότητα
τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος σαν καθοδηγητικῆς δύναμης τῆς

κοινωνίας ὕστερα ἀπὸ τὴ νίκη τῆς ἐργατικῆς τάξης, καθορίζει
ἀναπόφευκτα τὴ βαθμιαία ἐξασθένιση τῆς ἐπιρροῆς τοῦ κόμματος καὶ τῆς πολιτικῆς του ἀνάμεσα στὶς μάζες, τὴν ἐλλειψη πρωτοβουλίας καὶ ἐνθουσιασμοῦ καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα τὴ βαθμιαία
ἀπώλεια τῆς εὐνοϊκῆς διάθεσης με τὴν ὁποία οἱ μάζες εῑχαν
ἀντιμετωπίσει τὴν ἐπανάσταση καὶ τὴ σοσιαλιστικὴ οἰκοδόμηση. Προκαλεῖται ἐτσι ένα χάσμα ἀνάμεσα στὴν ήγεσία τοῦ
κόμματος καὶ στὴ βάση, καὶ ἀνάμεσα στὴ γραμμὴ τοῦ κόμματος
καὶ τὴν ἐργατικὴ καὶ λα’ίκὴ τάξη σαν καθοριστικὸ ὑποκείμενο
τῆς ἐξουσίας (...) Oi μάζες δὲν κατανοοῦν πιὰ τὸ κόμμα, καὶ ἡ

ήγεσία τοῦ κόμματος καὶ τοῦ κράτους, ἀπὸ ἐλλειψη ἐναλλαχτικῶν λύσεων, καταφεύγει στα ἐργαλεῖα καὶ οτοὺς μοχλοὺς τῆς

ἐξουσίας. Μέ αὐτὰ τα μέσα πετυχαίνει να ἐπιβάλει τὸ σεβασμὸ
τῆς γραμμῆς της, τὴν ὑπακοὴ καὶ «ἑνωτικὴ πειθαρχία» τῶν κομ,
μουνιστῶν. Ἀλλὰ ἐτσι παραβιάζονται ἐπίσης (έστω κι ἂν ἐξακολουθοῦν να διακηρύσσονται) οἱ λενινιστικοὶ κομματικοὶ κανόνες, ἢ τονίζονται μόνο μερικές πλευρὲς τοῦ μαρξισμοῦ, ἐνῶ
παραβλέπονται άλλες (...)

σταση · κομμουνιστές καὶ μὴ κομμουνιστές ποὺ εἰχαν στρατευτεῖ

στὴν οἰκοδόμηση τοῦ σοσιαλισμοῦ· ἀνάμεσα τους πάνω ἀπὸ
μισὸ ἐκατομμύριο εἶναι οἱ κομμουνιστες ποὺ διαγράφτηκαν ἀπ’
τὸ κόμμα, γιατὶ ἐπεσαν στὸν «ἀντισοβιετισμό». "Av αὐτὰ τα
,πρόσωπα στιγματίζονται μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο στὸ ἵδιο τὸ περιβάλλον ποὺ ἐργάζονται καὶ ζοῦν, ποιὰ ἄλλη συνέπεια μπορεῖ να
περιμένει κανείς, ἀν ὅχι ὅτι ἀκριβῶς γι’ αὐτὸ γεννιέται ὁ ἀντι- σοβιετισμὸς στὴ συνείδηση τῶν αλλων μελῶν τοῦ κόμματος καὶ
_ 0’. ὅλη τὴν κοινωνία μας; (...)
‘H σκόπιμη καὶ καταναγκαστικὴ ἀποβολὴ ἀπὸ τὴν παραγωγικὴ καὶ δημιουργικὴ διαδικασία ἐνὸς ἀριθμοῦ εἰδικευμένων
· προσώπων, ποὺ ἐκδήλωσαν καὶ ἐκδηλώνουν ἀκόμα καὶ τώρα
μια γνώμη διαφορετικὴ ἀπὸ κείνη τῆς ἡγεσίας τοῦ κόμματος,
προκαλεῖ ἤδη σήμερα καὶ θα προκαλέσει ἀκόμα περισσότερο
στὸ μέλλον ἀνυπολόγιστες ζημιές. Μὲ τρόπο ἰδιαίτερα βαρὺ
χτυπιέται εἰδικὰ ἡ τάξη τῶν διανοουμένων καὶ τῶν καλλιτεχνῶν. Ἀκόμα καὶ κεῖνοι οτοὺς ὁποίους ἐπιτρέπεται να
δημιουργοῦν καὶ να γράφουν, βρίσκονται μὲ τα χέρια δεμένα,
μα τί πρέπει να εἰπωθεῖ για κείνους ποὺ -μολονότι μὲ μεγάλες
ἱκανότητες- χτυπήθηκαν στα ἴδια τα μέσα τῆς ἐπιβίωσής τους,
καὶκατὰ συνέπεια στὴ συμβολή τους σέ μια στρατευ μένη σοσιαλιστικὴ δημιουργία. Πιστεύω ὅτι ἐπίσης καὶ ἡ ἐργατικὴ τάξη καὶ
ἡ καθοδηγητική τῆς θέση χτυπήθηκαν σκληρά. Θα ἤμουν εὐτυχὴςνα κάνω λάθος, ἀλλα πιστεύω ὅτι αὐτὴ αἰσθάνεται χειραγωγημένη ἀπὸ ὀργανισμοὺς ἐξουσίας καὶ στερημένη ἀκριβῶς ἀπὸ
. - τὴ λειτουργία της τοῦ μέγιστου κατόχου τῆς ἐξουσίας σ’ ένα
σοσιαλιστικὸ κράτος. Τῆςάφαιρέθηκε αὐτὸ στὸ ὁποῖο ἐβλεπε
τὴν πρόοδο καὶ τὴν προκοπή. ‘H ἱκανότητά της να ἐπεμβαίνει
’κ ,στα δημόσια πράγματα, δηλ. στὴ διαχείριση τοῦ κράτους, ἐχει
ι , πιαπεριοριστεῐ στὸ ἐλάχιστο, ἂν ὑπάρχει ἀκόμα. Ἡ πιὸ βαριὰ
‘1 σύ
ειατῆς σημερινῆς πολιτικῆς εἶναι για μένα ὅτι ὁ λαὸς

Ἕνα σοβιετικὸ ἅρμα ἐλέγχει ᾰσκοπα ἕνα δρόμοτής Πράγας κι ἕνας νέος ὁπλισμένος μὲ τὴν Τσεχοσλοβάκικη σημαία, τὸ «ἀντιμετωπίζει» γαλήνια, ὲνῶ oi
γυναῖκες κυκλοφοροῡν ἦρεμα γιὰ ψώνια. Εἶναι μιὰ συνηθισμένη εἰκόνα, ἀπὸ
μιὰ κέιτάσταοη σχεδὸν ὲξωπραγματική, ποὺ μποροῦσε καὶ ἔπρεπε νὰ ἀποφευχ ει.
’
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ἀμελητέο οὔτε κι αὐτὸ) μὲ τὸ πρόσχημα ὅτι ὑπερασπίζονται τὸν
αὐθεντικὸ λενινισμό, ποὺ ἀπειλεῖται ἀπ’ τοὺς διαφόρους «διορθωτές». Πρέπει να καταστρέψουμε στὶς θεωρητικές, ὀργανωτικὲς καὶ πολιτικές της ρίζες τὴν ’ίδια τὴν ἰδέα αὐτῆς τῆς μεθόδου
διακυβέρνησης, θεμελιωμένης, ἀνάμεσα στ’ ἀλλα, στὴ χειραγωγηση τῶν μαζῶν καὶ στὴ διατήρησὴ τους στὴν ὑπακοὴ καὶ στῆν
πειθαρχία «για να μὴν ἀπειληθεῖ ὁ σοσιαλισμός». Τὸ να μὴν
καταγγείλουμε αὐτὴ τὴ βλαβερὴ μέθοδο για τὸ σοσιαλισμὸ (για
«να μὴν παίξουμε τὸ παιχνίδι τῆς ἐχθρικῆς προπαγανδας») σημαίνει να καλλιεργοῦμε, εῖδικα στὴ νέα γενιά, μιαν ἐπικίνδυνη
ἀδιαφορία καὶ προσαρμοστικότητα. Σημαίνει να καλλιεργοῦμε
τὴ σκέψη ὅτι καὶ τὸ να προσαρμόζεται κανεὶς στὴν ἀδικία πάει
να πεῖ ὅτι βγάζει κάποιο πλεονέχτη μα για τὸν ἑαυτό 101), ἀκόμα
καὶ 0‘8 βάρος τῶν αλλων κι ὅχι σπάνια σε βάρος φίλου ἢτοῦ πιὸ
κοντινοῦ συντρόφου του. Ἡ ἰδέα τῶν ἀνθρώπινων δικαιωμάτων καὶ ἡ ἐνεργητικὴ ὑπεράσπισή τους εἶναι λοιπὸν ἐντελῶς
δικαιολογημένη στὸ σοσιαλισμό. Ὁ φορέας αὐτῆς τῆς ἰδέας
πρέπει να εἶναι πάνω ἀπ’ ὅλα τὸ κόμμα, καὶ ἡ ήγεσία πρέπει να
εἶναι ὁ σημαιοφόρος της (...)
Καταδικάζω τὴν ἀδικία ποὺ ἀσκεῖται σὲ βάρος μου καὶ σὲ
βάρος ἀλλων συντρόφων ποὺ σκέφτονται σαν ἐμένα, ἀδικία ποὺ
ἐφαρμόζεται ἐπίσης μὲ τὴν ἀναδρομὴ. στα όργανα ἀσφαλείας
( )Τελειώνοντας τοῦτο τὸ γράμμα θέλω να ὑπενθυμίσω ὅτι τὸ
τμῆμα τοῦ ὑπουργείου Ἔσωτερικῶν που «ἀνησυχεῖ» για μένα,
ἐχει τὸ ὄνομα «Μπρίζα» («BRIZA»=01]]11’)00). Αὐτὸ τὸ ὄνομα
ἐχει ἀσφαλῶς κάποια κρυφὴ σημασία ἀπὸ συνωμοτικὴ αποψη,
ἀφοῦ για παράδειγμα τὸ ὄνομα «Ντοὺμπ» («ῠΟυΒ»Ξδρῦς), θα
μποροῦσε να έχει μια ἐννοια πολὺ σαφὴ...(Τὸ όνομα Ντοῦμπτσεκ προέρχεται ἀπὸ τὸ <<Ντούμπ>>). Ἡ σημύδα, ἀν καὶ εῖναι
Eva δέντρο σχετικα λεπτοκαμωμένο, δείχνει, ἐν τούτοις, μια μεγάλη ἱκανότητα ἀντοχῆς καὶ ἐπιβίωσής στὶς πιὸ δύσκολες συνθῆκες... Ἡ ἐξουσία τοῦ προαναφερομένου τμήματος τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν εἶναι ἀπεριόριστη, ἀν καὶ ὑπάρχουν ἰ’σαμε
σήμερα ὁρισμένοι νόμοι. Μια τέτοια ἐξουσία θεμελιώνεται στὶς
δυνατότητες ποὺ τῆς προσφέρονται, καὶ μάλιστα -ὅπως πιστεύω- τῆς προσφέρονται κανονικά καὶ. σταθερά.
“Ωστόσο, ὀφείλω ἀναγκαστικα να πώ τα πράματα μὲ τὸ ἀληθινό τους ὅνομαῑ πρόκειται για κατάχρηση ἐξουσίας καὶ για
παραβίαση τῶν σοσιαλιστικῶν ἀρχῶν, τῶν ἀρχῶν τοῦ κόμματος
καὶ τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου.

Ἀλεξάντερ Ντοῡμπτσεκ
(Alexandr Doubcek)

ΓΡΑΜΜΑ TOY AA. ΝΤΟΥΜΠΤΣΕΚ
ΣΤΗ ΧΗΡΑ TOY Z. ΣΜΡΚΟΦΣΚΥ
Ι“ια πέντε ὁλόκληρα χρόνια ό Ντοῠμπτσεκ δέν ἔσπασε τη σιωπή του ποὺ ακο-

λούθησε τὸ ναυαγιο τῆς «”Ανοιξης τῆς Πράγας». Για πρώτη φορα λύνει τη
σιώπη του για να ἐκφραοει τη λύπη του για τὸ θανατο τοῦ συντρόφου του ~
Σμρκόφσκυ στη χηρα πια γυναίκα του- Αὐτὸ ἐγινε τὸ Γεναρη τοῦ 1974 καί τοῦ

στοίχισε την καταδίκη του «για σοβαρη πρόκληση» στὴ συνέλευση τών ὑπαλληλων της ὑπηρεσίας ὅπου ἐργαζονταν ὁ Ντοῦμπτσεκ, που συγκαλεσε ἕνας
ὑπεύθυνος τοῦ κόμματος. υΟταν 0 πρώην γραμματέας τοῦ K. K. To. ζητησε ν’ὸι

γνωστοποιηθεῐ τὸ κείμενο της ἐπιστολῆς του οτοὺς συναδέλφους του, ὀ ὑπεύθυνος τοῦ Κ.Κ. T0. αρνηθηκε.

Ὕστερα ἀπὸ την ἐπιστολὴ που σταλθηκε στὸ έξωτερικό καὶ δημοσιεύεται παρα· “
κατα), ό Ντοῦμπτσεκ μετατέθηκε καὶ τοποθετηθηκε σα φύλακας σὲ πάρκινγκ.
Ἡ ἐπιστολὴ στη χηρα Σμρκόφσκυ ποὺ ακολουθεῖ δημοσιεότηκε στὸ ανεπίσημο ’
έντυπο τοῦ Ἰταλικοῦ K. K. «Giorni Vie Nuove», στὶς 20 τοῦ Μάρτη 1974.
’
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Ἡ ἀρχὴ τοῦ σεβασμοῦ τῶν εἰδικῶν διαφορῶν στὴ σοσιαλιστικὴ ἐπανάσταση καὶ στὴν οἰκοδόμηση τοῦ σοσιαλισμοῦ εἶναι
σημαντικὴ, ὅχι μόνο για τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐσωτερικῆς πολιτικῆς, μα ἐπίσης για τὶς σχέσεις ἀνάμεσα στα κομμουνιστικα, τα
ἐργατικα καὶ τα σοσιαλιστικα κόμματα. eH παραβίαση αὐτῆς
τῆς ἀρχῆς μπορεῖ να προκαλέσει -καί ἐχει πραγματικα προκαλέσει- πολλὲς ζημιὲς καὶ πολλές ἀπώλειες στὸ κομμουνιστικὸ
κίνημα (...)
"Av θέλουμε οἱ σχέσεις ἀνάμεσα στα κομμουνιστικα κόμματα
να εἶναι στέρεες κι ἐγκάρδιες, θά ’πρεπε να σεβόμαστε πάντοτε
τὴν ἀρχὴ ὅτι ἡ λύση τῶν προβλημάτων τοῦ κόμματος καὶ τῆς
χώρας εἶναι τῆς ἀποκλειστικῆς αρμοδιότητας τοῦ κόμματος
ἐκείνης τῆς χώρας. Αὐτὴ ἡ ἀρχὴ θά ’πρεπε ἴσως να καθιερωθεῐ
ὁριστικα μὲ τὴν εὐκαιρία κάποιας παγκόσμιας ἢ εὐρωπαῖκῆς
συνδιάσκεψης τῶν κομμουνιστικῶν κομμάτων. Τὸ σημεῖο ἐκκίνησης θα μποροῦσε να εἶναι σ’ αὐτὴ τὴν περίπτωση ἡ ἀπόφαση
τῆς σοβιετικῆς κυβέρνησης τοῦ 1956.
Στὴ βάση τῆς παραπάνω διακανονιστικῆς ἀρχῆς τῶν σχέσεων ἀνάμεσα στα κομμουνιστικα κόμματα, δέν θα ἐπρεπε να
ἐπιτρέπεται να ὑποστηρίζεται ἡ φραξιονιστικὴ δραστηριότητα
0’ Eva ἀλλο κομμουνιστικὸ κόμμα. ”Εχω τὴν πρόθεση να ἀναφερθῶ στῆ δράση τῶν ἀτόμων ἢ τῆς ὁμάδας ποὺ πρὶν ἀπὸ ἓξι
χρόνια προσπάθησαν να λύσουν τα ἐσωτερικά μας προβλήματα
μέ τρόπο διαφορετικὸ ἀπὸ κεῖνον ποὺ ἀποφασίστηκε ἀπ’ τὴν
Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ κόμματος, ἀπ’ τὴν Κυβέρνηση κι ἀπ’
τὴν Ἐθνικὴ Συνέλευση, ὥσπου φτάσαμε 0‘ Eva βῆμα τέτοιας
σημασίας, ὅπως ῆταν ἡ στρατιωτικὴ ἐπέμβαση μερικῶν κρατῶν
τοῦ Συμφώνου τῆς Βαρσοβίας. Αὐτοὶ ἀνέλαβαν μια πολὺ βαρια
εὐθύνη χωρὶς να έχουν ἐνη μερωθεῖ τα ἁρμόδια ὄργανα. Ἔστω κι
ἂν σήμερα κάνουν τόση ἐπίδειξη λενινισμοῦ, στῆν πραγματικότητα αὐτοὶ πέταξαν στὴ θάλασσα τὴν ἀρχὴ του τῆς δημοκρατικῆς πλειοψηφίας. (”Αχί καί να μποροῦσε για μια στιγμὴ να σηκωθεῖ ὁ Λένιν ἀπ’ τὸν τάφο, για να δεῖ ὅλα ὅσα γίνονται στ’
ὄνομά του...)
Σήμερα κατανοῶ καλύτερα ἀπὸ πρὶν ὅτι τὸ σύστημα τῆς
προσωπικῆς ἐξουσίας εἶναι Eva σύμπλεγμα ἀπὸ ὄργανα καὶ μέτρα πολιτικά, ἰδεολογικά, ὀργανωτικά, πάνω ἀπ’ ὅλα ἐξουσιαοτικά. Δὲν εἶναι ἀρκετὸ να εἶναι κανεὶς σύμφωνος μ’ αὐτὴ τὴν
ἀντίληψη; εἶναι ἀναγκαῖο να ξεπεράσουμε τὴν προσωπικὴ
ἐξουσία ἀποφασιστικα καὶ να τῆς ἀντιτάξουμε Eva φραγμὸ διαμέσου νόμιμων κανόνων καὶ νόμων, να ἐμποδίσου με τὴν ὑπαρξή
της καὶ τὴν παλινόρθωσὴ της, πράγμα ποὺ ὣς Eva βαθμὸ προσπαθὴσαμε ἤδη να κάνουμε. Εἶναι Eva σύστημα ἀσυμβίβαστο μὲ
τὸ μαρξισμὸ-λενινισμό. Δέν πρόκειται ἑπομένως τόσο για τα
πρόσωπα ποὺ ἐφαρμόζουν αὐτὸ τὸ σύστημα (ἂν καὶ δέν εἶναι

Oi ὅιαπραγματεύσεις τῆς Τσέρνας (29 Ἰουλίου - 1 Αὐγούστου) ἀνάμεσα οτοὺς Σοβιετικοὺς Kai τοὺς Τσεχοσλοβάκους τέλειωσαν μὲ συμφωνία. Ἀλλὰ
στὶς 20
Αὐγούστου, oi ηγέτες τοῦ Συμφώνου της Βαρσοβίας, ὲπηρεασμένοι ἀπὸ 1i ς συκοφαντίες καὶ τὶς δολοπλοκίες τών Τσέχων σταλινικών, αποφασιζαν την
έπέμβαση. Τὸ ἴδιο βραδυ τὰ σοβιετικα θωρακισμένοι ἐμπαιναν στην Πράγα.

“A ἐν μνησικακοῦμε ἀπέναντι
στὸ Κόμμα καὶ τὶς ῑὸέες του. Δέν ἀποθαρρυνόμαστε ἀπὸ τα ἐμπόδια...”
«Ἀγαπητὴ συντρόφισσα Σμρκόφσκα -γράφει στὴν
’ ἐπιστολὴ του, ἀπὸ τὴν Μπρατισλάβαμὸ Ντοῦμπτσεκέμαθα προχθές, απὸ τὴν ἀνα κοίνωση ἐνὸς Βιεννέζικου
πρακτορείου

εἰδήσεων,

τὸν

θάνατό

τοῦ

Ζόζεφ

Σμρκόφσκυ. Καὶ, μόλις σήμερα τὸ πρωὶ έλαβα τὸ τηλε-

βρεῖ τὴ σωοτὴ θέση TOU μέσα στὸ Κόμμα. Στὴν περί-

γράφημα μὲ τὴν ἀγγελία πὼς ὴ κηδεία θα γινόταν σὴμερα κιόλας στὶς 5 τὸ άπόγευμα. ‘H είὸηση μὲ συντά-

ραξε βαθιά, τόσο μαλλον ποὺ ὁ Ζόζεφ ἠταν μόλις 63
ovwv.

οδο τῆς οἰκοδόμησης τοῦ σοσιαλισμοῦ ὴξερε πάντα
ποια ἠταν ἡ θέση του. ”Ηξερε να δουλεύει ακούραστα
καὶ σαν ἀγωνιστὴς τῆς βάσης καὶ σαν ὑπεύθυνος κυβερνητικὸς παράγοντας. Ἡ πίστη του στὸ Κόμμα καὶ

ΧρἘπίτρεψέ μου, ἀγαπητὴ συντρόφισσα, να σοῠ ὲκφράσω τα βαθιόι μου συλλυπητὴρια για τὸ χαμὸ τοῦ

στὸ σοσιαλισμὸ δὲν ράγισε ποτέ. Οὔτε στὴ δεκαετία
τοῦ 1950, ὅταν KI’ ὸ ἰ’ὅιος ἐπεσε θύμα τῆς παραβίασης

συντρόφου Σμρκόφσκυ, ἐνὸς ανθρώπου που αφι-

τών ἀρχῶν τοῦ Κόμματος καὶ τῆς σοσιαλιστικης νομι-

έρωσε ὅλη τὴ σκληρὴ καὶ τρικυμισμένη ,ζωὴ του στὸ
Κόμμα, οτὴν ἐργατικὴ τάξη, στὸ λαό, στὸν αγώνα για

μοτητας.

τὸ θρίαμβο τῆς σοσιαλιστικής ἐπανάστασης καὶ τῆς

Ὕστερα, χάρη στὴν εὐθυκρισία καὶ τὴ δύναμη ποὺ
πηγαζε απὸ τὴ θέληση τοῦ Κόμ ματος, έγινε δυνατὸ να

οἰκοδόμησης τοῦ σοσιαλισμοῦ.

σβηστεῑ ὴ τραγικὴ αὐτὴ σελίδα τῆς ζωῆς του καὶ τῆς

Ὁ καθένας μας έχει τα ἐλαττώματά του, κί’ αὐτὸς

.

κατοχὴ καὶ γιὸι μιὸι ακατόιλυτη φιλία μὲ τὴ Σοβιετικὴ
Ἕνωση. Τὸ ἔδειξε αὐτὸ περίσσια ὅταν ῆταν ένα απὸ τα
ὑπεύθυνα μέλη τοῦ μυστικοῦ Τσεχικοῡ Ἐθνικοῠ Συμβουλίορ, στὴν ἐνεργὸ προετοιμασία καὶ στὴν καθοδηγηση της εξεγερσης τῆς Πράγας, Στὸν αγώνα τοῦτο
δέν πήρε τυχαῑα μέρος, αλλα μὲ τὴν απόλυτη συνείδηση 1101‘) ἔχει ἕνας ἄνθρωπος ποὺ διάλεξε καθαρὰ
τοὺς σκοπούς του απὸ τότε ποὺ προσχώρησε στὸ
Τσεχοσλοβακικὸ Κομμουνιστικὸ Κόμμα, στα χρόνια
τῆς αστικῆς δημοκρατίας.
Σαν προοδευτι κὸς ἐργάτης, σαν προλετάριος, εἶχε

ἱστορίας τοῦ Κόμματος. Καὶ για μια ακόμη φορα ξαναπῆρε τὴ θέση του σαν μέλος τῆς Κυβέρνησης, στη
δύσκολη στιγμὴ ποὺ ἔπρεπε να λυθεῑ ὴ ὥριμη πια

εἶχε τὸι δικά του, γιατὶ KI’ αὐτὸς ἠταν ἅνθρωπος. Ἀλλα
σὲ τούτη τὴν περίπτωση ἐπιθυμῶ vc‘x μιλὴσω γι’ αὐτόν, να ἐκφρασω τὴν κρίση μου γι’ αὐτόν, για τὸν
ὅινθρωπο ποὺ ὑπῆρξε πάνω ἀπ’ ὅλα κομμουνιστὴς,

περίοδο τοῦ αγώνα για τὴν απόλυτη ὲφαρμογὴ τῆς

γεγονὸς αποφασιστικὸ καὶ καθοριστικὸ 0’ ὅλη του τὴ

έσωκομματικης δημοκρατίας καὶ ἐκείνου ποὺ ὀνομά-

μ ζωὴ καὶ δράση.· Πέθανε μετα ποὺ τοῦ αφαιρέθηκε η

σθηκε γενικα πολιτικὴ τῆς «ανοιξης τῆς Πράγας». Στὴν
περίοδο ἐκείνη ὁ Σμρκόφσκυ ὑπῆρξε ἐ’νας σημαντικός
ἠγέτης τοῦ Κόμματος καὶ τοῦ Κράτους.
Ἡ τραγωδία ποὺ τὸν χτύπησε σὲ συνέχεια ἐγινε
ακόμ η μεγαλυτερη ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὸ ’ίδιος ὁ παλιὸς
φίλος καὶ συνεργάτης του τών ἡμερῶν τῆς «ἀνοιξης»

ἰδιότητα τοῦ μέλους τοῦ Κόμ ματος, μα ὴταν πάντα καὶ
ὲξακολούθησε να εἶναι πάντα κομμουνιστὴς.

Ἡ ζωὴ του- ὑπῆρξε πρὶν ἀπ’ ὅλα μια σκληρη καὶ
ανιδιοτελὴς μάχη έναντια στὴν αστικὴ ταξη, για την
ἔπελευθέρωση τῆς πατρίδας μας απὸ τὴ φασιστικὴ

κρίση μέσα στὸ Κόμμα καὶ 0’ ὅλη τὴν κοινωνία, οτὴν

39’

1

τοῦ 1968, 0 Γκούοταβ Χούζακ, ήταν ἐκεῖνος πού, μετα

τὸν Ἀπρίλη τοῡ 1969, σκάρωοε ἐναντίον του -μέ διαδοχικὲς συκοφαντίες καί μὲ τα μέσα 1101‘) τοῦ πρόσφερε ὴ προσωπική του ἐξουσία- 1‘19 κατηγορίες ποὺ
ὁδήγησαν στὸν νέο ἀποκλεισμό του ἀπὸ τὸ Κόμμα.
Δὲν ἀφησαν τὸν Σμρκόφσκυ οὔτε κάν να διατηρήσει
τουλάχιστον ἐκεῖνο ποὺ ἐστάθηκε 0 σκοπὸς ὅλης τῆς
ζωῆς του-τὴν ἰδιότητα τοῦ μέλους τοῦ Κόμματος. Για
ἀλλη μια φορά, ὅπως ἐγινε ήδη KI’ ἀλλες φορές, χαρακτηρίσθηκε ἐχθρὸς τῆς ἐργατικῆς τάξης, τοῦ διεθνισμοῡ καὶ τῆς Δημοκρατίας. M10 τραγωδία 1101‘) δὲν
εἶναι μόνο δική του...
Μπορῶ εὔκολα να φαντασθῶ 1‘19 δυσκολίες ποὺ
συνάντησες για τὴν κηδεία. Εἶναι ἀσφαλῶς 0116189 1101‘)
γνῶρισα KI’ ἐγὼ πρὶν ἀπὸ δεκαοκτὼ μῆνες, ὅταν πέθανεὴ μητέρα μου, λίγο μετα τὸν ἀποκλεισμό της ἀπὸ
τὸ Κόμμα. Τὸ βαρὺ φταίξιμό της ῆταν ὅτι δὲν μπόρεσε
να παραδεχθεῖ τὴν ἀποψη καὶ 1‘19 κατασκευασμένες
ἐναντίον μου κατηγορίες, σχετικα μὲ τὴ δῆθεν ἀντικομματική μου δραστηριότητα.
Τὸ κόμμα ἀπαρνήθηκε τὴ μητέρα μου ἀκόμη καὶ
μετα τὸ θάνατό της. Ἡ Ἕνωση ἀντιφασιστῶν μαχητῶν δὲν ἐνδιαφέρθηκε στὸ ἐλάχιστο για τὴν κηδεία, ὴ
Ἕνωση Γυναικῶν δὲν ἀπάντησε οὔτε κάν στὴν ἀγγελία
μας, καὶ 0’ ὅ,τι ἀφορά τὴν ἐκκλησία, ἡ μητέρα μου
κατα βάθος δὲν συμμετεῖχε 0’ αὐτή...Γι’ αὐτὸ ὸφείλαμε
να ἐκφράσουμε τὴν πιὸ εἰλικρινῆ μας ἀναγνωριση μονάχα στὸ νυχτοφύλακα, τὸν ἀσχολούμενο μέ 1‘19 κηδεῖες, ποὺ τὴ συνόδεψε στὸ τελευταῑο της ταξίδι πρὸς

τὸ κρεματόριο τῆς Μπρατιολάβα. "010v θέλησα νὸι
θάψω τὴ λήκυθο μὲ τὴ στάχτη της στὸ Ούχροβετς, τὸ
χωριὸ ποὺ γεννήθηκα, μού ζητήθηκε να τὸ κάνω
κρυφά καὶ χωρὶς δημόσια συνδρομήῗ Μετέφερα τὴ
λήκυθο στὸ νεκροταφεῑο τὴν αὐγή, συνοδευόμενος
ἀπ’ τὸ γιό μου Πέτρο. Καὶ εἶναι ’ίσως ἐπίσης καὶ αὐτὸ
που μὲ ώθησε να γράψω αὐτὸ τὸ γράμμα πιὸ μακρύ,
μὲ 1‘19 σκέψεις μου για τὴ ζωὴ τοῦ Γιόζεφ Σμρκόφσκυ».
Μετάφραση Ε.Ι.Ε.

OI ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ

ὁλόκληρη τὴν κοινωνία. Ὑπήρχε ἀκριβῶς ή ἀντικειμένικὴ ἀνάγκη νὸι μὴν έπαναληφθούν πιὸ( τα «οὐγγρικὸι
γεγονότα». ‘H λύση τῶν προβλημάτων δὲν μποροῦσε. .
να γίνει στὸ κενό. Δέν ῆταν λοιπὸν τυχαῖο, οὔτε ἀπὸ
δική μας ἀμέλεια, ἀλλα σύμφωνο μὲ τοὺς νόμους 1101‘)
κυβερνοῦν τὸ( πράγματα, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴ θέληση
ὁποιουδήποτε, στὸ μεγάλο, ὑγιὲς καί ἀσυγκράτητο
κίνημα για τὴν ἀνανέωση τοῦ Κόμματος, που ἀποκλήθηκε γενικὸι «ὴ ἀνοιξη τῆς Πράγας» καὶ ὑποστηρίχθηκε ἀπὸ όλόκληρη σχεδὸν τὴν Κεντρι κὴ ’Ἐπιτροπὴ
τοῦ Κόμματος καὶ ἀπὸ τὴν ἀνωτατη ήγεσία του καθῶς καὶ ἀπὸ τὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν κομματικῶν μελῶν καὶτοῦ λαοῦ, να φανερωθούν καὶ φωνὲς
καὶ τάσεις ἐχθρικές πρὸς τὸ Κόμμα καὶ τὸ λαό. "E010σον ὅμως ὴ καθοδήγηση τοῦ Κόμματος δὲν εἶχε προδωσει ποτὲ τα συμφέροντα τοῦ T0. K.K., τοῦ λαοῦ, τῆς
συμμαχίας καὶ τοῦ διεθνισμού-καὶ αὐτὸ χάρη καὶ στὴ
δούλεια τοῦ συντρόφου Σμρκόφσκυ- οἱ έχθρικὲς δυνάμεις δέν θα εἶχαν ὁπωσδήποτε καμμία δυνατότητα
ἐπιτυχίας καὶ καμμία πρακτικὴ προοπτικὴ να ξαναποκτήσουν κάποιο κύβος.

Ἀκόμη καί σήμερα δὲν μου χωράει στὸ νοῦ τὸ πῶς
σί σύμμαχοί μας μπόρεσαν να δεχθοῡν καὶ να θεωρήσουν ῶς ἀκριβεῖς, πληροφορίες όλοφάνερα μὴ ἀντι·
κειμενικὲς καὶ διαστρεβλωμένες για 1‘19 λύσεις ποὺ

σκοπεύαμε νὸι δώσουμε στὸ( ἐσωτερικὸ( προβλήματα .
τοῦ T0. K.K. K01 τῆς κοινωνίας μας, για τὸν πραγμα- ;
τικὸ συσχετισμὸ τῶν δυνάμεων που διαμορφῶθήκε ί
στὴ διάρκεια τῆς «ἀνοιξης τῆς Πράγας» ὑπὲρ τῶν μέ· ’
τρων τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τοῦ Κράτους. Τὸ
ἰ’διο μπορεῖ να λεχθεῖ καὶ για ὅ,τι ἀφορά 1‘19 πληροφορίες 1‘19 σχετικὲς μὲ τὴν καθοδήγηση τοῦ Κόμματος καὶ
κυρίως μὲ ἐνα-ἐνα τα μέλη της. Καὶ ὅμως διαμέσου
αὐτῶν τῶν πληροφοριῶν προκλήθηκαν υποψίες καὶ .
φόβοι σχετικα μὲ τὴν πραγματικὴ δυνατότητα καὶ
ἱκανότητα για ἐπίλυση τῶν προβλημάτων ἀπὸ μόνες 1‘19 ἐσωτερικές μας δυνάμεις. Πιθανὸν ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ
δὲν ῆταν ἱκανοὶ να παραιτηθοῠν ἀπὸ τὶς ξένες πρὸς τὸ
Κόμμα σεχταριστικὲς μεθόδους δουλειάς, ἐκεῖνοι ποὺ

ἀρχισαν να χάνουν ὴ εἶχαν κιόλας χάσει τὴν ἱκανότητα
να ἐνταχθοῠν στὴ δουλειά, ποὺ ἐχαναν ὴ εἶχαν χάσει
τὴν ἐμπιστοσύνη καὶ τὴν προσωπικὴ θέση τους, συνέ- .
νοδο τοῦ καπιταλισμοῠ», ἀλλα τὴν ἀπεριόριστη καὶ βαλαν στὸν σχηματισμὸ μιάς λαθεμένης εἰκόνας τῆς,
χωρὶς ὅρους ἐσωκομματικὴ δημοκρατία, τὸ δυνά- ' καταστάσης, γιατὶ έβλεπαν ὅλα ὅσα γίνονταν μόνο
μωμα τῆς ἐμπιστοσύνης τοῦ λαοῦ καὶ τῆς ἐργατικῆς κάτω ἀπὸ τὸ πρίσμα τῆς ἀπωλειας τοῦ ήγετικού ρότάξης καὶ τὴ μετατροπή της σὲ ἐπαναστατι κὴ δύναμη, λου τους μέσα στὸ Κόμμα.
’Έτσι χάθηκε τὸ σπουδαιότερο μέσα στὴ δουλειὸι ἰ
τὴν αὸξηση τῆς ἑλκτικῆς δύναμης τοῠ Κόμματος πάνω
στὶς νέες γενιές. Κατανοοῠσε ἀριστα καὶ ποτὲ δὲν ἐνὸς Κόμματος λενινιστικοῠ τύπου -ή ἐμπιστοσύνη ”
παράβλεπε τὴ σημασία τῶν δεσμῶν φιλίας 1101‘) εἶχε τῶν μαζῶν πρὸς τὸ Κόμμα, ὴ ἐμπιστοσύνη ποὺ εἶχε i
ἀποκαταστήσει ὴ χώρα μας. Τὸ ἔδειξε αὐτὸ οτὴν κατακτηθεῑ χάρη σὲ μια πολιτικὴ στὴν ὁποία συνέβα- ,.
πράξη, σὲ ὅλη του τὴ ζωή. Τὸ ἀληθινὸ πρόβλημά μας λαν πλατια ὴ πρωτοβουλία καὶ ὴ δράση τοῦ καθενὸς f
ῆταν τὸ πῶς να ἐφαρμόσουμε μὲ τὸν πιὸ ρεαλιστικὸ ἀτόμου καὶ τῶν μαζῶν καὶ ποὺ έτεινε στὴν ὸλοκλη- ζ
’
καὶ λιγότερο μηχανιστικὸ τρόπο 1‘19 ἀρχές τοῠ ρωμένη ἀνάπτυξη τῆς σοσιαλιστικῆς κοινωνίας.

Ἐγὼ εἷμαι βέβαιος πῶς ὁ Ζόζεφ ἐπιθυμούσε πάνω
ἀπὸ κάθετι ἀλλο ὅχι «v’ ἀνοίξει τὸν δρόμο για τὴν ἐπά-

μαρξισμοῠ-λενινισμοῠ 01‘19 συνθῆκες ποὺ ἀπαιτοῦσαν

Σὲ παρακαλῶ να δεχθεῖς τα συλλυπητήριά μου, κ’

τὴν οὶκοδόμηση μιάς προηγμένης σοσιαλιστικής κοινωνίας, χωρὶς να παραβλέπεται ὴ ἰσχὺς τῶν γενικῶν
ἀρχῶν ποὺ διέπουν τὴν οίκοδόμηση τοῡ σοσιαλισμοῦ,
ἀλλα συνάμα ὑπογραμμίζοντας πάντα καὶ μὲ συνέπεια τὴν ἀνάγκη να εἶναι σεβαστὲς οί ὑπάρχουσες σὲ

καθὼς καὶ τῆς γυναῖκας μου. (Ὀπως θα μπορεῑς να .

φαντασθεῑς, ὴ ζωὴ τῆς γυναίκας μου, πλάι μου, δὲν .
εἶναι ἀσφαλῶς εὐκολότερη ἀπὸ τὴ δική μου. Καὶ εἶναι
αὐτό, νομίζω, ὴ τραγικότερη πλευρά ὅλων τούτων
τῶν συμβάντων. Καὶ ἡ γυναίκα μου ἀποκλείσθηκεή

κάθε χώρα ίδιότυπες συνθῆκες, ό βαθμὸς ἀνάτιτυξης,

ἀπὸ τὸ Κόμμα. Δὲν τρέφουμε ῶστόσο καμμιὸι μνησι-

ή νοοτροπία, ὴ ἱστορικὴ ἐξέλιξη τῶν ἐθνῶν μας...

κακία πρὸς τὸ Κόμμα, πρὸς τὸ κίνημα του, πρὸς τὶς·ίδέες του. Αὐτὲς εἶναι πολὺ πιὸ ίσχυρὲς ἀπὸ τα ἐμ ό-Ψ·
δια ποὺ ὁρθῶνονταιςστὸν δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ ὁπ
δήποτε ὅλο καὶ ἐμπρός. Δὲν ἀφήσαμε τὸν ἑαυτό ’

Ἐσὺ ξέρεις καλά, ὅπως τὸ ξέρουν καὶ χιλιάδες ἀλλα

μέλη τοῦ Κόμματος, ὅπως τὸ ήξερε καὶ ὁ σύντροφος
Σμρκόφσκυ, ὅτι τὸν Γενάρη τοῦ 1968 καὶ στὴν περίοδο

ποὺ ἀκολούθησε, ὴ Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ χρειάσθηκε νὸι , να ἀποκαρδιωθεῑ.
ἀρχίσει να λύνει πάρα πολλα δύσκολα καὶ περίπλοκα
"A9 εἶναι σεβαστὴ ήτιμημένη μνήμη ’τοῦ συν-τ ό
προβλήματα, ποὺ ἀνέκυψαν μέσα στὸ Κόμμα καὶ σὲ Σμρκόφσκυί»
"
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Τοῦ David Tongue

«"0110109 πιστεύει, καταλαβαίνει ὅτι για τὴν κυπριακὴ κατάσταση έχουν δοθεῑ
κακές πληροφορίες», αὐτη εἷναι ή γνωστὴ φραση με τήν ὁποία ό Σέρ X100
(1)001 ἀρχίζει τα ἀπομνημονεύματα του κατα την ἐποχή 1100 ῆταν κυβερνήτης
τῆς νήσου. Σήμερα ή κατάσταση εἶναι περισσότερο συγκεχυμένη αττ ὅ,τι στὸ
παρελθόν. Ὁ φασισμός, 1100 10v έκαναν ἐξαγωγὴ oi συνταγματαρχες, διατηρεῖ ἀκόμη βαθιές τὶς ρι’ζες του στῆν ἐλληνοκυπριακη πλευρά καὶ παλεύει για
χῶρο μὲ τὸ σωβινισμὸ 1100 ἔχει ἐξαχθεῑ ἀπὸ τήν ”Ἀγκυρα καὶ που παρουσιαζε-

ται σαν αντανόικλασή της.
Ὁ Ντέιβιντ Τόνγκ, ἕνας ἐλεύθερος οκοπευτης δημοσιογραφος στῆν Ἀθήνα,
ἔχει είσχωρήσει καὶ 0119 δύο κοινότητες, οτοὺς ἀρχηγοὺς καί 01009 λαούς
τους, καί ζωγραφίζει τὴν εἰκόνα μιας προδομένης νήσου - 1009 Ἕλληνοκύπριους να πιστεύουν ὅτι ἔχουν ἐγκαταλειφθεῑ ἀπὸ τήν Ἀθήνα καὶ να φοβούν’ται ὅτι ὀ «τρίτος γύρος» θα καταλήξει στῆν πλήρη καταχτηση.
Πῶς αἰσθάνονται oi Ἕλληνοκύπριοι 0117v Κυρήνεια,· Πῶς ἀντιδρούν oi Τουρκοκύπριοι ὅταν τελικά βρίσκεται ἐκεῖ ένας Τοῦρκος στρατιώτης για κάθε τουρκοκυπριακή οἰκογένεια,·
Ἐκκαθόιριση, παλαιστινοποίηση, διεθνοποιήση - αὐτα εἶναι τα θέματα 1101‘)
καλύπτει ή αποκλειστικη έκθεση τοῦ Τὸνγκ για τὸ «ANTI».
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«ΓΔ-,ςε τ my. ι».

