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Καθε ὲνυηόγραφο ᾱρΘρο εκφραζει τήν Προσωπικὴ γνώμη τοῡ συγγραφέα του. Μὸνο τὸ κύριο ἄρθρα καὶ τα σχόλια ὲκφραζουν τή γνώμη τοῦ
Περιοδικοῡ, ἦ οηοιοδήῐτοτε ὁλλο Κείμενο ηοὺ εἶναι ανώνυμο ἢ ὑπογράφεται ὰπὸ τὸ ANTI.
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0 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ EZQTEPIKOY: ὲξαμηνη 260 δρχ. - ἐτήσια 520 δρχ. Ἐτήσια Ὀργαγισμῶγ, Τρατιεζῶν, κ.λῐτ. 1.000 ὂρχ. - Για μαθητέα, σηουὸαοτὲς
ἑκητωση 15%. O ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥῑ Εὐρώπη - Μεσογ. χῶρεςῑ ἑξαμηνηῑ ὰηλὴ δολ. 10, deport. δολ. 13” ἐτήσιαῑ ὑηλὴ δολ. 20, ἁεροιτ. δολ.
25 - H.|'|.A — Καναδας - Ἀνατ. Ἀσίαῑ ἑξαμηγηῑ αΠλὴ δολ. 10, ἁεροη. δολ. 17· ἐτήσιαῑ ὰΠλή δολ. 20, deport. δολ. 34' Αὺστραλία - Ὠκεανίαῑ ἑξαμηνης
(mm δολ. 10, αεροπ. δολ. 24 - ὲτήσιαῑ αΠλή δολ. 20, deport. ὃσλ. 47 O Ἐμβασματα, τραπεζικὲς ὲΠιταγὲςῑ ΧΡΗΣΤΟΝ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΝ, Δημοχάρους
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ΓΚΑΛΕΡΙ ZOYMHOYAAKH

Τὸ αὐταρχικὸ καθεστὼς

1967 - 1974
ὃομὴ - λειτουργία - διδάγματα
Π. ΤΕΡΛΕΞΗ
η
, Πολιτικὴ Κοινωνικοποίηση
ἡ γὲνεση τοῦ πολιτικοῦ ἀνθρώπου
K. XATZHAPPYPH
cH Εὐρώπη ματρὸς στῆν κρίση
καὶ τὸ· σοσιαλισμὸ
Κρίση καὶ ἐξὲγερση
τοῦ Τρίτου Κόσμου
Σ. ΒΑΛΙΟΥΛΗ
Πολίτης B’ Κατηγορίας
Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ
Γερμανικὴ Ἰὃεολογία
Μετάφραση ἐπιμέλειαῑ K. Φιλίνη,
Δεύτερη ἕκὸοση
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MATTA
22 Σεπτεμβρίου 1975, ὥρα 8 μ.μ.

πλατεῖα Κολωνακῑου 20, Τηλ. 608278

Κεντρική διάθεση για τὰ βιβλιοπωλεῑα Βορείου Ἑλλάδος :
Βιβλιοπωλεῑο «ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» Ν, Κοτζιᾰς καὶ Σία O.E.
Τσιμισκῆ 78, τηλ, 279-720, Θεσσαλονίκη

Κεντρικὴ διάθέσῃ τοῦ ANTI, γιὰ τὰ βιβλιοπωλεῖατῆς Ἀθῆῐγαξῐ
.-

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΑΝΑΣ
Βιβλιοπωλεῖο «δέντρο», Χαρ. Τρικούπη 13, τηλ. 606-393
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Ηρ ΠΙΣΤΩΣΗ XPONOY
‘O K. πρωθυπουργός, μοις βεβαίωναν, πολλὰ εἶχε διδαχτεῖ απὸ τα
έντεκα χρόνια τῆς αύτοεξορίας του στὸ Παρίσι. Εἶχε προπαντὸς καταλαβει, μᾶς έλεγαν, τί ἐσήμαινε παρακρόιτος της Δεξιας, τί ἐσήμαινε να
τρέφεις στοὺς κάρφους σου τοὺς «μαθητευόμενους μόιγους» τῆς ανωμαλίας καὶ τῆς ὺποτέλειας στοὺς ξένους. Καὶ γι’ αὐτό, ἐπέμεναν, θα

έπρεπενα τοῦ δοΘεῖ ὁ ἀπαραίτητος ἐκεῖνος χρόνος ποὺ τοῦ χρειαζόταν
για να ξεπερόισει τα ἐπικίνδυνα ἐκεῖνα χαρακτηριστικὰ ποὺ ήταν ἐγγενῆ
στὸ εἶδος τῆς μεταπολίτευσης που τὸν ἐφερε στην ἐξουσία. Να τὰ ξεπερόισει καὶ να ὁδηγήσει τη χώρα-σὲ τούτη τήν καινούργια φαση τῆς παντοδυναμίας του-στὸ δρόμο πρὸς μια στέρεή αστική δημοκρατία.
Παρὰ τή φυσική, τή δικαιολογημένη απὸ τις παλιότερες ἐμπειρίες
μας δυσπιστία, πεισθήκαμε τότε ὅλοι. Καὶ δώοαμε στὸν κ. Καραμανλή
τήν πίστωση χρόνου ποὺ μόις εἶχε ζητήσει.Τοῡ τη δώσαμε αφειδώλευτα.
Καὶ ὑποχρεώσαμε τὸν ἑαυτό μας να μή σπεύδει σὲ συμπερασματα καθε
φορὰ-καὶ ὑπῆρξαν ἂπειρες oi φορές-ποὺ oi ἐνδείξεις ήταν ανησυχαστικές. Συχνα πολὺ ανησυχαστικές.
Ἀλλὰ τώρα περιθώρια δὲν ὑπαρχουν πια, Τώρα τοι σημαδια δὲν ἐπιδέχονται δυὸ εἰδῶν ἐρμηνεῖες. Δὲν ἐπιδέχονται ελαστικότητες. Εἶναι πεντακόιθαρα. Τὸ ὁμολογεῖ ὡς καὶ αύτή τ’] ἐφημερίδα τῆς καλούμενης «φωτισμένης Δεξιας», Τὸ ὁμολογεῖ καὶ μὲ τοι παλαιότερα, κυρίως, ὅμως, μὲ

τὸ όιρθρο της τῆς περασμένης Κυριακής, τῆς 14ης τοῦ Σεπτέμβρη.
‘O δρόμος ποὺ διαλεξε ὁ κ. Καραμανλής δὲν ὁδηγεῖ σὲ κανενός εἴδους
στέρεη αστική δημοκρατία. Δὲν ὁδηγεῖ σὲ κανενὸς εἴδους καινούργιους
δρόμους. (Οδηγεῖ κατευθεῖαν στήν περιπέτεια; στὸν ἐλεγχόμενο συνδικαλισμὸ καὶ στὴν ἐξουθένωση τῶν ἐργαζομένων, οτήν ὑποταγὴ τοῦ
φοιτητικοῠ κόσμου καὶτῆς νεότητας, στη φίμωση τοῦ τύπου καὶ γενικότερα τῆς σκὲψ ης, στὴν παντοδυναμία τῶν μηχανισμών καταπίεσης, στη
συμβίωση μὲ όιπειρους «μαθητευόμενους μάγους», στή δημιουργία ἑνὸς
ανελέητου, ανεξέλεγκτου κράτους τῆς Δεξιας. Μιᾱς Δεξιας ποὺ τίποτα

απολύτως δὲν διδαχτηκε απὸ τή δικτατορία ποὺ ή ἰ’δια ἐξέθρεψε.
Μόις ψιΘυρίζουν, βέβαια, ὅτι για όλα αὐτὰ δεν φταίει ὁ κ. Καραμανλής. Ὅτι φταῖνε ἄλλοιῑ ὁ K. Γκίκας, ό «μόνος ἐθνικόφρων» κ. Ἀβέρωφ, ό

κ. Μπίτσιος καὶ μύριοι ἂλλοι. Για τήν πολιτική φιλοσοφία καὶ τήν πολιτική πρακτική τῶν ὁποίων δὲν έχουμε τήν παραμικρὴ ἀμφιβολία. Ἀφού
καὶ oi ἰ’διοι φροντίζουν μὲ ἐπιμέλεια να μην έχουμε καμια ἀμφιβολία,
αφοῡ μόις τὶς βροντοφωνόιζουν καθημερινὰ μὲ τὶς χίλιες πράξεις τους,
ποὺ ,ὁδηγοῠν όλες στὸν ἴδιον τελικὸ σκοπό.
”Ομως, ὁ K. Καραμανλής εἶναι πρωθυπουργός. Αὐτὸς καθορίζει - ἢ
θα ἔπρεπε να καθορίζει - τὴν κυβερνητικὴ στρατηγική. Αὐτὸς
συντονίζει-ἢ Gd ἔπρεπε νόι συντονίζει- τήν κυβερνητικὴ πολιτική. Αὐτὸς
ἐπιλέγει τοὺς ὑπουργοὺς του καὶ τοὺς ἄλλους συνεργατες του.. Καὶ αι’)-

τὸς Θα έπρεπε να ἐλέγχει τήν πολιτική τους πρακτική.
Καί, δυστυχῶς, ὁ K. Καραμανλής καλύπτει συστηματικόί, καλύπτει με
πεῖσμα αὐτοὺς τοὺς συνεργάτες του καὶ τὶς πρόιξεις τους. Καὶ συνεπώς

φέρνει τὴν εὐθύνη. »Καὶ Θα τὴ φέρνει, όσο θα ἐξακολουθεῖ να τοὺς καλύπτει. Θα τη φέρνει - καὶ δὲν θα μπορεῖ να μᾱς ζητᾱ πίστωση χρόνου.
Ἀφοῡ κατάφερε να μᾶς πείσει ὅτι ἡ πίστωση χρόνου ποὺ τοῦ δώσαμε,
μᾶς ὁδήγησε στήν ἐπιδείνωση καὶ όχι οτή βελτίωση τῆς καταστασης.

AIAAEEE
το APOMO THZ
Oi μεγάλες δίκες τῶν ἐνόχων τῆς Ἑφταετίας - μὲ ἐξαίρεση,
βέβαια, τὴ δίκη για τὴν προδοσία τῆς Κύπρου - τέλειωσαν. (Αύτές που ἀπομένουν, εἶναι δευτερεύουσας σημασίας.) Καὶ μᾶς
πῆγαν ἕνα βῆμα μπρὸς καὶ δυὸ βήματα πίσω. Γιατὶ ὁδήγησαν
στὴν τιμωρία μερικῶν ἐνόχων καὶ καταδίκασαν τα βασανιστή-
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ρια. Καὶ γιατί ἐπέτρεψαν σὲ δυὸ δικαστὲς να καυτηριάσουν,

ἔστω μερικά, τὴ μισαλλοδοξία τοῦτυφλοῦ ἀντικομμουνισμοῦ,
που χώρισε τοὺς Ἕλληνες σὲ πρώτης καὶ δεύτερης κατηγορίας

πολίτες. Ἀλλα καὶ ἔδειξαν ὅτι ἡ «καινούργια» πολιτεία ποὺ
οἰκοδομεῖ ἡ Δεξια δὲν θέλει να απαλλαγεῖ παρα ἀπὸ ἕνα μόνο
μέρος τῶν «μαθητευόμενων μάγων» τῆς ἀνωμαλίας καὶ τῆς ὑποτέλειας.
Παράλληλα, ἡ κυβέρνηση μοιάξει να ἀποφάσισε να δείξει
πεντακάθαρα πῶς ὁραμάτίζεται τὴ «δημοκρατία». Να τὸ δείξει
όχι ἁπλῶς μὲ τὸ σύνταγμα ποὺ ψήφισε, μὲ τα γεγονότα τῆς 21ης
Ἀπριλίου καὶ τῆς 23ης Ἰουλίου, ἢ καὶ παραπέμποντας orig
ἐλληνικὲς καλένδες τὶς ἀνακρίσεις για τὸν «ὑπερβάλλοντα
ζῆλο» κάποιων ὀργάνων της καὶ για τὸν τραυματισμὸ πσλιτῶν
απὸ σφαῖρες περιστράφου. "H ἔστω καὶ μὲ τὸ νομοσχέδιο για τὸ
(ροιτητικὸ συνδικαλισμό, καθὼς καὶ μὲ τὶς προσπάθειές της να
δημιουργήσει ἐλεγχόμενο συνδικαλισμό.
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Ἀποκαλυπτικὲς ἐνέργειες
Ἀποφάσιοε να τὸ δείξει καὶ μὲ τὶς διώξεις ἐναντίον τοῦ
Γ ιάννη Κάτρη καὶ τῶν ὑπευθύνων τῶν «Προσανατολισμῶν».
Mara rig δποῖες λέγεται ὅτι θα ἀκολουθήσουν καὶ ἄλλες, ἐναντίον πολλῶν ἐφημερίδων καὶ πολιτικῶν περιοδικῶν. Καθὼς καὶ
μὲ τὶς συλλήψεις ἀγωνιστῶν ποὺ κολλοῦσαν ἁφίσες για νόμιμη
πολιτικὴ συγκέντρωση ἢ καὶ μὲ τὶς ἀπαγορεύσεις ἀντιφασιστικῶν ἐκδηλώσεων στὴν ἐπαρχία. Καὶ ἴσως ,θα βοηθοῦσε να καταλάβουμε τί ἀκριβῶς συμβαίνει στὸ ἐσωτερικὸ τῆς κυβερνητικῆς
πλειοψηφίας, ἂν κάπριος μᾶς ἀπαντοῦσε στα παρακάτω ἐρωτήματα; 1. εὈταν οἱ κ.κ. Χατζηξήσης καὶ Σπανὸς ὑπηρετοῦσαν
πέρυσι (Αὔγουστος - Ὀκτώβριος) στὸ στρατόπεὸο Πολίτσες,
έμεναν ἢ ὸχι στὸ Μέτσοβο; Καὶ ποῦ φιλοξενηθηκαν; 2. Στὶς 18
Αὐγούστου τοῦ 1974 παρατέθηκε ἢ ὅχι κάποιο γεῦμα στὸ Μετσοβίτικο μοναστηρι τοῦ “Αγίου Νικολάου καὶ ἂν ναί, ἀπὸ
ποιὸν παρατέθηκε καὶ πρὸς τιμὴν τίνων; 3. Ἔχουν ἀναρτηθεῖ ἣ
ὸχι στὸ Τοσίτσειο Ἵδρυμα φωτογραφίες τοῦ Κωνσταντίνου καὶ
τῆς "Avvag Μαρίας καὶ ἂν ναί, μὲ-ἐκλογὴ τίνος ἀναρτήθηκαν;
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Ἠ Ἀντιπολίτευση
Ἀπὸ τὴν πλευρά της, ἐξ ἄλλου, ἡ ἀντιπολίτευση μοιάζει νὰ

ι
[Ι

μένει βυθισμένη στα δικά της ἐσωτερικα προβλήματα καὶ να μὴν

οΛΑ

ιιπορεῖ να βγεῖ απὸ τὴ σύγχυση ποὺ χαρακτηρίζει τὴν πολιτεία
της. Παράδειγμα, ἡ στενομυαλια τῶν ἐκπροσωπων τοῦ K.K..E
στὸ Δῆμο Καισαριανῆς, ποὺ ἐδωσε στὸ σκοταὸισμὸ καὶ στὴν
άντίδραση να βυσσοδομοῦν - ακόμη καὶ άπὸ τοῦ ἄμβωνας ἐναντίον τοῦ λαῑκοῦ κινήματος καὶ να προσπαθοῦν να ξαναζωντανέψουν ὅλα τα θλιβερα φαντάσματα τοῦ παρελθόντος. "H
καὶ απὸ τὴν ασυγκράτητη τάση τῶν στελεχῶν τῆς Ε.Κ.-Ν.Δ. να
τσακὼνονται για τὴν ἡγεσία καὶ να μὴν μποροῦν νὰ δώσουν
λύση στα προβλήματα τοῦ κόμματός τους. ”Οπως φαίνεται ἀπὸ
τὴ «διαψευδόμενη» διένεξη Μαύρου-Δ.Τσάτσου, γύρω ἀπὸ τα
θέματα τῶν ἀρχῶν τοῦ κόμματος, τῆς δημιουργίας Πολιτικοῦ
Γραφείου καὶ τῆς ἐκπόνησης τοῦ Καταστατικοῦ του. ’Ἡ καὶ ἀπὸ
τὸ χωρὶς οὐσιαστικὸ περιεχόμενα «φλέρτ» μερικῶν ἡγετικῶν
στελεχῶν τουκμὲ τὸ Κ.Κ.Ε.Ἐσ. , μὲ τὴν ΕΔΑ καὶ μὲ τὸ ΠΑΣΟΚ.
παρα τὸ ὅτι εἰναι βέβαιο ὅτι τα στελέχη αὐτα δὲν διακατέχονται
απὸ βαθὺν ἔρωτα για τὴ μαρξιστικὴ ἀριστερά, ”H, τέλος, καὶ
ἀπὸ τὴν ἐλαφρότητα μὲ τὴν ὁποία τὸ ΠΑΣΟΚ πρότεινε «ἐκλογὲς» καὶ με τὸν τρύπο ποὺ ἡ ἡγεσία του προσπαθεῑ να ἐπιβάλει
στὸ κόμμα τὸν ἀρχηγικό του χαρακτῆρα. Τρόπο ποὺ ἀποκαλύπτεται με τὴν τελευταία ὸργανωτική του ἐγκύκλιο, ποὺ ἀποτελεῖ
ἀμίμητο δεῖγμα τραγικῆς ὸργανωτικῆς σύγχυσης καὶ παραχάραξης τῆς έννοιας τῆς δημοκρατικῆς διαδικασίας. Καὶ ποὺ δεί- χνει ὅτι οἱ Συνδιασκέψεις, τὸ Συνέδριο καὶ ὅλα τα συναφῆ θα

χρειαστεῖ να περιμένουν πολὺ - ὥσπου να ἔχει ἐξασφαλιστεῐ ὁ
πλήρης καὶ ἐξουθενωτικὸς ἐλεγχος τῶν πάντων ἐκ τῶν ἄνω.
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Φτόινουν ;

Βέβαια, θα μποροῦσε κανεὶς να σημειώσει, στὸ χῶρο τῆς
Ἀντιπολίτευσης, ὅτι τὸ K...KE ’Eo_. μοιάζει κάτι νὰ διδάχτηκε·
ἀπὸ τὴν τελευταία του ἐμπειρία. Καὶ να σκλήρυνε τὴ στάση του
πρὸς τὴν κυβέρνηση. Πράγμα ποὺ ἰσχύει ἐπίσης καὶ για τὴν( ,
ΕΔΑ. "H καὶ θα μποροῦσε να προσθέσει κανεὶς τὸ γεγονὸς ὅτι
καὶ τὸ K...KE Ἐσ. καὶ ἡ ΕΔΑ καὶ ἡ ὁμάδα τῆς «Σοσιαλιστικῆς, ἶ
Πορείας» βρίσκονται σταθερα σὲ μια πορεία πρὸς συνδιασκέι
ψεις καὶ συνέδρια ποὺ μοιόιζει να σέβονται αὐστηρὰ τὴζ ὃημοκρατικὴ διαδικασία, τὴ δημοκρατία στὴν ἐσωτερική τους ζωή.. “f
Ἀλλα φτάνει αὐτό;
’
,.ςῖ

a v 1: ἰοὸἐσεις
ΛΑΘΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
‘H δίωξη τοῠ γνωστοῦ δημοσιογράφου Kai συνεργάτη
μας Γιάννη Κάτρη, τῶν «Προσανατολισμῶν», Kai oi πληροφορίες για ἐπικείμενες διώξεις ἀλλων ἐξήντα «ἀδικημάτων
τύπου», προκαλοῠν μεγάλη ἀνησυχία γτα τὸ εἶδος Kai τῆν
ποιότητα τῆς Δημοκρατίαςποὺ θα ’έχει τελικα αὐτὸςότόπος.
Kai άκόμα περισσότερο, γιατὶ στῆ μια περίπτωση, τοῦ κ.
Κάτρη, στὸ ἀδίκημα «τῆς περιϋβρίσεως ἀρχῆς», ῶς ἀρχῆ
θεωρεῖται τὸ καθεστὼς τῆς 21ης, ἐνῶ στὸ δημοσίευμα τῶν
«Προσανατολισμῶν» καταγγέλλεται ῆ λειτουργία παρακρατικῶν ὁμάδων, ποὺ ἐδρασαν στὸ πλευρὸ τῆς χωροφυλακῆς
στῆ Geo/vim]. Δὲν θα ἐπιχειρηματολογήσουμε για τῆν ἀδιάρρηκτη σύν’ δεση ἐλευθερίας τοῦ τύπου Kai Δημοκρατίας. Οὔτε σὲ ἕνα
μικρὸ οχόλιο χωρανε οἱ πολιτικὲς ἐκτιμήσεις, για τῆ σημασία
τῆς τέτοιας Κυβερνητικῆς τακτικῆς. Θα ὑπενθυμίσουμε μόνον ότι ῆ προσπάθεια τῶν συντηρητικῶν ἀστικῶν κυβερνή,σεων να άοφαλίσουν τῆ «ὃική» τους δημοκρατία, ὑπονομεύει
τῆν ὅποια δημοκρατία. Kai ὅτι ό ἐλληνικὸς λαὸς δὲν ἀγωνίστηκε Kai βασανίστηκε 7 ὁλόκληρα χρόνια για να ὁδηγηθεῖ
Kai πάλι σὲ μια καθοδηγημένη Kai ὑπὸ ἀστυνομικὸ ἐλεγχο
πολιτικῆ συμπεριφορά. "0001 θέλουν να τὸ ἀγνοοῦν Kai ὑπολογίζουν ἀλλιῶς, θα διαψευσθοῠν οἰκτρά...

ΤΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ἀνάπτυξη στῆν Ἐλλάδα μιας δημοκρατίας «Δυτικοῡ τύπου» εἶχε ὺποοχεθεῖ Κατα τῆν ἀφιξή του ὁ K. Καραμανλῆς.
Kai μια Kai τὸ πρότυπό του φαίνεται να εἶναι ὁ Ντὲ Γκώλλ,
γαλλικοῡ τύπου δημοκρατία προσπαθεῖ να ἐφαρμόσει. Mara

Ἐμεῖς πιστεύουμε πῶς ῆ Ἑλληνικῆ Ἀστυνομία δὲν ἔχει
ἀνάγκη ἀπὸ τέτοια μαθήματα. Kai πιοτεύουμε πῶς ὁ ἐκδημοκρατισμὸς Kai ῆ δημοκρατία ἀπαιτοῠν ἀλλα πράγματα
στὸν τόπο μας. ”Οχι, ὁπωσδήποτε, μηχανιστικῆ μεταφορα
προτυπων...

ΙΞΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ APKEI;
Hap’ ὅλους τοὺς περιορισμοὺς στὸ χαρακτῆρα τῆς δίωξης τῶν βασανιστῶν, παρ’ ὅλα τα κενα Kai τα ἀναπάντητα
ἐρωτήματα, ἀρκετα εἶναι τα θετικα ποὺ προκύπτουν ἀπ’
αὐτῆ τῆ δίκη. Δὲν θέλουμε να ὑποτιμήσουμε ὅσα βήματα
συνειδητότητας φαίνεται να ἀποκτήθηκαν μέσα ἀπὸ τῆν
ἀποκάλυψη τῆς φρίκης ποὺ ἐπικρατούσε στῆν «κρεατομηχανῆ» τοῦ Ε.Α.Τ.-Ε.Σ.Α. Ἀπὸ τῆν ἱστορικῆς, πράγματι, σημασίας ἀγόρευση τοῦ ἐπιτρόπου κ. Ζούβελου ἀπομονώνουμε
ἕνα σημεῖο για μια παρατήρηση. Καταδίκασε ὁ K. Ζούβελος
τῆν έννοια «ἐθνικόφρων», ποὺ ἐγινε καταφ ύγιο τῆς αὐθαιρέσίας Kai τοῦ ἐγκλήματος, Kai ζήτησε να ἀντικατασταθεῖ με
τῆν ἐκφραση «Ἕλληνόφρων», ῆ ὁποία δὲν μπορεῖ να στεγάσει
διἀχωρισμὸ τῶν Ἑλλήνων ἀνάλογα μὲ τὶς πολιτικές τους πεποιθ ’ σεις.

Ἐῗιεῖς δὲν βλέπουμε τῆν ἀνάγκη οὔτε κάποιας «ἐθνικοφροσύνης» οὔτε «Ἕλληνοφροσύνης». Ἀπὸ μόνες τους αὐτὲς
oi ἐννοιες κρύβουν μια διάκριση κατα τὸ φρόνη μα, ποὺ ἑπιδέχεται διάφορη ἑρμηνεία, κατα τίς περιστάσεις. Ἐπιτέλους,
Ἕλληνες δὲν ἀρκεῖ,

ΒΟΡΡΑΣ, ΝΟΪΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗ

φανῶς τῆς δημοκρατίας. Ἄλλοι συνάδελφοί τους φοιτο ῡν
για τοὺς ’ίδιους λόγους σὲ στρατιωτικὴ· μονάδα, στὸ Μεγάλο
Πεύκο. Στόχος, ῆ δημιουργία εἰδικοῦ μηχανοκινήτου τμήμα-

Δίκαιη ῆ ἀγανάκτηση τοῦ ὲλληνικού λαοῦ για τῆν ἀπόβαση τῶν Ἀμερικάνων πεζοναυτῶν στὸ Γύθειο. Δίκαιη ἀλλο
τόσο, τουλάχιστον, ῆ ἀπορία για τῆ δήλωση τοῦ K. Ἀβέρωφ,
ότι ῆ άοκηση τῶν Ἀμερικάνων στὸ ἐδαφός μας, συνδέεται με
τὸ «ἐθνικὸν συμφέρον». Ἐμεῖς δὲν κατανοοῦμε, οὔτε βρίσκουμε όποιοδήποτε συμφέρον στήν, μὲ όποιο τρόπο, παρουσία τῶν Ἀμερικάνων στῆν Ἐλλάδα. Ἀκόμα περισσότερο,
ποὺ ῆ ἀσκηση αὐτῆ στὸ Νότο, φαίνεται να συνδέεται μὲ τὸν
ἀπό
Βορρᾶ κίνδυνο. "Av, ὅπως λέγεται, νοτιότερα, στῆν
ἴδια εὐθεῖα ἀπ’ τὸ Γύθειο, βρίσκεται ένα ἀπὸ τα σημαντικό-

ἷᾙῑ r τος τῆς Ἀοτυνομίας, άντίστοιχου τῶν Γαλλικῶν C.R.S, ποὺ

τερα ἀγκ υροβόλια τοῠ ρωσικοῠ στόλου στῆ Μεσόγειο, τότεὴ

ἔχουν καταγγελθεῖ ἐπανειλημμένα, άκόμα Kai ἀπὸ τοὺς
Γκωλλικούς, σαν ἀνεξέλεγκτα σῶμα, μὲ φασιστικῆ νοοτρο“1 111a,,1101‘) ῆ σκληρότητα Kai βαρβαρότητά του εἶναι πρωτο-

ἀσκηση ἐντάσσεται στα πλαίσια τῆς ἀνάσχεσης τοῦ «κομμουνιοτικού κινδύνου». Ἔμεῖς ξέρουμε πῶς oi κίνδυνοι ποὺ
ἀντιμετωπίζουμε ἔρχονται ἐξ ἀνατολῶν. Δὲν χρειάζεται να
ἐχουμε Kai τοὺς ἐμπρηστές τους στὸ Νότο,

’

λοιπὸν τα γαλλικα ὅπλα ποὺ μάς δόθηκαν, τὶς διατάξεις τοῦ

,

Γαλλικού Συντάγματος ποὺ πέρασαν στὸ δικό μας, νέες ἐμπειρίες ἀπὸ τῆ Γαλλία θα μεταφερθοῠν στῆν Ἐλλάδα. "E101, 0
K. Καραθανάσης Kai ἀλλοι ἀξιωματικοί τῆς Ἀστυνομίας, μαθητεύουν κοντα σὲ Γάλλους συναδέλφους τους τα περὶ κατα, στολῆς τῶν «κοινωνικῶν ἀταξιῶν», πρὸς ὺπεράσπισιν προ-
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’Έκθεση
τῆς Αμερικανικῆς Πρεσβείας
για τῆν ἐλληνικῆ

πολιτικῆ κατάσταση
“Τὸ ἴὸιο παλιὸ κρασὶ ἀπὸ τὶς ἴὸιες παλιὲς μπουκάλες”
Τὸ ὅτι ἡ Ελλάδα ἀποτελεῖ νευραλγικὸ στρατηγικό χῶρο στὴ
Μεσόγειο καί τὰ Βαλκάνια ὁὲν εἰναι αὐτάρεσκη νεοελληνικὴ a13ταπάτη, ἀλλὰ πραγματικότητα τόσο ὀόυνηρὴ κάποτε ὅσο καὶ οἱ
αὐθαιρετες ἐπεμβάσεις τοῦ λεγόμενου «συμμαχικοῦ παράγοντα»
ὁλόκληρη σχεδὸν τὴν περίοὸο τῆς «ἐθνικῆς μας ἁνεξαρτησίας».
Σήμερα, μετὰ τὴν ἐμπειρία τῆς δικτατορίας· καὶ τὶς σκοτεινές
ὁιεθνεῖς συνδέσεις της, ἡ θέση τῆς Ἑλλάὸας ἐνὸιαφέρει ἰὸιαίτερα καὶ για τὴ στρατηγική της· ἀξία καὶ τὸν πολιτικά της προσανατολισμό.
Τα ἐνδιαφέρσντα στὸ χῶρο αὐτό, ὅπως
καὶ τα συμφέροντα, εἶναι ποικιλὸτρσπα
καὶ ποικιλόμορφα. Οἱ ἐπιθυμίες, οἱ συστάσεις, οἱ φιλικές «ὑποδείξεις», οἱ διακριτικὲς ἐπεμβάσεις καὶ τόσα ἄλλα μεθοδεύονται μὲ τὸ δικό τους τρόπο καὶ χάρις
στα δεδομένα, ποὺ τα διαμορφώνουν.

Ἠ ὲπεξεργασία τῶν πληροφοριῶν
“Ὀπως εἶναι γνωστὸ ὅλες οἱ Πρεσβεῖες,
σαν κεραῖες πληροφοριῶν, συγκεντρώνσυν καθημερινὰ πολλὲς πληροφορίες,
τὶς όποῑες ἐξετάξουν, διασταυρώνουν καὶ
ταξινομοῦν ἀνάλογα μὲ τὸ χαρακτήρα
τους.
Μιά σειρα εἰδικῶν, ἀνάλογα μέ τὸ «μέγεθος» τῆς Πρεσβείας, rig ἀξιολογεῐ καὶ
συντάσσει καθημερινὰ τα ἐνημερωτικα
δελτία. Ta δελτία αὐτα ἀποτελοῦν τῆ βασικὴ ὕλη για συνθετότερες ἀναλύσεις καὶ
ἐκτιμήσεις, με r1‘] μορφὴ ἐβδομαδιαίων Νἢ
μηνιαίων ἐκθέσεων. Κύριας σημασίας εῖναι τα δελτία μὲ πολιτικὲς εἰδήσεις, τα
ὁποῖα ὑποβάλλονται στὸ Ὑπσυργεῖο
Ἐξωτερικῶν κάθε χώρας.
Οἱ ἐκθέσεις αὐτὲς παραμένουν για
χρόνια ἀπολύτως ἀπόρρητες καὶ μετα ,20
ἢ περισσότερα χρόνια- ἀνάλογα μὲ τὴ
νομοθεσία - παραδίδονται στῆν ἱστορικὴ
ἐρεύνα καὶ στῆν Κοινὴ Γνώμη. Ἔτσι ἡ
ὅποια «καταλυτική» τους ἀξία ἀφορα
τὴν ἑρμηνεία καὶ ποτὲ τὴν ἐξέλιξη τῶν γεγσνότων.
Στῆ χώρα μοις ἡ Ἀμερικανικῆ Πρεσβεία θεωρεῖται μαζὶ μέ ’τῆ Γερμανικῆ ἡ
καλύτερα ἐνημερωμένη 0‘8 κάθε πτυχῆ τῆς
δημόσιας ζωῆς, χάρις ὅχι μόνο σ’ ἕνα ἀρ110 καὶ πολύπλοκο δίκτυο πληροφοριῶν
ποὺ διαθέτει, ἀλλα καὶ orig συχνές κοινωνικὲς ἐπαφές που πραγματσποιοῦν οἱ
διπλωματικοί της ὑπάλληλοι.

Στῆν ἐκθεση σημειώνεται ὅτι βασικῆ
πηγὴπληροφοριῶν εἰναι οἱ κοινωνικὲς
ἐπαφές, κάτι ποὺ πρέπει να σημειωθεῖ μὲ
ἐνδιαφέρον γιατι ἀποκαλύπτει τὸν τρόπο
μέ τὸν ὁποῐο ἕνα ἀρκετα μεγάλο μέρος
τῆς «ἐλληνικῆς ἡγέτιδος τάξεως» συμπεριφέρεται καὶ συναγελάζεται μὲ τὸν ξένο
παράγοντα στὸν τόπο μας.
A110 τὴν έκθεση της Ἀμερικανικῆς
Πρεσβείας παρουσιάζουμε στὸ τεῦχος
αὐτὸ μερικα βασικὰ σημεῖα. Ta συμπεράσματά της βασίζονται σὲ ἐπὶ μέρους
ἐκθέσεις για τὴν πολιτικὴ κατάσταση
στῆν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖες ἐχουν ὑποβλη θεῖ
στὸ State Department. T0 «ANTI» γνωρίζει καὶ τὸ περιεχόμενο τῶν ἐκθέσεων καὶ
τὸν κωδικὸ ἀριθμό τους.
Ἡ έκθεση, ὅπως καὶ κάθε ἐκθεση ξένης
Πρεσβείας, διακρίνεται για τὸν ρεαλισμό
της, τῆν ψυχρὴ ἐκτίμηση τῶν ἀντικειμενικῶν δεδομένων, ὅπως τὰ ἀντιλαμβάνονται οἱ συντάκτες της, γιὰ κάποιους χαρακτηρισμοὺς καὶ συμπεράσματα ποὺ δίνσυν στοὺς «ἀμυήτους» μιαν ἐντύπωση
κυνικότητος.
Πρὶν ἀποκαλύψσυμε μερικὰ βασικὰ
σημεῖα τοῦ ἀποκαλυπτικσῦ αὑτοῦ ντοκουμέντου, θα πρέπει να ἀναφερθεῖ ὅτι
παρελείφθησαν ὁρισμένα τμήματά της
για πολλοὺς λόγους καὶ ὅτι κάποιοι χαρακτηρισμοὶ μεταφέρονται μὲ κάποιο
ὑπαινικτικὸ τρόπο.

«Τὸ ἰ’διο παλιὸ κρασί...»
1. Ὁ τίτλσς τῆς ἐκθέσεως εἶναι ἀρκετα

χαρακτηριστικὸς καὶ τυπικα ἀμερικανικός, καθὼς ζητάει να προσδιορίσει τόσο
ἐπιγραμματικα μία ρευστῆ πολιτικὴ
κατάσταση, ὅπως αὐτῆ τῆς σημερινῆς
Ελλάόας
Ο χαρακτηρισμὸς «Τὸ ἰ’διο παλίὸ
κρασὶ ἀπὸ rig ι’διες παλιὲς μπουκάλες»

εἶναι σφάλμα να θεωρηθεῐ ἁπλα κυνικός,
ἰσοπεδωτικός. Πάνω ἀπ’ ὅλα χαρακτηρίζει τὸν τρόπο με τὸν ὁπσῖο ἡ ἀμερικανικῆ
πολιτικῆ βλέπει κατ’ ἀρχὴν τῆ σημερινῆ
πολιτικὴ κατάσταση στῆν Ἑλλάδα, rig
σχετικές προοπτικὲς καί rig δυνατότητες
συνεργασίας της.

2. Ἀπὸ τα διάφορα σημεῖα τῆς ἐκθέσεως σημειώνεται ἡ παρατήρηση ὅτι οἱ
«Ἕλληνες πολιτικοὶ συνήθως ὅταν λέγουν ὅχι,ἐννοοῦν ἱσως».
Κι άκόμα ὅτι
μεταξὺ τῶν περισσοτέρων Ἑλλήνων πολιτικῶν δὲν ἐπικρατεῖ ἀπροκάλυπτο ἀντιαμερικανικὸ πνεῦμα.
3. Ἀναφορικῶς μὲ τῆν παράταξη τῆς
«Νέας Δημοκρατίας» παρατηρεῑται ὅτι
διαθέτει τὸν ἀρτιότερο ἐκλογικὸ μηχανισμὸ ἀπ’ ὅλα τὰ ἐλληνικα κόμματα.
Ἡ δσμῆ καὶ ἡ ἀποτελεσμάτικότητα τοῦ
μηχανισμοῦ αὐτοῦ, δέν ὀφείλεται μόνο
orig ὀργανωτικὲς ἱκανότητες τῶν στελε-
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χῶν τῆς παρατάξεως, ἀλλὰ στῆ δομὴ τῆς j
νεοελληνικῆς κοινωνίας καὶ στῆν ὀργάνωση τῶν θεσμῶν ἐξουσίας,
Ὁ κ. Καραμανλῆς θεωρεῖται σὰν ἡ κορυφαία πολιτικὴ προσωπικότητα τοῦ τό-
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που, μὲ λαϊκὴ ἀποδοχὴ πολὺ μεγαλύτερη
τῆς κομματικῆς του δυνάμεως.
f}
Πέραν τοῦ κ. Καραμανλῆ ,ὁρισμένα

στελέχη τῆς παρατάξεώς του δὲν θε- Ξ
ωροῦνται «ἕτοιμοι» για H9w0v1rovgvoisﬂ.
καὶ μάλιστα μὲ τὸ ἀνάλσγσ κύρος ἐκείνου.

4. Ἀξιοσημείωτη εἶναιη παρατήρηση,
σ’ ἄλλο σημεῖο τῆς ἐκθέσεως, ὅτι ὁ rgénogi
διακυβερνήσεως στῆ σημερινῆ ὝΕλλάδαξ]
εἶναι ἡ ἐφαρμογῆ τῆς ἐναλλακτικῆς τακτικῆς «θερμὸ--κρύο» σὲ ὅλους σχεδὸν »ξ

τοὺς τομεῖς τῆς δημόσιας ζωης.

·

- ἶ

5. Στὴν τακτικὴ αὐτῆ ἐντάσσονται και ,ἔμ’
οἱ ἐλληνοαμερικανικὲς σχέσεις, ἀλλὰ μὲ
μικρότερη”ενταση αὐτῆς τῆς ἐναλλαγης.

«Ε.Κ.-Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ»
6. Ὀσον ἀφσρᾶ rig παρατάξεις τῆ
ΕΚ-ΝΔ καὶτοῦ ΠΑΣΟΚ, ἡ ἐκθεση παρὰ
τηρεῖ βασικως ὅτι οἱ προθέσεις ἀλλὰΙκα
οἱ προσπάθειες για ἐξιλιγμένα ξπ λ
τικὰ- κομματικὰ σχήματα, δὲν ἔχουν
δώσει μέχρι στιγμῆς.

Δὲν παραλείπεται τὸ γεγονὸς ὅτ

τὴν Ελλάδα ἡ κομματικῆ συνοχὴ εἶν
μεγάλσ πρόβλημα τῶν κσμμάτ,
λεύθερσυ χαρακτῆρα καὶ ὅτι ﬂλ

Ὃ Λαὸς διαληδώνει τὰ ἀντιαμερικανικοί του αἰσθήματα. Μὲσα στῆν
μΠρεσὸεία πολιτικοὶ καὶ ἄλλοι σύμῧουλοι ὃυοσοδομοῡν,.“.

“

γενικῶς «κεντρώα» παράταξη ἐχει θλιβερῆ παράδσση 0‘ αὑτό.
Σύμφωνα μὲ ἀλλο σημεῖο τῆς ἐκθέσεως,
βασικὸ χαρακτηριστικὸ καὶ τῶν δύο
παρατάξεων εἶναι τα ἀρκετα νεωτεριστικα στοιχεῖα τα ὁποῖα περιλαμβάνονται στοὺς κόλπους των. “Ορισμένα ἀπὸ
αὐτὰ ἐξελέγησαν για πρώτη φορα βουλευτές καί, ὅπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, αἰσθάνονται αρκετα ἱκανοὶ για
να κυβερνήσουν.
Ἠ ἐκθεση 01] μειώνει τῆν πτυχῆ αῦτῆ μὲ
ἓνδιαφέρον.
7. Σημασία ἀποδίδεται ακόμα στὸ γεγονὸς ὅτι οἱ περισσότερσι ἀπὸ τοὺς νεωτεριστές αὐτοὺς ἐχουν ἐπὶ χρόνια σπουδάσει καὶ ζήσει στὸ ἐξωτερικό, ἰδιαίτερα
στῆν Ἀμερικῆ καὶ τῆ Δυτικῆ Γερμανία.
Στὶς χῶρες αὑτές διατηροῦν ἰσχυροὺς
ἐπιστημονικους καὶ πολιτικοὺς δεσμούς,
οἱ ὁποῖοι κάποτε εἶναι ἀπσφασιστικῆς
σημασίας για τοὺς πολιτικοὺς προσανατολισμούς τους.
Στὸ σημεῖο αὐτὸ κατονομάζονται ὁρι-

σμένα κοινοβουλευτικαστελέχη καὶ τῶν
δύο παρατάξεων, καὶ ἰδιαιτέρως τῆς
ΕΚ-ΝΔ, τα ὁποῖα ὑπολογίζεται ὅτι θα
παίξουν ἀξιοσημείωτσ ρόλο σὲ μέλλοντι‘ κές πολιτικὲς ἐξελίξεις.

.Ἐκεῖνο ποὺ μπορεῖ να ἀπσκαλυφθεῐ
ἀπὸ r1] σχετικῆ περικοπή τῆς ἐκθέσεως,

εἶναι μόνο ὅτι τὰ στελέχη αὐτὰ τῆς «δη-

μοκρατικῆς παρατάξεως» δέν ἀνήκουν
ἀποκλειστικα στῆ μερίδα τῶν «Νέων Δυνάμεων».

Oi Ἕλληνες «Νεότουρκοι»
8. Ἰδιαίτερο ἀντικείμενο ἐρεύνης ἀποτελεῖ ῆ ῦπαρξη ἢ μὴ στὸν πολιτικὸ κόσμο
τῆς Ἑλλάδας κινήματος ἀναλόγου μέ
αὐτὸ τῶν «Νεστσύρκων».
Πρόκειται για πιθανότητα τὴν ὁποία
διερευνοῦν μὲ μεγάλη προσοχῆ ὅλες σί
ἀμερικανικὲς πρεσβεῖες στὸν κόσμο.
Ἰδιαίτερα διερευνοῦν rig πιθανότητες
στὸν στρατὸ-καὶ στοὺς νέους πολιτικούς.
Διαπιστώνεται ἐτσι ὅτι μεταξὺ πολλῶν
νέων βουλευτῶν ὅλων τῶν παρατάξεων
ὑπάρχει συναντίληψη κυρίως 0‘8 θέματα
ποὺ ἀφοροῦν τὴ δικτατορία καὶ τὴ διασφάλιση τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν.
Ὡστόσο, μπορεῖ να ἐξαχθεῖ τὸ συμπέρασμα ὅτι μεταξὺ τοῦ νέου πολιτικοῦ κόσμου, δέν ὑπάρχει ἕνα «Κίνημα» μὲ
ἐθνικὸ χαρακτήρα καὶ ἐκσυγχρονιστικοὺς σκοπούς.
Σημειώνονται μερικὲς ἀνάλογες προσπάθειες πολὺ μεμονωμένες καὶ χωρὶς δυνατότητες ἀκόμη καὶ πρὸς μια μικρὴ κομματικῆ ὁμάδα.
9. Στὴν ἐκθεση ἐξετάζεται μὲ ἰδιαίτερη προσοχῆ ἡ δυναμικότητα τῶν κομμσυνιστικῶν παρατάξεων καὶ ἡ συσχέ-
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στῆ Μάνη, οῖ Ἀμερικανοὶ πεζοναῦτες, ἔχουν τσαντηρώοει οτᾱ. πλαί-

σια ᾶσκησης γιᾶ. τὰ «ἑλληνικά ἐθνικοὶ συμφέροντα».

Σ· ENA XPONO
,Θμξι χρυ-Σ ΗΦΗεσυιν Ἴ

τισή τους μὲ τα προβλήματα καὶ τῆ φυσιογνωμία τῆς μαρξιστικῆς ἀριστερᾶς σ”
ὁλόκληρη τῆ Μεσόγειο.
Σχετικα μὲ r1] μερίδα τοῦ ΚΚΕ (ἐσωτ.)
ὑπογραμμίζονται οἱ γνωστές διαφορές.
ίστορικὲς καὶ ἰδεολοιμικές, ἀπὸ τὸ ΚΚΕ
Για τὸ ΚΚΕ (ἐσωτ.) ὑπογραμμίξεται μεταξὺ ἀλλων - ή δραστήριότητά του για
τὶς ἀμερικανικές βάσεις στῆν Κρήτη καὶ ἡ
σχετικὴ ἐντυπωσιακῆ ἐνη μερότητα τῆς
κομματικῆς του ἐφημερίδος «Αῦγή».
Ἀντικείμενο ἐρεύνης ἀποτελεῖ ἡ φύση,
ἡ συγκρότηση, ό ἀριθμὸς καὶ ἡ δραστηριότητα τῶν λεγομένων «ἀχτιδικῶν» ὀργανώσεων καὶ τῶν δύο κομμσυνιστικῶν
μερίδων. Ἀντίθετα με τα ἀστικα κέντρα,
διαπιστώνεται ὅτι ὴ ἐπιρροὴ τῶν κομμσυνιστικῶν παρατάξεων εἶναι περιορισμένη στῆν ϋπαιθρο Ἑλλάδα καὶ στὸν
γεωργικὸ κόσμο, που ἀποτελεῖ r01-45%
τοῦ ἐλληνικσῦ πληθυσμαῦ.
Παρὰ τὸ δυναμικό του αὐτό, ὁ ἑλληνικὸς ἀγροτικὸς κόσμος δέν ἐχει τῆ δυνατότητα, λόγω τοῦ ποικιλόμσρφου κατακερματισμοῦ του, να ἀσκήσει μαζικὴ πίεση
καὶ να προκαλέσει κινητοποιήσεις.
Γενικα συντηρητικός, δέν ὀργανώνεται
σχεδὸν ποτὲ ὁ Ἕλληνας ἀγρότης 0‘8 κομματικές παρατάξεις καὶ - ὅπως 01] μειώνει
ἡ ἐκθεση - ἰδιαίτερα σέ κσμμουνιστικές.
M. Π.

.4..." NA Kl 811111
F‘

Ezu τι εκθνεὶ

1121111111

’ K! Αυτοιι
Υ

’ΠΟΙΟΣ TON ΕΦΕΡ

’

LE’POUTE.

ZUNETOZ

σημαίνει πῶς ἡ ἀνάπτυξή τῆς καρκινοβατεῖ. Ἀλλοίμονσ ἂν δὲν ὑπάρχουν
οἱ ὃυνατότητες για μεγαλύτερσυς ρυθμσὺς ἀνάπτυξης. Τότε θα πρέπει να
“ πάψουμε να μιλᾶμε. Δεδομένου μάλι01:0 011 μεγαλύτεροι ρυθμοί εἶναι φυσιολογικσὶ καὶ μόνο ἀπὸ τὸν αὐτοματισμὸ πού χαρακτηρίζει μιὰ καπιταλιστικὴ σώρευση κεφαλαίου σὲ μια οἰκονομία σαν τὴν ἐλληνική, κάτω ἀπὸ
_ ὁμαλὲς συνθῆκες, ἀναρωτιέμαι ποιὸ

Πενταετὲς Π ρόγραμμα
για τὸ ῥκεφάλαια
Τοῦ Μάριοι). Νικολινάκου
Για πρώτη φορὰ τὸ 1959 ἡτότε κυ-

δυναμικὴ προβολὴ τῶν βασικῶν μεγεθῶν μέσα στῆν πενταετία, θα γίνεται
μια συνεχῆς ἀναπροσαρμογὴ τῶν μεγεθῶν κι αρα καὶ τῶν στόχων. Θὰ
ὑπάρχουν δηλαδὴ στῆν οὐσία πέντε,
ἀς ποῦμε, ἐτήσια προγράμματα, τα
ὁποῖα θα γίνονται γνωστά, ἀς ποῦμε,
στῆν ἀρχὴ κάθε χρόνου, ἐνῶ ὁ τελικὸς
στόχος, ἐξ ὁρισμοῦ, θα εἶναι ἀπὸ τὴν
ἀρχὴ κινητός. Δέν βλέπω τί σχέση ἐχει
αὐτὸ μὲ προγραμματισμό, ὅπως τὸν
ξέρουμε. Ἐκτὸς αν μὲ τὸν ὅρο πρόγραμμα ἐννοεῖται μόνο ἐνα ὅργανο
βσηθητικὸ για τὸν καθορισμὸ τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς, βραχυχρόνια,
Μακροχρόνιος -προγραμματισμὸς ὅμως αὐτὸς δὲν εἰναι.
Μετὰ προβλέπεται «ἡ ἐνεργὸς συμμετοχὴ τῶν παραγωγικων καὶ ἐργαζομένων τάξεων εἰς ὅλα τὰ στάδια τῆς
καταρτίσεως καὶ ἐφαρμογῆς του» καὶ
ἡ δημιουργία τῶν καταλλήλων ὀργάνων γι’ 01310. T0 δεύτερα δέν ξέρω 1‘1
σημαίνει. Θα δοῦμε ἀργότερα. Τὸ,
πρῶτο ὅμως εἰναι παλιὰ καὶ γνωστὴ
ἱστορία. Θα κληθοῦν 0‘8 σύσκεψη ἢ
συσκέψεις οἱ ἐκπρόσωπσι- τῶν ἐπαγ-

βέρνηση Καραμανλῆ εἶχε λανσάρει
ἕνα πρόγραμμα οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης ποὺ 68v ἧταν τίπστε ἀλλο ἀπὸ
έναν κατάλογοεργων καὶ μέτρων ποὺ
ἡ τότεκυβέρνηση τῆς ΕΡΕ ὑποτίθεται

πὼς εἶχε σκοπὸ νὰ πραγματοποιήσει.
Τὰ πολιτικὰ γεγονότα που ἀκολούθησαν, ἀλλὰ βασικὰ τὸ γεγονὸς ὅτι 01")18
ἡ τότε κυβέρνηση, οὔτε ἡ γραφεισκρατία πίστευαν σὲ προγραμματισμένη
ἀνάπτυξη, εἰχαν σὰν συνέπεια τὸ πρόγραμμα αὐτὸ να μείνει στα χαρτιά.
Ἀργότερα ἡ Ἕνωση Κέντρου ἀνάθεσε στὸ ΚΕΠΕ τὴν κατάρτιση ἐνὸς
πενταετοῦς προγράμματος, τὸ σχέδιο
τοῦ ὁποίου 61]1100181')1m(8 10 1965.
Πάνω σ αὐτὸεἱχαν δουλέψει οἱ οἰκονομολόγοι ποὺ φρέσκοι εἰχαν γυρίσει
ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ κι εἰχαν τὴν εὐκαιρία να ἐφαρμόσουν τὶς μέθοδες καὶ τὶς
τεχνικὲς πού εἰχαν μάθει ἐκεῖ. Τὰ πο-

,

λιτικὰ γεγονότα μετὰ τὸν Ισύλιο τοῦ

1965 εἰχαν σαν συνέπεια να μὴν προχωρήσει ῆ δούλεια αὐτή.
cH χούντα μὲ βάση τὸ παραπάνω
σχέδιο δημοσίευσε ἕνα πενταετὲς κι
αὐτὴ - στῆν οὐσία έναν κατάλογο
πάλι μέτρων καὶ ἐργων - τὸ ὁποῖο
γρήγσρα ξεχάστηκε, ἀφοῦ δέν ἐφαρμόστηκε στῆν πράξη, Κάποια ἀλλη
προσπάθεια για ἕνα δεκαπένταετὲς

πρόγραμμα ἐγινε ἀπὸ τὴ χσύντα, τὸ
ὁπσῖο ἡ ἴδια γρήγορα τὸ έπνιξε καὶτὸ
καταχώνιασε στα συρτάρια τοῦ
ὐπουργείσυ.
Δέν εἰναι ἐτσι ἡ πρώτη φορὰ πού θα
ἐχουμε πρόγραμμα στῆν Ἑλλάδα,
ὅπως ἀνάγγειλε ό πρωθυπουργὸς στα
ἐγκαίνια τῆς Ἔκθεσης Θεσίνίκης. Βασικα πρόκειται για παραλλαγὲς τοῦ
ἴδιου ὑλικοῦ που ἐχει μαζευτεῖ στὸ
ΚΕΠΕ ἀπὸ χρόνια, τὸ ὁποῖο κάθε
φσρα ἐμπλουτίζεται ἀπὸ 1(‘1 καινούργια στοιχεῖα καὶ γ’ίνονται νέοι ὑπολογισμοὶ τῶν παραμέτρων καὶ τῶν μεταβλητῶν. Δέν πρέπει να λησμονιέται
πῶς στὸ ΚΕΠΕ ἐργάζονται στῆν
~ πλειοψηφία τους τα ἴδια στελέχηποὺ
εἶχαν ἐργαστεῖ καὶ στα προηγούμενα
προγράμματα. Τόσο οἱ μέθοδες ὅσο

.,

,

καὶ οἱ γενικές ὑποθέσεις πάνω στὶς

ὁποῖες στηρίζονται οἱ ὑπσλογισμοὶ κι
οἱ προβολές, παραμένουν, ἐτσι, τὰ
ἴδια, Καὶ στὸ σημεῖο αὐτὸ ἡ κριτικῆ
θα πρέπει να σταματήσει, πρὸς τὸ παρόν, μέχρις ὅτου δημοσιευτεῖ τὸ ἴδισ
τὸ κείμενο τοῦ προγράμματος, Τότε
θα ἐπανέλθουμε στὸ θέμα αὐτό. Ἀξίζει ὅμως να ρίξει κανεὶς μια ματιὰ;
Τὸ πρῶτα σημεῖοποὺ κάνει ἐντύΠίθση εἰναι OIL τὸ πρΟγρΟ-μμα θὰ Εἶναί.

