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’Ἀνω Κολομὰκι. Ο Διοφημίσειςῑ ΕΥΑΓ.
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ. O Ἀτελιὲῑ Α. Σ.
ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ, Πετσόβου 12 0 Τὸ
«ANTI» φωτο-στοιχειοθετεῑτσι ἀπὸ τή
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Ε.Π.Ε.. Λὲνορμον 205, καὶ τυηώνετσι
ἀπὸ τὴν EKAOTIKH ETAIPEIA «I. KAMΠΑΝΑΣ» A.E.. Φιλαδελφείας 4.

Λένε ὅτι ἦ “Ελλάὸα εἶναι ἕνα ξέφραγο ἀμπέλι ὅπου ὸ
καθένας κάνει ὅ,τι θελήσει. Τοῦτο ὅμως, εἶναι ἕνα
σκόπιμα Ἀαλλιεργούμενο ψέμα. Ὀ τόπος αὑτός εἶναι
ἕνα καλά περιφραγμένο καί φρουρούμενο χωράφι, πού
τήν ἀπόλντη νομη καί την κυριότητά του τῆ ὁιατηρεῖ
μέ πεῖσμα ἡ μεγάλη καί πολυώνυμη ἑταιρία. ”Ολα τά
ἄλλα προορίζονται γιά τούς ἀφελεῖς. Μάνο ἡ ἐπωνυμία ἀλλάξει καμιά φορά καί αὐτό μπερὸεόει κάπως τά
πράγματα. ·
Οἱ κάτοχοι καί οἱ νομεῖς ὁρίζονν τό ἔδαφος,’τόν
ἀέρα, τη θάλασσα, πάθε τί πού ὑπῆρχε πρίν ἀπό αἰῶνες ἥ συντελεῖται μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου,τοῢ μόχθου καί τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων. Στούς κατόχους ἁνήκει ὅ,τι προσφέρει ἦ φύσῃ, ὅ,τι συνθέτει ἡ ἱστορία
ὅ,τι ἆγαποῦν, ὁνειρεόονται ἥ ἑπιὸιῶκουν οἱ κάτοικοι
τοῦ τόπου. uOÀOL μηδενίζονται καί ὁιαγράφονται μπροI
στά στό στόχο πού θά Βάλει λάθε φορά τό μεγάλο -—
πάντα πρόσκαιρο, ἁρπαχτικό καί κοντόφθαλμο--συμφέρον. Παράὸειγμα ἦ Πύλος, ἡ Ἰτέα, ὁ Βόλος. Ἠ ἑπιὁῦωξη κάπριον ἥ κάποιων, ἁνάτρεῴε νόμους, ἔχωσε 66—
λια καί λαθροχειρικά παραθυράκια σέ ἄλλους, κατάργησε σώματα εἰδικῶν, ἓσκισε γνωμοὸοτήσεις ἐπιστημόνων, ἄλλων ὑπηρεσιῶν, ἀγνόησε ἑναλλακτικές λύσεις.
Καί τό πέτυχε. Θά ἀποκτοῦσε τήν ἑκχώρηση ἀπό τήν ἁρχηῆὰλλά χρειάστηκε λίγος χρόνος γιά νά παραμερισθοῦν
μερικά ”τυπικά” ἐμπόδια. Ἠ μεγάλη ἑταιρία δέν λειτουργεῑ κοινωνιπά, ἔχει μόνο Βούληση καί βονλιμία.

“Ο ἑλληνικός χῶρος, ὴ φύση, τά μνημεῖα, ὁ Βιολογικός, ὁ ὀρυκτός καί ὁ ἱστορικός πλοῦτοξ, ἡ στάθμη
καί ἦ ποιότητα τῆς ζωῆς πού ὰναπτύσσεται σἀὐτόν,ὁ
ἀέρας ἡ ἐργασία ποῦ-καταβάλλεται, ἧ θάλασσα, ὅ,τι
ὑπάρχει ἦ πρόκειται νά γένει, ἀνήκει ἀποκλειοτικά
στά ἀλόγιστα, στά αναρχικά καί στά ἑπιθετικά μέλη
αυτῆς τῆς ἑταιρίας.
Ἠ ὁραστηριότητα τους--ἡ περίφημη “ἀξιοποίηση“-θά ἀναπτυχθεῑ ἐκεῖ πού τούς συμφέρει περισσότερο,ἑκεῖ πού θά Spec τούς εὐνοὶκώτερους ὅρους, ἁὸιαφορώντας γιά τίς παντοειόεῖς καταστροφές πού ed προξενήÜÊL. '
Ἠ στενή οἰκονομιστικῆ ἁντίληῲη, πού παίρνει τήν
αἰχμηρῆ ἑπιθετιπότητα ὁρμητικῶν ἑπιόρομέων, δέν προέρχεται μόνο-- ὅπως πιστεύουν μερικοίῆ- ἀπό τήν ὑπανάπτυκτη στάθμη τοῦ κεφαλαιούχου, ἀλλά ἀπό τήν πεποίθησῆ του ὅτι ὅσο πιό τερατώὸης καί ἁρπαχτικῆ εἶναι ἡ ἑπόθεσῆ του, τόσο περισσότερο θά γένει σεΒαστῆ
καί ἦ πράξη του θά εἶναι περισσότερο ”οἰκονομιπή“.
Ἠ ἑπίθεση παίρνει βέβαια, διάφορες μορφές ταχτικῆς, ἀνάλογα μέ τήν περϋοταση καί τό εἶδος τοῦ στόχου. Δέν εἶναι πάντοτε ἀναγκαία ἦ ἔφοδος. Ἠ ἅλωσῃ
προσφέρεται σάν μιά ἐξ ὅσου ἀποτελεσματικῆ μέθοδος.
Μιά ἰὸιάζονσα χαρακτηριστικῆ περίπτωση παρακολουθοῠμε στό σημερινό μας τεῦχος, ἐρευνῶντας σέ Βάθος
ὅλες τίς ἕκὸηλες καί τίς ἀφανεῖς πλευρές τῆς ἁλώσεως
μιᾶς ὁλόκληρης πολιτείας, Πρόκειται γιά τήν ἐγκατάσταση τῆς ἑταιρίας τσιμέντων ΑΓΕΤ στό Βόλο. Ἀπό τῆ
μελέτη αὕτη προκύπτει ἔκδηλα ὁ χαρακτῆρας, ἀλλά καί
ἦ στρατηγική καί ἡ τακτική μιᾶς Βιομηχὰνικῇς ἐπίθεans σέ πλήρη ἁνάπτυ

ο ἐαδέτηε
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γηθεῖ ἡ οιγουριὰ οτο Λαό, ὅτι. ὃὲν πρόκειται νὰ ξαναγυρίσουμε
οτὸν μεοαίωνα τῆς ἑφτοιετίοις, ἀπαραίτητος ὅρος γιὰ τὸν ὁμαλὸ
πολιτικὰ βίο καὶ. τὴν ψυχικὴ ἑνότητα τοῦ δημοκρατικοῦ κόσμου.
Καὶ ὁ μὲν κ. Γ κίκας φαίνεται πὼς θὰ μᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ τὴν -4
παρουσία του οτὴν Κυβὲρνηση, μόλις ὁ κ. Καραμοινλῆς κατορῃ ‘
θώοει νὰ βρεῑ τοὺς κατάλληλους ἀνθρώπους γιὰ νὰ κάνει τὸν
περιλάλιητο ἁνασχηματισμό. Ἀλλ’ ἀντίθετα, ὁ κ. E. Ἀβέρωφ, μὲ
τὶς ὰκροὸεξιὲς πεποιθήσεις του, τὶς ἅμετρες φιλοδοξίες του καὶ
τὰ ἐπικίνδυνα παιγνίδια του, ὃὲν πρόκειται νὰ ἀπομακρὺνθεῐ ἦ,
(πὸ ἄμεσο, τουλάχιστο, μέλλον ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς "A"
Ἀμύνης. Ἀλλά. ἂν ἡ ἀπομάκρυνοη τοῦ κ. Γκίκα ὃὲν σημαίνει,
ὅτι θοι πραγματοποιηθεῑ xuwà οῠοιαοτικὴ ἐξυγίοινση καὶ ἐκδημοκρατισμὸς στὰ Σώμοτο ‘Aocpukzl'aç, ἡ παραμονὴ τοῦ κ. Ἀβὲρωφ ἑπικεφολῆς τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ἀποτελεῖ βασικὸ ἐμπόὃιο we; νὰ πάρει ἡ Κοβέρνηοη τὸν φιλελεύθερο, σχεδὸν
new ριῐιο-προοὸεοτιηο, χαρακτῆρα, ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι ἐπιθυ· ζ
μοῧν ᾧ u. Ποπαληνοῦρος καὶ ἄλλοι, κυβερνητικοὶ παράγοντες. ζ
Δὲν εἶναι, ἀσφαλῶς, τυχαῑο, ὅτι στὸν ὑπουργὸ Συνῑονισμοῦ ξξ
ὀνὲθεοτε ὁ κ, Κοιραμονλῆς và ἀνολῠσει τὶς «ἰδεολογικὲς ἀρχὲς»
’τῆς Νέας Annamaria; min yummy νιὶι τὴν ἐπέτειο τῶν ὲκλονῶν. _ Ë?

Ἡ περιοδείο τοῦ κ. Πρωθμυπονργοῡ ôîﬁ Βόρεια Ἑλλάδα ἐπιβεBantams5 ὃτι ô κ. Καραμανλῆς ἐξακολουθεῖ νὰ διατηρεῖ τὴ δημοτικοτητά που καὶ νὰ κυριορχεῐ στῆν πολιτική ζωή. Ἣ δυσαρέοκεια οτὴν ὓπαιθρο γιὰ τις τιμὲς ἀσφαλείας τῶν ἁνροτικῶν
προϊόντων, {un} προοπαθοῦν μάλιστα νὰ τὴν ἐκμεταλλευτοῡν
χουντικὰ καὶ ἄλλα μφιλοεροαεῖωτικὸι στοιχεῖα, ὃὲν ἀποδὲίχτηκε
ῐκαν“ νᾶ μειώσει τὸ κῦρος τοοκἦ Ῐζοιρομοινλῆἱ Ἴσως ὅμως ἦ
διαπ cmuon τῆς ὃοοαρὲοκεῑας αὐτῆς me: τὴ γενικὴ καχεξία τῆς
οἰκονομίας và ﬁiuv καὶ ἔθος Baume); λόγος ποὺ παρεκίνησε ῖὸν
κ Πρωθυπουργὸ νο êmxmçﬁœp τὴν ᾒὲριοοείο νουι Ἂοφολῶς,
ὂχι μονο ὲοωτεριποῄ ἀλλὰ ποιῇ ἐξωῖοροκοὶ Λόγοι ἲτὸν ἔκανον νὴ
σνιςψτεῖ, ὅῗι ὃὲν ἀρκεῖ ἡ ἐέῑῖνυληοη τῶν ἐθνικῶν Μννδύνων ποὺ
nui πραγματικὴ mi οοβοροὶ εἰνοηῇ mi νὴ οιοῖνηρηθεί ἦ «My;
mm mm συνοχὴ mû Ὁ χρονάζῇοιι, »μοι V «Wνέξὲι M‘a; Wok; ποὺ τοῖο ὲῖιῐνβάλλονωιᾋ imlï ÆIÆNŒÔÔQÏËW 3190—'onj—vmù we; τὸ οἰκονομῶ mm mg mam; Kai aain οινοᾼμιψιι
οβνήνητο -κᾱὶ τὸ διοκῄρζῡοοαν φώρια ἦ Ἄριοτεροι mi,

ξ’Ὶῇπόιρῇρουν καὶ ἄλλος κοβερνηῑικὲς ἐνέρνειος, ἢ παραλείψεις,
ὅπως, aux. ἡ ἑνδοτικότητοι orig πιέσεις τῆς προπαγόωδας τῶν
χουνῑωῶν, τὸ νομοοχέὸιο ’μὰ τὴ Ραδιοφωνία καὶ Τηλεόραση,
ποὺ καθιερώνοι τὸν πλήρη κυβερνητυώ ἔλεγχε) σιὰ yaëmà μῶσα .
ἓνημιερώοεως, ἡ πολιτωὴ τοῦ κ. Λάοωρη σιὰ σονὸικᾱτα,
νῆν, ποὺ δημιουργοῦν Walrus): Vu) ﬁg προθέσεις mû κ. Κα-·
ροιμοινλῆ, Ὁπωσδὴποῑε, ô κ, ngcueumougyôg δὲν εἶναι δυνατὸvèL MW MŒMBŒËW, ὕοι ὃὲν ἀρκοῦν οἱ ὲξορκισμοὶ κατὰ ‘ '
Wamﬁg ô‘gümmg ami οἱ ἐκκλήσεις w“: ἓθνικὴ Ἴ,
ποιᾷ ἔδουξοινκωῖῆ Mum. mû Προέδρσο τῆς ΕΔΑ
ἦΙῑῖἧνυοῦ «ῃριῦωεϋθιυνύωηωωῖῡνπὼυκὼνδυνύμωντῆςχῶρας
mi mm τῆς M MW ρ καὶ ἡ “ -ξ
mwmmmmmmmmmm
ᾗᾶῇρχοιονωῖοθνῃοηπῷνηριῖοψωνοηνμῶν ποὺ προοιῑή ,Α ,ι
ἕξᾱῐωῖῦςψν WW ugwﬁiﬁvmv ami τῶν

“‘9' · ῑμερικοὶ προοδᾛ ’σηκοὶ imam εᾶνῆιυμετωπζοψως mm
ποὺ μένει. ἀναξιοποίητος ἢ ῑλτηοῆςοίιεωι
Ἥ Ἀντιπολίτευοη ἔχει λονοῑς νο «mam mm Rua—'Bâg'vnon. ‘Aèv gnogéi, mama, ν· πῶς mm M
ποὺ ἡέραοε ἀπὸ τὴν mngva moi èmwëg
ἐἐγινωιν μερῑκὰ βήματα mam ammwmem. m φῶν δῆμον
κρατικῶν θεσμῶν, οοο ma ’γνὰ τὴν Washrwaan m
κύρους καὶ τῆς οντότητας χώρας »Δὲν mng m
06: ἐμπέδωνε 'm‘v (we; me,» 6m ήῆκΔνιμοπρανῡᾱ m m7λὴς καὶ ὁὲν ὑπάρχων κίνδνσνοι νέων (ἀνκαμᾱλιιιῶν. ’Ὀ m. A. m
πανδρὲου καὶ νο vën'm ἕως. Μνηνοροον Tam MBme «231m m

o‘mkdwm τὸ κράτος Δςκῐξυᾱς. ,

Ἀναμφιοβὴτητο φαῦνεῖαι νᾶμεεῧνοιῑι, [W—
τὲς τῆς «« .\ m; Δημοκραῆτέας» καὶ Fromm} νοῦ m
’κόμμᾱτος παρᾱπονοῦντοι, οτι, οἱ οπονψνοὶ ἔδεεν τυοὶς Μενοῦν
πρόθυμα τὰ «ρουρφέτιο» ἔτους, «a.de vaâÿ».
Δύσωχῶς ὅμως εῖναι ἀλήθεια, ζὸτι», W m

κρατικοῦ μηχᾱνιομοῦ, ἀπὸ ἒιὶοῑὺᾶςὸἵιῑοίοξυζ (ῶὸῌὶἐῆῶῦῦὺκ J

woo βᾱθμὸ ἡ τύχη τῆς ποᾱνμαννῆζ mam, mats WWW
οπλες Δυνάμεις, ômôua -περοοοοπερο ma 153mm

mi] ᾼικαιοσονῃ καὶ στῆν macaw, ἓὲγρϋν (ät‘ädæÿa’s
και η νοοτροπια, ποὺ καλλιεργήθῆκε ‘üxl *μονοᾙιςὰ ᾈςρΰνεαῑσΐζ ‘

Δικτατορίας, ἀλλὰ ’καὶ ο’ «ὁλόκληρη
τῆς «ψυχροπολέμικῆς» καὶ ἁνάπηρηζ - Ὶτῃνυςωωειιιιοπο.ιιεκιεωων-ςιπῑῑμ

WWW

"()ou. αποκαλῠφτηπαν mtg δίκες ῑμὲ τῆς νμορῑπυριὶξ (4'me
ἀξιοηιατικῶν τῆς Ἀστυνομίας Ὺιὰ «ἀναρχῑκέψ MI
κρατικὸ» χαρακτῆρα τῆςκὲξέγερσης τοῦ ῖῐῗῑόλ, νείου,ιιέὲῒεῖῗγν Ὗ “
ὑπεράσπισή τους στοὺς κατηγορούμενους, “mm aqwnm’ﬁgm,
. συναδέλφους τους, «μὰ τὸν ρόλο τοῦ Ἥ. ἕῇκίκοῑπὶοι,ἣέῐνοι>οειιρα- ἱ
κτηριοτιὺιά. Καὶ ὑπογραμμίζουν, ὅτι ἡ Ἰὰπνῖᾋρίῠυνϊ-ειὲυτζέίτῑοη Ôﬁèly

εἶναι ἕνα αἴτημα γιὰ νέκδὶκηση. ἀλλὰ "Bantam -Ἡροϋπόθεῧηῑνίὰ
τὴν πραγματικὴ στερέωοητῆς Δημονῳωοεαςῑκοὶῑνίὰκνὰῶημωιρρ- ·
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ΑΠΟΦΑΣΙΣΪΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΥΗ
Ὀλόκληρη η δημοκρατικὴ ἀνθρωπότητα ἐκδηλωνει τη θερμὴ
καὶ ὁλόψυχη συμπαράσταση της στὸν Ἰσπανικὸ λαό, ποῦ
βρίσκεται στην κρίσιμη ἀφετηριά του γιά την κατάλυση της
τυραννίας. Κανείς, βέβαια, δὲν πιστεύει ότι ὀ Θάνατος τοῦ
δικτάτορα Θά ἀνοίξει αὐτόματα τὸ δρόμο πρὸς τὸν ἐκδημοκρατισμό, ούτε ότι τὸ ἑτοιμόρροπο τρομοκρατικὸ καθεστώς
του Θά τὸν ἀκολουθήσει στὸν τάφο. Ἀπέναντι στοῦς ἐπιγόνους τοῦ σφαγέα στέκεται ἐνωμένος, ψύχραιμος καί ἀποφασιστικὸς ὸ μεγάλος καί ἀκατάβλη τος Ἰσπανικὸς λαός, ἕτοιμος
νά ἀποδυθεί στὸν ἀγωνα της ζωῆς. Τὸ ἀδιάκοπο λουτρὸ τοῦ
αἵματος, τὸι σαράντα χρόνια διωγμων, ὀμαδικων ὲκτελέσεων
καὶ τρομοκρατίας δεν τὸν ἔκαμψαν ούτε τὸν φόβισαν. ἈντίΘετα, δυνάμωσε την ἑνότητά του, όξυνε την πολιτικὴ κρίση
του καί συσπειρώθηκε σὲ ἕνα ίοχυρὸ μέτωπο, που τωρα
περισφίγγει ἀσφυκτικά τοῦς τυράννους. Ξὲρει ότι οἱ δυνάστες του ὁὲν παραιτοῦνται ούτε ἀποχωροῦν, όργανωνουν με
την τρομοκρατία τη διατηρηση τους καὶ προσπαθοῦν, με τὴν
ἑνίσχυση τῶν ξένων, να ξαναρίξουν τοῦς ’ίσπανοῦς σὲ νέα
μορφη φασιστικης βίας. ‘H ἑνότητα ὅμως των ἀντιφασιστιἡ κῶν δυνάμεων ὀρθώνεται ἀδυσώπητος φραγμὸς καί εἶναι τὸ
κύμα ποῦ Θόι τοῦς παραλύσει καὶ Θὸι καλύψει ὁλόκληρη τὴ
w
α.
X σύμπτωση νά βρίσκονται οτην Ἐλλάδα τὶς ημέρες αύτὲς
oi- ἀντιπρόσωποι τοῦ «Ἰσπανικοῦ Δημοκρατικοῦ Συνδέσμου», ποῦ ἑκφράζει την ἀκλόνητη μορφὴ ἀντιφασιοτικης
συνεργασίας, ἔδωσε την εύκαιρία οτοῦς Ἕλληνες νὸι ἐκφράσουν τα Θερμά εἰλικρινῆ αίσΘηματάτους πρὸς τοὺς Ἰσπανοῦς ἀγωνιστές. ’
Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ
Τὸ φακέλωμα τών χωριών δὲν εἶναι, ὅπως ἀποδείχτηκε, μιά
ἀπλη γραφειοκρατικη διαδικασία. Ἡ λεπτομερειακὴ καταγραφὴ τοῦ ίδεολογικοῦ, κοινωνικοῦ καὶ πολιτικοῦ μητρώου
τῶν χωριῶν προχωρεῖ σὲ ζοφερὸ βάθος καὶ ἀποκαλύπτει
ἀπροσδόκητες πλευρές. ῗΕκτὸς ἀπὸ τίς ὀνομαστικὲς κατατάξεις τῶν κατοίκων ἐρευνοῦσαν καὶ κατάγραφαν ὅλα τὰ ἀξιοσημείωτα στοιχεῖα ποὺ τοὺς πρόσφερε ἡ συνεχὴς ἀστυνόμευση. Τὸ πνεῦμα αύτὸ δὲν ἔχει ἐκλείψει καὶ «oi Θησαυροῐ»
ποὺ συγκεντρώθηκαν μὲ τόσο ζηλο καί σύστημα δὲν ἔχουν
καταστρα φεῖ. Κανένα στοιχεῑο δὲν πείθει ὅτι ἔχει ἀλλάξει οὔτε
κατὰ κεραία ἡ νοοτροπία, ἡ μέθοδος καὶ τὸ κλίμα ποὺ ἔθρε174" . ψε, ὲξάπλωσε καὶ γιγάντωσε αὐτὸ τὸν ἀδιάκοπο χαφιεδισμό.
~ "Ac μὴν κάνουν τὸν κουτὸ αὐτοὶ ποῦ ἔχουν σημερα τὴν εὐθύVJ]. Θὰ γνωρίζουν ἀσφαλῶς τί ἀπέγιναν αὐτοὶ oi φάκελοι καὶ

ᾖ ποιὰ συνέχεια ἔχει ἡ ύπουλη καὶ αύΘαίρετη αὐτὴ δραστηριότητα. Ἡ πικρὴ πείρα δείχνει ὅτι ὅλα τα δηλητηριώδη προϊόντα τῶν πρακτόρων καί τῶν καταδοτών, κάθε τί ποῦ γράφτηκε ἀπὸ τὰ ὄργανα τῆς χούντας - ἄσχετα πρὸς την ποιότητα, την πρόθεση ἢ τὴν ὁλοφάνερη κακοπιοτία του - μένει
ἀναλλοίωτο καί σεβαστὸ σαν πολύτιμο ἀπόκτημα. “Qç πότε
ὅ ως ἡ εὐκολη συγκάλυψη μὲ τὴ σιωπή;

OI «AEYKOI»...

Ἐξωφρενικά πράγματα ἀκούστηκαν στη δίκη της Χαλκίδας
ἀπὸ τοῦς ἀστυνομικοῦς ποῦ ἔσπευσαν νά καταθέσουν ῦπὲρ
τῶν συναδέλφων τους. Τὸ περίεργο εἶναι ὅτι oi «ἀριστοι» καὶ
oi «ἐπίλεκτοι» αυτοὶ ἀστυνομικοί βεβαιωνουν με ἑμφαοη ότι
στη Γενικη Ἀσφάλεια δὲν συνέβη ποτέ, μα ποτέ, κανένας βασανισμός. Γιατί, ἁπλούστατα, δὲν ηταν δυνατὸν νὸι συμβεῑ.
’Όλα εἶναι συκοφαντίες, ψεύδη καί σκευωρία των κομμουνιοτώνί Καὶ ἀναλύονται σὲ ὕμνους γιὸι τά «Θύματα» ποῦ κάΘονται στά ἑδώλια, γιά τα προσόντα, τίς ίκανότητες καί τίς
ἀρετές τους. Πώς εἶναι δυνατὸν ἀστυνομικοί νά ἔχουν διαπράξει ἀδικηματα; Ἀδύνατον, Καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ ἀκλόνητο ἀποδεικτικὸ ἐπιχείρημα τους.
Πέρα ὅμως ἀπὸ τίς κατηγορηματικὲς διαβεβαιωσεις ὄτι η
συμπεριφορὸι τών κατηγορουμένων «ὑπῆρξε ἀψογος» καὶ
ότι στην ὑπηρεσία αῦτη «δὲν σημειωθηκε ποτὲ τὸ παραμικρὸ
κροῦσμα βίας», παρουσιάζεται σὲ ὄλη του την ἕξαρση, την
ἕκταση καί τὸ βάθος τὸ γνωστὸ πνεῦμα της μισαλλοδοξίας,
τοῦ φακελωματος, τοῦ πολιτικοῦ διωγμοῦ, των «κοινωνικων
φρονημάτων», της ὲχΘρότητας πρὸς κάΘε δημοκρατικὴ κίνηση καὶ τῆς εθνικοφροσύνης. Τίποτα δὲν ἔχει μεταβληθεῑ
ούτε στὸ περιεχόμενο οὔτε στὸ ὕφος. Προσφιλὲς καθεστώς η
δικτατορία, δικαιωμένες oi πράξεις των ὀργάνων της. 'H τακτικη ποῦ ἴσχυε τότε γιὸι τοῦς νέους, η αύτη ἰσχύει καὶ σημερα, κατέθεσε ἕνας μάρτυρας ἀστυνομικός. Ἡ ἀντίοταση
πρὸς τη χούντα ἧταν πάντοτε βαρύτατο ἔγκλημα καὶ λόγος
διωγμοῦ, γιατὶ η ἔμμονη ίδεοληπτικὴ προσηλωση περιστρεφόταν γύρω ἀπὸ τὸ νόμο 509. Αύτὸν ἢξεραν καὶ αύτὸν εἶχαν
προστάτη, κάλυψη καὶ ὁδηγό, Ἀλλά τί νά ποῦν τά «ὄργανα»
ὅταν ὁ ὑπουργὸς εῦλογεί τοὺς κατηγορουμένους λέγοντάς
τους; «Είσθε λευκοί>>ί
ΚΑΙ ENA ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΑ TON ΟΠΞ...
Πρὶν ἀπὸ τη δικτατορία, τὸ κοινόχρηστο τηλέφωνο τοῦ χωριοῦ Γ ερακαριὸ (Κιλκὶς) ηταν στὸ κεντρικὸ καφενεῐο. Ἀμέσως
μετά τὴν «ἐθνοσωτηριο», μεταφέρθηκε στὸ ἀπόκεντρο καφε»
νεδάκι τοῦ διμοιρίτη τών TEA. Πρωτα, γιατὶ ὁ ίδιοκτητης τοῦ
κεντρικοῦ καφενείου ἡταν ἤδη «χαρακτηρισμένος» ἀπὸ τὸν
Στρατὸ σὰν πολίτης B’ Κατηγορίας, κατά τὸν «πίνακα ἐπικινδύνων κομμουνιοτών». Ὕοτερα, γιατί ἔπρεπε κάθε συνδιαλεξη, κάθε τηλεφώνημα, νά παρακολουθείται ἀπὸ τίς ἀστυνομικὲς καὶ οτρατιωτικὲς ἀρχές.
Μεταδικτατορικά, ὅλοι σχεδὸν oi κάτοικοι τοῦ Γ ερακαριοῦ

-διαμαρτυρηθηκαν ἕγγραφα καὶ προφορικά ζητώντας την

ἐπαναφορὰ τοῦ τηλεφώνου στην ἀρχικὴ καὶ ὲξυπηρετικη του
Θέση. Μάταια. Γ ιατὶ συνεχίζεται η ἀστυνόμευση καὶ η διάκριση των πολιτῶν σὲ κατηγορίες. Καὶ ὁ ΟΠΞ πῶς να τὸ
μεταφέρει ἀφοῦ ἀντιδροῦν ἀκόμα oi ἀρχές;
Λεπτομέρεια; τὸ Γ ερακαριὸ εἶναι μια ἀπὸ τίς χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις των φακελωμένων χωριών που ἀποκαλύψαμε...
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σχετικοῦ ἑκοινοποιῆθησαν ἡμῖν αἱ κᾶτωθι πλη-

α. ’Υπό τοῦ IGŒ/P εἰσάγονται κρυφίως ὅπλο ἐκ τοῦ
ἐξωτερικοῦ, ἅτινα θά χρησιμοποιηθοῦν εἰς δεδομένην στιγμήν.
_ β. Ed εἰσαγόμενα ὅπλα συσκευάζονται εἰς εῑὸικᾶ κιβώτια ᾗτινα λόγῳ στεγσνῶν ὀιαμερισμάτων, ἔχουν τήν ὀυνατότητα νύ
παραμένουν εἰς βάθος δέκα (I0) περίπου μέτρων ἐντός τῆς θσλῦσστῖ
γ. Τά ἕν λόγω κιβώτια, ἐξαρτώμενσ ἀπό μικρόν "anunu‘
ôoüpav" ποντίζοντσι είς συγκεκριμένον σημεῖον ἐντός τηε θαλάσσης
ἀπό διερχόμενον πλοῖον ἐν συνεχείᾳ προσὸένονται είς ἕτερον ὁιερχομενον πλοῖον, ὅπερ τά σύρει ὑπό τήν θάλασσαν είς τόν τελικόν
πραορισμόν των καί ὡς ἐκ τούτου δέν εἶναι δυνατή ὴ ἅνακᾶλυψις των
ὑπό τῆς ἀσφαλείας, alc περίπτωσιν ὁιενεργείας νηοψίσς.
6. Kami πληροφορίας, μή ὁιαστσυρωῡε ίσσς, κυοίο πηνῆ
προμηθείας ὁπλισμοῦ είς τό KJCE εἶναι, οῑ Παλαιστίνιοι ἀντόρται.

Τὸ «ANTI» ἀποκαλύπτει σήμερα ἕνα ἔκπληκτικὸ ἔγγραφο;
σύμφωνα μὲ πληροφορίες ποὺ ἀπὸ (ἄψ ωστη, σὲ μᾶς, πηγὴ)
ἔφθασαν στὸ 20 Ἐπιτελικὸ Γραφεῖο, τὸ KKE/ P (ΣΣ. προφανῶς
αὐτὸ τὸ «Ρ» σημαίνει «Ρωσόφιλο»ϊ) προμηθεύεται μὲ τὸν ’τζαιημζμποντικὸ τρόπο ποὺ τὸ ἔγγραφο «ἀναλύει», ὅπλα ἀπὸ τούςΠαλαιστίνιους ὰντάρτες (ἡ.... «κύρια πηγὴ) τὰ ὁποῖα «θα
χρησιμοποιηθσῦν εἰς δεδομένην στιγμήν» -γι’ αὐτὸ δὲν φαίνεται
ὁ πληροφοριοδότης νὰ ἔχει καὶ ἀμφιβολίες. Κομμουνιστὲς εἰναι,
ὅπλα προμηθεύονται...
‘H ὅλη ὑπόθεση, Θὰμποροῦσε νὰ εἶναι τῆς ἁρμοδιότητος μόνο
τοῦ ΜΠΟΣΤ, ὁ ὁποῖος καὶ τὸ «σχολιάζει ἀπὸ τὴ σκοπιὰ του»
στὴν διπλανὴ σελίδα. Δυστυχῶς, τραγικὲς πρόσφατες ἔμπειρίες
μᾶς ἔχουν ἀποδείξει πὼς ΚΑΙ μὲ τέτοια χοντροκομμένα κατασκευάσματα προετοιμαζόταν ἐπὶ χρόνια ἡ δικτατορία τῶν συνταγματαρχῶν. Καὶ ἡ ἱστορία αὐτή, θυμίζει ἐκπληκτικὰ τήν
περιβόητη «ἔκθεση Μακαρέζου», ποὺ ἀποκάλυψε στὴ δίκη τῶν
ἀρχιστραξικοπηματιῶν ὁ σημερινὸς ὑφυπουργὸς Συγκοινωνιῶν
κ. Παν. Πανουργιᾶς;
Ο Διευθυντὴς τοῦ 2ου Ἐπιτελικσῡ Γραφείου ΓΕΣ, προδικτατορικά, ὁ κ. Πανουργιᾶς διάβασε ἔκπληκτος σὲ μιὰ ἀναφορὰ ποὺ τοῦ ἔδωσε ὁ Μακαρεζος (σὰν ΚΥΠ -ἔκεῐ ’ὑπηρετοῦσε) ὅτι οἱ κομμουνιοτὲς ἐξοπλίζονταν μὲ ρωσικές...τρίκανες κυνηγετικὲς καραμπίνες, ὅτι ἔκρυβαν ἐκρηκτικὰ στούς...

2. Παρακαλῶ ὅπως πᾶσα σχετική πλτ,ροφορία ἐπί τοῆ ἐν λόγω
ἀντιτιειμένοα νά ἀναφέρηται, πάραυτα εἰς· Σ-Ξσν..·ὶΑκριβέ,ς ἀντίγραφον
Τσξχος Βασίλε ιος Δ (J;
’
A ιο ικητής
ΚωνΙβος ’Ῑῖα ανῖικὸπουλος
Ἀνχης (ΠΖ)-Δντής 2ου ΕΓ
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ὑπονόμους καὶ ἄλλα τετοια. Ὁ κ. Πανουργιᾶς ἔὸιωξε τὸν
Μακαρέζο ἀλλὰ γὀιργότερα διαπίστωσε ὅτι ἡ ἔκθεοη αὑτὴ ,_:
- -πού, φυσικά, ὃὲν ἧταν τίποτ’ ἄλλο ἀπὸ μιὰ καλοστημὲνη (;I) · ;;_'

προβοκάτσια- εἶχε φθάσει οτὰ χὲρια τοῦ βασιλιᾶέ

Τότε βέβαια ἦταν καὶτὸ γενικότερο κλίμα τετοιο, ποὺ «γεγονότα» ὲξωφρενικὰ (ὅπως 6 προσηλυτισμὸς ἀξιωματικῶν στὸ ᾗ
ΚΚ ἀπὸ κορίτσια μὲ μαῦρες κάλτσες ἢ ὁ ἐρχομὸς κομμουνιοτο-“
σάυῑιὲμορὲτῶν
σο αρουςτὲδνΙΒόσπορο
ν game/u; στὴν... Πάτρα) εἶχαν υἱοθετηθεῑ

ΤΩΡΑ ὅμως ’

Τὸ ἔγγραφο ποὺ σήμερα ἁποκαλύπτουμε δημιουργεῖ πολλὰ
προβλήματαῑ ἐθνικά, διπλωματικά, πολιτικά... ποὺ ὃὲν θὰ
λαμε, τούτη τὴ στιγμή, νὰ σχολιάσουμε. Περιμὲνουμε (τουλά
στσν τώραῑ) μιὰ ὑπεύθυνη ἀπάντηση. Γιατὶ αὐτὸς ὁ ἐξωφρ
κὸς «ἐξοπλισμὸς τοῦ KKE/P» ὃὲν εἶναι μιὰ μεμονωμένη π
πτωση, δυστυχῶς. Μεσα στὸ γενικώτερο κλίμα κινδυνολογίας
καὶ ἀντικομμουνισμοῦ ποὺ τὸν τελευταῖο καιρὸ παρατηρεῖταιε
μερικὰ «σημαδιακὰ» γεγονότα, ὅπως
O ἡ «νέα δολιοφθορὰ» τοῦ Ἕβρου -μέ... ἐφημερίὸ
ἷιὰ ζάχαρη- στὴ μσνάδα ποὺ ἄλλοτε ἔδρασε 6 Παπα
o,.
O ςσὶ «πινακίδες τοῦ ὃιχασμοῦ» ποὺ ἐξακολουθοῦν να διαἷέἕοῦνὶται μὲ γελοῖες «προσθήκες», ὅπως «ὲπαναστατικὸ
» κ π.
Ο τὸ «φακέλωμα τῆς ὑπαίθρου» ποὺ κανένας ἁρμόδιοςέ
χρι σήμερα δὲν μᾶς διαβεβαίωσε ὅτι σταμάτησε, κ.ὄι., ’
είόλογα δημιουργοῦν πολλὰ ἐρωτήματα καὶ προκαλὸῦν
συέιῗῖΙΚΩΤΕΡΑ, τὸ παραπόινω ἔγγραφο εἶναι μέσα στὸ ι
κλίμα τῆς «καθοδηγητικής γραμμῆς» ποὺ οἱ σοβιετολό
ΚΥΠ χάραξαν λίγο πρὶν τὴν 21η Ἀπριλίου -τῆς Θε
«φαιᾶς καὶ μαύρης προπαγάνδας» («ANTI», τεῦ ’1
Καὶ ἡ ζημιὰ ποὺ μπορεῖ νὰ προκληθεῖ ἀπὸ τέτ
“ γενικά, γίνεται ίδιαίτερα σημαντική, ὅταν 6 τό
v .1129 στιγμές... ‘

“man—“m, , Ἴ

Ἐβάδιζα εἰς τόν δρόμον πολὴ στενοχορημὲνος λόγον πολῶν ατηχιών κὲ εἰς τήν κατάστασιν αφτὴν με ἐσταμάτησαν
τρεῖς φίλοι Μου Παλεστίνιοι, τοῦ Ἐπαναστατικοῡ κύματος
τῆς Παλεστήνης.
- Στενοχορημενον σὲ βλέπομαι, Μοῡ εἶπον. Τί συνβένει;
-”Αχ, τους απήντησαέ Εἶμε στενοχορημενος, διότη τὸ κόμα
εἰς τὸ όπῑον ανήκο, ἔχει συνεχός ατηχίας. Εἵχαμε 70 φορτηγα γεμᾱτα με ὅπλα με τα όπῖα θα καταλαμβάναμε τήν
εξουσείαν K‘s κατα κακήν μας ατηχίαν μας τα εδεσμεφσεν ό
Παπαδόπουλος. Μὲ χιλιάδας στερήσεις εστείλαμε εἰς τόν
Ἕβρον ὀλίγην ζάχαρην κε διστιχος κι’ εκῖ εγίναμεν αντιληπτοί. Μὲ μυριάδας προφηλάξεις επανδρόσαμε 6000 δικούς
μας διαδηλοτας μὲ ρόπαλα κὲ μᾶς αντελήφθη ό K. Καραθανάσης. Τας πλέον σατανικας μεθόδους μεταχειριζόμεθα κε
Ξῗὲἕυῖῑ8ῗέἳὲοὲἒὲςκῗΐᾛρῗὲῗςφὲἔξῗθέἓήἒὲζῖἔέἶὲᾪέῗΓὲἡρν
γοπόταμον κε ψευδομάρτηρας επιστρατέφσαμε δια να σηκοφαντήσομαι εἰς τὸ δικαστήριον τοὺς αθόους βασανιστάς
κε ὅμος...“Ολε αἰ ενέργειὲ μσς αποβένουν ἐπὶ ματεω κε
· . ἓχομε ἔλθη εἰς απόγνοσιν. Θα ἤθελα λοιπόν απὸ ὲσᾱς ποὺ
F ῗὲῧθτῗ θρὲῗὲίςῖῗΛὲἳςεξτῖοῐνέῃί-ῗῗῖτέλεστήνη κε τὸ ὲπαναστατικόν
της Ναφτικὸν εἶνε εἰς τήν διάθεσίν Σου. Δὲν θελομαι να Σὲ
_ βλεπομαι στενοχορημὲνον. Θέλεις να Σοῡ στείλομαι χρήματα;
·, - Τί να τα κάνομαι; Τα χρήματα δὲν ἔχουν οὐδεμίαν αξίαν.
-Θέλεις να σοῡ στείλομαι θερινὰ ὑποκάμισα καὶ ζώνας, ὡς
μικραν συνβολικήν ὲνίσχυσιν; Τα πλοῖα μαςψδιασχίζουν τὸ
ζ - Αἰγαῖον κὲ ἡ αποστολή των εἶναι ἐφκολος. Ἐν ἀνάγκη, ἠμ~ ποροῡμε να σας τα στείλουμε κὲ ὑποβρηχιακῶς.
-ἰὈχι, ὅχι ὺποβρηχιακῶς. Ὑπάρχει κίνδηνος. Ἐαν καὶ ἕνα
μόνον πουκάμισον αλιεφθή, ὁλόκληρον τὸ σχεδιον ναβαγεῑ.
’Ἀλλοστε πιθανὸν να βραχοῡν Kè ’ίσος μποῡν μὲ τὸ νερό,
ὁπότε θα,Μᾱς εἶναι κὲ ἄχρηστα. ,
'— Μα δὲν πρόκειται καθόλου να βραχοῡν, μοῡ εἶπαν οἱ τρεῖς
Παλεστήνιοι φίλοι Μου. Ἰδοὺ τί θα γίνη...
Κὲ Μοῡ ἑξήγησαν τὸν μηχανισμόν, ποὺ εἰς τὴν κυριολεςξιαν ἦτο μεγαλοφυής. Τὰ εἰσαγόμενα ε’ίδη θα εσυσκεβάῖςζοντο εἰς ,εἰδικα κιβώτια, άτινα λόγω οτεγανῶν διαμερισμόθαῆεἶχον τὴν δηνατότητα να παραμείνουν εἰς βάθος
’κα (10) περίπου μέτρων ἐντὸς τῆς θαλάσης. Ἀκολούθως
ἑνέλόγω κιβώτια, εξαρτόμενα απὸ μικρὸν σημάδούραν θα
ίζοντο είς συγκεκριμένον σημεῖον ἐντὸς τῆς θαλάσης
τάπὸ· διερχόμενον -πλῑον κε ἐν συνεχεία ἄλλο διερχόμενον
μμπλῑονιθα ,πρρσδέση τὸ κιβότιον ὅπερ θα τὸ σὺρη ὑπὸ τὴν
σσαίἳείίς τὸν τελικὸν προορισμόν του,κε ὡς εκ τούτου,
ῖνςιι δυνατὴ ἠ άνακάληψίς του ὑπὸ τῆς ασφαλίας,
’σ’σιν διενεργείας νηοψίας. _
gym qunoa μὲ δησπιστίαν τὸ κεφάλη Μου.
Ami ῑοῂς εἶπα, δὲν γίνετε. _
Βιατ ρότησανέκπληκτοι. ,
Î ’ ὅψεισσς κάποιον ,Βασίλειον Λιόν;·
" usa ’ νι..Τί-ᾗεῖναι; Λιμενάρχης; " c: ’AMän'oÀñ ,δικτυομενος Κιβότιον δὲν
ἀγρηπνον βλεμα του, χορὶς να τὸν ἐμ-

- ῼὲιῖῗᾹπρίλιο τοῦ 75. Ἀκόμα δὲν ἔφθασαν εἰς τα χερια σας;
- “Ὀχι. Λετε να σκούριασαν;
- Ἀποκλείεται. Τα ε’ίχαμε βάλη εἰς εἰδικα κιβώτια.
- Εἶχον στεγανα διαμερίσματα;
- Βεβαίως.
- Εἰς τί βάθος τα εποντίσατες
- Εἰς τα γνοστα 10 μέτρα, όπος πάντα.
- Είς πῖον σημεῖον;
- Εἰς τὸ ἐπίσης γνοστόν.
- Σημαδούρα βάλατε;
-”Εμ, τί; χορὶς σημαδούρα;...
- Βρέ, πειδιά, φίλοι εἶσθε, αλα να Μοῡ ἐπιτρέψετε να σας
πώ ὅτι δὲν ξερετε τήν δουλιά σας. Ἀφοὺ κάνετε τὸν κόπον
κὲ τα ρίχνετε μέχρι βάθους 10 μέτρων, γιατί δεν κάνετε
ἕναν κόπο να τα συρετε μεχρι τήν ακρογιαλιά; Τί χριάζοντε
οἱ σημαδοῡρες, άφοῡ τὸ κιβότιον κε μὲ γυμνὸν ὀφθαλμὸν
φένετε σὲ τόσο βάθος; Κὲ γιατὶ να γίνοντε τόσες προσδέσεις κοντα στήν παραλία κὲ να ριψοκινδηνεβετε κι’ ἑσεῑς,
αφρῡ oî ακτές μας τόσον άσφηκτικα ἑπιτηροῡνται. ’Υπάρχει
κίνδηνος να ,καθίση κε κανὲνα πλῖο σας στὶς άκτὲς κι’ ἐκτὸς
ποὺ θα βρεθοῡμε σὲ δήσκολη θεση όλοι, ’ίσος να σας κατάσχουν κε τό σκάφος. Σήμερον τα θορηκτα στοιχίζουν. Δὲν

εἶναι «MIPAZ» ὥστε να άντικαθιοτῶνται μὲ τας εἰσφορὰς .

ὀλίγων πτοχῶν νομάδων. Ἐν πάση περιπτώσει, σε mo σημῑον ε’ίχατε ποντίση τα κιβώτια για vù εἰδοποιήσω να τα πάΞᾘΙυονῐῖνα ξὲρουμε; Ἀπὸ τὸν Ἀπρίλιον εχει περάση κερός. 'O
Ταξίαρχος ποὺ ανὲφερες ἴσως να γνορίζη. Δὲν τὸ γράφη ή
ἓξἳι-ίταίέίέινοποἱησις εἶνε ἀόριστος. Ἀναφὲρει μὲ ακρίβειαν
,βάθος αλλα αποσιοπᾱ τὸ στῖγμα.

,- Ἀφτὸ συνβὲνει διότι οἱ στρατιοτικοί, δὲν ἐχουν ναφτιλιακας γνόσεις. Κι’ ἐδῶ ποὺ τα λεμε, καλήτερα ἐτσι. Μόνοι
των θολόνουν τα νερά. ’ _
— Ναί, αλλα τόρα δησκολεβόμεθα ὲμεῑς. Θα πρέπει να ψάξουμε προσεκτικα ὅλα τα παράλια για να βροῡμε λίγα κιβώτια μὲ μερικα «ὑδραυλικα εἴδη». Κι’ ἂν μᾱς αντιληφθοῡν
’πάλιν θα πρεπει να κάνομεν διάψευσιν.
-Δι’ ὄνομα τοῡ Ἀλλάχ, ἑφώναξαν K‘s οἱ τρεῖς. Πρὸς Θεοῡ
όχι διάψευσιν. Θα πῆς ότι τὰ κιβώτια περιεχουν ὅπλα. Μόνον
ἐτσι θα μπορέσετε να τα ἀνοίξετε κὲ να ὲφοδιασθῆτε μὲ
ὅπλα χορὶς να κινήσετε ὑποψίας.
- Θα ἀκολουθήσω τας ὁδηγίας σας, τοὺς ὸρκίσθην. Καὶ συνομοτικα ἑχωρίσαμε. Κι’ άλλος δια σπίτι τράβηξεν κι άλλοι δια
Παλεστήνη.

v ι ΜΠΟΣΤ

Σ.Σ. 'H άναχόρισις τῶν Παλεστινίων γίνετε ὡς εξῆςῑ Οἱ αν·
δρες μπὲνουν εἰς εἰδικα ξύλινα κιβότια, άτινα λόγον στεγανῶν διαμερισμάτων ἔχουν τὴν δηνατότιτα να παραμένουν
εἰς βάθος 10 μέτρων ὲντὸς τῆς θαλάσης. Ἀκολούθος ρίπτοντε εἰς τὴν θάλασαν εἰς ακτας τοῦ Ἰσραὴλ ὲξαρτόμενοι
ἀπὸ μίαν σημαδούραν κε αναμὲνουν ἑγκλιστοι εἰς τὸ κιβότιοννααλιεφθοῡν. Μόλις τοὺς αντιλιφθῆ θορικτὸν τῆς Πα,χεῑρας του κετὸ κιβώτισποὺ» λεστήνης τοὺς ανασύρει κὲ οἱ ἄνδρες συνεχίζουν μὲ τα πό-δια, -’
7

ΙΣΠΑΝΙΑ

‘H «δημοκρατικὴ
πρόκληση»
τοὺ Νικηφόρου Ἀντωνόπουλου
ΗΤΑΝ σύμπτωση ἡ παρουσία στὴν
Ἀθήνα τριῶν ἀπὸ τοὺς ἡγέτες τῆς «Δημοκρατικής Ἔνωσης», τὴν ὥρα ποὺ ὁ
Φράνκο πέρναγε ἀμετάκλητα πλέον στὰ
μαῦρα κατάστιχα τῆς ἱστορίας.

Μιὰ σύμπτωση ποὺ ἓδωοε ὡστόσο τὴ
δυνατότηταῑ
O Νὰ προβληθεῖ στὴ χώρα μας στὸν
μεγαλύτερο δυνατὸ βαθμὸ τὸ πρόβλημα τῆς Ἱσπανίας.
Ο Νὰ συγκεντρωθεί τὸ ἓνδιαφέρον
τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης στὴν
Ἀθήνα, ἀπ’ ὅπου βρῆκε τὴν εὐκαιρία
μία ἀδιαμφισβήτητη φυσιογνωμία τοῦ
κομμουνιοτικοῦ κινήματος, ὁ Σαντιάγο Καρίγιο, νὰ διακηρύξει ὅτι «τὸ
ἰσπανικὸ ἀντιφασιστικὸ κίνημα εἶναι
ἓτοιμο γιὰ μία «Δημοκρατικὴ Πρόκληση>>ἔ

EINAI ἕτοιμο, τὴν ὥρα αὐτὴ ὅπου «τὰ
πάντα μποροῠν νὰ συμβοῦν», νὰ βγεῑ
στοὺς δρόμους καὶ νὰ διεκδικήσει μὲ μαζικὲς κινητοποιήσεις τὴ θέση ποὺ τοῦ
ἀνήκει στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας.
ΕΙΝΑΙ ἀκόμη νωρὶς νὰ ἐκτιμήσει κανεὶς τὴ σημασία αὐτῆς τῆς δηλώσεως.
Οπωσδήποτε, ὅμως, μποροῦμε νὰ ἐκτιμήσουμε, ὅτι τὸ ἰσπανικὸ ἀντιφασιστικὸ
κίνημα δὲν εἰναι ἀνέτοιμο γιὰ νὰ σηκώσει
τὸ βάρος μιᾶς ἀνοικτῆς σύγκρουσης μέ τὸ Δ
φρανκικὸ μηχανισμὸ, ποὺ δὲν ἓπαψε νὰ

ΕΝΑΡΞΙΣ

εἶναι αὐτὸς ποὺ χειρίζεται τὴν ἐξουσία
οτὴν Ἱσπανία.
Καὶ μποροῦμε ἀκόμη νὰ ξέρουμε, ὅτι ἡ
κύρια αἰχμὴ τοῦ ἀντιφασιστικοῦ κινήμα- , ’ὅσο ζοῦσε ὁ Φράνκο -δήλωσε στὴν
τος καὶ στὴ νέα φάση του, θὰ εἶναι τὸ
πρὲς κόνφερανς ὁ Καρίγιο. Τώρα,
ἐργατικὸ κίνημα -ἕνα κίνημα καθοδηγηὅμως, ô Φράνκο πέθανε καὶ θὰ ταφεῖ.
μένο ἀπὸ τὶς «Ἐργατικὲς Ἐπιτροπές»,
Ἡ ἄνοδος τῶν δημοκρατικῶν δυνάδοκιμασμένο καὶ στὴν ταξικὴ πάλη καὶ
μεων θὰ περιορίσει τὶς φασιστικές δυστὸν πολιτικὸ ἀγώνα κατὰ τοῦ φανκικοῦ
νάμεις στὶς πραγματικές τους διαστάκαθεστῶτος.
σεις. Καὶ τότε θα δοῦμε τί ἀντιπροσωΣ’ αὐτὴ τὴν ἀνοικτὴ σύγκρουση, δὲν
πεύουν πέντε ἢ ἔστω δέκα χιλιάδες
εἶναιτὸ ἀντιφασιστικὸ κίνημα ἐκεῖνο ποὺ
ἀστυνομικοί, σὲ μία χώρα ποὺ στὴ με· I
θὸ. δοκιμασθεῖ ἀλλὰ αὐτὸς ὁ ἴδιος δ
γάλη της πλειοψηφία εἶναι δημοκραφρανκικὸς μηχανισμὸς καταπίεσης;
τικη».
O “H «Γκουάρντια Σιβὶλ» -ἡ παρα- ΟΣΟ γιὰ τὸ Στρατό, κανένας δὲν εἶναι
στρατιωτικὴ ἐνοπλη ἀστυνομία, μὲ σίγουρος ὅτι εἶναι τὸ ἐνδεδειγμένο σῶμα
τοὺς 65.000 ἄνδρες,
γιὰ νὰ παίξει ἀνοιχτὰ τὸ ρόλο τοῦ στηρί- J
Ο Οἱ στρατηγοὶ τοῦ ἐμφυλίου πολέ- γματος μιᾶς δικτατορίας.
μου καὶ οἱ στρατιωτικοὶ διοικητὲς τῶν
O Εἶναι ἄγνωστη ἡ πραγματικὴ δύ- _
περιοχῶν.
ναμη τοῦ «Δημοκρατικοῦ Στρατιωτι- j
O Τὸ «Μοβιμιέντο» -τὸ ἐθνικὸ συμκοῦ Συνδέσμου» -τῆς παράνομης ζ
βούλιο ποὺ ἐποπτεύει κάθε δραστηριστρατιωτικῆς ὀργάνωσης τῶν λοχα- î

ότητα στὴν Ἰσπανία.

ΕΝΑΣ μηχανισμὸς ποὺ δὲν ἀφήνει, βέβαια, καμιὰ δυνατότητα πρωτοβουλίας
στὸν δοτὸ «μονάρχη» Χουὰν Κάρλος
-ἓστω καὶ στὴν περίπτωση ποὺ θὰ ἤθελε
νὰ πάρει στὰ σοβαρὰ τὸ ρόλο του καὶ νὰ
ἀναπτύξει πρωτοβουλίεςέ
EINAI σὲ θέση τὸ ἀντιφασιστικὸ κίνημα νὰ συγκρουσθεῖ μὲ ἐπιτυχία μὲ τὸν
μηχανισμὸ αὐτό;

ᾹΠΟΣΠΕΡΜΞΑ
ΘΕΑΤΡΟ ΠΩΡΙὉῚ MUM -ΣΙΝΑ 4·ῘΗΛ. 623 807

ἐ,Ψ..

ΚΑΙ οἱ τρεῖς ἡγέτες τῆς «Δημοκρατικής Ἕνωσης» -δ Σαντιάγο Καρίγιο, ὁ
σοσιαλιστὴς Χοσέ Βιτὰλ Μπενέιτο καὶ ὁ
φιλελεύθερος μοναρχικὸς Κάλβο Σερέρ
-ἁπάντησαν μὲ σαφήνεια στὸ ἐρώτημα
αὐτό, ποὺ τοὺς ἐτέθη στὴ διάρκεια τῆς
πρὲς κόνφερανς ποὺ ἓδωσαν κατὰ τὴν
παραμονή τους στὴν Ἀθήνας _
Ο Αὐτὸς ὁ μηχανισμὸς καταπίεσης,
ὁπωσδήποτε δὲν πρέπει νὰ ὑπολογίζεται σὰν ἕνας ἐνιαῑος καὶ σταθερὸς μηχανισμός.
ΑΚΟΜΗ καὶ αὐτὴ ἡ «Γκουάρντια Σιβὶλ» δὲν μπορεῖ νὰ ὑπολογίζει ὅτι περιλαμβάνει στοὺς κόλπους της μόνο φασίοτες. .
Ο «Τοὺς μηχανισμοὺς αὐτοὺς ἧταν
Ιδύσκολο νὰ τοὺς ἀντιμετωπίσουμε,

m
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ό ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ
παρουσιᾱςει

τόν ΧΡΪΣΑΝΘΟ
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γῶν καὶ ταγματαρχῶν. ç

EINAI, ὅμως, σίγουρο, ὅτι ἡ ὕπαρξή· ‘
της φοβίζει ἀρκετὰ τοὺς «οὔλτρα», γιὰ νὰ μ’
δοκιμάσουν νὰ ξεκινήσουν μιὰ διαδικα- ’
σία ποὺ θὰ τοὺς δημιουργήσει ὅχι καὶ τόσο ἀπρόοπτα γεγονότα,

Ὁ μοναρχικὸς Κάλβο Σερέρ, ἧταν ἴσως 2‘
ὁ πιὸ κατάλληλος ἄνθρωπος νὰ δώσει ’
ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα γιὰ τὸν ἐνδεχόμενο ρόλο τοῦ Στρατοῡ στὶς κυοφορούμενες ἐξελίξεις στὴν Ἰσπανία. Καὶ ἡ ἀπάντησή του ἦταν; ἑ
O «Αὐτὸ ποὺ ξέρω ἀπὸ τὶς ἐπαφὲς Ας
μου μὲ ἀνώτατους ἀξιωματικοὺς, εἷ- j‘
ναι πὼς οἱ Ἰσπανοὶ ἀξιωματικοὶ γνωρίζουν ὅτι ἡ νέα γενιὰ τῶν ἀξιωματι-’ ζ
κῶν διαπνέεται στὴν πλειοψηφία τηςνῑζ*
ἀπὸ δημοκρατικὸ πνεῦμα. ”Αν, λοι-ι’
πόν, οἱ ἀνώτατοι ἀξιωματικοὶ θέλουνξῖ
νὰ ἀποφύγουν τὴ διαίρεση, ποὺ θὰ εἷῆ
ναι καὶ ὁ θάνατος τοῦ Στρατοῦ, πρέέ
πει νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὸ ἐπάγγελμάῆ
τους καὶ ν’ ἀφήσουν σὲ μᾶς τὴ φρον-,
τίδα γιὰ τὰ πολιτικὰ προβλήματα τῆς pg

Ἱσπανίας». .,
O ΦΡΑΝΚΟ, λοιπόν, πέθανεεγιὰ-τὰ “’
καλά, ποὺ λένεέ I ,
ΚΑΙ δὲν μπορεῐ νὰ φωνάξει _«Z
Xovdy Κάρλος» οὔτε καὶ ὁ ἴδιος δ’ὁ
καὶ προσωρινὸς- μονάρχης. ’
ΟΣΟ γιὰ τὸν· φρανκισμὸὲθᾶἷὲπ
νουμε κι ἐμεῑς μαζὶ μὲ τοὺςὲ km
ἀντιφασίστες νὰ δοῦμε τί . ὀιντιιπι
πεύει στὸ σύνολο ἑνὸς λαοῦ, ποὺ-στὴ
τριπτική του πλειοψηφία εἶναιιρ 9n, ,
τικὸς καὶ ὰποφασισμένος νὸιῖσὶρρῖ,ἢ I λέο
τὸν φασισμό. ï “

t ' ν·au“.

m

ῃ “λος τοῦ K. Kioôpn‘
στὸ πραξικόπημα
Τοῦ Γιώργου Μανιάτη

«Οἱ ἐνέργειες τῆς CIA' (στὴ Χιλὴ) ἀπέβλεπαν στὴν ἀποτροπὴ
τῶν προσπαθειῶν τοῦ Ἀλλιέντε
νὰ ἐξοντώσει τὰ ἀντίπαλα στό καθεστώς του μέσα ἐνημερώσεως καὶ
, τὰ ἀντίπαλα πολιτικὰ κόμματα» ι
5197553869097 Φόρντ, 1 7 Σεπτεμβρίου

ΑΣ MOY ὲπιτραπεῐ νὰ ’ὃείξωῑᾼ
1. ’Ότι ὁ πρόεδρος τῶν Ἷ-Ῑνωμένων
Πολιτειῶν ψεύδεται. ᾗ
2. "Ou ὅλοι οἱ ἀξιωματοῡχοι τοῦ
Λευκοῦ Οἴκου καὶ τοῦ Σταίητ Ντη-

πάρτμεντ, ἐπὶ ἕνα χρόνο, οχετικὰ μὲ τὸ
χιλιανό, ἐψεύδοντο.

3."O1:L μεταξὺ αὐτῶν τοποθετεῖται
καὶ ὁ τωρινὸς πρέσβυς τῶν Ἱ-Ινωμὲνων Πολιτειῶν στὴν Ἑλλάδα κ. Κιούμπιτς,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ. ΦΟΡΝΤ
“H προεδρικὴ δήλωση περιέχει τριάδα
ψεύδους.
Α. Τὸ πρῶτο ψεῦδος ἀφορᾶ στὸ
«ἀποτρεπτικὸν» τῶν ἐνεργειῶν τῆς CIA.
(Ἡ CIA ἐνήργησε διότι ὁ Ἀλλιὲντε
«προσεπάθησε...»)
Ἡ «Ἐπιτροπὴ Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας»
τῶν Ἱ-Ινωμένων Πολιτειῶν (τὴν ὁποία τὸ

Newsweek ἀποκαλεῖ «ἡ ἄκρως μυοτικῂ
ἡγεοίοι τῆς CIA γιὰ τὸ ἐξωτερικό. ποὺ εἰναι γνωστὴ σὰν “Ἐπιτροπὴ τῶν 40”»),
ἀπεφάοιοε καὶ ἐκήρυξε πόλεμο κατὰ τοῦ
Ἀλλιέντεῑ Σὲ ούσκεψή της, ποὺ πραγματοποιήθηκε ἐπειγόντως μεταξὺ 4ης
καὶ 1οης Σεπτεμβρίου 1970. κ
Ὁ Ἀλλιεντε εἶχε ἐπιτύχει (οχετικη)
πλειοψηφία; οτὶς ἐκλογὲς τῆς 4ης Σεπτεμβρίου. Κ I
Σύμφωνα ὅμως με τὸ χιλιανο Συνταγμα, ὁ Ἀλλιεντε ὃιεὸεχθη τὸν κ. Φρξι
οτὴν προεδρία δύο μῆνες ἀργότερα (on;
4 Νοεμβρίου). (Ὠστε πρῶτα ἡ Ἀμερικανικὴ Ἐπιτροπὴ Ἀοφαλείας ἀπεφάσισε
νὰ ἐξοντώσει τὸν Ἀλλιέντε, καὶ ὕστερα
(55 περίπου μὲρες ὕστερα) ὁ Ἄλλιὲντε
ἄρχιοε νὰ ὲξοντώνει οἰονὸήποτε καὶ ὁτι9

. _ "31,44%!
“'7 ι·
ἦ· “.4
Î

τTÔ «ἑλληνικὸ
πειραμα» τῶν
συνταγματαρχῶν
«πρότυπο» για
τὴ χουντα
τοῦ Πινοσὲτ;
. ΕΝΑΣ «ΣΚΛΗΡΟΣ»
ΧΙΛΙΑΝΟΣ ΑΞΙΩΜΑΪΙΚΟΣ ΣΪΗΝ ΑΘΗΝΑ

‘H εἴσοδος τοῦ Προεδρικού Μεγάρου «Λὰ Μονέδα», ἁμέσως μετὰ τὸ πραξικόπημα.

δήποτε. Ἐκτὸς δηλαδὴ ποὺ ἡ CIA εἶχε
ἀπὸ τὸ 1964 λάβει μέρος, μὲ 20 ἑκατομ.
ὃολλάρια -καὶ ἄλλα πειστικὰ μεσα- στὸν
προεκλογικὸ ἀγώνα ὑπὲρ τοῦ κ. Φρὲι
(ἐναντίον τοῦ Ἀλλιεντε), Καὶ τὸ αὐτὸ
ἐπανέλαβε στὶς ἐκλογὲς τοῦ 1970.

‘O Γιὼργος Μανιάτης ὑπῆρξε Ô
μόνος ’Έλληνας δημοοιογρόιφος
ποὺ ἔσπευσε mi] Χιλή ὅταν, πρὶν
δυο χρόνια, ἐξερράγη τὸ πραξικόπημα. Τή δημοσίευση τῆς ἐμπειρίας
Κατὰ συνέπεια ἡ ὃήλωση τοῦ προ- χλτοῦ Γιώργου Μανιάτη στή Χιλή
ἑὸρου εἶναι ψευδής.
όοτοιγόρευσε ὲδώ ἡ χουντικὴ λογοB. Τὸ δεύτερο ψεῦδος, τῆς αὐτῆς
κρισῑα τῖς στιγμὲς ποὺ όιρχιζε τὸ Ποπάντα δηλώσεως, εἶναι ὅτι ἡ Λαϊκὴ λυτεχνεῑο, τὸ Νοεμβριο τοῦ ’73. Μὲ
Ἕνωση προσεπάθησε νὰ ἐξοντώσει τὰ, ἀφορμὴ τὸ συνέδριο ἀλληλεγγύης
ἀντίπαλα μέσα ἐνημερώσεως καὶ. τὰ ἀντίπρὸς τή Χιλή ποὺ ἓγινε αὐτὲς τῖς μὲθετα πολιτικὰ κόμματα. Παραθέτω σχερες οτήν Ἀθήνα, ὁ συγγραφέας κατικὰ μαρτυρίες καὶ κρίσεις
τένειμε τὸ ὅλο ὑλικό TOU στὰ ἑξῆς
O ‘O πρέσβυς τῆς Σουηὸίας στὸ Σανἔντυπαε «’AVTi», «Σῆμα», «K016anιιάγο κατὰ τὴ ὃιάρκεια τῆς διακυβερνῆρινή», «Αὐγή», <<Νὲοί>>,
σεως τῆς χώρας ἀπὸ τὸ καθεστὼς ,ΑλλιΤὸ «Ἀντῑ» θὰ δημοσιεύσει, ἀρχίἑντε καὶ τὴν πρώτη μεταπραξικοπημαζοντας
ἀπὸ
αὐτὸ
τὸ
τεῦχος,
μιὰ
τικὴ περίοὸο κ. Harald Edelstam:
σειρὰ Κεῑμενα τοῦ Μανιάτη γιὸι τὴ
« Ὁ Σαλβαὸὸρ Ἀλλιέντε βὸελυσσόταν τὴ βία
Χιλή, μερικὸι ἀπὸ τὰ ὁποῖοι γράφτηκαὶ τὴ βαναυσότητα. Κατὰ τὴν προεδρία του
ὁὲν ὑπῆρχαν πολιτικοὶ κρατούμενοι. "0/101 τὰ
Καν ἐπὶ τόπου καὶ οτήν «πρώτη
πολιτικὰ κόμματα, ὅλες οἱ ὁμάὸες ἐπιτρέπονγραμμή τοῦ πυρός».

ταν καὶ μάχονταν ἐλεύθερα γιά τὶς ἰὸέες τους.
Δὲν ὑπῆρχε λογοκρισία στὸν Τύπο, στὸ ραὸιέ
όφιυνο καὶ τὴν τηλεόραση. Ὁ καθένας εἶχε τὸ
ὸικαίωμα νά μέμφεται ἀνοιχτά τὸν Πρόεὸρο,
τὴν κυβέρνηση καὶ τὴ ὁιοίκηση. Κατὰ τὰ τρία
ἔτη τῆς προεὸρίας τοῦ Σαλβαὸὸρ Ἀλλιέντε
βασίλευε στὴ X ιλὴ πλήρης ἐλευθερία καὶ ἀληθὴς ὁημοκρατία. _
>> Ἡ ἀντίθεση εἰναι τόσο πιὸ χτυπητὴ ὅσο τὴ
συγκρίνει κανεὶς μὲ τὴ βία, τὴν κτηνωὸία, τῖς
τρομερὲς διώξεις τῆς σήμερον ἐναντίον ἐκείνων ποὺ νομιμως εἶχαν ὑποστηρίξει τὴ Λαὶκὴ
Ἕνωση καὶ τὸν Πρόεὸρο Ἀλλιέντε».
(Στὸ «Chili, le dossier noir, Gallimard I974)
O Σύμφωνα, μὲ ἔρευνα ποὺ ἕγινε τὴν Ιην
Ὀκτωβρίου 1972, (δύο χρόνια λοιπὸν ἀπὸ τῆς
ἀνόδου τοῦ Ἀλλιεντε στὴν Προεδρία), ἐπὶ 155
ραὸιοσταθμὼν ποὺ ἀριθμοῦσε ἡ Χιλή, 115
ἔλεγχε ἡ ἀντιπολίτευση καὶ 40 ἡ ἀριστερά.
Ἐπὶ 72 ἐφημερίδων (Ἐθνικῶν καὶ Ἐπαρχιακων) 47 ἀνῆκαν στὴν ἀντιπολίτευση, 16 οτὴν
ἀριστερὰ καὶ 9 ἔμειναν ἀκαθόριστες.
Ο «Le Monde Diplomatique», Μάιος 1973:
«Σήμερα ἀκόμη [ΣΣ. μετὰ ὸύο χρόνια καὶ 8
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μῆνες ὁιακυβερνήσεως τῆς Χιλῆς ἀπὸ τὴ
Λαινὴ Ἕνωση, 4 μῆνες πρὸ τῆς ἀνατροπῆς
της], ἡ ἀντιπολίτευση ἐλέγχει τὴν πλειοψηφία
τοῦ ἡμερησίου Τύπου τῆς χώρας, περισσότερο
ἀπὸ τὰ δύο τρίτα τῶν ἐπαρχιακῶν ἐφημερίὁων, τὸν Τύπο ποὺ ἀπευθύνεται στὴ γυναῖκα
καὶ τὴ σημαντικότερη ἐπιθεώρηση γιά νέους.
Ἁπὸ 150 ραὸιοφωνικοὺς σταθμοὺς ποὺ, λειτουργοῦν στὴ Χιλὴ τὰ ὁύο τρίτα εἶναι 0τά χέρια τῆς ἀντιπολιτεύσεως. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ
Ἐθνικὸ κανάλι τῆς τηλεοράσεως τὰ ἄλλα κανάλια ἑξαρτῶνται ἀπὸ τὰ Πανεπιοτήμια καὶ
παρουσιάζουν ουντηρητικὰ προγράμματα.
Μόλις τελευταῖα, χάρη στὴν ἀγορὰ τοῦ μεγαλύτερου μέρους τῶν μετοχῶν, ἡ Χριπιανοὸημοκρατία ἔλαβε τὸν ἔλεγχο τῆς σημαντικότερης καθημερινῆς ἐπαρχιακῆς ἐφημερίδος « Ἑλ
Σούρ». Φαίνεται λοιπὸν ἐλάχιστα ἀκριβὲς νὰ
ὁμιλεῖ κανείς περὶ περιορισμοῦ τῆς ἐλευθερίας
τοῦ Τύπου στὴ Χιλή».

Σχετικὰ μὲ τὴν ἐλευθερία τῶν κομμάτων τῆς ἀντιπολιτεύοεως,·τὸ ἴὸιο φύλλο

Ο ΠΤΕΡΑΡΧΟΣ Γουσταῡος Ai]
ἑπισκὲφθηκε τὴν Ἑλλάδα πρὸ τοῦ
πραξικοπήματος οτὴ Χιλὴ καὶ
ἔλαβε γνωση τοῦ «ἑλληνικοῦ πειράματος» τῶν συνταγματαρχων.
ΤΟ TPITO ἀπὸ τυπικὴ ἄποψη
μὲλος τῆς χούντας, ἀλλὰ ô πλέον
«ἰδεολόγος» μεταξὺ τῶν σφαγέων
τῆς Χιλῆς, κοινῶς «ô σκληρὸς»
(μιᾶς τυραννίας ποὺ ὃὲν ἀριθμεῖ
καὶ μαλακούς, φιλότουρκης άλλωστε),
ô ἄνθρωπος στὸν ὁποῖο ἀποδίδεται ἡ δήλωοη; «Ὑπάρχουν καὶ
καλοὶ ὀπαδοὶ τοῦ Ἀλλιὲντε -οἱ
νεκροί»,
ὁ πραγματικὸς εἰσηγητὴς τοῦ
συντάγματος τῆς «νέας Χιλῆς», _
ἐπιμορφώθηκε οτὴν Ἀθήνα;

ΘΑ μποροῡσε νὰ ἀπαντήσει
καταφατικὰ κανὲνας,, σχετικὰ
τουλάχιστον;

Ο Μὲ τὴν κατασταλτικὴ ἔναντι
τοῦ πληθυσμοῦ πολιτική, δηλαδὴ , ᾗ
τὴν παραγωγὴ ἀπειλῆς Θανάτου
-καὶ Θανάτου ἁπλῶς.
O~ Μὲ τὴν ἅσκηση τῆς νομοθετικῆς ἐξουσίας μὲ νομοὸιατάγματα.
Ο Μὲ τὴ χρησιμοποίηση τοῦ ’ ἶ
συνόλου τῶν ἐνόπλων δυνάμεων ‘7‘
στὴν πραγματοποίηση ἑνὸς ξένου ;
πρὸς αὐτὲς σχεὸίου (σχετικὰ 61]—
λαὸὴ μὲ τὴν ἐξαπάτηση τῶν ἐθνι·<
κῶν δυνάμεων τῆς χώρας).· · ‘
ΠΟΙΟΣ, ὅμως, εἰσηγήθηκε στὸν ’7‘.
πτὲραρχο Λῆ τὴν ἐπίσκεψη στὴν
ηνΟῑὲ ’ ”
KAI: ‘
Ο Μὲί ποιὰ ἀφορμὴ τὴν πραγματοποιησε; - ’ ἦ
Ο Μὲ ποιὰ ἰδιότητας
ΕΝΑ τελευταῐο ἐρώτημαῑ· __
O Τί γνωρίζει περὶ αὐτῶν ὁ
πρόξενος τῆς Ἑλλάὸος στὸ Boivin;
αγο κ. Γαβριὴλ,Μουστάκης; ’

τοῦ «MD.» ἀναφέρει ἐνδεικτικὰ ὅτι ἡ
«Λαϊκὴ Ἕνωση», εἶδε «τὸ σύνολο σχεδὸν
τῶν σχεδίων νόμου που ὑπέβαλε πρὸς
ψηφιση να καταψηφίζονται ἀπὸ τὸ Κογκρέσσο», ὅπου πλειοψηφοῠσε ἡ ἀντιπολίτευση, τὸ ὁποῐο «σε δύο χρόνια ψηφισε
ὑπὲρ τῶν δέκα κατηγοριῶν για ἀντισυνταγματικότητα ὑπουργῶν τῆς κυβερνήσεως, πράγμα που, σύμφωνα μὲ τὸ Σύνταγμα, ὑποχρέωσε ἰσάριθμους ὑπουργοὺς
σὲ παραίτηση».
ΟὉ Graham Greene, μετὰ τὸ φόνο τοῦ Ἀλλιέντεῑ

πρὸ έτους εἶχε ἀναγγελθεῖ ὁ διορισμὸς
ἐνὸς ”Υφυπουργου Ἐξιι)τερικιῖ)ν για
τὴ Λατινικὴ Ἀμερική7 ἡ θέση δέν εἶχε
ἀκόμη καταληφθεῖ». ‘O κ. Κίσσινγκερ
ἀπήντησεῑ «[...] Οἱ γνώμες καὶ οῖ συμβουλές σας εἶναι σημαντικὴ βοήθεια
καὶ θα τίς λαβουμε [ΣΣ ἡ «Ἑπιτροπὴ
aEﬁvmﬁg Ἀσιμιλεί(ις»] ἀσφαλῶς ὑπ’
ὄψιν»,
2. Ὁ κ. Κιούμπιτς ἐγνώριζε ἀκόμη καὶ
τὴν ὥρα ἐκδηλώσεώς τοῦ κινήματος on]
Χιλή, δεδομένου ὅτις

«,..Ἐννοοῦμε να μείνει πιστὸς an) συνταγματικὴ ὁὸό, [...] "On καὶ ἄν μπορεῖ νὰ
σκεφθεῖ κανεὶς για τὸν Ἀλλιέντε, ὅποια m ἂν
ὑπῆρξαν τὰ σφάλματα πού μπόρεσε νὰ ôtaπράξει, καὶ εἶτε ἁπεχθανόμαστε τὸ μαρξισμὸ
εἶτεὸχι, ὀφείλουμε và τοῦ ἀποδώσουμε αὐτὴ
τὴ δικαιοσύνῃ’ κατά τὴ ὁιάρκεια τῆς θητείας
mu. ὁὲν ὑπῆρξε οὐὸὲ ἕνας πολιτικὸς κρατούμενος, οὐδὲ μία ἐκτέλεση καὶ ὁ Τύπος οὐδεμία
φορὰ ἑλογοκρίθη».

ρηση, ἡ ἻΑμερικανικὴ Πρεσβεία τοῦ
Σαντιαγο εἶχε δεχθεῐ τὴν ἐπίσκεψη χιλιανοῡ ἀξιιιηιατικοῠ καὶ ἐνημερώιὶηκε
σχετικὰ με τὴν ἐπίσπευσή της (ποὺ
εἶχε κριθεῐ ἀναγκαία, κατὰ τη γνώμη
μου διότι τὴν ἑπομένη ι’) Ἀλλιέντε
σχεδίαζε να αναγγειλει διμιοηηῆιιισμα).
Ο 'H ἀμερικανικὴ κυβέρνηση ἔλαβε
«στὸ ὑψηλότερο ἐπίπεδο» γνώση τῆς
εῐδήσεώς ἀμέσως. Τὸ «ὑψηλότερο
ἐπίπεδο» ἀρχίζει ([υσικὰ ἀπὸ τὸν αρμόδιο ὑπουργό. ”Αλλ(ι)στε. ὁ Κιούμπιτς ἐνημέρώσε ἐπειγόντιι)ς τὰ μέλη
μιᾶς ἐπιτροπῆς τοῦ Κογκριῗῑσου. αὐτοπροσώπώς.
Ο Ἀλλὰ καὶ τέσσερις μέρες, πρὸ τοῦ
πραξικοπήματος ὁ “κ. Κιούμπιτς εἶχε
δεχθεῑ ἐπίσκεψη τοῦ πρέσβεως του
στὸ Σαντιόιγο κ. Νταίηβις. που στίς 7

Ο Τελειώνω μὲ τὴ μαρτυρία ἐνὸς Κίσσινγκερ τῆς δημοσιογραφιας, τοῦ κ. C.L.
Sùltzberger, στὸν «Herald Tribune» τῆς
13ης Ἴανουαρίου 1971:
«Ὁ Ἀλλιέντε χρειάστηκε να κάνει τὸ στρατό, τὴν Ἐκκλησία, τοὺς ἐπιχειρηματίες καὶ τὴ
ὁῖεθνὴ κοινότητα và ὁεχθοῦν τὸ καθεστώς του.
Tà κατώρθωσε εὐφυῶς, χωρὶς νά ἑπιβάλει λογοκρισία οὔτε περιορισμοὺς στὴν Ἐκκλησία ἢ
τῖς μετακινήσεις»,

Κατὰ συνέπεια ἡ δηλωση τοῦ προέδρου εἶναι ψευδής.

Ο Λίγες ὤρες πρὶν ἀρχίσει ἡ ἐπιχεί-

'O K. Κιούμπιτς

Τὸ ἀκριβὲς μέρος τῶν δηλώσεων
Φὸρντ εἶναι ὅτι παντως οἱ «συγκεκαλυμμένες» ἐκεῐνες ἐνέργειες τῆς CIA ἔλαβαν
χώρα. Αὐτὸ ὅμως σημαίνει ὅτι ὅλοι οἵ,
ἁρμόδιοι ἁξιωματοῡχοι τοῦ Λευκοῡ Οἵκου καὶ τοῦ Σταίητ Ντηπαρτμεντ, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸν προκατοχό του πρόεδρο
Νίξσν (καὶ τὸν προκατοχό του ἀντιπρόεδρο ”Αγκνιου), μερικοὶ δὲ καὶ ἐνόρκως
ἐνώπιον ἐπιτροπῆς τοῦ Κογκρέσου, ἐπὶ,
ἕνα ὁλόκληρο χρόνο, ἐψεύδοντο. Ὁ κ.
Κισσινγκερ εἶναι πλέον τόσο γνωστὸς
παραβάτης τῆς σχετικῆς ἐντολῆς τοῦ
Μωσαῖκοῦ -ἐβραϊκοῡ ὡστόσο- Νόμου,
που καθε ἀναφορὰ σ’ αὐτὸν ὡς ψευδολόγου θα ἠχοῦσε γελοιοποιητικὰ για τὸν
γράφοντα. Τὸν παρακαμπτω. Μένει ὅμως
ô κ. Κιούμπιτς.

