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ἶ ΕκΔοΣιΞιΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, Νικηταρᾱ 2, τηλ. 609.150, 622.496
KAPI'IOY ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΕΛΛ HNIKOY ΑΓΩΝΟΣ
Παρουσίαοη - οχολιασμός
ΘΑΛΗ ΔΙΖΕΛΟΥ
Τὸ ντοκουμέντο τιού ἔμεινε θαμὲνο ἐπὶ 118 χρόνια καὶ ἁνακαλύφθηκε στὸ Παρῑσι (τὸ 1975) μετὰ and) ουνεργασία τοῡ οἴκου
«Παπαζήση» μὲ τὸν αΤαχυδρόμο». Δημοσιεύεται τις μέρες αὺτὲς ὁλόκληρο, γιὸ νὰ φωτῐσει ἑκατοντάδες ἄγνωστα καὶ σκοτεινὰ
γεγονότα τοῡ 1821.

Μιὰ ζωντανή Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναοτόσεως γραμμένη ἀπὸ ἕνον Πρωταγωνιοτή της

Εἰδική Προσφορὰ τῶν ὲκδόσεων ΠΑΠΑΖΗΣΗ γιὰ τὴν 25η Μαρτίου.

IDANNH r. ΖΙΓΔΗ
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‘H ἐκθεση μιᾶς Πολὺπλευρης
Προαπάθειας για τὴν ἀποτροπὴ
τῶν καταστροφικῶν ἐξελίξεων

Σ’ αὐτὸ τὸ βιβλία ό καθ. Γ. K.

‘H ἀναζήτηση τῆς λαϊκῆς αὺτο-

Βλάχος ἀναπτύσσει τὴν [Uta ἐνὸς
συστήματος Προστασίας τῶν ιδι-

συνειδησίας καὶ τῆς ταυτότητας

στὴν Ἐλλάδα και τὴν Κύηρο ἐξελίξεων not: ὐφείλονταν στὴν

καιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου» σὲ συ-

τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ οτις plat;
τῆς ὀρθύδοξης ἐκκλησιαστικῆς

Τὸ Πιὸ ἀντιπροσωιτευτικὸ ἐργο
τοῦ Β. Βασιλικοῡ; Ἐὅῶ, [τέρα ἀπὸ
τὴν ΠορεΙα ἐνὸς συγγραφέα, ἀντικατοιπρίζεται ἠ μοίρα μιᾶς γενιᾱς,

οχετισμὸ μὲ τὰ κοινωνιολογικά δε-

ιταράὸοσης,

τῆς _

Πολιτική τῶν ΗΠΑ. Μιὰ νέα θεώρηοη τῆς μεταιτολίτευοης τῆς 23ης

δομένα καὶ τοὺς Ιδεολογικοιίις
Προσανατολισμοὺς ποὺ συνέβα-

Πρόβλημα

Ἰουλίου.

λαν σ-ιὴ ὅιάιτλαση αὐτοῦ τοῦ αυστήματος.

βιβλία.

εἶναι

nail

τὸ

θέτει

«Πολιτικὸ»

αὐτὸ

τὸ

γενιας.

πρώτης

μετεμψυλισκῆς
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ΑΝΕΞΑΡῘΗΣΙΑ- ENOTHTA

‘O

βρίσκεται στήν πλήρη ανάητυξή τηςε

‘H άνοιχτή ἐπίθεση,

Περίοδος Β’, Χρόνος Βος, τεῦχος 42

τουρκικός ἰμηεριαλισμός,>ηρσκάλυμα τοῦ ἁμερικανικοῡ ἐπέκτατισμοῠ,

εἶναι

τώρα ηια ὸλσφὰνερσς κίνδυνος.

Οἱ

τῆς

“ἰέρακες“

ΠΕΗΕΧΟΜΕΝΑ
”Αγκυρας ὁηλίζουν καί ακονίζουν τά νύχια τους στα τραχεῖα τῆς

“ ' Η ὲνημέρωσις προφορικῶς”
6
Γ, ΝΗΣΙΩΤΗ; Τὸ Κυπριακὸ
7
EAAE: ’ Απὸ τήν άλλη πλευρὰ τῆς

ὄχθης

Οὑάσιγκτών.
Ἀηλὲς χιλιοειηωμὲνες αλήθειεςέ
Μόνον ἡ ὲλληνική κυβέρνηση μὲ τῆν’ὰσυγχὼρητη

”ὣιαλλακτικότη-

Η. KAPPA: N. Δημοκρατίαε ἡὰνόιλυση
rd“

ἑνὸς κόμματος
13
P. KQZTH: Τὸ “νερὸ”
17
Α. ΦΑΚΙΝΟΥ; ΗΠΑ καὶ Ἀφρική 18
M. NIKOAINAKOY: ’ Εκπαιδευτικὴ με·
ταρρύθμιση
20
EA IQANNIAOY: Κοινωνικοποίηοη21
MAPKOY BA<DEIAAH2 ‘ H συνὲλευση
τῶν Καπετοιναίων
24
I'EPMANIKH ἓκθεση για τὸ ’44
29
Θ.ΚΑΤΣΑΝΕΒΑ εΣταοψοπληθωρι

σμὸς

34

ΧΡ. ΓΙΑΝΝΑΡΑ - ΙΩΑΝΝΟΥ; Γιὰ Τὸ
Λαῖκὸ Πολιτισμὸ
36
ΓΙΑΝΝΗΣ ψΥΧΑΡΗΣ : Τὸ τελευταῖα

κείμενο

’

Δ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

της,

ὃὲλησε νά τίς ἀγνοεῖ.

σεις τοῦ Κιούμηιτς πρὸς τόν κ.

Να πιστέὼωμε πώς οἱ διαβεβαιώΚαραμανλῆ,

ζεςε

Ἀηό τίς στῆλες αὐτοῦ τοῦ ηερισόικοῦ,
ὸ ἀπόστρατος στρατηγός
λήθειεςε

Γιά τίς βάσεις,

μενο κίνδυνο.
τικῆς καί
Υὸς

τό NATO,

τούς ἀμερικανούς,

τόν ἐπερχό-

Γιά τήν ἀνάγκη καθαρισμοῦ μιᾶς ἁνεξάρτητης

Ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς.

Ἐὃνικῆς

ἀκριβῶς πρίν ἕνα μῆνα,

Ἀ.Σιαηηαρᾱς ὀιατύηωνε μερικές ὰηλές ἁ-

Ἀμύνης,

Ἀλλά μόλις προχὸές,

ἐξέφραζε τήν

Ἀμυν-

ὸ ’Υησυρ-

ἰὸεολογία τῆς ἐξάρτησης, δια-

ὅήλωνε τά φιλσαμερικανικά-φιλονατσϊκά αἰσθήματα του καί,

38
45

γικοί πάτρωνες, μᾶς

ans: ἐλλείψεις - στο τομεα τῶν καλλιτεχνικὼν, Βασικὰ, θεμάτων - μὲ-4

“Η

Εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἰὸεολογίας τῆς ἐξάρτησης.

μίαν σύρραξιν ἦ κίνδυνσν“ προέβλεηε.

Ῐεχνικὲς δυσχέρειες πού ξαφνικὰ
προκύψανε καὶ δὲν ἡταν δυνατὸ να
ξεπεραστούνε, μὰς ύποχραονουνε
να κυκλοφορήαουμε σήμερα μὲ λιγώτερες σελίδες. Ἔται, μαζὶ με τὶς

τήν καθησύχασανῑ

“διαλλακτικότητα“ καί ὴ ἐλλειψη ηρωτοβουλιῶν ἐχουν βαθειὲς ρί-

”ηροστατεύουν”.

Ἀηό ποῦ ἄλλωστε,

"0055—

Οἰ στορ-,

Καί πρίν ὃυό μῆνες, ἡ κυ-

βὲρνηση ἀντιδικοῡσε ἑντσνα μέ τόν Τῡηο πού ξεσήκωνε...“ἀντιαμε-

ρικανικά” αἰσθήματα.
Γιατί,
on;

γράφονται,

’
ὅμως αὐτά,

Μήπως ἀπὸ ἀντιπολιτευτική διάθε-

Θὰ ἦταν ἔξω ἀπὸ μάθε μέτρο ἤ σύνεση.

πώς τή στιγμή αὐτή ττρέτιὲι νά τονιστεῖ ἡ

Ἀντίθετα, πιστεύομε
Ἐθνική

Ἐνότητα.

Ἀλ-

νουνε ύποχρεωτικα για τὸ ἑπόμενα
τεῦχος, τὸ τέλος τῆς μελέτης τοῦ Ν.

-λά χρειάζονται- ττρωτοβσυλιῖες γι αὑτό-καί ηρωτοβουλιίες ἀτιό τήν

ψυροὺκη για τὴν ὲθνική ἑνότητα-καὶ
τὴν ξένη κηδεμονία, καί τὸ πρὼτο
μέρος τῆς “διαμὰχης” Κορδὰτου Ζεύγου, γιὰ τὸ χαρακτῆρα τῆς Ἐπαναστασης τοῦ ’21, ποὺ εἷχαμε προαναγγείλει.
Ζητᾱμε πολλὲς φορὲς συγγνώμη

ὑπὸ τοὺς φίλους ὰναγνώατες.

’πλευρά τῆς κυβέρνησης.

_

‘H “Ενότητα γιά τόν ἑργαζόμενο “Ελληνικό Λαό, προϋποθέτει τήῘ

μέριμνα γι αὐτόνι
Ὀχι

Καθεενυηόγραφοαρθροεκφραζω
τὴνΠροαωηΜήγνώμητοῡσυγγραφέατοα

Kali μιό. ριζικη ἀλλαγή στή σταση της σέ

θέματα βασικά.

τόν ἀφανισμό τῶν δικαιωμάτων του n.x.

μέ νομοσχέδια ἐξυ-

ηηρετικά μιᾶς ἑξαρτημὲνης ἐργοὸοσίας.
“Η Ἐνὸτητα γιά τόν ὲλληνικό λαό σημαίνει ηολιτικές ἐλευθε-

ρίεςε-Ὀχι ἁστυνόμευση τοῦ ηολιτη-ἧ τοῦ ὸηλίτη· καί μάλιστα
μηροστά στήν ἀπειλή ἐθνικσῦ ἀφανισμοῦ.
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΠΙΘΕ-

ΩΡΗΣΗῑ Δημοχάρους 60, Ἀθήνα 601.

Ἠ Ἐνότητα θά κερδηθεῖ ὅταν ὸ “Ελληνικός λαός ηεισθεῖ γιά

Τηλ; συντ. 732-819 - διαχ. 732-713.
Ο Ἰδιοκτήτης - Ἐκδότης - Διευθυντήςῑ
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ, Δεινοκραῑ

τό ὅραμα μιᾶς πραγματικά ἐλεύθερης καί ἁνεξάρτητης “Ελλάὸας.

τους 131. O Ὑιτειίθυνος Τυτιογραφείουῑ

ζουν, ἀπαλλαγή ἀπὸ βάσεις,

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ, Αἰγαίου 16,
’Ἀνω Καλαμακι. O Διαφημίσειςῑ ΕΥΑΓ.
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ. Ο Ἀτελιέῑ Α. Σ.
ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ, Πετσόβου 12 Ο Τὸ
«ANTI» τυιτώνεται αηὸ τήν EKAOTIKH
ETAIPEIA «I. ΚΑΜΠΑΝΑΣ» Α.Ε., Φιλαδε
λφείας 4.

“Ομως γι αὐτό, ed ηρέηει νά ληφθοῦν τά μέτρα ησύ θά ἐξασφαλί-

νοηώλια.

ἐστιες πρακτόρων καί ασφυκτικά μο-

‘O προσανατολισμός γιά μιά ἁνεξάρτητη ἑξωτερική πολι-

τική θά ὁπλίσει τη χώ
σφαλιζει ἁποφασιστ

μέ τήν ἑνότητα. Καί ἡ “Ενότητα ἀ-

ἑᾼρᾗἓῆάβκ
’ λ

ἐπι. βουλή .

.. ,κ - ιἐντρική διαθεση τοῡ «ANTI»
0 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ; ἑξάμηνη 260 δρχ. - ἐτήσια 520 δρχ. Ὲτ ‘ αᾌ,
:N’l‘ , ια τὸ βιβλιοπωλεῑα τῆς Ἀθήναςῑ
001;”;
‘
ὲς
Ὀργανισμῶν, Τραπεζῶν, κ.λτῐ. 1.000 δρχ.- Γιᾲ μαθητάς, στιουδ-αστ
’
Στὸ γραφεῖα
ἑξαχωρες;
τιτωση 15%. Ο ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΙΞΞΩΤΕΡΙΚΟΥ; Ευρωτῐη - Μεσογ.
τοῦ, «ANTI»
25δολ.
deport.
20,
δολ.
ἁτιλή
ὲτήσια;
13
δολ.
deport.
10,
μηνη; ἁτιλή δολ.
Δημοχάρους 60, τηλ. 732.713
17δολ.
aspen.
10,
δολ.
ὰτιλή
ὲξαμηνηε
Ἀσίας
Η.Π.Α. - Καναδὰς - Ἀνατ.
0 για τὰ βιβλιοπωλεῑα B. Ἐλλάδοςε
- Ὠκεανίαῑ ὲξαμηνη;
ὲτήοιαῖ ὰῐτλὴ δολ. 20, αεροτι. δολ. 34 — Αὺατραλία
Βιβλιοηωλεῑο «Ξένος Τὺπος»,
O
47
δολ.
deport.
20,
ὰηλὴ δολ. 10, αεροῐτ. δολ. 24-ὲτήσιαῑ ᾱτιλή δολ.
N. Κοτζιᾱς καὶ 210 CE.
ΔημοχάΣΑΚΗΝ,
Ἐμβόσματα, τραπεζικὲς ὲιτιταγὲς; Χ,ΡΗΣΤΟΝ ΠΑΠΟΥΤ
Τσιμισκῆ 78, τηλ. 279-720,Θεσ1νίκη
20.
δρχ.
Σ
ΤΕΥΧΟΥ
ΤΙΜΗ
601.
ΑΘΗΝΑ
60,
ρους

ΙΙΙῘΙῙΙΙΙῗίΙ-ΙΗΗΠΙΗΠΞΙΞΙῘΗΕΙΙ
εΗ Κεντροδεξιά ξανόιρχεται...
τητα ἀπ’ αὑτό, ἡ «ἀποστασία» τοῦ ’65, ξανάρθε στήν ἐπικαιρό11110: τά «Νέα» άρχισαν ἤδη μιά ἔρευνα γιά τήν περίοδο ἐκείνη
στά πλαίσια τῆς ἀναζήτηοης τῶναίτίων πού μᾶς δδήγησαν στήν
δικτατορία καί τῆς προφύλαξης 0116 νέες έκτροπές. Στά ἴδια
Ιπλαίσια, ὑπάρχει έτοιμη μεγάλη έρευνα καί τῆς «Ἐλευθεροτυπίας» μέ συνεντεύξεις τῶν πρωταγωνιστῶν κλπ.).

ΜΕΡΙΚΟῙ καλά -συνήθως- πλη ροφορημένοι πολιτικοί παρατηρητές, λένε πώς ἂν δέν ὑπῆρχε ἡ ὑστερία τοῦ κόσμου μέ τό
«θαυματουργό ’νερό» καί τόν Καματερό, ἕνα πολιτικό πρόσωπο
θά ουζητιόταν τοῦτο τόν καιρός δ τέως ὑπουργός καί «ἀρχιαποστάτης» Κ. Μητσοτάκης. Αἰτία, ἡ δημιουργία μιᾶς νέας μεγάλης (;) πολιτικῆς παράταξης, πού ἀπό καιρό ἐτοιμάζεται καί

πού σημαίνει τήν ἀναὸίωση τῆς Κεντροδεξιᾶς 06 αὐτοδύναμο
κόμμα ἄν καί οί ὅσοι κινοῦνται γι’ αὐτήν, θέλουν νά τήν θεωροῦν
ἁπλῶς «Κεντρώα».
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ τῆς ΕΔΗΚ καί τῆς «Ν. Δημοκρατίας», μαζί μέ
πολιτευτές καί ἄλλους εξωκοινοόουλευτικοὺς παράγοντες
γνωστούς γιά τούς δεσμούς τους μέ τήν πολιτική, λόγω τῆς φύσεως τῆς δουλειᾶς τους, θά ἀποτελέσουνε τόν 6001116 πυρήνα.
Λένε ὅτι ἤδη ένας ὄχι μικρός ἀριθμός ἔχει ὑπογράψει οχετικό
πρωτόκολλο, κι οἱ ἄνθρωποι πού πατρονάρουν αὐτή τήν ἱστορία
καυχιόνται 611:
Ἐγιναν, ἤδη, συσκέψεις καί ὑπάρχει «σημαντικὴ άπήχηοη»
στην Κρήτη - πού θεωρεῖται πηγή τῆς νέας κίνησης - τήν Ἀθήνα,
τήν Θεσσαλονίκη, τήν Πάτρα, τήν Ρόδο, τήν Καρδίτσα, τήν Λάρισα καί τόν Πειραιᾶ, ὅπου ἐπίσης, ὑπάρχει «ρεῦμα».
Θά ἄκολουθήσουν «σχεδόν ἀπό τήν ἀρχή» τήν κίνηση πολλοί
ὅουλευτές τῆς ΕΔΗΚ (οἱ περισσότεροι Κρῆτες), μιά 611060 6ου-

«Η ΥΠΕΡ τῆς ἀποστασίας» καμπάνια, θ’ ἀρχίσει ὅταν δ καιρός ὡριμάσει γιά τήν ὲκδήλωοη τῆς νέας κίνηοης. Πότε θά γίνει
αὐτό; Σάν πιό κατάλληλη στιγμή, θεωρεῖται ἡ ἡμέρα πού ὁ Κ.
Καραμανλής θά ἀποφασίσει νά ἀλλάξει τήν πρωθυπουργία μέ
τήν προεδρία (ἤ καί νά προσφύγει στήν λαϊκὴ έτυμηγορία). Τότε
(καί κυρίως 011’1v πρώτη περίπτωση) ἡ διάσπαοη τῆς Ν. Δ. σέ
κομμάτια θεωρεῖται δεδομένη - κι 6V0 161010 κομμάτι (35-40
δουλευτές) θ’ ἀκολουθήσει τή νέα κίνηση, λένε οί ὑποστηριχτές
της. «Μικρότερης σημασίας» εὐκαιρία, θά εἶναι μιά κρίση στήν
ΕΔΗΚ, ἀνάλογη μ’ αὐτή πού ξέσπασε πρίν λίγο καιρό, μέ
,ἀφορμή τό καταστατικό καί τήν ἀλλαγή τοῦ ὀνόματος. (Ἄλλωστε, τότε πρωτακούστηκε ὅτι ἡ «λὺοη Μητσοτάκη» εἶναι «σχεδόν
ἕτοιμη ». Κι ἴσως 66v εἶναι τυχαῖο ποιός μετέφερε τίς διαλυτικές
γιά τά κόμματα (ἑπολιτικές ἀναλύσεις του» 0116 έὸδομαδιαίο
έντυπο σέ πρωϊνή κεντρώα ἐφη μερίδα καί μέ πόσες λεπτομέρειες
παρουσίασε τόν έσωκομματικό καυγά τῆς τότε ΕΚΝΔ - λεπτομέρειες που καί οί πιό φανατικοί της ἀντίπαλοι ἀπέφυγον νά δη 1.10- ι
σιεύσουν - ἀν καί γνώριζαν...)
ΑΝ τά πράγματα εἶναι 61:01 ἤ κάπως 6101, 1616... δέν «σι-ἠνεται» μόνο τό «κράτος τῆς Δεξιᾶς», ἀλλά καί (θεωρητικά 10111-0χωτον) τό διάδοχο σχῆμα του - ἡ παράταξη τῆς Κεντροδεξιᾶς. Ἡ
προσπάθεια που έγινε μέ τίς νέες δυνάμεις (καί δέν εννοοῦμε
μόνο τίς Ν έες Δυνάμεις) καί μέ μερικοὺς πραγματικά δημοκρατικούς παράγοντες τῆς παλιᾶ . οἱ ὁποῖοι ἔμειναν στό ὑπό τόν
κ. Γ. Μαῦρο κόμμα, φαίνετ’
ς «τελείωσε ὁριστικά», ὅπως
ἔλεγε χαρακτηριστικά στέλ
τ ῦ Κόμματος, 0116 τά πιό προοδευτικά, στήν πρόσφατη κρί . Κι οἱ «ἀποστάτες» ξαναγὺρι- f
σαν - ἀρχικά μέσα 0116 τή Ν.Δ ,τ ρα σάν ξεχωριστή δύναμη. Ση- Ξ
μεῖα τῶν καιρῶν,ποὺ γίνο αι ἀκόμα ιό δυσάρεστα ὅταν 6161161
κανείς στήν «01111 ὄχθη» τό κ 11.101 διαλύσεως καί κατακερματισμοῦ τῶν προοδευτικῶν δυν μςων. Σέ μιά καλά ὀργανωμένη
Δεξιά, 06 μιά ὑπό ἑκκόλαψη Κὲντροδεξιά, ἀντιπαρατίθενται,

λευτῶν ποὺ γιά λόγους διάφορους ὅρέθηκε «ὑποχρεωτικά» στή
«N. Δημοκρατία» (ἀναφέρονται σάν έπικεφαλής οἰ γνωστοί
«ἀποοτάτες» τῆς ἄλλοτε E.K.) καί πολιτευτές KAI ἄλλων κομμάτων ῆ πολιτικῶν δμάδων, ἐκτός φυσικά ἀπό στοιχεῖα τῶν δύο

διάσπαρτες πάντα,οἱ’ δυνάμει 11' ς ἀνανέωοης, Κι δ χρόνος κυλᾱ...
ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ

αὐτῶν κομμάτων,πολιτευτές κλπ.

Θά ὑπάρξει «λίαν ἐπαρκής» δημοσισγραφική κάλυψη, εἴτε 0116
ἐφημερίδες ’πού κυκλοφοροῦν - ὁχι μόνο στήν Ἀθήνα - εἴτε ἀπό
καινούργιες. (Ἐδῶ ἀναφέρεται ἡ δημιουργία δλόκληρου δημοσιογραφικσῡ συγκροτήματος πού ἔχει ἤδη γραφεῖα καί πού
«οτήνει» τυπογραφικές έγκαταστάσεις στόν Ταῦρο).
O

H ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ νέας κίνησης στόν χῶρο τοῦ Κέντρου καί
τῆς Δεξιᾶς γράφτηκε (χωρίς νά ὑπάρξουν ἀντιδράσεις) πρίν λίγο
καιρό σέ ἀθηναϊκή καί 06 κρητική ἐφη μερίδα, ὅπου ἀναφέρθηκαν τά ὀνόματα τῶν K. Μητσοτάκη, Π. Βαρδινογιάννη καί I.
Κοθρή σάν πρωταγωνιστῶν. Παράλληλα, ἑτοιμάζεται μιά μεγάλη δημοσιογραφική (ἱστορική) καμπάνια πού θά 6011611061 τόν
κόσμο νά καταλάὸει τήν «πραγματικὴ μορφή τῆς ἀποστασίας» δηλαδή τίς... εὐθῦνες τῶν Παπανδρέου γιά ὅτι ἐγινεέ (Ἃνεξάρ-
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Η ΟΜΠΡΕΛΑ TOY NATO
Προκλητικὸς καὶ πάλι 6 Γεν. Γραμματέας τοῦ NATO (ἀλήθεια, πολιτικοῦ ἢ στρατιωτικοῦς) Λούνς. Ἀλλὰ καὶ θρασύτερος·
τόσο Τοῦρκος ὅσο καὶ Νατοϊκός. Ἐκεῖνο πού δὲν ,ἀποτόλμησε 6
Κίσσινγκερ, τὸ ἀποτολμᾶ αὐτὸς - ἕκει κι ὅλας τό... ἅλλοθιτοῦ
«παρατηρητῆ». Καί, κωρὶς ἵκνος σεβασμοῦ, εἷπει «θετικά ἀνταποκρίθηκε ἡ Τουρκία, στίς προσπάθειές μου. "0110); μὲ πνεῦμα

ἀδιαλλαξίας ἔδρασε ἡ Ἑλλάδα.»
Θετικοί λοιπὸν ἐκεῖνοι ποὺ ἰταμότατα καταπατοῦν K096
ἀπόφαση τοῦ ΟΙ-[Ε καὶ άδιάλλακτοι ὅσοι ἐπιμένουν στὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Διεθνοῦς ’.Οργανισμοῦε Αὐτὴ εἶναι ἡ
λογικὴ τῶν Νατοϊκιῖιν. Ἀλλὰ πάει πολὺ αὐτό. Ὸ καθένας
σκέφτεται πόσσ δίκιο πρέπει v0 ἕκουν οἱ πολιτικοὶ ἀρχηγοὶ ποὺ
πρόσφατα ἐπεσήμαναν τὶς τρομερὲς πιέσεις ποὺ ὑφίσταται ἠ
Ἑλληνικὴ πλευρὰ Kai πού, πεισματικά, προσπάθησαν. v0 τὶς
ἀποκρύψουν ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ λαό, Καραμανλῆς καὶ Μακά-

ριος.
M0 πιὸ πολὺ σκέφτεται καὶ ἀνησυκεῖ κάθε ’Έλληναςε “Q;
πότε 90 συνεκίσει ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση v0 δέκεται αὐτὰ τὰ
λυοσαλέα ραιιίσματα άπὸ ἐκείνους ποὺ μέσα στὴν ἀγκαλιά τους
ἐπιμένει v0 Θερμαίνεται;

ΤΟ «ΝΕΡΟ»
Ἡ «ἱστορία τοῦ νεροῦ» ἕκει πολλὲς πλευρές. M10 0116 αὐτὲς
θίγεται σ’,ὶίλλες σελίδεςι εἶναι ἡ πολιτικὴ ἐκμετάλλευση τοῦ
θέματος ἀπὸ μιὰ δμάδα... περίεργων φιλοβασιλικῶν στοιχείων τὴν ὁμάδα ποὺ ἀπὸ καιρὸ τώρα «περιέφερε» τὸ «προϊόν της»

δεξιὰ κι ἀριστερὰ (γιὰ τὴν ἁκβίβειαε μόνο δεξιά...) ψάκνοντας

ΜΕ «EGNIKO» IIAAMO...
'H ’E9vncr‘1 Γιορτὴ ἐξοργίζει, καθὼς φαίνεται, ίδιαίτερα τοὺς
φασίστες. Σὲ κάθε ἐπέτειό της κάνουν συστηματικὰ άθλιότητες,
άσκημίες, προκλήσεις ἢ ἐπεισόδια. Πέρυσι, 10 ἅστεγα ἐκεῖνα
παιδιὰ τοῦ K. Σ. Γκίκα, ποὺ δὲν ὃιέθεταν γραφεῖα, σφραγίδες
Kai τηλέφωνο, εῙκαν ὀργανιίισει ἐπίθεση στήν ὁδὸ Πανεπιστημίου, τὴν ὥρα τῆς παρέλασης. Φοροῦσαν περίπου ὁμοιόμορφα
ροῦκα, εἶκον ὁπλιστεῖ μὲ x0v100 σιδερένια δακτυλίδια καὶ ὅταν
οἱ γύρω τους διαμαρτυρήθηκαν γιὸ τὶς ἠλίθιες προκλήσεις τους,
ἐπιτέθηκαν καὶ τοὺς κτύπησαν. Κανένα, βέβαια, ἀπὸ 10 μικρὰ
αὐτὰ παιδιὰ δὲν τιμωρήθηκε. Ὁ ἐρεθισμός τους δὲν ἦταν
τυκαῖος. Ἀφοῦ ἕκαναν Kai ὅλλες ὄθλιες Kai ὀξιόποινες πρά-“
ξεις, κωρίς κανείς στὸ μεταξὺ v0 101‘); ἐμποδίοει, ἡ ἀντιπάθειά
τους στήν Ἐθνικὴ Ἐπέτειο ἐκδηλώθηκε καὶ φέτσς. ’Έδειξαν
πάλι τὴν ἀποστροφή τους μὲ ἠλίθιες προκηρύξεις καὶ ἀποδοκιμασίες. Πέρα ὅμως ἀπὸ τὶς ἀσκημίες καὶ τὶς βαναυσότητες
ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες ἔσκασε Kai μιά κειροβομβίδα σὲ βιβλιοπωλεῖο κεντρικοῦ δρόμου. Καὶ πάλι κανεὶς δὲν ξέρει τίποτα οὔτε
γιὸ τὰ μικρὰ παιδιὰ οὔτε γιὰ τὴ κειροβομβίδα,

ΣἹἸΣ 23 τοῦ Μάρτη, οἱ 6011161116; τοῦ ΚΚΕ (60.) Λεωνίδας
K139110; καί Μπόιμπης Δρακόπουλος καταθέσανε στό 1190669610 τῆς Βουλής ἐπερώτηση γιά τόν ὑπουργό Ἐθν. Ἀμύνης,
σχετικά μέ τίς ἀποκαλύψεις τοῦ «ΑΝΤΙ» (προηγούμενο τεῦχος) γιά τό έγγραφο τοῦ 2ου Ἐπιτελικοῡ Γραφείου ποὺ χαρακτηρίζει «ἀναρχικές έκδηλώσεις» τίς 611611161061; γιόι τό K11-'
11910116, 16 ἔτος τῆς γυναίκας κ.λ.π.
ΣΤΙ-ΙΝ 6116961111011, ἀναφέρεται δλόκληρο τό ὑπ’. ἀριθμ.
119/2/52139/7 — 8 — 75 έγγραφο καί σημειώνονται τά έξῆςῑ

γιά τρόπο προβολῆς του.
Τί ὑπάρκει πέρα ἀπὸ αὐτό; Τὴν «ἐπιστημονική» πλευρά, δὲν
τὴ συζητᾶμε, βέβαιοι ἀγύρτες, κομπογιαννίτες, ὑπῆρκαν ἀνέκαθεν καὶ α’ αὐτὸν τὸν τόπο Kai 0' αὐτὸ τὸ «κῶρο» (τῆς ἰατρικῆς)
- είδικότερα μάλιστα γύρω ἀπὸ τὸ θέμα τῆς «θεραπείας τοῦ

καρκίνου». Θυμίζουμε τὴν πικραγγουριά (1953) καὶ τὸ «κίτρινο
ὑγρὸ» (1955) - δυὸ ἀπὸ 10 πιὸ ὲντυπωσιακὸ φαινόμενα τοῦ
εἴδους. Ὑπάρκει, ἡ πλευρὰ τοῦ Τύπου, ἡ πλευρὰ τοῦ Κράτους, ἡ
πλευρὰ τῆς Κοινῆς Γνώμης. Ὁ Τύπος, ἕδωσε τὶς τρομακτικὲς
διαστάσεις ποὺ ὅλοι ε’ίὸαμε, «δημιουργώντας», οὐσιαστικά, τὸ
θέμα. Σκοπός, ἡ ὃεκαρολογία - ἔξω, φυσικά, ἀπὸ τὸ βασιλοκουντικὰ ἕντυπα ποὺ ξέρανε τί ζητοῦσαν ἀπὸ τὴν ἀρκή. Τὸ

Κράτος, ἀδιαφόρησε. “Η ἀδράνειά του, δὲν εἶναι μόνο ἐξοργιστική. Εὔκολα βλέπει κανείς, ὅτι ἡ τροπὴ τῆς «ἱστορίας τοῦ νεροῦ»
δὲν ἀποπροσανατολίζει μόνο τὸν κόσμο ἀπὸ τὸ καυτά θέματα τῆς
ὲποκῆς. Ξεφτιλίζει θεσμούς, δημιουργεῖ ἀνυποληψία, ἀποκαυνώνει... Ἠταν ὅ,τι ἔπρεπε γιὰ σήμερα... Κάτω άπὸ αὐτὲς τὶς
συνθῆκες τὸ φαινόμενο τῆς ὑστερίας τοῦ κόσμου ἦρθε... σκεδὸν
φυοιολογικά. "Eva φαινόμενα πρέπει, βέβαια, v0 μελετηθεῑ.

« Ἀπό τό παραπάνω ῗγγραφο προκύπτει ὅτι·
I) Οἱ στρατιωτικές ὑπηρεσίες συνεχίζουν,νά ἀναπτύσσουν
ὁραστηριότητες πού ἀποτελοῦν ἀπαράὸεκτη ἐπέμὸαοη στήν ·
πολιτική ζωή.
2) Θέματα ζωτικά γιά τή χώρα χαρακτηρίζονται «ἀναρχικές» ἐκδηλώσεις.
3) Ἡ ὀιαὸεὸαίωση τοῦ κ. Ὑπουργρῦ Ἀμύνης σέ πρόσφατη
ἀπάντησή του (19 — 2 — 76) σέ παρόμοια θέμαα ὄτι-«οὐδεμία
ἐπίσημος ὁιαταγή εἶχεν ἐκδοθεῐ ὁιά τήν συγκέντρωσιν πληροφοριῶν, ὁέν ἀνταποκρίνεται στήν ὑπάρχουσα πραγματικό11710».

