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GAST HELLAS
ο ΙΠΠοιΚΡΑῬΟΥΣ 2 KAI ΑΚΑΔΗΜῙΑΣ ΓΩ-’
NIA 5' φαφος. Τηλ. 600.233 - 604.777

ο mm): 68, AIIENANTI A110 TEN NOKH TEA. 613.087 - 629095.

Στὸ θέατρα Α Λ Φ Α , Πατησίων 37, τηλ. 538.742’ὁ <
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΙ-ΙΝΑΙΟΣ, ΕΛΛΗ ΦΩΤΙΟΥ, ô
ΒΑΣΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΔΙ-ΙΣ καὶ ὁ ΜΑΚΗΣ ,Δ
ΡΕΥΜΑΤΑΣ μὲ ὅλα τὰ στελέχη τοῦ «ΣῆύγχρονουΙ
Ἑλλ. Θεάτρου» παρουσιάζουν τὴν ἐπίκαιρη, ’ v
πρωτότυπη, τσουχτερὴ κωμωδία τοῦ Βραζιλμάνου
συγγραφέα TZAO ΜΠΕΘΕΝΚΟΥΡ. · - ’ ’

«H ΑΠΑΓΩΓΗ TOY ΠΑΠωμ-ῗῖ
Μιὰ δυνατὴ κραυγὴ ἑνὸς ἁπλοῦ ἀνθρώπου καζῑὰῇ
τοῦ πολέμου, τῶν ἐξοπλισμῶν, τοῦ μεγάλου
κεφαλαίου. Μιὰῃσάτιραμᾲνξλρητη
τῶν ςςΜεγάλωνᾆᾲιὴτοῦ,κὸσίλᾴουρῧξῖἶΙ’υ "77m
παράσταση μὲῑτὴὴσυμμέποχὴ __ ,, .

ΘΕΑΤΡοᾘᾹΑψ
Ham'qu 37' 1.17176
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TEAMA KAI ΑΝΑΣΧΕΣΗ

Ἀν si θὲλαμε νᾶ χαρακτηρΐσουμε συνοπτικᾶ τῆ συμβατικῆ χρονικῆ
περῖοὸο ποῦ κλεὲνει σέ λίγες μέρες,θᾶ βρίσκαμε ὅτι ἧταν ὅμορφη,
χωρίς [ὁιαῖτερη φυσιογνωμζα,χωρίς ἔξελίξεις,ξεκινῆματα ἥ θεμελιῶματα γιᾶ κᾶποιο προχῶρημα.“Υστερα ἄπδ τῆ δικτατορία καί τῆ
πρῶτῃ φᾶση τῆς ”ἆλλαγῆς”,ὁ v σημειῶθηκαν βηματισμοί,οὕτε ὁλοκληρῶθηκαν οἱ ἔκκαθαριστικοί μετασχηματισμοί ποῦ θᾶ ἕβγαζαυ
πραγματικᾶ τῆ χώρα ἆπὸ τό κλίμα καί τόν θανᾶσιμο φασιστικό
ἐναγκαλισμδ τῆς ἓπταετΐας.Καῖ ἔπειδῆ οἱ προσδοκίες ἦταν πολλές
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Ν. ΣΚΟΥΦΟΥ - X. EANOOYAAKH:
Οἱ φοιτητικὲς ἐκλογὲς . , . . . . . .
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νάστοιοη
Γ. ΒΕᾼΤΣΟΥι ‘H προβληματική τῆς
, N. Zil(O(OqY(DOY: Διεκδικητικοῑ ἁγώN. XÂMI'ÀÔY'; 'A‘Y'pægg'gæ M
T. 34733315; Σχέδιοι τοῦ ΓΙΑΝΝΗ
ΡΙΤΣΟΥ my) τήν -ὲξορῐα . . . . . . 26

ἄλλᾶ καί ἦ ἆνᾶγκη ἇναπὸδραστη,ἦ στασιμδτητα ἕγινε τέλμα καί ἣ
ἇνᾶσχςση σημαῖνει οὐσιαστικῆᾁὸπισθὸρὸμηση.

'H δημοκρατία πιέστηκε,παραμορφῶθηκε, παραποιῆθηκε, γιᾶ νᾶ
χωρὲσει. σ”ένα ἇσφυκτικδ Σῦνταγμειιωοΰ κὸπηκε καί ρᾶφτηκε ouï
μέτρα τῆς πλειοψηφῑας,μξ κριτῆρια κομματικᾶ,μέ ὗπερτροφικὲς τίς
προεδρικές ἒξουσιῗες, μὲ κλαὸεμὲνες τίς πραγματικές ἕγγυῖσεις

τῆς λαῖκῆς κυριαρχῖας.
'oxa apnea» νᾶ βυθῖζονται. στῆν ἀσάφεια. Καί πρῶ-πο τὸ μεγιστο
καί καθοριστικδ ζῆτημα ἕθνικῆς ἄνεξαρτησιΐας.”οσο τό θέμα
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αὒτὸ παραμένει ἆξεκαθᾶριστο,ὅλες οἱ πλευρές τῆς ἔθνικῆς ζωῆς,
ὂλὸκληρος ὃ πολιτικὸς καί κοινωνικδς βίος τῆς χώρας θᾶ εἶναι
ὖπονομευμὲνος καί ἓτοιμὸρροπος.
Παρᾶλληλα ἦ δεξιᾶ σᾶν πολιτικός καί κοινωνικὸς ὁργανισμδς
σταθερᾶ,μεθοὸικᾶ στῆνει τό κρᾶτος tnç: στᾶ θεμέλια καί 16v
κορμὸ τῆς κρατικῆς μηχανῆς,στίς ὀομὲς τῆς οἶκονομΐας,ὅργανῶνει
σέ [σχυρὸ σΰστημα τᾶ σημεῖά ποῦ τῆ στηρίζουν.

Δ. ΣΑ
ογραφῑα
ΔΕΚΙΞΜΒΡΗΣ ’44; Ἀφιὲρωμα . . . . .
Καλλιτεχνικὲς σελίδες . . . . . . . . . . . .

Οἱ διεργασίες ποῦ γίνονται,χωρίς ἐμφανεῖς καί θορυβώδεις με·

Κοωι, ενυηογροψο opdpo εκφροζει
τὴν Προσωηική γνώμη τοὺ συγγραφέα του.

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ I‘IOAITIKH ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ; Δημοχάρους 60, Ἀθήνα 601.
TnÀ: σύντ. 732-819 - διαχ. 732-713.
ΟἸδιοκῑή-[ης - Ἐκδότης - Διευθυντήςῑ
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ, Δεινοκράτους 131. 0 Ὑπεύθυνος Τυηογραφείουῑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ, Αἰγαίου 16,
’Ἁνω Κολομὰκι. O Διαφημίσειςῑ ΕΥΑΓ.
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ. O Ἀτελιὲῑ Α. Σ.
ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ, Πετσόβου 12 0 Τὸ
«ANTI» φωτο-στοιχειοθετεῖται ἀπὸ τὴ
ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΗ «Γ. ΤΣΙΒΕΡΙΩΤΗΣ»
Ε.Π.Ε., Λὲνορμσν 205, καὶ. τυηώνεται
ὰπὸ τὴν ΕΚΔΟΤΙΚΗ ETAIPEIA «I. KAMΠΑΝΑΣ» A.E., Φιλαδελφείας 4.

' tuxçvﬁach,cE ὅλο τὸ βᾶθος κᾲῑ τό πλᾶτος τῶν πολιτικῶν σχηματισμῶν καῖ τῶν κοινωνικῶν ἕξαρτῆσεων ὣριμᾶζουν ὖπό τῆν ἔπίφαση
κᾷποιαςμῆρεμίας,ποΰ τᾷν χρδνο αὗτδ ἔδειξε πῶς ἧταν πᾷμοὸικᾶ
ἐπιφανειακῆ.“Η τέλικῆ ὁιαμδρφωση τῶν ὁιαόικασιῶν αὖτῶν,ποΰ-θᾶ
μποροῦσε νᾶ τοποθετηθῆ μέσα στδν ἓπὸμενο χρόνο, θᾶ δροθετῆσει
δπωσόῆποτε τήν περίοόο ποῦ ὃ Χαΐκδς παράγοντας, ἢ)ιῖν παῖζξι ση-
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puma ρδλο στὸ συ η ὥν δυνᾶμεων τοῦ ἓλλαὸικοῦ χώρου.
.‘ . · *6“ 8/191,
' h ὃ ’ᾗνδέτηε
ë‘ Ë ν
ο

ο ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ EZQTEPIKOY: ἑξὰμηνη 260 ῡρχ. - ἐτήσιαἰῆς
520ἐκ.Χ
δργ. ἐτή
3V
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meson
τοῦ
«ANI»
O γιὰ τὰ βιβλιοπωλεῑα τῆς Ἀθήναςῑ

Ὀργονισμῶν, Τραπεζῶν, κ.λη. 1.000 6px.— Γιᾱ μαθητές, σπουδ
- Βιβλιοπωλεῑο «Τὸ δέντρο»,
πτωση 15%. 0 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ; Εὺρῴπη - Μεσογ. > , ἑξάΜιχάλης Γκανᾱς, Δ
W 1915221221.‘sgaamzvmæzm°€33;-äsz: 5;:
Χαριλάου
Τρικοὺπη
13,
τηλ.
606-393
(ξι-ῗῖῗῖ 20, déport. äoÀ. 34 — Ᾱὺστραλία ᾗ Ὠἷςεανίω ὲξάμηνηῑ
0
γιὰ
τὰ
βιβλιοπωλεῑα
Β.
Ἑλλάδοςῑ
ᾱΠλή δολ. 10, ùepon. δολ. 24-ὲτήσιαῑ arm δολ. 20, àspon. δολ. 47 O Βιβλιοπωλεῑο «Ξένος Τύπος»,
Ἐμβάσματα, τραπεζῑκὲς ὲΠιταγὲςῑ ΧΡΗΣΤΟΝ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΝ, ΔημοχάN. Κοτζιᾱς καὶ Zia O.E.
ρους 60, ΑΘΗΝΑ 601. TIMH TEYXOYZ δρχ. 20.
Τσιμισκή 78, τηλ. 279-720, Geo/vim
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°H ἑνότητα καί... οἱ άλλοι
ότητας τῆς μεγάλης πλειοψηφίας τῶν Ἑλλήνων ἐργαζομένων.
(Εὔχεται τὴ συνεργασία μὲ τὶς ἡγεσίες καὶ τῶν δύο αὐτῶν κομέ
’ μάτων, ἀλλὰ τὴ βλέπει πολὺ δύσκολη. eH διαφοροποίηση, πάντως, αῦτὴ ἡγεσίας καὶ βάσης, ἴσως ξεκινᾶ ἀπὸ προσωπικες δια- ‘

' φορές). Φυσικὰ μπαίνει - ὅπως κι ô ἴδιος λέει - τὸ ἐρωτημαῑ

M.
«O ΜΙΚΗΣ, πάλι τὰ κατάφερε νὰ γίνει π’ρόσωποτῆς ἡμέρας», ἓλεγαν μερικοὶ ἄσπονδοι φίλοι του, τοῦτο τὸν καιρό —_ καὶ
ἴσως δὲν εἶχαν ἀδικο; μετὰ ἀπὸ μιὰ σειρὰ ἄρθρων στὴν «Ἐλευθεροτυπία» καὶ μερικὲς συνεντεῦξεις (στα «Νέα» π.χ. ἀλλὰ καὶ
στὴν « Ἀκρόπολη»), ὁ Μ.Θ. ἓδωσεῑ

1. Στὴ δεξιά «Ἀπογευματινὴ» τὴν ἀποκλειστικότητα τοῦ
καινοῦργιου βιβλίου του «Οἱ μνηστῆρες τῆς Πηνελόπης»,’
ὅπου «βγάζει» κάτι ποὺ πολλοί, πολὺν καιρδ περίμεναν ὅτι
θὰ κάνει; ’τὰ «κατά Ἀνδρέα πάθη», μιᾶς ὁλόκληρης ἑπταετίας - καὶ εἰδικότερα τῆς περιόδου ποὺ καὶ οἱ δύο βρίσκονταν στὸ ἐξωτερικό. I
2. Στὴν κεντρώα «Τὸ Βῆμα», μιὰ σειρὰ ἄρθρων γύρω ἀπὸ τὸ
πρόβλημα τῆς στρατηγικῆς καὶ ἑνότητας τοῦ χώρου τῆς εὐ-4

ρείας
Ἀριστερᾶς.
\
FIA τὸ πρῶτο, οἱ ἀντιδράσεις ποὺ προκάλεσαντὰ ἀποσπά-

σματα τοῦ βιβλίου (ὀξύτατες ἀπὸ τὸ ΠΑΣΟΚ, διακριτικὲς ἀπὸ
ἀλλες πλευρὲς) καὶ ὁ τρόπος ποὺ ἀντιμετώπισε τὸ θέμα ἡ Κυβέρνηση (((συμπαθηῳ), ὁ Μίκης ὅταν μᾶς τὰ λέει καλά, «ψεῦτης» ὅταν μᾶς θυμίζει πράγματα ποὺ θέλουμε νὰ λησμονήσουμε), «κράτησαν» πρωτοσέλιδη αὐτὴ τὴν ἱστορία γιὰ μερικὲς μέ- “
ρες... Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία, ὅτι κάθε πτυχὴ τῆς «ἀλλαγῆς τοῦ
Ἰουλίου» (ὅπως καὶιὸλόκληρης, φυσικά, τῆς 7ετίας) πρέπει νὰ
φωτιστεῖ — κι αὐτὸ ἤδη γίνεται, ἀπὸ τὴ μιὰ πλευρὰ, με ἱστορή ματα, ἀπόρρητες ἐκθέσεις κλπ. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὅμως; Τὸ προηγούμενσ τοῦ 1944 (μέχρι σήμερα - κι éer έχουςιε ἀπὸ πλευρᾶς Βρετανῶν πολλὰ στοιχεῖα - πρόσωπα καὶ τῶν δύο ΚΚΕ ποὺ "samuξαν σημαντικὸ ρόλο, κρατᾶνε τὸ στόμα τους κλειστὸ ἢ ἀποφεύγουν νὰ θίξουν συγκεκριμένα θέματα) δὲν πρέπει νὰ ἐπαναληφθεῖ... Τὸ θέμα, ὅμως, εἷναιῖ πῶς μιλᾶς, πότε μιλᾶς, ποῦ μιλᾶς..
Κι ἐδῶ, μᾶλλον ἀτύχησε ὁ Μίκης...

FIA τὸ δεῦτερο, ὁ Μ.Θ. δανείζεται τὶς ὲκτιμήσεις τοῦ Γ.Γ. τοῦ
ΚΚ Ἱσπανίας, Σ. Καρίγιο, για νὰ ἀναζητήσει τὴ λύση τοῦ προβλήματος τῆς ένότητας τῆς Ἀριστερᾶς καὶ τῶν προοδευτικῶν,
γενικότερα, δυνάμεων, μὲ ἀφετηρία ὁρισμένες ἐκτιμήσεις τοῦ
κοινωνικοῦ καὶ οἰκονομικοῦ χώρου. ‘O Καρίγιο ὑπσστηρίζει
ὅτι; .
Ο Μόνο ἀφοῦ κατακτηθοῦν οἱ «ἀστικὲς ἐλευθερίες» θὰ
μπορέσουμε νά μιλήσουμε για μιὰ σοσιαλιστικὴ προοπτική.
Κι ὁ μοντέρνος καπιταλισμὸς χρειάζεται τὶς ἐλευθερίες αὐτές, ἐνῶ οἱ φασιστικὲς δομὲς στάθηκαν καὶ στέκονται ἐμπόδιο γιὰ τὴν ἀνάπτυξή του. ι
O Στὴ φάση αὐτὴ τῆς πάλης γιὰ τῆ δημοκρατία, ποὺ ἀντιπροσωπεὺει μιὰ μόνο στιγμὴ τῆς ἱστορίας, ἐπιβάλλεται ἡ
διαμόρφωση ἑνὸς πολιτικοῦ σχηματισμοῦ, που θ’ ἀναλάβει
βαθμιαῐα τὴν πορεία γιὰ τὸν σοσιαλισμό, συσπειρώνοντας τὴ
μεγάλη πλειοψηφία τῶν ἐργαζομένων.
ΣΥΜΦΩΝΩΝΤΑΣ μὲ τὶς εκτιμήσεις αὐτές, ὁ Μ.Θ. βλέπει τὴν
ΕΚΝΔ (ἢ μόνο στελέχη της) τὸ KKE (ἔα), τὴν ΕΔΑ, στελέχη τῆς
ἄλλοτε «Δημοκρατικῆς Ἅμυνας», καὶ τὴ βάση τοῦ ΠΑΣΟΚ καὶ
τοῦ KKE σὰν τὶς πσλιτικὲς δυνάμεις ποὺ ea μποροῡσαν νὰ διαδραματίσουν ἀποφασιστικὸ ρόλο πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς ἑν4

μήπως αὐτὴ ἡ πολιτικὴ κινδυνεύει να ὁδηγήσει σ’ ἕνα «λανθάνοντα δεξιὸ ὀπορτουνισμό;>> Κι έδῶ, τὴν ἀπάντηση δίνει -ὁ Κα- “
ρίγιοῑ .
«Θεωρῶ ὅτι σὲ κάθε πολιτικὴ συμμαχιῶν ὑπάρχει ἕνας ,Ἴ
κίνδυνος παρέκκλισης κι ὅτι κάθε κόμμα που συμμαχεῖ μὲ ‘3'
τάξεις ποὺ εἶναι θεμελιακά ἀντίθετές του κινδυνεύει, πάντα, n
νὰ ὁδηγηθεῐ σε ρεφορμιστικὲς Θέσεις. Αὐτὸ τὸ Θυμόμαστε
πάντα. Ἀλλὰ βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ μιά ἐπιλογήῑ ἢ αὐτό, .
ποὺ ’ἐπιτρέπει νὰ ὁδηγηθοῦμε σὲ μιὰ νέα κατάσταση καὶ νὰ l,‘
τοποθετήσουμε τοὺς στόχους τοῦ σοσιαλισμοῦ μέσα στὴν ζ
πραγματικότητα - ἢ νὰ διατηρῆσουμε τὴν “έπαναστατικὴ . παρθενικότητα” καὶ νὰ μὴν κάνουμε τίποτε».
Καὶ ὁ Μίκης προσθέτειῑ ’ _ Ἀκριβὼς αὐτὴ εἷναι ἡ δική μας κριτική ἀπέναντι στὶς ἡγε- ,
σίες τοῦ ΠΑΣΟΚ - ΚΚΕ - EKKE, που γιὰ διάφορους λό- “ ‘
γους ἐπιδιώκουν νὰ διατηρῆσουν αὐτὴ τὴν “επαναστατικὴ ι
παρθενικότητα”, μ’ ἀποτέλεσμα ὲδῶ καὶ ένάμισι χρόνο νὰ·“
μὴν κάνουν τίποτα τὸ οῦσιαστικό, πλὴν τοῦ νὰ παρασύρουν ζ
ἕνα σημαντικὸ κομμάτι τῆς νεολαίας μας, που εἶναι φυσικὸ - ὕστερα ἀπὸ 8 χρόνια δικτατορίας - νὰ ἕλκονται ἀπὸ -τὴνᾎ
ἑπαναστατικὴ δράση». · ἢ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιὰ (θαρραλέες ὁπωσδήποτε) ἐκτιμήοειςΙΈῆςι,
κοινωνικῆς Υκαὶ οἰκονομικῆς πραγματικότητας ποὺ μᾶλλον ῦπα-,»
γορεῦονται ἀπὸ τὴν πρακτικὴ ἀνάγκη ξεπεράσματος ἑνὸς πολιέ
τικοῦ ἀδιεξόδου. Τὰ -ὲρωτηματικὰ εἶναι πολλά, ἰδίως σὲ ὅ,τι
ἀφορᾶ τὴν ὕπαρξη καὶ τὸ ρόλο τῆς ὲθνικῆς ἀστικῆς τάξης,
Ὁπωσδήποτε-χρειάζονται κι ἀλλες πρωτοβουλίες τόσο γιὰ 1:0;
ξεκαθάρισμά τους, ὅσο καὶ γιὰ τὴ βαθμιαία ὑλοποίηση τῆς ἓνωέ
τικής ἐπιθυμίας. . ,μ ' Δ ’ Ç;
EKEINO, ὅμως, ποὺ ’δὲν πρέπει· νὰ μᾶς ξεφεύγει, εἷναι-οἱ
συνεχεῖς προσπάθειες ὑπονόμευσης τῆς συνεργασίας τῶν
οδευτικῶν δυνάμεων τῆς Ἀντιπσλίτευσης, ἀπὸ τὴ στιγιι
αὐτὴ ἡ συνεργασία (οἱ πρῶτες, δηλαδή, προσπάθειες ’μιᾶ
νώτερης ἐπαφῆς) άρχισαν νὰ συζητοῦνται σοβαρά. Καὶ ὃ
ναι ἀνάγκη, οἱ ὑπονομευτικὲς αὐτὲς προσπάθειες-νὰ’
πάντα τὴν ἰσχὺ, καὶ τοὺς ποικίλους στόχους ἑνὸς mx'. «μνη
ου» (πού, μεταξὺ ἄλλων, ὅξυνε ,σὲ μεγάλο βαθμὸ,τὴν προσ

,ρήξη Γ. Μαύρου - Α. Γίαπανδρέου). Μπορεῑ νὰ εἶναι,
λύσεις» ποὺ ἀπὸ τὶς στῆλες ἑβδομαδιαίου περιοδικοῦ πέρα
διανθισμένες μὲ μπόλικο ,κσυτσομπολιὸ - σὲ σοβαρὴ π
ἐφημερίδα. Καὶ μπορεῖνὰ εἶναι. ἕνα βίβλίο, ὅταν τόσὸ
λέα υἱοθετεῑται ἀπὸ ἐφημερίδατῆς Δεξιᾶς, ποὺ ξέρ
προκαλέσει καὶ ρήξη προσωπικὴ μεταξὺ Α. Παπανδρ
Θεοδωράκη (ποὺ πῆρε διαστάσεις ρηξεως ΠΑΣΟΚ 'EA?
ὁπωσδήποτε «ὅχι εὐχαρίστηση» στὴν Κυβέρνηση,Κ
ΤΟ 1975 θὰ εἶναι χρονιὰ πολιτικῶν ἀνακατατά
μώσεων - ὅπως ὰναλυτικὰ γράφαμε στὸ προηγού
Καὶ μόνο τὸ γεγονὸς ὅτι ὅλα σχεδὸν τὰ κ3ομματα
τευσης (EKNA, ΠΑΣοΚ, KKE (ια), EAA) ἔχουνπρ
τίσει συνέδριο γιὰ τὴν ἑρχόμενη ἄνοιξη, δείχνει
γιὰ τὶς προοδευτικὲς δυνάμεις ἔχει ἡ νὲαηχρον
αὐτό, οἱ δυνάμεις ποὺ ὑπσνομεύουν τὴ δημοκρα Γ
τὶς προσπάθειέςτουςζΚι ἔχουν εἰδικευθεῖ στὶς «πρῶ

ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΟΛ Ι ΓΩΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙ ΚΑΙΟΣΥΝΗ

Oi φοιτητὲς ὲξαφάνισαν μὲ την ψήφο τους τη δεξιά. Τὸ
ἀποτέλεσμα ἀποκτᾱ ἀντικειμενικα μέγιστσ πολιτικὸ βάρος, ἐφ’ ὅσον oi έκλογὲς ἔγιναν μὲ σαφέστατα κριτήρια καὶ
με ψηφοδέλτιο πολιτικῶν φοιτητικῶν παρατάξεων. Ἡ
κυβέρνηση - τί ἀλλο να κάνει,· - δήλωσε ὅτι δὲν ἀποδίδει
πολιτική σημασία στὸ ἀποτέλεσμα καὶ προσπάθησε να τὸ
κουκουλωσει. Ἀλλα ἕνα γεγονὸς δὲν μπορεῖ να καταργηΘεῖ μὲ την ἀπλη διαγραφή του. Ἡ φοιτητικη νεολαία
ἔδωσε στὸ σύνολό της ἕνα ἰσχυρὸ ἀπογοητευτικὸ μάθημα
στα κατάλοιπα τῆς ἑπταετίας, ἔδωσε ἕνα καθολικὸ ἀντιφασιστικὸ παρών. Ὡς πολιτική έκφραση ἀπωθεῖ τη δεξια
στὸν φοιτητικὸ χῶρο καὶ η στάση αὐτη εἶναι πια μία πραγματικότητα. Ἡ μαζικη προοδευτικη τοποθέτησή της ὲκφράστηκε παρα τη φιλοκυβερνητικη καὶ συχνα φιλοδεξια
προπαγάνδα τοῦ ραδιοφῶνου καὶ παρα τὶς σποραδικὲς
προσπάθειες μερικῶν νοσταλγῶν τοῦ ὲκοφίτικου τραμπουκισμοῡ. "000 ὅμως καὶ ἀν η κυβέρνηση ἐπιμένει να
ὑποβιβάζει τη οημασία τῶν ἐκλογῶν, τὸ ἀποτέλεσμα ἐκ-

‘H προθεσμία ἐξέπνευσε χωρίς κανένας κατα τὸν νόμο
ἁρμόδιος να ἀσκήσει ἀναίρεση στην ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου της Χαλκίδας, Mai? μὲ τὴ σκόπιμη αὐτή «ὀλιγωρία» ἐξέπνευσε καὶ κάτι πολὺ σημαντικό; ή τελευταία
προσδοκία ὅτι έστω καῖ κουτσα-στραβα θα λιγόστευε κάποτε η ἀποπνικτικὴ δυσοσμία τής χούντας. Ἡ περιφρόνηση πρὸς τὸ δημόσιο αἴσθημα ἡταν σκαιη καὶ ἀπε ίφραστη. Ἀποτέλεσε ἀμεση πολιτική πράξη. Παράλλη α,
ὅμως, ἀνέπνευσε ὅλο τὸ ἐπωνυμο καὶ τὸ ἀνωνυμο, τὸ
ἐπίδικο καὶ τὸ κρυμμένο κατακάθι ὅλων τῶν σκοτεινῶν
ὑπογείων τής τρομοκρατίας καὶ τοῦ χαφιεδισμοῡ. Καμια
ἔκπληξη· τα ἁρμόδια χείλι ΓῙχαν προσφέρει μὲ ὲκπληκτικη
πλειοδοσία ὅχι μόνο τήν αφεση ἀλλα καὶ τὸν ἔπαινο.

_ φράζει TO υ λ ἀχιστο ν τὸ φοιτητικὸ αἴτημα για Τὸν
_ ἀμεσο εκδημοκρατισμὸ της Παιδείας καῖ την πλήρη κάΘαρση στῖς ἀνώτατες Σχολές. ·
. «ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ» ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τα κιβώτια τῶν ὅπλων ποὺ ποντίζουν στὶς ὲλληνικὲς
, θάλασσες oi Παλαιστίνιω ἀντάρτες για να τα συλλέξει,
χάρις στῖς σημαδοῡρες ποὺ ἐπιπλέουν, τὸ ΚΚΕ, δὲν ἡταν
μια φαιδρὴ κινδυνολογία ποὺ ὲπινόησε ὁ ὑπογράφων τα- ξίαρχος. Ἡ δημοσίευση τοῦ σπαραξικάρδιου αὐτοῦ ἑγ« γράφου στὸ «ANTI» δὲν προκαλεσε οὔτε ίχνος μειδιάματος, ὅπως θα ἦταν τὸ φυσικότερο στὸν κ. Ἀβέρωφ γκαὶ
_ ’ἵστη ’στρατιωτικὴ ήγεσία. Ὁ κινδυνολόγος ταξίαρχος δὲν
ἐκλήθη, καθὼς φαίνεται, να ἐξηγήσει πῶς τα εὐθυμο> γραφικα αὐτα κείμενα περνοῠν στην ὺπηρεσιακὴ ἀλληλο-

γραφία μὲτὴν· ἀπαίτηση να ἀποτελοῦν ἀποκαλυπτΙΚὸ
Ε πληροφοριακὸ ὑλικό. ,Ἀντίθετα, ή Κυβέρνηση θορυβή-θηκε καὶ τὸ «ἔγγραφον», -ποὺ δημοσίευσε τὸ «ANTI»,
Ei-mdeTéKque τὴ σκυθρωπὴ κυβερνητικὴ του συνέχεια. Ὁ δι,ἰκητης τῆς ΚΥΠη στρατηγὸς Φέτσης, ζήτησε, ὅπως
πληροφορηθήκαμε, ἀμέσως ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο Προεδρίας
ἀ ὲμποδίσει τὴν κυκλοφορία τοῦ περιοδικοῡ ποὺ ἔκανε
ἰα τόσο κρίσιμη ἀποκάλυψη. Ἔπακολούθησε σύσκεψη
γπρωθυῐπουργοῡ μὲ τὸν ὐφυπουργὸ Προεδρίας K. Π.
αμπρίαμὲηάντικείμενο τὴν κυβερνητικὴ ,στάση στὸ σοβαὅτατο αὐτὸ-ζήτημα.. Ἀποφασίοτηκε να μὴ γ’ίνει κατάητοῡτεύχους, προφανῶς γιατὶ τὸ περισπούδαστο
ο εἶχε κι ὅλας· ἀναδημοσιευθεῖ σὲ ήμερήσιες ἐφη·
. Ἴσως καὶ ιγίατὶ κρίθηκεσκοπιμότερο να μὴ δοθεῖ .

καὶ ἕκτοισηστὶς ἀφελεῖς φαντασιώσεις τοῦ κινδυ-

ἀρχουμποὺ Θυμίζουν ἀντιγραφικη μανία,
q ’ὑπομνήματα τοῦ Μακαρέζου. ,

ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΣΥΝΗΙΟΡΙΑ
Τὸ περιοδικὸ «Πολιτικα Θέματα» της 20-12, ἀνέλαβαν τὴν
ὑπεράσπιση τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐργασίας κ. Λάσκαρη για τὸ
«ἀδικο καὶ μονόπλευρο» πορτραῖτσ του, ὅπως παρουσιόιστηκε στὸ προηγούμενο τεῦχος μας. Γ ια λόγους τεχνικούς, ἀναβάλαμε για τὸ ἑπόμενο ANTI, τὴν ἐκτενέστερη
’ἀπάντησή μας στὸ θέμα «Λάσκαρη». Στὸ μεταξὺ δὲν μποροῦμε παρα να ἐπισημανουμε τήν περίεργη ἐπιχειρηματολογία τῶν Π.Θ. για την δικαιολόγηση τῶν «συνομιλιτῶν» ἐν ὀνόματι τῆς ἀντιστασιακής δραστηριότητος.
Ἔλπίζωμε ὅτι στὸ μεταξὺ τὸ ΛΕΜ καὶ ὁ κ. Ὀρ. Χατζηβασιλείου θα διευκρινίσουν ὅσα τοὺς καταμαρτυροῡν τα Π. Θ.
για τήν κάλυψη τῆς συνομιλητικής δραστηρι τητας τοῦ κ.
Λάσκαρη.

KYnPIAKO: ΠΡοΣοχΗ
Δικαιολογημένα η συνάντηση Μπίτσιου-Τσαγλαγιανγκῖλ
-πέρα ἀπὸ τὶς πρόωρες θριαμβολογίες- προκάλεσε σοβαρὲς
ἀνησυχίες τόσο στην Κύπρο, ὅσο καὶ στην Ἀθήνα. Καὶ τοῦτο
γιατὶ τὸ κοινὸ ἀνακοινωθὲν τῶν δύο ὑπουργῶν περιορίστηκε
ἁπλῶς σὲ μια παράκληση πρὸς τὸ Γ ,Γ . τοῦ ΟΗΕ-να «ἐξεύρει
τρόπους για τὴν ἐπανανέωση τῶν διακοινοτικῶν συνομιλιῶν», μὲ μόνη ὑποχώρηση τῆς Ἅγκυρας, «ὅπως αὐτὲς μὴ
διευρυνθοῡν...». Καὶ γιατὶ ἀκόμα τὴν ἐπαύριο τῆς συνάντησης ὁ ἴδιος ὁ Τσαγλαγιανγκῐλ πρόβαλε τήν ἀποψη πὼς τὸ
ζήτημα πρέπει να συζητηθεῖ ἔξω ἀπὸ τῖς ἀποφάσεις τῆς Γ ενικής Συνέλευσης τοῦ OHE, ὲνῶ ὁ Ντενκτάς, κυνικότατα, δή-

. λωἫπάρχει
προσφυγικό.
Δὲν
ὑπάρχουν
πρόσφυγες, ‘ ιαχωρισμὸς τῶν δύο κοινοτήτων ἔχει πια
“ ὁριστικοποιη θεῖ».
Ἄρα, προσοχὴ ἀπὸ τοὺς νέους ἑλιγμοὺς καὶ τις νέες πλεκτάνες. ΙἩ Κυπριακὴ Ἡγεσία πρέπει να ἐπιμένει σὲ ὄ,τι κρυσταλλικὸ καὶ θετικὸ ἀποκόμισε ἀπὸ τὴ Γ ενικη Συνέλευση καὶ
ἐπαγρυπνώντας να ἀποτρέψει τὴν κάθε μηχανορραφία για
τὴν ἀποδιεθνοποίηση τοῦ Κυπριακοῡ.
5

«Μή-ι...

ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΔΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΦΙΞΛΗ ΠΕΔΙΑ

TA BAPEA ’ ι,
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
2m“; «Μεθυεὲ
Μίαν φοραν κε έναν κερόν, εἰς ἓναν ανθρωπον ποὺ ἐζη
έφτηχὴς κὲ εἶχεν τακτοποιήσει τήν ζοήν του, παρουσιάσθη
ἕνας δεμόνιος ἀσφαλιστής, ὁ ὁποῖος ἀφοῡ ὲχερετησεν τὸν
ίδιοκτήτην τοῡ εἶπεν.

- Ἔχεις πολή όρὲον απί κὲ ὑπάρχοντα, ἀλα ἀπὸ στιγμὴν
εἰς στιγμὴν ήμπορεί να καταστραφῆς.
'O ἀγαθὸς ἀνθροπος ἀνεπήδησεν ἀπὸ τὴν καρέκλαν.
- Πῶς αφτό; έρότησεν.
- Νά, ἀπὸ μίαν τυχέαν πυρκαϊάν. Ὅλα ἀφτα τα όρέα ἐπιπλα, ποῡ μὲ τόσον μόχθον ἀπέκτησες, έντὸς δεφτερολέπτου, ἠμπορεῑ νά γίνουν στάχτη.
-”Α, εἰς ἀφτὸ τό σημῑον εἶμε πολὴ προσεκτικός, εἶπεν ό
ίδιοκτήτης.
- Τὸ γνορίζο, εἶπεν ό ἀσφαλιστής. 'H φήμη τῆς προξεκτικότητός σου ἔχει φθάσει εἰς τα ἀκραῑα σημῑα τῆς Πόλεως.
Ἀλλα έσὴ μέν, ἠμπορεῑ να προσέχης. Εἶσαι όμος τόσον βέβεος ότη τὴν ἀφτήν προσοχὴν ἐπιδεικνύει κὲ ὁ γείτων; Ἐαν
ό γείτων σου εἶναι ὲκ πεποιθήσεως εμπρηστής, τότε τί γίνεται;
'O ίδιοκτήτης ἔπεσεν είς βάραθρον συλογῆς. Κατόπιν
χλομὸς κὲ μὲ ἀγονίαν, ἠρώτησεν τὸν ἀσφαλιστήν, ποὺ εἰς τὸ
πρόσοπόν του ἔβλεπεν τὸν σοτῆρα τῆς περιουσίας Tou.
— Ti μὲ συνβουλέβης λοιπὸν να κάνω;
- Να ἀσφαλιστῆς. Εἷνε τὸ μόνον ποὺ ἡμπορεῑ να σὲ σόση
είς τὴν δήσκολον θέσιν ποὺ έβρίσκεσε.

- Κὲ εἶνε πολα τα ἀσφάλιστρα; ἐτόλμησεν να έροτήση ό
ἰδιοκτήτης ποὺ ἡτο μισθοσυντήριτος κὲ δὲν εἶχεν πολα
περιθόρια.

- Σόπενε, βρὲ ἀδελφέ. Θα δίνης mes xpôvov τὸ δέκατον
τῶν εἰσοδημάτων σου, ἀλα θα έχης τὸ κεφάλη σου ἤσήχον.
Κὲ τὸ σπίτη σου να καταστραφῆ κὲ ὁ γείτων να σοῡ τὸ ἐμὲ
πρήση, ἡ Ἀσφαλιστική μου · Ἐτερεία θα ἀναλάβη πᾶσαν
ζημίαν. ’

- Πρέπει να τὸ σκεφθό, δὲν ίμπορὸ να ἀποφασίσο τόρα,
εἶπεν ὁ πανικόβλητος ίδιοκτήτης.
- Μά βεβέος, αφτα τα πράγματα δὲν θέλουν βιασήνην.
Ἐγὸ θα σοῦ αφήσο τὴν κάρταν μου κὲ όποτε ἀποφασίσης,
πάρε με εἰς τὸ τηλὲφονον. ζ

Μετα ἀπὸ ἀφτήν τὴν στηχομηθείαν ἀνεχόρησεν ἥσυχος ό
ἀσφαλιστὴς ἀφήσας εἰς μεγάλην ανησηχίαν τὸν ίδιοκτήτην.
Ἀπὸ τήν ἡμέραν που τὸν επεσκέφθη ἡ ζοή του έγινεν
κόλασις. Ἀντελήφθη ὅτι τίποτε δὲν εἶχεν κάνη εἰς τὸν βίον
του. Ναὶ μέν, μὲ πολας στερήσεις εἶχεν ἀποκτήση μίαν πτοχήν στέγην, ἀλα ἡ περιουσία του ἡτο ἐρμεος τῶν στοιχίων
τῆς φύσεος. ’ἸΞνας τυχέος σπινθήρ, ἕνα πιθανὸν βραχυκύκλομα, ἕνας ἀπρόσεκτος διαβάτης ποὺ θα ἐπέτα ἀφηρημὲνος τὴν γόπαν του ἀπὸ κανὲν ἀνοικτὸν παράθηρον, ἦσαν
γεγονότα τα ὸπῑα ἔπρεπε να λάβη σοβαρὸς ὑπ’ όψιν. Ἔλσβε
λοιπὸν χαρτὶ κε μολῆβι, εἶδε τί ἠμποροῡσε να περικόψη ἀπὸ
τροφὴν κὲ ρουχισμαν κε ἀφοῡ ἀνεκοίνοαεν εἰς τὴν οἰκογὲνειάν του ότη θα ἔχουν ἐτός λιτότητος, ἐλαβεν τὸν ἀσφαλι-

Ὀ ἀσφαλιστής αφοῡ τὸν συνεχάρη δια τήν προνοητικήν
του ἀπόφασιν κὲ ἐψαλεν τὸν ὕμνον τῆς διορατικότητος K‘s
ωριμότητός του, τοῦ ἀνήγγειλεν περιχαρὴς ότι απὸ τόρα κε
εἰς τὸ ἑξῆς θα συγγαταλεγεται μεταξή τῶν επιφανεστέρων _
ασφαλισμένων τῆς περιοχῆς. ,
Ἀπὸ τὴν ἡμέραν εκείνην ό ἰδιοκτήτης τῆς πτοχῆς οἰκίας, ᾗῇ
στενάζων κατέβαλεν τακτικός τας δόσεις του δια να μὴν ’
καῆ τὸ σπίτι του ἀπὸ τυχέαν ανάφλεξιν ἡ έσκεμένην πρόθε- ·
σιν τοῦ γείτονος ποὺ ἡ φήμη τὸν ἔφερεν ὡς μανιώδη πυρο- v ’
μανῆ. Ἀλλά εκυκλοφόρει ὑπερηφάνως κὲ με τὸ μέτοπον «
ήψηλά, ἀδιαφορὼν δια τας στερήσεις εἰς τας ὁποίας ὑπέβα- ,
λεν τὴν οἱκογένειάν του. Ἔτσι εἶχον τα πράγματα είς τὸν f
δέκατον χρόνον, όταν παρουσιάσθη ένόπιον τοὺ ρακενδή- j
του ἰδιοκτήτου ἕνας νέος ἀσφαλιστὴς τῆς ἀφτῆς όμος Ὲτερείας ὁ ὁποῖος τοῡ ἀνήγκειλεν ότη λόγον ὲνεργιακῆς κρί- ς’
σεος κὲ ἀλλων ἀσταθμήτων παραγόντων, τα ἀσφάλιστρα Ι
ἀπό· τοῦδε κε εἰς τὸ εξὴς θα ειναι ελαφρός ήφξημένα. ‘

— Πόσον δηλαδή; ήρότησεν ό ίδιοκτήτης. .

—"A, μικρα πράγματα. Θα καταβάλετε τὸ ἓν τέταρτον τῶν _'
είσοδημάτων σας τὸν χρόνον, ἀλλα δια τοῡ τρόπου ἀφτοῡ ν
έξασφαλίζεται τὴν περιουσίαν σας. . ς,
- Βρὲ ἀνθροπέ μου, καταστρέφομαι. Ἐπὶ ἐτη καταβάλο ,
ἀκερέας τας δόσεις - K‘s ἕνας θεὸς γνορίζει μὲ πόσας στερήσεις, - δια να εἷμαι συνεπὴς ἔναντι τῶν ἠποχρεόσεών μου Ῐ ,
είς τὴν ἀκόρεστον έτερείαν σας κὲ τόρα μοῡ ἀφξάνετε τα ;
ἀσφάλιστρα; _
— Mc‘1 εἶνε ἀναγκέον κακόν. Ἐξακολουθοῡντες τας δύη 1
σεις, εξασφαλίζετε τὴν περιουσίαν σας, ἄλλως χάνεται ταί
δικεόματά σας έκ τυχὸν πυρκαϊᾶς ἥτις πιθανὸν θέλει συνβή r
κὲ ἀβριον. 'O Πυθαγόρας έδίδασκεν «Οὐδὲν φοβοῡμε, μό· Γῑί _
vov τῆς τείχης τὸ ἀπροσδόκιτον». μ v ; ’·
- Πράγματι, ἔχετε δίκεον κὲ έφῶσον τὸ ζήτημα έτέθη ἐπὶ ,ζ ’
φιλοσοφικής βάσεος, είδοποιήσατε τοὺς ἀξιοτίμους Μεῒότζ,;
χους τῆς Ὺμετέρας σας Ἑτερείας, ότι μελετήσας τὸ ζήτημα
παραμενο. Θα τιμήσο τὴν ήπογραφήν Μου. ,
Ἕτσι εἶχον τα πράγματα, ὅταν μίαν όρέαν ἡμέραν μ’
μέρος τῆς κατοικίας εξ αἰτίας τοῡ κακοῦ, γείτονος έγι
παρανάλομα τοῦ πυρός. ἴΑνήσηχος έλαφρὸς ό ίδιοκτήτηξῗξ
μετέβη είς τα γραφεῖα τῆς Ἐταιρίας κὲ ἀνέφερεν τὸ ἀτυχὲνῑΐ-ἱ
συνβάν. Εἶπεν δια τας φλόγας ποὺ εξεκίνησαν ἀπὸ τὸ διαπ ’
μέρισμα τοῦ γείτονος, έκαφτηρίασεν - τὴν ἀπάθειάν τουέὅταν ἔβλεπεν ότι εκινδήνεβαν κέ μέλη τῆς οἰκογενείας
καὶ παρεπονέθη κε κατα τῆς Ἐταιρείας ποὺ δὲν ἔκανεν
λόγων ἀβροφροσύνης κὲ· ἕνα τηλεφόνημα είς τὴν Πυ
σβεστικὴν ἐπὶ τῆς ὁποίας ἡ Ἑταιρεία εἶχεν τόσην ε
κὲ ή ὁποία ’ίσος δια ταχίας ἀφίξεος ἀσφαλὸς θα περιό
μέγεθος τῆς ζημίας- ’ ·

'O ἀσφαλιοτής, ἀφοῡ ἤκουσε τα παράπονά του, έχ “
ρήθη κὲ ἀπήντησεν. < _ ~

— Ἕνοια σου. Μὴν ἀνησηχῆς.-Μάθαμε δια τὴν
Γίνοντε ἀνακρίσεις, Kè ἕως ὅτου βγῆ τὸ πόρισμα, π
στήν εἰς τὸ τηλεφονον κὲ τοῡ ἀνήγκειλεν να τὸν έγγράψη, τακτικὸς δια να μὴν χάσης τα δικεόματά σου. Ἐαν π
Ëiq τὴν ίσχηράν ἀσφαλιστικήν Ἐτερίαν ποὺ ἀντιπροσόπε- νά πληρόνης, ή Ἑταιρεία μου δεν θα σε καλήπτη
εν.
, -· Κήριε ἀσφαλιστα μου, εγὼ ἐξηντλήθῃν οἱκονοιιιΥ
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ὁλοκλήρους δεκαετίας δια να τύχω εἰς Περίτιτοσιν ατυχὶας
μιᾶς κατιοιας ἐπανορθώσεως. Σήμερον ἐπὶ τέλους ανεφλέγην κε εκλιηαρῶ Προστασίαν καθ’ ῆν στιγμὴν βοὰ ἡ συνοικία
δια τον οφθαλμοφανη ἐμπρησμὸν κε ὁχη μόνον τοῦτο, αλα
κε εῐτὶ τῶν ερειῐτῐων τῆς Πυριφλεγοῡς κατοικίας μου εγκατεσταΘη ο γείτων.
- Σᾱς ε’ίι-[αμεν. Γίνονται ἀνακρίσεις. Ὅλοι ελυΠήΘημεν,
εΠανελαβεν ο Πρακτωρ. ’Ἀνεφ Πορίσματος, δεν δηναμεθα
να κινηθομεν. Καὶ Προσὲξατε. Ἴσος αηοδειχθῆ ὁτη σεῖς
ὲΠροκαλεσατε τὸν γείτονα δια τυχὸν αηρεΠοος συ μηεριφορᾶς, οττοτε η Ἐταιρεία μσς οὐδεμίαν νομικὴν ἡῐτοχρεοσιν
ἔχει. 'H Θεσις μας εἶναι λεΠτη. Tc') ορθοτερον εἶνε να τακτοΠοιησετε τὸ ζήτημα μεταξή σας δι’ αμοιβέου συνβιβασμοῡ.

'O ἰδιοκτήτης εν τῶ ακουσματι αφτῶν, ὲγινεν Τοῡρκος
Παρ’ ὅλον noù δὲν εἶχεν αφτην την υΠηκοοτητα, κε εκρὰβγασεν. ,

-Ἀφτὸ εἶναι ανήθικον κε αίσχρον. Εἰδοτιοιησατε την
Ἐταιρίαν σας να με διαγραψη ατιο μέλος της.
- TÔ εσκεφθητε καλα; ἠρώτησεν ο Πρακτωρ.

- Μάλιστα. 'H αιτόφασίς μου εἶνε οριστική κε αμετακλητος.
-Ἕχει καλός, εἶΠεν ψυχρα ο Πρακτωρ. eù μεταβιβασο
τας αιτόψεις σας εἰς τὸ Συνβούλιον.
Ὅταν ὁ αγανακτισμὲνος ΠυροΠαΘής ίδιοκτήτης ανεχορησεν, ο ασφαλιστής μετέφερεν τας αιτοφασεις του εἰς τὸν
Προεδρον τῶν Μετοχων, Ô οιτοῑος, αφοῡ ακουσε μὲ Προσοχην τὰ διαμειφθεντα, εἶπεν Πρὸς τὸν ασφαλιστην noù
ἐζήτει ὁδηγίας.
-“Αφοῡ δεν Θελει, μην τὸν Πιεζης. ’Ἀστον ν’ ασφαλιοτῆ
μοναχος του.
Κὲ Πραγματι. 'Anc‘) τὴν ἡμέραν εκείνην ο ίδιοκτήτης τῆς
καμμενης οἰκίας με τὴν συγκατάθεσιν ὅλης τῆς οἰκογενείας
του.. Πληρώνει τὸ ἥμισυ τῶν είσοδηματων του δια να εξοφλήση τὸν Πυροσβεστῆρα noù Παρήγγειλε.
Καὶ ζῆ αφτὸς κακα καὶ οί Μετοχοι καλύτερα, διότι κὲ τοὺς
Πυροσβεστῆρας Kè τὰ ἅλα δραστικὰ ὅπλα κατασβὲσεως τῶν
Πυρκαϊῶν, Παρήγαγε η αφτη ασφαλιστική Ἐτερία ὡς Πολυεθνική noù ἦτο, ἐκτὸς τοῦ Πλουσίου δικτύου εμι-ιρηοτῶν
noù διεθετε. '
ΜΠΟΣΤ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἕνας σύγχρονος,Τραπεζικὸς Ὀργανισμὸς
μὲ μακρὰ καὶ πολύπλευρη ὃραστηριότητα
ἑἓῖιεγξοτικὴ καὶ οἰκονομικὴ ζωὴ τῆς

‘H ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ εἶναι ὅργανο ὑλοποιήσεως τῆς Κρατικῆς- ἀγροτικῆς Πολιτικῆς.
Μὲ 181 Ὑποκαταστήματα o’ ὅλη τὴν Ἑλλάδα πιποὸοτεῑ τὴ γεωργία, παρέχει τεχνικὴ βοήθεια γιὰ τὴν ὀργάνωση βιομηχανιῶν διατροφῆς καὶ συμπορεύεται μὲ τοὺς
γεωργικοὺς Συνεταιρισμούς.

'H Τράπεζα ἐξυπηρετεῖ;
950000 Ἀγροτικὲς μονάδες
7.200 Γ εωργικούς Συνεταιρισμούς
200 Ἑνώσεις Γεωργικῶν Συνεταιρισμῶν
260 Ἂγροτικὰ, Νομικὰ Πρόσωπα.

Τὸ 1974 ὃιέθεσε 61,5 δισεκατοιιμύρια

ὃραχμὲς γιὰ βραχυπρόθεσμα καὶ μακροπρόθεσμα δάνεια.
Μὲ τὴν ἐπάνοδο τῆς δημοκρατικῆς ὁμαλότητας ἡ Ἑλληνικὴ γεωργία ἀποκτᾶ νέα
ὕψη καὶ ἠ Τράπεζα ἀναλαμβάνει νέα ἀποστολὴ μὲ οὐσιαστικὸ ρόλο στὴν ἀγροτικὴ
ἀνάπτυξη τῆς Χώρας.
Ἡ Τράπεζα ξεκίνησε σὰν πιστωτικὸ ἵδρυ-

ἓῖῗῇμερα ἔχει ἐξελιχθεῖ σὲ Τραπεζικὸ Ὀ ρ- I
γ αν ι σμὸ μὲ στόχους τὴν οἰκονομικὴ ἀνοδο καὶ κοινωνικὴ πρόοὸο.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΊῬΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κεντρικὸν Κατάστημα Ἑλ. Βενιζέλου 23-A8HNA
Τηλ. 3230521-3230527 .

ΦΟΙΤΗΤΙΚΙΞΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

"Grow ἡ πλειοψηφία
παύει νὰ εἶναι «σιωπηλὴ»
Γράφουν oi : Χάρης Ξανθουδάκης καὶ Νίκος Σκοῠφος

ἀπανταχοῡ Δεξιάς; τὴ «σιωπηλὴ πλειοψηφία»ι ῑί
Ἠ προεκλογικὴ αυτή ἀπειλή τῆς Δεξιάς '3‘
προσδιορισε σε γενικὲς γραμμὲς τὸ χαρα- ι
κτήρα τῶν φετινῶν ἀρχαιρεσιῶν καὶ συνετέλεσε στην υίοθέτηση ἀπὸ τὶς ἀριστερὲς ,
παρατάξεις ένὸς λίγο-πολὺ ἠπιου τόνου 5;
οτὶς μεταξύ τους κριτικές, Ἐπρόκειτο γιά ~μιά περιστασιακὴ συσπείρωση ποὺ ἀφειλόταν σ· έναν ἔκδηλο φόβο γιά τή δύναμη τοὺ
κοινοῦ έχθροῠ, ἀλλά καὶ που έξυπηρετοῡσε
τά ἐπὶ μέρους έκλογικα συμφέροντας ή
ἀπειλὴ τῆς Δεξιάς χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ
τὴν Π.Σ.Κ. γιά νά προσελκυσει τοὺς λιγότερο σκεπτομένους προοδευτικους ψηφοφόρους, ἀπὸ τὸν Δ.Α. γιά νά δικαιολογήσει
τήν «ἀντιδικτατορικομετωπική» μονομανία
του καὶ ἀπὸ τήν Π.Α.Σ.Π. γιά νά ξεπεράσει
τὸν κίνδυνο ἀπώλειας έδρῶν έξ αἰτίας τῆς
διαγραφῆς πολλῶν στελεχῶν της. Στους
’ίδιους λόγους ὀφείλεται καὶ ή διάθεση σημαντικῶν χρηματικῶν ποσῶν γιά τὸν προεκλογικὸ ἀγῶνα ἀπὸ τοὺς κομματικοὺς φορεῖς - «κηδεμόνες» τῶν παραπάνω παρατάξεων. ,
Τὸ γεγονὸς ὅτι ή ΕΚΝΔ δὲν φαίνεται νά

Οἱ περσινὲς φοιτητικές έκλογές, ἀργανωμένες μιάν έποχή καμπῆς τοῦ Φοιτητικοῡ Κινήματος, ἀποτελοῦσαν κατά γενικὴ ὁμολογία σημαντικὸ πολιτικὸ γεγονός.
Κι αὺτὸ, ὅχι τόσο γιατὶ ἡ έκβασή τους θά ἡταν καθοριστική ε’ίτε γιά τὸν μελλοντικὸ προσανατολισμά τοῡ Φοιτητικοῡ Κινήματος ε’ίτε γιά τὶς έξελίξεις στὸν πολιτικὸ χῶρο; ὁ ρόλος καὶ ἡ λειτουργία τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων τῶν Συλλόγων
καὶ τοῦ κεντρικοῡ ὀργάνου τῆς ΕΦΕΕ θά ἦταν ὁ ἴδιος, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τά συγκεκριμένα ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν, ποὺ θά ἔδιναν έτσι κι ἀλλιῶς τὴν πλειο ψηχρηματοδότησε ἢ καὶ νά ὑποστήριξε στήν
φία τῶν έδρῶν οτὶς παραδοσιακές δυνάμεις τῆς Ἀριστεράς καὶ στὸ ΠΑΣΟΚ, ἀπο’
’ίδια
ἔκταση
τὴν
παράταξη
που
τὴν
έκπροκλείοντας τὴ«Δεξιά καὶ περιορίζοντος τὴν έξωκομματική Ἀριστερά τῶν (ἀπὸ τὴ
σωποῡσε
(ίδεολογικά
τουλάχιστον)
οτὸ
φύση τους- ἀστικοδημοκρατικῶν) διαδικασιῶν τῶν Συλλόγων. Ἐξ ἀλλου ἡ έπί-’ φοιτητικὸ χῶρο, τή νεογέννητη «Δημοκραδραση τοῦ ἀποτελέσματος τῶν φοιτητικῶν οτήν έκβαση τῶν βουλευτικῶν ἐκλο- τική Πορεία», ὑποδηλῶνει τήν ὁργανωτικὴ
γῶν ἀποδείχτηκε ἀνύπαρκτη.
ἀδυναμία τοῦ κόμματος, ἀλλά καὶ τὴν ἀνιΠολὺ περισσότερο, ὡστὸσο, οἱ περσινὲς
φοιτητικὲς έκλογὲς καὶ, τὸ ἀποτέλεσμα
τους ἠταν τὸ ἔπιστέγασμα μιάς σειρᾶς διαδικασιῶν καὶ πολιτικῶν ζυμώσεων στὸν φοιτητικὸ χῶρο, καὶ ἠταν αὺτὲς ἀκριβῶς οἰ
διαδικασίες καὶ οἰ ζυμὼσεις ποὺ καθόρισαν
τὸ ἑπόμενο βῆμα εξέλιξης καὶ τὸ μελλοντικὸ πεδία δράσης τοῡ Φοιτητικοῡ Κινήματος. Μιά έντυπωσιακή έπιτυχία τῆς Δεξιάς
εἶχε θεωρηθεῑ τότε -καὶ σωστά- ἀπίθανη, κι
ἓτσι ἡ έκλογικὴ έκείνη μάχη εἶχε τὸ χαρακτήρα τῆς διένεξης οτὸ έσωτερικὸ τῆς
Ἀριστεράς, τοὺ ὲσωτερικοῡ ἀγῶνα γιά τήν
επιβολή μιάς στρατηγικῆς τοῦ Φοιτητικοῡ
Κινήματος, τὴν κατάληψη τῶν εὺνοϊκότερων θέσεων μάχης, τὸν καθορισμὸ καὶ τὴν
έπιλογή τοῦ προσφορότερου μετώπου γιά
τὴ μέλλοντική συγκρουση μὲ τὴν Ἀντίδρα-

Οἱ φετινὲς φοιτητικὲς έκλογές, σύμφωνα
μὲ τὶς περσινὲς έκτιμήσεις έπρόκειτο νά εἷναι μιάμάχη τῆς Ἀριστεράς μὲ τὴ Δεξιά ἢ
καὶ τὴν Κεντροδεξιά (κΣτὶς ὲπόμενες φοιτητικὲς έκλογές, ὅταν θά κατέβει ἠ Δεξιά
ἀκόμη πιὸ ένισχυμένη καὶτὸ Κέντρο, ὅ συσχετισμὸς τῶν δυνάμεων Θ’ ἀνατραπεῑ, δεδομένου ὅτι σέ ὡρισμένους Φ.Σ. θά έξασφαλίζεται ἡ πλειοψηφία τῆς Κεντροδεξιἀς», έκπρὸσωπος τοῡ «Δημοκρατικοῡ
Ἀγῶνα» οτή Συζήτηση γιά τὶς περσινὲς έκλογές, ANTI, τ. 8, Δεκέμβριος 1974). Oi
προϋποθέσεις αὺτὲς προσδιόρισαν τὸ πολιτικὸ πλαίσιο καὶ τὸ ψυχολογικὸ κλίμα, οτὸ
ὁποῖο κινήθηκε ἡ φετινὴ προεκλογικὴ διαδικασία, καὶ καθόρισε τὴ στρατηγικὴ καὶτά
συνθήματα τάσο τῶν ἀριστερῶν παρατάξεων ὅσο καὶ τῆς κυβερνητικῆς παράταξης
καὶ τῆς ἵδιας τῆς Κυβέρνησης.
ΤΟ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙ ΚΟ ΚΛΙΜΑ

Ἠ προεκλογική έκστρατεία τῆς Κυβέρνησης καί τῆς Δεξιάς έκδηλῶθηκε κυρίως
πρὸς τήν κατεύθυνση τῆς κινητοποίησης
ὂσο τὸ δυνατὸν πλατύτερην φοιτητικῶν μαζῶν με τήν προσδοκία τῆς ὲπιβεβαίωσης
τῆς λειτουργίας τῆς «σιωπηλής πλειοψηφίας». Γιά τὸν ἀντικειμενικὸ αὐτὸ σκοπὸ χρησιμοποίησε δύο ε’ίδη μέσων,
Πρῶτο, τήν έπίσημη προτροπή (ἀνακοινῶσεις ün. Παιδείαςῑ ζέπος 12/ 12/75, Ταλι-
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αδοῡρος 15/12 μέσω τοῡ φιλοκυβερνητικοῡ
τύπου καὶτοῦ ραδιοφῶνου) καὶ τή «διαφωτιση» (Ἐλεύθερη Συζήτηση στήν ΕΡΤ στὶς

Δεύτερο, τή δημιουργία κλίματος ἔντασης μὲ ἀφορμὴ τὴν ὑπόθεοη τῆς πορείας
’ πρὸς τὴ Βουλή γιά τὸ νομοσχέδιο τῆς Σχολῆς τῶν Δημοσίων Ὑπαλλήλων, ποὺ στόχευε εἴτε στή δημιουργία ἐπεισοδίων ε’ίτε
πὴκαὺτοδιάλυση τῆς συγκέντρωσης μέσα
σὲ κλίμα διάσπασης καὶ ἠττοπάθειας.
Σχετικά μὲ τὴ «διαφώτιση» θά πρέπει ίδιαίτερα νά σημειωθεῑ ὅ ἀποκλεισμὸς κάθε
φοιτητικῆς έκπροσῶπησης στήν Ἐλεύθερη
Συζήτηση τῆς Τηλεόρασης καὶ τὸ ἀρτιο τεχνικά μάντρωμα τοῡ καθηγητῆ Μαγκάκη
οτὸ στενὸ Πλαίσιο τῶν κυβερνητικῶν θέσεων. Ἀλλά τώρα, μετά τὶς έκλογές, παγιδευμένος φαίνεταινά εἶναιὸ κ. Ράλλης, τουλάχιστον στὸ θέμα τῆς συμμετοχῆς στή Διοίκηση τῶν AEI.
Γιά τήν πορεία, έξ ἄλλου, σημειώνεται ὅτι
ἠ ἀνακοίνωση τοῡ Ὑπουργείου Δημοσίας
Τάξεως, χρησιμοποίησε τὴν ὅξὺτερη, ἴσως,
γλῶσσα κατά τοῡ Φοιτητικοῡ Κινήματος,
μετὰ,τή μεταπολίτευση.
'H ἴδια ἀλλωστε νοοτροπία με έκείνη τῆς
ποικιλότροπης έκμετάλλευσης τῆς πορείας
φαίνεται ὃτι ἔλπιζε ἀκόμα καὶ τήν τελευταία
στιγμὴ (τὸ πρωϊ τῆς Δευτέρας) σὲ ἐπεισόδια
μεταξὺ φοιτητῶν, ποὺ θά ένίσχυαν τὴν ἀρΘρογραφία τῆς φασιοτικῆς δεξιᾶς καὶ θά
τρομοκρατοῡσαν κάποιο μέρος τῶν (pounτῶν ὥστε νά λειτουργήσει σύμφωνα μὲ τὶς
έπιδιῶξεις της.
ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ

Τὸ κεντρικὸ σύνθημα έξ ἀλλου τῆς ΔΑΠ
(τῆς δεξιᾶς φοιτητικῆς παραταξης ποὺ
σχηματίστηκε μετά τή διαγραφή ἀπὸ τήν
ΟΝΝΕΔ τῶν μετριοπαθέστερων στοιχείων)
ἦταν ἡ ἀφαίρεση τοῦ μονοπώλιου τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων ἀπὸ τὴν Ἀριστερά καὶ
ἡ ὑπεράσπιση τῆς (ἀπολιτικής) αὐτονομίας
τοῡ φοιτητικοῡ χώρου ἀπὸ τὴν ἀπειλὴ
«κομματικοποίησής».του, σύνθημα ποὺ μεθόδευε τήν ἀλίευση ψήφων ἀπὸ τὴ λιγὸτερο πολιτικοποιημένη μερίδα τῶν φοιτητῶν, τὸ πιὸ ίσχυρὸ «ἀτσὺ» στά χέρια τῆς

κανότητά του νά ἀντιπαραθέσει κάποιο _
ίδεολογικὸ ἀντίβαρο στῑς παραδοσιακὲς καὶ ‘μή μαρξιστικὲς τάσεις που εὐδοκιμοῦν οτὸ , î
φοιτητικὸ χῶρο. “ ’
Εἶναι φανερὸ ὅτι ἠ οἰκονομικὴ ἀδυναμία ,ᾗ
εἶναι μία μόνο ἀπὸ τίς αἰτίες γιά τὴν ἀπου- ’ v “
σία τῶν ἀνεξάρτητων φοιτητικῶν παρατά- 1
ξεων τῆς ’Ἀκρας Ἀριστεράς ἀπὸ τὸ προσ· ι, ς
κήνιο τῆς φετινῆς έκλογικῆς μάχης. Oi
περισσότερες ἀπ’ αύτὲς διαλύθηκαν, ε’ίτε 2
ἀκολουθωντας τήν τύχη συγγενῶν τους I
πολιτικῶν σχηματισμῶν (λ.χ. τῶν «Τετρακο- ,Δ
σίων») Ιε’ίτε ὺποκύπτοντας στὶς έσωτερικές ·’
τους ἀδυναμίες καὶ στήν έξαφάνιση τῶν· Ἰ
ἐξωτερικῶν συνθηκῶν ποὺ εἶχαν εὺνοήσει -:
τή γέννηση καὶ τὴ διατήρησή τους, ένῶ με·
ρικὲς δέν συμμετεῖχαν στὶς έκλογές, χωρὶς ζ ’
ὅμως νά ἔχουν τυπικά διαλυθεῑ. .
Οί παρατάξεις τῆς Ἄκρας ,Ἀριστεράς (ΑΑΣΠΙΞ καὶ ΠΠΣΠ) ἔστρεψαν καὶ
πάλι τά προεκλογικά πυρα τους, σὲ ἔκδηλα '
χαμηλότερο τόνο αύτὴ τὴ φορά, κατὰ τῆς ’ἶ
«ρεφορμιστικῆς τακτικῆςτ> τῶν παρατάξεων ' :9
noù πλειοψηφοῡν στὴν ECDEE (πΑΣΓι, nzK,'_
AA). Τὸ συνθήματά τους συνοψίζονταν- οτὸ Ï.
δίπτυχο σλόγκαν τῆς ΠΠΣΠ; « Γιά νά μὴ yle .2
vouv ol Σύλλογοι σφραγῖδες στά χέρια τῶν _;
ρεφορμιστῶν - Γιά νά γίνουν οἱ ΣύλλογΟι
ὅργανα πάλης στά χέρια τῶν φοιτητῶν». Ἡ “Ÿ
χρησιμοποίηση τοῡ ,ὅρου ’(«ρεφορμιστῆς»,ν< ἶ
στὴ Θέση τοῡ ὅρου «ρεβιζιονιστὴςε» ποὺ ζμ
κατὰ κανόνα χρησιμοποιεῑ ἡ ΠΠΣΠ στὶς κ ’ ’·
τικές της πρὸς τὰ δύο ΚΚ καὶ τὶς παραταξ,
τους, ὑποδηλῶνει μιάν ἀνεπαίσθητη ἀλλ
χαρακτηριστικὴ στροφὴ, τοῡ χώρ γυ π
ἀντιπροσωπεύει ή ἴδια καὶ ἡ ΑΑΣΠΕ,Οί ’ίδ
παρατάξεις ἀπέφυγον νά τονίσουν τὸν κ
δυνο τῆς Δεξιᾷς, προφανῶς έξ αἰτίας τ
μεγαλύτερης έμπιστοσύνης ποὺ. ἔχὸ
στήν προοδευτικὴ διάθεση τῶν φοιτητ
ΣΥΜΠΕΡᾹΣΜΑΤΑ

Τά ἀποτελέσματα τῶν ὲκλογῶν
ἔκπληξη γιά ὅλους ἢ αχεδὸνὸλομς..,
τήρηση τοῦ προεκλογικοῡ συσχετί μ
νάμεων στά Δ.Σ. τῶν Φοιτητικῶνὲ
μέ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῆςᾎρίστ
παρὰ τὴν αύξημένη Δφετινή συμμετοχ ,
φοφόρων (πέρυσκ 232218, φέτο ἰξῇῧ·
ποσοστὸ πρωτοφανεςγιᾲ (pot; ‘ '

ρεσιές, γκρέμισε κατά τὸν Θεαματικότερο
τρόπο τὸν μύθο -ὅπως ἀποδείχτηκε- τῆς
«σιωπηλῆς πλειοψηφίας», Τὸ δαμάκλειο
αὑτὸ σπαθί, ποὺ επισείει συχνά σάν τὸ ι-ιιὸ
ἀποτελεσμάτικὸ ὅπλο της ή ἁπανταχοῦ
ἀντίδραση, δὲν λειτούργησε. Ἀποδείχτηκε
ἑτσι ὅτι ή Δεξιά μπορεῑ καὶ λαθεμένες ἑκτιμήσεις να κάνει ἀλλά καὶ ὅτιεῖνάι δυνατά νά
ἀπογυμνώνεῑαι ἀπὸ τὸν Παραδοσιακό της
o'nÀw/Jô.
'H συντριβη τῆς Δεξιάς ήταν μιά ἤττα πολύμορφη ποὺ δὲν μπορεῖ νά ἀμφισβητηθεῖ,
καὶ τῆς ὁποίας ἡ σημασία δύσκολα μπορεῑ
νά ὑποτιμηΘεῑ. Τὸ βάρος ποὺ εἶχε ρίξει ἡ
Κυβέρνηση στὴν προεκλογική προπαγάνδιση τῶν ἀρχαιρεσιῶν (με τὸν ξεκάθαρο
ὺπαινιγμό της ὅτι ἡ ὲπιδιωκόμενη συμμετοχὴ τῆς πλειοψηφίας τῶν φοιτητῶν θά
ἀποδείκνυε τήν... πλαστότητα τῆς πε ρσινής
πλειοψηφίας τῆς Ἀριστερᾱς στα Δ.Σ.) καὶ
τὸ κεντρικὸ σύνθημα τῆς ΔΑΠ, καθάρισον
τὸ μέγεθος καὶ τὴ ση μασία τῆς ἥττας της. Ἠ
άντίδρασή της ἦταν χαρακτηριστική; Τά
ραδιοτηλεοπτικά δελτία είδήσεων τῆς ἡμέρας τῶν έκλογῶν ἀποσιωπησαν (ένὼ -εἶχαν
στή διάθεσή τους) τά μέχρι τότε ἀποτελέσματα, ποὺ έδιναν κιάλας μιάν εἰκόνα για
τὴν τελική ἐκβαση. Ἐξ ἀλλου, στὴν ἀνακοίνωσή της, μετά τὴν έπίσημη κοινοποίηση
τῶν τελικῶν ἀποτελεσμάτων, ἡ Κυβέρνηση
ἀναγνώριζε τήν ἀθρόα συμμετοχή τῶν ψηφοφόρων ψοιτητῶν ατὶς έκλογες, τὴν
ἀψογη διεξαγωγὴ τῆς διαδικασίας καὶ τὴν
ἀντιπροσωπευτικότητα τῶν νέων Δ.Σ.,
ἀμφισβήτησε ὅμως τήν πολιτικὴ σημασία
τῶν ἀρχαιρεσιῶν. Φυσικὰ ή ἀμφισβήτηση
αὑτή ἡταν τὸ ’ίδιο ἀναιμική καὶ ἀντιφατικὴ
μὲ τήνάντίστοιχη ἀμφισβήτηση τῆς πολιτικῆς σημασίας τῶν δημοτικῶν έκλσγῶν.
Ὅπως καὶ τότε, ἐτσι καὶ τώρα ή Κυβέρνηση
ἀπαρνιόταν τὸν χαρακτήρα ποὺ ἡ ἴδια εἶχε
δώσει οτὶς ὲκλογὲς ὣς τὴν παραμονὴ τῆς
διεξαγωγῆς τους. Στὴνπερίπτωση μάλιστα
τῶν φοιτητικῶν ἀρχαιρεσιῶν διακρίνουμε
μιαν ἀκόμη ἀντίφαση; Στὶς περσινὲς ἀρχαιρεσίες ἡ Κυβέρνηση προτίμησε νά ἀναγνωρίσει τὸ πολιτικό τους βάρος, ὥστε νά μπορέσει νά ἀμφισβητήσει τά ἀποτελέσματα
στηριγμένη στὸ ποσοοτὸ μὴ συμμετοχῆς·
ὅταν, φὲτος, τὸ ὅπλο τῆς «σιωπηλῆς πλειοψηφίας» ἀποδείχτηκε μπούμερανγκ, ἡ
Κυβέρνηση χρησιμοποίησε τή δοκιμασμένη, ἀλλά ἀμφίβολης ἀποτελεσμάτικότητας,
λογική ἀκροβασία γιά và ὑποτιμήσει εκ τῶν
_ ὑστέρων τὴν πολιτική σημασία ἐνὸς ἐκλογι-

κρῡ ἀποτελέσματος ποὺ στρεφόταν ἐναντιον της.