«1". Τὸ τρίτο ψεῦδος συνάγεται συμπεΣεπτεμβρίου «πέταξε» στὴν Οὐάσιγρασματικόι. Ἀλλὰ ἐδω ὑπάρχει μιὰ δυσκτων, στίς 8 εἶδε τὸν κ. Κίσσινγκερ καὶ
κολία. Ψεῦδος λέγεται, ὑποθέτω; πρόστῑς 9 ἐπέστρεφε στὴ θέση του. Στὶς l l
’ταση γραμματικῶς ὀρθὴ φορτισμένη με
ô στρατὸς στασίαζε καὶ στίς 20. ἐγώ τὸ
ἐλάχιστο ποσοστὸ ἀληθείας. Τὸ συμπέ«ὅργιο αἵματος» στὴ Χιλὴ προκαt ρασμα ὅμως ἐκ τῆς προεδρικῆς δηλώσεως
λοῡσε διεθνιῖ)ς ἀποτροπιασμὸ» (Μα(ὅτι οἱ “Ηνωμένες Πολιτεῖες ἐπενέβησαν
κάριος), ὁ κ. Κιούμπιτς ἓβρισκε ὃτι
Ο K. ΚΙΟΥΜΠΙΪΣ
στὴ Χιλὴ πρὸς χάριν τῆς ὑπάρξεως τῶν
στὴ Χιλή «ἡ κατάστασις ἐξομαλύνεται ι
ἀντιπάλων στὸ καθεστὼς τοῦ Ἀλλιέντε
ταχέως».
Ὁ κ. Κιούμπιτς ἔχει ἐπανειλημμένα,
πολιτικῶν κομμάτων καὶ τῶν μέσων τους
Καὶ ναὶ μέν Ô κ. Κιούμπιτς ἐποίησε σὲ
καὶ για παράδειγμα τὴν Πέμπτη 20 Σεἐνημερώσεως), δὲν περιέχεικανένα ποmes περίπτώση τὸ πατριώτικό του καπτεμβρίου
1973
(ἐννέα
μέρες
ἀπὸ
τῆς
ἐκ’σοστὸ ἀληθείας. Διότι τὸ συμπέρασμαγ
θῆκον ὡς Ί,Διμερικανου ἀξιιιηιατούχου.
’· ρήξεως τοῦ κινήματος)ζδιαψεύσει ὅτι «οἱ Ἐπειδὴ ὅμως εὕλογο εἶναι ὅτι θα ἐξακοαὐτὸ κατ’ ἀνάγκην εἷναιῑ .
Ἱ-Ῑνωμένες Πολιτεῖες εἶχαν ἀμέσως ἢ ἐμ- λουθήσει να τὸ ποιεῖ, ἐδιῖ) τώρα πλέον,
Ο "H ὅτι τὰ κόμματα αὐτὰ καὶ τὰ μέσα
μέσως ἀναμιχθεῖ στὸ χιλιανὸ πραξικόπητους ἐνημερώσεως ὑπάρχουν τώρα
ἐρωτᾶται
ἂν
συνεννοηθήκαμε
καθόλου
μοι».
μεταξύ μας περὶ τοῦ ποίου μπορεῖ να εἴ.7 ,η στὴ Χιλή.
Τώρα
ὅχι
μόνο
διαψεύδεται
ὁ
ἴδιος
διὰ
ναι ἓνα ἐγχώριο πατριωτικὸ καθῆκον.
’ Ο "H ὅτι οἱ Ἱ-Ινωμένες Πολιτεῖες ἐπέτοῦ
πλέον
ἐπισήμου
στόματος
τῆς
χώρας
,Ϊ χ τυχαν ’στὴ Χιλὴ τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο του, ἀλλὰ καὶ εὔλογο τίθεται τὸ ἐρώτημα Μήπως εἶναι νὰ τόν,... ξεΦΟΡΝΤωθοῦμε;
.
“
ζ’ ‘ ἐκείνου στὸ ὁποῖο ἀπέβλεπανέ
Κατὰ συνέπεια ἡ ὃήλωση τοῦ προ- . κατὰ πόσον εἰναι αὐτοπροσώπως, ἀμέσως
ἣ
ἐμμέσως,
ὡς
ἁρμόδιος
ὑπουργός,
έδρου εἶναι ψευδής. Διότι βέβαια (ἀπὸ τὴ
ἀναμεμιγμένος
στὴν
ὄζουσα
αὐτὴ
ὑπόθε·στιγμὴ’ἀκριβῶς, μάλιστα, ποὺ «οἱ ἐνέρ; γειες τῆς CIA νὰ ἀποτρέψουν κ.λπ.>> τελε- ση. Διότι;
1) Ὁ κ. Κιούμπιτς ἧταν, ὡς γνωστόν,
ι”σες)όρησαν,..), ὅλα ἀνεξαιρέτως τὰ κόμῠφυπουργὸς
Ἐξωτερικῶν
γιὰ
τη
Λατιχματα στὴ Χιλὴ ἀπαγορεύτηκαν -καὶ
νικὴ Ἀμερική.
ΔΑπαραμένουν ἀπαγορευμένα. "000 γιὰ τὰ
O Τὴ θέση αὐτὴ ἔλαβε ὕστερα ἀπὸ »
. ’ μέσα ὲνημερώσεως... r
σύσταση τοῦ· κ. Κίσσινγκερ (μὲ τὸν
Αὗτὸ ὅμως, Ιον) ποιὰ δηλαδὴ ὑπῆρξε
Ἰ,ἡ ἐλευθερία τῆς Αέκφράσεως καὶ τῆς σκέὁποῖο συνεδέετο ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν
ψεως, ἀκόμη καὶ τῆς [νόμιμης] ὃράσεως
μὲἐΐὲξὲἳαῖματεύσεων
μὲ
τὸ
Βιετνὰμᾷστὸ
.χ. τῆς ἀπεργίας- ,κατὰ τὰτρία χρόνια
Ο Ἡ θέση αὐτὴ δημιουργηθηκε πιθα· ,_ __
ῤ,τοῦ Ἀλλιέντε, καὶ Ζον) ποιὰ εἶναι’ἀᾳῖ
νότατα ἀπὸ τὸν ἴδιο κ. Κίσσινγκερ,.
ςὸζςου οἱ ἐνέργειες τῆς CIA τελεσφόρησαν,
‘ καὶ πάντως λειτούργησε χάρη, 0’ αὐ“’ ὁ ὃίαπραγματευτῶ στὸ ἑπόμενο τέῡτόν, μετὰ τὴν ἂνοδο τοῦ Ἀλλιέντε
τοῦχῦΑντῐ». Πρὸς στιγμὴν Θὰ ἀρκε. ’στὴν ἐξουσία. Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ
’ὲ μιὰ.“ὂικόμη μαρτυρία τοῦ, ἐγκύρου
1970
ἕνα
[πολὺ
γνωστὸ
πλέαν]
ὑπό-·Ι)ἰ“1’ Ï“ti'
υὶῖζφύλλο τοῦ Ἀπρι- γ’
’
μνημαέστάλη
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τὸν
ἀντιπρόεδρο
I
’
ήλοιδὴ ἀπὸ δυόμισι “
τῆς
I..T.T.
στὸν
ἀρχηγὸ
τῆς
«Ἐπιτροραννίας»); ‘j ’
πῆς
τῶν
40»,
ποὺ
ἀποτελοῠσε
σχέδιο
ἐλευθερία
ι περισσός,ῥ I Q ὃρόισεως ἐναντίον τοῦ Ἀλλιέντε. Ἐν·
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κατακλεῐδι ὑπ-ενθυμιζόταν ὅτι «ὲνὼ,

Ὁ Βίκτορ Χάρα γεννήθηκε στὶς 28 Σεπτεμβρίου τοῦ 1938 καὶ δολοφονήθηκε ἄγρια στὶς
15 Σεπτεμβρίου τοῦ 1973, οτὸ στάὸισ τῆς Χιλής, τεσσερις μόλις μερες μετὰ τὴν αναρρίχηση
στήν ἐξουσία τῆς χούντας τοῦ Πινοσετ. Μετὰ
τὸν θάνατό του, ἡ γυναίκα του, Ἀγγλίὸα χορεύτρια Τζσαν Τὲρνερ,καί τὰ παιδιά της Μανουελα καὶ Ἀμαντα πετυχαν να ξεφύγουν καὶ
νὰ ἐγκατασταθοῡν στὴν ,Αγγλία
Ὁ ἼἈγγλσς παραγωγὸς Στανλεϋ Φόρμαν κι ὁ
συνεργατης του Μαρτιν Σμὶθ παρουσίασαν
στίς 11 Σεπτεμβρίου 1974 στὸ αγγλικὸ xowô
τὸ ([ὶλμ που γύρισαν μὲ ἀφορμὴ τὴ ζωὴ καὶτὸν
θανατο τοῦ βάρὸου τοῦ Χιλιανοῡ λαοῦ. Τὸ
([ὶλμ ἔχει τὸν τίτλο «Σύντροφε» (Compañero),
εἶναι ὸιαρκειας μιᾶς ὥρας καὶ στηρίζεται σε
ἰιαηγήσεις τῆς γυναίκας τοῦ Βίκτορ με παρεμβσλὲς τραγουὸιών τοῦ ὅιντρα της. (Ἡ ταινία
παραχωρήθηκε στὸ «ANTI» γιὰ προβολὴ στὴν
Ἐλλάδα).
«”Οποιος ἔζησε απὸ κοντα τὰ γεγονότα τοῦ
πραξικοπὴματος στὶς 11 τοῦ Σεπτεμβρη τοῦ
1973 m ἓνιυκῑε τσσο ὃίπλα του τί σημαίνει φασισμύς, εἶναι σήμερα ἕνα οιαηῑσρετικσ πρόσω:ro. Τὸ μσνο που μπορεῖ να καμει εἶναι νὰ συνεχίσει να μιλαει για τὶς ἐμπειρίες του, για τις
m0 πρσσωπικες του εμπειρίες ακόμα, ὥστε νὰ
σώσει στὸν κόσμο να καταλὰβει τί ἀλλαγὴ σημαίνει ὁ q ασισμὸς για τὸν ἄνθρωπο. Τί σημαίνει (ιασισμὸς για τὸν χιλιανὸ λαὸ ποὺ ὁὲν puto—
ρει να μιλήσει για λογαριασμύ του».
Ὀ Βίκτορ Χάρα ἦταν γιὸς ἑνὸς χωριάτητραγουοιστῆ. ἡ μανα του ἐπίσης τραγσυὸοῡσε
σε πανηγύρια καὶ ἔκανε τη μοιρολογίστρα.
îHwy ἄνθρωποι πολὺ (ρτοῃσί. Στα 13 χρόνια
τσυ Ιῦρέθηκε ὀρφανὸς να γυρίζει στοὺς δρόμους, μέχρι ποὺ μια (ρτ(ι)χὴ οἰκογενεια τὸν μάζεψε, τοῦ ἔδωσε να κοιμᾶται minou καὶ τοῦ
σύστησε νὰ ὁουλεψει. Βρῆκε να κάνει θελήμα1:2

cH ζωὴ
καὶ Ô
Θάνατος
τοῦ
B ίκτορ
Χαρα
Φ. Δ. Δρακονταειδής
τα. Νὰ κουβαλάει τσάντες μὲ ψώνια ἀπὸ τὴ μιὰ
μεριὰ τῆς ἀγορᾶς στὴν ἄλλη, βγαζοντας ἓτσι
ἕνα χαρτζιλίκι ποὺ οὔτε νὰ τὸν θρέψει ὃὲν ἐφτανε. “Ὀμως κατάφερε να σπουδάσει, φτάνοντας νὰ γίνει καθηγητὴς χοροῦ στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σαντιαγο. Ἦταν - μετὰ τὴ Βιολέττα
Πάρα - ὁ σπουδαιότερος ἀντιπρόσωπος τῆς
λαϊκῆς μουσικῆς.
«Ἡ συνείδηση τοῦ Βίκτορ ὅτι ἀνῆκε στὴν
τᾴξη τῶν χωρικᾶΝ τῆς Χιλὴς m ὅτι, ἔστω m ἂν
εἷχε σταθεῖ τυχερὸς νὰ ἐπιζήσει καινὰ μορφωθεῖ, ὃὲν ἔπρεπε να τοὺς ἀπαρνηθεῐ, τὸν ἔφεραν
στὴ μεριὰ τοῦ κόμματος τῆς «Λαϊκής "vaσης», ποὺ εἰχε σὰν ὑποψήφιο πρόεδρο τὸν
Σαλβαὸὸρ Ἀλλιὲντε. Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ εἶχε
ἀποφασίσει νὰ ἐγκαταλείψει τὸ θεατρο καὶτὸν
χορὸ για ν’ ἀσχοληθεῖ ἀποκλειοτικὰ μὲ τὸ τραγούὸι, Βοηθήθηκε σ’ αὐτὸ ἀπὸ τὸ ἑξῆς περιστατικόῑ Σὲ κάποιο ἀριστοκρατικὸ γυμνασιο

τὸν γισυχόιϊσαν για ἕνα τραγοὺδι του ποὺ μιλοῠσε γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ χωριάτη, τοῦ ἐργάτη, τοῦ
τυραννισμενου. Ἡ ὰπόφαση ν’ αφιερωθεῖ στὸ
τραγούὸι στάθηκε ἡ σημαντικὴ καμπὴ τῆς
ζωῆς του, ποὺ τὸν ἔφερε σε ἐπαφὴ μετὰ λαϊκὰ
στρώματα, ὅξυνε τὴν πολιτική του εὐαισθησία
καὶ κατεληξε στὸν θάνατσ».

Προβολὴ τοῦ

θοηρηῆεπο
Τὴν ἑρχόμενη, Κυριακή, 7 τοῦ
Δεκέμβρη, στῑς II τό’πρωῖ; τὸ
«ΑΝΤΙ» ὁιοργανώνει ἑκὸήλωση
γιὰ τὴ Χιλὴ στὸν κινηματογράφο ΓΡΑΝΑΔΑ (Λεωφόρος Ἀλεξάνὸρας καὶ Ἱπποκράτους).
Ο Θά προβληθεῑ ἡ ταινία τοῦ St.
Forman «Compañero» καὶ θὰ μιλήσουν τεχνικὸς ποὺ ἔλαβε μέρος
στὸ γύρισμα τῆς ταινίας καὶ ἡ Δανάη Στρατηγοπούλου γιὰ τὸ
Χ ιλιανό ἔντεχνο τραγούὸι.

Ο Τὰ κείμενα τῆς ταινίας θὰ ὁιαβαστοῡν στά ἑλληνικὰ ἀπὸ τὴν
Ἕλλη Φωτίου.
Ο Ἡ εἴσοδος εἶναι ἐλεύθερη.

Δὲν τραγουὸάω, ἑπειὸὴ ἔτσι μ’ ἀρέσει,
γιὰ νὰ κάμω ἑπίὸειξη τῆς φωνῆς μου.
Τραγουόάω γιὰ τὴν κιθάρα μου, πού ἔχει
và κάμει (δηλώσεις...

Ναί, f κιθάρα μου εἶν’ ὁ ἐργάτης,
ὁὲν swat για τοὺς ὁολοφόνους ποὺ ψοφᾶνε
για λεφτά καὶ ὁύναμη. Δὲν τραγουὸάω γιά
và μὲ προσέξουν, νὰ μὲ λυπηθοῦν οἱ ξένοι.
Τραγουὸάω για μιά χώρα στενὴ κι ἀτέλειωτη,
για τὸ χῶμα ὅπου ἀρχίζουμε κι ὅπου γυρίζουμε,
γιά τὸ τραγούὸι ποὺ θά γεννηθεῖ, νέο γιὰ πάντα.
«Στὶς 11 Σεπτεμβρίου πῆγα τὰ παιδιὰ στὸ
σχολεῑο, ὁ Bin-cog ἔφυγε για τὸ Τεχνικὸ Πανεπιστήμιο, ὅπου εἶχε να δώσει ρεσιτάλ, Τὸ ραὸιόφωνο ἔκαμε λόγο για στρατιωτικὲς κινήσεις
m ô Βίκτορ μοῦ τηλεφώνησε ὅτι ὅλα στὸ Πανεπιστήμιο ἦταν ἥσυχα. Ὕστερα ἀκούστηκαν
ἀεροπλάνα ποὺ περνοῠσαν m ἓκαναν βομβαρὸισμούς. Ὀ Βίκτορ μπόρεσε πάλι νὰ μοῦ τηλε(μυνήσει τὸ ἀπόγευμα, γιὰ νὰ μοῡ ἀνακοινώσει
ὅτι, λόγω τῆς ἀπαγόρευσης τῆς κυκλοφορίας,
Où ἔμενε στὸ Πανεπιστήμιο. Ἐγὼ εἷχα πάρει
τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὸ σχολεῑο καὶ προσπάθηοα νὰ
συγκρατήσω τὸν (ρόβο μου. Τὴν ἑπομένη
ἕμαθα ὅτι τὸ Πανεπιστήμιο εἶχε περικυκλωθεῐ
m ὅτι εἶχαν γίνει συλλήψεις «ἀναρχικῶν», Δὲν
μποροῡσα νὰ ξπικοινωνήσω τηλεφωνικα. Στὶς
13 τοῦ μηνὸς ἠρθε κάποιος μὲ μήνυμα τοῦ ἄντρα μου. Μοῦ ἔστελνε τοὺς χαιρετισμούς του,
μοῦ ἔλεγε νὰ σταθὼ γενναία καὶ νὰ φροντίσω
μόνη μου τὰ παιδιά μας. Στὶς 18 Σεπτεμβρίου,
νωρὶς τὸ πρωί, ἦρθε ἕνας νεαρὸς νὰ μοῡ πεῖ ὅτι
ἀνάμεσα στοὺς νεκροὺς ποὺ εἰχαν φέρει ἀπὸ
τὸ Ἐθνικὸ Στάδιο, εἶχε ἀναγνωριστεῐ τὸ σῶμα
τοῦ Βίκτορ. Οἱ νεκροὶ εἶχαν στὸ στῆθος τους
ἕνα νοὺμερο m αὐτὸ μοῦ ἓφερνε ὁ νεαρός.
Πῆγα μαζί του στὸ νεκροτομεῖο. Ἑκατοντάὸες
πτώματα κατάχαμα, κατατρυπημενα ἀπὸ πο-
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‘O τάφος του Βίκτορ Χάρα.

λυβόλα, Ἐρνάτες, σπουδαστες, νέοι καὶ γέροι.
Ὁ Βίκτορ ἠταν πολὺ χτυπημὲνος. Μισόγυμνος, γαζωμενος ἀπὸ σφαῖρες, μὲ σπασμένα τὰ
πόὸια καὶ τὰ χέρια. Κατάφερα νὰ μοῠ ὃώσουν
τὴν ἄδεια νὰ τὸν πάρα) καὶ νὰ τὸν θάψω».

Σύντροφε για τὴ ζωὴ καὶ για τὸ μέλλον μου,
σύντροφε τῆς πικρῆς ὥρας τῆς χαρᾶς,
’πού καταφέρνουμε νά ζοῦμε.
Δουλεύουμε γιά τὴν ἀρχὴ μιᾶς ἱστορίας,
χωρὶς và ξὲρουμε τὸ τέλος.
’Όταν γυρίζω στὸ σπῖτι καὶ σὲ βρίσκω,

Κυκλοφορηοε
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ἀφήνουμε τὰ ὄνειρα μας να κυματίζουν παρέα,
νὰ διηγοῦνται τὴν ἀρχὴ μιᾶς ἱστορίας,
ποὺ ὁὲν ἔχει τέλος γιίυστό.
«Κατὰ τρόπο σαφή», τελειώνει τὴ ôn'wnm’]
της ἡ Τζόαν Χάρα, «ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ Βίκτορ σκοτώθηκε, ἔπαψα νὰ CG) σὰν ἄνθρωπος
καὶ σὰν γυναῖκα. Τὸ μόνο ποὺ μοῠ ὰπόμεινε
καὶ ποὺ ἀποτελεῖ κίνητρο-πολὺ περισσότερο
ἀπὸ τὸ μίσος-εἶναι ἡ. ἀνάγκη ν’ ἀντωιὲοὸζυσω
κάτι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ εἰχα καποτε καὶ ποὺ ἠταν
τόσο ὅμορφα».

H ΟΡΤΑΝΣΙΑ ΑΛΛΙΕΝΤΕ
Ἡ ΧΗΡΑ τοῦ δολοφονηθέντος χιλιανοῡ προέδρου Ἀλλιὲντε γράφει στὸ
«ANTI»:
«Γιὰ τὸ “ANTI”, μὲ τῖς εὐχαριστίες
μου γιὰ τὴν ὑποστήριξι] καὶ τὴν ἀλληλεγγύη στὴν ὑπόθεσι] τῆς ἀντίστασης
-τοῡ ἡρωῦτοῦ Χιλιανοῦ Λαοῦ.
Ὀρτανσία Ἀλλιέντε ·
Ἀθήνα, 13/11/75»

γιὰ τὸ << ANTI»
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ΣΤΗ φωτογραφία, ἡ Ὀρτανσία Ἀλλιὲντε μὲ τὴ Δανάη Στρατηγοπούλου.

Να ἐκμεταλλευτοῦμε
τὸ νέο ψήφισμα
τοῦ OHE
Τοῦ Πλούτη Σέρβα
Η ΣΚΥΤΑΛΗ, σημαία — απόφαση 3212, που μ’ αὐτὴ ἡ περσινη Συνοοος της Γενικης Συνέλευσης τῶν Ἑνωμενων Ἐθνῶν,
ομόη ιιινα. εἶχε ἐξοπλίσει την Ἑλληνο - κυπριακὴ πλευρά, ἀστόχαστα παραδόθηκε στὴν Τουρκο - κυπριακὴ πλευρά. Εὐθὺς
ἀμεσιης μὲ τὴν έναρξη τῶν διακοινοτικών συνομιλιῶν τῆς Βιέννης. καὶ κάτω ἀπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Γενικοῠ Γραμματέα τοῦ ΟΗΕ,
εἶχε διευκολυνθεῖ Ô έκτροχιασμός. Καὶ στὸ Ραοὺφ Νενκτας ἐπιτραπηκε να παρασπονδεῑ, να σκευωρεῖ, να ἐμπαίζει σαν «νικηἵης».
Η ΤΩΡΙΝΗ Συνοδος τῆς Γενικὴς Συνέλευσης, μὲ τὴν ἀπόιιαση τῆς 2οης τοῦ Νοέμβρη, στιγματίζοντας τὶς δολοπλοκίες
τῆς ’Ἀγκυρας καὶ τῆς Οὐάσιγκτον, πανηγυρικὰ παράδιυσε καὶ
πάλι τὴ σκυτάλη στὴν Κυπριακὴ αντιπροσωπεία.
Εἶναι μεγαλο τὸ ἐπίτευγμα, γιατὶ ἡ νέα απόφαση εἶναι ἀκόμη
πιο ἰσχυρὴ απὸ τὴν προηγούμενη. ’Όχι μόνο ἀπὸ τὴν ἅποψη τῆς
διαπόμπευσης τῶν εἰσβολέιυν. Μόνη, μὲ τὴν ψῆφος της, ἔναντι
σε 117 ψήφους απομονώθηκε ἡ ”Αγκυρα, èva ὁ Λευκὸς Οἶκος
δὲν κατώρθωσε να περισυλλέξει περισσότερους ἀπὸ ὀχτὼ δορυφόρους ὑποτελεῖς του, για να περιχαρακιυθεῐ 011‘] θέση ἀποχῆς
(τὸ Ἰσραήλ, τὸ ἐπίσης ~8111690111110. ἡ Χιλὴ τῶν μακελάρηδων, ἡ
Σαουὸικὴ Ἀραβία καὶ ἡ Περσία τῶν πετρελαιο-μονοπωλίων, ἡ
Ἰορδανία τῆς ασυναρτησίας, τὸ Πακιστάν, τὸ Μαρόκο καὶ ἡ...
Καρθία). Ἀλλα καὶ ἀπὸ τὴν ἆποψη ὅτι τὸ ἓντονο λεχτικὸ τοῦ
ψηφίσματος προσφέρει ἰσχυρὸ παλμὸ 0'10 νέο ξεκίνημα. ‘H εἰσήγηση τοῦ περασμένου ψηφίσματος μετατράπηκε σὲ ἀπαίτηση ν’
ἀποχωρήσουν τα ξένα στρατεύματα, χωρὶς παραπέρα καθυστέρηση. Κι ἀκόμη. "Ex/G) τὸ προηγούμενο ψήφισμα θεωροῦσε σαν
ἐπιβεβλημένη την ἐπιστροφὴ τῶν προσφύγων στα σπίτια τους,

τὸ τωρινὸ «ζητεῖ τη λήψη αμεσων μέτρων για τὴν ἐπιστροφή,
ἑκουσίως, ὅλων τῶν προσφύγων, ἐν ἀσφαλεία, οτὶς ἑστίες τους».

Ἔστω καὶ αν τὸ ἑκουσίως μπορεῖ νὰ ἑρμηνευθεῖ ὅτι οἱ Τουρκοκύπριοι που μεταφέρθηκαν στὸ βορρᾶ μποροῡν, ἂν θέλουν, να
παραμείνουν ἐκεῖ, ἡ οὐσία τῆς ἐπιστροφῆς ὅλων τῶν Ἑλληνοκυπρίιι)ν προσφύγων δὲν ἀλλοιώνεται ἐφ’ ὅσον ὑπογραμμίζεται
τὸ «ἐπιστροφή στὶς ἑστίες τους».Ἐξ αλλου καμποι ὑπαρχουν
πολλοὶ καὶ σπίτια μποροῡν ἐκεῖ να χτιστουν αρκετα για να
παραμείνουν ὅσοι Τουρκοκυπριοι ἐπιθυμοῦν στο βορρᾶ. Καὶ
πέρα ἀπ’ αὐτὰ ἔχουν ὑπογραμμισθεῖ 110‘1 αλλα οὐσιώδη (απο(1»υγῐ] τῶν μονομερῶν διατάξεων καὶ καμια μεταβολὴ 011‘] δημογραφικὴ δομὴ τῆς Κύπρου), ὥστε να μὴν ἀφηνεται καμια ρωγμὴ
για διαφυγή.
EINAI αὐτὴ ἡ σαφήνεια καὶ ἡ αποφασιστικότητα ὅλων τῶν
διεθνιῖ)ν δημοκρατικῶν δυνάμεων, που βρηκε την απόλυτη ἔκq 9001’] της στὸ νὲο ψήφισμα, που προκαλεσε ἐκεῐνες τὶς ὑστερικὲς κραυγὲς τοῦ Τουρκμέν, εὐθὺς μόλις ἀνακοινώθηκε τὸ αποτέλεσμα τῆς ψηφοφορίας, τους κλαυθμηρισμους τῆς ’Άγκυρας
ὅτι «ἀδικεῖται (sic) ἡ Τουρκία» καὶ τὶς διακηρύξεις τοῦ Ραοὺφ
Ντενκτας ὅτι «YL’ αὐτὸν τὸ ψήφισμα δὲν εἶναι δεσμευτικό».

Καραδοκεῖ φυσικα ἡ Οὐασιγκτον. Καὶ ô «μάγος» Κίσσινγκερ, εὑρισκόμενος στὴν ἴδια ἀπομόνιοση μὲ τὴν ’Ἀγκυρα καὶ
τρέφοντας τὴν πεποίθηση ὅτι ô «Ὀργανισμὸς τῶν Ἑνωμένων
Ἐθνῶν δὲν εἶναι παρα ἕνα κέλυφος», θα πρέπει τώρα να μαστορεύει νέες μηχανορραφίες καὶ νέες πλεκτάνες.
ΟΜΩΣ, ἡ νέα απόφαση μ’ αὐτα δὲν αλλοιώνεται. Εἶναι τεράστια ἡ ἠθική της δύναμη. Εἶναι ἡ ἓπαλξη - φρούριο που κρατάει
στέρεα τὸ Κυπριακὸ μέσα στὴν πλατύτατη διεθνοποίηση του.
Εἶναι ἡ ἓπαλξη, ποὺ ἂν σ’ αὐτὴ μὲ σθένος, συνέπεια καὶ ἐμμονή,
δσο μακροχρόνια κι αν προδιαγραφεται ἡ νέα πορεία, ἀγωνιστεῖ ἡ Κυπριακὴ ἡγεσία,θόι μπορέσει να προχωρήσει πρὸς τὴν
τελικὴ δίκαιη λύση τοῦ Κυπριακοῡ. Γιατί, ἀπὸ δῶ καὶ μπρός, οἱ
δυνάμεις τοῦ ΟΗΕ, μπροστα στὶς σκευωρίες καὶ τὴν ἀδιαλλαξία, δὲν θα ἔχουν αλλη ἐκλογὴ παρα 11‘] γραμμὴ πρὸς τὴ λήψη
πραχτικιῦν μέτρων για να ἐπιβάλουν ὅχι μόνογτὸ δίκιο ἑνὸς
λαοῦ, ἀλλὰ τὸ κῦρος καὶ τὴν ὑπόσταση ἑνὸς διεθνοῡς ὀργανισμοῦ, με βάση τὸ πνεῦμα καὶ τὸ γράμμα ποὺ υἱοθέτησε μὲ τὸ
ψήφισμα 101).
TO αντίθετο ἀπ’ αὐτό, δηλαδὴ ἡ ὑποχώρηση μπροστα σὲ νέα,
ἑνδεχόμενη βία, μοιραῑα ὁδηγεῖ ὅχι μόνο τὸ ’Κυπριακα ἀλλὰ καὶ
τις διεθνεῖς σχέσεις, στὴν καταστροφή. K0‘1' σὲ κανένα λαὸ 6‘81/
ἐπιτρέπεται να παραμείνει ἀδιάφορος μπροστα σ’ αὐτὴ τὴν
καταστροφή.
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TI συμβαίνει στὴν Περσία; Ἕνας «πέπλος μυστηρίου» καλύπτει (ἢ τουλαχιστον γίνεται προσπάθεια νὸι καλύψει) τὴν πατρίδα τοῦ Σάχη. Οἱ λόγοι εἶναι εύνόητοι; τὸ ἀντιστασιακὸ κίνημα φουντώνει στὴ χώρα που ἡ Διεθνὴς Ἀμνηστεία (ὀργάνωση μὲ ἀρκετὸ τάκτ, ἀφοῡ πρόσφατα ἔσπευσε να συγχαρεῐ τὸν
κ. K. Καραμανλῆ γιατὶ χάρισε τη ζωὴ στοὺς τρεῖς ἀρχιπραξικοπηματίες) χαρακτήρισε σαν «πρώτη χώρα σὲ βασανιστήρια 0’
ὅλο τὸν κόσμο>>1 . . . KL ὸ Σάχης, ποὺ μπορεῖ να βοηθάει οἰκονομικὰ τὴ Δύση στὶς κρίσιμες ῶρες της, δύσκολα «κρατάει» τὸ
ἀντάλλαγμα ποὺ κατὰ κανόνα ζητοῡσε (καὶ ζητάει) ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις τῶν ἄλλων χωρῶν; νὰ μὴν ἀσχολοῦνται μὲ τὰ καυτὰ
(ἐσωτερικὰ) προβλήματα τῆς χώρας του . . . Περνᾶ σιγὰ-σιγὰ ἡ
ὲποχὴ ποὺ τὸ μόνο ποὺ δημοσιευόταν στὸν ξένο τύπο ἦταν
τά... ἐρωτικὰ σκάνδαλα τοῦ Σάχη καὶ οἱ ἰδιορρυθμίες του.
Ἕτσι, πρόσφατα, ’γράφτηκεῑ

-Ο Στοὺς «Σάνταιη-Τάιμς» ἡ ἀνατριχιαστικὴ πληροφορία,
ὅτι πολιτικοὶ κρατούμενοι δένονται πάνω 0‘8 τραπέζιακρεβάτια ἀπὸ τὰ ὁποῖα περνάει ἠλεκτρικὸ ρεῦμα. Ἐκεῖ,
ἀνάλογα μὲ τὴν περίπτωοηἶ πολλὲς φορὲς ψήνονται ζωνταw νοὶ - κι αὐτὸ ἀφοῦ έχουν προηγηθεῐ. βασανιστήρια «κλασικά», ὅπως ’πολύωρο ξύλα, φάλαγγα κ.λπ.
Ο Στοὺς «Τάιμς» τοῦ Λονδίνου, ὅτι ἡ μυστικὴ ἀστυνομία
2 τοῦ Σάχη, ἡ SAVAK, διαθέτει πάνω ἀπὸ 30.000 (καὶ κατὰ
’ · ἅλλες πληροφορίες 60.000) μόνιμους πράκτορες, ὲνῶ ὁ ἀρι’ ,ιθμὸς αὐτῶν πού ζ . . εὐκαιριακὰ συνεργάζονται εἶναι ἐκπλη’κτικόςι 3.000.000 ἄτομαέ . . . Ἔτσι, ἀστυνομεύονται τὰ πάν-

τα; ταξί, ξενοδοχεῖα, σχολεῖα (καὶ ἰδιαίτερα, βέβαια, τὰ Πα. k νεπιστήμια), ἐργοστάσια, ξένες πρεσβεῖες κ.λπ.
‘ Ï , Ο Στηνῖὃια ἐφημερίὸα, ὅτι τὰ τελευταῖα 4 χρόνια;

= . JO ῑάριθμὸς τῶν πολιτικῶν κρατουμένων ξεπέρασε τὶς
’ "50.000! ,, . . ι ,, ·
"—"O ἀριθμὸς τῶν ἐκτελεσθέντων για πολιτικὰ ἀδικήματα,
τοὺς 200!
010, ô Σάχης καὶ-ἡ οἰκογενειά του κατέλαΠΩΣ εἶναι
WU}
ὲ ουσία τὸΑἱ1953, ὅταν ἀνέτρεψαν μὲ αἰματηρὸ πραξικυβέρνηση τοῦ ῑΜοσαντέκ, χάρις οτὴ βοήθεια
ë “cayuLà «ἐπιχείρηση» τῆς ΣΙΑ μὲ πολλοὺς

σαντὲκ) ποὺ ἓθετε σὲ ἀμφισβήτηση τὰ φεουὸαρχικοῡ χαρακτηρα δικαιώματα τοῦ περσικοῦ κατεστημένου. (Ἀπὸ τότε
μέχρι σήμερα ὁ ἀντικομμουνισμὸς έγινε φυσικὰ ἡ έπίσημη
ἰδεολογία τοῦ κράτους καὶ ô Σάχης ὁ «ἀπὸ ούρανοῦ» θεόπεμπτος μεσίας καὶ σωτῆρας).
2. Ἐξωτερικά, τὸ σημερινὸ περσικὸ καθεστὼς ἧταν μιὰ
ἀπὸ τὶς πολλὲς (καὶ καλὲς) ἀμερικάνικες ἐπιλογέςῑ οἱ ὑπεύθυνοι τῆς ψυχρῆς ἀμερικανικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς πρόβλεψαν, ἀπὸ πολλὰ χρόνια, τὴ σημασία τῆς Περσίας σὸιν
γεωγραφικῆς θέσης καὶ ταυτόχρονα σὰν χώρας μὲ πλούσια
κοιτάσματα πετρελαίου. Σήμερα, τὸ σύμπλεγμα ΣΙΑπερσικη ἐσωτερικὴ καὶ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ- περσικὲς μυστικες ὑπηρεσίες εἶναι τέτοιο ποὺ ἀπὸ τὴ μιά μεριὸι κατοχυρώνει τὴν ἐξουσία τοῦ Σάχη καὶ τῆς κλίκας του καὶ ἀπὸ τὴν
ἄλλη ἑδραιῶνει τὰ τεράστια συμφέροντα τῶν (ιμερικανικῶν
στρατιωτικῶν καὶ οἰκονομικῶν μονοπωλίων. Ἐξ ἄλλου, ἡ
ὕπαρξη κοινῶν συνόρων Περσίας καὶ Σοβιετικῆς Ἕνωσης
ἀποτελεῖ ἓναν ἄλλο λόγο για τὸν ὁποῐο τὸ ἀστυνομικὸ κράτος τοῡ Σάχη γίνεται μερα μὲ τὴ μὲρα περισσότερο καταπιεστικό. ’Όχι βέβαια γιατὶ ὑπάρχει άμεσος κίνδυνος ἀπὸ τὴ
Σοβιετικὴ Ἕνωση, ἀλλὰ γιατὶ ἡ ὕπαρξη καὶ μόνη τῆς Σοβ.
"Ex/(1)01]: δημιουργεῖ ἔμμεσα κινδύνους γιὰ τὸ μέλλον αὐτῆς
τῆς περιοχῆς. Ἔτσι, με τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, ὁ Σάχης ἔγινε A
ô χωροφύλακας τῶν ἀμερικανικῶν καὶ δυτικῶν συμφερόντων στὸ νευραλγικὸ αὐτὸ σημεῖο τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.
ΔΕΝ εἶναι λοιπὸν περίεργο, πῶς τέσσερα χρόνια μετὰ δημιουργήθηκε ἡ SAVAK, ποὺ έξαρτιέται ἀπ’ εὐθείας ἀπὸ τὸ Σάχη.
Σήμερα, διοικεῖται ἀπὸ τὸν στρατηγὼ Νασσίρι, 67 ἐτῶν καὶ
συμμαθητὴ τοῦ Σάχη στη στρατιωτικὴ ἀκαδημία, ἓναν ἅνθρωπο
ποὺ σπάνια ἐμφανίζεται δημόσια καὶ ποὺ ὅλη του ἡ καριέρα
έγινε στὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες. Ἡ ἕδρα της εἶναι ἕνα κτιριακὸ
συγκρότημα με ψηλούς τοίχους στὸ προαστιο Νιαβαράν, ἔξω
ἀπὸ τὴν Τεχεράνη.
Ο Οἱ «Τάιμς», πάλι, γράφουν ὅτι σε μιὰ ἀπεργία πράκτορες
τῆς SAVAK σκότωσαν, σ“ ἕνα ἐργοστάσιο ἔξω ἀπὸ τὴν Τεχεράνη, 14 ὲργάτες-ἀπεργοὺς με σιδερένιους λοστούςέ . . .
ΠΑΝΤΩΣ, πάνω κι ἀπὸ τὴ SAVAK ὑπάρχει μια άλλη ἀνῶτερη ἀρχῆς ἡ Βασιλικὴ Ἀνακριτικὴ Ὑπηρεσία, μὲ δικαίωμα
ἀνάκρισης τῶν πάντων- μέχρι ὑπουργῶν καὶ μελῶν τῆς SAVAK
ἀκόμη. Διοικεῐται ἀπὸ τὸν στρατηγὸ Φαρντούστ, 55 ἐτῶν, παιδικὸ φίλο τοῦ Σάχη.
‘O Σάχης καὶ ἡ κλίκα του, βλέπετε, χρειάζονται τὸ ἀστυνομικὸ κράτος, για να ἀντιμετωπίσουν τὴν ὀργανωμένη, πιά,
ἀντίσταση τοῦ περσικού λαοῦ.
-ΥΓΙΑΡΧΕΙ ἕνα ἀναμφισβήτητο γεγονόςῑ τὸ περσικὸ κατεστημένο (μὲ έπικεφαλῆς τὸν Σάχη) εἶναι ἀπόλυτα ξεκομμένο ἀπὸ
τὶς λα’[κὲς μάζες, μὲ συνήθειες καὶ τρόπο ζωῆς δυτικοῡ τύπου.
Στὴν Περσία ὑπάρχουν πολὺ πλούσιοι καὶ πολὺ φτωχοί, καὶ μὲ
τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου ἡ δημιουργία μιᾶς ἀστικῆς τάξης, τῆς
ὁποίας τὰ δικαιώματα συγκρούονται με τὰ προκλητικὰ δικαιώματα τῆς περσικῆς ἀριστοκρατίας, εἶναι κάτι ποὺ προβληματίζει καὶ ἀνησυχεῖ τὸ Σάχη καὶ τοὺς Ἀμερικανοὺς συμβούλους
του... ”Αλλωστε, τὰ πράγματα ἀρχισαν μᾶλλον νὰ ξεκαθαρίζουνῑ σήμερα ἡ ἀντίσταση προέρχεται ἀπὸ τρία τμήματα τοῦ
περσικοῡ λαοῡ;
1. Ἀπὸ ὀργανωμένες ἀριστερὲς ὁμάδες με σοβαρὲς πρωτότυπες ἐκδηλώσεις ποὺ φθάνουν πολλὲς φορὲς σὲ ένοπλες
’ ἐνέργειες.
2. Ἀπὸ ἕνα θρησκευτικὸ μωαμεθανικὸ κίνημα ἀντίστασης
βασισμένο σὲ μοντέρνες μεθόδους πάλης ένοπλης ἢ όχι.
, 3. Ἀπὸ φοιτητὲς καὶ διανοούμενους. Οἱ πληροφορίες λένε
πὼς οἷ περισσότεροι πολιτικοὶ κρατούμενοι ἀνήκουν σ” αὐ-

- τὴν τὴν τρίτη κατηγορία.
O ΣΑΧΗΣ ἀνησυχεῖ πολὺ για τὴν ὀργανωμένη ἀντίδραση;
ἤδη ὑπάρχει συνεργασία μεταξὺ ὅλων αὐτῶν τῶν ὁμάδων. Βασικό του ὅπλο παραμένουν οἱ ἐξαθλιωμένες, φοβισμένες καὶ
ἀνοργάνωτες μάζες, ποὺ πρὸς τὸ παρὸν εἶναι ἀπληροφόρητες
καὶ χωρὶς πολιτικὴ συνείδηση. Καί, φυσικά, ἡ βία. Πόσο, ὅμως,
ἀκόμα μπορεῖ νὰ κρατηθεῖ έτσι ἕνας λαός; Τὸ καζόινι ἂρχισε νὰ
βράζει στὴν Περσία . . .

ἀρκετὰ δ ὀργανωμένο ”
ἕνῖζημα (τήκ, ἐποχὴ τοῦ Mo?

ΔΑΡΕΙΟΣ

15
4‘" ‘1: ,εωᾼςῂμῌ ,

ζἺᾘ-ΖῩῈΝὟ _ , "mu-.7 τμψμ ..ν ψ- 7.7.» ἶ--» , c. r. .

«α-κ-ενπφαῑρ. 4

TO EKAOFIKO ἀποτέλεσμα τῆς 17.11.1974
ἐξακολουθεῖ νὰ προβληματίζει, Ἡ ἔρευνα γι’
αὐτό, ὺὲν ἔχει μόνο θεωρητικὴ ἀξία (π.χ. πῶς
ὃιαμορῳ(ί)νεται ἡ ψυχολογία ἑνὸς λαοῦ), ἀλλὰ
καὶ πραχτικὴ-πολιτική. ζὈπως ὃίνει καὶ μιὰ
βάση για τὴν ἀξιολόῃηιση των πολιτικῶν δυνάμεων τῆς χώρας μας, ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ κατὰ
πόσον μπορουν ὀρθὰ ἠ ὅχι νὺ. συλλαμβάνουν
τὴ οοσμὲνη καθε φορὰ πραγματικότητα.
Ὁ λαός μας - τουλάχιστον 1090-9570 010
συνολό του — ὃιὸαγμενος ἀπὸ τὴν πικρὴ ἐμπειρία 1f]; èqugovn; τυραννίας, ἀναμφισβήτητα επιθυμοῠσε μιὰ. κυβερνηση ποὺ θα
ἔκανε πραξη αὐτὰ που τόσο βροντερά ἀπαι101102: Ἠ χούντα στὸ Γουδί, ἀποχσυντοποίηση, ἔξω ἀπὸ τὸ NATO. ἔξω οἱ Ἀμερικάνοι,
Δημοκρατία. ξερίζωμα κάθε θεσμοῦ που θα
μποροῡσε να ὲκθρέψει μιὰ ὑποτροπὴ κ.λπ.
(Ἠτανε. mm. πασίγνωστο καὶ παραδεδεγμένο ἀπ’ ὅλους, πὼς ἡ χούντα γεννήθηκε γαλουχήθηκε, ἀνορωθηκε καὶ ἐξώρμησε μέσα ἀπὸ
τοὺς κόλπους τῆς δεξιᾶς.
Ὺ”πι”]ρχε. λοιπόν, προσδοκία, μιὰ κυβερνηση
τῆς Δεξιάς να πολιτευτεῖ σύμφωνα μὲ τὴν ἐκ·
αρασμενη — ὅπως πιὸ πάνυ) ἀναφέραμε λαϊκὴ αυτὴ Θὲλησηῑ
Σίγουρα ὅχιὶ

Τότε, πως ἐξηγεῖται τὸ 54% ποὺ ὃόθηκε 0‘
ἕνα κόμμα τῆς Δεξιάς - ποσοστὸ ποὺ κανενα
κόμμα ὁὲν συγκεντρωσε μεταπελευθερωτικὰ
(19-15):
É" αὐτὸ συντέλεσε συρροὴ εὐκαιριακών,
βασικα. παραγόντων Καὶ βασικά, ἡ . . . σημερινὴ ἀντιπολίτευση . . .
"A; επισημάνουμε τοὺς κυριωτέρους παράγονῐες.
I. AHMOKPATIKOTHTA
TOY KAPAMANAH
Στὴ διαρκεια τῆς ἓᾳταετίας καλλιεργήθηκε
ἓξυπνα καὶ επίμονα ἡ ἀντίληψη για ἓναν Καραμανλή «ἀλλιωτικο» ἀπ’ ὅ,τι τὸν ξεραμε, που
ἓπαψε να εἶναι ό ἄνθρωπος τῆς Δεξιᾱς, ποὺ
μεταβληθηκε 0' ἓναν προοὸευτικὸ ὃημοκράτη,
Εὐρωπαῖο, μὲ σοσιαλὸημοκρατικὲς τάσεις. “1-1
01001] του ἀπέναντι οτὴ χοὺντα, ὃυνάμωσε τὴ
([ήμη αὐτή. Ἡ νομιμοποίηση τοῦ Κ.Κ.Ε., ἡ με·
ρικὴ αποχωρηση ἀπὸ τὸ στρατιωτικὸ σκέλος
τοῦ ΝΑΤΟ, ἡ συμμετοχὴ στὴν Κυβὲρνησή του
ἀντιστασιακ(ῖ)ν παραγόντων, σάρκα)οε τὴν
ἀντίληψη αὐτή. (Καὶ ἀναφερόμαστε στὸν κ.
Καραμανλὴ καὶ όχι στὴ Ν.Δ., γιατὶ πιστεύουμε
ὅτι τὸ 54% ὀφείλεται στὸ πρόσωπό του).

ΙΙ. ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΣΑ lUYXOAOFIA

Σὲ κυριαρχούσα ψυχολογία ὃιαμορφώθηκε
τὸ να «μὴ γυρίσουν τὰ τὰνκς», Καὶ ô Καραμανλής - στὸν ὁποῐο πιστευόταν, ὅτι καὶ ὁ
στρατὸς καὶ τὰ Σώματα Ἀσφαλείας θα πειθαρχήσουν, καὶ ὅτι ό «ξενος παράγων» τὸν
ανεχόταν - θεωροῦνταν ὁ πιὸ ἐνδεδειγμένος
για νά ἀποτρέψει ἕνα τετοιο ἐφιαλτικὸ
ἐνὸεχόμενο.
III. H EHMEPINH ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Mè τὸ να πάρει μέρος στὴ λεγόμενη «Κυβερνηση Ἐθνικῆς Ἐνότητος», χωρὶς νὰ ἀπαιτήσει
τὴ ουμμετοχὴ καὶ τῶν ἄλλιιΝ πολιτικῶν δυνάμεων καὶ Ἀντιοτασιακὼν Ὀργανὼσεων, πράγμα που μποροῡσε 100% να επιτευχθεῖ (ὁπότε
καὶ ὁ τίτλος της θα ἀνταποκρινόταν στὴν πραγματικότητα καὶ ἡ πορεία τοῦ Ἔθνσυς θα ἣταν
ὸιααορετικὴ), τὸ μονο ποὺ κατάφερε ἦταν νὰ
δώσει εὔσημα ὁημοκρατικότητας στὸν Καραμανλῆ καὶ τὰ στελέχη του. Κατὰ τὰ ἄλλα, μὲ τὸ
κυβερνητικὸ πρόγραμμα ποὺ ἑφαρμόστηκε τὴν
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οῖ ἐκλογὲς
101) Νρεμβρη

πῶς χαθηκε
μια εὐκαιρία
μοναδικὴ
Τοῦ Δημήτρη ΚυΡΙαζῆ

περίοὸο ἐκείνη, ἔπαιξε ὡραῖα τὸ παιχνίδι τοῦ
Καραμανλῆ. Καὶ ὅταν ἀποχώρησε καὶ θέλησε
νὰ ἀντιπολιτευθεῖ τὸν Καραμανλῆ, τὸ μόνο
που κατάφερε, ἦταν νὰ προκαλέσει πιὸ πολυ
τὴ ὸυσπιστίατοῡ κοινοῦῖΗταν σὰ νὰ ἀπαρνιόταν, νὰ ἀντιπολιτευόταν τὸν ἑαυτό της... Ἡ
εὐθύνη της ἐπεκτείνεται καὶ στὸ ὅτι ὸεν κατάφερε νὰ συνενώσει οὔτε τὶς πρὸ τοῦ 1967 κεντρῶες δυνάμεις.
O “O A. Παπανὸρὲου

“H πολιτικὴ συμπεριφορὰ τοῦ A. Παπανὃρὲου βρισκόταν ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου.
Ἐμοιαζε μὲ τὸν άνθρωπο ποὺ παίρνει τὸ καλάθι του καὶ πάει γιὰ τρύγο τὸ Γενάρη . . . Μίλαγε γιὰ σοσιαλισμὸ (καὶ μάλιστα στὶς 18 Noἑμβρη), ὲνῶ τὸ αἴτημα τῆς στιγμῆς ἧταν ἡ κατοχύρωση τῆς Δημοκρατίας καὶ τῆς Ἐθνικής
Ἀνεξαρτησίας. Καὶ τὰ ἀγαθὰ αὑτά, ἦταν ἑξώφθαλμο, ὃὲν μποροῦσαν νὰ ὃιασφαλιστοῦν
μόνο μὲ τὶς δυνάμεις ποὺ πίστευάν, πιθανόν,
στὸ Σοσιαλισμό. Χρειαζόντουσαν καὶ ὅλες οἱ

κεντρῶες καὶ οἱ ἀντιδικτατορικὲς ὃεξιὲς δυνάμεις. Καὶ αὐτὲς Θὰ προσελκύονταν μόνο ἀπὸ
ἕνα ἰσχυρό, ὲνωμένο Κέντρο.
"000 γιά τὶς δυνάμεις ποὺ πίστευαν στὸ σοσιάλισμό, ὑπῆρχαν φορεῖς γιὰ νὰ ἐκφραστοῦν.
"Av ἐπιδιωκόταν ὰπλὰ ἡ μεταφορὰ τους ἀπὸ
τὸ ἕνα σχῆμα στὸ ἄλλο, αὐτό, σε τίποτα δὲ
ουνεβαλλε στὴν κατοχὺρωση τῆς Δημοκρατίας - Ἀνεξαρτησίας.

ο Ἡ Ἀριστερὰ (E.A. = KKE, EAA, KKE ἑο.)
Ἡ Ἀριστερά, εἶναι ὁ τραγικὸς αὐτόχειρας... Ἐνὼ ὑπῆρξε ἡ μόνη πολιτικὴ ὃύναμη
ποὺ οἱ ἀναλύσεις της, οἱ προειὸοποιήοεις της —
ἀπὸ τότε ποὺ συγκροτήθηκε μέχρι τὸν Ἀπρίλη
τοῦ 1967 — ὲπαληθεύτηκαν ἀπὸ τὴ ζωὴ (ρόλος
NATO, προετοιμαζόμενη στοὺς κόλπους τῶν
στρατιωτικῶν δικτατορία κ.λπ.), ἑνῶ τὰ συνθήματά της γίνανε συνθήματα ὅλου τοῦ
Ἔθνους (ἔξω ἀπὸ τὸ NATO, ἔξω οἱ βάσεις
κ.λπ.) καὶ «ἐν μέρει» επίσημη κυβερνητικὴ πολιτική, ὲνῶ σήκωσε τὸ ἀποφασιστικὸ βάρος
τοῦ ἀντιδικτατορικοῦ ἀγώνα, ὁ λαὸς τῆς
ἓὸωσε μόνο τὸ 9,6% (!) παρὰ τὴ νομιμοποίηση
τοῦ KKE, πράμα ποὺ μείωσε ἀποφασιοτικά,
ἂν ὃὲν ἑκμηὸενισε, τὴ φοβία ποὺ συνεῖχε άπὸ
τὸ λόγο αὐτὸ ἕνα τμῆμα τοῦ λαοῦ. Καὶ αὐτὸ
εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ὃιάσπασης, τοῦ ἀδυσώπητου ὰγώνα ἀλληλοεξόντ(ι)σης τῶν ὁμάδων
της, 101') ἀκατονόμαστου ὑβρεολογίου καὶ πολέμου λάσπης . , . Αῠτά, ἀδρανοποίησαν εὐρεῖες μάζες ψηφοφόρων της (εἶναι ζήτημα ἂν
πήρε μέρος στὸν προεκλογικὸ ἀγῶνα ἕνα 1015% σὲ σχὲση μὲ τὸν ἁριθμὸ ποὺ δραστηριοποιεῑτο πρὸ τοῡ 1967 κατὰ τὶς εκλογες),
ἄλλες μάζες τὶς ἀπώθησαν σὲ ἄλλα κόμματα,
ἄλλες στὴν ἀποχὴ - τὸ μεγαλύτερο ποσοοτὸ
ἀπεχόντων ἀνήκει νομίζουμε στὴν Ἀριστερά.
Καὶ ἀκουγόταν πλατιὰ καὶ ἡ γνώμη, πὼς καλύτερα νὰ ἡττηθεῖ, μέχρι ἐκμηὸενισμοῦ, ἡ
Ἀριστερά, μήπως, ἔτσι, συνετιστεῐ ἢ ἀλλάξει ἡ
ἡγεσία. . .
Ἔτσι εἴχαμεῑ

Ο ἕνα Κέντρο ποὺ σὲ σχὲοη μὲ τὶς πρὸ τοῦ Υ,
’67 ὲκλογὲς κατεβαίνει στὶς εκλογὲς (τοῦ j
1974) τεμαχισμὲνο σὲ ἑφτὰ κομμάτια. g
O Μιὰ Ἀριστερὰ ἀλληλοσπαρασσόμε- f‘
νη, κατακερματισμὲνη. Καὶ εἶναι ἐπιβε- Î
βαιωμένο ἀπὸ τὴν παγκόσμια καὶ τὴ δική v ζ
μας πείρα, ὅτι τίποτα ὃὲν ἀπωθεῖ περισσό-4
τεροτὸν ψηφοφόρο ἀπὸ ἕνα Κόμμα, 000 ἡ
διάσπαση, _
O Μιὰ Δεξιὰ ὲνισχυμὲνη καὶ μὲ πρώην
κεντρῶες δυνάμεις, μονολιθική, πείθαρχημενη κάτω ἀπὸ τὴν ἰσχυρὴ προσωπικότητα
τοῦ ἀρχηγοῦ της, ποὺ ἔχει καὶ τὴν αἴγλη L
τοῦ «σωτῆρα».
IV. ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

Ὁ ἐκλογικὸς μηχανισμός, ὅλοι αὐτοὶ o
παράγοντες ποὺ πρὶν τὸ πραξικόπημα ὃου
λεύανε γιὰ τὴ Δεξιά, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς τυ
ραννίας, βασικὰ - ἰδιαίτερα στὴν ὕπαιθ
ὁὲν ὲθίγησαν. ’Έτσι, στὶς ἑκλογὲς τοῦ
ὃουλὲψανε ρολόι γιὰ τὴ Νέα Δημοκρατία.
, Τὸ λίγο χρονικὸ διάστημα ἀπὸ τὴν πτώοη
τῆς χούντας μέχρι τὶς ἐκλογές, ὀὲν ἐπέτρεψ
στὶς ἄλλες πολιτικὲς δυνάμεις νὰ μοντάρο
ἓναν ἐκλογικὸ μηχανισμό, ποὺ εἶχε ἐξαρ
θεῖ στὴ διάρκεια τῆς 1u90vvtag_— ἰδιαίτεραγ
μηχανισμὸς τῆς Ἀριστερᾱς-

V. ENA . .. AIAHMMA!

"000 κι ἂν φανεῖ παράξενο, ἕνα. . ô
σλόγκαν τοῦ Μίκη ποὺ κυριὰρχησε π
γικὰ καὶ ἀντηχοῦσε ἀπὸ τὴν πλατεῖα
γματος μέχρι. τὸ πιὸ ἀπόμερο χωρι
θεωρηθεῖ σὰν ἕνας ἀπὸ τοὺςωπ ’ἀγα
συντελέσανε στὸ γνωστὸ ἀποτ “

’ N“ 1‘7"“ î?" :“W’P‘È '
ὅροι. Καὶ τὸ βέβαια ἀποτέλεσμα ὅπσιας κίνη- σης για ξαναεπιβολὴ δικτατορίας, θὰ ἦταν τὸ
Γουδὶ γιὰ τοὺς πραξικοπηματίες, (Καὶ αὐτὸ
ἐπιβεβαιώθηκε τὸ Φλεβάρη τοῦ 1975, ποὺ οἱ
συνωμότες ὸχι μόνο δὲν κατάφεραν νὰ παρασύρουν παρὰ ἐλάχιστους ἀξιωματικοὺς, ἀλλὰ
καὶ «καρφώθηκαν» ἀπὸ τοὺς ἴδιους). ’
’Ἔτσμ περίπτωση γιὰ νὰ «ξανακυλήσουν τὰ
τὰνκς» δὲν ὑπῆρχε τότε. (Βὲβαια, μὲ τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου, οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις - ξενες
καὶ ντόπιες - προσπαθοῦν νὰ ξαναοργανωθοῦν MAIL, ὅπως γίνεται τώρα, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἄλλο θέμα),

Νὰ έμπαινε «ἐκ τῶν πραγμάτων» ἕνα τέτοιο
ὅῐλημμα;
Κατηγορηματικα ὄχιὲ
ἶΗταν ἕνα ψευτοδίλημμα, ἡ μὲν Δεξιὰ (στὴν
ὁποία «ἦρθε wont»), τὸ σάλπιζε μὲ χίλιες
δυὸ φωνὲς καὶ χίλιους δυο τρόπους καὶ τὸ ἐκ·
μεταλλεύτηκε περίψημα, οἱ δὲ ὄιλλες πολιτικὲς
δυνάμεις (ποὺ μὲ τὶς ἀναλύσεις ποὺ κάνανε τὸ
ἀποδεχόντουσαν) χύσανε ἃφθονο νερὸ στὸ
μύλο τῆς Δεξιᾶς, σπρώχνοντας πρὸς αὐτὴν
κατὰ μαζες τοὺς ψηφοφόρους . . .
Γιατί ἐπρόκειτο γιὰ ἕνα ψευτοδίλημμα;
Γιατί, εἶναι παράλογη πολιτικὴ σκέψη ἡ πίστη ὅτι ἕνα δικτατορικὸ καθεστὼς ποὺ κατάρρευσε ἢ ἔστω ποὺ δὲν μπόρεσε νὰ διατηρήσει
τὴν ἐξουσία καὶ τὴν παράδωσε τη μιὰ μέρα,
μπορεῖ τὴν ἄλλη νὰ τὴν ξανακαταλάβειέ Md,
τότε, γιατί να τὴν παραδώσει; A
Τὰ πραξικοπήματα, γενικά, δὲν γίνονται
ὅταν τὰ λαῖκὰ κινήματα βρίσκονται σε φουντωμα καὶ ταυτόχρονα ἡ ἀντίδραση βρίσκεται
σὲ κατάπτωση. Στὴ χώρα μας, τὸ πραξικόπημα
δὲν ἕγινε τὸν Ἰουλη τοῦ 1965, ὅταν ἕνα ἑκατομμύριο ὠργισμένου λαοῦ φουρτούνιαζε τοὺς
· δρόμους τῆς Ἀθήνας (παρόλο ὅτι ἡ ἀντίδραση
τότε δὲν βρισκόταν σὲ καμιὰ ὑποχώρηση),
ἀλλὰ τὸ 1967, ὅταν αὐτὸς ὁ λαός, ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὸ χωρὶς ὲπιτυχία καὶ χωρὶς στόχσ
ἐκεῖνο ἀνεβοκατέβασμα στὴν ὁδὸ Σταδίου
κ.λπ, ἀποπροσανατολίστηκε, σκόρπισε, ζοῦσε
μέσα σὲ σύγχιση καὶ, ἀδρανεια. . .

Καὶ πιὸ συγκεκριμένα, τὸ 1974: δὲν ὑπάρχει
δεύτερη γνώμη ὅτι ἡ λαῖκὴ βάση τῆς χσύντας
ποτὲ δὲν πλάτυνε οὔτε μέχρι τὸ 10%. Στηριζόταν οτὴν ἀρχή, ὅπως λεγόταν ἀπὸ τοὺς κύκλους της, σὲ 2000 περίπου ἀξιωματικούς.
Μετὰ τὸ ὀπερετικὸ βασιλικὸ «ἀντιπραξικόπημα», τὶς ἀλλεπάλληλες αὐτοεκκαθαρίσεις της, τὶς τρανταχτὲς ἀποτυχίες της, τὸ

Κυπριακό, αὐτὸς ὁ ἀριθμὸς μειωίῐηκι σε μερικὲς ἑκατοντάδες, ἴσως, Mè τὴν ἑπιστρατευση
καὶ ἐφέδρων ἀξιωματικῶν - στὸ σύνολό τους
ἀντιχουντικῶν - οἱ χουντικοὶ στὸ στράτευμα
ἀποτελοῦσαν «σταγόνα στὸν ὠκεανό». Καὶ, εἷναι γεγονὸς ὅτι ἀπὸ πολλὲς μονάδες ἑξαφανιστήκανε καὶ τὶς διοικήσεις ἀναλάβανε ἔφε-

Ἀντίθετα, στῑς 23 Ἰούλη 1974, παρουσιάστηκεμιὰ μοναὸικὴ ἀπὸ τὸ 1945 καὶ ὸῶθε
εὐκαιρία γιὰ τὶς προοὸευτικές, ὁημοκρατικὲς δυνάμεις. Νὰ προωθήσουν τῖς θέσεις
τους, và πιάσουνε καὶ αὐτὲς τὸ τιμόνι τῆς
ἐξουσίας. Οἱ λαθεμένες ὅμως ὲκτιμήσεις
ποὺ κάνανε γιὰ τὴ μεταβολὴ (ἀλλαγὴ Νατοϊκής φρουρᾶς, μπρόκολα-λάχανα, συμβιβασμὸς τῆς χοὺντας = ὄιρα ἡ χούντα
παραμένει), τις κράτησε ἀπόμερα, μουὸιασμένες, εὐχαριστημένες ἀπ’ ὅ,τι τοὺς δόθηκε, τὶς ἐμπόδισε νὰ ἐκμεταλλευτοὺν τὴν
ἱστορικὴ συγκυρία, νὰ ἀξιοποιήσσυν τὸ
σύνολο τοῦ λαοῦ μας, ποὺ τὸν συνέπαιρνε
τὸ πάθος καὶ ἡ ἀπόφαση γιὰ οὐσιαστικη
ἀλλα
’.
Ἐτσι,γῖ)]ἱ προοδευτικὲς δυνάμεις, γιὰ μιὰ
φορὰ ἁκόμα. δὲν «πιάσανε» τὸ κάλεσμα τῶν
καιρῶν, ἁποδείχτηκαν χαμηλότερες ἀπὸ Ti;
δυνατότητες ποὺ πρόσφερε ἡ πραγματικότητα
καὶ ἀπὸ τη θεληση καὶ τὶς ’προσὸοκίες τοῦ
λαοῦ μας. Ἡ Δεξιά, ἔσπευσε καί κατάλαβε
ἀπροσδόκητα μόνη της τὸν κενὸ χῶρο ποὺ
ἄφησε ἡ χούντα ποὺ κατάρρευσε καὶ ἐξαφανίστηκε, καὶ χωρὶς ἁργοπορία ἔβαλε τὸ τραῖνσ
τῆς ἐξουσίας στὶς δικές της ράγες.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΚΕΔΡΟΣ
Πανεπισιτημίου 44 - Τηλ. 615.-783
Βιβλία τῆς
ΜΕΛΠΩΣ ΑΞΙΩΤΗ
κυκλοφοροῡν

Θέλετε να χορέψουμε Μαρία (νουβὲλα)
Εἰκοστὸς αἰῶνας (μυθιστόρημα)
cH Κόιδ μω (νουβὲλα)
Ἀπάντηση σε πέντε ἐρωτήματα
I (σχετικὰ μὲ τὴν Κατοχὴ καὶ τὰ Δεκεμβριανὰ)
Ἐπανεκδίδονται προσεχῶς
σὲ ἕναν τόμο, τὰ πολιτικά της ὃοκίμια μὲ τὸν γενικὸ τίτλο

«ΠΟΛΙΤΙΚΑ Δ OKIMIA»

” - α) Ἀθήνα, 1941—1945

β) Πρωτομαγιά, 18865-1945
Οἱ
Ἑλληνίδες
φρουροὶ
τῆς
ι)
Ἑλλάεᾳς s ,

Στὸ Θέατρο Α A Φ Α , Πατησίων 37, τηλ. 538.742 ὁ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΗΝΑΙΟΣ, ἡ ΕΛΛΗ ΦΩΤΙΟΥ, ὁ
ΒΑΣΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΔΗΣ καὶ ὁ ΜΑΚΗΣ
ΡΕΥΜΑΤΑΣ μὲ ὅλα τὰ στελέχη τοῦ «Σύγχρονου
Ἑλλ. Θεάτρου» παρουσιάζουν τὴν ἐπίκαιρη,
πρωτότυπη, τσουχτερὴ κωμωδία τοῦ Βραζιλιάνου
συγγραφέα TZAO ΜΠΕΘΕΝΚΟΥΡ.

«H ΑΠΑΓΩΓΗ TOY ΠΑΠΑ»
Μιὰ δυνατὴ κραυγὴ ἑνὸς ἁπλοῦ ἀνθρώπου κατὰ
τοῦ πολέμου, τῶν ἐξοπλισμῶν, τοῦ μεγάλου
κεφαλαίου. Μιὰ σάτιρα ἀνελέητη τῶν θεσμῶν καὶ
τῶν «Μεγάλων» τοῦ κόσμου. Μιὰ πρωτότυπη
παράσταση μὲ τὴ συμμετοχὴ τῶν θεατῶν.

@EATPO ΑΛΦΑ
Πατησίων 37 -

τηλ. 538.742

mon MM
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TO BOAÔ
ΓΙΟιὸς καὶ πῶς ὃιαμορφώνει
σήμερα
τὸ περιβάλλων στῆν Ἑλλάδα
Τὸ «ΑΝ Tl» παρουσιάζει σήμερα, σε μιά ἐκτεταμένη καὶ λεπτομερειακὴ ἀνάλυση, τὴ μεθοὸολογία καὶ τοὺς μηχανισμοὺς ποὺ χρησιμοποίησε τὸ μεγάλο
κεφάλαιο για νὰ ὁημιουργήσει μιά τσιμεντοβιομηχανία στὴν καρὸιὰ τοῦ Βόλου. Πρόκειται για ἕνα wme παράδειγμα τοῦ πῶς καὶ ἀπὸ ποιοὺς διαμορφώνεται τὸ περιβάλλων ζωῆς στὴν Έλλάὸα. Καὶ φυσικὰ ὁὲν ἀφορᾶ μόνο τὸ
Βόλο... Τώρα μάλιστα, ποὺ με τὸν νόμο 159/9—9-75 καταργήθηκε ἡ δυνατόmm ἐπιρροῆς τῶν ἀποφάσεων ἐπενὸύσεων (ὁηλαὸὴ ἴὸρυσης βιομηχανιῶν)
ἀπὸ κριτήρια ἄλλα ἔξω ἀπὸ τὰ στενὰ οἰκονομικοὶ, τὸ «φαινόμενο ΑΓ ΕΤ»
ἀποκτᾶ τεράστια σημασία. Α
’Ήὸη - m êsz τὸ ἑργοστάσιο χτίζεται - τοπικοῑ παράγοντες προσέφυγαν στὸ I
Συμβούλιο Ἐπικρατείας σε ma ὕστατη προσπάθεια για ματαίωση τῶν ἐπιὁιώξεων τοῦ μεγάλου κεφαλαίου.
Ὀαάᾲα ῖὶὁιπέῶν συνεργατῶν τοῦ «ANTI» συγκέντρωσε τὸ ὑλικό τῆς ἔρευνας
που (mo μου ει. Ἡ ἐπεξεργασιά ê’ywe ἀπὸ τὴν ἀρχιτέκτονα κ. EYA ΠΑ ΤΙΚΗ.
18

Τὸ περιβάλλον τωρα τελευταῖα βρίσκεται καὶ παλι στὸ πρῶτο
πλανο τῆς έπικαιρότητας. “Ὀλοι μιλάνε γι’ αὐτό, εἶναι ἀμφίβολο
ὅμως τελικὰ ἂν ὅλοι έννοοῡν τὸ ἴὸιο πράγμα. Οἱ περισσότεροι
έννοοῦνε βασικα τὸ φυσικὰ περιβαλλον, τὴν ἀτμόσφαιρα. τὸ
νερό, τὸ πρασινο, τη θάλασσα... ”Αλλοι, ἀντιμετιι)πίζοντας τὸ
θέμα σωστότερα, βάζουν μέσα καὶ τὸ τεχνητό, τὸ ἀνθρωπογενὲς
περιβάλλον, ὅλα ὅσα (ρτιάχνει δηλαδὴ ô ἅνθρωπος καὶ ἀλλάξει
ἀποφασιστικὰ τὴ (ρύση, στὴν περιοχὴ ἰδιαίτερα τῶν ἀστικῶν
κέντρων.
Ἐμεῖς σημερα θέλουμε ν’ ἀναφερθοῦμε στὸ περιβάλλον μὲ
τὴν πρώτη του ἔννοια, τη στενή. Ἕτσι περιορίζουμε τὰ θέμα
μας, με σκοπὸ νά ὃιερευνήσουμε ποιοὶ εἶναι οἱ ἀνθρώπινοι
παράγοντες ποὺ καθορίζουν τὸ φυσικό περιβαλλον. Καί, ἐπειδὴ
πιστεύουμε πὼς οἱ γενικὲς τοποθετήσεις πρέπει να στηρίζονται
καὶ να ἀποδείχνονται μὲ τελείως συγκεκριμένα παραδείγματα
πιασμένα ἀπ’ ὅλες τὶς πλευρὲς καὶ. σ’ ὅλες τους τὶς λεπτομέρειες,
παίρνουμε ἕνα παράδειγμα ἀπόλυτα πραγματικὸ καὶ φρέσκοῑ
τῆς ὥραςὶ
Τὸ παράὸειγμά μας ἀναφέρεται στὸν «Τρίτωνα», τὸ νέο ἑργοστάσιο τῆς ΑΓΕΤ στα Βόλο. Δὲν πρόκειται βέβαια για καμια
ἔκτακτι] περίπτιυση, μιίι, ὅπως θα λέγαμε, ἐξαίρεση. Εἶναι πια
(δυστυχῶς ὁ κανόνας. Ἀπὸ τὴν ärmz/n] μάλιστα τῆς ἄμεσης καθοριοτικῆς παρέμβασης τοῦ ξένου κεφαλαίου καῖ τῶν πολιτικῶν - ὁιπλιυματικιῦ ν - οἰκονομικῶν - στρατιωτικῶν — νατοϊκιῦν
ἐκπροσώπιυν του στι) χώρα μας, θα μποροῦσε να ἄφορα σὲ πολλὲς ἄλλες ἐγκαταστάσεις μεγάλων βιομηχανικῶν μονάὸιιηι τα
τελευταῖα χρόνια, ακόμα πιο ἑξοργιστικιῦν, ὅπως Τόμ Πάπας,
ΒαρὸιῑὌγιάννι]ς κᾶ. Στὴ συνέχεια, αφοῦ ἁναφερθοῡμε σύντομα
στὸῐστορικό τῆς ῗὸρυσης αὐτοῦ τοῦ ἑργοστασιόυ τσιμέντων, θα
παρουσιάσουμε μὲ- οτοιχεῖα τὸν καθοριστικο ρόλο πού ἔπαιξε ὁ
ἀνθρώπινος παράγοντας, σὲ βασικὲς μορφές τῆς ἕκ([ρ(ισής του,
πάνιι) an) ὁιαὸικασιά αὐτή. Τα συμπεράαιιατα θα προκύψουν
μόνα τους.
Ἡ ΑΓΕΤ (Ἀνιῐηιυμος Γενικὴ Ἑταιρία Τσιμέντων), προκειμένου να έγκαταστήσει ἕνα καινούργιο ἐργοστασιο στὴν Ἑλλάδα,
τὸ «Τρίτων», ὃιαλεξε μία τοποθεσία στήν περιοχὴ τῶν Μεθάνων, που, σύμφωνα μὲ τοὺς ὑπολογισμούς της, ἦταν ἡ περισσότερο συμφέρουσα. Για τὴν ἐγκατασταση τῆς νέας αὐτῆς μονά-

ὃας, που ἡ τελικὴ παραγωγή της Θά έφτανε τὰ 4.500.000 τόνους
τσιμέντο τὸ χρόνο (βλ. πρακτικὰ έτήσιας Γενικῆς Συνέλευσης
τῶν μετόχων τῆς ΑΓΕΤ, I972), έὸωσε ἄδεια ἀρχικὰ τὸ Ὑπουργεῖο Βιομηχανίας τῆς χούντας. (Ὑπουργικὴ ἀπόααση
14660/2028/4—4-74).
”Αλλεπάλληλες ὁιαμαρτυρίες κατοίκων των Μεθανων, τοπικων σωματείων, ὀργανώσεων προστασίας περιβάλλοντος κλπ,
ὁδηγοῡν σε προσφυγὴ στὸ Συμβούλιο Ἐπικρατείας. Μέσα σε
συνθῆκες δικτατορίας, παρὰ τὴν τρομοκρατία, τὶς διώξεις. -κλπ,
κάτω ἀπὸ τὴν πίεση τῶν κατοίκων, ἀκόμα καὶ τὸ τότε χουντικὼ
Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῠ έναντιώθηκε, μὲ έγκυκλιό του, στη θέληση τῆς ΑΓΕΤ.
Τὸ Σεπτέμβρη τοῦ 1974, ἀφοῠ εἶχε κιόλας γίνει ἀποδεκτὴ ἀπὸ
τὸ Συμβούλιο Ἐπικρατείας ἡ προσφυγὴ των κατοίκων (ἀρ.
176/1974), ἡ πρώτη μεταχουντικὴ κυβέρνηση ένότητας ἀνακαλεσε τὴν ἀδεια, μὲ κυριο ἐπιχείρημα τὴν προστασία τῆς ἀτμόσφαιρας καὶ τοῦ Σαρωνικοῦ κόλπου ἀπὸ τὴ μόλυνση.
Διωγμένη τώρα ἀπὸ τὰ Μέθανα ἡ ΑΓΕΤ καταλήγει σὲ κατι
ἀκόμα βολικότερο γι· αὐτήνε Ἡ νέα ἐγκατασταση θα γίνει πλαι
orig παλιὲς έγκαταστάσεις της, στὸ Βόλο. Τοῦτο για τὴν ἑταιρία
σημαίνεις έξοὸα ὑποὸομῆς μηδὲν καὶ κέρδος χρόνου μεγαλο.
Κι έὸιῖ) ἀρχίζει τὸ ἀντιπαλαιμαῑ
Ἀπὸ τὴ μια μερια ὁ μεγαλοβιομήχανος Ἀλέξανὼρος Twining.
αποφασισμένος ὁπωσὸήποτε να βγάλει τὴ χασούρα ποῖ· κοστίσαν τα Μέθανα, βασίζεται στι) ὀύναμη καὶ τὴν ὑποστὴριξι] τοῦ
ἀμερικανικου κεφάλαιον (ἡ αμερικάνικι] Chase Manhattan Bank
χρηματοὸοτεῖ τὸ ἔργα) κι (in/1031!?! τα πλοκάμια του παντοῠ —
Kawa/300,110, Αιίτοὸιοίκηση, τοπικοῐις παράγοντες, τύπο, κλαὁικα σωματεῖα, ἄτομα καῖ ὁργαιίσιιοὺς -για νά 'ﬂgsz ἀρωγοὺς
στα σχέὸιά του.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη οἱ Βολιιΐιτες — ὁλομέλειες τῶν μα’ζικιῦν xix/.01—
κῶν σωματειίυν, ἡ ἑκλεγιιένι] αὑτοὸιςίκησι]’στῆν πλειοψηᾳιίι
της, ἑκλεγμένοι ἑκπρόσ(ι)ποι στι) Βουλῆ πο ιῗ· εἰναι κοντα ατο λαο
καῖ ἰὸιαίτερα οἱ σχετικοῖ μὲ τὸ θὲμα ἐπιστήμονες —— ἀγωνίζονται
σθεναρα να ὑπερασπίσσιιν το οἴκιο τους, τι) (δικαίωμα να αναπνέουν καθαρὰ καῖ ἐλεύθερα.

Οὐσιαστικά στοιχεῖα ποὺ θά βοηθήσουν να-ὸοθει στὸ πρόβλημα τῶν Βολιωτῶν ἡ σωοτή του ὁιασταοη, εἰναι τρία;
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1. Ἱστορικὸ καὶ χῶρος τῶν ὲγκαταστάσεων
f 1ενήντα χρόνια πρίν, στὴν ἀνατολικὴ ἕξοδο τοῦ Βόλου πρὸς
τὸ Πήλιο, ἀνάμεσα Γορίτσα καὶ Ἀγριὰ (βλέπε χαρτη), χτίστηκε
τὸ παλιὸ ἐργοστάσιο τῆς ΑΓΕΤ, ὁ «”Ολυμπος>>, σὲ ἐποχὴ δηλαδὴ
ποὺ ἡ περιοχὴ δὲν εἶχε ἀκόμα ἀστικὸ χαρακτήρα. Μὲ τὸν καιρὸ
ὅμως ἡ πόλη μεγάλωνε καί τὸ ξενο αὐτὸ σῶμα (νταμάρια, καμινάὸες, τσιμεντάὃικο), μέσα στὴν ἀδιάρρηκτη χωρική ἑνότητα

· τοῦ συγκροτήιιατος Βόλος - Πήλιο, έρχόταν ὁλοένα καὶ περισσότερο σὲ σύγκρουση μ’ ὅλες τὶς ἄλλες - τωρινὲς καί προβλεπόΙμενες - λειτουργίες τῆς πόλης. Ὁ λόφος τῆς Γορίτσας, ποὺ θα
“πρεπε νὰ ἀποτελεῖ τὸν πράσινο πνεύμονα τοῦ Βόλου, χρόνια
ï Α ὁλόκληρα περιλού ζεται μὲ σύννεφα σκόνης καὶ καπνοῦ, ἐνιῖ) ἕνα
_,, ’σημαντικό του τμῆμα ἔχει ’φαγωθεῖ ἀπὸ τὶς λατομεύσεις. Ἡ κον“ ~ , Twù παραλία, ὅπου τόσοι καὶμ τόσοι Βολιιῖηες έκαναν ἄλλοτε τὸ

μπάνιο τους, σήμερα ὀνομάζεται χαρακτηριστικὰ ὁ «ὅρμος των
τσιμέντων». Ὀλόκληρη ἡ περιοχὴ οὲ ἀκτίνα δύο χιλιομέτρων
ἀπὸ τὴν ἐγκατάσταοη ἔχει κυριολεκτικα anon-ms; καί νεκρωHaï ἀπὸ τὴ σκόνη. Καὶ τὸ χειρότερο; ἐπὶ χούντας, αναγκασῖ η
ΑΓΕΤ τὶς γύρω κοινότητες να ὸεχτοῡν ἀπαλλοτρίωση σὲ χαμηλὴ
τιμὴ γιά δημόσια ὠφέλεια (Ε). Χίλια έκατο καί περισσότερα
Δ στρέμματα γῆς βρίσκονται τούτη τὴ στιγμὴ στὴν κατοχή της για
να μπορεῑ ἀνενόχλητη να σκαβει τὸ Πήλιο, τὸ μυί-ὶικο βουνό. να
παίρνει ἀσβέστόλιθο,
Οἱ λιμενικὲς ἐγκαταστάσεις ποὺ εξυπηρετοῡν τὶς αναγκες της
ἕκαναν τὸν ἥμερο γιαλὸ σατανικὸ καί αγνιῖιριστο. Παρ“ ὅλα
αὐτά προθέσεις τῆς ἑταιρίας για νέες ὲπεκτασεις έχουνε mom;
έκὸηλωθεῖ. εὈμως ἐδιῖ) (ὶξίξει νὰ αναᾳ έρουμεε Ὑπολογίζεται ὅτι
μιά τέτοια βιομηχανία έξασφαλίζει πλήρη ἀπόσβεση σὲ δεκαπέντε χρόνια. Ἔτσι ἡ ἐγκατάσταση «τσιμέντα ”Ολυμπος». ἔχον-
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1r‘] νέα Δημητριάδα συνοικία τοῦ Βόλου
2ἡ περιοχή ποὺ ἀπαλλοτριώθηκε τὸ 1969 ἀπὸ τήν ΑΓΕΤ
για τὸ νέο νταμάρι Καὶ τὸ νέο
ἐργοστάσιο τσιμέντων «Τρῑτων»

4ο λόφος τῆς Γορίτσας, χωνευτήρι σκόνης, τσιμεντόσκονης καὶ καπνοῦ ἀπὸ τὸ
λατομεῑο καὶ τὸ έργοστόισιο, ἀντὶ νόι ’ναι
ὁ πρασινος πνεύμονας τοὺ Βόλου

5ἡ περιοχή τοῦ παλιού ἐργοοτασῑου τσιμέντων τῆς ΑΓΕΤ
«”Ολυμπος» καὶ τὸ παλιὸ ντα-

3ο οἰκισμὸς τῶν Δημ. μαρι
Ὑπαλλήλων, ἠ παι- 6 Ἀγρι ὰ
δοὺπολη Ἀγριᾱς, τὸ
γυμνασιο Ἀγριᾱς, ἡ
κλινική

τας πολλαπλάσια ἀποσβεστεῖ, θά ’πρεπε λογικὰ νὰ συρρικνώνεται ὥστε να λήψει ὁριστικὰ καὶ νὰ ἀφεθεῖ ἡ πόλη νὰ ἀναπνεύψ
σει. Ἀντὶ γι“ αὐτό, μὲ ἀλλεπάλληλες ἐπενδύσεις, ἐπιχειρεῖ νὰ
διαιωνίσει ἐκεῖ τὴν παρουσία της.

2. Διαδικασία παραγωγῆς
Πρώτη δουλειὰ στὴ διαδικασία παραγωγῆς τοῦ τσιμέντου εῖναι ἡ ἐξόρυξη τοῦ ἀσβέστόλιθου. Στὴν περίπτωοη τοῦ «”Ολυμ·
πος», αὐτὸ γίνεται ἀπὸ τὸ διπλανὸ νταμόιρι. Τὸ ἀπαραίτητο
ὅμως ἀργιλοπυριτικὸ πέτρωμα, ποὺ μπαίνει σὲ πολὺ μικρότερες
ποσότητες, ἔρχεται μὲ φορτηγὰ αὐτοκίνητα ἀπὸ τὴ Σωρό, περιοχὴ ποὺ βρίσκεται στὴν ἀντίθετη ὄικρη τῆς πόλης. Τὰ δύο αὐτὰ
πετριῖιματα ἡ βασικὲς πρῶτες ὕλες - θραύονται, ἀποθηκεύονται
καὶ μεταφέρονται γιὰ ἅλεσμα. Μετὰ ἀπὸ νέα ἀποθήκευση μεταφέρονται για ἀνάμιξη καὶ τροφοδότηση τῶν περιστροφικιῦν καμίνων, Παράγεται ἓτσι τὸ KLINKER, ποὺ ψύχεται, ἀποθηκεύεται ξανὰ καὶ μεταφέρεται νὰ ὑποστεῑ καινούργια θραύση.
Ἀκολουθεῖ καὶ πάλι ἄλεσμα μαζὶ μὲ ποσότητες θηραϊκής γῆς
καὶ γύψου. Ὕστερα, προκειμένου νὰ ὁμοιογενοποιηθεῖ, μετατ
φέρεται γιὰ καινούργια ἀνάμιξη καὶ τελικὰ μεταφέρεται πάλι
να ἀποθηκευτεῖ σαν έτοιμο τσιμέντο. (Ὀπως βλέπουμε, πρόκειται γιὰ ἀλλεπάλληλες φάσεις ποὺ δημιουργοῦν τεράστιες ποσότητες σκόνης, ἰδιαίτερα στα λατομεῖα, οτὶς πρωτογενεῑς θραύσεις καὶ τὶς μεταφορές. Καὶ μένει τώρα νὰ ἐξεταστεῑ ἂν οἱ ὀχλήσεις ποὺ προκαλεῖ ἐπηρεάζουν περιοχὲς κατοικίας, ἀναψυχῆς,
τουρισμοῦ ἢ καὶ καλλιεργειῶν (ἀπόσταση, πνέοντες ἄνεμοι
κλπ). _
Στὴν περίπτιυση τῆς ΑΓΕΤ, δυστυχῶς, καὶ ἡ ἀπόσταση τῆς
περιοχῆς κατοικίας εἶναι μικρὴ καὶ οἱ πνέοντες ἄνεμοι ἀσύμφοροι, Γιὰ τὴν κοντινὴ ἀκτὴ (ἀναψυχή, τουρισμὸς) οὔτε λόγος νὰ ·
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γίνεται. (Ὀσο γιὰ τὸν οἰκισμὸ τῶν Δημοσίων Ὑπαλλήλων, τὴν
παιδούπολη, τὸ κσντινὸ γυμνάσιο, τὴν Ἀγριά, αὐτὰ πιὰ βρί- ç
σκονται σὲ ἀπόλυτη ἐπαφὴ καί συνέχεια.
Ἀλήθεια, κάτι ὅρια ἔξι χιλιομέτρων ἀπὸ κατοικήσιμη περι->
οχή, πού ἀπαιτοῦνται γιὰ ἐξορυκτικὲς ἐργασίες,θὰ τὰ ξεχάσουμε,·

3. Μὲτρα ἐξουδετὲρωσης τῆς ρύπανσης“ Ἕνα εἶναι στὴν τσιμεντοποιῖα τὸ βασικὸ — ἀποτελεσματικ
μέτρο ποὺ,ὑπάρχει; ’Όχι νταμάρια καὶ τσιμεντάδικα κσντὰ
κατοικημένη περιοχή. Αὐτὸ ἓγινε κανόνας πιά, τόσο στὴν Ἀ
ρική, ὅσο καὶ στὴν Εὐρώπη. Τὰ φίλτρα, τὰ «διπλὰ ήλεκτρικὰ
τὰ «ὃιηθήσεως μέσω ’στερεοῦ ὑποπρώματος καὶ σακκο
τρων» δὲν μποροῦν νὰ χρησιμοποιοῦνται ,σὲ ὅλες τὶς φάσεις
διαδικασίας (ἑξόρυξη, θραύση, μεταφορὰ, ἀποθήκευση).
σπουδαιότερος κοστίζουν πανάκριβα (ἡ ΑΓΕΤ μιλάει γιὰ.
στος 150.000.000 ὃρχ.), ὃαπανοῦν στὴ χρὴση τους μεγάλες
σότητες ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας, ἀπαιτοῦν συνεχὴ συντήρη
(συνήθως 3 φορὲς τὸ μήνα χρειάζονται καθάρισμα) καὶτὰ βρ «ᾗ
σκεις διαρκῶς «μπουκωμένα». Ἔτσι, καὶ κεῖ ὅπου ὑπάρχ
γιὰ οἰκονομία δὲν τὰ ὃουλεύουν συνέχεια, οὔτε βέβαια
διάρκεια τῆς νύχτας, ποὺ ἡ παραγωγὴ εἶναι στὸ «φόρτ, Ὅσο γιὰ τὴ σκόνη τῶν λατομείων καὶ τὸνπραυματισμὸζτοῆ
πίου, στὸ Βόλο πρακτικὰ δὲν ἐφαρμόζεται τίποτα. ·· "
Μέθοὸοι,
ὅπωςἡφαιστείου,
ἡ μὴ ἐ-ιφανειακὴ
ἐξόρυξη καὶ ἡ πιχ.
ἐξόρυ
μορφὴ
κρατῆρα
ποὺ ἐφαρμόζονται
ὀτὴ

νία, μιὰ καὶ παρουσιάζονται οἰκονομικὰ ἀσύμ “
ἑταιρία φυσικὰ - παραμένουν ἐὸῶ ἀνεφάρμοστες. .
Σημείωοη; Πρὶν ἀναφερθοῦμε χωριστὰ ο ναν

τοὺς παράγοντες ποὺ διαμόρφωσαν τὸ παραπάνω παράδειγμα,
ἐπισημαίνουμεε Τὸ ἐλάχιστο στὴν προσπάθεια περιφρούρησης
τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελεῖ ἡ προγραμματισμένη
χωροθέτηση βιομηχανικῶν ἐγκαταστάσεων σὲ σχέση μὲ τὶς ἄλ*
λες χρήσεις καί, κατὰ πρώτο λόγο, μὲ βάση τὶς ἀρνητικὲς ἐπιδράσεις τους στὸν περιβάλλοντα χῶρο.
Στὸ Βόλο συγκεκριμένα, ἡ ἐπιλογὴ για τὴ χωρσθέτηση τῆς
βιομηχανίας ἔχει γίνει καὶ συνοψίζεται στὴν ἀπαγόρευση τῆς
ἑγκατάστασή της ἀνατολικὰ ἢ βόρεια ἀπὸ τὴν πόλη. Σὲ ἐπίσημες
ἐκθέσεις ὲπιτροπων, ὅπου συμμετεῖχαν μελετητὲς τοῦ ρυθμιστικοῦ σχεδίου, τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης, τῆς ΕΤΒΑ καὶ ἄλλοι,
προτείνεται ἡ δημιουργία βισμηχανικῆς ζώνης, δυτικότερα ἀπ’
αὐτὴν ποὺ τώρα ὑπάρχει, μακριὰ ἀπὸ τὶς περιοχὲς κατοικίας,
πάνω στὸν ὁδικὸ ἄξονα Βόλος - Βελεστίνσ Ἐκεῖ προβλέπεται
νὰ ἐγκατασταθοῦν βιομηχανίες μέσης καὶ ὑψηλῆς ὀχλήσεως,
ὥστε νὰ ἐξασφαλίζεται ἡ διατήρηση τῆς βόρειας καὶ ἀνατολικῆς
πλευρᾶς (Πήλισ) για κατοικία, ἀναψυχή, τουρισμὸ κλπ. Δυστυχώς, ὅμως, στὸν τόπο μας, αὐτὸ ποὺ μερικοί ταυτίζουν μὲ τὴν
οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη, ἡ ἵδρυση δηλαδὴ τοῦ «τάδε» ἑργοστασίου στὸ «δείνα» μέρος, ἔχει συνήθως ἀποκλειστικό του κριτήριο τὸ μέγιστο δυνατὸ οἰκονομικὸ ὄφελος τοῦ βιομήχανου, τῆν
ἄμεση ἀπόδοοη τοῦ κεφαλαίου. Ἀποτέλεσμα ἡ πλαστὴ ἀντίθεση βιομηχανικὴ παραγωγὴ - περιβάλλων, ποὺ ὡστόσσ ἑδραιώνεται σὰν πραγματικότητα καὶ ὁλοὲνα καὶ συχνότερα παρα-

μορφώνει τὴ ζωή μας, πολὺ περισσότερο ἀπ’ ὅσο τὸ δικαιολογεῖ
ἡ βιομηχανικὴ κοινωνία.

ΕΠΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΞΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Στή διερεύνηση τοῦ προβλήματος ΑΓΕΤ — ΒΟΛΟΣ - ΤΡΙΊῺΝΑΣ ἑπτὰ ἀνθρώπινοι παράγοντες, ἄλλοι ἀποφασιστικά, ἄλλοι
λιγότερο, δίνουνε τὸ «παρὸν» κι ἐπηρεάζουν ἐξελίξειςῑ
1. Τὸ μεγάλο κεφάλαιο, ὁ βιομήχανος δηλαδὴ καὶ τὸ τραπε- r
ζιτικὸ κεφάλαιο ποὺ στηρίξει τὶς θέσεις του.
2. Τὸ Κράτος -ῠπσυργοί, διορισμένος νομάρχης, ὁ κρατικὸς
μηχανισμὸς στὸ σύνσλό του.

3. Οἱ κάτοικοι τοῦ τόπου ποὺ ἐμφανίζεται τὸ πρόβλημα καὶ
τοὺς ὁποίους ἀφορᾶ τὸ ἀποτέλεσμα.
4. Οἱ έκλεγμένοι ἐκπρόσωποι τῶν κατοίκων -ὁ δήμαρχος τὸ
δημοτικὸ συμβούλιο καὶ οἱ βουλευτὲς τῆς περιφέρειας.
5. Ὀργανισμοὶ καὶ μαζικὰ σωματεῖα τῶν κατοίκων, κλαδικά,
πολιτιστικὰ κ.ὄι.
6. :O τύπος· ὁ τοπικὸς καὶ ὁ τύπος τῆς πρωτεύουσας.
7. Οἱ ἐπιστήμονες εἰδικοὶ γιὰ τὸ θέμα συχνά, εἴτε σὰν ἄτομα εἴτε σὰν φορεῖς (ἐπιστημονικὰ σωματεῐα κλπ).
"Ag τοὺς δοῦμε ἀναλυτικότερα;
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Στήν προκειμένη περίπτωση εἶναι, φυσικά, ἡ ΑΓΕΤ, ποὺ ἀναπτύσσει μιὰ δραστηριότητα πολύπλευρη. Ἔτσιῑ
ἡ ΑΓΕΤ ὲνημερώνειε
Τὸ ὲργοστάσιο «Τρίτων» εἶχε προγραμματιστεῐ γιὰ παραγώγικὴ ἱκανότητα 1.400.000 τόνων τὸ 1979, 3.000.000 τόνων τὸ
1983 καὶ 4.500.000 τόνων τὸ 1984. ’Ὀταν ἀρχίζει ὁ θόρυβος γιὰ
τὴ ρύπανση ποὺ θὰ προκαλοῡσε στὰ Μέθανα, στὴν ἐτήσια Γεν.
Συνέλευση τῶν μετόχων τοῦ 1973 ὁ πρόεδρος κ. Ἀλ. Τσάτσος
ξεχνάει τὰ ὅσα εἶχε πεῖ στὴ Γεν. Συνέλευση τοῦ 1972 καὶ «ἀποσιωπᾶ πλήρως τὴν προγραμματισθεῖσαν προοπτικὴν ἐξελίξεως
τῆς παραγωγικῆς ἱκανότητος τῶν 4,5 ἑκατ. τόνων, ἀναφέρων
μόνον τὴν πρώτην φάσιν -τοὺς 1,5 ἑκατ. τόνους» (ἐπιστολὴ τῆς
Συντονιστικής Ἐπιτροπῆς Προστασίας τοῦ Σαρωνικου προς
τὸν πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως τῆς Χούντας).
Ἀργότερα, ὅταν πάει νὰ ἐγκατασταθεῖ στὸ Βόλο, γνωρίζει

1πιὰ καλὰ πῶς νὰ χειριστεῐ τὴν περίπτωση; μιλάει γιὰ 1,5 ἐκ.
τόνους ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή. Ἔτσι ἡ ρύπανση ἐμφανίζεται
τώρα μικρότερη.
ἡ ΑΙἙΙ· λογαριὰζειε ‘
Σὲ ἀνακοίνωση τῆς ΑΓ ΕΤ («Θεσσαλία» καὶ «Ταχυδρόμος»
Βόλου 20-4-75) ἀναφέρεταιῑ «...δι ἑκάστην ἡμέραν καθυστερή’ σεως ἐνάρξεως τοῦ ἔργου χάνονται ...εἰς ὄφελος τῶν Ἰσπανῶν,
- Τούρκων, Ρουμάνων καὶ ἄλλων ἀνταγωνιστῶν τῆς Ἑλλάδος
πολύτιμοι ἀγοραί... ζημιὰ 50οζ000.000 δρχ. ἔπαθε ἡ ἑταιρία
ἀπὸ τὴν καθυστέρηση λειτουργίας τοῦ ἐργοστασίου στὰ Μέθανα, τὶς ἀπαλλοτριώσεις καὶτὰ πρῶτα ἔργα ὑποδομῆς...» («Gw—
ῘῘ’ σαλία» 8-4-75). Καὶ παρακάτωε «Χάνονται ἀπὸ τὸ Δημόσιο
- φόροι περίπου 5.000.000 ὃρχ. ἑβδομαδιαιως...»
ἡ ΑΙἘΤ δείχνει κατανόησηε _
«Ἡ Διοίκησις τῆς Ἑταιρίας ἐκτιμήσασα τὴν δυχερη κατάστασιν τῆς χώρας, τὴν ἀνάγκην παροχῆς βοηθείας πρὸς τὴν Κυβέρ-

. νῆσιν καὶ συνεργασίας μετ’ αὐτῆς εἰς τὸ ἐξαιρετικὰ δύσκολον

καὶ πολύπλευρον ἔργον της, ἀνέλαβε τὴν εὐθύνη, νὰ προβῆ εἰς
Ï μεγίστας παραχωρήσεις καὶ νὰ ἀνταποκριθῆ εἰς τὴν ἐπιθυμίαν
τῆς Κυβερνήσεως ,ὅπως ἐξευρεθῆ ἄλλη θέσις ὲγκαταστὰσεως,
’ σ.σ; ἐκτὸς τῶν Μεθάνων), Ἔτσι, ἐδέχθη ὑπὸ ὅρους τὴν ἐγκατάστασιν εἰς ἑτέραν περιοχὴν διὰ τροποποιήσεως τῆς ἀρχικῆς
συμβάσεως, ἡ ὁποία παραμένει ἰσχυρά. Πρόκειται διὰ τὴν περιοχὴν ὅπου εὑρίσκεται τὸ ’ἐργοστάσιον «ΟΛΥΜΠΟΣ» εἰς τὸν
Βόλονὴ.» (ἔκθεσις τοῦ προέδρου τῆς ΑΓΕΤ κ. A. Τσάτσου γιὰ
1974, ἡμΞρήσιρς
τύπος 14-6-75).
0
εὖκαιρίᾳ ἐπεκτάσεως τοῦ Ἐργοστασίου Ὄλυμπος,
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ἀπεφασίσθη ὑπὸ τῆς ΕΒΙΕΣΚ, θυγατρικῆς ἑταιρίας ,τῆς ΑΓ ΕΤ,
ἡ ἵδρυσις εἰς τὴν βιομηχανικὴν ζώνην Βόλου Ἐργοστασίου Μηχανολογικῶν Κατασκευών. Τὸ ἐργοστάσιο θὰ ἀπασχολεῐ...τελιεειεερὲᾱῑὺὲἐῖὲ ῖξιῖτὲιιαὲὲῗέεὲᾱξἑένῇιῖὲιῒειοεαῑῗξε»--,.—
λιάζει ἡ «Αὐγὴ» τῆς 2-7-75; «...δηλαδή, ἂν δὲν φωνάξετε γιὰ
τὴν τσιμεντόσκονη τοῦ κολοσσοῦ μας, θὰ σᾶς φτιάξουμε καὶ ἕνα
ἐργοστασιάκι στῆ βιομηχανικὴ ζώνη ποὺ νὰ ἀπασχολοῦνται μερικσὶ Βολιῶτες». Εἰδάλλως ἀνεργία.
ἡ ΑΓ ΕΤ ἑκπολιτίζειε
Τὴν Κυριακή 13 Ἀπρίλη 1975 ἔγιναν στὸν «ΟΛΥΜΠΟ» τὰ
ἐγκαίνια έκθεσης ζωγραφικῆς μὲ συμμέτοχὴ 32 ζωγράφων. Ἡ
ἔκθεση αὐτὴ ἦταν ἡ δεύτερη ποὺ γίνεται σὲ ἐργοστάσιο καὶ ὀργανώθηκε μὲ πρωτοβουλία τῆς «Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Δημο-

σίων Σχὲσεων». Ἡ ΕΕΔΣ ξεκίνησε ἕνα «κίνημα» γιὰ τὴν «κοι- κ
νωνικοποίηση τῆς τέχνης», διοργανώνοντας μιὰ σειρὰ ἐκθέσεις
σὲ ἐργοστάσια, συζητήσεις μὲ τοὺς ἐργάτες κλπ. _
Ἡ πρώτη της ἐκδήλωση ἓγινε στὶς ἐγκαταστάσεις της Ι-ΖΟΛὶΑ
κοντὰ στὴ Θήβα. Ἡ κ. Σοφία Σβορώνου, που συμμετειχεὶσαν
μέλος τῆς καλλιτεχνικῆς ἐπιτροπῆς καὶ παραιτήθηκε μετα τη
δεύτερη ἒκθεση, γράφει σχετικὰ στὸ ANTI (No 21, 14-6-75):
«...Τώρα ποὺ οἱ δύο πρῶτες ἐκδηλώσεις ποὺ ξεκίνησαν ἔχουν
ἤδη ὁλοκληρωθεῖ, ἡ εἰκόνα ποὺ παρουσίασαν πιστεύω ὅτι εἶναι
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H «TAYTOTHTA» ΤΗΣ ΑΓΕΤ
Ἡ ΑΓΕΤ (Ἀνώνυμη Γενικὴ Ἐτωρία Τσιμέντων) εἶναιμιά
ἀπὸ τῖς μεγαλύτερες βιομηχανίες στὴν Ἑλλάδα. Ἵὸρυσε στά
191 I 16 ἐργοστάσιο «Ἡρακλῆς» στὴ Δραπετσώνα καῖ στὰ
1928 ἀπορρόφησε τὸ ἐργοστάσιο «”Ολυμπος», ποὺ λειτουργοῦσε ἀπ’ τὸ 1925 016 Βόλο. Τὸ πρῶτο ἔχει σήμερα
1.000.000 τόνους παραγωγὴ τὸ χρόνο, τὸ δεύτερο περίπου
2.000.000. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ὁύο τοῦτα ἑργοστάσια, ἡ ΑΓΕΤ
ὁιαθέτει.· ἕνα στόλο ἕξι τσιμεντοφόρων πλοίων, ἑγκαταστάσεις ἀποθηκεύσειυς, σακεύσειυς, ὁιανομῆς, on} Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Ρίο, Ἡγουμενίτσα, Ἡράκλειο, Ρόὸο καὶ Κέρκυρα, ὅπως καὶ τὶς παρακάτω πέντε θυγατρικὲς ἐπιχειρήσεις· I) Ἀνώνυμος Ναυτιλιακὴ Ἑταιρία «Ἡρακλῆς» A.E.,
2) «Αῖγῑς» (Βιομηχ. Εἱόῶν Συσκευασίας), 3) ΕΠΕ
Μισθώσεων-Μεταφορῶν-Ὑπηρεσιῶν, 4) Ἑλληνικὴ Ἑταιριά
ΣκυροὸέιιατοςΕΠΕ, 5) «Καρμὸρ-Ἑλλάς» (βιομηχανίαπαραγωγῆς ἀνθρακοψηκτρῶν).
Τὸ 1974 ἡ ΑΓΕΤ πέτυχε ἑξαγωγὲς 702.000 τόνων τσιμέντου, ἀξίας 850.000.000 ὁρχ. Τὴν ἴὸια χρονιὰ ὁηλώνει καθαρὰ κέρδη 169.000.000 ὁρχ., ἀντὶ 156.000.000 τοῦ I973.
Ἠ ΑΓΕΤ-ἐλέγχεται ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάὁας, ποὺ εἰναι ὁ κυριότερος μέτοχός της, καῖ τὴν CHASE

παραπάνω ἀπὸ ἐνδεικτικὴ γιὰ τὸ πῶς μπορεῖ να πάρει λαθος
κατεύθυνση ἕνα τὲτοιο κίνημα...» ,Δ
Πάλι στο ANTI (No l9, 17—5—75) ὁ N. Ντόκας περιγράφει τὰ
εγκαίνια τῆς ἓκθεσης στὸν «OAYMHO»: «...’Ev(o οἱ προσκεκλημὲνοι ξεπερνοῠσαν τοὺς 200, ἡ ὃιεύθυνση τοῦ ἐργοστασίου
θεώρησε ῦποχρὲωσή της νὰ προσκαλὲσει μόνο 2 μέλη τοῦ Διοικητικοῡ Συμβουλίου τοῦ σωματείου τῶν ἐργατῶν. Οἱ 600 περίnov ἐργάτες «ὲκπροσωποῦνταν» ἀπὸ καμιὰ ΙΟαριὰ καὶ ἐν στολή
συναδέλφους τους που ὁ ἐργοδότης ὀινέχθηκεἶ φαίνεταιρ γιὰ τὸ
ἀξιοθεατο τοῦ πράγματος...Δὲν θὰ μποροῦσαν, ἂν ἤθελαν καὶ
ἂν ἐννοοῦσαν τὰ ὅσα κηρύσσουν, νὰ ἓχουν καλεσει τοὺς ἐργατες
τῆς μιᾶς τουλάχιστον βάρὸιας νὰ παραστοῦνῃστὰ ἐγκαίνια;...»
Ἡ ὰπόιντηση βρίσκεται στὸ τεῦχος Μαΐου ΙὯῖὃ τοῦ περιοδικοῡ «Βιομηχανικὴ Ἐπιθεώρησις>>ῑ «Ἡ ὀργανωθεῖσα τὸν παρελθόντα μῆνα Ἀπρίλιον ἔκθεσις ζωγραφικῆς εἰς τὸ ἐργοστάσιον ’Όλυμπος τῆς ΑΓΕΤ εἰς τὸν Βόλον, ἔὸιυσεν εἰς τοὺς πολυπληθεῖς προσκεκλημένους - ὁημοσιογράφους, καλλιτέχνας κ.ἄ.
- τὴν εὐκαιρίαν νά ι’ὁοῦν ἀπὸ κοντὰ μίαν μεγάλην σύγχρονον
τσιιιεντοβιομηχανίαν ἐν λειτουργία καὶ νὰ σχηματίσουν ἰὸίαν
ἀντίληψιν, ἀφ’ ἑνὸς περὶ τῶν πράγματι ἐντυπωσιακῶν προόδων
πο ὑ ἔχει ἐπι τελέσει ἡ ἐν λόγω ἐπιχείρησις, ἀφ ἑτέρου ὁὲ περὶ τοῦ
καλλιεργηθέντος τὰ τελευταῖα ἔτη μύθου διὰ τὴν ρύπανσιν πού
προκαλεῖ, ὁῆθεν, μία σύγχρονος μονὰς παραγωγῆς τσιμέντου,..»

τὸ μεγὰλο ὅμως κεφάλαιο ξὲρει Kl ἄλλα μονοπάτιαῑ
Στιγμιότυπα ἀπὸ τὴ δημόσια συζήτηση ποὺ ὀργάνωσε ἡ

Ἐταιρία Θεσσαλικῶν Ἐρευνῶν στὴν αἴθουσα τοῦ Ἐμπορικοῦ
καί Βιοτεχνικοῡ Ἐπιμελητηρίου Βόλου (19-4-75) μᾶς ὃίνουν ἡ
” «Πρωϊνὴ» 011921—41 καὶ ἡ «Θεσσαλία» στὶς 22-4: Μόλις πάει νὰ

MANHATTAN BANK πού, ὅπως εἶναι γνωστό, ἀνήκει στην πα*
νίσχυρη ἀμερικάνικη οἰκογενεια Ροκφέλλερ.

Πρόεὸρος τῆς ΑΓΕΤ εἰναι ὁ Ἀλέξανὸρος Τσάτσος, ἐπίτιμο μέλος καὶ ὁιορισμένος ἀντιπρόεὸρος on) Συμβουλευτικὴ Ἐπιτροπη τοῦ Γ. Παπαὸόπουλου, πρόεὸρος τοῦ
«Ι5ετοῦς προγράμματος ἀναπτύξεως» τῆς (δικτατορίας καὶ
διοικητὴς τῆς ΕΤΒΑ ἐπὶ χούντας. Σὲ γράμμα του πρὸς την
«Καθημερινὴ» (19-6-75) 6 κ. Κ. Μιχαηλίὸης τὸν θεωρεῖ
«παράὸειγμα τῆς ἀκτινωτῆς ἐπιρροῆς που με ἐπιμονή, σοφία
καὶ ἀσυὸοσία ἀσκεῖ τὸ μεγάλο κεφάλαιο στὴν Ἑλλάὸα» καῖ
τονίζει ὅτι.· «Μία ἀπὸ τῖς πριῦτες πράξεις τῆς θητείας του
στην προεὸρία τῆς ΕΤΒΑ, ἂν ὄχι ἡπρώτη, ἧταν να πάρει ἀπὸ
τὸ ὁικτατορικόν καθεστὼς τὴν ἄὸεια ἱὸρύσεως τοῦ ἐργοστάσίου του εἰς Μέθανα, παραλλήλως-ὁὲ να χορηγήσει ὁάνεια
τῆς ETBA ἐντελῶς παράνομα εἰς συγγενεῖς τοῦ ὁικτάτορος,
με τὰ ὁποῖα δάνεια θὰ ἑξυπηρετήσει τὴ βιομηχανία του καῖ
τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν ἕνα σκάνὸαλον πρώτου μεγέθους ὁιὰ 16
ὁποῖον ἐκκρεμοῦν καὶ κυρώσεις».
Στοιχεῖα άπὸ τὴν «Αὐγὴ» (1-7—75)
καὶ τὴ «Θεσσαλία» (24-4-75)

«ἐξεταστεῐ τὸ θέμα ὄχι ὑπὸ γενικὴ καὶ ἀόριστη μορφή...ἀλλὰ νὰ
εντοπιστεῐ ἡ συζήτηση πάνω στὸ συγκεκριμὲνο πρόβλημα ποὺ
δημιουργεῖ γιὰ τὴν περιοχὴ ἡ ἐγκατάσταση τοῦ νέου ἐργοστα- ’
σίου τσιμὲντων, γίνεται ἔντονη ἐπίθεση τοῦ βουλευτῆ τῆς ΝΔ. κ.
Δ. Παπαὸόπουλου, μὲ τὴ συμπαρασταση πολλῶν ὑπαλλήλων
καὶ ἐργατῶν τῆς ΑΓΕΤ ποὺ ἔχουν πάρει θέση ἀπὸ νωρίς». Ἡ
«Θεσσαλία» πάλι στὶς 22-4 ἀναφερειῑ «Μεταξὺ αὐτῶν ποὺ
φρόντισαν νὰ ἐξασφαλίσουν ἐμπροθέσμως θέσεις, παραδόξως
ἦσαν καὶ ἀκροαταί, ποὺ δὲν σύχναζαν ἄλλες φορὲς σὲ φιλολογικὲς ἐκδηλώσεις. Στὴ μιὰ πλευρὰ τῆς αἰθούσης ἐντυπωσιακὴ
ἧταν ἡ παρουσία καθηγητῶν, διευθυντῶν, προϊσταμένων ὑπαλλήλων κτλ. τοῦ ἐργοστασίου τῆς ΑΓΕΤ. Ἴσως γιατὶ ἡ ωζήτηση Α
αὐτὴ ξὲφευγε ἀπὸ τὰ πλαίσια τῆς ἁπλῆς φιλολογίας». Ὁ βου· 7‘
λευτὴς κ. Δ. Παπαὸόπουλος μαίνεται καί, ὄρθιος, ἀπειλεῖ νὰ g
ἀποχωρήσει γιατὶ δὲν καταλαβαίνει; «γιατί γίνονται αἰχμὲς
κατὰ τοῦ κ. Τσόιτσου καὶ τοῦ ἐργοοτασίου τσιμὲντων, ἀφοῦ τὸ
θὲμα εἶναι σκεψη πάνω στὸ περιβάλλον καὶ τὴν πόλη;»
’ Στὶς 25-4-75, σὲ ἐπιστημονικὴ ἐκδήλωση τῆς Ἑταιρίας Μελέ- Ï.
της καὶ Προστασίας τοῦ Περιβάλλοντος τοῦ νομοῦ Μαγνησίας,- g
«στὴ διάρκεια τῆς ὁμιλίας τοῦ γιατροῦ κ. Κ. Στριμμένου παρε- ”
νεβλήθησαν φωνὲς, κραυγὲς καὶ ὃιαμαρτυρίες ἀπὸ ὀργανωμὲνες
ὁμάὸες ὑπαλλήλων καὶ ἐργατῶν τῆς ΑΓ ET». (Ἀνακοίνωση τῆς π
ὀργανώτριας ἑταιρίας - «Ταχυδρόμος» Βόλου 26-4-75). "010w
δὲ ἡ βιολόγος-οἰκολόγος κ. Καίτη· Δουμπιώτη ἁνέλυσε τὸ θέμα ,Δ
τῆς βραὸιᾶς «Ἡ καταστροφὴ τοῦ τοπίου καὶ τοῦ περιβάλλοντος ’
τοῦ Βόλου», οἱ ὃιακοπὲς καὶ οἱ φωνασκίες συνεχίστηκαν καὶ» .-,
ἐντάθηκαν σὲ τέτοιο βαθμό, ἀπὸ πλευρᾶς τῆς παραπάνω ὁμά““ “’
ὃος, ποὺ ἡ ἐπιτροπὴ ἀναγκάστηκε νὰ διακόψει τὴν ὁμιλία
(Ἀπὸ τὴν ἴδια ἀνακοίνωση - «Ταχυδρόμος» Βόλου 26-4-75)

Ζ, H KPATIKH MHXANH
Μισοαστεῖα κάποτε, ἄλλοτε μισοσοβαρά, ἀκόμα καὶ στοὺς
0 Ὁ Ὑφυπουργὸς Δημοσίων Ἔργων κ. Κυπρ. Μπίρης, 0 _
ὄιαὸρόμους τοῦ Ὑπουργείου Συντονισμοῦ ψιθυρίζεται χαρασκεψη ποὺ ἒγινε στὴ Νομαρχία Βόλου («Θεσσαλία» 20-5).
κτηριστικά; 0’ ὅποιο σημεῖο τοῦ χάρτη ἀγγίξει μὲ τὸ ὁάχτυλο ὁ
λώνει; «...Τὸ θὲμα τῆς ρυπάνσεως τοῦ περιβάλλοντος εί
,ιιεγαλοβιολιιήχανος ποὺ ὑπόσχεται νά φέρει στὴν Ἑλλάὸα ὁολάρτησις τῆς ποιότητος τῶν τελειοτάτων μηχανημάτων. ” “
λάρια, ἐκεῖ μπορεῖ καὶ νὰ ἱὸρύσει ὁποιαὸήποτε βιομηχανία ἐπιὅτικατασκευασταὶ τῶν μηχανημάτων εἶναι Ἰάπώνε
θυμεῖ.
Ὑπουργὸς Πολιτισμοῦ κ. Τρυπάνης (((Ἱ-Ιμερήσια»,
"A; θυμηθοῡμε τὶς ἀντίστοιχες ἐπιλογὲς τοῦ Ὠνάση μὲ τὰ 500
κρινίζει; «...οἱ κραὸασμοὶ γιὰ τὴν ἐξόρυξη τῆς ’ἀργ km ς
ἑκατομμύρια ὁολλάρια ποὺ θά ’φερνε, τοῦ Ἀνόρεάὸη στὰ Μέτης ὕλης ὃὲν ἐπηρεάζσυν δυσμενῶς τὸ περιβάλλ ”’ ’ ’
γαρα, τοῦ Βαρὸινογιάννη στοῠς Ἅγιους Θεόὸωρσυς, τὰ ναυπηἐπικίνδυνοι γιὰ τοὺς ἀρχαιολογικοὺς χώρους»(
γεῖα στὸ Λιιχνάρι Κορινθίας, καὶ τόσα ἄλλα. T6 ὁύσκολο εἶναι ἡ
κανὲνας δὲν μιλάει γιὰ ἀρχαιολογικσὺς χ " ‘ vg.
ιιι-θόὸευση τοῦ πῶς θα κινηθοῦν τὰ νήματα για νὰ «συμφωνήσμούς, μιὰ καὶ τὸ πρόβλημα εἷναι ἡ σκόνη, ὁ
σουν >> ὅλοι οἱ «ἁρμόὸιοι».
· τόσκονη (ἀντίθετα τὸ Ὑπ. Πολιτισμοῦ ἐπ
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νει» orig 6-5—1974, άριθ. πρωτ. A/624/12719/1183 «τὴν ἐγκατάστασιν ἐργοστασίου τσιμέντων ὑπὸ ΑΓΕΤ εἰς Στενὸ Μεθάνων
διὰ λόγους προστασίας ...τοῦ περιβάλλοντος γενικ(ῐ)τερον>>).
Ο 'O Ὑπουργὸς Βιομηχανίας κ. Κονοφάγος δηλώνει (ἐφημερίδες 7-6); «τὰ ὲργοστάσια παραγωγῆς τσιμέντων ἐκτὸς ἀπὸ τη
σκόνη δὲν ἔχουν τίποτε ἄλλο». (Δηλαδὴ τί ἤθελε να έχουν;)
Ο eO Ὑφυπουργὸς Δημ. Ἔργων κ. Μπίρης, σε νέα εὐκαιρία,
ἀναφέρει; «Mè διεβεβαίωσεν ἡ ἑταιρία ὅτι καὶ ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ
ea φύγει τὸ ἐργοστάσιο» («Θεσσαλία» 20-5). Ἑννοεῖ βέβαια ὅτι
ἡ ἑταιρία δέχεται να βγάλει τὸ ἐργοστάσιο-αἷσχος τῆς Δραπετσιῦνας ἀπ’ τὴν καρδιὰ τοῦ Πειραιᾶ, ἂν τὴν ἀφήσουν να φτιάξει
τὸ καινούργιο στὴν καρδια τοῦ Βόλου. Καὶ φυσικὰ τώρα, που
ἔχει καταντήσει ἀσύμφορο ὅταν α) ἡ πρώτη ὕλη εἶναι μακρια
καὶ β) πανάκριβη ἡ τιμὴ τοῦ οἰκοπέδου.
Ο Σὲ ἐρώτηση τοῦ βουλευτῇ-ἀρχιτέκτονα κ. ’Άργη Φιλιππίδη
(«Θεσσαλία>> 20-5) «θα δεχτῆτε κ. ὑπουργὲ να βλέπετε μετὰ
λίγα χρόνια να χαίνει ένα βουνὸ σε έκταση 1.100 στρέμματων...ὅσο δηλαδὴ τὸ 1/3 τῆς κυρίως πόλεως τοῦ Βόλου;>>, ὁ ἴδιος
ὁ κ. Μπίρης ἅπαντας «Τὸ τραῦμα που ὑπάρχει σήμερα δὲν εἶναι
μικρό. Θὰ ἠταν σωστὸ να ὑπάρξει καὶ ἀλλοῡ;>> ('O Ὑφυπουργὸς καὶ ἀρχιτέκτονας·καθηγητὴς κ. Μπίρης κατατοπίζει ὑπεύθυνα καὶ τίμια τὸ νοήμον κοινόῑ τὸ ἴδιο κάνει ὅπου κι ἂν εἶναι
ἕνα νταμάρι, εἴτε χαμένο σὲ ἀπόμακρη χαράδρα εἴτε κολλητὸι
στὰ σπίτια τοῦ Βόλουέἔ).

Ὁ βουλευτὴς τῆς ΝΔ. κ. Ἀντωνόπουλος έξηγεῐῑ «Μαζὶ με

τίς νέες ἐγκαταστάσεις θα τοποθετηθοῦν νέα φίλτρα καὶ orig
ὑπάρχουοες». Ὁ Ὑφυπουργὸς Κοιν. ’Υπηρεσιων κ. Μπρισίμης
διευκρινίζειῑ «Μαζὶ με τὸ καινούργιο έργοστάσιο θα βελτιωθεῐ
καὶ ἡ λειτουργία τοῦ παλιοῦ» («Θεσσαλία» 20-5). Ἕνα μήνα
ὅμως πρὶν Ô καθηγητὴς Πολυτεχνείου καὶ διευθύνων σύμβουλος τῆς ΑΓΕΤ, πάλι σὲ σύσκεψη στὴ Νομαρχία Βόλου, τὸ δηλωνε ξεκάθαρα (((Θεσσαλίω) 8-4): «οἱ παλιὲς ἓγκαταστάσεις .
δὲν διορθώνονται ὁσαδηποτε φίλτρα κι ἂν τοποθετηθοῡωυ)
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Σύμφωνα μὲ πορίσματα βγαλμένα ἀπὸ τὸν Διεθνη Ὀργανισμὸ Τροφιμων καὶ Γεωργιάς τοῦ ΟΗΕ, ὑπεύθυνη γιὰ τὴν αὕξηση τῶν καρκινογόνων ὄγκων τῶν πνευμόνων, τῶν περιστατικιῦν ἐμφυσημάτων κλπ. εἶναι ἡ αι’θαλομιχλη, ,ιιὲ τὴν ὁποία ὁ κ.
Τσάτσος θά ἀγκαλιάσει «οτοργικὰ» ὅλη τὴν πόλη. "Own; οἱ
κάτοικοι τοῦ Βόλου τί ’μαθαίνουν,· Οἱ·κάτοικοι μαθαῖνουν ὅτι
πρέπει νὰ ὁιαλέξουνε.· ἢ βιομηχανία καὶ 30 ὁολλάρια ἐτησιο
εἰσόὸημα περισσότερο ὁ καθένας ἢ τουρισμό. κ _ Ι
«...Δὲν ἔχει ἀκουστεῖ καί ἄλλη πλευρά, ἡ πλευρά της ποῖ
λεως, ὥστε νὰ κατατοπιοτοῠν πλήρως οἱ συγκεντρωθὲντες και
νά ἑκφέρουν ὑπευθύνως τὴν γνώμη των,..», παρατηρεῖ ὁ βουῖ
λευτὴς τῆς ΕΚΝΔ κ. Παπαστεργίου σὲ σύσκεψη τῆς 6-4-75, ατη
Νομαρχιά Βόλου, γιά τὸ θέμα. Καὶ βέβαια οἱ «συγκεντρωθεντες», γιὰ νὰ πάρουν μέρος σὲ τέτοιες «κατατοπιστικες» ουσκεῑ
ψεις, ὁὲν ἧταν ὁπωσδήποτε οἱ ἁπλοῖ ἄνθρωποι. Ὠστοσο τα
κειμενα ποὺ ἀκολουθοῦν, εἶ ναι τὰ κειμενα πού ἔγραψαν ἁπλοῖ, ~

ἀνενημέρωτοι πολίτες, ἐκφράζοντας μεμονωμένα τὴ γνώμη
τους στὸ ἑπίμαχο, καυτὸ πρόβλημά τους. κ

Ο «...Διατὶ δηλαδὴ διὰ τὴν κωμόπολιν τῶν Μεθάνων το ἐργοστάσιον 4ἐκρίθη ἐπιβλαβὲς καὶ ἐπικίνδυνον καὶ δια την ’μεγαλούπολιν τοῦ Βόλου...ἐπωφελές;» ρωτοῦν οἱ Γ. Καρκαγιαννης,
Α. Κοντοβᾶς, N. Κουφιδάκης («Θεσσαλία» 24—4) καὶξσυνεχί, ζουνεῑ«...νὰ μᾶς ποῦν, ’μέσα σὲ ποιὰ γερμανικὴ »πόλη υπάρχει
' ἐργοοτάσιο τσιμέντων». ï ν κ
Ο Στὸν «Ταχυὸρόμο» τῆς 20-4; «...Ειναι μεγάλο εγμλημα κατα
τοῦ Βόλου...νὰ γινόμαστε ζόρικοι σ’ ἐκείνους που ερχονται να
τοποθετήσουν· στὴν πόλη μας ἑκατοντάδες ἑκατομμυρια δρα-

χμῶν...» ἐκφράζει τὴν ἀγανάκτηοη του ô βιομήχανος κ. Τηλ.
Σωτηρίου.
Ο «Νὰ τοὺς ἀνεβάσουμε στὸ λόφο τῆς Γορίτσας για να δοῦν
τὸ κατάντημα τῶν ἀνατολικῶν συνοικιῶν τῆς πόλεως μας,
ὅπου στέγες, ταράτσες, αὐλές, δέντρα ἔχουν κατακλυστεῐ κυρικ
ολεκτικὰ ἀπὸ τὸν λευκὸ καὶ θανατηφόρο σιμοὺν των τσιμέντων...» (((Θεσσαλίω) 20-4). '
Ο ‘O χειριστὴς γερανων τῆς ΑΓΕΤ-ΟΛΥΜΠΟΣ, Ἐλευθέριος
Δέτσης, σὲ γράμμα του στὴ «Θεσσαλία» (24—4) (ὅπως λέει ἔχει
πάρει μέρος καὶ στὴ διάλεξη τῆς ΕΘΕ στὶς 19-4), ἀναᾳ ἐρέται
στα «ἀνεύθυνα καὶ ακατατόπιστα κυρίως πρόσωπα, ποὺ μοναδικό τους μέλημα έχουν να μιλοῡν γιὰ ὡραῖα δέντρα,
λουλουδιασμένους δρόμους καί. για ἀνέπαφα χρώματα στοὺς
τοίχους...Ὁ Βόλος χρέιάζεται βιομηχανία...»
Καὶ ἐμεῖς amalgam/0mm: ἀσφαλῶς τη χρειάζεται] Ἀλλὰ
γιατῑ ἀκριβῶς ἐκεῐ,· Μήπως ἐπειδὴ ἡ ΑΓΕΤ ἐξασφαλίζει ἐκεῖ τὸ
μεγαλύτερο ὁιινατὸ ὄφελος μὲ τὸ μικρότερο ὁιννατὸ «ρίσκο»,’
Ο Κοντὰ στὴν άποψή μας καὶ, ὁ Βολιώτης σπουδαστὴς N. Πέντζος -χωρὶς νὰ πέφτει στὶς γνωστὲς παγίδες; ἢ βιομηχανία ἢ
τουρισμός, ἢ ρύπανση ἢ ὰνεργία- γράφει στὴ «Θεσσαλία»
(23—4)«...K0.‘L φυσικὰ νὰ ἱδρυθεῖ, ἀλλὰ σε περιοχὴ ποὺ προσφέρεται διὰ τὴν ἱῖδρυσίν του καὶ δὲν βρίσκεται στὴν καρδια τοῦ
Βόλου...»
Ο Καὶ ὁ Β. Χειμώνας ἀπὸ τὴ Σκιάθο (((Θεσσαλία» 27-4) άναφέρει; ((...Σχετικὰ μὲ τὴ συζήτηση για τὸ περιβάλλον που ὀργάνωσε ἡ Ε.Θ.Ε....συμφ(ι)νῶ μὲ τὴν ἄποψη τοῦ κ. Παπαγιάννη

«Μηχανικοὶ ὑπολογίζουν ὅτι ἡ σκόνη που θα ἐκτοξεύεται στὸν οὐρανό τοῦ Βόλου θα εἶναι περίπου 20 τόνοι
κατά 24ωρο, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι θὰ χρησιμοποιοῦνται τὰ τελειότερα φίλτρα που ὑπάρχρυν στὴν παγκόσμια ἀγορά. ’Έτσι, ἂν οἱ ἀριθμοὶ εἰναι ἀκριβεῖς,
μαζί μὲ τὴ σκόνη ποὺ ἐκτοξεύεται σήμερα ἀπὸ τὸ
ὑπάρχον ἐργοστάσιο θὰ πέφτει ἐτησίως στά κεφάλια
τῶν Βολιωτῶν σκόνη συνολικοῦ βάρους πλέον τῶν

I 0. 000 τόνων». _
«ΘΕΣΣΑΛΙΑ» Βόλου 24—4-75
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Ὁ γεωπόνος κ. K. Παπακωνσταντίνου; «...Οἱ φυτοπαθολόγοι
καὶ προτείνω, προτοῦ γίνει κάποιο έργο, νὰ ρωτιέται ὁ τοπικὸς
ἔχουν ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν ἀκαρπία ποὺ πλήττει τὸν μεγάλο ἐλαιπαράγοντας στὴν πλατειά του έννοια...νὰ δοθεῐ ἐξουσία στὶς
ώνα τῆς περιοχῆς τὸ πρῶτο ἐργοστάσιο τῆς ἑταιρίας. Ἕνα δεύτοπικὲς ἀρχές...νὰ προστατεύουν τὸ περιβάλλον...» '
τερο θὰ εἶναι ἡ καταστροφή...» ‘O μικροβιολόγος κ. K. ΣτριμΟ Ὁ γιατρὸς Γ. Πιτσιώρης, στὴ «Θεσσαλία» (25-4) ἀναλαμβάμένοςῑ ((...πέραν ἀπὸ τὶς διαπιστωμένες ζημιές που προκαλεῐ ἡ
νει νὰ ἐξηγήσει; «...ῆ ὑγεία δὲν διατρέχει κίνδυνον ἀπὸ πρότσιμεντόσκονη στὰ ἐλαιόὸενδρα τῆς περιοχῆς, ἡ, πόλη τοῦ Βόκλησιν πνευμονιώσεως...Ἐὰν ὑπάρχη ρύπανση ὡρισμένων
λου δέχεται τὸ μεγαλύτερο πλῆγμα. Δέν μποροῦμε νὰ μιλάμε
περιοχῶν τῆς πόλεως..,νὰ ἀπαιτήσωμεν τὴν ἐφαρμογὴν τῶν τεγιὰ προστασία τοῦ περιβάλλοντος...καὶ να συζητάμε τὴν
λευταίων προόδων τῆς τεχνικῆς στὸ θέμα αὐτό...Στὴν ἀρχὴ
ἵδρυση μιᾶς βιομηχανίας τσιμεντόσκονης στῆν «καρδία» τοῦ,
ἐπιστεύετο ὅτι ἡ καπνίασις ἀπὸ τὴν ὁποίαν εἴχανε προσβληθῆ
Βόλου». Ὁ δικηγόρος κ. N. Κολοβόςῑ «Βρισκόμαστε σὲ μιὸι
τὰ ἐλαιόδεντρα τῆς περιοχῆς καὶ ἡ σχετικὴ ἀφορία εἶχεν ὡς
νέα ἐπίθεση τοῦ μεγάλου κεφαλαίου. Σκοπός του δεν εἰναι ἡ
αἰτίαν τὴν τσιμεντόσκονη, ἀλλὰ ἡ ἀρρωστια αὐτὴ προσέβαλε
ὠφέλεια τῶν ἐργατῶν ἢ τῆς πόλεως, ἀλλὰ τὸ κέρδος...Ἡ βιομημεγάλες ἐκτάσεις τῶν ἐλαιοδέντρων τοῦ Ι Ιηλίου...»
χανία ἂς γίνει ἐκεῖ ποὺ ἡ λειτουργία της Θά προκαλέσει μικρόΟ Ὡστόσο στὶς 22 Ἰουνίου ’75 δίνουν συνέντευξη στὴν «Kaτερη ζημιὰ στὴν ἀνθρώπινη ζωὴ καὶ στὸ περιβάλλον». “H ἀρχιΘημερινὴ» οἱ Βολιῶτες μικροβιολόγοι Χ. Φλέσσας καὶ K.
τέκτων κ. ’Ἠβη Ἀγγελοπούλουῑ «Δεν εἶναιτυχαῑο ὅτι ἀποΣτριμμένοςῑ «Οἱ στέγες τῶν σπιτιῶν εἶναι καλυμμένες ἀπὸ τσικλείσθηκε ἡ βιομηχανία ἀπὸ τὰ Μέθανα. Γιὰ τοὺς ἴδιους λόμεντόσκσνη. Μαῦρο σύννεφο κρέμεται πάνω ἀπὸ τὰ χωριὰ τοῦ
γους, κι ἀκόμη γιατὶ Πήλιο-Βόλος εἰναι ἀπὸ τὰ καλύτερα κομΠηλίου. Ποτὲ δὲν ἐχουν καθαρὸ τὸ σπίτι τους οἱ νοικοκυμάτια τῆς έλληνικῆς γῆς m ἀπὸ τοὺς πιὸ ἑλκυστικοὺς πόλους
ρές...Ἡ εἰσπνοὴ κονιορτοῦ προκαλεῖ έρεθισμὸ τῶν ἀναπνεύτουρισμοῦ, ἡ βιομηχανία δέν πρέπει νὰ γίνει μέσα στὸ Βόλο.
στικῶν ὁδῶν καὶ παροξυσμὸ βηχός, ἐπιφέρουσα παράλληλα
Τὰ παιδιὰ θα καταριοῦνται αὕριο τοὺς γονεῖς τους, γιατὶ τοὺς
τὴν μόλυνση τοῦ ὀργανισμοῦ, συνεπεία τῶν διὰ τοῦ κονιορτοῦ
στέρησαν τὸν ἥλιο, τὸν καθαρὸ ἀέρα, τὴν καθαρὴ θάλασσα».
μεταφερομένων μικροβίων. Αὐτα προκαλοῦν τραυματικὲς λοιμώξεις καὶ φυματίωση, ὀξέα ἐξανθηματικὰ οἰδήματα ἱλαρά,
Ο eO τέως πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Ἰδιοκτητῶν Νέων Ταξί
ὀστρακιά, εὐλογία -συχνότατα κοιλιακὸ τύφο, τέτανο καὶ
Βόλου (ποῦ ἄραγε ἀναφέρεται τὸ «τέως», στὴν περίφημη
ἀεριογόνο οἴδημα... Τὰ δέντρα μας εἶναι μαῦρα ἀπ’ τὴν καἑπταετία;) ξεσπαθώνει ὑπὲρ τῆς AFET: «...Μεταξὺ αὐτῶν που
πνιά. "H τσιμεντόσκονη φράσσει τὰ στόμια τῶν φύλλων μὲ συνἀντέδρασαν συγκαταλέγονται καὶ ὲργάτες που λόγω θέσεως
ἐπεια νὰ παρεμποδίζεται ἡ ἀναπνοή...Κάθε τσιμεντεργάτης
ἐπρεπε νὰ προμαχοῦν διὰ τῆν δημιουργίαν νέων ἐργοστασίιιωεἰσπνέει περίπου 1,2 γρ. τοιμεντόσκονη τὴν ἡμέρα, Ἀνάλογη
...Θέλω νὰ πιστεύω ὅτι τὰ ἀβάσιμα ἐπιχειρήματα τὰ ὁποῖα ἐπιποσότητα, που έξαρτάται ἀπὸ τὴν ἀπόσταση τοῦ ἐργοστασίου
καλοῦνται περὶ κινδύνου μολύνσεως τοῦ περιβάλλοντος δὲν θα
καὶ τῆν κατεύθυνση τοῦ ἀνέμου, εἰσπνέουμε ὅλοι μας. Τὸ ἀποληφθοῦν ὑπ’ ὄψιν...»
τέλεσμα εἶναι να παρατηροῦνται συχνὰ δερματίτιδες, ἐκζέματα
Ο
Τὴν
ἴδια
ἀποψη
ῦποστηρίζει
καὶ
ô
How.
Μερεμέτης
ἀπὸ
καὶ ὀφθαλμικὲς παθήσεις...»
τὴ...Καβάλα. Σὲ γράμμα του πρὸς τὴ «Θεσσαλία» (20-4) μὲ τίΟ Παράλληλα ὁ Διευθυντὴς Γ εωργίας τῆς Νομαρχίας Μαγνητλο
«Θέλουν
νὰ
σταματήσει
ἡ
κατασκευὴ
έργοστασί(υν;>>,
τὰ
σίας κ. Γ. Χατζηαθανασιάὸης σὲ έγγραφό του τονίζειῑ «...ἡ
βάζει
με
τοὺς
συλλόγους
που
δείχνουν
ἐξαιρετικὸ
ἐνδιαφέρον
ἐπικάλυψις τῶν ἐπιφανειῶν τῶν φυτῶν διὰ κόνεως, ὡς τσιμένγια
τὸ
περιβάλλον
καὶ
έχουν
ἀποκτήσει
τόση
δύναμη
ὥστε
πείτον κτλ., προκαλεῖ- ἀνωμαλίας εἰς λειτουργίας ἀναπνοῆς, διαθουν
τὴν
Κυβέρνηση
νὰ
δεχτεῐ
τὴ
γνώμη
τους.
πνοῆς, ἀφομοιώσεως. φωτοσυνθέσεως καὶ λοιπὰς λειτουργίας
Mà
ἀλήθεια
τὴν
πείθουν;
τῶν φυτῶν, μὲ ουνέπειαν τὴν ἀναστολὴν τῆς βλαστήσεως αὐΟ Τέλος ὁ κάτοικος Βόλου κ. Παν. Γιαρέντης, διὰ τοῦ πληρετῶν καὶ ἀνάλογον δυσμενῆ ἐπίπτωσιν ἐπὶ τῆς παραγωγῆς...»
ξουσίου δικηγόρου του κ. I. Παπαδημητρίου, κατέθεσε μήνυση
(Καθημερινὴ» 22-6) \‘x I — Α Ο Σὲ ἔρευνα τῆς ἐφημερίδος «Καθημερινὴ» (17-4) ἄλλοι κάὴ
κατὰ τῶν ὑπευθύνων τῆς ἑταιρίας τσιμέντων, στὸν εἰσαγγελέα
. Βόλου...«διότι ὑπέστη ζημίες ἕνα κτῆμα του, ἐκτάσεως 25
τοικοι του Βόλου δηλῶνουν;
στρεμ., στὴ Νέα Δημητριάδα, ἀπὸ τὴν τσιμεντόσκονη τοῦ ἐργοἹ-Ι οἰκολόγος κ. Μαλαχάρη-Δουμπιώτηῑ «...ἡ βιομηχανία
μπορεῑ νὰ ἐγκατασταθεῐ σ’ ἀλλη περιοχὴ τοῦ Παγασητικοῦ...» στασίου» («Καθημερινὴ>> 22-6).

4. OIEKAEI‘MENOI ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
1. Καὶ π ’τα-πρῶτα ἡ αἱρετὴ πρωτοβάθμια αὑτοδιοίκηor]: Οἱ εκλεγμένοι ἐκπρόσωποι τοπικῆς αὑτοδιοίκησης θά
’πρεπε νά ’ναι οἱ πιὸ ἀρμόδιοι γιὰ νὰ βοηθοῦν στὴ διαμόρφωση σωστοῦ περιβάλλοντος στῆν πόλη τους. Ζώντας ἀπὸ
κοντὰ τὴν ὅλη κατάσταση εἶναι σίγουρα οἱ περισσότερο κατάλληλοι νὰ πολεμήσουν γιὰ τὴν ύπεράσπιοη τῶν κοινῶν συμφερόντων. Δυστυχῶς τὰ δημοτικά μας συμβούλια παρουσιάζονται ἀκόμα πολὺ ἀδύναμα τόσο στῆ φάση τῆς πληροφόρησης
-καὶ τῆς προσωπικῆς τους καὶ τῶν δημοτῶν- ὅσο καὶ στὴ διαδικασία λήψης καὶ ἐφαρμσγῆς τῶν ἀποφάσεων.
Δέσμιοι ὅλης τῆς προϊστορίας τοῦ παλαιοκομματικοῦ ρουσφετιοῦ, τοῦ «ὁὲν βαριέσαι, ἅτι καὶ νά γίνει τὸ συμφέρο τοῦ
ὁυνατοῦ θὰ ἐπικρατήσει», ἔχουν συχνὰ ἔντονη τὴν αἴσθηση ὅτι
ὁὲν ὑπάρχει ἑνιαῖο κοινωνικό συμφέρον τῆς πόλης, τῶν ὁημοτῶν. ἀλλὰ ὁ καθένας ἃς κοιτάει τὴ ὃουλειά του, νὰ μὴν τὰ βάζεις καὶ μὲ τοὺς τρανούς, ποῦ ξέρεις τί γίνεται. ’Άλλωστε ἐκτὸς
ἀπὸ τὰ σκουπίὸια, τὰ νεκροταφεῐα καὶ τὶς βεβαιώσεις τοῦ ληξιαρχείου)(ἁρμοόιότητες ποὺ τοὺς χάρισε ἡ κεντρικὴ ἐξουσία),
τις αποφασεις που πρέπει Va πάρουν τὰ δημοτικὰ συμβούλια
πάνω σὲ σοβαρά θέματα τῆς πάλης ὁὲν τὶς ζητάει κανείς. "an
γιά τὴ ὸυνατότητα ἑφαρμογὴς τῶν ἀποφάσεων αὐτῶν, ποιὸ εἶ· ναι τὸ θεσμικὸ πλαίσιο καὶ ποιοῖ οἱ οἰκονομικοὶ πόροι ποὺ θὰ
μποροῠσαν νὰ τὶς στηρίξουν,· Καὶ ποιὸς μπορεῖ νὰ ἀγνοεῖ τὸ
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νομάρχη (τὸν ὁιορισμένο ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση) ποὺ καραδοκιεῖ
mich ἀπ’ τὸ κεφάλι τους ν’ ἀπαγορὲψει, να περικόψει, να τιμωρήσει, νά ...ἀπολύσεις "Ag παρακολουθήσουμε ὅμως τὰ σχετικα γεγονότα στὸ παράδειγμα ΑΓΕΤ-ΤΡΙΤΩΝ-ΒΟΛΟΣ ποὺ
ὁιαλέξαμε.

Φιλιππίδη καὶ Γρ. Παπαστεργίου, καίιτῆς Νέαςτ Δημοκρατίας γ’
τοὺς κ.κ. Δ. Παπαδόπουλο, Γ. Διακόπουλο, I. Ἀντωνόπουλο
καὶ N. Μπρισίμη.

O 'O κ. ’Ἁργης Φιλιππίδης, σαν ἀρχιτέκτονας ὁ ἴδιος, δὲν χάνει
εὐκαιρία
να
ξεσκεπάζει
τὶς
ζημιές
ποὺ
γίνονται
ἢ
ἐτοιμάζονται
Στὴ σύσκεψη τῆς Νομαρχίας στὶς 6-4—75 0 δήμαρχος Νέας
να
γίνσυν
στὸ
Βόλο,
ἀπὸ
τὴ
λαθεμένη
χωροθέτηση
τῆς
τσιμεντοἸωνίας ἐπισημαίνει;
βιομηχανίας.
Ἐξ
ἴσου
συμμετέχει
στὴν
προσπάθεια
αὐτὴ
ὁ
κ.
<<...Ἀπὸ τὸ 1967 μέχρι 10 1972 ἐγιναν ἐπεκτάσεις 010 σημεΠαπαστεργίου.
Στὶς
τοπικὲς
ἐφημερίδες
«Θεσσαλία»
καὶ
«Ταρινὸ ἐργοστάσιο, ὥστε ν’ αὐξηθεῐ ἡ ἡμερήσια παραγωγὴ ἀπὸ
χυδρόμος»
8/4
διαβάζουμεῑ
«‘O
Βουλευτὴς
κ.
Φιλιππίδης
ἀνέ350 σὲ 400 τόνους, χωρὶς να ζητηθεῖ ἡ γνώμη των παραγόντων
πτυξε
τὴν
αποψη
ὅτι
πρέπει
να
ἀναζητηθεῐ
ἐνδεχομένως
άλλη
τοῦ Βόλου. Τὸ γεγονὸς ὅτι τώρα για τὴ νέα ἐπένδυση βιομηχαθέσις,
ἀπαραιτήτως
στὸ
νομὸ
Μαγνησίας...Συνεφώνησε
ἀπόνίας (4.000 τόνοι ἡμερησίως) ζητεῖται ἡ γνώμη των παραγόνλυτα μὲ τὶς ἀπόψεις τοῦ ρυθμιστικσῡ σχεδίου καὶ, πληροφόρησε
των τῆς πόλεως, σημαίνει ὅτι ὑπάρχει κάποιο νέο στοιχεῖο, καὶ
τὴ
σύσκεψη
ὅτι
λίαν
προσεχῶς
011‘]
Βουλῆ...μέ
σχετικὴ
ἐπερώαὐτὸ εἶναι, τὰ Μέθανα. Καλούμεθα δηλαδὴ ἐμεῐς ἀπροετοίματηση
τῆς
ΕΚΝΔ
θα
συζητηθεῖ...τὸ
θέμα
τῆς
ΑΓΕΤ».
K011
ὁ
κ.
στοι ἢ μᾶλλον μονομερῶς ἐνημεριυμένοι ἀπὸ τὸν καθηγητὴ κ.
Παπαγεωργίου;
«Ἐγώ
ἀπὸ
τὸν
ἐκπρόσωπον
τῆς
ΑΓΕΤ
καθηγηΠαρισάκη να ἐπωμισθοῦμε τὶς εὐθύνες για τὸ μέλλον τοῦ περιτὴν
κ.
Παρισάκην
ἐξετέθησαν
αἱ
ἀπόψεις
αἱ
ὁποῖαι
κατ’
αὐτὸν
βάλλοντος καὶ τῆς ὑγείας τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς μας...»
συνηγόρουν ὑπὲρ τῆς ἐγκαταστάσεως τοῦ νέου ἐργοοτασίου
(((Θεσσαλίω) 8-4). Καὶὸ πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῡ Συμβουλίου
τσιμέντων παραπλεύρως τοῦ ἤδη λειτουργοῦντος τοιούτου, ἐν
Βόλου κ. Μιχάλης Κουντούρης σὲ συζητηση στὸ δῆμο στὶς 7-4
τούτοις δὲν ἔχει ἀκουστεῐ καὶ ἡ άλλη πλευρά, ἡ πλευρα τῆς
καταλήγει; <<...Παρατηρεῖται μια ἐλαφρια μετατόπιση τοῦ θέματος. Γιατί συζητοῦμε τώρα αν θα γίνει ἢ ὅχι βιομηχανία 101— πόλεως, ὥστε να κατατοπισθοῡν πληρως οἱ συγκεντρωθέντες
καὶ
να
ἐκφέρουν
ὑπευθύνως
τὴν
γνώμη
τους.
Ὡς
ἐκ
τούτου
μέντων...Ὁ Βόλος ἦταν καὶ εἶναι βιομηχανικὴ πόλη. Συνεπως
ἐπιβάλλεται να αναβληθεῑ ὴ σύσκεψη καὶ να ὀρισθεῖ μία ἐπιἠσαν περιττὰ ἀρκετα ἀπὸ τα ἐπιχειρήματα. Καὶ βέβαια ἐγκρίτροπὴ ἀπὸ τεχνικοὺς καὶ ἄλλους ἐκπροσώπους των πόλεων Βόνει ἡ πύλη τὴν ἵὸρυση μιᾶς βιομηχανίας, ἀλλὰ σὲ καμια περίλου καὶ N. Ἰωνίας οἱ. ὁποῖοι να ἐξετάσουν τὸ ὅλον θέμα ἐντὸς
πτωση ὁὲν πρέπει να μποῦμε κάτω ἀπὸ ἐκβιαστικό ὁίλημμα.· ἢ
δύο ἑβδομάδων περίπου καὶ να συγκεντρ(ι)θοῠμε ἐκ νέου για να
γίνετοξι ἔξω) θέλω ἐγώ, ἢ ὁὲν γίνεται καθόλου...» (<<Ταχυδρόλάβουμε όριστικές ἀποφάσεις»,
μΟς» - .
Ο Καθαρὲς εἶναι καὶ οἱ δηλώσεις τοῦ δημάρχου Βόλου κ. Κλαψόπουλου; «...εἰς τὸ παρελθὸν ἡ ἑταιρεία δὲν ἐτήρησεν τας ὑποχρεώσεις της καὶ δέν ἐφρόντισεν για τὴν κανονικὴ λειτουργία
τῶν φίλτρων τοῦ ἐργοστασίου...Ἐν πάση περιπτώσει εἰς τὸν
Δῆμον Βόλου ἡ ἑταιρία αὐτὴ δέν προσέφερεν τίποτα...(«ΘεσσαMa» 8-4)
<<...'H τσιμεντόσκονη ἀποτελεῖ μόνιμον νέφος ὑπὲρ τὴν πόλιν»
(<<Ταχυδρόμος>> 8—4) >
‘O πρόεδρος τῆς Ἀγριᾶς κ. Νικόπουλος ἐξέφρασε τὴν ὑπόνοιαν ὅτι «δια συνεχῶν καὶ διαδοχικῶν ἀπαλλοτριώσεων τὸ ἐργοστάσισν τσιμέντων θα φάει σιγαωσιγα τὸ βουνὸ μέχρι τὴν
Πορταρια καὶ τα Χάνια...» («Ταχυδρόμος» 8-4).
Στὶς 7 Ἀπριλίου πῆρε ὁμόφωνα τὸ Δημοτικὸ συμβούλιο μιαν
ἀπόφαση «περὶ τῆς σκοπουμένης ἱδρύσεως νέας βιομηχανικῆς
μονάδος τσιμέντων παραπλεύρως τῆς νῦν λειτουργούσης τοιαύτης καὶ των ἐξ αὐτῆς ἐγκυμονούντων κινδύνων δια τὸ φυσικὸν
περιβάλλον τῆς πόλεως καὶ δια τὴν ὑγείαν τῶν κατοίκων».
Μεταξὺ αλλων;
«1. Κηρύσσει τὸ θέμα κατεπεῖγον
2. Προτείνει τὴν μελέτη του ἀπὸ εἰδικούς, για να βρεθεῖ ἡ
καταλληλότερη θέση ἐγκατάστασης τῆς νέας μονάδας τσιμέντων
καὶ κατα προτίμησιν στὴν δυτικὴν ἀκτὴν τοῦ Παγασητικσῦ
κόλπου, ὅπου μελλοντικα θα πρέπει να μεταφερθοῡν σταδιακα
καὶ οἱ ὑπόλοιπες ἐγκαταστάσεις τοῦ ἤδη λειτουργοῦντος ἐργοστασίου,.,>> (((Καθημερινὴ>> 29-6). Κανένας ὡστόσο κρατικός
(ἁρμόὸιος» ὁὲν ἀσχολήθηκε μὲ τὴν πραγματοποίηση αὐτῆς τῆς
ἀπόφασης. Ποιὸς ἄλλωστε να συγκαλέσει τὴν εἰὸικὴ ἐπιτροπὴ
ποὺ προτάθηκε; Ὁκ. Νομάρχης,· εΟ Δήμαρχός κ. Κλαψόπουλος, τὸ εἷπε πολὺ καθαράς «...κατα τὴ σύσκεψη τῆς Νομαρχίας
μόνο ἡ γνώμη μας ἐζητήθη· πολὺ φοβοῦμαι ὅτι δυνατὸν να
παραχωρηθεῖ ἡ ἄδεια ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς ἀπόψεις μοις». («T111υὸ όμιποςρεῖ
0 » 9-4να)κάμειὴ
.
, χ TÉL)
ἐκλεγμένη τοπικὴ αὐτοδιοίκηση; Τί μέσα
' ἔχει να ἐφαρμόσειτὶς ἀποφάσεις της, ὅταν τὶς ἀντιστρατεύεται ὁ
κολοσσὸς τοῦ κ. Τσάτσου, μὲ τὴν CHASE MANHATTAN BANK

. στὸ πλευρό του; Εἶχε τὴ ὃύναμη να συγκαλέσει ὁ δήμαρχος αὐτὴν τὴν ἐπιτροπὴ ποὺ πρότεινε ὁ μελετητὴς τοῦ ρυθμιστικοῦ
σχεδίου, καὶ για τὴν ὁποία, ζητήθηκε δεκαπενθήμερη ἀναβολὴ
ἀποφάσεως; ΔΕΝ ΤΗΝ EIXE! Θα τοῦ τὴν ἐδινε μια κινητοποίηση ’τοῦ λαοῦ ὅπως στα Μέγαρα, ἀλλὰ αὐτὴδὲν ὑπῆρξε.

2. Δεοτεροβάθμιοι αἱρετοὶ ’ἄρχοντες εἶναι oi ἑκλεγμένοι
. wÿggmpôownm τοὺ λαοῦ στὸ Κοινοβούλιο.

Ἡ’Μαγνηοία »ἔχειστείλει μὲ τὶς πρῶτες μεταχουντικὲς ἐκλογὲς
ἕξι ἐκπροσώπους στὴ Βοῧλῆῑ”’ὃύῳτῇ ΕΚ-ΝΔ, τοὺς κ.κ. Ἀργ.

Ο Στὶς 10-4 καταθέτουν οῖ δύο βουλευτες ἐπερώτηση στὴ Βουλη; «Ἐαν εἶναι σύμφωνοι...(οῖ ὑπουργοὶ Συντονισμοῡ καὶ Βιομηχανίας)...να ἐξετασθεῖ ἡ δυνατότης ἐξευρέσεως ἄλλου χώρου εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ νομοῦ Μαγνησίας, λαμβανομένου ὑπ’
ὄψιν ὅτι εἶναι δυνατὸν να ὑπαρχουν καὶ ἀλλες θέσεις κατάλληλες για τὴν ἐγκατάσταση τῆς νέας τσιμεντοβιομηχανίας», Μὲ τὸ
ὑπ’ ἀριθ. 2441/21-4-75 ἀπαντάει ὁ κ. Πωταληγούρας ὅτι τὸ
θέμα «τελεῖ ὑπὸ ἐπανεξέτασιν» (<<Θεσσαλία>> 24-4). Περιττὸ βέβαια να θυμίσουμε 011 οὔτε διερεύνηση ἐγινε. οὔτε κανπροσπάθεια ἀπὸ τὸ νομαρχη να συστήσει τὴν προτεινόμενη ἐπιτροπὴ,
οὔτε καμια ἐπανεξέτασηῑ

Ο eO Ὓφυπουργὸς Δημ. Ἔργων κ. Κυπρ. Μπίρης ἐπισκέπτεται
τὸν Βόλο. (<<Θεσσαλία>> 20-5). '0 κ. Φιλιππίδης ἐπανέρχεταιῑ
«Χίλια ἑκατὸν στρέμματα ἔχει ἀπαλλοτρι(ί)σει ἡ ἑταιρία για τὴν
ἐξόρυξη πετρωμάτων. Δηλαδὴ ἀντιστοιχοῡν στὸ ἓν τρίτον τῆς
ἐκτάσεως τῆς κυρίως πόλεως τοῦ Βόλου...Ἡ έκτασις δὲν θα
ἐπαρκέση ...παρα μόνον για μια δεκαπενταετία, ὅσον ἀφορά τὴν
ἐξόρυξη πετρωμάτων. Συνεπως, ἀν πρόκειται να γίνη ἀργότερα
ἐξόρυξη ἀπὸ κάπου ἀλλοῡ, γιατί να μὴν γίνη καὶ τὸ ἐργσστάσιο
ἐκεῖ καὶ ἴσως κοντα εἰς τὴν περιοχὴν Χαλυβουργίας Ἁλμυροῡ,
πλησίον τῆς θαλάσσης, ὅπου τα ἀσβεστολιθικα πετρώματα εἰναι
πολλαπλάσια εἰς ὄγκον ἀπὸ ὅ,τι τα πέριξ τοῦ παλαιοῦ ἐργοστασίου τσιμέντων;>> Ἀναφερόμενσς δὲ 010 ἐργσστάσιο ΑΓΕΤ στὴ
Δραπετσώνα «ποὺ λειτουργεῐ στὴν καρδια τῆς πόλεως» (K.
Μπίρης), συμπληρώνειῑ «"O,1L 001 συμβεῖ, κύριε ὑπουργὲ καὶ ’
ἐδῶ μετα λίγα χρόνια. Δεν δύναμαι να πιστέψω ὅτι ἡ προβλεπομένη σήμερα νέα ἐγκατάσταση δέν θα ἐπεκταθῆ έτι περαιτέρω
ὥστε να καλύψη καὶ ἀνάγκες ἐκτὸς ελληνικοῡ χώρου, ὅπως ἠτο
ἡ προσπτικὴ τῆς,προγραμματισθείσης μονάδος εἰς Μέθανα...».

Ο Στὶς 6 Ἰουνίου, στὴ Βουλη, οἱ δύο βουλευτὲς ἀγωνίζονται
ξανὰ να τοποθετήσουν σωστα τὸ πρόβλημα, πολεμώντας τὶς
προσπάθειες μετατόπισης τοῦ θέματος (βλ. «Καθημερινή» καὶ
«Ἀπογευματινὴ» 7 Ἰουνίου).
Ο Στίς 2 Ἰουλίου, πάλι συζητηση στὴ Βουλὴ για τὸ περιβάλλων.
Ὁ βουλευτὴς κ. Φιλιππίδης ἐπιμένει (((Θεσσαλίω) 3-7);«θεωρὼ
λίαν σοβαρὸν τὸ γεγονὸς ὅτι ἕνα κυβερνητικὸν κλιμάκιον τὸ
ὁποῖον ἔφυγεν ἀπὸ τὴν Ἀθήνα μὲ ἐλικόπτερον, συνωδεύετο ἀπὸ
τὸν πρόεδρον τῆς ΑΓΕΤ κ. Α. Τσάτσο, ἐκ τῶν σημαντικωτέρων
παραγόντων τῆς δικτατορικής περιόδου. Καὶ ἐρωτᾶται ἡ Κυ-” _
βέρνησις καὶ είδικώτερα τὸ Κυβερνητικὸν Κλιμακιονς ἔλαβεν
ὑπ’ ὄψιν τὶς διαμαρτυρίες τῶν κατοίκων καὶ τῶν συλλόγων Βόλου; "H ἦλθεν μόνο να ἀκούση τὰς γνώμας τοῦ κ. Τσάτσου; Α

...Τέλος ζήτησε να κατατεθοῦν στὴ Βουλὴ τὰ πρακτικὰ τῶν , χῖ

σχετικῶν συνεδριάσεων τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων ἐργων...καὶ
ἡ θέση τῶν ἁρμοδίων ὑπουργείων ἐπὶ τοῦ ὅλου θέματος» (βλ.
καὶ Δελτίον T.E.E. 849 τῆς 12-7).
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Ο ἈντίθεταΙ με τὶς παραπάνω Θέσεις, οἱ βουλευτὲς τῆς ΝΔ.
μάχονται οταθερα για τα στενὰ οἰκονομικὰ συμφέροντα τῆς
ΑΓΕΤ (((Θεσσαλίω) (8-4): «ὁ Βουλευτής κ. Δ. Παπαδόπουλος
ἐτάχθη ὑπὲρ τῆς ἱδρύσεως τοῦ έργοστασίου χωρὶς καθυστέρηση.
Ἀνέφερε δέ, ὅτι ὁ Ὑπουργὸς Συντονισμοῦ ἐξέφρασε οὐσιαστικο ἓνδιαφέρον για τὸ θέμα καὶ ὅτι τὸ νέο ἐργοστάσιο τσιμέντων ἀποτελεῖ προσφορὰ τῆς κυβερνήσεως πρὸς τὸ Βόλο». Τὸ
ἴδιο ὑποστήριξε καὶ ὁ βουλευτὴς κ. Διακόπουλος. (((Ταχυδρόμος» 8-4): «ô βουλευτὴς κ. l. Ἀντωνόπουλος προέβη εἰς τὴν
ἑξῆς δήλωσιν; τάσσομαι ἀνεπιφυλάκτως ὑπὲρ τῆς ἱδρύσεως τοῦ
νέου εργοστασίου». ,,
Ο Ὁ κ. Γ. Ἀποστολάτος (γνιι)στότατος ἀπ’ τὴν ὑποθεση «μηνυματα τῆς ἑλληνικῆς χουντας στὸ ἐξιιιτερικὸ>ζ (βλέπε ANTI τεῦ-

χος 30) τολμᾶ να διατυπώσειῑ «μέσα εἰς τα πλαίσια τοῦ τεχνητοῠ θορύβου...δια τὸ ὑπὸ ἵδρυσιν ἑργοστάσιον τσιμέντων...συμπεριλαμβάνεται καὶ ἡ δημοσίευσις εἰς πρωϊνὴν ἐφημερίδα μιᾶς
πανοραμικῆς φωτογραφίας τοῦ Βόλου, Εἷς τὴν φωτογραφίαν
αὐτὴν εἶχε γίνει καλλιτεχνικὴ διόρθωσις ὥστε να παρουσιάζει
τὸν Βόλο καλυπτόμενο ὑπὸ κόνεως» (0.0.: Ἀναφέρεται εἰς τὴν
«Καθημερινὴ» 22—6 καὶ δὲν ξέρουμε ἂν κατατέθηκε ἀπ’ τὴν κ.
“E. Βλάχου μήνυση συκοφαντίας ἐναντίον τοῦ συναδέλφου της).
’Όπως βλέποιιμε, πέρα ἀπὸ προσωπικὲς ὁιαφοροποιήσεις καὶ
σι’,ιιπολιτειιόμειά ἢ ἀντιπολιτευόγιιενα κίνητρα, ὑπάρχουν (δύο
ἀντιτιθέιιειές τοποθετήσεις «τῶν ἐκλεκτῶν τοῦ λαοῡ>>; ὑπὲρ καὶ
κατα τῶν Âai'xuîv συμφερόντων ἢ καλύτερα ὑπὲρ καὶ κατα τῶν
συμφερόντων τοῦ μεγάλου κεφαλαίου. _

5. OPFANIZMOI -ΣΩΜΑΤΕΙΑ
Στὴ γνωστή μας πια σύσκεψη on) Νομαρχία (6-4) ὁ πρόεδρος
τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου κ. Χρυσ. Μάργαρης, ὁ πρόεὸρος τοῦ
’ ’ἰατρικοῦ Συλλόγου κ. I. Ἀναγνώστου καὶ ὁ πρόεδρος τοῦ ’_Eg’γατικοῦ Κέντρον κ. “Arr. Ἀνεμούλης εἶχαν δηλώσει ὅτι εῖναι
ὑπὲρ τῆς δημιουργίας τοῦ νέου ἐργοστασίου an) Θὲση αὐτὴ
(<<Θεσσαλία» 8-4). Στὴν «Καθημερινὴ» ὅμως τῆς 17-4 (διαβάζουμε; <<... ἐν τιῖ) μεταξὺ ὁικηγόροι καὶ νιατροῑ τοῦ Βόλου ζητοῦν να συγκληθοῦν γενικὲς συνελεύσεις τῶν συλλόγων τους,
για να ἐπισημανουν τοὺς σοβαροὺς κινδύνους για τὴν ὑγειά τῶν
Βολιωτιῦν ἀπὸ τὴ δημιουργία μιᾶς βιομηχανίας τσιμεντόσκονης
μόλις 2 χλμ. ἀπὸ τὴν πόλη». V
Ο eO «Ταχυδρόμος» Βόλου, στὶς 18—4-75 ἀναφέρειῑ «Συνῆλθαν
χθὲς ἐκτάκτως ἡ γενικὴ συνέλευσις τῶν μελῶν τοῦ Δικηγορικοῡ
Συλλόγου Βόλου, κατόπιν αἰτήσεως 30 καὶ πλέον μελῶν του...
Τελικὰ διεξήχθη ψηφοφορία, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ γενικὴ
συνέλευσις ἐτάχθη κατὰ τῆς δημιουργίας τῆς νέας Βιομηχανίας
στὴν περιοχὴ τοῦ ἤδη ὑφισταμένου έργοστασίουηΣυγκεκριμένα,
ἐπὶ 34 ψηφισάντων οἱ 24 συνετάχθησαν ἐναντίον τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ νέου έργοστασίου παραπλεύρως τοῦ ὑφισταμένου, οἱ
ὀκτὼ έδωσαν λευκὴ ψήφο καὶ οἱ δύο ἀρνητική... Ἐπίσης ἐξ·
εφράσθη ἡ εὐχὴ ὅπως ἡ ἀπόφασις ποὺ θα ληφθῇ να μὴν έχη
πλατωνικὸν χαρακτῆρα, ἀλλὰ να ἐπακολουθήσουν ἐνέργειαι
καὶ δραστηριότης δια τὴν ὑλσποίησίν της...» ·

Ο Οἱ γιατροί ἐνήργησαν ἀνάλογα.
Ο Σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας «Καθημὲρινὴ» στὶς
22-6«... cH γενικὴ συνέλευση τοῦ Ἐργατοϋπαλληλικοῦ Κέντρου
Βόλου καὶ τῆς περιοχῆς ἀπεφάνθη κατὰ τῆς δημιουργίαςγ τῆς
μονάδος στὴν περιοχὴ αὐτή». Ἔτσι ὅταν 12 ἐργατικα σωματεῖα
στὶς 20-5 στέλνουν στὴν ἐφημερίδα ((-Θεσοαλία>>“έπιστολὴ ὅτι
ἁποχώρησαν ἀπὸ τὴ συνέλευση γιατὶ τάσσονται «ὑπὲρ τῆς έπεκτάσεως», ἡ ἐπίσημη ἀπάντηση τοῦ Ἐργατικοῦ Κέντρου οτὴν
ἴδια ἑφημερίδα τὴν 1η Ἰουνίου ξεκαθαρίζει ὅτι; «Τα σωματεῐα
τῆς δυνάμεως τοῦ E.K. Βόλου εἶναι 70, ἁπουσίασαν 8, ἀπεχώρησαν 12...» Τὰ 12 ἀκριβῶς παραπάνω.

Ο Στὶς 2-8 ἡ Διοίκηση πια τοῦ Ἐργατικοῦ Κέντρου Βόλου

” στέλνει τηλεγράφημα πρὸς τοὺς Ὓπουργοὺς Συντονισμοῦ, Βιομηχανίας, Ἀποσχολήσεως κτλ. ὅπου; <<... ἐκφράζει τὰς ἀνησυ·
χίας τῆς ἐργατικῆς τάξεως τοῦ Βόλου καὶ τῆς περιοχῆς, ἐπὶ δη-

mm "mäïxüæ—ïï‘n-

3V} ,ὁ _.
μοσιευμάτων τοῦ τοπικοῡ τύπου περὶ ἑγκαταστάσεως τοῦ νέου
εργοστασίου τσιμέντων παρὰ τὸ παλαιὸν τοιοῦτον. Δεσμευομένη μὲ ἀπόφασιν τῆς Γ .Σ. τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων τῆς
δυνάμεως τοῦ E.K.B. διαμαρτύρεται δι’ ὑπογραφεῐσαν σύμβασιν καὶ διατυπώνει τὴν ἀξίωσιν τῆςΔ έργατικῆς τάξεως ιπερὶ ἐγ· _
καταστάσεως τοῦ νέου ἐργοστασίου ἐντὸς τοῦ Νομοῦ Μαγνη- ’
σίας ἀλλὰ εἰς ἕτερον χῶρον κατάλληλον διὰ πλήρη διασφάλισιν
τοῦ Περιβάλλοντος>>ζ ‘ r y
Ο Ὡστόσο οἱ κοινοπραξίες ἰδιοκτητῶν φορτηγῶν καὶ ἀνατρε- ᾗ
πομένων αὐτοκινήτων τοῦ Νομοῡ Μαγνησίας εἰναι ὑπὲρ τήςΑΓΕΤ («Θεσσαλία>> 20-4). Καὶ μαζὶ ἠ Πανθεσσαλικὴ Ἕνωση
Θερμαστῶν Ξηρᾶς (((Θεσσαλίοω) 27-4). ψ λ :-.1‘
Ὁ Σύλλογος Καφεζυθοζαχαροπλαστῶν Βόλου·στὴ γενική·
του συνέλευση στὶς 23-4 <<... εἶπαν ὂχι στὴν ἐγκατάσταση τοῦ » ’
νέου ἐργοστασίου τσιμέντων δίπλα στὸ παλιό... καὶ συνεφώνη--Ᾰξ ψ
σαν ἀπόλυτα στὸ να ἀντιταχθοῦν στὴν ἵδρυσή του...» (((Θέσσαξ
Ma»). ’ 4 V
Ο Τέλος, τα πολιτικὰ κόμματα παίρνουν Θέση ξεκάθαρη ’ἐνᾳνξ
τίον τῆς καταστροφῆς τοῦ περιβάλλοντος ζωῆς τῶν Βολιωτῷν
’μὲ ουγκεκριμένα ἐπιχειρήματα; τὸ ΠΑΣΟΚ («Θεσὸαλία» 25-4),

,ο . .’ ζ

τὸ K.K.E. (<<®eooaMa» 20—4), ἦ EAA (Aùym 147),.16
(ὲσ.)(«Αῠγὴ» 18-9). ,- - -, »

6. ΤοΠιΚοΣ KAI ΑΘΗΝΑῙΚΟΣ ΤΥΠοΣ
Ἀπὸ τὰ Μέθανα ἀκόμα, παρ’ ὅλη τὴ λογοκρισία, ὁ Τύπος
, ﬁgéenxe στὸ πλευρὸ τῶν κατοίκων καὶ ὲνάντια στα σχέδια τῆς
ΑΓΕΤ. Οἱ ἀθηναϊκὲς ἐφημερίδες, τότε για τα Μέθανα καὶ τωρα
για τὸ Βόλο, φιλοξένησαν ἑπιστολὲς καὶ ἀνακοινώσεις, ἀφιέρωἵ
σαν ἄρθρα καὶ ἓρευνες. Στὶς τοπικὲς ὅμως ἐφημερίδες τοῦ Bo;
λου δὲν έγινε τὸ ἴδιο. Μὲ διάφορους τρόπους, ποὺ ὅμοιό τους
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ὃὲν εἶχαν οὔτε στα χρόνια τῆς δικτατορίας, ὀί δημοῦ
τοῦ Βόλσυ ἐμποδίστηκαν νὰ ἐνημερώσουν τοὺς κατ ’
ἀπὸ τὸ θέμα τῆς ΑΓΕΤ -θέμαποὺ τοὺς ’ἀφορςξῦσέ

Ἀπὸ τὰ ὅσα ὃημοσίευσὲ,ό ἀθηναϊκ

,κτικα να ἀναφέρουμε men ενα

τόπου, άποκαλυπτικὲς φωτογραφίες γιὰ 11‘] ζημιὰ που γίνεται
στὴν πόλη, κτλ.) στὶς ἐφημερίδες
«Καθημερινὴ» (17—4, 22—6, 11—7)

<<A13y1‘]» (1—7, 2—7) ~
«Ριζοσπάστης» (15-6)
Περιοδικὸ «Γυναίκα» (7-7)
Δελτίο Τεχνικοῡ Ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδος (28-6, 12—7)
«Ἐθνικὸς Κῆρυξ» (4-7).
Περιττὸ να σημειώσουμε ὅτι, ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ άρθρα7 τὸ μόνο
πού διαφέρει εἶναιτὸ κυριο ἂρθρο τοῦ «Ἐθνικοῡ Κῆρυκα»,
Προσπαθεῐ νὰ βάλει τὸ θέμα στῆ βάση «ἢ περιβάλλον σωστὸ 1“]
βιομηχανία», ἐνῶ κανένας δὲν εἷπε να μῆ γίνει τὸ ἐργοστάσιο,
ἀλλὰ να γίνει σὲ σημαντικὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὰ σπίτια τοῦ Βόλου
γιὰ να μὴν τὰ ρυπαίνει.
Καί, μὴ ἔχοντας βέβαια ἐπιχειρήματα ὑπὲρ τῆς ΑΓΕΤ καὶτοῦ
Κεφαλαίου γενικά, τὸ «ριᾎζνει» στόν... ἀντικομμουνισμό; «Καὶ
ἤδη ἐπωφελοῦνται τα ἀριστερὰ κόμματα. Εὔκαιριά ζητοῦν ὁια
νὰ μὴ γίνονται ἐργοστάσια εἰς τὴν χώραν, νά ὑπάρχει ἀνεργιά,
να μὴν προχωρεῖ ἡ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξις τῆς χώρας, ὁιότι ἅλ’
αὐτὰ εὐνοοῦν τὰ πολιτικά των σχέδια... Σκοπὸς ὁὲν εἶναι ἐν
προκειμένω ἡ προστασία τοῦ περιβάλλοντος, ὁια τὴν ὁποίαν
κόπτονται τώρα οἱ ἀριστεροί. Σκοπὸς εἶναι ἡ ἀνακοπή τῆς βιομηχανικῆς ὁραστηριότητος. Διότι με αὐτὴν εὐνοεῖται ἡ 617/11ουργία συνθηκῶν καταὸημαγωγήσεως, οἰκονομικῆς ὁυσπραγίας, ἀποσυνθέσεως. Τόσον χρήσιμα πάντοτε αὐτὰ εἰς τὰ 110111101)νιστικὰ σχέὸια. Καὶ αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι ποὺ πρέπει να ἐφελκύσει τὴν ἄμεσον προσοχὴν τῆς Κυβερνήσεως ἀλλὰ καὶ τῆς δεξιᾶς
πτέρυγος τῆς Ένώσεως Κέντρου διὰ να μὴ γίνονται ὄργανα τῶν
ἁριοτεροκομμουνιστικῶν ἐπιὸιώξεων. Καὶ ἡ βασικὴ ἑπιὸῐωξις
τῶν ἀριστερῶν εἰναι, ὄχι οἰκονομικὴ πρόοὸος. ’Όχι νέα ἐργο010010».

Στὴν τοπικὴ ἐφημερίδα «Θεσσαλία» (8-4) ἡ πρόεδρος τῆς
Ἑνώσεως Συντακτὼν Βόλου δ. Κολλιοῠ θαρραλέοι ῦποστῆριξε
τὴν ἀνάγκη νὰ βρεθεῐ θέση για τὸ ἐργοστάσιο ποὺ «να μὴν ἐμποδίζει τοὺς κατοίκους νὰ ἀνοίγουν τὰ παράθυρά τους ἢ να
άπλώνουν ροῦχα στὶς αὐλές», Γενικα ὅμως στὸν Βολιωτικο τυπο
παρατηροῦμε σύγχιση καὶ μία περίεργη 01001]._K1 αὐτὸ γιατὶ ἡ
· διάθεση τῶν διευθυντῶν τῶν δύο ἐφημερίδων ῆταν φανερὰ εὐνοίκῆ γιὰ τὰ σχέδιά τοῦ κ. Τσάτσου,
A Οἱ συντάκτες διαμαρτύρονται συχνὰ γιατὶ ἐμποδίζονται να
παρακολουθοῦν «εὐρεῖες» συσκέψεις στὴ Νομαρχία κλπ.
(«Ἀπογευματινὴ>> 7-4). Τί συμβαίνει;
Γράφει ἡ ΕΡΥΕΑ στὸ δελτίο της ἀρ. 10/1974 σχετικὰ μὲ τὴν
ΑΓΕΤ καὶ τὸν Ἀλ. Τσάτσο; «Ἡ πράγματι τεραστία ἐπιχείρηση
χρειάζεται ἀνθρώπους, τοὺς ὁποίους διὰ λόγους πολιτικῆς δὲν
διστάζει νὰ προσελκύει διὰ τῶν ἀνεξαντλήτων οἰκονομικῶν μέ’ σων της...>>. Ἔτσι ἐξηγοῦνται τά... «ἀνεξῆγητα». Κάτι ξέρει καὶ
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ἡ ΕΡΥΕΑ ἀπὸ μεγάλες βιομηχανίες7 τα παρασκήνια καὶ τὰ ταμεια τους,
"Ag ἀφῆσουμε ὅμως καλύτερα τους δημοσιογράφους τοῦ Βόλου νὰ μᾶς τα ποῠν μόνοι τους (((Καθημερινὴ>> 18—6):
«...OZ ὁημοσιογράφοι τοῦ Βόλου καταγγέλλοιινῑ Γιά ἕνα θέμα
ἐξαιρετικα σοβαρὸ γιά τὴν πόλι] τοῦ Βόλου, τὸ θέμα τῆς [ὀρύσεως ἢ μὴ τοῦ ἑργοστασίου τσιμέντων ΤΡΙΤΩΝ τῆς ΑΓΕΤ ὁίπλα
ἀπὸ τὴν ὑπάρχουσα τσιμεντοβιομηχανιά 0/1 ΥΜΠΟΣ, τὸ κοινό
τῆς πόλεως ὁὲν εἶχε δυστυχῶς τὴν εὐκαιρία νὰ ἐνημεριωθῆ πλήρως καὶ ἀντικειμενικά. Καὶ τοῦτο ὁιότι ὁὲν Ῑιιπόρισαν οἱ ἑπαγγελματίες ὁημοοιογράφοι νά ἐκφέρουν τὶς ἀπόψεις των ἢ να
μεταφέρουν τὶς ἀπόψεις τῶν πολιτῶν στῖς τοπικὲς ὲφιχιιερίὸες
τῶν ὁποίων οἱ ἑκόότες ἐστεγανοποίησαν ἐξ ἀρχῆς μονόπλευρα
τὸ θέμα, ἄλλοι ὁὲ περιόρισαν τελευταίως τὴν προβολή του, Ἡ
ἔλλειψη αὐτὴ ἀκριβέστερα ἡ παρεμπόὸισι] τῆς σωστῆς καῖ
ἀντικειμενικῆς ἐνημερώσεως τοῦ κοινοῦ για ἕνα τόσο σημαντικό
θέμα γίνεται περισσότερο ἠθικά ἀπαράὸεκτιγ σήμερα ἂν παραβληθῇ μὲ τὴν πλήρη ὁημοσιογραφικὴ κάλυψιγ ἀπὸ τὸν ἀθηναϊκό
τύπο στὴν περίοὸο τῆς (δικτατορίας για τὴν περίπτωσι] τῆς [001"σεως τοῦ ἴὸιου ἐργοστασίου στα Μέθανα... Οἵ συντάκται τοῦ
τοπικοῦ τύπου σημειώνουν με λύπι]’τους τὴν πριυτοᾳανῆ για τὸ
Βόλο καταοτρατήγηση τῆς ἑλευθεροτυπιάς».
Καὶ καταλήγουμε στὸ ἀρκετὰ παρήγορο γεγονός πὼς ὁ παράγοντας Τύπος εἶναι βασικὰ θετικὸς για 11‘] δημιουργία σωστοῡ
περιβάλλοντος ζωῆςῑ μιὰ ἐλάχιστη μειοψηφία ὑποστηρίζει τὴν
πλήρη ἀσυδοσία τοῦ μεγαλοβιομῆχανου στὸ ὄνοματῆς... «οἰκονομικῆς τάνάπτυξης», ô κεντρικὸς τύπος συμπαραστέκεται στήν
προσπάθεια νὰ μποροῦν οἱ Βολιῶτες καῖ νὰ δουλεύουν καὶ ν’
ἀναπνέουν καὶ τέλος οἱ συντάκτες τῶν τοπικῶν ἐφημερίδων
ἀντιδροῦν ἐντονα στὴν προσπάθεια τῶν ἑργοδοτων τους να τοὺς
φιμώσουν ὑποστηρίζοντας έτσι τὰ ἄνομα συμφέροντα τοῦ μεγάλου κεφαλαίου.

