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O ΤΥΙἾΟΣ ΚΑΙ Η ΟΥΣΙΑ
FIA ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

‘H ὀϋκη γιά τό Πολυτεχνεῐο, ὅπως ὃιαγράφεται ἀπό τά βουλεύματα
καί ἀπό τό ὥς τώρα ὀημοοιευμένο προδικαστικό ὺλικό, τείνει νά γύνει ἦ ὀιερεόνηση μιᾶς νύχτας ταραχῶν. Τό ζήτημα παίρνει τίς ὀιαή
στάσεις ἁστννομικοῠ προβλήματος. Τό ἓνδιαφέρον ἑντοπῦζεται νά4 μάθουμε ποιός σκότωσε ποιόν ἀπό τούς 2H ἐπώνυμους νεκρούς.”Αλλά
οὔτε κι αὑτό θά φανεῖ ὁλοκάθαρα, γιατῠ θᾶ ἀποδειχτεῖ διαὸικαστικά
δύσκολο, ”ἑξ αίτϋας ἐλλείψεως ἐπαρκῶν afouxeüwv", νά ὃιαπιστωθεῖ
ἀπό τό ὄπλο τόνων ἑκτοξεότηκαν οἱ θανατηφόρες σφαῦρες. Ἀλλά κι
ἄν ὰκόμα ὺποθέσουμε ὅτι Βρισκόταν ἧ ἀκριβής ἀντιστοιχία xaü γινόταν
ἦ ἁναγνώριση τῆς ταυτότητας τῶν πολλῶν φονέων, πάλι θά“ἕμεναν μεγάλα ἐρωτήματα. T6 πρόβλημα ed ἔμενε ἀνοιχτό, γιατύ θέ ἔλειπε ὁ
οὐσιαστικός ὁολοφόνος.
Ἐκεῑνο πού ζητάει ἐπῠμονα νά μάθει ὁ ἑλληνικός λαός εἶναι
π ο ι ό ς π ρ α γ.μ α τ ι κ ἀ 0 κ ὁ τ ω ν ε ἑὴεῑνες”τῦς ἧμέρες
Mad π ρ ό ς ὃ φ ε λ o g τ C ν o ς γινόταν ἡ σφαγῆῃ,Ἀκολουθοῢν
πολλά καί πύρινα ἐρωτήματα πού θά ἔπρεπε νῖἁπαντηθοῦν ἥ νά καταβληSet κάθε ἡροσπάθεια γιά τήν πραγματική Mad οὑσιαστικῆ ἁπάντησή TOUS.’
'H ἑπίσημη, ὅμως, ἔρευνα στάθηκε -“μῆπως ἁναγκαστικά; h στά ἐξωτερι“ κά neuf ἐντελῶς ἑπιφανειακά στοιχεῖα, στάν ἂναζήτηση τῶν ἂμεσων φυσικῶν αὑτουργῶν, πού ὀιέπραξαν τούς τόσους γνωστοός φόνους, καί ὅχι
:a'm' διαλεόκανση τοῦ μεγάλου ἐγκλήματος.
’Ὅπωςκαιῖ τό ’“στιγμιαῑον“’, πού στεγανοποιήθηκε ὡς πρός τά χρονικῶ
ὅρια κοιιῖ τά ὁρισμὲνα μόνο πρόσωπα, ἕτσι καί ἡ δίκη γιά τό Πολυτεχνεῑο
περιορύζεῖαι ἀποκλειστικᾶ στό Βράὸυ τῆς Παρασκευῆς, moi ἐπεισόδια
γόρω ἀπό -τό κτύριο καί κυρίως στά γεγονότα τῆς πύλης καί oh? ὅράση
· τῶν τᾶνκς. ,Δέν συνέβη λοιπόν, τύποτ’ἄλλο; Κοιιῖ τό ἑπιτελικά ὁργανωμένο
σχέὸιο σφαγῆς πού ἑκτελέστηκε μέ κάθε λεπτομέρεια ὥς τό τέλος; 'H
ὁῠκη ἀγνοεῖ καί τό σχέδιο καί τούς.σχεδιαστές,’ἇλλά καί τους ἐκτελεσέ
τές του. Ἀναζήτησε μόνο θύματα γιά νά καταρτίσει ἔναν ὁνομαστικό
κατάλογο μέ αὔξοντα ἁριθμό. Καί, ὅπως ἦταν φυσικό, ὁέν τόν συμπλήρωσε.
Γιαῖῦ τό ῧόιο ἐκεῦνο ἑπιτελικό σχέόιο πρόβλεπε τήν ἀπόκρῡψη τῶν
θυμάτων καί τά μετέπειτα σιωπή γόρω ἀπό αὐτούς. Ὀσο δέν ἀποκαλύπτονται

- οἱ πραγματικοῦ δολοφόνοιντὸ σχέόιο τῆς σφαγῆς, οἰ, ριῖζες του καί οὗ,

πραγματικοιί ἐκτελεστές του, ὁ κατάλογος τῶν θυμάτων θοῖ μείνει ἂσυμτιλτῖ-,

pmros - ν

’H διῖκηιῆτοῦ Πολυτεχνείου εἶναι ὐπόθεση οὐσίας. Φλογῦζει ὅλους τούς
x γ’Ἐλληνεςρμγιοιτιξ εἰναι ἕνα λὀργοιναηιένο ἔγκλημα μέ πολύ, κοιιί μάλιστα
νεανικό,,ἱάἶμα,ὦπού roi αὑλάκια» του so? μποροῦσαϋ νά ὁὸηγτῖσουν στύς’

Kdes ὲνυπόγροφο ᾱρΘρο εκφρᾱζει
τὴν Προσωηξκὴ γνώμη τοῡ συγγραφέα του.

ὁ, Γγιτυιοτεινές πηγές; Aütrî ,τήν πύρινη ιὶχνηλασ.ι3α um.” τήν ἂποκάλυψη τῆς
; V οὐσίας περιμένων ὅλοι σάν ἀληθινῆ κάθαρση. .Ἀλλά αὐτό, καθώς μαρτυροῦν
. “τᾷᾗπράγμάτὸι,ι ἀργεῖ. ” , ’ ’ ' ’ ’

Α o εκΔοτΗΣ ’ ’
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ;
Δημοχάρους6οᾘΑθήνα601,Τηλ;συντ.732819διοχ. 732.713.
Ο Ὶδιοκτήτης-’Εκδότης-Διευθυντήςῑ ΧΡ. Γ.
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ,ΔεΝοκράτους131
.‘Yneüeuvoq Τυτῐονροφείουῑ I. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ,
ΚαλοκωρΝοῡΊΞ.. ΔωφημωεηιΕΥΑΓ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ,ΟἈωλώ;Α.Σ
Κουνδουρὰκη,Πετσόβου12.Ο Tb«ANTh
φωτο-οτοιχειοθετεῑτοι ἀπὸ τὴ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΗ
«Γ. ΤΣΙΒΕΡΙΩΤΗΣ» E.I’I.E., Λένορμον 205, καὶ
τυηώνετοι ἀπὸ τὴν ΕΚΔΟΤΙΚΗ ETAIPEIA «IQ.
ΚΑΜΠΑΝΑΣ» Α.Ε., Φιλαδελφείας 4. 0

0 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ EZQTEPIKOY: ἑξὰμηνη 260 δρχ. - ἐτήσια 520 δρχ. Ἐτήσιο Ὀργανισμῶν, Τραηεζῶν, κλη. 1.000 δρχ. - nu μοθητές, σηουόοοτὲς
ἐκητωση 15%. O ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ; Εὐρώπη - Μεσογ. χῶρεςῑ ἑξὰμηνηῑ ὑπιλὴ δολ. 10, ùepon. δολ. 13· ὲτήσιοῑ ὰηλή δολ. 20, deport. δολ.
25 - Η.Π.Α - Κοναδὰς - Ἀνοτ. ‘Aotu: ἑξάμηνηῑ ἁπλῆ δολ. 10, deport. δολ. 17· émane: ὁτιλὴ δολ. 20, deport. δολ. 34· Αὺστρολία - Ὼκεανῐοῑ ἑξάμηνηῑ
. ἀηλὴ δολ. 10. àepon. δολ. 24 - ὲτήσιοῑ ὰπληδολ. 20, ùspon. δολ. 47 O Ἑμβόσμοτο, τραπεζικὲς ὲηιτονέςῑ ΧΡΗΣΤΟΝ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΝ, Δημοχὰρους
V 62. ΑΘΗΝΑ 601.,ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ δρχ. 20.

Κεντρικὴ διάθεση γιὰ τὰ βιβλιοπωλεῑο
Βορείου Ἐλλάδοςῑ Βιβλιοπωλεῑο «Ξένος
Τύπος» Ν. Κοτζιᾱς καὶ Σίο Ο.Ε., Τσιμισκῆ 78,
τηλ. 279-720, Θεσσαλονίκη.

Κεντρική διάθεση τοὺ ANTI γιὰ τὰ
-βιβλιοι-ιωλεῑο τῆς Ἀθηνοςῑ Βιβλιοηωλεῑο
«Τὸ δδέντρο» ΜΙΧΑΛΗΣ Γ ΚΑΝΑΣ, Χαριλάου
Τρικούηη 13, Τηλ. 606.393

Δεκαπενθήμερο... «απειθαρχιῶν»
τοὺ Κώστα Παπαϊωάννου

«Διαμάχη κόμματος
καυγας περὶ παπλώματος»
Oi στίχοι απὸ τὸ γνωοτὸ «αντικομματικὸ» τραγούδι τοῦ
Λάκη Καραλῆ, εἶχαν τὸ δεκαπενθήμερο ποὺ μᾶς πέρασε
πολυκομ ματι κότηταε .
Ο Ἀπανωτα κρούσματα «αττειθαρχίας» (κατα τῆν
ἑπίοημη ἓκφραση) στῆν ΕΚΝΔ.
O ’Όξυνση στῑς σχέσεις μεταξὺ τῶν δύο KKE, αλλα καὶ
μεταξὺ ΚΚΕ (ἑο) καὶ ΕΔΑ, μὲ αφορμῆ τὸν διπλὸ ἑορταομὸ τοῦ ΕΑΜ.

Ο Δείγματα «μίνι απειθαρχίας» στῆ «Néo: Δημοκρατία», κατα τὶς ψηφοφορίες στῆ Βουλή για ἐκλογὴ
προεδρείου. Αίτὶα, ἡ νοοτροπία σαλατοκομματισμοῠ ποὺ κυριαρχεῑ στὸ κόμμα.
Ο “Οριοτικοποίηση στῆ διάσπαοη τού ΠΑΣΟΚ, μὲ τῆν
ἑξαγγελία, κι ἐπίσημα, νέας πολιτικῆς κίνησης, μὲ
‘ σοσιαλιοτικὸ - μαρξιοτικὸ χαρακτῆρα, άπὸ ὁμάδα
«διαγραφέντων», Τὸ Νοὲμβρη, οὲ πανελλαδικῆ διάσκεψη, θα μποῦν oi βάσεις «για ἓνα πολιτικὸ φορὲα
αρχῶν». Μια καινούργια προσπάθεια στὸ χῶρο
τῆς ανανεωτικῆς Ἀριστεράς.
EKNA: ἑκπλήξεις

Ἡ κρίση στῆν ΕΚΝΔ ξεχωρίζει. Ξεκίνησε-σ’ αὐτῆ τῆ φάση
της, βέβαια - άπὸ τῆν ἐκλογή, τὸν προηγούμενο μῆνα, ἑνὸς
Πολιτικοῦ Γ ραφείου μὲ ἐντονη τῆν παρουσία τῶν «παλαιῶν»
βουλευτὲς») καὶ τὸ κλείοιμό του, ἴσως οταθεῑ αφορμῆ να
δυνάμεων, καὶ προχώρησε πολὺ περιοσότερο, ὅταν ἀποκα. περάσει ἠ ΕΚΝΔ σχετικα ἀνώδυνα στῆ σειρα τῶν εὐρωπαῑλύφτηκεῑ
O ‘H προουπογραφῆ άπὸ 4 βουλευτὲς τοῦ κόμματος κῶν κομμάτων ποὺ πιστεύουν οτὶς αρχὲς τοῠ Δημοκρατικού
Σοοιαλιομοῦ; ὅσο κι αν ἡ ἱστορία αὐτῆ τῶν 5 ἀποστατῶν
ἑνὸς σχεδίου νόμου τῆς «Νέας Δημοκρατίας» για
αποδίδεται σὲ «μεμονωμένες, μᾶλλον, ἑνὲργειες» καὶ ὁχι σὲ
τῆν παιδεία ποὺ ἑρχόταν σὲ σαφῆ αντίθεοη μὲ τῆ
«ὁργανωμένη δούλεια» (ἕνας τουλόιχιοτον απὸ τοὺς 5 θὰ
σχετικῆ Συντακτικῆ Πράξη καί, φυσικά, μὲ τὸ δημποροῠοε v’ απαλλαγεῑ «λόγω βλακείας»ί) θεωρεῖται σαν
μόσιο αἵσθημα. Καὶ τὸ χειρότερο; δύο βουλευτὲς
ἧττα τῶν στοιχείων ἀκριβῶς ἐκείνων ποὺ αντιδροῠν στῆ
(Παπαγιαβής, Ν. Ἀλαβανος) συνεφώνησαν άμε«στροφὴ πρὸς τῆ σοοιαλδημοκρατία». ’
οως ὅτι ἠταν μια τουλάχιοτον «λανθασμὲνη ἐνέρ-

γεια», άλλα oi άλλοι δύο (Ἀθ. Κανελλόπουλος, Α.
Κοκκὲβης) ἓὸωοαν μια «μικρῆ μάχη» πρὶν δεχτοῠν
Διάσπαση ἢ χωριστὴ διακήρυξη
v’ αποσύρουν τὶς ὺπογραφὲς τους.
O ‘H ανταροία 5 βουλευτῶν στῆν ψηφοφορία για ὲκΟ "E-rol, δὲν ἀποκλείεται, αν ὣς τα μέσα τοῦ Νοεμβρη
λογῆ προέδρους 3 ψήφιοαν τὸν κ. Παπακωνοταντὸ καταοτατικὸ εἶναι ἓτοιμο, τὸ «πέραομα στῆ σοτίνου καὶ δύο ἓριξαν λευκῆ ψῆφο.
σιαλδημοκρατία» να γίνει χωρὶς οὐσιαοτικὲς ἁντι- ’
‘O σάλος ποὺ ξεσηκὼθηκε (καὶ κατα τῆν ἑκλσγῆ τοῦ β’
δράσεις. Ἂν δὲν συμβεῑ αὐτὸ καὶ ὅχι μόνσ ὑπάραντιπροέδρου, βρὲθηκαν δύο «αποστάτες» μὲ λευκῆ ψῆφο)
· ξουν αντιδράοεις ὰλλα ε πράγμα 6ἰ πιθανὸ δύσκολα θα κοπάοει μὲ τὸν τερματισμὸ τοῦ ανακριτικοῠ âpπλάστιγγα γείρει πρὸς τῆ μερια τῶν ντιτιθεμρνων,
γου ὲνὸς εἰδικοῦ Πειθαρχικοῠ Συμβουλίου ποὺ για τὸν λόγο
τότε oi βουλευτὲς τῶν Νέων Δυνάμεων κι oi ἄλλοι
αὐτὸ ουγκροτήθηκε (Γ. Β. Μαγκάκης, Ν. Γαζῆς, E. Παπα- _
- ποὺ (0’ αὑτὸ τὸ θὲμα) τοὺς ἀκολουθοῦν, θ’ ἀντινοῠτσος). Ὅπως δύσκολα θα ἑντοπιοτοῠν ἐπίσημα (ἀνεπίδράοουν ἐντσνα. Μερικοῑ μιλάνε γιαδιάσπαση. 01
σημα εἶναι κοινὸ μυοτικὸ τα 5 ὀνόματα...) oi «αποστάτες»,
περισσότεροι συμφωνοῦν οὲ «μια άλλη λύοι-με να ”
για τοὺς 3 τουλάχιοτον άπὸ τοὺς ὁποίους ἡ διαγραφή εἶναι
κυκλοφορήσει μια διακήρυξη ἀρχῶν ποὺ να λέει ἂν
σίγουρη.
oi βουλευτὲς ποὺ τῆν ὺπογράφουν ἀσπάζονται τὶς
ἀρχὲς τοῦ Δημοκρατικοῠ Σοσιαλισμοῠ - ανεξάρΠρὸς τῆ σοοιαλδημοκρατία
1ὸὲὗὲ μὲ τῆ θὲση τοῦ Κόμματος πάνω o’ αὐτὸ τὸ
”Ομως, στα χὲρια τού 3μελοῠς συμβουλίου θα ὑπάρχει
Ὁπωσδήποτε, οἱ ὲσωκομματικὲς ὲξελίξεις στὸ κόμμα τῆς ·
ἕνα ὑλικὸ (μαζεμὲνο, ἒοτω, κατα τρὸπο ποὺ άπὸ άρκετοὺς
Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης ἑνδιαφέρουν γενικότερα. Θεκατακρῑθηκε σαν «πεπαλαιωμένος») χρήσιμο για ὅσους
τικα ἢ αρνητικα θα παίξουν τὸν (σημαντικό, μᾶλλον)
πραγματικα θέλουν τῆν «ὲξυ ίανση» στὸ κόμμαε oi παλαιτους στῆν πολιτικὴ ζωὴ τοῦ τόπου σὲ μια Ιδιαίτερα κρεπὲιᾟ ’
οκομματικῆς νοοτροπίας βου ευτὲς οὔτε λίγοι, οὕτε μεγάλοι περίοδο,κ σαν αὐτῆ ποὺ περνᾱμε, ὅπως καὶ Ιόιπὸ τὴ συ
στα χρόνια (ὅλοι...) εἶναι... Ἡ ὀξύτητα ποὺ πήρε τὸ θέμα. τηοη οτη Βουλῆ φάνηκε... ς
(στὸν κ.Γ. Μαύρο ὁ-ιτοδίδεται μια φράση ποὺ ακούστηκε
Κώστας Παπαῐωάννου.’
στῆν Κοινοβουλευτική Ὀμόιδαε «Τὸ κόμμα ἔχει πλέον 56
21",“ ,ι
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γραμματίσει
καμια
άπὸ
τὶς
ὀργανώσεις
τῆς
πάνδημης
ΒΑΣΑΝΙΣΪΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΙἸΑ
ἐκείνης
πορείας.
Ἡ
ἑπίρριψη
τής
εὐθύνης
σὲ
τέσσερα
Σειρα άπὸ εκπλήξεις καὶ ερωτηματικα ήταν ἡ πρόσ- άτομα περιέχει μια ὲξαπόπηση. Ἡ κοινή γνώμη περίφατη δίκη για βασανιστήρια ποὺ έγινε στη Θεσσαλο- μενε ὅτι τα ἁρμόδια όργανα θα άνακοίνωναν πώς
νίκη. Πλανώνται ακόμα σαν σκοτεινὸ νέφος στὸν ὁρί- έκεῖνο τὸ βραδυ έχασαν τήν ψυχραιμία τους καὶ θα
ζοντα καὶ σημειώνουν ἕνα δυσάρεοτο σταθμό. Πολλα ἕβρισκαν ποιοί, πραγματικά, διέσπασαν τὸν κλοιὸ καὶ
ἕερὲεργανπράματα άκούστηκαν μέσα καὶ ἔξω ὰπὸ τη
προκάλεσαν τα ἐκτροπα. Θα ἔπρεπε ὲπίσης να αναια ικασια. , .
κοινώσει
ὁ
κ.
Γ
κίκας
ὅτι
πολλα
ὄργανα
ὑπερέβαλον
σὲ
Ἡ κορύφωση; μία αθωωτική απόφαση ποὺ δὲν ανζήλο
καὶ
αναστάτωσαν
ὁλόκληρη
τηνῖΑθήνα
μὲ
τα
ταποκρίνεται στὸ δημόσιο αἵσθήμα. Τα βασανιστήρια δακρυγόνα, τὶς φωτιὲς καὶ τα ὁδοφράγματα μὲ την
προκαλοῦνρίγος φρίκης σὲ ὅλους τοὺς Ἕλληνες ανε- τόσο γνωστη ταυτότητά άπὸ παλαιότερες στιγματιξάρτητα άπὸ πολιτικὲς παρατάξεις. Ἡ αθώωση θα
ῗμξένες
έκδηλώσεις.
FI’
αὐτα
δὲν
βρήκαν
να
ποῦν
οὔτε
γινόταν αποδεκτη άπὸ την τόσο εὐαίσθητη στὸ θέμα
ε η.
αὐτὸ κοινή γνώμη μὸνο ἂν στηριζόταν σὲ ἀποδείξεις
άθωότητας τών κατηγορουμένων καὶ ὄχι σὲ ἀκροβαΑΠΟΧΩΡΗΣΗ "H ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ
τικούς, άμφίβολους νομικοὺς συλλογισμούς.
Οἱ προτάσεις ποὺ ὑπέβαλε ἡ ἑλληνικη κυβέρνηση
Oi καταγγελίες; oi μάρτυρες κατέθεσαν πρωτοφανή
πρὸς τὸ συμβούλιο τοῦ NATO για να ρυθμισθοῦν τα
περιστατικα βασανισμοῦ προηγμένης τεχνολογίας.
Ἠλεκτροσόκ, «χειρουργεῖα», τράπεζες στὶς ὁποῖες δε- τεχνικα θέματα ποὺ προκύπτουν ἀπὸ την ἑλληνική
ὰπόφαση
για
την
αποχώρηση
απὸ
τὸ
στρατιωτικὸ
νόταν τὸ θύμα για να ἐφαρμόσει τὶς μεθόδους του ὁ
σκέλος τῆς «συμμαχίας», εἶναι ἐνδεικτική τών προθέ«ἠλεκτρολόγος», ποὺ χειριζόταν τα ὄργανα · στὸν
σεων καὶτῆς εὐαισθησίας ποὺ τήν κατέχει μη δυσαρεκατάλληλο πίνακα.
στήσει
τοὺς
μεγάλους
ἀφέντες.
Κλίμα; ἡ προκλητικη ἑμφάνιση τοῦ παρακράτους
μέσα καὶ ἔξω άπὸ την αἴθουσα, Ἀπειλές, ὲκφοβισμοί, Τα κύρια σημεῖα τών προτάσεων - ὅπως μεταδόθηατμόσφαιρα ποὺ θύμιζε ἡμέρες χουντικής τρομοκρα- καν άπὸ γερμανικη πηγη - εἶναι τα ακόλουθαι
Ο Oi ἑλληνικὲς ἕνοπλες δυνάμεις Θα παίξουν
τιας.

Θεωρία; ἡ ἀξιοπιστία ἑνὸς μάρτυρα κρίνεται άπὸ
τα πολιτικά του φρονήματα. Χωρῑς ἀξία ή καταγγελία V

τοῦ θύματος ὅτι βασανίοτηκε απὸ τήν ὑπηρεσία τῆς
χούντας, ἂν εἶναι κομμουνιστής.
Ἀπορίες; έγιναν ἢ. όχι βασανισμοί; ἂν ναί, πώς ἡ L
gap'rgpia (χλάνει τήν ἀξία της; ,μὲῇπωᾳ κατῖ τήν ἴδια
νέἝὲἘρζθεῑἝὶνῗιἙῇἒνέἓέἓῗὲἓη πὲῧῗῗίᾚὲἓνξιέἶὲηὲῗ
Μελαγχολικὸ συμπέρασμα κατα τὴ Θεωρία ποὺ
ὲπικράτησε ξαναγυρίζει ἡ παλια αντῦωψη ποὺ χώριζε
τοὺς Ἕλληνες σὲ πολίτες πρώτης καὶ δεύτερης κατη-

’ · γορίας. Πολιτικοποίηση τοῦ βασανισμοῦ Ka‘l επι-

στροφη στὸ πνεῦμα καὶ στην πρακτική τής βάρβαρης
τρομοκρατικής μισαλλοδοξίας.
Ι ΔΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ
Ἡ δίκη για τα ἐπεισόδια στὸ χώρο τῆς Ἀμερικανικής
Πρεσβείας καὶ σὲ άλλα σημεῖα τῆς Ἀθήνας κατα τήν 21
_ Ἀπριλίου τοῦ ’75 εἶναι μία κακή άρχη ποὺ τοποθετεῖ’ται στὸ κλίμα τῆς ὲντάσεως, ὅπως ἐπιδιώκει να τὸ
“ καλλιεργεῖ ὁ κ. Γκίκας καὶ ἡ Κυβέρνηση. Οἱ τρεῖς-κατηγορούμενοι εἶναι μέλη τοῦ Κεντρικοῦ Συμβουλίου τοῦ
EKKE, ποὺ δήλωσε ότι έδρασε o’ εκείνη την αντιαμεριä‘â‘éî'äñèÊËËZÀÎÏŒBääïävôää’îÿoä‘à’ïfaâï!ÆÊÊÏÂ';
άτομα, ποὺ ἔδωσαν καὶ τὸν τόνο στήν έπίθεση κατα
, - 1τῆς Πρεσβείας. Ἀπὸ τὶς πρώτες κιόλας ἠμέρες εἶχε
’ λεχθεῑ ὅτι όργανωμένοι προβοκάτορες βρῆκαν τήν εὑ,“ καιρία να προβούν σὲ-ὲνέργειες ποὺ δὲν τὶς εἶχε προ-

ὁπωσδήποτε ρόλο ὅσον αφορᾱ τὴν ἄμυνα τῆς συμ-

μαχίας. Ἡ ἄμυνα τῆς Ἑλλάδος εἶναι ταυτόχρονα και V '77 Ἴ

ἄμυνα τῆς συμμαχίας.

O Σὲ περίοδο εἰρήνης τα ἑλληνικα στρατεύματα

ὑπάγονται αποκλειστικα στῆν ἡγεσία τών ἑλλη νικῶν

ἐνόπλων δυνάμεων. Παρ’ ὅλα αὐτὰ ὁ ἐλληνικὸς

λεῑο τοῦ NATO.

στρατὸς ἐξακολουθεῖ να συνεργάζεται μὲ τὸ Ἐπιτε-

Ο Σὲ περίοδο πολέμου oi ἑλληνικὲς δυνάμεις ùfi‘âγονται στὴ γενικὴ ἀρχηγία τοῦ NATO, ἀλλα μόνον
ὅσον ἀφορᾱ τὴ διεξαγωγὴ πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων.
O ‘H ὲλληνικὴ κυβέρνηση ea άπσφασίζει τὴ συμμετοχὴ ἢ ὂχι τῆς Ἑλλάδος στὶς ἑκάστοτε τελούμενες

ασκησεις. ‘

Ο Ἡ χρήση τοῦ ἐναερίου, Θαλασσίου ñ χερσαίου

χώρου τῆς Ἐλλάδφς ἀπὸ ἄλλα μέλη τοῦ NATO

προϋποθέτει τὴ χορήγηση σχετικής άδείας τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως.

Ο Tà συστήματα τηλεπικσινωνίας καὶ ρανταρ ἐμπί_ 1TTOUV στὴ δικαιοδοσία τοῦ ΝΑΤΟ.
O Tà πυρηνικα ὅπλα δύνανται να παραμείνσυν ἐπὶ
τοῦ ἑλληνικοῦ ἐδάφους.
Ποιὲς θα μποροῠσε να ἠταν άραγε οἰ προτάσεις ἂν
ἡ κυβέρνηση ἤθελε να κρατήσει τὴν Ἐλλάδα μέλος τοῦ
στρατιωτικοῦ σκέλους τῆς συμμαχίας Καὶ ἡ παραμονή τῶν πυρηνικών ὅπλων εἶναι ἕνα ἐκκρεμὲς θέμα
για τήν αποχώρηση; Οἱ προτάσεις θα εἶχαν χιοῦμορ
ἂν δὲν ἠταν τόσο τραγικές. o.
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Πόσο ἀποκαλυπτικὴ μπορεῙ νὰ εἶναι δίκη γιὰ τὸ Πολυτεχνεῑο ,

. . ,Καὶ Κ.Υ.Π. εἶχε
πολλὴ δουλειά . . .
«Ἡ ἑξέγερσις τῶν σπουὸαστῶν, εἶχεν ὡς κίνητρον καὶ τὴν ἀγάπην τῆς ἐλευθερίας»... Τὸ βούλευμα εἶναι σαφές· ἀπὸ τη μιά, ὑπάρχουν οἱ φοιτητὲς μὲ τὰ
προβλήματά τους καὶ τὴν ἀγάπη για τὴν ἐλευθερία. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἕνα δικτατορικὸ καθεστώς, πού πνίγει or?) αἷμα τη φοιτητικὴ ἐξέγερση τῶν ἄοπλων
vs:ny « Ἀστυνομικα ὄργανα πυροβολοῦν ἐν ψυχρῶ ἀνυπόπτους ὁιαβάτας ἑνοῖ)
τα επὶ τῶν κεντρικῶν ὁδῶν τῆς πρωτευούσης κινούμενα ἅρματα μάχης σκορπιζρυν τὸν θάνατον», λέει πάλι τὸ βούλευμα καὶ προσθέτει χαρακτηριστικά.·
«Qt én1a1§rcbv πυροβοληταὶ βάλλουν ἐπὶ κινουμένων ἀνθρωπίνων στόχων»...
Αυτὴ εἰναι ἡ μιὰ ὄφη τῆς «ὁίκης τῶν 33» για τὴ μεγάλη σφαγὴ τοῦ Πολυτεχνείου. Ἡ ἄλλη, εἰναι ἡ «εὐρύτητα» αὐτῆς τῆς ὑποθέσεως, πού ξεπερνᾶ τὰ

ὅρια τῆς χώρας μας. ‘
Ἀναπὰντητα ἐρωτήματα

Καὶ γιὰ τὶς δύο, ὑπάρχουν ἐρωτηματικά, στὰ ὁποῖα ἡ δίκη ὃὲν
θὰ δώσει ἀπάντηση. Θὰ φωτιστοῦν ὅμως (ἴσως ὅχι ἄπλετα) ἁρκετὰ σημεῖα, κι ἕνα ἀπ’ αὐτὰ εἶναι ἡ συμμετοχὴ τῆς ΚΥΠ στὰ
γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου.
Γ ιὰ πρώτη φορά, τόσο καθαρὰ καὶ χειροπιαστὰ ξεσκεπάζεται
(ὅσο ξεσκεπάζεται) ô ρόλος τῆς Κρατικής Ὑπηρεσίας Πληροφοριῶν καὶ ἡ ἐνεργὸς συμμετοχή της στὸ μὲ πολλαπλοῦς στόχους σχὲὃιο αἰματηρῆς κατάπνιξης τῆς φοιτητικής ἐξεγερσης.
Ἀλλὰ κι ἐὸῶ τὰ πράγματα «στενεύουν»...
Ὁ Μιχαὴλ Ρουφογάλης, ἀρχηγὸς τῆς ΚΥΠ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη,
κατηγορεῖται γιατὶ «προκάλεσεν καὶ παρώτρυνε πλείονα
πρόσωπα τελοῦντα ὑπὸ τὴν ἱεραρχικήν του ἐξάρτησιν, πρὸς

ΕΝΑ ΟΝΟΜΑ
Ἀπὸ τοὺς ὁικαζόμενους, σημειῶστε ἕνα ὄνομα· ΔΗΜΙ-ζΤΡΙῼΣ ΚΑ ΤΣΟΥΛΗΣ, ταγματάρχης Χωροφυλακῆς.
ζουτη τ φορὰ τὸν ἔπιασε ἡ τσιμπίὸα τοῦ Νόμου, Παλαιοτερα, ειχε ι’ὸιαίτερα ἀναφερθεῖ τὸ ὄνομά του στὴν «ὑπόθεση Λαμπράκη», Δὲν ηταν κατηγορούμενος. Τώρα, ὁ Δ.
Πιμπας, -ποὺ «ἡτο καὶ πληροφοριοὸότης του», μίλησε καὶ
περιεγραψε πῶς ἔὸρασε μὲ ὁική του ἐντολὴ μαζῖ μὲ «ἄλλα
ατομα τῆς ἐμπιστοσύνης τοῦ Κατσούλη», στὸ Πολυτεχνειο.

διάπραξιν ὡρισμένων κακουργημάτων καὶ πλημμελημάτων καὶ
δὴ ἀνέθεσεν εἰς αὐτούς, ὅπως διεισδύσουν μεταξὺ τῶν κατεχόντων τὸ ΕΜΠ φοιτητῶν καὶ καταλάβουν ἐπικαίρους θέσεις πέριξ
τοῦ Ἰδρύματος τούτου, ἰδία εἰς τὰς ὁδοὺς Τοσίτσα καὶ Μπουμπουλίνας, ἵνα οὗτοι, συμμορφούμενοι πρὸς τὰς περαιτέρω ὑποδείξεις του, ἐπιδοθοῡν ἀφ’ ἑνὸς εἰς τὴν πρόκλησιν θανατηφόρων
σωματικῶν κακώσεων καὶ βαρέων σωματικῶν βλαβῶν πολιτῶν
μὲ συμπαγεῐς ράβὸους καὶ ἄλλα πρόσφορα μέσα, ἀφ’ ἑτέρου εἰς
τὴν καταστροφὴν κινητῶν πραγμάτων τοῦ Πολυτεχνείου χρησιμευόντων εἰς κοινὸν ὄφελος καὶ ἐκ τρίτου εἰς ἁθρόας περιϋβρίσεις ἀρχῆς, ἑμπεριεχομενας εἰς ἔντυπα ὅιτινα ὃιοχετεύοντο λάθρα μεταξὺ τῶν φοιτητῶν ἢ τὰ ἀναρχικὰ συνθήματα ὅιτινα ἀνεγράφοντο ἐπὶ τῶν τοιχωμάτων».

Ἐπισημαίνεται, δηλαδή, ἐὸῶ ἡ καλοστημὲνη «μεγάλη προβοκάτοια» σὲ βάρος τῶν φοιτητὼν. Ἀλλά, ἔξω ἀπὸ τὸν Πίμπα (ποὺ ἡ περίπτωσή του παρουσι- ’
ἁζει γενικώτερο ἓνδιαφέρον) τί ἀπεγιναν οἱ ἄλλοι πράκτορες; Α
Πόσοι ἀπ’ αὐτοὺς παραμένουν στὴ θέση τους; ’
’“Ας μὴ ξεχνᾶμε, ἄλλωστε, ὅτιὴ Ἴωαννιδικὴ ΕΣΑ ἀνέλαβε μὲ ·
ἐντολὴ τοῦ Πωαὸόπουλου, νὰ ἐρευνήσει τὴν «ὑπόθευ-η Πολυ- ,
τεχνείου>>ἔ...
Σ’ ἄλλο σημεῖο τὸ Βούλευμα ἀναφέρεις

Ἅγνωοτοι δολοφόνοι
«Ἔντρομοι οἱ φοιτηταὶ ἐξέρχονται τοῦ Πολυτεχνείου κατὰ
μάζας. Νέα ὅμως μαρτύρια ἐπακολουθοῦν εἰς βάρος των. ’Υβρίζονται καὶ κακοποιοῦνται. Ἀπὸ παντοῦ τοὺς καταδιώκουν καὶ ς
τοὺς κτυποῦν. Εἰς τήν γωνίαν τῶν ὁδῶν Τοσίτσα καὶ Μπουμὲ· ζ
πουλίνας ἄνδρες τῆς ΚΥΠ ἐν πολιτική περιβολὴ τοὺς κτυποῦν Α
ἀνηλεῶς καὶ πυροβολοῦν κατ’ αὐτῶν, ἐνῶ εἰς τὸ ἄνδηρον (ταρά- ὲ
ὲέὸᾶζῖἔ ËÊËÎËL “Æ‘ÏÊŒËË%Ë”ËÏ&É“Ï€ËÉ°Ï 223*353”?
ἴατξιλοιγίζει στὸν Μ.μΡουεῖογάλτῖ ἀλλὸῗ οὔτεςσὲρκανῗναῖ
Δὲν εἶναι ἄγνωστος μόνο ô ἀριθμὸς τῶν νεκρῶν. Εἶναι καὶ-*ὅ

ον.... A , (ς

ἀριθμὸς τῶν ὃολοφόνων... _ . - ‘v

Εἰσβολή, ἡμέρα πρώτη. 'H «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» ὑπάρχει τώροι μόνο moo: τοίχους. . .

ΤΑ ΤΑΝΚΣ ΚΑΙ OI ΔΥΟ ΔΙΚΪΑΪΟΡΙΞΣ

Βὲβαια, καθὼς προαναφὲρθηκε, ἄλλα σημεῖα Θὰ (ρωτισθοῡν
περισσότερο — ή ήδη (ρωτίσθηκαν. ΓΙ.χ. ἕνα ἀπὸ τὰ λεπτὰ σημεῖα, που θα ὁδηγήσει, ἴσως, σὲ αντιὸικία τὶς δύο χοῦντες εἶναι
ἡ περίφημη ἐντολὴ πρὸς τὰ στρατιωτικὰ τμήματα, καὶ μάλιστα
αὐτὰ τῶν τεθ(ι)ρακισμὲνων, πού σκόρπιοαν τὸν θάνατο καὶ τὸ
βράδυ τοῦ Πολυτεχνείου κατὰ τὴν καθοὸό τους ἀπὸ τὴ Λεωφόρο Ἀλεξάνδρας καὶ τὴν ἑπομένη μέσα στους δρόμους τῆς
Ἀθήνας.
Τὸ βούλευμα καταλογίζει, μὲ ἕνα ὃιπλὸ τρόπο, εὐθύνες καὶ
στοὺς δύο δικτατορες. Ὁ ἓνας, ὁ ἐμφανὴς τῆς ἐποχῆς, ὅτι «ἐκ
προθέσεως, προυκαλεσε παρ’ ἄλλοις τὴν ἀπόφασιν πρὸς ἐκτέ-

MAPKEZINHZ:
ἁμερικάνικο
τὸ σχέδιο

Ὁ «Πρωθυπουργός» τῶν ἡμερῶν τοῦ Πολυτεχνείου
Σπ. Μαρκεζίνης, σε βιβλίο ποὺ πρόκειται νά κυκλοφορήσει τοῦτ-ες τῖς μέρες, ὑποστηρίζει ὅτι τὰ γεγονότα ἔγιναν
ψ μὲ βάση ἀμερικάνικο σχέὸιο ποὺ ἀπέβλεπε·
1. Στὴν ἀνατροπὴ τοῦ Γ. Παπαὸόπουλου καὶ στὴ ὁικτατοριά Ἰωαννίὸη.
2. Στὸ πραξικόπημα ἐναντίον τοῦ Μακαρίου καῖ τὴν
τούρκικη εἰσβολή.
Οἱ βάσεις τῆς Κρήτης καὶ τὰ πετρέλαια τοῦ Αἰγαίου,
ὁὲν ειναι ἄσχετα μ’ αὐτό τὸ σχέὸιο τῶν Ἀμερικανῶν,
κατὰ τὸν Μαρκεζίνη, πάντοτε.

λεσιν τῶν ὑπὸ τούτων ὃιαπραχθὲντων κακουργημάτων..,».
«Οὗτος (συνεχίζει σὲ ἄλλο σημεῖο τὸ βούλευμα) ἐκ προθέσεως διέταξε ὑπὸ τὴν ἰδιότητα του ὡς Προεδρου τῆς Δημοκρατίας, ἀναλαβόντος τότε τὴν ἁρμοὸιότητα và ἀποφασίζη ἐπὶ Θεμάτων Ἐθνικῆς Ἀμύνης καὶ Δημοσίας Τάξεως, την ἐπεμβασιν
τῶν ὕπερθεν στρατιωτικῶν μονάδων καὶ τὴν ὑπὸ στρατιωτῶν
χρῆσιν πυροβόλων ὅπλων ἐναντίον ἀόπλων ὃιαὸηλωτων, ἵνα
προκαλέσουν ταῦτα τὸν θάνατόν των».Ὁ ἄλλος, ô «ἀδιόρατος
καὶ καραδοκὼν>>ἱ ὅτι «ἐκ προθέσεως ὑπέδειξε πρὸς αὐτούς, χωρὶς να τελοῦν οὑτοι ὑπὸ τὴν ἱεραρχικήν του ἐξαρτησιν, ὅπως
πυροβόλούν κατὰ τοῦ πλήθους τῶν ἀόπλων διαὸηλιιηῶν, ἵνα
προκαλὲσουν τόν θάνατον των ἀνωτέρω καὶ ἑξασφαλίση οὕτω
τὴν ἐπιτυχίαν τοῦ ὅπερ ἐσχεδίαζε στρατιωτικοῦ πραξικοπήματος».
Καὶ οἱ δύο, ὅμως, ἔχουν σήμερα (καὶ χάρη στὴν κυβερνητικὴ
πρωτοβουλία) ἐξασφαλίσει «τὰ κεφάλια τους». Ἔτσι, άὲκ τοῦ
ἀσφαλοῦς» θα ποῦν ὅ,τι θέλουν, ὅπως θελουν...
Εἶναι κι αὐτὸς ἕνας παράγοντας ποὺ «στενεύει τὰ πλαίσια»
καὶ ποὺ ὃὲν ἀφήνει πολλὲς ἐλπίδες γιὰ ἀποκαλύψεις «σὲ βαθος»; οῖ νεκροί, οἱ τραυματίες, ἡ κόλαση ἐκείνης τῆς νύχτας - νά
μιὰ ἐφιαλτικὴ εἰκόνα ποὺ ξαναζωντανεύει μπροστά μας.
Καὶ μετὰ;
Θὰ μᾶς ἀφήσει καὶ ἡ δίκη αὐτὴ τήν ἴδια γεύση που μᾶς ἂφηοε
ἡ «Δίκη τῶν πρωταιτίων»;

Δ. Π.

(Φωτογραφία ἀποκλειστικὴ γιὰ τὸ ANTI)

εοεαε

Ν Τ () K0 Y M E Ν T ()
Ἑξήντα χρόνια
μας φακελώνουν

ΜΕΤΑΞΑΣ, ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ «ΙΞΠΙΣΤΗΜΗ ΦΑΚΙΞΛΩΜΑΤΟΣ».

Ἅρχιοε μὲ γρηγορο ρυθμὸ ἡ εκκαθαριση τώνῇ<<φακὲλων>ἷ ποὺ βρίσκονται στα χέρια τῶν ὑπηρεσιῶν ἀσφαλείας καὶ, ἔχουν οχέση μὲ τα πολιτικα φρονήματα τῶν πολιτῶν. Ἀφορμή για τὸ ξεκαθαριομα ὲκατομμυρίων φακὲλων -ὃπῶςὸημοσιεύτηκε πρόσφατα στὶς εφη μερίδες- σταθη κε
τὸ ’γεγονὸς ὅτιαρκετοῑ απὸ αὐτούς, μετα τὴ δοκιμασία τῆς ἑπταετίας,
ἔπαυσαν να ἔχουν σημαντικὴ ἰοχὺ καὶ βρίοκονται σὲ «ὑπηρεσιακή αὸρανεια» στα αρχεῑατής ΥΠΕΑ, ὅπως καὶ τῶν αλλων ὑπηρεσιῶν ἀσφαλείας.
’ Ὑπολογίζεται ὅτι θα απαιτηθεῖ περίπου ἓνας χρόνος μέχρί την τελική
ἐπιλογή τους. Ἴσως καὶ περισσότερο. Τα πεπραγμένα απὸ τὴν πλευρα ’
τῶν συπαγματαρχών δὲν εἶναι καθόλου φτωχα. Τόσα ’χρόνια ἐνεργοποιοῠνταν ἄκρατα —- καὶ τὸ κατόρθωσὸιν - μὲ μία φιλοδοξίαε να μᾱς
φακελώσουν ὅλους. ᾼύτα για χθὲς καὶ ,γιαόημερα ποὺ εἶναιςαγνωοτα τα
ἧῗῇἒὲἱξὲῑέῗ ,ἓῖξί $535:93133.3‘35’12333i3133? ëaêï‘. ἶὲμῖῗόὲἒὲμθέ
ῖῑςειτῑινῐιὲαῑὸιεὲηιειἕῑιῑριῖεεισειὲιςἙλεάιιυῶτὶῑξιᾞεε
Ποια θα εἶναι ἡ σύνθεση τῆς ἐπιτροπῆς ;_ Καὶ γιατί για ὅλα αὐτὰ εἴχὲιμε μία
ανώνυμη κυβερνητική ανακοίνωοη,“χωρὶς τίποτα περισσότερο ; Παρὰ τὶς
ὅποιες αγαθὲς προθέσεις, ὅοο δὲν γνωρίζουμε, oi ανησυχίες διοχετεύουν
τή βοή τους 0’ ἂλλοκαναλι. ἲ I I

‘H «γένεσις» τῶν φακὲλων που oi κυβερνήσεις εναλλασοοντο με ὲκ τῶν ὑστέρων καὶ αὐτὸς τὸν κομμου-

ΤαΧύΤηΤα, KOÛ ÜOTEPOK ἀπὸ Τὸν ἀνοί- νιστικὸ κίνδυνο, για να δικαιολογήσει

Βασικα] οἱ φακελοι ποὺ ἔχουν πολι· τραπέντα Ἀν. Μιχαλακὸπουλο κυβὲρ- τη δικτατορία του. ,
τικὸ χαρακτηρα ὺπήρχαν καὶ παλαι· νηοε δικτατορικα Ô στρατηγὸς Θε- «Πρὸ τῆς ἀναλήψεως παρ’ ἐμοῦ τῆς
ότερα, Ποτὲ ὅὲν ὲπερνοῡσαν αὸιαφο- ὁὸωρος Παγκαλος. Στη γεματη ἑκπλη- Ἀρχῆς, ὁ Κλονισμὸς γῆς δημοσῑαςρτὰ- ’
ρες oi αντικαθεστωτικὲς ὲνεργειες τῶν ξεις καὶ αλλοπρόσαλλα διακυβερνηση ξεως εἶχεν ὲνθαρρύνει τὰς γνωστὰς
πολιτῶν, ὲοημειώνονταν πάντα. Ἀλλα του, oi αντιδρασεις κατα τοῦ καθεστὼ- προπαγανδας, αἵτινες ἐκμεταλλεύονται ”
τὸ
αρχισε
να αποτελεῖ
αὸί- τος αρχιοαν σχεδὸν ταυτόχρονα με τη
τηνφρόνημα
ἐργατικὴν
δυσφορίαν.
Θα ἐνθυκημα
καὶπαντες
οἱ φακελοιινα
παίρνουν
τη διαλυση τῆς Βουλής, ’ἱξνῲ οτην προκημοῦνται
τας συνεχεῖς
απεργίας
μΟρφή
ξὲρῡυμῑ,
μῑΤὸῑ TÔαἵτινες
1913; TTOÙ puîrî'TOU πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαό, στὶς
καὶ τας ΠΟὺ
αναρχικας
ὲκδηλώσεις,
ἱδρυθηκε
τὸ Σοοιαλιστικὸ
Ἐργατικο 25 Ἰουνίου T001925, παρουσιαοτηκε
_ προύκαλεοαν
πλείστας· αἱματηρας
Κόμμα) που μετονομαοτηκε υοτερο- σαν ἑφαρμοοτὴς μιας νέας ταξης πρα- συγκρούσεις, ὼς τας τῆς Καβαλας,
τερα οὲ Κομμουνιοτικό. Κορυφώθηκαν γματων μὲ βαση τήν ἰσοπολιτεία καὶτὸ Θεσσαλονίκης, Πειραιῶς κλπ. Ἡ κομσὲ διαδοχικὲς περιόδουςῑ ξερίζωμα τὼ.) καταχραστῶν, αργὸτε- μσυνιστική προπαγόινδα εἶχεν ἐγείρει
Τᾲ ταραχώδη χρόνια 1923 ἕως 1925, ρα, στὸ 1930 ουγκεκριμὲνα, ανακαλυψε Θρασεῑαν την κεφαλήν, μόλις δὲ ανὲλα-
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'NTOKOYMENTO
Πῶς φακὲλωνε
ὁ Ι“. Παπανδρὲου
Ειιπιστευτικόν
Ἐν Ἀθήναις τῇ I] Μαρτίου 1965

ΠΡΟΣ
Τοὺς Γενικοὺς Ἐπιθεωρητας
Μέσης Ἐκπαιδεύσειι)ς.
Πανταχόθεν καταγγέλλεται, ὅτι ἡ Κομμουνιστικη Νεολαία Λαμπράκη καταβάλλει μεγάλας προσπαθείας προσεταιρισμοῦ
Μαθητιῖιν τιῖιν Γύμνασίιι)ν.
Βεβαίιι)ς, ἐπ’ ὅσον διεπιστι,ί)θη ποσοστὸν
12% ὀπαδῶν τῆς E.A.A. κατά τὰς τελευταίας ἐκλογὰς, ευνόητον εἶναι ὅτι θὰ
ὑπάρχουν καὶ μαθηταί ὲμποτισμένοι ἀπὸ
τὰς οἰκογενείας των με ἀριστερὰν ἰδεολογίαν.
Καὶ αὐτούς, βεβαίως, κατὰ πρῶτον λόγον, (là χρησιμοποιῄ ἡ Κομμουνιστικη
προπαγάνδα πρὸς προσηλυτισμὸν τῶν Νέων.
Ἐφιστιῖ) διὰ τοῦτο καὶ πάλιν τὴν προσοχὴν ὅλων τῶν Καθηγητιί)ν τῶν Γυμνασίων
καὶ τοὺς καθιοτιῖ) ὑπευθύνους διὰ πᾶσαν
σχετικὴν δραοτηριοτητα τῆς Νεολαίας
Λαμπράκη. Ὁ Κομμουνισμὸς εἶναι ἐχθρὸς
καὶ τοῦ "Eﬁvm‘ç καὶ τῆς Δημοκρατίας. Καὶ
τοῦτο πρέπει να καταστῇ συνείδησις τῆς
Νέας Γενεάς.
Ὁ Ἐθνικὸς (ρρονηματισμός, καθὼς καὶ
ἡ ἠθικὴ καὶ πολιτικὴ ἀγωγὴ τῶν μαθητῶν
εἶναι ἡ πρώτη ἀποστολὴ τοῦ Διδασκάλου.
Καὶ εἰς αὐτην δη είλουν να ἰῖπιδοθοῦν.

Τὰ ῖδικά μας ῖδανικά εἶναι τὰ ἰδανικὰ
τοῦ Ἐλληνοχριστιανικοῦ Πολιτισμοῠ;

Ἐλευθερία (Ἑθνικὴ καὶ Πολιτικὴ) καὶ
Δικαιοσύνη. Ἀγιὶπη καί θυσία. Αὐτὰ εἶναι
τὰ ἰδέωδη μας καὶ με αὐτὰ πρέπει να ἐμποτισθῇ ἡ Νέα Γενεὰ, Ἑλλὰς καὶ Δημοκρατία. Ἀληθὴς Δημοκρατία.
Πᾶσα έκτροπὴ πρέπει, νὰ κολάζεται αὐστηρότατα. Καὶ ἂν συμβῇ νά ὑπάρξουν διδάσκαλοι, όχι ἀνήκοντες, ἀλλὰ καὶ ἁπλῶς
συμπαθοῦντες, ἢ ἀνεχόμενοι τὴν κομμουνιστικὴν προπαγάνὸαν, δέν ἔχουν θέσιν εἰς
τὴν Ἐκπαίδευσιν.

"000|, πιστεύουν εἰς τὰ Ἰδεώδη των, τὰ
ὑπερασπίζουν. Καὶ τὴν ὑπεράσπισιν τῶν

‘ Ἰδανικῶν μας καὶ τὴν έμπνευσιν τῆς Νέας

Γενεᾶς ἔχει ἀναθέσει ἡ Ἑλληνικὴ Δημοκρατία εἰς τὸν Ἐκπαιδευτικὸν κόσμον.
Γνωρίζω, ὅτι έχουν μέχρι, τοῦδε ἐκδοθῇ
ὑπὸ τοῦ Ὓπουργείου Παιδείας πολλαὶ
σχετικαὶ ἐγκύκλιοι. Ἀλλὰ ἐπεθύμουν,
λόγῳ τῆς μεγάλης σοβαρότη-ιος τοῦ θέματος, νὰ ἐπικοινωνήσω καὶ ἐγὼ προσωπικῶς
μεθ’ ὑμῶν.
Παρακαλῶ, ὅπως εἰς τὸ τέλος ἑκάστου
μηνὸς ὑποβάλλητε (Ὑπουργεῖον Παιδείας,
Γραφεῖον Ὑπουργοῦ - Ἐμπιστευτικῶς)
σχετικὴν ἔκθεσιν, δεχθήτε καὶ διαβιβάσατε
πρὸς ἅπαντας, διδάσκοντας καὶ διδασκομένους, τοὺς ἑγκαρδίους χαιρετισμούς μου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚῩΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

βον την άρχην, περιῆλθον ἐἰς χεῖρας
τῶν ὁργάνων τῆς Ἀσφαλείας ἐμπιστευτικα ἔγγραφοι, δια τῶν ὁποίων
άπεδεικνόετο σαφῶς ὅτι η I" Διεθνης
εἶχεν άποφασίσει καὶ αὐτην την ἐγκατάστασιν ἐντὸς της Ἑλλάδος της ἕδρας
τοῦ ἑν Βιέννη Κεντρου της. Τὰ ἔγγραφοι
ταῦτα, άτινα καὶ μόνοι δύνανται να
παράσχωσι την πραγματικὴν εἰκόνα
τῆς καταστάσεως, εὑρίσκονται εἰς τὸ(
άρχεῑα της ἰδρυθείσης τότε Γενικης
Ἀσφαλείας τῆς χωρας, την ὁποίαν
εἶχα θέσει ὑπὸ την διεύθυνσιν τοῦ συνταγματάρχου κ. Φεσοποῦλου.

‘O κσμμουνιστικὸς κίνδυνος ὅστις
ηπείλει την διασάλευσιν τῶν θεμελίων
τοῦ κοινωνικοῦ καὶ πολιτικοῦ καθεστῶτος μὲ ἠνάγκασε νά ἱδρῦσω την εἰδικην ταύτην ὑπηρεσίαν, ητις ἑλειτσύργησε, κατα τὸν σχετικὸν νόμον,
ὑπο την άμεσον καὶ ἀπ’ εὐθείας ἑξάρτησιν της παρ’ ἐμοῦ».
Ἰδιαίτερα σκληρά μέτρα παίρνει
κατὰ τῶν κομμουνιστῶν, μὲ τὸ κλείσιμο τοῦ «Ριζοσπάστη» καὶ τὴν παραπομπη σὲ δίκη τῶνε Σεραφεῑμ Μάξιpou, Γ. Πουλιόπουλου καὶ Τάκη Φίτσιου.
Παρα την άνατροπη, αργὸτερα, τῆς
δικτατορίας τοῦ Παγκάλου καὶ τήν κατοπινη μετάβαση σὲ κοινοβουλευτισμό,
καὶ την έκπροσῶπηση στη Βουλη τοῦ
κομμουνιστικοῦ κόμματος στα 1926 μὲ
έκπρόσωπο τὸν Σεραφεῑμ Μάξιμο, η
άντικομμουνιστικη ψύχωση ἠταν γεγονός. ‘H ὑπηρεσία της Γενικῆς Ἀσφάλειας τοῦ Πάγκαλου - γέννημα του διατηρηθηκε καὶ άνδρῶθηκε. Φακὲή
λωνε κατὰ περίσταση Βενιζελικσὺς
Ἀντιβενιζελικοὺς ποὺ κυβερνοῦσαν,
άλλα μονίμως ἑμπλούτιζε τοὺς χαρακτηρισμὲνους κομμουνιστὲς καὶ φακέλωνε «ὑπόπτους».
Ἰδιώνυμο καὶ δημοκρατικὰ
ὲπακόλουθα ·
Χαρακτηριστικὸ δεῖγμα τοῦ πόσο ἡ
πολιτική ἡγεσία της ἐποχῆς ἐκείνης
άντιμετῶπιζε τὸν κομμουνισμὸ σαν
ἰδεολογία, εἶναι τὸ περίφημο «ἰδιῶνυμο», ποὺ δημιουργηθηκε άπὸ τήν πιὸ
προσδευτικη τότε μερίδα της, την
παράταξη τῶν Φιλελευθὲρων ὑπὸ τήν
πρωθυπουργία τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζὲλου.
Πρόκειται για τὸ νόμο 4229 τῆς
24125ης Ἰουλίου τοῦ 1929 «περὶ τῶν μὲτρων ἀσφαλείας τοῦ κοινωνικοῦ καθεστῶτος καὶ προστασίας τῶν ἐλευθεριῶν τῶν πολιτῶν». ‘H εἰσηγητικη ἕκθεση πρὸς τη Βουλη τοῦ ὑπουργοῦ
Κωνστ. Ζαβιτσιάνου, άνὲλυε χαρακτηριστικὰ τὸ πνεῦμα τοῦ νόμου, σύμφωνα μὲ τήν πολιτικὴ άντίληψη τῆς
κυβέρνησηςε

«Ἀπὸ πολλοῦ μία μειονότης, ἐπιδιώκουσα βιαίας άνατροπὰς τοῦ κρατοῦντος κοινωνικοῦ καθεστῶτος, τίθησι, διὰ τῆς διαδόσεως τῶν άρχῶν
αὐτῆς καὶ τῆς προσελκύσεως ὀπαδῶν,
πολλάκις δι’ ὲκθέσμων καῖ δολίων μέ-

«Ὸ πατήρ του
ἠτο κομμουνιστής...»
KOIN: EON KAI ΚΑΠ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ
Συμβούλιον ΝομΙνης
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2/153948/144966
Ἀθῆναι τῇ 25 Ἰουνίου 1969

Ἔχομεν τὴν τιμὴν νὰ γνωρίσωμεν ὑμῖν ὅτι
ὁ έν θέματι ἠτήοατο ὅπως γνωσθιῦσιν ὑμῖν
τὰ κοινωνικὰ Φρονήματα αὐτοῦ, προκειμένου νὰ έπιδιώξη τὸν διορισμόν του ὡς
βοηθοῦ Καθηγητοῦ εἰς τὴν Φυσικομαθηματικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνων.
Ἐκ τῆς γενομένης ἐρεύνης διεπιστώθησαν
τὰ κάτωθι. v
Περὶ τοῦ Αίτοῦντος
Δὲν παρέσχεν ἀφορμὰς ἀπὸ ἐθνικῆς ἢ ἑτέρας ἀπόψεως διάγων φιλησύχως καὶ νομοταγως.
Περῐ τῶν Μελῶν τῆς Οἰκογενείας του
'O Πατήρ του κομίστὴς ἀπὸ τῆς προπολεμικῆς περιόδου. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς
κατοχῆς διετέλεσεν ὀργανωτὴς τοῦ EAM
εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Μετσὸβου, ἔνθα ὑπηρέτει ὡς Γεωπόνος καὶ ἀκολούθως ἐνετάγη
εἰς τὸν ΕΛΑΣ δράσας ἐγκληματικῶς διὰ
δολοφονιῶν καὶ ἁρπαγῶν περιουσιῶν
έθνικοφρόνων πολιτῶν.
Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς έαμοκρατίας διετέλεσε Λαϊκὸς Δικαστὴς Μετσόβου.
Μετὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῶν νομίμων ἀρχῶν τοῦ Κράτους συλληφθεὶς διὰ τὴν ἀνωτέρω δρᾶσιν του, ἀφέθη ἐλεύθερος διὰ
βουλεύματος τοῦ Συμβουλίου Πλημίκῶν
Ἰωαννίνων.
Τὸ έτος 1947 ἀπελύθη τῆς θέσεως του ὡς
μὴ νομιμόφρων.
Ἔκτοτε καὶ μέχρι σήμερον δέν παρέσχεν
ἀφορμὰς πλὴν κατὰ πληροφορίας εἰς τὰς
ἑκάστοτε ἐκλογὰς μέχρι τοῦ ἔτους 1961
ὑπεστήριξε διὰ τῆς ψήφου του κομίστὰς
ὑπσψηφίους.
Ἡ μήτηρ του κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς κατοχῆς ἀνεμίχθη εἰς τὸ ΕΑΜ καὶ εἰργάσθη
ὑπὲρ τοῦ κομΙσμοῦ.
Ἔκτοτε καὶ μέχρι σήμερον οὐδὲν εἰς βάρος
της ὃιεπιστώθη,
Κληθεὶς ἁρμοδίως ὁ αἰτῶν ἐδήλωσεν ὅτι οἱ
γονεῖς του ἀπὸ μακροῦ χρόνου διέκοψαν
τοὺς δεσμούς του μὲ τὸν κομίσμὸν καὶ διάγουσι νομιμοφρόνως.
Ἔλαβε σαφῆ θέσιν κατὰ τοῦ κομίσμοῦ.
Τὸ παρὸν κοινοποιεῐται εἰς ΔΙνσιν Ἰδιωτικῆς Ἐκπαιδεύσεως ἰδίου Ὑπουργείου, ἐπὶ
τῆ αἰτήσει τοῦ ἐν θέματι, προκειμένου να
έπιδιώξη τὴν ἀπόκτησιν ἀδείας διδασκαλίας εἰς τὸ Ἀττικὸν Φροντιστήριον.

ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝ. A/NTOY
O B. A. / Γ Δ E A
ΣΑΚΙΞΛΑΑΡΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ - ΧΩΡΧΚΗΣ

Διὰ τὴν ἀντιγραφὴν
Ἀθῆναι αὐθημερὸν
Ἡ Γεν. ALE. Ἀσφαλειάς
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Ν 'l‘ () K0 Y Μ E N Τ ()
«... Ἐξ οίκογενείας
ρευστής ἑθνικής
συνειδήσεως...»
ΠΡΟΣ; Πανεῑῐιστήμιον Geo/vim];
Συμβούλιυν Νσμιμοφροσύνης

KOIN: Δίνων
K.Y.H./F/IV
Y.E.A. ΘεσΙνίκης

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 9/20041/38-138
Ἀθῆναι τῇ 20 Φεβρουαρίου 1970
Συνημῑ
OEMA: Κοινωνικά φρονήματα... Σωτηρίου τοῦ... καὶ τῆς.. γενΔ τῷ 192... εἰς ἉγΔ
Παντελεήμονα..., κατοίκου Θεσίνίκης,
Ἰατροῦ, Ἐπιμελητοῦ Ἰατρικῆς Σχολῆς
Πανεπιστημίου.

Ἔχομεν τὴν τιμὴν να γνωρίσωμεν ὑμῖν ὅτι
ὁ ἐν τῇ περιλήψει ὑπέβαλεν αἴτησιν τῇ ἁρμοδία Ἀστυνομικῇ Ἀρχῇ ἵνα γνωσθιῦοι τὰ
κοινωνικὰ φρονήματα τούτου ὑμῖν δια τὴν
ἀνανέωσιν τῆς θητείας του ὡς Ἐπιμελητοῠ
τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς. Ἐκ τῆς γενομένης
ἐρεύνης ὃιεπιστώθησαν τὰ κάτωθιῑ
ΠᾼΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ TOY IAIOY:
Οὑτος κατάγεται ἐκ διγλωσσίου οἰκογενείας ρευστής Ἐθνικῆς συνειδήσεως.
Κατὰ τὴν κατοχὴν ὠργανώθη εἰς τὴν
ΕΠΟΝ, ἄνευ ἰδιαιτέρας ὁράσεως. Μετὰ
τὴν συμφωνίαν τῆς Βαρκίζι]ς καὶ ἐντεῦθεν
ὸὲν μᾶς ἀπησχόλησεν ἀντεθνικῶς.
Ὗπηρετήσας εἰς τὸ στράτευμα ἐπεδείξατο
καλὴν διαγωγήν.
’Ev ἔτει 1955 ἀποκατεστάθη ἀπὸ πλευρᾶς
κοινωνικῶν φρονημάτων.
Κατὰ τὰς Βουλευτικὰς ἐκλογὰς τῶν τελευταίων ἐτῶν ἐξεδηλώθη ἐθνικῶς.
Εἰς τὸν κύκλον τῆς ἐργασίας του έκὸηλοῦται ἐθνοπρεπῶς.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΙΞΝΕΙΑΣ ΤΟΥΣ

Ἡ σύζυγός του ἐμφορεῖται ὑπὸ ὑγιῶν κοινωνικων φρονημάτων.
Ὁ ἀδελφός του Ἰωάννης διὰ κατοχικὴν
ἀνάμιξίν του εἰς τὴν ΕΠΟΝ ἀποκατεστάθη
ἀπὸ πλευρᾶς κοινωνικῶν φρονημάτων.
Ta, λοιπὰ μέλη τῆς πατρικῆς του οἰκογενειας ὃὲν μᾶς ἀπησχόλησαν ἀντεθνικῶς,
διάγοντα φιλησύχως καὶ νομιμοφρόνως.

ΕΝΤΟΛΗ PEN. A/NTOY
O A' ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΑΝΤΙΡΧΗΣ

Διά τὴν ἀντιγραφὴν
Ἀθῆναι 23-2- 70
TÔ A/l/l/lov Γραφεῖον
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οων, ἐν κινδύνω την αοφάλειαν τῆς
κοινωνίας.

οδο αὐτη εἶναι γεγονὸς καὶ oi βασανιστὲς όχι μόνο θα μείνουν άτιμώρητοι
άλλα καὶ θα συνδράμουν άποφασιστικα τὸ καθεστώς τοῦ Γερμανόφιλου
Μεταξά.

‘H προστασία τῆς κοινωνίας άπὸ
τῶν ἐνεργειῶν καὶ μεθόδων αὐτῆς εἶναι
έπιβεβλημὲνη. Δὲν πρόκειται περὶ
καταδιώξεως άρχῶν καὶ ἰδεῶν κοινω“Ο
I"
ὲλληνικὸς
πολιτισμὸς
3
νιολογικῶν, φιλοσοφικῶν, ἠ οἰκονομικῶν, διότι τοῦτο θα άντέκειτο εἰς αὐΤὸ οἰκοδόμημα εἶναιπλέον ἕτοιμο για
τας τας βάσεις τοῦ δημοκρατικοῦ πομια δικτατορία, Τὸ μόνο ποὺ μένει εἶναι “
λιτεύματος, άλλα περὶ τῶν ἰδεῶν ἑκείνα βρεθοῦν τα προσχήματα. Δὲν λείνων αἵτινες, βάσιν ἔχουσαι τήν βιαίαν
πουν. "ETC: «ἡ φαυλότητα τῶν κομμάἀνατροπὴν καὶ τήν δι’ αὐτῆς ἐπιβολήν
των», ὁ «κομμουνιστικὸς κίνδυνος» καὶ
τής μειονότητος πρὸς μεταβολήν τοῦ
ή «ἠθική ανάπλαση» αναγορεύουν, μὲ
κοινωνικοῦ συστήματος, ἀποτελοῦσι
τῑς εύλογίες τοῦ Γεωργίου, δικτάτορα
κίνδυνον δια την ἡσυχίαν τῶν πολιτῶν. τὸ Μεταξά. Στὸ διάγγελμα ποὺ απεὺΠροσετέθη δὲ παρ’ ἡμῖν καὶ ἑτέρα επι- θυνε σαν κυβερνήτης στὸ λαὸ για τη ὲ
κίνδυνος τάξις ανθρώπων, οἵτινες,
μεταβολή της 4ης Αὐγούστου, ανέφερε ‘
ἔξωθεν προφανῶς ὠθούμεναι, ὑπο0’ ἕνα σημεῑο, ὅτι η ὲκλεγεῑσα τὸν
στηρίζουοιν ἰδέας αὐτονομήσεως τμήἸανουάριο τοῦ 1936 Βουλη φάνηκε άνί- ’
ματος τοῦ Κράτους, ὑπὸ δικαιολογίας
κανη στὸ να δώσει Κυβέρνηση στὴ χώ- ’
συγγενεῖς πρὸς τας τής άνατροπής τοῦ
ρα - καὶ αῦτή ή άνικανότητά της αποκοινωνικοῦ καθεστῶτος. Ἐκεῖνο τὸ
δείχτηκε - «ἕνεκα τῶν άθεραπεύτων
ὁποῖον ἐλλείπει ὲκ τής νομοθεσίας
κομματικῶν άντιθέσεων καὶ προσωπιήμῶν εἶναι ἡ προληπτικη δίωξις τής
κῶν ἐρίδων, α’ίτινες ἐλάχιστα ὲνδιέφεπροπαρασκευής τῶν τοιούτων άναρον την μεγίστην μάζαν τοῦ ἐργαζομέτροπῶν, ήτις διακινδυνεύει καθ’ ἑκάνου λαοῦ. ‘O κομμουνισμὸς επωφελοὺ- ’
στην τήν ἡσυχίαν καὶ την ὁμόνοιαν τῶν μενος καὶ τής περιστάσεως ταύτης καὶ π
πολιτῶν».
τής πρὸς αὐτὸν δοθείσης ὑποστηρίξεως διαφόρων πολιτικῶν μερίδων ήΜὲ βάση τα αυστηρα μέτρα ποὺ
γειρε θρασυτάτην τήν κεφαλήν του, άπροὲβλεπε ὁ νόμος αὐτός, ὁ άντικομμουνισμὸς έγινε πλέον μόνιμη πολιτική πειλῶν σοβαρώτατα τὸ κοινωνικὸν κατοῦ ὲλληνικοῦ κράτους. Περιορίσθηκαν θεστὼς τῆς Ἑλλάδος».
σε σημαντικὸ άριθμὸ συνταγματικα δι- Καὶ συνεχίζει άναφερόμενος σὲ «κομ- ,
καιώματα, δημιουργήθηκαν oi «φόρμουνιστικας ἐνεργείας» ποὺ «κατε- l
μουλες» για άπαγγελίες κατηγοριῶν
πλημμύριζον τοὺς στρατῶνας δια ᾉ
ἐναντίον κάθε άντικυβερνητικής ἐκδήπρακτόρων καὶ ὲντύπων προκηρύξελωσης (άπεργίες, συγκεντρώσεις κ.ά.),
ων, μὲ σκοπὸ να τοὺς καλέση εἰς κοιδόθηκαν τα νομικα προσχήματα για
νωνικήν ἐπανάστασιν», διέφθειρε τοὺς
διώξεις, εκτοπίσεις, άπολὺσεις χιλιάἑκπαιδευτικούς, «ἐξήγειρε συστηματι- ·
δων «μη νομιμοφρόνων». Τὸ άστικὸ
κῶς καὶ· τας· πενεστέρας τάξεις κατα
καθεστὼς οτήν (Ελλάδα χάλκευε για
τοῦ αστικοῦ κράτους». Κατέληγε μὲ τήν
μια άκόμη φορα τα δεσμά του καὶ τη
προειδοποίηση ὅτι κάθε αντίδραση,
δικτατορία.
μετα τήν κήρυξη τοῦ στρατιωτικοῦ νόμου, καῑ μὲ την (éprqu τοῦ Βασιλέως,
‘O Μεταξας καὶ ὁ Μανιαδάκης θα
0’ ὁλόκληρη τη χώρα, θα την ἐξουδεβροῦν στὸ στρατό, οτη διοίκηση, τήν
τέρωνε ~ πράγμα ποὺ ἔκανε ~ μὲ τὸν
αστυνομία, ἕτοιμους θεσμοὺς καὶ ἓτοιτραχύτερο τρόπο. FI’ αὐτὸ καὶ ὁ άντι- »μους φακέλους. Τὸ Ί935 ἡ κυβέρνηση
κομμουνιομὸς αποτέλεσε την έπίσημη
Π. Τσαλδάρη ὑπογράφει τέσσερεις
πολιτική τοῦ καθεστῶτος ποὺ έφτασε
Συντακτικὲς πράξεις για τη διάλυση
της Βουλής, κατάργηση τῆς Γερουσίας μέχρι τὶς ακρότητες τῆς EON καὶ τοὺς
(ὲνῶ προκηρύσσονται ἐκλογὲς ὲθνοσυ- ὁραματισμοὺς μιας νέας τάξεώς πρα- ν
νελεύσεως), άρση ίσοβιότητος δικαστι- .γμάτων.
ι“ἰ
Χαρακτηριστικότερα για την εἰκόνα
κῶν, καὶ μονιμότητος δημοσίων ὑπαλτοῦ καθεστῶτος ποὺ ἔχουν τόσα γραλήλων, μὲ σκοπὸ τήν «εκκαθάριση» 0’
φεῖ καὶ εἶναι γνωστά, δὲν δίνει τίποτα ;»
ὅλους τοὺς ὁργανισμοὺς Δημοσίου Διάλλο απὸ ἕνα άγνωστο κείμενο τοῦ δι- f;
καίου. Παράλληλα, τα στρατοδικεῖα,
κτάτορα Θ. Πάγκαλου για τὸν ὁμοῑδε- i“
ποὺ δούλευαν εντατικα για τὸ κίνημα
άτη του Μεταξα, ποὺ εἶναι αλήθεια
τοῦ Ί935, δικάζουν Βενιζελικοὺς αξιὑπῆρξε πολὺ τυραννικότερος ἐκείνου.
ωματικοὺς καὶ πολιτικοὺς καὶ δίνονται
τα προσχήματα στοὺς Λαῖκοὺς να γίνει Τὸ κείμενο αὐτὸ εἶναι διάγγελμα στῑς 23
εὐρεῖα ἑκκαθάριση τοῦ στρατοῦ. Ἕτσι, Ἰουλίου 1943 τοῦ μετανοιωμὲνου Θ. ᾗ
Πάγκαλου, ὅπου ἐπισκοπεῖ τὴν πολι·
σὲ λίγο, μετα τήν ὲπιστροφητοῦ Γεωργίου, (ὁ στρατὸς) θα άποτελεῖ, μέχρι τὸ τικη κατάσταση άπὸ τὸ 1936 ἓως τότε.- ζ
«Δὲν πέρασαν τέσσαρα χρόνια κα)ῑ’
1967, TÔ KÛpIO στήριγμα τῆς δυναστείας καὶ τῆς ὲπίσημης άντικομμουνι- λησμονήθηκε η περίφημη τετραετίαιζ

ι στικής ίδεολογίάς.

Ταυτόχρονα μὲ τῖς περιστασιακὲς
διώξεις τῶν ἰΒενιζελικῶω συλλαμβάνονται καὶ ἑκτοπίζονται αρκετοῑ κομμουνιστὲς σαν «μόνιμοι κίνδυνοι» για τό
ἔθνος. Τὸ αστυνομικὸ κράτος τὴν περι-

Συνταγματικὸς Βασιληάς ὁ Γεώργιοςςζ
παρέβη τὸν ὅρκο ποὺ ἓδωσε στὸ λαᾷζῖ
ὲιτάτησε άπάνω στοὺς θεσμοὺς καὶ ξέῖ
σχισε τὸ Σύνταγμα ποὺ ὼρκίσθηκε να,
φυλάη, μὲ μοναδικὸ πρόσχημα τὸ· ξ’
δυνο τοῦ κομμουνισμού. Μὲ τὸ,

NTOKOYMENTO
‘oxqpot τού κομμουνιστικοῡ κινδύνου
ἑβρῆκε ένα χυδαῑο τραμποῠκο μὲ εκκρεμεῑς κατηγορίες για κλεψιὲς καὶ
πλαστογραφίες, τὸ διαβοήτο Μανιαδάκη, καί τοῦ εἶπε ἀλλαξε τὸν ἀδόξαστο όχι μόνο των κομμουνιστων, ἀλλά
ὅλων των βρωμορωμηων ποὺ εἶχαν
τῆν ἀναίδεια να μὲ διώξουν ὅπως μὲ
έδιωξαν. Καὶ ό Μανιαδάκης φάνηκε πιστὸς ὑπηρέτης καὶ ἀντάξιος τοῦ ἀφέντου του.
'H τυραννία των τριάκοντα, που
ἀποτελεῖ ένα στίγμα στῆν ἱστορία των
φιλελευθέρων Ἑλλήνων, καὶ ῆ τρομοκρατία Toü Ροβεσπιέρου δὲν παραβάλλονται με τῆν τετραετία τοῦ Γεωργίου
Β’. Χωρίς καμμιά, ἀπόλυτα καμμία
ἀφορμή, εφυλακίσθησαν, έδάρθηκαν,
εξευτελιστηκαν, εξορίστηκαν καί εδολοφονήθηκοιν ανθρωίιοι που προσέφεραν πολύτιμες ύιτηρεσίες στσν τόπο ως πολιτικοί, δημοσιογράφοι, επιστήμονες στρατιωτες στα πεδία των
μαχων.

Παλαμῆδι και άλλα μπουδρούμια φυλακων χιλιάδες ἀνθρωποι εἰς ούδεν
πταίσαντεςΔ Elbtx με τοι ματια μου χιλιάδες έργατων να οδηγούνται όπως
Νέγροι τῆν έποχῆν τῆς δουλεμπορίας
υπὸ τῆν μάστιγα των άπανθρωπων
επιστατων τους δια να ζητωκραυγόιυ
σουν τήν 4ην Αυγούστου καί τον μεγάλον κυβερνήτην της.
Σωματικα βασανιστήρια, βελόνες,
εξορύξεις όνύχων, ἀλύπητος δαρμός,
κόιθισμα επὶ πάγου ήμιγυμνων γυναικων καί πότισμα με ρετσινόλαδο, ῆσαν
αί στοιχειωδέστεραι εφευρέοεις τοὺ
διαβόητου κακοποιου τῆς τυραννίας
τῆς 4ης Αυγουστου, πρὸ τῆς όποίας
ωχρια η μαύρη εποχῆ του Μεσαίωνος
καὶ τῆς Ἰερας Ἐξετάσεως».