Ἰἰπι-ρωτᾶται, κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, ὁ κ. Ὑπουργός ὁιατί
οἱ οτρατιωτικές ὑπηρι·σιί·ς ἀναπτύσσουν ὁραστηριότητες οἱ
ὁποῐις συνιστοῦν ἀπαράὸι·κτη ἐπέμόαοη στήν πολιτική ζωή».
Ὁ κ. Ἀβέρωφ δὲν ἀπάντησε, βέβαια, σ-τὸ «ANTI», οὔτε
στὰ σχετικὰ δημοσιεύματα τοῦ ἀθηναϊκοῦ τύπου. Γιὰ νὰ
δοῦμε τί θ’ ἀπαντήσει στοὺς δύο βουλευτὲς — ἂν καὶ

Ἀλλά, πάντα, (Kai μόνο) σὲ συνάρτηση μὲ τὰ ὅσα προαναφέρθη-

ξέρουμε, πιά, «πῶς» όπαντᾱ 6 κ. ὑπουργὸς 0’ ἀνάλογες

καν. ”Ετσι, μπορεῖ v0 φτάσει κανένας στὸ βάθος τῆς «ἱστορίας
τοῦ νεροῦ», ποὺ δὲν ξέρουμε, ἀκόμα, πῶς 90 κλείσει, πότε Kai μὲ
τί ἀπώλειες - γενικότερα...

περιπτώσεις.

. OI ΣΊῬΑΤΙΩΤῙΚΕΣ καὶ οἱ Ἀστυνομικὲς Ἀρχές, εἶναι
Κρατικὲς Ὑπηρεσίες. "0001 ὑπηρετοῦν σ’ αὐτὲς - τὰ ὄργανά
τους - ἔχουν εὐθύνη ἀπέναντι σὲ κάποιους κώδικες καὶ νόμους
ποὺ - κάπως - ἔχουν ὁριστεῖ. “Ὀταν, γιά κάποιους —ὑπηρεσιακοὺς - λόγους οἱ Ἀρχὲς χρειαστεῖ νὰ ἐπικοινωνήσουν, τότε χρησιμσποιοῦν τὰ ἔγγραφα, τὰ σήματα κλπ. ποὺ
ἔχουν ἕναν ἀριθμὸ πρωτοκόλλου, ἢ ἕναν κωδικὸ ἀριθμό.
Κόπριος τὰ συντάσσει καὶ κάποιος τὰ παραλαβαίνει. Ἔτσι,
ὑπάρχει καταχωρημένο ὅ,τι ἡ ΜΝΗΜΗ δὲν συγκρατεῖ καί,
σύγχρονα, κατακυρώνονται οἱ ΕΥΘΥΝΕΣ τῶν φορέων.
ΑΛΛΟ, τώρα, θέμα εἶναι τὸ περιεχόμενα τῶν ἀνταλλάσσομένων ἐγγράφων, σημάτων κλπ.
Μὲ τὸ νέο ΑΠῙΘΑΝΟ ἔγγραφο ποὺ σήμερα φέρνουμε στὴ
δημοσιότητα - καὶ ποὺ ἔχει, ὡς ἀρχικὴ ἐντολή, έκπορευθεῖ ἀπὸ
τὸ Ἀρχηγεῖο Στρατοῦ - καθιερώνεται τὸ ἀκόλουθο πρωτοφανὲς καθεστώςτ
Οἱ ἀξιωματικοὶ τοῦ Στρατοῦ καὶ τῆς Ἀστυνομίας μεταβάλλονται σὲ ψιθυριστὲς πληροφοριῶν, «εἰδικώτερον δὲ ὅ,τι ἀφορᾶ
τὴν κομμουνιστικὴν δραστηριότητα». Αὐτὸ εἴτανε τὸ ψητόί
ΕΤΣΙ λοιπὸν «τὰ σταγονίδια» - ἢ μήπως ἐξαερώθηκαν; στὴν περίπτωση ποὺ θὰ ἤθελαν ἢ θὰ περνοῦσε ἀπὸ τὴν
ἁρμοδιότητά τους, θὰ ἔχουν τὴ δυνατότητα μετάδοσης καὶ τοῦ
πιὸ ἀπίθανου ἐπινοήματος σὰν. σοβαρῆς πληροφορίας. Δὲν θὰ
ξέρουμε βέβαια τὸ περιεχόμενο αὐτοῦ τοῦ προφορικοῦ πάρεδῶσε. “Όμως, ὅταν συντάσσονται ἔγγραφοι ὅπως τὸ περιώνυμο
περὶ πλαστικῶν κιβωτίων ποὺ περιέχουν ὅπλα, μποροῦμε νὰ
φανταστοῦμε μέχρι ποῦ θὰ μπορεῖ νὰ φτάσει ὅποιος θὰ
σκανδαλιζόταν νά καταχραστεῐ τὶς δυνατότητες πού τοῦ παρέχει ἡ δημοσιευόμενη διαταγή.
ΚΑΙ O ΚΑΘΕΝΑΣ ἀντιλαμβάνεται μέχρι ποῦ μπορεῖ νὰ

φτάσει αὐτὴή ἱστορία...
Αὐτὸ τὸ ε δος τῆς «ἀμοιβαίας» ἐνημέρωσης Στρατοῦ καὶ
Ἀστυνομίας εἶναι παράνομα ἀπὸ κάθε ἄποψη. Θεσμοποιεῖται ἡ
ψιθυριστικὴ μέθοδος μ’ ὅλες τὶς συνέπειές της...

ΕΝΑ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

‘ ‘H ἑνημέρωση

θᾰ ἑνερνῆται

πρσφορικῶς...,,
ὅ. Ἐξαιρετικῶς, ἐπί πάσης ὁραστηριότητος δυναμένης
νά ἔχη ἐπίπτωσιν εἰς ὄάρος τοῦ Στρ ατεύματος, θά γίνεται
ἐγκαίρως ἔγγραφος ἐνημέρωσις ὑπό τῶν Ἀστυνομικῶν
Ἀρχῶν, ἐπίσης ὁέ καί προφορική τοιαύτη διά προσωπικῆς
ἐπαφῆς τῷν Διοικητῶν.
γ. Τάς αὐτάς ὡς ἄνω ὑποχρεώσεις ἔχουν καί αἱ Στρατιωτικαί ἀρχαί πρός τάς ἀντιστοίχους Ἀστυνομικάς τοιαύτας.

Ὁ κ. Εὐάγγελος Ἀβέρωφ-Τοσίτσας θὰ διατυπώσει καὶ πάλι

κάποια «ἀπάντηση». Ἀλλά, νομίζουμε, ἡ εὐθύνη δὲν εἶναι πιά
δῦκή 1:011:
Εἶναι εὐθύνη τοῦ Τύπου καὶ εὐθύνη τῆς Ἀντιπολίτευσης νὰ
ὀπαιτήσουν ἕνα φρενάρισμα στὴ μεθόδευση ἀοτυνόμευσης τοῦ
Στρατοῦ καὶ τῆς διὰ τοῦ Στρατοῦ ἀστυνόμευσης. Ὀ Ἑλληνικὸς
Στρατὸς πρέπει νά εἶναι ΕΘΝῘΚΟΣΞ Καὶ δὲν ἔχει μόνος ὁ κ.
Ἀβέρωφ τὴν εὐθύνη γι’ αὐτό.

TO ΕΓΓΡΑΦΟ ἔχει ὡς ἑξῆς;

EHEIFON
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
,
_
Πιναξ ἀποὸεκτων

ΠΡΟΣ·
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’6EMA: Πολιτική Ἀσφάλεια (Συνεργασία Στρατιωτικῶν
ἒὶῗίχῑῗί)Φ. [10/3/122061/ Σ. 29/16/1/75/20v E1716.

1. Εἰς ἐκτέλεσιν ὕπερθεν σχετικοῦ γνωρίζεται ὅτι, ’μετά τήν
κατάργησιν τῆς ἰσχύος τοῦ Νόμου «περί καταστάσεως Πολιορκίας» ἡ συνεργασία τῶν Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν μετά τῶν
οἰκείων Ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν ἐπί θεμάτων Ἐθνικῆς- Ἐσωτερικῆς Ἀσφαλείας καθαρίζεται ὡς ἀκολούθως;
α. Ἡ ἐνημέρωσις τῶν Διοικητῶν τῶν Μονάὸων ἐπί θεμάτων Ἐθνικῆς- Ἐσωτερικῆς Ἀσφαλείας, εἰὸικώτερον
ὁέ εἰς ὅτι ἀφορᾶ τήν Κομμουνιστικήν ὁραστηριότητα κλπ.,
θά ἐνεργῆται προφορικῶς ὑπό τῶν οἰκείων Ἀστυνομικῶν
Ἀρχῶν καί θά περιορίζεται μόνον εἰς τά ἀπαραίτητα
στοιχεια.

2. Ἡ ὑλοποίησις τῆς ὡς ἅνω συνεργασίας θά λάόη χώρα
ὑπό Μονίμων Ἀξιωματικῶν - ἀντιστοίχων δέ Ἀστυνομικῶν
Ἀρχῶν διοικουμένων παρά Ἁξιωματικῶν.
3. Εἰὸικῶς ὁιά τάς περιπτώοτις τῶν Στρατιωτικῶν ἐν ἐνεργεία, ἐν ἐφεὸρεία ἥ ἀποστρατειά καί τῶν πολιτῶν τῶν ὑπηρετούντων ἤ ὁπωσδήποτε ἐργαζομένων εἰς τάς ἐνόπλους Δυνάμεις, ἰσχύει ἡ συνήθως ἐφαρμοζομένη μέχρι σήμερον ὁιαὸικασία, ἤτοι τῆς ἐγγράφου αἰτήσεως καί παροχῆς τῶν αἰτουμένων πληροφοριῶν ἀπ’ εὐθείας ἥ (μέσω ΥΠΕΑ).
Οἴκοθεν νοεῖται ὅτι αἱ Ἀστυνομικαί Ἀρχαί ὀφείλουν αὐτεπαγγέλτως νά ἐνημερώνουν ἐγγράφως τάς Στρατιωτικάς Ἀρχάς περί πάσης ἐκνόμου ὀραστηριότητος ἤ περί ὁιαὸρώσεως
παντός ἀτόμου ὑπηρετοῦντος αὐταῖς.
4. Τέλος τονίζεται ὅτι τήν κυρίαν ἁρμοὸιότητα ἐπί τῶν
θεμάτων Ἐθνικῆς Πολιτικῆς Ἀσφαλείας ἔχουν αἱ Ἀστυνομικαί καί ἄλλαι Ἀρχαί,’ οὐχί ὁέ αἱ Στρατιωτικαί τοιαῦται.
’Ἑρευναι καί ἐνέργειαι συνεχῶς τῶν Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν,
ὁι’ ἐγγράφων ἤ ἄλλων ἀμέσων τρόπων πρός συγκέντρωσιν
σχετικῶν πληροφοριῶν καί στοιχείων χρησίμων εἰς ταύτας,
εἶναι ὁυνατόν νά παρεξηγηθοῦν καί νά ὁημιουργήσουν
ἐσφαλμένος ἤ (δυσαρέστους ἐντυπώσεις, ὡς καί ἀφορμάς ὁιά
θορύόους, εἰς ὄάρος τοῦ Στρατεύματος, πλήν τῆς περιπτώσεως τῶν λίαν ἀπαραιτήτων πληροφοριῶν καί στοιχείων ὁιά
τήν σύνταξιν καί μόνον τῶν Σχεὸίων Ἐσωτερικῆς Ἀσφαλείας, ἅτινα θά αἰτῶνται παρά τῶν Διοικήσεων Χωρίκῆς ἐγγράΦωξ

5. Παρακαλοῦμεν ὁιά τήν πιστήν ἐφαρμογήν τῆς παρούσης, πᾶσα ὁέ προγενεστέρα Διαταγή καταργεῖται.-

Ἀκριὸές ἀντίγραφον
Κωνίνος Παπανικόπουλος

Ἀνίχης (ΠΖ) Διευίντής 2ου Er
Ταξίαρχος Παντ. Κοφινᾶς

Διοικητής»

Στό κέντρο τῶν μεγάλων ἀνησυχιῶν
τοῦ πολιτικοῦ κόσμου καί τοῦ συνόλου
τοῦ έλληνισμοῦ 6ρίσκεται καί πάλι 1o
Κυπριακό. Καί τοῦτο, ὅχι τόσο 0110 111
σύλληψη καί τήν έπικείμενη δίκη τοῦ
Νικολάου Σαμψών, πού ἀπ’ αῦτή, φυσικά, πολλά σχετικά μέ τίς ξενοκίνητες,
πραξικοιτηματικές καί μετοπραξικοπηματικές μηχανορραφίες ἀναμένονται ν’
ἀκουστοῦν. Ἀλλά ἀπ’ 0010 1100 1000
συχνά, τόν τελευταῖα καιρό, ἀκοῦμε;
Πιέσεις 0111 τοῦ Μακαρίου.
Στίς 19 τοῦ Μάρτη 0 K. Κανελλόπουλος διακόπτοντας ὕστερα ἀπό 22 μῆνες
111 σιωπή του δήλωνε;
« ”Εχω τό συναίσθημα 011 10 Κυπριακό πρόθλημα εἰσέρχεται σέ μιά φάση
1100 11110001 νά γίνει 11010010 γιά τό μέλλον τῆς νήσου καί, συνεπῶς, γιά 111v
τύχη τοῦ έλληνισμοῦ ὡς συνόλου». Καί
συνέχιζεῑ «ἀλλά, 11 Λευκωσία πιέζεται
ἀπό περιστάσεις καί εύθύνες δραματικοῦ καί ἱστορικοῦ 6άρους».
Σχεδόν ταυτόχρονα ἀκούστηκαν καί
οἱ δηλώσεις τοῦ κ. Μαύρου 1100 ouv611ματολογοῦσε;

«Πρέπει ό έλληνικός λαός καί ή Ku—
600v110r1 100 νά 1100001060 ῦν 010v μοχόμενο ἀπεγνωσμένα πρόεδρο τῆς Κύπρου Ἀρχιεπίσκοπο Μοκάριο γιά ν’
ἀντιμετωπίσει τίς τεράστιες εῦθύνες
πού ἀσκοῦνται πάνω του αῦτή 111 011F10 11100010 μίλησαν καί 01 άρχηγοί
όλων τῶν ἀντιπολιτευομένων κομμάτων. Ὅμως δέν εἶχαν περάσει παρά 8‘1K00110008010 ὼρες καί 0 πρόεδρος M0K00100 έμφανίστηκε δηλώνοντας έντελῶς τ’ 0v116010, 00 1110 συνέντευξή του
πρός τόν ἀπεσταλμένο τῆς «K061111001-

ν

».
ηΙὲαί τήν ἰ’δια μέρα ἐπακολούθησε ή
δήλωση τῆς έλληνικῆς κυ6έρνησης;
«Καμιά πίεση δέν έξασκεῑται στήν
Κυπριακή Κυθέρνηση. ”Αλλωστε 0 M0K00100 δέν εἶναι ἐνδοτικός πιέσεων».
Εἶναι φανερό 011 0010 τοῦτο τό στοιx810 τῶν ἀντίθετων δηλωσεων, έπιτείνει ἀκόμη 118010001000 110 ἀνησυχὶες.
Ἀναμφισὸήτητσ πιέσεις έξασκοῦνται

τόσο πάνω στήν Κυπριακή 000 K01 στήν
Ἑλληνική Κυθέρνηση. Καί εἶναι 1000
φωναχτές αύτές 0111100810, 110 110 1000
συχνές διοὸουλεύσεις στούς κύκλους
τοῦ NATO K01100 Λευκοῦ O'1Kou K01 110
110 ἀλλεπάλληλες διπλωματικές ἀποστολές στή Λευκωσία καί στήν Ἀθήνα.
K0101 K. K. Κανελλόπουλος καί Μαῦρος,
πού κάτι 110010001800 πρέπει νά γνωρίζουν ἀπό τά παρασκήνια, τούς φόθους
ἀπό τό χαρακτῆρα αῦτῶν τῶν πιέσεων
ἀναγκάστηκαν νά έξωτερικεύσουν, K0λώντας τό σύνολο τοῦ έλληνισμοῦ σέ
ὲπαγρύπνηση. Ἀλλά γιατὶ 01 ἐπίσημοι
τῆς Λευκωσίας καί τῆς Ἀθήνας 0111110νουν στό ν’ ἀποκρύόουν τό χαρακτῆρα
,αύτῶν τῶν πιέσεων καί προχωροῦν,

σες πού, ,ὅπως καταγγέλθηκε, σ· αῦτή
συμμετέχουν ύψηλά πρόσωπα τῆς έλληνικῆς καί κυπριακῆς πολιτικῆς.

'H διζωνική έχει ἤδη διχάσει τούς
’Έλληνες καί τούς Κύπριους πολιτικούς. Ἀλλιῶς δέν μποροῦν νά ἑρμηνευτοῦν οἱ δηλώσεις τῶν Κανελλόπουλου, Μαύρου, Παπανδρέου, Ἠλιοῦ. ΓιΙ
0010 K01 ή ἀνησυχία τῆς ελληνικῆς κυθέρνησης, μήπως τό Θέμα συζητηθεῑ
0111 Βουλή.
Στήν Κύπρο, 0 M0K00100 εἶναι παραδεχτό ὅτιπροθάλλει ἀντίσταση ὲνάντια
0111 διζωνική. Ἀλλά εἶναι ἀπαράδεχτο
γιατί επιμένει νά μή 6γοῦν στό φῶς 01
Τοῦ Ι“. Νησιώτη
έντονες πιέσεις 1100 δέχεται, καί ἀπ’
001000 ἀκόμη 1000 ’Έλληνες 0111011προσπαθωντας νά καθησυχάσουν τό
11000, γιά νά ύποχωρήσει 0111 διζωνική.
λαό, μέ δηλώσεις 011 καμιά πίεση δέν Καί εἶναι ἀκόμη πιό ἀπαράδεχτο γιατῐ τά
έξασκεῖται; Τί κρύΘεται πίσω ἀπ’ 00111
Ku11010K0 πολιτικά κόμματα (μέ έξαί,τήν προσπάθεια; Ἐνδεικτικό γιά τίς
ρεση τήν ΕΔΕΚ) δέν πρόθολαν μέ 0110προσπάθειες πού καταθάλλονται νά
στήριξη τῶν Θέσεων τῆς έλληνικῆς
μείνουν ἀγνωστες στό λαό 01 11100810
ἀντιπολίτευσης. 'H «Χαραυγή», 0111πού ἀσκοῦνται εἶναι ή ἐπιμονή τῆς έλ011110 ὅργανο τῆς ἀριστερᾶς, προχώληνικής κυβέρνησης, v0 1111 συζητηθεῑ
ρησε ὡς τό σημεῑο νά δημοσιεύσει τό
τό ζήτημα στή Βουλή, παρά τήν ἀπαί- πλῆρες κείμενο τῶν δηλώσεων τοῦ K0111011 ὅλων τῶν κομμάτων τῆς ἀντιπολί- νελλόπουλου. Ὅμως, σέ έντονη 011100τευσης. Ἐπαναλαμθάνει, ή έλληνική
K1110010 δέν προχώρησε.
κυΘέρνηση, τά περσινά ἐπιχειρήματα,
Ὥς 111 στιγμή πού γράφονται 00100 01
010v 10 ἀντιπολιτευόμενα κόμματα ζηγρομμές, ή κοινή συνεδρίαση τοῦ 06v1τοῦσαν νά συζητηθοῦν 0111 Βουλή 01
K00 K01 ῦπουργικοῦ συμθουλίου δέν
011180 1100 ’χαν προκαλέσει τό πραξικόέχει ἀκόμη καταλήξει στό πλῆρες κείπημα. Τότε εἶχε προὸληθεῑ ή 60011 011
μενο τῶν προτάσεων τῆς έλληνοκυπριὕψιστα έθνικά συμφέροντα έπέθαλλαν
ακῆς πλευράς, παρ’ ὅλο 1100 81x0 λεχτεῑ
τήν ἀναθολή τῆς συζήτησης’όλόκληπώς 0111 ouv00010011 1110 23110 100
ρος χρόνος πέρασε K01 0 10100 ἰσχυριM00111 10 κείμενο Θά ’ταν όλοκληρωσμός ξαναπροθάλλει.
μένοῖ Φαίνεται πώς ὲξακολουθοῦν νά
Σκοτάδι στά παρασκήνια. Μιά ὀλέθρια
ῦπάρχουν ἀκόμη, ἐκεῖ ἀντίθετες γνῶταχτική, πού,ἀλλοίμονο, ὥς τά σήμερα
μες, ἀποτέλεσμα τῶν πιέσεων.
συνεχίζεται. 'O λαός νά μήν πληροφοΤό έρχόμενο Σά66ατο, 3 1' Ἀπρὶλη,
ρεῑται γιά τά φλέγοντα Θέματα. Νά
1100 60 κυκλοφορεῑ 0010 10 τεῦμέρα
ἀπομονωνετοι. Καί νά ἑφησυχάζει.
τό πλῆρες κείμενο τῶν ἑλληνοχος,
Σιήμερα ὁλόκληρος ό έλληνισμός,
κυπριοκῶν ἀπόψεων πρέπει νά κατατεέξοπλισμένος ἀπό 110 πεντακάθαρες
θεῑ στόν έκπρόσωπο τοῦ Γενικοῦ
ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνέλευσης
Γραμματέα στήν Κύπρο, K. Γουελάρ. 'O
τοῦ OHE 01100118 νά 6ρισκόταν σύσσωK060v00 Θέλει νά πιστεύει 011 10 K811100 010 πόδι K01 νά μάχεται ένάντια στή
60 δείξει, 011 ή Λευκωσία δέν 60
διζωνική. Γιά 111 διζωνική μόνο ή 0110110- μενο
στίς στεγανές 11100810.
ἐνδώσει
ἔχει
νωμένη ”Αγκυρα μποροῦσε νά φληναθα συνφεῑ. Κι 011010 νά τήν κατογγέλλουμε Ὅμως, 0111100010 ὁπωσδήποτε
αντικός
ῦπερατλ
ό
ς
-τέτοιο
μπροστά σ’ ὅλους πού έντονα τήν εἶχαν εχίζονται
—K0111 ἀντίσταση στίς
καταδικάσει στόν OHE. Ὅμως, ή διζω- ρόλος τοῦ NATO
νά δώσει σκληρότεκληθεῑ
Θά
πιέσεις
διαμερίνική διολίσθησε στά στεγανά
ρες ἐξετάσεις. Καθῆκον ὅλων ν’ ἀντισματα τοῦ NATO K01 τῆς EOK. 'EK01, μ’
10 σύνολο τοῦ
0V0 110pK00000, 1100 «εῦθυγραμμίζει σταθοῦν, μέ 011060600
00100 110 πι0'
ένάντια
μοῦ,
έλληνισ
τούς Θύλακες» , συζητεῑται, προθάλλει,
ς, τῆς
δυνάμει
ές
πολιτικ
ύγιεῑς
Οἱ
00810.
φανερά,
στά
πότε στά μυστικά καί πότε
άσφυρηλ
ἀς
Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου,
καί πιέζει, πιέζει ἀσύστολα K01 θρασύγιά
μέτωπα
ένιαῑο
ο
ἀτσάλιν
0v0
1010. K01 διοχετεύεται στούς 0111011- τήσουν
ὲλληνισμοῦ, μέ προσμους κύκλους τῆς Ἀθήνας καίτῆς Λευ- τή σωτηρία τοῦ
ῦποχωρηση 0111 δικαμιά
σμό;
ανατολι
διαπού
λύση»
κωσίας, σάν ή «μόνη
0' όλο τό
υφθοῦν
σφαλίζει τά συμφέροντα τῶν πολυεθνι- ζωνική. N' ἀποκαλ
ς πιστεγανέ
01
δλες
10u0»
ῖα
«μεγαλε
κῶν ἑταιριῶν.
01K010
10
αι
ατεύοντ
ἀντιστρ
πού
έσεις
Τά πράγματα δείχνουν πως 0111100810
100 κυπριακοῦ λαοῦ καί τήν ύπόσταση
00x100v νά καρποφοροῦν. Ἀπόδειξη;
τοῦ ένιαίου καί ἀκέραιου κυπριακοῦ
01 δηλώσεις τοῦ Σταυρόπουλου, πού
κράτους. Καί, κατ’ έπὲκταση, τό μέλλον
δέ διαψεύστηκαν. Καί ή «έκστρατεία
έλληνισμοῦ.
τοῦ
πρωτεύουψιθύρων» στίς εῦρωπαϊκές

Πανελλαδική
έκστρατείαγ
εναντια
στό σύστημα
τῶν πιέσεων
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ΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑ ΊΖΑΣ

MIA ΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ

ἆπό τὴν άλλη πλευρὰ τῆς ὄχθης
Η,ΕΝΟΊἩΤΑ τῶν ἀντιδικτατορικῶν δυνάμεων εἶναι ἀπὸ τὰ πολυσυζητημένα θέματα στὸ χῶρο τῆς Ἀριστερᾶς.
Ἐκτιμήσεις γίνρνται ἀπὸ διάφορες ὀπτικὲς καί δίνουν ποικίλα, κάθε φορά, περιεχόμενο. Τὸ πολιτικὸ φάσμα τῶν πιθανῶν - σύμμαχων δυνάμεων, ὁριοθετεῐται ἀνάλογα μὲ τούς στόχους κάθε πολιτικοῦ σχήματος. Συχνά, οἱ,
ἐκτιμήσεις φτάνουν μέχρι τὴν πλήρη ἀμφισβήτηση τῆς σκοπιμότητας ἢ τῆς δυνατότητας γιὰ τὴν κατάκτηση αὐτῆς τῆς
ἑνότητας. Αὐτά, ἀποτελοῦν, σὲ γενικότητες, τὸν προβληματισμὸ τοῦ χώρου τῆς εὐρύτερης Αριστερᾶς.
TO «ANTI» θέλησε νὰ παρουσιάσει μιὰν ἄλλῃ διάσταση αὐτοῦ του’προβλήματος- Ποιὰ εἶναι ἡ ἄποψη τῆς Δεξιᾶς
γιὰ τὴν ἀντιδικτατορική ἑνότητα,- Εἷναι ἐπιθυμητή· Εἶναι δυνατή; Ποιὲς οἱ ὁριοθετήσεις γι ἀὐτὴν τὴν ένότητα; Οἱ
ἀπαντήσεις 0’ αὐτὰ - καὶ ἄλλα - ἐρωτήματα, διευκρινίζουν πολλὰ στοιχεῖα τοῦ πολιτικοῦ μας κλίματος.
Η<<ΙΙΡΟΚΛΗΣΗ>> κι ὁ διάλογος ἔχει ἀπευθυνθεῖ πρὸς τὸ τμῆμα έκεῖνο τῆς Δεξιᾶς πού, μετὰ τὴ μεταπολίτευση,
καθιερώθηκε νὰ ἀποκαλεῐται φωτισμένη, ἀντιδικτατορική Δεξιά. Πρὸς αὐτήν, ἀπευθύνεται ἡ Ἀριστερὰ - ἢ
σωστότερα ἕνα τμῆμα τῆς Ἀριστερᾶς - γιὰ τὴν οἰκοδόμηση μιᾶς ἀντιδικτατορικῆς ἑνότητας.
ΑΠΕΥΘΥΝΘΙ-ΠίΑΙνΙΕ στὸν κ. Μιλτιάδη Ἔβερτ καί στὸν κ. Χάρη Καρατζᾶ, νέους κοινοβουλευτικούς ἐκπροσώπους τῆς «Νέας Δημοκρατίας» καί δραστήρια στελέχη τοῦ κομματικοῦ τηςμηχανισμοῦ, γιατι τούς θεωρήσαμε ἀπὸ
τούς άρμοδιότερους νὰ διατυπώσουν ἀπόψεις καί θέσεις - ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῆς Δεξιᾶς — γιὰ τὴν ἀντιδικτατορική
ἑνότητα. Κι οἱ δυὸ στράφηκαν, μὲ συγκεκριμένες ἐνέργειες, κατὰ τῆς δικτατορίας.
ΣΊΤΠΝῙ πορεία, ἐξ ἄλλου, τῆς συζήτησης ἀποκαλύφθηκε ἕνα νέο ἓνδιαφέρον στοιχεῖα·
Ο Ἡάντιδικτατορικὴ ἑνότητα, πῆγε κάποια στιγμὴ νὰ πάρει «σάρκα και ὀστᾶ»,- στὴ μορφή, τσυλάχιστο, πού τὸ
ΚΚΕ (εσ) ἔχει συλλάβει.· πρὶν ἕνα χρόνο ἀκριβῶς, ἕγιναν μιὰ σειρὰ ἀπὸ συναντήσεις κοινοβουλευτικῶν ἐκπροσώπων,
γιὰ τὴ λήψη συγκεκριμένων μέτρων καί ἀποφάσεων. Μεταξι) ἐκείνων ποι) ἓλαβαν μέρος ἧταν καί οἱ κ. κ. Μ Ἔβερτ καὶ
Χ. Καρατζᾶς.
ΣΊἨ συνέντευξη ποι) ἀκολουθεῖ, ὅσσ κι ἂν οι συζητητές ἐκφράζουν τις ἀτομικὲς ἀπόψεις καὶ κρίσεις τους,
πιστεύουμε ὅτι τελικὰ μεταφέρουν σὲ ἀρκετδ μέτρα καί μὲ σαφήνεια τὸν προβληματισμδ ἑνὸς πολιτικοῦχώρου γιὰ ἕνα
θέμα που σι-ὴν Ἀριστερὰ ἀποτελεῖ σημεῖο ἔντονων συζητήσεων.
ANTI: Τό ΚΚΕ (ἐσωτ.) ἀπό καιρό ἔχει διατυπώσει τόσχῆμα
μιᾶς συνεργασίας, τῆς ΕΑΔΕ (Ἐθνική Ἀντιδικτατορική Δημοκρατική Ἑνότητα), στό ὁποῐο προτείνει ἑνότητα σ’ δ’λες τίς
ἀντιδικτατορικές δυνάμεις συμπεριλαμὸανομένου κι’ ἐκείνου
τοῦ τμήματος τῆς ΝΔ πού ἔχει μιά δημοκρατική καί σαφῶς
ἀντιδικτατορική ἔνταξη.
Χωρίς νά ἀναφερονται σέ συγκεκριμένο σχῆμα, καί ἄλλα
τμήματα τῆς Ἀριστερᾶς, ἡ ΕΔΑ π.χ. , φαίνεται ἐκ τῶν
πραγμάτων νά ἐ’χουν μιά λίγο- πολύ παράλληλη ἄποψη.
Ἐσεῖς, πού γενικά θεωρεῖται ὅτι ἀνήκετε 0' αὐτή τή
λεγόμενη φωτισμένη, ἀντιδικτατορική Δεξιά, πῶς ὄλέπετε

αὐτό τό σχῆμα,· Εἶναι κατ’ ἀρχήν ἑπιθυμητό, εἶναι
πραγματοποιήσιμο, καί κυρίως. πῶς αυτά ὅλα μποροῦν νά
πραγματοποιηθοῦν,·
EBEPT: K01’ ἀρχάς εἶναι ἐπιθυμητό. Πιστεύω ότι τά 71011706011-

λευτικά κόμματα τῆς σημερινῆς Βουλῆς, ὀφείλουν γιά λόγους
προλήψεως νά προχωρήσουν σέ ένέργειες αἱ ὁπαῖες θά καταχυρώσουν, θά προστατεύσουν τήν πολυκομματική non/060111180-
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τική δημοκρατία. Ὅσον ἀφορᾶ τό κοινοὸούλιο, σέ μιά τέτοιο
διαδικασία, θά πρέπει νά συμμετέχει ὅλη ἡ «Νέα Δημοκρατία»,
διότι τμήματα καί τάσεις μέσα στό χώρα τῆς Ν.Δ. δέν ὑπάρχουν.
Ἀπαντώντας στό σημεῖα τῆς τοποθετήσεώς μας στήν φωτισμένη ἀντιδικτατορική δεξιά, θέλω νά τονίσω ότι ἐμεῖς δέν προσδιοριζόμοστε ἀπό τά μέχρι χθές σχήματα «Δεξιά», «Κέντρο»,
κλπ. Ἐμεῐς ἁπλῶς εἴμεθα προοδευτικοί, δημοκρατικαί. Είμεθα
μέ τό μέρος τῆς δημιουργίας, ἡ ὁποία εἶναι ἀπό μόνη της-πρόοδος, είμεθα ὑπέρ τῆς ἐμπεδώσεως τῆς κοινωνικῆς καί πολιτικῆς
δημοκρατίας στήν χώρα, τῆς ἀνεξορτησίος ἀπό ὁποιεσδήποτε
ἐπιρροές καί παρεμόάσεις πού στρέφονται κατά τοῦ έθνους καί
τοῦ λαοῦ.
Κάθε ἕνας πού θέλει νά συμμετάσχει 0' αὐτή τήν ἀντιδικτατορική ἑνότητα καί δηλώσει ὅτι ἀντιτίθεται 0’ δποιαδήποτε μορφή
δικτατορίας καί θ’ ἀγωνιστεῑ μέ ὅλες του τίς δυνάμεις, διά τήν
ἐμπέδωση, διά τήν σταθεροποίηση τῆς πολυκομματικής κοινο6ουλευτικῆς δη μοκρατίας, εἶναι ἐπιθυ μητός. Ἐκτός έάν δέν εἶναι
’διατεθειμένος νά κάνει μιά τέτοιο δήλωση. ”Οσον ἀφορᾶ τούς

τρόπους τῆς συνεργασίας, εἶναι δύο; ὁ πρῶτος εἶναι, ἐάν θέλετε,

6 προπαρασκευαστικός, διά νά μήν ἀπστολμηθεῖ ἡ δικτατορία,
καί 6 65131590; εἶναι ἡ μορφή καί οἱ τρόποι 690050); ἐάν, 6 1111
γένοιτο, ἐλθει ἡ ὅποια δικτατορία στόν τόπο μας. Καί ἐχω τήν
ἐντύπωση 611 16 6090; πρέπει νά δοθεῖ στό τί θά 1101/01w αἱ
δυνάμεις αὐτές ἐάν ἐλθει κάποια δικτατορία, εἴτε τοῦ ἐνός εἴτε
τοῦ ἄλλου ἄκρου.
KAPATZAZ: Αὐτὴ ἡ πρόταση πού προῆλθε ἀπό τό KKE
(501111.), 11010 111 γνώμη μου δέν ἔχει ἀποσαφηνιστεῖ πλήρως,
πάνω σέ ποιές ἀρχές, γενικές ἀρχές, 661051; 1101 115606513051;
μπορεῖ νά στηριχτεῖ ὥστε νά ἐπιτύχει αὐτόν τόν 6001116 στόχο.
Καί δέν μπορεῖ 6 στόχος αὐτός νά εἶναι μονόπλευρος.
EBEPT: Πάντως σάν γενικὴ ἰδέα εἶναι ἀποδεκτή.