7. ΟΙ ΕΠΙΣΤΙ-ΙΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
. Εἶναι πρὸς τιμήντους ὅτι, οτὸ παράδειγμα ΑΓΕΤ - ΤΡΙΤΩΝ
,— ΒΟΛΟΣ, ἡ ὁλότητα σχεδὸν τῶν εἰδικῶν ἐπιστημόνων ποὺ
ἀνακατεύτηκαν στὴ διαμάχη γιὰ τὴν ἐγκατάσταση, πῆρε θέση
ξεκάθαρη, μὲ τὸ μέρος τῶν Βολιωτῶν καὶ ὅχι τῆς μεγαλοβιομηχανίας. Οἱ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις ἀφοροῦν σχεδὸν πάντα ἐπιστήμονες ποὺ εἶναι δεμένοι· οἰκονομικὰ μὲ τὰ συμφέροντα τῆς
ΑΓΕΤ, ὅπως π.χ. ὁ ὃιευθύνων σύμβουλός της, καθηγητὴς Πολυτεχνείου κ.,Παρισάκης.
"Ag παρακολουθήσουμε ἀναλυτικὰ τὶς ἐνέργειες ὅλωνε

, Ο Καὶ πρῶτα - πρῶτα οἱ ἀρχιτέκτονεςκαὶ πολεοδόμοι τῆς ὁμά-

δας ποὺ μελετάει τὸ ρυθμιστικό σχέὸιο τοῦ Βόλου (ἡ τελικὴ
μελέτη παραδόθηκε τὸν Ὀκτώβρη). (Ὀπου ζητῆθηκε ἡ γνώμη
ἦ, . τους παρουσιάσανε τὸ πρόβλημα ἀντικειμενικά, κατανοητά,
κάνοντας συγκεκριμένες καὶ πραγματοποιῆσιμες προτάσεις.
· Μὲ πρόσκληση τῆς Νομαρχίας ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ γραφείου κ.
Θ. Παπαγιάννης ἐπῆρε μέρος στὴ σύσκεψη τῆς 6-4-75 σχετικὰ
μὲ τὸ“θέμα ἱδρύσεως ἢ μὴ τοῦ ἐργοστασίου (βλ. «Θεσσαλία» καὶ
«Ταχυδρόμο» Βόλου τῆς 8-4) καὶ μεταξὺ ἄλλων εἷπεῑ «... Εὐ1 κταῐο εἶναι νὰ ἐξευρεθῆ ἄλλη θέση γιὰ τὸ ἐργοστάσιο τσιμέντων
1 καὶ νὰ ἀπορροφηθῆ, σὺν τῶ χρόνω, καὶ τὸ παλιὸ ἀπὸ τὴ νέα
’ ἐγκατάσταση.. . Ὁ Βόλος πάσχει ἀπὸ ἕλλειψῆ πρασίνου καὶ σὰν

μοναδικός του πνεύμων μπορεῖ να χαρακτηρισθῆ ὁ λόφος τῆς
Γορίτσας, Ô ὁποῖος ὅμως πλήττεται ἀπὸ τὴν τσιμεντόσκονη...»
Στὶς’26-4 ὁ ἴδιος μελετητὴς οτέλνει μικροσκελὴ ἐπιστολὴ στὶς
ἐφημερίδες τοῦ Βόλου ὅπου ἐκθέτει ἐκτεταμένα 11‘] θέση τῆς
ὁμάδας μελέτης πάνω στὰ ἐπίμαχα θέματα τῆς ἀνάπτυξης βιομηχανίας, περιφρούρησης περιβάλλοντος, συνθῆκες ζωῆς τῶν
κατοίκων κλπ. Σὲ συνέχεια ἀνασκευάζει κακόπιστες κατηγορίες
ποὺ δημοσίευσε ô βιομηχανος Βόλου T. Σωτηρίου (<<συνεργαζόμενος ἀπὸ χρόνια μὲ τὴν ΑΓΕΤ», ὅπως λέει ô ἴδιος στὸν ἡμερήσιο τύπο Βόλου στὶς 20—4). Ὁ «Ταχυδρόμος» Βόλου ὁὲν δημοσιεύει τὴν ἐπιστολή τοῦ κ. Θ. Παπαγιάννη, παρὰ τὶς ἀλλεπάλληλες ὑπενθυμίσεις καὶ παρὰ τὸν νόμο περὶ τύπου, Στὴ
«Θεσσαλία» δημοσιευεται τέλος μακρὰ ἐγκύκλιος (14-4) τῆς
ὁμάδας μελέτης ρυθμιστικοῡ σχεδίου «Θ. Παπαγιάννης καὶ
συνεργάτες», ὅπου γιὰ άλλη μιὰ φορὰ ξεκαθαρίζουν ὅλα τὰ ,
σημεῖαῑ «... Πιστεύουμε ὅτι ἡ ἐγκατάσταση τοῦ νέου ἐργοστασίου τσιμέντων στὴν εὐρυτέρη περιοχὴ Βόλου εἶναι συμφέρουσα
γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς περιοχῆς... [100‘ ὅλο που ἡ μελέτη τοῦ
ρυθμιστικοῦ σχεδίου δὲν ἔχει δλοκληρωθεῐ. ἡ βασικὴ ἀρχὴ χωροθετήσεως τῶν λειτουργιῶν, ποὺ ἔχει προκύψει ἀπὸ πολλὲς
διαδικασίες (μελετητές, δῆμοι, ἐπιτροπὴ παραλαβῆς, E.T.B.A
27'

..ι.) εἶναιῑ ἐγκατάσταση τῆς βιομηχανίας μόνο δυτικά ἀπὸ τὴν
πόλη. Διατηρηση της βόρειας καὶ ἀνατολικῆς πλευράς (Πήλιο)
για κατοικία, τουρισμό. (ἰναψυχή. αθλητισμο κλπ...
>>,..Βέβαια ὁὲν πιιραγιιιηρίζεται (3 παράγων ὅτι τὸ ἑργοστάσιο
τσιμὲντιι)ν ἀποτελεῖ (IO/31191511111] σι’κσνοιακι) μονάὸα Kai θα
ἦταν άιέὸαᾳικό ιά Cum/681' ἡ Αιιεταφορά του. Γι’ αὐτό καῖ ἡ
ρι’ίῆιιιστικὴ μελέτη (ὶντιμετιὺπισε τὸ θέιια με ρεαλισιισ. Μιά Kai
πρόβλειχέ τὴν ἀπαγόρευση ι’ὡρύσειυς νέων βιοιιηχαιηιῦιι ανατολικά-από τὴν πάλη, βασίστηκε στὴ βαθμιαιά παλαιίιισι] τοῦ ἑργοστασιόι· ὥστε μετὰ 25-30 χρόνια ιιά μπσρεῖ να αι’τιμετιιιπιστεῖ
ἡ ἑγκατάλειῃίἱ τοι· (2πό τὴν Α ΓΕΤ Kai ἡ ὑποκατάστασή τοι· ἀπὸ
ἄλλη μονάὸα παραγωγῆς. Τὴν προοπτικὴ αὐτὴ ἀνατρέπει ἡ
πρόθεσι] τῆς ΑΓΕΤ và ὸημιουργὴσει τὸ ι’έο Il]; âgyoorâmo
ΤΡΙΤΩΝ, ποιῖ ἀπαγορεύτῌκε στῆν περιοχὴ τιῡιι Μεθάνιιηι, στῆν
ι’ὸια θέοι] μὲ τὸ σιμιερινό...»
Ο Ὁ Σύλλσγος Ἀρχιτεκτόιίυν (ΣΑΔΑΣ) δημοσιευει στα τέλη
Μαΐου 1975 σχετικὴ λεπτομερειακή ἀνακοίνωση καί τονίζειῑ
(Βλ. Ἐνημεριυτικὸ Δελτίο ΤΕΕ. 842/24—5. καὶ «Ἐξπρὲς».
«ἈκρόῖιὉλΙ», «Néa» 23-5)
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«m Τὰ καταστροφικὰ ἀποτελέσματα ἀπὸ τὴν ὕπαρξη ἐκεῖ
αὐτῆς τῆς μικρῆς βιομηχανικῆς ζώνης εἶναιῑ
- ἡ ἀχρήστευση τῆς περιοχῆς (Γωρίτσα, ὅρμος τσιμεντων) για
τὶς λειτουργίες τῆς πόλης — ἐμπόδιο στὴ (ρυσιολωγικὴ ἀνάπτυξη
τοῦ Βόλωυ.
— ἡ ρὺπανση ἀπὸ τὴ σκόνη τοῦ ὲργωστασίωυ καὶ κυριώτερα τῶν
λατομείιιψ, τόσω τοῦ Βόλου ὅσω καὶ τῆς Ἀγριᾶς.
Καὶ βέβαια
- ἡ σοβαρότατη φθορὰ ἀπὸ τὶς λατομεύσεις στὸ εὐαίσθητο τσ1110 τοῦ Πηλίου. πωὺὴ δυνατότητα γιὰ τὴν ἀποκατάστασή του
γίνεται ὁλοένα πιὸ δύσκολη»
Τέλος ὑπογραμμίζειῑ «... Λωγικότερω φαίνεται πὼς ἡ ἰδιοκτησία τῆς ἑταιρίας 0' αὐτὴν τὴν ἓκταση καὶ ὄχιὴ ἔλλειψη κατάλληλων πετρωηιάτων ὑπαγορεύει τὴν ἑγκατάσταση τῆς βιομηχανίας
σ” αὐτὴ τη θεση, τὴν τελείως άσύ μφωρη για τὰ εὐρύτερα ἐθνικὰ
συ μῳ εροντα >> .
Ο Τὸ Τεχνικο Ἐπιμελητήριο τῆς Ἑλλάδος, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν
παρακωλοίιθηση τοῦ θεματος ἀπὸ τ’ἰς σελίδες τοῦ Δελτίωυ του,
ὅπου δημωσιεύει τὶς ἑκάστοτε σχετικὲς εἰδήσεις, διαμαρτυρίες,
ἐπιστολὲς κτλ.. δημωσιεὺει καὶ πολυσέλιδο σχόλιο στὸ «Δελτίο»
847/28—6 ὅπου διερευνᾶ κυρίως τὸ Θέμα τῆς διακρίσεως τοῦ
ἐθνικοῡ ὀφελους ἀπὸ 1‘0 ὄφελος τῆς ΑΓΕΤ,
<<... K1' ἐὸῶ πρέπει ινα γίνη σαφὴς ὁιάκριση τοῦ ὀφέλους τῆς
ΑΓΕΤ ἀπὸ τὸ ὄᾳελος τῆς ἓθνικῆς οἰκονομίας. Γιατὶ ἡ ΑΓΕΤ,
ἔχει κάθε, λόγο να ἑπιὸιώκη τὴν ἑγκατάστασι] τῆς νέας μονάὸας
της στὴν περιοχὴ αὐτή, (if/01" ἐκεῖ ὁιαθέτει ι’ὁιόκτητα 1.150
στρξιιματα (μετά ἀπὸ ἀπαλλοτριώσεις τοῦ 1970) καὶ ἑκεζ βρίσκσνται ἥὸη λιμενικες ἑγκαταστάσεις, ποῖ· τῆς εἶναι ἀπαραίτηreg. ὸεὸομένου ὅτι ἡῄνὲα μονάὸα προορίζεται για ἑξαγιιηιὲς (ἡ

ὑπάρχοιιν ἐκεῖ ἀσβεστολιθικα πετρώγιιατα ὁὲν εὐσταθεῖ βέβαια,
γιατί, ὅπως φαίνεται καῖ στου χάρτη, παρόμοια πετριῦματα
ὑπάρχοντι καί σὲ ἄλλες περιοχὲς τοῦ Παγασητικσῡ. (151101111011—
νουμε τὴν ἀξίωσι] τῆς ἑταιρίας να σι’νώυάσι] τὴν πηγὴ τοῦ πετρώματος, τι) ἑργοστάσιο Kai τὸ κέντρο ὸιανσμῆς σὲ μια ἐγκατάστασιχ),

«Ταυτίζονται ὅμως οἱ ἑπιὸιιὺξεις τῆς ΑΓ. Ε. T.. ποὺ ἀποβλέπουν φυσικὰ στι) μειίυση τοῦ κόστσυς καὶ τὴ μεγιστοποίησι] τῶν
κερὸιῦν, μὲ τὶςλ<<ανάγκες τῆς οἰκονομιίτς», ὅταν ἡ μακροπρόθεσιω] ζημια 0(‘1 εἶναι τέτοιας ἐκτάσεως Kai τὴ στιχιιὴ που τὰ ἴὸια
οφέλι] για τὴν ἑθνικὴ οἰκονομία (ἑκβιοῐισγχάιιιση - συνάλλαγμα)
μπορσῦν να ἐξασφαλιστοῦν Kai μὲ τὴν ἑγκατάστασι] τῆς μονάὁας σὲ· ἄλλη θέσιμ»...
Ο Ἡ Ἑταιριά Θεσσαλικῶν Ἐρευνιῦν στὶς 19-4 ὀργανιί)νει δημόσια συζήτηση πάνυ) στὸ θεμαῑ «σκέψεις για 11‘) περιβάλλων
στην πόλη». με εἰσηγητὴ τὸν ἀρχιτέκτονα — πολεοδόμω κ. Γρ.
Διαμαντόπουλο. Βεβαια όλες οἱ προσ ιάθειες τῶν ἀνθρώπιον
τῆς ΑΓΕΤ «να εξεταστεῑ 11‘) θεμα» ὑπὸ γενικὴ καὶ αόριστη μορφὴ» (<< Πρωϊνὴ» 21-4) αποτυχαίνουν. “Απλά, σταράτα. ô εἰσηγητὴς τά λεει ἔξω άπὸ τα δόντιαῑ «T0 Πήλιο καὶ ἡ Θάλασσα εἰναι
τα δυο βασικα σημάδια αὐτοῦ τοῦ τόπου. 'O λόφος τῆς Γορίτσας θα μποροῦσε να γίνει δ’ ζωτικὸς πνεύμων τοῦ Βόλου, Θὰ
γίνει; Ἐγὼ νὰ μὴν σας τὸ πιῖ). "O κ. Τσάτσος Θα σάς πεῖ».
(<<Γ1ρ(ι)ἰ’νη>> 21-4). Καὶ οἱ συνομιλητες, Ô κ.’Θ. Παπαγιάννης, ô
γιατρος κ. Σαλτίκης. Ô δικηγόρος κ. Κολωβός. ἡ ἀρχιτέκτων κ.
Κλουτσινιώτη, ὁ κ. Κίτσος Μακρῆς, ô βιωτεχνης κ. Χατζόπουλος συμφωνᾶνεῑ «Οἱ κάτοικοι δεν ἐλεγχουν πιὰ 11‘) περιβάλλων
τωυς. διότι τοῦτο ἐλέγχεται ἀπὸ ἄλλους παράγοντες... Καὶ ὅμως
οἰ ἴδιοι οἱ κάτοικωι θα ἔπρεπε ν· ἀπωφασίζουν τί θα γίνει μὲ τὸ
περιβάλλον καί με τὴν πόλη τους ὕστερα μάλιστα ἀπὸ καλὴ
πληρωφόρηση». («Πρ(ι)ῐνὴ>> 21-4). Συμπερασματικὰ ὁ εἰσηγητὴς
καταλήγειῑ «δὲν ἀρκεῖ μωνάχα ἡ διατήρηση ἀλλὰ καὶ ἡ δημιουργία τοῦ περιβάλλοντος... ποὺ δὲν εἶναι μόνω ἡ ἀτμόσφαιρα, τὸ
νερὸ κτλ. ἀλλὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ ὅ,τι εἶναι γύρω μας καὶ, ἀπ’ ὄπι,
δὲν εἶναι, ὅπως π.χ. οἱ ὑπόνομωι» (<<ΙἸριι)ϊνὴ» 21-4-75).
0 Δημόσιοι συζήτηση μὲ Θεμα «ἡ νεα βιωμηχανία τσιμεντου σὲ
σχεση μὲ τὴν περιοχὴ τωῡ Βόλου» ὀργάνωοε καὶ τὸ τμῆμα Μαγνησίας 100 Συνὸέσμου Ἑλληνίὸων Ἐπιστημόνων (((Αὐγὴ>>
15-6-75). «Να ἀπομακρυνθεῖ ὁ κίνδυνος ποὺ σκιάζει τὴν _
ὅμορφη πόλη τοῦ Βόλου». Καὶ μὲ βάση τὰ ἐπιστημονικὰ δεδω- —
μένα τῆς συζήτησης αὐτῆς δημοσιεύει τὸ Δ.Σ. τοῦ Συνδέσμωυ
Ἑλληνίδων Ἐπιστημόνων στὴν Ἀθήνα ἓκκληση συντονισμοῠ
τῶν προσπαθειῶν για τὴ ματαίωση τῆς σχεδιαζόμενης ἐγκατά- V'_
στασης τῆς ΑΓΕΤ. (Ἀπωγευματινή», «Νὲα», «Βῆμα» 25-6, “ῑ
«Αὐγὴ» 26-6). ’
O Στῐς 25-4 ἡ Ἑταιρεία Mas/11511;; καὶ Προστασίας τοῦ Περι· ζ’
βάλλοντος Νομοῦ Μαγνησίας ὀργανώνει ἐπίσης διάλεξη γύρω i.
ἀπὸ τὸ Θεμαῑ «Ἡ καταστροφὴ τοῦ τωπίου καὶ τοῦ περιβάλλοντως τοῦ Βόλου». Εἰσηγοῡνται τὸ θὲμα ὁ δηκηγόρος N. Κολωβός,
ό γιατρὸς K. Στριμμὲνος καὶ ἡ βιωλόγος - οἰκολόγος Καίτη ῗ
Δουμπιώτη, . . '-

Στά... καρεκλοπόδαρα ποὺ προσπάθησαν κι αὐτὰ νὰ ποῦν τά
ἐπιχειρήματα τους καὶ διάλυσαν τὴ συγκεντρωση στὴν OLE—f“
θωυσα τοῦ Ἐμπορικοῡ καὶ Βιωμηχανικωῦ Ἐπιμελητηρί ’
ἓχουμε ἀναφερθεῖ προηγούμενα (((τρόπως μὲ τὸν ὁποῐο δίαμορ-ῑζ
φώνεται τὸ περιβάλλων ἀπὸ τὸ μεγάλω κεφάλαιο»). ’Ο Ἡ EPYEA καὶ ἡ Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ Ὀργανώ
Προστασίας Περιβάλλοντος κάνουν μιὰ σειρὰ δημωσιεύσεις
βασικὴ Θεση ὅτι ἡ ἵδρυση τῆς ΤΡΙΤΩΝ εἶναι ἀντιαναπτυξιακ
Στὲλνουν τὸν Μάιο 1975 ἐπιστολὴ πρὸς τὸν πρόεδρο τοῦ ΤΕ
(Δελτίο TEE 841/17-5), δημοσιεύουν τὸν Ἰούνιο 1975 ἀνακο
νωση (<<Ναυτεμπορική», «Ριζοσπάστης» 15-6, «'Añyh» 17-,
«Καθημερινὴ» 18-6) ὅπου ἀναφέρει μεταξὺ ἄλλων ὅτι «ὲγκατ
σταση εἰς τὸν Βόλον μονάδος τσιμέντου θὰ ἐπιτείνῃ καὶ Θὰ ἐπ
κτείνη τὴν ὑπάρχουσα ἤδη καταστροφή... ἀφοῦ... ὅλη ἠπεριοι
γύρω ἀπὸ τὸ ἐργοστάσιω τσιμέντων «”Ολυμπος» ἔχει κα
ἀπὸ στρῶμα σκόνης τῶν λατομείων καὶτοῦ ἑργωστασ _
Στὶς 13 Ἰουνίου στέλνουν, ἐπίσης, σχετικὸ ὑπόμνημαπρὸ
Ὑπωυργεῑα Συντονισμωῡ, Προεδρίας κτλ. καὶ ἀργότεραᾏὰπ
τηση στὴν ΑΓΕΤ (Δελτίω TEE 847/28-6) ὅπου ἰδιαίτ ’
ζουν ὅτι «ἐὰν ὃὲν τροποπωιηθῆ ἡ ἀρχικὴ ἀπόφασι -ι "
τῆς ἑταιρίας, προβλὲπεται νὰ ἐξελιχθῆ εἰς’μονᾶ
τῶν 4.500.000 τόννων τσιμέντου ἐτησίως, ἐπ“ “
ἐσωτερικὴ ἀγορὰ εἰναι κορεσμὲνιχι. Τὸ ἐπιχείρημα της ὅτι v μένης εἰς Βόλον ὃυναμικότητος 2 ’0.000 τ
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Ο “H Ἑλληνικὴ Ἑταιριά ὸημοοιιῖιῗιει διαμαρτυρία για τῖς προθέσεις τῆς ΑΓΕΤ orig 5—7 (((Βῆμω) καὶ <<Κ(,ι()ημι>ρινή>>).
Ο Βολιιῦτες ἐπιστήμονες ἐγκατεοτηιιὲνοι οτὴν Ἀθήνα, φίλοι
του Βόλου καὶ τοῦ ΙΙαγαοητικου, ὅπως καὶ ἁλλοι ἐπιστήμονες
εἰοικοί, οιινκροτηοαν ἐπιτροπὴ ἀγῶνος για τὴ σωτηρία τοῦ Βολοιι κ(ιί τῆς περιοχῆς ἀπ’ τοὺς κινδύνους ποὺ ἀπειλουν τὴν
ὑγεία τιῐιν κατοίκιι)ν καὶ τις καλλιὲργειες τῆς περιοχῆς. («Kathl—
ιιερινὴ» 17-4).
Ο Τέλος ὁ κ. Παριοάκης, καθηγητὴς Πολυτιὲχνὲιου καὶ (διε-ι,ιοιῖνιυν σύμβουλος τῆς ΑΓΕΤ, καλύπτει πλήριως τις προθέσεις τῆς
ἑταιρίας, ἐκθειάζοντας κυρίως τὴν τεχνικὴ τελειότητα τοῦ νέου
ἐρνοοταοίου καὶ ξεπερνιῦντας τὰ οὐοιιῐ)ὸι] σημεῖα μὲ ὑπεκιμυγὲς
ῆ ὃιαοτριῖβλιῖιοεις (((Θεοοαλίω) 8—4): Ἀπὸ τὰ Μέθανα (316)7an—
καν ἕνεκα τῶν ἀρχαιοτήτιιΝ, τὰ πλοῖα ὁὲν θα ρυῑιαίνουν οὔτε
κατ’ ἐλάχιστον, τὰ ἀποθέματα ἁσβεοτολίυου ο’ αὐτὸ το οημειο a
ἀπὸ τὰ λίγαῌ) που ὑπάρχουν οτὴν Ἑλλάοα - ἐπαρκοῡν για 4U
χρόνια, ρύπανοη ὁὲν θα γίνεται νιατὶ ἡ οκώνη που διαφεύγει
εἰναι τὸ εὐγενέστερο προϊὸν τῆς βιοιιηχανίας καὶ ὂὲν ουιιιςιὲρει
οτήν ἑταιρία ἡ διαφυγή της, «Δὲν θα ὑπάρχῃ καθόλου, μὰ καθόλου οκόνη» («Ταχυὸρομος>> 8-4), Σὲ ἐριῖιτηοη ἀν ἡ ἑταιρία
ἀναλαμβάνει τὴν πληρωμή μηχανικοῦ τοῦ Δήμου Ô ὁποῖος θα
ὃιενερνεῐ τὸν ἓλεγχο για τὴν τοιμεντοοκονη. ο κ. [ἶαριοάκης
εἰπεῑ «... ὅλα εἶναι buvard»! "000 για τὸ ἀν ὑπάρχει μελέτη
ἀν(ιπλαοειι)ς του τοπίου ἀπὸ τις καταοτροιρές «τὸ Ηὲμα ἐρευνᾶται» (l) [.Σ.Σ. μήπως ἀπὸ τὸ 1925;]

Ἀποτὲλεσμαῑ

ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ XTIZETAI!

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΑΑΔΟΣ

Ἕνας σύγχρονος Τραπεζικὸς Ὀργανισμὸς
ιὶὲ μακρὰ καὶ πολύπλευρη ὃραστηριότητα
στὴν ὰγροτικὴ καὶ οἰκονομικὴ ζωὴ τῆς
Ἑλλάδος.

‘H AFPOTIKH TPAHEZA ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ εἶναι ὅργανο ὑλοποιήσεως τῆς Κρατικῆς ἀγροτικῆς Πολιτικῆς.
Μὲ 181 Ὑποκαταστήματα σ’ ὅλη τὴν Ἐλλάδα πιΟτΟὸοτεῖ τὴ γεωργία, παρέχει τεχνικὴ βοήθεια γιὰ τὴν ὀργάνωοη βιομηχανιῶν διατροφῆς καὶ συμπορεύεται μὲ τοὺς
γεωργικοὺς Συνεταιρισμούς.

eH Τράπεζα ἐξυπηρετεῖε
950.000 Ἀγροτικὲς μονάδες
7.200 Γ εωργικοὺς Συνεταιρισμούς
200 Ἑνώσεις Γεωργικῶν Συνεταιρισμῶν
260 Ἀγροτικὰ, Νομικὰ Πρόσωπα.

Τὸ 1974 ὃιὲθεσε 61,5 ὃισεκατομμύρια

H AYl"
ΠΡΩΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

δραχμὲς γιὰ βραχυπρόθεσμα καὶ μακροπρόθεσμα δάνεια.
Μὲ τὴν ἐπάνοὸο τῆς δημοκρατικῆς ὁμαλότητας ἡ Ἑλληνικὴ γεωργία ἀποκτᾶ νέα,
ὅψη καὶ ἡ Τράπεζα ἀναλαμβάνει νὲα ἀποστολὴ μὲ οὐσιαστικὸ ρόλο στὴν ἀγροτικὴ
ἀνάπτυξη τῆς Χώρας.
Ἡ Τράπεζα ξεκίνησε σὰν πιστωτικὸ ἵδρυἓῖῗιιιερα ἔχει ἑξελιχθεῐ σὲ Τραπεζικὸ Ὀ ργ αν ι σμὸ μὲ στόχσυς τὴν οἰκονομικὴ ἂνοὃο καὶ κοινωνικὴ πρόοὸο.

ΑτΡοΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
WW Καῖᾒῖᾞὲἓὸἓέιὲῗέἒὲἒᾞ 23“ΑΘ“ΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TPAHEZA
BIOMHXANIKHZ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΕ.
>Ἅποφασιστικας παράγων για τὴν οἰκονομικὴ ανάπτυξη τῆς χώρας
(ANAKOINQZH)
Ἠ ΕΤΒΑ AE, ποὺ ίδρύθηκε τὴ 16η ΣεΠτέμβρη 1964 με τὸ Ν.Δ. 4366, εἶναι σήμερα ἕνας απὸ τοὺς κυριότερους συντελεοτὲς τῆς οἰκονομικῆς ανάπτυξης
τῆς χώρας μας. Μολονὸτι τὸ κεφάλαιά
της, noù ἀνέρχεται σε 5.000.000.000
ôpx., έχει καλυφθεῑ απὸ τὸ ελληνικὸ
Δημοσιο, ή ΙΞΤΒΑ λειτουργεῑ σαν Νομικο
ΠροσωΠο ’ἰδιωτικοῦ Δικαίου (Ἀνωνυμη
Ἑταιρία).
T0 αρθρο 4 τοῦ Ν.Δ. 1369/73 καθορίζει τον σκοπα τῆς Τραπεζαςῑ Προώθηση
τῆς βιομηχανικῆς, βιοτεχνικῆς, μεταλλευτικῆς, ναυτιλιακῆς Kai τουριστικῆς
αναπτυξης τῆς χώρας, στα Πλαίσια τοῦ
εκαστοτε Κυβερνητικοῡ Προγράμματος.
Στὸν τομέα τῆς ἐκβιομηχανισης εἰδικότερα, ῆ ΕΤΒΑ, ἐκτὸς απὸ τῆ χρηματοδότηση στῆ στενή της έννοια, δραστηρισποιεῖται στῆν Προώθηση βασικῶν
επενδυτικῶν σχεδίων τῆς ἰδιωτικῆς
Πρωτοβουλίας, σε συνδυασμὸ Kai μὲ τῆν
ξένη ἑπιχειρηματικότητα.
Ἰδιαίτερη ἑμφαση δίνεται στῆ χρηματοδότηση Παγίων ὲπενδύσεων στῆ βιομηχανία μέ τῆ μορφὴ δανείων δεκαετοῡς διαρκείας. Συμφωνα με T0 στατιστικα στοιχεῖα, οί χρηματοδοτήσεις
Πρὸς τὴ βιομηχανία ανεβαίνουν σταθεp0, σε αντίθεση πρὸς τίς χρηματοδοτήσεις τῶν αλλων κλάδων, Που αὺξομειωνονται αναλογα με τῆ γενικὴ κρατικῆ
Πολιτική. Oi σκοποὶ τῆς ETBA ὑλοΠοιοὑνταιῑ α) με τήν Παροχῆ μετοχικῆς καὶ
Πιστωτικῆς ἐνίσχυσης για τῆ δημιουργία
καὶ έπέκταση τῶν βιομηχανικῶν, βιοτεχνικῶν, ναυτιλιακῶν, μεταλλευτικῶν καὶ
τουριστικῶν ἐπιχειρήσεων, β) μὲ τῆν

’ παροχῆ τεχνικῆς Kai ὁργάνωτικῆς βοήθειας για τήν Πραγματοποίηση τῶν
Προγραμμάτων τῶν ἐπιχειρήσεων που
συμβάλλουν στῆν ανάιττυξη τῆς χώρας,
γ) με τὴν Προσὲλκυση ξένων κεφαλαίων

για παραγωγικές ἐπενδύσεις Kai δ) με’
τήν ὺποβοήθηση τῆς άνάπτυξης τῆς κε-

φαλαιαγορας στῆν Ἑλλαδα.
Ἀναλυτικότερα, οἱ τομεῑς δραστηρι-

οτητας τῆς ΕΤΒΑ AE, Παρουσιαζονται
ὡς ἑξῆςῑ

1. ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
Ἠ ΕΤΒΑ παρέχει δάνεια μέ βασικοὺς
σκοποὺς τήν αξιοποίηση τῶν ντοπιων
Πρώτων ὑλῶν, τὴν ἐνίσχυση τῶν ἐξαγωγῶν με ὺποκατασταση τῶν εἰσαγωγῶν
Kai τήν αρμονικὴ Περιφερειακὴ αναπτυξη τοῦ τόπου μας. O1 συνολικές χορηγήσεις δανείων απὸ τήν ΕΤΒΑ για τὸ
1974, ανῆλθαν σε 3 Περίπου δισεκατομμυρία δραχμές, ὲνῶ 01 χορηγηθεῖσες
ἐγγυήσεις ὑπὲρ ἐπιχειρήσεων ανῆλθαν
σε 450 Περίπου ἐκατομμύρια.
Στὸν βιομηχανικο τομέα, ἡ συμμετοχὴ τῆς ΕΤΒΑ στή συνολικῆ χρηματοδότηση ανῆλθε τὸ 1974 σέ ποσοστα
18,7%, χορηγωντας Πιστῶσεις ὕψους
1.600 έκατομμυρίων δρχ., έναντι Πιστώσεων 6.500 ἐκατομμυρίων, Ποὺ χορηγήθηκαν συνολικῶς απο τὸ τραπεζικὸ σύστημα τῆς χώρας-
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2. ZYMMETOX‘H ΕΙΣ TO ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΞΩΝ

Σαν τράπεζα αναπτύξεως, ἡ ΕΤΒΑ
συμμετέχει μέ ίδιῶτες σε ἐπιχειρήσεις ἢ
K01 ἱδρύει μόνη της νέες μονάδες για να
καλύψει τα κενα Toü ὅλου συστήματος
ανάπτυξης, ὅταν T0 ὕψος τῶν απαιτουμένων ἐπενδύσεων καί 0 αὑξημένος
κίνδυνος δὲν ευνοοῡν τήν ἰδιωτικῆ Πρωτοβουλία. _

Πάντως, ή ΕΤΒΑ ἐπιδιῶκει να άποτελεῖ μειοψηφία στὸ μετοχικὸ κεφαλαια,
ὥστε τῆν Πρωτοβουλία καί τήν εὐθύνη
τῆς διοίκησης τῶν ἐπιχειρήσεων να
έχουν 01 Πλειοψηφοῡντες ίδιῶτες.
K0T0 τήν 31η Δεκεμβρίου 1974, ή
ΕΤΒΑ συμμετεῖχε σὲ 48 έταιρίες, έχοντας τὴν πλήρη κυριότητα σε 10 an’ αὑτές Kai μετέχοντας κατα Πλειοψηφία σέ
7 Kai κατα μειοψηφία σε 31 ùn’ αὺτές.
Τὸ συνολικο μετοχικὸ κεφαλαιο αὺτῶν τῶν ἑταιριῶν, έφτασε τὴν 31-12-74
σε 6.300 ἑκατομμύρια δρχ. Περίπου, απὸ
τα ὁποῖα 3.000 ἐκατομμύρια δρχ. ἦταν
τῆς ΕΤΒΑ.
3. ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ FIA
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΞΠΙΞΝΔΥΣΕΙΣ

Για τήν Πραγματοποίηση μεγάλων
Παραγωγικῶν ἐπενδύσεων στοὺς βιομηχανικοὺς κλάδους ñ σέ βασικοὺς τομεῑς
ανεπαρκῶς ανεπτυγμένους, απαραίτητη
Προϋπόθεση εἶναι ή Προσέλκυση κεφαλαίων, ἐλληνικῶν Kai ξένων. Γ’ αὺτό, ή
ΞΤΒΑ αναλαμβανει ἐπιχειρηματικες
Πρωτοβουλίες με συμμετοχὴ Ἑλλήνων
καὶ ξένων ἐπιχειρηματιῶν, μὲ σκοπὸ να
δημιουργηθοῡν βιομηχανικὲς μονάδες
συγχρονες καὶ βιώσιμες. Για, τὴν Προσἐλκυση τῶν ξένων κεφαλαίων, τὸ κράτος έχεῑ θεσπίσει νομοθετικα ἰοχυρα κίνητρα Kai διευκολύνσεις φορολογικές,
δασμολογικὲς καί Πιστωτικές. 'H βασικῆ
νομοθεσία για τῆν προσέλκυση κεφαλαίων πρὸς τὶς Παραγωγικὲς ἐπενδύσεις
ἔχει ὡς ἑξῆςῑ
α) Κεφάλαια Ἐξωτερικοῡ. Τὸ Ν.Δ.
2687/1953, εὺνοεῑ ίδιαίτερα τὸ ξενο κεφάλαιο noù κατευθύνεται πρὸς Παραγωγικές έπενδύσεις, ἐξασφαλίζοντας
τήν ἰδιοκτησία απὸ κάθε απολλοτρίωση,
ἐπιτρέποντας τὸν ἐπαναπατρισμὸ τοῦ
εἰσαχθέντος κεφαλαίου (μέχρι 10% ἐτησίως), τῶν κερδῶν (μέχρι 12% τοῡ κεφα·
λαίου ετησίως) καὶ τῶν τόκων (μέχρι
10% ετησίως), Kai Παρέχοντας φορολογικες μειώσε ις Kai απαλλαγὲς ἐπὶ 1οετία
για τίς ἐξαγωγικὲς ἐπιχειρήσεις. ’
’β) Παραγωγικές επενδύσεις ανω τῶν 3
ἐκατομμυρίων δολλαρίων. Τὸ Ν.Δ.
4171/1961 , Παρέχει απαλλαγὴ αΠὸ κάθε
δασμὸ, φὸρο, τέλος κ.λπ. για ὁρισμένα
μηχανήματα, ἐξαρτήματα, ὄργανα
ἐρευνῶν, ποὺ θεωροῦνται ἀπαραίτητα
για τήν κατασκευὴ τῶν αρχικῶν ἐγκαταστάσεων καὶ τὴ διενέργεια. μελετῶν.
Ἐπίσης, Παγιοποιεῑ τοὺς συντελεστὲς
φορολογίας εἰσοδήματος μέχρι να εξο-.

φληθοῡν τα μακροπρόθεσμα δανεια.
γ) Κίνητρα Περιφερειακῆς αναπτυξεως.
T0 Ν.Δ. 2176/52, 3213/55, 1078/71,
1312/72 Kai 1377/73, Παρέχουν ἰδιαίτερα κίνητρα για τῆν Προσέλκυση κεφαλαίων στῆν ἐπαρχία, ἐτσι ὥστε να γίνει
μια αποσυμφόρηση τῶν περισχὼν Ποὺ
συγκεντρωνουν δυσαναλογη βιομηχανική δραστηριότητα, ὅπως εἶναι 01 Νομοὶ
Ἀττικῆς, Θεσσαλονίκης, Βοιωτίας, Κορινθίας Kai ή περιοχή Χαλκίδος,
ETBA
δ) Βιομηχανικές Περιοχες. Ἠ
ανέλαβε τήν ὀργανωση καὶ έκμεταλλευση τῶν Πρώτων βιομηχανικῶν Περιοχῶν στῆν περιφέρεια τῆς Πρωτεύουσας καί στίς πόλεις Θεσσαλονίκης, Πατρῶν, Βόλου, Καβαλας Kai Ἡρακλείου,
μὲ τοὺς ὅρους τοῦ νόμου 4458/1965 Kai

τήν τεχνικὴ βοήθεια τοῦ UNIDO. Παρὲ- Α
χονται σημαντικές διευκολύνσεις στίς
βιομηχανίες noù ἐγκαθίοτανται στίς βιομηχανικὲς Περιοχές, ὅπως π.χ. Πιστωτικές διευκολύνσεις για αγορα γηπέδου
Kai αμεση χρήση αὑτοῦ, δημιουργία ἐργων ὑποδομῆς, φορολογικὲς απαλλαγες
κ.λπ. ‘
ε) Κίνητρα ὑπὲρ ἐξαγωγικῶν ἐπιχειρήσεων. Είδικα εὐεργετήματα, Παρέχονται
με T0 Ν.Δ. 4231162, 2861/54, K.0., οτίς
ἐξαγωγικὲς έΠιχειρήσεις, για να ἐνισχυθεῑ ή ανταγωνιστικότητα τῶν έλληνικῶν
προϊόντων. T0 κυριώτερα κίνητρα είναι;
ή απαλλαγή απὸ κάθε δασμὸ καί φὸρο
για τὶς εἰσαγόμενες πρῶτες ϋλες Ποὺ
Προορίζονται για τῆν παραγωγὴ ἐξαγωγικῶν Προϊόντων. ἈΠαλλαγῆ απὸ τὸν
φόρο κύκλου ἐργασιῶν τῶν ακαθαρίστων ἐσόδων noù Προερχονται απὸ τήν
Πώληση ἐξαχθέντων Προϊόντων. Ἀπαλλαγὴ απὸ τὸν φόρο 6% ἐπὶ μισθῶν Kai
huepopiaeiwv, Τέλος, μείωση τῶν ἐπιτοκίων ἐπὶ χορηγουμένων δανείων.
Ἐκτὸς απὸ τοὺς βασικοὺς αὐτοὺς Toμεῑς δραστηριότητας, ἡ ΕΤΒΑ άναπτύσσει πρωτοβουλία Kai σε άλλα ἐπίπεδα,
ίδρὺοντας ἐταιρίες noù ασχολοῡνται με
ἔργα ὺποδομῆς, ὅπως ή «Γενική Ἑταιρεία Μελετῶν, Ἐρευνῶν καὶ ’Ξκμεταλλεύσεων», ΓΕΜΕΕ AE (noù ἑκπονεῑ πάσης φύσεως μελέτες για λογαριασμὸ
τῆς Τράπεζας, τοῦ Δημοσίου, ἢ ἰδιωτικῶν ἐπιχειρήσεων) καὶὴ δημιουργία ἐγ· »
καταστασεων άφαλατώσεως, μὲ τὶς
ὁποῖες μετατρέπεται τὸ θαλασσινὸ νερὸ
σὲ καθαρά, ’για τὴν ϋδρευση σὲανυδρα ’ '_ ἦ
νησια σαν τὴν Πάτμο, Κίμωλο, Κεφαλλη- , Ἀ ’
νία, ᾖΙθακη, Μεγίστη Kai Νίσυρο.
Τέλος. ἡ ETBA ἵδρυσε τὴν AE EAAH— A
NIKAI ΕΞΑΓΩΓΑΙ καὶ τῆν AE EAAHNIKH .

'ETAIPEIA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑ* ’ »
KlOY, για τὴν ἐνίσχυση.τῶν ἐξαγωγῶν ' ζ καὶ τῆς κεφαλαιαγορᾱς.

Ἀπὸ τα λίγα στοιχεῖα Ποὺ Παραθέσα- . Ë
με, εἶναι φανερή ἡ σημασία Ποὺ Προσλαμβάνει ἡ ΕΤΒΑ για τὴν ανασυγκρὸ- ·“
τηση καί τὴ δυναμικὴ αναπτυξη τῆς 01-_
κονομίας
τῆς
χώρας
μας,
ίδίωςρτ
νΥ
περίοδο αὐτή, ὅπου ﬁ ἐπάνοδος ,οταν
’ὁμαλρ δημοκρατικὸ-βίο, διανοίγεί τήνρ ’ Προοπτικὴ τῆς διασύνδεσης μὲ τὶς Προ-,
ηγμένες οἰκονομικὰ· κοινωνίες. . ζ “

Ἀριθμὸς «Τύλλου ‘3 Περίοδος Πρώτη

AEN οΑ nEPAz’m‘N
Eizoalrèaoeçe; ῐώρα μὲρες t- ἡςώῗκὰ παιδιά τοῦ Ἀθη αϊκοῦἷῇ
νηὶ Πειμιιὼῑικου λαοῦ ἀκτιμεῐωπίζυυν νικηφόρα ἕλες τὶς δυκάῂνεις τι ὓ _
«Bgsuuu of! Δέον ος» μαζὺ μὲῑά «έλληπικά» ῑσακαλιαΤί κι· ἄν κρα
πᾶν μιά ωιῑὴ imbu) ἀραβιδα ἦ ἕνα δυο γερμωυιές χειιοβομβίῠες
orb χὲρι m.‘ ἀντὶκρυ ξεπῃοράλοιιν τά μεγανήριο tùvxç ἦ ἀπο πάκωῐοις
u ριεῑογιᾩιᾶν ιὰ ρουκετυβιλη. Τὶ κι’ ἄν τὸ ὁδὸτςραγμο rI‘m βιαστικο
ψῐιαηιὲνο τὴ ’νύχτα απὸ ἀμάθευτσ. χέριει. Ἱά guru! ὁλύκΛηρου τοῦ
’Ἑλληνικοῦ λαοῦ κιιὶ ôlœv τῶν ἐέύῦερων ἀ.θρώπων τῆς γῆς εἶναι.
κορᾳωμὲνα ῑούῑη ῐὴ any} οῐὴ μιὶρὴ rumba κάτω σεο χάρῐη ποὺ
λιγε αι Ἀθήνα. Γ mi σῑὴν Ἀθήνα Dom,qume τά îbuvwù τοῦ ουμ·
μιγικοῦ ἀγωνα; ἡ συνιμβή ῑής βίας καὶ mi; quoxapov ἡ Aw“;ng
και ἡ Ἀνξξαρτησίυ τῶν Ααῶν.

Εῐιιιι ἀληθειι πώς (“à διᾶῦὲῑοι·με μήτε (ἀκήν, μήτε ἀεροπᾉὰκσ,
pute “magma. πλοῖα, μά ti; xaghlé; μσς u; φλυγίζει ὁ ἔρωτας τῆς
Asuch â; καὶ οιὴν ψυχή pu; ιῑναι swam ρ ζωμένο τὸ αῖοῦημα n];
’. mm]; ἀξιοηρέπειας.
1ἰ’ αἱ·ῑο ια ὁὺι ᾳρῡγμαῑά μσς ἀνιὲχυυν. γι’ αὐτὸ ἡ ἀριιβιὸα μας
εἶ αι mi) θαναῐεοὴ mm το κανωί n u; καὶ ἡ χειροβυμβὶὸυ τοῦ ἀτρό“Hou Ἐλασίῐη πιὸ (λῃκεὴεσμα ικὴ ἀπὸ τὸ mW. τους, Γι’ αὐτὸ ὃὲκ ῠιὶ
μὶ, λυγί ουν l I‘l’ αὐτο ὸὲν {M περασουνῑ Γι“ Inf-to θ’ ἆιαγκιιοϋυῦν
π’ ἀ).κ.αξουν γηοιιη για ιο Luo μαρ θ’ (ha-Wu). Lufw νά σεβησιυῦν τήν
Λευιερια καὶ ιὴν Ἀκεξ ριησία in; Ἱλλάὺιι» μα
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OI ῘΣΩΡΤΣΙΛ ΚΑΙ ΗΝΤΕΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝᾹ
ΠΡΟΣΚΛΗΘΗΚᾹΝ ANTIHPOZQLO! ἸΗΣ KE TOY ΕΛΑΣ
26.12.44— Τὸ ΑοκδΛο μεῑαὸίνει
ὖιὲ ‘o’ Ἰσῶρτσιλ καὶ ο 'Hnm, ﬂu
ntrQEl‘Qk‘ﬁ‘Of'V on‘]\ οὑσκεψη, ὅπου
θα “whom ὁ ’1“οῶρῑοιΛ. ‘U ἀνιαποκριῑη, τῶν «Ἰ amp,» ῑηλεγρα·
qsî σχεῑικ ὅτι οἱ Ἀγνλοι προσ(
κυΛεοαγ ιοὺς άνῑιηροοώ ou; ιοῡ
BAA), ἐκώ ὁ Ιίαπανὸρὲου καὶ ὁ
Μιμρυῑιοηίιης προσκάιεσαν τοὺς
ἁΛΛι v,‘ nomlwo. ς.

«H ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥ
ΤΣΩΡΤΣΙΛ»
Ἣ μόνη ἐφημερίὸα πού ἐᾷδόθη
κε χῐὲς σῑὴ Σκωιία γράφει : Δραμοιτιὲεήε μρρα γιᾲ rè’v 'II‘UQQEIOU» εῖναι η ημερα της επισκεψης ῑυυ
στήν Ἑλλαδα».

ΔΙΑΛΥΕΤΛΙ O ΣΤΑΤΟΣ ΤΟΥ
ZEPBA
263.cpmva μὲ πληροφορὶες ἀπ’

Σιὴ ,ωαχ-ψη üu πάρουν μέρος,
ἐκῑὺ, ἀπ’ ῐὸν Τι-ιῶρῐσιλ, αὶ ὁ ’Υπουογος ῑῶν Εἳωῑερικῶν ιῆ; Μ.
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H MAXH ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ἶέθ<ἷΑΝΤΙ>> ἁφιερώνει αὐτό τὸ τεῦχος καὶ τὰ δύο ἑπόμενα στὴ «Μάχη τῆς

έζοαέξῂερινό τεῦχος ὁημοσιεύουμε; ’ λ

I. Ἄρθρο τοῦ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ-ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΥ ποὺ δημοσιεύθηκε στὸν «Ριζοσπάστη» στὶς 30 τοῦ Νοέμβρη 1944. Tir/10g: «HOLÔÇ θέλει

ὲ ἐμὶᾳίῧλιο πόλεμω». (Περιλαμβάνεται στὸ βιβλίο του «Γύρω ἀπὸ τὸν Δεέ
QÂQÔQO τοῦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΣΒΩΛΟῩ, ποὺ ὁημοσιεύθηκε στὴ «Μάχη» h

{v.isa'LnM-K Λ 12mn; Α. Ï

,.-M.'w";=<7‘.:~;aiL.-.'mnam Law: 4mn”, h

Ἐνιῖ) ὑπῆρχε πλήρως συγκροτημὲνο τὸ Γενικὸ Στρατηγεῖο τοῦ
Ε.Λ.Α.Σ., μὲ ἅριστη στελεχιιιση ἀπὸ ἔμπειρους ἀξιιιιματικούς, ἡ
K.E. τοῦ EAM, με εἰσήγηση τοῦ Σιὰντου, ἀποφασίζει στὶς
2/ I 2/44 τὴν ὰνασυγκρότηση τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ
ΕΛ.Α.Σ., σ’[ἡν ὁποία ἀνατὲθηκε ἡ στρατιωτικὴ καὶ πολιτικὴ Ôl—
E'âayuwî] τῆς Maxi]; τῆς ”Α(-)ήνας. ‘H K.E. τοῦ Ε.Λ.Α.Σ. ἐγκαταστάθηκε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ τῶν ἐπιχειρήσεων στὴ Μονὴ Κλειστιῖ)ν στὴ
Χασιά, καὶ ἀποτελεστηκε ἀπὸ τούςῑ

Γ. Σιάντσ
Ἐ. Max/1mm
M. Χατζημιχὰλη
K. Λαγγουράνη

Γεν. Γραμ. τοῦ K.K.E.
Στρατηγὸ
Στρατηγὸ
Ἑπιτελάρχη

cH στρατιωτικὴ ἐὐθύνη τιῐιν ἐπιχειρήσεων ἀνατὲθηκε στὸ A’
Σῶμα Στρατοῠ τοῦ ἑφεὸρικοῡ Ε.Λ.Α.Σ, τῆς Ἀθήνας, ὑπὸ τὶς
ὸιαταγὲς τοῦ ὁποίου ὑπαχθήκανε καὶ ὅλες οἷ Μονάὸες τοι] ταχτικοῡ Ε.Λ.Α.Σ. ποὺ ἤρθανε κατὰ If] ὃιάρκεια τῆς μάχης ἀπ’ τὴν
ἐπαρχία. Τή ὁιοίκηση τοῦ A’ Σιίηιατος Στρατοῠ ἀποτελέσανε oï:

Πυριοχος (Συνταγματάρχης Πυροβολικοῡ) Διοικητὴς
Νεστσρας (Σπ. Κιιησόικης) Καπετάνισς
Πρσυκάκης (Ταγματάρχης Πεζικοῠ) Ἐπιτελάρχης

Τὸ A’ ΣΣ. εἶχε τὴν ἀκόλουθη (uh/0501]: ’
1η Ταξιαρχία (Διοικηῑὴς Στμ Δεληβοριᾶς, Συνταγματάρχης
Πυροβολικοῡ)
10 ἐφεὸροελασίτικο Σύνταγμα Ἀθήνας
20 ἐφεὸρσελασίῑικο Σύνταγμα Ἀθήνας
2η Ταξιαρχία (Δισικητὴς Π. Γιακουμὲλος, Συνταγματάρχης
Μηχανικοῠ)
’ 30 ἐφεὸρσελασίτικο Σύνταγμα Ἀθήνας
40 ἐφεὸρσελασίτικο Σύνταγμα Ἀθήνας
50 Ἀνεξόιρτητο Σύνταγμα Ι]εριχιῖ)ρ(ι)ν
60 Ἀνεξάρτητο Σύνταγμα Πειραιᾶ
Οἱ δυνάμεις ποὺ βρεθήκανε ἀντιμέτιι)πες μὲ τὴν ἒναρξη τῶν
ἐχθροπραξιιῖω, καθὼς ιιι ἐκεῐνες ποὺ προοτεθήκανε κατὰ τὴ διάρκεια τῆς μάχης, καὶ ἀπὸ τὶς ὃυὸ πλευρες, ἤτανε οῖ ἑξῆς περίπου;
1. Ἀγγλικὲς καὶ κυβερνητικὲς δυνάμεις
Διάφορες ἀγγλικὲς καὶ ἀποικιακὲς Μονάὸες 5.000 ἄντρες
Κυβερνητικὲς Μονάὸες (Ὀρεινὴ Ταξιαρχία,
Τάγματα Ἀσφαλείας, Χωροφυλακή, Εἰὸικὴ
Ἀσφάλεια, διαφορες «ἀντιστασιακὲς» καὶ V
παρακρατικὲς ὀργανώσεις) 10.000 ἅντρες
Συνολικὰ 15.000 ἅντρες
Κατὰ τὴ ὃιάρκεια τοῦ Δεκέμβρη ἐξ ἄλλου, οἱ Ἄγγλοι μετα-

Il · φέρανε στὴν Ἀθήνα ἀπὸ ὃιάφορες χῶρες (Ἰταλία, Ν. Γαλλία
καὶ ἀποικίες ἁκόμα) (ms; 10.000 ἂντρες περίπου.

ᾈΤόζεὲαὶ Ϊιιὲξὸα»... Σκίτσο ποι) δημοσιεύθηκε στὸ «ΡΙΖΟ» τῆς Δευτέρας, 2 τοι)
εκεμ ρη .

2. Δυνάμεις τοῦ Ε.Λ.Α.Σ.
Α’ Σῶμα Στρατοῦ ἐφεδρικοῠ Ε.Λ.Α.Σ. 8,000 ("n/195;

γγλοι βομβαρδίζουν τὴν Ἀθήνα. Σκῆσο ὰπὸ τὸ «PIZO» τῆς Δευτέρας.

Σ’ αὐτοὺς πρέπει νὰ προστεθοῠνε ἄλλες 8 - [0.000 ἀντάρτες
τοῦ ταχτικοῦ Ε,Λ.Α.Σ. ποὺ κατεβήκανε στὴν Ἀθήνα καὶ ποὺ
ἀνήκανε στὴ Il καὶ ΧΙΙΙ Μεραρχίες, τὴν VIII Ταξιαρχία καὶ δύο
Ἀνεξάρτητα Συντόιγματα.
Ἐκεῖ ὅμως ποὺ ἡ σύγκριση ἀνάμεσα Orig ἀντίπαλες δυνάμεις
ἤτανε καταθλιπτικὴ σὲ βάρος τοῦ Ε.Λ.Α.Σ., εἶναι τὰ μέσα πολέμου καὶ πυρὸς ποὺ ὃιὲθετε ἡ πάθε παράταξη. Γιιιτί ἐνιῖ) ὁ
Ε.Λ.Α,Σ. ὃιὲθετε μόνον ἐλαφρὰ ὅπλα, καὶ μάλιστα μὲ περιορισμὲνο ἀριθμὸ πυρομαχικῶν για τὸν κάθε τύπσ, οἱ ἀγγλικὲς καὶ
κυβερνητικὲς δυνάμεις ὃιαθὲτουνε ποικίλα καὶ ὑπεράιςθονα μέσα; ἀεροπορία, χερσαῐο καί ναυτικὸ πυροβολικὸ (τῶν ἐλλιμενισμενων στὸν Πειραιᾶ καὶ τὸ Φάληρο ἀγγλικιῖ)ν πολεμικῶν
πλοίων), ἅρματα μάχης, θωρακισμὲνα ὀχήματα, βαρὺ ὀπλισιιὸ
(ὅλμοι, μυὸράλια, βαριὰ καὶ ἐλαφρὰ πολυβόλα κλπ.) καὶ βιτβαίως ὑπεράφθονα πυρομαχικὰ καὶ γενικὰ ὑλικὸ πολέμου. Ἠ
ῦπεροπλία ἐξ ἄλλου αὐτὴ εἶναι ἐκείνη ποὺ τελικὰ ἔσωσε τὴ νίκη
στοὺς Ἅγγλους.
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ΠΟΙΟΣ ΘῙΞΑῙΞΙ TON
EMCDYAIO HOAEMO;
Τοῦ Κώστα Κοιραγιώργη

«Βάσις τοῦ ἐθνικοῦ μας στρατοῦ
(διὰ τὸ μέλλον, ὅπως συνέβαινεν
ἀνέκαθεν εἰς τὴν Ἐλλάὸα καῖ ὅπως
συμβαίνει εἰς ὅλους τοὺς ἐλεύθερους λαούς, θα εἶιέ ἡ ΤΑΚΤΙΚΗ
(ὁηλαὸὴ ὄχι ἑθελοντικὴ) στρατολογία».
(Προγραμματικὲς (δηλώσεις τοῦ κ.
Παπανὸρέου)
‘O κόμπος ἔφτασε στῶ χτὲνι. Ἀπὸ χτὲς ἡ
ἐθνικὴ κυβέρνηση κλυδωνίζεται. Ἡ διαφωνία στὸ στρατιωτικὸ ζήτημα, πού ἀποτελεῖ τὴν καρδια ὅλων τῶν ἐπίπονων προβλημάτων ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ χώρα, παρουσιάστηκε σὲ ὅλη της τὴν ὀξύτητα.
“H «ἰθύνουσα τάξις» τρίβει τα χέρια της.
Ὁ λυσσόδηκτος τύπος τῆς αντιὸραοτικής
δεξιᾶς ὑψώνει ἀπειλητικὰ τὰ κύματα τοῦ
βούρκου του. ‘O «ἀγγλόφιλος» κ. Σπηλιωτόπουλος, ô κ. Βεντήρης, ἡ παρέα του μέσα
καὶ ἔξω ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῑο στρατιωτικῶν,
ὁ μισθοφόρος Ναπολέων, ὀσμίζονται τὴν
ἀτμόσφαιρα; πλησιάζει ἡ θύελλα τοῦ ἐμφυλίου πολέμουί

Οἱ ὀπαδοὶ τοῦ κ. Γλύξμπουργκ, πανευτυχεῖς μέσα στὴν τρομερὴ ἀνησυχία τῶν
ἡμερῶν αὐτῶν, περιμένουν τὸ αἱματηρὸ
χάος. Για να ὑψώσουν μέσα ἀπ’ αὐτὸ καὶ,
ὀπάνω στα ἐρείπια τῆς βασανισμένης χώρας τὸ πλαδαρὸ εἴδωλο τοῦ «Γιωργου βασιλιᾶ»...
Ποιὲς εἶνε ἐπὶ τέλους οἱ διαφωνίες μας,
οἱ διαφωνίες τῆς ἐθνικῆς καὶ γνήσιας δημοκρατικῆς παράταξης τῆς αριστερκᾶς μὲ
τὴν ἀντίδραση τῆς δεξιᾱς; Ποιὲς εἰνε οἱ
συμπληγάδες πέτρες ανάμεσα απὸ τὶς
ὁποῖες κάνει τὴν ἐπικίνδυνη ἀκροβασία
του ό κ. Πρωθυπουργός; Καὶ για ποιοὺς
λόγους ἐπὶ τέλους πρέπει να ὁδηγηθεῖ ἀπὸ
τὴν ἀντίδραση καὶ τοὺς διοτακτικοὺς βοηθούς της ὁ ἑλληνικὸς λαὸς στὸ βάραθρο
τοῦ ἐμφυλίου πολέμους Τί ζητοῦμε ἐμεῖς
’καὶ τί ἐπιδιώκει ἡ αντίδραση; ·
Ζητοῦμε να διαλυθοῦν ὅ λ α τα ἐθελοντικὰ σώματα, ὁ ΕΛΑΣ, ό ΕΔΕΣ, ἡ Ὀρεινὴ
Ταξιαρχία, ὁ Ἱερὸς λόχος, τα ἄλλα σκοτεινὰ στρατιωτικὰ κατασκευάσματα τῆς
Μέσης Ἀνατολῆς. Ζητοῡμε να σταλεῖ ἡ
ἀμαρτωλὴ χωροφυλακὴ στὸ σπίτι της,
ὥσπου να άποφασὶσει για τὸν κάθε χωροχξρύλακα καὶ τὸν καθε αξιωματικὸ χωριστὰ
τὸ ἀνώτατο στρατιωτικὰ συμβούλιο ἂν θα
περάσει στὴν ἐθνοφυλακὴ ἢ όχι. Ζητοῡμε
να ἔχουν δικαστεῖ ὡς τὶς 10 Δεκεμβρίου
ὅλοι οἱ κυριότεροι ἀρχηγοὶ τῆς ἐθνικής
προδοσίας, Ράλλης, Τσολάκογλου, Πάγκαλος καὶ Σία.

“Η αντίδραση ζητάει να διαλυθεῖ οὐσιαστικα μόνον ο ΕΛΑΣ, αφοῡ ἀπ’ αὐτὸν θα
μείνει μόνον μιὸι ταξιαρχία. Να μείνει ô μισὸς ΕΔΕΣ, άφοῦ σχηματισθεῑ κι απ· αὐτὸν
μία ταξιαρχία, δηλαδὴ θα μείνουν 3.000
ἄνδρες ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν 6.000 ἀνδρῶν
που ἔχει οήμερα. Να μείνει ὁλόκληρη ἡ
Ὀρεινὴ Ταξιάρχία καὶ ὁλόκληρος ό λεγόμενος Ἱερος λόχος. Ζητάει νὰ παραμείνει
«ἐκτὸς ὑπηρεσίας» τὸ σῶμα τῆς χωροφυλακῆς ίὺσπου να κριθεῑ, μέσα στὸ ἀόριστο .
μέλλον, ἡ τύχη του. Ὺπόσχεται μια χλιαρὴ
«ἐπιτάχυνσιν τῆς εφαρμογής τοῦ νόμου
τῶν κυρώσεων» - καὶ εἷνε βέβαια ὁ κ.
Ἀβρααμ ποὺ θα ἀναθέσει στὸ γένος τῶν
χελωνῶν αὐτὴ τὴν ἐπιτάχυνση.
Ὑπάρχειμιὰ τυ πικὴκαὶμια οὐσιαστ ι κὴ βάση γιὰ τὴ διαφωνία αὐτή. Ὁ
κ. Πρωθυπουργός, ὁ τύπος τῆς δεξιᾶς ἀλλὰ
καὶ ὁ ἰησουϊτικὸς «συμφιλιωτικὸς» τύπος,
μιλανε για «ύπαναχώρησιν» καὶ «παλινωδίαν» τοῦ KKE καὶ τοῦ EAM, μιλανε για
τυπικὴ ἀταξία.
Ἀλλὰ ρωτοῡμε κατηγορηματικα τὸν κ,
Παπανδρέου καὶ ὅλους τοὺς ὑπουργοὺς
του τῆς δεξιᾶς. Ὑποσχέθηκαν ρητα ἢ ὅχι οἱ
προγραμματικὲς κυβερνητικες δηλώσεις
ὅτι θα ὃιαλυθοῦν ὅλα τα ἐθελοντικα σώματα καὶ ὅτι βάση τοῦ ἐθνικού
στρατοῦ τοῦ μέλλοντος θα εἷνε ἡ τ α κτ ι κ ὴ στρατολογία; Ποιὸς «ὑπαναχωρεῖ» λοιπόν;
Πόσες μέρες πέρασαν ὰφότου ἔβαλε τὴν

Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΗ ’ ,
ΣΥΡΡΑΞΗ (Τα ὅπλα)“ῖ
Ῠοῠ Ἀλέξανδρου ΣβώλουἸ

1;;
ΝΟΕΜΒΡΗΣ 1944. — Πόση προσοχή, πόσο
κῦρος, πόση ὑπομονή, πόση εἰλικρίνεια καὶ
αὐταπάρνηση χρειάζονταν ἡ διαχείριση
τοῦ λεπτότατοι) ζητήματος τῆς ὀργάνωσης
τοῦ νέου ἑλληνικοῦ κράτους, ὕστερα ἀπ’
τὴν παλια Δικτατορία, ὕστερα ἀπ’ τὴν Κατοχὴ καὶ μέσα στὴν ἒκδηλη λαϊκὴ ἀπαίτηση
μιᾶς παμμέγιστης ὀργανωμένης δημοκρατικῆς δύναμης. που ὃιέθετε ὅπλα. ἐνθουσιασμό, πίστη στὸν ἀγῶνα της καὶ τὸ γόητρο
τῆς ἀντίστασης κατὰ τοὺ ἐχθροῦ - ἀποδείχθηκεν ἀπὸ ἀρκετὰ ζητήματα ποὺ παρουσίασεν ἡ περίοδος πρὶν ἀπ’ τὴ δεκεμβριανὴ
σύρραξη.

μετωπισθῆ τὸ ζήτημα - ἕνα ζήτημα ποὺ καὶ
- Τὸ πιὸ ἄκανθώδικο ἦταν ἡ ἀποστράστὴν Γαλλία καὶ στὸ Βέλγιο παρουσίασε
τευση τῶν ἀνταρτικῶν δυνάμεων καὶ ἡ δημιουργία ἑθνικοῡ στρατοῦ ποὺ νὰ παρέχη (μικρότερες εἷνε ἀλήθεια) δυσκολίες καὶ - ἑγγύηση, ἀσφάλεια καὶ ἓμπιστοσύνη 0’
ποὺ ἦταν τόσο πιθανὸ ὅτι θα παρουσίαζε “ ” ᾖ,
ὅλους καὶ ἑπομένως καὶ στοὺς δημοκρατι- _ .κι’ ὲδῶ, ὅπως καὶ παρουσίασε,’μεγάλες καὶ ’> ·
κοὺς καὶ στὴν ἀριστερά.
κρίσιμες ὃυσχέρειες καὶ δὲ θα μποροῡσε A, ’
Ὁ κ. Πωανὸρέου εἶχε κάμει τὶς συνενἴσως νὰ λυθή ὁμαλά. _ _
νοήσεις γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἀρχῆς τῆς
Ἡ πέτρα ,τοῦ σκανδάλου στάθηκε ἡ _
Ὀρεινὴ ταξιαρχία, σῶμα ποὺ άξιζε καλύ-Δ 9
ἀποστράτευσης τῶν ἀνταρτικῶν δυνάμεων, μόνο μὲ τοὺς ἐκπρώσωπους τοῦ Κ.Κ.Ε.
τερη τύχη παρὰ νὰ γίνη τούλάχιστο ἡ μου
Εῖχαν καταλήξει σὲ μια συμφωνία χωρὶς , ραία ἀφορμὴ μιᾶς αἱματηρής σύγκρουσης.ἷ’ γ’ , I
λεπτομέρειες. Ἀπασχολημένος μὲ τὸ
ὑπουργεῑο τῶν Οἰκονομικῶν δέν παρακολούθησα αὐτὲς τὶς συνεννοήσεις καὶ δὲν
ç. Ὁ προγραμματικὸς λόγος τοῦ ’πρωθυὲ’ —,
μου δόθηκε ἡ εὐκαιρία να ἐπιστήσω ἐγκαιρότερα τὴν προσοχὴ ὅλων, στὴ λεπτότητα,
πουργοῡ στὶς 18 Ὀκτωβρίου ὥριζεῆὸτι·
τὴν πολιτικότητα καὶ πρὸ πάντων τὴν ἐλα«βάσις τοῦ ὲθνικοῦστρατοῦ γιατὸ μέλλον·
’θὰ εῖνε ἡ τακτικὴ στρατολογία».
στικότητα μὲ τὴν ὁποία θα ἔπρεπε ν’ ἀντι-·

_*** 4,:

ὑπογραφή του ὁ κ. Πρωθυπουργὸς κάτω
ἀπὸ συμφιι)νία νὰ σταλεῖ σὲ ἀόριστη ἄδεια
καὶ ἡ Ὀρεινὴ ταξιαρχία; Πόσες μέρες πέρασαν ἀφότου ἐγιναν ἐπίσημες δηλώσεις
ὅτι διαλύεται καὶ ἀφοπλίζεται ἡ χωροφυlam]; Ποιος «παλινωδεῖ» λοιπὸν;
Ὡστόσο, στοὺς ταραγμένους καιροὺς
που ζοῦμε, ὅπου ἡ δύναμη ἀποτελεῖ τὸ βαθρο τῶν προβλημάτων, χαρίζουμε τοὺς τύπους στὸν κ, Πρωθυπουργὸ καί στοὺς
ὑπουργούς του τῆς δεξιᾶς. Καὶ περνᾶμε
στὴν o ὐ σ ί α .
Μὲ ποιὸ δικαίωμα μᾶς ζητοῦν να διαλύσουμε καὶ νὰ ἀφοπλίσουμε μὲ ἂνισους καὶ
ἐξευτελιστικοὺς ὅρους ὀγδόντα χιλιάδες
ἄνδρες τοῦ ΕΛΑΣ καὶ τοῦ ὰπελευθερωτικοῦ ναυτικοῦ μας; Οἱ ἄνδρες αὐτοὶ στέκουν με τὸ μέτωπο ψηλὰ ὅσο ποτε δὲν στάθηκαν ἓλληνες. “Av ἀντὶ τῆς χολῆς ἐτρεχε
καὶ λιγάκι γνήσιο ἐλληνικὸ αἷμα μέσα στὶς
φλέβες τῶν ἀντιδραστικῶν κακῶν ι’ῖλλήἼ
νων, θα ἠταν κι αὐτοὶ περηφανοι για τὸ
σύγχρονο ἔπος, ποὺ ὲξισώνεται με τὸ ἐπος
τοῦ ’21. Καὶ τὸ ἔπος αὐτὸ εἷνε ἐπος τῶν
παλληκαριῶν τοῦ ΕΛΑΣ στὰ βουνά, στοὺς
κάμπους, στὶς πόλες, στὶς θάλασσες.
"Av ρωτήσουν οἱ κακοὶ ἕλληνες τοὺς
βρεταννοὺς ἀξιωματικοὺς τοῦ Ἐπιτελείου,
θα πληροφορηθοῦν ἀπ’ αὐτοὺς ὅτι πρὶν
καταρρεύσει ἡ φασιστικὴ Ἰταλία ὁ ΕΛΑΣ
κρατοῦσε στὴ χώρα μας εἴκοσι πέντε γερμανικές, ἰταλικές καὶ βουλγάρικες μεραρχίες. Ὁ ἴδιος ὁ ΕΛΑΣ κρατοῦσε 10—12
γερμανικὲς μεραρχίες ὕστερα ἀπὸ τὴν ἰταλικὴ κατάρρευση. ’Ὀλες αὐτὲς οἱ μεραρχίες
ἀλλιῶς θα βρισκόνταν σε ἄλλα μέτωπα
ἀντίπαλες σημαντικῶν συμμαχικῶν δυνάμεων. Ὁ ΕΛΑΣ με τὴ δράση του ματαίωσε
τὴν ἐπιστράτευση, Καὶ ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα
τῆς συμμαχικῆς ἀποβατικῆς ἐνέργειας στῆ
Σικελία, ἧταν ὁ ΕΛΑΣ ἐκεῖνος ποὺ ἐκτελιῦντας πιστὰ καὶ μὲ ἐνθουσιασμὸ τὶς ἐντο-,
λὲς τοῦ Οὐΐλσων μὲ τὴν ὑπέροχη σαμποταριστική του δράση ἀπὸ Ρούμελη καὶ Θεσσαλία μέχρι Μακεδονία παραπλάνησε τοὺς
γερμανοὺς καὶ διευκόλυνε σοβαρὰ τὴν
ἀπόβαση. Ξεχνοῦν οἱ κακοὶ ἓλληνες ὅτι ὁ

φασισθῆ ἡ διάλυση τῶν ἀνταρτικῶν ὑμάδων ποὺ ἦσαν ἐθελοντικές. Ἡ Ὀρεινὴ Ταξιαρχία εἷχε συγκροτηθῆ στὴ Μέση Ἀνατολή. Ὄλοι ξέρουν ὅτι ἄσχετα μὲ τὴ λαμπρὴ πολεμική της-δράσῃ στὴν Ἰταλία,
Ταξιαρχία αῦτη δὲν ἠταν σχηματισμὸς σὰν
κί’ ἐκείνους ποὺ προκύπτουν πάντοτε ἀπ’
, τὴν κανονικὴ γενικὴ στρατολογία. Ἠταν,
ὅπως καὶ ὁ Ἱερὸς Λόχος, στρατιωτικὸς
σχηματισμὸς κατ’ ,οὐσίαν καὶ κατὰ τύπους
ὲθελοντικός. Ἡ Ταξιαρχία εἶχε σχηματισθή μᾶλλον μὲ προσωπικὴ ἐπιλογή. Καὶ

‘ἧταν εὐεξήγητο ὅσο κι’ ἂν ἦταν κακό.
Ἠταν ἡ ἑποχὴ (καλοκαίρι τοῦ 1944) ποὺ
παρὰ τὶς ἑπίμονες προσπάθειές μου ἀπ’ τὸ
Κάϊρο, ἡ Ἀριστερὰ δὲν εἷχε δεχθῆ ἀκόμα
νὰ μπῇ, μετὰ τὸ Λίβανο, στὴν κυβέρνηση

I “ _ τῆς Ἑνότητος. Λάθος ὡμολογημένο σήμερα - γιὰ τὸ ὁποῖο θὰ μιλήσουμε ἄλλοτε.
Ἀλλὰ τὸ λάθος αὐτὸ ἐδωσε στὴν κυβέρνηση τοῦ Καῖρου τὸ ἐπιχείρημα νὰ φοβᾶ,ται ὅτι ἡ ἁπελευθέρωση τῆς Ἐλλάδαςθὰ
’ῃ v ἱ - σήμαινε ἐμφύλιο πόλεμο καὶ τὴν ἓσπρωξε
μαζὶ μὲ τὴν πολεμικὴ προσπάθεια νὰ ἐτοιμάζεται καὶ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἐσω-

γτερικῆς κατάστασης μὲ καινούργιες, πιστὲς

ἔνσπλες δυνάμεις, ἀφοῦ οἱ προηγούμενες
τῆς M. Ἀνατολῆςούσιαοτικὰ δὲν ὑπῆρχαν

ἐ - μετὰ τὰ γεγονότα τοῦ Ἀπρίλη 1944 καὶ εἷχαν ἅλλῳστε ἀποδειχθεῖ δημοκρατικὲς καὶ

στρατηγὸς Οῠῐλσων έστειλε ἐπίσημα συγχαρητήρια στδ στρατηγεῑο τοῦ ΕΛΑΣ για
τὴ δράση του αὐτή. Ξεχνοῦν ὅτι γιὰ τὸν
ΕΛΑΣ μίλησαν πολλὲς φορες ἐπαινετικά ὁ
κ. Τσῶρτσιλ, ὁ κ. ἷΗντεν, ὁ στρατηγὸς
Οὐῐλσων, ὁ ταξίαρχος Ἔντυ, (ἰν-ἀρχιστράτηγος κ. Σκόμπυ.
Καὶ ὅμως αὐτὰ τὰ σεμνὰ παλληκάρια
τοῦ ΕΛΑΣ, ποὺ ἓχυσαν τὸ αἷμα τους, ποὺ
πείνασαν φριχτά, ποὺ πολέμησαν γυμνά,
ποὺ ἀντιμετώπιζαν τὶς πισώπλατες ἐπιθέσεις τοῦ Ζέρβα, ποῦ ὅ λ α σ χ ε δὸ ν τ ὰ
ὅ π λ α τ ο υ ς τὰ πῆραν ἀπάνω στδ πεδίο
τῆς τιμῆς ἀπὸ τοὺς ἰταλούς, γερμανούς,
βουλγάρους ἐπιδρομεῐς καὶ ἀπὸ τοὺς
«ράλληδες», δέχονται νὰ ἀποστρατ ευ θοῦν. Δέχονται, παρ’ ὅλο
ποὺ οἱ τιμημένοι καὶ ἀναγνωρισμένοι τους
ἀγῶνες τοὺς ἓδιναν ὅλο τὸ δικαίωμα να ζητήσουν να ἀποτελεσουν αὐτοὶ τὴν ἐμπειροπολεμη δοκιμασμένη γνήσια ἐθνικὴ
σπονδυλικὴ στήλη τοῦ μελλοντικοῦ στρατοῦ μας. Δέχονται τὰ σεμνὰ παλληκάρια νὰ
ἀποστρατευθοῦν, ἀλλὰ ἁπαιτοῦν, καὶ μαζί
μ’ αὐτὰ ἀπαιτεῖ ὅλος ὁ ἑλληνικὸς λαός, ν ὰ
καθαριστεῖ πρῶτα τὸ ἔδαφος
ἀπὸ τὸν κίνδυνο τῆς πέμπτης φάλαγγας,
ἀπὸ τὸν κίνδυνο τῆς διχτατορίας καὶ τῆς
πολιτικῆς καὶ πολιτειακῆς ἀνωμαλίας,
Ποῦ τὸ βρῆκαν γραμμένο ὅτι πρέπει να
διατηρήσει ὁ Ζέρβας τοὺς μισοὺς άντρες
του, ὅταν ζητοῦν ἀπὸ τὸν ΕΛΑΣ να διατηρήσει τὸ ἕνα τριακοστὸ ἢ τεσσαρακοστὸ
ἀπὸ τὴ δύναμή τους
Πῶς να ἐξηγήσουμε ὅτι ἐνῶ ὁ πόλεμος
συνεχίζεται στῆν Ἰταλία, ἡ Ὀρεινὴ ταξιαρχία ἦρθε στήν... Ἀθήνα; "01:1 δὲν στάλθηκε κὰν στὴ μαρτυρικὴ Κρήτη ’καὶ στὰ
βασανισμένα Δωδεκάνησα ποὺ είνε ἀπίστευτο ὅτι ἀγκομαχοῡν ἀκόμα κάτω ἀπὸ
χιτλερικὴ μπότεα Καὶ γιὰ ποιὰ «ὅρη» προορίζουν τὰ πραιτωριανα στελέχη καὶ τὰ
παραπλανημένα παιδιὰ τῆς ταξιαρχίας
ποὺ λέγεται «Ὀρεινή»; ”Οχι βέβαια για τὸ
ὅρος Λυκαβηττὸ καὶ τὸ λόφο Σκουζέ.
Ποῦ ἀπόχτησε τὶς πολεμικές του περγαμηνὲς ὁ λεγόμενος Ἱερὸς λόχος,γιὰ να απο-

συμπαθεῖς πρὸς τὶς δυνάμεις τῆς Ἐθν.
Ἀντιστάσεως,
Ἔτσι ἡ Ταξιαρχία τοῦ Ρίμινι, ποὺ μὲ τὴν
παρουσία της στὴν Ἀθήνα δημιούργησε
ἕνα πρόσθετο ἓναυσμα δυσπιστίας, δὲν
μποροῦσε οὔτε ἔπρεπε νὰ ἐξαιρεθῇ ἀπ’ τὴ
διάλυση τῶν ἐνόπλων δυνάμεων ποὺ εἶχαν
_ δημιουργηθῆ κάτω ἀπὸ τὶς ἐκτακτες συνθῆκες τῆς στρατιωτικῆς ὀργανώσεως τοῦ
ἔθνους. Δὲ μποροῦσε καὶ δὲν ἔπρεπε νὰ
διατηρηθῆ ἀφοῦ στὸ ἑξῆς οἱ στρατιωτικὲς
δυνάμεις τῆς χώρας θα βασίζονταν μόνο
στὴ γενικὴ τακτικὴ στρατολογία.
Μέσα στὴν ἀτμόσφαιρα τῆς δυσπιστίας,
μέσα στὴν ὄιπειρη ψυχολογικὴ δυσκολία
ποὺ ὃημιουργοῦσε αὐτὸ καθ’ ἑαυτὸ τὸ ζήτημα τῆς ἀποστράτευσης τῶν ἀνταρτικῶν
' μονάδων, ἧταν ἀφροσύνη καὶ ἐπικίνδυνος
χειρισμὸς ἡ διατή ηση τῆς Ὀρειν. Ταξιαρχίας. Τὸ λιγότερο 1 ταν ἁπόφαση ἀψυχολόγητη ποὺ πρόσθεσε τὴ σταγόνα τοῦ ξεχειλίσματος στὸ ἕτοιμο ποτῆρι τοῦ ἐμφυλίου
πολέμου. Ὁ κ. Παπανδρέου συμφιυνοῦσε
or?) λογικὴ ἀνάγκη νὰ διαλυθοῦν ὅλοι χωρὶς ἑξαίρεση οἱ στρατιωτικοὶ σχηματισμοί
ποὺ εἶχαν δημιουργηθῆ κατὰ τρόπο ἕκτακτο. Συμφωνοῦσε καὶ τὸ δήλωοε πολλές
φορες. Καὶ στδ σχέδιο συμφωνίας με τὴν
Ἀριστερὰ ποὺ μονόγραψε στὶς 22 Νοεμβρίου, ὥρισε ὁ ἴδιος ρητὰ ὅτι θὰ διελύετο

τελέσει βάση ἐθνικοῦ στρατοῦ; Μήπως- στὴ
Λῆμνο, στὴ Σκιάθο καὶ στή Σύρο, ὅπου ὀργίασε σὲ βάρος τοῦ λαοῦ, τὴ στιγμὴ ποὺ
λίγο παραπέρα στα Δωδεκάνησα καὶ στὴν
Κρήτη ὑπαρχουν γερμανοί; ’Ἡ μήπως τραγουδιῦντας τοῦ ἀητοῦ τὸ γιδ καὶ σχίζοντας
τὶς εἰκόνες τοῦ στρατάρχη Στάλιν;
Πῶς να δώσουμε μπέσα στή χωροφυλακὴ καὶ στοὺς σαραντακορωνάδες της,
ποὺ οἱ παπποῦδες, οἱ πατεράδες μας κ’
ἐμεῐς ἐχουμε ὑποστεῖ τὴ φριχτή τους πείρα;“
Γ ιατί νὰ ἐμπιστευτοῦμε στὸ φίλο τοῦ
Στυλιανοῦ· Γονατᾶ ὑπουργὸ κ. Ἀβραὰμ
τὴν ἱερὴ ὑπόθεση τῆς ἐθνικῆς Νέμεοης τῶν
δοσίλογων, ὅταν ἓδωσε λαμπρὲς ἐξετάσεις
συστηματικοῦ τορπιλλισμοῦ τοῦ ζητήμα’ῦῡςὲ ’

Θέλετε να διαλυθεῖ ὁ ΕΛΑΣ στίς 10 Δεκεμβρίου; ea διαλυθεῖ, ἀλλὰ να διαλυθοῦν
καὶ ὅλα τὰ ἐθελοντικὰ σώματα. Ἀπάνω σ’
αὐτὴ τὴ βάση συγκροτήθηκε ἡ ἐθνικὴ κυβέρνηση. Καὶ νὰ δικαστοῦν ραγδαῐα οἱ μεγάλοι δοσίλογοι. Αὐτὴ ῆταν ἡ συμφωνία
μας, αὐτὸ ζητάει ὁ λαός.
"Av, κύριοι ἀντιδραστικοί, δὲν θέλετε να
διαλυθοῦν ὅ λ α τὰ ἐθελοντικὰ σώματα, ἂν
δεν θέλετε νὰ ἀφοπλίσετε τὴ χρεωκοπημενη ἐθνικὰ χωροφυλακή, ἂν δέν θέλετε νὰ
δικαστοῦν ἀμέσως οἱ μεγάλοι δοσίλογοι,
θα πεῖ ὅτι περνᾶτε γιὰ βλάκα τὸν ἐλληνικὸ
λαό. Τοῦ ζητᾱτε τὰ ὅπλα του
γιὰ νὰ τὰ παραδώσετε στοὺς
δ ημίου ς του. Τοῦ ζητᾶτε να μπεῐ μόνος του στο χειροτερο ζυγὸ ἀπ’ ὅσους γνώρισε ποτε,
Ξαίρουμε πὼς ἀπειλεῖτε τὸν ἐλληνικὸ
λαὸ καὶ τὶς ἐθνικὲς του δυνάμεις μὲ ἐμφύλιο πόλεμο τὴ «μοιραία ἡμέρα» τῆς ΙΟης
Δεκεμβρίου, ἴσως καὶ προτήτερα, Ξαίρουμε ὅτι ἑτοιμάζετε μὲ ὅλη τὴ φλόγα τῆς
μαύρης ψυχῆς σας αὐτὸ τὸν ἐμφύλιο πόλεμο. Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς καὶ οἱ ἐθνικές του
ὀργανώσεις σᾶς περιμένουν ἤρεμα, μὲ τὴν
ἠρεμία τῆς σιγουριᾱς καὶτῆς δύναμης.
Ἰδοὺ ἡ Ρόδος ἰδοὺ καὶ τὸ πήδημαί

Καὶ θὰ ἔχετε ἀκεραιη τὴν εὐθύνη ἀπέναντι τοῦ ἔθνους καὶ τῆς ἱστορίας του.