Oi πολώσεις τοῦ ἐμφυλίου
Τό μεγάλο ἰστορικο και ιιολιτικο
πρόβλημα τῆς Περιόδου μέχρι τό 1945
εἶναι ή ανατροπῆ των δεδομένων τῆς
δημοκρατικῆς παράταξής που κυριαρχουσε σ“ όλόκληρῆ τῆν Ἐλλάδα κατα
τῆ διαρκεια τῆς κατοχῆς καί ῆ ἐγκατάοταση μιας σειράς κυβερνήσεων που
όχι μόνο καρπωθηκαν τήν εθνικῆ ἀντίστασῆ, ἀλλα παγίωσαν σταδιακά τὸ

’ ‘ . αντικομμουνιστικο κράτος σὲ τετοια

έκταση ωοτε να έλθει ἀναπόφευκτος ό
ἐμφύλιος Πόλεμος του 1946 - 1949.
Ἠ γενικῆ αμνήστεία που Θά δοΘεῙ
μετα τῆ Συμφωνία τῆς Βάρκιζας, Θα ειναι μία συμπαιγνία. Ἐπειδῆ στὸ άρθρο
3 ἀναφέρεται «Ἀμνηστεύονται τοι πολιτικά ἀδικήματα τα τελεσθέντα ἀπο
τῆς 3ης Δεκεμβρίου 1944 μέχρι τῆς

” ὑπογραφῆς τοῠ παρόντος», δεκάδες
x ᾖ “ χιλιάδες ἀνθρωποι,’άκόμα καὶ γιά τα

Ὀ Μιχαλακόπσυλος, ό Καραπάνος,
ό ήρωι“κος στρατηγός Τσαγγαρίδης καὶ
τόσοι άλλοι έντιμοι πολῖται εδολοφονήθησαν ἀπάνθρωπα ἀποσπασθέντες
ἀρρωστοι ἀπό τα κρεββάτια τους καί
μεταφερθέντες δέσμιοι στα ερημονήσια
όπου ἀπέθαναν σαν σκμύλοι χωρὶς γιατρὸ καὶ περίθαλψιν. Ἀλλά εκεῖ που ξέοπασε μὲ μεγαλύτερη μανία ῆ λύσσα
του Μοσκιοῡ Βασιλῆα εἰναι στίς λα’ίκὲς
καὶ τίς έργαζόμενες τάξεις. TÔ περίφημο γραφεῑο τού Μανιαδάκη εἶχε

μεταβληθῆοὲ παράρτημα τοὺ Κεντρι4 κού Ταμείου του Κράτους ἀπὸ τὸ
όποῑον κρουνηδόν διεσπείρετο τὸ δημόσιο χρῆμα είς τους επιστρατευθέντας δέκα χιλιάδες χαφιέδες με τοι γκρῖ
ρουχα, τὸ κομπολόί καὶ τῆ γνωστὴ καπαρντίνα.

Σμῆνη ἀπὸ αὐτοὺς εἶχαν κατακλύσει
τα ὲργοστάσια καὶ τά λαίκά κέντρα καὶ
»(ἰιδηγουσαν ἀγεληδὸν είς τοις φυλακὰς
ñ τῆν ἐξορίαν τοὺς δῆθεν ἐπικινδύνους
διὰ τῆν δημοσίαν τάξιν. Ἄνευ δίκης,
ἀνευ κάν ἀνακρίσεως, ἑσάπισαν εἰς τὸ

ἀδικήματα τῆς κατοχῆς, Θα πληρώσουν ·μὲ ὲπακόλουθα ποὺ δὲν εἶναι
όιπλως «φακέλωμα» τῆ «συμφωνία ξεγέλασμα». Περίπου 100.000 ὀπαδοί
τοῦ EAM κατηγορήθηκαν ὼς «ἠθικοὶ
αὐτουργοὶ» ἐγκλημάτων, 20.000 περίπου φυλακίστηκαν, ἀλλοι ὲξορίσθηκαν, ἀκόμα περισσότεροι πέρασαν
στῆν παρανομία. Μέχρι τὸ τέλος τοῦ
ἐμφυλίου πολέμου μία σειρὸι ἀπὸ Θεσμικὸι μέτρα,Θά νομιμοποιεῖ κάΘε είδους αὐθαιρεσία ἐναντίον τῶν ἀριστερῶν. Χιλιόιδες προληπτικὼν ἑκτοπίσεων, συλλήψεις χωρὶς τῆν παραμικρῆ
νομὸτυπη διαδικασία, ὁμαδικὲς απολύσεις, «φακέλωμα» μὲ τήν πρώτη
καταγγελία. Συμμετοχή, ὑπόθαλψη ñ
ἀνοχῆ ἀπέναντι στοὺς «κομμουνιστοσυμμορίτες», τὸ εὕρημα τῆς ἀποχῆς
ἀπὸ τὶς ἑκλογὲς τοῦ 1946, θα αὐξήσουν
σὲ ὲκατομμύρια τὸν ἀριθμὸ τῶν φακέλων καὶ τὸν ἀριθμὸ τῶν σωμάτων
ἀσφαλείας σὲ χιλιάδες πραιτωριανούς.
Μὲ τὸ κλείοιμο τοῦ ἐμφυλίου πολέμου δὲν Θὸι τελειώσουν τὸι έκτακτα μέτρα ποὺ δημιουργήθηκαν τῆν εποχῆ
ἐκείνη, ἀλλὰ Θὸι έξακολουθήσουν νὸι
ρυθμίζουν οὐσιαοτικὸι Tôt πολιτικὰ
πράγματα καὶ τήν τύχη τῶν πολιτῶν
μέχρι τὸ 1974. Ἀπὸ τὰ κυριότερα, τὸ F’

«...n(xpsoüp0q ὑπὸ
τοῦ ρεύματος
τῆς ἐποχῆς...»
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΠΡΟΣ Ἀριστοτέλειον Πανεπιστίμιιον
Συμβ. Νομιμίσύνης
εἰς Θεσσαλονίκην
ΚΟΙΝ.; Δίνσιν
KYn/F/IV
Y.E.A. Θεσίνίκης

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2/87329/109593
Ἀθῆναι τῇ 12 Μαΐου ὶ970
Συνημ.;

HEM/4: Κοινωνικὰ ᾳιρονιμιιιτιι... τοῦ
Ἀλεξάνδρου καὶ τῆς Μαργαρίτας. γεν. τῷ
19... εἰς Τρίκαλα Θεσσαλίας, κιιτωίκου
Θεσίνίκης, Μοναστηρίου.... Κτηνιάτρου Ἐπιμελητοῠ Παθολογικῆς κλινικής τῆς
Κτηνιατρικῆς Σχολῆς.
Ἕχομεν την τιμὴν νὰ γνιι)ρῐσωμεν ὑμίν ὅτι
ὁ ἐν τῇ περιλήψει ὑπέβαλεν αἴτησιν τῇ ἁρμοὸίᾳ Ἀστυνομικῇ Ἄρχῇ, ἵνα γν(ι)σθῶοι
τὰ κοινωνικὰ φρονήματα τούτου ὑμῖν διὰ
τὴν ἀνανέωσιν τῆς θητείας του ὡς Ἐπιμελητοῡ τῆς ὕπερθεν κλινικῆς.
Ἐκ τῆς γενομένης ἐρεύνης προέκυψαν τὰ
κάτωθιῑ

ΠΕΡΙ TOY ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
Δὲν ἀπησχόλησεν ἡμᾶς ἀπὸ ἐθνικης πλευρᾶς καὶ διάγει φιλησύχιυς καὶ νομιμοφρόνιος.
Πρὸ τῆς 21-4-67 εἰς συζητὴσεις του, εξεδηλοῡτο ὑπὲρ τῆς K/A καὶ ἰδίᾳ ὑπὲρ τοῦ
Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. Μετὰ τὴν 21-4-67
ἐπραγματοποίησεν ὁμιλίας ὑπὲρ τῆς ἐθνικής Ἐπαναστάσεως καὶ τῶν σκοπῶν της.
Κληθείς ἁρμοδίως παρεδέχθη ὅτι κατὰ τὸ
παρελθὸν ὑπεστήριζε τὴν E.K. καὶ πιθανῶς εἰς ουζήτησιν νὰ εξεφρὰσθη ὑπὲρ τοῦ
A. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, παρασυρθεὶς ὑπὸ τοῦ
ρεύματος τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, πλὴν ἀπέκλεισεν οἱανδήποτε σχέσιν του με τὴν ἀριστεράν, ἔλαβε σαφῆ θέσιν κατὰ τοῦ κομμουνισμοῡ, ἐπέκρινε δριμύτατα τὸν Α.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ καὶ ἐξεφράσθη μὲ, ένθουσιασμὸν ὑπὲρ τῆς ἐθνικὴς Ἐπαναστόισεως, ἦς, ὡς ἐδήλωσεν, ἀσπάζεται τὰς ἀρχας.
Ἐμορφώθη ἡ γνώμη ὅτι πρόκειται περὶ
ἀτόμου ἐμφορουμένου ὑπὸ ὑγιῶν κοινωνικῶν φρονημάτων.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ TOY

Τὰ μέλη τῆς οἰκογενείας του
διάγουσι νομιμοφρόνως.
Α Π ΟΡΡΗ TON
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N 'l‘ () K () Y M E N ’l‘ O
Ψήφισμα τῆς Ί8ης Ἰουνίου τοῦ 1946
«περί έκτάκτων μέτρων ἀφορώντων
τῆν Δημοσίαν Τάξιν καί Ἀσφάλειαν».
‘H τρομοκρατία καί οἱ διώξεις στῆν Ἕλλάδα δυναμῶνουν μ’ ἕνα ἀκόμη νομικὸ
ἔρεισμα. Τὸ Ἰδιωνυμο τοῦ Βενιζέλου σὲ
νέα έκδοση «ἐπηυξημένη καὶ βελτιωμένη». Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρεις
«“Ὀστις θέλων νὰ ἀποσπάση ἓν μέρος ἐκ τοῦ ὅλου τῆς Ἐπικρατείας ἠ νὰ
εύκολύνη τὰ πρὸς τοῦτο τὸ τέλος τείνοντα σχέδια, ἢ διήγειρε στάσιν, ἠ συνεννοήθη μὲ ξένους, ἢ κατήρτισεν ἐνόπλους ομάδας ἢ έλαβε μετοχὴν εἰς
τοιαύτας προδοτικὰς ὲνῶσεις τιμωρεῖται μὲ θάνατον». Καὶ ἀλλοῦ; «Κατὰ τῆν
διάρκειαν ἰσχύος τοῦ παρόντος δύναται ἡ Ἀστυνομικῆ Ἀρχήῑ α) Νὰ ἐνεργῆ
κατ’ οἰκον ἐρεύνας ῆμέρας τε καὶ νυκτός, πρὸς ἀνακάλυψιν ὅπλων, πυρομαχικῶν, ῆ οίουδήποτε πολεμικοῦ ῦλικοῦ, ἠ πρὸς σύλληψιν διωκομένων καὶ
β) νὰ ἀπαγορεὺση καθ’ ὡρισμένας τῆς
νυκτὸς ῶρας τῆν ἀνευ ἀδείας της κυκλοφορίαν τῶν πολιτῶν...»
Ἀργότερα έρχεται ὁ περιβόητος νόμος 509 τῆς 27ης Δεκεμβρίου 1947 «περὶ
μέτρων ἀσφαλείας τοῦ πολιτεύματος,
τοῦ κοινωνικοῦ καθεστῶτος καὶ προστασίας τῶν ὲλευθεριῶν τῶν πολιτῶν».
Μὲ αὐτὸν θὰ γίνουν σειρὰ καταδικῶν
καὶ κατηγοριῶν ἀπὸ τὸ Μπελογιάννη
μέχρι τοὺς φοιτητὲς τοῦ Πολυτεχνείου.
Στὸ ἀρθρο 1 ἀναφέρεται; «Τὸ Κομμουνιστικὸν Κόμμα Ἑλλάδος, τὸ Ἐθνικὸν Ἀπελευθερωτικὸν Μέτωπον (ΕΑΜ)
καί ῆ Ἐθνικῆ Ἀλληλεγγύη, προπαρασκευάσαντα καί ἐνεργοῦντα τῆν κατὰ
τῆς ἀκεραιότητος τῆς χωρας προδοτικῆν ἀνταρσίαν, διαλύονται. Ἐπίσης
διαλύεται καὶ πάν ἀλλο πολιτικὸν κόμμα, σωματεῖον r") όργάνωσις, ῆτις ἤθελε
θεωρηθῇ κατὰ τὰς διατάξεις τῆς ἐπομένης παραγράφου, ῶς συνεργαζομένη μετ’ αὐτῶν ἠ ἐπιδιώκουσα ἀμέσως ñ ἐμμέσως τῆν ἐφαρμογῆν ἰδεῶν
ἐχουσῶν ῶς σκοπὸν τῆν διὰ βιαίων μέσων ἀνατροπὴν τοῦ πολιτεύματος,
τοῦ κρατοῦντος κοινωνικοῦ συστήματος ἢ τῆν ἀπόσπασιν μέρους ἐκ τοῦ
ὅλου τῆς Ἐπικρατείας».

«Ἀπαγορεύεται πάσα ἐνέργεια ἀνασυοτάσεως τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος καί τῶν κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ
παρόντος ἀρθρου διαλυομένων ὀργανώσεων, πάσα ἐνέργεια πρὸς ἐπικράτησιν αὐτῶν, ῶς καί ῆ ἐπὶ τῶ ἐκδήλω
σκοπῶ προβολῆς καί ἐνισχύσεως τούτων καθ’ οἰονδήποτε τρόπον διάδοσις
τῶν συνθημάτων ῆ τῶν ἀποφάσεων ἢ
τῆς ἐκνόμου δράσεως αὐτῶν. Oi
παραβάται τῶν διατάξεων τούτων τιμωροῦνται διὰ φυλακίσεως ἓξ τούλάχιστον μηνῶν, ἐπιφυλασσομένων τῶν
βαρυτέρων περιπτωσεων τῶν λοιπῶν
διατάξεων τοῦ παρόντος Νόμου καὶ
τῶν ἀρθρων 134 - 145 τοῦ Ποινικοῦ
Κῶδικος».
Στὸ ἀρθρο 2: «”Οστις ἐπιδιῶκει τῆν
ἐφαρμογῆν ἰδεῶν ἐχουσῶν ῶς έκδηλον
σκοπὸν τῆν διὰ βιαίων μέσων ἀνατρο12

πῆν τοῦ Πολιτεύματος, τοῦ κρατοῦντος κοινωνικοῦ συστήματος ñ τῆν
ἀπόσπαοιν μέρους ἐκ τοῦ ὅλου τῆς
Ἐπικρατείας, ἢ ἐνεργεῖ ὑπὲρ τῆς ἐφαρμογῆς αὐτῶν προοηλυτισμόν, τιμωρεῖται ὲὰν μὲν εἶναι ἀρχηγὸς ñ ὁδηγὸς διὰ
τῆς ποινῆς τῶν προσκαίρων δεσμῶν,
εἰς ἰδίως δὲ βαρείας περιπτώσεις διὰ
τῆς ποινῆς τῶν ἰοοβίων δεσμῶν ἢ τοῦ
θανάτου, ἐὰν δὲ εἶναι ἀπλοῦς συστασιῶτης διὰ τῆς ποινῆς τῆς εἱρκτῆς ἢ
τῶν προσκαίρων δεσμῶν».
Oi περιοριστικὲς διατάξεις τοῦ A. N.
509 εἶχαν τὶς συνέπειές τους o’ ὅλους
τοὺς τομεῖς τῆς μεταπολεμικῆς ζωῆςῑ
τὰ δημοσιεύματα τοῦ τύπου, τὶς συγκεντρώσεις, τὶς ἀπεργίες, τίς ἐκδηλῶσεις διαμαρτυρίας, τῆ σύσταση ἀριστερῶν ὅργανώσεων, τῆν ἀσκηση φοβίας στῆν ὕπαιθρο, τῆν ὺπογραφῆ δηλωσεων, ἀποκηρύξεων, τίς παρακολουθήσεις, τὸ σχηματισμὸ νέων φακέλων καὶ τὸν ἑμπλουτισμό τους μὲ νέα
στοιχεῖα.

Ἠ παντοδυναμία τῆς δεξιᾶς,
ὑπόβαθρο τῆς 7ετίας
Ὁλόκληρη ῆ μεταπολεμικῆ περίοδος
χαρακτηρίζεται ἀπὸ τῆν παγίωση καὶ
τῆν κυριαρχία τοῦ κράτους τῆς δεξιᾶς,
ἐνῶ τὰ διαλείμματα τῶν λεγόμενων
δημοκρατικῶν κυβερνήσεων δὲν μπόρεσαν ὅχι μόνο νὰ πραγματοποιήσουν
θεσμικὲς ἀλλαγές, ἀλλὰ συχνὰ ῆταν
κοντα οτὸ κλίμα ποὺ εἶχε ἐπιβληθεῖ τῖς
δεκαετηρίδες αύτές. Oi κάποιες καλὲς
προθέσεις, ὅπως γιὰ παράδειγμα στῆν
Παιδεία, γινόντουσαν χωρὶς ὁλοκληρωμένο ὑπόβαθρο, ὅπως ἀποκαλύπτει μία ἐγκύκλιος τοῦ Γ. Παπανδρέου
ποὺ δημοσιεύουμε.
’Τὸ χαρτῑ κοινωνικῶν φρονημάτων θ’
ἀποτελέσει μόνιμο παράγοντα τῆς
ζωῆς κάθε Ἕλληνα καὶ ἒτσι ὀκτὼ ἑκατομμύρια Ἕλληνες θὰ ἀποκτήσουν καί
τὸ φάκελό τους. Kî αὐτὸ γιατί ὅλοι στῆ
ζωή τους θὰ χρειάστη κε κάποτε νὰ ταξιδέψουν, νὰ ὃιορισθοῦν, νὰ βγάλουν
δίπλωμα ὁδηγοῦ ἢ κυνηγετικῆ ἀδεια,

μερικοί νὰ μεταναστεύσουν. Oi 4 ὑπηρεσίες Ἀσφαλείας ποὺ ἀνδρωθηκαν
ὁλόκληρη τῆ μεταπολεμικῆ περίοδο -ῆ
ΓΔΕΑ (σήμερα YI'IEA), ῆ ΚΥΠ, ῆ Γενικῆ
Ἀσφάλεια καὶ τὰ δεύτερα γραφεῖα τοῦ
Στρατοῦ, τοῦ Ναυτικοῦ καί τῆς Ἀεροπορίας - έγιναν τυραννικά κατὰ τῆ διάρκεια τῆς ὲπτάχρονης δικτατορίας.
Τὸ ἀστυνομικὸ κράτος ποὺ δημιουργεῖται καί ποὺ ἐλέγχει όλόκληρη τῆ χῶρα, δημιουργεῖ κλίμα φοβίας, ἰδιαίτερα
στῆν ἐπαρχία, ὁδηγεῖ στὸν πολιτικὸ
συντηρητισμὸ καί στῆν ἐφαρμογῆ ὲκλογῶν βίας καῖ νοθείας, ὅπως τὸ 1961
μὲ τὸ σχέδιο «Περικλῆς», ‘O Ἀντρέας
Παπαντρέου στὸ βιβλίο του «Ἡ Δημοκρατία στὸ ἀπόσπασμα» γράφει χαρακτη ριστικὰ γιὰ τῆν ἐποχῆ ἐκείνη; «Ἡ
Ἐθνικῆ Ριζοσπαστικῆ ιἘνωση (EPE),
μετὰ ἀπὸ μιὰ δεκαετία στῆν ἀρχή, εἶχε
ταυτι-σθεῖ ὅχι μόνο μὲ τῆν κυβέρνηση
μὰ μὲ τὸ ’ίδιο τό κράτος. Αὐτὸ τὸ κόμμα-ἀπὸ παράδοση η ἐπέκταση τοῦ Παλατιοῦ στῆν πολιτικῆ ζωῆ τῆς χωραςἀναγνώριζε τὸ Βασιλιὰ σὰν τῆν ύπατη
πηγῆ ἐξουσίας σὲ ὅλα τὰ δημόσια ζητήματα - ἀκριβέστερα, τὸ Βασιλιὰ καί
τοὺς Ἀμερικανούς, τὸν «ξένο παράγοντα», ὅπως όνομάζουν οἰ Ἕλληνες
τῆν προστάτιδα δύναμη ποῦ ἐπιβλέπει
τῆν πολιτική τους ζωή. Χέρι - χέρι μὲ τῆ
συντηρητικῆ οἰκονομικῆ πολιτικῆ τῆς
Ἐλλάδας βάδιζε καὶ τό ἀστυνομικὸ
κράτος ποὺ ῆταν συνέπεια τοῦ ἐμφυλίου πολέμου. Μετὰ τῆν έκκαθάριση
τοῦ στρατοῦ, τῆς ἀστυνομίας καί τῶν
δημοσίων ὑπηρεσιῶν ἀπὸ ὁποιοδήποτε στοιχεῖο ὕποπτο ἀριστερῶν τάσεων, ἕνας μυστικὸς παρακρατικὸς
μηχανισμός, ἀποτελούμενος κυρίως
ἀπὸ στρατιωτικὲς κλίκες, εἶχε κατορθῶσει νὰ ἀσκεῖ σταθερὸ έλεγχο πάνω
στῆν κρατικῆ ἐξουσία. Εἰδικῆ νομοθεσία εἶχε κυριολεκτι κὰ ὲξουδετερῶσει τίς
βασικὲς ἀρχὲς τοῦ συντάγματος ποὺ
ἑγγυοῦνταν τίς προσωπικὲς ἐλευθερίες
καί τ’ ἀνθρώπινα δικαιώματα».

υΟλες αὐτὲς oi ψυχῶσεις γιὰ «ἀντεθνικῶς δρῶντες» καὶ «κομμουνιστικοὺς
κινδύνους», γιὰ στεγανοποίηση τοῦ
«ἐθνικοῦ Στρατοῦ» καὶ τῶν «Σωμάτων
Ἀσφαλείας», ἡ διατήρηση τῶν ὲκτάκτων μέτρων τῆς ἐποχῆς τοῦ ἐμφυλίου, ῆ μανιακῆ ἐπιδίωξη τῆς ἐθνικοφροσύνης, ἡ παντοδυναμία τῶν φακέλων καί τῶν πιοτοποιητικῶν κοινωνικῶν φρονημάτων, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ
συμμαχικὰ συμφέροντα καί τοὺς
«προστάτες» μας τοῦ ἐλεύθερου δυτικοῦ κόσμου, θὰ βοηθήσουν σὲ μεγάλο χ
βαθμὸ στὸ ξερίζωμα τῶν «κακοφορμι-- ’ἶ
σμῶν» καὶ τῆν ἐπιτυχία τῆς Ἀπριλι- , _

ανῆς δικτατορίας. Γιὰ τὸ ἀποκαλυ-

πτικὸ πορτραῖτο τοῦ καθεστῶτος τῶν ’ξ
συνταγματαρχῶν σὲ σχέση μὲ τίς ὑπηρεσίες ποὺ ήλεγχαν τὸ φρόνημα τῶν ,·
πολιτῶν, τὸ καθεστὼς τῶν φακὲλων
καί τὶς διαδικασίες ποὺ ἀκολουθοῦνταιγιὰ τὸ συμπλήρωμα τους, θὰ γράε
ψουμε τῆν ὲπόμενη φορόι.Δ

, Ν. M.- Ϊί-ᾓῖ
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τοῦ Βασίλη Βασιλικοῠ

Σκέψεις πάνω σὲ μιὰ ἑκὸήλωση, θά ’θελα νά χαρακτηριοα) τὸ τῆς ἐπιστροφῆς τους.
ἄρθρο μου αὐτό. Πρόκειται γιά τὴ ὁιαὸήλωση ἐνάντια στὸν
”Αρχή μου στάθηκε πάντα ἡ
διαδικασία τῶν βαφτισιῶν (καὶ
Φράνκο πού ἔγινε orig 3.10.75, μιά Παρασκευή. Ὑποὸειγματικὰ ὀργανωμένη, σήμάνε καὶ τὴ λήξῃ τῶν ὁιακοπῶν τοῦ φοιτη- κάθε νέος που μπαίνει στὸ Κινημα, παίρνει, ὅπως καὶ στὸ στρατό,
τικοεργατικοῦ κινήματος.
τὸ
βάφτισμα
τῆς
ἰὸεας
που
ἐκεῖ,
Ἔβλεπες λοιπὸν συστοιχισμένες πάνυ) orig φαρὸιὲς λεωφόστὸ στρατό, λέγεται βάῳτισμα πυρους τῖς νεολαῖες τῶν κομμάτων, που κρατοῦσαν τὶς ἀποστάσεις ρός); ἀπεταξάμην τὸν Σατανόι,
μεταξύ τους, σὰν καλοὶ ὁδηγοὶ καμιονιῶν. Αὐτοπροστατευμένες ρωτάει ὁ ἱερέας μυσταγωγὸς
ἀπὸ προβοκάτορες μὲ τὴν ἁλυσιὸιυτὴ χεροὸεσιά, προχωροῦσαν, (διαφωτιστὴς γιὰ τὴν περίπτωση)
τὸν νουνό. «Ἀπεταξάμην», ἁποοταματοῦσαν, φρενάριζαν, κορνάριζαν τὰ συνθήματα, σὲ ἔννομο καὶ λογικό (διάστημα.
κρίνεται ὁ νουνός. Σατανὰς εἶναι
Πρῶτο στοιχεῖο για σκεψη εἷναι τὸ γεγονὸς ὅτι ἀπ’ ὅπου ἡ
ἀστυνομία ἀπουσιάζει πανηγυρικά, κανενα ἓκτροπο, καμιὰ ταραχὴ ὃεν γίνεται. Ἡ ἁστυνομία,
οἱ αὖρες της, καὶ καλὲς προθέσεις
ἀκόμα να ἓχουν λειτουργοῦν σὰν
τὸ νερὸ στὸ οὖζοῑ τὸ κάνουν
ἂσπρο. Καλὸ ἢ mm, ὑπάρχουν m
αὐτοὶ που τὸ προτιμούν στὸ φυσικό του χρῶμα. “
Βλεπουμε7 ἄρα, ὅτι ὅπου ἡ οωστὴ ἀπόφαση παίρνεται, τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἐπίσης σωστό,
Γεγονὼς που μᾶς μπόιζει στὴ
ὃεύτερη σκέψηῑ ὅτι ἐκεῖνο ποὺ
ἔκανε τὸ κράτος τοῦ νόμου (τὴν
ἀστυνομία) νὰ ἀπέχει ἧταν ὅ,τι
ἓνωσε καὶ τὶς ἀντίθετες άριστερὲς
ὁμάὸες. Δηλαὸη ὁ λόγος τῆς διαὃήλωσης ἣταν ὲξωτερικός. Ὁ
Φράνκο. Τρεχα γύρευε. Ὁ κόσμος
ὀὲν καλοῦνταν νὰ φωνάξει γιὰ
κάτι γηγενές, ἐντόπιο. "Ago
(σκὲφτηκαν τὰ ὄργανα τῆς τάξεως
καὶ τοῦ νόμου), ἁφοῡ ὅλος Ô κόσμος φωνάζει ἐνάντια στὸν ἰσπανικὸ φασισμό, ὃὲν μποροῦμε οὔτε
ἐμεῐς νὰ τὸν ὲμποδίσουμε (τὸν
ὃικό μοις κόσμο να φωνάξει ἐνάντια),
Ὁ στόχος, ὄντας μὴ ἐντόπιος,
μὴ γηγενής, δὲν διαιροῦσε. Ἀντίθετα λειτουργοῦσε ἑνωτικά.
Τὸ ἴὸιο δηλαδὴ ποὺ γινόταν
ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια γιὰ τὴν Ἐλλάδα ὅταν νεολαῖες ὃυτικοευρωπαϊκὲς ὃιαμετρικὰ ἀντίθετες στὶς
πολιτικές τους ἐκτιμήσεις, ξεὸιπλῶναν τὶς παντιερες τους γιὰ νὰ
συμμετάσχουν σὲ μιὰ κοινὴ ἐκδήλωση ἑνάντια στὴν «Ἑλλάδα τῶν
συνταγματαρχῶν ».

Τὸ συμπέρασμα εἶναι θετικὸ ὡς
πρὸς τοῦτα τὸ μακρινὸ τοῦ στόχου, τοῦ αἰτουμένου, θά ’ταν καλύτερα νὰ λὲγαμε, βασιλεύει χωρὶς νὰ διαιρεῖ. “Av ὅμως, ὑποτεθήσθω, καλοῦνταν μιὰ κοινὴ ἐκδήλωση συμπαράστασης γιὰ ὃυὸ
Τσέχσυς - Βάσκους ἢ γιὰ δυὸ

Γάλλους - Κὸν Μπεντίτ, σὲ ποιὲς
κοινὲς πλατφόρμες θὰ γινόταν ἡ
ἕνωση; Μπαίνοντας σὲ χώρους
πιὸ «ὃικούς» μοις, δηλαδὴ λιγότερο ξεκάθαρους κι ἀπομακρυσμενους, ἡ διαφορετικὴ ἰδεολογία
θὰ λειτουργοῡσε ἀνασταλτικά.
Ρεβιζιόνες ἢ νεορεβιζιόνες γιὰ
τοὺς μὲν, προβοκάτορες, γόνους
καλῶν ἢ ἀριστερῶν οἰκογενειών

γιὰ τοὺς δε. Καὶ ὃὲν συμμαζεὺ-

ΕἛαι.

”Αρα,’χρὲος κάθε νέου συνειὸητοῦ ὲπανοιστάτη, ἢ ἐκείνου ποὺ
δὲν θέλει, τελοσπάντων, νὰ συγκαταλεγεται στοὺς συντηρητικοὺς
(οἱ ἐπαναστάτες σὲ τοῦτο διαφερουν ἀπ7 τοὺς ὃηλωσίες; ὅτι ὅ,τι
m ἂν πσῡν δὲν μετράει μέχρι νὰ τὸ
πράξουν), χρέος λοιπὸν πάθε νέου
ποὺ συμμετέχει στὰ κοινὰ (m εἷναι, εἰκάζω, τέτοιοι ὅλοι οἱ ἀναγνῶστες τοῦ ANTI) εἶναι να βλέπει μακριὰ καὶ πέρα ἀπ’ rig ἐποχιακὲς αἱρέσεις καὶ τὶς φανατικὲς
ὃιαφωνιες, να βλέπει τὸ ἀπώτερο
μέλλον, τὸν κοινὸ στόχο, ποὺ εἶναι ἡ μαύρη, ματοβαμμενη ἀντίδραση (σήμερα ὁ Φράνκο κι ὁ Πινοσέτ, αὔριο ἕνας ἄλλος). Νὰ μὴν
ξεχνᾶ δηλαδὴ μὲς τὸν «μικρόκοσμο» τῆς καθημερινῆς του πάλης
τὸν «μακρόκοσμο» τῆς ἰδέας.
Γιατὶ (xi ἐὸιῖ) φτάνω στὴν τρίτη
σκέψη) τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ γίνονταν ἡ ἐπιβλητικὴ αὐτὴ διαδήλωση, ἄλλοι δυσφοροῦσαν. «Ἡ

ἀστυνομία κύριε εἶναι πολιτιχ

σμός», μοῦ ἓλεγε ὁ ταξιτζὴξῇ
ἔπρεπε νὰ κάνει τὴν παρακοιμπτήριο, λόγω ἀκριβῶς τῆς διαδήλωσης αὐτῆς. «Ἐκεῖ ποὺ δὲν
ὑπάρχει ἀστυνομία, ὑπάρχει ἡ
ζούγκλα». Αὐτὸς εἶναι ὁ ἐχθρός.
”Αλλοι, πιὸ πονηρά, χωρὶς νὰ τὸ
λέν, σκεφτονται τὸ ἴὸιο παρακαλώντας νὰ γίνουν ἓκτροπα, νὰ πέσουν δακρυγόνα, νὰ ὲξυπηρετηθοῦν, ὅπως καὶ μὲ τοὺς οἰκοδόμους τὸν Ἰούλιο, τὰ ἄνομα σχέδιά

ἡ ἀδίστακτη μστοβαμμένη Δεξιά.
Κι αὐτὴν πρέπει ν’ ἁποτάξουμε,
πρὶν άρχίσουμε νά ἀλληλοαποτασσόμεθα μεταξύ μας.
Ἀφοῦ χαράξουμε ἓτσι τὰ ὅρια,
ἀνάμεσα στοὺς δεξιοὺς ποὺ ὃὲν
τοὺς ἀρέσουν οἱ ἐκτελεσμένοι καὶ
0’ αὐτοὺς ποὺ ὃὲν τοὺς ἀρεσουν σῖ
ἐκτελεστὲς, ἂς ὃοῡμε πιά, μὲς τὸ
ὃικό μοις χὼρο, τί κάνει τὸ μεγαλεῖο καὶ τί τὴ μιζερια μας.
Στὰ χερια μου ἔχω τοὺς «Λαϊκοὺς Ἀγῶνες», τὸ ὃημοσιογραφικὸ ὄργανο τοῦ EKKE, ποὺ
χλωμὰ καὶ συμπαθητικὰ κορίτσια
τὸ πουλοῦσαν στὰ περιθιῦρια τῆς
ὃιάὸήλωσης, στὸ πεζοδρόμιο, ἐκεῖ
ὅπου γράφονται οἱ ὑποσημειώσεις στὰ κείμενα. Καὶ ποὺ ἀφοροῦν τοὺς εἰδικούς.
Μιλοῦνε καὶ κατηγοροῦνε τὴν
KNE γιὰ «συνδιοίκηση» orb φοιτητικὸ κίνημα. Πῶς ὅμως πὲφτει
ἕνα néo-:90; Μόνο ἀπὸ μέσα. Ἡ
συνδιοίκηση ὃὲν ἀποσκοπεῖ στὴ
συνεργασία. Ἀποσκοπεῐ στὴν ἐκ
τῶν ἓνὸον φθορά τοῦ ἐχθροῦ. (Ὁ
πάνσοφος λαός, γνωρίζοντας τὴν
άλλη πτώοη τοῦ κάστρου, ἔχει τὴν
παροιμίαῑ χωρὶς ρουιριάνο κάστρο ὃὲν πὲφτει), ”Αρα, λοιπόν, τί
κακὸ ὑπάρχει στή συνδιοίκηση
για τὴ φθορὰ τοῦ καταπημένου
ἀπὸ μέσας o
Ἔπειτα, στὴν ἴδια ἐφημερίὸα,
γίνεται ἡ γνωστὴ ἐπίθεση ἐναντίον τῶν δύο ὑπερὸυνάμεων (Ρωσίας, Ἀμερικῆς). Ἀλλὰ σὲ μιὰ
σελίδα εἰδικὰ ἀφιερωμὲνη στὰ 26
χρόνια τῆς Λαϊκῆς Δημοκρατίας
τῆς Κίνας (((φωτεινὸ (pon γιὰ
τοὺς λαοὺς τοῦ κόσμου») διαβάζουμε ὅτι «προχτὲς βραδυ στὴν
κινεζικη πρεσβεία εἶχαν προσκληθεῐ ἀπὸ τοὺς συντρόφους Κινέζους καὶ ὁ ὑπεύθυνος τοῦ Κεντριοςοῠ Ὀργάνου τοῦ EKKE, τῶν
ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, σύντροφος
τοῦ Κεντρικοῦ Συμβουλίου τοῦ
ΕΚΚΕ Πέτρος Στάγκος, καθὼς
καὶ ἡ συντρόφισσα ”Αννα
Μιχαλιτσιάνου-Στάγκου». Πολὺ

ὡραῖα. ’Όμως κανεὶς ὃὲν ἀμφιβάλλει σήμερα ὅτι ἡ Κίνα εἶναι ἡ
τρίτη ὑπερδύναμη καὶ πληθυσμι,ακὰ ἡ πρώτη, "Ago: πῶς κατηγοροῡμε τότε rig ὃυὸ ὑπερὸυνάμεις
ὅταν ἐμεῐς (αὐτοὶ δηλαδὴ) ταυτίζονται μὲ μιὰ rein];
Ἔτσι οἱ ΕΚΚΙΞτζῆὸες ποὺ ἀποκαλοῡν ἄλλους ρεβιζιόνες καὶ νεορεβιζιόνες, Où ἁποκαλεστοῦν μὲ
τὴ σειρά τους ἀπὸ νεώτερους
νεο-νεορεβιζιονιστὲς κόνι, γιατὶ
ὁὲν ὑπάρχει. τίποτα που νά σταματᾶ τὸ ἀριστερότερα τῆς ἀριστερᾶς. (Κι ἀνήκω προσωπικὰ o’ αὐτοὺς ποὺ ὑπογράψαν στὸν [law—
ώνιο τὴ συμπαρασταοή μου γιὰ
τοὺς ὃικασμενους ἀρχηγετες τοῦ
EKKE).
Αύτὰ σὰν μεζὲςι
Ἡ ὃιαδήλ(ι)ση διαλύθηκε ἥσυχα. Οἱ μικρες ὁμάὸες, ὃιπλώνοντας rig παντιερες τους, σκορπίστηκαν σὰν τὰ σύννεφα μετὰ άπὸΙ
ἕνα ιῐιραῐο ἡλιοβασίλεμα. ’Ἀλλο
αἷμα ὃεν ἓτρεξε παρὰ αὐτὸ που τὸ
φῶς ἔκανε να μοιάζει σὰν αἷμα.
Σὲ ἅλλες χῶρες, σε ἄλλες εποχές,
9a ‘xav σπάσει καὶ μερικὲς βιτρίνες. Σὲ μᾶς, ἀκόμα καὶ διασχίζοντας τὸ προκλητικὸ Κολωνάκι,
στάθηκαν στὸ ὕψος τοῦ συνειὸητοῦ μαχητή, Καμιὰ ζημιὰ σὲ ἰδιωτες.
Oi ἐξ ἐπαγγέλματος προβοκάτορες μεῖναν μὲ τὴν ὅρεξη. Κι, οἱ
ἄλλοι ἔμειναν μὲ τὴν πείνα τους
ἀχόρταστη. Γιατί τετοιες συγκλονιστικες ἑνωτικὲς πρωτοβουλίες
να μᾶς τὶς ὑπαγορεύουν μόνο
στόχοι μακρινοί m ὄχι δικοί μσς,
κοντινοί, ὑπάρχοντες
Σὰν τοὺς ψαράδες ποὺ νομίζουν ὅτι θὰ πιάσουν μεγάλα ψάρια σ’ ὅσο βαθύτερα πᾶν νερά,
ἐνιῖ) 0i γιγάντιοι ροφοί καὶτὰ τρισμεγεθη λαυράκια εἶναι σὲ λίγες
ὀργυιὲς βάθος, ἔτσι m ἐμεῐς πρέπει νὰ δοῡμε o’ αὐτὸ «τὸν κόσμο
τὸν μικρό, τὸν μέγα» rig δυνατότητες τῆς ἓνωσης m ὅχι orig ἀπῴτερες Ἰσπανο-Χιλές. ·
Ἡ ὃιαδήλωση τῆς προπερασμενης Παρασκευῆς ἂς κάνει κάθε
μέλος, ποὺ ὁὲν θά ’χει rig ἰδιωτικὲς ἀναστολὲς τῆς ἡγεσίας του, viù
σκεφτεῖ τὴν πιθανότητα τῆς διεξόδου πέρα ἀπ’ τὸ ἀλληλοβρίσιμο καὶ τὸ ἀλληλοξιέσκισμοι,ι
ἀφοῦ σὲ επίπεὸο ΕΣΛ ὅλοι καὶ '\
ὅλες εἶναι τὸ ἴδιο, κομμουνιστές, “
ἀνθέλληνες, σκώληκες τῆς ἐξαφανίσεως τοῦ γένους.
Βασίλης Βασιλικὸς ;

orig ἐπάλξεις τῆς Δημοκρατίας
’ ’ ἡ ΙΞΛΙΞΥΘΙΞΡΟΤΥΠΙΑ
ἡ ἀπογευματινή σου ἐφημερίὸα
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Ἡ χούντοι,

oi ἀγρότες,
TÔ 1821,

ὁ κ. Ἀποστολᾶτος
καὶ 0i ξὲνοι
Αὑτὴ ἡ κάρτα, ἓφτασε 0Tà χερια ὁχι μὸνο ἀντιφασὶστα, ἀλλὰ καὶ καλλιτεχνηέ
Τὸ ἀποτέλεσμα φαίνεται; 'H Ἀκρόπολη μὲ
συρματοπλέγματα καὶ τὸ «τιουλὶ» τῆς χούντας μὲ σβαστικαέ

Ἐπιχείρησηε

ΗΤΑΝ μιὰ ἀπὸ τῖς πολλὲς (καῖ καλὲς) «ὁουλειὲς μὲ ...χοῦντες» ποὺ ἔγιναν
στὴν ἑπταετία. Τὴν ἀποκαλύπτουμε σήμερα καὶ γιατῖ παρουσιάζει ποικίλο
ἓνδιαφέρον καὶ γιατῖ ἔχει προεκτάσεις μέχρι τῖς μέρες μας... Τὸ 1971, Οῒὰ
,πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 150 χρόνων ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ ’2],
χούντα ἀποφάσισε νὰ στείλει 800.000 κάρτες - μηνύματα σὲ προσωπικότητες
τῆς Εὐρώπης, για νά... προβληθεῖ γενικότερα ἡ χώρα. Ἡ ι’ὁέα φαίνεται ὅτι
ἧταν αὐτουνοῦ πού τὴν ὑλοποίησε.’ τοῦ κ. Γ εράσιμου K. Ἀποστολάτου, ὑπεύθυνου γνωστοῦ Ὅργανισμοῡ Δημοσίων Σχέσεων καὶ βουλευτῇ Ἀθηνῶν σήμερα, τῆς «Νέας Δημοκρατίας»... Μιὰ μικρολεπτομέρεια ποὺ ὑπῆρχε (ποιὸς
θά ’βαζε τὸ παραὸάκι), τακτοποιήθηκε γρήγορα; τὴ νύφη θα τὴν πλήρωσαν...
«οἴκειοθελῶς» οἱ ἀγρότες] Îzau‘ οἱ ἀγρότες, ὁὲν καταλάβαμε. Ἴσως γιατί... «ἡ
ἐπανάστασις τῆς 21ης Ἀπριλίου 1967 ἔγινε ὁιὰ τοὺς ἀγρότας» (Γ. Παπαὸόπουλος), καῖ ἔπρεπε νά... τὴν πληρώσουν] Kaî τὴν πλήρωσαν φτηνά, ἐὸῶ ποὺ
τὰ λέμε.· μόνο ὁέκα ὁραχμὲς τὸ ἅτομο...
Βέβαια, στὴν ἐξέλιξή της ἱστορία αὐτὴ ἐπεφύλαοσε μερικὲς μικρὲς ὁυσάρεστες ἑκπλήξεις για τοὺς ὁικτάτορες.· λίγο μετὰ τὴν ἀποστολὴ καρτῶν
ἄρχισαν οἱ... ἐπιστροφές] Πολλοὶ εὐρωπαϊοι, ἀγανακτισμὲνοι ἀπὸ τὸ θράσος
τῶν χοιιντικῶν, ὁὲν ἀρκέσθηκαν στό σκίσιμο τῆς κάρτος, ἀλλὰ τὴν ἐπέστρεψαν στὸν ἀποστολέα της -μὲ βρισιὲς ἢ σχόλια κάθε ἄλλο παρὰ εὐμενῆ γιά τὴ
χουντα...

«Μηνύματα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα»
’Ὀλα ἄρχισαν ὅταν ὁ κ. Γ. Ἀποστολᾶτος πρότεινε στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ
Ἑορτασμοῦ τῆς 15οετηρίδας τὴν ἀποστολὴ τῶν καρτῶν αὐτῶν μὲ τὸ γενικὸ
σύνθημα; «Μηνύματα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα>>ἔ
Ἡ Ἐπιτροπὴ δέχτηκε καὶ ὅρισε μὲ τὸ ὑπ’
ἀριθμ. 97/2/71 ἔγγραφό της σὰν «φορὲα
ὑλοποιήοεως τῆς ἐκδηλώσεως» τὸ
Ὓπουργεῖο Γεωργίας.
Λεπιομὲρειατ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς
»Ἰ αὐτῆς ἠταν ὁ Παττακός. Καὶ τὴν ἀνάληψη
’ τῆς δουλείας ἀπὸ τὸν κ. Ἀποο-τολᾱτο γνωοτοποίησε στὸ Ὑπ. Γεωργίας μὲ τὸ ὑπ’ ἀριθμ. A305/20-5-71 ἓγγραφο, ὁ τότε διευθυντής
τοῦ... ίδιαίτερου γραφείου τοῦ Παπακωῑ
ταξίαρχος Μυτούσηςῑ...

Τὸ Ὑπουργεῖο Γεωργίας ἔστειλε τὸ ὑπ’
ἀριθμ. 296845/683/5—3—1971 ἓγγραφο
στὴν Ἀγροτικὴ Τράπεζα καθορίζοντας
τὸν τρόπο τῆς «ἑθελοντικῆς εἰσφορᾶς τῶν
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ἀγροτῶν» καὶ εἰδοπσίησε τὴν ΠΑΣΕΓΙΞΣ
«διὰ τὰ περαιτέρω». Ἀμὲσωςγᾶρχισε ἡ
κινητοποίηση; .
1. Ἠ ΠΑΣΕΙἘΣ, ἓβγαλε τὴν ὑπ’ ἀριθμ.
1812913171 ἑγκύκλιο καὶ τὴν ἔστειλε cric
Ἐνώσεις Γεωργικῶν Συνεταιρισμῶν.

Σ’ αὐτήν, ἀφοῠ ἀναφέρεται τὸ θεμα,
ἐπιχειρεῖται μιὰ ἐξήγηση στὴν εὔλογη
ἀπορία τοῦ κάθε ἀγρότη; γιατί να πληρώσω ἐγὼ τὴ διαφήμιση τῆς χοὺντας;
«Ἑκρίθη σκόπιμον ὅπως Ô Ἀγροτικὸς
κόσμος τῆς Ἑλλάδος - λὲει - ὁ ὁποῖος
ἔφερεν τὸ μεγαλύτερον βάρος τῶν θυσιῶν
καὶ προσεφὲρθη δλοκαύτωμα εἰς τὸν βωμὸν τοῦ ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας ἀγῶνος, εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος θὰ ὑπομνηση καὶ θὰ
ὃιακηρύξη πρὸς τὸν Εὐρωπαϊκὸν χῶρον
τὴν νεωτέραν προσφορὰν τοῦ ὑποδούλου
τότε Ἑλληνικοῦ Ἕθνους πρὸς τὴν ἐλευθερίαν καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἀξιοπρέπειav».

Ἀπὸ ἕνα 1οάρικοέ
Κι ἀφοῠ μιλάει για «ἑκατοντάδες
χιλιάδων μηνυμάτων ὑπὸ μορφὴν πολυτελῶν καρτὼν, ποὺ θα σταλοῦν εἰς ἀντιστοίχους διευθύνσεις ἐπιλέκτων οἰκογενειῶν Εὐρωπαίων ἀγροτιῖΝ, ἐπιστημόνων, βιομηχάνων, κρατικιῖιν λειτουργῶν
καὶ ἄλλων διακεκριμένων προσωπικοτήτων», προσθετειῑ
«Διά τὴν ἐπιτυχίαν τῆς πρωτοτύπου
αὐτῆς διαφιιηιστικῆς ἐκστρατείας, ἡ
ὁποία θα εἶναι καὶ ἡ μοναδικὴ ἐκτὸς τῆς
Ἑλλάδος τοιαύτη ἐπ’ εὐκαιρία τῶν ἑορτῶν τῆς 15οετηρίδος τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεοίας, καλοῦμεν ὑμᾶς ὅπως κινητοποιὴσητε ἅπαντας τοὺς ἀγρότας τῆς .7
περιφερείας σας, ἵνα μεσω τῶν “Υποκα-ψ i
ταστημάτιιΝ τῆς Ἀγροτικης Τραπέζης
τῆς Ἑλλάδος προσφέρουν ἐθελοντικῶς,
ὡς συμβολήν των εἰς ἀναληφθησομένην
ἐξόρμησιν, δέκα (10) δρχμ. ἕκαστος.
Τὰ Ὑποκαταστήματα τῆς ATE ἔχουν
ἤδη ὁδηγίας διὰ τὴν συγκεντρωσιν τῆς ἐν
προκειμένω εἰσφορᾶς.
Πρὸς τούτοις εἰδικῶς συσταθησομενη η
Ἐπιτροπὴ ἐξ ἐκπροσώπων τοῦ Ὑπουρ-; ’
γείου Γεωργίας, τῆς ATE καὶ τῆς Πανελη ;_,.;
ληνίου Συνομοσπονδίας, θά ἐπιμεληθῆξ
τοῦ τρόπου συλλογῆς τῶν ἀπαιτουμένων’
εὐρωπαϊκῶν διευθύνσεων, τῆς ἐκτυπώσεως τῶν πολυτελῶν καρτῶν, αἱ ὁποῖαι
θα φερουν ἔγχρωμα ἐντυπωσιακὰ θέματα
ἐξωτερικῶς καὶ θερμὰ μηνύματα τῶν
ἀγρστῶν τῆς Χώρας ἐσωτερικῶς, καὶτῆς,
ἀποστολῆς αὐτῶν εἰς τὴν Εὐρώπην».
Καὶ καταλήγει;
«Εἴμεθα βέβαιοι, κατόπιν τούτων, ὅτιῆ
καὶ ἡ ὑμετέρα Ἕνωσις Θὰ σπεύση ὅπ
κινητοποιήση καταλλήλως τοὺς Συνετ
ρισμοὺς τῆς περιφερείας της καὶ διὰ τ
των τοὺς ἀγρότας αὐτῆς, εἰς τρόπον ὥστε
νὰ στεφθὴ ὑπὸ πλήρους ἐπιτυχίας ἡ ἀ
λαμβανομένη προσπάθεια ὅπως οἱ "
νες ἀγρόται ὑπομνήσουν διὰ μίαν ἀκ

(βορὰν εἰς τὰ Εὐρωπαϊκὰ Ἔθνη τὴν Πρωτοπορείαν τῆς Πατρίδος μας εἰς τοὺς

ἀγῶνας των διὰ τὰ ἰὸεώὸη τῆς Ἐλευθερί- ‘
ας».

Εἰῖὃατε... πατρι(ι)τι.ομό; “Av ôèv ἦταν ἡ
ΠΑΣΕ-ΓΕΣ, θα ’λεγε κανὲνας ὅτι τὸ κείμενο εἶναι... ἀντιχουντικὸ - κυρίως ἀπὸ
τὴν τελευταία παράγραφο.

Ἡ ATE κινητοποιεῑται
2. ‘H ATE έστειλε (17-4-71) τὴν ὺπ. ἀριθ. 112
ἑπείγουσα έγκύκλιο διαταγῇ «πρὸς ἁπάσας
τάς ὑπηρεσίας της», στην ὁποία ἀναφέρει
ὅτι ἡ ΠΑΣΕΓΕΣ «ἀνέλαβε τὴν πρωτοβουλίαν
(2.2.: κατόπιν...διαταγήςῐ) της ἀποστολῆς
μεγάλου ἀριθμοῦ μηνυμάτων ὑπὸ μορφὴν
πολυτελῶν καρτῶν εἰς ὲπιλεγησομένσς επιλέκτους οἰκογενείας εὑρωπαίων ἀγροτῶν,
ἐπιστημόνων, βιομηχάνων καὶ γενικῶς δια-

ΣΤ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ; Πρόεδρος γῆς Ἐπιτροπῆς
για τὸν Ἐορτασμὰ

Γ. ΠᾼΠΑΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ «Ὑπουργὸς» Γεωργιας.

«Μηνύματα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα»
κεκριμένων προσωπικοτητων (oiK), προκειμένου νά έπισκεφθούν τὴν χώραν μας ἐπ’
εὐκαιρία Kai τῶν ἑορτῶν τῆς ἐπετείου τῆς
15οετηρίδος ἀπὸ τῆς Ἐθνικής μας Ἐπανάστάσεως τοῦ 1821».

Γιὰ πρώτη φορὰ γίνεται μνεία για...
πρόσκληση. Τελικά, περιλήφθηκε καὶ
αὐτὸ στὶς κάρτες. Καὶ. ἡ διαταγὴ συνεχέζει, μπαίνοντας στὸ ψητόῑ
«Πρὸς ὺποβοήθησιν τῆς ἀνωτέρω προσπαθείας, κάλυψιν τῆς συναφοῦς δαπάνης
καὶ ἀξιοποίησιν τῆς ἀναληφθείσης πρωτοβουλίας έκ μέρους τῆς ΠΑΣΙΞΓΕΣ, ἑθεωρήθη
ἀναγκαία ἡ έθελοντική συμμετοχή ὅλων τῶν
ἀγροτῶν διὰ τῆς καταβολῆς παρ’ ἑκάστου
ἑξ αὐτῶν τῆς ἐλαχίστης εἰσφοράς τῶν δρχ.
10 πρὸς ἀντιμετώπισιν τῶν δαπανῶν έκτυπώσεως καὶ ἀποστολῆς τῶν ὲν λόγω καρτῶν - μηνυμάτων.
Πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον ἡ Ἐπιτροπή Πιστώσεων τῆς ATE κατὰ τὴν συνεδρίαν τῆς
6-4-71 ΕΝΙΞΚΡΙΝΕ ὅπως προβαίνητε, διά ταμειακοῦ συμψηφισμοῦ, εἰς χρέωσιν τοῦ
λογΙσμοῠ «Καλλιεργητικά δάνεια» Κ.Α. 1211
Kai εἰς τὰς ἀτομικὰς έν ένεργεία μερίδας
ὅλων τῶν παραγωγῶν, συνεταιρισμένων
καὶ μεμονωμὲνων, μὲ τὸ ἀνω ποσὸν (δρ. 10
κατὰ παραγωγὸν) ὑπὸ σκοπὸν «Τόκοι
ἀσφάλιστρα κ.λπ. έπιβαρύνσεις» Κ.Α. 900,

πιστώσει τοῦ λογΙσμοῠ Κεντρικοῡ ΚατΙτος
«-Προσωρινοὶ πιστωτικοὶ λογΙσμοί» Α.Κ.
4265 Kai εἰς τὴν ὺπομερίδα «101χμος εἰσφορά ἀγροτῶν ὲορτασμοῠ 15οΙετηρίδος»
Κ.Α. 23043.
‘H έν λόγω ὑπομερὶς Où εἶναι ἀτοκος.
Ὴ ἀνωτέρω εἰσφορά δὲν θα εἶναι ὑποχρεωτικη, ea ἀφορᾱ δὲ ἅπαντας τοὺς συναλλασσομὲνους τοὺς ἔχοντας ἐν ἑνεργεία
μερίδας.»

Αὐτά, γιὰ ὅποιον ὃὲν κατάλαβε.
Ὑπάρχουν, ὅμως, καὶ οἱ μεμονωμένοι παραγωγοί. Μ’ αὐτοὺς τί γίνεται;
«Διά τοὺς μεμονωμένους παραγωγοὺς λέει ἡ διαταγή - Où ἑνεργησητε ἀπὸ τοῦδε
τὴν σχετικὴν δεκάδραχμον χρέωσιν τῶν λογαριασμῶν των, εἰς ἢν δὲ περίπτωσιν ἤθελον ἀρνηθή την ἀποδοχὴν ταύτης ἢ τὴν
πληρωμήν, δὲν ea έπιμείνητε (2.2.: ἡ ATE
κάνει, προφανῶς, χιοῦμορ...) Περὶ τῶν τε·
λευταίων τούτων τυχὸν ποσῶν ea ἀναφέρητε ἡμῖν εἰς τὸ τέλος τοῦ μηνὸς Ἰουλίου ὲ.ἓ.
ἵνα σᾶς ὁδηγήσωμεν» (2.2.: δὲν πρέπει βλέπετε νά ξεφύγει κανένας...)

ναμένης, ὅμως. νίι.ὑπερβι“1 τὸ 20% τοῦ
παρὰ τὴν ATE συγκεντρωθὲντος ποσοῦ,
κατὰ τὸν χρόνον τῆς καταβολῆς της».
Προέβλεψε καὶ κάτι ἄλλο χαρακτηριστικὸ τοῦ πνεύματος μὲ τὸ ὁποῖο ἓβλεπε ἡ
ΠΑΣΕΓΕΣ αὐτὴ τὴ δουλειὰ - πνεύματος
ποὺ εἶναι διάχυτο σ’ ὁλόκληρο τὸ πολυέ
σέλιὸο συμφωνητικόῑ
«Πρὸς ἀσφάλειαν τῆς καταβληθησομένης
προκαταβολής, ὁ δεύτερος τῶν συμβαλλομένων (Ἀποοτολᾱτος) ὺποχρεοῠται ὅπως
καταθέση είς τὴν ATE ίσόποσον ὲγγυητικὴν
ἐπιστολὴν ἀνεγνωρισμένης ὲν Ἑλλάδι Τραπέζης, ἰσχύουσα δι’ ὁλόκληρον τὸν χρόνον
τῆς συμβάσεως.»

Κά τες μέ... περιεχόμενοῑ

” γιναν, λοιπόν, οἱ κάρτες m ἄρχισε ἡ
ἀποστολη τους, ποὺ κράτησε κι ὣς τὴν
ἄλλη χρονιά, παρὰ τὸν ρητὸ ὅρο τῆς σύμβασης ὅτι πρέπει νὰ τελειώσει μέχρι τὸ
Μάιο, ἢ (ἂν παραταθεῑ) ἡ παράταση ὃὲν

Καὶ τελειώνει, μὲ τὴν παράκληση ὅλα
νὰ εἶναι ἕτοιμα μέχρι τὸν Ἀπρίλη.

-- x Τὸ συμφωνητικὸ
Ἐν τῶ μεταξύ, γιὰ τὴ δουλειὰ αὐτὴ ὁ
ν πρόεδρος τῆς ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Βοσνιᾶκος
‘ καὶ ὁ κ. Ἀποστολᾶτος ὑπέγραψαν ἕνα
«ἰδιωτικὸ συμφωνητικό», μὲ τὸ ὁποῐο
ᾖξῘέ προβλὲπεται «ἡ ἐκτύπωσις (ὑπὸ τοῦ δευ’ · τέρου) καὶ ἀποστολὴ 800.000 καρτῶν μηνυμάτων εἰκονδγραφημένων κ.λπ.» μὲχρι 31-5-72, μὲ «ἐργολαβικὸν ἀντάλλαγμα» τὸ ποσὸ τῶν 7,5 ὃρχ. κατὰ κάρτα.
Κι ἐπειδή, ὅπως εἴπαμε, ὅλοι (πλὴν
φυσικὰ τῶν... παραληπτῶν)... ἐπείγονÏIÎ 1”<Ιί·ι’κκιελος κάρτας που στάλθηκε στὸ Παρίσι καὶ ταέὗὴ
Ë» È‘ËËTäâË'äuEËÎÏÎ‘ÎÇ9333;:GÜÆPKËPÂÂ‘TËÆÊÎÎI' οἷον ἔίὸικὸ λογαριασμέ τῆς ΑΤΒἿῗμὴ δυ-

, Ni; ., _

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ; Εἶχε τὴν ἰδέα. Καὶ τὴν
ἁξιοποίησε κατάλληλα...
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Καὶ οἱ ἀπαντήσεις
ἦρθαν... πληρωμένεςῖ
Ἔφυγαν, λοιπόν, οἱ κάρτές, ὰλλὰ ἀντὶ
νά 'ρθουν ξένοι, ἄρχισοιν νὰ καταφθανουν οἱ,.. ἴδιες οῐ κὰρτεςε πολλοὶ εὐρωπαῑοι ἐπέστρεψαν στὴ χούντα τῆς Ἁθήνας τὴν «πρόσκληση» - πρόκληση καὶ τὴ
σχολίασαν ἀνάλογα. Νὰ μερικὰ παραδεί-

Εῠλογη ὰπάντηση ἀγανακτισμένου Εὺρωπαίου (συμπατριάπη, ἴσως, τοῦ... Καμπρόνῑ) σὲ κάρτα τής
Ἑνώσεως Γεωργικὼν Συνεταιρισμῶν Χαλκίδος.

πρέπει νὰ εἶνςιιι μεχωαλύτερη τὼν τριῶν
ηνων...
μ Οί κάρτες (4 σελίδες, 0,20 >< Ο,14 ἡ
κάθε μιὰ) ἒδειχνᾳν τὸ μνημεῐο τῆς
Ἁκρόπολης, ὅπως ἡταν τὸ 1821 κι ὅπως
εἷναι σήμερα. Κι ἒγραφανε
«1821-19712 150 χρόνια ἀγώνων γιὰ την
ἐλευθερία. Οἰ Γεωργικοὶ Συνεταιρισμοὶ τῆς
Ἑλλάδος ἁπευθύνουν θερμὸ φιλικὸ χαιρετισμὸ πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους φίλους τὴς χώρας, μὲ τὴν εὐκαιρία τὴς 15οῆς ἐπετείου τὴς
Ἑθνιιεῆς Ἁνεξαρτηοίας (1821-1971), ὅταν ἡ
Ἑλλὰς βρισκόταν στὶς πρῶτες γραμμὲς τῶν
ἀγώνων ὃλων τῶν Εὺρωπαὶ-ιεῶν Ἑθνῶν,
ὑπεραοπιζόμενη την Ἑλευθερία καὶ τήν ἁνθρώπινη άξιοπρέπεια.
Σᾱς προσκαλοῡμε νὰ ἑπισκεφθεὶτε τὴν
Ἑλλάδα, λίκνο τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ καὶ

τῶν ὑψηλών ἀνθρωπίναιν ὶδανικῶν. Θὰ
ἀπολαύσετε'. τὸ τοπίο, τὴ θάλασσα, τὶς
ἀκτές, τα θαυμαοια γεωργικὰ προίόντα
της. Ἁλλά, κυρίως, θὰ ἀπολαύοετε τὴ
θεριιὴ φιλοξενία τῶν κατοίκων της καὶ τὴν
ἀτμόσφαιρα ἑνὸς φιλικοϋ περιβάλλοντος.
Μιὰ χώρα μὲ τεράστιες οικονομικὲς δυνατότη-ι-ες καὶ εύκαιρίες, περιμένει τοὺς φίλους
της ἁπὸ ὅλη τὴν Εὐρώπη.
Ἕνωοις Γαυργικῶν Συνεταιρισμῶν... (Σ.Σ.ι
στὴ θέοη αὺτὴ ἔμπαινε τὸ ὄνομα τοῦ νομοῡ
τοῦ κάθε Συνεταιρισμοῠ ἢ ἄλλου ὀργανισμαίι ποιῺι ἒστελνε τὴν κάρτα, ὄπως π.χ. η
Κέντρικὴ Ὑπηρεσία Διαχειρίσεως Ἑντοπίων
Προίόνιων, ιᾳᾶ.), Γιὰ περιοσύτερες πληροφορίες ἢ γιὰ τὴν οργάνωση ταξιδίων τὴν ἑρχόμενη σαιζὸν ἀποτανθῆτει ΠΑΣΙΞΙῚΞΣ, Ἑλ.
Βενιζέλου 56, Ἀθῆναι, 142».

ῇςμ, ᾒαρςςφ , .ἶὶο ᾀε [ιαμ - Ῡθλιζηυιίθι
,μω εμμωλωμ, (κάμω ειιῑ -

ιυττεε νουκ ιλᾳθιζεες,...

. Υτυιν Ηιδὶιι-ιιαδςσι - ιιινι
Νδωὰζίαιας ιωιτβίιιε ω... ξκαὴὼωμ .,
ΝΟυΒ ῺΙΟΚΙΞ ΙΝῺΙΙΪΟΝΞ Α
ιαωὴηλὶιλε ΠΕΒ Ι.Α ,ΟΒ ΣΕ -γξαςομζιω, ,
ὺετοεειιι ᾱε 12 ΣίνίΙίςειιίοιι Οσοίᾱειιῑδῖε ειαε ἱόέδυχ Ιιυιιιειίπς ςιι τ'
μρδοξρ, ειυς, ,
νοιις ξοιιὶι-σι (Ιε Ιει ιιειιιιι-ε, ᾱιι ρειγςειεε, (Ιε Ιθ. πιετ, (Ιε εες ι-ινιιςες ει ᾱε εε δμη-ς., (χυσις,

εχσεΙΙειιις ρι-οᾶιιίιε ειςι-ἱσοΙεε πιειὶς ρ1υς εησοι-ε, ᾱε Ια σὴειιιᾱε ὶιός ἱιειϋι' -

ἀε ςες ὶιειϋίξιιιιῐς εῐ σΙε Ι' ιιῐιπρερὴὲτθ (1' ιιιι ειιιουτῑιςε ειιπισξι ; 9* ,η'-η' -ι 'μω' ·

ἆανις

(β' Ρειγς ὀςς ςι-ει-ιόες οεξζειςιοηε εῐῑδεςιβίὶὶῐές Γὶηεηείὲτεδὶᾳ (ὶτέσε εῐιειιᾱ (βαι ά(

ῼαὶαιὍ-ι. ρομιγ
ιω, ωε,- ωω ἴ'

ςες ειπιις ἀε ῖοιιῐε ΙΕιιι-ορε νοιιτ ιιιι νονειςε ὀε σοιιιιειιςεειιισε εῐ όε

ΒζλΨδι-ιϋῇτδε
Κιιλμρδμωῖςιιῢιϙ άα

σοηιδὸἱ ρεΓςοιπιεΙ.

ευιουηοικι υιιιοη οοοι-εηλτινε εεκτηλιε ηεε Ρηοουστευης ιγκυιιε ιτοιινε ιδε σηεσε 'θα ιο ι' 3 ʹ ὀυ,

'άεςειιιειιι ιῖιιιι ιποςτειηιπισ όε νοιιτ νονειςο
ἱςοιι νειιὶΙΙα ὲιπὶιτ ὲ 2
ιὶιεΙοιι, ΑΤΗΕΝΕΒ (142)

ὑι

Ρδμςςὶ ιιμμὸιιθα.
ὼιΜι-ιίιεω 142
Ερανωα

,ηε (μη' νη) ινιοωαεινοιις Ἶ]
Ι.’Αι·1οροΙε δυ]Ὕιυι', ῑΙΙιιιπίιιὲε Ιε ηυίι
Α ςαιιεὴει Ιίεηιὶϋέπιε (12 Ιε ΗένοΙυΙΙοη συ 21 ΑνιιἹ 1967. 0

Τρ ἑσωτερικὸ μιᾱς κόιρτας ζτοὺ νύρισε (ξὶδικὰ σχολιασμὲνη) στὴν Ἕνωση Συνεταιρισμὼν Ἑλαιοπαραγω'γων Ελλαδρς α Ελαιουργικη». ,Διπλα στη λέξη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ γράφειι «Φυλακὲς Ἁβξρωφ, Λρρος, ωυλακζς
ῼρωποιξ, ῼδὸς Μπουμπουλινας, Στρατόπεδα Διονύσου, Ἁλικαρνασσὸς, Γυάρος, Μαι( όνησος» κλπ.
Διπλα στα αυψηλα ανθρωπινα ιδανικὰ» γρὰφειε «απὸ τὰ ὁποὶα «ὼφελήθηκαν» ο1 Μανὲηλαρᾶς, Λαμπράκης, Τσαρουχᾱς, Καλαβροῡ, Παναγιώ-της Ἑλής, καὶ τὸσο1 ἄλλοι». Γιὰ τή «θερμὴ φιλοξενία, ὁ ἄγνω-

γμαται ,
Ο Ὁ Κ. Β. ΙΞῺΝΑιΕΝΣΟ, διευθυντης τής
Ἑθνικῆς Τράπεζας Βελγίου, μὲ τὴν άπὸ
24-1-72 ἐπιστολῆ του, λέει στὴν ΠΑΣΕΙἙΣ τὰ
ἑξῆςι «ῺΕλαβα τὸ διαφημιοτικο ἐντυπὸ σας
διὰ τοῡ ὁποιʹου μὲ προσκαλεὶτε νὰ ἐπισκεφθώ τήν Ἑλλάδα, λίκνο τοῡ δυτικοῡ πολιτισμοῠ, μὲ την εὐκαιρία της 15οης ἐπετείου
τοῦ ἀγῶνος διὰ την ἀνεξαρτησίαν. Σᾶς ἑπιστρέφω αὐτὸ τὸ διαφημιστικὸν ἔντυπον.
Δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ ἑπισκεφθῶ την ῚΞλλάδα ὅσο θὰ βρὶοκεται ὑπὸ τὸ καθεστὼς
τῶν συνταγματαρχῶν. Πρόιςειται, ἑξ ἄλλου,
περὶ ἐμπαιγμοὺ τὸ νὰ κάνετε προπαγάνδα
μὲ σύνθημα «150 χρόνια άγώνων γιὰ την
ἐλευθερία», ὁταν σκὲφτεται κανεὶς ὅτι τὸ
καθεοτώς σας ἓχει οτὴν πραγματικότητα
καταπνίξει τὶς δημοκρατικὲς ἐλευθερίες».

Ο Σὲ κάρτα ποὺ γύριοε στὴν Ἕνωση Γ.Σ.
Ἡλείας, διαβαζουμε την ἑξης παρατήρηση
τοῦ παραληπτηι «Τίποτα δὲ μπορεὶ νὰ μὲ
πείσει νὰ ἓρθω στὴ χώρα σας, ὅπου τόσα
ἀπάνθρωπα, κτηνώδη συμβαίνουν στὶς φυλακές αας καὶ στοὺς πολιτικοὺς κρατουμένους. Ποῦ ὑπάρχει ὰνθρὼπινη ἀξιοπρέπεια
σὲ ὅλα αὐτας»
Ο Σὲ κάρτα ποὺ ἓφτασε στὴν ΚΥΔΕΠ, κάτω
ἀπὸ τὸν τίτλο ((150 χρόνια ὰγώνων γιὰ τὴν
ἐλευθερία» .γράφεις «Οὶ ἀγῶνες συνεχίζονται καὶ τὰ συναισθήματα φιλίας γιά τὸ
δράμα τὴς Ἑλλάδας. Δὲν θὰ ἓρθω στὴν Ἑλλάδα, παρὰ μόνο ὅταν ξαναγυρίσει Ἔλευθερία στὸ λίκνο τοῡ πολιτισμοῡ». Καὶ δίπλα
στὸ «χώρα της χαρᾱς καὶ τῆς γαλήνης», ἕχει
προοτεθείι «καὶ... τῶν βασανιστηρίων.»

Ἁπορίες
Αὐτόι, τότε μὲ τοὺς ξένους... Σήμερα, μὲ
μᾶς τί γίνεταη
Τὸ Θὲμοι, δὲν ἀᾳ ορᾶ βέβαια μόνο τὸν κ.
Ἁποστολᾱτο καὶ τὸ Κόμμα του - ἂν φυσικὰ θεωροῠν ὅτι αὐτὴ ἡ ἱστορία δημιουργεῖ κόιποιο πρόβλημα. Κι οῐ ὰπορίες
ποὺ ἔχουμε ὁὲν ἀπευθύνονται μόνο <<εἰς
τὰ δύο συμβαλλόμενα μέρη» τοῦ συμφευνητικου... ,
Μερικὲς ἁπὸ αὐτέςζ
Ο Πόσα χρηματα συγκεντρώθηκαν τελικόη ·
Ο Πόσες κάρτες στάλθηκαν καῺι πόσες γύρισαν;
Ο Ἁπὸ ποῠ προμηθεύτηκε ὁ ις. Ἁποστολᾱτος τοὺς καταλόγους τῶν διευθύνσεων τῶν
παραληπτῶη
Ο Γιατιʹ χρησιμοποιήθηκαν φάκελοι μὲ τὴ
φίρμα τὴς «Ὁλυμπιακῆςη

Ο Ποιὰ προκαταβολὴ δόθηιέε οτὸν ιι. ς ’'·

Ἁποστολᾱτω Τηρηθηκε ὁ σχετικὸς ὅρος
της συμβάσεωςς
Ο Τι' κέρδη δὴλωσε άπὸ αὐτη τὴ δουλειὰ
στὴν Ἑφορία ὸ κ. Ἁποστολᾶτος, σύμφωνα

μὲ τὸν (ιχετιιξὸ ὅρο τὴς συμβάοεωιῃ
Ὑπάρχουν
κι
ἄλλες.
Θὰ
ἐπανέλθουμε
-ρ
έ
ζ'
στος Εὑρωπαὶος ρωτᾶε «ποιὰ φιλοξενὶω τοῡ Μπάμπαλη, τσῡ Καραπαναγιςίπη, τοῦ Κιούπη, τοῡ Λάμ- ’

πρου, τοῡ Μάλλιον, τοῡ Σπανοῦη Ἁλλη μιὰ ἀπορία δὶπλα στὸ «χώρα τῆς χαρᾱς κα') τιίς γαλήνηςμ

ἓὲιέρὶς -φάλαγγαη γιὰ τοὺς ὲπισκὲπτεςη Καί, τθιος, μὲσα σὲ πλαίσιο, μὲ κεφαλαίᾳι «ΠΟΙΟΝ ΚΟΡΟἾΔΕΥ-

16

λάβουμε δὲν λάβουμε ἀπαντήσεις...

0 -νειισντιεινε-.ζζ-,ἐ

01 K ΟΝ () M 1A

Oi φόροι τῶν πολλῶν στὴν
ὑπηρεσία τῶν λίγων
(...’Ὴ ΠΩΣ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΪΩΝ
ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΙἚΙΤΑΙ ΦΘΑΝΕΙ ΪΙΣ 200.000 APX.
KAI ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ TIZ...100.000!!)
τοῦ Κ. Κίτσου
Σύμφωνα με τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα τοῦ
Ὓπουργείου ΟἰκονομικιῖΝ οἱ ’Έλληνες
μισθωτοὶ εἶναι 01 £0v001’1118v01 τῆς ἐθνικής οἰκονομίας. "Av ὑπάρχει πρόβλημα
δικαιότερης κατανομῆς τοῦ ἐθνικοί) εἰσοδήματος, τὸ πρόβλημα δὲν ἀνακύπτει
ἀπὸ ἀδικίες σὲ βάρος τών μισθωτῶν, ἐργατῶν καὶ ὑπαλλήλ(ι)ν, ἀλλὰ τῶν ἐμποροβιομηχάνιι)ν. Oî ὁποῖοι, για τὸ οἰκονομικὸ ἔτος l974, ἐδήλωσαν συνολικο οἰκογενειακὸ εἰσόδημα 35.5 δισεκατομμυρια
δραχμές. Ἐνεῖ) οἱ μισθωτοί, 325.053,
σύμφωνα μὲ 10v (1910110 τῶν ([»ορολογικῶν δηλιί)οε(ι)ν που ὑποβλήθηκαν, ἔναντι
355.657 ἐμποροβιομηχανιιΝ, ἐδήλωσαν
οἷκογενειακο εἰσόδημα 61.1 δισεκατομμυριαὶ Δηλαδη, 9% λιγότεροι φορολογούμενοι ὲδηλ(ι)σαν εἰσόδημα κατὰ 70%
μεγαλύτερο.