πριακὼν συνομιλιῶν παραμένουν ἀπὸ τὴν ἐλληνικὴ πλευρὰ πολυπεριφερειακὴ ὁμόσπονδία μὲ ἐγγυήσεις τοῦ Συμβουλίου,
Ἀ σφαλε-ίας καὶ ἀπὸ τὴν τουρκικὴ πλευρὰ διζωνικὴ ὁμόσπονδία
μέ ἐγγυήσεις τῶν μητέρων πατρίδων. Ἡ τακτικὴ πού
ἀκολουθιέται εἶναι ἐπίσης γνωστὴ - ἀπὸ τὴν ἀποτελέσματικὴ
παρελκυστικότητα τοῦ Ραοὺφ Νενκτας μέχρι τὸν τρόπο μὲ τὸν
ὁποῖο οἱ Ἐλληνοκύπριοι συχνὰ δέχονται τὶς ἀπαιτήσεις τοῦ
χθὲς για ν’ ἀνακαλύψουν 1ὅμως ὅτι οἱ Τουρκοκύπριοι δέν τὶς
βρίσκουν πια ἐπαρκεῖς. Βρίσκεται στα σκαρια κάποια Νατοῖκὴ
λύση, ὅπως συχνὰ διερωτῶνται οἱ Ἕλληνες; Για να τὸ ἐλέγξεις
πρέπει να κοιτάξεις τί βρίσκεται πίσω ἀπὸ τὶς θέσεις τῶν δύο
πλευρῶν. Καὶ ἐφ’ ὅσον οἱ Τοῦρκοι κρατανε τὸ μαστίγιο τῶν

40.000 στρατιωτῶν, ας ἀρχίσουμε μέ τις δικές τους θέσεις.

«Θέλουμε να γίνουμε ὴ 68η ἐπαρχία
τῆς Τουρκίας»

Βομβσιρδισμένα μεσαιωνικα μνημεῖα ἀπ’ τῆν Κυρήνεια.

Κύπρος 1975. «Χρυσοπράσινο φύλλο ριγμένο στὸ πέ101)/o», έτσι τραγουδοῦσε αὐτὸ τὸν μὴνα ὁ Μίκης Θεοδωράκης
σέ πλήθη κόσμου απὸ στρατευμένους καὶ νεολαίους ποὺ τραγουδοῦσαν (μέχρι τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Μακάριο) - καὶ σκυθρωπούς, διωπηλοὺς στρατιῶτες τῆς ΕΣΑ, τῆς Κυπριακῆς Στρατιωτικῆς Ἀστυνσμίας. Ἀλλὰ ἡ πραγματικότητα εἰναι πιὸ σκληρὴ,
πιὸ σκυθρωπὴ. Πηγάζει ἀπὸ τὴ βεβαιότητα τῆς προδοσίας ἀπὸ
τὴ μια πλευρά, κι ἀπὸ τὴν καταπίεση τῆς κατοχῆς ἀπὸ τὴν άλλη.
Πηγάζει ἀπὸ τοὺς Ἑλληνοκύπριους ποὺ κάθε μέρα μαθαίνουν
να περιμένουν ὅλο καὶ λιγότερα ἀπὸ τὴν Ἀθήνα καὶ ἀπὸ ἀλλοῦ,
1101‘) κάθε μέρα ζοῦνε μαζί μὲ τὸ φασισμὸ πού ὴ ἐλληνικὴ χούντα

ἀνάθρεψε στὸ νηοὶ καὶ μέ τὴν τραγωδία ποὺ τοὺς προξένησε.
Πηγάζει ἐπίσης ἀπὸίτοὺς Τουρκοκύπριους πού μουρμουρίζουν;
«Με τοὺς Ἑλληνοκυπριους ἤμασταν πολίτες δεύτερης κατηγο-

ρίας. M‘s 1009 Τούρκους εἴμαστε πάλι τὸ ’ίδιο>>.
Ἀπὸ τὸν ἥλιο πού δέρνει τὴν πεδιάδα τῆς Λευκωσίας, ποὺ
τὸ καλοκαίριχμοιάζῂει περισσότερο μὲ ἐρημο παρα μὲ θερισμένα
χωράφια, που το χῶμα έχει ξεραθεῖ καὶ τα χρώματά του ἐχουν
ἀποστραγγιστει. Και τὸ πρώην προεδρικὸ μέγαρο μοιάζει τώρα
ξεκοιλιασμένρ, μὲ μπανιέρες πού κρέμονται ἀπὸ τα χαλάσματα,

ποὺ κάποτε ῆταν ταβάνια. Καποτε ῆταν τὸ κέντρο μιᾶς πόλης
πᾳὺ τώρα μριαζει μὲ κομματάκια σπασμένου καθρέφτη, μιᾶς
πολης ὅπου ακομα m οἱ διαφορετικὲς μερίδες τῆς κάθε κο ινότητας μοιαζουν ναιείναι διαιρεμένες μεταξύ τους, ὅπου καὶ οἱ δύο
πλευρες της πρασινης γραμμῆς καλύπτονται ἀπὸ μια βαρια

ατμοοφαιρα κλειστσφοβίας. Ἕνα σύνολο προσφυγικοῦ καταυλισμρυ, ένας στοχρς για τοὺς ἐμπόρους τοῦ πολέμου. Μεγάλη ἡ
καταθλιψή να μειγεις εκεῖ μέσα, κι ἀκόμα πιὸ μεγάλη να τὴν
εγκαταλειψεις, μια καὶ νιώθεις πὼς ἐγκαταλείπεις ένα καράβι
ποὺ βυθίζεται.
Καθέ φορὰ ποὺ περνάει κανεὶς τὴν πράσινη γραμμὴ
δέν
ἀρκει ν ἀλλάξει μοναχά τὴν ὥρα στὸ ρολόϊ του. Οἱ βρετανικὲς
τραπεζες υπαρχουν ,ἀκόμα καὶ στὶς δύο πλευρές, ἀλλα μέσα
ρτην αντι-Νατοικη ατμόσφαιρα που ἐπικρατεῖ σήμερα στούς
ξλληνες και Ελληνοκυπριους, μπορεῖ να φανταστεῖ κανεὶς ὅτι
θα-βρει καπριο καφΐενεῖο μὲ τ’ ὅνομα τῆς συμμαχίας στὸ νόῑο

του νησιου, οπως βρκῑῡκὲῑ Οῑὸ βορρᾶ; Ἡ φιγούρα τοῦ Μακάρισυ
χαραγμενη Οἳ ίξὲρῐνκα μέρη ὃὲν μοιάζει μὲ τα πανταχοῦ παρόντα
ἀγάλματα τοῦ Ατατουρκ, μὲ τα συνθήματά του γραμμὲνα
στοὺ

τοιχους και με τ’ΧΟνΟμάμτου 01009 δρόμους. Ἡ ἐντύπωση
ποίῗ
δῆμιουργειται και σξις δύο πλευρὲς εἶναι πραγματικα
πῶς τὸ
γησι χαγεται. A_EV ειγαι οἱ κυπριακές, ἀλλα οἱ τουρκικέ
καὶ
Ελληνικξςρημαῑες “9U σὲ Πὸρῑπθῑχὶζουν. Τα σήματα τῶν ςἐταιριωγ, 10 (3110110101 τφν καφενείων, ὁ τρόπος
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θυμιζουν ελληνικη η τουρκικὴ ἐπαρχία. Μέ
μια πρώτη ατιὰ

ίέρῑᾷήεῑςλξᾋνεῑς, Ἑυσῑχῡ Ἐὸ γεγονὸς 011 ἡ Κύπρος δέν εἶχεμποτὲ
ικο τη ε νικο μνσ
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Ἐκαχιστες βεβαια εἶναι καὶ οἱ ὑπόλοιπεςισυνδέσει
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Ἡ ἐπίσημη τουρκοκυπριακὴ θέση ὑποστηρίζει σαν λύση τοῦ
προβλήματος ὁμοσπόνδιακὴ διοίκηση, ἀνεξαρτησία καὶ ἀκεραιότητα τοῦ νησιοῦ. “Ὀμως ὁ κ. Ὀσμαν Ὀρέκ, ὑπουργὸς ”Αμυνας στὴν κοινὴ κυβέρνηση παλιότερα, καὶ σήμερα στὴ διοίκηση
τῶν Τουρκοκυπρίων, ἐχει διαφορετικὴ γνώμη. εὈπως πολλοὶ
Τουρκοκύπριοι ἀρχηγοὶ ποὺ βρίσκονται στὴν ἐξουσία, ὁ κ.
Ὀρὲκ ὑπογραμμίζει «τὸ ἀδύνατο τῆς συνύπαρξης». «Πῶς μποροῦν οἱ Τουρκοκύπριοι να ζοῦν σὲ μια χώρα που δέν έχουν
δικαιώματα καὶ δέν εἶναι άσφαλεῖς; Ποῦ μπορεῖ κάθε στιγμὴ να
πυροβοληθοῦν καὶ να φονευθοῦν; ”Αν ὑπάρχουν τέτοιοι ἀνθρωποι σίγουρα εἶναι τρελοί», καὶ συνεχίζει μὲ κακεντρέχεια;
«"Av βρεῖτε έστω καὶ ένα, θέλω μια δήλωση μὲ τὴν ὑπογραφὴ
καὶ τὴ φωτογραφία του».
Αὐτὴ ῆταν f] ἀπάντησή τοῦ κ. Ὀρέκ, αὐτοῦ τοῦ κοντοῦ καὶ
παχύσαρκου ανθρώπου πού καπνίζει ποῦρα μὲ μανία, στὴν
ἐρώτησηῑ «Γιατί σί Τουρκοκύπριοι πού ζοῦνε στὸ Πιθαριό,
κοντα στήν Πάφο, ζήτησαν να τοποθετηθεῖ ἐλληνοκυπριακὴ
φρουρά ἐξω ἀπὸ τὸ χωριό τους;» Φοβοῦνται - ὅπως είπαν - ὅτι
οἱ ὑποστηριχτὲς τοῦ Ντενκτας θα ἐρχόντουσαν να 1009 τρομοκρατὴσουν καὶ να τοὺς ἐκβιάσουν να πάνε στὸ βόρειο τμῆμα τοῦ
νησιοῦ. Τέτοιες αναφορές εἶναι πολὺ συχνές, ἂν καὶ πρέπει να
ποῦμε μὲ εἰλικρίνεια ὅτι οἱ Ἕλληνες ἐπίσημοι παραδέχονται σε
ἰδιωτικὲς συζητήσεις ὅτι ἀκόμα καὶ χωρὶς τέτο 101) εἴδους πιέσεις

οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς 8.000 Τουρκσκύπριους τοῦ νότου,
ἀντίθετα ἀπὸ τοὺς περισσότερους ἀπὸ τούς 10.000 Ἑλληνοκύπριους τοῦ βορρᾶ (δὲς παρακάτω), θα ῆθελαν να ταξιδέψουν
στὴν άλλη ζώνη.
T0 «ἐθνικὸ πνεῦμα» μὲ τὸ ὁποῖο ἀπάντησε 0 κ. Ὀρέκ στὸ
πρόβλημα τῶν μειονοτήτων ῆταν ἀκόμα πιὸ ἐκδηλο στὸν ἰσχυρισμό του ὅτι «”Αν δὲν εἴχαμε τὴν πίεση τῆς Του ρκίας θα εἴχαμε
κηρύξει τὴν ἀνεξαρτησία μας. Θέλουμε να γίνουμε ή 681] ἐπαρχία τῆς Τουρκίας, ἀλλα ἐκεῖνοι δὲν μᾶς θέλουν». Μαρτυρία αὐτῶν του τῶν συναισθημάτων εἶναι μια σημαία που κρέμεται
πάνω ἀπὸ τὸ ἀκατάστατο γραφεῖο του, που γράφει μὲ πράσινα
γράμματα «Kibris Turktur» — ὴ Κύπρος εἶναι τουρκικὴ.
Ἀφοῦ λοιπὸν οῖ Τουρκοκύπριοι θέλουν διχοτόμηση, γιατί

Στὸ προηγούμενο τεῦχος είχαμε ἐμβόλιμα
παραθέσει κομμάτια τοῦ David Tonge 1100
ἀναφέρονταν σὲ ἐπιμέρους θέματα τοῦ

Κυπριακοῦ. Ὑπενθυμίζουμε πῶς ό
συντάκτης τῶν κομματιῶν ἐκείνων, ὅπως

καὶ τῆς σημερινῆς ἀνταπόκρισης ἀπὸ τῆν
Κύπρο, εἶναι ”Αγγλος δημοσιογράφος, ποὺ
ἐργάζεται στῆν Ἀθήνα για ὲγγλέζικες
ἐφημερίδες ὅπως ὁ Guardian. Εἶναι λοιπὸν
φυσικὸ ὁ τρόπος 1100 βλέπει τα πράγματα
να μῆν εἶναι τόσο ἑλληνικός. Κι ἴσως W 0010

ἔχουν κι ἕνα εἰδικὸ ἐνδιαφέρον - τὸ
ἐνδιαφέρον μιάς ἀλλης ἀποψης.

081 τὴ δέχονται οἱΤοῦρκοι, μια κι αὐτὴ εἶναι 11 βάση τῆς Νατοῖ,

κῆς λύσης; H ἀπάντησή τοῦ κ. Ὀρέκ εἶναι ὅτι «τὸ NATO δέν

ἐνδιαφέρεται πια για τὴν περιοχὴ τῆς Detente Τα μικρα 801111
φροντίζουν τώρα μονάχα τους για τὴν ἀσφάλειά τους καὶ ἡ
Τουρκία δέν θα ἐπιτρέψει τὴ διχοτόμηση, μια καὶ αὐτὸ θα σή· μαινε ὅτι ἡ Ἑλλάδα θα τὴν περικυκλώνει ἀπ’ ὅλες τὶς μεριές».
'E1109 περισσότερο νηφάλιος καὶ 118 ἀρκετὴ ἐπιρροὴ Τουρκοκύπριος ἐπίσημος 1100 ἐξήγησε ὅτι ἐγινε ὑποχώρηση ἀπὸ τὴ
λύση της διχοτόμησης, καὶ ὅτι ἡ διχοτόμηση σαν πολιτικὴ λύση
της δεκαετίας 1950—1960 προωθήθηκε σαν ἀπάντησή στὴνπολι-

τικὴ της ’ἐνωσης 1100 ἀκολουθοῦσε ἡ έλληνικὴ πλευρά. «’H101/
περισσότερο μια συναισθηματικὴ φρασεολογία παρα ἡ πολιτική
μας γραμμή», καὶ συνέχισε λέγοντας ὅτι 8110 ἐλληνοτουρκικὸ

,“
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μέτωπο στὴν Κύπρο δέν ἀρεσε στούς Τούρκους στρατιωτικοὺς
ποὺ καθόλου 081/ ἐπιθυμοῦν να ἐχουν 11101 «ἐχθρικὴ» κυβέρνηση
στα νῶτα τους καὶ ἐλληνικα φάντομ 1100 να 1111090011 να φτά
0001 στὴν καρδια της Ανατολίας. Μια ανεξάρτητη καὶ ἀφοπλισμένη K011909 ἐχει μεγαλύτερη σημασία, «ἀκόμα κι ἀν εἰναι
ἀναγκαῖο να παραμείνουν κάποιες τουρκικές δυνάμεις για να
διασφαλίζουν τὴν ἀποστρατιωτικοποίηση» K01/8110 φῶς δέν
φαίνεται να ὑπάρχει στὶς ἐνδοκυπριακές συνομιλίες, ἀλλα ὁ
Τουρκοκύπριος ἐπίσημος δένανησυχεῖ. << ”Οπως είχε πεῖὸ Ισμέτ
’11101100 μετα τὴ μάχη 100 Σαγγάριου, κοντα στῆν Αγκυρα τὸ
1922, 01 Ἕλληνες 811101 καλοὶ στρατιῶτες, ἀλλα’αν τοὺς σταματήσεις, σὲ λίγο θ’ ἀρχίσουν να χτυπιοῦνται μεταξύ 1009».
Η τούρκικη πολιτικὴ τῶν τελευταίων 15 χρόνων βασίζεται
σιοῦ, 1101‘) μερικοί Τοῦρκοι τὴν εἶπαν -κέπιχείρηση τῶν 2 3 μερῶν», «εἶναι ἐκτὸς θέματος. Δέν ὑπάρχει καμια ἀνάγκη, κανέ-
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νας λόγος. "AMd011 συνέβαινε κατι 1100 00 ἐβλαφτε τοὺς Τουρκοκυπριους,..>>
Γι“ αὐτόν, ὅπως καὶ για τὸν Τοῠρκο ὴγέτη Μπουλέντ Ἐτζεβίτ, σύμφωνα μέ τὴν τελευταία του συνέντευξη στὸ έλληνικὸ
περιοδικὸ «Ταχυδρόμος», ὁ Μακάριος εἶναι ἄνθρωπος μέ
«ἀπεριόριστη φιλοδοξία», 81109 βυζαντινὸς κληρικὸς 1101‘) πρέπει να ἀποχωρήσει. «Αὐτοὶ 01 3 τόμοι περιέχουν 20 χρόνων
λόγους τοῦ Μακάριου για τὴν ἐνωση», εἶπε δείχνοντας τα βιβλία. «Στὶς 20 τοῦ Οχτώβρη 1950 ὁ Μακάριος ὁρκίστηκε να
μὴν ἀπομακρυνθεῖ0110 τὴ λύση τῆς Ε’νωσης ποτέ ‘Av νομίζετε
ὅτι πιστεύει σέ μιαν ανεξάρτητη Κύπρο, τότε εἶναι σα να τραγουδαμε μές στὸ χαμάμ».
Καὶ ή παγκόσμιο πίεση; «Δέν εἴμαστε εὐχαριστημένοι μ’
αὐτή. Ἀλλά μὴν τὴν ὑπερτιμᾱτε, οὔτε καὶ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι δέν
11110900118 να συντηρήσουμε 8110 στρατὸ ἐδω Κοστίζει τὸ ίδιο να
τρέφεις ένα 019010 είτε εἰναι στὴν Τουρκία, είτε στὴν K01190.
E11 πάση περιπτώσει πῶς μπορουμε να ἀποσύρουμε στρατεύματα ἐνω ὁ Ν. Σαμψὼν εἷναι ἐλεύθερος καὶ ἡ ΕΟΚΑ Β’ ἀνθεῖ;>>
Καὶ ἀκόμαῑ «Ἡ δημαγωγία εἰναι 8110 μέρος τῆς ἐλληνικῆς κοινοβουλευτικῆς ζωῆς, ἐτσι ὥστε νά ’ναι εὐκολότερο να διαπραγματεύεται κανεὶς μέ μια δικτατορία πάνω στὸ θέμα τῆς Κύ“9022111ή πρόταση θα μποροῦσε να ἀπορριφτεῖ πιὸ εὔκολααν
’ δέν ῆταν ἡ ἐπίσημη τούρκικη πολιτική. Ἀλλα ὑπάρχουν καὶ
άλλες τάσεις. Πρὸς τὸ παρὸν δέν ἐχουν μεγάλη ἐπιρροὴ καὶ
εἰναι δυσκολο να δεῖ κανεὶς ὅτι ια κερδίσουν ἐδαφος,’εκτὸς αν ὁ
Ἐτζεβὶτ ἐξασφαλίσει μόνος του τὴν ἐξουσία στὴν ”Αγκυρα.
Ἀλλα μια καὶ φαίνεται ὅτι ἀντιπρόσωπεύουν τὴ σκέψη τῆς
πλειοψηφίας τῶν Τουρκοκυπρίων καὶ σπάνια ἀναφέρονται,
αξίζει ν’ ἀφιερώσουμε λίγο χῶρο σ’ αὐτές.

Τὸ τουρκοκυπριακὸ ὑπόβαθρο
Στὴ διάρκεια τῶν χρόνων τῶν γκέτο καὶ τῆς ἐξαθλιωμένης
ζωῆς τῶν Τουρκοκυπρίων, ὑπῆρχε ἡ ἀνάγκη τῆς ύπαρξης δρα, } στήριων δυνάμεων ἀσφαλείας - πιὸ συγκεκριμένα τῶν ΤουρκοΞ, κυπρίων ἀγωνιστῶν (ΤΜΤ) καὶ τῆς γενικῆς ἀστυνομίας ἀσφα’ λείας, 1100 συντονιζόντουσαν ἀπὸ τὸν πραγματικὸ ήγέτη τῶν
Τουρκοκυπρίων, 811011 ἀξιωματικὸ σταλμένο ἀπὸ τὴν Τουρκία
,ι’<118 τὸ κρυπτογραφικὸ ὄνομα Μποζκούρτ. Τὸ ὄνομά του προέρj ἰχεται 0110 τὸ μυθικὸ γκρίζο λύκο τῆς τουρκικῆς μυθολογίας, ἐνα

. ’ζωο ποὺ ἐμφανίστηκε οτοὺς Τούρκους ὅταν εἶχαν παγιδευτεῖ

‘ ’,στα Ἰμαλάϊα καὶ τοὺς ἐδειξε τὸ ανοιγμα ποὺ τοὺς ἐπέτρεψε να
‘ ἰ σπάσουν τὸν ἀποκλεισμὸ καὶ ν’ ἀρχίσουν τὶς κατακτήσεις τους.
,
Σὲ τέτοιες συνθῆκες βρισκόταν ἡ σκληρὴ γραμμὴ 1100 ἀντι-

προσωπεύει ό Ντενκτάς, 1100 εἶχε τα ὅπλα καὶ 1100 μποροῦσε να
ἐλέγξει τὶς ἐκλογές, Οἱ ἐκλογές για τὴν ἀντιπροεδρία τὸ Φλεβάρη τοῦ 1973,1100 011 00189 ἀντλεῖ ὁ Ντενκτας τὴ σημερινὴ
του ἐξουσία, ῆταν τυπικές. Αρχικα ὑπῆρχαν καὶ ἄλλοι δύο
ὑποψήφιοι, ὁ Δρ. Κιουτσοὺκ καὶ ὁ δικηγόρος Αχμὲτ Μιντατ
Μπερμπέρογλου. O πρῶτος ὑποψήφιος Κιουτσοὺκ ἀπόσυρε
τὴν ὑποψηφιότητά του καὶ ὅταν τὸν συνάντησα στα γραφεῖα τῆς
ἐφημερίδας του ”«Χαλκὶν Σεσὶ» (Φωνὴ 100 Λαοῦ) 0811 αἰσθανόταν ἀνετα καὶ ἦταν ὁλοφάνερο ὅτι 1011 ἀπασχολοῦσε πολὺ ἡ
γενικότερή του θέση για να μπορέσει να ἐπιβεβαιώσειὴ ν ἀρνη081 1009 ψιθύρους 1100 λένε ὅτι τοῦ πρόσφεραν σύνταξη για ν
ἀποσύρει τὴν ὑποψηφιότητά του. (Οὐτε φαινόταν ἡ κατάλληλη
στιγμὴ να τὸν ρωτήσω γιατί αὐτός, 81/09 γιατρός, φοροῦσε στὸ
χέρι του δαχτυλίδι μέ νεκροκεφαλὴ καὶ δύο σταυρωτὰ κόκκαλα).
Αλλα ὁ Μπερμπέρογλου ῆταν πιὸ ἐπεξηγηματικὸς για τὴν “
ὑποχώρησή του. «Εἶχαν ξεκαθαρ’ισει στὸ κόμμα 1109 011 θα προκαλοῦνταν ἐπεισόδια καὶ παράνομες ἐνέργειες ἀν παράμενα

ὑποψὴφιος. Πιστεύαμεότι δέν ῆταν δυνατὸν’να ὑπάρξουν ἐλεύθερες ἐκλογές, καὶ δέν θέλαμε φασαρίες. Ἔτσι ἀποσύραμε τὴν
Σ’ ἀντίθεση μέ τὴν κατάσταση στὸ νότιο μέρος τῆς πρασινης
γραμμῆς, ὁ κομμουνισμὸς βρίσκεται ὑπὸ δίωξη, ἀλλὰ ὁ Μπερμπέρογλου, 1101‘) ἐχει κρεμασμένα στὸ γραφεῐο του βρετανικα
νομικα διπλώματα καὶ περγαμηνές, εἶναιἡ ἐλπίδα τῆς ἀντιπολί1800119. Εἶναιένας ἄνθρωπος 1101‘) πιστεύει στὸ πολυκομματικὸ
σύστημα διοίκησης τῶν Τουρκοκυπρίων καὶ καλλιεργεῖ ἐλπίδες
συνύπαρξης μεταξὺ τῶν δύο κοινοτήτων. Ἀντίθετα ἀπὸ τοὺς
Τουρκοκύπριους ἡγέτες, αὐτὸς μιλάει για «εὐημερία καὶ ἁρμονία». Πιστεύει πὼς αὐτὸ μπορεῖ να κατορθωθεί μὲ ἕνα διζωνικὸ
σύστημα ὅπου οἰ μειονότητες παραμένουν καὶ στὶς δύο πλευρές
καὶὴ ὁμόσπονδη κυβέρνηση πρέπει να εἶναι ἰσχυρὴ. Ἡ Γραμμὴ
τῆς Ἐλευθερίας, ὅπως προτιμᾶ να ὀνομάζει 11‘1 Γραμμὴ Ἀττίλα,
πρέπει να μείνει ἀνοιχτὴ για διαπραγματεύσεις.
Ἔχει ὅμως ὑποστήριξη; Μάλιστα, τουλάχ ιστον ἂν κρίνω ἀπὸ
τὶς συνομιλίες 1100 εἶχα μὲ ἰδιοχτῆτες καφενείων, μέ βοηθοὺς
καταστημάτων, μὲ τοὺς ἀμίμητους ἐφημερίδοπῶλες καὶ τοὺς
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ἀγρότες ποὺ ἐχουν μικρές περιουσίες στὸ νότο. Μπορεῐ οἰ πλουσιότεροι Τουρκοκύπριοι ἀπὸ τὴ Λεμεσὸ καὶ ἄλλα μέρη στὸ νότο
να ζητᾶνε κατακτητικὸ πόλεμο για να ξαναπαρουν τὶς περιουσίες τους, ἀλλα για τοὺς ὑπόλοιπους τὸ πρόβλημα εἶναι πῶς να
ἀποκατασταθεῐ ἡ εἰρήνη καὶ πῶς ν’ ἀπαλλαγεῖ τὸ νησὶ ἀπὸ τὸν
τούρκικο στρατό. Ὑπάρχουν 40.000 στρατιῶτες καὶ 100.000
τουρκοκυπριακὸς πληθυσμός. Μέ μιὰ τέτοια ἀναλογία στρατιωτῶν καὶ πολιτῶν δέν ὑπάρχει κανένας λόγος να ἐξηγήσει κανεὶς τί σημαίνει αὐτὸ στὴν καθημερινὴ ζωή. Ἡ τούρκικη στρατιωτικὴ ἀστυνομία καὶ οἰ χωρικοὶ τῆς Ἀνατολίας ποὺ ἀποτελοῦν τὸν κύριο ὅγκο τοῦ στρατοῦ γυροφέρνουν συνέχεια τεμπέλικα μὲ τὶς λόγχες τῶν ὅπλων τους ὅρθιες, ἀκόμα καὶ στα πιὸ
ἥσυχα σοκάκια.
Οἱ Ἑλληνοκύπριοι διηγοῦνται μέ μεγάλη προθυμία πὼς οἱ
Τουρκοκύπριοι κλείνουν τὶς κόρες τους στὸ σπίτι τα βράδια, καὶ
οἱ Τουρκοκύπριοι μοῦ ἐλεγαν ὅτι ἡ ἀστυνομία ἐνδιαφέρεται
μόνο να παίζει τὸ ρόλο τῆς ἀσφάλειας καὶ όχι να συλλαμβάνει
κλέφτες. Για τοὺς νέους ποὺ γυρνάνε ἀπὸ τα πανεπιστήμια τῆς
”Αγκυρας ἣ τῆς Κωνσταντινούπολης τὰ προβλήματα εἶναι φυσικα πολὺ ἐντονα.
“Ο ἐθνικισμὸς ἀποτελεῖ σέ μεγάλο βαθμὸ τὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς. Ὁ δρόμος μεταξὺ Λευκωσίας καὶ Κυρὴνειας μετονομάστηκε σέ ὁδὸ Ἐτζεβίτ. Κάδρα μέ τὴ φωτογραφία του γίνονται
ἀνάρπαστα ἀπὸ χωρικούς ποὺ δέν ἐχουν οὐτε να φανε. Οἱ φωτογραφίες του, μ’ Eva περιστέρι τῆς εἰρήνης στὸν ῶμο, κρέμονται σε περισσότερους τοίχους ἀπ’ ὅ,τι ὴ φωτογραφία τοῦ Μακάριου στὸ νότο. Ἡ τούρκικη σημαία κυματίζει σὲ ἐκκλησίες καὶ
μοναστὴρια. «Τί εὐτυχία να μπορεῖ να λέει κανεὶς πὼς εἶναι
Τοῦρκος», εἶναι Eva ἀπὸ τα πιὸ συνηθισμένα σλόγκαν τοῦ Ἀτατοὺρκ πού εἶναι γραμμένα στοὺς τοίχους. Μιά πινακίδα λέει;
«Ἔπισκεφτεῖτε τὸ βαρβαρικὸ μουσεῑο στὸν τουρκικὸ τομέα στὴ
Λευκωσία». Δέν εἰχα τὸ χρόνο ἀλλὰ οὔτε καὶ τὴ διάθεση να πάω
ἐκεῖ, ἀλλὰ μποροῦσε πολὺ εὔκολα να δεῖ κανεὶς τὶς λεηλατη μένες περιουσίες παντοῦ, ἰδιαίτερα στα ἐρειπωμένα σπίτια κοντα
στὴν πράσινη γραμμή. Αὐτα τα σπίτια μπορεῖ να μὴν ἔχουν
πόρτες ἀλλα μέσα εἶναι γεμάτα μέ τηλεοράσεις καὶ μεγάλα ψυγεια.
_
εΩστόσο, κάτω ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ὑποβόσκει ήῖδια ἀνησυχία πού
ἐνιωθε κανεὶς καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐλληνικῆςδικτατορίας
-καὶ δέν προκαλεῖ καμια έκπληξη τὸ γεγονὸς ὅτι ὁποτεδήποτε
θέλει να τηλεφωνήσει κανείς, ἀκόμα καὶ μέσα στὴ Λευκωσία,
πρέπει να μεσολαβήσει τὸ τηλεφωνικὸ κέντρο.
Ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ ἀνησυχία τρέφει τὴν ὑποστήριξη για τὸν
Μπερμπέρογλου. Τὸ κόμμα του, τὸ Δημοκρατικὸ Τουρκικὸ
Κόμμα, ἐχει στενές σχέσεις μέ τὸ Λαϊκὸ-Δημοκρατικὸ Κόμμα
τοῦ Ἐτζεβίτ. Πιθανὸν αὐτοὶ οἱ δεσμοὶ να ἐχουν προστατεύσει
τὸν Μπερμπέρογλου ἀπὸ ἐπεισόδια ποὺ θα προκαλιόντουσαν
ἀπὸ τὶς ἐνστάσεις του πρὸς τὸ σχέδιο συντάγματος τοῦ Ντενκτας
πρὶν ἀπὸ μερικοὺς μῆνες. Ἐκείνη τὴν ἐποχή Eva καυτερὸ αρθρο
ἐπέκρινε τα παράπονά του για τὸ σχέδισ, συνδέοντας τὸ ὄνομα
του μέ τὸ ὄνομα τριῶν ἀνδρῶν ποὺ σκοτώθηκαν ἀπὸ Τουρκοκύπριους ἐξτρεμιστές για τὶς πολιτικές ἀντιρρήσεις τους πρὸς
τὴν ήγεσία τῆς ”Αγκυρας. Ἀλλὰ τώρα ὁ Μπερμπέρογλου λέει
ὅτι ἀπόσυρε τὶς ἀντιρρήσεις του ἐπειδὴ τὸ σχέδιο εἶχε βελτιωθεῖ
σέ μεγάλο βαθμό. Ἀπὸ τὶς 50 θέσεις στὴ συνταχτικὴ συνέλευση
τὸ κόμμα του εἶχε μία θέση κι ἐκεῖνος άλλη μία-σαν αἱρετὸς
πρόεδρος τῆς Τουρκοκυπριακῆς ”Ενωσης Δικηγόρων. Τώρα
πρέπει να γίνουν ἐκλογές, ἀλλα δέν ἐχει καθοριστεῖ ὁ χρόνος.
Θα πετύχει ὁ Μπερμπέρογλου; Πολλοὶ τὸ πιστεύουν, κι ἐκεῖνος
ἰσχυρίζεται ὅτι πρὶν τὴν εἰσβολὴ εἷχε τὸ 30% τῶν ψήφων καὶ
τώρα πολὺ πιὸ πολύ, ὅτι αὐτὸς έχει Eva κόμμα ἐνῶ ὁ Ντενκτας
δέν ἐχει τίποτα. Καὶ παραπέμπει στα στοιχεῖα κυκλοφορίας τῶν
ἀντίστοιχων ἐφημερίδων τους. Ἡ Ζαμάν, για τὸν Ντενκτάς,
700-1000 ἀντίτυπα τὴν ἡμέρα ἡ Μποζκούρτ, ανεξάρτητη,
2000· ἡ Χαλκὶν Σεσὶ τοῦ Κιουτσούκ, ποὺ τώρα συνεργάζεται μέ
τὸν Μπερμπέρογλου, 4000.

Τὰ ὅπλα τῆς Χούντας
Ὁ Ντενκτας βέβαια θα τ’ ἀμφισβητοῦσε αὐτά, ἀλλα ταξίδευε
ἀκολουθοῦντας τα βήματα τοῦ Μακάριου, προσπαθώντας να
ὑπονομεύσει τὴν ὑποστήριξη ποὺ ἐκεῖνος εἶχε κερδίσει στὶς
διάφορες ἀραβικές χῶρες. ”Ετσι έχασα τὴν ἐντυπωσιακὴ παράσταση ποὺ δίνει οτοὺς ἐπισκέπτες του καὶ ποὺ εἰχα δεῖ για τε-
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λευταία φορά στὴν ”Αγκυρα τὸ 1968, λίγο πρὶν ἀρχίσουν οἱ
διακοινοτικές συνομιλίες. Τα τρία χρόνια ποὺ ἐμεινα στὴν
Τουρκία τότε, τα ἀκολούθησαν έξι χρόνια στὴν Ἑλλάδα καὶ
’ίσως ὴ ἐλληνικὴ προπαγανδα να τά κατάφερε. Ἀλλα ἀν κανεὶς
περιγράφει τὶς ἐντάσεις τῆς τουρκοκυπριακῆς κοινωνίας, δέν
σημαίνει πῶς ἀρνιέται ὅτι ὑπάρχουν τὸ ’ίδιο μεγάλες διαιρέσεις
κι ἀνάμεσα στοὺς Ἑλληνοκύπριους.
Ἀνάμεσα σ’ αὐτοὺς οἱ συζητήσεις κυμαίνονται ἀπὸ τοῦ να
διεθνοποιὴσουν τὸ πρόβλημα μέχρι τοῦ να τὸ παλαιστινοποιὴσουν, ἀπὸ καλέσματα για μια κυβέρνηση ἐθνικῆς ἐνότητας μέχρι
ἀπαιτήσεις για κάθαρση. Ἀλλα βέβαια ἐκεῖνα ποὺ κυβερνοῦν
τὴν ἡμέρα εἶναι τα ὅπλα.
Κατά γενικὴ παραδοχὴ οἱ ἐλληνικές δυνάμεις -950 ἀνδρεςκαὶ ή Ἐθνοφρουρα- Ἕλληνες ἀξιωματικοί, 10000 ανδρεςβρίσκονται τόσο πολὺ ὑπὸ ἐλεγχο ὅσο θα μποροῦσε να περιμένει
κανείς, Αὐτοὶ οἱ ἀριθμοὶ βέβαια δέν εἰναι ἀπόλυτα πλήρεις, μια
καὶ ὑπάρχουν καὶ τά «χουντακ ια», ὅπως τοὺς ἀποκαλεῖ ἡ
ἀριστερα-μικρο-χουντικοὶ ποὺ αποφοίτησαν ἀπὸ τὴ Σχολὴ
Εὐελπίδων τῆς Ἀθήνας τὴν τελευταία ἐπταετία. «Πῶς να περιμένουμε ἀποχουντοποίηση στὴν Κύπρο ὅταν δέν ἐχει γίνει στὴν
Ἀθήνα;», σέ ρωτάνε οἱ πρόσφυγες οτοὺς καταυλισμούς, ὅπως
καὶ οἱ πολιτικοὶ στα γραφεῖα τους. Ἀλλα ὁ στρατηγὸς Κομνη-
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νός, ἐνας ἀξιωματικός ποὺ εἶχε ἀπολυθεῖ ἀπὸ τὴ χούντα καὶ ποὺ “
ἀντικατέστησε τὸ στρατηγὸ Καραγιάννη, ὁ πρῶτος πολιτικὸς
διοικητὴς στὴν Κύπρο, ἐχει τὸ σεβασμὸ ὅλων τῶν πολιτικῶν
όμάδων,
Ἀλλα τί θα μποροῦσε να συμπεράνει κανεὶς ἀπὸ τὸν τρόπο
μέ τὸν ὁποῖο ἐστειλαν πίσω στὴν Ἀθήνα τὸν ἀρχηγὸ τοῦ ἐπιτελείου του Ἰωαννίδη -Ἰωάννη Ἰωαννίδή, ποὺ καμια συγγένεια
δέν ’έχει μέ τὸν ἀρχηγὸ τῆς ’χούντας- ὅταν αὐτὸς δέν ἀνάφερε .
τὴν ἀφιξη τοῦ συνταγματάρχη Πιλίτοη για «ἰδιωτικές ὑποθέσεις» στὴ Λευκωσία; Ὁ συνταγματάρχης Πιλίτσης ῆταν ένας
ἀπὸ τοὺς ἀρχηγοὺς τῆς ἐλληνικῆς ΚΥΠ τὴν ἐποχὴ τῆς δικτατορίας. Εἶναι ἄραγε ἐνθαρρυντικὸ τὸ ὅτι ὑποχρεώθηκε να παραιτηθεῖ; ’Ἡ μήπως εῖναι ἀποθαρρυντικὸ τὸ ὅτι ἐνιωθε ἐλεύθερος ’
να καλύψειτόσο φανερὰ χουντικα στοιχεῖα;
Καθὼς μιλᾶ κανεὶς μέ τοὺς ἀξιωματικοὺς τῆς Ἐθνοφρουρᾶς, καθὼς στέκονται βαριεστήμένοι στὴν πράσινη γραμμὴ, καὶ
τοὺς στρατευμένους πού περιμένουν πότε θα τελειώσει ἡ θητεία
τους, μπορεῖ ν’ ἀκούσει πολλοὺς ποὺ εἶναι πΙριόθυμοι να ἀφηγηθοῦν πῶς τὸ πραξικόπημα ἐνάντια στὸν ρόεδρο Μακάριο
παρὰ λίγο να πετύχαινε. Ἀλλὰ σιγα σιγα περνᾶ ὁ καιρὸς ποὺ ἡ
ἀριστερὰ ἰχυριζόταν πὼς αὐτὴ τὴ φορα θά ’ναι Eva πραξικόπημα στὴν Κύπρο που θα ὁδηγήσει σέ Eva πραξικόπημα στὴν
Ἀθήνα, ἀντὶ νὰ συμβεῖ τὸ ἀντίθετο. ”Αν μπορεῖ κανεὶς να ξεχάσει τὴν παγωμένη αἴσθησή πού νιώθει ὅταν βλέπει τοὺς ΕΣΑτζῆδες μέ τὶς στολές τους να περπατοῦν στοὺς δρόμους-τὶς στολές τὶς φορᾶνε Κύπριοι, ’έστω κι αν τὸ ὄνομά τους πρέπει να, .,
ἀλλάξει καὶ να ξαναγίνει ΕΣΑ Κύπρου-θα δεῖ ὅτι ἡ κατάσταση χ
τῆς Ἐθνοφρουράς εἰναι λιγότερο ἀνησυχητικὴ ἀπ’ ὅ,τι ἐκείνη .τῆς ἀστυνομίας.
2
Τὸ πραξικόπημα τοῦ περασμένου Ἰούλη ἣτανίάφορμὴ νά
ἐπιστρέψουν σ’ αὐτὸ τὸ σῶμα πολλὰ στοιχεῖα τῆς ἐποχῆς πρὶν ’
τὴν EOKA, ποὺ εἰχαν ἀποπεμφθεῖ στὸ παρελθόν. Διάφοροιῖ 2
ἀξιωματικοὶ έδειξαν τὶς συμπάθειές τους πρὸς τὶς συλλήψεις καὶ
ὑποστήριξαν τὸν Σαμψών, ἀλλα Eva χρόνο ἀργότεροι βρίσκον-Ῐῖ
ται ἀκόμα στὴν ἀστυνομικὴ δύναμη. Παράλληλα, ἡ ἐφεδρικὴῗῖξ
ἀστυνομία ποὺ εῑχε συγκροτήσει ὁ Μακάριος για να ἐνισχύσει ’ῖτὴν ἀστυνομία πρὶν ἀκόμα να «ἐξαγνιστεῖ» ἀπὸ τὸν Σαμψών, s

παραμένει διαλυμένη.
Μερικα ἀντι-Μακαριακα ὀνόματα εἰναι γνωστὰ-ὅπως τούξ
Ἀντρέα Ρήγα, διευθυντῆ τῆς ἀστυνομίας τῆς Λευκωσίας μ
τὸ πραξικόπημα, ἐνὸς ἀνθρώπου ποὺ προσπάθησε να ἐπιστ
ψει χρήματα ποὺ προφανῶς ἐκλεψε ἀπὸ κάποιο νεκρὸ πρὶν ἐνα
χρόνο. Ἑνὸς ἀνθρώπου πού, ὅπως κατονομάζεται, γνωρί
πολλὰ για τὴ δολοφονικὴ ἀπόπειρα κατα τοῦ προέδρου ΕΔΕΚ Bacon Λυσσαρίδη, τοῦ προσωπικοῦ γιατροῦ τοῦ Μ
ριου, ποὺ ἐγινε »πρὶν Eva χρόνο. Hag‘ ὅλα αὐτὰ ὁ Ρήγας εἷ
σύμβουλος τοῦ “Υπουργοῦ Ἐσωτερικῶν ἐπὶ θεμάτων ’ἐσῑ ’
κῆς ἀσφαλείας. Ὑπάρχουν ἀλλα ὀνόματα λιγότερο '
ἀλλα τ’ ἀποτελέσματα εἶναι ἐπικίνδυνα για ὅλους. Ὀ ἀ
κὸς ποὺ εἰναι ὑπεύθυνος για τὴ συντήρηση τῶν-ὅπλων
’μάστηκε κάποτε σὰν ὁ-ἀρχηγὸς μιᾶς μεγάλης φασιστικῆξ

δας στὸ νησὶ καὶ ἡ ἀτμόσφαιρα ποὺ ἐπακολούθησειεῖχ
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Ὀδηγὸς ταξί, μέλος τῆς ΕΔΕΚ, κτυπημένος απὸ τῆν
ἀστυνομία για νά ἀποκαλύψει ὅπλα.