οὐσιαστικὰ καὶ ή Ὀρ. Ταξιαρχία μὲ τη χορήγηση ἀορίστου ἀδείας στοὺς ἄνδρες της,
KL’ ἄλλα ὑπεύθυνα μέλη τῆς κυβερνήσεως,
φίλοι τοῦ κ. Παπανδρέου, δήλωναν ἐπίσης
τότε ὅτι θὰ διαλυθοῦν ὅλες οἱ ἓνοπλες δυνάμεις ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ, διὰ νὰ
δημιουργηθῆ ἐθνικὸς δημοκρατικὸς στρατός.

Δυστυχιῖ)ς, Ô κ. Παπανδρέου μετέβαλε
τὴν συμφωνία γιατί, ὅπως ἐξήγησε δῖδιος
πολλὲς φορές, ἡ βρεταννικὴ κυβέρνηση
(εἰδικώτερα ἡ «ἐπιθυμία τοῦ κ. Τσῶρτσιλ») καὶ ἡ ἀπόφαση τῶν ἐδῶ βρεταννικῶν στρατιωτικῶν Ἀρχῶν δέν ἐπέτρεψαν
τὴν διάλυση τῆς Ταξιαρχίας. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ συμφωνία αὐτή, ποὺ περιεῖχε μία
γενικώτερη ἐκκαθάριση τῶν ζητημάτων
ποὺ χώριζαν τὸν κ. Παπανδρέου τὸ τὴν
Ἀρία-ιερὰ καὶ ποὺ ἂν ρυθμίζονταν ἐγκαιρα θὰ ἐλαφρυνοιν ἴσως τὴν βαρύτατη
ἀτμόσφαιρα τῆς δυσπιστίας ποὺ μᾶς ἐπνιγε, δὲν πρόφτασε νὰ ὑπογραφὴ ἀπ’ τὴν
Ἀριστερά. Εἶνε γνωστὸ τί παρενεβλήθη,
κάτι ποὺ ἔπληξε ὁριστικὰ τὴ συνεννόηση
ποὺ με τρομερὸ κόπο προσπαθούσαμε να
ἐπιτύχουμε;

Εἶχε συμφωνηθῆ μὲ τὸν πρωθυπουργό.
ὅτι οἱ πρῶτοι διοικητὲς τῶν ἀνωτέρων μο-

νάὁων τῆς ὲθνοηυλ(ικι“];, 1-1 ἀνώτεροι ἀξιωματικοί. 00 ὡρίζοντό ὕστερα ἀπὸ κοινὴ
ἐκλογὴ τοῦ ὑπουργείοι· nïw Στρατιιιιτικιῖιν
καὶ της “Αριστεράς καὶ ότι οἱ ἀξιωματικοὶ
τῆς ὲθνοηυλακης που H“ ἀποτελοῦσαν τά
στελέχη της 7.1008(1); που εἶχε κληθή για
τὴν 1 Δεκεμβρίου, Ηά ἐγκρίνονταν ἀπ’ τοὺς
διοιᾏητὲς αὐτοὺς κι’ ἕτσι 00 ἦσαν της κοινής ὲμῑτιοτοσύνης του δημοκρατικιώ 7.0—
σμου 7.01~ της Ἀριστεράς. Αυτὲς οἱ προη υλαξεις εῐχαν ουμιμιινηθη ἐπειοη ὁὲν εἶχε
γίνει ἡ ἐκκαυιίριση τοῦ Στρατοῡ. που ήταν
προγραμματικὸς 07.0710; της Κιιβερκήσειιις.

Ἀλλὰ ξαηνικα. ἐνιῖ) ὁὲν εἶχαν ὁρισθὴ
κᾶν ὅλοι οἱ 1-1 ὸισικητὲς καὶ ὁὲν εἶχε ἐγκριθῇ κανένιις κατάλογος των πρώτων
οτελεχων. κυκλοηόρησε ἓντυπος διαταγη
τοῦ ὑπουργ. Στρατιιιηικών ποὺ ὠνόμαζε
καὶ τοποθετοῦσε κιόλας πάνω ἀπὸ 250
ἀξιωματικοὺς για τοὺς ὁποίους κανὲνας
ὁὲν εἶχε ἐρωτηθη. Ρωτήθηκε ὁ ὑφυπουργὸς
τῶν Στριιτιιιιτικιῦν καὶ ἀρνήθηκε τὴν πατρότητα τῆς ὸιαταγής που εἶχε τὴν ὑπογριι η του. Ρωτήθηκε ô γεν. ὃιευθυντὴς τοῦ
ὑπουργείσυ. ρωτήθηκε ὁ προοωπαρχης,
κανὲνας ὁὲν ἢξερε πως βγῆκε ἡ ὃιαταγή.
Mùç εἶπαν μάλιστα ὅτι καὶ τὸ Γεν. Ἐπιτελεῖο ποὺ ριιιτήθηζκε, δήλωσε ἐπίσης ἄγνοια.
Τί λοιπὸν εἶχε συμβῆῑ Ὑπῆρχαν πίσω ἀπ’
τὴν κυβέρνηση καὶ τὸ ὑπουργεῖο Στρατι(onme δυνάμεις ποὺ ἓπαιρναν 7.1‘ ἐκτελοῦσαν πρωτοβουλίες ἀντίθετες ἀπ’ τὴν
κυβερνητικὴ γραμμή;
Ὁ 7.. Λαμπριανίὸης παραιτήθηκε κατόπιν τοῦ σκανδάλου. Διορίοθηκε {1011.10119γος τῶν Στρατιιι)τικιῖ)ν ὁ 7.. Σαρηγιαννης,
στρατιωτικὸς τῆς ὲιιπιοτοοὺνης τῆς Ἀριστερᾶς, αρχισε μια ἐργασία διορθώσεως
τοῦ κακοῦ ποὺ εἶχε γίνει, ἀλλ’ ἡ καχυποψία εἶχε πια ριζώσει, ἡ ὸυσῑτιστία φαινόταν οικαιολογημὲνη ἀῑῐΑ τὰ πράγματα, ἡ
ατμόοιῑαιρα χειροτὲρευσε ἀκόμα πιὸ πολύ.
‘ :s: =1:

Μὲσα σὲ τὲτοιες συνθῆκες ἐντάσεως 7.1‘
ὲνιῖ) οἱ Φιλελεύθεροι καὶ οἱ Ααϊκοὶ δὲν δὲχονταν κᾶν τὸν διορισμὸ τοῦ 7.. Σαρηγιάννη ῶς ὑφυπουργοῦ τῶν Στρατιωτικῶν

- ὑηῑυπουργοῠ μὲ περιωριομὲνα δικαιώματα, γιατῑ ὅλες οἱ ονομασίες ποὺ 00 ἔκαμνε
ἔπρεπενὰὕπογραφονται κι“ἀπ’ τὸν ὑπουρργὸ των Στρατιιητικιῦν καὶ πρωθυπουργὸ καταβαλαμε μιὰ τελευταία σύγκρουση.
Λαβαίνοντας ὑπ’ ὅψη τὴν ἐπιθυμία τοῦ
πρωθυπουργοῡ νὰ ἀνταποκριθῆ, ὅπως
ἓλεγε, οτὴν απαίτηση τοῦ κ. Τσωρτοιλ καὶ
τοῦ 7.. Σκόμπυ για τὴ οιατήρηοη τῆς Ὀρ.
Ταξιαρχίας — μιὰ απαίτηση που δὲ βρίσκαμε να ἓχευκανένα, μα ἀπσλύτιι)ς κανὲνα
λσγικο ἢ ’πολιτικὸ ἔρεισμα —- σοιρισθήκαμε
μια λύση ποὺ μποροῡσε να ἀπομακρύνη τὶς
ὑποψίες καὶ να δωοη μια διέξοδο, μέχρις
ὅτου ἀρχίση να σχηματίζεται, μὲ τὶς ἀπαραίτητες ὸημοκρατικὲς ἐγγυήσεις. ὁ τακτικός μας στρατός.
“Υποβάλαμε, ὁ συναγ. Ζέβγος, ό T0191—
μῶκος 7.1‘ ἐγώ. στὸν 7.. Π απανὸρέου, συνεννσημένοι καὶ μὲ τον 7.. Σαρηγιαννη,· ἕνα
σχέὃιο δημιουργίας ἑνὸς μικτοῠ στρατιωτικοῦ τμήματος ποὺ 0‘ ἀπαρτίζετο ἀπὸ
τὴν ὑφισταμένη τότε Ὀρ. Ταξιαρχία, τὸν
'IEQÔ Λόχο, ἕνα τμῆμα τοῦ ΕΔΕΣ καὶ μιὰ
ταξιαρχία τοῦ ΕΛΑΣ, ποὺ συμφωνήθηκε·
νά ἔχη ὃύναμη καὶ ὁπλιομὸ ἴσα μὲ τὸ σύνολο ὅλων τῶν ἄλλων δυνάμεων ποὺ θα διατηροῦνταν. Τὸ τμῆμα αὐτὸ, ποὺ θα ἦταν
κατι σὰν μεραρχία, Où εἶχε, ὅπως ἐπίσης
συμφωνήσαμε, ἑνιαία Διοίκηση. Ἀναφέρθηκαν μάλιστα καὶ ὀνόματα ὑποιιιηφίων
μεραρχωνΔ
Τὴ μικτότητα τοῦ τμήματος, ἡ ὁποία 00
ἔπρεπε να νοηθῆ κατ’ ἀνδρα, ὁὲν τὴν δὲ70117.8 ô 7.. Παπανὸρέσυ, ἀλλά στὴν ὲνοτητα τοῦ τμήματος καὶ στὴν ἓνιαία Διοίκηση συμφωνήσαμε. Καὶ ὁ λόγος ποὺ ἡ
ἀριστξρὴ ήγεσία ζητσῠσε τότε τὴν ἑνότητα
αὐτη ἠταν για νά ὃιαλυθῆ ô φόβος ὅτι καὶ
ἀν ἀκόμα ὸιατηρηθῆ μιὰ ταξιαρχία τοῦ
ΕΛΑΣ, ἦταν ὃυνατό, ἀν ἦταν ἀνεξαρτητη,
αὐτή να στελνόταν στα σύνορα, ἑνιῖ) ἡ Ταξιαρχία καὶ ὁ Ἱερὸς Λόχος, σχηματισμοὶ
τῆς ὲμπιστοσύνης τῆς Δεξιᾱς, θα διατηροῦνταν στὴν πρωτεύουσα καὶ θα 117109013σαν να χρησιμοποιηθοῡν σὲ μιᾲ στιγμή, για
σκοποὺς ἐναντίον τῆς Ἀριστερᾶς. Ἠ ἐνότητα τοῦ τμήματος καὶ ἡ ἑνιαία Διοίκηση
ἠταν μιὰ ἐγγύηοη ἐναντίον τὲτιων φόβων.

Δύο-τυχῶς ὁ 7.. Παπανδρὲου, ἐνιῖ) συμ-

(ιῑωνήσαμε στίς βάσεις αὐτὲς, ὃημοσίευσε
την ἄλλη μὲρα ἐντελῶς ἀλλοιωτικο τὸ μέρος αὐτὸ τοῦ οχεοίου μας, ἓτσι που ἐματαιώνετο ό σκοπός του. Ἐγκατὲλειψε δηλ.
τὴν ἑνότητα καὶ τὴν ἰδέα κᾶν τοῦ τμήματος
ἑθνικοῡ στρατοῦ καὶ προὲβλεψε μόνο ὅτι
«ἐκτός της Ὀρ. Ταξιαρχίας καὶ τοῦ Ἱεροῦ
Λόχου, 00 σχηματισθοῡν ἐπίσης ἐκ τῶν δυνάμεων τής Ἐθν. wAvno'rdcoam; μία ταξιαρχία του ΕΛΑΣ καὶ ἀνάλογος μονὰς τοῦ
ΕΔΕΣ», Γ11 ὸιατύῑῐωση αὐτὴ ήταν ἐντελῶς
ἄλλο πρᾶγμα, τόσο γιατῑ οἱ ὸιατηρούμενες
δυνάμεις 00 ἦσαν ἀσύνὸετες μεταξύ τους,
ὥσο καὶ διότι «ἀνάλογος μονὰς» τοὺ ΕΔ ΕΣ
μῖιοροῦσε να σημαίνη «ταξιαρχία τοῦ
ΕΔΕΣ». πράγμα ποὺ ποτὲ ὸὲν εἴχαμε δεχΗη.
Τὸ ξέσπαομα της ὃυσπιστίας ἀπ’ τὴν
πλευρὰ της ἀριοτεράς ἦταν δικαιολογημὲνο καὶ εὐεξήγητο. Ἑν τούτοις ἐμᾶς τουλαχιστο ὁὲν μᾶς παρὲσυρε. Ἐπιμείναμε
ἀκόμα στὴ συνεννόηση. Ζητήσαμε an" τὸν
u. Παπανὸρὲου νά ἐπανέλθη στο ἀρχικὸ
σχὲοιό μας που εἶχε σιιμιι ιι)νηί-)η, ἀλλ’ ἐν τω
μεταξὺ τὸ KKE. ζητώνας μιά ριζικιὶπερη
λύση, ξαναγίιρισε σ’ ἐκεῖνο που καὶ ό 7..
Παπανὸρὲου θεωροῦσε λογικό, ἀλλ’ ἀδύνατο ἐπειδὴ ὁὲν τὸ ἐπέτρεπαν οῖ ’Ὰγγλοι —
στὴν [béa της αποστρατεύσειι)ς τῆς “Ορ.
Ταξιαρχίας καὶ τοῦ Ἱεροῦ Λόχου, μαζὶ μὲ
τὴν ἀποστρατευση των ἀνταρτικιῖ)ν ὁμάὃων. Ὁ 7.. Παπανὸρέου, στο σχέὸιο αὐτὸ
που τοῦ ἀνέπτυξε ô συναγ. Σιάντος ὁὲν αντὲταξε παρὰ μόνο τὴν ἂρνηση των ’Άγγλων
καὶ τὴν ἀδυναμία του νά μεταβάλη τὶς
ἀντιλήψεις των.

Ἀπ’ τὴν ὥρα ἐκείνη τὸ ἀδιέξοδο ἦταν
συμπληρωψὲιό καὶ ἡ θύελλα εἶχε πλησιασει. Ἡ Δεξια nis‘Çe τὸν κ. Παπανὸρέου ν’
ἀρχίση ἡ σύγκρουση, “Αὸημονοῡοε ποὺ ὃὲν
ἄρχιζε. Kl' ὁ 7.. Παπανὸρέου, ἀντὶ νὰ δεχθῆ 7.0‘1 να ἐπιβαλη 0‘ ὅλους τὶς λύσεις ποὺ
κι’ ὁ ἴδιος θεωροῠσε λογικὲς - ἀν μιλοῡσε
μὲ εἰλικρίνεια — ἀντὶ να παραιτηθῆ ὲν
ἀνάγκη, ἓγινε όργανο τῆς δεξιᾶς m” ἔφθασε
γρήγορα για τὸ χατῆρι της, στὴν αἱματηρὴ
σύρραξη-

Ὁ ἀφοπλισμὸς
τοῦ Ζου Συντάγματος
Ti] νύχτα τῆς 3 ης πρὸς 4η Δεκέμβρη τοῦ 1944 ὁιαὸραματίστηκε στὰ περίχωρα
τῆς Ἀθήνας, Urô Ψυχικό, ἕνα ἀπὸ τὰ βαρυσὴμαντα γεγονότα ποὺ σημαὸέ(pave καταλιιτικά τὴν ἔκβαση τῆς Μάχης τῆς Ἀθήνας. Ἀγγλικὲς δυνάμεις
Ιιιηχανοκίνητων καὶ ἁρμάτων αἰχμαλωτίσανε καὶ ἀφοπλίσανε ὁλόκληρο τὸ 20
Σύνταγμα τῆς 2ης Μεραρχίας τοῦ ταχτικοῦ ΕΛΑΣ, ποὺ εἶχε φτάσει τὸ ἴὸιο
ἐκεῖνο βράὸυ. Πῶς ἔγινε αὐτά·
Mè ὸιατάγη της K.E. τοῦ ΕΛΑΣ ποὺ
μόλις πρόσιςατα, στῑς 1/12/44, εἶχε ἀνασυγκροτηθεῐ, τὸ 20 Σύνταγμα, μὲ ὸύναμη
800 - 1.000 ἀντρῶν. εἶχε ξεκινήσει τὴν
ι’ὃια μὲρα πεζοποριίιντας ἀπὸ τὴ Θήβα
καὶ ἔτι τασε στό Ψυχικὸ τὶς βραὸινὲς (ὖρες
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της 3ης τοῦ Δεκέμβρη. Στρατιωτικὸς Διοικητὴς τοῦ Συντάγματος ἢτανε ô μόνιμος Ταγματάρχης Μιχάλης Παπαξήοης
καὶ καπετανιος ὁίΝικηφόρος (Δημ. Δημητρίου), ὁ ὁποῖος ὅμως μὲ ἐντολὴ τῆς
μεραρχίας, ὅπως ’ὑποστήριξελ ἀργότερας A

Σχέδιστὸρ Ν. ΑΚὲιιοιτςιινιὲι ,

T ἶΑΓᾹ-ι-ᾼν.ταπ...,-,;ςι.>.τι

ἀπομακρύνί-)ηκε τὴ μοιραία νύχτα ἀπὸ 10
Σύνταγμά του για τήν ἐκτελεση καποιας
άσχετης μ’ αὐτὸ ἀποστολῆς. K1 ἓτσι, ὁὲν
βρεθηκε στη (νΙέση του ὅταν ἓγινε 0 (11110—
πλισμὸς τῆς μονάὸας του, "01(1v οἱ 61V—
τάρτες ([’τάσανε κατάκοποι καὶ ἱδρωμενοι
στὴ ψιλοΗεη, 0 ΔΙτης τοῦ Συντάγματος
πήρε ἐπαᾳη με τὴν τοπικὴ ὀργάνωοη τοῦ
EAM.:101‘1 εἶχε εῖὸοποιηθεῐ για την ἄφιξή
τους καὶ εἶχε ([οοντίσει μάλιστα V61 ὑπάρχει ἓτοιμο συσσίτιο για τοὺς (“n/195;. Στὴ
συνάντηση αὐτή, 0 ὑπεύθυνος τοῦ τοπικοῦ EAM ἐπεσήμανε στον [Ιαπαζήση ὅτι
είχανε παρατηρηθεῐ ὕποπτες κινήσεις 61V—
γλικιῖΝ (ὔιιιρακαηιενιην στὴν περιοχή,
ποάγμα άλλου που εἷχανε ὸιαπιστ(ἷ)σει
καὶ οἱ αξιιιιματικοί τοῦ Συντάγματος
κατὰ τὴν πορεία τους 7190; τὴν “Α(-)ήνα.
Ὁ ΙΙαπαζήσης ὅμως ὁὲν ἒὸι.ι)σε ἰδίαίτερη
σημασία 010 γεγονὸς καὶ μετὰ 10 συσσίτιο ἔστειλε τοὺς άντοες του V61 (διανυκτερευσουνε σε κάποιο άνοιχτὸ χώρο 1'] καὶ
11161 μεγάλη μάντοα ποὺ ὑπῆρχε στην
περιοχή, λίγο πρὶν απὸ τα χτίοια του
Ἀμερικάνικου Κολλεγιου. Δὲν ἔχει 01811—
κρινιστεῖ μέχρι σήμερα, 6‘1V είχανε παρθεῑ
μέτρα ἀσφαλείας καὶ ποιά, ἐκεῖνο πάντα
ποὺ φαίνεται 10 7110 πιθανὰ εἶναι ὅτι 10
πρόβλημα αὐτὸ ὁὲν εἶχε αντιμετυ)πιστεῖ

ί σωστά. Διαιγορετικά ὁὲν μπορεῖ να ἐξηγηθεῖ 10 γεγονὸς ὅτι τὶς 71911118; 7191110113;
11198; τῆς 41]; Δεκεμβρίου, 01 5111111918;
τοῦ Συντάγματος ξυπνήσανε ἀπ’ τὰ ἐκ·
τυφλιιπικα (ριῖιτα τῶν προβολειιηι ἁγγλικῶν μηχανοκινήτυηι καὶ τανκς που τους
είχανε κυκλώσει 61:16) παντου. Ὲνιῖ) δυνάμεις με ποοτεταμενα ὅπλα τοὺς ζητουσανε νὰ παραδοθοῡνε.

· Λογικὰ Ô A/11‘]; τοῦ Συντάγματος, καί
κυρίως οἱ άντάρτες, θα ἔπρεπε V61 ἀντι-

δράσουνε ὃυναμικὰ καί, ἔστω μὲιμεγαλες
απιίιλειες, V61 δώσουνε μάχη για να διασπάσουνε τὸν ἀγγλικὸ κλοιὸ καὶ V61 δια(ιιύγουνε 7190; τὴν Πάρνηθα, Κάτι τετοιο
(161 μποοοῡσε ἐξ άλλου νατό περιμένει
κανεὶς ἀπ’ τοὺς ἐμπειροπολεμους καὶ
οκληοοτράχηλους ἐκείνους αντάρτες,
Ἀντ” αὑτοῦ Ô Παπαζήοης άρχισε 01(1—
ποαγματευσεις μὲ τὸν επικεᾳαλῆς τοῦ
αγγλικοῦ τμήματος. ποὺ βαστάξανε ὣς τα
ξημεοιῖηιτα. για V61 καταλήξουνε στὴν
παράξενη εκείνη συμφωνία βάσει τῆς
ὁποίας οἰ μὲν αξιιιιματικοῑ καὶ καπετάνιοι μεχρι καὶ κλιμάκιο ὁμάὸας μείνανε
αἰχμάλ(ι)τοι τῶν ’Άγγλων καί 118111115991]—
κανε 010 (“18900901110 τοῦ Χασανιοῡ ~ 10
σημεοτνὸ Ἑλληνικὸ - ενιῖ) οῖ αντάρτες
παοαόιίισανε τὸν ὁπλισμό τους καὶ 61115(ὶήκανε ἐλεύθεροι 010 Κακοσάλεσμ ὅπου
τοὺς μεταφερανε αγγλικα καμιόνια. Στὴ
συνέχεια βέβαια οἱ ἀντάρτες αὐτοί, α([()ῠ
ανασυγκοοτηθήκανε σὲ νεα μοναὸα. λάβανε άξια μέρος 011] Μάχη τῆς Ἀθήνας.
"AV ὅμως 0 (1111071110110; 101'1 201,1 Συντάγματος θέτει 11161 σειοα ἀπὸ ἀναπάντητα μέχρι, σήμερα ἐρωτήματα, οῖ συνεπειὲς του ὑπήρξανε κυριολεκτικα καταστροφικὲς για τὴν ἓκβαση της Μάχης 11];
Ἀθήνας. Γιατί ὃὲν ἀπουσίασε μόνο ἕνα
συγκροτημὲνο καὶ ἐμπειροπόλεμο τμῆμα,
καὶ μάλιστα στὴν 7110 119101111], στὴν ἁρχικὴ (ράση τῆς μάχης, ἀλλὰ στάθηκε
ἀφορμὴ νὰ μὴ φτάσει καὶ 11161 ἀκόμη ἀξιόμαχη μονάδα τοῦ τακτικοῦ ΕΛΑΣ ενκαίρως οτὴν Ἀθήνα, καὶ τοῦτο λόγω τῆς
ἄγνοιας καὶ τῆς σύγχυσης ποὺ δημιουργήθηκε στὶς τάξεις του ἀπὸ τὸν (1111071111—
0110 τοῦ 2ου Συνταγματος. “H ὁμάὸα αῦτή, ἤτανε ἕνα τάγμα τοῦ 42011 Συντάγματος, μὲ αὐξημὲνη μάλιστα ὃύναμη πυρός,

ποὺ,ἤτανε ἓτοιμο νὰ ξεκινήσει ἀπ’ τὴ Λιβαὸια για τήν ·Ἀθήνα, τὴ νύχτα τῆς 4ης
Δεκεμβρίου.
T61 δύο ὅμως αὐτὰ τμήματα. δηλαδὴ τὸ
2ο Σύνταγμα καὶ τὸ Τὰγμα τοῦ 42ου Συντάγματσς, επρόκειτο, κατὰ τὸ σχέτὸιο ἐπιχειρήσεων ποὺ εἶχε εκπονηίδεῐ, V61 κάνουνε την ἐπιθετικη ἐνέργεια ἐναντίον
τῶν στρατ(ί)ν(ι)ν Γουὸί. ὅπου ήτανε συγκεντρωμένοι ἡ Ὀρεινὴ Ταξιαρχία, τὰ
Tan/1111101 Εὐζώνων, ὅλοι οἱ ἄνδρες τῆς
Εῐὸικής Ἀσφάλειας καὶ 161 τμήματα 111w
Ταγμάτων “Ασ(ραλείας ποὺ εἴχανε μετα(1189011 ἀπ’ τὴν Πελοπόννησο, μὲ ἐπικεφαλῆς τον διοικητή τους Συνταγματαρχη
Δ, Παπαὸόγκιι)να. M161 τετοια ὅμως επιχείρηση, που ἤτανε σχεδὸν βεβαιο ὅτι H61
εἶχε επιτυχημενο ἀποτέλεσμα, (11‘1 ἐξουδετεριιινε τὰ τμήματα ἐκεῖνα, ποὺ ἡ συμμετοχή τους βάρυνε στήν ἐξελιξη τῆς Μάχης
της Ἀθήνας. ἒτσι 3101“ ἡ ἓκβασή της (161
’τανε ἀσφαλῶς διαφοοετική,

‘H αἰχμαλωσία καί ô άφοπλισμὸς τοῦ
2ου Συντὰγματος ἀποτελεσε καὶ ἀποτελεῖ
ἀκόμα ἕνα άπὸ 161 7110 άμήιιλεγόμενα
ἐπεισόὸια της Μάχης τῆς “Αθήνας, καὶ
παρὰ 161 πολλὰ σχετικα ὸημοσιείιματα,
ἐπιστολές, ὃιευκοινίσεις, ὸιαψευσεις καὶ
ἁντιὸιαψεύσεις. ἐξακολουθεῖ V61 περιβάλλεται (1710 πολλὰ ερυ)τηματικά·.

Τό «ANTI» ίΙά ὁημοσίειέ εὐχαρίστως κάθε ἕντιμη, καλόπιστη καὶ κυρίως τεκμηριωῐιιέιυ] (ιχετικὴ ἄποψη καὶ
γνώμη, καῖ παρακαλεῖ ὅποιον ,ιιπορεῖ
’νά συμβάλει ἔστω) καῖ μὲ λεπτομέρειτς
στὴ ὁιευκρίιξιση τοῦ θέιιατος, να μᾶς
γράψει.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΣΤΑΝιΗ
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ἐπαναστατικὴ
παρα -τεχνη

Συζητοῡν ô ’Ἄδωνις Κύρου καὶ ô Δημήτρης Παναγιωτᾶτος
Μὲ τὸν ὅρο παρα-τέχνη οἱ συνομιλητὲς στὴ
σύζήτηση πού ἀκολουθεῖ ὑπονοοῦν τὴν τέχνη
για τῖς μάζες.· τὰ κόμικς, τὸ φωτορομάντσο, τὰ
πόστερ, τὴν ποπ μουσική, τῖς ταινίες βίας, τὶς
ταινίες πορνό, τὸ ἀστυνομικὰ μυθιστόρημα.
(Tà παραδείγματα εἶναι ἑνὸεικτικά, ὄχι περιοριστικά).
Tà ἀπόσπασμα ποὺ ἁκολουθεῑέχει παρθεῖ
ἀπὸ τὶς ὁύο σειρὲς συζητήσεων ποὺ ἔγιναν στὸ
Παρίσι (Μάρτιος - Ἰούνιος 1975) καὶ ποὺ πρόκειται να κυκλοφορήσουν σύντομα σὲ βιβλίο
ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Πλειάς». .
Z’ αὐτό ἐξετάζεται ἡ στάση τῶν συντηρητικῶν Ἑλλήνων διανοουμένων ἀπέναντι στὴν
παρα-τέχνη καὶ ἀναλύονται οἱ λόγοι ποὺ τοὺς
ἀναγκάζουν νὰ παίρνουν τὴ στάση αὐτή· ὁ σωβινισμός, ἡ σοβαροφάνεια καὶ ἡ ἀντιλαικότητά
τους.
K: Ἐπειδὴ ἡ Ἑλλάδα ἀναγκάστηκε νὰ κλειστεῖ γιὰ αἰῶνες στὸν
ἑαυτό της, γιὰ νὰ κρατήσει τὴν ἐλευθερία της, ἡ ἀνάγκη αὐτὴ
ἔφερε μερικὰ πολὺ κακὰ ἀποτελέσματα -μαζί, ἐννοεῖται, μὲ τὸ
καταπληκτικὸ τῆς ἐλευθερίας. Ἕνα ἀπ’ αὐτὰ τὰ ἀποτελέσματα
εἶναι κι ἕνας ὁρισμὲνος σωβινισμός, τοῦ στὺλ «ὄπι δὲν εἷναι
λίγο πολὺ ἑλληνικο, πρέπει νὰ πετιεται καὶ εἰναι, κατ’ ἀρχήν,
κακό». ”Ολοι μας -τὸ θυμόμαστε αὐτό-, κι ὲσὺ κι ἐγώ, ποὺ
“ εἴμαστε ἀπὸ διαφορετικὴ γενιά, ὑποστήκαμε ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ
σχολείου καὶ μὲ χιλιάδες παραλλαγὲς τὸ χαὸὲι «εἴμαστε οἰ ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων ἡμῶν προγόνων...» Δὲν τὸ ἀνέχομαι πιὰ
αὐτὸ -δὲν τὸ ἀνεχτηκα ποτὲ- καὶ στὸ κάτω κάτω... εἷμαι ἀπόγονος ὁλόκληρου τοῦ κόσμουῑ
n: Αὐτὸς ἀκριβῶς ὁ σωβινισμὸς ἐξηγεῐ, μέχρις ἕνα σημεῖο, γιατί
οἱ συντηρητικοὶ Ἕλληνες διανοούμενοι ἀπορρίπτουν τὴν
παρα-τέχνη. Τὴν ἁπορρίπτουν σὰν μὴ ἑλληνική. Εἶναι ἀηδιαστικὸ νὰ μιλάει κανεὶς γιὰ σωβινισμὸ σήμερα κι εἷμαι βέβαιος
πὼς μερικοὶ ὅλο καὶ Θ’ ἀναρωτιοῦνταιῑ «Μὰ ὑπάρχει ἀκόμα
αὐτὸ τὸ εἴδος; Ύπάρχουν ἀκόμα διανοούμενοι τυφλοὶ σωβινιστές;» “Av ὑπάρχουν; Μόνο δυο-τρεῖς πανηγυρικοὺς τῶν ἀκαδημαϊκῶν μας ἂν τύχει ν’ ἀκούσουν ὅσοι δυσπιστοῦν, πάει, πεί· .
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στηκαν γιόι καλά. Τρώγοντας ὅμως ἔρχεται ἡ ὅρεξη. Μέχρι τώρα
οἱ σοῦπερ Ἕλληνες καὶ σοῦπερ διανοούμενοί μας ὑπεράσπιζαν
τὸ «ἑλληνικὸν ἰδεῶδες» ἀπὸ τοὺς κινδύνους τοῦ ἱστορικοῦ ὑλισμοῦ, τῆς ἀθεῑας, τοῦ μηδενισμοῠ καὶ ἄλλων «κακῶν σειρήνων»
τοῦ Βορρᾶ καὶ τῆς Ἀνατολῆς. Στάνταρ κίνδυνοι αὐτοί. Χρόνια
καὶ χρόνια τὸ ἴδιο τροπάρι,.. Νά ὅμως ποὺ οἱ ἀξιοσὲβαστοι
αὐτοὶ κύριοι ἄρχισαν τώρα νὰ καταδικάζουν καὶ τὴν παρατέχνη μὲ τὴν ἴδια δικαιολογία. Σ’ ἕνα ἀπὸ τὰ ἐλάχιστα ἑλληνικὰ
ὄιρθρα1 γιὰ τὰ κόμικς -ἴσως τὸ μοναδικό; — ὁ κύριος A. Βουγιούκας Θεωρεῖ τὰ κόμικς ἐπικίνδυνα γιὰ τὴ νεολαία ἐπειδὴ,
μεταξὺ ἄλλων, εἶναι καὶ «ξενόφερτα». Φόβος καὶ τρόμος, λοιπόν, μήπως τὰ ἑλληνόπουλα, τὰ παιδιά μας, rd καλύτερα τοῦ
κόσμου, χάσουν τὴν ὲλληνική τους συνείδηση μὲ τετοιες «ξενόφερτες» ἱστορίεςέ

K: Ἐδῶ ἔχω νὰ πῶ κάτι ποὺ νομίζω πὼς εἶναι πολὺ σημαντικό. "Orr, ἐκτὸς ἀπὸ τυ λοὶ σωβινιστὲς, ὅλοι αὐτοὶ οἰ καθωσπρὲπει διανοούμενοι εἶναι καὶ ἐντελῶς ἀδιάβαστοι καὶ ὄισχε- ’
τοι μὲ ὅσα γράφουν. Γ ιατὶ ἀντὶ vd ὲξαγριώνονται μέσα στὸ γυράλινο πύργο τους, καλύτερα θὰ ἓκαναν νὰ καθαρίσουν τὰ τζάμια rov,‘ γιὰ νὰ μπορεσουν νὰ δοῦνε λιγάκι τί συμβαίνει ἀπ’
ἔξω. Καὶ vd καταλάβουν ὅτι πολλὰ ἀπὸ τὰ εἴδη τῆς παρατέχνης ποὺ θάβουν συστηματικά, ἔχουν τὴ βάση τους στὴν Ἑλλάδα. Διάβασε ὁ κύριος Βουγιούκας κανὲνα βιβλίο γιὰ τὰ κό- ’ ’
μικς πρὶν γράψει τὸ ὄιρθρο ton; Γιατὶ ἂν διάβαζε τὸ βιβλίο τοῦ Ï
BLANCHARD2 γιὰ τὴν ἱστορία τῶν κόμικς ἀπὸ τοὺς προϊστορέἔὲῗῗσξὲόῖἓυὶἕῖξὲἑῖἓμῖρΐοῖῗ ’ἔξιθαέἕέ ὅῖἑζὰέἒιμᾏῖῗ "Æ;
ÎtaQaŒÔGSLÇÇTŒV àyystcçov räç ἀρχοῗίὲς ‘ÊMâôçag, ,καθόἱς καὶ
στὰ μωσαϊκὰ καὶ rd ψηφιδωτὰ-τῶν βυζαντινῶν ἐκκλησιῶν. Καὶ
θὰ πρέπει κάποτε νὰ μάθουν καὶ οἱ ἄλλοι πολυδιαβασμένοι

διανοούμενοί μας ὅτι καὶ τὸ ἀστυνομικὸ μυθιστόρημα ἔχει τὶς ,
ρίζες του στὴν ἀρχαία Ἐλλάδα, ἀφοῦ τὸ πρῶτο ἀστυνομικὸ i
μυθιστόρημα ἧταν, κατὰ κάποιο τρόπο, ὁ «Οἰδίπους Τύραν- ’

Οἱ συζητητὲς
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ; ’Ἕλληνας σκηνοθέτης καὶ κριτικὸς τοῦ κινη- ι .,
ματογράφου ποὺ ἀπὸ χρόνια βρΙσκεται ἑγκατεστημένος στὸ ἶ ,, 1‘
Zgrgfl. Στὴν Ἑλλάδα εἶναι γνωστὸς ἀπὸ τὸ φίλμ «Τὸ μπλόκο» ς Α
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ; Σκηνοθέτης καὶ κριτικὸς τοὺ κι- χ
νηματογράφου. Σπούδασε κινηματογράφο στὸ Πανεπιεπή- ῃ, --ς
μιο Pans Vlll — Vincennes. - , - ”
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νος», ποὺ εἷναι ἡ ἔρευνα γύρω ἀπὸ μιὰ δολοφονία. Καὶ ὅτι ἡ
φανταστικὴ λογοτεχνία ποὺ περιφρονοῡν, εἶναι ἡ «Ὀδύσσεια»
τοῦ (Ομῆρου. "Av δὲν τὸ καταλάβουν αὐτό, μουντζώνσυν τὸν
“Ὀμηρο. Καὶ δικαίωμα τους νὰ τὸν μουντζώνουν, ἀλλὰ τουλάχιστον ἀς τὸ λένε καθαρά. Ἐγὼ δὲν τὸν μουντζώνω τὸν “Ομηρο
καὶ διαβάζω την «Ὀδύσσεια» σαν φανταστικὸ μυθιστόρημα.
l'l: Μὰ καὶ μόνον δ σωβινισμὸς τῶν κυρίων αὐτῶν εἶναι ἀρκετὸς για να δικαιολογήσει τὴν ἀγνοιά τους. Σωβινισμὸς ἴσον
ὄιγνοια. ’Ἀγνοια καὶ τῶν ὅσων δέχεσαι καὶ τῶν ὅσων ἀπορρίπτεις στὸ ὄνομα μιᾶς ἀμφισβητουμένης «ελληνικότητας». Ἀπὸ
τὴ μιά, ἀπορρίπτεις τυφλὰ ὅ,τι δὲν σοῦ φαίνεται έλληνικὸ - πῶς
λοιπὸν να τὸ δεῖς καὶ να τὸ γνωρίσεις ἀφοῦ τὸ ἀπορρίπτεις
προκαταβολικά; Κι ἀπὸ τὴν ἀλλη, δέχεσαι τυφλὰ ό,τι εἷναι έλληνικό, ό,τι μπαίνει μέσα στα πλαίσια τῆς έλληνικῆς παράδοσης,
ποὺ εἰναι πάλι σὰν να μὴν τὸ γνωρίζεις. Γιατί ἀφοῦ τὸ σέβεσαι
πρὶν τὸ ἐξετάσεις — σὰν ἑλληνικὴ παράδοση -, δὲν μπορεῖς ποτε
να τὸ γνωρίσεις πραγματικά.

K: ’Πρέπει-να καταλάβουμε ὅτι, ἀπὸ μιὰ στιγμὴ καὶ πέρα, τίποτα δὲν εἰναι ἱερὸ καὶ τίποτα δὲν πρέπει να σεβόμαστε -ἀρα
καὶ τὴν παράδοση. Μόνο τότε θα μπορέσουμε νὰ τὴν κρίνουμε
σωστά, για νά δοῦμε αν μᾶς πάει για να τὴν κρατῆσουμε, ἢ ἂν
δὲν μᾶς πάει για να τὴν πεταξουμε. Ποιὸς ὁ λόγος ν’ ἀνεχόμαστε
τὴ δικτατορία τῆς παράδοσης - εἴτε εἶναι ô πατέρας μας, εἴτε τὸ
σχολεῖο, εἴτε ὁ ἀστυνόμος αὐτοὶ γπου μᾶς τὴν έπιβάλλουν; Στὸ
σχολεῐο, με τήν έλληνοχριστιανικὴ παράδοση - ποὺ εἶναι καταστροφὴ για τὸ παιδὶ - μᾶς σκοτώνουν τόσα πράγματα ποὺ θα
μποροῦσαν νὰ μᾶς ἐνδιαφέρουν... Καὶ μετὰ ἀναγκαζόμαστε ἀπὸ
μόνοι μας να ψάχνουμε καὶ νὰ ξαναδιαβάζουμε καὶ νὰ ξαναμε·
λετᾶμε, για ν’ ἀνακαλύψουμε αὐτὰ που μᾶς έχουν σκοτωσει ἀπὸ
τὰ χρόνια τοῦ σχρλείου. Ἔτσι ἐγὼ ἀνακάλυψα τὸν Ἀριστοφάνη
- ποὺ μᾶς τὸν εἰχαν λογοκρίνει στὸ σχολεῐο —, ἀλλὰ καὶ τὸν
“Ὀμηρο, ποὺ ἧταν, θυμάμαι, στα μαθητικά μου χρόνια φοβερὸς
μπελάς. . '

καὶ ἀπέδειξε πὼς δὲν ὑπάρχουν σοβαρὰ καὶ μὴ σοβαρὰ θέματα,
ἀλλὰ ἁπλῶς σοβαροὶ καὶ μὴ σοβαροὶ μελετητές.
K: "Ag μὴν ξεχνάμε δὲ ὅτι ô Μπρὲχτ θεώρησε πάντα τὸν ἑαυτό
του ὰντιδιανοούμενο. Ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα πράγματα που
έγραψε ἦταν νού μερα για κλόουν τοῦ τσίρκου. Ἀλλὰ καί, γενικότερα, όλο τὸ έργο του ἔχει ἕνα πολὺ φανερὸ λαϊκὸ χαρακτήρας τὸ θέατρό του εἶναι θέατρο δρόμου κι όχι σκηνῆς καὶ ἡ
<<”Οπερα τῶν τεσσάρων δεκάρων» - κι ἐδῶ θα πρέπει ν’ ἀναφέρουμε τοὺς μουσικοὺς τοῦ Μπρέχτ, τὸν Κουρτβαιλ καὶ ἀργότερα τὸν ”Αυσλερ, που ἀσχολῆθηκε καὶ μὲ τὴ μουσικὴ στὸν κινηματογράφο - εἶναι ἁπλοποίηση ἐνὸς γνωστοῦ έργου καὶ φέρσιμό του σὲ λαϊκὸ ἐπίπεδο. Τὸ βασικότερο χαρακτηριστικὸ ἑνὸς
λαῖκοῦ εἴδους, τὴν ἀμεσότητα, τὴ βρῆκε ὁ Μπρέχτ, ὰνάμεσα σὲ
ἄλλα εἴδη, καὶ στὸ ἀστυνομικὸ μυθιστόρημα, Αὐτὸς ὅμως ô λαϊκὸς χαρακτῆρας ἐνοχλεῖ τοὺς συντηρητικοὺς Ἕλληνες διανοούμενους καὶ εἶναι ἕνας ἀκόμα λόγος ποὺ τοὺς κάνει ν’ ἀρνοῦνται
τὴν παρα-τέχνη. Τοὺς ἐνοχλοῦν τὰ λαϊκά της στοιχεῖα καὶ δέχονται μόνο τὴν αὐστηρὰ διανοουμενίστικη καὶ κλειστὴ σ’ ἕνα
ὁρισμένο κοινὸ έκφραση. Ἐδῶ, ὡστόσο, εἷναι ἀπαραίτητο να
διευκρινίσουμε ὅτι δὲν εἴμαστε μὲ κανένα τρόπο ἐναντίον τῆς
διανόησης. Κάτι τέτοιο θὰ σήμαινε ξεροκεφαλιὰ ἀπὸ μέρους
μας ἀπὸ τὴν ἀνάποδη. Γιά να μην πω ὅτι, ὅσο κι ἂν φαίνεται
παράξενο, έχει καὶ ἡ παρα-τέχνη τά δικά της παραδείγματα
διανόησης; ὑπάρχουν κόμικς καὶ συγγραφεῖς ἐπιστημονικῆς
φαντασίας για περιορισμένο κοινό... Δὲν καταδικάζουμε λοιπὸν
τὴ διανόηση, ἀλλὰ μιὰ ὁρισμένη-νοοτροπία τῶν συντηρητικῶν
Ἑλλήνων διανοουμένων, ποὺ ἀπορρίπτουν κάθε ἓκφραση μὲ
λαῖκὸ χαρακτῆρα σὰν ἀνάξια για ἕνα διανοούμενο.

Σοβαροφάνεια καὶ ἀντιλαῑκότητα
’ ÿ l'l: Θέλεις τη φοβερότερη ἀρρώστια, μαζὶ με τὸν σωβινισμό, τῶν
συντηρητικῶν Ἑλλήνων διανοου μένων; Τὴν πραγματική πληγῆς

r Εἶναι ἡ σοβαροφάνεια, τὸ πῶς θα φανοῡνε σοβαροί... Ὑπάρχουν, γιὰ τοὺς κυρίους αὐτούς, θέματα ἐκ τῶν προτέρων «σοβα’ ν ρὰ» καὶ θέματα ἐκ τῶν προτέρων << μὴ σοβαρά», σύμφωνα πάντα
‘ - μὲ τὶς ἀστικὲς ἀντιλήψεις περὶ σοβαρότητας. Ἀρκεῖ νὰ γράψεις,
ἶ ναποῠμε, τὴ χιλιοστὴ πρώτη φιλολογικὴ μελέτη για τὸν Σεφέρη
ἵ .— γιατὶ για ἰδεολογικὴ οὔτε λόγος να γίνεται -, κι αὐτὸ ἀμέσως
’ σὲ κατατάσσει μέσα στὸν κύκλο τῶν «σοβαρῶν» διανοουμένων.
’” ’έῖἘτσι ὅμως καὶ θελῆσεις ν’ ἀσχοληθεῐςζμξρταςρεμπέτικα τραγού‘ δια, για παράδειγμα, που ἔχουν ὁρισμένα χαρακτηριστικὰ τῶν
3 εἰδῶν τῆς παρα· τέχνης τότε ἀρχίζουν οἱ ἀκαδημαῖκοί μοῖς
τὶς δηλώσεις. Κι έρχεται ὁ κύριος Βενέζης καὶ κάνει δῆλωση στὸ
Πταισματοδικεῐο Ἀθηνῶνγια τα «Ρεμπέτικα Τραγούδια» τοῦ
Ï. ᾏΠετρόπουλου, ένῶ ἡ δικτατορία ζεῖ καὶ βασιλεύει καὶ τὴν Ἑλ,” λάδα κυριεύει; «Ἰδόντες» - δηλώνει ἐξ ὀνόματος ποιῶν ἄλλων
‘ ’ἂραγεάκαδημαϊκῶψ - «αὐτας τας σελίδας, ὅπου ὲκφράζεται τὸ
ἧθος-ὅχι, νομίζω, τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀλλὰ τὸ ἦθος τοῦ κατα, ,-γωγίου, ἀπέσχομεν οἱασδήποτε κρίσεως». Ἀθάνατη, στὴν κυρι-

” ολεξία, ἑλληνικὴ Ἀκαδημίαέ Νά πῶς κρίνουν οἱ πνευματικοί
, -νμας ἡγέτες τὰ θέματα ποὺ δὲν εἶναι γι’ αὐτοὺς ἀντάξια ἐνὸς
ἶ _ «σοβαροῦ» διανοουμένου. Τὰ κρίνουν... «ἀπέχοντες οἱασδήﬂora κρίσεως>>ἔ "Ag φανταστεῐ τώρα κανεὶς πὼς ὑποβάλλεται
j στὴν Ἀκαδημία μας «πρὸς κρίσιν» ἕνα ἀστυνομικὸ μυθιστόρημα. Τί θ’ ἀποφασίσουν τα σοφά μας κεφάλια; «Ἰδόντες αὐτὰς
τὰς σελίδας καὶ ἀντιληφθέντες ὅτι πρόκειται περὶ ἀστυνομικοῦ
ἶ *μυθιστορήματοςω ἀπέσχομεν οἱασδήποτε κρίσεως>>ἔ Ἐλπίζω μὲ
i Α τὴν ἕκδοση στὴν Ἑλλάδα τοῦ δοκίμιου τοῦ Μπρὲχτ για τὸ ἀστυ-

νομικὸμυθιστόρημα να πήραν οἱ κύριοι αὐτοί, καθὼς κι οἱ δο’ ῥφόρριμ’τὸυς,,ἕνα μάθημα σοβαρότητας. Γιατὶ ἠρθε ὁ Μπρὲχτ

1,Χ.τῆω

l1: Φυσικὰ δὲν καταδικάζουμε τὴ διανόηση. Καταδικάζουμε
ἁπλῶς τὸν συντηρητισμὸ σ’ όλες του τὶς μορφές. Εἶδος μὲ λαϊκὸ
χαρακτῆρα εἶναι τὸ εἶδος ποὺ ἔχει τὴ δυνατότητα να έκφράζει
καὶ τοὺς διανοουμένους — τουλάχιστον τοὺς προοδευτικοὺς ~—
καὶ ἕνα μεγάλο κοινό. Ἀλλά στὸ ὄνομα τοῦ ὁποιουδήποτε εἴδους μὲ mm?) χαρακτῆρα δὲν θα καταδικάσω τὸ «νέο μυθιστόρημα», γιὰ παράδειγμα, ἐπειδὴ αὐτὸ δὲν ἄγγιξε ποτε τὸ μεγάλο
κοινό. Δεχόμαστε τὴ διανόηση καὶ τὸν λαῖκὸ χαρακτῆρα στὴν
τέχνη, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ καὶ τὰ δύο ἐμφανίζονται σὰν
ἐπαναστατικὰ - έννὸια ποὺ θὰ ἀναλύσουμε ἀργότερα. Πρὸς τὸ
παρόν, μιλώντας γιά εἴδη με λαῖκὸ χαρακτῆρα, ἴσως θα ἔπρεπε
νὰ κάνουμε τὴν ἀκόλουθη διευκρίνιση; ‘H παρα-τέχνη έχει,
ἁπλῶς λαϊκὸ χαρακτῆρα, δὲν συμπίπτει ἀπαραίτητα με τὴ λαϊκὴ

τέχνη. ῗΗ λαϊκὴ τέχνη γίνεται ἀ π ὸ τὸν λαὸ - μὲ τὴν έννοια ὅτι
τὰ χαρακτηριστικὰ ἑνὸς λαοῦ εμπνέουν τὸν καλλιτέχνη - ἡ
παρα-τέχνη γίνεται γ ι ὰ τὸν λαό. Παρα-τέχνη εἶναι ἡ τέχνη για
τὶς μάζες. Γιὰ νὰ συμπίπτουν παρα-τέχνη καὶ λαῖκὴ τέχνη πρέπει ἡ παρα-τέχνη ν’ ἀρχίσει να γίνεται καὶ ἀπὸ τὸν λαό, ὅπως
εἰπώθηκε ἤδη, περιλαμβάνοντας μέσα της, ἐκτὸς ἀπὸ ἔργα, πράξεις καὶ γεγονότα. Εἴδη μὲ λαϊκὸ χαρακτῆρα καὶ λαῐκὰ εἴδη,
πρέπει να παρακολουθοῦνται πάντα ἀπὸ κοντα, ἀπὸ τοὺς διανοούμενους. .
K: Βλέπω κιόλας τί θα μποροῡσαν να μᾶς προσάψουν στὸ ση-
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μεῐο αὐτό. Θὰ μποροῦσαν, ὅλοι αὐτοὶ οἱ κύριοι ποὺ καταδικάÇovv ἀφ’ ὑψηλοῦ τὴν παρα-τέχνη, νὰ μᾶς ποῦν; Τὸ καθετὶ ἀγαπιέται μὲ τὶς χάρες τοῦ· πῶς μᾶς λέτε ν’ ἀγαπήσουμε τὶς ἐκφράσεις ποῦ προτείνετε, τὴ στιγμὴ ποὺ ὑπάρχουν χιλιάδες ἄθλια
δείγματα κόμικς, φωτορομάντσιον, ταινιῶν βίας ἡ μουσικῆς
πόπ; Ἐδιῦ συμφωνοῦμε ἀπόλυτα, Καὶ βέβαια ὑπάρχούν. Θὰ
ἔλεγα μάλιστα ὅτι ô κανόνας αὐτὸς εἷναιῑ δείγματα ἀπὸ μέτρια
ἓως ἄθλια. Ἄναρωτήθηκαν ὅμως οἱ κύριοι αὐτοὶ γιατί νὰ εἶναι
αὐτὸς ὁ κανοναςς Τὸ φωτορομάντσο, σὰν εἶδος, εἶναι ὃυνατότητα, ὅπως ὅλα τὰ εἴδη καὶ οἱ μορφὲς παρα-τέχνης εἶναι δύνατότητες. Κι ὅποιος τὰ ἔχει μὲ τὸ φωτορομάντσο σὰν εἶδος, τὰ ἔχει
με τὴν ἴδια τη φωτογραφία. Ἀρνοῦμαι νὰ ὃεχτῶ ὅτι μιὰ σειρά
φωτογραφίες μὲ λεζάντες ἔχουν, σὰν εἶὸος ἓκφρασης, ἀποβλακωτικὸ χαρακτῆρα. Δύστύχῶς στῆν πράξη τὸ φιοτορομάντσο
χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ τὴν μπουρζουαζία 99,9% σὰν ἕνα εἷὸος
γιὰ ν’ ἀποκοιμίζει τὸν κόσμο. Ἐὸῶ πιὰ γίνεται μιὰ συστηματικὴ
ἐκμετάλλευση σὲ βάρος τοῦ κοινοῦ. Μίλησαν ποτε για μιὰ τὲτοια ἐκμετάλλευση αὐτοὶ οἱ κύριοι;
Πε Πῶς να μιλήσούν, ἀφοῦ εἶναι καὶ οἱ ἴδιοι χιομένοι καὶ πνίγονται μέσα στὴν ἀστικὴ κουλτούρα; ‘H ἀστικὴ κουλτούρα εἰναι
τὸ πρόβλημά τους. Δὲν μποροῦν νὰ ξεπεράσούν ἀκόμα τὴν ἓννοια τῆς «Ὑψηλῆς Τέχνης». ξὈταν ξεπεράσει κανεὶς τὴν ἀστικὴ
κουλτούρα - ὃὲν ἐννοῶ φυσικὰ νὰ τὴν πετάξει, ἀλλὰ να τὴν
ξεπεράσει σαν κριτήριο ἀλάνθαστο - μπορεῖ εὔκολα νὰ ξεπεράσει, σὲ ὀποιαὸηποτε ἀναγκαία στιγμή, καὶ τὴν ἴδια τὴν έννοια
τῆς κουλτούρας. Καὶ τότε βλέπει πια μὲ ἀλλο μάτι τὴν παρατεχνη.
K: cH μεγάλη κουλτούρα ποὺ ἔχει ὃιαμορφώσει ἡ ἀστική κοινωνία... αὐτη μᾶς ἔχει σκοτώσει. Ἔχει σκοτώσει καὶ τὸ ένστικτὸ
μας καὶ κάθε καλή μας ὃιάθεση γιὰ να παίρνουνε πράγματα.
Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα βασιλεύει Ô ἀστικὸς,χχ ,ὃιανοουμενισμός
Ὑπάρχει μιὰ ἀπόλυτη ἀδυναμία τῶν κουλτούριάρηὸων ἀστῶν
να πιάσουν τὴν ἒκφραση ἑνὸς ἀνθρώπου ποὺ τραγουδάει τὴ
χαρὰ ἢ τὴ λύπη τοῦ χωρὶς να τὶς κάνει τέχνη μὲ Τ κεφαλαῖο. Γι’
αὐτὸ καὶ ἀπορρίπτουν προκαταβολικὰ ὅ,τι μένει ἔξω ἀπὸ τὴ
μεγάλη κουλτούρα τους. Καὶ ἡ παρα-τέχνη ἔχει μείνει ἔξω ἀπὸ
τὴ μεγάλη κουλτούρα τους.

καθετὶ ποὺ στὴν ἀρχὴ παροῦσιάζεται σὰν ἐχθρός της ἢ σὰν κάτι
ποὺ τὴν ἀμφισβητεῖ ἢ τὴν κρίνει βίαια. Φτάνει στὸ σημεῐο νὰ τὸ
δέχεται, ὃιαστρεβλώνοντας τελείως τὸ ἀρχικὸ νόημά τοῦ. Τὰ
μρικριὰ μαλλιά καὶ τὰ τζὴν ροῦχα, ὅταν πρωτοεμφανίστηκαν,
εἰχαν ἕνα νόημα καθαρὰ πολιτικός ἢθελαν ν’ ἀμφισβητήσουν
τὸν καθιυσπρεπισμὸ τῆς ἀστικῆς τάξης. Τὰ πῆρε ὅμως σιγά σιγὰ
ἡ μπουρζουαζία καὶτὰ ἰδιοποιή θηκε κάνοντάς τα « μόόα». Ἀπὸ
ἐκείνη τὴ στιγμὴ τὰ μακριὰ μαλλιὰ καὶ τὰ τζὴν ροῦχα ἓπαψαν νὰ
λειτουργοῦν σὰν ἐχθροί της. Τὸ ἴὸιο συνέβη, στὸν τομέα τῆς
παρα-τέχνης, μὲ τὶς ταινίες πορνό, ποὺ ἰδιοποιήθηκαν τὴν ἓννοια τῆς σεξουαλικής ἐπανάστασης - έπανάστασης βασικὰ κοινωνικής, ἄρα καὶ πολιτικῆς - καὶ τὴν ’περιόρισαν ἀποκλειστικὰ
στὰ πλαίσια τῶν σεξουαλικῶν σχέσεων. Μὲ βάση τὴν πρώτη ἢ τὴ
ὃεύτερη μορφὴ ἐκμετάλλευσης - ἢ καὶ τὶς ὃύὸ μαζί —, ἡ παρατεχνη ειναι καταδικασμένη ἢ ὅχι; Αὐτὸ εἶναι για μένα τὸ βασικοτερο ερώτημα μετὰ τὶς διευκρινίσεις ποὺ κάναμε.

K: Φαίνεται καταδικασμένη, ἀλλὰ ὃὲν εἶναι. Ἡ παρα-τέχνη εἷναι μιὰ τέχνη παράλληλη. Δὲν εἶχε ποτὲ τὴν έτικέτα τοῦ καθωσπρεπισμοῦ. Καὶ παρ’ ὅλο ποὺ με τὶς μορφὲς ἐκμετάλλευοης ποὺ
αναλύσες καταντάει τελικὰ νὰ ὑπηρετεῖ τὴν ἰὸεολογία τῆς
μπουρζουαζίας, ἡ ἴδια ἡ μπουρζουαζία τὴν περιφρονεῖ κατὰ
βάθος. “H παρα-τέχνη ἔχει ἀπὸ τὴ φύση της τὴ ὃύνατότητα νὰ
γινει έπαναστατική. Μένει να καθορίσσυμε τὰ εἰδικότερα πλαίσια αυτης της ἐπαναστατικοποίησής της.
Ἀπομαγνητοφώνηση; Δ.Π.
I. Δημοσιεινμένο στὸ «Βῆμα», στῑς ἀρχὲς τῆς χρονιᾶς, ἀπὸ ἕναν ἐκπαιὁειτικὸ τοῦ ’Υποι-ργείοι· Πιιιὸείαε,
2. Gerard Blanchard: «La bande dessinée Marabout université, 1969.
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l'l: Μίλησες γιὰ ἐκμετάλλευση τῆς παρα-τέχνης ἀπὸ τὴν μπουρζουαζία — ἣκαί, γενικώτερα, ἀπὸ κάθε σύστημα ποὺ τὴ χρησιμοποιεῖ γιὰ να προπαγανὸίζει τὴν ἰὸεολογία του — σὲ βάρος τοῦ
μεγάλου κοινοῦ. eH ἐκμετάλλευση αὐτὴ ἐμφανίζεται βασικὰ μὲ
ὃυὸ μορφές. Ἡ πρώτη μορφὴ ὃιεύκρινίστηκε κάπως; Εἶναι ἡ
προσπάθεια ν’ ἀποπροσανατολιστεῐ ὁ κόσμος μὲ ἱστορίες σὰν
αὐτὲς τῶν φωτορομάντσων, ἐνῶ ταυτόχρονα μέσα ἀπὸ τέτοια
εἴδη περνάει ὅλη ἡ μικροαστικὴ ἰὸεολογία στὸ μεγαλύτερο βαθμὸ ’ἀφέλειας ἢ βλακείας ποὺ μπορεῐ νὰ γίνει. Ἡ παρα-τέχνη,

ἀπευθυνόμενη στὶς μάζες, μαζοποιεῖται ἡ ἴδια. Οἱ ἱστορίες, γί- ’
νονται σειρὲς καὶ οῖ σειρὲς παράγονται κατὰ χιλιάδες μὲ βάση
τις ἴὸιες πάντα «συνταγές». Οἱ έκμεταλλευτὲς τῆς παρα-τέχνης
ἐπικαλοῦνται τοὺς ἀριθμοὺς τῶν πωλήσεωνς Αὐτὰ θέλει ὁ κόσμοςῐ
K: Ἡ μάζα δὲν μαζοποιεῐται μόνη της. Εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα
μιᾶς μαζοποίησης. Εἶναι μιὰ κοινωνία ποὺ τὴν ἴδια στιγμὴ ὅλα
τὰ μέλη της ἐξαναγκάζονται νὰ πληροφορηθοῦν τὸ ἴὸιο γεγονός,
μὲ τὶς ἴὸιες ἀκριβῶς λεπτομερειες —- ποὺ μπορεῑ νὰ εἶναι ὁλότελα
ψεύτικες -, τὰ ἴδια σχόλια καὶ τὴν ἴδια ἰὸεολογικὴ γραμμή. Καὶ
ἡ εὐθύνη τοῦ καθένα μας ἐκεῖ βρίσκεταιῑ στὸ κατὰ πόσον θ’
ἀντισταθεῑ σ’ αὐτὴ τὴ μαζοποίηση.

l1: Παράλληλα μὲ τὴν ἑκμετάλλευση ποὺ ἀποβλέπει στὴν
ὁποιαὸήποτε μαζοποίηση τοῦ κοινοῦ, ὑπάρχει μιὰ ἄλλη μορφὴ
ἐκμετάλλευσης τῆς παρα-τέχνης - κι ὅχι μόνον αὐτῆς - ἀπὸ τὴν
ἀστικὴ τάξη, ἑκμετάλλευση ποὺ μποροῦμε ν’ ἀποδώσουμε στὰ
ἑλληνικά μὲ τὸν ὅρο «ἰδιοποίηση» (recuperation). Κάποιὰ ὁρισμένη στιγμή, ἡ γνήσια ἀστικὴ τάξη - αὐτὴ ποὺ χαίρεται μακά-

ρια ὅλα τὰ στραβὰ της - φτάνει στὸ σημεῖο νὰ σφετερίζεται.
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ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
Γ IA ΣΟΒΑΡΕΣ

εηεΝΔνεειε ιοφοκΛεονε ’
., παλ-’ἐξιδεῆ ι

ΟἜργα γνωστῶν καλλιτεχνῶν σὲ Περιορισμὲνο ἀριθμὸ ἀντιτύπων, μὲ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ δημιουργοῦ Touq, 8d Προσφέρουμε στοὺς ὀναγνῶστες μας noù ea γραφτοῡν συνδρομητὲς 0τή διὰρκεια
ἀπὸ 15 τοῦ Νοὲμβρη μέχρι Καὶ 15 τοῦ Δεκέμβρη.
O Οἱ ζωγράφοι Δ. Κοκκινίδης, N. KsoavÀñq καὶ Χρύσα Ρωμανοῡ μᾶς δίνουν τὴν εὐκαιρία αὐτῆς τῆς
Προσφορας.

β Δ. Κοκκινίδης

- O Στή συνολικὴ τιμὴ τῶν 1.050 δρχ. μηορεῖτε ν’ ὰποκτήσετε ἕνα ὰπὸ τὰ Παραπὰνω ἔργα, ἔχοντας
ταυτόχρονα καὶ τή συνδρομή σας γιὰ ἕνα χρόνο στὸ «ANTI». Συμπληρῶστε λοιπὸν τὸ σχετικὸ
κουΠόνι καὶ ταχυδρομῆστε το στὴ διεύθυνση τοῦ Περιοδικοῡ (ἑμβάζοντας συγχρόνως καὶ τὸ ἀντίοτοιχο Ποσό); Δημοχάρους 60, Τ.Τ. 601.
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100-ΜΝμῶ - 9» " '

Προσφορὰ βιβλίων μὲ ἓκπτωση
Ο Οἱ ἀναγνῶστες μας ὃιαβάζουν. Τὸ βιβλίο εἶναιτὸ ἀπαραίτητο ἐφόὸιο γιὰ τὴν ἐμπὲὃωση τῆς γνώσης
καὶ τὴν προώθηση τῶν ἰδεῶν.
O Τὸ “ANTI”, σὲ συνεννόηση μὲ ἐκδοτικοὺς οἴκους, προσφέρει βιβλία μὲ ἓκπτωση μεγαλὺτερη ἀπὸ
30% στοὺς συνδρομητὲς του.
Ο Δίνουμε σήμερα ἕναν πρῶτο κατάλογο βιβλίων ποὺ ο ἱ σ υ ν δ ρ ο μ η τ ἐ ς μ οι ς μποροῦν νὰ μᾶς
ζητήσουν γράφοντας ἀπ’ εὐθείας στὸ περιοδικό μας, στὴ διεύθυνση Δημοχάρους 60 - Ἀθήνα 601:

Σημειῶστε τὰ βιβλία ποὺ ὁιαλέξατε καὶ
ὑπολογίστε τὴ συνολικὴ ἀξία τους. Μεταφέρετε σὲ συνέχεια τὸ ποσὸ αὐτό στό ἀκόλουθο κουπόνι.·

ΠΟΛΗ . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . T. T . . . . . . . . . . . . . . . Σύνολον . . . . . . . . . . . . . .
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ΚΡΙΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ I -~ , ν
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Σχόλιο τοῦ Γ ιώργου Βέλτσου
για τὴν «κριτικὴ παρεμβολὴ»
τοῦ Μάριου Νικολινόικου
στῆ συζῆτηση τοῦ «ANTI»
Αὐτὰ που θα γραφοῦν ἑὸῶ, ὀὲν εἶναι ἁπάντηοη στὸν M.
Νικολινάκο. Ἡ προσωπικὴ συμφωνία ἢ ἡ (διαφωνία ὀὲν ὲνὸιαιχ ἐρει τόσο ὅσο ἡ ὑπεράσπιση ὁρισμένων θέσεων καί ὁ
τρόπος με τὸν ὁποῖο γίνεται. Αὐτά λοιπὸν που θα γραφοῦν
ἑώιΐ) θα εἶναι σύντομιγ κριτική τοῦ τρ ό πο υ ,ιιὲ τὸν ὁποῖο
ασκεῖται ἡ «κριτικὴ» τοῦ M. Νικολινάκου, για τὴ συζήτι]ση
στὸ «ANTI» με θέμα· «Κρίσῃ ἐξουσίας στῆν Ἑλλάὸα». Θὰ
εἰναι ὅμως καὶ μιά ὁριστικὴ ρήξι] μὲ τὴν κατηγορία ἐκείνη
τῶν (διανοουμένων που τρομοκρατοῦν ἀντίστροφα, άφοῦ
προηγουμένως κατοχυριυθόῦν πίσω ἀπό τὴν ἰσχυρὴ θέοι]
ἐκείνου που ἰσχυρίζεται «πῶς ὸὲν καταλαβαίνει τίποτα»,
που ταυτίζεται μὲ «τῖς λαὶκὲς μάζες», που προεξοφλεῖῖαὺς m
αὐτὲς «ὁὲν καταλαβαίνουν τίποτα», που ὑπερασπίζεται αιί” τοκλητα «τις λαϊκὲς μάζες» ἀπὸ «κινέζους» (ὄχι ι’ὸεολογικὰ)
ὸιανοουμὲνους, ἐπισείοντος καῖ τὸ τρομερὰ ἐρώτημα για τὸν
«ρόλο» καῖ τι) «λειτουργία» τῶν ὁιανοουμένοηι, σήμερα.

ΡΗΞΗ, λοιπόν, μ’ αὐτοὺς ποὺ πίσω ἀπὸ Ηεαματικὲς ἁπλουστευσεις, ἐπιχειροῡν μιὰ δική τους ὀρθοπεδικὴ μέθοδο, ποὺ
ὅπως ὅλες οἱ ὀρθοπεδικὲς εἶναι άσφυκτική, μονότονη καὶ «συντηρητικὴ» (εδδ) ἀνταποδίδω τὴν προβοκάτσια).
Στὴν κατηγορία αὐτὴ τῶν διανοουμένων-όρθοπεδικιῖΝ θέλησε να ένταχθεῖ μὲ τὸ κείμενό του (νάρθηκα;) καὶ ὁ Μ. Νικολινακος.
’Ὀσο γιὰ τὶς «λαῑκὲς μάζες», πέρα ἀπὸ ἕνα φυσιολογῦκὸ συναίσθημα εὐφορίας ποὺ δημιουργεῖ - ἂν δημιουργεῖ - κάθε τέτοιου εἴδους «γραφή», καταλαβαίνουν καὶ τὴ σπέκουλα καὶ τὴ
δημαγωγία.
Ἐγὼ λοιπόν, ὁ πρῶτος τῆ τάξει «κινέζος» - μιὰ που ἀπὸ τὰ
δικά μου «ἀμίμητα» μέρη μπερδεύεται ἐτοῡτος ὁ Ἕλληνας —
λέω νὰ μιλήσω πρῶτος, μὲ ὅσο γίνεται λιγότερο «σπασμένα
ἑλληνικά»...

I. O ΤΡΟΙΙΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ M. NIKOAINAKOY
Ὡς προοίμιο τοῦ κειμένου τοῦ M. Νικολινόικου, ὑπάρχει μία
ἐξαγγελία ὅπου λέγονται πάνω-κάτω τὰ ἑξῆςῑ ὅτι τὸ «ANTI»,
«ἄνοιξε μιὰ πολὺ ενδιαφέρουσα συζήτηση», «μὲ πεντε ἐπιφανεῖς κοινωνιολόγους» καὶ ὅτι «ἡ παρεμβολὴ τοῦ γράφοντος
παίρνει μιὰν ἀμεσότητα» ὅταν «έκφράζει μιὰ κατάσταση ἆμεσης συμμετοχῆς στὴ συζήτηση» καὶ δὲν μένει ἕνα ψυχρὸ κείμενο
_ ἐπιοτημονικῆς κριτικῆς». (Βλ. σελ. 23). _

Συμπερασμα ἀπὸ τὸ προοίμιο τοῦ M. Νικολινάκου εἰναι
ὅτι ἔχει γραφτεῖ ἐκ τῶν ὑστέρων.
Εἶναι ἡ κλασικὴ περίπτωση προοιμίου, ὅπως ἐκεῖνα ποὺ προηγοῦνται τῶν «φιλελευθέρων» Συνταγμάτων, ποὺ χαϊὸεύει γιὰ
νὰ ἀφήσει τὸ κυρίως κείμενο νὰ χτυπήσει μετά.

Πράγματι, πέντε οειρὲς πιὸ κάτω ἀρχίζει μιὰ πολεμικὴ ποὺ
ὃὲν εἶναι ἀντάξια «ἐπιφανῶν κοινωνιολόγων». Οἱ «ἐπιφανεῖς
κοινωνιολόγοι» γίνονται ξαφνικὰ «κινεζοι», «μύστες», ἱερεῖς»,
_ «ξένοι». Καὶ «ἡ πολὺ ἐνδιαφερουσα συζητῆση» γίνεται μιὰ συζήτηση «συντηρητική». x
‘ eH ἴδια περίπου τακτικὴ ἀκολουθεῖται καὶ στὸν ἐπίλογο, που
ἂν δὲν ἔχει γραφεῖ πρὶν τὸ.κυρίως κείμενο καὶ πρὶν τὸ προοίμιο,
μοιάζει σὰν νὰ ἔχει συλληφθεῖ πρῶτος στὸ νοῦ τοῦ συγγραφέα.

Παίρνω λοιπὸν τὸ κουράγιο νὰ κάνω μιὰ ὑπόθεση πάνω στὸ
κείμενο καὶ εἷμαι ἕτοιμος νὰ τὴν πὰρω πίσωῑ Στὸν ἐπίλογο
ὑπάρχει, νομίζω, ἕνα «γλωσσικὸ ὀλίσθημα» (lapsus linguae) ποὺ
«βγάζει» μιὰ ἀσυνείδητη ἐπιθυμία τοῦ M. Νικολινάκου (1). Εἷναι τὸ ἀκόλουθοῑ «στοὺς πέντε κινέζους προστέθηκε καὶ ἕνας
ἕκτος».
Μήπως - καὶ να μὲ συγχωρεῖ ὁ Μ. Νικολινάκος ἂν σφάλλω,
γιατὶ δὲν γνωρίζω τὸν ἴδιο, ἀλλὰ μόνο τὸ γραπτό του - ὁ «ἕκτος
κινέζος» Θὰ ἑπιθυμοῦσε νὰ μὴν εἶχε προστεθεῖ στοὺς πέντε μὲ
τὴν «κριτικὴ παρεμβολή» του μόνον;

Τελικο συμπέρασμαε Ὁ τρόπος κριτικῆς τοῦ Μ. Νικολινάκου γεμίζει χαρὰ ἐκείνους ποὺ θέλουν νὰ βλέπουν τοὺς

διανοουμένους νὰ τρώνε τὶς σάρκες τους. Ἐκείνουςποὺ λένε
ὅτιῑ ἅμα ἀκούω διανοούμενο, τραβάω τὸ πιστόλι μους. "000
γιὰ τὸ πόσο μιὰ τέτοια «κριτικὴ παρεμβολὴ» εἶναι χρήσιμη
γιὰ μᾶς τοὺς «ἄλλους», ἀφήνω νὰ τὸ σταθμίσει ὁ ἀναγνώστης μόνος του. Ἐγὼ πάντως δὲν πρόκειται ν’ ἀνταποδώσω
τὸν κιτρινισμό, ἀκόμη καὶ τὸν κιτρινισμὸ ἑνὸς «κινέζου».

2. TO HEPIEXOMENO ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ, M. NIKOAINAKOY

Δυὸ εἶναι τὰ σημεῖα τῆς κριτικῆς τοῦ M. Νικολινάκου στὰ
ὁποῖα θὰ ἤθελα νὰ σταθῶ.
α) Τὸ θέμα τῆς μορφῆς ποὺ εἶχε ἡ συζήτηση στὸ «ΑΝΤΙ».
β) Τὸ θέμα τῆς ἰδεολογίας, καὶ εἰδικότερα τὸ θέμα τῆς ἀναστροφῆς τοῦ βάρους, στὴν προβληματικὴέτῆς «κρίσης», ἀπὸ
τὴν «ὑποδομὴ» στὸ «ἐποικοδόμημα» τοῦ κοινωτικοῦ σχηματισμοῦ.
Οι) Τὸ θέμα τῆς μορφῆς
Ἡ γλώσσα στὶς κοινωνικὲς ἐπιστῆμες εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ βασικά
τους ἐργαλεῖα. Ἡ γλώσσα δηλαδὴ με τὴν ὁποία ἐκφέρονται οἱ
κοινωνικὲς ἐπιστῆμες ἐξελίσσεται καὶ ταυτόχρονα ἐξελίσσει καὶ
αὐτὲς τὶς ἴδιες. Γι’ αὐτό, ἡ γλώσσα τους, καὶ κυρίως ἡ γραφή
τους, ἐκτὸς ἀπὸ ὄργανο ἐπικοινωνίας, μέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖο «θὰ
περνοῦσε μία μόνον πρόθεση» τοῦ κοινωνικοῦ ἐπιστήμονα, εἷναι συγχρόνως καὶ «μια ὁλόκληρη ἀταξία» ποὺ «ἀναπτύσσεται
σὰν σπείρα καὶ ὄχι γραμμικά, ἐκδηλώνει μιὰ οὐσία καὶ ἀπειλεῖ
μ’ ἕνα μυοτικό, εἶναι μιὰ ἀντὶ-ἐπικοινωνία, φοβίζει». (R. Barth).

Ἔτσι, ἡ αὐτονόητη καὶ τελειωμένη γλώσσα εἶναι περισσότερο Δ
ἡ γλώσσα τῆς ἐξουσίας καὶ ὅχι γλώσσα τῆς ἔρευνας. Παράδειγμα; ἡ «τέλεια» καὶ τελειωμένη νομικὴ γλώσσα. .
Τὴν ἐλλειπτικὴ λοιπὸν γλώσσα ποὺ ὃὲν «καταλαβαίνει» ô M.
Νικολινάκος θέλησα νὰ χρησιμοποιήσω στὴ συζήτηση, ὡς ἐργαλεῑο. Πιστεύω ὅτι κρατᾶ γιὰ τὸν ἑαυτό της τὸ πλεονέκτημα τοῦ
νὰ μὴ μπορεῖ νὰ γίνει ποτὲ γλώσσα ὴθικολογικὴ καὶ πολὺ περισσότερο ἀστυνομική. Καὶ κάτι ἀκόμη; νὰ μὴν μποροῦν νὰ τὴν
οἰκειοποιοῦνται (καὶ ὅχι; «ρεκουπεράρουν») ὅσοι δὲν τὴ βιώνουν.
Ὑπάρχει μιὰ ἀφηγηματικὴ λειτουργία στὸ λόγο ποὺ τὸν κάνει
δραστικό. Μιὰ λειτουργία ἀνάλογη μὲ τὶς μεταφορικὲς καὶ μετωνυμικὲς διαδικασίες τῆς ποίησης. Πρόκειται γιὰ ἕνα «ἀφηγηματικὸ γεγονὸς» ποὺ ἐπισημαίνει ὁ R. Jakobson στὸ ἓργο tour
Essais de Linguistique Générale (2). l
Τὸ «γεγονὸς» ὅμως αὐτό, κατὰ τὴν ἀφηγηματικὴ λειτουργία
τῆς γλώσσας, ἐπισημαίνει καὶ ὁ ἴδιος ὁ Μὰρξ στὸ Κεφάλαιο,
ξεχωρίζοντάς το ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη «λογικὴ» δομὴ τοῦ ἐπιστη-
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μονικοῦ λόγου. ’Πρόκειται γι’ αὐτὸ ποὺ «ἔχει διηγηθεῖ» (B erichtet) καὶ πού, ὅπως γράφει, «δὲν εἶναι· οὔτε συγκεκριμένο οὔτε
ἀφηρημένο» ἀλλὰ εἶναι ἁπλῆ «εἰκονογραφία». «Αὐτοὶ οἱ ἀφηγητές», ὑπογραμμίζει στὸν Πρόλογο τοῦ 1867, «εἶναι πάνοπλοι
γιὰ τὴν ἀναζήτηση τῆς ἀλῆθειας».
Τὴ σημασία τῆς ρευστῆς εἰκόνας στὴ δομημὲνη περιοχὴ τοῦ
λόγου (εἰκονογραφία) ὃὲν θὰ ἀναλύσω ἐδῶ. Τὴν καταλαβαὶνει
κανεὶς ἢ δὲν τὴν καταλαβαίνει. Τὸ θέμα εἶναι 11600 ἔχει ἐξοικειωθεῖ 6 καθένας μας μὲ τὴν εἰκόνα καὶ μὲ τὸν ἐλλειπτικὸ λόγο
ποὺ τὴν ἐκπροσωπεῖ, πόσο ἔχει τὴν ἱκανότητα νὰ «εἰκονογραφεῖ» μιλώντας, ὅπως κάνει ἄλλωστε 6 Λαός. Πόσο μπορεῖ νὰ
διακρίνει τὴν ὑλικότητα ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὸν «εἰκονογραφημένο», ἐλλειπτικὸ καὶ ἐπιθυμητικὸ λόγο, Γιατὶ συμβαίνει, ὁ λόγος νά μὴν εἶναι ἁπλῶςμέσο ἀπ’ ὅπου περνάει ἡ ἐπιθυμία ἀλλὰ

' h - καὶ μηχανισμὸς παραγωγῆς της. Ἀναφέρω τὸ παράδειγμα τῆς

, _ μμκΜι-,Μκὲκιμ 1...)... ... . . . J. ........._ “ u î‘ r Α u

ὑλικῆς δύναμης ἑνὸς συνθήματος στοὺς τοίχους τοῦ Πολυτεχνείου. Σ’ αὐτὸ ἡ ἔλλειψη καὶ ἡ ἐπιθυμία περισσεύουν.
’Ἁλλωστε καὶ ἡ σχέση ὀνείρου (εἰκόνας) καὶ λόγου (σημείου)
εἶναι ἀποδεδειγμένη καὶ δὲν ἔχει 6 ἀναγνώστης 1101‘) ἐνδιαφερεται γι’ αὐτὰ παρὰ νὰ προστρέξει στὸ VI κεφάλαιο τῆς «Ἐπιστήμης τῶν Ὀνείρων» τοῦ Φρόυντ, γιὰ νὰ δεῖ ἀπὸ κοντα πῶς λειτουργοῦν οἱ δυὸ βασικὲς «ἑργασίες» τοῦ ὀνείρους ἡ «συμπύκνωση» καὶ ἡ «μετάθεση». Νὰ δεῖ ἀκόμη στὴ γενικὴ γλωσσολογία τὴν ὁμοιότητα τῶν δυὸ αὐτῶν «ἐργασιῶν» με γλωσσολογικὲς
διαδικασίες ὅπως ἡ «μεταφορὰ» καὶ ῆ «μετωνυμία» (3).
Αὐτὸ ποὺ Θέλω νὰ πᾶ) ἀπὸ τὴ μεριὰ τοῦ «ὕφους» (ποὺ δὲν τὸ
ξεχωρίζω ἀπὸ τὴν «οὐσία») γιὰ τὶς ἀκατανόητες φράσεις μου,
εἰναι ότι σκοπεύουν νὰ προκαλοῦν ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερες ἀσυνείδητες διεργασὶες στὸν ἀναγνώστη. Διεργασίες, ὅπως
τὸ «γλωσσικὸ τὴν ὁμοιότητα τῶν ὃυὸ αὐτῶν «ἐργασιῶν» μὲ
γλωσσολογικὲς διαδικασίες ὅπως ἡ «μεταφορὰ» καὶ ἡ «μετωνυμία» (3).
Αὐτὸ ποὺ Θέλω νὰ πῶ ἀπὸ τὴ μεριὰ τοῦ «ὕφους» (ποὺ δὲν τὸ
ξεχωρίζω ἀπὸ τὴν «οὐσία») γιὰ τὶς ἀκατανόητες φράσεις μου,
εἰναι ὅτι σκοπεύουν νὰ προκαλοῦν ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερες ἀσυνείδητες διεργασίες στὸν ἀναγνώστη. Διεργασίες, ὅπως ι

τὸ «γλωσσικὸ ὀλίσθημα» τοῦ «ἕκτου κινέζου», στὸν «ἐπίλοΥΟ»...
Τὸ ἀσυνείδητο καὶ οἱ «παραγωγές» του, δηλαδὴ ἡ ἐπιθυμία,
τὰ ὄνειρα καὶ οἱ εἰκόνες, ὃιαδραματίζουν ρόλο ἐπαναστατικό.
Ἔχουν σκοπὸ νὰ ἀπελευθερώνουν καὶ ὅχι ν’ ἀπωθοῦν.
Μόνο κάτω ἀπ’ αὐτὸ τὸ πρίσμα εἶναι θεμιτὴ καὶ ἡ ἀναφορὰ
μας στὴν ψυχανάλυση Τὸ ἴδιο ἰσχύει ἄλλωστε καὶ γιὰ ἄλλες
ἐπιστῆμες ὅπως ὴ σημειολογία ἢ ἡ ἐθνολογία. Αὐτὰ ὅλα τὰ γνωρίζει 6 ἱστορικὸς καὶ 6 διαλεκτικὸς ὑλισμὸς ποὺ «ξέρει ν’ ἀλλάζει μορφὴ, μετὰ ἀπὸ κὰθε μεγάλη ἀνακάλυψη τῆς ἐπιστήμης»
(Ἔνγκελς). Καὶ ποὺ ἡ «ἀλλαγὴ του γίνεται καλύτερα ὄχι τόσο
ἀπὸ τὶς «φυσικὲς ἐπιστῆμες», ὅσο ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη τῆς ἱστορίας» (Λένιν), τὴν ἐπιστήμη, που μπορεῖ νὰ ἐξηγεῖ κάτω ἀπὸ τὴν
ἴδια διαλεκτικὴ - ὑλιστικὴ σκοπιά, βασικὰ γεγονότα τῆς ζωῆς
τῶν κοινωνιῶν, ὅπως τὰ θεσμικά, τὰ «σημαντικὰ» (ἐκφραστικόι), τὰ γνωσιολογικὰ ἀλλὰ καὶ τὰ ἐπιθυμητικά. Μὲ τὴν ἐπι-

’ οτήμη τῆς ἱστορίας λοιπὸν ὃὲν ἐξετάζουμε μόνο «τὶς μεταμορ-

πάντα ποιὸς εἷναι ὁ ἐχθρός. Μπορεῑ νὰ εἶναι 6 σύμμαχος, ὁ
σύντροφος ἢ «καὶ ὁ ἴδιος 6 ὲαυτός σου».
β) Τὸ θέμα τῆς ἰὸεολογίας
‘O M. Νικολινάκος κάνει μιὰ , «σημαντικὴ» ὅπως γράφει
«παρατήρηση». Μᾶς λέει ότι; «ἡ κρίση τῆς ἐξουσίας δὲν πηγάζει
ἀπὸ ἀντιφάσεις στὸ ἐποικοδόμημα, δὲν εἶναι κρίση τῆς ἐπιφανείας τῶν μορφῶν...» (βλ. σ. 24). '
Μὲ τὴν παρατήρηση αὐτὴ εἰσάγει προφανῶς τὸ μεγάλο θέμα
τῶν σχέσεων βάσης καὶ ἐποικοὸομήματος.
Δὲν ξέρω πόσο ἡ παρατήρηση αὐτὴ εἶναι «σημαντικὴ» ἣ όχι,
αὐτὸ 1101‘) ξέρω εἶναι ὅτι 6 M. Νικολινάκος-ἐμφανίζεται λιγότερο
πρωτότυπος καὶ ἀπὸ τὸ φιλοσοφικὸ λεξικὸ Ρόζενταλ - Γιουντὶν.
Γιὰ τὸ ἴδιο θέμα διαβάζουμε στὸ λεξικό; «Στὸ ἓργο του “‘O
Μαρξισμὸς καὶτὸ γλωσσικὸ ζήτημα”, 6 Στάλιν κάνει μιὰ βαθυστόχαστη ἀνάλυση τῶν σχέσεων ἀνάμεσα στὸ ἑποικοδόμημα καὶ
τὴν οἰκονομικὴ βάση. “Ὀταν ἡ οἰκονομικὴ βάση τροποποιηθεὶ,
τὸ ὲποικοδόμημα ποὺ ἐξαρτᾶται στενὰ ἀπ’ τὴ βάση, τροποποιεῐται μὲ τὴ σειρά 101). 'H ἱστορία τῆς κοινωνίας παρέχει ἄφθονα
παραδείγματα αὐτῆς τῆς ἀμοιβαίας σχέσης... >> (σελ. 67 τῆς ἑλληνικῆς ἓκδοσης). ·

Γι’ αὐτὴ τὴν «ἀμοιβαῖα σχέση» ὁ M. Νικολινάκος δὲν μᾶς λεει
τίποτα. Ἀντίθετα, μὲ τὸ ρῆμα «καθρεφτίζει» ποὺ χρησιμοποιεῑ
(«ῬΙ κρίση αὐτὴ εἴτε παίρνει τὴ μορφὴ ἀνοιχτῆς οἰκονομικῆς
κρίσης, εἴτε ὑποφώσκει, τελικὰ πάντως εκφράζεται στὸ πολιτικὸ ἐπίπεδο σὰν τὸ χῶρο ποὺ καθρεφτίζει...», βλ. σελ. 24) συνηγορεῑ ὸχι μόνο μὲ τοὺς «οἰκονομιστὲς» ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς «ἐκχυ- ’
δαϊστὲς» ὑλιστὲς (6 ὅρος βρὶσκεται στοὺς Ρόζενταλ-Γιουντίν).
Μετὰ ἀπ’ αὐτό, νομίζω, 611 ἡ προτροπὴ τοῦ M. Νικολινάκου
νὰ σκεφτοῦμε «μαρξιοτικὰ - ἑλληνικά», πάει περίπατο.
“O Μάρξ, ποὺ σκέφτηκε τὸ μαρξισμὸ μαρξιστικότερα ἀπ’ 1
ὅλους μας, ὑποστήριξε τὴ θέση τοῦ καθορισμοῦ τοῦ ἐποικοδομηματος ἀπὸ τὴ βάση σὲ «τελευταῐο βαθμὸ» (dernière instance) (6). Καὶ ὁ Ἔνγκελς σὲ γράμμα του στὸν Bloch τὸν.