ΚΑΡΑΤΖΑΣι Αὐτός ὁ γενικός στόχος εἶναι γιά μᾶς μία καινὴ
ἀμυνο, έναντι ὁποιασδήποτε ἀπειλῆς καί ὁποιουδήποτε κινδύνου ,δικταταρίας Εἶναι φυσικό, τό ΚΚΕ (ἐσωτ.), ἀπό τὴ σκοπιά
του, νά δλέπει τόν κίνδυνο προερχόμενα μόνα ἀπό φασιστικές
τάσεις καί ρίζες στὴν Ἑλλάδα. Ἀπευθυνόμενο δέ πρός τήν Ν.Δ.
511/05161161115116111/51016001110 016 τμῆ μα ἐκεῖνο τό δποῖο ἔχει τίς
συγκεκριμένες σαφεῖς δημοκρατικές θέσεις. Ἐγώ πιστεύω 611
ὅλος 6 1160110; τῆς Ν.Δ., 6 καινοόουλευτικός, ἀκολουθεῖ σαφῶς
τήν ἀντιδικτατορική πολιτική πού χοράζει 6 K. Καραμανλῆς.
Καί ἡ πολιτική αὐτή 511/01 συγκεκριμένη. Εἶναι μία πολιτική
δημοκρατική, μέ πάρα παλλές 119051110051; 05 σύγχρονες προοδευτικές θέσεις ἀπό πλευρᾶς διαρθρώσεως τοῦ κοιναὸαυλευτισμοῦ, κοινωνικῶν μεταρρυθμίσεων καί μέτρων προοδευτικῶν
ὑπέρ τῶν λαϊκῶν τάξεων, πράγμα πού ἀποδεχόμεθα όλοι στήν
Ν.Δ. Σ’ αὐτὴ λοιπόν τὴ μεγάλη καί καινὴ ὑπόθεση ἀμύνης πρός
κάθε μορφή δικτατορίας, 6 1160110; τῆς NA. δέν θά ’χει καμιά
611/119911011. Ἀπό πλευρᾶς κινδύνων φασιστικῆς προελεύσεως ἤ
τοπαθέτησή μας εἶναι τόσο σαφὴς καί ξεκαθαρισμένη, ὥστε δέν
ὑπάρχουν προδλή ματα. Ἀπό τὴν πλευρά τῆς "A1190; Ἀριστερᾶς
τά πράγματα ἐπίσης εἶναι ξεκαθαρισμένα. Γιατί δεχόμαστε 611
ἐκεῖνα τά κόμματα ἀπ’ τήν Ἀριστερά πού ἀποδέχονται τίς 1101νοόουλευτικές διαδικασίες μιᾶς σύγχρονης, εὐρωπαϊκῆς 6111101190110;, αὐτά τά κόμματα μποροῦν νά ἀποτελέσουν συμπαραστάτη σέ μία ἀμυνο κατά οἱασδήποτε μορφῆς φασισμοῦ, Ὅποια
κόμμα, ὅμως, τῆς Ἀριστερᾶς δέν ἀποδέχεται τίς διαδικασίες
αὐτές, δέν μπορεῖ καί νά συμμετάσχει σέ μιά κοινή ἀμυνο κατά
τῶν κινδύνων ὁποιασδήποτε μορφῆς φασισμοῦ, Δέν μπορεῖ,
γιατί δέν ἀποδέχεται τίς διαδικασίες τῆς δημοκρατίας.
Ἡ δελτίωση καί ἡ σωστή τοποθέτηση τῶν Ικοινοόουλευτικῶν
κομμάτων, ἀσχετα ἀν εἶναι ἀριστερά ἤ δεξιά, 60 ἀποτελέσει σάν
πρώτη φάση τήν καλυτέρα άμυνα κατά φασιστικῶν κινδύνων.
Καί 61119166); αὐτή 111 115666511011 1101/01111115 ἐμεῖς μέσα στό χῶρο
110;: νά στερεώσουμε δρισμένες 6001115; ἀρχές σεδασμοῦ τῆς
δημοκρατίας, ὁρισμένες 6001115; ἰδεολογικές ἀρχές. Ὀργανώνου με κόμμα ἀρχῶν, μέ δη μοκρατική διαδικασία καί διάρθρωση
πού 661 ξεκινάει ἀλλά καί θά ἀγκαλιάζεται ἀπό 111 60011 γιά νά
μπορεῖ μέ τόν τρόπο αὐτό νά γίνει ἕνα μεγάλα 65911011111110
δυνάμεων πού 60 ἀμύνονται συστηματικά, μεθοδευμένα καί μέ
60610 ἰδεολογικὴ συνείδηση 11010 010061111015 ἐκτροπῆς, Αύτό
εἶναι ἡ πρώτη μος συμόολή είς τήν κοινή ἄμυνα.
ANTI: Νά διευκρινήσουμε τό ἑξῆς· εἴπατε ὅτι ὅλος ὁ κόσμος

τῆς ΝΛ. ὅασικά δέχεται τήν ΕΑΔ Ε. Ἔτσι,·
ΚΑΡΑΤΖΑΣ; Δέν λέω 611 6 1160110; τῆς Ν.Δ. δέχεται τήν συγκεκριμένη ΕΑΔΕ. Δέν 5111.01 ἁρμόδιος γι’ αὐτό. ”Αλλωστε, εἶπα καί
προηγουμένως 611 οὔτε οἱ διαδικασίες οὐτε οἱ θέσεις τῆς ΕΑΔΕ
έχουν ξεκαθαριστεῖ. Ἐκεῖνο πού ξέρουμε εἶναι 611 ὅλος 6 1160110;
τῆς Ν.Δ., καί 511/01 1p1)01116 αὐτό, δέχεται αὐτήν τήν τεράστια
ὑπόθεση τῆς προπαρασκευῆς γιά μιά κοινή ἄμυνα πρός 6110101δήποτε μορφή φασισμοῦ, Ἐάν αὐτό θά γίνει μέ μόνη τήν «N501
Δημοκρατία», ἡ ὁποία στό πόστο της θά 1101/51 ἐκεῖνο ποί· πρέπει
ἤ 1101 115 10 ἀλλα δημοκρατικά κόμματα μαζί, εἶναι θέμα πολιτικῆς τακτικῆς. Ἐάν 661 γίνεται μεμονωμέναῆ ἐάν θάγίνεται, 661051
6910115va περιπτώσεων ἤ ἀναγκῶν, μέ μιά κοινή προσπάθεια,
αὐτό 511/01 11011 πού δέν έχει ξεκοθαριστεῖ διότι δέν έχουν γίνει
οὔτε ἐπίσημες προτάσεις καί οὐτενομίζω 611. ἡ πρόταση πού ἐγινε

ἀπό πλευρᾶς ΚΚΕ (ἐσ.) έχει πάρει 111 μορφή μιᾶς ἐπισήμου
πολιτικῆς διαδικασίας.
ANTI: Πιστεύετε ὅτι τό σύνολο τῆς ΝΔ. θά δεχ“όταν μιά
συνεργασία μέ τήν Ἀριστερά, ἔστω καί σέ περιορισμένα θέματα, Στήν περίπτωοη μιᾶς νέας ὑποτροπῆ ς, ἡ συνεργασιά μέ
τίς δυνάμεις τῆς Ἀριστερᾶς γιά τήν ἀποτροπή νέας δικτατο-

ρίας, εἶναι π.χ. πιθανή,ΚΑΡΑΤΖΑΣε Ἐκεῖνο πού προκύπτει ἀπό αὑτά πού ἀνέπτυξα
προηγουμένως εἶναι 611 6 κόσμος, ὅλος 6 1160110; τῆς Ν.Δ., ἔχει
σαφεῖς δημοκρατικές 65051;. Εἶναι διατεθειμένος νά ἀγωνιστεῐ
ἐναντίον ὁποιουδήποτε κινδύνου δικτατορίας. Τό ἐάν θά ὑπάρξει σέ μιά ἐποχή συνεργασία ἐκ λόγων ἀνάγκης καί κοινῆ ς ἀμύνης
πρός τή δικτατορία μέ τήν Α ’ δμάδα ἤ τό A’ κόμμα τῆς Ἀριστερᾶς, μέ ποιούς καί πῶς, αὐτό τό πράγμα δέν μπορεῖ καί νά τό
ξέρει κανείς 111 στιγμή αὐτή.
EBEPT: T6 δεδομένα εἶναι 51/0, 611 ὅλα τά κοινοόουλευτικά
στελέχη τῆς Ν.Δ. εἶναι ἐναντίον τῆς δικτατορίας καί θά ἀγωνισθοῦν μέ όλες τους τίς δυνάμεις ἐναντίαν της. Τώρο,ἐάν δεχθοῦν
1/0 συνεργασθοῦν μέ τήν Ἀριστερά, 511/01 διάφορα θέμα. Εἶναι τό
πῶς ἀντιλαμδάνεται 6 11065110; τήν 69611 1011111111 τοῦ ἀντιδικτατορικοῦ ἀγώνο. Καί γιά νά ἀντιστρέψω τήν 5916111011: 661 ἐδέχοντο ὅλα τά στελέχη τῆς Ἀριστερᾶς νά συνεργασθοῦν 115 τὴν
Ν.Δ., γιά νά ἀνατρέψουν τυχόν δικτατορία τοῦ προλεταριάτου ἤ
νά ταχθοῦν ἐναντίον μιᾶς 1109511600511); τύπου Τσεχοσλοδακίας;
”Οταν 01 6110601 τῆς Ν.Δ. ἀκούνε καί διαὸάζουν τίς δηλώσεις τῶν
ἐκπροσώπων τοῦ ΚΚΕ (ἐξ.) 611 στήν Ἑλλάδα ιίνιιι ἀναγκαία ἡ
δικτατορία τοῦ προλεταριάτου, πῶς εἶναι δυνατόν νά ἀποδέχονται μία κοινή συνεργασία γιά τήν ἀνατροπὴ τῆς μιᾶς δικτατορίας
ὥστε νά ἐλθει μία ἄλλης μορφῆς; Ἐπιλογή δικτατόρων καί δικτατοριῶν δέν ἀποδεχόμεθα στόν χῶρο μας.
ANTI: Μιλήσατε προηγουμένως γιά τά κόμματα τά ὁποῖα
«δέν ἀποδέχονται τόν ἀγώνα ἐναντίον κάθε μορφῆς δικτατορίας». Τι’ ἀκριὸῶς ἐννοεῖτε,ΚΑΡΑΤΖΑΣι Ἡ Ἄκρα Ἀριστερά, ἀγωνίζεται ἐναντίον μόνον
11010 πάσης φασιστικῆς δικτατορίας. Διότι πιστεύει 51; τήν δικτατορία τοῦ προλετοριάτου, πιστεύει 611 ἡ ἐπιδολή ἐνός καθεστῶτος ἀμιγῶς καμμαυνιστικοῦ, δέν ἀποτελεῖ,κοτά τήν γνώμη
της, δικτατορία, ἀλλά μιά δικαίωση τῶν προοπτικῶν γιά τήν
κοινωνικὴ ἀλλαγὴ μέσα 010 πλαίσια ἰσότητος καί ἐξελίξεως
σύμφωνα μέ τά δεδομένα τῆς ἐποχῆς. Ἐπειδὴ λοιπόν δέν πιστεύει
51; 11; κοινοόουλευτικές διαδικασίες καί ὂάζει μόνον ἐναντίον
τοῦ φασισμοῦ, 6 ἀγῶνας της 511/01 μονόπλευρος. Ἐνῶ 6 ἀγώνας
γιά μᾶς εἶναι διμέτωπος, Ἐννοῶ διμέτωπος, ἀγώνας κατά κάθε
μορφῆς δικτατορίας. Ἐκεῖνοι λοιπόν πού δέν δέχονται τίς 6001115; ἀρχές τῶν πολιτικῶν καί κοινωνικῶν δικαιωμάτων δέν μποροῦνε νά ζητοῦνε μιά συμμαχία πού 60 511/01 μονόπλευρη ἤ 661
έχει ἕνα μεμονωμένα στόχο. Ὁ στόχος πρέπει νά εἶναι πολύπλευ90; καί νά ἀφορᾶ δποιαδήποτε ἐκτροπή ἤ ἀπειλὴ κινδύνου τοῦ
δημοκρατικοῦ πολιτεύματος. Αὐτοί πού δέν πιστεύουν σέ μιά
σύγχρονη εὐρωπαῖκή δημοκρατία 5115 115 16 πρόγραμμα τους,
εἴτε μέ τήν τακτική 1011; εἴτε μέ τήν πολιτική τους εἴτε μέ τίς
ὁμάδες κρούσεως, δέν μποροῦν ὁπωσδήποτε νά παίξουν ρόλο σέ
μιόι προσπάθεια κοινή.
ANTI: Ὑπάρχουν, ὅμως, περιπτώσεις ὅπου ἔχσυμε δεῖ ὅτι ἡ
ΟΝΝΕΔ χωρίς καμμιά διάκριοη πρός τά ἀριστερά νά ἔχει
κατέδει μαζί μέ τίς ὑπόλοιπες νεολαιίοτικες ὀργανώσεις σέ
κοινές ἑκδηλώσεις ἐναντίοι· τῆς δικτατορίας ἦ γιά νά τιμήση
τό Πολυτεχνεῐο κλπ.
ΕΒΕΡΤ; ἰ).τωοδι’].·ιοτε αὐτό 651' 00116011151 μόνα 0111 νεολαία. ἀλλά σ“ δλο 16 κόμμα. K1 ' ἐμεῖς έχουμε ὑπογράψει ἀνακοινώσεις (καί 6 11. Κορατζάς κι“ 51/11))51'01'1101/ τῆς δικτατορίας στήν
Παρτογαλία, σι’ὴν Ἱσπανίο πρό ἡμερῶν γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, κλπ.. Βάλαμε τήν ὑπογραφὴ μας, δίπλα, κάτω ἤ πάνω
ἀπό ἄλλους συναδέλφους οἱ ὁποῖαι, ἐνδεχομένως, ὅλέπουν κατά
διάφορα τρόπο 61116 51161; τήν έννοια τῆς δημοκρατίας. Μία ἀνοκοίνωση έχει ἕνα συγκεκριμένο ἀντικείμενα ἤ στόχα σαφῶς ἐντοπιζόμενο. Ἀδιαφορῶ ἐάν σέ ἕνα κείμενο τό ὁποῖα ὁμιλεῖ γιά τήν
δικαίωση τοῦ Χριστιανισμοῦ συνυπογράψει ένας ἀθεος ἦ ένας
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Βουδδιστής. Στήν περίπτωση τῶν ἀνακοινώσεων πού έχει ὑπογράψει ἡ ΟΝΝΕΔ, εἶχε τεθεῖ σάν ἀντικειμενικός στόχος ἡ δικαίωση τῆς Δημοκρατίας. Εἶχε τοποθετηθεῖ ὁ συγκεκριμένος ἀντικειμενικός στόχος; ἡ προστασία τῆς Δημοκρατίας. Ἐνῶ στὴν
προκειμένη περίπτωση τῆς ἀντιδικτατορικῆς συνεργασίας τό
πράγμα εἶναι εὐρύτερα, δέν ἐχουν τεθεῖ τά πλαίσια τοῦ ἀντικειμενικοῦ στόχου, Δηλ. θά ἐρθω σήμερα νά ἀγωνιστῶ γιά νά ρίξω
τόν ἐσωτερικό κοτακτητή καί γιά νά ἐρθει κάποιος ἄλλος μέ ἕνα
διαφορετικό χρῶμα οὔρια καί νά μοῦ ξοναγίνει κοτακτητής;
Ὀρθῶς ἡ νεολαία μᾷρι σήμερα έχει ὑπογράψει τέτοιες ἀνακοινώσεις. Στίς ἀνακοινώσεις ὑπογράφεις ένα συγκεκριμένο καί
δεδομένα κείμενο, γιά τό ὁποῖα ἰδεολογικά καί πολιτικά συμφωνεῖς. Ἐάν δηλαδή μέ αὑτό τό συγκεκριμένο κείμενα συμφωνοῦν
ἐνδεχομένως πρός στιγμήν καί ἄλλα ἄτομα, ἰδεολογικῶς καί
πολιτικῶς ἀντίθετα, π.χ. τό ΚΚΙΞ(ἐξ.), αὐτό δέν ἔχει καμιά
σημασια.
ΚΑΡΑΤΖΑΣε Σ· αὐτό ήθελα νά συμπληρώσω τό ἑξῆςῑ ὅτι ἡ
νεολαία ἡ δικὴ μας πολύ σωστά ἔχει συμόάλει 0E κάθε
προσπάθεια ἡ δποία γίνεται ἐναντίον τοῦ δλοκληρωτισμοῦ, έναντίον τοῦ ἐξτρεμισμοῦ καί κάθε μορφῆς φασισμοῦ, Τό
πρόδλημα πού πολλές φαρές ἔχει ἀπασχολήσει τούς νέους τῆς
παρατάξεώς μας εἶναι τό ἑξῆςῑ "Av πρόκειται νά προδοῦν είς
μίαν κοινή δήλωση’εναντίον φασιστικῶν καθεστώτων, τότε καί οἱ
ἀριστερές δμάδες τῶν νέων ζητοῦν ἀπό τή δικὴ μος νεολαία νά
συνυπογράψει. Ἐάν, τώρα, πρόκειται νά ζητήσουν ἀπό 1110
όμάδα ἀριστερῶν όργανώσεων οί δικοί μας νέοι, νά ὑπογράψουν
ἕνα κοινό μανιφέστο ἤ μιά κοινή ἀνακοίνωση ἐναντίον μιᾶς κατά τή γνώμη τῆς νεολαίας μας - ἀντιδημοκρατικῆς καταστάσεως εἰς τόν ἀνατολικόν κόσμον, μιᾶς έκδηλώσεως στήν
Πολωνία 1’1 στή Μόσχα γιά τόν Ζαχάρωφ π.χ., τότε φοδούμαστε
ὁρισμένες ὀργανώσεις, καί κυρίως τῆς ἄκρας ἀριστερᾶς, δέν θά
ὑπογράψουν τό κοινό μανιφέστο. Καί ἐρωτᾶταιῑ Εἶναι αὐτό κάτι
πού δοηθάει μιάόαθιά δημοκρατική συνεργασία; Νομίζω ὂχι.
Διότι όρισμένες δμάδες τῆς Ἀριστερᾶς θέλουν τήν δη μοκρατική
συνεργασία νά στρέφεται μόνον ἐναντίον τῆς Ἰσπανίάς, τῆς
Ούρουγουάης, ἐναντίον τῆς Χιλῆς. Ἀλλά, ἐάν συμδεῖ νά
δγάλουμε μιά ἀνακοίνωση γιά τόν Ζαχάρωφ, τότε αὐτοί δέν θά
ὑπογράψαυν μαζί μας. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐ’ννοια τῆς Δημοκρατίας πού
ἀνέφερα προηγουμένως.
Καί
ἐκεῖ
ἡ
νεολαία
μας
προδληματίζεται, γιατί ἀκριὸῶς αὐτὸ εἶναι τῆς Δημοκρατίας.
Καταλαδαίνουμε ὅτι εἶναι φυσικό οἱ ἀριστεροί νά μήν θέλουν νά
θίξουν συγγενεῖς τους θέσεις. Ἀλλά δέν μπορεῖ νά ζητοῦν μία
μονόπλευρη τοποθέτηση.
ANTI: Αὐτά ὅλα πού ει’·,παμε εἶναι ὑποθέσεις, και’λιγο πολύ
προτάσεςι καί γενικές θεωρητικές τοποθετήσεις. Οκ. ”Εὸερτ

ἔκαμε μερικές νύξε-ις και εἰπε ὅτι τελικά ἔχει σημασία νά
ἀναζητήσουμε καί πρακτικά μεθόδους πού μπορει νά μᾶς
ὁπλίσουν στήν περίπτωση νέας δικτατορίας. Πέρα, λοιπόν,
ἀπ’ ὅλη αὐτή τή γενική συζήτηση, ὑπάρχει καμιά
συγκεκριμένη πολιτική πράξη πού ἔχει γίνει μέχρι στιγμῆς γιά
τήν πραγιιάτωση τῆς ἀντιδικτατορικῆς ἑνότητας,’
ΕΒΕΡΤ; Tm Φεόρουάριο πέρισυ, ὅταν ἐξεδηλώθη ἐκ μέρους
ἀφρόνων πραξικοπηματιῶν ἀπόπειρα γιά τήν ἀνατροπὴ τῆς
δημοκρατίας, εἴχαμε τήν εὐκαιρίαν νά συναντηθοῦμε ὸρισμένοι
συνάδελφοι απ ὅλα τά κόμματα. ήτανε ὁΛ. Κύρκος(ΚΚΕ ἐσ)., ὁ
A. Κακλαμάνης καίὴΣύλδα’ ᾼκρίτα, (ΠΑΣΟΚ), ὸΚαρατζᾶςκι
ἐγώ. μοὺ φαινιται οτι ηταν καίὸ ”Αγγελος Πνευματικός, (N. Δ.)
(3 Κ. Ἀλαόάνος κι (3 Ντεντιδάκης (EKNA— τότε); Καθήσαμε καί
κάναμε ὁρισμένες πρῶτες συσκέψεις. εἰχε ἀρχίσει κατά κάποιον
τροπο ναυλοποιιιται 1110 διαδικασία ἀλλά ἀν θυμάμαικαλά, ἐκ
μέρους τῶν ἐκπροσώπων τοῦ ΠΑΣΟΚ, ὲκ μέρους τοῦ κ.
Κακλαμάνη, ἐξεφράσθησαν ὁρισμένες ἀμφιόολίες, κατά πόσον
εἶναι δυνατόν νά λειτουργήσει μιά τέτοιο διαδικασία, καί ἔμεινε
’ἐτσι τό πράγμα στίς πρῶτες συζητήσεις τῶν τριῶν - τεσσάρων
συσκίηιεων.

ΚΑΡΑΤΖΑΣε “Ι-Ι προσπάθεια αὐτή πού ’ἐγινε τότε, εἶχε
ξεκινήσει πράγματι ἀπό τό κλίμα καί ἀπὸ τήν ἐτμόσφαιρα πού
εἴχανι· δημιουργήσει. ὅπως ἀνί-φερε ὸ κ. Ἔδερτ, οἱ ἐκδηλώσεις
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Oi σιαμαῖες άδελφὲς
(Τοὐ Fotis Γεωργουλάκη)

Σκίτσο ἀπό τό περιοδικό «NEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ»
τοῦ Φεδρουαρίου. Καί σάν σκοπό εἶχε αὐτή ἡ προσπάθεια, νά
ὑπάρχει μεταξύ. εἰ δυνατόν ὅλων. τῶν συναδέλφων τῶν
κομμάτων τά ὁποῖα πιστεύουν εἰς τόν κοινοὸουλευτισμόν μία
ἐπαφὴ καί μία ἐνημέρωση, ὥστε νά μποροῦν νά ἐπισημαίνονται
ὁρισμένες καταστάσεις καί κίνδυνοι πού στρέφονται κατ’

εὐθεῖαν ,κατά τῆς δημοκρατίας καί τοῦ κοινοδουλευτισμοῦ.
Ἷ-Ιταν μία ὡραία. ἀντικειμενική καί σωστή προσπάθεια, ἡ ὁποία
δέν προχώρησε καί ἡ ὁποία συναρμολογεῑται καί συμφωνεῖ μ
ἐκεῖνα τά ὁποῖα 0VEcpE961100v προηγουμένως. τῆς δυνατότητας
δηλαδὴ μιᾶς κοινῆς προσπαθείας καί ἀμύνης γιά τά ἐνδεχόμενα
αὐτά. BE6010 δι’-ν είχαμε τότε ἀκόμη προλάὸει νά
ξεκαθαρίσουμε ποιές ἠταν οἱ γενικές ἀρχές τῆς προσπαθείας καί
ἀν μποροῦσε- οπως ἐμεῖς πιστεύουμε- νά εἶναι ἡ προσπάθεια
αὐτή πολύπλευρη καί πολυμέτωπη καί ὸχι μονόπλευρη.
ANTI: Αὑτή ἡ προσπάθεια γιατί ἀτόνισε,’
EBEPT: ”Οπως σᾶς εἶπα στὴν ἀρχὴ, ξεκίνησε μετά τά γεγανότα τοῦ Φεδρουαρίου πού ε’ίχανε γίνει ἀπό όρισμένες ἄφρονες
πρώην ἀξιωματικοί) ;. Μετά ἀπό Eva μήνα, ὅταν καθησύχοσαν τά
πράγματα, ἓπεσε καί ἡ πρώτη ἀνησυχία καί, ὅπως σᾶς εἶπα πρίν,
ὑπῆρξε καί κάποια ἀντίδραση-άν θυμᾶμαι καλά, ἀπό τό
ΠΑΣΟΚ-ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά προχωρήσουμε α’ αὐτὴ τήν
φάση, καί ότι πρέπει νά τό σκεφτοῦμε ὡριμότερα καί νά τ’ ἀφήσουμε ἀργότερα. Πάνω α’ αὑτό τό σημεῖα θέλω νά τονίσω, ὅτι
αὐτή ἡ προσπάθεια συνενώσεως ἐνατίον κάθε μορφῆς ἀντιδικτατορικοῦ ἀγώνα, δέν σημαίνει ὅτι γίνεται διότι ὑπάρχει στήν Α ἤ B
στιγμή ένας ὁποιασδήποτε κίνδυνος. Ἐμεῖς αὐτή τή στιγμή πιστεύουμε ὅτι ἀμεσός κίνδυνος δέν ὑπάρχει. Ἀλλά γίνεται μία
προεργασία ψυχολογική, πού θά ἐπιτρέψει, ἀν σέ μία δεδομένη
στιγμή, μετά ἀπό τρία-τέσσερα-πέντε χρόνια, ἀπό δποιαδήπατε
πλευρά ἐκδηλωθεῐ μιά τέτοιο προσπάθεια, νά εἶναι εὐκολώτερη ἡ
ἀντιμετώπισὴ της.
ANTI: Ἀπό τή στιγμή πού δέν ὑπάρχει ἅμεσος κίνδυνος,
κατά τήν ἑκτίμησή σας, ἔχει νόημα νά προπαγανδίζ E101 καί νά
προωθεῑται ἡ ἰδέα τῆς ἀντιδικτατορικῆς ἑνότητας,·
EBEPT: Οἱ δημοκρατίες κινδυνεύουν. Ἐάν κοιτάξαυ με τόν
παγκόσμιο χάρτη, θά δοῦμε σέ πόσα λίγες χῶρες λειτουργεῖ ἡ
πραγματικὴ δημοκρατία. Κάθε μέρα ἀνοίγετε τίς ἐφημερίδες καί
κάθε μέρα ἀκαῦτε ὅτι έγινε κάποια πραξικόπημα. ”Ασχετα ἄν
πέτυχε 1’1 δέν πέτυχε. Τό πρῶτα θέμα εἶναι νά φτιάξεις τέτοιες
ἀσφαλιστικές δικλεῖδες, ὥστε νά μὴν σκέπτεται κανένας νά ἀπο-τολμήσει κάποια πραξικόπημα. Καί αὐτή εἶναι μία πρώτη προσπάθεια αὐτοῦ τοῦ ἀντιδικτατορικοῦ ἀγώνα. ”Οπως ἐξοπλίζεται

μία χώρα, όχι διότι εἶναι δεδοίο ότι θά έχει κάπαιον πόλεμο, ἐδῶ
ἐξοπλίζονται χῶρες οἱ ὁποῖες δέν ἐχουν κανένα ἐχθρό. Ἕτσι καί
αὐτός ea εἶναι ἕνας ἰδεολογικός καί πολιτικός ἐξοπλισμός ἐναντίον ὁποιουδήποτε σκεφτεῖ τήν κατάργηση τῆς δη μοκρατίος. Καί
γι’ αὐτό τό λόγο δέν πρέπει νά γίνεται καμία ἀπολύτως πολιτική
ἐκμετάλλευση αὐτῆς τῆς μορφῆς τοῦ ἀγώνα ἐναντίον τῆς ὅποιας
δικτατορίας. Δηλ. δέν εἶναι δικαίωμα κανενός νά παίρνει τόν
ἀντιδικατατορικὸ ἀγώνα, ἤ ἄν θέλετε nut τόν ἀντικομμουνιστικὸ
ἀγώνα καί τόν ἀντιδικτατορικό ἀγώνα, ἥ ἀν θέλετε κοί τόν ἀντικομμουνιστικό ἀγώνα καί τόν ἀντιφασιστικό ἀγώνα, καί νά τόν
χρησιμοποιήσει ἐπ’ ὠφέλεία του.
ANTI: Νομίζω ὅτι ὥς τώρα μιλήσαμε γιά τό ἄν ἡ ἀντιδικτατορική ἑνότητα εἶναι ἐπιθυμητή, δυνατή καί γιά
ὁρισμένες πρακτικές διαδικασίες. ”Ασχετα μ’ αὐτά, ἡ ἀντιδικτατορική ἑνότητα πρέπει νά ’χει κάποιο συγκεκριμένο
περιεχόμενα. Χωρίς αὐτό νά ἔχει ἀπόλυτα ξεκαθαριστεῑ,
μποροῦμε, πρόχειρα ἴσως, νά ποῦμε ὅτι ἕνας ἀπό τούς
στόχους εἶναι π.χ. ἡ ἀποχουντοποίηση. Σ’ αὐτόν τόν τομέα
πιστεύετε ὅτι ἔχει γίνει σωστή καί ἀρκετή δουλειά. Ρωτᾱμε,
ἐσᾶς, σάν ἐκπροσώπους τοῦ κόμματος πού κυόερνᾱ.
KAPATZAZ: Πιστεύω ὅτι στόν τομέα ἀποχουντοπαίηση ἐχει
γίνει α’ ένα μεγάλα δαθμό ἱκονοποιητική δουλειά. Βέὸαια ὑπάρχουν δρισμένα ὑπολείμματα μεμονωμένο σέ ὡρισμένους τομεῖς
τῆς έλληνικῆς ζωῆς. Δέν πιστεύω ὅμως ότι μποροῦν νά ἐπηρεάσουν, σύμφωνα μέ τό σημερινό δέσιμα τῆς δημοκρατίας nut τήν
’κοινή προσπάθεια πού γίνεται ἀπό ὅλους. Τήν δασική εὐθύνη
ἐπαγρυπνήσεως έχει ἡ Κυδέρνηαη. Καί νομίζω ὅτι δέν ὑπάρχουν
δυνάμεις τέτοιες αἱ ὁποῖες νά μποροῦν μέσα στόν κρατικό μηχανισμό ἤ σ’ ὅλες τίς δομές τῆς ἐλληνικῆς ζωῆς νά παίξουν ἕνα ρόλο
ἐπικίνδυνα. Τό θέμα τῆς ἀποχουνταποίησης εἶναι κυρίως θέμα
νοοτροπίος. Πιστεύω ὅτι συνειδητά τόν Παπαδόπουλο τόν ἀκολούθησον πάρα πολύ λίγοι, ἐλάχιστοι, Ἕλληνες καί οἱ περισσότεροι ἀπ’ αὐτούς ἦτον ἀνθρωπο οἱ ὁποῖοι κοίταξαν τό πράγμα μ’
ένα πάρα πολύ ἐπίκαιρα καί προσωπικό χαρακτῆρα. Νομίζω,
λοιπόν, ὅτι, ἐφ’ ὅσον προχωρήσουν ἀκόμα περισσότερα οἱ διαδικασίες πού ἔχουν θεμελιωθεῖ τώρα κι ένάμισυ χρόνο καί ὑπάρξει
ἀπό μέρους ὅλων τῶν κομμάτων μία σωστή ἀντιμέτώπιση στό
θέμα τῆς ἀποχουντοπαίησης, ὥστε νά μὴν ἀποτελέσει ἀντικείμενο συγκεκριμένης πολιτικῆς ή κομματικῆς ἐκμετάλλευσης, νομίζω ὅτι μετά ἀπό λίγο καιρό δέν θά έχουμε καθόλου προὸλήματα ἀπό τέτοιες δυνάμεις. Τό πρόδλη μα εἶναι ἀν θά ὑπάρξει ἡ
σωστή μεθόδευση γιά τήν ἐδραίωση τῆς δημοκρατίας, ἡ ἀνάπτυξη τοῦ πνεύματος τῆς δημοκρατίας καί τῆς ἁμίλλης εἰς τά
κόμματα, ὥστε νά δημιουργηθοῦν οἱ προϋποθέσεις, οἱ δάσεις καί
ἡ θωράκιση πού θά ἐμποδίσει τήν ἀνάπτυξη πάλι στό τόπο μας
δυνάμεων ἐκτροπῆς ὁποιασδήποτε μορφῆς καί οἰ ὁποῖες ἐκμεταλλεύονται τίς ἀδυναμίες μας-τίς ἀδυναμίες τῆς δημοκρατίας,
τά λάθη, τίς παραλείψεις ἤ τό ἐπίπεδα τῆς κοινοὸουλευτικῆς
διαδικασίας καί τήν κακή συνεργασία τῶν καμμάτων. Ἑπομένως, τήν ἀποχουντοποίηση γενικότερα πρέπει νά τή ὃλέπουμε όχι
μόνα γιά ὅσους συνεργάστηκαν μέ τὴν ἐκτροπή, ἀλλά καί σάν μιά
γενικότερη προσπάθεια; νά μὴν ὑπάρξουν ποτέ προϋπαθέσεις
δημιουργίας χουντικῶν καί ἐξάλλων νοοτροπιῶν ἐστω nut σέ
ἐλάχιστα τμήματα τοῦ ἐλληνικοῦ λαοῦ.
EBEPT: Φοδοῦμαι δτι ἡ ἐκτεταμένη καί ἡ συνεχής ἀποχουντοποίηση, δημιουργεῖ τὴ Λερναία Ὕδρα τῆς χουντοπαιήσεως. Διότι ὁταν συλλήόδην κατηγοροῦμε λέγοντας περί «χουντικῶν τάσεων» μέσα στό στράτευμα καί ὅτι ὑπάρχουν 250-300-500 ἀξιωματικοί οἱ ὁποῖοι πρέπει νά ἐκκαθαριστοῦν, τότε τούς κολλᾶμε
στόν τοῖχο καί μ’ αὐτό τόν τρόπο τούς ὑποχρεώνουμε ν’ ἀμυνθοῦν, νά στραφοῡν καί νά γίνουν ὄργανα τοῦ Παπαδόπουλου.
Διότι δέν ξέρουν ποιός ea εἶναι ὸ ἑπόμενος στόχος.
Ἱ-Ι πολιτική σκοπιμότης δέν πρέπει νά χρησιμοποιεῖ σάν όργανο ἐκμεταλλεύσεως τό λεπτὸ αὐτό θέμαρέιμία μάλιστα κρίσημη, γιά τήν χώρα, περίοδο.
ANTI: Τό KKE (έσωτ.) πού ἔκαμε τήν πρόταση γιά τήν ΕΑΔΕ
τῆς δίνει ὥς ἕνα οαθμό καί ἕνα συγκεκριμίνω κοι ι’ωιιικό ,τι-ριεχόμενο ἀπέναντι π.χ. στά πιό ἑπιθετικά μονοπώλια καί ζητᾶ