σεις καὶ πάνω στὶς σχέσεις τῶν δύο κοινοτήτων. Ὀ ξυλοδαρμὸς
Τουρκοκυπρίων ἀπὸ δεκατρεῖς Ἐλληνοκύπριους ἀστυνομικοὺς
εἰχε σαν αντίποινο μεταφορὰ Ἑλληνοκυπρίων ἀπὸ τὸ βορρᾶ
-800 ἀνθρώπιον. Ἐξίσου δυσάρεστος ῆταν ὁ τρόπος μέ τὸν

;

ὁποῖο βασανίστηκε ένας ὅδηγὸς ταξὶ σέ κάποιο ἐπαρχιακὸ
ἀστυνομικὸ τμῆμα, ἐπειδὴ εἰχαν πληροφορίες ὅτι αὐτός, ὁπαδὸς
τοῦ Λυσσαρίδη, εἰχε ὅπλα.
Πράγματι ή ρίζα τοῦ προβλήματος βρίσκεται σ’ αὐτα τά
ἰδιωτικὰ ὅπλα, γεγονὸς ποὺ συμβαίνει ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια
στὴν Κύπρο. T01 1110 πολλα ὅπλα εἰναι τῆς ΕΟΚΑ B'. Τα γραφεῖα τῆς ἐφημερίδας τοῦ Σαμψών «Μάχη», τοῦ κύριου Νίκου,
στεγάζονται 0‘ Eva μονόροφο κτίριο ποὺ εἶναι ἀσφαλισμένο μέ
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σιδεριές καὶ ποὺ βρίσκεται δυὸ μίλια ἐξω ἀπὸ τὴν πόλη, Τὸ
νοικιάζει ἀπὸ τὸ μοναστήρι τοῦ Κύκκου. Ἡ κυκλοφορία της
έχει πέσει τελείως καὶ τα ἐσοδα ἀπὸ διαφημίσεις κατέβηκαν ἀπὸ
350 λίρες τὴν ἡμέρα σέ 15. "Av πᾰτε ἐκεῖ θα σάς ὑποδεχτοῦν μ’
Eva κλαδὶ ἐλιάς.
Τὸ κλαδὶ εἰναι ἐκεῖνο 1101‘) συμβολικα κρατοῦσε ὁ Μακάριος
στὴν ἐπιστροφή του στὸ νησὶ πέρυσι τὸ Δεκέμβρη, ἀλλα ποὺ ἡ
EOKA B’ τοῦ αποδίδει διαφορετικὸ νόημα-μια θηλιά κρεμάλας.
Ἐπίσης βλέπετε ἐκεῖ μια φωτογραφία τοῦ Κίσσινγκερ μέ τὸν
τίτλο «”Ενας Ἀττίλας για ὅλες τίς ἐποχές». «Ξέρσυ με ὅτι ὁ Μακάριος σκοπεύει να μᾶς κρεμάσει, ἀλλα δέν θα τὸν ἀφὴσσυμε»,
λένε τα μέλη τῆς EOKA B’. Ἑπομένως τα ὅπλα τους εἶναι γιά
αὐτοάμυνα. Τουλάχιστον ἐτσι πιστεύουν αὐτοί, καὶ κανεὶς ἀλλος, βέβαια, ἀπὸ τὴν ’τούρκικη κυβέρνηση μέχρι τὸ ΑΚΕΑ, τὸ
Ἑλληνοκυπριακὸ Κομμουνιστικὸ Κόμμα,
Ἀλλα πόσα ὅπλα ὑπάρχουν; ”Οπως φαίνεται, πολὺ περισσότερα ἁπ’ ὅτι ποτέ, ἀν καὶ πρόσφατα παρέδωσαν-ένα μικρὸ ἀριθμὸ ἀπ’ αὐτά. Τα 14.000 τσέχικα ὅπλαποὺ εἰχε ἀγοράσει ὁ
Μακάριος για να ἀντισταθεῖ, στὴ χούντα βρίσκονται τώρα κατα
πολὺ στα χέρια τῆς EOKA B’, ὅπως ἐπίσης καὶ πολλα ὅπλα 1101‘)
εἶχε ἡ προηγούμενη ἀστυνομία. «Ὅταν ἀνέλαβα προσωρινὸς
πρόεδρος πέρυσι, τα 7.500 ὅπλα τῆς ἀστυνομίας εἰχαν ἐξαφανίστεῖ, ἀκόμα καὶ τὸ ρεβόλβερ τοῦ διευθυντῆ τῆς ἀστυνομίας. Εἰχαν μονάχα 20 στέν», λέει σήμερα ὁ Γλαῦκος Κληρίδης ἀπὸ τὸ
,
γραφεῖα του στὴ βουλή.
‘ υΟσο για τὴ δύναμη τῆς EOKA, αὐτὴ τουλάχιστον φαίνεται
να ἐχει κάπως διαλυθεῖ. Εἶναι διαιρεμένη καὶ δέν ἐχει πια τὰ
κεφάλα ια 1101‘) στελνόντουσαν τακτικὰ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα ἀπὸ κάποιον Ἕλληνα ἐφοπλιστὴ ποὺ ὁ Κληρίδης κατονομάζει. Κεφάλαια, λέει, τόσο μεγάλα ποὺ πρέπει να προέρχονταν ἀπὸ ,τὰ
ταμεῖα τοῦ κράτους. Ἀλλὰ μήπως τα μέλη της νιώθουν κάποιες
τύψας-Ἡ ἀπάντησή εἶναι ὅχι. «Ὅταν τὰ πράγματα ἡσυχάσουν,
_\
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Ὁ Τουρκοκύπριος πολιτικὸς ῆγέτης Α. Μ. Μπερμπέρογλου.

τότε θα ξεκαθαρίσει ποιοὶ εἰναι οἱ προδότες, καὶ εἶναι βέβαιο
πὼς δέν εἴμαστε ἐμεῖς, τα παιδιά τοῦ Γρίβα», μοῦ εἷπε ἕνα ἐνεργὸ μέλος τῆς ΕΟΚΑ B'. «'0 Μακάριος καὶ τὸ ΑΚΕΛ ήθελαν
να μποῦν οἱ Τοῦρκοι. Βέβαια οί ΕΠΑ παρότρυναν τὸν Ἰωαν-

νίδη, ἀλλα ἀν ή Κύπρος ῆταν στὸ NATO. οἱ Τοῦρκοι δέν θα
εἰχαν μπεῖ ποτέ στὴ μέση»,
'
Μέσα σέ μιά τέτοια ἀτμόσφαιρα εἶναι ἀναπόφευκτο ὅτι καὶ
ἄλλοι θα εἶχαν ὅπλα-για αὐτοάμυνα βέβαια. Στὸ κέντρο βρίσκονται οἱ ὁμάδες τῶν ἀντιστασιακῶν-ὁμάδες πού ὑποστηρίζουν τὸ Μακάριο καὶ ποὺ κατα κοινὴ παραδοχὴ βρίσκονται
,κάτω ἀπὸ τὴν καθοδὴγηση τῆς ἐκκλησίας. Καὶ στὴν κεντροαριστερα βρίσκονται οἱ ὁμάδες τοῦ Λυσσαρίδη. «Μόνο στὴ Λευκωσία, ἐχει ὁλόκληρο τάγμα», ἐπιμένουν τα παλληκάρια τῆς
ΕΟΚΑ B'. Καὶ οἱ λοχαγοὶ τοῦ Λυσσαρίδη τὸ ἐπιβεβαιώνουν
αὐτὸ σιωπηρά, ὅπως καὶ τὴ φήμη ὅτι μερικοὶ ἀπὸ τοὺς v8ολαίους τους γυμνάζονται στὴ Συρία. Ἀπὸ τά μεγάλα κόμματα
μόνο τὸ ΑΚΕΑ, ποὺ φοβᾶται μήπως προκαλέσει ἐμφύλιο πόλεμο, δέν ἐχει οὔτε Eva ὅπλο στὴ διάθεσή του.
cO Κληρίδης χαρακτηρίζει σαν «ἀπίοτευτο» ὅτι ὑπάρχουν
ἐνοπλες παράνομες ὁργανώσεις ὁποιασδήποτε ἀπόχρωσης καὶ
μιλᾶ για «ἕνα φαῦλο κύκλο πού δημιουργεῖται ἀπὸ τήν ΕΟΚΑ
Β’, πού φοβᾶται να παραδώσει τα ὅπλα της». Προτείνει τὸν
πλήρη ἀφοπλισμὸ τῶν ἰδιωτῶν κι ὅχι τῶν δυνάμεων ἀσφαλείας,
ἀλλα ὁ Τάκης Εὐδόκας, ἕνας ψυχολόγος ποὺ ἡγεῖται τῆς δεξιᾶς
ἀντιεοκικῆς παράταξης ΔΕΚ, παραδέχεται φανερὰ ὅτι «Τὸ
πρόβλημα εἶναι να βρεθοῦν ὅπλα για τὸ στρατό· οἱ ἰδιῶτες ὁὲν
έχουν κανένα πρόβλημα να τα βροῦνε».

Πολιτικὴ τῆς λήθης
Αὐτὸ ποὺ διαφέρει ἀπὸ τοὺς Τουρκοκύπριους εἶναι ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ συγκεκριμένη ὑποδομὴ. Ἐκεῖ τα «ἐθνικα» στοιχεῖα
τοῦ Ντενκτάς, ὴ ἀστυνομία καὶ οἱ ἀγωνιστὲς δουλεύουν ἐνωμέ-

νοι. Στὴν ἐλληνοκυπριακὴ πλευρὰ ὁ Μακάριρς προσπαθεῖ χρόνια τώρα νὰ ὑποσκάψει τὴν ἂκρα δεξιά, ποὺ ῆταν σύμμαχός του
ὅταν πολεμοῦσε τὴν ΕΟΚΑ Α’. Καὶ ὅπως οἱ Ἑλληνοκύπριοι
σπεύδουν νὰ ποῦν, ὁ ἴδιος φανατισμὸς ποὺ εἶχε ἐξαχθεῐ ἀπὸ τὴν
Ἑλλάδα στὴ δεκαετία τοῦ 1950, ἦρθε ξανα ἀνανεωμένος κατὰ
τὴ διάρκεια τῆς έφτάχρονης ἐλληνικής χούντας.
Ὁ παραδοσιακὸς τρόπος ποὺ ὁ Μακάριος ἀντιμετώπιζε τὰ
πράγματα ῆταν ὅλα για ὅλους, καὶ ἡ πολιτική του μετα τὸ Δεκέμβρη εἶναι ἀπόλυτα σύμφωνη μ’ αὐτὴ τὴ y9a11111’1._«'H πολιτικὴ τῆς λήθης» εἶναι ὁέπίσημος τίτλος της. Ἀλλὰ εἰναι ἀμφι-

σβητήσιμοιάν τὸ τ’ραγούὸι «Λήθη» ἢ «”Αρνηση» ποὺ τράγουδοῦσε ὁ Μίκης Θεοδωράκης στὶς συναυλίες του στὸ νησι -«πη-
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ραμε τὴ ζωή μας· λάθος»- περιγράφει σωστά τὶς ἀδυναμίες
αὐτῆς τῆς πολιτικῆς, ἐστω κι ἀν εἰναι δύσκολο να πιστέψει κανεὶς ὅτι, ὅπως συνεχίζει τὸ τραγούδι- «κι ἀλλάξαμε ζωὴ.
"0)10 161 κόμματα 101') ’E0v11101') Συμβουλευτικου Συμβουλίσυ
ποὺ δημιουργήθηκε πέρυσι τὸ χειμώνα πιέζουν τώρα τὸ Μακάριο για περισσότερη ἐξυγίανση. Ὁ Εὐδόκας κι ὁ Λυσσαρίδης
τῆς ΕΔΕΚ μιλᾶνε πιά ἀνοιχτὰ στοὺς ἐπισκέπτες ὅτι θα παραιτηθοῦν ἀν δέν γίνει κατι πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση. T6 A‘KEA
ἀκολουθεῖ παρόμοια γραμμὴ ἀλλα πιὸ διακριτικά...Ὁ δημόσιος
ἐκπρόσωπος τοῦ Μακάριου, Ἀνδρέας Χριστοδούλου, ὁ Λαμπρίας τῆς Λευκωσίας, παραδέχεταιότι σέ πολὺ νευραλγικές θέ081; βρίσκονται ἂνθρωποι 1101‘) δέν θάπρεπε νά ’.ναι Λέει 611
εἰναι πολὺ εὐχαριστημένος 118 11‘1v Ἐθνοφρουρά, ἀλλα ὅτι 1'1
ἀστυνομία καὶ οἱ 611116018; ὑπηρεσίες εἰναι πολὺ «πιὸ δύσκολες», μιά καὶ 6 Μακάριος ἀνακοίνωσε τὴν ἀμνηστία ὅταν ἐπέστρεψε.
Τὸ ΑΚΕΑ καὶ ἀλλοι ἀντιπαραθέτουν ὅτι ἡ ἀμνηστία ἰ’σχυε

για κείνουςποὺ μετανόησαν- καὶ ὅτι πολὺ λίγοι φαίνεται να
μετανόησάν, ’ίσά-ἴσα 1101‘) συνεχίζουν τὶς παράνομες ὁμάδες
τους. Εχουν ἤδη γίνει δύο συμβούλια γι αὐτὸ τὸ θέμα ἀπὸ μια
βουλευτικὴἐπιτροπὴ. K1ένα τρίτσ έχει προγραμματιστεῑ γιά τὸν
A1'){00010.

Μπορεῖ 1'] καθαρση να εἰναι μιά διαδικασία τὸ ίδιο διστακτικὴ ὅσο καὶ στὴν Ἀθήνα, ἀλλα τούλάχιστον στὴ Λευκωσία
’έχει γίνει μια κάποια πρόοδος για μια κυβέρνηση Ἐθνικῆς
Ἑν011110;. T6 ΕΔΕΚ καὶ τὸ ΑΚΕΑ ἀπαιτοῦν μιά τέτοια κυ βέρ-

νηση καὶ ὁ Κληρίδης λέει ὅτι 11‘] δέχεται”αν μποροῦν v61 συμφωνήσουν σέ κάποιο κοινὸπρόγραμμά-αὐτὴ 8’1v01 ἐπίσης καὶ 1'1
θέση τοῦ Μακάριου, '000 για τὶς ἐκλογές 1101) 0611198118 ἤδη να
’χουν γίνει, μόνο τὸ ΕΔΕΚ ἀρνεῖται να παραδεχτεῖ“ότι οἱ ἐξωτε-

ρικές συνθῆκες δέν τὶς 81111981100v

Τὰ κόμματα καὶ ὴ.. ,Παλαιστίνη
Πόση δύναμη ἐχουν αὐτα τα κόμματα; Στὴν ἀριστερὰ τὸ
AKEAέχει τὸ 45- 50% τῶν συνδικαλιστῶν ποὺ εἰναι μέλη τῆς
Παγκύπριας Ἐργατικῆς εΟμοσπονδίας (ΠΕΟ).Ἐχει μια δραστήρια νεολαία καὶ θα μποροῦσε πολὺ καλά να πάρει 35-45%
08 ὁποιεσδήποτε ἐκλογές, ὅπως ἐκανε καὶ πρὶν πέντε χρόνια.
Αλλα διστάζει να δείξει αὐτή του τὴ δύναμη. Πιστεύει πῶς ἡ
πάλη εἶναι ἀκόμα μᾶλλον για ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία 110961 ταξικὴ
πάλη. Σαν ἀπότέλεσμα, εἰναι προετοιμάσμένο ἀκόμα καὶ να
πρρσπαθήσει να προσελκύσει τὸ ἐθνικὸ κεφαλαιο- ὅχι ὅμως
καὶ τὸ πολυεθνικό. Ἰσχυρίζεταιότι ἐνῶ τὸ κράτος θάπρεπε v61
παίξει έναν πιὸ δραστήριο οἰκονομικὸ ρόλο, ἰδιαίτερα στὸν
προγραμματισμό ῶστόσο θα ’πρεπε τώρα v61 παροτρυνθεῖ ὁ
ἰδιωτικὸς μηχανισμὸς καὶ _oE ἐπενδύσεις, τὴ στιγμὴ ποὺ ένα ἀπὸ
τὰ βασικα προβλήματα 8Ev01 v61 δημιουργηθοῦν δουλειές για

λεόραση. Αλλα τα ἐξωτερικα προβλήματα διαιροῦν τὰ κόμματα
πολὺ λιγότερο ἀπ’ ὅ,τι _061 περίμενε κανείς, ”Ολοι καταλαβαίνουν ὅτι ὁ χρόνος δέν 8Ev01 μέ τὸ μέρος τῶν 'E)1)111vo11011910)v.
Αὐτὴ τὴ στιγμὴ ὅλοι φοβοῦνταιότι ἡ Του ρκία ἀλλάζει τὴ δημογραφικὴ ἰσορροπία μέ 16 να στέλνει ἀποίκους, «ὅπωςεκάνε καὶ
στὴν Ἀλεξανδρέτα πρὶν σαράντα χρόνια», λέει ὁ Εὐδόκας.
«Εἰδικοὺς για τα ἐσπεριδοειδῆ» ἀποκαλοῦν αὐτοὺς ποὺ στέλνονται ἀπὸ τὴν Τουρκία, ἀν καὶ χρειάζεται πολὺ λίγη δούλεια
τοὺς έξι μῆνες τοῦ χρόνου οτοὺς πορτοκαλεῶνες. Ὁ Κληρίδης ;
ἰσχυρίζεται ὅτι μέχρι στιγμῆς έχουν σταλεῖ 12.000 v61 κατοική- ,
σουν στὴν Κύπρο καὶ ἐπισημαίνει ὅτι κανεὶς δέν διέψευσε τὴ ι
δήλωση τοῦ Ντεμιρέλ ὅτι πρόκειται να 89000v 200. 000 Τοῦρκοι .3
016 βορρᾶ τῆς v1'1000:1
“0)10 161 κόμματα ὡοτόσο μιλᾶνε για εἰρηνικὴ συνυπαρξη μια εὐχάριστη δήλωση προθέσεων, ’έστω κι ἀν δέν 8Ev01 11161
ἀκριβὴς περιγραφὴ τῆς πραγματικῆς καταστάσης 1101‘) ἐπικρατοῦσε στὴ δεκαετία 1101‘) μεσολαβησε ἀπὸ τὴν κατάλυση τοῦ συν- τ,
τάγματος 16 Δεκέμβρη 101') 1963 μέχρι τὸ περσινὸ πραξικόπημα,
«Οἱ Ἑλληνοκύπριοι στα σπίτια τους καὶ οἱ Τουρκοκύπριοι στα δικά τους», 1101') 8E118 118 καλοκαγαθο ὕφος 6 Ἐπίσκοπος, Πάφου
X900601o110;, 1101‘) ἐχει μεγάλη ἐπιρροὴ, ὅταν 1101') περιέγραφε ,
τὶς ἐλπίδες τῆς κυβέρνησης. Καὶ οἱ Ελληνοκύπριοι συνδικαλιστές ήγέτες προσπαθοῦν 161011890 νά τονίσουν τὸ γεγονὸς ὅτι ,
πολλα ἀπὸ τα μέλη 100; ῆταν Τουρκοκύπριοι.
Μόνο δυὸ ὁμάδες δείχνουν μια κάποια ταση για τὴ χρησιμοποίηση ὅπλων ἐνάντια στὴν Τουρκία, ἡ ΕΟΚΑ B'110‘1 16
EAEK Για 16 EAEK 16 πρόβλημα πρέπει να παλαιστινοποιη
θεῖ. «Αὐτὸ’έχει ήδη γίνει», 1101') 8E118 6 Μάριος Τημβριώτης, ήγε- 1
11116 στέλεχος τῆς νεολαίας τοῦ ΕΔΕΚ. «”Εχουμε στενές σχέσεις

.

118 τὴν Ἀλ Φαταχ καὶ τὸν Παλαιστινιακὸ Ἀπελευθερωτικὸ
· Στρατό. Εἶναιέτοιμοι να μᾶς βοηθήσουν 0‘8 ὅλα τα ἐπίπεδά καὶ

’

118 6)10 161 μέσα. Ἐκεῖνο πού ’χει καθ υστερήσει τὸν ΠΑΣ v61

.,

ἐγκαθιδρύσει τα γραφεῖα ποὺ εἶχε συμφωνήσει τὸ Μάρτη, εἶναι’
0'1 φασαρίες στὴ B119016».
'Qo1600,011619j(00v ἄλλοι ποὺ φρικιοῦν στὴν ἰδέα ὅτι μπορεῖ
v61 γίνουν 611018061’111018 ἀνταρτικες ἐνέργειες στὸ βορρᾶ τοῦ
νησιοῦ. <<”Αρτος καὶ θεάματα, για να μὴ δεῖ 6 )106;611 1'1 αὐτοκρατορία διαλύεται», ῆταν κάποιο εἰρωνικὸ σχόλιο δυτικοῦ
610v έγινε συζήτηση για 0v10911118; ἐνέργειες. Σέ πιὸ σοβαρὸ
ἐπίπεδο, παρατηρητές ἐπισημαίνουν ὅτι οἱ Τοῦρκοι δέν εἶναι
ένας μικρὸς λαὸς πού περιστοιχίζεται ἀπὸ ἐχθρούς, ἀλλα ἐνας
«πεινασμένος στρατὸς» ποὺ περιμένει πότε καὶ ἀν θα τοῦ δοθεῖ
1'] 616810 να καταλάβει ὁλόκληρη τὴν Κύπρο. Ἀκόμα καὶ τὸ
ΕΔΕΚ παραδέχεταιότι πρὶν καν σκεφτεῖ ν’ ἀναλάβει δράση θα
πρέπει να ἐχουν ἀλλάξει οἱ διεθνεῖς συνθῆκες «Θα εἰναι μια
μακροχρόνιά πάλη»
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Διεθνοποίηση
τὸν τεράστιο ἀριθμὸ τῶν ἀνέργων -πού ὑπολογίζεται στὸ 35%

11']; ἐργατικῆς δύναμης.
T6 EAEK ἀντιστοιχεῖ κατὰ πολὺ στὸ ΠΑΣΟΚ 101') "E)1)111va
00010)11011'1 ἠγέτη Ἀνδρέα Παπανδρέου-ἀν καὶ βέβαια ἐχει μικρότερη ὑποστήριξη, ποὺ ὑπολογίζεται γύρω στα 5 μὲ 10 τὰ
ἐκατό. 'O Λυσσαρίδης κι 6 δραστήριος ἀναπληρωτὴς του Τάκης
Χατζηδημητρίσυ φαίνεται να δίνουν μεγαλύτερη ἐμφαση σὲ ἀρχές παρὰ στὸ ζύγισμα τῶν συνεπειῶν των κινήσεών τους, πρόι-

H βασικὴ συζήτηση, ὼστόσο, 8Ev01 γυρω ἀπὸ 16 1600 θα
,μποροῦσε να σωθεῖ μέσα 61116 1‘1; διπλωματικές συζητήσεις. H “1
«διεθνοποίηση» εἶναι 1'1 μαγικὴ λέξη, ποὺ ὅλοι ἐλπίζουνότι θα*
λύσει 16 πρόβλημα, ἀν καὶ λίγοι ἀντιμετωπίζουν- τοὺς 1189109-1 :9
σμούς της - ὅπωςἐπίσης λίγοι δέχονται να συζητήσουν για τοὺς,
«ἀπολεσθέντες», γύρω στοὺς 3. 000 'E)1)111v0111’)119100; 1101‘) 110161 ‘3.
πάσαὸπιθανότηταεἶναι νεκροὶ καὶ 1101‘) κανεὶς δέν θέλει να τὸ
’ γμα ποὺ κάνει 118 προσοχὴ τὸ ΑΚΕΑ. Πολὺ συχνὰ ἀναφέρεται
παρα εχτει
σαν «ἐξτρεμιστικὸ» καὶ ἀπὸ τὴν ἀριστερὰ καὶ ἀπὸ τὴ δεξιά.
H διεθνοποίηση, μέ λίγα λόγια, στηρίζεται στὴν προσπάθεια ‘3
Τὸ ΕΝΙΑΙΟΝ, 16 κόμμα 101') Κληρίδη, βρίσκεται ἀνάμεσα v61 κινητοποιηθεῐ ὅσο τὸ δυνατὸν μεγαλύτερη ὑποστήριξη ποὺ
στὴ συντηρητικὴ Νέα Δημοκρατία τοῦ κ. Καραμανλῆ καὶ τὴ
να ’χει σαν ἀποτέλεσμα δραστικὰ μέτρα ἐκ μέρους τοῦ ΟΗΕ
φιλελεύθερη 'Ev0)011 K8v1900 101') κ. Μαύρου. Μποροῦμε να ὅταν αὐτὸς ἐπανεξετάσει τὸ θέμα. Εἶναι δυνατὸν να ἐχεικάποιο
ποῦμε ὅτι εἰναι 16 κόμμα 101') κεφαλαίου καὶ 101') «ρεαλισμοῦ»
ἀποτέλεσμα αὐτὴ ἡ πολιτικὴ; Δύσκολο να πεῖ κανεὶς ναί, ἰδιαί.
-ρεαλιστικὴ θεωρεῖται 1'1 παραδοχὴ τῆς καταστάσης ποὺ 611— τερα ὅταν ἐχει μιλήσει μὲ τοὺς σκληροὺς ποὺ βρίσκονται στα ·
μιουργήθηκε ἀπὸ τὴν τουρκικὴ « Ἐπιχείρηση για τὴ Διατὴρηση
πράγματα στὴν τούρκικη πλευρά. H γενικὴ γνωμη των διπλωζ
11']; Εἰρήνης». Περίπου τὸ 30% τῶν συνδικαλιστῶν ὑποστηρίζει
ματῶν εἶναι 611'η τούρκικη πρεσβεία ἀκολου θεῖ ἀκόμα σκλη ά
τὴν ὁμοσπόνδία ἐργατικῶν ἐνώσεων ποὺ τὸ ὑποστηρίζουν. Οἱ τερη γραμμὴ ἀπ’ ὅ,τι οἱ Τοῦρκοι στρατιωτικοί.
ὑπολογισμοὶ για τὸ ποσοστὸ ποὺ μπορεῖ να πάρει ποικίλλουν
Πάντως κάποια πρόοδος ἐχει γίνει.. « 'H Σοβιετικὴ“
ἀπὸ 25 σέ 30 καὶ 35%. Καὶ δεξιὰ ἀπ αὐτὸ βρίσκεται τὸ ΔΕΚ
1161; έχει πολὺ βοηθήσει. Εἰναι“η μόνη χώρα 1101‘) 1‘] ἐπίσημη π
τσῦ Εὐδόκα, ποὺ καλύπτει έναν περίεργο χῶρο —no man 5 τικὴ της εἶναι ἐναντίον τοῦ διζωνισμοῦ», )1881'o 11. Χριστσδ
land— καὶ μέ πολὺ κοντα του 16v πρώην ὑπουργὸ των Ἐξωτερί- - λου ἐκ μέρους τῆς κυβέρνησης, ἱκανοποιημένος ἀπὸ τὴ θέση_
κῶν κ. K011910v01')
πῆρε ἡ ΕΣΣΔ στὸν ΟΗΕ καὶ ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ βο
Οἱ διαφωγίες τῷν κομμάτων ἐκφραζονται ἀνοιχτὰ ἀπὸ τὴν αὐτὴ τὴ στιγμὴ διαπραγματεύονται Τὰ 700 ἐκατ
τηλεόραση τοῦ νησιοῦ, 0‘8 συζητήσεις ἀνάμεσα 0101‘); ἀρχηγούς λάρια ποὺ δόθηκαν σαν δάνειο στὴν Τουρκία ἐπι
, τους ποὺ μεταδίδονται καὶ σέ μαυρόασπρη καὶ 08 ἐγχρωμη 111- τονά ἀπὸ τὴν ἐλλῆνοκυπριακὴ δεξιά, ἀλλὰ ὴκ
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δέχεται ὅτι ἡ ΕΣΣΔ ἐχει συμφέροντα στὴν Τουρκία. Ἐνα ἀπ’

Κύπρο, αὐτὴ εἰναι μια πολιτικὴ ποὺ προκαλεῖ πικρία. << ”Οτανη
αὐτά, ἀν καὶ κανεὶς δέν τὸ ἀναφέρει, εἰναι ὴ ἀνάγκη να μπορεῖ
πολιτικὴ τῆς Ελλάδας ἀπὸ τὸ παρελθὸν μας κατέστρεψε, ή
να στείλει ἀεροπορικῶς προμήθειες στὴ Μέση Ἀνατολὴ σέ
Ἀθήνα δέν μπορεῖ να νίπτει τας χεῖρας της τώρα», μοῦ εἰπε ό
Α περίπτωση ποὺ ξεσπάσουν ἐχθροπραξίες.
Χρυσόστομος τῆς Πάφου σ ένα χωριὸ λίγο πιὸ βόρεια ἀπὸ τὴν
cO συνδικαλιστὴς ήγέτης καὶ μέλος τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροἐνορία του. «Πολλὰ ἀπὸ τα προβλήματα μας μοιάζουν μέ κεῖνα
πῆς τοῦ ΑΚΕΑ, κ. Τζιαρτίδης, ἐπισημαίνει ὅτι δέν μπορεῖ κατοῦ ἀραβικοῡ κόσμου, ἀλλα ὁ Ἑλληνισμὸς ἐχει τα ’ίδια δικαιώνεὶς να ὑπολογίσει πόση πίεση ἀσκεῖ ή Σοβιετικὴ Ἕνωση, μέ τὸ
ματα ἐδῶ ὅπως καὶ σ’ ένα νησὶ τοῦ Αἰγαίου. Ἡ Ἀθήνα θα
να κάθεται στὸ γραφεῖο του στὴ Λευκωσία, «”Αν δέν ὑπῆρχε ἡ
’πρεπενα μᾶς ὑπερασπίσει, ὅπως θα ὑπεράσπιζε ’ένα νησὶ τοῦ
Αἰγαίου >,>
ΕΣΣΔ, τὸ NATO θα εἶχε κάνει αὐτὸ ποὺ ἤθελε καὶ ποιὸς ξέρει
ποῦ θα βρισκόμασταν τώρα. Εἶναι πολὺ σημαντικὸ να πραγμαὍσο δύσκολο κι ἀν εἰν αι για τὴν Αθήνα, τὸ γενικὸ αἴσθημά
τοποιηθοῦν οἱ ἀποφάσεις τοῦ ΟΗΕ, ἀλλὰ ὑπάρχει καμια δυτικὴ
ἐδῶ εἶναι ὅτι θα μποροῦσε να κάνει περισσότερα, (311‘ένα σύμχώρα ποὺ ν’ ἀπαιτεῖ τὴν πραγματοποίησή τους; Δέν περιμέναμε
φωνο μὴ ἐπιθέσεως ἀνάμεσα στὴν Ελλάδα καί τὴν Τουρκία θα
βέβαια ποτέ ὅτι ἡ ΕΣΣΔ θα κήρυττε πόλεμο γι’ αὐτό».
ήταν σέ βάρος τῆς Κύπρου, ὅτι ὴ Ἀθήνα δέν εἶναι διατεθειμένη
Ὠστόσο, ὅσον ἀφορᾶ τὶς ΕΠΑ, ή κριτικὴ εἶναι ὀξεία, ἀν καί, να πολεμήσει για λογαριασμὸ τῆς Κύπρου καὶ ὅτι οἱ ἐφημερίδες
μέχρι τὴν πρόσφατη προσπάθεια να ξάναστείλουν στρατιωτικὴ
καὶ ὴ τηλεόραση παροτρύνονται να ἐχουν τὶς λιγότερες δυνατὸν
βοήθεια στὴν Τουρκία, ῆταν πολὺ πιὸ περιορισμένη ἀπ’ ὅ,τι θα
ἀνταποκρίσεις. «Ἠ Ἀθήνα δέν θέλει να μᾶς βοηθήσει σ’ αὐτὴ
περίμενε κανεὶς μέσα σέ μια χώρα ποὺ ὅλοι πιστεύουν ὅτι πίσω τὴν ἰδιάίτερη στιγμή», λέει χωρὶς περιστροφές (3 Εὐδόκας, ἐπιἀπὸ τὸ πραξικόπημα καὶ τὴν τουρκικὴ εἰσβολὴ ῆταν οἱ ΕΠΑ. Ὁ
κρίνοντας τὴν ἐλλειψη στρατιωτικῆς βοὴθειας
κ. Χριστοδούλου ἰσχυρίζεται ὅτι ἀπὸ τὸ ταξίδι τοῦ Φὸρντ στὴν
Καὶ γυρνώντας στὴν Ἀθήνα καὶ ἀνακαλύπτοντάς ὅτι ὴ
Εὐρώπη οἱ ΕΠΑέχουν ἀκολουθήσει μιά πιὸ μετριοπαθῆ πολιέβδομάδα ποὺ εῖχενπρογραμματιστεῖ για συμπαρασταση στὴν
τικὴ, διάχωρίζοντας τα γενικότερα ἐλληνοτουρκικα προβλήΚύπροπρόσκοψε πάνω σέ κυβερνητικά ἐμπόδια, δέν μπορεῖ
ματα ἀπὸ τὴν κυπριακὴ διέν’.εξη Αὐτό, παραδέχεται, εἰχε τὰ
μειονεκτὴματά του, μια καὶ ὁδὴγησε τοὺς Τούρκους να εἰναι
ἐστω κι ἀνιπροέρχεται ἀπὸ τὴν ἀδυναμία τους.
σκληροὶ στὴν Κύπρο καὶ διαλλακτικοί στὸ Αἰγαῖο. Αλλα’ισχυ«Γεγονὸς εἰναι ὅτι 1] Κύπρος προδόθηκε», λέει ὁ κ. Κληρίρίζεται ὅτι οἱ ΕΠΑ βάζσυν τὴ Μ. Βρετανία να βγάλει τὸ φίδι δης. Κανεὶς δέν χρειάζεται να ρωτήσει ἀπὸ ποιόν. Τὸ γεγονὸς
ἀπ’ τὴν τρύπα — καὶ θα μποροῦσε να πεῖ κανεὶς ὅτι μια ἀπὸ τὶς (311 τὸ NATO εἶχε ήδη δύο βάσειςποὺ λειτουργοῦσαν στὸ νησί,
λίγες ἐπιτυχίες τῆς Ἀμερικῆς εἰναι ὅτι κατάφερε να βάλει τὴ Μ. φαίνεται ὅτι εἰχε λιγότερη σημασία για τοὺς προγράμματιστές
Βρετανία στὸ ρόλο τοῦ ἀποδιοπομπαίου τράγου.
τοῦ NATO ἀπὸ ὅ,τι (3 φόβος πού ὑπῆρχε μέσα στὸ μυαλό τους
Ξέχωρα ἀπὸ τις ἀποτυχίες της στὸ παρελθόν, τώρα δέχεται ὅτι ή Κύπρος πήγαινε να γίνει κομμουνιστικὴ - τὸ γνωστὸ ἐπιἐπικρίσεις ἀπὸ παντοῦ για τις αδυναμίες της - ποὺ ἐπέτρεψε χείρημα τοῦ «Κάστρο τῆς Μεσογείου».
«Τὸ NATO θέλει να κρατήσει αὐτὸ τὸ κομμάτι τῆς γῆς για
εἰσαγωγές έσπεριδοειδῶν ἀπὸ κατεχόμενες περιοχές, για μια
βαθμιαία, στὺλ «σαλάμι», παραδοχὴ τῶν τετελεσμένων γεγονό- τὴ Δύση. Ἐπιθυμεῖ να σταματήσει τὴ Σοβιετικὴ διείσδυοη.
Αὐτὴ δενῆταν ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἐδρασε σύμφωνά μὲ μια λαθετων, «Τώρα εἶναι καιρὸς για κυρώσεις», λέει ὁ κ. Χριστοδούλου. «”Ὀταν ἀκοῦμε ἀνθρώπους 011‘] Βρετανία να λένε ὅτι πρέ- μένη ἐκτίμηση Πιστεύω πάντως ὅτι ἐκανε αὐτὴ τὴ λαθεμένη
πει να πουλήσουν ὅπλα στὴν Τουρκία για να δημιουργήσουν ἐκτίμήση. Τώρα τὸ NATO δέν θέλει καὶ πολλά. Ὀ,τι θέλει τὸ
εχει».
δουλειές στὴ Βρετανία, αὐτὸ δέν τὸ θεωροῦμε ἐποικοδομητικό»,
Αὐτὸς ποὺ τα εἰπε αὐτά, δέν εἶναι ἄνθρωπος τῆς ἀριστερᾶς,
προσθέτει ἰσχυριζόμενος ὅτι ἡ βρετάνικὴ «μετριοπάθεια» βοηθάει μονάχα τὴν τούρκική ἀδιαλλαξία. «”Αν ή Βρετανία δέν οὔτε κάν τοῦ κέντρου, θά ’λεγαν πολλοί. Εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Κληρίμπορεῖ να ὑποστηρίξει τὴν Κύπρο μέσα ἀπὸ τὸν ΟΗΕ, θα μπο- δης, (3 ἀνθρωπος ποὺ προτιμοῦν ἀντὶ για τὸ Μακάριο οἱ Ἀμεριροῦσε τουλάχιστο να ὑποστηρίξει μιά πλατύτερη διεθνὴ διά- κάνοι, οἰ Βρετανοί, οἱ Τοῦρκοι καί, φαίνεται, καὶ μερικοὶ ”Ελληνες ήγέτες. Ὁ ἀνθρωπσς ποὺ τα συνθήματα στοὺς τοίχους καὶ
σκεψη, ἐστω κι ἀν ὴ πρόταση προέρχεται ἀπὸ τὴν ΕΣΣΔ».
ὁ Λυσσαρίδης σέ καποιον πρόσφατο λόγο του, στὴν Πάφο, ἀπο”Αλλοι ἐπίσημοι, ὅπως ὁ δρ. Ἀριστείδου, διευθυντῆς τοῦ
Τμήματος Προγραμματισμοῦ, ἐπισημαίνει ὅτι μέ τὸν τουρισμό
καλοῦν «πράκτορά τῆς ΣΙΑ».
Ἀλλὰ ὑπάρχει φόβος ὅτι ἡ κατάσταση δέν θα σταματήσει
’τους πεσμένο στὸ ένα δέκατο τοῦ 1973 καὶ μέ τὸ ἐθνικὸ εἰσόδημα πεσμένο στὸ 40%, ζήτη σαν βοήθεια πρὶν ἀπὸ ἐννιά μῆνες, ἐδῶ, ὅτι δέν εἶναι ἀπλῶς θέμα ἀποικιοποίησης τοῦ βορρᾶ ἀπὸ
«ἀλλα φαίνεται ὅτι ή 4βρετανικὴ γραφειοκρατία χρειάζεται τοὺς Τούρκους. Ὅτι αὐτα ποὺ είδαμε μεχρι στιγμῆς ῆταν μοναχά 1] ἀρχὴ, ὅτι γρήγορα τὸ NATO θα ἐλέγχει ὁλόκληρο τὸ
περισσότερο χρόνο για να δράσει».
Οἱ Βρετανοὶ ἰσχυρίζονται ὅτι εἶναι δύσκολο να σταματή- κράτος ποὺ κάποτε ῆταν ἀδέσμευτο. Γιατι τὰ τουρκικα ’τανκς
σουν τὶς εἰσάγωγές καὶ να ἀρνη θοῦν να ἀναγνωρίσουν τὶς τουρ- μπορρῦν να διασχίσουν τοὺς δύο δρόμους για τὴ Λευκωσία σέ
κοκυπριακές ταυτότητες ἣ τα γράμματόσημά τους. Ἀναφέρουν δύο ωρες, καὶ μποροῦν να περικυκλώσουν τὴν πρωτεύουσα σὲ
ὅτι ή κατάσταση τοῦ ξένου συναλλάγματος τῆς Κύπρου εἶναι λίγο μεγαλύτερο χρονικὸ διάστημα, μια καὶ δέν ὑπάρχει καμια
καλύτερη ἀπὸ τῆς Βρετανίας - ἀλλὰ ένα τέτοιο ἐπιχείρημα δέν ἀμυνα στα μετόπισθεν.Καί σύμφωνά μὲ τὸν Κληρίδη, μποροῦν
πείθει καὶ πολλοὺς Κύπριους. Ὅπως παράτὴρησε μέ πικρία κα- νά καταλάβρυν ὁλόκληρο τὸ νησὶ σέ τρεῖς μέρες, Κι αὐτοὶ εἶναι
ποιος Κύπριος ήγέτης; «Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ Δύση δέν ἐπιθυμεῖ οἱ σημερινοὶ φόβοι, (3 λεγόμενος Τρίτος Γύρος.
ν’ ἀποθάρρύνει τὴν Τουρκία, μὲ τὸ να μᾶς δώσει βοήθεια, ὅσο
δέν ἐπιθυμεῖ καὶ να τὴν ἐλέγξει μέ τὸ να σταματήσει να τῆς
στέλνει στρατιωτικὲς προμήθειες».