«ἐν α σύστημα συνεχῶς ἐξελισσομένων
και αναπρσσαρμσζομένων διαδικασιῶν καὶ ὅχι μια προκατατασκευασμένη έκθεση περὶ τοῦ πρακτέου).>
Τοῦτο εἰναι κατι πρωτσφανές, ἐτσι
ὅπως διατυπώνεται γιατὶ εἰναι βασικὰ ἀντιφατικό. Ἀντὶ να ὑπάρχει μια

8

εἶναι τὸ βάθος τῆς σοφίας ποὺ περι-

κλείει ἡ παραπάνω πρόταση τοῦ προγράμματος. eH συνηθισμένη σύγκριση
ποὺ γίνεται στὴν Ἐλλάδα 118 τὶς δυτικοευρωπαϊκὲς χῶρες εἶναι ἑπομένως
βασικὰ ἀνεδαφική.
Προβλέπεται παραπέρα «ἡ συγ· _
κράτηση τῆς καταναλώσεως» για να
«ἀφιερωθεῖ σημαντικὸν ποσοστὸν τοῦ
ἐθνικοῦ εἰσοδήματος εἰς παραγωγικάς, δημοσίας καὶ ἰδιωτικὰς ἐπενδύσεις» Αὐτὸ σημαίνει ἐλεγχο καὶ πίεση
τῶν μισθῶν. Βασικά, ἡ ἀρχὴ ποὺ θεσπίζεται, εἰναι ἐκείνη πού εἶχε ἀκολσυθήσει ὁ Καραμανλῆς καὶ κατὰ τὴν
πρώτη ὁκταετία ποὺ κυβέρνησε τῆ
χώρα.
“Ας ἀναφέρω τέλος καὶ ἕνα μόνο σημεῖο ἀκόμα. Προβλέπεται 6 ἐξαγωγίκὸς προσανατσλισμὸς τῆς οἰκονομίας
μὲ τῆ βοήθεια ξένου κεφαλαίου καὶ τῆν εἰσαγωγὴ ξένων τεχνολογικῶν καὶ
ὀργανωτικῶν μεθόδων. Πρόγραμματίζεται δηλαδὴ ἡ πλήρης σύνδεση ἐλ- ’
ληνικσῦ καὶ ξένου κεφαλαίου καὶ ἡ ’,
πλήρης ἐνταξη τῆς ἐλληνικῆς οἰκονομίας στὸ οἰκονομικὸ σύστημα τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης. Τὸ μοντέλο ποὺ

γελματικῶν, συνδικαλιστικῶν καὶ συ-

”

νεταιριστικῶν ὀργανώσεων.
Τί σχέση ἐχει τώρα αὐτὸ μὲ τὸν
’συμβιβασμό «τῆς δημοκρατίας μὲ τὴν
τεχνοκρατία», ποὺ ἐπιδιώκεται στὸ
πρόγραμμα, 68v ξέρω. H κατασκευὴ
αὐτὴ εἰναι γνωστὴ τόσο ἀπὸ τὴ γαλλικῆ ὅσο καὶ ἀπὸ τὴ γερμανικῆ περίπτωση, για να φέρσυμε μόνο δύο
παραδείγματα. Μέ τὸν τρόπο αὐτὸ
ἐπιδιώκεται να ἐξασφαλιστεῑ «ἡ συνεργασία τῶν τάξεων», να ἐλεγχθοῦν
οἱ ἀπαιτήσεις τῶν ἐργαζομένων, να
πραγματοποιηθεῖ ἡ «κοινωνικὴ συνεργασία» ἀνάμεσα στὸ Σύνδεσμο
Βιομηχάνων, στῆ Γενικὴ Συνομοσπσνδία Ἐργατῶν καὶ στῆ Συνομοσπονδία τῶν Συνεταιρισμῶν, κατὰ τὴν
ἐκταση ποὺ ἐκπροσωπεῖ τοὺς ἀγρότες.
Αὐτό, ὁ ἐλεγχος κι ὁ πειθαναγκασμὸς
τῶν ὀργανωσεων στοὺς κυβερνητικσὺς στόχους κάθε φορά, ἐμφανίζεται
σὰν πραγμάτωση τῆς δημοκρατικῆς

·

ἐφαρμόζεται εἶναι καθαρὰ ἕνα μοντέλο για τῆν ἐπίσπευση τοῦ σκοποῦ
αὐτοῦ.
Ἀπὸ τῆν ἄποψη αὐτή, έτσι, οἰ ἀναγ-

γελίες τοῦ πρωθυπουργοῦ ὃὲν εἶναι

’

τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ γνωστσποίηση
τῶν προθέσεων τῆς κυβέρνησης για
τὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ ποὺ θα ἀκολουθήσει κάτω ἀπὸ- τὸ φιλόδοξσ,
ὄνομα τοῦ «Προγράμματρς». Σὲ μιὰ
καπιταλιστικὴ οἰκονομία ὅ προγραμματισμὸς δὲν μπορεῖ νὰ εἶναιτίποτα·
άλλο παρὰ ἐνδεικτικός, στοχεύσεις
προγραμματισμοῦ για τοὺς βιομή
νους καὶ τὸ πλαίσιο μέσα στὸ ὁπ
ἐλέγχονται οἱ ἀπαιτήσεις των ἐργα
μένων O προγραμματισμὸς αὐ

ἀρχῆςῑ

ἔχει έτσι ἐνδιαφέρον μόνον για τους,-

Λέγεται, μετά, ὅτι ἡ ἐλληνικῆ οἰκονομία μπορεῖ στα ἑπόμενα χρόνια νὰ
ἐπιτύχει ρυθμοὺς ἀνάπτυξης πολὺ
ὑψηλότερους ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ προβλέπονται για τὶς χῶρες τῆς Δυτ. Εὐρώπης. Δὲν γνωρίζω τί οἰκονομικὰ
ἐχουν· μάθει οἱ συντάκτες τοῦ κειμένου, ἀλλὰ κι ἕνας φοιτητῆς ποὺ έχει
διαβάσει κι ἕνα βιβλίο ’για τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη, γνωρίζει πὼς οἱ
βιομηχανικὲς χῶρες ἐχουν για πολλοὺς λόγους χαμηλοὺς ρυθμοὺςάνά- ·
πτυξης, τὸ πολὺ 4-5 % ἐτήσια, καὶπῶς

Ἕλληνες ἐπιχειρηματίες. Τοὺς δείχνει)
τὸ δρόμο καὶ τὸ πλαίσιο, τοὺς 1109091;
ζει ἀκόμα καὶ τὰ ἐχέγγυα τῆς δραστιςῇ
τους. Ἕνα τέτοια πρόγραμμα δὲν έν

διαφέρει ἑπομένως τὸ λαό, οὔτ
ἐργαζόμενους, ’γιατὶ δὲν ἀποβλέ
στὴ δική τους ἐξυπηρέτησὴ. ’Toﬁg?‘
διαφέρει μόνο· κατὰ τὴν ἐκ

τοὺς ὃείχνει πσιὲς εἶναι
τοῦ κεφαλαίου καὶ τὰ μέτρ,
βολῆς τους ἀπὸ τὴν κυβέρνγῑ

ἐκπροσωπεῖ.· Καὶ τὸ πρ
ἀνάγγειλε ἡ κυβέρνγγ

ὑψηλοὶ ρυθμοὶ ’ἀνάπτυξης εἰναι δυνατοὶ μόνο σὲ μιὰ οἰκονομία ποὺ 681/ ἔχει

ἡ κυβέρνηση ow’τὴ

φτάσει ἀκόμη τὸ 0101610 ὡριμότητας.
Ἂν μάλιστα μια τέτοια οἰκονομία δὲν
ξεπερνάει τοὺς παραπάνω ρυθμούς,

γαζομένων ’τάξεω

βέρνηση τοῦ κεφαλά4

,
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» Η ΔΙΚΗ
ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΩΝ
τοῦ Βασίλη Βασιλικοῦ

κὸς πρὸς ἀλλους ἀξιωματικούς,’-ἥσυχος. Ἡ ΕΣΑ ἐξακολουθεῖ να ὑπάρχει. Δυὸ ἐσατζῆδες κυκλαφσραῦν ἐξω
ἀπ’ τῆν αἴθουσα τοῦ δικαστηρίου. 'O
ταγματάρχης Μπάκας που ξέφυγε
τῆν ποινικῆ δίωξη, συνάδελφας κι
ὁμογάλακτας τοῦ Σπαναῦ, διοικεῖ
άκόμα ἕνα λόχσ ἐσατζήδων. εἘνας
ἄλλος κατηγορούμενος σήμερα εἶναι
ἀστυφύλαξ εἰδικευμένας στίς παρακολουθήσεις. rO μοχθηρὸς Γκόρας
ἀπαφυλακίστηκε μὲ ἐγγύηση. (Αὐτὸς
ἐδερνε γιατὶ τοῦ 019808 να δέρνει. cO
Σπανὸς κι ὁ Θεαφιλογιαννάκας ἀν

"Av 17 δίκη τῶν Ἀπριλιανῶν ι7ταν μια χαμένη παρτιτούρα τῆς
ὁποίας σώθηκαν ὁρισμένα μέτρα (κι αὐτα παίχτηκαν 010 κοινό,
ἡ «ἡμιτελὴς τοῦ Καραμανλῆ>>), 17 δίκη τῶν βασανιστῶν ἔμοιαζε μ’
ἕνα φριχτδ ἔργα ὅπου 17 ἐπανάληψη τῶν ἴδιων σκηνῶν μὲ ἄλλα
πρόσωπα κάθε φορα ἀποτελοῦσε ἕνα ἀπ’ 101 βασικά του ἐλαττώματα. Ἀπὸ-τὴν πρέσα τῆς ΕΣΑ τσαλακώθηκαν ὅσοι πέρασαν,
ὁμοιοτρόπως.
Ἂν ἡ δίκη τῶν Απριλιανῶν ι7ταν 17 τάξῃ πού δίκαζε τὸν
εαυτό της, στοὺς βασανιστές ἠταν 17 κάστα που δίκαζε τὴν κάστα.
Στρατιιυτικοί, καὶ ~11011211) στι7ν ἕδρα και στα ἑδώλια (Ακόμα κ οι
μηχανὲς λήψεως 1710111 τῆς Υ. ΕΝΜΕΔ ). Στὸ ἀντικομμουνιστικδ

κήρυγμα τοῦ κατηγορούμενου Γκορου δάκρυσεε’νας στρατοδί-

κης
O Γκόρος ἀποτελεσε τὴν 11091131101 τοῦ κομμουνιστοᾳάγου, με
δεύτερα 1101101 σειρα θεωρητικδ τὸν Θεοφιλογιαννάκο. Αντίθετα
,ὁ Χατζηζήσης ὑπῆρξε πιδ φλού, ε’νῶ ὁ Σπανὸς απόφυγε να χτυπήσει εὐθέως τὸν κομμουνισμό, λέγοντας πὼς σεβόταν τῖς ἰδεολογικὲς τοποθετήσεις ἑκάστου ἐκ τῶν συλληφθέντων. Τούς ανέ-

κρινε μόνο για 11‘71/ ἀντικαθεστωτική τους 0901017.
Οπωσδήποτε, οιβασανιστές δὲν μετεκπαιδεύτηκαν 08 καμια
σύγχρονη σχολή, γιατι 77ρθαν 718 10 ὁπλοστάσιο της 710982000179ξύλο, αντικομμουνισιιδς καὶ πατριδοκαπηλεία.
Περισσότερο ἓνδιαφέρον ὑπῆρξε
, στὶς μεταξύ τους σχέσεις. ἓὈπαυ ἀπ
τὸ ἀλληλοφάγωμα περναῦσαν στῆν
Ι,
πλήρη ἀλληλοϋπαστήριξη. Π.χ. ὅταν
. ,ὁρισμένοι μάρτυρες πῆγαν να ἀπαμσνώσουν τὸν Κουλουμβάκη, εἴτε
σαν κρυπτοβασιλόφρονα, εἴτε σὰν
μῆ·-σαδιστή, ὁ προστατευτικὸς κλοιὸς
,’ · τῶν ἄλλων αφίχτηκε γύρω του για να
μῆν ὑπάρξουν ὃιαρροές. Ἐνῶ αἱ
’ἒς ψ ὁπλίτες κατηγορούμεναι σαφῶς δι’. ·, ἐχώρισαν τῆ θέση τους ἀπ’ τοὺς ἀξιωματικούςτους.
H ὑπεράσπιση τῶν ὁπλιτων κράτησε τῆ γραμμὴ ὅτι αὐτοὶ (αἱ ἐσατζῆδες) ἐκτελοῦσαν ἐντολὲς ἀνωτέρων
ζ’ τους, ἐνῶ ὁ τ-ἐπίτροπος ἐπέμενε στὴ
,- βιαιοπραγία ἀνωτέρσυ, ποὺ ἐπισύρει
τῆ μεγαλύτερη ποινῆ για τοὺς ἀξιῑ
Ῥ,μιὲὐιίιὲύεῇ ἕνα κλίμα κόσμια, εἰρηνικό, ποὺ καμια μάνα δὲν αὔρλιαζε,
ῦ·μ σακατέψατε τὰ παιδὶ μου»,
κανένα λαῖκὸ ἐπεισόδια δὲν
ιξε 10‘ μέτρα τῆς· ἀγανάκτησης τοῦ
υὸ ’τὴν ὄιποψη αὐτή, ἡ δίκη

έμαιαζε μὲ παρωδία γιατι ὁ λόγος δέν
εἰναι ἱκανὸς να ἀναπαραστήσει τὴ
φρίκη τοῦ γεγονότας ’O, τι καὶ να

πεῖς, δὲν μπορεῖς να δώσεις στὸν
ἄλλο να ’καταλάβει τὸν ζόφα μιᾶς
ὥρας στῆν ΕΣΑ. Μανάχα ὁ ἡρωϊκὸς

Μουστακλής, στῆν κατάσταση ποὺ
ἠταν, ἐδωσε τὸ μέτρα τῆς φρίκης.
Ἀλλὰ πρέπει κανείς ναπάθει τέτοια
ζημια για να πείσει τὸ «σεβαστὸν δικαστήριον»;
Ἐνῶ ἀπελογεῖτο
βασανιστῆς
Σπανός, ἕνας ναύτης δί”πλα μου ποὺ
εἶχε καταθέσει σὰ μάρτυρας κατηγορίας, ἐλεγε σ’ ἕνα διάλειμμα τῆς δίκης; «Μὰ αὐτός, ὁ Σπανός, κάνει ὅτι
ἐπεσε μὲ ἀλεξίπτωτο στῆν ΕΣΑ. Δὲν
ἤξερε τίποτα, δέν ἐκανε τίποτα λέει.
Αλλὰ ὅταν ἐμπαινε στὸ κρατητήρισ
ὅπου μᾶς εἶχαν, άκόμα καὶ αἱ φύλακες, οἱ στρατονόμαι, τὸν ἐτρεμαν»
(Δεσμαφύλακας εἰναι αὐτὸς ποὺ
κρατᾶ Ιὅλων τῶν ἄλλων τὰ κλειδιά,
ἐκτὸς ταῦ· ἑαυτοῦ του).
Ὁ Σπανὸς λοιπὸν αὐτὸς τώρα, >γεμάτας καὶ βαραίναντας πρὸς τὰ
κάτω, μιλάει, ἤρεμα, ,σαν ἀξιωματι-

ἀπσσπσῦσαν ὅ,τι ήθελαν μετα δὲν σέ
πείραζαν. O Γκόρας εἰναι «κάζο»
ψυχολογικό. Ἐλεύθερος τώρα. .)

Ἀπαθρασύνθηκε και ἐξηγεῖ στὸν
συνταγματάρχη

Παπανικολάαυ ὅτι

δέν τὸν εἰχε κρατούμενα στὸ Μπαγιατι, ἀλλὰ «φιλαξεναύμενο» Ὁ
[Ιαπανικολάου εἰναι ἕνας ψηλός, εὐγενικὸς κύριος πού έχει τῆν ἀμέριστη
συμπάθεια τῶν ὁργάνων τῆς τάξεως
(ι’σως γιατὶ εἶναι φιλαβασιλικὸς) καὶ
πολλῶν δημασιαγράφων. Ζεατὸς χαρακτῆρας, ἅνθρωπος ποὺ συγχωρεῖ,
δένπαραδέχεται ῶστόσο για τῆ «φιλαξενία» ταῦ Γκόρου. Βλέπει κανεὶς
πῶς ἐρχονται σιγὰ-σιγα αἱ ἅνθρωποι
στῆν παράταξή μας. ’Ὠσπου μιὰ διανοουμένη μὲ χαντραύς φακοὺς τὸν
ρωτᾶ γιατί αἱ Ἕλληνες ἀξιωματικοί
δέν μοιάζουν μέ τοὺς Πορτογάλαυς
συναδέλφους τους. K’ ἐκεῖ ὁ μέχρι
τότε δημοκρατικὸς συνταγματάρχης
Παπανικαλάου βγάζει ἀπ’ τῆ φαρέτρα του τὸ παλαιὸ’ἐπιχείρημα. εἰναι
’ἐναντίαν τῶν δύο φασισμῶν, λέει.
Τοῦ μαύραυ, ὅσα καὶ τοῦ κόκκινου.
Στάλιν ἴσον Χίτλερ.
eH κοπέλα αὐτή, ὅπως καὶ πολλοὶ
ἄλλοι, ξεχνοῦν, έχσυν τὴν τάση αὐτὴ
ταυλάχιστον,· τῆν ἱστορία; ὅτι αἱ
Παρτογάλαι ἀξιωματικοί ριζοσπαστικαποιήθηκαν ἀπὸ ἕνα μακρύχρανο ἀποικιακὸ πόλεμα, ὅπου ὅλοι
τους φάγαν ταυλάχιατο δέκα χρόνια
τῆς καριέρας τους, ἐνῶ οἱ Ἕλληνες
ἀξιωματικοί βγῆκαν ἀπ’ τῆν ἐμπειρία
τοῦ ἐμφύλιου πολέμου καὶ γι’ αὐτὸ
’πρέπει να περιμέναυμε ἀπ’ αὐτοὺς
ὅχι να μαιάσουν τοὺς Πορτογάλαυς
συναδέλφους τους, ἀλλὰ, να γίναυν
πρῶτα ἀντιφασίστες, ἀντιχαυντικαί,
ἀντιαμερικάνοι. ’Ὀπως ἡ περίπτωση
τοῦ συνταγματάρχη Παπανικαλάου
ποὺ διωγμένας ἀπ τὴν κριτικῆ τῆς
καπέλας, εἰχε τάσεις ἔπειτα νὰ ἐπιστρέψει στῆν ἀγκαλιὰ τῆς τάξης του,
τῆς κάστας του, ἀπ’ ὅπου μόλις τὸν

εἶχε διώξει ὁ Γκόρας.
Ἀνέφερα τὸ περιστατικά μὲ κάπαιες λεπτομέρειες, γιατὶ νομίζω πῶς
εἶναι ἐνδεικτικὸ μιᾶς δρισμένης ναατρσπίας. Σήμερα ἡ μεγάλη μάχη
πρέπει να δοθεῑ μέσα στὶς τάξεις τῶν
νεωτέρων ἀξιωματικῶν ἀπαφοίτων
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τῆς ’Σχαλῆς Εὐελπίδων 1101‘) κυοφοραῦν τὸ ἑπόμενα πραξικόπημα, μαθηματικά, ὅπως ἡ ἀνυδρία πρακαλεῐ
τὸ μάζεμα τῆς βραχῆς, τὴν ἐπόμενη
μπόρα. Κι ὁ ἐπίτροπος κ. Ζσύβελσς,
ὁ καταπέλτης στὴ δίκη τῶν βασανιστῶν, 1101‘) με τὸ πλάγια μικρόφωνο
ἐριχνε κατευθεῐαν φαρμακερὰ βέλη
στοὺς κατγηρορουμέναυς σήμερα
διδάσκει ἀκριβῶς στὴ Σχαλὴ τῶν
Εὐελπίδων (τὸ «ευ» εἰναι σίγουρα
εὐφημιστικὸ γιατί καμια ἐλπίδα δέν
ὑπάρχει)

μαθήματα
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δημοκρατίας,

ἀπαχουνταποίησης ἀπόπλυσης ἐγκεφάλου ἀπ τὴ φασιστικαειδὴἐπταετία.
Γιατί ἡ λύση δέν μπορεῖ νά ναι
ἄλλη ἀπὸ αὐτηε να εἰσαχθεῖ ὁ θεσμὸς
τοῦ πολιτικοῦ ἐπιτρόπου στὸ στρατὸ
καί να βγοῦν οἱ στρατιωτικοί ἀπ’ τίς
μονάδες τους. Για να μὴν ἐχαυν βλέψεις σὲ πολιτικὴ ἐξουσία πρέπει να
διαβρωθαῦν ἀπ’ τοὺς πολιτικοὺς
μέσα στίς μονάδες ταυς. Κι οἱ ἴδιαι οἰ
ἀξιωματικοί να ξαναχυθαῦν μέσα
στὸ καλούπι τῆς μάζας, βγαίνοντας
ἀπ’ τὸ ἐναστρα γκέτα τους.
’Ὀπως ἐπίσης τὸ σῶμα τῶν ἀντιπροσώπων τοῦ ἐθναυς νὰ ἐκλέγεται
μὲ βάση τοὺς θεσμοὺς τῆς τοπικῆς
αὐτοδιαίκησης για να ’χει μεγαλύτερη ἐπαφὴ μὲ τὴ μάζα καί τα συγκεκριμένα προβλήματα τοῦ τόπου 1101‘)
ἐκπρασωπεῖ. Σήμερα ἐχουμε καινοβαύλια ὀνομάτων, οἰκογενειῶν 1101‘)
ἀσχολοῦνται 11‘8 τὴν πολιτικὴ ἀπὸ
πεντηκονταετίες καὶ ποὺ δὲν έχουν
καμια σχέση με τὸ λαὸ καί τὰ προβλήματα του, 1101‘) τοὺς ἐκλέγει.

Δὲν εἰναι δικές μου αἱ ἀπόψεις αὐτές παρ ὅλα 1101‘) τίς ἐνστερνίζαμαι.

Μιὰ 1101‘) καμια δαμὴ δέν ἀλλαξε, καμια ἀλλαγὴ δὲν δσμήθηκε.
‘H δίκη τῶν βασανιστῶν ἀφησε τ’
ἀπατυπώματά της στὴ λαϊκὴ συνείδηση, ὅπως τὰ πέλματα ἐνὸς ἀγριου
θηρίου 1101‘) πέρασε ἀπὸ ἕνα χωριό.
Τὰ παιδάκια εἶπαν ὁ μπαμπούλας
(Θεαφιλαγιαννάκσς,
Χατζηζήσης,

Εἶναι ἐνὸς παλιαῦ στελέχους τῆς ἀριστερας 1101‘) δὲν ἀνήκει σὲ καμια ἀπ
τίς τρεῖς γνωστές διασπάσεις. Μαῦ
λέει λοιπὸν (καί κάθε φορὰ που μιλά
νομίζωπῶς ἀνοίγει μιὰ σελίδα ἐνὸς
νέου Μακρυγιάννη) - σύντομα θὰ
διαβάσσυμε τὰ· ἀπομνημονεύματα Σπανός). Εμεῖς πρέπει να βραῦμε τὸ
του, ὁπότε καί τότε θα ἀποκαλύψω άντρο τοῦ θηρίου για να τὸ ἐξαυδε- γ,
τὸ ὄνομα - ὅτι στὸ στρατὸ ἀνέκαθεν _ τερώσσυμε Η δίκη τῶν Ἐξ εἱχε ἀπογίνονταν
βασανιστήρια.
Αὐτὸν τέλεσμα γιατί πότισε τὴν ἱστορικὴ
μνήμη με αιμα. Η δίκη τῶν βασανιπροσωπικά, στα 1926 τὸν βάζαν να
ποτίζει τηλεγραφόξυλα γιὰ να (p1)— στῶν πῶς θα ξεπεράσει τὸ στάδια τοῦ
τρώσουν. Κι ὅσα δὲν φυτρώναν τόσο γκρανγκινιόλ; Πῶς θα γίνει θετικα
ἐπεφτε ἰδιώνυμο ξύλα. Γιατί τώρα κτῆμα του λαοῦ ὴ φοβερὴ ἐμπειρία . I‘
πῆραν οἱ δίκες τόση δημοσιότητα,
ἵης’
’Βασίλης Βασιλικὸς . ,,
Για να τραμάξουν τὸν κόσμο, λέει.
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ΚΥΠΡΟΣ;
Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

μὲ διεθνῆ - δυτικὴ κάλυψη
Ϊοῦ Πλουτῆ Σέρβα

Δεκάτῃ Σεπτεμβρίου. Δύο εἰκοσιτετράωρα ἔχουν περάσει απὸ

έσεις τῶν ἀνταποκριτῶν τοῦ - διὴ

τὴν ὥρα πού, στ77 Νέα Υόρκη, ἔπρεπε να ειχε αρχίσει ὁ τέταρτος - εθναῦς τύπου, ὁ Ντενκτὰς δέν δυσ-

’ _ γύρος τῶν ἐνδοκυπριακῶν διαπραγματεύσεων καὶ στδ γραφεῐο
τοῦ Κορρτ Βαλντχάίμ συνεχίζονται οἱ διαβουλεύσεις με θέμαΠοια εἰναι 77 γραμμὴ πού πρέπει να στηρίξει τὴν ἐπίσημη συνεδρίαση για να μὴν ξανακαταλήξει στὸ ἀδιέξοδο,· Ἔτσι τὸ θέμα
τῆς ἀδικίας, ξαναδιογκώνεται μ’ ἀνυπόφορα ἑκνευριστικές διαστάσεις. Κι αὐτό, να γίνεται ἕνα ὁλόκληρο χρόνο ὕστερα ἀπὸ
τ77ν κρυσταλλικὴ ἀπόφαση 3212 τῆς Γενικῆς Συνέλευοης τοῦ
ΟΗΕ, άφοῦ εἶχε μεσολαβήσει 77 «κορυφαία συνάντηση»
τοῦ Ἐλσίνκι καὶ ὁ τρίτος γύρος τῆς Βιέννης εἶχε χαρακτηριστεῐ
«αἰσιόδοξος». Στὸ μεταξύ, «βάσει ἑλληνο-κυπριακης καλῆς θελήσεως» ὅλοι οἱ Τουρκοκύπριοι τοῦ Νότου, μεταφέρθηκαν στὸν
τουρκοκρατούμενο βορρᾶ, ἐνῶ οἱ τραγικὲς σκηνές παρατείνονται στα έλληνοκυπριακα προσφυγικα παραπήγματα.
Εἶναι φυσικδ να τρομάζουν τούς Κυπρίους τα παρασκήνια.
Γιατι κανένα καλό δέν δύνανται να προμηνύουν, ἐφόσον παντοῦ
καί 0’ ὅλα πρυτανεύει ὁ ἑμπαιγμδς καί 77 προπέτεια τοῦ Ραούφ
Ντενκτάς, ποὺ ἁδάμαστα ἐξακολουθεῖ να ἐνεργεῖ κάτω ἀπὸ τίς

- ἐντολὲς τῶν στρατιωτικῶν τῆς ’Άγκυρας καί τοῦ Λευκοῡ Οἴκου,
ἐνῶ τὸ Κρεμλίνο παραμένει ἀμέτοχο. Καὶ ἀδιαφορεῑ σὲ -τέτοιο
βαθμό, ὥστε οὔτε καν να διεκδικήσει θέση παρατηρητοῦ στίς
συνομιλίες, πράγμα 1101‘) ἐξασφαλίστηκε για τοὺς Ἀμερικανοὺς
καὶ τοὺς συνεταίρους τους, τοὺς Βρετανούς.
Ἀπὸ τὴ μέρα πσύχε τερματιστεῖ ό
«αἰσιόδαξος» τρίτος γύρας τῆς Βιέν-

; ᾗνης, ὣς τῆ μέρα 1101‘) εἶχε καθοριστεῖ
(’3-8 τοῦ Σεπτέμβρη) ὁ τελικὸς γύρας,
ᾖ, . στὴ Νέα Υόρκη, ὁ Ρααὺφ Ντενκτὰς
παρέλασε μὲ ἐξοργιστικὴ θρασύτητα.
Ἐπέστεφε ἀπὸ τὴ Βιέννη μὲ τὴ ρητὴ
7 ' ὑπόσχεση ὅτι πολὺ πρὶν νὰ μεταβεῖ
’ στῆ Νέα Υόρκη, θα παρέδινε στῆν
ἐλληνα-κυπριακὴ πλευρὰ τίς συγκε,κριμένες τουρκο-κυπριακὲς προτά,σεις πρὸς μελέτη. Χωρίς ἐξήγηση
έβαλε, ἀπερίσπαστος, τὴν ἐκτέλεση
““πόσχεσής 101). Ἔτσι, ἀμφότεροι,
ίδης, καί Ντενκτάς, κατέφθασαν
ὴΝέα’Υόρκη γιὰ τίς τελικὲς διευεις,χωρὶς να ἔχει προηγηθεῖ
4,κατα-ρκτικὴ συνάντηση,
πρανοαῦ ν αἱ ἀποφάσεις τῆς

Γενικαῦ Γραμματέα τῶν “Ηνωμένων
Ἐθνῶν. ‘H ἐλληνικὴ πλευρὰ ἐξακολουθοῦσε καί ἐξακολουθεῖ να στηρίζει τίς σκέψεις της στα ὑποτιθέμενα.
ποὺ ἀπόρρεαν ἀπὸ τὸν καμπασμὸ ἐνὸς ἐξαλλου διαπραγματευτῆ.
Πρὸς- στιγμή, ὁ Ραοὺφ Ντενκτὰς
«φιλοτιμήθηκε» να δηλώσει ὅτι ῆταν
ἕτοιμος νὰ καταθέσει τίς προτάσεις
του στὴν τράπεζα τῶν διαπραγματεύσεων, πράγμα 1101‘) ἐξανάγκασε
τὸν Ἕλληνα ὑπουργὸ τῶν Ἐξωτερικῶν , να παρατηρήσει; «ὅταν ἀρχίσουν αἱ διαπραγματεύσεις, ῆ θα ξεκινήσαυν χωρίς-κανένα συγκεκριμένο
σχέδισ, ἢ καί ἂν ἀκόμη ὑποβληθῆ τὴν
τελευταία στιγμὴ στὸν κ. Κληρίδη.
δἐν θα έχει προϋπάρξει χρόνος γιὰ τὴ
ιιελέτη 101)».
Ἀλλὰ καί τοῦτο δὲν ἐγινε. Στίς πι-

-κσλεύανταν ν’ ἀπαντήσεις Ἂς μὴ
περιμένει. κανένας ὅτι θα παραυσιάσω συγκεκριμένα χάρτη. Θα παραυσιάσω μόνα ἐνδείξεις καί προῦπυθέσεις. Ποιές; Οὔτε αὐτὸ δὲν καθορίστηκε.
Κανένας, μέχρι τῆς στιγμῆς, δέν
γνωρίζει κατὰ πόσον αἱ 11001311068σεις ἐχουν απλωθεῖ στῆν τράπεζα
τῶν στεγανῶν διαβαυλεύσεων. Εἶναι
φανερὸ πὼς ό Ντενκτὰς προτιμά ὣς
τὴν τελευταία στιγμὴ να καλύπτει τὰ
ταυρκικα σχέδια ,(στηριζόμενα στῆ
διζωνικὴ) μὲ πλήρη συσκότιση. Κι
αὐτὸ για να διευκολύνει τοὺς Φὸρντ
καί Κίσσινγκερ στὸ σκληρὸ κυνηγητό
τους, για τὴν ἀλλοίωση τῆς ἀπόφασης τοῦ ἀμερικανικοῦ καγκρέσσου,
πράγμα πού, αὐτὴ τῆ στιγμή, ἀποτελεῖ τὴ μάχη για τὴν ἐπαναπόχτηση
τῆς κύριας ἀναπνευστικῆς συσκευῆς
’,ιιὰ τοὺς στρατοκράτες τῆς ’Ἀγκύρας
Σ· αὐτό, ἀναμφισβήτητα ἐχει ἐνθαρρυνθεῖ, ὁ Ραοὺφ Ντενκτάς, ἀπὸ τὴν
πρόσφατη ἐπίσκεψη τοῦ δημοκρατικοῦ, «φιλέλληνα» καί «φιλαβασιλικοῦ» δημοκρατικοῦ βουλευτῆ Πέλλ,
στῆ Αευκωσία καί τὴν Ἀθήνα (παρενθετικά, ἀς σημειωθεῖ ἐδῶ ἐκείνη ἡ
πρόταση - τὴν ἐχει δημασιεύσει κυπριακὴ ἐφημερίδα καί ὁ Κύπριος κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπας ἀρνήθηκε να
τὴ σχαλιάσει - ποὺ ὁ ἀξιότιμας κ.
Πὲλλ ἐκαμε στὸν πρόεδρο Μακάριο;
«Δεχτεῖτε τὴ διζωνικὴ καὶ ἐμεῖς θα
σᾶς κάμουμε τὴν Κύπρο παράδεισο.
Βλέπετε τίς πλαγιὲς καί τίς πεδιάδες;
Θα γίναυν καταπράσινες. Δέν ἐχετε
νερό, Θα σᾶς φέραυμε, ὅσα νερὸ θέλετε>>).

Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο αὐτὰ καί
ἄλλα τινα των Δυτικῶν «φίλων», 1101‘)
ἐχουν ἐνθαρρύνει τὸ Ρααὺφ Ντεν-

κτάς, Εἶναι, ἀκόμη, καί ἡ σιγὴ ταῦ
Κρεμλίνου, ἐρμηνευόμενη μέσα στα
εὐρύτερα ἀπωανατολικά, ἀντικινεζικα σχέδιά του. Εἶναι ἀκόμη καί αἱ
στραβοτιμσνιὲς τῶν ἀρμοδίων, μέ τὸ
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παράλληλα
ἀλληλοφάγωμα
τῆς
Κυπρο-ελληνικῆς κομματικῆς ῆγε
σίας, πού συντείνσυν στὴ ραουφικὴ
ἀδιαλλάξία. “Ὀμως, αὐτὰ δέν εἶναι
τοῦ παρόντος. Σὲ κατάλληλη στιγμὴ
ἀναμέναυν τὴν τοπαθέτησή τους. Καὶ
τὴν ἑρμηνεία τους.
Κεῖνα παὺναι παρήγαρο κατα τὴν

κρίσιμη ταύτη στιγμή, εἶναι ἡ προσγείωση καί ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἑλληνο-

κύπριου διαπραγματευτῆ να ἀπαγκιστρωθεῖ ἐπιτέλαυς ἀπὸ κείνη τὴν
ὀλέθρια (τάχα διπλωματικὴ) θέση
του, ὅτι «ὅλα μπορεῖ να συζητηθαῦν,
μὴ ἐξαιρουμένης καί τῆς διζωνικῆς».
Ἀσφαλῶς, σὲ κλίμα ὑγιῶν διαπραγματεύαεων, ὅλα μποροῦν νὰσυζητηθοῦν, φτάνει μόνα αὐτὰ να βρίσκανται μέσα 01(‘1 πλαίσια τῶν ὅρων
ἐντολῆς. Ὀμως, εἶναι καὶ στα μικρὰ
παιδιὰ φανερὸ (καί κατ’ ἐπέχταση,
εὐτυχῶς, καί α’ ὅλους τοὺς Κυπρίους
πρόσφυγες) ὅτι ἡ διζωνικὴ δὲ βρίσκεται μέσα στοὺς ὅρους ἐντολῆς τῆς
θεμελιακῆς ἀπόφασης τῆς Γενικῆς
Συνέλευσης τῶν Ηνωμένων ’.Εθνῶν
Διζωνικὴ εἰναι ἡ διχοτόμηση. Καί ῆ

διχατόμηση εἶναι (3 1190011γελος για
τὴν πλήρη ταυρκοπαίηση.
Ούτε στῆν τελικὴ συνάντηση κατε
θεσε ὁτιδήποτε (3 Ραοὺφ Ντενκτὰς.
παρὰ τίς ἀναγνωρισμένες προαπάθειες τοῦ Γ. Γ. τοῦ ΟΗΕ. Στὸ διεθνές
στρίμωγμα άποτόλμησε καί εἰ.;πε
«Ο,τι εἰχα κατὰ νοῦν νὰ προτείνω,
δεν δύναται να προταθεῖ σήμερα,
Διαφορσποιήθηκαν (ἔ) αἱ συνθῆκες».
Ἐτσι, φτάσαμε στῆ μοιραία ἀναμενόμενη στιγμὴ τῆς παταγώδους ἀπστυχίας ταῦ τετάρτου γύρου. Για νάχει
τὸ θράσος ὁ Τοῦρκας ἐντολαδόχος να
προσμένει ἐναν πέμπτα γύρο, ἐνῶ ὁ
Γλαῦκος Κληρίδης ὁρθα ἀπάντησεῑ
«Τέρμα στὴν κοροῖδία. Τὸ προσεχὲς·
βῆμα καθαρίζεται ξανὰ πρὸς τὴ Γενικὴ, Συνέλευση».
Εἶναι εὐτύχημα, πού (3 Πρόεδρος

Μακάριος συμπλήρωσε τὴν ἀπάντηση τοῦ Κύπριου ἀντιπροσώπου,
ὅτι, ὠχυρωμένας μὲ πολυμελῆ ἀντιπρασωπεία (ἐλπίζαυμε διακαμματική), θα παρευθεῖ στῆ Γενικὴ Συνέλευση, ἀπαιτώντας τὴ λήψη ἀποτελεσματικῶν μέτρων για τῆν ἐχτέλεση

Παρακαλουθῆστε στα · NEA
στῆν μεγαλύτερη δημοκρατικὴ

ἐφημερίδα
μὲ τὴν πρώτη πάντα
κυκλαφορία

τῶν ἀποφάσεων της.
Εἱχὴ μεγάλη, να μὴν ξαναξεστρατίσει ὴ Κυπριακὴ ὴγεσία. Νημα κατευθυντήρισ, ἀπὸ τὴν πρώτη μέρα τῆς
τραγωδίας, ῆταν καί παραμένει ἡ
ὁμόφωνη ἀπόφαση 3212 τῆς Γεν. Συ-

νέλευσης τῶν Ηνωμένων Εθνῶν.
Μέσα στα πλαίσια αὐτῆς τῆς ἀπόφασὴς, χωρίς παρέκκλιση καί περισσὲς
διπλωματίες, βρίσκεται ἡ λύση. Καὶ
στῆν παρέκκλιση ἀπ’ αὐτα τὰ πλαί- .
σια, προβάλλει ή ὁλοκληρωτικῆ
καταστροφή. Σ’ αὐτῆ τὴν ἀπόφαση
ἀς ἐμμέναυν οἱ ὑπεύθυνοι. Πρὸς
αὐτή, καί μ,,όνο πρὸς αὐτή, τὴν κατεύθυνση, ας ἀναπτυχθεῖ ὴ κάθε
δραστήριότητά. Πρὸς ὅλα τὰ μήκη
καί τὰ πλάτη Καί οἱ συμπαραστάτες
- πλῆθος αὐτοὶ - μόνο ὅταν πρὸς
αὐτὴ τὴν κατεύθυνση

θα προχω-

ραῦμε, θα μπσραῦν να μᾶς βοηθή-’
σαυν ἀπατελεσματικα παρ’ ὅλη τὴν
ἀντίδραση. Σ’ αὐτὴ - κυβέρνηση καί
λαὸς - ἃς ἐμμέναυμε, ὅσα μακρά-χρανη κι αν διαφαίνεταιή πορεία. Οἱ
ἐξαλλαι, ὁπωσδήποτε θα λιιγίσοιινΔ

Τοῦ Πλουτῆ Σὲρβα

ΤΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ
Τὸ πιὸ συγκλανιστικό, ἀλλα καίπιὸ
τεκμηριωμένα, τὸ πιὸ ζωντανό, ἀλλὰ .

καί πιὸ ἀντικείμενίκό, χρανικὸ τῆς

ἀντίστασης τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ,ταῦ λαοῦ πού διάλεξε να μείνη
ἐλεύθερος

TO ANTAPTIKO ’

Τὸ ἰσταρικὸ ἀφήγημα «ΕΘΝΙΚΗ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ» στῆν πιὸ κρίσιμη,
τὴν πιὸ· συναρπαστικῆ περίαδα, τὴν
περίοδσ τῶν μεγάλων σαμπατὰζ —
y-g
Γαργοπόταμας κ.λπ. - μὲ τα φρικώδη ,

γερμανικα ἀντίποινα κατὰ τῶν

ἑὲ

πατριωτῶν καί τῶν ἀμάχων
πληθυσμῶν
TO ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ
Μιὰ μεγάλη συμβολὴ στῆν νεώτερη ἶ
ἱστορία τοῦ λαοῦ μας, ένα · ξ, ’
φρεσκάρισμα των ἀναμνήσεων μιας”’ ’

μαρτυρικῆς καί ἡρωικῆς γενιάς, μια
παλύτιμη προσφορὰ στῆν αδαμαστη
νεολαία τοῦ σήμερα
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,

γέννημα -μιάς ἱστορικῆς ἀνάγκης
ἀναλυτικῆ πρασέγγιση μιᾶς μεγάλης ἱστορικῆς στιγμῆς
Τοῦ Θανάση Χατζή

·Οί σκοποί τοῦ ΕΑΜ
Η πιὸ βαρυσήμαντη πράξη τῆς περιόδου τοῦ πολέμου καὶ τῆς κατοχῆς ῆταν ἀναμφισβήτητα 77
δημιουργία, στίς 27 τοῦ Σεπτέμβρη 1941, τοῦ Εθνικοῦ Απελευθερωτικοῦ Μετώπου, τοῦ θρυλικοῦ
ΕΑΜ. Ἡ πρωτοβουλία τῆς ἴδρυσής του ἀνήκει στὸ
KKE1 ποὺ στάθηκε ὁ ἐγκέφαλος καί 77 ραχοκοκκαλια
τοῦ παλλαϊκοῦ συναγερμοῦ.
Τδ ΕΑΜ 77ταν γεννημα τῆς ἱστορικῆς ἀνάγκης,σέ

,

μια ἀπὸ τίς κρισιμότερες φάσεις τῆς ἐθνικῆς ζωῆς.
Ηρθε να πληρώσει τὸ κενδ πού εἶχε ἀφήσει 77 κυρίαρχη στὸ παρελθὸν πλουτοκρατικὴ ἡγεσία καί να
ἀναλάβει να ὀργανώσει, να συνειδητοποιήσει, να
δραστηρίοποιήσει καί να κατευθύνει τίς αὐθόρμητες
καί στοιχειακὲς ἐκδηλώσεις ἀντίστασηςστοὺς καταχτητές, πού εἱχαν κιόλας ἀρχίσει, καί τ77 γενικὴ διάθεση των πατριωτων να συνεχίσουν τὸν πόλεμο κατα
τῶν φασιστῶν, πού ἄρχισαν στα ἀλβανικα βουνά.

Στὸ ἱδρυτικὸ τοῦ ΕΑΜ, ποὺ ὑπαγράφτηκε ἀπὸ ἀντιπροσιῖ»

,,ξρ παυς τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος, τοῦ Σασιαλιστικαῦ Κόμ-

ματος, τῆς Ένωσης Λαϊκῆς Δημοκρατίας καί τοῦ Αγροτικοῦ
Κόμματος, ἐκφράζονται μὲ σαφήνεια οἱ πραγραμματικές ἀρχές
καί ὁ ’ἀγωνιστικὸς χαρακτῆρας τῆς, ὀργάνωσης ποὺ πρόβαλε καὶ
φιλσδοξσῦσε να συνενώσει ὅλα τὸ ἐθνος, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀσήμαντη χούφτα τῶν ἐθναπροδοτῶν συνεργατῶν τοῦ ἐχθροῦ.οἱ
πραγραμματικοί σκσπσι, τοῦ ΕΑΜ ἀποτελοῦσαν τὴ συνισταμένη

’,’ῶν κοινων ἐθνικῶν καί πολιτικῶν ἐπιδιώξεων ὅλων τῶν Ελλήνων πατριωτῶν, για τὴν ἐπίτευξη τῶν ὁποίων ξεσηκώθηκαν σαν
ἕναςὸινθρωπος στὸν πανεθνικὸ συναγερμὸ να ἀποκρούσουν τὴν
ε τῶν,,ἲΙταλων φασιστιυν στίς 28 τοῦ Ὀχτώβρη 1940

Τὸ ΕΑΜ, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὸ ἱδρυτικὸ πρόγραμμά του.
κάλεσε ὅλους τοὺς Ἐλληνες πατριιῖ7τες για τὸ διώξιμα τοῦ καταχτητῆ ἀπὸ τὴ χώρα καὶ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς ,Ελλάδας ἀπὸ τὸν
ξενικὸ ζυγό. Εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὸ ὅτι τὴν ἀπελευθέραιιση
τῆς χώρας τὴν βλέπει καί τὴν ἐξαρτά πρῶτα καί κύρια ἀπὸ τὸν
ἀγώνα τοῦ ἐλληνικοῦ λαοῦ. Ἀναπτύσσοντας στὸ μάξιμσυμ τίς
ἐσώτερικές δυνάμεις στὴν καθημερινὴ καί παλύμαρφη πάλη
κατα τῶν κατακτητῶν καί προδοτῶν, θα ἐπιδιώκεκ« ..τὴν ἐ
ασφάλιση κατὰ τὸ δυνατὸν μιᾶς συνεργασίας μέ τούς ἀλλους
λαούς, αἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται κατα τῶν δυνάμεων 101 Αξανος.

καί τοῦ συντανισμαῦ ταῦ ἀγῶνος τοῦ ἐλληνικαῦ λαοῦ με τὸν
ἀγῶνα τῶν ἀλλων ῶς ἀνω Δαῶν».
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Ὁ πρωταρχικὸς αὐτὸς σκοπὸς δικαιολογεῖ πλήρως τὸν τίτλο
τῆς ὀργάνωσηςῑ «Ἐθνικααπελευθεριι)τικὸ Μέτωπα» καί τὸν

690: <<ἐθνικοαπελευθερωτικὸς ἀγῶνας» ποὺ κυριαρχησε στῆν
Ἐλλάδα α’ ὅλη τὴν περίοδο τῆς κατοχῆς, 0‘ ἀντίθεση μέ τὴ Δυτικῆ Εὐρώπη, ὅπου ἐπικράτησε ὁ ὅρος «Ἐθνικὴ Ἀντίσταση».

ψυχαλογικὴ ἀντίθεσή της μὲ 101‘); καταχτητές. Ούτε μόνα μιὰ
ὸργάνωση «Ἐθνικῆς Ἀντίστασης» μέ μσναδικὸ σκσπὸ νὰ χαλάει τὰ σχέδια τῶν καταχτητῶν καί να ἐμποδίζει τίς δυνάμεις
τοῦ ἐχθροῦ ἐτσι που να συμβάλλει μόνο στὸν γενικότερα πόλεμα
τῶν Συμμάχων, διευκολύνοντας τῆ νίκη των, ποὺ θα ἐφερνε καί

Στὴ Δύση ἡ ἀπελευθέρωση ἀναμένονταν ὅτι θα πραγματο-

τὴν ἀπελευθέρωαη τῆς χώρας μας. Ἶ-ίταν βέβαια μια όργάνωση

ποιοῦνταν βασικὰ καί κύρια ἀπὸ 1‘1; ἀγγλοσαξωνικές στρατιωτικὲς δυνάμεις. καί τα κινήματα τῶν πατριωτῶν στίς κατεχόμενες χῶρες πραορίζονταν να παίξουν ρόλο βαηθητικὸ (ἀντίστασης, φθορᾶς, χτυπήματας στα μετόπισθεν τῶν καταχτητῶν)
στίς ἀποβατικές καί μετωπικές ἐπιχειρήσεις τοῦ συμμαχικοῦ
στράτου.
Τὸ ὅτι τὸ ΕΑΜ ἀναλάμβανε καὶ διεκήρυσσε ἕνα 1600 μεγάλα ἐργα, ὅπως εἶναι ἡ ἀπελευθέρωση τῆς χώρας 116 1‘1; ἐσωτε-

πού πάλευε για τὴν ἀπελευθέρωση στὴ χώρα, στὸ πλευρὸ τῶν ·
συμμάχων, ὅλων χωρίς ἐξαίρεση τῶν συμμάχων. Δέν θα σταματοῦσε ὅμως ἐκεῖ, ἀλλὰ θα συνέχιζε τὸν ἀγῶνα μέχρις ὅτου ἐξασφαλιστεῑ ἡ ἀνεξαρτησία τῆς χώρας ἀπὸ κάθε ξενικὴ ἐπιβαλῆ,
κατοχυρωθεῖ ῆ λαϊκὴ κυριαρχία καί δημιουργηθαῦν συνθῆκες

ρικές δυνάμεις τοῦ λαοῦ, καί θα φρόντιζε να συντανίσει τὸν

ἀγώνα μὲ τοὺς Συμμάχους καί τὰ πατριωτικὰ κινήματα τῶν αλλων λαῶν τῆς Εὐρώπης, δὲν εἰναι τυχαῖα, οὔτε μπορεῖ να θεωρηθεῐ ὑπεροψία τῶν ἰδρυτῶν του. ”Οπως 6‘81/ εἰναι τυχαῖο τὸ
ὅτι θεωροῦσε τὸ ἐργσ τῆς ἀπελευθέρωσης τοῦ ”Εθνους ἀπὸ τὸν
ξενικὸ ζυγὸ ἀναπόσπαστα συνδεδεμένα μὲ τὸ καθῆκον τῆς
«ἀποκατάστασης πλήρους ἀνεξαρτησίας τῆς Χώρας μας».
Λόγοι πολιτικαί, καινωνι-καί, ἱστορικοί καί ἐμπειρίες για τὸ
ρόλο τῶν ξένων δυνάμεων, δικαιολογοῦν τὴν ἀντίληψη ὅτι τὸ
ἔργα τῆς ἀπελευθέρωσης τῆς χώρας πέφτει στίς πλάτες τοῦ ἐλληνικοῦ λαοῦ καὶ μόνο μια τέτοια ἀπελευθέρωση θα μποροῦσε
νὰ ἀπαλλάξει τὴ χώρα ἀπὸ κάθε ἰμπεριαλιστικὴ ἐξάρτηση.
Τὸ ΕΑΜ δὲν ὑπατιμαῦσε τὴ σημασία καὶ τὸν ἀπαφασιστικὸ
ρόλο 1101‘) ἔπαιζε στὴν ἀπελευθέρωση τῆς Ἐλλάδας ἡ ἐκβαση τοῦ
πολέμου κατα τοῦ ”Αξονα, 1101‘) βέβαια κρίνανταν στα κύρια
πολεμικὰ μέτωπα. Τὸν ἐθνικοαπελευθερωτικὸ ἀγώνα τοῦ ἐλληνικοῦ λαοῦ, τὸν ἐβλεπε συνέχεια τοῦ πολέμου 1101‘) εἶχε ἀρχίσει
στα ἀλβανικα βσυνὰ καί συμβολὴ τοῦ ἐλληνικοῦ, λαοῦ στὸν
καινὸ αυμμαχικὸ ἀγώνα για τὴ συντριβὴ τῶν φασιστικῶν δυνάμεων, ποὺ τυπικα θα ἐκφράζονταν στὸ ἰδιόμορφο μέτωπα 1101‘)
θα ἔπρεπε ν’ ἀνοίξει στὸ, ἐσωτερικὸ τῆς κατεχόμενης χώρας του.
Μέ 0110116: N61 συγκρατάει ὅσα εἶναι δυναταμεγαλύτερες δυνά-

. μεις κατοχῆς στῆν Ἐλλάδα. Να καταστρέφει στόχους στρατηγικῆς σημασίας. Να φθείρει τὸν ἐχθρό. Νὰ ἐμποδίζει 11; κινήσεις
τῶν στρατευμάτων κατοχῆς καί τὴν ἀποστολὴ ἐνισχύσεων ἀπὸ
τὴν Ἑλλάδα στα ἀλλα μέτωπα. Να μὴν ἐπιτρέπει τὴν ἀξιαπαίηση τῶν πλαυταπαραγωγικῶν πηγῶν τῆς χώρας καί τοῦ ἀνθρώπιναυ δυναμικοῦ της για 101‘); πολεμικοὺς σκοποὺς τοῦ
”Αξονα, ”Ετσι τὸ ΕΑΜ σύνδεε τὸ ἐθνικὸ καί βαθύτερα κοινω*
νικὸ περιεχόμενα τοῦ ἀγώνα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ μὲ τὰ διεθνικ
στικὰ ἀντιφασιστικὰ καθήκοντα του καί καθόριζε ταυτόχρανα
τὴν πολιτική του ἀπέναντι στοὺς συμμάχους τοῦ ἀντιχιτλερικαῦ
συνασπισμοῦ.

’

Τὸ ΕΑΜ δὲν θα μποροῦσε να συγκινήσει τίς δυνάμεις· 0‘8
πανεθνικὴ κλίμακα καὶ σὲ παλλαῑκὸ εὖρος, ὅπως φιλοδοξαῦσε
καὶ ἐπιβάλλονταν σὰν ἐθνικὴ ἐπιταγή, δέν θα ἀποσποῦσε τὴν
ἐμπιστοσύνη τῶν πλατιῶν μαζῶν καί δὲν θα κατάφερνε να ἐν.σταλάξει τὴν πίστη καί τὴ βεβαιότητα στίς δυνάμεις καί τίς
δυνατότητες 1101‘) εἶχαν οἱ Ἕλληνες πατριῶτες να ἀναλάβαυν καί
να φέραυν σὲ πέρας έναν τόσο σκληρὸ ἀγώνα καί μὲ τόσα μεγάλους σκοπούς, ἂν δέν ἐδινε στὸ λαὸ καθαρὲς προαπτικές καί
βασικὲς ἐγγυήσεις ὅτι ὁ ἀγώνας 101); δὲν θα πάει χαμένος καί
ὅτι δέν θα ἐπωφεληθαῦν ἀπὸ τίς θυσίες τους οἱ ντόπιες ἀντιλαιὶ
κὲς δυνάμεις, ποὺ καιροφυλακτοῦσαν καλυμμένες πίσω ἀπὸ τίς
«συμμαχικὲς δυνάμεις».
«“Ο σχηματισμὸς προσωρινῆς κυβερνήσεως τοῦ ΕΑΜ — καθαρίζεται στὸ ἱδρυτικὸ — ἀμέσως μετὰ τὴν ἐκδίωξη τῶν κατα-

γιὰ κάθε Ἕλληνα να ζεῖ, να δουλεύει, να σκέπτεται καί να ἐνερ-

γεῖ μὲ ἀξιαπρέπεια καί σιγαυριὰ καί ν· ἀπαφασίζει λεύτερα για
τὸ μέλλον τῆς χώρας του.
Μέ λίγα λόγια, 6 ἀγώνας τοῦ ἑλληνικσῦ λαοῦ ῆτανε ἐθνικοαπελευθερωτικός, στῆν κυριολεξία. Στὸ βαθύτερα καί ὁλοκληρωμένο περιεχόμενα του, ἦταν ἀντιφασιστικός, ἀντιιμπεριαλιστικός, λαακρατικὸς-δημοκρατικός.
’
Ἀπὸ τὸ περιεχόμενα καί 11; κινητήριες δυνάμεις ποὺ πραγραμμάτιζε ἠταν μια Λαϊκ77 >Επανάσταση.
’
Ἡ κατεύθυνση τοῦ κύριαυ χτυπήματας; Ἐνάντια στοὺς χι.τλεραφασίστες καταχτητές καί 101‘); 661/011906618; συνεργάτες
τους καί ἐνάντια κάθε ξένης ἣ ντόπιας δύναμης 1101‘) θα ἐπιδιώξει τὴν παραβίαση τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας τῆς χώρας καί
τῆς λαῖκῆς κυριαρχίας.
,
eH ἐξουσία ποὺ πραγραμμάτιζε ὴταν ἐξουσία τοῦ ἀγωνιζόμενου λαοῦ 1101‘) θα κατοχύρωνε τὴν ἐλευθερία καί ἀνεξαρτησία
τῆς χώρας, θα ἐκμηδένιζε τα ἐμπόδια 1101‘) κρατοῦσαν τὴν Ἑλ·
λάδα ὑπαανάπτυχτη καί καθυστερημένη καί θα άνοιγε τὸ 696110
για τὴν ἀναικοδόμηση μιᾶς Νέας Ἑλλάδας δημιουργικῆς, προ-,
οδευτικῆς, πολιτισμένης.
Ἀπὸ τότε ἀκόμα, ἀμέσως μετὰ τὴν ἐμφάνιση τοῦ ΕΑΜ, ἐγινε
πρασπάθεια να διαστρεβλωθεῖ ὁ χαρακτῆρας καί τὸ περιεχόμενό του καί να τοῦ ἀποδοθοῦν προθέσεις «μονοπώλησης», τοῦ
ἀγώνα καὶ ἐπιβολῆς μιᾶς ἐξουσίας ἑνὸς κόμματος ἢ μιᾶς παράταξης. Πρέπει πρὶν ἀπ’-ὅλα να διασαφηστεῖ ὁ 690;: «μοναπώληση τοῦ ἀγῶνα». "Av 16 EAM κατηγαρηθεῑ ὅτι ἀπόβλεπε στὴ
συσπείρῶση ὅλου τοῦ λαοῦ (ἐκτὸς ἀπὸ 101‘); ἐθνοπροδότες ποὺ
αὐτόματα ἀπαβλήθηκαν ἀπὸ τὸν ἐθνικὸ κορμό), καί ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν πολιτικῶν κομμάτων καί ὀργανώσεων, δηλαδὴ
ὅλες τίς δυνάμεις τοῦ 661/01); 1101‘) ἀντικειμενικα θα ἐπρεπε να
ἀντιπαραταχθαῦν στὸν ἐχθρό, τότε 6 690; «μοναπώληση» δὲν
ἔχει θέση. Ἡ πανεθνικὴ καί παλλαϊκὴ ἑνότητα στίς ἐξαιρετικὰ
κρίσιμες στιγμές 1101‘) κρίνανταν ἡ ἴδια ἡ ὕπαρξη τοῦ ἔθνους,
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δώσει καί α’ αὑτὴ τὴν ἐπιταγὴ ἀπανταῦσε, ὅταν ἐδινε 61/01 πρό·
γράμμα ποὺ ἀνταποκρίνονταν στίς ἐξελίξεις τῆς ἐποχῆς καί
ἦταν παραδεκτὸ ἀπὸ πλατύτατες λἀϊκὲς μάζες, ἀνεξάρτητα ἀπὸ . ’ῗ
πολιτικὴ καὶ ’κοινωνικὴ θέση καί ἀντιλήψεις. ”Αφηνε ἀνοιχτὲς
τίς πόρτες σέ κάθε πολιτικὸκόμμα, ἐθνικὴ ὀργάνωση, καινω- Ξ
νικὴ δύναμη να μπεῖ στίς γραμμές του καί νὰ συμπαραταχτεῖ ἶ,
ἰσότιμα σαν ἱδρυτικὸ μέλος του.
--ῗ
Μὲ τὴν ἀντίληψη καί άκόμα περισσότερο μὲ τὴν τιμητικὴ για ’””
τα ἀστικὰ πολιτικὰ κόμματα βεβαιότηταὸτι δὲν μποροῦν να μὴν
ἀπαντήσαυν θετικα στὸ ἐθνικὸ κάλεσμα, τὰ τέσσερα ἱδρυτικὰ
κόμματα διακήρυξαν πὼς ἀμέσως, μετὰ τὸ διώξιμσ τῶν ξένων ,,
καταχτητῶν θα σχηματιστεῖ προσωρινὴ κυβέρνηση τοῦ ΕΑΜ,ζὲ
δηλαδὴ τοῦ ἐνωμέναυ καί ἀγωνιζόμενου έθνους, ποὺ ἐπικεφάλῆς του θα ἣταν ὅλα τὰ πολιτικὰ κόμματα καὶ αἱ ὀργανώσεις τοῦ -ιε

λαοῦ οἰ συνασπισμένες 0’ αὐτό.

. ,

’

’

ἶ

ἐκλογῶν διὰ συντακτικὴν ἐθνασυνέλευσιν, μὲ βάσιν τὴν ἀναλογικήν, ἵνα ό λαὸς ,ἀπαφανθῆ κυριαρχικῶς ἐπί ταῦ τρόπου διακυβερνήσεώς του». Καὶ ἀμέσως συγκεκριμεναπαιεῖ τίς ἐγγυήσεις τοπαθετώντας σὰν τρίτα σκέλος τῶν σκοπῶν, 611: «y) εΗ

καταχτητ ς.

,

-

;

’

.,

καταχύρωση τοῦ κυριαρχικοῦ τούτου δικαιώματος τοῦ ἑλληνιΓια να διευκολύνει τὸ ΕΑΜ τὴ συμμαχία ὅλων τῶνςπαλιτιζέ
κοῦ λαοῦ, ὅπως ἀποφανθῆ 11891 ταῦ τρόπου τῆς διακυβερνήσεώς κῶν κομμάτων καί ὀργανώσεων, έτσιποὺ· νὰαυγκρ
ι’,ᾲ
του, ἀπὸ πᾶσαν αντιδραατικὴν ἀπόπειραν, ἥτις θα τείνη να ἐπι- κὲιί μόνη ἐνιαία ἡγεσία τοῦ ἀγώνα, πῆρε-ται. ’
’
· “’
βάλη εἰς τὸν λαὸν λύσεις ἀντιθέτους πρὸς τὰς ἐπιθυμίας του, καί μ τρα.
·
’
’, .
“
’
ἡ ἐκμηδένιση δι’ ὅλων τῶν μέσων τοῦ ΕΑΜ καί τῶν ὀργάνων
α) ”Εκανε γνωστὴ τὴν ἵδρυαητοῦ EA
ποὺ τὸ ἀποτελοῦν, πάσης τοιαύτης ἀπαπείρας».
· χωρὶς να δημοσιέψει τὸ, <<’Ἱ’δρύτικό»’,’“π
Ἀπὸ τα παραπάνω βγαίνει ἀβίαστα ὅτι τὸ EAM δὲν ῆταν να ὑπαγραφεῐ ἀπὸ ὅλα 1‘61- πολιτικὰ κ
μόνο μια ὀργάνωση ἀντικατσχική, ποὺ ἐξέφραζε τὴν ἠθικὴ καί
β) Δέν συγκρότὴσε Κ
Mid? ’<
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ῆταν ἐθνικὴ ἐπιταγή, Τὸ ΕΑΜ αὐτὴ τὴ λύση φιλοδόξησε νὰ ’,

Τέταια ζηλευτὴ ἐθνικὴ «μοναπώληση», ἀναμφισβήτητα Θὰ
ἀπατελαῦσε τὸν ἐφἰάλτη τσῦ ἐχθροῦ. Παιαί θα μἐπιθυμοῦσαν τὴ
μὴ «μοναπώληση» δηλαδὴ νὰ μὴν ὑπάρχει μια καί μόνη ἐθνικὴ
ἡγεσία στῆν περίοδα ἐκείνη; Μόνα αἱ ἐχθροί -καί κεῖνοι-ποὺ
φοβόντανὲ περισσότερο τὸ λαὸ ἀπὸ ’τοὺς ἴδιουςῇταὺς ,φασίστες

χτητῶν, μοναδικὸς σκοπὸς τῆς ὁποίας θα εἶναι ἡ προκήρυξη

·’

ᾗ,
’
’
”

Ἐπιτροπῆ», ἀφήνοντας ἡ δημιουργία καί διαμόρφωση τοῦ κεντρικοῦ καθοδηγητικοῦ ὀργάνου να γίνει ἀπὸ κοινοῦ καί ἰσότιμα
μέ ὅλα τα ἀλλα κόμματα πού θα συντάσσονταν στὸ EAM.
γ) Δὲν συμπερίλαβε τίς πανελλαδικές συνδικαλιστικές καί
ἐθνικές ὸργανώσεις σαν ἰσότιμα μέλη, ἀφήνσντας τὸν χαρακτῆρα τοῦ ΕΑΜ σὰν συμμαχία πολιτικῶν κομμάτων που ἀπὸ
κοινοῦ θα ἀποφάαιζαν τὸν τρόπο διεύρυνσης τῆς καθοδηγητικῆς κορυφῆς του.

δ) Δέν κατάρτισε τὸν ἐσωτερικὸ όργανισμὸ τοῦ ΕΑΜ οὔτε
ἀποφάσισε για τῆ μορφὴ ὀργάνωσης τῶν παρακάτω κλιμακίων
του, για να συνταχτεῖ ἀπὸ καινοῦ μέ ὅλα τα ἀλλα κόμματα καί
ἀνάλογα μέ τίς ἱδυνάμεις καί δυνατότητες που διέθεταν αὑτά.
ε) Ὑπογραμμίστηκε στὸ «Ἱδρυτικὸ» ἡ ἀνάγκη να κρατηθεῖ
αὑστηρὴ μυστικότητα σχετικα μέ τα μετέχοντα κόμματα, ὑπολαγίζοντας πῶς θα πρέπει να δοθεῖ καιρὸς στίς ήγεσίες τους να

προσαρμοστοῦν στίς συνθῆκες παρανομίας ποὺ θα ὑπόχρεώνονταν να περάσουν για να ἀποφύγαυν τὴν ἀντίδραση τοῦ
ἐχθροῦ.
ατ) Τέλος ἀπαφασίστηκε να γίνουν ἐπίσημες καί ὑπεύθυνες
ἐπισκέψεις α’ ὅλες τίς ῆγεσίές τῶν πολιτικῶν καμμάτων καί να
συνεχιστοῦν οἰ πρασπάθειες για-τὴν ἐξασφαλιση τῆς συνεργασίας μέ τὰ πολιτικα κόμματα καί τοὺς παράγοντες, πολιτικούς,
καινιιΝικοὺς καί στρατιωτικούς, για τὴ διεύρυνση τοῦ ΕΑΜ.
Ἡ ἀπήχηση πού εἶχε τὸ ΕΑΜ στίς μάζες ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι τὰ πατριωτικὰ κόμματα που τὸ συγκρότησαν, παρὰ τίς
ἐπί μέρους διαφορές τους, χάραξαν πολιτικὴ πού ἀνταποκρίνονταν στοὺς πόθους τοῦ ἐλληνικοῦ λαοῦ.