τήν παραχώρηση δικαιωμάτων στούς ἐργαζόμενους. Ἐσεῖς
θεωρεῖτε ὅτι αὐτά τά στοιχεῖα τοῦ κρινωνικοῦ προγράμματος
τῆς ΕΑΔΕ καλύπτονται ἀπό τό πρόγραμμα τῆς ΝΔ,· Π.χ.
θεωρεῖτε ὅτι εἶναι ἀναγκαία αὐτή ἡ «προέκτασ-η» ἤ πιστεύετε
ὅτι πρέπει νά περιοριστεῐ μόνο στό πολιτικό ἐπίπεδα,EBEPT: Πιστεύω δτι πρέπει νά περιοριστεῐ στό συγκεκριμένο περιεχόμενα τό ὁποῖα έχει ὁ τίτλος, τό ὄνομα τῆς προσπαθείας αὐτῆς. Ἡ προσπάθεια αὐτή εἶναι μία nut μόνας ἀντιδικτατορικός ἀγώνας ἀπέναντι σέ κάθε μορφή δικτατορίας. Συνεπῶς
δέν έχει κομία σχέση μέ τό περιεχόμενα nut τὴν μορφή τοῦ κοινωνικοῦ συστήματος. Σᾶς εἴπαμε προηγουμένως ὅτι εἴμαστε ἐναν-

τίον κάθε μορφῆς δικτατορίας. Ἀκόμα καί τῆς δικτατορίας τοῦ
πραλεταριάτου.Ι
OE θέσεις τῆς ΝΔ στόν κοινωνικό τομέα εἶναι διαυγέστατες,
καί πέραν ἀπό τίς ίδεολογικές της διακηρύξεις ἐχει ἐμπράκτως
ἀποδείξει ὅτι ἀγωνίζεται γιά τήν ἐμπέδωση τῆς κοινωνικῆς δημοκρατίας, γιά μιά δίκαιη κατανομή τοῦ ἐθνικού εἰσοδήματος σέ
μιά κοινωνία ὅπου όλοι οἱ Ἕλληνες θά ἔχουν ἴδια δικαιώματα
nut ὑποχρεώσεις. Σ” αὐτό θά πρέπει νά συμφωνοῦν ὅλα τά
κόμματα. Διαφορά ὑπάρχει μέ δρισμένα κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως ὡς πρός τόν τρόπο καί τήν διαδικασία πού θά
ὁδηγηθοῦμε πρός μία τέτοιας μορφῆς κοινωνικὴ δημοκρατία.
Ἐμεῑς πιστεύουμε ὅτι πρέπει νά ὁδηγηθοῦμε σέ μιά δίκαιη διανομή τοῦ ἐθνικοῡ εἰσοδήματος ἀναγνωρίζοντας συγχρόνως τήν
ἰδιωτική πρωτοδουλία σάν ἕνα μί’-’σο ἐκφράσεως τῶν ἀτομικῶν
ἐλευθεριῶν καί μέχρι τοὺ σημείου πού αὐτή δέν θίγει ἀλλά
ὠφελεῖ τό κοινωνικό σύνολο. Μέ δάση αὐτή τὴν τοποθέτηση δέν
μπορῶ νά ἀντιληφθῶ πῶς θά συμφωνήσω μέ κάποιον ἀλλο ὁ
όπῑος πιστεύει - καλῶς ἢ κακῶς -ότι σέ ὁρισμί-νες μορφές τῶν
ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν πρέπει νά ὑπάρχει ἀπόλι-τος περιορισμός
ὁράσεως. ”Αλλωστε ἡ ἐπί-κτασις τῆς ἀντιδικτ(ιτορικῆς ἱ-νότητος
σέ περιοχές πού καλύπτονται ἀπό τά πολιτικά προγράμματα τῶν
κομμάτων καί τήν πολιτική σκοπιμότητα. ξεστρατίζει ἀπό τό
πραγματικό περιεχόμενό της, τὴν προάσπιση δηλαδὴ τῆς
δημοκρατίας ἀπό τήν ὅποια δικτατορία, νοθεύει τό νόημά της
καί στό τέλος τήν ἀποδυναμώνει.
ANTI: Τί πιστεύετε· ὅτι ι’·’χιι πραγματοποιηθι·ῑ στό χώρα 177;

ΝΔ. γιά νά διασφαλιστοὺν οἱ στόχοι 177; ι’·δραίωσης καί 177;
ι’·μπέὸωσης καί διιύρυνσης 177; δημοκρατίας στήν Ἑλλάδα,·
ΚΑΡΑΤΖΑΣ; Ἐκτός ἀπό τά πρῶτα μέτρα τοῦ Κοραμανλῆ τά
ὁποῖα ἀναφέρονται στή θεσμοθέτηση τῆς δημοκρατίας μέ τόν
·καταστοτικό χάρτη, μέ τά δασικά νομοθετικά μέτρα τά ὁποῖα
ἔχουν ληφθεῖ, ἀκολούθησον μέτρα κοινωνικῆς πολιτικῆς τά
ὁποῖα εἶναι συνάρτηση ένός δοσικοῦ προγράμματος τῆς NA.
Στόν πολιτικό τὸμέα ἡ Ν.Δ. συνέὸαλε στήν ἐξασφάλιση τῶν 6aσικῶν ἐκείνων διοδικασιῶν πού ἐπέτρεψαν τὴν ἀνάπτυξη ὲνός

Σκίτσο ἀπό τό περιοδικό «NEA I'lOAITIKH» πού
ὲκδίδουν oi K.K. Ἔθερτ, Καρατζᾱς, Βουδούρης.
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συγχρόνου κοιναὸαυλευτισμοῦ (μέ τά δρισμένα του μειονεκτήματα ὂέὸαια ἀκόμα, καί τά ὁποῖα μποροῦν νά 6ελτιωθοῦν), στήν
ἀνάπτυξη κομμάτων, ἐλευθέρων ἐκλογών, ἐλευθέρων δημοτικῶν
ἐκλαγῶν καί ἐπίσης ἑνός ἐλευθέρου συνδικαλισμαῦ. Ἐλευθέρων
ἐκλογῶν μέσα στά συνδικάτα καί στά πανεπιστήμια, σέ ὅλα τό
χῶρο πού ἀναπτύσσεται ἡ κοινωνική καί ἡ πολιτική ζωή τῆς
χώρας. M5101 προχώρησε στήν δημιουργία τῶν προϋποθέσεων
γιά μιά κομματική ὀργάνωση σωστή καί σύγχρονη, μέ εῦρωπαϊκά
’ δεδομένα. Εἶναι στὸ ξεκίνη μά της τώρα, μέ τίς δασικές ἀρχές τῶν
προγραμματικῶν δηλώσεων τοῦ προέδρου, καί ἐν συνεχεία μέ τίς

ὁμιλίες πού έκανε μέ τήν εὐκαιρία τῆς πρώτης ἐπετείου ἀπό τή
νίκη τῆς ΝΔ. Ἔθεσε έτσι τίς 6άσεις μιᾶς ἰδεολογίας ἡ ὁποία,
περίπαυ, μπορεῖ νά χαρακτηρισθεῖ σάν σύγχρονη, δημοκρατική,
εὐρωπαϊκή καί κοινωνικά πραοδευτική δημοκρατία. Ἔθεσε τήν
πραοπτική ἐνός συγχρόνου εὑρωπαϊκοῦ κράτους μέ πραχωρημένες θέσεις στά κοινωνικά ζητήματα μέ τήν μείωση τῶν ἀδικιῶν,
,ν τήν μείωση τῶν μονοπωλιακῶν ἐκμεταλλεύσεων στή χώρα, τήν
ἀπάμὸλυνση τῶν διαφορῶν μεταξύ τῶν εἰσοδη ματικῶν τάξεων,
καί ὃασικά στήν ἀντιμετώπιση ὁρισμένων συγκροτημάτων πού
, θέλουν τήν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας τῆς χώρας νά εἶναι σύμφωνη μόνο μέ τό συμφέρον του ς. Οἱ κρατικοπαιήσεις πού ἐγιναν
καί τά μέτρα πού πάρθηκαν καί πού παίρνονται ἐκεῖ ἀκριόῶς θά

προσόντων της καί τῶν ἐγγυήσεών της ἐγιναν καί δύο διαλέξεις;
Ποιά εἶναι ὴ πορεία (γιατί ἡ ἐρώτησή σας ήτανε άν έγινε ἀντικομμουνιστική προπαγάνδα) τοῦ φασισμοῦ, πῶς ξεκίνησε, πῶς
ἀνεπτύχθη σέ δρισμένες χῶρες, τί ἐκμεταλλεύεται καί τί προσπάθειες κάνει ὁ φασισμὸς γιά νά μπορέσει νά διεισδύσει. Ποιά
πρέπει νά εἶναι ἡ ἑτοιμότητα ἐναντι τοῦ φασισμαῦ καί πῶς μπορεῖ νά μεθαδεύεται μία σωστή δημοκρατική θέση πού νά παρεμποδίζειαύτά τά ἐνδεχόμενα. Μάλιστα σέ ἕνα ἀπό τά σημεῖα
αὐτά, ἐπειδή εἶχα ἀναπτύξει τό Θέμα «Δη μοκρατική τακτική καί
σύγχρονα δημοκρατικά συστήματα», εἶχα τήν εύκαιρία ν’ ἀναπτύξω πῶς ἡ δημοκρατία μπορεῖ νά περάσει μέσα ἀπ’ αὐτές τίς
συμπληγάδες πέτρες. Καί πώς θά μπαρέσει ἐξωτερικά νά ἀνανεώνεται, νά δελτιώνεται καί νά ἀμύνεται.
EBEPT: Ἡ ἀνάπτυξις δέν ἤτανε ANTI, ἤτανε θέσεις. Καί ἀπορῶ
γιατί τό περιαδικό τό δικό σας τό ὁποῖα παίρνει τόσες φαρές
θέσεις, ὀνομάζεται... ANTI!
ANTI: Πιστεύετε ὅτι 77 ἀνάπτυξη τῶν ι’ὁεολογικῶν ἀρχῶν
τῆς NA. καί 77 πολιτική τοῦ Καραμανλὴ, ὅπως ἐκφράζεται μί·
φράσεις ὅπως π.χ. 77 οἰκονομική μας πολιτική εἶναι
πρωοὸιυτικότερη ἀκόμη καί ἀπό τήν οἰκονομική πολιτική
(διαφόρων σοσιαλιστικῶν κομμάτων στή Δ. Εὐρώπη, γίνονται
ὸι κτίς καί τίς ἀσπάζετε τό σύνολο τῶν ὄουλιυτῶν 177; Ν.Δ.,·

ὁδηγήσουν; σέ μία δελτιωμένη κατάσταση τῆς τύχης τῶν ἐργαζο-

μένων. Βασικές λοιπόν θέσεις τῆς Ν.Δ. εἶναι στόν κοινωνικό
ταμέα, ἡ δημιουργία μιᾶς συγχρόνου κοινωνίας στήν ὁποία θά
εἶναι μικρότερες οἱ ἀντιθέσεις καί οἱ διαφορές τοῦ εἰσοδήματος,
ὅπου ὁ τελευταῖος ἐργαζόμενος θά ἔχει ἀνέὸει 0’ ἕνα πολύ καλύτερο ἐπίπεδα, καί ὅπου ἀρκετά μέτρα προοδευτικά καί σασιαλιστικά μάλιστα θά παίρνονται χάρὶν τῶν ἐργαζομένων.
Τό κόμμα συγχρόνως ὀργανοῦται·. Ἐκδηλώσεις διαφωτιστικῆς μορφῆς, μέ σεμινάρια, μέ ἄρθρα, μέ κείμενα, μέ συνεντεύξεις, μέ ὁμιλίες καί διαλέξεις πού γίνονται ἀπό πολιτικούς, κοινοὸουλευτικούς καί ἐπιστημονικαύς παράγοντες, μέ τήν προσπάθεια νά δημιουργηθεῖχστή 6001] μιά 6αθιά ἰδεολογική καί
κομματική συνείδηση ἡ ὁποία θά ἀποτελέσει τήν πρώτη προϋπόθεση τῆς δημιουργίας κόμματος ἀρχῶν. .
ANTI: Στό πλαίσια τῶν πρωτοόουλιῶν αὐτῶν εἶναι
προφανῶς καί τό σεμινάριο πού ἴγινε· πρόσφατα, τῶν
στελεχῶν τῆς ΝΔ. Ὀλη αὐτή 77 ι’ὁεολογική ζύμωση πού ἀναφὲρατε· προηγουμένως ῆτανε τό κύρια μέρος αὐτοῦ τοῦ
σεμιναριόυ; Τί ρόλο ἔπαιξε ἐπίσης σ“ αὐτή τήν ἰόεολογική
ζύμωση πού ἓῗγινε 1110, ἅς τήν ποῦμε, ἀντικομμουνιστική

προπαγάνὸα,
KAPATZAZ: Στό σεμινάριο αὑτό ἐγινε μία [καναπαιητική
ἀνάπτυξη τῶν ἰδεολογικῶν Θέσεων τῆς Ν.Δ. Ὑπογραμμίστηκαν
τά γνωρίσματα τῆς δημοκρατίας, ποιές εἶναι οἱ ἀρχές καί οἱ
δάσεις της καί τί διαφέρει ἀπό ἀλλες μαρφές πολιτεύματος, μέ
συμπέρασμα ποιά εἶναι ἡ πραγματική μορφή τῆς δημοκρατίας.
Μέ τήν ἀνάπτυξη αὐτή, ἀναφέρθηκαν καί αἱ μαρφές καί τά χαρακτηριστικὰ τῶν καμμαυνιστικῶν συστη μάτων. Ἀναφέρθηκαν
καί ἀπό πλευρᾶς ξεκινήματος τῆς κομμουνιστικῆς ἱδεολογίας,
ἀπόπλευρᾶς ἐξελίξεως τοῦ καμμαυνισμαῦ στόν παγκόσμιο χῶρο,
ἀπό πλευρᾶς ἐφη ρμοσμέναυ κομμουνισμοῦ, ἀπό πλευρᾶς ἐσωτερικῶν του ἐξελίξεων, ἐσωτερικῶν θέσεων καί μιᾶς γενικῆς ἐπισκοπήσεως σ’ ἕνα σύντομα χρονικό διάστημα τῆς πορείας τοῦ
κομμουνισμοῦ στήν Ἑλλάδα. Δέν ἀποτελοῦσε νομίζω αὐτό μία
προσπάθεια στείρας καί ἀρνητικῆς ἐπαναλήψεως ἑνός ἀντικομμουνιστικοῦ μοτίὸου, ἀλλά ἀποτελοῦσε μία σωστή καί πάρα
πολύ σύγχρονη ἀκτινοσκόπηση τών δεδομένων τοῦ συστήματος
αὑτοῦ ἀπό πλευρᾶς καί ἰδεολογικῆς καί πολιτικῆς ἀλλά καί
κοινωνικῆς, μορφῆς.

EBEPT: Καί ὅσος χρόνος δαπανήθηκε γιά νά συζητηθοῦν τά
πολυκομματικά συστήματα, περίπου ἀλλος τόσος χρόνος

EBEPT: Σέ μιά μεγάλη παράταξη τῆς ὁποίας ἡ ἐκλαγική 6άση
ἀνέρχεται σέ 54 ‘70 nut 05 μιά παράταξη ὅπου ἡ ίδεολογία της
εἶναι 656010 συγκεκριμένοπαιημένη καί δέν ἐχει δόγματα ἀλλά
εἶναι μία ἰδεαλαγία σαφής καί ἐξελισσόμενη, ὁπωσδήποτε θά
ὑπάρχουνε διαφοροποιήσεις ὁχι ὡς πρός τόν τελικό ἀντικειμενικό σκοπό, ἀλλά ὡς πρός τήν διαδικασία πού θά ὁδηγηθαῦμε
πρός τά ἐκεῖ. Ἐν πάση περιπτώσει, ὁποιαδήπατε καί ἂν εἶναι ἡ
άποψη τοῦ Α ἤ τοῦ Β κοινοόουλευτικοῦ στελέχους, τελικῶς τοπαθετεῖται στήν γραμμή τήν ὁποία χαράσσει ὁ ἴδιος ὁ ἀρχηγός
τοῦ κόμματος.

ANTI: Αὐτός, ὅμως, ὁ ἀρχηγός τοῦ κόμματος πῶς ταιριάζει
μί· τό κόμμα ἀρχῶν,·
ΚΑΡΑΤΖΑΣιΣυμπληρώνοντας αὐτό πού εἷπε ὁ κ. ’Ἐόερτ γιά
τό θέμα τῆς ἀποδοχῆς ἀπό τό σύνολο τών συναδέλφων τῆς πολιτικῆς τήν ὁποία χαράσσει σήμερα ἡ κυὸέρνηση, προσθέτω ὅτι
αὐτό εἶναι πραγματικότητα, μέ τή διαφορά ὅτι καθένας ίσως
ἀντιλαμόάνεται τή μεθόδευση καί τήν διαδικασία διαφορετικά,
σύμφωνα μέ τόν δικό του τρόπο σκέψεως. Ὅσον ἀφαρᾶ τό ἐρώτημα πού θέσατε ἄν συνδυάζετε ὴ ύπαρξη ένός ἀρχηγοῦ μέ ἕνα
κόμμα ἀρχῶν, εἶναι γεγονός τό ἐξῆςῑ Ἐπειδή στήν Ἑλλάδα τά
κόμματα ἀρχῶν δρίσκονται τώρα στήν ἐξέλιξη τῆς δημιουργίας
τους, εἶναι φυσικό νά ἐννοοῦμε διαφορετικά στήν Ἑλλάδα τό
θέμα αὑτό καί νά μήν ἀγνοοῦμε ὅτι τό κόμμα ἀρχῶν δέν ἔχει
κανένα πρόόλη μα ἀπό τήν ὑπαρξη τοῦ ἀρχηγοῦ καί μάλιστα μέ
μεγάλη καί ένισχυμένη προσωπικότητα. Αύτό δέν σημαίνει ὅτι
δέν μπορεῖ νά ὑπάρχει κόμμα ἀρχῶν. Ἡ παρουσία τοῦ Ντέ Γκώλ
στή Γαλλία δέν παρεμπόδιζε τήν ἀνάπτυξη μιᾶς σωστῆς διαδικασίας μέσα στά γαλλικά κόμματα. Στήν Ἀγγλία τό ίδιο ἐπί Οὑῐνστων Τσώρτσιλ. Ἀλλά ὅταν έχει τήν δυνατότητα νά διαθέτει ἡ
χώρα σήμερα ἕνα κεφάλαια, πού νομίζω ὅτι εἶναι πάρα πολύ
σημαντικό-πράγμα πού καί οἱ ἀντίπαλοι παραδέχονται-αὑτό δέν
ἐμποδίζει ἀλλά ἁπλούστατα διευκολύνει τήν ἀνάπτυξη ἀρχῶν.
Ἕνας μεγάλας ἡγέτης, μπορεῖ νά δημιουργήσει τό κλίμα καί τίς
προϋποθέσεις, τό θερμοκήπιο ἀναπτύξεως κόμματος ἀρχῶν
κάτω ἀπό τή δική του ἐ’μπνευση καί τή δική του καθοδήγηση,
ὅταν 6ε6αίως ἔχει αὐτή τήν διάθεση. Ὁ Καραμανλῆς νομίζω ὅτι
εἶναι ὅαθιά εύρωπαῑος (τό ἐχει δείξει μέ συγκεκριμένες ἀποφάσεις) καί θέλει νά δημιουργηθεῖ κόμμα ἀρχῶν. Εἶναι εὐκαιρία
κάτω ἀπό τήν δική του προσπάθεια καί τήν ἐμπνευση νά γίνει
αῦτὸ, ἀφοῦ οἱ ἰδεολογικές του προθέσεις καί οἱ προεκτάσεις
εἶναι πάρα πολύ σωστές, προχωρημένες καί διευκολύνουν στόν

ὁλοκληρωτικά

τομέα αὑτό. Δέν ἀντιτίθεται λοιπόν ἡ ὑπαρξη ένός μεγάλου ἡγέτου σέ ἕνα κόμμα ἀρχῶν. Ἐξαρτᾶται ἀπό τά ὑπόλοιπα στελέχη

ΚΑΡΑΤΖΑΣι Μία προσθήκη στό σημεῖα αὑτό. Στήν ἀνάπτυξη
τῶν θέσεων τῆς δημοκρατίας, τῶν χαρακτηριστικών της, τῶν

κάτω, ἀπό μᾶς τούς ἄλλους, νά μεθοδεύσου με σωστά τή δουλτι (ἰ,

δαπανήθηκε

γιά

νά

συζητηθοῦν

καί

τά

συστήματα.
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Πολιᾞείὲᾓὲἡ ιΚὲὲλῖἒιΠὲῖζίίῗΓεὲἡο Σᾏςρὲῖῖἓα Ν. Δ Η Μ Ο Κ PAT I A:
τους στὶς Παλιτικὲς έξελίξεις 1100 ἀκολούθησαν καὶ ὺπερκαθορίζαυν ἀκόμα τὴν Παλι-

ᾙκιιιὲιιῑιεεή ππππ Η ΑΝΑΤΟΜῙΑ
χόμενα Παὺ θα Πρέπει v0 10 δαῡμε Περισσό-

τερα 00v 1110 διαλεκτικὴ ἑνότητα, r1090 σαν
συμβιβασμό. Ἀπὸ τὴ 1110 εξοσφαλισε τὸ
ὁμαλὸ Πέρασμα 0110 1110 μορφὴ διακυβερνη-

ΕΝΟΣ

ἓιὲκζιὲρῖῗὲίὲἒ ιῖῐἾςοῗΐςμέιὸὲὲιριῖιιῖὲ

K0M ΜΑΤοΣ

συνθηκες, διασφαλίζει καλύτερα τὴν ενότητα καὶ τὴν κυρισρχία τῆς αστικῆς ταξης,

Ταῦ Ἠλία Καρᾱ

καὶ απὸ τὴν ἄλλη ἠταν ἡ όξυμένη ἑκδήλωση

μιᾶς σειρᾶς ενδοαστικῶν ἀντιθέσεων Παὺ
ῠημῠδεΰουν ἕντῡνῦ Th σημερΝὴ Πολιτικὴ

«Ἡ δικτατορία ἔχει εἴσοδον ἀλλὰ δέν ἔχει ἔξοδον» 5170de
σκα Πρὶν αΠὸ τις 21 ἈΠριλίου ό Γ. Παπανδρέου, καὶ φυσικὰ ὅταν μίλαγε για

ἓωή- Ἡ ὰντῑθεῠη αὑτὴ (ὲνρτηῖῠ - δῑῦμόΧ-η)

ἕξοδο ἐννοοῡσε διέξοδο για τὴν αστικὴ τάξῃ. T0 λογοΠαίγνιο δὲν κατώρθωσε

Πατέλεσε δομικὸ στοιχειο της παλιτικης
ἐκφρασης 1110 0011K1‘10 Tdﬁnq K011610115 a

51K10109wv K07
βέβαια να ξορκίσει τα τάνκς, ἕγινε ὅμως ἕμμονη [5έο Τῶν

ταῡ κόμματος ἐκείνου Παὺ ὑποτελεῖ 133W
κύρια Πολιτική της δύναμη, ἐπιβάλλοντας

auv5xr70 dnaoxéAnan va “Y8¢Up°"01wv”- Ἡ ΗΕΤΟΠΟΜΤΕΠΟΠ ΤΟῡ 7974 07115δεῖξε ὅΠ Τὸ rtpéBAnua, nap’ ὅλες ΤῙς δυσΚΟᾹῙΕς ΠΟὺ ΠΟρΟυσῙΟζΕι ὗὲν ἦΤΕΝ

00v 011090l1n1n μια ανανέωοη μέσα στα
Πλαίσια τῆς συνέχειας, δεδομένου ὅτι ὴ
συνέχεια δέν μΠοροῡσε να εξοσφαλιστει·
Χωρῖς dvavéwan. Ἠ μεγάλη ἑΠῑΤυΧίῡ Τῆς

ἅλ’-ΠΟ· T0 Πέρῦσμσ 0710 Τὴν dam"? 51KTGTOPIG στὴν ἀστική δημοκρατία ἕγινε
με τρόΠο εΙρηνικό, σχεδὸν ἀνώδυνα, Gd τολμούσαμε να Ποῡμε ιἰΠοδειγματικό.
Μέσα σὲ 1110 v17x10, για τήν κυριολεξία μέσα 0’ ἕνα (ﬁr-701750110, βασικα
στηρίγματα τῆς δικτατορίας, μΠροστὰ σΤὴν ἀδυναμία τους να ὑπηρετήσουν

ἓξὲξ KAcH“(ﬁst/[3171;135:7113[0536212323273

αΠοτελεσματικα τὴν ταξη r1017 εἶχαν ταχθει· v0 ὑπηρετοῦν καὶ να λύσουν τις

ἐπιβάλω 05 5 ὀλο 1 - a 100 λ [6507101710 pégaydnb τὴμῦῃὲπωα ὲκὲἓὲζέτᾞ

ένδοαοτικὲς ἀντιθέσεις Ποὺ εἶχαν φτάσει σὲ μεγάλη ὀξύτητα, μετατράΠηκαν
αΠο στρατοκράτες σε ακραιφνεις δημοκράτες.

αὺτὴ -ἡ βασικῆ αντίθεσηῑ ὅτι δηλ. 0 K090μανλης εἶναι ὁ μόνος Παυ μπορεῖ να ἐλέγξει
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στῆν Παλιτική μσς ζωὴ ξεπερνόει, φυσικά,
τα ὅρια αὺτοῡ ταῡ ἄρθρου. Σκοπὸς μσς
εἶναι μόνα να ἑξετόσουμε τὸν τρόπο μὲ τὸν
ὁποῖα Πραγματαπαιήθηκε αὑτὴ ἡ «ανανεωση μέσα 010 Πλαίσια τῆς συνέχειας» καὶ
Παιὲς αντίρραπες καὶ αντῑπαλες δυνάμεις
συνυπαρχαυν αλλὰ K01 επιδιώκουν τὴν «ὲνότητα τῆς Ν.Δ.»

Ν.Δ,-στ“ις βουλευτικὲς εκλαγες.
μήαουμε τὸ μέγεθος αὐτῆς τῆς νίκης δὲν
Πρέπει να ξεχναμε ὅτι 10 54% ὑποτελεῖ τὸ
ψηλότερο Πασοστὸ ποὺ ἔχει 110951 ἠ Δεξια
οτὴν Ἑλλάδα, τουλαχισταν ἀπὸ 101909 καὶ
μετα.
Μια λεπταμερέστερη ανάλυση αὐτῆς
τῆς αντίθεσης καὶ τῶν ἐπιπτώσεων Ποῦ ἔχει

Ἀθήνα - Πειραιας
καί βουλευτὲς ἘΠικρατείας

Πολιτικές του εκτιμήσεις
μενικα δεδομένα Ποὺ Παρουσιαζει σαν
συνολο ό συγκεκριμένος Πολιτικὸς

τοὺς μισούς. Ἀκόμα Kl ἂν αφαιρέσαυμε
αὐτοὺς 1100 διαδέχονται τοὺς συγγενεῖς
τους, Περισσότεραι 0110 εκατὸ εἶναι αὐτοὶ
Ποὺ για πρώτη φορὰ Παίρναυν μέρος στῆν
καιναβαυλευτικῆ ζωῆ (μερικαι 0110 αὐτοὺς
προέρχονται απὸ Πολιτικες αἱκαγὲνειες, ol
ὁποῑες ὅμως δέν ἔπαιζον ὲνεργὸ ρόλα στῆν
Παλιτικὴ ζωὴ πρὶν 0110 τὴ δικτατορία).
Πολιτεύονται για Πρώτη φορὰ

Είχαν Πολιτευτει· στὸ Παρελθὸν
1. βουλευτὲς

2
60%

13

3
28%

είχαν Πολιτευτει·
χωρίς να ἐκλεγοῡν

2

3
4%

Σύνολο

3
15 32%

διαδέχονται 1
συγγενεῖς τους Α

2

3 ,
4%

καινούργιοι ατὴν
κοινοβουλευτικὴ ζωή

30

3
64%

Σύνολο

32

3
68%

Πελοπόννησος

38

29

76%

15

52%

—

—

15 52%

6

11%

8

27%

14

48%

Στερεὰ

35

28

80%

9

32%

3

11%

12 43%

2

7%

14

50%

16

57%

”ΗΓιειρος

12

10

83%

5

50%

—

—

5 50%

2

20%

3

30%

5

50%

7

6

86%

—

—

2

33%

2 33%

1

17%

3

50%

4

67%

Θεσσαλία

25

17

68%

4

24%

1

6%

5 30%

2

'11%

10

59%

12

70%

Μακεδονία

61

52

85%

22

42%

3

6%

25 48%

4

8%

23

44%

27

52%

Θρακη

12

8

67%

3

37,5%

—

—

3 37,5%

—

—

5

Νησιά Αίγαίου

16

13

81%

4

31%

3

23%

7 54%

2

16%

4

30%

6

46%

Κρήτη

16

3

50%

—

—

3 50%

2

33%

1

17%

3

50%

78

36%

14

6,5%

92 42.5%

23

11%

101

Ἰόνια

Σύνολο Ἑλλάδος

-

300

6 37.5%
216

72%

' 62,5%

46,5%

5 625%

124 57,5%

1. Στήν κατηγορία αὑτὴ Περιλαμβανουμε 10170 συγγενεῖς τ. βουλευτῶν ἢ Πολιτευτῶν
τῆς τελευταίας Πρίν 17‘] δικτατορία Περιόδου, 71017 Πολιτεύονταν στὴν ίδια Περιφέρεια.
2. ’Em‘ 1017 συνόλου τῶν βουλευτῶν

3. En! τοῡ συνόλου τῶν βουλευτῶν τῆς Ν.Δ.
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Βέβαια ή γεωγραφικῆ καταναμῆ αὑτῆς
τῆς «άνανέωσης» δέν εἶναι ὸμαιόμορφη.
Στῆν Πελοπόννησα, τῆν ”Ηπειρο, τα νησια
τοῦ Αἰγαίου K01 τῆν Κρήτη αί βαυλευτές
Ποῦ Παλιτεύανται για Πρώτη φορα δέν ξεΠερνανε τὸ 50% τῶν βουλευτῶν τῆς Ν.Δ.,
ένῶ ol K01V01’Jp101 στῆν καινοβαυλευτικῆ
ζωῆ δέν ξεπερνανε τὸ 30%. Εἶναι ol περιοχές ὅπου ῆ καμματαρχικῆ Παράδαση εῖναι
ίσχυρότερη απὸ ὁπουδήποτε αλλοῡ καὶ
ὅπου ol ’ίδιες αίκαγένειες έλέγχουν Πάντα
τῆν Παλιτικῆ ζωή. Ἀντίθετα, σέ αλλες Περιαχές, μέ κυριότερα παράδειγμα τῆν Περιαχῆ Ἀθηνῶν - Πειραιῶς, ή αναλογία τῶν
καινούριων βουλευτῶν εἶναι σημαντικότατη. Θα πρέπεῖ ὅμως κι έδῶ να σημειώααυμε
ὅτι σέ πολλές Περιπτώοεις έχουμε να κάνουμε μέ ανθρώπαυςποὺ Προέρχανται απὸ
οίκαγένειες ποὺ αποτέλεσαν βασικα στηρίγματα τοῦ κράτους τῆς Δεξιᾱς σέ διάφοραυς τομεῖς (Π.χ. ”Εβερτ, Βρεττακας, Παπα-

δόγκωνας κτλ.) ἢ σέ άλλες Περιπτώοεις μέ
παλια στελέχη τοῦ κομματικαῦ μηχανισμαῡ

τῆς ΕΡΕ ἢ τῆς νεολαίας της (Π.χ. Καρατζάς).
Ἡ «ανανέωση» αὺτῆ εἶναι σέ μεγάλα
βαθμὸ απατέλεσμα τῆς θέλησης τῆς ῆγεσίας τῆς NA. Σταὺς συνδυασμοὺς τῆς NA.
συμπεριλήφθηκαν τελικα μόνα 110 ὑποψήφιοι Ποῦ εἶχαν ξανα Παλιτευτεῖ στὸ παρελθόν, ένῶ συμπεριλήφθηκαν 186 καιναύριαι.
Ἀξίζει ἐπίσης να σημειώσουμε ὅτι απὸ τοὺς
100 Περίπου βουλευτές τῆς ΕΡΕ (καὶ τοῦ
κόμματος τῶν Πρααδευτικῶν) ταῦ 1964 ποὺ
ζαῡσαν τὸ 1974 μόνα 56 χρίστηκαν ὑποψήφιοι.
ςΌμως έκτὸς απὸ τῆν έκ τῶν άνω άνανέωση τοῦ Πολιτικοῦ Πρασωπικοῡ τῆς Δεξιᾱς,

θα Πρέπει έπίσης να σημειώσουμε Ιδιαίτερα
τίς ανακατατάξεις Ποὺ εἶχαν σαν απατέλεσμα ol έκλογὲς μέ τῆ ραγδαία K01 έντυπωσιακῆ ανοδσ τῶν «καινούριων», ποὺ Πολὺ
συχνα εἶναι K01 νέοι. ’Έτσι απὸ τοὺς 56
βουλευτές τῆς ΕΡΕ (καὶ τοῦ κόμματος τῶν
Πρααδευτικῶν) τοῦ 1964 ποὺ παραυσιάστηκαν μέ τῆ NA. στίς έκλαγές ταῦ 1974, οί 6
(δηλαδὴ τὸ 10%) δέν κατόρθωσαν να έκλεγοῦν, παρα τὸ σαρωτικὸ ρεῡμα ὑπέρ τοῦ
Καραμανλῆ καὶ παρα τὸ γεγονὸς ὅτι μερικοῖ
απ· αὐτοὺς έβγαιναν τακτικά βουλευτές
στῆν περιοχή τους, ακόμα K01 κάτω απὸ τίς
πιὸ δυσμενεῖς για τῆ Δεξια συνθῆκες. Τὸ
Πιὸ έντυπωσιακὸ παράδειγμα εἶναι ή αποτυχία τοῦ τ. ὑπαυργαῡ καὶ ήγετικοῦ στελέχους τῆς NA. K. Καλλία στῆν Εὔβοια, ὅπου
ἦρθε τελευταῖος, ένῶ τὸν ὺπερκέρασαν
ὑποψήφιαι ποὺ ἠταν τελείως ἄγνωστοι.
’Ὀμως έκεῖνο ποὺ έχει σημασία εἶναι ὅτι
ή άπατυχία τῶν 6 τ. βουλευτῶν τῆς ΕΡΕ δέν
εἶναι ἕνα Περιθωριακὸ φαινόμενα. Πολλοί
ἄλλοι «πολιοί» βουλευτές, καὶ μερικές φαρές μάλιστα βαυλευτές πού έκλέγονταν
σχεδὸν ανελιπῶς απὸ τὸ 1952, δέν χρωστανε τῆν έκλογή τους παρα μανάχα στὸν
έξαιρετικα εὺναϊκὸ για τῆ NA. έκλογικὸ
νόμα K01 στὶς εὐτυχεῖς γι’ αὐτοὺς συμπτώσεις τῆς B' K01 Γ’ κατανομῆς.