Αὐτα τὰ νουμερα καὶ τα ποσοστα σημαίνουν μὲ ἁπλοῦς ἀριθμοὺς ὅτι τὸ μέσο
εἰσόδημα τῶν μισθωτῶν ποὺ ὑποχρεώνονται στὴν ὑποβολὴ φορολογικῆς δηλώσεως ἀνῆλθε τὸ 1973 σε 200.000 δραχμὲς, ἐνιῖ) τῶν ἑμποροβιομηχανυΝ σὲ
100.000! Α
Δὲν μπορεῖ κανεῑς να διαψευσει τὸ γεγονὸς ὅτι ὑπάρχοι-ν πολλοὶ βιοτέχνες,
ἔμποροι, ἐπαγγελματίες που μὲ δυσκολία
συγκεντρώνουν κάποιο εἰσόδημα που

τοὺς ἐπιτρέπει νὰ εγγραφοῡν καὶ αὐτοί
στὸν τιμητικὸ καταλογο ὅσων {1110x98—
ώνονται να πληρώσουν καὶ ἄμεσους (p0—
ρους, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς βαρύτατους ἔμμεσους. Εἶναι περίεργο, ἐντούτοις, πῶς
συμβαίνει ὥστε ἀπὸ τοὺς (ρορολογούμε- .
νους μισθωτούς, ποσοστὸ 6% μόνον ἔχει
εἰσόδημα κάτω τῶν 50.000 δραχμῶν τὸ
χρόνο, ἐνιῖ) τὸ ἁντίστοιχο ποσοστό, γιὰ
κείνους που ἀντλοῠν τὸ εἰσόδημά τους
ἀπὸ ἐμπορικὲς καὶ βιομηχανικὲς ἐπιχειρήσεις, φτανει στα 14%. Εἶναι, ἄρα,
ὑπερδιπλάοιο τὸ ποσοστὸ τῶν 0111109001ομηχανιιΝ, ἔναντι τῶν μισθοηῶν, ποὺ
ἔχουν εἰσόδημα 4.000 δραχμὲς τὸ μήνα.
Ἐπίσης -σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς
ἴδιας πάντα ἐπίσημης πηγῆς- τὸ ποσοστὸ
τῶν ἐμποροβιομηχάνων ποὺ τὸ είσόδημα
τους κυμαίνεται μεταξὺ 100.000 καὶ
1.000.000 δραχμῶν τὸν χρόνο, εἶναι
55%, ἐνῶ τῶν μισθωτῶν εἶναι 72,5%.
στοὺς ἀντίστοιχους συνολικοὺς ἀριθμούς.
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι 1.644 φορολογούμενοι, ἐμποροβιομήχανοί δηλωσαν εἰσόδημα
μεγαλύτερο τοῦ ἑνὸς ἑκατομμυρίου δραχμῶν τὸν χρόνο, ἐνῶ ἀντίστοιχη δήλωση
εκαναν μόνο 128 μισθωτοί. Θὰ 010111111111θεῖ, ἐνδεχομένως, ἡ ἀπορία ἂν ὑπαρχουν
μισθωτοὶ μὲ εἰσόδημα μεγαλύτερο ἀπὸ

ἑκατὸ χιλιάδες δραχμὲς τὸ μήνα. Δυστυχ(ῖ)ς για τὰ μισθολογικὰ μας πράγματα. η
ἀπορία 0d ’πρεπε να διατυπ(ι)(>)εῖ κατὰ
ἀντίστροφο τρόποῑ Μόνο 128 εἶναι οἱ μισθωτοὶ με εἰσόδημα ἑνὸς ἑκατομμυρίου
τὸν χρόνω
Φαίνεται, ὅμως, ὅτι δὲν εἶναι μόνον οἱ
πλούσιοι ἀπὸ ἐμποροβιομηχανικὲς δραστηριοτητες, ἀλλὰ ἀπὸ κάθε δραστηριότητα,ποὺ μποροῡν να ἀποκρύπτουν εἰσοδηματα. Ἀρκεῖ να εἶναι πλούσιοι. Γιατὶ
οἱ μικροὶ καὶ μεσαῐοι εἰσοδηματίες, σὲ
ὁποιαδήποτε κατηγορία καὶ ἂν ἀνήκουν.
δὲν καταφὲρνουν νὰ τοὺς μιμηθοῡν. Ἡ
(ῃιορολογικὴ τσιμπίδα τοὺς συλλαμβάνει
ἀδυσώπητα. Αὐτὴ ἡ ἀλήθεια, ὅτι δηλαδή
οἱ μισθωτοὶ, δηλώνουν εἰσόδημα μεγαλυτερο ἀπὸ τῶν ἐμποροβίομηχανων, δίνει
κατὰ πολὺ ἐναργῆ τροπο τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς τρομερῆς ἀδικίας στὴν κατανομὴ τοῦ εἰσοδήματος καὶ κονίορτοποιεῐ
τὸν μύθο ὅτι τὸ κράτος, μὲ τὰ δημόσια
οἰκονομικὰ, τὸν προϋπολογισμὸ δηλαδή,
ἀνακατανεμει τὸ ἐθνικὸ εἰσόδημα μέσω
τῆς φορολογίας. Φορολογουνται, λέει ὁ
μῦθος, οἱ πλούσιοι καὶ ἒτσι βρίσκονται τὰ
κεφάλαια ποὺ ἐκτελοῦνται ἔργα κοινωνικής προνοίας ὑπὲρ τῶν φτωχῶνέ

Προκὺπτει, ἀπὸ ἐπίσημα, ἐπίσης, στοιχεῖα τῆς Ἐθνικῆς Στατιστικῆς Ὑπηρε-

17

()Ι Κ ON () M ΙΑ

σίας ὅτι τὸ νέο εἰσόδημα ποὺ παράγεται
κὰθε χρονο ἀπὸ βιομηχανικὲς καὶ γενικὰ
μεταποιητικὲς δραστηριότητες κατανέμεται κατὰ 65% περίπου ὑπὲρ τῶν ἐπιχειρηματιῶν καὶ κατὰ 35% μόνον ὑπὲρ τῶν
ἐργαζομένων. Αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη διανομὴ τοῦ εἰσοδήματος ποὺ προέρχεται
ἀπ’ αὐτὸν τὸν τομέα. Καὶ ἀποκαλύπτει
κατάφωρα πόσο ἀδικη εἶναι. Ἀφοῠ οἱ
ἀριθμητικὰ λιγότεροι -οἰ ἐπιχειρηματί· ες- καρπώνονται τὸ μεγαλύτεροποσοστὸ
τοῦ εἰσοδήματος.
eH φορολογία -ἡ διαδικασία γιὰ τὴν
ἀνακατανομὴ τοῦ εἰσοδήματος- ἐπιτείνει
τὴν ἀρχικὴ ἀδικία. Ἀφοῦ, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς τοῦ Ὑπουργείου
Οἰκονομικῶν, οἱ ἐπιχειρηματίες ἐξακολουθοῦν νὰ συμμετέχουν στὸν σχηματιομὸ τῶν φορολογικῶν ἐσόδων τοῦ κράτους κατὰ μικρότερο ποσοστὸ ἀπὸ αὐτὸ
τῶν μισθωτῶν. Τοῦτο σημαίνει ὅτι ἡ ἐμμεση ἐνίσχυση τοῦ εἰσοδήματος τῶν

Περιφερειακὴ
ἀνάπτυξη ’

Τὰ μέτρα

γιὰ τὶς
παραμεθόριες
περιοχὲς
Τοῦ Μ. Νικολινάκου
18

τὰ μικρότερα είσοδήματα, καὶ κατὰ δεύτερο λόγο ἀπὸ τὴν ἀμεση φορολογία τοῦ
εἰσοδηματος τῶν ἐργαζομένων; (Ὀταν,
δηλαδή, ἀπὸ τὸ τμῆμα τοῦ εἰσοδήματος
τῶν ἐργαζομένων ποὺ τοὺς ἀφαιρεῖ ἡ φορολογία, πληρώνονται οἱ δαπάνες γιὰ τὴν
παιδεία; Δαπόινες ποὺ θὸι μποροῠσαν νὰ
τὶς πληρῶνουν ἀπ’ εὐθείας οἱ ἐργαζόμενοι ἀν δὲν τοὺς φορολογοῡσε τὸ κράτος;
"Ag ἀφησουμε ὅτι ἡ κραυγαλέα ἀνεπάρκεια τοῦ δημοσίου νὰ ἐξασφαλίσει ἱκανοποιητικὴ ἐκπαίδευση σὲ ὅλο τὸν σχολικής ἡλικίας πληθυσμὸ τῆς χώρας, ἔχει
σὰν φυσικὸ ἐπακόλουθο τὴν ἵδρυση ἰδιωτικῶν ἐκπαιδευτηρίων, ποὺ ἀπορρο(ροῠν τὸ μισὸ περίπου τῶν μαθητῶν τῆς
δημοτικῆς καὶ μέσης ἐκπαίδευσης, καὶ
ὅχι, φυσικά, δωρεάν. Οἱ ἐργαζόμενοι,
ἑπομένως, ἐνῶ φορολογοῦνται για να ἐξ·
ασφαλίζει τὸ κράτος στὰ παιδιά τους δωρεὰν ἐκπαίδευση καὶ βιβλία, ὑποχρεώνονται νὰ πληρώνουν καὶ για τὴν ἐκπαίδευση καὶ για τὰ βιβλίαΓ
”Οταν τὸ πενταετὲς πρόγραμμα οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως ποὺ ἐξήγγειλε ὁ κ.

ἀσθενεστέρων οἰκονομικὰ ἐργαζομένων,
ποὺ συντελεῖται μέσω τοῦ κράτους, χρηματοδοτεῖται κυρίως ἀπὸ τοὺς ἐργαζόμενους πάλι καὶ ὅχι ἀπὸ τοὺς ἐργοδότες. Ἡ
πιὸ ἐντυπωσιακὴ ἀνακολουθία τοῦ κράτους στὴν ἐκπλήρωση τῆς κοινωνικῆς του ,Πρωθυπουργὸς στὴν ’ὁμιλία του στην
αὐτῆς ἀποστολῆς, γίνεται μὲ τὴ λεγόμενη
Ἕκθεση τῆς Θεσσαλονίκης τάσσει σὰν
δωρεὰν παιδεία.
ἕνα ἀπὸ τοὺς κὺριους στόχους του τὴν
“Υποτίθεται ὅτι ἡ δωρεὰν χορήγηση βιἀποκατάσταση δίκαιης κατανομῆς τοῦ
βλίων καὶ ἡ μὴ πληρωμὴ σπουδάστρων,
ἐθνικοῦ εἰσοδήματος, ἡ μεταβολὴ τοῦ σηγίνεται ἀκριβῶς γιὰ να μποροῦν τὰ παιμερινοῦ φορολογικοῦ καθεστῶτος συνδιὰ τῶν ἐργαζομένων νὰ ἔχουν ἴσες εὐιστᾶ προϋποθεοη «ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ»
καιρίες γιὰ μόρφωση ’μὲ τὰ παιδιὰ τῶν
γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς ἐπιδιωξεως αὐτῆς.
πλούσιων πολιτῶν, ἀρα νὰ ἐχουν καὶ τὰ
Γιατί, ἂν τὸ κράτος δὲν ἀποκαταστήσει
πρῶτα ἴσες εὐκαιρίες ἀναδείξεως στὸν
καθεστὼς δικαιοσύνης σὲ ὅ,τι ἀφορά τη
ἐπαγγελματικὸ ἢ τὸν ἐπιστημονικὸ βίο μὲ συμμετοχὴ τῶν πλουσιώτερων εἰσοδηματὰ δεύτερα. Ἀλλὰ πῶς μπορεῖ νὰ θεμελιτιῶν στὴ συγκέντρωση τῶν εἰσπράξεων ,
ωθεῖ ὁ ἰσχυρισμὸς περὶ δωρεὰν παιδείας,
τοῦ προϋπολογισμοῦ, θὰ ἀποδείξει ὅτι
ὅταν τὰ κρατικὰ ἐσοδα τὰ ὁποῖα χρημαεἶναι παράγοντας ἐντελῶς ἀνίσχυρος νὰ
τοδοτοῦν τὶς σχολικὲς δαπάνες σχηματίἐπιβάλει, μέσω τῆς ἀμοιβῆς τῆς ἐργασίας,
ζονται κατὰ πρῶτο λογο ἀπὸ τοὺς ἐμμετὴ δίκαιη διανομὴ τοῦ ἐθνικοῡ εἰσοδήμασους φόρους, ποὺ βαραίνουν, ἀναλογικά,

mg” K. Κίτοος

Στα τέλη τοῦ περασμένου μήνα ἡ κυβέρνηση ἐξάνγειλε μέτρα ἐνίσχυσης τῆς οἰκονομικῆς ἁνάπτυξης τῶν νομῶν Ἕβρου, Ροὸόπης, Ξάνθης,
Χίου, Μυτιλήνης, Σάμου καί Δωδεκανήσου. Δεν ξέρω τί σκέπτεται ή
κυβερνηση για τὴν περιφερειακὴ ἁνάπτυξη νενικότερα. Ἴσως τοῦτο
εἰναι θέμα που θα πρέπει νά περιμένει κανεῑς τὸ πρόγραμμα πού ἔχει
ἀναγγελθεῑ για να τὸ ὁεῐ στὸ σύνολό του.
Δὲν ξέρω ἐπίσης τί κριτήρια χρησιμοποιήθηκαν για τὴν ἑπιλογὴ
τῶν περιοχῶν αὐτῶν, οὔτε ἂν ὑπάρχουν σχέὸια μὲ βάση μιά προτεραι- j
οτητα. Με οἰκονομικὰ κριτήρια, ὁὲν ξέρω ’ἂν οἱ περιοχες αὐτὲς εἰναι
ἑκεζνες που ἔχουν προτεραιότητα. Τὸ κριτήριο ποὺ ἔχει χρησιμοποιηθει για την ἐπιλογη τῶν περιοχῶν αὐτῶν εἶναι καθαρά πολιτικά
Προκειται για περιοχὲς ποὺ συνορεύουν μὲ τὴν Τουρκία ἢ ἔχουν καὶ
πληθυσμο τουρκικῆς ἐθνικότητας. Τοῦτο ἔχει σημασία για τὴν ἐκτίμηση των μέτρων ποὺ ἀναγγὲλθηκαν. Δὲν πρόκειται δηλαδὴ νιὰ πρόγραμμα οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης, ἀλλά γιὰ πρόγραμμα ποὺ ἀποβλέπει
σε στοχους εξωοικονομικούς. Δὲν κρίνω τοὺς στόχους. Οἱ στόχοι εἶναι ’,ἦ
σωστοι. Απλως τοὺς ὁιαπιστώνω. Ἐκεῖνο ποὺ θέλω νά ὑπογραμμίσω t};
με το σημειωμα αὐτό εἰναι ὁρισμένα προβλήματα που μπαίνουν ἀπὸ
ἴον μηχανισμοκκαπιταλιστικῆς σώρευσης στὴν Ἑλλάδα καθὼς καὶ ἐἰς ἶ
αντιφασεις που παρατηροῦνται. Δυό παρατηρήσεις ἔχουν σημασία στὸῗίῗὲῗ·
πλαίσιο αὐτό.

ΟΙΚΟΝ 0M IA
‘H μία εἶναι γενικῆς φύσης, ‘H καπιταλιστικὴ ἀνάπτυξη ἔχει τοὺς δικούς της
νόμους. Τὸ κεφάλαιο ἐπενδύεται ἐκεῖ
ὅπου ἡ ἀξιοποίησή του εἶναι ἡ μεγαλὺτερη καὶ ἡ πιὸ ἀσφαλής. Αὐτὸ σημαίνει
ὅτι τὸ κεφάλαιο ἐπενδυεται ἐκεῖ ποὺ τὸ
κράτος ἔχει δημιουργὴσει 51‘] σωστὴ ὑποδομὴ για τὴν αξιοποίηση τοῦ κεφαλαίου.
Σημαίνει ἐπίσης ὅτι τὸ κεφάλαιο ἐπενδὺεται ἐκεῖ ποὺ ἡ ἀγορὰ δίνει δυνατότητες
για τὴν πραγματοποίηση κερδῶν, καὶ μάλιστα στὸ πιὸ ψηλὸ ποσοστὸ 3501‘) εἶναι
δυνατό. "Av παρακολουθήσει κανεὶς τὴν
Κοινὴ Ἀγορα στὸ σὺνολό της, θα δεῖ πὼς
ἡ ἀνάπτυξη ἔχει γίνει πάνω στὸ ἄξονα
τῶν ποταμῶν Ρηνου-Ρόν, ποὺ κινεῖται
ἀπὸ τὸ Βορρα, τὴν Ὀλλανδία, πρὸς τα
νοτιοανατολικά, 51‘] βόρειο Ἰταλία. Κι
ἀπὸ τὶς δυὸ πλευρὲς τοῦ ἄξονα αὐτοῦ
βρίσκονται οἱ καθυστερημένες περιοχές,
051‘] Γ αλλία τὸ λεγόμενο μασὶφ σαντραλ
καὶ τὸ νοτιο-δυτικὸ τμῆμα τῆς χώρας, στὴ
Γερμανία οἱ περιοχὲς ποὺ συνορεύουν μὲ
τὴν Ἀνατολικὴ Γερμανία, στὴν Ἰταλία, ἡ
Σαρδηνία, καὶ ὁ Νότος, τὸ πιὸ κλασικὸ
παράδειγμα. Τὸ πρόβλημα τῆς ἀνισόμερης ἀναπτυξης εἶναι ἕνα ἀπὸ τα πιὸ
σπουδαῖα 3501‘) ἀντιμετωπίζει ἡ Κοινὴ
Ἀγορά. Παρὰ τα μέτρα 3501‘) ἔχουν ληφθεῐ
κατα καιροὺς ἀπὸ τὶς διαφορες κυβερνήσεις δέν ἔχει γίνει δυνατὴ ἡ ἀνάπτυξη τῶν
περιοχῶν αὐτῶν. Για τὸ θέμα μας ἔχει
ἰδιαίτερη σημασία ἡ περίπτωση τῆς Δυτ.
Γερμανίας, ὅπου έγινε προσπάθεια ἀνάπτυξης τῶν ἀνατολικῶν περιοχῶν 3501‘)

> συνορεύουν 0‘8 τὴν Ἀνατολικὴ Γερμανία
ἀπὸ καθαρὰ πολιτικοὺς λόγους. Χωρὶς
έπιτυχία. Μποροὺμε να βγάλουμε ἕνα
συμπέρασμα έδῶ, 3501'), λόγω τοῦ μικροῦ
χώρου 3501‘) έχουμε στὴ διάθεση μας, φαίνεται κάπως ἀξιωματικό, ἀνταποκρίνεται
ὅμως στην πραγματικότητα; Ἡ περιφερειακὴ ἀνάπτυξη ὁὲν ἔχει ὑπάρξει ποτὲ
μέχρι τώρα οτόχος τοῦ κεφαλαίου, οὔτε
συνὸἑεται ἄμεσα μὲ τὰ συμφέροντά του,
Τὸ κεφαλαιο ἐπενδὺεται, ἀξιοποιεῐται,
ἐκεῖ ποὺ οἱ συνθῆκες σώρευσης εἶναι εὐνοϊκές, ὅπως ἀναφέρθηκε πιὸ πάνω. Κινεῐται πρὸς ἀλλους γεωγραφικοὺς χώρους, μόνον ὅταν ἀκριβῶς οἱ συνθῆκες
ἀξιοποίησής του εἶναι εὐνοϊκές, ἢ ὅταν
χειροτερεύσουν στα κέντρα τῆς μέχρι
τώρα ἀξιοποίησής του. Αὐτὸς εἶναι βασικα ὁ νόμος τῆς ἀνισόμερης ἀνάπτυξης
στὸ χῶρο. Ἐνδιαφέρον για μια ἰσόρροπη
περιφερειακὴ ἀνάπτυξη έχουν μόνον οἱ
ἀγροτικὲς μάζες καὶ οἱ ἐργαζόμενοι μιᾶς
περιοχῆς, πάρα πέρα οἱ μικροβιοτέχνες.
Τοῦτο »ἔχει σημασία μεγάλη, γιατὶ μᾶς δίνει τὴ βάση ἀπὸ τὴν ὁποία ξεκινάει μια
περιφερειακὴ πολιτικὴ οἰκονομικῆς ἀνά“ «_ πτυξης, τὴν πολιτικὴ βάση, καὶ μετὰ γιατὶ

ἶ μᾶς δίνει καὶ τὸ λόγο ἢ τὰ ὅρια ἀποτυχίας
'_ ,ἢ ἐπιτυχίας μιᾶς τέτοιας πολιτικῆς. Τὸ
. πιὸ κλασικὸ παράδειγμα για ὅλα αὐτὰ ὁ

» ἰταλικὸς Νότος.

ι __ Ἡ δεύτερη παρατήρηση ἀφορᾶ τὴν
Ἑλλάδα. ‘O νόμος τῆς ἀνισόμερης ἀνάᾈπτυξης στὸ χῶρο έχει λειτουργήσει μέχρι
τώρα ἄτεγκτοι, μὲ συγκέντρωση τῆς οἰκο’ μικῆς ὃραστηριότητας στὸ λεκανοπέ-

ται ἀκόμα καὶ στεγαστικα δάνεια μὲ εὑνοϊκοὺς ὅρους. Πάρα πέρα ἀνακοινωθηκε ἡ δημιουργία νέων κεντρικῶν καὶ
περιφερειακῶν ὑπηρεσιῶν ποὺ θα ἀναλάβουν τὴν ἑκτέλεση καὶ έπίβλεψη τῶν
μέτρων αὐτῶν. Τὸ βασικὸ ποὺ λείπει στίς
κυβερνητικὲς δηλώσεις εἶναι ποια θα εἶναι ἡ κυβερνητικὴ πολιτικὴ ὅσον ἀφορᾶ
τὴν ὑποδομή, ποιὸ τὸ ὕψος καὶ τὸ χρονικὸ πλαίσιο τῶν δημόσιων ἐπενδύσεων
στὶς περιοχὲς αὐτές. Δρόμοι, τηλεπικοινωνίες, σύνδεση μὲ τὸ κέντρο, διευρυνση
τῆς ντόπιας ἀγορᾶς, κατοικίες, σχολικὴ
ὑποδομή, ἀκόμη καὶ πολιτιστικὴ δομή,
δομὴ κουλτοὺρας γενικότερα, αὑτὲς εἶναι
οῖ βασικὲς προὺποθέσεις για τὴν ἐπιτυχία
μιᾶς περιφερειακῆς πολιτικῆς. Τὸ σπάδιο τῆς Ἀττικῆς βασικά. Εἶναι χαρακτη01.00 τῆς ἀπομόνωσης, τοπικής καὶ χρονιριστικὸ πὼς κι αὐτὲς οἱ μεγάλες 83581161)— κής. Πάρα πέρα ἡ ἐνίσχυση ἐκείνων τῶν
σεις ποὺ γίνανε - όσες γίνανε - ἀπὸ τὴ
οἰκονομικῶν δραστηριοτήτων ποὺ συνχοὺντα, γίνανε κοντα στὴν Ἀθήνα. Τὸ
δέουν τὴν περιοχὴ 0‘8 τὸν ὑπόλοιπο κορμὸ
μεταπολεμικα γνωστὸ φαινόμενο τοῦ
τῆς οἰκονομίας, ὑπὸ τὴν έννοια ὅτι οἱ
«ὑδροκεφαλισμοῦ τῆς Ἀθήνας» ποὺ συνπεριοχὲς αὐτὲς γίνονται προμηθευτὲς
εχίζεται. Δημιουργήθηκαν στὸ μεταξὺ ὁρισμένων προϊόντων στὴν ὑπόλοιπη οἰκαὶ μερικοὶ ἄλλοι πόλοι, βασικα 051‘] κονομία, τα ὁποῖα εἶναι ἀπαραίτητα ’γι’
αὑτὴ καὶ δὲν μπορεῖ να τα πάρει ἀπὸ ἀλΘεσσαλονίκη, καὶ μερικα στὴν Πάτρα,
ἴσως, μείναμε ὅμως πόλοι μέσα σὲ έρημιά. λοῦ.
Τώρα ἴσως δημιουργεῖται κι ἀλλος ἕνας
Λείπει έτσι τὸ πλόινο τῆς κρατικῆς
πόλος στὴν Καβάλα, κατὰ τὴν έκταση
δραστηριότητας στὶς περιοχὲς αὐτές.
3501‘) θα λειτουργήσει ἡ βιομηχανία τοῦ
Τουλάχιοτον ἀπὸ τὶς ἀνακοινώσεις 3501‘)
πετρελαίου.
δημοσιεὺθηκαν στὶς ἐφημερίδες. Τὸ θέμα
Δὲν εἶναι δυνατὸ να ἐξηγήσουμε έδῶ
έτσι εἶναι κατα πόσον ὑπάρχει κίνδυνος τοὺς λόγους γι’ αὑτὴ τὴν ἀνισομέρεια τῆς
καὶ στὴν Ἑλλάδα ἕνας τέτοιος κίνδυνος
ἀνάπτυξης στὴν Ἑλλάδα. Γενικα ἐφαρδὲν εἶναι καθόλου φανταστικός - ἀπὸ τα
μόζεται κι έδῶ ἡ διατύπωοη τοῦ νόμου
προνόμια - κίνητρα 3501‘) θεσπίζονται να
ποὺ ἓγινε πιὸ πάνω, ὅτι ἡ καπιταλιστικὴ
έπωφεληθοὺν μερικοὶ ἰδιῶτες πάλι, χωρὶς
σώρευση στὴν Ἑλλάδα ἀκολούθησε τὴ
να ὲπωφεληθοῠν οἱ περιοχές, Παραδείνομοτέλειά της, τα συμφέροντα τοῦ κεγματα ἄπειρα ὑπάρχουν ἀπὸ ανάλογη
φαλαίου, ἐνῶ τὰ συμφέροντα τῶν ἄλλων
πολιτικὴ τῆς χούντας στὸν τουριστικὸ 50δμάδων τοῦ πληθυσμοὺ δέν έπιβλή θηκαν, μέα. K5 ἂς μὴ βιαστεῐ κανείς να πεῖ πὼς
δὲν μπόρεσαν να έπιβληθοῦν πολιτικά.
αὐτα δέν γίνονται 0‘8 Δημοκρατία. Τέτοιες ἐπιπολαιότητες δὲν έπιτρέπονται.
Ἔτσι δὲν εἶναι περίεργο ὅτι στὴν οὐσία
δὲν έχει ὑπάρξει μέχρι τώρα συνεπὴς
Πάρα πέρα θα πρέπει να τεθεῖ βασικα τὸ
περιφερειακὴ ἀναπτυξιακὴ πολιτική, ἂν
ἐρώτημα, κατα πόσον ἡ οἰκονομικὴ βάση
ἐξαιρέσει κανεὶς τα ἀντίστοιχα κεφάλαια
τῶν περιοχῶν αὐτῶν δίνει τὴ βεβαιότητα
ποὺ φέρουν ἀνάλογη ἐπιγραφὴ στα προγια μιαν ἀνάπτυξη σύμφωνη μὲ τὶς προγράμματα ποὺ ἔχουν δημοσιευθεῐ ἀπὸ τὶς
θέσεις τῶν ἐμπνευστῶν τῶν ἀναγγελθένδιάφορες κυβερνήσεις κατὰ καιρούς. Τὸ
των μέτρων, ὑπὸ τὴν ἔννοια τοῦ κατα πόγεγονὸς δὲ ὅτι στὴ φάση αὐτὴ τῆς 150355- σον θα ἀντιδράσει θετικα τὸ κεφάλαιο,
ταλιστικής ανάπτυξης τῆς χώρας μας
ὥστε να κινηθεῖ μια αὑτόνομη διαδικασία
παρατηρεῖται μιὰ τάση ἐπέκτασης τῆς οἰσώρευσης, ἤ, ἀφοῦ εἶναι δοσμένη ἡ ἐξωοικονομικὴ στόχευση τοῦ προγράμματος
κονομικῆς δραστηριότητας καὶ σὲ ἄλλες
περιοχὲς ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, ὀφείλεστὶς συγκεκριμενες περιοχές, θα εἶναι
ται στὴ γενικὴ διεύρυνση τῆς ὑποδομῆς
ἀναγκασμένο τὸ κράτος τὸ ’5'650 να ἀνα3501‘) ἔχει γίνει στα τελευταῖα δεκαπέντε
λάβει τὶς πρωτοβουλίες. Περιφερειακὴ
ἀνάπτυξη μὲ βάση τοὺς κανόνες If]; καχρόνια καὶ σὲ μια τάση ένοποίησης, καὶ
ἄρα διεύρυνσης καὶ τῆς ντόπιας ἀγορᾶς
πιταλιστικῆς σῶρευσης δὲν εἶναι ἱστορικὰ γνωστὴ. Σὲ τελευταία ἀνάλυση ἡ
καὶ τῆς ἀγορᾶς τοῦ ὲξωτερικοῦ, τάση ποὺ
περιφερειακὴ ανάπτυξη εἰναι δουλεια
ὲκφράζεται στὶς ὲξαγωγές. Ἡ διάχυση
τῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητας στὸν ἑλ- τοῦ κ ἁτους. Τὸ θέμα εἶναι πόσο «κράτος» ειναι ἀπαραίτητο καὶ ἂν ὑπάρχει ἡ
ληνικὸ χῶρο, ποὺ παρατηρεῐται σὰν τάση
πολιτικὴ θέληση γι’ αὑτό, Καὶ στὶς παρα051‘] φάση αὐτή, δὲν ἦταν ἑπομένως τὸ
μεθόριες περιοχές, ἰδιαίτερα μὲ τὴ στόσυγκεκριμὲνο ἀποτέλεσμα μιᾶς συγκε· χευση ἀπὸ τὴν ὁποία ξεκινάει τὸ πρόκριμένης περιφερειακής πολιτικῆς.
Σχετικα τώρα μὲ τὰ μέτρα για τὶς
γραμμα 3501‘) ἀναγγέλθηκε, χρειάζεται
παραμεθόριες περιοχές, πρέπει να 35090— πολὺ «κράτος». Τοῦτο ὅμως δὲν φαίνεται
να ἔχει προβλεφθεῖ, γιατὶ δὲν ἔχει κατατηρηθεῐ τὸ ἑξῆς ὅτι παρέχονται κίνητρα
νοηθεῖ. Καὶ ἡ ἀντίφαση αὐτὴ θα γίνει ἓν·
πρωτοφανῆ οτὸ ἰδιωτικὸ κεφάλαιο για τὴ
τονη ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ θα ἀρχίσει ἡ
διενέργεια ἐπενδύσεων, θεσπίζονται φοἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματος.
ρολογικὲς ἀπαλλαγές, καταργοῦνται
γραφειοκρατικὲς διατυπώσεις, παρέχονΜάριος Νικολινὰκος
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τοῦ l'. Νησιώτη

Αἰγαιῑκὸ - Κυπριακὸ
Καὶ πάλι στό Μετερνίχο ἑπιτράπηκε ν’ ἁρπάξει τη σκυτάλη, στὸν τελευταῖα,
ὅπως ἐλπίζει, γύρο. Τὴν ἑπομένη τῶν κρυσταλλικῶν θέσεων τοῦ Γάλλου προέὸρου, ποὺ χαράσσαν τη γραμμὴ πλεύσεως γιά τὴν ἑλληνικη καὶ κυπριακὴ
ἡγεσία, παρενέβηκε κεραυνοβόλα ὁ Δρ Κίσσινγκερ. Ἀνέβηκε, πρῶτος, orà
βῆμα τῆς Γενικῆς Συνέλευσης τοῦ ΟΗΕ, παραθέτοντας τοὺς πέντε ὅρους του,
μὲ ἀπαίτηση ἐλαφρῶν ὑποχωρήσεων ἐκ μέρους τῆς ὁιεθνῶς ἀπομονωμένης
’Ἀγκυρας καὶ ἐπίὸειξη «εὐσπλαχνίας» πρὸς τοὺς Κύπριους πρόσφυγες. Μακάριος καὶ Μπίτσιος, δυστυχῶς, αἰφνιὸιάστηκαν καὶ ἀπερίσκεπτα παραδέχτηκαν τὰ θετικὰ σημεῖα, παραγνωρίζοντας τὰ ἀρνητικά, s’ch οἵ ὁιεθνεῖς
κύκλοι τοῦ ΟΗΕ προειὸοποιοῦσαν γιά τὶς ἀοριστολογίες τῶν πέντε σημείων.
Εὔκολα, μὲ τὴν έκφραση τῆς ἱκανοποίησης τῆς έλληνικῆς καὶ κυπριακῆς ἀντιπροσωπείας ἀπὸ τὴ «μεταστροφὴ» τῆς
ἀμερικανικῆς διπλωματίας, ἐξασφαλίστηκε καὶ ἡ μεταστροφὴ τοῦ Κογκρέσσου
γιὰ ἐπανάληψη (έστω μερικὴ) τῆς βοηθειας πρὸς τὴν Τουρκία, ένῶ στὴν ’Ἀγκυρα εἶχε δοθεῐ ἡ ἐντολὴ να κρατᾶ ἀνοιχτὴ τὴν ἀπειλὴ γιὰ τὴν ἀνακήρυξη τοῦ
ἀνεξάρτητου τουρκοκυπριακοῡ Κρατους
καὶ νὰ προβάλλει τὸ ἀτού της γιά τὸ Αἰγαῖο. Μὲ έκὸηλώσεις, ἀπὸ τὴ μία καλῆς θέλησης, καὶ τρόμου ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἔπρεπε
νὰ δημιουργηθεῐ κατάσταση ἀμηχανίας
τόσο στὴν ἓλληνική, ὅσο καὶ στὴν ἑλληνοκυπριακὴ ἡγεσία, ένῶ 0’ ὅλο τὸν ἄλλο κόσμο τῶν Ἑνωμένων Ἐθνῶν νὰ διαπλατυνθεῖ ἡ πεποίθηση ὅτι μόνο ἡ Βάσιγκτον
εἶναι ἱκανὴ νὰ ὁδηγήσει ἀπὸ εἰρηνικὸ
ὁρόμο τὰ προβλήματα πρὸς τὴ λύση τους.
Τὴν ’ἴδια μέθοδο, ἀπομονώνοντας τὴν
ἄλλη ὑπερὸύναμη, εἶχε ἀρχίσει νὰ ἐφαρμόζει στὸ μεσανατολικό, ὁ πανοῦργος
ὑπερδιπλωμάτης, μεταστρέφοντας τὸ
Σαντὰντ πρὸς τὰ δίχτυα τῆς Βάσιγκτον
καὶ μετατρέποντας τὶς Ἀραβο - ισραηλίτικες ἀντιθέσεις σὲ ένὸοαραβικὲς ἀντιθέσεις.

Φανερὴ ἡ παγίδα. Καὶ ὁ έκφοβισμός.
Καὶ ὅσον ἀφορᾶ τὸ αἰγαιϊκὸ εἶναι εὐχάριστο τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση, μέσα σὲ μιὰ νότα ποὺ διακρίνεται ἀπὸ ὁιαλλαχτικὸ καὶ εἰρηνικὸ πνεῦμα, ἀποκαλύπτει μὲ ἰσχυρὰ ἐπιχειρήματα
τὸ ἀλλοπρόσαλλο καὶ τὴ στρεψοδικία τῆς
τουρκικῆς ὃιπλωματίας, ὑποδεικνύοντάς
της ὅτι ἡ πόρτα (παραδεχτὴ μὲ προηγούμενη συμφωνία καὶ ἀπὸ τὶς δυὸ πλευρὲς)
τοῦ δικαστηρίου τῆς Χάγης παραμένει
ἀνοιχτη ἀναμένοντας τοὺς ἀντιδίκους.
Ὅμως, ὅσον ἀφορᾶ τὸ Κυπριακό, εἶναι

20

θλιβερὸ νὰ βλέπει κανεὶς ὁτι τὸ τέχνασμα
τοῦ Κίσσινγκερ ἔχει ὃιευκολυνθεῖ τόσο
ἀπὸ τὸν πρόεὸρο Μακάριο ὅσο καὶ ἀπὸ
τὸν Ἕλληνα ὑπουργὸ τῶν ἐξωτερικῶν.
Ἡ προσπάθεια τῆς ἀμερικανικῆς διπλωματίας, μὲ μόνο σκοπὸ νά λησμονηθοῦν οἱ θέσεις τοῦ Βαλερὺ Ζισκὰρ Ντ’
Ἐσταὶν νὰ βγεῖ τὸ Κυπριακὸ ἔξω ἀπὸ τὰ
πλαίσια τοῦ. ΟΙ-ΙΕ καὶ νὰ παραμένουν στα
χέρια τῆς Βάσιγκτον ὅλες οἱ πρωτοβουλίες καὶ ὁιεργασίες, πρέπει νὰ θέσει σὲ
συναγερμὸ ὁλόκληρο τὸν έλληνισμό. Τὰ
προαναγγελθέντα πηγαινε - έλα (Λευκωσία - ’Ἀγκυρα - Ἀθήνα) τοῦ Δρος Κίσσινγ-κερ, μὲ προπομπὸ τὸν Σίσκο, μὲ ὀργὴ
ἂς ἀπωθηθοῦν. Γιὰ κάθε Ἕλληνα εἶναι
τόσο γνωστὰ ἀπὸ τὴ φρίκη ποὺ δημιούργησαν στὶς παραμονὲς τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς. Αὐτὸ τὸ ἀμερικανικὸ πήγαινε έλα εἶναι ποὺ προκάλεσε τὴν κατάρρευση
τῆς ἀνεξάρτητης, ἁκέραιας καὶ ἀδέσμευτης Κυπριακῆς Δημοκρατίας.
Ἡ ὁμιλία τοῦ προέδρου Μακαρίου,
κατὰ τὴν Τρίτη, 7 τοῦ Ὀκτώβρη παρουσιάζει, εὐτυχῶς, μιά ἀπαγκίστρ(ι)ση
ἀπὸ τήν πλεκτάκή τοῦ Μετερνίχου. Ἔντονα καταγγειλε τὴν προσφιλῆ, γιὰ τοὺς
νατοϊκούς, ὁιζωνική, ποὺ ἀσφαλέστατα
ὁδηγεῖ πρὸς τὸ ὃιαμελισμό, μὲ παραπέρα
καθοὸο τοῦ Ἀττίλα πρὸς ὁλόκληρη τὴν
Κύπρο καὶ τὰ ἀνατολικὰ νησιὰ τοῦ Aïγαίου.- Παρουσίασε, ἀκόμη, ἐμμονὴ στὴ
ὁιεθνοποίηση τοῦ προβλήματος καὶ ζήτησε να ληφθοῡν ἐπείγοντα καὶ ἀποτελεσματικά μέτρα για τὴν ἐδαφικὴ ἀκέραιότητα καὶ ἀνεξαρτησία τῆς Κυπριακής
Δημοκρατίας, μὲ πλήρεις ὁιεθνεῖς ἐγγυησεις. “
Εἶναι αὐτὴ ἡ μόνη γραμμὴ γιὰ τὴν ὀρθὴ
λύση. Πάνω σ” αὐτή, ’πεισματικὰ καὶ μὲ
ριι)μαλεόιητα, ἀς ἐμμένει ὅλος ὁ Ἑλληνι-

σμός. ὅσο πολλοὶ κι ἀν θα ’ναι οἱ νέοι
σκόπελοι, κι ὅσο μακρόχρονα κι ἂν χρειαστεῐ να συνεχιστέῐ ὁ ἀγῶνας. ποὺ πρέπει
ὁπιιισὸήποτε να ὁδηγήσει στὴν ἀπώθηση
τοῦ “Αττίλα. στῆν ἀποκατασταση τῆς
ἐλευθερίας καὶ τὴν ἐξασηάλιση τῶν δικαίων τοῦ καταπονεμένου Κυπριακοῠ
λαοῦ.
Κι ἂν τότε ἡ ἀμερικανικὴ ὁιπλωματία,
μὲ σύμμαχό της τὴ χούντα καὶ μὲ τὴν
ἀτολμία τοῦ Κρεμλίνου, εἶχε ὅλη τὴν εὐχέρεια νὰ ὃημιουργήσει τὴ συμφορά, σήμερα τὸ σκηνικὸ μέσα στὸ ὁποῖο μπορεῐ
νὰ κινηθεῐ ἡ έλληνικὴ καὶ ἡ έλληνοκυπριακὴ ὃιπλωματία εἶναι ἐντελῶς διαφορετικό. Ἔχει ἀξιόλογες πλάτες νὰ στηριχτεῖ
καὶ πολλοὺς συμπαραστάτες στὸν εὐρωπαϊκό, στὸ βαλκανικὸ καὶ τὸν ἀδέσμευτο
χὼρο, έστω καὶ ἂν παραμένει ἀνεκδή-

λωτη ἡ στάση τῆς ὅιλλης ὑπερδύναμης ~ “4
μέσα στὶς έπαμφοτερίζουσες θέσεις της.
’Ἁλλωστε τὰ φοβερὰ παθήματα τοῦ παρελθόντος πρέπει νὰ γίνουν σοφὰ διδάγματα τοῦ παρόντος.
I'. Νησιώτης

Ι. φροντιστηριακὸς ὀργανισμὸς
HA TO I‘IOAYTEXNEIO, TH (DYZIKOMAGHMATIKH,
THN IATPIKH KAI TON OIKONOMIKO KYKAO

μια βαθεια τομή στὸ
φροντιοτηριακὸ χῶρο για τοὺς
αὐριανοὺς φοιτητὲς-τιολῖτες.
Ἐμεῖς oi καθηγητὲς Ποὺ ἓχουμε την εὐθὺνη τῆς πορεῙας τοῡ φροντιστηριακού ὀργανισμού «ΤΟΜΗ»
εκινᾱμε μια προσπαθεια για την ὰνανὲωση τῶν φροντιστηριακὼν δομῶν Kai ἁπευθυνόμενοι στή
αθητι ‘ εολαῐα γνωστοποιοῠμε τοὺς K νό ποὺ θεσπίσαμε γιὸι την παρατιὲρα λειτουργία τοὺ
IOU
καὶ "πο
στὸν παραπάνω ορο «ανανὲωση» ἕνα ουσ
ù πιστεύουμε
ὅτι δίνουν
’ ’ ιαστικὸ

"Cm

ο οθετοῡμε τη δωρεὰν φροντιοτηριακη ἐκπαῐδευση για mes ὰριοτούχο, καθὼς καὶ για mes
ο 0 paGnT‘ ανεξαρτητα βαθμολογῐας, Πιστεύοντας ὅτι τουλόιχιστον oi δύο αὺτὲς κατηγορῐες
0 “ I ιω ’ I‘ ἑτοια ἁντιμετώπιση.
’ τας ὅτι ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ μὲσο γνηοιας ἑπικοινωνῑας

ah: <m=9<998

@N φ W? P Ν ἓξθ
Qdäawôëdm":

va οὐσιαοτικὸ προθαλαμο για τὴν πανεπιοτημιακή ἐκπαὶδευ-

ι o o ανάμεοα σὲ μᾶς καὶ τοὺς μαθητὲς μας πανω σὲ Θέματα

3%
=8

ωὲ)

-1 I>.<‘:J ἔκ O'xm-o

οιουδηποτε ἂλλου περιεχομένου.
α α a ατο ὅριο τὸν αριθμὸ τῶν 30 μαθητῶν σὲ mes τμῆμα.
νειστική βιβλιοθήκῃ ὲμπλουτιομὲνη μὲ καθε σχολικὸ καὶ φροντιοτηριακὸ βιβλῙο

αοτήρᾷἓ ἵξῑῖ ᾗῗὲρέἕνῖἒᾞέοῗὲδῖἓὶἓᾞὲ ἔένὲῗὲαᾷ.’ὰσῖεἳ3ᾏῗὲοέἕ>ῗὲἓ,“ἕἺςαντιμετωπιση
”“ΤΡ“’“ἠς’ τῶν

αθητὼν μας.
παρασταθοῡμε μὲ κάθε τρόπο οτην κρίσιμη αὺτή περιοδο τών μαθητῶν μας.
ὐμε ἀπὸ τώρα τοὺς ἑαυτούς μας ὲκτεθειμένους σὲ ὸιτοιαδήποτε κριτική,

τὴ
στάθμη
οη
τὼν’παραπανω
κανόνων, όσοτῆς
καῖ γιαδιδακτικής μας
Ὁὲ
-6-<
8- να τῗιατεὺουμε ὅτιτὸ ἑπαγγελματικό μοις παρελθὸν προσφέρεται σαν μια μικρή ἐηύηση γιὸι
φξὶῖοιῗμςὲ
‘J
>’

ο α τα παραπανω.

Oi καθηγητὲς

Σ. ΣΠΗΛΙΩΠΟΥΛΟΣ
ἶ M ,ΚΑΒΑΛΙΙΞΡΑΚΗΣ ΘΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Σ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Κ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Γ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
Γ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Π.ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Δ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
Δ. ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ
’ Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ’

ι για καλύτερα ἀποτελέσματα
ΣΤΑΔΙοΥ 58 OMONOIA THA.: 3217246
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΪΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ’ΤΟΥ FRAP ΣΪΟ
«ANTI»
Στὴ συνεντευξη τύπου ποὺ πραγματοποιήθηκε τὴ Δευτέρα, l3
Ὀκτωβρίου, στὰ γραφεῖα τῆς Π,Π.Σ.Π., ὁ ὲκπρὸσ(ι)πος τοῦ
FRAP (Ἐπαναστατικὸ Ἀντιφασιστικὸ Πατριωτικὸ Μὲτωπο)
ἔκανε τὴν ἀκόλουθη ἁποκλειστικὴ δήλωση σὲ συντάκτη τοῦ
«ANTI», σχετικὰ μὲ τὴ θεση τοῦ FRAP στὸ πρόβλημα τῆς Πορτογαλικῆς Ἐπανάστασηςῑ
Τὸ F RAP ὑποστηρίζει ὁλόθερμα τὸν ἀγώνα τοῦ πορτογαλικοῦ
λαοῦ γιά τὴν ὁλοκλήρωοη τῆς ἐπανάστασής του. Σ’ αὐτὸν τὸν
ἀγώνα τὸ FRAP ὁὲ θέλει νά ξεχωρίσει κάποιο κόμμα ἢ ὁμάὸα,
ἀλλὰ τὸν βλέπει σὰν ,ιιιά μονολιθικὴ προσπάθεια τοῦ πορτογαλικοῦ λαοῦ.
Ὁ ἀγώνας αὐτὸς ἔχει νά ἀντιμετωπίσει τὸν ἀμερικάνικο ἰμπεριαλισμό, ἀλλὰ καὶ ἄλλες ὁυνάμεις ποὺ προσπαθοῦν νά μποῦν
ἀπὸ τὴν πίσω πόρτα.
Ὑποστηρίζουμε τὸν ἀγώνα τῶν Πορτογάλων ἀγροτιῦν γιά τὴν
ἀγροτικὴ μεταρρύθμιση.

Τὸ πρόγραμμα τοῦ FRAP
Τὰ ἕξη σημεῖα τοῦ προγράμματος τοῦ FRAP εἶναιῑ

«I. Συντριβὴ τῆς φασιστικῆς ι 7. __-:.._.. _ ἢ

ὁιχτατορίας καῖ ἐκὸίωξη τοῦ ἀμε- ’ὲ ῖς· «τ’
ρικάνικου ἰμπεριαλισμοῦ μὲ τὴν
νή
’·
ἐπαναστατικὴ πάλη.
2. Ἐγκαθίὸρυση μιᾶς Λαὶκῆς
Ὀμοσπονὸιακῆς Δ ημοκρατιάς που
θὰ ἐγγυᾶται τῖς ὁημοκρατικὲς
ἑλευθερίες τοῦ λαοῦ καὶ τὰ (δικαι_ ώματα τῶν ἐθνικῶν μειονοτήτων.
3. Ἐθνικοποίηση τῶν ξένων μονοπωλιακιῦν ἐπιχειρήσεων καὶ ὁήμευση τῶν περιουσιιῦν τῆς ὀλιγαρ-

4. Ἀγροτικὴ Μεταρρύθμιση σὲ
βάθος, στὴ βάση τῆς κατάσχεσης
τῶν μεγάλων λατιφουντίαψ.

W.
5. Ἐξάλειψη τῶν ὑπολειμμάτων
τῆς ἰσπανικῆς ἀποικισκρατιάς.

6.Ἵὸρυση ἑνὸς στρατοῦ στὴν
ὑπηρεσιά τοῦ λαοῦ».

Ὑποστηρίζουμε τὸν άγώνα τῶν Πορτογάλων ἐργαζομένων
orig ὁίκαιες ὁιεκὸικήσεις τους.
Ὑποστηρίζουμε τὸν ἀγώνα τῶν Πορτογάλων γιὰ τὴν πλήρη
âgé/1511p); τοῦ φάσισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἐξακολουθεῖ πάντα να στέκεται στὰ πόὸια του. _

Αὐτὸ ποὺ ἐπιθυμοῦμε, τελικά, εἰναι và φτάσει νὰ ἐγκατασταθεῖ στὴν Πορτογαλία ἕνα πραγματικὸ λαϊκὸ καθεστώς. ‘
Στὴ σημερινὴ στιγμὴ ὑπάρχει μιὰ πολὺ ἔντονη ἐπίθεση τῆς
μεγαλοαοτικῆς τάξης τῆς Πορτογαλίας καὶ τοῦ ῖμπεριαλισμοῦ,
γιά νά ἀνακόψουν καὶ νά περιστείλουν τῖς κατακτήσεις τῶν
μαζῶν. (Ὀμως ἀπὸ τῖς 25 Ἀπρίλη ’74, ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά,
ἔχουν ἀναπτυχθεῖ καὶ οἵ λαϊκὲς μάζες καὶ ὁυνάμεις που ἀγωνί(gm/tat νὰ προωθήσουν τὶς λαύιὲς κατακτήσεις.

Ti εἶναι τὸ FRAP
Τὸ FRAP τονίζει τὰ ἀκόλουθα γύρω ἀπὸ τὴ σύνθεσή του;
«Τὸ FRAP ὃὲν εἶναι μιὰ ὁμάὸα. Εἶναι τὸ μέτωπο ποὺ ὲνώνει
στους κόλπους του τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν δυνάμεων, τῆς παλιᾶς καὶ τῆς νὲας γενιᾶς, ποὺ πολεμᾶνε τὸ φασισμὸ καὶ ἀγωνίζονται ἐνάντια στὴν ἀμερικάνικη κατοχὴ στὴ χώρα μας.
Στὸ FRAP συμμετέχουν σήμερα πολλὲς μαζικὲς ὀργανώσεις,
ὃπωςῑ ἡ Ἐργατικὴ Συνὸικαλιστικὴ Ἀντιπολίτευση (0.8.0.), ἡ
Ἰσπανικὴ Δημοκρατικὴ Πανεπιστημιακὴ εΟμοσπονὸία
(F.U.D.E.), ἡ Λαϊκὴ Ἕνωση τῆς Ὑπαίθρου (U.P.C.), ἡ Ὁμοσπονδία Δημοκρατικῶν Σπουδαστῶν τῆς Μέσης Ἐκπαίδευσης
(F.E.D.E.M.), ἡ Κομμουνιστικὴ Νεολαία Ἱσπανίας (μαρξιστικὴ-λενινιστική), ἡ Λαϊκὴ Ἕνωση Γυναικῶν (U.P.M.), ἡ
Λαῖκὴ Ἕνωση Καλλιτεχνῶν (U.P.A.), οἱ σύνδεσμοι τοῦ FRAP
στὶς συνοικίες καὶ τὰ χωριά, τὸ Ἑνιαῖο Ταμεῖο Ἀλληλοβοήθειας (F.U.S) καὶ άλλες, Στὸ FRAP συμμετέχουν, ἐπίσης, τὸ
Κομμουνιστικὸ Κόμμα Ἱσπανίας (μαρξιστικὸ-λενινιστικό), ἡ
Ἴσπανικὴ Σοσιαλιστικὴ Ἕνωση (U.S.E.), ὅπως ἐπίσης καὶ διάφορες πολιτικὲς ὁμάὸες τοπικοῦ χαρακτῆρα.
Τὸ FRAP, ὅπως εἶναι γνωστό, δὲ συμμετέχει οὔτε στὴ λεγόμενη «Δημοκρατικὴ Χούντα», οὔτε στὴ «Σύγκλιση». Κύριοι, γιὰ
τὸ λόγο ὅτι οὔτε ἡ μία, οὔτε ἡ ἄλλη ἀντιπροσώπευαν ποτὲ καμιὰ
αὐθεντικὰ λαῐκὴ ὃύναμη. Πρόκειται γιὰ ἀντιδραστικοὺς συνασπισμοὺς ἁποτελούμενους ἀπὸ ἀνθρώπους τοῦ OPUS DEI, βατικοῖνοφασίστες καὶ φεουὸαλ-καρλιστὲς ποὺ βρίσκονται στὴν
ὑπηρεσία τῆς ὀλιγαρχίας, σοσιαλὸημοκράτες τῆς Δεξιᾶς καὶ, τὴν
ομάὸα τοῦ κ. Καρίλιο. Τὰ συμφέροντα ποὺ ὑπερασπίζονται
τόσο ἡ «Χούντα» ὅσο καὶ ἡ «Σύγκλιση»,εἷναι τὰ συμφέροντα
τῶν δύο μεγάλων δυνάμεων, τῶν εὐρωπαϊκῶν μονοπωλίων, κύ· v
ρια τῶν συμφερόντων τοῦ ἀμερικάνικου ίμπεριαλισμοῦ, συμμάὲ
χου, ἁφέντη καὶ κυρίου τῆς ἰσπανικῆς φασιστικῆς ὀλιγαρχίας».
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ΔΥΟ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ
ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΙΞΥΞΗ
1. Δημοσ.;

Ποιὰ εἶναι ἡ ἅποψη τοῦ FRAP για τὸ Κομμ.
Κόμμα Ἱσπανίας

FRAP: Ποιὸ Κομμ. Κόμμα ἐννοεῖτε;
Δημοσ.;
Ἕνα
εἶναι
τὸ
Κομμ.
Κόμμα
στῆν
Ἰσπανία.
στερ»
καὶ
τὸ
Κομμ.
Κόμμα
Ἱσπανίας
Ἐγὼ
FRAP: γνωρίζω τέσσερα. Τὴν «ὁμάὸα Καρίλιιο»,7
τὴν «ὁμάὸα τοῦ Γκαρθία», τὴν «ὁμάὸα τοῦ Λί(Μαρξιστικὸ-Λενινιστικό).

2. Δημοσ.; Δεὸομένης τῆς θεωρίας τῶν ὁύο ὑπερὸυνάμεων,
πού μάλιστα ἔχει συγκεκριμένη προέλευση (Κίνα), :
πῶς κρίνετε σεῖς τὴ συμμετοχὴ τοῦ Πρέσβυ τῆς 7
Λαϊκῆς Κίνας σὲ ὁεξίωση που ἔὸωσε τὸ καθεστὼς z"
τοῦ Φράνκο πρόσφατα,·
FRAP:
Πρῶτον ὁὲν πρόκειται γιὰ μιὰ θεωρία, ἀλλὰ γιὰ
μι“ὰ πραγματικότητα τῶν τὰνκς πού τὰ ὁιαθέτουν ,
οἱ Ἀμερικάνοι καὶ οἱ Σοβιετικοί. Ἐν πάση περι· »ζ
πτώσει οἱ Κινέζοι ὁὲν ἔχουν οὔτε βάσεις στὴν
Ἰσπανία, οὔτε ἀγοράζουν τὰ ἰσπανικὰ πορτοκάσβυ,
ἔ,
βέβαια,
αὐτὸ
ὁὲν
εἷναι
καλό.
.
.
,ξ
λια . . . "an γιὰ τὴ συμμετοχὴ τοῦ Κινέζου Πρέ- ‘

Τὸ FRAP καὶ oi ἀγωνιστικὲς
κινητοποιησεις
«Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς ὕπαρξης του, καὶ προπαντὸς
στὰ τελευταῖα δύο χρόνια, τὸ FRAP μπῆκε ἐπικεφαλῆς, κα· ξ
θοδήγησε, ἢ συμμετεῖχε ἐνεργὰ σὲ ὅλους τοὺς μεγάλους ἀγῶ- 9
νες τοῦ ἰσπανικοῦ λαοῦ. Ἀπὸ τὶς ἠρωικὲς ὃιαὸηλώσεις τῆς· Ψ
Πρωτομαγιᾶς τοῦ 1973 περνάει στὴ Γενικὴ Ἀπεργία τῆς> 1‘
Ναβάρα (Ἰούνης τοῦ 1973), στὴν ἀπεργία τῶν οἰκοδόμων, ’
τῆς Μαὸρίτης (Ὀχτώβρης τοῦ 1973), στὴ μεγάλη ἀπεργίαῖ ,Ῐῖ
τῆς Standard-I.T.T. (Γενάρης τοῦ 1974), στὶς ἀπεργίες καὶᾋῖ
τοὺς ἀγῶνες τῶν σπουδαστῶν τοῦ 1974-75, μέχρι τὸ ἀπεργιέῑς ἶ
ακὸ κίνημα τοῦ περασμένου φθινοπώρου, στὸ ’ὁποῖα κάτωζέ”
ἀπὸ τὰ συνθήματα τοῦ FRAP καὶ μέσα στὰψπλαίσια τῆς Γενιὲἓ _
κης Επαναστατικῆς Ἀπεργίας, συμμετεῖχαν πάνω ἰ
600.000“ὲργάτες ὅλων τῶν κλάδων». “ v
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τοῡ Νικηφόρου Ἀντωνόπουλου

PAPA/11E): — καὶ βαθύτατες - εἶναι οἱ ἐξελίξεις ποὺ συντελοῦνται τὴ στιγμὴ
αὐτὴ στὴν Ἰσπανία καί τὴν Πορτογαλία. Μόνο ποὺ οἱ ἐξελίξεις αὐτές, σήμερα, σημαὸεύουν καὶ ὁιαφορετικὲς γιά τῖς (δύο χιῦρες κατευθύνσεις.·

Ο Στὴν Ἰσπανία, τὸ φασιστικὸ καθεστὼς ὁῐνει τὴν τελευταία - σίγουρα —
μάχη του γιά νά κρατήσει τῖς θέσεις του, μὲ τὴ βία πάντα καὶ τὸ αἷμα.
Ο Στὴν Πορτογαλιά, οἱ φασιστικὲς δυνάμεις ἁνασυντάσσονται κοίῖ ἰσχυροποιοῡνται, ἑνισχυμένες καὶ ἀπὸ τῖς δυνάμεις τοῦ ψίμπεριαλισμοῡ καῖ ἀπὸ τῖς
ἑσωτερικὲς ἀντιθέσεις στοὺς κόλπους τῶν ὁημοκρατικῶν δυνάμεων, γιά ν’
ἀνακόψουν τὴν πορεία τῆς χώρας πρὸς τὴ Δημοκρατία καὶ τὴν πρόοὸο.
T0 MONO Mon/0’, πού, ἴσως, ὑπάρχει καὶ στὶς ὁύο αὐτὲς χῶρες, εἶναι ὅτι οἱ
λύσεις θά ὁοθοῦν μέσα ἀπὸ τῖς ἑκπυρσοκροτήσεις τῶν ὅπλων, που τώρα
ἠχοῦν σαν προμήνυμα μιᾶς ἐμφύλιας σύγκρουσης ποὺ προετοιμάζεται.·
Ο Στὴν Ἰσπανία, ἀπὸ τὴν ἕνοπλη ἀστυνομιά - στήριγμα τοῦ φασιστικοῦ
καθεστῶτος.

Ο Στὴν Πορτογαλία, ἀπ’ τὶς παράνομες φασιστικὲς ὁμάὸες τοῦ στρατηγοῦ
Σπίνολα, καὶ ὅλου τοῦ σαλαζαρικοῦ καθεστῶτος που ἀνετράπη στῑς 25
Ἃπριλίου τοῦ ’74.
AN, ὅμως, γιά τὴν Ἰσπανία εἶναι βέβαιο
ὅτι αὐτὴ ἡ σύγκρουση - που τώρα παίρνει
τὴ μορφὴ ἀνταρτοπόλεμου μέσα στὴν ἴδια
τὴ Μαδρίτη καὶ τὶς ἀλλες μεγάλες πόλεις
τῆς χώρας - θα φέρει μιά ὥρα ἀρχήτερα
τὴν ἀποσύνθεση τοῦ καθεστῶτος, στὴν
Πορτογαλία φαίνεται ὅτι ἡ σύγκρουση μὲ
τὴν ἀντίδραση περναει πρῶτα μέσα ἀπὸ
τὴν ἐμφύλια σύγκρουση τῶν δημοκρατικῶν καὶ ἐπαναστατικῶν δυνάμεων, ποὺ
ἔχουν ἀποδυθεῐ σὲ μία τραγικὴ προσπαθεια φθορᾶς καὶ ἀποδυνάμωσης.

_KI AN, ἀκόμη, στὴν Ἰσπανία τὸ ἐργατικὸ καὶ λαϊκὸ κίνημα γίνεται ὅλο καὶ
περισσότερο ἱσχυρό, δοκιμασμένο σὲ μία
πολύχρονη ταξικὴ σύγκρουση, ἒτσι ποὺ
,να προβάλλει σάν ὁ ἀποφασιστικὸς
παράγοντας τὴν κρίσιμη στιγμή, γιὰ νὰ
δοθεῖ τὸ τελικὸ κτύπημα στὴ δικτατορία,
στὴν Πορτογαλία, ἀντίθετα, τὸ λαϊκὸ κίνημα, ποὺ ἣταν αὐτὸ ποὺ ἐμπέδιοοε τὶς»
ἐπαναστατικὲς διαδικασίες ποὺ ἔβαλε σὲ
κίνηση τὸ Κίνη μα τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, ἀποδιοργανωνεται τώρα ἀπὸ τὴν πόλωση τῆς σύγκρουσης τῶν δυνάμεων τῆς
ἀριστερᾶς.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ἐρωτηματικὸ - καὶ στὶς
δύο χῶρες — εἶναι τούτη τὴ στιγμὴ ὁ
Στρατός. _
1 Ο, Στὴν Ἱσπανία, εἶναι σίγουρο πὼς
βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ μία σταθερὴ ριῑ, ἱζοσπαστικοποίηση τῶν ἀξιωματικῶν ἐν, ,ἀντίον ἑνὸς καθεστῶτος ποὺ δὲν ἀποτελοῦν τὸ στήριγμα του καὶ ποὺ δὲν ἔχει τὴν
εμπιστοσύνη τους.
· Ο Στὴν Πορτογαλία, ἀντίθετα, φαίνε-

ται ὅτι βρισκόμαστε σὲ μία ἐμφάνιση
ἰσχυρῶν τάσεων - ἀκόμη καὶ μέσα στοὺς
κόλπους τοῦ Κινήματος -γιά μία «συνετὴ
πορεία πρὸς τὸν σοσιαλισμό».
KI AN ἡ ραγδαία πολιτικοποίηση τῶν
Ἴσπανῶν ἀξιωματικῶν - ὅπως δείχνουν
οἱ πρόσφατες συλλήψεις, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀλλαγὲς στὴν ἡγεσία τοῦ στρατεύματος —
συναντά τὶς ἐλπίδες τοῦ ἰσπανικοῦ λαοῦ,
στὸ βαθμὸ ποὺ ἐπεξεργάζονται, λύσεις
πρὸς δημοκρατικὲς ἐξελίξεις, στὴν Πορτογαλία, ἡ ἰσχυροποίησὴ συντηρητικῶν
τάσεων, ἀκόμη κι ἀν αὐτὲς παραμένουν
στὰ πλαίσια ποὺ ἔχει χαράξει τὸ Κίνημα,
συναντᾶ τὴ δυσπιστία καὶ τὴν ἐχθρότητα
τῆς ἀριστερᾶς.
EINAI ἀγνωστο ἀκόμη ποιὲς διεργασίες συντελοῦνται ἀκριβῶς στοὺς κόλπους τοῦ σώματος τῶν Ἰσπανῶν ἀξιωματικῶν. Τὸ μόνο γνωστὸ μέχρι στιγμῆς εἰναι ὅτι οἱ πολιτικὲς διαθέσεις τῶν μικρῶν
ἀξιωματικῶν δὲν προχωροῦν πέρα ἀπὸ
τὴν ἀνατροπὴ τῆς δικτατορίας καὶ τὴν
' ἀνάθεση τῶν εὐθυνῶν στὴν πολιτικὴ ἡγεσία τῆς χώρας, ποὺ ἔχει ἤδη διαμορφώσει
μιὰ κοινὴ συμφωνία στὰ βασικὰ σημεῖα
ποὺ ἀφοροῦν τὴ μετάβαση ἀπὸ τὴ δικτατορία σ’ ἕνα δημοκρατικὸ καθεστώς.
ΚΑΙ FIA πολλούς, αὐτὲς οἱ διαθέσεις
τῶν Ἰσπανῶν ἀξιωματικῶν ἀνταποκρίνονται καὶ στὶς προσδοκίες τῆς πολιτικῆς
ἡγεσίας. Μιᾶς ἡγεσίας, ποὺ τουλάχιστον
στὴ διάρκεια τῶν τελευταίων χρόνων ἔχει
ἀποδείξει στὸ σύνολο τοῦ ἰσπανικοῦ
λαοῦ ὅτι ἔχει ἀπόλυτη ἐπαφὴ μὲ τὴ σημερινὴ ἰσπανικὴ πραγματικότητα.

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ εἶναι ἂν τελικὰ θά
ὑπάρξει ἀνοικτὴ ἐπέμβαση τοῦ Στρατοῠ
γιά τὴν ἀνατροπὴ τῆς δικτατορίας τοῦ
Φράνκο.
ΧΩΡΙΣ να ἀποκλείεται ἀκόμη καὶ μία
ἀμεση ἐπέμβαση στρατιωτικῶν γιὰ τὴν
ἀνατροπὴ τῆς φασιστικῆς δικτατορίας, οἱ
ἄνθρωποι που μποροῦν να ξερουν περισσότερα γύρω ἀπὸ αὐτὸ τὸ θέμα, βλέπουν
σαν πιὸ πιθανὲς δύο λύσεις
Ο Ἀνοικτὴ ἀρνηόη τῶν ἀξιωματικῶν
νὰ ὑπσστηρίξουν τὴ συνέχιση τῆς σημερινής κατάστασης στὴ χώρα — που οὐσιαστικά βρίσκεται κάτω ἀπὸ τὸ καθεστὼς
«στρατιωτικοῦ νόμου» ποὺ ἔχουν κηρύξει ἡ «Γκουάρντια Σιβὶλ» καὶ τὸ φασιστικὸ «Μοβιμέντο».
Ο Παρέμβαση τῶν ἀξιωματικῶν ἀν σὲ
κάποια φάση ὑπάρξει «κενο ἐξουσίας» ~—
θάνατος τοῦ Φράνκο, μεταβίβαση τῶν
ἐξουσιῶν του ἢ κάποια κίνηση τῆς
«Γκουάρντια Σιβὶλ» γιὰ ν’ ἀνακύψει τυχὸν ἐξελίξεις.
EKEINO ποὺ θεωρεῖται σίγουρο, εἶναι
ὅτι ὁ Στρατὸς - τουλάχιστον τὸ σῶμα τῶν
μεσαίων καὶ κατωτέρων ἀξιωματικῶν —
δὲν θὰ παρέμβειῚ γιά νὰ παρεμποδίσει δημοκρατικὲς ἐξελίξεις, ἀνεξάρτητα ἀπὸ
ποιὲς αἰτίες καὶ παράγοντες θά ἔχουν
μπεῖαύτὲς σὲ κίνηση.

OI IAIOI ἄνθρωποι ποὺ στὴν Ἰσπανία
εἶναι σὲ θέση νά γνωρίζουν δρισμένα θε- ”
τικὰ πράγματα γύρω ἀπὸ τὶς εξελίξεις
στοὺς κόλπους τῶν ἀξιωματικῶν, στηρίζουν τὴν αἰσιοδοξία τους οὲ δύο παράγοντες;
Ο Στὸ ὅτι ἡ «Δημοκρατικὴ Ἕνωση
Ἀξιωματικῶν» βρίσκεται σὲ στενὴ
ἐπαφὴ με τὴ «Δημοκρατικὴ Χούντα» καὶ»
τὴ «Δημοκρατικὴ Πλατφόρμα» -— τοὺς
δύο συνασπισμοὺς τῆς ἀντιπολίτευσης, ποὺ ἤδη ἐπεξεργάζονται μιά κοινὴ συμφωνία.
O Στὸν λαῐκὸ παράγοντα - κυρίως τὸ
ἐργατικὸ κίνημα - ποὺ εἶναι πλέον σε
θέση νὰ παρέμβει ἀποφασιστικὰ καὶ ὀργανωμένα τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ κρίνει κατάλληλη ἡ πολιτική του ἡγεσία.
ΣΤΗΝ Πορτογαλία, οἱ τελευταῐες ἐξελίξεις στοὺς κόλπους τοῦ Κινήματος
ἔδειξαν ὅτι τὸ Κ,Ε,Δ. ύποχωροῦσε ἀπὸ
τὶς ἰδεολογικὲς θέσεις του σὲ μία διαπάλη
παρατάξεων - ποὺ δὲν ἑκφράστηκε μόνο
στὴ διάρκεια τῶν δραματικῶν συνεδριόισεων τοῦ περασμένου Σεπτεμβρίου,
ἀλλὰ συνοδεύτηκε καὶ ἀπὸ ἐντυπωσιακες
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ζοσπάστες ἀξιωματικοὺς.
Τὸ πρόγραμματής ὁμάὸας τοῦ Ἀντοῡνες ἀσκεῖ ὀξύτατη κριτικὴ στὴν πολιτικὴ
ποὺ θέλησε να ἀκολουθήσει ὁ Γκονσάλβες, τὸν ὁποῖον κατηγορεῖ ὅτι θέλησε να
ὁδηγήσει τὴ χώρα πρὸς ἕνα σοσιαλισμὸ
στὸ στὺλ τῶν χωρῶν τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης.
Συγχρόνως, ὁ ὁμάὸα τοῦ Ἀντοῦνες ὁὲν
παύει να κατηγορεῖ τὸν Σοάρες σαν πολὺ
ὃεξιό.
Ὁ ἴὸιοςὸ Ἀντουνες,ἀπορρίπτει τὴν κατηγορία τοι) συντηρητικοῠ καὶ τοῦ «σοσιαλὸημοκράτη» ποὺ τοῦ προσάπτουν οἱ
κομμουνιστὲς καὶ τονίζει ὅτι τὸ πρόγραμμά τοι» ἀποβλέπει στὴν ἐξισορρόπηση τῶν τάσεων ποὺ ἐνυπάρχουν στὸ
Κίνημα. Μία έξισορρόπηση, που πιστεύει
Διαδήλωοη αγροτὼν mi] Νότια Πορτογαλία. Ἕχουν ὅτι θα ἐξασφαλίζει πολὺ περισσότερο τὴν
πορεία πρὸς τὸ σοσιαλισμό, ἀπ“ ὅ, τι μια
KI αὐτοὶ τὰ προβλήματὰ τους. . .
μονολιθικότητα που θα γεννοῡσε συγκρούσεις καὶ ἐπικίνδυνα πισωγυρίσματα.
Μιλώντας για τὸν Ἄντοῡνες, θα πρέκινήσεις - στρατιωτικοῦ καθαρὰ χαραπει να ἀναφερθεῖ, ὅτι εἶναι ὁ ἄνθρωπος
κτήρα - σὲ διάφορα στρατόπεδα καὶ μο- που πολὺ καιρὸ πρὶν ἀπὸ τὴν Ἐπανάνάὸες.
σταση τῆς 25ης Ἀπριλίου, σχεδίασε rig
βάσεις τῆς πολιτικῆς ἀλλαγῆς καὶ τῆς οἰΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ των συνεδριάσεων
τῆς Συνελεύσεως τοῦ K.E.A. — ποὺ ἀπο- κονομικῆς ανάπτυξης τῆς χώρας, ὅπως
εἶναι καὶ ὁ ἄνθρωπος που ἀνέλαβε τὴ
τελεῖται ἀπὸ 240 ἀξιωματικοὺς, 120 τοῦ
ὃραστηριότητα για τὴν πλήρη ἀποδέΣτρατοῦ καὶ ἀπὸ 60 τοῦ Ναυτικοῦ καὶ
σμευση τῆς Πορτογαλίας ἀπὸ τὶς ἀποικίτῆς Ἀεροπορίας - οἱ διάφορες μετατοπίεε.
σεις ποὺ έγιναν, ὁριστικοποίησαν τὴν
ὕπαρξη τεσσάρων τάσεων, ποὺ ἐκπροσω- ΣΤΟ ΠΙΟ ἀριστερὸ άκρο τοῦ Κινήμαποὺνται στὴν παροῦσα κυβέρνηση μὲ τὸ
τος βρίσκεται ὁ ὁμάὸα τοῦ ταξίαρχου
νέο συσχετισμὸ ποὺ διαμορφώθηκε στὸ
ἸΟτέλο Καρβάλιο, τοῦ ἀνθρώπου ποὺ

Ο Ἕνα συσχετισμό, ποὺ ἔφερε σὲ θέση
μειοψηφίας τὴν ὁμάὸα τοῦ Βάσκο Γκονσάλβες, ποὺ ἑθεωρεῑτο ὅτι εἶχε τὴ μεγαλύτερη ἐπιρροὴ μέσα στὸ Κίνημα,
Γιά πολλούς, ἡ ἐπιρροὴ τῆς ὁμάδας αὐτῆς παραμένει πάντα ἰσχυρή, χάρη οτὴν
προσωπικότητα τοῦ Γκονσάλβες — ὁ
ὁποῖος, παρὰ τὰ λάθη τακτικῆς στα ὁποῖα
φαίνεται ὅτι παρασύρθηκε ἀπὸ τὴν ὀπορτουνιστικὴ τακτικὴ τοῦ Κ.Κ., ὃὲν παύει
να εἰναι ένας ἑμπνευσμένος ἡγέτης καὶ να
θεωρεῖται πάντα ô ἀρχιτέκτονας τῆς
Ἐπανάστασης τῆς 25ης Ἀπριλίου.
«Τὸ λάθος τοῦ Γκονσάλβες - εἷπε ἕνας
ᾗἈγγλος δημοσιογράφος - εἶναι ὅτι, ὅπως
κι ὁ Τρότσκι, ὃὲν κατάφερε να μεταβάλει
ἓναν ίμπεριαλιστικὸ στρατὸ σὲ ἐπαναστατικὴ δύναμη». .
‘O Σοάρες τὸν ἀποκάλεσε σαν «πρωτοπαλλήκαρο» τοῦ Κ.Κ., καὶ για πολλοὺς
ὑπῆρξε μέλος τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς
τοῦ Κ.Κ.
Τὸ πιὸ πιθανό, ὅμως, εἶναι πὼς ὁὲν
ταυτίστηκε ὁ Γκονσάλβες μὲ τὴν πολιτικὴ
τοῦ Κομμουνιστικοῡ Κόμματος, ἀλλὰ ὅτι
τὸ K. K. στήριξε τὴ ὁική του τακτικὴ στὴν
πολιτικὴ ποὺ θέλησε να ἐφαρμόσει ὁ
Γκονσὸι).βες μὲ τὴν ὁμάὸα τῶν ἀριστερῶν
αξιυπιατικιῖιν που εἶχαν για κέντρο τους
τὴν «5η Μεραρχία» - ὁμάδα ποὺ εἶχε
αναλάβει τὴν ὁργάνωοη καὶ πραγματοπσίηση τὴς Πολιτιστικῆς Ἐκστρατείας
στις αρχες αὐτοῦ τοῦ χρόνου.
ΣΗΜΕΡΑ, τὴν πλειοψηφία στοὺς κόλπους τοῦ Κινήματος τὴν έχει ἡ «ὁμάὸα
συνδιαλλαγῆς» - ὅπως ἀποκαλεῖται ἡ
«όμάὸα τῶν 9» τοῦ ταγματάρχη Μέλο
Ἁντοῡνες, που θεωρεῖται καὶ σαν ô πιὸ
μαρξιστικα καταρτισμένος ἀπὸ τοὺς ρι-
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ἔπαιξε τὸν πιὸ σημαντικὸ ρὸλο στὴν
Ἐπανάσταση τῆς 25ης Ἀπριλίου καὶ
στὴν ἀποπομπὴ τοῦ Σπίνολα,

Μέχρι τὸν φετινὸ Αὔγουστο, μοιραζόταν τὴν ἐξουσία μαζὶ μὲ τὸν πρόεὸρο Κόστα Γκομὲς καὶ τὸν πρωθυπουργὸ Βάσκο
Γκονσάλβες.
Στὴ ὃιάρκεια τῆς κρίσης, προτίμησε
τὸν συμβιβασμό, ἐγκαταλείποντας τὸν
Βάσκο καὶ ὑποστηρίζοντας τὸν Ἀντοῡνες για να έπιτύχει τὴ συμφωνία τῆς ὁμάδας τῶν 9 στὸ σχέὸιό του γιὰ τὴ δημιουργία «Μαζικοῦ Λαϊκοῦ Κινήματος», μὲ τὸ
ὁποῖο ἐλπίζει να δώσει μία νέα ὃυναμικὴ
στὴν πορεία πρὸς τὸ σοσιαλισμό. Ἕνα
σοσιαλισμὸ ποὺ τὸν βλέπει να κτίζεται
ἀπὸ τὴ βάση καὶ ὅχι ἀπὸ τὴν κορυφή.

Οἱ ἀπόψεις τοῦ Καρβάλιο -καὶ, τῆς
όμάὸας τῶγ ριζοσπαστῶν ποὺ τὸν ἀκολουθοῦν- εἰναι;
- Κυβέρνηση μὲ λαϊκὴ βάση

-Ὀργανώσεις βάσης στὶς συνοικίες
καὶ στα χωρία 4
-Ἀποδυνάμωση τοῦ ρόλου τῶν κομμάτων
-”Οχι ἓνταξη τῆς χώρας στὴν Κοινὴ
Ἀγορά.