Ὀ ἐνοπλος ἀγώνας,
τὸ ΚΚΕ καί τὸ ΕΑΜ
Πολλὰ καί διάφορα ἐχαυν γραφεῖ για τὸν έναπλο ἀγιῐινα καὶ
, ,; τίς σχέσεις του μὲ τὸ ΚΚΕ καί τὸ ΕΑΜ. Εἰδικα για τὸ ἀρχικὸ
»στάδια του. Πολλοί διατύπωσον τὴν ἀποψη ὅτι τὸ ΚΚΕ καί το
ΕΑΜ ὑπστιμαῦσαν καὶ δὲν σκέπτονταν καθόλου τὴν ἀνάγκη καί
ίτὸ ἀναπόφευχτο τῆς ἐνοπλης σύγκραυσης μὲ τοὺς καταχτητές.
, Ἀκόμα ὁρισμέναι ἐφτασαν να βεβαιώνουν ὅτι τὸ ΚΚΕ δεν συμ,κ-φωναῦσε με τῆν ἀνάγκη τοῦ ἐνόπλου ἀγώνα καί μάλιστα or}

’,αὐτὸ τό ·’χαν ἐξακριβωμένα, ὅπως ἰσχυρίζονταν ὁ Γ. Καρταλης ο

τειναν, ὥστε τὸ ΚΚΕ να μῆ συμφιι7νῆ ἐπὶ τῆς ἀνάγκης «ἀντάρτικου ἀγίἶΝα». Καί αὐτα λέγονταν τὸ Μάη καὶ τὸν Ἰούνη τοῦ
1942. ὅταν δηλαδὴ καὶ ὁ ΕΛΑΣ εἶχε προβληθεῖ καὶ οἱ σκοποί
του εἶχαν διακηρυχθεῖ καί τὸ αντάρτικο κίνημα ὸροῦσε στῆ
Μακεδονία, τὴν Κρήτη, τὴν ’”Ηπειρο. καί στῆ Θεσσαλία καὶ στῆ
Ρούμελη ὁ ”Αρης εἶχε ἐμηανιστεῖ μὲ ἐπίσημες παρελάσεις καί
προσκλήσεις πρὸς τοὺς Ρουμελιῶτες να ξαναζ(υντανέψουν τίς
παραδόσεις τῆς κλεητουριάς τοῦ 1821.

Τὴν πρώτη θέση, ([υσικά, ’έχουν τα γεγονότα καί οἱ ἀναμνήσεις τῶν ἀνθρώπων πού. ἀπαντῶντας στῆν ἐθνικὴ ἐπιταγή, ἀπὸ
τὴν ἀρχὴ τῆς κατοχῆς βρέθηκαν μὲ τα ὅπλα στα χέρια. Μεγάλη
εἰναι ἡ τιμὴ για τὸ ΚΚΕ ὅτι πρῶτοι ἀνάμεσα στοὺς πρώτους
βρέθηκαν ἀντάρτες στα ἐλληνικα βουνα κατα τῶν χιτλεροαασιστῶν οἱ κομιιουνιστές, μέλη καί συμπαθοῦντες τὸ Κάμμα. Οἱ
πρωταγιιινιστές, πρωτεργάτες, ὴ τούλάχιστον πολλοὶ ἀπ’ αύτούς, ζοῦν άκόμα. “O Λασάνης, ὁ καπεταν Πέτρας, ὁ Κίσσαβας,

ὁ Περικλῆς, ὁ Ἑρμῆς, ὁ Καταχνιάς, ὁ Κικίτσας, ὁ Μακεδόνας, ὁ
”Αμάρμπεης, ὁ Παλαιολόγου καί τόσοι ἄλλοι ζαῦν καί εἰναι οἱ
ἀψευδέστεροι μάρτυρες, ὅτι πήραν τα βουνά για να ἀντιτάξουν
ἐνοπλη ἀντίσταση μέ ὑπόδειξη καὶ ἐντολὴ τοῦ ΚΚΕ, πρὶν άκόμα
δημιουργῆθείτὸ ΕΑΜ καί ὁ λαίκὸς στρατός του. Οἱ πρῶτες

ἐκκαθαριστικές ἐπιχειρήσεις τῶν Γερμανῶν ἐγιναν στῆν Κρήτη
καί μετά. στίς ἀρχές τοῦ Ὀχτώβρη 1941, στῆ Μακεδονία. μὲσκοπὸ να ἐξοντώσουν τίς «κομμσυνιστικές συμμορίες», ὅπως τίς
χαρακτήριζαν καταχτητές καὶ ἐθνοπροδότες, καί συγκεκριμένα
ἀπόβλεπαν να πνίξουν τὸ ἀντάρτικα τῶν όμάδιι)ν «Ἀθανάσιας
Διάκας» καί «Ὀδυσσέας ’”Ανδροῦτσος», που βγῆκαν μὲ ἀπόφαση τοῦ Μακεδονικοῦ Γραφείαυ τοῦ ΚΚΕ. Τὸ ἡριιιῖκὸ κατόρθωμα τοῦ Βαθύλακου, ἡ πρώτη ἀναιχτὴ σύγκρουση τῶν καταχτητῶν καί τῶν συνεργατῶν τους ἐθνοπραδοτῶν, μέ τοὺς ἐναπλους πατριῶτες, ποὺ εἰχαν δεσμοὺς καὶ καθοδηγοῦνταν ἀπὸ
τὸ ΚΚΕ, ἀποκαλύπτει μόνο του τὴν τότε πραγματικότητα καί τῆ
θέση καί στάση τοῦ κόμματος. Ἀκόμα καί ἡ ἡρωῖκῆ ἐξέγερση
τῆς Δράμας, παρ· ὅλες τίς άδυναμίες καί λάθη καί παρὰ τὸ
γεγονὸς ὅτι ῆταν πρόωρη καί τὴν ἐκμεταλλεύτηκε ὁ βουλγάρι-,
κος φασισμός, ἦταν ἐργο τῶν καμμουνιστῶν καί τὸ ΚΚΕ έδωσε
τίς πρῶτες θυσίες στὸν τιτάνιο ἐθνικοαπελευθερωτικὸ ἀγώνα
κατα τῶν καταχτητῶν.
”Απειρες εἶναι αἱ μαρτυρίες ὅτι τὸ ΚΚΕ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ εἶδε
καί ἐκτίμησετὴν ἀνάγκη τῆς ἐναπλης· πάλης κατα τῶν καταχτητῶν. ςΗ ἀπόφαση τῆς 6ης “Ολομέλειας ἐβαλε τὸ ζήτημα. Ἐπαναλήφθηκε ἡ θέση στῆν 7η Ὀλομέλεια, για να πάρει τὴν καθαρὴ
καί ὁλοκληριιπιένη θέση για τὴν ὀργάνιιωη τοῦ Λαῖκαῦ Στρατσῦ
καί τὴν ἀνάπτυξη τοῦ ὑπάρχοντος τότε ἀνταρταπαλέμου, πολὺ
σύντομα.
Καί τὸ ΕΑΜ, με τὸ πρῶτα Διάγγελμά του πρὸς τὸν ἐλληνικὸ
λαό, στίς“10.1().1941, τὸν προσανατόλιζε στὸν ἐνοπλο ἀγιί7να
ὅχι γενικά, ἀλλα προβάλλοντας σαν παράδειγμα για μίμηση τίς
σαβαρές ἐκδηλώσεις ἐνοπλης πάλης στῆν Κρήτη, τὴ Μακεδονία,
τὴ Θράκη. «Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες. Νέαι καί Νέες - ἐλεγε τὸ
διάγγελμα - ἡ Κρήτη, ἡ Μακεδονία, ἡ Θράκη. ὅπου ἀρχισε κι
ὅλας τὸ ξεκίνημα. μᾶς δείχνουν τὸ δρόμο. Τὸ παράδειγμα τῶν
καπεταναίων, τῶν καραβοκυραίιι7ν, τῶν ναυτῶν τοῦ 1821, τοῦ
Καλακοτριί)νη,,τοῦ Μιαούλη, τοὺ Κανάρη, τοῦ Οἰκονόμαυ, τοῦ
Καρατζά, ἀς εἰναι ὁδηγός σας».
Ἡ θέση τοῦ ΚΚΕ καί τοῦ ΕΑΜ ὑπὲρ τῆς προετοιμασίας
ὸργανωμέναυ καί συστηματικὰ καθοδηγούμενου ἐνόπλου κινήματος ὑπαγραμμίζεται σὲ κύρια άρθρο τῆς Λαῖκῆς Ἐπιθειῖιρησῆς τοῦ Ὀχτώβρη 1941, ποὺ κυκλαφόρησε παράνομος « . ..
Πρέπει να βάλουμε - ὑπογράμμιζε τὸ ἀρθρο - γερα ὀργανιιηικα
θεμέλια α’ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, να ἑτοιμάσουμε τα μαχητικα μας
τμήματα για τὴν άμεση δράση, για τὸν παρτιζάνικο πόλεμο, για
τὸ πανεθνικὸ σαμποταζ τοῦ ξένου φασισμσῦ» 1.
Οἱ κομμσυνιστικὲς καί ἐαμίτικες ὸργανώσεις ἀναπτύσσαυν
καί καθοδηγοῦν ἐνοπλα τμήματα, ανταρτικὲς ὁμάδες, ὁμάδες
σαμπαταζ καί καταστραφῶν στίς πόλεις καί στα χωριά. Ἀκόμα
καί στῆν Ἀθήνα καί στὸν Πειραιᾶ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ανασυγκρότησης τοῦ ΚΚΕ άρχισαν να δημιουργοῦνται μαχητικα ἐνοπλα τμήματα καί ὁμάδες σαμποτάζ, ἐνῶ ταυτόχρονα ἀνάπτυσ
σαν ἐντατικὴ δούλεια για τὴν ὀργάνωση ἀξιωματικῶν. ”Ολα τὰ
παραπάνω, κατὰ τὸν ἕνα ῆ τὸν ἀλλο τρόπα ἦταν γνωστὰ στὴν
ΚΕ τοῦ ΚΚΕ. Ἡ κατάσταση ὅμως που ἐπικρατοῦσε τότε στὴν
Ἑλλάδα, μὲ τίς δυσκολίες καί τῶν ἐπαφῶν άκόμα, δὲν ἐπέτρεπε

’ ιοςῗ « . .. ῗΗτο περισσότερον κατατοπισμένος ἀπὸ ἐμὲ (αα.

”

μάγλαυ) ὡς πρὸς τοὺς λόγους καί τὰ αἴτια πού συνε-

1. «Κομὲπ κατοχῆς» 1941-1945» (Ἐπανέκδοση 1945), σελ. 4.
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νὰ συστηματοπόιηθεῖ 6 ἀνταρτόπόλεμΟς καί να μπεῖ κάτω ἀπὸ
ιιια ἑνιαία πολιτική, ἐπιτελικῆ καί ἐπιχειρησιακὴ καθόδήγηση.
Εκεῖνό ποὺ μποροῦσε να κάνει ῆταν να ἐνθαρρύνει τίς πρόσ-

λύση γιατί ξέρανε πῶς ἐκεῖ θα φτιάσει 6 βασιλιὰς στρατὸ καθεστωτικὸ καί πραιτωριανῶν. Πρατιμόῦσαν να μείνόυν στῆν “-Ελ

λάδα, χωρίς ὅμως να ἐχουν πειστεῖ ὅτι εἰναι δυνατὸ να ἀναπτυχθεῖ ἐνόπλα κίνηιια κατα τοῦ ἰσχυροῦ στρατοῦ τῶν καταχτητῶν
’ Πολλοί εἰναι πρόθυμοι να προσφέρόυν ὑπηρεσίες στίς μυστικές
68;.
Παράλληλα ἡ κεντρικῆ καθοδήγηση ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ἀγγλικές ὑπηρεσίες τοῦ Στρατηγείόυ Μέσης Ἀνατόλῆς. ”Αλλόι
πρόσανατόλίζόνταν πρὸς τὴ δημιουργία όργανώσεων ποὺ θα
άρχισε να ἀναζητάει ἀξιωματικοὺς φίλους τοῦ KKE1‘] καὶ συνεπεῐς δημόκράτες ἱκανοὺς να κατανοήσόυν τὴν ἀνάγκη καὶ τὴ ἐμπόδιζαν- μεταπολεμικα τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ βασιλιᾶ. Λίγόι,
ἐλάχιστοι ηταν ἐκεῖνοι που πίστευαν ὅτι εἶναι δυνατὸ νὰ ἀναδυνατότητα ἀνάπτυξης ἀνταρταπαλέμου καί ἐνόπλης πάλης κατὰ
τῶν καταχτητῶν καί προθύμως νὰ διαθέσαυν τίς δυνάμεις καί πτυχθεῖ κάπόια μορφὴ ἐνόπλης πάλης. Κανένας ὅμως, σχεδόν,
τίς γνώσεις τους στῆν ὁργάνωση καί πλαισίωση τῶν ἐνόπλων δὲν πίστευε ὅτι ῆταν δυνατὸ νὰ ὀργανωθεῖ ἀπὸ τὸ τίποτα ἐνας
στρατὸς ἱκανὸς νὰ κάνει ἰδιόμαρφα ἀλλα πραγματικὸ πόλεμα.
τμημάτων,μέ σκσπὸ να δημιουργηθῆ’ενας Λαϊκὸς Στρατὸς (1‘8 ποΕἶναι πάνω ἀπὸ τὴ στρατιωτικὴ πείρα τους και τὴ φαντασία
λεμικὴ δύναμη καὶ ἱκανότητα νὰ χαλάει τὰ σχέδιά τῶν καταχτητῶν στὸ χῶρα τῆς Ελλάδας, να προασπίζει τὸ λαὸ ἀπὸ τίς λη- τους ἀκόμα. Πῶς εἰναι δυνατὸ νὰ δημιόυργηθεῖ στρατὸς χωρίς
ατεῖες καί τὸ δολοφόνικὸ ὅργιό τῶν καταχτητῶν καὶτῶν προδόὲ διαταγές, χωρίς ἐπιτελεῖα, διοικήσεις, κέντρα ἐπιστράτευσης,
τῶν καί στῆν πορεία να ἀποσπάσει ὁλόκληρες περιοχές ἀπὸ τῆν’ ἀπαθῆκες ἀνεφόδιασμοῦ, ἐπιμελητεῖες, ὑπηρεσίες μεταφορῶν,
κατοχὴ καὶτὸν ἐλεγχό τοῦ ἐχθροῦ, ἀπαραίτητες βάσεις ἐξόρμη- ὑγειόνόμικές, χωρίς να ἀναφερόυ με βαρὺ ὁπλισμὸ καί σύγχρανα
μηχανήματα; Δέν τοὺς βοηθοῦν οἱ γνώσεις καί ἡ φαντασία νὰ
οηςΤεράστια καί ἐξςαιρετικὰ ὑπεύθυνα ῆταν τὸ έργο τῆς ὀργά συλλάβόυν τί είδόυς πόλεμός θα εἰναι αὐτός, χωρίς μέτωπα,
νωσης τοῦ ἐνόπλου ἀγῶνα. Σοβαρότατα προβλήματα καί ἐξαι- χωρίς συνέχεια, χωρις ἐπαφὴ 0‘8 τοὺς συμμάχους, χωρίς ἀπὸ
ρετικα μεγάλες δυσκόλίες, 0‘8 συνδυασμὸ μέ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ προηγούμενα πρόετόιμασμένα ἐπιτελικὰ σχέδια. Δὲν εἰναι καΚΚΕ μόλις ἀρχιζε να συνέρχεται ἀπὸ τα τραύματα καί να συγ- θόλου περίεργα ποὺ πολλοί ἀνώτεροι ἀξιωματικοί ὅλα αὐτὰ τα
χαρακτήριζαν «δόνκιχότισμόὺς» φαντασιόπληκτων καί ἀλλόι,
κεντρώνει τίς δυνάμεις του, καί τὸ ΕΑΜ ἐκανε τα πρῶτα τόυ
βήματα. Πείρα πολεμικὴ καί περισσότερο εἰδικῆ γιὰ μικροπό- πιὸ χόντρά, «μπόῦρδες».
Τὸ ΚΚΕ δὲν ὁραμάτίζονταν, ἀλλα πίστευε στῆ δυνατότητα
λεμό, ἀντάρτικο καί σαμπαταζ δὲν ὑπῆρχε. Ἐπαρκῆς ἀριθμὸς
ἀξιωματικῶν μὲ ξεκαθαρισμένες ἀπόψεις για τὴ δυνατότητα καί τῆς δημιουργίας ἐνόπλου κινήματος. Καί αὐτὸ θα μποροῦσε να
τὴν ἐκταση τῆς ὸργάνωσης τοῦ ἐνόπλου ἀγώνα ἐπίσης δὲν τὸ κάνει 6 πατριώτης, 6 ζωντανός, 6 περήφανός, 6 ἀδόύλωτας
ὑπῆρχε. ”Ολα αὐτὰ ἐπιδρόῦσαν ἀνασταλτικα στὴ συγκρότηση ἐλληνικὸς λαός. Χωρίς διαταγὲς καί πιέσεις, ἐθελόντικά, ὅταν
συνειδητοπόιήσει τὴν ἀνάγκη καί τὴ σκόπιμότητα αὐτῆς τῆς
ἑνιαίας πανελλαδικῆς ἡγεσίας τοῦ ἐνόπλου ἀγώνα.
Τὸ στάδια τῶν διερευνήσεων, πολὺ κουραστικὸ καί μέ λίγα μορφῆς πάλης καί ὅταν πιστέψει στῆν ῆγεσία του. Καί· μὲ τὴν
ἀποτελέσματα, προχωροῦσε πολὺ ἀργά. “Η κατάσταση ἀπαι- καλλιέργεια τῆς πεπαίθησης στίς δυνάμεις τόυ καταπιάστηκαν
τοῦσε γρήγορες λύσεις. Ἠ σοβαρότητα τοῦ ἐργου πρόσόχὴ καί οἱ ὸργανώσεις τοῦ ΕΑΜ καί ταυτόχρονα δημιούργησαν τίς λαϊκὲς βάσεις στίς πόλεις καί στὰ χωρία πού θα ῆταν στηρίγματα
συστηματικότητα.
τῶν ἐνόπλων τμημάτων, πηγές συνεχοῦς ἀνεφόδιασμόῦ των 0‘8 .
Θεωρητικὲς διαφωνίες δένυπῆρχαν όύτε στὸ ΚΚΕ ,οὐτε στὸ
ΕΑΜ για τὴν ἀνάγκη τῆς ἐναπλης πάλης. Χαρακτηριστικα γρά- ἐμψυχα καί ἀψυχα ὑλικό, μέσα σύνδεσης καί πληροφοριῶν,
φει στὸ βιβλία του ένας ἀπὸ τοὺς πρώτους ἐκείνους ἀξιωματι- συμπαραστάτες στὸν ἀγώνα.
Τὸ ΚΚΕ καί τὸ ΕΑΜ δέν εἶχαν θεωρητικές διαφωνίες για
κοὺς ποὺ συνδέθηκε 0‘8 τὸ ΚΚΕ καί ἀρχισε τὴν ἐπίμονη δούλεια
τῆς πραετόιμασίας τοῦ ἐνόπλου ἀγώνα, 6 λοχαγὸς Φοῖβος Γρη- τὴν ἀνάγκη τοῦ ἐνόπλου ἀγώνα κατὰ τῶν καταχτητῶν, Υπῆργοριάδης;
χαν ὅμως διαφωνίες άλλες καί περισσότερα μια πραχτικὴ ὐπο« . . ,Οῦτε στὸ ἐλληνικὸ κόμμαυνιστικὸ κόμμα, τὸ ἀνασυγ- τίμηση καί τόπαθέτηση τοῦ ἐνόπλου κινήματος στὸ ρόλο τῆς
κρότημένο ἀπὸ τίς πρῶτες μέρες τῆς γερμανικῆς ἐπιβολῆς, φά- ἐξυπηρέτηαης ταῦ μαζικαῦ, 01‘] ἐνόπλου, ἀντὶ να γίνει τὸ ἀντίνηκαν θεωρητικές ἀντιρρήσεις ἢ δισταγμόί. Καί τὸ ΕΑΜ δὲν θετο.
Κι αὐτῆ ἡ ἀντίληψη, ποὺ κράτησε μια ὁλόκληρη περίαδα,
ἦτανκανένα πρόπαλεμικὸ «λαῖκὸ μέτωπα», ἀλλα «ἀπελευθερω, τικὴ όργάνωση» μὲ εύρύταταυς σκοποὺς καί πλαίσια, Καί 6 ὁριστικα δὲν ξεπεράστηκε μέχρι τὸ τέλος τῆς κατοχῆς.
«Ριζοσπάστης» περιλαμβάνει στα συνθήματά του καὶ τὴν ἐναπλη πάλη κατὰ τοῦ καταχτητῆ, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς κατοχῆς. Καί
6 ἐπιτελικὸς τοῦ κόμματός ταγματάρχης Θ. Μακρίδης, πολὺ
νωρίς κυκλαφορεῖ μὲ ταν «Κλαούζεβιτς» στῆ Γαλλικὴ ἐκδόση
ὑπὸ μάλης (στῆν ἑλληνικὴ ἐκδοση, ἀλλὰ καί 0’ ὅλους τοὺς στρατιωτικοὺς κανόνισμοὺς δέν περιλαμβάνεται οὔτε σελίδα ἀνταρτόπολέμόυ, ἐκτάκτόυ πολέμου ἢ «μικρόπόλέμαυ» ἀλλων κανονισμῶν. ἄλλων κρατῶν) για να ἀναλύσει’ἐκεῖνον τὸν θεωρητικό
του πόλεμό καὶ ἱδιαιτερα τὸ κεφάλαια «ἀνταρτοπόλεμος» 0‘8
καμματικὲς συνεδριάσεις στελεχῶν»2
’”Επρεπε ν’ ἀρχίσει ὴ δαυλειά, ἀλλα ἀπὸ ποῦ; Ελληνικὸς
στρατὸς δέν ὑπῆρχε. Τὸ σῶμα τῶν ἀξιωματικῶν διασκορπισμένό καί πρόπαντων διασπασμένο. Οἱ φιλόφασίστες καί οἱ ήτταπαθεῐς, μαζί μὲ κείνους ποὺ πίστεψαν στὸ ἀήττητο τοῦ χιτλερικοῦ στρατοῦ, στεγάζονται κάτω ἀπὸ τοὺς κουΐσλιγκς περιμένοντας να πλαισιώσαυν τμήματα πού να πολεμήσόυν στὸ πλευρὸ
τοῦ ”Αξονα, ”Αλλόι ἀναλαμβάνουν ὑπηρεσία σὲ διάφορες ἐπιτροπές ἐπισιτισμοῦ καί διανομῶν τροφίμων καί θεωροῦν ὅτι γι’
αὐτοὺς 6 πόλεμος τελείωσε. Οἱ περισσότεραι ἀπὸ τοὺς μονίμους
κυριαρχόῦνταν ἀπὸ τῆν ἀντίληψη ὅτι βρίσκσνται σὲ ὑπηρεσία
καί περιμέναυν ἐνταλὲς ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τοῦ ἐξωτερικαῦ ἢ
ὑπατάσσανταν στοὺς στρατηγοὺς ποὺ ἐκπρόσωπαῦααν τῆ βασι,λικὴ κυβέρνηση. Οἱ πιὸ άνήσυχόι, που νόμίζουν ὅτι πρέπει να ,
συνεχίσόυν τὸν πόλεμο, 0‘8_ χίλιαυς κιγδύνους φεύγουν για τὴν
Αι’γυπτ,;.ο ΓΙιο μπερδεμένη ῆταν ἡ κατάσταση σταὺς δημοκρατι,κόὺς ἀξιιι7ματικαὺς καὶ στοὺς ἀπότακτους. Μερικαί ὑποστηρίζόυν ὅτι θά πρεπε να φύγουν για τὴ Μέθη Ᾰνατόλὴ καί να
πλαισιώσόυν τὸν ἑλληνικὸ στρατὸ ποὺ θα δημιόυργόῦνταν μὲ
δημοκρατικὰ στελέχη. Οἱ περισσότεραι ἀπέκρουσαν αὐτὴ τῆ ’
‘ 71619818; Τῶν TOTCLXLUV OOYCﬂ/(IMJEUJV νὰ (TU'YKQOTOUV ἓνΟΊῑλδςOLlU-
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”Ετσι ἀρχισε τὸ ἀντάρτικο κίνημα. Λόγοι καθαρὰ ὀργανωτεχνικοί καί ὅχι ίδεαλόγικοπόλιτικόί, καί περισσότερό ὅχι «συναισθηματικοί», ὅπως θέλησαν να τοὺς ἐρμηνεύσαυν μερικοί
ἱστορικοί, ἐρευνητές τοῦ ἀντάρτικου τῆς ἐποχῆς τῆς χιτλερόφασιστικῆς κατοχῆς, ἐπιβράδυναν τὴν ἐμφάνιση τοῦ ὸργανωμέναυ
ἀπὸ τὸ ΕΑΜ ἀνταρτόκινῆματας στίς περιοχές ὅπου αἱ παλιές
παραδόσεις εὐνοοῦσαν τὴν προβολὴ αὐτῆς τῆς μορφῆς πάλης,

ἐξέθεσε πῶς τὸ κόμμαυνιστικὸ κόμμα ἀντιλαμβάνεται τὴν κατάσταση, πῶς εἰναι ἀνάγκη να ὀργανωθεῖ ό ἀγώνας κατὰ τότ1
καταχτητῆ για παθητικὴ ἀντίσταση στῆν ἀρχή, σαμπαταζ κ.λπ..
ποὺ θα βόηθοῦσε πολὺ τὸν ἀγώνα τῶν συμμάχων, καί πῶς πρέπει να γίνει μια όργάνωση ἀπὸ ὅλα τὰ κόμματα ποὺ νὰ ἐκλέξει
μια ἐκτελεστικὴ ἐπιτροπὴ για να διευθύνει τὸν ἀγώνα...».
Μιὰ άλλη κατηγορία στελεχῶν ὑπερέβαλλε τίς δυσκολίες καί
ὑπερεκτιμαῦσε τῆ συμμετόχὴ τῶν ἀξιωματικῶν, ποὺ ὴ παρουσία
τους στὸν ἐναπλο ἀγώνα θεωρόῦνταν πρωταρχικὴ καί καθορι- στικῆ. Ἀκόμα ὑπατιμαῦσε τῆ δυνατότητα τῆς ἀνάδειξης λα-

ἀπὸ τίς πρῶτες μέρες τῆς κατοχῆς, καί αὐτὸ αὐθόρμητα ἐπιβε-

ογέννητων πόλέμαρχων καί στελεχῶν τοῦ ἐνόπλου κινήματος,

Οἱ διαφόρές μας

βαιώνονταν στῆ ζωή, μέ τῆν ἐμφάνιση πόλυάριθμων αὐτόβόυ- λων ἐνόπλων ὁμάδων.
Προσβάλλει τὸ ΚΚΕ ὁ Φ. Γρηγόριάδης ὅταν γράφει ὅτι «οἱ
καμμουνιστές δίσταζαν ν’ ἀρχίσόυν τὸν ἀνταρτοπόλεμό γιατί
φόβοῦνταν...τὴν εὐχέρεια τῶν κατακτητῶν νὰ πλήξόυν πιὸ εύκόλα για ἀντίποινα ἐκείνους τοὺς καμμαυνιστέςπόὺ ἐχόυν στα
χέρια τους, «Ἀκροναυπλιῶτές» ἢ ἐξόριστόυς». Καί πρόχωράει·
άκόμα παραπέρα προσβάλλοντας καί τὰ στελέχη ταῦ κόμματος
ὅταν γράφει ὅτι ὑπῆρχαν ἀνάμεσά τους καί κεῖνοι ποὺ νιῶθαν
«ίσκιό καί φόβέρα». Κι ὅταν ὁ Φ. Γρηγαριάδης, ἕνας ἀπὸ τοὺς
ἀξιωματικοὺς ποὺ ἀπὸ τοὺς πρώτους βρίσκσνταν τόσο κοντα
στῆν κεντρικῆ ῆγεσία τοῦ κόμματος καί τοῦ ἐθνικόαπελευθερωτικόῦ κινήματος καί ποὺ δόύλεψε μέ ζηλευτὴ δραστήριότητά για
τὸ ξεπέρασμα τῶν τεράστιων δυσκολιῶν ποὺ ἀποτελοῦσαν
προὺπόθεση για ἐνα σαβαρὸ ἀλλὰ καί ὑπεύθυνα ξεκίνημα ἀνταρταπαλέμου, καταφεύγει σὲ ἐγκεφαλικὰ κατασκευάσματα,
δέν πρέπει να ἀπαραῦμε γιατί ἀλλόι, αἱ «ἀπόντες» ὴ καί αἱ
ἐχθροί τοῦ ἀντάρτικου, ἐδωσαν «παράξενες» έρμηνεῖες.
Τὸ καταπληκτικότερσ εἰναι ὅτι ὁ Φ. Γρηγόρκιάδης ἐφτασε
στὸ σημεῖα”να ὑπόατηρίζει ὅτι τὸ ἀντάρτικο δέν ῆταν ἐργα τῆς ’
κεντρικῆς καθόδῆγησης, ἀλλὰ δημιουργοί του ῆταν «...καί ἀπὸ
αὐτὴν τὴν παράταξη (σ.σ. τοῦ ΚΚΕ) αἱ πιὸ τολμηροί ἐκεῖνοι ποὺ
τ’ ἀποφάσιζαν πρῶται. Ἐκεῖνοι ποὺ μιὰ νύχτα τοῦ Μάη (σ.σείδικα για τὴ Ρόύμελη) βγῆκαν σιωπηλαί ἀπὸ ἕνα μῦλο στῆν ἄκρη
τῆς Σπερχειάδας μὲ τα ταυφέκια στὸ χέρι καί ξεμακραίναν μέσ’
τὸ σκατάδι.·..»3.
Πρὶν ἀπ’ ὅλα, ῆ ἱστορικὴ ἀλήθεια ἀπαιτεῖ να πόῦμε πῶς «οἱ
πιὸ τολμηροί ἀπὸ τῆν παράταξη τοῦ ΚΚΕ» δὲν ἦταν οἱ πρῶται
στῆ Σπερχειάδα, ἀλλὰ εἶχαν προηγηθεῖ οἱ ἀντάρτες τῆς Κρήτης,
τῆς Μακεδονίας, ό «Ὀδυσσέας Ἀνδροῦτσός», «Ἀθανάσιος
Διάκος», «Ἐλευθερία», στὸν ”Ορθρη, οἱ «ἐκδικητές» στῆν
Τσιαμουριά, στῆν ΓΙελόπόννησα. ”Ὀλόι αὐτοὶ βγῆκαν στα βουνὰ
μὲ τὰ ὅπλα στα χέρια μὲ ἀποφάσεις καί ἐνταλὲς τοῦ ΚΚΕ καί
τοῦ ΕΑΜ, κι ὅχι γιατί ἧταν οἱ τολμηρότεροι, ἀπὸ τοὺς τολμηρούς, οὔτε οἱ «εἰδικότερόι», γιατί ὅλαι τους σχεδὸν ἦταν ἐξίσόυ
ἄπειροι ἀπὸ ἀνταρταπόλεμο, ὅσα καί τα ἀλλα κομματικὰ στελέχη παὺ πλαισίωναν τίς παλιτικὲς ὸργανώσεις, καί κάναν δουλειὰ ὅχι λιγότερό σοβαρὴ καί ἐπικίνδυνη, ἀλλὰ γιατί α’ αὐτοὺς.
ἀνάθεσε ἡ ὀργάνωση στὸν καταμερισμὸ τῆς δουλειᾶς.
“Av ἰσχύει για τοὺς ἁπλοῦς ἀντάρτες ὅτι οἱ τολμηρότεροι ἀπὸ
τοὺς πατριῶτες ἅρπαξαν τα ὅπλα, αὐτὸ δὲν ἐχει καμια σχέση μὲ
τὰ στελέχη ποὺ πήγαιναν μὲ ἐντολή. Δέν θα ὑπῆρχαν Λασάνης,
Μόσχος, Μακεδόνας, Ξυνός, Ξυδέας, Τσουκνίδας, Λεβεντάκης,
Μπόυλόύμης, Κίσσαβος, Ἀμάρμπεης, Καταχνιᾶς, οὔτε καὶ
”Αρης, Περικλῆς, Διαμαντῆς καί Φώτης Βερμαῖος, ἂν δὲν
ἐπαιρναν ἐντολὴ ἀπὸ τὸ ΚΚΕ καί τὸ ΕΑΜ.
Τὸ ἀντάρτικα τοῦ ΕΑΜ δὲν ἧταν ὐπαθεση λίγων καί τόλμηρῶν, οὔτε παρόρμηση ἢ δημιουργία τρίτων ἐξωελληνικῶν δυνάμεων, ὅπως ἀλλα ἀντάρτικα στὴ χώρα μας. Ἠτάν έργο τῆς ὀργάνωσης τοῦ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, ποὺ ἡ ψυχή του ῆταν τὸ ΚΚΕ.
Δισταγμοί ἀναμφισβήτητα ὑπῆρχαν στὸ ΚΚΕ, ῆταν ὅμως
διαφόρετικαῦ χαρακτῆρα.
’ 4 ’ Ὑπῆρχε μιὰ κατηγορία στελεχῶν ποὺ ἐβλεπαν τὸν ἐναπλσ
ἀγώνα για ἀντίσταση μὲ περιορισμένες δυνάμεις καί δράση, ἐτσι
ποὺ να βοηθάει τὸ συμμαχικὸ πόλεμο. Ἕνας ἀπὸ τοὺς φορεῖς
ἶ « τέτοιας ἀντίληψης ἦταν ὁ Ἀπόστόλόυ, τίς ἀπόψεις -τοῦ ὁποίου
χαρακτηριστικὰ διατύπωσε ὁ Στ. Σαράφης στὸ βιβλίο ταυ;
3.5.
«Στὶς ἀρχὲς τοῦ Αὐγούστου (σ.σ.1941) συναντήθηκα -γράφειρ
' Σαράφης- σὲ ἕνα σπίτι στῆ Νεάπόλη μὲ τὸν Λευτέρη Ἀπαστσι,λόυ,.ποὺ γνώριζα ἀπὸ τὸ 1935 ἀπὸ τίς φυλακὲς τῆς Αἵγινας.
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Παραθέτόυμε χαρακτηριστικὸ σημεῖα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Π..
Ραύσου; «...Τότε, ὅμως, τὸ 1941...ὁ στρατὸς τοῦ κράτους εἶχε
διαλυθεῖ. Δέν ὑπῆρχε συγκρότημένό καμμαυνιστικὸ κόμμα.
Ὑπῆρχε μόνα ψυχή, πολλὴ ψυχή. Ἀρκεταί φαντάροι τοῦ διαλυμένόυ ἐλληνικόῦ στρατοῦ καί ἄλλοι πατριῶτες στα χωριὰ καί
στίς πόλεις ἐκρυβαν τὰ τιμημένα ὅπλα τους, βέβαιοι πῶς θα
χρειαστόῦν. Συγκεκριμένη ὀργάνωση ἀξιωματικῶν δέν
ὑπῆρχε...”Ολα αὐτα καί ἀλλα (ὅπως λ.χ. τὸ ὅτι ἐνα-δυὸ στελέχη
ποὺ φαίνονταν κατάλληλα για ὀργάνωση ἀνταρταπαλέμου, βαρύνονταν μὲ δηλώσεις μετανοίας ποὺ εἶχαν κάνει) ἐπαύξαναν
τίς δυσκολίες...» «...Κι ὅμως, ἀπὸ κάπόυ ἐπρεπε ν’ ἀρχίσόυμε.
Τὸ πρῶτα ῆταν να ἐνθαρρυνθαῦν οἱ πρασπάθειες τῶν τοπικῶν
κόμματικῶν ὀργανώσεωνῆ πυρήνων νὰ συγκρόταῦν ἐναπλες ,
ὁμάδες πατριωτικῆς δράσης. Τὸ δεύτερα ποὺ ἀπόφασίστηκε
ῆταν να βρεθεῖ μὲ κάθε τρόπα μιὰ τίμια ὁμάδα στρατιωτικῶν
ποὺ να ἀκολουθεῖ πιστὰ τὸ κόμμα καί να ἀποτελέσει πυρῆνα για
τῆν καθόδῆγηση τοῦ ἐνόπλου ἀγώνα» («Μεγάλη τετραετία»).
Εἶναι φανερὸ ὅτι δισταγμοί ὑπῆρχαν καί ἐπίσης εἶναι ἐκδηλη ἡ ἀμηχανία καί ἡ ἐλλειψη πείρας. Ἀντί νὰ στηριχθεῑ ἡ τότε
καθόδῆγηση στῆν ψυχή, πολλὴ ψυχή, ποὺ ὑπῆρχε καί στίς ἐνοπλες ὁμάδες ποὺ εἶχαν ὀργανωθεῖ κι ὅλας, ἀναζητοῦσε
«κατάλληλους» ἀνθρώπους πρῶτα στοὺς εἰδικαὺς για πόλεμό
ἀξιωματικοὺς καί δεύτερα μέσα στίς γραμμές τοῦ κόμματός, καί
δὲν τοὺς ἐβρισκεὶί...
Ἕξω ἀπὸ τὸ ΚΚΕ ὑπῆρχαν ἐνας-δυὸ «κατάλληλόι» ἀλλὰ δέν
ἦσαν <<ἀξιοπόιήσιμόι>>ί Ἀσφαλῶς ὁ Π.Ρ. θὰ ὑπονοεῖ τοὺς Θ.
Κλάρα, Θ. Γκένιο, Γ. Μπλάνα κ.ἀ. ”Ομως πρίν να βγοῦν αὐτοί
στὸ βουνὸ ἦσαν ἐξίσαυ ἄπειροι μὲ ὅλα τὰ κομματικὰ στελέχη καί
συνεπῶς «ἀκατάλληλαι». ”Οταν μὲ «παραχώρηση»(;) ἀπὸ τὸ
ΚΚΕ βρέθηκαν στα ἀντάρτικα καί ἀναδείχτηκαν καπετάνιόι μέ
σεβαστὰ ὀνόματα (”Αρης, Λασάνης, Κίσσαβος, Ξυνὸς κά.) κατὰ
περίεργα τρόπα, πρωθύστερα, τοὺς ἀνυψώνει σὲ «εἰδικόὺς καί
κατάλληλους» ποὺ τοὺς ἤξερε τὸ κόμμα, ὅμως δὲν μποροῦσε να
τοὺς χρησιμρπόιήσει γιατί...«βαρύνόνταν μὲ τίς δηλώσεις μετανοίας ποὺ εἰχαν κάνει...» Δὲν γράφεται ἐτσι ἡ ἱστορία. “Ο Κλάρας, ὁ Γκένισς, ὁ Μπλάνας δέν εἶχαν περισσότερες στρατιωτικές
γνώσεις καί πείρα ἀπὸ τὸ Ρόῦσο, τὸν Τζήμα, καί τὴ Χρύαα
ἀκόμα. "Av ἀντί να δόθεῖ ἡ ἐντολὴ στὸν Κλάρα, δίνανταν στὸν
Χατζήμαλη, να ποῦμε, δὲν θα ὑπῆρχε ”Αρης, ἀλλὰ κάπαιας Κωτσάκης ἢ κάπόια ἀλλα ὄνομα Ὀλύμπισυ Θεοῦ, ποὺ μὲ τῆ βαήθεια τοῦ κόμματος καί ταῦ ΕΑΜ, τὸν ἐθνικὸ συναγερμὸ τῶν
Ἑλλήνων πατριωτῶν καί τὴν καμμουνιστικὴ ἀφόσίωση στὴ
δουλειά, θα ἀπαχτοῦσε αὐτὸς τίς γνώσεις τίς στρατιωτικὲς καί
τὴν πείρα τοῦ ἀνταρταπόλεμόυ καί θα γινόταν «κατάλληλος»,
ἴσως καί καταλλήλότερός, γιατί δὲν θα πιέζονταν ἀπὸ τὸ κόμπλὲξ τῆς κατώτερότητας. Δὲν ὑποτιμοῦμε τὴ σημασία τῶν ξεχωριστῶν ἱκανότήτων ὁρισμένων προσώπων, ὅπως τοῦ ”Αρη, ὅμως
δὲν μπορεῖ να ἀμφισβητηθεῐ ὅτι χωρὶς τὴν προβολὴ ἑνὸς ἀγωνιστῆ ἀπὸ τὸ ΚΚΕ καί τὸ ΕΑΜ, θα μπόραῦσαν οἱ ἱκανότητες τῶν
προσώπων να μὴ βραῦν εὐκαιρία καί πεδία ἀνάπτυξης. Για
παράδειγμα ὁ Μᾶρκος Βαφειάδης θα παράμενε ἕνα ἄριστα
κομματικὸ στέλεχος, ὅπως ἧταν σὰν Γραμματέας τῆς κομματικῆς ὀργάνωσης Θεσσαλονίκης, ὅχι ὅμως καί ἐνας καπετάνιος
ὅπως ἐγινε ὅταν τὸ ΚΚΕ στα 1943 τὸν τοπαθέτησε ἐπικεφαλῆς
τοῦ ἀντάρτικου τῆς Μακεδονίας.

Θεωρητικές διαφσρὲς στὸ ΚΚΕ για τὸ ἀντάρτικα δὲν ὑπῆρχαν. Ὑπῆρχε ὅμως διαφορὰ ἀνάμεσα στα λόγια καί τα ἐργα. “Av
δοῦμε τῆ διάθεση καί διάταξη τῶν κύριων στελεχῶν τοῦ ΚΚΕ
-τῶν 200 περίπόυ ποὺ ἀποτελοῦσαν τῆ ραχοκοκκαλια τοῦ κόμματος- θα διαπιστώσσυμε ὅτι οὔτε ἕνα δὲν διατέθηκε εἰδικά για
τὴν ὀργάνωση καί καθόδῆγηση τσῦ ἐνόπλου ἀγώνα καί εἰδικότερα ταῦ ἀντάρτικου, α’ ὅλα τὸν πρῶτα χρόνό τῆς κατοχῆς.
Ὅμως καί τὸν δεύτερα χρόνό τῆς κατοχῆς μέχρι τὴν Πανελλάδικὴ συνδιάσκεψη’(Γενάρης 1943) μόνα ἐνα μέλας τῆς ΚΕ τοῦ
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ΚΚΕ στάλθηκε για πολιτικὴ δόυλεια στὸ ἀντάρτικο, χωρὶς να
διατεθεῖ ἀπὸ τὸν κόρμα τῶν στελεχῶν ξένας ἀριθμὸς ποῦ να E8περνάει τὸν αριθμὸ τῶν δακτύλων ταῦ ἑνὸς χεριοῦ. ”Ολα τα
κύρια στελέχη τοῦ ΚΚΕ τόπόθετήθηκαν σέ καθαδηγητικές δαυ-

Δέν θα βιαστούμε να ἀποδεχτόῦμε ἀσυζῆτητα τὶς ἀπόψεις
αὐτές. Πρὶν καταλήξουμε σέ συμπεράσματα για τὸ ἑλληνικὸ
έθνικοαπελευθερωτικὸ κίνημα, θα πρέπει να πάρόυμε ὐπόψη

λειὲς ἢ στὸ μηχανισμὸ τῆς αργάνιι)σης τοῦ ΚΚΕ καὶ παρατηρή-

καπετάνιόυ, ὑπενθυμίζονταν δημόσια ἡ «ἰδιόμόρφία» τῆς θέσης
του, 0‘8 βαθμὸ ποὺ καὶ οἱ ἰ’διοι εἶχαν κυριαρχηθεῖ ἀπὸ πνεῦμα
κατωτερότητας ὅχιιιόνό μπροστα στοὺς παλιόὺς κόμμαυνιστές
ἀλλ“α καὶ τοὺς καινόυργιους ποὺ μαζικα μπαινανε 010 K011110.
T0 παραπάνω εἰναι μια σκληρῆ ἀλήθεια πού ἔβλαψε σόβαρα τὸν ένοπλο ἀγώνα τοῦ λαοῦ. Ὑπῆρχε μια ὑποτιμηση τοῦ

δευτέρου παγκόσμιαυ πολέμου. Ἡ Ἑλλάδα, μικρή, φτωχῆ
χώρα, έξαντλημένη ἀπὸ ἕνα έφτάμηνό πόλεμό ποὺ έκανε ἀποκλειστικα μέ δικές της δυνάμεις καὶ πόρους, προδόμένη, ἀκέφαλη, καταληστευόμενη ἀπὸ τρεῖς καταχτητές κι έναν τέταρτα
πού ἅρπαζε για τοὺς ξένους και φρόντιζε καὶ για τὸ δικό του
πλόυτισμό, τὴν ντόπια φασιστικὴ έθνοπροδοσία, διέτρεχε κίνδυνό εξανδραπόδισμοῦ. H ἀπειλὴ τοῦ θανάτου ἀπὸ τῆν πείνα
καί τῆς ηθικῆς έξαθλίωσης καὶ τῆς μετατρόπῆς τοῦ λαοῦ σέ
αβουλό ὄργανα ἐξυπηρέτηαης τῶν πολεμικῶν σκοπῶν τόῦ
”Αξονα, ἀκόμα καὶ 08 σάρκα για τα κανόνια στὸ μέτωπα, δέν
ἦταν φανταστικός. Αὐτὴ ἡ ἀπειλή, μέ τὴν ἴδια ὀξύτητα, δέν
έμπαινε σέ καμια ἀπὸ τὶς κατεχόμενες εὐρωπαϊκές χῶρες. “A11
δέν τὸ έβλεπαν καὶ. δέν καταπιάνόνταν μέπὸ πρόβλημα τῆς σωτηρίας τοῦ λαοῦ ἀπὸ τὸ θάνατό καὶ τὴν έξαθλίωση τὸ ΚΚΕ καὶ

ἀντάρτικου σχετικα μέ τὸ μαζικὸ μὴ ένοπλο κίνημα, ὅχι θεωρη-

τὸ ΕΑΜ δέν θα εἶχε γράψει τὸ ἀθάνατα έπός τοῦ ἐθνικοαπε-

τικὴ ἀλλα στῆν πράξη, ποὺ οὔτε μέ τῆν ἀνάληψη τῆς καθόδῆγησης τοῦ έναπλόυ ἀγώνα ἀπὸ τὸν Σιάντό, οὔτε μέ τῆ δημιουργία
τῆς ΚΕ τοῦ ΕΛΑΣ ἀλλαξε 8101 πού να σημειωθεῖ στρόφή. Πόλύ
ἀργότερα, ὅταν ἡ ζωὴ ἔκανε τὸν πόλεμό κυρίαρχη μορφὴ σ’ ὅλη
τῆν Ἑλλάδα, ἀλλάζουν τα πράγματα, ὅμως έχουν βαθύνει 1000

λευθερωτικόῦ ἀγώνα. Λαὸς ἀπόδεκατισμένός, έξαντλημένός,
ηθικαράκός καί σκλάβός εἰναι ανίκανος για ἀγῶνες ὁποιασδήποτε μορφῆς. Τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ ΕΑΜ πρόσεξε τὸ μαζικὸ λαϊκὸ
κίνημα δέν εἰναι λάθας. Κράτησε 10 λαὸ στῆ ζωὴ καὶ μέσα στῆν
Ελλάδα. ὅρθιό καὶ ηθικαικανὸ να πόλεμησει μέ ὅλα τα μέσα.
Ἀὐτῆ ἡ δράση τοῦ ΕΑΜ εἶναι στὸ ένεργητικό 101), ἄξια τῆς
εὐγνωμοσύνης τοῦ έθνους καὶ μεγάλη πρόσφορα στὸν παγκόὴ
σμιό πόλεμό; Χάρη στοὺς ἀγῶνες τοῦ ΕΑΜ οὔτε ἕνας Ἕλληνας
(ραντάρός δέν πόλέμησε στα μέτωπα κατα τῶν συμμάχων.
Τὸ λάθας ποὺ έμεῖς καταλογίζόυμε στὸ ΚΚΕ ῆταν ἡ δυσαναλογία δυνάμεων που διάθεσε για τῆ μαζικὴ μὴ ένοπλη πάλη
σέ βάρος τοῦ μαζικόῦ ένοπλόυ ἀγώνα, τόσα πόσοτικῆ ἀναλογία
στελεχῶν, ὅσα καί, κυρίως, πόιοτική. Βέβαια και ἀντικειμενικόὶ
λόγοι καὶ αλλες ἐλλείψεις, ἀδυναμίες καὶ λάθη ἐμπόδισαν τὸν
ΕΛΑΣ να ἀποδώσει στὸ μάξιμουμ τῶν δυνατοτήτων ποὺ πρόσφέρόνταν ἀπὸ τὴν κατάσταση καὶ ὐπῆρχαν οἱ εὐνόϊκές προϋπόθέσεις, ”Ὀλα αὐτα θα προσπαθήσουμε να τα έξετάσόυμε στῆν
κατάλληλη σειρά.
@uvdonc Xa1l1'1q

θῆκε τὸ ἀτόπό καὶ τρομερὰ ἐπιζημιό φαινόμενα να στέλνονται
στὸ ἀντάρτικο κόμμουνιστές που για λόγους κομματικῆς ηθικῆς
ῆ καταστατικῆς 10E11g δέν ηταν ἀξιόπαιήσιμόι στῆν κόμματικῆ
’ καθόδηγητικῆ δουλειά, σαν να πρόκειτό να έξαγόράσόυν τὸ λάθας τόυς. Κι αὐτὸ γίνονταν συστηματικὰ καὶ α’ ὅλη τὴν καμματικῆ ἱεραρχία, καί, τὸ χειρότερο, σέ κάθε δύσκόλη στιγμή, ἀπὸ
ὑπαρκτὸ ἢ ἀνύπαρκτό λάθας τῆς ανταρταμάδας ἢ τοῦ ἰ’διου τοῦ

οἱ ρίζες 101') κακοῦ ποὺ δύσκολα ξεριζώνόνται.

Σαν κύρια λάθας τοῦ ΕΑΜ, πολλοὶ καταλαγίζόυν ὅτι, α’
ἀντίθεση μέ ὅλα τα κινήματα Ἀντίστασης τῆς Εὐρώπης, ἀσχόλήθηκε πολὺ μέ τῆν ἀνάπτυξη τῆς πάλης τῶν ἐργαζομένων 110—
ζῶν για τὴν έπιβίωση καὶ τῆ σωτηρία τοῦ λαοῦ, ἀντὶ να ρίξει
ὅλες τὶς δυνάμεις του στὸν πόλεμα, -ἀντάρτικό στῆν ὕπαιθρα,
μυστικὸ μικροπόλεμο καταστραφῶν, σαμποτέρ καὶ σνάιπερ στὶς
πόλεις, ποὺ κατα τῆν ἀντίληψη τους αὐτῆ καὶ μόνα αὐτῆ ἡ ένόπλη δράση ἐκφράζεται 11‘8 τὸν ὅρα «Ἀντίσταση», Πολλοὶ ὐποδείχνόυν σαν πρότυπό σωστῆς διεξαγωγῆς τοῦ έθνικόαπελευθερωτικόῦ ἀγώνα τὸ γιουγκοσλαβικό. Οἱ 0‘8 Γιόυγκόσλάβόι ἀντιστασιόλόγόι μέ κάπόια ὑπεροψία ἀναφέρόυν τῆν ἀρνητικῆ έκ130011 τοῦ έλληνικόῦ ἀπελευθερωτικόῦ ἀγώνα σαν έπιβεβαίωση
τῆς ὀρθῆς στρατηγικῆς καὶ τακτικῆς ποὺ έφαρμόστηκε στῆ χώρα
τους καὶ τὴν ὁποία θεωροῦν γενικὴ ἀρχὴ διεξαγωγῆς ἐθνικοαπελευθερωτικῶν ἀγώνων.

μας τὴν τότε έλληνικῆ πραγματικότητα, μέσα στὶς συνθῆκες τοῦ

O Θανάσης Χατζῇς διετέλεσε Γεν. Γραμματέας τοῦ ΕΑΜ (τὲλη 1941- ἀνοιξη 1943)

Μετ’

Ἀπὸ φυλλάδιο ποὺ κυκλοφόρησε σῑὶς 25 Μαρτίου 7945 καὶ δεῐχνει παραστατικὰ τὶς μάχες τῆς Ἐπανάστασης 10111821 » ‘
K01 τοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῡ Ἀγώνα.

18

4'

Ἀποκλειστικὲς φωτογραφίες
Σπύρου Μελετζή - ANTI

Χειμώνας 1941. Μὲ τὸ πρόσχημα τῆς λείας πολέμου
oi καταχτητές έχουνε αρπάξει ὅλα τα τρόφιμα τῆς
χώρας. ‘H πείνα Θερίζε] τὸν πληθυσμὸ τῆς
Ἀθήνας. Πρὼτα Θύματα oi γε’ροι καὶ τα παιδιά.
Στοὼς σκουπιδότοπους αναζητοῡνε oi πεινασμένοι

κανὲνα φαγώσιμο ἀπομειναρι, Ἀρχῐζει ὴ
ὰποβιταμίνωση τῶν ἀνθρώπων ποὺ ε’κδηλώνεται
μὲ τὸ πρήξιμο καὶ πλήγιασμα τών κάτω ἄκρων
κυρῖως. Πάνω ὰπὸ 300.000 ἀνθρωττοι πεθάνανε
τότε ἀπὸ τὴν πεῖνα στῆν Ἀθήνα μόνο.

Ἀπ’ τὸ 1942 κιόλας ἐμφανίζονται 0’
ὅλη τὴν Ἐλλάδα μικρὲς ἐνοπλες
ὁμάδες, αφοῡ προηγηθηκανε
μεμονωμένες παρόμοιες
προσιτάθειες ατη Μακεδονία
κυρίως καὶ τη Βόρεια Θεσσαλία.

Στα 1943 ὅμως ὰρχίζει
ὸργανωμένος πιὰ ἔνοπλος αγώνας
μὲ ἀθρόα συμμετοχη τοῦ Α
άγροτικοῡ πληθυσμοῡ τῆς χώρας.
”Αντρες καὶ γυναῑκες (στὴ
φωτογραφία ἡ θρυλικη
καπετάνισσα Θύελλα)
κατατάσσονται κατὰ ἑκατοντάδες

ε’Θελοντικὰ στὸν Ε,Λ.Α.Σ. καὶ
πολεμᾱνε τοὺς καταχτητές.
Παράλληλα άρχίζει ὴ όργάνωση
τοῦ Ναυτικοῡ Ἀγώνα (μὲ τὴν
ἴδρυση τοῦ Ε.Λ.Α.Ν), ποὺ βασικὰ
ἐξυπηρετεῑ τὶς ανάγκες γιὰ
μεταφορὲς προμηθειών καὶ
ἐφοδίων, δέν ἀργεῖ ὅμως νά

ΞέἓᾶῒξΖῖΕίΞῗΞῇΖῩ-ιῗᾞῖἕὲἔζῗμὲ
συχνὲς ε’πιδρομὲς ἐναντίον μικρῶν
ναυτικῶν βάσεων τῶν κατακτητὼν
ἡ επιταγμένων ἀπ’ τὸν ἑχθρὸ
πλοίων ποὺ μεταφέρανε
στρατιωτικὰ τμήματα καὶ πολεμικὸ
ὑλικὸ για λογαριασμό του.
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Κάτω ἀπὸ τη συνεχη πίεση τοι)
ἀντάρτικου στρατοῦ, oi κατακτητὲς
καὶ τα ὄργανα τῆς κυβέρνησης τών
Κουΐσλιγκς περιορίζονται στα
μεγάλα αστικὰ κέντρα καὶ μεγάλα
ὅᾟβλῗιζῧερῗνλδαιίξάῗC Δημιουρ γε Ῑται
ι’] «Ἐλεύθερη Ἑλλάδα» τῶν
βουνών, ποὺ τὴ φροντίδα της
ἀναλαμβάνει τὸ ΕΑΜ. ’Ἀπειρα εἶναι
τα προβλήματα ποὺ πρέπει νά
άντιμετωπιστοῡν καὶ πρὶν άπὸ ὅλα
ἡ ὸργάνωση τῆς διοίκησης σὲ
χωρια καὶ πόλεις. Για τὴν ανάδειξη
τῶν τοπικῶν αρχὼν αποφασίζανε
ὅλοι oi κάτοικοι με τη συνέλευση
τους. Στη φωτογραφία συνέλευση
τοῦ χωριοὺ Μεγίλω (τώρα
Δροσάτο) στῆν περιφέρεια
Πετριλίων στά ”Αγραφα, "Ava/£17
τοῦ 1944. Ἀλλά καὶ στην ἁνάδειξη
τῶν άνωτέρων διοικητικὼν
ὀργάνων συμμετέχανε ὅλοι oi
κάτοικοι, ὅπως σι’ ἑκλογὲς για τὸ

Ἐθνικὸ Συμβούλιο ἢ τὴν ΠΕΕΑ. (Στη
φωτογραφία ἐκλογικὸ κέντρα ατη
Βίνιανη ὰρχὲς τοῦ 1944).
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Ἀπ’ τὰ δυσκολότερα ἀλλὰ Kai πιὸ
ἐπείγοντα προβλήματα 1100 ἔχει ν’
αντιμετωπίσει ή Κεντρικη
Ὀργάνωση οτην Ἐλεύθερη
Ἑλλάδα εἶναι ή περίθαλψη τών
ανταρτών 1100 αρρωοταίνουνε ἢ
τραυματίζονται. Ta με’σα εἶναι
ἐλάχιστα, ὑποτυπώδη, γιατῖ
λείπουνε γιατροί, νοσοκομοι,
ἐργαλεῖα καὶ φάρμακα. Ἀκόμα Kai
χῶροι. υΟμωνς κι αὐτὸ τὸ

ἕθρᾶῗῦᾍίίὲ ,ἶὲἴὲἓῖἓὲιέᾌεἦΖΧια-,ν
γιατρών στὸ βουνὸ καὶ τη
μεταφορὰ άκόμα κι ὁλόκληρου
συγκροτημένου χειρουργείου ἀπ’
τήν Ἀθήνα στὴν ”Ελεύθερη Ἐλλάδα,
1100 ἔγινε τὸ χειμώνα τοῦ 7943
μέσω Χασιας. Ἕτσι λειτουργήσανε
σε πολλὲς περιοχὲς τῆς Ἐλεύθερης
Ἕλλάδας πλήρη αναρρωτήρια καὶ
νοσοκομεῐα, ὅπως αὑτὴ f] αἴθουσα
χειρουργείου στὸ Μεγαλο Χωριὸ
Εὑρυτανίας, αρχὲς τοῡ 7944.

Τὰ προβλήματα καὶ οιΙ ανάγκες ποὺ
πρεπει ν’ αντιμετωπιοτοῡνε στην
Ελευθερη Ἐλλάδα εἶναι πολλὲς καὶ
ποικίλες. ‘O πληΘυσμός

αὐθόρμητα Θά δώσει o’ αυτὲς ὅλες
του τις δυνάμεις. Στη φωτογραφία
κατοικοι τῆς περιοχῆς, με τήν
καθοδηγηση τοῦ μηχανικοῦ τοὺ
ΕΛΑΣ ἑπισκευάζουνε τη μεγάλη

γέφυραι τοῦ ”Αξιού 1100 εἶχε
υποστει ζημιες μετα απὸ ε’πίθεσή
των ανταρτων ἐναντίον τῆς

γερμανικης φρουρὰς.
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Ἡ μαχητικῆ καὶ μορφωτικῆ
ψυχαγωγία ἀποτελεῖ ἀνάγκη για
τὸν άγώνα. Ἀπὸ νωρίς
δημιουργοῦνται στῆν Ἐλεύθερη
Ἐλλάδα ὀμάδες ψυχαγωγίας 1100
μετακινοῦνται σὲ διάφορες
περιοχὲς σκαρώνοντας
παραστάσεις σὲ αὐτοσχέδια
Θέατρα, σὲ κλειοτοὺςχώρους ή στὸ
ὕπαιθρα ὅταν τὸ ἐπιτρέπει ὁ
καιρός. Στὸ πρόγραμμα θεατρικὰ
σκὲτς ή Kai ὁλόκληρα ἔργα,
ἀπαγγελίες, τραγούδια. Μὲ τὶς
ὁμάδες αὺτές, πολλα ὀρεινα χωρια
τῆς χώρας βλέπανε για πρώτη
φορὰ θέατρα. Στῆ φωτογραφία ῆ
χορωδία τῆς Σχολής Ἐφέδρων
Ἀξιωματικών τοὺ ΕΛΑΣ σὲ
καλλιτεχνικῆ ἐκδήλωοη στῆ Ρεντίνα,
ἀρχὲς τοι) 1944.

Ὀ καλύτερος κλῆρος τῆς Ἑλλάδας
στάθηκε στῆ μεγάλη του
πλειοψηφία στὸ πλευρὸ τοὺ λαοῡ
κι ἀγωνίστηκε μαζί τοι) ἐναντίον
τών κατακτητών. Πολλοὶ παπάδες
πολεμήσανε άκόμα Kai μὲ τὸ ὅπλο
στὸ χέρι κι εἶναι γνωστὲς 0i
περιπτώσεις τοῦ παπα-Λευτερια ἢ
τοῦ παπα-Ἀνυπόμονα, 1100 εἴχανε
ἐνταχτεῖ σέ μάχιμες ὸμάὅες
άνταρτῶν Kai πήρανε μέρος σὲ
πολλὲς ἐπιχειρήσεις, Στὸν ἀγώνα
ὲνταχτήκανε Kai μερικοὶ ίεράρχες,
δυστυχῶς λίγοι, 1100 ή παρουσία
τους ὅμως στῆν Ἐλεύθερη Ἑλλάδα
εἶχε μεγίστη σημασία ἀλλὰ κι
ἐπιρροὴ σὲ μεγάλα τμήματα τοῦ
πληθυσμοῡ. Ἀναμεσα εἰ αὐτοὺς oi
ῆρωίκοῐ Μητροπόλίτες Κοζάνης
Ἰωακεὶμ Kai Ἠλείας Ἀντώνιος μὲ
τοὺς ἀρχιμοινδρίτες βοηθούς τους,
1100 τοὺς βλέπουμε ὲᾶᾶ) στῆν ἔδρα
τῆς ΠΕΕΑ, τις ἱστορικὲς

’

Κορυσχάδες, τῆν ”Ανοιξη τοὺ 1944.
Στῆ διάρκεια τοῦ ἐμφυλίου
’,πολέμου κι oi 600 αὐτοὶ ἱεράρχες

διωχθήκανε ἀπ’ τὶς Μητροπόλεις
τους καὶ ὑπέστησαν πολλοὺς
κατατρεγμούς. Μπήκανε στὶς
καρδιὲς τῶν τίμιων ἀγωνιστῶν Kai

μείνανε ἔτσι στῆν ἱστορία.