Σεπτέμβριο τοῦ 1890 ἔγραφε «Ἡ οἰκονομικὴ κατάσταση
εἶναι ἡ βάση. Τὰ διάφορα ὅμως στοιχεῖα“τοῦ ἐποικοδομήμα-

τος (ὅπως π.χ. ἡ ἰδεολογία) ἀσκοῦν τὴν ἐπιρροὴ (ὃράση)
τους στοὺς ἱστορικοὺς ἀγῶνες καὶ σὲ πολλὲς περιπτώσεις
τοὺς προσδιορίζουν ὲκ τῶν προτέρων». _
Στὸ·ἵὸιο γράμμα, πιὸ πάνω, τονίζει 611: «σύμφωνα μὲ τὴν
ὑλιστικὴ ἀντίληψη τῆς ἱστορίας, ὁ καθοριστικὸς παράγοντας
στὴν ἱστορία εἶναι σὲ τελευταῐο βαθμὸ ἡ παραγωγὴ καὶ ἡ ἀναπαραγωγὴ τῆς πραγματικῆς ζωῆς. Οὔτε ὁ Μὰρξ οὔτε ἐγὼ βεβαιώσαμε ποτὲ τὸ ἀντίθετο. “Av ἐκ τῶν ὑστέρων κάποιος βασάνισε τὴν πρόταση αὐτὴ γιὰ νὰ ν κάνει νὰ πεῖ πὼς ὁ οἰκονομικὸς παράγοντας (ἢ στοιχεῖο) ε ναι 6 μόνος καθοριστικός, τὴ
μεταμορφώνει σὲ φράση κενή, ἀφηρημένη (καὶ) παράλογη».
Τί σημαίνει λοιπὸν αὐτὸς 6 προσδιορισμός; «σὲ τελευταία
ἀνάλυση», τῆς δραστηριότητας ποὺ ἀσκεῖ ἡ ὑποδομή; Σημαίνει
ὅτι τὸ οἰκονομικὸ στοιχεῐο (ἡ ὑποδομὴ) ἐπιδρᾶ καὶ καθορίζει τὸ
ἐποικοδόμημα (ἰδεολογία καὶ νομικοπολιτικὲς μορφὲς) μὲ
τρόπο ποὺ πάντως δὲν εἶναι ἀποκλειστικός (7).’Κι αὐτὸ πάλι
σημαίνει 611 16 ἐποικοδόμημα δὲν εἶναι. «χῶρος ποὺ καθρεφτίζει» (βλ. Νικολινάκος, σελ; 24), ἀλλὰ χῶρος «σχετικὰ αὐτόνο-

φώσεις τῆς ἀνθρώπινης φύσης» ἢ «τὶς ὃραστηριότητες τοῦ ἀνμος» ὡς πρὸς τὴν ὑποδομή. Χῶρος, τέλος, ἀπὸ τὸν ὁποῑο ἐκπηθρώπου ὅταν παράγει τὰ μέσα γιὰ τὴ συνέχιση τῆς ὕπαρξής
γάζει μιὰ «ἀντίστροφη ἐπιρροὴ» πρὸς τὴν ὑποδομή.
του», ἀλλὰ καὶ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῐο οἱ ὃραστηριότητες αὐτὲς
ἀναφέρονται (4). Καὶ ἡ ἁναφορά τους γίνεται μὲ τὴ γλῶσσα.
Κάθε Σάββατο
Μόνο ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ οἱ δραστηριότητες ἀναφέρονται, γνωρίζουν τὸν ἑαυτό τους καὶ γνωρίζονται ἀπὸ τὸν ὄινθρωπο. Ἡ
κυκλοφορεῑ
ἡ
ἀφήγηση (γλώσσα) λοιπὸν εἶναιτὸ στοιχεῖο ποὺ κάνει νὰ ’ἔχει
ἱστορία 6 ἄνθρωπος καὶ όχι τὰ μερμύγκια. Ἡ ἀφήγηση, ποὺ δὲν
καταγράφει μόνο τὶς φανερὲς σχέσεις καὶ τὶς δυνάμεις στὸ ἐπί· πεδο τῆς πάλης τῶν τάξεων ἀλλὰ καὶ τὶς λανθάνουσες σχέσεις
καὶ δυνάμεις, ὅπως π,χ. οἰ-ἐπιθυμητικὲς ἐπενδύσεις μαζῶν (5).
Ο
Μὲ
σχολιογραφικὴ
παρουσίαση
τῶν
σημαντικό, Ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο εἰπα στὴ «συζήτηση» ὅτι «αἰσθάνομαι
τερων πολιτικῶν ἐξελίξεων τῆς Βδομάδας, στὴν
ἀμήχανος μὲ τὶς πολιτικὲς ἀναλύσεις» εἶναι γιατὶ ξέρω ὅτι
Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό. , ι
ὑπάρχουν «πολιτικὲς» ἀναλύσεις ποὺ ἀφήνουν ἀπ’ ἔξω τέτοιας
σημασίας θέματα. Μὲ τὴν κριτικὴ τοῦ M. Νικολινάκου, ἐπιβεΟ Ἀναλύσεις καὶ ρεπορτὰζ ἀπ’ τοὺς ἀγῶνες τῶν
βαιώνω τὴν ἀμηχανία μου.
ἐργαζομένων, ἀπ’ τὴν πορεία τοῦ φοιτητικοῦ κι- ‘

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ HOPEIA

νήματος.

Καὶ λέω ἀκὸμη; πῶς μποροῦμε νὰ μιλᾶμε γιὰ ἀλλαγὴ τῶν
κατεστημένων δομῶν ὅταν σκεφτόμαστε μὲ τρόπο ποὺ παλὶ- νορθώνει τὴ μορφή τους; ’Υπάρχει βέβαια μιὰ δυσκολία στὸ
«μέτωπο» τῆς ἐπιθυμίας καὶ τοῦ ἀσυνείὸητου; δὲν ξέρεις

ΣοΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ HOPEiA
' ὄργανο Σοσιαλιστικοῦ ἀγώνα καὶ προβληματισμόῦῑ

, , ιῃὶςῒᾳριῇῇῑζένῗγῐῐς

cH ἰὸεολογία, ἀκόμη καὶ στὸ κλασικὸ μαρξιστικὸ «σχῆμα»
ὑποὸομῆς - ἐποικοδομηματος, δρᾶ «σχετικὰ αὐτόνομα» καὶ
βρίσκεται σὲ σχὲση ἀμφίὸρομης ἐπιρροῆς καὶ ὅχι ἀντάνάκλασης
(καθρεφτίσματος) μὲ τὴν ὑποὸομή.
Στὴν ἰδεολογία καὶ εἰδικὰ στὶς «πρακτικὲς ἰὸεολογίες», ὅπως
εἶναι π.χ. οἱ «σημαίνουσες πρακτικός» (8), εἶναι ὃυνατὸ νὰ ἑγ-

3. Βλ. R. Jakobsan ἅπ. σελ. 61.
Βλ. καὶ J. Lacan, στά Ecrits 4τ. I 1966 σελ. 263 - 267.
4. Βλ. J. P. Faye, La critique du langage et son économie, ἐκὸ. Galilée

I973
σελ.
87.
.
5. Βλ. W. Reich, Ταξικὴ συνείὸηση καὶ σεξουαλικὴ χειραφέτηση,

ἐκὸ. Διεθνὴςγβιβλιοθήκη, 1972, σελ. 52.
6. Βλ. ἄρθρο τοῦ L. Althusser μὲ n’rÂo: «Est - il simple d'être marxiste

a γράφονται κατ’ εὐθεῖαν οἱ ταξικὲς ἀντιθέσεις καὶ οἱ «κρίσεις».
en philosophie», στὸ περιοὸικὸ «La Pensée» No 183 - Ὀκτώβρης
Χωρὶς νὰ περνοῦν ἀναγκαστικὰ ἀπὸ τὶς οἰκονομικὲς πρακτικὲς 1975, ὅπου συνοψίζονται οἱ θέσεις του καὶ γιὰ τὴν ἰὸεολογῐα.
τῆς ὑποὸομῆς (9), χωρὶς δηλαδὴ νὰ ἀντανακλῶνται.
7. Βλ. L. Althusser, Pour Marx, ἐκὸ. Maspero, 1972, σελ. 111.
Βέβαια, ὅλα αὐτὰ προῦποθέτουν λίγο περισσότερη ἔρευνα
8. Βλ. ἄρθρο μου μὲ τίτλο; « Ἰὸεολογία καὶ σημαίνο υσες πρακτικὲς»
(ὅχι ἀναθεώρηση). Προϋποθέτουν γνώοη τοῦ γεγονότος, ὅτι καὶ στὸ περισὸικὸ «Δευκαλίων» No 13, Μάρτιος I975, σελ. 105, ὑποσ.;
«τὸν ὅρο.’ πρακτική, χρησιμοποιεῐ ὁ ἱστορικὸς ὑλισμὸς γιὰ νὰ ὑποὁ ἴδιος ὁ Μὰρξ στὴ «Γερμανικὴ ἰὸεολογία» ἀφήνει κάτω ἀπὸ
ὁείξει
μιὰ
μεταλλακτικὴ
ὁραστηριότητα.
ἱ
κ
τὸν ἵὸιο χαρακτηρισμός «ἰὸεολογία», νὰ ὃιαγράφονται καὶ νᾲ
Σημαίνουσα,
εἶναι
ἡ
πρακτικὴ
ποὺ
ὁριοθετεῑται
ἀπο
το
«γλωσλειτουργοῦν ὃυὸ ὃιαφορετικὲς ἒννοιες. eH ἰὸεολογία ὡς «λάσικό σύστημα» εἴτε αὐτὸ λέγεται γλώσσα εἴτε κώὸικας eî’re... τέθος» καὶ ἡ ἰὸεολογία ὡς «ἐπιστημονικὴ ἔννοια» (11).
V >>.
79. ηΒλ. D. Lecaurt, «Pour une critique de l’épistémologie», ἐκὸ. Maspero
“Υπάρχει ὅμως καὶ πέρα ἀπὸ τὸ «σχῆμα» ἢ καλύτερα τὴν «παρομοίωοη» τοῦ κοινωνικοῦ σχηματισμοῦ μὲ οἰκοδόμημα (ποὺ
I972, σελ. 133.
ἔχει βάση καὶ ἐποικοδόμημα) καὶ άλλη, ἐξ ἴσου μαρξιστική,
10. Ἐπισημαίνω ἀκόμη καὶ μιὰ «ὁιαβολικὴ» σύμπτωση ἐπὶ τῶν
συνολικὴ (ὑλικὴ) ἀντίληψη τοῦ κοινωνικοῦ σχηματισμοῦ, στὴν «κινέζων».· ὑποστηρίζεται ὅτι οἱ πραγματικοῖ Κινέζοι τῆς Λ. Klvaç
ἔδειξαν ἀποτελεσματικά τὴν αὐτόνομη ὁύναμη τοῦ ἐποικοδομημαῐ
ὁποία ἰὸεολογικὲς καὶ οἰκονομικὲς πρακτικὲς λειτουργοῦν
τος, μὲ τὴ «Μορφωτικὴ Ἐπανάσταση», ὅπου ἡ ἰὸεολογία (ὁ λόχος, η
παράλληλα· καὶ ὑπάλληλα συγχρόνως.
παιὸαγωγική,
ἡ
τέχνη)
εἶναι
στὴ
β
ά
a
η
τῆς
μεταλλακτικῆς
ὁρασης.
Γ ιατί, τελικά, ἡ διάκριση «ὑποδομῆς» - «ἐποικοδομήματος»
I I . Βλ. L. Althusser, «Éléments d'autocritique», ἐκὸ. H.L. I 974, σελ.
ὑπάρχει μόνο στα χαρτιὰ ἢ σὲ μερικὰ κεφάλια. Ὄχι πάντως
στὸν κοινωνικὸ σχηματισμό. Σ’ αὐτὸν οἱ ὃομὲς λειτουργοῦν πο12. Βλ. L. Althusser, ὅ.π. «La Pensée» No 183, σελ, 16.
λύτροπα καὶ ὃυναμικά. Καὶ οἱ σχέσεις ποὺ δημιουργοῦν εἶναι
ἕνα πλέγμα, ἕνα ὑφαντὸ στὸ ὁποῖο ὃὲν ξεχωρίζουμε εὔκολα τὴν
ὕφανση. Ποιὸ εἶναι τὸ πρακτικὸ ὄφελος ἀπὸ μιὰ τέτοια θεωρητικὴ (;) παρέκκλισης (θεώρηση τοῦ κοινωνικοῦ σχηματισμοῦ ὡς
«σύνολο» καὶ ὅχι ὡς οἰκοδόμημα). Θὰ τὸ πῶ ἀμέσως. Στὸ κλασικὸ μαρξιστικὸ «σχῆμα» ὑποὸομῆς - ἐποικοδομήματος ἡ θὲση
καὶ ὁ ρόλος τοῦ καθένα ἀπὸ ἐμᾶς εἶναι δεδομένοςῐ «νά ὁ χῶρος
ποὺ καταλαμβάνεις καὶ νά μέχρι πού μπορεῐς νὰ πᾶς γιὰ νὰ
ἀλλάξεις τὰ πράγματα» (12). Ἀντίθετα, στὴ συνολικὴ ἀντίληψη
τοῦ κοινωνικοῦ σχηματισμοῦ, ἡ θέση καὶ ὁ ρόλος τοῦ καθένα “

ΙΚΑΡΟΣ
Βιβλία γιὰ ὅλη σας τὴ ζωή

μας ὁὲν εἶναι’δεὸομένος. Πρῶτο, γιατὶ ἡ θέση ὁὲν εἶναι πιὰ ἕνα
σημεῑο στὸ οἰκοδόμημα, ἐφόσον οἰκοδόμημα δὲν ὑπάρχει. Δεύτερο, γιατὶ ὁ ρόλος εἰναι πολυὸιάστατος ἐφόσον ἡ θὲση δὲν εἶναι
καθορισμένη.
Αὐτὸ σημαίνει ὅτι μποροῦμε νὰ λειτουργοῦμε ταυτόχρονα σὲ
ὅλα τὰ ἐπίπεδα τοῦ κοινωνικοῦ σχηματισμοῦῑ στὸ οἰκονομικό,
στὸ πολιτικὸ καὶ στὸ ἰὸεολογικό, Μποροῦμε δηλαδὴ νὰ ὃροῦμε
«στὸ σύνολο τῶν δομῶν ἑνὸς τρόπου παραγωγῆς καὶ ἑνὸς κοινωνικοῦ σχηματισμοῦ» (Πουλαντζᾶς). Ἀκόμη περισσότερο, ν’
ἀλλάζουμε τὶς δομές, ὅποιες μποροῦμε, ὅποτε μποροῦμε.

Κάπως ἔτσι βλέπω τὸν ρόλο, ὄχι τοῦ ὃιανοοῦμενου (γιατὶ
αὐτὸ εἶναι ψευδοπρόβλημα) ἀλλὰ τοῦ «φορέα» ἑνὸς συνόλου

ἀπὸ ὃομές, ποὺ εἴμαστε ἐμεῖς ὅλοι, ἀναγνώστη, διανοούμενοι και μη.
Ἔδωσα θαρρῶ ἀρκετὰ στοιχεῖα ὥστε νὰ θεμελιώνεται ἡ θὲση
τῆς ἀναστροφῆς τοῦ βάρους, στὴν προβληματικὴ τῆς «κρίσης»,
ἀπὸ τὴν ὑποδομὴ στὸ ἐποικοδόμημα καὶ κυρίως στὴν ἰὸεολογία.
Ἐλπίζω νὰ συνεχίσουν καὶ οἱ ἄλλοι «συζητητὲς» σὲ θέματα ποὺ
ὃὲν θίγονται ἐὸῶ. ’ ,
“Av ἐπιμείναμε στὸ ἐπίπεὸο τῆς ἰὸεολογίας, εἶναι γιατὶ σκεφτήκαμε «μαρξιστικὰ - ἑλληνικά», «δηλαδὴ μὲ βάση τὶς συνθῆκες
τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου» (M. Νικολινάκος σελ. 24). Συνθῆκες,
ὅπως τὸ μεγάλο πρόβλημα τῆς καθαρεύουσας καὶ τῆς δημοτικῆς. Δυὸ «σημαινουσῶν» δηλαδὴ «πρακτικῶν» ποὺ λειτουργοῦν ταυτόχρονα καὶ ποὺ ἐκφράζουν πρωτογενῶς τὸν ταξικὸ
ἀνταγωνισμὸ καὶ κατὰ συνέπεια τὴν κρίση τῆς ἐξουσίας. (Ἡ
καθα εύουσα ὡς ἄρχουσα γλῶσσα καὶ ἡ δημοτικὴ ὡς ἀρχόμενη). E ναι τόσο χειροπιαστὸ τὸ ἑλληνικὸ αὐτὸ κοινωνικὸ φαινόμενο, ποὺ λὲς πὼς ὅλοι ὅσοι ἐπιχειροῦν μιὰ ξεχωριοτὴ «θεωρία
τῆς ἰδεολογίας», τὸ ἔχουν κατὰ νοῦ. Ἐὸῶ τέλειωσα.
Παρακαλῶ τὸν ἀναγνώστη - καὶ τὸν ἀναγνώστη Μ. Νικολινάκο - νὰ συγχωρέσει ἐνδεχόμενη ὀξύτητα. Νὰ τὴ θεωρήσει ὡς
«κρίση μιᾶς κρίσης»... ι
Ὑποσημειώσεις.·
I. "H ψυχαναλυτικά.· lapsus (παραδρομὴ τῆς γλώσσας), ὅπου «τὸ λάθος γεννιέται ἀπὸ τὸ περιεχόμενο τῆς πρόθεσης, ἀπὸ μιὰ σειρὰ σκέψεων ποὺ ἀπασχύλησαν τὸ πρόσωπο πρὶν καὶ ἀποκαλύπτεται μετὰ»
(βλ. S. Freud, Εἰσαγωγὴ στὴν Ψυχανάλυση, ἐκό. Γ κοβόστης, σελ. 46).
2. Βλ. R.,Jalcobson, Essais de linguistique générale, ἐκὸ. Minuit, I963
σελ. 181. ’

έΑΙΞΠΗΡ
ΑΠΑΝΤΑ
Μετάφραση
ΒΑΣῙΛΗ ΡΩΤΑ - ΒΟΥΛΑΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΟΥ

r Οἱ ὡραιότερες, οἱ ποιητικώτερες, οἱ πιὸ πιστές,
οἰ μοναδικὲς μεταφράσεις ὁλόκληροι) τοῦ ἔργου
τοῦ μεγάλου ποιητῇ

Στὶς ἑκδόοεΙς ΙΚ Α Ρ Ο Σ

Η ΕΛΛΗΝῙΚΗ ΠοῙΗΣΗ
ΣΟΛΩΜΟΣ - ΚΑΛΒΟΣ —— ΣΙΚΕΛῙΑΝΟΣ
ΚΑΒΑΦΗΣ- ΣΕΦΕΡΗΣ - ΕΛΥΤΗΣ
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΑΤΣΟΣ

Eric ἐκδόσεις I K Α Ρ Ο Σ
K. Θ. ΔΗΜΑΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Ἕνα μνημειῶδες ἔργα

ΙΚΑΡοΣ
ΒΙΒΛῙΟΠΩΛΕῘΟε ΒΟΥΛΗΣ 4, ΑΘΗΝΑ 125, - ΤΗΛ. 322,5152

ΤΟ «ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΟ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟ»
Ἀπὸ τοὺς φοιτητὲς τῆς Ἀθήνας

επισημαινουιέ]
ï Πολιτιστικὸς ὀργασμὸςοργανισμων
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ καὶ πολιτειακὴ ἀλλαγὴ ξύπνησε πολλὲς καλὲς
προθέσεις στὸν Νεοὲλληνα. Ἀνάμεσα σ’ αὐτὲς συγκαταλεγεται
καὶ ἡ πρόθεση μιας μερίδας τοῦ καλλιτεχνικοπνευματικοῡ μας
δυναμικοῡ να δραστηριοποιηθεῖ καὶ να δραστηριοποιήσει πολιτιστικά. Μέσα σ’ ἕνα χρόνο πρόλαβε καὶ ἱδρύθηκε, ἐγκρίθηκε,
ἐπιχορηγήθηκε καὶ δραστηριοποιήθηκε ἕνας αξιοπρόσεχτος
ἀριθμὸς ἀπὸ ἑταιρίες κι ὀργανισμσὺς ποὺ ἐκπροσωποῡν πολιτιστικὲς κινήσεις «εὐρέος φάσματος». Καλὺπτουν ἢ πρόκειται να
καλύψουν χώρους ὅπως τὸ Θέατρο, τὶς εἰκαστικὲς τεχνες, τη
μουσική. Οἱ προθέσεις συγκινητικὲς, τα ὀνόματα τῶν μελῶν,
ὁπωσδήποτε, ἐγγύηση ποιότητας καὶ συνέπειας, μια καὶ τα
καταστατικα τῶν ὀργανισμὼν κι ἑταιριῶν (ρέρουν ὑπογραφὲς
πολλῶν ἓγκυρων ἐκπροσιῦπιιΝ τῆς τέχνης καὶ τοῦ πνεύματος.
Ὑπάρχει ὅμως καί μιὰ τάση στὸν τόπο μας ποὺ λέγεται διασπορὰ δυνάμεων κι ἀποπροσανατολισμός. Καλὲς οἱ προθέσεις
μας, ἅγιες οἱ προσπάθειές μας. Καλὲς καὶ ἆγιες οἱ κρατικὲς
ἐπιχορηγήσεις -μόνο ἂς ξὲραμε με ποιὸν γνώμονα ἀπσφασίζονται;- ἀλλα πρὸς τί πάλι αὐτὴ ἡ διάσπαση κι ἡ μοιραία ἀποδυνάμωση μιᾶς πολύτιμης προσπάθειας; Πρὸς τί ὁ ἀγῶνας για να
διατυπώσουμε καὶ να ἑκφράσουμε μ’ ἕνα σωρὸ ὅμοιους ἢ ὁμοιἀζοντες τρόπους τοὺς ἴδιους σχεδὸν στόχους καὶ τα ἴδια κίνητρα; “Απλῶς για να πεισθοῦ με καὶ-να πείσουμε πὼς κάνουμε ΤΟ
KATI ΑΑΛΟ, ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ, ΤΟ ΑΛΛΙΩΤΙΚΟ, Mà κάπως ἒτσι δὲν ἄρχισε κι ἡ διάσπαση τῶν κομμάτων; Κάπως ἔτσι
δὲν ἓγιναν τὰ Θὲατρα τῆς Ἀθήνας 45 ἢ 50;
'O πληθωρισμὸς εἶναι σὰν τὸν καρκίνο. "Av τὸν προλάβει κανεὶς στὸ πρώτο του οτάδιο, ὑπάρχουν δυνατότητες γιατρειᾶς. εΟ
πληθωρισμὸς τῶν πολιτιστικῶν κινήσεων, βρίσκεται στὸ πρῶτο
του στάδιο. Ἐμεῖς ἐπισημαίνουμε. ’Ἀλλοι χειρουργοῦν. Ἡ αὐτοῖαση εἶναι μύθος.

Δίχως μεγάλα λόγια, βαρὺγδουπες δηλώσεις καὶ «ὀνόματα», τὸ
«Θεατρικὸ Τμῆμα» τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὸργάνωσε τὸ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΓΙΑΝΝΗ
ΡΙΤΣΟ (Σάββατο 9 Νοεμβρη), στὸ
γήπεὸο Σπόρτινγκ.
Μπροστα σὲ 3.0()0 περίπου θεατές, ποὺ ταυτίστηκαν με τὴν ἐκ·
δήλωση, τὸ ὀπτικοακουστικὸ
αὐτὸ δημιούργημα τῆς συλλογικῆς
δουλειας τῶν (ροιτητιῦν. ἄφησε
καλὲς ὑποσχέσεις, καθὼς ξὲφυγε
ἀπὸ τὴν «κύρια», ἃς ποῠμε, ἀποστολὴ τοῠ τμήματος (τὸ Ηέατρο)
καὶ ἁπλιῦθηκε σὲ σύνθετες μορφες
θεάματος-ἀκροάματος. Ἀπὸ δῶ
καὶ οῖ ἁδυναμίες, ἀπὸ διῖ) ὅμως
καὶ ὁ θαυμασμός. Ἀνειδίκευτοι
αὐτοί, οηκωσαν τὸ βάρος για τὸ
στήσιμο μιᾶς δουλειᾱς μὲ μεγάλη γκάμα. Τραγοὺδι (σόλο-χορωδία), ἀφήγηση, ζωντανὲς μαρτυρίες. ἀπαγγελία, προβολὴ
σλάιτς, Ηὲατρο. “Ὀλα αὐτα 0‘ ἕνα
πρόγραμμα-μαμοὺθ τριῶν ὡρῶνέ
Ἀπὸ δῶ ἴσως ξεκινᾶνε καὶ- οἱ
ἀδυναμίες τῆς ἐκδήλωσης. Εἰχες
τὴν εντύπωση ὅτι, ἤθελαν νὰ ποῠν,
να δείξουν σώνει καὶ καλὰ ὅλο τὸ
ὑλικὸ ποὺ μάζεψαν μὲ φροντίδα.
Κι αὐτὸ κούρασε κάποτε (ὅπως οἱ
ἀφηγήσεις συντρόφων τοῦ Ρίτσου, ἀπ’ ὅπου δὲν ἒβγαζες κουβεντα. Τὸ μόνο σημεῖο ποὺ ἔδει·
1-4 Δεκέμβρη

8 Δεκέμβρη
15 Δεκέμβρη

Κ--ΣκοΛιο-ἣ’
Τοῦ Ἀλέξη Κυριτσόπουλου

12 Γ ενάρη

I9, 23, 26 Γενάρη
2 Φλεβάρη

ξαν τὴ δυσαρέσκειά τους οἱ θεατὲς). _
Πρέπει ὅμως να εἰναι κανεὶς
αρκετα κακόμοιρος για να σταθεῖ
MONO στίς τεχνικὲς ἀδυναμίες
(λάθη τῆς ὀρχήστρας καὶτῶν τρα«
γουδιστιῖιν, λίγες κακὲς ἀπαγγελίες). Εἶναι βεβαιο πὼς στὴ συλλογικὴ κριτική - ποὺ πρέπει να ἀκολουθεῖ τὴ συλλογικὴ ὃουλειὰ —— θα
ἐπισημανθοῦν ὅλα τα «πλὴν» καὶ
θα διορθιι)θοῠν. Ἐκεῖνο ποὺ πρεπει, να τονιοτεῖ εἶναι τὸ κουράγιο
καὶ τὸ μεράκι τῶν φοιτητῶν. ’Ἀλλωστε ὁὲν νομίζουμε ὅτι μεχρι σήμερα ἔχει δοθεῑ τόσο σφαιρικὰ ἡ
ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ρίτσου άπὸ
ἓναν πλατὺ (βορέα, ποὺ «δὲν τραγουδάει για να ξεχιι)ρίζει ὁπ’ τὸν
κόσμο, ποὺ τραγουδάει για να
σμίξει τὸν κόσμο...»

(Τὸ πρόγραμμα περιεῖχε ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴ βιογραφία τοῦ Ρ(τσου τοῦ Ζεραρ Πιερα, μελοποιημενα ποιήματα τοῦ Ρίτσου ἀπὸ
τὸ Θεοδωράκη, τὸ Λεοντῆ,τὸ Μαμαγκάκη, απαγγελίες ποιημάτων,
παρουσίαση τῶν «Max/10110110ρων», αφηγήσεις για τὸῬίτσο ἀπὸ
τοὺς B. Ρωτα, A. Τὰση, T. Βουρνᾶ
καὶ χαιρετισμὸ ἀπὸ τή Σοφία
Μαυροειὸἠ-Παπαδάκη).
Σημειῶστε τὶς μελλοντικὲς εκδηλώσεις τοῦ «Θεατρικοῦ Τμήμα10g»:

Σεμινάριο; Λογοτεχνιά ἐν σχέσει μὲ τὰ
κοινωνικὰ συστήματα
καὶ τὶς κοινιυνικὲς τάξεις
Θεόφιλος καὶ Aal‘m‘] Ζιυγραφικὴ
Βραὸιὰ Ρεμπὲτικου Τραγουὸιοῦ
Βραὸιὰ K. Βάρναλη
Σεμινάριο.· Ἰεολογία τοῦ Νεοελληνικοῦ
Θεάτρου ‘
Θέατρο Σκιῶν

9, 10, II, 13, I6, 20 Φλεβάρη Σεμινάριο.’ Κινιγματογράφος
Σοσιαλιστικῶν Χωρῶν
25
Φλεβάρηκοινωνικοπολιτικῶν
Ἐπίὸραση
γεγονότων στὶς εἰκαστικὲς τέχνες
IΛαὶκὸ
ΜάρτηΘέατρο
8 Μάρτη

Μουσικὴ γιὰ τὶς μάζες

NTOKOYMENTA
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ,
Στὸ Ἰνστιτοῦτο Γκαῐτε, στα πλαίε
σια μιᾶς σειρᾶς ὲκδηλώσεων γιὰ
τὴ ούγχρονη- ἱστορία, ἓγινε ἔκθεση
ντοκουμὲντων ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ
Ἀντίοταοη.
”Ολα τὰ ἐκθέματα ἦταν ἀπὸ τὸ
ἀρχεῖο τοῦ περιοδικοῦ μας. Τὸ
«ΑΝΤΙ» πιστεύει πὼς ἡ συμμετοχή του σὲ μιὰ τόσο ἀξιόλογη
προσπάθεια - σαν τὴ σειρὰ τῶν
ὁμιλιῶν τοῦ Ἰνστιτούτου Γκαῐτε ἧταν Θετικὴ καὶ χρήσιμη.

Ἡ ἔκθεση λειτούργησε ὅλη τὴν
ἑβδομάδα ποὺ πέρασεε ἀπὸ τὴ
Δευτέρα μέχρι τὴν Παρασκευὴ -

: τὶς μὲρες δηλαδὴ ποὺ ἓγιναν καὶ

οἱ διαλέξεις τοῦ συνεργάτη τοῦ
περιοδικοῦ μας Δρ. Heinz Richter.

MIA EAAHNOEABETIAA
ΖΩΓΡΑΦΟΣ _”Ανοιξε οτὶς 20 τοῦ μήνα“καὶ·θὰ
διαρκέσει μέχριικαὶ τὶς 4 Δεκεμ- ἑὲ
βρίου ἡ 2η ἀτομικὴ ἓκθεση τῆς
Ἐλβετίδας ζωγράφου Κλαὶρ Ἀλλὰζ - Βούρου, ποὺ ενδιαφὲρουσα
ἐργασία της ἒχουμε πρωτοδεῖ πρὶν
ἀπὸ μερικὰ χρόνια στὴν Ἀθήνα.
Ἀπὸ τότε ἡ καλλιτεχνις ζεῖ μόνιμα στὸν τόπο μας, ὅπου καὶ
παντρεύτηκε ρωμιὸ καὶ ἒγινε πατριώτισσά μας.
Τὸ ἑλληνικὸ φῶς και χρῶμαζ·
εἰσχωρήσανε étai. στὴν παλέτα
Ἀλλὰζ, - Βούρου καὶ φανερῶν
ται κατὰ τρόπο ἐντυπωσια
οτοὺς πίνακες -της, εἴτε για π
τραῐταπρόκειται, εἴτε γ “con
εἴτε καὶ γιὰ νεκρὲς 4(ρ ‘

°LÀ__Ç_QŒ_O_DΤαινίες πορνὸ

προορισμένες γιὰ
ζ τὸ ἐξωτερικὸ
προβάλλει τό ΕΙΡΤ
τοῦ Γιάννη Κακουλίδη
ὅσα xxx/11518901 λειτουργεῖ ὁ καταπιεστικὸς μηχανισμὸς τῶν κοινωνιῶν τῆς ἀφθονίας, τόσο 111/61890
πιθανὴ γίνεται ἡ βαθμιαία μετάβαση ἀπὸ τὴ ὁουλεία (m‘y λευτερια.

X. Μαρκοῦζε

Ὁ ελληνικὸς κινηματογράφος
ὃὲν φταίει σὲ τίποτε. Εἶναι σὰ να
ζητᾱς εὐθύνες ἀπὸ τὸ τέρας τοῦ
Φραγκεστάιν. ’Ὀμως τὸ ΕΙΡΤ,
εὐθύνεται σὲ τέτοιο βαθμὸ για
τὴν ποιότητα τῶν προγραμμάτων
του, ὅσο εὐθύνεται καὶ ἡ Κυβερνηση γιὰ τὴν «ποιότητα τῆς πολιτικῆς» ποὺ ἀκολουθεῖ.
Ἀναφερόμαστε στὴν ἐκπομπὴ
τοῦ ΕΙΡΤ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ KIΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ» καὶ εἰδικότερα στὴν προβολὴ τῆς 9.11.75,
Τὸ πλαίσιο τῆς ἀναφορᾶς μας
αὐτῆς, εἶναι ἡ ὀργὴ καθὼς τὴν
συνοδεύουμε μὲ τὰ ἀκόλουθα
στατιστικὰ στοιχεῖοα*
Στὴν ἐκπομπὴ «ῙΕλληνικὸς Κινηματογράφος» ἠταν ἀνοιχτὲς
544.000 τηλεοράοεις. Δηλαὸὴ τὸ
62% τοῦ συνόλου τῶν τηλεοπτικῶν συσκευῶν τῆς χώρας. Τὴν
παρακολούθησαν 890.000 γυναῖκες. Δηλαὸὴ τὸ 66% τοῦ συνόλου
τῶν τηλεθεατῶν καὶ 550.000 ἄνδρες, δηλαδὴ τὸ 44% τοῦ ουνόλου τῶν τηλεθεατῶν (τῆς ὥρας
ἐκείνης). Σύνολο; 1.440.000 τηλεθεατῶν. Δὲν ὑπάρχει μέτρηση
για παιδιά.
Κι αὐτά...μόνο στὴν Ἀθήνα
καὶ στὴ Θεσσαλονίκη. Εῦκολα
φαντάζεται κανεὶς τὶς ἀντιστοιχίες στὴν ἐπαρχία, ποὺ τὸ μόνο
μέσο ὃιασκέδασης εἶναι ἡ τηλεόραση. Πολὺ περισσότερο, στὶς
ἐπαρχιακὲς ἐκεῖνες πόλεις ποὺ τὸ
ΕΙΡΤ μονοπωλεῑ τοὺς τηλεθεατές,

’ ’ μιὰ ποὺ ἡ ΥΕΝΕΔ δὲν φτάνει

ἴσαμε κεί.
Ἡ προβολὴ τῆς ἐκπομπῆς αὐτῆς, τὴν Κυριακὴ 9.11.75, ἔπρεπε
κανονικὰ νὰ ὁδηγήσει σὲ ὁμαδικὴ
παραίτηση τὴ διοίκηση τοῦ EIPT.

’ Ὅποια σεξουαλικὴ διαστροφή,
ὅ,τι ἐντυπωσιακότερο καὶ 6,11
I. βρωμερότερο σὲ ὕφος ἦταν τὸ
,ᾗ ἀντικείμενο τῆς ταινίας «Καυτὴ
Ἐκδίκηση» ποὺ πρό αλε τὸ
ᾗ ΕΙΡΤ. Ἡ παραγωγὴ
ταν τοῦ
- Τζαίημς Πάρις, (δική του ἦταν
καὶ ἠ ἀκατονόμαστη ταινία «ὁ
Λιποτάκτης», ποὺ πρόβαλε τὸ
,ι’ ΕΙΡΤ τὸ μεσημέρι τῆς ἴδιας μέ951;), ἡ σκηνοθεσία τοῦ Ντίμη
Δαὸήρα, τὸ σενάριο τοῦ Γιάννη

Τζιώτη (ἀλήθεια ποῦ εἶναι ὁ
Τζιώτης τοῦ «Ντάμα Σπαθί>>;)
καὶ πρωταγωνιστοῦσαν ὁ Κώστας
Πρέκας καὶ ἡ Γκιζέλα Ντάλι.
Ὁ περὶ Τὺπου Νόμος κι ὁ σεβασμὸς πρὸς τοὺς ἀναγνῶστες
τοῦ ANTI -ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ ἴὸιο
τὸ ΑΝΤ1- δὲν ἐπιτρέπει τὴ λεπτομερειακὴ ἀναφορὰ στὸ θέμα
τῆς ταινίας. Χοντρὰ-χοντρά,
ὅμως, μποροῦμε νὰ ποῦμε...τὸ
«story» της.
Μιὰ κοπέλα μπλέκει στὰ δίχτυα ἑνὸς προαγωγοῦ (Κώστας
Πρέκας) καὶ ἀφοῦ περάσει ἀπὸ
κρεβάτια καὶ κρεβάτια αὐτοκτονεῖ. Ἡ ἀδελφή της (Γκιζέλα Ντάλι), γιὰ νὰ πάρει ἐκδίκηση, συνὃέεται μὲ τὸν προαγωγό, ἀκολουΘεῖ τὰ χνάρια τῆς ἀὸερφής της
καὶ κάποτε τὸν κλείνει σέ...ἕνα
κελὶ ὃένοντάς του τὸ ζερβὶ χέρι
καὶ πόὸι σὲ χαλκάὸες τοποθετημένους στὸ πάτωμα καὶ τὸ ταβάνι
ἁντιστοίχως. Τὸ ἄλλο χέρι (τὸ
καλὸ) καὶ τ’ ἄλλο πόδι, τοῦ τ’
ἀφήνει ἐλεύθερα. Τὸ κελὶ αὐτὸ
ἔχει ἕνα... προσόν. Αὐτὸς ποὺ
βρίσκεται μέσα, μπορεῖ νὰ βλέπει
ἀπ’ ἔξω χωρὶς νὰ μποροῦν οἱ ἀπ’
ἔξω νὰ βλέπουν τί γίνεται μέσα.
Λοιπόν, ἡ Γκιζέλα Ντάλι (δὲν
θυμόμαστε τὰ ὀνόματα τῶν ἡρώων), ἔξω ἀπὸ τὸ κελί, 8911110190—
πεῖ με κάθε ἐπισκέπτη τοῦ σπιτιοῡ, ἀπὸ γαλατὰ μέχρι ὅποιον
χωρᾶ ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου, ἓτσι
γιὰ νὰ τὴ βλέπει ὁ K. Πρέκας, μὲ
κρεσέντο τὸ λεσβιασμὸ μὲ τὴν
ὑποτιθέμενη μνηστὴ τοῦ Πρέκα.

Ὁ Πρέκας, κατεχόμενος ὰπὸ
«γενετήσιο ὀργασμό», βογγώντας
κι ἀφρίζοντας καὶ μὴ ἀντέχοντας
ἄλλο στὴ διαρκὴ αὐτὴ πρόκληση,
ὃεμένος καθὼς εἶναι, με τὸ ἐλεύθερο χέρι του ξεκουμπώνει τὸ
παντελόνι του. (Ἡ ταινία κόβεται κακότεχνα ἐὸῶ. Τὸ καταλάβαμε -ἐκτὸς τῶν ἄλλων- γιατὶ
κόπηκε ξαφνικὰ κι· ἡ μουσικὴ
ὑπόκρουση ποὺ συνόδευε τὴ σκηνή).

μόνο τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια ἀλλὰ
καὶ τὴ μοναδικὴ ἴσως ὀπτικὴ ποὺ
εἶχε σε ἕνα - ὅποιο νά ’ναι - θέμα
τὸ ΕΙΡΤ, τί δίνουν σ’ ἀντιοτάθμισμα στὸ λαό; ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ προορισμένα γιὰ τὶς ἀγορὲς τοῦ Ἀμβούργου καὶ τοῦ P0τερνταμ. ‘
'H ταινία «Καυτὴ Ἐκδίκηση»
προοριζόταν -καὶ ἴσως νὰ ἔχει
ἤδη κάνει· λαμπρὴ καριέρα- γι’
αὐτὲς τὶς ἀγορές. Τὸ μαρτυράει
τὸ ἐμφανῶς νέο μοντὰζ τῆς ταινίας, καὶ ἡ δράση τῶν πλάνων
ποὺ δὲν ὁλοκληρώνονται. Σκηνὲς
1101‘1 ὀὲν γινόταν να προβληθοὺν
ἐὸῶ, κοπήκανε, "Av οἱ ἐνδιαφερόμενοι άναζητήσουν τὶς 1190091σμένες γιὰ τὸ ἐξωτερικὸ κόπιες,
Θὰ ὃιαπιστώσουν; Πρῶτον, ὅτι οἱ
πρωταγωνιστες μιλοῦν Ἀγγλικά,
καὶ ὸεύτερον, ὅτι ἡ συνέχεια τῶν
σκηνῶν ποὺ κακότεχνα ἀφαίρεσε
τὸ μοντάζ, περιέχει ὅλα ὅσα μόνο
οἱ -ὀιπὸ μερικα χρόνια τώρα συνηθισμένες- ἰδιωτικὲς προβολες
μποροῡν νὰ ὃείξουν.
’Π min-1 τι) EIPT 1171900101 0’
αὐτὸ τὸ αἶσχος Τί κάνει ὁ κ.
Λαμπρίας, ποὺ τόσο εὔκολα θίγεται ἀπὸ τήν ἱστορική ἀλήθεια ἡ
ἐθνικοφροσύνη 1011; Τί κανει ὁ κ,
Ράλλης ὡς προϊστάμενος Ὑπουργός; Γνωρίζει ὅτι οἱ Ἕλληνες
περισσότερο ἀπὸ τοὺ νὰ τὸν
ἀκοῦν να δηλώνει ὅτι ψήφισε
ὑπὲρ τῆς βασιλείας ἓνδιαφέρον-

ται να τὸν ἀκούσουν νὰ δηλώνει
ὅτι τὸ. μέσα μαζικὴς ἐνημερωοης
θα ὀργανωθοῦν ἒτσι ποὺ νὰ
ἀπευθύνονται σὲ λογικὰ καὶ πολιτισμένα ὂντα;
Πρῶτα ἡ Μελίνα, μετὰ οἱ
περικοπὲς τῶν λόγων τῶν πολιτικῶν, ὕστερα οἱ ἐκπομπὲς τῆς
28ης Ὀχτώβρη κι ἂλλα...κι ἄλλα...Καί ξαφνικὰ τὰ πορνό. Ἠ
δικτατορία εἶχε σοφὰ μεθοὸευσει
τὴ διαδικασία τῆς ἁποβλάκωσης

τοῦ ἑλληνικοὺ λαοὺ μὲ τὰ ποδόσφαιρα καὶ τὸν Βαρτάνη. Οἱ μέρες μας ἔχουν πέρα γιὰ πέρα τὴ
σημασία τους. Ἡ Κυβέρνηση
-ὑποθέτουμε- τὸ ἀντιλαμβάνεται. Τί κάνει ὅμως γιὰ τὴ συνειδητοποίηση τοῦ λαοῦ; Τί μᾶς
προσφέρει; Τὸ μεγάλο ὅπλο ποὺ
κρατᾶ για τὴν ἐνημέρωση καὶ τὴν
ἐπιμόρφωση τοῦ λαοῦ μας τὸ
στρέφει ἐναντιά του γιὰ νὰ τὸν
ἐξαθλιώσειῑ Πῶς νὰ γίνει; Αὐτὸ
ὃὲν τὸ θέλει οὔτε ὁ Θεὸς μὰ οὔτε
καὶ ὁ διάβολος. Δὲν ἐξετάζουμε
Ε’άὲἳὲᾛῗῗέῗὲηήσὶἶζῖἓῖἷιὲἕῗῖ
.1,
ποιὸν καὶ ἡ ποιότητά 1:011. “Ὀμως
δὲν εἶναι μόνο οἱ ταινίες του.
Ἔχουμε δεῖ, κι ἴσως νὰ Eau/0100i)—
με, πολὺ χειρότερες. Αὐτὸ εἶναι
τὸ πρόσωπο τοῦ Ἑλληνικοῦ Κινηματογράφου; Ποῦ ’ναι ὁ Κακογιάννης, ποῦ ’ναι ὁ Κούνδουρος, ποῦ ’ναι ὁ Βούλγαρης, ποῦ
’ναι ὁ Παπαστάθης -ὀνόματα
ποὺ τὴ στιγμή τούτη ἔρχονται στὸ
μυαλό μας καὶ ποὺ χωρὶς ἀξιολόγηση ἀναφέρουμε- ποῦ ’ναι ἡ γενιὰ τῶν νέων κινηματογραφιστῶν; ποῦ ’ναι οἱ βραβευμένες
καὶ οἱ ἀβράβευτες ταινίες τῆς
Θεσσαλονίκης; ποῦ ’ναι, διάβολε,
οἱ παλιές, κλασικὲς πιά, ἑλληνικὲς ταινίες; Προβλήθηκαν; Προβλήθηκαν ὅλες; “Av ὃὲν ὑπάρχουν ἆλλες καλὲς ἑλληνικὲς ταινίες ποὺ νὰ μὴν ἔχουν προβληθεῖ,
τότε ὁὲν ἔχει λόγο ὕπαρξης τὸ
πρόγραμμα «Ἑλληνικὸς Κινηματογράφος». Ἀς τελειώσει τὴν
Κυριακὴ ποὺ μᾶς ἔρχεται, παραχωρώντας τὸ χρόνο του σὲ κάτι
ποὺ νὰ τιμᾶ τὸ αἰσθητήριο καὶ τὴ
νοὲῗτῖυὲἒωΐέει 1Ξὶιζὶόηέξςχιισίλειο τῆς
Δανιμαρκίας. Παραφράζοντας τὴ
Σαιξπηρικὴ ρήση, θα λέγαμεῑ
Κάτι βρωμάει ἀπαίσια στὸ 101φλίκι τοῦ ΕΙΡΤ.

· .LŒÆ.
τῆς ’Άννυς Θ. Κολτσιδοπούλου

Τὰ ἑθνικά μας Θεάματα
Ὀργανωτικὰ στελέχη τοῦ Ἀγγλικοῦ Ἐθνικοῦ Θεάτρου πρόκειται νά ἔρθουν στὴν πόλη μας γιὰ νά μελετήσουν- τὴν κατάσταση τοῦ ὁικοῦ μας Ἐθνικοῦ καὶ νά ὑποβάλουν ἐκθέσεις γιὰ τὴ
βελτίωσή του.
Τὴν πόρτα τῶν εἰὸικῶν αὐτῶν θεατροβελτιωλόγων, ἔκρουσε ὁ
Ὑπουργὸς πολιτισμοῦ καὶ ἐπιστημῶν αὐτοπροσώπως, εἴτε
πάνω στὴν ἀπόγνωσή του γιά τὴ συνεχή του κατάρρευση εἴτε
πάλι διαπνεόμενος ἀπὸ τὴ βαθιὰ πίστι] ὅτι, ἀφοῦ οἱ ’Άγγλοι ἀπὸ
ἀνέκαθεν «λύουν ἐπιτυχῶς τὰ ἑθνικά μας θέματα», γιατί ὁὲν θὰ
μποροῦσαν νὰ κάνουν τὸ 2’610 καῖ μὲ τὰ ἐθνικά μας...θεάματα.

Θέλετε τὸ φινάλε; Ἡ ΔΓκιζέλα
Ντάλι μ’ ἕνα μαχαίρι τόν εὐνουχίζει.
Ἀηδία καὶ φρίκη. Τὴ στιγμὴ
ποὺ τὸ ΕΙΡΤ, τὸ ὑπουργεῐο Προεδρίας καὶ ἡ Κυβέρνηση,-μὲ τὴ“ t Τώρα, βέβαια, ἀπὸ ποῦ πηγά-ζει ἡ προτίμηση στοὺς Ἄγγλους
συμπαράπαση τοῦ χουντικοῦ
111 ἡ ὑποτίμηση στοὺς Ἕλληνες,
τύπου, ζητοῦν «ἐπὶ πίνακι τὴν
κεφαλὴν» τῶν ὑπευθύνων γιὰ τὴν
εἶναι φανερά Ὁ κύριος Ὑπουρἀναμετάδοση τῶν δύο Θαυμάσιων
γὸς παίρνει γιὰ μέτρο ἐκείνους
ἁφιερωμάτων τῆς 28ης Ὀχτώ-· ποὺ μέχρι οήμερα ἀνέλαβαν τὴν
βρη, παραφράζοντας ἓτσι ὄχι ,ἀναδιοργάνωση τῶν κρατικῶν

σκηνῶν καί, ὑπακούοντας στὸ
ὑπουργεῐο του, τὶς ἀποδιοργάνωσαν. Ἀλλά, καλὰ πληροφορημένοι κύκλοι, ἐπιμένουν ὅτι ὑπάρχουν σίγουρα κι ἀρκετοὶ ἄλλοι
Ἕλληνες μὲ γνώσεις θεατρικές,
κοινωνιολογικές, ὀργανωτικές,
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ποὺ θὰ μποροῦσαν ὅχι ἐκθέσεις
νὰ ὑποβάλουν ἀλλὰ καὶ θέσεις,
ποὺ «φύσει» τοὺς ἀνήκουν, να
ἀναλάβουν. Μόνο, βέβαια, ποὺ οἱ
’Έλληνες αὐτοὶ δεν βρίσκονται
στὸ ὀπτικὸ πεδίο τοῦ ύπσυργείου
πολιτισμοῦ, ἀλλὰ πολὺ περισσότερο στὸ πεδῖο βολῆς του.
Ἀναρωτιόμασιε τί θα 11110—
ροῦσε ἄραγε νά προσφέρει ὁ
ὅποιος ἄξιος γιὰ τὸν τόπο του
Ἐγγλὲζος, σ’ ἕνα θέατρο σὰν τὸ
δικό μας Ἐθνικό, ποὺ τόση ὑδροκὲφαλη ἐξάρτηση ἔχει ἀπὸ ἕνα
ἄρρωστο ὑπουργεῖο κι ἀπὸ ἕνα
ἀνίατο Θεατρικὸ σύστημα; Αὐτὸς
ὁ ”Αγγλος, γιὰ νά κάνει τὸ θαῦμα
του, πρέπει τουλάχιοτον να εἶναι
πρώτης τάξεως γνώστης τῶν κοινωνικῶν καὶ καλλιτεχνικῶν δομῶν τοῦ τόπου, πληροφορημὲνος
γιὰ τοὺς ἀνήκουστους θεσμοὺς
ποὺ ὑποβαστάζουν αὐτὸ τὸ σύστημα καὶ κοινωνὸς τῶν διάφορων γραφειοκρατικὼν καὶ κρατικῶν ἁμαρτημάτων. Κι ἂν δὲν εἴ·
, ναι μάντης ἢ παντογνώοτης, ποιὸς
θὰ τὸν πληροφορήσει καὶ θά τὸν
κατατοπίσει γιὰ ὃλ’ αὐτός Μήπως
παράγοντες τοῦ ὑπουργείου ἢ
«συγγενεῖς» τοῦ Ἐθνικοῦ Θεἀτρου;

φάκελο μὲ τὴν ἔκθεση γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ραδιοφωνία καὶ τηλεόραση τοῦ Σὲρ Χιοὺ Γκρήν, θα
προστεθεῖ κι ἄλλος ἕνας, ἑνὸς ἀλλου Σὲρ. Μιά ἓκθεση ἰδανική, για
ἰδανικὲς συνθῆκες καὶ ῖδανικοὺς
φορεῖς. Τόσο ἰδανική. ὅσο αὺτὲς
που ἀφοροῦν τὸ OLD VIC. αὐτὸ
τὸ ὀνομαοτὸ θεατρόκαστρο, που
πάσχει πιά ἀπὸ προχωρημένη ἀρτηριοσκλήρωοη, παρ’ ὅλα τὰ ἰερά
τέρατα που κλείνει οτή γερασμενη
ἀγκαλιά του.
Ἐκφράζουμε τὸν φόβο, πῶς για
τὸ νεοκλασικὸ μαυσωλεῑο τῆς
Ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ για τὰ
παρακλάδια του, ἡ λύση εἶναι
μόνο μίαῑ Διάλυση. Κάθε ἄλλη
προσπάθεια -ὅσο καλὲς προθεοεις κι ἂν ἓχει- κι ἐφ’ ὅσον Θὰ
προέρχεται ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν μηχανισμό του, εἶναι ἀσκοπη. Δίνει
μόνο παρατάσεις ἑνὸς ἀθλιου βίου. Τὸ Ἐθνικό μας Θέατρο, ἀρχίζει σιγὰ-σιγά νὰ θύμίζει ἓντονα

πνευματικὴ δραστηριότητα), βρίσκει τὴν καταγωγή της στὴν τελευταία ὲπταετία. Ἀλλά αὐτὴ
αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ ἑπταετία (ποὺ θα
τὴν ὀνόμαζα εὐχαρίστως φασιστικὴ ἂν δεν κινδύνευα ν’ ἀπλοποιήσω τὰ πράγματα κρατώντας
μιὰ - ἀλλὰ ὅχι καὶ τὴ μοναδικὴ ——
ἀπὸ τὶς συνιοτῶσες τοῦ καθεστῶτος) ὑπῆρξε ἀπαρχὴ ἀλλὰ καὶ
κατάληξη καὶ ταυτόχρονα στάδιο
που ὁδηγεῖ κὰπου ἀλλοῡ, σε κάτι
ἀγνωοτο αὐτὴ τὴ στιγμή. Αὐτὸς ὁ
συλλογισμὸς μπορεῖ νά ἰσχύσει
καὶ για τὸ «νὲο ἑλληνικὸ κινηματσγράφο». Ποιὸ θὰ εἶναι 10 ἑπόμενο βῆμα του; Στὴν προσπάθεια
μιᾶς τετοιας πρόβλεψης, δηλαδὴ
στὴ διερεύνηση τῆς τωρινῆς δυναμικῆς του, σύγκειται καὶ τὸ νόημα γιά τὴν ἐξεύρεοη τῶν «σταθερῶν» για τὶς ὁποῖες μιλάμε παραπάνω.

γνωσιολογικά, τὴν πρωτογενὴ ’
σύλληψη. Δηλαδη τὴ σύλληψη αὑτοῦ καθεαυτοῦ τοῦ γεγονότος καὶ
τὴν καταγραφή του. Πολὺ σπάνια
ἐπιτυγχάνεται τὸ ἐπίπεδο τῆς
ἀνάλυσης καὶ σχεδὸν ποτὲ τῆς
σύνθεσης. Δὲν ὑπάρχει καμιὰ
πρόσαψη 0’ αὐτή τὴ διαπίστωοηῑ
Κανένας μας, πιστεύω, δὲν εἶναι
σὲ Θεση σήμερα νά κάνει κατι καλύτερο. Γιὸι ἕνα λόγο πολὺ ἀπλόῑ
δὲν ὑπάρχει κανενὸς εἴδους ὑποδομὴ - κυρίως βιβλιογραφικὴ που νὰ ἐπιτρέπει τὴν ἐπίτευξη
μιᾶς ἀνῶτερης ποιότητας. Τὸ λάθος θα συνίστατο στὸ νά δοθεῖ ἡ
ἐντὺπωση καὶ νά καλλιεργηθεῖ ἡ
πειθὼ ὅτι ἀγγίχτηκαν οἱ κορφὲς
τῆς κινίγραφικῆς τέχνης ἢ ὅτι
φτάσαμε σὲ ἀπύθμενα βάθη πολιτικῆς καὶ κοινωνικῆς ἀνάλυσης,
ἐνῶ στὴν πραγματικότητα τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι πολὺ συχνὰ κοντά
οτὴ μετριότητα.

Ἕχοντας δεῖ τεσσερις ἀπὸ τὶς
ταινίες τοῦ φετινοῦ φεστιβάλ
Μιά ἄλλη «σταθερὰ» τοῦ «νέου
τὰ ἀνάκτορα τοῦ ’Ὲλ Πὰρδ στη _ (Θίασος - Néo; Παρθενώνας ἑλληνικοῦ κινίφου» εἶναιτὸ οἰκοἈγώνας - Μαρτυρίες) καὶ ἕξι
Μαδρίτη. Ἐκεῖ παίζουν μὲ τὸ
νομικὸ ὑπόβαθρο τῶν ταινιῶν.
ἀπὸ τὶς ταινῐες μικροῦ μήκους —
«ζωντανὸ πτῶμα τοῦ Φράνκο.
Καμιὰ ἀπὸ τὶς ταινίες αὐτὲς δὲν
γιὰ τὶς δποῑες Θά ὑπάρξει μελλονἘδῶ, μὲ τὸν ἑτοιμοθάνατσ ἐπιχοἔχει παραχθεῑ ἀπὸ τὶς γνωστὲς καὶ
τικά χωριστὸ ἀρθρο - ὁ θεατὴς
ρηγούμενο Θεατρίνο. ποὺ πρὶν
καθιερυψένες ἑταιρίες παραγωδιαπιστωνει μιά κοινὴ ἀναφορά;
ἀπὸ 10v κ. Μινωτή ἀποτελειωσε ὸ
γῆς. Οἱ περισσότερες εἶναι παρατὴν προσπάθεια μιᾶς νεας ἱστορικ. Φράγκος. Καὶ στίς δυὸ περιγωγὲς τῶν ἴδιων τῶν δημιουργῶν
ογράφησης τῆς
πτώσεις, ἕνας DON CARLOS ἀγωτελευταίας- τούς, μερικὲς ἔχουν γίνει ἀπὸ ἀνεΔὲν εἴμαοτε προφῆτες, ἀλλὰ
4Οετίας τῆς χώρας μας. Καὶ οἱ
ξάρτητσυς παραγωγοὺς (Παπαπροβλὲπουμε, πὼς δίπλα στὸν νιᾶ γιά τό...τὲλος.
λιὸς — Σταματίου - Σαμιώτης...)
τέσσερις ταινίες «γράφουν» ἱστοκαὶ μερικὲς ἄλλες ἀπὸ μικρά δια·
ρία. Γιά« τὴν ἀκρίβεια ξαναφημιστικὰ γραφεῖα ποὺ φιλοδογράφουν, προφανῶς διότι τὰ ὅσα
ἔχουν ἐπίσημα γραφεῖ γι’ αὐτὴ τὴν ξοῦν νά ’χουν στὸ ἐνεργητικό τους [χ
περίοδο δεν ἱκανοποιοῦν πλέον
μιὰ ταινία μὲ στόχευση ποιοτική. ,
κανενα, ὅταν δὲν ἀποτελοῦν,
Θὰ ἦταν λάθος, παρ’ ὅλα αὐτά, νὰ
ἁπλούστατα, μιὰ χονδροειδὴ
ὑποθέσει κανεὶς ὅτι αὐτὴ ἡ ἀνε- [Ε
παραχάραξη τῆς ἱστορικῆς πραξαρτησία-τῶν νέων κινηματογραγματικότητας τῆς χώρας μας.
,φωτῶν εἰναι τὸ προϊὸν μιᾶς συγὙπακούοντας, σχεδὸν ἐνστικτωκεκριμένης ἀντίθεσης με τοὺς if.
δὼς, 0’ αὐτὴ τὴν ἀδήριτη ἐθνικὴ
«παλιοὺς» καθιερωμένους παρα· ᾗ
ἀνάγκη, ποὺ εἶναι ἡ ἀποκατάγωγούς. Αὐτὸ ποὺ πιὸ πολὺ συμ(mon τῆς ἱστορικῆς μνήμης (συνβαίνει εἶναι ὅτι οἱ μὲν ἀγνοοῦν _:
θήκη ἐκ τῶν οὐκ ἄνευ γιὰ τὴν πο- τοὺς δὲ, γιὰ τὸ λόγο ὅτι ὁ καθένας ,ζ-Ξ
λιτιστικὴ ἐπιβίωση ἑνὸς λαοῦ), οἱ παράγει τελείως ὃιαφορετικὰ
σκηνοθετες τοῦ «νὲου ἑλληνικοῦ
προϊόντα ἀπὸ τὸν ἄλλο. Συνακό- Γ ”
κινΙγράφου» ἐπιδόθηκαν στὴν
λουθο ο’ αὐτὸν τὸν τρόπο παρα· _
Τὸ σημείωμα ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι μιά πρώτη «ψηλάφιση» τοῦ
ἀποκάλυψη τῆς ἁλήθειας τῶν γεγωγῆς εἶναι τὸ κόστος αὐτῶν τῶν a
φαινομένου νέος ἑλληνικὸς κινίγράφος. Δὲν θὰ εἰναι ἄλλωστε κι
γονότων. Κάτι παραπάνωῑ ἐφεταινιῶν,
πού,
μὲ
τὰ
σημερινὰ
δεἡ τελευταία. Καὶ ὁιότι τὸ φαινόμενο εἶναι πολυσήμαντο, καὶ
ραν στὸ προσκήνιο κοινωνικὰ με- δομένα (καὶ μὲ ἐλάχιστες ἐξαιρέδιότι μ’, ἕνα ἄρθρο εἶναι ἀὸύνατο νὰ ἐξαντληθοῦν οἱ ὁιάφορες
γέθη ἄγνωστα μέχρι τώρα στὸν
σεις), εἶναι σχετικὰ χαμηλό; ἀπὸ
περιπτωσεις των συγκεκριμένων ταινιῶν ποὺ τὸ συγκροτοῦν.
ἑλληνικὸ κινΙγράφο; ἑργάτες,
300.000 μέχρι 1.000.000. ’
Αὐτὸ πού, ἑν τούτοις, εἶναι δυνατό αὐτὴ τὴ στιγμή, εἶναι ἡ
ὰγρότες, ὲξόριστους κομμουνιὟπάρχει διάχυτη ἡ ἐντύπωοη
προσπάθεια γιά τὴ ὁιερεύνηση ὁρισμένων «σταθερῶν» πού χαστες, ἀριστεροὺς διανοούμενους,
ὅτι οἱ σκηνοθέτες τοῦ «νέου ὲλληε
κομμὲνα κεφάλια, οπασμένα
νικοῦ κινΙγράφου» κάνουν
ρακτηρίζουν τὸ φαινόμενο στὸ> σύνολό του, πράγμα ποὺ σημαίπλευρὰ καὶ ἁστυνομικοὺς ποὺ δὲν μὲοω τῶν ταινιῶν τσυς —-' πολιτ
νει ὅτι μερικά, κοινά, χαρακτηριστικὰ ὁιατρέχουν ὅλες σχεδὸν
περιορίζονται
μονάχα
ῡτὴ
ρύΑὐτὸ εἶναι γεγονός ἀλλὰδὲν
τὶς φετινὲς ἑλληνικὲς ταινίες (αὐτὲς πού ἔλαβαν μέρος ο·τό φεθμιση
τῆς
Τροχαίας...
ναι λιγότερο ,ἀλήθεια ὅτι κα
στιβὰλ Θεσβνίκης), καὶ ὅτι ταυτόχρονα ὑπάρχουν ὁρισμένες, . Κάθε μιὰ ἀπὸ τὶς τέσσερις ται,μέχρι
τώρα
στυλοβάτες
το·
ρρζ
κοινὲς καὶ πολὺ συγκεκριμένες ἀναφορὲς ποὺ ἀφοροῦν οτὶς ἐν νίες πραγματεύεται ἕνα διαφορεκινΙφου»
τῆς
τελευταίας
Lä'ë
λόγω ταινίες.
τικὸ ἀπόσπασμα τῆς συνολικῆς
ἓκαναν, ἐπίσης, πολιτική.
περιόδου γιὰ τὴν ὁποία μιλᾶμε,
στηματικὴ παρασιώπηση
κάνοντας μιὰν ἐπιλογὴ συναφὴ μὲ ἀληθινῶν προβλημάτων τῆ ,ι
τὸν κεντρικὸ πυρῆνα τῆς προβλη-Ι νικῆς κοινωνίας· ἡ ' συστηματιῧῆ
Ἡ κοινὴ αἴσθηση ποὺ ὑπάρχει
νεῖς, καταλήγουν νὰ εἶναι σχεδὸν
ματικῆς της. Κάθε μιὰ ἔχει μιὰν παραχᾴραξη τῆς πραγματικῆς
οτσὺς ἀσχολούμενους μὲ τὰ
ταυτολσγικοί.
ἰδιαίτερη πολιτικὴ στόχευση, συν· - οὐσίας τῶν φορέων καὶ τῶν δεὸοῇ
κινΙκὰ πράγματα, ἀλλὰ καὶ γενιΤὸ ἐρώτη α πού, πρὶν ἀπ’ ὅλα,
επὴ μὲ τὴν πολιτικὴ τοποθέτηση ’μενων τῆς κοινωνικῆς ζωῆς (α
ἀνακύπτει ειναι τὸ ἑξῆςτ γιατί αὐ- -τσῡ ἢ τῶν δημιουργῶν της. Ἀλλὰ ποὺ λέμε, «ψεύτικοι ἤρωὲς»ἶ
κότερα στὸ κοινὸ (ἀλλὰ σ’ ἕνα
κοινὸ ἀρκετὰ ἐξειδικευμὲνο ἀπὸ
τὸς ὁ κινΙγράφος κι ὸχι κάποιος
ὅλεςιμαζὶ ἑκφράζουν τὴν ἴδια ζω«ψ-εύτικες καταστάσεις»),
πλευρᾶς κοινωνικῆς σύνθεσης)
ἄλλος Ἡ ὃιασὺνδεση τοῦ φαινοτικὴ ἀνάγκης ’νὰ σταματήσει ἡ
μσνη
προβολὴ
«ΘετικᾱΝ-ιὴγ
μένου μὲ τὴν προηγηθείσα ἑφτάεἶναι ὅτι πρόκειται γιὰ ἓναν «no;
«διαπρέβλωσης τῆς ἱστορίας» λιτικὸ κινΙγράφο». Ἄλλοι προ-ιιχρσνη δικτατορία - ἐξήγηση ποὺ
γιὰ νὰ χρησιμοποιήσει Ὺκανεὶς τὴν ποὺ ἀπορρὲουν καὶ
ρσντᾰι σύμφωνα μὲ ἓ
μσῡν τὸν πολὺ πιὸ εὔστοχο ὅρο
ἔρχεται αὐτοματικὰ στὴ σκέψη — ἔκφραση τοῦ κ,,Λαμπρία...
’
Ἂέῡμένῡ,ιῧ“ΰᾱῗημ(ἓ,ιᾰ
«πολιτικοποιημένος κινΙ-φος».
τὰ λέει ὅλα καί... δὲ λέει τίποτα.
φυσικὰ - τὸ
Μιὰ καὶ
θεώρησηΥχωρὶς
ψεύτικους ’ πάντα
Ἀλλὰ καὶ οἱ δυὸ ὅροι ἔχουν τὸ
Δὲ λέει τίπστα, διότι κάθε τι ποὺ
ἐπαίνους
κολακεῑες, αὐτῶν
μειονεκτημα νὰ μὴν καλύπτουν
ἐπισυμβαίνει αὐτὴ τὴ στιγμὴ στὶς
τῶν ταινιῶν, ὁδηγεῖ στὴ διαπίἐπαρκῶς τὴν πολυεδρικότητα τσῦ κοινωνικὲς ἐκφράσεις τῆς ζωῆς
στωοη ὅτι ἡ κοινωνικο ç πολιτ ’ἥ
φαινομένου, κι ἑπιπλέσν, γιὰ
τῶν ἀνθρώπων (μέσα στὶς ὁποῖες
τους διάσταση —,— ποὺ εἶναι καῖ "
καταστάσεις τόσο ὀφθαλμοφασυγκαταλέγεται ἐξ ὁρισμοῦ ἡ ι

οκινημστογραφος·
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λέτα, μπουζούκια κ.λπ.)’ ἡ φυγὴ
σὲ καταστάσεις — ποιητικὴ ἀδεία
- ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου, στῆν
ἀναζήτη ση « ἀπολεσθ έντων
παραδείσων» καὶ «πανάρχαιων
ἀξιῶν τῆς ζωῆς», ὅλα τοῦτα ἁποτελούσαν μιὰ σαφέστατη πολιτικὴ
μέσω τῆς «ἀπολιτικότητας» τοῦ
έλληνικοῦ uni/(pou: Ô Ἕλληνας
θεατὴς έπρεπε να «ξεχάσει» ὁτιδήποτε μποροῡσε νὰ τὸν ἀφορᾱ
ούσιαστικὰ καὶ ἐκαλεῖτο νὰ «φιλοσοφήσει» πάνω στὸ πρόβλημα
μιᾶς έγκαταλελειμμένης - ἄσπλαχνα - μάνας, νά διασκεδάσει με
τὶς τρέλες μιᾶς ἄτακτης κόρης βιομηχάνου ἢ νὰ ἀφεθεῖ στὴ γρητεία
κάποιου μπαλέτου. Αὐτὸς ἠταν ὁ
«ἀπολιτικὸς» κινίφος τῶν ἐτῶν
’50 καὶ ’60. Ἀλλὰ ἡ συμμετρικὰ
ἀντίρροπη κατάσταση δὲν εἶναι ὁ
«πολιτικὸς» ἀλλὰ ὁ «πολιτικοποιημένος» κινίφος. Ἡ διαφορὰ
ἀνάμεσα στὶς δυο έννοιες εἶναι
κάτι περισσότερο ἀπὸ ἕνα παιχνίδι λέξεων, για τὸ λόγο ὅτιὴ έννοια «πολιτικοποιημένος» εἶναι
εὐρύτερη καὶ περιλαμβάνει τὴν
πρώτη - αὐτὴν τοῦ «πολιτικοῦ »’ἀφορᾶ δὲ στὸ σύνολο τῶν ταινιῶν
ὅπου ἡ πολιτικὴ προβληματικὴ
ὑπάρχει σὰν ἀφετηρία γιὰ τὴ δόμηση τοῦ μύθου καὶ τὴ συμπεριφορὰ τῶν ἡρώων, ένῶ ὁ «πολιτικὸς» κινίφος στρατεύεται σε μιὰ
συγκεκριμένη πολιτικὴ γραμμὴ ἢ
στὴ συγκεκριμένη πολιτικὴ έκφανση μιᾶς ἰδεολογίας.

ράσουν - ἀπὸ τὴν ἅποψη τοῦ εμ- μπορεῖ τὴν κριτική διάθεση ποὺ
πορικοῦ κυκλώματος - τὴν περι- χαρακτηρίζει ἕνα μέρος ἀπὸ τὴ
θωριακὴ περίπτωοη. Τὰ μέχρι
σύγχρονη καλλιτεχνικὴ παραγωστιγμῆς δεδομένα εἶναι, ἀπ’ αὐτὴ γη
τὴν ἃποψη, ἐνδεικτικάῑ οἱ έξι μιἘξ ἄλλου εἶναι γνωστὸ τὸ πῶς
κροῦ μήκους ταινίες πραγματοσυντελεῖταιὴ οἰκειοποίηση ἀκόμα
ποίησαν σὲ μιά ἑβδομάδα προβοκαὶ τῆς πιὸ «ἐπαναστατικῆς»
λῆς, μόλις 3540 εἰσιτὴρια. Ὁ
καλλιτεχνικῆς παραγωγῆς, με τῆ
«Νέος Παρθενώνας» 5628 εἰσιτη- σχεδὸν ὰποκλειστική της διορια, κι ὁ «Ἀγώνας» τὴν πρώτη
χέτευση μέσα ἀπὸ τὸ ὲμπορικὸ
κειται ποτε πλέον νὰ ἐπαναλη-· ἑβδομάδα προβολῆς του 5.351
κύκλωμα στὶς ἀνώτερες τάξεις. Ἡ
εἰσιτήρια.
φθεῖ· τὸ κεφάλαιο ἔκλεισε, ἡ σεR. Moulin, στὸ βιβλίο της «Le Marλίδα γύρισε ὁριστικὰ. Κανένας
Τὸ χαμηλὸ κόστος παραγωγῆς
ché dc la Peinture en France». ἁπέἐμφανίζεται, έτσι, σὰν ἡ μόνη δυ- δειξε πῶς οἱ συλλέκτες έργων τῆς
πλέον δεν εἶναι διατεθειμένος να
νατότητα γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἐπινανουριστεῖ μὲ τὰ φληναφήματα
σύγχρονης τέχνης προέρχονται
ἑνὸς «ἀπολιτικοῦ» κινίφου τοῦ
βίωοη αὐτῶν τῶν ταινιῶν· ἀλλὰ
σχεδὸν ἀποκλειστικα ἀπὸ τὶς
εἴδους ποὺ γνωρίσαμε. Οἱ ἴδιοι οἱ
αύτὴ ἡ τακτικὴ εἶναι πολὺ ἀμφίἀνώτερες τάξεις.
βολο ἐὰν μπορεῖ να χρησιμεύει
οἰκονομικοὶ φορεῖς του - οἱ
Κάτω ἀπ’ αύτὲς τίς συνθῆκες
παραγωγοὶ - παγιδευμένοι σή’μακροπρόθεσμα, καὶ —- ὁπωσδὴ- καὶ παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι μόνο μια
μερα στὸ ἀδιέξοδο ποὺ οἱ ἴδιοι
ριζικὴ ἀναὸόμηση τῆς ἑλληνικῆς
ποτε ·- δὲ λύνει τὸ οὐσιαστικὸ
δημιούργησαν, δέν φαίνονται,
πρόβλημα, ποὺ συνίσταται στὸ νὰ κοινωνίας θα ἐπέτρεπε μιά ἄλλη
σαφέστατα, διατεθειμένοι να ξασπάσει αὐτὸς ὁ κινίφος τὰ δεσμὰ
λειτουργία τῆς τέχνης, νομίζω ὅτι
ναγυρίσουν πίσω. Ἀλλὰ τίποτα
ποὺ τοῦ χαλκεύει μιὰ ὡρισμένη
ἡ ἀποκέντρωση τῶν εκπολιτιδέν προδικαζει πὼς ὁ κενὸς χῶἀντίληψη ἐλιτισμοῦ καὶ νὰ γίνει
στικῶν έκδηλώσεων θά ἤτανε
ρος ποὺ δημιουργήθηκε θὰ καλυἕνας κινίφος γιὰ τὸ πλατὺ κοινό,
χρήσιμη καὶ ἀναγκαία,
φθεῑ ἀπὸ τοὺς φορεῖς καὶτὰ δημιδηλαδὴ ἕνας κινΙφος λαῖκός.
V Γιὰ νὰ ἔχει ὅμως κάποια αποουργήματα τοῦ «νέου ἑλληνικοῠ
τελεσματικότητα ἡ ἀποκέντρωση,
Πῶς εἶναι δυνατὸ να γίνει κατι
"Kw/(pom). Αὐτὴ τὴ στιγμὴ ,ποὺ μιθα πρέπει νομίζω νά ἐκπληριίινει
τέτοιο; Αύτὸ εἶναι τὸ θεμελιῶδες
λᾶμε, ἐὰν ἐξαιρέσει κανεὶς τὴν
τοὺς παρακατω τουλὰχιστον
πρόβλημα τοῦ «νέου ἑλληνικοῠ
περίπτωση τοῦ «Θιάσου» ποὺ —ὅρους;
κινίφου». Γιατὶ ὅσο αὐτὸ δὲ συμγιὰ αἰτίες ἐντελῶς συγκυριακὲς
βαίνει, ὁ «νέος ὲλληνικὸς κινί
α) Νὰ ἀντιμετωπιοτεῖ σα μία
καί, ἐν πολλοῖς, ἀνεπανάληπτες φος» ea πάσχει ἀπ’ αὐτὴ τὴν κυσυνεχὴς καί προγραμματισμένη
κέρδισε μιὰ θέση στὸ ἐμπορικὸ
ρίαρχη ἀντίφαση; Νὰ θεματολο-· προσπαθεια, σὲ συνεργασία ἢ καὶ
κύκλωμα, οἱ ὑπόλοιπες ταινίες
γεῖ πάνω οτὰ προβλήματα τοῦ λα- σύμπραξη με τὶς ἀλλες τέχνες.
τοῦ φετινοῦ φεστιβὰλ φαίνεται νά
οῦ, χωρὶς ὁ λαὸς νὰ συμμετέχει σ’ β) Θα πρέπει νὰ συνοδεύεται
’χουν πολὺ λίγες ἐλπίδες νὰ ξεπεαὐτὴ τὴν προσπάθεια.
ἀπὸ μιὸι συστηματικὴ έρμηνευτικὴ
Ἀπ’ αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἀπορρέει κι
ὁ κοινωνιολογικὸς χαρακτῆρας
του; Μὴν ξε νᾶμε πῶς οἱ κοινωνικὲς κρίσεις ειναι γενεσιουργὲς αἰτίες για τὴν κοινωνιολογικὴ
σκέψη καί ἀντικείμενο, ταυτόχρονα, τῆς κοινωνιολογικῆς ἀνάλυοης. 'H τεχνητὴ μακαριότητα
καὶ αύτοϊκανοποίηση τῶν ταινιῶν
τῆς τελευταίας 2οετίας δὲν πρό-

Οἱ ταινίες τοῦ «νέου ὲλληνικοῦ

“ .κινΙφου» περιλαμβάνουν καὶ τὰ

δυὸ εἴδη. Ἀλλὰ περιλαμβάνουν κι
ἕνα τρίτο εἰδος ταινιῶν, ὅπου ἡ
διαφανέστερη πρόθεση εἶναι ἡ
κοινωνικὴ ἀνάλυση, βλέπε ’ἡ κοινωνιολογία. Φυσικὰ, ἡ ἑπιλογὴ
τῆς μεθόδου για τὴν πραγμάτωση
τῆς ἀνάλυσης δίνει μιὰν ὁρισμένη
πολιτικὴ διάσταση κάθε φορά. Κι
εῖναι ἄλλωστε δύσκολο να διακρίνει κανεὶς - ἀπὸ ἕνα σημεῐο κι
ὕστερα - ποῦ σταματάει ἡ κοινωνιολογία καὶ ποῦ ἀρχίζει ἡ πολιτική. Ἀλλὰ πιστεύω πὼς ἂν Θά
’θέλε κανεὶς νὰ δώσει ἕνα συνοπτικὸ χαρακτηρισμὸ στὶς ταινίες
τοῦ «νέου έλληνικοῦ κινΙφου», τὸ
προτιμότερο Θὰ ἦταν νὰ μιλησει
για κινίφο «κοινωνιολογικό»,
ὁρισμὸς ποὺ ἔχει, νομίζω, τὸ προτέρημα νὰ συμπεριλαμβάνει τὶς
προθέσεις σχεδὸν ὅλων τῶν ταινιῶν τοῦ φετινοῦ φεστιβάλ.
Ποιὸ λοιπὸν θὰ εἶναι τὸ ἑπόιμενο βῆμα τοῦ «νέου ἑλληνικοῦ
κινίφου>>; Μποροῦμε στὴ βάση
τῶν σημερινῶν δεδομένων νὰ
προδιαγρά ουμε τὸ μέλλον; Τὸ
ἐγχείρημα ε ναι δύσκολο καὶ ἴσως
χωρὶς νόημα, ἂν λάβει κανεὶς ὑπ’
ὅψη του τὴν πληθώρα τῶν παραγόντων ποὺ ἐπεμβαίνουν γιὰ νά
προσδιορίσουν κάθε φορὰ τὴ
συγκεκριμένη μορφὴ ἢ τὸ συγκεκριμένο ἀποτέλεσμα. Αὐτὸ ποὺ
μοίάζει πιὸ εὔκολο, εἶναι τὸ νὰ
προβλέψει κανεὶς ποιὸς ὁὲν θὰ εἷναι ὁ μελλοντικὸς ἑλληνικὸς
κινίφος.
Ὁ «νέος ἑλληνικὸς κινίφος»
,ἀπὸ θεματογραφικὴ ἄποψη εἶναι
· τὸ προϊὸν μιᾶς κρίσης σὲ πολλαπλὰ ἐπίπεδα τῆς ἑλληνικῆς κοινω‘j‘ νίας, ποὺ ἐκφράστηκε πολιτικὰ μὲ
_. , τὸ καθεστὼς τῆς δικτατορίας.

οεικοστικο·
”Αποκέντρωση καὶ
καλλιτεχνικὴ παραγωγὴ
τοῦ Βαγγέλη Δημητρὲα
Εἶναι γνωστὸ πως ὂ,τι ὲνδιαφέρον γίνεται στὸ χώρο των
πλαστικῶν τεχνῶν στὴν Ἑλλάδα (ἀλλὰ ὂχι μόνο στὴν (Ελλάδα), ὅ,τι «πρωτοποριακὸ» ἢ «προοδευτικό», αφορα ούσιαστικὰ μιόι πολὺ μικρὴ μειοψηφία «μυημένων». Oi δειλὲς καὶ
ασυστηματοποίητες προσπάθειες ποι) γίνονται μερικὲς φορὲς μέσα OTÔ ἐμπορικὸ κύκλωμα (πολλαπλά, διαλέξεις κ.’λπ.),
συνιστοῠν τελικὰ μιαν ὲπίφαση ἐκδημοκρατισμοῡ τῆς τέχνης.
Τὸ μεσολαβητικὸ-ἑμπορικὸ κύκλωμα (μουσεῖα, γκαλερί, κριτικὴ κ.λπ.), παίζει καθοριστικὸ ρόλο, κυρίως στὴν αἰσθητικὴ
ἀγωγὴ ὁρισμένων κοινωνικῶν τάξεων, χωρὶς αύτὸ να σημαίνει ὅτι ὁ μηχανισμὸς αὐτὸς δὲν ἐπιδρᾱ καὶ στὸ σύνολο

μιᾷς κοινωνίας.
”Ας δοῦμε μερικὰ στοιχεῖα;
Τὸ 1% τοῦ κοινοῦ τῶν γαλλικῶν μουσείων εἶναι ἀγρότες, τὸ
4% ἐργάτες, τὸ 5% μικροεπαγγελματίες καὶ ἔμποροι, τὸ 23%
ύπάλληλοι, ὲνῶ οἱ ἀνώτερες τάξεις ἀποτελοῦν τὸ 45%. (Pierre
Bourdieu et Alain Darbel: «L’Amour
de I’An», σελίδα 36). Στὸ ἴδιο βιβλίο ὑπάρχουν καὶ στοιχεῖα ποὺ
ἀφοροῦν τὴ λειτουργία τῶν μουσείων στὴν Ἑλλάὸα; μόνο τὸ 2%
ἀπὸ τοὺς ἐπισκέπτες τῶν ἑλληνικῶν μουσείων εἶναι ἐργάτες. Φυσικὰ ἀνάλογα στοιχεῖα θὰ μπο-

προσπαθεια (με τὴ συμμετοχὴ
κοινωνιολόγων τῆς τέχνηςι ἱστορικῶν κλπ. γιά να παρουσιάζεται
ἡ τέχνη σὰν χαρισματικὸς λόγος),
γ) Στόχος τῆς ἁποκέντριι)σης
δὲν θὰ πρέπει Va εἶναι ἡ ἁπλῆ διεύρυνση τοῦ κοινοῦ, οὔτε φυσικὰ
ὁποιαδήποτε συνέχιση τοῦ βεντετισμοῡ, ἀλλὰ ἡ ἐπιὸίωξη ἐπαφῆς
μὲ τὶς λαϊκὲς μάζες καὶ ὁ πραγματικὸς διάλογος μαζί τους.

δ) Ἐπειδὴ ἡ ἀστικὴ κουλτούρα
παρουσιάζεται συχνὰ σὰν ὑποκατάστατο τῆς θρησκείας. που θα
ἔπρεπε νά παίζει ἓναν ὲνοποιητικό, έξωραϊστικὸ ρόλο, σε μια κοινωνία διαιρεμένη, ἡ σκόπευση
μιᾶς οὐσιαστικῆς ἀποκέντρωσης
θα πρέπει νὰ εἶναι (καὶ) ἡ ἀμφισβητηση τῶν πρότυπων τῆς ἀστικῆς κουλτούρας, έτσι ὅπως αὐτὰ
παρουσιάζονται μέσα ἀπὸ τὸ ἐμπορικὸ κύκλωμα.
Εἶναι καιρὸς να έπανεξετασουμε ὂχι μόνο τοὺς μηχανισμοὺς
ποὺ χρησιμοποιεῖ ἡ ἀστικὴ τάξη,
ἀλλά, πιὸ συγκεκριμένα, τὶς σκοπεύοεις ποὺ έχει, μέσα ἀπὸ ἓναν
εἰδικὸ λόγο.
Τέλος, ἡ οὐσιαστικὴ αποκέντρωση θα ἐπηρέαζε θετικά, χωρὶς
ἀμφιβολία, καὶ τὴν ἴδια τὴν καλλιτεχνικὴ παραγωγή.