Ἀντίθετα, τά ἀποτελέσματα Ποὺ πέτυχαν ύπαψήφιαι ποὺ Παρουσιάζονταν για
Πρώτη φαρα K01 συχνά νέοι στῆν ῆλικία,
ήταν ίδιαίτερα έντυπωσιακά. Μερικα παραδείγματα εἶναι αρκετα για να δείξουν τὸ
μέγεθος τῶν άνακατατάξεων στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ έκλαγικοῦ σώματος τῆς Δεξιας (κατα
κανόνα ol ανακατατάξεις αὺτές προέρχονται, καὶ μερικές φαρές ὅμως προκαλοῦν,
άπὸ αντίσταιχες μεταστραφές σέ έπίΠεδα
κομματαρχῶν). Στῆ Θεσσαλονίκη ὸ Γ. Μούτσιος, ένας δικηγόρος άπὸ τὸ χωριὸ τοῦ
Καραμανλῆ, έκλέγεται πρῶτος βουλευτῆς
μέ 41 χιλ. σταυροὺς (Πρωτοφανές για τὴ
Θεσίνίκη), ένῶ αῖ Παλιαὶ βαυλευτές τῆς ΕΡΕ
καὶ ὸ Θεσσαλανικάρχης Μπακατσέλος δέν
Εεπερνοῦνε τὶς 20 χιλ. καί μερικαὶ μάλιστα
έκλέγονται άπὸ 8’ K01 1" κατανομή. Τὸ ’ίδιο

14

συμβαίνει καὶ στῆ B’ περιφέρεια Θεσσαλονίκης μέ τὸν Τζιτζικώστα Παὺ ξεπερνάει τίς
20 χιλ. σταυροὺς, διπλασιάζοντας κάθε
Προηγαύμενο ρεκόρ.
Τὸ φαινόμενα εἶναι γενικὸ στῆ Βόρεια
Ἑλλάδα, ὅπου ύπαψήφιαι Παὺ Παρουσιάζονται για Πρώτη Φορά, καὶ χωρὶς να εἶναι
γιαῖ τ. βουλευτῶν, έκλέγανται Πρῶτοι καὶ
Πετυχαίναυν σαρωτικές νίκες σέ βάρος
βουλευτῶν μέ μακρόχρανη καμματαρχικῆ
Παράδοση (π.χ. Πιερία, Πέλλα, Χαλκιδική,
Δράμα, Ἕβρος, Ροδόπη, κλπ,).
Συνολικα απί τις 17 έκλαγικές Περιφέρειες τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Θράκης στὶς
12 έκλέγανται Πρῶτοι βαυλευτές ὺποψῆφιοι ποὺ Παλιτεύανται για Πρώτη φορά. Ἀπὸ
αὐτοὺς μόνα 2 διαδέχονται τοὺς συγγενεῖς
τους, ένῶ απὸ τοὺς ύπόλοιπους εἶναι σπάνιες οί Περιπτώοεις αὑτῶν (π.χ. Τζιτζικώστας)
Παὺ διέθεταν αίκογενειακῆ καμματαρχικῆ
παράδοση.
Τὸ ῐδια φαινόμενα Παρουσιάζεται
έπίσης καῖ στῆν ὺπόλαιττη Ἑλλάδα, αν καὶ
σέ μικρότερα βαθμό, δεδομένου ὅτι ῆ κομματαρχικῆ Παράδαση εἶναι 0’ αὺτές τίς
περιοχές έξαιρετικα Ισχυρῆ. υΟμως τα
παραδείγματα δέν λείπαυν; ὸ Σόδης ’στῆ
Χία, ὸ Πνευματικὸς στῆν Εὔβοια, ὁ Χλωρὸς
στῆ Φωκίδα κτλ. έκλέγονται Πρῶτοι βουλευτές ξεπερνώντας αίσθητα σέ ψήφους στελέχη τῆς Δεξιας μέ μακρόχρανη Παράδαση
καὶ ἰσχυρότατα κομματικα φέαυδα. Ἀντίσταιχα φαινόμενα έχουμε K01 σέ αλλες
Περιφέρειες, ὅπου βέβαια αί «καιναύριαι»
δέν εἶναι καὶ τόσο νέοι στῆν ῆλικία (Στρά-

απὸ τὸ να διεκπεραιώναυν τα ραυσφέτια

τῶν ψηφοφόρων τους, κόνει πολλοὺς Παρατηρητές να θεωροῦν τῆν καινοβαυλευτικῆ
ὸμάδα τῆς NA. σαν «λόχοι» αντίστοιχα μ’
αὺτὸν τῆς Προδικτατορικῆς ΕΡΕ, έντοπί-

ζοντας τις διαμάχες σέ έπίπεδα 3-4 ῆγετικῶν στελεχῶν, ποὺ παλεύαυν για τῆ διαδοχῆ τοῦ Καραμανλῆ. Μια τέτοια άποψη Παραγνωρίζει τὸ γεγονὸς ὅτι ῆ NA. Περιέχει σαν
συστατικό της στοιχεῖα τῆ διαμάχη ανάμεσα
στὶς διάφαρες μερίδες τῆς αστικῆς τάξης
K01 ανάμεσα στὶς διάφαρες στρατηγικές για
τῆν έξυπηρέτηση τῶν συμφερόντων της.
Ἡ άΠοψή μσς εἶναι ὅτι ῆ NA. έκφράζει
σήμερα τῆν ένότητα, Προσωπαπαιημένη
απὸ τὸν Καραμανλῆ, ὅλων σχεδὸν τῶν τάσεων Πολιτικῆς έκφρασης τῆς αστικῆς τάξης, απὸ τῆ φιλοχουντικῆ δεξιά, Ποὺ ταυτίζεται αὺσιαατικα μέ τὸν «Ἐλεύθερο Κόσμο». ῶς τῆν ανανεωμένη δεξιά, ποὺ δέν
διαφέρει βασικα απὸ τῆν ΕΔΗΚ. Για τὸ λόγο
αὐτὸ μια προσπάθεια καθαρισμοῦ τῶν κυριότερων τάσεων ποὺ έχαυν έμφανιστεῖ στὸ
έσωτερικὸ τῆς NA. ἕχει μια σημασία Ποῦ
ξεπερνάει τὸ άπλὸ άνεκδατολαγικὸ κου-
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τσαμπολιό. Μια τέταια Προσπάθεια έχει να
αντιμετωπίσει αρκετές δυσκαλίες K01 χαρακτηρίζεται, ὅπως εἶναι φυσικό, απὸ μια σχετικῆ άβεβαιότητα Παὺ προέρχεται άπὸ τὸ
γεγονὸς ὅτι πολλοὶ βαυλευτές εῖναι δύσκολο να καταταγαῦν καὶ ὅτι ὸ συσχετισμὸς
δυνάμεων ανάμεσα στὶς διάφαρες τάσεις
εἶναι δύσκολα να πρασδιοριστεῑ. Αὺτὸ ὸφείλεται σέ διάφορους λόγους; 0) ὸ συσχετισμὸς τῶν δυνάμεων καθαρίζεται βασικα
απὸ έξωκοιναβουλευτικαὺς Παράγαντες
(συσχετισμὸς τῶν δυνάμεων στὸ έσωτερικὸ
τῆς αστικῆς τάξης) K01 για τὸ λόγο αὑτὸ
εἶναι έξαιρετικα ρευστός· β) δεδομένου ὅτι
ol διάφαρες μερίδες τῆς αστικῆς τάξης
χαρακτηρίζανται Kl αὺτές απὸ μια σχετικῆ
ρευστότητα, ol παλιτικὲς τάσεις δέν εἶναι
καθαρισμένες μέ αρκετῆ σαφήνεια οϋτε
καν σέ έπίΠεδα ῆγετικῶν Παραγόντων· σ’
αὺτὸ τὸ γεγονὸς αναφέρονται οὺσιαστικα
ὅσοι διαπιστώνουν ὅτι λείπουν απὸ τῆν
Ἑλλάδα τα «κόμματα αρχῶνι· γ) ῆ προσωπικότητα καί τὸ κῦρος ταῦ Καραμανλῆ, έμποδίζει μέχρις ἕνα βαθμὸ σήμερα τῆν έμφάνιση K01 έκφραση τῶν διάφορων τάσεων ποὺ
συνυπάρχουν στὸ έσωτερικὸ τῆς NA.
Θα Προσπαθῆσαυμε στῆ συνέχεια, παρα
τὶς αντικειμενικές δυσκαλίες ποὺ έκθέσαμε, να έντοπίσουμε τὶς βασικές τάσεις ποὺ
έχουν ήδη έμφανιστεῖ μέσα στῆ NA. Φυσικὰ
ὸ αναγνώστης θα Πρέπει να ἔχει συνεχῶς
ῦπόψη του τὶς Παρατηρῆσεις ποὺ κάναμε
Πιὸ πάνω.

Εἶναι αναμφισβήτητο γεγονὸς ὅτι ῆ μεγάλη πλειοψηφία τῶν βουλευτῶν τῆς NA.
ξέρουν Πολὺ κάλα Πῶς έχαυν έκλεγεῖ «έλέω
Καραμανλῆ» καὶ ὅτι αρκεῖ να τοὺς άποκλείσει απὸ τοὺς συνδυασμοὺς για να βρεθαῡν
στίς έπόμενες έκλαγές έκτὸς νυμφῶνος.
Αὺτό, σέ συνδυασμὸ μέ τὸ γεγονὸς ὅτι
Πολλοὶ βαυλευτές δέν κάνουν τίποτα άλλα

Μια πρώτη τάση αποτελοῡν ol άκροδεξιοι ἕως φιλοχουντικοι βουλευτές. Παὺ διακρίνονται για τῆν αντικαμμουνιστικῆ ὑστερία τους, τῆν έμμεση ὺπεράσπιση τών βασανιστῶν κλπ. καί Ποὺ αὺσιαστικα ταυτίζονται μέ τὶς θέσεις τοῦ «Ἐλευθέρου Κόσμου».
‘H όμάδα αὺτῆ έχει ένεργοποιηθεῖ ίδιαίτερα
άπὸ τὸν Ὀκτώβρια τοῡ 1975 καὶ μετά, μέ

τος, Μηναῖος, Παναυργιας, Κοναφάγας, Νι-

άνιας κ.τ.λ.) αλλα πάντως εἶναι ῆ πρώτη
φορα Ποῦ πολιτεύονται. Συνολικα απὸ τὶς
39 έκλογικές περιφέρειες τῆς ὺπόλαιπης
Ἑλλάδας (έκτὸς απὸ Μακεδονία καὶ Θράκη)
στίς 18 έκλέγανται πρῶτοι βουλευτές ῦπαψήφιοι Παὺ Παλιτεύανται για Πρώτη φορά.
’Όμως έδῶ Πρέπει να σημειώσουμε ένα
Περίεργο φαινόμενα συνδυασμοῦ «συνέχειας» καὶ «άνανέωσης». Σέ 7 (άπὸ τὶς 18)
περιπτώσεις πρόκειται για συγγενεῖς τ. βουλευτῶν καί Παλιτευτῶν τῆς τελευταίας πρὶν
άπὸ τῆ δικτατορία περιόδου, Παὺ ὅμως διαδεχόμενοι τοὺς συγγενεῖς ταυς πραγματοΠοιοῡν κατα κανόνα πολὺ καλύτερα αποτελέσματα 011' αὺτούς. Χαρακτηριστικὸ Παράδειγμα εῖναι ὸ Ζατζηγάκης στα Τρίκαλα, Ποὺ
ένῶ ὸ θεῖος του μετα βίας εἶχε κατορθώσει
να διασωθεῑ τὸ 1964. ὁ ’ίδιος τριπλασιάζει
τοὺς ψήφους του σπάζαντας κάθε προηγούμενα ρεκὸρ στῆν περιφέρεια του.

Γ10 να έκτιμήσει κανείς τὴ-σημασία τοῦ μεγάλου Ποσοστοῡ καινούριων ιἰΠοψηφίων
Ποὺ συμπεριληφθηκαν οτοὺς συνδυασμοὺς τῆς NA. άρκει· να τὸ συγκρίνει μέ ἀντίστοιχα Ποσοστα σέ Προηγούμενες έκλογές, ὅπως φαίνεται στὸν Πίνακα 2.
Πίνακας 2
Ἠνωμ. Παρ. Συναγ.
Ἐθν. 1946
1951
Ποσοστὸ ιἰΠοψηφίων
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διάφορες ἐρωτήσεις K01 έπερωτήσεις Ποῦ
προβάλλονται σέ Περίοιττη θέση ἀπὸ τὸν
«Ἐλεύθερο Κόσμα». 011110 60001110101 βαυλευτές 0011'19 τῆς τάσης εῖναι μερικοὶ τ.
βουλευτές τῆς ΕΡΕ ὅπως ὸ Στ. Παπαδάκης
(Β’ Ἀθηνῶν), Παῦ διακρίθηκε ίδιαίτερα μέ
τῆν ίστορία τοῦ Σταυροῦ τῆς Καισαριανῆς,
0 K. Παπαρρηγόπουλας (Β’ Ἀθηνῶν) καὶ ὸ
Ἀπ. Ἀηδανᾱς (Β’ Θεσσαλονίκης) καθώς καὶ
άρκεταὶ καινούριαι ὅπως 0 A. Βρετιακας (Β’
Ἀθηνῶν), ὸ Ἀθ. Κρίκος (Β’ Ἀθηνῶν), 0 Ἠλ.
Βουγιουκλάκης (Β’ Πειραιῶς), ὸ Δ. Καλοῦδης (Κέρκυρα), 0 A. Καλαγήρου (Λέσβος)
K01 0 E. 20000000y10vv119 (Πιερία). F10 να
έκτιμήσει κανείς τῆ φιλαφασιστικῆ ἰδεολογία αὑτῶν τῶν νεαδημοκρατῶν, αρκαῡν μερικα 110006511/0010: 01 Καλαύδης, Fl011060K119 K01 Καλαγήρου μέ έρώτησή τους μετα
τῆν απόφσση τῆς Χαλκίδος ζητοῦσαν απὸ
τῆν κυβέρνηση v0 πάρει μέτρα «για τῆν
ῦπεράσπιση τῆς τιμῆς τῶν ἀνδρῶν τῶν σωμάτων άσφαλείας ποὺ κατηγοροῦνται για
βασανιστήρια». 01 Παπαρρηγόπουλας, ΠαΠακωνσταντίνου, Κρίκος καὶ Ἀηδονας πῆραν μέρος στῆ συγκέντρωση τῶν γυναικῶντῶν ἀστυνομικῶν (4-11-75) 1100 ὸργάνωσε 0
χαυντικὸς ῦπαψήφιος δήμαρχος ΠαναγόΠουλας μέ αναιχτα αντικυβερνητικὸ περιεχόμενα. 01 Βρεττακος K01 F10110601<119 ἠταν
01 μόναι βουλευτὲς ποῦ παρίσταντο στῆν
απαδοκιμασία τοῦ Σεραφείμ ώς φιλοαριατεραῦ (H) 0111 Μητρόπαλη στὶς 15-12-75 καὶ ῆ
παρουσία τους αῦτῆ πραβλήθηκε μέ Ιδιαίτερη ίκανοπαίηση απὸ τὸν «Ἐλεῦθερα K0000». Ἀξίζει έπίσης να σημειώσαυμε ὅτι 0
AOK119 Ἰωαννίδης γράφει στὸ βιβλία του (σ.
153) 011 «ὴ νεολαία 009 έδωσε τὸ 1964
μεγάλη μάχη οτὸ Πλευρὸ ταῦ ῦΠοψήφιαυ
βουλευτοῦ κ. Ἀπ. Ἀηδονᾱ» K01 για τὸν
Κρίκα σημειώνει (σ. 445) ὅτι «ὑπῆρξε έκ τῶν
Πλέαν δραστηρίων στελεχῶν τῶν έθνικαφρόνων ὸργανώσεων» (1). Στῆν 1610 10011
τῶν ακροδεξιῶν - φιλαχουντικῶν ανήκαυν
έπίσης, 0v K01 λιγότερο δραστήριοι, αί 1.
βαυλευτές τῆς ΕΡΕ I. Κονταύλης (Α’ Θεοί
νίκης), Γ. Παπαγεωργίου (Β’ ΘεσΙνίκης),
0110 1009 βασικοῦς ὸργανωτές τῆς βίας καί
νοθείας τοῦ 1961 στῆ B. Ἑλλάδα (2), Σ.
Περτσινίδης (Κιλκίς), Έμ. Σκορδίλης (Α’
Πειραιῶς), Ἀθαναοίου (Θεσπρωτία), E.
’A60v000K09 (Θεσπρωτία) K01 E. ’Av50000119 (Κυκλάδες) καθώς έπίσης K01 διάφοροι
καινούριαι βουλευτές ποὺ έχουν διακριθεῑ
για τὸν αντικαμμουνισμό τους, ὅπως 0 20x.
K001009 (Σάμος), Θ. Ζαφειρόπουλας (A0000), Ν. Κτιστάκης (Βοιωτία), F. FK000K119, B.
Καταιβαρδᾱκας (Α’ Πειραιῶς), Κ. Σαψάλης
(Ξὺρυτανία) κ.τλ.
A010 1100 άξίζει πάντως να σημειωθεῖ
ίδιαίτερα εἶναι ὅτι ή τάση 00111 δέν εῖναι
καθόλου απομονωμένη μέσα στῆ Ν.Δ., ὅπως
θα ήθελαν να έλπίζουν μερικαί. "E101 Π.χ.
μια έρώτησή τους στῆ Βουλῆ έναντίαν τῆς
καμμουνιστικής διείοδυσης στα σχολεῖα (Ι),
Ποῦ Προβλήθηκε ίδιαίτερα απὸ τὸν «Ἐλεύθερα Κόσμα», τήν ὺπογράφουν έπίσης καὶ
01 M. Χατζηγεωργίαυ (Β’ Θεσίνίκης), Γ. X0λκιόΠαυλας (Κέρκυρα), Δ. Βλαχόπαυλος
(Ἠμαθία), Δ. 210009 (Χαλκιδικῆ), E. Ἐλευθεριάδης (Πιερία), K. Καλαγιάννης (Καρδίτσα), Ν. Βιγέλης (Λέσβος), X. Παπαδόπουλος (Κιλκίς). Ὁ τελευταῖος, γιὸς τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν ταγμάτων ἀσφαλείας στὸ Κιλκὶς K01
τ. βουλευτοῦ τῆς ΕΡΕ K. Παπαδόπουλαυ,
ὑπῆρξε καὶ ἀπὸ τα ίδρυτικα στελέχη τῆς
ΕΚΟΦ Θεσίνίκης (3). Μια άλλη έρώτησή για
τὸ διωγμὸ τῆς χριστιανικῆς θρησκείας (11)
ὑπογράφεται απὸ 1009 B. Μπεκίρη (Ἀχαΐα)
καὶ Ν. Ἀναστααόπουλο (Μεσσηνία), ποῦ
προέρχονται απὸ τῆν ΕΡΙΞΝ K01 διατηροῦν
σχέσεις μέ 111v 00060 r100 διαμαρφώνεται
γῦρω ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «Νέα Παλιτικῆ».
‘0 εὺναῖκὸς αντίκτυπος ποῦ βρίσκαυν
μερικές ένέργειες τῆς ακροδεξιᾱς ὸμάδας

1940

\\

1945

ἕτο
1950 γενιςθήσεως

ε’ίχαν παλιτευθεῑ
στό παρελθόν

Ἡ Πυραμίδα ἡλικιῶν δείχνει καθαρά τὸν μεγαλα αριθμὸ τῶν σχετικά νέων σέ ἡλικία
βουλευτῶν τῆς Ν.Δ., ίδιαίτερα αὐτῶν Ποῦ Πολιτεύονται για Πρώτη φορά, ἀΠὸ τοῦς
ὸΠοίους 0! μισοῖ εἶναι γεννημένοι μετα τὸ 1930.
Παρατηρώντας τὴν Πυραμίδα ἡλικιῶν αὐτῶν Ποῦ Παλιτεύανται για Πρώτη φορά,
βλέΠουμε ότι ἡ Πιθανότερη ἡλικία για να Πρωτοεκλεγει· κανείς βουλευτὴς εἶναι γῦρω
στα 45. A010 έξηγει· καί τὸ χάσμα Ποῦ Παρουσιαζει ἡ Πυραμίδα τοῦ συνόλου τῶν
βουλευτῶν τῆς Ν.Δ., ὅσον αφορᾱ 001009 1100 γεννὴθηκαν μεταξὺ 1920-1924. Είναι
00101 Ποῦ έγιναν 45—50 ἐτῶν στὴν Περίοδο Ποῦ μεσσλάβησε ανάμεσα 0119 έκλογές τοῦ
1964 καί τοῦ 1974. ”E101 ἡ δικτατορία καί ἡ μὴ όμαλὴ ανανέωση τοῦ Πολιτικοῦ
ΠροσωΠικοῦ ἀντανακλᾶται στὴν Πυραμίδα ἡλικιῶν τῶν βουλευτῶν τῆς NA.
Τέλος ἡ «ἀνωμαλία» Ποῦ Παρουσιάζει ἡ Πυραμίδα ἡλικιῶν αὐτῶν Ποῦ Παλιτεύανται
για Πρώτη φορά, ὅσον αφορα 0’ 001009 1100 γεννὴθηκαν μεταξὺ 1905-1909, ὀφείλεται
κυρίως σε βουλευτές ἘΠικρατείας (ΤρυΠάνης, ΜΠίρης, Ζακυνθηνός, Σταυρόπουλος)
καθώς καί σέ μερικοῦς Ποῦ διαδέχονται τοῦς ἀδελφούς τους (Δερδεμέζης, ΟίκονομόΠουλος). ‘H ἡλικία τῶν ΠρωτοΠολιτευομέ νων αὐτῶν βουλευτῶν συμΠίΠτει έξάλλου μέ τὸ
ὅρια συνταξιοδότηοης.

τῆς NA. ὀφείλεται στῆν αντιδραστικὴ 1650λογικῆ K01 πολιτικὴ τοποθέτηση ένὸς μεγάλου αριθμαῡ βουλευτῶν τῆς Ν.Δ. Στῆν κατηγορία 00111 θα πρέπει να έντάξουμε K01
τὸν κύρια όγκο τῶν φιλοβασιλικῶν, έκτὸς
άπὸ μερικοῦς 1100 άνήκαυν άντικειμενικά,
0v 0x1 K01 1100y0011K0, στῆν ακροδεξια 00060, ὅπως 0 25051110109 (Λευκάδα) K01 0 Π.
Καλαγιάννης (Β’ Πειραιῶς).
01 φιλοβασιλικοὶ δέν ἀποτελοῦν συγκροτημένη ὸμάδα οὔτε έχουν ένιαία 5000νιση μέσα στῆ NA. 01 1150100015001 εἶναι

βασιλικοὶ ἀλλα ταυτόχρονα K01 Καραμανλικοί, εῖτε γιατι τὸ πιστεύαυν εἴτε απὸ ανάγκη. Ξέραυν, K01 0501K01 011’ 001009 10
παραδέχονται σέ ίδιαίτερες συνομιλίες, ὅτι
0v φύγουν αῦτῆ τῆ στιγμὴ απὸ 111 NA.
ὺπαγράφουν τὸν Παλιτικό 1009 θάνατα.
Τοὺς αρκεῖ να ξέραυν 01 φιλομαναρχικοὶ
ψηφοφόροι τῆς NA. 10 φιλαβασιλικά 1009
0106110010. ”E101 K01 τῆ συνείδησή τους
έχουν ήουχη K01 έλπίζουν να διατηρήσουν
111v έκλογικῆ τους Πελατεία. K01 άργότερα
βλέπαυμε... 2’ 001009 K01 στῆν πελατεία
Ποῦ έκπροσωποῦν ἀπευθύνεται 0 «Ἐλεύθερος Κόσμος» ῦπαστηρίζοντας τὸν ΓλὺξμΠαυργκ καὶ Πρασπαθώντας να βάλει 119
βάσεις για τῆ δημιουργία ταῦ βασιλοχουντικοῦ μπλόκ. 21009 161009 απευθυνόταν έπίσης 0 Ράλλης, αλλα για να ένισχύσει τὸν
Καραμανλισμό τους, όταν έκανε στὸ Βόλο

119 περίφημες δηλώσεις του για πιθανὴ
έπαναφαρα τῆς μοναρχίας σέ περίπτωση
έθνικῆς καταστροφῆς.
Φιλοβασιλικοῑ θεωροῦνται ὅτι εῖναι 00-

101 1100 Προέρχονται 0110 10 κίνημα τοῦ
Ναυτικοῦ ἢ τοῦς Ἑλεύθεραυς Ἕλληνες;
2100109 (ΑΙτωλοακαρνανία), Παπαδὸγκω
νας (Α’ Ἀθηνῶν), Πανουργιας (Φθιώτιδα),
Μηναῖος (Ἀργολίδα) καῖ Σταθόπαυλος (Λακωνία). Ἐπίσης 0501K01 1100 προέρχονται
απὸ γνωστές φιλαβασιλικές οίκαγένειες πολιτικῶν ὅπως ὸ Ἀθ. Τσαλδάρης (Β’ Ἀθηνῶν), 0 I. Δαβάκης (Β’ Ἀθηνῶν), ό Δ. Χλωρὸς (Φωκίδα), ὸ Γ. Τζιτζικώστας (Β’ Θεσσαλονίκης), 0 Ἀγγ. Πνευματικὸς (Εὔβοια) καθὼς K01 πολλοὶ ἀλλοι. Θα πρέπει ὅμως v0
σημειώσαυμε καὶ πάλι ότι 11 00060 τῶν
φιλαβασιλικῶν δέν εἶναι συμπαγῆς καὶ 011
10 0010 1119 51v01 άρκετα άσαφῆ. ’Έτσι π.χ. ὁ
Πνευματικὸς θεωρεῖται ταυτόχρονα K01
«προοδευτικός», ένῶ ἀντίθετα ὑπάρχουν
«Πρααδευτικοῖ» βαυλευτές τῆς NA. 1100
όταν βρίσκονται στῆν Ἀθήνα εἶναι ἀντιβασιλικοῖ ένῶ ὅταν βρίσκονται σι-ῆν έκλογική
τους περιφέρεια γίνονται φιλοβασιλικοὶ
(π.χ. ὸ 2. Στεφανόπουλας τῆς Ἠλείας).
Στῆ γενικότερη κατηγορία τῶν αντιδραστικῶν Πρέπει v0 κατατάξουμε έπίσης 610φορους πολιοὺς βουλευτές ἢ πολιτευτές
τῆς ΕΡΕ ὅπως ό Κανίτσας (Βοιωτία), ό Ζαρντινίδης (Θεσίνίκη), 1100 ἠταν καὶ συναμιλητῆς τοῦ Παπαδόπουλου. 0 Γαλλής (Φθιώτι-
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δα), ὸ Ταῦμπας (Α’ Ἀθηνῶν), καθὼς έπίσης
1101 0501K009 μεταμφιεσμένους χουντικοῦς
(Π.χ. Κακαρας, βλ. «ANTI» 1. 40) ἢ φίλους
ταῦ Λάκη Ἰωαννίδη ὅπως ό Τσιουπλάκης
(Χαλκιδικῆ) (4). Ὁ κατάλογος 00109 0001K0
Πολῦ ἀπέχει 0110 10 v0 51v01 Πλήρης.
01 61000059 αὺτές τάσεις δέν αποτελοῦν ἀκόμα ένιαῑο σύνολο. ‘H μόνη τους
μέχρι στιγμῆς σχετικὰ ένιαία έμφάνιση ἠταν
τῆ νύχτα τῆς 4ης Ἰουνίου 1975, ὅταν κατόρθωσαν v0 περάσαυν τραπολαγία 010 20v10Y00 Ποῦ έπιτρέπει στὸν Γλῦξμπουργκ να
γυρίσει στῆν Ἑλλάδα. Στῆ συγκεκριμένη
μάλιστα περίτττωση μποροῦμε νὰ μιλήσαυμε
K01 για «συνωμοσία». OI φιλοβασιλικαί
ὑπουργοὶ F. Βογιατζῆς, 2100109, Παπαδόγκωνας ἠταν παρόντες K01 δραστήριοι, 01
έπαμφοτερίζοντες, ὅπως ὸ Πρόεδρος τῆς
Βαυλῆς Παπακωνσταντίνου, έφυγαν «10χαῖα» λίγα λεπτὰ Πρὶν αρχίσει ή συζήτηση,
ένῶ 0 Ἀβέρωφ, ποῦ θεωρεῖται ὡς 0 00010λαγικὸς ἡγέτης ὅλων αὑτῶν τῶν τάσεων,
βρισκόταν στὸ διάδρομα τῆς Βουλῆς K01
ένίσχυε τῆ φιλομοναρχικῆ συνωμοσία χωρίς
ὅμως νὰ θέλει να έκτεθεῖ K01 511101100.