’”Ολες 0i

φωτογραφίες
στὸ κόμματι αὐτὸ μας
παραχωρηθήκανε

ἀπ’ τὸν Σπυρο Μελετζή
και θα περιληφθοονε
στὸ Λευκιιιμιι ιῆς Ἀνιιστασης

1100 ἑτοιμάζει ο καλλιιεχνης.

23

Παράποιό

Η ΤΕΧΝΗ
ΣΤΗΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Χρόνια τριάντα τώρα (αἰῶνες παραμύθι) μετα τῆν «ἀπελευθέρωση»

,

ἐκείνη τοῦ ’44 καὶ άκόμα σαν να
μὴν ἔγιιέ τίπστε.
Συλλσγικῆ καὶ ατομικί] μνήμη
πληγωμένη καῖ προσβεβληγιιένη,
σταμάτησε να λειτουργεῖ.
Τρόμαξε σὰν καρὸερίνα στὸ κλουβί
τῆς. Σωπασε. Κουκουλώθηκε καὶ
θάφτῆκε.
Πιὸ σωοτα «τὴν ἔθαψαν».
Δούλεψε 10 ἀνάποὸο.
1941-1975, χιλιάὸες χρόνια τώρα
κι άκόμα τρέμων ἀναφέρω γραφτα
ἔστω κι ἕνα ὄνομα, ἀπ’ αὐτοὺς τοὺς

καλοὺς ἀγωνιστὲς που ἔχουν 10
προνόμιο νά ὑπάρχουν άκόμα στῆ

Τόύ Τώνη Π. Σπητέρη

Ἐλπίζω για. ὅλους στὸ μέλλον τῆν
”Αποκατάσταση.
Κι άκόμα γι’ αὐτὴν τῆν ταλαίπωρη
Ἶστορία πού καταντήθηκε στραβή,
κουτσῆ κι ἀλλοίθωρη. Πεσμένη
ἀνάπόὸα καὶ καταγῆς. Ta χάλια της.
Kai μὴ χειρότεραι]
(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ γράμμα ἑνὸς φίλου)

“H εἰκονόγράφηση τοῦ ἀρθρόυ αὐτοῦ εἷναι ἀπὸ παράνομα ἀντιστασιακα έντυπα τῆς κατοχῆς καὶ θα περιληφθόῦνε στὸ μεγάλό λεύκωμα «“Η Τέχνη στῆν Ἀντίσταση» πού έτόιμάζει τὸ
«ANTI».
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Καρτα (77 X 12,5 ἐκ.) 1100 κυκλοφόρηοε στῆν Ἀθήνα τὸ Σεπτέμβριο 100 1944 μετὰ τῆ θυσία τῶν τριῶν
Ἐπονιτῶν τοῡ Ὑμηττοῦ.

_ ᾗ χόα 14101110 [γάῤ ἐφιῖὶίκκὲι,
BMW/Maxim»; 04/14/1017;

κ
Μαί 22h? ἕολοῦῗέμῶῖ ὣς θ’ ἦῆ φῶλᾶ
ἐξ i‘ﬂw'ar ,Εὖ Mac/r εἶσί ”JUL,
ῥόχθει γτα 12v 1723/ κήῆίωῇὢῑγ
.I‘f/q' ἶλλκτκθαῖ Warm/1%? 17],ιὸῧά

,ἐίιπξπμ κλαγῑῡηῆσᾴ, [1650422121
..τ- mm ἔφη 50/4/4de (11/M7
ἴω) μωρόν m7 όῖκνθκταῑκ κθῖαῶὲβι(

550174102, 04?),φίᾶ, 5 φθθθια ἷῖ «2:42,
'vjﬂdléﬁ/{éﬁj ἹΟΕὮἸΤᾸ ἇῖἷῖωἶθ ’5)ςᾷ μείγθας

τινας( εᾶ {II/V4 μά] ,λ Ξζβῖἕβκιξ art/0;"

’

Στα χρόνια έκεῑνα, «τα μαῦρα χρόνια», τότε «ποὺ οἱ
ἅνθρωποι ξεχώριζαν ἀπὸ τα ζῶα, μόνο ἀπὸ τὴ φτιαξια
ποὺ ὁ Θεὸς τοὺς έδωσε», έπνιξε τῆν Ἀθήνα 0 μεγάλας
λιμός.
Οἱ χορτάτοι έμεναν κλειδαμπαρωμένόι στα σπίτια

τους. Οἱ ἄλλοι, αἱ πολλοί, ἦταν στὸ πεζόδρόμι, στητόὶ
μπρόστα στα τανκς καὶ τα ντόυφέκια τοῦ κατακτητῆ.
Μάχόνταν για ψωμὶ καὶ για λευτεριά.
Ἀπ’ ·ὅ,τι ξέρόυμε, εἶναι στὶς ἀρχὲς τοῦ 1943 πού μερικόὶ σπόυδαστές καθὼς τύπωναν στὸν πόλύγραφό ἕνα
παράνομα φυλλάδιό, δόκίμασαν να βγάλόυν καὶ ἀφίσσες
για τόιχόκόλληση. Ἀπὸ τότε τὶς σχεδίαζαν, τὶς χάραζαν
καὶ -’στῆν ἀρχὴ τουλάχιστό - τὶς τόιχόκόλλόῦσαν οἱ
ἴδιοι. Κι εἶναι αὐτὸ πάλι τὸ συνεργεῖο πού, στὶς 25 Μαρτίου 1943, κυκλόφόρησε καὶ τὸ πρῶτα παράνομα Ἐαμικὸ
λεύκωμα, όχτὼ σχέδια διαφόρων καλλιτεχνῶν, μέ τίτλο
«Ἀπὸ τοὺς ἀγῶνες τοῦ ἑλληνικόῦ λαοῦ». Τὴν ἴδια μέρα,
μέ τῆν εὐκαιρία τῆς ἱστορικῆς διαδήλωσης μπρόστα στὸν
”Αγνωστο Στρατιώτη, ὅπου χιλιάδες Ἀθηναῖοι πλημμύρισαν τοὺς δρόμους μὲ ζητωκραυγές καὶ τραγόύδια, φανερώθηκε καὶ ἡ πρώτη ἀφίσσα, έργο μεγάλων. Τὸ θέμα
της ἐθνικὸ καὶ ἀντιστασιακό; στὸ βάθος ένας μεγάλας
ἥλιός καὶ καταμεσὶς τὸ θρυλικὸ «”Οχι». Στὸ πρῶτα πλάνο
κυμάτιζε ἡ γαλανόλευκη. Στὸ ἐπάνω καὶ κάτω περιθώριό,

.
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ἁντιστασιακα συνθήματα.
’ζ
Τὸ 1942 ὁ ἀγώνας για τὴν έπιβίωση, ηταν
ἡ βασικῆ

,ςῖ

,.

,-

· ζχ υς ”I

ὲπέὃέῗνξῒάνιση πάλη μέ τὸν πάνοπλό κατακτητῆ πού έπιἔίιροῦσεὲνα ἐξανδραποδίσει τὸ λαό, εἶχαν κινητόπόιηθεῖ

ατα μ σα.

·

Ἔντυπα κάθε λόγῆς καὶ οἱ ὲπιγραφές στοὺς τοίχους

i «καθόριζαν τὸ στόχό τῆς καθημερινῆς πάλης, διατυπώνόνf ᾗ τας λακωνικὰ ἐθνικὰ καὶ ἀντιστασιακὰ συνθήματα.

μ
Δημοσιεύτηκε στῆ «Νέα Γενιά» τῆς 22 100 Μάρτη 7943. (74,5 X 12.5 ἐκ).
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υ (5 XBéK.)10 0 1943.

Ἀφίσα (27 X 21) 1100 το ιχοκολλήθηκε στῆν Ἀθήνα τὸ καλοκαίρι το 0 1944.

ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΦΡΟΝΪΙΣΤΕ HA. ΤΟΥΣ· ΑΝΤΑΡΤΕΣ MAE
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ .
Κάρτα (77 X 8,5 ἐκ.)το ῦ 7943 για τῆν ένίοχυση 1 αὐ ἀγώνα.

Κουπόνια ἐράνου τῆς ΚΕ τοῦ ΕΑΜ τ“ο ῡ

1942. ζ
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Ἐφημερίδα «ΕΦΟΔΟΣ» τῆς ΕΠΟΝ Θεσσαλονίκης

ἄλλα ύλικά, ἀνάλογα μέ τα αὐτοσχέδια καὶ πρόχειρα εκτυπωτικὰ μέσα, τὸ διαθέσιμό χρόνό, τὸν πρόορισμο.

τῶν χωριῶν καὶ τὶς μαζικὲς ἐκτελέσεις, τοὺς δόλοφόνημενόυς ἥρωες. Ἀλλα καὶ τὴ λεβεντια καὶ τῆν παλληκαριόια
δράση τοῦ μαχόμενόυ λαοῦ.
,
‘
”Εργό δοκίμων ἢ αὐτόσχέδιων καλλιτεχνῶν, άκόμα καὶ
λαίκῶν ζωγράφων 1101‘) ξεπῆδησαν αιγὰ σίγα 011g’avv01:
κίες, στὶς πόλεις καὶ στῆν ὕπαιθρα, έργο πρόορισμενο για

Ἀλλα καὶ σέ λευκώματα ἢ καλαίσθητα εἰκόνόγραφημενα

τὸ λαό, δέν μποροῦσε να ἔχει «ὑψηλές» καλλιτεχνικες

βιβλία, χαράγματα σέ ἐπίσημα ἢ παράνομα περιόδνικα, με

ἐπιδιώξεις. Εἶναι μια μαρτυρία, μια τέχνη-ντόκόυμεντο
καὶ φέρει ὅλα τα χαρακτηριστικά της; ἀμεσότητα της στιγμῆς, πρόχειρότητα τῆς βιασύνης, τραχύτητα τοῦ αυθόρῑ

Ἀργότερα πρόστέθηκε τὸ «χωνί», 1101‘) ἀντηχόύσε μὲς
στῆν πνιγερῆ νύχτα. Μαζὶ μ’ αὐτα ἡ εἰκόνα σεβκαθε

μόρφήῑ ἀφίσσες καὶ ἀφισσέτες, μονόχρωμες ἢ πόλυχρωῑ
μὲς, Χαραγμὲνες στὸ ξύλα, τὸ »λινόλεόυμ, τὸ λάστιχό και

{HIGH/WHOM ἢ ἀνόιχτές νύξεις, σὲ σφραγίδες καὶ ενσημα
για τὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυεῃ τοῦ ἀγώνα.
"Av πρόσθέσόυμε στα παραπάνω ὁρισμένες πρόσωπό-

ΥΩαφίὲς μελλόθανάτων σκιτόαρισμένες ἀπὸ κρατόυμενό
ἀγωνῑῡῑὴ Οτὴν Κέρκυρα, ὣς καὶ διακόσμῆσεις διαφόρων
Χώρων Οΐὴν Ἐλεύθερη Ἑλλάδα, θα έχόυμε περίπόυ μια
aux/01111111] εἰκόνα για τὴν τεράστια πρόσφορα τοῦ καλλιτεχνικοῦ δυναμικόῦ στῆν κατεχόμενη Ἑλλάδα.
,
Ἀξὲχαῡῑὲς θα μείνόυν καὶ οἱ <<μεγαλότόιχόγραφιες>>
ποὺ κατα καιροὺς ἀντίκρυζαν οἱ Ἀθηναῖοι σέ κεντρικες
καὶ συνόικιακὲς πόλυκατόικίες, σὲ προσόψεις καὶ σε ρα-

χες σπιϊιῶν. Ἑντυπωσιακὲς για τὸ μέγεθός καὶ τῆ συνθημαῖἳγραφία τους, ἀλλα καὶ για τὴν ἀνῆκουστη τόλμη τῶν
κα

_ LTEXVCW πού, άψηφώντας τὸν κατακτητῆ, τὶς φιλότεχνόυ σαν ὀινεβΟῐόμένόι σὲ ψηλές σκάλες, ἐνῶ τοὺς παρα-

μητόυ λόγου, Ἐπειδὴ δέν εἶναι μόνάχα παραῡῇαῖῑκῖἰ
ἀπεικόνιση ἀλλα καὶ μήνυμα, συνδέεται ἄμεσα και με τό
λόγο. Ἡ έμφαση δίνεται στὸ κύρια μέρος τῶν στόιχειων
τῆς εἰκόνας, δημιουργώντας μια ἰδιότυπη σύντΟξξἿ-

Ὑπερισχύει ό κεντρικὸς πυρῆνας τοῦ θέμαῑῡς,
5"")
τικὸ στοιχεῖα.
’
Ι
Τὸ ὐλικὸ

άπλόποιεῐται καὶ σχηματοποιεῖται κάθε έμμεΟΟ
ἢ βΟηθη-

αὐτό, μόναδικὸ σέ ·ὅλη τῆν Εὐρώπη,1μολῑς

τώρα, ὅσα διασώθηκε, ξανάρχεται στὸ φῶς
τῆς ἡμερας;
Εὐχή μας καὶ εὐχὴ ὅλων τῶν ἀγωνιστῶνῑ ἡ δημιόυργια

ἑνὸς Μουσείου Ἐθνικῆς Ἀντίσταοης κατα τὸ πρότυπό
ὅλων τῶν ἄλλων λαῶν ποὺ σεβάστηκαν τὴν Ἵστόρία τόυς.

στεκε’ σκορπῑῡμὲνη ἕνα γύρω, ἡ φρουρὰ τῶν ἐνόπλων

συὙαὙωἫῡῑῶν τους.
:Hw," μῑὰ βροντερὴ καὶ ἀδέσμευτη φωνὴ ποὺάντη-

x0005 @8001 στῆν εὐαισθησία καὶ τὸ συναίσθημα, Ἐντυ“(”“Pqi‘c‘ra‘t ἁπότύπωνε στὸ μάτι, τοὺς καημόύς, τὶς λά-

x1dgeg, 11g ἐλπίδες, ἀλλὰ καὶ τὴ δίψα για λευτερια και για
101
”9°59MéVOt καὶ ποδόπατημένα ἰδανικα ἑνὸς περήφανόυ

λαόυ πού στέναζε χρόνια ὁλόκληρα κάτω ἀπὸ
τις

ὃωξΙἚὲϊὲρίες, τοὺς κατακτητὲς καὶ τοὺς συνεργάτες τους.
Ωῑδχόμενό τοῦ εἰκόνόγραφικόῦ ὑλικοῦ, άλλάζε

· ἀνάλογα ιξὲ τὸ χρόνό, τὶς ἀνάγκες, τὶς ἱὸερλογι
κὲς “MSW
θυνσεις της* στι

γμῆς, ἀλλ
- κυκλοφόρόυσε, ὕπαιθρ α καὶ μὲ τὴν περιοχὴ ὅπου Θὰ
α ἢπολιτεία.
·
Απόθανάτιζε τὴ ζόφερῆ καθ
ημερινὴ π9οὝμθῑῑῑκότητῗχΣ
,τὸ Mid, τις διαδηλώσεις,
τὰ μπλόκα, τοὺς ἓμπρησμου
ς

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

.
,
Ἐλά
χιστα εἶναι τα κείμενα τὰ σχετικα μέ τῆν téxvn
s
ῡῖὴν, Mum?“Αναφέρόυμε ὅσα μᾶς εἶναι γνωστὰ καὶ ποὺ
χρι]οῑμο7ῐοῑησαμε’ éxtog
ὸ τα

εἰκόνόγραφημένα λευκώματα

βιβλίαῑ
,
,
Σπ. Β α σ ι λείου, Οἱ καλλιτεχνεςκαὶ
στῆν
κατοχή- “59- « Ελευθεθα
Γράμματα» 5.5.45
Σ . Κ α λ λ έ ρ γ η ς , Ἡ τέχνη στῆν Ἀντίστασ
η, Περι << Ἐπί 0511391101] Téχνης» 1:. 10 (195

5) 0. 274—278.
Γ. Πετρῆ ς, Οἱ καλλιτέχνες στῆν
πάλη για τὴ λευτεριά. «”Εΐῐῑθεῖ
ώρηση τέχνης» τ. 87-88 (1962) (Ἡ πιὸ ἐμπε
ριστατωμένη μελετη που
ὃ ημόσιεύτηκε ὣς τώρα)> σ. 386-401

A. T ά σ a o ς , Ἡ Τέχνη τῆς Ἀντίστασης.« Ἀρχεῑο Ἐθνικ

ῆς Ἀντίσῒα·
σης», τόμ. Α’, τ. Ι (1946) σ.
50-52.
Χρησιμοπόιήσαμε ἐπίσης ὁρισμένες 71900101111115; μαρτυρίες ἀγωνιστ
ῶν.
Ἀθήνα, 8.9.75
Τώνης Π. Σπητέρης
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III/Ill

ι
«Μικρό μουπροσφυγόπουλο,
φτωχό μου ἀγγελούὸι,
σὲ σὲ χαρίζω τοῦτο τὸ τραγούὸι.
’Ήσουν χλωμὸ κι ἀγέλαστα,
ὅταν 0’ εγνώρισα, με μάτια βουρκωμενα,
ἅπλωνες 10‘1 χεράκια 001) ποὺ ἠταν πάγωμενα.
Κάπου ζητοῦσες να πιαστεῖς,
ν’ άνθίσεις, να στεριώαεις

Μικρό μου προσφυγόπουλο,
φτωχό μου ἀγγελούὸι,
ἔκλεισα μὲς στὴν ψυχὴ βαθεια
_
τὴν πρώτη σου θλιμμένη τὴ ματιά.
Καὶ τώρα πού σὲ βλεπω
στὸ πέρασμα τοῦ χρόνου,
να στέκεσαι μπρόστα
χαρούμενο, μὲ γελαστὴ ματιά.
εἶναι ἡ χαρά μου ἀπέραντη
πού 0’ ἅπλωσα τὰ χέρια, καὶ
μαζὶ μὲ ἄλλα χέρια φιλικὰ
ὁιώξαμε κάθε λύπη μακριά,
σοῦ ξαναὸώσαμε τὸ γέλιο, τὴ χαρά».

Οι στίχοι τόῦτοι δέν έχόυν βέβαια καμιαν
ἰδιαίτερη ἀξίωση. Εἰναι απλόικόὶ κι ἀδέξιοι.
ἰσως, ἀλλα αὐθόρμηται, γεμάτόι συγκίγηση.
στόργῆ καὶ ἀνθρωπιά ὅπως γεμάτη στοργὴ καὶ
ἀνθρωπια εἶναι ἡ δασκάλα ποὺ τοὺς ἔγραψε καὶ
τοὺς ἀφιερωσε στα μικρά της προσφυγόπόυλα
στὸ νηπιαγωγεῖό «Μάνα» Καὶ 101 «χέρια τα φιλικα» δέν ῆταν μόνάχα τα δικά της. Ηταν καὶ οἱ
άλλες δασκάλες καὶ όί νηπιαγωγόί, ὅλοι οἱ
εὐαίσθητόι άνθρωπόι, πού έσκυψαν μέ ἀγάπη
καὶ στοργὴ πάνω στὸ κυνηγημένό παιδὶ τῆς Κύπρου, για να διώξουν τῆ θλίψη 01110 101 μάτια
101) καὶ να ζεστάνόυν τῆν παγωμένη του καρ- ’
δούλα.
28

Οἱ μνῆμες στοὺς μεγάλους εἶ’
πέρασε ἀπὸ τότε 1101‘) έγινε τὸ μεγά
συζητάνεάκόμα στὶς μεγάλες πόλυ
Συζητᾶνε, ἀτέλειωτα, παζαρεύόυκ

Κι’ ἐκεῖ στῆν Κύπρο, στοὺς κο
νηγημένα, ξεριζωμένα ἀπὸ τα 01
πίσω στα χωριά τους. Στα μάτια τ
άπαρία’;’Δ Γιατί; Καὶ μέσα στῆν ψυ;
φόβερὲς εἰκόνες 01110 τὶς σφαγές,“ι
τὶς βόμβες Ναπάλμ.
Ἐκεῖ, στοὺς καταυλισμόὺς τῆς
θυμοῦνται, μιλᾶνε, έκφράζόνται, “
γάλων, ἰδωμένα μέσα ἀπὸ τα μάτι(
παιδιῶν, παίρνόυν διαστάσεις τρ(
"Ag μπόραῦσαν οἱ μεγάλαι ὁλέ
τόῦτες τὶς μαρτυρίες τῶν παιδιῶν

νΜόΥΝτΑι
Τῆς ”Ελσης Μαλικέντζου

ναι συχνὰ ἀδύνατες... Ἕνας χρόνος
λα έγκλημα στῆν Κύπρο... Οἱ μεγάλοι
τελεῖς α’ίθουσες, στὶς μεγάλες χῶρες...
', συμβιβάζόνται.
,ταυλισμόύς, ἑκατοντάδες παιδιὰ κυιίτια τους, περιμένόυν να γυρίσουν
ους καθρεφτίζεται μιὰ πίκρα καὶ μια
(ι τους έμειναν βαθια χαραγμένες οἱ
ὶις βιασμόὺς καὶ τὶς πυρκαγιές ἀπὸ

Σάββατα ἀπόγευμα, 28 τοῦ Ἰούνη, στὸν
καταυλισμὸ τρῦ Σταυροῦ, στὸ Στρόβόλό τῆς
Λευκωσίας. Εἰναι ῆ τελικὴ γιόρτῆ στὸ νηπιαγωγεῖΟ «Μάνα».

Μπραστα στὸ μεγάλα άντίσκηνό, που στεγάζει τὸ Νηπιαγωγεῖο, στὸ κέντρα ’τοῦ καταυλισμόῦ, στήθηκε μιὰ πρόχειρη σκηνῆ μέ κασόνια
για να παίξουν τα παιδιά. Οἱ καλεσμένόι, έπίσημόι καὶ πρόσφυγες, εἶναι στριμωγμένόι

ςιζύπρόυ, ἕνα χρόνο μετά, τὰ παίδια
ςωγραφίζόυν. Τὰ ἐγκλήματα τῶν μεικαὶ κείνη τῆν ἰδιαίτερη α’ίσθηση τῶν
ιμαχτικές... η
κληρης τῆς γῆς να σκύψουν πάνω σέ

ἐπάνω σέ πάγκόυς. H γιόρτῆ άρχίζει... Εἶναι

.

μια παράξενη γιόρτῆ, πού χαράζεται άνεξίτηλα
στῆ μνήμη. ”Ολόι παίρνόυν μ,έρος; Δασκάλες,
παιδιά, μανάδες, ό έκφωνητῆς τοῦ Ρ.Ι.Κ, δ
ὑπουργὸς Παιδείας. Κοινό; ἡ πρόσφυγιὰ ὁλό-

WmΤὸ πρόγραμμα άρχίζει μέ τα μεγαλύτερα κόριτσάκια τοῦ νηπιαγωγείαυ. Τραγόυδοῦν καὶ
χορεύόυν τῆ «Χωριατόπόύλα». Εἶναι ντυμένα
μέ τῆ στολῆ τῆς Κύπριας χωριατόπούλας. Κάτω
ἀπὸ τις ριγέ ὑφαντές φουστίτσες ξεπροβάλλόυν
τα άσπρα, μακρια βρακάκια μὲ βόλὰν ἀπὸ
ἀσπρόκέντημα. Εἶναι μια νότα γραφικὴ μέσα σ
ἐκεῖνό τὸ ἀπίθανα σκηνικὸ ἀπὸ κασόνια,
παράγκες καὶ τσαντῆρια.
,Μετὰ τῆ «Χωριατόπόύλα» βγαίνουν στῆ
σκηνὴ καὶ τ’ ἀγόράκια. ΓΙιασμένα χέρι χέρι μέ
τα κόριτσάκια, κάτω ἀπὸ ἕνα σχέδιό, πού δείχνει ένα σπίτι μέ αὐλή, τραγόυδόῦν τὸ «Σπιτάκι».

,

-.

«Μικρό μου σπιτάκι,
πόσο, πόσο α’ ἀγαπῶ...

Κι ἂν οἱ Τοῠρκοι μᾶς χώρισαν,
κι ἃν άκόμα μέσα μπῆκαν,
. μὴ λυπᾶσαι, θα γυρίσω.
Θα γυρίσω ξανὰ
σὲ σένα γλυκιά μου φωλιά».
Τὸ τραγόύδι τοῦτο, πάνω σέ μελωδία πολὺ
γνωστοῦ χριστόυγεννιάτικόυ τραγουδιόῦ, ἀναπόφευκτα ξυπνάει. ἀναμνήσεις ἀπὸ μέρες εὐτυχισμένες, γιόρτινές. Τὸ ὀνειρόπόλημα γίνεται
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πιὸ πικρό. Στόῦς πάγκους οἱ ἅνθρωποι μόιάζόυν να πέτρωσαν. Καὶ τὰ δάκρυα ποὺ τρεμοπαίζόυν 0’ έκεῖνα τα βαθουλωμένα μάτια,.κα-

.

θὼς τὸ βλέμμα τόυς ἀγκαλιάζει τὰ παιδιά τους,
κυλάνε κάτω ἀπελευθερωμένα, ὅταν οἱ ἴδιες όὶ
μανάδες τῶν νηπίων ἀνεβαίνουν στῆ σκηνῆ κι
ἀρχίζόυν τὸ δικό τους μέρος, μιὰ ὅμαδικῆ
ἀπαγγελία; «Τὸ σπίτι μου τὸ πατρικό». Στέκόνται σὲ ἡμικύκλια μέ τῆ δασκάλα στῆ μέση. Ἀρχίζει ἡ πρώτη;

<< Ἂν ὅλα 161 71016161 τῆς γῆς
πιάναν γερὰ161 χέρια,
κορίτσια ἁγόρια στὴ σειρὰ
καὶ στήνανε χαρά
6 κύκλος 661 γινότανε πολὺ-πολὺ μεγάλας
κι ὁλόκληρη τὴ γῆς μας θ’ άγκάλιαζε θαρρῶ».
Ἶ-Ιταν ἕνα ξάφνιασμα. Τὸ γαϊτανάκιὶ T61 νήπια τραγόυδαῦσαν ζωηρα μαζὶ 118 τὶς δασκάλες
τους. Στὶς παιδιάστικες αὐτές φωνοῦλες, αὐθόρμητα, ἧρθαν να πρόστεθόῦν οἱ φωνές των
μεγαλύτερων παιδιῶν τοῦ καταυλισμοῦ, πού

,«Εἰς 16 Δίκωμο, στὴ Μόρφου,
παρακολουθοῦσαν τῆ γιορτῆ;

Στῆν Ἀφάνεια, 016 K07101511, 16 3001/6
ἔχω ἀφήσει ἕνα σπίτι
ἐκεῖ 016 ὄμορφο χωριό».
Οἱ στίχοι τὸ ’ίδιό ἀπλόῖκοί, αὐτοσχέδιοι σχεδόν.
Παίρνει τὸ λόγό ἡ δεύτερη;

«Ἂν ὅλα 161 71016161 τῆς γῆς
φωνάζαν τούς μεγάλους,
κι ἀφῆναν 161 γραφεῖα τους
καὶ μπαῐναν 016 χαρό,
6 κύκλος θα γινότανε άκόμα πιὸ μεγάλας,
καὶ ὁυό φαρές τὴ γῆ μας 6’ άγκάλιαζε θαρρῶ».

«Στῆν καρὸιά μου εἶναι κλεισμένα
τὸ σπίτι μου 16 7101191716
ποὺ εἶχε γιασεμιά καὶ κρίνα
καὶ τὴν αὐλή μας σκέπαζε ἕνα κλῆμα».
Συνεχίσει ῆ τρίτη, ῆ τέταρτη, ἡ πέμπτη, ἡ
έκτη... Στέκόνται ἐκεῖ, πάνω στα κασόνια, ἀγκαλιασμένες όι νέες μανάδες, οι ξεριζωμενες Κι
ἡ μακρόσυρτη αὐτῆ ἀπαγγελία ἀπὸ θρῆνος γί-

νεται όνειρόπόλημα, ἀπὸ όνειρόπόλημα γίνεται
ἐλπίδα.

«Θα σημάνουν τότε οἱ καμπάνες χαρωπά,
θα γελάσουνε 161 πρόσωπα ξανά,
σα θα σμίγουμε καὶ πάλι 0161 617101 μας τὰ χωριά.
Τῆς λευτεριᾶς καὶ τῆς ὁουλειᾶς γλυκὸ τραγαύὸι
6’ άκουστεῖ

Τὸ τράγόύδι δυνάμωνε, άπλώνόνταν σ’ ὅλό
τὸ χωρό, συνέπαιρνε μικροὺς και μεγάλους.
Ἀνάμεσα στα τσαντῆρια και τὶς παράγκες θλιβερῆ κατάληξη τῆς συμφοράς πού χτύπησε
τῆν Κύπρο - τραγόυδόῦσαν τα παιδιά. Ὀλα τα .
παιδιὰ τοῦ καταυλισμοῦ. Κι ἦταν σα να τραγόυδόῦσαν ὅλα τὰ κυνηγημένα παιδιὰ τῆς Κύπρόυ.. Τα παιδιὰ ειναι τα μόνα πού δέν’έφταιγαν 08 τίποτα.. ,Κι εἶναιτὰ μόνα που τίποτα δέν
μπόραῦσαν να κάνόυν για να έμπόδίσόυν τῆ
συμφορὰ πού τα χτύπησε... Κι ὅμως εἰναι καὶ 1(‘1
μόνα ποὺ ή συμφορὰ 1015171 θα τὰ σφραγίσει
ανεξίτηλα. Καὶ τώρα, 118001 ἀπ’ τὰ χαλάσματα,
εἰναι τὰ μόνα πού μποροῦν καὶ στέλνόυν μηνύματα ἀγάπης, εἰρήνης κι ανθρωπιάς...

Καὶ ἡ Κύπρος μας ξανὰ 6’ άναστηθεῖ».

«Θαρχόταν τότε 161 πουλιά,

Ψηλὰ στὸν όύρανὸ τοῦ καταυλισμοῦ πετοῦgigs-90g χαρταετόί... Ὁ ἐκφωνητὴς τοῦ ΡιῙιΚ

«Τοῦτό τὸ χῶμα εἰναι δικό μαςέ Δέν μπό-

ραῦν να μᾶς τὸ κρατοῦν ἐπ’ ἀπειρόν. Πρέπει να
τὸ πάρόυμε πίσω. Τὸ προστάξει ἡ ἱστορία. Τὸ
πρόστάζόυν ταῦτα τα παιδιὰ ποὺ έχόυμε ἐδῶ

θαρχόταν τὰ λουλούὸια,
θαρχόταν ἡ άνοιξη
να μπεῖ μὲς στὸ χαρά
6 κύκλος θα γινότανε άκόμα 7116 μεγάλας
καὶ τρεῖς φαρές τὴ γῆ μας 6’ ἁγκάλιαζε 6099(7)». ’

Σέ τούτη τῆ φ’ωνῆ τῶν παιδιῶν,ῆρθε να πρόστεθεῖ κι ῆ φωνὴ τῶν δασκάλων, σαν μια έκκληση
T61 παιδιὰ εἶχαν μαζευτεῖ στῆ σκηνή. Ολα τὰ στίς μανάδες, στοὺς πατεράδες, στὸ λαό, στοὺς ι
παιδιὰ τοῦ νηπιαγωγείόυ, μικρὰ καὶ μεγάλα. ῆγέτες;
_.
’”’Ἠτανεκεῖ πάιδιὰ’απὸ 3 1/2 μέχρι 6 χρόνῶν. H
«‘Ag ἀκόύσόυμε τῆ φωνὴ των παιδιων."Ag
γιόρτῆ τέλειωνε. Κάνανεέναν κύκλα. Η σκηνὴ δώσουμε τα χέρια πάνω ἀπὸ έχθρες καὶ μίση,·,,, -’
δέν τα χωροῦσε καὶ κατέβηκαν κάτω... Κι ἐκεῖ πάνω ἀπὸ ἰδεόλόγίες καὶ πεπόιθήσεις, για 11613;
στὸ ἥσυχα δειλινό, μέσα στὸ χῶρό τοῦ καταυλι- , ξαναδώσόυμε στα παιδιά μας τῆ χαρὰ καὶ τὴν
σμοῦ, 118 τοὺς χαρταετόύς πού πετόῦσαν ψηλά, εὐτυχία, να ξαναφέρόυμε 0’ αὐτῆ τῆν Κύπρο τῆ
ακόύστηκε ένα γνώριμα τραγούδι;
Λευτεριά».
μπροσϊά 11019)L
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Δευτέρα πρωΐ, 30 τοῦ Ἰόύνη, στὸν
καταυλισμὸ «Κόκκινες», ἔξω ἀπὸ τῆ
Λευκωσία; 2’ ἕνα ἀντίσκηνό για 4
ἀνθρώπους εἶναι στριμωγμένα 16
παιδιά. Ἕξω ἡ ζέστη φτάνει τοὺς
.3_6°, μέσα στῆ σκηνὴ τοὺς 40°. K0‘1
εἶναι μόνάχα 9 τὸ πρωι. Η ἀτμό-

σφαιρα εἰναι ἀπόπνιχτικῆ. Κι ὅμως
τα 16 μόυτράκια γύρω ἀπὸ τῆ δασκαλίτσα τιτιβίζόυν ἀνέμελα. Πριν
ἀπὸ ἕνα χρόνό ῆτάν 3-4 χρόνων. Τί
μποροῦν να θυμόῦνται;
- Ἀπὸ ποῦ εἷσαι on111’0;
-Ἀπὸ 16 Μαραθόβαυνο
- Θυμᾶᾳαι 16 σπίτι σου μωρό
μου,’ Πῶς 77101v;
— Εἶχε λουλούὸια.
— 2’ ἀρέσουν τα 101110156101, A0117110;
— N012 710115.
-Ἔχεις ἐὸῶ 10111015610;
— ’0751...
— Μαρία, πεθύμησες 161παιχνιὸά-

κια 0011;
— N01’.
— T1’ παιχνιὸάκια άφησες σπίτι
σου;
- T6 ἁμάξι για τὴν κούκλα.
- Στέλιο θυμᾶσαι τὸ σπίτι σου,·

- Εἶχε 1177710.

Τὰ παιδιὰ θυμοῦνται. Κι ὅταν
τοὺς δώσεις ἕνα πινέλό καὶ μπόγιές,
τὶς θύμισές τους τὶς κάνόυν σχέδιο
καὶ χρῶμα. Για τὸ μικρὸ παιδὶ τὸ

σχέδιό εἶναι μια γλώσσα φυσική, πιὸ
φυσικὴ κι ἀπ’ τὸν έναρθρό λόγο. Στὸ
ξεριζωμένό παιδὶ τῆς Κύπρου, τὰ
τόσα βιώματα κι οἱ ἐμπειρίες ποὺ τοῦ
δημιούργησαν τὸ πραξικόπημα κι ἡ
εἰσβολῆ, ζητοῦν να βραῦν μια διέξόδα. Καὶ μια διέξοδος λυτρωτικὴ
για τὸ παιδὶ εἰναι τὸσχέδιό- γνήσια
δημιόυργικῆ φαντασία.
O Κωστάκης έχει ἕνα γαλάζιο
χαρτόνι καὶ ζωγραφίζει. ”Εχει μπρόστά του δώδεκα χρώματα.
Βόυτάει τὸ πινέλό του μόνάχα
στῆν κόκκινη μπογιά.
- Τίζωγραφίζεις Κωστάκη;

Δὲ μιλάει. Ζωγραφίζει. Τὸ γαλάζιό χαρτόνι γεμίζει κόκκινες μόυτζοῦρες, ἀλλοῦ πιὸ σκόῦρες, ἀλλοῦ
πιὸ ἀνόιχτές. Κάποτε σταματάει. T6
χαρτόνι μόιάζει σα νά ”σταξε πάνω

του αἷμα.
- Τί εἶναι αὐτὸ Κωστάκη,’
- Τάνκ.

—
-

K1 αὐτὸ ἐὸῶ;
Ἀεροπλάνα.
Κι ε’ὁῶ,·
Φωτιά.

— ”Ανθη, πές μου για τὸ χωριό σου.
Τί εἴχατε ἐκεί μωρό μου,“
ξΟἰΚωστάκης εἰναι 3 1ί2 χρόνῶν
- Εἴχαμε τριαντάφυλλα.
ἀπὸ
τῆ Νέα Μηλιά. ”Εκεῖ ποὺ έπεσαν
- Τί ἄλλο εἴχατε,·
- oi ἀλεξιπτωτιστές καὶ έπετέθηκαν
- Κατσίκες.
στῆν Ἀμμόχωστό.
- Εἶχες φιλενάὸες,·
, Ἡ Γεωργία εἶναι 5 1/2 χρόνῶν.
- T7‘7 Μαρία.
Ζωγραφίζει
τὸ σπίτι καὶ τῆν κατσίκα
- Εἶναι ἐὸῶ 77 Μαρία, μαζί 0011;
τους. Κι ἓναν ἥλιο πόὺ κατέβηκε χα— T0...
μηλά, κάτω ἀπὸ τὰ σύννεφα, κοντα
Τα χείλια τοῦ παιδιόῦ σφράγίστηκαν. Τα παιδιὰ θυμοῦνται... Ὁ νοῦς
κι ἡ ψυχή τους εἶναι ριζωμένα στὸ
σπίτι τους, στὸ χωριό τους. Οἱ μνῆμες
σ’ αὐτῆ τῆν ἡλικία δὲ σβῆνουν. Γίνονται ἐμπειρίες, βιώματα, ποὺ
σφραγίζουν ἀνεξίτηλα τῆ ζωή τους.
Καὶ σ’ αὐτὸν ἐκεῖ τὸν τόπο, στῆν Κύ-

προ, ἀπὸ τὶς 15 του Ἰούλη, ὄιρχισε
ἕνα ἔγκλημα σέ βάρος τῶν παιδιων.
Τοὺς σκότωσαν τῆ χαρά, τοὺς κλέψανε τὸ γέλιό... Τις παραφρόσύνες,
τὰ ἐγκλήματα καὶ τὶς ἀπότυχίες τῶν

μεγάλων τὰ παιδιὰ τὶςπληρώνόυν
περισσότερό ἀπ’ ὅλους. Οἱ καταυλισμόί, μέσα- σέ ξερότόπόυς, ’μὲ τὰ
τσαντῆρια ,τὸ ἕνα ὃίπλα στὸ ἄλλο,
. χωρὶς ἕνα δέντρο, μὲτὸν ῆλιό να ξε-

’ρόψῆνει τὸ ,.καλοκαίρι, τὴ· βροχὴ ’καὶ
τὸν ἀέρα να 4μοιστιγιίινουν τὸ χειI μώνα, δέν εἶναι χωρας για να μεγα· , gun/011V,καὶ ν’ ἀναπτύσσονται παι101.

στα σπίτια, τοὺς ἀνθρώπους καὶ 161'
ζῶα.

- Τί ζωγραφίζεις ἐὸῶ Γεωργία;
- Τὴν ἀδελφή μου. Πάει νᾶ βάλει
φαΐ στὴν κατοίκα μας πρὶν φύγουμε.

Τί διαστάσεις να εἶχε πάρει,
ἄραγε, στα μάτια τοῦ παιδιόῦ ἡ
φυγῆ; Τούτη ἡ παιδιάστικη ἄγνοια σὲ
συγκλονίζει.
Τρίτη πρωί, 1 τοῦ Ἰούλη, στὸν
καταυλισμὸ «Σταυρός». Στὸ Νηπιαγωγεῖό «Μάνα» πάλι. Μετα τὸ ξεσῆκωμα για τῆ γιόρτῆ τοῦ Σάββάτόυ,
ὅλα ἔχουν ξαναμπεῖ στῆ θέση τους.
Τὸ ἀντίσκηνο εἰναι ἀτελείωτα.
Αληθινὸ νηπιαγωγεῖό μέ ὅλες τὶς
γωνιέςῑ Τὸ «σαλόνάκι» εἰναι μέ πάγκους σκεπασμένόυς μέ γαλάζιόυς καὶ
ρὸζ καρῶ ἀλατζάδες. Τὸ μικρόσκόπικὸ τραπεζάκι στῆ μέση έχει ἕνα
βάζο μὲ λόυλόύδια, 2’ ἕνα σανιδένιό
χώρισμα κρέμεται ἡ φωτόγραφία τοῦ
Μακάριόυ μέ τὸ χάρτη τῆς Κύπρου
ἀπὸ κάτω. Ἀπὸ πάνω ῆ έπιγραφῆῑ
«Πότε δέν ξεχνῶ».
Κάτω ἀπὸ τούτη τῆν εἰκόνα, μιὰ
άλλη εἰκόνα μ’ ἕνα σπιτάκι καὶ μέ
ἄλλη ἐπιγραφή; «Πάλι κόντά σου θα
γυρίσω». Στῆ γωνια αὐτῆ μαζεύόνται
τὰ παιδιὰ κι ἀκόῦνε τα παραμύθια
τους. Ἐκεῖ τα πρωϊνα κάνόυν τῆν
πρόσευχῆ τους καὶ παρακαλοῦν τὸν
Χριστόύλη να τοὺς φέρει πίσω στὸ
χωριό τόυς... Πιὸ 71890 εἰναι τὸ κου-

κλόσπιτο κι ἀπέναντι τὸ ἐργαστήρι
των ἀγόριῶν. Στῆν άλλη γωνια εἰναι
τα τραπεζάκια για τὶς ὁμαδικές ἐργασίες. Στῆν ἄλλη εἴσοδό τῆς σκηνῆς
βρίσκεται ἡ τραπεζαρία. ”Ολα αὐτὰ
σωοτὰ καὶ καλόγόυστα διαρρυθμισμένα μέσα στῆν τεράστια στρατι- ωτικὴ σκηνῆ. ”Ενα νηπιαγωγεῖό 1000

καλα έξόπλισμένο, ποὺ θα τὸ ζήλευαν πόλλα νηπιαγωγεῖα τῶν Ἀθη-

όπλισμένα. υΟόο για τα παιδια τοῦ

νῶνῑ Βλέποντας κανεὶς ἀπὸ τῆ ’μια

πρόβλημα λύθηκε διαφαρετικά. Πηγαίνόυν στα κοντινότερα σχόλεῖα μέ
αὐτόκίνητα ποὺ ἔρχονται καὶ τα

μεριὰ τὶς σοβαρὲς ἐλλείψεις καὶ τὶς
πρωτόγόνες συνθῆκες στὸ άντίσκηνό,
κι ἀπὸ τὴν άλλη τὸν σχεδὸν τέλεια
ἐξόπλισμὸ τοῦ νηπιαγωγείόυ, καταλαβαίνει πῶς βρίσκεται 0’ ἕναν τόπο
ποὺ τὸν χτύπησε καίρια ἡ συμφορά,
ἀλλα 1101‘) ξέρει πῶς ν’ ἀναστηθεῖ σωστά. Πότίζοντας τὶς ρίζες, ρίχνόντας

τὸ, βάρος στῆν παιδεία.
Σ’ ἀντίθεση μὲ τὸν καταυλισμὸ
«Κόκκινες», ποὺ λειτουργεῖ ἀπὸ τις 3
Μαρτίου καὶ τὸ νηπιαγωγεῖο ιιόλις
ἀπὸ τις 3 Ἰουνίου 1975,13 καταυλισμὸς τοῦ Σταυρόῦ εἰναι ἀπὸ τοὺς
πρώτους 1101‘) λειτούργησαν. Εἶναι
ὅμως χαρακτηριστικὸ ὅτι καὶ 0’
ὅλους τούς ἄλλους καταυλισμόύς,

ποὺ λειτόύργησαν ἀπὸ τὸ χειμώνα,
τα νηπιαγωγεῑα εἰναι πολὺ καλα ἐξ-

Δημότικόῦ καὶ τοῦ Γυμνασίόυ, τὸ

παίρνόυν ἀπὸ τοὺς καταυλισμούς.
Ὀλα αὐτα πληρωμένα ἀπὸ τὸ κρά-

τος.

λουν να μιλῆσόυν, ὅλα θέλουν νὰ ζωγραφίσόυν.
Τὸ ἀγόρι ποὺ ζωγραφίζει σ ένα
μεγάλα κίτρινο χαρτόνι, μόιάζει πολὺ
συγκεντρωμένο στῆ ζωγραφικῆ του.
Ἔχει γεμίσει τὸ χαρτόνι σχήματα καὶ
χρώματα. Καμια γωνια δέν έχει μείνει ἄδεια.

Εἶναι S τὸ πρωί. Ἀπέναντι ἀπὸ
τὴν κύρια σκηνὴ τοῦ νηπιαγωγείου
ὑπάρχει μια δεύτερη, πιὸ μικρῆ, μέ
ἀνασηκωμένα τελείως τὰ πλαῖνά. Γίνεται έτσι ένα ὑπόστεγό λίγα πιὸ
δροσερό, πιὸ ῦπαφερτό. Ἐκεῖ, κάτω
ἀπὸ τῆν τέντα, έχόυν στηθεῖ δύο καβαλέτα καὶ 4 τραπέζια για να ζωγραφίζουν τα παιδιά. Χαρτόνια,
μπόγιές, πινελα παντόῦ.
Τα παιδια έχουν ἀρχίσει να μαζεύόνται. Δέν εἰναι ιιονάχα τα παιδια ταῦ νηπιαγωγείαυ. Εἶναι καὶ μεγαλύτερα, ταῦ Δημοτικόῦ. εὈλα θέ-

- Πῶς σε λὲνε,·

- Βαρνάβα Γεωργιᾞου
- Τι ζωγράφισες ἑὸῶ,·
- Αύτα εἶναι τὰ τανκς τὰ ταύρκικα 1101‘) μπηκαν στὸ χωριό μας
- Ποιὸ εἰναι τὸ χωριό σου·
- Τὸ Παλαίκυθρο Οκόσμος ἄλλοι ἔφυγαν καὶ ἄλλοι ἔμειναν καὶ
τοὺς ἔπιασαν οἱ κακαί Τοῦρκοι καὶ
τούς ἔκαναν πολλα κακά. ’Όλοι ἐφοβηθήκαμεν καὶ ε’κλαίαμεν...
— Ἐὁῶ τί ἔχεις κάνει,·
- Ἀντιαεραπορικά... Εἶναι ὅλα
χαλασμενα νιατῖ ἐβγάλανε ἐξαρτύματα οἱ Ἐοκαβι]τατζηὸες.. Ταῦτα τὸ
α’ντιαεροπορικό μόνο εἶναι καλό καὶ
ρίχνει τὸ ἀεροπλάνο.
- Πόσω χρονῶν εἶσαι Βαρνάβα,
- Δεκα.
- Ποτε ηρθες €60); Ἔχεις καιρό,·

- Δὲν ξέρω ποτε ηρθα, ἀλλα πιάστηκα τρεῖς μῆνες αἰχμάλωτος, ἐγκλωβισμένος.
Τὸ παιδὶ μιλάει ἥσυχα, Ἔχει τελειώσει τὸ σχέδιό του καὶ έχει ἀφήσει
τα πινέλα του.
Δίπλα στὸν Βαρνάβα ζωγραφίζει
ἕνα ἀλλο ἀγόρι. Εἰναι ὅ Δημητράκης
Ἀνδρέου, 11 χρονῶν, ἀπ’ τὸ Παλαίκυθρό κι αὐτός. Ζωγραφίζει. σέ τρία
πλάνα. Κάτω κάτω μιὰ θάλασσα καὶ ’
δύο καράβια μέ τὴν ῆμισέληνο. Στῆ
μέση μια λόυρίδα πράσινη. Ἐπάνω
πόλλές κόκκινες πινελιές. Ἀπὸ πάνω
δύο ἀεροπλάνα, μέ τῆν ῆμισέληνό
πάλι, ρίχνόυν μπόμπες. Καὶ ψηλά,
στῆν άκρη δεξιά, ἕνας κίτρινός ἥλιός
μέ δύο μάτια ἀπὸ ὅπου κατρακυλᾶνε
ρὸζ, δάκρυα. Ὁ Δημήτρης ἐξηγεῖ; Τὰ
Τόύρκικα πλοῖα, 1101‘) ῆρθασι στῆν ,
Κερύνεια.
“
-Τα Τούρκικα ἀεροπλάνα ἐρίξασι μπόμπες καὶ ἔκαψαν τὰ ὅμαρφα I 1
ὃάση μας. Ὁ ἥλιος κλαίει ποὺ βλέπει ζ’
τοὺς Τούρκους να μπαίναυσι στὴν ,ἐξ
Κερύνειά μας καὶ να καῖνε τὰ ὁάση

μας
Στὸ καβαλετό ζωγραφίζόυνε δύο.>>
κοριτσάκια. Τὸ πιὸ μικρό,γύρω 017‘ ·
πέντε, γεμίζει τὸ χαρτόνι μὲ κόκκιν
μόυτζόῦρες. Τὸ γεμίζει ὅλα, δέν ἀ
νει τίποτα ἀκάλυπτό. Ἐδῶ κι _
πετάει μερικές μπλέ καὶ κίτρινες ’ἅτ
νελιές.
Σχέδιο Μάριου Χαραλάμπαυς 8 - χρονών.

- Πῶς σὲ λένε,·
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- Δέσπω.
—— Ἀπὸ ιποῦ εἷσαι Δέσπω,·
- Ἀπὸ τὸ Δίκωμσ.

- Τί εἶναι αὐτὸ που ζωγράφισες;
—— Τὰ σπίτια μας, που ἐκαήκασι...
Στὸ πίσω μέρος τοῦ καβαλέτου
ζωγραφίζει ἡ Κατερίνα Νικολάου.

Εἶναι ἀπὸ τῆ Μηλια Ἀμμόχώστου.
Ἀριστερα έχει κάνει ἕνα ἀκαθόριστό
τριγωνικὸ σχῆμα, πνιγμένό στῆν
κόκκινη μπογιά. Στῆ μέση ἕνα μικρὸ
ἀνόιγμα κίτρινο ἀπὸ ὅπου ξεπηδόῦν
δύο μόρφές κατακόκκινες.
- Τί ζωγραφίζεις Κατερίνα;
- Τὸ σπίτι που ἔκραυζε (καιγότανε) ἀπὸ τὴν πόμπαί
eI-I μπόμπα πάνω ἀπὸ τὸ σπίτι,
δυσανάλόγα μεγάλη - ἀφόῦ κυριαρχοῦσε στὸ ῦπασυνείδητό τοῦ παιδιόῦ
- έμόιαζε να σκόρπάει άκόμα τὸν
τρόμό.
Δεξιὰ πάλι ἕνα ἀκαθόριστό σχῆμα
ἀπὸ κόκκινες καὶ καφεκόκκινες μπογιες.
Σχέὸιο Δημητράκη Ἀνδρέου, II χρονῶν

- Τί εἶναι αὐτὸ Κατερίνα,·
- Ὁ ἄνθρωπος πότιζε τὰ ὸέντρα
του στὸ περιβόλι, ἔπεσε ἡ πόμπα καὶ
καήκασι ὅλα.
Μόνάχα ἕνα παιδὶ θα μπορρῦσενα
πεῖ έτσι άπλὰ πόσα ξαφνικα ἠρθε τὸ
κακό.

~ » — Ἐπειὸὴ ἤρθασιν οἱ άλλες που
ηταν ἐναντίον τοῦ Μακαρίαυ, καὶ

ὅταν μᾶς τὸ εἶπαν ἀπ’ τὴν χαράν τους
χτυποῦσαν τὴν καμπάνα ἐταῦτες.
- Ἀπὸ τη χαρά τους,-

Μουτζόῦρες κόκκινες, σχήματα

- Ναί, πού εἶπαν ὅτι ὁ Μακάριος

ἀκαθόριστα, ζωγραφιές πόύ στάζόυν
αἷμα. Νά τί άφησαν στῆν ψυχῆ τῶν
παιδιῶν οἱ μπόμπες Ναπάλμ.

ἀπέθανεν. Ἀπὸ τὴν χαράν τους χτυπαῦσαν τῖς καμπάνες. Ἐμεῖς εἴχαμεν
κοντα μιὰ θεία ἐκεῖ. Ἐπηγαμεν σπίτι
της καὶ ἐκλειὸωθήκαμεν ἐκεῖ. Μετὰ ἡ
θεία μας εἶπεν ὅτι ὁ Μακάριος ὁὲν

‘I-I Δήμητρα Βαλλαντῆ εἶναι δώδεκα χρονῶν, ἀπὸ τὸ Κάρμι. Ἔχει τελειώσει τὸ Δημότικὸ καὶ θα πάει στὸ
Γυμνάσιό. Δέ ζωγραφίζει. Ἔχει φέρει τῆν ἀδελφόύλα της, τῆ Νίκη, 4
χρονῶν καὶ τὴν προσέχει. ‘H Νίκη
πηγαίνει στὸ νηπιαγωγεῖό . . ,στα μι-

κρά. Θέλει να ζωγραφίσει. Ἡ δα.

ῌΠῶς μάθοιτε γιὰ τὸ πραξικό-

πημα-

σκάλα της τῆ βάζει σέ μια γωνιά,
μαζὶ μέ τρία ἀλλα μικρά. .. Καὶ τὰ
χεράκια ἀρχίζόυν να βόυτάνε τὸ πινέλα στὶς μπόγιές.

-Δήμητρα, εἷσαιμὲ ὅλη σου τὴν
οἰκαγένεια ἐὸῶ;
,
- Ναί.
- Φύγατε μέ τὴν πρώτη εἰσβολή—- Ναί, μέ τὴν πρώτη.
- Στὸ πραξικόπημα ποῦ ἥσουν,·

-.’Ήμουνα’ σπίτι ,μὲ τ’ ἁδέλφια
’ μου, πέντε μικρά, καὶτὰ φύλαγα ἐγώ.
Ὁ πατέρας μαυπῆγε ὸουλειὰ ἀπὸ τὶς
τρεῖς τὰ χαράματα. Ἡ μάναμου εἷχε
πάει σ-τὸ ξενοδοχεῑο, ποὺ ἠταν μά-

~ ,γειρας κι’- ἡ ἀδελφή μου στὸ μαγαζί
» -» κομμώΙτρια, μείναμε μόνες μας.

ὁὲν ἐμπορούσαμεν νὰ βγοῦμεν ἔξω.
’”Ηρθασι ἀνθρῶποι, σβῆσαν τὶς φωτιές. ”Εγινεν για μισῆν ὥραν ἐκεχειρία καὶ ε’φύγαμεν ἀπὸ τὴν σπηλιάν.
Ἐπήγαμεν στὸ σπίτι τῆς θείας μου,
ἐφάγαμεν. Ἐμεῖς ἑπήγαμεν κάτω στὸ
σπίτι μὰς νὰ τὸ σκουπίσουμε, νὰ
στρώσουμε. Καὶ ἐβρήκαμεν τὸ σπίτι
μας χαλασμένο. Ἔπεσεν ἡ πόμπα. . .
Μετὰ ἐπήγαμεν 0’ ἕνα σπίτι νεόχτιστα, χωρὶς παράθυρα, χωρὶς πόρτες.
Ἐμείναμεν λίγες ἡμέρες ἐκεῖ . . .

Μετὰηένας στρατιώτης ποὺ ἧταν ἐκεῖ,

μητέρα μου καὶ μᾶς τὸ εἶπεν· καὶ εἰπεν «Δέν θᾶχουμε ὸουλειές. Δὲ θὰ

μᾶς εἰπεν ὅτι θὰ γίνει εἰσβολὴ μὲ τὰ
πλοῖα. Ἐμεῖς ἐφύγαμεν καὶ ε’βγήκαμεν στὸν Πενταὸάκτυλον. Ἕνα μίλι

πηγαίνει) ὁουλειά». Εἴχαμεμιὰ θεία

πιὸ κάτω ἀπὸ τὸν Πενταὸάκτυλον εἶ-

που ηταν πάνω ἀπὸ τὸ σπίτι μας.
Αὐτὴ εἰὸε τὸ πλοῖα ἀπὸ τὴν θάλασσαν. Μόλις τὸ εἰὸεν, ἐφοβήθηκεν καὶ
ἐφώναξεν τὸν ἄντρα της. Μετὰάπὸ
μίαν ὥραν ἥρθασιν ἀεραπλάνα καὶ
μᾶς ἔσυρναν (ἔριχναν) πόμπες. °H
θεία μᾶς ἔριχνε πέτρες νὰ ξυπνήσουμε, νὰ βγοῦμε ἔξω. Ἐμεῖς ἐπήγαμεν καὶ τὴκν ἑρωτήσαμεν τί εἶχεν γίνει
καὶ μᾶς εἰπεν.· Μᾶς ἔκανεν εἰσβολὴν
ὁ Τοῦρκος. ’ 1

χεν σπηλιές. Ἐκεῖ ἐμείναμεν πάλι μόνον μέ τὸ νερόν, γιατῑ ὁὲν εἴχαμεν
μαζί μσς τίποτε.
- ’Ήτανε κι ἄλλος κόσμος ἐκεῖ,- ”Ημαστε πολλές γυναῖκες, οὔλη
ἡ γειτονιά μας, καὶ ἡ πάνω γειτονιὰ
καὶ ἡ κάτω γειτονιά. Ἡ πάνω γειτονιὰ ἥμαστε μαζί, θεῖες, συγγένισσες.

ἐπέθανεν. Στῑς τέσσερις-ἧλθεν καὶ ῃ

-ΙΟἱ ἄντρες ποῦ ἧταν,·

- Οἱ ἄντρες...καὶ κεῖνοι μαζῐ
μας. Οἱ ἄντρες ηταν ἔξω ἀπὸ τῖς σπηἩ μητέρα. μου ὁὲν μ’πόρεσε νά ’ λιὲς καὶ προσέχανε. Οἱ γυναῖκες καὶ
πιάσει (πάρει) τίποτες ἄλλο ἀπὸ ’ὁυὸ τὰ μωρὰ (παιδιὰ) ἤτανε μέσα...Μιὰ
παγούρια νερό. Πήραμεν μιὰ μπατα- στιγμὴ μᾶς ἔλειψε τὸ νερόν. Εὐτυχῶς
νία καὶ τὴ μικρὴν τὴν ἀδελφήν μου ειχαμεν τ’ ἀὸερφούὸια μας καὶ τοὺς
καὶ ὁρμήσαμεν ἔξω. Τὴν κρατοῦσα εστειλαμεν. Ἐπήγασι μέσα στ’ ἀερο- ,
ἀπὸ τὰ χέρια. Ἐπηγαίναμεν ἀπὸ ὸέν- πλανα, κάτω στὸ χωριό, καὶ μᾶς ἔφετρο σέ ὁέντρο καὶ ἐβρήκαμεν μίαν ραν νερον.
σπηλιάν. Ἐκεῖ ἐμείναμεν τρεῖς ἡμέΧ -Ξ Γιὰ πές μου, Δήμητρα, κανένας
ρες μόνον μὲ νερόν. Μετὰ ἔπιασαν ὁεν αντξστάθηκε στοὺς Τούρκους,· Οἱ
φωτιές, μᾶς περικυκλῶσαν οἱ φωτιὲς, στρατιωτες ποῦ ἠταν;
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Τριμυθιὲς μέσα στὰ σχολεῖα 110i rig
ἐκκλησιές. Ἀπ’ ἔξω ἤτανε οἱ Ταῦρκοι
110i rig προσέχανε. Μετὰ φέρανε
ἀλλα λεωφορεῖα, μᾶς βάλὰνε μέσα
110i μᾶς ἔφεραν ἑὸῶ, στῆν πράσινη
γραμμή, στοὺς ὁικούς gag. Γραφτήκ
κάμε στοὺς πρόσφυγες 111’ ι’]’ρθαμεν
ἐὸῶ, στὸ Σταυρό.
Ἡ Νίκη, ἡ ἀδερφούλα τῆς Δήμητρας, έχει τελειώσει τὸ σχέδιό της καὶ
τὸ φέρνει. eH Νίκη εἰναι 4 χρόνῶν.
- Τί ζωγράφισες Νίκη,·
- Τὸ πλοῖα, τούς Τούρκους, που

τὸ εἴὸαμε ὅταν ἥμαστε orig σπηλιές
τοῦ Πενταὸάχτυλου, που κρυφτήκάμε.
Τὰ παιδιὰ δέν ξεχνοῦν, Οἱ μνῆμες
χαράζόνται ἀνεξίτηλα μέσα τους. “H

Νίκη ἦταν τότε 3 χρονῶν.