ρούσαμε νὰ δώσουμε καὶ γιὰ τὶς
γκαλερί.
Ἐπίσης, ἡ θεσμοποιημένη κουλτούρα, ἁπομονώνει τὸ έργο τέχνης
ἀπὸ τὰ ἱστορικά, κοινωνικά καὶ
πολιτικὰ συμφραζόμενα, εὐνοεῖ
καὶ προτείνει ὁρισμένες μόνο
«ἀναγνώσεις» τοῦ έργου τέχνης.
ἐκεῖνες που θά βοηθοῦσαν στὴν
ἐπικράτηση τῆς αἰσθητικῆς της
ἰδεολογίας καὶ μέσα ἀπὸ πολλὲς
διαμεσολαβήσεις τῆς ἰδεολογίας
της γενικότερα. Ἡ θεσμοποιημένη
κουλτούρα ἱεροποιεῖ τὰ ἔργα τέχνης καὶ ἀποκρύβει ἢ μειώνει ὅσο
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Πάγώνης ἢ Παγούνης;
Ἀπ’ ἀφορμὴ τὶς παρατηρήσεις τῆς κ. Βάσας ΚαρκαγιάννηΚαραμπελιᾶ ποὺ ὁημοσιεύσαμε an) τεῦχος μας ἀρ. 31 τῆς
1.11.75 καίπού ἀναφέρονται] σὲ παλιότερο σημείωμα τοῦ κ. Ἀ.
Ξύὸη, ὁ τελευταῖος καὶ ὁ λαογράφος κ. Κίτσος Μακρὴς μᾶς
ἔστειλαν τὰ ἀκόλουθα γράμματα;

μακάριους ἁνυποψίαστους που
βγάζουν άφορισμούς. Διαφωνω
σὲ πολλὰ σημεῖα καὶ μὲ τὸν κ. Ξυδη, μα δέν έπαψα να τὸν σέβομαι
καὶ να τὸν έκτιμιῑ). Ὁ διάλογος
δὲν σημαίνει ἀμοιβαῖα ανυποληψία, τὸ άντίθετο, προϋποθέτει
άλληλοσεβασμό, ὅταν, φυσικά,
τὸν ἀξίζει ô συνομιλητής. Θὰ τελειώσω μὲ μιὸιν ἀκόμη φράση τῆς

-ἐπιστολογράφου σας. Πάλι για

Γράφειὸ Κίτσος Μακρῆςῑ
Στὸ τεῦχος 31 τοῦ περιοδικοῡ
σαςὴ φίλη κ. ΒάσαΚαρκαγιάννηΚαραμπελιᾶ ἀπαντάει σε χρονικὸ
τοῦ κ. Ξὺδη ὁ ὁποῖος, μὲ τὴ σοβαρότητα καὶ τὴν εὐπρέπεια ποὺ
πάντα τὸν διακρίνει, διατυπωνει
τὴν άποψη πὼς τὸ βαφτιστικὸ τοῦ
ζωγράφου Παγώνη ἤτανε Κωνσταντής. Διαφωνῶ κι ἐγὼ μὲ τὸν
κ. Ξύδη, ἀφοῦ, ἄλλωστε, πρῶτος
ὑποστήριξα πὼς τὸ Παγώνης εἷναι βαφτιοτικό του, διορθώνοντας μιὰ παλαιότερη έσφαλμένη
ὄιποψή μου. Φυσικὰ ὁ κ. Ξύδης

Παγωνη ἓχουμε ἔργα μόνο «σε
χρονικὰ ὅρια στενά; 1801-1805».
Λοιπὸν, ἔργα τοῦ Παγώνη έχουμε
ὣς τα 1836. Σημειώνω ἐνδεικτικὸι
μερικὲς χρονολογίεςῑ εἈγιος Δημήτριος Νεοχωρίου 1801, ’Ἁγιος
Γεωργιος Δράκιας 1815. παράσπιτο Τριανταφὺλλου, Δράκια
1832, Ἃγία Τριάδα Μακρυνίτσας
1836. Πῶς εἶναι ὃυνατὸ ἐρευνητὴς ποὺ δηλώνει πὼς ἀπὸ καιρὸ
ἀσχολεῖται μὲ τὸ θέμα, να ἀγνοεῖ
τὰ ἐννέα δέκατα περίπου τῆς σταδιοδρομίας τοῦ ζωγράφου; Αὐτό,
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’ὃὲν ἀνέπτυξε τὴν ἑπιχειρηματολογία του, πράγμα ποὺ ἴσως κάνει
οὲ μιὰ ἐργασία ποὺ μαθαίνω πὼς
ἑτοιμάζει. Γι’ αὐτὸ δὲν θα τὸν
ἀντιμετωπίσω μὲ τὸ ἀπόλυτο καὶ
λιγάκι εἰρωνικὸ ὕφος τῆς κ. Καρκαγιάννη. “Ωστόσο οἱ διορθώσεις
τῆς κ. Κ. περιέχουν ἀνακρίβειες
πού, μερικὲς τουλάχιστον, πρέπει
ἓγκαιρα νὰ ὃιορθωθοῦν γιὰ νά μὴ
ὃημιουργήσουν ἀπατηλὲς ἐντυπώσεις. Λοιπόνῑ
1, Παγούνης ζωγράφος δὲν
ὑπάρχει, ὑπάρχει μόνο Παγώνης.
Μόνο σὲ μιά του νεανικὴ ἐπιγραφὴ ἀκολουθεῖ ἁκόμα τὴν προφορὰ τῆς καταγωγῆς του καὶ
γράφει; «παγούνι». Σὲ ὅλες, ὑπογραμμίζω σ ὲ ὅ λ ε ς , τὶς ἅλλες
γράφει Παγώνης, ἔστω καὶ ἀνορθόγραφα; «παγόνις», «σταγόνι»,
«παγόνης» κλπ. Προκαλῶ τὴν κ.
K. νὰ μσῡ ὑποδείξει ἔστω καὶ μία
άλλη, ἐκτὸς ἀπὸ τῆς Ἀγίας Μαρίνας Κισσοῦ. Ὁ γιός του Ἀθανάσιος Παγιίγνης οὔτε μία φορὰ δὲν
γράφει «Παγούνη» κι ἃς μᾶς τὸ
βεβαιώνει τόσο κατηγορηματικὰ
ἡ κ. Κ,. Θὰ χρωστοῦσα εὐγνωμοσύνη ἂν μου ’ὑποδείκνυε τέτοια
παραδείγματα. Σᾶς στὲλνω γιὰ
δημοσίευση τὴν πίσω ὅψη μιᾶς εῖκὸνας του, ἂν θέλετε κι ἄλλες
, πολλές, εὐχαρίστως νὰ σᾶς στείλω. Θὰ συμφωνήσω μὲ την κ, Κ.
πως «ἡ ἀκρίβεια τῆς άνάγνωσης
ἀποδεικνύεται έξαιρετικῆς σημασίας». Ἡ ἀκρίβεια ὅμως.
2. 'H κ. Καρκαγιάννη μᾶς βεβαιώνει κατηγορηματικὰ πὼς τοῦ
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φυσικά, δὲν ἐμποδίζει· τὴν κ. K. νὰ
τονίζει αὐτάρεσκαῑ «Πρέπει να
ἁκριβολογοῡμε». Μᾶλλον πρέπει.

3. Ἡ κ. Κ. κατηγορεῖ τὸν κ.
Ξύδη για ὅσα ἐπαινετικά ἔγραψε

γιὰ τὸν Παγωνη καὶ καταληγει’
πὼς αὐτὴ ξέρει ἄλλους ποιοτικὰ
ἀνώτερούς του. Ἂν καὶ θεωρὼ
ἁπλοϊκὴ τὴν κατάταξη τῶν ζωγράφων σὲ σειράς πρῶτος-δεύτερος, ἀνώτερος-κατώτερος, θὰ
θα τὴν παρακαλοῦσα νὰ μᾶς ὑποδείξει ἓστω καὶ λίγους που νὰ ξέρει τὸ σύνολο τοῦ ἓργου τους ἢ
καὶ μεγάλο μέρος του, τὶς ἐπιδράσεις ποὺ ὃέχτηκαν, τὰ πρότυπά τους, τὰ στοιχεῖα τελοσπάντων που χρειάζονται γιὰ νὰ 11.noλρέσει κανένας νὰ ἀξιολογήοει μὲ
κάποια σχετικὴ εὐθύνη ἓναν ζωγράφο. ”Οχι μερικὲς βιαστικὲς ταξιδιωτικὲς ἐντυπώσεις, «μιὰ 111κρὴ ματιά», κατὰ τὴν εὔοτοχη έκφραση τῆς ἴδιας. Θὰ τὸ περιμένω
με ἓνδιαφέρον. Ἀλλιῶς τὰ βέλη
περὶ ἀοριστολογίας καὶ ἀνεπαρκοῦς γνώσης θὰ ἀλλάξουν κατεύνση.

4. Γράφει ἀκόμα πὼς ἡ καθιέρωοη τσῦ Παγώνη εἶναι τυχαία
καὶ «δὲν ἀπέχει πολὺ ἀπ’ ἐκείνη
ποὺ κατασκευάζει πολλὲς φορὲς
τὸ ἐμπόριο ἔργων σύγχρονης τέχνης μὲ τὴ βοήθεια τῆς τεχνοκριτικῆς». Ἐπειδὴ εἷμαι ὁ πρῶτος
ποὺ ἔγραψα γιὰ τόν, άγνωστο ὣς
τότε, Παγώνη θεωρῶ ἀπαράὸεκτο
ἕνα τέτοιο· ὑπαινιγμό. - "Av μοῦ .
ἀποδείξει πὼς έκανα λάθος θὰ τὸ ”

παραδεχθῶ, Δεν ἀνήκω στοὺς

τὸν Παγωνη. «Εἶχε αὐτὸς τὴν τύχη, βέβαια, να τοὺ άφιερώσουν
3-4 μικρὲς μελέτες καὶ να τὸν
«βγάλει ἡμερολόγιο» μιὰ μεγάλη βιομηχανία». Παρακάμπτω
έκεῖνο τὸ μέσα 0‘5 εἰσαγωγικα

«βγάλουν ἡμερολόγιο», ποὺ εἶναι
μιὰ ἀπρεπὴς καὶ ἀδέξια εἰρωνεία,
καὶ σημειωνω πως ὁ Παγώνης δὲν
εἶναι καλὸς ζωγράφος γιατὶ τοῦ
έβγαλαν ἡμερολόγιο,. μὰ τοῦ
έβγαλαν ἡμερολόγιο γιατὶ εἶναι
καλὸς ζωγράφος. Μὲ χαρὰ θὰ δεχθοὺμε καὶ θα χειροκροτήσουμε
ὅταν μᾶς παρουσιάσουν καί άλλους καλοὺς ζωγράφους, γιατὶ
έτσι, μαθαίνουμε καὶ ἀγαπᾶμε
περισσότερο τὸν τόπο μας. Κι ἂς
εἶναι «τυχαία» ἡ παρουσίασή
τους, τουλάχιοτον δοο καὶ τοῦ
Παγωνη.
Κίτσος Α. Μακρής

Γράφει ô ’AÀÉE. Ξύδηςῑ
Φίλο ANTI,
Ἡ κυρία Βάσα ΚαρκαγιάννηΚαραμπελια εἶχε τὴν καλοσύνη
(τεῦχος σας ἀρ. 31 δίχως ἡμερομηνία) να τιμήσει μὲ ἐπιστημονικὴν απάντηση τὸ μικρὸ
χρονικό μου για τὸν Παγωνη που,
πέρα ἀπὸ τὴν ἀκρίβεια ὡρισμένων
πραγματικῶν γεγονότων ποὺ
ἀναφέρει, δεν ἔχει ἀξιώσεις ἐπιστημονικοὺ μελετήματος. Ἐξ άλλου ἡ κυρία B.K.1(. μοιάζει ν’
ἀπαντάει σε ἂλλες ἀπόψεις γύρω
άπὸ τὸ θέμα, μὲ τὶς ὁποῖες δικαίωμα της να μὴ συμφωνεῖ, ἀλλὰ
που τυχαίνει να μὴν εἶναι δικές
μου, καὶ γι” αὐτὸ δὲν φαίνονται
διατυπωμένες στὸ χρονικό μου.
Στὸ θέμα τῆς ἀκρίβειας πρῶται
1. Ἀνακαλω για τὸν Παγωνη
τὸ ὄνομα Κωνοταντῆς ποὺ μπῆκε
ἀπὸ παραδρομὴ δική μου. Γνωρίζω πὼς δὲν εἶναι δικό του, ἀλλὰ
μᾶλλον τοὺ πατέρα του. Εἶναι
ὅμως άνακριβες τὸ ὑποστηριζόμενο ἀπὸ τὴν κ. Β.Κ.Κ. ὅτι
τὸ «Παγούνης» συνεχίζεται στὸ

190 αίώνα. Ἀπὸ τὶς ἑπιγραφες

ποὺ γνωρίζω ἀπὸ αὑτοψία καταθέτω τὶς ἑξῆς δύο γραφὲς τοῦ
ὀνόματος τοῦ Π. πέρα ἀπὸ ὲκείνην τῆς “Ἀγιας Μαρίνας Κισοοῠ,
ποὺ ἡ κ. ΒΚΚ δὲν τὴ μεταγράψει
μ’ ἀκρίβεια. Ἡ σωστὴ ἀνάγνωση
εἶναι, πιστεύω; «χεὶρ ὃορεόντος
Παγοῦνι κωνσταντῆ χιωνιαδύτη...» ὅπου οἱ διορθώσεις ἀπὸ
τὴν ἀνάγνωση τῆς κυρίας ΒΚΚ
ὑπογραμμίζονται. Οἱ άλλες γραφὲς εἶναι οἱ ἑξῆςῑ ‘
I. Νιοχώρι, Ἀγ. Δημήτριος.Δ
«χεὶρ δορεουντος παγύνη τζαμητζή χηοναδήτι» (τοῦ 1801).
2. Ἀνήλιο, 'Ay. ngâôa: «χεὶρ
εὐτελεστάτου παγωνη>>τοῡ (1 804).
Σ’ αὐτὲς προσθέτω ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Κ.Α. Μακρῆ «Δυὸ λαϊῇ
κοὶ Ζωγράφοι —- Γ ιάννης καὶ Θανάσης Παγώνης», Βόλος 1952:

3. "An Γ ιώργης, Δράκεια; «χεὶρ
εὐτελεστάτου Παγόνι» (τοῦ

4. 'Ay. Τριάὸα, Μακρυνίτσα;
«διὰ χειρὸς παγώνη ὃρακιότου»
(τοῦ 1836).
Ἀπὸ τὴ χρονολογικὴ σειρὰ
μποροῦμε ἴσως νὰ συμπεράνουμε
πὼς τὸ "7110,. «καθαρεῦον» Παγώï’ääf‘äëm‘ä‘ifsïïäﬂäeïâ‘î’ä?“53
τελικὰ ὰντικαθιστᾱ τὸ τοπιῖκὸ
κψ

«Παγούνις» γὺρω στὴ δεκαετία
1830. Τὸ «Παγούνης» γιὰ τὸν
συγκεκριμένο αὐτὸν ζωγράφο δὲν
ἐμφανίζεται, ὅσο γνωρίζω, μετὰ
τὸ 1802.
2. Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Πατρὸς
Γ. Παΐσιου που μνημονεύει καὶ ἡ
κ. ΒΚΚ άντλησα τις περισσότερες
πληροφορίες γιὰ τὸ μεγάλο πλῆθος καὶ τὶς γενιὲς τῶν ζωγράφων
ἀπὸ τοὺς Χιονάδες ποὺ μου ἐπιτρέψανε να γράψω μὲ κάποια ρητορικὴ ὑπερβολὴ — Οὐ πρὸς θάνατον 0' ἕνα χρονικὸ - ὅτι «ὅλοι
οἱ Χιοναδίτες ἤτανε ζωγράφοι» Οὔτε ’στὸ χρονικὸ οὔτε ἀλλοῦ δὲ
μιλάω για «Σχολὴ» στοὺς Νιονιάδες ἢ κὰν για συνάφι. Γνωστὸ εἶναι ὅμως ὅτι σε ὁρισμένα χωρία
ἐπικρατοῦσαν συγκεκριμένες τέχνες, ὅπως οἱ καζαντζῆδες, οἱ καλαϊτζῆδες κ.ο.κ., δίχως ν’ ἀποκλείονται καὶ άλλες. συνήθως
συγγενικές, ὅπως π.χ. ἀναφέρει ἡ
κ. ΒΚΚ τοὺς κτίστες, τζαμιτζῆδες,
ἁσπριτζῆδες . . . Ὁ ἴδιος ὁ Παγωνης μᾶς παρουσιάζεται σὰν
«τίιιμητῖῆς» Χιονιιδίτης τὸ 1801.
Πουθενὰ δὲ γράφω πως ἡ τριπλὴ άπάντηση τοῦ Πέτρου, ὅπως
καὶ τὸ. άλλαμοτίβα, εἰναι «0:10— a
κλειστικότητα τοῦ Παγούνη»,
ἁπλῶς ὑπογραμμίζω μιά, κατ’ ὲμέ, ‘ κ
ποιοτικη διαφορὰ ἀνάμεσα στὶς ι,
παραστάσεις ,αὐτὲς τοῦ Παγώνη
καὶ ἐκεῖνες ἄλλων ουγχρόνων του. ι
Διαφωνω ριζικὰ (καὶ γνωρίζει τὸ
ANTI πόσο μ’ έχει άπασχολήσει
τὸ θέμα τελευταῖα) μὲ τὸν ἰσχυρι- F
0110 τῆς κυρίας ΒΚΚ πὼς ἡ ἐλάχι-“ V
στη «φήμη» τοῦ Παγώνη «δὲν
ἀπέχει πολὺ ἀπ’ ἐκείνην ποῦ’
κατασκευάζει πολλὲς φορὲς σή
μερα τὸ ἐμπόριο ἔργων σύγχρονη
τέχνης με τὴ βοήθεια τῆς τεχνο
κριτικῆς». Φυσικὰ ἀποκρούω κα-Υ
τηγορηματικὰ τὸν προσωπικὸ “’ “’
ὑπαινιγμὸ ποὺ περιέχει ἡ τελέυ
ταία αὐτὴ φράοη. , > :
"000 γιὰ τὴν «πιὸ γερὴ ί
φυΐα» τοῦ Παγώνη, πρόκειται
βαια γιὰ ,ὑποκείμενική μου κρίση
ποὺ στηρίζεται ὅμως· σε ἀρκετὲς
αὐτοψίες καὶ πρὸσωπικὲς διαπι.
στώσείς, ὥστε ν’ ἀποχτᾶ κάποια
ὃόση ἀντικειμενικότητας-.Ι Ἦ
ρία ΒΚΚ θὰ μᾶς πρόοφ
ὅλους, μελετητέςῗκαὶ κοι
γάλη ὑπηρεσία -ἂν ” μᾶ
κοίνωνε ποιοί· .‘ ’ ‘- τῆς ἐποχῆς-ξένιε

ζουν σε ποιότητα τὸν Ηαγώνη. 'O
K. A. Μακρής πρῶτος, καὶ σὲ μικρότερο βαθμὸ ἐγώ, ὲβαλαμε ὁρισμένα λιίὶαρια στα θεμέλια της
ἱστορίας της νεοελληνικής τέχνής.
που, κατα τὴ γνώμη μου, ξεκιναει
ἀπο τα μέσα τοῦ IS αῐ., καταγρα(ιοντας καὶ ανακοινώνοντας 0]]—
μόσια ὥσο τεκμηριιιηιενο ὑλικο
μπορὲσαμε να συναξουμε. Στήν κ.
BKK καὶ σὲ ἄλλους νέους Ἕλληνες μελετητὲς κι ἑπιστίμιονες ποὺ
σπουὸαζουν ακομα στο ἐξωτερικὸ
ἀπόκειται να ἐπεκτείνουν, σὲ βαH0; καὶ σὲ πλάτος. αὐτὰ τα πρωτα
μελετήματα, μὲ ἐργασίες που ή
ἀνάγκη τους γίνεται ὅλο κ’ ἐπιταχτικότερη καθὼς περναει ὁ χρονος καί ([Ἠείρσνται ἀνεπανόρ(hum τὰ μνημεῖα ἢ «τεκμήρια» τής
παιοευσιακής ὸραστηριότητας

ἐκείνων ποὺ απαρτίζουνε τις
απαρχες τῆς σημερινης ελληνικής
κοινωνίας.
Μὲ τὶς μεθοὸολογικὲς σκέψεις
τῆς κ. ΒΚΚ ἔχω τὴν εντύπωση πως
συμαωνιῖ). αν καταλαβαίνω σωστα πως ἐπιθυμεῖ τὸν συσχετισμο
του ἔργου τοιΙ ΙΙαγώνη «μὲ τοὺς
ἄλλους τομεῐς τής ἀνθρωπινης
πρακτικῆς, συγχρονικα καθὼς καὶ
οιαχρονικα», Πρὶν ἀπ’ ὅλα πρέπει
να ἕχουμε πλῆθος μι)νογρα([>ίες
για συγκεκριμὲνα προϊόντα τῆς
ανθριῖιπινής αὐτῆς πρακτικῆς, μελέτες επιτοπιες ὅλων των ἔργων
που σώζονται. των ὁποίων ἡ σύνΗεση, σ“ ἕνα ὸείιτερο στασιο, θα
οιῖισει το συσχετισμσ αὐτο.

(puma
A.l'. Ξύδης

.QQALQ.
Kup. Σιμόπουλου
κριτική παρουσίαση
τοῦ βιβλίου
τοῠ Ν. Ψυρούκηε
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(1940-1967)

Ἔκδ. Ἐπικσιρότητα, 1975
Στὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα ὕστερα ἀπὸ τὴ μεταπολίτευση παρατηροῡμε μιὰ χειμαρρώδη συγγραφικὴ ὸραστηριότητα
γύριι) ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς περιόδου ποὺ ἐκτείνεται ἀπὸ τὴ μεταξικὴ δικτατορία ὣς τὴ χούντα τῶν
συνταγματαρχῶν. Ἔρευνες καὶ
ἀναδρομὲς, δοκίμια καὶ ἀρχειακὲς ἀναὸιφήσεις. Ἀπὸ πολλὲς
σκοπιὲς καὶ μὲ ποικίλες προθεσεις. Ἀκόμα καὶ στὸ χῶρο τῆς
καλλιτεχνικῆς δημιουργίας ἐπισημαίνονται συχνὲς ἀναγωγὲς καὶ
προεκτάσεις ἱστορικοπολιτικες, σ’
αὐτὸ τὸ χρονικὸ ὃιάστημα; θέατρο, κινηματογράφος, εἰκαστικὲς τεχνες, τραγούδι.
Δὲν εἶναι παράξενο. Ἡ περίοδος ποὺ ἀκολούθησε τὴν 4η Αὐγούστου 1936 ὑπῆρξε ἡ συγκλονιστικότερη τοῦ νεοελληνικοῦ βίου.
Μόνο μὲ τὴ ὃεκαετία τοῦ ὲθνικοῦ
ξεσηκωμοῦ καὶ τὴ 15ετία 19091924 θὰ μποροῦσε νὰ συγκριθεῑ.
Πόλεμοι, ἐθνικοὶ καὶ ἐμφύλιοι,
πολιτειακοὶ σεισμοί, πολιτικὲς
θύελλες, συμφορες, ἑκατοντάδες
χιλιάδες νεκροί, κορυφώσεις καὶ
τάρταρα. Ἕνας ἑλληνικὸς στρόβιλος. ”Οχι αὕτοκίνητος καὶ αὐτόνομος ἀλλὰ ἐνταγμὲνος στὴ δίνη
διεθνῶν ἀνακατατάξεων καὶ συγκρούσεων, πολιτικῶν, κοινωνικῶν, οἰκονομικῶν. Mè δυὸ λόγια
αὐτὴ ἡ περίοδος ὑπῆρξε ἡ -πιὸ
’· < περίπλοκη, ἡ πιὸ ἁντιφατικὴ καὶ
ὲκρηκτικὴ φάσητής νεσελληνικῆς
ἱστορίας.

Οἱ συγγραφεῖς αὐτῶν τῶν ἕργων, ’ποῢῑ ἀπαρτίζουν μιὰ ὁλό-

κληρη βιβλιοθήκη - καὶ θα ἔπρεπε
ἴσως ν’ ἀναλαβει τὸ «ANTI» μιὰ
προσπάθεια γιὸι συστηματικὴ
κατάταξη καὶ ἀξιολογησή τους —
εἶναι Ἕλληνες ποὺ μιλοῡν γιὰ
σύγχρονα γεγονότα. Ὁ μικρὸς
χρόνος ποὺ περασε ἀπὸ τότε καὶ
τὸ γεγονὸς ὅτι ἀπευθύνονται στὴ
γενιὰ ποὺ ἓζησε λίγο πολὺ αὐτὰ
τὰ γεγονότα, θετικὰ ἢ ἀρνητικά,
καὶ στὴν ἀνήσυχη καὶ φωτισμένη
γενιὰ τοῦ Πολυτεχνείου, ὑποβάλλουν τὴν εὐθύνη γιὰ βαθύτερες
διερευνήσεις ἀλλὰ καὶ ὲπιτρεπουν
τὸν ἔλεγχο καὶ τις ἕγκαιρες διακριβώσεις. Δύσκολες στὴν ἐποχή
μας οἱ καλπουζανιὲς τῆς ἱστορίας,
‘H ὑποδοχὴ ποὺ εἶχαν ὅλες αὐτὲς οἱ ἐκδόσεις δείχνει τὴν εὐαισθησία τοῦ ἓλληνικοῡ κοινοῦ σὲ
ὄπι ἀφορᾶ τὸ πρόσφατο ταραχῶδες παρελθὸν - ποὺ ὑπῆρξε σταθμὸς καὶ κλειδὶ στὴ μοίρα τοῦ
ἔθνους καὶ τοῦ λαοῦ -, τὴν ἐπιμονή του στὴν ἀναζήτηση τῆς
ἀλήθειας καὶ τὸν βαθύτατο προβληματισμό του. Δείχνει ἐπίσης
πόσο ἀναγκαία εἶναι ἡ ρεαλιστικὴ
ἀποτίμηση τοῦ χθὲς για τὴ διαγραφὴ τῆς προοπτικῆς τῶν αὐριανὼν λαϊκῶν ἀγώνων. ”
Ὁ Νῖκος Ψυρούκης ἀνήκει στὴν
ὁμάδα τῶν εἰδικῶν μελετητῶν τῆς
πρόσφατης ἑλληνικής ἱστορίας.
Ἐρευνητικὸ καὶ ἄγρυπνο πνεῦμα,
μὲ λαμπρὴ θεωρητικὴ κατάρτιση,
μεθοδικότητα καὶ συνέπεια,
ἓδωσε μιὰ σειρὰ ἀπὸ ἀναλύσεις
πολιτικῶν καὶ κοινωνικοοικονομικῶν προβλημάτων τῶν τελευταίων σαράντα χρόνων. Τὸ πιὸ
πρόσφατο ἓργο του ἡ δίτομη
«Ἱστορία τῆς σύγχρονης Ἑλλάδας (1940-1967)», γραμμένη στὰ
χρόνια τῆς δικτατορίας, ἀποτελεῖ
μιὰ τολμηρὴ σύνθεση τῶν ἐσωτερικῶν ἐξελίξειι)ν ὕστερα ἀπὸ τὴν
ἕκρηξη τοῦ B' παγκοσμίοι· πολέμου, Οὐσιαστικα ὁὲν πρόκειται
για ἱστορία. για παραΗεση οηmm] γεγονότοιν. αλλὰ για ανατομία μιᾶς πολιιὸιαστατης ἐποχῆς.
ΕἶναιΙ ἑρμηνεία τιῖιν γεγονότων.

ἔρευνα σὲ βαίίος μὲ ἐπίμονη αναγωγή στα τεκμήρια καὶ μὲ αὸιαμιιιισβήτητη ἑπιστημοσιίκίι
Ἠ μεΗοοολογία της ἓρευνας τοῦ
ΨΑ f] γενετική-αἰτιολογικη τοι1
ἱστορισμοῡ.
T0 κεντρικο προβλημα τής
Ἱστορίας τουῑ «Ἠ ταξική παλη
μέσα στίς συνιὶήκις τοῦ συγχρονου κρατικομονοπιιιλιακού καπιταλιομοῠ στὴν Ἰἰλλαὸα καὶ τής
ξένης ιμπεριαλιστικης κηδεμονίας».
Στον Α’ τομο (470 σϊλ.) ο Ψ.
ἐντοπίζει If] μελέτη τοι· σὲ mm
καίρια σημεῖα. Στην Ἐθνικὴ
Ἀντίσταση (χαρακτήρας καὶ αἴτια τής συντριβής της) καὶ στὶς
ὸιααορες (ςασεις της ιἰμερικανοκρατίας στήν Ὲλλαοα,
Στον B‘ τομο (427 σελ.) ἐπιχειρεῖ αναλυση τοῦ καθεστῶτος τοιΙ
κρατικομονοπωλιακοῠ καπιταλισμοῡ καὶ τής αμερικανοκρατίας
στή χώρα μας καθὼς καὶ τοῦ Κυπριακοὺ προβλήματος, ποὺ ἐπήρεαοε καί ἑπηρεαζει αποαα»
σιστικα-ρυθμιστικα καὶ τις émuτερικὲς ἐξελίξεις οτήν Ἑλλαὸα
καί τὶς σχέσεις της στὸν ὸιειὶνή
χωρο.
Ὀ qr" εἶναι ἐναντίον τής παρα>
ὸσσιακής Ἀριστερας καὶ ασκεῐ
κριτική που συχνὰ ((αίνεται
καταλυτική. Ἀνεξαρτητα ιῖιοτοοο
ἀπὸ τις θέσεις τοι· πανω ο” ἕνα
πολύπλοκο, αντα( ατικο καὶ καυτο
ακομα πρόβλημα, τήν αλλαγή οηλαοή τοῦ ροῠ τής ἑλληνικής ἱστορίας ὕστερα απο τή ηασιστική
κατακτηση τής χώρας καὶ τήν
ανιλ-ττυξη τοῦ ἑ(ινικοαπελειήὶεριιιτικοῡ κινήματος, τοὺς κλυοιιινισμους καὶ τίς μεταπτιῗισεις, (101€τα. τέλος, μὲ οποιαοήποτε ἐπιμέρους ἑπιιι υλαξη στή συμπερασματολογία, ἡ «Ἰστορία τής συγχρονης ’[Ξλλαὸας» (ιποτελεῐ ίιποοειγμα ερευνητικής εὐσυνειοησίας.
Στις (ἰπλοίκὲς ἡ παρορμητικὲς
ἐξιγςήσεις - ἑρμηνεῑες τής καταοτρι)ιμ”ις τοῦ ἐΗνικολαικού αντι»
στασιακοὺ κινήματος (ανικανοτήτα τής ήγεσίας τοι· KKE—EAM.
προοοσία, βαναυση ἓνοπλη ἐπέμβαση τοῦ αγγλικοῡ ῐμπεριαλιομοῠ) ο ‘l'. (ἰντιπαραϋέτει τήν
ἂποψη. ποί· ἀποτελεῖ. αλλιιιστε. το
κυριαρχικο μοτίβο ὁλοκλήρου τοῦ
ἔργου, ὅτι ï] συντριβή οηειλοταν
στον ιἰντεπαναστατικο τροπο
axé-un]; καὶ ορασης τής ήγεσίας.
Αὐτὸς ο τρόπος σκέψης καὶ ορασης ἐπέτρεψε οτα μικροαοτικα
στριῗιματα να οιαβριίισουν το προλεταριατο καὶ να τοι1 ἀποσπασουν τήν ήγετική πρωτοπορία, με
ἀποτέλεσμα τον αα ανιομο τοῦ κινήματος «απὺ τοὺς burr/.01“; ἰμ-

περιαλιστὲς καὶ τὴ ντοπια ἂρχουσα ταξη».
κατὰ τὸν συγγραφέα ἡ Ὲί-ὶνική
Ἀντίσταση ἦταν μια λαϊκή αντιιμπεριαλιστικὴ ὲπαναστασή που
στρεᾳόταν τοσο ἐναντίον τῶν ξένων ῐμπεριαλιστιῑιν, ὅσο καὶ ἑναντίον τοῦ ντοπισυ καθεστῶτος
τοῦ μσνοπιυλιακοῡ καπιταλισμοὺ.
Οἱ αντιστασιακὲς ὀργανιῐισεις εἶχαν κηρυξειαπὸ τὸ 1941 κιόλας
τὴ [meld κοινωνικὴ καί ἐθνικοαπελευθεριιιτικὴ ἐπανασταση,
Ἀλλὰ γιὰ να πραγματοποιηθεῑ
αὐτὸς ὁ στοχος ἔπρεπε ἡ Ἐθνικὴ
Ἀντίσταση να διατηρήσει τὴν
ἀνεξαρτησία καὶ τὴν πρωτοβουλία της μέσα στα πλαίσια mi)
συμμαχικοῦ αντιχιτλερικοῡ συνασπισμοῦ καὶ κυρίως να ακολου(ἤήσει σταθερη προλεταριακὴ
ὲπαναστατική γραμμή. Ἡ γραμμή
αὐτὴ θα μποροῡσε να τηρηθεῖ
μοναχα ἀπὸ μια ἐργατικὴ πρωτοπορία μὲ ὀλιγαριθμα μέλη, ὥστε
να μὴ νοθεύεται f] ἑπαναστατικὴ
σκὲψη.
Τί ἔκανε ὅμως τὸ ΚΚΕ;
’Ὰνοιξε τις πόρτες τοῦ κόμματος
καὶ μάλιστα στήν πιὸ κρίσιμη
φάο-η τῆς μάχης. Μὲ ἀποτέλεσμα
νὰ ὃιαποτιστεῖ ἡ ἡγεσία ἀπὸ
ἀστικὴ νοοτροπία, Υἱοθετησε τὴν
πολιτικὴ τῆς «ἐθνικῆς ὲνοτητας»
συμμαχώντας με τοὺς ἐχθροὺς τῆς
Ἐθνικής Ἀντίστασης, τὴ στιγμὴ
ποὺ ὁ ἐπαναστατημενος λαὸς διεκὸικοῠσε τὴν ἐξουσία ὅχι ἀπὸ
τὸν εἰσβολέα ἀλλὰ ἀπὸ τὸν καπιταλισμὸ καὶ τὸν ῐμπεριαλισμό.
Ἕτσι ἡ ἡγεσία, περνώντας ἀπὸ
συνθηκολόγηση σε συνθηκολόγηm], ἔσυρε τὸ λαϊκὸ κίνημα στὸ
βαραθρο.
'O λαῖκος στρατός, ἡ θαυμαστὴ
πραγμάτωοη τοῦ ξεσηκωμοῡ,
ἓγινε ὅπλο τῆς ἀστικῆς τάξῃς,
ὅπλο τῆς ἀντεπαναστασης. Κι
ἀφσῠ ὁ λαϊκὸς στρατὸς ἔπαψε να
εἶναι Ô ἔνοπλος λαός, ἡ συντριβὴ
τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης ἦταν
αναπόφευκτη.
Τὸ ἐθνικὸ συμβούλια τῶν βουνιῖ)ν θύμιζε ἀστικὸ κοινοβούλιο
(τὸ 85% τῶν αντιπροσώπυΝ προερχόταν ἀπὸ τὴν ἀστική ὸιανόηση) καὶ ὄχι «συνέλευση ἐπαναστατημὲνου λαοῦ»,

Στή M. Ἀνατολή, τὸ KKE
ἔπαιξε τὸ παιγνίὸι τῶν ’Ἁγγλων
μὲ ἀποτέλεσμα τὴ ὃιάλυση τοῦ
ἀντιφασιστικοῡ στρατοῦ, που ἂν
ἀποβιβαζόταν στήν Ἑλλάδα τὸν
Ὀχτώβρη τοῦ 1944 ὁὲν θα γινόταν ἡ ἓνοπλη ἐπεμβαση τοῦ αγγλικοῡ ἰμπεριαλισμοῠ.
Στὴν τραγωὸία τοῦ Δεκεμβρη
ἡ ἡγεσία τόῡ ΚΚΕ-ΕΑΜ ἄφησε
τὴν πρωτοβουλία στους ’Ἀγ-
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γλους. Ὁ ΕΛΑΣ ἔμεινε παθητικος παρατηρητής. Καὶ στῆ μάχη
τῆς Ἀθήνας ἐηαρμόσθηκε ἡ
«χρεωκοπιιμενη τακτικῆ τῶν
ἀστικῶν. στρατιωτικῶν πραξικοπηματιιιν». Ἀντί f] ἡγεσία τοῦ
KKE-EAM να καλεσει το λαο σὲ
εξεγεροη. προτίμηοε τῆ συνθηκολογηοη. Μὲ τῆ συμφωνία τῆς
Βαρκιζας παραδωσε τῆν Ἐθνικῆ
Ἀντίσταση στῆ σφαγή. «Δεχτηκε
να παραὸιξισει τὸ EAM 411000
ὅπλα χωρὶς ν’ (ἶιποσπασει γενικὴ
ἀμνηστία για τοὺς ατμυνιστές».
Καὶ τὺ συμπέρασμα τους Ἡ
ἡγεσία τοῦ KKE—EAM δεν εἶχε
κεπαναστατικῆ ὅραση», ὁὲν εἶχε
εμπιστοσυνη στίς λαϊκὲς δυναμεις, «ἤθελε να καλοπιασει τοὺς
ἰμπεριαλιο-τες», τῆ στιγμῆ ακριβῶς ποὺ «ἡ λαϊκῆ επαναστατικῆ
ἐξουσία αποτελοῠσε πραγματικότητα στὶς περισσότερες περιοχὲς
τῆς χώρας»,
Προχωρεῖ m6 πολὺ ο συγγραφέας. Μιλαει για υποσυνείδητη
ίδιοτέλεια τῆς ἡγεσίας. Ἐπειδὴ
ἐκπροσωποῡσε τα μεσοστρωματα.
δηλαδὴ τεχνοκρὰτες, γραφεισκρατες κλπ.. φιλοδοξοῡσε να
ἐξασφαλίσει «κοινωνικὰ προνόllllCl».
Ἠ ὀλοκλήρωση τῆς καταστροφῆς τοῦ λαῖκοῡ κινήματος. που
συντελὲσθηκε με τὸν ἐμᾳ ὑλιο πόλεμο, ἔχει, κατὰ τὸν Ψ.. τῆ σφραγίδα τῆς ἀντιφατικῆς καὶ ἀλλοπρόσαλλης πολιτικῆς τοῦ Ζαχαριαδη. Ἐνῶ «ô στρατιωτικοάοτυνομικὸς μηχανισμὸς καὶ ὁ
ἰμπεριαλισμὸς» στερεωνόταν
στῆν Ἑλλάδατ ὁ Ζαχαριάδης
ὑποσχόταν ἓνοπλη νίκη τοῦ ΚΚΕ.
Ἡ ἡγεσία τοῦ KKE, ἀκολουθῶντας ἀντεπαναστατικὴ γραμμή,
ἔπεσε στῆν παγίδα ποὺ ἓστησε ὁ
ἀμερικάνικος ἰμπεριαλισμὸς καὶ
ὁ ντόπιος καπιταλισμός. δὲν

μπόρεσε να συλλὰβει τῆ σημασία
τοῦ παράγοντα χρόνος. δὲν πετυχε οὔτε να κινητοποιήσει τὶς
λαϊκὲς μάζες οὔτε να συνδέσει τὸ
ἀντάρτικο μὲ τα (ἰπελευίκριυτικα
κινήματα τῆς Κύπρου καὶ τῆς Μ.
Ἀνατολῆς.
Στὸ Β’ τόμο ὁ Ψ. ἐξεικονίζει τὸ
οἰκονομικοκοινιιινικὸ ὑποβαθρο
τῆς ελληνικῆς κοινωνίας ὕστερα
απὸ τὸ τέλος του ἐμφυλίου πολὲμου καὶ ὣς τῆ δικτατορία, δίνοντας μια «κατοψη καὶ κατατομή
τοῦ κρ(ῖιτικομονοπιιιλιακοῡ καπιταλισμοῡ καὶ τῆς αμερικανοκρατίας» στὸν mm μας.

ἓμμεση (πηγή της δηλαδῆ τα
λαῖκα στρώματα) καὶ ἡ αγρστικῆ
οἰκονομία καταποντισμενη. Ἔτσι
ξεσπασε το μεταναστευτικὸ κύμα
στα αστικα κέντρα καὶ οτὸ ἐξωτερικό.
Μὲ τῆ γραφειοκρατικοποίηση
τοῦ κρατικομσνοπιι)λιακοῠ μηχανισμοῠ καὶ τῆν εἰσαγωγὴ τοῦ
αμερικανικοῠ τρόπου ζωῆς πραγματοποιήθηκε ἡ αλλοτρίωοη τῶν
μαζῶν (οἰκονομική. κοινωνικὴ,
ίδεολογική. πολιτική). ‘H ἑλληνικῆ κοινωνία ἓγινε καταναλοπική, Οἱ καταναλιι)τικὲς δαπάνες
παρουσίαοαν τεραστιο ανοιγμα
σὲ σχέση- με τὸ πραγματικὸ κοινωνικο προϊών. Ὀ καταναλωτῆς
ëyws ὅργανο τοῦ κρατικομονοπωλιακοῡ καπιταλισμοῦ. Κι ὅσο
ἐπεκτεινόταν ὁ καταναλωτικὸς
χαρακτῆρας τῆς ελληνικῆς κοι·
νωνίας. τόσο μεγάλωνε ἡ ἐξαρτηση ἀπὸ τὸ εξωτερικό.

«ἐπίθεση τῶν ἰμπεριαλιοτῶν καὶ
τῶν αντιδραστικῶν ἐσωτερικῶν
δυνάμειιιν».
Κύπρος καὶ Ἑλλάδα εἷναι δύο
(ραινόμενα-πλευρὲς τοῦ ἵδιου
προβλήματος τῆς ἐθνικῆς ανεξαρτησίας τοῦ ἑλληνικοῡ λαοῦ.
“Av ἡ ἡγεσία τοῦ ΚΚΕ ἀκολουθοῡσε επαναστατικὴ γραμμή, ἂν
ἓβλεπε τὸν ἐπαναστατικὸ χαρακτήρα τοῦ Κυπριακοῡ ἀγῶνα, θα
μποροῦσε να ανασυντὰξει τὸ
λαϊκὸ κίνημα στῆν Ἑλλάδα καὶ
να ὁδηγήσει τὶς μάζες στῆ νίκη
ἐξασφαλίζοντας ταυτόχρονα καὶ
τὴν ἓνωση. Ἀλλὰ οὔτε καὶ ἡ ἡγεΟἱ βασικὲς θεσεις καὶ διαπιοία τοῦ ΑΚΕΛ εἶχε ἀντιληφθεῐ
στώσεις τοῦ συγγραφεαῑ
ὅτι
ἡ
τύχη
τοῦ
ἑνωτικοῦ
ἀγῶνα
Στῆν ελληνικῆ οἰκονομία. κ-ατα
βρισκόταν
στα
χερια
τῶν
Κυτῆν ἐξεταζόμενη περίοδο. εἶναι
πρίων
καὶ
ὅχι
τοῦ
ἐθνικοῠ
κενσυντριπτικῆ f] ὑπεροχή τῆς βιτρου.
Τὸ
ὲλληνικο
κράτος
φοβοομηχανίας θαλασσίων μεταφοταν
στῆν
περίοδο
μετὰ
τὸ
1947
τὸ
ρῶν, τοῦ ὲηοπλιστικοῦ κεηαλαίκυπριακὸ κίνημα ἐξ αἰτίας τοῦ
ου. που για να εξασᾳαλίσει τῆν
ἐμφυλίου πολέμου καὶ τῶν ἐπαἐργατικὴ ουναμη ἕθεοε υπὸ τὸν
ναστατικῶν ἀνακατατάξεων στῆν
Τὰ συμπεράσματα τοῦ συγἓλεγχό του τὸ ελληνικο κράτος.
αραβικῆ Ἀνατολή. Τὸ AKEA
γραφὲαε Παρὰ τῆν ἐπιτυχία που
‘H Ἑλλαὸα ἀποτελεῖ εξαρτημα
ἔκανε τὸ λάθος να δεχτεῖ συμμεσημείωσε ἡ ἰδεολογία τῆς ἀμεριτῶν αναττυγμενιιΝ καπιταλιστιτοχῆ στῆ διάσκεψη τοῦ 1947-48
κανοκρατίας οἱ ἀντιθέσεις παρεκῶν χωρῶν. Προσηιέρει (ρτηνα
για τὴν παροχὴ συντάγματος. eH
μειναν. Μαρασμὸς τῆς αγροτιᾱς,
αγροτικα προϊόντα καὶ πρῶτες
μεταναστευοη, μόνιμη οἰκονομικὴ δεξιὰ τῆς Κύπρου, ὕστερα ἀπὸ
ὕλες καὶ εἰσάγει βιομηχανικὰ εἴἁθηναῑκῆ ὑπόδειξη εἷπε ὄχι. Τὸ
ἐξάρτηση, δημοσιονομικό, ἀλλοδη. Ἕτσι μένει πάντοτε χρεωμέΑΚΕΛ ἔπεσε στῆν παγίδα καὶ
τρίωση, ξεπεσμὸς τῆς αοτικῆς
νη. μὲ μόνιμο παθητικο στὸ [σοπαράδωσε τῆν πρωτοπορία τοῦ
ζύγιο εξιιιτερικῶν πληριιηιῶν, που διανόησης.
κινήματος στους ἀντιπάλους του.
Ἀντικροὺει τῆν αποψη ὅτι ἡ
πρέπει να καλυφθεῐ απο τοὺς
Στὸ ἴδιο λάθος ἔπεσε καὶ ἡ ἡγεἐργατικὴ τὰξη ἓπαψε να παίζει
ἀδήλους πόρους (ναυτιλία καί
σία τοῦ KKE, με τὸ σύνθημα
πρωτοποριακὸ ἐπαναστατικὸ
μεταναστες).
«λευτερη
Κύπρος
σὲ
λεύτερη
Ἑλρόλο
καὶ
ὅτι
οἱ
ἄνθρωποι
τῶν
Ὀ Ψ. ἐπιχειρεῖ μια ανάλυση
λάδα».
Ἀπὸ
κεῖ
καὶ
πέρα
τὸ
Κυὑπηρεσιῶν.
ἡ
αστικῆ
διανόηση,
τῆς μορφῆς τῆς αμερικανικῆς βοπριακὸ
ἓγινε
πιόνι
στοὺς
ἀνταἅδραξαν
τὴ
σκυτάλη
γιὰ
τὴν
ποήθειας (τὸ ελληνικὸ Δημόσιο ξόγωνισμοὺς
καὶ
τα
παζαρέματα
ρεία
πρὸς
τὸ
σοσιαλισμό.
Γιατὶ
δεψε τριπλα ἀπὸ ὅσα πῆρε), τοῦ
τοῦ
ἀμερικανικοῦ
ἀνταγωνισμοῦ
ἀποκλείεται
οἱ
τεχνοκράτες,
διαρόλου της (πλασιὲ τῶν πολεμικῶν
στῆ
M.
Ἀνατολή.
«Αὐτὸς
θα
τὸ
νοούμενοι
κ.λπ.,
ποὺ
ἀποτελοῦν
βισμηχανιῶν) καὶ τῶν ἁπώτερων
κινοῦσε
ὅποτε
καὶ
ὅπως
ἤθελε».
προνομιοῡχες
δυνάμεις,
να
πασκοπῶν της (τελειοποίηση τοῦ
λαίψουν για τῆν κατάργηση τῆς
Ὁ Ψ. πιστεύει ὅτι τὸ ὲνωτικὸ
παγκόσμιου αμερικανικοῦ στρακίνημα θα μποροῦσε να γίνει ὁ
ἐκμεταλλευσης. Καὶ καταλήγειῑ
τηγικοῦ συστήματος. μὲ τῆν ἓνκαταλυτικὸς παράγοντας για τῆν
«Μοναδικῆ πρωτοποριακὴ ὃύταξη τῆς χώρας στὸ NATO).
ἐπαναστατικοποίηση
τῶν
μαζῶν
ναμη
για
τὴν
ἐπαναστατικῆ
ἀλἩ φορολογία ἦταν κατα 80%
λαγὴ τοῦ σύγχρΟνΟυ κόσμου εἶναι στῆν Ἑλλάδα. Γιατὶ ἡ καπιταλιοτικὴ καὶ ξενοκρατούμενη Ἑλτὸ προλεταριάτο, μια κι αὐτὸ μολάδα δὲν θα δεχόταν ποτὲ τῆν
νάχα εἶναι 0è θὲση να καταργήσει
ἕνωση. Θὰ ἦταν ἡ καταστροφή
τὶς ανταγωνιστικὲς σχέσεις χωρὶς
της, ἐπειδὴ θα τῆν ἀνάγκαζε νὰ
να χάσει τίποτα. Ἀντίθετα θα
ἒλθει σε σύγκρουση μὲ τὸν ἀγκατακτήσει τῆ λευτεριόι του χωρὶς
γλοαμερικανικὸ ἰμπεριαλισμό. Γι’
να χρειαοτεῑ να ὑποδουλώσει ἄλαὐτὸ τὸ ἑλληνικὸ κεφάλαιο καὶ οἱ
λους ἀνθρώπους».
προστάτες του ἔσπευσαν να ἀποΤὸ τελευταῖο κεφάλαιο τοῦ Β’
σπάσουν τὴν ἡγεσία τοῦ ἀπετόμου (170 σελ.) ἀποτελεῖ μιὰ
λευθερωτικοῦ κινήματος για νὰ ,
μεθοδικῆ ἀνίχνευση, ἀνάλυση καὶ τὸ στραγγαλίσουν. Ἐντολσδόχος
ἑρμηνεία τῶν διαφόρων φάσεων· τους οἱ ἀντεπαναστατικὲς δυνάτοῦ Κυπριακοῠ προβλήματος (εἰη
μεις τῶν Ἑλληνοκυπρίων.
ναι γραμμὲνο πρὶν ἀπὸ τὸ πραξιΤὸ 1950 βροντοφωνοῦσε ὁ
κόπημα καὶ τὴν τουρκικὴ εἰσβολὴ Μακάριος «Θα παραμείνωμεν
καὶ ὃημοσιευμενο στὸ ΑΝΤΙ, σὲ
πιστοὶ ἕως θανάτου εἰς τὸ ἐθνιἄλλη γραφή). Ὁ Ψ. ἐπισημαίνει
κὸν αἴτημα, εἰς ἕνα μόνον ἀποτὴ σύγχυση καὶ τὶς ἀντιφάσεις, τὸ
βλέποντες, τὴν Ἕνωσιν καὶ μόνον
κατρακύλισμα καὶ τοὺς παραλοτὴν Ἕνωσιν», Τὸ 1971, ὡς πρόγισμούς, Ἐνῶ στῆ βδεκαετία τοῦ
εδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρα1950 ἡ ἓνωση ἧταν τὸ μέγιστο
τίας, ἒλεγετ «Πολλαὶ δυσκολίαι
ἐθνικὸ πρόβλημα για τὴν Ἑλλάὃὲν καθιστοῦν ἐφικτὴν τὴν ἕνωδα, ὁ ὕψιστος στόχος, στῆ δεκασιν»,
ετία ἀντίθετα τοῦ 1960 ὲθνικὸ
Τὸ συμπέρασμα τοῦ συγγραπρόβλημα ἔγινε ἡ ἐξασφάλιση τῆς φέαῑ Τὸ «ἐθνικὸ κὲντρο» εἶχε θυκυπριακῆς ἀνεξαρτηοίας.
σιάσει τὴν Κύπρο στσὺς Ἀμερι- ’
Κατὰ τὸν συγγραφέα ὁ ἐκφυκοινοὺς αὐθέντες του. Ἧταν τὸ
λισμὸς _ αὐτὸς ὀφείλεται στὸν
ἀντάλλαγμα
τῆς
προστασίας.
Δρχ. 250
ἀποπροσανατολισμὸ τῆς ἐθνικο- «Ἀπὸ τότε κοινὴ μπροσπόιθεια
απελευθερωτικῆς πάλης τοῦ κυἝνα συγκλονιοτικὸ ντοκουμὲντο
ὅλων θὰ εἶναι ἡ ἐθνικὴ ἁποστράᾩ ’ς
πριακοῦ λαοῦ. Κι αὐτὸ ἒγινε τευση τῶν Κυπρίων». Οἱ παραἀπὸ κείμενα καὶ ἀναθήματα στὸ
ἐπειδὴ ἡ ἡγεσία τοῦ ἑνωτικοῦ κιπέρα
ἐξελίξεις
ἐπιβεβαίωσαν
τὴ
· νήματος πέρασε στὰ χὲρια τῆς
A’ ἐτήσιο μνημόσυνο για τὰ
συλλογιστικὴ
τοῦ
συγγραφεα.
’
. ἀσιτικής τάξης. Ἡ ὃιὲνεξη Ἑλλη-

θύματα τοῦ Πολυτεχνείου
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νοκυπρίων - Τουρκοκυπρίων
ὑπῆρξε τεχνητή, ὰποτελοῡ σε· ’

Κυρ. Σιμόπουλόᾴ

.zfgw. εκ»- Α

, "ash: ’ἢκ

.m.

Ἐπιμέλεια βιβλιοπαρουσίασης
’Ἄντεια Φραντζῇ

rKIOYZEnr/E rKANT/
Ὁ νεοφασισμος στῆν Εὐρώπη
Ἐκόόσεις.· Νέα Σύνορα, Ἀθήνα
λὶῖιᾷἶὶφρασιμ Μπὲττυ Βακαλοπούλου - Τζοιιλιάνο
‘O Γκάντι, παλιὸς ἐργάτης καὶ,
συνδικαλιστής, στέλεχος του
Ι.Κ.Κ. καὶ παρτιζάνος δημοσιογραφος καὶ διευθυντὴς ἀντιστασιακῶν ἐφημερίδων καὶ πολιτικὸς
κρατούμενος στα στρατόπεδα τῶν
Ναζί, ἔχει τὶς πηγες του στίς
προσωπικες του ἐμπειρίες καὶ στ’
ἀρχεῖα ὅλων τῶν αντιστασιακων
καὶ ἀντιφασιστικιῖ)ν ὁργανώσεων
τῆς Εὐρώπης. Αὐτὸ ἔχει, σαν ἀποτέλεσμα να εἶναι σε θεση για μια
ύπεύθυνη καὶ τεκμηριωμενη «περιήγηση» στὴ νεοφασιστικὴ γεωγραφία τῆς Εὐρώπης. Ξεκινα ἀπ’
τὴν Ἰταλία, περνα στῆ Γερμανία,
τὴν Αύστρία, τὴ Γαλλία, τὸ Βελγιο, τῆ M. Βρετανία, συνεχίζει στὴ
Δανία, Ὀλλανδία, Σουηδία, Φιλυνδία, για να καταλήξει στῆν
Ἰσπανία, Πορτογαλία καὶ Τουρκία. Συγχρονως μᾶς μιλᾶ για τὸ
ρόλο τῶν φυγάδων ἀπὸ τὶς ἀνατολικὲς χωρες, καθὼς καὶ για τὶς
Μαῡρες Διεθνεῖς.
Μὲ τὴν ἄδεια τοῦ συγγραφέα ἡ
μεταφραστρια Μπὲττυ Βακαλοπούλου - Τζουλιανο συνεχίζει τὴν
«περιήγηση» στῆν Ἐλλάδα, Μας
μιλα για τὴν περίοδο ἀπ’ τὴν κατοχῆ ὣς τὸν“ψυχρὸ πολεμο, για τὸ
κράτος καὶ παρακρατος τῆς δεξιᾶς, για τὴν ἑφταετία καί, τέλος,
για τὸν μεταδικτατορικὸ νεοφαοισμό.

Κι ὅλα αὐτὰ για να ἐπισημανθεῖ κυρίως τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ φασίστες ὅλης τῆς Εὐρώπης ἐνθαρρύνονται καὶ, χρηματοδοτοῦνται
ἀπὸ πολιτικὲς δυνάμεις που φαίνονται να ἔχουν ξεχόισει τὸ τραγικὸ μάθημα τῆς ἱστορίας, μὲ
ἀποτέλεσμα οἱ φασίστες να ξαναρχίζουν να παίρνουν Θάρρος
καὶ μὲ ἀλαζονεία πλέον να ἐπιδιώκουν να ἑπανακτήσουν τὴν πο’λιτικὴ ἐξουσία καὶ τὴν ἐπιρροὴ
στὶς μάζες.
BOB DYLAN
APPROXIMATELY COMPLETE
WORKS _

Δ. Θ. ΔΗΜΑ PA
Φιλοσοφία τῆς Μαθηματικῆς
Κλασικῆς καὶ Συγχρόνοιι
Ἐκ()όσεις.’ Δωὸώνη, Ἀθήνα 1975
Γ ’ ἔκὸοση

Τὸ ἀρχικὸ ἓργο τοῦ Δ. Θ. Δημαρᾶ, «Στοιχεῖα Φιλοσοφίας ἀπὸ
τὴν Μαθηματικὴν» (1971), περιοριζόταν στὴν ἀναλυση τῶν θεωριῶν τῆς κλασικῆς μαθηματικῆς.
Στο αρχικο ἓργο, ἐκτὸς απὸ τὸ
συμπλήρωμα τῆς B’ ἓκδοοης,
ἔχουν προστεθεῐ ἑπτα νέα κεφαλαια ποὺ πραγματεύονται κυρίως
τὶς σύγχρονες θεωρίες, ὅπως των
Συνόλων καὶ τῆς Μαθηματικῆς
Λογικῆς.
Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀποσκοπεῖ στὸ
να βοηθήσει ὅσους ἀσχολοῦνται,
μὲ τὴ φιλοσοφία, να αποκτήσουν
μια γνώση τῶν στοιχειωδῶν τουλάχιστον ἀνακαλύψεων τῶν ἐμπειρικιῖ)ν ἐπιστημῶν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΚΩΤΤΙ-ΙΣ
Οἰκονομικι) τῆς προστασίας τοῦ

Ὀ συγγραφέας ἀναλύει τὸ
πρόβλημα τῆς καταστροφῆς τοῦ
περιβάλλοντος, ἀπὸ τὴ σκοπια
τού οἰκονομολογου, τονίζοντας
τῆν οἰκονομικὴ φύση τῶν κινήτρων για τὴ ρύπανσή του. Ἡ
προσπαθεια για εξεύρεση ἀντικινήτρων για τὴν προστασία τοῦ
περιβάλλοντος καὶ ἡ λῆψη μὲτρων, προϋποθετει τὸν περιορισμὸ τῆς χρήσεως ὡρισμένων πόρων, ἣ τὴν ἀποχὴ ἀπὸ συγκεκριμὲνες οἰκονομικὲς ὃραστηριότητες. Ἡ αξιολόγηση τῶν δυνατῶν
λύσεων καὶ ἡ σκοπιμότητα τῆς
λήψεως μέτρων περιορισμοῠ τῆς
ρυπανσεως, τὰ ὁποῖα ἔχουν συχνὰ
ἐπιπτώσεις σὲ ἄλλους τομεῖς τῆς
οἰκονομικῆς δραστηριότητας, δημιουργώντας ἒτσι ἄλλα προβληματα, κάνουν περισσοτερο ἀναγκαία τὴν ἐνασχόληση τοῦ οἰκονομολόγου μὲ τὸ πρόβλημα τῆς οἰκονομικῆς τοῦ περιβάλλοντος.
Προκειμένου να δοθεῖ μια ὅσο τὸ
δυνατὸν πιὸ ὁλοκληρωμὲνη εἰκόνα τοῦ προβλήματος, ὁ συγγραφέας ἐξετάζει, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν
καθαρὰ οἰκονομική, καὶ ἄλλες
συναφεῖς πλευρὲς τοῦ Θεματος,
ὃπως τῆν τεχνικὴ, πληθυσμιακή,
νομική, πολιτιστικὴ καὶ αλλες.

σχιζοφρὲνεια, δὲν εἶναι «παθολογικὲς» ἀρρωστιες με τὴν καθιερωμενη ἰατρικὴ ἔννοια, ἀλλα διαταραχὲς που οφείλονται στὴν ἐπίδραση πάνυ) στὸ ατομο τῶν «κοινωνικῶν» συνθηκῶν διαβίωσής
τους. ΟἰᾸΛαὶνγκ καί, Ἔστερσον,
στὸ βιβλίο αὐτο, χρησιμοποιιῖ)ντας τὴ φαινομενολογικὴ μεθοδο,
μελετοῡν καὶ αναλύουν ἓντεκα
περιπτώσεις οἰκογενειιῦν μὲ σχιζοφρενεῐς.
“H ἔρευνα τους φανερωνει ἀρκετα καθαρὰ ὅτι ἡ συμπεριφορα
ποὺ θεωρεῖται κλινικα σαν σύμπτωση καποιας ἀρρώστιας, εἶναι
τὸ κατανοητὸ ἐπακολουθο αὐτοῦ
που συμβαίνει μέσα στὴν οἰκογὲνεια καὶ ὅτι αὐτὸ που ὀνομαζουμε
σχιζοφρένεια εἶναι κατα ἕνα μεγάλο μέρος κοινωνικὸ δημιούρWW1ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΓΚΑΒΕΣ
Ἔτσι προὸόθηκε ἡ ὸημσκρατία
(3/11/63 —— 20/4/67)
Θεσσαλονίκη Ι 975
Ὁ Κωνσταντῑνος Διγκαβες περιγράφει 0’ αὐτό του τὸ βιβλίο ὅλα
τα πολιτικοστρατι,ιι)τικα γεγονότα
τῆς περιόδου 3/11/63 — 20/4/67.
Περιέχει, ὀκτὼ κεφαλαιαε A’. Κυβὲρνηση Γεωργίου Παπανδρὲου,
B’. Κυβερνηση Ἰωαννη Παρασκευόπουλου, I". Κυβερνηση Γεωργίου Παπανδρεου, A’. Κυβερνηοη Γ. Ἀθανασιαδη - Νοβα, Ε.
Κυβέρνηση Ἠλία Τσιριμωκου,

Στ’. Κυβερνηση Στεφανου Στεφανόπουλου, Z’. Κυβερνηση Ἰωάννη
Παρασκευόπουλου, H'. Kvﬁég»
νηση Παναγι ώτη Κανελλόπουλου.
ΤΗ. W. ADORNO

τί χρησιμεύει (bai/m ἡ φιλοσο(agi/:2560“; (Ιηλοσοᾳτά, ἀρ. I
LEN/(firm: ~A νὸρὲας Μινλωνᾱς
Mat: Παῦλος Σοιῖρλας
Mi: τὸ κείμενο αὐτὸ ὁ Ἀντορνο,
γνωστὸς ἐκπρόσωπος τῆς νεομαρξιστικῆς ἦ κριτικῆς σχολῆς τῆς
Φρανγκφούρτης, ξαναθετει τὸ
θὲμα τῆς φιλοσοφίας μέσα απὸ
τὴν κριτική που ασκεῖ ἀπὸ τὴ μια
στο βιεννέζικο θετικισμο καὶ τὶς
σύγχρονες αγγλοσαξ(ι)νικὲς ἁπολήξεις του, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη στῆν
ύπαρξιακῆ ὀντολογία τού Χάιντεγκερ καὶ στῐς γαλλικὲς παραλλαγες της.
Θεωρώντας τὸ σεβασμο τοῦ θετικισμοῦ πρὸς τὸ <<ἐμπρ(ιγιι,(ιτωμὲνο», μια «εμπραγματωμενη
συνείδηση». τοῦ καταλογίζει, ,ὅτι
προδίδει τὴν ἀντιμυθολογικὴ
διαθεση τῆς ἴδιας τῆς φιλοσοφίας
να ἐπαναφέρει στο ἀνθριίιπινο μέτρο ὅ,τι εἶναι, ἀνθρώπινο δημιούργημα. Ἀλλὰ καὶ στῆν ἀντίποδη τάση. τὴν ὀντολογία, καταλογίζει τὴν κατασκευή μιᾶς «μυθολογίας» που τελικὰ περιορίὶζει,
τὴ συνείὸηση σ“ ἓναν παθητικὸ
ρόλο. 'H ἴδια ἡ σκεψη στερεῐται
τοῦ κριτικου δικαιώματος καὶ εἶ-

x Κυκλοφορσε

P. NT. ΛΑΙΝΓΚ - Α. ΕΣΤΕΡΣΟΝ
Ἡ ψυχικὴ ἰσορροπία, ἡ τρέλα καὶ
ἡ οἰκογένεια

Πληροφοριακὸ σημείωμα.· Tâcσος Φαληρέας
. Οἷκογένειες σχιζοφρενικῶν
Ἐκὸόσεις; Ράππα, Ἀθήνα I975
,Ἴδιαίτερα καλαίσθητη ἓκὸοση
Zezgä: Προβλήματα τοῦ καιροῦ
καὶ πολὺ ἓνδιαφέρον τὸ θὲμα της. Mag
“Ὀμως, ὅσοι πολλοὶ κι ἂν θεωMen: Δημ. Κιούσης
.;“ ροῦμε πὼς εἶναι οἱ Ἕλληνες ποὺ
ξέρουν ἀγγλικά, ’ἕνα βιβλίο-συλὉ P. Ντ. Λαίνγκ καὶ ὁ A.
λογὴ σχεδὸν ὅλης τῆς δουλειᾶς
Ἔστερσον μοιζί μὲ τὸν Ντὲιβιντ
τοῦ Μπὸμπ Ντύλαν, χωρὶς οὔτε
Κοῦπερ (((Ψυχρατρικὴ καὶ Ἀντι- ,
Ï 4μιά, ἑνδεικτικὴ ἔστω, μεταφρα‘V στικὴ ἀπόπειρα, δὲν μπορεῖ παρὰ ψυχιατρικὴ») εἰναι οὐσιαστικα οἱ
’κύριοι ἱδρυτὲς τῆς «αντιψυχιγνὰ εἶναι μιὰ προσπάθεια ποὺ
ατρικῆς» σχολῆς, μιᾶς κίνηοης
ῑῑ ’.πέφτει στὸ κενό. Ὁπωσὸήποτε
ποὺ ὑποστηρίζει ὅτι οἱ λεγόμενες
Ξξλουμε νὰ ἐλπίζουμε σὲ μιὰ συνχεια.
ψυχικὲς ἀρρώστιες, καὶ βασικὰ ἡ ·

_ ANAPEA AENTAKH
Παροκρατικές
Οργονωσεις

Kai 2|n Αιιριλιου a“
mom ΚΑΐΤΑΝΩἹΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝἸ ΩΤΗ
Πανεπιστημίου 39, Ἀθήνα 132 Τηλ. 32.46.633
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ναι ἀναγκασμὲνη να ουνθηκολογεῖ ἀδιακρίτ(ι)ς μπροστὰ σὲ καθε
τι ποὺ μπορεῐ να ἑπικαλεστεῖ τὴν
ἀπαστράπτουσα ἐξουσία τοῦ «Ei—
ναι».

Ἡ κριτική θεώρηση τοῦ Ἀντορνο (ἰναζητα τὴν ἐνδεχόμενη
σημερινή δικαίωση τῆς φιλοσο(ςίας πέρα ἀπὸ τὴ θετικιστικὴ καὶ
τήν οντολογικὴ ἄποψη. "Av ἡ ψιλοσοαζία εἶναι ἀκομα ἀναγκαία.
τοτε ειναι αναγκαία σὰν κριτική,
σαν αντιστασή εναντιον της αυξανόμενής ετερονομίας. Ἐργο τῆς
φιλοσοφίας θα ἡταν, «ὅσο ακόμα
δὲν τὴν ἀπαγορεύουν, ὅπως στὴν
ἑκχριοταῐικίσμενη Ἀθήνα στο τὲλος τῆς ἀρχαιότητας, να προσφέρει καταᾳύγιο στήν ἐλευθερία»,
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΙΡΚΑΣ

Ἑλληνικὸς νόστος (Σελίὸες τῆς
Ξενιτειὰς)
Ἐκὸόσεις.” Σιῖγχροιός κόσμος.
Ἀθήιά 1975
Ὁ Κώστας Μπίρκας. με μιὰ
σειρα συγκλονιστικα στιγμιοτυπα
αἵτ’ τὶς χιλιάδες δραματικὲς ἱστορίες τῶν ἘλλήνυΝ πολιτικῶν
προοφύγων ποὺ ζοῦν οτὶς σοσιαλιστικες χιῖιρες, εἶναι μια ζεστὴ
(μονὴ για τὴ δίκαιή. νομιμη λύση
τοῦ ὲθνικοῦ καὶ ἀνθρωπιστικοῡ
προβλήματος τοῦ επαναπατρισμοῡ τῶν Ἑλλήνων.
Λυρικὸ καὶ μαχήτικὸ μαζὶ
ἀφήγημα, κυκλοφορεῑ στα πλαίσια τῆς πανελλήνιας καμπάνιας
γιὰ τὸν ἐπαναπατρισμό.

CONSTANTIN ZILEMENOS

LE REGIME POLITIQUE DE LA
REPUBLIQUE HELLENIQUE
LIBRAIRIE GENERALE DE DROIT
ET DE JURISPRUDENCE: PARIS

Ὁ συγγραφέας παρουσιαζει, καὶ
ἀναλύει τὸ νὲο σύνταγμα καὶ τήν
οργανωση τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας
στα πλαίσια τῆς νέας αβασίλευτης
δημοκρατίας, Ἡ νέα αὐτὴ ἐργασία τοῦ συνταγματολόγου κ, Ζηλεμενου, αφοῠ ἀναφέρεται στὴν
πολιτικὴ καί συνταγματικὴ ἱστορία τήςἙλλάδος καὶ στὴ συνεχεια στήν ἱστορία τοῦ νέου ἑλληνικοῦ συντάγματος, εἶναι διαιρεμὲνη σὲ τρία μέρη ποὺ ἀναφέρονται; στὴ μορφὴ τοῦ πολιτεύματος,
στὶς ὀργανωτικὲς βάσεις τῶν ἐξουσιῶν τῆς νέας δημοκρατίας καὶ
στῑς πραγματικες διαστάσεις ποὺ
παίρνουν στὸ νέο πολίτευμα ὁ
κοινοβουλευτισμύς, ἀπὸ τὸ i—‘îvu
μέρος. καὶ ὁ προστατευτικος προ»
εδρισμος, ἀπὸ τὸ ἀλλο.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ

θέματα για Ποίηση
(1945-1975)
Ἐκὸόσειςῐ Κέρὸος. Ἀθήνα 1975
Ὀ Γ. Γαβαλᾱς ἀνήκει στοὺς
«ασπούδαχτους» τῆς λογοτεχνίας
μας. Πρωτοεμφανίστηκε τὸ 1946
στα «Ἑλεὺθερα Γράμματα» καὶ
τὸ γνήσιο ταλέντο του ἐκτιμήθηκε
ἀπ’ τὴν ἀρχή. Ἡ πρώτη του ποιητικὴ συλλογὴ «Ζωγραφιὲς ἀπ’ τὸ

μακρυνο δάσος», κυκλοφορησε τὸ
1949 καὶ κρίθηκε εὐνοϊκα ἀπ’
τοὺς κριτικοὺς Βασιι) Βαρίκα.
’Άρη Δικταῖο, [Ἰέτρο Χαρη καί
ἄλλους.
Ἡ ἕκδοσή αὐτή, συγκεντριῖΝει
τὸ σύνολο δουλειας τριάντα χρονιυν τοῦ Γ. Γαβαλα, ποὺ καταφερνει να μᾶς μεταδώσει τὴν αἵσθήσή
του ἀπ’ τὴ ζωή. τὸ πάθος του ἀλλὰ
καὶ τήν τραγική της ὕψη. << Πολιτεία. Πολιτεία κουτσή. / ΚρατιῖΝτας ἕνα κουβούκλιο ἐπιταφίου /
σεργιανας στοὺς δρόμους χτυπιίιντας τῖς πύρτεςλ... / Στὶς πλατεῐες μὲ τ’ ἀγάλματα τὰ μεσημέρια
/ μαζεύεται κόσμος καὶ κλέβει τὴ
λύπη. / rHgHuv τ’ αλόγατα καβάλλα στοὺς (ἰνθριῐιπους. / Ξεπὲζεψαν καὶ ρώτησαν ποῡ μένει ὁ
Εὐγένιος. / ῗΗρθαν τ’ ἀλόγατα
καβάλλα στοὺς ἀνθρώπους / ξεπέζεψαν καὶ πῆγαν vu λειτουργήθοῠν, / τ’ αλογατα τ’ ἁλογατα τ’
αλόγατα / καβάλλα στοὺς ανθρώπους. / Ἠρθαν τ’ (msch καβάλλα οτοὺς ἱινθριίπτους. / Ku—
ψαν, καψαν. καψαν / τ’ αλογατα
καβαλλα οτοὺς ἀνθρώπους / κι”
ἔμεινε μονο τὸ νερό. / Ἀγάπησε
τὰ χώματα. / Ἢταν κι“ αὐτὸ ἕνας
λόγος να πεθανει ὁ Εὐγὲνιος».

ΧΑΡΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Ὁ λάκκος
Ἐκὸόσεις; Κὲὁρος, Ἀθήνα 1975
'O συγγραφέας ἀποπειρᾶται
καὶ σε μεγὰλο βαθμὸ κατορθώνει
να συμπλέξει τὸ πρόσφατο καὶ
μακρινὸ παρελθὸν με τὴ ούγχρονη

ΜΟΛΙΣ ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
ΓΙΑΝΝΗ Γ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΠῼΤΟΥ
(ΚΑΠΕΤΑΝ θΩΜΑ)

H ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΘΙ-ΙΚΗ

ΑΡΗ ΒΕιῖἓξΧΙΩΤΙ-Ι
Εἰσαγωγὴ καὶ ἐπιμέλεια ἀπὸ τὸν ἀδερφό του
ΜΠΑΜΠΗ Δ. ΚΛΑΡΑ

«ΔΩΡΙ ΚΟΣ»
. .awæ'ÿm‘..f.ﬁa:m -,..ι. ,Α -

Ζ. ΠΗΓΗΣ 2—4 —- Τηλὲφ. 629.675
Καὶ σὲ ὅλα τὰ Βιῦλιοπωλεῖα
Μὲ δρχ. 420 σᾶς τὸ στὲλνουμε ταχυδρομικῶς·

«ψη.

πραγματικότήτα, τὰ πολιτικὰ
παθη μὲ τὴ βαθύτερη ἀνθριυπιά,
τὴν ἁγνότητα τῶν προθέσεων μὲ
τὸ μεθοδευμενο ἔγκλημα. Ἀπόπειρα δύσκολη. ὅπου οί ἁλυσιιιτὲς
προβολὲς καὶ ἐπαλληλίες, ἡ εἰρωνεία καὶ τὸ χιοῡμορ κι οἱ, συγκλονιστικὲς περιγραφες. δοσμὲνες σὲ
σίιγχρονη γραφή, συνθέτουν τελικὰ ενα ντοκουμεντο τοῦ καιροῦ
μας.
ANTAM ΣΑ (Ι)

(In/100071}; τοῦ (,2 νθρώποιι
Μαρξιαιιὸς καῖ ὑπαρξισμὸς
’ἐκδόσεις θεμέλια, Ἀθήνα 1975
Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι μια συλλογὴ δοκιμίιιιν ποὺ γραφτηκαν σὲ
διάιιορες ἐποχες. Ἀποσκοπεῐ σὲ
μια λογικὴ καὶ πειστικὴ ([ἰλοσο(ρικὴ κριτική τοῦ ὑπαρξισμοῡ ἀπὸ
μαρξιοτικὴ (moulu. ἀλλὰ καὶ σὲ
μια θετικὴ κριτικὴ τῶν προβλημάτων τοῦ ἀτόμου, προσπαίμῖιντας
να δώσει θετική λύσή στα ὅντως
ὑπάρχοντα προβλήματα.
Τὸ βιβλίο χωρίζεται σὲ τρία μὲρή; A’. Μαρξισμὸς καὶ ὓπαρξισμος Β’. Μια φιλοσοφία τοιΙ ἀνθρώπου. F’. Συγκρουόμενοι ανθριυπισμοί. Περιλαμβανει l4 δοκίμια ουνολικά.

ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ
Ταξῖὀια στὴν Ἑλλάὸα μὲ συντροφιά τοὺς παλιοὺς γεωγράφους καὶ
περιηγητὲς

Ἐκὸόσεις; Βιβλιοπωλεῖον τῆς
«ΕΣΤΙΑΣ», Ἀθήνα 1975

Τὸ βιβλιο αὐτὸ περιέχει ὸεκα· τρία ταξιὸιιιηικα κείμενα απὸ τὸν
ἑλληνικὸ χωρο γραμμὲνα για να
προσφέρουν στὸν αναγν<ἷ)στη ὥχι
μονο τὴν εὐχαρίστηση μιας περιήγησης, αλλα καί πλῆθος κοινωνικῶν, οἰκονομικῶν καί, λαογραφικων πληροφοριιῖιν σχετικων με
τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸν 160 ὣς τὸν
19o αἰῶνα, πληροφοριιῖιν παρμενων, ἀπὸ τοὺς ξένους περιηγητες
που ἦρθαν στὸν τόπο μας ἐκείνη
τὴν ἐποχή.
Τὸ βιβλιο ἔχει ὲκὸοθεῐ στὴ
σειρα «Νεοελληνικὴ λογοτεχνία»,
καὶ εἰκονογραφεῖται, μὲ γκραβοῡρες καὶ χαρτες ἐποχῆς.

πρέπει ὅμως να τὸ δεῖ κανείς σὲ
συσχετισμο μὲ τὸ χωρο καὶ τήν
ἐποχή του.

ΓΙΩΙ)ΓΟΣ ΚΑ I’O ΥΖΗΣ

Σχεὸιον λύσεως τοῦ Κυπριακοῡ
προβλήματος

(Μετα 55 χαρτων καὶ σχεὸιαγραμματων)
Ἐκὸόσειςῑ Στράβων - Λευκωσία

Ὀ Γιιῖιργος Καρούζης, νέος
Κύπριος ἐπιστήμονας εἰδικευμενος στα προβλήματα τῆς οἰκονομικῆς γειιιγραιρίας. ἀναλύει τὸ
Ηέμα του μὲ τη γλώσσα των αριBERTRAND RUSSELL
θμων καὶ τῶν γεωγραφικιῖΝ ὸεδοrH ἐξουσία καῖ τὸ ἄτομα
μένων. Ἐπιστημσνικα τέμνει τὸν
Ἐκὸόσεις; Σ. I. Ζαχαρόπουλος, Ἐλληνοτουρκικ<“) πληθυσμο τοῦ
Ἀ θήνα I975
νησιοῡ, με βαση τα γεωγραφικα,
Πρόλογος - Μετάιχῑρασι]; ΓΙ. Κα- (ρυσιογραφικα. μορῳολογικα, οἱκονομικα, πολεοὸομικα, οἰκιλσγεράτος _
στικα καὶ χωροταξικα κριτήρια,
για να καταλήξει στο ἀναμφισβήΤὸ ἔργο «Ἡ ὲξσιισία καὶ τὸ
ἄτομο» γραφτηκε τὸ I949. Περιτητο συμπέρασμα ὅτι, ἡ μόνη ρεαλιστική καί, ὀρθὴ λύση τοῦ Κυέχει ἕξι κείμενα γραμμένα μὲ τη
πριακοῦ βρίσκεται «στήν πραμορφὴ ὃιαλεξευΝ. l. Ken/um.in
κτική ἐφαρμογὴ τῆς περιφερεισυνοχὴ καὶ ανθριίηῑινη (ρύση, 2.
ακῆς ὃιοίκησης μέ βαση τὸ πολυΚοινωνική συνοχὴ καὶ κυβέρνηπεριφερειακὸ ὁμόσπονὸο σύστηση, 3. Ὁ ρόλος τῆς ατομικότητας,
μα».
4. Ἡ σύγκρουση ανάμεσα στὴν
τεχνικὴ καὶ στὴν ανθρώπινη φύ'H ὀπτικὴ γωνία, ποὺ ἀπ’ αὐτὴν
ση, 5. Ἔλεγχος καὶ, πρωτοβουλίαῑ προσεγγίζει τὸ Κυπριακὸ πρόΟἱ ἀντίστοιχες σφαῐρες ἐφαρμοβλημα ὁ Γιώργος· Καρούζης, εἶναι
γής τους, 6. Ἀτομικὴ καί, κοινωἐκείνη ποὺ πρέπει να βρίσκεται
νικὴ ἠθική.
οτὴ βάση τῆς κάθε πολιτικῆς σκέψης καὶ ἑνεργειας, αν πρόκειται ἡ
Γραμμὲνο μὲ τὸ γνωοτὸ απλὸ
καὶ σαφὲς ὕφος τοῦ συγγραφέα, λύση τοῦ Κυπριακοῡ να εἶναι καί
εἶναι ἕνα ἓνδιαφέρον βιβλίο ποὺ ὃίκαιη καὶ ὁριστική.

H I'YNAIKA ΣτΗ ΚΙΝΑ7

το μισο τ’ ουρανου
Κλωντὺ Μπρογιὲλ
μὲ πρόλονο τῆς Χὰν Σουῐν

Αὐτὴ ἡ ἀξιόλογη ἐργασία, σχετικα μὲ τὴν ανάλυση τοῦ Κυπριακοῡ βέματος, εἰναι ἀπαραίτητα
χρήσιμη για τὸν κάθε μελετητὴ
που ἐπιθυμεῖ να ἔχει ὑπεύθυνη
γνώμη.
ΝΤΗΝ Ι). K0 YNTZ
Τὼ σπέρμα το Ü ὸαᾲιονα
Ἐκὸόαεις· ΑΝΤΙΚΟΣΜΟΙ,
Ἀ θήνα I 975

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΙΞ
- NIKOY ΨΥΡΟΥΚΗ
Ἰστορία τῆς σύγχρονης Ἑλλάδος
(1940—1967)
Τόμος πρῶτος
Ἐκὸόσειςῑ Ἐπικαιρότητα,
Ἀθήνα I975
— NTOKOYMENTA

ι τοῦ Ἑλληνικοῦ προοοευτικοῦ κι-

Σειρα ἐπιστημονικῆς φαντασίας
Εἰσαγωγὴ — gunk/19am]: Δημ.
[Ιαναγιωτατος ’
Ἡ σχὲοη ἑνὸς ήλεκτρονικοῡ
ἐγκέφαλοι] με μια γυναίκα ὁὲν
μπορεῖ να χαρακτηριστεῑ σαν ἰδιαίτερα πρωτότυπο Θέμα μυθιστορήματος επιστημονικῆς φαντασιας. Τὸ βιβλίο ὅμως αὐτὸ στηρίξει
τὴν πρωτοτυπια του καὶ τὸ ἐνδιαφερον του στὸ γεγονὸς ὅτι ἐξανθρωπίζεται ἡ μηχανὴ αποκτωντας
ëva «Ἐγώ».