Ἀπόψεις, πού συναντοῦνβέβαια τὴν
πλήρη ἀντίθεση τοῦ K. K., ἀλλὰ ποὺ ὑποστηρίζονται θερμὰ ἀπὸ τὶς ὁμάδες τῆς
ἀριστερᾶς ποὺ βρίσκονται πέρα ἀπὸ τὸ
K. K. καὶ ποὺ““ἀναπτύσσουν τώρα ὅλο καὶ
μεγαλύτερες πρωτοβουλίες, μέσα ἀπὸ
συνεχεις κινητοποιήσεις.
ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ κάδρο τοῦ Κινήματος,
συμπληρώνει ἡ ὁμάὸα τῶν «ἐπαγγέλματιῶν», ποὺ ’έχει για ἐκφραστή της τὸν ἀρχηγὸ τοῦ Ἐπιτελείου Φαμπιάο. Μιασιωὲ
πηλὴ φυσιογνωμία, ποὺ θεωρεῖται πιστὸς
καὶ προσηλωμένος orig στρατιωτικὲς ἀρ-’ -

χὲς τῆς «τάξεως καὶ τῆς πειθαρχίας».
Εἶναι ὁ ἄνθρωπος που τάχθηκε ἀνοιχτα ἐναντίον τοῦ Γκονσάλβες καὶ ποὺ ὁὲν
κρύβει τὴν ἀνησυχία του για τὴν έντονη
πολιτικὴ ὃραστηριότητα που ἀναπτύσσει
ὁλόκληρο τὸ στράτευμα, μὲ πρώτους καὶ
καλύτερους τώρα τοὺς στρατιῶτες, πού,
ὀργανωμένοι στὴν κίνηση «Στρατιῶτες
Ἑνωμένοι θα Νικήσουν», μετατρέπουν
τοὺς στρατιῖινες σὲ κέντρα πολιτικῆς ζύμωσης, ἀλλα καὶ ὃράσης - ὅπως έὸειξαν
οἱ πρόσφατες κινητοποιήσεις καὶ ἀρνήσεις ὑπακοῆς σε ἐντολες ἀξιωματικῶν
ποὺ θεωροῦν ἀντιδραστικούς.
rO Φαμπιάο ἐθεωρεῖτο μέχρι πρόσφατα
σαν ô ἀντικαταστάτης τοῦ Κόστα Γκομὲς
στὴν Προεδρία. Φαίνεται, ὅμως, ὅτι μάλλον θα ἀντικατασταθεῖ ô ἴδιος ἀπὸ τὴν
ἀρχηγία τοῦ Στρατεύματος, γιατὶ οἱ
«ἀνησυχίες» του ἀνησυχοῡν τοὺς ἀξιωματικοὺς τοῦ Κινήματος ὅτι κρύβουν
πολὺ <<σπινολισμό>>ἕ
ΤΕΛΙΚΑ, τί εἶναι δυνατὸν να προκύψει μέσα ἀπὸ τὸ σημερινὸ συσχετισμὸ δυνάμεων στοὺς κόλπους τοῦ Κινήματος,
καθὼς ὀξύνεται μία κοινωνικὴ καὶ πολιτικὴ σύγκρουση;
ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ που ἡ σημερινὴ κρίση
βρίσκεται ἔξω ἀπὸ rig ὃυνατότητες ἐλέγχου τῆς δεξιᾶς καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα μιᾶς
κομματικὴς συγκρουσης, πολλοὶ εἶναι
αὐτοὶ που ὃὲν ἀποκλείουν παραμερισμὸ
τῶν κομμάτων ἀπὸ τὸ Κίνημα καί ἀμεση
αναληψη εὐθυνῶν ἀπὸ αὐτό.
ΑΚΟΜΗ ὅμως καὶ στὴν’ περίπτωοη
ποὺ ἡ σημερινὴ κρίσι] ôèv εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ὂξυνσης τῶν κοινιιινικὼν ἀντιθέσεων, εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι φέρνει
καθημερινὰ στὴν ἐπιφάνεια τὴν ἀντιδράστικὴ δεξιὰ καί ἐνισχύει rig ρεβανσιστικές της ἐπιδιωξεις, καθὼς βρίσκει ἀνταπόκριση στὴ λαϊκὴ δυσαρέσκεια ποὺ ὀγκωνεται.
ΠΡΑΓΜΑ ποὺ σημαίνει ὅτι, έτσι κι
ἀλλιῶς, κάποιο παιγνίὸι τῆς δεξιὰς παίζεται στοὺς δρόμους τῆς Λισαβόνας καὶ
τοῦ Πόρτο καὶ ὅπου ἀλλοῡ συγκρούονται
oi δημοκρατικὲς καὶ ἀριστερὲς δυνάμεις.
ΚΑΙ EINAI τόσο φανερὸ αὐτό, ποὺ
ἀκόμη καί τὸ Κ. K. τοῦ Κουνιαλ κατι
κατάλαβε τὶς τελευταῑες ἡμέρες καὶ μίλησε για «προβοκάτσια τῆς δεξιᾶς». “Av
αὐτὸ σημαίνει ὅτι θα σταματήσει να τρέχει πίσιι) ἀπὸ rig ἀριστερίστικες όμάὸες
ποὺ ἔχουν ἀπὸ καιρὸ θέσει «θέμα ’ἐξουσίας» στὴν Πορτογαλία, ὁ καιρὸς θα τὸ
δείξει. ’ ’
ΠΡΟΣ τὸ παρόν, εἶναι βέβαιο ὅτι ἕνα
νέο κύμα ἀντικομμουνισμοῦ ποὺ προετοιμάζεται, δὲν θα φέρει ἁπλῶς ἀκόμη ,
πιὸ πίσω τὸ Κ. Κ., ἀλλὰ θα προετοιμάσει
σαφῶς τὸ ἔδαφος για τὴν πιὸ ἀποφασιστικὴ ἀντεπίθεση τῆς ἀντίδρασης, ποὺένισχύεται ἀπὸ τὴν ἐπίσης ὀπορτουνιστικὴδεξιὰ πολιτικὴ τῆς ἡγεσίαςτοῦ σοσιαλι-

στικοῦ κόμματος. , . γ
ι ΚΑΙ ΣΤΟ μεταξύ, τὸ λαϊκὸ κίνημα, ὅλ
καὶ περισσότερο ἀποὸυναμώνεται,’ὅλα-ἒξ ·
καὶ περισσότερο ἀπομακρύνεται ἀπὸ-τὴν , ’Σ ι
ἀρχικὴ συμμαχία Λαοῦ καὶ Στρατοῦ, ποὺ ῃ ’
ἀποτέλεσε τὸν πιὸ ὃυναμικὸ παράγοντα 31,].για τὴν έπιτυχία τῆς Ἐπανάστασης ,τῇς (Ξῖ 1

25ης Ἀπριλίουμ ι V _ _

Νικηφόρος

Συνὲντευξη μὲ τὸν Πινοσὲτ

Μὰ τί μποροῠν νὰ κάνουν,
αὐτοὶ oi πολιτικοί. . .
«ΕΜΕΙΣ . . . ΕΝΩΝΟΥΜΕ TON ΚΟΣΜΟ»

«Οἵ στρατιωτικοὶ ὁὲν aï/Aaore φτιαγμὲνοι για να κυβερνᾶμε, για να ὁιατάζουμε ὅμως καὶ và ὁὸηγοῦμε ναί. Ἡ ἅσκηση τῶν διατάξεων ὁὲν μᾶς κάνει νά
τὰ χάνουμε γιατῖ ἐκεῖ ριζώνει μόνιμα τὸ ἐπάγγελμα μας καὶ μᾶς κάνει ἱκανοὺς
να κυβερνᾶμε».
«Μπορεῖ να μείνουμε καὶ μια γενιά. Mà ὅλα θ’ ἀλλάξουν τελείως. Πρέπει ν’
ἀλλάξει τὸ Σύνταχιια, νά ἔχει ἄλλο πολιτικὰ νόημα. Χρειάζεται ἄλλη ἀντίληψη...» (Ἀπὸ τῖς φιλοσοφιέῑ τοῦ δολοφόνου τῶν Χιλιανῶν).
Οἱ στόχοι ἐνὸς δικτάτορα. Αὐτοῦ ποὺ
σκότιοοε τὸν ἐκλεγμενο πρόεδρσ μιας χώρας. Αὑτοῦ ποὺ δολοφόνησε δεκάδες χιλιάδες πατριῶτες. Αὑτοῦ ποὺ φυλάκισε
300.000 δημοκρατικοὺς πολίτες μέσα σ“
ἕνα μήνα. Αὐτοῦ ποὺ βασάνισε καὶ βασανίζει χιλιάδες ἐξορίστων καὶ ποὺ κρατάει
- δυὸ χρόνια τώρα —- ἕνα λαὸ διλυσοδεμὲνο καὶ πεινασμενο για να ἐξυπηρετησει
τα συμφέροντα τῶν Ἀμερικανῶν ῐμπεριαλιστῶν. Οἱ στόχοι τοῦ δικτατορα τῆς
Χιλῆς Πινοσέτ.

Προσπάθησε να τοὺς αναπτύξει μὲ μια
συνέντευξη ποὺ ἓδωσε στὸ περιοδικὸ τοῦ
Σαντιάγο «Ἐρσίγια». Μίλησε για τὴ «φιλοσοφία» τῆς ἁμερικανόδουλης κυβέρνησής του, για τα «λάθη» τῶν πολιτικῶν,
για τὶς ἐμπειρίες του σὰν κυβερνήτη καὶ
τὴ μεγαλύτερή του ἓγνοια, ποὺ εἶναι να
πετύχει
τὴν ἑνότητα ὅλων τῶν Χιλια-

νῶν. Νά τί απάντησε σὲ μερικα ἀπὸ τα
ἐρωτήματα τῆς δημοσιογράφου MALU
— Πῶς θα καθορίζατε τὸν πολιτικὸ
προσανατολισμὸ τῆς κυβερνησή σας;
- Εἶναι Κυβερνηση ἁπολυταρχικὴ μὲ
εὐρὺ δημοκρατικὸ προσανατολισμό, τηρώντας μια παραδοσιακὴ νομικὴ δομή, μὲ
τὶς κλασικὲς ἑξουσίες. Ἕνα εὐρὺ προσανατολισμὸ μιᾶς δημοκρατίας πραγματικῆς, ποὺ σημαίνει τὴν ἓκταση ἑνὸς πολιτικοῦ συστήματος μὲ ἓμπνευοη πατριωτικη, αλληλὲγγυα δίκαιη, μὲ τὴ συμμετοχὴ
ὅλων τῶν Χιλιανιῦν στὴν οἰκοδόμηση τῆς
μοιρας τους,

— Πῶς συμμετέχει ὁ λαὸς στὶς ἀποφάσεις τῆς κυβερνησης; Ὓπάρχει κανενάς
συμβουλευτικὸς μηχανισμός;
— Δὲν ὑπάρχει καθαυτὸ συμβουλευτικὸ
ὀργανσ, ἀλλὰ ὑπάρχει μιὰ ἐπαφὴ πολὺ
πιὸ ἄμεση ἀπ’ αὐτὴν ποὺ ὑπῆρχε πρὶν μὲ
τὸ λαό, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν ὑπάρχουν πια
διάμεσσι μηχανισμοὶ πολιτικοῦ χαρακτήρα ποὺ Θα παρεμπόδιζαν τὴ σχὲση καὶ
τὴν ἑρμηνεία τῶν πόθων καὶ τῶν αναγκῶν στοὺς διάφορσυς τομεῐςτῆς χώρας.
- Τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν γίνονται ἐκλογές,
ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀντιπροσωπευτικὴ δημοκρατία δὲ σᾶς ἐπιτρέπει νὰ ξὲρετε τί
σκὲφτεται ἀληθινὰ ὁ κόσμος. Σκεφτήκατε, π.χ., τὴ δυνατότητα μιᾶς ψηφοφορίας;
- Μὴν ἀπατᾶσθε στὸ σημεῖο αὐτό.
Πρῶτον, ἐμεῐς κάνουμε ἀξιολογήσεις, ὲκτιμήσεις κάθε τόσο. Μὲσω ἐρευνῶν γίνεται ἀξιολόγηση τῆς κοινῆς γνώμης, Ἐκτὸς αὑτοῦ ὑπάρχει πολλὴ ἐπαφὴ μὲ τὸν
κόσμο. Φαίνεται ἡ εἰκόνα μας ἁναγλυφη,
ἡ ὑποστήριξη ποὺ ἓχουμε. Μέχρι τώρα
ὑποστήκαμε πολὺ λίγη φθοράῑ Δόξα τιῖ)
’Θεῶέ (χτυπάει. ξύλο). Εἴχαμε 76% καὶ
κατεβήκαμε στα 72. Μα για τὴν ὥρα. Γ ιατί μπορούσαμε να εἴχαμε κατεβει περισοοτερο.

- Md, κοιτάξατε τὴ δυνά-[ότητα μιας
ψηφοφορίας

- Καὶ γιατί; Θὰ ξαναγυρίζαμε στα
ἴδια. Θὰ κάνουμε ψηφοφορία ὅταν θα τὸ
κρίνουμε ἀναγκαῖο. Πρέπει να κατανοηθεῖ πὼς δὲν μπορεῖ τώρα να ὑπάρξει q ι-

m]? ”
λελεὺθερη δημοκρατικὴ κυβερνηση. ὅτι
πρέπει να εἶναι κυβερνηση μὲ δημοκρατικα χαρακτηριστικὰ, αλλα πολὺ ἀπολυταρχική. Για ποιοὺς λόγους; Γιατί αν δὲν
ὑπάρχει αὑτὴ ὴ ἀρχὴ τῆς πλήρους ἐξουσίας, τότε οἰ μαρξιστὲς - καλύτερα να
πσῦμε 0 κομμουνισμὸς - λενινισμός, ποὺ
εἶναι πολὺ ἱκανὸς γιατί ἔχει πείρα ἐτῶν
καὶ μια στρατηγικὴ πάντα ἓτοιμη - θα
ξανακατακτοῡσαν τὴ χώρα. Αὐτὸ εἶναι
που δεν καταλαβαίνουν μερικοί.

- Ἐτοὺτη τὴ στιγμὴ στὴ Χιλὴ οἱ πολιτικοὶ δὲν ἔχουν τρόπο να ἐκφραστοῠν.
γιατί δὲν ὑπάρχει κοινοβούλιο.
- Md, Ôsoïtowig! Τί να ἕκαναν οἱ πολιτικοῖς Θα γυρνούσαμε Lian ὅπως πρίν.
Θα διαιροῦσαν ξανά. Προσπαθοῠμε να
ἑνώσουμε τοὺς Χιλιανοὺς, καὶ θα βάζαμε
Lion/à τοὺς πολιτικοὺς να ξανακάνουν πόMum]; Δηλαδή, ὅλη τὴ δουλεια ποὺ κάναμε να τὴ σβησουμε μὲ μια μονοκοντυ“Ma;

— Ποια εἶναι ἡ σκληρότερη ἐμπειρία
οας σὰν κυβερνήτης
— Τα οἰκονομικὰ ζητήματα. Πρὲπει να
ψάχνιι) για λύσεις, ὅπως τώρα, για να ρυΗμίσιι) τὸ πρόβλημα μὲ ἕνα σχέὂιο κοινωνικης βοηθείας, ὥστε οῖ ανθριιιποι να μὴν
αἰσθάνονται τόση καταθλιψη μὲ τὴν
κατάσταση. Αὐτὸ μοῦ ἐπέτρεψε τὴν πραγματοποίηση κατώτερου ὅριου ἐργασίας
για 80.000 ἄτομα. “H ἁνεργία εἶναι στιγμιαία (ἰ).

—- Ποια εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἓγνοια σας
σαν κυβερνητη;
— Ἡ πιὸ μεγάλη μου ἔγνοια εἶναι να
ἓνώσιι) τὴ χώρα. Να δημιουργησιι) μιαν
ἑνότητα ὅλων τῶν Χιλιανιῦν, ἔξω ἀπὸ
κάθε σχῆμα δογματικὸ καὶ ἰδεολογικὸ
(σίκ), να δώσω πρακτικὰ ἀποτελέσματα,
να προχιιιρήσω, να δώσω τὸ χὲρι καὶ να
βοηθήσω πραγματικά, χωρὶς δημαγωγία,
ἐκείνους ἀπ’ τοὺς ἀδελφούς μας ποὺ
ἔχουν περισσότερη.ανάγκη. Φόρμουλες
για να φτάσιυ ὣς αὐτοὺς ὑπάρχουν πολλὲςκαζ ἔχιν) πίστη στὸ ὅτι ὣς τώρα εἴχαμε
ἑπιτυχία.
Ἐπιμέλειαε Δανάη Στρατηγοπούλου
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τυλι μένος μὲ Ti; σβόιστικσι.

Οἱ ντοπιοι φοιοιοτε ὃολοφονο ὐν
ἑφτοι Ἕλληνες ΠοιτριώΤες
Τὴν Κυριακή, 15 Ὀκτωβρίου 1944, πρὶν
καλὰ-καλὰ κλείσουν τρία 24ωρα ἀπὸ τὴν ἀπελευθεριυση τῆς Ἀθήνας, ὁ λαὸς κτυπήθηκε
ἀπὸ τὸ ντὸπιο φασισμόῑ 7 νεκροὶ καὶ 94 τραυματίες εἶναι ὁ ἀπολογισμὸς τῆς ἄνανδρης ἐπίθεσης ποὺ ἓγινε κοντα στὴν “Ομόνοια ἀπὸ
ταμπουρωμένους σὲ ξενοδοχεῐα (Ἕλληνες)
φασίστες, ἐνάντια στὸν ἄοπλο ἀθηναϊκὸ λαὸ
ι.Ëoù γιόρταζε τὴν ἀπελευθέρωση ἀπὸ τοὺς Nu.“ Ἷ-Ιταν ἡ πρώτη ὀργανωμὲνη ἐπίθεση κατα
τοῦ λαοῦ, τὸ πρῶτο μεταπελευθερωτικὸ αἱματοκύλισμα στὴν Ἀθήνα . . . Ὁ ΕΛΑΣ ἦταν
τότε πανίσχυροςῑ στὴν ὕπαιθρο κυνηγοῦσε των
ἐχθρὸ ὀπελευθερώνοντας πόλεις καὶ χωριιι.
ὲνῶ μέσα στὴ πρωτεύουσα ὃιὲθετε 20.000 ἄντρες, "Otuv ἓγινε τὸ αἱματηρὸ ἐπεισόδιο, ὁννάμεις τοῦ ΕΛΑΣ κινήθηκαν ὅχι «(la νὰ συ),λάβουν τοὺς ὃράστες, ἀλλὰ γιὰ νὰ συγκρατή»
σουν τὸ ἀγανακτισμένο πλῆθος, πρὶν ἀκόμα
(ιθάσουν οἱ ’Ἀγγλοι καὶ ἰσχυρὲς δυνάμεις τῆς
ἀστυνομίας. . .

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ
Ἀλλά, ἐκείνη ἡ Κυριακὴ ἧταν γεματη προκλητικὰ αἱματηρὰ ἐπεισόδια - ἀπὸ τὴν πλευρὰ
τῶν φασιστὼν, φυσικά. Τὸ EAM, μὲ ἓνγραφό
του στὴν Κυβέρνηση, κατήγγειλε ἐπίσημα τὰ
ἑξῆς (ἐφ. «Mam», ὃργανο τῆς «Ἕνωσης Λαϊκῆς Δημοκρατίας» (ΕΑΔ) τσῦ Η. Τσιριμώκου,
16.10.1944):
«Λαμβάνομεν τὴν τιμὴν νὰ Σᾶς γνωρίσωμε ὅτις I . Σήμερα τό μεσημέρι στὶς μία
καὶ τέταρτο οἱ ἔνοπλες ὁμάὸες τῶν Ἐθνικῶν ὀργανώσεων, μέσα στὶς ὁποῐες καθὼς
εἶναι γνωστό κρύβονται κακοποιοὶ ὁοσίλογοι καὶ ἐγκληματιές πολέμου, μὲ χειροβομβίὸες, αὐτόματα ὅπλα, κλπ. πυροβόλησαν ἀπὸ τὰ μπαλκόνια τῶν ξενοὸοχείων
στά ὁποῖα εἶνε ἐγκατεστημένες (συγκεκριμένα ἀπὸ τὰ ξενοόοχεῐα «Ἑρμῆς», «Μέγα
Ἐθνικὸ» καὶ «Παλλάὸιον» τῆς ὁὸοῦ Πανεπιστημίου) ἐναντίον τοῦ πανηγυρίζοντος
λαοῦ. Ὑπάρχουν νεκροὶ καὶ τραυματίες.
Σὲ συνέχεια ἀναφέρουμε ὅτι στό ξενοὁοχεῖον «Μπάγκειον» τῆς πλατείας Ὁμο-

τικὴ γκεσταπίτικη ὁμάὸα τοῦ Παπαγεωργίου. 2. ἀπὸ τὸ Ξενοὸοχεῖον «Μητρόπολις» τῆς ὁδοῦ Σταὸίου ἄλλη ὁμάὸα συμμοριτῶν πυροβόλιγσε, σήμερα, ἐναντίον
ιὶόπλου λαοῦ, 3. Ἀπὸ -μὲγαρο τῆς ὁὸοῦ
Άμερικῆς, στό ὁποῖο εἰνε ἐγκατεστημένος
ὁ ΖΟὸς Λόχος τῆς ὁῆθεν πατριωτικῆς ὁργάmum]; PAN, πυροβόλησαν ἐναντίον τῶν
ὁιαὸηλιυτιῦν καὶ συνέλαβαν τρεῖς Ἕλληνες
πολῐτες, τοὺς ὁποίους καί κράτησαν γιὰ
ἀρκετὴ ὥρα. 4. Στὶς ὁώὸεκα παρά δέκα,
μπροστά στὸ << Ἀττικό», ὁπλισμένοι ἄνδρες
τῆς ΠΕΑΝ πυροβὸλησαν καὶ τραυμάτισαν
ἕνα ἄτομο μπροστά στα μάτια τῶν Γ. Κωστοπούλου, Νικίου 22, καὶ Λυκογιάννη
Δημητρίου, Σοφοκλέους 13. 5. Ἕνας ἕνοπλος τῆς ὀργάνωσης X, γνωστῆς γιά τῖς
[δολοφονικές της ἐνέργειες, σκότωσε Ἕλληνα πατριώτη. 6. Στὶς μία παρά τέταρτο.
στὴν ἀρχὴ τῆς ὁὸοῦ Σίνα, ἀπέναντι ἀπὸ τὴν
Ἀκαδημία, ἀπὸ τὸν καταυλισμό τῆς EBEN
ἕνας ἀπὸ τοὺς φρουροὺς τῆς κεντρικῆς
πόρτας πυροβόλησε κ(ιὶ τραυμάτισε ἔναι’
περαστικὸ στὸ πόὸι. 7. Εἰς τὰς τρεῖς καὶ
μισὴ ἔνοπλοι ἀπό τὸ ξενοὸοχεῑο «Ἑρμῆς»,
τῆς γωνίας Πανεπιστημίου καὶ Μπενάκη,
πυροβόλησαν, ἀπὸ τὸ παράθυρο τοῦ πρώτου πατώματος, ἔναν περαστικό. Ἀπὸ τὸ
ἴὸιο ξενοδοχεῑον ἔρριξαν ὁυὸ χειροβομβίôeç μπροστὰ στῆν πόρτα τοῦ καιρενείου
«Ὀλύμπια» (γωνία Μπενάκη καὶ Φειὸίου). Τραυματίστηκαν τρεῖς περαστικοί.
Κατόπιν ὅλων αὐτῶν τῶν παραβάσεων
καὶ τῶν προκλήσεων τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς
ἀσφαλείας τῶν Ἀθηνῶν, Σᾶς παρακαλοῦμε νά ὁιατάξετε τὰ ἁρμόδια ὄργανα νᾶ
λάβουν τὰ ἀνάλογα μέτρα γιὰ τὴ ὁιάλυση
τῶν ἐνόπλων αὐτῶν ὁμάὸων, πού ἀποτελοῦνται ᾶπὸ τοὺς ἐγκληματίες τῆς Χ ασιᾱς,
τοὺς ὁολοφόνους τῆς Εἰὸικῆς Ἀσφαλείας
καὶ ἀπὸ κάθε εἴδους κακοποιὰ στοιχεῖα,
Π αρακαλοῡμε νά σημειώσετε ὅτι ἡ κυκλοφορία εἰς τὰ κεντρικώτερα σημεῖα τῆς πόλεως ἔχει γίνει πρόβλημα, ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι
αὐτοί, πού ἁναφέρομε παραπάνω, ἔχουν
ἐγκατασταθῆ σ’ ὅλα τὰ κεντρικὰ κτίρια καὶ
ξενοὸοχεῖα τῆς Ἀθήνας.

ΘΑΝΑΊὈΣ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ - AEY—
TEPIA ΣΤΟ ΛᾼΟ. '

‘H καταγγελία ἕγινε στὴν κυβερνητικὴ Ἐπιτροπὴ (Φ. Μανουηλίὸης, Θ. Τσάτσος, l. ΖεῦVOW; ἑγκαΐαῦΐάθηκέ ἢ γνωστὴ ἐγξίλημα- νος), στὸν Στρατιωτικὸ Διοικητή, ὑποστρά-

τηγο Π. Σπηλιωτόπουλο, καὶ στὸν ἀστυνομικὸ
ὸιευθυντή Ἔβερτ.

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΙΞΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τὸ σχετικὸ ρεπορταζ τῆς «Μάχης» ἔχει ὡς
ἑξῆςῑ
« 'H ἀθηναίκὴ ἄσφαλτος λεκιάστηκε χτὲς
ἀπὸ αἷμα ξλληνικό. Kz’ οἱ πληγὲς που ἔτρεξαν τὸ αἷμ’ αὐτό ἀνοιῇςτηκαν ἀπὸ βόλιιι
ντουφεκιῶν που θέλουν νά λέγωνται ἑλληνικά. Ὁ λαός, ποὺ ποτὲς ὁὲ λαθεύει, ὀνο<
μάζει συνοπτικά τοὺς ὁρᾱστες τῶν χτεσινῶν σκηνῶν ὸολοφόνους]
Ἔπειτα ἀπὸ προσεκτικὴ ἔρευνα ὄίνουμι·
ἀντικειμενικὴ εἰκόνα τῶν σκηνῶν αὐτῶν·
Στῑς 12.45 τὸ μεσημέρι ,ιιιά ὁιαὸήλωσι] τῆς
ΕΣΑΣ κατέβαινε τὴν ὁὸὸ Πανεπιστημίου.
Πὲρασε μπροστὰ ἀπὸ τὰ ξενοὸυχεῑα «Ἑρμῆς>>,”<<Μάζε(]τικ» καὶ «Μέγα Ἐθνικὸν»
που εἰναι ἐγκατεστιμιὲνοι ἡ Ε.Α,Σ.Α.Δ. καί
ἄλλαι ὀργανώσεις καί προχωρώντας
ἔστριίρε πρὸς τὴν ὁὁό Θεμιστοκλέους. Τὴν
ἴὸια ὥρα φάνηκε ν’ ἀνεβαίνει ἀπὸ τὴν
Ὁμόνοια ἄλλη ὁιαὸήλωση τοῦ ΕΑΜ τῆς
Καισαριανῆς. Μπροστὰ ἡ σημαία μσς καὶ
Hava) μὲ ἑθνικοαπελευθερωτικὰ συνθήματα καὶ πίσω ὁ λαός, κυρίως γυναῖκες,
ὁιαὸήλωναν τὴ χαρά τους καὶ τι) ν ἀπόφασή
τους πὼς ὁὲ θέλουμε βασιληά. ’Όταν ἡ
οὐρὰ τῆς ὁιαὸήλωσης τῆς ΕΣΑΣ πέρασε
ἀπὸ τὸν «Ἑρμῆ» καὶ πρὶν ἀκόμα φτάσει
στὸ ῗὸιο ὕψοςὴ κεφαλὴ τῆς ἑαμικῆς ὃιαὸήλωσης που ἀνέβαινε, ὄργανα τοῦ ΕΑΣΑΔ
που βγῆκαν ἀπὸ τὸ ξενοδοχεῑο μὲ τὰ ὅπλα
«προτείνατε», συνέστησαν βιαστικὰ στὸν
κόσμο νὰ παραμερίσει. ἴΗταν ἀγριεμὲνσι
καὶ στα πρόσωπά τους φαινόταν ἡ ἀπόφαση νὰ κάμουν τὸ κακό.,. Σὲ λίγα ὁευτερόλεπτα ἔφτασεν ἡ κεφαλὴ τῆς ἐαμικῆς
ὁιαὸήλωσης ἀνάμεσα στὰ ξενοδοχεῑα τῶν
ἐόεσιτῶν. Καὶ τότε, χωρὶς προειὸοποίηση,
χωρὶς κανεῑς νὰ προκαλέσει, χωρὶς τίποτα
νά μεσολαβήσει, ἀκούστηκαν πυκνοῖ πυροβολισμοί. Οἱ σιγμαιοφόροι τῆς ὁιαὸήλωσης ἔπεσαν στὴν ἄσφαλτο παρασαίρνοντας
μαζῑ καὶ τὶς σημαῐες που βάφτηκαν γιὰ μιά
ἀκόμα φορὰ ἀπὸ αἷμα τοῦ λαοῦ, γνήσιω
αἱμα ἑλληνικά. Ταυτόχρονα σχεὸὸν ἀπὸ τὰ
παράθυρα τῶν ξενοδοχείων ἔπεφταν χειροβομβίὸες στῆν ἄσφαλτο γιὰ νὰ ξαπλιὺσουν χάμω κί’ ἄλλα κορμιά...»

ΓΥΡΙΣΑΝ OI FEPMANOI;
Καὶ συνεχίζειῑ
«Γύρισαν πίσω οἱ γερμιινοί,’ Ποιοῑ χτυποῦν τὸ λαό,· Κατάπλι]ξη ἧταν τὸ πρῶτο
συναίσθημα τῶν θεατῶν ποὺ παρακολουθοῦσαν. Καὶ οἱ ὁιαὸηλιυτὲς ξαφνιασμένοι
ἔτρεχαν νὰ φυλαχθοῡν ἀπὸ τῖς ὁολοφονικὲς σφαῖρες που μὲ μπαμπεσιὰ τοὺς ἔρριχναν οἱ ἄνθρωποι τοῦ σκοτεινοῦ παρελθόντος.
Σκόρπισαν οἱ ὁιαὸηλιυτὲς καῖ στὴν
ἄσφαλτο που γυάλιζεν ἀπὸ τὴ φθινοπωρινὴ βροχὴ, εἷὸεν ὁ κόσμος μὲ φρίκη ξαπλωμένιι χάμω πολυάριθμα κορμιοὶ, νεκρῶν καὶ λαβιυμένιυν. K1’ 0 σημαιοφόρος
μισοσκεπασμένος ἀπὸ τὴ σημαία του κοίτονταν ἑκεῖμπροστά νεκρὸς μ’ ὀρθάνοιχτα
τὰ μάτια γεμᾶτα ἀπορία...»

«ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ»

(ᾖ... ἐπιθυμεῖ νὰ παίξει I);'1 τικι) ρόλο στὸ
ὸρόμο τῆςχώρας αὐτῆς (Ἑλλάὸα) πρὸς τὴν
ἔξοὸο ἀπὸ τις σημερινὲς ταραχὲς, ὸιατηρώντας ἐκείνη τὴ στενὴ σχέσι] καῖ συνεργασιά μὲ τῖς ΗΠΑ πού χαρακτήριζε τὴν
ἀγγλο-ἀμερικανικὴ πολιτικὴ σὲ τοῦτο τὸ
τέταρτο τοῦ αιίὑνα. Ἐὁῶ, γίνεται κατανοητό, ὅτι ἡ Μ. Βρεταννία θα ἡγηθεῖμὲ στρατιωτικὴ ἔννοια καὶ θα προσπαθήσει νὰ βοηθήσει τὴ σημερινὴ βασιλικὴ ἑλληνικὴ κυβέρνηση να ἑγκατασταθεῐ στὴν Ἀθήνα,
βασιζόμενη σὲ μιὰ ὅσο γίνεται πλατύτερη
καὶ ἑνιιιμένη βάση. Ἡ Σ. Ρωσιά θά ἧταν
ἕτοιμη να παραχωρήσει αὐτὴ τὴ θέοι] καὶ
λειτουργία on) M. Βρεταννιά, κατὰ τὸν
Ï'Ôzo τρόπο ποὺ ἡ Βρεταννία θά ἀναγνώριζε τὴ στενὴ σχέση μεταξύ Ριι)σιάς καὶ
Ρουμανιάς. Αὐτὸ θὰ ἑμποὸίσει τὴν ἀνάπτυξη στὴν Ἑλλάὸα ἀλληλομισούμενων
κομματικῶν ὁμάὸων, ποὺ θὰ ἑξαπέλυαν
πόλεμο ἡ μία ἐναντίον τῆς ἄλλης καί θὰ
ἔμπλεκαν τὴ βρεταννικὴ καὶ τὴ ρωσικὴ κυβέρνηση σὲ ἑνοχλητικὲς συζητὴσεις καῖ σὲ
σύγκρουσι] πολιτικῆς». (I. Ἀνὸρικόπουλου· «1944, κρίσιμη χροιιιά». ἔγγραφοι ὑπ’
ἀριθμ. 252 καὶ 257).

Στὴν ἴδια ἐφημερίὸα δημοσιεύεται καὶ ἄρθρο μὲ τίτλο «Δολοφόνοι», É” αὐτὸ, ἀφοῦ χαρακτηρίζεται σὰν «ὀργανιυμενη ὃολοφονικὴ
ἐνέργεια κατὰ τοῦ Λαοῡ» ἡ ἐπίθεοη τῶν φασιστιῦν, τονίζονται τὰ ἑξῆςῑ
«EIIEZATE @YMATA...»
«Ἡ πραγματικότητα αὐτὴ εῗνε μία, Ἡ
ἀντίὸραση καὶ οἱ πράκτορες της ὁὲν πέθαναν ἀκόμη. Ἡ ἁντίὸραση ὑπάρχει. Οἱ
Τὴν ἄλλη μὲρα, τὰ θύματα τῆς πρώτης αὐτῆς
πράκτορες της κινοῦνται καὶ ὁροῡν. Ὁ
φασιοτικῆς ἐπίθεσης κηὸεύτηκαν ἐγὼ χιλιάδες
σκοπός της εἶνε ἕνας Νὰ προκαλέσει ἄλλη
λαοῦ τιμοῦσαν τὴ μνήμη τους («ἐπὲσατε θύμιὰ (ρορά τὸν ἐμφύλιο σπαραγμό. Ἐλπίζει
ματα ἀὸἑλφια ἐσεῖς...>>) καὶ ζητοῦσαν παραἔτσι νὰ σωθεῖ καὶ νὰ ἐπιβάλει Saï/à στὸν
, δειγματικὴ τιμωρία τῶν ὃολοφόνων.
τόπο ,ιιας τὸ αἶσχος τοῦ (Ῑιασιστικοῦ τρόμου
Στην κηδεία, μεταξὺ ἄλλων, μίλησαν;
καὶ τῆς ἀντιλαικῆς (δικτατορίας, ποῦ μᾶς
O Ἐκπροσιι)πος τῆς Κυβερνητικῆς Ἐπιτροχρειάστηκαιι ὀκτιὶ) χρονῶν ἀγῶνες καῖ θυπῆς, ποὺ ὑποσχὲθηκε ὅτι ἡ Κυβερνηση «παίρσιές γιά να ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τό φάσμα
νει ὅλα τὰ μετρα γιὰ νὰ τιμωρηθοῦν σκληρὰ οἱ
τους, Ἀπέναντι στὴν κατάσταση αὐτὴ ὁὲν
δολοφόνοι». Κ-αὶ πρόσθεσεῑ «"Aç πιστὲψουμε
ὑπάρχει μέση λύση, Ὑπάρχει ἡ Ἐθνικὴ
ὅτι αὐτὰ θα εἰναι τὰ τελευταῖα Θύματα τῶν
Κιιβέρνηση, Ἐκφράζει τὴν τεράστια πλειἐχθρῶν τοῦ λαοῦ>>ἱ
οψηφιά, τὴν ὁμόθυμη θέληση τοῦ Λαοιῖ
O Ὁ M. Παρτσαλίὸης, σὰν ἐκπρόσωπος τοῦ
Ἔχει τὸ καθῆκον νὰ κάμει πράξη της τὴ
ΕΑΜ, ποὺ ἀνάμεσα στ’ ἄλλα sine: «Mè τὴν
θέληση αὐτή. Nà (διαλύσει τῖς φασιστικὲς
ἐλπίδα ὅτι ἡ Κυβερνητικὴ Ἐπιτροπὴ καὶ οἱ
ὀργανώσεις. Νὰ κάμει ἀὸύνατη τὴ ὀράση
ἁρμόὸιες Ἀρχὲς Θὰ ἀνταποκριθοῠν στὴ λαϊκὴ
τους. Nà ἀχρηστεύσει τοὺς σκοτεινοὺς τύαὐτὴ ἁπαίτηση, τονίζω τὴν ἀνάγκη τῆς πειπους που κινοῦνται γιά νὰ ἀνατρέψουν τὴ
θαρχίας οτὶς ὁδηγίες τοῦ EAM».
Λαὶκὴ Κυριαρχία. Νὰ τιμωρήσει παραὸειγματικὰ τοὺς ἐνόχους τῆς χθεσινῆς 002.0ΕΣΤΙΑ
ΔΡΑΣΗΣ
φονιας.»
Ὁ ὑπουργὸς Γεωργίας Ι. Ζεῦγος, μίλησε για
«ὠργανωμένη πρόκληση» καὶ ὃιαμαρτυρήθηκε
γιατὶ ὀὲν παρθηκαν ἓγκαιρα μέτρα «ἂν καὶ ἡ
ἐγκατάσταση κακοποιῶν καὶ ἄλλων ἐπικινδύνων ἐνόπλων σὲ ὡρισμένα ξενοδοχεῖα, εἶχε
καταγγελθεῖ ἀπὸ πρίν».

H AFPIOTHTA TOY EAM!
Εἰρωνείαῑ τὴν ἴδια ἀκριβῶ ς μέρα. ὁ
στρατηγὸς Οὐΐλσον, ἀνώτατος συμμαχικὸς διοικητὴς χερσαίων δυνάμεων Μεσογείου, τηλεγραφοῦσε στὸν Τσώρτσιλ για τὴ γερμανικὴ
ἀποχώρηση καὶ τὴν ἀγγλικὴ «εἰσβολὴ» («èmχείρηση ΜΑΝΝΑ») λέγοντας ἐπὶ λέξειῑ
«(...) 4. Ἠ Ἀθήνα φαίνεται ἥσυχη, ἀλλὰ τὸ
ΕΑΜ ὁειχνει ἀγριότητα. Ἡ ἄφιξη περισσοτέρων (δυνάμεων θα ἐπιτρέψει στὸν πληθυσμὸ νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τοὺς φόβους του,
5. Στὴν Πάτρα οἱ Βρεταννοῖ ἕγιναν ὁεκτοῖ
μὲ ἐπευφημίες, ἐνιῦ παρέλαση τοῦ ΕΑΜ
ἔγινε ὁεκτὴ με Gianni»!

ΑΓΓΛΙΑ; ΡΟΛΟΣ ΗΓΕΤΙΚΟΣ
Λίγο πρίν, ἀκριβῶς τὴν ἡμέρα τῆς ἀπελευθέρωσης, ὁ Τσώρτσιλ ἔκανε σα(ρὴ τὴ θὲση τῆς
χώρας του ἔναντι τῆς Ἑλλάὸας μὲ ὑπόμνημα
πρὸς τὸν Ἦντεν, στὸ ὅποῖο ἔλεγε ὅτι ἡ M. Βρεταννία;

Στὶς 20 τοῦ μηνός, ὁ «Ριζοσπόιστης» γράφεις
«Προϋπόθεση γιὰ τὴν ὁμαλὴ ὁημοκραma) λειτουργιά τοῦ ἐλεύθερον κράτους εἶναι τὸ ξεκαθάρισμα τῶν κακοποιῶν πού
κάτω ἀπὸ τὴ μάσκα τῶν ὑπερεθνικιστῶν
ὸέχτηκαν ὅπλα καί ὁιαταγὲς ἀπὸ τὸν τύραννο κατακτητὴ και σφαγιάσαν τοὺς
ἀγωνιζόμενους πατριῶτες. Nà τιμωρηθοῦν
οἱ προὸότες σαν ἐγκληματίες πολέμου.
Αὐτὴ εἶναι ἡ ὁίκαιι] ἀπαίτησι] τοῦ βασανισμὲνου λαοῦ καὶ ὁὲν πρόκειται νὰ ὑποχωρήσει ἀπ’ αὐτή». “
Oi ὃράστες ὅμως ὃὲν συνελήφθησαν τελικὰ
- παρὰ τὶς πλιὲσεις, τὶς ὑποσχέσεις τῶν “Ayγλων καὶ τὶς «ἓρευνες» τῶν Ἑλληνικῶν Ἀρχιῦν. Ἀντίθετα, τὰ ξενοδοχεῐα «Ἑρμῆς»,
«Μέγα Ἐθνικὸ» καὶ «Παλλάδιο», ἀπ’ ὅπου
ἐξαπολύθηκε αὐτὴ ἡ πρώτη ἐπίθεοη μὲ πολυβόλα καὶ χειροβομβίὸες, ἕγιναν ἑστίες ὃράσης
τῶν φασιοτικῶν στοιχείων.
Ἀπὸ τὸ ἴὸιο, ἀκριβῶς, αὐτὸ σημεῖα, I‘lz
μήνα μετά (4 Δεκεμβρίου), οἱ ἴόιοι φασίστες θέρισαν πάλι τὸ λαὸ ποὺ κὴὁευε τὰ
θύματα (28 νεκροῐ καὶ πάνιυ ἀπὸ 100
τραυματιές) τῆς μεγάλης σφαγῆς τῆς προηγούμενης μέρας (3/12), ὅταν μιά τεράστια
εἰρηνικὴ λαϊκὴ ὁιαὸἡλωση βάφτηκε στὸ
αἷμα μπροστά an) «M. Βρεταννιά» ἀπὸ τὰ
πυρὰ τῆς ἀστυνομῐας. Νέα θύματα - 100
νεκροὶ καὶ τραυματιές — καὶ κήρυξι] τοῦ
στρατιωτικοῦ νόμου ἀπό τὸ Σκόμπυ. ’Έτοι
ἄρχισε ἡ μάχη τῆς Ἀθήνας... ν

τΑ οΥΜΑτΑ

Oi chpoi:
O Τριαντόιφυλλος Καραγιόιννης

O Στέφανος Ἀπανοτρίφτης
O Παναγιώτης Τσαμπής
0 K. Σαλαμανης - ὅλοι κατοικοι Καισαιαν ς.
F; Τὲοος Κουρτίδης
O Κώοτας Μαυροματόπουλος - κι oi
δύο απὸ τὸ Βὺρωνοι.
O Κώστας Τριανταφύλλου, ἀπὸ τη Ν.
Ελβετία.
Ἀρχικόι, εἶχε γίνει γνωοτὸ ὅτι oi νεκροὶ
ἠταν 8 καὶ ὅτι μεταξύ τους ὺπηρχαν καὶ
γυναῖκες. Ἐπίσης, ἀναφὲρθηκε, αρχικὰ,
μετοιςὺ τῶν νεκρῶν καὶ TÔ ὄνομα Μιχ.
Χατζηοταυρίδης. Δυὸ μὲρες μετὰ γραφτηκε οτῑς ἐφημερίδες ὅτι δύο ἀπὸ τοὺς
τραυματίες (κατοικοι Καισαριανης) ξεψύχησαν - ἒτσι oi νεκροὶ ἕγιναν 9. Τὰ θύματα εἶναι ὅλα ἀπὸ ’την ’ίὸια περιφέρεια,
γιατῑ τη στιγμὴ ποὺ oi φαοίστες κτύπησαν, περνοῠσαν απὸ τὸ σημεῙο ἐκεῖνο
διαδηλωτὲς Toü EAM Καισαριανής. “

Oi τραυματίεςὲ
Ἀναστασία Ἀποστολίδου, Ἄρτεμις
Αὺγὲα, Ἀντ. Ἀγγῶίὸης Ἀν. Ἀργυρόπουλος, Νικ. Ἀμπατης, Χριστὸφορος
Βαλλιόινος, Δημ. Γεωργιανός, Γ. Γεροντὲλης, Θ. Γεωργακόπουλος, Γεώργ. Γαβριλόις, Elbow. Γιαννίδης, Ἰωσὴφ Εὐτυχίδης,
Δημ. Κονὸρὰκης, Γ. Κρίτοιας, Ἰωαν. Καραγιόιννης, Σοφία Κοβαίου, F. Κικῐνης,
Μαρίκα Καταπόδη, Ζωὴ Κυβέλη, Ἀλκ.
Λειβαὸίτης, Προδ. Λεοντιάδης, Χρ. Λαζανᾱς, Χρ. Λαμπρὸπουλος, F. Μαῑδης,
Σπυρ. Μπαλαζόινης, Θεοδώρα Μπαρδακου, Κων. Νοδόιρος, Ἰωαν. Νικολαῖδης, Προκόπιος Ντόλης, Ἀριστ. Πολίτης, Ἀθηνᾶ Πανταζου, Ἰωαν. Περδίκης,
Κων. Ποθητόικης, Παῦλος Παύλου, Σοφία Παπουτοιᾱ, Συμεὼν Ρουσόπουλος,
Χρυοούλοι Στόιϊκου, Ἀχ. Σιδὲρης, Πόπη
Στρατηγοττούλου, Μαρία Νικολαῖδου,
Ἅννα Σικελιώτη, Βαο. Συρῑγος, Κων,
Σαραντόπουλος, Θ. Τσιλίκας, Εὑαγ.
Τσίμπας, Ἀν. Χαλκιᾱς, Αἰκατ. Χασιώτου,
Δημ. Φωστηρας, Μαρίαιψαρροῡ, Νικ.
Κωνσταντόπουλος, Παν. Κωνσταντόπουλος, Νίτοα Σωτηροπούλου, Ἀθ.
Ἀναστασόπουλος, Ἀγγ. Βιβόιρη, Χριοτ.
Γερολυματου, Στυλ. Γιαννουλόιτος, Ἀγγ.
Δημοπούλου, Ἀθαν. Δεβαρης, Εὐαγ.
Θεοδωρίὸης, Κων. Καραγεωργίου,
Σπυρος Κανιέρος, Γεωργία Κατσούλη,
Σοφία Κανάκη, Ἀναστ. Κουρτίδου,
Βλασ. Λαυριώτης, Χοιρ. Μανιάτης, Eùανθία Μπὲοη, ΣΤ. Νικολακης, Ἀλεξ. Πιστόλης, Ἰφιγένεια Παλη, F. ΠαπαοταΘόπουλος, Κων. Πόδας, Ἠλίας Ρὲλας,
Χρ. Στεφίνογλου, Δημήτριος Σκαθος, F.
Σκομητρας, Δημ. Τσακάκης, Σοφία Τριαπαφὺλλου, Φωτ. Χαραλαμπίδης, Ν.
Ἀποστολόπουλος, Εὑστ. Κωνοταντινόπουλος, Ἒλὲνη Κουγιαλίδου, Ἑλένη
Λαμπούρη, F. Μακρυγιόιννη, Ἅγγ. Γιανὲοης, Καλ. Κωνοταντίνου, Ἅννα Παπαευθυμίου, Ν. Σαραντὸπουλος, Μαριανθη Σιδὲρη, K. Αὑγερᾷς, Ἰορδ. Ἀντωνίου, Φανη Νίκα, Μαρίκα Σακιντζη, Εὺανθία Ἀνδρικοπούλου, Εὐταξίοι Μανουλακου, Νικ. Μτταλης.
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AIIOTEAEZMATA ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
METAEY ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ TIA THN
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ TOY ΠΕΡΙ
Σήμερα δίνουμε τα ἀποτελέσματα τῆς ἓρευνας
τοὺ«ΑΝΤΙ>>σὲ συντομία καὶ μὲ τὴν ὑπόσχεση ὅτι ὁ
σεβασμὸς τῶν ἀποτελεσμάτων καὶ τῶν παρατηρησειον θα μᾶς ἐπιτρέψει νὰ φτιάξουμε τὸ περιοδικὸ ὅπως τὸ θελουν οἱ ἀναννῶστες μας.
1. ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΑΣ
Τὸ «ANTI» ὃιαβάζεται απὸ νέους ἀνθρώπους σὲ ποσοστὸ 90%. Χαρακτηριστικὸς εἶναι ὁ μεγάλος ἀριθμὸς τῶν
μαθητῶν καὶ φοιτητῶν καθὼς καὶ ἐκείνων ποὺ εξασκοῦν
ἐλεύθερα ἐπαγγέλματα. Ἡ πλειοψηφία τῶν ἀναγνιοστιῦν
εἶναι ἄνδρες, σε ποσοστὸ 79%. ~
Τέλος, τὰ 2/3 τῶν αναγνωστὼν συγκεντρ(ἷ>νοντ(ιι στὴν

Ἀθήνα καὶ στὸν Πειραιᾶ
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αὑλο
79%
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΑΝΑΛΥΣΗ TOY ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Y

3. AIIO ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΕΤΑΙ ΤΟ «ANTI»
Τὸ «ANTI» ἀγοράζεται βασικὰ ἀπὸ τὸ περίπτερο καὶ
εἶναι λίγες οἱ περιπτώσεις ποὺ ζητιὲται σε βιβλιοπιιιλεῖαῑ
Συνήθως οἱ Θεσσαλονικεῐς προτιμοὺν να τὸ ἀγορασουν
ἀπὸ βιβλιοπιολεῖα (βλέπε Πίνακα 3).

ΣΥΝΟΛΟ 107%
Σημείιυσηῑ Τὸ σύνολο ὑπερβαίνει τὸ 100% ἐπειὸὴ ὑπάρχοιιν ἀναγνῶστες ποὺ ἀγοράζουν τὸ περιοδικὸ ποτε ἀπὸ περίπτερο, πότε ἀπὸ βιβλιοπωλεῖο.

4. ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
Τὸ «ANTI» κυκλοφορεῖ ἀπὸ χερι σὲ χερι, δηλαδὴ ἀγοράζεται ἀπὸ κάποιον Ô ὁποῖος τὸ δίνει καὶ σὲ ἄλλον ἢ σὲ
ἄλλους νὰ τὸ ὃιαβάσουν. Αὐτὸ σημαίνει· ὅτι ἡ ὕλη τοῦ
περιοδικοῦ ἀποτελεῖ ἐνδιαφερουσα ἀφορμὴ συζητήσεων
καὶ ἀνταλλαγής ἀπόψειυν. π
Θὰ πρέπει, συνεπῶς, νὰ θεωρήσουμε ὅτι τὸ «ΑΝΤΙ» καθοδηγεῐ (Opinion Leader), σὲ μεγαλύτερο rumorin ἀπ’ ὅ,τι
συμβαίνει συνήθως (βλέπε Πίνακα 4).

ΠΙΝΑΚΑΣ
4
ΤΟ
ΔΙΝΕΤΕ
KAI
Σ”
ΑΛΛΟΥΣ;
NA] (19%
OXI 31%

ΣΥΝΟΛΟ 100%
5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ TOY ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Ἐξωτερικὸ
(Δὲν ὃήλωσαν 2 %)

ΣΥΝΟΛΟ HIM/r
‘ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΤΟ «ANTI» n
Τὸ «ANTI» ὃιαβάζεται συστηματικὰ ἀπὸ τοὺς ἀναγνῶστες του ἀπὸ τὸ πρῶτο του κιόλας τεῦχος. Ἐλάχιστοι
εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ὃὲν εἶναι πιστοὶ στὸ περιοδικὸ καὶ τὸ
ἀγοράζουν ὅποτε τύχει, προφανῶς με κριτήριο τὰ περιεχόμενα του. _
Ἀξίζει νὰ σημειώσουμε ὅτι ἀρκετοὶ εἰναι ἐκεῖνοι ποὺ ὄιρχισαν νὰ ὃιαβάζουν τὸ περιοδικὸ τώρα τελευταῖα. πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι ὑπάρχει ἀνανὲιυση τοῦ ἀναγνωστικοῡ κοινοῦ (βλέπε Πίνακα 2).

eH παμψηφία σχεδὸν τῶν ἀναγνωστὼν ἀναγνωρίζει ὅτι
τὸ «ANTI» εἶναι κάτι τὸ ξεχωριστὸ καὶ τὸ χαρακτηρίζει
με τὸν ἰδιαίτερο τίτλο τοῦ «πολιτικοῦ περιοδικοῡ ποὺ
σχολιάζει». Αὐτὴ ἡ ἄποψη εκφράζεται ἀναλυτικότερα
στὶς ἀπαντήσεις ποὺ ὃόθηκαν σε ἑπόμενα σημεῖα τοῦ
ὲρωτηματολόγιου. Ταυτόχρονα, διαγράφει καὶ τὸ πλαίσιο γιὰ τὴν πορεία καὶ τὴν ἐξέλιξη τοῦ περιοδικοῡ· (βλέπε
Πίνακα 5).

ΣΥΝΟΛΟ 104%
Σημείιι)ση; Σύνολο μεγαλιπερο ἀπὸ 100% λόγω μερικῶν πολλαπλῶν ἀπαντήσεων.

(π. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ «ANTI» ΠΟΥ ΑΡΕΣΟΥΝΔ
ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΟΥ n _
Οἱ ἀναγνῶστες ὃίνουν μιὰ σειρὰ προτίμησης στὴν υλη του
περιοδικοῦ καὶ ἐπιμένουν στὴν ποιότητα καὶ τὴ σοβαρότητα. Ἡ προτίμηση αὐτὴ ὃὲν σημαίνει ὅτι ὑπάρχει ἀπορὲ
ριπτέο ὑλικό, ἁπλῶς στὴν τρέχουσα πραγματικότηταὸρι-

σμένα θέματα τσποθετοῦνται πρὶν ἀπὸ ἄλλα. Σὲ περί· >

’πτωοη ὅμως ποὺ ὑπάρχει κάτι ξεχωριστό, τὸ «ἐνδιαφὲρρν
τοῦ ἀναψωστικοῦ κοινοῦ εἶναι ὃιαρκῶς ἕντονο

28'

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
1101A EINAI TA ΣΤΟΙΧΕΙΑ TOY ANTI
ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΡΕΣΟΥΝ

7. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ TA OHOIA
ΠΡΕΠΕ1 NA ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
Οἱ ἀναγνῶστες καθορίζσυν ποιὸ εἶναι τὸ πρῶτο Ηέμα ποί1
τοὺς ἐνὸιαῳέρει.
Προκειται για τὴν ΠΟΛΙΤΙΚΗ. «
Καθορίζουν ἐπίσης καί ποιὸ εἶναι τὸ τελευταῐο ποὺ τοὺς
ενδιαηῑέρει.
Πρόκειται γιά τὴν καλλιτεχνικὴ ζωή.
Τὰ ἄλλα θέματα, ὅπως ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΆΩΗ, ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ,
(Si-“v τοποθετοῡνται με σαφήνεια. Θα ﬁrm/611mg ὲπιπόλαιο
w‘r. στιιιὶεῖ κανείς στὶς ἐνδείξεις τιῖιν ἀριθμῶν

τος πρέπει νὸι ἐξηγηίὶοῡν, να καταγραῳοῡν οἱ δραστήριότητές τους καί, τέλος, να ὑπάρξει τὸ θεαματικὸ μιᾶς
ἀποκλειστικῆς πληροψορίας. r
ι. "Av ὅλα τὰ προηγούμενα ἀιινοροῦν τὸ παρόν, τὸ κοινό μας
καταλαβαίνει ὅτι τὸ παρὸν ἔχει σῖκοὸομηθεῐ ἀπὸ κάποια
ἱστορικὰ δεδομένα τά ὁποῖα ἐσκεμμένα τοῦ εἶναι ἄγνωστά. Τοποθετεῖ αὐτὲς τὶς ρίζες στα Δεκεμβριανά καὶ τὸν
Ἐμφύλιο. Ἐνὸιαφέρεται νά πληροη,ορηοεῖ τί ἔγινε ἀπὸ
τότε μέχρι σήμερα, ἐνιῖ) ἡ περίοδος ἀπὸ τὸν B’ Παγκόσμιο
Πόλεμο καὶ πρίν, σάν πιὸ μακρινὴ καί λιγότερσ καθοριστική, ἐνδιαφερει λιγότερο (γιά τα πιιριιπίινιι) βλέπε Πίνακες 8-13), ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ’
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΣΕ %)'
Σειρὰ
Προτίμησης

1 2 3 Δεν ὃηλώνουν

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΣΕ ‘70)
Σειρά προτίμησης
1 2 3 4 Δὲν ὃηλώνουν

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΘΕΜΑΤΞΞΙῙέΙΝΙὲξᾷξἏΕΦΑΛΑΙΟ (σὲ αριίηιὸ
περιπτώσειον —NOC)
' Σειρὰ προτίμησης

Καλλιτεχνικὴ ζιυὴ Ξικινυιντας ἀπὸ τὶς παρατηρήσεις γύριυ ἀπὸ τὸ οέμα αὐτὸ
καὶ σὲ σχέση μὲ τὰ σημεῖα ποὺ τὸ περιοδικὸ πρέπει νὰ προβάλει ἢ νά περιορίσει, τὰ συμπεράσματα εἷναιῑ
α. Ἡ πολιτικὴ εἶναι τὸ κύριο θέμα καὶ ὁ ἄξονας γύρω ἀπ’
τὸν ὁποῖο στρέφονται ὅλα τ’ ἄλλα.
β. Ἡ καλλιτεχνικὴ ζ(υὴ ἐνδιαφερει ὅταν πρόκειται για συστηματική, πλούσια καὶ σοβαρὴ ἐνημέρωση, ἔξω ἀπὸ τῖς
ὑποχρειιηίκὲς «ἀξίες», ποὺ τὸ κοινό μας ὃὲν ἔχει σὰν δεδομένες. Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀποψη, μάλιστα, ἐκφράζεται τὸ
παράπονο ὅτι ἡ καλλιτεχνικὴ ζωὴ εἶναι περιορισμένη στὶς

ι σελίδες τοῦ «ANTI».

γ. Τά ὑπόλοιπα θέματα παίρνουν γιά τὸν κάθε ἀναγνώστη
» εἰδικὴ χροιά, ἀνάλογα μὲ τὶς ἀπαιτήσεις του, καὶ ἡ διάσπαση.στὶς προτιμήσεις σημαίνει τελικὰ ὅτι ὅλα τὰ ἀλλα
θέματα εἶναι ἐξ ἴσου ἀπαραίτητα καὶ σημαντικά.
ὃ. Ἔτσι ξεχωρίζουμε στὸν τομέα τῆς πολιτικῆς, τὸ ἐνδιαφερον γιὰ τὴν ἐσωτερικὴ πολιτικὴ κατάσταση.
ε. ῗΗ ἅποψη ὅτι ἡ ἐσωτερικὴ πολιτικὴ κατάσταση πρωτεύει,
συνὸέεται στὸν τομέα τῆς οἰκονομίας με τήν προτίμηση
γιὰ παρουσίαση γενικῶν οἰκονομικῶν προβλημάτων,
ὅπως αὐτὰ ἐνδιαφέρουν τὴ συγκεκριμένη ἑλληνικὴ πραγματικότητα (π.χ. μετανάστευση, συνδικαλισμός). ·
' ζ. Τὸ ἴὸιο ἰσχύει καὶ στὸ ἐπίπεδο τῆς παιδείας. Λόγω τοῦ ὅτι
_ τὸ κοινό μας ἀποτελεῖται ἀπὸ νέους, τὰ θέματα τῆς παι’ δείας εἶναι τὰ πιὸ καυτὰ καὶ συνοδεύονται ἀπαραίτητα
ἀπὸ ἀναζητήσεις στὰ προβλήματα τῶν νέων καὶ τὴν πα, ,, ρουσίαση τοῦ φοιτητικοῦ κινήματος,
-. Οἱ νέοι ὅμως ὃὲν περιορίζονται στὰ θέματα ποὺ ἀποκλειστικὰ τοὺς ἀφοροῦν. Ζητοῦν μὲ ἐπιμονὴ νὰ ἐρευνηθεῖ τὸ
· ἀγροτικὸ πρόβλημα, νὰ μελετηθεῖ ἡ ἐπαρχία καὶ τὰ προὲ
ÿ βλήματά της, νὰ παρουσιαστεῖ τὸ γυναικεῖο κίνημα.
’ ’ .’ Μέσα ὅμως στὴν κοινωνικὴ ζωή, ὁποιαὸήποτε μελέτη εἶ-

’ ναι ἀτελὴς ἂν τυχὸν δὲν ἀναφέρει ποιοί εἶναι οἱ μηχανισμοὶ ποὺ καταπνίγουν τὴ θέληση γιὰ λύση τῶν προβλημάτωνιςΜὲ αὐτή τὴ λογική, ἡ ἀστυνόμευση καὶ τὸ παρακρά-

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ KAI
EPEYNA (ΣΕ 0/0)
Σειρά προτίμησης
123456
Δεν ὃηλώνουν
Oi νέοι καὶ τὰ προβλήματα τους 5 19 17 9 18 7 25
01 (1011111729; καὶτὸ φοιτητ. κίνημα 16 10 17 10 15 5 27
Τὸ γυναικεῑο κίνημα 1 1 7 12 12 40 27
Ἡ παιδεία 35 17 15 5 3 0 25

Ἡ ἐπαρχία καὶ τὰ προβλήματά της13 10 13 19 10 9 16
Τὸ ἀγροτικὸ πρόβλημα 5 18 7 18 15 9 28

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΤΟ ΚΙΕΙέἓΙὮξῶῙ ΠΛΡΑΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ (ΣΕ %)

Σειρά προτίμησης
l 2 3 Δὲν δηλώνουν

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ (ΣΕ %)
Σειρὰ προτίμησης
1 2 3 4 5 6Δὲν ὸηλώνουν

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΤΟ ΚΙΕἚὲἒΙέΞὸΣΙέξΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΗ
( 2m93)Klgomlwgmg Δὲν ὸηὶιίΝουν

Κριτικὴ καὶ ἐνημέρωση 49 34 17
Παρουσιάσεις καὶ ἀναλύσεις 34 48 18
,29 ’

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΕΝΤΙΞ ΝΙΞΟΛΑΙῙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΥΖΗΤΟΥΝ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΝΙΞΟΦΑΣΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τὴν ἑνότητα οτη βαοη, βλέπουν καὶ ἀναγκαία καὶ
πραγματοποιηοιμη, οἰ ἐκπρόοωποι πέντε νεολαιΐοτικων
ὸργανώσεων ἰσαριθμων κομμάτων. Τὶς ἀπόψεις τους - μαζὶ μὲ
μιὰ ἑξηγηοη για τὸ «φαινόμενο τοῦ νεοφαοιομοῦ» οτη χώρα μας
- ὃημοοιεύουμε πιὸ κάτω. ’
Συγκεκριμὲνα, οτὰ ἑρωτηματαῑ
I. Θὰ ἧταν ὁυνατὸν να ἐπιτευχθεῖμία ἑνότητα στὴ βάση καῖ στὴ
ὁράση τῶν νεολαιΐστικων ὀργανώσεων για τὴν ἁντιμετώπιση
προβλημάτων γενικότερου ἐνὸιαφέροντος, ὅπως π.χ. ὁ
νεοφασισμρς;

\ 2. Ποιοὶ εἰναι οἱ παράγοντες ὕπαρξης τοῦ νεοφαοισμοῦ on)
χώρα μας καὶ πῶς ἐξηγεῖται τὸ θράσος καὶ ἡ ἑπιθετικότητα πού Ὁ
g ôsz’xvovv τὸν τελευταῖο καιρό,·
Απαντᾰνε.·

Ο Ἀπὸ τὴν ΕΔΗΝ (Ἑλληνικὴ Δημοκρατικη Νεολαία) ô
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΠΗΡΑΣ (Φοιτητὴς τῆς Πολυτεχνικῆς
Θεσσαλονίκης).
Ο Ἀπὸ την ΚΝΕ (Κομμουνιστικη Νεολαία Ἑλλαὸας) Ô
ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΓΙΟΣ (Πτυχιοῡχος Χημικὸς Μηχανικός).
Ο Ἀπὸ τὴν ONNEA (Ὀργάνωοις Νέων Νέας Δημοκρατίας) ô
ΔΙΟΝΥΣΙ-ΙΣ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ (Τελειόφοιτος Ἀνωτάτης
Γεωπονικῆς Σχολῆς 5ΑΘηνῶν).
Ο Ἀπὸ τὴ Ν. ΠΑΣΟΚ (Νεολαία ΠΑΣΟΚ) ὸ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ καὶ ô ΑΛΕΞΙ-ΙΣ ΚΟΚΚΟΣ (Τελειοφοιτοι
Νομικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν).
Ο Ἀπὸ την HON ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ (Πανελλαὸικη Ὀργάνωοη
Νεολαίας «Ρηγας Φεραῖος») ὸ ΜΑΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Πτυχιοῦχος Νομικῆς)
ξὈποος m ἀπὸ τὰ κείμενα φαίνεται, οἱ συνεντεύξεις ὃὲν εἶναι
τωρινὲς. Πάρθηκαν (μαζὶ μὲ ἅλλες, για ἄλλα Θέματα) τὸ
καλοκαίρι καὶ προορίζονταν γιὰ ἄλλο ἔντυπο, ποὺ τελικὰ δὲν τὶς
ὃημοσίευσε. Τὸ «ANTI» τὶς ὃημοσιεύει, νιατὶ πιστεύει ὅτι
διατηροῦν τὴν ἐπικαιρότητά τους - στα βασικά, τουλαχιστον,
σημεῖα - καὶ γιατὶ τὶς Θεωρεῑ συμβολή, γενικώτερα, στὴν
προσπαθεια κοινῆς ἁντιμετώπιοης τῶν προβλημάτων τοῦ χώρου
τῶν νεολαιΐστικων ὀργανώοεων.

Οἱ ἀπαντήσεις ἔχουν ὡς ἑξῆςῑ ’

30’

«ΕΝΩΣΗ ΝΕΟΛΑΙΩΝ »
ΕΔΗΝ (K. Τσίπηρας)ῑ 1. rH ΕΔΗΝ πιστεύει
στὴ διεθνὴ άλληλεγγύη, στὴ συσφιξη τῶν σχέσεων τῶν λαῶν καὶ τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων ὅλου 101') κόσμου. Σχετικά μὲ τήν ἑνότητα
τῶν ἑλληνικῶν νεολαιΐστικων ὐργανώσεων, ἂν
μπορούσαμε νὸι κάνουμε μιὰ πρόταση, θα
ἠτανε για If] δημιουργία μιᾶς «Ἕνωσης» Νεολαιιῖ)ν με πρώτους στόχους τὴν καταπολέμηση τοῦ νεωρασισμοῡ, τη δημιουργία ένὸς
(ἰντιμιλιταριστικοῦ μετώπου, ποὺ εἰναι πολὺ
σημαντικὸ αὐτή τη στιγμὴ στὴν Ἑλλάδα. Ἐπίσης αὐτὴ ἡ <<”Ενωση>> θὰ βοηθοῡσε κατὰ πολὺ
στη θεμελίωση καὶ έδραίωση τῆς Δημοκρατίας. ποὺ ὸὲν έγινε ποτε στὴν Ἐλλάδα σὲ γερες
καί μακροπρόθεσμες βάσεις.

2. ‘O νεοφασισμὸς μπόρεσε νά οταθεῐ στὴν
Ἐλλάδα ’ὕστερα ἀπὸ τὰ λάθη που έκανανζ οἱ
πρῶτες μεταπολεμικες κυβερνήσεις, μὲ τὸ να
μην προχωρήσουν στὴν τιμωρία τῶν δοσίλογων καὶ τῶν τεταρτοαυγουστιανῶν. Γιὰ τὴ σημερινὴ δράοη τῶν νεοφασιστῶν, εὐθύνη φέρει
γνωστὸ Ὑπουργεῐο καὶ κάποιος Ὑπουργὸς
που ἀπ’ ὃλες τὶς πτέρυγες τῆς Βουλῆς καὶ ἀπὸ
τὸ λαὸ ἔχει ζητηθεῐ ἡ παραίτησή του. Σχετικά
με τὸ αν πρέπει ἢ ὁὲν πρέπει τὸ λαίκὸ αἴσθημά
νά ἑπηρεάζει τὶς ἀποφάσεις τῶν δικαστηρίων
σε τέτσιου εἴδους περιπτώσεις, έχω νὰ πῶ πῶς
ἂν γινόταν αὐτὸ μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση, ποὺ
ὁ λαὸς ζητουσε τὴν τιμωρία ὅσων συνεργάστηκαν με τοὺς Γερμανούς, πιστεύουμε ὅτι δὲν Où
εἴχαμε στάσει στὴν 21 Ἀπριλίου κι οὔτε Uà
ὑπῆρχαν αὐτὸ. 101 καρκινῶματα ποὺ λέγονται
νεοη ασίστες, που σκοπὸ έχουν νά ὑποσκάπτουν τὰ θεμέλια τῆς Δημοκρατίας στὸν τόπο
μας.

ΚΟΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΚΝΕ (Χάγισς); 1. Ἐκεῖνο ποὺ γιὰ τὴν ΚΝΕ
καθορίζει τὴ δυνατότητα ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνάγκη
για τήν ἑνότητα τοῦ νεολαιῑστικου κινήματος,
εἶναι ὅτι, ἡ νεολαία, σὰν κομμάτι τοῦ πληθυσμοῡ, ἔχει κοινὰ προβλήματα ἐργασίας, σπουδῶν, ψυχαγωγίας, κι αὐτὰ τὰ προβλήματα
φαίνονται, συγκεκριμένα στὸ ἐργοστάσιο, τὸ
[Ιανεπιστήμιο κ.λπ. Γὺρω ἀπὸ τὴ διεκδίκηση
για τήν ἐπίλυσή αὐτῶν τῶν προβλημάτων μποροῠν, αντικειμενικά, να συσπειρωθοῦν οἱ πιὸ
πλατιὲς μάζες τῆς ἑλληνικής νεολαίας. Ἐπί, σης, ὰντικειμενικά, ἐκεῖνο ποὺ μπορεῐ νὰ ἑνώσει 11‘] νεολαία, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ πιὸ πὰνω, εἶναι
καί τὰ πολιτικὰ προβλήματα ποὺ ὄιμεσα μπαίνουν στὸ λαϊκὸ κίνημα. Πολιτικὰ προβλήματα
ὅπως ἀποχουντοποίηση, ἐκδημοκρατισμὸς τῆς
δημόσιος ζωῆς, άντιμετώπιση τοῦ κινδύνου
τοῦ νεοφασισμοῦ, καθὼς καὶ μιᾶς νέας ὑποτροπής, Προβλήματα ποὺ ἔχουν δημοκρατικὰ)
καὶ ἀντιιμπεριαλιστικὸ χαρακτήρα. Καὶ ἐπιμένουμε στὸ ι«ὀιντιιμπεριαλιστικό», διότι
ἐκεῖνο ποὺ γέννησε καὶ θὰ γεννᾱ, ἂν τὸ λαϊκὸ
κίνημα δὲν προλάβει, νέες δικτατορίες καὶ νέα
-δεινὰ γιὰ τὸν τόπο, εἶναι ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ ἐξ·
άρτηση που έχει ἡ χώρα ἀπὸ τοὺς ἀμερικάνικους ἰμπεριαλιστικοὺς κύκλους. Γιὰ τὴν ἐπίλυση αὐτῶν τῶν προβλημάτων χρειάζεται μιὰ
,ἑνότητα στὴ βάση τῶν νεολαιίστικων ὀργανώσέων, κι ἐκεῖ ρίχνουμε τὸ κύριο βάρος μας.
Αὐτὴ ἡ, ἑνότητα στὴ βάση μπορεῖ νὰ πάρει

‘ ; διάφορες μορφές, ἀπὸ ἁπλὲς ἐπιτροπὲς διεκ” · δίκησης συγκεκριμένων αἰτημάτων, ὣς τὶς πιὸ

“ ’νσύνθετες μὲ, δημοκρατικὲς συνδικαλιστικὲς
παρατάξεις, μὲ δημοκρατικὰ ’κινήματα ποὺ
ἔχουν συγκεκριμένους στόχους. T01 προβλήματα γιὰ τὸ ἀνέβασμα τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου
’ , τῆς νεολαίας, γιὰ καλύτερους ὅρους μόρφωσης
καὶ ψυχαγωγίας, τὰ προβλήματα ἐξωτερικῆς
πολιτικῆς, Κυπριακό, EOK κλπ. μποροῦν.νὰ
ἁποτελέσουν ἕνα πολιτικὸ πλαίσιο πάνω στὸ
, ῥποῖο πετυχαίνεται - κιίέχει ἐπιτευχθεῖ πολλὲς
’· Ὗ ‘~ φορὶεςι -ιμιὰ ἑνότητα στὴδράση τῶν νεολαι-

ἴστικων ὸργανώσεων. Σ” αὐτὴ τήν ἑνότητα μὲ
ἀντιφασιστικὸ-ἀντιιμπεριαλιστικὸ περιεχόμενο συσπειρώνονται αντικειμενικά οἱ ἀριστερὲς δυνάμεις, χωρὶς αὐτὸ να σημαίνει ὅτι θα
δημιουργήσουν ([ράξια σ’ ἕνα άντιφασιστικὸ
μέτωπσ. Ἀντίθετα, οἱ ἀριστερὲς νεολαῐες εἶναι
οἱ πιὸ συνεπεῐς στὴν ὑπεράσπιση τοῦ ἀντιφασιστικοῡ περιεχομένου τῆς ένότητας καὶ ἐπιδιώκουν τὴν πιὸ πλατιὰ συσπείρωση νεολαίῶν, κι αὐτῶν ποὺ δὲν διακρίνονται οὔτε για
τήν ἀντίφασιστική, οὔτε για τήν αντιιμπεριαλιστική τους συνέπεια.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

ὅσον αηορα τῖς προθέσεις 111; για (110101010ποίηση καὶ εκὸημοκρατισμό.

ΑΣΦΑΛιΣτικΗ ΔικΛειΔΑ
ΟΝΝΕΔ (Δ. Μπεχράκης); 1. Προκειμένου νὰ
ἐπιτευχθεί μιὰ σωστὴ Δημοκρατία σ’ έναν τόπο, πρέπει να ὑπάρχει ήπιο πολιτικὸ κλίμα. Κι
αὐτὸ έπιτυγχάνεται ὅταν δὲν καλλιεργοῡνται
πάθη μεταξὺ τοῦ λαοῦ. ’Όσον ἀφορᾶ δὲ τὸν
τόπσ μας, ὁ ὁποῖος άπέκτησε ίδιαίτερα χαρακτηριστικὰ μετὰ τὴ δικτατορία, χρειάζεται έντονη προσπάθεια ἀπ’ ὅλους τοὺς δημοκράτες
νέους γιὰ v01 ἐπιτευχθεῐ αὐτὸ τὸ ἤπιο πολιτικὸ
κλίμα. Ἡ ἑνότητα στὸ χῶρο τῆς Νεσλαίας θὰ
δημιουργήσει ἀφ’ ἑνὸς μὲν τήν ἀσφαλιστικὴ
δικλείδα γιὰ μιὰ σωοτὴ Δημοκρατία, ἀφ’ ὲτέρου θὰ μπορεῖ νά κινητοποιεῖ ὅλους τοὺς νέους πάνω στα έθνικὰ προβλήματα τοῦ τόπου.
Ἀπὸ τὴν πλευρά μας ὅμως βλέπουμε ὅτι ἡ ἑνότητα τοῦ νεολαιίστικου κινήματος δὲν ἐξαρτᾶται μόνο ἀπὸ τὶς Θέσεις ποὺ έκφράζουνε οἱ
διάφορες νεολαῖες, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ κατὰ πόσο
εἶναι συνεπεῐς σ’ αὐτές. Πάνω σε διάφορα
προβλήματα καὶ θέματα συσφίξεως τῶν σχέσεων, ὁρισμένες ὀργανώσεις ἀκολουθησαν
διασπαστική ταχτική. Είδικὰ στὸν φοιτητικὸ
· χῶρο δεχτήκαμε ἐπιθέσεις ἀπὸ ὀπαδοὺς ἀριστερίστικων ὀργανώσεων, παράνομες καὶ τελείως άτοπες διαγραφὲς μελῶν ἀπὸ διοικητικὰ
συμβούλια 101 ὁποῖα εἶχαν ἐκλεγεῐ μὲ σωστὲς
διαδικασίες κλπ. Αὐτὲς οἱ ἐνέργειες εἶναι καθαρὰ διασπαοτικὲς πρὸς τὴν ἑνότητα καί
ἀντιδημοκρατικές. Ἐφιστοῦμε δὲ τὴν προσοχὴ
ὅλων τῶν νεολαιῶν, δεχόμενοι ὅτι σκοπὸς
ὅλων εἶναι μιὰ σωστή Δημοκρατία στὸν τόπο
μας.