Σχέὸιο Ἀνὸρέα Ἐρωτοκρίτου, 12 χρονῶν

- Δέν εἴχαμεν ὅπλα. Οἱ στρατι-

ῶτες ι’]’τανε πάνω στὸν Πενταὸάχτυλο
110i ὁὲν μπαρούσανε νὰ φύγαυνε ἀπὸ
κεῖ γιατῖ οἵ Ταῦρκοι θὰ ἑμπαίνανε
μεσα.
- Δέν εἴχατε καθόλου ὅπλα,·
-’Όχι, ὁὲν εἴχαμεν... Μέσα στὴν
σπηλιὰν που ἤμαστε, ἄξαφνα μᾶς
περικύκλωραν φωτιὲς κι’ ἐμπῆκεν ὁ
καπνὸς σύλας μέσα στὴν σπηλιάν.

Τρεῖς γυναῖκες φοβηθήκασιν. Οἱ ἀνθρωπαι κόψανε rig χαρουπιὲς ποὺ
ἤτανε ἐκεῖ μέ τὰ χέρια τους 1101 μὲ τὰ
πόὸια τους, ἐμπῆκαν μέσα στῆν φωτιά...Ἐμει’ναμεν ἐκεῖ τρεῖς ήμέρες.
Μετὰ ἑσταμάτησαν τὰ πλοῖα. Ἐπήγὰμεν στὰ σπίτια μὰς. Ἐμεῖς ἐπήγαμεν ἱστὴΚ θεία gag, ya λουστοῦμεν,
γιατι στα σπιτι μὰς εἰχε πέσει πόμπα.
Kai 1’7’960011/ οἱ στρατιῶτες καὶμᾶς
εἴπασι,· «Φύγετε γρήγορα, ἔρχονται
οἱ Τοῦρκοι». Ἐμεῖς ὁὲν ἐξέραμε τί νὰ
κάνομεν. Μᾶς εἴπασιν.· «Tig γυναῖκες
ὁὲν rig κάνουνε τίπστε, τοὺς ἄντρες
τοὺς κατακόβσυσιν». Φύγανε οἱ ἄν·
τρες καὶ ἐπηγαμεν οὗλες σέ μιὰν κάμαρην. Οὑλο τὸ χωριὸ σέ μιὰν κάμαρην. [H κάμαρη ηταν κανονική. Ἐκλειὸωσαμεν
τὴν
πόρταν...Αὐτοὶ
εχτυπαῦσαν τὴν κάμαρη, ν’ ἀνοίξει.
Εὐτυχῶς εἴχαμεν ἔναν γέρον μαζί
gag, που ἤξερεν τούρκικα. Μίλησεν
ἐκεῖνος καὶ ἐἶπεν πῶς εἴμαστε μόνον
γυναῖκες 110i α’νοίξιιμεν. Μᾶς ἔβγαλαν ἔξω. Ἐμεῖς ἐφοβόμαστε καὶ ἐκλαίαμε.

Ἐκεῖνοι μᾶς ἔλεγαν << Μὴ

φοβάστε, ὁὲν ἔχει τίποτε». Μετὰ ἀπὸ
μισην ὥραν ἑφωνάξασι οὗλο τὸ χω-
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ἡ

“Ο Ἀντρέας Ἐρωτόκρίτόυ εἰναι
12 χρονῶν, ἀπὸ τῆ Μόρφου, Τὸ σχέδιό τόυ εἰναι καθαρό, λεπτομερειακό, μέ έντόνα χρώματα. ”Ολα τὰ
χώρεσε ό Ἀντρέας στὸ χαρτόνι τους
σπίτια, δέντρα, τάνκς, στρατιῶτες,
τόυφέκια ἀεροπλάνα. Ψηλά, στῆν
ἀκρη, ἕνας μισὸς ἥλιός κατακόκκινος
μέ μάτια, μύτη, στόμα. Καὶ ἀπὸ τῆ
μιαν άκρη τοῦ χαρτόνιόῦ ὣς τῆν άλλη
εἰναι γραμμένο μέ έντονα μπλέ καί
κόκκινα γράμματα; Ζήτω ἡ Κύπρος
καὶ ὅ Μακάριος.Ν
’
Ἐκεῖ κοντα εἰναι καὶ ἡ μάνα τόῦ- .
Ἀντρέα, ἡ Σοφία Ἐρωτόκρίτόυ,
μαζὶ μ’ έναν ἀλλο γιό της, 16 χρονῶν, ποὺ εἶχε πιαστεῖ αἰχμάλωτός. Τὸ
ἀγόρι δέν μόιάζει φυσιόλόγικό. Τὸ
βλέμμα, ῆ έκφραση, ἡ ὁμιλία καὶ γενικα ῆ συμπεριφόρά τόυ δείχνόυν
κάποιό σάλεμα μέσα του.

ριὸ 110i μᾶς ἐσυνάξασι στην ἐκκλησιά. ’Ἐφεραν φορτηγὰ αὐτοκίνητα
και μᾶς πήγανε στὸ Μπογάζι, Ἡ ὥρα
8 ”ἤμαστε στὸ Μπογάζι. Ἐκεῖ κάτσαμε Ι-2 ὡρες. Εἴπανε ὅτι θὰ μᾶς
κόψουσι (σκοτώσουν) μέσα στ’ αὐτοκίνητο, ὅπως ἥμαστε. Δέν μᾶς ἔκοψαν ὅμως. Μᾶς πῆραν στὰ σπίτια
gag.) H ὥρα 12 μετὰ τὰ μεσάνυχτα
εφτοξσαμεν στὰ σπίτια gag. Ἐμείναμεν εκεῖ, γιατι ἑλέγανε ὅτι ὁὲν θὰ μᾶς
εκανναν τίποτε. Μετὰ ἔρχονταν οἱ
Ταυρκοι 110i ἔκαναν ἔρευνα. Τρεῖς
φορες τὴν ἡμέρα ἔκαναν ἔρευνα.
— Τοὺς ἀντρες τί τους ἔκαναν,—\ Πιάναν τους, ἀφῆναν τους.
- Τί σοῦ ’κάναν οἱ Τοῦρκοι;
Μετὰ απὸ τρεῖς ἡμέρες πῆραν τους
- Μόλις μᾶς ’ἔπιασαν ἀπὸ τὰ
ουλους στὴν Ταυρκία. Πιάσαν καὶ σπίτια gag, μᾶς ἐπήγασι ατοῦ Παυτὸν άὸερφό μου, 13 χρανῶ. Τὸν ἑὸέ- λίὸη. Μᾶς εἴχανε ὁέσει τὰ χέρια πίσω
σασι πίσω τὰ χέρια καὶ τὸν ἐβάλασι 110i τὰ μάτια gag.
μέσα στὸ φορτηγὸ νὰ τόνε πᾶνε στὴν
— ”H000r8 πολλὰ παιὸιὰ στὴ ὁική
Τουρκία. Ἡ μητέρα μου ὁὲν τοὺς σου τὴν ἡλικία;
ἐφοβήθηκεν 111’ ἔβαλεν rig φωνές.
-Ἔπιασαν ἐμένα καὶ τὸν ἀὸερΤὴν ἑκατάλαβεν ὁ ὁὸηγὸς 110i τὴν φόν μου. Μόλις μᾶς ἐπήρασι στοῦ
ἐρώτησεν.- "Ivr’ ἔχεις κόρη 110i (pm/0’14 Πὰυλίὸη, ὕστερα ἀπὸ ἕνα μήνα μᾶς
ζεις,· /la181~ τους Τὸ μωρό μου τί τὸ μετακουνήσασι. Ἡ ὥρα ἤτανε (31058ἐβάλατε μέσα στὸ φορτηγά· Τί ξέρει κάμιση τὴ νύχτα. Λέμεν rovg: Ποῦ θὰ,
ἐτοῡτο ἀπὸ πόλεμο; Λαλεῖ της; Ποιὸ μᾶς πᾶτε τώρα,· Μᾶς λέσι.· Οὕλους
εἰναι,· Ἐτοῦτα. Ἐξαιτίας τοῦ 61689- 00g στὴ σφαγή.
- ’
φοῦ μου κατέβασαν 111’ ἄλλα παιδιὰ
- Πόσοι ἤσαστε,·
’. ” ὁ
που ητανε μαζί του.
- Καμια πεντακοσαριὰ ἄτα
— Τί σᾶς ἔκαναν μετά,’
ἀντρες, ἀγόρια, νεαροί. Ὕστερα >ε
, , Ι- Μᾶς πιάσανε 111 ἐμᾶς καὶ μᾶς ἔναν φίλα Τουρκακύπριον ἐγὼ κα
επηγανε στὸ σχολεῖον gag. Ἐκεῖ ἐσυ- τὸν ρώτησα; «ποῦ θὰ μᾶς πᾶτε τώρα
νάξασι οὑλεςτὶς γυναῖκες, γερόντισ-

Λαλεῖ gov; «Μὴ φοβᾶσαι. Θὰ σᾶ

σες, γερόντους, κοραῦὸες, μωρά, μᾶς
βάλανε σὲ λεωφορεῖακαῑ μᾶς πηγανε
στὸ Τριμύθι. Ἐκεῖ ἐβρήκαμεν rig

μετακσυνήσουσι, θὰ σᾶς πᾶνε ’ 1011

ατὰ ”Αὸανα». Ὕστερὰ ἧρθε·’·’ὁ’“·
ἀπὸ 17 χρανῶ 110i κάτω ὁὲν

’·’“

0161 ”A601/0. Ἀπὸ 18 μέχρι 50-55 θὰ
πᾶνε στὰ ”A6a1/a, 60-65 ὁὲν θὰ πᾶνε.

Ὕστερα πήρανε ἐκείνους ποὺ θὰ πηγαίνανε στὰ ”A6a1/0. Ἐὸέρνανε καὶ
κάμποσους, ὁείρασι 1101 τὸν ἁὸερφόν
μου.
- ’E1116g άπὸ τὸ ξύλα σᾶς έκαναν
1101 τίπατε άλλο,·
- Μᾶς γυρίζὰνε τὰ κοντάκια
πάνω gag καὶ μᾶς χτυπούσανε μὲ τὰ
κοντάκια.

Τα πιὸ μεγάλα, ἀπὸ ἑπτα μέχρι
δώδεκα χρόνῶν, ζωγραφίζόυν τάνκς,
στρατιῶτες,

πλοῖα,

ἀεροπλάνα,

μπόμπες, ἀλεξιπτωτιστές... πλῆθός
ἀλεξιπτωτιστές ποὺ γεμίζουν ὁλόκληρα τὸ χαρτόνι... Οἱ φόβερές εἰκόνες ἀναβιώνουν μέσα ἀπὸ τὰ παιδικὰ
σχέδιά... Τα σχόλιά τους εἰναι ἀμείλιχτα Μιλάνε για στρατιῶτες ποὺ
δέν έχουν ὅπλα και φωνάζόυν... για
στρατιῶτες ποὺ πρόσπαθοῦν να ρί-

— ’E081/a 08 χτυπήσανε,

ξόυν ἀεροπλάνα μέ τὰ μαρτίνια, μι-

- ”Όί 110115... ἐπειὸῆ εἷχα φίλον

λάνε γιὰ πόλυβόλα χαλασμένα... για
ἀντιαερόπορικὰ πού δέν έχουν ἐξαρτύματα... Τα παιδιὰ δέν ξεχνοῦν,..

τὸν Τουρκοκύπριον. Μετὰ με πήρασι

ξανὰ στοῦ Παυλίὸη. Μετὰ ξανὰ μᾶς
μετακούνησαν 110i μᾶς ἑπήγασι στῆν
Κεό. Μετὰ τῆν Κεὸ μᾶς ἐπήγασι στὸ
,Σαράϊα μετὰ ξανὰ στῆν Κεό, ἀπ’ τῆν
K86 016 Σαράϊο πάλι 111’ ἀπ’ τὸ Σαράϊο μᾶς ἐξαπολύσασι.
- ’Ἡρθατε ἐὸῶ,’
- N01, ἥρθαμε ἐὸῶ, στὸν καταυλισμόν.
— Ἐὸῶ πηγαίνεις στὸ σχολεῖο,
- ”Οὶ. Τὸν ἀὸερφόν μου τὸν 8681—
9001 πολλά.
Τὸ μυάλό του έχει σκαλώσει’εκεῖ
,στὸ ξύλα... ’O ,τι και να τὸν ρωτή
σεις, ἐκεῖ γυρίζει.
- 0 άὸερφός σου ἔμεινε 8’1181;
— "01', ε’φύγαμεν μαζί.
- Ποσω χρονῶν ῆταν,
- Δεκαοχτω χρονῶν. ,

— Δηλαὸῆ ὅσους ηταν πάνω ἀπὸ
17 χρονῶν, τοὺς ἔδερναν,

- ’Ναί
-Ἕπαθε τίποτα ὁ ἀὸερφόςσου,·

Καὶ εἶναι ἀνελέητα... Οἱ πιὸ ἀμείλιχτόι δικαστές... Ἴσως γιατί αὐτὰ
πληρώνόυν περισσότερό τὶς ἐγκληματικές παραφροσύνες τῶν μεγάυ
λων...
Τετάρτη, 2 Ἰούλη, στὸ Προεδρικό, Μέσα στα χαλάσματα παίζει

ένα παιδί. Εἶναι ὅ Αἰμίλιός, ό ἐγγόνὸς τοῦ κηπουροῦ.
-Ἀπὸ ποιὸ χωριὸ εἷσαι Αἰμίλιε,- Ἀπὸ τὸν ”Αγιον Παῦλον.
- Θυμᾶσαι τῆν εἰσβολή,·
- Ἐγὼ ὅταν έγινεν ἡ πρώτη εἰσβολή, ἑξεκινήσαμεν ὅλοι μὲ τὸν πατέραν μου 110i τῆν μητέραν μου γιὰ νὰ
πάμε στὸ χωριό. Σὰν ἑπηγαίναμεν,
ἐβρήκαμεν στρατιῶτες ποὺ ἐπολεμοῦσαν Ειχασιν ὅπλα Περνοῦσαν
ἀεροπλάνα κι ἔσυρναν (ἔριχναν)

πόμπες καὶ οἱ στρατιῶτες ἔκρουζαν
(καίγονταν). Εἴὸαμεν καὶ ἔναν στρα-

τιώτην ποὺ ὅταν τοῦ ἔριξαν την πόμ- παν, ἔκρουξεν110i ἀπὸ τὸν φόβον του
Ἡ Σοφία Ἐρωτόκρίτόυ εἶναι ἐκεῖ τοῦ ξέφυγεν τὸ κόπριν του..
δίπλα καὶ παρακολουθεῖ τῆ συζῆ- Τί ἄλλο εἶδες, Αἰμίλιε
τηση. Δέν 119011éra161M10, θέλει να ·
— ’0101/ ἑπηγαίναμεν, 8’160g81/
μιλῆσει για τὸ παιδί της,
110i ἕναν ἄλλον ἄνθρωπον πού 1710

- Μᾶς ἔὸειχνε τὰ σημάὸια ὁ γιός σκελετὸς (νεκρός). .

— Φοβήθηκες;

μου πάνω στὸ κορμί του. Τὸν ἐχτυπούσασι στὸ κεφάλι πολλά. Μᾶς

Ἡ μαμά μου φοβᾶται.
-Ἂν ξανάρθουν αἱ Τσῦρκοι τί

ἔλεγε ὅτι τοῦ ὁίνανε χασίσι...
- X00101; H1518; Μετὰ ἀπὸ τὸ,
ξύλο;
·
- ”Οχι, πρίν. Τοὺς 61’1/01/8 χασίσι
γιὰ νὰ μῆν καταλαβαίνουν rig ξυλιές.
Λέγει μου ὁ γιός gov: «Μάνα μου,
ὅταν ἐπίναμεν ἐκεῖνο, ὁὲν ἐνιώθαμεν
rig ξυλιές. Μᾶς ἐὸέρνασι πολύ, πάρα
πολύ, μᾶς ἐκάνανε μαύρους ἀπὸ τὸ
ξύλο»,’λέει μου ὁ γιός μου ὁ μεγάλας.
- Τοὺς ἀναγκάζανε νὰ πάρουν
τὸ χασίς,
- Ναί. Τοὺς ἐποτίζανε ἀπὸ κεῖνο
. για νὰ μὴνιώθουνε rig ξυλιές. Ο με,, γάλος μου γιὸς ὅταν ἑκουρεύτηκεν
γιὰ 1/61 πάειτώρα στρατιώτης, τὸ κεφάλι rov ἤτανε ὅλα 017go’1610.«T1

θὰ 110’11/81g;

— Τί θάκάνω,· Θὰ πάρα) ἕνα μαρτινούὸιν καὶ θὰ τοὺς σκοτώσω..
O Αἰμίλιός εἰναι ὀχτὼ χρόνῶν
καὶ θέλει να πάρει ένα μαρτινόύδιν
καὶ να σκότώσει τοὺς Τόύρκόυς, ἀν
ξανάρθουν. ,Τα παιδιὰ μεγάλωσαν
ξαφνικα πολὺ στῆν Κύπρο. ”Εγιναν
πιὸ μεγάλα ἀπὸ τοὺς μεγάλους. Μιλόῦν, ζωγραφίζόυν, έκφράζόνται,
κρίνόυν. Οἱ μεγάλοι ξεχνοῦν. Τὰ
παιδιὰ θυμοῦνται...Ἴσως κάποτε ῆ
ἀλήθεια για τὴν Κυπριακῆ τράγωδία
να ξεπηδῆσει ἀπ τα παιδικὰ δημιουργήματα. Κι ἴσως οἰ μαρτυρίες

’,,έπαθες, γιέ gov,» λαλῶτου. «Ἀπὸ τὸ - τόῦτες τῶν παιδιῶν να γίνόυν ἀργόE756017101/0 μου, ποὺ μὲ ἐχτυπούσασιν
ι, οἱἇουὲἔοι» 160183 gov.Τράβηξεν

τερα δίδαγμα καὶ μελέτη ὅσα καμια
άλλη πηγή...

’

ΪἘλση Μαλικέντζου

ΕΝΑΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ
ΘΕΣΜΟΣ

11,7
Ἔνας ἀπὸ τοὺς θεσμοὺς πού

εἰσήγαγε μέ έπιτυχία καὶ ἐπέβαλε ἡ Ἐμπόρικῆ Τράπεζα τῆς
Ἐλλάδός εἶναι καὶ οἱ Αῦτόκινητότράπεζες. Στῆν χώρα μας

πρωτόχρησιμόποιῆθηκαν τὸ
1957, ἀπόδείχθηκαν πολὺ
ἐξυπηρετικές για τόὺς κατοίκόυς τῶν μικρῶν πόλεων καὶ
χωριῶν, ὅπου δέν εἰναι δυνατῆ
ἡ ἵδρυση μονίμων τραπεζικῶν
Καταστημάτων, καὶ ἀργότερα
βρῆκαν μιμητές καὶ ἀπὸ ἀλλα
πιστωτικα ἱδρύματα.
Πρόκειται για κινητὰ-τραπεζικα Καταστῆματα, ἐγκατεστημένα σέ κατάλληλα διαρρυθμισμένα μεγάλα αὐτοκίνητα, τα ὁποῖα ἐκτελόῦν πρό-

καθωρισμένα
δρόμολόγια,
γνωστὰ στὸ κόινὸ ποὺ ἐξυπηρετόῦν, καὶ σταθμεύοντας διεκπεραιώναυν κάθε τραπεζικῆ

ἐργασία, ὅπως ἀκριβῶς καὶτὰ
μόνιμα τραπεζικα Καταστήματα. Δέχόνται, δηλαδή, καταθέσεις, ἀνοίγόυν πιστώσεις,
πρόεξόφλόῦν γραμμάτια, έκδίδουν ἐπιταγές ἢ έντόλές, έξ,αργυρώνόυν ἐπιταγές ἢ συνάλλαγμα, κλπ.
Ἔτσι, χάρη στὶς Αὐτοκινητότράπεζες, χιλιάδες κάτοικόι
τῆς ὑπαίθρου μποροῦν να
πραγματόπόιῆσουν άνετα ὁπόιαδῆπότε τραπεζικῆ ἐργασία κοντα στὸ σπίτι τους κερδίζόντας χρόνο καὶ κόπό.
Γ ιατὶ μέ τῆν κάθε Αὐτόκινητότράπεζα μετακινεῖται ἡ ἴδια ἡ
Ἐμπαρικῆ Τράπεζα 111’ έρχεται στῆν πόρτα τοῦ ἀγρότη.
τοῦ χωρικοῦ, τοῦ κατοίκου τῆς

ὑπαίθρου, ἀπαλλάσσοντάς ταν
ἀπὸ τῆν φροντίδα να κατεβῆ

ἐκεῖνος στῆν πόλη για να τῆν
έπισκεφθῆ.
Ἡ Ἐμπορικῆ Τράπεζα τῆς
Ἑλλάδος διαθέτει σῆμερα 45
Αὐτόκινητοτράπεζες μέ τὶς
ὁπόῖες ἐξυπηρετεῖ ὑπόδειγματικὰ τοὺς κατοίκους 600 περίπόυ μικρῶν πόλεων καί χωριῶν τῆς πατρίδας μας.
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’ Τοῦ Ἀργὺρη Ἐμμανουήλ

Γεννημένος στὴν Πάτρα ἔκανε τὶς πρῶτες oi-

κονομικὲς σπαυδές του στὴν Ἀνωτάτη Σχολὴ
Οἰκονομικών καὶ -Ἐμπορικών Ἐπιστημών
, (ΑΣΟΕΕ). Πολι) νέος ἐκπατρίσθηκε, Πῆρε μέρος στῆ δημοκρατικὴ ανταρσία τοὺ Πολεμικοῦ
Ναυτικοῡ στὴ M. Ἀνατολὴ Kori καταδικάσθηκε
σὲ θάνοιτο. Ἐδώ καὶ χρόνια εἷναι ὲγκατεστημένος στὸ Hap/OI. Τακτικὸς καθηγητὴς στὸ πανεπιστήμιο τῆς Σορβόνης καὶ οὶκονομικὸς συνεργάτης τῆς«».M0de Θεωρεῖται ἕνας ἀπὸ
τοὺς πιὸ φωτισμενους οὶκονομολόγους τῆς
Εορῴπης. Μὲ τὸ βιβλιο τοι) “AVIOI7 καταv0pr7”, ποὺ πρωτογροῖφηκε στα γαλλικα 17va
τέσσερα χρόνια καὶ απὸ τότε κυκλοφορησε 0’
ὅλα τὸν κόσμο μεταφρασμένο σὲ πολλὲς
γλῶσσεξ, ἔκανε μια βαθια τομὴ στῆ συγχρονη
οἰκονομικὴ σκέψη. Θὸι κυκλοφορήσει και σὲ
ἑλληνικὴ ἕκδοση ἀπὸ τὸν ““Εξάντα”.

ἐπιτρέπει τὸ πλησίασμα τοῦ καθυστερη- ’ Ἐκτας,.ἀπ’ αὑτὸ έχουμε καὶ τὴν αμεση
ἀντίληψη μιᾶς μακρόχρονης ἱστορικῆς
μένου, 2) σαν ἕνα εἱδος μηχανισμοῦ συγκοινωνούντων ἀγγείων ὅπου ἡ καθυστε- πραγματικότητας ποὺ προηγήθηκε ἀπὸ
ρημένη περιοχὴ απορροφοῡσε τὸ πλε- τὴν κατάσταση στην ὁποία ἀναφέρεσθε
όνασμα τῶν κεφαλαίων τῆς πιὸ ἀναπτυ- καὶ παὺ ἠταν ἀντίθετή της. Επί αἰῶνες
I. K8 Ἐμμανουήλ, σὰν ἕνας
τὸ καπιταλιστικα σύστημα ἀναπτυσσό- Υ
ἀπὸ τοὺς κυριότερους ἐκ*ιμ’ἑνηςφραστὲς τῆς γαλλόφωνης
Πάνω α’ αὑτὴ τὴ βάση, 0 Λένιν δέν, ταν ἀκριβῶς κατὰ r0 ὑπόδειγμα ποὺ
Μαρξιστικῆς σχολῆς, θα Θέδίστασε να γράψει στὸν «Ἰμπεριαλισμό, διατυπώνουν ὁ Μαρξ καὶ ὁ Λένιν. Μέ
ἀνώτατα στάδια τοῦ καπιταλισμοῦ» ὅτι ἡ μια κεντρόφυγη καὶ ὅχι ικεντομώλα δυλατε να μᾶς ἐπισημάνετε τὰ
. ἐξαγωγὴ τοῦ κεφαλαίου ἔχει σαν ἀποτέ- ναμικὴ. Ἀντὶ τὸ πλεόνασμα τῆς καθυκυριώτερα ,σημεῖα τῆς Θεωρηλεσμα να ἐπιταχύνει σημαντικα τὴν ἀνά- στερημένης να ἀπορραφιέται ἀπὸ τὴν
τικής έξήγησης τοῦ καπιταλιπτυξη τῶν χωρῶν πρὸς τὶς ὁποῐες κατευ- προχωρημένη περιοχή, βαθοιίνοντας ὅσα
στικοῡ τρόπου ἀνάπτυξης
ποὺ στηρίζεται· σὲ μιὸι διάθύνεται καί, ὣς ἕνα ὁρισμένο σημεῖο, να πάει καὶ περισσότερο τὴν ἀβυσσο ποὺ
σταματάει τὴν ἀνάπτυξη τῶν χωρῶν ἀπὸ τὶς χωρίζει, ἀντίθετα ὑπερχείλιζε ἀπὸ
κριση μεταξὺ κεντρικών και
τὴν προχωρημένη καὶ έρρεε πρὸς τὴν
περιφερειακών σχηματισμῶν
τὶς ὁποῖες προέρχεται.
καθυστερημένη, κάνοντας να λιγοστεύει
(που διακρίνει, δηλαδή, μέ
διαρκῶς ἡ ἀπόσταση ἀνάμεσα στὶς δυό.
κοινωνικοαικονομικα κριτήρια
ΙΙ. ”Ομως εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Λένιν
Ἕνα εἶδος τοπικοῡ κορεσμοῡ ἀπωθοῦσε
χαρακτηρισμένα, ἕνα κέντρα
1701‘) διετύπωσε τὴ θεωρία τῆς
κάθε φορα r0 περιπλέον τῆς καπιταλικαὶ μιὸι περιφέρεια),
ἀνισόμερης ἀνάπτυξης.
οτικῆς συσσώρευσης πρὸς τὸν περίγυρα.
Νομίζω ὅτι ἡ διαίρεση τῶν καπιταλιH -«ἀνισόμερη ἀνάπτυξη» τοῦ Λένιν Οἱ πόλεις τῆς βόρειος Ἰταλίας, τὸν 150
στικῶν ἐθνικῶν σχηματισμῶν 08 κεντρι- δέν εἶναι ἡ μόνιμη ἀνισότητα τῶν ἐπιπέ- καὶ 160 αἰώνα, έστελναν τα παραπανήκοὺς καὶ περιφερειακοὺς (ὅπου μια δων ἀνάπτυξης, ἀλλά, ἀντιθέτως, ἡ ἐν- σια τους κεφάλαια καὶ χρηματοδοτοῠσαν
ὑπέρ-ανάπτυξη τῶν πρώτων 71901371098- αλλασσόμενη ἀνισότητα τῶν ρυθμῶν τὴν ἀνάπτυξη τῆς Ὀλλανδίος. Τὸν 170
τει μια ἀντίστοιχη ὑπ-ανάπτυξη τῶν δεύ- ἀνάπτυξης. Στὸ ὑπόδειγμα τοῦ Λένιν, ὁ αἰῶνα, τα ὀλλανδικα κεφάλαια χρηματερων καὶ «στηρίζεται», ὅπως λέτε, κόσμος δέν διαιρεῖται σέ προκαθαρι- τοδοτοῦσαν τὴν πρώτη ἀπογείωση τῆς
πάνω σ’ αὑτήν), δέν ἀποτελεῖ θεωρητικὴ σμένο κέντρα καὶ περιφέρεια ποὺ τὸ ἕνα Ἀγγλίας Τὸν 180 καὶ ἀρχές 19ου, τα
ἀναγκαιότητα τοῦ καπιταλιστικοῦ τρό- διαιωνίζει τὸ ἀλλο, -ἀλλα σέ καπιταλι- ,ἀγγλικα κεφάλαια, μέ τὴ σειρά τους, πήπου παραγωγῆς ἀλλα μια ἱστορικὴ οτικοὺς σχηματισμοὺς ποὺ οτὴν ἀκαθό- γαιναν καὶ ἀνέπτυσσαν τὴ βόρεια Ἀμεπαραλλαγή του.
ριστη διαφορικὴ πορεία τους ὑποσκελί- ρικὴ καὶ τὴν Ὠκεανία. Τὸ νερὸ έτρεχε
Ὁ Μάρξ, ὅχι μόνα ἀγνόησε σιωπηρα ζουν περιοδικα 6 ἕνας τὸν ἄλλον. Ἡ ἀπὸ τὴν κορυφὴ καὶ πότιζε rig πλαγιές.
αὑτὴ τὴ διαίρεση, ἀλλα ἐξέφρασε ρητα κατάσταση · στὴν ὁποία ἀναφέρεσθε, ”Οταν, orig ἀρχές τοῦ 19ου αἰώνα, ἡ
τὴν πεποίθηοη του για τὸ ἀντίθετα της, ἑνὸς κόσμου παγιοποιημένου σέ ὁριΑγγλία εἰχε κιόλας συμπληρώσει τὴ
δηλαδὴ για μια συγκλίνουσα ἀνάπτυξη. σμένο κέντρα καὶ σέ ὁρισμένη περιφέ- βιομηχανική της ἐπανάσταση, ἡ ἠπειρωΠαράδειγμα, οτὸν Πρόλογο τῆς πρώτης ρεια, δέν ἐμφανίζεται στὶς ἀναλύσεις τοῦ τικὴ Εὐρώπη δέν τὴν εἰχε ἀκόμη ἀρχίσει.
γερμανικῆς έκδοσης τοῦ Κεφαλαίουε «ἡ Λένιν.
Ωστόσο, ἡ ἠπειρωτικὴ Εὐρώπη δέν”εγινε
πιὸ ἀναπτυγμένη βιαμηχανικὰ χώρα (58iΕἶναι λοιπὸν λίγα δύσκολα να παρα- ἡ περιφέρεια τῆς Αγγλίας έγινε Ἀ’γχνει orig ἄλλες τὴν εἰκόνα τοῦ μέλλοντός δεχθουμε ὅτι ὅλαι οἱ κλασσικαὶ τοῦ γλία μέ τὴ σειρά της. O Μαρξ εἷχε δίκιο
της», ἢ στὸ ἄρθρα του στὴν New York Μαρξισμαῦ, χωρὶς ἐξαίρεση, έκαναν ἕνα να πιστεύει ὅτι ἀνάμεσα στὸν ἀναπτυDaily Tribune, 8.8.1853, ὅπου ἐξηγεῖ πὼς τέτοια θεμελιῶδες λάθας στὴ σύλληψη γμένο καὶ στὸν ὑπανάπτυχτα ἡ διαφορὰ
r0 κτίσιμο τῶν» σιδηροδρόμων στὶς Ἴν- αὐτῆς ταύτης τῆς δομῆς τοῦ καπιταλι- εἰναι ἁπλῶς διαχρονική.
δίες θα προκαλέσει ἀναπόφευκτα, εἴτε-’ν στικοὺ Ἡσυστήματος. Ἀντιθέτως, ἂν
Τί ἠταν έκεῖνο ποὺ προκαλαῡσε τόσο
τὸ ἤθελε εἴτε δέν τὸ ἤθελε ἡ Αγγλία, τὴ παραδεχθοῡμε ὅτι πρόκειται για ἕνα γρήγορα τὸν κορεομὸ τῆς κορυφῆς, σταβιομηχανοποίηση καὶ ἀνάπτυξη τῶν ’-Ιν
ἱστορικὸ καὶ ὅχι συστατικὸ στοιχεῖα, ματοῦσε τὴν ἐσωτερικὴ συσσώρευση καὶ
διῶν.
τότε ἐξηγεῖται πῶς ὁ μὲν Μαρξ δέν μπό- ἀπωθοῦσε κεφάλαια καὶ τεχνολογία
Καὶ ὅχι μόνο ὁ Μάρξ, ἀλλὰ καὶ ὅλοι ρεσε να τὸ προβλέψει σέ μια ἐποχὴ ὅπου πρὸς τὶς πλαγιές; Ἡ ἓλλειψη ἐλαστικόοἱ μεγάλοι θεωρητικοὶ τῆς ἐποχῆς τῆς δέν εἶχε ἀκόμη ἐμφανισθεῖ, ὁ δέ Λένιν τητας τῆς ἐσωτερικῆς ἀγορᾶς πού, πάνω
δευτέρης διεθνούς, πίστευαν σέ κάποιο δέν μπόρεσε να τὸ 68L o8 μια ἐποχή ποὺ ἀπὸ ἕνα ὁρισμένο σημεῖο, αποθάρρυνε
νόμο ἐξισωτικῆς τάσης τῶν ρυθμῶν ἀνά· ἡ διεύρυνση τῶν ἀνισοτήτων εἶχε μέν τὶς ἐπενδύσεις. Ἡ χαμηλὴ αὑτὴ έλαστιπτυξης. “Ο νόμος αὐτὸς ἐκδηλωνόταν, 1)
ἀρχίσει ἀλλὰ δέν εἰχε ξεπεράσει τὸ κα- κότητα ὀφείλετο στὴ διατήρηση μιᾶς
σαν συνέπεια τῆς πτωτικῆς τάσης τοῦ τώφλι τῆς μακραπρόθεομης κανονικότη- σχετικής στασιμότητας τῶν μισθῶν, o8
ποσοστοῦ κέρδους. ποὺ συνεπαγόταν μια τας, ὥστε να έχει γίνει ἀντικείμενο έμ- μικρὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὸ βιολογικὸ κόφθίνουσα γεωμετρικὴ πρόαδο στὶς ἐπεν- πειρικής γνώσης.
grog τῆς ἀναπαραγωγῆς της έργατικῆς
δύσεις καὶ ἑπομένως καὶ στην ἐπεκτάΩστόσο, ἕνα τέτοια έμμεσο λογικα
υναμης
μένη ἀναπαραγωγη, σέ τρόπο ὥστε ἡ. συμπέρασμα ἀπὸ τὸ τί εἶπαν ἢ δέν εἰπάν
H βασικὴ ἀντίφαση τοῦ καπιταλισμοὺ
ἐπιβράδυνση τοῦ προπορευομένου να ὁ Μαρξ καὶ ὁ Λένιν δέν εἶναι ἀρκετό. μπλοκάριζε γρήγορα τὴ λειτουργία του ·’
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ OI ZTOXOI TOY AAIKOY
KINHMATQX
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Σαν πωλητῆς 0 καπιταλιστὴς εἶχε συμφέρον στῆν ὕψωση τοῦ καταναλωτικαῦ
ἐπιπέδου τῶν μαζῶν, σαν ἀγοραστής τῆς
ἐργατικῆς δύναμης, ὁ κάθε καπιταλιοτῆς
χωριστα περιόριζε ὅσα μποροῦσε τοὺς
μισθοὺς καὶ ἑπομένως αθελά του καὶ τῆν
κατανάλωση. Ὁ ἐκπατρισμὸς τοῦ πλεονάοματας έβγαζε προσωρινα r0 σύστημα ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο. Μόνο προσωρινά. Γιατι οἱ Ἰνδίες δέν εἶναι (’11/8E011/τλητες 710i ὅταν ὅλες οι Ἰνδίες τοῦ κόσμου- θα εἶχαν γίνει ’AyyMeg, τὸ σύστημα
θα εἰχε «ἐξαντλήσει πλέον τὰ περιθωρια
ἀνάπτυξης τῶν παραγωγικων δυνάμεων
ποὺ μπορεῖ νὰ χωρεοει», o1 μφωνα μέ
τῆν ἐπιγραμματικῆ διατύπωση τοῦ ’ίδιου
τοῦ M019E, καὶ θα ῆταν ὥριμο για τὴν
ἀνατροπή του.
Κάτι συνέβη κατα τὸ τέλος τοῦ 1900
αἰώνα καὶ τὸ κλασσικὸ αὐτὸ σχῆμα τοῦ
Μαρξισμοῦ έπαυσε να ἀντανακλά τῆν
πραγματικότητα. Αὐτὸ τὸ κατι ῆταν μια
ριζικῆ τραπαποίηση τοῦ συσχετισμοῦ
των ταξικῶν δυνάμεων μέσα orig 7190—

ηγμένες βιομηχανικές χῶρες 7101i μέσα
στα πλαίσια τοῦ ἀστικοῦ κοινοβουλευτικοῦ κράτους, ποὺ εἶχε σαν ἀποτέλεσμα
τὸ ὁριστικὸ ξεκόλλημα τῆς τιμῆς τῆς ἐργατικῆς δύναμης ἀπὸ τὸ ἐπίπεδα τῆς
ἁπλῆς φυσιολογικῆς ἐπιβίωσης καὶ ζωώδικης, να ποῦμε, ἀναπαραγωγῆς τοῦ
ἐργαζομένου. Για να καταλάβουμε τὴ
σπουδαιότητα αὐτοῦ τοῦ γεγονότος, ἀρκεῖ να σκεφθοῦμε ὅτι ὁ έργατικὸς μισθὸς
ἧταν ἐπὶ χιλιετηρίδες τὸ πιὸ σταθερὸ οἰκονομικὸ μέγεθος ποὺ ὑπῆρχε στὸν κόσμο. ‘H ἀγοραστικῆ δύναμη τοῦ μέσου
Εὐρωπαίαυ ἐργάτη, γύρω στα 1830,
πολὺ λίγα διέφερε ἀπὸ αὐτὴν που διέθετε 0 μισθωτὸς τοῦ Βυζαντίου, τῆς ἀρχαίας Ρώμης ἢ καὶ τῆς Αἰγύπτου τῶν
Φαραώ. Στὸν ένάμιση αἰῶνα ποὺ ἀκολούθησε, πολλαπλασιάσθηκε χανδρικα
ἐπὶ δέκα.

.
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T0 ἀποτέλεσμα ἧταν να ἀντιστραφοῦν
οἱ 0901 τῆς συσσώρευσης o8 διεθνῆ κλίμακά. Ἡ ἐσωτερικὴ ἀγορα orig χῶρες
τοῦ κέντρου πῆρε μια καλπάζουσα ἐπέκταση. Γκρεμίσθηκε κάθε φραγμὸς στῆν
κεφαλαιαποίηοη τοῦ κέρδους. Ἀπὸ τῆν
ἄλλη μεριά, 1‘] κινητικότητα τοῦ κεφαλαίου 7101i ἡ ἐπακόλουθη ἐξισωτικὴ τάση
τοῦ διεθνοῦς ποσοστοῦ κέρδους έβαλε
μπρὸς τὸν μηχανισμὸ τῆς ανισης ἀνταλλαγῆς, ὁ ὁποῖος ἐπιτρέπει στοὺς (μονοπωλιακοὺς) μισθοὺς τοῦ κέντρου να ἐπιπίπτουν περισσότερα πάνω στὸν καταναλωτῆ τοῦ τρίτου κόσμου καὶ λιγότερο
πάνω στὸ κέρδος τῶν κεφαλαιοκρατων
στῆ χώρα ποὺ τοὺς πληρώνει.
Μέ ἄλλα λόγια, ἡ συνδικαλιστικη, 8E0198r17101 ἐπιτυχής, δράση τῆς ἐργατικῆς
τάξης τοῦ κέντρου έβγαλε, ἀθελά του, τὸ
σύστημα ἀπὸ τὸ ἀδιέξοὸο, ἐξαλείφοντας
τὴν ἀντίφαση ἀνάμεσα στὶς δυὸ προϋποθέσεις τῆς ἐπένδυσης; διεύρυνση τῆς
ἐσωτερικῆς ἀγορᾶς χωρὶς πτώση τοῦ ποσοστοῦ ’.κέρδους Εἶναι φανερὸ ὅτι ἕνα
τέτοια ξεπέρασμα τῆς ἀντίφασης μέσα
στὸ μικρὸ χῶρο τοῦ κέντρου δέν μπαροῦσε να έπιτευχθεῖ παρὰ σέ βάρος τῶν
λαων ποὺ κατοικοῦν τὸν πολὺ μεγαλύτερο χῶρο τῆς περιφέρειας. Ἔτσι ἀπὸ
μία στιγμὴ καὶ μπρὸς ἀντὶ οί χυμοὶ να
κατρακυλοῦν ἀπὸ τὴν κορυφὴ πρὸς rig

πλαγιές, οἱ πλαγιές συνθλίβονται για να
ἐκθρέψαυν καὶ διογκώσουν τῆν κορυφῆ
τὴν ὁποία «στηρίζουν». H πυραμίδα,
ἀντὶ να πλαταίνει καὶ να ἰσοπεδωνἐται,
στενεύει καὶ γίνεται πιὸ αἰχμηρή.
III. K8 Ἐμμανουήλ, μέ βάση
τὶς παραπάνω σκέψεις,

θα

μπορούσαμε να δοῦμε «αναπτυξη ὑπὸ ἐξάρτηση»,Ἕνας ἀπὸ τούς κύριους συντελεστές

τοῦ φαινομένου ποὺ περιέγραψα στάθηκε ῆ ἀποικιακὴ καὶ ήμι-ἀποικιακῆ 8Eάρτηση 7101‘) δέν ἐπέτρεπε να ἐξαπολυθοῦν στὸ ἐσωτερικὸ τῶν χωρῶν ποὺ βρίσκονταν κάτω ἀπ’ αὐτὴν οἱ ἵδιες
κοινωνικο-πολιτικές δυνάμεις πού, στὸ
κέντρα, μετέτρεψαν rig ἐργατικές τάξεις
ὁρισμένων χωρῶν στὸ σύνολό τους σέ
ἐργατικὴ ἀριστοκρατία τῆς γῆς. Βέβαια
κάτω ἀπὸ μια τέτοια ἐξάρτηση ἡ ἀναπτυξη ἣταν ἀδύνατη.
Ἀλλά, ὅπως καταλαβαίνω, σείς δέν μέ
ρωτάτε γι’ αὐτὴν τὴν ἐξάρτηση, ἀλλα για
κάποιο μετα-ἀποικιακὸ φαινόμενα, αὐτὸ
7101‘) ὀνομάζουν συνήθως σήμερα νεοαποικιοκρατικὴ ἐξάρτηση. Θα σάς σοκάρω ἴσως, ἀλλα ὀφείλω να ὁμολογήσω
ὅτι, κάτω ἀπ’ 01’m‘1]1I τὴν έννοια, δέν ξέρω
τί περιέχει ἡ λέξη ἐξςάρτηση. ‘H μᾶλλον
περιέχει τόσα πολλα ἀνακατωμένα καὶ
ἀταξινόμητα πράγματα 7101‘) εἷμαι ἀνίκανος να τὴν χρησιμοποιήσω σαν ἐπιστημονικὴ κατηγορία Συνήθως, έχει μια
πολιτικὴ διάσταση ἀναφερόμενη σέ ὑπόγειες δράσεις καὶ συνεργασίες μεταξὺ
τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ καὶ τῶν ντόπιων κυρίαρχων τάξεων 7101i μια οἰκονομικὴ διάσταση ἀναφερομένη ἀόριστα στὴν κατοχὴ ορισμένων βασικῶν βιομηχανικῶν
κλάδων, orig πολυεθνικές έταιρίες, στῆν
τεχνολογία κ.λπ.
Καὶ οἰ- δυὸ αὐτές διαστάσεις καταλήγουν συνήθως σέ πρωθύστερες, ταυτολογικές καὶ ἀκόμα μυθολογικές κατασκευές. Ἡ συνεργασία ντόπιων ἐκμεταλλευτῶν ἢ συνωμοτῶν φασιστῶν μέ ξένους ἰμπεριαλιστές δέν σημαίνει αὐτῆ
καθ’ ἐαυτὴν ἐξάρτηση τῶν μέν ἀπὸ τοὺς
δέ. Εῖμαι ἀπολύτως βέβαιος ὅτι ἡ C.I.A.
συνεργάσθηκε μέ τὸν Παπαδόπουλο τὸν
Ἀπρίλη τοῦ 1967. Εῖμαι λιγότερο βέ
βαιος για τὸ ἂν καὶ πόσα ἡ C.I.A. χρησιμοποίησε τὸν Παπαδόπουλο ἢ ὁ Παπαδόπουλος τὴν C.I.A. Εἷμαι βέβαιος ὅτι
ὁρισμένες Ἀμερικανικές Ἑταιρίες καὶ ἡ
”Αμερικανικῆ κυβέρνηση έκαμαν ὅ,τι
μποροῦσαν για να ρίξαυν τὸν Allende.

Εῖμαι ὅμως ἀλλο τόσο βέβαιος ὅτι ἂν ὁ
Allende περιοριζόταν στῆν ἐθνικοποίηση
τῆς Anaconda καὶ δέν πείραζε τὸ ντόπιο
κεφάλαια, θα ἦτα-ν ἀκόμη αὐτῆ τῆ στιγμὴ
7101‘) μιλᾶμε στῆ ζωῆ καὶ στῆν ἐξουσία.
Κάτω ἀπὸ τὶς σημερινές συνθῆκες, τὸ πιὸγ
ἐξαρτημένο ἀπὸ τὸ NATO καὶ τῆν Ἀμερικὴ εὐρωπαϊκὸ καπιταλιστικὸ κράτος

εἶναι ἀναμφίβολα ἡ Δυτικῆ Γερμανία.
Ο-ἰκοναμικα εἰναι τι) πιὸ ἀνεπτυγμένο.
Εἶναι ἀσύλληπτο για τῆν Ἀγγλία να
ψηφίσει ποτέ ατὰ Ἡνωμένα Ἔθνη ἐναντίον τῆς Ἀμερικης στα ζωτικὰ για τὴν
Ἀμερικὴ θέματα. Κράτη τόσο ἀδύνατα

καὶ τόσο φιλοδυτικα σαν τὴν COTE
D’IVOIRE ἢ τὸ ZAIRE δέν διστάζουν να

διακόψουν rig διπλωματικές τους σχέσεις μέ τὸ Ἰσραὴλ τῆν ὥρα 7101‘) ἡ Ἀμερικὴ βάζει σέ ἐπ ιφυλακὴ rig ἀτομικές της
βάσεις πρὸς ὐποστήριξίν του.
Ἀπὸ τῆν αλλη μεριά, ἀμφιβάλλω ἂν ἡ
έλλειψη δρισμένων βιομηχανικῶν κλάδων ἣ αὐτόχθονης τεχνολογίας ἀποτελεῖ
αὐτὴ καθ’ ἐαυτῆν πιότερη ἐξάρτηση ἀπὸ
τὴν έλλειψη πετρελαίου, σιδηρου, λιπαρῶν οὐσιῶν κ. λπ. Ἐξ ἄλλου η έλλειψη
βιομηχανίας καὶ τεχνολογίας εἰναι ταυτόσημη μέ τὴν ὑπανάπτυξη καὶ ἂν εἶναι
αὐτὴν τὴν ἴδια ἐλλειψη πού ὀνομάζουμε
ἐξάρτηση δέν βλέπω πῶς αὐτῆ μπορεῖ να
γίνει αἰτία τοῦ ἑαυτοῦ της.
"000 για rig πολυεθνικές έταιρίες,
έχουμε δυὸ εὔγλωττα ἀκραῑα παραδείγματαῑ ἀπὸ τὴ μια μερια τὸν Ken/01601,
ὅπου δέν ὑπάρχει κλάδος ἢ ἐπιχείρηση
κάποιας σημασίας ποὺ να μὴν κυριαρχεῐται ἀπόλυτα ἀπὸ τὸ ἀμερικανικὸ κεφάλαια, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη τὶς Ἰνδίες,
ὅπου ἡ βιομηχανοποίηση ὑπῆρξε κατ7
ἐξοχὴν τὸ έργο τῆς ἐθνικῆς ἀστικῆς τάξης καὶ ῆ διείσδυοη τοῦ ξένου κεφαλαίου σχετικα περιθωριακή. Καὶ ὅμως ὁ
Καναδας εἶναι ἀπὸ τα πιὸ πλούσια
κράτη μέ ἐθνικὸ προϊὸν πάνω 01710 6.000
δολλάρια κατα κεφαλήν, ἐνῶ οἱ Ἰνδίες
εἰναι τὸ πιὸ φτωχὸ κράτος τοῦ κόσμου
μέ ἐθνικὸ προϊὸν κάτω ἀπὸ 150 δολλάρια κατὰ κεφαλήν.
Νομίζω λοιπὸν ὅτι στὴ σημερινὴ περίοδο, ἀντὶ ἡ πολιτικὴ ἐξάρτηση να καθορίζει τὴν ὑπανάπτυξη, ἀντίθετα εἶναι
αὑτὴ ἡ ἰ’δια μια συνισταμένη πολλαπλῶν
παραγόντων ἀνάμεσα στοὺς ὁποίους
ἀπαφασιστικῆ θέση κατέχει ὁ βαθμὸς τῆς «
οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης.

IV. Ποιὸς εἶναι ὁ ρόλος τών
κεφαλαίων 1701‘) μετακινοῦνται ἀπὸ τὸ κέντρα πρὸς τὴν
περιφέρεια,·

Ὑπάρχουν αἱ ἀξίες - προϊὸν τῆς 61εθνοῦς ἐκμετάλλευσης, δηλ. τῆς ὄινισης
ἀνταλλαγῆς - ποὺ μετακινοῦνται ἀπὸ
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τὴν περιφέρεια πρὸς 107181/190 710i χάνονται δια παντός, καὶ ὑπάρχουν καὶ τὰ
σχηματισθέντα κεφάλαια 7101‘) μετακινοῦνται ἀπὸ τὸ κέντρα πρὸς τῆν περιφέρεια καὶ παραμέγουν κατὰ τὸ πλειστο
ἰδιοκτησία τοῦ κέντρου. Οἱ πρωτες δέν
ἐμφανίζονται στα ἰσοζύγια τιῖν διεθνων
συναλλαγῶν, εἶναι κρυμμένες μέσα στῆν
ἴδια τῆ διάρθρωση τῶν τιμων πάνω στῆ
βάση τῶν ὁποίων καταστρώνονται τα
ἰσοζύγια, καὶ ἀποτελοῦν τεράστια ποσά.
Ἀρκεῖ να ὑπενθυμίσω ὅτι ἡ πρόσφατη
011/0961001] τῆς τιμῆς ἑνὸς μόνο προϊόντος
- τοῦ πετρελαίου - έκαμε μια διάφορα
τῆς τάξεως τῶν 100 δισεκατομμυρίων
δολλαρίων. Τὰ δεύτερα, ἀντιθέτως, περνᾶνε ἐπισήμως μέσω τῶν διεθνῶν λογαριασμῶν, ἀλλὰ ὅταν λάβουμε ὑπ’ ὅψη
τῆν ταυτόχρονη ἐκροὴ ἐπαναπατριζομένων κερδῶν καὶ τοκοχρεωλυσίων προγενεστέρων εἰσροῶν, 1'] καθαρὴ ἐτήσια εἰσροῆ κεφαλαίων στῆν περιφέρεια - ἐκτὸς
Αραβικῶν χωρῶν - δέν ὑπερβαίνει τα
2-3 δισεκατομμύρια δολλάρια, εἰναι, δηλαδή, στὸ σύνολό της ἀμελητέα ποσότης.
“Av 68 συμπεριλάβουμε rig Ἀραβικές
χῶρες, τότε τὸ καθαρὸ ὑπόλοιπα εἰναι
ἀρνητικό. Δηλαδῆ έχουμε μετακίνηση
,κεφαλαίων ἀπὸ τὴν περιφέρεια πρὸς τὸ
κέντρα καὶ ὅχι ἀπὸ τὸ κέντρα πρὸς τῆν
περιφέρεια.
Ἀνεξάρτητα ὅμως ἀπὸ τα ἐμπλεκόμενα ποσά, δέν νομίζω, γενικά, ὅτι ὁ ρόλος 101') κεφαλαίου έχει καμια σχέση μέ
τὸ διαβατήρια τοῦ ἰδιοκτήτου του. Καὶ
στὸ σημεῖο αὐτὸ ἐπίσης ὑπάρχουν πολλοὶ μύθοι στῆν κυκλοφορία. Μοναδικὸ
κίνητρο τοῦ κεφαλαίου εἶναι ἡ μεγιστο’ ποίηση τοῦ κέρδους. Ἀντικειμενικῆ καὶ

ἀνεξάρτητη ἀπὸ τῆ θέληση 101') κεφαλαιούχου συνέπεια τῆς ἐπένδυσής του εἰναι ἡ ἀνάπτυξη τ-ῶν παραγωγικῶν δυνάμεων, O Λένιν εἶχε δίκιο ὅταν έλεγε ὅτι
ἡ μετακίνηση τῶν κεφαλαίων ἐπιβραδύνει τῆν ἀνάπτυξη orig χῶρες ἀπὸ rig
ὁποῖες φεύγουν 710i τὴν ἐπιταχύνει orig
χῶρες orig ὁπόῖες πᾶνε. Τὸ λάθας του

ἠταν 011 71101808 011 μια τέτοια μετακίνηση ἐλάμβανε πραγματικα χώρα. Ὁ
τρίτος κόσμος δέν 81181118 ὑπανάπτυχτος
γιατὶ πνίγηκε ἀπὸ ξένα κεφάλαια ἀλλα
γιατὶ τα ἀποστερήθηκε. ”Οπως ἐξήγησα
στῆν ὁμιλία μου, ἂν ἐξαιρέσουμε ὁρισμένες πρῶτες ὕλες ποὺ τα ,κεφάλαια εἶναι
ὑποχρεωμένα να πᾶνε να τὶς βγάλουν
ἐκεῖ 7101‘) ὑπάρχουν, τα κεφάλαια δέν
συρρέουν orig χῶρες 07100 οἱ ὅροι παραγωγῆς εἰναι πιὸ εὐνοικοὶ γιατὶ οἱ μισθοὶ
εἰναι χαμηλοί, ἀλλὰ orig χῶρες ὅπου ἡ
ἀγορὰ εἰναι πιὸ πλατια γιατὶ οἱ μισθοὶ
εἰναι ὑψηλοί Καὶ στῆν 71891060 ποὺ 118λετάει ὁ Λένιν (1870-1914) καὶ σημερα,
τα κεφάλαια μετακινοῦνται ἀπὸ τῆ μια
χώρα τοῦ κέντρου πρὸς τὴν ἄλλη καὶ ὅχι
ἀπὸ τὸ κέντρα πρὸς τῆν περιφέρεια. Τὸ
1970, σέ 70 δισεκατομμύρια δολλάρια
συσσωρευμένων ἀμερικανικῶν ἐπενδύσεων στὸ ἐξωτερικό, 50 περίπου δισεκ.
ἦσαν ἐπενδυμένα orig ἀναπτυγμένες χῶρες καὶ μόνον 20 orig ὑπανάπτυχτες.
Ἀλλὰ ἀπὸ αὐτα τα 20, τα πιὸ πολλά,
δηλ. περίπου 14 610871., ἦταν ἐπενδυμένα
στῆ λιγότερο ὑπανάπτυχτη περιοχή, δηλ.
στῆ λατινικὴ Ἀμερική, καὶ μόνο 2,2 στῆν
Ἀφρικὴ καὶ 2,1 08 ὁλόκληρη τὴν Ἀσία.
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Κατὰ κεφαλὴν τῶν περισχὼν ὑποδοχῆς,
αἱ Ἀμερικανοὶ εἶχαν ἐπενδύσει τὸ 1970
περίπου 75 δολλάρια στὸ κέντρα, 50 orig
ἡμιαναπτυγμένες χῶρες τῆς λατινικῆς
Ἀμερικῆς καὶ 2 μόνο orig ὑπανάπτυχτες

Ἀφρικῆ καὶ Ἀσία.
V. K8 Ἐμμανουήλ, ἔχοντας
ὑπ’ ὄψιν μας τὸν καπιταλιστικὸ τρόπα ἁνάπτυξής τὸν
ὁποῖα αναλύετε, θα μπορούσατε να σκιαγραφήσετε τὸ
μέλλον τῶν περιφερειακών <
χωρῶν καὶ εἰδικότερα τῆς Ἐλ-

λάδος, στα πλαίσια τοῦ παγκοσμίου καπιταλιστικοῡ συ
στήματος,·
Νομίζω ὅτι ἀπὸ τὴν παραπάνω ἀνάλυση
ξεπροβάλλουν αὐτόματα καὶ τα στοιχεῖα
ἀπάντησης στὸ ἐρώτημά σας. eH 710910
011/110007] 101') καπιταλισμοῡ πέρασε ἀπὸ
τὸ ἐθνικὸ στὸ διεθνικὸ ἐπίπεδα. Ἐκεῖ ξετυλίγονται οἱ βασικοὶ ἀνταγωνισμοί, ἐκεῖ
καὶ ἐπαληθεύονται οἱ νόμοι κίνησης 101')
καπιταλιστικοῦ
τρόπου
παραγωγῆς
(ὅπως π.χ. 0 νόμος τῆς σχετικῆς καὶ ἀπόλυτης ἀπαθλίι) 011g), νόμοι ποὺ έπαυσαν
ἀπὸ καιρὸ τώρα να ἐπαληθευονται στὸ
ἐσωτερικὸ των 01/07110y118v1m/ βιομηχανικων χωρῶν. Ἔχουμε 8va σύστημα διεθνῶν σχέσεων παραγωγῆς ποὺ ἀναπα-

ράγεται μέ τὸν ἴδια περίπου τρόπο ποὺ
ἀναπαράγονται οἱ κοινωνικές σχέσεις
παραγωγῆς καὶ οἱ τάξεις μέσα στα ἐθνικά
πλαίσια.
χΜέσα στὸ κλασικὸ ὑπόδειγμα 101') 7101—
πιταλισμοῦ 6 111060g ἀναπαράγει τὸν
προλετάριο καὶ τὸ κέρδος 011/0710901181
τὸν καπιταλιστή. Τὸ ἴδια καὶ στὸν διεθνῆ
τομέα, ἡ ἀνιση ἀνταλλαγῆ ἀναπαράγει
συσσωρευτικα τῆν προλεταριακῆ περιφέρεια ἀπὸ τῆ μια μεριά, τὸ πλούσια κέντρα
ἀπὸ τὴν ἄλλη. Ἡ φτώχεια ἐξασφαλίζει
τοὺς ὅρους τῆς ἐκμετάλλευσης καὶ ἡ ἐκμετάλλευση ἀναπαράγει τοὺς ἴδιους της
τοὺς ὅρους.
Κάτω ἀπ’ αὐτές τὶςνσυνθῆκες μποροῦμε
εὔκολα να φαντασθοῦμε ἀτομικα κρούσματα μετατροπῆς προλεταρω ν σέ καπιταλιστές, εῖναι ὅμως ἀδύνατον να συλλάβσυμε ἐξαφάνιση ὁλόκληρης τῆς τάξης

τῶν προλεταρίων καὶ μετατροπή τους σέ
καπιταλιστές, ἄν ὅχι για τίποτ’ ἄλλο, για
τὸν ἁπλούστατα λόγο ὅτι μια τέτοια 8E0-

φάνιση θαεσή μαινε αὐτόματα ἐξαφάνιση
τῶν ἵδιων των καπιταλιστῶν. Κατὰ τὸν
ἴδια τρόπο μπορουμε κάλλιστα να φαντασθοῦ με 10 ένα 7"] 10 ἀλλο κράτος, κάτω
ἀπὸ ἰδιαίτερα εὐνοϊκές ἱστορικές συνθῆ718g, να περνάει ἀπὸ τῆν περιφέρεια στὸ
κέντρα, εἰναι ὅμως φυσικὰ ἀδύνατα να
ἀντιμετωπίσουμε τῆ μετατροπῆ ὁλόκληρης τῆς ἐκμεταλλευομένης περιφέρειας σέ
ἐκμεταλλευτικὸ κέντρα.
εὈσαν ἀφορά εἰδικότερα τῆν Ελλάδα,
πρόκειται για μια ἰδιόμορφη περίπτωση.
“Ορισμένοι δεῖκτες τῆν τοποθετοῦν σέ
κάποια ἐνδιάμεση θέση ἀνάμεσα στὸ κέντρα καὶ τῆν περιφέρεια. Μέ 1.800 δολλάρια περίπου ἐθνικὸ προϊὸν κατα κεφαλὴν
τὸ 1973, ἡ Ἑλλας ξεπερνάει τῆν Ἰσπανία
710i 0 συσχετισμός της μέ τῆν Ἰταλία
(2.500 718917100), δηλαδὴ μιᾶς χώρας 7101‘)
ἀνήκει σαφῶς στὸ κέντρα, δέν δίνει τὴν
ἐντύπωση ἀσύγκριτων μεγεθῶν. ”Αλλοι
ὅμως δεῖκτες, ἀναφερόμενοι αμεσα orig
βασικὲς ἐθνικές παραγωγικές δυνάμεις,
μᾶς δίνουν ἀνάγλυφη τῆν εἰκόνα τῆς
ὑπανάπτυξης.
”Ετσι ἡ σχετικὴ θέση τῆς βιομηχανίας σέ
ποσοστὸ ἐθνικοῦ προϊόντος καὶ κυρίως
σέ ποσοστὸ ἀπασχολουμένου ἐνεργοῦ
πληθυσμοῦ εἰναι ἡ τελευταία ἀπὸ ὅλα τα
κράτη τοῦ Ὀργανισμοῦ Συνεργασίας καὶ
Οἰκονομικῆς Ἀνάπτυξης (Ο. C. D. E. ), ἐκτὸς τῆς Τουρκίας. Εἰναι σημαντικα πίσω

ὅχι μόνο ἀπὸ τὴν Ἰταλία, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ
αὐτὴν τῆν Πορτογαλία, τῆς ὁποίας τὸ
ἐθνικὸ προϊὸν εἶναι μόνο 1.250 δολλάρια
έναντι τῶν 1.800 101') ἐλληνικοῦ. Βρίσκουμε τὴν ἴδια εἰκόνα ὅταν συγκρίνου με
τὰ ποσοστα ἐνεργοῦ πληθυσμοῦ ἀπασχολουμένου στῆ γεωργία τῶν τριῶν κρατῶν
τῆς οὐρᾶς τοῦ O.C.D.E. (ἐξαιρουμένης
πάντοτε τῆς Τουρκίας); 34,1 % στὴν Ἑλλάδα, έναντι 28,8 % στῆν Πορτογαλία
καὶ 26,5 % 011‘11/ ’107101/10.
Δέν εἰναι δυνατόν, στα πλαίσια αὐτῆς
τῆς συνέντευξης, να κάμουμε μια λεπτομερῆ ἀνάλυση τῆς ἐλληνικῆς πραγματικότητας. Σχηματικά, μπο ροῦμε να ποῦμε ὅτι
ἡ ἀσυμμετρία ἀνάμεσα στὸ ἐπίπεδα τοῦ
ἐθνικοῦ εἰσοδήματος καὶ στὸν παραγω-

γικὸ ἐξοπλισμὸ τῆς χώρας προέρχεται
κυρίως ἀπὸ τῆν εἰδικὴ διάρθρωση τοῦ
εἰσοδήματος καὶ τὸ δυσανάλογο εἰδικὸ
βάρος τῶν μεταναστευτικῶν ἐμβασμάτων
καὶ αλλων ἐξω-παραγωγικῶν πόρων.
Κατὰ τὸ μέτρα ποὺ θα λάβει κανεὶς ὑπ’
όψη του αὐτὴν τῆν ἰδιορρυθμία καὶ τοὺς
κινδύνους τοὺς ὁποίους ἐγκυμονεῖ, οἱ
πραβλέψεις γίνονται λιγότερο αἰσιόδοξες
καὶ οἱ μελλοντικές ἐξελίξεις τῆς έλληνικῆς
οἰκονομίας, πάνω στῆ βάση μιᾶς ὑποτιθέμενης διατήρησης τοῦ διεθνοῦς καπιταλιστικοῦ πλαισίου, φαίνονται περισσότερα συνδεμένες καὶ-ἀντικειμενικα ἀλληλέγγυες μέ τὴ γενικῆ τύχη τῆς περιφέρειας.
VI. Ούσιαστικόι, δηλαδή, ὅσον

αφορα τὸ μέλλον τών περιφερειακων χωρῶν, θα μπορούσαμε να μιλᾱμε για οίκονομικὸ
καὶ πολιτικὸ ἁδιέξοδο.