Tù ποσοστά ποὺ πέτυχαν oi ἀριστερὲς
παρατάξεις ἧταν λίγο-πολὺ ἀνάλογα μὲ τὰ
περσινάεἩ ΠΣΚ διατήρησε τὶς ἕδρες της, ὸ
ΔΑ σημείωσε σχετικὴ ἀνοδο (ποὺ ὲν μέρει
ό είλεται σὲ ψήφους μιᾶς μερίδας «ἀνεξόυρτητων» καὶ έν μέρει στήν πριμοδότηση
I τῶν διαφωνούντων τοῦ ΠΑΣΟΚ στὴ Θεσσαλονίκη), ἡ ΠΑΣΠ διατήρησε τὴν πλειοψηφία
τῶν ὲδρῶν (παρὰ τὴν ἀποχώρηση τῶν γνωοτότερων στελεχῶν της ποὺ ἀγνοήθηκαν
ἀπὸ τὴν «ἀνδρεῑκή» βάση) καὶ ol àKpogpL-

οτερὲς AAan καὶ πΠΣΠ κρατήεηκαν

ἀθροιστικά στά ’ίδια ποσοοτά, ὲν μέρει χάρις οτήν πριμοδότηση μιᾶς ἀλλης μερίδας
«ἀνεξάρτητων» (ἡ ἀντιστροφὴ τῆς ἀναλοV‘ ’ νίας εδρῶν μεταξύ τους, πιθανὸν νά ἀφείλεται στὶς συνὲπειες τῶν ἐπεισοδίων τῆς
Ἀμερικανικῆς Πρεσβείας, ποὺ λειτούργηl σαν ἀρνητικά γιά τήν ΑΑΣΠΕ). Τέλος, ἡ κεντρὼα ,Δ.Π. καὶ ol τροτσκυατικὲς παρατάξεις
‘ ’σχεδὸν ἀγνοήθηκαν ἀπὸ τοὺς ἑκλογεῑς.
. Τὸ βασικότερο λοιπὸν χαρακτηριστικὸ
·-τῶν φετινῶν φοιτητικῶν ὲκλογῶν ἡταν ἡ
, ἡττα τῆς Δεξιᾱς σὲ σχέση μὲ τὸ πρωτοφα’«’”·νὲς ποσοστὸ συμμετοχῆς στὴν εκλογικὴ
κασία. Mlù κραυγαλέα καταδίκη τῆς

,ἑ
Ω

Ἡ συνὸιασκεψη τῆς
«Σοσιαλιστικῆς Πορείας»
τοῦ Γρηγόρη Μποσοβού

Στίς 13 καὶ 14 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στὴν Ἀθήνα ἡ συνὸιάσκεψη τῶν στελεχῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ ποὺ ὁιεφώνησαν πρὶν λίγους μῆνες μὲ
τὸν πρόεὸρό του κ. Ἀ. Παπανὸρέου, καὶ ἐκφράζονται σήμερα ἀπὸ τὴν
ξφημερῐὸα «Σοσιαλιστικὴ Πορεία». Κύρια θέματα τῆς συνὸιάσκεψης
ἠταν.·

O rH κριτικὴ ἐκτίμηση τῆς ἑξάμηνης περίπου ὁράσης.
Ο Ἡ συγκεκριμένοποίηση τῶν ὁργανωτικῶν, πολιτικῶν καὶ ἰὸεολογικῶν
προοπτικῶν τῆς κίνησης.
“Η ἀπαισιοὸοξία ἦταν έντονη, ὅσον
ἀφορᾶ τὸ πρῶτο σημεῖα, καὶ ὁὲν μποροῡσε να συγκαλυφθεῖ ἀπὸ τὴν πεποίθηση πολλῶν μελῶν ὅτι χρειάζεται, γιὰ
ἄλλη μιὰ φορά, μιὰ ἡρωϊκή προσπάθεια
πρὸς τὰ ἑμπρὸς για τὸ ξεπέρασμα τόσο
τῶν ἰὸεολογικο-πολιτικῶν διαφορῶν ὅσο
καί τῆς προϊούσης ὀργανωτικῆς χαλαρότητας, χωρὶς ὃυνατότητες ἀποφασιστικῆς
παρέμβασης στὶς διαδικασίες τοῦ λαϊκοῡ
κινήματος. Στὶς ὃιάφορες συμβολὲς ἐπίσης ὃιαφαινόταν ὅ,τι θὰ μπορούσαμε νὰ
ἀποκαλέσουμε «τραῦμα τοῦ ΠΑΣΟΚ»
καὶ ἡ ουνειδητοποίηση τῆς ὃικῆς τους εὑθύνης για τὴν τελικὴ «μονοπῶληση» τοῦ
κινήματος τῆς 3ης Σεπτεμβρίου ἀπὸ τὸν
πρόεὸρό του.
«"0001 ἀντιταχθήκαμε στὸ λαϊκισμό, στὴ
θεωρητικὴ στρέβλωση καὶ στὴν πολιτικὴ
ἀπροσδιοριστία, ὅσοι ἀγωνισθήκαμε κατὰ
τῆς ἀρχῆς τοῦ ἡγέτη, τοῦ πολιτικοῦ δεσποτισμοῦ καὶ, τῆς ὀργανωτικῆς ἀμορφίας,
ὃιαπιστώσαμε τὴν ἀνάγκη δημιουργίας
μιᾶς νέας πολιτικῆς κίνησης» (Εἰσήγηση Β.
Φίλια, Γ. Μαίστρου, Σ. Μπαμπᾶ, Χ. Παπαθανασίου, B. Τσεκούρα καὶ A. Φιλιππάτου).

“Ὀμως ἡ νέα προσπάθεια ἐπηρεάσθηκε
ἑντονα ἀπὸ τὶς συνθῆκες τῆς εκκίνησης.
Ὁ σύντομος χρόνος ἀρχικῆς λειτουργίας
τοῦ ΠΑΣΟΚ ὃὲν εἶχε ἐπιτρέψει τὴ διαμόρφωση συγκεκριμένων ῖὸεολογικῶν
ἀντιθέσεων. Ἕτοι, ἡ ἀποχώρηση, ποὺ
ὃυσκόλεψε ὅπως ἦταν φυσικὸ πολλούς,
πῆρε ἀρχικὰ τὸν ἀποκλειστικὸ χαρακτήρα μιᾶς ἀντίὸραοης στὸν «ἀρχηγισμό». Καὶ ἀκόμη, ἡ ἀπογοήτευση ἀπὸ τὴν
ἐμπειρία στὸ κίνημα ποὺ συνίδρυσαν εἶχε
ἀνασταλτικὲς συνέπειες γιὰ τὴν περαιτέρω ὃράση τῆς «Σοσιαλιστικῆς Πορείας». Ἠ τάση γιὰ «ἀναχωρητισμὸ» ἀπὸ
τὴν ένεργὸ πολιτική, ποὺ πολλοὶ ὁμιλητὲς
καλλιῦπιζαν μὲ τὴν πρόταση «ἀποφυγής
σχέσεων ἀνταγωνιστικότητος ἀπέναντι
ὅλων τῶν ἀλλων φορέων τῆς ἀριστερᾶς»
ἢ γιὰ μεταβολὴ τῆς κίνησης σὲ «ὁμάὸα
μελετῶν» μὲ τὴν προοπτικὴ νὰ γίνει ἡ
«συνείδηση τῆς ἀριστερα , ἵ ειν-φανε-

Σοσιαλιστικὸς μετασχηματισμὸς καὶ

ἑνότητα

Οἱ εἰσηγητὲς ἀλλὰ καὶ οἱ περισσότεροι
ὁμιλητὲς φαίνεται ὅτι συμφωνοῦσαν

πάνω σε δύο βασικὰ σημείας ᾖ
Ο Βασικὸς σκοπὸς τῆς κίνησης εἰναι
«να συμβάλει στὴ ὃιαμόρφωση τῶν ίὸεολογικῶν, πολιτικῶν καὶ ὀργανωτικῶν
προϋποθέσεων ποὺ εἶναι ἀπαραίτητες
γιὰ τὸν σοσιαλιστικὸ μετασχηματισμὸ τῆς
κοινωνίας», _
Ο Στὶς προϋποθέσεις ποὺ εἰναι ἀπαραίτητες γιὰ τὸ σοοιαλιστικὸ μετασχηματισμὸ ἀνήκει «ἡ προώθηοη τῆς ἑνότητος
τῶν κοινωνικῶν καὶ πολιτικῶν δυνίιεων». Ἡ κίνηση πρέπει «να διαθέσει ολες
τὶς δυνάμεις καὶ νὰ ἀναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σὲ πρώτη φάση γιὰ
τὴν ἑνότητα τῆς ἀριστερᾶς, σὲ μιὰ δεύτερη, γιὰ τὸν ἑνιαῐο φορέα τῆς ἀριστερᾶς».

Ἀντιλήψεις γιὰ τὴν ἑνότητα
Ἀλλὰ ἑνότητα ζητοῦν ὅλοι. Ἔτσι ἡ εἰσηγητικὴ ὁμάὸα τῶν Π. Εὐθυμίου, Π. Σιγαλᾶ καὶ T. Τσουγιοπούλου προχωρησε
σὲ μιὰν ἐκτίμηση τῶν ἤδη ὃιαμορφωμένων ὃιαφορετικῶν ἀντιλήψεων γιὰ τὴν
ἑνότητα;

Ο Ἑνότητα στὴ βάση μέσα ἀπὸ τὶς
ὃιαδικασίες τοῦ λαϊκοῠ κινήματος.

Ο Ἑνότητα σ’ ἑπίπερο κορυφῆς.
Ἷ-Ι πρώτη ἀντίληψη εἰναι κατὰ τὴν εἰσηγητικὴ ὁμὰδα προβληματική, γιατὶ ὁ
λαϊκὸς παράγοντας εἶναι, ἤδη, ἐντεταγμένος σὲ κόμματα, οἱ διαδικασίες βάοης
προϋποθέτουν ἰδιαίτερες καὶ πήμερα
ἀνύπαρ,ιτες συνθῆκες καὶ κάθε προσπαθεια γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ λαϊκοῡ κινήματος ἐναντίον τῶν ὑπαρχόντων φορέων
σχεδὸν εἷναι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ καταδικασμένη. Ἡ ὃεύτερη πάλι καὶ μηχανιστικὴ
ἀντίληψη, στηρίζεται στὴν ἑκτίμηση, ὅτι
ἡ ἑνότητα εἶναι, ἤδη, ὃιαμορφωμένη στὴ
βάση καὶ ὅτι τὸ πρόβλημα μπορεῖ νὰ λυθεί μὲ τὴν ἐπαφὴ καὶ συνεννόηση τῶν κορυφῶν, ὅχι ὡστόσο χωρὶς έπικουρικὲς
ὃιαὸικασίες βάσης, “Ὀμως, ἡ ἀντίληψη
αὐτὴ παραγνωρίζει τὸ γεγονός, ὅτι τὸ αἴτημα τῆς ἑνότητας ὃὲν ἔχει πάρει στὴ
λαϊκὴ βάση συγκεκριμένη πολιτικὴ ἑκφραση καὶ ὅτι ἡ ἴδια ἡ βὰση εἶναι χωρισμένη. Ὁπωσὸήποτε Ὁ λαὸς θὰ πανηγύριζε ἂν πραγματοποιόταν ἡ ἑνότητα α’
ἐπίπεὸο κορυφῆς, ἀλλὰ θὰ εἶχε πέσει
ἄλλη μιὰ φορὰ οὲ παγίδα. Μιὰ τέτοια τεχνητὴ ἑνότητα θὰ ἧταν εὔθραυοτη, ἀφοῦ Δ
δέν θᾲ ὑπῆρχε τὸ ἀναγκαῖο ὑπόβαθρο, ἡ
προάσπιση τοῦ ἰὸεολογικοῡ της περιεχο-
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μένου ἀπὸ μιὰ συνειδητοποιημένη βάση.
Ἠ ἐπιδίωξη της ἑνότητας δὲν εἶναι,
λοιπόν, Eu; ηρημένος στοχος. Αὐτὸ σημαίνει, ἐπίσης, ὅτι δέν πρέπει ν’ ἀγνοοῦνται
οί (ιῐτίες ποὺ οδηγησαν στη διάσπαση τῆς
αριστεραςῑ
«Στὴ βάση τῆς διάσπασης ὑπάρχει ἡ μὴ
εκπλήρωση τοῦ ὥριμου, προδικτατορικὰ
ἢδη, (ιῐτηματος για ἀνανέωση. Ἀνανέωση
ποὺ σημαινεῑ Ριζικὴ καὶ βαθιὰ κριτική των
δόμων καὶ τῶν ἐκτιμήσειι)ν ποὺ ὁδηγησαν
0è αλλεπάλληλα λάθη καὶ ἦττες τὸ κίνημα
τὶς τελευταῖες δεκαετίες. Χάραξη στρατηγικῆς καὶ τακτικῆς στηριγμένης στὴν ανάλυση τῆς ἑλληνικής πραγματικότητας.
. Ζιι)ντάνεμα τῆς
ἰδεολογίαςῑ ὁ μαρξισμός, απὸ απολογητικὸ
ὅργανο να ξαναγίνει τὸ ὄργανο μεταβολῆς
τοῦ κόσμου. Ἀνανέωοη ’λειτουργίαςῑ ριζικὴ ἀλλαγὴ αντίληψης τοῦ ὀργανωτικοῦ
πλαισίου καὶ τῆς λειτουργίας τοῦ κόμματος. κατάργηση τῆς καθοδηγητικής πυραμίδας, ἀναζήτηση νέου τύπου σχέσεων
κόμματος-μαζικὼν χώρων, στηριγμένες
οτὸ σεβασμο τῆς αὐτονομίας τῶν τελευταιων».

συγκεκριμένη ἱστορικὴ (ράση δημοκρατικὴ ἀντιδικτατορικὴ ἑνότητα μπορεί να
εξασφαλίσει τὴ μεγαλυτερη δυνατὴ συσπείρωση τῶν λαῖκῶν δυνάμεων καὶ ἀνταποκρίνεται περισσότερο στὸ περιεχόμενο τῆς ἀνάλυσης τῶν χαρακτηριστικιῖ)ν
τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, που εἶχε προηγηθεῖ. ‘H αντιιμπεριαλιστικὴ συμμαχία
καὶ Ô οοσιαλιστικος μετασχηματισμὸς εἷναι τὰ ἑπόμενα βήματα. Κάθε βῆμα ἀνοίγει τὸν δρόμο για τὸ ἑπομενο,
Στὸ χωρο τῆς συνδιάσκεηιης αἰωροῦντο οἱ συλλήψεις τῶν δυο KK. Στὴ
συζήτηση πάνω στὶς δυο ΔΑΕ ([ιάνηκαν
ακόμη περισσότερο οἱ δυσκολίες γιὰ τὸ
περασμα σε θέσεις που να διακρίνωνται
καθαρὰ ἀπὸ τὶς ἤδη προσψερόμενες στο
χὼρο τῆς ἀριστερᾶς. Ἡ ταυτότητα τῆς κίνησης, τόσο καθαρή ἀπὸ άποψη ὀργάνωτικη ἢ διαδικασιιῖηι, μετὸν ἐλεύθερο διάλογο καί. συχνά, σύγχρονο τρόπο ἀνάλυσης, κινδύνευε νὰ χαθεῖ.

HOAYTIMO
AHOKTHMA

Δυνατότητες

Ἡ ὑλοποίηση των ὅποιων θέσεων
προυποθέτει βέβαια ὀργανωμενη παρουσία. Ἀπὸ αὐτὴ ἑξαρτῶνται οἱ δυνατότητες παρέμβασης στὸν πολιτικὸ χωρο.
Πάνω σ“ αὐτὸ οἱ ἀμφιβολίες ἦταν ἑντοὈ τρίτος δρόμοςε ἡ ΔΑΕ
νες; Τί εἴδους αὐτόνομη ὀργάνωση μπορεῖ νὰ βγεῖ ἀπὸ τὴν κίνηση; Κόμμα, λέἩ πολιτικὴ εἰσήγηση ὑπέδειξε έναν
τρίτο δρόμο πρὸς τὴν ἑνότητα - μιὰ σύν- σχη; Ἔχει λαϊκη ὑποδομὴ ἢ μπορεί να τὴν
άποκτήσεις Ἠ συγκεντρωση τοῦ ΙΙΑΣΟΚ
θεση των προηγουμένωνῑ
στὴ Θεσσαλονίκη (που προηγήθηκε τῆς
«λαϊκὴ ἑνότητα, στὴ βάση συγκεκριμένων
Συνδιάσκεψης)
δὲν
εἶχε
ξεχασθεῐ.
Ἠ
ὀρστόχων, καὶ ἑνότητα τῶν πολιτικῶν σχημάγανιιπική
χαλαρότητα,
ποὺ“διαπιστιῖ)θητων σὲ συγκεκριμένο πλάνο κοινῆς δράκε, elven ἑμπόδιο. Συνδέεται μὲ τήν, ἂς
Uns»
ποῠμε; -ὰςοτικοδιανοησιακὴ σύνθεση τῆς
κίνησης, ὅπως εἶπαν πολλοὶ ὁμιλητές. Τὰ
Καὶ ἀπὸ ἄποψη περιεχομένουι
πολὺ θετικὰ στοιχεῖα τῆς κίνησης, ἡ ἀντι«Ἡ ἑνιαία ἁπάντηση, ἡ πλατφόρμα ποὺ ἡ
αυταρχικότητα, ἡ ἁντιγραφειοκρατικη
κίνησή μας προτείνει γιὰ τὴ ουσπείρωση
ὅλων τῶν λαϊκιῦν δυνάμεων καὶ τὴν ἀποτε- . στάση κλπ. ,δὲν ἀρκοῦν γιὰ τὴν ὑλοποίηση
τῶν θέσεων, ἰδίως ὅταν ὑπερτονίζονται,
λεσματικὴ συμπαραταξη τῶν κομμάτων
δὲν ἀρκοῦν γιὰ τὸν ρόλο τῆς κίνησης,
καὶ δυνάμεων τῆςς Ἀριστερᾱς εἶναι ἡ Δημοκρατικη Ἀντιῖιυ-ῐεριαλιστικὴ Ἐνότητα». ὅπως τὸν ὁραματίζεται ἡ μεγάλη πλειοψηφί α της.
Ἠ κριτικὴ τοῦ γενικοῦ μέρους τῆς πολιτικῆς εἰσήγησης καὶτῶν προτάσεων γιὰ
τὸν τρίτο δρόμο, τὴ ΔΑΕ, ἦταν ἓντονη.
Ἴδίως ὁ τομέας τεχνικῶν τῆς κίνησης τόΟ
ΠΡΩΤΟΣ
ΤΟΜΟΣ
νισε, ὅτι τὸ γενικὸ μέρος εἰναι ἕνα κείμενο μὲ πολλὲς παραλείψεις καὶ ἀσάφειες
- δὲν περιέχει καμιὰ ἀνάλυση τῆς Εὐρώπης, μὲ τὰ προβληματρα ποὺ δημιουργεῖ
ἡ ὕπαρξη τῆς EOK, δὲν ἀναλύει τὶς σχέσεις μεταξὺ καπιταλιστικῆς καὶ μὴ Εὐρώπης, δεν ἀναφέρεται στὸ ἑνεργειακὸ
πρόβλημα, δὲν ἐξετάζει ἱστορικὰ τὸ ἑλληνικὸ αριστερὸ κίνημα, δὲν ἀναλύει παρὰ
μόνο πρόχειρα τὸν ἑλληνικὸ πολιτικὸ
χ(ῖ)ρο καί ἀκόμη λιγότερο τὸν χῶρο τῆς
ἀριστερᾶς καὶ χρησιμοποιεῖ ἀμφισβητουμενες ἑννοιες (ἡ Ἑλλάδα εἶναι «ἀποικία», οῖ ἀραβικὲς χὼρες κάνουν «ἀντιιμπεριαλιστικο ἀγωνα» κλπ,) Παρ’ ὅλα αὑτᾲ, τὸ «πνεῦμα», ἡ «κατεύθυνση» τῆς
ειιοῄγησης έγιναν δεκτά.

Στὴν εἰσήγηση αὐτὴ εἶναι φανερή ἡ
συμπάθεια ἠ έστω κάποια συγγένεια στὴ
διατύπωοη θέσεων μὲ το ΚΚΕ (Ἔα).

Εῑδικά, ὅμως, στὴ θέση τῆς ΔΑΕ προτί : :uv σαν διαζευκτικὲς λύσεις-προοῖςῐικέςῑ
ἦ, ἡ δημοκρατικὴ αντιδικτατορικη έ1ἐοτητα, καὶ
O ἡ λα’ίκὴ ἀντιδικτατορικὴ ἑνότητα.

“H πρωτη ’θεμελιώθηκε ὡς ἑξήςῑ στη
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ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 1975

Ο Σὲ πολυτελὴ πανόδετο
τόμο μὲ πλήρη πίνακα
περιεχομένων,
κυκλοφορησαν τὰ τεύχη 10
ἕως καὶ 22 τῆς B’ περιόδου
(A’ ἑξάμηνο τοῦ 1975) ,
Σελίδες 740 Τιμὴ 300 δρχ. ΤΩΡΑ, ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣέ
O Τὸ καλύτερο δῶρο γιὰ
σᾶς καὶ τοὺς φίλους Gag:

Ο Ἕνας πανόδετος τόμος
τοῦ περιοδικοῦ «ANTI»

Η ΥΠΟΘΙΞΣΗ ΑΝΔΡΕΑΔΗ

Μικρες... «ἀταξίες»
Μεγαλη ἐπιείκεια
τοῦ Κ. Κίτσου

Θα ὑποστοῦν ὁ κ. Στρατῆς Ἁνὸρεάὸης
καῖ οἱ στενώτεροι συνεργατες του τῖς κυρῶσεις πο υ ἐπισύρουν οἷ παραβάσεις τῶν
νομισματικῶν κανόνων καὶ τοῦ ποινικου
κῶὸικος, ὅπως rig περιγράφει ῆ ἔκθεση
τῶν διευθυντῶν τῆς Τραπὲζης τῆς Ἑλλάδος Κηπουρίὸη-Καλοὸούκα,· "H, μήπως,
για μια (ὶκόμα ([ορά, ἡ δύναμη τοῦ χρήματος καῖ τοῦ πλέγιιατος τῶν ἰσχυρῶν 0iκονομικῶν καῖ πολιτικῶν σχέσεων που
δημιουργεῖ, θα ἀποδειχθεῖ ἰσχυρότερη
ἀπὸ τὸ νό,ι.ιο,·
Τὸ ἐρώτημα άπασχολεῖ δικαιολογημὲνα τῆν κοινῆ γνώμη, ἡ ὁποία δεν ἔχει
τίποτε προσωπικα ἐναντίον τοῦ κ. Καθηγητῆ. Τὴν ἑνὸιαφερει ἡ κυβερνητικὴ στάση, ἡ ὁποιά θα ἐπαληθεύσει ἢ θα δια ψε ύσει τῖς ὣς τῶρα ἐπίσημες ὸιακηρύξεις που ἐνσωματώθηκαν ὣς ἕνα βαθμὸ καῖ
στὸ νεο σύνταγμα — για ἐκτίιιηση τῆς
δραστηριότητας τοῦ κεφαλαίου ὄχι σαν
αὐτόνομης λειτουργίας, ἀλλα σε σχέση με
τὸ βαθμό πο ἰν ὑπηρετεῖ τα κοινωνικὰ
συμφέροντα. ’
'H δημιουργιά αὐτοῦ τοῦ συγκροτήματος τραπεζῶν καὶ βιομηχανικῶν, ἀσφαλιστικῶν, ναυτιλιακῶν, ἐμπορικῶν ἐπιχειρήσεων, δὲν θα ἧταν δυνατὴ στα πλαίσια μιᾶς αναπτυγμένης ἀστικῆς οἰκονομίας. Ἡ λογικῆ που ἐμπνέει καῖ ἡ διαδικασιά που ακολουθεῖται για τὴ δημιουργιά τῶν σύγχρονων διεθνικῶν ἐπιχειρήσεων, μὲ τὸ πλῆθος τῶν ἑτερόκλητων
δραστηριοτήτων που καλύπτουν, διαφέρει διαμετρικά. Ἡ δεύτερη αὐτὴ πήγάζει
μέσα ἀπὸ βιομηχανικα ἐξελιγμένες χῶρες,
για να περιγράψει rig ὑποχρεώσεις ἔναντι
τῆς ἑθνικῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς, τῖς
κοινωνικὲς ὑποχρεώσεις ἑνὸς σύγχρονου
ἀστικοῦήκράτους. Ἐνῶ ἡ ἄνδρωση τῶν
_ τραπεζικῶν ἐπιδόσεων τοῦ κ. Ἀνδρεάδη
γ,καὶ τῶν ἐξαρτημένων ἀπὸ rig τράπεζές

ἐπιτρέπουν οἵ σχετικες διατάξεις τῆς Νο,ιιισιιατικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ με ἐπιτόκιο
μικρότερο ἀπο τὸ τρέχον.
Ἡ εὐνοικὴ μεταχείριση ὁὲν θα ῆταν δυνατὴ ἂν ό κ. ’βνδρεάὸης δὲν εἶχε τὸν
ἔλεγχο τοῦ διαθὲσιμου για πιστοὸοτήσεις
χρήματος καὶ ἂν ὸὲν εἶχε, ἐπίσης. τῆ δυνατότητα να ἀποκρύπτει άπὸ τὸν ἔλεγχο
πιστώσεων τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος
την πραγματικὴ κατάσταση τῶν λογαριασμῶν τῶν ἐπιχειρήσεων του. Καὶ τα δύο
αὐτὰ καταχωροῦνται στὴν ἔκθεση Κηπουρίδη-Καλοδούκα σαν δύο ἀπὸ rig
παραβάσεις που ἐπισύρουν κυρώσεις.
Ἀλλα δὲν θα μποροῦσαν καὶ να ἐπιβιώσουν οἱ ἐπιχειρήσεις τοῦ συγκροτήματος ἂν δὲν ἀκολουθοῦσε ὁ ῖδρυτής τους
αὐτὴ τὴ μέθοδο.
Οἱ ὸαπανες για τὴν κατασκευὴ ὅλων
τῶν ἐργοστασίων ἢ ξενοδοχείων τοῦ συγκροτήματος ἧταν πολύ μεγαλύτερες ἀπὸ
τῖς κανονικές. Τὸ ἐπιβεβαιώνουν με τὸν
πιὸ πανηγυρικὸ τρόπο οἱ ἔλεγχοι τῆς
Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, που καταλόγισαν, π.χ., στὸν κ. Ἀνδρεάδη ποσὸν 358
ἑκ. δραχμῶν ἀπὸ τῖς συνολικὲς δαπάνες
κατασκευῆς τοῦ ἐργοστασίου φωσφορικῶν λιπασμάτων στῆ N. Καρβάλη τῆς
Καβάλας, γιατὶ ὁὲν μπόρεσε οὔτε μὲ ψεύτικα τιμολόγια να rig δικαιολογήσει.
Ἀλλὰ τὸ μεγάλο ὕψος τῶν δαπανῶν που
ἔπρεπε να ἀποσβέσει ἡ λειτουργία τῶν
ἐπιχειρήσεων καὶ ή ἐπιδίωξή ὑπάρξεως
κερδῶν, ὑποχρέωνε σὲ περιγραφὴ τῶν
νόμων για τὸ ὕψος τῶν δανειοδοτήσεών
τους καὶ τὸν τόκο αὐτῶν τῶν δανείων.
eH ἑπιὸίωξη, ἑπομένως, τοῦ πολύμορ(pou ἐπιχειρηματία να σωρεύσει ὅσα
περισσότερα μποροῦσε προσωπικα κέρδη, ἧταν αὐτὴ που τοῦ ὑπέδειξε σαν
πρόσφορη μέθοδο τὴ δημιουργία ἐξαρτήμένων ἀπὸ τὶς τράπεζες ἑταιριῶν, ἐπιχειτου ἑταιριῶν, ἔγινε μ ὲ τ ὴ συ γκ α τ ά ρήσεων, δηλαδή, ποὺ χρηματοδοτοῦσε
’ Α- θ ε σ η τῆς ύπανάπτυκτης ἑλληνικῆς οἰκο- ἀπὸ ξένο χρῆμα (rig καταθέσεις), ὑπερνομίας, ποὺ πίστευε ὅτι ἔτσι ὑπηρετεῖται
φόρτωνε μὲ κατασκευαστικὲς δαπάνες
ἡ πρόοδος της.
ύπερτιμολογώντας τὰ μηχανήματα πού
εἰσήγαγε (παράβαση νόμων προστασίας
Γ ι’, αὐτὸν, ἀκριβῶς, τὸ λόγο ὁόθηκε ἡ
ἐθνικοῡ νομίσματος), rig ἀνάγκαζε να μέἄδεια orig τράπεζες τοῦ συγκροτήματος
νουν ὑπανάπτυκτες, νὸι κυκλοφοροῦν μὲ
’ νάπιστοδοτοῦν ἐπιχειρήσεις ποὺ ἵδρυε ὁ
γ’ διοικητής τους, ἀφοῦ κανένας ἄλλος ἐπι- «κινέζικα παπούτσια», διοχετεύοντας σὲ
προσωπικές του ἑταιρίες» ἑνκατεστημένες
χειρηματίας δὲν προσφέρονταν νὰ rig
ι,
στὸ ἐξωτερικό, τὴν ὑπεραξία τῶν περιουσιακῶν τους στοιχείων, ’μὲ τὴ μέθοδο τῆς
4 κατασκευάσει.
Ἀλλὰ οἱ· ἐπιχειρήσεις δὲν θεμελιώθηπωλήσεως φθήνῶν μετοχῶ ν, οὔτε λειτουργοῦσαν μὲ βάσή τὸν ἀν- τήγηση συμφερόντων τῶν μετόχων καὶ
ιταγωνισμὸ ποὺ προβλὲπει-«ἡ οἰκονομία τῶν καταθετῶν). ι
τῆς ἀγορᾶς, καὶ στὸν ὁποῐο,’ θέλουν δὲν
Ἡ
ἑλληνικὴ
οἰκονομία
διαπίστωσε
ὅτι
’ υν, ’πειθαρχοῦν οἱ ἐπιχειρηματίες
ὀἱ
«ἀνέσεις»
ὁρισμένων
κεφαλαιοκρατῶν
ὁὲν διαθέτουν, δικές τους τράπεζες.
για
ἑπενδυτικὲς
ἐπιδόσεις,
δὲν
ὁδήγησαν
ΥἈνδρεάδης δανειοδοτοῡσε rig βιοστά προσδοκώμενα ἀποτελέσματα. Δὲν
’ * · ‘ ῖς ἄλλες ἑταιρίες μὲ
ἔγινε ὑγιὴς βιομηχανικὴ ἀνάπτυξη τῆς
εἶραὲ ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ*

ὅ

<1:

χώρας. Ἄ ντίθετα, τὸ βιομηχανικό της ουναμικὸ ἔμεινε στὸ μεγαλύτερο μέρος του
ατροφικό, ἕτοιμο να καταρρεύσει μὲ τὴν
ἔνταξη τῆς Ἑλλάδας στῆν Κοινὴ Ἀγορά,
ἐνῶ κολοσσιαῑα κεφάλαια ἀπὸ τὴν ἐσωτερικὴ πλουτοπαραγωγικῆ συσσώρευση,
αὐτα που μάζευαν οἱ τράπεζες Ἀνδρεάδη ἀπὸ τη λαϊκὴ ἀποταιιιἐιισι], κατέληγαν στῆν τσέπη τοῦ μεγαλοεφοπλιστοῦ,
οὔτε καν μὲ τὴ μορφὴ κερδῶν, ἀλλα ἀπ’
εὐθείας]
"000v καιρὸ διαρκοῦσεμτὸ φαῦλο καὶ
παρανοικὸ δικτατορικὸ καθεστώς, ὄχι
μόνο δὲν γινόταν αντιληπτὴ ἀπὸ τοὺς αρχιτὲκτονὲς του ῆ ἀνάγκη ἐξυγιάνσεως τῆς
οἰκονομικῆς μηχανῆς, ὥστε να ἐκπληρώι
νονται οἱ κοινωνικὲς ὑποχρεώσεις που τη
βαραίνουν, ἀλλα ἐνθαρρυνόταν ἡ ασυὸοσία τοῦ κεφαλαίου, για να τὸ χρήσιμοποιεῖ ῆ δικτατοριά σαν στήριγμά της. Ἡ
μεταπολίτευση, ὁὲν ῆταν δυνατὸ να συνεχίσει τὴν Ξδια συμπεριφορά. Ἡ ἐπιβίωση
τῶν πολιτικῶν κυβερνήσεων εἶναι συνάρτηση τῆς θελήσεως τῆς πλειοψηφίας τοῦ
ἐκλογικοῠ σώματος. Τὸ ἐκλογικὸ σῶμα
δὲν συντίθεται ἀπό... τραπεζίτες. Ἀλλὰ
ἀπὸ ἁπλοὺς ἐργαζόμενους, μισθωτοὺς ἢ
μικροεπαγγελματίες παραγωγούς. Πῶς
να ἀνταλλάξεις τὴν ψῆφο τους με τῆ συμπάθεια τοῦ κ. Ἀνδρεάδη,· Προτιμᾶς να
χάσεις αὐτὴν καὶ να κερδίσεις ἐκείνους...
Εἶναι ἀναμφιβολο ὅτι ὑπὲρ τοῦ κ. Ἀνδρεάδη κινοῦνται αὐτὴ τὴ στιγμὴ πολλὲς
ἰσχυρὲς προσωπικότητες, καῖ μέσα ἀκόμα
οτὸ κυβερνητικὸ περιβάλλων. Θα πείσουν
τὸν κ. Πρωθυπουργό καὶ τὸν ὑπουργὸ
Συντονισμοῦ να φανοῦν ἐπιεικεῖς ἀπέναντι στὸν παλιό τους φίλο,· Τόσο ἐπιεικεῖς, ὥστε να τοῦ χαρίσουν για μια ἀκόμα y
φορὰ τὶς πολυδάπανες για τὴν οἰκονομία... ἀταξίες του,· ’Ἡ θα φοβηθοῦν ὅτι
παρόμοιες ἐπιείκειες δὲν τῖς σηκώνει πια
ἡ ἐποχῆς Καὶ θα θέσουν τέρμα σὲ μια
σταδιοδρομιά ’ποὺ ὑπῆρξε καρπὸς τῆς
ἐθνικῆς ὑπανάπτυξης καὶ τῆς κεφαλαιοκρατικῆς αὐθαιρεσίας,· Θὰ δοῦμεί...
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Ὁλοκληρώνεται σήμέραῆ ἔρευνα τοῦ κοινωνιολόγοι ΚΩΣΤΑ ΖΟΥPAPI γύρω ἀπὸ τὸ ἀμυντικο πρόβλημα τῆς χώρας. Ξεκινώντας ἀπὸ τὴ
-ὃιαπιστωμενη σύμπτωση στῆν ἓκτίμηση τῶν γεγονότων, π’ροσπαθεῐ νὰ
ἐρευνήσει μερικὲς ὲκδοχὲς μιᾶς δημοκρατικῆς ἓνότητας, ἐφαρμοσμὲνης
στὸν ἰδιόρρυθμο χώρο τῆς ἀμυντικῆς καὶ στρατιωτικῆς πολιτικῆς.

Γ. ΕΘΝΙΚΕΣ- ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕἚῈΚΟΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΛΙ-ΙΛΟΤΙ-ΙΤΕΣ V ‘
Διαπιστωθηκε μέχρι τώρα ὅτι ἡ ὃισυπόστατη φύση καὶ λειτου ργία τῆς τουρκικῆς κοινωνίας (ουνύπαρξηγ καχεκτικοῡ καπιταλισμοῦ καὶ ἰσχυροῦ ἀγροτικοῦ-ἰεροπρακτικοῦ τρόπου παραγωγῆς), τῆς ἐπιτρέπει νὰ συνομολογεί μιὰ συμμετρηἶ σύμπραξη
με τὸν ἰμπεριαλισμό. Ἐπὶ πλέον, ἡ στρατηγικὴ, σπουδαιότητα
ποὺ τῆς ἀναγνωρίζεται, τῆς ἐπιτρέπει μιὰ μεγαλύτερη- ἀκὸμη
à") 1 στῆ ὃιαμύρφωση τῆς ἐθνωτικῆς της συμπεριφορᾶς.
Ἠ ἀντίσταση τῆς Τουρκίας στὴν ἑλκτικὴ ὃύναμη, τοῦ* ἰμπεριαλισμοῡ ἀνιχνεὺεται στὶς ἰδιομορφίες τοῦ κοινωνικοῦ της 09m—
ματισμοῡ. Ἡ ἱκανότητά της γιὰ ἐθνωτικὴ συμπεριφορὰ καὶ, ἡ,
ἐγρήγορση τῆς ἐθνικῆς της κυριαρχίας ὃιαπιστώνονται ὀδυνηρὰ
ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, με αἰχμὴ τὴν κυπριακὴ πανωλεθρία,
Ποιὸς εἰναι ὅμως ὁ βαθμὸς καὶ ἡ ἓνταση τῆς ἐμμονῆς της στὶς
βασικες της ἐ ιὸιωξεις; Πῶς δηλαδὴ ἐπιδρᾶ ἡ μορφὴ καὶ ἡ λειτουργία τῆς τουρκικῆς κοινωνίας στὴν ἀμυντικῆ της στρατηγικη;
Ἐκεῖνο ποὺ χαρακτηρίζει τὸ σημερινὸ ἀνώτατο στάὸιο τοῦ»
καπιταλισμοῠ εἶναι ὅτι α) ἡ παγκοσμιοποίησή του εἶναι ἀνισόμερη, ἀφήνοντας Θύλακες προκαπιταλιστικοὺς καὶ β) ὅτι ἡιάναπτυξιακῆ ἐπιθετικοτητά του παίρνει μσρφὲς καθολικοῦ ὁλοκληΓ
ρωτισμοῡ, δηλαδὴ οἱ διαδικασίες εἰρηνικῆς ἐμπλοκῆς στὸ Elmsριαλιστικὸ πλέγμα ἢ ὒοπλης συμπλοκῆς, ἀποτελοῦν ἁπλοὺς

κρίκους στὴν ἁδιαίρετη ὰλυσίδα τῆς ἰμπεριαλιστικῆς ὁλοκλή- ’
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ρωσης. Ὁ» Λένιν- ἔδευσε τὴ, θεωρητικὴ ὃιατύπωση, τοῦ φαιν
νου λέγοντας ὅτι ὅχι; μόνο* «ὁ πόλεμος καὶ μάλιστα à Eyeing _
στικὸς εἶναι, κατὰ 157w ὀρθὴι θεωρητικὴ ὃιαπίστωστηῑ tort?» ’
ζεβιτς, ἡ1 συνὲχισηγ τῆς ὖμπεριακλιστικῆς πολιτικῆςμὲ, ἄλλ
00m.", ἀλλὰ, ὅτι στῆθι· ἐποχή mg, émépm; καὶ ἡ εἰρήνη drawn
ἐκδηλω οη τῆς ἐπιθετικόπῑηῑτας τοῦ καπιταλυσμοῡνε <<’Ό)τιι ἡὴ εὓριυῖι
ὃὲν μπορεῖ νῶι εἶναι. ἐποχκήι μοις, ἂν οιῖι ἁστικὲςκτυβε
ὃὲν ἀνσιτραπωῡν ἀπὼιτὴνὲπανάσταση, παρὰ ιὰ ῦμκπερι, ““ εὖρήνηι που συνεχίζει τὰν* ῑιμπεριαλιστικὰ πό ‘ ’
φιλειρηνιστὲς οὔτε οἱ «loom/Mam; cpuÀsugm], _
καταλάβὀυν·)>ἲί. Ἡ πολύ μορφηΙ καὶ καθολικ
ἐπιθετικόπτηῃῐα τοῦ ἰμιτιεριαλισμιοῠ ἐμφαγίζέιι with Î
àmwaﬁagècp’ÔGOMÀEu‘UOMQMSE ac‘wôwômdafiœ εῦριιη “”
κης., · , . I ‘:.'

Στὴν περίπτωση, mam πρόκειται yum» ’
ὑπαγωγῆς μιᾶς κοινωνίας, σὲκαπιταλωιιι
γῆς) ὅπου ñ; κύρια, ἀντύθεαη ἀφοριᾱι τὴ
ὲσωτερικὼι τῆς καπιταλιστυκὼι
Ἀιντίθετα, ὁ. ὓμπεριαλιισμὸςςσημείῐω
ἀποτυχίας ἐκεῖ» ὅπου» ἑπικρόκπημε new
γωγῆς-, ὅπου δηλαδὴ, mit?» κρίνῳ,

ΑΜΥΝΑ
καπιταλιστικὲς κοινωνίες ἔδειξαν μια παράδοξη καὶ ἐκπληκτικὴ
ἱκανότητα ἀντίστασης στὴ δυναμικὴ διείσδυση καὶ ὴ σύγκρουση
τέλειωσε πάντοτε μὲ στρατηγικὴ ἀντεπίθεση αὐτῶν τῶν κοινωνιων.
’Ὀλη ἡ περιπέτεια τῆς κλασικῆς ἀποικιακῆς περιόδου καὶ ὴ
ἀποαποικιοποίηση, τὸ ἀνατολικὸ ζήτημα, τὸ καθεστὼς τῶν
στρατιωτικῶν καὶ ἐμπορικῶν διομολογήσεων, μὲ ἀποκορύφωμα
τὸ Βιετνάμ, δδηγοῦν στὶς ἴδιες διαπιστώσεις.

α. ”Οταν ὁ καπιταλισμὸς ἐπιλέγει στὴ θέση τῆς «εἰρηνικῆς» διείσδυσης, τὴ μετωπικὴ σύγκρουση, οἱ προκαπιταλιστικὲς κοινωνίες ἐμφανίζουν ἀστείρευτες ἱκανότητες άμυνας.
β. Ἡ σύγκρουση γίνεται τότε μακρόχρονη καὶ σὲ τέτοιες
συνθῆκες παρατεταμένου ἱδιόρρυθμου πολέμου (ὴ καὶ «κανρινικοῦ» πολέμου), ἐξαντλήθηκε πάντοτε πρῶτος Ô ἰμπερια ισμος.
γ. ‘H στρατηγικὴ ἀντεπίθεση τῶν προκαπιταλιστικῶν κοινωνιῶν ἐκδηλώνεται πάντοτε μὲ τὴν ἀποκατάσταση ἢ καὶ
πρωτοδημιουργία τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας.
δ. Κινητήρια δύναμη τῆς στρατηγικῆς ἀντεπίθεσης εἶναι
μια ἰδιότυπη Ε.Α.Δ.Ε ποὺ ἀναλύεται σὰν Ἐθνική, Ἀντιιμπεριαλιστικὴ ὴ Ἀντιαποικιακὴ Δομικὴ Ἑνότητα τῆς προκαπιταλιστικῆς κοινωνίας.
Στὴ δομικὴ ἑνότητα πρέπει να δοῦ με ὅλα ἐκεῖνα τὰ μὴ ἀναπτυξιακά, ἰδεολογικά, ἱεροπρακτικα στοιχεῖα παραγωγῆς, ποὺ
ὸίνουν στὴ μὴ καπιταλιστικὴ κοινωνία τὰ χαρακτηριστικὰ μιᾶς
κοινωνίας συνοχῆς.
Ἀντίθετα, ὁ ἰμπεριαλιστικὸς ἀντίπαλος στηρίζεται σ’ ἕνα κοινωνικὸ σχηματισμὸ σύγκρουσης κι ἒτσι ἡ τεχνολογική του ὑπεροχὴ δέν ὑποβαθρώνεται σὲ ἰδεολογικὴ ὁμοψυχία, ἀπαραίτητη
στὴ μακρόχρονη προσπάθειά δυναμικῆς τυπικῆς ὑπαγωγῆς.
Ἡ Τουρκία ἀνήκει μὲ κλασικὴ καθαρότητα 0’ αὐτὴν τὴν
ὀμάδα κοινωνιῶν. Εἶναι ἀλλωστε βεβαιωμένη ἀπὸ ὅλη τὴν
πρόσφατη λειτουργία της σαν ἐθνικὸ κράτος ὴ εὐκαμψία της
στὴν ἀναζήτηση ἰσορροπιῶνῑ συνεργασία με τὰ Σοβιέτ, τα
πρῶτα χρόνια, εὐμενὴς οῦδετερότητα πρὸς ὅλους τοὺς ἐμπολέ, μους ἰμπεριαλισμοὺς στὸ B’ παγκόσμιο πόλεμο, ἐθνωτικῆς ὑφῆς
, σύμπραξη μὲ τὸ NATO, ἐπιθετικὴ εῦλυγισία στὴν κυπριακὴ ἐκστρατεια. ,4
· Ἀναλύθηκαν στὸ πρῶτο μέρος τῆς ἐρευνας (προηγούμενο
τεῦχος) οἰ κοινωνιολογικὲς ἐκεῖνες αἰτίες ποὺ κάνουν τὴν τουρκικὴ «στρατοκρατία» θεσμὸ ἀντιφατικό, ὅπου τα προοδευτικὰ
· στοιχεῖα εἶναι ὑπέρτερα τῶν ’ἀντιδραστικῶν, ἀφοῦ τὸ κύριο αἰτούμενο τοῦ τουρκικοῦ ἔθνους εἶναι ὴ ἀποφυγὴ τοῦ διαμελιῐ ισμοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ ἐξακολουθητικὴ ἀπειλὴ ἀπὸ τὴ σύσταση τοῦ
ἐθνικοῦ τουρκικοῦ κράτους (μετα τὸ μικρασιατικὸ πόλεμο), μέX9L (www‘ ’ Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ συναινετικός, ἱεροπρακτικὸς (ἤθη προ, καπιταλιστικά, ἀντιμετώπιση τῆς ἐξωτερικῆς ἐπιβουλῆς μὲ τὴ
μορφὴ τοῦ «τζιχαντ» -τοῦ ἱεροῦ πολέμου-) χαρακτῆρας τῆς
’-»’[τουρκικῆς κοινωνίας βρίσκει τὴν ἰδεολογική του ὁλοκλήρωση
'Î‘ στὸ αἴτημα τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας-ἀκεραιότητας. Για τὴν προ~ ζζάσπισή της, ἡ Τουρκία ἀπὸ τὴν ἴδια της τὴν κοινωνικὴ φύση
ἐἶναι ἀντικειμενικὰ σὲ θέση νὰ ἐμφανίσει ὅλα τὰ ἐκπληκτικὰ
~ . φαινόμενα παρατεταμένης ἀντοχῆς καὶ ἀντεπίθεσης ποὺ ἐμφανίζουν στὸν εἰκοστὸ αἰώνα οἱ προκαπιταλιστικὲς κοινωνίες. Ἡ
ι ἐπιθετικο-ἀμυντική της κατάλληλότητα εἰναι ἀντίστοιχη μὲ
,ἰ ‘_ ἐκείνη ποὺ ἐμφάνισαν οἱ Ἰνδοί, οἱ Κενυάτες, οἱ Ἀλγερίνοι, οἱ ,

· Βιετναμέζοι κ.ὄι. στὶς πολύμορφες συνθῆκες συμπλοκῆς τῶν
κοινωνιῶν τους μὲ τὸν καπιταλισμό.
Μὲ βάση λοιπὸν τὴν προκαπιταλιστικὴ ἐθνικὴ ἰδιοσυστασία
τῆς Τουρκίας καὶ τὴν κυρίαρχη διαταξικὴ ἰδεολογία τῆς ἐθνωtwig συμπεριφορᾶς -της, πρέπει νὰ ἐξετασθοῦν;
, χ α. Πῶς ἀντιμετωπίζεται ἀπὸ τὴν τουρκικὴ ἂποψη τὸ φαι;ςζἱ νόμενο Ἑλλάδα καὶ
. β. Ποιὰ στοιχεῖα διαμορφώνουν τὴν ἐπιθετικο-ἀμυντικὴ
κατάλληλότητα τῆς Ἑλλάδας. ’
ἴ 1. Φαίνεται ἴσως παράδοξο, ἀλλὰ εἶναι βέβαιο ὅτι ἡ τουρù’ συλλογικὴ συνείδηση θεωρεῖ ἱσοδύναμες τὴ ρωσικὴ καὶ τὴν
“gym?! ἀπειλή. Ἡ ποιοτικὴένταση τῆς ἐλληνικῆς ἀπειλῆς,

πρέπει να ἀναζητηθεῖ στὴν ἀργόσυρτη διάρκεια τῶν δύο ἐθνῶν
μεσα στὴν κοινότητα τῶν γεωπολιτικῶν τους πεπρωμενιι)ν.
Οἱ Τοῦρκοι φοβοῦνται ὅτι οἱ Ἕλληνες μπορεῖ να αὐτόθεωροῦνται ἀκόμα «βασιλικὸ γένος», ὅτι τὸ ρίζωμα τοῦ μικρασιατικοῦ ἐλληνισμοῠ καὶ τῶν Κωνσταντινουπολιτῶν στὸν ἐλλαδικὸ χῶρο δεν εἶναι ὁριστικό. Καταλαβαίνουν πολὺ καλά ὅτι
μισοῦ αἰώνα προσωρινότητα δέν ἀντισταθμίζει χιλιόχρονες αἰσθήσεις. Καὶ φοβοῦνται ὅτι Ô καπιταλιστικὸς δυναμισμὸς τῆς
Ἑλλάδας ἀρκεῖ για μια αἰφνίδια, βραχύχρονη καὶ περιορισμένη
ἀνατροπὴ τῆς γεωπολιτικῆς ἰσορροπίας στὸ εὐρωπαϊκό τους
τμημα.
a2. Κατὰ ἕνα παράδοξο τρόπο για μᾶς τοὺς Ἕλληνες, ἡ συνθήκη τῆς Λωζαννης τὸ 1923 καὶ ὴ προσάρτηση τῶν Δωδεκανήσων ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τὸ 1948 θεωροῦνται καταστάσεις ποὺ
παρεμπόδισαν τὴν όλοκλήρωση ἐνὸς δμοιογενοῦς ἐθνικοῦ χώρου τῆς νέας Τουρκίας καὶ ἐκτιμοῦνται σαν συγκεκριμένοι
ἀκρωτηριασμοὶ τῆς ἐθνικῆς ἀκεραιότητας-κυριαρχίας.
Αὐτὸ εἰναι δλοφάνερο στὶς ἐκδηλώσεις τοῦ ἀντιφατικοῦ
ἐθνωτικο-καπιταλιστικοῦ συνασπισμοῦ ἐξουσίαςῑ οἱ πρόσφατες
δηλώσεις τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ γενικοῦ ἐπιτελείου προσδιορίζοντας
τὶς τουρκικὲς διεκδικήσεις (μέγιοτο ὴ Θεσσαλονίκηῌ), ἐλάχιστο
ὁ σεβασμὸς τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων τῆς Τουρκίας οτὴν Κύπρο καὶ ὴ ἀναγνώριση συνδιαχείριοης στὴν αἰγαιϊκὴ ὑφάλοκρηπίδα), ὅπως καὶ οἱ παρόμοιες δηλώσεις τοῦ Ντεμιρὲλ καὶ
, τοῦ Ἐτζεβὶτ στὶς συνεντεύξεις τους στὸν «Monde» (Φθινόπωρο
’74 καί ”Ανοιξη τοῦ ’75).
Εἶναι ὅμως ἐξ ἴσου φανερὸ καὶ στὶς δηλώσεις τῆς μελλοντικῆς
σοσιαλιστικῆς Τουρκίας; στὶς πρόσφατες συνεντεύξεις ποὺ
ἐδωσαν στὴν «Αῦγὴ» ὑπεύθυνοι τοῦ ἐργατικοῦ κόμματος, καταλόγισαν βέβαια τὴν κρίση στὸν ἰμπεριαλισμὸ καὶ στὴν ἐσωτερικὴ ἀντίδραση τῶν δύο χωρῶν, τόνισαν ὅμως διακριτικὰ ἀλλα
ἀποφασιστικά, ὅτι ὅλα τα προβλήματα,ὅπως τὸ κυπριακὸ καὶ ἡ
ὑφαλοκρηπίδα (ἄρα ῦπάρχουν σαν προβλήματα καὶ για τὴν
τουρκικὴ ἀριστερά), θα πρέπει να λυθοῦν μέσα σε μια σοσιαλιστικὴ εἰρηνικὴ προοπτική.
Τὸ συμπέρασμα ποὺ βγαίνει εἶναι ἀναγκαῖο καὶ τραγικό; ἀπὸ
τὴν τουρκικὴ ὀπτικὴ ῆ ἐλληνοτουρκικὴ σύγκρουση εἶναι μοιραία γιατὶ θίγονται ζωτικα συμφέροντα τοῦ τουρκικοῦ ἐθνους
(ὴ ἀσφυξία ποὺ ἐπιβάλλει ô ὁλοκληρωτικὸς ἐλληνικὸς ἐλεγχος
τοῦ Αἰγαίου καὶ τῶν θησαυρῶν του).
α3. Στὴν ἐπιδίωξη αὐτῆς τῆς θαλάσσιας ἀνάσας ὴ Τουρκία
ἔβαλε καὶ βάζει ὅλη τὴν ἐπιμονή, τὴ διάρκεια και συνοχή,
ποὺ τῆς ἐπιτρέπουν οἱ συναινετικὲς δομὲς τῆς προκαπιταλιστικῆς, ἱεροπρακτικῆς ὁμοψυχίας της.
Ἱ-Ι ἀποσταθεροποίηση τοῦ ἐλληνικοῡ ἐθνικοῦ χώρου, ἄρα ὴ
ἀντίστοιχη ἐθνικὴ τουρκικὴ ὁλοκλήρωση, ἀρχισε τὴν ἐπαύριο
τῆς τουρκικῆς σύμπραξης μὲ τὸ NATO, ποῦ σήμαινε ταυτόχρονο στρατηγικὸ ἀφοπλισμὸ τῆς Ἑλλάδας, καὶ συνεχίστηκε μὲ
τὸ πογκρὸμ τῆςΠόλης τὸ 1955, τὴν ἐπικύρωση τῆς τουρκικῆς
παρεμβολῆς στὴν Κύπρο μὲ τὶς συνθῆκες τῆς Ζυρίχης καὶ τηε de
facto διχοτόμηση τῆς Κύπρου. cH ἀποσταθεροποίηση τείνει μάλιστα να γίνει ἔναρξη διαμελισμοῦ μέσα ἀπὸ τὶς διαδικασίες τοῦ
συνυποσχετικοῦ, ποὺ παραχώρησε δ έλληνικὸς ἀστικὸς συνασπισμὸς ἐξουσίας στὸ θέμα τῆς ὑφαλοκρηπίδαςῑ ἀν υἱοθετηθεῐ
ἡ τουρκικὴ ἅποψη, ὅλη ὴ ἀνατολικὴ νησιωτικὴ Ἑλλάδα θα βρέχεται ἀπὸ ἐλληνικὴ αἰγιαλίτιδα ζώνη γύρω ἀπὸ τα νησιά, ἀλλα ὴ
ζώνη καὶ ἀ νησιὰ θα «κάθονται» πάνω σε μιὰ ὑφαλοκρηπίδα
ποὺ θα συνεχίζει τὴν τουρκικὴ ἀκτή.
Ἡ ὁλοφάνερη ὑπεροχὴ τῆς Τουρκίας πηγάζει ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ
Ἀντιαποικιακὴ-ἀντιμπεριαλιστικὴ Δομικὴ Ἑνότητά, ποὺ ἐκκρίνει «φυσικὰ» ὁ διφυὴς κοινωνικὸς της σχηματισμός. eH ἐθνικολαϊκὴ συναίνεση, ποὺ ἐνυπάρχει σ’ αὐτὴν τὴν Ε.Α.-Δ.Ε., στηρίξει ὸν ἰδιότυπο παρατεταμένο ἐθνικὸ πόλεμο ποὺ ἡ Τουρκία
ἐπιβάἕὶπῆᾟροπλισμένη ἀπὸ τὴν εἰκοσιπεντάχρονη ἰμπεριαλιστικὴ ἀπορρόφηση Ἑλλάδα,
Σ’ αὐτὴν τὴν κατάσταση ποια εἶναιτὰ στοιχεῖα τῆς δομῆς της,
ποὺ ἀντιπαραθέτει ἡ Ἑλλάδα, πῶς δηλαδὴ ἐμφανίζεται ἡ ἐπιθε,τικο-ἀμυντική της καταλληλότητα;
β. Διαπιστώθηκε στὸ πρῶτο μέρος τῆς ἐρευνας, ὅτι ἡ ἰμπεριαλιστικὴ ἀπορρόφηση ὁδήγησε τὴν Ἐλλάδα σὲ μια ὁλοκλήρω13

AMYNA τικὴ νατοῖκὴ ἐνσωμάτωση τοῦ ἀμυντικοῡ της συστήματος. cH
ἐνσωμάτωση διαμόρφωσε συνθῆκες στρατηγικοῦ ἀφοπλισμου,
που συνέτειναν στὴν εθνικὴ ἀποσταθεροποίηση (κυπριακὸς
ἀκρωτηριασμος), δηλαδὴ στὴνπρώτη φάση επερχὸμενου διαμελισμοῦ. _

Ἡ ἓλληνικὴ κατολίσθηση αὐτα τα εἰκοσιπέντε χρόνια ἀντιστοιχεῖ με τὶς ἀντίστροφες τουρκικὲς έπιτυχίες.
Ἡ ἐξήγηση πρέπει να ἀναζητηθεῖ στὸ διάφορο βαθμὸ ὑπαγωγῆς τῶν δύο κοινωνιῶν στὸ ἳμπεριαλιστικὸ κύκλωμα καὶ τὴν
ἀντίστοιχη ένταξή τους στὸ NATO: εὐλύγιστη συμπραξη καὶ
σύμμετρη ἀλληλεξάρτηση για τὴν ἐθνωτικὴ Τουρκία, ἀνελαστικὴ ὑπαγωγὴ καὶ ἀσύμμετρη ἀλληλεξάρτηση για τὴ μικροκαπιταλιστικὴ Ἑλλάδα.
Ἐδῶ ἀκριβῶς βρίσκεται ἡ ἐγγενής, δομικὴ ἀδυναμία τῆς Ἑλλάδας ἀπέναντι στὴν Τουρκία; ἐμφανίζει ὅλα τα μειονεκτήματα
τῆς καπιταλιστικῆς κοινωνίας πολλαπλασιασμένα ἀπὸ τὴν έλλειψη γεωπολιτικοῠ μεγέθους καὶ ἀναπτυξιακῆς αὐτονομίας.
Στὴν ἀντιπαράθεση μὲ τὴν Τουρκία, στὸν εἰκοστὸ αἰῶνα,
ἀκομη καὶ στὴ μοναδικὴ φάση τῆς εὐρωστίας της ἀνάμεσα στὸ
1910-1922, ἡ ἑλληνικὴ ἀστικὴ ἐξουσία, γεννημένη ἐξωστρεφὴς
καὶ ἐξω-ἑλλαδική, δὲν μπόρεσε να λειτουργῆσει ἐθνωτικά, παρὰ
τὴν τότε εὐνοϊκὴ συνθήκη τῆς ἐθνικῆς ὁλοκλήρωσης καὶ τὴν
ὸμοψυχία τῆς Μεγάλης Ἰδέας. Ἀνίκανη ὀργανώτρια ἐνὸς ἐθνικοῦ χώρου για τὸν ἑλληνισμό, ἡ ἀστικὴ τάξη λειτούργησε σὲ
βάρος του καὶ σὲ βάρος τῆς Τουρκίας, σαν λοῡμπεν ἰμπεριαλισμὸς στὴν ὑπηρεσία τοῦ ἀγγλικοῦ,
Ἡ κατάσταση ἐπιδεινῶθηκε μὲ τὴν ἐθνικὴ ἀντίσταση καὶ τὸν
ἐμφύλιο. Ἡ παλινόρθωση τῆς ἀστικῆς τάξης έγινε με ένοπλη
παρέμβαση τοῦ ἰμπεριαλισμοῡ, καὶ για τὴν ὁριστική της ἑδραίωση χρειάστηκε ἡ πρόκληση τοῦ ἐμφυλίου πολέμου. Ἱ-Ι ἐμφυλιοπρόβλητη ἀστικὴ τάξη καὶ ô ἐμφυλιογενὴς στρατός της δὲν
μποροῦσαν παρα να παραδοθοῦν χωρὶς ὅρους, για τὴν ἐπιβίωσή
τους, στὴν προστασία τοῦ ἰμπεριαλισμοῡ.
Ἠ μεταπολεμικὴ Ἐλλάδα μεταβλήθηκε σὲ γενικὴ ἐπιτηρούμενη ζώνη, ὅπου ἡ μαζικὴ μετανάστευση τῶν παραγωγικῶν ἡλικιῶν καὶ ἡ κερδοσκοπικὴ ἀντιπαραγωγικὴ καπιταλιστικὴ ἀνάπτυξη ἀποδυνάμωσαν τὸν ἐλληνισμό.
Ἡ κόσμια δεξιὰ τὸ διαπίστωσε πέρυσι μέσα ἀπὸ τὶς σπασμῶδικὲς προσπάθειες τῶν ἀρχηγῶν της σὲ ἐπίπεδο ἡρωικοῦ γιουρουσιοῦ, για να σωθεῖ ἡ Κύπρος ὁ ἐθνικοφανὴς Καραμανλῆς
προσπάθησε να παραστήσει τὸν Βενιζέλο τὸ Μικρό, μὲ τὸν μίνι-Κουντουριώτη του3. Οἱ ἀμείλικτες κοινωνικοπολιτικὲς
ἀδράνειες τὸν ἐπανέφεραν ὠμά στὴ θέση ἑνὸς Τσολάκογλου μὲ
τύψεις...
Ἡ αστικὴ τάξη σαν συναγείρουσα ἡγεμονικὴ δύναμη τοῦ ἑλληνικοῡ χώρου έχει καταρρεύσει. Τὸ πρόβλημα εἶναι νὰ μὴ συμπαρασύρει στὴν κατάρρευση τὸν ἑλληνισμό4...

εΘΝιΚΗ ΠΑΛΙΝΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ
AMYNTIKH KATAAAHAOTHTA

ΕΠ-ΙΘΕΤΙΚΟ -

Ἀπὸ τὴ μεταπολίτευση τοῦ ’74, ὸ ἀστικὸς συνασπισμὸς ἐξουσίας προσπαθεῖ να ἀντιμετωπίσει τὴ στρατηγικὴ κατάρρευση
μέσα σ’ ένα πλέγμα καταλυτικῶν ἀντιφάσεωνῑ ἔξω ἀπὸ τὸ
NATO ἀλλα μέσα στὸ NATO για τὴν κάλυψη τῆς ἐνσωματωμένης πληροφορίας, δηλαδὴ μὲ τοὺς Τουρκους διαρκῶς ἐνήμερους, καμια προσπάθεια για συνομολογηση ἀλλοῦ καὶ ἄλλης
ἀμυντικῆς συμμαχίας. Ταυτόχρονα δὲν μπορεῐ να κάνει καμια
προσπάθεια ὥστε ῆ ταξικὴ δομὴ σύγκρουσης τῆς καπιταλιστικῆς Ἑλλάδας να ξεπεράσει τὸν ἀποσυνθετικὸ·της χαρακτήρα,“
γιά να ἀντιμετωπίσει τὴν τουρκικὴ κοινοτικὴ συνοχή.
"Oqo για τὴν αμυντικὴ ἀνασυγκρότηση, ἐκφράζει αὐτὴν τὴ
στιγμὴ ὅλη τὴν τραγικὴ ἀσυναρτησία τοῦ ὲλληνικοῦ λοῦμπενκαπιταλισμοῡῑ
l. Οἱ στρατιωτικὲς δαπάνες μηδενίζουν τὴν ἀναπτυξιακὴ
προσπάθεια καὶ εντείνουν ἀντίστοιχα - ἐφ’ ὅσον διατηρεῐται
ἀναλλοίωτη ὴ ταξικὴ δομὴ - τὸν ταξικὸ χαρακτήρα σύγκρουσης
τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Δηλαδὴ ὅ,τι κερδίζουμε ἀπὸ τὴ μια
(στρατιωτικὴ ἐνδυνάμωση), τὸ χάνουμε ἀπ’ τὴν ἄλλη (κοινωνικὴ ἀποδυνάμωση).
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2. ‘H ενίσχυση τῆς αμυνας γίνεται μέσα στα ἀτελέσφορα
ὅρια- ἀδιέξοδα τῆς καπιταλιστικῆς λογικῆς; ’
α. Ὁ στρατὸς ἀντιμετωπίζεται σαν απλὴ τεχνοδομή, μὲ ἄξονα
τὴ βελτίωση τοῦ συνδυασμοῦ επιχειρησιακῆς ἱκανοτητας καὶ
ὸπλικῶν συστημάτων.
β. Εἰσάγεται μαζικὴ τεχνολογία, που μεγαλωνει τὴν ὑπερχρέωση-ἐξάρτηοή μας ἀπὸ τὸ ίμπεριαλιστικὸ κύκλωμα, χωρὶς
να λυνει τὸ ἀμυντικὸ πρόβλημα.
M‘s τὴν οἰκονομική της ἰσχνότητα, ἡ λοῠμπεν ἑλληνικὴ ἀστικὴ
τάξη δὲν μπορεῖ παρα να ὁπλίσει μια καχεκτικὴ μαχητικὴ μὴχανὴ πού, ἀφοῡ χάσει τὴν πρώτη ἢ δευτερη μάχη, θα ἔχει ἀφήσει
ἀοπλη τὴν ἐνδοχιί)ρα.
γ. Ἐπιμηκύνεται ἡ στρατιωτικὴ θητεία με τα γνωστα ἀποτελέσματαῑ διασαλευεται ἡ παραγωγὴ ποιοτικα καί ποσοτικα μὲ
παράλληλη φθίνουσα ἀπόδοση τῶν κληρωτῶν καὶ αὔξηοη τοῦ
στρατιωτικοῦ κόστους.
3. EH ἐμφυλιοχουντικὴ ίδεολογία παραμένει σαν μηχανισμὸς _'
συνοχῆς τῆς στρατιωτικῆς μηχανῆς, διαμορφιῖΝοντας μια ἀμοι- V
βαία δυσπιστία κληρωτῶν καὶ ἀξιωματικῶνῑ "0,11 κερδίζουμε ,ζ
σὲ ἐπιχειρησιακὴ συγκροτηση τὸ χάνουμε σὲ ῖδεολογικὴ ἀποδι- ᾗ
άρθρωση. ’
4. ’Ὀλη ἡ ἀμυντικὴ προσπάθεια μαστίζεται ἀπὸ τὴν ἀστικὴ
λαοφοβία, μὲ τὴ μορφὴ τῆς μυστικσπάθειας καὶ τῶν κηρυγμά- ;
των ὲφησυχασμοῦ; ‘O ἀστικὸς συνασπισμὸς τρέμει τὴ λαϊκὴ
ἐγρήγορση καὶ ἀδρανοποιεῖ τὴν ἐθνικὴ ἑτοιμότηταῑ “Ὀ,τι κερδί- .
ζουμε ἀπὸ τὴ λαϊκὴ προσπάθεια (συμπίεση τοῦ ἐπιπέδου ζωῆς, ι
ἀποδοχὴ τῆς ἀμυντικῆς ἀφαίμαξης), τὸ χάνουμε μὲ τὸν ῆθικὸ ,_
ἀφοπλισμὸ καὶ τὴν πλαδαρότητα τῆς ἐθνικῆς κοινότητας. _
«‘H ἀστικὴ τάξη μιᾶς χώρας πιὸ πολιτισμένης ἀπὸ τὴ δική 'Ï
μας... κατάλαβε ὅτιὴ χώρα χανόταν κι ὅτι για να σωθεῐ... ἔπρεπε
ὴ ἐξουσία να περάσει στὸ λαό... Ἡ ἀστική της κυβέρνηση ”
παραιτήθηκε... καὶ παρέδυ)οε τὴν ἐξουσία στὸν ἐργαζόμενο _
M16»? ’,
’ “H Ἑλλάδα τοῦ ’76 δὲν θυμίζει βέβαια τὴν Οὐγγαρία τοῦ 5
1919, ποὺγ σχολιάζει ὸ Λένιν, παρα σαν μια γενικὴ ἀτμὸσφαιρα, ι
ὅπου ὁ ἑλληνικὸς κοινωνικὸς σχηματισμὸς διαμορφωνει ἀντί- ζ’
στοιχες τάσεις; ἡ ὀλέθρια για τὸν ἑλληνισμὸ συνύπαρξη τῆς κοιῃ ῥ
νωνικῆς ἀποσύνθεσης καὶ πολιτικῆς κυριαρχίας τῆς ἀστικῆς τά· ‘
ξης ἀπέναντι στὴν τουρκικὴ ἐθνωτικὴ συνοχή, μπορεῖ να ξεπε- η,
ραστεῑ στὸ λανθάνον ἐπίπεδο τῆς ἀμυντικῆς πολιτικῆς. "Πρέπει ὅμως ἡ μομφὴ τοῦ Λένιν πρὸς τοὺς «σοσιαλιστὲς φι-ῂ]
λειρηνιστὲς>>6 να γίνει ἀντιληπτὴ ἀπὸ τὴν πλατια ἑλληνικὴ ἀρι- ι
στερά, για να ἐγκαταλείψει τὶς «ὲθνικο-ἀστικὲς- ψευὸαισθήσε,ις-’
για εἰρηνικὴ συνύπαρξη καὶ ἰσότητα τῶν ἐθνῶν στὸν καπιταλιή μ
σμό... καὶ να παλαίψει ἐνάντια στὶς φιλειρηνιστικὲς παρεκκλίπ..
σεις>>7. Ἠ ἑλληνικὴ ἀριστερά, πέρα ἀπὸ τὴν ἐπιφαινομένη πολιὲ
τική της πολυδιάσπαση, ἀποτελεῖ σήμερα τὴν ὥριμη κοιν _
ολογικὴ ἀπάντηση, ποὺ γεννᾶ ὁ ἑλληνικὸς κοινωνικὸς σχηματι
σμὸς για τὴν ἐθνική του παλινόρθωση. ,

Τα στοιχεῖα τῆς ἑλληνοτουρκικῆς κρίσης, ποὺ διαμορφ
τὲν ἀναγκαιότητα μιᾶς ἀριστερῆς λύσης, συνοψίζοντ
ε ης;
1. Ὑπάρχει σύμπτωση δύο ἐθνικῶν ὁλοκληρώσεωᾞι
ἴδιο γεωπολογικὸ χῶροῑ ἡ ἑλληνικὴ ὁλοκλή
ἀκεραιότητα εἶναι ὅμως δεδομένη (Αἰγαῐο καὶ Κύπρο ἕν’
ἓτουρκικὴ εἶναι δυνητικὴ (Δυτικὴ Θράκηζὺφαλοκρ ίιὸ““
2. Ἡ κατάσταση αὐτὴ σημαίνει ὅτι ταυτόχρον·
μέρη ἓχουν δίκιο κι ὅτι σὲ συνθῆκες καπιτάλι
μάλιστα παρέμβαση τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ στῆ.
κατάσταση εἶναι σήμερα ἐμπόλεμη. . 7 ï.
3. Ἡ Τουρκία ἐμφανίζει μια δομικὴω go
κρουση αὐτή, ποὺ ὀφείλεται στὸ ὅτιὴἶπ
.ὲθνωτικὴ διάρθρωση τῆς κοινωνίας της ἐκκ
συνοχῆς καὶ ὁμοψυχίσῖς, Τὸ ἀναγκαῖοσ μᾶτέρα
περίπου ἁπλόε ἡπροκαπιταλιστικήἴ t’
τῆς Τουρκίας πρέπει να αντιμζετωπιό ι ··
καπιταλιστικὴ Ἑλλάδα μὲ ἕνα μετα-καπιῖ
σύστημαὲ ποὺ θα τείνει να ξεπεράσει
του τὴν ταξικὴ σύγκρουση καὶ τὴν ,ἀότῖι

ύπρος). ’ _ ’ · r ’-

AMYNA__
ψη, ποὺ ἀῳοπλίζουν τὸν έλληνισμό.
Στὸν παρατεταμένο έθνικὸ πόλεμο, ποτι ἐπιτρέπει ἡ συναινετικὴοομὴ τῆς έθνωτικῆς Τουρκίας, ἡ μόνη ἀπάντηση εἶναι
μιά ῖὸιότυπη λαϊκὴ πανστρατιά, κλιμακωμένη μέσα στὸ
χρόνο καὶ μὲ ὀργανιι)τικὸ σχῆμα που (-)α ὃιευκολύνει τὴ συνύπάρξη τῆς παραγ(ι)γικῆς καὶ τῆς ἀμυντικῆς προσπάθειας.
Ἡ ἀμυντικὴ αὐτὴ ὃιάταξη έφαρμόζεται σὲ πολλές χώρες μὲ
οιαφορετικοὺς κοινωνικούς μηχανισμους (π.χ. Ἐλβετία.
Γαλλία, Γιουγκοσλαβία, Κούβα) καὶ, στηρίζεται σέ μιά περιορισμένη χρονικά, ἀλλὰ έπ(ιναλαμβανόμενη ΘιῙτεία γιά τὸ
σύνολο τῶν μαχίμων ἡλικιῶν, Τὸ σχῆμα εἶναι μιά θητεία για
τὴν έπιχειρησιακὴ ἀμυνα τῆς χωρας (®.E.A.X.), που ἐκφράζει, τὴν ὀλοκληριυτικὴ ἐμπλοκὴ τῶν κοινωνιῶν στοὺς σύγχρονους πολέμους καὶ συντηρεῖ τὴν παραγωγικὴ καὶ ἀμυντικὴ τους ἑτοιμότητα με τὴ οιαρκὴ έναλλαξιμότητα των ρόλων. (‘O παραγωγὸς εἶναι ταυτόχρονα φρουρὸς καὶ Ô φρουρὸς ὁὲν ἀποσπᾶται ἀπὸ τὴν παραγωγή, ὅπως γίνεται με τὴν
παραδοσιακὴ μακρόχρονη θητεία). Στὴ Γαλλία, ἡ έπίσημη
ἀμυντικὴ πολιτικὴ υἱοθέτησε με τὴν D.O.T. (DEFENSE OPERATIONNELLE DU TERRITOIRE) τὴν ἀρχὴ τοῦ γενικευμένου
ἀνταρτοπόλεμου.