2. 01 νεοιρασίστες δὲν ἓρχονται...απὸ τὸν
οὐρανό, ἀλλὰ πηγάζουν άπὸ άντικειμενικὲς
δομὲς που ὑπάρχουν στὴ χώρα. K1 αὐτες oi
δσμες εἰναι πρῶτα ἀπ’ ὅλα τὸ πλέγμα έξάρτησης τῆς χώρας ἀπὸ τοὺς ξένους ἰμπεριαλιστικους κύκλους κι ἀπὸ τοὺς χουντικοὺς μηχανισμοὺς που έξακολουθοῡν νὰ ὑπάρχουν. Ἀπὸ
αὐτοὺς τοὺς μηχανισμοὺς γεννιοῦνται, τρέφονται καὶ καθοδηγοῦνται στὴ δράση τους οἱ
νεοφασιστικὲς ὀργανώσεις καὶ κύριο στόχο
τους έχουν v01 φοβίσουν τὸ λα’ίκὸ κίνημα, νὰ
(ροβίσουν τοὺς πρωτοπόρους άγωνιστες καὶ
ὀργανώσεις. Κι ἀπὸ τὴν ἄποψη αὐτή, καὶ σὲ
συνδυασμὸ με τὴν άνοχὴ που δείχνει ἀπέναντί
τους ἡ κυβέρνηση, προκύπτει εὔλογα τὸ ἐρώτημα μήπως αὐτὴ βλέπει στὴ δράση τῶν νεοφασιστικῶν συμμοριῶν καὶ τῶν χουντικῶν
μηχανισμῶν ἓναν παράγοντα που εὐνοεῖ ἀντικείμενικὰ τὸ χτύπημα τοῦ λαϊκοῡ κινήματος,
τὴν καταστολὴ τῶν ἀγωνιστικῶν διαθέσεων
τοῦ λαοῦ. Ἀνεξάρτητα *ὅμως ἀπὸ τὸ κατὰ
πόσο αὐτὰ ἀνταποκρίνονται στὶς προθέσεις
τῆς Κυβέρνησης, ἀπὸ τὴ σταση της προκυπτουν τεράστιες πολιτικες εὐθύνες. Ἔτσι γινό»
ΕΝΙΞΡΙΊΞΙΙΞΣ ΜΙΞΜΟΝΩΜΕΝΙΞΣ
μαοτε μάρτυρες τῶν νεοφασιστῶν ποὺ δρούν
μέρα μεσημέρι, γεμίζουν τοὺς τοίχους μὲ τά
2. Οἱ συνάδελφοι μίλησαν για τὴ «Νέα Τάχυδαῖα συνθήματά τους, ἐπιτίθενται σὲ δημοEn» καὶ 101 γεγονότα που συνέβησαν στὸ χροκράτες νέους καὶ πολιτικοὺς παράγοντες ὅπως
νικὸ
διάστημα
ποὺ
μεσολάβησε
μέχρι
τῶρα
στὸ
6 A’ γραμματέας τοῦ ΚΚΕ. Φτάσανε στὸ σηνεολαιῑστικο
κίνημα.
Ἔχουμε
ἐκφράσέι
ἐπαμεῐο νὰ βάλουν φωτιὰ σὲ γραφεῖα δημοκρατινειλημμένως τὴν ἀντίθεοή μας γιὰ τὶς ἐνέργειες
κῶν ὀργανῶσεων. Μπροστὰ σ’ αὐτή τὴν κατάαὐτὲς, χωρὶς νὰ μποροῦμε νὰ κατασταλάξουμε
σταση θὰ περίμενε κανεὶς δικαιολογημένα νὰ
ἂν ὑπάρχει ὅντως ὀργανωμένη μορφὴ νεοφαπαρθοῦν ὁρισμένα μέτρα ἀπὸ τὴν κυβέρνηση
σισμοῠ ποὺ ὑποκινεῖ-ται ἀπὸ κάπου. Περισσόκαὶ εἰδικότερα ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῐο Δημόσιας
1500 πιστεὺουμε ὅτι εἶναι μεμονωμένες ἐνέρΤάξης, Ὡστόσο βλέπουμε μὲ μεγάλη ἀνησυχία
γειες
ἀτόμων
ποὺ
έχουν
ἁποκρυσταλλωμένη
τὸ Ὑπουργεῖο Δημόσιας Τάξης καὶ τὸν ἐπὶ
στὸ
μυαλό
τους
φασιστικὴ
νοοτρσπία,
χωρὶς
κεφαλῆς του, Γκίκα, ὸχι μόνο v01 μὴν λαμβάνει
ὅμως v01 μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι αὐτοὶ εἶναι
μέτρα ἐνάντια στοὺς νεοφασίστες, ἀλλὰ καὶ νὰ
ὀργανωμένοι
σ’
ἕνα
μαζικὸ
φορέα.
“Ολες
οἱ
προσπαθεῖ νὰ συγκαλύψει τὴ δράση τους λέμορφὲς βίας μᾶς βρίσκουν ἀντίθετους καὶ ζηγοντας ὅτι δέν ὑπάρχουν φασιστικὲς ὀργανώτᾶμε σὰν νεολαία νὰ βρεθοῦν οἱ ἔνοχοι αὐτῶν
σεις. Ὁ δὲ γραμματέας τοῦ ἴδιου Ὑπουργείου
τῶν ἐξτρεμιοτικῶν ἐνεργειῶν καὶ νὰ τιμωρηΜπαλκος καταγγέλλει τὶς προοδευτικὲς ὀργαθοῦν παραδειγματικὰ ἀπὸ τὴν κυβέρνηση. Ὡς
νῶσεις τῆς Νεσλαίας σὰν κομμουνιστικὲς -έξπρὸς
τὴν
τακτικὴ
τῆς
ἀστυνομίας,
ὑπάρχουν
τρεμιστικὲς προσπαθῶντας μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο
ὁρισμένες
ἀπορίες,
χωρὶς
αὐτὸ
νὰ
χαρακτηρίἀπὸ τὴ μία νὰ καλλιεργήσει τὴ θεωρία τοῦ
ζει
τὰ
συγκεκριμένα
γεγονότα
τῆς
ἀμερικάνι«ὰριστεροχουντισμοῡ» κι ἀπὸ τὴν ἄλλη να
κης
πρεσβείας,
τὰ
ὁποῖα
ζήσαμε
καὶ
εἴδαμε
μεταθέσει τὸ πρόβλημα, ν’ ἀποσπάσει τὴν
ἀπὸ
κοντά.
Πιστεύουμε
ἀπόλυτα
ὅτι
ἡ
αἰτία
προσοχὴ τοῦ λαοῦ ἀπὸ τὸν κίνδυνο ποὺ λέγετῶν γεγονότων ἦταν οἱ ἐνέργειες μιᾶς ὁμάδος
ται, νεοφασισμός, μεταθέτοντάς τον στὶς Δηέξτρεμιστῶν, ἡ ὁποία μετέβαλε τὴ μορφὴ τῆς
μοκρατικὲς Νεολαιῖστικες Ὀργανῶσεις. ‘H
ὅλης ἐκδήλωσης, μὲ ἀποτέλεσμα νά χάσει ἡ
KNE ἀνησυχεῖ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Κυβέρἀστυνομία
τὸν
έλεγχο
τῆς
καταστάσεως
καὶ
νὰ
νηση μὲ μεγάλη εὐκολία χτύπησε τὴ διαδήλωση
προβεῐ
σὲ
βεβιασμένες
ἐνέργειες.
Ἀποροῦμε
για τὴν έπέτειο τῆς 21 Ἀπριλίου στὴν ὁποία
πῶς
ἡ
ἀστυνομία
ὃὲν
ἔχει
καταφέρει
νὰ
συλσυμμετεῖχε καὶ ἡ Νεολαία τῆς «Νέας Δημολάβει
αὐτοὺς
τοὺς
ἐξτρεμιοτὲς
ποὺ
ἡ
τακτικὴ
κρατίας» βρίσκοντας πρόσχημα τὶς ἐξτρεμιὁράσεως
ποὺ
ἔχουν
ταυτίζεται
μὲ
τὴν
τακτικὴ
στικὲς ένέργειες δρισμένων ἀριστεριοτῶν -δὲν
τῶν
νεοφασιστῶν.
Νομίζω
ὅτι
θὰ
πρέπει
v01
προχωράω γιατὶ δὲν εἶναι παρόντες. Ἐπίοης
ἐνεργοποιηθοῦν όλες οἱ Νεολαιῑστικες ὀργαμὲ τὴν ἴδια εὐκολία χτύπησε τὴν έκδήλωση για
νώσεις προκειμένου νὰ ἐντοπισθοῦν οἱ δμάδες
τὴ δολοφονία τοῦ Γρηγόρη Λαμπράκη στὴ
αὐτές.
Εἰλικρινὰ
εἶναι
ἕνα
θέμα
ἐπὶ
τοῦ
ὁποίου
Θεσσαλονίκη καὶ χτυπάει κάθε ἐργατικὴ διεκπεριμένουμε
νὰ
παρθεῖ
μία
ἁπόφαση
καὶ
V0
δίκηοη ὅπως τοὺς βερικοκοπαραγωγοὺς Κο60951
11101
λύση.
ρινθίας, τοὺς παραγωγοὺς Θεσσαλίας. Κάνοντας μιὰ ἐκτίμηση ἐδῶ βλέπουμε ὅτι ἡ Κυβέρνηση στρέφει ὅλο τὸ ἐνδιαφέρον της ἐνάντια
T0 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΙἉΣΙΑΣ
στὸ λαϊκὸ κίνημα κι ὂχι ἐνάντια σὲ κείνους που N. ΠΑΣΟΚ (Στ, Τζουμάκας); 1. Ἡ ἑλληνικὴ
θέλουν νὰ χτυπήσουν τὸ λαϊκὸ κίνημα, δηλαδὴ
νεολαία ἔδειξε μὲ τοὺς ἀγῶνες της στὴ διάρτοὺς νεοφασίστες. Ἀπὸ τὴ στάση αὐτὴ τῆς
Κυβέρνησης προκύπτουν πολλὰ ἐρωτήματικά,
κεια τῆς δικτατορίας μία ἑνότητα βαλμένη σὲ
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ἀντιφασιστικὸ -ἀντιιμπεριαλιστικὸ πλαίσιο.
Εἶναι σαφὲς δτι τὸ αἴτημα γιὰ τὴν Ἐθνικὴ
Ἀνεξαρτησία τῆς χώρας μας δὲν εἶναι ξεκομμένο ἀπὸ τὸ κοινωνικοοικονομικὸ πρόβλημα.
Κατὰ τη γνώμη Mug. η πραγματικὴ ἑθνικη ἑν»
ότητα εἶναι ἡ λαῖκη ἑνότητα που περιλαμβάνει
όλες τῑς δυνάμεις ποὺ ἀγωνίζονται για τὰ δύο
παραπανιι) αλληλένδετα αἰτήματα. Πάνω 0‘
αὐτὸ τὸ πολιτικὸ πλαίσιο επιδιιὶικουμε τὴν ἑνότητα στη βάοη για ἐπίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων τῆς νεολαίας ,(μόρψωσης,
ψυχαγίινμίας), καθὼς καὶ τήν ἑνότητα στὴν κορυφὴ μεταξὺ τῶν οργανωοειι)ν. μια ἑνότητα
οτὴ δραση ποὺ μπορεῐ νὰ αγκαλιασει τὶς μεγάλες μάζες τῆς νεολαίας. Καὶ βλέπουμε σὰν
συνεργάσιμες τίς προοδευτικὲς νεολαῖες KNE
καὶ ΡΦ καὶ στὴ συνέχεια ὅλες τὶς ἄλλες νεολαῖες ποὺ θα μποροὺσαν σε συγκεκριμένα ζητήματα να ἀγωνιστοῡν μαζί μας.

2. ("AL Kôxxoç): Ἐμεῖς. δὲν ταυτίζουμε
ὁπωσδήποτε την κυβερνηση μὲ τὸ νεοᾳασισμό.
ὅμως πιστευουμε δτι σὲ τελευταία αναλυση ἡ
δράση τῶν νεοᾳασιστιῖπ ἑξυπηρετεῖ τὴν κυβερνηση καὶ γι’ αὐτὸ τὸ ’Υπουρῃέῖο Δημόσιας
Ταξης ὑποθαλπει αῦτη τη δράση. Παραδειγμα
οῖ τελευταῖες δηλώσεις Γκίκα ποὺ ἀρνεῖται τὴν
ὓπαρξη της «Νέας Ταξης>> μὲ τὴν αἰτιολογία
ὅτι «δεν ὑπάρχει τηλέιῑωνο». Δὲν ea σταθοῡμε
mi; ενέργειες των νεοταξιτῶν. εἶναι γνωστὲς
σὲ ὅλους. αλλὰ στο γιατί εμᾳανίστηκε Ô νεοιῑασισμὸς στόν τόπο μας καὶ γιατί ἡ κυβερνηση ὑποθάλπει τη δράση του. “Ὀταν κατάρρευσε ἡ χοὺντα. τὸν περασμενο Ἰούλη. κάτω
απὸ τὶς ἐσωτερικὲς ἀντιθέσεις. τὰ ἐγκλήματα
της καὶ τὴν πίεση τῆς λαϊκὴς πάλης, τὸ κατεστημενο ποὺ περναει ἀπὸ τὸ Πεντὰγωνο καὶτὸ
NATO καὶ (ρτανει μέχρι τὰ ξένα καὶ ντόπια
μονοπώλια, ἔκρινε πὼς ἡ πιὸ πρόσᾳορη λύση
γιὰ τὴ διατήρηση τοῦ συστήματος ἦταν ἡ λύση
Καραμανλή. Ἀλλὰ οὔτε αὐτὴ ἡ λύση προσφερει μακροπρόθεσμες ἐγγυήσεις σταθερότητας
γιὰ τὸ κατεστημὲνο, κι αὐτὸ για τρεῖς βασικὰ
λόγους; Πρῶτον, λόγω τῆς ἀπειλῆς ἀνόδου τοῦ
λαϊκοῦ κινήματος, δεύτερον, λόγω τῶν ἐσωτερικῶν ἀντιθέσεων μέσα στοὺς κόλπους τῆς
«Νέας Δημοκρατίας» καὶ τρίτον λόγω τῆς
παγκόσμιας κρίσης τοῦ καπιταλισμοῦ, ἀναπόσπαστο κομμάτι τοῦ ὁποίου εἶναι καὶ ἡ πολιτικὴ ἓκφραση μέσα ἀπὸ τὴ «Νέα Δημοκρατία». Ἔτσι, λοιπόν, στὴν προσπάθειά της ἡ
«Néo. Δημοκρατία» νὰ διαιωνισθεῖ στήν ἐξουσία ἓχει συμφερον ἀπὸ τὴ συνὲχιοη τῶν ἐνεργειῶν τῶν νεοφασιστων γιὰ νὰ ὑπάρχει ἕνα
μόνιμο κλίμα βίας καὶ τρομοκρατίας, ὥστε νὰ
παρουσιαστεῖ καὶ πάλι ἡ Δεξιὰ στὶς ἑπόμενες
ἑκλογὲς σὰν «ἐθνοσωτήρας» ποὺ Θα προσφέρει τὴν «κοινωνικὴ γαλήνη» καὶ ἐπίσης γιὰ νὰ
μπορεῖ να παρομοιάζει τὶς δίκαιες κινητοποιήσεις τῶν ἐργαζομένων μ’ ἐκεῖνες τῶν νεοταξικῶν (δόγμα ἀριστεροχουντισμοῠ). Γιὰ λόγους
πολιτικῆς, λοιπόν, σκοπιμότητος ἡ κυβέρνηση,
στὴν προσπὰθειά της να διαιωνίσει τὴν ἡγεμονία της ἀᾳήνει ἀνεξελεγκτο τὸν νεοφασισμὸ νὰ
δρᾶ. Oî ἰστορικες της εὐθύνες εἶναι για ἀκόμα
Luci/(p090 βαρύτατες.

ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΑ
ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ (Γ. Παρασκευόπουλος); l.
'H κυρίαρχη αντίΗεση σήμερα στὴν ἑλληνικὴ
κοινωνία δὲν εἰναι ἁναμεοα στοὺς συντηρητικους καὶ τοὺς προοδευτικοὺς, ἀνάμεσα στὴν
κυβερνηση καὶ τὴν ἀντιπολίτευση, ἀλλὰ cri]
δικτατορία καὶ τη δημοκρατία, ἀνάμεσα στὴν
ἐξωτερικὴ ἐπιβουλὴ καὶ τις δυνάμεις ἐκεῐνες
που θα ίιποστηρίξουν τὴ χώρα ἀπὸ τὴν ἰμπεριαλιστικη ἐπιβουλή. Αὐτὸ εἶναι κυρίρχο στὴ
σημερινή ἑλληνικὴ κοινωνία, καὶ κατὰ συνἐπεια καὶ στὴν ἑλληνικὴ νεολαία. Mè κυρίαρχο
αὐτὸ το στοιχεῖο προχιιιρᾶμε για τὴν ἑνότητα
σὲ μιὰ σειρα ἀπὸ συγκεκριμὲνα προβλήματα
ποὺ ἔχουν να κάνουν μὲ τὴν καταπολεμηση τοῦ
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νεοφασισμοῠ, μιᾶς νέας ἐκτροπῆς, τῆς ἐπιβουλῆς τῶν ῖμπεριαλιστων ἀπέναντι on] χώρα
κλπ. Δὲν εἴμαστε ἐναντίον σὲ μια σύσφιξη σχέ>
σεων μ’ αῡτὲς ποὺ θα μποροιίσαμε να χαρακτηρίσουμε προοδευτικὲς νεολαῐὲς. Για “a;
προοδευτικη νεολαία δὲν εἶναι ἐκείνη που το
δηλώνει, ἀλλὰ ἐκείνη ποίΙ τὸ κατακταει mob;
ἀγῶνες μὲ τὴ σιινέπεια της, Ἑπομέν(ι)ς δὲν
ὑπάρχει Θὲμα να δοῦμε ποιὲς νεολαῖες ἔχουν
τὴν ταμπελα ἢ εἶναι προοδευτικὲς κατ’ ὄνομα.
Για μᾶς τὸ πρόβλημα εἶναι πῶς (ἰὰ μπορέσουν
οἱ αντιδικτατορικὲς δυνάμεις της νεολαίας νὲι
ουσπειριιιθοῡν ἐναντια στό καρκίνωμα τοῦ νεοιμισισμοῠ. Τό πρόβλημα της ἑνότητας εἶναι
πρόβλημα της ὲλληνικῆς πολιτικῆς κι όχι τῆς
ἑλληνικῆς νεολαίας. Καὶ δὲν μποροῦμε να
καταλαβουμε πῶς εἶναι δυνατὸν να μπαίνει ἡ
ἑνότητα στό χιῖ)ρο των νέων καί và μὴν ἐπιτρεπεται να μπεῖ καὶ στό χιῦρο τῶν κομμάτιον. Πιοτεύουμε ὅτι ὅταν μιλαμε για ἑνότητα πρέπει
νὰ τη βλεπουμε κ(ιί n‘ ἕνα γενικώτερο πολιτικο
χωρο.

ΟΙ ΣΪΟΧΟΙ

2. Γιὰ τὸν ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟ ὸεν υηίσταται
Ηὲμα ἂν ὑπάρχει i'] δὲν ὑπάρχει νεοιῐασισμός.
Τὸ πρόβλημα εἶναι νὰ δοῡμε τί ἑκφραζει πολιτικὰ αὐτη ἡ ὑπόθεση καὶ τί ἀκριβῶς ἐξυπηρετεῖ. Πιστεὺουμε ὅτι πρόκειται γιὰ πρακτορεῖο
τῶν ξένων καὶ ντόπιων ἰμπεριαλιστὼν. Εἶναι
ό,τι πιὸ ἀντιδραστικὸ μπορεῐ νὰ δώσει σήμερα
ἡ ἑλληνικὴ δεξιά. Ὁ πρῶτος καὶ, βασικὸς στόχος αὐτῆς τῆς ὀργανωσης εἶναι và διχασει τὴν
ἀντιδικτατορικὴ ἑνότητα τοῦ λαοῦ. Κι ἀπὸ κεῖ
καὶ περα μπορεῖ μὲσα ἀπὸ διαφόρους δαιδάλους νὰ τροῳοδοτεῖ ἀκόμα καὶ κυβερνητικὲς
προθέσεις, ὅπως ὅταν μιλᾶμε γιὰ ἀριστεροχουντισμό, γιὰ ταύτιση τῶν δημοκρατικῶν ὀργανωσεων μὲ τοὺς νεοφασίστες. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μιλήσουμε γιὰ ταύτιση τῆς κυβέρνησης μὲ τοὺς νεοφασίστες. Ἀλλὰ εἶναι δυνατὸν
ναχμιλήσουμε γιὰ ὁμάδες μέσα στὴν κυβέρνην
οη. ποὺ ἂν δὲν ταυτίζονται μὲ τοὺς νεοφασί-

στες, ὁπωσδήποτε ὅμως σκέπτονται καὶ τοὺς
χρησιμοποιοῦν πρὸς τὴ μια ἢ τὴν ὄιλλη κατεύιιυνση. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν πολιτικὴ πόλωση, ἄλλος ἓνας στόχος των τραμπούκιι)ν τῆς «Νέας
Ταξης» εἶναι ἡ τρομοκράτηοη τῶν δημοκρατικιῐιν πολίτων καὶ ἡ ἐπίθεση στα γραφεῖα δημοκρατικιῦν ὀργανώσεων τῆς νεολαίας. Τελευτιιῐα ἕχουμε μία κλιμακιιιση τῆς βίας μὲ τὴν
ἐπίθεση μὲ βόμβα «μολότωφ» στα γραφεῖα τοῦ
ΡΗΓΑ Χαῖδαρίου. Πιστεύουμε ὅτι δὲν εἶναι
εὐκαιριακὴ αὐτὴ ἡ κλιμακωση, ἀλλὰ βάσει
συγκεκριμὲνου σχεδίου. ΤρίτοςὊτόχος τους
εἶναι ἡ ἑνίιαρρυνση καὶ συμπαρασταοη στοὺς
χουντικοὺς που διιίικονται. Βλέπουν οἱ χουντικοί ημὲ ῑδιαίτερη χαρὰ- ὅτι ἔχουν ἀκόμα
στηρίγματα, καί μάλιστα πολὺ καλὰ ὀργανωμένα, σὲ διαφόρους τομεῖς της κοινωνικής ζωἠς. Γιὰ τη σταση τῆς αστυνομίας τὰ πράγματα
εἶναι ξεκάθαρα. Στὴν ἓψταετία ἡ ἀστυνομία
ἐξαρθρωνε παρανόμους ἀντιδικτατορικοὺς
μηχανισμοὺς σὲ ἐλάχιστο χρονικό διάστημα κι
ἐδιῖ) ἓχουμιτ τοὺς νεοταξίτες ποὺ δροῠν μὲρα
μεσημέρι καὶ δὲν ἔχει συλληφθεῖ κανείς. Πῶς
ἐξηγεῖται αὐτό; Ἐπειδὴ τυχαίνει νὰ εἴμαστε ἡ
όργανωση ποὺ ἔχει δεχτεῖ τὶς περισσότερες
ἐπιθέσεις -τουλαχιστον ἀπὸ πλευρᾶς γραφεί(ι>ν- βασικη μας θέση εἶναι ὅτι δὲν πρόκειται
να ἁπαντήσουμε στὶς προκλήσεις μὲ προκλήσεις. Αὐτὸ εἶναι τὸ σχεδιό τους. “Av στὴ βόμβα
ἀπαντήσουμε μὲ βόμβα στα γραφεῖα τῆς «4ης
Αὐγούστου», αὐτόματα ἡ κοινὴ γνώμη, καὶ εἰδικὰ ἡ ἀπληροφόρητη, θὰ συσπειρωθεῖ ἐναντια στὸ δημοκρατικὸ κίνημα, διότι εἶναι διαφορετικὸ να ρίχνει τὴ βόμβα ἕνας νεοφασίστας, καὶ διαφορετικὸ νὰ ρίχνει τὴ βόμβα ἕνας
κομμουνιστής, στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία. Ἔτσι,
δὲν θα ἀπαντήσουμε στὴ βία μὲ βία. Πιστεύουμε ὅτι ἀπάντηση στοὺς νεοφασίστες εἶναι ἡ
δημιουργία ἐνὸς πλατιοῡ δημοκρατικοῦ κινήματος noù θὰ χτυπήσει τὸν νεοφασισμὸ στὶς
δομὲς τοῦ κρατικοῡ μηχανισμοῦ. Διότι (“i-7V εἶναι ζήτημα μιᾶς συμμορίας ποὺ διαλύεται μὲ
τὴ βία, ἀλλὰ ὑπόθεοη κάθαρσης τοῦ κρατικοῦ
μηχανισμου.
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ΧΟΥΝΪΙΚΑ ΣΩΜΑΪΕΙΑ
ΙΙ
«EI'IIZTH(M)ONIKA
ΣΩΜΑΪΕΙΑ N ΕΩΝ »
Η ΙΞΚΟΦ ΣΙΞ ΔΙΞΥΤΙΞΡΗ ΙΞΚΔΟΣΗ
Τοῦ Ἀνδρέα Λεντόικη

Στὸ ὑπ’ ἁριθ. 25 τεύχος τού ANTI (16—8—75,
σ. 48-51) ἄνοιξα την αὐλαία των χουντικων σωματείων παρουσιαζοντας τὸ «Ἐθνικὸ Κίνημα
Νεων Ἐπιστημόνων» (Ε.Κ.Ν.Ε.). Συνεχίζω μὲ
την παρουσίαση μιᾶς σειρᾶς τετοιων «ἐπιστημονικων» καὶ «φοιτητικων» σωματείων στὴν
Ἑλλάδα καὶ στη Δυτικη Εὐρώπη.
Σύνδεσμος Νέων Ἐπιστημόνων
Βορείου Ἑλλάδος
Ἡ ἱστορία ἀρχίζει ἀπὸ μακριόι. Προπάτορας ὅλων αὐτῶν τῶν
σωματείων εἰναι ἡ ΕΚΟΦ Θεσσαλονίκης μ’ ἐπικεφαλῆς τὸν
γνωστὸ Λακη Ἰωαννίδη, Μετὰ τὸ κίνημα τοῦ 114 καὶ τοῦ 15%
τὸ 1962, ἡ ΕΚΟΦ σαρώθηκε στὶς ἀρχαιρεσίες τῶν φοιτητικῶν
συλλόγων. Τὸν επόμενο χρόνο, μὲ τὴν ἄνοδο τοῦ Κεντρου στὴν
ἐξουσία, ἀφανίστηκε κυριολεκτικά. [Ἱρώην ἐκοφίτες δηλώνουν
πως ποτὲ δὲν ὑπῆρξαν μέλη τῆς ΕΚΟΦ. Στὸ ἴδιο τὸ κόμμα ξεσπὰει κρίση καὶ ἀπὸ τότε μέχρι τὴ δικτατορία ὑπὲβοσκε ἡ διάσπαση καὶ ἡ διαμάχη ἀνάμεσα στὸν «σκληρὸ πυρῆνα» τῶν φι_ λοδικτατορικῶν στοιχείων καὶ τῆς κοινοβουλευτικῆς δεξιᾶς.
Στὰ πλαίσια αὐτῆς τῆς διαμάχης ἐντάσσεται καὶ ἡ προσπάθεια
· κατάληψης τῆς ὀργάνωσης Θεσσαλονίκης ἀπὸ τοὺς ἑκοφίτες, με
τὴν καθοδήγηση τοῦ Φαρμάκη,
Τὸ «Ἕθνος» τῆς 6-12-63 ἔγραψε ὅτι ἐπῆλθε διαφωνία στὴν
ΕΡΕ καὶ «μία παράταξις ὑπὸ τὸν κ. Φαρμάκην, πρὸς τὸν ὁποῖον
ὑπακούει ἡ ΕΚΟΦ (...) ἠθέλησε δι’ ἐσωτερικοῦ κινήματος ν’
ἀναλάβῃ τὴν διοίκησιν τοῦ κόμματος. Ἀποτέλεσμα ὑπῆρξεν ἡ
ὁιαγραφὴ 6 μελῶν τῆς ΕΚΟΦ, τῶν Δεσλῆ, Τσιλιγιάννη, Μακρίὸη, Ἰωαννίὸη, Μπαλαφούτη καὶ Κασελᾶ, ὁ τελευταῖος τῶν
-ὁποίων φέρεται ἀναμεμιγμένος καὶ εἰς τὴν ὑπόθεσιν Λαμ-πράκη». 'O Κασελᾶς θυμίζω πὼς κατηγορήθηκε γιὰ βαρεῖα σωματικὴ κὰκωση τοῦ βουλευτῇ τῆς ΕΔΑ Γ. Τσαρουχᾶ. Τὸ «κί; νημα» ἀπέτυχε, ἀλλ’ ἡ προσπάθεια συνεχίστηκε.
” Ἡ ἐφημερίδα «Ἐλευθερία» τῆς 8-11-64 ἔφερε στὸ φῶς ἄκρως
« ἐνδιαφεροντα στοιχεῖα. Ἀποκάλυψε ὅτι ὁ σκληρὸς πυρῆνας τῆς
ΕΡΕ σὲ μυ στ ικ ὴ σ ύ σ κ ε ψ η ὅπου πήραν μέρος στελέχη τῶν
«σκληρῶν» τοῦ κόμματος, στρατιωτικοὶ ἐν ἀποστρατεία καὶ πολιτικοί, ἀποφάσισαν νὰ κινητοποιῆσουν τὴ νεολαία δυναμικόι.
Καὶ συγκεκριμέναῑ α) Νὰ ὀργανωθεῑ στὴν Ἀθήνα «Νεοελληνι- κὸν Κίνημα» καὶ νὰ δραστηριοποιηθεῑ ἡ ΕΚΟΦ. β) Νὰ ζητηθεῑ
ἀπὸ ἰσχυρὸ οἰκονομικὸ παράγοντα τῆς δεξιᾶς ἡ ἑνίσχυση τῆς
_ Δ ΕΚΟΦ. γ) N’ ἀποκατασταθεῐ ἡ ἐπαφὴ μὲ τὴν «Ἐθνικὴ Ἀδελ’φότητα Νέων» καὶ μὲ τὶς ἀλλες ἐπαρχιακὲς ὀργανώσεις νεολαίας τῆς δεξιᾶς. δ) N’ ἀποκατασταθεῖ ἡ συνεργασία μὲ στελέχη τῆς παρακρατικῆς ὀργάνωσης «Ἀντικομμουνιστικὴ Σταυ-

v ροφορία», ποὺ διαλύθηκε ἐκείνη τὴν ἐποχὴ μὲ τὴν ὑπ’ ἀριθ.

’ 18_454/64 ἀπόφαση τοῦ Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν. ε) Ἀνατεθηκε
σὲ γνωστὸ τέως βουλευτὴ τῆς ΕΡΕ ἡ παρακολούθηοη καὶ καθο·
” δηγηση τῆς νεοϊδρυμενης «Πολιτικῆς Κινήσεως Νέων» καὶ «Νεολαίας Ἐθνικῆς Φάλαγγος» (ὁ βουλευτὴς αὐτὸς ἧταν δ ΦαρμάMng'). στ) Νὰ σταλεῐ στέλεχος στὴ Θεσσαλονίκη γιὰ νὰ δραστη-

ριοποιηθεί ἡ κίνηση καὶ ἐκεί. Στὰ πλαίσια αὐτῆς τῆς κινητοποίησης ἠταν νεα καὶ βελτιωμὲνη πολυτελὴς ἓκδοση τῆς
ΕΚΟΦ Θεσσαλονίκης «Φοιτητικοί Ἀντίλαλοι», ὅπου στὸ
φύλλο τοῦ Ὀκτωβρίου 1964, σὲ κὺριο ὅιρθρο, κατατρόπωνε τὸν
«ἐν Ἑλλάδι κομμουνισμὸν καὶ τὴν συνοδοιπορίαν» γιὰ τὴν
πρωτοφανῆ σὲ χυδαιότητα,-ὅπως τὴ χαρακτηρίζουν, ἐπίθεση
κατὰ τοῦ στεμματος, «τοῦ κορυφαίου θεσμοῦ τῆς χώρας». Καὶ
τὸ σχόλιο αὐτὸ κατεληγε μὲ τὰ ἑξῆς ἀποκαλυπτικὰ τῆς φασιστικῆς νοοτροπίας τους. «Oi Ἕλληνες φοιτηταῖ ὁὲν θὲι ἀνεχθοῦν
μίαν τοιαύτην βρωμερὰν ἐπίθεσιν διότι πολλὲς ἐφημερίὸες κομμουνιστικὲς καὶμὴ θα ὑποστοῦνι ὁ υ ν α μ ι κ à ἀντίποινα, Εἶναι
ἀνεπίτρεπτος ἦ ἄνανὸρος ἐπίθεσις κατὰ τοῦ στέμματος». Τότε
ἀπειλοῦσαν μὲ δυναμικὰ ἀντίποινα ἐφημερίδες καὶ ὀργανωσεις
ποὺ θὰ τολμούσαν νὰ θίξουν τὸν βασιλικὸ θεσμό, τὸ κορυφαῖο
ταμπού τῆς πληρωμενης ἐθνικοφροσύνης. Τὸ λὲω αὐτὸ γιατὶ οἱ
ἴδιοι ἀκριβῶς ἄνθρωποι πού παρίσταναν τοὺς Ἡρακλεῖς τοῦ
στέμματος, μὲ ἐκπληκτικὴ εὐκολία ποὺ θὰ τὴ ζήλευε καὶ χαμαιλέοντας, ἃλλαξαν χρῶμα ἐπὶ χούντας καὶ καταφὲρθηκαν κατὰ
τῆς βασιλείας γιατὶ αὐτὴ τὴν ἐντολὴ πῆραν ἀπ’ τὸν Παπαδόπουλο. Κι ὅπως ἀποδείχθηκε ἀπ’ τὸν ἑκάστοτε Παπαδόπουλο,
ἀρκεῖ νὰ τούς ἐξασφάλιζε τὰ ἀργύρια καὶ τὰ πόστα ποὺ σὲ
τελευταία ἀνάλυση ῆταν their master’s voice.
Ὁ Λάκης Ἰωαννίδης ἐπιτίθεται συνεχῶς ἓμμεσα ἢ ἅμεσα ἐν·
ἀντίον τοῦ κ. Κανελλόπουλου, που ῆταν ὁ νεὸς ἀρχηγὸς τῆς
ΕΡΕ, ὑπονομεύοντας συστηματικὰ τὸ κῦρος του καὶ καλλιεργώντας τὴν ἰδέα ὅτι εἶναι προσωρινὸς ὑπὸ προθεσμίαν ἡγέτης.
Αὐτὸ τὸ ἔκανε μὲ τὰ γνωστὰ πούλμαν ἐθνικῆς διαφωτίσεως.
Ἐπιοτράτευσε δηλ. τοὺς 60 ἐκοφίτες τῆς συμπρωτεύου“σας κι
ἄρχισε περιοδεῑες 0’ ὁλόκληρη τὴ Βόρειο Ἑλλάδα με συνθήματα
ἀντιηγετικὰ (ἔρχεται κλπ). rH κεντρικὴ διοίκηση τῆς EPE
Θεσίκης ἀντέδρασε καὶ προσπὰθησε νὰ τὶς ματαιώσει μεσιό τῆς
Λέσχης τῆς ΕΡΕ Θεσσαλονίκης πού μὲ ἀνακοίνωοή της στὸν
τύπο κατηγόρησε τὰ πούλμαν ὅτι ὃὲν ἐκφραζουν τὸ πνεῦμα τοῦ
ἀγῶνος τοῦ κόμματος καὶ ὅτι τὸ διανεμόμενον ὑλικὸν «εἶναι
ξένον πρὸς τὴν ΕΡΕ». Τὸν Μάρτιο τοῦ 1966 ό Λάκης Ἴωαννίδης, μὲ τὶς εὐλογίες καὶ τὴν καθοδήγηση τοῦ σκληροῦ πυρῆνα,
ὀργάνωσε δημοψῆφισμα ἐπανόδου τοῦ Κων. Καραμανλῆ. Ἡ
Λὲσχη τῆς ΕΡΕ μὲ προκήρυξη κάλεσε τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ κόμματος νὰ ἀποπεμψουν ὁποιονδήποτε θα ἐπιχειροῠσε νὰ ἀποσπάσει τὴν ὑπογραφή του στὸ ἔντυπο τοῦ δῆθεν δημοψηφίσματος.
Χαρακτηριστικὰ ἔγραψεῑ << ’A ν ε ύ θ υ ν a κ α ἱ ξ ἐ ν a πρὸς τὴν
κομμωτικὴν ὀργάνωσιν πρόσωπα, ἐξυπηρετοῦντα ὕ π o π τ a
συμφέροντα καὶ σκοποὺς ἑκυκλοφόρησαν ἀπό τινων ἡμερῶν ἔντυπον» κλπ.
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Ὁ Λακης τὴν ἴδια ἐποχὴ ἵδρυσε τὸν «Σύνδεσμο Νέων Ἐπιστημόνων Βορείου Ἑλλάδος» καὶ φυσικά ὥρισε πρόεδρο τὸν
ἑαυτό του. Παράλληλα ἦταν πρόεδρος τοῦ «Συλλόγου Θεσσαλονικέων Φοιτητων». συλλόγου φάντασμα, Τὴν ἴδια στιγμὴ
ἦταν πρόεδρος τῆς ΕΚΟΦ Θεσσαλονίκης, καὶτοῦ ἀντισυλλόγου
ΦοιτητιῖΝ Νομικῆς Θεσίνίκης «Πέτρος Βάλληνὸας», ποὺ τὸν
ἵδρυσε μὲ τοὺς ἐκοφίτες τῆς Νομικῆς ὅταν σαρώθηκαν στίς ἐκλογὲς καὶ χάσαν τῆ Θέμιδα ΘεσΙνίκης. Σὲ συνέντευξή του στὴν
ἐφημερίδα «Ἀκρόπολις» (12-2-67) δήλωσε ὅτι συνεργάζεται μὲ
τὸν «Σύλλογο Ἐργαζσμένων Φοιτητων Θεσσαλονίκης» (ἓναν
ἀνύπαρκτο ἀντισύλλογσ ποὺ τὸν δημιούργησε ὁ ἴδιος μὲ πρόεδρο τὸν ἐκοφίτη τῆς Νομικῆς Εὐστ. Ἀμαραντίδη), μὲ τὸν
«Φοιτητικὸ ιὈμιλο Πνευματικῆς Κινήσεως» (ἄλλο παράρτημα
τῆς ΕΚΟΦ μὲ πρόεδρο τὸν ἐκοφίτη τῆς Ἰατρικῆς Κωστα Μακρίδη), τὸν «Σύλλογο Διεθνῶν Σχέσεων» (σύλλογο φάντασμα με
πρόεδρο τὸν Νικόλαο Κοντσνικόλα), τὴν «Ὀργάνωσιν ἐργαζομένων τῶν πόλεων καὶ ἀγροτων τῆς ὑπαίθρου», ποὺ ἦταν κι ἂν
ἧταν ἀνύπαρκτη, γιατὶ ποτέ της δὲνέμφανίστηκε έστω καὶ μὲ
μιὰ ἀνακοίνωση. Ἡ ἴδια ἡ ΕΡΕ μέσω τοῦ Πολιτικοῦ Γραφείου
Βορείου Ἑλλάδος κατηγόρησε δημόσια μὲ ἀνακοίνωοή της τὴν
ΕΚΟΦ, τὸν Σύνδεσμο Νέων Ἐπιστημόνων Βορείου Ἑλλάδος,
τὸν Σύλλογο Θεσσαλονικέων Φσιτητων, τὸν Σύλλογο Ἐργαζομένων κλπ. σὰν όργανωσεις φαντάσματα. Ἔγραφε συγκεκριμένα ὅτιῑ «τόσον ὁ ἀριίῆιιός τῶν μελῶν τῶν σωματειίυν τούτων,
ὅσον καῖ οἵ σκοποί των εἰναι ἄγνωστοι, 'H νομικὴ ὑπόστασις
τινῶν ἐξ αὐτῶν καῖ τῶν ὁιοικήσειὺν των ἀνύπαρκτος, τὰ ἴὸια ὁε
πρόσωπα ἐμφανίζονται εἰς τὰς διοικήσεις ὅλων σχεδὸν τῶν σωματείιυν τούτων». Τί καλύτερη μαρτυρία ἀπὸ τὴ δήλωση αὐτὴ
τῆς EPE; Οἱ δῆθεν αὐτοὶ, σύλλογοι ἦταν συγκοινωνοῦντα δοχεῐα
ποὺ μεταμφιέζονταν κακότεχνα πότε σὲ ἐπιστημονικόι, πότε σὲ
φοιτητικὰ για νὰ βγὰζουν θορυβώδεις ὑβριστικὲς ἀνακοινώσεις
καὶ μὲ τὶς πολλὲς ἐπωνυμίες νὰ δημιουργοῦν σύγχυση ὅσον
ἁφορᾶ τὴ γύμνια τους καὶ να φαίνονται πολλοί. “Ὀταν μιλοῡ σε δ
Σύνδεσμος Νέων Ἐπιστημόνων μιλοῠσε ὁ Λάκης, κι ὅταν μιλοῠσε ἡ ΕΚΟΦ μιλσῦσε ὁ Ἰωαννίδης, θυμίζοντας ἓντονα τὸ
Μακρακικο-Συνοδικὸ ἢ Συνοδικο-Μακρακικὸ Συνοικέσιο τοῦ V

Λασκαρατου, ὃπουῑ ,χρ
καθε που μᾶς μιλεῖ τώρα ὁ Μακράκης
νὰ οτοχαστοῡμε πως μιλεῖ καὶ ἡ Σύνοδοςέ
Τί Σύνσδος πλιὰ τώρα, τί Μακρὰκης;
’Ὁταν λέμε Μακρακης, λέμε Σύνοδος...

O ΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ME TON HII'HNEAH

φιλικὰ ὀνόματα στὸ γραφεῖο του εἶναι οἱ Φαρμάκης, Μανιαὸακης, Κουρούκλης, “Αναγν(ι)στόπουλος, Ροδόπουλος, Κασιμάτης
καὶ Πιπινέλης, ποὺ τὸν ἐπισκέπτονται καὶ συνεργάζονται.
Ὑπογραμμίζω πὼς ἐκείνη τὴν ἐποχή ἡ γραμμὴ τοῦ σκληροῦ
πυρήνα ἦταν Η ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ καὶ γι’ αὐτὸ
δούλεψε ô Λάκης καὶ ὁ Σύλλογος Νέων Ἑπιστημόνων. Ἡ καλύτερη κατακλεῖδα για τὴ δραση τῆς ΕΚΟΦ, τοῦ Συλλόγου Ἐπιστημόνων καὶ τοῦ Λακη ἐκείνη την περίοδο εἶναι ῆ λεζαντα
κάτω àn' τὴ φωτογραιιία τού Πιπινέλη στὸ βιβλίο τού Λάκη (σ.
249). Τὰ λέει ὅλα. Γράφει τὰ ἑξῆς ἐπὶ λέξειῑ

<<”Οταν οἱ πάντες εἶχον σιιμβιβασθῆ, ὅταν οἱ πολιτικὲς σκοπι,ιιότητες εἶχον ὸημιοιιρνήσει ἕνα πλέγμα εἰς τὴν ἡγεσίαν τῆς
ἑθνικοᾳ ρόνου παρατάξεως, ἕνας ἄνθρωπος ἀ γ ν ο ὡ ν καὶ τὴν
ὑπόὸειξιν τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ΕΡΕ κ, Κανελλοπούλου, ἦλθε εἰς τὴν
Θεσσαλονίκην ὡς προσκεκλιμιὲνος τῆς ΕΚΟΦ (ἐδω ὁ Λακης
εἶναι εἰλικρινέστερος καὶ ἀπσκαλυπτικότερος, γιατί τὴν πρόσκληση τὴν ἔκανε ὁ Σύλλσγος Νέων -Ἑπιστημόνων, ὅπου φυσικὰ
ἦταν κι ἐκεῖ Πρόεδρος — φαίνεται πὼς μπερδεύτηκε) ι)ιά và
ὁώση κουράγιο καὶ πνοὴ εἰς τοὺς ἑθνικόφρονας. Ἡ χειρονομιά
αὐτὴ τοῦ τ. πρωθυποιιργοῦ ἀειμνήστου Παν. Πιπινέλη ἐγέμισε
ἑλπίὸας ὅτι οῐ κομμουνισταὶ ὁὲν θα περάσουν. ’Έτσι ἡ μεγαλειώὸης ὑποὸοχὴ τοῦ Παν. Πιπινέλι] ΕΔΩΣΕ ΕΝΑ ΥΠΟΒΑΘΡοΝ ΛΑΪΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ Γ]
ΤΗΣ 21)]; AI7PI/l IOY ποὺ ἀκολούθησις. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ME- ’
ΓΑΛ ΥΤΕΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΚΟΦ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΣΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ.» r
Σ’ αὐτὸ συμφωνῶ ἀπόλυτα μὲ τὸν Ἴωαννίδη. Πραγματικὰ
αὐτὸς ἦταν ὁ ρόλος τῆς ΕΚΟΦ, καὶ «δικαίωσή» της ὑπῆρξε ἡ
δικτατορία. Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα ἄξιος ὁ μισθός τους. Τὸ παρακρατός έγινε κράτος. ‘O Μανωλόπουλος (Πρόεδρσς τῆς ΕΚΟΦ
Ἀθηνῶν) έγινε Νομάρχης Θεσπρωτίας κι ἀργότερα Ὑπουργὸς
Ἐργασίας. Ὁ Λὰκης Ἰωαννίδης (Πρόεδρσς ΕΚΟΦ ΘεσΙνίκης) ἱ
ἀκόλουθος Τύπου στὴν Ἑλληνικὴ Πρεσβεία στὸ Παρίσι ἀπὸ τὸ . ’
1967 ὣς τὸ 1970. - ’ ν

Τὸν Νοέμβριο τοῦ 1966 ἡ κατασταση χειροτέρεψε πολὺ καὶ
κόντεψε να ἐπέλθει ἀνοιχτὴ διάσπαση στὸ κόμμα μὲ πρόσχημα
τὴ νεολαία, ὅπως διαφαίνεται ἀπὸ τὰ γραφόμενα τῆς Καθημερινῆς τῆς 9-1 1-1966. Τελικὰ ὁ ἀρχηγὸς τῆς ΕΡΕ κ. Κανελλόπουλος ἀρνήθηκε κατηγορηματικὰ νὰ συμπεριλαβει στοὺς συνδυασμοὺς τῆς EPE Θεσσαλονίκης σὰν ύποψήφιο τὸν Λάκη Ἰωαννίδη,
Ἡ βασικὴ ἐκδήλωση τοῦ Συνδὲσμου Νέων Ἐπιστημόνων τοῦ
Ἴωαννίδη ὑπῆρξε ἡ περιβόητη πρόσκληση ποὺ έκανε στὸν Πιπινέλη γιὰ να μιλήσει στὴ Θεσσαλονίκη. Θυμίζω πὼς ὁ Πιπινέλης
ἔπαιξε σημαντικὸ ρόλο στὴν πολεμικὴ κατὰ τοῦ Κανελλόπσυλου
καὶ σταθηκε ô ἐπικεφαλής τῶν σκληρῶν καὶ τῶν κηρύκιον τῆς
δικτατορίας. Oî σχέσεις του μὲ τὸν Λάκη καὶ τὴν ΕΚΟΦ ἦταν
Πνευματικὴ Κίνησις Ἑλληνικῆς Νεολαίας -ι
παλιές. Στὶς 20 Δεκεμβρίου 1966 ἡ ΕΚΟΦ τὸν ὑποδέχτηκε
θερμὰ κι ἔκανε πανηγυρικὴ ἓκδοση ὁ «Φοιτητικὸς Ἀγών», ἡ
Ἔπιστημόνων (Π.Κ.ΙΞ.Ν.Ε.) ἐφημερίδα δηλ. τοῦ Ἰωαννίδη καὶ τῆς ΕΚΟΦ. Ἡ δεύτερη ἐπίΜετὰ τὴν «ἀποστρατεία» του ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Πρεσβεία
σκεψη ὁρίστηκε για τὶς 26 Φεβρουαρίου, ἀλλὰ ματαιιί)θηκε
στὸ Παρίσι ὁ Λάκης Ἰωαννίδης, που φαίνεται ὅτι βρίσκεται σὲ
ὕστερα ἀπὸ έντσνη ἀντίδραση τοῦ κ. Κανελλόπουλου. Ὑπῆρξε
δεύτερη ἀναγγελία για τις 7 Μαρτίου, ἀλλὰ κι αὐτὴ ἀναβλήθηκε
καποια δυσμένεια, ὅπως ὁ Φαρμάκης, δημιουργεῖ τὴν Πνευμαγιὰ να γίνει τελικὰ στὶς 18 Μαρτίου 1967. Ἠ ἐπίσκεψη αὐτή,
’ τικὴ Κίνηση Ἑλληνικῆς Νεολαίας-Ἑπιστημόνων (ΠΚΕΝῙξ)
ἀπὸ παλιὰ καὶ νέα στελέχη τῆς ΕΚΟΦ. Τὸ Διοικητικὸ Συμβ
που εἶχε καταντήσει ἕνα εἶδος ξεφυλλίσματος μαργαρίτας μὲ τὰ
λιο τῆς Ἀθήνας τὸ ἀπαρτίζουν οἱ Ἀθανάσιος Κοντοθανάσης
αλλεπαλληλα θα έρθει δὲν θὰ έρθει, εἶχε βαθύτερο πολιτικὸ
νόημα, ὅπως τὸ σημείωσε ὁλόκληρος ὁ τύπος τῆς ἐποχῆς. Τὸ
’δικηγόρος (ὑπῆρξε «συνδικαλιστὴς» ’Νομικῆς Θεσσαλονίκης
περισδικὸ «”Αλφα» (Νσ 5, 25-3-67, 0.56) ἔγραφε πὼς «Ὁ Λάστὰ χρόνια τῆς δικτατορίας), ὁ Κων. Γκιόκας, οἰκονομολόγοξ
m}; Ἰωαννίὸης ὁὲν κρύβει ὁιόλου τὴν ὑπερηφάνειά του για τὰ
(στέλεχος τῆς ΕΚΟΦ στὴν ΑΣΟΕΕ, ὅπως σημειώνει καὶ ὁ ’L’ôL‘d"
τραύματα του καὶ τὶς καταὸίκες του ἐπὶ σωματικῇ βλάβῃ», ὅτι
ὁ-Λάκης ’Ῑωαννίδης (σ. 426), ἡ Ρέα Σταυρίδου, δικηγόρος.(σ
«σὲ ἕνα πολιιγραᾳημένο βιογραᾳικό σημείωμα ποὺ ἔθεσε πρὶν
λεχος τῆς ΕΚΟΦ Θεσσαλονίκης στὴν περίοδο 1964.-19
ἀπὸ χρόνια σὲ κυκλοφορία, ἡ ὁράση του μετρᾶται μὲκαταὸίκες
Νικ. Βουγιούκας, οἰκονομολόγος (μέλος τῆς ΕΚΟΦ ΑΣΟ
μετὰ ἀπὸ μηνύσεις κομμουνιστῶν καὶ κεντρώιυν καὶ μὲ τραύ1964-65), ὁ ,Ἀναστ. Κρικέλης, ὃικηγόρος (((συνδικαλιστῂ
ματα ποὺ ἔὸ(ι)σε καὶ πῆρε καὶ στὴν πραγματικότητα ὁ <<Πρώι _ Νομικῆς Θεσίνίκης), καὶ Πρόεδρος φυσικὰ ό ΛάκηςἸω ” ’ ’
σος» ἔὸωσε παρά πῆρε». Στὴ συνέχεια λέει πὼς εἰναι μποξὲρ καὶ
T0 Προεὸρεῖο τῆς Τοπικῆς Ἐπιτροπῆς Θεσσαλο
ὅτι (ι ίλοι καὶ ἀντίπαλοι τὸν κατηγοροῦν ὡς τραμποῠκο χωρὶς νὰ . απαρτίζαν-σὶ ἑξῆς Πρόεὸρος ὁ Ἐμμ. Τσιρανίδης
φαίνεται να τὸν στενοχιι)ρσύν πολὺ αὐτὰ. Τὸ «”Αλφα» σημειώεκσφιτης της Φυσικομαθηματικῆς Σχσλῆς Θεσσαλ
νει ὅτι διατηρεῖ γραφεῖα κάτω ἀπὸ τὰ γραφεῖα τῆς ΕΔΑ, καὶ ὅτι
22-11—66 ἦταν ἐπικεφαλῆςτοῦ πούλμαν Ἐθ. ’Δί
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στὴν Ἠμαθία), Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, οἰκονομολόγος
(Πρόεδρος τῆς Ἐπιμορφωτικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τὸ 1955—56, έξέδιδε τὰ «Φοιτητικὰ
Γράμματα», πού, ὅπως ἀποκαλυφθηκε στὸ Α’ Πανσπουδαοτικὸ
Συνέδριο τό Νοέμβριο τοῦ 1957. χρηματοδοτοῡνταν ἀπὸ τὸ
Ὑπσυργεῖο Προεδρίας τῆς Κυβερνησεως), ô Σωτήριος Καραγιάννης, δικηγόρος - οἶκονομολόγος (ἐκοφίτης τῆς Νομικῆς
Θεσίνίκης), ό Βασίλειος Ζάμπρος, ἀσκ. δικηγόρσς (ἐκοφίτης
τῆς Νομικης, ταμίας τοῦ Συλλόγου Θεσσαλονικέων Φοιτητῶν
που εἶχε ἱδρύσει δ Λάκης), καὶ Γεωργιος Ἀστρείδης, κτηνίατρος (ἱδρυτικο μέλος τῆς ΕΚΟΦ Θεσσαλονίκης). ’
Ταῦτα. Καὶ τωρα ἡ δράση τοῦ συλλόγου. Τὸν Ἰουνιο τοῦ
1971 πραγματοποιεῖ ’τὴν πρώτη έκδήλιι)ση-έμ(ρόνιση στὴν
Ἀθήνα μὲ δμιλητὴ τὸν Λάκη Ἴωαννίδη. Θέμα τῆς ὁμιλίας «Τὸ
κίνημα τῶν νέων εἰς ὅλον τὸν κόσμον». Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ
1971 πραγματοποιεῐται ὁμιλία στη Θεσσαλονίκη. (Ομιλητὴς ô
Λάκης με θέμα «Ἡ Εὐρώπη καὶ ἡ σημερινὴ έλληνικη πραγματικότης». Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1972 διοργάνωσε συνεστίαση στη
Μεγάλη Βρετανία. “Ομιλητὴς Ô Λάκης Ἰωαννίδης με θέμα «OÎ
Ἀμερικανικὲς ἐκλογὲς καὶ οἰ διεθνεῖς ἀντίκτυποι ἐξ αὐτῶν». ‘H
διάλεξη αὐτη ξανάγινε καὶ στη Θεσσαλονίκη μὲ τὸν ἴδιο δμιλητὴ
στίς 10 Ἰανουαρίου 1973. Τὸν Μαρτιο τοῦ 1973 διοργάνωσε
στὴν Ἀθήνα δημόσια συζήτηση με θέμα «Οἱ νέοι καὶ τὰ προβλήματα τους». Ὁ Αάκης σὰν έξπὲρ «θριαμβεύει». Ἐξάλλου
καὶ τὸ πρωτο βιβλίο ποὺ έξέδωσε τὸ 1959 στὴ Θεσσαλονίκη έχει
αὐτὸν τον τίτλο. Στίς 6 Ἰουλίου 1973 καὶ πάλι συνεστίαση στὸ
ξενοδοχεῖσ τῆς Μεγ. Βρετανίας πρὸς τιμὴν τοῦ ἒΑρχιεπισκόπου
Βορείου καὶ Νοτίου Ἀμερικῆς Ἰακώβου. Τὸν προσφωνησε (ρυσικὰ ὁ πρόεδρος τῆς Κινήσεως,
Ἐν τιῖ) μεταξὺ τὸν Νοέμβριο τοῦ 1973έπέρχεται ἡ πτωση τοῦ
Παπαδόπουλου. 'H Κίνηση βλέπει ὅτι τελικὰ δὲν κατάφερε νὰ
πάρει ἡγετικὰ πόστα καὶ όργανιὶΝει τὴν πρώτη έκδήλωσή της
τοῦ 1974 στὴ Μεγάλη Βρετανία. Συγκεκριμένα ὀργάνωσε τὴν
πρώτη συνεστίαση τοῦ καινούργιου χρόνου orig 30 Μαρτίου
στὴ Μεγάλη Βρεττανία «ἐπ’ εὐκαιριά τιμητικῆς διακρίσεως
πρὸς τὸν κ. Νικόλαον (Ι) α ρμ ά κ η ν διὰ τὰς προσφερθείσας
ὑπηρεσίας πρὸς τὴν κίνησιν» καὶ συνάμα ἀποτέλεσε εὐκαιρία
«διὰ τὸν προγραμματισμόν τῆς ὁραστηριότητος τοῦ 1974». (βλ.
«Ἐλεύθερο Κόσμο» 2-4-7-1,>σ.Ι καὶ 7). Κατ’ ἀρχὴν τό λόγο πῆρε
τὸ μέλος τοῦ Δ.Σ. Λ. Κόντος ποὺ ἀναφέρθηκε ’στὸ ἱστορικὸ τῆς

ἐκδήλωσης καὶ στὴ συνέχεια ὁ Λάκης Ἰωαννίδης ἀπένειμε τὴν
τιμητικὴ διάκριση στὸν Φαρμάκη.
Ὀ Φαρμάκης στήν ὁμιλία του έκανε μιαν ἱστορικὴ ανάλυση
ἀπὸ τὸ 1942 ὣς τὸ 1973 μὲ βαση τὸν «κομμουνιστικον κίνδυχ
νον». ’Όταν μίλησε για τὸ 1961 εἷπε «πιὺςη δεξιὰ κατατρώγεται
εἰς ἐσωτερικάς ἔριὸας, αι’ ὁποῖαι ἑξυπηρετο ῦν προσιυπικά συμq, έροντα καὶ ὑπηρετοῦν ὑπόπτους ἀνακτορικοὺς προθαλάμους». Στὴ συνέχεια σημείωσε πὼς ἀπὸ λαθος τῆς ἠγεσίας τῆς
δεξιᾶς ἀπ’ τὸ 61 ὣς τὸ 63 μιὰ πολιτικὴ κρίσι] μετατράπηκε σε
ἐθνικὴ μὲ ἀποτέλεσμα τὸ «Λαϊκὸν Μέτωπον» ν’ ἀνέβει στὴν
ἀρχὴ (ἐννοεῖ τὴν "Ex/mm] Κέντρου) καὶ ἀπὸ τὸ 1963 ὣς τὸ 1965
να όργιάσει ὣς τὸ σημεῖο να ὀργανιὶ)σει συνωμοσία μέσα στὸ
στράτευμα (ἐννοεῑ τὸν ΑΣΠΙΔΑ). Μίλησε για τὴν ὀρθὴ ἀλλὰ
«κατ’ ἄστοχον καί ἀμελέτητοι] τρόπον» παρέμβαση τοῦ βασιλιᾶ
(έννοεῐ τὸ βασιλικὸ πραξικόπημα τοῦ Ἰουλίου) καὶ τέλος εἶπε
πως οῖ ἐκλογὲς τοῦ ’67 θ’ ἀποτελοῦσαν τὴν ἀπαρχὴ ἐνόπλου
ἐμφυλίου πολέμου. Ἔτσι ἡ 21η Ἀπριλίου έσωσε τὰ πράγματα.
«Ἡ ἑγκληματικη αντεπανάστασις τοῦ Δεκεμβρίου 1967, ή βλακώὸης καῖ ἐθνικῶς λίαν ἐπιζήμιος στάσις τοῦ Ναυτικοῦ τὸν
Μάιον τοῦ 1973 καῖ αἱ duaszva ὲκὸηλώσεις τοῦ Νοεμβρίου
1973 ἀποοεικνύουν πέραν πάσης ἀμφισβητήσεως την πλήρη
ἀνικανότητα τῆς πολιτικῆς ἡγεσιάς τοῦ τόπου νά συλλαβή τὸ
πρόβλημα» τσνίζει δ Φαρμάκης καὶ προβαίνει σε μιὰ πάρα πολὺ
σωστὴ παρατήρηση. "Ou, δηλαδή, στὴν πολιτικὴ ἱστορία τῆς
Ἑλλάδας, ὁ κανόνας ἦταν ἡ κ ρ ί σ η καὶ ἐξαίρεση ἡ ὁμαλότητα.
Καὶ έκλεισε μὲ μια έκκληση πρὸς τὴ Χούντα τοῦ Ἰωαννίδη να
μὴν παραχωρήσει τὴν ἐξουσία «εἰς τὴν ἐν ἀργία εὑρισκομένην
πολιτικὴν ήγεοίαν», γιατὶ αὐτὸ θὰ δδηγοῡοε σε ἀνεπανόρθιιιτη
ἐθνικη καταστροφὴ καὶ για πρώτη φορὰ ὁ Στρατὸς ’θὰ ἦταν
συνυπεύθυνος μιᾶς ἐθνικῆς καταστροφῆς. Αὐτὸ ἦταν καὶ τὸ κύριο αἴτημα τῆς ὁμιλίας.
”Στὴ συνέχεια μίλησε δ Λάκης κάνοντας έκκληση στοὺς νέους
νὰ πυκνώσουν τὶς γραμμὲς τῆς κίνησης «γιὰ την δημιουργιά
μιᾶς κοινωνίας πιό ἀνθρώπινης, συντεθειμένης ὄχι ἀπὸ τὴν ρεμούλα τῶν δογμάτων (οἰκ) καὶ τῆς γραφειοκρατίας, ἀλλὰ ἀπὸ
τὴν κοινὴ προσπάθεια νέων ἀνθρώπων ποὺ είμαστε για và γίνουμε τὸ σιγμεῖο τῆς συναντήσεως τῆς προόδου, τῆς δικαιοσύνης
καὶ τῆς ἐλευθερίας».
Ἀναφέρω μερικὰ επίλεκτα στελέχη τῆς Κίνησης Νέων Ἐπιστημόνων τοῦ Λάκη Ἰωαννίδη. Ἀθανάσισς Μουρτζίνης, μέλος
τῆς ΕΚΟΦ ’ἰατρικῆς Ἀθηνῶν. Παν. Παναγόπουλος, μέλος τῆς
ΕΚΟΦ Ἀθηνῶν, Δημ. Παπατσιί)ρης. στέλεχος τῆς ΕΚΟΦ Θεσσαλονίκης. Ἀλέκος Παναγόπουλος, έκδότης τοῦ περιοδικοῦ
21ος Αἰών, ἐντύπου οὐσιαστικὰ τῆς ΕΚΟΦ, που τὸ χρηματοδοτοῦσε ἡ παρακρατικὴ ὑπηρεσία τοῦ Γωγούση ἀπὸ τὰ μυστικὰ
κονδύλια, ὅπως ἀποκάλυψε ἡ’ έρευναπων ,δικαστικῶν κ.κ.
Τούση καὶ Κανελλάκου, ὅσον ἀφορᾶ τὴν Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν καὶ Διαφωτίσεως τοῦ Ὑπουργείου Προεδρίας τῆς Κυβερνήσεως («Ἐλευθερία» 9—12-64, 0. 1 καὶ 7, βλ. καὶ 13-12-64). Ὁ
Παναγόπουλος έξάλλου ἧταν καὶ ἐκδότης 60.000 έκλογικῶν βιβλιαρίων στὸ διαβόητο έκλογικὸ πραξικόπημα τῆς βίας καὶ νοθείας μαζὶ με τὸν ἀστυνομικὸ διευθυντὴ Τασιγιιῖιργο. Εὐστ.
Τσαχαλίδης, στέλεχος τῆς ΕΚΟΦ στὴ Γεωπονοδασολογικὴ
Θεσσαλονίκης καὶ στὸν σύλλογο Ποντίων Φοιτητῶν, Ὀδυσσέας
’Τόσκας, (δικηγόρος), ἀπ’ τὰ πιὸ δραστήρια στελέχη τῆς ΕΚΟΦ,
,ὅπως τὸν χαρακτηρίζει ὁ Λάκης στὸ βιβλίο του (0. 437). Δημ.
Καρανικόλας, στέλεχος . τῆς ΕΚΟΦ Γεωπονσδασολογικής
Θεσίνίκης καὶ σήμερα γεωπόνος. Εὐάγγ. Κακάρογλου (καθηγητής, φιλόλογος), Ἀντιπρόεδρος Θεσσαλονικέων Φοιτητιῦν, στὸ
παράρτημα δηλ. τῆς ΕΚΟΦ, μὲ πρόεδρο φυσικὰ τὸ Λάκη.
Γεώργιος Τσάρας, στέλεχος τῆς ΕΚΟΦ Ἰατρικῆς Θεσσαλονίκης. Γειῦργιος Σοφιανός. ’Av. Κωνσταντινίδης (μέλος τῆς
ΕΚΟΦ ΑΣΟΕΕ). Βασίλειος Κώνστας (τῆς ΕΚΟΦ Παντείου).

ζ ᾉᾸΑΉΜῌ Ἃηωειξμ ιιι ᾔτεέ

guyswmm“$1.4m “'5; c ,με’ ".Ïi‘; μᾳμῳᾳὲέ. μψιιιῌ

Ὁ ἐπισμηναγὸς Χρῆστος Μήλας. Ὁ How. Στουραΐτης, Ὁ Ἐμμ.
Στρατηγάκης, παλιὸ στέλεχος τῆς ΕΡΕΝ Θεσσαλονίκης. Ὁ δι- /

κηγόρος Βασ. Παπαδόπουλος. Ὁ Στ. Παπανικολάου. Ὁ ΒαοίἈ
λειος Σπανὸς κ.ὄι.
Μιὰ τελευταία πληροφορία. Πρόσφατα ἀναγράφτηκε στὶς
ἐφημερίδες ἡ εἴδηση ὅτι ὁ Λάκης Ἰωαννίὸης προορίζεται γιὰ
καθηγητὴς στὸ Πανεπιστημιο Θράκης. Παρουσίασε σὰν διδακτορικὴ διατριβὴ τὸ βιβλίο του «Τὸ MODUS VIVENDI τεσσά. ρων διαφορετικιῦν φυλῶν εἰς τὸν Νέστον», ποὺ τὸ ἐξέδωοε στὸ
Παρίσι τὸ 1972. Ἀπ’ ὅσο ξέρω εἶναι τὸ τελευταῖο βιβλίο του.
Ἀνδρέας Λεντάκης
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cH κατάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπὸ στρατιωτικοὺς
εἶναι συνηθισμένη ἑκόήλωση σ’ ὅλο τὸν κόσμο.
Εἶναι γεγονός, ὅτι ἡ χώρα Mag, ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωσή της, πολλὲς φορὲς ὁοκιμάστηκε ἀπὸ
ἐπεμβάσεις ὁμάὸων ἀξιωματικῶν στὴν πολιτική
της ζωή, ὅπως εἶναι γεγονὸς πῶς στίς περιπτώσεις αὐτές, πολὺ λίγο - καθόλου — âvréôgaqs
τὸ σύνολο τῶν Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν. “H
ἔρευνα που ἀκολουθεῖ ἔχει στόχο ν’ ἀναλύσει
τὶς κοινωνικὲς ἐπιδράσεις καὶ τοὺς ἄλλους εἰὸικους λόγους ποὺ ὑποκινοῦν μία ὁμάὸα ἀξιωματικῶν νά πραγματοποιήσει ἕνα πραξικόπημα.
Δὲν ἔχουμε τὴν ψευὸαῐσθηση ὅτι ἐξαντλοῦμε τὸ
θέμα. Αὐτό ὁὲν θά μᾶς τὸ ἐπέτρεπε, ἐκτὸς ἀπὸ
ἄλλους οὐσιαστικοὺς λόγους, οὔτε ὁ χῶρος.

Α’. OI ΣΤΡΑΤΙΩΪΙΚΟΙ ΣΑΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Παρουσιάζει ἐξαιρετικὸ ἓνδιαφέρον ἡ μελέτη τῶν Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν σὰν ἰδιαίτερης τάξης καὶ θὰ ἧταν πολὺ χρήσιμη ἡ ὕπαρξη μιᾶς ἐνημερωμένης βιβλιογραφίας πάνω 0’ αὐτὸ
τὸ θέμα. (1)
Ἡ παρουσία τους στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς Ἑλλάδας δὲν ἓγινε
ποτὲ αἰσθητή, παρὰ μόνον ὅταν παρουσιάστηκαν σὰν ’ἰδιαίτερη
κοινωνικὴ ὁμάδα.
Ἱστορικά, τὴν ἀρχὴ αὐτῆς τῆς ὁμαδοποίησης τὴ βρίσκομε στὰ
χρόνια τοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγώνα τοῦ 1821. Στὸν
ἀγῶνα αὐτὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ παρατηροῦμε ὅτι στρατιωτικοὶ ἀρχηγοὶ καὶ καπετάνιοι, ἐνῶ ὑποστηρίζουν διάφορες πολιτικὲς παρατάξεις, βρίσκονται ἑνωμὲνοι καὶ ἀλληλὲγγυοι μπροστὰ στὴν πολιτικὴ ἐξουσία. (2)
Μετὰ τὴν ὲπανάσταση, ὁ δεσμός τους ἰσχυροποιεῖται καὶ
καταλήγει τὸ 1843 στὴν πρώτη ἐπεμβαση, ποὺ τὴν κάνουν στράτιωτικοί «ἐν ἐνεργεία» καὶ ἀπόστρατοι καὶ-ὰῑιβάλλουν τὸ σύνταγμα, στὸν ”Οθωνα. (3)
Ἀπὸ τότε ἡ ἀνάμιξή τους στὴν πολιτικὴλζωὴ τῆς χώρας νομιμοποιεῖται. Ἀποκτοῦν συνείδηση ὁμάδας, μὲ κοινὰ γνωρίσματα
καὶ συμφέροντα. Δροῦν ἑνιαῖα. Ἀκόμη ὅμως καὶ ὅταν βρίσκονται σὲ ἀντίπαλα πολιτικὰ στρατόπεδα, ἡ συμπεριφορά τους
ἀπέναντι στοὺς πολιτικοὺς παράγοντες παρουσιάζει ὁμοιομορία. 4
φΣτὸ(χςζονικὸ διάστημα ποὺ εἶναι ἡ Ἑλλάδα ἀνεξάρτητο κράτος, oi
στρατιωτικοὶ ἔχουν ἑπὲμβει περισσοτερως ἀπὸ 10 φορὲς οτὴν πολιτικὴ ζωὴ τοῦ τόπου (5), πάντοτε ἑξαοφαλίζοντας τὴν ἀτιμω ησία
τους (6) καὶ πάντοτε δημιουργώντας προϋποοἐσεις γιὰ τὴν ἔσοδό
τους οτήν πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας· σὰν ἀρχηγοὶ ἢ σὰν στελέχη
διαφόρων πολιτικῶν κινήσεων. ‘

Τὰ κοινὰ στοιχεῖα ποὺ παρουσιάζονται στοὺς Ἕλληνες στρατιωτικοὺς στὴν περίοδο τοῦ ἐμφυλίου πολέμου τοῦ 1944-49 καὶ
’τοὺς ἔδιναν τὸ χαρακτήρα ἰδιαίτερης τάξης, ἧταν ἡ πίστη τους
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ὅτι ἀποτελοῦν τὸ θεμέλιο τοῦ ἀστικοῦ καθεστῶτος, ποὺ ἐκφράζονταν μὲ τὸ ἰὸεολογικὸ τρίπτυχο «πατρίδα-οἰκογενειαθρησκεία», ἡ προσήλωσή τους στὴν ἰδέα τῆς πραγματοποίηοης
τοῦ «ὀνείρου τῆς φυλῆς», στὴν ἀπελευθέρωση δηλαδὴ τῶν ὑποδουλωμὲνων ἐδαφῶν (Μεγάλη Ἰδέα) καὶ τὸ αἴσθημά ὑπεροχῆς
ποὺ τοὺς ἒδινε ἡ βεβαιότητά τους ὅτι τὸ μορφωτικό τους ἐπίπεδο ἧταν ἀνώτερο ἀπὸ τὸ μεσο ἀστικὸ καὶ κατὰ πολὺ ἀνώτερο
ἀπὸ τὸ μέσο ἐπίπεδο τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ (7), ἀφοῦ τὴν ἐποχὴ
ἐκείνη οἱ μισοὶ τουλάχιστον Ἕλληνες δὲν γνώριζαν «γραφὴ καὶ
ἀνάγνωση». Γενικὰ διακατέχονται ἀπὸ τὴν ἰδέα ὅτι ἀποτελοῦν
μιὰ προνομιοῦχα τάξη ποὺ εἶναι ταγμένη νὰ παίξει ἕνα ἱστορικὸ .
ρόλο στὴ διαμόρφωση τοῦ μέλλοντος τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.

Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ
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Μετὰ τὸν ἐμφύλιο πόλεμο καὶ μὲ τὴν ἔνταξη τῆς Ἑλλάὸας στὴ
συμμαχία τοῦ N.A.T.O. ἡ ταξικὴ δομὴ τῶν στρατιωτικῶν ἀλλάέ
ζει. Σ’ αὐτὸ συντελοῦν πολλοὶ παράγοντεςεῑᾙ νέα ἐκπαίδευση
ποὺ παίρνουν στὶς στρατιωτικὲς σχολὲς, ἡ ἀνάπτυξη τῆς τεχνο-

- σκώπτῃ-πὶ

λογίας καὶὴ πλατιὰ ἀστικοποίηση ποὺ συντελὲστηκε στὰ χρόνια, ‘ lg'sHoäugtâîàsvon ποὺ δίνεται στὶς στρατιωτικὲς σχολὲς δὲν στηρίξει πιὰ τὸ ἰὸεολογικὸ περιεχόμενό της στὸ θρύλο τῆς «μεγάλης
ἰδέας», ποὺ θεωρεῖται στείρα καὶ ἀπραγματοποίητη καὶ προπαν-. _ .
τὸς ἀντίθετη μὲ τὰ συμφέροντα καὶ τὴ συνοχὴ τῆς Νοτιοανατολι- ‘ ι , 5-,
κῆς πτέρυγας τοῦ Ν.Α.Τ.Ο.,,στὴν ὁποία συμμετέχει ἡ Τουρκία. ’· “ τ’

Τὴ θέοη τῆς «μεγάλης ἰδέας» παίρνουν νέοι ἰδεολογικοποε

λιτιὶκοὶ πῐροοανατολιομοίζ ποὺ ἐμφονίοτηκανι μετὰ τὴ Γιάλτᾳ, .
ἒὲἓῆἴΐΐῖρῑῖῑεὲἓμμὶϊε f3: ἃιῖῑόῑᾶξειειτιτῑξςτι,, <
~ ὀνείρων τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῖι, ἀλλὰ ὁ προαοπιοτὴς τοῦ ὂψ ,ι

τᾶκοῦ κόσμου οτὸ σύνολό του. A

Μέσα 0’ αὐτὰ τὰ πλαίσια ἧταν φυσικὸ νὰ καλλιεργηθεΐ
ἕνας στεῑρος ἀντικομμουνισμός. Γιατὶ ὁ κομμουνισμὸς ιδὲνῖ

ωρεῖται πιὰ μόνο ὑπονομευτὴς τοῦ ἀστικοῦ καθεστῶτος, ἀλ

καὶ διαβρωτὴς τοῦ μεγάλου μετώπου τοῦ Δυτικοῦ Κόσμου.
Ἡ ἰδεολογικὴ αὐτη βάση, μαζί μὲ μιὰ ἐκπαίδευση ἀντιμετῶπισης ἐσωτερικῶν ταραχῶν καί τὸν ἐκσυγχρονισμὸ τῶν ὅπλων
σύμφωνα μὲ τὴν ταχεία τεχνολογικὴ ἐξέλιξη, ποὺ ὁ στρατιωτικὸς τομέας προηγεῖται ἀπὸ τὸ βιομηχανικὸ κατὰ δύο χρόνια
τουλάχιστον (8), δημιουργοῦν ἕνα ψυχολογικὸ πλέγμα ὑπεροχῆς, ποὺ ’δημιουργεῖ τὴν ἐντύπωση σὲ ὡρισμένους ἀξιωματικοὺς ὅτι εἰναι πάνω ἀπὸ τὸ Λαό, ὅπως μὲ αὐθάδεια δηλῶνει
νεαρὸς ὑπολοχαγός, μάρτυρας ὑπερασπίσεως στὸ στρατοδικεῖο;
ΓΙρόεδρος; Διάβασες τὸ Σύνταγμα;
Μάρτυς; Δέν (Ἰά διαβάσω τὸ Σύνταγμα γιατὶ ἐχω ἀλλες ἀσχολίες. Εἶμαι ἀξιωματικός.

«EIMAI ΑΞΙΩΜΑΪΙΚΟΣ»
Αὐτὸ τὸ «εἷμαι ἀξιωματικός», ὅπως παρατηρεῖ σωστὰ ὁ Π.
Παλαιολόγος (Βῆμα 7-8-75), συνοψίζει τὸ ὕφος μιάς ἐποχῆς.
Πρῶτα ὁ ἀξιωματικός κι ὕστερα ὁ Ααός, ἀπὸ τὸν ὁποῖον ἀπορρέει. Συνοψίζει τὸ «πνεῦμα» που ὁδηγησε τη χούντα (9) νὰ
καταλάβει την ἐξουσία καὶ τὴ μεγάλη πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνιον
ἀξιωματικῶν να δεχτοῦν τὸ γεγονὸς παθητικά.

Αὐτὴ τὴν ἐνέργεια τὴ στήριξε καὶ μιά σειρά ἀπὸ «φιλοσοφικές» θέσεις ποὺ διδάσκονται. στὶς στρατιωτικὲς σχολές, σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῖεςῑ
α) τὰ καθήκοντα εἶναι σπουδαιότερα ἀπὸ τὰ δικαιώματα,
β) δὲν μπορεῑς ν’ ἀλλάξεις τὴν ἀνθρώπινη φύση,
γ) ὁ κόσμος εἶναι πολύπλοκος γιὰ νὰ τὸν ἁντιληφθεῑ ὁ καθὲνας,
ἐκτὸς ὰπὸ τοὺς εἰδικούς (10).
Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ την εἰδικὴ ἐκπαίδευση, που ἀναμφισβήτητα
διαμορφῶνει τὶς προῦποθέσεις γιά τὴ δημιουργία «ταξικῆς συνείδησης» στοὺς ἀξιωματικοὺς, κι ἀλλοι δευτερεύοντες, ἴσως,
ἀλλὰ όχι λιγότερο σπουδαῖοι παράγοντες συντρέχουν για τὴν
δλοκλήρωση τῆς ταξικῆς τους φυσιογνωμίας. Τέτοιοι εἶναι ἡ
στολὴ (11), ἡ ζωή τους στά στρατόπεδα, ἡ ὑποχρέωοή τους νὰ
συχνάζουν μόνο σε κέντρα ὁρισμένης κατηγορίας, ἡ δυνατότητά
τους να ελέγχουν μεγάλες ὁμάδες ἀτόμων (στρατιῶτες καὶ πολίτες που ἐργάζονται, σε στρατιωτικες ὑπηρεσίες), ἡ παλαια ύποχρέωση «τῆς προίκας» καί προπαντὸς ἡ ἐπιλογή τους μὲ αύστηρά πολιτικὰ κριτήρια που δέν ἀνταποκρίνονται στὸ σύνολο
τῶν πολιτικῶν πεποιθήσειιΝ τοῦ Λαοῦ καί τοὺς διαφοροποιούν
ἀπὸ τὸ ἐθνικὸ κοινωνικὸ σύνολο.

Ἀλλά καὶ ἡ μετέπειτα ζωή τους ἐνισχύει αὐτὴ τὴ διαφοροποίηση. Ἰδιαίτερος συνεταιρισμός κατασκηνῶσεις-Θέρετρα, ἰδιαίτεροι οἰκισμοί, δυνατότητες ἐκπαιδεύσεως σὲ ἀνώτερες σχολές,
δάνεια, ἐφ’ ἅπαξ κλπ. συμπληρώνουν τὴν ἰδιαίτερη φυσιογνωμία τοῦ στρατιωτικοῦ.

Β’. Ο «ΕΠΑΙΊἚΛΜΑΤΙΣΜΟΣ»,
Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΣΜΟΣ,
OI ΚΟΙΝΩΝΙΚΙΞΣ ΑΛΛΑΠΞΣ
ΚΑΙ ἡΤΟ ΣΩΜΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Θὰ πρέπει, πρὶν προχωρησουμε, νὰ κάνουμε μιὰ ἀντιδιαστολὴ ἀνάμεσα στοὺς ἀξιωματικοὺς ποὺ προέρχονται ἀπὸ
στρατιωτικὲς σχολὲς κι ἐκείνους ποὺ ἐντάχθηκαν στὸ σῶμα τῶν
ἀξιωματικῶν ὕστερα ἀπὸ μιὰ εἰδικὴ ἐκπαίδευση σὲ ἄλλες σχολὲς (π.χ. γιατροί, δικηγόροι κλπ.) Ὑπάρχει ἀνάμεσά τους φανερὴ διαφορά.
Γιὰ τοὺς ἀξιωματικοὺς ποὺ ἀρχίζουν τὴν καριέρα τους ἀπὸ
μιὰ στρατιωτικὴ σχολή, ἡ ἐκπαίδευση τοὺς δημιουργεῖ τὴν πε‘ ποίθηση (κι εἶναι σωστὸ) πῶς ἡ ἐπαγγελματική τους ἄνοδος
εἶναι έξαρτημένη ἀπὸ τὴν πίστη τους· στὴν ἐργοδοσία τους
(ἀστικὸ καθεστὼς-εύρύτερες συμμαχίες), μὲ ἀποτέλεσμα νὰ
νιώθουν ἀπόλυτα ἐξαρτημένοι ἀπὸ τὴ στρατιωτικὴ ὀργάνωση.
« Ζώντας μέσα α’ ἕνα περιβάλλον αὐστηρὰ ἐλεγχόμενο ἀπὸ τὴ
στρατιωτικὴ ὀργάνωση, μὲ βάση τὴν τυφλὴ πειθαρχία, τὸ θεσμὸ
_ ,τῆς ἱεραρχίας καὶ Θεμελιωμένο στὴν ἀρχαιότητα τῶν μελῶν τῆς
ὀργάνωσης, χωρίς νὰ δέχεται ἄλλους πολιτικοὺς ἢ κοινωνικούς
‘ ' ἐρεθισμούς, ἀποκτᾶ μιὰ «πλήρη ἐπαγγελματικότητα», μὲ ἀποτέ· L V λεσμα νὰ σκέπτεται καὶ νὰ ἐνεργεῖ πάντοτε μέσα οτὸ πνεῦμα καὶ
ατὰ πλαίσια τῶν σκοπῶν ποὺ ἐξυπηρετεῑ ἡ ὑπόστασή της. Τὸ
I, πνεῦμα μάλιστα αὐτὸ τῆςμηχανικής λειτουργίας καὶ τῆς ὁμοι-

όμορφης σκέψης, τῆς αὐτόματης ἐνέργειας που χαρακτηρίζει
τὸν ἐπαγγελματία ἀξιωματικό, τὸν φέρνει, κάθε φορά ποὺ βρίσκεται στὴν ἐξουσία, 0’ ἀντίθεση μὲ τὸ γραφειοκρατικό, σκεπτόμενο καὶ ἀνομοιόμορφο σύστημα τῆς κοινωνικῆς ὀργάνωσης, καὶ καταβάλλει προσπάθεια νά τὸ διαγράψει (12).
Ἀντί θετα, οἱ ἄλλοι ἀξιωματικοί, ὅσοι παίρνουν μιὰ ἐλευθέρη
ἐκπαίδευση καὶ εἰσάγονται μετά στὸ σῶμα ἀξιωματικῶν, ἀποκτοῦν ὣς ἕνα βαθμὸ τὴν ἐπαγγελματική νοοτροπία τῶν πρῶτων,
ἀλλά πάντοτε σὲ χαμηλότερο βαθμὸ καὶ δὲν μποροῦν νὰ ἀποκτήσουν σχεδὸν ποτέ μιά ἰδιαίτερη ταξικὴ συνείδηση. Γ ενικά
χαρακτηρίζονται ἀπὸ μιὰ «σχετικὴ ἐπαγγελματικότητα».