νήματος

Πῶς πρέπει να δουλεύει ἡ γυναίκα στὸ Ἐθνικο Ἀπελευθερωτικὸ Μέτωπο

Ἐκὸοση τῆς K.E. τοῦ Ε.Α.Μ.,
Φλεβαρης I943 (ανατύπιικτη)
-ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΛΗ ΑΝΑMESA ΣΤΟ Κ.Κ.Ε.
KAI ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΦΥΑΔΕΣ TOY
EAAHNIKOY ΤΡΟΤΣΚΙΣΜΟΥ
Ἐκόόσεις τοῦ Λαοῡ, ανατύπωση
ἀπὸ τὴν ἓκὸοση «Κομμουνιστική
Ἐπιθεώρηση», Ἀθήνα 1947

Ὀ συγγραφέας ὁὲν καταδικαζει τὴ μηχανὴ για χάρη τοῦ αν— Γ. ΡΕΓΚΟΥΤΑΣ
Θρώπου, οὔτε τὸν ανθρωπο για
Βεκκιος Βολπένιος (θυμαται καὶ
χάρη τῆς μηχανῆς. Τέλος, καταλή- μονολογεῖ)
γει σὲ μια «ανοιχτὴ» καὶ αμφιἈθήνα
βολη πρόταση ἁρμονικῆς συνεργασίας μεταξύ τους. Παράλληλα,
μπορεῐ να προσθέσει κανείς σαν
- ΙΝ MEMORIAM—‘Aquégmua εἰς
θετικὸ στοιχεῐο τοῦ βιβλίου τὴν
τὴν μνήμην τῶν Ἰσραηλιτῶν HUὕπαρξη μερικῶν σελίὸων μὲ ἀντι- ματων τοῦ Ναζισμοῠ ὲν Ἑλλάδι.
μιλιταριστικὸ καὶ ἀντιρατσιστικὸ
Ἔκὸοσιςῑ Ἰσραηλιτικὴ Κοινότης
πνεῦμα, καθὼς καὶ τὸ καλογραμ- ,Θεσσαλονίκης
μὲνο ὕφος του.
Θεσσαλονίκη 1974
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ὑποτελειας ἑνὸς λαοῦ ὑποταγμένου στὴ μοίρα του. (Χαρακτηριστικὴ φράση μανιώδη χαρτοπαίχτη; Να κερδίσω ἐγὼ τὸν πρῶτο
ἀριθμό, καὶ να πα να γ.,.. ὅλοι
σας).
Συνεργεῐ λοιπὸν καὶ 6 Τύπος
στὴν καλλιέργεια τῶν ἀδυναμιῶν
νικὴ συγκρότηση καὶ γενικότερα
τα κοινωνικὰ θέματα.
τοῦ λαοῦ μὲ τη συστηματικὴ σιωπή του. Καὶ όχι μόνο 6 Τὺπος,
Ὁ Τύπος ἀσχολεῖται με ὑψηλὲς
θεωρίες. Ἀλληλοεπίδειξη καλοῦ
ἀλλα καὶ οἱ πνευματικοὶ ἄνθρωγραψίματος με μπόλικους ξενιποι δὲν παίρνουν τὴ θέση ποὺ
κοὺς ὁρισμούς. M‘s φράσεις πομἔπρεπε να πάρουν πάνω 0‘ αὐτὸ
πώδικες, για να κάνουν ὲντύπωτὸ πρόβλημα τῆς προβολῆς τοῦ
οη. Καὶ ἀγνοεῖ τα ἁπλα πράγμαεὔκολοι) τρόπου ζωῆς. Ὅτι 6 κατα, αὐτα ποὺ εἶναι απλα καὶ φαίθὲνας μόνος του θα λύσει τὸ πρόνονται. Γιατί, για να πιῖ) πὼς πρεβλημά του μὲ ὅποιον τρόπο τοῦ
πει να μᾶς ἁπλοποιήσουν τὶς
ταιριάζει, εἴτε μὲ τὸ λαχεῐο, εἴτε
ὑψηλὲς θεωρίες, ἕτσι ὥστε να
με τὴ σωματεμπορία, εἴτε μὲ τὶς
μπορεῖ να τὶς καταλάβει καὶ 6 τεκομπίνες καὶ τὴν κλεψιά.
λευταῖος πολίτης, αὐτὸ φαίνεται
Μέχρι ἐδῶ, ἂς ποῡμε καλα καὶ
ὅτι δὲν εἶναι μέσα orig δυνατότηγια τὸν Τύπο που εἶναι ἐμπορικὸς
τες καὶ στοὺς στόχους τοῦ σημερικαὶ για τοὺς πνευματικοὺς αννοῦ πνευματικοῦ μας κόσμου.
Θρώπους.
Ἀφιερωνει πρωτοσελιὸα καὶ
Ἀπὸ δῶ καὶ πὲρα ὅμως πρέπει
πολυστηλα για τὴν περιγραφὴ τῶν
να ἀκουστεῐ καὶ μια ἀπαίτηση.
ἐγκλημάτων. Ἔρευνες σχετικὲς με
Μια ἀπαίτηση ποὺ ἔχει 6 Λαὸς
τὴν πορνεία, γι α τὸ πόσες ([ανερὲς
ἀπὸ τοὺς νέους πνευματικοὺς ἀνκαὶ πόσες κρυφὲς ὑπάρχσυν. πῶς
θρώπους. “Ολος 6 λαὸς ἀγωνίδουλεύουν, χωρὶς ποτὲ να μᾶς πεῖ
οτηκε για να γίνει ἡ δωρεὰν παιπῶς τελειωνει ἡ ζωή τους. Kai ' δεία, για να πάψει ἡ μόρφωση να
προπαντὸς ποιοὶ εἰναι οἱ παράεἰναι προνόμιο μιᾶς ὁρισμὲνης
γοντες ποὺ δημιουργοῦν αὐτὸ ποὺ
τάξης. Καὶ ἔγινε αὐτό, στὸ βαθμὸ
αποκαλοῦμε γενικα ὑπόκσσμο.
ποὺ ἒγινε, καὶ εἶναι πρόθυμος να
"H, αν κάνει καμια φορὰ ἀναφορὰ
προσφέρει κι ἄλλα για να γίνει
πάνω 0‘ αὐτοὺς τοὺς παράγοντες.
καλύτερη. Ἀλλά. Δὲν τὸκανε
ποτε δὲν ξεκίνησε μια ἀληθινὴ
αὐτὸ για να θρέψει κι ἄλλα roaστραυροφορία για να κτυπήσει
κάλια ποὺ να τοῦ (pave ὅχι μόνο
ὅ,τι ὁδηγεῖ τὸν ”Ανθρωπο στὸν
τὴ σάρκα παρὰ καὶ τα κόκκαλα.

’ οεΠιστολὲς·

ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗ
Ἀγαπητὸ «ΑΝΤΙ»
Παρακολουθώντας στὶς ἐφημερίδες τα πρακτικὰ τῆς διεξαγωγῆς
τῶν δικῶν, ἀκούγοντας ὃιάφορες
γνῶμες, καὶ ἀπὸ παρατηρήσεις,
ἐκτιμήσεις καὶ ἐρεθισμούς, αποφάσισα να γράψω αὐτὲς τὶς γραμμὲς καὶ να βάλω σε μια σειρα τὶς
σκέψεις μου για τὸ ρόλο τῆς Ἀρχής καὶ τοῦ Τυπου ἀπέναντι στὸ
Λαό.
"Orav λεω Ἀρχή ἐννοῶ τὴν αρχουσα τάξη, που κάνει πολὺ καλα
τὴ δουλειά της, αφοῦ κατάφερε να
ἔχει σύμμαχο καὶ συνεργὸ ὁλόκληρο τὸν ἡμερήσ ιο καὶ περιοδικὸ
Τύπο, ἀπὸ τὸν πιὸ ἀντιδραστικὸ
ὣς τὸν πιὸ προοδευτικό, εἴτε μὲ
τὴν ἀκριβοπληριιηιενη προβολὴ
τῶν στόχων της, εἴτε με τὴ σιωπή.
Αὐτὸ που γίνεται 0rig δίκες με τὴν
αὐτοστιγμεί ἀνατροπὴ τῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων, μὲ τὸν περισρισμὸ τοῦ ἀντικειμένου τῆς δίκης σε μεμονωμὲνο ἐπεισόδιο, καὶ
τὸ θράσος τῶν κατηγορουμένων
καὶ τῶν συνηγόρων τους, δείχνει
καθαρὰ ὅτι σκοπὸς τῆς Ἀρχῆς
δὲν εἰναι να τιμωρήσει ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἑφτάμισι χρόνια βασάνιζαν καὶ λήστευαν τὸ λαό, ἀλλὰ
ξεπεσμό.
να ἱκανοποιήσει μόνο τὸ λεγόμενο Ὁ Λαὸς ἔχει πολλὲς ἀρετὲς
λαῖκὸ αἴσθημα. ’Ὸχι βέβαια απόἀλλα καὶ πολλὲς ἀδυναμίες. Kai
λυτα (αὐτὸ μᾶς ἔλειπε), ἀλλα τόσο παρουσιάζεταιτὸ θλιβερὸ φαινόὅσο χρειάζεται για να μὴν ξεσημενο να καλλιεργοῡνται οἱ ἀδυκωθεῐ, Αὐτὸ φαίνεται καθαρὰ καὶ
ναμίες ἀπὸ τήν επίσημη Ἀρχή, μὲ
ἀπὸ ἕνα γεγονός, τὸ ὅτι δὲν γίνετὴ συνεργασία 1013 Τὺπου, καὶ να
ται λόγος για τὸν πλουτισμὸ τῶν
ἀγνοοῦνται οἱ αρετες του.
κατηγορουμένων (ὅ,τι φάγανε
Ἡ μεγαλύτερη ἀδυναμία εἶναι
καλὰ (ραγωμενο, χαλάλι τουςῐ).
ὁ εὔκολος τρόπος ζωῆς, ποὺ εἰναι
Ἔχει γίνει πια κοινὸ μυστικὸ ποὺ
ἡ πηγὴ ὅλων τῶν κακῶν. “Ο ἀποτὸ λέει ὅλος 6 κόσμος. "011 τὸ
κλειστικὸς τροφοδότης τοῦ ὑπόπολὺ δυὸ τρία χρόνια, καὶ θα τοὺς
κοσμου καὶ 0 μοναδικὸς παράδώσουν ἀμνηστία.
γοντας ἀποπροσανατολισμοῦ.
’ Μπῆκαν ξεβράκωτοι καὶ βγὴKai 5011) φαίνεται καθαρὰ ἡ συνκαν ἑκατομμυριοῡχοι, καὶ ὅλα
εργασία Ἀρχῆς καὶ Timon, συναὐτα με δυὸ τρία χρόνια φυλακή.
ειδητῆς ἢ ἀσυνείδητης, πάνυ) στὴν
Ἐπειχείρηση ἐπικερδὴς καὶ γαρκαλλιεργεια αὐτῆς τῆς ἀδυναμίας,
γαλιστικὴ για τοὺς ἑπόμενους.
’Μὲ τὴ συστηματικὴ διαφήμιση
Καὶ για ὅλα αὐτα 6 Τυπος δὲν
ἀλλα καὶ τὴ μὴ καταγγελία τῶν
τυχερῶν παιχνιδιῶν, λαχείων
λεει κουβέντα, Ἀντίθετα παίζει
τὸ ρόλο που τοῦ ἔταξε ἡ Ἀρχή,
κ.λπ.
δηλαδὴ να ἰκανοποιηθεῖ τὸ λαϊκὸ Κανεὶς δὲν λέει για τα λαχεῐα,
αἴσθημά.
τὸ ΠΡΟ-ΠΟ, τὸν Ἱππόδρομο,
Οἱ συντριπτικες καταθέσεις
πόσα ἔσοδα ἔχουν τὸν χρόνο. Καὶ
τῶν μαρτύρων, ὅπως δημοσιεύονκανεὶς δὲν τα παρουσιάζει μὲ τὴν
ται μόνο για να ἐκτσνωθεῐ ἡ λαϊκὴ πραγματική τους εἰκόνα. Ὅτι,
αγανάκτηση, πᾶνε βέβαια τσάμπρῶτον, εἶναι μια πρόσθε-τη βαρια
πα. Ἐγώ, αν ἤμουν μάρτυρας,
(ρσρσλογία κατα τῶν λαίκῶν τάμετα τὴν αὐτοστιγμεὶ ἀνατροπὴ
ξεων, τόσο ὅμορφα στημὲνη ὥστε
τῆς πρώτης καταδίκης, θα ἀρνιόνα φαίνεται προαιρετικὴ καὶ με τὸ
μουνα να καταθὲσω ξανά. Ἀφοῦ
κίνητρο τοῦ κέρδους. Mè πρῶτο
ἡ κατάθεσή μου θα εἶχε σαν αποκαὶ καλύτερο καμουφλαριστὴ τὸν
τὲλεσμα μόνο τὴν ἰκανοποίηση
Τυπο, μὲ τὶς πλύσεις εγκεφάλου
τοῦ λαϊκοῦ αἰσθήματος, καὶ ὅχι
μέσω τῶν διαφημίσεων. Καί, δεύτὴν τιμωρία τῶν ἐνόχων. Αὐτὸ εἷτερο, τὸ πιὸ σοβαρός "O11 εἶναι
ναι μια ἀλήθεια, ἕνα κοινὸ μυστοιχεῖα ἀποπροσανατολισμοῦ
στικὸ ποὺ μόνο 6 Τὺπος δὲν τὸ λέ- τῶν καταπιεζομένων λαῖκῶν τάει.
ξεων, ποὺ καλλιεργοῡν τὴ μοιρόλατρικὴ ἄποψη ὅτι ἂν ἡ τύχ τὸ
Ἔνας ἄλλος τομέας που φαίνεθελήσει θα προκόψουν. Ειναι
ται καθαρα ἡ συνεργασία Ἀρχὴς
καὶ Τύπου - ἄλλοτε, ἐπαναλαμβά- στοιχεῖα ἐνάντια στὴν 0113101187101—
νω, μὲ τὴν ακριβοπληρωμὲνη
θηση, στὴν ἀγωνιστικότητα καίῇ
προβολὴ καὶ διαιρήμιση, καὶ ἀλφυσικά, σα συνέχεια, καὶ στὴν,
λοτε με τὴ σιωπὴ - εἶναι ἡ κοινω- 7190000. Εἶναι ὁ καθρέιρτης τῆς
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Ἡ φράοη 1013 γνωστοῦ μου
φοιτητῆ (ἅμα πάρει τὸ πτυχίο, θα
πατήσει ἐπὶ πτωμάτων, γιατὶ
ἔζησε στερημὲνα χρόνια μέχρι να
σπουδάσει καὶ πρέπει να ζήσει
καλα ἀπὸ κεῖ καὶ μπρὸς) λέει πολλά. ”Οχι, δὲν εἶναι αὐτὸ τὸ νόημα
τῆς δωρεὰν παιδείας. Ἀπὸ δῶ καὶ
μπρὸς ἐσεῐς οἱ νὲοι δὲν ἔχετε μόνο
ὑποχρέωοη, ἀλλὰ ΧΡΕΟΣ. Να
ξαναγυρίσετε κοντα στὸ λαό. Να
καλλιεργήσετε τὶς ἀρετές του. Να
κτυπήσετε ἀμείλικτα τὶς ἀδυναμίες του, να 1013 διαλύσετε τὶς αὐταπάτες. Καί, πρῶτα ἀπ’ ὅλα, να
μὴν πάρετε μέρος στὴ συνωμοσία
τῆς σιωπῆς. Να τοῦ λετε πάντα
τὴν ἀλήθεια, τὴν καθαρὴ ἀλήθεια,
ὅσο καὶ ναναι τὸ τίμημά της.

Γιάννης Κλεινὰκης - ἐργάτης

ΑΠΑΝΤΙ-[ΣΗ ΣΕ ΜΙΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ἀγαπητὸ << ANTI »

Θαθελα να πῶ μερικα πράγματα σχετικα μὲ τὴν ἐπιστολὴ
1013 κ, Τσολάκη ποὺ δημοσιεύτηκε
στὸ τεῦχος 30,

Στὴν ἐπιστολή του ποὺ δημοσίευσες μὲ τὸν τίτλο ΤΟ ΚΚΕ (ἑσ.)
ΚΑΙ Η OYPA ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΤΑΞΗΣ, ὑπάρχουν ἀρκετα πράγματα ποὺ μὲ βρίσκουν σύμφωνο.
Γ ια παράδειγμα, συμφωνῶ μὲ τὴν
ἄποψή του πὼς ἡ Ἀντιδικτατορικὴ Ἑνότητα ἓτσι ὅπως ἐφαρμό-,
ζεται ἀπὸ τὸ KKE (ὲσ.) λειτούργησε rig περισσότερες φορὲς μονομερῶς. Συμφωνῶ ἀκόμα πὼς τὸ
ΚΚΕ (ἐσ.) ὃὲν ξὲρει ἀκριβῶς ἀπὸ
ποῦ ἀρχίζει καὶ ποῦ τελειώνει ἡ

ΕΑΔΕ. Συμφωνῶ ὅτι στὴ Βουλὴ
ἔχει ἐπιδείξει μια χλιαρὴ στάση
καὶ ἔχει μερικὲς φορὲς ὑποσκελιστεῖ ἀπὸ τὸν Α. Παπανδρέου.
Ὑπάρχουν ὅμως καὶ αλλες ἑκτιμήσεις 1013 κ. Τσολάκη μὲ τὶς
ὸποῑες διαφωνῶ ριζικάῑ
1) Ἡ ἀντιδικτατορικὴ δεξιὰ
ὑπάρχει, δὲν εἶναι εφεύρεση τοῦ
Δρακόπουλου. Καὶ ἡ κοινωνική
της βάση εἶναι τὸ κομμάτι ἐκεῖνο
11112818113112:
τάξης, ὅπως λέει 6 Ν. Πουλαντζᾶς) που μακρια ἀπὸ τὸ να εἶναι
ἐθνικὴ ἀοτικὴτάξη, (ho-1000 για
λόγους ποὺ δὲν μποροῦμε να ἀναλύσουμε ἐδῶ (νεα μορφὴ ἐμπεριαλιστικῆς ἐξάρτησης, διαφοροποίηση στὶς σχέσεις ΕΟΚ-ΗΠΑ
κ.λπ.) ἔχει συμφέρον ἀπὸ μια
«ἐσωτερικὴ» ἁνάπτυξη τῆς οἰκονομίας, εἶναι προσκολλημένο στὴν
EOK καὶ συνακόλουθα ἀντίθετο
σὲ μια δικτατορία, εὐνοουμενο
πολιτικὸ σχῆμα τῆς μεταπρατικῆς
ἀστικῆς τὰξης.
2) Τὸ παράδειγμα ποὺ δίνει,
τῆς 21-4, εἶναι λαθεμὲνο (σκόπιμα;). Ἠ ΟΝΝΕΔ συμμετεῖχε χωρὶς εἰσαγωγικα καὶ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ
τῆς διαδήλωσης.
3) Για τὸ AEM- δὲν νομίζω
πῶς τὸ μεμονωμενο παράδειγμα
που ἀναφέρεται ἐπιτρέπει γενικεύσεις. Μία αναλυτικὴ παρουσίαση τῶν θέσεων τοῦ AEM βέβαια
εἶναι ἔξω ἀπὸ τα ὅρια μιᾶς ἐπιστολῆς. Ὡστόσο, θάτανε καλὸ να
συγκρίνει 6 κ. Τσολάκης τὸ AEM
με τὸ ΕΣΑΚ, Ξέρει ὅτι κάπου
στὴν ’Ήπειρο τὸ KKE (ἐξ.) ὑποστήριξε χουντικοὺς ὑποψήφιους
για να μὴ βγοῠν οἱ συνδικαλιστὲς
1013 KKE (£50.);
4) Για τὸν ΔΑ· δὲν ξερω ἀπὸ
ποιὲς σχῡλὲς ἔβγαλε 6 κ. Τσολάκης τὸ συμπέρασμα πὼς «...εἷναι
διάχυτη ἡ ἐντύπωση... ἐμμονὴ στα
λόγια, ἀδράνεια orig κινητοποιήσεις κ.λπ.)). Στὸ Πολυτεχνεῖο ὅπου ἔχω αμεοη ἐποπτεία (καὶ
ὅπου ἐξ άλλου ὁ ΔΑ εἶναι ἡ
πρώτη δύναμη) — ἀντίθετα, ὁ ΔΑ
στάθηκε πάντα πρωτοπόρος σὲ
κινητοποιήσεις φοιτητῶν (κατά-

ληψη τῆς ἕδρας 1013 χουντικοῦ ’ V
Θεοφιλόπουλου καὶ αὐτοδίδασκαλία στὴ σχολὴ Μηχανολόγων,
μετὰ ἀπὸ πρόταση τοῦ ΔΑ, ὅπου
ἡ ΠΣΚ καὶ ἡ ΠΑΣΓΙ συρόντουοαν Γ

ἀπὸ πίσω κ.λπ.).
Λέει παρακάτω 6 κ. Τσολάκης
’ για σοσιαλδημοκρατικὲς ἀρχὲς V
τοῦ ΔΑ στὸ στὺλ κεφι καὶ χαρά ’
(!). Ποιὸ κὲφι καὶ πσια χαρά; Τὸ

πρόγραμμα τοῦ ΔΑ ἠταν τὸ μόνο
ποὺ στηρίχτηκε πάνω σὲ μια
Στὸ περιοδικό μας φτάνει
πλῆθος ἐπιστολῶν. Οἱ πιὸ
πολλὲς ἀπὸ αὐτὲς εἶναι μεστὲς
ἀπὸ παρατηρήσεις καὶ ἀπόψεις ποὺ θὰ ἐπιθυμούσαμε νὰ
κοινοποιοῦνται ἀπὸ τὶς στῆλες
τοῦ περιοδικοῦ. Γιὰ νᾶ γίνεται
ὅμως αὐτό, πρέπει καὶ οἱ ἐπιστολὲς νὰ εἶναι σύντομες. Σὲ
ἀντίθετη περίπτωση, ἡ σύνταξη τοῦ περιοδικοῦθὰ ἀναγ
κάζεται νὰ ὁημοσιεύει τμῆμ
μόνο τῶν ἐπιστολῶν.4

(ἔστω ἐλλιπῆ) ἀνάλυση τῆς Παιδείας καὶ τοῦ ρόλου τῶν φοιτητῶν
στὴν παραγωγικὴ διαδικασία —— σὲ
κτυπητὴ ἀντίθεση μὲ τὴν ΠΣΚ,
ποὺ παρουσίασε ἕνα χυδαίο οἰκονομικὸ πίνακα διεκδικήσεων.

5) Γιὰ τὴν ἀπάντηση τῆς ΑΥΓΙ-ΙΣ στὸν A. Παπανδρέου. Νο_ μίζω ὅτι ὁ Στ. Καρᾶς σὲ μιὰ σειρὰ
ἄρθρων του ἔκανε μιὰ πέρα γιὰ
πέρα σοβαρὴ ἐκτίμηση τῶν πολιτικῶν θέσεων τοῦ μεσία τοῦ λαοῦ,
Ἡ ἓντονη κριτικὴ ποὺ τοῦ ἔκανε
πάνω στὶς γνωστές του θέσεις γιὰ
τὴν Ἀλγερία, γιὰ τὸν ἀραβικὸ
«σοσιαλισμὸ» κ.λπ., γιὰ τὸ πῶς
αὐτὲς οἱ Θέσεις, ἰδιότυπα ἀντικομμουνιστικές, βρίσκουν ἀπήχηση στὸν κόσμο τοῦ ΠΑΣΟΚ,
αὐτὰ εἶναι μόνο προσωπικοὶ
ἀφορισμοί; Α

”Ομως, ἐκτὸς ἀπὸ ὅλα αὐτά,
, ὑπάρχει ἕνας ἄλλος λόγος γιὰ τὸν
ὁποίο νομίζω πῶς ἡ κριτικὴ τοῦ κ.
Τσολάκη εἰναι λαθεμένη ἢ τουλάχιστσν ἀνεπαρκής.
Ἕνα κομμουνιστικὸ κόμμα
πρέπει νὰ τὸ κρίνουμε ὅχι μόνο
καὶ ὄχι τόσο (ἰδιαίτερα ἂν αὐτὸ
βρίσκεται στὴ φάση τῆς ἰδεολογικῆς του συγκρότησης) ἀπὸ τὴν
προσωρινὴ ταχτική του, ἀλλὰ ριζικὰ ἀπὸ τὶς ὰρχὲς ἢ ἀντιλήψεις
ὲκεῖνες τῆς μαρξιστικῆς - λενινιστικῆς θεωρίας ποὺ συγκροτοῦν
τὴ λειτουργία του (πολιτικὰ καὶ
ὀργανωτικά). Αὐτὸ σημαίνει πὼς
πρέπει νὰ δοῦμε καὶ νὰ κριτικὰρουμε τὸν τρόπο μὲ τὸν δποῖο τὸ
’ΚΚ ἀντιλαμβάνεται τὸ μαρξισμὸ —
λενινισμό, Θεωρητικά, πολιτικὰ
καὶ ὀργανωτικόι.

‘ Καὶ κατὰ τὴ δική μου γνώμη,
-μόνο τὸ ΚΚΕ (èo.), παρ’ ὅλα τὰ
λάθη καὶ τὶς ὀπισθοχωρήσεις του,
εἶναι τὸ μόνο κόμμα στὴν Ἑλλάδα
ποὺ μπορεῐ νὰ πετύχει τὴν ἀνανέωση (τὴν ἀναγέννηση πιὸ σωστὰ)
τοῦ μαρξισμοῡ στὴν Ἑλλάδα.
Γ ιατί; Τουλάχιστον ἐσεῖς κ. T00λάκη, σὰν «πρόσφατα ὀπαδὸς»

τοῦ ΚΚΕ (ὲσ.), γνώστης ἴσως τῶν
έντονων καὶ δημιουργικῶν προβληματισμῶν μέσα στὸ ΚΚΕ (ἔα),
δὲν πρέπει νὰ ἔχετε χρεία μακροσκελῶν ἀποδείξεων. Ὅπως καὶ
νᾶχει τὸ πρᾶγμα, εἷμαι πρόθυμος
νὰ ἀνοίξουμε μιὰ πζήτηση μέσα
ἀπὸ τὶς φιλόξενες στήλες τοῦ
«ANTI». :1de 0‘ αὐτὸ τὸ ἀποφασιστικὸ σημεῖα ποιὸ εἶναι τὸ
κόμμα τῆς ἀριστερᾶς οτὴν Ἑλλάδα. ποὺ ἔχει τὶς προοπτικὲς ὥστε
νίι πετύχει τὴν ἐπαναστατικὴ
«ὰντίληψη» τοῦ μαρξισμοῦ, δηλ.
νὰ κάνει πράξη τὸ ὅραμα τριῶν
γειὲεῶν Ἑλλήνων; τὸν σοσιαλισμ .

Ἀριστείδης Σφεντέρης
Φοιτητὴς

MIA ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Φίλε κύριε Διευθυντὰ
«Κρίνω θὰ πεῖ κοροὶὸεύω»
K. Βάρναλης
Μιὰ ἀπὸ τὶς τύχες τῶν γραφτῶν
κειμένων εἶναι καὶ τὸ ὅτι γίνονται
ἀφορμὴ για τὴ δημιουργία ἀντίλογου; ’Έτσι καὶ τὸ δικό μου ποὺ
δημοσιεύτηκε οτὸ «ANTI» (ἀρ.
25, 16-8-75). Τὸ ἕνα ἀπ’ τὸν κ.
Ρήγα Ἀρβανίτη καὶ τ’ ἄλλο ἀπ’
τὴν κ. Γκλόρη ΔοντοπούλουΡοζάκη.
Θὰ ἤθελα, σεβόμενος, ὅσο μπορῶ, τὸν πολύτιμο χῶρο σας, ν’
ἀπαντήσω καὶ στὰ δύο. Καὶ
πρῶτα-πρῶτα, Νὰ συστήσω οτοὺς
δυὸ συνομιλητές μου νὰ διαβάσουν τὸ διπλανό, ἀπ’ τὸ ὃικό τους,
γράμμα (στὸ ἴδιο περιοδικό), ποὺ
στέλνει ὁ κ. Μιχάλης Καρατσώρης
(καπετὰν Λεωνίδας) στοὺς Φλωράκη, Δρακόπουλο, Λουλέ, Παρτσαλίδη κλπ. ἡγέτες. Νὰ σημειώσουν τὴν τραγικότητα μὰ καὶ τὴ
σοβαρότητα μὲ τὴν ὁποία προσεγ-

γίζει τὸ θέμα, μ’ ἀφετηρία τὴ διασπασμένη «γιορτὴ» γιὰ τὰ τριάντα χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυση τοῦ
EAM. Εἶναι μιὰ ὁλόκληρη ἱστορία αὐτὸ τὸ γράμμα. Ἱστορία
ἀγώνων καὶ θυσιῶν τοῦ λαοῦ μας,
μὰ καὶ ξεπεσμοῡ (ὅχι ἐπιπόλαιας
ἁπλοποίησης) τῆς ἡγεσίας. Μὲ
τοὺς «ΧΑΖΟΥΣ» (ὑπογρ. Καπετὰν Λεωνίδας) Σουκατζήδηδες κι
ὅλους τοὺς ἄλλους ἀγωνιστὲς ἀπ’
τὴ μιά, καὶ τοὺς «11019189101 ες >> (ὑπογρ. Ἐγώ), ποὺ τὸ
Κόμμα τοὺς παράδωσε ἕναν ἑνωμένο -στὴν κατοχὴ- λαό, κι αὐτοὶ
τὸν κάνουν τόσα κομματάκια ποὺ
οὔτε οἱ ἴδιοι δὲν μποροῦν νὰ τὰ
μετρήσουν, ἀπὸ τὴν ἄλλη.
Καὶ νὰ τοὺς πῶ, πὼς ἂν ἓγραφα
ἐγὼ ,πάνω στὸ ἴδιο θέμα -τὰ τριαντάχρονα τοῦ ΕΑΜ-, θὰ τὰ
ἓγραφα ΜΕ TA IAIA FYAAIA
ποὺ ἣραψα καὶ τὸ κείμενο ποὺ
προκάλεσε τὸν ἀντίλογό τους κι
αὐτὸ γιατὶ ΘΕΩΡΩ ΠΩΣ O ΞΕΠΕΣΜΟΣ (ὅχι ἡ ἐπιπόλαια
ὁπλοποίηση) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΚΑΤΡΑΚΥΛΗΣΕΙ OI «ΗΓΕΤΕΣ» ΜΑΣ MONO M' AYTON
TON ΤΡΟΠΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙZETAI! Γιατὶ τριάντα χρόνια
ἑνὸς τέτοιου ξεπεσμοῦ εἶναι ἀρκετὰ νὰ μᾶς κάνουν ἄξιους νὰ
διακρίνουμε (αὐτὴ τὴ διάκριση
τὴν κάνει -έστω μιοὴ- καὶ ἡ κ.
Ροζάκη, ὅταν συμφωνεῖ, «κατ’
ἀρχὴν», μαζί μου, μὰ ὑπερασπίζεται MONO τοὺς Ἠλιοῦ-Κύρκο),
τὴν «ἁπλὴ συμφεροντολογία καὶ
τὴν ἠθελημένη τύφλωση» ἀπ’ τὴ
μεθοδολογία ἢ στρατηγικὴ ποὺ
διαμορφώνεται κάτω ἀπ’ τὴν πίεση ἑνὸς ἐξαιρετικὰ πολυπλόκου
συσχετισμοῦ δυνάμεων (σὲ ἐθνικὸ
ἀλλὰ καὶ σὲ διεθνικὸ ἑπίπεδο).
Εἶναι δηλαδὴ ἕνας πολιτικὸς
ξεπεσμὸς «κατ’ ὲξακολούθηση».
Μὲ ὀδυνηρότατες ἐμπειρίεςψιὰ
τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἀπ’ τὴ μιά, καὶ
τὴ μ’ ὁποιονδήποτε τρόπο κατοχὴ
τῆς «καρέκλας» ἀπ’ τὴν ἄλλη. Κα-

τοχὴ «καρέκλας», ποὺ συνεχίζεται ἀκόμα καὶ σήμερα, μιὰ καὶ τὸ
αὐτὶ τῶν «ἐνδιαφερομένων» δὲν
ἱδρώνει οὔτε στὴ σοβαρή, οὔτε
καὶ στὴν εἰρωνικὴ προσέγγιση τοῦ
προβλήματος. Ἔτσι, ἡ ἐπιπόλαια
ἁπλοποίηση (ὁ ξεπεσμρς) EINAI
ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΙΟΝ —M’
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ- ΚΑΙ OXI AIKO MOY.
Ἐγώ, ἁπλά, διασκεδάζοντας, γίνομαι ὁ καθρέφτης τους. ιὈπῶς
νὰ ποῦμε, ὅταν σοῦ λέει ἢ σοῦ κάνει κάποιος ἕνα ἀστεῑο, ξεκαρδίζεσαι. Καὶ μιὰ καὶ τὸ εὐχαριστήθηκες, τὸ λὲς καὶ στοὺς ἄλλους
-πολλοὺς ἢ λίγους- γιὰ νὰ γελάσουν κι αὐτοί.
Καὶ ποῦ ξέρεις; Γελώντας, γελώντας, μπορεῖ νὰ καταφέρεις
πολλὺ περισσότερα ἀπὸ μιὰ σοβαρὴ συζήτηση μὲ κείνους ἀκριβῶς ποὺ τὴν ἀποφεύγουν ξεπέφτοντας στὴν ἐπιπόλαια ἁπλοποίηση τῆς προσέγγισης τῶν προβλημάτων - καὶ ε ναι γνωστὸ πιὰ τὸ
γιατί.
Γρήγορο συμπέρασμα. Τέτοιος
ξεπεσμὸς δὲν μᾶς κάνει γιὰ ἡγεσία, Γιατὶ ἀκριβῶς ἡ προσέγγιση
τῶν μεγάλων καὶ κρίσιμων προβλημάτων τοῦ Λαοῡ μας γίνεται μ’
ἐπιπόλαια ἁπλοποίηοη (Α.4 Κύρκος) ἢ γιατὶ μᾶς «ξαφνιάζει» μὲ
δηλώσεις «ἄγνοιας» τέτοιου
ποιου (H. Ἠλιοῦ).
Γιατὶ τριάντα χρόνια, δὲν εἶναι
ἁπλῶς ἀρκετά, μὰ πάρα πολλά,
γιὰ νά ’χει ὁ λαὸς τὴν ἀντοχὴ ν’
ἀφήσει περιθώριο κι ἄλλων
σφαλμάτων ὅπως κι ἄλλων «αῦτοκριτικῶν», ἀκόμα κι ἂν παραδεχτεῖ πῶς εἶναι δύσκολο νὰ τραβήξεις ξεκάθαρη διαχωριστικὴ
γραμμὴ ἀνάμεσα στὴν ἁπλὴ συμφεροντολογία κ.λπ.
Λίγα λόγια ἀκόμα, εἰδικὰ γιὰ
τὸν Ρήγα Ἀρβανίτη. Νομίζω πῶς
ἕνα πράγμα δὲ κατάλαβε ἀπ’ τὸ
κείμενό μου. "O11 ἄλλο πράγμα εἶναι ἡ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΗΓΕΣῙΑ κι

Γ
Πολυηλανο» 0100000 Taxvmg μσγαζισε
0λο TO Πλονο »εφφρμφγες 100v HAQGTIKCDV
TEXVŒV» I'ICIIX'VIÔICI »ξυλιγα Hp0V11010 ι Κε
ρσμικα 1 10011111010 ι υφσσματαυῶισκοι
D BIBÀIG 1 KO! 0M0 ὣιολεγμεγα Hp0V110T0
1cm Πολυ φτηνσηυιογοιγουυε Tlçn
_ ﬂpŒTEÇ papag TOU ὃεκεμβρη 10ﬂev0v11
011010v=0v 010v00mynén1101<pnou 20 ,

Ὗ,

α

4 «ᾗ 'vnz“. .7:
ἄλλο ἡ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ. Μπορεῖ
βέβαια vd ὑπάρξουν καὶ τὰ ὃυὸ
μαζί, ὅμως ὁὲν εἶναι κι «ἀπαραίτητο». Ἐγώ, ἀντίθετα, τρία πράγματα κατάλαβα ἀπ’ τὸ γράμμα
του. Πρῶτο; Ὅτι εἷμαι «ἐξωκσμματικὸ στοιχεῖο» καὶ περιφρόνητέος. Δεύτερο; Παραὸέχεται κι
αὐτὸς ὅτι «οἱ σχέσεις τῶν δύο
κομμάτων εἶναι ἀρκετὰ ἄθλιες>>,ν
μὰ προσθέτει ὅτι ἐγὼ μπσρὼ νὰ
τὶς «ἐπιδεινώσω περισσότερο»
(μπράβο μουὶ) καί, τρίτο, πὼς τὸ
κείμενό μου χτύπησε award τὸ

. στόχο, ἀφοῦ παίρνει ἀπαντήσεις

ἄρα θὰ έρθει ἀργὰ ἢ γρήγορα καὶ
δέν θὰμποροῦμε νὰ τὴν ἀντιμετωπίσσυμε.
2. τεῦχος 24, σελὶς 3, ὄιρθροε ἀδιέξοὸο «καὶ αἰσθανόμαστε τὴν
ὑποχρέωση vd ποῦμε καὶ στὴν
ἀντιπολίτευση... τὸ λαὸ καὶ τὴν
ἡγεσία» κ.λπ. τὰ ὁποῖα κὰνουν
μιά, γιὰ μένα, στείρα κριτική. Πιστεύω ὅτι ὃὲν βοηθᾶμε έτσι.
Πρέπει;
α) Νὰ τσνίζετέ τὶς καλὲς ἐνέργειες, τὶς σωστὲς ἐκτιμήσεις τοῦ καθε
κόμματος.
β) Νὰ κτυπᾱτε τὶς λανθασμένες.
Ἀντιδιαστέλλοντάς τις ὅμως μὲ

ὅπως αὐτὴ τοῦ κυρίου P.A.
αὐτὴ ποὺ βλέπει τὸ «ANTI» σωΕὐχαριστῶ
Θωμᾶς Μάρας
οἹῒγέᾶς συγχαίρω γιὰ τὴν καλή σας
Ὑμηττὸς 4-11 ‘75

· καὶ ὃύσκολη προσπάθεια. Νὰ ’στε
σίγουροι ὅτι στὴν ἀνάπλαση τῆς
Ἑλλάδας στὸ ὃρόμο της γιὰ τὸ
ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ «ΡΗΓΑ»
σοσιαλισμὸ θά ’χε-ιε προσφέρει
ἕνα
μεγάλο
τίμημα
με
τὸ
περιοἈγαπητοὶ φίλοι
ὃικό σας.
Ἀνήκω στὸν Ρ.Φ., ταγμένος
’ Mè ἀγάπη
στὴν ἀνανέωση τοῦ Κ.Κ. τῆς χώΤσουρινάκης
Ἀντώνης
ρας μας. Θεωρῶ τὸ περιοὸ ικό σας
Ἀθήνα
- ὲπιτρέψτε μου νὰ πω «περιοδικό μας» - σὰν ἕνα σημαντικὸ
βῆμα ἀπὸ ὅπου θὰ μπσρέσει ὁ καθένας ποὺ πονάει,τὸ κίνημα καὶ
γενικὰ τὸν τόπο μας vd βοηθήσει
στὴ λύση ὅλων τῶν προβλημάτων
του. Ἐτσι θεωρῶ τὸ «ANTI» adv
ἕνα περιοδικὸ που θὰ βοηθήσει
ὅλα τὰ κόμματα ποὺ παλεύσυν γιὰ
νά ’ρθουν «καλύτερες μέρες» γιὰ
τὸ λαό, στὴ σωστότερη χάραξη τῆς
«γραμμῆς» τους. Πάνω σ’ αὐτὴ τὴ
βάση, ἄν, βέβαια, συμφωνοῦμε,
ἔχω νὰ ὃιατυπώσω ἕνα παραπονο; Δὲν διαφωνῶ μὲ τὸ γεγονὸς
ἀλλὰ μὲ τὴ μεθοδολογία. Δηλαὸἡ
ὅταν λέτεῑ ”
1. «M’ αὐτὴ τήν ἔννοια, τόσο οἱ
συλλήψεις «πλατιῶν ἀντιδικτατορικῶν ἐθνικῶν... γιὰ τὴν ἑδραίωση τοῦ καθεστῶτος τους» (τεῦχος 26-27, σελὶς 5, στὶς ἀντιθέσεις), ἐνῶ στὸ ἴὸιο τεῦχος, στὸ
ἄρθρο τοῦ Τάκη Πρόκα, μᾶς λέει
λίγο πολὺ ἔρχεται δικτατορία, ὁ
Καραμανλῆς ὁὲν κάνει τίποτα,

ΟΙή ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ
ΝΕΟΛΑΠΞΣ

Πρὸς τὸ «ANTI» καὶ τοὺς ἀναγνωστες του.
Καταβάλλοντας ὅλη τὴν καλή
μου θέληση καὶ προσπαθώντας vd
βοηθήσω καὶ νὰ συμμετέχω ἐνεργὰ στὸ προοδευτικὸ κίνημα τῆς
χώρας μας, συναντῶ καθημερινὰ
προβλήματα.
Συγκεγιημένα.»
Σχεδὸν ιμέσως μετὰ τὴ μεταπολίτευση εἷμαι μέλος τῆς Π.Ο.Ν.
«Ρήγας Φεραῖος» ΘεσΙνίκης.
ιὈμως αὐτὸ ὀὲν μὲ ἐμπόδισε νὰ
ἔρχομαι 0’ ἐπαφὴ μὲ νέους ἄλλων
κομμάτων, εἴτε δεξιᾶς εἴτε ἀριπὲἓὲἱῖῐῖὲέλῗέξεζῗξνεολαῖες - μὲ
χαρά μου —— ἕνα ἄφθαρτο κέφι γιὰ
δουλειὰ καὶ δημιουργία. Καὶ

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ Χ-Υ
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ἀναρωτήθηκα; «Τί ἀντιπροσωπεύει ἡ κομματικὴ νεολαία; Γιατί
τὰ κόμματα - ὅλα - ὃίνουν τόση
προσοχὴ σ’ αὐτήν;»
Προσπαθώντας νὰ ἀπαντήσω
έφτασα σ’ ἕνα ὃικό μου, ἴσως,
τρόπο σκέψης. Καὶ ἐξηγοῦμαιῑ ·
Στὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς τῆς
17-11-74, ὅλα τὰ κόμματα τῆς σημερινῆς ἀντιπολίτευσης - περισσότερο βέβαια τὰ κομμουνιστικὰ
- εἶχαν σὰν σλόγκαν «ψῆφος στὰ
18». M’ ἄλλα λόγια ἐπιθυμοῦσαν
καὶ θέλουν νὰ ἀναλάβουν σί
18χρονοι - 20 χρόνοι νέοι ὃλες τὶς
ὑποχρεώσεις καὶ ὅλα τὰ δικαιώματα ἑνὸς πολίτη. Νὰ παίρνουν
μέρος στὸν καταμερισμὸ ἐργασίας, νὰ συμμετέχουν στὴ μαζικὴ

Μὲ κίνδυνο νὰ παρεξηγηθῶ ὃὲν
ἀναφέρομαι 0’ ὀνόματα, γιατὶ ξύνοντας μιὰ πληγὴ τὴν ἀναγκάζουμε νὰ αἱμορραγεῖ καὶ όχι νὰ
ἐπουλωθεῖ.
Ἐξ ἄλλου ὁὲν εἶναι κοινὸ μυστικὸ ὅτι ἡ ἀνθρώπινα σωστὴ
συνεργασία δύο γενεῶν προωθεῖ
καὶ προ(.υθεῖται;
Εἷμαι πάντα πρόθυμος vd. συ-

ζητήσω γι’ αὐτὸ τὸ καυτὸ - γιὰ · ’

μένα - θέμα.
Φιλικότατα
Στάθης Σουὸίας V
Θεσσαλονίκη

,παραγωγή Νὰ έχουν ὑπεύθυνη
γνώμη για τὰ κοινά.

Καὶ ριοτιῦῑ
Κατὰ ποία λογικὴ ἕνα σημερινὸ
προοὸευτικὸ δημοκρατικὸ κόμμα
ἀνέχεται τὴν ὕπαρξη τῆς κομματικῆς νεολαίας τὴ στιγμὴ Iron
ὑποστηρίζει ὅτι ἕνας 18χρονος εἰναι σὲ θέοη να κρίνει σωστὰ κι
ἀντικείμενικὰ; Γιατί - διατηρῶντας τὴν αῦτονομία τοῦ χώρου — νὰ
μὴ δέχεται τοὺς νέους κατευθεῑαν
στὸ κόμμα; Γιατί τοὺς ἐμποδίζει
vd συμμετέχουν στὸ. κοινὰ τοῦ
κόμματος; Κι ἐφ’ ὅσον παραδέχεται τὴν αὐτονομία τοῦ χώρου, γιατὶ - τὴ στιγμὴ ποὺ ἕνας ἐργάτης
ἔχει ὃιαφορετικὰ προβλήματα
ἀπὸ ἕνα φοιτητὴ - ἐπιμένει vd
ὑποδείχνει σχεδὸν ὃογματικὰ

τοὺς δρόμους ποὺ πρέπει ν’ ἀκο- κ
λουθήσει ἡ νεολαία καὶ να χαράζει τὴν πολιτική της; *
Μήπως ὁρισμένοι κύριοι ἡγέτες
ἢ ὁρισμένοι κύκλοι φοβοῦνται
πὼς μὲ τὴν ἰσότιμη συνεργασία μὲ
νέους, ἡ καθαρότητα τῆς σκέψης
τῶν νέων, ὁ ἐνθουσιασμός τους, ἡ
έλλειψη ὑποκρισίας καὶ ἰδιοτέλειας, ἡ τιμιότητά τους, θὰ τοὺς
ἀναγκάσουν νὰ ἐγκαταλείψουν
τὴν «ψηλὴ καρέκλα» ποὺ ἔχουν
καὶ τὴν ἀπόχτησαν μὲ '— τουλάχιστον - ὂχι σωστὲς ὃιαδικασίες;

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ
Στὸ προηγούμενο τεῦχος μας
(σελ. 23—29), ὃημοσιεύτηκε ένα
ρεπορτὰζ γιὰ τὶς ἀναλύσεις καὶ
θέσεις τῶν πολιτικῶν καὶ τῶν
κομμάτων, ὅπως ὃιατυπώθηκαν
τὶς μέρες τοῦ Νοέμβρη τοῦ ’73.
Μερικὲς ὃιευκρινίσεις εἶναι
ὡστόσο έπιβεβλημένεςῑ
1. Ὁ κ, Ἠλ. Ἠλιοῦ (σελ. 27)
δὲν ἔχει εὐθύνη, ὅπως μᾶς 6m)—
κρίνισε, για-τὴ ὃιατύπωση τῆς
συνέντευξής του πρὸς τὴν Ὁριάνα Φαλάτσι, ὅπως δημοσιευτηκε
στὸ EUROPEO.

2. Ἀπὸ λανθασμένη γραφὴ στὸ . ἓ
γαλλικὸ τύπο τῆς ἐποχῆς (Νοέμβρης ’73) - ἀπὸ ὅπου καὶ έχει
παρθεῑ τὸ σχετικὸ ρεπορτὰζ - εἶχε
ἁναφερθεῐ (σελ. 24) τὸ ὄνομα τοῦ
κ. Κὰτρη ἀντὶ τοῦ ὀνόματος τοῦ κ.
Κοθρῆ.

-Ν. ΜΑΡΟῩΛΑΚΗ ,
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Καὶ (nob; δὺο πίνακες -ὓλης καὶ συνεμγατῶν-τᾱ λήμματα ἀναγράφονται κατ’ ἀπόλυτη ἀλβαβητικὴ σειραὶ. Στὴν παραπομπή ô πρῶτος ἀριθμὸς δηλὼνει τὸ τεῦχος καὶ ὁ δεύτερος τήν σελίδα.

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Ἕλλην-κὸς φασισμὸς τεῦχος 17
1) 17
Ἐπανάσταοη 1821
E.H.O.N.

n 13

MONIMEE ΣτΗΛΕΣ
’Λυποέοειᾳ 1018, 1115, 1215, 13/5, 1414, 1510, 16151715, 18151015,
20/5, 21 /5, 22/5
Ἀντίλῡγιιςῖ 1614, 1714, 1814, 1914, 2014, 2114, 2214.
Ἀπ’ τὴ σκοτ-ιά. μαςῑ 1717, 1816, 19115, 2016, 2216.
Γελοιογραφίιῑ 1019, 10113, 11/34, 11137, 1217, 12125, 13146, 13148, 14110,
15/5, 1516,16132,1719, 19/28, 20111, 20117,21123, 21126, 21146 22113,

22114, 22/23

Ἐπιστολὲςῑ 10/52, 11/51, 12/50, 13/50, 14/53, 15/52, 16/53, 18/61, 19/54,
20/53, 21154, 22145, 22/53.
K6910 ἄρθροῑ 1013, 11/3, 12/3, 13/3, 14/3, 15/3, 16/3, 17/3, 18/3, 19/3,
20/3, 21/3, 22/3.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ
A’EEAMHNO 1975
- ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΕΥΘῩΜΟΓΡΑΦΗΜΑ

"Evan; μύθος-λάσπη τῆς Δεξιᾶς 18127

Μπόστ. 1 Ἠ πολυκατοικῑα 10121
Μπόστ. z Συγνώμη ποὺ σ“ ἀγάπισα πολὺ 12124
Μπόστ. ; Αἱ ἀπεργίαι 13/9, 14111
Μπόστ, : Τὸ κινεζικὸν πρόβλημα ’15111

Κυριαζῆς, l: Ὀ Δεκέμβρης τοῦ ’44 12/42
Μὲξης, A: 'H αὐτοδιοίκηση στὴν Ἐλεύθερη Ἐλλάδα
τῆς Knox-7,; 15/8

Ο Σὲ πολυτελῆ πανώὸετο
τώμο μὲ πλήρη πίνακα
περιεχομένων, κυκλοφόρησαν τὰ τεύχη 10
ἕως καὶ 22 τῆς Β’ περιόδου
(Α’ ἓξάμηνο 1013 1975)
Σελίὸες 740 Τ1μὴ 300 ὣρχ.

ΤΩΡΑ, ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣῘ
Ο Τὸ καλύτερο δῶρο γιὰ
σᾶς καὶ τοὺς φίλους σαςῑ
Ο "Evag πανόὸετος τόμος
τοῦ περιοδικοῦ «ANTI»

Παντελούρης, TL: Καιλάβρυτκ. "En ἀποκεκλυπτικὸ ντω
κουμέντο 18124
Pain-1mg, A.: Πῶς καὶ γικτί καὶ ἀπὸ ποιοὺς πραγματικὰ
διαλύθηκπν οἰ ἔνοπλες δυνάμεις στὴ Μέση Ἀνατολὴ 22/25
Ρίχτερ, Χ.; Μιὰ προσ-πάθεα ἑπιστημονικῆς θεώρησης
1313οΕθέὸῖΞὲ μῖῗ14ἒ "723/3171; (19‘11"45) 18’ 17’
Σπήλιος, 'Ân. : K011170112; Κὲιραγιώργης 1n memoriam 10/40

Φωτιάδηςν Θ.; Ἥ φιλοσοφία. τοῦ μίσους, ὁ κ. ’Λβέρωφ

· καὶ τὸ βιβλὶο του 14147

ΕΙεὶεξΞει-ἆὸἶῗὶῑ Πῶς ἔβλεπε τὸ Κ.Κ.Ε. τὴν ἈντίστιΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

E.: Ἤ δημοκρατία δὲν ἄγγιξε τὴ Γενική Γραμματεία
mom-.751; 70'3- Ἀσλανίδη 11138
ΑΡΙΣΤΕΡΑ (Βλέπε καί ΚΟΜΜΑΤΑ)
Νικοὶινάκος, 1\1.: Οἱ προοπτικὲς γιὰ μιὰ νέα ἐπαναστα~ τική θεωρία. στὴν Ἐλλάδα 1119
Παπανδρέου, Β. : ’Λπόψεις ἐπάνω σἰ-ἡν ἐπαναστατικὴ
θεωρία τοῦ M. Νικολινάκου 12127
Σκαὶπσᾶς, '09. : Γύρω ἀπὸ τὴν ἀνανέωση τῆς ἀριστερᾶς
κκὶ στῆ ἀναισύσταση τῆς ΕΔΛ ’ 13140
Στάγκος, Ἀστ. : Οἱ ἀριστερὲς δυνάμεις καὶ τὸ ANTI 10116

ΑΥΤΟΔῙΟῘΚΗΣΗ

Καζάκος, Π. : Ἥ τοπικὴ αὑτοδιοίκηοη. Γιά ν’ ἀποκτήσει
ὁ θεσμὸς περιεχόμενα 16126 ’
Πκππγαρυφάῃιου, Π. : Αὐτανομία καὶ πολιτικοποίηση 16129

ΕΡΕΥΝΕΣ (Βλέπε Καὶ ΑΦῙΕΡΩΜΑΤΑ)
Κόμματοιῖ 16119

Κύπρος; 11118 _
Né: Τάξηε 1014, 1116
Νεολαίοιε 15128

ΕΜΦΥΛῘΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (Βλέπε καί ΑΝΤῙΣΤΑΣΗ)

Κυριαζῆς, A: '0 Δεκέμβρης τοῦ ’44 12142
Μήλιοι), M. : Ναὶ γυρίσουν στὴν πατρίδα οἱ πολιτικοὶ πρόσ- I

φυγες 10144 ’,
Ροδάκης, 11.: 'H ὑπὸθεση Nixon Πλουμττίδη ’10142 Ἰ
ΕΡΓΛΤΙΚΑ

Εὐθυμίου, Π. : Μιὰ ἀπεργία γεννιέται 12133 ’
Εὗθυμίου, Π. : Μιλοῦν οἶ ἀπεργαὶ τοῦ Μαντὲμ-Λάκκο 16136
Θεοδώρου, Θ.τ Οἰ πρῶ-τες πολιτικὰς ἀπεργίες στὶ] μετα· ,”
χουντικὴ Ἐλλάδα 1718

Νικολινάκος, M.: Διεθνὴς Συνδιάα-Λεψηὶένων ἐργατῶν ἶ

στὴν Ὀλλανδία 14128 k H
Τσῑλιχρῆστου-Γρεβῑνιώτη, Ἀλ.; οι env/vs; 1mm- "É
στὲς 0T?) Σουηδία 11/40 .

- ETOPIA ΝΕοΕΛΛΗΝικι-ιφλεπε και ΑΦῙΕΡΩΜΑΤΑ)
Βεργόπουλος, K.: Ἥ Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Νεοελληνικὴ ιδιολογια καὶ ιο-ιορια 20136 ’ῑ
Βουρνᾶς, T.: Στὶς παραμονὲς τοῦ 1821 15125
Μοσκώφ, ΚΛ ‘H διαλεκτικὴ .”ς Ἀνεξαρτησίας 15117 ι
Σιμόπουλος, Κ. : H: ιη τὲς που προφήτιψαν τὴν Ἐὴα
νξία-ταση τοῦ ’2 1.6/20
Ψυρουκης, N. z Τὸ 1821 καὶ τὸ ἀνατολικὸ ζήτημα 1511
ΚΟῘΝΩΝῙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ζ>ξ4Ἄρκηνικὸ-Θηλυκό. Ἀντίπάλῠι ἢ
Λύκας, Γῖε Κοινωνικοποίηση τῆς Ὑγείας 10/
Μπέσιλα-Στάγκου, B.: Γιὰ μιὰ πραγματικὴ ὶξίσῑῆῧ
Γιὰ ν’ ἀπαλλαγοῦν οἱ γυναῖκες ἀπ’ τὴν ’τριπλὴ
μετάλλευση 22128 Ἴ
ΚΟΜΜΑΤΑ EAAHNIKA
ΓΕΝ Ι ΚΑ

Καρανίκας, Χρ.; Ἠ νέα φορολογία ἀκινήτ
ριστερὰ 16131

Ἥτῑ

Λιναρδάτος, Em: Τὰ κόμματα ἀναζητοῦν τὴν πολιτική
τους ἕκφραση 1114
d Φίλιας, Bum: Ἥ ὁργάνωση τῶν κομμάτων 19115
ΑΚΕΛ (Κύπρου)

,Παιονίδης, 11.: Κυπριακόε ὁ ρόλος τοῦ ΑΚΕΛ 13138

Ἔρευναι Μπορεῖ ἠ κυβέρνηση vù θὲπι τέρμα στὴ νεοφασιστικὴ πρόκληση; 17114
Ἔρευνα 2 Ἠ Νέα Τάξη δὲν ὑπάρχει κι ὅμως ὑπάρχει 1817

Ἔρευναῑ Néo: Τάξή-νεοφασιστικὰ πλέγματα 2017
Ἔρευνα : Βαὲιλοχιέιὲιτισμὸς-κυβερνητικὸς στρουθοκαμηλι-’
.Πς
Ἔρευναι TE; Who 18/ who τῶν βασιλικῶν καὶ φασιιπικῶν
ὀργανώσιων 22110

ΕΛΑ
Λεντάκης, Ἀνδρ. ; Σκέψεις·ὲν ὄψει τῆς ἀνεξαρτοποίησης
_ τῆς ΕΔΑ 16123
Σεφερῖζῆς,ἷ8Νὲος πολιτικὸς φορέοις ἢ ἕνας ἀκόμα τίτ ος
Σκαλτσᾶς, Ὀρ. : Γύρω ἀπὸ τὴν ιὶνανὲωση τῆς ἀριστερᾶς
καὶ τὴν ἀνασύσταση τῆς ΕΔΑ 13140

ΕΔΕΚ (Κύπρου)
..ᾒένιῂῃᾶῐναξμτ - ι μιν ‘. ‘ ‘

ΧριστοδουλίδηςιἈ. : ΕΔΕΚ z ἀρχὲς καί πρόγραμμα 21]40

Λεντάκης, Ἀνδρ.; Παρακρατικὲς ὸργανώσειςι Τὸ μπούμεραγκ τῆς ΕΡΕ 17116
Λεντάκης, Ἀνδρ t Ἐπιτελεῖο γιὰ τὴ φασιστικοποίηοη ’.ῆς
Νεολαίας 18132 .
Σεᾳρέἧὲῧ Γ. : Γιὰ νὰ καταλάβουμε σωστά τὸ φασισμὸ

Κοτζιόἱς, N.: Πῶς βλέπει τὰ πράγματα ἡ ἄλλη πλευρὰ
(ΚΚΕ) γὺρω ἀπ’ τὴ διάσπαση τῆς ΕΦΕΕ στὸ ἔξω·
τερικὸ 18145
Κ.Κ.Ε. (ἐσ.)
ΓεμιεῖξιῖέιΦ.; Μὲ προοπτικὴ τὸ Συνέδριο τοῦ ΚΚΕ ἑσ.
“Ἐλε,υθερίου, Λευτ.; Τὸ ·ΚΚΕ (ἐσ.) ὗποστηρίζειε τὸ ἔργο
τῆς ἀνανὲωοης θὰ εἶναι πολύχρονο 12129
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟῙΚΟΝΟΜΙΑ
Θ.Κ.ἰ2>,3μοιβὴ ἐργασίας, κέρδη κεφαλαίου, κόστος ζωῆς
Καρανίκας, Χρ.; “Η νέα φορολογία ἀκινήτων καὶ ἡ ἀριστερὰ 16131
Καρανίκοις, Χρ. : Τὸ ἑνεργειακό μας πρόβλημα καὶ οἱ με·

Καρανίκας, : Ἣ σημερινὴ οἰκονομικὴ κρίση σὲ ἀνα’ζή-ι-ηση μιᾶς καινούργιας διεξόδου 20123

ΠΑΣΟΚ
Γρηγορίου, N.: Τὸ Προσυνὲδριο τοῦ ΠΑΣΟΚ 16120
Γρηγορίου, N.: Γύρω ἀπὸ τὶς ἰδιοτυπίες τοῦ ΠΑΣΟΚ
Μεσογειακὸς Μύθος ἀντὶ εὐρωπαῖκοῦ 19123

Παπσίῖῗῖἔάκης, M.: Τώρα τὴ λένε στασιμοπληθωρισμὸ
Παπαντωνίου, Γ. : Ἥ πανάκεια τῆς Κοινῆς Ἀγορᾶς 14120
Φακίνος,, ’A9.: Τὸ ὅνειρο τῆς (ιαύτόματης ἔλευσης» τοῦ
σοσιαλισμοῦ 22119
Χατζηαργύρης,1(.; Ἐνῶ τὸ χθὲς (1974) δὲν ἐγγυᾶται
τίποτα γιᾶ. τὸ αὔριο (1975) 10128
Χατζηαργύρης, Κ. ; Τὸ πτρὲλαιο τοῦ Αἰγαίου καὶ ἡ κρίση
τῆς Ἐλλάδας 21121
ΠΑΙΔΕΙΑ
ΓΛΩΣΣΑ

Χατζῆς, Δ.ἓ Μιὰ κρίσιμη καμπὴ γιὰ τὸ γλωσσικό μας
ζήτημα 16141, 17144, 19144

Γέρου, Θ. : Δημοτικὴ ἑκπαίδευση καὶ ὁ μύθος τῆς αὖτοτὲλειάς ἰ-ης 10146 “
Pépmî,2 Ἤ ἀναμὸρφωση τῆς βασικῆς ἑκπαίδευσης

ξ ΠΑῑοΚ

Λ.Γ.Ξ. : Πάντειοςτ συζήτηση τέχνης 12146

ι ÿ Γκρίτση-ἶξιλλιὲξ, T.: Τοῦτο τὸ χῶμα εἶναι δικό τους

ANTI: Τὸ ρουσφέτι ξαναζεῖ 1218
ANTI : Μιὰ δίκη ποὺ μπορεῖ νὰ σημαίνει πολλά κι ἐπικίνδυνα 15136
Γκὸγκογλου, ”Αγγ.; Ἀπὸ τὴ διάο-ιταση τοῦ ΚΚΕ οτὴ
διάσπαση τῆς·ΕΦΦΕ 21138
ΚῲτΞῇΒὲἶηπριλε Τὸ τέλος μιᾶς θλιβερῆς συκοφαντίας
Κοτζιῐὶς, Ν.; Γύρω ἀπὸ τὴ διάσπαση τῆς ΕΦΦΕ στὸ
ἑξωτερικὸ 18145 ”

κων 18135
9 Ἔρευναξ Κύπρος. Κάτω ἀπὸ τὶς νεώτερες ἑσωτερικὲς

καὶ τὶς διεθνεῖς πολιτικοοικονομικὲξ ἀνακατατάξεις
11118

î ., Κάτρης, Γ.; ’ἔξ-1 στρατηγικὴ τῆς διχοτὸμησης τῆς Κύ-

πρου 1

ἶ Κωνσταντινίδης, ’Λλ. : Συζήτηση γὺρω ἀπὸ τὴν κυπριακὴ
ἀριστερὰ 17142

στερᾶς
20115
v‘. Μακάριοςε
Συνὲντευξη στὸ ANTI
1818
Nmoxpéwv: Λύση Ἀβέρωφ στὸ Κυπριακὸ 12113

Κωνσταντινίδης, Ἀλ.; Ἀντινομίες τῆς κυπριακῆς ἄρι-

Νικοκρέωνε Ἐπικίνδυνη σιωπὴ 14112

3‘ Νικοκρέωνε Τὸ κυπριακὸ δὲν εἶναι ἑλληνο-τουρκικὸ πρό-

βλημα 21/24
ζ> Παιονίδης, IL: Κυπριακό; ὁ ρόλος τοῦ ΑΚΕΛ 13138
.Ϊ Πρόκας, T.: Διχοτόμηση ἐπὶ θύραις 12112
Σίθβας,
Πλ. :
1ζυπριακὴ
ἀριστερὰ
l
10/25~
3 Σέρβῶς, Πλ. ;

Ἀνδρικόπουλος, Γ. : Πῶς διασπάστηκε ἠ ΕΦΕΕ στα χρό·
νια τῆς δικτατορίας 14136

Λεντάκης, Ἀνδρ.2 Προβλήματα τοῦ σημερινοῦ φοιτητῆε
’Υποτροφίες ἢ φτηνιὶ δεκανίκια 1618, 17135
Λεντάκης, Ἀνδρ.; Φοιτητὲς; ὁ μεγάλας πονοκὲφαλος

τῆς δικτατορίας 19112
Μαροίιέτέἑ, Δ.; Δυὸ αἰχμὲς γιὰ τὴν Ἀνώτατη Παιδεία
ὈμάξέΙΕωι-οβουλίαςε Τὸ πείραμα τῶν ἀντιμαθημάτων
Ὁμάδα Πρωτοβουλίαςε Ἀπὸ τὰ ἀντιμθήματαῖ αὐτουργάνωση στὴ βάοη 20121
Σεφερτζῆς, Γ.; Φοιτητικοὶ στρατῶνες 16115

ΠΝΕΥΜΑΊἸΚΗ an

τξῖψξ“’ἱῖ’ἧῗ”ἶυ,ῗξιζῗξρίρίῖ.ξψῖἕῗιόὰ ἀπ’
EIBAIO
'0 Πλ.ῧέῑξ
Σὲρβας ἀπαντᾶ στὸ ΑΚΕΛ 14145 man-11mg, T.: τὸ mama βιβλία 18/58
ÊÏSËË:
14147, 15146
ἓύῇῐοδηξιὲῗέὃγήθηκαν τὰ κόμματα στὴν Βιβλξοκρισίεςε
Βιβλιοπαρουσίαοη : 10/50, 11/48, 12/46, 13149, 14150,
Ρίζος
καὶ
χοὲρακτήρας
τοῦ
Φασισμοῦ
οτὴνχ
mm'm' z Κύπρι, 17
15150, 16150, 17152, 18159, 19/52, 20152, 21/53,'

Ἦ

249314, Πλ. : Νὰ ἀποφραχθοῦν τὰ ρήγματα 18136

πρώτη συνάντηση πὴ Βάννη
19131 ·
Τὸ,κυπριακὸ σὲ σταυροδρρμι 20114
Σέριὴις, Πλ. : Τὸ κυπριακὸ σὺ νέα φάση 2117
’ ἶ Σίρὸοις,Πλ«τ Κύπρος; ὑπάρχει καὶ κάτι πάρα ἀπὸ τὶς
ἐπιταγὶς τοῦ Λευκοῦ Οῑκου 22142
- Ψυρούκης, N.: ἑξῧΒῖυπρωικὸ πρόβλημα 11126, 12114,
-_. METAN-AETEYEH
"LV‘Tmepﬁmu-I‘Feﬂcvlém, CAL: Οἱ ἔλληνες μετοινάστες

«τὴ Σουηεια 11140

22/52
ΕΙΚΑΣΤΙΚΛ
ΓΕΝΙΚΑ

Α. Γ. ΞΑ Πάντειοςτ Συζήτηση τέχνης 12146
Γκρίτοη-Μιλλιίξ, T.: Γιὰ τὸν κύπριο λαῑκδ ζωγράφο
Μ. Κάσσιαλο 20151
Καραέἲέιέ M.: Ἥ ((ἀνεπίσημη» τὲχνη στὴν Ε.Σ.Σ.Δ.
Ντόκας, N.: 'H τέχνη now-d «ποὺς ἐργάτις 19151 _
Ξύδης,Ἀ,Γ-; Σκὲψιις καὶ προτάσιις γιὰ [MA πολιτιπῆ
τῶν τεχνῶν 14149
Ξύδης, ’Λ.Γ. : Θεόφιλος 20148

Πετρῆς, Γ. : Ἥ ἔκθεοη τοῦ Τσιιγκούλη στὸ Παρίσι 15148

ἕΝιιοοΑειΣΜοΣ

Σβορώνου, Σοφ.; 'H τέχνη οτὰ ἑργοστάσια 21150

ᾎΒούλτιψης, I‘. τ’ἓλοι al δρόμοι ὁδηγοῢν στὴν Ἀ ’να 1917

Τάξη τώρα καὶ στὴν Ε δα 1014

τῶν νεοφασιστῷν τῆς ORDINE ΝΟ U/

Κολτίίέέτῖοὺλου, ἈΛ
Σχὸλιο (γιὰ τὸ περιοδικὸ (1057.τρου) 16148
Κολτσιδοποίΰλου, 'A.: Φοιτητικὸ Θέατρο 20/42
KPlTIKH 16/48, 18152, 19147, 20142, 21/47, 22/47
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
Γ, Σ. :cMo'LpKDÊSZ/Ëelîxoç: ἕνας φιγουρογράφος τοῦ Καραγιιό71

Κ | ΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Ντόκας, X9.: ‘H Δοκικὴ τοῦ Ζὺλ Ντασσὲν 11/46.
Ντὸκας, Χρ.; Kw ατογράφος καὶ λογοκρισία 22149

Ἀργυρίου, Ἀλ.; Mpr?) ἀφιέρωμα στὸν ποιητὴ τῆς-θάλασσας 18149 ·
Ἐλευθερίου, ΜΛ Ντίνος Μιχαλὸπουλος, ἕνας χρόνος ἀπὸ

τὸ θάνατό του 20143
Χατζῆς, Δ,; Κώστας Βαρναλης 11/42
KEIMENA

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑ ΙΔΕΥΣΗ

,-. ’Έρευνα : ’ᾼποκαλύπτουμε τίς θέσεις Ἑλλήνων καὶ Τούρ-

Βουγιοὺκας, ’21.: Ὀ Bum-(1.0621; παρουσιάζει Burr/L062:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑ ΙΔΕΥΣΗ

Δ Γρηγορίου, N.: Ἣ κρίση στὸ ΠΑΣΟΚ 22114

1913

Ξύδης,Ἀ.Γ. ; Πανελλήνια. Πτῶρες ἑντυπώσεις 18155
Ξύδης,Ἀ1’“,; Περιδιάβαση στὴν Πανελλήνια 19149
Σκουρτὲλλη, Σ.; Θέσεις γιὰ μιὰν ἄρνηση 18156
ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 11144, 12144, 13/44, 15/48,
16145, 17147, 18154, 21152, 22151

Νικολινάζος, 111.: Ἀνάλυση τῶν σχέσεων Ἑλλάδος-ΕΘΚ

I" Κάτρης, Γ.; Néon Δημοκρατία, μιὰ διάσπαση ποὺ δὲ θ’

ἀργήσει 1317

Ξύδ“ης,Ἀ.Γ.ῖ Τελευταῖο σχόλιο πρὶν τὸ ἄνοιγμα τῆς
13ης ÎLE. 16146

Γ ΕΝΙΚΑ

ταφορὲς 19129 >

Κ.Κ.Ε.

’Λπόῴεις ,γιὰ 13η Πανελλήνια 16146
Ξύδης, Ἀ-Γ, z Γιά τὴν Πανελλήνιαῑ Mm; εἶναι ν’ ἀναβληθεῖ 12145
Ξῦδης,Ἀ-Γ.; Πανελληνίου συνέχεια 15147

ΘΕΑΤΡΟ

ΚΕΣ

Κίνημα Ἑλλήνων Σοσιαλιστῶνῑ Εἶναι ἀνάγκη νὰ δημιουρηγθῆ ἕνα Μαρξιστικὸ Σοσιαλιστικὸ κόμμα καὶ
ὄχι ἡ ΕΔΑ 13141

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ I975

ἐΛΛΗΝικοΣ MHNAz AONAINOY
Σχόλιο γΰρω ἀπὸ μιὰ ἔκθεση 22151

Δωριάδης, Ἀ. ; Σ’ ἐκεῖνον ποὺ τοποθετεῖ τὶς βόμβες στὴν
Var/31.31 μου 17130
Καββαδίας, N.: Γυναῖκα 18151
Κατσαρὸς, M.: Ἀναζήτηοη καί σφίγγα 22146
Μήτρας, M.: Λογοτεχνικὰ σχόλια πάνω σ’ ἕνα μηχανικὰ
ἀντικείμενο 11147
Μιχαλόπουλος, Nm: Μνὴσθητί μου 20143

Πετρόπουλος, 'H.: Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου 15142
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ξανθουδάκης,Χ.; Μιᾶι ἄλλη ἐξόρμηση 705 Μίκη 15144
ΞανθουδαίκηςΓΧΑ Τέταρτο σεμινάριο σύγχρονης μουσιΞανθουδάκης,Χ.; ἱέξιτιιίῗιΙόἴχήο-τρα Ἀθηνῶν. Συνὲντευξη μὲ τὸν Γ. Λεωτσάκο 18152
Ξανθουδοὶκης,Χ.τ Βιβλία βοηθήματα γιὰ τοὺς σπουδαστὲς μουσικῆς 201
Ξανθουδάκης,Χ.; Ἥ· συνδικαλιστικὴ κίνηση στὰ Ὠ-

1Ξανδουδάκης,Χ.; Ιῗίῖιζῖσικθῗ 21ῗὲ τὸ ἔργα τοῦ Γιάννη ΡίΔΙΣΙΞὲΙῖΡίἓίίᾸἹῑ 10151, 12148, 13150, 14/52, 16/51,

17151, 17154, 18160, 19153, 21153 ,

KPITIKH z 19/48, 20/45, 21/49
PEMI'IETI‘KO _

Ξανθουδάκης, Χ. : Τὸ ρεμπέτικο τραγούδι καὶ ὁ προβληματισμὸς τῆς ἀριστερᾶς γύρω του 13147
ΡΑΔ ΙΟΦΩΝΟ - ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Λιάππα, Φρ.; ΕΙΡΤ. Χρειάζεται τώρα ριζικὴ ἐκκαθάΝτόκῗῖηΧὲῗΙῆῗί ἢλεόραοη καὶ ἡ ἀριστερὰ 15146
” ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜ ΙΩΣ

Γκορνένο-κυ, Ν.; Ὀ ἔνοπλος ἀγῶνας τοῦ βουλγαρικοῦ
λαοῦ ἑνάντια στὸ φασισμὸ 18126
Ἰλίν, Π. : Ὀ κίνδυνος ἀπὸ μέρους τῶν παρτιζάνων μεγαλώνει ἀπὸ βδομάδα σὲ βδομάδα 18128
’Όταν ὁ φασιομὸς συντρίφτηκε 1819

ΠΟΛῙΤῘΚΗ ΕΠΙΚΑῘΡΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ

ANTI: Μισὸς χρόνος γεματος θαύματα 10117
Δὲψης, Δ. : '0 στρατός, ἠ κάθαρση, οἱ κληρωτοὶ 20118
Κάτρης, Γ. : Né: Δημοκρατίαῑ μιὰ διάσπαση ποὺ δὲ θ’
ËÆZÊ; 17Ίῖ διαφορὰ Ἑλλάδος· Τουρκίας στὸ A1Αιναξξόξέοςὲἕξε Κρίοη σὲ ὅλες τὶς πολιτικὲς δυνάμεις

61

r’

Λιναςίἒᾶᾗος, Σπ. : Ἐθνική κρίοη καὶ κρίοη στά κόμματα
Λιναρδάτος, En: AWL—h ἘΟ-ιικὴ “- Ἀντιφασιστικὴ
(Ενότητοι ἂν Κυβὲρνηση τὸ θελήσει 1414
A's/01980210; Em: Πολιτικὴ ἀνασκὸπηση. Προβλήματα κίνδυνοι - ἀνακατατάξεις 1514
Νικοκρέων ; Ποιὸ εἶναι τὸ ἕκτο σημεῖο Καραμανλῆ 10123
Νικολινάκος, M. : Οἱ προοπτικὲς γιά μιὰ νέα ὲπαναστατικὴ θεωρία στὴν Ἑλλάδα 1119

Παπαδημητρὶου, R: Ἑλληνο-τουρκικὲς σχέσειςῖ ἡ ἀνατομία τῆς ἑξάρτησης 221 Ο
Παπανδρέου, B.: Ἀτιὸψεις πάνω στὴ) ἐπαναστατικὴ
θεωρία τοῦ Μ. Νικολιναίκου 12127
Παπούλιας, Δ. : Τὰ πολιτικὰ κόμματα καὶ ἠ ’θεωρία τοῦ
πρὶν - μετὰ 12122
Πατρινός, M.: Οἱ νοσταλγοὶ τῆς μοναρχίας. Μυθολογία
καὶ πραγματικότητα 17124
Πρόκας, Τ. : Ἣ Δεξιὰ καὶ ὁ κίνδυνος τῆς μονοκρατορίας
Πρόκαςζ Τ. : 4 φόβοι καὶ 4 ἐλπίδες. Ἑλληνικὴ ἄνοιξη στὸ
Aï αἶο 1417

[196ng1: ‘H βαλκανικὴ Ἐλλάδα 2119
Πρόκρις ΤΛ Σώματα Ἀσφαλείας. Ἀπὸ τὴ νοοτροπία
τῆς παντοδυναμὶας ατὸ μίσος τῆς δημοκρατίας 2119
Ρωμανός, Ἀρ.; Παροδικὲς ((αὗρες))-τὸ τέλος τοῦ μήνα
τοῦ μέλιτος 20110
Σεφερτζῆς, R: Νεολαιστικες ἐφημερίδες καὶ περιοδικὰ

Σταθάῖος, Ν.; Ἥ διεθνὴς προστασία τῆς ἐλευθερίας τοῦ
Σταθὲζξζζ) N.1:1'/àîl'moç καὶ τὸ σχὲδιο Συντάγματος 10114

Μακάριος 1818 A
Λύκας,Γ. 10135

ΧΟΥΝ ΤΑ

E.: ‘H Δημοκρατία δὲν ἄγγιξε τὴ Γενικὴ Γ ραμματεία
Ἀθλιότητος τοῦ Ἀσλανίδη 11138
Λεντάκης, Ἀνδ .2 Ἐπιτιλεῖο γιὰ τὴ φασιστικοποίηοη
τῆς Νεολα ας 18132
Λεντάκης, Ἀνδρ.; Φοιτητέςε ὁ μεγάλος πονοκέφαλος
τῆς δικτατορίας 19112
Λεντάκης, Ἀνδρ.ἰ ΕΠΟ καὶ ΕΠΟΚ ’21110
Σεφερτζῆς, Γ. : Mm‘: ((ῑδεολογία» σὲ δυὸ ἀλληλοσυγκρουό-

μενα ἐπίπεδα

ΠῙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Ἀνδρικόπουλος Γ. 14136
Ἀνταῖος Π. βλ. Γιαννακόπουλος
Ἀντωνόπουλος Λ. 11135
Ἀντωνόπουλος N. 15128
Ἀργυρίου Ἀλ. 18149

Βεγλερῆς Φ. 10111

ἓῖἓέἷῖἒυλῖἷαρΚ 209136
Βόρειος K. 19135

Σεφερτέῆς, 1Γ. 8Néu; πολιτικὸς φορέοις ἢ ἕνας ἀκόμα τί<
τλος 91

Βουγιούκας Ἀντ. 21147
Βούλτεψ-ης Γ. 1917
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OHM/611.01,), Χρ. : Γ ιατί ρεζιλεύτηκοιν οἱ Ἀμερικάνοι· 19135
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Εὖθυμίου, IL: Μιλᾶ ὅ ἐκπρόσωτιος τοῦ M.I.R. 21/34
ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Βεγλερῆς, Φ.; Σχέδιο Συντάγματος 10111
Λιναρδάτος, En. : Ὲνὸς ἀνδρὸς ἀρχή, σχέδιο καὶ ἀντισχέδιο 10110

· - σνπί ’
O HPQTOZ ΤΟΜΟΣ
Σὲ Jim/668130 πολυτελὴ
τόμο, μὲ πίνακα περιεχομένων, κυκλοφοροῦν τὰ
τεύχη (1-9) τῆς B’ Περιόὸού (1974). Σελίὸες 460.

Σταθάτος, Ν. : ‘0 τύπος καὶ τὸ σχέδιο Συντάγματος 10114

ΠΠΟΣ
Δημοσιογραφικὸ πένθος. Ἀγις Λαζάρου ’22144
Swag??? Γ. : Νεολαιΐστικες ἐφημερίδες καί περιοδικὰ
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O ΚΩΣΤΑ ΧΑΤΖΙ-ΙΑΡΓΥΡΗ
ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΓΕΡΣΗ TOY ΤΡΙTOY KOZMOY
H ΕΥΡΩΠΗ ΜΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΥΦΙΞΣΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ ·
Φ Ρ. ΒΑΡΑΝ - Ρ. SWEEZY

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
1.

ΕΡΝΙΞΣΤ ΜΑΝΤΕΛ
O ΥΣΤΙΞΡΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ

(Ἰ) ἰμπεριαλισμὸς στῆν τελευταία του
φάση).
ΚΩΣΤΑ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗ
FIA MIA EAAHNIKH
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
(Τὰ ὃέὃομὲνα καὶ οἱ οτόχοι)

ΝΟΥΣΗ - ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ
ΠΟΛΥΙΞΘΝΙΚΑ ΥΠΕΡΜΟΝΟΠΩΛΙΑ
O TEE FKEBAPA - K. XATZHAPFYPH
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΟΛΟΙ OI ΔΡΟΜΟΙ ΟΔΗΓΟΥΝ...
Ποιὸ εἶναι τὸ οημερινο ὸιεθνὲς πλαίοιο για ν’ ἀσκήO
Γ.
MANTZOYPANH
σουμε την ἐξωτερική μας πολιτική, καὶ ποιὲς ἑπομένως
EAAHNEZ
ΕΡΓΑΤΕΣ
ΣΤΗ
ΓΙΞΡΜΑοἱ ἀνάγκες καὶ οἱ δυνατότητὲς μας;

Τὰ συνὸεμὲνα μὲ τὴν ἐθνικη ἐπιβίωοη καὶ τὴν κατοχύρωοη τῆς ἀνεξαρτησίας μας προβλήματαε Τὸ KU—
πριακο, τὸ Αἰγαῖο, ἡ ἀπειλὴ τοῦ NATO, τῶν Ἀμερικανῶν, τῶν Τούρκων σωβινιοτῶν, ἡ ἀνάγκη γιὰ ἀποὃέσμευοη, για μιαν ἀληθινὰ ὃιεθνοποιημὲνη πολιτική.
Ποιὰ ἡ δομὴ τῆς ἓλληνικῆς οἰκονομίας, γιατί αντιστρατεύεται τὰ συμφέροντά μας τόσο ἡ σύνδεση μὲ τὴν
EOK ὅσο κι ἡ ἓνταξη, ἡ ἀνάγκη γιὰ ἱσότιμες σχέσεις
πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις. Ἡ ἀνάγκη για ὁλοκλήρωμὲνη ἁντιμετώπιση τοῦ προβλήματος μας, για μιὰν
ἑνιαία ἀντιιμπεριαλιστική, ἀντιμονοπωλιακὴ κι ἑπομένως ἐπίσης ἀντιδικτατορικη δημοκρατικὴ πολιτική.

. ΚΩΣΤΑ ΧΑΤΖΙ-ΙΑΡΓΥΡΗ
H ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΛΚ
B’ ἓκὸοση μὲ νὲα στοιχεῖα
("H πρώτη ἑξαντλήθηκε σὲ 5 μῆνες)
. ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ FIA MIA NEA HOAITIKH
. ΠΩΛ ΣΟΥΗΖΥ
Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΠΙ-

> ΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«... Γ ραμμὲνο ἀπὸ πρόσωπο μὲ βαθειὰ γνώοη τόσο τῆς
μαρξιστικῆς φιλολογίας ὅσο καὶ τῆς σύγχρονης ἀκαδημαϊκῆς οἰκονομικῆς θεωρίας, μπορεῐ νὰ συοτηθεῖ
οὰν ἀξιόπιστος ὁδηγὸς στὰ προβλήματα τῆς μαρξιστικῆς οἰκονομικῆς ἐπιστήμης.» V

’ O. Λάνγκε

ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ·
ΜΠΟΣΤ
ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ
ΦΩΝΤΑ ΛΑΔΗ _
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

O ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΚΑΙ OI ZYMMAXOI
TOY
0 K. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ
ΓΙΞΡΜΑΝΙΚΗ ΙΔΙΞΟΛΟΓΙΑ
Ο Π. ΝΕΦΕΛΟΥΔΗ
ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΚΑΚΟΔΑΙΜΟΝΙΑΣ
A’ ΕΚΔΟΣΗ
ΟΣ. ΒΑΛΙΟΥΛΗ
ΠΟΛΙΤΗΣ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
O X. KOPI’ZH
TO AYTAPXIKO ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Ο Π. ΤΕΡΛΕΞΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝῼΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ο n. NEPOYAÀ
FENIKO AZMA, τόμοι A’ καὶ B’
Μετάφρασηῑ Δανάης Στρατηγοπούλου
Ο T. B. BOTTOMORE
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Ο Δ.Γ. ΤΣΑΟΥΣΗῑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
A’ Ὁ πληθυσμὸς
B’ Μορφὲς συλλογικῆς ζωῆς
O M. KALECKI
ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΙ-ΙΣ ’

’ ο ΜΠΟΣΤ ’

-ι ΣΚΙΤΣΑ 73-74 Ο BAS: HOAITIKEZ—ÎEAOIOFPACDIEZ

’ Ο MAPOYAAKH: ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

νέες ἐκδόσειςῗτῆς «δομῇῗὴ
ΘΕΟΛ. ΒΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ;

ΜΕῘἾΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ
HA TO MNHMEIOAEZ
"ANTI/\EEIKON”

ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ;
«Εἶναι ἕνα πολύτιμο βοήθημα
συνταγμὲνο μὲ ὐπομονή, αὐτοθυσία
Kai ἀγάπη».

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΡΙΔΗΣ;

«Ἕνα ἕργο βαθύτατα ὲθνιιιό, πού ζητάει
νᾶ γνωρίσῃ στοᾶς Ἕλληνες τούς
Θησαυρούς τῆς γλώσσας των».

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΟΥΤΣοΣ;
«Ἐθαύμασα τήν τάξη, τήν ὑπομονή καί
rà μόχθο πού χρειάστηιιε γιιὶ νά βγιῐ
πέρα αὐτὸς d ὕθλος».

«Ἕνα σπουδαῖα ἑγχεφημα πού πρώτη
Φορᾱ γίνεται στήν Ἐλλάδα».

ΝΙΚΟΣ A. BEHZ:

ΟΚΤΑΒΙΟΣ ΜΕΡΛΙΕ;

I. M. I'IANAI'IQTOI'IOYAOI:

«Τό ἔργον, καρπός μακρῶν Kai
ἑνόελεχιῡν μελετῶν, θά καταστὴ
ἀπαραίτητον βοήθημα τῶν
Νεοελλήνων».

«Ἕνα ἕργο πραγματικά ἀξιοσῃμείωτο.
Ἀποτελεῑ κατὰ τήν ἔκφραση τοῦ ,
Θουκυὸίόη, κτῆμα ἐς a'ei».

«Oi ἀνυπολόγιστοι κόποι τοῦ
συγγραφέως θᾱ ἀναγνωρισθοῠν ἀπὸ
τήν ἑλληνική Kai ξένη ἐπιστήμη».
Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑΣ;

«Ὕστερ’ ἀπὸ τὰ Σ υνώνιιμα Kai
Συγγενικᾱ τοῦ Π. Βλαστοῡ ἡ γλῶσσα μας
ὀὲν airs βιβλία ἄλλο lKavo‘ νᾶ βοηθήσῃ
· on) σωστὴ ὀιατύπωση τοῦ στοχασμοῦ». .

Προσφὲρονται· στοὺεῑ ἁγοραστὲς Tñc «δομῆς», κατὰ τήν Παραλφ
6ἠ τῶν τὸμων, στὸ ἥμισυ τῆς τιμῆςῑ τὸ «Ἀντιλεξικὸ» δραχμὲς
300 (ἀντὶ 600) Kai τὸ «Ἀναλυτικὰ Ὀρὸογραφικὸ» 90 (ἀντὶ