AMYNTIKH KATAAAHAOTHTA: H ®.E.A.X. ΣΑΝ
ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΣΧΕΣΗ
α, Ἡ θητεία για τὴν ἐπιχειρησιακὴ ἀμυνα τῆς χώρας πρέπει
νὸι ἀρχίζει ἀπὸ τὴν προστρατιωτικὴ σχολικὴ ἡλικία καὶ νά
ἀφορά τα ἀγόρια καὶ τά κορίτσια. Εἰὸικά τὸ Θέμα τῆς συμμετοχῆς των γυναικῶν εἶναι σημαντικό, γιατῐ οἱ ἀστικὲς σχέσεις
παραγ(ι>γῆς-ζιι)ῆς έξατομικεύουν τὴ γυναίκα καὶ ἀδρανοποιοῡν
τὴ συμβολὴ της στὸν κοινωνικὸ σχηματισμό. Αὐτὴ ἡ «ἰδιωτικοποίηση» τῆς γυναίκας καὶ ἡ ὑπαγωγὴ της στὴν κατηγορία «γυναικόπαιὸα», ἀποτελεῖ κλασικὴ ἀστικὴ συμπεριφορά, ποὺ ἀποδυναμώνει τὴν έθνικὴ ἀμυντικὴ καταλληλότητα. Ἡ Ἀλβανία
καὶ κύρια ὸ Δημοκρατικὸς Στρατὸς ἀπέδειξαν ὅτι ἡ λειτουργικὴ
συμμετοχὴ τῶν γυναικῶν ἐνισχύει τὴ στρατιωτικὴ μηχανή. (Σ’
ὅλο τὸν κόσμο ἡ στρατιωτικὴ ένταξη τῶν γυναικῶν γενικεύεται.
Στὶς ΗΠΑ ὅλες, πιά, οἱ Στρατιωτικὲς Σχολες εἶναι μικτές).
β. ‘H στρατιωτικὴ ἡλικία ἀνδρῶν καὶ γυναι-κῶν (20—50 ἐτῶν)
’διακρίνεται στῆν ἡλικία τοῦ σχηματισμοῦ μάχης καὶ στὴν ἡλικία
τῆς περιοδικῆς ἀνακύκλωσης.
βΙ. Ὁ σχηματισμὸς μάχης, ἀποτελεῖ ποιστικά τὸ ἕνα ἀπὸ τὰ
δύο ἰσοδυναμα σκέλη τῆς Θητείας γιά τὴν ἐπιχειρησιακὴ ἄμυνα
τῆς χώρας (Θ.Ε.Α.Χ.) καὶ ἀντιστοιχεῐ στὴν ἀνάγκη διεξαγωγῆς
στὴν ἐποχή μας καὶ τοῦ πλουσίου καπιταλιοτικοῡ πολέμου. Τὸ
συνολικό του κόστσς ὅμως Θά ἔχει ὑποβιβασθεῖ (ὃιάρκεια θητείας καὶ έκπαιδευτικὴ δαπάνη) ἀπὸ τὴν προστρατιωτικὴ ἑκγύμναση καὶ τὴ συνεχὴ έπανεκπαίδευση, σὲ ἐπίπεδα ἀντοχῆς τοῦ
έλληνικοῦ καχεκτικοῡ καπιταλισμοῦ.
β2. “H στρατιωτικὴ ἡλικία τῆς περιοδικῆς ἀνακύκλωσης ἀποτελεῖ τὸ μαζικὸ σκέλος τῆς Θ.Ε.Α.Χ. καὶ παίρνει τὴ μορφὴ γενικευμένιον Τ.Ε.Α. ὑπαίθρου καὶ πύλης, ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν,
για τὸ σύνολο τῶν μαχίμων ἡλικιῶν (20-50 ἐτῶν). Στὴν ἐθνωτικὴ τουρκικὴ ὑπεροχὴ ποὺ μᾶς ἐπιβάλλει τὸν ἰδιότυπο παρατεταμένο ἐθνικό της πόλεμο, ἀντιπαραθέτει τὴν παρατεταμένη

έθνικολαῖκὴ ἀμυντικὴ ἐγρήγορση κ(ιί τὴν προσαρμόζει (m; καπιταλιστικες συνθῆκες τῆς χώρας, ὥστε νά μὴν ὑπάρξει ἀποσυνάμωση του παραγωηίκου της ὸυναμικοῡ.
~Ogyuvu’woku οηλαὸὴ μάχιμες μονάὸες στὴ συνοικία καὶ
στὸν τόπο οουλειάς. που πλαισιιῖ)νονται μόνιμά ἀπὸ επιιγχέὶ.ιι(ιτικα στελέχη των ἐνόπλων δυνάμεων, μὲ στόχο τὴ οιάμόριμιιση
μιάς μόνιμης επιχειρησιακῆς ἑτοιμότητας των μονάοιιιν σαν τέτοιων καὶ ὃχι μόνο των ἀτόμων ποὺ τὴν ἀποτελοῦν,

“Η ἀμυντικὴ καταλληλότητα τῆς Θ.Ε.Α.><.. σάν ἀνωτερη
μορ(ρὴ προιιιθημένης ἀνάσχεσης εἶναι ολοαιάνερηῑ
α. Ἀποτελεῖ προωθημένη ἀνάσχεση στὸν κίνουνο τῆς ἐμιι ι’λιοχουντικῆς ὑποτροπῆς των στελεχων τοῦ στρατοῦ. Oi ἀξιωματικοι-έκτελεστικοί φορεῖς τῆς νέας ἀμυντικῆς mama“; βγαίνουν ἀπὸ τὸ γκέτο τοῦ ἀστικο-νατοῖκοῡ οοσιλογισμου. ὅπου
τοὺς έκλεισε ὁ λοῡμπεν ἓλληνικὸς καπιταλισμὸς καὶ ἔρχονται
στὴν ὕπαιθρο ἢ στὴν πόλη μέσα στὶς πραγματικὲς σχέσεις
παραγωγῆς-ζωῆς. Τέλος, πλαισιιί)νουν μέσα σε συνΗῆκες ἀμοιβαίας ἀναγνωρισης, ὥριμους πολίτες (ἀνδρες καί γυναῖκες) ποὺ
(ἢά τοὺς βοηθήσουν νά ξεπεράσουν τὴν ἀντίληψη τῆς ἀστικῆς
πειθαρχίας που ἀποστεγνωνει τις έπιχειρησιακὲς ίκιινότητες
τοῦ στρατοῦ με τὴ γνωστὴ μοιρολατρεία καὶ παθητικότητα των
κληρωτῶν. (Η μαζικὴ παρουσία των ε([έὸριι)ν τοῦ 1974 Bo—
ἡθησε πολὺ τὴν ἀποτροπὴ τῆς έμφυλιοχουντικὴς ὑποτροπῆς).
β. “H ®.E.A.X. ἐνισχύει τὴν τεχνικὴ ἀμυντικὴ ἑτοιμότητα τοῦ
έλληνισμοῠ προῳυλάγοντας ταυτόχρονα τὴν ἰσχνὴ παραγωηιική
του ἱκανότητα. ζΗ ἀμεση, συνειὸητὴ (λόγω ἡλικίας καί ένταξης
στὴν παραγωγὴ) συμμετοχὴ των ὸύο (μύλων καὶ των ούο ἡλικιιῑιν
(νέοι, ὥριμοι) καλύπτει, τὸ σημερινὸ κενὸ ἀνάμεσά στοὺς ἐκπαιὃευμένους καὶτὸ σύνολο τῶν μαχίμων (σήμερα ἕνα πρὸς ἓξι) κ(ιί
ἰσορροπεῖ τὴν τουρκικὴ ὑπεροχή. Ἐπί πλέον, οὲν ἀποοιοργανώνει τὴν παραγωγὴ με τὴ μακρόχρονη θητεία καί ἡ ἐπανακοινωνικοποίηση τῶν γυναικῶν μέσα στὴ Θ.Ε.Α.Χ. ἐπιτρέπει τὸν
καταμερισμὸ ἀμυντικῆς καὶ παραγωγικής πρι)σπάι’)ει(ις στὸ
σύνολο τοῦ ἐνεργοῦ πληθυσμοῠ.
‘H @.E.A.X. προωθεῖ δηλαδὴ στὴν πράξῃ «τὴ σταθερὴ ἐφαρμογὴ τῆς πολιτικῆς τοῦ ένιαίου έθνικου μετώπου.. τὴν πραγματοποίηση τῶν πολιτικῶν σκοπῶν, ὅπως εἶναι ἡ ένωση των ἀξιωματικῶν καὶ τῶν στρατιωτῶν, τοῦ στράτου καί τοιῗ· ὶ.(ιοῠ...>>8.

Διαπιστώθηκε ὅτι ἡ έθνωτική, προκαπιταλιστικὴ ὑπεροχὴ
τῆς Τουρκίας, που ἐπιδιώκει τὴν ἐθνικὴ της ὁλοκλὴριι)ση, μάς
ἐπιβάλλει έναν παρατεταμένο ἐθνικὸ πόλεμο. Διαπιστιῦθηκε
ἐπίσης ὅτι έλληνικὴ ἀστικὴ τάξη, έξιυστρεφὴς παραγωγικά καί
ὑποτελὴς ἰὸεολογικόι, διατηρεῖ ἀκόμη τὴν πολιτικὴ κυριαρχία,
ἀλλά τῆς εἶναι ἀὸύνατο κοινωνιολογικά να ἀποτρέψει τὴν
έθνικὴ ἀποσταθεροποίηση τοῦ ελληνισμοῡ.
Ἡ Θ.Ε,Α.Χ. εἰσάγοντας ἰὸιότυπες μετακαπιταλιστικες ὸομες
(έθνικολαίκὴ κινητοποίηση) στῆν ἀμυντικὴ μας οιάταξη, προωθεῖ στὴν πράξη τὴ ὃιαμόρφωση τοῦ ένιαίου μετώπου, ἀναγκαίας μορφῆς ὃράσης στὸν εθνικὸ ἀγώνα. Ἀλλ’ ὅμως, «νά διεξαγάγουμε ἓναν παρατεταμένο πόλεμο μέσα ἀπὸ μιὰ παρατεταμένη συνεργασία, δηλαδὴ νά ὑπαγάγουμε τὸν ταξικὸ ἀγῶνα στά
συμφέροντα τοῦ έθνικοῡ ἀγῶνα, εἶναι ἡ βασικὴ ἀρχὴ τοῦ ένι-

ΑΜΥΝΑ
αίου μετώπου... “Ὀλες οἱ διεκδικήσεις, ποὺ δημιουργοῦνται
στὸν ταξικὸ ἀγώνα πρέπει νὰ ἀπορρέουν ἀπὸ τὶς ἀπαιτήσεις τοῦ
ἐθνικοῦ ἀγώνα»9.
Σ’ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἀπαίτηση ἡ Θ.Ε.Α.Χ. ἐμφανίζει τὴν
ἐπιθετική της καταλληλότητα. Ἱ-Ι προχωρημένη σύμποαξη λαοῦ
καὶ στρατοῦ μέσα ἀπὸ τὴ συνεχή, καθολικὴ ἐγρήγορση, ὑποχρέώνει τὴν ἀστικὴ τάξη νὰ ἐγκαταλείψει τις «διεκδικήσεις» της
(«Tô κυπριακὸ ἔχει δρισμένα στοιχεῖα ποὺ έγιναν καὶ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὰ ἀπαλείψει... Πρέπει νὰ τείνουμε στὸ ἐπίπεδο
τοῦ ὃυνατοῦ»)10.
Τὴν ὑποχρεώνει νὰ «ὑπαγάγει τὸν ταξικό της ἁγώνα οτὰ
συμφέροντα τοῦ ἐθνικοῦ ἀγῶνα» καὶ νὰ δεχθεῖ ὅλα τὰ μέτρα
ἐκεῖνα (οἰκονομικὰ, κοινωνικὰ) ποὺ θὰ ἐνισχύσουν τὸ ἐσωτερικὸ μέτωπο.
‘H θεσμοθέτηση τοῦ φτωχοῦ λαϊκοῦ πολέμου, ποὺ προτείνεται
μέσα ἀπὸ τὴ Θ.Ε.Α.Χ., ἀποτελεῖ καὶ τὴ μόνη εὕκαμπτη ἀνταπόδοση τοῦ ἑλληνισμοῦ, στὸ κύρος τῆς τουρκικής προκαπιταλιστικῆς ὁμοψυχίας,
Τὸ μεγάλο δίδαγμα ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὴ χιλιόχρονη ἀναμέτρησή μας μὲ τὸ ἐκπληκτικὸ τουρκικὸ ἔθνος εἶναι ὅτι χάνουμε
διαρκῶς, κάθε φορὰ ποὺ οἱ δομές μας εἶναι δεξιώτερα ἀπὸ τις
δικές του. Σή μερα ὅμως δὲν ἔχουμε πιὰ ἄλλους ὁρίζοντες γιὰ νὰ
ἡττηθοῡμε καὶ νὰ ἀναδιπλωθοῦμε. Ἡ μόνη έξαρση, ποὺ ἀπομέ-

νει οτὸν ἑλληνισμό, εἶναι ἡ ἀποτίναξη τοῦ λήθαργου ποὺ τοῦ
ἐπέβαλαν ἱμπεριαλιομὸς καὶ καπιταλιομὸς καὶ ἡ ιζριστεροποίηση του.
(1) Ae’vw: Ὁ σοσιαλισμός καὶ ὁ πόλεμος (Ἰούλιος-Α ὕγουστος 1915)
καὶ Λένιν; πολιτικὴ εἰσήγηση στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ (8η πανρωσικὴ
συνὸιάσκεψη τοῦ Κ.Κ.Ρ., 2 τοῦ Δεκέμβρη 191 9).
(2) Λένιν.· Ἀστικὸς καὶ σοσιαλιστικὸς φιλειρηνισμὸς (It; Ἰανουαρὲἓῗ ἐΞΙΙ-ΞΞἏΑ» 23 τοῦ Νοέμβρη I975: Καραμανλῆς - ’Ἂβέρωφ ἐπὶ
κεφαλῆς νηοπομπῆς, γιά νὰ μὴν τὴ βουλιάξουν οἱ Τοῦρκοιῌ]

(4) Βλέπε καὶ Κ. Μοσκώφ.’ Ἠ ὁιαλεκτικὴ τῆς ἀνεξαρτησῐας, on)
«ANTI», στὶς 22 τοῦ Μάρτη 1975.
(5) Aévw: λόγος γιὰ τὴ λήξῃ τοῦ 8ου συνεὸρίου τοῦ K. K.P. (Μάρτης
Igéﬁgj-Aévw: Ἀστικός καὶ σοσιαλιστικός φιλειρηνισμὸς (In τοῦ Ἰούνη
19:79)).A5’wv: Θέσεις γιὰ τὸ ἀποικιακὸ καί ἐθνικό πρόβλημα (Ἰούνης
19;89)).Mâo Taè-Toüvyx: Ὁ παρατεταμένος πόλεμος,

(9) Μάο Τσὲ-Τούνγκ; Ἡ ἀνεξαρτησία καὶ ἡ αὐτονομία στό ἑνιαῖο
μέῑῗῶοιΣυνέντευξη τοῦ ὑφυπουργοῡ Ἐξωτερικῶν Κ. Σταυρόπουλου
στὰ «Ἐπίκαιρα» (4-12-75).

Κυκλοφορεῐ

,’ O ΓΙΑΝΝΗΣ ΡῐΤΣοΣ
” v διαῦἀζει τὸν
’ ΑΠΟΧΑΙ PET] ΣΜΟ

O 18 AIANOTPAFOYAA
ΤΗΣ ΠΙΚΡΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ
μουσικὴ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ι μὲ τοὺς ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ,
ΚΩΣΤΑ ΚΑΜΕΝΟ, ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ,
ΣΤΑΥΡΟ ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ, ΣΑΝΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΗ

Ο O ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ
ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΡΙΤΣΟ I
‘H σονάτα τοῦ σεληνόφωτος
- Μαρτυρίες

Ο O ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ
ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΡΙΤΣΟ ΙΙ

11 ΛΑΪΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
μουσικὴ NIKOY MAMAFKAKH
μὲ τὸν ΓΙΑΝΝΗ HOYAOHOYAO

’Ὀταν έρχεται ὁ ξένος

καὶ τὴν ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΡΑΚΗ

Συνοδεύει στὴν κιθάρα

H KYPA ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΙΩΝ
μουσικὴ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΤΣΩΝΗ
μὲ τοὺς ΚΩΣΤΑ ΚΑΜΕΝΟ
ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ, ΣΑΝΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΗ

Ο Γ ΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ - _
ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΤΗ «ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ»
Ô ΝΟΤΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

σὲ θέματα τοῦ

ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΙΩΡΑΚΗ
ἀπὸ τὴ «ΡωμιΟσύνη >>

Δίσκοι - AY-PA - Ταινίες
Ἡ Ἑλληνικὴ Μουσικὴ Ἑταιρία
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Η ΙΞΠΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΤΗΣ
,ΙΞΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
(KKE Καὶ ἀστισμὸς στὸ μεσοπόλεμο)
τοῦ ,Ἂγγελου l'. Ἐλεφάντη

Τῖς μέρες αὐτὲς κυκλοφορεῐ ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις ΟΛΚΟΣ (στὴ
σειρὰ »Σύγχρονη Ἑλληνικὴ Ἴστορία) τὸ βιβλίο τοῦ ΑΓΓΕAOY Γ. ΕΛΕΦΑΝΤΗ «Ἡ ἐπαγγελία τῆς ἁὸύνατης ἐπανάστασης» (ΚΚΕ καὶ ἀότισμὸς στὸν μεσοπόλεμο).
Τὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι ὁ ἐπίλογος τῆς πολυσέλιὸης
μελέτης.

Μὰ ἐσεῖς
ἤὸη

κοιτάζετε στά μάτια
τὶς μέρες τῶν ἑπαναοτάσεων

μὲ τὰ ροῦχα φορεμένα ἀνάποὸα
βαμμένα τὰ γένια
οἱ προγραμμένοι ἔτρεχαν

ἀπὸ πόλη σὲ πόλη
Μαγιακόφσκυ

ἰδὲα, ἀπὸ ποιανοῠ τὸ κεφάλι πρωτοπερασε ὁ κοινωνικὸς πρὸβληματισμὸς καὶ
τὸ ἑπαναστατικὸ σχεδιο· σημασία ἔχει ἡ
ἀποδοχὴ τῆς σοσιαλιστικής ἰδέας καὶ
ἐπιστήμης ἀπὸ ὁρισμένες κοινωνικὲς
ὁμάδες.

ποτιμήσουμε ποσοτικά, νὰ τὴν καταγράψουμε μὲ νούμερα καὶ στατιστικὲς - συνεχίζεται, καὶ μάλιστα, στὴ γενικευμενη
κρίση τοῦ ελληνικοῡ ἀστισμοῦ τῶν ἐτῶν
1932-36, θα κὰμει τὸ πρὼτο μεστὸ ἀπὸ
νοήματα ἅλμα της. Οἱ λαϊκὲς δυνάμεις
τῆς σοσιαλιστικῆς προοπτικής ἀποτελοῦν
πλέον μιὰ πραγματικότητα. Εἴδαμε ὅτι ἡ
ἐργατικὴ τάξη, κυριαρχημὲνη ἰδεολογικὰ
ἀπὸ ρεφορμιστικὲς καὶ πατερναλιστικὲς
τάσεις, δὲν κατεκτησε τὴ σοσιαλιστικὴ
αὐτοσυνειδησία μὲ τὴν ἵδρυση τοῦ ΣΕKE, καὶ τὸ πολιτικοϊδεολογικό της καθεστὼς δεν τροποποιήθηκε αἰσθητὰ μὲ τὴ
μετονομασία τοῦ ΣΕΚΕ σὲ ΚΚΕ. Ἀλλὰ ἡ
προσχώρηση του λαϊκοῠ κινήματος στὸν
σοσιαλισμὸ ενυπὴρχε στὴν ἴδια τὴν κίνηση τοῦ λαοῦ. Καποιος ἐσωτερικὸς δυναμισμὸς ὠθοῦσε τὸ κίνημα νὰβρεῖ στὸ
νεο κόμμα μιὰ πολιτικὴ ἑστία. μιὰ πολιτικὴ ἓκφραση καί μιά ἰδεολογία. Ἔτσι
συγκεντρώνονταν ἀδιακοπα ἀντικαπιταλιστικὲς καὶ ἀντιεξουσιαστικες δυνάμεις
καὶξεκαθάριζαν οἱ ὅροι γιατὴ μελλοντικὴ
ταξικὴ αὐτογνωσια. Τὰ πολιτικά στρατόπεδα (τὰ κόμματα) τόνισαν ἐναργέστερα
τὸ ταξικό τους περιεχόμενο. Ἔτσι ἧρθε
στὸν κόσμο μέσα ἀπὸ τὴ σύγκρουση, ἡ
πρώτη μεγάλη ἰδεολογικοπολιτικὴ προαγωγή. Τὸ ΚΚΕ, δίπλα στὸν βενιζελισμὸ
καὶ τὸν ἀντιβενιζελισμό, καὶ κόντρα 0’
αὐτούς, ὤρθωσε μιὰν ἄλλη ἐκδοχὴ για τὸν
ἑλληνισμόῑ τὴ λύση τῆς Ἀριστερᾶς, τὸν
σοσιαλισμό.
Ἡ δυνάμει, καὶ ὲν μέρει μόνο πραγματωμὲνη, προσχώρηση λαοῦ στὸν σοσιαλισμὸσυνιστᾶ τὸ ἐπαναστατικὸ φαινόμενο
τῆς Ἑλλάδας τοῦ μεσοπολὲμου. Ἀποτὲλεσε συνάμα ἰδεολογικὴ τομὴ καὶ πολιτισμικὴ προαγωγὴ στὴ νεοελληνικὴ ἰστοέ
ρία, Οἱ ἰδεες τῶν σοσιαλιστῶν ἦταν μιὰ
νέα ἐνέργεια ποὺ ἐμπλούτιζε τὸ ’λαϊκὸ
κοσμοείδωλο καὶ προσέφερε στὴν ἱστορία
ἓναν δυναμισμὸ ποὺ ξεπερνοῦσε τὸ τέλμα
στὸ ὁποῖο ἡ μικρασιατικὴ καταστροφή,
τὰ ἀδιάκοπα προνουντσιαμὲντα καὶ ἡ δι-

’Ὀλοι ξερουμε πόσο διαδεδομὲνη εἶναι
ἡ ἀποψη ὅτι ὁ «κομμουνισμὸς δὲν εἶναι
ἴδιον τῆς ἑλληνικής φυλῆς», Σχόλια δὲν
ΤΟ KKE μόνο προοπτικὰ καὶ-μεταφοχρειάζεται αὐτὴ ἡ ἀντιδραστικὴ ἀερολορικὰ ἧταν τὸ κόμμα τῆς ἐργατικής τάξης
γία. ,Ὑπάρχει καὶ μιά ἄλλη ἀποψή ποὺ
καὶ τῆς προλεταριακής ἐπανάστασης. Ἡ
γνωρίζει μεγάλη περασηῑ «τὸ μοντὲλο τοῦ
ήγεσία τοῦ ΚΚΕ ἀναλώθηκε νὰ κατηχήκομμουνισμοῦ, ξενόφερτο ὅπως ἦταν, δὲν
σει τὸν κόσμο τοῦ κόμματος μὲ μιὰ «προεἶχε σχεση μὲ τὴν ἑλληνικὴ πραγματικόλεταριακὴ» ἰδεολογία, κράμα ἐργατισμοῦ
τητα, τὸ KKE ἦταν ξενο σῶμα». “Ag εξκαὶ μεσσιανισμοῦ, ποὺ δὲν ἐναρμονιζόταν ηγηθοῦμεῑ '
, κτατορία βούλιαζαν τὴν ἓλληνικὴ κοινωνία. “Ο σοσιαλισμὸς ἠταν ὅντως μιὰ ἰδεμε τὴν ἰδεολογικὴ καὶ κοινωνικὴ πραγμαeO σοσιαλισμός, μόλο ποὺὲχει τὴν πηγή
ολογία ποὺ καταργοῦσε τὸν φαῦλο κύκλο
τικότητα τοῦ κινήματος. “Av ἡ ἡγεσία εἰπε του στὸ εὐρωπαϊκὸ ἑργατικὸ κίνημα καὶ
καὶ τὰ ἀδιεξοδα τῶν ἀστικῶν ἰδεολογηὅτι ἡ ἐργατικὴ τάξη ἀσπάστηκε τὴν ἐπασὲ θεωρητικὲς ἐπεξεργασίες εὐρωπαίων
μάτων. Ἶ-Ιταν ἕνας νέος πολιτισμός.
, ναστατική της ἐπαγγελία, δὲν ἧταν παρὰ σοσιαλιστῷν, ἐγκλιματίστηκε στὴν ἙλΑὐτὰ
ἀπὸ
τὴ
μιὰ
μεριά,
Καὶ
ἀπὸ
τὴν
μόνο σχῆμα πρωθύοτερο, εἰκασία.
λάδα κατὰ τὴ διάρκεια σκληρῶν ἀγώνιον
ἀλλη; ἐκεῖνοι ποὺ ὀργάνωναν τὴ σοσιαλιΤὸ KKE εἶναι κόμμα λαϊκό, τὸ μόνο
ποὺ ξετυλίχτηκαν σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα. Πέαὐθεντικὸ λαῐκὸ, κόμμα ποὺ φτιάχτηκε ρασε στὸ λαϊκὸ ὑποσυνείδητο, ἅπλωοε τις στικὴ ἐπαγγελία ἀγνοοῦσαν τοὺς συνειρμοὺς ποὺ ἓφερνε. Ἐνω τὸ κόμμα ἀφύδτὴν Ἑλλάδαῑ ὁ ὅρος ἀντιστοιχεῐ ἀπόρίζες του στὴ λαῖκὴ ψυχή. ‘O ἐγκλιματιπνιζε τὰ λαϊκὰ ἔνστιχτα καὶ τὰ ἓσπρωχνε
, λυτα στὴν κοινωνιολογική του πραγματι-. σμὸς τοῦ σοσιαλισμοῦ εἶναι ἡ πράξη τῆς
κότ τοι, <
πρὸς τὴν ἐκλογίκευσή τους, οἱ ἡγετες τοῦ ·
,γενεσής
του,
ἡ
γενεση
μιᾶς
λαϊκής
ἰδεολο’ .· . ’Ᾰιλλὰ καὶ γιὰ ἕναν ἄλλο λόγσ, πιὸ σηΚΚΕ δὲν ἔδειχναν τὸ δρόμο ἢ ἐμπόδιζαν
γίας. Ἀλλὰ γένεση ἰδεολογίας δὲν σημαί- μαντικό.
νει, ὅπως στὴ ζωὴ Υτῶν βιολογικῶν ὀργα- τὸ δρόμο τῆς ὁλοκλήρωοής τους. Ἡ ἡγετικὴ ὁμάδα ὅντως ἀντιγράφει ἕνα μονΕἶναι καιρὸς νὰ ἀναρωτηθοῦμε σὲτί νισμῶν, φυσιολογικὴ διαδοχὴ ἡλικιακῶν
τὲλο καὶ περιφέρει ἀτόφια τὰ δοτὰ σ’ αὐσυνίσταται, λοιπόν, τὸ λαϊκὸ ,ἐπαναστα- σταδίώνῑ παιδικὴ ἡλικία, γ«ἐφηβεία, ἄντὴν χαρακτηριστικὰ του. Ἑδῶ δὲν θὰ
._ τικὸ φαινόμενο στὴν Ἑλλάδα τοῦ μεσο- ’ δρωση, γηρατειὰ καὶ θάνατος. Στὰ κοιδιαπιστώσει κανεὶς παρὰ ἀπομιμήσεις,
" ' πολέμου; ἀφοῦ ἡ ἐπανάσταση ποὺ ἐπαγ- νωνικοπολιτικὰ-φαινόμενα τὰ πράγματα
ἀντιγραφες,
βιασμοὺς
καὶ
πρὸς
τὶς
δυὸ
ὲξελίσσονται μὲ ἀσυνεχειεςῑ τομες, πισω,γελλόταν ἡ ἡγεσία τοῦ KKE ἦταν ἀδύνακατευθύνσεις;
καὶ
τοῦ
σοβιετικοῦ
κομἙη, ποῦ βρίσκονταν οἱ ’ἐπαναστάτες
,γυρίσματα, ξαφνικὲς προαγωγές, διαμουνισμοῦ
ποὺ
ὑπεραπλουστεύοντάς
τον
Τόνισα κατ’ ἐπανάληψη ὅτι ὁ σοσιαλισπάσεις, ἀνάλογα μὲ τὰ στριφογυρίσματα
μᾶλλον τὸν ,ἐκχυδαΐζεμ καὶ τοῦ συγκινηὲσμὸς ’στὴν Ï Ελλάδα εἶναιλαογενὲς-φαινότῆς κοινωνικής διαπάλης, ἀνάλογα μὲ τὶς
μὲνου ἀπὸ τὴ σοσιαλιστικὴ προοπτικὴ
νμενσ.. KL-o‘oqcéoo ᾧ σοσιαλισμὸς ὡς ἰδε- καμπὲς ,τῆς ταξικῇς πάληςχ,κ
κόσμου
ποὺ
παραγνωρίζοντάς
τον
μᾶλζρλογῑικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ παραγωγή, δὲν
Μιᾶ τετοια κρίσιμη καμπὴ ὑπῆρξε γιὰ
λον
τὸν
ἀλλοτριώνει.
Ἠτροερχεται οὔτε ἀπὸ τὴν ,ἐργατικὴ ’ἐμὰ
τὸχΚΚΕ τὸ 1931.
Νά ἡ ἀντιφατικότητα τοῦ KKE: ὁ ἰδεαὶ ἀπὸκάποια ἄλλη λαϊκὴ τάξη.Ὁ
Ἔκτοτε τὸ κόμμα αὐτὸ θὰ ζήσει o’ ἕνα ολογικὸς δυϊσμός του.
εἶδος ἱδεολογικοῦ δυϊσμοῦ. Ἡ διάδοση ~ Τὸ ἡγετικὸ κόμμα καὶ ὁ κόσμος τοῦ
κόμματος, ἡ μίμηση καὶ ὁ ἐγκλιματισμός,
-Ὶ τῶν κομμουνιστικῶν ἰδεῶν στὰ λαϊκὰΥ
‘ _ · ,στρῶματα-πενιχρὴ ὅταν πᾶμε νὰ τὴν ἀ- τὸ μοντελο καὶ ἡ δημιουργία, τὸ λαογενὲς
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καὶ τὸ ξενόφερτο. Παραταῦτα, ἡ διαχωριστικὴ γραμμὴ δὲν περνάει ἀπόλυτα,
ἀνάμεσα στὰ ἡγετικὰ ὄργανα (ἢ ὅσα θειιιρσῡνται ἡγετικὰ δργανα) καὶ τὴ βάση. τὸ
ἐπάνω καὶ τὸ κάτω. "Av τὰ χαρακτηριστικά μίμησης πληθαίνουν ὅσο ἀνεβαίνουμε στὴν πυραμίδα, δὲν εἶναι καὶ τόσο
σπάνια στὴ βάση. Τὰ ἀντιθετικά στοιχεῖα
γιὰ τὰ ὁποῖα γίνεται λόγος δὲν ὑπάρχουν
σὰν καθαρὸ ἀπόσταγμα τὰ μὲν στὴν κορυφή τὰ δὲ στὴ βάση. Εἶναι δομικὰ στοιχεῖα τοῦ ελληνικοῦ κομμουνιστικοῦ φαινομένου διάχυτα 0‘ όλο τὸν κσμματικὸ
κορμο.

τοῦ ἐθνικισμοῡ καὶ τοῦ νεοελληνικοῦ
κοῦ ἀνθρώπου ἄγνωστος στὶς ὣς τότε
«ἀνθρωπισμοῦ». Ἀπὸ τὶς νέες κοινωνιπαραγωγὲς τοῦ πολιτικοῦ ἀστικοῦ κόσμου. ‘O νεός πολιτικός, μέλος-στέλεχος
κὲς δυνάμεις ποὺ δημιουργοῦσε ἡ προστοῦ ΚΚΕ, συνδικαλιστής, διανοούμενος,
φυγιά, ἡ ἀνάπτυξη τῆς βιομηχανίας καὶ ἡ
διανομὴ τῆς γῆς, ξεπετιοῦνται μαζικὲς
διαδηλωτής, ἐξόριστος, ὑπόδικος, ,φυλακ
ροπὲς που θὰ ὁδηγοῦσαν μέσα ἀπὸ
κισμενος, ἀπεργός, συνεταιριστής, κοινοἁπλουστευμενες πολιτικὲς χειρονομίες 0‘8 τάρχης, ἧταν τὸ ὀργανωτικὸ ἓνζυμο τοῦ
μιὰ γενικὴ ἀναστάτωση τοῦ κοινωνικοῦ
κοινωνικοῦ του χώρου, γέννημά του καὶ V ,
ι φυσικός του ῆγετης. Νὲος ὀργανωτὴς τοῦ
χώρου. Ἀπὸ παντοῦ ξεπετιεται μιά θεληση γιὰ ἀλλαγή. Πηγὴ αὐτῆς τῆς θελη<
λαϊκοῦ ἀγώνα ἐξάλειφε ἀπὸ τὶς λαῖκὲς
παραστάσεις τὴν εἰκόνα τοῦ γραβατοφοσης ἧταν αὐτὸ που ὀνομάζεται λαϊκὲς δῦνάμεις, ντόπιες, μικροαστικες, χωριάρεμενου πολιτευτῆ, τοῦ ἀγλώσσου ἀκατικες, ντόπιες ἢ προσφυγικες, 00910-108— δημαϊκοῦ, τοῦ ξενόγλωσσου ὑπουργοῦ,
νες ἢ ἀμόρφωτες. Ἠταν ἅνθρωποι ἐξτοῦ βλοσυροῦ χωροφύλακα καὶ τοῦ ἀγε- v
εγερμὲνοι καὶ ταλαιπωρημενοι ποὺ σχερωχου ἀξιωματούχου. eO κομμουδίαζαν με βίαιες χειρονονομίες τὴν ἀπενιστὴς - ἀγωνιστὴς ἓδιωχνε ἀπὸ τὸ
χθεια στὸν πλουσιο, τὸν τσιφλικά, τὸν
λαϊκὸ ὑποσυνείὸητσ τὴ θρησκομανία τοῦ
τραπεζίτη, καὶ τιθάσευαν τὸν φόβο τοῦ
μικροαστοῦ καὶ τὴ θρησκοληψία τοῦ χωχαρτογιακά καὶ χωροφύλακα. Καμιὰ
ριάτη. ‘H ἠθικὴ τοῦ νεου πολιτικοῦ προφορά ἡ συνειδητοποίηση τοῦ λαϊκοῦ άνκαλοῦσε τὴν ἐξουσία τοῦ πατερφαμίλια
θρώπου ἓφτανε ὣς τὸ ν’ ἀρνιεται τὴ δηπου ζηλότυπα ὑπεράσπιζε τὸ τυπικὸ καὶ
μοκοπία τοῦ λαοσωτήρα καὶ πατριδοκάτὴν τάξη τοῦ ἀρχεγσνου κόσμου. Τὸ. νό- “
πηλου πολιτευτῆ,
ημα τῆς σοσιαλιστικῆς λαϊκότητας ῆταν
Ὁ λαῖκὸς ἄνθρωπος συσσώρευε στα
διπλό; ἀνατάραζε τὴν ἀκινησία τῆς
χρόνια τοῦ μεσοπολεμου τὶς ἀντινομίες
παράδοσης καὶ δὲν ἤθελε τὴ νεα τάξη τοῦ τοῦ χώρου του καὶ τὶς ταξιθετοῦσε πιὸ
τραπεζίτη καὶ τοῦ μοντερνου ἀστοῦ. cO
ρεαλιστικὰ σὲ σχεση μὲ τὸ λαϊκὸ ἀνθρωπο νεός ὀργανωτὴς ἐγκατελειπε τὴ διελκυτών ἀρχῶν τοῦ αἰώνα που τὰ εθνικιστικά
στίνδα παραδοσιακὸ - μοντὲρνο, φε- ’

Πάντως 6 ἰδεολογικὸς δυῖσμὸς ἐγκλιματισμένου καὶ ἐμβόλιμου κουμμουνισμοῦ, θα προκαλεσει ἐντάσεις, φανερὲς ἢ
λανθάνουσες, συνειδητὲς ἢ ἀσυνείδητες,
γενικευμενες ἢ μερικὲς. Τὸ ΚΚΕ θα ζήσει
συντροφιὰ μὲ μιὰ βαθύτατη ὀργανική
κρίση, ποὺ ἄλλοτε τὴ σκεπάζουν οἱ στρατολογικὲς ἓπιτυχίες καὶ ἄλλοτε. ὅπως στά
1939-41, θα ἐξαφανίσει σχεδὸν τὸ ὀργανωμενο κόμμα. Καὶ στὶς δυὸ περιπτώσεις
ὑπῆρχαν οἱ κομμουνιστές. “Ακόμη κι
ὅταν τὸ «μοντελο», στὰ 1940, συρρικνώθηκε σ” ἕνα τμῆμα τῆς ἡγετικῆς ὁμάδας,
δὲν χάθηκαν ὅσοι, στοὺς παλαιότερους
- 69610010 εμπόδιζαν τὴν ὅρασή του. Τὰ ουδαρχικὸ - ἀστικό. Ἡ νεα λαϊκότητα
ἀγῶνες, εἶχαν μιλήσει κομμουνιστικά.
συστήματα
ποὺ
ἀρνεῖται,
τὰ
συνθήματα
ποὺ ἀνάβλυζ ἀπὸ τὴ σύγκρουση δὲν ᾗ
Ἡ προβληματικὴ λοιπὸν ποὺ ταυτίζει
ποὺ ἀρθρώνει, ἡ πρακτικὴ ποὺ ἀκολουἔστεργε στὸ παραδοσιακὸ ἀλλὰ καὶ δὲν
τὸ KKE στὸ σύνολό του μὲ τὸ σοβιετικὸ
θεῖ, κυοφοροῦν τὴ γενεση μιᾶς νέας λαϊἕλκονταν ἀπὸ τὸν κόσμο τῆς Τράπεζας.
κομμουνισμὸ παραβλέπει τὸν ἀντιφατικὸ
κότητας. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι 6‘8v ἔχει ξεἜτσι ἀνοιγαν οἱ φλέβες για νά χυθεῐ τὸ
χαρακτῆρα τοῦ ελληνικοῦ κομμουνισμοῦ.
φορτωθεῐ τὸν λαϊκισμό, τὸν μελοδραμαμολυσμὲνο αἷμα. Ὁ νεὸς ὀργανωτὴς
“Οσοι συμμερίζονται αὐτὴν τὴν προβλητισμὸ καὶ τὰ πολιτικὰ πάθη με τὰ ὁποῖα ἡ
κατασκεύαζε τὸ δικό του μύθο, που δὲν
ματικὴ δογματίζουν ἀνάλογα 0‘8 τὶς
ἀστικὴ τάξη εἶχε φορτώσει ἀποπνικτικὰ
ἀπριόρι ἀντιλήψεις τους ἀπέναντι στὸν
ἦταν ἀλλο ἀπὸ γέννημα τοῦ ταξικοῦ
τὸ «λαό» της. Δὲν εἶχαν κὰν κατασιγάσει
σοβιετικὸ κομμουνισμό. Δηλαδή; εἴτε ὲκἀγώνα καὶ πρώτο 101) ἰδεολογικὸ συμπύστασιάζσνται ἀπὸ τὸ κάλλος τοῦ 119611)— οῧάναβρασμοίτοῦ Διχασμοῦ καὶ ἡ πίκρα
κνωμα. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ δράση τοῦ .
γιὰ τὸ -χαμὸ τῆς μεγάλης Ἑλλάδας. Τὸ
που εἴτε ἀναθεματίζουν τὶς γραφειοκρανέου πολιτικοῦ αὐτὴ τὴν ἐποχὴ ἔδειξε ·
δημοκρατικὸ ὡστόσο πολίτευμα ἀφύτικὲς διαστρεβλώσεις του. Καὶ στὶς δύο
μόνο τὸ ἀσπρο-μαῦρο, τὸν πλούσιο- ᾗ
πνισε πολὺ ἔντονα στὴ συνείδηση τοῦ
φτωχὸ χωρὶς ἀποχρώσεις, τὸ γεμάτο- ,
περιπτώσεις τὸ ἀντικείμενο εἶναι 6 σοβιλαοῦ τὸ νόημα τῆς Δημοκρατίας, τόσο
ετικὸς γομμουνισμός, ἀλλὰ λόγος δὲν γίἀδειο στομάχι, καὶ δὲν εἰδε μὲ ἐνάργεια
πολὺ ποὺ δύσκολα μποροῦσε νὰ παραδενεται γιὰ τὸ ἓλληνικὸ κσμμουνιστικὸ φαιτὶς γενικότερες περιπλοκὲς τοῦ ταξικοῡ ’ ‘χτεῖν δικιά του τὴ σπαρασσόμενη ἀπὸ
νόμε πού, στὴν ἱστορικὴ 101) διάσταση,
ἀγώνα. Ἀλλὰ δὲν ἣταν αὐτὸ τὸ πιὸ ση- ï
πραξικοπήματα Ἀβασίλευτο τοῦ Ζαῑμη.
μόνο ἐπιφάνειακά τοῦ μοιάζει. Οἱ δυὸ
μαντικό. Περισσότερο μετρησε τὸ ὅτι ἡ’ ι
Ἐξάλλου τὰ ἴδια τὰ πράγματα ἀποκαλύπεριπτώσεις, ἐπειδὴ ἀποσιωποῦν τὰ στοιλαϊκὴ διαίσθηση εἶδε στὸν νέο πολιτικὸ ·”
πτουν τὴν ἁρπακτικότητα ντόπιων καὶ
χεῖα τῆς λαϊκῆς ρίζας τῆς κομμουνιστικῆς
Ï τὸ φίλο καὶ οἱ ἀστοὶ διαισθάνθηκαν τὸν
ξένων. Οἱ μεγάλες δυνάμεις τώρα φάνταἀριστερᾶς, ἐπειδὴ ρητορεύοντας μυθοπραγματικό τους ἀντίπαλο. Τὰ πράγματα ’ ‘
ζαν ὂχι προστάτριες ἀλλὰ ἀπομυζήτριες
ποι-οῦν τὴν ἱστορικὴ διαδικασία τῆς λαϊπῆραν τότε τ’ ὄνομά τους. Ἀπὸ τὴν πατοῦ λαϊκοῦ μόχθου. Αὑτοπροσώπως ἡ
κής ἀποδοχῆς τοῦ σοσιαλισμοῦ, μόλο ποὺ
τροπαράδοτη ἀντιδικία βενιζελικῶνΟὗλεν, ἡ Πάουερ, τὸ Προσφυγικὸ Δάἐμφανίζονται ἐκ διαμέτρου ἀντίθετες, κιἀντιβενιζελικῶν ξεπήδησε μιὰ τρίτη διά·
νειο, ἡ Ἐθνική, 6 Μποδοσάκης.
νοῦνται πάνω στὸν ἴδιο ἀξονα, στὶς ράγες
σταση; ἡ ἀριστερὰ - οἱ ἀριστεροί. Ἡ
Σύμφυτοι μὲ τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία
τοῦ ἴδιου τραίνου. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ θέση
ἀστικὴ τάξη βάφτισε τὸν νεο ἀντίπαλο
παράγοντες, οἱ δομικὲς ἀνεπάρκειες καὶ
τους δὲν εἶναι παρὰ ἕνα διακηρυκτικὸ
κομμουνιστὴ-κουκουὲ- κι ὕστερα ,ἧρθαν ,,
ἀντιφάσεις τοῦ ΚΚΕ δὲν ἀφήνουν νὰ
ὑπὲρ ἢ κατάῑ ὁ δογματισμὸς τοῦ κόσμου
σωρὸ τὰ κακόηχα παρατσούκλιαε φραγ
μεταρσιωθεῖ ἠ θέληση γιὰ ἀλλαγὴ σὲ σοποὺ ξεκόβει ἀπὸ τὴν πραγματικὴ ἱστορία.
μασόνος, ἀναρχικός, μπολσεβίκος, ξενό-4
σιαλιστικὴ συνείδηση. Δηλαδὴ δὲν ἀφηΘὰ τολμούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι ἡ προβληδουλος, βούλγαρος, ἑβραῖος, ἄνθρωπος,
σαν στὸ βαθμὸ ποὺ ὑπῆρξε λαϊκὴ διαθεματικὴ αὐτή, ἀφοῦ περιφρονεῖ τὰ στοιχωρὶς πατρίδα, χωρὶς θρησκεία, χωρὶςῂ
σιμότητα καὶ ἰδεολογικὴ ρευστότητα. Ἡ
χεῖα ἐγκλιματισμσῦ καὶ ἐντοπιότητας τῆς
οἰκογενεια, γιατὶ ἦταν 6 ἀπρόσκλητος
ἐπαγγελία τῆς ἐπανάστασης δὲν εἶδε τὰ
ἑλληνικῆς κομμουνιστικῆς ἀριστερᾶς,
μουσαφίρης ποὺ χαλοῦσε τὴ φιὲστα τῆς,4
συγ-κεκριμένα σημάὸια τῆς λαῖκῆς κινητι- Μεγάλης Πατρίδας, τῆς Θείας Θρησκ ’
συνεισφέρει τὰ μέγιστα στὴν καλλιεργεια
κότητας. Γιατί, τὰ σημάὸια τῆς ἀλλαγῆς
τοῦ ἀστικοῦ μύθου τοῦ «ξενόδουλου» καὶ
ας, τῆς “Ἀγιας Οἰκογένειας. , 1
δὲν φάνηκαν οὔτε στὴν ἡγετικὴ ὁμάδα
«ξενοκίνητου» κομμουνισμοῦ.
Προάγγελος τῆς ἐπανάστασηςλκα
τοῦ ΚΚΕ ποὺ δὲν συνέθετε ὀργανικὰ τὸν
TÔKKFÎ λοιπόν, στὴ λαϊκή του διάτεινὸ σημάὸι της ῆταν ἡ δράση τοῦ
ἐν κινήσει λαό, οὔτε στὴν ἐρήμην τῶν
σταση και τὴν ἱστορικὴ του προοπτική,
τοῦΙκόμματος, ἡ δράση τῶν κομμ, .
ἀποτελεῖ τὸ ἐπαναστατικὸ φαινόμενο τῆς προλετάριων προλεταριακὴ ἰδεολογία,
στῶν. Ἀνάμεσα στοὺς κομμουνιστὲς κ
οὔτε στὴν πολιτικὴ γραμμὴ ποὺ σὲ καμιὰ
Ἐλλάδας τοῦ μεσοπολέμου. Οἱ ταξικὲς
τὸ «κόμμα» τῆς ἡγεσίας καράκτηκέ τό
περίπτωση δὲν παρακολούθησε τὰ κρί-· ἕνα εἶδος διαχωριστικῆς γραμμῆς 1101‘ Î"
συγκρούσεις ποὺ διεξάγονται ἀσταμάτητα εἰναι κοινωνικὴ κριτική, καταστρο- σιμα ζητήματα τῆς πολιτικῆς διαπάλης. · ποια τείχη χτίστηκαν ἀνεπαισθήτω
’Ὀμως σημάδια τῆς δυνάμει ἀλλαγῆς
φή. καὶ συνάμα δημιουργία. Προσβάλκομμουνιστὲς ὃὲν πρόσεξαν τὰ τ
ὑπῆρξαν πολλά; στὶς κομματικὲς ὀργαλουν τὸ πολιτικὸ σύστημα, τὴν πολιτικὴ
ἒσπαζαν τὰ μοῦτρα τους ïäqj
εκπροσώπηση, τὴ φιλελεύθερη ἰδεσλογία νώσεις, στὰ συνδικάτα, στὴν ἀντιφασιστικὴ κινητοποίηση, στὶς μαζικὲς ὀργα-Ι
τοῦ «κράτους.νυκτοφύλακα» ποὺ κατέληξε δικτάτορας, ,τὶς παραδοσιακὲς ἀξίες νώσεις γεννιόταν ἕνας νέος τύπος πολιτι-

18

μεσα στὸ ἄλλο. Οἱ περιστάσεις ἦταν τέτοιες ποὺ ἀκόμη καὶ οἱ, πιὸ ὀξυδερκεῖς
θαμπώθηκαν. Ὁ λαὸς τοῦ κόμματος, οἱ
κομμουνιστες, δὲν εἶχαν ἀκόμη τὰ βιώματα γιὰ να ἐλεγξουν τὴν ἀξία τῶν
ὅσων τοὺς εἶπαν ὅτι πρέπει νὰ πιστεύουν.
Ὁ νεος πολιτικὸς ἔμεινε μετέωρος ἀνάμεσα στὴν ὀργανική του σχέση μὲ τὴν κοινότητα τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὴν ὁποία
προερχόταν καὶ τὴν ὀργανωτικὴ ἐπιβολὴ
τοῦ κομματικοῦ λόγου. Ὓπῆρξαν 0i οὐρανοκατέβατοι ποὺ ἔμειναν ξενσι ὣς τὸ
τέλος. Ὓπῆρξαν καὶ oi φυσικοὶ ἡγὲτες
τῆς λαϊκῆς κοινότητας (χωριό, συνδικάτο, σύλλογος, διαδηλωση, απεργία) καὶ
ἔμειναν φυσικοὶ ἡγετες ὣς τὸ τέλος.
Ὑπῆρξαν ἐκεῖνοι που ἀντλοῦσαν ἀπὸ τὴν
κίνηση τοῦ κόσμου τὴ δικαίωοή τους καὶ
μετάπλαθαν τὴν κίνηση αὐτὴ σε πρωτόλεια, ἕστω, σοσιαλιστικὴ ἰδεολογία. Καὶ
ἐκεῖνοι που μὲ τὴ ὃοτὴ ἐξουσία καὶ τὸ ἐγκεφαλικα υἱοθετημένο πρότυπο δικαίωναν τὸν αγερωχο ἐπαναστατισμό τους.
Οἱ πρῶτοι ἦταν τὸ καταξιωμενο στὴ
λαϊκὴ συνείδηση Κομμουνιοτικὸ Κόμμα
Ἑλλάδας, Ô λαός τοῦ κόμματος, Oi δεύτεροι, ἡ κομμουνιστικὴ ἐξουσία, που

ἔδρασαν σαν ἀποδιοργανωτὴς τοῦ κόσμου.
Ὑπῆρξαν καὶ 0i ἑνδιάμεσοι, οἱ ἀντιφατικοί. ἶΗταν φυσικὸ νὰ εἶναι οἱ πολλοί.
Τὸ ΚΚΕ μέσα 0’ αὐτη τὴ δίνη τῶν
ἀντιφατικων στοιχείων ἓδωσε κατὰ τὸ
μεσοπόλεμσ ὑπόσταση στὸ ὲλληνικὸ ἐπαναστατικὸ φαινόμενο ἓτσι ὅπως τὸ ἔφερναν στὸ κόσμο οἱ ὡδίνες τῆς ταξικῆς πάλης. Οἱ επαναστάτες βρὲθηκαν στὶς
γραμμες του. ‘H λαϊκότητα τοῦ φαινομένου προεικόνιζε μιὰ γενικότερη ἀποδοχὴ
τῆς σοσιαλιστικής ἰδεολογίας. Ἀφοῦ τὸ
ἀστικὸ κράτος κατέρρεε στη λαϊκὴ συνείδηση, οἱ μάζες ὁὲν θ’ ἀργοῦσαν να μποῡν
στὴν αὐλακια ποὺ χάραζαν οἱ κομμουνιστες.
Στὰ χρόνια τῆς ἀντιφασιστικῆς Ἀντίστασης τὸ ἡγετικὸ κόμμα σὰν θεωρία,
τρόπος ὀργάνωσης, πολιτικὴ πρόβλεψη
καὶ γραμμή, δὲν ἐπηρεάστηκε ἀπὸ τὴν τεράστια λαϊκὴ συνεργεια. Ἀντίθετα θε(ἷιρησε τὴν ἐαμικὴ ἀφύπνιση δικαίωση τῆς
γραμμῆς καὶ τῆς ἡγετικῆς ὁμάδας. Τὸ κέλυφος σκλήρυνε περισσότερο ἀλλὰ οἱ
ἀντιφάσεις μεγάλωναν καὶ λειτούργησαν
οὲ παλλαϊκὴ κλίμακα. Τὸ ξεοπασμα τῶν

κυκλοφοροῦν

αντιφάσεων τῆς διπλῆς στρατηγικῆς, ἡ
ὑποτίμηση τοῦ λαῖκοῦ κινήματος, περιφρόνηση πρὸς τοὺς κομμουνιστές, ἓφεραν
στὸ τέλος τοῦ πολέμου τὴ λαϊκὴ τραγωὸία,
ὕστερα τὸν ἐμφύλιο. Ἐκεῖνοι δὲν εἶχαν τί
ἄλλο να ποῦν παρὰ τὴν ἐπαγγελία τῆς
ἀδύνατης ἐπανάστασης.

Στὴ δικτατορία ὁ νέος ὀργανωτής, ὁ
φυσικὸς ἡγετης, τὸ ΚΟΜΜΑ, δὲν χάθηκε. Oi κομμουνιστὲς συνὲχισαν στὴν
ἀφάνεια τους νὰ ὑπενθυμίζουν τὴν ἐπαναστατικὴ ἐκδοχή, νὰ ὃακτυλοὸεικτοῡν,
ακόμη καὶ μὲ τὴν προσωπική τους ταπείνωση, τὴν ἄλλη λύση μέσα στὴ μεταξικὴ
καὶ τὴν πολεμικὴ βαρβαρότητα. Τὴν ὥρα
τῆς γενικῆς κατάρρευσης κράτους καὶ
πολιτικῶν δυνάμεων, ὅταν στὴ συγκυρία
τοῦ πολέμου οἱ μάζες ἄρχισαν νὰ ἀφυπνίζονται, ὁ νέος ὀργανωτὴς σηκωσε τὸ
βάρος τοῦ Ἀγώνα, πολεμησε στὴν πρώτη
γραμμὴ τοῦ Ἀντάρτικου καὶ γαλβάνισε
τὸ λαῑκὸ κίνημα μὲ τὶς ἰδὲες του δρῶντας
μὲ πρωτοφανὴ πρωτοβουλία καὶ ἔμπνευση μαζί.
IT αὐτὸ ἄλλωστε ἐτελεύτησαν ἐν στόματι μαχαίρας.

μολις κυκλοφορησε
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ . ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
66ΔΩΔΩΝΗ”

ενα βιβλιο εργαστηρι
μελετης για τη συγχρονη
πρακτικη μας
πωλειταιὶντ* α βιβλιοπωλεια
- και πλασιε

cH προβληματικὴ _
τῆς βίας
τοῦ Γιώργου Βέλτσου

Z ήσαμε στὸν τόπο μας μιὰ περίοὸο, ποὺ 1? βία ἧταν στὴν ἡμερήσια ὁιάταξη.
Σήμερα, περίοὸο ἀπολογισμοῦ, μᾶς ἐπιτρέπεται νὰ σκεφτοῦμε καί θεωρητικὰ τὸ φαινόμενο. Τὸ κάνω ὅσο πιό σύντομα γίνεται...

Θὰ ἔλεγα νὰ ξεκινήσουμε ἀπὸ τρεῖς θ έ σε ι ς, ποὺ νομίζω πωςὸριοθετοῦν
τὸ θέμα μοις·
Ο Πρώτη θέση.· 1? προβλ ημ ατικη
τῆς βίας εἶναι ἀλληλένὸετη μὲ
τὴν προβληματικη 11?; ἐξοινσία ς, τῆς λιγότερο ἢ περισσότερο
«ἀποὸεκτῆς» «νομιμοποιημένης» ἐξουσίας. Σῦνεπιῦς, κάθε τάση γιὰ α ὐ τ ό νο μ η, θεώρηση τοῦ προβλήματος 11?;
,βίας εῖναι παραπλανητική, μὲ πρώτη καὶ
καλύτερη τὴν «οὐμανιστικὴ» ἢ 17181100ούμανιστικὴ ἀντίληψη, ποὺ ἐξετάζει τὴ
βία ὡς φαινόμενο καθαυτό, ὑποκρινόμενη ὅτι ὁὲν θέτει κάν τὴν ὑπόθεοή
της (1). Δεύτερη θέση, 1? βία πάντοτε ἀσκεῖται
ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἢ «ἡ βία εἶναι οἱ ἄλλοι»
(Μαρκοῦζε) (2). Αὐτὸ σημαίνει ὅτι
ὅποιος ἀσκεῖ βία, ἐπενὸύει τὴν πράξη του
μὲ «νόημα» π έρ 0 ἀπὸ τὴ βία. ἔτσι ὥστε
1? ἄσκησή της νὰ ἀναιρεῖται κάθε 0090'.
Μιλῶ γιά τὸ πρόβλημα 11?; ιῗὸεολογικῆς
ἐπένὸυσης μιᾶς πράξης βίας, πού τὴν κάνει, οτὰ μάτια αὐτοῦ πού τὴν ἀσκεῖ, νά μὴ
φαίνεται σὰν βία.
Z" αὐτὴν ἀκριβῶς τὴ θέση τίθεται καὶ
τὸ πρόβλημα τοῦ π ῶ ς καὶ π 0 1 ὸ ς ἀξιολογεῐ τὴ βία. ’Όχι ὁηλαὸὴ τοῦ τί εἶναιβία, ἀλλὰ γι ατί ἀσκεῖταιὴβία.

Τὸ πρόβλημα λοιπὸν 11?; βίας, ὅπως
καὶ κάθε κοινωνικοῦ φαινομένου παθολργικοῦ ἢόχι, ὁὲν εἶναι «ὀντολογικὸ» (τί
εἰναι βία), ἀλλὰ «πρακτικὰ» (γιατί
ἀσκεῖται 1? βία).
Ο Μποροῦμε λοιπὸν ἀπ’ ὅσα 812-10718
πολὺ σύντομα ὣς ἐὸῶ νὰ ὁιατυπώσουμε
τὴν τρίτη καῖ τελευταία θέση. "A; τὴν
ὁιατυπώσουμε ὡς ἑρώτηση.· εἶναι ὁυνατό
νὰ ἀναζητηθεῖ μιὰ μορφὴ βίας ποὺ σὲ
κᾴποια μελλοντικὴ στιγμὴ νὰ πάψει να
ε ἰν α ι βία,
Ἀπαντήσεις βέβαια ὑπάρχουν πολλὲς
-γιὰ τούτη τὴ θεμελιακὴ ἐρώτηση. Εἶναι
πρῶτα 1? κατηγορία τιῦν ἀπαντήσεων ποὺ
συντάσσονται κάτω ἀπὸ 11? ρήση τοῦ
Ἰησοῦ; «στρέψον αὐτῶ καῖ τὴν ἑτέραν
παρειὰν» καὶ πού, ὅπως γράφει ὁ γάλλος
φιλόσοφος Μ. Merleau-Ponry, «ὁειχνουν
ἔλλειψη ἀξιοπρέπειας, ἐκτὸς ἂν ὁείχνουν
ἁγιότητα, ὁπότε ὁὲν ἔχουν καμιὰ θέση
στι>.ζο)ὴ τῶν κοινωνικῶν συνόλων» (3).

20

Εἶναι ἔπειτα 1? κατηγορία τῶν ἀπαντήσεων πού τοποθετοῦνται κάτω ἀπ’ 11‘]
917017 τοῦ Καρόλου Μάρξ.· «1? βιά εἶναι 1?
μαμὴ τῆς ἱστορίας». Προσωπικά. 1? πρώτη
κατηγορία ἀπαντήσεων μοῦ q αι’νεται σι’·τοπική, γιατῐ ὁὲν μποριῦ νά εἶιιαι ἅγιος
ἐφ’ ὅσον ζῶ σὲ μιὰ κοινωνία ὅπου οἱ
«ἅγιοι» (ἂν ὑπάρχουν) καὶ οἱ τρελοί,
ἀπομονώνονται ὡς ἐπικίνὸυνοι. Δηλαὸὴ
μιὰ κοινωνία ἀπαγορευτικὴ καῖ ἀνταγωνιστική,

Ἡ βία εἶναι ἀποτέλεσμα αὐτοῦ τοῦ
καταπιεστικοῦ πολιτισμοῦ, ἂν ὁὲν εἶναι
’καῖ τὸ 1’610 τὸ συστατικό 10v. Αύτά, ἀπ’
τὴν πλευρὰ 11?; ψ”ιιχανάλυσης
Ἀπ’ τὴ σκοπια τῆς Πολιτικῆς K011110111—
ολογίας τώρα.· ,
Ἠ βία εἶναι ἀποτέλεσμα αὐτῆς 11?; ταξικῆς καὶ συνεπῶς ἀνταγωνιστικῆς κοινωνίας, στὴν ὁποία, ἐπαναλαμβάνω, οἵ
ἅγιοι ὁὲν ἔχουν θέση· καῖ γιά τὴν ὁποιά ἡ
ἄρχουσα ἰόεολογία πρόβλεψε ἕναν ἄλλο,
ἐξω-πραγματικὸ καὶ ἐξω-κοινωνικό τόno: τὸν παράδεισο, τὸν τόπο 11?;/11‘; βίας,
ἀλλὰ καὶ τὸν τόπο 1‘17; αὐταρέσκειας, 11?;
μόνωσης καὶ τῆς αὐταπάτης.

’Ἂν λοιπὸν 1? ἐξουσιά εἶναι ἡ, ἱκανότητα
μιᾶς τάξης νὰ κατοχυρώνει τὰ συμφέροντά της, 1? βία εἶναι ἀσφαλῶς βασικὸ
στοιχεῖο τῆς ἱκανότητας αὐτῆς.
Ἔχω τη γνώμη ὅτι οἱ ὁυό θεωρήσεις
πού ἀνέφερα φτάνουν για νὰ κατασιγάσουν τὶς «ἀγωνίες» ὅσων ὀιερωτῶνται.’ τί
εἶναι βία. ,
Τοὺς ἀπαντῶ.· 1? βία εἴμαστε ἐμ ε ἴ ς.