Στενὰ συνδεδεμένος με τὸν «ἐπαγγελματισμὸ» εἶναι καί ὁ
συντηρητισμὸς ποὺ διακρίνει τοὺς ἀξιωματικούς.
Τὸ Σ.Ε.Α. ἐμφανίζεται πάντοτε σὰν στήριγμα καὶ στοιχεῖο
τοῦ κατεστημένου. Μέ ἐξαίρεση τὴν ἐπανάσταση τοῦ ’21, ποὺ ἡ
στρατιωτικὴ ἡγεσία ἠταν στὸ μεγαλύτερο μέρος της στενὰ δεμένη μὲ τὸ Λαό, καὶ μέχρι τὸ 1909, ποὺ δὲν διαλύθηκαν ὁλότελα
αὐτοὶ οἱ δεσμοί.

οΡοΣΗΜᾹ
Στὸν τομέα αὐτό, τῆς κοινωνικο-πολιτικῆς τοποθέτησης τῶν
Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν, ὑπάρχουν τρεῖς ἡμερομηνίες-ὁρόσημα;
Ο Τὸ 1821
Ο Τὸ 1909
O Τὸ 1943

Τὸ 1821τὸ Z.E,A. σχηματίσθηκε ἀπὸ λαϊκοὺς ἀγωνιστές καὶ
εἶχε χαρακτήρα προοδευτικό. Αὐτὸ έγινε γιατί. οἱ ἀγωνιστὲς δέν
προέρχονται ἀπὸ τοὺς ἀριστοκρατες τοῦ φαναριοῦ ἢ τὶς οἰκογένειες τῶν κοτσαμπάσηδων, ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς κολίγους, τοὺς φτωχοὺς καὶ τοὺς κυνηγημένους, ἀπὸ τοὺς κλέφτες καὶ τοὺς ἀρματωλούς. Σάν μέρος λοιπὸν τοῦ Ααοῦ, τὸ Σ.Ε.Α. ἐκφράζει τὴν
ἐπιθυμία του γιὰ ἐλευθερία, για κοινωνικὴ ἰσότητα, γιὰ οἰκονομικὴ δικαιοσύνη. Αὐτὸς ἦταν καὶ ὁ λόγος που οἱ στρατιωτικοὶ
τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ἧρθαν σε ἀντίθεση μὲ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία,
ποὺ ἐκφραζε τὸ πνεῦμα τοῦ κατεστημένου καὶ ποὺ συνέχεια
έστηνε ἀπειρες παγίδες γιὰ νὰ ἀποπροσανατολίσει τὸ Ααὸ ἀπὸ
τὶς βασικές του ἐπιδιῶξεις. (13)

Τὸ 1909 τὸ Σ.Ε.Α. βοηθᾶ στην ἐγκαθίδρυση τῆς ἀστικής δημοκρατίας (14) καὶ γίνεται καὶ ἐξάρτημά της.
Στὴν κατοχὴ, στὴ διάρκεια τῆς ἀντίστασης, γίνεται μιὰ προσπάθεια δημιουργίας σχολῆς ἀξιωματικῶν τοῦ Ε.Λ.Α.Σ, μὲ έντονη λαϊκοπολιτικὴ ἐκπαίδευση. Οἱ ἀξιωματικοί ἐκεῖνοι δὲν
ἔχουν ἰδιαίτερη ταξικὴ δομή, ἀλλὰ ἀποτελοῦν μέρος τοῦ Λαοῦ
καὶ ἀγωνίζονται μαζί του, γιὰ τὰ συμφέροντά του. Μὲ τὸ τέλος
τοῦ πολέμου, ἡ προσπάθεια αὐτὴ ἐσβησε,(15)·
Τὸ στοιχεῖο τοῦ συντηρητισμοῦ, εἶναι κοινὸ γνώρισμα ὅλων
τῶν «ἐπαγγελματικῶν» στρατῶν.
Κάνουμε ἀντιδιαστολὴ ἀπὸ τοὺς «ἐπαναστατικούς» στρατοὺς
ποὺ δημιουργοῦνται στὴν πορεία μιᾶς ἐπανάστασης ἢ συγκροτοῦνται μετεπαναστατικά. Αὐτοὶ βοηθοῦν ἀρχικὰ τὴν πρόοδο,
ἀλλὰ μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου παύουν νὰ παίζουν ἐπαναστατικὸ ρόλο, συνταυτίζονται μὲ τὸ status quo καὶ τὸ σῶμα τῶν
ἀξιωματικῶν συνταυτίζεται μὲ τὸ νεοδημιούργητο κατεστημένο
’ἔχει συμβεῖ ὅμως πολλὲς φορές στρατὸς ἀφοσιωμένος στὸ
κατεστημένο,στὴ διάρκεια μιᾶς ἐπανάστασης, να μεταβάλει πεποιθήσεις καὶ νὰ περάσει μὲ τὸ μέρος της. (17)
Ἀπὸ ποῦ πηγάζει ὅμως ὁ συντηρητισμὸς τῶν ἀξιωματικῶν,
Ἕνα σημεῖο εἶναι ἡ στενή τους σχέση μὲ βιομηχάνους καὶ ἐπίστήμονες.
Οἱ ἀνάγκες ἑνὸς σύγχρονου στρατοῦ καὶ ἡ προτεραιότητα
ποὺ δίνεται στὴν ἱκανοποίησή τους, φέρνουν οὲ μιὰ ἄμεση
ἐπαφὴ τοὺς στρατιωτικοὺς μὲ ἐπιστήμονες-ἐρευνητὲς καὶ βιομηχάνους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δέχονται πολιτικο-ἰδεολογικὰ ἐρεθί-
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σματα ἀπὸ ἄτομα μὲ ψηλὸ βιοτικὸ ἐπίπεδο καὶ μὲ μεγάλα οἰκονομικα συμφέροντα, Εἰναι φυσικό, ὅχι μόνο να έπηρεάζονται
λοιπὸν ἀπὸ τὸ συντηρητισμό τους, ἀλλὰ να συνταυτίζονται μ’
αὐτοὺς καὶ να μεταβάλλονται σὲ φύλακες τῶν συμφερόντων
τους. (18)
Ἀπὸ τὶς σχέσεις αὐτὲς δημιουργήθηκε καὶ τὸ στρατιωτικοπολιτικὸ πλέγμα, φρουρὸς καὶ ἐλπίδα τοῦ κατεστημένου κάθε
- ἔθνους. (19)

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ
Στὴ χώρα μας ἓγινε αὐτὸ (ρανερὸ στῆν έπταετία τῆς Χούντας,
ὅταν οἱ πρῶτες καὶ μόνες κοινωνῑκες ὸμάδες ποὺ συντάχθηκαν
μαζί τους ἦταν oî έφοπλιστές, οἰ βιομήχανσι, οἱ τραπεζίτες, οἱ
μεγαλοέμποροι, καὶ ποὺ στῆ συνέχεια ἀποτελεσματικα εὐεργετήθηκαν μὲ χαριστικα μέτρα ἀπὸ τῆ Χοῦντα.
’Άλλο σημεῖο που συντελεῖ στὸ συντηρητισμό τους εἶναι ἡ διαμόρφωση διπλῆς προσωπικότητας. Πραγματικά, ὁ στρατιωτικὸς
ἔχει μια προσωπικότητα μὲ τὴν ὁποία κινεῖται μέσα στὸ στρατόπεδο καὶ στὴν ὑπηρεσία του. Μια προσωπικότητα ένταγμένη σ’
ἕνα σύστημα που ὑπακούει καὶ τὴν ὑπακοῦουν μὲ ἀπόλυτσ σεβασμό, χωρὶς συζήτηση, χωρὶς σχολιασμό.
Καὶ ἡ ἄλλη, τῆς έλεύθερης κοινωνικῆς ζωῆς, ποὺ κάθε πράξη
του πρέπει να τὴ δικαιολογεῐ, να πείθει, να τὴν ὑπερασπίζεται.
Στὸ στρατῶνα κινεῖ ὁμάδες στρατιωτῶν μὲ μια λέξη. Στὸ σπίτι
του πρέπει να συζητεῖ μια ὥρα γιά να πείσει π.χ. τὸ παιδί του να
μὴν πάρει παγωτὸ πρὶν ἀπὸ τὸ φαγητό του . . .
Στὸ δικό μας μάλιστα στρατό, που οί διαταγες διατηροῦν τὴν
αὑστηρότητα τῶν κανονισμῶν καὶ έπιβάλλουν τὸ-νόμο τῆς ἀπόλυτης ὑπακοῆς, δημιουργοῦν ἕνα ψυχολογικὸ περίγραμμα στοὺς
στρατιωτικοὺς ποὺ δὲν μπορεῖ να ἀνεχθεί καμια ἀπείθεια, καμια ἀνυπακοή, καμια ἀμφισβήτηση στὸ πολιτικο-κοινωνικὸ κατεστημένο. Ἡ έλξη στῆν πειθαρχία τοὺς ουντάσσει πάντοτε μὲ
τῆν «ἀταραξία» ποὺ έπιδιωκουν οἱ κατέχοντες, μὲ τὴ συντηρηση
καὶ ὅχι μὲ τὴν πρόοδο.
Ἡ- συνταῦτιση τους ἐξ ἄλλου μὲ τὴ συντήρηση ἀποδεικνύεται
καὶ ἀπὸ τὴν παγκόσμια ἱστορία. Οἱ στρατιωτικοὶ μόνοι τους, όχι
μόνο δέν συντελέσανε σὲ καμια σημαντικὴ κοινωνικὴ ἀλλαγή,
ἀλλα καὶ σὲ περιόδους μεγάλων κοινωνικῶν συγκρούσεων βρέθηκαν πάντοτε ἀντίθετοι μὲ τὸν ἀγωνιζόμενο Λαό. Ἀκόμη στῆ
γαλλικῆ, ἀλλα πρόσφατα στὴ ρωσικὴ ἐπανάσταση μικρὸ μέρος
ἐπαγγελματιῶν στρατιωτικῶν συντάχθηκαν μὲ τὸ μέρος τοῦ
ἐπαναστατημένου Λαοῦ. Τὸ μεγάλο μέρος ἁκολούθησε τοὺς
«Λευκοῦς». (20) Ἐπίσης καὶ στὸν έμφύλιό μας πόλεμο τοῦ
1944-49, μικρὸ μέρος πολέμησε στὸ πλευρὸ τοῦ Δ.Σ.Ε,, ἀπὸ τὸ
σῦνολσ τῶν Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν.
(Ὀσες φορὲς - πολὺ λίγες - οἱ στρατιωτικοὶ κινή θηκαν για να
πραγματοποιήσουν κοινωνικὲς-πολιτικὲς μεταβολές, τὸ πέτυχαν μόνο στὶς περιπτώσεις που, ἀφσῦ ἀνέτρεψαν τὸ «καθεστώς», παράδωσαν τὴν ἐξουσία στὴ λαϊκὴ ἡγεσία. (21)

I". H ΙΔΕΟΛΟΙἸΚΗ KM ψΥΧΟΛΟΙΊΚΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 21.4.67
Οἱ δεσμοί, ἰδεολογικοί, πολιτικοί, ψυχολογικοί, τῆς ὁμάὸας
τῶν πραξικοπηματιῶν τοῦ Παπαδόπουλου καὶ τῆς ὁμάδας τῶν
στρατηγῶν ποῦ έτοίμαζαν παράλληλα δικό τους πραξικόπημα,
ὑπῆρξαν κοινοί. Μόνο οἱ πρακτικὲς ἀνάγκες τῆς στιγμῆς τοὺς
χῶρισαν, με ἀποτέλεσμα να ἐπικρατήσει ἡ ὁμάδα τῶν συνταῑ
γματαρχῶν. Στῆ δίκη (ρανερῶθηκε ἀκόμα πῶς πολλοὶ πραξικοπημ(ιτίες,-έπαιξαν καὶ στα δύο ταμπλὼ καὶ ὁρισμένοι έπαιξαν
καὶ ἕνα εἶδος συντονισμοῦ μεταξύ τους. (Σπαντιδάκηςῑ ὄις τα,
εἶναι δικά μας παιδιά).
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’Ἴδεολογικα εἶναι τοποθετημένοι στὸ χῶρο τῆς ἀρνησης. Ἀρνοῦνται κάθε τι, κάθε μεταβολὴ καὶ κάθε πολιτικὸ καὶ, κοινωνικὸ γεγονὸς που δεν ταιριάζει, στὸν ἀκραῖο συντηρητισμό τους,
Εἶναι ἀντικομμουνιστές, ἀντισοσιαλιστές, ἀντιαριστεροί,
ἀντισυνοδοιπόροι κ.λπ. (22). Ἀρνοῦνται τα πάντα καὶ θέλουν
να τὰ καταστρέψουν, χωρὶς να έχουν τῆ δυνατότητα να καλυψουν τὸ ἰδεσλογικὸ κενὸ που δημιουργεῖ ῆ ἐνέργειά τους αὐτή.
Προκειμένου να δημιουργήσουν μια κατάσταση, οἱ έρεθισμσὶ
για τὴν ἐνέργειά τους δεν ξεκινοῦν ἀπὸ μια δημιουργικὴ ἰδέα,
ἀλλα ἀπὸ μία ἀνάγκη προστασίας τῶν καθιερωμένων ἀξιῶν ἀπὸ
τὴν εἰσβολὴ τῶν νέων, τῶν προοδευτικῶν ἀντιλήψεων.
Mè τὸ πνεῦμα αὐτό, οἱ κοινωνίες ποὺ δημιουργοῦν ὅταν γίνονται ἐξουσία εἶναι «κοινωνιές ἀμυντικὲς» (23). Αὐτὴ εἶναι ἡ
πεμπτουσία τῶν ἀρχῶν τῆς όμάδας Παπαδόπουλου, μετα τὴν
έπιτυχία τοῦ πραξικοπήματός της τὴν 21.4167. Θέλει. να «προασπίσει» τῆν Ἑλλάδα ἀπὸ τὶς κσινωνικὲς ἀλλαγὲς που συγκλσνίζουν τὸν κόσμο. (Ὁ ἴδιος καυχιέται συχνα γι’ αὐτό). Να τὴν
προστατεύσει ἀπὸ τῆ φθοροποιὸ ὃράση τῶν ἀριστερῶν. Να σῶσει τὸ κατεστημένο οἷκονομικὸ-πολιτικὸ πλέγμα.
Ἀπὸ τὸ ἴδιο πνεῦμα τῆς «ἀμυνας» προῆλθε καὶ τὸ βασικὸ
slogan τῆς 21ης Ἀπριλίου, που περιέχει ὅλες τὶς παραδοσιακὲς
ἀξίες για τὶς όποῖες ὑπεραμυνεται. «Ἕλλας Ἑλλήνων Χριστιανῶν», Mè τὸ ἴδιο πνεῦμα ἐπιχειρεῖται ὁ περιορισμὸς τῆς πολιτιστικῆς, ἐκπαιδευτικῆς καὶ καλλιτεχνικῆς ζωῆς μέσα στα στενάχωρα πλαίσια τοῦ «Έλληνοχριστιανικοῦ Π()λιτισμοῠ»]1(24).

Στῆν προσπάθειά τους να έδραιώσουν μια ἰδεσλογικὴ βάση
ποὺ να καλύπτει τὸν καθαρὰ ἀρνητικὸ χαρακτῆρα τῶν ένερ- γειῶν τους, έπιστρατεύουν μια παλιά, ξεπερασμένη συνθηματα · ”
λογία, τὴν ἑνότητα τοῦ ”Εθνους, ἀπέναντι σ’ αὐτοὺς '
που ἀπεργάζονται, τὴ διαίρεσῆ του. Τα πολιτικὰ κόμματα ὃη- Ἰ;
λαδή (25). Προωθοῦν τὴν έννσια « ”E θνος >> ἀπέναντι στὴν ’“ ζ
ἔννοια Λ α ό ς . Καὶ μια καὶ τὸ ἐθνικὸ-ἀντεθνικὸ εἶναι κάτι πιὸ W ï
ἀφηρημένο καὶ πιὸ εὓπλαστο ἀπὸ τὴν ἔννοια λαϊκο-ἀντιλαϊκό,
φτάνει η στιγμὴ να έρμηνεύουν σαν «Ἐθνικὸ» ὅ,τι τοὺς ’ἶ
συμφέρει, καὶ « ° A ν τ ε θ ν ικ ὸ >> ὅ,τι στέκειται ἐμπόὸιο στὶς
’έπιδιώξεις τους, (26) ’ .
ÎH ἓλλειψη ψυχικοῦ δεσμοῦ μὲ τὶς άλλες κοινωνικὲς ὁμάδες-,γ
και ἡ φασιστική τους νοοτροπία, μεταβάλλει σὲ ψυχικὴ ταλα,
πωρία τὴν ἀνάγκη να μιλοῦν έστω καὶ ὑποκριτικὰ για « ἀ λ η
θ ι νη Δ η μο κ ρ ατ ί α >> (27), ένῶ, ὅπως διακήρυξε ὁ Παπα- ’
δόπουλος, «οἱ ἓνοπλες δυνάμεις ἀποτελοῦν τὴν σπονδυλικ ι’
στήλη τοῦ Ἕθνους».. , ’ π

ι· «ζῡὲιζ ‘-

TAEH KAI ΠΡΟΟΔΟΣ
Ἡ πιὸ σημαντικὴ ἰδεολογικὴ φορμα που παρουσίασαν, ἦταν ’
τὸ παλιὸ σύνθημα «τάξις καὶ πρόοδος». Φυσικὰ καὶ α’ αὐτὸ ὂὲν
μποροῡν να ὃιεκὸικήοουν εὕοημα πρωτοτυπίας, ἀφοῡ ἀποτελεῖ
κοινὸ σύνθημα ὅλων τῶν στρατιωτικῶν ποὺ κάνουν δικτατορίες
0’ ὅλο τὸν κόσμο. Βεβαια κι αὐτὴ ἡ ἰδέα στηρίζεται στὴν ἄρνηση. Στὴν ἄρνηση τῆς ἐλευθερίας, τοῦ διαλόγου, του κοινωνικοῦ
πειραματιομου. Θεωροῡν σαν μοναδικὸ στοιχεῐο προόδου των
τὸ πειθαρχημένο σύνολο, τὴν raga] πραγματιιΝΕ Φυσικὰ, ὅπως
ἐκεῖνοι τὴν ἀντιλαμβάνονται. Τελικὰ δέ, ενδιαφέρονται περισσότερο για τὴν «ταξη» παρὰ για τὴν «πρόοὸο».
Ψυχολογικὰ ἐμφανίζονται, κατεχόμενοι ἀπὸ ἕνα πολύπλοκο
κόμπλεξ ποὺ τοὺς ἐξωθεῖ οὲ μια σουσουὸιοτικὴ «κοινωνικὴ ἐπίδειξη» (28). οὲ μιὰ προβολὴ τῆς οπουὸαιοφάνειάς τους καὶ οὲ
μιὰ ἑκὸήλωοη ἐχθρικοτητας οτοὺς ἐπιστήμονες καὶ οτοὺς διοινοούμενους.
Αὐτὸ τὸ κόμπλεξ πρέπει νὰ τοὺς τὸ δημιούργηοαν «κοινωνικὲς» καὶ «μορφωτικὲς» ἐλλείψεις, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀποκοπή τους ἀπὸ
τὸ ἐθνικὸ - λαι’κο σύνολο. που τοὺς ὁοήγησε τελικὰ οτὴ ούμπτηξη
ἱδιαίτερης κοινιυνικής ὁμαὸας. “
ΠΑΡΑΠΟΜΠΙΞΣε

I . Jean SIOTIS: «Some notes on the military in Greek Politics», Varna's 7th
World Congress of Sociology.

. George CATHEPHORIS: «Greece: The institutionalisation of a Defance
Society». Varna's 7th World Congress of Sociology.
. Bengt ABRAHAMSSON: «Ellements of military conservatism: Traditional
and Modern», Varna’s 7th World Congress of Sociology.

. Λ. ΣΤΑ YPIANOY: «‘H Ἑλλάδα σ’ ἐπαναστατικὴ περιόὁο», ἑκὸ,
ΚΑΛ BOX, Ἀθήνα 1974,
. "Evôexa Μελέτες.’ «Ὁ ρόλος τῶν στρατιωτικῶν», ἑκὸ. ΚΑΛΒΟΣ,
Ἀθήνα I971 .
Στοιχεῖα ἀπὸ τῖς ἐφημερίὸες «BHMA», «LE MONDE», «LE MONDE DIPLOMATIQUE», «NEA» καὶ τὰ περιοὸικά «ANTI», «ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕMA ΤΑ», «ΠΡΟΣΑΝΑ ΤΟΛΙΣΜΟΙ».

‘ κεφάλ, σελ. 68. ι.

2. Β.ΦΙΛΙΑ.’ Κοινωνία καὶ Ἐξουσία στῆν Ἑλλάδα, Α’ μέρος, Στ’

ΣΤΑΜΑ ΤΟΠΟΥΛΟΥ.· Ὀ Ἐσωτερικὸς Ἀγώνας (1821-1827)— Ἑκὰ
Κάλβος - Ἀθήν, 1970,
’ 3., MAPKEZINH: Ἰστορία Νεωτέρας Ἑλλάὸος - Ἐκὸ. ΒΙΠΕΡ THI'OY MA KPYÏIANNH: Ἀπομνημονεύματα - Ἑκὸ. ΒΙΠΕΡΑΞΤῘἬαραὸείγματα ὅπως ἡ βίαια καταστολὴ τῶν ἀντιπάλων, ἡ ριζοσπαστικοποίηση τῶν πολιτικῶν ἐνεργειῶν τους, ἡ ἀντιπάθεια στοὺς πολιτικοὺς ἑλιγμούς. .
5. Ἀναφερόμαοτε στὰ κινήματα τοῦ 1909, τοῦ Κονὸύλη, Παγκάλου,
Ιλλαστήρα, Μεταξᾶ, Παπάγου, ὁίχως νὰ μιλοῦμε για τὰ ουχνότατα πρὶν
1.061.920? ’κανένα σχεδὸν πραξικόπημα στῆν Ἑλλάδα οἱ ὑπεύθυνοι ὁὲν
θανατώθηκαν - μὲ ἀποτέλεσμα νὰ συνεχίζουν,· - ἀλλ’ ἀντίθετα, μὲ τὸ

i πέρασμα τοῦ χρόνου, ἔγιναν καὶ πολιτικοὶ ἀρχηγοί. Π.χ. Πλαστήρας.
'- Παπάγος. Μεταξᾶς κλπ.
7. Στατιστικὰ στοιχεῖα 1920-1950. -Ἑπετηρίὸα τῆς Ε.Σ.Υ.Ε.
8. «....that the military proffession from its begining has been closely associated with technological innovations» BENGT ABRAHAMSSON
L Un. of Stocholm in
varna’s 7th World Congress
of Sociology
Βιβλιοθήκη EKKE/No 21/46
9. Χούντα.· ἀπὸ τὴν ἰσπανικὴ λέξη junta, ποὺ σημαίνει στρατιωτικη
ὁμάόα ἢ συμβούλιο στρατιωτικῶν ποὺ καταλαμβάνουν τὴν ἐξουσια,
Ἀ American Heritage Dictionnary
of English Language.
,ι 10. Ἡ ἄποψη αὐτὴ ἀναφέρεται καὶ ἀπὸ τὸν Herb. McLosky στὴ μονο1" γραφία του «Conservatism and Personnality», American Political Sczence
Review, 1958. » e
11. Ἡ ἔξοδος «ἐν στολῇ» ἀπὸ τῖς στρατιωτικὲς οχολὲς τῶν υποψηῖ
φίων ἀξιωματικῶν τοὺς μεταβάλλει μὲ τὰ σπαθάκια τους και τα’χρυαα
Δκουμπιὰ σὲ ἀντικείμενα παρατήρησης. Παλιότερα, μὲ τιςχτοτε αντιληψεις γιὰ τὴν κοινωνικὴ θέση τους, τὴ μόρφωσή τους και τις αμοιβες
τους, προκαλοῦσαν τὸ θαυμασμό. Μὲ τὴν ἄνοὸο τοῦ βιοτικοῦ και πολι-τιοτικοῦ ἐπιπέδου ἡ ἄποψη αὐτὴ κατέρρευσε.· Π.χ. στὴν πρόσφατη ὁικῃ
του ὁ Κώτσαρης ἀπολογούμενος εἶπε· «Ὅταν πήγαινα στῆν Κοκκινια,
μὲᾎξορόϊὸευαν, γιὰ τό σπαθάκι μου». u
1.2.11de σῖ αὐτὸ τὸ θέιια I) J. van Doom «The Officer Corps». A
,ἶ κ · , -“ « ” fusion of proﬁ‘ession and Organi-

sation». Archiv. Europ. Sociol.,
Vol (VI). 1965.
2) G. Harries-Jeckins: «Dusfuctional
Consequances of Military Proffessionalisation » »
Varna's 7th World Congress
of Sociology

Βιβλιοθ. EKKE/No ZI/Ha
3) Ἀναφορὲς συχνὲς orig πρῶτες ἀνακοινώσεις τῆς «Κυβέρνησης» μετά
τὴν 21.4.67.

13. 8.1. ΦΙΛΙΑ.· «Ἐξουσία καὶ Κοινωνιά στῆν Ἑλλάδα», Μέρος A’,
κεφ. Στῖ σελ. 68.
I4. Σημειώσειςκαῑβιβλία τῶν Ι. Κορὸάτου, Τ. Βουρνᾶ, E. Βενιζέλου
για τὴν ἐπανάσταση τοῦ I909.
15. A. Σταυριανοῡ.· «40 χρόνια Ἄγῶνες», Ἐκὰ Κάλβος - Ἀθήνα
1974. Γιά τῆ ὁημιουργία τῆς Σχολῆς Ἀξιωματικῶν τοῦ ΕΛΑΣ (ἰὸὲ κεφ.
A’, μέρος B’, σελ. 109). eH Σχολῆ λειτούργησε τὸ 1943 καὶ τὸ Σεπτέμβρῆ
guet/20117705
ἡ πρώτη σειρὰ ἐφέὸρων. Στὰ τέλη τοῦ Ὁχτώβρη εἰσῆλθε ἡ
ευτερη.
16. BengtAbrahamsson: ibid, a. 34, πίνακες I, 2 καθὼς καὶ σ. 15, παρ. 3

17. a) ibit: 6,9, παρ. 4.
. β) στῆν περίπτωση τῆς Ἑλλάδας, πολλοὶ ἀξιωματικοῑ τοῦ ἑλληνικοῦ
στρατοῦ πέρασαν στὸν ΕΛΑΣ. ῗΗταν συγκεκριμένα.’ 16 στρατηγοί, 34
συνταγματάρχες καὶ 1.500 ἀξιωματικοὶ τῶν ἄλλων βαθμῶν.
I8. α) στῆν περίπτωση τῆς (δικτατορίας (1967-1974), θεωρήθηκαν
«φίλοι» τοῦ καθεστῶτος οἱ πλουτοκρατικὲς ἑπαγγελματικὲς τάξεις (βιομήχανοι, ἐφοπλιστές, τραπεζίτες καὶ ὁρισμένοι τεχνοκράτες).
β) για τῆ μελέτη τοῦ θέματος.· «,.. the military approach to the economic

system centers on the issue of the military
budget on what, theoretically the nation needs
and can afford for national security»
M. Janowitz: «The Proﬂessional Soldier» [2. 246.
19. a) Ὁ Γερουσιαστὴς καὶ τ. ὑποψ. πρόεδρος τῶν ΗΠΑ, Barry Goldwater ἔλεγε οτίς 16 Ἀπριλίου 1969: <<... οἱ ΗΠΑ πρέπει νὰ εὐχαριστοῦν
τὸ Θεὸ για τὴν παρουσία τοῦ στρατιωτικο-βιομηχανικοῡ πλέγματος,
σὰν τὴ ὁυάὸα χάρις στῆν ὁποία τὸ ἔθνος μας πρ o o ὁ ε ύ ε ι καὶ ἑ λ πιςει»,

β) Οἱ λόγοι τοῦ Παπαὸόπουλου οτοὺς ἑφοπλιστὲς καὶ βιομήχανους
ποὺ ἀποκαλοῡσε στύλους τῆς πατρίὸας, κλπ.
γ) Ἑκτεταμένα πάνω στὸ θέμα· J. Κ . Galbraith «Πῶς νὰ ἐλέγξουμε

τοὺς
στρατιωτικοὺς»,
Ἐκό. Παπαζήση - Ἀθήνα - 1970

20. «... στῆ ὁιάρκεια τοῦ ἐμφύλιον πολέμου μόνο 50.000 ἀξιωματικοί
τοῦ αὐτοκρατορικοῦ στρατοῦ πέρασαν στὸν Ἐρυθρὰ Στρατό, 0’ ἕνα
σύνολο 200.000 πού πέρασαν στοὺς Λευκούς». R. L. Garthoff., στὸ βιβλίο τοῦ J. van Doorn «Armed Forces and Society». p. 246.
21. Στῆν τουρκικὴ «Ἑπανάσταση» τοῦ I960, ὁ στρατὸς ὁιατηρώντας
τὴν ἐξουσία μετεβλήθη σὲ ὁικτατορία μὲ τὴ βοήθεια τῶν μονοπωλίων.
Ἀντίθετα οἶ ἐπαναστάσεις τοῦ στρατοῦ στῆν Αἰγυπτο, Συρία, Ἰρὰκ
προχώρησαν ἀφοῦ συνεργάσθηκαν μὲ τὶς λαὶκὲς ὁυνάμεις. To ἴὸισ πρόβλημα βρίσκεται ἐν ἑξελίξει στὴν Πορτογαλία,
22. Κείμενο ὁιακήρυξης τοῦ Α.Ε.Δ. τῆς 21.4.67.
κείμενο ὁιακήρυξης τῆς «Κυβέρνησης» Κόλλια.
23. G. Katiphores «The institutionalisation of a Defance Society». Varna's
7th World Congress of Social. '

24. Θ. Παπακωνσταντῐνου «Πολιτικῆ Ἀγωγή», κεφ. «Ἑλληνοχριοτιανικὸς πολιτισμός».

25. Ἡ θέση τῆς «ἐπανάστασης» γιὰ τὰ κόμματα οτό «5 χρόνια 19671972», Ἕκὸοση Γ ενικῆς Γραμματ. Τύπου καὶ Πληροφοριῶν.
27. Ἀντιπαρέθετε ὁ Γ. Παπαὸόπουλος τῆ ὁική του «ἀληθινὴ» ἢ
«πραγματικὴ» ἢ «ὀρθὴ ὁημοκρατία», στῆ δημοκρατία ποὺ ζήταγε ὁ
λαό
.
2g. Ὑπῆρξε ἀνελλιπὴςὴ προοπάθεια κοινωνικῆς ἐπιτυχίας τῶν πραξικοπηματιῶν σ’ ὅλη τὴ ὁιάρκεια τῆς δικτατορίας καὶ αὐτὴ ἀκριβῶς τὴν
τάση γελοιοποιοῦσε τὸ οχετικὸ μὲ τὸν Παττακὸ ἀνέκὸοτο γιὰ τὸ «σμό' κιν» καὶ τὸ «NO SMOKING».

Γιάννης Δημητριάδης
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Προλεταριοποίηση ,καὶ εκδημοκρατισμὸς

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ
τοῦ καθηγητῇ Ἠλία Θερμού

Ένῶ or?) βιομηχανικὴ ἐποχὴ ὁ ἐργάτης χρησιμοποιοῦσε πρωταρχικὰ τῖς φυσικές του ὁυνάμεις για τὴν παραγωγή, ὁ ἐργάτης στὴ μεταβιομηχανικὴ πρέπει
νὰ χρησιμοποιεῑ σχεδὸν ἀποκλειοτικά τῖς πνευματικές του. Αὐτὸς ὁ τύπος τοῦ καινούργιου ἐργάτη ποὺ εἶναι προϊὸν τῆς τεχνοεπιστημονικῆς προόδου γίνεται τὸ πληροφορημένο προλεταριάτο. Αὐτὸ τὸ
νέο εἶδος τοῦ προλεταριάτου στρατολογεῖται ἀπὸ τὴ βιομηχανία ἀπὸ τὶς τάξεις τῶν ἀποφοίτων πανεπιστημίου καὶ τὸ φοιτητόκοσμο.
Σὲ κάθε ἐπαγγελματικὸ καὶ τεχνικό κολλέγιο καὶ στὸ πανεπιστήμιο στὶς
“Ηνωμένες Πολιτεῑες ὑπάρχει ἕνα εἰὸικὸ τμῆμα που συνεργάζεται στενά μὲ τὸ
κράτος καὶ τὴ βιομηχανία γιά τὴν τοποθέτηση τοῦ πληροφορημένου προλεταριάτου στὴν κατάλληλη θέση μέσα στὸ σύστημα παραγωγῆς. Αὐτὴ ἡ ὑπηρεσία
λέγεται ὑπηρεσία τοποθέτησης καὶ ἡ ὁιαὸικασία τῆς ἐπιλογῆς τοῦ νεαροῦ
προλεταριάτου στρατολόγηση.
Ἡ ’στενὴ συνεργασία ἀνάμεσα στὸ πανεπιστήμιο ἢ τὰ τεχνικὰἑπαγγελματικὰ σχολεῐα ἀπὸ τὴ μιὰ πλευρὰ καὶ στὸ κράτος καὶ τὴ βιομηχανία
ἀπὸ τὴν ἄλλη, βάζει τὸ πανεπιστήμιο στὸ κέντρο ἀκριβῶς τῆς ὑποὸομῆς καὶ
ἔτσι γίνεται ὁ πιὸ σημαντικός συντελεστὴς τῆς βιομηχανικῆς ὁιαὸικασίας. Ἡ
ἀποστολὴ τοῦ πανεπιστημίου γίνεται μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο ἀποφασιστικὴ γιὰ τὴν
πιὸ πέρα ἀνάπτυξη τοῦ τεχνο-βιομηχανικοῦ πολιτισμοῦ καὶ ὑπηρετεῖ μὲ ἁποὁοτικότητα τοὺς σκοποὺς τοῦ κράτους, εἰ τε αὐτὸ εἰναι ὁημοκρατικό, φασιστικὸ ἢ ἰμπεριαλιστικό.
κ

Τὸ φαινόμενο τοῦ στρατιωτικοβιομηχανικοῡ συμπλέγματος δὲν θὰ παρουσιαζόταν χωρὶς τὴ βοήθεια τοῦ πανεπιστημιακοῡ συστήματος. Οἱ ἀπόφοιτοι
τοῦ σύγχρονου πανεπιστημίου εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἐπανδρώνουν τὶς στρατιωτικὲς
ὑπηρεσίες, τὴ διαστημικὴ βιομηχανία, τὰ
συστήματα ὅπλων, τὰ συστήματα πληροφοριῶν, τὶς πολυεθνικὲς ἑταιρίες, τὰ συστήματα ἐπικοινωνίας καὶ τὶς διοικητικὲς
ὑπηρεσίες στὶς ἑκσυγχρονισμενες γραφειοκρατίες.
Σὲ κάθε συγχρονη ὀργανωμενη βιομηχανία ἢ ἐπιχείρηση εἶναι τὸ μυαλὸ τοῦ
πληροφορημενου ἀνθρώπου μὲ τὶς ξεχωριστὲς ἱκανότητες καὶ τὴν ἐξειὸίκευση
ποὺ κινεῖ τὴν παραγωγή.
Τὸ πανεπιστήμιο εἷναι χωρὶς ἀμφιβολία ἡ καρδιὰ τῆς κοινωνικο — οικονομικο
πολιτικῆς διαδικασίας. Εἶναι ἀπὸ τὴ λειτουργία του πολιτικοποιημενο. “H ὀργανωτική του ὃομὴ εἶναι τὲτοια ὥστε νὰ δημιουργεῖ τὶς προϋποθέσεις για>ἱ αὕξηση
τῆς ἀποδοτικότητας καὶ τῆς παραγωγικότητας. Αῠτὰ τὰ δύο στοιχεῖα εἷναι οἱ βασικοὶ στοχοι τοῦ σύγχρονου πανεπιστημίσυ ποὺ κινεῖται παράλληλα ἢ ἀκὸμα
προπορεύεται ἀπὸ τὴ βιομηχανικὴ διαδικασία. Μακριὰ ἀπὸ τὸ νὰ εἶναι ἀνθρωποκεντρικό, αὐτὸ τὸ σύστημα εἶναι
προσανατολισμὲνο στὴν τεχνοβιομηχανικὴ ὑποδομὴ τοῦ ἀντίστοιχου κοινωνικο-οικονομικοῦ συστήματος.
Στὴν καπιταλιστικὴ κοινωνία τὸ πανεπιστήμιο εὐθυγράμμίζεται μὲ τὴ φιλοσοφία τῆς δομῆς τοῦ συστήματος καὶ γίνεται
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ἓτσι ἕνας καπιταλιστικὸς θεσμός, μιὰ μικρογραφία τοῦ κοινωνικοῦ συστήματος
καὶ τὸ πειραματικὸ στάδιο τῆς τεχνοβιομηχανικῆς διαδικασίας τοῦ συστήματος.
Ἡ τάξη αὐτῶν τῶν καινούργιων ἐργατῶν ἄρχισε νὸι μπαίνει στὴ βιομηχανικὴ
ἀγορὰ γύρω στα τέλη τοῦ 1950 καὶ τ’
ἀποτελέσματα φάνηκαν στὴν ἀρχή τοῦ
’60. Ἡ ραγδαία αὕξηση τῶν ἀνωτάτων
ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων τῆς Ἀμερικῆς
σὲ μέγεθος, προῦπολογισμὸ καὶ φοιτητὲς
ἀνάμεσα στὸ 1955 καὶτὸ 1970 εἰναι ἕνα
σπουδαῖο φαινόμενο.
“O ἀριθμὸς τῶν ἀποφοίτων εἰδικὰ στὰ
κρατικὰ πανεπιστήμια πολλαπλασιάστηκε ἀρκετὲς φορὲς ἀπὸ τὸ 1950. Τεράστιες πανεπιστημιουπόλεις μὲ 20.000 40.000 φοιτητὲς ξεφύτρωσαν σὰ μανιτάρια. Ἕτσι δημιουργήθηκε ἕνα ἀκαδημαϊκὸ περιβάλλον που ἐνδιαφερόταν
πρωταρχικὰ γιὰ τὴν παραγωγὴ καὶ εἶχε
ἀσθενικοὺς δεσμοὺς μὲ τὴν παραδοσιακὴ
ἀνθρωπιστικὴ μόρφωση. Τὰ ἀκαδημαϊκὰ προγράμματα, ἡ στρατολόγηση τοῦ
προσωπικοῡ, οἱ προϋπολογισμοὶ γιὰ
ἔρευνα, ὁ προγραμματισμός, οἱ ὀργάνωτικὲς δομές, ὁ τρόπος ζωῆς στὴν πανεπιστημιούπολη, ἡ διαμόρφωση καὶ ἡ ἀρχιτεκτονικὴ τοῦ πανεπιστημιακοῦ χώρου,
ὅλα ἔπρεπε νὰ βρίσκονται σὲ τεχνικὴ ἁρμονία μὲ τοὺς στόχους τοῦ σύγχρονου τεχνοκρατικοῡ πανεπιστημίου - τοῦ ἐργοστασίου τῆς μεταβιομηχανικής κοινωνιας.

Τὸ κράτος, ἡ ἐκκλησία, ἡ βιομηχανία
καὶ τὸ στρατιωτικὸ κατεστημενο ἀποτελεσαν μιὰ πανίσχυρη συμμαχία ποὺ περικύκλωσε τὸ παραδοσιακὸ πανεπιστήμιο
καὶ μετὰ ἀπὸ μιὰ στενὴ πολιορκία, χρη«
σιμοποιώντας οἰκονομικὰ, πολιτικὰ καὶ
ἰὸεολογικὰ μέσα, κατάλαβε τὰ πανεπιστήμια σπὲρνοντας ἑκατοντάδες καινουργιες πανεπιστημιουπόλεις στὰ
περισσότερο στρατηγικὰ ἀπὸ τεχνοοικονομικὴ σκοπιὰ σημεῖα τῆς χώρας
(Διάγραμμα Α).
Οἱ βιομηχανιές διεθεταν ποσὰ γιὰ
ἓρευνες προωθώντας στὴν ἐπιστήμη καὶ
τὴν τεχνολογία προγράμματα ἐναρμονισμενα καὶ στὴν ἴδια κατεύθυνση μὲ τὴ
δική τους ἔρευνα καὶ τὴν άναπτυξιακή
τους πολιτική. Τὸ ἐκπαιδευμὲνο ἐπιστημονικο προσωπικὸ άρχισε να κινεῖται
συνεχως ἀνάμεσα στὸ πανεπιστήμιο καὶ
τὴ βιομηχανία.
Οἱ πανεπιστημιακοί ὃάσκαλοι ἕγιναν
ὃιευθυντὲς εργοστασίων, ὑπεύθυνοι ,
ἐρευνῶν κ.λπ. Ἀπὸ τὴν άλλη πλευρὰ τὰ 4Ι
ἐπίλεκτα στελέχη τῆς βιομηχανίας κατέλαβεν ἐπιστημονικὲς ἢ διοικητικὲς πανεπιστημιακὲς Θέσεις. ”Αριστοι φοιτητὲς 4
μέσης καὶ ἀνωτάτης ἐκπαιδεύσεως στὰ
εἰδικὰ προγράμματα τῆς Ἐπιστήμης καὶ
τῆς Τεχνολογίας που ἐξυπηρετοῡσαν τὶς
ἀνάγκες τῆς βιομηχανικῆς διαδικασίας.
Ὅταν ἐδημιουργοῦντο καινούργιες .
ἀνάγκες, ἐξ αἰτίας τοῦ συναγωνισμοῦ καὶ “ "
τῆς ἐπεκτασης, τὰ προγράμματα καὶ τὸ
ἀνθρώπινο δυναμικὸ προσαρμόζονταν
ἀναλόγως. Ἡ ταχύτητα τῆς μεταβολῆς ’
στὸν πανεπιστημιακὸ μηχανισμὸ θὰ
ἔπρεπε νὰ εἶναι ἡ ἴδια ἢ μεγαλύτερη ἀπ’ ;,
ὅ,τι στὴ βιομηχανικὴ διαδικασία. eH ,Α
ὄινεση τῆς σκέψης, παραδοσιακὰ ρῖ
συνδεδεμένη μὲ τὴν ἀκαδημαῐκὴ κοινότητα, ὃὲν εἷναι ἀνεκτή, γιατὶ περιορίζει τὴ ’
μεγαλύτερη κινητοποίηση τοῦ ἀνθρώπιέ
νου δυναμικοῦ. ‘O μηχανισμὸς πρέπει νὰ ,
λειτουργεῐ συνέχεια στὴν κατεύ θυνση τῆς
ἐπέκτασης καὶ τῆς κινητοποίησης. î'
Ἡ ὃιαστημικὴ ἐποχὴ μὲ τὴν κυβερνηε
τικὴ βάση της ἔφερε ριζοσπαστικὲς ποσοό
τικὲς καὶ ποιοτικὲς μεταβολὲς στὸν πα
πιστημιακὸ μηχανισμό. Τὸ κράτος θέ
τοὺς στόχους του, ἡ βιομηχανία ὲπρ ι,
νὰ προμηθεύει τὸ μηχανικὸ ἐξοπλισμὸ ’
καὶ τὸ πανεπιστήμιο τὸ ἀνθρώπινο δυνάὲ
μικὸ γιὰ τὸ μεγάλο πήδημα στὸ ὃιάστη A
Ὁ στρατὸς χρησιμοποίησε τὸν mva
στημιακὸ μηχανισμὸ γιὰ ἔρευνα, γιὰ “
ἐκπαιὸεύσει τὰ μέλη του στὶς περίπλὸ
λεπτομερειες τῆς καινούργιας τεχ
γίας καὶ νὰ στρατολογήσει τὸν dingy;
μενο ἀριθμὸ πανεπιστημιακῶν· et];

των για νά ὲπανδρώσει τὰ πληροφορικά,
κυβερνητικά, πυρηνικά, χημικά καὶ βιολογικά πολεμικὰ συστήματα.
Κάτω ἀπὸ τὴν ἐπίδραση τοῦ πανεπιστημιακοῦ μηχανισμοῦ πραγματοποιήθηκε ἡ ἐκκόλαψη ἐκπαιδευμενου ἀνΘρωπινου δυναμικοῡ στὴν Ἐπιστήμη καὶ
τὴν Τεχνολογία καὶ ἡ διαμόρφωση νέων
ὀργανωτικῶν δομῶν καὶ ἰδεολογικῶν θέσεων τοῦ στρατιωτικο — βιομηχανικοῦ
συμπλὲγματος, ποὺ ἐκφράστηκαν μέσα
ἀπὸ τὴν ἐξωτερικὴ καὶ στρατιωτικὴ πολιτικὴ τῶν βιομηχανικῶν καπιταλιστικῶν
κρατων.
Εὐάλωτες στὴ στρατιωτικὴ ἐνὸς παγκόσμιου πυρηνικοῦ ἢ παραδοσιακοῡ πολέμου, οἱ Ι-ΙΠΑ καὶ τὸ NATO ἀνάπτυξαν
τὸ δόγμα τῶν στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων
περιορισμὲνης κλίμακος σὰν ἐκείνη τοῦ
Βιετ-Νάμ που ἐκμεταλλεύονταν τὶς ἐπιτυχίες στὴν Κυβερνητική, τὴ Βιολογία, τὴ
Χημεία, τὴ Μετεωρολογία, τὴν Ἐπικοινωνία στά Διοικητικὰ καὶ όργανωτικά
συστήματα,
Ἠ χρησιμοποίηση τῆς Ἐπιστήμης καὶ
τῆς Τεχνολογίας ἀπὸ τὸ ἡγετικὸ τμῆμα
τοῦ ἐποικοδομήματος σκόπευε στὴ διασφάλιση τῆς ἐξουσίας τῆς ἀστικῆς τάξης.
Ἡ οἰκονομικοτεχνικὴ καὶ στρατιωτικὴ
ἐπεμβαση τῶν κρατῶν τῆς Δύσης κάτω
ἀπὸ τὴν ἡγεσία τῶν ΗΠΑ ἐνάντια στὶς
ἐγειρόμενες ἀπαιτήσεις τοῦ τρίτου κόσμου, ἐπιδίωξε νὰ γίνει μιά εναλλακτικὴ
λύση στὴν κλασικὴ πορεία τῆς κοινωνικῆς ἀλλαγῆς. Οἱ παραδοσιακες ἐθνικὲς
καὶ κοινωνικὲς ἐπαναστάσεις τῶν μαζῶν
γιά ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία καὶ λαίκὴ κυριαρχία άντιμετωπίστηκαν σὰν ἐπικίνδυνες
καὶ ἔπρεπε να ἀναχαιτισθούν, ’Aïtô τὴν
πλευρά του τὸ σύστημα τῆς ἀντεπανάστασης χρησιμοποιωντας τὴν τεχνο - οικονομικο - στρατιωτικὴ διαδικασία ἐπιδίωξε νά διοχετεύσει τὶς ἐπαναστατικὲς
διεκδικήσεις τῶν μαζῶν σὲ ἕνα τεχνοκρατικό, δικτατορικο πολιτικὸ σύστημα τελεια ἐναρμονισμένο μὲ τοὺς στόχους τοῦ
καπιταλιστικοῡ κόσμου.
Ἡ αὐξανόμενη κινητοποίηση τοῦ νεαροῦ πληθυσμοῦ τῶν βιομηχανικῶν κοινωνιῶν μέσα ἀπὸ τὸ σύστημα τῆς ἀνωτάτης παιδείας προσθετει καινούργια στοιχεῖα στίς κοινωνικὲς δομὲς μὲ καθοριστικὸ ρόλο στην ἐθνικὴ κουλτούρα, τοὺς
πολιτικοὺς καὶ κοινωνικούς θεσμούς.
Ἡ τεράστια ἓκταση τῶν πανεπιστημιακῶν κοινοτήτων, ἡ τεχνοκρατική τους
παιδεία καὶ ὀργάνωση, μὲ τὴν καθοδήγηση τῆς βιομηχανίας καὶ τοῦ στρατοῦ,
ἔχουν ἀλλάξει ριζικὰ τοὺς παραδόσιακοὺς σκοποὺς καὶ τὴ φιλοσοφία τοῦ παλιοῦ πανεπιστημίου.
Ἕτσι γεννιεται τὸ βασικὸ ἐρώτημα.
Μήπως τὸ μοντέρνο ἐκπαιδευτικὸ σύστημα δημιουργεῖ προσδοκίες ποὺ δὲν
μποροῦν νὰ πραγματωθοῦν; Μήπως ἡ
ἐπαγγελματικὴ ἁποκατάσταση εἰναι ἀβέBum;
Ἡ ἀπάντηση σ’ αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα
βρίσκεται ἴσως στὴν ὀργανωτικὴ δομὴ
τοῦ πανεπιστημίου (Διάγραμμα B).
Ἡ πανεπιστημιακὴ κοινότητα στὴν
τεχνο-επιστημονικὴ ἐποχὴ ἀποτελεῖται
ἀπὸ 1) τοὺς φοιτητὲς 2) τὸ διδακτικὸ
· προσωπικὸ καὶ 3) τὴ διοικητικὴ γραφειοκρατία. η

Στὴν προβιομηχανικὴ ἐποχὴ ἡ πανεπιστημιακὴ ἕδρα ἀποτελοῠσε τὴν πανίσχυρη ἐξουσιαστικὴ βάση τοῦ πανεπιστήμιου, ὅπου ἡ ὀλιγομελὴς πανεπιοτημιακὴ ἀριστοκρατία, δεμενη στενὰ με τὴν
ἀνῶτερη κοινωνικο - οικονομικὴ τάξη τῆς
φεουδαρχικῆς κοινωνίας, ἦταν ἐπιφορτισμενη με τὸ καθῆκον νά δικαιολογεῐ τη
νόμιμη ίδεολογικὴ βάση καὶ ἐξουσία τοῦ
κράτους. Στὴ φεουδαρχικὴ ἐποχή τὸ πανεπιστήμιο ἦταν ἕνα ζωτικὸ τμῆμα τού
ἐποικοδομήματος. Ἀπὸ τὴ φύση του
ἀπέκλειε κάθε εἶδος δημοκρατικῆς συμμετοχῆς καὶ ἧταν ὀργανωμενο πάνω σὲ
ἀπολυταρχικὲς καὶ πατερναλιστικὲς βάσεις χωρὶς καμιά πρόβλεψη για φοιτητική
ἢ συλλογικὴ συμμετοχὴ στη λειτουργία
τοῦ ἱδρύματος.
Ὁ θεσμὸς τῆς ἕδρας καὶ οῖ ἀναχρονιστικοὶ θεσμοὶ μὲ τὴ φεουδαρχικη κοινω-

τὶς μάζες, ἀνάλογες πιεσεις ἀρχισαν νὰ
πολιορκοῡν στενά τὸ φεουδαρχικὸ πανεπιστήμιο. ’
Στίς κοινωνίες που ἡ βιομηχανικὴ ἐπανάσταση ἀπαιτοῡσε ὁλοενα καὶ περισσότερη παραγωγὴ τὸ πανεπιστήμιο ἦταν
ὑποχρεωμενο νά ἐκπαιδεύει τὸν τύπο τοῦ
τεχνοκράτη που ἀνταποκρινόταν στη βιομηχανικὴ ζήτηση καὶ νά προωθεῖ τὴν
ἐπιστημονικὴ ἔρευνα ποὺ ἦταν ἀναγκαία
για If] βιομηχανικὴ ἀνάπτυξη.
Συνεπως ἡ ὀργανωτικη δομὴ τῶν πανεπιστημίων ἔπρεπε να συγχρονιστεῖ καὶ
να εναρμονιστεῖ με τὸ οἷκονομικὸ σύστημα. ’Ἡ θέση του ἦταν στὴν καρδιά τῆς
ὑποδομὴς τοῦ κοινωνικο-οἰκονομικοῦ
συστήματος τοῦ καπιταλισμοῦ.
Κάτω ἀπ’ αύτὲς τὶς συνθῆκες ἡ ἕδρα
ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ τὸ τμῆμα, ὅπου ό
καθηγητὴς μὲ τὴ διδασκαλία καί τὴ συμ-

νικο - οικονομικὴ διαδικασία διαμορφωθηκαν κατὰ τέτοιον τρόπο ὥστε νὰ γίνουν
ἀτελεσφοροι καὶ ἀπολυταρχικοί.
Ἡ καθηγητικὴ ἐξουσία προερχόταν
άμεσα ἀπὸ τὰ ἀνώτερα κλιμάκια τοῦ
κράτους μέσω τῆς άρμόδιας κυβερνητικῆς ὑπηρεσίας (Ὑπουργεῖο Παιδείας).
Γιὰ τὴ διαιώνιση αὐτῆς τῆς κατάστασης ἡ
πανεπιστημιακὴ ἀριστοκρατικὴ Elite
ἀναλάμβανε νὰ ἐπιλέξει μὲ προσοχὴ καὶ
νὰ ἐκπαιδεύσει ἐκείνη ποὺ θὰ τὴν ἀντικαθιστοῦσε καὶ Θὰ τὴν ἀνανεωνε. Ἡ
σχεση καθηγητῆ - φοιτητῆ ἠταν ἀπολυταρχικὴ καὶ πατερναλιστική. Ἡ ἴδια ἰδεολογία, νοοτροπία καὶ πολιτικὴ κουλτούρα πέρναγε ἀπὸ τὴ μιὰ γενιὰ στὴν άλ’Όταν ἡ ὑποδομὴ τοῦ συστήματος ἀρχισε να δέχεται τεχνο - ἐπιστημονικὲς πιἑσεις καὶ ἐπιρροὲς ποὺ κινητοποιοῦσαν

μετοχή του σε μεγάλο βαθμὸ στὴν ἔρευνα
παίρνει ἀμεσα μέρος στὴν ἐκπαιδευτικὴ
πολιτικὴ καὶ τὴ λήψη τῶν ἀποφάσεων.
Μιὰ μορφὴ δημοκρατικῆς συμμετοχῆς
ἓγινε δεκτὴ κάτω ἀπὸ τὴν καθοδήγηση
τῆς διοικητικῆς καὶ γραφειοκρατικής
ἡγεσίας τοῦ πανεπιστημίου. Ὁ ἀποφεουδαρχισμὸς καὶ ἡ ὲκδημοκρατικοποίηση
τοῦ πανεπιστημίου πέρασε ἀπὸ διάφορα
στάδια.
Τὸ πρῶτο στάδιο τοῦ ἐκδημοκρατισμοῦ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν παραδοχὴ
τῆς βασικῆς ὑπόθεσης μιᾶς φιλελεύθερης
φιλοσοφίας βασισμενης στην ἰσότητα καὶ
τὴν ἐλευθερία τῶν πολιτῶν σὲ μιὰ δημοκρατικὴ κοινωνία. Ἡ ἐλεύθερη πανεπιστημιακὴ παιδεία γίνεται ἕνα κεντρικὸ
Θεμα τῆς ἀστικῆς δημοκρατίας. Ἔτσι ἡ
κὰθετη ιεραρχικὴ δομὴ τοῦ παλιοῦ φεουδαρχικοῦ πανεπιστημίου δίνει τὴ θεση
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της σε μιὰ ὁλοκληριιηιενη δριζοντια καὶ
καθετη οργανιιιση.
’Ἀρχισαν νὰ ὰναπτύσσονται βασικὰ
κύτταρα δημοκρατικῆς (φύσης. αν καὶ ἡ
ἐξουσία παραμένει σι’-,’κεντριιιτικη Στί)
τμημα, τὶς ὰποη (mm; τίς παίρνουν ὰκόμα
οἱ παλιοί ὰριστοκρατες καθηγητες, αλλὰ
καὶ οἱ νέοι διεκδικοῦν τὴ συμμετοχη τους
στὴ διαδικασία της ἐξουσίας,
“’()ταν στο τέλος τοίι 1950 καὶ [διαίτερα
στὴ δεκαετία τοῦ ‘60 τὸ πανεπιστημιο
ὰρχισε νὰ πολιορκεῖται ὰμεσα απὸ τὴ βις
ομηχανία. τὴν τεχνολογία. Ti; επιχειρηἦ
σεις. τὸ στρατο καὶ το κράτος, ὴ ὰπαίτηση
γιὰ πλήρη (noq80110110110110 καί αὐξανομενο εκδημοκρατισμὸ εκηραστηκαν
τοσο μέσα απὸ εἰρηνικὴ ὅσο καὶ μεσα απὸ
βίαιη σύγκρουση. Τί) ηαινομενο τοῦ Ber—
keley ἡταν αποη ασιστικο γιὰ τὴν ἑξελιξη
τοῦ σύγχρσνσιι πανεπιστημίου στίς δυτικες κοινιιινίες.
Κατὰ τις δεκαετίες τοῦ 1950 καί 1960
το ἐπιταχυνόμενο ηαινομενο τὴς προλεταριοποίησης τιῖιν μαζῶν στίς καπιταλμ
στικὲς κοινωνίες συνεχιζοταν ἀμείιι)το
ίδιαίτερα στίς ΗΠΑ, στη Avr. Εὐρώπη
καὶ τὴν Ἴαπωνία. Ἠ ὐποδομὴ τοῦ καπιταλισμου, με τὴ βοήθεια τῆς ἐπιστημονικής τεχνολογίας τοῦ δεύτερου παγκοσμιου πολέμου καὶ τὴ διευρυνση τῆς βιομηχανικης παραψυῃίκῆς της βασης. ενθαρρυνε μιὰ καθετη οἰκονομικὴ επεκταση δημιουργιῐ)ντας ἓτσι μιὰ τεραστια
ζήτηση γιὰ είδικευμενο προοιιιπικο,
Χρειαζοντουσαν λοιπον ἐπιστήμονες, διοικητικοῑ ὑπαλληλοι. τεχνικοί καὶ τεχνολόγοι καθε εἴδους, Το πανεπιστημιο
οη ειλε νὰ τοὺς προμηθεύσει.
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Αὐτὴ ὴ ἑξελιξη ἀποτελεοε τὴν ἀπαρχὴ
της ποιοτικῆς μεταβολῆς μέσα (no Προλεταριατο τῶν καπιταλιστικῶν κοινιι)νι(ῖ)ν.
Ἐτσι ενώ ἡ προλεταριακὴ ταξη στὴ βιομηχανικὴ ((αση τοῦ καπιταλισμοῠ χαρακτηρίζεται γενικὰ απρ τὸ χειριιινακτικὸ τύπο δουλείας. τὸ εἶδος τοῦ προλεταριου ποίι εἶναι ἀπαραίτητος γιὰ τὴ λειτουργία τιῖιν παραγιιιγικιῦν μέσων στὴν
τιῃνο-επιστημονικῂ ([αση τοῦ καπιταλισμοίΙ πρέπει νὰ εἶναι ἕνα ἐκπαιδειιμενο
στέλεχος ποὺ (-)ὰ κατέχει τίς γνώσεις ποὺ
χρειάζονται γιὰ νὰ λὲιΤΟὈργήσει (Πὸ καινούργιο βισμηχανικὸ περιβαλλον.
Εἶναι αὐτὸ τὸ εἶδος τοῦ καινούργιου
βιομηχανικοῡ περιβάλλοντος ποὺ διαμορη ιῖινεται ὰπὸ τὴν κυβερνητικὴ, τὰ data
systems. τὴν επιστημονικὴ ἔρευνα, τὴ
διαστημικὴ τεχνολογία. τὴν ἐπικοινιιινιολογία. τὰ συστήματα δργανιι)σης καὶ διοίκησης ἐπιχειρήσειιιν καὶ κυβερνητικὴ
πολιτικὴ ποὺ χαρακτηρίζουμε γενικὰ σὰ
μεταβιομηχανικὴ ἐποχή.
Ἡ ὑποδομὴ τοῦ μεταβιομηχανικοῡ καπιταλισμου περιέχει τρία εἴδη προλεταριατου l. το βιομηχανικο 2. τὸ πληροφορημενο προλεταριατο καὶ 3. τὸ ἀγροτικὸ
(Διαγραμμα Γ).
Αυτα τὰ τρία εἴδη τοῦ προλεταριατου
ἔχουν κοινὰ σημεῖα λόγω τῆς ὰλληλοεπίδρασης καὶ ὰλληλοεξαρτησης τῆς ἀγροβιομηχανικὴς καὶ τεχνο-επιστημονικὴς
διαδικασίας. Κατὰ συνέπεια. ἐκεῖνο που
πραγματικὰ συμβαίνει στὴν ταξικὴ διαρθρωση ὑποδομὴς εἶναι μιὰ διαδικασία
δια([οροποίησης που τὸ ἐργατικο δυναμικοξαναπερναει μέσα ἀπὸ τὸ κύκλωμα
της εξελισσομενης τεχνο-επιστημονικὴς

μηχανῆς. Ἐπειδὴ τὸ πληροφορημενο
προλεταριατο κατευθύνει τὸν «ἐγκεηαλο» τῆς μεταβιομηχανικῆς διαδικασίας
καὶ ἡ δουλεια του θεωρεῖται «καθαρὴ»,
διαλέγεται ἀπὸ τὸ επίλεκτο τμὴμα τοῦ
ιροιτητοκοομου για νὰ γίνει δ ἀρχηγὸς
στίς ἐργαζομενες μαζες. Αὐτὸς ὁ καινούργιος τύπος τὴς εργατικής αριστοκρατίας ενθαρρυνεται με τίτλους καὶ
ἀξιώματα δανεισμενα ἀπὸ τὴν κουλτουρα
τὴς φεουδαρχικὴς ἀριστοκρατίας καὶ τῆς
αστικῆς ταξης. "Av καὶ οἱ αποδοχὲς τοῦ
πληροφορημενου προλεταριατου τοῦ ἐπιτρεπουν συνήθως νὰ ζεῖ μια ζωὴ ἰσαξια μ’
εκείνη τῶν μικροαστῶν (ψηλότερες αποδοχὲς ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴ ζητηση γιὰ είδικευμενο προσιιιπικο σὲ (ὶέσεις π.χ. γιατριῖιν, ὀδοντιατρ(ι)ν κ.λπ.) τὸ κοινωνικο
γόητρο καί τὰ πολιτιστικὰ μοντὲλα αὐτῆς
τὴς πνευματικὰ ἐργαζόμενης ἀριστοκρατίας εἶναι ἐκεῖνα τῆς αστικής τάξης. Ἔτσι
τὸ πληροφορημενο προλεταριατο κατατρεχεται συνέχεια ἀπὸ τὴ διαδικασία τῆς
αστικοποίησης. Γίνεται Ô ἀξιοπρεπὴς
ὑπηρέτης τῆς ἄρχουσας αστικῆς ταξης.
Mè τὸ να ἁρνηθεῑ τὴν ταξικη του καταγωγή, τὶς εθνικες καὶ πολιτιστικες του ρίζες, καὶ να δεχτεῖ τὴν ἰδεολογία καί τὴν
κουλτουρα τοῦ ἐργοδότη του, τὸ πληροφορημενο προλεταριάτο ξεκόβεται ἀπ’
τὴν τάξη του, ἀλλοτριώνεται ἀπὸ τὸν
ἑαυτό του καὶ σὲ τελευταία ἀναλυση
καταπιεςεται.
Ἡ καταπίεση τῆς ταξικῆς συνείδησης
τοῦ πληροφορημενου προλεταριάτου καί
ἡ παραδοχὴ τῆς διαδικασίας τῆς ἀστικοποίησης εἶναι τὸ ἐπίτευγμα τοῦ σύγχρονου πανεπιστημίου. Ὁ συναγωνισμὸς
στους βαθμούς, ἡ ἔμφαση στὴν καριὲρα, ἡ
εξειδίκευση, ἡ εξύμνηση τῶν τεχνοεπιστημονικῶν γνώσεων σε βάρος τῆς ἀνθρωπιστικὴς παιδείας, οἱ ὑψηλὲς ἀποδοχες καὶ τὰ ἀξιώματα που ἀπολαμβανουν
τὰ τεχνοκρατικὰ στελέχη, ἡ στενοκεφαλη
διδασκαλία για εφαρμοσμενη ἔρευνα (βιομηχανικὴ καὶ στρατιωτική), ἡ ὑποτίμηση τῶν παραδοσιακῶν θειι)ρητικ(ῐ)ν
γνώσεων καὶ ἡ ἁσφυκτικὴ ἀπαίτηση οἱ
καθηγητὲς να μετατραποῡν σὲ ερευνητικὰ
στελέχη, εἶναι σημαντικὰ στοιχεῖα τῆς
ὅλης φιλοσοφίας ’καὶ τῆς ὀργανωτικής
δομῆς τοῦ πανεπιστημίου.

Ἡ ἔλλειψη ταξικῆς συνείδησης στὸ
πληροφορημενο προλεταριάτο ἔχει σὰν _
ἀποτέλεσμα μιὰ εσωταξικὴ σύγκρουση
ἀνάμεσα om μέλη τὴς πανεπιστημιακῆς
κοινότητας. Οἱ καθηγητὲς ἔχουν συχνὰ
αυταπατες γιὰ τὴ συμμετοχή τους στὴν
ἐξουσία· Στὴν πραγματικότητα, ἡ ἐξουσία δὲν ἀνήκει 0’ αὐτούς, ἀλλὰ στὸ κυβερνητικὸ τμῆμα τοῦ ἐποικοδομήματος
π-οὺ παίρνει τὶς ἀποφάσεις. Οἱ καθηγητὲς
εἰναι μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο μόνο μεταβατικοὶ
φορεῖς τῆς ἐξουσίας. Ἡ δύναμή τους τελειωνει στὴν πραγματικότητα στὸ σημεῐο
ποὺ δὲν ἐξυπηρετοῦν πιὰ τὰ συμφέροντα τοῦ κράτους ἢ τῶν ἐξουσιαστικῶν
κοινωνικο-οικονομικῶν δομῶν. Στὴν περίπτωση ἄμεσης σύγκρουσης ἀνάμεσα
στὸ κράτος καὶ στοὺς φοιτητὲςμὸπου οἱ
καθηγητὲς πρέπει νὰ πάρουν θέση στὸ
πλευρὸ τῆς μιᾶς ἣ τῆς ἄλλης παράταξης,
εἰναι ἀποδεδειγμενο πὼς παίρνουν θέση
ρτὸ πλευρὸ τῆς πρώτης ἐπικυρώνοντας ’
ετσι τὸν ἔλεγχο τῆς ἐξουσιαοτικῆς δομῆς

καὶ τὸν κατευθυνόμενο ἀπὸ τὸ κράτος
ἐκσυγχρονισμὸ σὲ βάρος τῶν ταξικῶν
συμφερόντων.

νεπιστήμια, ἡ ἐκπαιὸευτική της πολιτικὴ
ἀπὸ τὴ μεταπολίτευση δεν παρέχει ἐπαρκεῖς ἐγγυήσεις για τὸ μέλλον.
Ἡ τραγικὴ κατασταση τῆς παιδείας
στῆν Ἑλλάδα σήμερα πρέπει να ἀποδοθεῑ
στὴ μεγάλη ἀπόσταση που ὑπάρχει ἀνάμεσα στὸν ἐκπληκτικὸ κοινωνικοπολιτικὸ προβληματισμὸ τοῦ (ροιτητικοῡ
κινήματος καὶ τὶς ἀναχρονιστικὲς θέσεις
τῆς ἐξουσίας.
Οἱ στόχοι τῆς δημοκρατικοποίησης στὸ
πανεπιστήμιο θα πρέπει να εἶναι βασικα

Στὴν πανεπιστημιακὴ κοινότητα οἱ
φοιτητες εἶναι ἡ πλειοψηφία. Ἀνάμεσα
στοὺς καθηγητὲς ποὺ κατέχουν ἕδρα καὶ
στοὺς φοιτητὲς ὑπάρχει μια ἀλλη ταξη,
ἐκείνη τοῦ κατώτερου διδακτικοῦ
προσωπικοῠ. Αὐτὴ ἡ εἰδικη ὁμαδα βρίσκεται σὲ μια παράξενη κατάσταση ποὺ
ἀμφιταλαντεύεται ἀνάμεσα στα συμφέροντα τῶν (ρσιτητῶν καὶ τῶν καθηγητῶν,

Ἡ «διπλή τους φύση» στὸ σύστημα δημι- _

ουργεῖ μια ἀκόμη μεγαλύτερη σύγχυση
στὴν αναζήτηση για τὶς ταξικές τους ρίζες. Βρίσκονται κάτω ἀπὸ τὸν αμεσο
έλεγχο τοῦ καθηγητικοὺ συστήματος χωρὶς συμμετοχὴ στῆν ἐξουσία καὶ μὲ πλήρη
ὑπευθυνότητα για τὴ διατήρηση τοῦ καθηγητικοὺ ἐλέγχου πάνω στοὺς φοιτητές.
Ἡ σύγκρουση ἀνάμεσα στοὺς καθηγητὲς καὶ τὴν ἐλέγχουσα τα πράγματα πα· νεπιστημιακὴ ἀριστοκρατία, διοχετεύεται σὲ μια σύγκρουση ἀναμεσα στὶς διαφορες δμάδες τῆς πανεπιστημιακῆς κοινότητας. Αὐτὸς ὁ ἀγωνας μέσα στὶς ταξεις τοῦ πληροφορημένου προλεταριάτου
συνεισφέρει σημαντικα στη διαδικασία
τῆς ἀστικοποίησης καὶ στὴν κυριαρχία
τῶν ἐξουσιαστικῶν δομῶν τοῦ ἐποικοδομήματος πάνω στὶς ἐργαζόμενες μαζες.

Τί ἀπαιτεῖ ὁ οὐσιαστικός ἑκσυγχρονι(ἦμος,Ἀπαραίτητη προϋπόθεσή για τὸν
εκσυγχρονισμὸ τοῦ συστήματος τῆς ἀνωτατης παιδείας εἶναι ἡ έπανεξέταση καὶ ὁ
μετασχηματισμὸς τῆς ἰδεολογίας, τῆς ὀργάνωσης καὶ τῶν στόχων τοῦ πανεπιστημίσυ στῆ μεταβιομηχανικὴ κοινωνία. Βασικά ἰδεολογικα στοιχεῖα στὴν έρευνα για
ούσιαστικὴ ἀναδιοργάνωση τοῦ πανεπιστημίου θα πρέπει να εἷναι;
1. Ἡ πανεπιστημιακὴ κοινότητα πρέπει να εἶναι μια δημοκρατικὴ κοινωνία
ποὺ να διέπεται ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς λαϊκῆς
κυριαρχίας μὲ πλήρη συμμετοχὴ ὅλων
τῶν μελῶν της στὴ διοίκηση καὶ στὴ διαδικασία για τὴ διαμόρφωση τῆς ἀκολουθητέας πολιτικῆς. Τα ὁμαδικα συμφέροντα πρέπει να καθορίζονται πάντοτε
σὲ ἁρμονία μὲ τα συμφέροντα τῆς πανεπιστημιακῆς κοινότητας καὶ τῆς κοινωνίας γενικότερα.

2. T0 πανεπιστήμιο πρέπει να γίνει
μια ἀνθρωποκεντρικὴ κοινότητα καὶ όχι
' ἕνα τεχνοκρατικὸ κατεστημένσ.
Ἡ πανεπιστημιακὴ κοινότητα, ὄντας ἡ
κεντρομόλσς δύναμη τῆς συνεχιζόμενης
τεχνο-επιστημονικῆς ζἐξέλιξης, γίνεται ἡ
κεντρικὴ κοινωνικο-πολιτικὴ καὶ πολιτιστικὴ δύναμη σὲ ἀντιστοιχία μὲ τὸ ρόλο
της στὸ σύστημα παραγωγῆς. Στὴν πραγματικότητα ὑπάρχει μια παράξενη

κατάσταση σήμερα στὴν καπιταλιστικὴ
’ψ κοινωνία. Ἐνῶ ἡ παραγωγὴ καὶ ὁ
τεχνσ-οικονομικὸς ρόλσς τοῦ πανεπιστημίσυ παραμένουν ἁπόφασιστικῆς σημασίας για τὸ καπιταλιστικὸ σύστημα, οἱ
μάζες τοῦ πανεπιστημιακοῦ συστήματος
(φοιτητές, καθηγητές, ὑπάλληλοι) στεροῦνται συστηματικὰ μιᾶς οὐσιαστικής
συμμετοχῆς στῆ διαδικασία διακυβέρνησης-

I . (Διάγραμμα Δ); 1. Κατάργηση τοῦ θε-

3. T0 πληροφορημένο προλεταριάτο,
εἴτε σαν ὑποψήφιος εἴτε σαν ἐκπαιδευμένο στέλεχος, τόσο μέσα ὅσο καὶ ἔξω
ἀπὸ τὴν πανεπιστημιακὴ κοινότητα, εἰναι
ἕνα ἀναπόσπαστο κόμματι τῆς μεγάλης
προλεταριακῆς τὰξης. _
Ἡ παραδοχὴ αὐτῆς τῆς πρότασης εἰναι
βασικὴ για τὴν ἐξέλιξη τῆς ταξικῆς συνείδησης ποὺ θα δώσει τέλος στὴ νοοτροπία
τοῦ lupen προλεταριάτου, θα περιορίσει
τὶς προνομίοῦχες καθηγητικὲς καὶ διοικητικὲς ἀριστοκρατίες καὶ θα συντονίσει
τὸν αγώνα τῶν ἐργαζομένων μαζῶν για
πλήρη δικαίωση μέσα στὸ κοινωνικοοικονομικὸ σύστημα.
Στὴν Ἑλλάδα σήμερα τὸ φοιτητικὸ κίνημα, ποὺ ἀνάπτυξε μια έντονη δραστηριότητα κατα τῆ διαρκεια τῶν τελευταίων
χρόνων τῆς δικτατορίας συνεισφέροντας
σημαντικα στὴν κινητοποίηση τῶν μαζῶν
μὲ τὸ να γίνει ἡ πρωτοπορία στὸν ἀγῶνα
για δημοκρατία καὶ λαϊκὴ κυριαρχία,
περναει μια κρίσιμη περίοδο. Τὸ κοινωνικὸ σύστημα, κυριαρχούμενο ἀπὸ τὴ
συμμαχία τῶν παραδοσιακῶν ἐξουσιαστικῶν δομῶν καὶ ἐκείνη ποὺ δημιούργησε ἡ δικτατορία, ἔχει ἀρχίσει μια έκστρατεία για τὸν ἀποπροσανατολισμὸ
τοῦ φοιτητικοῡ κινήματος.
Ἐνῶ οἱ φοιτητὲς ἔχουν στραμμένη τὴν
προσοχή τους κυρίως στὴν ἀπομάκρυνση
τῶν συνεργατῶν τῆς Χούντας ἀπὸ τα πανεπιστήμια, ἡ κυβέρνηση ἐνδιαφέρεται
πρωταρχικα να ἐπιτύχει τὴν πραγμάτωση
τῆς ποιοτικῆς ἀλλαγῆς ποὺ θεωρεῖ ἀνεκτὴ
μέσα στὸ σύστημα τῆς ἀνώτερης παιδεία.
ἓΥποθέτοντας ὅτι ἡ παραδοσιακὴ ὲκπαιδευτικὴ ἀριστοκρατία «ξέρει καλύτερα», ἡ κυβέρνηση ἔχει βάλει τοὺς φοιτητὲς στὸ δίλημμα ἢ να ἐπιστρέψουν στα
μαθήματά τους περιμένοντας τὸν ἐκδημοκρατισμὸ ἀπὸ πάνω ἢ να περάσουν σὲ
ἀμεση σύγκρουση μὲ τὴν κυβερνητικὴ πολιτικ’.
’Evnd) εἶναι ἴσως νωρὶς να προδικασθεῖ
τὸ εἶδος τῆς ποιοτικῆς ἀλλαγῆς ποὺ ἡ κυβέρνηση σκοπεύει να ἐνθαρρύνει στα πα- ’

σμοῡ τῆς ἕδρας. Ἀντικατάστασή της ἀπὸ
τὸ τμῆμα - ἕνα σύστημα με πλήρη λειτουργικὴ αὑτονομία - καθιέρωοη τῆς
σχολῆς ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ συναᾳῆ
τμήματα, ὀργανική σύνδεση τῶν σχολῶν
για να ἀποτελέσουν τὸ πανεπιστήμιο, ποὺ
ἀντιπροσωπεύει τὴν ὁλομελεια τῶν τμημάτων. 2. Καθιερωοη τῆς δημοκρατικῆς
διακυβερνησης ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴ βάση
καί διασχίζοντας τὴν ὅλη δομὴ τοὺ συστήματος. Ἡ πλήρης συμμετοχὴ ὅλων τῶν
μελῶν τῆς πανεπιστημιακῆς κοινότητας
στὴ διαμόρφωση τῆς ἀκολουθητέας πολιτικῆς καὶ τήν ασκηση τῆς ἐξουσίας διασφαλίζουν τὴ λειτουργία μιάς ἀντιπροσωπευτικῆς δημοκρατίας ποὺ κατευθύνεται συνέχεια ἀπὸ τὴ βαση της. 3. Ὁ συντονισμὸς καὶ ἡ δημιουργικὴ συνεργασία
τοῦ Δημοκρατικοῦ Πανεπιστημίου μὲ ἀλλους παραγωγικοὺς συντελεστὲς τῆς κοινωνίας, καὶ εἰδικα μὲ τὴν ἐπιστημονικὴ
έρευνα, τὸ βιομηχανικὸ καὶ τὸ ἀγρστικὸ
έργατικὸ δυναμικό. 4. Δημιουργία μιᾶς
καινούργιας φιλοσοφικῆς ἀντίληψης ποὺ
τοποθετεῖ τὸ πανεπιστήμιο 010 κέντρο
τοῦ ανθρωποκεντρικοῡ κοινωνικοῦ συστήματος, μὲ σκοπὸ τὴν ἀλληλεπίδραση
καὶ τὴν ἐναρμόνιση τῆς Ἐπιστήμης, τῆς
Τεχνολογίας, τῶν κοινωνικῶν σχέσεων
καὶ δομῶν, τῆς Δημοκρατίας καὶ τοῦ Πολιτισμοῦ.
Αὐτοὶ οἱ στόχοι εἶναι βασικα οἱ ἀπαιτήσεις ποὺ ἔχουν δημιουργηθεῖ ἀπὸ τὶς
συνεχεῖς καὶ ριζοσπαστικὲς ἀλλαγὲς ποὺ
προκαλεσε ἡ τεχνο-επιστημονικῆ ἐπανάσταση, ή ὁποία κινητοποιεῖ καὶ κατευθύνει τήν ὑποδομὴ τοῦ κοινωνικο - οικονομικού συστήματος. Ἡ ἄρχουσα τάξη στὴν
Ἑλλάδα προσπαθεῖ μὲ πεῖσμα ἢ να τὶς
ἀποφύγει ἢ να τὶς χειριστεῖ για τὴ διασφάλιση τῆς ἐξουσίας της. Οὐσιαστικὴ
ἀντιμετώπιση γι’ αύτὲς ,τὶς ἀπαιτήσεις θα
σήμαινε πὼς ἡ ἀρχουσα ταξη δέχεται
συμμετοχὴ τῶν μαζῶν στὴν κοινωνικο οικονομικὴ καὶ πολιτική της ἐξουσία, βάζοντας έτσι τα θεμέλια τῆς λαῖκῆς κυριαρχίας.