Ἠ Ἐλλάδα κρατᾱ τα χέρια της καθαρὰ

Εἶναι ἡ Ἐλλάδα διατεθειμένη να κάνει περισσότερα; Ἐπίσημα ναί. Ἡ βοήθεια για τοὺς πρόσφυγες δίνετάι ἀφειδῶς, ἂν
” καὶ περισσότερο ἀπὸ τους Ἔλληνές χωρικοὺς παρὰ ἀπὸ τοὺς
ΞΑθηναίους, σύμφωνα μὲ τὶς πληροφορίες τῶν ὑπευθύνων.
ξ Ἐπίσηςη προγραμματισμένη βοήθεια εἶναι μεγάλη 40 ἑκατομᾗ, μύρια δολλάρια ἐχουν προγραμματιστεῑ για τὸ 1975. Ἀλλα τί
ςς. « περισσότερος Ἡ κυπριακὴ κυβέρνηση λέει ἐπίσημα ὅτι εἰναι
' «πολὺ εὐχαριστημένη» ἀπὸ τὶς σχέσεις της μέ τὴν Ἀθήνα. Ἀλλα
ή κυβέρνηση τοῦ Καραμανλῆ ἔχει προφανως ἀποδεχτεῖ τὴν
ἀπόφαση ποὺ πῆραν οἱ ἰδιοκτῆτες τῆς χούντας τὸ βραδυ τῆς
21ης Ιούλη 1974- ὅτι ὴ γεωγραφία ἐμποδίζεινα σταλοῦν μάζικὲς ἐνισχύσεις στὴν Κύπρο. Ἴσως αὐτὸ νά ’ναι ρεαλιστικό,
ἰδιαίτερα ὅταν τὸ ΕΛΔΥΚ, τὸ ἑλληνικὸ στράτευμα, ἐχασε γύρω
400 δρε τίςπερσινὲς μάχεςἈλλὰτουλάχιστσν στὴν

Ἐπανόρθωση
Στῆ Συνέντευξη τοῦ Πρέσβεως τῆς Κύπρου K. Νίκου Κρανιδιώτη ποῦ δημοσιεύτηκε στὸ τεῦχος 23
(79. 7. 75) τοῦ περιοδικοῦ μας, παρακαλοῦμε να

διορθωθοῦν ῆ 7οη καὶ 77η γραμμῆ τῆς σελίδας 8,
ποὺ στοιχειοθετήθηκαν λανθασμένα.
Τὸ σωστὸ κείμενό ἔχει ῶς ἑξῆς.-

«Ἂν τελικά ὅπως πιστεύουμε- καταδικασθῆ
ῆ Τουρκιᾞα μποροῦμε να ἐπιδιώξουμε τῆν ἐναρξη

διαδικασιας για τῆν ἀποβολή της» K. λπ.
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XOYNTIKA
Σ ΩΜΑΤΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑ
ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
“EKAEHTYZMENH’ ’ ΕΚΟΦ,

Τοῦ Ἀνδρέα Λεντάκη

Στη διάρκεια τῆς δικτατορίας
ξεφιίτρωσαν - ὁ λόγος τὸ λέει
ξεφιίτρωσαν - μιὰ σειρά ἀπὸ
«σωματεῖα» δῆθεν νέων
ἐπιστημόνων, μὲ πρῶτο καὶ
καλύτερο τὸ γνωστὸ Λάκη
Ἰωαννίδη, πρώην πρόεδρο τῆς
ΕΚΟΦ Θεσσαλονίκης καὶ
καταδικασμένο ἀρκετές φορές
για τραμποιίκικη δράση, τόσο
ἐναντίον ᾳῑ-οιτητων, ὅσο καὶ
ἐναντίον τῶν ἐργαζομένων. Τὰ
σωματεῖα (ιιίτά, τὰ
δημιούργησε ἡ Χούντα στην
προσπάθεια της να έμφανίσει
ἕνα «μαζικδ» κίνημα πού
δῆθεν λειτουργοῦσε ἐλεύθερα,
στα πλαίσια τοῦ νέου
καθεστῶτος. Στόχος ἀκόμα

ῆταν να δώσει την ε’ντύπωση
στὸν ἑλληνικὸ λαό. ὅτι ἡ
διανόηση εἶναι μὲ τὸ μέρος της,
κυρίως οἱ νέοι ἐπιστήμονες, Μ ’
αὐτὸ χτυπο ῦσε δυὸ στόχους.
Ἀ φενδς ἑπιχειρο ιἰσε να
,μειώσει την ε’ντίιπωση ποὺ
δημιουργοῦσε, καὶ στῆν
Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικό, τὸ
γεγονὸς ὅτι οἵ Ἕλληνες
διανοούμενοι (καλλιτέχνες,
λογοτέχιές, ἐπιστήμονες) στη
συντριπτικὴ τοιις πλειοψηφία
ῆταν ἀντίθετοι μὲ τί]
δικτατορία κι ἀφετέροιι νά
ειισανισει τάχα τῆν
ἁκαδημαὶκη νεολαία (τούς
([οιτητές) ὅτι εἶναι μέ τὸ μέρος
της, (gr/m" οῐ νέοι ἐπιστήμονες
δὲν εἰ ναι ἄλλοι ἀπὸ ἐκείνους

,τοῖ’ μόλις ιὶποφο ίτησαν ἀπὸ τὰ
mum-[1011711111.

Φυσικὰ, σέ ὅλη τὴν ἱστορία, ὑπάρχει καί
ένα σχετικὸ ὅριο «ἐλευθερίας» καὶ πρωτοβουλίας ὡς πρὸς τὴ σύοταση τέτοιων σωματείων,
ἀφοῦ κινιόντουσαν στα πλαίσια τῆς δικτατορίας. Ἡ πρωτοβουλία αὐτὴ προερχόταν ἀπὸ
ἀνθρώπους ποὺ σκόπευάν εἴτε σέ κυβερνητικά
πόστα εἴτε σέ οἰκονομικὰ ὀφέλη.
Ἀπ’ αὐτὸ τὸ τεῦχος ἀρχίζουμε να παρουσιάζουμε τίς ὸργανώσεις αὐτές. Ξεκινᾶμε ἀπὸ τὸ
«ΕΘΝΙΚΟΝ KINHMA ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟ-

ΝΩΝ» (Ε.Κ.Ν.Ε.). Δημιουργήθηκε στὶς 17
Σεπτεμβρίου 1970. Τὴ μέρα αὐτή, ὑπόγράψαν
τὸ καταστατικὸ ποὺ ἀποτελοῦνταν ἀπὸ 23 αρθρα, 01: 1) Γεώργιος Σοφιανὸς 2) Ἰωάννης
Ἀδάμόπουλος 3) Πέτρος Κωστάκος 4) Ἀθανασιος Σαμπάνης 5)Στέφάνος Βαλλιανᾶτος 6)
Δημήτριος Κωστάκος 7) Ἰωάννης Πυρπιρής
8) Παναγιώτης Γράφάκος 9) Κυριάκος Ἀλεξάνδρου 10) Δημήτριος Μπρουτσάλάς 11)
Θεοδόσιος Παπαδέας 12) Βάσίλειος Εἰκοσιπέντάρχος 13) Κωνστάντῖνος Βέννης 14) Πέτρος Λυκούρης 15) Κωνοταντῖνος Μάντζίρης
16) Μιλτιάδης Ἀνάστασιάδης 17) Ἐπαμειν
νώνδας Στάθης ’18) Ἠλίας Δράγωνέας 19)
Ἀντώνιος Μίχος 20) Μάριος Βουργίδης καὶ
21) Δρακούλης Κωστάκος.
Σκοπὸς τοῦ σωμάτείου, ὅπως καθορίζεται
ἀπὸ τὸ αρθρο 2 τοῦ κάταστατικοῠ ἧταν; α)
«Ἡ διὰ τῆς δραστηριοποιήσεως ἁπάντων τῶν
μελῶν του ἀνάπτυξις καὶ ἐνίσχυσις τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος ὡς καί ἡ ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ ἐξύψωσις τῆς νεοελληνικῆς κοινωνίας καὶ
εἰδικώτερον τῶν νέων ἐπιστημόνων β) Ἡ ἀνάπτυξις τοῦ πατριωτικοῦ συναισθήματος, ή
ἀναζωογόνησις τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήματος καὶ ἡ συνειδητοποίησις τοῦ αἰσθήματος
τῆς εὐθύνης τῶν νέων, διὰ τῆς συμβολῆς των
είς τὴν πρόοδον τῆς ἐλληνικής κοινωνίας γ) Ἠ
δια τῆς ἐπιστημονικής μεθόδου ἀνάπτυξις καὶ
προβολὴ τῶν ἐθνικῶν κοινωνικῶν καί οἰκονομικῶν θεσμῶν καί προβλημάτων δ) Ἡ ἀνάπτυξις καὶ ή προαγωγὴ τοῦ μορφωτικοῦ καὶ
πνευματικοῦ ἐπιπέδου τῶν μελῶν τοῦ σωματείου καὶ ε) ή μελέτη καὶ ή μέριμνα διὰ τὴν
προώθησιν καὶ ἐπίλυσιν τῶν διαφόρων ἐθνικῶν - θρησκευτικῶν - κοινωνικῶν - οἰκονομι-

κῶν - ἐπιστημονικῶν καὶ ἐν γένει προβλημάτων τῶν εὑρισκομένων ἐντὸς τῶν πλαισίων τῶν
Ἐθνικῶν παραδόσεων καὶ τῶν πανελληνίων
πόθων»,

Καὶ μόνον ἡ ἀνάγνωσις αὐτοῦ τοῦ αρθρου
ἀποκαλύπτει τὸν «ἐθνικιστικὸ» (διάβαζε φασιστικὸ) χαρακτήρα τῆς ὀργάνωσής. Τι’ θα πεῖ
«ἀνάπτυξις καὶ ἐνίσχυσις τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος» ή «ἀνάπτυξις τοῦ πατριωτικοῦ συναισθήματος» (ὡραῖα ἐλληνικα) καὶ ἡ τελευταία
παράγραφος για τὴν ἐπίλυση τοῦ συνόλου τῶν
προβλημάτων τῆς Ἐλλάδας ἀκόμα καί τῶν
θρησκευτικῶν, ὅσων βρίσκονται στα πλαίσια
τῶν ἐθνικῶν παραδόσεων καὶ τῶν «πανελληνίων πόθων»; Ὴ τελευταία φράση ὑποδηλώνει
μεγαλοῖδεατισμὸ τοῦ χειρίστου ε’ίδους. Καὶ για
να μὴν νομιστεῖ πῶς ὑπερβάλλουμε ῆ απλῶς
χαρακτηρίζουμε, δημοσιεύουμε τὴ φωτογραφία μιᾶς προκήρυξης τοῦ Φοιτητικοῦ Τμήματος τῆς ΕΚΝΕ, σχετικα μέ τὴν 29 Μαῖου 1453.
Ζητᾱν ἀπ’ τοὺς Ἕλληνες να μὴν ξεχάσουν τὸ
μαρμαρωμένο βασιλια ποὺ περιμένει τὴ δικαίωσή του, θυμίζουν πῶς ἡ Κωνσταντινού-

πολη εἶναι τὸ σύμβολον τῆς Μεγάλης Ἰδέας
τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ δηλώνουν ὅτι ἡ Ἑλλάδα
ἐκτείνεται ἐκεῖ ὅπου φθάνουν τα πνευματικὰ
σύνορα τῆς έλληνικῆς φυλῆς (δηλαδή;). Διαβάζοντας ὅλην αὐτὴ τὴ μεγαλόστομη διακήρυξη καὶ τὴ φανφάρα για ἐθνικα κ.λπ. ἰδεώδη,
ἀντιλαμβάνεται κανεὶς τὸ φτηνὸ «πατριωτισμὸ» αὐτῶν τῶν κατασκευασμένων ὀργανώσεων, ποὺ εἰναι διάδοχοι τῶν παρακρατικῶν
νεοφάσιστικῶν ὀργανώσεων τῆς περιόδου
1957-1967 ποὺ πουλοῦσαν τὸν πατριωτισμό
τους μέ τα λεφτα ποὺ πέφταν ἀπὸ τα μυστικὰ
κονδύλια.
Μιά παρένθεση. Τελικα οἱ «ὑπερπατριῶτες» αὐτοὶ ποὺ ἀναλάβαιναν σαν έργο τῆς
ζωῆς τους να κάνουν τοὺς Ἕλληνες πατριῶτες
καὶ να τοὺς ἀναζωογονήσουν τὸ πατριωτικὸ
«συναίσθημα» (σίκ), εἶναι σα νά λένε πὼς ἡ

Ἑλλάδα, οὔτε λίγσούτε πολύ, εἶναι ὴ μόνη
χώρα μέ τόσο ἀμβλυμένη ἐθνικὴ συνείδηση
τῶν κατοίκων της. Γιατί για να δημιουργοῦντάι δεκάδες ὀργάνώσεις, ποὺ ὅλες ἐπαγγέλλονται τὴ σωτηρία τοῦ πατριωτικοῦ φρονήματος, αὐτὸ σημαίνει πῶς ἀνταποκρίνονται σέ
μια «ζήτηση», ὅπως λένε στὸ ἐμπόριο. Τὸ ίδιο
ἐκανε καί ή ΕΚΟΦ, οἱ Ἐλπιδοφόροι, ὴ Ἀντικομμουνιστικὴ Σταυροφορία τοῦ Θωμόπουλου καὶ τοῦ δοσίλογου Παπαδάγκωνα, ὴ ὀργάνωση τοῦ φὸν Γιοσμᾶ, ποὺ ἐπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στὴ δολοφονία τοῦ Λαμπράκη κ. λπ.
κ.λπ. Τα ’ίδια ἐξ αλλου διακήρυσσε καὶ ὁ ἀρχη-

’ γός, 0 Παπαδόπουλος. Αὐτὸς μόνον ἤξερε τί
εἶναι Ἑλλάδα, τί εἶναι πατριωτισμὸς καί δὲ
συμμαζεύεται, κι ἀνάλαβε τὸ ἐπίπονο έργο V01
μᾶς τὰ διδάξει.
Ἡ ὁργάνωση διατηροῡσε γραφεῖα στὴν 060
Ἀκαδημίας 64 (5ος ὄροφος). Σὰν έμβλημα

εἶχε τὸ «πουλί» στὶς φλόγες, χωρίς τὸ φαντάρο
καὶ τὸ λογότυπσ «21η Ἀπριλίσυ». Κατὰ τά
ἄλλα, καὶ ὀπτικά ἤθελε V01 θυμίζει εὐθὺς ἐξ
ἀρχῆς ὅτι εἶναι γνήσιο τέκνο τῆς Χούντας.
Σύμφωνα μὲ τὸ καταστατικὸ (ἄρθρο 9), τὸ σωματεῐο διοικιόταν ἀπὸ έννεαμελὲς Δ.Σ., ποὺ
ἐκλεγόταν κάθε δυὸ χρόνια, τὸ Νοέμβριο. Τὸ
Δ.Σ. ἐξέλεγε μεταξὺ τῶν μελῶν του τόν Πρόεδρο, τοὺς Α 11011 B ἀντιπρόεδρους, τὸν Γεν.
Γραμματέα, τὸν εἰδικὸ γραμματέα, τὸν ταμία,
10V κοσμήτορα καὶ δυὸ συμβούλους. Τὸ Δ.Σ.
συνεδρίαζε 11101 φορὰ τὸ μήνα (ἂρθρο 10),
Ποιὸ ἦταν τὸ Δ.Σ,, τὸ δίνω λίγο πιὸ κάτω, 0’
ένα έκπληκτικό έγγραφο που ἔστειλαν ἐν σωματι, στὶς 20 Φεβρουαρίου 1973, μετὰ τὰ
πρῶτα φοιτητικά ἐπεισόδια στή Νομικὴ καί τὸ
Πολυτεχνεῐο, Μέσα στα μέτρα ποὺ προτείνει
γιὰ τὴν ἀντιμετῶπιση τῆς καταστάσης, εἶναι
καί «ἡ 6101 καταλλήλου καὶ ἀ θ ο ρ 1’1 β ο υ (ἡ
ἀραίωση δικη τους) μεθόδου ἀπομόνωσις τῶν
ἡγετικῶν φοιτητικῶν κομμουνιστικῶν στελε-

-’

χῶν καὶ ἡ διὰ παντὸς τρόπου ἀποφυγὴ δημιουργίας ΗΓΕΤΩΝ τὰ κεφαλαῖα ἀραιωμένα
καὶ πάλι δικά τους) καὶ ἐν γένει Θυμάτωνἡρώων»κΠροτείνει ἀκόμα V01 διακόψουν τὴν
ἀναβολὴ στρατεύσεως, ἀλλὰ μὲ ΦΕΙΔΩ και
ΑΘΟΡΥΒΩΣ. Τέλος προτείνει V01 παρθοῦν
λεπτὰ καὶ εὐφυῆ μέτρα (χωρὶς ὅμως V01 κατονομάζει τί) γιὰ V01 ἐκτρέψουν τὰ ἐνδιαφέροντα
τῶν φοιτητῶν σὲ 11101 δημιουργικὴ ἰδεολογία,
τέτοια ποὺ θὰ συμπαρίσταται πρὸς τὴν 21η
Ἀπριλίου, χωρὶς ὅμως V01 εἶναι αὐτὸ φανερό,
οὒτε καὶ V01 1:0 ἀντιλαμβάνονται οἱ φοιτητές.
Τὸν Μάρτιο τοῦ 1973, ἡ περίφημη Διεύθυναις Νεότητος (Διευθυντὴς Ἀπόσιτολος Μῐχος)
ἑνημερώνει 611 οἱ προτάσεις τῆς ΕΚΝΕ’0111015λοῦν μιὰ τομὴ στὸ πρόβλημα καὶ «περιέχουν
πολύτιμα συμπεράσματά, τὰ ὁποῖα δέον ὅπως
μελετήσουν ἐπισταμένως» οἱ ἁρμόδιες ὑπηρεσίες για V01 πάρουν στοιχεῖα ἀπὸ τίς σκέψεις
τους γιὰ τὴν<(προσεχῆ ἀντιμετὼπισιν τοῦ ὅλου
(ροιτητικοῦ προβλήματος». Τὸ έγγραφο αὐτὸ
ειναι πολύτιμο καί γιὰ τὸ 611: 1) Ἀποδεικνύει

εκ. Ν. E.
ΕΘΝΙΚΟΝ

ΚΙΝΗΜΑ

δ’ ΝΕΩΝ επιΣτῌΜοΝοΝ
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κυκλοφορεῖ ἤδη ἀνάμεσα στοὺς ἀξιωματικού ς.
Τί ῆταν ἡ ἐθνοκρατία; ζΟ φασισμὸς μὲ νέο
ὄνομα. Ὁ Πρόεδρος Βέννης σε μιά διάλεξή
του ἀνάλυσε ὅτι ἡ έθνοκρατία εἰναι τὸ δόγμα
τους (βλ. τὸ κείμενό τῆς ὁμιλίας δημοσιευμένο
στὸ περιοδικὸ τους TOAMH, No 2, Δεκέμ-

’

βριος 1972, 0. 59). Ἡ E.K.N.E. 011g 3, 4 110115
Δεκεμβρίου 1971 πραγματοποίησε στὴν Πάντειο τὸ Πρῶτο mg Συνέδριιο. Τὰ πρακτικὰ
1
τους ὲκδόθηκαν χωριστά. Οἱ εἰσηγήσεις με τὶς
συζητήσεις δημοσιεύτηκαν καί στὴν Τόλμη.
(Bk τὴν εἰσήγηση τοῦ Ἰω. Πυρπιρῆ «“0110κληρωτισμός, Δημοκρατία καί Ἐθνοκρατία»
TOAMH No I, Νοέμβριος 1972, σί 29-35, τὴν
εἰσήγηση τοῦ Ἀντωνιου Μίχου «Ὁ ἑλληνισμὸς καὶὴ διεθνὴς ἀποστολὴ του», N0 5, Μάρτιος 1973, 0. 219-223 κ.λπ).
Ἡ E.K.N.E. έκανε συχνὰ διαλέξεις στὰ γραφεῖα της, ἦ καὶ συνεστιάσεις. Ἐνδεικτικὰ
ἀναφέρω τὴ συνεστίαση στὸ KINGS RALACE,
ὅπου μίλησε ὁ Πανίτσας με θέμα «Ἡ δημοy
κρατία ἂλλοτε καὶ τώρα» (βλ. Τόλμη N0 2,
A511. 1972, 0. 61-64).
Ἡ E.K.N.E. προσπάθησε V01 στήσει ὀργανωσεις, τόσο έδῶ ὅσο καὶ στὸ ἐξωτερικό.’“Ἰδρυσε
φοιτητικὸ τμῆμα μὲ πρόεδρο τὸ φοιτητὴ τῆς
Εμπορικῆς Κωνίνο Ξανθάκο καὶ Γεν. Γραμμε ἀδιάσειστο τρόπο ὅτι ἡ EKNE εἶναι ὅργανο
ματέα τὸ φοιτητὴ τῆς Νομικης Χρῆοτο Βέννη.
H Παρασκευὴ Ἀναγνώστου (δικηγόρος) ῆταν
τῆς δικτατορίας, βοηθάει τὴν κυβέρνηση καὶ
προσπαθεῐ V01 δημιουργήσει μιὰ ὑποδομὴ στὸ
μέλος τοῦ γυναικείου τμήματος. O καθηγητὴς
χῶρο τῶν νέων ἐπιστημόνων 2) T01 μέλη της
τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ἀριζόνας στὴν Αμερικὴ Γεώργιος Κωστόπουλος ἧταν πρόεδρος
εἶναι ΙΞΙἸΙΛΕΓΜΕΝΑ καὶ φυσικὰ ὑποστήρι,, τῆς E.K.N.E. Ἀριζόνας.
κτὲς τῶν θέσεων τῆς Κυβέρνησης,
Τέλος σημειῶνω ὅτι ἡ E.K.N.E. ἐξέδωσε μηἈφοῦ λοιπὸν ἡ ΕΚΝΕ ἀνέλαβε ἐν σώματι
νιαῐο «ἐπιστημονικὸν» ὅργανο με τίτλο
V01 εἰσηγηθεῐ λύσεις καὶ V01 προτείνει τρόπους
γιὰ τὴν ἀντιμετωπιση τῶν προβλημάτων τῶν
TOAMH. ”Αρχισε τὴν έκδοση τὸ Νοέμβριο τοῦ
1972, εἶχε γραφεῖα στὴν ὁδὸ Ἀκαδημίας 64
φοιτητῶν, στὶς 15 Μαΐου 1973 έρχεται στὸ
(τηλ. 624—026 καὶ 622-214) καὶ τὸ ἑξέδιδε 0
ψητό. Ἔστειλε ἐγγραφο στὴ Διεύθυνση ΝεότηΕὐάγγελος Νικολούδης. Στὰ τεύχη του, πέρα
-ῒΟς ζηῒώντας ν’ ἀγοράσει ἡ ὑπηρεσία μιὰ
ἀπ’ 11g συνεργασίες τῶν μελῶν τοῦ Δ. Σ, δησειρὰ ἀπὸ τὶς εἰσηγήσεις της μὲ τίτλο «Εμοσίευαν κείμενα τοῦ Ἴωνος Δραγούμη, συνΘΝΟΚΡΑΤΙΑ» για V01 ἐνισχυθεῐ καὶ V01 συνεχίσει τὴ δράση της. Δημοσιεύω έδῶ τὸ σημείεργασίες τοῦ χουντικοῦ καθηγητῆ καὶ ὑπουργοῦ Τσάκωνα κ.λπ.
ωμα τοῦ Διευθυντῆ τῆς Ὑπηρεσίας Νεότητος,
ποὺ εἰσηγεῖται τὴν προμήθεια 50 ἀντιτύπων
Καὶ τώρα ἂςδώσουμε τὰ έγγραφα, μὲ τὴ σειρά
πρὸς 100 δρχ., δηλ. σύνολο 5.000, ποὺ θὰ διαπου ἀναφέραμε. Στὸ τέλος παραθέτουμε ἕνα
νεμηθοῦν στοὺς φοιτητικοὺς συλλόγους, γιὰ
ἐνημερωτικό τους σημείωμα σχετικὰ1 μὲ 27
V01 έχουν ἕνα χρήσιμο ἰδεολογικὸ ἐγχειρίδια
διαλέξεις ποὺ δόθηκαν στὰ πλαίσια τῶν δραΤὸ ’ίδιο έγγραφο πληροφορεῐ ὅτι καὶ τὸ Ἀρχηστηριοτήτων τῆς E.K.N.E!
γεῐο Ἐνόπλων Δυνάμεων τὸ συνέστησε καὶ
Ἀνδρέας Λεντάκης

6) ’Υποκίνησις καὶ προτροπή τοῦ φοιτητικοῦ κόσμου ὑπὸ

E.K..NE.

τῶν Καθηγητῶν πρὸς δυναμικὴν διεκδίκησιν τῶν ἐπαγγελΕΘΝΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ματικῶν των συμφερόντων, ἐξικνουμένην μέχρι φοιτητικῶν
συγκεντρωσεων καὶ διαδηλώσεων.
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 64 (5ος ΟΡΟΦΟΣ) ο ΑΘΗΝΑΙ

Ἐν Ἀθήναις τῇ 20-2-1973
Πρὸς τὸν
Ἐξοχώτατον
Κον Γεώργιον Παπαδόπουλον
· Πρόεδρον Ἐθνικῆς Κυβερνήσεως.
- Θέμα; Φοιτητικά Προβλήματα καὶ ἐπ’ αὐτῶν Προτάσεις
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Τά αἴτια τῶν προσφάτων φοιτητικῶν ταραχῶν εἰς τὰ Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικα Ἰδρύματα ὑπῆρξανε
α) Συνήθη φοιτητικά τινα Προβλήματα ὲμφανισθέντα ῶς
παραμένοντα άνεπίλυτα.
π β) Ἀνακοινώσεις ἐπὶ θεμάτων ἀναφερομένων εἰς τὴν
’ἑπαγγελματικὴν ὲξέλιξιν καὶ ἀποκατάστασιν διαφόρων κα-

ε) Ἐπιτυχής ἑκμετάλλευσις τοῦ ἐπικρατήσαντος ζωηροῡ πλέον πνεύματος εἰς τὸν φοιτητικὸν χῶρον απὸ
πράκτορας-φοιτητὰς τοῦ Παλαιοῦ Πολιτικοῦ Κόσμου αφ’
ἑνὸς καὶ αὐτοπρόσωπος παρέμβασις ὲν εῖδει συμπαραστάσεως τοῦ ἡνωμένου Μετωπικοῦ Παλαιοκομματικοῡ Κόσμου
αφ’ ἑτέρου.
στ) Αἰφνιδία δυναμική ἑμφάνισις τῆς ὸργανωμένης συνδικαλιστικής

φοιτητικῆς

Ἀριστερᾱς

(συνθήματα-προ-

κηρύξεις κλπ) καὶ ἐπιτυχής πολιτικοποίησις τοῦ ὅλου δημιουργηθέντος κλίματος πρὸς ὄφελός της,
ΙΙ. Τά πλεῖστα τῶν άνωτέρω ἦσαν γνωστὰ εἰς τοὺς πάσης
φύσεως ὑπευθύνους κάἰ συναρμοδίους καὶ ἑπομένως κατὰ
μέγιστον ποσοστὸν θα ἔδει να εἶχον προληφθή.

XPONIKON

τηγοριῶν φοιτητῶν ἐξ ὑπευθύνων καὶ άνευθύνων φορέων.
.
,

Y) Ἀτυχεῑς άλληλοσυγκρουόμεναι καὶ άναθεωροῦσαι

Αἱ δυναμικαὶ ὲκδηλώσεις ήρχισαν ἐξ ἀφορμῆς καθαρῶς

ἀλλήλας αποφᾶσεις καὶ άνακοινώσεις των Κυβερνητικῶν

ὲπαγγελματικων αἰτημάτων των σπουδαστῶν τοῦ Πολυτε-

φορέων ὲν σχέσει πρὸς τὰ καθαρῶς ὲπαγγελμστικά Θέματα

χνείου τῃ ἐνθαρρύνσει καὶ ὺποκινήσει τοῦ ὲκπαιδευτικου
προσωπικοῦ αυτοῦ ἑνδιαφερομένου καὶ τούτου ἐπαγγελ-

Τῶν φΟΙΤηῖῶν.
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Μετα τοῦ Προσήκοντος Σεβασμοῦ
Τὸ Διοικ. Συμβούλιον τοῦ Ἐθνικοῦ Κινήματος Νέων
Ἐπιστημόνων (E.K.N.E.)
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”ξξοχιῖιτατον
’Κον Γεῶρχιον Παπιιᾶὸιιουλον
.Πρόι5ρον Ἐθνικῆς Ἐυβερνἠσιως.
Θέμι 1,οο ιτητικά Προρλῄὖατα καί ὲπάὗτῶν Προτάσεις...

’

ΚωνΙνος Βέννης, Δικηγόρος, Πρόεδρος
Ἰωάννης Ἀδαμόπουλος, Δικηγόρος, Α’ Ἀντιπρόεδρος
Πέτρος Κωστάκος, Φιλόλογος, B' Ἀντιπρόεδρος
Κυριᾱκος Ἀλεξάνδρου, Δικηγόρος, Γεν. Γραμματεὺς
Ἀντώνιος Μῑχος, Δικηγόρος, Εἰδ. Γραμματεὺς
Μιλτιάδης Ἀναστασιάδης, Δικηγόρος, Ταμίας-Σύμβουλος
Χρῑστος Παπάζογλου, Χημ. Μηχανικός, Σύμβουλος
Νικόλαος Κριθαράς, Δικηγόρος, Σύμβουλος
Εὐάγγελος Νικολούδης, Πολιτειολόγος, Κοσμήτωρ-Σύμβουλος
Χρῑοτος Μπρουτσάλάς, Χημ. Μηχανικός, Σύμβουλος
ΚωνΙνος Κοῖνος-Πανίτσας, Δικηγόρος, Σύμβουλος

T6 ulna των προσφάτων ’,ποιΙτη-ςιιιων ταραχῠν ck τὰ ’Δνῶτιιτα ’Ξκπάιόιυ-

’Ϋίᾔκππ

ματικῶς ἀμέσως, έν συνδυασμῷ με τὴν ἀτυχῆν ἀντιμετώπισιν τοῦ ὅλου έν γένει θέματος ὑπὸ τοῦ Κυβερνητικοῦ Ἐπι-

IIONIKON KINBMA NEON EHXDTBMONON

τρόπου τῆς Σχολῆς.
Αἰχμήν ἀπετέλεσε τὸ θέμα τῆς ἱδρύσεως Παραρτημάτων
ξένων Πολυτεχνείων. Ἐπεσημάνθη ό κίνδυνος ἐπαγγέλματικῶν συγκρούσεων πτυχιούχων Πολυτεχνικῶν Σχολῶν μὲ
ἀποτέλεσμα τήν δημιουργίαν ἀνησυχίας ὲν ἀναφορᾷ με την
ἑπαγγελματικήν σταδιοδρομίαν τῶν ἀποφοίτων. Τοῦτ’ αὐτὸ
ἀπετέλεσεν καὶ τήν γενεσιουργὸν ἀφορμήν ὸγκωδῶν διαδηλώσεων τάς ὁποίας έξεμεταλλεύθη, ῶς συνήθως, ή όρ-

I. Α κκκκκκκκ -ὁι-ο, κκκκκκ

Ἔν· ’ωιτν-κὴ
.

γανωμένη ἀριστερά συνδικαλιστικῆ ήγεσία τῶν περισσοτέ-

ρων Πολυτεχνικῶν Σχολῶν πρὸς δημιουργίανε
α) Ἀναταραχῆς β) Προκλήσεως τῶν Ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν εἰς έπισόδεια γ) Δημιουργίας «Θυμάτων-Ἠρωωνῃκαῑ
γενικωτέρας ἀγανακτήσεως.
T0 θέμα μετεφέρθη ἀπὸ καθαρῶς έπαγγελματικὸν εἰς
Ἀντικυβερνητικὸν Ἐπίπεδον.
Μεγάλως συνέβαλεν η ἐξ ἀλληλεγγύης ὑπσκίνησις καὶ

ἐνεργὸς συ μπαράστασις τῶν ἀλλων Πανεπιστημιακῶν Σχολῶν, προετοιμασθεισῶν ήδη ἠθικῶς, ὲκ τοῦ προηγηθέντος
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χρονικῶς ἀτυχοῦς χειρισμοῦ τοῦ θέματος τῆς ἐκλογῆς τῶν
Φοιτητικῶν αἱρετῶν Διοικήσεων,
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α) Ἐπίλυσις τῶν έπαγγελματικῶν θεμάτων μὲ συμμέτοχῆν φοιτητῶν εἰς διαλογικήν συζήτησιν.
β) Κολασμὸς τῶν ὑπευθύνων Καθηγητῶν ὑποκινητῶν
καὶ οἱουδήποτε ἀλλου ὑπευθύνου.
γ) ‘H δια καταλλήλου καὶ ἀθορύβου μεθόδου ἀπομονωσις τῶν ήγετικῶν φοιτητικῶν κομμουνιστικῶν στελεχῶν καὶ
ἠ διά παντὸς τρόπου ἀποφυγὴ δημιουργίας ΗΓΕΤΩΝ καὶ έν
γένει «Θυμάτων-ήρωων».
6) Ἐφαρμογή τοῦ Ν.ΔΙτος «Περὶ διακοπῆς τῆς ἀναβολῆς έκ τῆς οτρατεύσεως» μετα Μεγίστης ΦΕΙΔΟΥΣ καὶ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔίΝΣΙΣ ΠΟΛΙΤ. ΚΑΙ TPEX. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ
Ἀριθ. Πρωτ.ῖ

Ἐν·Ἀθήναις τῇ Μαρτίου 1973
ENHMEPQTIKON ZHMEIQMA

ΑΘΟΡΥΒΩΣ, καὶ εἰς ὅλως έξαιρετικάς καὶ μεμονωμένος

'Yn' ὅψιν τοῦ κ. Γεν. Γραμματέως f'l/Y

περιπτωσεις.
ε) Πρόληψις ὅλων τῶν Θεμάτων καὶ ουχὶ λῆψις μέτρων
καταστολῆς τούτων.

ΑΝΤΙΜ ΕΤΩΠΙΣΙΣ ΕΙΣ ΒΑΘΟΣ

Ἐνταῦθα
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Ἐπειδὴ αἱ φοιτητικαὶ ταραχαὶ έλαβον πλέον πολιτικὴν
χροιὰν ἀντικυβερνητικοῦ χαρακτῆρος καὶ πρὸς ἀποφυγὴν

δημιουργίας τοῦ έτοίμου Ἰδεολογικοῦ Κινήτρου, δέον ὅπως
άμέσως ληφθῶσιν λεπτά καὶ εύφυῆ μέτρα δια τὴν ἐκτροπὴν
τῶν ένδιαφερόντων τοῦ φοιτητικοῦ κόσμου πρὸς Ἰδεολο- ’
γίαν δημιουργικὴν καὶ συμπαραστάτιδα (χωρὶς νά εἶναι φανερὸν ούδέ ν’ ἀντιλαμβάνωνται τοῦτο οἱ φοιτηταὶ) τοῦ
Ἀναγεννητικοῦ έργου τῆς Ἐπαναστάσεως. Νά θεωροῦν, έν
ἀλλοις, ὅτι ἀγωνίζονται διά τὸν ἰδικόν των ἀγῶνα.
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΓΙΟΥΡΓΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΝΣΙΣ ΠΟΛ. & TPEX. ΥΠΟΘΙΞΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ
_

Ἐν Ἀθήναις τῇ

Μαΐου 1973

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
’Υπ’ ὅψιν K. Γενικοῦ Γραμματέως Γ.Γ. ΠΙΥ.

ΘΕΜΑ; Ἀγορά Ἀντιτύπων Ἐγχειριδίου ὑπὸ τόν τίτλον «EΘΝΟΚΡΑΤΙΑ».
1. Τὸ Ἐθνικὸν Κίνημα Νέων ’Ἐπιστημόνων διά τοῦ ἀπὸ
15-5-73 ἐγγράφου του, αἰτεῖται τὴν ὑφ’ ήμῶν ἀγοράν ἀντιτύπων τῶν εἰσηγήσεών του ύπο τὸν τίτλον «ΕΘΝΟΚΡΑΤΙΑ»
έπὶ σκοπῷ ένισχύσεώς του, πρὸς συνέχισιν τῆς δράσεως
τουτου.
2. Ἠ ἡμετέρα Διεύθυνσις κρίνουσα σκόπιμον τὴν ἀγο-

ράν τοῦ έν θέματι ἐγχειριδίου, ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ τὴν προμήθειαν
50 ἀντιτύπων έκ τούτου ήτοι 5Ο,>< 100 = 5.000 καὶ τὴν έν
συνεχείᾳ διανομήν των εἰς τοὺς Φοιτητικοὺς Συλλόγους,

τὸν τομέα τῆς ένημερώσεως τῆς κοινῆς γνώμης, έπὶ πλέον
δέ, διά τῆς συσπειρώσεως πέριξ αὐτῆς ἀριθμοῦ έκ τῶν
,ὑγειῶς σκεπτομένων Ἐλλήνων, δημιουργεῖ μίαν ύποδομὴν
· εἰς τὸν χῶρον τῶν νέων ἐπιστημόνων.
3. Διά τῶν ὺποβληθεισῶν προτάσεων, ὅντως ἐπραγμα- τοποίησαν μίαν τομὴν εἰς τὸ πρόβλημα καὶ συνήγαγον πο· λύτιμα συμπεράσματά, τά ὁποῖα δέον ὅπως μελετήσουν
“ ἐπισταμένως, ἵνα στοιχεῖα έξ αὑτῶν ληφθοῦν ὑπ’ ὅψιν κατα
τὴν προσεχῆ ἀντιμετώπισιν τοῦ ὅλου φοιτητικοῦ προβλήμα-

οἵτινες φρονοῦμεν ὅτι θά ἀποκτήσωσιν ἓν χρήσιμον ἰδεολογικὸν ἐγχειρίδιον. Κατά πληροφορία μας, τὸ έν λόγῳ βιβλίον

κατόπιν συστάσεως τοῦ Ἀρχηγείου Ἐνόπλων Δυνάμεων,
κυκλοφορεῖ καὶ μεταξὺ τῶν Ἀξιωματικῶν.
3. Ἐν καταφατικῇ περιπτώσει, προτείνομεν ὅπως ἐπιχορηγηθῇ ό Ἐθνικὸς Φοιτητικὸς Σύλλογος ΠΑΣΠἘ διά τοῦ ῶς
ἀνω ποσοῦ, διά τὴν ἀγοράν τῶν ἀντιτύπων, ή δὲ δαπάνη θα
βαρύνῃ τὸν προϋπολογισμὸν τῆς Διευθύνσεως Νεότητος
έπὶ Εῐδ. Φορ. 10-110 καὶ Κ.Α. 2381 τοῦ Οἰκονομικοῦ έτους

τος.
4. Δι’ ὅ καὶ εἰσηγούμεθα ὅπως ἐκφράσωμεν τας εὐχαριστίας μσς, ὡς προσηρτημένως καὶ έν σχεδίῳ ύποβάλωμεν.
,
Ὁ Διευθυντὴς
Ἀπόοτολος Μῑχος

·

Ὁ Διευθυντὴς
Ἀπόοτολος Μῑχος

Ἀπόψεις κ. Γενικοῦ Διευθυντοῡ Π. 8ι Τ.Υ.

k Ὀ Γενικὸς Διευθυντὴς
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Εθνικά Κοινωνικά Ἐπιστημόνικα π.χ.,
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d““‘""'lGV“c; 13132.70, 4) "EKBemq της πολιτικης

καταστάσεως τῆς Ἐλλάδας ένώπιον τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν
ὑποθέσεων τῆς Ἀμερικανικῆς γερουσίας δι’ εἱδικῆς έξουσιοδοτήσεως ὺπογεγραμμένη ὑπὸ ἐπιστημόνων τοῡ Προέδρου τοῦ Παρορτήματος ΕΚΝΕ Ἀμερικῆς κ. Γ. Κωνοταντίνου καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀριζόνας. 5) Χορσεσπερὶς ὑπὸ τοῦ Γυναικείου τμήματος
εἰς κέντρον Ἀργὼ Βουλιαγμένης (11 Σεπτεμβρίου 71), 6) Α’ Συνέδριον ΕΚΝΕ (3-5 Δεκεμβρίου 1971), 7) Χοροεσπερὶς ΕΚΝΕ (16 Φεβρουαρίου 1972), 8) Κήρυξις τοῦ ἔτους 1972 καὶ ’Ἐτους τῆς Μεγά- λης Ἰδέας, 9) Ἐκδήλωσις εἰς Ξενοδοχεῑον Χίλτον δια τὴν Μεγάλην
’ἰδέα τοῦ Ἑλληνισμοῦ (15 Μαΐου 1972), 10) Μνημόσυνον εἰς Καισαριανὴ 13.12.72, 11) Συνεστίασις καὶ ὁμιλία τῆς King Pallas μὲ θέμα ἡ
Δημοκρατία ἀλλοτε καὶ νῦν» Ὀκτώμβριος 72, 12) Χοροεσπερὶς εἰς
Ξενοδοχεῑον Abassador Φεβρουάριος 73, 13) Νοέμβριος 72 έγκαίνια παραρτήματος Λονδίνρυ, 14) Μάρτιος 73 ὲγκαίνια παραρτήμα-

ἶὲῗ Σῖῖὶδὲῗοῼῗῗῗιρὲῗαρἕὲ°§§§$§u1575039753“131%5253333T‘éfé
έπαρχίαν ”Αρτα, Θεσσαλονίκη, Βέρροιαν, Βόλον, Γκούρα Κορινθίας
ὅπου ὡμίλησαν μέλη τῆς ΕΚΝΕ
18) Ἐκδηλώσεις Παραρτήματος Ἀριζόνας.
10v) 25 Ἀπριλίου 1971 τῆς Ἀριζόνα επὶ τῇ έπετείῳ 21ης Ἀπριλίου καὶτῆς ’Ἐθνικῆς Παλλιγγενεσίας. Κήρυξις ὑπὸ τοῦ Δημάρχου
Ἀριζόνας τὴν ἡμέρα τοῦ έλληνος ἐπιστήμονος τῆς Ἀμερικῆς.
2ον) Ἀναγνώρισις τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης ὑπὸ τοῦ Πανεπιστη-ιου
μ 30v) Περίπτερον ΕΚΝΕ εἰς Α’ Διεθνὴν ἔκθεσιν Ἀριζόνος.
4) Ἐκδήλωσις ἐπὶ τῇ 5η Ἐπετείῳ τῆς 21ης Ἀπριλίου 1971.
5) Προκήρυξις διαγωνισμοῡ πρὸς τοὺς νέους ἀποδήμους ”Ελλη-

ἕῖἓῦἓῖέἓὲἳὲξῗιῖίὲιὲῗιὲἍἏὲἅὲἒιΞἘὴῆῆς Ἑλληνικῆς K°°“°°"°‘
6) Διοργανώσεις τοῦ Παγκοσμίου Συνεδρίου τοῦ ΕΚΝΕ Ἰούλιος
75. Παραρτήματα 1973 California, (Los Angeles, San Francisco),
· Iowa. Arizona. Libya, England, Πειραιεύς, Πέραμα.
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Ἀπόφασις κ. Γενικοῦ Γραμματέως Γ.Γ. H/Y.
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Γραμμὴ ἐνεργείας ὑπὸ K. Γεν. Γραμματέως

ἐπειδὴ τραγουδοῦσε λα’ίκὰ τραγούδια για τοὺς συγκρατουμένους του. Τοῦ έσπασαν με τοὺς ὑποκόπανους τῶν ὅπλων τα
χέρια, λέγοντας «για να μάθεις να μὴν ξαναπιάσεις τὴν κιθάρα». “Ωστόσσ ὁ Βίκτορ Χάρα συνέχισε νὰ τραγσυδάει γιὰ
τοὺς συγκρατουμένους του. Τὸν κατέβασαν λοιπὸν στ’ ἀποδυ-

τήρια καὶ του σμπαράλιασαν τὰ πόδια με ριπὲς αὐτόματοι), λέγοντας «για να μάθεις να μὴν ξανατραγουδησεις». Τότε αὐτός,
ποὺ έβλεπε 16 αιμα του νά τοεχει, που κατάλαβεότι ὴ πνοή του
θὰ ε’β,ἀινε στὸ Στάδιο της Χιλῆς, ἄνοιξε τό στόμα 101) καὶ τραγούδησε δυνατά για να τόν ἀκουσει 16 γεμάτο Στάδιο, τὸν ύμνο
τοῦ κόμματος της ΛαίκηςΕ’νωσης μέχρι ἐκεῖ που ᾔ φωνή του
μπορσυσε ν I‘I τὸν πάει μέχρι ἐκεῖ που 1‘0 κορμί του ειχε ἀδειάσει
ἀπὸ τὸ αιμα του. T6 ποιημα «Στάδιο Χιλης» έμεινε λοιπὸν ἀτε-

λειωτο και χωρὶς μουσικη παραδομένσ σ 00106gIπου έχουν
ἀποφασίσει, ὅ τι εἶχε αποφασίσει κι ό Βίκτορ Χάρα.