Ἐμεῖς, καῖ ὄχι οἱ ἄλλοι, ἐμεῖς πού συντελοῦμε ἠθελημένα ,ἢ ἄθελά μας στὴν
ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς ἐξουσιαστικῆς
κοινωνίας. V .
"031010; λοιπὸν ἀποφασίσει νὰ ἀρθρώσει πέντε πράγματα πάνω στὴ βία, θὰ
πρέπει προηγουμένως νὰ ξεχωρίσει τὴ
βία ὡς πρόταση καὶ τὴ βία ὡς
ἀ π ά ν τ η 0 17. Ἡ πρώτη ἀσκεῖται ὡς
μὲσο χειραγώγησης (καταπίεσης). Ἡ
ὁεύτερη ἀσκεῖται ὡς μεσο ἀπελευθέρωσης καί ἀμύνας· Ἡ συστηματικὴ ὀργάνωση τῆς πρώτης, ὅμως, ἐξαρτᾶται ἀπὸ
τὴν ἱκανότητα ὅσων χειραγωγοῦνται νὰ
ἀπαντοῦν ἀποτελεσματικά. Γ ι’ αὐτὸ μ ό -

νο ν 1? βία ὡς πρόταση εἶναι βία καὶ μόνον aﬁn) γίνεται αὐτσσκοπὸς 1’7‘ σαὸιστικό
.ταιχνίὸι, ὅπως ἔγινε στό EA T/EZA. _

Ἀντίθετα, 1? ἄλλη «βία», πού ὁὲν εἰναι
βία, σκοπεύει στῆν ἀ λ λ α γ 1?. Κάθε ἀλ· λαγη, ἀκόμη καὶ τη ὁική της ἀλλαγὴ ὡς
βίας. Παίρνει συνεπῶς κάθε φορὰ τὴ
110901? ποὺ 11?; ὑπαγορεύουν 01r ἀνάγκες ξι
ποὺ τὴν προκάλεσαν. Γι’ αὐτὸ νομίζω ὅτι ἢ
εἶναι πλαστὸ τὸ «πασιφιστικὸ» ἐπιχείρημα.· ὅτι. καῖ ήβία ὡς’ ἀπάντηση φέρνει τὴ
βία ὡς πρόταση. Εἶναι πλαστό, γιατῖ 1?
βία ὡς ἀπάντηοη ἔχει ὅρ ι α ποὺ τὰ
προσὸιορίζει π ά ν τ ω ς 1? βία ὡς πρόταση. "010v πάψει να ὑπάρχει ἡ π ρ ό τ α 017. παύει καὶ 1? ἀπάντηση.
Πάνω 0’ αὐτὴ τὴ βία ποὺ ὁὲν εἶναι βιά,
στηρίχθηκαν οἱ ἀπελευθερωτικοὶ ἀγῶνες
καὶ γράφτηκαν στίχοι καθὼς αὐτός·
«”Οπου ντουφέκι ὁὲν λαλεῖ ἀργεῖ νὰ ξημερώσει». Αὐτὴ 1? βία, λέω, εἶναι συστατικὸ τῆς Ἐλευθερίας.
Κλείνω μὲ μιὰ ἱστορικότερη παρατή917017. Tà κηρύγματα ὑπὲρ τῆς μὴ βίας ‘ ’
ἔχουν συχνὰ ὠς ἀποτέλεσμα τὴν ἐμ π έ - ,
ὁ ω 017 11?; κατεστημένης βίας πού ὑπάρ- - ἿΞ
χει ἔται ἢ ἀλλιῶς. Γ 1’ αὐτὸ τὸ πρόβλημα
τῆς ἀπελευθερωτικῆς βίας παραμένει κυ-”
ρίως πρόβλημα τακτικῆς. Καὶ τα προβλήέ V
ματα τακτικῆς εἶναι πολιτικὰ προβλήμα- ‘
τα. Ἡ βία λοιπὸν ὡς ἀπάντηση (1? ἀπελευθερωτικὴ βία) ὁὲν εἶναι μὲ κανένα
τρόπο τυχαία καὶ ὁὲν εἶναι γιά τὸν κα-,
θένα, ἀλλὰ μόνον γιὰ ὅσους μποροῦν νὰ ἶ
θεωροῦν τὰ κοινωνικὰ προβλήματα 0
μιὰ ἑνιαία ὁλότητα (4) καὶ ὅχι σὲ μι
συμφεροντολογικὴ προοπτική. Αὐτ
συνεξετάζουν καὶ συνεκτιμοῦν τὸ π
βλημα τῆς βίαςμὲ τὸ σύνολο τῶν ὁομ,
τοῦ κοινωνικοῦ μετασχηματισμοῦ. (1) L.Althusser, Pour Marx, ἒκδ. Mas
1972, 081.225 (Marxisme et Humarü
(2') Βλ. Χ. Μαρκοῦζε, Ψυχανάλ
πολιτική, ἒκδ. Ἠριδανός, 197.1 ’ ᾗ ἐξ
(τὸ πρόβλημα τῆς βίας στὴν ἀν ,· "
, (3) M.Merl_eau—Ponty, ÎAvS
τρομοκρατία,ὲκδ. Ἑξάντᾳ ’
(4) Γ. Λούριατς, Ἱστορία
συνείδηση, ἒόιὸ. Ὀδυσσέα ‘—’

ΤΟ ΙΞΡΓΑΪΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ _
‘ KINHMA META THN ΑΛΛΑΓΗ
Συμπληρώθηκε ἤδη ἕνας χρόνος ἐργατικοῦ καὶ ἁγροτικοῦ κινήματος μετὰ τὴν πολιτικὴ ἀλλαγὴ τῆς 23ης τοῦ Ἰούλη 1974. Ἀπὸ τὴν πρώτη ἀπεργιά στὴ Μάντρα τῆς
Ἐλευσίνας μέχρι τοὺς ἀγῶνες τῶν ἐργατῶν στῑς χαρτοβιομηχανίες Λαὸόπουλου
μεσολάβησε πλῆθος ἀγώνων τῶν ἐργατῶν καί τῶν ἀγροτῶν γιά τὴ βελτι’ωση τῶν
συνθηκῶν τῆς ζωῆς καὶ τῆς ὁουλειᾶς τους. Καὶ οἱ κινητοποιήσεις αὑτὲς χρωμάτισαν
ἔντονα, κάθε μιά μὲ τὸν τρόπο της, τῖς οἱκονομικές, τὶς κοινωνικὲς καὶ (μερικὲς
φορὲς) τῖς πολιτικὲς ἐξελίξεις, ποὺ ἀκολούθησαν τὴν κατάρρευση τοῦ ὁικτατορικοῦ
καθεστῶτος.
Τὸ «ANTI» παρουσιάζει σήμερα τὴ ὁεύτερη ἑνότητα ἀπὸ τὶς κυριότερες κινητοποιήσεις τῶν
ἐργαζομένων στὸν χρόνο ποὺ ἀκολούθησε ἀπὸ τὴν κατάρρευση τοῦ ὁικτατορικοῦ καθεστῶτος. Μετὰ τοὺς ἀγῶνες τῶν ἐργατῶν, πού παρουσιάσαμε στὸ προηγούμενο τεῦχος, ἡ ἑνότητα
αὐτὴ ἀφορᾶ τὸ χρονικὸ καὶ τὰ ῑὸιαίτερα χαρακτηριστικὰ τῶν ἀγώνων τῶν ἐργαζομένων
(μισθωτῶν) καὶ τῶν ἀγροτῶν. Ἀρχίζουμε ἀπὸ τὴν πρώτη κατηγορία·

ΚιΝΗτοΠοιΗΣειΣ εΡΓΑΖοΜΕΝΩΝ
τοῦ Nixon Σκούφου

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΙΞΡΟΠΟΡΙΑ ·
(Σημ.; Στὴν «Ὀλυμπιακὴ» ἓγιναν δύο ἁπεργίες, τὸν Δεκέμ, βρη 1974 καὶ τὸν Μάρτη 1975. Ἡ πρώτη κηρύχθηκε ἀπὸτοὺς
ὑπαλλήλους τῆς ἑταιρίας καὶ ἡ ὃεύτερη ἀπὸ τοὺς τεχνικούς.)
“ 1. Ὑπὰλληλοι. XPONIKO: Ἀφορμὴ τῆς ἀπεργίας ἦταν ἠ
ἀνακοίνωση τῆς ὃιοίκησης τῆς «Ὀλυμπιακῆς» στὶς 30 τοῦ Νοέμβρη, γιὰ ὁμαδικὲς ἀπολύσεις, ποὺ τὶς «ἐπέβαλλε» ἡ κρίση τοῦ
πετρελαίου, μὲ τοὺς ἀντίκτυπούς της στὶς πτήσεις.
Στὶς 3 τοῦ Δεκέμβρη πάνω ἀπὸ 8.000 ὑπάλληλοι κήρυξαν
v il ἀπεργία διαρκείας μὲ αἴτημα τὸ σταμάτημα τῶν ἀπολύσεων καὶ
" ,ι τὴν -ἐπαναπρόσληψη τῶν ἤδη ἀπολυθέντων. Στὶς 4Ἰ τοῦ Δεκέμ-

βρη οἱ ἁπεργσὶ πραγματοποίησανπορεία στὴν Ἀθήνα, ζητών-

τας τὴν κατάργηση τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ Ν.Δ. 3198/55, ποὺ κατοχυρώνει νομικὰ τὸ δικαίωμα τῶν ἐργοδοτῶν νὰ θὲτουν τοὺς
’ῦπαλλήλους τους σὲ ὃιαθεσιμότητα. Ἡ ἀστυνομία ἐπιτέθηκε καὶ
ὃιάλυσε τὴν πορεία, στὴν ὁποία συμμετεῖχαν πάνω ἀπὸ 5.000
ἄτομα. Στὶς 5 τοῦ Δεκέμβρη ἐπενέβη ἡ κυβέρνηση μὲ τὴν ἒκδοση ἃ l
νιῂθετικθῠ-ὃιατάγματος ποὺ πρόβλεπε τὴν ἄρση τῆς διαθεσιμότητας καὶ τὴν ἐπαναπρόσληψη τῶν ἀπολυθέντων. Ἡ ἀπεργία
λύθηκε στὶς 6 τοῦ Δεκέμβρη.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ; Ἡ ἐπίθεση τῆς ἁστυνομίας οτὴν πορεία τῶν ἀπεργῶν, ποὺ εἷχε σὰν ἀποτέλεσμα τὸν τραυματισμὸ
15 ἀτόμων, ἧταν ἡ πρώτη ποὺ σημειώθηκε στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας, μετὰ τὴν πολιτικὴ ἀλλαγὴ τοῦ Ἰούλη καὶ μάλιστα μόλις 4
μέρες πρὶν ἀπὸ τὸ ὃημοψήφισμα γιὰ τὸ πολιτειακό.
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2. Τεχνικοί. XPONIKO: M8 αἴτημα τὸ σταμάτημα τοῦ νέου
κύματος τῶν ἀπολύσεων, οἱ πτυχιοῦχοι καὶ μὴ τεχνικοὶ τῆς
«Ὀλυμπιακῆς» κήρυξαν στὶς 28 τοῦ Μάρτη 1975 48ωρη προειὃοποιητικὴ ἀπεργία, ποὺ μετατράπηκε 0‘8 ὃιαρκείας στὶς 30 τοῦ
μήνα. Ἡ διοίκηση κήρυξε ἀμέσως λὸκ-άουτ. Μετὰ ἀπὸ νέες
κυβερνητικὲς ἐπεμβάσεις 101 αἰτήματα ἱκανοποιήθηκαν καὶ ὴ
ἀπεργία ἔληξε στὶς 4 1013 Ἀπρίλη.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ; Οἱ δυὸ ἀπεργίες στὴν «Ὀλυμπιακὴ»
ξεκίνησαν ἀπὸ τὴν προκλητικὴ στάση τῆς διοίκησης, ποὺ προΓΙΑΤΡΟΙ

(Σημ.; Οἱ κινητοποιήσεις καὶ οἱαπεργιακὲς ἐκδηλῶσεις γιὸι
τὴ βελτίωση τῶν συνθηκῶν τῆς ζωης καὶ τής δουλειᾶς τῶνγιατρῶν ἀφοροῡν διάφορους κλάδους τοῦ ἐπαγγέλματος καὶ ἐκδηλώθηκαν πρὸς 6 κυρίως κατευθύνσεις.)
XPONIKO: A) ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ KENTPO ΑΘΗΝΩΝ; Ἔγινε 48ωρη προειδοποιητικὴ ἀπεργία στὶς 14 καὶ 15
1013 Δεκεμβρη μὲ αἴτημα 11‘] βελτίωση τῶν οἰκονομικῶν ὅρων τῆς
ε ασιας τους.

ρῖῧ) ΓΙΑΤΡΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ BOPEIOY EAAAAOE:
k Στὶς 13 τοῦ Φλεβάρη 1000 περίπου γιατροὶ τῶν νοσοκομείων
τῆς Μακεδονίας, Θράκης καὶ Θεσσαλίας κήρυξαν 4ήμερη προειδοποιητικὴ ἀπεργία μὲ αἰτήματα α) πληρωμὴ καὶ στοὺς μέχρι
τώρα ἂμισθους, β) καθιερωση σαν εἰσαγωγικοὺ βαθμοῦ τοῦ 6ου
ἀντὶ τοῦ 8011, γ) ὑπερωριακὴ ἀμοιβὴ γιὰ ὑπερωριακὴ άπασχοληση, δ) ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψη καὶ ε) ἐπίδομα ἐπικίνδυνης ἐργασίας. Στίς 15 1013 Φλεβάρη κήρυξαν ἀπεργία με 101
ἴδια αἰτήματα καὶ 200 γιατροὶ τῆς Ἠπείρου. rH ἀπεργία ἔληξε
στὶς 17 τοῦ ἴδιου μήνα, ἀφοῡ οἱ διευθὺνσεις τῶν νοσοκομείων
καὶ τὸ ὑπουργεῖο B. Ἑλλάδος ὑποσχέθηκαν τὴν ἱκανοποίηση
τῶν βασικῶν αἰτημάτων.
ΧΑΡΑΚΤΙ-ΙΡΙΣΤΙΚΑῑ Μὲ δηλώσεις τους στὸν τὺπο οἱ άπεργοὶ ἀνακοίνωσαν ὅτι δὲν ἐμφανίστηκε οὔτε ἕνας ἀπεργοσπάστης
καὶ ὅτι ὑπῆρχε μεγάλη ἑνότητα 0’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ἀπεργίας,
ποὺ τοὺς ἐπέτρεψε να ξεπεράσουν τὶς τρομοκρατικὲς ἐνεργειες
τῆς χωροφυλακῆς καὶ 1013 ὑπουργείου.
Γ) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ;
Στίς 27 τοῦ Φλεβάρη ἡ Ἕνωση Ἰατρῶν Νοσηλευτηρίων Ἀθηνῶν-Πειραιῶς κήρυξε 48ωρη προειδοποιητικὴ ἀπεργία μὲ τὰ
ἴδια παραπάνω αἰτήματα. eH ἀπεργία κηρύχτηκε μετὰ ἀπὸ συγκεντρωση τῶν γιατρῶν καὶ προκάλεσε ἐκοηλώσεις συμπαραστασης ἀπ’ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Στὴ διάρκεια της οἱ άπεργοὶ πραγματοποίησαν πορεία στὴ Βουλή. Στὶς ἀρχὲς 1013 Μάρτη ἡ ἀπεργία
λύθηκε, μετὰ ἀπὸ ὑποσχέσεις τοῦ ὑπουργείου Κοινωνικῶν 13m]ρεσιῶν γιὰ ἰκανοποίηση τῶν αἰτημάτων.
Μετὰ ἀπὸ 4 περίπου μῆνες, στὶς 8 τοῦ Ἴοὺλη, καὶ αφοῡ τὸ
ὑπουργεῖο δὲν εἶχε κάνει καμιὰ ἐνέργεια ἐπίλυσης τῶν αἰτημάΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΙΞΣ

χωροῦσε (ὅπως ἀποδείχτηκε μετά, λίγο πρὶν τὸν θάνατο τοῦ
Ἀρ. Ὠνάση) μὲ βάση συγκεκριμενο σχεδιο, σκοπὸς τοῦ ὁποίου
ἦταν v01 ἑκβιάσει ἀπὸ τὴν ελληνικὴ κυβερνηση τὴν ἀγορὰ τῆς
ἐπιχείρησης ἀπὸ τὸ δημόσιο, με τοὺς πιὸ εὑνοίκοὺς γι’ αὐτὴν
ὅρους. Τὸ βασικὸ ἐπιχείρημα τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν κυβερνηση ἦταν ἡ αὔξηση τῶν καυσίμων καὶ τὸ ἀσύμφορο τῶν
πτήσεων. Ἀπὸ τὴν ὅιλλη δὲν μπορεῐ v01 μείνει ἀπαρατήρητη 1101‘1
ὴ ἐπεμβαση τῆς ἀστυνομίας λίγο πρὶν τὸ δημοψήφισμα τῆς 8ης 1
1013 Δεκεμβρὴ 1974. 1
των, οἱ νοσοκομειακοὶ γιατροὶ Ἀθηνῶν-Πειραιῶς κήρυξαν
ἀπεργία διαρκείας. Τὰ αἰτήματα τους τώρα εἰναιῑ α) άμεση μισθοδότηση τῶν ὄιμισθων, β) διορισμὸς τῶν ἀδιορίστων, γ) εξασφάλιση μισθολογικῆς καὶ βαθμολογικής εξελιξης, δ) ἐπίδομα
ἐπικίνδυνης ἐργασίας 20% σε ὅλους, ε) μηνιαία ἄδεια ἀπὸ τὸν
πρῶτο χρόνο τοῦ διορισμοῦ, στ) ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψη
καὶ ζ) ἀποχουντοποίηση 1013 κλάδου. Στὶς 10 τοῦ Ἰούλη τὸ
ὑπουργεῑο ἅπαντα μὲ τὴν ἀπειλὴ τοῦ μέτρου τῆς πολιτικῆς ἐπιστράτευσης. Οἱ διευθυντὲς τῶν νοσοκομείων δηλώνουν τότε ὅτι
ἂν γίνει αὐτὸ θὸι κατέβουν κι αὐτοὶ σε ἀπεργία. Στὶς 18 οἱ νοσηλευόμενοι τοῦ Εὑαγγελισμοῦ ὀργανώνουν ἐκδήλωση συμπαραστασης καὶ βγαίνουν στὸν δρόμο, Ἐπεμβαίνει καὶ τοὺς διαλύει
βίαια ὴ αστυνομία, ὲνῶ ὁ άστυνομικὸς διευ θυντὴς Καραθανάσης
κάνει λόγο γιὰ «ἀριστεροχουντισμό». Ἡ Συντονιστικὴ Ἐπι
τροπὴ ἀγώνα ἀνακοινώνει ὅτι ἓγιναν συλλήψεις άπεργῶν. Ἡ
ἀπεργία ἔληξε τελικὰ στὶς 26 Ἴούλη, με ἀπόφαση τῶν γιατρῶν
για 15νθή μερη ἀναστολή της καὶ γιὰ νεες κινητοποιήσεις ἂν στὸ
μεταξὺ δὲν ίκανοποιοῦντο τὰ αἰτήματα τους,
Δ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ K.A.T. Στὶς 20 1013
Μάρτη οἱ 1290 ἐργαζόμενοι στὸ KAT (γιατροὶ καὶ νοσηλευτικὸ
προσωπικὸ) κατεβαίνουν σὲ ἀπεργία διαρκείας μὲ αἰτήματα; α)
ἄμεση ὰπομάκρυνση τῶν διορισμὲνων χουντικῶν 1013 Δ.Σ., β)
κατάρτιση νέου εσωτερικοῦ κανονισμοῠ, γ) συμμετοχὴ τοῦ
προσωπικοὺ στὴ διοίκηση, καὶ ὃ) ἑφαρμογὴ τῶν συλλογικῶν
συμβάσεων. Ἡ ἀπεργία λύθηκε μετὰ 10 μερες (30 Μάρτη) με
μερικὴ ἱκανοποίηση; α) εφαρμογὴ συλλογικὴς συμβάσης, β) μηνιαία ἄδεια 0101 κατηγορηθέντα για φασιστικὴ ἰδεολογία μελη
τοῦ Δ.Σ,
XAPAKTHPIZTIKA: e1-1 ἀπεργία στὸ KAT χαρακτηρίστηκε
- καὶ ήταν - μιὰ ἐργατικὴ κινητοποίηση με συγκεκριμένους πολιτικοὺς στοχους (ANTI, 12, 8). Ἐξ ἄλλου ἓγινε ἀφορμὴ για μιὸι
ἀκόμα χρήση τῆς θεωρίας 1013 ἁριστεροχουντισμοῡ.
Ε) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ — Ilb'lΡΑΙΩΣ.· Στὶς 27 τοῦ Μάη ὁ Σύλλογος Νοσηλευτικοὺ Προσωπι
κοῦ Κρατικῶν Ἱδρυμάτων Ἀθηνῶν - Πειραιῶς κήρυξε
24ωρη προειδοποιητικὴ ἀπεργία για ἐπίλυση οἰκονομικῶνηαίτημάτων. Ἐπειδὴ τὸ ἁρμοδιο ὑπουργεῑο ἀρνήθηκε κάθε εἰδος
διαπραγματεύσεις, ἡ ἀπεργία ἒγινε τελικὰ 48ωρη.

ἀπσζημίωσης γιὰ τὶς ὧρες ποὺ βρίσκονται στὸ ἁμαξοστάσισ
κλπ. Ἀκόμα οἰ ἀπεργοὶ πρόβαλαν ἓντονα τὸ αἴτημα τῆς συμμε- ,
τοχῆς τους στὴ διοίκηση 1013 ὀργανισμοῦ, γιὰ νὰ ἐλέγχουν κύρια . »»
τὶς τοποθετήσεις τῶν διευθυντῶν. Ἡ ἀπεργία αὐτὴ λύθηκε στὶς
30 1013 Νοὲμβρη 1974 118 μερικὴ ἱκανοποίηση τῶν οἰκονομικῶν
αἰτημάτων. Ἐξ ἄλλου, δόθηκαν στοὺς ἀπεργοὺς ὑποσχέσεις γιὰ
τὴ σύνταξη νέου Γενικοῦ Κανονισμοῦ τοῦ ΗΛΠΑΠ, ποὺ πάντως μεχρι σήμερα δὲν ἔχουν ἐκπληρωθεῑ.
v Στὶς 27 τοῦ Μάρτη 1975 οἱ ὑπάλληλοι τῶν τρόλλεϋ κήρυξαν
νεα ἀπεργία μὲ βασικὸ αἴτημα τὴν ἀποχουντοποίηση τοῦ κλά- r ’δου, ποὺ σημείωσε μιὰ πρώτη ἐπιτυχία μὲ τὸ ὅτι τέθηκε σὲ δια· ‘
’
4
:
Θεσιμότητα ὁ ἐπὶ δικτατορίας Γεν. Διευθυντὴς τοῦ ΗΛΠΑΠ
καὶ μὲ δευτερεύοντα ὁρισμενα οἰκονομικὰ αἰτήματα. ἑ
ΧΑΡΑΚΤΙ-ΙΡΙΣΤΙΚΑ; Οἱ ἀπεργίες 010v HAHAH ἧταν ἀπὸ
τὶς ελάχιστες πολιτικοῦ περιεχομένου ἀπεργίες ποὺ σημειώθη- · ἶ
καν μετὰ τὴν πολιτικὴ ἀλλαγὴ (ANTI, IZ, 8). Πὲτυχαν δὲ σὲ T'y
ᾙίαέἐὲξῗᾱῗὲθέιὲἐῖἒςὲἓῗῖἓέ ῑοέἱέἓὲῗυὲἔῗὸἓῗῖῗὶλὲρξᾏέἓᾙω
νοι στὸν ΗΛΠΑΠ, 011‘] διάρκεια τῆς κατάληψης τοῦ Πολυτέ-

XPONIKO: Σ’ ὅλη τὴ διάρκεια 1013 χρόνου ποὺ εξετάζουμε
ἐκδηλώθηκαν στὶς συγκοινωνίες περισσότερες ἀπὸ 6 ἀπεργιακὲς κινήσεις, τόσο στὰ τρόλλεϋ καὶ στά λεωφορεῖα, ὅσο καὶ στὰ
ταξί. Ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν κινητοποιήσεων αὐτῶν ξεχωρίζουν οἱ
ἀπεργίες στὸν ΗΛΠΑΙἹ τὸν Νοέμβρη 1974 καὶ τὸν Μάρτη 1975,
τῶν ἰδιοκτητῶν ταξὶ τὴν ἴδια περίπου ἐποχὴ καὶ τοῦ προσωπικοῦ τῶν λεωφορείων καὶ τῶν τρόλλεϋ στὴν Ἀθήνα καὶ στὸν
Πειραιᾶ (ἐκτὸς τῶν λεωφορείων ΕΗΣ), στὶς 30 τοῦ Σεπτεμβρη
1975. Ἀπὸ αὐτὲς πάλι, ἡ πιὸ πρόσφατη τοῦ προσωπικοῦ τῶν
τρόλλεϋ καὶ τῶν λεωφορείων, ποὺ κράτησε 4 μὲρεςἸ καὶ εἰχε
ἄμεσο ἀντίκτυπο στὴ ζωὴ τῆς πρωτεύουσας, ἀπόδειξε τὸ χάος
ποὺ ἐπικρατεῖ στὸν τομέα αὐτὸ καὶ προώθησε σὰν θέμα τὴ δημοτικοποίηση τῶν συγκοινωνιῶν.
Ἰδιαίτερα στὸν ΗΛΠΑΠ οἱ ἀπεργίες χαρακτηρίστηκαν ἀπὸ
τὶς πολιτικες τους αἰχμές. Τ όσο ἐκείνη τῆς 29 τοῦ Νοεμβρη 1974
ὅσο καὶ ἡ ἄλλη τῆς 27 1013 Μάρτη 1975 εἶχαν ἀνάμεσα 0101
αἰτήματα τους τὴν ἁποχουντοποίηση 1013 κλάδου τους. Τὰ ὑπόλοιπα αἰτήματα τῆς ἀπεργίας τοῦ Νοεμβρη ἧταν αὔξηση 35 %,
_ χνείου, τὸν Νοέμβρη 1973, εἶχαν ἀποφασίσει ἀπεργία συμπαῇῑ
νεα συλλογικὴ σύμβαση μὲ κάλυψη τῶν τεχνιτῶν ὀχημάτων,
ράστασης πρὸς τοὺς ἀγωνιζόμενους φοιτητὲς, ποὺ θὰ ἐκδηλὼ *
ἀκριβὴ τήρηση τοῦ 8ωρου καὶ 110161891001] τοῦ 7ωρου, κατάρ- νόταν τὸ Σάββατο, ἂν δὲν εἶχε μπεῑ τὸ τὰνκ καὶ δὲν εἶχε κη
γηση τῶν ἀπογευματινῶν ἀλλαγῶν, καταβολὴ ὑπερωριακῆς
χθει ὁ στρατιωτικὸς νόμος. ..
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(ἀπεργῐες, Μάρτης 1975)
XPONIKO: Oiiéxromror ὑπάλληλοι τοῦ ΟΠΑΙἸ (για τὴ διαλογὴ τῶν δελτίων) ξεκίνησαν ἀπὸ τὸν Νοεμβρη 1974 ἓναν
ἀγώνα για βελτίωση τῶν συνθηκῶν τῆς δουλειᾶς τούς, ποὺ
κατάλιηξε orig ἀρχὲς τοῦ Μάρτη 1975 σὲ τακτικὲς ἀπεργίες,
κάθε Κυριακὴ καὶ Δευτέρα (μερες τῆς ἀπασχολησής τους). Ἡ
διοίκηση τῆς ἐπιχείρησης προχώρησε τότε στὴν ἀπόλυση τῶν
μελῶν-τῆς ἐπιτροπῆς ἀγῶνα τῶν ἀπεργῶν, ἀφοῦ προηγούμενα
τοὺς εἶχε πείσει ν’ ἀναστείλουν τὴν άπεργία. Τὴν Κυριακὴ 23
τοῦ Μάρτη, οἱ ὑπάλληλοι κήρύξαν νεα ἀπεργία, μὲ αἴτημα τὴν
ἐπαναπρόσληψη τῶν ἀπολυθέντων. Οἱ άπεργοί, ἁφοῡ άπεύθυναν ἔκκληση συμπαράστασης orig φοιτητικὲς καὶ νεολαιῖστικες
ὀργανώσεις,· συγκεντρώθηκαν ἔξω ἀπὸ τὰ κτίρια τοῦ ΟΠΑΠ

ΔΗΜΟΣΙΟΙῬΑΦΟΙ
(ἀπεργία 29 Ἀπρίλη μέχρι 14 Μάη 1975)
XPONIKO: ‘l-l Ἕνωση Συντακτὼν ςΗμερησίσΝ Ἑφημερίδων
Ἀθηνῶν (ΕΣΗΕΑ) κήρυξε ἀπεργία διαρκείας orig 12 τὰ μεσάνυχτα τῆς 28 πρὸς 29 Ἀπρίλη, μετὰ τὴν ἀποτυχία τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν Ἕνωση Ἰδισκτητών. Ἡ ἀπεργία άρχισε νὰ
ἰσχύει για τὴν ἕκδοοη τῶν ἀπογεύματινιῖΝ φύλλων τῆς 29
Ἀπρίλη. Τὰ αἰτήματα; α) αὐξήσεις 30%, 25% καὶ 20% γιὰ
κάθε κλάση μισθῶν, β) ὑποχρεωτικὴ Ἱωρη διακοπὴ ἐργασίας
μεταξὺ πρωινὼν καὶ ἀπογευματινῶν φύλλων, γ) ὄχι ὑπερωριακὴ
άπασχόληση κλπ. Οἱ ἐφημερίδες «Αὐγή», «Ριζοσπάστης» καὶ
«Ἐλεύθερος Κόσμος» ἀποδέχονται τὰ αἰτήματα καὶ κυκλοφοροῦν κανονικά, Στὶς l 1 π.μ. τῆς 29 Ἀπρίλη ἡ Ἔνωση Ἰδιοκτητῶν κηρύσσει, λὸκ-άουτ (ποὺ στρέφεται καὶ κατὰ τῶν ἐργατῶντεχνικῶν τύπου). Οἱ άπεργοὶ δημοσιογράφοι τυπώνουν καὶ μοιράζουν πλατιὰ orig 30/4 καὶ 1/5 προκηρύξεις ποὺ ἀναλύουν τὴν
κατάσταση στὸν ἑλληνικὸ τύπο. Στὶς 6 τοῦ Μάη ἡ άπεργία πολιτικοποιεῖταιῑ Τὸ ΠΑΣΟΚ, ἡ ΕΚΝΔ καὶτὰ ΚΚΕ στὲλνουν ἀντιπροσώπους τους στὴν ΕΣΗΕΑ, ποὺ ἐκφράζουν τὴ συμπαρασταση τους. Στὶς 7 τοῦ Μάη οἱ ἀπεργοί μιλᾶνε πιὰ συγκεκριμενα
για τὴ λογοκρισία στὶς εἰδήσεις ἀπὸ τοὺς ἰδιοκτῆτες καὶ τονίζουν ὅτιτὸ πρόβλημα εἶναι καθαρὰ πολιτικό. Στὶς 8 τοῦ Μάη ὁ
κ. Μαῦρος καταπλησσει τοὺς πάντες, ὅταν με δηλώσεις τού λὲει
ὅτι ἡ ἀπεργία προκαλεῖ «ἐθνικὴ ζημία». Στὶς 9, ἀνακοίνωση τῆς
Ἕνωσης Ἴδιοκτητών μεταδίδεται ἀπὸ τὰ ραδιοτηλεοπτικὰ δίκτυα. Στὶς 10 ὁ κ. Μαῦρος δηλώνει ὅτι «παρεξηγήθηκε». Στὶς 11
ἡ ἐπιτροπὴ ἓκδοσης τῶν ἀπεργῶν ἀρχίζει νὰ προετοιμάζει τὴν
άπεργιακὴ ἐφημερίδα «Ἀδεσμευτη Γνώμη». Στὶς 12 οἱ ἁπεργοὶ
συντάκτες καταγγελλουν ὅτι δέχονται πρωτοφανεῖς πιὲσεις ἀπ’
ὅλες τὶς πλευρὲς να μὴν ἐκδοθεῐ ὴ ἐφημερίδα. Παρ’ ὅλα αὐτὰ ἡ

(ἀπέναντι στὰ Προπύλαια). Τότε ἰσχυρὴ δύναμη κρανιοφόρων
ἀσπιδοφόρων (CRS) τῆς Ἀστυνομίας τοὺς ἐπετέθη, προβάλλοντας σὰν δικαιολογία τὸ ὅτι σχεδίαζαν νὰ καταλάβουν τὸ κτίριο.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ; Ἡ ἀπεργία τῶν ἓκτακτων τοῦ ΟΠΑΠ
σημάδεψε ἔντονα τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις στὸν τόπο. ‘O ἴδιος ὁ
πρωθυπουργός, μιλώντας λίγες μερες ἀργότερα (27 τοῦ Μάρτη),
σχημάτισε για πρώτη φορὰ τὸν ὅρο- «ἀριστεροχουντισμόςῑ
ἀπειλὴ κατὰ τῆς δημοκρατίας», ποὺ ἠταν προφανῶς συνδυασμὸς τῶν ἐπεισοδίων τοῦ ΟΠΑΠ καὶ τῶν ἐπεισοδίων τῶν νεοφασιστῶν στὴν παρέλαση τῆς 25ης τοῦ Μάρτη. Ἀπὸ τὴν
«ἱστορικὴ» αὐτὴ θεση τοῦ πρωθυπουργοῦ ἐμπνεύστηκε ὴ διοίκηση τοῦ ΟΠΑΙἸ, ποὺ προχώρησε ἀκόμα πιὸ πέρα καὶ κατάγγειλε ὅτι οἱ ἔκτακτοι εἶχαν προσληφθεί ἐπὶ χούντας (καὶ ἄρα
ἠταν χουντικοί). Ἐξ ἄλλου, γιὰ πρώτη φορὰ στὶς 23 τοῦ Μάρτη
ἡ ἀστυνομία χρησιμοποίησε τὸ εἰδικό, γαλλικῆς ἓμπνευσης καὶ
ἐκπαίδευσης, σῶμα τῶν ἀσπιδοφόρων (CRS).
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«Ἀδεσμευτη Γνώμη» κυκλοφορεῐ τὸ μεσημερι τῆς 13ης τοῦ
Μάη. Μοιράζεται καὶ ἀπὸ δημοσιογράφους. Μετὰ ἀπὸ τὴν ἕκδοση τῆς ἐφημερίδας οἱ ἐξελίξεις εἰναι ραγδαῐες; οἱ ἐργοδότες
ὑποχωροῦν πανικοβλημένοι, ἀποδέχονται πλήρως καὶ χωρὶς
δρους ὅλα τὰ αἰτήματα καὶ οἱ ἐφημερίδες τους ξαναβγαίνουν
απὸ τὶς 14 τοῦ Μάη. “
ΧΑΡΑΚΤΙ-ΙΡΙΣΤΙΚΑ; Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἔκδοοη τῆς «AR»,
δυὸ ἀκόμα παράγοντες ποὺ λειτούργησαν γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῐ ἡ
μεγάλη αὐτὴ νίκη τῶν δημοσιογράφων ἧταν; 1. Τὸ ἐπικείμενο
γιὰ τὶς ὲπόμενες μὲρες πρωθυπουργικὸ ταξίδι στὴ Βόννη. 2. Τὸ
ταυτόχρονα μὲ τὴν ἀπεργία ὃιεξαγόμενο στὴν Ἀθήνα Συνέδριο
της ᾼιεθνοῡς τῶν Δημοσιογράφων. Ἔτσι, καὶ ὑπῆρχε οὐσιαστικο ἓνδιαφέρον τῆς κυβέρνησης γιὰ τὴν άμεση λύση τῆς άπεργιας καί, ἀπὸ τὴν άλλη, ὅσο οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ ὃιεθνσῡς τύπου
ηταν παρόντες, οἱ πιὲσεις κατὰ τῶν ἀπεργῶν δὲν ἦταν δυνατὸ νὰ
ξεπεράσουν ὁρισμένα «ἀνεκτὰ ὅρια». .

- · ΑΙῬΟΪΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΝΪΟΜΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΗΛΕΙΑΣ
(πορεία ἀπὸ 6 μέχρι 10 Φλεβάρη 1975)
XPONIKO: Κρίνοντας ἀπαράδεκτη τὴν τιμὴ τῆς 1,40 δρχ.
γιὰ τὴν ντομάτα, ποὺ ὅρισε ἡ κυβέρνηση, οἱ ἀγρότες τῆς Ἠλείας
συγκεντρώνονται στὶς 6 τοῦ Φλεβάρη στὴ Γαστούνη καὶ ἀποφασίζουν πορεία στὴν Ἀθήνα. Ἰσχυρὲς δυνάμεις τῆς Χωροφυλακῆς, μὲ αυρες, θωρακισμενα, ἑρπυστρισφόρα καὶ γκρὲηντερ
τοὺς σταματοῦν λίγο μετὰ τὴν Πάτρα. Ἐπι τόπου παραμένουν
γιὰ δυὸ μερόνυχτα, èvd) οἱ φοιτητὲς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς πό, λης τοὺς συμπαραστέκονται ἠθικὰ (μὲ διαδηλώσεις) καὶ ῦλικὰ
(ἕρανούς, τρόφιμα κλπ.). Ἐνῶ ἡ κατάσταση ἀρχίζει νὰ φτάνει
σὲ ’ἀδιέξοδο ὁ Θάνατος ἑνὸς ἀγρότη γίνεται ἀφορμὴ γιὰ τὴν

ἐπιστροφή. Μερικρὶ ἀπὸ τοὺς ἁγρότες μιλᾶνε γιὰ «ὕποπτες
συνθηκες» και ζητανε τὴ συνέχιση τοῦ ἀγῶνα. Ἡ ὀργανωτικὴ
επιτροπη ὅμως τους πείθει ὅτι πρέπει να μὴν ἐπιμείνουν. Ἡ
ξιέβὲρνηση ἀπὸ τὴ μεριά της ὑπόσχεται τὴν ἐπανεξέταση τοῦ
ματος.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ; ’Ὀταν οἱ φοιτητὲς τῆς Πάτρας ἐκδήλωναν ‘_ άστασή ἱτους στοὺς ἀγωνιζόμενους ἀγρότες,
ὁμάδες των τελευταιων τους ζήτησαν νὰ μὴν ἀνακατεύονται καὶ
νὰ μη δίνουν πολιτικὸ χαρακτήρα στὴν κινητοποίηση γιατὶ αὐτοὶ «εἶναι Καραμανλικοὶ καὶ δὲν θελουν νὰ τὸν ρίξοιῖν ἀλλὰ νὰ
προκαλεσουν τὸ ἓνδιαφέρον του γιὰ τὰ προβλήματά τους»
τόσο στὶς ἐκλογὲς, ὅσο καὶ στὸ ὃημοψήφισμα ἡ περιοχὴ
εαξὲῇιεκξὲῖίὲῐτεεεςιτὲεεεῐτῇςὲ W τῆς

ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΙῸΙ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦὸΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(κινητοποιήσεις ἀπὸ 15 Γενάρη μέχρι 15 Φλεβάρη 1975)
XPON‘IKO: ‘H τιμὴ ποὺ ἓδωσε ἡ κυβερνηση στὸ μπαμπάκι
δὲν κάλυπτε (μαζὶ ’καὶ μὲ τὴν ἐπιδότηση) οὕτε τὸ κόστος παραγωγῆς. Ἔτσι στὶς 15 τοῦ Γενάρη 15000 ἀγρότες μὲ 4.000 τρακτὲρ
(οἱ ἀριθμοὶ τῆς «Αὑγῆς» καὶ’τοῦ«Ριζοσπάστη») κατεβαίνουν
στὴν Καρδίτσα καὶ συζητοῦν τὰ προβλήματά τους, φωνάζοντας
τὰ συνθήματα «Φεύγουν τὰ παιδιά μας, ρημάζουν τὰ χωριά

ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΙὉΙ ΜΙΞΣΣΗΝΙΑΣ-ΛΟΚΡΙΔΑΣ
(κινητοποιήσεις mic 10 καὶ 21 τοῦ Μάη 1975)

XPONIKO: Μὲ αἰτία τὴν πτώοη τῆς τιμῆς τῆς πατάτας οἱ
παράγωγοὶ Μεσσηνίας ξεκινάνε στὶς 10 τοῦ Μάη πορεία διαμαρτυρίας μὲ τὰ τράκτὲρ τους πρὸς τὴν Ἀθήνα. Στὸ Μανδάρι
τῆς ὶΑρκαδίας ὁ νομάρχης τοὺς ὑπόσχεται ἄνοδο τῆς τιμῆς τοῦ
προϊόντος τους καὶ τοὺς πείθει νὰ μὴ συνεχίσουν. Στὶς 21 τοῦ

ΒΕΡΙΚΟΚΚΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
(πορεία mic 21 τοῦ Ἰούνη 1975)
XPONIKO: Μὲ αἴτημα τὸν καθορισμὸ τιμῆς ἀσφαλείας γιὰ
τὸ προϊόν τους καὶ γιά νά σταματήσει ἡ ἐκμετάλλευσή τους ἀπὸ
τοὺς ἔμπορους καὶ τὶς βιομηχανίες οἱ βερικοκκοπαραγωγοὶ Koρινθίας ὲπιχειροῦν στὶς 21 τοῦ Ἰούνη νὰ πραγματοποιήσουν
πορεία διαμαρτυρίας πρὸς τὴν Ἀθήνα. Στὸν Ἰσθμό, ὅμως, τοὺς
σταματά ἰσχυρὴ δύναμη τῆς χωροφυλακῆς μὲ αῧρες καὶ τεθωρακισμὲνα. Ἀργὰ τὸ βράδυ κάνει χρήση δακρυγόνων καὶ τοὺς
διαλύει. Τὸ ἴδιο βράδυ γίνονται συλλήψεις στα χωριὰ τῶν
παραγωγῶν καὶ παραπεμπονται σὲ δίκες οἱ «ὀργανωτὲς» τῆς

μας», «χρεωκόπησε ἡ ἀγροτιά, ὑπεύθυνο τὸ κράτος» κλπ.’
Μπροστὰ στῆν κυβερνητικὴ ἀδίαφορία πραγματοποιοῦν ἀργότεροι, στὶς 27 Γ ενάρη, καὶ δευτερη συγκεντρωση στὰ Τρίκαλα.
Ἡ κυβερνηοη στὶς 2 τοῦ Φλεβάρη ἀναγγέλλει νεα μέτρα, ποὺ
ὅμως προκαλοῦν τὴν ἀγανάκτηση στοὺςάγρότες. Καὶ τὰ χαρακτήρίζουν «ἐμπαικτικά». Τὴν ἑπομένη μερα, ἔχοντας τῆ συμπαράσταση τῶν κτηνοτρόφων τῆς περιοχῆς, κηρύσσουν «Πανθεοσαλικὴ ἀπεργία», ζητώντας νὰ σταματήσει ἡ αἰσχροκέρδεια τῶν
βιομηχάνων σὲ βάρος τους. c1-1 ἀπεργία λύθηκε μερικὲς μερες
ἀργότερα, μὲ διάφορες κυβερνητικὲς ὑποσχέσεις.

Μάη, ἐξ ἄλλου, καὶ μὲ τὸ ἴδιο αἴτημα ξεκινάνε πορεία καὶ οἱ ξ
πατατοπαραγωγοί τῆς Λοκρίδας. Ἡ πορεία διαλύεται μὲ χρήση
δακρυγόνων (γιὰ πρώτη φορά κατὰ τῶν ἀγροτων). Παράλληλα
ὁ νομάρχης ὑπόσχεται ἀνοδο τῆς τιμῆς σὲ 4 δρχ. τὸ κιλό. Μετὰ
ἀπὸ αὐτά οἱ κινητοποιήσεις σταματουν.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑῑ Ἡ κυβερνηση μίλησε γιά μιὰ ἀκόμα
φορὰ γιὰ «ἀριστεροχουντισμό», ὑπονοωντας ὅμως ἓμμεσα αὐτῆ
τὴ φορὰ τὸν «βασιλοχουντιομό». (ΣΣ. ἡ Μεσσηνία εἰχε τὸ ψηλότερο ποσοστὸ ψήφων ὑπὲρ τῆς Βασιλευόμενης).

πορείας. Τελικὰ οἱ τιμὲς στα βερίκοκκα συγκρατήθηκαν ἐκεῖ ’
ποὺ ῆταν τὴ μὲρα τῆς κινητοποίησης. .
XAPAKTHPIZTIKA: ‘H χωροφυλακὴ άκολούθησε τὴ μερα
ἐκείνη ἕνα πολὺ «περίεργο» σχεδιο γιὰ νὰ σταματήσει τὴν πορείαῑ κράτησε τοὺς ἀγρότες στὸ κατάστρωμα τοῦ αὐτοκινητό- ἶ
δρόμου, ὲνὼ θά μποροῦσε νὰ τοὺς συστήσει να περιμένουν για
νά κάνουν τὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν κυβέρνηση στοὺς διπλανοὺς, πολὺ πλατεῖς, χώρους. Τὸ ἀποτέλεσμα ῆταν νά εγκλωβιστοῦν στὴν άλλη πλευρὰ τοῦ ’ἰσθμοῦ καὶ (μέχρι τὴν Ἐλευσίνα)
χιλιάδες ὲκδρομεῖς, καθὼς μεσολαβοὺσε ἡ ἀνάπαυση τοῦ Σαββατοκὺριακου. “Ὀταν ἅρχισαν να πεφτουν τὰ δακρυγόνα ἀποδείχτηκε ὅτι ô σκοπὸς τῆς χωροφυλακῆς εἶχε ὲπιτευχθεῑῑ ἀρκε- 4
τοὶ Ἀθηναῖοι ἐπικρότησαν τὸ μὲτρο. ’

αὐτὴ ἐνέργεια. Ἡ χωροφυλακὴ ὅμως ἔστειλε μηχανοκίνητες μοΑΛΛΕΣ ΑΙῬΟΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΪΟΠΟΙΗΣΙΞΙΣ
νάδες
στὸν
τόπο,
ξὲσπασάν
συγκρούσεις
μὲ
τοὺς
κατοίκους
καὶ
(Ὠρωπὸς, Προκόπι τῆς Εὕβοιας κλπ.)
παραπέμφθηκαν ἀρκετοὶ κάτοικοι σὲ δίκες για ἀντίσταση κατὰ ‘
τῆς ἀρχῆς, φθορὰ ξένης ἰδιοκτησίας κ.λπ.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς κινητοποιήσεις τῶν ἀγροτῶν ποὺ εἶχαν σὰν- ΣΤΟ ΠΡΟΚΟΠΙ τῆς Εὕβοιας, ἐξ ἄλλου, οἱ ἀγρότες τῆς περιστόχο τὴν ἐξασφάλιση καλύτερων συνθηκῶν γιά τὴν παραγωγὴ
οχῆς ἀρχισαν ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ Μάη 1975 ἀγώνα κατὰ τοῦ ”
τῶν προϊόντων τους, σημειώθηκαν καὶ διεκδικητικοὶ ἀγῶνες γιὰ Βρετανοῦ τσιφλικᾶ καὶ ὑποστηρικτῆ τῆς Χοὺντας Μπαῖκερ,
τὴν ἐξασφάλιση τῆς κυριότητας αὐτῆς τῆς ἴδιας τῆς γῆς τους.
ἰδιοκτήτη 300.000 στρεμμάτων καὶ ἐμετάλλευτοῡ 6 χωριῶν τῆς Ἴ
ΣΤΟΝ ΩΡΩ ΠΟ στὶς ἀρχὲς τοῦ Νοὲμβρη 1974 οἱ ἀγρότες τῆς
περιοχῆς. Ἡ ἐπιτροπὴ ἀγώνα των κατοίκων ξεκίνησε μακρόπεριοχῆς κινήθηκαν ἐνάντια σ’ ἕνα νόμο τῆς Χούντας, ποὺ τοὺς χρονη πάλη μὲ στόχο τὴν κατάργηση τῶν φεουδαρχικῶν αὐτῶν ι
εἰχε ἀποσπάσει τὰ κτήματά τους για νὰ γίνουν οἰκόπεδα καὶ
ὑπολειμμάτων καὶ τὴν ἀπόδοση τῆς κυριότητας τῆς γῆς στοὺς .‘
ξενοδοχεῖα. Οἱ ἀγρότες τοῦ Ὠρωποῦ ὲπανακατὲλαβαν μὲ τὴ βία δουλευτες της. Ἡ κυβέρνηοη, μέχρι πρόσφατα ἀκόμα, ἔχει ὑπο- u
τότε τὰ κτήματά τους καὶ ἄρχισαν νὰ τὰ καλλιεργοῦν. Οἱ νεοσχεθεῖ ὅτι θὰ προχωρήσει ὁπωσδήποτε στὴν ἀπαλλοτρίωση τῶν
δημοκρατικοὶ βουλευτὲς τῆς περιοχῆς ἐπικρότησαν τὴ δυναμικὴ τσιφλικιῶν καὶ στὴν ἀπόδοοή τους στοὺς ἀγρότες. ’

sur,
5.5
In“

I στὶς ἐπάλξεις τῆς Δημοκρατίας “
ἡ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ’
ἡ ἀπογευματινήσου ἐφημερίδα
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Οἵ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ τῆς σύγχρονης
ἑλληνικῆς πραγματικότητας θὰ πρέπει
νά σκύψουν μὲ προσοχὴ πάνω ἀπὸ μιά
σειρά ἐκὸηλώσεις πού ἀφοροῦν τὸν
ἀγρότικό χῶρο καὶ ἐμφανίζονται σὰν
καθοριστικὰ σημάὸια μετασχηματισμῶν στὴν ἀγροτικὴ περιφέρεια.
‘H χρόνια συσσώρευση άμεσων προβλημάτων τοῦ ἀγροτικοῦ κόσμου ὁδήγησε σὲ μιὰ σειρὰ δυναμικές κινητοποιήσεις μὲ βασικὸ στόχο τὴν ἰκανοποίηση
τῶν αἰτημάτων που ή συγκυρία εἶχε δημιουργήσει. ”Αλλωστε, αὐτη ἡ συγκυρία
ήταν ποὺ τοὺς μαζικοποιοῦσε, τοὺς ἐνεργοποιοῦσε καὶ τοὺς ὁδηγοῦσε σὲ δυναμικές ἐκδηλώσεις.
Σὲ μιὰ πρώτη φάση, ὅταν ἡ μικρὴ χρονικῆ ἀπόσταση ἀπὸ μιὰ σειρα τέτοιες κινητοποιήσεις δέν ἐπέτρεπε τὴ σφαιρικὴ
κριτική Θεώρησή τους, Θὰ μποροῦσε κανεὶς να διακρίνει στὰ ξεσπάσματα αὐτά,
τὰ σπέρματα ἐνὸς ἀγροτικοῡ κινήματος
ποὺ θά ἀποτελοῦσε πιεστικὸ παράγοντα
γιὰ Θεσμικές μεταβολές. Καὶ σ’ αὐτό, βέβαια, συνηγοροῦσαν καὶ τὰ ἀναμφισβήτητα στοιχεῖα μιᾶς νέας πραγματικότητας
διεθνών καὶ ἐλληνικῶν συγκυριών, ποὺ
ἐβαζαν τήν παραδοσιακη δομὴ τοῦ συστήματος σὲ ἀμφισβήτηση. ,
“H ἐξαγωγὴ ἐργατικοῦ ὃυναμικοῦ δέν
θὰ μποροῡσε πιὰ να εἶναι ἡ εὕκολη λύση
στὸ πρόβλημα τῆς ἀνεργίας. cH ἀγορὰ ἐργασίας τῆςΔυτικῆς Εὐρώπης ἐχει στενέψει ὑπερβολικὰ καὶ ἡ ἐπιστροφὴ τῶν
μεταναστών στὶς χωρες, ἀποστολῆς εἶναι
κατι ποὺ δὲν πρέπει νὰ ἀποκλείεται. Συγχρόνως τίποτα δέν μπορεῐ νὰ σταματήσει
τὴ ροὴ των ἀγροτικών πληθυσμών πρὸς
τὰ ἀστικὰ κέντρα - κάτι που θὰ μποροῠσε να διογκώσει ἐπικίνδυνα τὰ σημερινὰ ποσοστα ἀνεργίας.
Ἕνα δεύτερο στοιχεῐο ἦταν οἱ ἐπίσημες
διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν πλήρη ἐνταξη
τῆς Ἑλλάδας στῆν EOK, ποὺ ὃὲν μποροῦσαν παρὰ νὰ ἔχουν σὰν συνέπεια μιὰ

Oi ἀγῶνες
τῶν ἀγροτών
καὶ oi
εὐθύνες
της
Ἀριστερᾱς ψ
τῆς Οὐρανίας Λαμψίδου

χαρακτῆρας αὐτῶν τῶν κινητοποιήσεων
ποὺ ἐγιναν στὸ μεταπολιτευτικὸ διάστημα δὲν άφηνε ἐλπίδες γιὰ μετουσίωσή
τους σὲ πολιτικὸ κίνημα. ”Αλλωστε, ἡ
στελέχωσή τους ἐγινε ἀπὸ ἕνα ἁνθρώπινο
δυναμικὸ ποὺ κάλυπτε ὅλο τὸ πολιτικὸ
φάσμα καὶ που ἡ συγκυριακὴ ἐνότητά
τους γινόταν κάτω ἀπὸ τὴν πίεοη άμεσων
προβλημάτων.
"Ag ἐπανέλθουμε ὅμως στὸ Θέμα ποὺ
θίξαμε παραπάνω, τοῦ φορέα. Ἡ πολιτεία τῶν ὑφιστάμενιιΝ φορέων τοῦ ἀγροτικοῡ κόσμου, ἔχει ἀποδείξει ὅτι κάθε
ἀλλο παρὰ μπορεῖ νὰ παίξει τὸ ρόλο τοῦ
τοποτηρητῆ τῶν συμφερόντων τῆς τάξης
αὐτῆς. Ἀντίθετα, σε πολὺ κρίσιμες στιγμὲς ἐμφανίστηκε ἀμύντορας τῶν ἀπόψεων τοῦ ἐπίσημου κράτους. Κι ἀπὸ δώ
ἁρχίζουν οἱ εὐθύνες γιὰ τὰ ἀριστερὰ
κόμματα. Γιατὶ σὲ τόσο καθοριστικὲς λεπτές στιγμές τοῦ ἀγροτικοῡ χώρου, βρέθηκαν ἀπροετοίμαστα (ἐνδέχεται καὶ νὰ
μὴν τὸ θέλησαν σκόπιμα) νὰ σταθοῡν στὸ
πλευρὸ μιᾶς τάξης τῆς ὁποίας θέλουν νὰ
ἐμφανίζονται ἐκπρόσωποι.
Εἶναι φυσικὸ ἕνα κράτος τῆς δεξιᾶς,
ἕνας φορέας καπιταλιστικοῦ συστήματος,
νὰ μὴν κάνει ἀγροτικὴ πολιτικὴ (σὲ καμιὰ
περίπτωοη ἡ τακτικη τῆς ἱκανοποίησης
τών συγκυριακῶν αἰτημάτων δέν μπορεῖ

’ -ε να χαρακτηριστεῐ σὰν ἀγροτικὴ πολιτική,
σὰν σοβαρὴ ἀντιμετώπιση τών οὐσιαστικων προβλημάτων τοῦ χώρου αὐτοῦ). Γ ιατί ἀγροτική πολιτικὴ σὲ χ(ῖ)ρες σὰν τὴν
Ἑλλάδα θα ἐβαζε συνάμα σὲ κίνδυνο τὶς

παραδοσιακές δομὲς τοῦ συστήματος.

Καὶ θα μποροῦσε νὰ υἱοθετηθεῐ μόνο σὲ
περίπτωση ποὺ καινουργια δεδομένα τοῦ
ἐλληνικοῦ χώρου θὰ τὸ ἐπέβαλλαν. Μὰ
καὶ τότε ἡ πολιτικὴ αὐτὴ Θὰ ἤτανε πλήρως ἐνσωματωμένη, ὥστε νὰ ἐξασφαλίζει
τὴν ἀνανέωοη καὶ τὴ βιωσιμότητα τοῦ
συστήματος. _
“Ὀμως ἂν κάτι τέτοιο φαίνεται ἀπόλυτα
φυσικὸ γιὰ τὴ δεξιά, εἶναι, τουλάχιστον,
παράδοξο
γιὰ
τὴν
ἀριστερά.
Γιατὶ
σὲ
μιὰ
πολιτικὴ περιφερειακῆς ἀνάπτυξης, ποὺ ’χώρα
ὅπως
ἡ
Ἑλλάδα,
μὲ
μιὰ
συντριθὰ ἐκανε τὰ ἀγροτικά μας προϊόντα συνπτικὴ
πλειοψηφία
ἀγροτικοῦ
πληθυομοῡ,
αγωνιστικὰ ἀπὸ πλευρᾶς κόστους μέσα
ἡ
ἀριστερὰ
Θὰ
ἔπρεπε
νὸι
ἔχει
ἀποκτήσει
στοὺς κόλπους τῆς Εὐρωπαῖκῆς Κοινότη- ,
γερὲς προσβάσεις στὸ χῶρο αὐτό. Γιατί
τας.
κανένα
ἀριστερὸ
κόμμα
ὃέν
ἔχει
ἀγροτικὴ
εὈμως, ἂν ἡ περιφερειακὴ ἀνάπτυξη εἷπολιτικὴ
καὶ
καταφεύγουν
κι
αὐτά,
ναι μιά ἀπὸ τὶς σαφεῖς τάσεις τοῦ νέου
παρασυρμένα
ἀπὸ
τὴν
ἐπίσημη
κρατικὴ
Πενταετοῦς Προγράμματος, οἱ ἐλπίδες
γραμμή, στὴν ὑποστήριξη τῆς πολιτικῆς
γιὰ ἕνα ἀγροτικὸ κίνημα ἐχουν διαψευαἰτημάτων, ἀποπροοανατολίζοντας ἓτσι
σθεῐ, τουλάχιστον γιὰ τὸ ἀμεσο μέλλον. ποὺ κατὰ καιροὺς ἐμφανίστηκαν.
Τέτοιας
μορφῆς
κινητοποιήσεις
ἥταν
τὴν
οὐσία
τῶν
προβλημάτων
τοῦ
ἁγροτιΤί συμβαίνει λοιπὸν καί, μετὰ ἀπ’ ὅλα
φυσικὸ
εὔκολα
νὰ
χειραγωγηθοῦν
ἀπὸ
τὸ
, κοῦ κόσμου;
αὐτὰ τὰ εὐοίωνα σημάδια, ἀποσυντέθηκε
ἵδιο
τὸ
κράτος,
νὰ
ἐνσωματωθοῡν,
να
Ἀναμφισβήτητα ἡ συνειδητοποίηση
πρὶν ἀπὸ τὴ δημιουργία του ἕνα ἀγροτικὸ
-άφομοιωθοῦν.
τοῦ ἀγροτικοῦ χώρου, ἡ δουλειὰ βάσης
κίνημα;
”Αλλωστε,
σ’
αὐτὸ
διευκόλυνε
καὶ
τὸ
οτὴν ἀγροτικὴ περιφέρεια, εἶναι μιὰ ὑπόΤί εἶναι αὐτὸ ποὺ ἀφήνει ἀμεθόδευτη
γεγονὸς
ὅτι
στὶς
περισσότερες
ἀπ’
αὐτὲς
θεση μακρόχ ονων διεργασιῶν, ποὺ οἱ
τὴ ὃιάχυτη ἀγωνιστικότητα τοῦ ἀγροτιτὶς
κινητοποιήσεις
οἱ
πολιτικοὶ
στόχοι
καρποί τους ε -ναι ἀπότοκα τῆς ἱστορικῆς
κου χώρου;
ποὺ ἐμμεσα θὰ ἔπρεπε νὰ διαφαίνονται, ἢ ἐξέλιξης. ’Ὀμως ἀκόμα δὲν ἐχουμε πάψει
ἧταν ἀνύπαρκτοι ἢ πολὺ θολοὶ γιὰ νὰ
νὰ ταυτίζουμε τὴ ζωή μας μὲ τὴ ὃιάρκεια
Νομίζω ὅτι ἡ ἀπάντηση καὶ στὶς δυὸ
παίξουν τὸ ρόλο τους. 'O ἀξεκαθάριστος
ἐρωτήσεις βρίσκεται στὸ πρωταρχικό, τὸ
τῆς ἱστορίας.

καθοριστικὸ πρόβλημα τοῦ φορέα. ’Όλες
αῠτὲς οἱ ἐκρήξεις, οἱ συγκυριακὲς ἐκτονώσεις, δέν βρῆκαν τὸν κατάλληλο φορέα
γιὰ νὰ ἐκφραστοῦν μεθοὸευμένα καὶ νὰ
ἀποτελέσουν ἕνα οὐσιαστικὸ μέσο πίεσης. Ἀφημένη στὶς φυσικές της ἐκδηλώσεις, ἡ· ἁγωνιστικότητα αὐτὴ δὲν μποροῦσε παρὰ νὰ καταναλωθεῐ σὲ σποραδικὲς ἐκὸηλώσεις διαμαρτυρίας γιὰ πολὺ
4 > συγκεκριμένα καὶ ἅμεσα προβλήματα,
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’ cH ποίηση τοῦ Γιάννη Ρίτσου εἶναι σὰν τὰ ποτάμια ἐκεῖνα ποὺ ἡμερομηνίες, τὸν χρόνο τῆς παραμονῆς τοῦ ποιητῆ 0’ αὐτὸν ἢ
δὲν διασχίζουν μόνον ἕναν τόπο ἀλλὰ διακλαδίζονται καὶ τὸν τὸν ἄλλο τόπο ὲξορίας (1948-1952 Κοντοπούλι Λήμνου, Μακρονήσι, "An Στράτης, καὶ μετά, Ἀπρίλης 1967-Δεκέμβρης ’70,
ποτίζουν καὶ στὶς πιὸ άγονες περισχὲς του.
Γυάρος, Παρθένι, Σάμος, κατ’ οἷκον περιορισμὸς) καὶ διαπιΜνήμη ἀναπλαστική, ἀλλὰ καὶ μνήμη χειροπιαστή, κάνουν τὸ
στώνεις πὼς δὲν περνάει μέρα ποὺ να μὴ ζωγράφισε ἕνα, πολλὲς
ἔργο του ντοκουμέντο τῆς ζωῆς μας καὶ τῆς ἱστορίας μας. Ἕνα
φορὲς δύο καὶ τρία, σχέδιά ἢ νὰ μὴν ἔγραψε κάπσιους στίχους.
ἀπὸ τὰ πιὸχειροπιαστά του ντοκουμέντα, εἶναι οἱ ἑκατοντάδες
Στὰ «Ἐπικαιρικά» του, ποὺ μόλις τώρα κυκλοφόρησαν,
σχέδιά καὶ ακουαρέλες ποὺ έκανε στὸ διάστημα ποὺ βρισκόταν
στα Τμήματα Μεταγωγῶν, ὅταν τὸν μεταφέρανε ὲξορία ἀπὸ
‘ ὑπάρχουν καὶ τὰ «Ἡμερολόγια ἐξορίας» (1948-1951). Μέσα
νησὶ σὲ νησὶ ἢ σὲ στρατόπεδα συγκεντρώσεως.
στοὺς στίχους ἐκείνους βρίσκεις τὶς εἰκόνες, ὅπως μέσα στὶς
εἰκόνες βρίσκεις τοὺς στίχους, έτσι ἀκριβῶς ποὺ ἀνακαλύπτεις
'O Γιάννης Ρίτσος, συνείδηση άγρυπνη, ἀκόμα καὶ μέσα στὶς
μέσα στὶς «Πέτρες, Ἐπαναλήψεις, Κιγκλίὸωμα», μέσα στὶς
πιὸ προσωπικές του δοκιμασίες, διατηρεῖ τὴ νηφαλιότητα
«Χειρονομίες» καὶ σ’ ὅλα τὰ ποιήματα τοῦ Ρίτσου ποὺ γραφτήἐκείνη ποὺ τῆς δίνει τὴ δύναμη νὰ παρακολουθεῖ, νὰ κατανοεῖ,
κανε μέσα στὴν ἑπταετία, τὶς γερασμένες, καταχαρακωμένες
νὰ καταγράφει ὅ,τι συμβαίνει γύ ρω της ἀλλὰ καὶ μέσα στὴν ἴδια.
Ζώντας ἐνεργὰ κάθε στιγμὴ τῆς ἱστορίας μας καταγράφει συγμορφὲς τῶν ἀγωνστῶν τῆς Γυάρου (’67-’70). Εἶναι συγκλονιὶ
στικὴ ἡ ὀπτικὴ πιὰ διαπίστωση ποὺ κάνει κανεὶς ὅταν ξαναβρίχρόνως ὅσα συμβαίνουν γύρω του με τὴν πιὸ μικρή τους λεπτομέρεια, δημιουργώντας ἓτσι ἕνα τεράστιο πανόραμα. Πολύσκει κάτω ἀπὸ τὸ μολύβι τοῦ Γιάννη τὰ ἴδια πρόσωπα τῶν ἀγωπλευρος καὶ ἀκαταπόνητος, τὸ ἵδιο πληθωρικὸς καὶ ταλαντοῦνιστῶν συντρόφων του τοῦ 1948, στὴ Γυάρο τὸ 1967. Περάσανε ’
χος, μὲ μια θέληση ἁδάμαστη· ποὺ ἀνάγει τὴ δουλειὰ σὲ πίστη
19 χρόνια. Οἱ ἔφηβοι δὲ γίναν άντρες, γίναν γέροι, ἡ λεβεντιὰ ,
ζωῆς. Γράφει, ζωγραφίζει, σκαλίζει πέτρες καὶ κόκκαλα, παίζει
τῶν ὡρίμων μεταπλάστηκε σὲ λ »πημένο πεῖσμα, οἱ τότε γέροι
στὶς ὀρχήστρες τῆς ἐξορίας, διδάσκει χορὸ καὶ κάνει τὶς χοροπεθάνανε κι ἀφήσανε τὴ θέση τους σὲ ἄλλους γέρους, ποὺ πολ- _
γραφίες γιὰ τὶς παραστάσεις που κάνουν οἱ κρατούμενοι στὰ
λοὶ ἀπ’ αὐτούς, νέοι ἀκόμα ὑπάρχουνε στὰ σκίτσα τῆς περιόδου 4
στρατόπεδα συγκεντρώσεως, μοιράζεται μὲ τοὺς συντρόφους
τοῦ ’48 μὰ εἷναι πιὰ ἀδύνατο νὰ τοὺς ἀναγνωρίσεις. Ἡ τυρά- · ᾖ
του τὶς καθημερινὲς ἀγγαρεῐες, δὲν ἐπιτρέπει στὸν ἑαυτό του μιὰ
γνια, ὁ κατατρεγμός, ἡ ἱστορία αὐτοῦ τοῦ τόπου θὰ μποροῦσε
στιγμὴ ἀνάπαυλας. Ἀγρυπνεῐ. ,
νὰ διαβαστεῖ καὶ μόνο μέσα ἀπ’ αὐτὴ τὴ σειρὰ τῶν σχεδίων, 6m"
Εἰναι ἕνα ἐλάχιστο δεῖγμα αὐτὰ ποὺ παρουσιάζει σήμερα τὸ
-αὐτὰ τὰ μάτια ποὺ ὅλο καὶ πιὸ πολὺ βαθαίνουν μέσα οτὰ
«Ἀντὶ» ἀπὸ τὰ σχέδιά του, ὅμως καὶ μέσα ἀπ’ αὐτὰ - μορφές,
πρόσωπα καὶ πὲρῑὲχθυν ῑόση πίκρα μὰ καὶ τόσο πεῖσμα. Ἐπῴε
στιγμιότυπα, ἀντικείμενα - βρίσκεσαι ἀμέσως μπροστὰ σὲ ἕνα
ὀπτικὸ ἡμερολόγιο ὅπου παρακολουθεῖς πολλὲς φορὲς ἀπὸ τὶς ἷὲτιέοὲἒ ἀνώνυμα πιθάρια μνήμης καὶ ἀγώνων; ἡ ζωνταῖἶιῆ 4
26

σώματα, τὶς γεροντικὲς φιγοῦρες, τὴ γσυνομιλία ἢ τὴ ζωντανὴ
χειρονομία τῆς στιγμῆς (Σχ. 14-10-48 ) ἢ σε κάποιαν ἄλλη
ὁμάδα σὲ πρῶτο πλάνο τὸ δεκανίκι τοῦ στρατιώτη τοῦ ,Ἀλβανικοῦ μετώπου ,ἢ τοῦ Ἀντάρτικου, προβάλλεται ἡ ταυτότητά τοῦ - -,:
ἐξόριστου (Σχ. 16-9-48) καὶ νομίζω πὼς συνειδητὰ ô Ρίτσος z?
ἐθνογραφεῖ σὲ μικρογραφία αὐτοὺς ποὺ ἡ «πατρίδα» ἐκείνης
τῆς στιγμῆς ἐξορίζει.
’Ὀταν στὸν ’Ἀη Στράτη τὸ Νοεμβρη τοῦ ’51 γράφει μὲ τὸ χὲρι
του τὸ πρόγραμμα τῆς παράστασης τοῦ «Ἔμπορου τῆς Βενετίας» καὶ ἰχνογραφεῖ τὸν Καροῦσο καὶ τοὺς ἄλλους συντρόφους
του μὲ τὰ κουστούμια τῆς παράστασης ποὺ οἱ ἴδιοι φτιάξανε,
ἀποκαλύπτει τὴν ὁμαὸικὴ δουλειά, τὸ ψηλὸ φρόνημα, τὴν ἀγονάτιστη θεληματικότητα ὅλων ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων ὅχι μόνο
νὰ ἐπιβιώσουν σωματικὰ καὶ πνευματικά, ἀλλὰ κυρίως για νὰ
ἀντισταθοῡν καὶ νὰ ὃιαὸηλώσουν πὼς ἐκεῖνοι συνεχίζουνε τὴ
ζωή-
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Ἡ ἴὸια ρυτίὸα βρίσκεται πάντα
κάτου ἀπὸ κάθε ὄχι.
Μονάχα ποὺ πληθαίνουν
καὶ βαθαίνουν.
(<<Ἡμερολόγια Έξορίας»)

’Όταν βρίσκεσαι μπροστὰ στὸ πολυδιάστατο ἓργο τοῦ Γιάννη
Ρίτσου, ὑποχρεωτικὰ προβληματίζεσαι, Δὲ φτάνει νάχεις ταλεντο - πολλοὶ ἔχουν ταλέντο - εἶναι, τί τὸ κάνεις αὐτὸ τὸ ταλεντο. Ἐὸῶ φαίνεται καθαρὰ ἡ συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου που
ξερει πὼς τὸ οὐσιῶδες εἰναι ὁ ἀγῶνας καὶ πρέπει μὲ κάθε θυσία
νὰ βρεῐ ὅπλα γιὰ νὰ ἀγωνισθεῐ, να ἐπικοινωνήσει καὶ νὰ κοινοποιησει.
. εὈταν βρίσκεσαι μὲσα σὲ τεσσερις τοίχους ὃίχως καμιὰ ἐλπίδα
ἐπικοινωνίας μὲ κανέναν καὶ μὲ τίποτα παρὰ μὲ τὴν ἀνθρωπίνη
θεληση νὰ μὴν παροὸοθεῖς, νὰ μὴν Τοὺς παραδοθεῑς, νὰ μὴν
αἰσθανθεῐς πὼς εἷσαι ἄχρηστος, ἀλλὰ κυρίως νὰ μὴν Τοὺς κάνεις τὸ χατήρι νὰ παραιτηθεῖς καὶ νὰ ἀδρανήσεις, νὰ πεῐς; ὃὲν
γίνεται τίποτα, τότε, τὸ πρῶτο πράγμα ποὺ πρέπει νὰ ἀναπτύξεις εἶναι ἡ αὐτενέργεια, ἡ μὴ παραίτηση, ἡ ὃουλειά. (Νομίζω
πὼς ὅλα τοῦτα ποὺ γράφω αὐτὴ τὴ στιγμὴ εἶναι σὰ νὰ μοῦ τὰ
ὑπαγορεύει ὁ ἴδιος ὁ ποιητής, γιατὶ ὃίχως ἄλλο πρέπει νὰ τᾶχω
ἀκούσει πολλὲς φορὲς ἀπὸ τὸ στόμα του).
Ἡ δουλειὰ δὲν εἶναι μόνον ἕνας τρόπος μάθησης γιὰ τὸ πῶς
νὰ ὃουλεύεις σωστά, ἀλλὰ ἕνα μέσο ὰντίστασης ταυτόχρονα
ὅμως εἶναι καὶ τὸ καλύτερο ὅργανο ὃιάτρησης τῶν πιὸ μυστικῶν
περισχὼν τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης, ἕνας τρόπος ἁνακάλυψης
τοῦ ἄγνωστου καὶ βασικὰ τῆς αὑτοανακάλυψης, ἴσαμε τὸ μεγαλύτερο βάθος μοις, ὅπου ἀρχίζουν τὰ ὅρια τῆς ἀποκάλυψης. Ἡ
λεξη «ἀποκάλυψη» εἶναι πολὺ μεγάλη γιὰ νὰ τὴν προφέρεις, ὁ
Γιάννης Ρίτσος ὅμως τὸ κατώρθωσε γιατὶ τὴν ἂρθρωσε ἁπλά.
“Ὀταν στὸ Τμῆμα Μεταγωγὼν ἢ στὸ καράβι ποὺ μεταφέρει τοὺς
ἐξόριστους σχεὸιάζει μιὰν ὁμάὸα ἀνθρώπων μὲ τὰ φτωχοπάνερά τους, τὶς ἀρβύλες, τ’ ἀμπεχωνο,’ τὴ φλοκάτη, τὰ νεανικὰ

ﬂaw”,
Γίὰ τὸ Γιάννη Ρίτσο δὲν ὑπάρχει σπουδαία ἢ ἁσήμαντη δουλειά, ὑπάρχει ἡ ὃουλειά, καὶ αὐτὸ σημαίνεται μέσα 0’ ὅλη του

-· Ᾰῇλζῗέᾛῆ) ’.
ι) «H ι, ,
I

’πιὸ τέλειομ στίχο ποὺ ἔγραψε ἴσαμε τὰ πιὸ ἁπλὰ καὶ
,καθημερινὰ ποὺ ἔκανε - ἡ ὃίδυμη κίνηση τῶν χεριῶν, τοῦ συντρόφου του κι ἡ ὃική του ποὺ καθαρίζουν τὰ τζάμια - ἔχουν γι’
αὐτὸν τὴν ἴδια ἀξίω

Ὄλα τὰ μοιραὰτήκαμε, σύντροφοι, · //
1W6, τὸ τσιγάρο, τὸν καημό, τὴν ἐλπίὸα· ’ -~
τώρα μποροῦμε νὰ ζήσουμε ἢ νά πεθάνουμε
ἁπλᾶ καὶ ὄμορφα - πολὺ ὄμορφα

’(«Πέτρινος Χρόνος»)

, » Μὲσα ἀπὸ“τὴ διαρκῆ άσκηση καὶ δουλειὰ ἁνακαλύπτεις τὸν
ἑαυτό σου, ἀνακαλύπτεις οὐσιαστικὰ τὸν κόσμο.

24 Μαΐου (1950)
Γ ράψαμε τόσες ὠραῖες ὅιαθῆκες
Ποτὲ ὁὲν ἀνοίχτηκαν
ὁὲν τῖς ὁιαβάσανε
γιατὶ ἐμεῖς ὁὲν πεθάναμε.

Εἴπαμε πράματα
ποὺ μιά φορὰ κανεὶς τὰ λέει
ὁώσαμε πράματα \~ .
ποὺ μιὰ φορὰ κανεὶς τὰ ὁίνει.
(<< Ἡμερολόγια Έξορίας»)

Δίπλα στὰ μάτια τους ἔχουν ἕνα ὁεντράκι
καλοσύνη, >
ἀνάμεσα στὰ φρύὸια τους ἕνα γεράκι ὀύναμη,
κι ἕνα μουλάρι ἀπὸ θυμὸ μὲς ’στὴν καρὁιά τους
πού ὁὲ σηκώνει τ’ ἄὸικο.
(<<Πέτρινὸς Χρόνος») ι

V · ΜΟ ρφὲς ἀγωνιστῶν
Ἄ, ἑτοῦτος ὁ ἄνεμος δὲ θέλει νὰ σωῃάσ

Φυσάει, φυσάει, φυσάει, ἀνακατεύει τὶς
φωτιὲς καὶ τῖς σελίδες «τῆς Ἱστο
ἀνακατεύει τὶς σπίθες ἀπ” τῖς mfg
‘ τοῦ κόσμου.Δ .-' .‘ ς

(<<οἶ Γειτονιὲζ τοῦ Κ ‘ '-

Ὁ μπαρμπαξΜῆτσος ἔδευσε τὰ

’ παιὸιά του στὸνίἀγώνα ·
ἔὸωσε τὸ καλύβι του ’καὶ
Δὲν εἶχε ’ἄπιστ’ ἄλλό ὁ μπ
Ἔὸωσε τὴ ζωή 1.5012“;

Δὲν ἔχω καιρὸ và κουραστῶ. Δὲν ἔχω
καιρό và σταυρώσω τὰ χέρια μου.
Δὲν ἔχω καιρό νὰ μὴν ἀγαπῶ, νὰ μὴ μισῶ,
νά μὴ θέλω, νὰ μὴ σκοτώνουμαι.
Δός μου τὸ χέρι σου -κι ἀπ’ τὴν ἀρχὴμιάν ἄλλη ἀρχή.
Στῑς 5, mt, στῇ ὁιασταύρωση. Δικός μας
. εἶναι ὁ κόσμος.