Για τὴν ὥρα ἡ ἐξουσιαστικὴ δομὴ στὴν
Ἑλλάδα δὲ φαίνεται να θέλει να κάνει τὸ _
εἶδος τῆς ριζικῆς ἀλλαγῆς ποὺ χρειάζεται
για τὸν ἐκσυγχρονισμὸ τῆς παιδείας,
ὅπως καθορίζεται ἀπὸ τὶς ἀντικείμενικὲς
συνθῆκες. ·
Ἐφ’ ὅσον αὐτὲς οἱ ἀπαιτήσεις δὲν ἀντιμετωπίζονται μὲ διορατικότητα καὶ θάρρος ἠ σύγκρουση θα συνεχίζεται μὲ καταστροφικὲς συνέπειες για τὸ ὅλο
κοινωνικο-πσλιτικὸ σύστημα n]: Ἑλλά-

δας’ Ἠλίας Θερμὸς

Σχέδια Πανου Κουτρουμπο ύση
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Σχέδιο τοῦ Χέρμπερτ Ζάντμπεργκ

Τοῦ Νικηφόρου Παπανδρέου

Ἕνα πολυὸιάστατο ἔργο
καὶ ὁ πειρασμὸς
τῶν ἁπλουστεύσεων
Ὁ Μπρεχτ εἶναι σήμερα στὴν Ἑλλάδα ἕνας πασίγνωστος ἄγνωστος
συγγραφέας. Μικρό σχετικα μέρος τῆς πολύπλευρης παραγωγῆς του
ἔχει μεταφραστεῖ (ὄχι πάντοτε ἱκανοποιητικα) καὶ παρουσιαστεῖ στὴ
σκηνὴ (καποτε ἐντελῶς λαθεμένα), ἔτσι ποὺ οἱ ἀπόψεις γιά τὸ ἔργο
του, ἐνθουσιαστικὲς ἢ ἀρνητικές, να στηρίζονται συχνὰ σὲ κενὰ καὶ
παρεξηνήσεις. ("Ag σημειωθεῖ ἐὸιῦ πόσο σημαντική, για μιὰ σωστὴ
προσέγγιση τοῦ Μπρέχτ, ὑπῆρξε συμβολὴ τῶν περιοὸικῶν Θ έ α τρ ο

καί Ἐπιθεώρηση Τέχνης, καθτὺςκαῑτῶνέκὸόσεων Κείμενα).

Ὁ πειρασμὸς τῶν ἁπλουστεύσεων εἰναι ὁ πιο συνηθισμένος. Ἡ ὑπογράμμιση π.χ. τοῦ ἀγωνιστικοῦ χαρακτῆρα αὐτοῦ τοῦ ἔργου συμβαδίζει κάποτε με τὴν ἄγνοια τῶν αἰσθητικῶν ἁναζητῆσεων καὶ πειραματιἶ σμών ποὺ τοῦ ὁίνουν τὴν ὅποιαν ἀποτελεσματικότητά του. ”Όπως, ἀπὸ “

τὴν ἄλλη, ἡ ἀναγνώριση τῆς ποιητικῆς ὁύναμης τῶν κειμένων τοῦ
’ Μπρὲχτ σὰν αὐτόνομης ἀξίας τείνει να τὸν ἀποσπάσει ἀπὸ τῖς συνκρούσεις τῆς ἐποχῆς του, τοποθετώντας τον στὸ μαυσωλεῖο τῶν κλασικῶν. (...)

Τὸ έργο ποὺ ἅφησε ὁ Μπρὲχτ εἶναι τεράστιο σὲ ὅγκοῑ θεατρικὰ ἔργα, ποιήματα,
μυθιστορήματα, διηγήματα, θεωρητικὰ.
κείμενα για τὸ θέατρο, τὴ λογοτεχνία, τὸν“
κινηματογράφο, τὴν τέχνη, τὴν πολιτική,
σκηνοθετικὲς σημειώσεις, ἡμερολόγιο
κ.λπ. Τὰ Ἅπαντά του, στὶς ἐκδόσεις
Σούρκαμπ, ξεπερνοῦν τὶς 8.000 σελίδες,
στὶς ὁποῖες μάλιστα δὲν περιλαμβάνονται
οἱ χίλιες σελίδες τοῦ Ἡμερολογιόυ καὶ οἱ
> δύο τόμοι τῶν κινηματογραφικῶν κειμένων. Ἡ έκταση καὶ ἡ πολυμορφία τοῦ έργου έξηγοῦν καὶ κάποιες ἁπλουστευτικὲς
ἀφετηρίες ἀνάγνωσης ποὺ ὁδηγοῦν σὲ
παρανοήσεις καὶ φτωχαίνουν σημαντικὰ
τὴ σημασία τῆς μπρεχτικῆς παραγωγῆς.
Μιὰ κριτική ποὺ ἀκούγεται συχνὰ τὸν
τελευταῖο καιρὸ ἀναφέρεται στὴν ἐπικαι" ,ρότητα τοῦ ἔργου τοῦ Μπρέχτ. Μερικοὶ
διακηρύσσουν πὼς ὁ «φτωχὸς B.B.» ξε,ἤὲ περάστηκε, πὼς δὲν ἕχει πολλὰ πράγματα
;,’ » νὰ πεῖ στοὺς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς μας.
ξ Στὴν καλύτερη περίπτωση, πὼς τὸ ἕργο
g του ὃὲν ἔχει τώρα τὸ ἀνατρεπτικὸ νεZ ανικὸ σφρίγος ποὺ εἶχε ἄλλοτεῑ ἡ καθο’” _ λικὴ ἀναγνώριση, τὰ χειροκροτήματα τοῦ
ζ εάστικοῦ κοινοῦ, δείχνουν, λένε, ὅτι ὁ
Μπρὲχτ δὲν «ἐνοχλεῖ» πιά, ὅτι τὸν χαρα-

κτηρίζεισήμερα ἡ «έκὸηλη ἀναποτελε-

σματικότητα τῶν κλασικᾶω» (ἡ έκφραση
εἶναι τοῦ Μὰξ Φρίς).
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι μερικὰ ἀπὸ τὰ θέματα της μπρεχτικής δραματουργίας δὲν
ἔχουν σήμερα τὴν καυτὴ ἑπικαιρότητα
ποὺ εἶχαν ἄλλοτε. Ἕνα έργο σὰν τὸ Ψωμάὸικο π.χ. ἀντιστοιχεῖ κυρίως στὶς συνθῆκες τῶν χρόνων τῆς μεγάλης κρίσης τοῦ
καπιταλισμοῦ, μὲ τὰ ἑκατομμύρια τοὺς

ἀνέργους καὶ τὰ θύματα τῆς πείνας στὶς
γερμανικὲς μεγαλουπόλεις. Συζητήσιμος
εἶναι ἴσως κι ἕνας κάποιος οἰκονομισμὸς
(ὑπαγορευμένος, τότεῖ ἀπὸ τὶς ἀνάγκες
τῆς πολεμικῆς κατὰ τοῦ ἰδεαλισμοῦ) ποὺ
βρίσκουμε σὲ μερικὰ κείμενα τοῦ
Μπρέχτ, σχετικὰ π.χ. μὲ τὴν ἐξήγηση τῆς
ἀνόδου τοῦ φασισμοῦ (βλ. τὸ Στρογγυλοκέφαλοι καί σουβλοκέφαλοι). Τὰ περισσότερα ὅμως ἔργα τῆς ὡριμότητάς του θέτουν προβλήματα ποὺ ἀφοροῦν ἄμεσα τὸ
σύγχρονο θεατή, ὅπως τὸ πρόβλημα τοῦ
πολέμου, τῆς εὐθύνης τῶν θυμάτων, τῆς
«καθαρῆς» ἐπιστήμης, τῆς ἁνεδαφικότητας τῶν ἀτομικῶν λύσεων μέσα 0’ ἕνα σύστημα κοινωνικῆς ἀδικίας κ.λπ. Κι
ἔπειτα, ἡ παιδευτικὴ ἀξία τοῦ ἔργου τοῦ
Μπρέχτ, περισσότερο ἀπὸ τὰ θέματα
ἀφορᾶ τὴ μέθοὸο τοῦ συγγραφέα, τοῦ
σκηνοθέτη καὶ τοῦ θεωρητικοῦ, τὸν

τρόπο του νὰ φωτίζει τις κοινωνικὲς ἀντιφάσεις μέσα ἀπὸ τὶς ἀντιφάσεις τῆς
συμπεριφορᾶς τῶν θεατρικῶν προσῶπων, τὴ διεισδυτικὴ παρατήρηση τῆς καθημερινῆς ζωῆς τῶν ανθριῖ)πιι)ν ποὺ 1‘quστανται καὶ συγχρόνως κανοῦν τὴν Ἱστορία,
Μιὰ ἄλλη παρανόηση ἔχει σχέση μὲ τὴν
ἀντίληψη γιὰ τὸν Μπρὲχτ πολιτικο συγγραφέα. Ὁ χαρακτηρισμὸς αὐτὸς εἶναι
στὸ πρῶτο του ἐπίπεὸο ἀπόλυτα σωστόςῑ
ὁ Μπρὲχτ εἶναι ὁ κατ’ ἐξοχὴν πολιτικὸς
συγγραφέας τοῦ 20οῦ αἰῶνα, καὶ πάντα
τὸν ἀπασχόλησε ἡ κοινωνικὴ χρησιμότητα τῆς τέχνης του. Ὡστόσο, μιὰ
ἁπλοῖκὴ ἀντιμετιῖ)πιση αὐτῆς τῆς διαστασης τοῦ μπρεχτικοῦ θεάτρου μπορεῐ να
ὁδηγήσει σὲ κάθε εἴδους παρεξηγήσεις.
Δὲν θα σταθοῦμε σ” ἐκείνους ποὺ διαμαρτύρονται γιατί ὁ Μπρεχτ ἀνακατεύει
ἀθέμιτα πολιτικὲς ἀπόψεις καὶ τέχνης
στὴν πραγματικότητα, αὐτὸ ποὺ πρόκα.λεῖ τὴ δυσιρορία τους δέν εἶναι ἡ ἀνάμιξη
πολιτικῶν απόψεων, ἀλλὰ αὐτῶν τῶν
συγκεκριμένων πολιτικῶν ἀπόψειιιν.
Ὑπάρχουν ὅμως κι αὐτοὶ που καλόπιστα ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ Μπρέχτ, ἂν καὶ
ταλαντοῦχος, θυσιάζει τὴν αἰσθητικὴ
ἀξίωση στὴν κοινωνικὴ ἐπιταγή. Πρῶτοι
πρῶτα ἡ ἴδια ἡ διάκριση τῶν δύο αὐτῶν
ἐπιπέδων εἶναι ξένη πρὸς τὴ μπρεχτικὴ
θεωρία καὶ πρακτική. K1 έπειτα, ἂν ô
Μπρὲχτ ἐπέμεινε, πρῶτος μὲ τόσο πλήρη
καὶ σύνθετο τρόπο, στὴν κοιν(ι)νικὴ εὐθύνη τοῦ θεάτρου, δέν εἶδε ποτὲ τὴ θεατρικὴ τέχνη σὰν ὑπηρέτρια τοῦ πολιτικοῦ ἀγῶνα, τὴν εἶδε σὰν τμῆμα αὐτοῦ τοῦ
ἀγῶνα, καὶ ἡ διαφορὰ εἶναι τεράστια,
Ἐπισήμαινε συστηματικὰ τὴν ἀνάγκη νὸι
χρησιμοποιεῖ τὸ θέατρο, ἁκόμα καὶ ὅταν
(κυρίως ὅταν) θέλει να παίξει πολιτικὸ
ρόλο, τὰ ὁικά του τὰ μέσα. ”Οχι μόνο ὸὲν
ἀδιαφόρησε ποτὲ για ὅ.τι χαρακτηρίζει
τὸ θέατρο σὰν τέχνη καὶ τοῦ δίνει τὴν
ἰδιαιτερότητά του, ἀλλὰ ἀκόμα καὶ στὰ
μαῦρα χρόνια τοῦ πολέμου, τότε ποὺ ὁ
ἀγῶνας κατὰ τοῦ (τηασισμοῦ ἣταν τὸ κύριο
μέλημα του, ἐπέμενε νὰ ὑπογραμμίζει τὴν
ἀπαραίτητη «ἐλαφρότητα» τῆς καλλιτεχνικής δημιουργίας
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«Ἡ θεατρικὴ πρακτικὴ ἔχει ἀπὸ τὴ φύσι]
της κάτι τὸ αι’άλαᾳρο...Μ’ αὐτὴ τὴν ἐλαφρότητα ,ιιποροῦν να ἑπιτειιχθοῦν ὅλες σι’
ὸιαβαθιιίσεις τοῦ σοβαροῦ, χωρῑς αὐτὴν
καμιά. Πρέπει ινα ὁιίὀιιμε σ’ ὅλα τὰ προβλιῆιιατα τὴ ιιιωρᾳὴ ποὺ τοὺς ἐπιτρέπει νὰ
ἑξεταστοῦν μέσα στὸ παιγνίὸι, μὲ τοὺς
τρόπους τοῦ παιγνιὸιοῡ. Χειριζόμαστε
λοιπὸν μιὰ πολὺ εὐαίσθητη ζυγαριά, μὲ κινήσεις μετρημέιές, μὲ χάρη, άὸιάιμιροι ἂν
καίγεται ἡ γῆ κάτω ἀπ’ τὰ πόὸια μας. Θὰ
μποροῦσε Ξοως và θεωρηθεῖ προκλητική ἡ
συζήτηση ποὺ κάνοιιμε ἐὸῶ για τὰ πράχιιατα τοῦ θεάτρου που ιιοιάζουν νὰ χρωστοῠν τὴν ὕπαρξή τους στὴν ἐπιθυμία τοῦ
ἀνθρώπου για ὸιασκέὸαση, τὴ στιγμὴ που
ζοῦμε σ“ αῇιιατηροὺς πολέμους, κι ἐιίῦ σινγχρόνιυς ὁὲν ἔχουμε καθόλου τὴν πρόθεση
φυγῆς πρὸς ἔναι’ ἄλλο κόσιιο. Ἁλλοιῇιιονο,
τὰ κόκκαλά Ιιιας Ιιιπορεῖ νὰ σκορπιοτοῦν
στοὺς τέσσερις ἀνέμους αὔριο] "AV ἀσχολούμαστε μὲ τὸ θέατρο εἶναι βέβαια γιὰ να
προετοιμάσουμε ἕνα ἑργαλεῖο ποὺ θα συντελέσει κι αὐτὸ ,ιιὲ τὸν τρόπο του στῆν
προώθησι] τοῦ σκοποῦ μας. Ἀλλά ἡ πιsoma} κατάσταση ποὺ ἀιιτιμετιυπῐζουμε
ὁὲν πρέπει να Ιιιᾶς κάνει rà καταστρέψουμε
τὸ μέσο ποὺ θέλουμε và χρησιμοποιήσουμε. Ἡ βιασύνη ὁὲν ὠφελεῖ ὅταν θέλουμε và κάνοιιμε γρήγορα. Τὸ νυστέρι
πρέπει νά ’ναι ἀλαφρὸ στὸ χὲρι τοῦ χειρούργου, ὅσο βαρειὰ κι ἄν εἶναι ἡ εὐθύνη
του. Ναί, ὁ κόσμος ἐξαρθρώθηκε καὶ μόνο
βίαιιῑςκινήσεις μποροῠν νὰ rà ξαναβάλουν
ὅλα an) θέση τους. Ἀλλὰ ἀνάμεσα στὰ ἑρ-

γαλεῖα ὑπάρχει ἕνα λεπτὸ, εὔθραυστα πού ,
ἀπαιτεῖ να τὸ χειριζόμαστε ἀνάλαφρα.
Ἕνα θέατρο ποὺ ἀπαγορεύει τὸ γέλιο εἶναι
θέατρο γιά γὲλια. Οἱ ἄνθρωποι ποὺ ὁὲν
ἔχουν χιοῦμορ εἶναι γελοῖοι», («Ἡ ἀγορὰ
τοῦ χαλκοῦ», "A πα υτ α , ὀχτάτομη ἔκὁοση, Σούρκαμπ, Φραγκφούρτη, 1967, τόμος 7).

Θὰ μπορούσαμε να προσθεσουμε καὶ
μιὰ παρεξήγηση σχετικὰ με τὸν ρεαλιστικὸ χαρακτῆρα τοῦ μπρεχτικοῦ ἔργου.
"Av ὁ Μπρὲχτ ἐνδιαφερεται νὰ συντελὲσει σὲ μιὰ καλύτερη κατανόηση τῆς πραγματικότητας, δὲν προσπαθεῖ ποτὲ νὰ
«μεταφέρει» στὴ σκηνὴ τὴν πραγματικότητα. Ἡ ἀλήθεια τῆς σκηνῆς ἔχει τοὺς δικούς της νόμους, δὲν ταυτίζεται μὲ τὴν

ἀλήθεια τῆς ζωῆς, ἁπλῶς τὴ φωτίζει. 'O
Μπρὲχτ θεωρεῖ ἀπαραίτητο ν’ ἀναφέρεται τὸ θεατρο στῆν πραγματικότητα, ἐπισημαίνει ὅμως συγχρόνως τὴν ἀπόσταση
ἀναμεσα στῆν ἀναφορὰ καὶ τῆ μεταφορὰ,
Γράφει π.χ. σ’ ἕνα κείμενσ τοῦ 1951:
«Ἔτσι φτάσαιιε να μιλᾶμε για ,ιιιὰιι (2/le—
θεια ποῖ’ τὴν ξεχιυρίσαμε απὸ τὴν ποίηση,
κι ἀκόμα, τὸν τελευταῖο καιρό, να μὴν ἐξ·
ετάζοιιμε πια καθόλου τὰ ἔργα τέχνης απὸ
τὴν ποιητική τους πλευρὰ (ἀπὸ τὴν πλευρά
τους σὰν ἔργων τέχνης), καῖ ν’ ἀρκοὺμαστε
σὲ θεατρικὰ ἔργα στερημέιά ἀπὸ mes,
ποιητικὰ θέλγητρο καῖ σὲ παραστάσεις χωρὶς καλλιτεχιίκὴ ἀξία. Ἀλλὰ ἀκόμα κι ἂν
τὰ ἔργα ἢ οἷ παραστάσεις αὐτοῦ τοῦ εἴὸους
εἶχαν κάποιαιι ἀποτελεσματικότητα, αὐτὴ
ἡ ἀποτελεσιιατικότητα ὁὲν θα πήγαιιέ
-πολὺ μακριά, οὔτε στὸ πολιτικὰ ἑπίπεὸο.
Γιατῑ εἶναι κύριο χαρακτηριστικὰ τοῦ θεάτρου να προκαλεῖ συνειὸητοποιήσεις
μέσα ἀπὸ τὴν (hé/lava”: καὶ ἡ ποιότητα
τῶν συνειὸητοποιήσειυν καὶ τῶν συναισθημάτων ἑξαρτᾶται ἄμεσα ἀπὸ τὴν ποιότητα τῆς ἀπόλαυσης». (<<Ποιητικὸ στοιχεῖο
καὶ θεατρικὴ τεχνικῇ», "A π α ν τ α , τόμος

Εἴκοσι κοντα χρόνια ἀπὸ τὸ θανατο
τοῦ Μπρὲχτ, τὸ μάθημα τοῦ ἐργου του
παραμένει γόνιμο γιὰ τὸ θεατρό μας.
Ἕνα μάθημα πολύπλευρο.
Γ Ιριῖιτα-πρωτα, ὅτι στῆν τέχνη καμιὰ
κατάκτηση δὲν εἶναι ὀριστικήῑ πρέπει
κανεὶς νὰ δοκιμάζει καινούργιους τρόπους γιὰ νὰ πεῖ καινούργια πράγματα·
τὸ ἐπαναστατικὸ περιεχόμενο δὲν μπορεῖ
νὰ ἐκφραστεῖ μὲσα ἀπὸ συντηρητικὲς
μορφὲς.
Ἔπειτα, ὅτι στὸ θεατρο μεγαλύτερη σημασία ἀπὸ τις δηλώσεις τῶν ἡρώων ἔχει ἡ
συμπεριφορά τους, οἱ πράξεις καὶ οἱ χειρονομίες τῶν προσώπων ποὺ δὲν εἶναι
μονοσήμαντα ἰδεολογικὰ φερεφωνα,
ἀλλὰ ἄνθρωποι γεμὰτοι ἀντιφάσεις ποὺ
ζούν καὶ συγκρούονται μέσα σὲ δοσμενες
ἱστορικὲς συνθῆκες.

πρόσωπο ποὺ ὑποδύεται, τὰ τεχνικά του
μέσα δεν εἶναι ἀθιῖία, οἱ προσωπικες του
ἀπόψεις, ἡ ἱκανότητά του να παρατηρεῐ
τὶς κοιν(ι)νικὲς σχέσεις γύρω του πλουτίζουν τὸ παίξιμό του· ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ εύθύνη του για τη διαδικασία παραγωγῆς
καὶ διὸιθεσης των θεατρικῶν προϊόντων
στην ἀγορά εἶναι ἀκεραιη.
Τέλος, ὅτι ô θεατὴς δὲν εἶναι παθητικὸς καταναλωτὴς εἰκόνων καὶ ἤχων ἀλλά
ἓνεργὸ στοιχεῖο τῆς θεατρικῆς πράξης ἡ
σκηνὴ καὶ ἡ πλατεία πρέπει νά βροῡν ἕνα
νεο τροπο ἐπαφῆς, ἢ καλύτερα συνεργασίας- δίπλα στῆν τέχνη τοῦ ῆθοποιοῡ
πρέπει ν’ ἀναπτυχθεῖ ἡ «τεχνη τοῦ θεατῆ».
Mè δυο λόγια, τὸ επικὸ θεατρο τοῦ
Μπρὲχτ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸ συνδυασμο δύο ἰσότιμων ἀπαιτῆσειι)ν; ἡ σκηνὴ
να ([ωτίζει τὶς κοινωνικές σχέσεις δείχνοντας τες ὅχι φυσικὲς, ὢχι αἰώνιες,
ἀλλὰ μεταβλητές (καὶ μεταβλητεες), καὶ
συγχρόνως να τελειοποιεῖ, να ἐλέγχει, ν’
ἀνανεώνει τὰ ἐκφραστικά της μεσα(...)
Αὐτὸ τὸ ἐργο ἀξίζει ν’ ἀπασχολήσει
σοβαρά τοὺς ἀνθρώπους τοῦ θεάτρου,
πού, κατὰ τὸν Μπρεχτ, δὲν εἰναι μόνο οἱ
καλλιτεχνες ἀλλὰ καί οἱ θεατὲς. Τὸ ἐργο
τοῦ Μπρὲχτ μᾶς ζητάει να τὸ πλησιάσουμε χωρὶς «εὐλάβεια», κατανικιὶΝτας
τὸν πειρασμὸ τῆς ἀντιγραφῆς σκηνικων
λύσεων καὶ τῆς μίμησης συγγραφικων
τρόπων, καὶ ν’ ἀντλήσουμε, ὅχι ἐτοιμες
λύσεις, ἀλλὰ ἀναζητῆσεις καὶ ἐρωτήματα
χρήσιμα γιά ἓναν καίριο προβληματισμὸ
πάνω στὸ σημερινὸ ἑλληνικὸ θεατρο, τὸ
αὐξημενης εὐθύνης θέατρο μιᾶς ἐποχῆς
γεματης ἀντιφάσεις, καταπιέσεις, ἀγῶνες
κι ἐλπίδες.

Ἀκόμα, ὅτι ὁ ἠθοποιὸς δὲν εἶναι ἁπλῶς
ἕνα εὐσυνείδητο ἐκτελεστικὸ ὄργανα ὁ
ἠθοποιὸς-πολίτης μπορεῖ νὰ κρίνει τὸ

Νικηφόρος Παπανδρὲου ’ "I

*Προλογικὸ σημείωμοι στὸ βιβλίο τοῦ
Μπερνὰρ Ντὸρτ Ἀνόιγνωση τοῦ
Μ πρ έ χτ, ποι) κυκλοφορεῐ σύντομα
οτὴ σειρὰ «Θεατρικὲς δοκιμὲς» τῶν ὲκ· _
δόσεων Κέδρος.

ΟΠᾸΝΙᾸ BIBAIA ΟΠᾸΝΟΟ
, «ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΑ»
Μαυρομιχάλη 7 Τηλ. 638929
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ΛΕΣΧΗΣ ‘BIBAIOCDIAQNI- ΣΥΛᾸΕΚΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ :

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΤΟ ΘΕΩΡΟΥΝ HEPITTO;

OI ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΙΞΣ

Ἡ δημοσίευση τοῠ Κανονισμοῡ της ΕΣΑ στὸ προηγουμενο τεῦχος τοῠ ANTI προκάλεσε τή δίκαιη ἐξανάσταση καὶ τη διαμαρτυρία των ἐφημεριδοπωλων,
τοὺς ὁποίους ἡ ΙΞΣΑ έβλεπε σαν ἕνα στόχο πολιορκίας

καὶ ἐπιζητούσε τη συνεργασία τους. ,
Ἡ σχετικη παράγραφος τοῦ περίφημου «Κανόνι-

Oi ἐβδομήντα ἐπιστήμονες ἐρευνητὲς του Ἐθνικοῡ
Κέντρου Κοινωνικων Ἐρευνων ἐχουν να πληρωθοῡν
τρεῖς ὁλοκλήρους μῆνες. Τὸ Δημόσιο παραμελεῖ ἠ αρνεῖται να ἐκπληρώσει τις ὑποχρεωσεις του, πρὸς ἐργαζόμενους ποὺ ἐχουν δουλέψει σύμφωνα μὲ τοὺς
ὅρους τῆς σύμβασής τους. Ἡ δικτατορία εἶχε απολύσει ὅλους τοὺς ἐργαζόμενους στὸ Κέντρο καὶ προσπαθησε να τὸ φτιάξει στα μέτρα του χουντικοῡ κοινωνιολόγου καὶ «ὑπουργοῠ» Δήμητρα, για να την ἐξυπηρετεῖ. ’Ὀπως εἶναι ὅμως εὐνόητο, τα κέντρα ἐπιστημονικής μελέτης δὲν μπορούν να ανθίσουν σὲ δικτατορίες, οὔτε καῖ να ἐξυπηρετήσουν οποιαδήποτε άλλη
«σκοπιμότητα». Ἡ γνωση τής κοινωνικής πραγματικότητας ἐνδιαφέρει κατα πρωτο λόγο τη διοίκηση,
αλλα εἶναι χρήσιμη καὶ σὲ καθε ὁμάδα, τάξη, κόμματα,
ὁργανισμους, ἐνωσεις πολιτῶν, σὲ κάθε ἐναν που Θα
ήθελε να ἐχει σαφεῖς και τεκμηριωμένες ἐνδείξεις για τα
προγράμματα, τα αἰτήματα καὶ τη δραστηριότητά
του. ‘H κοινωνικη ἐρευνα, που τόσο λείπει απὸ τὸν
τόπο μοις, εἶναι μια ἐπιστημονικῇ διαδικασία απαραίτητη σὲ κάθε προηγμένη κοινωνία. Ἡ ὑλική καὶ ἠθική
ἐνίσχυση των ἐρευνητων, συνεργασία τους μὲ τοὺς
κρατικοὺς φορεῖς καὶ απαλλαγή τους απὸ κάθε πίεση ἢ ἐμπόριο αποτελεῖ προϋπόθεση για τὴν πληρέστερη ἐκτέλεση τῆς ἐργασίας τους. Μὲ τήν κατάρρευση τῆς δικτατορίας τα προβλήματα όχι μόνο δὲν
λυθηκαν, αλλα τὸ υΙδρυμα πάσχει ακόμα απὸ διοικητικὲς ανωμαλίες. Στη σύνταξη τοῦ καινούργιου Ὀργανισμοῠ εἶναι αὐτονόητο ὅτι πρέπει να συμμετέχουν
καὶ oi ἐργαζόμενοι, για να ἐπιδιωξουν τὸν σεβασμὸ
στήν ἐπιστημονική τους ὑπευθυνότητα καὶ τήν ἐπαγγελματική τους κατοχυρωση.

σμοῠ» αναφέρει;
«Δια τὴν συγκέντρωσιν πληροφοριων, συνδέεται μὲ
πρόσωπα δυνάμενα ως ἐκ τῆς φύσεως τῆς ἐργασίας των να παράσχωσι πληροφορίας, ως π.χ. oi
ἐφημεριδοπωλαι, oi ὑπάλληλοι ξενοδοχείων κ,λπ.».
Εἶναι αὐτονόητο ὅτι ἡ δημοσίευση τοῦ «Κανονισμού»
απὸ τὸ περιοδικό μας δὲν εἶχε οὒτε τήν ἐλάχιστη πρόθεση να θίξει τοὺς ἐφημεριδοπωλες ἢ ὁποιαδήποτε
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙἸΑ ΤΑ ΑΠΑΝΪΑ ζΗ Ἑλληνικὴ
άλλη ὁμάδα ποὺ ή ΕΣΑ εἶχε ἐπιλέξει ὡς πιθανή πηγή
ΤΟΥ
ΚΩΣΤΑ
Δ.
ΚΑΡΑΒΙΔΑ
πληροφοριων. Στόχος· τής δικτατορίας καὶ τῆς ΙΞΣΑ
τηλεόραση . . .
ήταν να ἐξανδραποδίσει ὅλα τα στρωματα, τὶς τάξεις,
Συστήθηκε ἐπιτροπὴ για τὴ συγ- Τὸ ΕΙΡΤ καὶ ἡ ΥΕΝΕΔ ἀπαγότα ἐπαγγέλματα καὶ τῖς κατηγο ρίες τῶν ἐργαζο μένων.
κέντρωση
καὶ
ἐπανέκδοση
τῶν
ρεψαν τὴ μεταδσση νέων πολιτιΠρόσβαλε, ἐβρισε καὶ συκοφαντήσε ὸλόκληρο τὸν ἐλἁπάντων τοῦ κοινωνιολόγου, οἰ- κῶν τραγουδιιῖιν ἀπὸ τα δίκτυα
ληνικὸ λαό, ἐπεδίωξε να διαφθείρει τοὺς πάντες-χωκονομολόγου καὶ ποιητῇ Κώστα
τους. Στὸν κατάλογο τῶν προρὶς να σημαίνει ότι τὸ πέτυχε. ‘H δημοσίευση τοῦ «Κα- Δ. Καραβίὸα, ποὺ πέθανε τὸ
γραμμένιιιν τραγουδιων προστέΜάρτιο τοῦ 1973, καθὼς καὶ για θηκαν τέσσερα σατιρικα τραγούνονισμοῠ» εἶχε σκοπὸ να αποκαλυφθεῖ, μὲ τὸ ντοκουτὴν
ἐκὸοση
τιμητικοῦ
τόμοι)
στὴ
δια τοῦ Γιαννη Κακουλίδη καὶ
μέντο αὐτό, τὸ καταχθόνιο πνεῦμα, ἡ ώμη βία, τὸ
μνήμη του. eH ἐπιτροπὴ ἀποτετοῦ Γιιῖιργου Κριμιζακη ποὺ περιψεῦδος καὶ ἡ ἐγκληματικότητα ποὺ καλλιεργοῡσε ἡ
λεῖται ἀπὸ τοὺς κ.κ. Παναγιώτη
λαμβάνονται στὸ δίσκο τους «Η
Κανελλόπουλο, Γεώργιο Μαῦρο, ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» καὶ ποὺ
«σιδερένια γροθια» τῆς δικτατορίας, ἠ ΕΣΑ. ‘O ἐσωτεΚωνΙνο Καλλία, Ἰωάννη Θεοδω- ἀσκοῠν κριτική στὴν πρὸ καὶ
ρικὸς «Κανονισμός», προσδιορίζει τις μεθόδους καὶ
ρακόπουλο,
Ἰωάννη
Πεσμαζόμεταδικτατορικὴ «δημοκρατία»
ἐπισημαίνει τὶς κατευθύνσεις πρὸς τις ὀποῖες θα
γλου καὶ Φαίδωνα Βεγλερή. Τὴ
μας. Λίγες μέρες μετά, ἀπαγορεύἔπρεπε να στραφοῠν τα ὄργανά της για τὴ συλλογὴ
γραμματεία τῆς ἐπιτροπῆς θα
τηκε ΟΛΟΚἉΗΡΟΣ ὁ δίσκος τοῦ
ἀναλάβει ἡ κυρία Ζωὴ Καλλιγᾶ - Θάνου Μικρούτσικου «ΠΟΛΙπληροφοριὼν. Oi ἐφημεριδοπῶλες, οὐσιαστικὸς
Καραβίδα.
ΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ» σὲ ποίηση
παράγοντας καὶ κύριος συντελεοτης τῆς κυκλοφορίας
Ναζὶμ
Χικμέτ
καὶ
Βὸλφ
Μπίρμαν.
τοῦ ἐντύπου, διαλέχτηκαν «ως ἐκ τῆς φύσεως τοῠ
Ἡ . . . «ἁντιχουντικὴ» καθαροί]
«ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΑ»
ὲπαγγέλματός των» ὼς στόχος τῆς ΕΣΑ. Ἤθελε να
συνεχίζεται.
τοὺς χρησιμοποιήσει, αλλα δὲν τὸ κατόρθωσε. Oi
Τὸ «ANTI», πιστεύοντας ὅτι
Μ’
αὐτὸ
τὸν
ὅρο
τὸ
βιβλιοπωλεῐο
πρέπει να ἀσκεῖται δημόσια κρι"L ἐφημεριδοπωλες, μὲ την προσήλωσή τους στὸν ἐλεύ- «ΣΠΑΝΟΣ» ὀργανώνει κέντρο
τικὴ
στὸ
ΕΙΡΤ
καὶ
στὴν
ΥΕΝΕΔ,
θερο τύπο, αντὶ να γίνουν συνεργάτες, ὅπως τοὺς
ἐρευνας τοῦ βιβλίου. Λειτουργεῖ
τόσο ἀπὸ πλευρᾶς ποιότητας τιῖιν
σὰν τμῆμα νέων ἐκδόσεων καὶ
ἤθελε ὁ Ἰωαννίδης, ἀπέδειξαν καῖ ως πολίτες αλλα καὶ
προσφερομένων πρόγραμμάτων
σὰν λέσχη για συλλέκτες καὶ βιὼς ἐπαγγελματίες ὅτι ἐχουν βαθυτάτη συνείδηση τῆς
ὃσσ καὶ ἀπὸ τὴ σκοπια τῆς κοινωβλιόφιλους. Ἀκόμητ
νικοπσλιτικής ἐπικοινιιινίας, καI, ἀποστολῆς τους, ποὺ συνδέεται άμεσα μὲ τή δημο- Ὀργανώνει δανειστικὴ βιβλι- θιερώνει ἀπὸ τὸ ἐπόμενο τεῦχος
κρατία, γιατῑ ἐξυπηρετεῖ ἕνα απὸ τα οὐσιωδέστερα
οθήκη
στήλη κριτικῆς τηλεόρασης.
- Εἶναι χῶρος ἐκθεοιακὸς καὶ
" στοιχεῖα της, την κυκλοφορία τοῠ ἐνημερωτικού καὶ
ταυτόχρονα ἐπιστημονικὸ βιμορφωτικού ἐντόπου. Ὁ «Κανονιομὸς» δὲν ήταν
βλιοπωλεῖο
απολογιστικός, ἀλλα ἔθετε προγράμματα ὁράσεως
— Διαθέτει πλούσιο ἀρχεῖο
ἐναντίον τῶν ὀχυρῶν ποὺ ἐπιθυμούσε, μάταια ὅμως,
- Στεγάζεται στὴν ὁδὸ Μαυρομιχάλη 7.
να καταλάβει.
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no οὔτε τὸ καθοριστικότερο.
Μέσα ἀπ’ τὴ ὃεκαπεντάχρονη πορεία του διαφαίνεται ἡ προοὸευτικὴ μεταλλαγὴ ἀπὸ τὸν κινήματογράφο τοῦ παραγωγοῦ στὸν κινηματογράφο τοῦ σκηνοθέτη. Φέτος μποροὺμε να ποῦμε πὼς ἡ
μεταλλαγὴ ὁλοκληρώθηκε καὶ
μπαίνουμε σὲ μιὰ νέα εποχὴ τοῦ
Ἑλληνικοῦ Κινηματογρὰφου.
Αὐτὴ ἡ αἵσθησὴ τοῦ ὃραοκελίσματος μιᾶς νέας ἐποχῆς δημιούργησε ἀπ’ τὴ μιὰ ἕνα πλέγμα
ἀντιδράσεων λίγο πολὺ ἀσυνειὃιυν καὶ ὼτοκαλυπτικιῦν κι ἀπ’
τοῦ Θανάση Ρεντζή
τὴν ἄλλη μιὰ γενικὴ τὰση ἐπαναπροσὸιορισμοῦ τόοο τῶν πραγμα«Τὸ (Γετινό (Γεστιβάλ ἧταν κάτι ἄλλο. . . ἕνα ὑπερφεστιβάλ . . ,ἥ των ὅσο καὶ τῶν ἀντιλήψεων,
. . ,ἤ . . .ἤ». Πολλοὶ τέτοιοι χαρακτηρισμοῖ συνόὸειιαν τῖς καθηΠαίρνοντας μὲ τὴ σειρὰ ὅλους
μερινὲς ἀνταποκρίσεις τῶν ἐφημερίὸιυκ ἀλλὰ τελικά ὁὲν κατορ- τοὺς συντελεστὲς τοῦ (ρεστιβὰλ
παρατηρήσαμε τα ἑξῆςῑ Ὡς πρὸς
θώθηκε νὰ ὁιατυπ(ι)θεῖ ὁ οὐσιαστικός λόγος ἢ οἱ λόγοι ποὺ ὁητὴν ὀργάνωση, ὁ ὃιεκπεραιωτικός
μιουργοῦσαν τὴν ἀνάγκη và ὲκᾳραστοῦν τέτοιοι χαρακτηριτου φορέας, ἡ Δ.Ε.Θ., έπέδειξε τὸ
σμ o ί.
χειρότερο ἑαυτό της. Εἰναι καιρὸς
Παρ’ ὅλα αὐτὰ ὅμως τὸ φετινό ᾳτεστιβὰλ ὑπῆρξε πράγματι ὁρι-“ τώρα βέβαια ποὺ ὃὲν βλέπει μὲ
οικό ᾁντικειμενικὰ καῖ ἱστορικά, ἔστα) m ἂν ἡ πνειὸητοποίησή καθόλου καλὸ μάτι τὸ Ἑλληνικὸ
του ἠταν ἀτελής.
Φεστιβὰλ καὶ κάνει ὅ,τι ’μπορεῖ
γιὰ να τὸ διαλύσει. Ἀπ’ τὴν ἄλλη
πλευρὰ
ἔχει
ρίξει
ὅλο
τὸ
ἓνδιαφέΤί εἶναι ἕνα (ιεοτιβάὶς
Βιομηχανίας, τὸ ἑλληνικὸ κράτος,
ρον της 01:6) Διεθνές, ποὺ φρόνἈπ’ εὸιῖ) ξεκινοῦν ὅλα - ὅχι βέ«πρόθεση» ἡ πρώτη καταστατικὴ
τιοε νὰ τὸ μεταθέσει χρονικὰ ὥστε
βαια ἀπὸ τὴν απλὴ λεκτικὴ ἀπάνἀρχὴ τοῦ φεστιβὰλ - προαγωγὴ
νὰ μπορεῖ νόιχει καὶ δύο συμπεριτηση στὸ ἐρώτημα — ἀλλὰ ἀπὸ τὴ τῆς κινηματογραφίας ἐν Ἑλλάδι
φορές. Αὐτὸ, για ὅσους παρακοσυγκεκριμένη λειτουργικὴ θέση
κ.λπ. Πιὸ πίσω ἀπ’-αὐτα ὑπάρχει
λούθησαν τὸ Διεθνες τὸν Ἰούνιο,
τῶν τελεστιῖΝ του.
ἡ ἀρχικὴ ἔμπνευοη, ποὺ ὃὲν ἀνήἝνα φεστιβαλ εἶναι κατι ποὺ
κει βέβαια στὸ κράτος, ἀλλὰ στὸν ἦταν εὔκολο νὰ τὸ ὃιαπιστιίωουν.
Στὸ Διεθνὲς τὰ πάντα ἦταν ἄφθοπερισσότερο «τελεῖται» παρὰ «εῖ- Παῦλο Ζάννα, ποὺ ὅχι μόνο δι·
να, ἄνετα, συμπαθητικὰ (οἱ ταιναι», ὡστὸσο ἡ τέλεοή του ὁὲν εῖ- εῖὸε πρὶν 15 χρόνια τὴν ἀνάγκη
νίες μόνο ἀνὸητες), οἱ πάντες ἐξἑνὸς μέσου προαγωγῆς τῆς κινηναι παρὰ «στιγμιαία» καὶ τὸ εἶναι
του «πρόθεοη» διαρκής. “Η πρόματογραφίας ἀλλὰ καὶ ἐργάστηκε υπηρετοῡσαν τοὺς πάντες καὶ μιὰ
πληθωρικὴ ὰφισοκόλληση ὃήλωνε
θεση προσδιορίζει τὴν τέλεση καὶ γι’ αὐτό. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ
τὸ ὅλο ἓνδιαφέρον. Στὸ Ἑλληνικά
σημερινὴ κατάσταοη τοῦ Νέου
ἀποκαλύπτεται μέσιι) αὐτῆς. καἀντίθετα, μιζέρια καὶ δυσφορίαι,
θὼς καὶ ὁ φορέοις της. «Φορεας»
Ἑλλτ νικοῠ Κινηματογράφου.
Δὲν ηταν τὸ φεστιβὰλ τὸ μόνο αἴ- ὀργανωμένη απροθυμία ποὺ κρύέν προκειμένιι) ἡ Δ.Ε.Θ., τὸ Ὓπ.
βονταν πίσω ἀπ’ τὸν ὃιευθυντὴ
τῆς έκθεσής — ἔπρεπε να ὑπάρχει
ἐντολή του γιὰ τὸ mes τι ἀλλὰ
πουθενὰ ὁὲν μποροῦσε νὰ τὸν
βρεῖ κανείς. Ὁ κανονισμὸς τοῦ
φεστιβὰλ προβλέπει τὴ χρονική
του ἐπεκταοη στὴν περίπτωση
ποὺ ὁ ἀριθμὸς τῶν ταινιῶν τὸ
ἀπαιτήσει, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν μποροῡσε νὰ γίνει τὴ μοναδικὴ φορὰ
που χρειάστηκε πράγματι. Χρήματα ὃὲν ὑπῆρχαν — ὲν μέρει φαγώθηκαν στὸ Διεθνὲς - ἀλλὰ καὶ
χῶρος ὃὲν ὑπῆρχε· ἀπ’ τὴ Δευτέρα κιὸλας τὸ θέατρο Μακεδονικῶν σπουὸῶν κατελήφθη ἀπὸ τὸ
συγκρότημα Βαχτάγκωφ. "Ola
αὐτὰ καὶ κυρίως ἡ καθημερινὴ
ἐπαφὴ μᾶς ὃημιούργησαν τὴν
ἰσχυρὴ ἐντύπωση πῶς εἴμαστε τὸ
λιγότερο ἁνεπιθύμητοι. Ἀντιληφθήκαμε έγκαιρα ποῦ σκόπευε
ὅλη αὐτὴ ἡ μουλωχτὴ τακτικὴ καὶ
τὴ συγκρατήσαμε σὲ ἐλεγχόμενα
ἐπίπεδα ἀποφεύγοντας ὅλες τὶς
τρικλοποὸιές. Τὸ κοινὸ ὅμως,
περισσότερο αὐθόρμητο, ζήτησις
τὴ Δευτέρα μείωση τῶν τιμῶν τῶν
εἰσιτηρίων, ποὺ ἠταν ἀρκετὰ
ὑψηλές, ἀλλὰ ἐσκεμμένα ἀγνοήθηκε. Τὴν Τετάρτη ἐπανῆλθε καὶ
τὴν Πέμπτη ἡ Δ.Ε.Θ. ἐξεδήλωσε
ἀνοιχτὰ τὴν ἐπιθυμία της νὰ διαλύσει τὸ Φεστιβὰλ καὶ νὰ θεωρήἝνα συγκλονιοτικὸ ντοκουμέντο
σει
τὶς
ταινίες
μηδέποτε
προβληἀπὸ κείμενα καὶ ἀναθήματα στὸ
θεῖσες σὲ περίπτωση νέου ἐπεισοA’ ἐτήσιο μνημόσυνο γιὰ τὰ
-ὃίου, ἀλλὰ ὡστόσο μέσα στὴ γενικὴ
κατακραυγὴ
μείωσε
τὶς
τιμὲς
θύματα τοῦ Πολυτεχνείου
τῶν εἰσιτηρίων. Ἡ προειὸοποίηση ὅμως ὑπῆρξε σαφὴς καὶ ἡ

160 (DEZTIBAA
KI NHMATO ΓΡΑΦΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ἕνα αποκαλυπτικὸ φεοτιβὰλ

ὃιάθεση ἀποκαλυπτικὴ στὸ ὅτι ,
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κατέδειχνε πὼς ὑπῆρχε ἑτοιμότητα γιὰ τὴ ὃιὰλυση τοῦ Φεστι(sax, «δοθείσης τῆς καταλλιῆλου
εὐκαιρίας καὶ τῶν περιστάσεων
ὑποβοηθουσών», ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν
«φορέα» του.
Αὐτὴ μποροῦιιε νὰ ποῡμε πὼς
ἦταν ἡ συγκερασμένη ἀντίὸραση
τοῦ «φορέα» ἀπέναντι στὸ (ρωτεινὸ οημαὸι τοῦ ὃρασκελισμοῠ.
Ἀπ’ τὴν ἄλλη μερια οἱ σκηνοθέτες, σεμνοὶ ὅσο ποτέ, ἀπαλλαγμένοι ἀπὸ ψευδορομαντικὲς ἀδελφοσύνες ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ψευτοαντιθέσεις, ἀποκαλυψαν στοὺς ἑαυτούς τους καὶ στοὺς ἄλλους τὸ
πολυὸιάστατο στίγμα τοῦ κινήματογράφου τους. Μέσα ἀπ’ αὐτὸν
ὅμως τὸν κινηματογρὰφο ξεὸιπλώθηκε ἓνας κόσμος κι ἕνα
πνεῦμα πολυὸιάστατο καὶ αὐτὸ με
ἐκλεκτικὲς ουγγένειες καὶ διαφοροποιήσεις ποὺ διέγραψαν τὸ ὅλο
φάσμα τοῦ ὃρασκελισμοῡ σὰν θετικὴ φορά. Οἱ σκηνοθέτες συνειὃητοποίηοαν τὸ γεγονὸς καὶ εἶδαν
μέσα σ’ αὐτὸ τῖς επιὸιώξεις ποὺ
ἓγιναν πραγματικότητες καὶ τὸν
συγκεκριμένο τρόπο ποὺ μορφοπ-οιήθηκαν. T6) φετινὸ (ρεστιβὰλ
εἶχε ἀποφασιστικὴ σημασία γιὰ
τοὺς σκηνοθέτες, πολλὲς ψευὸαισθήσεις κατέρρευσαν, βασικὲς
ἀντιλήψεις ἀναδιαμοριρώθηκαν,
ἀξιολογήσεις ἐπανεκτιμήθηκαν
καὶ ὲπανακρίθηκαν ἀκὸμα καὶ οἱ
προσωπικὲς σχέσεις μέσα σ’ ἕνα
κλίμα κατάρρευοης τῶν βερμπαλιστικῶν ὃιαπροσιυπικῶν καὶ
ψευτοϊὸεολογικών μικροαντιθέσεων. Ἐκεῖνοι ὅμως ποὺ κυριολεκτικὰ βρέθηκαν σὲ ἀμηχανία ἠταν οἱ ὃημοσιογράφοι. Λὲς κι ἔπαθαν
τὸ σὸκ τῆς ζωῆς τους, εμφὰνιζαν
κείμενα αλλοπρόσαλλα γεμάτα
ἐπίθετα - ἔψαχνες μὲ τὸ κερὶ νὰ
βρεῖς οὐσιαστικὸ κι ὅταν τὸβρισκες ὃιαπίστωνες πὼς ἡ χρήση
του ἦταν μεταφορική, - ἐκθείαζαν
ταινίες πέρα ἀπὸ κάθε μέτρο καὶ
γιὰ ἄλλες ὀὲν εἶχαν τί νὰ ποῦν,
ποτε ὅμως ὃὲν ἤσουν οίγουρος γιὰ
ποιὰ ταινία μιλοῦν ἂν ὀὲν τὸξερες
ἤδη ἀπ’ τὸν τρίτο καὶ κάλλιστα θὰ
μποροῦσαν νᾶναι ἀνταποκρίσεις
ἀπὸ κάποιο φεστιβὰλ μὲ ἄλλες
ταινίες. Ὡστόοο οἱ στῆλες καλύφθηκαν, οἱ μισθοὶ ἔπεσαν κι ὁ κόομσ ἔμαθε πὼς τὸ φεστιβὰλ τοῦ
’75 ταν τὸ καλύτερο ἀπ’ ὅλα. Δὲν
έφτασαν ὅλα αὐτά, οτὸ τέλος μᾶς
πέταξαν κι ἕνα κατάπτυστο κείμενο ποὺ ἔλεγε γιατί δὲν δίνουν τὸ
βραβεῖο στὸ «ΘΙΑΣΟ» καὶ σὲ ἕνδειξη τοῦ κακοῦ τους γούστου 1:65ὃωσαν στὴν «ΕΥΡΙΔΙΚΗ».

Τέλος τὸ κοινὸ ἐπέδειξε μιὰ ,
στάση ἀνάλογη τῶν σκηνοθετῶν - _

συνετὴ καὶ ὀργανωμένη θὰ ἓλεγα
- ἡ δὲ προσέγγισή του ὑπῆρξε οὐ·
σιαστικὴ καὶ συνεπής. Συμπερασματικὰ ἓχουμεῑ

α) Τὴ διοργάνωση ἀντίθετη
στὴν ἐκδήλωση
β) Τοὺς σκηνοθέτες αὐτουργοὺς ἐν ὅψει
γ) Τοὺς ὃημοσιογράφους πελαγωμένους κι ἀπαθεῖς
’(5) T6) κοινὸ ἀπροκατάλῃπτο
καὶ διαυγές.

μ-ᾙῼῌ-ῌη
ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΙΞΙΟ

ί

τῆς Aim; Καλλιγιαννη

Ἐκεῖνο που παρατηρήσαμε στὸ 160 Φεστιβὰλ Κινηματογράφου
on) Θεσσαλονίκη, ήταν μιά ἔντονή παρουσία τοῦ πολιτικοῦ
στοιχείου στῖς περισσότερες ἀπὸ τὶς ταινίες που εἴὸαμε, ἀὸιακρίτως εἴὸους καὶ μέσων ἔκφρασής που χρησιμοποιήθηκαν
ἀπὸ τοὺς σκήνοθέτες. "Eva τέτοιου εἴδους ρεῦμα, ἑντάσσεται
βέβαια στὴν εὐρύτερη προσπάθεια προσέγγισης τοῦ λαικοῠ κινήματος ᾰπὸ μέρους τῶν (διανοουμένων καὶ στὴν ἀπ’ αὐτὴ τὴν
προσέγγισή ἐξαγωγὴ συμπερασμάτων καὶ ἄσκηση κριτικῆς. [Ιχ.
ἡ ὁμάὸα τῶν 6 βλέπει τὸ συγκεκριμένο φὶλμ «Ἀγώνας» νά βοήθᾶ στὴν προώθηση τοῦ λαὶκοῦ κινήματος καὶ τὴν ἐπαναστατικοποίήσή τῶν Ἑλλήνιον μέσα) τῆς καταγρᾶφῆς στὴν ταινία τῶν
λαὶκῶν ἀγώνων καὶ τῆς γνωστοποίήσής τους στὸ εὐρὺ κοινό.
"Al/Imam πρόθεσή τους ἧταν να ξεπεράσουν τὸ σκόπελο τῆς
λογοκρισίας μὲ τὴ συμμετοχὴ στὸ φεστιβάλ, για να φτάσει ἡ
ταινιά στὸ χῶρο τοῦ ἐμπορικοῦ κυκλώματος καὶ να γνωρίσουν
τὰ εὐρύτερα στρώματα τῖς σύγχρονες λαϊκὲς κινητοποιήσεις, νά
’ρθουν σ’ ἐπαφὴ οἵ ἑργάτες τῆς Ἀθήνας μὲ τοὺς ἀγρότες τῆς
Ἠλείας κλπ. Ἀκόμα, να βοηθήσει τοὺς διανοουμένους và ξεφύγουν ἀπὸ τὴ λεγόμενη «πρωτοπορία» τους καὶ νά προσφέρουν
τὶς καθολικὲς γνώσεις τους στὸ προλεταριάτο, που γενικὰ ἀπὸ
τὴ φύση του εἶναι πιὸ ἐπαναστατικό...
Στὸ σημεῐο αὐτό, κατὰ τὴ γνώμη
μας, παραμένουν ἀνοικτὰ ἐρωτήματα γενικῆς φύσεως ὅσον ἀφορα
τὸ ζήτημα τῆς θέσης -πολιτικῆς
θέσης ἢ θέσης ὁμαδας διανοουμένων- καὶ στασης ἀπέναντι στὸ
κάθε φορά ἀντικείμενο. Ζητήματα σχέσεων δηλ. ἀνάμεσα στὸ
σκηνοθετη, ἐδῶ, καὶ στὸ ἀντικείμενο προσέγγισης, μὲ ἀποτέλεσμα
τὸ συγκεκριμένο έργο τέχνης, καὶ
κατά πόσο, τελικά, ὁ σκηνοθέτης,
ποὺ ἀξιωματικὰ ἀνήκει σὲ μία
ἐλὶτ διανοουμένων ἢ σὲ μιὰ πολιτικὴ ελίτ, δεν χειρίζεται τὸ ἀντικείμενο ἀπὸ μία θέση ποὺ ἀναγκαστικὰ ὁδηγεῖ στὸ προτυπο ποὺ
ἔχει στὸ νοῦ του. Καὶ ἀπὸ κεῖ καὶ
πέρα, πῶς μπορεῐ τὸ ἒργο νὰ λειτουργεῐ θετικὰ στὴν προώθηση
τοῦ λαϊκοῦ κινήματος, ἣ τελικὰ
χειραγωγεῑ τὶς λαϊκὲς μάζες πρὸς

- τὴν κατεύθυνση ποὺ θέλει ὁ σκηνοθέτης καὶ που ὑπαγορεύσυν οἱ
πολιτικὲς θέσεις του κὰθε φορά.
Μια τέτοιου εἴδους σχὲση ἀνάμεσα στὸ ἀντικείμενο καὶ τὸ δημιουργό του θὰ επιχειρήσουμε ν’

ἀναλύσουμε στῆν ταινία τοῦ
Θ. Ἀγγελόπουλου «ΘΙΑΣΟΣ»,
ἐπειδὴ φαίνεται ὅτι ό Ἀγγελόπουλος προσπαθεῐ νὰ πλησιάσει
τὴν πρόσφατη ἑλληνικὴ ἱστορία,
καθαρὰ ἀπὸ τὴ θέση τοῦ διανοοῦμενου που ἄλλοτε προπορεύεται, ἄλλοτε μένει πίσω καὶ σπάνια ταυτίζεται μὲ τὸ λαὸ ἢ τὸ
λαϊκὸ κίνημα. ‘O Θίασος, σύμβολο τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς διανόησης, κυριολεκτικα εἰσβάλλει
στὴν ἑλληνικὴ ὕπαιθρο καὶ παρατηρεῖ, ἐπικροτεῐ, σαρκάζει, καὶ
κάποτε συμμετέχει στὶς ἀντιδράσεις τοῦ λαοῦ ἀπέναντι στὶς πολιτικὲς κινητοποιήσεις καὶ καταστάσεις. Δὲν περιορίζεται βέβαια
σὲ μία καταγραφὴ τοῦ γενικοῦ
κλίματος τῆς ἱστορίας καὶ τῆς καθημερινότητας τοῦ φασισμοῦ αὐτῆς τῆς περιόδου, ἀλλά ἐπιχειρεῖ
μία ἀνάλυση σὲ πολλαπλὰ επίπεδα στὶς περίπλοκες σχέσεις καὶ
ἰδεολογικὲς συγκρούσεις ποὺ
ἀναφύονται στὸ χῶρο τῶν διανοουμένων ὅταν βιάζουν τὴν ἱστορικὴ πραγματικότητα, ’χρησιμω-

ποιώντας μιὰ μεστὴ κινηματογραφικὴ γλῶσσα ένὸς συνεποῦς
κινηματογραφιστῆ ποὺ γνωρίζει
τὶς δυνατότητές του σὰν διανοούμενου ἀπέναντι στὸ λαϊκὸ κίνημα.
(Ὁ Μιχάλης Δημόπουλος στὴ μικροῦ μήκους. ταινία του «Ἡ ἄλλη
σκηνὴ» ἐπιχειρεῖ νὰ ἀναλύσει τὴ
σχέση τοῦ Ἀγγελόπουλου με τὸ
«Θίασο», τοῦ δημιουργοῦ μὲ τὸ
ἓργο του, τοῦ πραγματικοῦ χρόνου μὲ τὸ χρόνο τοῦ φίλμ).
Στὶς ταινίες ποὺ εἴδαμε ἐπιχειρήθηκε μιὰ πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ διερευνηση διάφορων χώρων
ποὺ κατέληγε στὴν ἀναλυτικὴ παρουσίαση προβλημάτων καὶ στὴν
παραπέρα ἀξιολόγηση καὶ σχολιασμό τους, ὅπως ἡ ταινία τοῦ Γ.
Καρυπίδη «Τελευταῖος σταθμὸς
Κρόῦτσμπεργκ» καὶ ἡ ταινία
«Πολεμόντα» τοῦ Δ. Μαυρίκιου.
Ἐνώ, ἀντίθετα, ἀλλες ταινίες ποὺ
κατπιάστηκαν μὲ δύσκολες κοινωνικὲς ἕρευνες μὲ τὴ μέθοδο τῆς
στατιστικῆς τακτικῆς, ὃὲν καρποφόρησαν οὔτε ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ
κινηματογραφικοῦ ἀποτελέσματος, οὔτε ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς παρουσίασης καὶ ἀξιολόγησης τῶν
προβλημάτων ποὺ ἓθεταν.
Πέρα ἀπ’ αὐτὰ ὁρισμένες ἀπ’
τὶς ταινίες «πολιτικοῦ περιεχομένου» παρέμειναν στὸ ἐπίπεδο τῆς
συγκινησιακῆς πρόκλησης καὶ τῆς
φτηνῆς συνθηματολογίας,- εὔκολη

δουλειὰ, σημεῑο τῶν καιρῶν...
Μὲ τὴν ταινία τοῦ Κ. Σφήκα
«Μητροπόλεις», καὶ ἀπὸ . τὴν
ἄπθψη ῖῆς Μνημαῖῡγραφῑκῆς
γραφῆς ἀλλὰ καὶ τῆς οτάσης τοῦ
δημιουργοῦ ὡς πρὸς τὸ ἀντικείμενό του, ἀξίζει νὰ ἀσχοληθοῦμε
διεξοδικότερα. Μία προσπάθεια
θεμελίωσης σ’ ἕνα ἤδη ὑπάρχον
ὑλικὸ ἀπστύπωσης τῆς πραγματικότητας, τὴ φωτογραφία, ποὺ
περνᾱ οτὴν καταγραφὴ τῆς ἱστορίας μέσα ἀπὸ τὶς εἰκόνες, χρησιμοποιώντας ἀντιστικτικὰ τὸν λόγο, τὴ σιωπὴ καὶ τὴ μουσική, γιὰ
νὰ σχολιάσει τὰ ἐπὶ μέρους θέματα ποὺ ὲξυπηρετοῦν τὸ ἀξονικὸ
θέμα, ποὺ εἶναι οἱ σχέσεις ἀνάμεσα σὲ μητροπόλεις καὶ ἀποικίες
καὶ γενικὰ τὶς σχέσεις ποὺ παράγονται στὴ διάρκεια τῆς μετάβαοης ἀπὸ τὸν καπιταλισμὸ στὸν ἰμπεριαλισμό. Ἀλλὰ ἐκεῖνο ποὺ πετυχαίνει ὁ Σφήκας εἶναι ὁ διάλογος ποὺ ἀνοίγει πάνω στὸ μεγάλο
θέμα τῆς ταινίας. Μόνο ἀπὸ δοκιμιογράφο θὰ περιμέναμε μιὰ τέτοια κριτική θέση ἀπέναντι στὴν
ἱστορία. Αὐτά, γιὰ νὰ μὴν ἐπεκταθοῦμε στὴ γλώσοα ποὺ χρησιμοποιεῖ ἐντελῶς πρωτότυπα καὶ
δημιουργικὰ ὁ Σφὴκας γιὰ νὰ
σχολιάσει, καταξιούμενος ἒτσι
σὰν δημιουργὸς στὸν Κινηματογράφο. , .
Ma Καλλιγιέωνη

·μουσική·
ΜΕΡΙΚΕΣ-ΑΣΕΒΕΙΣ-ΣΚΕΨΕΙΣ
ΙἫᾹΤΑΚΑΘΗΚΟΝἝΑ
ΤΟΥΓΨΟΟΔΕΥΠΚΟΥ
KAA-AITEXNH

Τοῦ Χάρη Ξανθουδὰκη
Οἱ σκόρπιες σκέψεις γιὰ τὴ
Λαϊκὴ Μουσικὴ, ποὺ εξέθεσα στὸ
τελευταῖο τεῦχος τοῦ «ANTI»,
ἒθιξαν καὶ διάφορα συγγενικὰ με
τὸ θέμα αὐτὸ ζητήματα. Ἕνα ἀπ’
αὐτά, ποὺ ἀπασχόλησε κατὰ καιροὺς τὴν ἀριστερά, ἔχει τελευταῖα
παραμεριστεῖ χωρὶς νὰ ἔχει πάψει
νὰ ἀποτελεῖ πρόβλημα.
Τὸ θέμα ξεκινάει ἀπὸ μιὰ δεοντολογικὴ κρίσηῑ ἀναφέρομαι
στοὺς ἀφορισμοὺς γιὰ τὰ καθήκοντα τοῦ προοδευτικοῦ καλλιτέχνη, που“συχνὰ διατυπώνουν οἱ
-ἐπίσημοι καὶ μὴ- κύκλοι τῆς
ἀριστερᾶς, πολλὲς φορὲς ἀντιγράφοντας τὴν ἀνεκδιήγητη εκείνη «Αἰσθητικὴ» τῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημὼν (που ἀναγορεύει
τὴν «κομματικότητα» σε αἰσθητικὴ κατηγορία) ἢ ἀναμασώντας
(με τὸ ἀπαραίτητο actuate»)
τοὺς κλασικοὺς τοῦ ΜαρξισμοῦΛενινισμοῦ; Κυρίως τὸν Λένιν,
λιγότερο τὸν Μάο Τσὲ Τοὺνγκ καὶ
καθόλου τὸν Τρόσκυ (αὐτὸς ἁναφερόταν στὰ καθήκοντα τοῦ κόμματος ἀπέναντι στοὺς καλλιτέχνες
κι ὅχι τὸ ἀντίστροφο).

Οἱ ἀφορισμοὶ αὐτοὶ παίρνουν
συνήθως τὴ μορφὴ προτάσεων,

-ὅπου τὸ ρῆμα «πρέπει» εἶναι

ἀπαραίτητα μέρος τοῦ κατηγορήματος «ὁ καλλιτέχνης πρέπει νὰ
ἐκφράζει τὸ λαό...πρέπει νὰ δουλεύει γιὰ τὸ λαό...πρέπει νὰ βρίσκεῑαι κοντὰ στὸ λαό...» κ.τ.λ. Ἠ
δυσκολία δημιουργεῖται ἀκριβῶς
στὴν προσπάθεια προσδιορισμοῦ
αὐτοῦ τοῦ κατηγορήματος -δυσκολία γιὰ τὸν προοδευτικὸ καλλιτέχνη, βέβαια, γιατὶ ἐκεῖνος παίρ-

νει πιὸ πολὺ στὰ σοβαρὰ τὶς

προσταγὲς τέτοιου εἴδους ἀπ’ ὅ,τι
οἱ ἴδιοι οἱ προστάζοντες.
Ἂς ἐπιχειρήσουμε ,νὰ πλησιάσουμε τὴ σημασία ποὺ παίρνει
τὸ ρήμα «πρέπει» 0’ αὐτὲς τὶς
προτάσεις, ἀποκλείοντας ἀπὸ τήν
ἀρχὴ τὴν περίπτωση νὰ ὑποδηλῶνει προσταγὴ αἰσθητικῆς τάξῃς ἡ
αἰσθητικὴ, μὲ τὴν ἐπιστημονικὴ
έννοια τουλάχιστον, ὁὲν εἶναι κανονιστική· διαπιστιίΝει καὶ καταγράφει.
Ἠθικής τάξης λοιπόν; "Ag
ποῦμε καλύτερα πολιτικῆς, μιὰ
καὶ τὸ· ὃεοντολογικὸ περιεχόμενο
τῆς κρίσης «ὁ καλλιτέχνης πρέπει...» ἀφορᾶ στῆν τέχνη, δηλαδὴ
σὲ μιὰ κοινωνικὴ καὶ ὁχι ἀτομικὴ
λειτουργία. Πράγμα ποὺ σημαίνει
ὅτι τὸ «πρέπει» αὐτὸ σὲ εσχατη
ἀνάλυση μεταφράζεται; «Ἐγὼ
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1
ψιλώνοντας τὴν πολιτιοτικὴ βιτρίνα τῆς ἀστικής τάξης, βοηθώντας τὴν ἀριστερὰ να ξεφύγει ἀπὸ
την πολλαπλὴ ἀπομόνωσή της καὶ
μερικὲς φορὲς -ἰδιαίτερα στὴν
ἑπταετία- ξεσκεπάζοντας τὸ
πρωτόγονο καὶ ἀθεράπευτα ἠλίθιο πρόσωπο τοῦ μιλιταρισμοῦ.
Τὸ ζήτημα περιπλέκεται ὅταν
προσπαθοῦμε νὰ ὁρίοουμε ἕνα
καλλιτεχνικὸ ὕφος, ἕνα στύλ, ποὺ
v0 ἐξυπηρετεῖ γενικὰ τὴν ὑπόθεση
τοῦ προλεταριάτσυ. Συνήθιος τὸ
ὕφος αὐτὸ ὀνοματίζεται «0001αλιοτικὸς ρεαλισμὸς» καὶ καλύπτει τὰ καλλιτεχνήματα ποὺ ὲκφράζουν τὴν κοινωνικὴ πραγματικότητα, Παράλληλα ὑποτίθεται

(τὸ κόμμα ἢ ὁ προφήτης ἢ ὁ γενικὸς γραμματέας τοῦ κόμματος)
κρίνω 011 τὰ καλλιτεχνικά ἔργα
αὐτῆς καὶ ὅχι κάποιας ἄλλης
μορφῆς ὠφελοῦν τὴν ἐργατικὴ
τάξη (ποὺ ἀντιπροσωπεῦιι) ἢ
ἀντικαθιστιῦ) ἢ, μᾶλλον, ἐνισχύουν τὴ θὲση τῆς ἐργατικῆς τάξης
στὴν ταξικὴ πάλη» -αὐτὸ 10 15-4
λευταῖο βέβαια ἰσχύει για 10
κόμμα ἢ τὸν προφήτη κ.λπ. που
ἐξακολουθεῖ νά δέχεται 011 ὑπάρχει ταξικὴ πάλη διαφορετικά,
ἀντικαταστῆστε παρακαλῶ τὴν
τελευταία πρόταση κατὰ βούληαι]
μὲ «ἐνισχὺουν 10 λαὸ στὸν ἀντιιμπεριαλιστικό του (σκετο) ἀγώνα» ἣ «ὲνισχύουν τὴν πάλη τοῦ
- ὅτι τὰ ἀντιδραστικὰ ἔργα τέχνης
λαοῦ για v0 χτίσει τὴν ἀντιδικτατορικὴένότητα». Mè ποιὸ τρόπο
ἐπιδιώκουν, συνειδητὰ ἢ ἀσυνείδητα, νά ἐξαπατήσουν τὸν ἐργάτὰ ἔργα αὐτὰ ὠφελοῦν τὸν ἀγῶνα
τη, νὰ ἀποτρεψουν τὴν προσοχήμ
τῆς ὲργατικῆς τάξης ἢ τοῦ λαοῦ;
τοῦ ἀπὸ τὴν ταξικὴ πάλη, παρου-’“
Μποροῦμε ν’ ἀπαντήσουμε
ἁπλά, 011 ἀύτὸ ἐξαρτάται ἀπὸ τὸν σιάζοντας μιὰ ψευτικη παραδεισὲνια εἰκόνα τοῦ κόσμου. Ἐδιῖ) 10
ἑκάστοτε «συσχετισμο τῶν δυνά«ὲκφράζουν» διαβάζεται «ἀπειμεων» -χάρις στοὺς μεταφραστὲς
κονίζουν» καὶ ἀναφέρεται ἀποτοῦ Ἔνγκελς ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα
πλουτίστηκε μ’ ἕνα ἀκόμη «κλισὲ» κλειστικὰ σὲ μιὰ «gm/1101111))»
ἁνάγνωση τοῦ ἔργου τέχνης (000
«ἀπὸ ἐκεῖνα που συνηθίσαμε νὰ
κι ἂν ὁ δημιουργός 101) μπορεῖ να
βάζουμε καὶ στὴ σούπα καὶ στὸ
ἔχει τις ἀντιρρήσεις του σχετικά).
πληγούρι» (Τρότσκυ). Ἡ τὲχνη
Ἀλλά τὰ ἔργα τῆς «ἀστικής
ἐξυπηρέτησε πολὺ συχνὰ τὴν
παρακμῆς» δίνουν ἄραγε αὐτὴ
ὑπόθεση τοῦ ἐργατικοῦ καὶ τσῦ
τὴν ψεύτικη εἰκόνα; ἢ εκφράζουν
λαϊκοῦ κινήματος στὴν Ἑλλάδα,
ἀκριβῶς τὴ σήψη καὶ τὴ ὃιάλυση
ἰδιαίτερα κατὰ τὴν περίοδο τῆς
τοῦ ἀστικοῦ κόσμου, τὴ μιζερια
ἀντεπίθεσης τῆς ἀντίδρασης μετὰ
καὶ τὴν κτηνωδία τοῦ ἀστικοῦ
τὸ ἀντάρτικο, χτυπώντας τὴν
τρόπου ζωῆς, τὴ φρίκη τοῦ πολεἀντιδραοτικὴ προπαγάνδα, ἀπομου, τὴν ἀλλοτρίωση τοῦ ἀνθρώπους ἔχει τὸ δικαίωμα (ὂχι τὴ δυνατότηταῑ τὸ δικαίωμα) ô καλλιτεχνης ποὺ ζεῖ οτὴν κόλαση τοῦ
~110111100110111101.)13100001) καὶ ζεῖ
τὴν κόλαση τοῦ καπιταλιστικοῦ
κόσμου νὰ ἐκφράζεται σε μιὰν
ὲφησυχασμένη γλώσοα (στοιχεῐο
τῆς ἀοτικῆς παράδοσης, ὅπως καὶ
ὁποιαὸήποτε καλλι-τεχνικὴ γλώσσα); ἢ μήπως εἰναι δυνατὸ καὶ
«θεμιτὸ» ὁ καλλιτεχνης τοῦ καπιταλιστικοῦ κόσμου νὰ ἐκφράζεται
ὅπως ὁ καλλιτεχνης μιᾶς σοσιαλιοτικῆς χώρας

“Aç ξαναγυρίσουμε στὸ δόγμα
«0 προοδευτικὸς καλλιτεχνης
πρέπει νὰ ἐκφράζεται ἔτσι».
Μερικὲς φορὲς ἡ δεοντολογία ὃὲν
εἰναι οὔτε ἠθικῆς οὔτε χριστιανομεταφυσικῆς τάξηςε ἡ πρόταοη
σημαίνει ἁπλᾶ 011 0 προοδευτικὸς
καλλιτεχνης «θά ’πρεπε>> ἢ «θὰ
περιμὲναμε νὰ ἐπιφράζεται ἔται»-

’.

KDMllJA
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. δηλαδὴ ὅτι ἐκφράζεται ἓτσι ὑπο-

χρεωτικά, ἀνεξάρτητα ἢ ὄχι ἀπὸ
τὴ θελησή του, ἢ μᾶλλον ὅτι ἡ θέλησή του εἶναι ταξικὰ καθορισμὲνη. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὅποιος
καλλιτεχνης ὃὲν ἐπιφράζεται ἓτσι,
ὃὲν εἶναι προοὸευτικός. Ἐὸῶ ξαναμπαίνει (ἑκβιαστικὰ μάλιστα)
τὸ στοιχεῐο τοῦ καταναγκασμοῦ 0’
αὐτὸ τὸ «πρέπει» ποὺ δὲν εἶναι
«πρέπει», ἀλλὰ ξαναγίνεται
«πρέπει» μὲ τρόπο πλάγιο, ἀντιφατικό, ντετερμινιστικὸ καὶ πονηρὸ (γιατὶ πειθαναγκάζει τὸν
καλλιτεχνη νὰ θέλει κάτι, ἐνῶ
ταυτόχρονα ἡ θέλησή 101) ὑποτίθεται ὅτι καθορίζεται ταξικά, δηλαδὴ νὰ αὐταπατᾶται).

Ἀλλὰ παρεκτρέπομαιε τὸ ἴδιο
καὶ οἱ κομματικοὶ κήνσορες τῆς
τέχνης,
Χάρης Ξανθουδάκης

οεικοστικιῗι·
ἐιὲ

Κατοχή καὶ
Ἀντίσταση

‘H ἓΚθεση «Χώβου»
στὴν Κόρινθο

Ἔληξε ἡ ἕκθεση, μὲ θέμα
«Κατοχη-ἈντίσταωῙ», ποὺ ὀργάνωσαν σὲ συνεργασία οἱ ὁργανώσεις Ἐθνικῆς Ἀντίστασης κ(ιί τὸ
Πνευματικὸ Κεντρο ΩΡΑ στίς αἴθουσὲς του, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς
συμπλήρωσης 31 χρόνων ἀπ’ τήν
ἀπελευθέρα)οη τῆς Ἀθήνας καὶ
30 χρόνων ἀπὸ τη Μεγάλη Ἀντι(ρασιστικὴ Νίκη.
Οἱ ὲπισκέπτες της - ποὺ ἀνῆλθαν σὲ χιλιάδες — εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ δοῦν ἕνα πλούσιο ντοκουμενταρισμὲνο ὑλικὸ ἐκείνης τῆς
περιόδου, ποῦ’ στὴ μεγαλύτερή
του ἓκταση γιὰ πρώτη φορὰ ἠρθε
011‘] δημοσιότητα, καὶ παράλληλα
ν’ ἁποτίσουν φόρο τιμῆς στοὺς
ἐπώνυμους καὶ ἀνώνυμους ἀγωνιστὲς ποὺ με τὸ αἷμα καὶ τις θυσίες τους δημιούργησαν μιὰ ἀπὸ
τὶς σημαντικότερες ἐξάροεις τῆς
ἱστορίας τοῦ νεώτερου Ἑλληνισμοῦ.
Τὸ «ΑΝΤΙ» συμμετεῖχε στὴν
ἔκθεση, μ’ ἕνα μέρος τοῦ δικοῦ
του ἀρχείου, τονίζοντας ἒτσι με
τὴν παρουσία του αὐτὴ τὴ μεγάλη
σημασία ποὺ ὃίνει στὴ συγκεντρωση καὶ παραπέρα ἀξιοποίηση
τῶν ντοκουμὲντων τῆς Ἐθνικής
μας Ἀντίσταοης.
Ἡ πρόσφατη ἐμπειρία αὐτῆς
τῆς ἒκθεσης, μᾶς ὑπενθύμισε γιὰ
ἀκόμη μιὰ φορὰ τη μεγάλη μας
εὐθύνη ἀπέναντι στὴν ἱστορικὴ
μνήμη τοῦ Ἔθνους.