Στάδιο Χιλῆς.
Εἴμαστε χιλιάδες πέντε
or)? μεριὰ αὐτη τῆς πόλης
εἴμαστε χιλιάδες πέντε.
Πόσοι θᾶμαστε ὅλοι κι ὅλοι
,ιιὲς στὶς πόλεις καὶ 01)? χώρα,Εἴμαστε ἐδῶ δέκα χιλιάδες χέρια
πο ὑ σπέρνουν καὶ κινοῦν τὰ έργοστάσι α.
Τόσος κόσμος πεινασμένος, στὸ κρύο, Ἀγωνία.
BIKTOP XA PA
Καταγεται ἀπὸ πολὺ φτωχη αγροτικη σι’κογένεια.
Γεννηθηκε τὸ 7934 στη Νότια Χιλη. Παίζει κιθάρα ἀπὸ
πολὺ μικρός. Ἠρθε 0T6 Σαντιάγο ’όπου σπούδασε
μουσικὴ φολκλὸρ Kai θέατρο. Δημιούργησε τὸ λαϊκὸ
συγκρότημα QU/LAPALLUN Kai γόρισε ὁλόκληρη τη
Λατινικη Ἀμερικη, καθώς καὶ εὑρωπαϊκὲς χῶρες.
Κιθαριστης, συνθέτης, τραγουδιστης Kai οτιχουργός,
θεωρεῖται, μετὰ τη BIO/151a Πάρα, σάν ό κυριώτερος
ἀντιπρόσωπος τῆς Χιλιανῆς λαϊκῆς μουσικῆς. Ἀπὸ 20
χρόνων μέλος τοῦ ΚΚ Χιλῆς. Διευθυντὴς γιό( πολλὰ χρόνια
τοῦ Ἰνστιτούτου Θεάτρου τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ
Σαντιόιγο. Παντρεμένος μὲ 506 παιδιά, Θα μποροῦσε να

συγκριθει· η προρωπικότητά του μὲ ἐκεινη τοῦ Μίκη
Θεοδωράκη- μόνο ποι) 6 Θεοδωράκης ἐπέζησε τῶν
δικτατόρων. Τροβαδοῦρος της δημοκρατίαις κοιι τῆς
ἐλευθερίας ἔπαιξε σημαντικότατο ρόλο στη σοσιαλιστικὴ
ἐπανάσταση τοι) δολοφονηθέντος προέδρου Αλιέντε.

Δολοφονηθηκε κατα τὸν πιὸ έπαιαχυντο τρόπο άπὸ έναν
άλητη «οτρατηγο-ἀρχηγὸ», μια μερα μετὰ τὸ αἱματηρὸ
πραξικόπημα της 77ης Σεπτεμβρίου 7973.

«ΣτάὸιΟ Χιλῆς»
3Ανέκδοτο ποίημα
τοῦ Βίκτορ Χάρα

Πανικός καὶ τρέλα. Ἕξη ἀπὸ τοὺς δικούς μας
χάθηκαν στὸ ἄπειρο τῶν ἀστεριιῦν.
Ἕνας νεκρός,
ἕνας χτυπημένος ὅπως ποτὲ δέν φανταζόμουν
ὅτι μπορεῖ να χτυπηθεῖ ἀνθρώπινο ὅν, οί ὑπόλοιποι
τέσσερεις - άφήνοντας στην ἄκρη τοὺς φόβους πήδηξαν 016 κενδ
ἢ βάρεσαν τὸ κεφάλι τους στὸν τοῖχο.
”Ομως ὅλοι...ὅλοι, μὲ τὴν άκλόνητη ματια τοῦ
θανάτου. Τέτοιο τρόμο φέρνει
τὸ πρόσωπο τοῦ φασισμοῦ,
τόσο τέλεια πετυχαίνει τὰ σχέδιά του,
τίποτα δέν τόνε νοιάζει.
T6 αἷμα γιὰ τοὺς φασίστες εἶναι
παράσημα
ὁ φόνος ειναι πραξη
ἡρω ισμο 1').
Τουτος εἶναι 6 κόσμος που ε’φτιαξες, Θεε μου,Γι αυτδ τδ κατασκεύασμα 7117/01/ οι ἑφτὰ μέρες
ποὺ ὀρθώθηκες καὶ δούλεψες;
Μ έσα ἀπὸ τέσσερες τοίχους στέκεται
ἕνα νούμερο - μόνο - καὶ δέν ἐνοχλεῖ.
Λίγο-λίγο ἀγαποῠσε τὸν θάνατο.
”Ομως βαραίνει I? καρδιά μου,
να βλέπω τοιίτη τὴν ἀκύμαντη ἄμπωτη,
που ἀπὸ κάτω κρύβει τὸν ρυθμδ τῶν μηχανῶν,
ε’νῶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ οἱ στρατιωτικοὶ
στέκουν μὲ πρόσωπα κυράτσας γλυκερῆς.
Καὶ Μεξικδ καὶ Κούβα κι ὁ κόσμος,
ὅλοι νὰ σκούζουν yI’ αὐτὴ τὴν ἀνομία.
Πόσοι νᾶμαστε σ’ ὅλη τὴν πατρίδα μου,T6 αἷμα τοῦ σύντροφου Προέδρου

Ὁ Χιλιανὸς συγγραφέας Κάρλσς Δρόγκετ ἔγραψε ὅτι «τά δάχτυλα χρησιμεύουν για να διηγεῖται κανεὶς τὴ ζωὴ τοῦ λαοῦ ἢ
για να μετράει δ()λλάρια; πρέπει ὁ καθένας ν’ ἀποφασίσει τί, θα
κάμει ἀπὸ τὰ δύο». Ὁ Βίκτορ Χάρα εἶχε τὰ δάχτυλά του γιὰ νά
διηγεῖται καὶ να τραγουδάει τὴ ζωὴ τοῦ λαοῦ, τὴν ἀγάπη καὶτὸν
101/0 καὶ τό θάνατό. έτσι ὅπως αὐτὸς ἤξερε. Ἐπειδὴ εἶχε ἀποφασίσει νὰ κάμει αὑτό. Ἐίχε ἀποφασίσει νά μείνει μέχρι τὸ τέλος
στὴ ,ιιεσιά εκείνων που «σπέρνουν καὶ κινοῦν εργοστάσια»
Ἠξερεότι γι αὑτὴ τὴν τοποίιετησι] καὶ γι αὑτὴ τὴν ἀμετάκλητη
ἀπόφαση, σί δύναμεις :101‘ είχαν βάλει στόχο τὴ χωρα του, θα
τὸν τιμωροῦσαν Τὸν τιμιίιρησαν ’έτσι ὅπως ἰ’σως δὲν ειχε φανταστεῐ Κι αυτὸς αντισταθηκε ἴσωςε’τσι ὅπως δὲν εἶχε φανταστεῖ
ὅτι θα μποροῦσε ν αντισταθεῖῑ κρατσύιιιιῑω 016 Ἐθνικὸ Στά610 τοῦ Σαντιάγο (γνωστὸ σαν «21I'I6I0 X17115»), βασανίστηκε,

χτυπάει πιὸ δυνατὰ ἀπὸ βόμβες και μυδράλλια.
”Ετσι θα χτυπήσει πάλι I? γροθιά μας]
Ὤχ, τραγούδι, πίκρα που μοῦ φέρνειςί

Ὅταν πρόκειται νὰ τραγουδήσω, τρομάζουνί
Τρόμος σὰν κι αὐτὸν ποὺ ζῶ,
τρόμος σὰν κι αὐτὸν που πεθαίνω. Τοὺς τρομάζω.
Κι ὅταν δὲν τραγουδῶ, αὐτὰ τὰ λίγα λεφτα
στὸν ἀτέλειωτο χρόνο, ἡ σιωπή μου μένει
στόχος τοῦ τραγουδιοῦ μοῄυ. ”Οπως κι ἡ κραυγή μου.
’Ὀ,τι βλέπω, ποτὲ ὁὲν τὸ εἰχα δεῖ,
ὅ,τι ἔνιωσα καὶ νιώθω,

σπρώχνουν νά ξεβλαστήσει ἡ στιγμή...
Παρουσίαση KI ἀπόδοση f

cH εἰκαστικὴ ζωὴ στὴ Θεσσαλονίκη
τη χρονιὰ 7101‘) πέρασε
Τοῦ Χάρη Καμπουρίδη

Γιά νὰ δεῖ κανεὶς τὴν εἰκαστικὴ ζωὴ τῆς Θεσσαλονίκης στὴ λειτουργία της
εἰναι άπαραίτητη μιὰ - ἔστω καὶ ἐπιγραμματικὴ - ἀναφορὰ στὶς συνθῆκες
που τη γεννοῦν καὶ καθορίζουν τὸν τρόπο γίγνεσθαι τῆς παραγωγῆς της·
θά’ πρεπε δηλ. v61 ἔχει κανεὶς ὑπ’ ὄψη του ὅτι.’

l. Στὴ Θεσσαλονίκη σήμερα ζοῦν καὶ ἐργάζονται περὶ τοὺς 40 ζωγράφοι καὶ γλύπτες.
ἦ

’ ’ Ἰ ,

u Χαρης Καμπουρίδης ζεῖ Kai ἐργάζεται οτὴ
Θεσσαλονίκη. Ἀπὸ τὸ 7968 πῆρε μέρος σὲ
πολλὲς ὁμαδικές (ΘεσΙνίκη, Ἀθήνα), Kai éKa»

Ἰωόιννα Μανωλεδάκη-Λαζαρίδη. ”Εργο ἀπὸ τὴν
έκθεση στὸν Κοχλία.

σέων (πραγματοποιήθηκαν 35 τουλάχιστον
ἀτομικὲς καὶ 25 ὁμαδικές).
2. Ἡ μεγάλη παρουσία Θεσσαλονικιῶν ἀνάμεσα στοὺς σημαντικότερους ἐκθέτες καὶ ἡ ἐντονη δραστηριότητα τῶν νεότερων (5 άτομικές, 10 ὁμαδικές).
3. Ἡ ἐπανεμφάνιοη μετὰ ἀπὸ πολυετὴ ἀπουη
· σία τῆς Ἰωάννας Μανωλεδάκη καὶ τοῦ Γιάννη Σβορώνου, δυὸ ζωγράφων ἀπὸ τοὺς πιὸ
σημαντικοὺς καὶ ἀντιπροσωπευτικοὺς τῆς
Θεσσαλονίκης.
4. Ἡ ἐπαναλειτουργία τῆς «Τέχνης» καὶ ἡ ιοργάνωση ἀπ’ αὐτὴν τῶν δυὸ τελευταίων ἐκθέσεων τῆς σειρᾶς «Ἕλληνες ζωγράφοι τοῦ
20οῠ αἰῶνα».
I aw I 5. Οῐ ἐκθέσεις τῶν δύο γλυπτῶν Κουλεντιανοῦ καὶ Θόδωρου, ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους Ἕλληνες ποὺ ζοῦν καὶ δουλεύουν στὴ
Πάνου Παπανάκου; Παραθαλάσσιο χωριὸ.
Γαλλία.
Οῦσιαστικὰ ἡ σαιζὸν ἀρχισε μὲ τὴν ὁμαὸικὴ
«Προσφορὰ οτὴν Κύπρο» (9-26 Σεπτ.) στην
4. T6 κοινὸ ποὺ ἐνδιαφέρεται καὶ ποὺ πα«Τέχνη». Πῆραν μέρος ὅλοι σχεδὸν οἱ καλλιτέρακολουθεῖ τὶς ἐκθέσεις, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς φοιχνες τῆς Θεσσαλονίκης καὶ ἀρκετοὶ ἀπο άλλες
’τητές καὶ τοὺς διανοούμενους, εἶναι σὲ συνβορειοελλαδικὲς πόλεις. Ἡ εκθεση οιυτη, ἀν
:
τριπτικὸ ποσοστὸ κάτοικοι τοῦ κέντρου τῆς
καὶ εἶχε σαφῶς οἰκονομικὸ στόχο, υπηρξε και
πόλης - προφανῶς τὰ ἀστικὰ καὶ μεγαλο.
,
ἀξιόλογο καλλιτεχνικὸ γεγονός.
αστικὰ κοινωνικὰ στρώματα. Ἀπ’ αὑτοὺς κυ216 ίδιο περίπου χρονικο διάστημα o_I
ρίως προέρχεται τὸ «ἀγοραστικὸ κοινό», ἐνῶ
σπουδαστὲς τῆς Σχολῆς Διακοσμητικης του
ὑπάρχουν 20 τουλάχιστον συστηματικσὶ συλείδη» παρουσίασαν συλλογικὰ τὴ δουἱ«Εὐκλ
λὲκτε .
β
στὸν «KoxMoI»,
τους
λειά
Τὰςάστικὰ-ἀγοραστικὰ στρώματα εἶναι άλιας»,
(«Κοχλ
ΝΗ
ΓΑΛΑ
Δ.
τοῦ
ἐκθεση
Στὴν
λωστε ὁ κύριος στόχος τῆς δραστηριότητας

19 - 9 ὥς 2 - 10) ἐκτέθηκαν περὶτὰ 100 χαρα-

_,

ὅλων τῶν γκαλερὶ - καὶ μόνο ὁ «Κοχλίας» καὶὴ

..

«Τέχνη» προγραμματισαν ἢ όργάνωσαν ἤδη
ἐκθέσεις στὰ προάστια ἢ σ’ ἐπαρχιακὲς πόλεις.

7
«

Φιλοσοφικὴ Σχολὴ Θεσίνίκης Χρύσανθος
Χρήστου όργανώνει τακτικὰ ξεναγήσεις στὶς
πιὸ ἀξιόλογες ἀπὸ τις ἐκθέσεις ἐνῶ κριτικὲς
ὃημοσιεύονται σὲ μιὰ ἐφημερίδα καὶ στὸ περιὀδικὸκΔιαγώνιος».
B’ - Κυρίαρχα γεγονότα τῆς ἐφετινῆς χρογιᾶς (ἐπὴν εἰκαστικὴ κίνηση τῆς Θεσσαλονίκης

Μὶ» (5 - 20 Νοεμβρ.) μιὰ σειρὰ ἀπὸ λιθογραφίες ποὺ δὲν ξεπερνοῦσαν τὶς τεχνικές τους

υπηρ ow:
1. Ἡ ποσοτικὴ αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐκθέ-

ἀρετές· ἡ έκθεση τοῦ Μ. ΓΕΩΡΓΑ (ἴδἰα ἐποχὴ
στὸν «Κοχλία») προκάλεσε μεγάλα ενδιαφέ-

Ὁ καθηγητὴς τῆς Ἱστορίας τῆς Τέχνης στὴ

}

κτικὰ καὶ σχέδιά τοῦ ἀξιόλογου αὐτου καλλιτέχνη ποὺ έζησε στὴ Γαλλία, ἐνῶ στὴν ἐκθεση
τοῦ Λ. ΚΑΝΑΚΑΚΗ ποὺ τὸν διαδέχτηκε εἴδαμε εἴκοσι ἔργα τῆς πρόσφατης δουλειας του
ἕδιναν
ὅπου οἱ ρεαλιστικές του ἀπεικονίεζεις

στὰ ἀπομονωμένα ἀντικείμενά του υπερρεαλιστικὲς ὄψεις.

,

Ὁ K. T2OKAH2 παρουσίασε στὸ «Ζητᾳ -

νε δυό άτομικὲς ἐκθέσεις Ζωγραφικῆς (navνενα 7972, Θεσσαλονίκη 1974),
Σπούδασε an? Φιλοσοφικὴ Σχολὴ Ἰωαννίνων Kai τώρα ἑτοιμάζει διδακτορικη ἐργασία
οτην Ἕδρα Ἱστορίας τῆς Τέχνης της Φιλοσοφικῆς Σχολης Θεσίνίκης.
Συνεργόιστηκε μὲ κριτικὲς Kai δοκίμια σὲ διάφορα περιοδικὸ( κι ἐφημερίδες. Κριτικὸς είκαστικών στην ἐφημερίδα «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ».
·

Παῦλος Βασιλειαδης

ρονῑ Στὰ 25 ἔργα του τὸ φῶς καὶ ἡ λεπτομερὴς
περιγραφὴ έδινε στά θέματα του (σπίτια, ἀντικείμενα, νεκρὰ τοπία) ποιητικὸ λυρισμό· ἀντίθετα, ὅπου οἱ ἀναφορές του εἶχαν «προβληματισμένο» χαρακτῆρα (φαντάροι, σημαῖες
σὰν δηλωτικὰ σύμβολα κ.λπ.) χανόταν μεγάλο
μέρος τῆς ἀρετῆς τους. Στὸ δεύτερο δεκάπενθήμερο τοῦ Νοέμβρη έγινε στὸ «Γκαῐτε» ἡ B’
Ἔκθεση Νέων Ζωγράφων Θεσσαλονίκης, χωρὶς πάντως νὰ φτάσει τὴ μαζικότητα καὶ τὴν
ποιότητα τῆς πρώτης (1970).
Οἱ πιὸ ἀξιόλογες ἐκθέσεις τοῦ Δεκέμβρη
ὑπῆρξαν τῆς Βάσως Κυριάκη («Ζήτα - Μ’ί»).
τῆς Χριστίνας Ζερβοῦ («Κοχλίας»), Ταπισερὶ
συνεργατῶν τῆς γκαλερὶ «Νέες Μορφὲς»
(«Κοχλίας») καὶ ἡ έκθεση τοῦ ΣΤ. ΜΑΥΡΟ-

MATH στὴν «Τέχνη». Στὴν ἐκθεσή του αὐτὴ ὁ
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ν ,ἐκ « .0111-

Ἀπ’ αὐτοὺς μόνο ένα ποσοστὸ 15% έχουν κά-

νει «τυπικὲς» σπουδὲς σὲ σχετικὲς σχσλές, ενῶ
τὸ ποσοστὸ αὐτῶν ποὺ εἶναι γνωστοὶ καὶ «ἐγκυροι» καὶ ἐξω ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη (=
Ἀθήνα) ξεπερνά ὁπωσδήποτε 16 μισὸ τοῦ
συνόλου.
ᾖ2. Οἱ φορεῖς πού δισργανώνουν ἐκθέσεις
εἰναιῑ α) 6 ἐπαγγελματικες γκαλερὶ («”Αρσα»,
«Ἐνημέρωση», «Διαγώνιος», «Ζήτα-Μί»,
«Κοχλίας», «Τέχνη»), β) Οἱ ξένες πολιτιστικές
ἀπσστολὲς (κυρίως τὸ Γαλλικὸ Λύκειο καὶ τὸ
«Γκαῖτε»), γ) - σπανιώτερα - Τράπεζες, ξενοδοχεῖα κ.λπ.
3. Ἐπίσημοι μουσειακοὶ φορεῖς - χωρὶς
ἀκόμα ὀργάνωση καὶ σχεδιασμὸ τῆς δραστηριότητάς τους —— σύγχρονης τέχνης εἶναιῑ α) ἡ
Πινακοθήκη τοῦ Ὶδρύματος Ἐθνικῆς Τραπέζης, ποὺ ἐγκαινιάστηκε πρόσφατα, β) ἡ Πινακοθηκη τοῦ Δήμου, γ) ἡ Πινακοθηκη τοῦ
(ζίἒριστοτελείσυ Πανίμίου, 6) τὸ· Τελλόγλειο
ρυμα.

Σ*

Μαυρομάτης συνέχισε τὴν παρουσίαση τῶν
ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου μοτίβων του (τραῐνα,
βαγόνια, σταθμοὶ) καὶ φάνηκε νὰ μὴν ξεπερνᾶ
τὴν πρώτη ὸψη τῶν θεμάτων του για νὰ προχωρήσει of»: πιὸ συγκεκριμένες καταγραφές.
Ἡ νέα χρονιὰ έρχισε μέ ὁμαδικὲς ἐκθέσεις
ὃυὸ ὁμάδων ζωγράφων τῆς νεότερης γενιᾶς
τῆς Θεσσαλονίκης. Ἡ πρώτη χρονικὰ έγινε
στὸν «Κοχλία» (Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Ξ. ΒΥΣΙΟΣ, A. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Α. ΙΣΑΡΗΣ, Χ. ΚΑΜ-

ΠΟΥΡΙΔΗΣ) καὶ ἡ δεύτερη στὸ Γαλλικὸ Λύκειο (Γ. ΑΠΟΤΣΟΣ, Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ,

’

Γ. ΛΑΖΟΓΚΑΣ, K. ΜΟΚΑΛΗΣ, N. ΣΙΛΗΣ,
ΣΤ. ΣΚΟΥΛΟΣ). Ἀπὸ τὶς ἐκθέσεις αὐτὲς ξεχώρισαν οἱ κατασκευαστικὲς ἀρετὲς στὴ δουλειὰ τῶν Μόκαλη καὶ Σκούλου, οἱ συνθετικὲς
ἱκανότητες τῶν Λαζόγκα καὶ Ἀπότσου, οἱ
πλαοτικὲς έρευνες τοῦ Βασιλειάὸη στὸν χωρο
τῆς ἑλληνικής μυθολογίας, ἡ ἓντεχνη ἐμβολὴ
στοιχείων ΠΟΠ στὴ δουλειὰ τοῦ Γεωργίου καὶ
τὰ καλὰ ὀργανωμένα πλάνα στοὺς χώρους τοῦ
Κωνοταντινίδη.
Ὁ Γ. ΣΙΚῙΞΛΙΩΤΗΣ παρουσίασε στὴν «Τέχνη» τὰ χαρακτικά του μὲ θέμα τὴν Ἀγγλία,
ποὺ πέρα ἀπὸ τὶς τεχνικές τους ἀρετὲς δὲν ξέφευγαν ἀπὸ περιγραφικὰ - διακοσμητικὰ
πλαίσια. Ἡ ἓκθεση τῆς I. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ
(«Κοχλιάς», 23 - 1 ὣς 9 - 2) ὑπῆρξε ἰδιαίτερα
σπουδαῑο γεγονός; Μέσα σὲ μιὰ ἐπίδειξη ἐλέγχου πολλαπλῶν ὲκφραστικᾶγν μέσων οἱ 20
περίπου πίνακές της - ὅπου θέματα ἱστορικοῦ
περιβάλλοντος (μηχανές, σπίτια, λιμάνια, πολεμικὲς μηχανὲς), έντυπο καὶ διαδοχικὰ έπεξεργασμένο ὑλικό, χρώματα καὶ φωτοευαίσθητες χημικὲς οὐσίες - ὲνώθηκαν σ’ ένα δυναμικὸ
σύνολο, ὲνῶ τὰ ἐπὶ μέρους καὶ τὰ γενικότερα
συνθετικά της ἀποτελέσματα δήλωσαν κωδικοποιημένα μιὰ εὐαίσθητη καὶ σαφῶς κοινωνικὰ τοποθετημένη συνείδηση.
Στὶς ἐκθέσεις τοῦ Φλεβάρη δέσποσε ἠ έκθεση τοῦ KOYAENTIANOY στὸ Γαλλικὸ Λύκειο. Χωρὶς νὰ εἶναι ἐντελῶς ὰντιπροσωπευτικὴ τῆς δουλειᾶς τοῦ γνωστοῦ γλύπτη, ἔδειξε
μὲ τὶς ρωμαλέες ὀξεῐες φόρμες του τοὺς έκφραστικοὺς στόχους του, που ὡστόσο δὲν ἠταν
καὶ τόσο σύγχρονοι. Στὴν τρίτη κατὰ σειρὰ έκθεση «Ἕλληνες Ζωγράφοι τοῦ 20 αἰῶνα» στὴν
«Τέχνη» πήραν μέρος οἱ Γ. ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ,-Γ.

ᾖ

χρονικὸ διάστημα ὁ A. ΠΑΝΤΟΣ κάνει στὴν
«”Αρσα» τὴν πρώτη του ὰτομικὴ ἀφήνοντας
πολλὲς ὑποσχέσεις γιὰ τὴν έξέλιξη τοῦ προβληματισμοῦ του.
Ἡ έκθεση ὅμως ἐκείνη που μπορεῖ νὰ χαρακτηρίζει γιὰ τὴν περασμένη χρονιὰ τὴν εἰκαστικὴ ζωὴ τῆς Θεσσαλονίκης ὑπῆρξε ἀναμφίβολα ἡ έκθεση τοῦ ΘΟΔΩΡΟΥ στὸ Γαλλικὸ
Λύκειο. Ὁ Θόδωρος, ἐκφραστὴς σὲ ένδελεχὴ
βαθμὸ τῆς ἀντίληψης ποὺ βλέπει τὴν Τέχνη
στὰ πλαίσια δημιουργίας καὶ λειτουργίας της,
κάτοχος συγχρόνως έκφραστικῶν τρόπων στὰ
μέτρα ποὺ ὥρισαν οἱ στόχοι του, παρουσίασε
58 ἔργα του τῆς περιόδου 1963-1974. Κυρί.-.~ _;
αρχο στοιχεῖο τους οἱ εὐφυεῖς ἁπομυθοποιητικες λειτουργίες ποὺ ἀναπτύσσουν στὸν δέκτη
μέσα ἀπὸ ἕνα διαρκὲς καὶ καλὰ ὀργανωμένο
παιχνίδι Μύθου - Ἐλεγχομένων μεγεθῶν.
Ἔτσι τὸ Α’ίτημα τῆς ἀπομυθοποίησης τοῦ έργου τέχνης καὶ τῆς έπικοινωνίας του βρίσκει
στὸ έργο τοῦ Θόδωρου ἓναν ἐκπρόσωπο, ὁ
ὁποῖος, στὶς ἱστορικὰ καθοριζόμενες συνθῆκες
Τόπου καὶ Χρόνου καὶ με τὰ ἀναλόγως καθοριζόμενα ἰδεολογικὰ μέσα, δρᾶ στὸ χωρο τοῦ
έποικοδομήματος ταξικάῖ Ἀποσπᾶ ἀπὸ τὰ
καλλιτεχνικὰ κείμενα τὶς ἰδιότητες ἐκεῖνες ποὺ
τὰ κλείνουν στὰ πλαίσια τῆς μ υ θ ι κ ἡ ς σκέψης καὶ ξαναδίνει στὸ έργο τέχνης ά π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ὴ καὶ δυνατὴ νὰ ἐλεγχθεῖ ὑπό_ σταση, κοινωνικὴ - ἱστορικὴ καὶ ὂχι μεταφυσικὴ λειτουργία.
Στὶς 28 - 4 ἄνοιξε στὴν «Τέχνη» ἡ τελευταία
έκθεση τῆς προαναφερθείσης σειρᾶς μὲ ζωγράφους ποὺ γεννήθηκαν στὴν πενταετία
1925-30. Πῆραν μέρος οἱ ΑΝΤΩΝΑΚΑΤΟΥ,
ΒΑΤΖΙΑΣ, ΒΕΝΕΤΟΥΛΙΑΣ, ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ,
ΚΟΨΙΔΗΣ, ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ, ΜΟΣΧΙΔΗΣ,
»ψ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΡΛΑΒΑΝΤΖΑΣ,

ΠΗΛΑΔΑΚΙ-ΙΣ,

ΠΡΕΚΑΣ,

ΒΑΡΛΑΜΟΣ, Γ. ΓΑΙΤΗΣ, E. KAKOYAIAH,

του οτόχους νὰ πραγματοποιηθοῡν ἱκανοποι-

ΣΤ. ΛΟΓΟΘΙΞΤΗΣ, ΑΣ. ΜΠΑΧΑΡΙΑΝ, Δ.
ΠΕΡΔΠζΙΔΗΣ, Ν. ΣΑΧΙΝΗΣ, Γ, ΣΒΟΡΩΝΟΣ, ΣΤ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΤΕ-

ητικά.

ΤΣΗΣ, Γ. ΤΟΥΓΙΑΣ καὶ K. ΤΣΙΖΕΚ.

Ἐν τῶ μεταξὺ ἡ «Ἐνημέρωση» (ποὺ άρχισε
νὰ λειτουργεῖ ἀπὸ τίς 29 —— l μὲ πολλὲς φιλοδοξίες) παρουσίασε μέρος τῆς δουλειᾶς τοῦ ΑΛ.
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (1900 - 1972), ἀξιόλογου έξπρεσιονιστή ζωγράφου ποὺ πέρασε τὸ
μεγαλὺτερο μέρος τῆς ζωῆς του στὸ ἐξωτερικό.
Ὁ Γ. ΣΒΟΡΩΝΟΣ - ποὺ τὰ τελευταῖα χρό- νια ζεῖ στὴν Ἀθήνα - μὲ τὴν έκθεσή του («Κοχλίας» 6 ὣς 23 - 3) φανέρωσε τὴ μορφοπλαστικὴ εὐαισθησία ἑνὸς δημιουργοῦ ποὺ ἀπὸ
παλιὰ, ἀνήκοντας στὸν κὺκλο τοῦ περιοδικοῦ
ΚΟΧΛΙΑΣ, εἶχε ἤδη προσανατολιστεῐ σε σύγχρονες αἰσθητικὲς ἔρευνες· έκτέθηκαν 32 ἔργα
του ποὺ χαρακτηρίζσνταν ἀπὸ τὴν ὑπέρμετρη
κυριαρχία τῶν ἐκφραστικῶν του μέσων, καθὼς
ἀφορμὲς γιὰ μιὰ πιὸ «σημαντικὴ» ἐπ ικοινωνία
ἀνιχνεύσνταν, πολὺ δύσκολα. Ἡ ἓκθεση τῆς
ΓΚ. φὸν AAITNEP στὸ «Ζήτα - Μὶ» ᾶφησε
τὴν ἑντὺπωση μιᾶς εὐαίσθητης ἀλλὰ ἑξωκοινωνικὰ τοποθετημένης συνείδησης, ὲνὼ ἡ έκθεση τοῦ Γ. KAZAKH στὴν «Ἐνημέρωση»
ἔδειξε μιὰ συμπαθητικὴ δουλειὰ στὸν —- ὁπωσδήποτε περιορισμένο — τοπιογραφικὸ χῶρο.
Ἀνάλογο ἓνδιαφέρον εἶχε ἡ έκθεση τοῦ Γ.
ΔΑΡΖΕΝΤΑ Οτὴν «”Αρῦα».

“Ο καθηγητὴς Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
παρουσίασε («Κοχλίας») χαρακτικά του τῆς
περιόδου 1967 - 1974 κάνοντας νὰ φανεῖ ἡ
ἀχρηστία τῶν ἀψογων τεχνικῶν μέσων ὅταν
καλύπτουν μελοὸραματικὰ ἀρχαιοπρεπῆ ἢ
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ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΣΑΡΑΣ, ΤΣΟΚΛΗΣ,
καὶ ΧΑΤΖΗΣ. Ξεχώρισαν οἱ κατασκευὲς τοῦ
Δανιὴλ Παναγόπουλου, οἱ γεωμετρικες έρευνες τοῦ Ξαγοράρη καὶ ἡ δουλειὰ τοῦ Βενετού,λια στὴν ὁποία ,στοιχεῖα εὐαισθησίας γιὰ τὸν
κοινωνικὸ χῶρο δηλώθηκαν έμμεσα. Ἀντί·
θετα, στην έκθεση τοῦ ΣΤ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥI 1
AOY στὴν «Ἑνημέρωση» ἡ ἀδυναμία τῶν ἐκ·
’φραστικων του μέσων δὲν άφησε τοὺς καλούς
ἳῑ
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Ἡ τελευταία ἀξιόλογη έκθεση αὐτοῦ τοῦ.
μήνα ἠταν ἡ ἀτομικὴ τοῦ Γ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ
(«Κοχλίας»). Mt ξεχωριστὴ μαστοριὰ ὀργά·
νωσε ὁ Μανουσάκης μιὰ σειρὰ ἀπὸ συμβολικα
θέματα ποὺ τοῦ περιόρισαν τελικὰ τὰ πιθανὰ
ἀποτελέσματα μὴ ξεφεύγοντας τὴ συνηθισμένη
προβληματική. Στὶς - λιγότερες τὸν ἀριθμὸ νεκρές του φύσεις, ἀντίθετα, θαυμάσαμε ἓναν,
έκπληκτικὸ ρεαλισμό.
Ὁ Μάης σημαδεύτηκε ἀπὸ τὶς πρῶτες ἀτο-

μικὲς δυὸ νέων ζωγράφωνῑ Τοῦ Γ. ΛΑΖΟΓΚΑ
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στὸ «Ζήτα - Μὶ» καὶ τοῦ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ στὴν · ,τ’

κακοτοποθετημὲνα «πολιτικὰ» θέματα ἢ στὴν καλύτερη περίπτωση - τὶς «ὀμορφιὲς τοῦ
Αἰγαίου». (Ἡ έκθεση αὐτὴ φανέρωσε έντονα
Δσὰν χαρακτηριστικὸ δεῖγμα, ἀκόμα καὶ στὰ
μέτρα αἰσθητικής τῆς γλώσσας τῆς κυρίαρχης
ἰδεολογίας, τὴ χρεωκοπία τῆς ἀντίληψης ποὺ
διαχωρίζει μορφὴ ἀπὸ περιεχόμενο, «μήνυμα»
απὸ ἐκφραστικὰ μέσα).

Ἡ έκθεση τῆς Α. ΣΧΙΝΑ στὴ Μικρὴ Πινακοθήκη «Διάγωνιος» ἑγκαινιάστηκε στὶς 31 - 3.
40 περίπου σχέδιά της - που ὃὲν ἔδειξαν νὰ
ξεπερνοῦν τὴν ἐπίδραση τοῦ Ν.Γ. Πεντζίκη δηλωσαν τὴν ἀνεπάρκεια τῆς γραμμῆς, ὅταν
αυτὴ σὰν ἑκφραστικὸ μέσο άντικαθιστᾶ χρωματικοὺς ἢ μορφοπλαστικοὺς τρόπους.
Τὴ δουλειὰ τοῦ Γ, POI‘KOTH («Ἐνημέρωση» ἀπὸ 4-2) διέκρινε λιτότητα· στὸ ’ίδιο

«Ἐνημέρωση». Ὁ Βασιλείου δημιουργεῖ σου·

’ζ

ρεαλιστικες μορφὲς - μὲ σαφεῖς ὰναφορὲς

ἲ, ’-,

στοιχείων «κόμικς» - με στόχο τὴν ὰποδιορ-

_-

γάνωση κλασικῶν μυθοποιημένων συμβόλων
_
(κλόουν, ταξιδιώτης), ἐνω ό Λαζόγκας, μὲ
ἐξαιρετικὴ σχεδιαστικὴ ἱκανότητα καὶ ἐπαρκὴ ’
χρωματικὴ εὐαισθησία, περιέγραψε - μᾶλλον . ’συναισθηματικὰ —— στιγμὲς ἀπὸ τὴ στρατιωτὲΙῖιέζΙν ’1ἓῖἆῖιο ζὸωὲᾗοχλίας» διοργάνωσε ἀν
δρομικὴ ἓκθεση τοῦ Πολύκλειτου ΡΕΓΚΟ
(χρονικὸ διάστημα 1930-1975). Οἱ νεότερ
εἶχαν μοναδικὴ εὐκαιρία νὰ δοῦν μερικ“
πληκτικὰ ἔργα τοῦ Θεσσαλονικιοῡ αὑτοῦ
σκαλου ἀπὸ τὴν πρώτη του έποχὴ καὶ συ
νως ν’ ἀπορήσουν γιὰ τὴν κατιοῦσα πορεί
ποὲότητας τῆς δουλειᾱς του στὰ τελευ

χρ νια.
Ἡ χρονιὰ ἔκλεισε μὲ τὴν ἑκθεση «Σύγχρσ,

Χαρακτικὴ ὰπὸ τὸ Ἅμβοῡργο» ποὺ έγινε diff}
«Κοχλία» (καθὼς είδαμε ῆταν ἡ αἴθουσα τῇ

κυριάρχησε καὶ φέτος στὴν καλλιτεχνικὴ κί- χῆς τῆς κυρίαρχης ἰδεολογίας, καθὼς ὁ κοινωξακολουθοῠν νὰ μὴ «συγκινοῠν» τοὺς άμεσα
νηση) σὲ συνεργασία μὲ τὸ «Γκαῐτε».
νικοῦ χαρακτῆρα προβληματισμός τους ὁριένδιαφερόμενους.
Θὰ πρέπει τέλος γιὰ λόγους μεθοδολογικοὺς
οθετήθηκε μέσα σὲ κανάλια ἐπικοινωνίας · Προβλήματα ὅπως
νὰ γίνει χωριστὴ ἀναφορὰ στῆ Μικρὴ Πινακο- - ἐλεγχόμενα, γι’ αὐτὸ καὶὸ μηνυματικὸς χαρα1. Συμμετοχὴ στὶς διαδικασίες ἀλλαγῆς τοῦ
θήκη «Διαγώνιος», ποὺ λειτουργεί βασικὰ σὰν
κτῆρας τοῦ ἐργου τους ἀποσβέστηκε.
καταοτατικοῦ τοῦ Καλλιτεχνικοῦ Ἐπιμελητηἐναλλασσόμενη έκθεση τῶν συνεργατῶν της.
3. Δὲν ῆταν λίγες οἱ περιπτώσειςὸπου ὁ
ρίου καὶ συμμετοχὴ στὶς ἁποφασιστικὲς ῆ
Ἔτσι, διαχρονικά, διακρίθηκε ἡ δουλειὰ τοῦ
κοινωνικὸς προβληματισμὸς πέρασε σὰν θ ε ἐλεγκτικὲς έξουσίες τοῦ μηχανισμοῦ ποὺ καΠ. ΠΑΠΑΝΑΚΟΥ, στῆν ὁποία στοιχεῖα μεμ α τ 0 γ ρ α φ ί α (Γεωργᾶς, Λαζόγκας, Χρυθορίζει τὴν καλλιτεχνικὴ παραγωγὴ (γιὰ τοὺς
ταβυζαντινῆς τεχνικῆς, λαῑκότροπης αἴσθησης
σικόπουλος), ἐμφανιζόμενος σ’ ἕνα γενικότερα
Θεσσαλονικιοὺς μάλιστα τὸ πρόβλημα τοῦ
χώρου καὶ χρώματος καὶ μιὰ νεοελληνικὴ ἠθοπλαίσιο «ἐπίδειξης σὲ πολλὰ θέματα».
ἐλέγχου αὐτοῦ τοῦ μηχανισμοῦ, ἐκτὸς ἀπὸ ταγραφία δένονται συχνὰ σὲ ἀξιόλογα ἀποτελέΟἱ τελευταῖες παρατηρήσεις, σὲ γενίκευση,
ξικὸ ἔχει καὶ «τοπικιστικὸ» χαρακτῆρα, γιατὶ
σματα. Οἱ μεθοδευμένες έρευνες τοῦ Κ. ΤΣΙχαρακτηρίζουν ἴσως καὶ τοὺς περισσότερους
αὐτὸς πέρα ἀπ’ ὅλα τ’ ἄλλα έδρεύει καὶ ἐκΖΕΚ δίνουν κατὰ κανόνα σημαντικα αἰσθηἝλληνες καλλιτέχνες; Παρὰ τὶς σχετικα πολ- . φράζει τοὺς Ἀθηναίους συναδέλφους τους
τικὰ ἀποτελέσματα· ἡ Λευκὴ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
λὲς προθέσεις πολιτικοποίησης ἢ τουλάχιστον
σχεδὸν ἀποκλειστικὰ).
ἐπιχειρεῖ μ’ ὲπιτυχία νεορεαλιστικὲς ἀπεικονίκοινωνικοποίησης τῆς δουλειᾶς τους, σὲ τε2. Λειτουργία τῶν μουσειακων φορέων
σεις ποὺ διατηροῦν κάποιο λυρικὸ χρῶμα, ἐνῶ
λευταία άναλυση λειτουργοῦν σὰν φορεῖς παΣύγχρονης Τέχνης τῆς πόλης κατὰ τρόπο που
ὁ Φόνης ΖΟΓΓΛΟΠΙΤΗΣ περιγράφει. λιτὰ τὸν
ραγωγῆς, ἁναπαρανωγής ἢ ἔστω ὃιατηρησης νὰ έκφράζεται ἀποφασιστικὰ ἡ θέληση τῶν
καρυωτακικὸ χωρο τοῦ“Πολιίγυρου καὶ τῶν
τοῦ ἰδεολογικοῦ ἐποικοδομῆματος τοῦ συγκεἂμεσα ἐνδιαφερομένων, αὐτῶν ποὺ ἐργάζονὀρυχείων τῆς Χαλκιδικῆς.
κριμένου συστήματοςῑ Παράγουν έργα ποὺ
ται καὶ παράγουν τὰ καλλιτεχνικὰ κείμενα.
ἀφ’ ἐνὸς κυκλοφοροῦν κατὰ τὸν κυρίαρχο ἐμ3. Δημιουργία ένὸς ῆ πολλῶν μαζικων φοΓενικα χαρακτηριστικὰ τῆς περασμένης
πορευματικὸτρόπο, ένῶ ἀφ’ ἑτέρου ἐξακορέων γιὰ τὴν ὀργάνωση καὶ μεθόδευση τῆς
χρονίας (σὰν σύνολο);
λουθοῦν νὰ συντηροῦν τοὺς στόχους, τὸν χασυνδικαλιστικῆς δραστηριότητας.
1. Οἱ αἰσθητικές ’έρευνες «καθ’ ἐαυτὲς»
ρακτῆρα καὶ τὰ σημαίνοντα μέσα τῆς κυρίαρ4. Ἴδρυση Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν στῆ Θεσἐξακολουθοῦν ν’ ἀπασχολοῦν τοὺς περισσότεχης ἰδεολογίας
σαλονίκη ὥστε νὰ καταργηθεῖ τὸ μονοπώλιο
ρους (έκθέτες). Σέ πολὺ λίγους (Μανωλεδάκη,
ΥΓ; (Καὶ μερικὰ συνδικαλιστικά). Ἐνῶ τὸ
συστηματικῶν σπουδῶν - καὶ τίτλων -,ἀντιμεΘόδωρος) τὰ ἐκφραστικὰ μέσα βρέθηκαν 0’
τωπίστηκαν ὣς τώρα σε ἀτομικὸ ἐπίπεδο καὶ
πολιτικὸ κλίμα ῆταν ἀρκετὰ πρόσφορο, τὸ
ὑψηλὸ βαθμὸ ὰνάπτυξης για νὰ ποῦν κατι.
θέμα τῆς συνδικαλιστικῆς —- τουλάχιστον σὰν ἁτομικὰ προβλήματα —- μὲ σύνηθες μέσο
2. Μόνο σ’ έναν (Θόδωρος) ὑπῆρξε ὁ προδραστηριοποίησης τῶν καλλιτεχνῶν τῆς Θεστὶς «φιλικὲς προσβάσεις» πρὸς τοὺς κυρίαρβληματισμὸςτοῦ ταξικοῦ χαρακτῆρα ἀ κ ό μ α
σαλονίκης παρέμεινε πάλι σὲ χαμηλοὺς - ἀνύχους μηχανισμοῦς - ὲνῶ δυὸ ἀπόπειρες συγκαὶ τῆς γλώσσας, καὶ ἀντίστοιχη προσπαρκτους - βαθμοὺς ἀνάπτυξης. Ἕτσι τὰ
κέντρωσης γιὰ νά συζητηθσῦν σχετικα θέματα
πάθεια γιὰ δημιουργία Τέχνης ποὺ νὰ λειπερισσότερα ἀπὸ τὰ πάγια προβλήματα ποὺ
καὶ νὰ μαζικοποιηθεῑ 0 ἀνάλογος προβληματουργεῐ καὶ νὰ μὴ μυθοποιεῖ τὸν σκοπάτης.
ἀντιμετωπίζουν ὅσοι ζοῦν κι, ἐργάζονται, —
τισμός, εἶχαν ἀσήμαντα ἀποτελέσματα.
Στοὺς περισσοτέρους ὰπὸ τοὺς ἄλλους, οἱ
ἀκόμα - στῆ Θεσσαλονίκη, μαζί μ’ αὐτὰ που
προσπάθειες έγγράφηκαν μέσα στὰ ὅρια ἀνο- τὸν τελευταῐο καιρὸ ζητοῦν ἆμεση λύση, έΧάρης Καμπουρίδης

ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΙΚΡΑΣ

Πολλὰ ἀκούγσνται καὶ τελικὰ κανεὶς δὲν ξέρει τί γίνεται
’ μὲ τὴν ὑπόθεση τοῦ ἐπαναπατρισμοῡ τῶν προσφύi γων. Ὺπάρχουν ὅμως μερικὰ πράγματα, ὅπως κάi? ’ 110qu ἐπιθυμιές τῶν ἀνθρώπων, ποι) δύσκολα ἐντάσσονται σὲ συνολικὲς κατηγορίες ὁμάδων καὶ ὁπωσδή_ ποτε δὲ μποροῦν νόι ἁντιμετωπισθοῦν μὲ διοικητικὰ-

νομικα μέτρα καὶ ἐμπόδια. Θᾶταν ἁπάνθρωπο. Μιὸι
τέτοια ἐπιθυμία εἶναι η νοσταλγίοι να yup/051; στην πατρίδα, γιὰ τὴν ὁποία Θυσιόιοτηκες κι ὀιγωνίστηκες, ὅχι
πιὰ γιὰ νὰ ζήσεις - αὐτὸ εἶναι πολυτέλεια - ἀλλὰ για νὰ
’ἔςῗπεθάνεις κάτω ἀπ’ τὸ φῶς της, καὶ νὰ Θαφτεῖς στὸ
χῶμα της. Μιὰ τέτοια ἐπιθυμία ἔχει, και πρέπει να γίνει

011’ τοὺς ἁρμόδιους σεβαστη, ὁ γνωστὸς πατριώτης
Αμας λογοτέχνης Λουντέμης. Τὸ γράμμα ποὺ ἀκολουθεῖ
μ φέρνει ἕνα δεῖγμα ἐλάχιστο της λαχτάροις τοῦ ἀνθρώ-
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λίγος ρεβιζιονισμὸς ἢ λίγος «σά010;» φιλελευθερισμός). Ἔπειτα... Ἔπειτα ἒπρεπε τὸ θύμα νὰ
πρόσκειται καὶ στὸν κλειστὸ κύκλο μιᾶς ἰδιόμορφης λογοτεχνικῆς
μαφίας που ἀποφάσιζε τέλεσίδικα τὴν πνευματική σου ζωὴ ἦ
τὸν πνευματικό σου θάνατό. Ἀλλὰ
ἀπόμενε κι ἄλλη μιά, τελευταία
δοκιμασίας
τὸ πόσην γῆν καὶ ὓδωρ προσφέρει
στὸν ἐκλεγμένο ἀπ’ τὸ Κόμμα γιὰ
νὰ γίνει Μεγάλος Συγγραφέας. Κι
ἂν τύχαινε αὐτὸν τὸν χαῖδεμένο
καὶ τὸν προσπερνοῦσες χωρὶς να
τοῦ ρίξεις τὸ μερτικὸ τοῦ λιβανιοῦ, ριχνόσουν στὸν Καιᾰὸα τοῦ
ἀφανισμοῦ σου.
Ὅταν ἡ πολιτικὴ κουλτούρα
πουλιοῦνταν σὲ τέτοια μαγαζιά,

πῶς ῆταν δυνατὸ ν’ ἀνθίσει ὁ

ἲι,
Ξυ

Ἀγαπητοί μου φίλοι,

‘

στολὴ τοῦ ANTI. Ἧταν γιὰ μένα
ένα ἀναπὰντεχο δῶρο καίΓμαζί,

Εὐχαριστῶ θερμὰ γιὰ τὴν ἁπο-

μιὰ χειρονομία ποὺ μὲ βσήθησε ν’

ἀγακαλύψω τὶς κοσμογονικὲς ζυμωσεις ποὺ συντελοῦνται ἐκεῖ
κάτω, μιὰ ποὺ ἐδῶ μόνο κάτι

ἰσχνὰ ἀπόηχά τους φτάνσυιν.