τὸν χαρακτηρισμὸ «απαράδεκτα» (!). Πρὸς
τὸ Παρὸν πάντως, ῆ ὸμάδα Ποῦ διαμορφώνεται γύρω ἀπὸ τῆ «N50 Πολιτικῆ» θεωρεῖται ὅτι έλέγχει τῆν ΟΝΝΕΔ, έξισαρροπώντας, Πότε μέ τὸ κσλὸ καὶ πότε μέ τὸ ἄγρια,
119 δεξιότερες καὶ 119 1100065011K015059
100519.
01 τρεῖς βουλευτές ποῦ ἀποτελοῦν τῆ
συντακτικῆ έΠιτραπῆ τῆς «Νέας Πολιτικῆς»
διαθέτουν τὸ βασικὸ ατοῦ ὅτι προέρχονται
ἀπὸ τὸν κομματικὸ μηχανισμὸ (τὸ γεγονὸς
ὅτι ῆ Πραέλευσή 1009 00111 μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ σὰν ατοῦ, ἀποτελεῖ νεωτερισμὸ για
111v έλληνικῆ πολιτικὴ ζωή). Ἐξάλλου, αί
’ίδιοι Παίρναυν θέσεις ἀρκετὰ πραοδευτικές
ένῶ συνυπογράφαυν συχνὰ μέ βουλευτές
ποὺ 60 0000000005 νά χαρακτηρίσουμε
σαν συντηρητικοῦς, αν ὅχι μερικές φαρές
K01 σὰν αντιδραστικαύς, ὅπως ὸ Καλτεζιώτης (Ἀρκαδία), ὅ Ἀναστασόπαυλας (Μεσσηνία), ὸ Τσιουπλάκης (Χαλκιδικῆ) K01 0
Μπεκίρης (Ἀχαΐα).
Ὑπάρχει τέλος μιά ἀρκετὰ σημαντικὴ
μερίδα βουλευτῶν τῆς NA. τοὺς ὸποίους
θὰ 01100000005 νὰ χαρακτηρίσουμε σὰν
«Προοδευτικούς», 05 τῆν έννοια ὅτι Ιδεολο-

Ἕνα μεγάλα τμῆμα τῶν βουλευτῶν τῆς

NA. ἀποτελεῖ τῆ «σιωπηλῆ πλειαψηφία» τῆς
Πλειοψηφίας, ὅπως γράφει χαρακτηριστικὰ
0 K. Γερονικολὸς (5). Δείχνουν νὰ ὑπακοῦουν τυφλὰ στὸν Καραμανλῆ 1101 010 015v0
κομματικό 100 Περιβάλλον (Ράλλης, Ἀχ.
Καραμανλῆς, K. Παπακωνσταντίνου, Π. Λαμ-

πρίας). 2’ 00111 τῆν κατηγορία θὰ Πρέπει νὰ
κατατάξαυμε πολλοῦς ἀπὸ 1009 1. βουλευτές τῆς ΕΡΕ Ποῦ ἀρκοῦνται στὸν Παλιὸ
γνωστὸ ρόλα τοῦ ῦπάκουαυ στρατιώτη τοῦ
«λόχου». Ἀπὸ τὸ στενὸ καμματικὸ Περιβάλλαν τοῦ Καραμανλῆ, 0 'Ax. Καραμανλῆς

θεωρεῖται ίδιαίτερα αντιμοναρχικὸς καὶ 00ζὶ με 1009 011000y009 Ἰορδάναγλου καί
Στεφανάκη εἶχαν Πρασπαθήσει νὰ 0110105-

γικὰ έλάχιστα 61005000v 0110 τῆν ΕΔΗΚ.
”Εχει μάλιστα συμβεῖ σέ ψηφοφορία y10 10
20v10y00, τρεῖς βαυλευτές τῆς NA. νὰ
ψηφίσουν μαζὶ μέ τὸ F|A2OK K01 111v ’A0101500 ένῶ 11 EAHK 010 σύνολό της εἶχε
συνταχθεῖ 05 τῆν ῦπόλοιιτη NA. K010 010
περίεργη σύμτΠ-ωση, Ποῦ θα ἀξιζε νὰ διερευνηθεῑ ίδιαίτερα, στοὺς «Πρααδευτικαῦς» τῆς NA. συγκαταλέγονται πολλοὶ
ὰπὸ 1009 γιαῦς K01 0v11|11o09 τῶν τ. βουλευτῶν τῆς ΕΡΕ ἢ τῶν ἀποστατῶν ὅπως 01 A.
Ἀνδριανόπαυλας (Α’ Πειραιῶς), Β. Κοντο-

γιαννόπαυλος (Ἠλεία), Μ. Γαλενιανὸς
(Ἡράκλεια), Σ. Χατζηγάκης (Τρίκαλα), Δ.

Φράγκας (Ἀττική). Μ. Πρωτοπαπαδάκης
(Κυκλάδες), Θ. Βύζας (Κοζάνη), Σ. Στεφανά-

ψαυν τῆ φιλομοναρχικῆ συνωμοσία 0119 4—675. Γενικά, 05 έπίΠεδα ῆγεσίας, μποροῦμε

Παυλος (Ἠλεία), l. Δημόπαυλος (Πιερία)
κ.τλ. Στὴν ῑδια κατηγορία κατατάσσονται

νὰ θεωρήσαυμε ὅτι 5x51 διαμαρφωθεῖ μιὰ
0x511K0 όμαιογενῆς ὸμάδα ἀπὸ 1009 ’Ax.
Καραμανλῆ, Γ. Ράλλη, Π. Παπαληγαῦρα καὶ
Π. Λαμπρία Ποῦ δίνει τὸν τόνα K01 χαράζει
τῆν ίδεολαγικῆ κατεύθυνση τοῦ κόμματος

έΠίσης διάφοροι βαυλευτές 1100 πολιτεύον-

ται για Πρώτη φορὰ K01 1100 δέν προέρχονται 0110 τὸν καμματικὸ μηχανισμὸ τῆς ΕΡΕ,
ὅπως 01 F. ’A0150106119 (Καβάλα), F. ΔιακόΠουλος (Μαγνησία), Δ. Εὺρυγένης (Ἐπικρατείας), Ἰσκωβίδης (Ἠμαθία), Ἀθ. Κονταξῆς
(”Αρτα), Σ. Μτιλέτσας (Ροδόπη), 2. Παπαντωνὶου (250059), F. Σουφλιᾱς (Λάρισα), I.

Σόδης (X109). A. Συναδιναῡ (Α’ Ἀθηνῶν), 2.
T010016n9 (Ἕβρου) K01 ἄλλοι.
Ἡ «Προαδευτικῆ» μερίδα τῆς NA. έρχεται 00xv0 σέ ρῆξη μέ τὰ πσλαιακαμματικὰ
στελέχη καὶ έκφράζεται περισσότερο ἀπὸ
1009 τεχνοκράτες ὑπουργαύς, ὅπως 0 Δεβλέτογλου καὶ 0 Kovo00y09, ἢ ἀπὸ 001009
1100 προοπαθαῦν νά Προσαρμοστοῦν 0’ 5V0
μοντέρνο Πνεῦμα, ὅπως 0 K. AO0K00119. 0 K.
Στεφανόπουλος ἢ ὸ I. M1100109. "001119,
11000 10 γεγονὸς ὅτι εἶναι σχετικὰ Παλυάριθμη. Παραμένει οὺσιαστικὰ Περιθωριακή,
δεδομένου ὅτι K01 αναργάνωτη είναι K01
δέν προέρχεται βασικα ἀπὸ τὸν κομματικό
μηχανισμὸ.
Κλείνοντας 0010 10 00600 Πρέπει νὰ
ξαναγυρίσουμε 010 σημεῖα ἀπὸ τὸ ὸΠοῖα
ξεκινήσαμε. Μέσα στῆ NA. συνυπάρχουν,
σέ διαλεκτική άντίθεση, ὴ ένότητα K01 ol
61000x59 τῆς αστικῆς τάξης στῆν Ἑλλάδα
σήμερα. ‘H NA. εΙναι ῆ έκφραση 0011'19 τῆς
διαλεκτικῆς ὰντίθεσης 010 πολιτικὸ έπίΠεδα. 01 61000059 στρατηγικές για μιὰ
Ἐθνικῆ Ἀντιδικτατορικῆ Ὲνότητα 011011μώντας 111v 5v011110 τῆς NA. K01 τῆς άστικῆς 105119 ῦπερτιμοῦν ἀτιλῶς 119 61000059.
Ἀλλὰ τὸ 01100v11K0 δέν 5Iv01 0010. "Oπως σημειώσαμε K01 στῆν ἀρχή, ῆ ένότητα
τῆς αστικῆς τάξης σημαίνει K01’ 5115K10011
011 ῆ μόνη Παραδεκτῆ γιὰ τῆ NA. 56v1K11 ἢ
- K01 —— ἀντιδικτατορική ένότητα εἶναι
00111 ποῦ Πραγματοποιεῖται κάτω άπὸ 111v
Ιδεολογικῆ καὶ Πολιτικῆ ἡγεμονία τῆς άστικῆς 105119. 01 συνέπειές 0109 1510109 στρατηγικῆς δέν μπορεῖ 511005qu 11000 νὰ εἶναι
ή ῦπατσγὴ τοῦ λαϊκοῡ καὶ έργατικοῡ κινήματος 0119 011011110519 0011'19 τῆς ένότητας,
δηλαδή, 05 τελευταία ἀνάλυση, ῆ διαμόρ00011 100 λαῖκαῡ κινήματος θα 01150K0600Iζεται ἀπὸ 119 0v0yK59 K01 119 έΠιτσγές τῆς
αστικῆς τάξης.

Τό θιθλίο τοῦ
210v ῖδιο Ιδεαλογικὸ χῶρα, ἀλλὰ Πιὸ
δραστήριοι, Πιὸ «μαντέρναι» K01 1110 «ἀνανεωτικαί», πρέπει νὰ κατατάξαυμε 1009 βαυλευτές Ποῦ αυσπειρώνονται γῦρω ἀπὸ τὸ
μηνιαῑο Περιαδικὸ «Νέα Πολιτικῆ» ποῦ έκδί600v 01 M. Ἕβερτ (Α’ Ἀθηνῶν), X. K000τζᾱς (Β’ Ἀθηνῶν) K01 A. B006000119 (A'
ΘεσΙνίκης).
Πρόκειται για παλια στελέχη τῆς νεαλαίας τῆς ΕΡΕ, ποῦ 01 μεγαλύτεροι σέ ἠλι1110 ὑπῆρξαν K01 στελέχη τῆς ΕΚΟΦ (Π.χ.

ΣΗΜΕΙ( DIE/Z

ΙἹΑΝΝΗ ΒΟΥΛΤΙΞΨΗ;

ο y10 τί] Δικταταρία
ο y10 τήν Ἀντίσταση

τῆς EPEN K01 νὰ Παίξουν ρόλα διαμορφωτῆ

[δεαλαγίας μέσα στὸ κόμμα. Γιὰ τὸ λόγο
0010 ἔρχονται συχνὰ σέ ρήξη μέ τὰ Παλιότερα στελέχη τῆς NA. ἀλλὰ έλπίζαυν στῆν
ὰνοΧή, ἂν ὅχι στῆν ῦπαστήριξη, τόσα τῆς
ήγετικῆς ὁμάδας ὅσα καὶ τῶν «1100065011κότερων» βουλευτῶν τῆς NA. 2K01109 1009

Ol ΔΙΗΕΣ ΤΗΣ ’ΝΟΨΝῙὫΣ

1:111:11.

Γερονικολοῡ εἶναι άρκετα κατατοΠιστικὸ για

τίς διεργασίες 010 χῶρο τῆς Ν.Δ., καί μᾱς
οτάθηκε ίδιαίτερα χρὴσιμο. ’Όμως χρειάσ-ιη-

κε να διασταυρώσουμε σχεδὸν όλες 119 Πλη-

συνωμοσιιις
ΓΙΑΝΝΗ ΒΟΎΛΤΕΨΗ

Πραβάλλει. Γιὰ τὶς δυσκαλίες Πάντως Ποῦ
συνανταει ῆ Πρασπάθεια έκμοντερνισμοῡ
τῆς Δεξιᾱς, ἀξίζει να σημειώσαυμε τὸ έξῆς
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φορὴσει. Γ0111 ἅραγε;
5. Βλ. Τὸ Βῆμα, 8-2-76. T0 00600 100 K.

ροφορίες Ποῦ έδινε, γιατί, Π.χ., 0 16109 βου-

A010 τὸν στόχα ὑπηρετεῖ τὸ Περιαδικὸ «Νέα
,Πολιτικῆ» K01 για τὸ λόγο 0010 θὰ ἀξιζε να
μελετηθεῖ ίδιαίτερα ῆ ίδεολαγία τῆν ὸποία

Περιστατικό; ἀπὸ τῖς 400 μεγαλύτερες έΠιχειρήσεις στῖς ὸπαῖες στάλθηκε τὸ Περιαδικὸ «Νέα Πολιτικῆ», 01200 τὸ ἐπέστρεψαν 05

νιώτης).
2. Βλ. Ἀ. Λεντάκη, ἔνθ. ά. σελ. 81, 151100
ἀναφέρεται έΠίαης και 0111 συ νεργασία του μέ
τὸν Ἐμμανουηλίδη.
3. Βλ. Α. Λεντάκη, ἔνθ. ά. σελ. 159.
4. Ἠ φωτογραφία τοῦ ΤσιουΠλάκη ὑπάρχει σέ
μερικα αντίτυΠα τοῦ βιβλίου τοῦ A. Λεντάκη,
σαν Παλιοῦ ΕΚΟΦίτη, ένῶ άΠὸ τα Περισσότερα
5x51 έξαφανιστει· μέ ἕνα «ανορθόδοξο- τρόπο
- ὅπως τουλάχιστο μέχρι στιγμῆς ἔχει κυκλο-

51v01 να μετατρέψαυν τῆ NA. α’ ἕνα μοντέρνα άστικὸ κόμμα εὺρωπαϊκοῦ 101100.

τουλάχιστον έΠρόσκειντο φιλικὰ Πρὸς τὴ
χουντικὴ μερίδα (Βλ. A. A5v101111: Παρακρατικές όργανῶσεις 11012111 ἈΠριλίου, έκδ. Καστα-

Χαρ. Καρατζάς) (7). Γύρω 010 1963 ἠρθαν

σέ ρήξη μέ τῆν ΕΚΟΦ, τόσο στῆν Ἀθήνα
ὅσα K01 0111 050/le11, K01 0111 6100K510 τῆς
δικτατορίας αρνήθηκαν κάθε συμβιβασμὸ
μέ τῆ χαύντα. Ἐπιδίωξή 1009 εἶναι v0 συσπειρώσαυν γύρω τους 10 Πσλιά στελέχη

1. "A9 σημειωθεῐ 611 τὸ βιβλίο τοῦ Λ. Ἰωαννίδη
κυκλοφόρησε μετα τὴ διάσπαση ΕΚΟΦ καί
ΕΡΕΝ K01 011 ἀναφέρεται μόνο 05 60009

Ἴ aka/1.56..“ Δι-ιιιιοκΡΑτικοι κΑιΡοιυ οε.

λευτὴς εἶχε καταταχθει· καί στοῦς «011006551οῦς» καί οτοῦς «Προοδευτικούς».
15‘. Αὐτὸ δέν σημαίνει ὅτι δέν ιἰΠάρχουν ἀντιθέσεις ανάμεσα στα ἡγετικα στελέχη τῆς NA.

Για Πσράδειγμα ἀναφέρουμε ότι 0 K. Παπακωνσταντίνου, Ποῦ ἀνήκει 111 00109 010 015v0
Περιβάλλον τοῦ Καραμανλῆ, άντιδρά έντονα
σέ μια Πιθανὴ ΠρωθυΠουργοΠοίηση τοῦ Παπαληγοῦρα, Ποῦ Θα έΠικύρωνε κατα κάΠοιο τρόΠο τὴν ἡγεμονία τῆς λεγόμενης «1100065011κῆς» μερίδας τῆς NA.
7, Α. Λεντάκη, ἔνθ. ά. 0. 159.

ἡ ὅιομηχανοποίηση τῆς «ραὸιενεργοῦ
σκόνης», σέ φακελάκια, σάν τῆς ζάχαρης.
Σ’ ἕνα προάστια τῶν Ἀθηνῶν στήνεται
μυστική ὄιοτεχνία. Ἡ ἐ<ὁμάὸα τῶν 12»
ὅγάζει προκηρύξεις, ἐπιστολόχαρτα μέ-τό
σῆμα τοῦ ΗΛΙΟΝ, μεταλλικὰ σήματα μέ
τρεῖς σταυρούς, αὐτοκόλλητα.’ Διαθέτει
τηλεὸόες, πολυτελῆ αὐτοκίνητα καί γραφεῖα. Πλήρης προεκλογική ἐκστρατείαί

Πόσο
σκοτεινά

Καματερός.·
ΣΚῙ-ΙΝΗ
ΠΕΜΠΤῙ-Ῑ;
«Μπορῶ νά μαζέψω ἕνα ἑκατομμύριο κόσμο σέ ὅποιο σημεῖα θέλω. Θά πῶ. Ἐκεῖ
θά μοιράσω νερό καί θά ἔλθουν...» Καλεῖ
τόν κόσμο στό Δημοτικό γήπεὸο Νέων Λι-

εἶναι

οσίων · 15.000 ἄνθρωποι. Ἀπελπισμένοι,

ἄρρωστοι. Περίπου 500 ἀπό τούς 1900πούκους πού διαθέτει ἡ ὁμάὸα σκορπίζονται ανάμεσα στόν κόσμο. (Μιά Ιιὶικρή
πρόόα ἐν ὄψει συγκεντρώσεων ἄλλων...)
Ὅποιος τολμήσει νά ἀμφισὸητήσει τήν
ἀξία τοῦ Καματεροῦ καί τοῦ νεροῦ ἀπομονώνεται καί χτυπιέται. Ἐὸῶ ὁ τσαρλατάνος τά παίζει ὅλα γιά ὅλα. Θέλει νά ὀεῖ
μέχρι ποῦ μπορεῖ νά τεντώσει τό σκοινί.
Βρίζει τούς πάντες·

τό

«ff/1101!»; .
Ταῦ P. Κωστῆ

Τά ἀπομεινάρια τῶν ὑποστηριχτῶν τῆς
μοναρχίας, ὄλέποντας καθημερινά τήν
ἀπομόνωοὴ τους, σέ πανελλήνια κλίμακα,
συσπειρώθηκαν σέ... ἐπιστημονική 66077.
Βρῆκαν τά χρήματα (έφοπλιστής Γράτσος
καί ἄλλοι ἀφανεῖς), δρήκαν τήν 5510171111σιά καί τήν ἐπιστημονικοφάνεια (Καματερός καί ΣΙΑ), ὅρῆκαν καί τό πιό εὐαίσθητο σημεῖα τῶν ἀνθρώπων (ζωή - θάνατος). Τό σκηνικό στήθηκε. Ἀπόμενε τό
πλασάρισμα τοῦ προϊόντος καί τῶν εὐεργετῶν.

Παρακολούθησα ἀπό κοντά - καί ἀπό
τήν πρώτη μέρα ἕως σήμερα - τήν πορεία
αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων πού μαζεύτηκαν
γύρω ἀπό τήν πηγή... Ἕνας κι ἕνας; Baσιλόφρονες, θρησκόληπτοι, σκοταὸιστές,
φασίστες.

ΣΚΙ-ΙΝΗ ΠΡΩΤΗε Ὁ Καματερός στήν
πρώτη ὁημόσια έμφάνιση του ὀνομάζει τή
Φρειὸερίκη «ἅγιο ἄνθρωπο». Οἱ τραμποῦκοι, του ἁρπάζονται μέ γιατρούς καί
ὁημοσιογράφους, πού τολμοῦν νά ἔχουν
ἀπορίες. «Νερό» 011/51:01 μόνο ἀπό τό
γνωστό σπίτι στό Κολωνάκι.

ΣΚΙ-ΙΝΗ AEYTEPH: Παρουσιάζονται

ὁμαὸικά ’ περιστατικά

ἀσθενῶν

πού

«ι’άθηκαν πλήρως» (.’) ἑνῶ ὁ Καματερός
πἐτάει τήν πρώτη του κορώνα περί Κωνσταντινουπόλεως. Ὁ ἴὸιος καί οἱ συνεργάτες του ἐμφανίζονται. γιά πρώτη φορά
μέ φιλοόασιλικά σήματα στά πέτα. Τό
νερό μοιράζεται στίς γειτονιές.

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ; Ρεζίλεμα τῆς K0659—
νησης. Λέει ὁ Καματερός (ὅπου Καματερός, σημειῶστε ὅασιλικοί).·; «Θά ἀνατρέψω τήν Κυδέρνηση. Θ’ ἀνοίξω τή
χούφτα μου καί θά κάψω μέ Ι-ΙΛΙΟΝ τή
Βουλή...» Γριοῦλες, γε’ροι, συγγενεῖς
ἀσθενῶν ἀπό χωριά τόν ἀκοῦνε μ’ ἀνοιχτό
τό στόμα.

Τώρα τό «νερό» μοιράζεται ἀπό 6amλικές ὀργανώσεις. Ἐπισκέφθηκα, ὁῆθεν
ένόιαφερόμενος, μία ἀπό αὐτές, στήν ὁὸό
Σολωμοῦ. Ὁ ἀρχηγός, ὁ ὑπαρχηγός, οἱ
φωτογραφίες τῶν Γλύξμπουργκ καί ὁ ὁιάλόγος’
- Εἴὸατε τί μᾶς στέλνει ὁ ὅασιλιάς
μας... τό καμάρι μας...
- Ναί... ναί, παιὸάκι μου (μιά γριά).
- Ὅποιος ὁέν πιστεύει στόν Κώνσταντῖνο νά μήν πάρει...
- Πιστεύω... πιστεύω, παιὸάκι μου...
θά γίνω καλά,Φεύγοντος, κρατᾶς στά χέρια σου
σφραγισμένα χαρτάκια, πού λένε ὅτι πέρασες ἀπό κεῖ κι ἕνα μάτσο φυλλάὸια μέ
πραπαγανὸιστικό ὑλικό γιά τή μοναρχία.
Σέ καλοῦν νά ξαναπεράσεις.
ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ; Δεξίωση σέ κοσμικό κέντρα. Πόζες τοῦ Κουρούκλη καί
φιλιά μέ τόν Καματερό. «Τό λέω ξεκάθαρα σέ ὅλους. Τό «νερό» μᾶς τό στὲλνει ὁ
Κώσταςμας, ὁ ὄασιλιάςμας...» Τραμποῦκοι στίς γωνιές, πού ἀκολουθοῦν τόν Κα-

ματερό σέ κάθε ὄῆμα. Τό νερό φεύγει μέ
εἰὸικές ἀποστολεῖς στήν ἐπαρχία. Ἀρχίζει

ΤΗ Βουλή; «Τό κτηνοτροφικό Ἥλιον
(!) θά τό ὁώσω στή Βουλή...» Ἤ «Θέλω
νά στηρίζω τούς τριακόσιους δουλευτές καί αὐτόυς πού εἶναι στόν Κορυὁαλλό... Αὐτό θέλω μόνο). Ἀφήνει,
φυσικά, ἀπ’ ἔξω τά ξερόκλαὸα τοῦ
ὁέντρου Γλύξμπουργκ.
Τήν K0659v7707]: (Μουτζώνει πρός
τό... μέρος τοῦ Ρ-άλλη πού κατάργησε
τήν... καθαρεύουσα).
Τόν τύποι («Θά πηγαίνω ἔξω ἀπό τά
γραφεῖα τῆς ΑΥΓΗΣ καί τοῦ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ καί θά σᾶς λέω κάψτε τες,

ἀλλιῶς ὁέν ἔχει νερό...).
Τήν Ἐπιστήμη- (Μόνιμο τροπάρι τά
περί ἀγυρτείας τῶν γιατρῶνί).

ΑΦΗΣΑΜΕ ἀπ’ ἔξω τό «ἰατρικό» μέρος τῆς μεσαιωνικῆς αὐτῆς ἱστορίας. Εἶναι θέμα τῶν ἐπιστημόνων. ”Av ὁόθηκαν
-συνοπτικά- αὐτές οἱ σκηνές, εἶναι γιά νά
ὁὸηγηθοῦμε σ’ ἕνα ξεκάθαρο συμπέρα-

σμα. Οἱ μοναρχοφασίστες ὅρῆκαν νέο
ὁρόμο γιά νά ’ρθουνστό προσκήνιο. Καίὴ
-περίεργη- ἀὸράνεια τῆς πολιτείας τούς
ἇφησε σίγουρα ἕνα μικρό ἤ μεγάλα -εἶναι

νωρίς νά εἰπωθεῐ- κέρὸος. Ὁ δικηγόρος
«θαυματοποιός» καί ἡ μαύρη συντροφιά
του τράὸηξαν τό σκοινί ἕως ἐκεῖ πού ἤθελαν.

Πρόόλεψη μέ μεγάλες πιθανότητες
ἑπαλήθευοης.· ”Αν σήμερα ὁέν ἀπομονωθοῦν τά ἀπομεινάρια τοῦ μοναρχοφασισμοῦ καί τῆς μαγγανείας, τό
σκοινί κάπου θά σπάσει. Αὐτό ὁηλαὸή
πού θέλουν κι’ αὐτοί. ”E101 ἀπό περιέργεια· Πηγαίνετε νά ὁεῐτε σκηνές ἀπό
ὁιανομή «νεροῦ» ἥ πρασπαθεῖστε νά
πλησιάσετε τούς «ἀρχηγούς». Θά
καταλάὸετε περισσότερα ἀπ’ ὅσα 01(1Ι
ὅάσατε 0’ αὐτές τίς γραμμές.
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ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Σ ΤΗ
MA YPH
ΗΠΕΙΡΟ

Ἡ στενὴ ἑξάρτηση τῶν ἀφρικανικῶν χωρῶν ἀπὸ τὴ Δύση ὀὲν
ἀποτελεῖ, φυσικά, καμιὰ χρονολογικὰ καινούργια κατάσταση.
“Ομως, τὸ στοιχεῖα ποι) παίρνει σήμερα νέες διαστάσεις — καί που
διαφεύγει ἀπὸ πολλοὺς ἀσχολουμένους μὲ τὰ ἀφρικανικὰ προβλήματα, ἐξαιτίας μιᾶς «κομματιαστῆς» ἐξέτασης τῶν ἐξελίξεων σὲ
κάθε χώρα τῆς Μαύρης Ἠπείρου - εἶναι ἠ ἀνάπτυξη κι ἐφαρμογὴ μιᾶς νέας, καί συγκροτημένης, ἀμερικανικῆς πολιτικῆς ποτ)
ἀποτελεῖ μιὰ σύγχρονη καὶ καλὰ μελετημένη σύνθεση τῶν μέχρι
σήμερα περιστασιακῶν δυτικῶν ἐπεμβάσεων. Οἱ δηλώσεις τοῦ
Κίσσινγκερ σχετικὰ μέ ἰ-ἡν Ἄγκόλα, ὅσα κι ἂν ἀπευθύνονταν πρὸς
τὴ Μόοχα, ἐπιβεβαιώνουν τὴ «σκάντζα βάρδια» ποι) ἐφαρμόζουν
κατὰ στάδια σί ΕΠΑ τὰ 2 ἢ 3 τελευταῖα χρόνια οτὴν Ἀφρική, Ὁ
ίδιαίτερα βίαιος τόνος που χαρακτήριζε τίς δηλώσεις αὐτές,
ὑποδηλώνει ὅτι οἱ ΕΠΑ, αὐτὴ τὴ φορά, ὀὲν ἐνδιαφέρονται μόνο
γιὰ τὴν ὑποστήριξη τῶν οἰκονομικῶν τους συμφερόντων, ὅπως
συχνὰ λέγεται. Αὐτὸ ἀποδείχνεται κι ἀπὸ τὴν ἐξαιρετικὰ ἐνεργητικὴ ἀμερικανικὴ συμμεταχὴ στίς ἐξελίξεις τῆς Ἇγκόλα, ἀπὸ τίς
ὁποῖες, ὅπως φαίνεται, ἐξαρτᾶται κατὰ μεγάλα μέρος ἡ γενικὴ
ἐπιτυχία τῆς νέας Γουασιγκτωνικῆς στρατηγικῆς που «στήνεται»
ἀπὸ τὸν Ἰνδικὸ Ὠκεανὸ μέχρι τὸν Νότιο Ἄτλαντικό.

εΗ «λευκὴ» Πολιτική τοῦ Κίσσινγκερ Καὶ ἡ «μαύρη» τῆς CIA
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ἀπὸ γεγονότα ἀρκετὰ
πρόσφατα, ἂς ὑπενθυμίσουμε πρῶτα ἕνα
χαρακτηριστικὸ δημασίευμα ἀμερικανι-

Τοῦ ”Αρη Φακίνου

κοῦ περιαδικαῦ, ὑπὸ τὸν τίτλα; «Γιατί

βρισκόμαστε στὸ Γιοχάνεσμπαυργκ»
(ποιὸς θ’ ἀρνηθεῖ τὴν ἰδεολογικὴ συγγένεια αὐτοῦ τοῦ τίτλαυ μὲ κεῖνον τὸν ἄλλο,
τὸν πασίγνωστο, κάτω ἀπὸ τὸν ὁποῖα ὁ
Ἀμερικανὸς συγγραφέας Νόρμαν Μάϊλερ μᾶς εἶχε ἐξηγήσει πρὶν λίγα χρόνια
«γιατὶ βρισκόμαστε στὸ Βιετνάμ»;).
ΑΝΑΜΕΣΑ α’ ἄλλα, τὸ δημασίευμα
αὐτὸ ἀποκαλύπτει τὴν ὕπαρξη ὑπερεμπιστευτικῶν πολιτικοστρατηγικῶν σχεδίων
μὲ σκοπὸ τὴ σταδιακὴ ἐγκατάσταση ἀμερικανικῶν στρατιωτικῶν «κέντρων» καὶ
βάσεων στῆν Ἀφρική γενικά, καὶ μὲ ’κύρια πραοπτικὴ τῆν «ἐξισορρόπιση τῶν
σαβιετικῶν, κινεζικῶν καὶ γενικὰ κομμουνιστικῶν ἐπιδράσεων α’ αὐτὴ τῆν
ἤπειρα, εἰδικὰ ὕστερα ἀπὸ τὸ τελευταῖα
σκληρὸ μάθημα τοῦ Βιετνάμ».
ΑΝ ΠΙΣΤΕΨἹΞΙ κανεὶς τὶς ἀποκαλΰ’ψεις τοῦ ἀμερικανικαῦ περιοδικοῦ (ποὺ
πάντως δὲν διαψεύσθηκαν ἀπὸ καμιὰν
ἁρμόδια ἀρχὴ), ἕνα μέρος τῶν σχεδίων
αὐτῶν καταστρώθηκε ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ, ποὺ
ἔται στὶς ἀτλαντικές του δραστηριότητες
πρόσθεσε καὶ μερικές ἀφρικανικές, ἀλλὰ
τὸ μεγαλύτερο ξεπήδησε ἀπὸ τοὺς ἐγκεφάλους μιᾶς «εἰδικῆς ὁμάδας ἐργασίας»
τοῦ Λευκοῦ Οἴκου καὶ ὑπὸ τὴν ἆμεση
ἐποπτεία τοῦ «μαϊντανοῦ τῆς διεθναῦς
διπλώματοπειρατίας, Χένρυ Κίσσινγκερ,
τήν ἐποχὴ ποὺ ἧταν εἰδικὸς σύμβουλος
τοῦ Νίξαν γιὰ τὰ θέματα ἐθνικῆς ἀσφάλειας. Θὰ πρέπει να σημειωθεῖ, ὅτι σύμφωνα μέ πληροφορίες ἀφρικανικῶν δηπλωματικῶν πηγῶν;

“

Τὸ NATO εἶχε ἀναλάβει να συντονίσει τὶς ἐνέργειές του μέ τὸ ἀμερικανικὸ Πεντάγωνο καὶ τὴ CIA στὸν τομέα
τῆς ὑπαστήριξης τῶν φιλοαμερικανι-

κῶν ἢ φιλοδυτικῶν κυβερνήσεων ἣ
κινημάτων στὴν Ἀφρικὴ στὸν καθαρὰ
στρατιωτικὸ ταμέα (κατὰ τὴ διάρκεια
τῆς ἑπταετίας εἶχε γίνει συχνὰ λόγος
για στρατιωτικὰ «ὑπόλοιπα» τῆς
Ἀτλαντικῆς συμμαχίας ποὺ πλασά-
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τοῦ Βιετνάμ». Συνεχίζοντας, τὸ ἴδια ἆρθρα μιλαῦσε, ὅπως καὶ κεῖνο τοῦ ἄλλου
περιοδικοῦ, γιὰ μιὰ εἰδικὴ μελέτη ποὺ
εἶχε καταστρώσει τὸ NATO σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἀνώτατο Συμμαχικὸ Στρατη-

’ i" ἔῖἕξχῼξῖᾖνέᾧέζυμοῗὴΑσῖἓὲῗῗῖὲλὶἶεξὲίῖ
ς
,ηῑ

πισης «ἐπειγουσῶν καταστάσεων καὶ σὲ
χῶρες ποὺ δέν καλύπτονται ἀπὸ τὶς νόμιμες δραστηριότητες τοῦ ΝΑΤΟ».
ΟΛΑ αὐτὰ ηταν φυσικὸ νὰ καταλή-

‘-

“

’

ρονταν στήν Αἰθιοπία μέσω Πορτογαλίας, Ἱσπανίας καὶ Ἑλλάδας - τὸ
ἐμπόρια ὅπλων στὸ ὁποῖα ἐπιδόθηκαν
ἀπατελεσματικὰ μερικοὶ παράγοντες
τῆς δικτατορίας, ἀποτελεῖ δραστηριό-

τητα ποὺ δέν ἔχει ἀκόμα ἐρευνηθεῖ,
μιὰ καὶ εἶναι τρομερὰ δύσκολα, ἂν ὅχι
ἀδύνατα, νὰ συγκεντρωθοῦν τὰ ὀπαραίτητα στοιχεῖα). ‘H «εἰδικὴ ὁμάδα
ἐργασίας» τοῦ Λευκαῦ Οἶκαυ εἶχε σὰν
στόχα τὸν συντονισμὸ τῶν διπλωματικῶν ἐνεργειῶν γιὰ τὴν ὑποστήριξη
τῶν ἴδιων παραγόντων.