Γιὰ τεσσερις μέρες - 000 στάθηκε δυνατὸ νὰ διαρκέσει ἡ «ἕκθεση» τῆς M. Καραβέλα ~ ἡ Κόρινθος ἔζησε ἕνα πρωτόφαντο γεγονός. 'H ὑποδοχὴ 1101‘) ἐπιφυλαξαν οἱ Κορίνθιοι χαρακτηρίστηκε
ἀπὸ ἀμηχανία, ἓκπληξη, ἀποδοχὴ
ἀλλὰ καὶ ἀντίδραση.

Ἡ πρωτοβουλία αὐτῆς τῆς ἓκ- .

θεοης, ὲνισχύθηκε οὐοιαστικὰ
ἀπὸ τὸν δήμαρχο τῆς πόλης κ.
Ἡλιόπουλο. Τὸ «ANTI» συνέβαλε κι αὐτὸ μὲ τὶς μικρὲς 101)
δυνάμεις πιστεύοντας στὴ θετικὴ
σημασία της. Ἀποτελεσε τελικὰ
μιὰ τολμηρὴ «εκκίνηση» γιὰ ἀνάλογες πρωτοποριακὲς ἐκδηλώσεις
καὶ ἀλλοῡ.
Ἀντῑ, γιὰ ἄλλη κρίση ἢ ἀποτίμηση, παραθετουμε 10 κείμενο
ἐνὸς ἁπλοῦ πολίτη - τοῦ Κορίν6101) Βασίλη Σκαρίμπα - ποὺ
καταγράφει τὴ δεκτικότητα τοῦ
κοινοῦ 0’ αὐτὴ τὴν προσπάθειαῖ

Καινούργιους πιὰ ὁρίζοντες
ἡ τέχνη αὐτὴ ἀνοίγει
καὶ στοῦ λαοῦ μας τὴν ψυχὴ
σὰν σύμβολο ἃς μείνει.
Γιὰ νά τὴ βλέπει ὁ φτωχὸς
νὰ τὴν καταλαβαίνει.
Τέχνη τοῦ δρόμου λέγεται
νά την ζωντανεμένη
ἀπὸ τὰ σπλάχνα τοῦ λαοῦ,
γι’ αὐτό καὶ ὁὲν πεθαίνει.

l Βασίλης Σκαρίμττας

Κάθε Σάββατο
κυκλοφορεῐ ἡ

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ HOPEIÀ
Ο Μὲ σχολιογραφικὴ παρουσίαση τῶν σημαντικό- =
τερων πολιτικῶν ’ἑξελίξεων τῆς Βὸομάδας, στὴν

Ἐλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό. , ,ν “

O Ἀναλύσεις καὶ ρεπορτὰζ ἀπ’ τοὺς ἀγῶνες τῶν
ἐργαζομένων, ἀπ’ τὴν πορεία τοῦ φοιτητικοῦ κι,Δ
νηματος.

ΣοΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ HOPEIÀ;
ὄργανο Σοσιαλιστικοῦ ἀγώνα καὶ προβληματισχςιοῑῧῖΞ

K. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ - Ι. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛ ΟΥ- Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
- Γ. Α. ΜΑΓΚΑΚΗΣ - Λ. ΚΥΡΚΟΣ — M. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ —Δ. lI’HAOZ — Σ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ - B. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ.

24 Ἰουλίου I974. Ἡ ἐπιστροφὴ
στὴ Δημοκρατία καὶ τὰ προβλήματά της.
Ἐκὸὀσεις; Βιβλιοπωλεῖον τῆς
Ἑστίας. Πολιτικὴ καὶ Ἱστορία I.
Ἀθήνα 1975

(ἐῖὲ

ΔΑΜΩΝΙΔΗ

«ΑΠο TON IOYAIO I974
ΕΚΛΕΙΣΕ

ΧΡΟΝΟΣ» “

‘O Δαμωνίδης (Χριπόφορος
Χρηπίὸης) κατέχει τὸ Κυπριακό.
Ἐδῶ κι ἕνα τεταρτο τοῦ αἰώνα τὸ
μελετᾱ στὴν κὰθε λεπτομερειά
του, Τὸ τωρινό του βιβλίο «Ἀπὸ
τὸν Ἰούλιο 1974 ἔκλεισε ἕνας
χρόνος» ἔρχεται ἕκτο στὴ σειρὰ
τῆς μεγάλης του, γιὰ τὴν Κύπρο,
προσφορᾶς, ποὺ ὄιρχισε στὰ 1954
μὲ τὴ μελέτη «LA QUESTION DE
CHYPRE ET LES RELATIONS
GRECO-TURQUES».
Ἡ διείσδυση στὸι γεγονότα-τοῦ
ἕξαλλσυ χρόνου, ἀπασχολεῖ τὸ
Δαμωνίδη, καὶ παρουσιάζει, μὲ
ἐντυπωσιακὴ τεκμηρίωση, τὴ μοιραία κλιμάκωση μιᾶς φοβερῆς
ἁλυσίδας λαθών, πραγματοποι-

ημὲνων τόσο ἀπὸ τὴν ἑλλαδική,
ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν ὲλληνο-κυπριακὴ
πλευρά.
Τὶς κύριες εὐθύνες τὶς καταλογίζει στῆ γενικὴ ἑλληνικὴ ἑξωτε- _
ρικὴ πολιτική. Ἐν τούτοις, χωρὶς
δισταγμό, σταματᾱ σὲ μιὰ σειρὰ
ἀπὸ οὐσιαστικὲς ἀδυναμίες τοῦ
Μακαρίου (σελ. 44-50), παρ’ ὅλο
ποὺ ἐξακολουθεῖ να τὸν βλέπει
σὰν «τὸν πρόεδρο μὲ τὶς ἀναμφίβολα ἐξαίρετες [κανότητες».
Μιὰ ζωντανὴ τεκμηριωμενη ἐξιστόρηση τῶν τελευταίων γεγονότων, μὲ θαρραλὲες τομες, καὶ ἕνα
μακρόχρονο ρωμαλέο ming γιὰ
τὴ σωτηρία «τῆς ἑλληνικῆς Κύπρου» εἶναι κεῖνο ποὺ κάνει τὸ
νέο βιβλίο (δίπλα στὰ παλιὰ) τοῦ
Δαμωνίδη ἀξιοπρόσεχτο καὶ ἐξ
αιρετικὰ ἓνδιαφέρον γιὰ τὸν κάθε
μελετητὴ τοῦ Κυπριακοῦ, μὲ τὶς
ὁποιεοδήποτε ἀπόψεις του.
Π.Σ.

Ἔπιμέλεια βιβλιοπαρουσίσσης Ἄντεια Φραντζῆ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΙΡΚΑΣ
Τὸ τετράὸιο τῆς Μητέρας
(Ἀγωνιστικό Χροιίκὸ)
Ἐκὸόσεις; Δωδώνη, Ἀθήνα 1975

Στᾲ πλαίσια τοῦ Διεθνοῦς
Ἔτους Γ υναίκας κυκλοφόρησε
ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Δωδώνη» ἕνα
νέο ἔργο τοῦ γνωστοῦ συγγραφέα
Κώστα Μπίρκα; Τὸ «Τετράδιο

ἶ ‘ τῆς Μητέρας» εἰναι ἕνα χρονικὸ
τοῦ λαῖκοῦ ἀγώνα, ποὺ μᾶς ἱστορεῖ τὴν ἀγωνιστικῆ δράση τῆς μητέρας ἑνὸς ἀγωνιστῆ ποὺ σταδιακὰ ἐξελίσσεται ἡ ἴδια σε ἀγωνίοτρια, μπαίνοντας στὴ θέση τοῦ
φυλακισμενου γιοῦ. Ἡ θαυμαστὴ
ἐπαναστατική της δράση, νόμιμη
καὶ παράνομη, ἀρχίζει ἀπ’ τὰ
χρόνια τοῦ μεσοπολέμου (1932),
περνάει στὰ χρόνια τῆς μεταξικῆς
· δικτατορίας καὶ τῆς χιτλερικῆς
ε - κατοχῆς (1936-1941) καὶ φτάνει
° στὰ χρόνια τῆς λαῖκῆς ἐξουσίας
στὴν Ἐλεύθερη Ἑλλάδα τοῦ
’ ‘ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ (1943-1944).
ΑΣΚΟΝΤΙ
Σ ΟΛ IA 0K
Ἐκὸόσεις Κ ἑὸρος, Ἀθήνα 1975

TO ΑΔΕΛΦΑΚΙ MOY
Εἰκονογράφηση.· Ἑλένη Θεοχάρη-Περάκη ,
Ἐκὸόσεις; Χατζηνικολῆ, Ἀθήνα
Ἀπ’”τὶς ἐκδόσεις Χατζηνικολῆ
καὶ μὲ εἰκονογράφηση τῆς Ἑλένης
Θεοχάρη-Περάκη, γίνεται μιὰ
πρώτη προσπάθεια νὰ βοηθηθοῡν
οἱ γονεῖς νὰ ἀπαντήσουν στὴν
ἐπίμονη ὲρώτηση τοῦ παιδιοῦ
τους γιὰ τὸ πῶς θα γεννηθεῖ τὸ
ἀδελφάκι τους, μὲ τρυφερότητα
καὶ σεβασμὸ ἀπέναντι καὶ στὰ
παιδιὰ ἀλλὰ καὶ στὶς ἀλήθειες τῆς
ζωῆς-

ΒΥΡΩΝ ΚΑΜΠΕΡΟΓΛΟΥ
’0.καινούργιος δρόμος κι ὁ τελευξὲἓὶιξνα 1975

Μὲ εἰσαγωγικὸ σημείωμα τοῦ
Ἂγγελου Φουριώτη κυκλοφορησε
ἡ τρίτη ποιητικὴ ’συλλογὴ τοῦ B.
Καμπὲρογλου χωρισμένη σὲ δύο
ἑνότητες. Α’ δ καινούργιοςδρόμσς καὶ B’ ὁ τελευταῖος δρόμος.

Δεῖγμα γραφῆς «ΓΕΝΝΗΣΗῑ Διαβάζουμεε «ΕΓΙΩΑΣΗι Κάποια σχήματα φεύγουνε κι ἕρ’ Προσπάθεια τῆς πρώτης ἀναχουνταιΙχάνουνταιΙΚάποιες λέπνοῆς.ΙΚλάμα στὴν πρώτη ἐπαφὴ
- ξεις, εἰκόνες ἀσκλάβωτες,1κάθοντοῦ déçu/400 χρόνια στὴ μήτρα
_ ἑνὸς κάποτε ἰσχυροῦ] 150 χρόνια ταιΙμέσα pom/011w ἐρημιά.ΙΜὰ
> μὲ τ’ ὅπλο στὸ χέριλ
‘1 ποιὸς μᾶς ἔδειξε τὴ στρατός]

Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι μιὰ συλ, λογὴ 9 ὃοκιμίων ποὺ ἔχουν γραφτεῖ ἀποκλειστικὰ ἀπὸ κοινοβουλευτικὲς προσωπικότητες.

Περιλαμβάνει τὰ ἀκόλουθα
κείμεναῑ

1. Ὁ ἐκδημοκρατισμὸς τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς καὶ ἡ ὀργάνωσις
,τῆς Πολιτείας, τοῦ Κ. Στεφανάκη,
ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης.
2. Ἡ οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ
κληρονομία τῆς δικτατορίας, τοῦ
Ι. Πεσμαζόγλου, βουλευτῆ τῆς
ΙξΚΝΔ.
3. Ἐκπαιδευτικὸς ἴλιγγος καὶ
ὁμάδες πιὲσεως, τοῦ B. Βασιλείou, βουλευτῆ τῆς N.A. καὶ δημοσιογράφου.
4. Ἑλληνικὴ εξωτερικὴ Πολιτική; ὥρα μηδὲν, τοῦ Σ. Παπαπολίτη, βουλευτῆ τῆς ΕΚΝΔ καὶ
ὑφηγητῆ5. Ἡ ἑξάρθρωσις τοῦ οἰκονομικοῦ συστήματος καὶ οἱ προσπαθειες ἀναστηλώσεώς του, τοῦ Δ.
Ψηλοῦ, βουλευτῆ τῆς N.A. καὶ
καθηγητῆ.
6. <H ἀναγκαιότητα τῆς ἀποχουντοποίησης καὶ ἡ διαδικασία
τῆς τιμωρίας τῶν ἐνόχων, τοῦ Bf
Κοντογιαννόπουλου, βουλευτῆ
τῆς Ν.Δ.
7. Ὁ ρόλος τῆς Ἀντίστασης
στὴν κατάρρευση τῆς δικτατορίας, τοῦ RA. Μαγκόικη7 βουλευτῇ
τῆς ΕΚΝΔ καὶ καθηγητῆ.

8. Ποιὸς θὰ καταβὰλει Ποιὸν;
τοῦ Λ. Κύρκου, βουλευτή τοῦ
ΚΚΕ Ἐσωτ,
9. Ὁ ρόλος τῆς E’ Ἀναθεωρητικῆς Βουλῆς στὴν πορεία γιὰ τὴ
Δημοκρατία, τοῦ M. Κουτσόγιωργα, βουλευτή τοῦ ΠΑΣΟΚ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ K. ΝΙΚΟΛΗΣ
Ἰστορικὴ Πορεία τοῦ Ἑλληνικοῦ
Ἔθνους. Ἡ ἐπανάσταση τοῦ
’Ilâîät'îaetç: Θάνος I. Σιαγκρῆς,
Ἀθήνα I 975
"0:10); ὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας μᾶς
ἐξηγεῖ «τὰ γεγονότα τοῦ 1821 δὲν
ἀναλύθηκαν ὣς τὰ τώρα στὸ πραγματικὸ φόντο τῶν ἀξιώσεων καὶ
στὰ περιστατικὰ ποὺ τὰ προκάλεσαν...ἀλλὰ πάνω στὸ συμφέρο τοῦ
προνομίου κι ὅπως αὐτὸ θά ’θελε
νὰ’γινόντουσαν». Ἡ προσπάθεια
τοῦ Δημ. K. Νικολῆ, συνίσταται
στῆν πρόθεσή του «νὰ βοηθήσει
τὸν ἄνθρωπο νὰ δεῖ τὰ πράγματα
ὅπως ἧταν καὶ όχι ὅπως μέχρι τὰ
σήμερα τοῦ τᾰχουν δώσει»,
Τὸ βιβλίο χωρίζεται σὲ 5 μερηῑ
Α’. Μιὰ ἱστορικὴ ἀναδρομὴ (Ἀπὸ
τὴν Ἀρχαιότητα στὴ Βυζαντινὴ
Αὐτοκρατορία - Γ [90511011001011-

κοὶ χρόνοι - Ρήγας Φεραῖος - Ἡ
φωτιὰ τῆς Ἐπανάστασης).
B’. Τὸ ὃργανο τῆς ἐπαναστασης
καὶ 01 καπεταναῖοι τοῦ ἀγώνα (Ἡ
Φιλικὴ Ἑταιρεία - Γρηγόρης Παπαῳλεσσας - Θεόδωρος Κολοκοτρώνης - Γιώργης Καραϊσκακης Ὀδυσσέας Ἀνδροῡτσος - Γιάννης Μακρυγιόιννης - Ὀ Παλαιῶν
Πατρῶν Γερμανὸς - Ἀντώνης 01κονόμου - Ἀνδρέας Μιαούλης Κωνσταντῖνος Κανόιρης).
I". Στρατιιυτικο καὶ Πολιτικὸ
χρονικὸ τῆς Ἐπανὰστασης (Κατὰ
τόπο, χῶρο καὶ χρόνο - 01 πολι,τειακοὶ θεσμσί).
Ἀπὸ τὴν ἔνοπλη πάλη τοῦ λαοὑ
(κατὰ χὼρο, τόπο καὶ χρόνο) - Τὸ
χρονικὸ τῆς ἐπαναστασης.

A'. Μετὰ τὴν επανάσταση τοῦ
1821 (Ὁ Καποδίστριας - Ἠ Ἀντιβασιλεία - 'O ”Οθωνας).
E’. Μιὸι κριτική ἀναλυση (Βραχυκύκλωμα τῆς πολιτικῆς καὶ κοινωνικῆς ζωῆς - Ἠ ναυμαχία τοῦ
Ναυαρίνου - 'H πολιτικὴ τῶν Μεγάλων Δυνάμεων).

ΛΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ-ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ
Οἱ Κατακόμβες
Ἐκὸόσεις; Ἑρμῆς, Ἀθήνα 1975

Ἡ γραφὴ τῆς Λίας Μεγάλου Σεφεριάδη, ταράξει κάθε φορὰ μὲ
τὴν παρουσία της τὰ λιμνασμὲνα
νερὰ τοῦ «ἐγώ» μας καὶ σοῦ προκαλεῖ τὴ διάθεση νὰ ἀποθωρακιστεῐς. Νιώθεις τὴν ἀνάγκη νὰ τῆς
μιλήσεις σὲ πρῶτο πρόσωπο. Aè
σχολιάζονται, ἔστω καὶ μὲ θαυμαστικὲς παρατηρήσεις, τέτοια
κείμενα, κάθε σχόλιο στενεύει,
καὶ ἡ ὅποια ἑρμηνευτικὴ θὰ εἶναι
ὁπωσδήποτε περιοριστική. Τέτοια
κείμενα βιώνονται καῖ μόνοκῖ ἀπὸ
ὅσους ἔχουν τὸ θάρρος να βλέπουν μέσα τους.

Πολὺ καλαίσθητη ἡ μακέτα
ἐξωφύλλου τῆς Βάλλης Λιάπη.
ΒΟΥΛΑ ΔΑΜΙΑΝΑΚΟΥ
Μοιρολόγια
Ἀθήνα 1974

«Μοιρολόγια γι’ ἀγαπημὲνα
πρόσωπα ποὺ χάθηκαν τὰ τελευταῖα χρόνια», για τὴ Λίζα Κόττου, τὴν Καίτη Σωτηρίσυ-Μακρῆ,
τὸ Μάρκο Αὐγέρη, τὸ Θάνο
Χουρζαμάνη, τὸ Λευτέρη Ρογκάκο, τὸ Γιώργο Φτὲρη, τὴν Ἰωάννα ΓΙαναγουλάκου, τὴν Καίτη Δ.
Νηφόρου, τὴ Λίλια Κοντοπούλου,
τὸν Κούλη Παπουτσή.

Διαβάζουμεῑ «Δὲν εἶναι μαῦρο
ούγνεφο μὸν εἶναι μαύρη 11:16λιαίπάνω στα ξεπλεκα μαλλιὰ τῆς
πικραμένης Μάνης]

ΔΙᾹ ΠΟΛΙΝΕῑᾹτΠΑΝΙΜΙΑ
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Λέξεις ~ ἅπαξ στοιχεῖο ὕφους.
Θεωρητικὴ ἐξέταση - καταγραφὴ Mi: κύριο θέμα τὴν προστασία
στὰ «Ποιήματα» τοῦ Γ. Σεφέρη. καὶ διατήρηση τῆς ἀρχιτεκτονικῆς
Ἐκὸόσεις; Ἑξάντας, Ἀθήνα I 975 κληρονομιᾰς κυκλοφορησε ὁ ἕνατος τόμος τῆς έτήσιας ἐπιθεωρήΓΙΑ
ΤΟ
«ANTI»
‘H διδακτορικὴ διατριβὴ τοῦ Ξ.
σεως ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΘΕΑ. Κοκόλη «Λέξεις-ἅπαξ» χωρί- ΜΑΤΑ. Τὸ θέμα εἶναι ὀχι μόνο
Στὸ τέλος τοῦ Σεπτέμβρη πέντε
ζεται σὲ τρία βασικὰ μέρη καὶ
διεθνῶς ἐπίκαιρο, μιὰ καὶ τὸ 1975
συνεργάτες τοῦ «ANTI» ἀποχώκλείνει με τρία εὑρετήρια.
ὁρίστηκε σὰν Ἔτος Εὐρωπαϊκῆς
ρησαν καὶ μοῦ ἓδωσαν γιὰ δημοΤὸ Α’ μέρος (θεωρητικὴ ἐξέτασίευση τὴν παρακάτω δήλωση;
ση), ὁρίζει τὶς «λέξεις-ἅπαξ», δηλαδὴ τὶς σπάνιες ἢ κοινὲς λέξεις
«Μετὰ ἀπὸ κατ’ ἐπανάληψη
ποὺ ἕνας ποιητὴς (οτὴν περίὁιαπιστιυμένες ὁιαφωνίες καὶ
Στὸ τμῆμα «Διατήρηση τῆς ἀρπτωσή μας ὁ Γ. Σεφέρης) ἔχει
χιτεκτονικῆς κληρονομιᾱς» (ἐπιιὁιαφσρὲς σ’ ὅ,τι ἀφορᾱ τὴν ὀργάχρησιμοποιήσει μόνο μιὰ φορά,
μέλεια τοῦ καθηγητοῦ Χ.
νωση, λειτουργία, ἀποστολή, καἅπαξ, στὸ σύνολο τοῦ ποιητικοῦ Μπούρα) δημοσιεύονται 16 ἄρθὼς ἐπίσης καὶ σὲ ζητήματα σχετου ἔργου. Κυρίαις ὅμως ἐρευνᾱ θρα τῶν; Σ. Κονταράτου, r1. K0τικὰ μὲ τὴ ὁιοίκηση καὶ ὁιαχείτὴ σημασία ποὺ ἡ ὕπαρξή τους
ριση τοῦ περιοὸικοῦ, ἡ συνταμίλη, Γ. Σαρηγιάννη, I. Κνιθάκη,
μπορεῐ νὰ ἔχει σ’ ἕνα κείμενο, μὲ Α. Παπαγεωργίου-Βενετᾶ, Α.
κτικὴ ἐπιτροπὴ ποὺ μέχρι τώρα
ποιὸ τρόπο δηλαδὴ οἱ «λέξειςἔβγαλε τὸ περιοὸικὸ αἰσθάνεται
Μαρκοπούλου, Χ. Μπούρα, Ν.
ᾰπαξ» βοηθοῦνκστὴν προσέγγιση Πηλαβάκη, Μ. Φιλήντρα, “1:65— τὴν ὑποχρέωση νὰ ὁιαχωρίσει τῖς
, τοῦ «ποιητικοῦ γεγονότος».’ Τὸ B’ σχαρίδη καὶ Κ.Θεοχαρίὸου, A.
εὐθύνες της ἀπὸ τὴν περαιτέρω
μέρος περιέχει μὲ ἀλφαβητικὴ
ἔκὸοση καῖ πορεία τοῦ «ANTI»,
Μπακιρτζή, Α.Γ.Ρωμανοῦ, N.
οειρά, κατὰ μέρη τοῦ λόγου, καὶ
καὶ νὰ ἐνημερώσει τοὺς ἀναγνῶΠατέλλη, Κ. Γκάρτζου-Η. Γουμὲ τὴ σειρὰ ποὺ ἐμφανίζονται, τὶς
στες του γιὰ τὴν ἀλλαγὴ αὐτή.
ναρόπουλου-Ν. Δάμα-Α. Κωστί1999 «λέξεις-ἅπαξ» ποὺ χρησικα, N.K. Μουτσόπουλου καὶ τῆς
ΑΣΤΕΡΗΣ ΣΤΑΓΚΟΣ
μοποίησε στὰ «Ποιήματα» ὁ Γ.
Ἑταιρίας Μελετῶν ΠεριβάλλονΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Σεφέρης. Καὶ καταλήγει στὸ συμτος. Δημοσιεύονται ἐπίσης οἱ
ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΙΤΑΝΟΣ
πέρασμα ὅτι οἱ «λέξεις-ἅπαξ» οτὸ
δέκα μελέτες ἐντοπισμοῦ, καταΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Σεφέρη, ἀποτελοῦν τὸ 51,5% τοῦ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΤΖΗΣ
γραφῆς καὶ ἀξιολογήσεως παρα-7
λεξιλογίου του.
δοσιακῶν οἰκισμῶν, οἱ ὁποῖες καἈ’κολουθοῦν πέντε Παραρτήλύπτουν ὅλο τὸν ἑλληνικὸ χῶρο.
ματαῖ 1.Ὁ ὅρος λέξη, 2. Ποιὰ
, Ὁ νέος τόμος περιλαμβάνει ._ ΠΡΩΤΟ; Θὰ ἤθελα νὰ εὐχαριποιητικὰ κείμενα τοῦ Σεφέρη δὲν ἐπίσης ἄρθρα τῶνε ΓΠ. Λάββα,
στήσω τοὺς φίλους ποὺ ἀποπεριλαμβάνονται στὰ πλαίσια τῆς WAYNE A'ITOE, X.I. Γέοιου καὶ
χώρησαν γιὰ τὴ μέχρι τώρα
ἐργασίας - καὶ γιατί, 3. ΣχολαΜ. Παπαδόπουλου.
συνεργασία τους.
στικὸ πείραμα πάνω σ’ ἕνα ἡμιΔΕΥΤΕΡΟ;
Θὰ
προτιμοῦσα
νὸ.
ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
στίχιο, 4. Ἀμφισημία καὶ «αὐτομὴ
χρησιμοποιήσω
τὶς
στῆλες
ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΡΝΕΡΟΣ
σκόπευση» τῆς ποιητικῆς γλώστοῦ «ANTI» (âMoçJeÏvm Ô
Σκοτεινὸς
Θάλαμος
σας, 5. Μοτίβο καὶ Ἀνάγκη
σκοπός
του)
γιὰ
μια
ἀπάντηση
Θεσσαλονίκη 1975
κατασκευῆςῑ Συγγένεια καὶ ἀτο, ἀνάλσγη μὲ τὴν ἐπιστολή.
μικότητα. Ἐξέταση παραδειγ μά-’
TPITO: Τὸ «ANTI» συνεχίζει
ΘΩΜΑΣ
ΜΑΡΑε
‘
των.
τὴν πορεία του.
Μεταπτώσεις
Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι μιὰ ἀξιόΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ,
λσγη προσφορὰ στὴν ἔρευνα γύρω Ἀθήνα 1975
ἀπὸ θέματα καὶ προβλήματα τῆς
ΘΩΜΑΣ
ΜᾸΡΑΣ
“ FIA ΤοΑΡΘΡο ΤΟΥ ΘΩΜΑ
λογοτεχνίας μας καὶ κινεῖται στὸ
Σταγόνες
ἀπὸ
κόκκινο
μολύβι
θεωρητικὸ ἐπίπεδο τῆς σύγχρονης
ΜΑΡΑ
Ἀθήνα 1974
ὑφσλογίας.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ-ΤΥΠΟΣ
ΔΕΛ TIO ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΔΙΣΚΟΓ ΡΑ ΦΙΑΣ
Ζΐέῗικὴ ἔκὸοση τῆς Λέσχης τοῦ
, Περίσὸος B’, Φύλλο 14-17
Ἀθήνα, Αὔγουστος I 974 - Ἰούνιος I 975
Πάρα πολὺ ἀξιόλογη ἡ προσπάθεια κι ἡ προσφορὰ τῆς Λέσχης
τοῦ Δίσκου, σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς.
Προσπάθεια ποὺ χαρακτηρίζεται
ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὴ μουσικὴ καὶ τὴν
παιδεία γενικά, ἀπὸ ἐπιθυμία γιὰ
δημιουργικὴ προσφορά, ἀπὸ
ῦπευθυνότητα σὲ ὁ,τιδήποτε παρουσιάζει, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ μεράκι,
πολὺ μεράκι, γιὰ ὅ,τι «καλόν».
Στὸ φῦλλο 14-17, βρίσκουμε;
Ἀνθολόγιο ἀπὸ τὸ ἀνέκδοτο ἡμερολόγιο τοῦ Σεφέρη τῆς περιόδου
24 Αὐγούστου 1931 - 12 Φεβρουαρίσυ 1934 γιὰ τὴ Μουσικὴ. Ἐπίσης περιλαμβάνονται τὰ ἀκόλουθα ἓνδιαφέροντα θέματα; Ἡ
Ἀγγλική μουσική, ’Ἁρνολντ
Σαίνμπεργ, Ἡ 2η συμφωνία τοῦ
Μάλερ, Κυριάκος Σφέτσας,
Ἱστορία τῆς Εὐρωπαῖκῆς μουσικῆς, Κλασικὴ μουσική, ’ Μουσικὴ
τοῦ 20οῦ αἰῶνα, Μουσικὴ Λαο-

.γραφία κ.λπ. ·
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ΒΑΓΓΕΛῌΣ ΑΛΕΠΙΔΗΣ
Ποιήματα 67/73
Ἐκδόσεις; «λάβα», Ἀθήνα 1975

Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Τὸ Συνταγματικὸ πρόβλημα τῆς
Κυπριακῆς Δημοκρατίας
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ
Μέρες τῆς Ἱστορίας μας
Ἐκὸόσεις; Ἰωλκός, Ἀθήνα 1975
ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
Στὸν Ἀστερισμὸ τοῦ Καρκίνου
Ἐκδόσειςε «χρυσὴ τομή», Ἀθήνα 1974

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΛ. ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ
Σκιαθιτῶν παρεγκώμια στὰ διηγήματα τοῦ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
Δελτίον τῆς Ἑλληνικῆς Λαογραφικῆς Ἑταιρείας .
Τόμος ΚΘ (ΧΧΙΧ), Ἀθήνα 1974 ΑΝΑΤΥΠΟΝ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΒΑΝΗΣ
GLORIA VICT IS, Ποιήματα
Ἀθήνα 1975

x1
nAPIANoz
·
I
“
Ἐδῶ Πολυτεχνεῖο - Ἀφιέρωμα '
Ἀθήνα ·

χρήσιμα πρὸς αὐτό. ’Όμως σὰν τέτοιος ποὺ έμφανίζεστε, καὶ ἐπειδὴ
θέλετε νὰ συντελέσετε στὴν ἐποικοδόμηση τῆς ἐνότητας τῆς ἀριστερᾶς (καὶ τὸ τονίζετε στὸ ἄρθρο
σας διότι ὅταν μιλᾶτε περὶ μιᾶς
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ, μιλᾱτε γιὰ μία μόννο τέτοια), ὀὲν
μπορεῐτε, δὲν έχετε τὸ δικαίωμα
νὰ σατιρίζειε καὶ νὰ κοροϊδεύετε
τὰ δύο ΚΚ.
. Οἱ σχέσεις μεταξὺ τῶν δύο
Κομμάτων εἶναι ἀρκετὰ ἄθλιες
ὥστε νὰ μὴν ἔχουν ἀνάγκη νὰ ἐπιδεινωθοῦν περισσότερο. ‘O τόνος
καὶ τὸ ὕφος τοῦ ἄρθρου σας δὲν
μποροῦν παρὰ μόνο αὐτὸ νὰ κάνουν. Γι’ αὐτὸ σᾶς ρωτῶ; τί καθόσαστε καὶ γράφετε γιὰ τὸ καλὸ τῆς
ἀριστερᾶς.
Κι ἀκόμα μιὰ ἀπορίαι πιστεύετε πὼς μ’ αὐτὸ τὸ ἄρθρο παρουσιάσατε τὸ σύνολο τῶν προβλημάτων ποὺ ἑκφρᾴζονται στὸ χῶρο
τῆς ἀριστερᾶς καὶ τοῦ κομμουνιστικοῦ κινήματος, καὶ ἂν δὲν τὸ
πιστεύετε, θεωρεῖτε ὅτι μπορεῐτε
ὕστερα ἀπὸ μιὰ τόσο ἐπιφανειακὴ
ἀνάλυση νὰ κοροϊδεύετε τὰ ΚΚ;
Γράφοντας ἄρθρα μὲ αὑτὸν τὸν
τόνο ὀὲν πρόκειται νὰ πείσετε κανένα Ἕλληνα Κομμουνιστή, διότι
δικαίως θὰ σᾶς περιφρονοῦν.

ι

Ρήγας Ἀρβανίτης

Ἀγαπητὸ «ANTI»
Εἶχα πάντα τὴν ἐντύπωση πὼς
ἡ προαγωγὴ καὶ ἡ βελτίωση μιᾶς
ὁποιασδήποτε κατάστασης πρέπει
νὰ ἐπιδιώκεται μὲ τὸν διάλογο καὶ
τὴν ἐποικοδομητικὴ κριτικὴ καὶ
ὁχι μὲ τοὺς εὔκολους καὶ ἐπιπόΚύριε Θωμᾶ Μάρα V λαιους χαρακτηρισμοὺς καὶ πολὺ
λιγότερο βέβαια μὲ τὴν εἰρωνεία. ’
Στὸ ᾰρθρο σας ποὺ δημοσιεύτηκε στὸ τεῦχος No 25 τοῦ ANTI
Ἔτσι, λοιπόν, συμφωνῶ «κατ’ ἀρ· ~
(16-8—75), θέλατε νὰ μιλήσετε γιὰ χὴν» μὲ τὰ λεγόμενα τοῦ κ. Θ.
Μάρα (στὸ ἄρθρο του «“Ὀταν
ἕνα ἀπὸ τὰ σοβαρότερα προβλήκουτσαίνουν τὰ πρόσωπα κουματα τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς ζω5
τσαίνει καὶ ἡ θεωρία - Λίγα περὶ
ῆς. Μᾶς λέτε λίγα κι ἑσεῖς γιὰ τὴν
ἑνότητός τῆς Ἀριστερᾶς»; τεῦχος
ἑνότητα τῆς ἀριστερᾶς. Θεωρῶ
25) καὶ συγκεκριμένα μὲ τὸ γεγοὁτι είδικὰ αὐτὸ τὸ θέμα δὲν μπορεῖ νὰ ἐξεταστεῖ ἐπιπόλαια.
νὸς - ποὺ ἐκεῖνος βέβαια δὲν διατυπώνει ἐτσι ἀκριβῶς - ὅτι εἶναι
Θὰ ἦθελα πρῶτα ἀπ’ ὅλα νὰ
πραγματικὰ σπάνιο νὰ άπαλλάγεῖ
τονίσω ὅτι ἐπειδή τὸ ἄρθρο σας
δημοσιεύτηκε στὸ ANTI, σᾶς θέ- κανεὶς ἀπὸ κάθε ἴχνος μεροληπτικότητας καὶ νὰ μὴν ὕποπέσει σὲ
τει ὡς ἐξωκομματικὸ στοιχεῖο.
Δηλαὸἡ εἴσαστε ἀνεξάρτητος καὶ σφάλματα στὴν προσπάθειά του
δὲν δεσμεύεστε ἀπὸ τὴ γραμμὴ
νὰ ἑρμηνέψει τὰ πάντα κάτω ἀπὸ
τσῡ ἑνὸς ἢ τοῦ ἄλλου κομμουνι- . τὸ πρίσμα μιᾶς δοσμένης ίδεολοστικαῦ κόμματος. Αὐτὸ δὲν εἶναι γίας. Πιστεύω ὅμως πὼς > εἶναι
βέβαια κριτική, διότι μποροῦν
τρομερὰ δύσκολο νὰ τραβήξουμε
μιὰ
ξεκάθᾱρη ' g;
κάλλιστα στοιχεῖα ξένα πρὸ τὸ
διαχωριστικὴ
κομμουνιστικὸ κίνημα νὰ εναι
γραμμὴ ἀνάμεσα στὴν γὁιπλὴ συμ- ' Ἰ

ΤΟ ΠΙΟ ΝΞΟ ΤΟ ΠΙΟ ΜΑΧΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΝΑ {TA ΠΕῬΙΓΠΕΡΑ
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Παρτσαλίδη, πού σὰν γενικὸς
γραμματέαςι τοῦ ΕΑΜ Ἑλλάδος
ἐχεις ὑπογράψει ὅλες τὶς συμφωνίες ποὺ ἁλυσόδεσαν αὐτὸν τὸν
ἥρωα έλληνικὸ λαόὲ Ναί... ἐσεῖς οἱ
παλιοὶ κομμουνιοτὲς τῆς ΚΕ τοῦ
KKE, μὲ τὰ λάθη σας, μᾶς παραδώσατε στὰ χέρια μιᾶς χούφτας
ἀντίδρασης δεμένους καὶ μᾶς
έσερναν κατὰ χιλιάδεςστὶς φυλακὲς καὶ στὰ ξερονήσια ὁλόκληρες
δεκαετίες. Στεκόμασταν παλληκαρίσια μπροστὰ στὰ βασανιστήρια καὶ στὰ ἐκτελεστικὰ ἀποσπάσματα καὶ μεῑς καὶ τὰ παιδιά μας.
Πολλοὺς μᾶς συκοφαντήσατε γιὰ
προδοσία, καὶ ὅσοι ἀντέδρασαν
στὴν κατὰ μέτωπο μάχη τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ στὸν ἐμφύλιο πόλεμο τοὺς συκοφαντήσατε
γιὰ δειλία καὶ τοὺς έκτελέσατε.
Παράδειγμα καὶ στίγμα θὰ μείνει
ἡ συκοφαντία γιὰ προδότη τοῦ
Ξὲἔξέόὲῖῗιῖεᾘῖῗᾶἓῖιῗῖἕραῗὲἑ
τὸ Ζαχαριάδη, μᾶς «πείσατε» ὅτι
ὁ Πλουμπίδης δὲν έκτελέστηκε
καὶ ότι φυγαδεύτηκε στὴν Ἀμερίx.
ηΣύνῐροηυι. στί) κόμμα στὴν
Κατοχὴ ὁ λαὸς τοῦ ἔβαλε φωτοστέφανο, ἀλλὰ ἐσεῖς τὸ τσαλαπαΓ κλόρη Δοντοπούλου - Ροζάκη τήσατε, τὸ ἀφαιρέσατε, καὶ τοῦ
φορέσατε κουκούλα μὲ δύο τρύπες, ἡ μία νὰ βλέπει τὸν Φλωράκη
καὶ ἡ άλλη τὸν Δρακόπουλο.
Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ τοῦ ἀχτιὸικοῦ Αὐτὸ ποὺ γράφω γιὰ τὸ κόμμα,
Γ ραμματέα τοῦ ΚΚΕ 1942 καὶ
έχω καὶ ἐγὼ τὴν εὐθύνη γιατὶ σὰν
καπετάνιου τοῦ Ἀρχηγείου τοῦ
γραμματέας τῆς ἀχτιδικής ἔστειλα
ΕΛΑΣ, τμήματος Χορτιάτη,
καὶ ἐγὼ πολλοὺς στὶς φυλακὲς καὶ
Καπετὰν Λεωνίδα.
στὰ ξερονήσια καὶ πολλοὶ ἀπ’ αὐτοὺς δὲν γύρισαν στὰ σπίτια τους.
Πρὶν άρχίσω νὰ γράψω τὸ Σύντροφοι τότε μᾶς πίστευαν,
γράμμα αὐτό, ζητῶ ταπεινὰ ου-. έδιναν τὴ ζωή τους γιὰ μᾶς, τώρα
δὲν μᾶς πιστεύουν καὶ ἔχουν δίγνώμη ἀπὸ τὶς χιλιάδες χαροκαμένες μάνες, τὶς χιλιάδες γυναῖκες κιο, ἐχουν δίκιο σύντροφοι Δρακόπουλε καὶ Φλωράκη, μαλώνετε
καὶ τὰ ὀρφανὰ ποὺ ἄφησαν πίσω
_ 101); οί δεκάδες χιλιάδες ἀγωνι- μεταξύ σας ποιὸς θὰ φάει ποιόνέ
Δὲν μαλώνετε μὲ τὸν Γερμανὸ
στὲς ποὺ έπεσαν στὸν ἄνισο
δίοικητὴ ὅπως ὁ «ΧΑΖΟΣ» Ναἀγῶνα τῆς λευτεριᾶς καὶ τῆς τιμῆς, γιὰ μιὰ Ἐλλάδα λέφτερη, χα- πολέων Σουκατζίδης, ποὺ ὁ Γερμανὸς ἥθελε νὰ τοῦ χαρίσει τὴ
ρούμενη καὶ εὐτυχισμένη, χωρὶς
ζωή, ἀλλὰ αὐτὸς ἀρνήθηκε, γιατὶ
μίση καὶ πάθη.
Ἔδωσαν τὴ ζωή τους τραγου- τὴ θέση του θὰ τὴν έπαιρνε ἄλλος
δώντας μπροστὰ 016 έκτελεοτικὰ κρατούμενος.
ἀποσπάσματα τῶν καταχτητῶν Ναί, σύντροφοι, 6 Σουκατζίδης
ζκαὶ τῶν λακέδων τους. Αὐτοὺς ἔκανε παζάρια στὸν θάνατο, όχι
τοὺς ἥρωες νεκροὺς σκυλεύομε
παζάρια γιὰ δόξα, ὄχι παζάρια
ἐμεῑς οἱ ζωντανοί. Ἐμεῑς ποὺ θέγιὰ καριέρα. Ναί, κύριοι, εἷστε
λουμε νὰ γωρτάσουμε σήμερα τὰ
ςεεεέεῗξιςξνεεετεειὲ
κίνημα, ὅπως τὸ θέλει τὸ κόμμα,
34 χρόνια τοῦ ΕΑΜ, 1101‘) μέχρι
τὸ κόμμα καὶ τὶς ἀρχές του τὶς
σήμερα συκοφαντοῦσε ἡ ξένη καὶ
προσαρμόζετε ὅπως θέλετε ἐσεῐς
ντόπια ἀντίδραση μὲ ὅλα τὰ μέσα,
τὸ ΕΑΜ αὐτὸ ὅλου 101') ἑλληνικοῦ καὶ ὁχι ὅπως πρέπει. Ἔτσι καὶ
τώρα στὴ γιορτὴ τοῦ ΕΑΜ, τὴ θέλαοῦ, θέλομε νὰ τὸ ’κάνουμε δικό
λατε 016 μέτρα τὰ δικά σας. "E!
μας, 611 16 κάναμε μόνο έμεῑς, οί
μέχρι έδῶ. Σταματήοτε τὸ κυνη11311531311390.1511
γητό, ποὺ εἶναι καταστροφικό.
λαοῦ, 1101‘) 16 γέννησε καὶ τὸ
Ἐκανε κάτι καλὸ τὸ κόμμα στὴν
θέριε ε, ἑνὸς περήφανσυ λαοῦ,
κατοχή, ένωσε τὸν έλληνικὸ λαό,
ποὺ ε ε ὁχι στὴν πείνα, ὁχι στὴν
έπιστράτευση, ὰψηφώντας τὰ καὶ τὸν παρέδωσε σὲ σᾶς καὶ τὸν
· τὰνκς ποὺ τὸν τσαλωτατσῦσαν. κάνατε κομμάτια.
Ἐτσι καὶ σεῐς, σύντροφοι, σὴ- ' Μπορεῐτε, κύριε Δρακόπουλε
μερα τσαλαπατήσατε δλον αὐτὸ καὶ κ. Φλωράκη, νὰ τὰ μετρήσετες
“. τὸν ,ἥρωα ἑλληνικὸ λαό. Τσαλα- Ἀπαντῶ ἐγὼ δχι. Γιατὶ ἂν 11110πατήσατε τὶς χιλιάδες τῶν νεκρῶν ρούσατε νὰ τὰ μετρήσετε, δὲν Où
γιορτάζονταν
πολλὰ
EAM
παρὰ
ποὺ ἔδωσαν τὴ ζωή τους γι’ αὐτὸν
μόνο ἕνα. Γιατὶ Eva ἦταν.
τὸ μεγάλο ἀγώνα 1101‘) λέγεται
Ἐθνικὴ Ἀντίσταση. Ναί, σύν2 7- 9-1 975
Μιχάλης Καρατσώρης
m: Ἥἕέ 4123213313:
φεροντολογία καὶ τὴν ήθελημένη
τύφλωση, ἀφενός, καὶ στὴ μεθοδολογία ἢ τὴ στρατηγικὴ ποὺ διαμορφώνεται κάτω ἀπὸ τὴν πίεση
ἑνὸς ἐξαιρετικὰ πολύπλοκου συσχετισμοῦ δυνάμεων (σὲ ἐθνικὸ
ἀλλὰ καὶ σὲ διεθνὲς ἐπίπεδα),
ἀφετὲρου. Ὁ τρόπος μὲ τὸν όποῐο
μπορεῖ κανεὶς νὰ προσεγγίσει τὸ
πελώριο αὐτὸ θέμα εἶναι ἡ σοβαρὴ καὶ βαθιὰ μελέτη ὅλων τῶν
σχετικῶν προβλημάτων, ἡ ἀνοιχτὴ
συζήτηοη, 6 διάλογος, ἡ καλόπιστη κριτική καὶ ἡ αὐτοκριτική.
Ὅπως καὶ νά ’χει τὸ πράγμα, δὲν
μπορῶ βέβαια νὰ δεχτῶ ὅτι π.χ. ὁ
πρόεδρος τῆς ΕΔΑ Ἠλιοῦ ἀπορρίπτεται ἁπλὰ καὶ μόνο ἐπειδὴ
ἔκανε σφάλματα ἢ γιατὶ ἔχει τὸ
σθένος νὰ τὰ ἀποκαλύπτει, ἢ 611 6
Λεωνίδας Κύρκος δέν κάνει ἀνάλυση τοῦ «παγκόσμιου πολιτικοοικονομικοῦ χώρου» (στὸ μνημονευόμενο ἀπὸ τὸν κ. Μάρα ἄρθρο
του) ἐπειδὴ δὲν μπορεῐ ἢ ἐπειδὴ
δέν θέλει, καὶ ὅτι ἐτσι ἢ ἀλλιῶς
ῗέῡοὲῗὲἒίῗὲῗὰἔίοὲἓᾶιῗή έῗιῖἑῖῦ
ναμώνει τὸ πρόβλημα 11111611101190σανατολίζει τὸν προβληματιζόμενο.

Μπαρτζώτα, Στρίγκο, Γιάννουγ
καί ἑσένα παραπάνω σύντροφα

(Λεωνίδας) Io; ἀντάρτης
τοῦ ἀρχηγείω Χορτιάτη

Ἀγαπητό AN TI
Στὸ τεῦχος 24 (0.52) δημοσιεύτηκε μιὰ ἐπιστολὴ τοῦ κ. Ἀντώνη
A. Ζώη γιὰ τὸν έλληνικὸ τύπο,
Κατηγορεῐ τὸν ἡμερήσιο καὶ
περιοδικὸ τὺπο ποὺ δημοσιεύει
ἄρθρα μέ δῆθεν πρωτότυπες ἢ
ἐπαναστατικές ἀπόψεις ἀλλὰ
ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ. Εἰς ἑπίρρωσιν
τῶν ὅσων λέει, ἐπικαλεῖται δυὸ
ἄρθρα. Ἕνα τῆς Καθημερινῆς κι
ἕνα τοῦ ANTI. Ἐπειδὴ οτὴν
περίπτωοη ,τοῦ περιοδικοῦ ἀναφέρεται ἐπώνυμα σὲ μένα καὶ εἰδικὰ στὸ ἄρθρο μου γιὰ τὴ γυναίκα καὶ τὶς σχέσεις τῶν δύο φύλων, σοῦ στέλνω αὐτὴ τὴν ἐπιστο-

τα. K1 ἐπιφυλάχτηκα σύντομανὰ
δώσω ἐκτεταμένα καὶ 600 16 δυνατὸν πιό ὁλοκληρωμένα τὰ συμπεράσματά μου σὲ βιβλίο.
Δὲν ἰσχυρίστηκα πὼς κατέχω
τὴν πᾶσαν ἀλήθεια καὶ τὸ ἀλάθητο. Ἀντίθετα, δήλωσα πὼς προβάλλω μιὰ νέα ἑρμηνεία. Αὐτὴν
έχει κάθε δικαίωμα, 6 κ. Ζώης καί
ὁποιοσδήποτε ἄλλος, νὰ τὴν ἀντικρούσει συνολικὰ ἢ ἐν μέρει, συγκεκριμένα καὶ με ἐπιχειρήματα.
”Οχι μὲ ἁφορισμοὺς καὶ εἰρωνείες
καὶ ἀναπόδεικτους ἢ 616910101);
χαρακτηρισμούς. Γιατὶ αὐτὸ εἶναι
τακτικὴ κυριολεκτικὰ ΒΟΝΝΕ
POUR L'ORIENT.
Προτείνω στὸν κ. Ζώη νὰ γράψει ἀπαντητικὸ ἀναιρετικὸ ἃρ990. Ἔτσι προωθοῦμε τὸ διάλογο
καὶ τὸν τοποθετοῦμε σὲ πολιτισμένο ἐπίπεδο, ἐνῶ παράλληλα
βοηθᾶμε οὐσιαστικὰ τὸν ἀναγνώστη νὰ πληροφορηθεῖ, να κρίνει
πιὸ ὑπεύθυνα καὶ ν’ ἀνεβάσει τὸ
ἐπίπεδό του. Τὸ γράμμα αὐτὸ
συνεπῶς δὲν ἀποτελεῖ ΑΚΟΜΑ
ἀπάντηση στὸν κ. Ζώη. Γιατὶ
ἁπλούστατα δὲν ξέρω τὶς ἀπόψεις
του καὶ ἀγνοῶ τί πρέπει νὰ ὑπερασπιστῶ. Θ’ ἁπαντήοω μονάχα σὲ
ἀπόψεις, ὂχι σὲ χαρακτηρισμούς.
Στὸ τεῦχος No 24(2 - 8 - 75, 0.
52) δημοσιεύτηκε ξανὰ μιὰ εἰρωνικὴ ἐπιστολὴ τῆς Δίδας ἢ Κυρίας
Μαρίας Δουλῆ. Πάλι 016 ‘13610
στὺλ τῆς ἀφ’ ὑψηλοῦ εἰρωνείας,
ἀλλὰ μὲ μιὰ διαφορά, Εἶναι κακόβουλη γιατὶ ἀποδίδει 016 περιοδικὸ ἀξιολογήσεις, ὅσον ἁφορᾶ
έμένα, ποὺ δὲν τὶς έκανε, Ἁπλῶς
ἐκείνη (;) τὶς κάνει καὶ μετὰ τὶς
κολλᾰ μὲ εὐκολία 016 ANTI. T6
θέμα ἴσως παρέμενε έκεί ἂν δὲν
ὑπῆρχε ἕνα ζήτημα οὐσίας, Κι
αὐτὸ βασικὰ ἀφορᾶ τὸ περιοδικό,
τὴ διεύθυνση καὶ τὴ συντακτική
του ἐπιτροπὴ. Μέχρι χτὲς ἤμουν

Κατ’ ἀρχὴν ἀντιπαρέρχομαι
μιὰν εἰρωνικὴ μπηχτὴ ποὺ κάνει
ἐναντίον μου γράφοντας σὲ παρένθεση μὲ θαυμαστικὸ 016 τέλος
«ὅτι κάτι τοῦ λέει τὸ ὄνομά μου»
καὶ μπαίνω κατ’ εὐθεῖαν 016 θέμα. ‘H ἐπιστολή του κλείνει μ’ ένα
θαυμαστικὸ ἐπιφώνημω «Φτωχὸ
ἑλληνικὸ Πνεῦμα, πάντα ταπεινωμένο καὶ πάντα πρόθυμο γιὰ
νέα πηδήματα». Καὶ σ’ ἄλλο σημεῐο ἀναφέρεται οὲ ἀπόψεις πού,
παρ’ ὅλο ποὺ εἶναι ξεθυμασμένες
0τὴ Δύση, έντούτοις εἶναι καλὲς
γιὰ τὴν Ἀνατολή.
Βρίσκομαι σὲ τέλεια ἀδυναμία
ν’ ἀπαντήσω στὸν κ. Ζώη. Γιατὶ
ἐνῶ ξεκινάει μ’ ένα «δυτικὸ»
πνεῦμα, μὲ τὴν έννοια ὅτι πρέπει
νὰ συζητᾶμε ἐπὶ τῆς οὐσίας τῶν
πραγμάτων καὶ ὄχι νὰ δημιουργοῦμε μὲ τὸ ἀζημίωτο ἐντυπώσεις
ἑκτοξεύοντας μὲ αὐταρέσκεια καὶ
αὐτάρκεια εἰρωνικοὺς χαρακτηρισμοὺς καὶ περιφρονητικὲς διατυπώσεις, τελικὰ έξαντλεῖται σ’
αὐτά. Συγκεκριμένα κ. Ζώη, συμφωνῶ πὼς ἕνα ἄρθρο πρέπει νὰ
γράφεται ΥΠΕΥΘΥΝΑ, Καὶ
ὑπεύθυνα σημαίνει πρῶτα καὶ
κύρια ME ΓΝΩΣΗ. Αὐτὸ φυσικὰ ·μέλος τῆς συντακτικής ὁμάδας.
Ἀπὸ λόγους δεοντολογίας θὰ
δὲν σημαίνει πὼς τὰ συμπεράἔπρεπε νὰ γνωρίζω ὅτι δημοσιεὺσματα ποὺ βγάζει 6 συντάκτης
τοῦ ἄρθρου ἢ 6 συγγραφέας ἑνὸς
εται μιὰ ἐπιστολὴ ποὺ μὲ ἀφορᾶ,
ὥστε νὰ ἔχω τὴ δυνατότητα νὰ
βιβλίου εἶναι κατ’ ἀνάγκην άλάνθαστα ἢ γενικῶς ἀποδεκτά. Δὲν
ἀπαντήσω τὴν ἴδια στιγμὴ που
συμφωνῶ ὅμως πὼς μπορεῑτε νὰ
”δημιουργεῖται μιὰ ἄλφα ἐντύἁντικρούετε ἕνα ἄρθρο μὲ εἰρωνι- πωση στὸν ἀναγνώστῃ. καὶ ὂχι νὰ
κοὺς ἀφ’ ὑψηλοῦ χαρακτηρισμοὺς 16 πληροφοροῦμαι κατόπιν ἑορτῆς σὰν νά ’μουν ξένος. Αὐτὸ ἴσως
γιατίε 1) Δὲν ξέρω (καὶ φυσικὰ
δέν ἀφορᾶ τόσο τοὺς ἁναγνῶστες,
δὲν ξέρουν καὶ οἰ ἀναγνῶοτες)
ἂν δὲν ὑπῆρχε μιὰ σοβαρότατη
ποῦ διαφωνεῐτε, τί θεωρεῖτε λάθος ἢ ἀκόμα καὶ γελοίο καὶ κατὰ
ὑποψία δική μου. ”Οτι δηλ. τὸ
πρόσωπο μὲ τὸ δνομα Δουλή Μασυνέπεια ποιὸ εἶναι τὸ όρθό. 2)
Δὲν ξέρω ποιὲς εἶναι οἱ δικές σας
ρία εἶναι ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ. Ζήτησα
ἀπόψεις καὶ ποιὰ τὰ ἐπιχειρήματά σας. 3) Μοῦ στερείτε τὸ δικαίωμα ν’ ἀπαντήσω οὐσιαστικά,
ἀντικρούοντας τὶς δικές σας θέσεις, νὰ ὑπερασπιστῶ τὶς ἀπόψεις . “
μου ἢ νὰ διευκρινίσω σημεῖα ποὺ
τυχὸν δόθηκαν έλλιπτικὰ ἢ παρανοήθηκαν. Ἀκόμα καὶ ν’ ἀποδεχτῶ δικά σας ἐπιχειρήματα ἐφ’
ὅσον μὲ πείσουν γιὰ τὴν ὀρθότητά Α
τους (ἐξάλλου αὐτὴ εἶναι ἡ οὐσία
(ἱδισίτερα) FIA ΟΛΟΥΣ
μιᾶς καλόπιστης συζήτησης). Καὶ
ΣΕ 25 ἡμέρες
4) M’ αὐτὸν τὸν τρόπο ΑΡΝΕΙ50 μαθήματα
ΣΘΕ τὸ διάλογο, τὸν ἀποφεύγετε
καὶ τὸν καταργεῖτε. ,
(εἰδική μέθοδος-Ι
Ὅσα ἔγραψα ἐκφράζουν, 016
ἀπὸ ᾰριοτο καθηγητή
πλαίσια ἑνὸς σύντομου ἄρθρου,
ὁριομένες ἀπόψεις καὶ πορίσματά
802.728 - 633.881
μου, ὕστερα ἀπὸ πολύχρονες μελέτες. Σκοπὸ εἶχαν νὰ θέσουν τὸ
πρόβλημα καὶ όρισμένα ζητήμα-

ΙΤΑΛΙΚΑ

ἐπίμονα να πληροφορηθῶ ποιὰ
εἶναι, να δῶ τὸ φάκελο τῆς ἐπιστολῆς της καί νὰ μάθω τὴ διεύΗυνσή της. Ὁ Ἐκδότης τοῦ περιοδικοῡ δὲν μου ἔδειξε τίποτε ἀπ’
αὐτά. Εἷδα μόνο ἕνα φύλλο χαρτὶ
δημοοιογραφικὸ (γιατί ἄραγε;)
καὶ τὴν ἐπιστολὴ γραμμένη πρόχεῖρά με μολύβι. “Av εἶναι δυνατὸν να στὲλνεται ἓτσι μιὰ ἐπιστολή. Ἀλλὰ άπὸ πλευρᾶς οὐσίας,
ἕνα περιοδικὸ ΠΟΤΕ δὲν δημοσιεὐει ἑπιστολες ποὺ θίγουν πρόσωπα, ἐφ’ ὅσον δὲν εἶναι ἐπώνυμες καὶ μὲ ὸιεύθυνση, ὥστε ὁ
ἀποστολέας ν’ ἀναλαμβάνει τὴν
εὐθύνη τῶν γραφομένων. Καλῶ
τὴν (;) Μαρία Δουλή νὰ μὲ διαψεύσει.

Ἀνὸρεας Λεντάκης
(Di/101 τοῦ «ANTI»
Ἀπαντώντας στὴν πρόσκληση
τοῦ περιοδικοῡ, σᾶς στέλνω τὸ
σχετικὸ έρωτηματολόγιο συμπληρωμένο, ὥστε νὰ βοηθηθεῖτε στὴν
ἁποδελτιοποίηοη.
Παράλληλα θάθελα νὰ ὲκφράσω με’ρικὲς ἀπόψεις μου σχετικὰ μὲ τὸ περιοδικό. Ι _
Τὸ «ANTI» ὑποτίθεται ὅτι εἷναι ἕνα πολιτικὸ περιοδικὸ ποὺ
ἀνήκει στὸν ἀριστερὸ χῶρο μὲ εὐρεία ἔννοια. Κι ὅμως στὴν ὕλη τοῦ
περιοδικοῠ ἐλάχιστα ἢ καθόλου
περιλαμβάνονται θέματα ποὺ
ἀφοροῦν τὸ KKE. "000 «δογματικὸ» κι ἂν (ὑποθέτω) τὸ θεωρεῖτε, δὲν μπορεῖτε νὰ ἀγνοήσετε ὅτι
ἄσχετα μὲ τὰ λάθη ἢ ἐγκλήματα
τοῦ παρελθόντος, τὸ κόμμα αὐτὸ
διαθέτει σὲ μεγάλο ποσοστὸ 69γανωμένη νεολαία, ποὺ με τὴ δημιουργική της προσπάθεια πολλὰ
κακὰ μπορεῖ να διορθώσει μέσα
στὸ κόμμα αὐτό. Δὲν πρέπει νὰ
ξεχνᾶτε ὅτι τὸ ΚΚΕ εἶναι τὸ δεύτερο - μὲ πρῶτο τὸ ΠΑΣΟΚ - σὲ
νεολαία κόμμα.
‘H τακτικὴ τῆς παρασιώπησης
σχετικὰ μὲ τὸ ΚΚΕ δὲν μὲ βρίσκει
καθόλου σύμφωνο.
Ἔρχομαι τώρα στὸ ΠΑΣΟΚ.
Ἠ «κριτική» δὲν πρέπει νὰ ξεπερνάει τὰ ὅρια τῆς καλοπιστίας.
Φτάσατε στὸ σημεῑο νὰ χαρακτηρίσετε «ἀφελῆ» τὸν Πρόεδρο τοῦ
Κινήματος Ἀνδρέα Παπανδρέου
(τεῠχ. 25) σχετικὰ μὲ τὴν κατάθεσή του στὴ δίκη τοῦ Ἐφετείου,
ὅταν ὅλοι μ’ ἓνα στόμα παραδέχτηκαν ὅτι ἡ κατάθεσή του
ὑπῆρξε ἐκπληκτικὴ σὲ ὕφος καὶ
ἀποκαλύψεις. Ἀκόμα καὶ οἱ
χουνταῖοι παραδέχτηκαν ὅτι ὁ
AIL ἦταν δ καλύτερος. Καὶ ἔρχεσθε ἐσεῖς νὰ τὸν χαρακτηρίσετε...
ἀφελήέ Ἔχω να σᾶς κάνω μιὰ
ἐρώτησηῑ Ἔχετε νὰ ὑποδείξετε
σήμερα στὴν Ἑλλάδα πιὸ προικισμένο πολι,τικό; “Av ναί, νὰ τὸ
πράξετε ἀμέσως. “Av ὅμως ὅχι,
ποιὰ δεοντολογία σᾶς δίνει τὸ δικαίωμα νὰ τὸν χαρακτηρίζετε
άφελή;
Καὶ τί «σύμπτωση» στὴ μεταχείριση τῶν δύο ἀριστερῶν κομμάτων πάνω στὰ ὁποῖα στηρίξει δ
τόπος τὶς ἐλπίδες τουέ Τὸ ἕνα τὸ
ἀγνοεῖτε τελείως («61111011901111.6mm»). T0 ἄλλο τὸ ἀναφέρετε
μόνο γιὰ να τὸ κατηγορήσετε,
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Καί, ἀντίθετα, ἀσχολεῖσθε μὲ
τὴν «ἀνανεωτικὴ παράταξη», δηλαδὴ τὸ ΚΚΕ τὸ λεγόμενο «έσωτερικοῡ», στὸ ὁποῖο παρέχετε
πολλες εὐκαιρίες, ἀλλὰ ...βλέπετε... δὲν σᾶς βοηθάει ἐκεῖνοέ
"Av θέλετε νὰ θεωρεῖται τὸ
«ANTI» περιοδικὸ τῆς πλατιᾶς
ἀριστερᾶς, τότε νὰ παρέχετε ἴσες
εὐκαιρίες 0‘ ὅλα τὰ κόμματα της.
Παραπέραῑ
Τὸ ὅλο περιοδικὸ ἔχει μιὰ
«διανοουμενίστικη» ἐμφάνιση,
τέτοια ποὺ ἡ προσπάθεια όρισμένων ἀρθρογράφων γι’ αὐτὸ φαίνεται καθαρὰ στὸ γράψιμό τους.
Τὸ θέμα δὲν εἶναι νὰ περιπλέξουμε τὰ προβλήματα, ἀλλὰ νὰ τὰ
ἁπλοποιήσουμε. Αύτό, βέβαια, ἂν
θέλετε να συμβάλετε - πιστεύω
ναὶ - στὴν προσπάθεια ἀνόρθωσης τοῦ προοδευτικοῠ μας χώρου,
μιὰς καί, κατὰ γενικὴ παραδοχή,
βρισκόμαστε σε ἐποχή ἀνακατατάξεων.

Σημ.; Δὲν θεωρῶ τὴν παροῦσα
μὴ δημοσιεύσιμη.
Μπάμπης Matti/£22311; Φοιτητὴς
Νομικῆς

FIA ΤΗΝ «AAAH» NEOA‘AIA.
Στὸ τεῦχος 15 (ἡμ. Σάββατο
22-3-75) καὶ συγκεκριμένα στὸ
619690 «ME ΤΟΥΣ ΚΑΗΜΟΥΣ
ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ»
ἀναφέρεσθε γιὰ τὰ πηγαδάκια τῆς
Ὁμόνοιας σὰν μιὰ τοποθεσία
HYDE PARK, ὅπου οἰ συζητήσεις
εἶναι ἀποκλειστικὰ γιὰ ποδοσφαιρικὰ θέματα. Παραθέτει μάλιστα 6 συνεργάτης Ν.Α. μιὰ μαγνητοσκοπημένη συζήτηση περὶ
ποδοσφαιρικῶν Θεμάτων.
Ὀφείλω νὰ διαφωνήσω μ’ αὐτὴ
τὴν εἰκόνα ποὺ ὃίνει 6 Ν .A. ὅσον
ἀφορᾱ τὰ θέματα συζητήσεων.

Εἶμαι τακτικὸς έπισκέπτης οτὰ
«πηγαδάκια» (κάθε βραδυ σχεδόν), Οἱ ποδοσφαιρικὲς συζητήσεις δίναν καὶ παῐρναν ἐπὶ δικτατορίας. Σήμερα ὅμως τὰ θέματα
ποὺ συζητιόνται εἶναι πολιτικά.
Oi ποδοσφαιρικὲς συζητήσεις
γίνονται σποραδικὰ καὶ σὲ πηγαδάκια ἀπομονωμένα καὶ ὀλιγάριθμα.
Ἡ ἀλλαγὴ αὐτὴ ἐγινε συγκεκριμένα στὶς 20 τοῦ Ἰούλη, ὅταν
έκαναν οἱ Τοῦρκοι τὴν ἀπόβαση
στὴν Κύπρο. Τότε οἱ πρῶτες συζητήσεις ἧταν γιὰ θέματα στρατιωτικῆς ἀμύνας σε περίπτωση πολέμου μὲ τὴν Τουρκία. Ἀπὸ τότε
τὰ πολιτικὰ θέματα ἄρχισαν νὰ
ὑπερισχύουν τῶν στρατιωτικῶν.
Σήμερα, νομίζω, ὅτι ἐνδείκνυται, ένας ποὺ θέλει νὰ μορφωθεῖ
πολιτικά, νὰ κατέβει στὴν Ὁμόνοιαῑ μπορεῑ ν’ ἀκούσει έκατὸ
γνῶμες μέσα σὲ μισὴ ὥρα...

Φεύγοντας θά ’χει βγάλει μερικὰ συμπεράσματα.

TO KKE ὲσ. ΚΑΙ Η OYPA ΤΗΣ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
Ἀγαπητὸ ANTI
Ἀπαντώντας σε σχόλιό σας στὴ
στήλη «ἀντιθέσεις» τοῦ τεύχους
23 (5.7.75) σχετικὰ μὲ τὶς.«δυσἀρεστά έκπληκτικὲς καὶ περίεργες» δηλώσεις τοῦ A. Παπανδρέου στὴ Λάρισα γιὰ τὰ ΚΚΕ,
θᾶθελα να βάλω μερικὰ ἐρωτήματα στὴν ἡγεσία τοῦ ΚΚΕ
(ἐσωτ.), μιὰ καὶ ἢμουνα μέχρι
πρόσφατα ὁπαδός του. Τὸ ΚΚΕ
τὸ ἀφήνω στὴν μπάντα γιατὶ έτσι
κι ἀλλιῶς δὲν καταδέχεται ν’
ἀπαντήσει ἀκόμα καὶ στόν ...Ἀντρεα.
Σίγουρα ἡ «κριτική» τοῦ ’Avδρέα στὴ Λάρισα γιὰ τὰ KKE
ἦταν ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου καὶ
μᾶλλον ζημιὰ προκάλεσε στὸν ἤδη
κομματιασμένο χῶρο τῆς Ἀριστερᾱς, στὶς κρίσιμες αὐτὲς ὠρες,
‘O θαυμαστὸς κόσμος τοῦ Σάββα
ἀνυπόμονα περιμένει τέτοιες
«κριτικὲς» γιὰ νὰ τὶς χρήσιμοποιήσει ὃποτε, ὅπως καὶ ὅπου θέλει, κατὰ τὸ γνωστὸ ρητὸ τῆς Νέας
“Ὀμως, μιὰ ἀπ’ τὶς έπόμενες μέρες ἡ Αύγή, θέλοντας ν’ ἀντικρούσει τὴν κριτική τοῦ AIL, ἆρχισε νὰ δημοσιεύει σε συνέχειες
ἀφορισμούς, γιὰ τὸ πρόσωπό του,
ἀποφεύγοντας μιὰ σοβαρὴ πολιτικὴ έκτίμηση τῆς μέχρι τῶρα
δουλειᾶς τοῦ ΠΑΣΟΚ στὸν έλληνικὸ χῶρο, καὶ προβάλλοντας βασανιστικὰ τὴν περίφημη Ἀντιδικτατορική της Ἑνότητα - τὸ μαγικὸ κλειδὶ ποὺ μπαίνει παντοῦ ἃς κάνει τὸν κόπο ν’ ἀπαντήσει σὲ
μερικὲς ἀπορίες ποὺ ἡ γενικὴ n'oλιτικὴ τοῦ κόμματος ποὺ ἐκφράζει έχει δημιουργήσει στὸν κόσμο
ποὺ δὲν ἓχει σχέση οὔτε με τὸν
Ἀντρέα, οὔτε καὶ μὲ τὸ κόμμα
του.
Καὶ πρῶτα ἀπ’ ὅλα μὲ τὴν ’Avτιδικτατορικὴ Ἑνότητα, ποὺ τόσο

καὶ τὸ Κόμμα του. Μήπως τελικὰ · Α
ἡ πράξη ἀποδείχνει πως τὸ ΚΚΕ
(ἐσωτ.) βαδίζει σίγουρα τὸ δρόμο
ποὺ τοῦ χαράζει ἡ ἀστική τάξη;
Περνάω στὸ συνδικαλιστικό.
Καὶ ἐκεῖ τὰ πράγματα εἰναι πολὺ
ἄσκημα. cH πτώση τοῦ «Δημοκρατικού Ἀγώνα» στὶς ἐκλογὲς
για τὴν ΕΦΕΕ ἧταν ἕνα ἀποφασιστικὸ χτύπημα στὴ μέχρι τώρα
στάση του στοὺς μαζικοὺς χώρους, ὅπου σε πολλὲς περιπτώσεις
ἀποδείχνονταν «βασιλικότερος
τοῦ βασιλέως». Βέβαια δεν πρέπει
νὰ παραβλεφθεῖ ἡ τόσο ἀποδοτικὴ ἀλλὰ καθαρὰ περιστασιακὴ
συνεργασία τῶν συνδικαλιστικῶν
οργανώσεων τοῦ ΠΑΣΟΚ καὶτοῦ
KKE, σε βάρος τῶν ἄλλων προοδευτικῶ,ν ὀργανώσεων. Πάντως,
γενικὴ καὶ διάχυτη εἰναι ἡ ἐντύτιωση στοὺς μαζικοὺς χώρους ποὺ
ἔχει ἀφήσει δ Δ.Α. μέχρι τώραῑ
εμμονὴ στὰ λόγια, ἁδράνεια στὶς
κινητοποιήσεις, χλιαρὴ ἀντιμέτωπιση τῆς πολιτικῆς τῆς κυβέρνησης Καραμανλῆ καὶ τῶν περὶ αὐτὴ
χουντικῶν στοιχείων (Γκίκας,
Ἀβέρωφ) - ἂν καὶ ὃεν ἀνήκουν
«ῑτὸ «ἀντιδικτατορικὸ τμῆμα τῆς .
0651615»- έλλειψη αὐτοπεποίθησης
καὶ στιβαρῆς ὀργάνωσης κλπ.
"000 γιὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ Δημοκρατικοῦ Ἀγώνα θυμίζουν έντονα
...σοσιαλδημοκρατικὲς μεταρρυθμίσεις στὸ στύλ... κέφι καὶ χαρά.
Στὸν εὐρύτερο συνδικαλιστικὸ
χῶρο, τὸ AEM στὶς έκλογὲς τῶν
ἐργατικῶν κέντρων κατεβαίνει μὲ
-πλατὺ κοινὸ ἀντιδικτατορικὸ
μέτωπο»,Σὲ κάποιο ἑργατικὸ κέντρο στὴ Θεσσαλία τὸ ΚΚΕ έσ.
συμμετέχει καὶ με ὑποψήφιο
«ἀνεξάρτητο» ποὺ ψηφίζει ὅμως
Καραμανλῆ. Εἶναι σίγουρο ὅμως ;
τὸ ΚΚΕ έσ. πὼς μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο
ἐκφράζει καὶ προωθεῖ τὰ συμφέ- ι
ροντα τῆς ἐργατικῆς τάξης ποὺ _._
θέλει ν’ ἀντιπροσωπεύει;
Ἀλλὰ πέρα ἀπ’ τὴν ἐξωκοινο- ,

πολὺ διατυμπανίζουν χωρὶς νὰ, βουλευτική δραστηριότητα, ποὺ

εἶναι σίγουροι ἀκόμα γιὰ τὸ ποῦ
πρέπει νᾶναι τὸ κύριο πεδίο ἀνα·
ἀρχίζει καὶ ποῦ τελειώνει. Καὶ ὅχι φορᾶς στὴ ὃράση μιᾶς προοδευτιμόνο αὐτό, ἀλλὰ ἀκόμα δὲν ἔχουν κῆς πολιτικῆς ’δύναμης τὸ ΚΚΕ
πετύχει κοινὴ πλατφόρμα μὲ τὴν
ἐσ. ὑστερεῖ καὶ μέσα στὴ Βουλὴ «ἀντιδικτατορικὴ δεξιά», καὶ οὔτε συγκρίνοντάς το μὲ τὸ ΠΑΣΟΚ.
πρόκειται, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει τέἈλήθεια, πόσες φορὲς 6 Δρακόγ
τοιο πράγμα, παρὰ μόνο δεξιὰ μὲ
πουλος ἢ ὁ Κύρκος - 6 κ. Ἠλιοῦ
ιϊτυχῶς γιὰ τὸ ΚΚΕ ἐσ. ἀνήκει
πολλὰ πρόσωπα λόγω ἱστορικῶν
ἀλλοῦ - μιλήσανε τόσο μαχητικὰἸ
περιστάσεων. Πάλι καλὰ ποὺ δὲν
καὶ τόσο ἀνοιχτὰ γιὰ τὸν ἰμπεριαὑπάρχει καὶ «προλεταριακὴ δελισμὸ καὶ τὶς μορφές του στὴ
ξιά». Ἀς μᾶς ποῦν λοιπὸν τί
κατάφεραν μέχρι τώρα μὲ τὴ συμ- χώρα μας, τὸ NATO, τὴν ΕΟΚι
(τῶν μονοπωλίων) καὶτοὺς φα
μαχία τους αὐτὴ μὲ τὴ δεξιά, ποὺ
οτικοὺς μηχανισμοὺς ποὺ δρ
ὁπωσδήποτε λειτουργεῖ μονομεκάτω ἢ μέσα ἀπ’ τὴν Κυβέρνηση
ρῶς μέχρι τώρα. Μήπως τὸ μακεὅσο ὁ κ. Παπανδρέου;
λειὸ στὴν έπέτειο τῆς 21.4
Φοβᾱμαι πὼς τὸ Συνέδριο ποὺ
ποὺ «συμμετεῖχε» καὶ ἡ ΟΝΝΕΔ
ἐξαγγέλθηκε γιὰ τὸ φθινόπωροῖ
κάπου πρὸς τὸ τέλος..., ἢ μήπως
Μγαριάζεται ἀπὸ τώρα ἀπὸ πὸλόῖ τὶς δηλώσεις τοῦ Μπάλκου, ὅπου
δίπλα στὶς φασιστικὲςς παρα-κρα- λοὺς σὰν πανάκεια στὰ τόσα δυσέ
τικὲς συμμορίες βάζει τὶς ἁντιφα- ἐπίλυτα προβλήματα τοῦ Κόμ
τος, πράγμα ποὺ θολώνει
σιστικὲς ὀργανώσεις τῆς ἀριστερᾶς μαζὶ μὲ τὶς ὀργανώσεις τῶν
πιὸ πολὺ τὴν,ταχτική 4 το
- κατὰ συνέπεια τὶς προοπτικ
ΚΚΕ-νόμιμων Κομμάτων τῆς
Βουλῆςέ Ἢ μήπως, τὸ ἐπιστέγατὸ ΚΚΕ ἑσ. διεκδικεῖ ν
Κομμουνιστικὸ Κόμμα
σμα ὅλων, τὶς θεωρίες τοῦ Καραμανλῆ περὶ ἀριστεροχουντισμοῦ;
νικὸ χῶρος ς
Σίγουρα πέτυχε κάτι ἡ ΕΑΔΕ

Τὸ ἄρθρο ποὺ γράφτηκε έδωσε
μιὰ περίπτωση ποὺ συμβαίνει μιὰ
φορὰ στὶς εἴκοσι μέρες καὶ ὃίνει
ἀρνητικὴ εἰκόνα γιὰ τὰ «πηγαδάma».
’ _— (Ἐθνικὴ Ἀντιὸικτατορικὴ ΔημοΠιστεύω ὅτι ἂν ὁ Ν.Α. ἐρχόταν κρατικὴ Ἑνότητα). Τὶς δίκαιες
ἁπορίες ’πολλῶν προβληματιζόμεσυχνότερα θ’ ἄλλαζε γνώμη.
νων ἀριστερῶν, γιὰ τὸ «ποῦ τὸ
Θ. Κ. πάει τὸ πράμα» 6 Δρακόπουλος

πεῖ. γιατῖ τὸ ΚΚ

» τὸ ρόλο οὑρᾷς τῆςὰ
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ΕΡΝΕΣΤ ΜΑΝΤΕΛ
O ΥΣΤΕΡΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ
,(‘O ἰμπεριαλισμὸς στὴν τελευταία του
φάση). ,
ΚΩΣΤΑ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗ
FIA MIA EAAHNIKH
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
(Τὰ δεδομένα καὶ οἱ στόχοι)
ΚΩΣΤΑ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗ
H ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΛΚ
B’ ἔκδοοη μὲ νὲα στοιχεῖα
(‘H πρώτη ἑξαντλήθηκε σὲ 5 μῆνες)
ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ FIA MIA NEA HOAITIKH
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