Ἀσφαλῶς.
VII. Τότε, μέσα στὸν προσδιορισμὸ των προῶπο θέσεων τής ,
ἐνάρξεως τῆς διαδικασίας αὐτοὸυνάμου οἰκονομικῆς αναπτύξεως θα πρέπει να συμ-

περιλαβουμε καὶ τὸ ξεπέρασμα τοῦ καπιταλιστικοῡ τρόπου παραγωγής,·
’
Οἰκονομικῆ ἀνάπτυξη δέν εἰναι τίποτ’
ἀλλα παρα ἀνάπτυξη τῶν παραγωγικῶν
δυνάμεων, ἀνάμεσα στὶς δποῖες, φυσικά,
εἶναι καὶ ἡ ἴδια ἡ ἐργατικὴ δύναμη. Ἑπομένως, ἀνάπτυξη, σέ τελευταία ἀνάλυση,

εἰναι ποσοτικῆ καὶ παιοτικὴ ἀνάπτυξη
τῶν ἐργαλείι) ν ποὺ διαθέτει ὁ ἐργαζόμενας, ἀπὸ τῆ μια μεριά, ποιοτικὴ καλυτέρευση τῆς ἐργατικῆς δύναμης, δηλαδὴ
τοῦ ἰ’διαυ τοῦ ἐργαζόμενου, ἀπὸ τὴν ἀλλη.
Μέ ἄλλα λόγια, ἡ ἀνάπτυξη εἰναι ζήτημα
ἐργαλείι) ν καὶ φαιᾶς οὐσίας. Καὶ τα δύο,
για να ἀναπτυχθοῦν, χρειάζονται μια
ὁρισμένη δαπάνη κοινωνικῆς ἐργασίας,
Ἑπομένως για να αὐξήσουμε τὴν παραγωγικότητα τῆς σημερινῆς ἐργασίας
χρειαζόμαστε τὸ συσσωρευμένο πλεόνασμα τοῦ προϊόντος τῆς χθεσινῆς, καὶ αὐτὸ
εἰναι ἀνεξάρτητο ἀπὸ τὶς κοινωνικές σχέσεις παραγωγῆς. Αὐτὸ ποὺ προσδιορίζουν οἱ κοινωνικές σχέσεις παραγωγῆς
εἶναιτὸ ποιὸς ἀποφασίζει για τῆ διάθεση
αὐτοῦ τοῦ πλεονάσματος, δηλ. ποιὸς
ἀπαφασίζει για τὴν ἐπένδυση.
”Ομως δέν ὑπάρχουν παρα μόνο δυὸ διεγερτικές δυνάμεις τῆς ἐπένδυσηςῑ ἡ
ἀγορα ἀπὸ τὰ κάτω, τὸ κεντρικὸ πλάνο
ἀπὸ τα πάνω. Ἡ δυναμικὴ τῆς ἐμπορευματικῆς καὶ ἡ δυναμικὴ τῆς σχεδιοποιημένης οἰκονομίας. Ἡ μια εἶναι διαμετρικα ἀντίθετη τῆς ἄλλης. Ἡ πρώτη ἀρχίζει ἀπὸ τὸ τέλος, ἀπὸ τὴν κατανάλωση.
Ἠ διεύρυνσή της, εἴτε ἐπελθοῦσα, εἴτε
-προσμενόμενη, ἑλκύει τὶς βιομηχανίες
καταναλωτικῶν ἀγαθῶν. ”Οταν αὐτές
πολλαπλασιασθοῦν ἀρκετά, οἱ ὑπάρχουσες ἢ ἐν δυνάμει ἀνάγκες τους για μέσα
παραγωγῆς δημιουργοῦν μια ἀγορὰ δευτέρου βαθμοῦ για τὶς βιομηχανίες ποὺ
κατασκευάζουν αὐτὰ τὰ μέσα παραγω, γῆς, ὕστερα αὐτές δημιουργοῦν τῆν ,

ἀγορα για τα μέσα παραγωγῆς ποὺ κατασκευάζουν τα μέσα παραγωγῆς, κ.ο.κ.

πρὸς τα πάνω ὣς τὴν πιὸ βαρια βιομηχανία τῆς κορυφῆς. Δεδομένου ὅτι ἡ διεύρυνση τῆς κατανάλωσης συνεπάγεται
ἐλαχιστοποίηση τοῦ ἐσωτερικαῡ πλεονάσματος, ὁ τρόπος αὐτὸς ἀνάπτυξης
προύποθέτει ανσιγμα τῆς χώρας στα ξένα

καφάλαια καὶ προοπτικῆ αφθονης εἰσροῆς των για να ἀντικαταστήσουν τὴν
ἀνεπαρκῆ ἐσωτερικῆ κεφαλαιαποίηοη.
eH αλλη δυναμικὴ εἰναι ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετό της. Ἀρχίζουμε θεληματικα ἀπὸ
τὴν ἀρχή, δηλαδὴ μέ τῆν ἐμφύτευση τῆς
βιομηχανίας τῶν βασικῶν μέσων παραγωγῆς. τα ὁποῖα χρησιμοπαιοῦμε ὕστερα
για να φτιάξουμε τῆ βιομηχανία τῶν ἐνδιαμέσων, μέ τα ὁποῖα φτιάχνουμε στὸ
τέλος τῆ βιομηχανία τῶν καταναλωτικῶν
ἀγαθῶν. Ἀντὶ ἡ ἀγορὰ να διεγείρει τὴν
παραγωγή, ῆ παραγωγὴ δημιουργεῖ τῆν
’ίδια της τὴν ἀγορά. Μια τέτοια ὅμως
ἀνατροπὴ τῶν συναρτήσεων ἀποκόβει τῆ
χώρα ἀπὸ τὴ διεθνῆ ἀγορὰ τῶν κεφαλαίι) ν καὶ ἐν ἐλλείψει ξένης χρηματοδατήσεως βρισκόμαστε ὑποχρεωμένοι να
μεγιστοποιήσουμε τὸ ἐσωτερικὸ πλεόνασμα συνθλίβοντας προσωρινα τοὺς μισθους καὶ τῆν κατανάλωση.
Ὀ πρῶτος τρόπος ἐφαρμόσθηκε μέ ἐπι-

ρίζει τα καταναλωτικα ἐπίπεδα κέντρου
καὶ περιφέρειας, ὴ κοινωνικοποίηση τῆς
οἰκονομίας, ὅχι μόνο εἰναι ὁ μόνος δρόμος ἀνάπτυξης ποὺ ἀπομένει στῆν περιφέρεια, ἀλλα καὶ στὸ τέλος τέλος εἰναι
καὶ ὁ ταχύτερος, διότι ῆ ὁλοκληρωτικὴ
κινητοπαίηση τῶν ἐγχώριων πόρων που
συνεπάγεται, τὸ νοικοκύρευμα τῆς οἰκονομίας καὶ ή ἀποφυγὴ τοῦ κοινωνικοῦ
κόστους τῆς ἀναρχικῆς παραγωγῆς ποὺ
βαρύνει τὸ καθεστὼς τῆς ἐλεύθερης ἐπιχείρησης προσκομίζαυν στὸν παραγωγικὸ ἐξοπλισμὸ περισσότερα ἀπὸ ὅσα,
στῆν καλύτερη περίπτωση, μπορεῖ να
προσκομίσει ἡ ἐξωτερικὴ χρηματοδατηση.

τυχία στὸ παρελθὸν σέ ὁρισμένες χῶρες,

κάτω ἀπὸ ὁρισμένες ἱστορικές συνθῆκες,
Κλασικὸ παράδειγμα ἡ βόρειος Ἀμερικὴ
στὸ τέλος τοῦ 18ου καὶ στα πρῶτα δύο
τρίτα τοῦ 19ου αἰώνα. Χωρὶς παραγωγικὸ ἐξοπλισμὸ καὶ μέ κακῆς ποιότητας
ἐργατικα χέρια (καθαρῶς ὑπανάπτυχτη
χώρα σχετικα μέ τὴν τότε Ἀγγὶιία), ἀλλὰ
μέ δυσανάλογα ὑψηλὰ καταναλωτικα
ἐπίπεδα, οἰ Ἦνωμένες Παλιτεῖες προσέλκυαν, ἐξ αὐτοῦ ἀκριβῶς τοῦ λόγου, τα
παραπανήσια ἀγγλικα κεφάλαια ποὺ
προέρχονταν ἀπὸ τὴν ἀπομύζηση τῶν
Ἰνδιῶν καὶ ποὺ δέν έβρισκαν εὐκαιρίες
τοποθετήσεως στῆν τότε Ἀγγλία μέ τὴν
λόγω τῶν χαμηλῶν μεροκάματων περιοριομένη ἀγορά της.
Σήμερα ὅμως ποὺ ἡ «καταναλωτικῆ
κοινωνία» έχει ἐγκατασταθεῖ. μέσα στὶς
ἴδιες τὶς μητροπόλεις καὶ σέ ὕψη ἀπροσπέλαστα, καὶ ποὺ τα κεφάλαια έχουν

ὅσες θέλουν εὐκαιρίες τοποθέτησης μέσα
στὸν ἰ’διο χῶρο τοῦ κέντρου, κάθε ἰδέα
τῆς περιφέρειας να συναγωνιστεῖ τὸ κέντρο στὸν τομέα τῆς ἀγορᾶς εἶναι καθαρὴ
οὐτοπία, καὶ ὁ τρόπος αὐτὸς ἀνάπτυξης,

ἐστω καὶ ὄιν ἧταν ἐπιθυμητός, θα ἧταν
ἀπραγματοποίητος, τουλάχιστον σέ μεγάλη κλίμακα, δηλαδὴ για μεγάλεςχῶρες
ὴ για μεγάλα ἀριθμὸ χωρῶν τῆς περιφέρειας.
Δέν μᾶς μένει λοιπὸν παρα ὁ δεύτερος
τρόπος, ὁ τρόπος τῆς σοσιαλιστικῆς ἀνάπτυξης, αὐτὸς-ποὺ ξαναβάζει τὸ ἄλογα
μπρὸς ἀπὸ τὸ κάρα καὶ τὸν κόσμο στα
πόδια του. Ὁ τρόπος μέσα στὸν ὁποῖα ὁ
ἅνθρωπος φτιάχνει πρῶτα τὸ ἐργαλεῖα μὲ
τὸ ὁποῖα Θα φτιάξει τῆ· μηχανὴ μέ τὴν
ὁποία θα φτιάξει σέδέκα ἤ σέ εἴκοσι χρόνια τὸ καταναλωτικὸ ἀγαθό. Κλασικὸ
παράδειγμα αὐτοῦ τοῦ τρόπου ἀνάπτυ-

Εἶναι, βέβαια, καὶ ὁ μόνος τρόπος ποί·
λύνει ταυτόχρονα καὶ τα δυὸ προβλήματα, δηλαδὴ ὅχι μόνο τῆν ἀνάπτυξη τῶν
παραγωγικῶν δυνάμεων ἀλλὰ καὶ τὴν οἰκειοποίησή τους ἀπὸ τὸ λαό,
Αὐτὸ ὅμως δέν σημαίνει, ὑπὸ τὸ πρόσχημα ὅτι ἡ μόνη σωτηρία ἀπὸ τὴν ὑπανάπτυξη εἶναι ἡ κατάργηση τῆς ἐκμετάλλευσης τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο

ξης τὰ πρῶτα πεντάχρονα πλάνα τῆς Σο-

μέσα στὰ έθνικα πλαίσια, ὅτι εἶναι ἀνώ-

βιετικῆς ”Ενωσὴς.
Νομίζω ὅτι κάτω ἀπὸ· τὶς σημερινὲς

φελος κάθε ἀγῶνας ἐναντία στῆν ἐκμετάλλευση μιᾶς χώρας ἀπὸ μιαν ἄλλη

,συνθῆκες, δηλαδὴ τῆς ἀβύσσουπού χω-

χώρα. Ἡ συνένωση τῶν Ἀραβικῶν χω-

39

τ · τ’

M

ρῶν καὶ ἡ ὕψωση τῆς τιμῆς τοῦ πετρέλαίου κλονίζει τὸν ἰμπεριαλισμὸ καί, σέ
παγκόσμια κλίμακα, μᾶς πλησιάζει πρὸς
τὴν κατάργηση τῆς ἐκμετάλλευσης τοῦ
ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν ἀνθρωπο περισσότερα
ἀπὸ ὅ,τι θα μᾶς ἐπλησίαζε μια κοινωνικὴ
ἐπανάσταση στῆ μια ἢ τὴν άλλη μεμονωμένη Ἀραβικῆ χώρα.
Κανεὶς δέν μπορεῖ να προβλέψει τὶς
μελλοντικές ἐξελίξεις. "Ag ὑποθέσουμε
ὅτι αὐριο τὸ ἴδια πράγμα τὸ καταφέρνουν
ταυτόχρονα οἱ ὑπανάπτυχτες χῶρες ποὺ
ἐξάγουν τῆν πρώτη πεντάδα ῆ τῆν πρώτη
δεκάδα τῶν πιὸ ζωτικῶν πρώτων ὑλῶν.
"Av λάβουμε ὑπ’ ὅψη μας τοὺς γνωστοὺς
πολλαπλασιαστικοὺς μηχανισμοὺς κρίσης που θα έξαπολύσει ένας τέτοιας συγ-

χρονισμός, τίποτε δέν ἀποκλείει μια ριζικῆ μετατροπῆ τῶν συνθηκῶν καὶ μια
καλπάζουσα ὡρίμανση τῶν ὅρων τῆς κοινωνικῆς ἐπανάστασης μέσα στα ἴδια τα
ἀναπτυγμένα κράτη τοῦ κέντρου, ὁπότε
πολλὰ ἀπὸ τα προβλήματα ποὺ μᾶς φαίνονται σήμερα ἄλυτα, θα βραῦν, ὅπως
καταλαβαίνετε, μόνα τὴ λύση τους.

δύσεις του ὅταν, λόγω αὐξησης τῆς κατανάλωσης, τὸ διαθέσιμο για τὴν ἐπένδυση
πλεόνασμα ἀρχίζει να σπανίζει. Ἐλαττώνει τὶς ἐπενδύσεις του ὅταν, λόγω πτώσης τῆς κατανάλωσης, τὰ μέσα ἐπενδύ-

σεως ὑπεραφθονοῦν.
Αὐτὴ εἶναι, ἀπλοπαιημένη, ὴ συγκεκριμένη μορφὴ ποὺ παίρνει κατὰ τῆ λειτουργία τοῦ συστήματος, ἡ δομική του
ἀντίφαση μεταξὺ κοινωνικῆς παραγωγῆς
καὶ ἀτομικῆς ἰδιοποίησης.
Σέ ὅλα τα ἀλλα συστήματα, οἰ ἀνθρωποι παράγουν πρῶτα μέσα στα ὅρια τῶν
τεχνικῶν δυνατοτήτων τους. Καταναλίσκουν ὕστερα τα διαθέσιμα σύμφωνα μέ
έναν ὁρισμένο κανόνα διανομῆς. Στὸ καπιταλιστικὸ σύστημα, οἱ ἄνθρωποι δέν
μποροῦν να παραγάγουν παρὰ σέ συνάρτηση τῆς καμπύλης τῶν πωλήσεων, δηλαδὴ μιᾶς πρωτινῆς κατανάλωσης. Τὸ
σύστημα τῆς ἐλεύθερης ἐπιχείρησης εἰναι
τὸ κατ’ ἐξοχὴν σύστημα ποὺ ἀντλεῖ ἀπὸ
τὴν κατανάλωση ὅλα τὸν δυναμισμό του.
Εἶναι ταυτόχρονα καὶ τὸ σύστημα πού,
περισσότερα ἀπὸ ὅλα, τείνει να ἐλαχιοτοποιήσει τὴν κατανάλωση τῶν μαζῶν
'O καπιταλισμὸς πριονίζει συνεχῶς τὸ
κλαδὶ πάνω στὸ ὁποῖα εἰναι καθισμένος.

VIII. Κε Ἐμμανουήλ, πῶς θα
προσδιορίζοιτε τις θεμελιώδεις
ἀντιφάσεις μέσα στή δυναμικὴ
έξέλιξη τοῦ καπιταλιστικοῡ
τρόπου παραγωγῆς,-

ΙΧ. Ἐὰν ὑποθέσουμε ὅτι οτις
’ὑπανάπτυχτες χῶρες τα 80%

Ὑποθέσατε μια πρωτόγονη φυλὴ ψαράδων. Μοναδικὸς κλάδος ἠ ἁλιεία, μοναδικὸ ἀγαθὸ τὸ ψάρι. Μια μέρα ἠ φυλὴ
ἀνακαλύπτει ὅτι ἀν διέθετε μερικές πιρό-

μυῶν καί τοῦ Ῐδρώτα τοῦ
προλεταριάτου απαμυζᾱται
οἰπὸ τοὺς κεφαλαιοκράτες μὲ
τὴ μορφή τῆς ὑπεραξίας, ένώ

γες θα μποροῦσε να αὐξήσει σημαντικα

0ch ανετιτυγμένες τὸ ἴδια πο-

τῆς ἀξίας τοῦ προϊόντος τῶν

τὴν παραγωγή της. Τί κάνει; Ἀποσπάει
ξέναν ὁρισμένο ἀριθμὸ ἀνθρώπων ἀπὸ τὸ
ψάρεμα καὶ τοὺς βάζει να φτιάξουν τὶς
πιρόγες. ”Αμεσο ὰποτέλεσμα; ἐλάττωση
τῆς κατανάλωσης, αὔξηση τῆς ἐπένδυσης.
Μετὰ λίγο καιρὸ διαπιστώνεται ὅτι ἡ
ἐλάττωση τῆς κατανάλωσης ξεπέρασε τὰ
ἀνεκτὰ ὅρια. Ἕνα μέρος ἀπὸ αὐτοὺς πού
πῆγαν να φτιάξουν τὶς πιρόγες ξαναγυ ρίζει στὸ ψάρεμα; Ἐλάττωση τῆς ἐπένδυσης, αὔξηση τῆς κατανάλωσης. Καὶ οὕτω
καθ’ ἑξῆς. “H φυλὴ χειρίζεται τὴν ἐπένδυση καὶ τὴν κατανάλωση σὰν δυὸ ἀντιστρόφως ἀνάλογα μεγέθη. ”Οπως καὶ εἷναι ἀπὸ τῆ φύση τους. M’ αὐτὸν τὸν
τρόπο ἡ οἰκονομία της βρίσκεται σέ
ἀδιάρρηκτη ἰσορροπία.
Ὑποθέσατε τώρα ὅτι ξένοι κατακτητές
εἰσβάλλουν καὶ μετατρέπουν τα πάντα σέ
ἰδιωτικές ἐπιχειρήσεις. Εἶναι φανερὸ ὅτι
κανένας ἰδιωτικὸς ἐπιχειρηματίας δέν θα
πάει να αὐξήσει τῆν παραγωγὴ τῶν ψαρόβαρκων τὴ στιγμὴ ἀκριβῶς ποὺ ἐλαττώνεται ἡ κατανάλωση τοῦ ψαριοῦ ἢ να
τὴν ἐλαττώσει τῆ στιγμὴ ἀκριβῶς ποὺ ἡ
κατανάλωση τοῦ ψαριοῦ ἀνεβαίνει. Στὶς
ὑποκινήσεις αὐτῶν πού παίρνόυν τώρα
I}; οἰκονομικές ἀποφάσεις ἡ ἐπένδυση
εἰναι εὐθίω ς ἀνάλογη πρὸς τῆν κατανάλωση. Καὶ ἡ πρωτινὴ ἰσορροπία σπάζει
ἀνεπανόρθωτα. Γιατὶ εἶναι ὑλικῶς ἀδύνατον ἐπένδυση καὶ κατανάλωση να αὐξομειώνονται παράλληλα, δεδομένου ὅτι
ἀποτελοῦν τα δύο συστατικὰ μεγέθη ἐνὸς
δοσμένου συνολικοῦ παραγωγικοῦ δυναμικοῦ.

Κατὰ κάποια έννοια, ὁ ’καπιταλιστῆς
χορεύει κοντρα-τέμπο. Αὐξάνει τὶς ἐπεν-
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σοστὸ κατέρχεται στὸ 10% ή

καὶ άκόμα ὅτι τὸ ἐρ’γατικὸ
προλεταριάτο ὡρισμένων χωρῶν ἔχει να λαμβάνει ὑπεραξία ἀπὸ τίς ὑπὸ ἐξάρτηση

χῶρες, πῶς βλέπετε τις σχέ-

σεις μέσα στ’ήν παγκόσμια ε’ργατικὴ τάξι] ,Η πτώση τοῦ ποσοστοῦ τῆς ὑπεραξίας
ἀπὸ 80% σέ 10% εἶναι ἕνα πράγμα, ἡ
πτώση του ἀπὸ σὺν 10% σέ μεῖον 10%

εἰναι τελέω ς διαφορετικὸ πράγμα. Στῆν
πρώτη περίπτωση έχουμε διαφοροποίηση
τῶν θέσεων τῶν διαφόρων τμημάτων τοῦ
διεθναῦς προλεταριάτου ἀπέναντι στὸν
κοινὸ ἐχθρό. Στῆ δεύτερη, έχουμε πέρασμα ἐνὸς τμήματος τοῦ διεθναῦς προλεταριάτου στῆ διεθνῆ ἐργατικὴ ἀριστοκρατία, δηλαδὴ μετατροπῆ τοῦ ἀρνητῆ σέ
κατεστημένο, τοῦ ἀνταγωνιστῆ σέ συνέταιρο. Στῆν πρώτη περίπτωση έχουμε ένα
ὑποκειμενικὸ ἀδυνάτισμα τοῦ προλεταριακοῦ ὃιεθνισμσῦ· στῆ δεύτερη, τὴν ἐξαφάνιση τῆς ἴδιας τῆς ἀντικειμενικῆς του

βάσης
X. Πρόσφατα σέ ὁμιλία σας
χαρακτήρίσατε τήν Γιουγκοσλαβία
”σαν
καπιταλιστικὴ
χωρα. Θὸι θέλατε να Θεμελι-

ωσετε τὸν ιοχυρισμό σοις αυτόν,Hγνώμη ὅτι ἡ Γιουγκασλαβία εἶναι καπιταλιστικῆ χώρα δέν μοῦ ἀνήκει προσωπικά. Εἶναι ἡ γνώμη μιᾶς ὁλόκληρης

παράταξης Μαρξιστῶν. "Av εἰναι πάντα
συζητήσιμη, έπαυσε ἀπὸ καιρὸ να εἰναι
κάτι τὸ πρωτότυπο ἢ τὸ ριζοσπαστικό.
Δέν μπορῶ να καταλάβω γιατί, στῆν συνάντηση τῆς Α.Σ,Ο.Ε.Ε. προκάλεσε τόσο
ἐνδιαφέρον. Ἐκεῖνο ποὺ εἰναι κάπως πιὸ
τολμηρὸ καὶ τοῦ ὁποίου ἴσως μπορῶ να
διεκδικήσω τῆν πατρότητα, διότι τὸ ἐξέφρασα τὸ 1962 στῆν Ε. Ρ. Η. Ε. στὸ [Ια-

ρίσι, εἰναι ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι τὸ γιουγκοσ
λαβικὸ σύστημα δέν εἶναι, ὅπως λένε
συνήθως, καπιταλισμὸς χωρις καπιταλιστές, ἀλλα καπιταλισμος με καπιταλιστές,
Ἐν παρενθέσει, καπιταλισμὸς χωρὶς καπιταλιστές δέν θα πεῖ τίποτε. ”Οπως λέγει
ὁ Μάρξ, ὁ καπιταλιστῆς δέν εἰναι τίποτε
ἀλλο παρα ὁ λειτουργὸς τοῦ κεφαλαίου.
Λοιπὸν, ἢ έχουμε κεφάλαια (σαν κοινωνικὴ σχέση), ἢ δέν έχουμε. "Av έχουμε κεφάλαια, έχουμε ἀναγκαστικα καὶ τοὺς
λειτουργούς του, καὶ αὐτοί, κάτω ἀπὸ

ὁποιοδήποτε μανδύα, εἰναι οὐσιαστικὰ
καπιταλιστές,
Συνήθως αὐτοὶ πού ἀρνοῦνται τὸν χαρακτηρισμὸ τοῦ γιουγκοσλαβικοῦ καθεστῶτος σαν καπιταλιστικοῦ στηρίζονται
στὸ ὅτι δέν ὑπάρχει ἀτομικὴ ἰδιοκτησία
τῶν μέσων παραγωγῆς, Στῆ σελίδα 1247
τοῦ κατὰ ἐπάγγελμα τηλεφωνικοῦ καταλόγου τοῦ [Ιαρισιοῦ ὑπάρχει ἡ πιὸ έξυπνη διαφημιστικῆ φορμούλα που έχω
ποτέ συναντήσει. ΓΙροέρχεται ἀπὸ μια
ἑταιρία «leasing», ἀπὸ αὐτές ποὺ νοικιάζουν στὶς παραγωγικές ἐπιχειρήσεις παντὸς εἴδους μηχανήματα και ἐν γένει κεφαλαιουχικα ἀγαθά. Η ρεκλάμα αὐτῆ εἶναι έτσι διατυπωμένη; «C est 1’ usage d’ un

bien qui est générateur de profit et non sa
propriété», δηλαδή; «τὸ κέρδος τὸ γέννάει
ἡ χρήση ἐνὸς πράγματος καὶ ὅχι ἡ ἰδιοκτησία του ».
(Ὀταν οἱ Μαρξιστές καταπιάνονται μέ
τὴν κριτικῆ τῆς πολιτικῆς οἰκονομίας βάζουν σὰν πρόγραμμα να προχωρήσουν
πέρα ἀπὸ τὸ φαινόμενα καὶ να ξεσκεπάσουν τὴν ἀόρατη πλευρὰ τῆς πραγματικότητας. Νομίζω ὅτι ὁ συντάκτης αὐτῆς ’
τῆς ρεκλάμας βλέπει τὸ κρυμμένα ὑπόβαθρα τῶν φαινομένων πιὸ καθαρὰ ἀπὸ
πολλοὺς Μαρξιστές. Τί ἀλλο οὐσιαστικὸ
περιεχόμενα μπορεῖ να έχει ἡ ἰδιοκτησία
παρὰ έναν ὁρισμένο ἁριθμὸ δικαιωμάτων
καὶ τί ἀλλο-δικαίωμα μπορεῖ να ἀποκτήσει κανεὶς πάνω σέ κάτι ποὺ δέν
καταναλίσκεται, δηλ. πάνω σέ ,ἕνα μέσα
παραγωγῆς, ἀπὸ τὸ δικαίο- μα τῆς χρήσης . Δ
καὶ διαχείρισης; Τί διάφορα κάνει λοιπὸν ' 'r
ἀν αὐτὸ τὸ δικαίι) μα διαχείρισης μοῦ τὸ

δίνει μια μεταγραφῆ στὸ ὑποθηκοφυλα- -~ ·”
κεῖο, ἢ ένα χαρτὶ ποὺ ὀνομάζεται μετοχή,
ἢ ἂν μοῦ τὸ δίνει ἕνα συμφωνητικὸ ἐνοι- w
κίασης, ὅπως μᾶς τὸ προτείνει ἡ ἐν λόγω· _
διαφήμιση, ἢ ἂν μοῦ τὸ δίνει ἡ θέση μου
σαν διευθυντοῦ μιᾶς «κρατικοποιημέ-’
νης» ἐπιχείρησης, ἢ ἡ ἰδιότητά μου. σὰν
μέλους τοῦ ἐργατικοῦ συμβουλίου της; V 1
Η αὐτοδιαχείριση τοῦ γιουγκοσλαβι- ,
κοῦ συστήματος εἶναι στῆν οὐσία ἰδία-ζ
ποίηση τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων

ὁποία, στῆν καλύτερη περίπτωση, (δ
λαδῆ ὅταν τὰ ἐργατικὰ συμβούλια ἐπέ
βαίνουν στις καθαυτὸ οἰκονομικές ἀπ
φάσεις τῆς ἐπιχείρησης, πράγμα πο
ναι μᾶλλον σπάνια), εἶναι ἰδιοποίη
μιὰ ὁμάδα ἀνθρώπων, καὶ στῆ «, ’

περίπτωση, (δηλαδὴ ὅταν τὰ ἐργατικὰ
συμβούλια ἀσχολοῦνται μόνο μέ τῆν καν> τίνα καὶ τα αποδυτήρια τοῦ ἐργοστασίου,
πράγμα που εἰναι τὸ πιὸ συνηθισμένο),
εἰναι ἰδιοποίηση ἀπὸ έναν ἀνθρωπο, τὸν
διευθυντή. Βρισκόμαστε στοὺς ἀντίποδες
τοῦ σοσιαλιστικοῦ συστήματος, μέσα στὸ
ὁποῖα οἱ παραγωγικές δυνάμεις έχουν
περιέλθει στῆ διάθεση ὁλόκληρης τῆς
κοινωνίας.

τερους μηχανικοὺς καὶ τὴν καλύτερη τεχνικὴ ὀργάνωση, ‘H καπιταλιστικὴ λογιστικὴρυθμίζει τὴν κοινωνία. Οἱ πιὸ ἀποὸοτικές μονάδες ἐκνικοῦν τὶς πιὸ παραγιυγικές.
“Η πρώτη συνέπεια αὐτῆς τῆς λογιστικῆς εἶναι βέβαια ή κακὴ χρησιμοποιήση
τῶν συντελεστῶν, πού, μεταξὺ αλλλων,
ὁδηγεῖ στῆν ἐξόγκωση τοῦ τριτογενοῦς
τομέα καὶ εἰδικότερα τοῦ πιὸ παρασιτι-

XII. Δέν Θα ήτάν δυνάτα να
τα θεωρήσουμε ὅλα αὐτα σαν

τις ἀναπόφευκτες δυσκολίες
τῆς μεταβατικῆς περιόδου;
Δέν δέχομαι τὸ ἀλλοθι τοῦ «μεταβατικοῦ σταδίου πρὸς τὸν σοσιαλισμό». Βέ-

βαιαορισμένα ἀπὸ τὰ ἐν λόγω φαινόμενα
ειναι ἀναπόφευκτα 0 αὐτὸ τὸ μεταβατικὸ στάδια, ἀφαῦ 0’ αὐτὴν τῆν περίοδο
ἐξακολουθεῖ κατὰ κάποια μέτρα να λειτουργεῖ ἡ ἀγορὰ καὶ ὁ νόμος τῆς ἀξίας.
Ἀλλα ἀπὸ ὅσα ξέρω ή γιουγκοσλαβικὴ
κατάσταση δέν ἐμφανίζεται, ἀπὸ τοὺς
’ίδιους τοὺς πρωταγωνιστές της, σαν
μεταβατικῆ περίοδος ἀλλα σαν ὁλοκληρωμένο καὶ διαρκῶς τελειοπαιούμενο
ἰδιώνυμο σοσιαλιστικὸ σύστη μα’μέ ἰδιαίτερους νόμους καὶ ἰδιαίτερη λογική. Ὁ
μεταβατικὸς χαρακτήρας τῶν κοινωνικῶν σχέσεων πρέπει να περιέχεται ρητα
και συστατικὰ μέσα στις ἴδιες τὶς προοπτικές τους. Για να εἰναι μεταβατικὸς,
ένας κανόνας πρέπει να ἀρχίσει να

κοῦ κομματιοῦ του, διαφημίσεις, μεσι-

XI. Νομίζω ὅτι αὐτὸ τὸ ὁποῖα
παίζει καθοριστικὸ ρόλο για
τὸν χαρακτήρα τοῦ γιουγκοσλαβικοῡ οἰκονομικοῦ συστήματος εἶναι τὸ ὅτι ή αὐτοδιαχείρισή ὅπως τὴν καταλαβαίνουν oi Γιουγκοσλάβοι εἶναι
δεμένή μέ τήν αὐτονομία τῆς
ἐπιχείρησης καὶ ή αὐτόνομή
έπιχείρήσή άνακαλύπτει γρήγορα τα συμφέροντά τής, τα
ὁποῖα συχνα εἶναι ἀντίθετα
άπὸ τα συμφέροντα τών ἀλλων έπιχειρήσεων. ”Αρα λοιπὸν έχουμε πλέον μεγέθυνσή
τοῦ ρόλου τοῦ άνεξαρτήτου
παραγωγοῦ είς βάρος τοῦ
ρόλου τῆς σχεδιοποίήσής.
Κε Ἐμμανουήλ, πως προσδιορίζετε τή σχέση αὐτή ἀνάμεσα στα κέντρα λήψεως
ἀποφάσεων τοῦ καπιταλιστικοῦ συστήματος κατα τή δι-

τεῖες κ.λ.π Αλλὰ ὑπάρχει κάτι ἀκόμη
χειρότερο, γιατι εἶναι συσσωρευτικό, καὶ
αὐτὸ ειναι ῆ μὴ χρησιμοποίηση δηλαδὴη
ὑποαπασχόληση τῶν συντελεστῶν Τὸ
κεντρικὸ πλάνο στῆ σοσιαλιστικῆ οἰκονομία παίζει, κατὰ κάποια έννοια, τὸν

ρόλο τοῦ προκαταβολικοῦ ἀγοραστοῦ. Οἱ
παραγωγικές μονάδες δουλεύουν, κατὰ
κάποια τρόπο, ἐπὶ παραγγελία. Αὐτὸ σημαίνει ὅτιτὸ ρίσκο τῶν παραγωγικῶν λαθῶν (πού εἰναι ἀναπόφευκτο σέ ὁποιοδήποτε σύστημα) τὸ παίρνει ἡ κοινωνία.
'O παραγωγὸς δέν ἐχει έτσι κανένα λόγο
να μὴν παραγάγει στὸ μάξιμουμ τῶν τεκαταργεῖται (να «μεταβαίνει») ἀπὸ τὴν
χνικῶν δυνατοτήτων του. Ἡ ἐργασία εῐ- »’ πρώτη μέρα ποὺ γεννήθηκε. Ἀλλιώτικα
Α ναι ἀμεσα κοινωνική.
τείνει φυσιολογικα να μετατραπεῖ σέ θεΕὐθὺς ὡς ἀνεξαρτητοποιηθοῦν οἱ
σμό. Θα μου πεῖτε ὅτι καὶ αἱ θεσμοι δέν
παραγωγοί, δηλαδὴ εὐθύςνὸ)ς οἱ παραγωεἰναι αἰώνιοι. Ασφαλῶς. Ούτε και θεγικές μονάδες μετατραποῦν σέ ἐπιχειρήωρῶ τὸ γιουγκοσλαβικὸ σύστημα σὰν
σεις, ῆ δυναμικὴ ἀντιστρέφεται. 'H ἐργα- αἰώνια. H διαφορὰ ὅμως ἐνὸς συνόλου
σία δέν μπορεῖ να ἀναγνωρισθεῖ ὡς κοι- μεταβατικῶν κανόνων ἀπὸ ένα σύνολο
νωνικὴ παρα μέοω τῆς ἀγορᾶς, Στῆν ἐμ- θεσμῶν εἰναι ὅτι οἱ πρῶτοι καταργοῦνται
πορευματικῆ λογιστικῆ δέν ὑπάρχει κέρ- ἀπὸ τὰ μέσα, ἐνῶ οἱ δεύτεροι δέν μπο· άρκεια των μεταβατικῶν στα· δας πρὶν ἀπὸ τὴν πραγματοποίηση τοῦ
ροῦν να ἀνατραπαῦν παρὰ μόνο ἀπὸ τὰ
δίων πρὸς τὸ σοσιαλισμὸ σέ
προϊόντας. ”Ετσι κανεὶς δέν μπορεῖ να ἐξω, δηλαδὴ ἀπὸ μια καινούργια κοινωσχέση μέ τήν κεντρικῆ σχεδιαἐπενδύσει πρὶν πουλήσει, πράγμα ποὺ νικὴ ἐπανάσταση. Γιατὶ πολὺ γρήγορα
ποίήσή ή ὁποία ἀσκεῖται ἀπὸ
σημαίνει ὅτι κανεὶς δέν μπορεῖ να ἀγορά- αὐτοὶ ποὺ έχουν συμφέρον στῆ διατήρηση
τὴν πολιτική ἐξουσία κατὰ τὸ
σει πρὶν πουλήσει. ”Αν ὅμως κανεὶς δέν τοῦ status quo ὀργανώνονται σέ κοινωνικὴ
’ μεταβατικὸ στάδια πρὸς τὸν
ἀγοράζει πρὶν πουλήσει, έρχεται μια στι- τάξη ποὺ κάνει ὅ,τι χρειάζεται για τὴ θεσοσιαλισμό,·
γμὴ ποὺ κανεὶς δέν μπορεῖ να πουλήσει, σμοποίησή του. Τὸ μεταβατικὸ στάδια
Καὶ έτσι, πολὺ ἀπλοποιημένα βέβαια, μετατρέπεται σέ κοινωνικὸ καθεστώς.
Πολὺ σωστα βάζετε τὶς συγκεκριμένες βλέπουμε τῆν διαδικασία τῆς ἐνδογενοῦς
συνέπειες τῆς αὐτοδιαχείρισης. Μια ἐπι- τάσης τῆς ἐμπορευματικῆς οἰκονομίας
χείρηση μπορεῖ να κερδίζει εἴτε μέ καλύη πρὸς τῆν ὑποαπασχόληση καὶ τῆν κρίση,
XIII. Συνοπτικά, ποια εἶναι τὰ
τερη ὁργάνωση τῆς παραγωγῆς εἴτε μέ καὶ ἐξηγοῦμε τὸ φαινόμενα τῶν ἑκατοντελικα οἰκονομικὰ ἀποτελέ’ καλύτερη ὀργάνωση τῆς κυκλοφορίας. τάδων χιλιάδων Γιουγκοσλάβων ,ποὺ δέν
σματα, oi κοινωνικὲς συνέΔηλαδῆ, εἴτε ἐλαχιστοποιώντας τὴν πο- βρίσκουν δουλεια στῆ χώρα τους καὶ
πειες και oi πολιτικές ἀντανα‘ σότητα τῶν μέσων παραγωγῆς πού κατα- μεταναστεύουν στῆ δυτικὴ Εὐρώπη.
κλάσεις αύτής τῆς κατάσταναλίσκει κατὰ μονάδα προϊόντος, εἴτε
00C;
ἀγοράζοντας φθηνότερα τα μέσα παραγωγῆς της και πουλώντας ἀκριβότερα τὸ
προϊόν της. Στῆν πρώτη περίπτωση, τὸ
κέρδος εἰναι καὶ κέρδος τῆς κοινωνίας,
στὴ δεύτερη, τὸ κέρδος της εἰναι,οέ κοινωνικὴ κλίμακα, μεταβίβαση ἀξίας ἀπὸ
τὴ μιὰ τσέπη στῆν ὄιλλη.
Ἀλλὰ δέν εἰναι μόνον αὐτό H δυνατότητα αλλοτριι) τικαῦ κέρδους μιᾶς ἐπιχείρησης εἰς βάρος των ἀλλων δέν εἰναι
ἁπλῶς κάτι τὸ ἀδιάφορα, τὸ μὴ θετικὸ για

’

τὴν κοινωνία Εἶναι κάτι τὸ ἀρνητικό.

V

Πρῶτον διότι ένα μέρος τῶν παραγωγικῶν συντελεστῶν ποὺ διαθέτει ῆΙ κοινωνία, ἀντὶ να χρησιμοποιοῦνται για να
παραγάγουν ἀγαθά, χρησιμοποιοῦνται
για να παραγάγουν πωλήσεις, και έτσι ἡ
· συνολικῆ ποσότητα τῶν παραγομένων
ἀγαθῶν εἶναι μικρότερη ἀπὸ τὸ παραγωγικὸ δυναμικό. Δεύτερον, διαστρεβλωνονται οἱ ὅροι τῆς ἐπιλογῆς. H ἐπιχείρηση που έτυχε να διαθέτει τοὺς πιὸ καπάτσους ἀγοραστὲς και τοὺς πιὸ καπάτσους πωλητές ἐπιζεῐ, ἐνῶ τίποτε δέν μᾶς
ἐγγυᾶται ὅτι διαθέτει ἐπίσης τοὺς καλύ-

”

Στὸν οἰκονομικὸ τομέα τὸ σύστημα τῆς
λεγόμενης αὐτοδιαχείρισης ἐχει μια ἀποδοτικότητα ἐλαττωμένη ὅχι μόνο σχετικα
μέ τὴ σχεδιασμένη οἰκονομία πρὸς τὴν
ὁποία ὑποτίθεται ὅτι μεταβαίνει, ἀλλὰ

καὶ σχετικα μέ τὸ σύστημα τῆς ἐλεύθερης
ἐπιχείρησης ἀπὸ τὸ ὁποῖα ὑποτίθεται ὅτι
απομακρύνεται. _
Κατὰ τὸ μέτρα ποὺ πρασπάθεῖ να συμβιβάσει τα ἀσυμβίβαστα, τὸ σύστημα γίνεται ένα μίγμα ἀπὸ τα μειονεκτήματα
τῶν δύο κόσμων χωρὶς κανένα ἀπὸ τὰ ἀντίστοιχα πλεονεκτήματα τους.
Στὸν πολιτικοκκοινωνικὸ τομέα, τὸ
σύστημα ἀφήνει ἀνέπαφη τὴν ἀλλοτρίωση τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἐμπορευματικῆ
κοινωνία ἀλλοτριώνει τὸν ἀνθρωπο μερικά, μετατρέποντας τὸ προϊὸν τῆς ἐργασίας του σέ ἐμπόρευμα. ‘H κεφαλαιοκρατικὴ κοινωνία, εἰδικότερα, τὸν ἀλλοτριώνει ἐξ ὁλοκλήρου, μετατρέποντας καὶ
τὴν ἐργατικὴ του δύναμη, δηλαδὴ αὐτὸν
τὸν ἴδια, σέ ἐμπόρευμα.
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Δέν ἀρκεῖ, λέγει ὁ Μάρξ, να ἀλλάξει τὸ
ὕψος τοῦ μισθοῦ, πρέπει να καταργηθεῖ
τὸ ἴδια τὸ μισθοδοτικὸ σύστημα. Στὶς

ἀνατολικές χῶρες, τὸ μισθοδοτικὸ σύστημα, ὅχι μόνο δέν καταργήθηκε-ῆ δέν
φαίνεται να πηγαίνει πρὸς κατάργηση,
ἀλλα σέ ὁρισμένες ἀπ’ αὐτές ἐνισχύεται.
Στῆν κίνηση αὐτῆ για περαιτέρω ἀνάπτυξη τῶν «ὑλικῶν κινήτρων τῆς ἐργασίας» προπορεύεται ἡ Γιουγκοσλαβία.
Μέσα 010 μισθοδοτικὸ καθεστὼς -εἴτε
ἀνατολικὸ εἴτε δυτικὸ- ὁ ἅνθρωπος χάνει

τὸν ἐαυτό του. Γίνεται ὁμοιογενῆς εἰσροή, ἀνώνυμος συντελεστῆς τῆς παραγωγῆς. Τὸν ἐξετάζουν, τὸν πασπατεύουν
στῆν ἀγορὰ ὅπως τὸ ἀλογο. Καὶ βγαίνει ῆ
ἀπόφασηῑ τόσα φράγκα ἢ τόσα δηνάρια.
Ἠ ἀποτίμηση εἶναι ἀκριβοδίκαιη ὅπως
ὅλες οἱ ἀποτιμήσεις τῆς ἀγορᾶς. "000 πιὸ
ἀκριβοδίκαιη καὶ ἀντικειμενική, 1000 πιὸ
ἀλλοτρω τική, γιατὶ τόσο πιὸ πολὺ ὁ ἀνθρωπος μετατρέπεται ἀπὸ ὑποκείμενα σέ
ἀντικείμενο. Καὶ 1000 πιὸ διασπαστικῆ
τῆς κοινωνίας καὶ γενέτειρα ἀνταγωνι-

στικῶν σχέσεων. Ἀπὸ παραγωγαὶ ποῦ
πολεμοῦνεὸλοι μαζὶ ἐνάντια στῆ φύση, οἱ
ἄνθρωποι γίνονται πωλητές στὸ παζάρι
-προϊόντος ἢ ἐργατικῆς δύναμης- πού, ἐξ
αὐτοῦ τοῦ λόγου, βρίσκσνται σέ ἀντιδικία ὁ ένας μέ τὸν ἀλλο,
Στὸ Βελιγράδι ἢ στῆν Ἀθήνα, ὁ ἀνθρωπος δέν συναντάει τὸν συνάνθρωπό
του σαν Πέτρος ἢ Παῦλος,ἀλλα σαν ἐργοδότης ἢ μισθωτός, σαν διευθυντὴς ἢ
κλητῆρας, σαν χειρώνακτας ἢ μηχανικός,
σαν ἀγοραστής ἢ πωλητής.
εΟ ἀνθρωπος ξαναβρίσκει τὸν έαυτό
του ὅταν ἐξαφανίζεται κάθε συσχετισμός
ἀνάμεσα 0’ αὐτὸ πού δίνει καὶ 0’ αὐτὸ
πού παίρνει. ”Ὀταν ἡ δουλειά του παύει
να εἰναι ἀφῃρημένη ποσότητα καὶ ξαναγίνεται

ποιότητα

συγκεκριμένη

καὶ

ἀπροσμέτρητη, ὅπως ἦταν στῆν πρωτόγονη κοινοκτημοσύνη. εὈταν ἀπὸ, τὸν καθένα παίρναυμε ἀνάλογα μέ τὶς δυνατότητές του καὶ στὸν καθένα δίνουμε ἀνάλογα μέ τὶς ἀνάγκες του.
Ἠ μεταβατικῆ περίοδος ἢ εἰναι σύντομη, ρευστῆ καὶ αὐτο«διαλυόμενη,’ ἢ εἰναι καμουφλαρισμένη παλινόρθωση. Δέν
ὑπάρχουν τοπικές συνθῆκες καὶ ἰδιομορφίες. 'O σοσιαλισμὸς εἰναι σύστημα ἀπλό,
φυσιολογικό. Σαν τέτοια, δέν ἐπιδέχεται
παραλλαγές. Ἀντιθέτως ὑπάρχουν ἀπειροι τρόποι ἐκμετάλλευσης καὶ ἀπειρες
μορφές καπιταλιστικῶν σχηματισμῶν. Γ ι’
01310 καὶ ἡ «ἰδιομαρφία τῶν τοπικῶν
συνθηκῶν»,Α ὅταν ἀπὸ τακτικῆ γίνεται
στρατηγική, δέν εἰναι τίποτε ἄλλο ,παρα
τὸ ἄλλοθι τῆς παλινόρθωσης. Φοβοῦμαι
ὅτι σέ ὁρισμένες ἀπὸ τὶς ἀνατολικές χῶρες ἡ παλινόρθωση έχει προχωρήσει πέρα

ἀπὸ τὸ κρίσιμο σημεῖο. Στῆ Γισυγκοσλαβία ὅλα δείχνόυν ὅτι έχει συμπληρωθεῖ.
Ἀργύρης Ἐμμανουήλ

κυκλοφορεῖ

Ol ΜΠΟΛΣΙΞΒΙΚΟΙ
ΣΪΗΝ
ΟΚΪΩΒΡΙΑΝΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Τὰ πρακτικὰ τῶν συνεδριάσεων τῆς K.E.
τοῦ Κόμματος τῶν Μπολσεβίκων

(Αὔγουστος 1917 - Φεβρουάριος1918)
Εἰσαγωγῇ καὶ σημειώσεις : GIUSEPPE BOFFA
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κυκλοφορεῖ

ᾗ ”Οπου ζεῑς

δέν - πατρίζεις. . .
Oi Ἕλληνες πολιτικοὶ πρόσφυγες στὶς
σοσιαλιστικές χῶρες.
Εἰσαγωγήι Μάριος Πλωρίτης
Ρεπορτάζτ Δημήτρης Γουσίδης
Φωτογραφίεςε Γιάννης Κυριακίδης

Σκίτσα τοῦ Ἀλ. Κυριτσόπουλου

εκΔοΣειΣ εΞΑΝτΑΣ
-
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φέας, ἀς σημειωθεῖ, συνελήφθη πέρσι τὸν
“Ιανουάριο καὶ τέθηκε σέ αὐστηρὸ περιορισμό, μᾶς μαθαίνει πολλα κι ἓνδιαφέραντα πράγματα γύρω ἀπὸ διάφορες
«συζητήσεις» ποὺ έχουν γίνει κατα και-

Μέ προοπτικὴ
τὴν πρασεχὴ «ἀλλαγὴ»

ροὺς σέ κύκλους ἀξιιι)μ(ιτικιῖ)ν, καθὼς καὶ

τοὺς προβληματισμοὺς τῶν ἀνθρ(ι’)π(ιιν
αὐτῶν, ποὺ ἀντιμετιιιπίζουν τὸ ἐνδεχόμενα τῆς πτώσης τοῦ Φράνκο ἀπὸ τῆ

σκοπιά, κυρίως, τοῦ ἐπαγγελματία στρα-

OI ΙΣΠΑΝΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙ ΚΟΙ

τιωτικοῦ.

Οί περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ἀξιωματι-

KINO YNTAI AAAA...
Τοῦ ”Αρη Φακίνου

"0001 βιάστὴκαν ν’χ

φρανκισμός, ἐντείνοντας τὴν

κοὺς ποὺ σήμεραῙ<<ἀνησυχοῦν>> καί κινοῦνται ἀντιπολιτευτικα σέ πολλὰ στρατόπεδα τῆς Ἱσπανίας, ἀλλὰ κυρίως ἐκεῖ·
ναι ποὺ σχημάτισαν τῆ λεγόμενη Στρατιωτικῆ Δημοκρατικὴ ”Ενωση (UMD). δέν

εἶχαν καλὰ-καλὰ γεννηθεῖ ὅταν ἀρχισε 6
ἐμφύλιος πόλεμος. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ
·πίστη τους στὸ (φρανκισμὸ δέν έχει περάσει ἀπὸ λαυτρὸ αἵματος, ὅπως ἐκείνη τῶν

ἀναγγείλουν ,μιὰν «ἐπικείμενη
ἀλλαγὴ» στὴν Ἰσπανία - ὅπου
μέ τὴ λέξη «ἀλλαγὴ»
ὑπονοεῖται ἡ ὁριστικὴ
Ἴ ἀπομάκρυνση τοῦ φασιστικοῦ
μηχανισμοῠ ἀπὸ τῖς ὁομές τοῦ
ένὸεχόμεναυ νέου καθεστῶτος
- ἀναγκάσθὴκαν νὰ
παραὸεχθαῦν, ἰὸιαίτερα
ὕστερα ἀπὸ τὶς ὁυὸ πρόσφατες
καταὸίκες σέ θάνατο τῶν
Βάσκιυν αἰὐτοναμιστῶν ·
πατριωτων Γκαρμέντια καὶ
Ὀταέγκουι, πῶς ὁ
“

καταπίεσι] σέ ὅλους τοὺς

παλιῶν

ταμεῖς, κατάφερε νὰ κερὸίσει
λίγα χρόνο (μπορεῖ ἑβὸαμάὸες,
ἀλλὰ μπορεῖ καὶ μῆνες), ὥστε
νὰ έπιὸοθει μέ μεγαλύτερὴ
ἀνεσὴ στὸ παιχνίὸι τῆς
ὸιαὸαχῆς, νὰ σφυγμομετρήσει
τις παραὸασιακές πολιτικές
δυνάμεις - ἰὸιαίτερα 177 μὴ
ἐπαναστατικὴ ἀριστερά, τὴν
«προαὸευτικὴ» νεοὸεξιὰ και
τὴν πανίσχυρὴ εκκλησία — γιὰ
τὸ ένὸεχόμενο σύναψης μιᾶς
«συμφωνίας κυρίων».

Αὐτό, βέβαια, δέν θα πρέπει να μάς ὠθήσει πρὸς τὸ συμπέρασμα ὅτι τα ἰδεαλο-

καραβανῶν

τῆς

Φάλαγγας,

γικά ἀνακλαστικα τῶν ἀξιωματικῶν αὐτῶν έχουν καμια ἐντανη δημοκρατική
χραια ἀς μὴν ξεχνάμε ποσο ακριβαέχει
πληρώσει ο δικός μας τόπος ανάλογες
αῦταπάτες. Απὸ τὴν άλλη μεριά, τα μισθολογικά χάλια τιῖιᾺ Ισπανῶν ἀξιιιηια-

τικιιιν, μέ ἐξαίρεση τοὺς καλο-βολιεμένους
των διαφόρων ἐπιτελείιι.)ν, ειναι ἀπερίγραπτα. Τὸ βιβλίο τοῦ Χούλιο M71013σκετς μάς πληροφορεῖ ὅτι για να τα
«βγάλει πέρα» ἕνας κοινὸς ταγματάαχης
εἰναι ὑπαχρειι ιμένος να ἀσκεῖ κι ένα δεύ
τερα ἐπάγγελμα, ποὺ τὶς περιοσότερες
φαρές ἀναζητεῖ στὸν ἐκπαιδε-υτικὸ τομέα,
σέ κρατικές σχολές, άκόμα καὶ Πανεπιστήμια. Στὸ μεταξύ, ἑκατοντάδες Ἱσπανοὶ

ἀξιωματικοὶ

ξημεροβραδιαζονται

στοὺς προθάλαμους τῶν «μεγάλιιιν κειραΚύριοι ἀντικειμενικοί σκοποὶ τῆς συμφωνίας αὐτῆς εἰναι ἡ ἀποφυγή τῶν πορτογαλικοῦ τύπου δονήσεων, τὸ προκαταβολικὸ «μάντρῶμα» κομμουνιστῶν καὶ
σοσιαλιστῶν στῆ στάνη τῆς νομιμότητας
ποὺ θα ἐπιβληθεῖ μέ βάση τοὺς ὅρους ποὺ
έχουν ἤδη θέσει οἱ δυτικοευρῶπαϊκές κυβερνήσεις ·- ἰδιαίτερα ἡ γαλλικῆ καὶ 1'] δυτικογερμανικῆ - μέσα στὸ πλαίσια τῆς
EOK καί, φυσικά, ῆ ἀπαραίτητη Οὐά011/7117011. ζὈλα αὐτὰ τεκταίνονται ὅχι μο. νάχα μέ τὴν ἀνοχὴ τοῦ ἰσπανικοῦ στρατοῦ, ἀλλὰ μέ τὴν οὐσιαστικῆ συμμετοχῆ
·’“
’ στὶς διάφορες ζυμώσεις ἀνώτερων καὶ
ἀνώτατων ἀξιωματικῶν τοῦ στρατεύματος. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἐδωσε τὸ δικαίωμα
1"0‘8 μερικοὺς παρατηρητές να μιλήσουν
, για «πορτογαλοποίηση» τοῦ στρατοῦ.
Μια προσεχτικῆ ἀνάλυση τῶν γεγονότων
ἀποδείχνει πὼς ἡ πραγματικότητα εἰναι
,
· τελείως διαφορετική.