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ἐπιβεβαιώνονται
καὶ ἀπὸ ὅσα ἔγραψε τὸ γνωστὸ ἀμερικάνικο περιοδικὸ «Ἐσκουάϊρ» σὲ ἄρθρα
ἀφιερωμένο στὸ ἀφρικανικὸ πρόβλημα,
τὸν Ὀκτώβρη τοῦ 1974. «Τὸ πρόβλημα
ποὺ ἀντιμετωπίζουν αὐτῆ τὴ στιγμὴ οἱ

ΕΠΑ - ἔγραφε τὸ Ἐσκουάϊρ — εἶναι ἡ
ἐκτίμηση τῆς ἀναγκαιότητας στρατιωτικῶν ἐπεμβάσεων στὴν Ἀφρική, καὶ εἰδικὰ στῆ νότια, εἰδικὰ μετὰ τὴν ἐμπειρία

ξουν σὲ προσπάθεια προσδιορισμοῦ σειρᾶς πολιτικῶν στόχων, ὥστε αἱ ΕΠΑ νὰ
μὴν ξαναπέσουν στὴν παγίδα τῆς πολιτικῆς τοῦ «βλέποντας καὶ κάνοντας», ποῦ
κατέληξε στὸ βιετναμικὸ φιάσκα καὶ στῆν
κάθετη πτώση τῆς ἀμερικανικῆς ἐπίδρασης στῆ ΝΑ Ἀσία. Οἱ πολιτικαὶ αὐτοὶ
στόχοι, ποὺ καθαρίσθηκαν τελικὰ μὲ τὸ·
ὑπ’ ἀριθμ. 39 μνημόνιο τοῦ ἐθνικαῦ ἀμερικανικαῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας (NISCOM, ὅσα κι ἄν ἐμπεριέχουν ἀρκετὰ
στοιχεῖα ἀντιφατικότητας, δείχνουν ὅτι ἡ
σημερινὴ ἀμερικανικὴ πολιτικὴ στὴ Μαύ.“ρη ἤπειρα στηρίζεται σὲ συγκεκριμένες
ἐκτιμήσεις καταστάσεων καὶ ὅτι εἶναι
ἀρκετὰ ἐλαστικὴ καὶ εὐέλικτη γιὰ ν’ ἀντι,μετωπίζει ἀπρόοπτες ἐξελίξεις τύπου
ἰΑγκόλας.
«Λευκὴ» καὶ «Μαύρη» πολιτικὴ
ΤΟ ΜΝΙ-[ΜΟΝΙΟ τοῦ ἐθνικοῦ συμβουλίου ὑπαγράμμιζε ὅτι ἕνας ἀπὸ τοὺς
κύριους ἀντικειμενικοὺς σκοποὺς τῆς
«νέας» ἀμερικανικῆς πολιτικῆς στῆν

Ἀφρική, πρέπει νὰ εἶναι ἡ μέ ὅλα τὰ
δυνατὰ μέσα «παρεμπόδιση» τῆς Σ. Ἕνωσης καὶ τῆς Κίνας νὰ ἐκμεταλλευθαῦν

τὶς τοπικὲς συγκρούσεις καὶ τὶς μεταποικιακὲς ἀνακατατάξεις γιὰ νὰ αῦξήσουν
τὴν ἐπιρροὴ ποὺ ἀσκοῦν πάνω ατὰ ἀπελευθερωτικὰ ἀφρικανικὰ κινήματα. Τὰ
πολιτικοστρατιωτικὰ μέσα ποὺ θα χρησιμαπαιαῦνταν γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς στρατηγικῆς αὐτῆς, καθορίστηκαν κι ἐντάτ
χθηκαν α’ ἕνα κείμενο ποὺ φέρει τὴ
χαρακτηριστική ὀνομασία «Τὸ μωρὸ τῆς
πίσσας» (αἱ ρατσιστικὲς ἀντιλήψεις ἀκό-

μα καὶ γιὰ τοὺς κωδικαὺς χαρακτηρισμαύς, ὅπως βλέπουμε). Στὸ κείμενο αὐτὸ
δίνεται ἰδιαίτερη σημασία στῆν μὲ κάθε
μέσα σύσφιγξη τῶν σχέσεων ΕΠΑ καὶ
τῶν λευκῶν μειονοτήτων, ὅπου, αὐτές οἱ
τελευταῖες, ἐλέγχουν τὶς παλιτικὲς ἐξελίξεις ἢ ἔχουν τῆ στρατιωτικὴ ὑπεροπλία.
ΒΕΒΑΙΑ, ἡ 25η Ἀπριλίου στὴν Παρτογαλία ἀλλαξε ἀπρόοπτα τὴν κατάσταση (ἡ ταχύτητα τῆς ἀποαποικιαποίησης
ταν ἕνας νέος παράγοντας ποὺ ἔπρεπε
να πάρει τῆν πρέπουσα θέση σταὺς λαγαριασμοὺς) καὶ ὑπαχρέωσε τὸ Σταίητ Ντηπάρτμεντ - ὅπως τουλάχιστον διαπιστώνεται σήμερα στῆν Ἀγκόλα - νὰ υἱοθετήσει μιὰ πιὸ ἐπιθετικῆ στάση, ὑποστηρίζαντας ἀμεσα ὅλους τοὺς δυνατοὺς ἀντιπάλους τῶν καμμουνιστικῶν ἢ φιλοκομμουνιστικῶν ἀπελευθερωτικῶν κινημάτων, χωρὶς μάλιστα νὰ ἀποκλείει καὶ τῆν
ἀμεση ἐπέμβαση σέ περίπτωση ποὺ θὰ
ἀπειλοῦνταν τὰ συμφέροντα τῶν ΗΠΑ.
‘H ὑποστήριξη ὅμως τῶν λευκῶν μειονοτήτων, ἡ λεγόμενη «λευκὴ πολιτική», ἐξακολουθεῖ νὰ ἀποτελεῖ βασικὸ κισσινγκερικὸ στόχα, ὅπως ἀποδείχνεται καὶ ἀπὸ
τῆν ἀκόλουθη δήλωση τοῦ «μάγου» τῆς
διεθνοῦς διπλώματίας;

«... Οἱ λευκοὶ εἶναι πιὰ ἐγκαταστημέ“ ναι στῆν Ἀφρικὴ καὶ θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ εἶναι. Μόνα μέ τοὺς λευκοὺς

θὰ μπορέσουν νὰ γίνουν ἐποικοδομητικὲς ἀλλαγές (ί) Οἱ μαῦροι δέν ἔχουν
καμιὰ ἐλπίδα νὰ κατακτήσουν μὲ τῆ
βία τὰ πολιτικὰ δικαιώματα ποὺ ἐπιθυμοῦν. Ἡ βία δέν μπορεῖ παρὰ νὰ
φέρει τὸ χάος καὶ νὰ αὐξήσει τὶς,
δυνατότητες ἐπέμβασης τῶν καμμουνιο-ιῶν».

H AEYK_H ΠΟΛΙἹἹΚΗ τοῦ Χένρυ
Κίσσινγκερ εἰναι ἀκριβῶς, ἔνας ἀπὸ τοὺς
βασικοὺς λόγους πού, τὰ τελευταῖα δύο
χρόνια, οἱ ΕΠΑ ἔβαλαν κατὰ μέρος τὶς
ἀντιρατσιστικές τους διακηρύξεις καὶ
ἀνέστειλαν, ἔστω καὶ «ατὰ μουγκά», τοὺς
περιορισμαὺς ποὺ εἶχαν ἐπιβληθεῖ στῆ
Νότια Ἀφρικὴ καὶ σέ ἀλλες ρατσιστικὲς
χωρες.
Τὸ μαῦρο ταιριάζει στῆ CIA
KATA τὴ διάρκεια τῆς περιοδείας του
στῆν Ἀφρική, τὸ 1967 ὁ Ρίτσαρντ Νίξον,
τότε ἀντιπρόεδρας, δήλωνε;
«Τὰ μελλοντικὰ συμφέροντα τῆς Ἀμερικῆς στὴν Ἀφρικὴ εἶναι τέτοια ποὺ
δέν πρέπει να διστάσουμε νὰ συμβάλλουμε στῆν ἀποχώρηση τῶν ἀποικισκῶν “ δυνάμεων. ”Av, παράλληλα,
καταφέρουμε νὰ πάρουμε μὲ τὸ μέρος
μας τοὺς ἰθαγενεῖς, τὸ μέλλον τῶν

ΕΠΑ στῆν Ἀφρικὴ θα εἶναι ἐξασφαλισμένο».

ΔΕΝ πρέπει νὰ φαντασθοῦμε ὅτι ἡ
CIA καὶ οἱ πράκτορές της περίμεναν τὴ
νιξονικῆ προτροπὴ γιὰ ν’ ἀναπτύξουν τὶς
«φιλολαϊκές» τους δραστηριότητες στῆ
Μαύρη ἤπειρα. Μέ ὀργανισμαύς, ὅπως τὸ
Ἀφροαμερικανικὸ
Ἰνστιτοῦτο, ’ τὸ
Ἀφρααμερικανικὸ Κέντρα συνδικαλιστικῶν μελετῶν (διευθυντής του εἶναι κάποιος Ἴρβι κ Μπράουν ποὺ στῆ δεκαετία
50 - 60 ε χε στῆν Εὐρώπη τὸ γενικὸ
πρόσταγμα για τῆν ὑπονόμευση τῶν συνδικαλιστικῶν ἀγώνων καὶ γιὰ λογαριασμὸ τῶν ἀμερικανικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν) καὶ τῆν Ἑταιρία Ἀφρικανικῶν
μελετῶν, ἡ CIA ἔχει ἀπὸ καιρὸ δημιουργήσει στῆν Ἀφρικὴ ἕνα ὁλόκληρα «ὑπόγεια» δίκτυα πολιτικῆς καὶ μορφωτικῆς
διείοδυσης ἢ ὑπανόμευαης καὶ μὲ ἀντικειμενικὸ σκοπὸ τὴ βαθμιαία δημιουργία

ἡγεσιῶν πού, σὲ κρίσιμες ὦρες, θ’ ἀναλάβουν τὴν καθοδήγηση τῶν μαζῶν σὲ ἔμμεση ἀλλὰ ἀποτελεσματικὴ συνεργασία
με τοὺς στρατιωτικοὺς μηχανισμοὺς καὶ
τοὺς φύλαρχαυς - σωτῆρες.
OI ΕΠΙΧΕΙΡΙ-ΙΣΕΙΣ αὐτές τῆς CIA
δὲν ἔχουν πάντα σημειώσει ἐπιτυχία. Σὲ
μερικές περιπτώσεις - ὅπως σὲ κείνη 1013
Ζαῒρ —— χρειάσθηκαν πιὸ δραστικὰ φάρ- ·
μακα. Σὲ ἄρθρα του γιὰ τὶς δραστηριότητες τῆς CIA στῆν Ἀφρική, ἔνας πρώην
πράκτορας σημειώνει (περιοδικὸ «Κάουντερσπαῖ», Ἰαύλης 1975):
'
«Τὰ μέσα ποὺ χρησιμοπαιεῖ ἡ CIA
ξεκινοῦν ἀπὸ τὴν ἁπλῆ πραπαγάνδα ἢ
τῆν οἰκονομικὴ βοήθεια ποὺ παρέχεται σὲ διάφορες ἀνταρτικές ὁμάδες,
καὶ φτάναυν μέχρι τῆν ἐξόντωση ἡγε-.
τικῶν στελεχῶν μὲ τῆ χρήση παραστρατιωτικῶν

διακριτικῶν

μέσων,

ὅπως ἔγινε στὸ Ζαΐρ. ‘H CIA συμμετέχει ἐπίσης ἐνεργὰ στὰ πραξικοπήματα
καὶ τὶς παλιτικὲς δολαφανίες, κατα-

ὅπου ἐκπαιδεύθηκε - καὶ παρασημαφορήθηκε μάλιστα - ὁ περίφημος Μομπουταυ.
Μέσα στῆ δεκαετία 1960 - 70, ταυλά-

χιστον τριάντα ἑκαταμμύρια δαλλάρια
ξοδεύθηκαν ἀπὸ τὴν Οὐάσιγκτον γιὰ
τὴν ἐκπαίδευση (στὴ Διεθνὴ Ἀστυνομικὴ Ἀκαδημία (!) τῆς ἀμερικανικῆς
πρωτεύουσας, ποὺ ἔκλεισε τελικὰ τὸ
1972) τεχνικῶν «εἰδικευμένων στὶς
σύγχρονες ἀνακριτικές μεθόδους»,
δηλαδὴ στοὺς βασανισμούς... Καμπασα ἀπὸ τὰ δικά μας «σαῖνια» θὰ
πρέπει νὰ πέρασαν ἀπὸ τὴ «σχολὴ»
αὐτῆ - καὶ θ’ ἀποφοίτησαν μάλιστα
καὶ μὲ ἄριστα...
ΕΠῙΣΗΜΕΣ ἀμερικανικὲς στατιστικὲς ἀναφέρουν ὅτι ἀπὸ τὸ 1950 μέχρι τὸ
1974 δεκατρεῖς ἀφρικανικὲς χῶρες ἀγόρασαν ἀμερικανικὸ πολεμικὸ ὑλικὸ συνολικῆς ἀξίας 125 ἑκατομμυρίων δαλλαρί-

ων. Τὸ πασὸ αὐτὸ μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι
μεγάλα σὲ σχέση με τὶς «παλεμικὲς» ἀνάγκες ποὺ ἀντιμετώπισαν μέσα στῆν τελευταία δεκαετία δρισμένες ἀφρικανικὲς χῶ-

ρες. Πρέπει ὅμως νὰ προσθέσουμε ὅτι
αὐτὰ τὰ 125 ἐκατομμύρια δὲν ἀντιπρασωπεύουν παρὰ τὶς ἐπίσημες πωλήσεις.
Μετὰ τὸν ἔλεγχο ποὺ ἄρχισε νὰ ἐπιβάλλει
τὸ Κογκρέσσο μέσα στῆ δεκαετία τοῦ ’60,
τὸ Πεντάγωνο ἄρχισε νὰ ἐφαρμόζει τὴ
μέθαδα τῶν «δωρεῶν». Πρόκειται γιὰ
ἕνα σύστημα μεταβίβασης στὶς ἀφρικανικὲς χῶρες (καὶ ὅχι μόνα α’ αὐτὲς) πολεμικοῦ ὑλικοῦ χρησιμοπαιημένου στὸ Βιετνὰμ καὶ ποῦ κρίνεται σήμερα ἀκατάλληλο γιὰ τὶς ἀμερικανικὲς ἔνοπλες δυνάμεις. Εἶναι πασίγνωστο ὅτι στῆ δικτατορικῆ Παρτογαλία λειτουργοῦσαν ταυλάχιστον τρεῖς ἀμερικανοεπιδοτούμενες παλεμικές βιομηχανίες ποὺ κατασκεύαζαν
ἀνταλλακτικὰ γιὰ τὸ ὑλικὸ αὐτό. Γιατί
στῆν Πορτογαλία; Γιατὶ, ἁπλούστατα, ἡ
λειτουργία παρόμοιων βιαμηχανιῶν στὶς

στρώνοντας παράλληλα καὶ περίπλοκα ἀλλὰ πλήρη προγράμματα διάβρω-

ΕΠΑ εἶχε κριθεῖ οἰκονομικὰ ἀσύμφορη.

οης τῆς ἀφρικανικῆς κοινωνίας καὶ

"Ag προσθέσουμε τέλος καὶ κάτι ἀκόμα; τὸ ἀμερικανικὸ Πεντάγωνο ἐξακολουθεῖ νὰ συντηρεῖ εἰδικές δυνάμεις ἀμεσης έπέμβασης στῆν ἀφρικανικὴ ἤπειρο. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν 181η
ἀεραμεταφερόμενη μεραρχία, ἔλαβαν
μέρος, σὲ πρόσφατα γυμνάσια, κάμποσαι «μαρὶνς» τοῦ 6ου ἀμερικανικοῦ
στόλου. Ἡ μορφὴ τῶν γυμνασίων αὐτῶν ἔδωσε στοὺς εἰδικαὺς παρατηρητὲς τὴν εὐκαιρία νὰ διαπιστώσουν ὅτι
ὁ «φανταστικὸς» ἀντικειμενικὸς σκοπὸς τῶν γυμνασίων αὐτῶν ἧταν ἡ
Λιβύη καί, εἰδικότερα, οἱ πετρελαιο-

τῶν δομῶν της».
OI ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΕΣ δραστηριότητες
τοῦ Πενταγώνου παίρναυν, συνήθως, τὴ
μορφὴ προγραμμάτων «εἰδικῆς στρατιωτικῆς ἐκπαίδευσης» ἀξιωματικῶν καὶ
στελεχῶν τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, καθὼς καὶ «τεχνικῆς βοήθειας». Γιὰ τῆν
περίπτωση τοῦ Ζαῒρ εἶναι σήμερα γνωστὸ ὅτι τουλάχισταν 300 ἀξιωματικοί του
πέρασαν ἀπὸ «ὑπερειδικὴ» ἐκπαίδευση
στὶς ΕΠΑ, ένῶ ἄλλοι τόσαι περίπου έκπαιδεύθηκαν σὲ ἅλλες χῶρες, ἀλλὰ πάντα
μὲ ἔξοδα τοῦ Πενταγώνου. Μιὰ ἀπὸ τὶς
«ἅλλες» αὐτὲς χῶρες εἶναι καὶ τὸ Ἰσραήλ,
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στίς ἐπάλξεις τῆς Δημοκρατίας
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Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τὴν καθιέρωση τῆς δημοτικῆς -βῆμα πραγματικὰ ἰστορικό, μά στῆν οὐσία άναπό-τρειττο- ἐκάλυψε τίς κυβερνητικές

Τοῦ M. Νικαλινάκου

άνακαινώσεις στὸ τέλος Φλεβάρη για τὴν ἐπικείμενη σχολικὴ μεταρρύθμι-

ση γενικότερα. Στὸν τύπο γράφτηκαν πολλὰ σχόλια σχετικά μὲ τὶς ἀνακαινώσεις αὺτές, καὶ συγκεκριμένα σχετικά μέ τὴν άνεπάρκεια τῶν μέτρων,
ὅπως προβλέπονται στὶς ἀνακοινώσεις αὺτές. Ἡ ἐκπαιδευτικὴ μεταρρύθμι-

ση ἦταν ἐξάλλου ἀναγκαία ἤδη ἀπὸ τὶς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’60, σὰν
ἐπακόλουθα τῶν ἀλλαγῶν ποὺ γίνονταν, ἀλλὰ K01 00v προϋπόθεση τῆς
πάρα πέρα οἰκονομικῆς άνάπτυξης. Ἀπὸ τὴν άπαψη αὐτὴ ἡ έπικείμενη
μεταρρύθμιση δὲν εἶναι κάτι ἐπαναστατικὸ ποὺ ἔρχεται σὲ αἰθρία καὶ ταράζει τὰ νερά. Χωρίς τὴ μεταρρύθμιση αὑτὴ τὸ σύστημα δέν μπορεῖ νὰ δουλέψει, δέν μπορεῖ νὸι σταθεῖ, κι οὔτε μποροῦν να γίνουν οἱ διαδικασίες ποὺ
εἷναι ἀναγκαῑες γιὰ τὴν πάρα πέρα σώρευση τοῦ κεφαλαίου.

EKHAIAEYTIKH
ΜΕΤΑΡΡῩΘΜΙΣΗ
PIA ._ .OION OM92;
ΙΔΩΜΕΝΟ

ἔτσι

ἀπὸ

τὴν πλευρὰ τῆς

Πολιτικῆς Οἰκοναμίας, τὸ θέμα μπαίνει πάνω
στὴ βάση τῆς κεφαλαιακῆς σχέο-ης, μὲ ἀλλα

ΑΥΤΟΣ 6 διαλεκτικὸς χαρακτῆρας τῆς
προσαρμαγῆς σχετίζεται μὲ τὸ ρόλο ποὺ
παίζει ἡ Παιδεία κάτω ἀπὸ καπιταλιστικὲς

εἰσροὴ ξένου κεφαλαίου σημαίνει καὶ εἰσροὴ
σύγχρονης τεχνολογίας. Γιὰ τὴν ἐκπλήρωσητοῦ στόχου αὑτοῦ δημιουργοῦνται σχολές
τεχνικῆς κατεύθυνσης (τὰ τεχνικὰ - ἐπαγγελ-

λόγια τῆς βασικῆς σ-χέσ-ης ποὺ χαρακτηρί-

συνθῆκες. Συνταγματικὰ ἔχει μὲ τὴν πάροδο

ζει τὸν καπιταλισμό, τῆς σχέο-ης κεφάλαιαυ

τοῦ χρόνου καθιερωθεῖ ἔνα δικαίωμα ἰσότη-

ματικά λύκεια) μέ ἐπέκταση πρὸς τίς Ἀνώ-

καί ἐργασίας. ‘H Παιδεία γενικότερα, ἔτσι

τας ὡς πρὸς τὴν παιδεία, στὴν πράξη ὅμως

ὅπως ἀναπτύχθηκε μέσα στὸν καπιταλισμό,

τὰ ἐκπαιδευτικὰ συστήματα εἶναι σὲ όλες
τὶς χῶρες ταξικά. Ἀπὸ τὴν κατώτερη βαθμίδα πρὸς τὴν ἀνώτερη λειτουργεῖ ἕνας μηχανισμὸς ἐπιλογῆς καὶ ἐλέγχου σὲ κοινωνικό
καὶ πολιτικὸ ἐπίπεδα, ἐτσι ὥστε ἕνα μικρὸ

τερες Τεχνικὲς Σχολὲς καὶ ἀναμαρφώνεται τὸ
πρόγραμμα τῶν μαθημάτων μὲ ύποχρεωτιK0 καί κατ’ ἐπιλογῆν μαθήματα. Καταργεῖται ἡ προγονολατρεία-κιιέδῶ βλέπει κανείς καθαρὰ πῶς ὴ άστικὴ τάξη πετᾰ τὸ
ἐρμα όταν τὴν ἐμποδίζει να προχωρήσειμὲ τὴν κατάργηση τῆς διδασκαλίας τῶν
ἀρχαίων καί τῶν λατινικῶν στὸ πρωτότυπο.
M500 στὸ πλαίσια αὐτὸ ἡ καθιέρωση τῆς
Δημοτικῆς δὲν ἀποτελεῖ τίποτα ἀλλα παρὰ

σάν Παιδεία ποὺ παρέχει τὸ κράτος καί μὲ
τὴν ὁποία δημιουργεῖται «ἰσότητα» τῶν
πολιτῶν, εἶναι ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος προϊὸν τῆς
ταξικῆς πάλης καὶ κατάκτηση τῶν λαϊκῶν
τάξεων, σύγχρονα ὅμως εἶναι καὶ προϋπόθεση τῆς σώρευσης κεφαλαίου, καὶ τοῦτο
ἀπὸ δυὸ ἀπόψειςε μιὰ ποὺ ἀφορᾱ τῆν ἀξιοποίηση τοῦ ῖδιου τοῦ κεφαλαίου, τὴ δυνατότητα δηλαδὴ ἐπένδυσής του γτὰ τὴν παραγωγὴ ὑπεραξίας, καί μιά ποὺ άφαρᾱ τὸ

ποσοῦτὸ παιδιῶν ἐργατῶν νά φτάνει στὸ
Πανεπὶστήμιο. Στὴ Γερμανία ἔχει δια-πιστω-

θεῑ ἕνα ποσοοτὸ 7-8%, 05 ἀλλες χῶρες
ἴσως λίγο περισσότερο, ποτὲ ὅμως πέρα
ἀπὸ τὸ 20%, K1 αὐτὸ 05 ἐξαιρετικὲς περιπτώσεις.

Ἔτσι

τὸ

ἐκπαιδευτικὸ

σύστημα

μιὰ διευκόλυνση τῶν διοδικασιῶν αὐτῶν.

ΩΣ πρὸς τὴ δεύτερη ὑπόθεση, ὸ ταξικὸς
χαρακτήρας διατηρεῑται. Λύκεια γενικῆς
κατεύθυνσης «κατόπιν ἐξετάσεων» γτὰ τὴν
«ἐξεύρεση τῶν ἀποφοίτων τοῦ τριταξίαυ
Γυμνασίου ποὺ θα εἶναι κατάλληλὸτεραι y10
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ἀναπαράγει τίς τάξεις δημιουργώντας τίς
προϋποθέσεις κοινωνικοῦ καὶ πολιτικοῦ 5λέ ου.
ἒίΓΟΥΡΑ δέν μπορεῖ κανείς ατὰ στενὰ

ὅμως

Παιδεία

περιθώρια ἐνὸς σημειώματος v0 κάνει μια

θεωρητικές σ-ιταυδές»,

ε1ναι σύγχρονα κατάκτηση τῶν λαϊκῶν τάξεων καὶ μέσο καταπίεσης στα χέρια τῶν
ἀρχουσῶν τάξεων.
ΟΣΟΝ ἀφαρᾱ τὴν πρώτη ἀποψη, ἡ ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας, ἡ συνεχὴς συγκέντρωση κεφαλαίου καὶ ol συνέπειες ποὺ συνδέσνται μ’ αὐτὴ ὅσον ἀφορᾶ τὴν παραγωγή,

ἐξαντλητικὴ ἀνάλυση τῆς ἐπικείμενης μεταρρύθμισης, πολὺ περισσότερο, ὅταν μό-

τεχνικὰ λύκεια χωρίς είσαγωγικές ἐξετάσεις.
Διατήρηση τῆς ἰδιωτικῆς Παιδείας, αὐτοῦ

νον οΙ προθέσεις, καί μάλιστα στίς γενικές
γραμμές, ἔχουν γίνει γνωστές, ἐνῶ ἠ λεπτο-

τοῦ μόνιμου θεσμαῡ διατήρησης καί συντή-

μερειακὴ ἐπεξεργασία τῆς μεταρρύθμισης
βρίσκεται ατὰ πρῶτα στάδια. Θὰ διαπυπώ-

εἰσαγωγικῶν ἐξετάσεων μέχρι τὸ 1980 για

ύ-ιτερ-οικοδὸμημα, τοὺς μηχανισμοὺς ἐλέγχου
καὶ ἐπιλογῆς μὲ τὸ σκοπὸ ἐμπέδωσης τῆς

διαλεκτικά,

καὶ

γι” αὐτὸ

ἡ

ἀλλά καὶ τὴν κυκλαφαρία τῶν ἀγαθῶν, μὲ

ἀλλα λόγια ὅσον άφορᾶ τὴν παραγωγὴ καί
ἀξιοποίηστ] τῆς ύπεραξίας, ὸδηγοῦν στὴ
ζήτηση εἰδικευμένης ἐργασίας, καὶ μάλιστα

είδικευμένης ἐργασίας 05 6100090 ἐπίπεδα.
Τὸ κάθε ἐκπαιδευτικὸ σύστημα πρέπει νὰ
παράγει τὶς είδικότητες, τὸν τύπο τῆς ἐργατικῆς δύναμης ποὺ εἶναι ἀπαραίτητος
για τὴν καπιταλιοτικὴ ἀνάπτυξη. Κι ὸ
τύπος αὐτὸς άνταποκρίνεται στὸ κάθε φορὰ

σω ἐδῶ δυὸ ὑποθέσεις ἐντούτοις, για v0

πρασ-ιταθήσω να δῶ πρὸς ποιὰ κατεύθυνση
πηγαίνουν οἰ μεταρρυθμίσεις ποὺ ἐξαγγέλθηκαν. Ἠ πρώτη ὑπόθεση εἶναι πὼς τὸ μέχρι τώρα ἐκπαιδευτικό μας σύστημα ἦταν
-άπαρχαιωμένα καὶ βρισκόταν ἔτσι σὲ πλή’ρη ἀντίθεση μὲ τὰ οΙκονομικά δεδομένα, ὅπως

διαμορφώθ-ηκαν μετὰ τὸ 1960. ‘H δεύτερη
ὑπόθεση,

εἶναι

πὼς τὸ

ἐκπαιδευτικὸ

μας

τα ’δὲν γίνεται αὐτόματα. Ἡ προσαρμόγὴ
τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος στὸ ἐπίπεδα

σύστημα ἦταν μέχρι τώρα χωρὶς ἀμφιβολία
ταξικὸ. Τὰ λαϊκὰ στρώματα ἐπαιρναν μιά
χαμηλοῦ ἐπιπέδου μόρφωση, παρελθόνταλογική, ἔτσι ὥστε νὰ συνηθίζαυν στῆν ὑποταγὴ καὶ v0 ἐμποτίζονται μὲ τὴν ἰδεολσγία

ἀνάπτυξης τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων

τῆς ἀστικῆς τάξης, ἰδεολογία ἀρχαιοτραφή.

περνάει μέσα ἀπὸ τὴν ταξικὴ πάλη. Κι ὅσα
ἡ προσαρμογὴ αὐτὴ 65v γίνεται, ὑπάρχει
μιὰ βαθιὰ ἀντίφαση στὸ σύστημα. Τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα γίνεται τραχοπέδη τῆς

ΣΥΜΦΩΝΑ μὲ τὴν πρώτη ὑπόθεση, ἡ
ἐκβιομηχάνιση ποὺ ἔχει γίνει μέχρι τώρα
καὶ ol πραοπτικές ἐνταξης στῆν Κοινὴ Ἀγορά, προϋπαθέτουν τεχνικὴ ἐκπαίδευση για
τὴν παραγωγὴ τῶν εἰδικευμένων ἐργατῶν

ἐπίπεδα τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων. Τοῦ-

σώρευσης

κεφαλαίου, μὲ ἀλλα

καπιταλιστικῆς άνάτιτυξης.
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λόγια τῆς

σὲ ὅλα τά ἐπίπεδα, ἀφοῦ μάλιστα καί ἡ

άπὸ τὸ ἀλλα

μέρος

ρησ-ης τῆς αστικῆς τάξης, διατήρηση τῶν
τὸ Πανεπιστήμιο καὶ τίς Ἀνώτατες Σχαλές,
μὲ άνάθεση μετά τοῦ μηχανισμοῡ ἐπιλογῆς
στὸ Λύκεια.
ΤΟ γενικὸ συμπέρασμα ποὺ βγαίνει εἶναι
πὼς ὴ μεταρρύθμιση ποὺ ἐπιδιώκεται ἀποβλέπει οτὸ νὰ προσαρμόσει τὸ ἐκπαιδευτικὸ
σύστημα στίς νέες συνθῆκες καπιταλιστικῆς

σώρευσης καί v0 ἐκπληρώσει τὸ ρόλο ἀναπαραγωγῆς τῶν ταξικῶν σχέσεων καὶ ἐλέγχου τῶν λοιπῶν τάξεων ἀπὸ μέρους τῆς 0—
στικῆς τάξης στὸ σύνολό της σὲ v50 ἐπίπεδα.
Οἱ δυὸ αὐτοὶ στόχοι εἶναι διαφανεῖς κάτω
ἀπὸ τὸ πέπλο τοῦ ἐκσυγχρονισμαῡ καί τοῦ
ἐκμοντερνισμοῡ. Θὰ πρέπει τέλος νά γίνει

καὶ μιά τελικὴ παρατήρησητ ἡ ἐκπαιδευτικὴ
μεταρρύθμιση γίνεται μέσα σὲ στεγανά.
Ξεχωριστὰ δηλαδὴ για τὴν κατώτερη καί
μέση Παιδεία, ξεχωριοτὰ y10 τὴν πανεπιστημιακὴ Παιδεία· Τὸ πρόβλημα τῆς Παιδείας
εἶναι ὅμως ὲνιαῑα. Ὁ διαχωρισμὸς ἀποβλέπει

ἀκριβῶς στὸ νά ἐξυπηρετήσει τοὺς στενοὺς
στόχους ’τοῦ κατεστημέναυ.

1
ἀνάλυση τῶν ἐπιδράσεων ποῦ
ἀσκοῦν πάνω στὸ βρέφος-παιδί ἡ
μορφή καί ἡ λειτουργία τῶν οἰκογενεια-

κῶν σχέσεων κατάδειξε τή βαθύτατη
ἐξάρτηση τοῦ ἀποτελέσματος τῆς κοινωνικοποιητικῆς λειτουργίας τῆς οἰκογένειας ἀπό πολιτισμικά στοιχεῖα ὅπως;

κριτική

στίς ἐπιπτώσεις τους πάνω στήν ὀργάνωση καί λειτουργία του (ἱεραρχία, δομές
ἀποφάσεων κλπ.), ὅσο καί, λεπτομερέστερα, στίς συνέπειές τους πάνω στίς
διαδικασίες ἐμπειριῶν καί μάθησης τῶν
παιδιῶν σέ σύγκριση πρός τό σύστημα
ἀρχῶν, ἀξιῶν καί κανόνων κοινωνικοποίησής τους στήν οἰκογένεια, τό ἄμεσο

ἓῖἒξὲειέηὲαεμέἔζὲἒὲ ιὲἔίῖξηξζῖἔῗξζςῗί

περιὸάλλον, τήν παιδικὴ ὁμάδα κ.λπ.