οἱ λογοτεχνικὲς καὶ πολιτικές ἑπιΘεωρήσεις ῆταν κλειστὲς ἐκκλησίες ποὺ δέχονταν τὸ δικό τους
μιόνο «ὲκκλησίασμα». Τοὺς μυημένους δηλαδὴ ἠ, τὸ πολὺ - πολύ,
καὶ τοὺς κατηχούμενους. Δεύτερη
πελατεία δὲν περνοῦσε 1'1; Συμπληγάδες. Ὁ ἐξωτερικὸς συνερ· ’
γάτης ἔπρεπε πρῶτα νὰ κοσκίνιστεῑ, νὰ στηθοσκοπηθεῖ — μὴν

ῆταν δεξισκάρδιᾳς. Ἔπειτα νὰ γίνει η χημικη άναλυση του γραμ»Χωρὶς νὰ βρίσκει ἕνα βῆμα ἔστω τσῦ του, μὴν τύχει καὶ παρεισέκαῑῑγιὰιινὰξεφωνίσει DOWN-Skis. ’ φρυσαν τίποτα ξένα σώματα (π.χ.
. ᾼληθινὰ λυπσῡμαι τὴ γενιά μου
που μαράζωνε μέσα om ἂγχη της

προβληματισμός; Σκέφτομαι τώρα πόσσ ἀλλιώτικο θά ’ταν τὸ
πρόσωπο τῆς ἀριστερᾶς ἂν ἀπὸ τὸ
1945 ὡς τὸ 1967 (ἐποχή τρόμου
καί χαμοῦ για τὸν κάθε τίμιο κομμουνιστὴ) ἓβλεπε τὸ φῶς ἕνα τέτοιο περιοδικό. Θόι ’βρισκαν ἕνα
ἀραξοβόλι ὅλοι οἱ ἀναπαλλστρίωτοι καὶ οἱ διαβλημῶιοι (διάβαζε

«οτιγματισῖῖένοιή, Γιατὶ ἐκείνη
τὴν ἐποχή, ὅχι τὸ νὰ σκεφτεῐς κατι
ἄλλο ἀπστελοῡσε αἵρεση, ἀλλὰ

καὶ τὸ νὰ σκεφτεῐς ἁπλῶς θεωροῦνταν ὀινόμημα βαριᾱς μορ-

’Ὸλα τὰ παραπάνω μοῦ θυμισαν μιὰ ξεχασμένη ἴσως - ζωντανὴ ὅμως στῆ δραματικότητά της
- περίπτωση. Ti] μοίρα ἐνὸς πέραν ἀπὸ τοὺς ὧκεανοῦς συγγραφέα, που ἀφοῦ ἀνυψώθηκε, ἁνυψό)θηκε ὣς τὸ ἀπόγειο τῆς προβολῆς 1011. στὸ τέλος γκρεμίστηκε
ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ χέρια που τὸν
ἀνύψωσαν. Πρόκειται για τὸν
Howard Fast, σήμερα ἀφανισμένσν
καὶ πνευματικὰ νεκρὸ συγγραφέα. Αὐτὸν καὶ τήν κύκνεια
κραυγή του θυμήθηκσ, Μιὰ
κραυγὴ που θέι ἠχεῖ γιέι πάντα
σὰν μία ἀπ’ τὶς πιὸ δραματικὲς

ὃιαμαειτυρίες τῆς ἐποχῆς μας;
«Δὲν ὑπάρχει πιὸ δυστυχισμένος
ἄνθρωπος ὁπ’ τὸν τίμω κομμουνιστὴ τοῦ καιροῦ μας». Ἀλλὰ ἃς
πασκίσουμε νὰ τὰ ξεχάσουμε. Γιατὶ κάτι τέτσιες πληγὲς κινδυνεύo1rv νὰ δηλητηριάσουν για πάντα
τὴ ζωή μσς. Γι’ αὐτὸ ἃς κὰνουμε
πὼς ξεχνοῦμε τσυλάχιοτον τοὺς

πόνους μσς. Κι οἱ νύκτες εἶναι
βαριὲς ἐδιῖ) οτὴν ξενιτιὰ, 119011011!των ἐκεῖ γύρω «στ’ ᾰπατα μεσάνυχτα».

Καὶ τώρα δυὸ λόγια γιὰ τὸ
ΑΝΤΙ. Τὸ χαίρομαι. Τὸ χαίρομαι
γιὰ τήν παρρησία του, τὸν διὰπλατύητου ὁρίζοντα, καὶ τοὺς
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νάσαμα γιὰ ὅσους έχουν μπουχτίσει ὀπ’ τ’ ἀνιαρὰ ἀναμασῆματα,
γιὰ ὅσους τρομάζουν ἐμπρὸς οτὴν
ξεραῖλα καὶ, πνίγονται ἀπ’ τοὺς
βρόγχους ποὺ παράγει κάθε μέρα
τὸ έργαστήρι τοῦ Δογματισμοῦ,
κάθε πτέρυγας. ἀνεξάρτητα ἀπὸ
προσανατολισμό, ἐπιρροὴ ἢ ἐξάρτηση. Τὰ γεράκια δὲν γίνονται έν
μιὰ νυκτὶ καὶ μόνη περιστέρια,
όσες έτικέτες κι ἂν τοὺς κολλήσεις.
Ἔρχομαι τώρα στὸ θέμα ποὺ μὲ

παρώρμησε νὰ γράψω αὐτὸ τὸ
γράμμα. Πρόκειται γιὰ τὸ ἰδιότυπο μνημόσυνο ποὺ ἀνέλαβαν
οἱ στῆλες σας γιὰ τὸ Νῖκο Πλουμπίδη, τὸν πράο αὐτὸν καὶ ἀνεξί-

κακο δάσκαλο ποὺ ἂν οἱ ποντίφηκες τοῦ ”διναν λίγη προσοχὴ κι
άκουγαν τὴν ἀσθενική φωνή του,
δἐν θὰ ε’ίχαμε τὴν τραγωδία τοῦ
«δευτέρου

,

ἀντάρτικου»,

τὸ

ἀφρονο έκεῖνο ματοκύλισμα πού
γέμισε πένθος καὶ δάκρυα τὰ σπίτια μας καὶ 1‘1; ξένες χῶρες 11‘5 ξεριζωμένους που τόσες ταπεινώσεις τώρα δέχονται γιὰ νά 1131005σουν νὰ πλεύσουν κατὰ τὴν πατρίδα, χωρὶς μάλιστα πλοηγούς,
γιατὶ οἱ «Μωῦσῆδες» φρόντισαν
για δικό τους βόλεμα, μὴν τύχει
καὶ προφτάσουν ἄλλοι καὶ τοὺς
πάρουν τὰ «πόστα» πρῶτοι. Ὁ
Νῐκος Πλουμπίδης στάθηκε ἡ λιτὴ
(λιτὴ γιατὶ εἶχε μείνει πιὰ μόνο
μεμβράνη καὶ κόκκαλα) 51/000—
κωση τῆς ἀνθρωπιάς, ἡ πιὸ μειλίχια, μὰ τόσο ἀδύναμη, ἀλλοίμονο,
πνοὴ 115; 010 ἀδιαπέραστο κράτος

τοῦ ζόφου. Αὐτὴ ἡ μισοσβησμένη
σκιὰ θὰ 11‘ ἀκολουθεῖ π’άντα καρτερικὴ καὶ παραπονεμένη ζητώντας ταπεινὰ τὴ δικαίωσή της.
Αὐτὴ ἡ ἐνανθρώπιοη τῆς ἀνεξικακίας καὶ τοῦ βουβοῦ μεγαλείου
μᾶς φόρτωσε ὅλους μὲ βαρια
χρέη, προπάντων τοὺς συγγραφεῖς καὶ καλλιτέχνες, που μὲ τόσο
ὰκαιρο φλέγμα τοὺς μεταχειρίζεται στὸ κατὰ τὸ. ἄλλα ἀξιόλογα
ἂρθρο του 6 κ. Προκοπίδης. Εἶναι
1111‘). άδικη μεταχείριση. Ἀλλα ἀς
αντιγράψουμε

-

τὴ

φράση

του;

«Ἀπ’ τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ ὑπερ0031101] πολιτικῶν θέσεων δίνετάι
στὰ χέρια τῶν λογοτεχνῶιν, δέν
πάει καλά...»
Ποῦ δὲν πάει καλά, νΟχι βέβαια στὸ βασίλεισ τῆς Δανίας.
Ὑποθέτω ὅτι ὁ κ. Προκοπίδης θὰ
ὑπαινίσσεται τὰ κόμματα καὶ πρὸ
πάντων τὶς ἡγεσίες τους. Μὰ τί εἰναι αὐτὰ τὰ («άντικομματικὰ»

καὶ «011/00606020») ποὺ μᾶς ἀραδιάζει ὁ κ. Προκοπίδης, Κάνουν
ποτὲ λάθη οἱ ἡγεσίες; Ποῦ ζούσατε καὶ δέν τὸ ξέρετε ὅτι τὰ λάθη
τὰ ἐπανορθώνουν μόνο ἐκεῖνοι
ποὺ δέν τὰ κάνουν; Ἀλλοίμονο
ἂν μέσα σ’ αὐτὴ τὴ ζούγκλα τῶν
πολλαπλῶν κατεστημένων δἐν
ῦψωνόταν κι ἡ φωνὴ τοῦ ποιητῆ,
ποὺ ἂν ὣς τώρα ἦταν μόνο φωνή,
ὰπὸ δῶ καὶ πέρα πρέπει νὰ γίνει
ρομφαία.
Αὐτα γιὰ τὴ φράση. “Av δέν τὴν
έρμήνευσα σωστά, παρακαλῶ τὸν
κ. Προκοπίδη νὰ 115 καταλάβει.
Καὶ τώρα ξαναγυρίζω στὸ θέμα
μου.
E” αὐτὸ λοιπὸν τὸ σεπτὸ μνημόσυνο ποὺ -δυοτυχῶς- ἔλαβε
χώραν στὸν πρόναο (στὸν πρόναο, γιατὶ γιὰ κάτι τέτοια μνημόσυνα οἱ «ναοὶ» εἶναι κλειστὰ
ἀδυτα γιὰ νὰ μὴν τύχει καὶ τρυπώσει καμιὰ ἀλήθεια καὶ κλονισθοῦν τὰ ἱερὰ ταμπού). Σ’ αὐτὸ
λοιπὸν τὸ μνημόσυνο, ὅπως
βλέπω, εἶχαν πάρει μέρος 11‘5 κείμενά τους κι ἄλλοι συνάδελφοι.
Καὶ πρῶτος καὶ καλὸς 6 λεβεντόγερος μπαρμπα-Βασίλης ὁ Ρώτας,
3101‘) (για τιμή του καὶ για καμάρι
μας) δὲν θὰ κάνει ποτε «ζάπι» στὴ
γλῶσσα του καὶ δὲν θὰ ὑποστείλει
ποτε τὴ σημαία τῆς πνευματικῆς
καὶ ἀγωνιστικῆς του περηφάνειας. Ἐπίσης ὁ Δημήτρης Δούκαρης, ἡ Βοὺλα Δαμιανάκου
(προσπερνῶ τὸν Κοτζιᾶ) καὶ σταματῶ μπρὸς 0‘5 δυὸ ὀνόματα.
Πρόκειται γιὰ τὸν Τάσο Βουρνᾶ
καὶ τὸ Στάθη Δρομὰζο, Ὁ Eva;
θυμᾶται, πονᾶ καὶ μεταννοεῖ (με
τὸ δικό του τρόπο). Ὁ 0110; κατσαδιάζει τὸν μετανοοῦντα, ὅχι
ὅμως (δυστυχῶς) μετὸν δικό του
γνώριμα τρόπο. ‘O σαρκασμός,
πολλὲς φορές, εἶναι σάτιρα καλῆς
ποιότητας, ἐδῶ ὅμως σταματᾶ στὸ
ἐπίπεδο τῆς ἐριστικότητας. Γιατί,
φίλε μου, νὰ κατσαδιάζουμε κείνους ποῦ ἐξοφλοῦν τὰ χρέη τους
έοτω καὶ ἐκπρόθεσμα καὶ ν’ ἁφήνουμε ἀνενόχλητους στὴ φακιρική
τους νιρβάνα τοὺς ἁναξιόχρεους,
Κείνους δηλαδὴ ποὺ όχι μόνο δὲν
τὰ ἐξοφλοῦν, ἀλλὰ οὔτε καὶ τ’
ἀναγνωρίζουν; Βρίθει ἡ πολιτικὴ
«πιάτσα» ἀπὸ δαύτους.
Δὲν 601 τά ’λεγα ποτὲ ὅλ’ αὐτά,
ἂν δἐν γνώριζα τὴν παιδεία καὶ τὸ
ἦθος τσῦ Στάθη Δρομάζου, ποὺ
μαζὶ ξεκινῆσαμε καί μαζὶ διανύσαμε τὸν δρόμο (τὸν αὐχμηρὸ) καὶ
τὸν γεμάτο «τριβόλους» καὶ «παγίδες».

Πρέπει νὰ δηλώσω ὅτι εἷχα ἀρ-

ΙΤΑΛΙ KA
(ἰδιαίτερα) ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΣΕ 25 ήμέρες
50 μαθήματα
(εἰδική μέθοδος)
ἀπὸ ἄριστα κσθηγητή
602.728 — 633.881
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χίσει νὰ διαβάζω τὸ κείμενό τοῦ
Βουρνᾶ χωρὶς νὰ στρέψω τὴ σελίδα νὰ δῶ τὴν ὑπογραφὴ. Καὶ
ὁμολογῶ ὅτι μὲ συντάραξε. Ἕνας
αὐτόπτης μάρτυς καταθέτει ἀσχετο ἂν ἀργοπορημένα — καὶ
διεκτραγωδεῐ τὴν τελευταία φάση
τῶν π α θ (I) ν ένὸς καταπροδομένου ἁγίου ποὺ αὐτὸς δὲν εἶναι
προσωπικα κατὰ τίποτε ὑπεύθυνος. “Απλῶς κακίζει καὶ μέμφεται
τὸν ἑαυτό του γιὰ τὴν ἀμέλεια 1’1]
γιὰ τὴν άργητα, ἀλλὰ γιατί ὅχι καὶ
γιὰ τὸ φόβος Τόσο γρήγορα ξέχασε ὁ κ. Δρομάζος τὶς σκαιὲς καὶ
ἀνελέητες ντιρεκτίβες, 1‘1; «0165ρένιες πειθαρχίες» καὶ τὰ διά-

φορα ἄλλα σιδηρὰ 611/63] ποὺ θέριευαν καὶ θρασομανοῦσαν στὸ οἰκογενειακό μοις περιβόλι;
Εἴκοσι χρόνια πέρασαν ἀπὸ τὸ
σταύρωμα τοῦ μάρτυρα. Καὶ ὅταν
ὕστερα ἀπὸ τόσα χρόνια μιὰ συνείδηση δέχεται τέτοιους κραδασμούς, μᾶς γίνεται ἀξια συμπόνιας καὶ ὅχι χλευασμοῦ. Κεῐνος ὁ
ἰσχυρισμὸς τῆς δῆθεν ἐπίδειξης
«ναρκισσισμοῦ» ἀπὸ μέρος τοῦ
Βουρνᾶ καὶ -προπάντων- ἡ μόλις
ἀποκρυβόμενη εἰρωνεία του γιὰ
τὸ «λιγοήμερο» πέρασμα τοῦ κ.
Βουρνᾷ ἀπ’ τὶς ἐλληνικὲς Βαστί15;... εἰναι κατι που μ’ έκανε πολὺ
νὰ λυπηθῶ. Αὐτὸ ἴσως θὰ μποροῦσαν νὰ τὸ εἰρωνευτοῦν ἄλλοι.
Ποτὲς ὅμως 6 31. Δρομάζος, που
γέρασε - καὶ ἀκριβῶς ἐπειδὴ γέρασε - σ’ αὐτὲς τὶς Βαστίλες καὶ
τὸν άγγιξε μάλιστα καὶ τὸ χνῶτο
τοῦ θανάτου.
Ἀπ’ τὸ κείμενό τοῦ κ. Βουρνᾶ
ἀπομονώνω μιὰ μόνο φράση γιὰ
νὰ τὴν ξανασκεφτῶ μαζὶ μὲ τὸν κ.
Δρομάζο, ἂν στέργει. Εἶναι
ἐκείνη 3101‘) 6 Βουρνας ἀναφέρεται
στὴν ἀπάντηση τοῦ Πλουμπίδη σ’
ἐρώτηση τοῦ φύλακα ἀν γνωρίζει
τὸ Βουρνᾶ. Κι 6 Πλουμπίδης
ἀπάντησεῑ «”Οχι, τὸν έχω μόνο
διαβάσει». Καὶ ρωτῶ τὸν κ. Δρομάζα ἧταν άξιο εἰρωνείας αὐτό;
Κι έπρεπε ν’ ἀποκληθεῐ «ναρκισσισμός»; Χίλιοι χρησμολόγοι νά
’ρθουν 6‘5v θὰ μὲ πείσουν ὅτι ὁ
Βουρνᾱς τό ’γράψε αὐτὸ ἐπαιρόμενος ὅτι, νά, τὸν διαβάζουν καὶ
τέτοιας ποιότητας ἀναγνῶστες.
”Οχι. Κι ἂν δέν τὸ συνειδητοποίησε αὐτὸ οὒτε 6 ’ίδιος ὁ Βουρνᾶς,
ὁ καλόβολος ἀναγνώστης θὰ έρμήνεψε σωστὰ τὰ κίνητρα 3101‘) τὸν
ώθησαν νὰ παραθέσει αὐτὴ τὴ
φράση. Ἀπλούστατα ἤθελε νὰ
διατρανώσει τὴν πεποίθησή του

ὅτι ὁ Πλουμπίδης δὲν ῆταν, ὅπως
ἰοχυριζόταν ὁλόκληρη ἡ τοτινὴ
καὶ ἡ μισὴ σημερινὴ ήγεσία, «χαφιές». Ἀλλοιῶς θά ’λεγεῑ «Πῶς,
τὸν γνωρίζω καλά, εἶναι φίλος
μου καὶ συνεργάτης μου». Δὲν
μπορεῖ 6 Στάθης Δρομάζος, ποὺ
έζησε τόσα χρόνια στὸ περιβάλλον τῆς «ΑΥΓΗΣ», νὰ μὴν ξέρει
τὸ πόσο ακριβὰ πλήρωσε τότε 6
Βουρνᾶς αὐτὴ τὴ φιλία. Ἔχω καὶ
’προσωπικὴ ἐμπειρία πάνω 0’
αὐτό. Ὅταν τὸ καλοκαίρι τοῦ
1954 μ’ ἄφησαν γιὰ λίγους μῆνες
ἐλεύθερο, ὴ πρώτη φράση ποὺ
ἄκουσα στὴν «ΑΥΓΗ» ἀντὶς γιὰ

νομισθεῑ ὅτι ἡ συνηγορία μου
αὐτὴ ἀποτελεῖ χειρονομία ἐπανασύνδεσης τῆς φιλίας μας. Ἡ πολύχρονη φιλία μου μὲ τὸ Βουρνᾱ
δέν ὑπάρχει πιά. Ἀπλῶς ἐπιτελῶ
ἕνα ἀνθρώπινα χρέος,
Γιὰ ἄλλα ὅμως ξεκινήσαμε...
Γιὰ τὸν Νῐκο Πλουμπίδη τὸν ”ιδιο
κι ὅχι γιὰ τοὺς εὐλαβουμένους ἢ
μὴ τῆς μνήμης του. Δέν ἤξερα ὅτι
τὸ θέμα εἶχε ἤδη μπεῖ - καὶ μάλιστα μὲ τόσο πάθος - ἀπ’ τὶς στῆλες τοῦ ΑΝΤΙ, ἀλλοιῶς θὰ εἷχα
μετάσχει κι ἐγὼ στὸ μνημόσυνο,
παρ’ ὅλο 3101‘) εἰχα προηγηθεῖ μὲ
μιὰ σύντομη περικοπή στὸ βιβλίο
μου «Κονταρομόιχος» ποὺ — 31010;
ξέρει ἴσως καὶ γι’ αὐτὸ - οἱ 6130

ἡμερήσιες ἐφημερίδες τῆς Ἀριστερᾶς νὰ τὸ καταχώνιασαν, θάβοντας μαζί μὲ τὸ βιογράφο καὶ
τὸ βιογραφοῦμενο... Ἷ-[ταν δὰ κι
ἐκεῖνος ἀρκετὰ «τζαναμπέτης»
καὶ δέν δεχόταν νὰ τοῦ περάσουν
χαλινάρι. Ἡ δόξα προσφέρεται 0‘8
κείνους ποὺ δὲν ψέλλισαν ποτὲ
κανένα «ὅχι», ἔστω καὶ μ’ ένα σάλεμα τῶν βλεφάρων. «Σιωπαίνετε... σιωπαίνετε... κι ἡ δόξα σᾶς
περιμένει στὸ τέλος».
Τελειώνω εὐχαριστώντας τὸ
ΑΝΤΙ 3101‘) μοῦ παραχώρησε λίγο
χῶρο γιὰ ν’ ἀποτίσω κι ἐγὼ φόρο
τιμῆς καὶ πίκρας στ’ ἀδικοθάνατο
παλικάρι ποὺ βαδίζοντας χωρὶς
πόδια ἀνάμεσα ἀπ’ τὴν ἀλέα τῶν
τουφεκιῶν έσκυψε γιὰ νὰ κόψέι
ένα ἀληθινὸ λουλούδι. Τὸ μάρτυρα ἐκεῖνον ποὺ χωρὶς ζωὴ 310λέμησε τὸ θάνατό... Τὸν ἥρωα ποὺ
ἀθωράκιστος πολέμησε μ’ ὅλες τὶς
κακίες καὶ τὶς μικρότητες 3101‘) χύμησαν κατὰ πάνω του μὲ βόλια, μὲ
ἐρτζιανὰ καὶ μὲ βιβλία, καὶ ν ίκη σε. Μόνο ποὺ ἀφέθηκαν νὰ
ξεπλῦνουν τὸ «ἁμάρτημα» οἱ
011/01101010101: Οἱ συγγραφεῖς κι οἱ
άπλοί, οἱ πολὺ ἁπλοῖ ἂνθρωποι.
Κάθε χρόνο όργανώνονται
μνημόσυνα (συνοδευόμενα καὶ μὲ
πολλοὺς καυγάδες) στὴ μνήμη τοῦ
Νίκου Μπελογιάννη. ”Αξια. Τί γίνεται ὅμως μὲ τὸν «δικαιωμένο»
καὶ πάντα ἀδικαίωτο Πλουμπίδη;
Δὲν ξέρω... Ἀπὸ δῶ 1101') λείπουν

τὰ

μέσα

ἐνημέρωσης.

;-’ ,

Φορὲς-

φορες ὅμως μοῦ φαίνεται σὰν νὰ ,, ;.
ζῶ κάποιες παραισθήσεις, σὰν νὰ .~
βουὶζει στ’ αὐτιά μου μιὰ φράση
;
ποὺ δέν θέλω νὰ τὴν άποκρυπτο- ’ἶγραφήσω γιατὶ φοβᾶμαι πὼς 601-35
1581: «Δὲν τοῦ φτάνει ποὺ τὸν
ἀποκαταστήσαμε, μᾶς γυρεύει ;_
τώρα καὶ τὰ ρέστα;»

καλοσώρισμα ἦταν; «Φυλάξου
ἀπ’ τὸ Βουρνᾶ. Εἶναι ὕποπτος».
Τὴν τήρησα τὴν έντολή; Αὐτὸ τὸ
ἀφῆνω νὰ τὸ πεῖ 6 κ. Βουρνᾶς,
πού, δὲν μπορεῖ, θά ’μαθε ὅτι ἐξ
αἰτίας αὐτῆς ἀκριβῶς τῆς ἀνυπακοῆς ἡ ἱστορία έπαναλήφτηκε σὲ
βάρος μου; «Φυλάξου ἀπ’ τὸ
Λουντέμη. Εἶναι ὕποπτος», Καὶ
πῶς νὰ μὴν ἤμουν ἀφοῦ συναναστρεφόμουν κάτι «ὕποπτους» σὰν
τὸ Βουρνᾶ; Τὸ Ιὅτι ὅμως 6 κ.
Βουργῖις δὲν ἐξετίμησε αὐτὴν τὴν
611/113107.03] ποὺ - προστιθέμενη 05
πολλὲς άλλες - 11‘5 κατέστησε per-

Ἀλλά... ἂς 0101101000),é60). .'
Γιατὶ -ποιὸς ξέρει; - μπορεῖ ιχ
ὕστερ’ ἀπ’ τὸν ἀναμάρτητο
Βουρνᾶ νὰ βγεῖ καὶ κάποιος
ἁμαρτωλός, νὰ χτυπήσει τὸ στῆθος του καὶ νὰ πεῖ; «Ἴ-Ιμουν κι
ἐγὼ ένας ἀπὸ κείνους ποὺ τὸν
σκότωσαν - ὅχι μὲ τὴ σιωπή τους,
ἀλλὰ μὲ τὴν ένοχή τους». Ἀλλὰ
ζητοῦμε τ’ ἀδύνατα. Ἀναγνωρί-·Σ .
ζουν ποτὲ τὰ λάθη τους οἱ εἰδιέ

ΐὲἲμξέῗῶνοῖἓέῶῗῖακάλυψη μόνο

sona non grata, δὲν σήμαινε ὅτι εἷναι άξιος ἀνασκολοπισμοῦ καὶ ὅτι
δὲν ὀφείλω ἐγὼ σήμερα νὰ βγῶ
καὶ νὰ τὸν ὑπερασπιοτῶ. Δὲν θά
’θελα ὅμως γιὰ κανένα λόγο νὰ

Σᾶς εὐχαριστῶ ἀπὸ καρδια-

νιὰ τη φιλόξενη προσᾷσιῐὴ
Μενέλαος Λου

,

’ῥέξ-Ἤίῌ·
Ἑταιρίες καὶ ὀργανισμοὶ
Γύρω στὰ μέσα Ἰουνίου, ὁ αὔξων ἀριθμὸς τῶν καταστατικῶν ἀπὸ νεοϊὸρυμένες ἑταιρίες καὶ ὀργανισμους «πολιτιστικοῦ περιεχομένου», ἔφτανε στὸ πρωτοὸικεῖο Ἀθηνῶν τὸ φανταστικὸ νούμερο τῶν Ι 32. Ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἑταιριές ἢ ὀργανισμούς, οἱ πέντε τουλάχιστον ἔχουν κύριο
χῶρο τους τὸ θέατρο, ε’νῶ ἄλλοι πολλοὶ τὸ συμπεριλαμβάνουν στὶς βασικότερες πολιτιστικές τους δραστηριότητες.
’Ὴδη μιὰ ἀπὸ τὶς ἐταιρίες, καὶ
συγκεκριμένα οἱ «Δεσμοί», βοηθημένη ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καὶ τὴν Ἀγροτικὴ Τράπεζα, μπόρεσε νὰ πραγματοποιήσει μεγάλη περιοδεία στὴν Κύπρο,
στοὺς Δελφούς, στὴν ”Αρτα καὶ
στὴν Πρέβεζα.
Ἡ «Ααὶκὴ Πειραματικὴ Σκηνὴ»
ἑτοιμάζεται ν’ άρχίσει τὸ φθινό-

πωρο τὶς προσπάθειές της, μ’ ένα
πρόγραμμα ποὺ θα καλύπτει τὸ
ΘΕΑΤΡΟ σὰν θεωρία, σαν πράξη
καὶ σὰν καταρτιση-παιδεία. Στὶς
παραπάνω ἐταιρίες, τὰ ἰδρυτικά,
τὰ ἐπίτιμα καὶ τα ἐνεργὰ μέλη,
ἀποτελοῦν κατι παραπάνω ἀπὸ
ἐγγύηση για τὴν ποιότητα καὶ τὴν
καθαρότητα τῶν στόχων. Σύσωμο, σχεδόν, τὸ πνευματικὸ καὶ

καλλιτεχνικὸ δυναμικὸ τοῦ τόπου “ ποίηση», τί μὲ τοὺς ἀλλοτριωμένους ἠθοποιοὺς τῆς πιάτσας, τί μὲ
έχει βάλει τὴν ὑπογραφὴ του στα
τὸν πόλεμο που θα τοὺς ἀνοίξει
καταστατικὰ αὐτῶν τῶν ἑταιριῶν.
ἀπὸ τὴ μιὰ τὸ Ἐθνικὸ Θέατρο κι
Αὐτόματα λοιπὸν κάνει κανέἀπὸ τὴν ἄλλη τὸ ἐμπορικὸ κύνας τή σκέψη, πὼς ἂν τελικὰ αὐτὴ
κλωμα; Τί θα γίνει, τέλος, μὲ τὸ
ἡ συντονισμένη προσπάθεια τύχει
μεγάλο κοινό, τὸ ξεστρατισμένο,
καὶ συγκροτημένης βοήθειας ἀπὸ
τὸ ἀποπροσανατολισμένο, τὸ ἀνυπλευρᾶς κρατικῶν, δημοτικῶν καὶ
πόμονο καὶ κουρασμένο; Αὐτὸ τὸ
κοινοτικῶν ἀρχῶν (ἐπιχορηγήκ
κοινό, ποὺ μὲ τὴ συνενοχή μας
σεις, δάνεια, ἐξασφάλιση χώρου),
έσπευσε κιόλας να «προσωποτότε θα πρέπει ἀπὸ τὸν έρχόμενο
ποιήσει» τὶς ἐταιρίες καὶ νὰ τὶς
χειμώνα νὰ περιμένουμε τὴν
φέρει στα μέτρα ποὺ συνήθισε ὣς
ἀπαρχὴ μιᾶς μεγάλης θεατρικῆς
τώρα, τῆς ζευγοκρατίας ἢ μονοἀνθησης καὶ ἀκμῆς στὸν τόπο μας.
Περισσότερη αἰσιοδοξία ἀπὸ κρατορίας; Πουθενα δὲν ἀκοῦς
τὴ διατύπωση τῆς μεγάλης εὐχῆς τὴν ὀνομασία «Δεσμοὶ» ἢ «Λαῑκὴ
Πειραματικὴ Σκηνή». Οἱ ὑποδὲν μᾶς ἐπιτρέπουν δυστυχῶς τὰ
πράγματα. Τὰ νέα θεατρικὰ σχή- ψιασμένοι, οἱ πληροφορημένοι
καὶ οἱ ἐνήμεροι, σοῦ μιλοῦν πιὰ
ματα ἔχουν νὰ παλέψουν μὲ τὸ
παραλέκατο τέρας ποὺ λέγεται για «σχῆμα» Ἀσπασίας Παπαθανασίιου καὶ «σχῆμα» Τριβιζᾶ.
ἑλληνικὴ θεατρικὴ παιδεία, έχουν
Πρόφθασε πάλι στὴν Ἑλλάδα νὰ
να παλέψουν μὲ γραφειοκρατικούς, κοντόθωρους καὶ ἐξοντωτι- πολιτογραφηθεῐ τὸ ὄνομα πρὶν
κοὺς μηχανισμοὺς ποὺ διόλου δὲν ἀπ’ τὴν προσπάθεια, Μήπως αὐτὸ
συγκινοῦνται ἀπὸ τὴ θεατρικὴ τέ- τὸ γιὰ τὴν ὥρα ἀσήμαντο παρατήρημα προειδοποιεῖ για έναν
χνη, έχουν νὰ παλέψουν μὲ μιὰ
Λερναῖα ”Υδρα πού ’χει τὴ ρίζα κίνδυνο ποὺ μοιραῐα ἐλλοχεύει
πίσω κι ἀπὸ τὶς πιὸ ἀγνὲς καὶ δητης βαθιὰ χωμένη στὸ κοινωνικὸ
μοκρατικὲς προσπάθειες Τὸ· ἐν·
σύστημα, Ὁ χῶρος ποὺ θα κινηθοῦν θὰ εἶναι ὁ ἴδιος ὸ χθεσινός. τοπίζουμε ὅσο εἰναι νωρίς.
Τί θὰ γίνει μὲ τὴν «ἀποβεντετο”Αννυ Θ. Κολτσιδοπούλου

δέ
ομοιισικιί·
ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Ἔργα ὑποδομῆς θα·
κρινουν
τὴ νέα διεύθυνση
μιλᾶ ὁ Γιώργος Λεωτσᾱκος

στὸ Χάρη Ξανθουδόικη
.-

ΕΡΩΤΗΣΗ; Μὲ τὴ φετινὴ ἐπανάληψη τῆς ὄπερας τοῦ Μπιζὲ
«Ἁλιεῖς Μαργαριταριῶν», αὐτὴ
τὴ φορὰ μὲ μαέστρο τὸ Λευτέρη
: Χαλκιαὸάκη, ἡ νέα ὁιεύθυνση τῆς
,.: ,Ἐθνικῆς Λυρικῆς Σκηνῆς (γεν.
ὁιευθυντὴς Δημήτρης Χωραφᾶς,
«- ~ ἀναπληρωτὴς γεν. ὁιευθυντοῦ
Μᾶνος Xατζιὸάκις) συμπλήρωσε
ὲ τὴν πρώτη χειμερινὴ περίοὸο
;

,

ὁραστηριότητάς της. Βρίσκετε τὴ
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ii
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στιγμὴ κατάλληλη γιὰ ἕναν ἀπολογισμό,·
ΑΠΑΝΤΗΣΙ-Ιῑ Καὶ ναὶ καὶ

γ

ὅχι. Ἐξηγοῦμαιῑ Εἶναι πρόωρο
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ἀκόμη νὰ κρίνουμε τὴ νέα διεύθυνση. Μποροῦμε ὅμως νὰ κάμουμε μιὰ γενικὴ ἐκτίμηση τῆς
ὅλης κατάστασης τῆς Ε,Λ.Σ. ὅπως

μισι μῆνεςέ Ὑπῆρχε ἤδη ὁ προγραμματισμὸς τῆς παλιᾶς διεύθυνσης καὶ θα ἦταν ἀδιανόητο να
γίνει στὸ διάστημα αὐτὸ ἓνας ἐντελῶς νέος. Ἐξ ᾰλλου ὁ Δημ. Χωραφᾶς δεσμευόταν στὸ ἐξωτερικὸ
ἀπὸ ὑποχρεώσεις πού, φυσικά,

εἷχε ἀναλάβει πρὶν ἀπὸ τὴν αἰφνίδια πτώση τῆς δικτατορίας.
Ὑπὸ τὶς προῦποθέσεις αὐτὲς ὅσα
παρουσιάστηκαν καὶ ὅπως παρουσιάστηκαν τὸ χειμῶνα ἀσφαλῶς δὲν ἀντιπροσωπεύουν, σύμφωνα μὲ πληροφορίες μας, παρὰ
ἐλάχιστο μέρος ἀπὸ τὶς φιλοδοξίες τῆς νέας διεύθυνσης. Στὸ μεταξὺ ὁ πληθωρισμὸς μ ε ίω σ ε ,
οὐσιαστικά, τοὺς προῦπολογισμοὺς τῶν κρατικῶν μουσικῶν

τὴν παρέλαβε κι ὅπως εἶναι τώρα

μας ὀργανισμῶν κι ἀνάγκασε τὴν
καὶ να ἑπισημάνουμε τὰ «δέοντα , Ε,Λ.Σ. (ὅπως κι ἀλλα θεάματα) ν’
αὐξήσει τὸ ἀντίτιμο τῶν εἰσιτηγενέσθαι». Ἀπὸ τὴ στιγμὴ τοῦ
ρίων. Ἔτσι οἱ λιγοοτὲς ξένες διαἐπίσημσυ διορισμοῦ (28.9.74) ὣς
τὴν πρεμιέρα τοῦ ἐναρκτήριου έρ- σημότητες ποὺ μετακάλεσε ἧταν
ἀπαραίτητες καὶ γιὰ νὰ δικαιγου τῆς περιόδου («Ὀρφέας» τοῦ
ολογηθεῖ ἡ αὐξηση αὐτὴ - ἀσφαΓκλούκ, 18.12.1974) μεσολάβησε
χρόνοςσχεδὸν μηδὲν -γμόνο δυό- λῶς ὰπαραίτητη γιὰ τὴν κάλυψη
/..