(«Oi Γειτονιὲς τοῦ Κόσμου»)

‘Ï , σάνκὲνα ξεροκ-όμματο ψωμῑ ποὺ ὁὲν μπο- ’
ρεῖ νὰ τὸ μασήσει μήτε ὁ θάνατος. ·
(((Πέτρινος Χρόνος»)

Ἂν ὁὲν τὰ πάρουμε πίσω
τὰ χρωστᾶμε κι αὐτά.
(« Ἡμερολόγια Έξορίας»)

Μὲ ’τῐςμεγᾴλεζ πέτρες στὸν ὧμο,
., ἀνηφορίζοντας τὸ, θάνατο,
μργάλες ,πολιτεῐες θὰ χτίσουμε.
ρ, ., z. .- Ἰ-(ὶὲ]1ἑτρ>ἶινοςΧρόὰιος») Γ

λιάὸες στίχους, ἔκανε ἑκατοντάδες σχέδιά. Πῶς βγήκανε ὀλα

27 Μαΐου (1950)

αὐτὰ ἀπὸ τὶς ἐξορίες 11011 τὰ κελιά; Αὐτὸ μόνον ὅσοι ζήσανε
Ἐὸιῖ) ποὺ κουράστηκε κι ὁ πόνος
χρόνια φυλακισμὲνοι μποροῦν νὰ το ποῡν 11011 να μᾶς ἀποκαλύἡ ἐρημιὰ εἶναι πιὸ σίγουρη.
ψουν τοὺς χίλιους δυὸ τρόπους ποὺ ἐφευρίσκανε γιὰ νὰ μᾶς
Κι οὔτε μπορεῖς νά κρυφτεῖς ἀπ’ τὰ μάτια σου.
ὃιαβιβάσουνε τὰ μηνύματα τους. Σκὲφτουμαι πὼς δεκάδες χέρια
κρύψανε,
προφυλαξανε,
βγάλανε
ἔξω
τὰ
πολύτιμα
τοῦτα
(<<“Ημερολόγια Ἐξορίοις»)Ι
ντοκουμὲντα, σφραγισμένα σὲ μπουκάλια, ἀντιγραμμὲνα σὲ 10L—
γαρόχαρτα,
θαμμενα
στὴ
γῆ
βαθιά,
γιὰ
να
τὰ
παραδώσουν
μιὰ
cH αὐτοαποκάλυψη ἴσαμε τὸ μεγαλύτερο βάθος της, εἰπωμενη
μέρα
στα
ὃικῌόι
μας
τὰ
χέρια
καὶ
να
μᾶς
φτάσει
τὸ
μήνυμα
τοῦ
ὅμως τόσο ἁπλὰ ποὺ τὴ φέρνει στὰ μέτρα μοις, τὴ μεταποιεῖ σὲ ποιητῆ, ποὺ ἠταν καὶ τὸ ὃικό τους μήνυμα.
βίωμα καὶ μποροῦμε νὰ τὴν εἰσπράξουμε.
Κομματάκια ἀπὸ τὰ κουτιὸι τῶν τσιγάρων, ἕνα ὁποιοὸήποτε
ἅσπρο
χαρτὰκι,
ρίζες
11011
πέτρες,
ὅλα
γινήκανε
πρώτη
ὕλη
στα
Ἀπ’ τὸ πολὺ ποὺ κοιτάξαμε τὴ θάλασσα,
χὲρια
τοῦ
Ρίτσου.
Τὸ
«Ἀντὶ»
παρουσίασε
ἤδη
τὶς
«πετρες»
καὶ
τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὴν καρὸιά μοις
σημερα
παρουσιάζει
τὰ
σχὲὃια
ὃίνοντας
ἔτσι
τὸ
μετρο
τῆς
δουτὸ στόμα μας γέμισε σιωπὴ
λειᾶς καὶ τῆς θεληματικότητας ἑνὸς ἀνθρώπου ποὺ κατάφερε
ὅ,τι τὸν πετροβόλησε καὶ τον πλήγωσε νὰ τὸ χουφτιόισει καὶ με
τούτη τὴν ἅγρυπνη συνείδηση τῆς θελησης καὶ τῆς ἀκαταπόνη(<<Πέτρινος χρόνος»)
της ὃουλειᾶς να τὸ μετατρέψει σε σύντροφο, σὲ συνεργάτη, πολλὲς φορὲς νὰ τὸ ἀναγάγει σὲ καθαρὴ τέχνη.
_‘H μεταμορφωση καθε μορφῆς καταπίεσης σὲ συμπαραστάτη,
εἰναι ἡ πιὸ συγκλονιστικὴ πλευρὰ τοῦ ὄινθρωπου Ρίτσου.
Καποτε στὴ Γυάρο καθότανε στὸ τσιμεντὲνιο πεζούλι τῆς
ἐσωτερικῆς αὐλῆς - κάτι σὰν κελὶ ὃίχως ταβάνι - γύρω γύρω
τοῖχοι ψηλοὶ καὶ συρματόπλεγμα. Ἐκεῖ εἶχαν περιορίσει τοὺς
ἐπικινδύνους, που ὃὲν μποροῠσαν οὔτε να βγοῡν οὔτε νὰ ἐπικοινωνήσουν μὲ τοὺς ἄλλους ἐξόριστους. Καθόταν μ’ ἕνα σύντροφό του, ἐκεῖ, «ἕνα θαυμάσιο ὃειλινό». Αὐτὴ τὴν ἓκφραση τὴν
ἔχω ἀκούσει ἀπὸ τὸ Ρίτσο πάρα πολλὲς (ρορὲς, ὅλες ὅμως ἠταν
καίριες στιγμὲς για κεῖνον. Λὲει τη φράση καθὼς θὰ ἔλεγε «μού
συμπαραστεκότανε...» Τοῦ συμπαραστεκότανε τὸ «θαυμάσιο
· ὃειλινό», ’Ὴτανε 110111 σὰν μεταφυσικὴ μετάθεση ἀπὸ τὴ στιγμὴ
στὴν αἰωνιότητα ἡ συμπαρασταση αὐτὴ τῆς φύσης. Καὶ κείνη
λοιπὸν τὴν ὥρα ἀγνάντευε ἢ μάντευε τὸ γὲρμα τοῦ ἥλιου. Κάποια στιγμή κινηθήκανε τὰ πικραμένα χείλη τοῦ συντρόφου του.
Εἷπεῑ Τί θ’ ἀπογίνουμε;

καῖ τὰ μάτια μας αὔριο

Ὁ Γ ιάννης ὅταν ζωγραφίζει κοιτάζει μὲ ἕνταση, μὲ πάθος καὶ,
λίγο λίγο ἀνακαλύπτει τὴ μοναδικότητα τοῦ πιὸ ἀσήμαντου
ᾷντικείμενου (ξαναβρίσκει τὴν παλαιολιθικὴ ἀξία τῶν πρώτων
αντικειμένων ἀπὸ τὸν ἃνθρωπο) ἀλλὰ καὶ τῆς ἀπεραντοσύνης
τοῦ κόσμου μέσα ἀπὸ τὸ φεγγίτη ἢ τὸ συρματόπλεγμα,
"010w διαπιστώνει σ’ ἕνα μοναδικό του στίχοῑ
Ὁ κόσμος θά μποροῦσε νᾶναι ὄμορφος

αὐτὸ τὸ «νόιναι ὅμορφος» ἔχει μιὰν ἄλλη ἀξία καὶ μιὰ άλλη
προὲκταση, γιατὶ τούτη τὴν ἀκατάλυτη ὀμορφιὰ τῆς ζωῆς τὴ
μάζεψε σταγόνα σταγόνα μὲσα ἀπὸ τὴ στὲρησηῑ
Λίγο λίγο μαθαίνουμε τὸν κόσμο
καὶ τὴν καρὸιά μας
γι’ αὐτὸ ὅταν λεει;

Μιὰ καὶ μάθαμε, σύντροφοι, νά πεθαίνουμε
μάθαμε καῖ và ζοῦμε, σύντροφοι.
Ἡ λευτεριά εἶναι κοντά.
(<<Πὲτρινος Χρόνος»)

ὁ χρόνος ἔχει πεφορτιστεῖ καὶ ἡ προοπτικὴ αὐτοῦ τοῦ χρόνου δὲ ,
μετριεται μὲ τὸ τσιγγούνικο σήμερα, μὲ τὸ βόλεμα μέσα σ’ αὐτό,
ὶάέἱλῇἕίὲάτὸν Χρόνο ποὺ θὰ χρειαστεῑ γιὰ νὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ

Ἡ λευτεριὰ εἶναὶ κοντά.

Οὔτε σχῆμα λόγου, οὔτε κουβεντα παρηγοριᾶς, ἀλλὰ πεποίθηση. eO Χρόνος στὴ ὃιάρκειά του.
Μὲσα σ’ αὐτὸν ἐντάσσονται τὰ σχὲὃια τῆς συγκεκριμένης στιγμῆς, μέσα 0’ αὐτὸν τὰ «Ἐπικαιρικά», ὥρα τὴν ὥρα, ἡ ἱστορία
καταγράφεται, προχωρεῖ καὶ κοινοποιεῖται. Γι’ αὐτὴ τὴν κοινοποίηση πρέπει ν’ ἀνοίξω μιὰ παρένθεση. Ὁ Ρίτσος ἔγραψε χι- ’
30

Πάνω ἀπ’ τὰ σύρματα καὶ τὸ τσιμέντο ἕνα κομμάτι καταγάλανου οὐρανοῦ καὶ κάποιο ἀστέρι. Ὁ Γ ιάννης τὸ κοιτάζει ὲκστατικός.
- Γιὰ ὃὲς τί ἓνταση ἔχει αὐτὸ τὸ μικρὸ κομμάτι τοῦ γαλάζιου,
ὃὲς κι αὐτὸ τὸ 010190. Ἴσως ἂν γυρίζαμε σὲ καποιο πολύβουο
καὶ καταφωτισμένο ὃρόμο τῆς Ἀθήνας ὃὲν θὰ τὸ παρατηρούσαμε ποτε, οὔτε τὴν προὲκταση του θὰ μαντεύαμε. ’Ὴτανε ποτὲ
πιὸ πολύτιμος ὁ οὐρανὸς ἀπ’ αὐτὴ τὴ στιγμῆς
“O σύντροφος χαμογὲλασε.

Ἀπὸ ἑξορία 0è ἐξορίά m ἀπὸ μνῆμες συντρόφων τοῦ Ρίτσου
θὰ μποροῦσε κανεὶς λίγο λίγο νὰ φτιάξει τὸ πρόσωπο τοῦ ποιητῆ καθὼς τὸ διάμορφώσανε οἱ περιπέτειὲς του ποὺ ὃιοχετευθήκανε καὶ μέσα στὸ ὃημιουργικό του ἓργο. Θὰ ἀναφερθῶ στὸ
M.K. Μόλις εἶχε γυρίσει ἀπὸ τὴ Μακρόνησο. ςΗτοιν ἕνας ἀπὸ τὶς
χιλιάδες ποὺ εἶχαν ὑπογράψει. Ὁ Γιάννης ὂχι.
-”Ολοι ἐμεῖς, διηγεῖται, τὰ βράὸυα σου ρνόμαστε στὸ τσαντήρι
του. Μετὰ τὴν ὑπογραφὴ ἤμάσταν σὰν ἄδεια σακιά. Τότες ἐκεῖνος ὄιρχιζε νὰ μᾶς μιλάει. Οἱ λέξεις του πέφτανε μιὰ μιὰ μέσοι
στὰ ἄδεια σακιὰ ποὺ μᾶς εἴχανε καταντήσει καὶ σιγὰ σιγὰ νιώθαμε πὼς ξαναγιομίζαμε, πὼς ξανάποκτούσαμε βάρος. Γύρισα
στὴν Ἀθήνα ὃίχως ντροπή. Θὰ δουλέψω, θὰ ὃουλὲψω ὃιπλά.
Εἶμάι πάλι γιομάτος.

ΥΠΟΘΗΚΗ

Εἶπε· πιστεύω στὴν ποίηση, στὸν ἔρωτα, στὸ θάνατο
γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς πιστεύει) στῆν ἀθανασία. Γράφω ἕνα στίχσ,
γράφω τὸν κόσμσ ὑπάρχιιν ὑπάρχει ὁ κόσμος.
Ἀπὸ τὴν ἄκρη τοῦ μικροῦ δακτύλου μου ρέει ἕνα ποτάμι.
Ὁ οὐρανὸς εἶναι ἑφτὰ φορὲς γαλάζιος. Τούτη ἡ καθαρότητα

εἶναι καὶ πάλι πρώτη ἀλήθεια, ἦ τελευταία μου θέληση,
31-3-69

mam r.- w. tiara

(«Κιγκλίὸωμά»).

7ος ΛὈΧΟΣ
Μακρόνησος. Νοέμβριος 1949. Ὁ ἐμφύλιος πόλεμος ἔχει
τελειώσει. Πάνω ὅμως στό ξερονήσι βρίσκουνται, κάτω ἀπὸ
τὴν ἐπιτήρηση τῆς χιυροφυλακῆς, μερικὲς ἀκόμα χιλιάδες
ἀμετανόητοι. Τὸ κράτος, ἐπιθυμώντας νά συμπληρῴσει τὴν
ἀναμόρφιυσή τους, ἀποφασίζει νά τοὺς παραδώσει στὸ
στρατό, Ἡ μεταφορὰ θὰ γινόταν κατά δόσεις, γιὰ νὰ μπορέ, σουν νὰ κάνουν ἄνετα τὸ πρῶτο κοσκίνισμα. Κάθε πρωΐ, στὸ
προσκλητήριο, ὁιαβαζόταν κατάλογος ἀπὸ 200—300 ὀνόματα. ’Όποιος συμπεριλαμβανόταν σ’ αὐτὸν τράβαγε στὴ σκηνή
του καὶ μάζευε τὰ λιγοστὰ μὰ τόσο πολύτιμα πράματά του ράντσο, κουβέρτες, ροῦχα, τὴν καραβάνα, καθὼς καὶ τὰ
γράμματα τῶν δικῶν του καὶ μερικοί τὰ ὁυὸ-τρία βιβλιά ποὺ
εἶχαν. Τὰ φορτωνόταν στὴ ράχη του καὶ ξεκινοῦσε ἀπὸ τοὺς
Φούρνους γιὰ τὸ B.E. T. 0./E.Z.A.I.
Σὲ μιά ἀπὸ αὐτὲς τῖς ἀποστολὲς βρισκόμουνα κι ἐγώ.
’Όταν ἡ κάθε ὁμάὸα ἔφτανε στὸν προορισμό της, ’ἄρχιζαν οἱ
προτροπὲς καὶ οἶ ἀπειλές. Κι ἁκολουθοῦσε ἡ νύχτα τοῦ τρόμου. Οἱ χαράὸρες γέμιζαν ἀπὸ βόγγους κι οὐρλιάσματα.
’Όποιοι ὁὲν ὑπόκυπταν τοὺς ἀνέβαζαν στὸν 7ο λόχο, γιὰ
ἀνώτερες σπουὸὲς κάτω ἀπὸ τὴν ἐπίβλεψη ἑνὸς χασισοπότη
62’
ιουζξὸταν μὲ πῆγαν στὸν λόχο αὐτὸν εἶταν 2 ἀπὸ τὰ μεσάνυχτα.
Μόλις χάραξευχτύπησε ἐγερτήριο. Οὔτε μιά χούφτα νερὸ νά
ρίξεις 0τό πρόσωπά σου. Ἔπρεπε ὅμως, πρὶν γίνει τὸ προσκλητήριο γιὰῖτῑς ἄσκοπες καὶ σκληρὲς ἀγγαρεῑες, νὰ προλά’ βεις τῖς φυσικές σου ἀνάγκες. Eî’xava σκάψει τρεῖς λάκκους.
ÿ Μπροστά τους σχηματίζονταν μεγάλες οὐρές. Ὁ καθένας, μὲ
. τὴ σειρά του, προχωροῦσε μὲ τὶς παροτρύνσεις τῶν ἄλλων νὰ
ἶ μὴῖζιῗῗζὲῗξιὲθὼς φτάνει ἡ ὁική μου σειρά, βλέπω τὸν Γ ιάννη
Ρίτσο ν’ ἀνασηκώνεται ἀπὸ τὸ -λάκκο, Οἱ ματιές μας καρφώ. θηκαν μιὰ στὴν ἄλλῃ Δὲν εἶπαμε τίποτα. Οὔτε μιά λέξη. Κ ι
“ 7 ὅμως τὰ εἴχαμε ὅλοι πεῖ, Ποτέ μου ὁὲν ξανάνιωσα πόσο εὔ1 νλωττη μπορεῑνὰ εἶναι ἡ σιωπή. Ξέραμε πιά, ὁ Γιάννης κι
*ἑνῴι πῶς ὅσοι πίστευε ὁ ἕνας γιὰ τὸν ἄλλον εἴταν ἀληθινά.

Γ ύρευαν νά μᾶς ταπεινώησουν, κι ἐμεῑς, μπροστὰ σ’ ἐκεῖνο τὸ
λάκκο, ζούσαμε μιά κορυφαία στιγμὴ ἄξιοπρέπειας κι ἀνθρωπιας. Δημήτρης alumian

.‘H λαῑκὴ πολιτικὴ γελοιογροιφίοι
(MIA I'IPQTH EI'IACDH)

«Αἱ βόέλλαι». ἶ
Εἶναι οἱ ἀχόρταγοι καταχραοτὲς τοῦ ὁημόσιου χρήματος, οἱ καιροσκόποι καὶ οἱ τσιφλικάὸες ποὺ ἀπομυζοῦν τὸ αἷμα
τῆς Ἐλλάὸας
«Τράκα-τρούκα», 5 τοῦ Μάρτη 1850

πολιτικὴ γελοιογραφία εἶναι ἕνας χῶρος παρθέP νος για τὸν ἐρευνητὴ τοῦ τόπου μας. Εἱὸικὴ βι-

J ) βλιογραφία ὁὲν ὑπάρχει. Tà χειρότερο εἶναιπῶς
ὁὲν ὑπάρχουν οὔτε «πριυτότυπα» οὔτε μαρτυρίες. Ἠ ἔρευνα τῆς ἑλληνικῆς γελοιογραφίας ἄρχισε καὶ
σταμάτησε στὸ Θέμο ’Άννινσ "000L μελετητὲς γύρισαν τὸ
κεφάλι τους πίσω ἀπὸ εὐσυνειὸησῐα ἐρευνητική, τὸ ξανα-

γύρισαν με ἀηδία ἐμπρός, συμπληρώνοντας σὲ μερικὲς
ἀράὸες τὴν ἀπέχθειά τους.
Ὁποία βεβήλωσις τῆς εὐπρεπείας] Ἀκριβῶς ὅπως ἔγινε
τα πρῶτα χρόνια μὲ τὸν Καραγκιόζη καὶ μὲ τὸ Θεόφιλο.
Ἐκεῖνοι ὅμως, ἔστω καῖ ἀργά, βρῆκαν κάπσια θέση στῑς
μόστρες τοῦ λαικοῦ μας πολιτισμοῦ. Ἡ λαϊκὴ πολιτική
μας γελοιογραφία, ἂν καὶ προχιυρημένηΔ ἔκφραση στό
χῶρο τοῦ ὁυναμικοῦ προβληματισμοῦ καὶ τῆς σάτιρας, μὲ
τὴν πραγματικὴ σημασία τῆς λέξης, ὄχι μόνο στὸ μουσεῖο

τοῦ λαϊκοῦ μοις πολιτισμοῦ ὁὲ βρῆκε θέση, ἀλλ’ οὔτε στά
ράφια τῆς βιβλιοθήκης ôè σώθηκε ὁ λαιᾈιος Τύπος, ποὺ
ἀπὸ μιὰ ἐποχὴ καὶ πέρα ἕγινε φορέοις της. Σὲ σπάνιες
περιπτώσεις ὁ λαικὸς σατιρικός Τύπος ἔχει ὁιασωθεῖ σὲ
«πλήρεις σειρές». Ποιό ἠταν ὅμως τὸ πολιτικό καὶ οἰκονομικό πλαίσιο μέσα στό ὁποῖο γεννήθηκε καὶ πέθανε ἡ
λαική μας γελοιογραφία,· Ὁ ὁημοσιογράφος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΠΡΑΝΙΔΗΣ, στὸν πρῶτο τόμο τῆς ἐργασίας
του «Ἱστορία τῆς Πολιτικῆς Γ ελοιογραφίοις στὴν Ἑλλάὁα», nov, κυκλοφορεῖ αὐτὲς τὶς ἡμέρες ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις
<ξΠαπαζιΖση>>, ρίχνει γιὰ πρώτη φορὰ φῶς στὴ σκοτεινὴ,
εποχη-’των πρώτων χρόνων τῆς δυναστείας τῶν Γλύξμπουργκ, που γέννησαν τὴν πιό αὐθεντικὴ καὶ πιὸ προ· ζ
χωρημενη λαικὴ οάτιρα. Τὴν πολιτικὴ γελοιογραφία καὶ τὸν σατιρικὸ τύπο, ποὺ ἔθαψε τὸ ἀστικὰ κατεστημένο ‘
ἀμέσως μετὰ τὴν ἑὸραίωσή του.

0

TH ΧΩΡΑ ΜΑΣ δημιουργήθηκε
μιὰ
«ἑθνικὴ»
πολιτικὴ
γεΣ), λοιογραφία μετὰ τὸ τελευταῖο
μισὸ τοῦ περασμένου αἰῶνα.
Εἰχι· πολλὰ νὰ ζηλεψει ἀκόμα ἀπὸ τὴ γελοιογραφία τῆς γαλλικῆς καὶ ἀγγλικῆς
ἀστικῆς ἀναγεννησης, γιατὶ ἐὸῶ περνοῦσε τὴν παιδική της ἡλικία, σὰν μιὰ
λαϊκὴ εκὸήλωση, παράλληλη μὲ ἅλλες σατιρικὲς ἐκδηλώσεις νεοφανεῖς καὶ ἀρχαιογενεῖς. Αὐτὸ ποὺ θὰ λέγαμε παράὸοση
τῆς ἀρχαίας κληρονομιᾶς, περασε μὲοα
ἀπὸ τὸ λαϊκό μας χιοῦμορ μὲ τὴ μορφὴ
τῆς θυμοσοφίας καὶ τῆς παροιμίας, ἀλλὰ
τὸν καλύτερο ἀγωγὸ τὸν βρῆκε στὴν εἰκαστικὴ ἓκφραση, για νὰ διατηρήσει

ἀτόφιο τὸν ἀγωνιστικό του χαρακτῆρα,
τὸν βλάσφημο καὶ τὸν ἀναρχικό, τὸν ἀσεβῆ, minors καὶ τὸν πρόστυχο. Ἡ λαϊκὴ
πολιτική μας γελοιογραφία, αὐτοκὲφαλη
καὶ αὐτοφυὴς στὸν τόπο μας, ὃὲν εἶχε νὰ
ἐπιδείξει πολλὰ καλολογικὰ στοιχεῖα,
εἶχε ὅμως τὸ μοναδικὸ προσὸν τῆς πολιτικοποιημένης ἓκφρασης καὶ τὴν ὑλοφάνερη σφραγῖδα τῆς ἀρχαίας δημοκρατικῆς μας κληρονομιᾶς. Ἀντιτουριστικὸ
φολκλὸρ σὲ μιὰ ἐποχὴ κατεστημενη, βουτηγμενη ὣς το λαιμὸ στὸ τελματοῦ βυζαντινισμοῦ καὶ τῆς καθυστερησης.
Ἠ ἀντινομία ἀνάμεσα στὶς πληθωρικὲς
ἐλευθερίες καὶ τοὺς παγιὸευμὲνους ἀστικοὸημοκρατικοὺς θεσμοὺς τῆς μεταπολί-

Τευσης τοῦ 1862, εὐνόησε τὸ λαϊκὸ σατι- ΩῑἊὸ ΤύπΟ, καθὼς ἧρθε νὰ συντρέξει καὶ
νὰ ἐκφράσει τὶς καταπιεσμὲνες μάζες, ᾗ
ποὺ ἒμελλαν νὰ ἐπανὸρώσουν τὶς νεαρὲς li
βιομηχανίες τοῦ ἐπερχόμενοι) βιομηχανι-

κοῦ μετασχηματισμοῦ. Ὅπως γιορτά- ,,

στηῖιε τὸ Ἀστικὸ Καλοκαίρι τοῦ Παρι- ’·
ριου με τὰ 140 τόσα σατιρικὰ ἔντυπα,
ετσι m ἡ δημοκρατικὴ Ἀθήνα γιόρταζε - ‘
την καθυστερημὲνη ’Άνοιξη τῆς μικρῆς Ï_
μῑσθασῒῑκῆς της κοινωνίας, σαρκάζον- ψ,
τας, λοιδορῶντας καὶ παρωὸώντας τὰ χ’
ὅσα συνέβαιναν τὴ θερμὴ ὃεκαετία ‘
1864-1874, μὲ τὰ 25 τόσα σατιρικὰ ἕν--τ
τυπα που κυκλοφοροῦσαν-περιοὸικὰ καὶῄκ
«ἀόριστα», ἀλλὰ σταθερᾲ καὶζὲπίμοναι»ᾲ”’
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. T01 σημεῖα καὶ τὰ τέρατα ἧταν ἀρκετα για
v01 δικαιώσουν μερικοὺς τίτλους καὶ κάποια γελοιογραφικὰ σχήματα στῑς προμε-

θνησιγενής. Οἱ πολιτικὲς ἐλευθερίες τοῦ
λαοῦ, ποὺ ὃόθηκαν μὲ πλησμονὴ ἀπὸ τὸ
νέο Σύνταγμα τοῦ 1864, φαλκιδεύτηκαν
- τωπίδες, ὅπως τοῦ «Διαβόλου» (1867 ἀπὸ τὸν κομματικὸ μηχανισμὸ τῆς οἰκονομικῆς ὀλιγαρχίας, ἡ μικροϊδιοκτησία,
76), τοῦ «Τραμπούκου» (1866 - 69),
ποὺ κατοχυρώθηκε ἀπὸ τὸ ἄρθρο 17,
τοῦ «Σατανᾶ» (1868-71), τοῦ «K00111—
ὑποθηκεύτηκε ἀπὸ τοὺς τσιφλικάδες καὶ
νου» (1869), τοῦ «Γαϊδάρου» (1869—72),
ἡ ἐλευθεροτυπία, ποὺ διακηρύχθηκε ἀπὸ
τοῦ «Σκανδάλου» (1870-71), τοῦ «Μώτὸ ἄρθρο 14, ἐξαντλῆθηκε στοὺς κομμαμου» (1871), τοῦ «Προσιιιπείου» (1871 τικοὺς ἁνταγ(ι)νισμοὺς τῶν φατριῶν για
76), τοῦ «Ἀριστοφάνη» (1874 - 83) καὶ
τὴν κατάκτηση τῆς ἐξουσίας.
τοὺ «Ἀσμοδαίου» (1875-85).
Τὸ (ρλὲρτ τῆς γελοιογραφίας με τὸ σαΤὴν ἴδια ἐποχή, καὶ μὲ καθυστέρηοη
μισοῡ αἰῶνα, τὸ κράτος παραχώρησε τὶς
τιρικὸ στίχο, ποὺ εἶχε ἀρχίσει 15 χρόνια
πρίν, ἀφοῦ ἐπισημοποιῆθηκε 0’ ένα γάμο
«ἐθνικὲς γαῖες» σὲ ἀγρότες καὶ μή, ἀδιἀταίριαστο, ὁδηγῆθηκε τελικὰ στὸ διαζύ- ”
ακρίτως. Γιὰ τοὺς ἁγρότες, ὅμως, ὁ κλῆγιο ἀπο ἀσυμφωνία χαρακτήρων. Ὀ ἀτίρος ἦταν μικρός, ἐγώ γιὰ τοὺς ἐπαγγελματίες - τοκογλύφους καὶ τσιφλικάδες
θασος χαρακτῆρας τῆς εἰκαστικῆς 00111ρας άντιδροῡσε ὑστερικὰ κάθε φορὰ ποὺ
ἦταν ἀρκετὸς γιὰ νὰ ἐπεκτείνουν τὰ «νοικοκυριά» τους. Μέσα σε λίγο διάστημα
τὴ λογάριαζαν σὰν εἰκονογραφικὸ στοιχεῑο τοῦ σατιρικοῡ λόγου. Χειραφετῆδυὸ καινούργιες «τάξεις» δέσποοαν. ἰ διμένη τώρα ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ λόγου, ἀνάαίτερα στῆν ὕπαιθρος οῖ νοικοκυραῐοι καί
δειξε τὶς έκφραστικὲς γραμμές της γιὰ v01
οἰκτηματίες ποὺ έπιβὰλλανε τὸ θεσμὸ τοῦ
ἐπιβληθεῖ γρήγορα σὰν κράχτης τοῦ ἁγοκομματάρχη, ὑποδουλ(ἷ)νοντας οἰκονοραίου χιοῡμορ στὶς προμετωπίδες τῶν
μικὰ καὶ πολιτικὰ τοὺς μικροκτηματίες μὲ
περιοδικῶν. Πρὶν συλληφθεῖ για πορνεία,
τοκογλυφικα
δάνεια.
Ἔτσι,
οῖ
τελευταῖοι,
Ὁ Τρικούπης ἀνάμεσα στὸν Koala/3001311110110 καὶ
πρόλαβε v01 καταγγείλει ἐκείνη τὰ πολιποὺ θὰ μποροῦσαν να ὲξελιχτοῡν άμεσα
τὴ Βασιλεία.
σὲ μικροαστούς, ἀναπτύσσοντας βιοτετικὰ ἢθη τῆς ἐποχῆς της, ποὺ τὴν εἶχαν
Πολλὲς φορὲς ὁ πρωθυπουργός τοῦ «τίς πταίει», οτὴν
τρίχρονη πρωθυπουργική του θητεία, θυσίασε τῖς
ἐκμαυλίσει.
χνίες έπεξεργασίας εμπορευματικών καλκοινοβουλευτικές του ἀρχὲς χάρις στῆ Βασιλεία, κι
λιεργειῶν,
παρέμειναν
οὐσιαστικὰ
κολίἄλλες τόσες, τῖς φιλοβασιλικές του ἀρχὲς γιὰ τοὺς
γοι - μικροϊδιοκτῆτες. Ἡ πολιτική τους
> ἸῸΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ Τύπο ἡ συν- κοινοβουλευτικοὺς θεσμούς, ἀνάλογα μὲ τῖς περιστάσει .
συνείδηση ἀπογυμνώθηκε ἀπὸ τὸ ταξικό
ῖ) ταγματικὴ κατοχύρωση τῆς
ς
«
Ἀριστοφάνης»,
Μάρτης
I883
της περιεχόμενο καὶ ὁ ῐδεολογικὸς τροπιε-λευθεροτυπίας ἀνάθρεψε ά‘ κόμα μιὰ στιβαρὴ γενιὰ 14 εφησμός, τοὺς ὁδῆγηοε πρὸς τὰ συμφέροντα
11119100)“ μαζῑ μὲ τὶς ἑπτὰ ποὺ ἐπιζήσανε
τοῦ κομματάρχη.
τοῦ κατακλυσμοῦ. ἴΗταν, ὅμως, νιυρῑς
Μέσα 0’ αὐτὸ τὸ πλαίσιο ἀναπτύχθηακόμα γιὰ τὸν ἰδεολογικὸ προσανατολικαν οἱ κοινοβουλευτικὲς ὃιαδικασίες
σμὸ πρὸς τὴν ἁστικὴ ἀναγέννηση. Πρὸς
πού, μαζί μὲ τις ἐπεμβάσεις τῶν ἀνακτότὸ παρὸν περιορίοτηκαν στὸ ρόλο τῶν
ρων, τὴ βία καί τὴ νοθεία τῶν ἐκλογιῖιν
«δημοσιογραφικῶν ὀργάνων» τῶν ἴὸιων
καὶ τὶς οἰκονομικὲς ἀτασθαλίες τῆς ἐποἐκείνοιν φρατριῶν πού, ένῶ εἶχαν ἀγωνιχῆς, έκαναν τὸ πολιτικὸ σύστημα τῆς
οτεῖ γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τῆς ὀθωνικῆς μομεταπολίτευσης κάθε ἄλλο παρὰ ἀντιναρχίας, τώρα ἀπεργάζονταν τὴν κατάπροσιι)πευτικὸ καί τοὺς ψηφοᾳ·όρους
λυση τῆς Δημοκρατίας. Κάτω ἀπὸ τὸν
ἀδιάφορους θεατές, λογοδοομένους στὸν
ὑπερούσιο κομματάρχη. Μιὰ διέξοδος
εὐφημισμὸ τῆς «ἼΑλήθειας» (1865-82) l’
πολιτικῆς πάλης ὑπῆρχε μόνος τὸ χαμόὑπῆρχε ἡ ζοφερὴ μορφὴ τοῦ Δ. Βούλγα. γελο τῆς ὑπεροχῆς.
ρη, συνεχιστῆ τοῦ «ἀγγλικοῦ κόμματος»,
ἐκπροσώπου τῶν ἀστικοτσιφλικάδων,
τῶν μεγαλοκτηματιιῖ)ν καὶ τῶν κύκλιον
τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας. Τὸ «Ἐθνικὸν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ ποὺ
Πνεῦμα» (1868-85) τοῦ Ἀλ.· Κουμουν- ’
P συνέχισε v01 παίζεται καὶ ἀπὸ

δούρου, ὄργανο τῶν «νοικοκυραίων»,
κτηματιιῖιν,
ἔκανε
έπαγγελματιῶν
- ὅ,τι .
’ μποροῡσε γιὰ τὸν ἁποπροσανατολισμὸ
τῆς ὰστικῆς άναγέννησης, ένιῖ) «ἡ Ἐφημερίς τῶν συζητήσεων» (1870-80) τοῦ
Ἐπ. Δὲληγεώργη λοξοδρομοῦσε τὸ φοι,τητικὸ κίνημα τῆς ἐποχῆς τοῦ 1859 ἀπὸ
τὸ ὃημοκρατικό του χαρακτῆρα. Μέχρι
v01 9001081 γιὰ τὸν ἀστικὸ Τύπο ἡ « Πρωΐα» (1875-1905) τοῦ Θ. Δηληγιὰννη καί
νὰ σημάνει ἡ «ΫΩρα» (1879-88) τοῦ Χαρ.
Τρικούπη, ἡ κυριολεξία τοῦ ὅρου «ἁστι-

Γεωργίου A’, ἀποτελοῡσε τὴν
πρώτη ὕλη μιᾶς ἀκατέργαστης σάτιρας,
Ι ἓ ποὺ εἶχε μέσα της τὴν ἁπλοϊκότητα ἑνὸς
1 . αὐθορμητισμοῠ καὶ τὸν- αὐθορμητισμὸ
·ῑ μιᾶς έπανάστασης, ποὺ εἶχε ὑποχρειιιΗεῐ
v01 περάσει μέσα ἀπὸ τὸ κανάλι τῆς «εῖ« g ρηνικῆς ἐκτόνωοης», Αὑτοδίὸακτοι καὶ
«ἀπαίδευτοι», ταλαντοῦχοι καὶ μή, οἱ .‘110
ξ πολλοὶ ἐκδότες σατιρικιῗιν ἐντύπιυν, εἶχαν
V ἰ μέσα τους τὸ πάθος τῆς ἀνανέωσης καὶ
ι - τοῦ ἐλέγχου κάτω ἀπὸ ἀντίξοες συνθῆκες.
T11 στιγμὴ ποὺ τὸ κατεστημένο σκορ-

κὸς Τύπος» ἦταν ἀπατηλή, τόσο γιὰ τὴν « .
’ πολιτικὴ συνείδηση, ὅσο καὶ γιὰ τὴν τα- ” fi'
ξικὴ ιῖιριμότητα τοῦ ἀναγνωστικοῦ του
κοινου. . ·»
Ὁ Ἰταλὸς Ιἐπιχειρημα·ι;ιίις Σερπιέρης μοιράζει χρυPIN H AHMOKPATIA ἀποκαταστήσει κάποια γέφυρα ἀνάμεσα στὴν πολιτικὴ συνείδηση
τῶν] ὑπηκόων τῆς -νέας συντα”’ ' 31111111211; μοναρχίας, καὶ τὴν ταξικὴ οομὴ
’ἕζτῆς κοινωνίας ποὺ γεννήθηκε απο τὴν

“ ίκῂ,,,ἀνατροπὴ τοῦ 1862; 0 κοινοβουὸ· “’τρό · δεδιακυβέρνησης ’ὑπῆρξεῖ

K) τὴ συνταγματικὴ μοναρχία τοῡ

σάφι σὲ κρατικούς παράγοπέξκαιζρῃρριὲιᾈὺπαλλήλους γιὰ νὰ πετύχει καλύτερους ὅρους στὴ σύμἐέιέη τοῦ Λαυρίου γιὰ τῖς «σκωριὲς» καὶ τῖς «inﬂoες».
Τὴν ἐποχὴ αὐτή, ὕστερ’ ἀπὸ σφοὸρὴ ἀντιπολίτευση
τοῦ Ἐπ. Δεληγεώργη, ἡ Κυβέρνηοη Κουμουνὸούρου
ζήτησε ἀπό τὴν ξένη ἑταιρία τοῦ Λαυρίου νὰ ὑπογράψει σύμβαοη ποῦ θὰ παρᾶχωροῦσε στὸ ἐλληνικὸ
ὁημόσιο τὴν ἑκμετάλλευση τῶν κατάλοιπων τοῦ
μεταλλεύματος. ι
«Γάῑδαρος», Ἀπρίλης 1871.

Ιποῡσε τὸ δημόσιο χρῆμα σὲ 11903117111101στικὲς έπενδύσεις, τὰ μονόᾳυλλα, 0111,1111λα, τετράαυλλα καί πολύη υλλα σατιρικὰ
έντυπα τῆς ἐποχῆς ἑκλιπαροῡσαν τοὺς
συνδρομητές τους καί πολλὲς (1 ορὲς τοὺς
ἐκβίαζαν νὰ άνταποκριθοῡν οτίς ὑποχρειῖιοεις τους γιὰ v01 σταθεῖ τὸ περιοδικό
τους 0101 πόδια του. Μὲ γλίσχρα οἰκονομικὰ μέσα, κάτω ἀπὸ συνθῆκες κάποτε
διωγμοῦ, οἱ ἰδιόρρυΗμοι αὐτοί ἁγιιινιστὲς
δημιούργησαν μιὰ παράδοοη σατιρικοῠ
Τύπου, ποὺ ἔμελλε νὰ γίνει ὅπλο ταξικῆς

ι.- «η--ωψ-ω, .
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πάλης στα χρόνια τοῦ βιομηχανικοῠ
μετασχηματισμοῡ. μ
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ἑκδότες τῶν σατιρικῶν περιοδικῶν μόνο
κατα τὴ ζωή. Μποὲμ στὴν κυριολεξία τοῦ
ὅρου, ἀπομυθοποίησαν μὲ τὸ έργο τους
Κάτι ἤξερε ὁ Σοφοκλῆς Καρύδης ὅταν
συνέχισε τὴν έκδοση τοῦ «Φωτὸς» καὶ
τὸ ὅνειρο καὶ ἡ συμβολή τους στὴν ἀνῶμαλη προσγείῶση, ἀναγνωρίστηκε λίγο
μετα τὴν Ὀκτωβριανὴ ἐπανάσταση τοῦ
μετα τὴν αντιρομαντικὴ διακήρυξη τοῦ
“62, διατηρώντας τὸ τυπογραφεῖο του δίπλα στὶς φυλακὲς τοῦ Καρμπολλᾶ. ΤρόἘμμ. Ροῒδη στὸν «Παρνασσό». Ἐκτὸς
ἀπὸ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις, οἱ πιὸ πολλοὶ
φιμος τους ἀπὸ τοὺς λίγους μὲ τὸ ὀθωνικὸ
απὸ τοὺς αμέτρητους ἐκδότες σατιρικῶν
καθεστώς, ἡ βασιλεία τοῦ Γεωργίου τὸν
ἐντύπιιιν της προπολεμικὴς δημοσιογραβρήκε πάλι «μέσα», αμετανόητο καὶ ἀκαφικῆς γενιας, πέρασαν χῶρὶς νεκρολογίτάβλητο. Στὴν Ὲθνοσυνέλευση ô ὑες, περιφρονημένοι απὸ τὴν ὲλίτ τῆς
πουργὸς στρατιωτικῶν Δ. Μπότσαρης
δημοσιογραφίας, για να μείνουν τα ὀνόζήτησε τὴν κεφαλή του ἐπὶ πίνακι, ἐπειδὴ
Ὁ (διοικητὴς της Εθνικης Τραπεζας Ρενιὲρης, μαζῑ
ματά τους στα έντυπα ποὺ διασῶθηκαν
έβγαλε στὸ «Φῶς» ἐπιστολὴ ὑπαξιῶματιμὲ τὸν τρικουπικὸ ὑπουργό τῶν οἰκονομικῶν Π.
ἀπὸ λίγους μανιώδεις συλλέκτες. ‘
κῶν τοῦ πεζικοῦ ποὺ κατηγοροῦσαν τὶς
Καλλιγᾶ, προχωροῦν στὸν οἰκονομικὰ οτραγγαλισμὸ
μετασθῶνικὲς κυβερνήσεις. Ἡ πράξη
τοῦ λαοῦ, μὲ τοὺς ἀπανωτοὺς φόρους που τὸν φόρΤὸ
ακατάβλητο
πάθος
για
μια
σκανδατωσαν. Ὁ Καλλιγᾶς λέει στὸν Ρενιέρη.·
κρίθηκε σαν προσπάθεια «διασάλευσης
λοθηρική ένημέρῶση τοῦ λαοῦ πάνυ) στα
«Ἀφοῦ
φέραμε
an)
φοῦρκα
τὸ
Λαό,
χρυσὲ
Ρενιέρη,
τῆς πειθαρχίας τοῦ στρατεύματος» καὶ ἂν
ἅς τὸν πνίξουμε καῖ ἔτοι θὰ γεμιόει τὸ κεμέρι,
«τεκταινόμενα» τῶν πολιτικῶν, ἔκανε
δὲν ἐπενέβαινε ô ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν
καὶ θὰ πάψει và (ροβίζει τῆς Τραπέζης μας τ’ ἀσκέτοὺς γραφικοὺς αὐτοὺς δημοσιογράφους
Π. Καλλιγάς, θα τὴν εἶχαν άσχημα, τόσο
να άψηφοῠν καὶ τοὺς κινδύνους καὶ τὶς
«Ἀριστοφάνης»,
Ἀπρίλης
I
ὁ Καρύδης ὅσο καὶ ὁ λαὸς ποὺ περίμενε
οἰκονομικες συνέπειες τοῦ ἐγχειρήματος
δημοκρατικὲς ἡμέρες. Εἶχε προταθεῖ ,ἡ
τους. ”Οταν αποτύχαιναν στὴ μια προσκήρυξη στρατιωτικοῦ νόμου.
πάθεια, ἕκαναν καὶ δευτερη καὶ τρίτη,
Παρ” ὅλ“ αὐτά, τὸ «Φῶς» ἐξακολουαλλάζοντας ἁπλῶς τὸν τίτλο ἢ τὸ σχῆμα
θησε να κυκλοφορεῖ, γραμμένο πολλὲς
τοῦ περιοδικοῡ τους ἣ απαιτώντας τὴ
φορὲς μέσ’ ἀπὸ τὴ φυλακὴ ἢ ἀπὸ τοὺς
συνδρομὴ τοῦ αναγνῶστη τους σχεδὸν
κρυψῶνες ποὺ κάλυπταν τὴ φυγοδικία
έκβιαστικάῑ ‘O «Γάϊδαρος» α’ ὁλόκληρη
τοῦ έκδότη του. “Όλες οἰ προσπάθειες να
τὴν τετράχρονη σταδιοδρομία του, διακλείσει τὸ στόμα του μὲ τὴ βία στάθηκαν
τηροῡσε κάτω απὸ τὸν τίτλο τὴν ἀπειλήῑ
ἅκαρπες κι ὅταν ἐπιχειρήθηκε ἡ δωροδο«Οἱ δυστροποῡντες συνδρομηταῑ σατιρίκία του, αὐτὸς άποκάλυψε με στίχους τὴ
ζονται», ένῶ άλλοι καθιέρωσαν «(171018φαυλότητα τους; «Μὲ τοὺς ὑπουργοὺς
λεσματικα» κίνητρα, ὅπως ô ἐκδότης τῆς
ὡρκίσθην / ἀπὸ χθὲς να εἷμαι φίλος / Καὶ
«Ψαλίδως» για τὴ διάδοση τοῦ περιοδιεἰς τὴν ὑπόσχεσίν μου / σταθερῶς να
κοῦ του, με τὸν ὑπότιτλοῑ «Ἐφημερὶς δια
μείνω στύλος. ./ Σ’ ὅσα πράττουσι να
ταῖς χολαῖς - ô συντάκτης της θα δώσει 0‘
στέκω / μὲ τὸ θυμιατὸ στὸ χέρι. / K1” ὅσα
ὅσους θέλει κοπελλιαῐς», Φαίνεται ὅμως
χρήματα μοῦ δίδουν / να τὰ βάλω στὸ κεὅτι έκανε θραύση τὸ «δέλεαρ», γι’ αὐτὸ ô
μέρι. / ’Ἁμποτες να εἶχε, φίλοι, / ἡ ὡραία
ἑπόμενος ὑπότιτλος έγινε... σαφέστερος;
μας πατρίς, / σαν αὐτοὺς καὶ ἄλλους » Ἣ· ‘“
«‘H Ψαλίδῶ μουστερήδες τακτικοὺς δὲν
τρεις».
θέλει, γιατὶ δὲν αγαπάει τὴν πανδρειά, θα
Μέχρι τὸ 1877 κράτησε τὸ «Φῶς» καὶ
πουλιέται στοὺς δρόμους· ὅσοι ἐκ τῶν
μετα ὁ έκδότης του ἓβγαλε τὸν «Πανταἐπαρχιῶν αγαποῡν τὴν βίζιτά της, ας
χοῦ παρόντα», ένα τετράφυλλο μὲ γελοιστείλουν σὲ παράδες ἢ γραμματόσημα για
ογραφίες καὶ πολιτικὴ σάτιρα ἀπὸ τὴν
15 φύλλα πρὸς 10 λεπτὰ ἕκαστον».
ἑλληνικὴ καὶ ξένη πολιτικὴ ἐπικαιρότητα,
Τὸ ἁπλοϊκὸ αὐτὸ prestige δὲν ἀπόδωσε
ποὺ κράτησε μόνο ἑπτα μῆνες. Προηγούμενες απόπειρές του τὸ 1869 μὲ τὴν
πάντα λαμπρὰ ἀποτελέσματα στὴ χαμηλὴ
«Κρησάρα» καὶ τὸ «Κόσκινο», δὲν ἀπόἀγορὰ τοῦ ἐντύπου τῆς δεκαετίας 1864—
δωσαν σὲ φύλλα περισσότερα ἀπὸ μια
1874, πέτυχε ὅμως να δημιουργήσει μια
ντουζίνα.
οἰκεία σχέση ἀνάμεσα. στὸν παραγωγὸ
καὶ τὸν καταναλωτή. Σχέση ποὺ έφτασε
να προσφέρει στὸν Γ. Σουρῆ, ἐκδότη τοῦ
ΝΑΛΟΓΗ ΤΥΧΗ εἶχαν κι ἄλλα
«Ρωμιοῦ» (1883-1918), τὸν τίτλο τοῦ
σατιρικα ἓντυπα, μολονότι οἱ
«ἐθνικοῦ ποιητῇ», καὶ στὸν Θέμο "AWL—
ἐκδότες τους δὲν τὴ συμμερίνο, ἐκδότη τοῦ «Ἀσμοδαίου» (1875 στηκαν πάντα ἢ καὶ τὸ ἀντίθετο. 1 Ιολλοί διακήρυξαν τὴν έκδοτική τους
1885). τὴν ἀναλογία με ἕνα Ντωμιέ.
Καὶ για τὶς δυὸ περιπτώσεις ὑπῆρξε μία
ασυνέπεια κυνικὰ κάτω ἀπὸ τὸν τίτλο τοῦ
δικαίωσηῑ Μπόρεσαν νὰ ἐκφράσουν, ὁ
περιοδικοῠ, ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Σ. Καρύδης
ἕνας σαν ἐκδότης ποιητὴς κι ὁ ἄλλος σὰν
οτὸ «Κόσκινο», ποὺ ἓγραφεῑ «Ἐκδίδεται
ἐκδότης γελοιογράφος, τὴ μεσαία ἀστικὴ
σήμερον καὶ αὔριον ὅχι>>- ἢ ὁ «Διάβολος
ὁ χωλὸς» (1874): «Ἐκδίδεται ἅπαξ τῆς
τάξη ποὺ εἶχε ἀρχίσει να διακινεῐται
ἀνάμεσα στὸ κεφάλαιο καὶ τὸ προλεταριἑβδομάδος κατὰ τὸ κέφι μας», καθὼς κι ὁ
άτο τοῦ βιομηχανικοῦ μετασχηματισμοῦγ.
«Μαυρῆς» τῆς Σύρου (1868); ((Ἐκδίδε·
ται ὅποτε ἔχει διάθεσιν». Μὲ διαφορετικὸ
Προηγουμένως, ὅμως, ἔπρεπε να δημιουργηθοῦν οἱ πολιτικές, κοινωνικὲς,· καὶ
νόημα προετοίμαζε τὸ κοινό του ὁ «Ἐμπαίκτῃς» τοῦ Π. Πηγαδιώτη (1873—74),
οἱκονομικὲς συνθῆκες καὶ να βρεθεῐγιὰ
τὴν ἀστικὴ τάξη ὁ «ἄνθρωπος» ποὺ θὰ ’
ποὺ εἶχε στὴν προμετωπίδα τὸν ὑπότιτλοῑ
«Εἷμαι δια τὴν φυλακήν», ένῶ τὸ
τὴν
έβγαζε
ἀπὸ
τὴ
μέγγενη
τῆς
ὀλιγαρέίαςιζ
“
, , ' “4 _' , _ . __ τῶν τσιφλικάδων καὶ τῶν κοτζαμπη τ Ἰ
«Σκρὶπ» (1893), λίγο άργότερα, γινόταν
ΣΠ] γελοῗογρῖῑφια ὁ τότε awfm’r’” T"‘ I'm-""5 δων Αὐτὸ τὸν «ἄνθ ωπο» ἀναζ Id” ‘ εκ·
σαφέστερα «Τὰ γραφεῖα καὶ αἱ φυλακαὶ
Τράπεζας, Μαρκος Ρενιέρης, σαν γυρολόγος ψιιιικα- “ _ ρ v ,71 , » 7.
τοῦ κράτους εἶναι πάντοτε άνοικτά».
τζῆς κυνικὰ ὁμολογεῖ.· «Ἄς φωνάζει ὁ χαμάλης λαὸς Ô «Διογένης» ῑΟυ Π. Πηγαὸιωτη, ἀτ
eH ρομαντικὴ σχολή, ποὺ άγκάλιασε
ὕσο θέλει, ἐγὼ θὰ κυττάζω τὴ ὁουλειά μου, πῶς νὰ ἀπὸ τὸν τίτλο του, γιὰ νὰ μεταβλη
ὅλη τὴν κοινωνικὴ, πνευματικὴ καὶ καλτὸνχὸάρω καλλίτερα. Εἰς ὰύτὴν ἰὴν ἐποχὴν πρέπει λίγους μῆνες σὲ «Ἀριστοφάνη» (187Aνα ωφάηθει η Τράπεζα ὅσο μπορει και ἅς χαλάσειηὸ .83), ὅταν διαπίστωσε ὃτι Ô ἐπ
λιτεχνικὴ ζωὴ μέχρι τὸ τέλος τοῦ περακόσμος». «Ἀρχίλοχος» Σεπτέμβρης 1876. . πος» αὐτὸς ἧταν ὁ Χαρίλὰός ς
σμένου αἰώνα, βρήκε σύμφωνους τοὺς
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H MAXH ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Κλείνουμε, σήμερα, τὸ «ἀφιέρωμα στὸν Δεκέμβρη», μὲ τὴ ὁημοσίευση τοῦ ὁεύτερου μέρους
τοῦ χρονικοῦ τῆς Μάχης τῆς Ἀθήνας, ὅπως βγαίνει ἀπὸ ὁημοσιεύματα τοῦ τύπου τῆς ἐποχῆς.
Στό προηγούμενα τεῦχος eî’xaﬂs ὁημοσιεύσει τὸ πρῶτο μέρος (Α ’ ὁεκαπενθήμερο τοῦ Δεκέμﬁg)”. Hymn/Whine ἡ ὁημοσίευση ὁύο ἄρθρων· τῶν K. Καραγιώργη (στὸν <<Ριζοσπάστη>>) καὶ
Ἀλεξ. Σβώλου (on) «dem», μιᾶς ἀναφορᾶς στὸ «σημαὸιακό» γεγονὸς τοῦ ἀφοπλισμοῦ τοῦ
201v Συντάγματος τοῦ ΕΛ ΑΣ (3 πρὸς4 τοῦ Δεκέμβρη), καῖ μιᾶς συνοπτικῆς εἰκόνας ἀπὸ τὴ
ὁύναμη τῶν (δύο ἀντιπάλων ,τρῖν ἀπὸ τι) σύγκρουση. ,
Τό «HE/ta Δεκέμβρης», ὅμως, θὰ μᾶς ἀπασχολήσει καῖ σὲ ἑπόμενα τεύχη, μὲ μιὰ σειρὰ ἀπὸ
ἄρθρα καὶ μελέτες Ἑλλήνων καὶ ξένων ἱστορικ“(ἷ)ν καθὼς καὶ πρωταγωνιστῶν τῆς περιόὸου ·

ἐκείνης. . -

Ιι

ΣΤΟ ὅεύτερο ὃεκαπενθήμερο τοῦ Δεκεμβρη, τὸ κεντρο τοῦ
βάρους τῶν γεγονότων μετατοπίζεται ἀπ’ τὸ στρατιωτικὸ στὸν
πολιτικὸ τομὲα. Οἱ μάχες βέβαια μέσα στὴν Ἀθήνα ἐξακολουθοῡνε. καὶ σὲ μερικὲς περιπτώσεις μάλιστα ἐντείνονται, μὲ τὶς
ἀγγλικὲς ἐνισχύοεις ὅμως σὲ στρατεύματα καὶ μέσα πολέμου,
ποὺ καταφθάνουνε καθημερινὰ, ὁ ουσχετισμὸς τῶν δυνάμεων
ἀνατρέπεται εἰς βάρος τοῦ ΕΛΑΣ.
Ἀρχίζει νὰ γίνεται συνείδηση στοὺς ἰθύνοντες τῆς ἀριστερᾶς
ὅτι ἡ μάχη ὁὲν μπορεῖ ma να κερὸηΗεῙ καὶ ὸὲν ἀπομένει παρὰ
μόνον λὺση τῶν ὁιαπραγματεύσεων, πού, ὅμως, πρέπει νὰ
γίνουνε ἀπὸ Θεση ἰσχύος.
Στίς 17/12 τὸ Πολιτικὸ Γραφεῖο τῆς K.E. τοῦ KKE, σὲ ἔκτα’κτη συνεδρίασή του, παίρνει μιὰ βαρυσήμαντη ἀπόφαση ποὺ r
ὁημοσιεύεται στὸν «Ριζοσπὰστη» (19/12). Στὴν ἀπόφαοη αὐτή,
ὅπου γίνεται καὶ μιὰ πλατιὰ ἀνασκόπηση τῶν γεγονότοιν πού
ὁὸηγήσανε 0τή Δεκεμβριανὴ σύγκρουοη, ἡ K.E. καταλήγειῑ
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«Τὸ Πολιτικὸ Γ ραφεῖο τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Κ.Κ.Ε. mστὸ στὴν ὑπόθεση τῆς Ἐλευθερίας, τῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς Ἑλλάὸας
καὶ τῆς Δημοκρατίας, καταγγέλλει στὸν Ἑλληνικὸ λαὸ σὰν προδο-·
σία καὶ ἔγκλημα Ἐθνικὸ τὴν πολιτικὴ τῆς ἀντίὸρασης ποὺ μετὸν
Παπανδρὲου προκάλεσε ἓνοπλη ξενικὴ ἐπέμβαση καὶ ξεπουλάει τὴν
ἀνεξαρτησία τῆς Χώρας καὶ τὴν μετατρέπει σὲ ἀποικιακὸ nee-canto- ,. ·
ρᾶτο. Ἡ εὐθύνη γιὰ τὸ αἱματοκύλισμα βαραίνει ὁλοκληρωτικὰ τὴν ,
ἀντιδραστικὴ δεξιά, πού, ὅπως πρὶν μὲ τοὺς Γερμανοὺς ἐτσι καὶ, ‘ ἐ
τώρα μὲ τοὺς ”Αγγλους, ὃὲν ἔχει ἄλλο ἰδανικὸ παρὰ νὰ mageng ‘ ’
λαῖκὲς Δημοκρατικὲς δυνάμεις καὶ νὰ ἐπιβάλει φασιοτικὴ διχτατο- " ι Ἰ
ρια. ‘

Διαμαρτύρεται γιὰ τὴν ἐπεμβαση τῆς Μεγάλης Βρεττανίας κ d
τοῦ Τσώρτσιλ, ποὺ μεταχειρίζεται τὴν μικρὴ σύμμαχο Ἑλλᾶδα 6'
καταχτημένη ἐπαρχία καὶ πνίγει στὸ αἷμα τὴ φιλία τοῦ μαρτυριῇ
λαοῦ μας γιὰ νὰ ἐπιβὰλει βίαια λαομίοητη διχτατορία.
Διαὸηλώνει τὴ φιλία τοῦ λαοῦ μας στὴ φιλελεύθερη καὶ ’.στί
’ τικὴ Ἀγγλία καὶ πιστεύει ὅτιψὸ Ἀγγλικὸς λαὸς θὰ μᾶς

τῆν κατοχύρωση τῶν φιλικῶν δεσμῶν καὶ τῆς,Δημοκρατίας στῆ
χωρα μας... Διαδηλώνει τῆν ἀποφασιστικῆ θέληση τοῦ ἔθνους να πολεμήσει,
ὅπως πολέμησε καὶ μὲ τοὺς Ἰταλογερμανοβουλγάρους ἐπιδρομεῑς
γιὰ τῆ λευτεριὰ καὶ τῆ δημοκρατία. ‘H Ἑλλάδα ἀνήκει στοὺς Ἕλληνες. Ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Δημοκρατία σὲ κίνδυνο.
Τὸ Πολιτικὸ Γραφεῖο τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ K.K.E. ἀπόλυτα σύμφωνα μὲ τὶς διαλλακτικὲς προτάσειςτοῦ EAM ποὺ ἀποτελοῦν ἐλάχιστες ἐγγυήσεις για τὴ ζωὴ καὶ τῆ λευτεριὰ τοῦ λαοῦ, καλεῖ
ὅλο τὸ λαὸ να ἀγωνισθεῖ γιὰ νὰ ἐπιβληθοῡν οἱ ὅροι τοῦ EAM καὶ τῆς
Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΕΛΑΣ...
Ἐμπρὸς Ἕλληνες πολίτεςέ Ὅλοι ἐπὶ ποδὸς πολέμου. Ἑνωμένοι νὰ
περιφρουρήσουμε τῆ ζωή μας καὶ τὴν ἐσωτερικῆ εἰρήνη. Καὶ τῆν
ἑνότητά μας. Νὰ άποφύγουμε τὴν ἀλληλοσφαγῆ που δργανῶνουν.
Νὰ σταματήσει ἡ φονικὴ καὶ διαλυτικῆ τοῦ Ἔθνους μας ξενικὴ

ὲπέμβαση. Νὰ συγκροτηθεῖ Ἑλληνικὴ Δημοκρατικῆ Κυβέρνηση I
πραγματικῆς ἐθνικῆς ἑνότητας, ποὺ θὰ λύσει ὅλα τὰ ἐσωτερικα ζηὅλοιέ Γιὰ τῆ Λευτεριὰ καὶ τῆν Ἀνεξαρτησίαέ Για τὴ Δημοκραῃα’ 17 Δεκέμβρη 1944
EOKI'IIEOSITIKO ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣὌΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

οι ΠΡοτΑΣειΣ ΣκοΜΠγ
,Ἑν τῶ μεταξὺ ὁ Σκόμπυ έδωσε τὴν ἀπάντησή του στὶς προτάσεις τοῦ ΕΑΑΣ για προσωρινῆ κατάπαυση τοῦ πυρὸς στῆν
Ἀθήνα, ποὺ μεταδόθηκε ἀπὸ τὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τοῦ
ἶλξῧκῖδῖίνου καὶ δημοσιεύτηκε στῆν «Ἐλεύθερη Ἑλλάδα» στὶς
“·Μὲ εὐχαρίστηση εἷδα, λέει δ Σκόμπυ στῆν ἀπάντησῆ του, ὅτι
ἔγινε δεκτὸς δ πρῶτος ὅρος ποὺ καθορίζει ν’ ἀποσυρθουν οἱ δυνάμεις τοῦ ΕΛΑΣ ἔξω ἀπ’ τὴν περιοχὴ τῆς Ἀττικῆςε σύμφωνα μὲ τῆ
διακήρυξή μου τῆς 12 τρεχ. ‘O δεύτερος ὅμως ὅρος τῆς διακηρύξειῦς
μου αὐτῆς, που καθορίζει ὅτι οἱ ὀπαδοὶ καὶ οἱ ὑποότηρικτὲς τοῦ
ΕΛΑΣ θὰ παραδώσουν τὸν δπλισμό τους, ἀγνοεῖται. Ἐξακολουθῶ
νὰ ἐπιμένω στὸν ὅρον αὐτόν.
‘O ἑλληνικὸς Ἱερὸς Λόχος ὀφείλω νὰ σᾶς γνωρίσω ὅτι δὲν βρίσκεται στῆν περιοχὴ τῆς Ἀθήνας. Οἱ ἄνδρες τῶν Ταγμάτων Ἀσᾳ αλείας
τοῦ Ράλλη δὲν εἶναι καθόλου σωστὸ ὅτι εἶναι ὁπλισμένοι καὶ βρί-

σκονται ἔξω ἀπὸ τὶς φυλακές, γιατὶ ὅλοι τους εἶναι περιορισμένοι, ἀξιωματικοὶ καὶ στρατιῶτες”.
Γιὰ τὴν συμφωνία τῆς Γκαζέρτας, ὁ Σκόμπυ λέει ὅτι στάθηκε m'στὸς συντελεστής της.
Γιὰ τὴν Ὀρεινὴ Ταξιαρχία λέει ὅτι δὲν ἔχει ἀντίρρηση μετὰ τῆν
ἀνακωχὴ νὰ γυρίσει στοὺς στρατῶνες ποὺ βρισκόταν πρὶν ἀπὸ τὶς
_ ἐπιχειρήσεις. "Av ἐκπληρωθοῦν οἱ δύο πρῶτοι ὅροι του, θὰ ἀναφερθεῐ ἀμέσως στὸ στρατηγὸ Ἀλεξάντερ πού, ὅπως πιστεύει, δὲν θὰ
δυσκολευτεῖ νὰ πάρει ὅλα τὰ μέτρα ποὺ πρέπει γιὰ τὴν ἀποκατάοταση τῶν ἐλευθεριῶν τοῦ ἐλληνικοῦ λαοῦ, ὅλων τῶν παρατάξεων.
Γ ιὰ τὴ Χωροφυλακή, ὁ Σκόμπυ ἀπαντάει ὅτι εἶναι σύμφωνος αὐτῆ
νὰ ἐκκαθαρισθεῖ καὶ νὰ ἀναδιοργανωθεῖ.
Τέλος ô ραδιοφωνικὸςσταθμὸς μετέδωσε τὸ κείμενο τῆς συμφω- ,
νίας τῆς Γκαζέρτας. Ὁ Σκόμπυ διεβίβασε χθὲς στῆν K.E. τοῦ ΕΛΑΣ
τὴν ἀπάντησή του στὶς προτάσεις τοῦ ΕΛΑΣ. Ἡ ΚΕ. τοῦ ΕΛΑΣ
μελετᾶ τὸ ἐγγραφο καὶ θὰ ἀπαντήσει. Λέγεται ὅτι ὑπάρχουν ἐλπίδες
συνεννοήσεως. Ὁ Σκόμπυ δὲν ζῆτᾶ ὰφοπλισμὸ τῶν ἀνταρτῶν τοῦ
ΕΛΑΣ ἀλλὰ τῶν ἐνόπλων ὀπαδῶν zou.»

a: f Στὸ ἴδιο ὅμως φύλλο τῆς ἐφημερίδας δημοσιεύεται καὶ μιὰ
’1 μικρὴεῖδηση μὲ μεγάλη σημασία γιὰ τὶς μελλοντικὲς πολιτικὲς

_' ἔξελίξειςῑ .

«Τὸ Λονδῑνσ ἀνεκοίνωσε ὅτυ δ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν δήλωσε
Α πὼς τοῦ έγινε πρόταση καὶ ἁποδέχθηκε τὴν Ἄντιβασιλεία, με τὸν
ὅρο πὼς ὅλα τὰ κόμματα βὰ συμφωνήσουν γιὰ τὸ πρόσωπό του».

’ Ιοι, ηοΛεΜικεΣ εΠιχειΡΗΣειΣ
"Ag ρίξουμε, ὅμως, μιὰ ματιὰ στὶς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις που
εξάγονται τὶς ἡμέρες ἐκεῐνες στῆν Ἀθήνα καὶ ποὺ σημαδεύονι ἀπὸ μιὰ σειρὰ ,ἑντυπωσιακὲς πρωτοβουλίες καὶ ἐπιτυχίες
~10“ ΕΛΑΣ- στοὺς διάφορους τομεῐς. Δημοσιεύουμε ἀποσπάï o" α· ἀπὸ τὴν «ἘλεύθερηἙλλάὸα» (18-20/ 12):
-στερίσφιξη ’τοῦ κέντρου τῆς Ἀθήνας προχώρησε περισσότερό.
‘ “ " 33355232532;
"Dion, ὅσοι ἧταν μέσα σκο-

Μὲ ἀντεπίθεση τοῦ ΕΛΑΣ, ἀπωθήθηκαν ἀπὸ τοῦ Ψυρρῆ, ἀφοῦ
ὑπέστησαν σοβαρὲς ζημιές.
- Ἡ λυσσώδης ἐπίθεοη τῶν ”Αγγλων στοῡ Μακρυγιάννη, ἁποκρού-·
στηκε με μεγάλες ἀπῶλειες. 66 εἶναι οἱ νεκροὶ καὶ τραυματίες τους.
- Οἱ Ἀγγλοι ἓριξαν ὅλμους στῆν ὁδὸ Καλλιδρομίου, στὰ Ἐξάρχεια
καὶ στα Τουρκοβοὺνια. Ὑπάρχουν νεκροὶ καὶ τραυματίες ἀπὸ τὸν
ἂμαχο πληθυσμό ...... '
«— ΕΛΑΣ στῆν Ἀθήνα ἐπετέθη κατὰ τῶν φυλακῶν Ἀβέρωφ ποὺ
τὶς είχαν ὀχυρωσει οἱ προδότες. Ἔπειτα ἀπὸ ὅλονύχτια ὲπίθεση, ὁ
ΕΛΑΣ περιέσφιξε τὶς δυνάμεις τῆς ἀντίδρασης καὶ ἒφτασε μέσα στὰ
προαύλια τῆς φυλακῆς. Πρὸς τὸ βράδυ, τὸ συγκρότημα τῶν κτιρίων
τῶν φυλακῶν Ἀβερωφ βρισκόταν κατὰ τὰ 3/5 στα χερια τοῦ ΕΛΑΣ.
Πιάστηκαν στοὺς θαλάμους τους 80 δοσίλογοι, ἀνάμεσα στοὺς
’ὁποίους δ Μπάκος, ὁ Πειρουνάκης κι ὁ διαβόητος βασανιστῆς Μοίρας. Ἐπίσης κυριεύθηκαν 20 ἐλαφρὰ αὐτοκίνητα.
- Στῆν Κηφισιὰ ὁ ΕΛΑΣ τοῦ βουνοῦ ἐπετέθη κατὰ χιλίων Βρεττανῶν ποὺ εἶχαν δχυρωθεῐ στὸ προάστιο. Ἀχρηστεὺθηκαν ὅλα τὰ βαρειὰ ὅπλα τῶν Βρεττανῶν καὶ κυριεύθηκαν τέσσαρα πυροβόλα καὶ
δύο αὐτοκίνητα. Ἱ-Ι μάχη γιὰ τὴν ὁλοσχερῆ ἐξουδετέρωση τῆς βρεττανικῆς ἀντίστασης συνεχίζεται.
- Στοῦ Θών, μετὰ τὴν κατάληψη τῆς ἓπαυλης, οἱ ”Αγγλοι μὲ τὰνκς
καὶ αὐτοκίνητα ἓκαμαν ἐπίθεση. Μὲ πολλὲς ἀπώλειες ἀποσύρθηκαν.
it? N. Σμύρνη ἓκαμαν ἐπιδρομή με τὰνκς καὶ σκότωσαν πολλοὺς
μ χους...
- Στὸν Πειραιᾶ, σ’ ὅλη τῆν περιοχὴ τοῦ κέντρου ἓγιναν καὶ. χτὲς
σκληρὲς μάχες. Ὁ ἐχθρὸς ἐνήργησε σφοδρὲς ἐπιθέσεις, χρησιμοποιῶντας πολυβόλα, ὅλμους καὶ πυροβόλα ποὺ ἕβαλλαν ἀδιάκριτα
μέσα στῆν πόλη. Ὁ ἠλεκτρικὸς σταθμὸς ἀνακατελήφθη ἀπὸ τὸν
ΕΛΑΣ. Οἱ Ἅγγλοι ἓκαναν ἀντεπίθεση μὲ πολυβόλα, ràw); καὶ μαύρους γιὰ να τὸν ξαμαπάρουν, μὰ δεν τὸ κατώρθωσαν. Γὰ ψυγεῑα
Φὶξ στὸν Πειραιᾶ κατελήφθησαν ἀπὸ τὸν ΕΛΑΣ. Πιάστηκαν 22
’Ὰγγλοι αἰχμάλωτοι. \ Α ·
- Ὁ ΕΛΑΣ ειχε χθὲς (19/12) τη σημαντικῶτερη νίκη του ἐναντίον
τῶν τακτικῶν βρεττανικῶν δυνάμεων στῆτ’ Κηφισιά, οἱ ὁποῖες δυνάμεις πλαισίωναν - σύμφωνα μὲ τὸ ἀνακοινωθὲν τοῦ Σκόμπυ — τὸ
Ἀρχηγεῐο τῆς βρεττανικῆς Ἀεροπορίας στὴν Ἑλλάδα, ΕΛΑΣ
ἐπετέθη ἀπὸ προχθὲς ἐναντίον τῶν χιλίων Βρεττανῶν που ἀποτελοῦσαν αὐτῆν τῆ φρουρὰ καὶ μὲ κεραυνοβόλα ἐφόρμηση ἀνέτρεψε
τῆν ἀντίσταση, συνέλαβε αἰχμαλώτους καὶ πῆρε λάφυρα. Ἡ μάχη
συνεχίστηκε ὅλη τῆ μέρα προχθες καὶ ὑ Σκόμπυ, γιὰ να ἐλαφρωσει
τοὺς Βρεττανοὺς ποὺ περιῆλθαν σὲ πολὺ δύσκολη θέση, τοὺς ένίσχυσε μὲ ἀεροπορία. ’
Παρὰ τὶς ἐνισχύσεις αὐτές, οἱ Ἐλασίτες μὲ νέα ἐφόρμηση. τὰ ξημερώματα χτὲς, συνέτριψαν τῆν ἀντίσταση καὶ συνέλαβαν 6000iχμαλώτους, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ, πολλοὺς ἀξιωματικοὺς. Τὰ νάφυρα εἶναι πολλά. Ἀνάμεσά τους καὶ βαρὺς ὁπλισμὸς. β
Πρὸς τὸ τέλος τῆς μάχης ἔφθασε στῆν Κηφισιὰ μηχανοκινητη
εχθρικῆ φάλαγγα, ἀλλὰ ἁναχαιτίσθηκε καὶ ὑποχρεῶθηκε νὰ γυρί σει
πίσω χωρὶς ἀποτέλεσμα, Μετὰ τῆν κατάληψη τῆς Κηιμσιας ἓγινε
ἄγριος πολυβολισμὸς ἀπὸ ἁεροπλάνα. _ Δ K
— Ἡ ἐπίθεση τοῦ ΕΛΑΣ κατὰ τῶν φυλακῶν Ἀβέρωᾳ κατέληξε χθες
τὸ ,πρωΐ στῆν δλοκληρωτικῆ καταληψη αὑτοῦ του συγκροτηματος.
Συνελήφθησαν πολλοὶ κρατούμενοι ἑθνοπρσὸότες, _ _ k
-Ἔπειτα ἀπὸ ἁντεπίθεση τοῦ ΕΛΑΣ ἁνεκατελήφθη o aoqo; του
Ἀρδηττοῦ κί’ ὁ λόφος τοῦ Μνημείου τοι· ψιλοπάππου. "OM τῆν
ἡμέρα χθὲς, ἓγιναν σκληρὲς μάχες σὲ ὡρισμένα σημεῖα τῆς λειιιαορρυ
Συγγροῦ καὶ τῆς ὁδοῦ Πειραιῶς. Ὁ ἀγὼν στὶς δυο αυτες περιοχες
ἦταν κυμαινόμενος. _
— Στὸν ’Ἀγιο Παντελεήμονα, κοντὰ στῆν λεωφόρο Συγγρου. τμημα
μας ξεκαθάρισε πολυκατοικία ὅπου ἦσαν ὀχυρωμένοι αραπάὸες.
' — Στὸ ὄρυγμα τῆς ὁδοῦ Πειραιῶς ἔπεσε ἀγγλικὸ τὰνκς. Οἱ ’Άγγλοι
σὲ εκδίκηση ἐρείπωσαν μὲ πολυβολισμοὺς τὰ γύρω (mina καὶ ἐβαλαν φωτιὰ στὴ Λαχαναγορά.
— Τὸ νεώτερο ἀνακοινωθεν τοῦ 6ου Συντάγματσς τοῦ ΕΛΑΣ ἀνω
φέρει ὅτι στὰ Ψυγεῖα Φὶξ συνελήφθησαν 22 Ἄγγλοι αἰχμάλωτοι καὶ
κυριεὺθηκαν ὅπλα, αὐτόματα, χειροβομβίδες καὶ ἄλλο πολεμικὸ

Κ ὑλικό. Σ’ ὅλες τὶς συνοικίες τοῦ Πειραιᾶ καὶ τῆς Κοκκινιᾶς έχουν
ὀργανωθεῖ ὁμάδες θανάτου, Τὸ σύνθημά τους εῖναι «Ἐλευθερία ἢ

Θάνατος». Οἱ ὁμάδες αὐτὲς προξενοῦν βαρειες ἀπώλειες στὸν .
ὲχθ ρό» .