ὅλα να σημειώσουμε ὅτι οἱ συλλήψεις ποὺ
ἐγιναν ἦταν πολὺ περισσότερες. Σύμφωνα μέ πληροφορίες ποὺ μᾶς ἐδωσε
Ἴσπανὸς ἀντισυνταγματάρχης ποὺ κα16991008 να καταφύγει στῆ Γαλλία, αἱ
συλλήψεις ξεπέρασαν κατα πολὺ τὶς εἰκοσι καὶ λέγεται, μάλιστα, ὅτι τὶς μέρες
αὐτές ἔχουν πάρει τῆ μορφὴ κύματος «εἰδικῶν ἀνακρίσεων» και ἐρευνας για νὰ
διαπιστωθοῦν οἱ σχέσεις τῶν ἀξιωματι-

κῶν μέ ἀλλους συναδέλφους των ποὺ εἰχαν ἐκφράσει καὶ παλιότερα τῆ δυσαρέσκειά τους για τὴν πορεία τοῦ φρανκικοῦ
καθεστῶτος, καθὼς καὶ μέ ἡγέτες πολιτι-

κῶν κομμάτων καὶ σχηματισμῶν.
Πρὶν μιλήσει ὅμως κανεὶς για «πορτο-·
γαλικὸ πυρετό», θα ἐπρεπε να διαβάσει
ἕνα πολὺ χαρακτηριστικὸ βιβλίο, γραμμένο ἀπὸ τὸ λοχαγὸ Χρύλιο Μποῦσκετς
(19,67 ἐκδόσεις Αριέλ, Μπαρτσελόνα)
πού, ὅπως φαίνεται, προηγηθηκε κατὰ
πολὺ τοῦ Πορτογάλου ουνεδέλφου του
. Σπίνολα, ἂν ὅχι στῆ διακήρυξη τῆς ἀνάγι’ Η Στρατιωτική Δημοκρατικὴ
κης ἀνατροπῆς τοῦ φασιστικοῦ καθεστιῖι)·- ,, Ενωση (UMD) καὶ oi «ᾅλλοι»
τος τῆς χώρας του, τουλάχιστο στῆ λεΑπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ τὰ εἰδησεογραφικα πτομερῆ καταγραφὴ τῶν διαφόρων ἰδε·ρακτορεῐα ἀνέφεραν (30/7/75) τὴ σύλ- ολογικῶν τάσεων τοῦ ἰσπανικοῦ στρατοῦ
η ἐννέα, Ἰσπανῶν ἀξιωματικῶν, έγινε καί, κυρίως, στῆν παρουσίαση τῶν «πιὸ
ολὺς λόγος στὸ δυτικὸ τύπο για κάποιαν ἐπειγουσῶν ἀναγκῶν», ὅπως γράφει,
' 9176 λικὸ πυρετὸ» ποὺ έχει ἀρχίσει «για να μπορέσει 6 ἰσπανικὸς στρατὸς ν
ρο άλλει μία μερίδα τοῦ σώματος ἀποτελέσει ὀργανικὸ κομμάτι τοῦ έθνους
καὶ ἀνώτατων στελεχῶν καὶ ὅχι μιαπαραμελημένη’απόφυσή 101)»
πρέπει πρὶν. ἀπ’ ,Τὸβιβλία0616,1013 ὁποίου ὁσυγγρα- η

λιῶν», τῶν «ἀλλων», ὅπως τοὺς ὀνομάζαυν, ζητιανεύοντας ἄλλοτε καμια ὑπεύ-

θυνη θέση ποὺ θα τοὺς βγάλει ἀπὸ τὸ
έπαγγελματικὸ «θάψιμο» καὶ θα τοὺς
ἐπιτρέψει ν’ ἀξιοποιήοουν τὶς γνώσεις
τους, καὶ ἄλλοτε μια μετάθεση ποὺ θα
τοὺς δώσει τὴ δυνατότητα να προχωρήσουν μερικές σελίδες στῆν Ἐπετηρίδα.
Ὀλα αὐτὸ τὸ «ἀλισιβερίσι» δίνει ἀναπόφευχτα στοὺς· ἀξιωματικοὺς αὐτοὺς τήν
εὐκαιρία να γνωρίσουν τα σημερινα καθημερινὰ προβλήματα τοῦ ἰσπανικοῦ
λαοῦ καὶ να διαπιστώσουν πόσα ἡ ἐπαγγελματική τους ἀποκατάσταση ἐξαρτιέται ἀπὸ τήν ὁριστικὴ ἀπομάκρυνση τῶν
«ἄλλων», τῶν καραβανῶν τοῦ 11.7901/71101101).
Μιὰ πολιτικοποίηση
ὅχι σαν τὶς άλλες...

"0101! ἱδρύθηκε ἡ UMD, δέν εἶχε ,
παραπάνω ἀπὸ τριάντα μέλη. Σήμερα.’
πδερισσότεροι ἀπὸ χίλιοι ἀξίωμα-[ικαὶ
εῖναι ἐπίσημα ἐνταγμένοι στῆν ”Ενιι)ση
αυτή, ποὺ κατάφερε μάλιστα, στὶ 12 Αὐγούστου — κι ἐνῶ 0’ ὁλόκληρη τη χώρα
εἶχε ἐξαπολυθεῖ ἕνα τρομερὸ κύμα κατα
πίεσης μέ κύρια στόχο τὶς διάφορες ἀντιστασιακές ὸργανώσεις, καὶ ἰδιαίτερα τὸ
FRAP (Λαϊκὸ Ἀντιφασιστικὸ Μέτιιπιο).
καθὼς καὶτοὺς πυρῆνες τῶν παρανομῶν
ἐργατικῶν συνδικάτῶν - να 71177171011091]-

, ,43 . . ῥέξ’

Ava-Mow. » -ι -...

σει σέ πολλὰ στραταπεδα ένα κείμενα ποὺ
ἀνησύχησε ἰδιαίτερα τοὺς ἐπιτελικοὺς
τοῦ φρανκισμοῦ. Τα μέλη τῆς UMD ὑπα-

γραμμίζουν κατ’ ἀρχή τήν «καταστροφικῆ ἐπίδραση ποῦ ἀσκεῖ ἡ ἀνώτατη
ἱεραρχία πάνω στὸ σῶμα τῶν ἀξιωματικῶν», μὰ προχωροῦν πολὺ περισσότερα, τονίζοντας ὅτι ὁ ἰοπανικὸς στρατὸς πρέ-

πει «να πάψει να ἀποτελεῖ δύναμη καταπίεσης τοῦ ἀαπλου ἰσπανικοῦ λαοῦ». Τὸ

κείμενα τῆς UMD ἀναφέρει ἐπίσης τήν
ἀνάγκη ὑπαρξης μιᾶς «πραγματικῆς διαδοχῆς τοῦ Φράνκο» καὶ τῆ δυνατότητα

«διοργάνωσης έλεύθερων ἐκλαγῶν».
Βέβαια, στῆ συνέχεια, οἱ ἴδιοι αὐτοὶ
ἀξιωματικοί βάζουνε λίγα φρένα στοὺς
μεταρρυθμιστικοὺς ἐνθουσιασμούς των,
διευκρινίζοντας ὅτι τὰ «·ἐσῶτερικὰ ἰσπαᾸ νικὰ προβλήματα, ὅπως καὶ κεῖνα τοῦ
στρατοῦ, θα ἀπαιτήσουν τελείως ἰδιαίτερες λύσεις» καὶ ὅτι «κατὰ κανένα τρόπο
ὁὲν πρέπει νὰ γίνουν παραλλὴλισμοὶ μὲ
ἄλλα στρατιωτικὰ κινήματα». ‘H προειδοποίηση πρὸς ὅσους κάνουν «πορτογαλικα ὄνειρα» εἶναι ὁλοφάνερη.
[Ιραγματικά, ή ἐξέλιξη τῆς καταστάσης
στῆν Πορτογαλία, ἐχει ἐπιδράσει κατασταλτικα πάνω στὶς ἐπι-θυμίες τῶν Ἰσπανῶν στρατιωτικῶν ν’ ἀναλάβουν ἀνάλογες πρωτοβουλίες, τουλάχιστον πρὶν
ἀποσπάσουν ὁρισμένες ὑποσχέσεις ῦπα-

Μαδρίτη, Διαὸήλωση

κοῆς ἣ «καλῆς συμπεριφορᾶς» ἀπὸ τὸ
στρατόπεδα τῆς παραδοσιακῆς Ἀριστε- τοῦ Φράνκο, ἀλλα καὶ για τὴν Ἰταλία.
ρας. Για τῆν ”Ακρα Ἀριστερα δέν μπορεῖ. τῆν Ἑλλάδα, τὴν Παρτογαλία καὶ τὴ
φυσικά, να γίνεται λόγος. ,Εἶναι δύσκολη Γαλλία άκόμα. Μετὰ τῆ δημιουργία τῆς
ὅπως καὶ να τὸ κάνει κανείς, για τοὺς λεγόμενης «Δημοκρατικῆς Χούντας» «πραοδευτικαὺς» Ἰσπανοὺς στρατιωτι- ποὺπεριλαβαίνει στοὺς κόλπους της
κούς, ἡ ἀναζήτηση μιᾶς πλατφόρμας «προοδευτικοὺς» στρατιωτικούς, πολλὰ
συμβιβασμῶν μέ μιαν ἐπαναστατικῆ ὀρ- δεξιὰ ἢ συντηρητικα στελέχη ποὺ έχουν
γάνωση ὅπως τὸ FRAP ποὺ έίχει στὸ ἐνερ- ’ συνεργασθεῖ ἐπανειλημμένα μέ τήν ἀκρα
Δεξια τοῦ φρανκισμοῦ, καὶ ποὺ παρατάσγητικό της ἀκόμα καὶ ἐκτελέσεις ὅχι μορ
νάχα Ἰσπανῶν ἀλλα καὶ Ἀμερικανῶν σανται τώρα ὑπὸ τὴν ῆγεσία τοῦ «προστρατιωτῶν καὶ ἀξιωματικῶν... Οἱ σύμ- οδμευτικοῦ» χριστιανοφασίστα Ραφαέλ
μαχοι, για μια μετάβαση σέ ἐλεγχόμενες ΚαλβοὶΣοτέρ, τό... Κομμουνιστικὸ κόμμα
δημοκρατικές διαδικασίες χωρὶς ἀπρό- και τους συμμάχους του (μέ ἐξαίρεση τὸ
βλεπτα καὶ χωρὶς να κινδυνέψει τὸ «εὐ- Σοσιαλιστικὸ Ἐργατικὸ Κόμμα Ἰσπαρωπαϊκὸ μέλλον» τῆς Ἰσπανίας τοῦ νίας, PSOE, ποὺ ,δέν έγινε δεκτὸ ἀπὸ τοὺς
Καουντίλιο, ἀναζητοῦνται ἀλλοῦ. Βια- . κομμουνιστές στὸ ώραῖο αὐτὸ σαλόνι τῆς
ἐνότητας) -— ἡ προπαρασκευὴ τῆς «ἀλλαστικα ἀλλὰ μεθοδικά.
, γῆς» πῆρε ἐξαιρετικα έντονο ρυθμό.
”Οταν μάλιστα οἱ σχετικές συζητήσεις καὶ
Ὴ «Δημοκρατικὴ Χούντα»
διαβουλεύσεις φθάνουν σέ κρίσιμο σηκαὶ τὰ «ἑνωτικά» της παιχνίδια
μεῖο, συνεχίζανται σὲ «οὐδέτερα» έδαΚάθε φορα ποὺ κάποια ξένη πολιτικὴ φοςχ. Δέν πάει πολὺς καιρὸς ποὺ ἡ γαλπροσωπικότητα φθάνει στῆ Μαδρίτη, τὸ λικῆ κυβέρνηση έδῶσε τὴν ἄδεια της ’για
πρωτόκολλο ποὺ ἀκολουθεῖται εἶναι να πραγματοποιηθεῐ σέ γαλλικὸ έδαφσς
πάντα τὸ ἴδια, ἀπλὸ ἀλλὰ χαρακτηρι- ουκ-’άντηση μεταξὺ τοῦ Ἰσπανοῦ ὑπουρστικό. “Η ὅποια ξένη προσωπικότητα - μέ γαυ τωγ Εσῶτερικῶν, μελῶν τῆς «Δημοτῆν προῦπόθεση, βέβαια, πῶς ἐνδέχεται ’κρατικης χούντας» καὶ στελεχῶν τοῦ
Οπους Ντεϊ. T’ ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς
να παίξει κάποιον ρόλο σέ ένδεχόμενες
ἐξελίξεις - θα έρθει πρῶτα α’ ἐπαφὴ μέ συναντῆσης δέν εἰναι γνωστά, ἀλλὰ φαίτὶς ἐπίσημες φασιστικές ἀρχές, καί, στῆ νεται ὁτι ἀνέλαβε ,να τα ἀνακαινώσει στὸ
συνέχεια, φανερα καὶ μέρα μεσημέρι, θα γνῶστό μας Χουὰν Κάρλος ὁ ἴδιος ὁ πρόσυναντήσει τοὺς ήγέτες καὶ τὰ σημαί- εδρος της Γαλλικῆς Δημοκρατίας, Ζινοντα στελέχη τῆς συντηρητικῆς ἀντιπο- σκαρ ,ντ’ Εσταίν, κατα τῆ διάρκεια κυνηλίτευσης. Αὐτὸ έγινε ἀρκετὰ πρόσφατα, γιαυι αγριογού ρουνων...
Ι Αναλογες διαβουλεύσεις καὶ ἐπαφές
ὅταν δυτικογερμανοὶ σοσιαλδημοκράτες
Τὸ
γινονται,
Μαδρίτη,
τῆ
καὶ σέ ἄλλα, ἀνώτερα ἢ διαφοἐπισκέφθηκαν
βουλευτές
πλαίσιο, φυσικά, ἦταν ἐκεῖνο τῶν γνω- ρετικα ἐπίπεδα. Ἀρκετα πρόσφατα ὁ
ηγετης του Ἰσπανικοῦ ΚΚ, Σαντιάγο Καστῶν « ἐνη μερωτικῶν έπ αφιῖιν ».
Ἀλλα ἡ «ἀλλαγὴ» στῆν ’[σπανία δέν ρ-ιγιο, δεν δίστασε να δηλώσει ὅτι τὸ 1973
,·ιρέπει να νομισθεῖ ὅτι ἀποτελεῖ ἀποκλει- εἶχε ερθει α’ ’ἐπαφὴ μέ τὸν ἀνηψιὸ τοῦ

φοιτητὼν

ποσά, ὅπως λέγεται, μέ διάφορες μεγάλες
καὶ ταλμηρές λῶβιτοῦρες. Ἐξ ἀλλου, ἡ
«Δημοκρατικὴ χούντα» καί, φυσικά, τὸ
KKI καὶ οἱ σύμμαχοί του, έστειλε τὸν
Κάλβο Σοτέρ (ποὺ έχει πάρει, ὅπως φαίνεται, καὶ τὸ χρίσμα τοῦ πανίσχυρου
”Οπους Ντέῖ) να ἐξηγήσει σέ μέλη τοῦ
Ἀμερικανικοῦ Κογκρέσσου καὶ στα ἀνῶ-τατα ὄργανα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητας τήν πολιτικὴ τοῦ ἐνῶτικοῦ αὐτοῦ συγκροτήματος καὶ να δώσει
τὶς ἀναγκαῖες διαβεβαιώσεις για τὴν
ἀκολουθητέα πολιτικὴ σέ περίπτῶση
πού... "Ag σημειωθεῖ ἀκόμα πῶς αἱ δυτικοί παρατηρητές δέν παρέλειψαν να ὑπογραμμίσουν μέ ἓνδιαφέρον τὸ γεγονὸς ὅτι
το Ἰσπανικὸ ΚΚ ἔχει τηρήσει μέχρι σήμερα πολὺ μετριοπαθῆ στάση σέ περιπτώσεις συλλήψεων καὶ καταδίκης σέ θάνατο μελῶν, π.χ., τοῦ FRAP, ἀλλὰ καὶ στὸ
θέμα τῶν Βάσκων αὐτοναμιστῶν, ἐνῶ ἀν-

τίθετα έχει καταγγείλει μέ δριμύτητα τὶς
συλλήψεις τῶν μελῶν τοῦ UMD, ἔχει ἐπικρίνει τήν πολιτικὴ τοῦ -Ἀλβάρο Καυνιαλ
κι ἔχει ἐκφράσει τὴν ἀλληλεγγύη του μέ ,

τοὺς σοσιαλιστές τοῦ Μάριο Σοάρες σ’τῆν ’
ΓΙορτογαλία.

-

·

Ἐἶναιάναμφισβήτητο ὅτι μέ τὸ νέα
κυμα καταπίεσης ποὺ σαρώνει αὐτές τὶς
μέρες τὴν Ἱσπανία, ὁ φρανκισμὸς ἐπιδι-

ῶκεβι ν’ ἀνακόψει τῆν ἀνοδο τοῦ λαῖκοῦ
κινήματος καὶ να προκαλέσει μέ τὴν τρομοκρατία

ένα

έστω

καὶ

προσῶρινὸ

«κενό», ὥστε να μπορέσει να ἐπιδοθεῖ μέ
μεγαλύτερη ἀνεση στὸ παιχνίδι τῆς ,πραετοιμασίας τῆς «ἀλλαγῆς». Ἀλλὰ ή ἐπι·τυχία τοῦ ὅλου σχεδίου δέν ἐξαρτᾶται ;
μόνο ἀπὸ τὴν ἑτοιμότητα τοῦ ἰσπανικοῦ
λαοῦ, ἀλλὰ κι ἀπὸ τὶς ἐξελίξεις στῆ Λισα-

βογα. Ἴσως στῆν πρωτεύουσα αὐτῆ να

στικὸ «χόμπυ» τῆς δυτικογερμανικῆς σσ-

Φρανκα, Νικολα Φράνκο, ποὺ εἰναι ἀπὸ

παιζεταιτὸ μέλλον ὅχι μόνοτσῦ πορτο-

σιαλδημοκρατίας, ποὺ δέν δείχνει ἀλλιιιστε μονάχα ἐνδιαφέρον για τὴν πατρίδα

τους γνο)οτότερους χαμαιλέοντες τοῦ καΘεστωτος και ποὺ ἔχει κερδίσει ἀμύθητα

γαλικοῦ λαοῦ.
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ῶσαννα στῆ διεθνῆ τῶν δοσίλογων
Τοῦ Παντελή Τρωγάδη

Μιὰ ὁιευκρίνισὴ στοὺς ἀναγνῶστες τοῦ «Ἀντί». Τὸ ρεπορτὰζ γιὰ
τοὺς ἀρχιὸοσίλογους τοῦ Βιετνάμ,
ποὺ ὁὴμασιεύτηκε στὸ ’περασμένο
τεῦχος, ἧταν γραμμένο στα τέλη
Ιουλίαυ στὸ Μοντρεάλ. Δέν ἔχει
καμια σημασία ποὺ ὸὴμοσιεύτὴκε

έλυσε τὴ σιωπή του. Δέχτηκε καὶ μίλησε,
χωρὶς μαγνητόφωνο, o’ ένα Μοντρεαλινὸ
δημοσιογράφο. Χωρίς να διαψεύσει τὶς
πολλές καὶ συγκεκριμένες κατηγορίες μίλησε για «συκοφαντία τῶν ἐχθρῶν του» —
τῆς δεξιᾶς τοῦ Θιέουέ - καὶ ἐπικαλέστηκε
τὴν «φιλοξενία τοῦ Καναδὰ», Ὑπέβαλε
ἐφεση ἡ ὁποία ἀπερρίφθη ὡς «ἐκπροθέσμως

ὁυὸ μῆνες ἀργότερα, ἀλλὰ ηταν

σκηνιακές- ἀλλὰ ἐπιβεβαιούμενες ἀπὸ ἐπίσημα χείλια - διαπραγματεύσεις ἀνάμεσα
στις καναδικές καὶ ἀμερικανικές ὑπηρεσίες
για τὴν τύχη τοῦ Κουάνγκ. Οἱ Καναδοὶ
παραπονέθηκαν ὅτι ἐξαπατήθηκαν ἀπὸ τὶς
ἀμερικανικές ὑπηρεσίες — δηλονότι τῆ CIA —

\
\

ὀ , νεώτερα

\

a ,
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παράφῶνας πλέονα ενεστώτας του
κειμένου. Στὸ μεταξὺ συνέβησαν

μερικές ἐξελίξεις στὴν ὑπόθεσὴ,
ποὺ ἀπασχόλὴσαν τὸν καναὸικὸ
καὶ ἀμερικανικὸ τύπο.
1. Ὕστερα ἀπὸ πολύῶρη σύσκεψη τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου τοῦ Καναδά, ὁ αρμόδιος ὑπουργὸς Μεταναστεύσεως, Ρόμπερτ

”Αντρας, ἀνακοίνωσε ὅτι ἐπιδόθηκε στὸ
στρατηγὸ Ντανγκ Βαν Κουανγκ ή ἐπίσημη
εἰδοποίηση ἀπελάσεώς του ἀπὸ τῆ χώρα. “Η
ἀνακαίνωση χαιρετίστηκε ἀπ’ ὅλες τὶς πτέρυγες τῆς Βουλῆς τῶν Κοινοτήτῶν καὶ ἀπὸ

ὅλα τὸν τύπο. cO ὑπουργὸς ἐτόνισε ὅτι οἱ
καναδικές ἀρχές ἐξακρίβωσαν τὴν ἀλήθεια
τῶν καταγγελθεισῶν ἀπὸ τὸν τύπο ἀξιοποίνῶν δραστηριοτήτων τοῦ Κουανγκ, διευκρινίζοντας ὅτι ἡ ἐρεύνα ἀφοροῦσε «τὰ ποινικὰ καὶ ὅχι τα πολιτικὰ ἀδικήματα τοῦ
στρατηγοῦ», Μέ ἀλλα λόγια, διαπιστώθηκε
ἐπίσημα ὴ δραστήριότητά τοῦ Κουανγκ orb
λαθρεμπόριο ήρωΐνης, τὶς καταχρήσεις, τήν
προαγωγή, τῆν ποικίλη μαύρη ἀγορὰ κλπ.
Ἡ συνενοχή του σέ χιλιάδες ἐκτελέσεις πατριωτῶν, δολοφονίες, βασανιστήρια καὶ ἅλ, λες θηριωδίες ποὺ διέπραξε στα πλαίσια
τῶν ἐκκαθαριστικῶν προγραμμάτῶν τῆς
CIA δέν «μέτρησαν» στῆν ἀπόφαση τῆς καναδικῆς κυβέρνησης ἐπειδὴ ὑπάγονται στῆν
κατηγορία τῶν «πολιτικῶν ἀδικημάτων».
Συνακόλουθα δέν κινδυνεύει ῆ παραμονὴ
στὸν Καναδὰ τοῦ στρατηγοῦ Κάο Χάο Χόν,
βοηθοῦ ἐπίσης τοῦ Κόλμπυ τῆς CIA στα
προγράμματα «Φοίνιξ» και «Στρατηγικα
_ Χωρια» μέ δεκάδες χιλιάδες ἐκτελεσθέντες
νοτιοβιετναμέζους «συμπαθοῦντες χωρικούς». Πάντως ὁ Κανίαδὸς ὑπουργὸς πρόσέ
θεσε ὅτι θα ἐρευνηθοῦν οἱ περιπτώσεις τοῦ
τραπεζίτη--καταχραστῆ Νγκυέν Ταν Ντόῖ

·
·

και τῆς μανταμ Κουανγκ, η ὁποία ὅμως δημιουργεῖ- εἰπε-νομικα προβλήματα δυσεπίλυτα, ἐπειδὴ εἶναι ήδη μόνιμος κάτοικος
Καναδὰ. O Κουανγκ, για πρώτη φορα

ὑποβληθεῖσα». Αμέσῶς ἀρχισαν οἱ παρα-

αἱ ὁποῖες ἀρνοῦνται τώρα νὰ ξαναπάρουν

τὸ φορτία Κουανγκ orig ΗΠΑ. ‘H διαμάχη
ἐφθασε σέ ἐπίπεδα ὑπουργείων Ἐξωτερικῶν καὶ τὸ Στέητ Ντηπάρτμεντ, μέ ἐπίσημη
ἀνακοίνῶση στα μέσα Αὐγούστου, ἐτόνισε
ὅτι οἱ ΗΠΑ δέν έχουν καμμιὰ ὑποχρέωση να
ξαναφέρουν στὸ ἀμερικανικὸ έδαφος τὸν
Κουανγκ, ποὺ ἀνήκει πλέον στὸν -Καναδά,
Πάντως, προσθέτει ῆ ἀνακοίνῶση τοῦ Στέητ
Ντηπάρτμεντ, ὁ στρατηγὸς Κουανγκ, ὅπως
ὁποιοδήποτε ἀτομο ὅπου γῆς, δικαιοῦται να
ὑποβάλει «αἴτηση μεταναστεύσεως στὶς
ΗΠΑ μέσω. τῶν Ἀμερικανικῶν Προξενικῶν
Ἀρχῶν, δια να ἀκολουθηθῆ ἡ ὑπὸ τοῦ νόμου προβλεπομένη διαδικασία». Αὐτὸ έρμηνεύτηκε ὀρθὰ σαν ἀλλος ένας κόλαφος
τῶν Αμερικανῶν στοὺς ἀφελεῖς ὴ ὑπηρέτες- Καναδούς.
2. Πράγματι ὁ Κουανγκ πῆγε στὸν Ἀμερικανὸ πρόξενο στὸ Μόντρεαλ καὶ ὑπέβαλε
σχετικὴ αἰτηση. Γ ια να ἀκολουθήσει τῆν
«νόμιμον διαδικασίαν». Δηλονότι εἰς τας
ἀμερικανικας καλένδας. Συνάμα ὅμως
έσκασε άλλη μια βόμβα στὴν Οὐάσιγκτον.
Δυὸ Ἀμερικανοί, ὁ Σαμ Τζιάφφυ, μεγαλοβιομήχανος σιδηρικῶν, ἀπὸ τὸ Λὸς ”Αντζελες, καὶ κάποιος Τεοντὸρ Μπάρκερ, μεγα-

λοασφαλιστὴς ἀπὸ τὴν Οὐάσιγκτον, ἐδήλωσαν ὅτι «ἐγγυῶνται» - μέ τὴν μεταναστευτικὴ νομική ὁρολογία — για τὸν στρατηγὸ
Κουανγκ, ἀν τὸ Στέητ Ντηπάρτμεντ τοῦ ἐπιτρέψει τῆν ε’ίσοδο στῆ χώρα. 'O Τζιάφφυ
διευκρίνισε ὅτι, πέρα ἀπ’ τ’ ἀλλα, μπορεῖ να
ὀργανώσει ἀμέσως μια σειρα διαλέξεων τοῦ
Κουανγκ orig HIIA κι ένα γερὸ συμβόλαια
μ’ ἐκδοτικὸ αἴκα για τὰ ἀπομνημονεύματα
του. Ἀλλὰ τα δὴμοσιογραφικα λαγωνικά
ὀσμίστηκαν κάτι ξινὸ στὸ οὐμανιστικὸ ἐνδιαφέρον τοῦ σιδεροβιομήχανου. Καὶ δέν
αργησαν να βραῦν τὴν καταπακτῆ ἄλλου
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κυρίως σέ ἰδιῶτες συλλέκτες τῆς
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ες
άλλ
ώπης ἐναντι ἑστιατόρια, ἀκίνητα καὶ
Ἀμερικῆς καὶ τῆς Δυτικῆς Εὐρ
ακοὺς καὶ
ποὺ θ’ ἀνθίσουν για τοὺς ὀλυμπι
,
ις», βέδεκάδων ἐκατομμυρίῶν δολλαρίων
νσε
ολύ
ευκ
μετα ἀπὸ αὐτούς. Οἱ «δι
ν φο- .
αδῶ
Καν
τῶν
τεύε- βαια, γίνονται εἰς βάρος
ικά,
τελ
5. cH καναδικῆ κυβέρνηση διαπραγμα
ουν
ρώσ
μό- ρολογουμένῶν, ποὺ θα πλη
ιοὶ·
γα»
ται μυστικὰ μέ rig κυβερνήσεις τῆς Φορ
«έρ
ια
να ὅπως πληρώνόυν »τὰ παρόμο
ι;
ζας, τῆς Νότιας Κορέας καὶ τῆς Γαλλίας,
μενο
γού
ολο
ὁ δη- ἁπανταχοῦ «ἐλεύθεροι» φορ
δεχτοῦν τὸν Κουανγκ, για να μειῶθεῖ
η δήμόσιος σάλος στὸν Καναδά. Νεώτερ
Παντελής Τρωγάδης ᾗ,
ντ
τμε
πάρ
Ντη
ητ
Στέ
τοῦ
’·’,
λῶση ἐκπρασώπου
Βραχάτι, 7’.9.75 .
πιθανόἀποκλείει, σχεδὸν κατηγορήματικά,

συγκροτήθηκαν

«ἐπιτροπές

ἐπαναπατρ

Ἀσκητικῆ ἀπελευθέρωση
0 Θιασος «LA MAMA» καὶ ἡ

ἀρχαία τραγωδία
τοῦ Δ.Ν. Μαρωνίτη

Τὸ θέατρα LA MAMA, μέ rig παραστάσεις ἀρχαίας τραγωδίας ποὺ έδωσε στὸ λόφο τοῦ Λυκαβηττοῦ orig 21, 22
καὶ 23 Αὐγούστου, δοκίμασε καὶ σκανδάλισέ orb έπακρο
τὴ Ἰιοημοσύνη καὶ τα γοῦστα τῆς ἐγχώριας θεατρικῆς κριτικῆς. Καὶ, δικαίωςῐ
· Γιατὶ ἡ διδασκαλία τοῦ Andrei Serban έθετε, μέ τὴν
<< Ηλέκτροι» τοῦ Σοφοκλῆ, rig «Τρωάδές» τοῦ Εὐριπίδη
καὶ τῆ δίδυμη «Μήδεια» τοῦ Εὐριπίδη καὶ Σενέκα, ἀλλέπάλληλαέρωτηματαε τί εῖναι θεατρικὴ γλωσσα; πῶς λειτουργεῖ ὁ θεατρικὸς μύθος; πως κατέβαίνει τὸ θεατρικὸ

εἰδος orig ἀρχέτυπές ρίζες του; πῶς ἀνασταίνεται πάλι σέ
θεατρικὸ γεγονός; τί εἰναι σήμερα καὶ τί ηταν ἄλλοτε ὁ
ΟκηνίἋΟς χωΟΟς 11011 ’ἰὰ ἓξαΟῖὺμΟίϊά ῑΟΌ“ Tl θΟ. ΟνΟμά- ·

σουμε orig μέρες μας θεατρικὸ κοινό; παισὶ τὸ συνθέτουν,
πῶς (11/“6961; πότε δέν ἀντιδρά; Κτλ.
Τόσα καὶ τόσο κρίσιμα ἐρωτήματα, για να τεθοῦν μέ

ἐνάργεια, χρειάζονται στέρεη θεατρικὴ ἀφορμή. Ἀπὸ τῆν
ἀποψἸἸ αὐτή, λοιπόν, ῆ ἐκλογὴ r11g ἀρχαιοέλληνικῆς καὶ
ρωμαῖκῆς τραγωδ,ίας καὶ νόμιμη ηταν καί σχεδὸν(11/(13(0—
φευκτὴ.οί δικοί μας ωστόσο παράγοντες, οἱ περισσότεροι,,ἀνταποκρίθηκοιν στὸ πείραμα μέ ἐθνικὴ σοβαροφάνεια καὶ σῶφρονιστικές συστάσεις. Ὗποτίθεται ὅτι ὁ τό-
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δικό τους ἱστορικὸ χρόνο καὶ τὸν δικό τους τύπο θέατρου.
_
Αὐτὸς ὁ παράτολμος, παλίνδρομος διάλογος συνεπάγεται στῆ συγκεκριμένη περίπτωση ἐκλυση ἀνυπαψίαστῶν δυνάμεων. Tb πρωτότυπο ἀρχαιοελληνικὸ καὶ τὸ
πρωτότυπο ρωμαϊκὸ κείμενα τῶν τραγωδιῶν ἀντιμετωπίζονται μέ τέτοια τρόπο, ὥστε ἀλλοτε να ἀναδεικνύονται
οἱ κοινές ἀνθρωπολογικές ρίζες τοῦ θεάτρου καὶ ἄλλοτε
να ἀνιχνεύονται ἐντελεῖς καὶ ὥριμοι καρποὶ ἐνὸς ἀπὸ τα
πιὸ θαλερά του δέντρα. Ἡ διπλῆ αὐτὴ διάσταση ὑπῆρχε
o’ ὅλο τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος τῆς διδασκαλίας.
Στὸν τομέα λ.χ. τῆς θεατρικῆς γλώσσας προσφέρεται
1:1 ἐμπειρία ἀπὸ τὴ διαδρομὴ μιᾶς ὁλόκληρης κλίμακας,
ἀρχίζοντας ἀπὸ τῆν ἀναρθρη κραυγὴ καὶ φτάνοντας στὸ
πιὸ ώριμο, φωνητικὸ καὶ μουσικὸ σύστημα Tb ἰ’διο συνέ
βαινέ καὶ μέ τὴν κίνηση τοῦ ἀνθρώπινου κορμιοῦ, ποὺ
ἀποτύπωνέ ὅλα τὸ συγγενές της φάσμα. ἀπὸ τῆ ζωίκῆ
παρόρμηση ὣς τῆν πολιτικὰ ἐλεγχόμενη, σκόπιμη συμπέριφορά, Ἀπὸ κοντα πάνε ῆ ὅρχηση καὶ ἡ μουσική. Κι ὅσα
για τὸν σκηνικὸ χῶρο, αὐτὸς ἀνοιγόκλεινε ἀνάλογα μέ
τήν HéMBéAELOI (σέ ἐκταση καὶβαθος) τῶν δυνάμεων ποὺ
ἐκλύονταν αὐτὴν τὴν ὥρα τῆς «ἀτομικῆς» διάσπασης τῆς
θεατρικῆς ὕλης.
Εἶναι φανερὸ ὅτι μια τόσο φιλόδοξη περιπλάνηση
στῆν ἱστορία τοῦ θεάτρου καὶ orb τελετουργικό του ὑπέδαφος θα μποροῦσε να ὁδηγήσει τὴν παράσταση τῶν
τρα,ιωδιῶν σέ πραγματικὸ χάος ἀν ὅλοι οἱ ὅροι τῆς διδασκαλίας δέν ὑπάκουαν στὴν πιὸ συλλογισμένη ἀσκηση ένα εἶδος ἀσκητικοῦ στοχασμοῦ καὶ ἀσκημένης αὐτοσυγκέντρωσης ποὺ ἐπέτρέπαν τὴ διείσδυση στὸν πιιρήἸα τοῦ
έργου, χωρὶς να τὸ διαρρηγνύουν. Ἐτσι οἱ λέιτουργικές
κινήσεις γιόγκα λ.χ. τῆς Ἠλέκτρας στῆν ἀρχὴ τῆς τραγωδίας δέν μαρτυροῦσαν, βέβαια, ἐπίδειξη ἐξωτικοῦ φολκλόρ· ὑπῆρξαν ὁ ἀναγκαῖος δίαυλος, για να περάσει τὸ
βουβὸ σῶμα ἀπὸ τὴν ένταση τῆς σιωπῆς στῆ δράση τοῦ
λόγου, ἀπὸ τὴ συσσωρευμένη θλίψη καὶ ἀγανάκτηση στῆ
λεκτική τους ἐκρηξη. Αὐτῆ ή ἀσκητικῆ ἐπάρκεια χαρακτήριζέ ὅλους σχεδὸν τοὺς ῆθοπαιούς. Ξαφνικα αἰσθανόσουν ὑπερήφανος για τὸ ἀνθρώπινα κορμί; τὸ έβλεπες να
ἐλευθερώνεται, ἐλέγχοντας στῆν ἐντέλεια τα κόκκαλά
του, τὸ κρέας του, τὸ ρουχο του, τὴν κίνησή του, τὴ φωνή
του, τὴν ἀκτινοβολία του,
,,,,,,

πος έχει χρέος να ὑπερασπίζέται τα κειμήλια τῆς ἀρχαίας
του κληρονομιάς ἀπὸ τὴν εἰσβολὴ τῶν βαρβάριι.)ν Οἱ
ντόπιες έξάλλου διδασκαλίες μεταφρασμένής ἀρχαίας
τραγωδίας ἐπιβεβαιώνουν κατὰ κανόνα αὐτὸ τὸ πλέγμα
ἐνοχῆς μας ἀπέναντι στοὺς έλληνες γεννήτορες τοῦ εὐρωπαῖκοῦ θεάτρουῑ οἱ Ἀτρέῖδές καὶ οἱ Λαβδακίδες χρησιμοποιοῦνται, στα ἐρείπια τῶν ἀρχαίων θεάτρων μας, ὡς
ἀλλοθι τῆς πολιτικῆς καὶ πολιτιστικῆς μας ὑποτέλειας.
ΡἸἸτορέύουμε συνήθως τὴν πλήξη τῆς ἀρχαιοπληξίας μας.
Ἀποτέλέσμαῑ τὰ διεγερτικα ἐρωτήματα τοῦ Serban
πῆγαν στὸν βρόντο, ἐνῶ ὑπῆρξαν γερὴ βάση για θεατρικὴ
πράξη, Θα προσπαθήσω παρακάτω - ὅψιμα ἐστῶ καὶ
πολὺ προσωπικα - να ἀνααύρω ἕνα ἀπὸ τα ἐρωτήματα
αὐτά, ὅπως ἐφτασε τότε στα δικά μου αὐτιά; ἐκεῖνο τὸ
λαμπρὸ ἀπόγευμα ποὺ μέ τὸ ἐξαγνιστικό του φῶς βόηθησέ τὴν ἐκδίκηση τοῦ Ὀρέστη· καὶ τὸ ἴδια ἐκεῖνο παν,σέληνο βραδυ ποὺ μαγικὰ συνέτρεξε στὸ ἀσίγαστο πάθος
τῆς Μήδειας, ὕστερα ἀπὸ τὴ γόνιμη ἀπελπισία τῶν σκοτεινῶν Τρωάδων.
Τὸ μεγαλύτερο ἴσως κατόρθωμα τοῦ πολυεθνικοῦ
κοινοβίου LA MAMA (μέ τὴ συνδρομὴ τοῦ ὁποίου ὁ ξανθός, έφηβος σχεδόν, σκηνοθέτης συνουσίασε rig τρεῖς τέῐ τοὺς θεατές ἀλλὰ τοὺς ἐνθαρρύνει να r1‘11111111601 Ἰ
τραγωδίες, ἐνῶ ἡ ψυχὴ τοῦ μυστικοῦ θιάσου περιφερόταν ὅλες οι ἀλλές ἐνστάσεις για τὸν ἀρχαῖα λόγο καὶ τὸν ὀφειστὸ χῶρο τῆς παράστασης μέ τὸ νέγρικο κορμί της καὶ τα λόμενα σέβασμα στῆν ἀκεραιότητα τῶν έλληνικῶν δραμάτεράστια της μάτια) εἰναι τοῦτο τὸ παράδοξοι πραγματο- των καὶ τῆς ρωμαῖκῆς τους συνέχειαςιπαραμερίζονται.
Στὸ κάτω κάτω, ἀν ἡ ἀρχαία τραγωδία ἐπιβιῶνει orig
ποίησε καὶ μετέδῶσε τῆν ἀπελέυθέρῶση μέ τοὺς ὅρους τῆς
μέρες μας, δέν rb ὀφείλει βέβαια or1‘1 σπαραξικάρδια
πιὸ αὐστηρῆς ἀσκησης.
‘H σκηνοθεσία τοῦ Serban καὶ orig τρεῖς τραγωδίες ἀπαγγελία των μεταφρασμένων στίχων της, ἀλλὰ orig
προῦποθέτέι θαρραλέα ἀναμέτρηση μέ τὸ ἀρχαῖα κείμενα. μὑπαδόριές ἀπέλευθέρωτικές-της δυνάμεις στῆν προσφεΤὸ μέγεθος καὶ ἡ φήμη των έργων δέν παραλύουν τῆ σκη- ρόμενη κάθαρση μέσα ἀπὸ τὸν ἐλεον καὶ τὸν φόβο - δυὸ
νοθετικῆ φαντασία· τὴν ἐξάπτουν καὶ τῆ γονιμοποιοῦν. στοιχειακα κινήματα τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς ποὺ ἡ διδαΜέ τέτοια τρόπο μάλιστα, ὥστε ἡ διδασκαλία τοῦ ἑλληνο- σκαλία τοῦ Serban καὶ οἱ ῆθοποιοὶ τοῦ LA MAMA r(‘1
ρῶμαϊκοῦ δράματος να ἀποτελεῖ καταβύθιση στῆν ἀρχικὴ ’έβγαζαν orb φῶς, τα βύθιζαν ξανα στὸ σκοτάδι, καὶ πάλι
’μήτρα τοῦ θεάτρου (στὸ μυθικό r01), τελέτουργικὸ ὑπό- ἀπὸ τῆνάρχῆ ψάχνοντας για τὸ τέλος.
Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ἀρχίζει κανεὶς να ἀπορεῖ· ἀλλὰ
ῑστρῶμα) καὶ ταυτόχρονα ἐξοδο στὸ κατώφλι, ποὺ πάτηA.N. Μαρωνίτης
σαν ἡ ΪΕλλάδα καὶ ή Εὐρώπη ἐπιλέγοντας κάποτε τὸν μόνο ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα.
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·κινιἸματογραφος

ΑΓΩΝΑΣ; Ταινία τῆς ὁμάδας
τῶνε Δ. Γιαννικόπουλου, Η. Ζαφειρόπουλου, Γ. Θανάσαυλα, Θ.
Μαραγκου, Φ. Οἰκοναμίδη, Κ.
Παπανικολάου. Για τὴν ταινία
αὐτή, ὅπως καὶ για τὴν ἐπόμενη,
γράψαμε στὸ προηγουμένο τέυχος

λισμοῦ καὶ τοῦ καπιταλισμοῦ στῆ
γέννησή του.
- ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ; Μια διαφορετικῆ πρασέγγιση τῆς τραγωδίας
r01) Αἰσχύλου; μέσα ἀπὸ τῆ Θιβετιανῆ Βίβλο τῶν Νέκρῶν. Διασταύρωση τῆς ἐλληνικῆς παράδοσης καὶ τῶν ἀνατολικῶν θρησκέιῶνΔ Στῆν ἀναπαρασταση τῆς
τραγωδίας ποὺ γίνεται ἀπὸ έφηβους, παρέμβαίνει 6 σχολιαστῆς
. για να ὑπένθυμίσέι στὸ θεατὴ πῶς
ὅ,τι παρακολουθεῖ ἀποτελεῖ τὴ

τοῦ «ANTI».

Τὸ Φεστιβαλ
καὶ 6 Νέας Ἑλληνικὸς Κινηματογράφος

ΝΕΟΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ (Μοικρονήσι - Γιοῦρα); Ταινία, τῆς
ὅμαδας τῶν 4: Σπ. Ζάχος, Θ.
Σκρούμπελος, K. Χρονόπουλος
καὶ Γ. Χρυσαβιτσιάνος.

φιλμικὴ πραγματικότητα. Εἶναι ἡ

’Τοῦ Χρίστου Ντόκα
Ἀρχίζει 08 λίγες μέρες τὸ 160 φέστιβαλ τοῦ Ἑλληνικοῦ
Κινηματογράφαυ στὴ Θεσίνίκη. Εἶναι, οὐσιαστικά, τὸ
πρωτο ποὺ γίνεται μεταὸικτατορικά, μέ τὴν ἔννοια ὅτι αἱ
ταινίες ποὺ θα παρουσιαστοῦν 0’ αὐτὸ ἔχουν «γυριστεῖ»
7’7‘ ὁλοκληρῶθεῐ στὸ χρόνο ποὺ πέρασε. Αὐτὸ ἐξηγεῑ καὶ
τὴν τυπικα πολιτικὴ θεματαλογία τῶν περισσοτέραν ταινιων. Καί, ἀκόμη, τὴν πρασπάθεια ὁιερεύνησης τῆς ἀπώτερης ἀλλὰ καὶ τῆς πρόσφατης ἱστορίας τῆς χώρας σὰν
ἀποτέλεσμα καὶ τῆς πρόσθετης ἐνθάρρυνσης ποὺ παρέχουν οἱ ε’πίσημες ὄιακηρύξεις τῆς Γενικης Γραμματειας
“ Τύπου καὶ Πληροφοριῶν γιὰ κατάργηση τῆς λογακρισίας
μὲ. πολιτικὰ κριτήρια.
Εἶναι, ἀκόμη, τὸ πρωτο ἀπὸ σύστασής του στὸ ὁποῖα ὁὲν
μετέχουν ταινίες τῆς παραδοσιακῆς ἐμπορικῆς παραγωγῆς.οἱ 67 ταινίες- 17 μεγάλου μήκους καὶ 50 μικροῦπαὺ ἔχουν δηλώσει συμμεταχή, ἔχουν χρηματοὸοτηθεῑ
ἀπὸ ἀνεξάρτητους παραγωγαὺς ἢ ἀπὸ τοὺς ἴὸιους τοὺς
κινηματαγραφιστές
Κυριαρχέῖ, ἐτσι, καὶ ποσοτικά
ὁ Νέας Ἑλληνικὸς Κινηματογρά(10;, ποὺ ξέκινοῦσε δέκα χρόνια
πρὶν - 1965 - ἀπ’ τὸν ἴδια ,αὐτὸ
χῶρο μέ ταινίες μικρῆς διάρ-

σπάνια καταφέρνουν να καλύψουν τα ἓξοδά τους. Καὶ αὐτῆ ή
κάλυψη δέν εἰναι ἀνέξάρτητη’απὸ

,τὴ χρηματικὴ ἀμοιβὴ τῶν βραβείων ποὺ δίνει τὸ φεστιβάλ,

σέις συνέντέύξεις καὶ ἱστορικὰ
στοιχεῖα συνθέτουν τὴν ταινία τῆς
Ἑλένης Βαυδούρη. ‘H φωτογραφία εἶναι του Βαγγέλη Ἡλιόπου,
λου.

_
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ΒΙΟ-ΓΡΑΦΙΑῑ Σύνθεση πάνω
σέ χιλιάδες γκραβοῦρές ποὺ καλύπτουν τήν περίοδο 1840-1920,
ποὺ εἶχε συγκέντρώσέι 6 Ἰσπανὸς
Τσιούμι Γκομέζ. Σκηνοθέτης 6.
Θανάσης Ρέτζῆς.

O ΘΙΑΣΟΣ. Ἐπος χαρακτηρίζέι 6 ἴδιος 6 σκηνοθέτης τὴ νέα
του ταινία διάρκειας ’τεσσερισήμισι ὡρῶν. Ἕνα ταξίδι στῆν ἱστορία καὶ τὸν ἑλληνικὸ χώρα μέσα
ἀπὸ ἕνα θίασο ποὺ γυρίζέι τῆν
Ἑλλάδα προσπαθώντας να παρουσιάσέι τὴν Γκόλφῶ. Ἀπὸ τὸ
1939- δικτατορία Μεταξά μέχρι
τὸ 1952- ἐκλογικῆ νίκη τοῦ Παπάγου. ‘H ταινία έχει ήδη βραβευτέῖ σέ διεθνῆ φέστιβαλ καὶ
ἀπέσπασε διθυραμβικές κρίσεις.
Σκηνοθέσίαῑ Θ. Ἀγγέλόπουλας.
Φωτογραφία Γιῶργος Ἀρβανίτης. Μουσική, Λουκιανὸς Κηλα-

AAAEBAPAN: Πραγματέύεται τὸ γήϊνα καὶ διαστρικό(;) ἁνθρώπινο αγχος μέσα ἀπὸ rig καθημέρινές ἀντιδράσεις πέντε νέων
μπροστὰ στὸν ἐπικείμενα θάνατο
ἐνὸς φίλου τους. Σκηνοθέτης δ
Ἀνδρέας Θωμόπουλος.

ηὸόνης’

Οἱ ταινίες
Ἀπὸ τὶς παραυσιαζόμενές ταινίες οἱ ἑφτα πρῶτες ἀποτελοῦν
πρώτη σκηνοθετικῆ παρουσία τοῦ
δημιουργοῦ της.
ΤΟ KEAI: Μέ βάση τὸ βιβλία
τοῦ A. Μήνη «111 μέρες στῆν
ΕΣΑ», 6 Γιάννης Σμαραγδῆς σέ
τούτη τὴν πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους, έπιχέιρέῖ μια διέρεύνηση τῶν - τυχὸν ~ ἰδεολαγικῶν
διαφοροποιήσέων τόσο στὸ χῶρο
τῆς δεξιᾶς ὅσα καὶ τῆς ἀριστερᾶς
στῆ διάρκέια τῆς ἑφταέτίας. Συνέργάτες του; Νίκας Κανακης,
μοντάζ. Λουκιανὸς Κηλαηδόνης,
μουσική, καὶ Νίκας Σμαραγδῆς.
φιιἸτογραφία.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣῑ Συνθέτον’τοις φωτογραφίές,· εἰκόνες καὶ
ντακουμέντα τῶν ἀρχῶν τοῦ
αἰώνα, 6 Κώστας Σφήκαςξ ἐπιχειρει τη σκιαγραφηση του ιμπέριακ

23 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974: Ἀποτίμηση τοῦ χρόνου ποὺ πέρασε ἀπὸ

Η ΜΑΝΗ; Μιούζικαλ ἐποχῆς
θέλουν οἱ φῆμές τῂ δέύτέρη μεγάλου μήκους ταινία τοῦ Σάκη Μανιάτη. Στὸν ἰ’διο ανήκαυν ἐπίσης
ἡ χορογραφία, ἡ μουσική ἐπιλογή,
1‘1 φωταγραφία καὶ τὸ μοντάζ. Δέν
κάνέι δηλώσεις οὔτε δίνει πληροφορίές στὸν τύπο για λόγους ἀρχῆς - βλέπε ἐπιστολή του «ANTI»
τεῦχος 10, σελ. 52.
Xp. Ντόκας

εὔξῃ
Κάθέ Σάββατα
κυκλοφορεῖ ή

ΣΟΣΙΑΑΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

τοὺς ἐκπροσώπους τῶν νεολαίων

ὅλων τῶν κομμάτων σέ μια κοινὴ
συζήτηση. ‘O Λέυτέρης Χαρωνίτης ὀργάνωσέ τὴ συζήτηση καὶ τὸ
κινηματογραφημένο ὑλικὸ ποὺ
προέκυψέ ἀπ’ αὐτήν.

Ποὺ σημαίνει ὅτι ὁ Νέας Ἑλλη-

νικὸς Κινηματογράφος, σέ ὅ,τι
ἀφορά τήν ἐκμέτάλλέυση - διανομὴ τῶν ταινιῶν του, βρίσκεται
στὸ προ-βιοτέχνικὸ στάδια τοῦ
ἓμπορικοῦ. Ὑπάρχει, 0001(1quκα, ἀπουσία τοῦ ἑλληνικοῦ καινοῦ.
Εἶναι γεγονὸς πῶς οἰ ταινίες
τῶν τελευταίων χρόνων, παρὰ τὸ
χιιμηλὸ κόστος παραγωγῆς τους,

XPONIKO ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ;’
Ἐπιστροφῆ - ἀπὸ πενταετῆ
ἀπουσία - τοῦ Τάκη Κανέλλόπουλου «στὸν κινηματογράφο. Καὶ
ἐπιστροφή του στὸ γνώριμα θέμα
του; μνήμη χαμένης εὐτυχίας. Στῆ
συγκέκριμένη, σπονδυλῶτῆ ταινία, μνήμη μιᾶς Κυριακάτικης μέρας.

ΕΥΡΥΔΙΚΗ B.A. 2037ῑ-Κατάδειξη τῶν καταπιέστικῶν συνθηκῶν ἐνὸς δικτατορικοῦ καθεστῶτας μέσα ἀπὸ τῆν καθημέρινὴ ζῶῆ
μιᾶς γυναίκας. Σκηνοθέτης6 Νῖκος Νικολαιδης.

κέιας Γεννῶνται ἐλπίδες καὶ ἐρῶ

τήματα για τὸ μέλλον του. Ἀλλὰ
καὶ τὴνπεποίθησηπῶς ἂν ηταν να
βγεῖ 6 ἐλληνικὸς κινηματογράφος
ἀπὸ τὸ τέλμα του πνευματικοῦ καὶ
ἐμπορικοῦ ἐπαρχιωτισμοῦ ὅπου
βρισκόταν, ἡ λύση θα ”ρχόταν ἀπὸ
κείνους τοὺς - ὅπως ὀνομάστηκαν
— «ακραβάτές-σκηνοθέτές».
«Ἡ λύση», έλεγε τότε ὁ, σκηνοθέτης Παντέλῆς Βούλγαρης, «θα
”ρθει στῆν κατάλληλη, ἱστορική
στιγμή. Μέχρι τότε θα βρέθοῦν οἱ
ἀνθρωποι ποὺ θα τῆ συνοδεύουνέ. Γιατὶ ὣς τώρα, ἀπ’ ὅ,τι ξέρω,
δέν ἐμφανίστηκε ποτέ μόνη της.
Κάποιοι τὴ συνόδέυαν».
Στα χρόνια ποὺ ἀκολούθησαν
(φτάνουμέ προοδευτικὰ μέσα ἀπὸ
τῆν οἰκονομικὴ καθίζηση τοῦ έμπορικοῦ καὶ τῆ σύγχρονη ποιοτικῆ ἀνοδο τοῦ ἀνέξάρτητου κινηματογράφου, ’στῆν παραγωγική
κυριαρχία τοῦ δεύτερον.
[1019’ ὅλα αὐτά, οἰ κινήματογραφιστές - παραγωγαὶ τοῦ 1975
παραμένουν, οἰκονομικὰ, οἱ «σκηνοθέτές - ἀκροβάτές» τοῦ 1965.

δέύτέρη ταινία τοῦ Κῶστα Φέρη.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ; - Παραστά-

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣῑ Ὁ διέυθυντής
φωταγραφίας Νίκας Καβουκίὸης
κατάγραψε μέ τὴ μηχανή του τὶς
παλιτικές ἐκδηλώσεις ποὺ ἀκο- Ι.
λούθησαν τὴ μεταπολίτέυση. Καὶ
τὶς τοπαθετέῖ, ὅπως λέει 6 ἴδιος.
ἀπέναντι «στίς πικρές ἐμπειρίές
τοῦ λαοῦ μας στα τελευταῖα χρό- .
v10».

O Μέ σχολιογραφικῆ Ιπαρουσίαση τῶν σημαντικότέρων πολιτικῶν ἐξελίξεων τῆς Βδομάδας, στῆν
Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό.
Ο Ἀναλύσέις καὶ ρεπορταζ ἀπ’ τοὺς ἀγῶνες τῶν
ἐργαζομένων, ἀπ’ τῆν πορεία τοῦ φοιτητικοῦ κινήματος.

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
ὄργανα Σοσιαλιστικοῦ ἀγώνα καὶ προβληματισμο

Φτιάξτε μαζί μας τα
0

[9: W15)

Οἱ ἀναγνώστες μας έκαμαν τὸν κόπο να
ἀπαντήσαυν στα έρωτηματαλόγια πού εἴχαμε
στα τεύχη 25 καὶ 26- 27 καὶ γι’ αὐτα τοὺς εὐχα- ριαταῦμε. Οἱ παρατηρήσεις, αἱπρατάσεις κιαι
ὑπαδείξεις τους εἰναι γεγονὸς ὅτι θα ἐπιτρέψουν στα ANTI να καλλιτερέψει καὶ ν’ ἀνταπακριθεῐ πληρέστερα στῆν ἀπασταλή του.
Καθὼς πολλοὶ ἀναγνώστες συνόδεψαν τα
έρωτηματολόγιο μὲ έπιστολὲς μὲ ἐκτενῆ σχόλια, σκεφθήκαμε να διατηρήσαυμε αὐτῆ τῆ 08λίδα, για ὅσα χρόνο χρειαστεῖ, προκειμένου
έκεῖναι που δὲν θέλουν να ακολουθήσουν τα
ατενα ὅρια ἑνὸς έρώτηματαλόγιαυ, να έκθέσουν τὶς ἀπόψεις τους έκτενέστερα.
”Ωστόσο, πάντα μὲ βάση τὸ έρωτηματαλόγια τοῦ ΑΝΤΙ, θα θέλαμε -πρὶν ἀπ’ ὅλα- να
καυβεντιάααυμε πιὸ ἀναλυτικα τῆν παρατή-.
ρηση τεσσάρων-πέντε φίλων ἀναγνωστῶν, ὅτι
τὸ περιοδικα δὲν πρέπει να καταχωρεῖ διαφημισεις.
Δὲν πρέπει ὅμως να παραβλέπαυμε ὅτιένα
παλιτικὸ περιοδικα ποὺ βασίζεται στα δικά
του οἰκονομικὰ μέσα καὶ ποὺ ἐξ αἰτίας τῶν
περιαρισμένων οἰκονομικων του έμπαδίζεται
στῆ δραστήριότητά του, ,ἔχει ἀνάγκη να καλύψει τα κενὰ τῶν οἰκονομικων του μὲ τρόπο
ἀνώδυνα, δηλαδὴ χωρὶς ουσιαστικῆ δέσμευση.
Εἶναι γεγονὸς ὅτι πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια, ἡ '
διαφήμιση για «καταναλωτικα ἀγαθὰ» ἀποτελαῦσε τὸ πρασφορότερα μέσα για τῆν ἀλλοτρί-

ωση τοῦ ανθρώπου. Σήμερα ὅμως, ἡ γνώαη τῆς
μεθαδαλαγίας τοῦ συστήματος μας κάνει ν’ ἀντικρύζαυμε τῆ διαφήμιση για τα «καταναλωτικα ἀγαθὰ» μὲ περίσκεψη καὶ κριτικα μάτι.
Ἕνα παλιτικὸ περιοδικα εἶναι, κατὰ τρόπο
ἀπασπασματικό, τὸ διαφημιστικὸ μέσα για τα
«καταναλωτικα ἀγαθά». Επαμένως, ἐνῶ η
διαφήμιση δίνει πόρους στα περιοδικα, δὲν 8Lναι σὲ θέση να παίξει τὸν ἀπαφασιστικὸ ρόλο
ποὺ παίζει μέσω τῶν περιαδικών ’πλατιᾶς κυκλαφαρίας.
H διαφήμιση ποὺ τα περιοδικα ἐπιθυμει να
καταχωρεῐται, εἰναι ἐκείνη ποὺ ἀφαρᾶ βιβλία,
δίσκους, θέατρα κ. λ. π. Γι αὐτῆ τῆ διαφήμιση,
αἱ ἀναγνῶστες μας δὲν έχαυν ἀντίρρηση, ἀντίθετα μάλιστα τῆ θεωροῦν ἀναγκαία. T(‘3 παλιτικὸ περιοδικα συνεπῶς, βαηθαύμενα ἀπὸ τῆ
διαφήμιση, εἰναι σὲ θέση ἐκ τῶν πραγμάτων ν’
αὐξήσει τῆ διαφήμιση ποὺ πρέπει καὶ να περιαρίσει τῆ διαφήμιση ποὺ δὲν πρέπει.
Αὐτὸ εἰναι κι έκεῖνο ποὺ κάνουμε μέχριτώρα. Θέλαυμε μάλιστα να τονίσουμε ὅτι μὲ
τῆν πρώτη εὐκαιρία καὶ για «καταναλωτικα
ἀγαθά», ποὺ διαλαλαῦν τὸ καλὸ τῆς ἀνθρωπότητας, θα έχουμε τῆ δυνατότητα να κάνουμε
κριτική, πράγμα ποὺ τελικὰ εἰναι σὲ ὄφελος
τοῦ κοινοῦ, ὅπως αποδεικνύεταιαπὸ ἀντίστοιχες ένέργειες 0‘8 πολιτικὰ περιοδικα στῆν Εὐ·ρώπη καὶ στῆν Ἀμερική.
(< ANTI»
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παραγόντων της. Κι (1610,81)
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καιρῶ δημοκρατίας.
Οι σκηναγράφαι κι ἐνδυμάτολόγοι γενικά, ἔδειξαν (ρέτας
μιαν ἀγάπη στα ἀγάλματα ὁμοιώματα τῶν θεῶν, ποὺ ἀλ-·
λοῦ δέσποζαν καὶ τάραζαν μὲ
τὶς διαστάσεις τους τῆν ἁρμο-

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ’75
Τῆς ”Αννυς Θ .
Κολτσιδοπο ὑλου

νία τοῦ φυσικοῦ χώρου (Τρώ-

άδες), ἀλλαῦ
τρόπα

Μέσα σε ἄφθονες δημοκρατικές χειραψίες καὶ
ἀσπασμούς -πού ξαναθύμισαν περασμένες (381(01811’8g— ἄρχισαν καὶ τέλειωσαν τα φεστιβαλ τῆς Ἐπιὁαύρου καῖ τῆς Ἀθήνας. Τώρα που τὸ ἀργολικό θέατρο εἰρήνεψε πάλι, τώρα ποὺ μπροστα στὶς «παρόδους» του ὁὲν σταματοῡν τα ὁειλινα ὑπουργικὲς λιμουζίνες για να μεταφέρουν τοὺς ἐκλεκτοὺς τοῦ
«πραεὸρείου» m οἱ τουριστικὲς ὀρόὲς ὁὲν κατακλύζουν με ἀρχαιοπρεπῆ σανδάλια, οὐμανιστικὲς ἀπόψεις κι ε’ρασμιακα παπαγαλιτα τὶς κερκίδες τοι),
τώρα τὸ κοῖλον τῆς Ἐπιδαύρου μπορεῖ να κάνει τὸν
ἀπολογισμὸ τοῦ καλοκαιριοῦ,
Ὀ λόγος ταῦ Σοᾳακλῆ καὶ
τοῦ Εὐριπίδη, ἀκαύστηκε φέ-

τος σε χαμηλοὺς τόνους. δίχως ἐξάρσεις καὶ θρηνητικα
κρεσσέντα, δίχως καμπανιστα φωνήεντα καὶ τραβηγμένη ἀρθρωση. ‘H ἐξωτερικῆ
«γραμμὴ» τῶν Ἐπιδαυρίων -

κυρίως τοῦ Ἐθνικοῦ - ἦταν
φέτας «γραμμὴ σαυρτίνας».
”Ετσι, ἀλλοῦ μετριάστηκε ὁ
στόμφας καὶ ἡ φωνητικῆ
ἀκαμψία κι ἀλλοῦ -ὅπου ἡ
ἁπλότητα αὐτῆ τοῦ λόγου πέρασε καὶ στῆν κίνηση- (σύντομη, μικρή, φυσικὴ κι ὅχι
έτέλειωτη. περιγραφική, «μεγαλόαταμη>>), πέτυχε ἡ παράσταση μιαν ἀμεσότητα. eH

γραμμὴ

ὅμως

αὐτὴ

-τῆς

σ-αυρντίνας* ποὺ ὁπωσδήποτε
εἰναι ἕνα βῆμα μπρός, δὲν εἶχε
ν“ (11/1111019098081 ατὶς περισ-σότερες περιπτώσεις τῆν 80(1)τερικῆ δόνηση τῆς σιωπῆς καὶ
τῶν χαμηλῶν τόνων, τὴν ἀνθρώπια ποὺ βγαίνει ἀπὸ μιαν
ἁπλότητα, 1101‘) 68v εἶναι διδαχῆ μα ἀποτέλεσμα ὡρίμανσης.