στοιχειωδῶν λειτουργιακῶν ἀναγκῶν τοῦ ἱδρύματος. Οὐαὶ καὶ
ἀλίμονο ὅμως ἂν ἀνέβαζε τὶς τιμὲς
τῶν εἰσιτηρίων καὶ ἐμφάνιζε σὰν
πρωταγωνιστὲς ὁρισμένα στελέχη
της —- ὀνόματα φυσικὰ δὲ λέμε.
ΕΡΩΤΗΣΗ; Ἐννοεῖτε μήπως
ὅτι ἡ Ε,Λ.Σ. δὲ ὁιαθέτει κὰν
ὅσους πρωταγωνιστὲς χρειάζονται γιὰ νὰ καλύψει ἀξ ι o πρ ε π a") ς τὶς τρέχουσες ᾶνάγκες της;
Καί, θὰ θέλατε νὰ περιγράψετε
τὴν κατάσταση ἔτσι ὅπως τὴν παρέλαβε-ἡ πρώτη μεταχουντικὴ ὁιεύθυνση τοῦ ἱδρύματος· “
ΑΠΑΝΤΗΣΗε Ἡ
ἀπάντηση
” στὸ ἐρώτημά σας εἶναι ένα μεγάλο
«ναί». ’Όσο γιὰ τὴν κατάσταση

ὁποίους ἔχεις μοιράσει προσκλήσεις. Συνηθέστατα, βέβαια, τὸ
ἴδιο κάνουν καὶ πάρα πολλοὶ κακόφωνοι, ὁπότε τὸ πράγμα καταντᾱ ἀνυπόφορο.
ΕΡΩΤΗΣΗ; Πῶς νομίζετε ὅτι
πρέπει ν’ ἀντιμετωπιστεῑ τὸ πρόβλημα αὐτό,”
ΑΠΑΝΤΗΣΗ; Μέρος μόνο ἀπὸ
τὶς σκέψεις μου γιὰ τὸ πῶς θὰ
πρέπει νὰ προχωρήσει ἡ νέα διεύθυνση τῆς Ε,Λ.Σ. διατύπωνα σὲ
δυὸ ἐπιστολές μου στὸ περιοδικὸ
«Ταχυδρόμος»
(Ἀρ.
φύλλου
1075, τῆς 14.11.1974 καὶ ἀρ. φύλλου 1080, τῆς 19.12.1974). Δὲ
θεωρῶ ὅμως ἂσκοπο νὰ ἐντάξω
ἐδῶ τὶς σκέψεις αὐτὲς σ’ ἕνα
στὴν ὁποία ἀναφέρεστε, δέν εἶναι πλαίσιο πολὺ εὐρύτερο. Χρειπολὺ διαφορετικὴ ἀπὸ τὴ σημε- ’άζονται λοιπὸν μεταρρυθμίσεις
ρινή. Ἀπὸ τοὺς μιονωδοὺς τῆς
ποὺ τὶς διακρίνουμε σὲ δ ο μ ι Ε,Λ.Σ. ζήτημα εἰναι ἂν περισσόκὲςκαὶ καλλιτεχνικές, μ’
τεροι τῶν 5, καὶ σίγουρα λιγότε- f ὅλο ποὺ γιὰ νὰ γίνουν οἱ δεύτερες
ροι τῶν 10, διαθέτουν τὰ φωνηεἶναι ἀπαραίτητο νὰ πραγματοτικὰ χαρίσματα, τὴ φωνητικὴ
ποιηθοῦν πρῶτα οἱ πρῶτες. Καὶ
ἀγωγή, τὴ μουσικὴ εὐαισθησία,
οῖ πρῶτες αὐτὲς διακρίνονται σὲ
χάλλὰ καὶ τὴν «κουλτούρα» ποὺ θὰ βραχυπρόθεσμες
καὶ
τοὺς έκανε άξιους νὰ σταθοῦν σὲ
μακροπρόθεσμες. Βραχυὀποιοδήποτε ξένο λυρικὸ θέατρο,
πρόθεσμες, ἐξαιρετικὰ ἐπείγουἀκόμη κι ἐπαρχιακό. Οἱ ὑπόλοισες, θὰ ρωτήσετε, ποιὲς εἴναι; 1)
ποι, δυστυχῶς, εἶναι θύματα τῆς
Τὸ ν’ ἀποχτήσει ἡ 4Ε,Λ.Σ. ἕνα νέο
κακῆς ὠδειακῆς παιδείας, ἰδιωτι- 4καλὸ διευθυντῆ χορωδίας κι ένα
κῆς κι ἀνεξέλεγκτης, ποὺ σᾶς
συντονιστή, ἃς τὸν ποῦμε, τῆς ἐκπεριέγραψα στὴν προηγούμενη
μάθησης τῶν ρόλων, ἀφοῦ οἱ φωσυνομιλία μας. (Βλ. «Ἀντί»,
νητικὲς άγωγὲς τῶν τραγουδιστῶν
Περίοδος Β’, ἀρ. τεύχους 18,
καὶ ὁ τρόπος ἑρμηνείας τους συνΣάββατο 3 Μαΐου 1975, σελ.
θέτουν συνήθως ἕνα ἁποκαρδι53-54). Φωνὲς ὼχρές, κακοτοποωτικὸ μωσαϊκὸ ἀπὸ στύλ... ’Ὁ
θετημένες, φάλτσες ἢ ἄλλες
συντονιστὴς αὐτὸς ea πρέπει νὰ
ὡραῐες ἀλλὰ ἀμουσες καὶ «κουἔχει. καθήκοντα -αῦξημένα ἀπ’ ἐτὲς» ποὺ ὁ κάτοχός τους νομίζει
κεῖνα τῶν συναδέλφων του ξένων
πὼς δπερα σημαίνει ν’ ἀνοίγεις τὰ
λυρικῶν θεάτρων, ἀφοῦ, οὲ πολπόδια σου πάνω ἀπὸ τὸ ὑποβολὲς περιπτώσεις, θὰ χρειάζεται νὰ
λεῑο καὶ νὰ μπήζεις άγριοφωνὰσυμπληρώνει, ὕποτυπωδῶς ἔστω,
ρες πρὸς. τοὺς φιλαράκους τῆς
ἀκόμη καὶ κενὰ αἰσθητικῆς Ἰἀγῶπαρέας σου στὰ θεωρεῑα, στοὺς
γῆς ὀφειλόμενα στῆν ὠδειακὴ

57, .
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παιδεία πολλῶν καλλιτεχνῶν nag.
Καὶ γιὰ τὴν πρώτη καὶ γιὰ τὴ δεύτερη αὐτὴ ἐργασία μοναδικὴ στὸν
τόπο nag εἶναι ἡ Ἕλλη Νικολαΐδη. “Av δὲ θελήσει ἡ ἴδια να

περτορίου, παλιοῦ καὶ σύγχρονου, καὶ τῶν φωνῶν (λ.χ. δὲ μπορεῖ ὁ καλλι-τέχνης που τὸ βράδυ
τραγουδά Μότσαρτ τὸ πρωΐ να
κάνει δοκιμὴ σε Βάγκνερ — 1:6 φωξαναγυρίσει οτὴν Ε,Λ.Σ. εἶναι νητικὸ στὺλ εἶναι τελείως διαφοἐπιβεβλημένη ἡ μετάκληση ἀξιῶν ρετικὸ καὶ τέτοιου εἴδους ἐναλλαξένων ποὺ θα πρέπει νὰ φροντί-. γὲς εἶναι ἀντίθετες μὲ τὴ φωνησουν νὰ βγάλουν Ἕλληνες μαθητικὴ ἡγιεινὴ) καὶ πρέπει να γίνετές. Ἀνάλογα ὅμως πάσχει καὶ ἡ
ται μὲ γνώμονα τὶς δυσκολίες τοῦ
σκηνικὴ ἀγωγὴ πολλῶν σολὶστ καὶ
ἐργου καὶ τὶς δυνατότητες τοῦ
χορωδῶν. Ἀπαραίτητη εἶναι λοιὑπάρχοντος ἀνθρώπινου ὑλικοῦ
πὸν ἡ παρουσία ἐνὸς μόνιμου
v’ ἀνταποκριθεῖ σ’ αὐτό. Ἐπὶ
ἀξίου σκηνοθέτη πού, πέρα ἀπὸ
πλέον ἀπαιτεῖ σολομώντια δικαιἀλλα καθήκοντα του, νὰ ἀσχολεῖοσύνη καὶ ἀμεροληψία, ἐπειδὴ
ται ἐμπνευσμένα καὶ δημικανεὶς δὲ μένει εὐχαριστημένος
ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ δοκιμῶν που τοῦ
.
ε ει
ως
δίδονται καὶ πάντα προσπαθεῖ νὰ
χρέη τροχονόμου τῆς σκηνικῆς κί«ρίξει» κάποιο συνάδελφό του.
νηοης μὲ βάση σημειώσεις κρατη- Ἡ ἐργασία αὐτὴ ὣς τώρα, ἀν
μένες κατὰ τὴν πρώτη διδασκαλία
ἀληθεύουν κάποιες πληροφορίες
τοῦ έργου - χρονολογούμενη κάμας, γινότανκάπως ἐκ τῶν ἐνόνποτε ἐδῶ κι ἀρκετα χρόνια’ Συχνὰ των; ἴσως θα πρέπει ν’ ἀνατεθεῖ
ἡ σκηνικη εντύπωση ἀπο ’ μιά
σέ πρόσωπα περισσότερο δόκιμα.
«ἀναβίωση» καθὼς καὶ ἀπὸ τὸ
Φυσικά, ὑπάρχει πάντα τὸ
παραμορφωμένο
«παίξιμο»(1)
πρόβλημα τοῦ v‘ ἀποχτήσει τὸ λυτῶν πρωταγωνιστῶν διαφέρουν
ρικό nag θέατρο τὴν ὀρχήστρα
τ ρ α γ ι κ ὰ ἀπὸ τὶς ἐντυπώσεις
του, μὲ μόνιμους, «μονοθεσίτες»
τῆς πρώτης διδασκαλίας. Σ’ ένα
μουσικούς.
Ἐδῶ παραπέμπω
λυρικὸ θέατρο ἐξ ἄλλου, ένα ἀπὸ στὴν προηγουμένη συνομιλία μας.
τὰ καίρια προβλήματα εἶναι δ καΕΡΩΤΗΣΗ; Αὐτὸ ὅμως ὁὲν,
ταρτισμὸς δραματολογίου, μὲ
ὑπάγεται στὶς μακροπρόθεσμες
βάση πάντα τὸ ὑπάρχον φωνητικὸ μεταρρυθμίσεις
ὑλικό, στὸ ὁποῖο οἱ «κεκλημένοι»
ΑΠΑΝΤΗΣΗ; Μὲ προλάβατε.
ξένουπρέπει νὰ θεωροῦνται σὰν
ᾙτοιμαζόμουν να τὸ πῶ. Ποιες
ἕνα εἰδος ἐπίστεψης, καθὼς καὶὴ
εἰναι οἱ μεταρρυθμίσεις αὐτές;
κατανομὴ τῶν δοκιμῶν. ΠρόκειΠρῶτά-πρῶτα ἀναφέρονται οτὴν
ται γιὰ ἐργασία πολὺ λεπτή, ποῦ
ἀνανέωση, κυρίως, τῶν σολίστ.
ἀπαιτεῖ βαθύτατη γνώση τοῦ ρεΜιλήσαμε ἤδη γιὰ τὰ οτελχη ἐ-
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ΙΙ ΙΙΙΙῊΙΙΙΙΙΙΠΙ της ῚΙΙῚΙΙΙΙΙΙΙΕ,
μεῦα υτον ανδμικο κοσμῠ
Σιλα Ροουμποθσμ

κεῖνα ποὺ ἀποτελοῦν καλλιτεχνικὸ
παθητικὸ για τὸ θέατρο. Σ’ ὅλο
τὸν πολιτισμένο κόσμο τὰ στελέχη
αὐτὰ συνταξιοδοτοῦνται καὶ φεύγουν ὅταν δέν μποροῦν πιὰ να
ἀποδώσουν. Φυσικά, λόγω τῆς
φύσης τῆς φωνῆς,“δέν μπορεῖ να
ὁρίσει κανεὶς συγκεκριμένο ὅριο
ἡλικίας για τὴν ἀποχώρηση. Δυστυχῶς ὅμως ἡ ἀσφάλιση - συνταξιοδότηση τῶν καλλιτεχνῶν τοῦ
λυρικοῦ nag θεάτρου εἶναι τόσο
μηδαμινή, ’ὥστε να ἀποτελεῖ
ντροπὴ γιά τὴν πολιτεία. Ἀρκετοὶ
παλαίμαχοι τοῦ λυρικοῦ μας θεάτρου, γιὰ να ζήσουν τραγουδοῦν
σὲ ταβέρνεςὶ Κάποιο βραδυ στοῦ
Μακρυγιάννη ἀνατρίχιασα σαν
εἷδα τὸ ὄνομα μιᾶς παλιάς δόξας
τοῦ λυρικοῦ nag θεάτρου (τὴν
εἰχα ἀκούσει παιδάκιέ) νά «διαφημίζεται» στὴν εἵσοδο ἐνὸς
ἐστιατορίου, ὅπου τραγουδοῦσε
ντουέτο μὲ κάποιον ἀλλο. Πρῶτά
ἀπ’ ὅλα λοιπὸν πρέπει να φτιάξουν οἱ συντάξεις, για να μποροῦν οἱ ἀκατάλληλοι ν’ ἀποχωροῦν ἀξιοπρεπῶς. Καὶ γι’ αὐτὸ
χρειάζεται συνδικαλιστικὸς ἀγώνας, Τότε μόνο ea μπορεῖ να γίνει
ἄνετα καὶ ἀνθρωπιστικάἡ
ἀνανέωση τῶν στελεχῶν πρὸς δυὸ
κατευθύνσεις; Ἀπὸ τὴι μία θα
πρέπει να προσελκυστοῦν πάλι
πίσω ὅσο γίνεται περισσότεροι
ἀπὸ τοὺς ἀξιόλογους Ἕλληνες
τραγουδιστὲς ποὺ κάνουν καριέρα στὸ ἐξωτερικό. Ἀπὸ τὴν άλλη
θα πρέπει να παρακολουθοῦνται
οἱ νέοι ποὺ φοιτοῦν στὰ ὠδεῖα καὶ
να γίνεται μιὰ αὐστηρὴ ἐπιλογὴ
τῶν καλυτέρων.
ΕΡΩΤΗΣΗ; Θὰ πρέπει νὰ μιιλήσουμε τώρα για τὸν καλλιτεχνικὸ προγραμματισμό, για τὰ
ἔργα πού θά πρέπει νά παρουσιάσει μελλοντικὰ ἡ Λυρική, γιὰ τὸ
ποῦ θα πρέπει να στρέψει τὸ
κοινὸ κτλ.
ΑΠΑΝἹῊΣΗῑ ιΣιγὰ-σιγά. Μὲ
βάση ὅσα εἴπαμε, λοιπόν, τὸ βραχυπρόθεσμρ ἰδεῶδες γιὰ τὴν
Ε,Λ.Σ. θα ἠταν να μπορεῖ να παρουσιάζει, μιὰ ὁποιαδήποτε στιγμή, με δικές της ἀποκλειστικὰ
δυνάμεις, δίχως μετακλήσεις, μιὰ
καθ’ ὅλα ἀξιοπρεπὴ παράσταση
τῶν πιὸ συνηθισμένων ἐργων τοῦ
λυρικοῦ ρεπερτορίου, ἕνα «Ριγολέττο» ἢ μιὰ «Τόσκα» λ.χ. Πράγμα ποὺ ἀκόμη δέν εἶναι ἐφικτό.
Νὰ μάς κάνει, σὲ τέτοιες παραστάσεις νὰ λέμε; ,«Χαλάλι τὶς 250
δρχ.» Γιατὶ ἀπὸ τὰ ἐργα ὑποδομῆς
θὰ κριθεῖ ἡ σημερινὴ διεύθυνση
τῆς Ε,Λ.Σ. κι ὅχι ἀπὸ τὶς 5,10 ἢ 20
θριαμβευτικὲς ἐπιτυχίες ποὺ θα
έχει χάρη σὲ μετακλήσεις (ἀπαραίτητες σ’ ένα λυρικὸ θέατρο καὶ
γιὰ τὴν αἴγλη του, ἀλλὰ καὶ σὰν
παράγοντας
ἀνανέωσης)
καὶ
πρόσκαιρες ξένες συνεργασίες ἐπιτυχίες στὶς δποῑες θ’ ἀφιερώσουμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι διθυραμβικὲς

κριτικές, ἀλλὰ ea εἶναι χωρὶς
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έπαύριο. Τέτοιες έπιτυχίες, μεμονωμένες καὶ δίχως συνέπεια, εἶχε
καὶ ἡ προηγούμενη διεύθυνση f ἐξασφαλίζοντας έκτακτες συνεργασίες ἀρχιμουσικῶν ὅπως ὁ ἴδιος
ὁ Δημήτρης Χωραφᾶς καὶ ὁ Τσσὺ
Χούῖ. Εὐτυχῶς, συνεργασίες σὰν
κι αὐτές, μὲ τὸν Eva ἢ τὸν ἀλλο
τρόπο παγιοποιήθηκαν.
_

"000 για τὰ ἓργα στα ὁποῖα θὰ
πρέπει νά στρέψει τὴν προσοχή
της τώρα ἡ Ε,Λ.Σ. αὐτὰ προσδιορίζονται ἐν μέρει καὶ ἀπὸ τὶς μικρές διαστάσεις τῆς αἴθουσαςε
αὐτόματα λ.χ. ἀποκλείουν τὶς
περισσότερες ὅπερες τοῦ Βάγκνερ, ἀρκετες όπερες τοῦ Ρίχαρντ
Στράους - γενικά, όπερες μεγάλου θεάματος καὶ μεγάλης ὀρχήστρας. (Τὸ ἀνέβασμα τέτοιων έργων τὸ καλοκαίρι στὸ ἐντελῶς
ἀπρόσφορο Ἡρώδειο δέν πολυενδείκνυται; μ’ ὅλη τὴν τέχνη
σκηνογράφων καὶ σκηνοθετῶν,
ὅλες οἱ παραστάσεις όπερας ποὺ
«έχω παρακολουθήσει ἐκεῖ έχουν
ἀφήσει μέσα μου μιὰ γενικὴ
ὀπτικὴ ἐντύπωση συγκεχυμένη κι
ὁμοιόμορφη σχεδόνί). Γι’ αὐτὸ
μιὰ ἀκόμη προσπάθεια τῆς σημερινῆς διεύθυνσης πρέπει να εἶναι
κι ἡ προώθηση τῆς ἀνέγερσης ἐνὸς
νέου, συγχρονισμένου θεάτρου,
ὅπου να μποροῦν να ἀνεβαίνουν
καὶ τέτοια μεγάλα ἢ πλούσια
ἐργα. Για τὴν ὥρα θα πρέπει v’
ἀπομακρυνθοῦμε κάπως ἀπὸ τοὺς
Βέρντι καὶ Πουτσίνι, με τοὺς
ὁποίους, καλὰ-κακά, μάς έχει
πάντως ἐξοικειώσει ἡ Ε,Λ.Σ. Νὰ
στραφοῦμε στὸ λυρικὸ θέατρο τῆς
ἐποχῆς ἀπὸ τὸν Πέρσελλ ὣς τὸ
Μότσαρτ καὶ στα ἄγνωστα στὸ
κοινό nag λυρικα ἀριστουργήματα τοῦ 20οῦ αἰώνα. Εἶναι
ντροπὴ λ.χ. νὰ εἶναι ἀκόμη ἀγνωστος στὴν Ἑλλάδα ὁ «Πελέας»
τοῦ Ντεμπυσσύῐ Ἀκόμη καὶ μὲ τὴ
μικρὴ αὐτὴ α’ίθουσα μποροῦμε νὰ
διαπαιδαγωγῆσουμε ἀρκετα τὸ
κοινό μας α’ ὅλες τὶς μεγάλες ἐποχὲς τῆς μουσικῆς; τα ἐργα ποὺ
μποροῦν ν’ ἀνεβαστοῦν ἐκεῖ καλύπτουν στα σίγουρα ὅλο τὸ φάσμα τῆς ἱστορικῆς ἐξέλιξης τοῦ
λυρικοῦ θεάτρου, ἀπὸ τὸ Μοντεβέρντι καὶ μετά.
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Φυσικά, σὰν λέω «κοινό», δὲν

ἀναφέρομαι στὸ σημερινὸ κοινὸ
τῶν συνδρομητῶν, συνήθως ἀνω ῥε·
τῶν 50 ἐτῶν — μικρὴ μειοψηφία
συντηρητικῶν μουσοφίλων. Ὑπάρχει Eva τεράστιο κοινὸ νέων, ;_‘;
φοιτητικῆς

καὶ

μεταφοιτητικῆς

ῥ’

ἡλικίας, ποὺ πληρώνει τοὺς ὑπο·
λειτουργοῦντες μουσικούς nag
θεσμοὺς μὲ δίκαιη περιφρόνηση ;’“;
καὶ τρέφεται μουσικὰ (καὶ μάλιστα“ πλουσιοπάροχα) ἀπὸ δίσκους. Ἐκεῖ πρέπει νὰ στραφεῖ ἡ
σημερινὴ διεύθυνση τῆς Ε,Λ.Σ. Κι ἶ
ἀσφαλῶς έχει ἀπόλυτη ἐπίγνωση
’“
ὅτι 0’ ένα τέτοιο κοινὸ θα πρέπει
να παρουσιάσει καὶ τὸ ἐλληνικὸ
λυρικὸ ρεπερτόριο, απὸ τ ‘
Ἑπτανήσιους συνθέτες ὣς τ
νεότερους - με ξεχωριστὲς φροντίδες μιᾶς ἀνανεωμένης σκηνικῆς
καὶ μουσικῆς διδασκαλίας. Σύμε
φωνα μὲ πληροφορίες μας μάλιστα, καὶ ἡ διδασκαλία τῆς ὅπερας

τοῦ Τίτου Ξηρέλλη, ποὺ εἶχεὰζτ
ναγγελθεῖ γιὰ φέτος, ἀναβλήθηκὲ
ἀκριβῶς γιὰ νὰ παρουσιαστεῑ ἀρι-

τιότερα τὴν προσεχὴ περίοδο, T6
έργο, μὲ τὸ ὁποῖο ἤρθαμε σὲ μιζὰ
ὅχι
ὁλοκληρωμὲνη,
ἀτυ
ἐπαφιή,
παρουσιάζει
α’ ,σῖγα
στοιχεῖα ξεχωριοτοῦ ὲνδια ρο.
τος.
,

”Ετσι τὰ σημειὼματα

,υς

λουθοῦν (α’ 3μηνο τοῦ
,νὴ
τέλος τῆς χειμερινῇ ρξξῇ

τοῦ Ἀλ. Γ. Ξύδη

Ν.Ε.Τ. (έσ.)-Ν.Ε.Τ. (ἐξ.)
Σκέψεις γιὰ συζήτηση

Οἱ διεργασίες αὐτὲς πῆραν
καινούργια τροπὴ μὲ τὴν ἐγκαθίᾗ· δρυση τῆς δικτατορίας τὸ 1967.
, Τὸ χάσμα ἀνάμεσα στὴ Νεότερη
Ἑλληνικὴ Τέχνη τοῦ ἐσωτερικοῦ
(ΝΕΤ. έσ.) καὶ στὴ Νεότερη Ἑλληνικὴ Τέχνη τοῦ Ἐξωτερικοῦ
(NET. ἐξ.) βάθυνε καὶ διευρύνθηκε πάλι, ἐνῶ ἀπὸ τὸ 1960 περίπσυ εἶχε αρχίσει νὰ κλείνει. Ἥ
έξέλιξη αὐτὴ ἐπηρέασε, πιστεύω,
ριζικα καὶ τὴ διαμόρφωση τῆς τέχνης στα ἑφτὰ χρόνια μέσα στὸν
:5‘16110, γιατὶ ἀνέστειλε τὴν κανο’-νική της ἀνάπτυξη, παρεμποδί-

ζοντας τὶς φυσιολογικὲς ὲπικοινωνίες καὶ-ἀπαλλαγὲς μὲ τὸ ἐξω-

ποὺ νὰ μᾶς βοηθήσουν ν’ ἀναγνωρίσουμε καὶ να ὁριοθετήσουμε
τὴν έκταση ποὺ καλύπτει ἡ σύγχρονη Ἑλληνικὴ τέχνη, μέσα κι
έξω ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, καὶ σὲ συνέχεια να διαπιστώσουμε ποιὲς
κορυφὲς καὶ ποιὰ ρεύματα τῆς
ἀνήκουν, καὶ τὴν ἀντιπροσώπεύουν σήμερα πρὸς τα ἔξω, πρὸς
τὸ παγκόσμιο κοινό. Τὸ πρόβλημα
ἴσως να μὴν ἐνδιαφέρει τόσο τὸν
καλλιτέχνη ὅσο τοὺς κριτικούς,
τοὺς μελετητές, καὶ τὶς «ἁρμόδιες» κρατικὲς ὑπηρεσίες, ὅταν
χρειάζονται νὰ προσδιορίσουν,
να ἐπιλέξουν τοὺς καλλιτέχνες ἢ
τα ἔργα ποὺ θὰ «8101900001111σουν» τὴ σημερινὴ ἑλληνικὴ τέχνη
ἐξω ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Ὑπάρχει

ἀκόμα ἡ σκοπιά, τὸ είδικότερο
κριτήριο, μὲ τὸ ὁποῖο σχεδιάζεται

ἧκαν ἁπολογισμό, μιὰν ἀπογραφὴ

μια συγκεκριμένη έκδήλωση, τὸ
«πρόγραμμα» ἢ τὸ «θέμα» της.
Ἀναρωτιέμαι ὅμως, ἂν ἀμέσως
μετὰ τὴ δικτατορία, καὶ για λίγα
χρόνια ἀκόμα, μπορεῖ νὰ ὑπάρξουν ποικίλες σκοπιές, ἢ ἂν δὲν
ἐπιβάλλεται -γιὰ τὸ κράτος- μόνο

ἒῖιὲἓίὲρυῒὲξιιῗέἴ-,Ἶνὸΐῖἒὲιλάῗέῗῖ

ἐπιτεύξεις τῆς ἑλληνικῆς τέχνης

ξιῐξοὶιιρίσι, γΛονδίνο, Νέα Ὑόρκη
ζ’Ἔτσι, ἂν θέλαμε νὰ κάνουμε

Κοκκινίδης.

λιτέχνεςῑ Ἀντωνᾶκος, Κανιάρης.

Ἐξ ἄλλου, στὴν έφταετία, ἀναπτύχθηκε στὴν Ἑλλάδα, για
πρώτη φορά, μια τάση ποὺ μπορεῖ
να ὀνομαστεῑ κατασκευαστικὴγεωμετρικὴ καὶ ,ἀντιπροσωπεύεται ἀπὸ έργα καλλιτεχνῶν ποὺ στα
χρόνια ἐκεῖνα εἶχαν ἀποσυρθεῖ
βαθιὰ μεσ’ στα ἐργαστήρια τους,
καὶ μόνοι τους ὁ καθένας, ξεκινώντας ἀπὸ θέσεις διαφορετικές,
συγκλίνανε πρὸς ένα κοινὸ πεδίο
ἀναζητήσεων, ὅπου τοὺς βρίσκουμε σήμερα να παράγουν ἔργα
ἀξιόλογα, καὶ ἐφάμιλλα σὲ ποιότητα καὶ αἰσθητικὴ ένημερότητα
μὲ ὅσα ἀνάλογα παράγονταν στὴν
ὑπόλοιπη έλεύθερη Εὐρώπη. Ἐν
μέρει ὀφείλουμε τὰ ἔργα αὐτὰ τοῦ
Κοσμᾶ Ξενάκη, τοῦ Τούγια, τοῦ

Κσυνέλης, Παῦλος, Σαμαρᾶς, Τάκης, Τσόκλης, Χρῦσα. Ἀπ’ αὐτοὺς

Ξαγοράρη, τῆς Σβορώνου, τῆς
Ζούνη, τοῦ Μπουτέα, στὴ δικτατορία, ποὺ ὼθησε τοὺς εὐαίσθητους αὐτοὺς καλλιτέχνες πρὸς μια
ἐσωτερικὴ μετανάστευση, πρὸς
μια μονήρη ἔγκυψη πάνω στα σχεδιαστήρια, στοὺς διαβῆτες, οτοὺς
γραμμοσὺρτες, στοὺς ὑπολογιστές
τους. Καὶ τα ἔργα αὐτά, ἴσως καὶ
μερικῶν ἄλλων, πρέπει να ἐμφανισθοῦν κι αὐτὰ γρήγορα στὸ διεθνές κοινὸ, για να καταδειχθεῖ
πὼς οἱ καλλιτέχνες τοῦ ἐσωτερικσῦ, κάτω ἀπὸ τὶς πολὺ δύσκολες
συνθῆκες, δὲν ὑστεροῦν ἀπὸ τοὺς
συναδέλφους, καὶ ἀπὸ τοὺς συμπατριῶτες τους στα ξένα, ποὺ έργάστηκαν στα ἴδια χρόνια μὲ συνθῆκες ἐλευθερίας καὶ ἂνεσης ψυχολογικῆς καὶ ὑλικῆςῼ).
(Συνεχίζεται)

μιά, ἐκείνη ποὺ θ’ ἀναδείξει τις

’-“;“

νᾲ,;(ῑ5ζρίσουμ”ε 11000100911110.0- κατά, καὶπαρὰ --τὴ δικτατορία. · Ἡ

πέρα ἀπὸ τὴν παρουσίαση τοῦ
Γκίκα,τοῦ Τσαρσύχη, τοῦ Θεόφιλου καὶτοῦ Παν. Ζωγράφου ποὺ
σχεδιάζεται, Στὸ μεταξύ, στὴν
Ἀθήνα διαδίδεται ἀπὸ πολλὲς
μεριὲς ὅτι ἔχουν «κληθεῖ»κιόλας
στὴν έκδήλωση οἰ ἑξῆς ὀχτὼ καλ-

30.7.75

ἡ

Α.1’. Ξύδης

τουλάχιστο τέσσερις δὲ μποροῦν

να θεωρηθοῦν ὅτι ἀνήκουν στὸ
ἑλληνικὸ καλλιτεχνικὸ δυναμικό,
καὶ ὲφτα δὲν ἔζησαν στὴν Ἑλλάδα
κατα τὴν έφταετία, οὔτε ἔδειξαν
πῶς τοὺς ἀπασχόλησε ἰδιαίτερα ἡ
μοίρα τοῦ τόπου.
2. Δεῖγμα τῆς γραφειοκρατικῆς

ἀντίληψης μὲ τὴν ὁποία ὀργανώνει τὸ κράτος καλλιτεχνικὲς ἐκδηλώσεις εἶναι ὴ παρομοίωση τῆς
καλλι-τεχνικῆς έκθεσης τοῦ «Ἑλληνικοῦ Μήνα» με έκθεση ἀγροτικῶν προϊόντων ποὺ κάνει ὁ κ. Μ.
Δραγούμης
(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
27.7.75) ἀπαντῶντας 0‘8 συρραμμένα ἀποσπάσματα ἄρθρου τῆς
τεχνοκριτικοῦ τῆς ἐφημερίδας,
ποὺ ἐπικρίνει τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ὀργανώνεται ἡ έκθεση (ΚΑΘῌΜΕΡΙΝΗ 17.7.75). Ὁ κ. Δραγούμης συμβαίνει να εἶναι Σύμβουλος Τύπου τῆς Ἑλλ. Πρεσβείας στὸ Λονδίνο, Μια ζωγραφιὰ ἢ

ἕνα γλυπτὸ εῖναι ἀναμῳίβολα
«καρποὶ» (ὅχι ὀπῶραι) τῆς παραγωγῆς ἐνὸς καλλιτέχνη. Διπλὰ ὄιτυχη ὅμως εῖναι ἡ παρομοίωση
ποὺ κάνει τῆς καλλιτεχνικῆς παραγωγῆς κατα τὴν ἑφταετία μ’,ὲ
«δεύτερης ποιότητος φροῦτα» ποὺ

θα στέλνονταν στὴν έκθεση «αποδείχνοντας ἔται τὶς ὀλέθριες συνέπειες τῆς ἀνομβρίας... (διάβαζε;
τῆς δικτατορίας). Ἡ ὡρίμανση ένὸς ἔργου τέχνης ἀκολουθεῖ νόμους κάπως ἀλλιώτικους ἀπὸ ἐκείνους ποὺ διέπουν τὸ γίνωμα ἑνὸς

ροὸάκινου, κ’ ἡ δικτατορία εἶναι
κάπως πολυπλοκότερο, ἀνθρώπι»Α

Τὴν ἱστορία τῆς νεότερης ἑλληνικῆς τέχνης, τὴ συνθέτουν
ὁιεργασίες καὶ ζυμώσεις ὁλότελα ἰὸιὸτυπες, ποὺ δὲ φαίνεται νὰ παρουσιάζονται στὴν τέχνη ἄλλων χωρῶν. Αὐτὲς
ὁιαμορφώνουν κάθε φορᾶ καὶ τὸ ἑλληνικὸ καλλιτεχνικὸ
’ ὁυναμικό. Ὀφείλονται καθαρὰ 0117v πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ ἐξέλιξη τῆς Ἑλλάόας ἀπὸ τὴ γένεσή της σὰ σύγχρονου κράτους.

τῆς σημερινῆς ἑλληνικῆς τέχνης,

,

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ XPONIKO ’

.

οεικσστικσ·

(ICA) ποὺ ἐκπροσωπεῖ ὁ κ. Ρόζεν-

ταλ. "Av δὲ συλλεγεῖ ὁλόκληρο τὸ
ποσό, τὸ Έλληνικὸ Δημόσιο θα
καλύψει τὴ διαφορά. Εἶναι φανερὸ λοιπὸν πὼς ἡ έκδήλωση ὀργανώνεται ἀπὸ ἑλληνικες κρατικες
ὑπηρεσίες, μᾶλλον ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Προεδρίας Κυβερνήσεως,
γιατὶ τὸ Ὓπ. Πολιτισμσῦ δηλώνει
ἄγνοια για τὴν ὅλη ὑπόθεση. Συνεπῶς οἱ ὑποχρεώσεις καὶ εὐθύνες
τῶν άρμοδίων εἶναι αὐξημένες,
καὶ έπιβάλλσυν να προσεχθεῖ
ἐξαιρετικὰ ἡ εἰκόνα ποὺ θα δοθεῖ

_

Εἰναι ἀναμφισβήτητα ὅτι παρα
τὴν εἰδικότερη κατάθλιψη ποὺ
ἐπέβαλε ἡ δικτατορία στοὺς Ἕλληνες καλλιτέχνες, μερικοί έφτιαξαν έργα ποὺ ἀποδίνουν μὲ γνησιότητα τὴ βαθύτερη ἀντίθεσή
τους πρὸς τὴ βία, ὀποτέλεσαν
ὀξύτατη κριτικὴ καὶ κραυγὴ διαμαρτυρίας ένάντια στὴν ἀπανθρωπία τοῦ έλληνικοῦ καθεστῶτος εἰδικά, τα ὁποῖα εἶχαν τὸ
θάρρος να έκθέσουν στὴν Ἑλλάδα, Τὰ ἔργα αὐτα ἔμειναν
ἄγνωστα στὸ έξωτερικό, καὶ θα
έπρεπε ὁπωσδήποτε να τὰ παρουσιάσει τὸ κράτος ὅσο γίνεται πιὸ
γρήγορα, π.χ. 016v «Ἑλληνικὸ
Μήνα» ποὺ διοργανώνεται τὸν
ἐρχόμενα Νοέμβρη στὸ Λονδίνο
(1). Οί καλλιτέχνες αὐτοὶ εἰναι
ἀλφαβητικάῑ Δεκουλάκος, Θόδωρος, Κανιάρης, Καραβέλα,

..ι ,-

δικτατορία.

4

γαριταριῶν».

.. ·.

* Δὲν παρακολουθήσαμε ἐπαναλήψεις ὅπως τοῦ «Ἁλιεῖς Μαρ-

.

ὀνειρεύεται ἡ νέα διεύθυνση να
προωθήσει τὸ μονάκριβο Λυρικό
μας θέατρα. Ε’ίθε να τὸ πετύχει.

ι

ποιότητα, οἱ καλλιτέχνες ἐκεῖνοι
που έργάστηκαν μέσα στὸν τόπο,
κάτω ἀπὸ τὶς καταθλιπτικὲς συνθῆκες τῆς ἑφταετίας. Ἐκεῖνοι ποὺ
βρέθηκαν έξω ἀπὸ τὸν τόπο, ὅσο
καὶ σημαντικὸ να εἶναι τὸ έργο
τους, θα έρθουν σε δεύτερη μοίρα,
μ’ ένδεχόμενη προτίμηση ἀνάμεσα
τους για κείνους ποὺ ἡ δικτατορία
τοὺς ανάγκασε να βρεθοῦν ἔξω, ἢ
ποὺ τὸ έργο τους δείχνει, πέρ’ ἀπὸ
τὴν ποιότητά του, τα χνάρια μιᾶς
έντονης ἀντίδρασης (réaction) στὴ

θοῦν, δίχως κανένα σκόντο στὴν
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τοῦν κάπως τὸ ἐπίπεδο στὸ ὁποῖο

1. T6 ANTI 09.22 5.7.75,
σελ.51, 0‘8 σχόλιὸ του, εἶχε ἀπευθύνει ὁρισμένα ἐρωτήματα σχετικα μὲ τὴν ἐκδήλωση αὐτή.
”Εχουν μείνει ἀναπάντητα ὣς σήμερα. Στὸ μεταξὺ οἱ κ.κ. Ρόζενταλ
καὶ Ἰωακειμίδης πέρασαν ἀπὸ τὴν
Ἀθήνα καὶ ξανάφυγαν. Ἀπὸ
πληροφορίες τῶν ἰδίων ἡ χρηματοδότηση τῆς ἐκδήλωσης (ὑπολογίζεται να χρειαστοῦν περίπου
45.000 ἓ) θα γίνει κυρίως με εἰσφορὲς Ἑλλήνων έφοπλιστῶν καὶ
ἄλλων ἐπιχειρηματιῶν ποὺ θα
συλλέξει στὸ Λονδίνο ἡ Ἑλληνικὴ
Πρεσβεία. Μικρὸ μόνο τμῆμα θα
καλυφθεῖ ἀπὸ τὸ Ἰνστιτοῦτο Σύγχρονης Τέχνης τοῦ Λονδίνου

,ιγ

σκοπιὰ αὐτὴ συνεπάγεται φυσικὰ
τοὺς περιορισμούς της. Στὴν ἐπιλογὴ θα χρειασθεῖ να προτιμη-

iffy] -, ,ξ Α μ’

L

«Ντάμα Πίκα» καὶ «Ζωὴ ἑνὸς
Ἀκόλαστου», Οἱ 4 αὐτὲς διδασκαλίες ἢ ἀναβιώσεις, σὲ σύνολο
11, μποροῦμε να ποῦμε ὅτι ὁροθε-

lug"

σιαστικά*), ἀκόμη καὶ ὅπου εἶναι
ἀρνητικά, δὲν θα ”επρεπε να θεωρηθοῦν σαν ἀρνητικὲς κρίσεις
για τὴ νέα διεύθυνση. Οὔτε, πάλι,
ὅπου εἰναι θετικά, πρέπει να διαβαστοῦν σαν ἐγκώμια στρεφόμενα
πρὸς τὴν ’ίδια κετεύθυνση, παρ’
ὅλο ποὺ ὁρισμένες παραστάσεις
ἀσφαλῶς μποροῦν να θεωρηθοῦν
σὰν ἐνδεικτικὲς τῶν έπιδιώξεων
τῆς σημερινής Λυρικῆς; «Ὀρφέας» τοῦ Γκλούκ, «Μποέμ»,

~06Nog

ΚΩΣΤΑΣ ΡΟΔΑΡΑΚΗΣ
’ἓῗιδὶέσεις Κέδρος, Ἀθήνα 1975

μὲ τὸν ἐκτελεσμένο, για τὴ δράση
του στὴν ἀντίσταση, πατέρα του.
Πολὺ ἀξιόλογη δοκιμὴ πάνω 0’

ἕνα εἶδος συνθετικῆς γραφῆς ποὺ
T6 τρίτα ποιητικὸ βιβλία τοῦ

Κώστα Ροδαράκη εἶναι ένα ἐκτεταμένο ποίημα ὅπου 6 ἔντονος
ἐρωτισμὸς καὶ ἡ ἀηδία για τὶς
σύγχρονες ἀνθρώπινες σχέσεις
συμπλέκονται με τὶς πιὸ μυστικὲς
φρικιάσεις για ὅ,τι πιὸ ὡραῖα καὶ
αιωνιο.
«Ἔντυσα άλλες μὲ ξένα ὀνόματα.
Σὲ ὀνόμασα Ἀντιγόνη / Ἀγλαΐα,
Βερονίκη, Περσεφόνη / ὅμως
πουθενὰ δὲ βρῆκα τὴ μυρωδια ἀπ’
τὰ δαμάσκηνα / ποὺ μύριζε τὸ
παιδικό σου σῶμα / H018 68v ἧρθεςέ / K1 έμεινα μόνος 0‘8 κρύες
νύχτες, άδειος κι ἄχρηστος / σαν
μιὰ παλια μαξιλαροθήκη.»