Στὶς 20/12 ὁ «Ριζοσπάστης» γράφεις
«Σελίδες δόξας γράφουν τὰ τιμημένα ὅπλα τοῦ Ἐθνικοῠ Στρατσῡ
ΑΣ στὸν μεγάλο ἀγῶνα γιὰ τὴ Λευτεριὰ καὶ τὴν Ἀνεξαρτησία,
Στὴ σειρα των κατορθωμάτων του πρόστεσε τὴ Νίκη τῆς Κηφισιᾶς,
Ἡ μεγάλη μάχη ποὺ διεξάγονταν ἐναντίον τοῦ ἐκεῖ στρατηγείου τῆς
Βρεττανικῆς Ἀεροπορίας τερματίστηκε χτὲς μὲ πλήρη παράδοση
τῆς φρθυρᾶς της»-

Καί σ’ ἄλλο σημεῖο
«Κατὰ τὴν καταδίωξη καὶ φυγὴ τῶν ἁραπάδων ἀπὸ τὸ Κρυσνέρι
δ ΕΛΑΣ πῆρελάφυρα 3 κανόνια καὶ 4 αὐτοκίνητα. Στῆν Πάτρα οἱ

ἈγγλΟι ἀφόπλισαν τοὺς ἀστυνομικοὺς γιατὶ ἐκδηλώθηκαν ὑπὲρ τοῦ
λαοῦ. Κρατοῦν ὅμως κοντα τους τοὺς ἄνδρες τῶν ταγμάτων ἀσφαλείας καί ἄλλους δοσιλόγους, για να τοὺς ξαναντύοουν καὶ να τοὺς
ξαναοπλίσουν ἐναντίον τοῦ λαοῦ ».

(Ὀπως φαίνεται ἀπ’ τὶς ἀλλεπάλληλες καὶ πολυμέτωπες αὐτὲς
ἐπιχειρήσεις, ἡ μαχητικότητα 11011 τὸ ἠθικὸ τοῦ λαοῦ καὶ τῶν
ἀγωνιστῶν τοῦ ΕΛΑΣ - ἐφεδρικοῦ καὶ ταχτικοῡ - εἶναι ἀκόμα
πολὺ ὑψηλά. Ἀξιωματικοί, στελέχη καὶ μαχητὲς πολεμάνε μὲ
ἡρωϊκὸ πεῖσμα, καὶ παρα τὴ συντριπτικὴ ὑπεροπλία τοῦ ἐχθροῦ
πετυχαίνουνε ἐντυπωσιακὲς νίκες. ’
Στὶς 21/12, ἡ K.E.101'1 ΕΛΑΣ εκδίδει καὶ τὴν παρακάτω προκῄρυξη, ποὺ δημοσιεύεται στὴν «Ἐλεύθερη Ἑλλάδα» τήν ἑπομενη;
«“Ηρωϊκὲ λαὲ τῆς Ἀθήνας, τοῦ Πειραιᾶ καὶ τῶν περιχώρων.
Ἡρωῑδες γυναῖκες. Πρωτοπόρα νέα γενιά. Ἀξιωματικοί, καπεταναῖοι καὶ μαχητὲς τοῦ Λαογεννητου ΕΛΑΣ καὶ ΕΛΑΝ.
Εἴμαοτε στὴ 18η μὲρα ἀδιάκοπης καὶ σκληρής μάχης. Τα ὣς τώρα
ἀποτελέσματα ἀπέδειξαν ὅτι ἡ ψυχικὴ δύναμη τοῦ ἀγωνιζόμενου
Ἔθνους καὶ ἡ ἀτράνταχτη ἠθικὴ βάοη τοῦ ἀγῶνα μας εἶναι ἀσύγκριτα ἰσχυρότερα καὶ ἀνώτερα ἀπ’ ὅλα τὰ σύγχρονα πολεμικὰ μέσα
τοῦ Λῆπερ καὶ τοῦ Σκόμπυ.
Εἶναι ἰσχυρότερα, γιατὶ ἀγωνιστηκαμε καὶ ἀγωνιζόμαστε για τὴ
λευτεριά, τὴν ἀνεξαρτησία καὶ τὴν ἡσυχία τοῦ Τόπου μας. Για τ
μέλλον τῶν παιδιῶν μας. . '
Εἶναι ἰσχυρότερα, γιατὶ ἀντιμετωπίζουν τὸν ἑλληνικὸ φασισμὸ
καὶ κρυπτοφασισμό, γιατὶ οῖ δυνάμεις τοῦ Λῆπερ καὶ τοῦ Σκόμπυ
ξὲρουν καλὰ ὅτι εἶναι ἄδικο καὶ ἄνανδρο νὰ σκοτώνουν γυναικόπαιδα, νὰίπνίγουν στὸ αἷμα ἕναν σύμμαχο λαό.
Γι’ αὐτὸ τρ ζ«ιουν τα χερια τους, γι’ αὐτὸ δὲν μποροῦν να οταθοῦν
καὶ ν’ ἀντιπαραταχθοῠν στα τουφεκια μας, παρ’ ὅλο ποὺ αὐτα εἶναι
ἐλάχιστα καὶ πρωτόγονα.
Χιλιάδες ἀγγλοι ἀξιωματικοὶ καὶ ὁπλίτες κρατιοῦνται στα χὲρια
μας αἰχμάλωτοι. Δεκάδες ἀγγλικα ἅρματα ἀχρηστεύθηκαν. Ἀεροπλάνα καταρρίφθηκαν. Πλούσια λάφυρα κάθε εἴδους ἔπεσαν στα
χερια μας. Χιλιάδες χωροφύλακες καὶ καθάρματα, σφαγιαστὲς τοῦ
Λαοῡ, αἰχμαλωτίσθηκαν.
“Ὀλρι οἱ φιλελεύθεροι λαοὶ καὶ μεταξὺ τῶν πρώτων καὶ ὁ Ἀγγλικός, εἰναι στὸ πλευρό μας. Ἡ μεγάλη Λαῐκὴ νίκη εἶναι πολὺ κοντά
μας. ·
Κρατᾶτε γερὰ τὴν Ἀθήνα μας καὶ τὸν Πειραιᾶ. Μετατρὲψτε τους
σὲ φρούρια ἀπόρθητοι, με χιλιάδες ὁδοφράγματα. Σκάψτε καὶ ὀχυρῶστε ὅλα τὰ δεσπόζοντα σημεῖα. Διεκδικήοτε τὸ ἱερὸ ἔδαφος μας
σπιθαμὴ πρὸς σπιθαμή, σπίτι πρὸς σπίτι, δρόμο πρὸς δρόμο. Ἀνακαταλὰβετε κάθε θὲση ποὺ τυχαίνει να χάνεται χάρις στὴν ὑλικὴ
ὑπεροχὴ τοῦ ἀντιπάλου. Κάψτε καὶ καταστρέψτε ὅπως μπορεῑτε τὶς
ἀποθῆκες τοῦ ἀντιπάλου. Τὶς καύσιμες ὕλες τῶν τανκς καὶ ἀεροπλάνων. Κόψτε τὸ νερὸ καὶ τὸν ἔπισιτισμό τους, Σπρῶχτε τὶς δυνάμεις
τοῦ Σκόμπυ ὅλο καὶ πιὸ πολὺ πρὸς τὴ θάλασσα.
Ἐμπρός, ὅλοι στα ὁδοφράγματα. Γ ια τὴν τελικὴ συντριβὴ τοῦ ἑλληνικοῦ φαοισμοῦ. Για τὴ Λευτεριά. Γιὰ τὴν Ἀνεξαρτησία. Γιὰ τὴ
Δημοκρατία.
Ἡ Κ.Ε.τοῦ ΕΛΑΣ
Γξ’·ἓὲιτηγοί Κ. ΜΑΝΤΑΚΑΣ, ΧΑΤΖΙ-ΙΜΙΧΑΛΗΣ, συν. Γ. ΣῙΑΝ)).

ΑΝῘΑΛΛΑΙἨ YﬂﬂMNHMATﬂN METAEY
K_E.EAAZ KAI ΣῘΡΑῘΙΙΙἜΙῦΥ TAN EN
EAAAAI KATA EHPAN ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Υιιόμνιιμσ K. E. ΕΛΑΣ τῆς 14ης Δεκεμβρίου 1944
Τὸ ἀπρόοπτον αΙμσῐοκύλισιια τοῦ ἈΒηνσῙκοῦ λαοῦ, Γ ινικὴν γραμμὴν τὴν καθοριςομίνην ιΙςτὸ ἀπὸ 3ης Δεκεμτοῦ ὁποίου winter-much μάρτυρες hIl 13 ἤδη σν- βρίυυ Ι. Ι. μήνυμα τοῦ 3w Βρεττανιωο îtäwrros Στρατοῦ.
πχεῐς ἡμέρας, εἰναι Maud τῆς άκάιιτιτου ἐπιμονῆς τῆς 2) Τσυτοχρόνως νὰ ἁποσιιρῧοῦν [Mal]; προσωρινῶς, ἡ
ὀρκοὴ ταξιαρχίαι και 6Ῑιιρὸς Λᾰχος μακρὰν τῶν Ἀθηνῶν
ἀντιδραστικῆς δεξιᾶς διὰ τὸν μονομερῆ ἀφσπλισμὸν τῶν Δυνὰιιιων τοῦ εΛΑΣ πρὸς τὸν ma]; τῆς ιιιιβολῆς μετὰ ταῦ- mi τοῦ Πειραιῶς εἰς περιοχὴν καθορισθησομὲνην διὰ κοινῆς
τα Φασιστιιης Δικτατοριας. τὴν πρασιιάοειαιι αὐτὴν τῆς συμφωνίας. ξ
δεξιᾶς υῐοῦἑτησεν δυστυχῶς καὶ {mm-141;:le ἀκόνη καί δ·ὰ
3) Ἀποσσή δύναμις τῆς Χωροφυλσκῆς ἀφυπλιςομένη
τῶν ἂπλων, ὸ Στρατηγὸς κ. Σκόιιπη κατὰ παράβασιν τῶν νά τεθῇ ὲκτὸς ῡτηῑρεσίας, τῶν ἀνδρῶν άποσ-ηλλομένων
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Μὲ τὶς ἀπανωτὲς αὐτὲς καὶ συχνα ἐντυπωσιακὲς ὲπιτυχίες τοῦ
ΕΛΑΣ δημιουργεῖται μεταξὺ τῶν μαχητῶν καὶ τῶν κατωτέρων
καὶ μέσων κυρίως στελεχῶν αἰσιοδοξία για ἕναν 011’010 τερματισμὸ τοῦ ἀγώνα, αἰσιοδοξία ποὺ τὴ στηρίξανε καὶ στὸ κύριο
ἀρθρο ποὺ δημοσιεύει ὁ «Ριζοσπάστης» τῆς 22/12 καὶ ὑπογράφεται ἀπ’ τὸν Βασίλη Μπαρτζιώτα (Φάνη), Γραμματεα τῆς
ΚΟΑ. Ἔχει τίτλο; «Ἐποποιΐα εἴκοσι ἡμερῶν».
«Εἴκοσι μερες παλεύει ἡ ἕνδοξη Ἀθήνα καὶ ὁ ἡρωϊκὸς Πειραιᾶς
με τὸ ὅπλο στὸ χέρι ἐνάντια στὴν τυραννία τῆς ντόπιας ἀντίδρασης,
τοῦ Σκόμπυ καὶ τοῦ Λῆπερ. Καὶ πάλιὴ ἀδούλωτη Ἀθήνα ἀδραξε τα
τιμημενα ὅπλα της καὶ ἀγωνίζεται μαζὶ με τὸν Πειραιᾶ για ζωή,
λευτεριά, τὴ δημοκρατία καὶ ἀνεξαρτησία τῆς χώρας.
Ἑκατοντάδες χιλιάδες λαοῦ με πρωτοπορεία τὸν ἡρωϊκὸ ΕΛΑΣ
τῆς πόλης καὶ τοὺς λεβέντες ἀντάρτες μας, ξεχύθηκαν στοὺς δρόμους, ἀναποδόγύρισαν τὶς φασιστικὲς φωλιες, εἶχαν σημαντικὲς ἐπιτυχίες καὶ ἔγραψαν καινούργιες σελίδες δόξας καὶ ἡρωϊσμοῡ στὴν
ἱστορία τῆς Ἀθήνας-Πειραιᾶ. Πολεμάμε σκληρὰ ἐνάντια σὲ ἐχθρὸ
ποὺ χτυπάει ἀλύπητα μὲ τάνκς, ἀεροπλάνα καὶ κανόνια τὸν ἀμαχο
πληθυσμὸ καὶ καταστρέφει τὴν Ἀθήνα μας. Πολεμάμε για βωμοὺς
καὶ ἑστίες ποὺ ἐρημώνει 6 Σκόμπυ, για τὶς συνοικίες μας, για τα
σπίτια μας, τα παιδιά μας, τὶς γυναῖκες καὶ ἀδελφες μας, τὴ γῆ μας
ποὺ ποτίστηκε με τόσο αἷμα, πολεμᾱμε για τὴν ἡρωϊκὴ Ἀθήνα, τὴν
ἀκρόπολη τῆς λευτεριᾶς, Κανενα ἐμπόδιο, καμμια δυσκολία, καμμια
θυσία δεν μπορεῖ να σταματήσει τὴν ὁρμὴ καὶ τὴ θελησή μας να
νικήσουμεῑ Θα πολεμήσουμε 010 κεντρο, στὶς συνοικίες, παντοῦ
ὅπου μᾶς ἐπιτίθεται ὁ ἐχθρὸς μὲ τὴ δύναμη ποὺ ἕμαθαν να πολεμοῦν
οἱ Ἀθηναῖοι-Πειραιῶτες. Θα χτυπάμε τὸν ἐχθρὸ μὲ θανάσιμα χτυπήματα. Κάθε δρόμος, κάθε τετράγωνο, κάθε σπίτι, κάθε σπιθαμὴ
ἐδάφους θα ὑποστηριχτεῐ μὲ τὸ πάθος για τὴ λευτεριὰ καὶ τὴ νίκη.
“H Ἀθήνα καὶ ὁ Πειραιᾶς θα ξαναζήσουν τὶς ἕνδοξες μερες τοῦ
Μεσολογγιοῠ, θα ζωντανεψουν τὸ Ἀρκάδι, θα στηλώσει κάτω ἀπ’
τὸν Ἰερὸ Βράχο τῆς Ἀκρόπολης τὸ καινούργιο Στάλινγκραντ τῆς
νίκης. Μάθαμε να εἴμαοτε περήφανοι καὶ λεύτεροι ἄνθρωποι, νὰ
ἀντιμετωπίζουμε ἀντρικα καθὲναν Σκόμπυ ποὺ ἐπιβουλεύεται τὴ
λευτερια καὶ τὴν ἀνεξαρτησία μας. Ξερουμε νὰ πολεμᾱμε τὶς ὀρδὲς
τοῦ Σκόμπυ καὶ τοῦ Λῆπερ, τοὺς νάνους καὶ τοὺς ἀραπάδες, τὰ
ρεμάλια τῆς ντόπιας ἀντίδρασης ποὺ ἐχουν για ἐπάγγελμα τὴν τιμὴ
καὶ ἀνεξαρτησία τῆς Χώρας. Ξὲρουμε να πολεμᾱμε για τὴ λευτερια
τῆς Ἑλλάδας καὶ να δίνουμε τὸ παράδειγμα σ’ ὅλη τὴν προοδευτικὴ
ἀνθρωπότητα. Μὲ πίστη στὶς ἀδάμαοτες καὶ ἀκατανίκητες δυνάμεις
τοῦ λαοῦ, μὲ τὴν καθοδήγηση τοῦ Ε.Α.Μ. καὶτοῦ Κ.Κ.Ε. θα τραβήξουμε για τὴ νίκη. Θα νικήσουμε. Αὐτὴ εἶναι ἡ θέληση τοῦ μαχόμενου λαοῦ τῆς Ἀθήνας-Πειραιᾶ. Μπορεῐ ὁ Σκόμπυ να ἐρειπώσει τὴν
Ἀθήνα. Μπορεῑ να κάνει καινούργια ἐγκλήματα καὶ θηριωδίες.

_ Ἡ νίκη θά ’ναι δική μας.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΡΤΖΙΩΤΑΣ (ΦΑΝΗΣ)
Γραμματὲας τῆς Κομμουνιστικῆς Ὀργάνωοης Ἀθήνας»

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ Α’ Σ.Σ.

Ἡ πραγματικότητα ὅμως εἶναι διαφορετικὴ καὶ, ἡ στρατιωτικὴ ἡγεσία-τὸ ξερει. Ἡ ἐκτίμηση τῆς καταστάσης ἀπ’ τὸ A’
Σ.Σ., ὅπως ἁποκαλύφθηκε ἀργότερα, διαπιστωνει.
«Ἡ συνεχῶς αὐξανομένη δραστηριότητα τοῦ ἐχθροῠὴ ὁποία τὴν. 18 Δεκεμβρίου παρουσιάσθη πιὸ ἰσχυρὰ ἐμβάλλει οτὴ Διοίκηση τοῦΔ
A’ Σ. Στρατοῦ σκέψεις για τὴν περαιτέρω ἀντιμετώπιοη τῆς κατα·ι ἢ
στάσεως. FL‘ αὐτὸ ὑποβάλλει στὴν K.E. τοῦ ΕΛΑΣ ,τὴ γνώμη τῆς γιὰ V
τὴν ἐξέλιξη τοῦ ἀγῶνα (Α.Π. 208/18.12.44 ὥρα 21). Ὁ ἀγὼν για τὶς . .
δυνάμεις τοῦ ΕΛΑΣ διαγράφεται σαφῶς πλέον ὡς ἀμυντικός. Ὡ
τώρα ἀπεκόπη ἀπὸ κάθε σύνδεομο μὲ τὰ ἄλλα τμήματα ὁλόκληρη ἡ
1η Ταξιάρχία, δηλαδὴ οἱ συνοικίες ποὺ βρίσκονται Ἀνατολικὰ τῆ
A. Συγγροῦ καὶ Νότια τῆς Λ. Κηφισιᾶς. Κινδυνεύει νὰ ἀποκοπῆ κα
ὁ Πειραιᾶς. Τὰ τμήματα τῆς 11ης Μεραρχίας στὸ Γουδί, τῆς V1111]
Ταξιαρχίας στὴν περιοχὴ Καλλιθέας —— Χαροκόπου - Φιλοπάππου
καὶ τοῦ 7ου Συγκροτήματος στοὺς Ἀμπελόκηπους ὲ Γηροκομεί
δέχονται συνεχῶς ἐπιθέσεις. Σχετικὴ πρωτοβουλία παραμένει στα
ᾕτμήματα τσῡ ΕΛΑΣ τῶν Βορείων συνοικιῶν, τῆς 2ης Ταξιάρχίας
> ’ῗάλλὰ μόνο γιὰ νυκτερινὲς ἐπιχειρήσεις. Διαφαίνεται κίνδυνος ςὺ
’ἐχθρὸς ἐνεργῶν διὰ τῶν δύο πτερύγων του να ἐπι-τύχη περίσχεοὴ
ἀπὸ A. καὶ Δ. καὶ πρὸς τα δύο πλευρὰ τῆς Ἀθήνας ὁπόταν 0‘01
ἓρθουν σὲ κίνδυνο ὅλες οἱ δυνάμεις τοῦ ΕΛΑΣ ἐν γένει. ζ “
Δὲν ὃιαβλὲπειΔ βεβαία τὸ A’ Σ. Στρατοῦ ὄιμεσο τὸνκίνδ
ἀλλὰ στὴν προοπτική του θεωρεῖ δυνατόν, διὰ τὰς προ
ρας. Γι’ αὐτὸ ἕχον ὑπ’ ὄψιν του καὶ τὴν κεντρικὴ ἰδέα τῆ

ΕΛΑΣ ποὺ εἶχε ἀναπτυχθεῑ στὸν ἑπιτελάρχη τοῦ Σ ’ '
σκεπτεται ὅτι ἐπιβάλλεται ἤδη να δημιουργηθῆλείας διὰ τὴν ἐν καιρῶ σύμπτυξη τῶν ’τμημάτων τ
πόλης. Τοῦτο, ζητεῖ τὴν ἕγκριση ἀπὸ τὴν E,st
' στὸν στοὺς διοικητὲς τῶν Μ, Μονάδων· πρ ’

'O Τοωρ r01

Ἀρχιεπίσκοττος Δαμασκηνὸς

ση. Ἣ K.E. ὅμως τοῦ ΕΛΑΣ φρονεῖ ὅτι τοῦτο θα ἐλάττωνε τὴν
μαχητικότητα τῶν διοικήσεων καὶ δέν ἐπέτρεψε τὸν προσανατολισμο».

”Αλλά καὶ Ô διοικητὴς τῆς 13ης Μεραρχίας, στρατηγὸς Δ. Ματσουκας, με ἀναφορὰ του πρὸς τὴν ΚΕ, τοῦ ΕΛΑΣ ἐπισημαίνει
τοὺς ίδιους κινδύνους.
«Αἱ δυνάμεις μας θα ἐξαναγκασθοῦν να ἐγκαταλείψουν τὴν πρωτεύουσαν ἐφ’ ὅσον συνεχίζεται ή ἄφιξις νέων ἐνισχύσεων τῶν ’Ἀγγλων. Εἶναι ἀνάγκη ὅμως νὰ μὴ μεταβληθῆ ἡ συμπτυξις εἰς φυγήν.
Αὐτὸ θά ἐπιτευχθῆ μόνον ἐφ’ ὅσον δύοῖσχυραῑ, καὶ ἀνέπαφοι, χωρὶς
ἀπωλείας μονάδες, καταλάβουν ἐγκαίρως ἡ μία τὴν διάβασιν τῆς
Κάζας καὶ ἡ άλλη τὸ Κακοσάλεσι. Τότε, ὑπὸ τὴν κάλυψίν των, τά
μαχόμενα ἐντὸς τῶν Ἀθηνῶν τμήματα θὰ συμπτυχθοῦν εἰς νέας θέσεις καὶ θά ἀνασυγκροτηθοῦν. ’Ἀν ἡ κατάληψις τῶν δύο στρατηγικῶν σημείων πραγματσποιηθῆ τὴν τελευταίαν στιγμὴν καὶ ἂν χρησιμοποιηθοῦν πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν τμήματα ποὺ ἓχουν ῦποστῆ
φθορὰς καὶ καταστροφάς ἐντὸς τῶν Ἀθηνῶν, θὰ εἶναι ἀδύνατον νὰ
κρατήσουν τὰς θέσεις των καὶ πολὺ περισσότερον νὰ καλύψουν
αὐτὰ ἀλλα ὑποχωροῦντα τμήματα».

Ti] νύχτα τῆς 20/12 ἐκκενῶνεται ἡ Καλλιθὲαῑ
«Ἤ Vllln Ταξιάρχία μὲ ἐπιτελεῖς της (καὶ ἀπὸ τὴ Διοίκηση τοῦ
2ου Συντάγματος) ζητεῖ ὕστερα ἀπὸ προσωπικὴ ἐπαφὴ μὲ τὴ Διοίκηση τοῦ A’. Σ. Σ. τὴν ἐκκενωση γιά τὴν νύχτα τῆς Καλλιθέας. Τὸ
Σῶμα καίτοι φρονεῖ ὅτι δέν ἐξαντλήθηκε ἀκόμη κάθε μὲσο ἀμυνας
στὴν περιοχὴ ἐκείνη γιὰ νά μὴν ἐπελθει ἐκ τῆς μείωοης τοῦ ἠθικοῦ
χαλάρωση στὸν ἀγῶνα ἐγκρίνει τὴν συμπτυξη τῶν τμημάτων τῆς
νΙΙΙης Ταξιαρχίας ἀπὸ τὴν Καλλιθέἀ, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε
μετά τὰ μεσάνυχτα τῆς 20/21. χωρὶς κανένα ἐπεισόδιο. Τὰ τμήματα
συμπτὺχθηκαν γιά να ἀνασυγκρστηθοῦν στὸ Πυριτιδοποιεῖο Ἀκαδ. Πλάτωνος.»

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΪΟΝ ΣΚΟΜΠΥ

Ἔχει προηγηθεῖ (IS/12) ἡ ἀπάντηση τῆς K.E. τοῦ ΕΛΑΣ στίς
τελευταῖες ἀνακοινώσεις τοῦ Σκόμπυ, ποὺ δημοσιεύεται στίς
’ 23/12 στὸ «Ριζοσπάστη» καὶ στὴν «Ἐλεύθερη Ἑλλάδα».
Ἡ Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ ΕΛΑΣ βεβαιοῖ τὴν λῆψιν τοῦ ἀπὸ 16
Δεκεμβρίου ἑὲ. ὑπ’ ἀριθμ. 740.900 Ὑπομνήματος τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ
ἐν Ἑλλάδι I" Βρεττανικοῦ Σώματος Στρατοῦ. Ἑπί τῶν σημείων
ἅτινα θίγει ὁ Στρατηγὸς κ. Σκόμπυ ἡ Κεντρικὴ Ἑπιτροπὴ τοῦ ΕΛΑΣ
ἔχει νά παρατηρήση τὰ ἀκόλουθαῑ “
l) Αἱ συμφωνίαι τῆς Γκαζὲρτας δὲν νομίζομεν ὅτι δύνανται νά
μεταβάλρυν τὰ πράγματα καὶ νὰ δικαιολογήσουν ὁπιιισδήποτε τὴν
’ ἀναληφθεῖσαν αἱματηρὰν ἑπέμβασιν τῶν ἐν Ἑλλάδι Βρεττανικῶν
Δυνάμεων κατὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. ψ
Ὑπενθυμίζομεν ὅτι, κατ’ εἰσήγησιν τῶν ἐν Γ καζέρτα ἀντιπροσώ‘ πων τῆς Ἀριστερᾶς καὶ τοῦ ΕΛΑΣ, ἐγένετο δεκτόν καὶ ἀφηρέθη ἐκ
τοῦ Σχεδίου συμφωνίας τὸ σημεῖον ἐκεῖνο ὅπερ παρεῖχε τὸ δικαίωμα
εἰς τὰς Βρεττανικὰς Δυνάμεις «νὰ ἀποκαταστήσουν τὸν Νόμον καὶ
τὴν Τάξιν» ἐν Ἑλλάδι, Ἑπομένως τὰ λυπηρά γεγονότα ἅτινα ὡδήγησαν εἰς τὸ αἱματοκύλισμα τοῦ Λαοῦ Ἀθηνῶν-Πειραιῶς, οὐδὲν
ἔρεισμα δύνανται νὰ εὕρωσιν οὔτε εἰς τὸ Σὺμφωνον Γκαζὲρτας, οὔτε
εἰς τοὺς διακηρυγμενους σκοποὺς τοῦ ἀγῶνος τῶν Ἡνωμὲνων

V ’ Ἐθνῶν, οὔτε εἰς τὸν ἠθικὸν Νόμον.
’ἱ ” ï 2) Ἐπὶ τοῦ ζητήματος τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ὁμαλότητος καὶ
’τῶν ἐλυθεριῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ ἐχομεν νά παρατηρήσωμεν ὅτι

ἡ παραπομπὴ εἰς τὸν Στρατάρχην Ἀλεξὰντερ ἀντιτίθεται πρὸς τὰς
συμφωνίας τῆς Γκαζέρτας,καθ’ ὅτι ἀποτελεῖ ἐπεμβασιν εἰς τὰ ἐσωτερικά τῆς Ἑλλάδος. Αἱ ἐλευθερίαι τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ διὰ τὰς
ὁποίας ἓχυσε καὶ χῦνει τόσον αἷμα, δὲν εἶναι δεκτὸν νὰ προσφέρωνται ἐξωθεν διὰ τῆς ἐπεμβάσειι)ς τρίτων. Ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς εἶναι
κυρίαρχος ἐν τῆ Χώρα του καὶ εἶναι ἀπαραί τητον να ὑπάρξη Κυβερνησις πραγματικῶς ἐλευθέρου καὶ ἀνεξαρτῆτου Κράτους ἥτις, ἐκτελοῦσα τὴν ἔκδηλον θέλησιν τοῦ Λαοῦ νὰ καταστήση σεβαστὰς πρὸς
ὅλους τάς Δημοκρατικάς του ἐλευθερίας,νά ἀπαλλάξη τὸ ταχύτερον
τὸν κρατικὸν μηχανισμὸν ἀπὸ όλα τὰ στοιχεῖα ποὺ συνέπραξαν μετὰ
τοῦ ἐχθροῦ, να ἐπιβάλη τὰς νομίμους κυρῶσεις κατά τῶν ἀποδειχθέντων ἀναξίων τῆς Πατρίδος, νά συγκροτήση τακτικὸν Ἑθνικὸν
Στρατόν, ἀποστρατευομένων όλων τῶν ἐθελοντικῶν δυνάμεων,
συμπεριλαμβανομένων τῆς Ὀρεινῆς Ταξιάρχίας καὶ τοῦ Ἱεροῦ Λόχου, καὶ νὰ ὁδηγήση τὸ ταχύτερον τὴν Χῶραν εἰς ἐλευθέρας ἐκλογὰς
ἵνα ἀποφανθή ô Ἑλληνικὸς Λαὸς ποῖον πολίτευμα καὶ ποίαν Κυβερνήσιν θέλει. Ταῦτα πάντα πρέπει νά εἶναι ἔργον τῆς Ἑλληνικῆς
Κυβερνήσεως,
3) Ἡ συγκεντρωσις τῆς Ὀρεινῆς Ταξιαρχίας εἰς τοὺς στρατῶνας
της δὲν πληροῖ τὸν σκοπὸν διὰ τὸν ὁποῖον ἐζητήθη ἡ ἀπομάκρυνσις
αὐτῆς ἐξ Ἀθηνῶν-Πειραιῶς. ‘O σκοπὸς αὐτὸς πληροῦται μόνον ἐὰν
ἡ Ὀρεινὴ Ταξιαρχία καὶ τὰ Ἑλληνικά τμήματα ἅτινα μετεφέρθησαν
ἐσχάτως ἐκ Μέσης Ἀνατολῆς ἢ ἀλλαχόθεν ἀποσυρθοῦν πραγματικῶς μακράν τῶν Ἀθηνῶν π.χ. εἰς Σῦρον ἢ ἄλλας Κυκλάδας Νήσους.
Ἑπίσης ἡ χωροφυλακὴ πρέπει νὰ ἀφοπλισθεῖ οἱ δὲ ἄνδρες καὶ οἱ
ἀξιωματικοί της να σταλοῦν εἰς τὰς ἑστίας των μεχρι τῆς ἐκκαθαρίσεως τοῦ ὅλου Σωματος.
4) Na μᾶς ἐπιτραπεῖ νὰ ἐξακολουθήσ(ι)μεν φρονοῦντες ὅτι ὁ ἀφοπλισμὸς ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν ἀξιωματικῶν καὶ ἀνδρῶν τῶν τέως
ταγμάτων Ράλλη καὶ τῶν πρὸς αὐτοὺς ἐξομοιωθέντων τῆς Εἰδικῆς
Ἀσφαλείας κλπ. καὶ ὁ ἀληθὴς περιορισμὸς ὅλων αὐτῶν εἶναι ζήτημα ἐχον ἀνάγκην πληρεστερας ἐξακριβώσεως καὶ πραγματοποιησεως.
5) Oi ἐν Ἀθήναις καὶ Πειραιεῖ ὑποστηρικταῑ τοῦ ΕΛΑΣ ἐπερχομένης γενικῆς συμφωνίας, εἶναι αὐτονόητον ὅτι θὰ κατέπαυον τὴν
ἀντίστασίν των ταυτοχρόνως μὲ τὴν ἀπομάκρυνσιν τῶν ἄλλων τμημάτων μας ἐξ Ἀθηνῶν-Πειραιῶς. Δεχόμεθα τὸν ἀφοπλισμὸν τῶν ὡς
ἀνω ὑποστηρικτῶν τοῦ ΕΛΑΣ, ὅπως εἶναι ἐπίσης αὐτονόητον ὅτι θὰ
γίνει ταυτοχρόνως μὲ τὸν ἀφοπλισμὸν τῶν ὑποστηρικτῶν τῆς ἀντιθετου παρατάξεως. Διά τὸν ἀφοπλισμὸν τοῦτον προτείνομεν ῶς μόνον πραγματοποιήσιμον τρόπον να ἐνεργηθῆ παρὰ τῆς σχηματισθησομένης Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως κοινῆς ἐμπιστοσύνης.
Εἶναι ἄλλωστε καὶ ζήτημα ἀρχῆς ὅτι ἡ παράδοσις τῶν ὅπλων
Ἑλλήνων πολιτῶν δύναται νὰ γίνη μόνον πρὸς Ἑλληνικὴν Κυβερνηοιν.
Τή 18.12.44
H KENTPIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΑΣ»

Γιά τὸν προσεκτικὸ ἀναγνῶστη, εἶναι φανερὸ ὅτι μέ τὸ ὑπόμνημα αὐτὸ ὁ ΕΛΑΣ ἀποδέχεται ὅλους τοὺς ὅρους τοῦ Σκόμπυ
καὶ κυρίως τὸν ἀφοπλισμὸ τοῦ ΕΛΑΣ Ἀθήνας, πράγμα ποὺ
ῗὲῐῧςρὲοζμμίζει καὶ τὸ κύριο ἀρθρο τῆς «Ἑλεύθερης Ἑλλάδας»
«Ἡ K.E, τοῦ ΕΛΑΣ ἔστειλε στὸ στρατηγὼ Σκόμπυ τὸ δεύτερο
ὑπόμνημά της. Καὶ ἡ νεα ἀπάντησή της εἶναι ἐλληνικῶτατη καὶ συμμαχικῶτατη. Ὁ ΕΛΑΣ, μόλο ποὺ εἶναι νικητὴς κάνει καὶ μιά νέα
θυσία, μιά νεα ὑποχώρηση, γιατὶ πάνυ) ἀπ’ ὅλα βάζει τὸ συμφέρο
τοῦ συμμαχικοῦ ἀγῶνα, τὸν θρίαμβο τῶν Ἑνωμένων Ἐθνῶν. Δηλώνει καθαρὰ ὅτι δέχεται καὶ τὸν δεύτερο ὅρο, τὸν ἀφοπλισμὸ τῶν
ὑποστηρικτῶν τοῦ ΕΛΑΣ.
Ἑν ὀνόματι τοῦ συμμαχικοῦ ἀγῶνα. Ἑν ὀνόματι τοῦ κοινοῦ αἵματος ποὺ ἐχυσαν Βρεττανοί καὶ Ἕλληνες στὸν πόλεμο ἐναντίον τοῦ
φασισμοῦ. Ἑν ὀνόματι τῶν μεγάλων ἰδεωδῶν τῆς πάλης τῶν Ἑνωμενων Ἐθνῶν, ἡ αἱματοχυσιά πρέπει νὰ σταματήσει. Πρέπει νά ἐπανελθει ἡ εἰρήνη καὶ ἡ ὁμαλότητα στὸν τόπο. Νὰ κατοχυρωθεῖ ἡ Δημοκρατία. Νά ἐξασφαλισθεῖ ἡ ἀνεξαρτησία τῆς ΧώραςΔ Καμμιά δικαιολογία δέν ὑπάρχει πιά νά βομβαρδίζει, να πολυβολεῖ καὶ νὰ
κάνει στάχτη τὴν Ἀθήνα ὁ κ. Σκόμπυ. Ὁ Ἑλληνικὸς Λαός, οἱ Λαοὶ
τῆς Μεγάλης Βρεττανίας, τῆς Ἀμερικής, τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης,
τῆς Γαλλίας - ὅλη ἡ φιλελευθερη ἀνθρωπότητα - περιμένουν νὰ
χειροκροτήσουν μιά νεα ἠθικὴ νίκη τῶν Συμμάχων. Ὁ EA ΑΣ ἐκαμε
ὅ,τι ἐξαρτάται ἀπὸ αὐτόν. ”Ας κάνει καὶ ὁ κ. Σκόμπυ τὸ Βρεττανικὸ
καὶ ουμμαχικὸ καθῆκον του. ·

_ Σύνθημά μας; τὰ πάντα γιά τὴ συντριβὴ τοῦ φασισμοῦ. ’Ὀλοι κι”
anôevioovue τὶς στρατιὲς τῶν φὸν Ροῦνστεντ. Γιὰ τὴ
συντριβὴ τῆς Χιτλερικῆς Γερμανίας»,

Ο ΤΣΩΡΪΣΙΛ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Κι ἐνιῐ) ἡ Ἀριστερά περιμένει τὴν ἀπαντηση τοῦ Σκόμπυ στὸ
ὑπόμνημά της φτάνει ἀπρόοπτα, ἀνήμερα Χριστούγεννα. στῆν

Ι

«an. Maw-yumer ...ἽᾜἮΆ

οτόκης, Κανελλόπουλος, Γονατᾶς καὶ Παπανδρέου. Ἀπὸ τὸ EAM
Ἀθήνα 6 Τσώρτσιλ συνοδευόμενος κι ἀπ’ τὸν ὑπουργό του τῶν
πήραν
μέρος
οἱ
ουναγ,
Σιάντσς
καὶ
Παρτσαλίδης.
Εἶχαν
ὁρισθεῐ
Ἐξωτερικών Ἦντεν. .
ἐπίσης
οἱ
συναγ.
Γεωργαλᾱς
καὶ
Γαβριηλίὸης,
καθὼς
καὶ
6
συναγ.
Ὕστερα ἀπὸ σύσκεψη μὲ τὸν στρατάρχη Ἀλεξάντερ, τοὺς κ.κ.
Σβῶλος, ἀλλὰ ὃὲν μπόρεσαν νὰ μετασχουν, γιατὶ καὶ οἱ προσκλήσεις
Μὰκ Μίλαν καὶ Λὴπερ, κάλεσαν τὸν Παπανὸρέου, καὶ ἀποφαὃόθηκαν ἀργὰ καὶ σῖ. Ἅγγλοι ὃὲν ἀνελάμβαναν τὴν εὐθύνη νὰ τοὺς
σίσθηκε νὰ γίνει σύσκεψη ὅλων τῶν κομμάτων τὴν ἑπομένη γιὰ
ἐξασφαλίσουν τὴ μετάβαση, λόγω τῶν διεξαγομένων ἐκείνη τὴ στιτὴν ταχύτερη κατάπαυση τῶν ἐχθροπραξιών. Σχετικὴ πρόσ· γμὴ ἐπιχειρήσεων.
εὈτοιν πῆγαν οἱ συναγ. Σιάντος καὶ Παρτσαλίὸης, ἀντὶ γιὰ σύ- ’
κληση στάλθηκε στὴν K.E. τοῦ ΕΛΑΣ. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Δασκεψη βρῆκαν παρακοινοβούλιο. ’Όταν ξανάρχισε ἡ σύσκεψη,
μασκηνὸς δέχτηκε νὰ προεδρεύσει στὴ σύσκεψη, ἡ ὁποία ἅρχισε .
ἐξπάντησεθὲἑ κ. Καφαντάρης σὲ ἐπίθεση ποὺ 7τοῦ εἰχε γίνει γιὰ ὅσα
στίς 26/12 καὶ κράτησε τρεῖς ἡμέρες, χωρὶς νὰ καταλήξει σὲ
ειπε
προχ
ς.
κανὲνα Ηετικὸ ἀποτέλεσμα. Εἶναι γνωστὰ, καὶ 6 τρόπος ποὺ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ;
Δὲν
εἷμαι
συνήγορος
τῆς
ἀριστερᾶς.
Τὰ
ὅσα
ἓγινε ἡ σύσκεψη αὐτή, καὶ ὅσα ἐλέχθησαν ἀπὸ κείνους ποὺ πήεἶπα γιὰ τὴν Ὀρεινὴ Ταξιαρχία, δὲν τὰ εἶπα γιὰ νὰνὺποστηρίξω τὴν
ρανε μέρος, γι’ αὐτὸ καὶ ὃὲν θὰ ἑπεκταθοῦμε. Θὰ οταχυολογήἀριστερὰ ἀλλὰ γιὰ νὰ καταδείξω, ὅτι ἦταν λάθος νὰ ὁδηγήσει ὁ κ.
σουμε ἀπ’ τὸν τύπο τῆς ἐποχῆς μόνο μερικὲς χαρακτηριστικες
Παπανδρέου στὴ συρραξη, χάρη τῆς Ὀρεινῆς Ταξιάρχίας, Ἂν 6 κ.
λεπτομέρειες ποὺ εἶναι καὶ ἓνδιαφέρουσες καί, σχετικά. ἄγνωΠαπανὸρέου ἐνόμιζε ὅτι ἔπρεπε νὰ ὁδηγηθοῡμε σὲ σύρραξη, θα
στες.
ὄφει-λε νὰ διαλέξει ἄλλες ἀφορμὲς καὶ ὅχι τὸ ζήτημα τῆς διατήρησης
Η ΣΥΣΚΙΞΨΗ

Γιὰ τὴν ἀντιπροσιι)πεία τοῦ ΕΛΑΣ καὶ τη μετάβασή της στὸ
κτίριο τῆς Ἀγγλικῆς Πρεσβείας, ὅπου γίνηκε ἡ ούσκεψη, γράφει ἡ «Ἐλεύθερη Ἑλλάδα» στὶς 27/12:
«'H σύσκεψη τοῦ πολιτικοῦ κόσμου καὶ τῶν ἀντιπροσώπιι)ν
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ποὺ κλήθηκε μὲ πρωτοβουλία τῶν κ.κ. Τσςῑ)ρτσιλ καὶ
Ἡντεν, έγινε χθὲς στὶς 5 μ.μ. στὴν Ἀγγλικη Πρεσβεία. Ἀπὸ τὴν
νύχτα εἶχε διαβιβασθεῖ μέσω τοῦ Σκόμπυ πρόσκληση πρὸς τὴν ΚΕ.
τοῦ ΕΛΑΣ νὰ στείλει ἀντιπροσώπους. Ἀπὸ μέρους τοῦ ΕΛΑΣ πῆραν μέρος στὴ σύσκεψη οἱ συναγωνιστὲς Γ. Σιάντος, Γραμματέας τῆς
K.E. τοῦ Κ.Κ.Ε., καὶ 6 στρατηγὸς Μάντακας, μέλη τῆς K.E. τοῦ
ΕΛΑΣ, καὶ ἀπὸ μέρους τοῦ ΕΑΜ ὁ Γραμματέας τῆς K.E. τοῦ EAM
συναγ. Παρτσαλίδης,
Οἱ τρεῖς συναγιυνιστὲς μὲ αὐτοκίνητο τοῦ ΕΛΑΣ ἔφθασαν ὡς τὰ
Ἐξάρχεια, ὅπου, προηγουμένου τοῦ ἀνθυπολοχαγοῦ ἐπὶ κεφαλῆς
τοῦ ἐκεῖ τμήματος τοῦ ΕΛΑΣ, ἐπροχώρησαν μέχρι τῶν πρώτων ἀγγλικῶν γραμμῶν. Ὁ ἐλασίτης ἀνθυπολοχαγός, κατὰ τὴ συμφωνία,
κρατοῦσε ἄσπρο μαντήλι, ἀντίστοιχα δὲ ἅσπρο μαντήλι κρατοῦσε
καὶ ὁ ἐπὶ κεφαλῆς ”Αγγλος. ’Ὀταν ἔφθασαν μέσα στὶς ἀγγλικὲς
γραμμές, ἐπεβιβάσθησαν ἀγγλικοῠ αὐτοκινήτου, ποὺ τοὺς μετέφερε
στήν Ἀγγλικὴ Πρεσβεία.
Στὸ μεταξύ, ὅπως εἶχε συμφωνηθεῑ, θὰ εἶχε διακοπεῖ κάθε πολυβολισμὸς στὴν Ἀθήνα καὶ τὸν Πειραιᾶ. Ὁ Σκόμπυ, παραβιάζοντας
για ἄλλη μιὰ φορὰ καὶ τὴ συμφωνία αὐτή, πολυβολοῦοε τὶς συνοικίες, ἰσχυρισθεὶς ὅτι ἔβαλαν τὰ τηλεβόλα τοῦ ΕΛΑΣ στὸν Πειραιᾶ,
ἐναντίον τοῦ πολεμικοῦ <« Αἴας» καὶ τῆς Σχολής Δοκίμων. Οἱ δρόμοι,
ἀπὸ τοὺς ὁποίους πέρασαν οῖ ἀντιπρόσωποί μας, δὲν ἐβάλλοντο. 'O
συναγ, Σιάντος φοροῠσε στρατιωτικὰ μὲ τὸ σῆμα ΕΑΜ-ΕΛΑΣ καὶ ὁ
στρατηγὸς Μάντακας φοροῦσε στολὴ ἐκστρατείας».

Ἡ σύσκεψη ἐπαναλήφθηκε τήν ἑπομένη μὲρα (27/12) μὲ εὐρύτερη συμμέτοχὴ πολιτικῶν προσωπικοτήτων, Γράφει ἡ «ἘλεύΗερη Ἑλλάδα» σχετικὰ στὶς 28/12:
«Χθὲς τὸ μεσημέρι ἐπαναλήφθηκε ἡ σύσκεψη γιὰ τὸν τερματισμὸ
τῆς σύγκρουσης καὶ τὴ λύση τῆς πολιτικῆς κρίσης. Πῆραν μέρος, ὑπὸ
τὴν προεδρία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, οἱ κ.κ. Καφαντάρης, Σοφούλης,
Σοφιανόπουλος, Πλαστήρας, Μάξιμος, Μυλωνᾶς, Δραγούμης, K.
Τσαλὸάρης, Ἀλεξανὸρῆς, Στεφανόπουλος, Πέτρος Ράλλης, Σπ. Θεῇζ

τῶν 2000 πραιτωριανῶν, ὅταν μάλιστα εἶχε ὃεχτεῖ τὴ διάλυσή τους
καὶ κατόπιν ὑπαναχώρησε. Ὁ κ. Παπανδρέου ἦλθε στὴν Ἀθήνα,
ἀλλὰ δὲν ἔκρινε ἁναγκαῖσ νὰ καλέσει μιὰ σύσκεψη τῶν κομμάτιον
καὶ νὰ ἐξηγήσει τί ἒγινε στὴν Αἴγυπτο, Μὲ ἐντολὴ τίνος ἦλθε Πριοθυπουργός, αὐτὸ ὁὲν μᾶς τὸ ἐξήγησε. Αὐτὸς δὲν εἶναι δημοκρατικὸς
τρόπος ὃιακυβέρνησης. Σήμερα μᾶς φερνει τὴν παραίτηοή του. Δὲν
μὲ ἐνδιαφερει τί Θὰ κανει. Τὸ ζήτημα δὲν λύνεται με τὴν παραίτηση
Πωανὸρέου, ἀλλὰ με τὴν ἀντιβασιλεία.

ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
- ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣῑ Ἡ Ἀριστερὰ δήλωσε χθὲς ὅτι στὴν νέα Κυβερνηση θα καταθὲσουν τὰ ὅπλα. Μπορεῑ ἡ Ἀριστερὰ νὰ μᾶς πεῖ, τί
ἐννοεῖ νέα Κυβέρνηση καὶ μὲ ποιοὺς ὅρους θα καταθέσει τὰ ὅπλα;
— ΣΙΑΝΤΟΣῑ Ἐμεῐς γιὰ τὰ ὅπλα, δὲν ἓχουμε νὰ σᾶς ποῦμε τίποτε,
προτοῦ λυθοῡν τὰ βασικὰ ζητήματα. Τὰ ὅπλα εἶναι ὅική μας καὶτῶν
’Άγγλιυν ὑπόθεση. Τὸ ζήτημα εἶναιῑ Ὁ πολιτικὸς κόσμος»,

Στή συνέχεια τῆς σύσκεψης, καὶ μετὰ ἀπὸ ψηφοφορία, ἀποηασίστηκε νὰ ὁριστεῐ ἀντιβασιλέας - 6 Παπανδρέου ψήφισε
κατὰ- καὶ 0 Σιάντος ἐξὲθεσε τότε τοὺς ὅρουςμὲ τοὺς ὁποίους ἡ
αριστερὰ δέχεται να παραδώσει τὰ ὅπλα, Γράφει 6 «Ριζοσπάστης» (28/12):
«ΣΙΑΝΤΟΣ Ἡ κυβέρνηση ποὺ θὰ σχηματισθεῖ, πρέπει νὰ εἶναι
κυβέρνηση πραγματικῆς ἐθνικής ἑνότητας, Τὸ πρόγραμμά της πρέπει νὰ εἷναιῑ l) Τιμωρία τῶν δοσιλόγων. Ἀπαίτηση τοῦ λαοῦ εἶναι νὰ δώσει λογο ὅποιος βαρύνεται γιὰ προδοτικὲς πράξεις, 2) Ἐκκα- _
θάριση τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ. ’Ὸπως εἶναι σήμερα συγκροτημένος 6 κρατικὸς μηχανισμός, ’μὲ ὑπεύθυνους λειτουργοὺς στυλοβάτες .
τῆς 4ης Αὐγούστου καὶ δοσιλόγους, ὃὲν μπορεῐ νὰ γίνει ὃιοίκηση
κράτους ἐλεύθερου καὶ δημοκρατικοῦ. 3) Διάλυση τῆς Χωροφυλα- ’
κῆς. Mè τὸ Σῶμα αὐτὸ ὁ Μανιαδάκης καὶ οἱ κατακτητὲς ὀργίασαν σὲ
βάρος τοῦ λαοῦ. "000 στοιχεῖα τῆς Χωροφυλακής εἶναι ὑγιᾶ, νὰ’
παραμείνουν ἀφοῡ κριθοῦν ἀπὸ συμβούλια
Ἡ Ἀστυνομία Πόλεων, ἀφοῦ περάσουν ἀπὸ Συμβούλια τὰ στε-’ ’
λέχη της, νὰ παραμείνει γιὰ τὴν τάξη στὴν Ἀθήνα. Στὴν ὕπαιθρο, θὰ . ’
ἀναλάβει ἡ Ἐθνοφυλακή, 4) Δημιουργία Ἐθνικοῦ στρατοῦ, μὲ τὴν
ἀποστράτευση ὅλων τῶν ἐθελοντικῶν σχηματισμῶν. Νὰ κληθοῠν 2
ἕως 3 ἡλικίες. Τὰ στελέχη τοῦ Στρατοῦ νᾲ περάσουν ἀπὸ Συμβούλια.
Ἔτσι θὰ φθάσουμε στὸν τερματισμὸ τῆς κρίσης.
Ὡς πρὸς τὴ σύνθεσιγ τῆς Κυβέρνησης, ζητοῦμε; Πρωθυπουργός, ’ · ”
πρόσωπο κοινῆς ἐμπιοτοσύνης. Ποσοστὸ συμμέτοχῆς μας 40-50%.

ΔΙᾹΓΓΕᾹΜᾹ
ΤΗΣ KENT ΡΙΚΗΣ ΕΠῘΤΡΟΠΗΣ TOY Ε À A Σ
1) Πρὸς τὸν Ὲλληνικὸ· Λαό.
2) Πρὸς τήν Ἑλληνική Νεολαία.
3) Πρὸς τὶς Ἑλληνίδες.
4) Πρὸς τοὺς ·Ἀξιωματικούς, Καπετσνὲους καί Μαχητές ’τοῡ ΕΛΑΣ K011
Ἑὸνικῆς < Πολιτοφυλακής.
Ὀ καινούργιος χρόνος βρίσκει τήν Ἀθήνα καί
τὸν Πειραιᾶ βσυτηγμένες orb αἷμα καί στή φωτιὰ..
Ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς, ὁ μαρτυρικὸς καί ἀδάμαστος, .·
δὲ πρόφθασε νὰ χαρῆ τή λευτεριὰ που κατέκτησε μὲ

’40

δουλώσουν. τὸ λαὸ. στράφηκαν στούς ξεν ç;νους μὲ τοὺς’ὁποΐου,ς ὁ λαός συμπολ,
φάντησαν ατὰ μάτια τους name" ,ἀυμ
τους τοὺς παραπλάνησαν ro’ùçë ’

Τὰ ὑπουργεῖα Ἐσωτερικιῖιν καὶ Δικαιοσύνης καὶ τὰ ὑφυπσυργεῖα
Στρατιωτικῶν καὶ Ἐξωτερικων. Στὸ σημεῐο αὐτὸ ἐξηγεῖ μὲ ἀκαταμάχητα επιχειρή ματα, γιατί πρέπει νὰ ὃοθοῡν στὴν Ἀριστερὰ τὰ πιὸ
πάνω ὑπουργεῖα.

Τελικὰ ὸ 0. Σιάντος πρότεινε νὸι γίνουν τὸ ὃημοψήφισμα τὴν
πρώτη Κυριακὴ τοῦ ψεβρουαρίου καὶ οἰ ἑκλογὲς τὸν Ἀπρίλη».

Στῐς προτάσεις αὐτὲςὸ Δαμασκηνὸς ὃὲν ἀπάντησε κι ἓτσι ἡ
’ σύσκεψη ὃὲν ἐπανελήψθη.
Μετὰ τη Βάρκιζα κατηγορήθηκε ἡ Ἀριστερὸι ὅτι οἱ ὅροι ποὺ
Ἴ ὑπέβαλε στὴ συσκεψη ἤτανε ὑπερβολικοί, κι ὅτι ήτανε λάθος ἡ
‘ ἀπαίτηση γιὰ τόσο μεγάλη συμμετοχὴ στὴν Κυβερνηση. Εἴπαμε
στην α ἰ] τοῦ χρονικοῡ αὐτοῦ, ὅτι ὸὲν θα εμπλακοῠμε στὸ παιγνίὸι της «λαθσλογίας», ἀλλὰ ἐὸιῖ) πρέπει νὰ σημειωθοῦν ὃυὸ
πραγματαῑ I

l. Οἱ ὅροι τοῦ Σιάντου ἤτανε μιὸι πρώτη διαπραγματευτικὴ βάση καὶ ἡ ἀριστερὰ ἀσφαλῶς 0(‘1 ὑποχ(ι)ροῠσε ἂν γίνονταν οἱ ὅροι αὐτοί κατ’ ἀρχὴν ὸεκτοί.
2. ’Όπως βγαίνει ἀπὸ τὰ ντοκουμέντα ποὺ ήρΗανε τωρα στὸ
([ιῖις, οἱ ’Ἀγγλοι ἠτανὰπ’ τὰ πρὶν αποφασισμενοι νὸι ἀπορρίψουν ὁποισνὸήποτε ὅρο τοῦ EAM, καὶ μόνος σκοπός τους ῆταν
ἡ συντριβή τῆς ἀριστερᾶς.
Ἐξ άλλου, ὅπως Ηὸι ὃοῡμε ἀμέσως παρακάτιι), ἡ Μάχη τῆς
Ἀθήνας ἔχει κιόλας χαΗεῖ γιὰ τὸν ΕΛΑΣ, καὶ οῖ συνοικίες, ἡ
μιὰ μετὰ τὴν άλλη, πέφτουν στα χέρια τῶν ”Αγγλιι)ν.
Στίς 29/12 γράφει ό <<Ριζοσπάστης>>ε
«Ἀπὸ ὲφτὰ μέρες κάναν συγκεντρωτικὴ ἐπίθεση στοῡ Ψυρρή. Ἡ
άγρια ἄμυνα τῶν μαχητῶν τῆς συνοικίας, τοὺς ὑποχρέωσε νὰ ρίχνουν στὴ μάχη νέες δυνάμεις. Καὶ ἀπὸ προχθὲς ἡ ἐπίθεσή τους
γινόταν μὲ 1000 ἄνδρες. Τριάντα τὰνκς κτυποῦσαν άδιάκοπα τὴ
συνοικία ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρές. Φοβερή, άνιση μάχη συνεχίζονταν
ὅλη νύκτα. Σήμερα πρωῒ οἱ κυκλωμένοι ἀπὸ τὰ τὰνκς μαχητες μας
’ εἶχαν ἐξαντλήσει καὶ τὴν τελευταία σφαῖρα. Ὁ λαὸς ὑπερασπίστηκε
τὴ συνοικία του στὸ πλευρὸ τοῦ ΕΑΑΣ. Ὁ ἐχθρὸς ὸὲν συγκινήθηκε
ἀπὸ τὸ μεγαλεῖο τοῦ ἀντιπάλου του. Ἐκὸικήθηκε βάρβαρα τοὺς
ἥρωες ποὺ ἔπεσαν στὰ χὲρια του. Οἱ Ἃγγλοι ὲκτέλεσαν ἐπὶ τόπου
μιὸι ὁμάδα ἐλασίτες μὲ λογχισμούς... ,
Οἱ ’Ἀγγλοι διέκοψαν χθξες τὶς ἐπιχειρήσεις τους στὸν Πειραιᾶ,
ὕστερα ἀπὸ τὴ φθορὰ ποὺ εἰχαν στὸν πολυήμερο σκληρὸ ἀγῶνα ποὺ
έδωσαν τὰ τμήματά μας. Μονάχα οἱ χίτες προσπάθησαν να ἐπιτεθοῦν στὸ Νέο Φάληρο, ἀλλὰ τράπηκαν σὲ ἄτακτη φυγὴ μετὰ πρῶτα
πυρὰ τοῦ ΕΛΑΣ.
Οἱ τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις μὲ πολυβολισμοὺς καὶ βομβαρδι-

t σμοὺς προκάλεσαν καὶ χθὲς πολλὰ θύματα. Μονάχα στοῦ Γκύζη

” σκοτώθηκαν καὶ τραυματίσθηκαν 40». ,
Ἡ «Ἐλεύθερη Ἑλλάδα» γράφει τὶς ἑπόμενες μέρεςῑ

«Τὴ νύχτα τῆς Πεμπτης πρὸς τὴν Παρασκευὴ ἓγιναν πολὺ σκληρὲς
μάχες σὲ ὅλη τὴν Ἀθήνα. Ἰδιαίτερα σκληρὴ ἦταν ἡ μάχη στὸ ΜεταῚ ξουργεῖο, ὅπου οἱ Ἄγγλοι ἐπετέθηκαν μὲ πολλὰ τὰνκς καὶ μεγάλο
‘ ἀριθμὸ πεζῶν. Τὰ ἀγγλικὰ τὰνκς χτύπησαν ἀδιάκριτα τὰ σπίτια, τὰ
δὲ μικρότερα τὰ κατεδάφισαν. Ὕστερα ἀπὸ μεγάλη προσπάθεια, ἕνα
τὰνκς κατάφερε νὰ φθάσει στὴν πλατεῖα ἀλλὰ κατεστράφη. Ἅλλα
δύο ἀκόμα ὑπέστησαν σοβαρὲς βλάβες. Ὁ ΕΛΑΣ ἐνήργησε ἀντεπί-

, ζ θεση καὶ ἀπώθησε τοὺς ”Αγγλους ἀπὸ ὅλη τὴ συνοικία.
οντὰ στὸ τέρμα Ἱπποκράτους ἒγινε σκληρὴ μάχη τή νύχτα, ὅπου
’ . , οἱ Ἀγγλοι ἐγκατέστησαν 2 τὰνκς καὶ χτυποῦσαν τὴ συνοικία τοῦ
Γκύζη. Ὅλη τὴ νύχτα τὸ πυροβολικὸ τοῦ ΕΛΑΣ ἔβαλε ἐναντίον
“ Ï ἐχθρικῶν στόχων, ὲνῶ τὸ ἀγγλικὸ πυροβολικὸ καὶ οἱ ὅλμοι χτυποῡ-

ι _ σαν ἀδιάκριτα διάφορες λαϊκὲς συνοικίες. Ὑπάρχουν πολλὰ Θύματα .
” στὸν ἅμαχο πληθυσμό. “
ἸΣφοὸρὸς ἧταν ὁ ἀγῶνας πάνω ἀπὸ τὰ Ἐξάρχεια, στὴν 000 Ναυἰαρίνου. Στὰ Κάτω Πατήσια 9 ἀεροπλάνα ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα βομβάρρισαν καὶ πολυβόλησαν ὁλόκληρη τὴ συνοικία. Κατόπιν τὸ πυÎ :7: -ροβολικὸ τοῦ Λυκαβηττοῦ καὶ τῆς Ἀκρόπολης ἔβαλε ὁμοβροντίες
τῆς ῖδιας περιοχῆς. Ὑπάρχουν πολλὰ θύματα σὲ νεκροὺς καὶ
ραυματίες... ,
- Στοῦ Ψυρρῆ, ὅπως τηλεγραφεῑ Ἄγγλος ἀνταποκριτής, ὁ ΕΛΑΣ
ατέχει ἕνα οἰκοδομικὸ τετράγωνο, στὴν κεντρικὴ πλατεῖα. Γιὰ
γρώῑιη φορὰ χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ τὸν ΕΛΑΣ ἕνα θωρακισμένο αὐ-

οκίνητο».
.
(30/12 )

Ἀρχίζει ὴ πτωματολογία. Ἕνσις νεσοός ἐπιστήμονας 0è 11101 «E’Àmôomôpa»
âgeäﬁîàègjarpoômamhç Κοιψάσκης ξεναγεῑ αλλοῦοιπους καλοθελητὲς

ὅλα τὰ μέσα; δεκάδες τὰνκς μὲ συνδυασμενη ὃράση ἀεροπλάνων,
πυροβολικοῡ καὶ ἑκατοντάὸων ὅλμων, ποὺ χτυποῡσαν χθὲς ὅλη τὴν
ἡμέρα τὴν Καισαριανή. “H μάχη συνεχίζεται. ‘O ἐχθρὸς εἷχε πολλὲς
ἀπώλειες. Τὸ ἀνακοινωθὲν τοῦ Σκόμπυ ἀναφέρει σχετικὰ ὅτι οἱ δυνάμεις του «ξεκαθάρισαν μέρος τῆς περιοχῆς Κυνοσάργους». Στὸ
κέντρο τῆς Ἀθήνας ὁ ΕΛΑΣ εἰχε ἐπιθετικὲς ἐπιτυχίες. Στὰ Ἐξάρχεια κατέλαβε τὴν Κλινικὴ Σμπαρούνη καὶ ἐξόντωσε, σὲ άλλη ἐπίθε-Υ
ση, ἀγγλικὴ περίπολο. Σὲ ὁρμητικὴ ἐπίθεση κατὰ τῶν ὀχυρωμένων
στὴν «Ἀλάμπρα» ”Αγγλων, ἀνετίναξε τὸ οἴκημα αὐτὸ...
Mè 1:01 ἀεροπλάνα καὶ τὰ πυροβόλα του ὁ ἐχθρὸς βομβάρδισε χθὲς
τὴ συνοικία Κολωνοῦ»,
1 (3 1/ 1.2)

«‘H γιγαντιαία ὲξόρμηση τοῦ ἐχθροῦ γιὸι τὶς ἁνατολικες συνοικίες
τῆς Ἀθήνας εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα τὴν ἑκκὲνωση προχθὲς τὸ βράδυ
τῆς ἡρωϊκῆς Καισαριανῆς. Τὸ Κάστρο τῆς λευτεριᾶς ἐπὶ εἴκοσι ἑπτὰ
ὁλόκληρες μέρες ἀμύνθηκε ἐναντίον τῶν ἀγγλικὼν ἐπιθέσεων. Πατήθηκε ἀπὸ τοὺς νέους επιδρομεῖς, ἀφοῡ ἓγινε κάτι περισσότερο ἀπὸ
Μεσολόγγι, σύμβολο στοὺς ἀγῶνες, ἕνας σωρὸς ἀπὸ ἐρείπια καὶ
στάκτες. Μπροστὰ στὸ ὄιφθαστο ἔπος, ποὺ ἔγραψαν οἱ λαϊκοί ὑπερασπιστὲς της καὶ τὰ τμήματα τοῦ ΕΛΑΣ. ἡ ὑπόλοιπη ἀδούλωτη
Ἀθήνα προστάξεις Πολίτες στα ὁὸοφράγματαέ Ἀπὸ ὃὼ οἱ βάρβαροι ὃὲν πρέπει νὰ περάσουνῐ
Οἱ τελευταῖες μάχες γιὰ τὸ ἀνατολικὸ συγκρότημα τῆς Ἀθήνας
άρχισαν τὴν Τετάρτη τὸ πρωΐ. Στίς 3 10 πρωΐ τῆς Παρασκευῆς ἄρχισε γενικὴ ἐπίθεση τοῦ ἐχθροῦ. Ἐνενήντα βαρειὰ ἅρματα μάχης,
βαρειὰ πυροβόλα, ἑκατοντάδες ὅλμοι καὶ συνδυασμενη ὃράση τῆς
ἀεροπορίας, ποὺ βομβάρὸιζε καὶ πολυβολοῡσε, ὃημιοῠργησαν φρι- ’
κτὴ κόλαση πυρός. Στὶς 3 10 ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, τὸ Σύντα, γμα τοῦ ΕΛΑΣ Καισαριανῆς ἐνεργεῖ ἀντεπίθεση, ἀνακαταλαμβάνει
τὴν περιοχὴ ἀπὸ Φορμίωνος μέχρι Σκοπευτήριο. Ἠ μάχη διακόπηκε
στίς 6 μ.μ. Ὁ Βύρωνας, ἡ Γούβα, τὸ Κατσιπόὸι, ὁ Κοπανᾶς, καὶ ἡ Ν.
Ἐλβετία-Ὑμηττός, βομβαρὸίζονταν ὸυὸ ὁλόκληρα εἰκοσιτετράωρα.
“Ομάδες Θανάτου ὑπερασπίζονταν τὸν Βύρωνα καὶ ἐν μέρει τὴν
Καισαριανὴ καὶ χθὲς τὸ βράὸυ, οἱ δὲ ’Ἀγγλοι ὁὲν τολμοῡσαν νὰ
μποῠν μέσα. T01 περισσότερα σπίτια τοῦ Μὲτς τὰ γκρέμισαν οἱ "Ayγλοι. Οἱ δυνάμεις τοῦ ΕΛΑΣ ἀπαγκιστρώθηκαν ἀνέπαφες σὲ νέες
θέσεις συναποκομίζοντας καὶ ὀλο τὸ πολεμικὸ ὑλικό,..

Τοπικὴ προώθηση ἓγινε στὴν πλατεῖα Κάνιγγος. Ὁ ἐχθρὸς κανονιοβόλησε καὶ πολυβόλησε τὸ Περιστὲρι.
Στίς 30 τοῦ μηνὸς στὸν Πειραιᾶ ὁ ἐχθρὸς ἔκανε ἀπὸ τὸ πρωΐ οτὶς 8
ἐπίθεση 0’ ὅλο τὸ μέτωπο, ἀφοῡ τὴν παρασκεύασε μὲ τὰ πυρὰ ὁμάὃων ὅλμων καὶ πυροβολικοῡ. Ἀπὸ τὸν ὅρμο τοῦ “Ἀη-Γιώργη καὶ τὴν
Εὐγένια ξαπολύθηκε μεγάλη ἐπίθεοη μὲ 25 τὰνκς καὶ πεζικό. Ἡ
περιοχὴ Ταμπῡύρια καὶ Εὐγένια ἧταν κόλαση πυρός. Οἱ έλαοίτες
ἀμύνθηκαν μὲ ἀποφασιστικότητα καὶ ἡρωϊσμό.»

Η OMHPEIA

EIEQWGXOWLUOH τοῦ Σκόμπυ ὰναφὲρειῑ
«Ἀρμοδίως ἀνακοινοῦται ὅτι ἡ μέχρι, σήμερον εὑρισκόμενοι εἰς
χεῖρας τῶν Βρεττανῶν αἰχμάλωτοι τοῦ ΕΛΑΣ ἀνέρχονται

Απὸ προχθὲς οἱ δυνάμεις του ΕΛᾹΣ ὃιεξάγουν στὴν Ἀθήνα τόν >εἰς 7.500» (((ΕΛΛΑΣ>> 30/12).
σώὸη ἀγῶνα ἐναντίον τοῦ ἐχθροῦ. Ἰδιαίτερα σκληρὲς εῖναι
Μὲ τὸ λιγόλογο αὐτὸ κείμενο γίνεται γνωστὴ μιὰ ἀπ’ τὶς πιὸ
,χεςπσὺ διεξάγων-ται στὶς ἀνατολικὲς συνοικίες-γιὰ τὴν ὑπερcm τῆς ἡρωϊκῆς Καισαριανῆς καὶ τῶν ἄλλων συνοικιῶν τοῦ το- - ὃυσάρεστες συνέπειες τῆς Μάχης τῆς Ἀθήνας, ἡ ὁμηρεία.