λία για να καταφύγει 0‘8 οἰκείους τρόπους «ἑρμηνείας».
Συνήθεια

ἐτῶν

καὶ

μία

«παράδοση» 1101‘) δύσκολα
ἀποδυναμώνεται.
O χορὸς 118 τὴν καθιερωμένη του σύνθεση (τῶν καρυφαίων και τοῦ ἀγύμναστοι)
πλήθους)έπαιξε τὸν ρολα ποὺ
παίζει κάθε χρόνο 01 ἀρχαῖα

θέατρα Απὸ οὐδέτερα μέχρι
καταστροφικό.

Και

να

οη

μειωσει κανείς, πως αὐτὸ
ἀκριβῶς τὸ ἀγύμναστα πλῆθος, σηκώνει συνήθως ἕνα με-

γαλα μέρος ταῦ μόχθου μιᾶς
παράστασης σὺν τῆ μερίδα
ταῦ λέοντας ἀπ’ τα 13.801101—
σματα, τα νεῦρα καὶ τὶς ταπεινώσεις ἐκ μέρους τῶν κυρίων

ι

που

ὅμως

μὲ τὸν

χρησιμαπαιήθη-,

καν, ἀπατέλεσαν τμῆμα ὀργανικὸ τῆς σκηναθετικῆς απαψηςῑ

(Βάκχες,

Ἠλέκτρα).

Στῆν Ἠλέκτρα, πρέπει να σημειωθεῖ γενικότερα ή συμβαλῆ
τοῦ προοπτικαῦ σκηνικοῦ (Γ.
Καλατζόπαυλας)
καὶ
τῶν

περίφημιιιν κοστουμιῶν ἰδίως
τοῦ χοροῦ (Δ. Φωτόπαυλας).
”Ὀπαυ έπιδιώχτηκαν φωτιοτικα ἢ ἠχητικα έφφὲ (ἡ αἴσθηση τῆς φωτιάς οτὶς Τρω-

άδες κι αἱ ἀστραπαβραντὲς

στὸν Οἰδίποδα) εἶχαν σαν
ἀποτέλεσμα ἕνα ἀνατρίχιαομα
παραφωνίας. Μπαρεῐ κι αἱ
ἀρχαῖαι ἡμῶν «μηχανοποιοὶ»
να χρησιμαπαιαῦσαν τὶς μηχανές τους για, ἀστραπές,
βραντές, σεισμοὺς καὶ καταπαντισμαὺς (μάλιστα ἀπ’ τόν
ᾼίσχύλα ήδη), ὅμως πάντα
ἠταν φανερή 1] ἀνθρώπινη
έπέμβααη κι ὅχι βέβαια η μεσολαβηση της ΔΕΗ,
Λίγες σκόρπιες παρατηρήσεις ποὺ ἀφοροῦν κυρίως ,τὶς
νέες φετινὲς διδασκαλίες Οἱ
«Τρωάδες» τοῦ Σαλαμοῦ, κινήθηκαν στα. ,«μέτρα λιτότητος» ποὺ ἀναφέραμε πιὸ πρίν.
Ὁ οκηνοθέτης, θέλοντας να
δαμάσει αὐτὸ τὸ έργο πού ’ναι
μια ἀλυσίδα ἀπὸ θρῆνα,
κατάρα, φρίκη, ἐξανδραποδι-

βάψω

«Μέτρα λιτότητος» λοιπὸν
καὶ στὸ κοῖλον τῆς Ἐπιδαύ-

ρου. ”Επόμενα ἦταν να (ραναῦν κάποιες ἀπ’ τὶς παραστάσεις ὑποτανικές, «λίγες»,
τεχνητὰ συγκρατημένες.

σμὸ καὶ βία καὶ θέλοντας ν’
ἀποφύγει τὸ γλίατρημα ἑνὸς
«δεδομένου» έμψυχαυ ῦλικαῦ
0’ έξωτερικα πληθωρικα ξεσπασματα, «ἓσβησε» τῆ φωτιά
101). Στῆν οὐδέτερότητα καὶ
στατικότητα τοῦ χοροῦ καὶ
στοὺς αυμμετρικοὺς σχεδὸν
σχηματισμούς του, έψαχνε μάταια να βρεῖ 6 θεατὴς τὶς κυνηγημένες καὶ ταπεινωμένες
Τρωαδίτιασες σκλάβες, τῆν
ἀλλοφρασυνη καὶ τὸν αδυρμό
τους στῆν κλιμάκώση τῆς
συμφορᾶς καὶ τῆς βίας. ‘O

ήχας ἀπ’ τα κρόταλα καὶ τα
σεῖστρα ποὺ χρησιμαπαιαῦσε
ὁ χορὸς 68v έμαιαζε οὔτε γι’
011/01119000110 τῆς μοίρας οὔτε
για κατάρα, μα συναδευμένος
ἀπὸ ἀνέκφραστα πρόσωπα,
ῆταν σαν στάση μαιραλατρείας, πράγμα 1101‘) 681/ μαιαζει καθόλου εῦριπίδειας στόχος. Οἱ πρωταγωνιστές, κινήθηκαν κι αὐτοὶ στὶς γκάμες
μιᾶς λιτῆς ἑρμηνείας (ἙκάβηΧατζηαργύρη - Ἀνδρομάχη Κ. Παναγιώτου - Ἑλένη - Μ.
Ζαφειραποῦλαυ), χωρὶς 16
λιτα να σημαίνει ὁπωσδήποτε
καὶ συνταραχτικό. Ὑπάρχαυν
016 θέατρα τέταιες κλιμακώσεις τραγικῆς σιωπῆς, βουβαμάρας κι ἐσωτερικαῦ καπετοῦ,

1101‘) θα ἧταν βέβηλα να καθι-

ερωθεῑ ἡ σιωπῆ ἢ ἡ συγκρατήμένη ἑρμηνεία σαν ἕνναιες
ταυτόσημες τῆς «μεγάλης έρμηνείας». (Στα σημεῖα αὐτὸ
ἔρχεται στὸ ναῦ μου ἡ «βαυβαμάρα» τῆς Παξιναῦ στῆ
Μάνα Καυράγιο μπραστα στὸ
νεκρὸ κορμὶ 101) ἀγαπημέναυ
της ”Αϊλιφ. Καὶ θυμάμαι ἕνα
ταυτόχρονα τρίξιμα στα καθίσματα, σα να διαπέρασε τὸ
καινὸ ήλεκτρικα ρεῦμα).
Ἡ A. Βαλάκου (Κασσάνδρα) παρεξήγη σε καὶ τῆν ἀποψη ταῦ Σαλαμσῦ καὶ καὶ τῆν
Κασσάνδρα τοῦ Εὐριπίδη. Ὁ
ἢ Ταλθίβιος(Λ. Καλλέργης)δὲν
ἀπαφάαισε 0’ ὅλη τῆν παράσταση ἂν θα εἰναι αυμπονετικα ἐκτελεστικὸ αργανα 8181/89γὸς συνεργὸς με ἀστραπιαῖες
συνειδησιακὲς κρίσεις.
O καινουργίας ἄνεμος στῆν
Ἐπίδαυρα φύσηξε ὁπωσδήποτε ἀπα κεῖ 1101‘) τὸν περιμέv11118.”A1L τὸν Βολανάκη, τὸν

Εῦαγγελᾶτα καὶ τὸν Κοὺν
Τὸ ἔμψυχα ῦλικὸ μ’ ὅλες
του τὶς φιλότιμες πραοπαθειες
6‘81v μπόρεσε ν’ ἀφαμαιώσει
ξαφνικα τὴν οὐσία τῆς καιναύργιας γραμμῆς υΟταν μάλιστα

τὸ

118γα)υτερα

τῶν Ὀρνίθων ἧταν ἐπανάληψη). Ἡ νόμιμη καὶ δικαιωματικῆ «παραβίαση» τῶν 811Lδαῦριων ἀδύτων τοῦ Ἐθνικαῦ

μέρος

ἀπ’ τὸ Κ.Θ.Β.Ε. καὶ τὸ Θ.Τ-.;“’<
εἶχε ἤδη αὐσιαστικα ἀποτελέ

του εἶχε να βγνάλει πέρα δύο
καὶ τρεῖς σόλοις011‘] διασκεια
τῶν φέστιβαλ καὶ κάτω απ 11‘]

σματα,. Οἱ «”Ορνιθες» τα
K01‘)v,(11’)16 τὸ παγκόσμιαῗ πι
ἀναγνώρισμένα’ καρύφωμ
της ἀρισταφάνειας ἑρμην

μπακέττα ἄλλου σκηναθέτη
κάθε ([αρά. ’Υπῆρχαν ατιγμὲς

ποὺ ξέαιειιγε ἀπ’ τῆ διδασκα-
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,ἶ

(παρ’ ὅλα ποὺ ἡ παρουσίααϊη

Ὸ Μινωτῆς, Οἰδίπους ἐπὶ Κολωνῷ στὴ διδασκαλία Too 1958.

, βρῆκε στῆν Ἐπίδαυ

“ '

ῆθαπαιό,

ποὺ

0‘

ὅλη

τὴν

παράσταση πασχιζε 1(‘1 βρεῖ
τὸν τόνο καὶ τὸν ρυθμὸ τῆς
Βαλάκου (φαίνεται εἶναι 16

ίνδαλμά της) καὶ 7101‘) 0 αὐτῆ
τῆν πρασπάθεια θυσίασε τα
πάντα. A716 τὴν αρθρωση της

μέχρι τῆν πρασπάθεια σωτηρίας κάποιας προσωπικότητας.
Η παράσταση ἦταν γεμάτη
σκηναθετικα εὑρήματα καὶ
σκηνοθετικα «γεγονότα», χωαῖς ὅμως αῦτα να εἰναι οὔτε
αὐτασκαπας οὐτε σταχος τοῦ
σκηναθέτη. Ὀ Μ. Βαλανάκης,
ἔχει ἀναμφισβήτητα βρεῖ μια
κεντρικῆ ἀρτηρία ποὺ ὁδηγεῖ
ἰ’σια στῆν καρδία τοῦ ἀρχαίου
Μακέται σκηνικοῦ τοι) ΓΙΟΡΙὉΥ ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ απὸ Tr‘1v Ἠλέκτρα τοὺ
Κ,Θ.Β.Ε. (Σκηνοθεσία Μ. Βολανόικης).

χώρα του καὶ 16 πραγματικα

μέτρα τῆς σύλληψής του. Ξεδιπλώθηκε 0‘ 618; 100 1‘1; 610στάσεις καὶ παρέσυρε 16
καινὸ 0‘8 σπάνιες 811611103081;
συμμεταχῆς. ”Ετσι ὅπως 01'1μανε μάλιστα καὶ τῆ λήξη τῶν

φετινων Επιδαυρίων, ι’Ἰταν
σαν σύμβολα κι εὐχὴ ἀναγέννηοης, (11/01111890311010; κι
ἀπατίναξης τῆς μαυσειακῆς,
παραδασιακῆς φόρμας ποὺ μὲ
πολὺ λίγες φωτεινὲς ἐξαιρέσεις, βάραινε μέχρι σήμερα
τῆν ἑρμηνεία τοῦ ἀρχαίου
δράματος.
Ἡ Ἠλέκτρα ταῦ Βαλανάκη,
ἦταν ἡ μοναδικῆ νέα διδασκαλία μὲ ξεκαθαρισμένη
σκηνοθετικῆ
ἀπαψη
καὶ
γραμμή. Κι ἀν κάπαιες στιγμὲς
φάνηκε κάπως αντιφατική,
αὐτὸ ὀφείλεται στῆν ἀμηχανία
τοῦ σκηναθέτη μπρὸς 0‘ ἕνα
ὥριμα σκηναθετικὸ οἰκοδόμημα, 81/01 ἀνώριμο γενικα
«πλῆθος» στὸν χαρὸ κι ἕνα
ἀνισα πρωταγωνιστικὸ ὑλικό,
Ἡ πεμπταυσία τῆς σκηναθετικῆς θεώρησης τοῦ έργου,
ὡς μια τραγωδία τοῦ ἀπομανωμέναυ αὐτοαπελευθερωμένου ἀτόμου, διατηρήθηκε
γλαφυρὴ μέχρι τέλους χάρη
στῆν ”Αννα Συναδιναῦ. Ὀπου
6 χορὸς έσμιξε, κινήθηκε και
λειτούργησε σαν μάζα, ι’Ἰταν
συγκλανιστικός. Σαν ὅραμα
μένει στῆ μνήμη, ένα σμάρι
μαύρων ἴσκιων, πού ’χε γραπωθεῐ σαν τὸν κισσὸ πάνω

στὸν ταῖχα ὅπου ἀκαυμπάει 1']
Ἠλέκτρα, ἕνα ἄλλο καυβάρι,
χωνεμένο στὸ μαῡρο ραῦχο
καὶ στῆν ὀδύνη.
Μερικὲς σκηνὲς τοῦ χοροῦ
φάνηκαν έντεχνες καὶ «προ-μελετημένες» ἀποκαλύπτοντας ἐκτὸς ἀπὸ κινητικῆ αδεξιότητα κι ἀδυναμία, κάποιες
προθέσεις κι «ὑπολογισμούς»
τοῦ σκηναθέτη, ποὺ σίγαυρα
πρῶτος αὐτὸς θα ἤθελε· να

παραυσιαστοῦν σαν ἀποτέλεσμα ὁλόκληρης διαδικασίας
871‘1 σκηνῆς κι ὅχι σαν ἐγκέφαλικὸς πραγραμματισμός.
Ἡ 'H1811190 τῆς Συναδινοῦ. μ’ ὅλα της 16 ὡρίμασμα

καὶ 11‘] (ρανερῆ σκηνοθετικῆ
καθαδήγηση, έχώ τῆ γνιίιμη,
πὼς ῦοτεροῦσε ἀπὸ τῆν 89111]νεία της ταῦ 1972. Μια ὑπερκινητικότητα τῶν χεριιῖ)ν καὶ
τοῦ
κορμοῦ,
«σκόρπισε»
στιγμὲς-στιγμὲς τῆν πυκνό-

τητα τῆς ἑρμηνείας. ”Η στιγμὴ
τῆς ἀναγνώρισης, ξαδεύτηκε
κάπως κι αὐτή, μέσα 016
ἄκαιρα κι ἀντιθεατρικὸ χειρακρότημα μίας ἀνώριμης μερίδας καινοῦ καὶ στῆν κάπως
ἀφύσικη ἀντίδραση τῆς Ἠλέκτρας ὡς πρὸς τῆν κλιμάκωση
τῆς συγκίνησης (πρῶτα ῦψω-μα τῶν χεριῶν, ὕστερα τρέξιμο πρὸς τὸν χαρὸ καὶ τελευταῖα 16 ἀγκάλιασμα τοῦ Ὀρέ-

δράματος,

Οἱ

ἀπόψεις του

ἔχουν σάρκα καὶ όστά, έχαυν
αἱμα ἀνθρώπινα κι ὅχι τα
γνωστα
συντηρητικα
ταῦ
Ἐθνικαῦ θεάτρου.
Οἱ «Βακχες» τοῦ Εῦαγγελαταυ, ἀποτελοῦν μια εἰδικῆ
περίπτωση παρουσίας 016
Φεστιβαλ τῆς Ἐπιδαύρου. Μ’
ὅλα 7101‘) 681! ῦπῆρχαν καιναύργιες
άπακρυ σταλλωμένες σκηναθετικὲς ἀπόψεις,
ὑπῆρχε ώστόσα πανταῦ 1']
γραμμὴ κι ἡ σφραγίδα ταῦ
σκηναθέτη, 16 ὅραμα ένας
έρευνητῆ, πειραματιστῆ ποὺ
«τόλμησε» να σπασει τα ταμπαὺ τῆς ἀναζήτησης στοὺς
κόλπους τοῦ Ἐθνικαῦ Θεάτραυ. Εἶναι ἕνας 00111191111—
κὸς μα ἐπίμονος ἐπαναστάτης,
7101‘) χωρὶς να αακάρει τὸν ἀρτηριασκληρωμένα
κρατικὸ
μηχανισμό, ἀνοίγει σιγά - σιγα
ὑπόγειες σήραγγες πρὸς μια
κατεύθυνση διαφαρετικῆς θεώρησης τῆς θεατρικῆς αῦσίας, πρὸς μια κατεύθυνση

δημιουργικῆς έρευνας κι ἀνα(180)911011; Οἱ «Βάκχες» του
εἰχαν τὸ ἓνδιαφέρον μίας καινούργιας ἀπάτητης γῆς.
Στὸν «Οἰδίποδα ἐπὶ K0—
λωνῶ» (ἐπανάληψη παλιας
διδασκαλίας) 6‘81! θα σταματήσω οὔτε στῆ μεγαλειώδη
πρασωπικῆ ἑρμηνεία τοῦ Μινωτῆ 0018 καὶ στῆν ἀντίθετα
ἀπαααδεκτη παράσταση
ἀποτέλεσμα πρασωπικῆς 101)
σκηναθετικῆς δαυλειάς. Θα
σταματήσω μόνο στῆν ἐμπειρία 100 Ηρώδειαυ. ”Οταν με
διπλαπαυλημένα
81011119101
(εὐθύνη της ὀργανωτικῆς ἐπιτροπῆς ταῦ Φεστιβαλ), μὲ πίατη πεῖσμα καί (ρανατισμό,
δρασκελώντας κλ ειστὲς 71018;
καὶ μαντρωμένα βράχια ἐξ-

αοφαλιζει ἕνα ὁλόκληρα πληθος λίγα έκαταστα χώρου για

ναπαρακαλαυθήσει ὄρθια μια
παράσταση, τότε μποροῦμε να
μιλάμε ὅχι για καινὸ μα για

λαϊκὸ πρασκύνημα. Κι (-ινα
911111811011 ποια θα ἠταν ή ευθύνη 7101‘) έναιωσε ο πρωταγω-

νιστὴς - σκηναθέτης - διευθυντῆς ἀπέναντι 0’ ἕνα τέτοια
συγκλανιστικὸ θέαμας Ποια ἡ
ὀδύνη του, ὅταν ἀπὸ τὸ ὕψιστα ἀξίωμα ταῦ κραταιοῦ γε-

νικαῦ διευθυντῆ 68v πρόσφερε
τίποτε ἄλλα 016 Ἐθνικὸ ἐκτὸς

ἀπὸ ἕνα ἔρεβος, ὅμοια μ’
έκεῖνο τῶν ματιῶν τοῦ Οἰδίποδα. Να έλπίσουμε μήπως
ὅτι ἡ «ἰδιασυγκρασιακῆ ταύτισή του» με τὸν σοφόκλεια
ἥρωα θα ὁδηγήσει τελικὰ καὶ
τὸν ἴδια στῆ σοφία τοῦ γήρατος καὶ 016v ἐξαγνισμό; Στὸ
Θέατρα, πολλα τα θαύματα
καὶ πολλοὶ οἱ μύθαι...
”Αννυ Θ. Κολτσιδοπούλου

στη). Αὐτόματα ἦρθε οταν νοῦ

ἡ ἑρμηνεία τοῦ 72. Ἐκείνη η
κραυγὴ μὲ τὸ ράγισμα ποὺ εἰχαν αἱ δυα λέξεις «φωνουλα
μου» μέσα τους Κεῖνα τό ράγισμα, ποῦ ῆταν διήγησηδεινῶν, ἀνείπωτη ευτυχία κι ἦταν
μαζι καὶ 1 6910 στῆν ἀντοχῆ
τῆς ανθρώπινης συγκίνησης.
" Δίπλα σὲ μιαν ὁπωσδήποτε
μεγάλη Ἠλέκτρα καὶ δίπλα 08
μιαν ἀξέχαστη Κλυταιμνήστρα (Νέλλη Ἀγγελίδου), ποὺ
πῆρε πάνω της ὁλόκληρα τὸ
βάρος τῆς βαλανάκειας ἀπαψης για τὸν κόσμα τῶν τυράννων (μὲ τῆν ἀλλαιώτικη σκευή,
τὴν ἀλλαιώτικη γλῶσσα καὶ
σκέψη) καὶ ποὺ στάθηκε
’ὕστατα μητριαρχικὸ σύμβολα

ουνεχίζεται
στὸ tantra ΣΑτιΡΑΣ
(ῐρικόρφων καΙ l" Σεπτεμβρίου)

τὸ é1vo1x16 θέατρα παρουσιάζει
τὸ“spvo του l'. Μιχαηλίδη

’μὲ μιὰ φωνὴ.φορτισμένη μ’
ὅλα 1:6 μίσος καὶ τῆν ὑστερία
τοῦ τυράννου 7101‘) συντρίβεται, δίπλα σ’ αὐτὲς τὶς 606
ὑψηλὲς 89111111818;y πῶς δέχτηκε ὁ Βολανάκης να καταποντίσει μια Χρυσόθεμι, δίνοντας τὸν ρόλο της 0‘8 μιαν

ἸἭΣ ROI-INA!
(Aexépﬂpm: 1944)
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·εικοοτικα·

ΑΛΕκον
καΝτοΠανΛαν
(1905 - 1975)
Ὅταν φει’γει ἕνας ἄξιος καλλιτέχνης που εἰναι καὶ ἕν ας τιμιος ἄνθρωπος 77 ζημια για

τὸν τόπο εἶναι ὁιπλη. Κι ὁ
Κοντόπουλος

τηση που μπορει να δώσειενας
πνευματικὸς ἄνθρωπος στοὺς
τυράννους, την ἅρνησή τοι
ὁηλαὸὴ να παίζει τὸ παιχνιὸι
τουςχαστουκίζαντάς τους ὁη-

μόσια. Ἡ ἐπιστολη τοῦ Κοντόπουλου για τὴν ἄρνηση του
επάθλου ὁημοσιεύτηκε ἀκριβὼς πριν ἕνα χρόνο στὸ ΑΝΤΙ,
στὸ τεῦχος 2 τῆς B περιοὸου
του (21 Σεπτεμβρίου 1974).

uKATC\)XH
KCXI
ANTIZTAEH”

μνήμη

Αλέκος

Τὸ περιοδικό μας ὁὲν ἀσχολεῖται σήμερα μὲ τὸν καλλιτεχνη
Κοντόπουλα. Ἀλλὰ θέλει να
θυμίσει μὲ τὴ σελίὸα ε’τούτη
καὶ τὴν πιὸ πρόσφατη τίμια
πράξη του, ὅταν, τὸν καιρὸ τῆς
7χρονης τυραννίας, με δημοσια δήλωσή του, ἀρνήθηκε τὸ
χρηματικὸ ἔπαθλα ποῦ θέλησε
να τοῦ χορηγήσει ἡ Χούντα
ὁίνοντας ἔτσι τὴ μόνη ἀπάν

ηταν

και τα ὁυὸ μαζι. Η καλλιτεχι [κη του προσφορὰ ἔχει m
ὅλας αξιολογηθεῐ κι εἰναι
γνωστη. Λιγότερο γνωστὲς εἰ-

ναι η «ἀρετὴ και η τόλμη» του

,τοῦ μια μόνο πτυχή τους στάθηκε ἡ ἐνεργὴ συμμετσχή του
στὸν ἀγώνα τοῦ Λαοῦ μας τὸν
καιρὸ τῆς Κατοχῆς, ὅταν ἔὸινε
ἀπ’ τὸν παράνομα ἀντιστασιακὸ τύπο, μαχητικα σχέὸια
καὶ σκίτσα. ”Αργότερα, σὲ
παραστατικα ἔργα ἀποτύπωσε
μερικές ἀπ’ τὶς πτυχὲς τῶν θυσιῶν τοῡ Λαοῦ ποὺ ἀγωνιζότανε για τὴν Ἐλευθερία τοι).

Στῆν Γκαλερὶ ΩΡΑ ἀνοίγει
ἀπ’ τὶς 25 τοῦ μήνα ἡ έκθεση “KATOXH καὶ ANΤΙΣΤΑΣΗ”, ποὺ εἶναικαὶ
ἡ πρώτη πρασπάθεια για
τῆν καταξίωση, ἀναγνώριση καὶ προβολὴ τοῦ
ὡραίαυ ἀγώνα τοῦ Λααῦ
μας για τῆ Λευτεριά του

Τὸ ANTI συμμετέχει στῆν
έκθεση με δική του αἴθουσα, ὅπου θα παραυσιάσει ένα μέρος ἀπὸ τὸ
ὐλικα ταῦ ἀρχείου του τῆς
ἐποχῆς έκείνηςῑ παράνομα
ἀντιστασιακὸ τύπο (ἐφημερίδες, πρακηρύξεις,αφίσες κ.λπ.) καὶ ἄλλα ἀν-

τὸν καιρὸ τῆς τετράχρανης

τιστασιακα ντακουμέντα.

σκλαβιᾶς(1941-1944).

η έκθεση ΜΑΤΤΑ
Ἀπὸ τὶς 22 Σεπτεμδρίαυ·, σὲ ἕκθεση στῆ Γκσλερὶ ῙΟΛΑΖΟΥΜΠΟ·ΥΛΑΚΗ (συγχρόνως μὲ τὴ Ν. Ὑόρκη καὶ τὸ παρίοι),
τὸ αθη--νσῐκὸ καινὸ θα μπορεῖ για πρώτη φορὰ στὸν τόπο μσς, να
δεῖ τὴ δούλεια τοῦ περίφημου πιὸ Χιλισινοῦ ζωγράφου Σεμπαστιὰν Μάττα.
O Μάττα γεννίιθηκε τὸ 1911 om Χιλίι. Σπούδσσε ἀρχιτεκτονική Kai δούλεψε πλάι στὸν Λὲ Κορεμπυζιέ. Τὸ 1936 γνώρισε στῆ Μαδρίτῑηι τὸν Λορκα, τὸν Νταλὶ4 mi μετὰ τὸν Ἀντρὲ
Μπρετόν. Τὸ 1938 συμμετέχει στῆ Διεθνῇ ”Εκθεσι Ὑπερεσλισμοῦ στὸ Παρίσι Καὶ παραμένει στῆν ὁμάδα· τῶν ὑπερ-εαλισῐῶν
ὡς τὸ 1948, για να ἐπανετσκθεῑ τὸ 1959. ’Έκει ἐκθέσει σ-τὶι Χι-

λίι, στή Σοιυτιδίαι, στῆν· Καῦδα, στῆν Ἰταλία· στῆν Αὐστρία, στὴν
Ὀλλανδίσ, σπῆι Γερεμσινΐα· καὶ ἀλλαῦ, ἐνῶ στῆ Γαιλλία- Kai oﬁq- κ
Η.1Ἱ.Α. ἐκθέςτει ἀπὸ πολὺ παλιὸ καὶ μὲ μεγάλη (πυκνότητα.
Τὸ 1974 ὀργανώνει σῐὴ Μπολώνια, Ραιθέννα, Φερρέιρσ, ΑιΘεῦ-ρνσ, Φλωρεντία καὶ Στακχόλ-μη έκθεση ὀλληλεγγύης πρὸς
τὸ λαὸ τῆς Χιλίἱς. Ἀκοιλαυθεῑ τὸ 1975 περιοδεύουσσ ἕκθεσή mu
στῆ ΜαδρίτηἸ Μετικό, Μπαγκοτά, Καράκσς καὶ Καῦδα.

προσανατολισμοι
μηνιαια επιθεωρηση
του ὃημοκρατικου

’ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ
Exam τοῦ Ἀ. Κῡντὸπουλου (1945)
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νεται ἐδῶ καὶ τί ἀλλαῦ),
2. Δημακρατικῆ
καὶ
ἀντιδημοκρατικὴ παιδεία (“Ο φόβος
τῆς ἐλευθερίας στῆν ἐκπαίδευση)
3. Δηματικῆ ἐκπαίδευση (καὶ ὁ
μῦθος τῆς αὐτοτέλειάς της)
4. H ἀναμόρφωση τῆς βασικῆς
ἐκπαίδευσης
Στῆ δεύτερηενότητα, συνεχίζαυμε
με τα δοκίμιαῑ

,ριιῄρλῄῇῑῇψ
Ἐπιμέλεια βιβλιοπαρουσίασηςε

Ἄντεια Φραντζῆ

Γ’ “H ἐμπαρευματικῆ παραγωγή
Δ’. Ἡ οὐσία τῆς κεφαλαιοκρατικῆς ἐκμετάλλευσης
Ε’ Μεροκάματα καὶ ἐξαθλίωση
τῆς ἐργατικῆς τάξης στὸν καπιταλισμα
ΣΤ’ Διαναμῆ τῆς ὑπεραξίας στοὺς
κεφαλαιακράτες
Z’ Ὁ καπιταλισμὸς στῆ γεωργία
H' Ἀναπαραγωγῆ καὶ κρίσεις
στὸν καπιταλισμὸ
Θ’ Ἰμπεριαλισμός, ἡ παραμονὴ
τῆς Σοσιαλιστικῆς Ἐπαναστασης
τοῦ προλεταριάτου
Ι’ Ὁ πόλεμος καὶ ή γενικὴ κρίση
τοῦ καπιταλισμοῦ
IA’ Ἡ σύγχρονη παγκόσμια κρίση
τοῦ καπιταλισμοῦ.

5. Αὐτοέκφραση ( O πραφαρικὸς

TO ANTAPTIKO ΚΑΙ T0
ΕΠΑΝΑΣΤΑ TIKO ΤΡΑΓΟΥΔΙ
, ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
Ἐκὸόσεις.· Μνήμη, Ἀθήνα 1975
Ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Μνήμη κυκλοφόρησε ὁλακληρωμένη συλλογὴ μὲ 215 ἀντιστασιακα τραγαύδια, καὶ πρόλαγο τοῦ Πέτρου
Πεντελικοῦ. Τὰ τραγούδια εἶναι
χωρισμένα σὲ 12 κατηγορίες.
A) Τραγούδια ποῦ τραγουδήθηκαν α’ ὅλη τῆ χώρα. Β) Τῆς Κρήτης καὶ τῶν νησιῶν. Γ) Τοῦ Μαρηά. Δ) Τῆς Ρούμελης. Ε) Τῆς
Θεσσαλίας. ΣΤ) Τῆς Μακεδονίας-Θράκης. Ζ) Τῆς Ἠπείρου
H) Τῆς Ἀθήνας. Θ) Μετὰ τῆν
ἀπελευθέρωση. Ι) Τῆς φυλακῆς.
IA) Τοῦ ἐμφύλιου πολέμου. ΙΒ)
Ξένα ἀντιστασιακά.
- Πολλὰ ἀπὸ τα ἀντιστασιακα
τραγαύδια αὐτῆς τῆς συλλογῆς
δημοσιεύονται για πρώτη φορὰ
καὶ ὡρισμένα συνοδεύονται ἀπὸ
διαφωτιστικὲς ὑποσημειώσεις.
Ἡ συλλογῆ καὶ γραφικὴ ἐπιμέλεια τοῦ βιβλίου ἕγινε ἀπὸ τῆν
Εὐτυχία Κυριαζῆ.
Δ

ΤΑ ΑΝΤΑΡΤΙΚΑ ΤΡΑΙῸῩΔΙΑ
(τῆς Κατοχῆς, τῆς Ἀπελευθέρωσης, τοῦ Ἐμφύλιου)
Ἐκὸόσεις;
Τετράὸιο,
Ἀθήνα
1 975

μουσικῆς 17 τραγουδιῶν τῆς Αντίστασης, ἀπὸ τα ὁποῖα τα δύο ει
ναι τραγαύδια ἀπ τὴν Κατοχῆ
τοῦ Μίκη Θεαδωράκη, καθώς και

καὶ γραπτὸς λόγος στοὺς μαθητὲς
τοῦ Δημοτικοῦ)
6. Δημιουργικῆ φαντασία καὶ
αὐτοέκφραση
7. “H ἀναζήτηση τῆς ἐλευθερίας

ἕνα ντακουμέντα, ποὺ εἶναι ἕνα
τετράδιο ἀπὸ τα χρόνια τῆς Κα-

στῆνὴαύτοέκφραση (ὁ ρόλος τοῦ

τοχῆς καὶ ἀνήκει στῆν Ἀθηνᾶ
Ψυχαγιοῦ

Ξεκινώντας ἀπὸ τῆ βασικῆ
ακέψη ὅτι «χωρὶς δημοκρατική
πολιτεία δὲν πρέπει να περιμέ
ναυμε δημοκρατική ἐκπαίδευση,
καὶ μὲ ἀντιδημοκρατικη ἐκπαίδευση δεν εδραιώνεται, δέν καθίσταται βιώσιμη ἡ δημοκρατικὴ
πολιτεία», ὁ Θεόφραστος Γέρος
μᾶς ὁδηγεῖ σὲ προβληματισμὸ
γύρω ἀπὸ τις δυνατότητες καὶ
προαπτικες μιᾶς δημοκρατικῆς
ἐκπαίδευσης στῆν ”ιΕλὶάδα, μιᾶς
ἐκπαίδευσης ποὺ θα ἀποσκοπεῖ «στῆν ἀπελευθέρωση τῶν
δημιουργικῶν δυνάμεων τοῦ ἀνθρώπαυ μὲ ἄλλα λόγια, στῆν
ἑλεύθερη και ἀπρόσκοπτη έκ-

Τα στοιχεῖα γι αὐτὸ τὸ βιβλια,
μαζεύτηκαν βασικὰ ἀπὸ τοὺς Νικηφόρο

Αντωνόπαυλο,

Γιῶργα

ΓΙαπαδακη καὶ Ἀθηνᾶ Ραπίταυ.
ΜΗΤΣΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥ-

ῗῖέονξε Ρῶσοι Κλασικοῐ
ΠΟΥΣΚΙΝ-ΓΚΟΓΚΟΛ - ΜΠΕΛΙΝΣΚΙ - ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ ΤΟΛΣἸὈΗ
Εκὸόσεις; Σύγχρονη
Ἐποχή,

Αθήνα 1975
Στὸ ἓνδιαφέρον αὐτὸ βιβλίο,
γίνεται μία πρασπάθεια νὰ φωτί

μαθήματος τῆς ἰχνονραφῐας)

Βιβλία ποὺ λάβαμε;
1. ΒΑΓΓΕΛΗ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ;
Σκέψεις σαράντα χρόνων πάνω οὲ
σύγχρονα προβλήματα. Μαρξισμὸς -Φιλοσοφία -Θεωρητικῆ
Φυσική.
Εκδόσεις ΙΩΛΚΟΣ, Ἀθήνα 1975
2. ΘΑΝΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥῖ

H φωνητικῆ ὀρθαγραφία εἶναι
μεγάλη οἰκονομία.
Αθήνα 1974

φραση τοῦ ανθρώπου».

3. ΚΩΣΤΑ

στεῖ τὸ έργο τῶν πέντε κλασικῶν

τῆς ρωσικής λαγοτεχνίας, έτσι ποὺ
καὶ σὰν συγγραφεῖς να τοὺς γνωρίσουμε ἀλλὰ καὶ σὰν φορεῖς τῆς
ἱστορικῆς τους πραγματικότητας.
Ἀπὸ τὸν ΓΙούσκιν ὣς τὸν Τολστόη, έχουμε μιὰ πολὺ σύνταμη
χρονικῆ περίοδο ὅπου ὅμως βλέπουμε πλούσια ἀτομικά φανερώματα, ὅπως ἄλλωστε σὲ κάθε
περίοδο ἐντατικῆς ἐθνικῆς ἄνθησης. ”Αν καὶ ἀνόμοιοι μεταξύ
τους, τοὺς συνέχει τὸ καινὸ δημιουργικὸ ρίγος τῆς ἐποχῆς τους,
ὁ ἴδιός ἱστορικὸς μῦθος, ἡ πλοκὴ
του καὶ ὁ ρυθμός του.
Η συντομη εισαγωγη στην
ἱστορία τῆς ρώσικης λογατεχνίας
τοῦ 19ου αῑώινα ποὺ περιλαμβά-

ΖΗΛΕΜΕΝΟΥ;

Σκέψεις στὸ σχέὸια συντάγματος
τῆς Κυβερνήσεως.
Ἐκδόσεις Καρανάση, Ἀθήνα

Α.ΛΕΟΝTIEΦ
Πολιτικὴ Οἰκονομία
Ἐκὸόσεις; Γ77, Ἀθήνα Ι 975
Μετ..’ T. Κωνσταντινίὸης
Θεώρηση Μετάφρᾳσηςῐ Φ. Λύρης
καὶ Δ. Παπάζογλου
B’ ἔκδοση

4. XP. 1. KAPAXAAIOY: Ἀτομικῆ καὶ Κοινωνικὴ Φιλοσοφία.
Ἡ πηγή τοῦ κοινωνικοῦ μίσους.
Παγκόσμια ἱστορικὴ ἐπισκόπη-

Τὸ έργο «Παλιτικῆ Οἰκοναμία»
ξΙιξλςθῆναι 1973
τὸ ἔγραψε ὁ σαβιετικὸς καθηγητὴς Α. Λεόντιεφ στῆν περίοδο τοῦ
5. ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΝΟΥΔ ΑΚΗΣτ
μεσοπολέμου, Σκοπὸς τῆς συγΨυχογραφία τῆς έλληνικῆς Λαγογραφῆς του ἧταν να χρησιμέψει τεχνίας.
σὰ βασικὸ, βοήθημα για ὅσους Κρήτη 1975
ἤθελαν να γνωριστοῦν μέ τῆ μαρξιστικῆ οἰκονομικὴ ἐπιστήμη καὶ 6, ΑΛ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣῑ
γράφτηκε κυρίως για τοὺς ἀνΜύθοι καὶ κριτική-κριτική τοῦ
θρώπους τῆς Σοβιετικῆς Ἔνωσης.
πνευματικοῦ κατεστημένου.
Ὁ ἁπλιὸς καὶ διδακτικός τρόπος Λευκωσία. 1974
ποὺ μ αὐτὸν ὁ Λεόντιεφ κάνει
προσιτὴ τὴ μαρξιστικὴ οἰκονο- - 7, ΓΙΑΝΝΗ ΖΕΒΓΟΥῖ Ἠ λαῖκῆ
μικῆ ἐπιστήμη στοὺς πολλοῦς, ἀντίσταση τοῦ Δεκέμβρη καὶ τὸ
στάθηκε καὶ ἡ αἰτία τῆς μεγάλης Νεοελληνικὸ πρόβλημα.
ἐπιτυχίας τοῦ βιβλίου σὲ διεθνῆ Εκδ. ὀργαν. «O ΡΗΓΑΣ», "Avaκλίμακα.
τυπο.
H ἓκδοση αὐτῆ εἶναι πιστὴ Αθήνα 1945
ἀνατύπωση τῆς πρώτης ἓκδασης

Ἡ συλλογὴ αὐτὴ παρουσιάζει
ἕνα ἰδιαίτερα ἓνδιαφέρον γιατί,
ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς στίχους 111 ἀντάρτικων τραγουδιῶν, περιέχει
ἄρθρα καὶ ἀπόψεις πνευματικῶν
_ ‘ ἀνθρώπων, ποὺ βοηθοῦν στῆν καλύτερη κατατόπιση τοῦ καινοῦ.
Ἀναλυτικὰ περιλαμβάνει;
νεται στὸ βιβλίο, εἶναι ἰδιαίτερα
Ι. Ἀνάγκη νὰ διασώσαυμε τὸ
κατατοπιοτικὴ καὶ βοηθᾶ τὸν
ὑλικὸ τῆς Ἀντίστασης, τοῦ
ἀναγνώστη νὰ συλλάβει τὸ κοινωΦώντα Λάδη.
νικοπολιτικὸ πλαίσια μέσα στὸ
2. Τὸ ἀντάρτικο τραγούδι, τῆς
ὁποῖα ἔζησαν αἱ πέντε κλασικοὶ
Βούλας Δαμιανάκαυ.
3. Τὰ τραγούδια, τῆς Μέσης ὲντάσσοντάς τους μέσα στὸ σύνὶ,
Ἀνατολῆς, τοῦ, Ἀντρέα Nevs- αλια τῆς ρώσικης λογοτεχνίας.
δάκη.
4. Πῶς γρὰψτηκε ὁ ὕμνος τοῦ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ ΓΕΡΟΣ
γ
ΕΛΑΣ, τῆς Ἕλλης Ἀλεξίου καὶ
Ἀντι-δημοκρατικὴ ἐκπαίὸευση;
’ν 1:336 βιβλίου στῆν Ἐλλάδα τὸ
τῆς Σοφίας Μαυροειδῆ-Παπα- Δοκίμια
’ δάκη.
Ἐκὸόσεις.· Ηράκλειτος, Ἀθήνα
”Av καὶ σήμερα γίνεται πολὺς
5. Μαρτυρίες τριῶν ἀνταρτῶνε
λόγος για τῆν οἰκονομία, ὁ πολὺς
Βαγγέλης Μαχαίρας, Ὀδυσσέας
κόσμος ἐξακολουθεῖ να ἀντιμεΤσουκόπουλος, Διονύσης ΚωΣτὸ βιβλίο αὐτὸ παρουσιάζον- τωπίζει μὲ δέος τὴν Πολιτικὴ Οἰται δοκίμια γιὰ μιὰ δημοκρατική
κσνομία, ποὺ εἶναι ἡ ἐπιστήμη
στομητσόπουλος.
'
6. Μιὰ γνώμη τοῦ Βάρναλη ἀπ’
ἐκπαίδευση ποὺ ὃημιοσιεύτηκαν ποὺ ἄμεσα ἀσχολειται μὲ τῆ ζωή
. σὲ ἐφημερίδες καὶ περιοδικα λίγο- μᾶς, μὲ τὴν πραγματικότητά 7mg’ τὸ 1946.
7- Πέντε προοὸευτικοί διανοούμετὰ τὴν ἐπιστροφὴ ,τῆς Δημοκρα- Γι’ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸ λόγο, τὸ βιβλίο αὐτὸ ἐξακολουθεῖ νὰ ·έχει
τίας στὸν τόπο μας.
μενοι μιλοῧν- στὸ «Τετράδιοκ
Τὸ βιβλίο χωρίζεται σὲ δύο. τόσο μεγάλα ἓνδιαφέρον για τὸ
ᾼλέιως Ξένος, Φοῐβρς Ἀνωγεια
ἀναγνωστικὸ κοινό.
νάκης, Αυτρσπόγιαννος, Τᾷκης ἑνότητες;
A Δημοκρατικῆ ἐκπαίδευση καὶ
Τὸ βιβλίο περιέχει 11 κεῳαιαια.
, Αὸάμος Νικηφό
ςΒρεττάκος.
Ἧναλυτικω
Τὰ
τραγοῦῡια εἶῖ-Αντίστασης Β’ Αὐτοέκφραση.
Στὴν πῗρώτη ἑνότητα, βρίσκουμε A’ Τί εἶναι ἡ πολιτικὴ οἰκονομία

καὶ τί μιᾶς διδάσκει
Β’ Πῶς ἡ ,κοινωνία ὲξελίχτηκε
στὸν καπιταλισμό;

8. ΛΕΥΤΕΡΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥε

'H παρωδία τῆς δίκης τῶν Δοσίλαγωιν καὶ ἡ αὐτοκαταστροφῆ τῆς
Δεξιᾶς.
Εκδστ. ὁργαν. α Ο ΡΗΓΑΣ», ”Ανὰτυπο.
Αθήνα I945

'
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Σοάρες. Δὲν πρέπει ἀκόμα να μᾶς
διαφεύγει ὅτι καὶὴ δεξιὰ έχει ῦπαγράψει τὸ γνωστὸ σύμφωνα μὲ το
Κίνημα τῶν Ἐνόπλων Δυναμεων
για τῆν πορεία πρὸς τὸ σοσιαλιομόέ...
Φυσικὰ, για να μπαρέσουν τῆν
κατάλληλη στιγμὴ να ἐκμεταλλευτοῦν κάποια στραβοπάτημα τοῦ
ΚΕΔ καὶ να δημιουργήσουν τέταιες καταστάσεις ποὺ δέν θα εἰναι εύχάριστες 0‘8 κανένα προ-

·εΠιοτολες·
Παρτογαλία
Θὰ ἤθελα πάλι να 0‘8 ἀπασχαλήσω λίγα καὶ αὐτὴ τὴ φορὰ με
τὴν κατάσταση ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ στῆν Παρτογαλία γενικό-

τερα, καὶ με τὸ ζήτημα τῆς ἐφημερίδας ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑ εἰδικότερα. Συγκεκριμένα, καὶ ἀπὸ τὸν
ἡμερήσιο καὶ ἀπὸ τὸν περιοδικα
τύπο τῆς ἀντιδογματικῆς Ἀριστεράς ὑπάρχει ἐλλιπὴς ἐνημέρωση ὡς πρὸς τα προβλήματα τῆςχ
Παρτογαλίας, μὲ ἀποτέλεσμα να
(ιη ι’Ἰνεται ἀσύδοτας ὁ ἀστικὸς καὶ
(ἰντιδραστικὸς τύπος να παρου(ιιιίζει τα πράγματα ὅπως αὐτὸς
θέλει. Νομίζω πὼς ὁ ἀντιδογματικὸς τύπος τῆς ,Ἀριστεράς πάσχει

ἀπὸ ἕνα εἶδος κόμπλεξ ἀπέναντι
στῆν ἀοτικῆ τάξη καὶ θέλει σώνει
καὶ καλὰ 0‘8 κάθε περίπτωση να
δίνει καλές ἐξετάσεις για να γίνει
πιστευτὸ ὅτι ἔχει ἀλλάξει σὲ σχέση
με τὸ παρελθόν, διαφαρετικα δὲν
ἐξηγεῖται τὸ γεγονὸς ὅτι ἀπέφυγε
να ἐνημερώσει τὸν ἐλληνικὸ λαὸ
για τα πραγματικα γεγονότα ποὺ
ὁδήγησαν στὸ προσῶρινὸ κλείσιμα τῆς ἐφημερίδας ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑ, καὶ αὐτὸ τὴ στιγμὴ ποὺ
ἔχει ξεσηκωθεῖ ὁλόκληρη ἐκστρατεία δυσφήμισης τοῦ Κινήματσς
τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ἀπὸ
τοὺς ἀντιδραστικοῦς κάθε εἴδους
συμπεριλαμβαναμένους καὶ τοὺς
Μαοῖκούς, οἱ ὁποῖαι κόπτονται
για τῆν έλλειψη δημοκρατίας στῆν
Παρτογαλία, ἐνῶ εἶναι πασιφανὲς
ἀπὸ τὴ μεθοδολογία τους καὶ τὸ
πιστεύω τους ὅτι ἂν εἶχαν αὐτοὶ
τὴν κατάσταση στα χέρια τους δὲν
θα μποροῦσε να ὑπάρξει ἀντίθετη

φωνὴ στὴ χώρα
Τὸ ζήτημα τῆς ἐφημερίδας ξεκίνησε ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ διεύθυνσή της αποφάσισε να ἀπολύσει ἓνα μέρος τῶν ἐργατῶν ἐπικαλούμενη τῆ μείωση στῆν παύληση
τῆς ἐφημερίδας. Πραγματικα τελευταῖα εἶχε πέσει πολὺ κάτω ἀπὸ
τα φύλλα ποὺ πούλαγε παλαιότερα. (Η ἀπόφαση τῆς διεύθυν-

σης να ἀπολύσει τοὺς ἐργάτες
ἦταν ἑπόμενα να προκαλέσει τὴν
ὀργανωμένη ἀντίδραση τῶν ἐργατῶν, καὶ για να κρατήσαυν τὶς θέσεις τους για να μὴν κλείσει τελείως ἡ ἐφημερίδα, προτείνουν,
ἐκτὸς τῶν αλλων, καὶ τῆν ἀλλαγὴ
στὸ περιεχόμενα καὶ στὸν προσανατσλισμὸ τῆς ἐφημερίδας, πράγμα ποὺ ἡ διεύθυνση ἀρνήθηκε.
Καὶ ὅταν τὸ ΚΕΔ ἐπέτρεψε πάλι
τῆν έκδοση τῆς ἐφημερίδας καὶ
ἐκπρόσωπός τους πῆγε να παραδώσει τα κλειδια στὸν ἀρχισυντάκτη, αὐτὸς ἀρνήθηκε να τα πάρει
ἐὰν πρῶτα δὲν ἀπαλύανταν ὁρισμένοι ἐργάτες ποὺ εἰχαν πρωταστατήσει στα γεγονότα, πράγμα
φυσικὰ ἀπαράδεκτο για ’ένα κράτος ποὺ λέει ὅτι βαδίζει πρὸς τὸ
σοσιαλισμό. Ετσι 6 ἐκπρόσωπος
τοῦ ΚΕΔ εδωσε τα κλειδια στὸ
συνδικάτα. ᾼύτῆ εἶναι με λίγα λόγια ή ἱστορία ποὺ εχει ξεσηκώσει
ἀντικομμαυνιστικῆ ῦοτερία στῆν

οδευτικὸ ἄνθρωπο. Φυσικά, θα

ἦταν εὐχάριστα, τὸ σύναλο τῶν
κοινωνικῶν δυνάμεων στῆν Πορταγαλία ποὺ ἀγωνίζονται για τὸ
σοσιαλισμό, να ἦταν εὐρύτερα
ἀπὸ αὐτὸ ποὺ εἶναι τώρα, καὶ να

ὑπῆρχε ἕνα πιὸ εῦστραφο ΚΚ.
Πιστεύω, ὅτι ῆ κατάσταση θα
ἦταν καλύτερη. Τώρα ὅμως αὐτὰ
δέν ὑπάρχουν. Πρέπει να παλέψουν με 1:1; δυνάμεις ποὺ ἐχαυν.
Ἐμεῖς ἀπὸ τὴν πλευρά μας (δηλαδὴ ἡ ἀντιδαγματικῆ ἀριστερά).ι
πρέπει μὲ ὅλες της τὶς δυνάμεις να
ἐνισχύσει αὐτῆ τῆν πρασπάθεια
βεβαίως κάνοντας καὶ μια ’καλόπιοτη κριτική, ὅπως ἔχει κάθε δικαίωμα να τὸ κάνει. Καὶ αὐτῆ ἡ
ἐνίσχυση αὐτῆς τῆς πρασπάθειας
πέφτει τώρα στὸν τύπο τῆς Ἀντιδογματικῆς Ἀριστερᾶς, ὅσα καὶ
να μὴν μᾶς αρέσει ὁ Καυνιάλ.
”Οσο καὶ να μὴν τοῦ συγχωροῦμε
πολλὰ ἀπὸ τὸ παρελθόν του, ὅπως
τὸ ὅτι εἰναι μόνος αὐτὸς μαζὶ με
τὸ ΚΚΕ ἐξ, ἀπὸ ὅλα τὰ κόμματα
τῆς Δ. Εὐρώπης, που χειρακρότησαν τῆν ἐπέμβαση τῶν ἁρμάτων
μάχης ταῦ Συμφώναυ τῆς Βαρσαβίας τὸν Αῦγουστα τοῦ 68 στῆν
Τσεχασλοβακία.
Τελειώνω
φιλικότατα,
Βόρθης Χρῆστος

Εὐρώπη Αὐτα τα πληροφορη-

θηκα ἀπὸ φυλλάδια ποὺ εχει κυκλαφορήσει 08 πολλὲς γλῶσσες
ἀπὸ τοὺς ἐργάτες τῆς ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑ. .
Ἔχει γίνει τῆς μόδας τώρα 6, τι
συμβαίνει στῆν Παρτογαλία, καὶ
ἰδίως εἰς βάρος τοῦ Σ. K. τοῦ Σαάρες, να τὰ ρίχνουμε ὅλα στὸ ΚΚ
Παρτογαλίας, καὶἴσως σπάνια να
ἀναρωτιόμαστε μήπως φταίει καὶ
κανένας ἄλλος ἐκτὸς ἀπὸ τὸν
Καυνιάλ Γιατὶ ἐδῶ μᾶς παραυσιάζονται αἱ Σοσιαλδημοκράτες
σαν ὁσίες Μαρίες, ὅτι πάντα
έχουν τὸ δίκισ, ὅτι θέλουν τῆν
ἐλευθερία, κοινωνικὴ δικαιοσύνη
καὶ δὲν συμμαζεύεται. Δὲν πρέπει
να ξεχνάμε ἐπίσης ὅτι αὐτοὶ ποὺ
παλέμησαν όργανωμένα τὸ Σαλαζαρ ἦταν 77.6v0 αἱ Καμμουνιστές,
γι αὐτὸ καὶ ἡ σχετικὴ ἐπιρροή
τους στὸ KEA. Τὸ κόμμα τοῦ Σοάρες τὸ φτιάξανε κάπαυ στῆ
Βόννη λίγα καιρὸ πρὶν τῆν ἀλλαγή, καὶ ἂν λάβουμε ὑπ’ ὄψιν
μας τὸ πόσα ἀγωνίζονται οἱ σοσιαλδημοκράτες τῆς Δ. Γερμανίας
γιὰ τὸ σοσιαλισμό, θα βγάλαυμε
χρήσιμα συμπεράσματα για τὸν

ι

Ἐργάτης, Βερολίνα 27-6-75

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ
ΤΑ
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ
Δ. ΒΛΑΝΤΑ
«ANTI» μου,
Σαν ἕνας ἁπλὸς ἀναγνώστης
σου 7101‘) πῆρε κι αυτὸς μέρος στῆν
Ἀντίσταση, θέλω να κάνω τρεῖς
παρατηρήσεις πάνω στὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὰ Ἀπομνημονεύματα
τοῦ Δ. Βλαντᾶ (ΑΝΤΙ τεῦχος 24,

ῦπῆρχαν καὶ πράκτορες. Ἀλλα ὁ
Σιάντας π.χ., χρόνια 011; φυλακὲς
καὶ 011; ἐξορίες, καταδιωγμένας
καὶ παράνομος πάντα, έγινε πράκτορας πότε; Τότε ποὺ εἶχε φουντώσει ἡ Ἀντίσταση, τότε ποὺ
ἦταν στῆν κορυφή, ποὺ θα ᾔτανε,
ἀν νικοῦσε ἡ Αντίσταοη, 6‘ηγέτης
τῆς ‘E11060;; ”,Η θα μᾶς πεῖ ὁ
Δ. B. πὼς ηταν πράκτορας ἀπὸ
παλια καὶ πέρασε μεσα στὶς στερήσεις, τοὺς διωγμοὺς τόσων χρόνων για να ἐξυπηρετήσει τοὺς
νΑγγλαυς τὸ ΔεκέμβρηΗ Καὶ μὲ
ἀπολαυῆ παιά; Τὴ φτώχεια του;
Ντραπήέἔ "Av τα θεωρεῖ λάθη,
καλά. Ἀλλὰ καὶ πάλι εὐθύνεται
για τα λάθη αὐτὰ ὁ Σιάντος; ’Ὀλα
τα ἄλλα μέλη τῆς ΚΕ τί έκαναν;
Πράκταρες ὅλοι τους; Καὶ τί
έκανε ὁ Δ. Βλαντάς, τί εἷπε, τί ἀν-

τιρρήσεις εἷχε; (Εἷχε;) Δυστυχῶς
αἱ εὐθύνες βαρύναυν ὅλους μας.
Καὶ ἐμᾶς τοὺς μικροὺς καὶ αὐτοὺς
τοὺς μεγάλους. Ποὺ μᾶς ’έρχονταν
ἡ «γραμμὴ» καὶ τῆν παίρναμε
άκριτα καὶ τῆ διοχετεύαμε στὸν
κόσμο. Κι ἂν 710vévc; διατυπωνε
καμια παρατήρηση, ἀπανταύσαμε
(δηλαδὴ μᾶς εἰχαν μάθει ν’ ἀπανταῦμε); «Ξέρει τὸ Κόμμα» . Ξεράδια καὶ να μέ συμπαθᾶς, καλό μου
περιοδικα. «Ξέρει τὸ Κόμμα»,
«ξέρει ἡ ΕΣΣΔ», «ξέρει ὁ Στάλιν>>11 Καὶ μεῖς εἴχαμε σταματήσει
τὶς στροφὲς τοῦ μυαλαῦ μας καὶ ·
για κάθε ζήτημα περιμέναμε τῆ

γραμμή. «Γραμμιτζῆὸες» μᾶς χαρακτήρισε ένας παλαβὸς ἀντικαμμαυνιστῆς λαγοτέχνης. Καὶ
σωστα.

.

3. Μᾶς μιλάει ὁ Δ. Βλαντᾶς
σαν «ἱστορικὸς» κι αὐτός, καὶ για
να δώσει βαρύτητα σὲ κάποιες
ἀπόψεις του κάνει ἀναφαρὲς στῆ
Γαλλικῆ Ἐπανάσταση, ὅπου μᾶς
λέει τὰ ἑξῆς ὡραῖα; «‘O Ροβεσπιέρας έκαψε τὸ κεφάλι-τοῦ Δαντὼν
καὶ ὁ Μαρα ἔκοψε τὸ κεφάλι τοῦ
Ροβεσπιέρου». Συχωρέστε με, δὲν

εἷμαι ἱστορικός. Ἀλλά, ὅπως είναι γνωστὸ καὶ ἀπὸ τὰ, σχολικὰ
ἐγχειρίδια ἀκόμα, ὁ καημένος ὁ
Μαρα σκοτώθηκε στὸ λαυτρό του
τὸ 1793 καὶ ὁ δυστυχὴς Ροβεσπιέρος καρατομήθηκε ἕνα σχεδὸν
χρόνο μετά, δηλ. τὸ 1794. Μήπως
καὶ οἱ άλλες ἱστορικές του γνώσεις (γιατὶ καὶ ὁ Δεκέμβρης εἶναι
ἱστορία) έχαυν τὸ ἴδια εἰδικὸ βά- “
ρας; Ρωτάω.

Με ἀγάπη

Κυκλαφόρησε
_ 6 Σύγχρανας Κινηματογράφος ’75
Τεύχας 6
Ο Ἑλληνικὸς στρατευμένος κινηματογράφας
Ο Τὸ χρανικὸ μιᾶς περίπτωσης (Ὁ Θίασος)

Ο Ντζίγκα Βέρτωφ
Ο Σ. M. Ἀιζενστάιν

O Πιὲρ Μπωντρὺ
Ο Ἀπεργία
Ο Καραμπινιέραι
Ο Ἐμμαναυέλλα

Ο κριτικῆ - ὁδηγὸς ταινιῶν
Τιμῆ τεύχους δρχ. 50

1. Καταπιάνεται στῆν ἀρχῆ να
ἀναιρέσει τὰ συμπεράσματα ἑνὸς

«ἱστορικοῦ» συγγράμματος. Εἶναι
τόσο ἀφελὲς καὶ πραχειραγραμμένα τὸ βιβλίοέ Ἀγωνίζεται νὰ
ἀνατρέψει τὰ ἐπιχειρήματα του μὲ
τόση ἐμβρίθεια ποὺ ὅσοι ξέρουμε
τὸ βιβλίο ἢ τὸ συγγραφέα γελᾶμε.
2. Τὰ σφάλματα τῆς κατοχῆς
κατὰ τὴν κατοχὴ καὶ τὸν Δεκέμβρη τα ἐπισημαίνει ὡραῖα καὶ θα
θέλαμε καὶ άλλοι να γράψουνε
γύρω ἀπ’ αὐτὸ τὸ θέμα. Ἀλλὰ
πρὸς Θεοῦέ !! ”Οχι πάλι τὰ ἀναμασήματα περὶ πράκτορά. Ὅλα
’ αὐτὰ τα λασπώματα, τὰ σπιλώ-

ματα για τόσα στελέχη, προκαλσῦν πια σὲ μᾶς τοὺς μικροὺς
ἀγωνιστες τῆς Ἀντίστασης μια

ναυτία (ἀναγούλα) μετὰ συγχω-’
ρήσεως. ”Οχι γιατὶ δὲν μπορεῖ νὰ
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(ἰδιαίτερα) ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΣΕ 25 ήμέρες Ἰ
50 μαθήματα
(εἰδικὴ μέθοδος) ’ -· I
ἀπὸ ἄριστα κσθηγη ‘
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ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ὁ Ντοσταγιέφσκι
στὶς ἀναμνήσεις τῶν συγχρόνων του
Μεταφραση Ζωῆς Α. Νάσιουτζικ

Ο
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στὶς ἀναμνήσεις τῶν συγχρόνων του

“

Μετάφραση Ζωῆς Α. Νάσιουτζικ

, ,

·ξζΞ ,’ ῗὶῗῗῖε..

ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ ΡΟΜΠΛΕΣ
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ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΕΣ

ΕΓΙΕΝΔΥΣΕΙΣ

Μετάφραση Στρατῆ Τσίρκα.
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