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Δ ΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔ ΗΣ
ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ME ΤΗΝ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Ἐκὸόσεις;
Ἄνώνυμος, Ἀθήνα 1975
Ὁ Φίλιππος Δρακονταειδῆς
ἀποπειρᾶται κάτι ἰδιαίτερα δύσκολο· τὸ συγκερασμὸ συγγραφῆς
ἑνὸς χρονικοῦ, μὲ παράθεση νιοκουμέντων, μὲ παράλληλη ὁμιλία
0_8 πρῶτα πρόσωπο. Τὸ χρονικὸ
εἰναι για τὰ χρόνια τῆς κατοχῆς,
τῆς ἀντίστασης, τοῦ ἐμφυλίου καὶ
τῆς συνέχειάς του στὶς μέρες μας.
Ἡ ὁμιλία 08 πρῶτα πρόσωπο εἴ·
ναι ἡ βιωμένη ἐμπειρία 08 σχέση

ΔιΑ ηοΛιΝειᾸ-,ηΑΝΙΜιΑ
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μαρτυρᾶ τὶς ἱκανότητες τοῦ συγγραφέα πέρα ἀπὸ τὴν αδιαμφισβήτητη εὐαισθησία του.
ΦΡΑΝΤΣ ΚΑ ΦΚΑ
ΠΑΡΑΘῩΡΑ ΣTON ΚΟΣΜΟ
(ἐπιλογὴ ἀπὸ τὴν ἀλληλογραφία

ἶὲἷιίδόσειςι [1111137, ”A θήνα 1 975
Μετ. NIKOY KOAOBOY
Μία προσεκτικὴ ἐπιλογὴ ἀπὸ
τὴν ἀλληλογραφία τοῦ Φραντς
Κάφκα καθὼς καὶ ένα διαφωτιοτικὸ δοκίμιο τοῦ Νίκου Κολοβοῦ
για τὸν «δυσνόητο» συγγραφέα,
δημιουργοῦν τα «παράθυρα στὸν
κόσμο».
Ὁ Κάφκα κοιταγμένος ἀπὸ
μαρξιστικὴ σκοπια εἶναι ἕνα ἐγχείρημα
ἰδιαίτερα
δύσκολο,
ὁπωσδήποτε ὅμως παρουσιάζει
ἐνδιαφέρον. Ὁ Ν. Κολοβὸς ἀποπειρᾱται να μᾶς δείξει τὸν Κάφκα
χωρὶς μεταφυσική, ὲπιχειρώντας
μιὰ τοποθέτηση τοῦ ἀνθρώπου
καὶτοῦ ἐργου στὶς «σωστὲς» διαστάσεις του.
ΡΟΗΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ
ΣΦΑΓΗ
Ἀθήνα 1975
M8 τὴν ποιητική του συλλογὴ
«Σφαγή», ὁ Ρόης Παπαγγέλου
προσθέτει τὴ δικῆ του φωνὴ στὸ
θρῆνο για τὴ σφαγὴ τῆς Κύπρου.
Διαβάζουμεῑ «Ἀκοῦς αὐτὴ τὴ λυγμικὴ φωνή; / Τούτη τὴν πίκρα
τῆς ὀδύνης / Τοῦτο τὸ παθιασμένο κλάμα; / Σαν τὸ στερνὸ
ξεφωνητὸ / ἀπό ’να ξεφτερουγιασμένο ἐρωδιὸ / ποὺ τὸν σπαράξει
ἀγρίμι».’
ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΙΖΟΣ
ΟΔ ΟΙΠΟΡΟ Y ΦΙΛ ΟΞΕΝΙΑ ΚΑ f
ΞΟΠΡΟΒΟΔ ΙΣΜΑ

Ἐκὸόσεις; Δ ιαγώνιος
Θεσσαλονίκη 1 974
M1196; 0’ ένα ποιητὴ σαν τὸν

ᾗΩ

ζητοῦν μια γνήσια ποιητικὴ φωνή,
ἀξίζει να διαβάσουν αὐτὸ τὸ βιλία.
ΞΜΕὸε Ἕνα κομμάτι δροσερὸ
καρπούζι / Πάνω στὴν ἀνοιχτὴ /
Τριμμένη σαρκοφάγα.
ΟΔΟΙΠΟΡΟΥ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΚΑΙ ΞΕΠΡΟΒΟΔΙΣΜΑ; Ἱστορίες ἀκοῡς να λέν, / “Av 11018 βρεθεῖς μόνος, οἱ κοιλάδες / Ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ να τὶς προσέξεις /
Καὶ να μὴν σὲ τρομάξουν / Οἱ τίγρεις τῶν βουνῶνῑ / Ἐμάς μόνον
σπαράσσουν. Ἑκδικοῦνται. / Στὶς
οτράτες ἅμα βγεῐς / ”Αστρο θά
’ χεις τὴν μνήμη. / Σκοτάδι γέμισε
τοὺς κάμπους / Ἀλλα μὴν φοβᾶσαι; / Τα μέρη π’ ἀγαπᾶς / Θα σ’
ὁδηγᾶνε πάντα.
ΚΥΡ. ΝΊἙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Η

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΟ-

AEIO. Νέες προοπτικὲς καὶ κατευθύνσεις.
Ἀθήνα 1975
Ἐνδιαφέρον μελέτημα τοῦ Κυρ.
Ντελόπουλου, ποὺ μᾶς εἰσάγει
011] νέα ἀντίληψη για τὴ βιβλιοθήκη. Σήμερα ἡ βιβλιαθήκη δέν
νοεῖται πιὰ σαν 6 χῶρος στέγασης
βιβλίων ταξιθετημένων στα ράφια
μὲ τὸ ἕνα ἢ τὸ ἄλλο σύστημα καὶ
με ἕνα «σοφὸ» βιβλιοθηκάριο ἀπ’
τὶς γνώσεις τοῦ ὁποίου ἐξαρτάσαι, ἀλλὰ σαν ἕνα ζωντανὸ καὶ
δραστήριο πνευματικὸ κέντρο,
ὅπου μπορεῖς να διακρίνεις τὶς
ἀνησυχίες καὶ τὶς πνευματικὲς τάσεις τῆς κοινότητας.
Ἡ μελέτη τοῦ Κυρ. Ντελόπουλου, προϊὸν ἀγάπης, πείρας ἀλλα
καὶ ἀποδοχῆς δοκιμασμένων ξένων πειραματισμῶν, περιορίζεται
στὴν τοποθέτηση τοῦ θέματος καὶ
στὸν καθορισμὸ δράσης μιᾶς σύγ-

χρονης βιβλιοθήκηςBIAXEAM PAIX
0 ΑΙΘΕΡΑΣ, 0 ΘΕΟΣ K1 0
AIABOA ΟΣ
Ἐκὸόσεις; Πύλη. Ἀθήνα 1974
μετ. ΜΑΡΙΝΑ ΛΩΜΗ
Τὸ
ὲλληνικὸ
ἀναγνωστικὸ
κοινὸ γνωρίζει ἤδη ἀπὸ πολλὲς

,· ἶ,
ι
,.

ι.

ΠΩΡΓΟΣ ΚΑ TOE ”
Ἡ βασιλεία τῶν κατσαρίὸων
Ἐκὸόσειςὲ Ἐγνατία
Τὸ μυθιστόρημα αὐτὸ λειτουργεῖ δυναμικα ἀνάμεσα συγγραφέα
καὶ ἀναγνώστη, μᾶς ὁδηγεῖ στὸ

’ ζ

χῶρο - βασίλειο τῆς καθημερινῆς

ι. ἔ

ζωῆς, στεγνό, μὲ μόνη βλάστηση

·

μνῆμες ἀπὸ πολὺ μακριά. Ὁ ἐξωτερικὸς κόσμος 68v εἶναι πιὸ
ἀπάνθρωπος ἀπ’ τὸν ἐσωτερικὸ,
καὶ τὸ ἀτομο, ἐνεργὸν καὶ ταυτόχρονα ἐνεργούμενα, ὁδηγεῖται
στὴν αὐτοαναίρεσή του.
Βιβλίο ποὺ εἰσβάλλει στὸ ἐσώ1010 ἐγὼ τοῦ ἀναγνώστη καὶ κτίζει τὴν ἀποτρόπαια «Βασιλεία
τῶν κατσαρίδων».

‘·“
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’
' ν
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Ἣ. ..“x‘.
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01001]; εἶναι περιττό. "0001 ἀνα-

ἐκδόσεις μεγάλο μέρος ἀπ’ τὸ
-έργο τοῦ Βίλχελμ Ράϊχ.
Ἡ τόλμη τῶν ἰδεῶν του, ἀλλὰ
καὶ 16 ὅραμά του, μὲ τὴν αὑθεντικότητά τους, συγκλονίζουν καὶ
δυναμώνουν τὶς συνειδήσεις. Τὸ
βιβλία «Ὁ αἰθέρας, ὁ Θεὸς καὶ 6
Διάβολος» προσφέρει ένα εὐρύ1010 118610 γνωριμίας καὶ μελέτης
καὶ μᾶς δίνει στοιχεῖα τῶν προφητικῶν ὸραματισμῶν του.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ
ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΤΗΛΟΨΙΑΝ
Ἐκὸόσεις Μπάϋρον, Ἀθήνα 1975
‘
H011]01] βιωμένη ποὺ βλέπει f

1196; 161 έξω «μέσ’ ἀπ’ τὴν ’ίριδα

.;

μιᾶς YASHIKA» καὶ ταυτόχρονα
ἐνδοσκοπεῑ.
«Ὡς ἐκ τούτου ἰδεολογικῶς Μ’ 1

ἀνήκω εἰς τὸν / χῶρον τοῦ τετελε- «ι, ‘1‘
σμένου μέλλοντος με παρεκ- / ξῗ
κλίσεις πρὸς τὸν παρακείμενον -_ “
πρὸς μεγά- / λην ἱκανοποίησιν

.-

τοῦ πνέοντας τα λοίσθια δημοδι- g ’
δασκάλου μου μια ποὺ τὸ παρὸν
ἶ·
ἁπλῶς / ὑπενθυμίζει ὅτι κατάγομαι - ὡς φαίνεται- / ἀπὸ ὀρεινὴ
θάλασσα.

ὲ
’

Στὴν 8116001] αὐτὴ περιλαμβά-

”-

νεται καὶ ὴ πρώτη ποιητικὴ δουλεια τοῦ Γιάννη Κακουλίδη «Νέ-

-

ροβιλ», ποὺ κυκλοφόρησε ἐκτὸς

ἶ

ἐμπορίου τὸ 1970.

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΙΞ
ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΙΞΙΣ
1. ΕΦΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔ ΩΡΟῩ

’75 ,
Κυκλοφορεῑ Τὸ Σάββατα

καὶ κάθε Σάββατα
Δημοσιεύονται ὅλα τὰ ὺλικὰ γύρω ἀπὸιτὴν
Παναθηναϊκὴ Σύσκεψη τῆς ΕΔΑ Ἀθήνας ’ ζ
καὶ τὴν Πανελλαδική. « , ’

a

,τ’-κει. . - rm ψ’

.2

Ἀντώνη Ρίζο, τὸ περιαρισμένο
σχόλια μιᾶς ἁπλῆς βιβλιοπαρου-

N.

νο (δυστυχῶς) φαινόμενο καὶ πο- νὶ ἢ λίγους τόνους μάρμαρα παραπάνω. Στὸ κάτω-κάτω τῆς
,ὺ πυὸ ὀλέθρια ἀπὸ μια «θεομηνία» ὅπως ἡ ἀνομβρία. Ἡ παρου- γραφῆς οἱ Ἕλληνες καλλιτέχνες
σίαση λοιπὸν στὸ ξένα κοινὸ έρ- ἔδειξαν, στὴ μεγάλη πλειοψηφία
γων ψηλής αἰσθητικῆς ποιότητας τους, πιὸ ρωμαλέο δημοκρατικὸ
ποὺ ἀνοιχτὰ καταδικάζουν ένα ἦθος ἀπὸ τοὺς φρουτοπαραγωτέτοιο φαινόμενο καὶ ποὺ Ἕλλη- ‘ γούς, τοὺς κρεατεμπόρους καὶ
νες καλλιτέχνες ἒφτιαξαν μέσα ὁρισμένες άλλες κατηγορίες τῆς
στὴν Ἑλλάδα κατὰ τὴν. έφταετία, ἑλληνικῆς κοινωνίας. ”Οσο γνωἀποτελεῖ χρέος τοῦ κράτους πρὸς ρίζω, κανένας καλλιτέχνης δὲν
,τοὺς καλλιτέχνες αὐτούς,ἐφόσαν κάθεται στα πολλὰ ἑδώλια ποὺ
βέβαια ἐπιθυμεῖ να ἐμφανίσει τὴ έχουν στηθεῖ στὴν Ἑλλάδα τὶς
γνήσια εἰκόνα τῆς σημερινής ἑβδομάδες τοῦτες.
ἑλληνικῆς τέχνης, καὶ ὅχι ἁπλῶς
A.I‘. Ξύδης
να πουλήσει μερικὰ μέτρα πα- ’

Διευθυντήςε

ι «υ.-

Παιανιέι-.

«Καὶ ἐγένετο σκότος», ἐκδόσεις
ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΩΡΑ, Ἀθήνα 1975
2. A. ΠΑΝΣΕΑΗΝΟΥ
«Μέρες ἀπὸ τὴ ζωή μοις», ἐκδό’ σεις ΚΕΔΡΟΣ, 1975
3. ΒΟΥΛΑΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΟΥ
«Ὑπεύθυνος δήλωση», Ἀθήνα
4. AIMIAIOY ZAXAPEA
«Σχέὸιο προγράμματος τῆς ἀριστερᾶς», ἐκδόσεις ΒΕΓΑΣ
5. « ’ἱστορία τοῦ Kay/10011101171013
Κόμματος (Μπολσεβίκων) τῆς
Σοβιετικῆς Ἕνωσης» ἐκδόσεις
ΕΚΔ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.
6. ΖΗΣΗ ΣΚΑΡΟΥ

·

«Οἳ κλοῠβες», ἐκδόσεις ΔΩΡΙΚΟΣ
N. Γ. ΠΟΛΙΤΗ «Δημοτικα Τρα-

8. ΜΑΝΩΛΗ ΠΙΜΠΛΗ
«Πῶς δουλεύει ἡ ἀσφάλεια»,
Θεσσαλονίκη 1975'.

Βιβλία ποὺ λάβαμε; ΑΝΑΪΣ ΝΙΝ,
Κατάσκοπος στὸ σπίτι τοῦ έρωτα.
Ἐκδ. Πύλη — BIAXEAM ΡΑΪΧ,
Ὁ Φρόῦντ κι ἐγώ. Ἐκδ. Πύλη BIAXEAM PAIX, ”Ακου, Ἀνθρωπάκοέ Ἐκδ. Πύλη - ΒΑΛΤΕΡ
ΜΠΕΝΓΙΑΜΙΝ, Δοκίμια για τὸ
Μπρέχτ, Ἐκδ. Πύλη — MAPIOY
ΠΛΩΡΙΤΗ, Μέγιστον Μάθημα,
Ἀπ’ τὴ Δικτατορία στὴ Δημοκρατία.
Ἐκδ.
Φυτράκη
—
ΑΝΑΣΤ. ΜΗΝΗ, 111 μέρες στὴν
ΕΣΑ. Ἐκδ. Φυτράκη _ ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΙΖΟΣ, Τὸ ”Αξιαν ἐστί,
προσπάθεια ὁρισμοῦ, ἀνάτυπο
ἀπ’ ’τὸ περιοδικὸ «Προοανατολισμσι».

γούόια - Ἐκλογαὶ ἀπὸ τὰ τραγούὸια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ», ἐκ·
δόσεις Δ ΙΟΝΥΣΟΣ

Ἐπιμὲλεια βιβλιοπαρουσίσσης
”Αντεια Φραντζῆ

οεΠιστσλες·
MIA ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΡΕΜΜΕΝΟ

ΣΤΟΝ

κ.

Δὲν μπορεῖ τὸ γράμμα τοῦ καθ.
Στρεμμένου να μείνει δίχως ἀπάντηση. Δέν θα κατεβοῦμε φυσικὰ
στὸ ἐπίπεδό τσυ. Ἐπίσης, έμεῖς
δὲν θα περιοριστοῠμε στὴν «ἀρχὴ
τῆς ἀποκατάστασης τῆς ἀλήθειας», ἀλλα θα κάνουμε χρήση
τῆς ἀρχῆς αὐτῆς, για να θέσουμε
ἕνα σοβαρὸ για τῆ χώρα μας ζήτημα.
Τὸ γράμμα τοῦ κ, καθηγητῆ δεν
έχει σὰν κύρια στόχο του τὸ ΚΕΣ.
Ἀντίθετα, μέσω τοῦ ΚΕΣ, ὁ ἐπι-

·

στολογράφος σου προσπαθεῖ να
χτυπήσει «τάσεις ἐλιτισμοῦ καὶ
ὁμαδοποιήσεων». Ε’ίμαστε βέ.
βαιοι πὼς αὐτὴ εἶναι ἡ σημασία
k ’τῆς «παρατήρησής» του περὶ
ῑ· «ἐσκεμμένης καὶ προκλητικῆς
διαστρεύλωσης τῆς ἀλήθειας» καί

ἶ τῆς ἀπορίας του περὶ τοῦ «σκο;_ ποῦ αὐτῶν τῶν ἀνακριβειῶν».
· Ὁ ἀρχηγὸς τοῦ ΠΑΚ, κ. A.

,ζέ Παπανδρέου, σὲ κάθε παρέκκλιση
« ἀπὸ τὶς περὶ κομάντος «θέσεις»
’ , του, έλεγε πῶς «ὁποιαδήποτε
θέση ποὺ ξεφεύγει ἀπὸ αὐτὲς τὶς

ς,

βασικὲς ἀρχὲς ὑπονομεύει ἠθελη-

; _
...
.;’,
‘.

μένα τὸν ἀπελευθερωτικό μας
ἀγώνα. Προτιθέμεθα ὅχι μόνο να
τὴν ἀπορρίψουμε, ἀλλὰ καὶ να
τὴν καταδικάσουμε».

ε

Τὸ ’ίδιο πνεῦμα» καὶ ἡ ’ίδια
πράξη διακρίνει ἀκόμα τὸν ”ιδιο
1 ὅσο καὶ ὁρισμένους ὀπαδούς του,

’9- παρὰ τὴν κατακόρυφη πτώση καὶ

τὸ αοχημο τέλος τῶν ἀντιστασι.er ακῶν θέσεων καί πράξεων τοῦ
1‘" ἵδιου καὶ τοῦ ΠΑΚ. Χρεωκοπία

καὶ ασχημο τέλος ποὺ ὅχι «ὁμάδες» ἢ «ἐλιτικὲς τάσεις», ἀλλὰ ἡ
ἴδια ἡ ἱστορία τοὺς ἐπιφύλαξε.
Μέχρι τὸ καλοκαίρι τοῦ 1971 ὴ

ΕΚ καὶ τὸ ΠΑΚ τυπικα καὶ οὐσιαστικα συγχέονταν, Τα ντοκου-

μέντα καὶ τα γεγονότα ποὺ ἐπαληθεύουν τὰ παραπάνω, πλήθουν.

Οἱ συγκρούσεις μέσα στὴν ΕΚ,
μέσα στὸ ΠΑΚ καὶ ἀνάμεσα στὴν
ΕΚ καὶ ΠΑΚ ἦταν σχήματα ποὺ
έκφραζαν περισσότερες τάσειςΔ
Ὁ καταλυτικὸς παράγοντας τῆς
ἐκδήλωσης τῶν ἐσωτερικῶν ἀντι-

φάσεων τῆς ΕΚ-ΠΑΚ ἦταν ὁ
ἀγῶνας ἐνάντια στὴ χούντα, ὁ
ὁποῖος, μὲ τὴ σειρά του, ὑποβοήθησε τὴ συνειδητοποίηση ἀπὸ
πολλα στελέχη καὶ ἀγωνιστές,
μιᾶς σκληρῆς πραγματικότητας
ποὺ καλούμαστε να ἀλλάξουμε
ἀναμφίδρομα.
Ἡ «ὀλιγάριθμη ὁμάδα» -συμπληρώνουμε ἐμεῖς — μετριόταν
κυριολεκτικα στα δάκτυλα. Ἀλλα
καὶ οἱ σχέσεις -πρσσθέτουμεἀνάμεσα στα άτομα ποὺ τὴν ἀποτελοῦσαν, δὲν ῆταν ὁμοιογενεῖς.
Στὴν πορεία τοῦ Κινήματος Ἑλλήνων Σοσιαλιστῶν, πολλα ἀπὸ
τα άτομα τῆς «ὁμάδας» ἔμειναν
στὸ δρόμο, αποκλείστηκαν. Ἕτσι
ποὺ τώρα οἱ κεντρώας προέλευσης ὀπαδοὶ καὶ μέλη τοῦ ΚΕΣ εῐναι. . . έξη, ένῶ τὸ ΚΕΣ σχεδὸν έκατονταπλασιάστηκε σὲ σχέση μὲ
τοὺς ἱδρυτές του, ποὺ ἐξακολουθοῦν 0’ αὐτὸ να θητεύουν.
Μὲ τὴν ἱδρυτική του διακήρυξη
(τὸν Ἀπρίλη τοῦ 1971) τὸ ΚΕΣ
έκοψε κάθε δεσμὸ μὲ τὴν E.K., τὴν
ὁποία θεωροῡοε σαν ἐκφραση
«ἐσωαστικῶν διαμαχῶν» καί σαν
«κίνημα γνώμης». Ἐπίσης τὸ
ΚΕΣ ἐκρινε πὼς ἡ έλληνικὴ

μὲ τὴν ταύτιση τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν
δύο ὀργανώσεων στὸ πρόσωπο
τοῦ κ. Α. Παπανδρέου, καθὼς καὶ
με τὴ φαιδρὴ «θεωρία τῶν δύο
καπέλων» καί. μὲ τὴν αὐθάδη
«θεωρία τῶν χώρων» καῖ. ἀλλα
πολλά.
Ἀκόμα δὲ καὶ οἱ Ἰταλοὶ Θεωροῦσαν τὸ ΠΑΚ κεντρῶο. Τὸ
χειμῶνα τοῦ ‘71 ὁ ὑπεύθυνος ἐξωτερικῶν σχέσεων τοῦ Ἰταλικοῦ
Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος ’Ντὲ

αὐτὸς θα έπρεπε να ἀναπτυχθεῖ
μὲ βάση τὶς ταξικὲς ἀντιφάσεις
τῆς ὲλληνικῆς κοινωνίας. Θα
ἔπρεπε να πάρει τὶς διαστάσεις
μαζικοῦ λα’ίκοῦ κινήματος. Στα
πλαίσια τοῦ ἀγῶνα αὐτοῦ, κατὰ
τὸ Κίνημα Ἑλλήνων Σοσιαλιστῶν, θά ’πρεπε να τοποθετηθεῖ
καὶ ὁ ἀντιστασιακὸς ἀγώνας, καὶ
στὴν πάλη αὐτὴ οἱ Ἕλληνες Σοσιάλιστὲς θά ’πρεπε να παίξουν
ρόλοπρωταγωνιστῆ. Για τὴ μαΠασκάλις εἶπε πώς; «τὸ ΠΑΚ εἷ- ζικὴ δράση, ἡ «ὁμάδα», κατόπιν
ναι ή στρατιωτικὴ ὀργάνωση τῆς
ΚΕΣ, ἐβλεπε ἀπαραίτητη τὴν
ΕΚ», ὅπως τοῦ εἶχε δηλώσει ὁ κ.
ὕπαρξη παράνομης πολιτικῆς ὀρἈ. Παπανδρέου, Ἡ περιφρόνηγάνωσης καὶ μάλιστα τῆς πολιτιτέα, κατα τὸν ἀλαζόνα δημοσικῆς ὀργάνωσης τῶν σοσιαλιστῶν
ογράφο «ὁμάδα», ποτε δεν δέπου θά ’παιρνε τὴν τελειωτική της
χτηκε να μπεῖ στὶς «ὀργανωτικὲς
μορφὴ με τὴ συγκρότηση σοσιαλιδομὲς» τοῦ ΠΑΚ, οἱ ὁποῖες ὑποστικοῦ κόμματος, ἑνὸς κόμματος
βάλλονταν σε διαρκεῖς αναδιαρ- μαρξιστικοῦ,
ἀγωνιστικοῦ, σὲ
θρώσεις ἀπὸ τὸν κ. A. Παπανστενὴ ἐπαφὴ μὲ τὶς μάζες στα
δρέου μὲ τὸ ”ιδιο ἀκριβῶς πνεῦμα
πλαίσια τῆς ἑλληνικής ἀριστερᾶς.
τοῦ διατάγματος κατάλυσης τῆς
Ἷ-Ιταν πάνω στὸ ζήτημα τοῦ
K.E. τοῦ ΠΑΣΟΚ.
πολιτικοῐδεολογικοῦ φορέα, μ’
Τὸ ΚΕΣ, ἀντίθετα μὲ τὸ ὅλες τὶς διαλεκτικὲς συνέπειές
ΠΑΚ, ταυτόχρονα μὲ τὴ δημιουρ- του, ή βασι-κὴ σύγκρουση ἀνάμεσα στὴν «ὁμάδα» καὶ στοὺς ἐν
γία του υἱοθέτησε τὴ μαρξιστικὴ
διδασκαλία, ἐντόπισε τὴ γενικό- Ἰταλία Παπανδρεϊκοὺς τῆς ΕΚ,
Στὸ Α’ συνέδρια τῆς ΕΚ ἐξωτετερη ἀντίφαση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ἀνάμεσα σὲ ἐργατικὴ , ρικοῦ, στὸ Ἀννόβερσ (καλοκαίρι
1968), ὅλη ή ἀντιπρασωπεία τῆς
τάξη, ἀγρότες, τὸ μεγάλο μέρος
τῶν μεσαίων στρωμάτων ἀπὸ τὸ
ὀργάνωσης Ἰταλίας τῆς ΕΚ πρόἕνα μέρος, καὶ τὴ συμμαχία ἀνά- τεινε τὴ δημιουργία παράνομης
μεσα στὴ μεγαλοαστικὴ τάξη καὶ ὀργάνωσης τοῦ κόμματος στὴν
Ἑλλάδα. Ἡ πρόταση αὐτὴ ἐδειτὸν ἰμπεριαλισμὸ ἀπὸ τὸ ἀλλο.
Ὁ ἀγῶνας τῶν τάξεων αὐτῶν χνε τὶς αὐταπάτες μας, αλλὰ καὶ
θα ἐπέφερε μια «δημοκρατικὴ αλ- τὸ άγνὸ καὶ ἀποφασιστικό, ἀγωλαγὴ» στὴν ἐθνικὴ ὑποτέλεια, στὸ νιστικὸ φρόνημά μας. Αύταπάτες,
γιατὶ ἡ πολιτικὴ τοῦ LAISSER
φασισμὸ καὶ τὴν ἀπολυταρχία,
FAIRE εἶχε ἤδη υἱοθετηθεῖ ἀπὸ
στὴν οἰκονομική, κοινωνικὴ, πολιτικὴ καὶ πολιτιστικὴ ἀπστελμά- τὴν ήγεσία τῆς ΕΚ, συμπεριλαμτωση τῆς χώρας μας. Ὁ αγώνας βανομένου καὶ τοῦ Παπανδρέου,

ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΛΟΥΝΤΕΜΗ
Μόλις ἐκυκλοφόρησαν
ΚΡΑΥΓΗ ΣΤΑ ΠΕΡΑΤ
(πο ιήματα)

,

ΘΡΙ-ΙΝΟΛΟΪ ΚΑΙ ΑΣΜΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ ΝΗΣΙ
(ποιήματα)

ΘΑ ΚΛΑΨΩ ΑΥΡΙΟ

ἀστικὴ τάξη ἦταν ἀνίκανη να

(Θεατρικό)

ὑπερασπίσει τὴν ἐθνική μας ἀνεξαρτησία, τὶς δημοκρατικὲς ἐλευθερίες καὶ να ὁδηγήσει τὴ χώρα σὲ
μια πραγματικὴ ἀνάπτυξη.
Ὁ καθ. Στρεμμένος ξεχνᾶ πῶς

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΔΩΡΙΚΟΣ»

ἡ «ὁμάδα» θεωροῦσε τὸ ΠΑΚ
προσαρμογὴ τῆς ἡγεσίας τῆς ΕΚ
στὶς συνθῆκες τῆς φασιστικης δικτατορίας, δηλ. θεωροῦσε τὴν ΕΚ
καὶ τὸ ΠΑΚ σαν τὸ ”ιδιο πράγμα.
Ἀλλὰ καὶ τὸ ’ίδιο τὸ ΠΑΚ έκρινε
τὸν ἑαυτό του σὰν κεντρῶο τόσο

Ζωοδ. Πηγῆς 2-4, τηλ. 629.675, Ἀθήνα
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“

παρ’ ὅλο ποὺ ὁ τελευταῖος εἶχε
τὴν ὀξυδέρκεια να καλύπτει τὴν
πολιτικὴ αὐτὴ μὲ ριζοσπαστικὴ
φρασεολογία.

Ἡ πρότασή μας έγινε ἀρχικα
δεκτὴ ἀπὸ τὸ συνέδριο, Ἡ ἀπαδοχὴ τῆς πρότασής μας ὀφείλονταν βασικα στὸν κομματικὸ πατριωτῑσμὸ καὶ ὅχι σὲ ουνειδητοποίηση τῆς ἀναγκαιότητας τῆς
παράνομης πολιτικῆς δουλείας.
”Ομως ἡ βαρύτητα της έγινε ἀν-

τιληπτὴ ἀπὸ τὸν «ἀρχηγὸ» κ. A.
Παπανδρέου, Πράγματι, μὲ ἐν·
τολῆ του, ἕναν πρώην στέλεχός ’
του ἀπὸ τὴ Δ. Γερμανία έκανε ένσταση γιατὶ «τὴν πρόταση δὲν τὴν
κατάλαβαν οἱ σύνεδροι». Ἡ ένσταση έγινε δεκτὴ μὲ μεγάλη πλειοψηφία, καταψηφίστηκε ἡ πρότασή μας, ψηφίστηκε δὲ καὶ ψῆφισμα μὲ τὸ ὁποῖο ἀπαγορευόταν
ἀκόμα καὶ ἡ συζήτηση τῆς πρότασής μας στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ.

Στὴν ἐπιστολή του ὁ ἐπιστολαμεταξὺ αλλων, ὅτι ἡ ὁμάδα νόμιζε
πὼς ἡ ΕΚ μποροῦσε να καθοδηγήσει τὴν ἀντίσταση. Καὶ κατόπιν
ἀπορρίπτει τὶς «καθοδηγητικές
δυνατότητες» τῆς τότε ΕΚ σαν
κόμματος ἀστικοῦ, Πρόκειται για
σαλονίστικη φιλολογία ποὺ ἀποτέλεσε τὸν κατ’ ἐξοχὴ πυροσβεστήρα τοῦ ἀγώνα ἐνάντια 011]
χούντα. Σαλονίστικη φιλολογία ἡ
ὁποία, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴ δόση

προσώπου,

ριζοσπασμοῦ, ἦταν καί εἰναι χα-

ψηφοφὸρους της- Ἡ πρώτη εἶχε

XXI

METAAAIA

ΤΗΣ

OAYMHIAA ΑΣ

εΩραιία προσφορὰ στοὺς πιστοὺς τῆς Ὀλυμπιακῆς Ἰδέας, στοὺς
συλλεκτες νομισμάτων, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅσους θέλουν να κάμουν
μιὰγ ἀσφαλῆ καὶ ἐπικερδῆ ἐπένδυση, εἶναι καὶ τα ἀναμνηστικὰ
νομίσματα τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων Μόντρεαλ’ 76, ποὺ μπορειτε να προμηθευθῆτε ἀπὸ ὁποιοδήποτε Κατάστημα τῆς Ἐμπο-

ρῑκῇὶἰΤραπέζης τῆς Ἑλλάδος.
XXI Ὀλυμπιάδα θα πραγματοποιηθῆ τὸν Ἰούλιο τοῦ
1976 στὸ Μόντρεαλ τοῦ Καναδᾶ μέ συμμετοχὴ ἀθλητῶν ἀπὸ 130
χωρες, Η σχετικὴ δαπάνη προϋπολογίζεται σὲ 310 ἑκατομμύρια
καναδικὰ δολλάρια.
1:101 να καλύψη ἕνα μέρος ἀπὸ τὸ τεράστιο αὐτὸ ποσό, ὁ Καναδᾶς
αποφασισε, ἀκολουθῶντας τὸ παράδειγμα καὶ ἄλλων χωρῶν Φιλλανδῖία, Αὐστρία, Μεξικό, Δυτικὴ Γερμανία, - να ἐκδώση 7

σειρὲς ειδικῶν ὰσημένιων αναμνηστικῶν νομισμάτων, ποὺ θα
πωληθουν σε ὅλον τὸν κόσμο. Κάθε σειρα περιλαμβάνει δύο πεντοδολλαρα καὶ δύο δεκαδόλλαρα, μέσα σὲ συνηθισμένες ἢ πολυτελεις κασετινες, μὲ παραστάσεις ἐμπνευσμένες ἀπὸ τὴν ἱστορία
τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων.
νΣτην (Ελλάδα τὴν πώληση τῶν ἀναμνηστικῶν αὐτῶν νομισμάτων, οι τρεις πρῶτες σειρὲς τῶν ὁποίων έχαυν ἤδη κυκλοφορησει, ἀνέλαβε η Ἐμπορικὴ Τράπεζα, ἐνῶ τὴν ἐποπτεία τοῦ
ολου προγράμματος ἐχει ἡ Καναδικὴ Κυβέρνηση.
”
, O 09‘16110;’1(Iw νομισμάτων εἶναι περιωρίσμένος, ἡ δὲ πεῖρα
δειχνει πως προκειται για μια πολὺ καλὴ τοποθέτηση χρημάτων
μὲ κερδη που μπορεῖ να φθάσουν τὸ 300%.
’
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τὴν ἀστικὴ ΕΚ πολιτικοῦ του ἐκ· '1.

ρακτηριστικὸ γνώρισμα τοῦ κ.
Α.Π. καὶ τῶν ἀνθρώπων του. Ἡ
παραπάνω πρόταση μας στὸ ἐν
λόγω συνέδρια βασίζονταν 011]
διαπίστωση τῆς ἀντινομίας ποὺ
ὑπῆρχε ἀνάμεσα στὴν ήγεσία, δηλαδὴ στα σημαίνοντα πρόσωπα
τῆς Ε.Κ., καὶ στοὺς ὀπαδοὺς-

TA

Ἰταλία καὶ τοῦ διορισμένου ἀπὸ

γράφος· σας καθηγητὴς, γράφει,

καθαρὰ ἀστικὸ χαρακτῆρα, ἡ
δεύτερη λαῖκὸ χαρακτῆρα. Ἡ
ἀγωνιστικὴ κινητοποίηση γ’τῆς
δεύτερης πάνω σὲ ταξικές βάσεις
ἐνάντια στὴ χούντα, σήμαινε τὸ
ξεπέρασμα τῆς πρώτης καὶ έτσι
δημιουργόνταν προῦποθέσεις «ἀνοίγματα», ὅπως τα λέγαμε
τότε - για τὴ συγκρότηση σοσιαλιστικοῦ φορέα.
Στὸ ζήτημα τῶν πολιτικοϊδεολογικῶν φορέων ὁ κ. A. Παπανδρέου καὶ οἱ ἑκάστοτε ὀπαδοί του
ἀντιδροῦσαν ἐντονα θεωρώντας
ὅλα τὰ πολιτικὰ κόμματα τροχοπέδες. Για τὴ μαζικὴ δράση προφῆτευαν «πορτογαλοποίηση τῆς
Ἑλλάδας». Στὴν πολιτικὴ ὀργάνωση ἀντιπαράθεταν τὸ ΠΑΚ.
Στὴν παράνομη πολιτικὴ δουλεια
καὶ στὶς προοπτικὲς ἀνάπτυξης
λα’ίκοῦ μαζικοῦ κινήματος, τα
προκλητικα φαιδρολογήματα τῆς
«θεωρίας τοῦ κόστους» καί τῆς
«δρασης τῶν κομάντος».
Τὸ ΠΑΚ ἦταν έκφραση τοῦ
ἀσταθοῦς πολιτικοῦ χαρακτῆρα
τοῦ κ. Α. Παπανδρέου ποὺ οἱ δομές του, οἱ ανθρωπαί του, ἡ «πολιτική» του μεταβάλλονταν μὲ ἐντυπωσιακὴ συχνότητα με τὴ γνωστὴ πραχτικὴ τῆς ἀπὸ καθέδρας
έκδοσης ἐγκυκλίων καὶ διαταγμάτων. Οἱ κατὰ καιροὺς «θέσεις τοῦ
ΠΑΚ» ἀναιροῦσαν καὶ κυριολεκτικὰ ἀνάτρεπαν τὶς προηγούμενες. Καὶ ή ἰσχὺς τῶν «θέσεων»
αὐτῶν διαψεύδονταν μὲ πρωτοφανὴ καθοριστικισμὸ ἀπὸ τὰ γεγρνότα.
Ὁ φιλολογικὸς ριζοσπαστισμὸς
τοῦ κ. Α. Παπανδρέου καί συχνὰ
φιλολογικὸς ἐξτρεμισμὸς κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς φασιστικής δικτατορίας, παρέμειναν ἀλαλαγμοὶ καὶ
τωμπανοκρουσίες. Ποτὲ τὰ ὅσα
«ὃιακήρυττε», δὲν πέρασαν στὴν
πράξη.
Ὅσα για τὸν καθηγητὴ Στρεμμένο, τοῦ ύπενθυμίζουμε ὅτι, ίδιαίτερα αὑτός, δέν πρέπει νὰ θέτει
σὲ ἀμφισβήτηοη τὶς «καθοδηγητικὲς δυνατότητες» τῆς τότε ΕΚ.
Ἧταν ἡ Περιφερειακὴ Ἐπιτροπὴ
τῆς ὀργάνωσης Ἰταλίας τῆς ΕΚ.
ποὺ τὸν διόρισε ἐκπρόσωπο τοῦ
ΠΑΚ στὴν Ἰταλία, σὰν «011/6910110
,τῆς ἐμπιστοσύνης τοῦ κόμματος»
στὸ ὁποῖο θήτευε.
Κι ὅσο γιὰ τὴν ἀντιστασιακὴ
δραστηριότητα τοῦ ΠΑΚ στὴν

έχουμε να- ἀναφέ-

ρσυμε καὶ δύο ἐκδηλώσεις πραγματικῆς τυχοδιωκτικῆς ἐπιπολαιότηταςῑ στρατολόγηοης μέσω ,
κάρτ-ποστὰλ (SIC!) κομάντος για -'. .
τὴν Ἑλλάδα καὶ ἐγκατάστασης
ἰσχνοῦ «ἀντιστασιακοῦ» ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ στὴν Ἰταλία, j’
ποὺ μετα ἀπὸ τὴ μοναδικὴ μετά·
δοση ἀπὸ τὸ σταθμὸ ἑνὸς λόγου
,
τοῦ «ἀρχηγοῦ» ἡ ἰταλικὴ ἀστυνο- ’>
μία τὸν ἀνακάλυψε.
’ Συμπτωματικὴ ἦταν ἡ κρίση
4
ποὺ διατύπωσε πάνω στὶς παρα' ‘
πάνω διαμάχες ὁ τότε ἀντιπρό’ ῑ
εδρος τῆς ἰταλικής κυβέρνησης
5
καὶ τώρα γραμματέας τοῦ Ἰταλι- ”κοῦ Σοσιαλιοτικοῦ Κόμματος Ντὲ
ζ
Μαρτίνο, σὲ κάποια στενὴ συζῆ“
τηση;

«Πρόκειται - εἷπε ὁ Ντὲ Μαρ- Ι ἢ
τίνο - για δυὸ διαφορετικές ἀντι·

-“ 1'

λήψεις. Ἡ σύγκρουση εἶναι ἀνα-

ἶ ’-

πόφευκτη». Καὶ συμπλήρωσεῑ
«Τὸ κόμμα δέν πρέπει να παρέμβει στὶς ὑποθέσεις τῶν Ἑλλήνων»
(χειμῶνας τοῦ ’71).

g j

Εἶναι, λοιπόν, τὸ αἴτια τῆς δη-

’

μιουργίας τοῦ Κινήματος ”Ελλῆνων Σοσιαλιστῶν οἱ «δύο διαφορετικὲς ἀντιλήψεις», οἱ συνεχεῖς
μεταβολὲς 010 HAK, οἱ «τάσεις

'_ ’
εἴ
“’ Δ,
- ι,

ὁμαδοποίησης», ἡ διάλυση τῆς

·ξ-

Κ.Ε. τοῦ ΠΑΣΟΚ κ.λπ. Εἴμαοτε
βέβαιοι πὼς ἄλλα παρόμοια φαινόμενα θα ἀκολουθήσουν.

T

Καὶ τοῦτο εἶναι τὸ καυτὸ ζῆτημα για τὴ χώρα μας ποὺ ἀναφέραμε στὴν ἀρχῆ;
«Σοσιαλιστικὸς φορέας» σα Δούρειος Ἵππος ποὺ να ἀποτελεῖ πυροσβεστήρα τῶν λα’ίκῶν ἀγώνων,
ποὺ να περιορίζεται στὴ «ριζο- σπαστικὴ» φιλολογία, ποὺ να καλύπτει κάθε λογῆς ἀντιδραστικὲς μανοῦβρες, με ὀξυδερκὴ τρόπο,
ποὺ να ἐπιδίδεται σὲ τυχοδιωκτι- «

κὲς έπιπολαιότητες, ποὺ να 81’1νουχεῐ καί να έκμαυλίζει μάζες
καὶ ἀγωνιστὲς κ.λπ., ἦ σοσιαλιοτικὸς φορέας σαν ἕνωση ἀγωνιστῶν, μὲ ἀνεβασμένσ πολιτικοίδεολογικο ἐπίπεδο, στὴν ὑπηρεσία τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ τόπου, γιὰ
τὸ λαὸ· καὶ τὸν 10110, καὶ τελικὰ
καὶ για τὸ σοσιαλισμὸ, σε διαλε-Α
κτικὴ σχέση μὲ τὶς ἀγωνιζόμενες
μάζες καὶ μὲ άλλες λαϊκὲς δυνά·
μεις μακρια ἀπὸ κάθε ἀντιδραστὶκὸ «τριτοδυναμικὸ» πειρασμὸ

’
.‘.
,
·
3
ς
’ς
'_
‘
”’,
<

-ν
ξ
.
-Ῐ
"
_

’

κ. 11.;
ψ
Δέν πρέπει να νομίζει ὁ καθ.
_
Στρεμμένος πὼς ἡ έκτόξευση m3- Υ, “
ρινων φράσεων ἀρκεῖ για να λά- v

βει κανεὶς ἐπαναστατικὰ καὶ σοσιαλιστικα χρίαματα. Καὶ να μὴ ,Γ
νομισθεῖ ἐπίσης ὅτι ἀναθέματα,- -,
εἴτε ἀπὸ καθέδρας αὐτὰ ἀναγγέλ- .
λονται, εἴτε ἀπὸ ίερεῑς τοῦ χαμη-,μ

λοῦ κλῆρσυ, μπορεῖ νά ’χουν πο- Ῐλιτικὴ ἀξία.

,.

”Ολα αὐτὰ εἶναι ἐκδῆλωση ἀνίὁ ,1:
σχυρης καὶ τελικὰ φαιδρῆς 0060-;
δειας ποὺ δέν βρίσκουν καί 11018173

δέν θα βροῦν χῶρο σὲ ἀγωνιστὲςζτοῦ ἐργατικοῦ καὶ τοῦ λα’ίκοῦ κιῇζ-ζ
νήματος καὶ ἰδιαίτερα στα μέλη
καὶ στοὺς ὀπαδοὺς τοῦ Κινήματοςζῑ»

Ἑλλήνων Σοσιαλιστῶν,
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Πανεπιστημίου 44 - Τηλ. 615.783

Νὲες ὲκδὸσεκζ

Ι.Π. ΚΟΥΤΣ ΟΧΕΡΑΣ

Σιγὴ καὶ κραυγὴ τῆς θάλασσας
Ποιήματα

μ ·’ HQA’
’, ί

ΙΩΑΝΝΑ ΑΣΜΑΝΗ

Βούτυρο καὶ Μαργαρίνη
Κινηματογραφικὸ Μυ θιστόρημα
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Ἕνα εὐτυχὲς γεγονὸς

εκΔοΣειΣ εΞΑΝτΑΣ

Θέατρο
ΚΕΝΪΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΑΘΗΝΑ; ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
Πανεπιστημίου 39. τηλ. 32.46.633
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Δρχ. 250
Ἕνα συγκλονιστικὸ ντοκουμέντο

ἀπὸ κείμενα καί ἀναθήματα στὸ
A’ ἐτήσια μνημόσυνα για τὰ
θύματα τοῦ Πολυτεχνείου

L

Δρχ. 70
Μιὰ «στροφὴ» τοῦ
ποιητῆ τοῦ «ΚΑΤΑ
ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΩΝ» μὲ
ἐπίμετρα ’καὶ γλωσσάρι

Δρχ 70
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Μιὰ συλλογὴ ἀπὸ
' ’Ξ
κείμενα καὶ »σκίτσα τοῦ ,ᾖ
MHOZT: ἀνέκδοτα ’ ’Ξ
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