ου "1: νας. Οἱ ἐλασίτες ἀμύνονται καὶ ἁντεπιτίθενται .
ωισμ ’Ὁιὲχθρὸς ἐπιτίθεται κατὰτῆς Καισαρ ιανής μὲ

Σ’ ἀπάντηοη τοῦ Σκόμπυ, ἡ ΚΕ τοῦ ΕΛΑΣ ἐκὸίὸει τὴν παρα110110 ἀνακοίνωση (<<Ἐλεύθερη Ἑλλάδα» 31/12):

«Μὲ τὴν έναρξιν τῆς ἐπιθέσεως τῆς ἀντιδράσεως κατά τοὺ λαοῦ
ἀρχισεῪ ἀπὸ τὰ ὑπεύθυνα καὶ ἀνεύθυνα ὄργανά της διωγμὸς ἀνευ
προηγουμένου. Συλλήψεις ἀμάχων πολιτῶν. γύναικοπαίδιιΝ, γεροντων καὶ ἀσθενῶν έγιναν κατά χιλιάδες. Παραβιάσεις οἰκογενειακῶν
ἀσύλων, απαγιιηκές. λεηλασίες καὶ ὁμαδικὲς ἑκτοπίσεις μπῆκαν σε
ἐνέργεια, Τὰ ἀστυνομικὰ μπουντρούμια καὶ τά στρατόπεδα συγκεντρωσεως τοῦ κ. Παπανὸρέου ὑπερβαίνουν σε φρίκη τοὺς χιτλερικοὺς τόπους κολάσεως. Ἡ πεῖνα, ἡ γύμνια, ἡ ἀρρώστεια καί οἱ ἐξευτελισμοί τῶν κρατουμένων εἶναι τά μέσα με τά ὁποῖα ὁ κ. Παπανδρέου καὶ σῖ ὑπσστηρικταί του προσπαθουν νά καταβάλοιιν τὸν
ἀδάμαστο λαὸ τῆς Ἀθήνας καὶ τοῦ Πειραιᾶ. Ἀκόμη καὶ ([ονσι ὁμαὸικοί καὶ ἀτομικοὶ άποτολμήθηκαν ἀπὸ τοὺς ἀνθρ(ί)πους τῆς «ἐλευθερίας», τῆς «νομιμ, τητος» τῆς «τάξης» καὶ τῆς «ἡσυχίας». Οὔτε ὁ
ἄμαχος πληθυσμὸς. οὔτε οἱ αἰχμάλωτοι οτρατιῶτες καί ἀξιωματικοί
τοῦ ΕΛΑΣ οὔτε οῖ τραυματίες καὶ οἱ ἄρρωστοι βρὴκαν ἕλεος καὶ
σεβασμὸ ἀπὸ τοὺς ντοπιους καὶ ξένους μαθητὲς τοῦ Χίμλερ καί του
Σίμαναν. Μπροστά σὲ τετοια κατάσταση, οἱ δυνάμεις λαϊκης ἀντίστασης βρέθηκαν στὴν ἀνάγκη νά πάρουν. ἄθελά τους, 11‘1 ἐπιβαλλομενα μέτρα ἀμύνης καὶ αὐτοπροοτασίας.
Ἠ K.E. τοῦ ΕΛΑΣ συναισθανεται ἐν τούτοις ὅτι ἡ κατάστασις
αὐτή. διὰ τὴν ὁποίαν ἀκεραίαν τὴν εὐθύνην φέρει ὁ κ. Παπανδρεσυ
καὶ οἱ ὑποστηρικταί του. ταλαιπωρεῖ τὸν λαὸ ὅλων τῶν μερίδων. Γι”
αὐτὸ καὶ προτείνει νά οταματήσουν τά μέτρα αὐτά. "Av ἡ ἀντίδρασις
παύσει τοὺς διωγμοὺς καὶ τίς συλλήψεις. εἴμαστε ἕτοιμοι νά σταματησουμε καὶ μείς κάθε νεα σύλληψη. Εἴμαοτε μάλιστα ἕτοιμοι νά
διατάξουμε τὴν ἀπόλυση ὅλων τῶν μὴ βαρυνομενιιιν με ἔκνομες πράξεις κρατουμένιιΝ πολιτῶν, (“1V ἐφαρμόσει το ἴδισ -τίμια ὅμως καὶ
πραγματικά- καὶ ἡ άντίδραση. ”Ηὸη, δίνοντας πρῶτοι τὸ παράδειγμα, διατάξαμε τὴν ἀπολυση ὅλων τῶν κρατουμένων γυναικῶν ποὺ
ὁὲν βαρύνονται ἀτομικά με ἓκνομες πράξεις καί πηραμε τὰ μέτρα
περιθάλψεως καὶ ἀνακουφίσεως τῶν γερόντων καὶ ἀσθενῶν.
"Av ὅμως ὅλα αὐτά ποὺ προτείνουμε καὶ κάνουμε δὲν εὔρουν ἀπήχηση. τότε προειδοποιοῡμε τὴν ἀντίδραση ὅτι, παρ’ ὅλη τὴν ἀπέχθειά μας, εἴμαστε ἀναγκασμένσι, προστατεύοντας τὸ λαὸ, νά ὲιραρμοοουμε σ· ὅλη τὴν Ἑλλάδα τὰ ἴδια ἀκριβῶς μέτρα ποὺ ἐφαρμόζει
αὑτὴ κατά τῶν πολιτῶν ποὺ ἔχει συλλάβει. Ἰδιαίτερα προειδοποιοῦμε ὅτι οἱ φόνοι καὶ οἱ εξαφανίσεις ὀπαδῶν μας κρατουμένων, εἴτε
ἀπὸ ὑπεύθυνα εἴτε ἀπὸ ἀνεύθυνα ὄργανα τῆς ἀντιδράσεως, δὲν
πρόκειται νά γίνουν ἀνεκτά καὶ νά μείνουν ἀναπάντητα ἀπὸ μέρους
μας. Τὴν εὐθύνη ἑπομένως γιά τὴν ἐξακολούθηση καὶ τὴν ἐπιδείνωοη τῆς καταστάσεως αὐτῆς θά τὴν ((έρουν ἀκεραίαν οἱ ἀντίπαλοι
μας.
Fr-K.E. mi) ΕΛΑΣ
Στρατηγὸς E. ΜΑΝΤΑΚΑΣ
Στρατ. Μ, ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
Γ. ΣΙΑΝΤΟΣ»

5 Ἰανουαρίων. ὅπως καὶ πραγματικά έγινε.
Γιά τὴν τελευταία αὐτη (ράση της Μάχης τῆς Ἀθήνας δανειζὸμαστε τὴ σχετικη περικοπή ἀπ’ τὸ “Ημερολογιο τοῦ A’ Σ. Σ.
ὅπως το ὁημοσίευσε ὁ (ί). Γρηγοριάδης στην Ἵστορία του;
«5 Ἰανουαρίου
Ἠ ἑπιχείρηση τῆς σύμπτυξης τῶν τμημάτων τοῦ ΕΛΑΣ ἀπὸ τὴν
Ἀθήνα παρά τὴν δυσχέρεια της ἐπέτυχε χωρὶς νά γίνη ἀντιληπτὴ
στὸν έχθρὸ. Στίς 3 τὸ πρωϊ· τῆς 5 του Γενάρη τά τμήματα άρχισαν τὴν
σύμπτυξή τους ἀιιοῡ ἀφησαν στην πρώτη γραμμή, σύμφωνα μὲ τὴ
διαταγη καῖ τὶς ὁὸηγίές τοῦ Σωματος Στράτου. ελαιι ρά εκλεκτὰ τμήματα γιά νά οιατηρησουν τη φυσιογραιικία τῆς συνέχισης τῆς μάχης
που θά κάλυπτε τη συμπτυξη. Οἱ διοικήσεις τῶν Μονάδων παρακολούθησαν τήν απαγκίστρωση τῶν τμημάτων τους ἀπὸ κοντα. Τὸ επιτελεῖο τοῦ 2111111110961111'[55511111161115 πῶς ἡ σύμπτυξη ἀπὸ τὴν πόλη
ἐπέτυχε πληρως, ἐγκατελειψε τὸ Σταθμὸ Διοίκησής του στὴ Ν. Φιλαδέλιςεια τὴν 4 ὥρα καὶ 15’ τῆς 5.1.45.

Παρά τη σι·γκέντριι)ση τμημάτων καὶ μεταγιιιγικιῖιν ὅπως καὶ πολλῶν κατοίκων τῆς Ἀθήνας ποὺ ἀκολούθησαν τὸν ΕΛΑΣ, κατορθώ(hr/.8 τὸ πρωϊ· της 5ης τοῦ Γενάρη νά κατέχουν τη γραμμὴ Μετόχι
Ἃγ. Γιωργη - Βαρυμπὸπη - Λιύπεσι - Τατὸι, με προψυλακὲς τὶς
γραμμεςῑ Παναγίιι -ὑψ, 290— Ἄιδομες. TC) 54 Σύνταγμα ἐκάλυψε τὴν
ληψη τῆς διάταξης ὕστερα ἀπὸ ἀγῶνα ἀμύνης μέχρις ἐσχάτων στη
γραμμὴ N. παρυιιὴ Μενιδίου - Κουκουβάουνες. Τὸ πυροβολικο τάκτηκε γιά νά ὑπερασπίζη τή γραμμὴ ἀμύνης στὴ Δ. κορυφὴ Μενιδίου. "O Πειριιιάς που εἶχε ἀποκοπή ἀπὸ κάθε σύνδεσμο καὶ με τὸ Σ.
Στράτου καί μέ τὴν KE τοῦ ΕΛΑΣ ἀναγκάστηκε ὕστερα ἀπὸ ἰσχυρὴ
εχθρικὴ πίεση V11 πάρη τὴν ἀποφαση της συμπτυξης πρὸς Μάνδρα.

eH 11η Μεραρχία συνεπτύχθη στη γραμμὴ τῆς Κηφισιάς. ’
Ὀ ἐχθρὸς ὁὲν ἀντελήφθη τὴν συμπτυξη τοῦ ΕΛΑΣ. Καὶ ὅταν
ἀκομη ἐκαλεῖτο ἀπὸ τοὺς ἢ* μείναντες κατοίκους τῆς πώλης ὅτι ὁ
ΕΛΑΣ έιιυγε τὴν νυχτα, δὲν τολμησε w) μπή στίς συνοικίες. Λίγα

τάνκς ἀναγνώρισης προχώρησαν διστακτικά πρὸς τὸ Μενίδι τὶς .
(ιπογευματινὲς ωρες ἀλλά γύρισαν πίσω.
Τὰ στρατεύματα τῆς Ἀθήνας καὶ οἱ Μονάδες τῆς ὑπαίθρου ποὺ
ἓλαβαν ἐνεργὸ μέρος στὴν ’Ἀμυνα τῆς Ἀθήνας ἐπὶ, 34 ἡμέρες συνεχῶς. χωρὶς καμμιά ξεκούραση ἢ διακοπή. οὲ ἐπαφὴ μὲ ἑχθρὸ ποὺ
ὸιεθετε ὅλα τά συγχρονισμένα μέσα, ἀνέλαβαν τὴν νέαν γραμμὴ ’ποὺ
διατάχθηκαν με ἀπαράμιλλη πειθαρχία καὶ παραδειγματικὴ ψυχραιμία. Βέβαιοι ὅτι ἐκτέλεσαν τὸ καθῆκον τους στὸ Λαὸ γιά τὶς
ἐλευθερίες του ὁποίου ὤρθωσαν 7.111 στὸν νέο κατακτητή, τὸν Ἐγγλέζο, ὕστερα ἀπὸ τὸν Ἰταλὸ στὴν Ἀλβανία, καὶ τὸ Γερμανὸ στὴ
Μακεδονία καί στὴν κατοχὴ, το ἀνάστημά τους, παρά τὴν κόπωσή
τους, ἠταν ἕτοιμοι νά συνεχίσουν κάθε ἀγῶνα μὲ ὅποιες δήποτε Θυσίες γιά τὴ λειιτεριά.
Ἡ Διοίκηση τοῦ Α’ Σ. Στρατοῠ εν γνωσει τῆς καρτερίας τῶν ἀγω-

νιστῶν τοῦ ΕΛᾸΣ ἀλλὰ καὶ γνώστης τῆς ὑπερβολικής κοπώσεώς inτους, ἐπρὸτεινε στὴν K.E. να ἀντικατασταθοῡν ἀπ’ ἄλλα τμήματα ἑ,
τῆς ὑπαίθρου καὶ να ἀποσυρθοῡν γιά ἀνάπαυση, ἁνασυγκρότηση
καὶ περίθαλψη.

Παρὸμοια ἀνακοίνωοη εκδίδει καὶ τὸ A’ Σ. Σ.’(Ριζ. 3/1 ).

ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ
’Ήδη ὅμως ἡ Μάχη τῆς Ἀθήνας τελειώνει. Κι ἐνῶ στὶς 3/1/45
ὁ Πλαστήρας σχηματίζει τὴν πρώτη του κυβερνηση, ἡ K.E. του
ΕΛΑΣ μὲ τὴν ὑπ’ ἀριθ. 969 ἀπόρρητη διαταγὴ πρὸς τὸ A’ Σ.Σ.
ὁρίζει ἀρχικά τὴ νύχτα τῆς 5ης πρὸς τὴν 6η Ἰανουαρίου γιά τὴν
ἐκκένωση τῆς Ἀθήνας. Μπροστά ὅμως στὴν ἐπιδεινούμενη. ἀπὸ
ὥρα σὲ ὥρα πιά, κατάσταση, μὲ νέα διαταγὴ (ἀρ. An 982),
ἐντέλλεται ἡ ἐκκένωση νά πραγματοποιηθεῖ τὴ νύχτα τῆς 4 πρὸς

Πρὶν κλείσσυμε ὅμως τὸ χρονικὸ ἐτοῡτο, καὶ, πάντα ἀπ’ τὸν
τί·πο τῆς ἐποχῆς, ἀντιγράφουμε τὴν παρακάτω βαρυσήμζαντη
καὶ ἀποκαλυπτική εἴδηση, ὅπως ἀκριβῶς ὃημοσιεύτηκε τότε. ._.
"Ag σημειωθεῖ ὅτι ὁ διορισμὸς τοῦ πρεσβευτῆ εἶχε ἁνακοινωθεῖ "
στὴν οὐσιαστικά ἀνύπαρκτη κυβερνηση —- στὶς 30/12 κιόλας
(Βλ. Γ. Παπανδρεου, <<“Η ἀπελευθέρωσις τῆς Ἑλλάδος», 3η-ἓκ ’
δοση, Ἀθήνα 1948. σελ. 300): " . '

ι

αρ’ὲέῑὲῗίῆίὲἱ ἔθῗίῃὲίῖἒιι
‘O ραδιοστσθμὸς τοῦ Σκόμπυ μετέδωσε ὅτι, ὅπως ἀνακοινώθηκε, ἡ Σοβιετικὴ Kuﬂépvqon ὃιόρισε. πρεσβευτὴ
τῆς ὶοβιετικῆς ε’Ξνωσης στὴν
Ἀθήνα τὸν Μιχαὴλ Σέργκιεφ.
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δα. Ὀ Σέργκιεφ ὐπηρετοῦοε
om Σι-βιετική Πρεσβεία τῆς
Ἀθήνας πρὶν ἀπὸ τὸν πόλεμο.
42
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ἰς,
,σχετικὴν
’
ζΗ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις παρέσχε
τὴν
τικῆς
’Κυῆερ
συγκατάθεσίν της διὰ τὸν διορισμὸν ὡς

πρεσβευτού ἐν Ἀθήναις, τῆς Σοβιετικῆς
Ἑνώσιως τοῦ κ. Μιχαὴλ Σεργκέγιεφ.
Ὁ κ. Σεργκὲγιεφεῖναι γνωστὸςβείς
τοὺς διπλωματικοὺς κύκλους τῶν Ἀθη-, ’

συγκατάθεσις τῆς’·Ελληνικῆς Κυθερνή·
διὰ τὸν διορισμὸν τοῦ κ.. Σεργκέγιιφ
ὥς πληροφορούμεθσ Czech. _ -

ὁπως Kai âv ανῐιμεῐωηίῑεῐε rñvuôôa:
στρατιωτικὰ ἡ Πολιτικὰ...
(orô Athénée προσφέρονται Λύσεις ’ῐιοιὸτιιποο;·)’Ι

IKON ADVERTISING

1. Στρατιωτικό Τςάκετ βαμβακερό
Ἐλληνικό δρχ.885
2. Πανταλόνι πολυὲστερ καί μαλλί
Ἰταλίας δρχ.695 _
3. Μοντγκόμερυ μάλλινο Άγγλίας
ἀπό 2.795 - 3.495 ὃρχ.
4. Πανταλόνι κοτλὲ βαμβακερό
Ὰμερικῆς ὃρχ. 665

5.ΝαύτικόςῈηενδύτης μάλλινο ”
Ἐλληνυὶό δρχ. 1.625
. ’6.4Πανταλόνι Μηλοῡ τςήν βαμβα·
” κερὸ Άμερικῆς δρχ. 295

εἰναι θέμα yoùa'rou!

ΙΔΙΞΙΞΣ FIA BIBAIA — ΔΩΡΑ ·

ZHAPM'MO!

Ἐκὸ. «Καστανιώτη»

MIXAAHE KA'I‘ZAPOE

ΠΡΟΒΑηΞῗΫΙῺΛΕΣ ._ nm'psnx Knpxnnl'rzn: Ἠ συλλογὴ τῶν «ΑΠΑΝΤΩΝ» ’
A · λ V. “'1qu τοῦ μεγάλου ὃιηγηματογράφου
μοις Α. Καρκαβίτσα σὲ 4 δερματόὸετους τόμους, Δρχ. 1.500
Ἐκὸ. «Σ. l. Ζαχαρόπουλος»

Σελίὸες; Α; 216, B: 200, F: 120.
Δρχ.; A: 140, B: 140, Γ; 90

ΙἘΛΟΙΟΙῬΑΦΙΚΑ

MAËTI
î Mg Wigwamng

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΜΟΣ. Συλλογὴ τῶν Τὰ «13 ANT1-KEIMENA τοῦ Σπαρταριοτὰ τὰ «ΣΕΞΟΥΑΛΙκαλλίτερων σκίτῡων τῆς (paru/f]; Mnéor: ὃικτατορικὰ καὶ μετὲ- ΚΑ» ϊΟῦ Κώστα Μητρόπουλου.
wang γελοιογραφίας - πειτα Δρχ. 70 Amt-'90

Ἐκᾰ «Καστανιώτης» Ἐκὸ. «ANTI» Εκδ· GUTENBERG ,
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ΙΔΙΞΙΞΣ HA BIB/\IA — ΔΩΡΑ
βιβλία ποὺ μπὸρεῖ.νὰ εἶναι καὶ ἰὸἑες γιὰ ὃῶραῑ

Eﬁﬁ’l‘x'm

Ἠ Εῐσβολή ΒΙΛΧΕΛΜ ΡΑΤΧ

mon mm v ἓ( i
τῆς Σξξξυὲλικῇς ‘Hôlkñç

Ἔργο ζωῆς, ἕργο ντοκουμέντο,
μοναδικὸ m ἀναντικατάστατο
στῆν παγκόσμια βιβλιογραφία
V ' . Ἔκὸοοη τῆς ΚΙΝΟ
Διανομὴ Θ. Καστανιώτη.

ΠΑΙΔΙΚΑ

«ΡΩΤΩ KAI ΜΑΘΑΙΝΩ» τῆς
Ἕλλης Ἀλεξίου.
Ἃπλὲς, ἐκλαϊκευμένες γνώσεις. ’
Δρχ. 200 Ἐκὸ. «Κέδρος»

MIKH ΘΕΟΔΩΡΑΚΗῑ «Στοιχεῖα
γιὰ μιὰ νέα πολιτική».
Τὸ καινούργιο βιβλίο τοῦ Minn
Θεοὸωράκη ποὺ ἀναφέρεται orig
ἀπόψεις τοῦ uvw. Tl].

Δρχ.150 'Lzo. bl Il \H}{RG.

H HAIAXTIAA τῆς Μαρούλας
Κλιάφα.
Παραμύθια γιὰ μικρὰ παιδιὰ μὲ
πλούσια εἰκονογράφηση τοῦ Γ.
Καλατζῆ.

H HOAITIKH ΤΙ-ΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ;
Ἀπὸ τὰ βασικὰ βιβλία τοῦ πρωτοπόρου τῆς ψυχιατρικῆς P.
Λαὶγκ
Δρχ. ISO Ἐκὸ. «Καστανιώτη»

Τὸ θρυλικὸ ἓργο τοῦ Θερβὰντες
ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΙ-ΙΣ σὲ γλαφυρὴ διασκευὴ τοῦ K. Βάρναλη. Ἐξώφυλλο Νίνας Σταματίου
Δρχ. 100 Ἐκὸ. «Κέδρος»

H ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣῑ “
Ἀπὸ τὴ βαθιὰ ἀναλυτικὴ σκέψη
τοῦ Βίλχεμ Ράῐχ
Δρχ. ISO Ἐκὸ. «Καστανιώτη»

Ο ΘΕΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝῖ Παιδικὸ
μυθιοτόρημα τῆς “AA-Kn; Zén.
Εἰκονογράφηση Μαρίνας Ρόκκι.
Δρχ.90 Ἐκὸ. «Κέδρος»

Δρχ. 120 Ἐκὸ. «Κέδρος»

ΛΕΥΚΩΜᾹΤΑ

. ...ΤΩΝ ΑΦΑΝΩΝ; Ἕνα συγκλο- ”’ νιστικὸ ντοκουμὲντο ἀπὸ κείμενα
καὶ ἀναθήματα στὸ A' ἐτήσιο

,ἑίήμνημόσυνο γιὰ τὰ Θύματα τοῦ
ἦ «ΑΝΤΙ»

«ΑΝΤΙ» Β’ τόμος
«ANTI» A' τόμος
Τὰ τεύχη τῆς Β’ περιόδου (1-9 τοῦ A Τὰ τεύχη τῆς Β’ περιόδου (10-22
A’ ἑξάμηνο 1975)
ὲίὶῖἱὲες 460 Δρχ. 200
Σελίὸες 740 Δρχ. 300

επισημαινουὲξ]

j.
m
- if?

ΕΜΠΟΡΙΞΥΜΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΤᾼΝΑΛΩΣΗΣ
Μεοα στὸ γενικο παιίιγυριιὲιτικο κλίμα τῶν ἡμερῶν, οῖ
ἑκοοτες καὶ βιβλι()πιῖ>λες, σὲ μιὰ προσπάθεια για τὴν πλατύτερη οιάὸσση τοῦ βιβλίου. ἄνοιξαν τὴν ἔκθεσιί τους στὸ
Ᾰάππειο. Τὸ ελληνικὸ βιβλίο, ταλαιπιι)ρημενο καὶ (ἰβοηθητο.
οίνει τη μάχη για τὴν επιβίιιισή του. ’Ὁσα κι αν καταμαρτυρήσει κανεὶς στὶς συνθηκες του κυκλιῖιματος «ἓκὸοοηὁιάθεση βιβλίου». ὁὲν μπορεῐ παρὰ να παρασταθεῖ με Ηερμη
στὴν προσπαθεια. ποὺ ἓνας ὁλόκληρος κόσμος-μελίσσι, ἔχει
επιὸοθεῐ τόσα χρόνια τιῖιρα. Καὶ ἡ προσπαθεια αὐτὴ ὅλο καὶ
θα λοξοὸρομεῐ καὶ θα ουσκολεύεται, ὅσο τὸ ἑλληνικὸ Δημοσιο δὲ’] αποιιασίζει να ὑπηρετήσει ουσιαστικὰ τὸ Βιβλίο.
Εἰὸικὸ ὅμως στη χώρα μας, ποὺ τὸ γλιιισσικὸ φράγμα περιορίζει τὶς ὸυνιιτότητες κυκλσιῐορίας, ἐνιῖ) ἀπ’ τὴν ἄλλη τὸ
γενικὸ πολιτιστικο ἐπίπεὸο επ ι βά λ λ ει τη μεγάλη διαὃοοη τοῦ βιβλίου. το κράτος ἔπρεπε νὰ εἶναι ὁ αποιρασιστικὸς χορηγὸς στὴν ἑκοοτικὴ προσπὰΗεια. “Αντῑ γι“ αὐτο, μέ
ῐὸιόρρυθμα συστήματα. «βοηθᾱ» ὅπως αὐτὸ θέλει, ὅταν Hé—
λει καί... ὅποιο βιβλίο θέλει. Στους ἐκδότες καὶ βιβλιοπιῖιλες
παραμένει τὸ χρέος. προασπίζοντας τὰ συμᾳεροντα κ α ἰ τοῦ
ἁναγνιιωτικοιζ· κοινοῦ, νὰ ὃιῖισουν ὣς τὸ τέλος τὴ μάχη τοῦ
καλοῦ βιβλίου. Τὸ βιβλίο ὁὲν εἶναι ὑπόθεση μόνο ὃικη τους.

cH ἕκΘεση

AIE ΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Ο Στό τεῦχος.ἳο (18-10-75) τοῦ
ANTI εἶχε ὸημοσιευτεῖ ἄρθρο
τοῦ κ. Ἀ ντρέα Λεντάκι] μὲ rit/10
«Xomlrmà Σωματεῖα Il» ποίι
ἀναφερόταν στῆ (μλοχοιιντικὴ
E.K.N.E. Ὁ (δικηγόρος κ. ΒΑΣ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ ΟΣ, πολιτευn‘y; τοῦ ΠΑΣΟΚ, ὁὲν ἔχει καμιὰ
οχέση μὲ τὸν avvrûvuyâ του μέλος τῆς Ε.Κ.Ν.Ε.
Ο Ἡ συνέντειιξη τοῦ περασμὲνου τεύχους (ἀρ. 34) μὲ τὸν χαιρετισμό τοῦ Βολόντια Τεΐη-λμόὶμ, γραμματέα τῆς ΚΕ τοῦ ΚΚ
Χιλῆς, εἶχε ὁοθεῖ στῆν κ. ΔΑΝΑΗ ΣΤΡΑ ΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ,
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Ἡ ὲκδήλωση ἔγινε στὸ βιβλιοπωλεῐο τοῦ Γιὰννη Κουνόιδη «Καταφύγι» (ἐκδότη τοῦ βιβλίου) οτὴν ὸδὸ Σόλωνος 116, οτὶς 8 τὸ βραδυ.
"Eva ἀπόσπασμα ὰπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ βιβλίου ὰπὲδωοε καλλιτεχνικὰ ἡ μεγάλη
μοις ὴθοποιός Μελίνοι Μερκούρη-Ντασσέν.
Στὴ βραδιόι ἠταν πλῆθος ἄνθρωποι τῶν Γραμμάτων, δημοσιογράφοι καὶ
φίλοι τοὺ συγγραφέα. Γ ιὰ τὸ ἔργο καὶ τὴ ζωὴ τοι) Σπήλιου μίλησε ὸ συνεργάTr]: τῆς «Αύγῆς» Θωμᾶς Δρίτσος, πολιτικὸς πρόσφυγας cm) Βουδαπέοτη ἐπὶ
30 χρόνια. A

Βιβλία για παιδιὰ

N. Καραγιάννη ΣΧΟΛΙΟ
‘O ζωγράφος Νίκος Καραγιάννης ὲγκαινιάζει στὴ γκαλερὶ
’Ἄλφα (Κυδαθηναίων 31) τὴν
πέμπτη του ἀτομικὴ ἓκθεση στὶς 8
Ἰανουαρίου.
eO Καραγιάννης πιστεύει ὅτι ὁ
κάλλιτεχνης ὑπακούει 0’ ἕνα σύν-.
ολο κανόνων ποὺ βγῆκαν ἀπὸ τὴν
παρατήρηση καὶ τὴ γνώοη τῶν
ἐπιδράσεων τῆς μορφῆς καὶ ὁδηγεῖται κατ’ ἀνάγκη σὲ μιὰ μεθοὸο
ποὺ λίγο διαφέρει ἀπὸ τὴ ὃουλειὰ
τοῦ ἐρευνητῆ. Εἶναι ἕνας τεχνοκράτης ποὺ ἓφτασε νὰ πραγματοποιήσει ἓργο καθαρὰ ἰδεαλιστικό,
ὅπου εἶναι ἓκὸηλο τὸ ὑπερβατικὸ
στοιχεῖο. Ἴσως ὁ Καραγιὰννης» ν’
ἀποτελεῖ μιὰ ἐπαλήθευοη 1:030
ἰσχυρισμΟῦ ὅτι ἡ φόρμα «ὃὲν εἰναι ἰδέα μὰ ὑποβάλλει ἰὸἑες».
Ἀὃιάφορα πρὸς τὶς πεποιθήσεις του καὶ πρὸς τὴν ἐξελικτική
του μεθοὸολογία, τὸ ὅλο ἓργο τοῦ
Nixon Καραγιάννη καταλήγει νὰ
ἐκφρὰζει μιὰ προσήλωση στὸν
ἃνθρωπο καὶ τὴ φύση.

Ἕγινε στὸ τέλος τοῦ Vos/w.“ WNW. ιιψκμωμιιη υτὸ ἁντιοτασιακὸ μυθιοτόρημοι τοῦ συγγραψ - οημοσιολόγου και ουνεργόιτη μοις Ἀπὸοτολου
Σπήλιου «Στοῡ δρόμου τὴ στροφὴ».

Τοῦ Ἀλέξη Κυριτσόπουλου

,ᾔνι
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Mè τὴν εὐκαιρία τῶν γιορτῶν
,θὰ Θέλαμε νὰ παρουσιάσουμε μερικὰ βιβλία για παιδιὰ καὶ γιὰ
ἔφηβους, ὅλα γραμμὲνα ἀπὸ Ἕλληνες συγγραφεῖς. _
Ἀξιοσημείωτο εἰναι πὼς κορυφαῖοι μας ποιητὲς ἀσχοληθήκανε μὲ τὸ παιδὶ καὶ γράψανε γι’
αὐτό.

Π. Δαράκη, «'H ἀλεποῦ ἓχασε
τὴν οὐρα της», Ἐκὸ. Κὲὃρος.
Θ. Περράκη, «Οἱ, σκανδαλιὲς
τῆς Σουβλίτσας».
17 Λαϊκὰ Παραμύθια, Ἔκὸοσις τῶν Φίλων. ·

Π. Καλλιότσου, «Τὰ ξύλινα
σπαθιά», Ἐκὸ. Κεὸρος.

M. Κυνηγοῦ - Φλάμπουρα,
«Τραγουδάω καὶ γυμνάζομαι»,
Ἐκὸ. Ἑρμῆς.
Κ. Βάρναλης, «Δὸν Κιχώτης»,’ Σφαέλλου - Βενιζέλου, «Τὰ
Διασκευή, Ἐκὸ. Κέδρος.
ἀπομνημονεύματα ἑνὸς γὰτου>ῖ, ~
Ἐκὸ. Δωρικός. ‘
Γ. Σεφερης, «Ποιήματα καὶ ζωγραφιὲς για μικρὰ παιδιά», Ἐκὸ. Π. Μαξίμου. «Ἱστορίες γύρω

Β. Ρώτας, «Ἡ Αὐγούλα», Ἐκδ.
Κὲὃρος.
N. Βρεττάκου, «Ἀνθολογία
ποίησης γιὰ νέους καὶ παιδιά»,
Ἐκὸ. Πέργαμος,

ἀπ’ τὴν Ἀκρόπολη». _, '

T. Γκρίτση - Μιλλιέξ, «Σὲ
πρῶτο πρόσωπο», Γιὰ παιδιὰ καὶ
ἐφήβους, Ἐκὸ. Κέὃρος. ι· ,
Ἅλκη Ζὲη, «Ὁ μεγάλως περίὲ
πατος τοῦ Πέτρου», γιὰ ἐφήβους,
Ἕλλη Ἀλεξίου, «Poo-ca) καὶ μα- καὶ «Ὁ θεῖος Πλάτων», -γιὰ παιέ
θαίνω», Ἐκὸ. Κέδρος.
διά. Ἐκὸ, Κέδρος. , ·
Π. Τσιμικάλη, «Ψηλὰ στὴ Ζ. Σαρρῆ, «Κόκκινη κλωοτὴ
στάνη τῆς Γαρυφαλλιᾶς». ὃεμὲνη» καὶ «Ὅταν ὁ ἥλιος», γιὰ
B.
Σολωμοῦ
Ξανθάκη,
«Οἱ
ι, περιπέτειες τοῦ Μικροῦ Λιᾶ», ‘ ἐφὲβῧξούῗιξέίῖξιῖῗῑῖῑῗῖΠοιήματᾶ
γιὰ παιδιά», Ἐκὸ. Δωρικός.
’ Ἐκὸ. Κασταλία.

HMEPOAOFIO ΤΗΣ ΕΘΝιιζΗΣ
Τὸ φετινὸ ’Ἡμερολόγιο τῆς

ξ Ἐθνικῆς Τράπεζας εἰναι ἕνα συγκινητικὸ ντοκουμέντοε 16 σχεδία
παιδιῶν τῆς Κύπρου δίνουν οὲ
_ μιὰ ἐναλλαγὴ τὴ γεμάτη χαρὰ καὶ
i ζωὴ εἰκόνα τῆς εἰρήνης καὶ τὴν
πικρὴ γεύση τοῦ πολέμου.
Τὸ ἡμερολόγιο ἀποτελεῖται ἀπὸ
I. _13 ἓγχρωμες ὁλόσὲλιδες παραστάσεις καὶ ἀπὸ τρεῖς μικρότερες.
Οἱ παραστάσεις ἀνήκουν στὴν

Ὁ ζωγράφος ΣπύροςλΒᾴσι
ποὺ ἀπὸ χρόνια ἕχειᾰ·
,τὸ παιδικὸοχέδιοκα
‘osL ὰπὸ κοντὰ τὴνὸἒΚῑ
ζωγραφική της, '
ἡμερολόγιο.. γ

Τὸ ἡμερολογιοι
προσφορὰ τῆς
ξας, Μὴν-π ’
τὸ δράμα τ _ ι’

πλειοψηφία τους σὲ μαθητὲς η- ’
μοτικῶν σχολείιυν τῆς Κύπρζ

.LŒŒ.
«AMAET» στὸ Θὲοιτρο Ριόιλτο
Τῆς ’Άννυς Θ. Κολτσιδοπούλου
Μιά σαιξπηρικὴ παράσταση τρισήμισι ὡρῶν, προϋποθέτει
μόχθο πολύπλευρα μακριὰ προετοιμασία κ( ἀκόμα πιὸ μακρόχρονσ βασάνισμα τοῦ νοῦ καὶ τῆς ψυχῆς τοῦ σκηνοθέτη
της. Ὁ «Ἅμλετ» τοῦ Κανέλλου Ἀποστόλου, στό θέατρο
«Ριάλτο», κρατάει τρισήμισι (ἱῖρες MI εἶναι σίγοιιρα ἀποτέλεσμα πολύπλευρον μόχθου. Εἶναι, ἀκόμα, ,ιιιά 7111912010077πρόκληση στό ἐμπορικό κατεστημὲνο μὲ τὴ ὁιάρκεια καῖ τὴ
ὁομή της. Ἡ λεβεντιὰ τοῦ Κανέλλσι) Ἀποστόλου, να ἐπιμένει
στῆν παρουσίαση ποιότητας, ἔρευνας, ἀπλήρωτοι) προσωπικοῦ μόχθου μὲ σι’γσυρο παθητικό, σὲ μια γενικώτερη ταμιακὴ
κρίση, εἰναι m αὐτὴ ἕνα ἀπὸ τὰ φαινόμενα τοῦ νεσελληνικοῡ,
θεάτρου,
Κι εἶναι ὸιπλα κρίμα ποὺ αὐτὸς
ὁ μόχθος προσφορὰ ὁὲν εὐτύχησε
(ρὲτος, ὅπως μὲ τὸ «Μεμοραντουμ», τὸν «Πλοῦτο» ἠ καὶ II‘]
«Θάλασσα» τοῦ Μπόντ, Ὀ <<”A11λετ» ,τοῦ K. “Αῖ[οοτόλου ὁὲν
ἓόωσε καινούργια ἁποψη ἑρμηνείας τοῦ ἔργου. Περιορίστηκε
μόνο σὲ μιὰ καινούργια ὂψη,
ἀντικαθιοτώντας τὰ ὲλιοαβετιανα
μὲ ούγχρονα κοστούμια, κινώντας
τοὺς πρώτους ρόλους μὲ καποια
ἂνεση 20οῦ αῑώνα, σφην(ἱ)νοντας
ὅπου ὑπάρχουν σχέσεις (ριλικὲς.
_ ὁμοφυλοφιλικὲς ὑποψίες καὶ
ὑπαινιγμοὺς (Ἅμλετ - Ὁράτιος
’Ἁμλετ - Ρόζενγκραντς, Γκύλντενστερν) καθὼς καὶ μιὰ αἱμομι- I

κτικὴ - γεὺοη Τριστάνδου καὶ
Ἰζόλὸης στὶς ἀδελφικὲς σχέσεις
Λαὲρτη - Ὀφίλιας.
“Ομως, μιὰ τόοο περιφερειακὴ
ἀπιμετιῦπιοη ἑνὸς τόσο πολυβασανιομένου ἔργου ὃὲν δικαιολογεῖ
τὸ κοπιοιστικὸ οκηνοθετικὸ ξανα-

κοίταγμα του. Μὲ το ν’ αντικαταοτήσουμε τὸ βασιλικὸ στέμμα καὶ
μανδύα μὲ κοοτούμι «σαφάρι»
καὶ τον ῖστορικὸ σκοπῶ τῶν ανακτόριυν τῆς Ἐλοινόρης μὲ (ραντάρο τοῦ Ζου παγκοομίου πολέμου, ôñxmg να πολεμήσουμε στὴ
ρίζα του τὸν οτόμφο, ὃὲν φέρνουμε τὸν Σαίξπηρ πιο κοντά μας.
Οὔτε τὸ Θὲατρο ποὺ 7111901101—
άζουμε προβάλλει μ’ αὐτὸν τὸν
τρόπο τὶς ἀνάγκες τῆς ἐποχῆς του.
Εἶναι μεγαλύτερη f] ούγχυση và
βλέπεις ἓναν συμπολίτη σου ἐπὶ
σκηνῆς καὶ ν’ ἐικοὺς τὸν κλασικὸ
λόγο νὰ βγαίνει βαρύς, 0101111111)ὃης καὶ μακρινός. Δὲν εἶναι ἓλξη
ἀλλὰ περισσότερο ὃιάσπαση, νομίζων.

rH μακριὰ σκηνὴ τοῦ ιιαντάοματος, ποὺ δινεται τοσο εἰκονικὰ ἐνιῖ) πρόκειται για ἕνα απόλυτα «ἐσωτερικὸ οτοιχεῐο» τοῦ
ἔργου, προκαλεῐ αμηχανία στί)
κοινο για τὸ οκηνοΗετικο ουν-

τιρμο καὶ ουσκολία moi»; 11110ποιοὺς για τὴν αντιμετώῖῐισή του,

(mm; αοισμένος να τελειώνει μὲ If]
οαπίλα ποὺ τὸν περιβάλλει. Εἶναι
K111 1113011 0' αἱ·τὴ τὴν περισσοβαΗια ἐρωτειιμὲνος καὶ ρομαντιτερο ἑξινιτιτρικὴ ἐπανατοποϋέῖηση
κός. μα εἶναι καὶ ὸυνατύς. μαζί
καὶ γνιῖιοτης (μλοοοιμῃιένος τῆς
τοὺ ἔργον, ποὺ οὔτε σαν «ἱστορικο χρονικο. οὔτε οαν (101mm)—
μοίρας τοίΙ ἔρωτα κατιι) ἀπ’ τὸν
αοτεριομο τοῦ καιροῦ mu.
μικο ἔργω ἡ q [loooqmô ὅραμα» i]
πολιτικὴ (Διλληγορία καταλήγει,
"Eva; τέτοιος ’Ἁμλεπ μὲ τέτοια
ξαίινιαζει ο ἴδιος ο ’Ἀμλετκ M11111—
βαυια γνώοη τῶν πραγμάτων, ὁὲν
ζῑι σαν να ξεκοβεται ἀπ’ ὅλη τὴν
ἔχει ἀνάγκη ἀπ’ τὸν ψορτεμπρας
παρασταοη καὶ να τραβαει ὁικο
για να τοῦ τελιςιιῖιοει καὶ να τοῦ
του ορομο. E1v111 κατι ανάμεοα
σαραγίοει το ἔργο, ΙΙε(-)αίνοντας
οὲ· ι’)ργιομένο νέο τοῦ Τζιῖιν
οτὴν ἀγκαλια τοῦ Ὀρατιου. εἶναι
Ὀομπορν και σὲ οτοχαοτικο 1111σα να λὲει ὁ ἴδιος τα λόγια τοῦ
τοῑιτη μάρτυρα τῆς βίας καὶ τῆς
νέου βασιλια τῆς Δανίαςῑ «M11—
ζεῡτε ἀπὸ bd) αὐτὰ τα πτώματα. ο
αναξιοτητας τῆς ἐποχῆς του. EÎναι εἴρων. εὔστροα ος, διαυγὴς κι
’Άμλετ ἦταν καλὼ παιὸί, ὅμως πέἐτοιμολογος. μ’ ἕνα μυαλο γεματο
(ὶανε. Τιῖιρα ()1‘1 εἷμαι ἐγὼ ὁ βασι-(wan/1'11 καὶ πυρετο πάνυ) οτὴν
λιας 011;...». Πολὺ σιυοτα ο K.
ἑπιῖιοιινη μεταβαση απὸ τὴν αμα ιἈποστολου βρήκε περιττὴ τὴν
[id/lu. οτὴ οιγουρια. Δὲν εἶναιΔ
ἑμαανκπ] τοί1 Φορτεμπρας.
οὔτε κανει τον τρελὸ. Δὲν εἶναι , Ὀ ’Άμλετ τοῦ Κιῖιοτα Καοτανα
ακόμη ô ἄμοιρος νέος μὲ τὸ βιβλίο ὁικαιιῦνει ὁλόκληρη τὴν παραοτὸ χέρι, ὁὲν ζητάει τὸν οῗκτο καὶ
οταοη κι (ἰποοεικνύει μέσα (1:1~ το
τὴ συμπονια τοῦ κοινοῦ μὲ τὸ
711100;. τὴν ἠρεμία καὶ τοὺς αὑτομαῡρο τοι· πουλόβερ, τὴ σκοτεινή
κριτικούς τοι· μονολογους, τὴν
του ὅηιη καὶ τὸ (·)λιμμὲνο του βη- (ὀρθότητα τιῖιν λόγων τοῦ Γιαν
ματισμα αναμεσα σὲ προδότες καὶ Κοττῑ «Ὀ ’Ὰμλετ εἶναι σαν
q ονιαὸες. Καθε διαδρομή του οτὴ οηουγγαρι. “Av ὁὲν παιχτεῑ .;τῑ·σκηνή, καθε σιωπή του. εἶναι κέρ- λιζαρισμένα ἡ σαν αντίκα. (un, 1—
ὸισμα χρόνου για τὴν τελῑκὴ προ90111181 αμέοιιις τα προβλήματα
τοῦ καιροῦ μας...» Κι ο ’Ὰμλιτ
8101110010. Δὲν εἶναι κτηνώὸης
καὶ (ἰὸίστακτος ἑκοικητής, οὔτε
τοῦ Καστανα ἦταν σαρκινος, κογὑπερευαίοθητος καὶ μοιραῖος. EÎτινος καὶ ἆμεοος. ῗΗταν καινούρ-ναι ἕνας ἀνθριι)πος-αγιι)νιστής.
γιος,

·ῴῴοοτ-σ.ῃ·
«Βοισίλισσα Ἀμοιλίτσα»
τοῦ Γιάννη Κακουλίδη
001"y Κύριε φυλακὴν τῷ στόματί μοιι
Δαυῒὸ (PMA ’ στ. 3)

Ἀλέξανὸρος Δουμᾱς ἐγέννησε << Τρεῖς σωματοφύλακες», Τρεῖς
σι’),ιιατοφύλακες ἐγέννησαν «Μετὰ εἴκοσι ἔτη» καὶ μετὰ .712-
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E. ΜΑΝΤΕΛ
οερνσγικος ελεγκεις
οερνστικα συμῦουλιο
αουτοδισκειριοη (1)
D‘AO‘KH nun-:01"

ρεψαν καὶ ἁκόμα γιατὶ πιστεύ- ῗὲ
ουμε ὅτι καλλιτεχνες ποὺ τόσο
πολὺ μιλάνε στὶς καρὸιὲς τοῦ κόκομμώσεις —— τὴν ἀφήνει ἀκόμα, σμου ὃὲν πρέπει νὰ μένουν μαἐπὶ 31 ἐπεισόδια, νὰ τρεμουλιάζει
κριά του. Πῶς να τὸ κάνουμε, ἡ κμ
ὃιαρκῶς τὰ ὑγρὰ χείλη της πού,
ἱξουγιουκλάκη καὶ καλὴ ἠθοποιὸς
ὅταν σταματήσουν νὰ τρέμουν, t εἰναι -ὅταν θέλει- καὶ ἱκανὴ νὰ
συναρπάζει τὸ κοινό της. Μᾶς διπροφερουν ἕνα ὃ ρκῶς ἐπαναέψευσε, ὅπως μᾶς ὃιέψευσε καὶ ô
λαμβανόμενο «ὀχι», Τὴν ἀφήνει
νὰ κὰνει τὰ χαριτωμένα ναζάκια
κ. Παπαμιχαήλ, που τόσο τὸν
της (λίγα νευράκια, λίγες ὑστεριθαυμάσαμε 001v Ἵππόλυτο κάποτε
κες κραυγοῦλες) καὶ τῆς ἀπαγοστὴ Θάσο. Εἱναι πόνος ψυχῆς v01
ρεύει —- μόνο - νὰ τραγουδήσει.
βλέπεις καλλιτέχνες με δυνατότητες νά... αὐτοκτονοῦν. l
(Ἀλήθεια, φαντάζεοτε τὴν Ἀμαλία νὰ τραγουδᾶ τὸ «νιάου βρὲ
Ἡ «βασίλισσα Ἀμαλία» τοῦ κ.
γατούλα» στὸν Καλλέργη;) Ὁ κ.
Ρούσσου εἰναι μιὰ ἐπικίνδυνη ἐκ·
Παπαμιχαὴλ( οτὸ ρόλο τοῦ Καλπομπή. Θυμίζει τὸ λαϊκό... «ἀπ’
λέργη, συμπεριφέρεται ἀνάλογα
ἔξω κοὺκλα κι ἀπὸ μέσα πανού- 1
(μόνο λίγο πιὸ συγκρατημὲνα),
κλα». Γιατί ὃιαθέτει τέτοια καὶ ‘
ένῶ ὁ κ. Πολίτης, ”Οθων, ἁπλῶς
τόσα στοιχεῖα ποὺ θὰ μποροῦσαν l
πασχίζει, στυλώνοντας τὰ ὡραῖα
νὰ ἐγγυηθοῦν μιὰ ποιότητα, ποὺ
του μάτια 01:0 χάος καὶ βαθαίνον- ξεγελᾶ τὸν τηλεθεατὴ καὶ τὸν
τας τὴ γλυκιὰ φωνή του. Δὲν κακαρφώνει οτὴν τηλεόραση, φορτίταλάβαμε γιατί ἀφοῦ ὅλοι οἱ ὑπόζοντάς τον ἡμιμάθεια. Ἡ ἀνιψιά
λοιποι - Βαυαροί, ”Αγγλοι κι
μου, μαθήτρια τῆς πρώτης Δημοὅποιοι ἄλλοι - μιλᾶνε έλληνικὰ
τικοῦ, ἀρνεῖται ν’ ἀκούσει ἱστο(καὶ καλὰ κάνουν. Σκεφθῆτε νά
ρία. Θέλει v01 τὴ μάθει ἀπὸ τὴν
’ταν καὶ πολύγλωσσο τὸ σήριαλ) ἡ τηλεόραση. «Μὰ γιατί, ρωτᾶ, ·
Πλουσκὼφ (κ. Τζόλυ Γαρμπῆ)
ἀφοῦ τὰ λέει ὡραῖα ἡ Ἀλίκη;>>
μιλᾶ ἑλληνικὰ μὲ σπασμένη προΒέβαια, ὃὲν ἀντιμετωπίζουμε
φορά. "Av μιλοῡσε Βαυαρέζικα,
τὸ ἁνοσιούργημα τοῦ «Ἅγνωστου
σπασμένα θὰ 1:01 μίλαγε; Ἔπειτα Πόλεμου», ἀλλὰ πῶς νὰ γίνει; ‘H
Ἀμαλία εἶναι κι αὐτὴ ἱστορικὸ
εἶναι βάρβαρο καὶ γιὰ τὴν ἴδια νὰ
πρέπει νὰ προφέρει συνεχῶς αὐτὸ
ἀφήγημα.

ριφέρεται σὰν ὃεκαεφτάχρονη ἐνζενύ.. Τὴν ἀφήνει ν’ ἀνεμίζει τὰ
· μαλλιά της — με τὶς παντὸς εἴδους

81!... ἔγινεμόὸα. Ἱστορικά Παραμυθοὸράματα. "Evav αἰώιά
τώρα. ἡ μόὸα αὐτὴ ἀντῖ νά φθίνει θεριεύει. Ἡ ἱστορία τροφοὸότησε πολλοὺς παραμυθάὸες ποὺ με’τὴ σειρά τους τροφοὁότησαν τὴν τέχνη τῆς ἐποχῆς τους. Ἀπὸ τὸν «Μπὲν Χούρ»
μέχρι τὸ «’Ev τούτῳ νίκα» τοῦ Φώσκολου.
Φαίνεται ὅτι. αὐτὸ ποὺ πάντα
ἔλειπε ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, εἶναι
ἡ... συμμετοχὴ στὴ μεγαλοπρέπεια. Ἡ συμμετοχὴ στὸ «ὄνειρο»
ποὺ ὁ «καπιταλισμὸς» τῆς κάθε
ἐποχῆς ἓντεχνα καλλιέργησε στὸν
ἀοτικὸ ψυχισμό. Τὸ ΜΕΓΑΛΕΙΟ
που λέμε, Καὶ ναὶ μὲν στα χρόνια
ποὺ οἱ ὑάκινθοι, οἱ θανατόφιλοι
ἔρωτες καὶ ἡ φυματίωση ἀποτελοῦσαν ῖὸανικὸ τρόπο ζωῆς, ἡ
«κυρία μὲ τὰς καμελίας» μποροῦσε ὅχι μόνο v01 ἐκφράζει τὴ
φιλοσοφία τῆς ἐποχῆς, ἀλλὰ καὶ ν’
ἁπεικονίζει τὸ κλίμα καὶ τὸ
χρῶμα τοῦ χρόνου. ”Ομως, τώρα;
Στὸν αἰώνα τοῦ Πινοσὲτ καὶ τῶν
multinationals; Ἡ ἱστορία εἶναι
γνώμονας για τὴν πορεία τῶν ἀνθρώπων στὸ χρόνο. Καὶ ἡ γνώση
της εἶναι ὄχι μόνο ἀναγκαία ἀλλὰ
καὶ ἐπιβεβλημένη. “Ag θυμηθοῠμε
τί λέει ὁ Γκράμσι; «... τὸ παρὸν
εἶναι μιὰ κριτική τοῦ παρελθόντος, ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα “ξεπέρασμά
Ion"... Πρέπει νὰ συνδεόμαστε
περισσότερο μὲ τὸ παρὸν ποὺ
εμεῑς οἱ ἴδιοι έχουμε συμβάλει νὰ
ὃημιουργηθεῖ, ἔχοντας συνείδηση
τοῦ παρελθόντος καὶ τῆς συνέχειάς του». Πρέπει v01 διδαχθοῡμε ἱστορία.

κυκλοφορεῐ
’ ΚΟΝΣΤΑΝΊῚΝΟν ΘΕΟῚῸΚΗ

H 20H KAI OBANAÏOI
ÏOV KAPABEAA

‘O Κορὸἁτος, ὁ Κόκκινος, ὁ
Παπαρρηγόπουλος, ὁ νεώτερος
Ψυροὺκης κ.ἄ. μποροῦν καὶ πρέπει νὰ γίνουν ὃὰσκαλοι. ’Ὀμως ὁ
κ. Ροῡοοος; Προσεκτικὸς δημοσιογράφος καὶ ἀξιοπρεπὴς θεατρογράφος ἀρέσκεται καὶ στὴν ἱστορία. Οἱ μῦθοι του συνήθως ἀναφέρονται σὲ κάποια ἱστορικὰ ἢ
παραϊστορικὰ γεγονότα. “Ὀμως ἡ
ελληνικὴ ἱστορία ὃεν εἶναι «ἡ νεαρὰ αὐτοκράτειρα Σίσσυ» γιὰ νὰ
μπορεῐ κανεὶς -ἀκόμη καὶ ὁ κ.
Ροῡσσος- v01 ἀναφέρεται σ’ αὐτὴν
με τόσες λεπτομέρειες διαλόγων
ποὺ οὔτε μαγνητόφωνο ὃὲν μποὲ
ρεῖ νὰ καταγράψει...
'O κ. Ροῡοοος με λεπτομέρειες
-ἀκόμη καὶ κρεβατοκάμαραςδιαλόγων, συνέγραψε τὸ ἑλληνικὸ
σήριαλ «Βασίλισσα Ἀμαλία»,
ποὺ ἀπετέλεσε πρὶν ὃυὸ χρόνια
μεγάλη θεατρικὴ ἐπιτυχία τῆς κ.
Ἀλί-κης Βουγιουκλάκη. Ἱστορικά
λάθη, τὸ ἱστορικὸ περίγραμμα τοῦ
σήριαλ, ὃὲν κάνει ὁ κ. Ροῡοοος.
“Ομως εἶναι ὕποπτος, καὶ ἐν πολλοῖς καταντᾶ καπηλεία γεγονότων
καὶ θεμάἾιΝ ποὺ «naive», Ô διάλογος. Στόμφος, φλυαρία καὶ
βερμπαλισμός, ὅ,τι τὸνδιακρίνει.
Καὶ κυρίως ἀνεξέλεγκτος. (”Αντε
νὰ μάθεις τὶς κατὰ μόνας συζητήσεις τοῦ ’Ὁθωνα μὲ τὴν Ἀμαλία ἢ
τῆς Ἀμαλίας μὲ τὸν ’Ἀγγλο Πρεσβευτή). ’Ὰρα έχουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε ἕνα παραμυθόὸραμα
καὶ 001v τέτοιο πρέπει νὰ τὸ ἐλέγξουμε. ’Όμως τοῦτο ὃὲν σημαίνει
ὃτι ὃὲν πρέπει ν’ ἀγαναχτήσουμε
γιὰ 10v τρόπο ποὺ παρουσιάζονται οἱ ἅγιοι τῆς παλιγγενεσίας.
Ἀνθρωπάκια... φελλοὶ ποὺ λένε,
Ὑπερφίαλοι, ἀδέξιοι, θορυβοποιοί, φιγουρατζήὃες, ἄνθρωποι
τῶν πρώτων ἐντυπώσεων.

Ἡ εὐθύνη βαρύνει ἐξ ἴσου τὸν
συγγραφέα, τὸν σκηνοθέτη κ.
Κώστα Καραγιάννη καὶ τοὺς
ἠθοποιούς. ‘O κ. Καραγιάννης
μπορεῖ νὰ σκηνοθετεῖ ὑπέροχα
ταινίες σὰν «Τὸ πιὸ λαμπρὸ
μπουζούκι», ὅμως έργα - ἔστω
_ καὶ τηλεοπτικὰ - ποὺ πάνω ἀπ’

τὸ ὰπερίγραπτο... Ἀμαλίνχεν.
(Ὑποπτευόμαοτε ὅτι σημαίνει
Ἀμαλίτσα). Ἀκόμη συμμετέχουν
οἱ κ.κ. Σπ. Καλογήρου, Ν. Παπακωνσταντίνου, Δ. Ζακυνθινός, Δ.
Νικολαΐὸου, Γ. Ξανθογιώργης,

Τὸ EIPT ἔχει μιὰ ὑπεροχή ἐκπομπὴ ποὺ ἀναφέρεται στὴν ἱστο- ι
ρία μας. Τὸ «ἱστορικὸ ἀρχεῖο» ζ
ποὺ δημιουργεῖται ἀπὸ τὴ CINETIC καὶ τοὺς ἀνθρώπους της. (Σὲ j
Τρ. Καρατζᾶς, B. Πάλλης, Ἀνέω ἄλλο σημείωμά μας θα ἀναφερθοῡμε στὴν ἐκπομπὴ αὐτή). Ποὺ
στης Βλάχος, Ἀστυνάκης καὶ
Λέρτας. Καλὴ ἡ μουσικὴ ἐπιμέσημαίνει ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι
λεια τῆς κ. Σοφίας Μιχαλίτση.
ἱκανοὶ v01 δημιουργήσουν, Γιατί
Ὄχι πολὺ καιρὸ πρῖκς ἡ κ. Βουὃὲν ἀφήνουν 0‘ αὐτοὺς τὸν χειριγιουκλάκη δήλωνε ὅτι ΠΟΤΕ ὃὲν
σμὸ τόσο λεπτῶν θεμάτων ὅπως
θὰ ἐμφανιζότανε στὴν τηλεόραση, εἶναι ἡ τηλεοπτικὴ ἐπιμόρφωσή
καὶ ἁνέλυσε μάλιστα τοὺς λόγους μας ἀλλὰ καὶ ἡ ψυχαγωγία μας;
ποὺ ὑπαγόρεψαν τὴν ἀπόφασή
Δὲν ζητᾶμε κατάργηση τῶν ψυχατης αὐτὴ καὶ εἴχαμε συμφωνήσει
γωγικῶν προγραμμάτων. Κάθε
μαζί της, Χαρήκαμε ὅταν μάθαμε
ἄλλο. Διαχωρισμὸ τῶν προβάτων ς
ὅτι ἀναίρεσε τὴν ἁπόφαοή της,
ἀπὸ τὰ ἐρίφια ζητᾶμε. Γιὰ νὰ πά- _
γιατὶ πιστέψαμε ὅτι ὃὲν συνέτρεψουμε νὰ κάνουμε τοὺς τσοπανα-’
χαν πιὰ οἱ λόγοι ποὺ τὴν ὑπαγόρέους. v130100! '»

-εικοστικέιοΣχόλια καὶ κρίσεις
τοῦ Γ. Πετρή

προτομὴ τοῦ Σεφέρη

Στὴν πλατεία τῆς Νέας Σμύρνης, μέ πρωτοβουλία κάποιου
ἑπιτόπιου πνευματικοῦ συλλόγου,
στήθηκε μιὰ προτομή τοῦ ποιητῆ
Γ. Σεφέρη. Μιὰ διαμαρτυρία ποὺ
ὑπογράφουν μερικοίι πνευματικοὶ
ἄνθρωποι, ἀνάμεσά τους καὶ ἡ
ὅλα χρειάζονται γνώση καὶ μελέτη
γυναίκα τοῦ ποιητῆ, μιλᾶ ἀνοιχτὰ
τῶν χαρακτήρων τῶν ἡρώων ποὺ,
γιὰ τὴν ἀποστροφὴ ποὺ τοὺς προθὰ ἀναλύσει ὁ σκηνοθέτης καὶ θὰ ν’ ξένησε ἡ προτομή, ποὺ τὴν έφτιασε
παρουσιάσει, ὃὲν φαίνεται νὰ τὰ
ὁ «γλύπτης» Νικόλας, καὶ τὴν τοκαταφέρνει. Ἐπιτρέπει στὴν κ.
ποθετοῦν ἀνάμεσα στὶς ἀνάξιες

Ἀλίκη Βουγιουκλάκη νὰ συμπε-

ἄλλους τομεῐς τῆς κοινων ’“
δραστηριότητας, ἐξακολουθὸ
ἀνευθυνότητα m ἡ πνευμα
ὀκνηρία νὰ προξενοῦν τόσοκ
μὲ ἰδιαίτερη έμφαση· σὲπερι
ποὺ τὶς θεωροῦμε πὼςέἒ
Ξῖἷῑέιᾞμαέζῖἶξὲήὶ ’
μόννο σὲ φραστικὲς ιδί
Εἶναι ἀνάγκη ’νὰ '
θοῦμε καὶ νὰπληροφο
κοινὸ γιὰ μερικέ
ιπράμ·

κακοτεχνίες. "OJ-100g γίνεται ρ’, A ‘

· 'où-ôèv

ποιὸς ἀνάθεσε 0’ αὐτὸν τὸ «γλυπτη» νά φιλοτεχνήσει τὴν προτομή; αὐτὸς ποὺ ἐνέργησε εἰχε τὶς
ὃυνατότητες νὰ κρίνει γι’ αὐτὴ
τὴν ἐκλογή; M‘s ποιὸ κριτήρισ
διάλεξε αὐτὸν τὸ «γλύπτη»;
Ποιὸς τὴν παράλαβε; Ποιὸς τὴν
έκρινε καλὴ γιὰ νὰ στηθεῖ α’ ἕνα
δημόσιο χὼρο; Φυσικὰ ἀπευθυνόμαστε στὸ εἰδικὸ τμῆμα τῶν
φοιτητικων όργανώσεων γιὰ νὰ
ἐνεργήσει, μὰ πρέπει να συμβάλει
κι ἕνα έντυπο, ποὺ ἔχει. κάποια
ἁρμοὸιότητα. Δεν ὃιαθέτει ὣς
τούτη τὴν ὥρα ἡ κοινωνικὴ μας
ὀργάνωση κανένα εἰδικότερο ὄργανο ἐλέγχου. Κι ἡ ἔρευνα πρέπει
νὰ γίνει καλόπιστα κι ἀποτελεσματικά. Αὐτοὶ ποὺ έτσι ἢ ἀλλιὼς
ἔστησαν τὸ ἐξάμβλωμα, δὲν πείστηκαν ἀπ’ τὴν κατακραυγὴ που
ξεσήκωσε, πὼς εἰναι ἀνάγκη νὰ·
τὴν καταστρέψουν; "ON αὐτὰ φορτώνονται πάλι στὴν κοινωνικὴ,
τὴν ἰὸεολογικὴ πρωτοπορία τοῦ
ἔθνους, ἀφοῦ οἱ μεγαλύτεροι ξέχασαν τὸ καθῆκον τουςῑ στοὺς
φοιτητές. Νὰ μᾶς ὃώσουν πάλι
ἓμπρακτα ἕνα μάθημα κοινωνικῆς
εὐθύνης. Καλὴ ἡ διαμαρτυρία, μὰ
ὃὲν εἶναι πιὰ ὃυνατό, ἂν θέλσυμε
νὰ εἴμαστε «δημοκρατία», νά σταματοῡμε στὸ ἐπίπεὸο μιᾶς ἀκαὸημαϊκῆς ὃιαπίστωσης.

Μιὰ ὃιάλεξη
Τὸ θεατρικὸ τμῆμα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, εἶχε τὴν πρωτοβουλία νὰ ὀργανώσει μιὰ διάλεξη μὲ θέμα, κάπως ἀόριστα, τὴ
«λαϊκὴ τέχνη», μὲ ὁμιλητὴ ἕνα
· γνωστὸ καλλιτέχνη, τὸ Δανιήλ,
στὶς 8-12, στὴν αἴθουσα τοῦ κινη, ματογράφου Ἴρις. ‘O ὁμιλητὴς
θέλησε νὰ ἐντοπίσει τό ἓργο τοῦ
Θεόφιλου, σὰν εἰδικότερη ἐκδήλωση τῆς τέχνης ποὺ τὸν ἀπασχόλησε. Δὲν έχουμε σκοπὸ νὰ ἐπε-

κταθοῦμε στὸ κύριο θέμα τῆς διάλεξης, ὃηλ. τὶς ἀπόψεις τοῦ ὁμιλητ-ῆῑ Ἀρκούμαστε νὰ ἐπισημανουμε μερικὲς ἀπ’ τὶς κεντρικὲς
ἰδέες τους τσπσθέτησε τὴ «λαῐκὴ»
τέχνη σὰν τέχνη τῶν ἀγροτῶν, σ’
ἀντίθεση μὲ τὴν «επίσημη» τέχνη
ποὺ ἀσκεῖται στα ἀστικὰ κέντρα.
Πρότεινε γι’ αὐτό, νὰ ὀνομάσουμε
τὶς δύο αὐτὲς ὃιαφορετικὲς ἐκδηλώσεις τῆς τέχνης ἀγρότικὴ καὶ
ἀστική. Καθόρισε πὼς ἡ τέχνη, εἰδικότερα ἡ ζωγραφική, γιατὶ αὐτὴ
μόνο τὸν ἀπασχόλησε, εἶναι ἐκδήλωση ταξικὴ καὶ χαρακτήρισε σὰν
ἰὸεαλιστικὴ τὴν ἄποψη ποὺ θεωρεῖ μιὰ τέχνη ἐθνικῆ, ποὺ μετατοπίζει ὃηλ. τὴν τέτοια κοινωνικὴ
τοποθέτηση τῆς ζωγραφικῆς.
Ἀναφερόμενος στὸ Θεόφιλο ἐπιχείρησε μιὰ σύντομη ἐπισκόπηση
τῆς ζωῆς του, βασισμένη 0’ ἕνα
ὃικό του βισγραφικὸ σημείωμα, κι
ἀνάλυσε τὶς εἰδικὲς καλλιτεχνικὲς
συνθῆκες ποὺ ἐπικρατοῦσαν στὴν ·
Εὐρώπη — μὲ ἐπικρατέστερο ἓργο
τῆς ἐποχῆς, τὸ έργο τοῦ Ματὶς ὅταν ό Μυτιληνιὸς τεχνοκρίτης
Τεριὰντ ἀνακάλυψε τὸ ἔργα τοῦ
λαϊκσῠ συμπατριώτη του, Ὁ ὁμιλητὴς ἑρμήνευσε τὶς συνθήκες τῆς
στασης αὐτῆς τοῦ γνωστοῦ τεχνοκρίτη, ποὺ κρατοῠσε στά χέρια
του τὶς τύχες τῆς μοντὲρνας τέ-

’χνης Μὲ μιὰ προβολὴ ἀπὸ χρωματιστὲς διαφάνειες μὲ ἔργα τοῦ
Θεόφιλου καὶ μερικῶν νεοκλασικῶν ὲλλήνων ζωγράφων τῆς ἐποχῆς τοῦ Μονάχου, θέλησε νὰ
ἀντιπαραβάλει τὶς ὃιαφορετικὲς
αὐτὲς εκὸηλώσεις τῆς νεοελληνικῆς τέχνης. Ἀκολούθησε συζητηοη, ὃηλ. μερικοὶ ἀπ”τοὺς ἀκροατὲς ζήτησαν ἐξηγήσεις ἀπ’ τὸν
ὁμιλητὴ ἢ ἀμφισβήτησαν μερικὲς
ἀπόψεις του.
Ὑπάρχουν ἀσφαλῶς πολλὰ τ’
ἀντιλεγόμενα στοιχεῖα στὶς ἀπόψεις τοῦ ὁμιλητῆ, στὸν τρόπο πα-

ρσυσίασης τοῦ ἔργου τοῦ Θεόφιλου, στὴν ἑρμηνεία τῶν συνθηκῶν
τῆς «ἀνακάλυψής» του, ἀκόμα
καὶ στὴν κοινωνισλογικὴ τοποθέτηση γενικὰ τῆς ζωγραφικῆς του,
εἰδικότερα τῆς «λαϊκῆς τέχνης».
Παρ’ ὅλα αὐτὰ ἡ ἐκὸήλωση ὸεν
ἦταν καθόλου ἄστοχη. Θὰ μποροῡσε ὡστόσο νὰ εἶναι πολὺ χρησιμότερη ἂν ἦταν καλύτερα ὀργανωμένη. Οἱ φοιτητές, ποὺ ἀποτελοῦν κατὰ γενικὴ ὁμολογία τὴν
πρωτοπορία στὸ λαϊκὸ ἀγώνα καὶ
στὸν τόπο μας, ἔχουν πετύχει ὅταν
ὀργάνωσαν πολλὰ κι ἀπείρως δυσκολώτερα ἐγχειρηματα. Πρέπει
λοιπὸν νὰ προσέξουν καὶ στὴ λεπτομερειακὴ ὀργάνωση τῶν μικροτέρων ἐκδηλὼσεων, γιὰ νὰ γίνει ἡ ὃράση τους κι αὐτοῦ τόσο
ἀποτελεσματική, ὅσο στάθηκε
στὶς μεγαλύτερες. Ἡ κύρια πρόθεση ποὺ ἔχει τοῦτο τὸ σημείωμα
εἶναινά τοὺς πείσει πὼς μποροῦν
νὰ τὸ κάνουν. Νά μερικὲς ἀδύνατες πλευρέςῑ Κι ὁ ὁμιλητὴς ἀκούστηκε ἀσχημα, γιατὶ τὸ μικρόφωνο ὃὲν ἦταν ἑγκατεστημένο

ὅπως ἔπρεπε, κι ἡ πρώτη παρουσίαση τῶν εἰκόνων δὲν ἦταν ἐπίκαιρη, οὔτε δεμένη μὲ τὴ διάλεξη,
κι ἡ δεύτερη παρουσίαση δὲ στάθηκε πιὸ εὔστοχη. Οὔτε ἡ σειρὰ
εἶχε κανένα νόημα οὔτε κι ἡ κοπέλα ’ποὺ πήγε νὰ τὴ σχολιάσει
ἦταν προετοιμασμένη γι’ αὐτό. Oi;
ἐρωτήσεις ποὺ ὑπο λήθηκσιν, i
ὑπσπτευόμαστε, πὼς ηταν ἐνδιαφέρουσες, μὰ ὃὲν ἀκούστηκαν
ἀπ’ τὸ κοινό. Κι ὁ ὁμιλητὴς ἀπ’
τὴν ἄλλη ὃὲν ἦταν καθόλου προετοιμασμένος ν’ ἀπαντήσει ἱκανοποιητικά, ὅσο καταλάβαμε.
Εἴμαστε πάντα στὴ διάθεση
τῶν φοιτητῶν γιὰ νὰ βοηθήσουμε
σὲ κάθε τους προσπάθεια. Μὰ
πρὶν ἀπὸ κάθε ἄλλο, πρὶν γυρέῆ
ψουν ἀπόψεις, ἂς μᾶς γυρέψουν
νὰ συμβάλουμε σὲ μιὰν ἀρτιότερη
τεχνικὰ ὀργάνωση τῆς έκδὴλωσης,
νὰ τοὺς ὑποβάλουμε μερικὲς ἐμπειρικές μας ἰδέες, κι ὕστερα εἵμαστε σίγουροι πὼς Θὰ τὶς ξεπεράσουν μόνοι τους. Γιὰ τὴν ὥρα
ἑπιμένουμε νὰ συνειὸητοποιήσουν τὸ πρόβλημα.

Εἱκαστικὸ χρονικὸ
cOuaôtm‘] Ἕκθεση —ASTOR, οὔτε κὰν σ’ αὐτὸ τὸ ἰδιόρρυθμο

Δεκέμβρης 1975
Εὔστοχη καὶ ἐπίκαιρη ἡ ὀργάνωση τῆς πλατιᾶς ὁμαὸικῆς ἔκθεσης, ὅπως τὴν εἴδαμε στὴν αἴθουσα ASTOR τὸν τελευταῖο καιô. Οἱ καλλιτεχνες ποὺ ἐκθέσανε
ηταν πολλοὶ κι ἀνόμιοι, καὶ τὰ
ἔργα τους δὲν φαίνεται νὰ διαλὲχτηκαν μὲ κανένα ἄλλο κριτήριο,
ἔξω ἀπὸ ἕνα ἐλάχιστοζ ἔστω, ὅριο
ποιότητας. Ἡ ἔκθεση τούτη ὃὲν
ἀπευθύνεται στοὺς συλλέκτες,

κοινό, ποὺ τὸ ἀποτελοῦν οἱ πελάτες τῶν συγκεκριμένων ζωγράφων
ποὺ ἑκθέτουν. Ἀπευθύνεται σὲ
κάποιο πληροφορημένο ἀγοραστικὸ κοινό, ποὺ οἱ ὃυνατότητές
του θὰ μπορούσανε νὰ Θεωρηθοῦν
πως βρίσκσνται πάνω ἀπὸ τὸν
μέσο ὅρο καὶτοῦ προτείνει, γιὰ τὸ
σπίτι ἢ γιὰ δῶρο, ἕνα ἀληθινὰ
πρωτότυπο έργο τέχνης, σε μιὰ
τιμὴ ποὺ ὃὲν εἶναι ἀπρόσιτη. Μ’
ἄλλα λόγια, δίνει μιὰ ἀπείρως voμιμότερη ὃιέξοὸο, ἀπὸ κείνη ποὺ
βρίσκει κανεὶς στ’ ἀνώνυμα ἔργα,

ἡ
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καμωμένα μὲ τὴ βιομηχανικὴ μὲθοδο της ἁλυσίοας, ποί* παγιδεύουν 01001ng τα περιορισμενα
περιθωρια ποὺ προβλέῑτϊι ἕνας
μικροαστικὸς nonvioloyl0110;,
κατηρτισμένος μὲ· πρόβλεψη καὶ
"lit (ιγορες κ(ιὶ.ὶ.ιτεχνικ«ῗιν (ιντικειμε ,ἰ ιν '
Φυσικὰ, εκῐὶεσεις σὰν καὶ τούτη
δὲν ἀποτελοῦν κατάλληλη εὐκαι-,
ρία για vù ἁποτιμήσει xm‘si; τὰ
ἔργα των ζωγράφων που συμμετεχουν, πού, στὴν περίπτωοη ποὺ
μᾶς ἁπασχολεῖ, εἶναι, σχεδὸν ὅλοι “
τους, πολὺ γνωστοί. “Ωοτόσο δια«πιστώνει κανεὶς με εὖχαρίστηση
πως ἡ μέση στάθμη τών- ἔργων
βρίσκεται ἀρκετά πάνω ἀπὸ τὸ
μετριο. καὶ εὐτυχῶς. Οἱ καλλιτεχνες που εκθέτουν, κατάλαβαν

γικὸ μοντέλο τοῦ κόσμου του.

ἀκόμα περισσότερο στὸ νὰ μεταΧωρῐς να δεῖς τὸ ἕργο, γιὰνὰ μπο- ‘ γραφεῖ ἀποτελεσματικότερα σὲ
ρεσεις νά συλλαβεις σὲ ποιὸ ἀκριπλαστικὴ όντότήτα. Λειτουργεῑ
βῶς επίπεοο λειτουργεῐ ἡ τέτοια ἡ
ἓτσι κάποιος δεσμὸς εξοικείωσης
ἀλλιιήτικη σχέο-η τίτλου καὶ ἀντι- μὲ τὸ ἀντικείμενο που ο καλλιτέκειμένου. θα τόπαιρνες σὰν κομχνης προτείνει στην ὅρασή μας
πασμό. Μὰ ὅταν ἐξετάζεις τὸ ἔρσὰν ἐπιστροφὴ τοῦ ἀσώτου, ποὺ ὁ
γο, διιί-τιστώνεις καθαρὰ πὼς δὲν
τρόπος της δηλωνεται μὲ μιὰν εὑ,πρόκειται γιὰ κάτι τέτοιο, Τὸ πείρηματικὴ ἀμεσότητα. Μὰ τὸ ἐπιραμα σημειώνει μιαν κυριολεστρέφον στισιχείο εἶναι ἀντικείκτικὴ (ῑιναᾳορά. Ἡ ζωγραφική
μενο μιας καινούργιας ὅρασης.
τοιΙ ὅραση ἀποξητά τὸν τοῖχο σὰν
Δὲν ὑπάρχουν ἐπιστροφὲς πουθεμεταᾳ ορα μιᾶς ματιέρας μέσα στὸ νά, μόνο καινούργιες φάσεις εἶναι
ἔργο καὶ σαν νόμιμο χῶρο στήριδυνατὲς. Ἡ λινάτσα κι ὁ τοῖχος
ξης τοίΙ ἀντικειμένου του.
γίνηκαν ῖσοὸύναμα συστατικὰ,
ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνεις ἡ ὕλη τοῦ
Οἱ πλαστικὲς κατακτήσεις του,
καλλιτεχνη περιέχει τὴ ματιὲρα
ὁδηγοῦνται στὸ ἓσχατο ὅριο λιτότοῦ τοίχου. Δὲν εἰναι ὲπανεύρεση,
τητας, μὰ όχι σὲ βάρος τῆς ἐπάρκειας τῶν μέσων στὴν προβολὴ
εἶναι καινούργιος πειραματισμός.
Τὸ ἀντικείμενο περιέχει τὸν τοῖχο,
τοῦ πλαπικοῦ αἰτηματος, ποὺ θέι πὼς πρέπει να θέσουν στὴ διά- τει τούτη ἡ δουλειά, πρὸς τὴ διπλὴ ἀντίστροφη οχέση φαίνεται πὼς
θεση των εἰδικων τούτων ἀγορα- κατευθυνση ποὺ διατυπώσαμε
ὃὲν εἶναι δυνατή, παρὰ μόνο μὲ
στῶν. ποὺ διαθέτουν _ περιορισυνειδητὲς ἐπαναλήψεις.
παρακάτω. ‘O τοῖχος λειτουργεῖ
σμὲνα μέσα, ἓνα ἓργο ποιότητας. ἀποτελεσματικά, στηρίζοντας ἕνα
Μάρκελλος. Ἔκθεση ζωγρα’Ὰὶλωστε αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ μονα- ἔργο, ποὺ μπορεῖ νὰ θεωρηθεῑ ζωφικῆς στὸ Βρεττανικὸ Συμβούλιο,
δικὸ μέοο γιὰ νὰ ἐνθαρρυνθεῖ τὸ γραφικό, ἴσως μόνο καὶ κυρίως
26.11 — 19.12.75.
κοινὸ να πλησιάσει ἀληθινὰ ἔργα ἐπειδὴ διατηρεῖ τὴν ἰδιότητα τῆς
τέχνης. Νομίζω πῶς ἡ ἔκθεση τοῦ ἐπίπεδης ἐπιφάνειας, πιὸ καίρια
Στὸ Βρεττανικὸ Συμβούλιο,
ASTOR, ἰδωμένη μέσα ἀπ’ τὸ δι- ὅμως, ἀπ’ τὴν ἀνακάλυψη κι ἓνποὺ ἀναβίωσε σὰν χῶρος ἐκθέσεπλὸ πρίσμα τιμῆς καὶ ποιότητας. ” ταξη μέσα στὸ ἓργο τῆς ἴδιας τῆς
ων, ὁ ζωγράφος Μάρκελλος ἐκθέεἶναι σωστὰ τοποθετημενη. "A; ματιερας του, σὰν συστατικὸ
τει μιὰν εὐρύτατη σειρὰ ἀπὸ πίἐπιμείνουμε λοιπόν, ἔστω καὶ με στοιχεῐο τοῦ ἔργου. Ἡ ἐπιφάνεια
νακες, ὅπου ὁ Θεματικὸς περιορικαθαρὰ ἐμπορικὰ μέσα.
σμός τους 0’ ἕνα καὶ μόνο θέμα,
τοῦ τοίχου ὑπάρχει ἀντικειμενικὰ
δὲν τοῦ ἐπιβάλλει καμιὰ μονομεπάντα παροῦσα στὸ μνημειακὸ
Δανιήλ.
ρεια, οὔτε ἐπαναλήψεις στὶς μορἕργο, δηλ. στὴν τοιχογραφία καὶ
Αἴθουσα Δεσμὸς
φικές του λύσεις. ‘O ζωγράφος
εἰδικότερα στὸ φρέσκο. Ὁ Δαπαρουσιάζεται σὰν εὐαίσθητος,
νιὴλ ἐπικαλεῖται τὴν ὲπανεμφά423 Δεκ. ’75.
μὰ κι ὓήμερος στὴν εἰδικότητα
νισή του μέσα στὸ ἴὸιο τὸ ἓργο,
Ὁ ζωγράφος Δανιὴλ, σὲ μιὰ
τοῦ θέματος θεατής, ποὺ ὃὲν βλέὄχι πλαστὰ, δηλ. μὰ κάποια φιλοκαινούργια φάση μιᾶς παγιωμέλσγικὴ ὀφθαλμαπάτη, μ’ ἄλλα λό- πει χωρὶς νὰ συμμετέχει συναινης προσπάθειάς του, γιὰ τὴ σύλσθηματικά, στὴν ἀπεικόνιση μιᾶς
για ὃὲν μιμεῖται τὸν τοῖχο. Τρυπᾶ
ληψη μιᾶς ἁνανεωμένης θεασηςτοῦ τὶς λινάτσες, ποὺ ἀποτελοῦν τὸ
χαρακτηριστικῆς ἀνθρώπινης δηκόσμου, «ἐπιστρέφει στὸν τοῖχο»
μιουργίας, οτὴ ναυπήγηση πλοίὑλικὸ ποὺ πάνω του ὀργανώνεται
κατὰ τὴ ὃική του διατύπωση, ποὺ
ων. Τὰ ἀντικείμενα ποὺ συνθέτὸ ἓργο, κι ὁ ἴδιος ὁ φυσικὸς τοῖεἶναι καὶ τίτλος στὴ φάση τσὺτη
τουν θεματικὰ τοὺς πίνακες του
χος, ἀτόφιος ἢ παλλόμενος, πατῆς προσπάθειας αὐτῆς. Ἐπιεἶναι ἀπὸ κεῖ περιορισμέναε καράρουσιάζεται εἴτε μέσα ἀπὸ ἕνα
στρέφει στὸν τοῖχο θὰ πεῖ πὼς
βια, κάθε λογής πλεοὺμενα, γερακαθαρὸ κενὸ τῆς λινάτσας, δηλ.
ἐπιχειρεῖ κάτι ποὺ ὑπῆρχε σὲ κάνοί, ὃεξαμενές, προκυμαῖες, θάτοῦ ἔργου, εἴτε ἀνάμεσα ἀπ’ τὸ
ποια προγενέστερη ἐποχὴ καὶ ποὺ
λασσες κι οὐρανοί. Μὰ οἱ γωνίες
στιμόνι μόνο τῆς ὕφανσης τῆς
ἔχει πιὰ έγκαταλειφτεῖ, ὥστε να
θέασης αὐτοῦ τοῦ ὑλικοῦ εἶναι
λινάτσας, ποὺ τῆς ἔχει ἀφαιρεθεῖ
χρειαστεῐ ἡ ἐπάνοδος σ’ αὐτήν.
στὴν πραγματικότητα ἀπεριόριτὸ ὑφάδι, κι οἰ κλωστὲς ποὺ ἀποἜτσι ἀπ’ τὴ λογικὴ καὶ μόνο τῆς
στεςῑ ἀλλοῦ κυριαρχεῖ ένοις "901114
μένουν, πλαστικοποισῦν στὸ εἰδι- διατυπωσής τσυ αὐτῆς, ποὺ ἐπιμασμὸς μπροστὰ στὴν αἴσθηση
κὸ νόημα τοῦ ἔργου τὸ κομμάδρᾶ καίρια στὴ συνείδηση τοῦ θεμιᾶς δυσανάλογης σχὲσης δυνατι τοῦ τοίχου ποὺ μένει ἀπὸ κάτω.
ατὴ, στὴ διαδικασία σύλληψης τῆς Σὲ μερικὲς περιπτώσεις ὡστόμικοῦ, ἀνάμεσα στὴν ἀνθρώπινη
σημασίας τοῦ ἔργου του, ὁ ἴδιος ὁ
ὕπαρξη καὶ τὰ δημιουργήματα τῆς
σο, ὁ τοῖχος ἀνακαλεῖται στὴν
ζωγράφος ἀποδίδει κάποιαν κυγνώσης του, ἀλλοῦ μιὰ ὀνειροπόὅραση, ποὺ προτείνει ὁ καλριολεκτικὰ συνειδητοποιημένη
ληση μπροστὰ στὸ ἄπιαοτο, γρήλιτεχνης, μὲ τὴ ζωγραφική του
μνημειακὴ ἀντίληψη γιὰ τὴ δουγορα ἐναλλασσόμενο φυσικὸ φόνἀπομίμηση,
μ’
ἕνα
ἁπλὸ
πηχτὸ’
λειὰ τουτη, ποὺ ἀποτελεῖ ἕνα λοἅσπρο χρῶμα, ποὺ ἡ οἰκείωση τοῦ το, τὸν οὐρανὸ καὶ τὴ θάλασσα.
Ἀλλοῦ πάλι κυριαρχεῖ ἡ διάθεατή με τὸ πρωτότυπο ὅσο κι
θεση γιὰ τὴν καταγραφὴ μιᾶς σειἁπλὸ αὐτὸ ἐγχείρημα, τῆς χρήσης
ρᾶς ἀπὸ ἁπλουστευμὲνες στὸ ἐλάτοῦ ’ίὸιου τοῦ τοίχου, σὰν ὀργαΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗ ΚΙΝΑ
νικὸ στοιχεῖο τοῦ ἔργου, δὲ βλέπει χιστο φόρμες, ποὺ ἐπενδύουν
μορφικὰ
μιὰ
γνώση
αὐτοῦ
τοῦ
κόo"
αὐτὸ
καμιὰ
παρεκτροπή.
ΤΟ [MOO T‘ oupuvou
σμου κι ἄλλα τέτοια πολλά. Μὰ 0‘
Ἔχσντας δημιουργήσει ὀπτικὲς
Κλωντὺ Μιτρογιὲλ
ὅλες τὶς περιπτώσεις, τέτοιες εἴτε
ἐξαρτήσεις ἀπ’ τὰ διπλανὰ ἔργα,
ut Wow τῆς Χὰν Σουτν
δέχεται καὶ τὸ ζωγραφισμένσ
παρόμοιες, ὁ ζωγράφος κατακυρωνεται σὰν ἕνας εὐαί σθητος κοαὐτὸ τοῖχο σὰν αὐθεντικὴ παρουσία. Ἀπὸ κάποια κεκτημένη διάλορίστας. ποὺ μπορεῐ καὶ μπάζει
9501], θᾶπρεπε νὰ ἀναφερθοῡμε
νόμιμα παντοῡ αὐτὸ τὸ κυριότατο
στὰ «πλαστικὰ στοιχεῖα» τοῦ ἔρσυστατικὸ τῆς δουλειᾶς του, τὸ
χρῶμα, ἀκόμα καὶ σὲ περιπτωσεις
γου, θα ἔπρεπε δηλ. ν’ ἀναφέ" Ψ ρουμε τὸ βαθμιαῖο σβήσιμο ἑνὸς ποὺ εἶναι δύσκολο να τὸ συναρἄσπρου περιθώρισυ, που λειτουρ- τήσει κανείς, ποὺ βρίσκεται ἔξω
x γεῖ σὰν τονικὸ ξέφτισμα πάνω ἀπ’ τὸ παιχνίδι, μὲ τὰ πεζὰ ἀντιστὴν ἐπιφάνεια, ἕνα κόκκινο σὲ κείμενα ποὺ βρίσκει μπροστά του.
Αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ χρωματικὴ μετούτη εἴτε στὴν ἄλλη παρουσία
του, ὅριο, πλαίσιο ἢ κάτι τέτοιο,
ταλλαγὴ εἶναι ποὺ ἱμεταμορφώνει
ἕνα σκληρὸ μαῦρο, ποὺ ὃιεκὸικεῖ τοὺς ἀδεξιους κάποτε κι ἀνεγερμιὰ βιαιότερη ἐπιβολὴ μέσα στὴ
-γοὺς ὄγκους τῆς μοντέρνας τεχνιλοιπὴ επεξεργασία ἑνὸς ὑλικοῦ
’κῆς στὸ εἶδος αὑτό. Ἔτσι ὁκόκοινοῦ, τῆς λινάτσας, ποὺ ἡ εὐτεσμος τοῦτος ἀνασυντίθεται μ’ ἕνα
λὴς καθημερινότητά του βοηθᾶ
ἀλλο νόημα, πάνω στὶς ὲπιφά ες

τοῦ πίνακα, κι αὐτὸ ἀποτελεῖ καὶ
τὴν κυριότερη ἀπόπειρά του, γιὰ
νὰ κινηθεῖ ὅλος τοῦτος ὁ κόσμος,
ποὺ μπορεῐ ἀντικειμενικὰ νόι εἶναι
γιγάντιος μὰ που ἡ μεταγραφή
του σε κάποιο οἰκεῖο κλίμα, τὸν
κρατᾶ κάτω ἀπὸ τὸν ὀπτικὸ
ἓλεγχο τοῦ ζωγράφου καὶ τοῦ θεατῆ. Ξανανακαλύπτεις ἓτσι, μ’
ὁδηγὸ τὴ ζωγραφικὴ ὅραση τοῦ
καλλιτεχνη, ἓναν κόσμο ποὺ ἡ
μορφολογική του διατύπωση πιστοποιεῖ μιὰν ἁπλή, ἔντιμη, κι ὣς
κάποιο σημεῖο καὶ συνετὴ στάση
·μπροστὰ στὸν κόσμο. Ἡ δουλειὰ
τουτη κερδίζει σέ στερεότητα, μὲ
τὸ νὰ μένει πολὺ κοντὰ στὸ ἀντικείμενο. Δὲν προτείνει τολμηρὲς
λύσεις, οὔτε προκαλεῖ δέος, ἢ
μεταφυσικὲς ἀνησυχίες. Ἡ ἁδρότητα τῆς ζωγραφικῆς του εἶναι ἡ
ἴδια ἡ ἁδρότητα τοῦ ἀντικειμενι- I
κοῦ κόσμου, ποὺ δεν ἐπιζητεῖ νὰ
προκαλέσει τίποτα τὸ ἀναπάντεχο. Σὲ μερικὲς μικρες, σφιχτὲς κι ἀπρόοπτες συνθέσεις του, ἀρθρωμένες μ’ ἐλάχιστα ἐφόδια, μιᾶς ἀληθινῆς ὡστόσο ἀντιπαράθεσηςῦλικοῦ,
ἡ ζωγραφικὴ τούτη γνωρίζει τὴν
καταξίωσή της. Μερικὲς ἀλλες
στιγμές του, μιὰ κάπως ἰσόμερη
ἔνταση πάνω 0’ δλόκληρη τὴν
ἐπιφάνεια τοῦ πίνακα, συνεπαίρνει μὲ τὴν ἴδια φορά, ὅλα τὰ συστατικά του, κι έτσι χάνει, θάλεγες, ὁ ζωγράφος τὴν εὐκαιρία νὰ
δείξει με τὸ δάχτυλο μιὰ κεντρικὴ
σύλληψη. Αῠτὲς τὶς στιγμές του,
μπορεῑ κανεὶς νὰ τὶς θεωρήσει ἀπ’
τὶς πιὸ ἀμφισβητήσιμες. Ὅσο γικ
γάντιος κι ὲπιβλητικὸς ἀπὸ μοναχός του καὶ νᾶναι τοῦτος ὁ κόσμος
τόσο ἀπαιτεῖ ἐντονώτερα μιὰ
προσωπικὴ μορφολογικὴ τακτική,
ποὺ νὰ καθορίζει σαφέστερα τὴ
στάση τοῦ ὑποκειμένου, Τὸ ἓργο
τοῦτο, ἐξ ἄλλου, δὲν εἶναι ἀνθρωπόμορφο παρὰ ὣς τὸ σημεῖο ποὺ
φτάνει νὰ σημειώσει τὴ συντριὲ
πτικὴ ὑπεροχὴ τοῦ- μηχανικοῦ
στοιχείου, σὰν αὐτόνομης ὁντότητας. Ὅσο . ἐἶναι παρσῦσᾳζ,;;ἠ
προσωπικὴ ἐκτίμηση τοῦ ζῳγράφου, τὸ ἀνθρώπινο στοιχεῖοῐάπ κτᾶ πρόσωπο. ἓ
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μουσική·
ΜΕΡΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ FIA I
THN IÎOAITIKH TEXNH
(Τὰ «Πολιτικὰ Τραγούδια»
τοῦ Θανου Μικρούτσικου)
Τοῦ Χάρη Ξανθουδάκη
Σὲ ὸιιο κειμενα μιῗ· γενικο θεῖιια τὸν πολιτικὰ ρόλο τοῦ καλλιτέχιιι] καῖ τῆς τέχνης. ποῖ’ ι))],ιι()σιεύθηκαν σὲ ὁυὸ παλιότερα
τεύχη τοῦ «ANTI», ἐπιχειρήίὴχκε μιιὶ κριτική στίς τρέχουσες
ἀντιλήψεις τῆς Ἀριαῖε-ρᾶς για τὸν τομὲα αὐτὸ τοῦ ἑποικοὸομιμιατος — κυρίως μέσα ἀπὸ τι) σύγκρισι] τῶν λογικῶν συνεπειιῦν αὐτῶν τιῡν ἀντιλήψεων ἀφ’ ἑνός, καῖ τῆς ταχτικῆς
τιῦν κομμάτων τῆς Ἀριστερᾶς ἀπέναντι στὴν τέχνη καῖ am υς
καλλιτέχνες ἀφ’ ἑτέρου. Ἡ παραπάνω μέθοὸος κριτικῆς ἀνάλυση ἐννοιῶν καί ἰσχιιρισμιῦν, κατάδειξη αντιφάσεων,
διατύπωοη ἐρωτημάτων - ὀὲν (imp/8 περιθώρια για τὴν ἔκθεσι] προσωπικων ἀπόψεων (ποὺ ἐν πάσι] περιπτώσει, στι]ρίζονται σὲ προβληματισιιὸ μὲ ὸιαφορετικὴ ἀφετηριά).
Ἡ κυκλοφορίατοῦ δίσκου με τὰ
Πολιτικὰ Τραγούδιατοῦ Θάνου
Μικρούτσικου, τὰ περισσοτερα
γνωστὰ στὸν ῦποφαινόμενο ἀπὸ
παλιότερη ζωντανή συναυλία, εἶναι ἡ εὐκαιρία γιὰ ἕνα κριτικὸ
διάλογο μὲ τὴν οὐσία καὶ τὸ ἰδεολογικό τους περιεχόμενο, καὶ ἡ
ἀφορμὴ γιὰ τὴν πρόταση μερικῶν
θέσεων, ποὺ δικαιολογοῦν, ἐλπίζω, τὸν προσωπικὸ -συχνόι- τόνο
τοῦ οημερινοῦ σημειώματος. Καὶ
δύο ἀκόμη προκαταρκτικὲς διευκρινίσειςῑ τὸ μεγαλύτερο μέρος
τῶν παρατηρήσεων καὶ τῶν συλλογισμῶν ἀφορᾶ στὰ τραγούὸια
σὲ ποίηση Μπήρμαν· ἐπίσης, ἂν
οἱ παραὶκάτω σκέψεις ἀναφέρονται καὶ μποροῦν νὰ ἰσχύουν o’
ὁλόκληρο τὸ χῶρο τῆς τέχνης,
στηρίζονται στὶς παραστάσεις καὶ

τὶς ἐμπειρίες ἑνὸς μουσικοῦ, πέρα
ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ μουσικὴ φύση τοῦ
ἐρεθίσματοςῑ τῶν «Πολιτικῶν
Τραγουδιιῦν».
"Ag ὃεχτοῦμε σὰν ἀφετηρία μιαν
ὑποκειμενικὴ αἴσθηση; τὰ τραγούδια τοῦ Θ. M. λειτουργοῦν
πρωταρχικά σὰν πρόκληση στὸ
αἰσθητήριο τοῦ ἀκροατῇ, σαν
καταλύτης ποῦ προκαλεῖ τὴν εκλυση ἓντονων καὶ ἓντονα ἀντίφατικῶν ἐσιυτερικιῦν ἀντιδράσεων,
ἐνῶ παράλληλα παγιδεύουν τὴν
κρίση σὲ μιαν ἀμήχανη ἀναμονη.
Ἀντικειμενικὰ ἡ αἴσθηση αὐτη
τεκμηριώνεται ἀπὸ τὶς διαμετρικὰ
καὶ ἀποκλειστικὰ (exclusive) ἀντίθετες κρίσεις7 μὲ τὶς ὁποῖες ἔγινε
δεκτὸς ὁ δίσκος τοῦ ΘΜ. ἀπὸ τὸ
κοινὸ καὶ τοὺς «εἰδικούς».
Ὑποθετουμε ὅτι αἰτία τῆς ἰδιό-

μορηης αὐτῆς ἀμεσότητας εἶναι εν
μέρει οἱ στίχοι τῶν τραγουδιῶν,
εν μέρει ἡ μουσική τους και κυρίως ἠ συναντηση τῶν δύο αὐτῶν
στοιχιῑίιιιν, Ὀ τελευταῖος παράγοντας σιινιηιιίζει την ευθύνη κα(h‘n; κιιὶ τὸ εἶδος καὶ τὸν βαθμὸ
συμμιῑτοχης τοῦ σιινίλέτη στὴν
αποτεὶισματικώτητιι τοῦ ἔργου
τους ξιῑκινιὶιντιις ιιπι) μια πρόθεοι]
ὁ συνθέτης ἐπιλίγει τοὺς στίχους
για τα mur/013m”. του καὶ δημιουργεῖ μία μουσική. τετοια ὥστε,
σε συνὸινασμὸ μὲ τὸ περιεχόμενο
των στίχων, να μεταδώσει τὰ μηνύματα που θέλει ὁ συνθέτης,
χρησιμοποιώντας σὰν μὲσο ἐπικοινωνίας τὴ γλωσσα τοῦ τραγουδιοῦ. Ὡστόοο ο δέκτης ἀκροατὴς
εἶναι ακομη μακρια» f] πρόθεση
τοῦ δημιουργοῦ δεν ἔχει πραγματοποιηθεῖ, γιατὶ ἡ διαδικασία τῆς
μονόδρομης αὐτῆς ἐπικοινωνίας
δὲν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ. Γιὰ νὰ γίνει
αὐτό, γιὰ να (ιτάσει τὸ μήνυμα
οτο στόχο του, πρέπει ô δημιουργὸς νὰ ὑπολογίσει τὸ μέοο τῆς
μεταβίβασης, πράγμα που συνδεεται πολὺ στενὰ μὲ τὴν ἐπιλογὴ
(στὴν περίπτωοη τῆς «τέχνης τῶν
ἤχων») τοῦμουσικοῦ εἰόους καὶ
τοῦ μουσικοῦ ὕφους ποὺ θὰ γίνει
φορεας τῶν μηνυμάτων,
Κάθε τέχνη εἶναι πολιτικὴ τέχνη, ὅταν ὁ δημιουργὸς συνειὸητοποιεῖ τὴν πολιτικὴ λειτουργιά
κάθε τέχνης. Ἡ παραδοχὴ τοῦ αἰτήματος αὐτοῦ καὶ τῶν παραπάνω
κρίσεων δὲν ἔχει οὔτε τὴ δυνατότητα οὔτε τὴν πρόθεση να ἀξιολογήσει κόιποιο συγκεκριμένο μουσικὸ (καλλιτεχνικὸ) ὕφος. Ἠ συνειδητὴ ἐπιλογὴ τοῦ μουσικοῦ εἴδους καὶ τοῦ μουσικοῦ ὕφους ἔχει
ὅρια, γιατὶ γίνεται ἀπὸ μιὰν ἀντικειμενικὰ προκαθορισμὲνη τοποθετηση. Ἡ ἴδια ἡ ἐπιλογὴ τῆς
μουσικῆς ἢ ἄλλης τέχνης σὰν μὲσου μεταβίβασης συγκεκριμένων
μηνυμάτων προῦποθέτει τὸ κοινωνικὸ status τοῦ ὑποκειμένου. εΟ
συνθέτης ἔχει κοινωνικὰ καθορισμένη λειτουργίαῖ ἕγινε συνθέτης
καὶ ἄρχισε νὰ χρησιμοποιεῑ μιὰ

τεχνική, προτοῦ σκεφτεῖ νὰ τὴ
χρησιμοποιήσει πολιτικά, προτοῦ
συνειδητοποιήσει ὅτι εἰναι κάτοχος ἑνὸς ὅπλου ποτ1 μπορεῖ νὰ τὸ
χρησιμοποιὴσει θετικὰ στὴν τοιξικη πάλη. Συνεπιῖ)ς ἡ ἀπόφαση
για τὴ συνειδητή πολιτικὴ χρησιμοποίηση τοῦ ὁποιουδήποτε εἴδους καὶ ὕφους μουσικῆς προϋποθὲτει ταξικὴ συνείδηση καὶ ἡ
πραγματοποίηση της ἀπαιτεῖ πολιτικὴ πείρα.
Συνοψίζοντας, πιστεύω) πὼς ὁ
μουσικὸς ἐπιλέγει τὸ ὕφος του
ἀνάλογα μὲ τὸν στόχο του ἀλλὰ
καὶ ἀνάλογα με τὶς ὃυνατότητές
του, τὶς γνώσεις του, τὴν κουλτούρα του· πιστεύω ἐπίσης, ὅτι ἡ
ἐπιλογὴ αὐτὴ πρέπει νὰ γίνεται σὲ
κάθε περίπτωση συνειδητά. Ἔτσι,
δὲν ἀξιολογεῖται κανένα συγκεκριμὲνο μουσικὸ ὕᾳοςῑ κρίνεται
ὅμως ὁ καλλιτεχνης ποὺ ἀρνεῖται
να παραδεχθεῖ πὼς ἡ καλλιτε-,
χνική του δράοη εχει συγκεκριμένο πολιτικὸ βάρος.
Mè τὰ « Πολιτικὰ Τραγούδια» ὁ
ΘΜ. ξεχωρίζει τὰ μηνύματα ποὺ
Θέλει νὰ μεταδώσει, κάνοντας
μιαν ἐπιλογὴ στίχων τοῦ Μπήρμαν, καὶ τα κοινοποιεῐ χρησιμοποιώντας μ’ ἓναν ἀποτελεσματικὸ
τρόπο τὸ ἴδιο τὸ ἀστικο ἐποικοδόμημαῑ μεταχειρίζεται τὴν παραδοσιακὴ μορφὴ τραγουδιοῦ,
αὐτή ποὺ σχεδὸν ἁποκλειστικὰ
προβάλλεται ἀπὸ τὰ «μέσα ἐνημέρωσης», καὶ προωθεῖ τὰ τραγούδια του ἀκολουθιὺντας τὴ συνηθίσμὲνη διαδικασίας φροντίζει νὰ
γυριστοῦν σὲ δίσκο καὶτὰ προτείνει νὰ μεταδοθοῦν ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο. Ἐκμεταλλεύεται δηλαδὴ
τὰ στοιχεῖα τοῦ ἀστικοῦ πολιτισμοῦ (τὸ καθιερωμένο ὕφος τραγουδιῶν) καὶ τὰ ἀστικὰ μέσα ἐπικοινωνίας (δίσκοι, ραδιόφωνο),
ἐφ’ ὅσον αὐτὰ ὑπάρχουν καὶ λειτουργοῦν, ἐνιῖ) ταυτόχρονα ὑπονομεῦει καὶ τὰ δυό.
Σὲ περιπτώσεις ὅπως ἡ παραπάνω, ἡ ἀστικὴ τάξη ἀντιδρᾱ μὲ
δύο τρόπους εἴτε ἀπομονώνοντας
τὸ «παράσιτο», εἴτε ἀφομοιώνον-
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κείιῖεῆ τὸἶῆριεχόμενο τῶν μηνυὲ
Τὸ βιβλίο περιλαμβάνει κείμάτων, ὅταν ὑπάρχουν) καὶ ἡ πομενά του γιὰ τὴν Ἀνώτατη Παιδεία ποὺ εἶχαν δημοσιευτεῐ στά
ἀντιμετωπίζεται μὲ ἐφαρμσγὴ λιτικὴ (μὲ ἀντικείμενο τὴν ἐπιτυχία ἢ μὴ τῆς μεταβίβασης τῶν μηχρόνια τῆς δικτατορίας, ἀλλα ποὺ
’κατάλληλης στρατηγικῆς, ποὺ
νυμάτων, τὴν ἀποτελέσματικόστοχεύει στὴν ἀναβολὴ τῆς ἀφοεἶχε ἀπαγορευτεῐ ἢ ἐμποδιστεῖ ἡ
μοίωσης καὶ στὸν περιορισμὸ τῶν τητα ἢ μὴ ἑνὸς ἔργου τέχνης σὲ
δημοσίευσή τους, καθὼς καὶ
σχέση μὲ τὴ γλώσσα ποὺ μεταχειμεταδικτατορικὲς μελέτες του δηἐπιπτώσεών της. Ἡ στρατηγικὴΐ
αὐτὴ θὰ πρέπει νὰ ξεκινάει μὲ τὴς exam.)Δ μοσιευμένες καὶ ἀδημοσίευτες.
Προσπαθεῑ νά μελετήσει ἀλλὰ
διαπίστωση ὅτι ἡ ἀντίδραση ὃὲν
=H παραδοσιακὴ ἀστικὴ κριτικαὶ νὰ ἀντιμετωπίσει τὰ κύρια διλειτουργεῖ μονολιθικά, καὶ ὅτι ἡ
κή, εκείνη ποὺ ἐξετάζει τὸ τεχνικὸ
αρθρωτίκά θέματα ἀλλὰ καὶ τὰ
«ἀοτικὴ τάξη» δὲν εἶναι «ἕνας
μέρος ἑνὸς καλλιτεχνήματος χρηἄμεσα, καθημερινὰ προβλήματα,
ἄνθρωπος» μὲ ἑνιαία βούληση- ἡ
σιμοποιώντας ἀποκλειστικὰ καὶ
καὶ τὸ κατορθώνει καθὼς «συζηκοινὴ τακτική της ἀπαιτεῖ χρόνο
μόνο αἰσθητικὰ κριτήρια, εἶναι
καὶ προϋποθέτει ζυμώσεις, δοκιτάει>>ῑ
- Παιδεία καὶ ἐπαγγελματικὴ
μὲς καὶ λάθη (ἀκόμη καὶ ὅταν γιὰ ἐντελῶς ἀνεπαρκής, καὶ συνεπῶς
ἀποπροσανατολιστική, ἀντιδραἐκπαίδευση.
λογαριασμό της δροῦν εἰδικὲς
στική. Οἱ παραδοσιακὲς «αἰσθη- Ἐπιστημονικὴ γνώση καὶ ὲὑπηρεσίεςῑ καὶ μόνη ἡ ὕπαρξή
ξετάσεις.
τους καταδηλώνει τὴ φθορά της
τικὲς κατηγορίες» εἶχαν στὸ παρελθὸν καθορισμένη κοινωνικὴ
—- Πανεπιστήμιο καὶ πόλη.
καὶ τὴν ἀδυναμία τῆς ἐξουσίας).
Στὴν περίπτωση τοῦ Θ.Μ. έχσυμε ὑπόσταση· ὅταν οἱ συγκεκριμένες
- Τὸ πανεπιστήμιο; πεὸίο ἀσκήαὐτὲς λειτουργικότητες ἀρχισαν
σεως δημοκρατίας.
μιὰ τάση ἀφομοίωσης (τὴν κυνὰ ἀτονοῦν, μεταφέρθηκαν στὸ
κλοφορία τῶν τραγουδιῶν σε δί- Ἀντιαυταρχικὸ ἑργαστήριοῑ
πεὸίο τῶν ἐννοιῶν καὶ στήριξαν
σκο), ποὺ ἐπέτρεψε τὴν πλατιὰ
περιορισμὸς καὶ προϋποθέσεις.
τὴν παραδοσιακὴ «Αἰσθητική».
κοινοποίηση αὐτῶν τῶν τραγου«
(Ὀλες οἱ μελέτες ἔχουν σὰν κύἩ μόνη θεμιτὴ χρησιμοπσίησή
διῶν, καὶ μιὰ τάση ἀπομόνωσης
ριο στόχο τους τὴν ἀλλαγὴ στὴν ·
καὶ καταστολῆς (τὴν ἀπαγόρευση τους σήμερα εἷναι ἡ περίπτωση
Ἀνώτατη ἐκπαίδευση, σὲ συσχε- v
ὅπου ἑφαρμόζσνται στὴν ἀνάλυση τισμὸ μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῆς Παιδείας
μετάδοσής τους ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο), ποὺ ξεσκέπασε γιὰ μιὰν
(κι ὄχι πιὰ ἀξιολόγηση) τῶν κλαγενικότερα καὶ συνυφασμένη με
τοὺς κοινωνικοὺς καὶ πολιτικοὺς
ἀκόμη φορὰ τὴν ἀστικὴ ἀντίληψη σικῶν ἔργων τέχνης, ἀλλὰ καὶ
τότε θὰ πρέπει νὰ ἀναφέρεται τὸ
μπασχηματισμοὺς.
γιὰ τὴν «ἐλευθερία έκῳρασης»
ἀντίστοιχο ἱστορικὸ κοινωνικὸ
ἀλλὰ καὶ φανέρωσε τὰ ὅρια τοῦ
ρεφορμισμοῦ.
πλαίσιο, ὥστε νὰ περιγράφεται ἡ
ΜΑΡΚΟΣ ΖΑΡΙΚΟΣ
κοινωνικὴ λειτουργία τῶν κατηΞεκινώντας ἀπὸ τοὺς παραὉ καμπουρομακρυχέρης
γοριῶν.
πάνω συλλογισμοὺς πιστεύω πὼς
Ἐκὸόσεις.· Κέδρος, Ἀθήνα 1975
Δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ προβλετὸ δίλημμα «περισσότερη πολιψει τὸ βαθμὸ καὶ τὴ διάρκεια τοῦ CO μαστρο-Μάρκος Ζαρίκος εἷτικὴ ἢ περισσότερη αἰσθητικὴ
ἀποτελέσματος ποὺ θὰ ἔχουν τὰ
ποιότητα», ποὺ διατρέχει τὰ σχεναι ἄνθρωπος σημερινός. Οἱ φιτικὰ κείμενα τῆς παραδοσιακῆς
«Πολιτικὰ Τραγούὸια» τοῦ Θάγοῦρες του δείχνουν τὸν προβληνου Μικρούτσικου. Ἀναφερόμεἀριστερᾶς ’(ἰδιαίτερα τῆς ρεφορματισμὸ τῆς ἐποχῆς μας δεμένο μὲ
μιστικῆς) εἶναι ψευτοδίλημμα, καὶ νος στὴν ἑρμηνεία τῆς Μαρίας
τὴν παράδοση ἀπσκτοῦν, ἓτσι,
πὼς ἡ συνηθισμένη «φιλολογικὴ» “ Δημητριάδη, ὁ συνθέτης μίλησε μιὰ πρωτότυπη καὶ προσωπικὴ
ἀπάντηση (ἰδανικὴ ἰσορροπία,
γιὰ «μάθημα ἑρμηνείας». Πιδιάσταση, συνδέουν τὴ λαϊκὴ δη«διαλεκτικὴ» σχέση τῶν δύο στοι- στεύω ὅτι τὰ ἴδιατὰ τραγοὺδια
μιουργία μὲ τὴν ἐπώνυμη τοῦ καιχείων) δὲν ἔχει περιεχόμενο. ‘H
εἶναι μάθημα «πολιτικῆς-τέχνης»
ροῦ μας. Συμπληρωμένες οἱ φι- μόνη κριτική ποὺ ἔχει νόημα σή- καὶ σημάδι ἀγωνιστικῆς ἐγρήγορ- γοῦρες μὲ δικούς του στίχους,
μερα εἶναι ἡ ἰδεολσγικὴ (μὲ ἀντιἀποσαφηνίζουν τὶς προθέσεις τοῦ
δημιουργοῦ καὶ παίρνουν πνοὴ
ἀγωνιστική.

’τάς τό. Ἡῖτελεῦταία περιπτωση
εἶναι ἡ πιὸ ἐπριίνδυνη, ὡστόσο

ΜΗΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥςῙιὶῗῇσταση - Δημοκρατία
Μελέτες - ἄρθρα
Ἐκὸόσεις; Κέὸρος, Ἀθήνα I 975

βιβλιοπαρουσίαση Ἄντεια Φραντζῆ
ΑΡΘΟ ΥΡ ΚΑΙΣΛΕΡ
Οἱ ὑπνοβάτες
Πυθαγόρας-Κοπέρνικος-ΚέπλερΓ αλιλαῐος-Νεύτωνας
Ἐκὸόσεις; I. Χ ατζηνικολῆ,
Ἄθήνα I 975

Μ ετάφραση.· I. Χ ατζηνικολῆ
“Η ἱστορία τῆς Κοσμολσγίας
βιογραφίές τοῦ Κοπέρνικου, τοῦ
Κέπλερ, 1013 Γαλιλαίου μιὰ ἐπισκόπηση τῶν ἐπιστημονικῶν ἐπιτευγμάτων 1:o13 ἀνθρώπου. Μᾶς
ξαναζωντανεύει τὰ πρῶτα βηματα που ἔκανε ὁ ἄνθρωπος, πρὸς
τὰ νέα φυσικὰ σχήματα γνώσης.
Πυρήνας τοῦ βιβλίου τὸ σχίσμα
ποὺ ὁδηγεῖ στὰ κλειστὰ συστήματα, στὴν ἀδιαλλαξίαῑ
«Ἐλευθερωμένη ἀπὸ τὸν μυστικισμό, ἡ ἐπιστήμη μπόρεσε νά
σαλπάρει γιὰ τὴν ἀναζήτηση νέων
τόπων, πέρα ἀπὸ κάθε ὄνειρο.
Μεσα σὲ δυὸ αἰῶνες μεταμορφωσε τὸ ὃιανοητικὸ διάγραμμα
1013 HOMO SAPIENS καὶ τὴν όψη
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τοῦ πλανήτη του. Ἀλλὰ τὸ τίμημα
ποὺ πλήρωσε ἧταν ἀνάλογοςΥ
ἔφερε τὸ εἶδος στὸ χεῖλος τῆς φυσικῆς αὐτοκαταστροφῆς καὶ σ’
ἕνα ἐξ ἴσου πρωτοφανὲς ψυχικὸ
ἀδιέξοδο. Ταξιδεύοντας χωρὶς
ἕρμα ἡ πραγματικότητα διαλύθηκε λίγο-λίγο μέσα στα χέρια τοῦ
φυσικοῦ. “Ως κι αὐτὴ ἡ ὕλη ἐξαφανίστηκε ἀπὸ τὸ σύμπαν τοῦ
ὑλιστῆ».

Δ. Α. ΦΑΤΟΥΡΟΣ
Ἀλλαγὴ καὶ πραγματικότηια στὸ
Πανεπιοτήμιο
Ἐκὸόσεις.· ΟΛΚΟΣ, Ἀθήνα 1975

“O Δ, Α. Φατοῡρος, ἔχοντας ζήσει ἀπὸ μέσα τὶς βαθιὲς ἀλλαγὲς
στὸ σπουδαστικὸ χῶρο, μᾶς δίνει
μιὰ πολυσήμαντη μελέτη σχετικὴ

με τὰ θεμελιωδέστερα προβλή-,

ματα ὀργάνωσης καὶ λειτουργίας
τῶν Α.Ε.Ι. καὶ ἀνιχνεύει «συνθῆκες ποὺ ὑπάρχουν καὶ μέλλοντικὲς δυνατότητες ἢ ἐξελίξεις».

τρίτο μέρος τοῦ βιβλίσυῖ Ἀναφορὰ σὲ μιὰν άλλη πείρα, ποὺ εἰναι μελέτη γιὰ τὴ ρώσικη λογοτεχνια.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ
Ποίηση
Ἐκὸόσεις.· Κέὸρος, Ἀθήνα 1975
Δ ’ Τόμος
‘O A’ τόμος εἶναι συνέχεια τῆς
προσπάθειας συγκέντρωσης σὲ
τόμους τοῦ ἔργου τοῦ Γιάννη Ρίτσσυ ποὺ γιὰ διάφορους λόγους
παρέμεινε ὣς τὶς μέρες μας ἀνέκδοτο. Περιλαμβάνει ποιητικὲς
συλλογὲς καὶ μεγάλα ποιήματα
ποὺ καλύπτουν μιὰ τριακονταετία
τῆς ποιητικῆς δημιουργίας τοῦ
Γιάννη Ρίτσου, δίχως καὶ νά τὴν
εξαντλοῦν. ‘
Στὸν τόμο περιέχονταιῑ

Στίχοι ἀπὸ σκισμένα ποιήματα 1
(1938—1952). Θερινὸ φροντιστήριο (1953-1960). Μικρὸ ἀφι- ξ
έρωμα (1960—1965). Νὑξεις
(1970). Ὁ ὁδηγὸς 1013 ἀσανσὲρ 1
(1958). ζΟ φαροφὺλακας (1958). ἦ
Ἡ ὥρα τῶν ποιμένων· (19621971). Δελφοὶ (1961—1962). Κάτοψη (1971). Τὸ χορικὸ τῶν
σφουγγαράδων (1960). Τειρεσίας
(1964 -197l). Ὁ ἀφανισμός τῆς
Μῆλος (1969).
ΚΛΩΝἹὙ ΜΠΡΟΓΙΕΛ
Ἡ γυναῖκα στὴν Κίνα
τὸ μισὸ 1’ οὐρανοῦ , ι
Ἐκὸόσεις; Κύτταρο, Ἀθήνα 1975
Men: Ἑλένη Παπαρρόὸου

Τὸ βιβλίὸ αὐτό, ἀποτέλεσμα
τῆς ὲρευνητικῆς προσπάθειας v
ὁμάὸας δώδεκα Γαλλίδων ποὺ ι
ταξίδεψαν στὴν Κίνα τὸ 1971, ξε-

μκινὸι ἀπ’ τὸ γεγονὸς ὅτι μιὰ, γυναίκα ζεῖ ἔχοντας μιὰ ὡρισμένη
σχέση μὲ τὴν κοινωνικὴ ἐργασία,
μὲ τὴν οἰκιακὴ ἐργασία, μὲ τὰ v ’παιδιά, μὲ τὴν οἰκογένειακαὶ μὲ
τὴ σεξουαλικότητα καὶ χωρίζεται σὲ πέντε ἀντίστοιχα κεφάλαια, A. ξς
ὅπου στὸ καθένα περιγράφει τὶς ῃ,
συγκεκριμένες ἐμπειρίες της ἀπὸ “ · ·
τὴν κινέζικη κοινωνία, τοὺς 196; -. 1.;
πους ἀντιμετώπισης καὶ τὶς λύσεις ι ~1ποὺ προτείνουν ἐκεῖ. _ ,ψ
Ἡ Κλωντὺ Μπρογιέλ, μία ἀπὸζ ’
τὶς ,γυναῖκες τῆς ὁμάδας, ἂν καί,
ἐκθέτει μόνο τὶς θετικὲς ὲμπὲιρίες ï
σχετικὰ μὲ τὴ γυναίκα στὴν Κίναῆ
μᾶς βοηθᾶ ἀρκετὰ στὸ νᾴ Mata—“.13
νοήσουμε τὶς ’διαλεκτικὲς ὲσωτ’
ρικὲς σχέσεις ἀνᾴμεσα στῂ γυ
ναίκα καὶ στὴν ἐπανάσταση.
ΕΡΝΕΣΤ MANTËA
Ὁ ὕστερος καπιταλισμὸς j

Ὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας μᾶς λέει
στὴν ,εἰσαγωγή του; «Τὰ κείμενα
ἔχουν τὸ κοινὸ ὅτι ὁ λόγος γίνεται
γιὰ πρόσωπα καὶ ζητήματα τῆς
κουλτούροίς μας, εἰδικὰ τῆς λογοτεχνίας μας, σε συνδυασμὸ μὲ τὴν
ῗὲἓῖῗᾞὲ, ἕὲρῖιᾙζὶαέι τῗέιαὲῗῗὲὸ
εἶναι ἀποτυπωμένο στὰ »περισσότερα, ἀλλὰ ἴσως οἱ σκέψεις μας σ’
αὐτὲς ἀκριβῶς τὶς ὲκὸηλώσεις
μας, ὅπου πλεονάζει τὸ αὐθόρμητο καὶ τὸ συγκινησιακό, νὰ
βρίσκονται σὲ μιὰ γνησιότερη
κατάσταση καὶ ζεστότερα νὰ
προσφέρονται στοὺς ἄλλους».
ξἓίνὲἷῖηόαειςι ΟΠΤΕΝίΒΕ
Αῡτὰ σχετικὰ μὲ τὸ πρῶτο μέρος
1114987:me K. ῗΧατζ
τοῦ βιβλίου, μὲ γενικὸ τίτλοῑ
Ἀντίσταση - Δημοκρατία, ποὺ
Σειρά· Ἡ ἐποχήμαςμ
περιέχει ἐννέα ἄρθρα τοῦ συγ- .
γραφέα, καθὼς ἐπίσης καὶ σχεὉ Μαντέλ, γνωστὸ
τικὰ μὰ τὰ τρία ἀπὸ τὰ τέσσερα
νικὸ κοινὸ καὶ ἀπὸ
ἄρθρα τοῦ δεύτερου μέρους, ,μὲ ἐκδόσεις ἔργων του, '_
τίτλο; Τεσσερα κείμενα γιὰ τὸν
καθαρὰ οἰκονομικὴ
Γ ιάννη Ρίτσο.
πορεία τοῦ, καπιταλὶσ
ς Ἔξω ἀπὸ τὰ χρονικὰ ὅρια τῆς-4
ἐφταετίας, γράφτηκε τὸ ,τέταρτο ._ ημερίας ὣς τήν,ΛΔ
κείμενο γιὰ τὸν Γ ιάννη Ρίτσο; "O,
Ρίτσος Δσήμερα, καθὼς καὶ το

κ”

ﬁ
θωρισμοῦ, ποὺ ὑπάρχει πλέον
τὸσο σὲ περιόδους ἀκμῆς ὕσο καί
σὲ περιόδους κρίσης.
Τὸ ἐργο θα ὁλοκληρωθεῐ σὲ
τέσσερις τόμους. Ὁ πρῶτος τόμος
περιέχει τὰ ἀκόλουθα τέσσερα
κεφάλαια;
1. Νόμοι κίνησης καὶ ἱστορία τοῦ
κεφαλαίου.
2. “H δομὴ τῆς παγκόσμιας καπιταλιστικῆς οἰκονομίας.

3. Οἱ τρεῖς κύριες πηγὲς ὑπερκέρδους στὴν ἐξελιχτικὴ πορεία
τοῦ σύγχρονου καπιταλισμοῦ.

4. Τὰ «μακρὰ κύματα» στὴν
ἱστορία τοῦ καπιταλισμοῦ.
Ε. ΜΑΝΤΕΛ
Ἐργατικὸς ἔλεγχος

Ἐργατικά συμβούλια
Αὐτοὸιαχεῐριση
Ἐκὸόσεις.· Θ. Καστανιώτη,
Ἀθήνα 1975
Μετ..’ Κώστας MAM/167101110;
Σειράῐ Ἐργατικοί ἀγῶνες Ἐργατικά προβλήματα
Ἐκλεκτικὴ ἀνθολογία ἀπὸ τὸν
Ἐρνέοτ Μαντέλ, ὅπου συγκεντρώνει συγχρόνως καὶ τὶς θεωρητικὲς ἀναλύσεις ἀλλὰ καὶ τὶς ἀναφορὲς ἀπὸ τὴν ἐπαναστατικὴ
ὃράση τῶν ἐργατῶν.
Περιέχει μία ἐκτενὴ εἰσαγωγὴ
τοῦ συγγραφέα καὶ χωρίζεται σὲ
δύο βασικὰ μέρη. I. Πηγές; l.
Κὰρλ Μὰρξ καὶ Φρ. Ἔνγκελς, 2. ’
Μιὰ πρακτικὴ ἐμπειρία ἐργατικοῦ
ἐλέγχου στὴ διάρκεια τῆς Παρισινής Κομμούνας, 3. Κὰρλ Κάουτσκιῑ Ἡ κοινωνικὴ ἐπανάσταση,
4: Τὸ σοβιὲτ τῆς Πετρούπολης τοῦ
1905, 5. Ντανιὲλ ντέ Λεόν; Βιομηχανικὸς συνδικαλισμός. ΙΙ. Ἡ
Σοβιετικὴ ἐμπειρία στὴ διάρκεια
τῆς Ρώσικης ἐπανάσταοης τοῦ
1917 καὶ μετάε 6. B. I. Λένιγ, 7.
Σοβιὲτ καὶ ἐργοστασιακὲς ἐπιτροπὲς κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐπα-

νάστασης τοῦ 1917, 8. Οἰ προγραμματικὲς θέσεις τῆς Κομμουνιστικῆς Διεθνοῦς πάνω στὸν ἐρ-’
γατικὸ ἔλεγχο καὶ τὰ ἐργατικὰ
συμβούλια, 9. Οἱ μπολσεβίκοι
θεωρητικοὶ τῆς διαχείρισης τῆς
κοινωνικοποιημένης οἰκονομίας
(1918-1921).

Τὸ βιβλίο περιέχει δύο μέρη καὶ μᾶς τοὺς ἴδῑὸῡς. maman πᾱὺ ὸᾱῡ ï
' ματώνει τὶς αἰσθήσεις. χωρὶς ὅμως
μία προσθήκη. ’
A’. Ἡ καταγωγὴ τῆς σεξουαλι- νὰ σὲ παγώνει. , I
Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ κάκῆς καταπίεσης.“
B’. Τὸ πρόβλημα τῆς σεξου- νουν χιοῦμορ μὲ τὸν ἑαυτό τους,
ποὺ ἡ ἁποστασιοποίησή τους γίαλικής οἰκονομίας.
νεται έντεχνη φόρμα, καὶ τὸ νιώΠροσθηκης 'O Ροχάιμ καὶ ἡ
«Ψυχανάλυσή του» γιὰ τοὺς πρω- θει κανεὶς αὐτὸ πολὺ συχνὰ στοὺς
V νέους πο ιητές μας, ὅμως ὁ γνήσιος
ποιητής, κι ἕνας τέτοιος ἀναμφισβήτητα εἶναι ὁ Ἀνέστης ΕὐαγΑΝΕΣΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ f‘
γέλου, δὲν μπορεῖ νὰ γελάσει μὲ
Τὰ ποιήματα (1956-1 970)
τὸν ἑαυτό του, γιατὶ τότε θὰ πρέΘεσσαλονίκη I 974
πει νὰ πάψει νὰ πιστεύει στὸν ὄινθρωπο, κι ὁ ποιητήςμαςπιστεύει
Πολλὰ λέγονται γιὰ τὴν ποιστὴν ἆνθρώπινη οὐσίαγ καὶ γι’
ητικὴ «γραφή», ἄλλοτε κοινοτυαὐτὸ κιόλας πάσχει βιώνοντας
πίες κι ἄλλοτε σοβαροφανή πορί- τὴν ἐμπειρία του, ποὺ ὁὲν εἶναι
σματα «εἰδικων»· σπάνια ὁριμόνο δική του ἀλλὰ καὶ δική μας.
σμένα οὐσιαστικὰ πράγματα.
Ἀπ’ αὐτὸ πηγάζει κι ἡ ἀνάγκη
Πέρα ὅμως ἀπὸ κάθε συζῄτηση
νὰ βρεθεῖ ἡ αἰτία, ἡ ἀνάγκη νὰ γίκαὶ προβληματική, ἕνα σημεῖο μέ- νουν συνειὸητὰ τὰ προβλήματα, ἡ
νει γενικὰ παραδεκτό. eH ποιμ ἐπιθυμία νὰ βρεθοῦν οἱ «ἔνοχοι»,
ητικὴ «γραφὴ» μιλάει «καθεαυτη», δὲ ζητάει ἐπεξηγήσεις ὅταν
«Ἡ σήραγγας ’Ὀταν μπῆκα οτὴ
μπορεῖ νὰ μιλήσει «ἁπλᾶ»,
σηραγγα (χωρὶς νὰ θέλω μ’
Στὸν Ἀνέστη Εὐαγγέλου βρίσκουμε μιὰν ἀπερίφραστα ἀνόέσπρωξαν καὶ μπῆκα] ἢ ἡ τύχη τό
θευτη γραφή, χωρὶς πρόθεση νὰ
αἙῑὲεέιῖἓξῖἓῖ ἔὲέἔοῗίἓῖἒὲἓᾶἰῧ .
ὑποβάλει ἀποσιωπῶντας, ἀλλὰ
]ὑπολόγιζα μιὰ πιθανὴ ἐξοδο
κατακτώντας με τὴν ἀμεσότητα
ὁπωσδήποτε] ἦταν ἡ ἀρχή, δσο,
τοῦ λόγου του τὴν ψυχή μας. Γυνὰ πεῖς, τὸ έξαφνο τοῦ πράγμα-’
μνὸς ὣς τὸ κόκκαλο, μᾶς πονάει
τος,] ἡ φυσικὴ ἀντίδραση ἢ ὅ,τι
σὰν μπήγει τὴ μαχαιριὰ καὶ ἐνδο- äMoJI'IoÜ εἶναι τώρα ἡ ἔξοδος κι
σκοπεῐ μὲ μιὰ συμμετοχὴ τοῦ κορ- ἡ πιθανότητα τῆς ἐξόδου] ὅταν ἡ
μιοῦ ποὺ πάσχει. Δέν ὑπάρχουν
κάθε μέρα σὲ πείθει λογικὰ γιὰ τὸ
προσχήματαῖ ἀπόλυτη ἡ ἀναζήἀντίθετο·]ἐγὼ δὲν ξέρω, βαδίζω
τηση καὶ ἐναγώνια, ἀπόλυτη κι
τόσα
χρόνια,]
ἀνοίγω
δρόμο
κάθε
ἡ «καταστροφή», προδιαγεγραμστιγμὴ
μὲς
στὸ
σκοτάδι,
ἐκτελῶ
τὴ
μένη Θαρρεῐς ἀπ’ τὴν προηγούθητεία
μου
καὶ
ὃὲν
ἐλπίζω
·
]κατὰ
μενη μεθόδευση. Πίκρα ἀλλὰ ὸχι
διαστήματα
μόνο
κοιτάζω
πρὸς
νοσηρὰ ἀπαισιόδοξη ἀντιμετώπιση. Διαπιστώσεις ζωῆς’ποὺ ἐνερ- τὰ ἐπάνω,] ἕνα φεγγίτη ψάχνω νά
’βρω μέσα στ’ ὄνειρα] Ëya φεγγίγοῦν καταλυτικὰ στὰ παραπέρα
τη, τὸ τρυφερό σου πρόσωπο νὰ
κι ἕνα ὄνειρο παιδικὸ ποὺ μένει
μοῦ φέγγει,] νὰ μοῦ φέγγει τὸ τυκουκίδα ἀκατάλυτη μέσα μας νὰ
λιγμένο στὸ παιδικὸ τὸ cn’wvecpo/
μᾶς παιδεύει καὶ ποὺ τίποτα δὲν
ἀπ’ τὸν χειμώνα ἐκεῖνο τὸν χατὴν ἑξοντώνει. Ἀλλοτριωμένη ἡ
ζωή μας, μὰ ὅχι ξεπουλημένη ἀπὸ μένο μέσα στὰ βάθη τοῦ χρόνου».

τόγονους πολιτισμούς.

ΑΟΥΓΚΟΥΣΤΙΝ ΣΟΥΧΥ
Κολλεκτιβισμός καὶ αὐτοδιαχείριση στὴν Ἱσπανιά
1 93 6-1 939

Ἐκὸόσεις; Ἐπίκουρος, Ἀθήνα
Μετ,.’ Γιῶργος Βαμβαλῆς
‘O Ἀουγκουστὶν Σούχυ, ἐκδότης φιλελεύθερων - κομμουνιστικῶν περιοδικῶν στὴ Γερμανία τὴν
ἐποχὴ τῆς Δημοκρατίας τῆς Βαῖμάρης, ἔδρασε στὸ πλευρὸ τῶν
Ἰσπανῶν ἀναρχοουνδικαλιοτῶν
κατὰ τὴ ὃιάρκεια τοῦ ἐμφύλιου
πολέμου. Αὐτό, ὁπωσδήποτε, κά-,
νει τὸ κείμενό του ἕνα σπάνιο
ντοκουμέντο γιὰ μιὰ σημαντικὴ
πλευρὰ τοῦ ἰσπανικοῦ ἐμφύλιου.
Κυρίως ὅμως τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀποκτᾱ ἕνα ἰδιαίτερο ἐνὸιαφέρον,
γιατί ἀποπειρᾶται νὰ τεκμηριώσει
τὴν ἐμπρακτη ἐφαρμογὴ τῆς αὐ,τοδιαχείριοης ποὺ γιὰ πρώτη.
φορὰ δοκιμάστηκε στὴν Ἱσπανία.

BIAXEAM PAÏX
Ἡ εἰσβολὴ τῆς σεξουαλικῆς ἠθιἶιέπξὲῐόσειιζ Θ. Καστανιώτης,
Ἀθήνα Ι 975
M812: Κώστας Νικολόπουλος
Ὁ συγγραφέας ἐρευνᾶ τὸ πρόβλημα τῶν σεξουαλικῶν διαταραχῶν καὶ νευρώσεων καὶ προσπαΘεῐ νὰ τὸ ἑρμηνεύσει ἱστορικά.
Στηρίζεται στὶς ἐθνολογικὲς ἔρευνες τοῦ Μόργκαν, τοῦ ἷΕνγκελς
καὶ κυρίως τοῦ Μαλινόφσκι.

καμουςιιαν> μπεκιρ χαρπουτλου

Η TOYPKIA ΣΕ
ΑΔιεΞοΔο

W" 22m 1.2""
, orozuno
> ῚΚεντρικὴ διάθεση; Θ. Καστανιώτης ’
Πανεπιοτημίου 39, ττὶλ. 3246633

ΕΚΠᾸΗΡΩΣΗ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

ΘΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ὁ Θίαοος
Σενάριο
Ἐκὸόσεις.’ Θεμὲλιο, Ἀθήνα 1975
Ἐπιμέλεια - σι]μειώσεις; Φῶτος
Λαμπρινὸς

Στὸ βιβλίο αὐτὸ, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ
σενάριο τοῦ Θ. Ἀγγελόπουλου,
βρίσκουμε ἕνα κείμενο τῆς Ἀντουανέττας Ἀγγελίδηῑ Σημειώσεις πὰνω στὴ δομὴ τῆς ταινίας,
χωρισμὸς τοῦ ἔργου σὲ ὲνότητες
καθὼς καὶ δύο πίνακες.
Ὑπογραμμίζουμε ὅτι τὸ σενάριο ἀξίζει νὰ διαβαστεῖ ὅχι μόνο
ἀπὸ τοὺς μελετητὲς τοῦ ἓργου τοῦ
Ἀγγελόπουλου, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ
εὐρὺ ἀναγνωστικὸ κοινό. Ὁ λόγος τοῦ Ἀγγελόπουλου εἶναι
ἁπλός, σαφὴς καὶ ἀποτελεσματικός, τὸσο ὅοο καί ἡ κινηματογραquai] «ygwm» του. Τὰ ἐπίπεδα
τοῦ ἔργου καὶ οἱ ὲνότητὲς του λειτουργοῦν στο κείμενο ἀνάλογα μὲ
τὸ ἒργο ἀλλὰ καὶ αὐτόνομα.
ΣΕΡΓΚΕΪ Α ῘΖΕΝΣ ΤΑ ÏN
Θωρηκτό Ποτέμκιν

ΚΙΝΟ, Ἐκὸόσεις τοῦ κινηματογράφου, Ἀθήνα 1975
Γ ιιῦργος
Met. καὶ ἐπιμέλεια·
Μπαζίνας
Τὸ ἔργο τοῦ Ἀιζενστάιν σὲ
μορφὴ σενὰριου, μοναδική καταγραφὴ τοῦ ὁλοκληρωμὲνου ἔργου,
ὅπως πρωτοδημοσιεύτηκε στὴ
Σοβιετικὴ Ἕνωση τὸ 1926, μᾶς
δίνει τὴ δυνατότητα, μὲ τὴν τυπογραφικὴ μονιμότητα, νὰ σκύ-

ψουμε ξανὰ στὸ ἔργο αὐτό, ποὺ
εἶναι σταθμὸς στὴν ἐξέλιξη τοῦ
κινηματογράφου ἀλλὰ καὶ σπάνιο
δεῖγμα ἀγωνιστικῆς τέχνης.
ΡΟΝΑΛΝΤ ΛΑΙΝΓΚ
Ἡ πολιτικὴ τῆς οἰκογένειας
Ἐκὸόσεις.· Θ. Καστανιώτης,
Ἀθήνα 1975

Mgr; Ἰουλία Ραλλίὸη
Σειρά.· ψυχανάλυση καὶ κοινωνία - 2
Ὁ συγγραφέας ἐξετάζει τὶς
διαπροσωπικὲς σχέσεις μέσα στὴν
οἰκογενεια καὶ προτείνει μιὰ ἑρμηνεία τῶν μηχανισμῶν μέσα
στοὺς ὁποίους ἐκφράζεται ἡ λειτουργία τοῦ οἰκογενειακοῦ συνόλου. Ἡ «οἰκογενεια» εἶναι ἓνας
πυρῆνας μὲ πολὺ συγκεκριμὲνη
δομή, ἀπόρροια μιᾶς κοινωνικῆς
δομῆς, ποὺ καθορίζεται ἀπὸ ἕνα
πολιτικὸ περιεχόμενο. Γίνεται
λοιπὸν ἡ οἱκογένεια ὁ (βορέας τῶν
«κοινωνικῶν ἀξιῶν» καὶ τοῦ πολιτικοῦ τους περιεχομένου.
Τὸ βιβλίο αὐτὸ θέτει περισσότερο ἐρωτήματα, παρὰ προτείνει
λύσεις πρακτικές, εἶναι περισσότερο ἡ ἀμφισβήτηση τῆς κατεστημενης μας ἠθικῆς καὶ τῆς «ἀποκάλυψης» στὴν κοσμοαντίληψή μας,
καί θέτει σε κίνηοη τὸ μηχανισμὸ
τῆς ὁιερεύνησης. Ἔτσι δημιουργεῖ
τὴ δυνατότητα γιὰ ἕνα διάλογο
οτὸ χώρο, ποὺ προῦποθέτει τὴ
γνώση τῶν κοινωνικῶν καὶ πολιτικῶν θεσμῶν ποὺ καθορίζουν τὸ
ατομο.
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ΕΝΤΣΕΝΣΜΠΕΡΓΚΕΡ
ΓΚΟΡΤΣ - ΜΑΡΚΟΒΙΤΣ
Περιβάλλον καί ποιότητα τῆς
ζωῆς (Δοκιζαια)
Ἐκὸόσεις; Ἐπίκουρος, Ἀθήνα
MEL: Γιῶργος Βαμβαλῆς
Στὸ βιβλίο αὐτὸ περιλαμβάνονται τρεῖς πολὺ ἀξιόλογες οἰκονομικὲς μελὲτες. Ἡ πρώτη, τοῦ Γερμανού ποιητῇ, μυθιστοριογράφου, μεταφραστῆ καὶ πολιτικοκοινωνικοῦ κριτικοῠ Χὰνς Μάγκους Ἐντσενσμπεργκερῑ Κριτικὴ
τῆς πολιτικῆς οικολογίας, μᾶς
προσφέρει μια πολύπλευρη κριτικὴ ἐποπτεία τοῦ ὅλου θέματος,
γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσει τελικὰ στὴν
ἐπιβεβαίωση τοῦ Μὰρξ ὅτις «“Η
ἀνθρωπίνη οὐσία τῆς φύσης ἀρχίζει μόνο μὲ τὸν κοινωνικὸ ἅνθρωπο· γιατί τότε μόνο ἡ φύση λειτουργεῑ σὰν σύνδεσμος του με τὸν
ἄνθρωπο, σὰν ὕπαρξή του γιὰ τὸν
ἄλλο καὶ, τοῦ ἄλλου γι· αὐτόν...
Ἔτσι ἡ κοινωνία εἶναι ἡ ὁλοκληρωμένη ἑνότητα ἀνθρώπου καὶ
φύσης, ἡ ἀληθινὴ ἀνάσταση τῆς
φύσης, ô πραγματοποιημὲνος νατούραλισμὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὁ
πραγματοποιημὲνος ἐξανθρωπίσμὸς τῆς φύσης», _
‘H ὃεύτερη μελέτη εἰναι τοῦ
Αὐστριακοῦ Ἀντρὲ Γκόρτς, ποὺ
ζεῖ στὴ Γαλλία καὶ εἶναι συνεκδοτης τοῦ περιοδικοῦ Les temps m0demes: ‘H ἀναπαραγωγὴ τῆς ἐργατικής δύναμης; Τὸ καταναλωτικὸ μοντὲλο,
Τὸ βιβλίο κλείνει μὲ τὸ δοκίμιο

τοῦ Μιχαῆλο Μάρκοβιτς, τοῦ
γνωστοῦ Γιουγκοσλαύου φιλόσοφου ποὺ ἀνήκει στὴν ὁμάδα τῶν
Γιουγκοσλαύων νεομαρξιστῶν
ποὺ συγκεντρώνονται γύρω ἀπὸ
τὸ φιλοσοφικὸ περιοδικὸ Praxis:
Δυνατότητες γιὰ τὸν ριζικὸ ἐξανθρωπισμὸ τοῦ βιομηχανικοῡ πολιτισμού, ’

ΒΙΒΛΙΑ ΠοΥ ΛΑΒΑΜΕ
- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΑ Τ
Μπέρτολτ Μπρὲχτ

Ὁ καλὸς ἄνθρωπος τοῦ "onwfσμποιιργκ
Ἐκὸόσεις.· Πλειὰς, Ἀθήνα I974
—- POY/IA KAK/IAMANAKH
Γιά τὴν ἀνεξαρτησιά τῆς Amatοσύνης
Δοκᾲιιο
'Exôôaszç: Δ ιογένης. Ἀ θήνα
1975
- JOYCE MANSOUR
Ἐρωτικὰ
"Ilï9x7ô50m7 τῆς Συντεχνίας, Ἀθήνα

- ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΤΑΙΟΣ
Ἡ πολιτεία arô φῶς τῶν λύκων
Ἀντίστασι], ζωή μας
Πρὶν τὴν εὐθεῖα τοῦ τέρματος
Ἐκὸόσεις.· Μνήμη, Ἀθήνα 1975
- ΙΩΑΝΝΗΣ 0 ΕΡΗΜΙΤΗΣ
Ἱέρεια τῆς Μετάληψης
Ἐκὸόσεις; Δωὸώνη, Ἀθήνα 1975
Ὀργάνωση ὕλης καῖ ἐκὸ. ἐπιμ.; Γ.
Ἀναγνωοτόπουλος
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