κων καί σωματικῶν σχέσεων στήν πρω-

Καταδείχτηκε πῶς ἡ ὀργάνωση τῆς
σχόλικῆς τάξης, ὁ ρόλος τοῦ δασκᾰλου
σ’ αὐτὴν, ἡ σχέση του πρός τά παιδιά,
ἀλλά καί ἐκείνη τῶν τελευταίων μεταξύ
τους, ἀποτελοῦν στοιχεῖα ἐξ ἴσου σημαντικά γιάμιάνάρμονική ἤ ἀντιφ α τ ι κ ἠ ψυχοπνευματική ἐξέλιξη τοῦ
παιὸιοῦ στό σχολεῖο, ὅπως καί ἡ γλῶσσα, ἡ μέθοδος καί τό περιεχόμενο διδασκαλίας.
Μέ τίς έρευνες καί συγκριτικές αὐτές

ταρχική δυάδα Μητέρα-Παιδί, τρόποι
ἱκανοποίησης τῶν ἀναγκῶν τοῦ βρέφους
καί μέθοδοι «τιμωρίας» ἤ ἀπομάκρυνσής του· ρόλος τοῦ πατέρα, σχέση τῶν
συζῠγων μεταξύ τους καί συμπεριφορά
τους ἀπέναντι στό παιδί, π.χ. τρόποι κατάδειξης τῶν «σφαλμάτων» του καί
μορφές ἐπαίνων ἤ τιμωριῶν κ.λπ.
Ἀποδείχτηκε, ὅτι ἡ οἰκογένεια μεταδίδει στό παιδί μεταξύ τῶν ἄλλων καί τά
,τιό κάτω καθοριστικά γιά τή διαμόρφωση τοῦ κοινωνικοῦ του χαρακτῆρα πολιτισμικά στοιχεῖα ;
Ο βασικές ἓννοιες τῆς κοινωνικῆς ἱε-

ραρχῑας καί ἐξάρτησης (μικρός-μεγά-

μελέτη
τοῦ
φαινομένου

μελέτες ἀμφἰσὸητήθηκαν, μ’ ἐπιτυχία, τά

Τῆς Ἑλένης Ἰωαννίὸου

λος, ιόατῶτερος-ἀνῶτερος, ἀδύνατος-δυ-

νατός ,
Ο στοιχεῖα σχέσεων καί κοινωνικῆς ἰεράρχησης τῶν ρόλων τῶνμ δύο φύλων
(πατέρας-μητέρα, ἄντρας-γυναίκα, ἀγό-

ἐπιδράσεων κάποιων «φυσικῶν καί ἀν-

ρι-κορίτσι),
O τή βασική σύνταξη τοῦ λόγου (ὁμιλίας-νόησης) καί τά μέσω τῆς γλώσσας
καθοριζόμενα βασικά συστήματα ἀναφορᾶς καί σημασίας.
_
Ο μεθόδους ἀνάπτυξης καί ἀξιολόγησης
ἐπαφῶν καί σχέσεων πρός ὑποκείμενα
(πρόσωπα) καί ἀντικείμενα (πράγματα).
Παράλληλα μελετήθηκαν, συγκριτικὰ

ἶῗῗὶἑῖὲιξίᾝῖῗῑ
ἓῗῗὲι ἰῖξῑ ῗὲςχῖιὶῐρῖἕὲς
στήν οἰκογένεια, τά κοινωνικοποίησης
νικά-πολιτισμικά στοιχεῖα, πού μεταδί-

δονται (διαφοροποιοῦνταιι ἤ σταθεροποιοῦνται) στό παιδί μέσω τῆς παιδικῆς
ὁμάδας (αὐθόρμητα σχηματιζόμενης ἤ

ὀργανωμὲνης)-

συστήματα κοινωνικῆς ἐπιλογῆς πού
ἐφαρμόζει τό σχολεῖο στήν ταξική καπιταλιστική κοινωνία. Ἰδιαίτερα ἀποκαλῠφθηκε ὁ ἀντιεπιστημονικὸς χαρακτήρας παραδοσιακῶν ἀντιλήψεων περί
«ἐμφύτων ἱκανοτήτων», «φυσικῶν χαρισμάτων» κ.λπ., πού δικαιολογοῦν τήν
«ἐπαγγελματική κατεύθυνση» (ἐπιλογή)
τῶν παιδιῶν καί νέων σάν ἀποτέλεσμα

,

_

Ἡ κοινωνικοποίηση στο σχολειο ἐρευνήθηκε σέ διάφορα ἐπίπεδα. Τό καθοριστικό κριτήριο καί τ’ λογική ἀφετηρία
γιά τίς ἐρευνες αὺτές ποτέλεσε τό γεγο-

νός ὅτι τό σχολεῖο εἰναι τό κεντρικό,
κρατικά ὀργανωμένο καί κατευθυνόμενο
ἵδρυμα μετάδοσης γνῶσεων, ἀλλά καί
κοινωνικῆς ἐπιλογῆς.
ο Οἱ ἀρχές, κανόνες καί ἀξίες πού διέπουν τό ἵδρυμα αὐτό μελετήθηκαν τόσο

Οἱ πιό προοδευτικές θεωρητικές ὁιατυπώσεις σχετικά μέ

αλλοίωτων

τό φαινόμενο τῆς κοινωνικο-

καί οἱ δάσκαλοι... ἀνίκανοι ν’ ἀντιδρά001111! "00011 ἀφορᾶ στήν ἐπιστημονικῇ

ποῐησης τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελοῦν μιά μοντὲρνα σύνθεοη

- ίδιαίτερα τήν κοινωνιολογική καί

ἀνάμεσα στήν ψυχολογία, τήν

ταίων, ἀποδείχτηκε ὅτι αὐτή εἶναι συχνά

κοινωνιολογία καί τή γλωσσοΙλογία.
Μέ βάση τήν ψυχανάλυση,
τήν κριτική μελέτη τοῦ κοινωνικοῦ ἐποικοδομήματος καί
τήν· ἀποφασιστική στροφή

τόσο ἀνεπαρκής, ὥστε οἱ «λειτουργοί»
τοῦ κράτους νά... λειτουργοῦν ἀνασταλτικά καί πρὸς αὐτές τίς κρατικές προσπάθειες διεύρυνσης τοῦ σχολικοῦ συστήματος ἐπιλογῆς. Παράλληλα διαπιστῶθηκε ὅτι οἱ παιδαγωγοί ειναι συχνά
τόσο προκατειλημμένοι, ὥστε νά ἀξιολογοῦν τή σχολι ’ ἀπόδοση τῶν παιδιῶν
μέ κριτήρια ἀπο ὑτως ἰδεολογικά.

πρός τήνΙ ἔρευνα τῆς ὁμιλοῦμενης γλώσσας καί τῆς σημασίας
της γιά τήν ψυχοπνευματική
καί κοινωνική ὁιαμόρφωση

τοῦ παιὸιοῦ, ἔγινε δυνατή ἡ
σύλληψη τοῦ φαινομένου στήν
καθολικότητά του.

νόμων»,

ἀπέναντι

,στούς

ὁποίους «ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἴσοι»

γλωσσολογική - κατατόπιση τῶν τελευ-

Προθλήματα λειτουργίας τοῦ σχολείσυ

ἁρμονική ἤ ἀντιφατική σχέση ἀνάμεσα στῆν κοινωνικοποιητική λειτουργία τῆς οἰκογένειας καί τοῦ ἄμεσου
κοινωνικοῦ περιὸάλλοντος καί 0‘ ἐκείνη

τοῦ σχολείου σάν ἱδρύματος κοινωνικῆς

L__

ἐπιλογῆς καί ἐπαγγελματικῆς κατεύθυν-
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σης εἶχε διαπιστωθεῖ ἐπανειλημμένα ἀπό
έρευνες πάνω στήν ἐπαγγελματική διάρθρωση καί τήν ἐπαγγελματικῇ κινητικότητα τοῦ πληθυσμοῦ τόσο στίς ΗΠΑ ὅσο
καί στίς εὐρωπαϊκές καπιταλιοτικές μητροπόλεις. Ἰδιαίτερα ἡ ἀναζήτηση τῶν

αιτίων ἐπιόράδυνσης ἤ καί ἀναστολῆς
τῆς λεγόμενης «κάθετης ἐπαγγελματικῆς
κινητικότητας», δηλαδή τῆς ἐπάγγελματικῆς «ἀνόδου» τῶν παιδιῶν σέ σχέση μέ
τήν ἐπαγγελματικῇ θέση τοῦ πατέρα,

εἶχε φέρει σέ φῶς μιά σειρά ἀπό παράγοντες, πού δροῦσαν”ἀνασταλτικά ἀπέ-

ναντι στα κρατικά μέτρα, γιά τήν κάλυψη νέων ἐπαγγελματικῶν θέσεων, τῇ
διεύρυνση ἦ διαφοροποίηοη ὁρισμένων
ἐπαγγελματικῶν κλάδων καί γενικά τήν
ἀναδιάρθρωση τῆς ἐπαγγελματικῆς ἱεραρχίας στά μεταπολεμικά χρόνια (1),
Oi ἐλλείψεις τῶν κοινωνιολογικῶν αὐτῶν ἐρευνῶν -’ κυρίως πρόόλημα μεθόδου καί κα γοριῶν κοινωνικῇς ἀνάλυσης - δέν ειναι δυνατόν νά μᾶς ἀπασχολήσουν ἐδῶ. Ἡ σημασία τους βρίσκεται πρό πάντων στό γεγονός ὅτι, ξεκινώντας συνήθως ἀπό τήν ἰδεολογική
ἀντίλῃψη πῶς ἡ «κοινωνικῇ στρωμάτωση» εἰναι θέμα μάθησης κι ἐξειδίκευσης
καί πῶς στίς μοντέρνες καπιταλιστικές
κοινωνίες προσφέρεται στόν καθένα ἡ
δυνατότητα οἰκονομικῆς καί κοινωνικῆς
«ἀνόδου» μέσω τῆς παιδείας, έὸαλαν
οὐσιαστικά - κι ἀνεξάρτητα ἀπό τούς
σκοπούς τους - τήν ἰδεολογία αὐτή σ’
ἐρώτημα.
Ἀναζητώντας τούς λόγους γιά τούς
ὁποίους τό ἐκπαιδευτικό σύστημα ἀποτῡγχανε οτή λειτουργία του σάν ἵδρυμα
«κοινωνικής τοποθέτησης» (allokation),
διαπίστωναν συνεχῶς πῶς ἡ ἐπίσκεψη
ἀνώτερων ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων
ἐξακολουθοῦσε νά ἀποτελεῖ θέμα κοινωνικῆς προέλευσης καί πολιτισμικῆς

προδιάθεσης τῶν νέων, παρ’ ὅλο πού
στίς κοινωνίες τῆς «ἀφθονίας» καί τῶν
«οἰκονομικῶν θαυμάτων» οἱ ἀποδοχές
ὲτῶν «κατῶτερων ἐπαγγελματικά ὁμά-

δων» δέν ἦταν καί τόσο χαμηλές, ὥστε ν’
ἀποκλείουν πρακτικὰ τή δυνατότητα
χρηματοδότησης ἀνώτερων σπουδῶν,
πού σέ μερικές μάλιστα χῶρες, ὅπως π.χ.
στή Δυτ. Γερμανία, καλύπτονταν στό μεγαλύτερό τους μέρος ἀπό τά φοιτητικά
ἐπιδόματα καί ἄλλες ἐνισχύσειε.
Ἡ «κοινωνιολογία τοῦ σχολείου καί
τῆς ἐκπαίδευσης», πού προσπάθησε ν’

ἀπαντήσει τά προόλήματα σχολικής ἐκπαίδευσης καί ἐπιλογῆς γιά ἐπαγγελμα-

ﬁle/v
Μ
——-—~

τική καί ἐπιστημονικῇ ἐξειδίκευση,
«ἀποκάλυψε» πῶς τό σχολεῑο στή μοντέρνα καπιταλιοτικῇ κοινωνία εἶναι
«ἵδρυμα τῶν μεσαίων στρωμάτων» (2).
Μέ τόν χαρακτηρισμό αὐτό ἐπιχειρή-

Τέλος ἡ ἐρεύνα τῶν συνθηκῶν
λειτουργίας καί παιδαγωγικῇς ἐργασίας
τοῦ σχολείου ἐπέτρεψε μεταξύ τῶν ἄλλων καί τόν προόληματισμό τοῦ, ρόλου
τῶν ἐκπαιδευτικῶν, ίδιαίτερα τῶν δημο-

’θηκε ἡ περιγραφή τῆς διεύρυνοης τῆς διδασκάλων. Ἡ συζήτηση στό σημεῖο
κοινωνικῆς βάσης τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος στήν ἐποχή μας, σέ σύγκριση

ἓῖἵέ ἒοῗῑλιῗέἐὲἓὲῗῶᾞρὲῗξῗῑιῗξιῗᾏέδξὲξῑ
- παρ’ ὅλη τή διεύρυνση καί διαφοροποίησή του - τό σχολεῖο ἐξακολουθεῖ
νά καθορίζεται κοινωνικά καί πολιτισμικά ἀπό ἀξίες, ἀρχές καί κανόνες συγκεκριμένων, οἰκονομικο-κοινωνικά σημαντικῶν στρωμάτων. Μέ τῇ ὃιαπίστωση
αὐτή ὅχι μόνο ἀμφισόητήθηκε ἡ ἀντίληψη περί «ἀπεριορίστων δυνατοτήτων

αὐτό δέν περιορίστηκε στά προόλήματα;
ἐπιστημονικῇ
κατάρτιση,
κοινωνικῇ
ἀξιολόγηση τῆς «θέσης», οἰκονομική
ἀμοιόή κ.λπ. τῶν παιδαγωγῶν, ἀλλά
έθεσε καί τό ἐρώτημα τῆς κ o L ν ω ν ι κῆς των προέλευσης.
Τό πρόὸλημα ἀὐτό ἐξετάστηκε τόσο
σάν σχέση ανάμεσα στήν οἰκογενειακήστρωματικῇ προέλευση καί οτήν κοινωνική-ἐπαγγελματικῇ «θέση» τοῦ δασκά-

λου («ἄνοδος», «πτώση» κ.λπ. στήν

σχολείου στῆν ἐπιλεκτικῇ του λειτουρ-

ἐπαγγελματική ίεραρχία) ὅσο καί σάν
στοιχεῖο κοινιιινικής (πινείδησης καί συμπεριφορᾶς τοῦ τελευταίου ἀπέναντι στῇ
στρωματικῇ προέλευση τῶν διδασκομέ-

για.

νων.

Ξὲῗνὲἰέῧζᾏὶἅνὲἒῗὲξσῖἓὲτῗὲἒὶᾏοὲιέἒὲὲ
ἀναζήτησης τῶν αἰτίων «ἀποτυχίας» τοῦ

Σημαντική ὑπῆρξε ἡ διεύρυνση τῶν
πλαισίων αὐτῶν πρός τήν κατεύθυνση
τῶν νο τικο-ψυχολογικῶν διαδικασιῶν
τοῦ παι 1013 στό σχολεῖο. Οἱ ἀναζητήσεις καί ἐρευνες στράφηκαν ἐδῶ γύρω
ἀπό τό πρόὸλημα κατά πόσον ἡ σχολική

«πρόοδος» εἶναι ἀποτέλεσμα ἀτομικῆς

Κάτω ἀπό τήν πίεση τῆς ἀνάγκης γιά
διεύρυνση καί ὀρθολογιστικότερη ὀργά-

£33153?1533W§1fétoi§§§cpem6°2a(my?
ἰδεολογία τοῦ «ἐκπαιδευτικοῦ λειτουργήματος». Ἡ ἰδεολογία αὐτῇ «ἀποκαλύφθηκε» καί σάν ἀναχρονιοτική, γιατί,
καλύπτοντας τήν ἀρνητικῇ κοινωνικῇ
τοποθέτηση καί τίς προκαταλήψεις πολλῶν παιδαγωγῶν ἀπέναντι οτά παιδιά
καί τούς νέους ἀπό τά ἐργατικά στρώμα-

« ε ὐ φ υ ΐ α ς » καί συγκεκριμενοποιήθηκαν στό ἐρώτημα : μέ ποιά ἐπιστημονικά, γνωσιολογικᾰ καί ψυχολογικά κριτή ια καθορίζεται καί μετριέται ἡ «εὐυια» τοῦ παιδιοῦ. Γιατί, ἄν ἡ «εὐφυΐα» τα, ἐὸαζε ἀντικειμενικά φραγμοὺς στήν
ηταν - ὅπως παραδοσιακά ὑποστηριζό- ἐπιδιωκόμένη μεταρρύθμιση τοῦ σχολιταν - ζήτημα βιολογικῶν καταδολῶν
καί κληρονομικότητας, τότε θά ἔπρεπε
νά ὑποθέσει κανείς ὅτι δρισμένα στρώ- όληματισμῶν αὐτῶν σχετικά μέ τῇ λειματα τοῦ πληθυσμοῦ χαρακτηρίζονταν τουργία τοῦ σχολείου καί τῆς ὀρθολογιἀπό κάποια... βιολογική-γενετικῇ καθυ- στικῆς ἀναθεώρησης τοῦ ρόλου τῶν δαστέρηση (!), πρᾶγμα πού θά δικαιολο- σκάλων καί παιδαγωγῶν γενικά, ὑπῆρξε
ἔοῦσε καί τήν ἀντίληψη ὁρισμένων « παι- καί ἡ στροφή τοῦ ἐνδιαφέροντος πρός
αγωγῶν» ὅτι τά παιδιά ἀπό τά «κατώ- τήν «παιδαγωγικῇ λειτουργία» τῆς ο ἰ τερα» κοινωνικά στρώματα ἦταν «ἐκ κ o γ E ν ε ι α ς. Στά πλαίσια τῆς ἀστιφύσεως» καθυστερημένα καί γι’ αὐτό κῆς κοινωνιολογικής ἐρευνας, στήν
κατάλληλα μόνο γιά «κατώτερα» ἐπαγ- ··ὁποία ἀναφερόμαστε ἐδῶ, ἡ οἰκογένεια
γέλματα. Μιά τέτοια ὑπόθεση θά ἐπρεπε σάν θεσμός (δικαιώματα τῶν γονέων,
ἐντούτοις νά δικαιολογῇσει καί μιά ἐντε- σχέση τους πρός τούς ὃασκάλους, ἀπαιλῶς παράδοξη κατάσταση ; τό γεγονός τήσεις ἀπέναντι στῇ δημόσια ἐκπαίδευοη

Κοᾷᾓὲἳέἵὲἓᾷἓςὲἒζλοιγρηὲινῶν καί προ-

δηλαδή ὅτι οἱ «φυσικές» καί «κληρονο-

καί ἐπαγγελματική ἐξειδίκευση κ.λπ.)

μικές» αὐτές ἰδιότητες τῶν «κατώτερων»
στρωμάτων μειῶνονταν ἤ ἐξαφανίζονταν
τελείως κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση... οἰκονομικο-κοινωνικῶν παραγόντων καί μάλιστα ἀπό τῇ μιᾰ γενιά στήν άλλη, ὅταν
δηλαδή ὁ γιός τοῦ «φυσικά» καθυστερήμένου ἐργάτη κατόρθωνε νά «ἀνέλθει»
στά μεσαῖα στρώματα...

καί ἡ «παιδαγωγικῇ της λειτουργία»
ἓπροδιάθεση τῶν παιδιῶν, ὁμοιότητες ἤ
ιαφορές στόν τρόπο διαπαιδαγωγησης

μεταξύ γονέων καί δασκάλων κ.λπ.) ἀντιμετωπίστηκαν - ἀπό τῇ σκοπιά τῶν

κρατικῶν

μεταρρυθμιστικῶν

προσπα-

θειῶν —— σάν παράγοντες «θετικοί» ἤ «ἀρνητικοί», γιά μιά εὔρυθμη καί

Δ ἐν εἶναι βέόαια τυχαῐο τό γεγονός
ότι πολλές κριτικές ἐπιστημονικές
μελέτες, πού - π.χ. στῆ Δυτ. Γερμανία,
στῆν ὁποία καί ἀναφέρομαι στό σημεῖο
αὐτό - ἐπιχείρησαν να ουνδέσουν τα

Μέ τόν ὅρο αὐτό ὁ Rolff χαρακτηρίζει
τό προῖόν τῶν διαδικασιῶν κοινωνικοποίησης τοῦ ἀνθρώπου στό οἰκονομικό,
κοινωνικό καί πολιτισμικό 1011 περιόαλλον, ποῦ, ἀκριόῶς ἐξ αἰτίας τῶν συνθηκῶν δημιουργίας του, ἀποτελεῖ σημαντική κοινότητα τῶν μελῶν τάξεων καί
στρωμάτων οἰκονομικα, κοινωνικα καί
πολιτισμικᾰ καθορισμένων. Μέ τήν έννοια αὐτῆ, ὁ κοινωνικῶς χαρακτῆρας τοῦ

πορίσματα τῆς προοδευτικῆς ἀριστερῆς

ἀνθρώπου δέν συμπίπτει μέ τήν «προσω-

καί ματεριαλιστικῆς ἐρευνας τῶν φαινο-

πικότητα» του γενικά, δέν ἀπορρέει ἀπό
τίς ἰδιομορφίες τῶν κληρονομικῶν χαρακτηριστικῶν του, ἀλλὰ ἀποτελεῖ τήν
«κοινωνικὰ καί ἱστορικά διαμορφωμένη
ὀργανωση τῶν ἀναγκῶν καί ἱκανοποιῆσεών του», τό «σύνταγμα» -ἀρχῶν καί
κανόνων μέ τό ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος ἀντιμετωπίζει τόν κόσμο καί τούς συνανθρῶπους του. (Δέν πρέπει νά διαφύγει
ἐδῶ τῆς προσοχῆς, ὅτι ἡ ἐννοια κοινωνικός χαρακτῆρας σέ καμιά περίπτωση δέν
ἐπιτρέπεται να ταυτισθεί μέ τῆ μαρξικῆ έννοια τῆς συνείδησης, τῆς

ἀποτελεσματικῆ λειτουργία τοῦ
ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος (3).
Κοινιυνικός χαρακτῆρας

και κοινωνικοποίηση

μένων κοινωνικοποίησης τοῦ παιδιοῦ μέ

μιά πρακτική διέξ-οδο ἀπότήν
ἐκπαιδευτικῇ μιζέρια, εἶχαν μεταρρυθμιστικό χαρακτῆρα. Βασιζόμενες κυρίως
στῆν ἀντίληψη πῶς ἡ «ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας» προῦποθέτει ἀφ’ ἐνός καί

ἀπαιτεῖ συνεχῶς ἀφ’ ἐτέρου τήν ὕπαρξη
ὑψηλά ἐξειδικευμένου «ἀνθρώπινσυ δυναμικοῦ», οἱ ἐρευνες αὐτές βοήθησαν
σημαντικά στῆν κατανόηση προόληματων τῆς κοινωνικοποίησης στίς βιομηχανικές καπιταλιστικές κοινωνίες, παρ’
ὅλο πού “ ἀντίληψη ἀπό τήν ὁποία ξεκινοῦσαν ε ναι, κατὰ τή γνώμη μου, μεθοδικά ἐσφαλμένη.
Ἡ σημασία τῶν μεταρρυθμιστικῶν αὐτῶν ἐργασιῶν συγκεντρώνεται κυρίως
στό γεγονός ὅτι έδωσαν ἰδιαίτερη βαρῦτητα στίς διαδικασίες κοινωνικοποίησης
τοῦ ἀνθρώπου μέσα στό οἰκονομικο-κοινωνικό, ίδιαίτερα πολιτισμικό περιὸἀλλον του, οἰ ὁποῖες διέπονται ἀπό δρισμένες ἱστορικο-κοινωνικές νομοτέλειες πού
ὸροῦν ἀνεξαρτητα καί συχνά ἐντελῶς
ἀντίθετα ἀπό τίς ἑκάστοτε ἀναγκες τοῦ
συστήματος. Ἀντίθετα, τό μειονέκτημα
τους βρίσκεται στῆν ὑπόθεση ὅτι τό
κ ρ ά τ 0 ς - φορέας καί ρυθμιστής τῶν
ἀναγκῶν καί ἐπιδιώξεων τοῦ «κοινωνι-

κτήρα, τό ὁποῖο εἶναι κοινό (στα μέλη) ὁμάδων κοινωνικὰ σημαντικῶν
καί τό ὁποῐο, σύμφωνα μέ τή γνώμη
τῶν περισσότερων κοινωνικῶν ἐπιστημόνων τῆς ἐποχῆς μσς, ’ἀποτελεῖ
προϊόν τῶν ἐμπειριῶν τῶν ὁμάδων
αὐτῶν...» (5).
καί παρατηρεῑ ;
«Κάτω ἀπό τόν ὅρο κοινωνικός χαρακτήρας κατανοεῖται λοιπόν μιά

κατηγορία, ἡ ὁποία συνοψίζει καί
γενικεύει ἐμπειρικά ἀποὸειγμένους,
κανοιίκά ἐπαναλαμὸανόμενους τρόπους συμπεριφορᾶς καί ἀντιλήψεις,
ὁρισμένων (κοινωνικῶν) ὁμάδων».

αὐτές διαφορές. Ἐπειδή ἡ κοινωνικοποίηση μέσω τοῦ σχολείου κατευθῦνεται
μᾶλλον πρός τῆ διαμόρφωση τοῦ κοινωνικοῦ χαρακτῆρα τῆς μεσαίας καί ἀνώτερης παρά ἐκείνου τῆς κατῶτερης κοινω-

νικῆς Υτάίξης, τά παιδιά ἀπό τῆν τελευταία αὐτῆ ταξη ἀντιμετωπίζουν μεγάλες
δυσκολίες στῆν προσπάθεια τους νά ἐπιτύχουν στό σχολεῖο. Συνήθως δέν κατορθώνουν περισσότεραρπό μια ἐξειδίκευ011 0’ ἐπαγγέλματα παρόμοια μ’ ἐκεῖνα
τῶν γονιῶν τους. Τό κύκλωμα κλείνει μέ
τῆν εἰσαγωγῇ τους στῆν ἄσκηση τοῦ
ἐπαγγέλματος» .
Ἡ ρεαλιστικά παραστατική αὐτῇ περιγραφή τῆς κοινωνικοποίησης σαν κυκλοφορμικῆς διαδικασίας κοινωνικῆςστρωματικῆς ἀναπαραγωγῆς, πού ὁπωσδήποτε δέν πρέπει να ἐκληφθεῖ στατικά,

δέν θα μᾶς ἀπασχολῇσει ἐδῶ παρα σαν
βάση για τῇ συγκεκριμένοποίηση τῶν
ἐπιπτώσεων τῆς ἐκφρασης τῶν στρωμάτικῶν αὐτῶν κοινωνικοποιητικῶν δια-

φορῶν, μέσω τῆς κοινωνικοποιητικῆς
λειτουργίας τῆς οἰκογένειας πάνω στό

παιδί :
Ο Οἱ οἰκονομικὰ καί κοινωνικὰ, δια-

χρονικα, ἰσχῦουσες ταξικές-οτρωματικές
διαφορές ἐχουν σαν ἀποτέλεσμα 111 611μιουργία διαφορετικῶν συστημάτων
«ὀργανωσης ἀναγκῶν καί ἱκανοποιήσεων», διαφορετικῶν «συνταγμάτων»

ἀρχῶν, ἀξιῶν καί κανόνων, διαφορετικῶν «ἀντιλήψεων» καί «τρόπων συμπε911110909)- στα μέλη τῶν ἀναλογῶν τάξεων καί στρωμάτων.

O Ταξικα-στρωματικα διαφορές κοινωνικοποιητικές δομές, π.χ. ἡ οἰκογένεια
στῆν ἐργατική καί στῇ μεσαία τάξη, ἀντιμετωπίζουν, διαπαιδαγωγοῦν καί προἓιαθέτουν πολιτισμικα διάφορα τό παι-

κοῦ συνόλου» - εἶναι δυνατό νά ἄρει
μακροπρόθεσμα —— 11e10991191uté11evo τό
ἰδιο καί κατευθυνόμενο διαρκῶς - τίς
ἀντιθέσεις καί να πραγματοποιήσει ἀποτελεσματικὰ τῆν «κοινωνικῇ δικαιοσύνη».
Ἕνα ἐνδιαφέρον χαρακτηριστικό τῶν
μελετῶν αὐτῶν εἶναι καί ἡ χρησιμοποίηση συνθέτων, καθολικῶν κατηγοριῶν,
για τῆν ἀπόδοση κοινωνικῶν φαινομένων ὅπως αὐτό τοῦ ἀποτελέσματος τῶν
διαδικασιῶν κοινωνικοποίησης. Στῆ μελέτη του «Κοινωνικοποίηση καί ἐπιλογῇ
μέσω τοῦ σχολείου» (4) ὁ H. G. Rolff π.χ.
χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο κοινωνικός χαρακτῆρας, τόν ὁποῐο δανείζεται ἐν μέρει
_
ἀπό τόν Riesman ε
«Κοινωνικός χαρακτήρας εἰναι τό
μέρος ἐκεῖνο τοῦ (ἀνθρωπίνου) χαρα-

κῶν καί νεανικῶν ὁμάδων δέν κατορθώνει νά ἄρει τίς στρωματικὰ ἰδιάζουσες

ι.
”Αν θυμηθοῦμε τῶρα ποιές βασικές
ἐννοιες καί ποιά καθοριστικά για τόν

κοινωνικό χαρακτῆρα 1011 στοιχεῖα μεΙταδίδονται μέσω τῆς οἰκογένειας στό

ὁποίας θα ἧταν δυνατόν να χαρακτηρισθεῖ σαν μέρος, ἐφ’ ὅσον ὁ χῶρος θα
ἐπέτρεπε μια συστηματική ἀντιπαραθεση
τῶν δύο ἐννοιῶν).
Ποιές οἱ διαδικασίες διαμόρφωσης
τοῦ κοινωνικοῦ χαρακτῆρα τῶν ἀτόμων,
κατὰ τήν ἀποψη 01’1111;
(δί-Ι κοινωνικοποίηση μέσω τοῦ ἐπαγγέλματος - γράφει στῆν ἴδια ἐργασία ὁ
H. G. Rolff — διαμορφώνει στόν κοινωνικό χαρακτῆρα τῶν μελῶν τῆς κατώτερης κοινωνικῆς ταξης χαρακτηριστικὰ

γνωρίσματα, κατὰ κανόνα, διάφορα
ἐκείνων πού διαμορφῶνονται μέσω τοῦ
ἐπαγγέλματος στόν χαρακτῆρα τῶν μελῶν τής μεσαίας καί τῆς ἀνῶτερης κοινωνικῆς τάξης.
Κατὰ τῆ διάρκεια τῆς κοινωνικοποίησῆς των στήνοίκογένεια μεταδίδονται
στα παιδιά τὰ ἑκάστοτε ίδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοῦ κοινωνικοῦ
χαρακτῆρα τῶν γονιῶν. Ἡ κοινωνικοποίηση στα πλαίσια τῶν φιλικῶν παιδι-

παιδί, μποροῦμε καί να διαπιστώσουμε
πῶς παιδιά πού κοινωνικοποιοῦνται σέ
διάφορα κοινωνικὰ στρώματα διαθέτουν :
Ο διαφορές ἐννοιες περί κοινωνικῆς ἰε-

ραρχῐας καί ἐξάρτησης,
Ο διαφορές ἀντιλήψεις περί σχέσεων
καί κοινωνικῆς ίεράρχηοης τῶν δύο φύλων,

Ο διαφορετικά συστήματα λόγου (ὁμιλίας-νόησης), ἀναφορᾶς καί σημασίας,
O διαφορετικές μεθόδους ἀνάπτυξης
καί ἀξιολόγησης ἐπαφῶν καί σχέσεων μέ
πρόσωπα καί πράγματα.
Μποροῦμε νά ὑποθέσουμε ὅτι οἱ κοινωνικὰ καθοριζόμενες αὐτές διαφορές
θα ὑφίστανται καί θα ἀναπαράγονται
ὅσο καί τά οἰκονομικά, κοινωνικά καί

πολιτισμικά αἴτια τῶν ὁποίων εἶναι ἀποτέλεσμα.
(Ι)

D. Glass/R. Kr'inig .' Soziale xchiclung und τοι.

ηιοὸίΙίιᾶι, Κὸίιι 1965
(2) S. Lfitken: in : P. Heinlz : Sozinlogie der πΙιιιΙε.

ΚὸΙιι, 1966, σελ. 22κ.π.
(3) J. K017 in : Soziolagie der schule... a. 91 κ.π.
(4)

καί (5) H.G. Rolﬁ‘:$oziali:alian und auslexe

durch div schule. Heidelberg. I972
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11:
Ἡ μοναδικὴ φωτογραφία τῶν Καπεταναίων 1017 ΕΛΑΣ πού πήρανε μέρος στὴ Συνέλευση τῆς Λαμίας. Ἀπὸ τα ἀριστερά 1. ”Ακριτας 2.
Ἀμάρμπεης 3. Κικίτσας 4. Καρατζᾶς 5. Ὀρέστης 6. Μάρκος 7, Αρης 8. Μπουκουβάλας 9. Αευτεριᾶς 10. Κίσσαβος 11. Ἡρακλῆς 12. Λασσάνης

H ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΚΑΠΕΤΑΝΑῙΩΝ
(ΛΑΜιΑ - ΝοΕΜΒΡι-ιῑ 1944)
ME ἰδιαίτερη ἱκανοποίηση τὸ «ANTI» δημοσιεύει σήμερα ἕνα ντοκουμέντο βασικῆς σημασίας
για τὴν ἱστορία τῆς Ἀντίστασης; ἕνα κείμενο τοῦ Μάρκου Βαφειάδη για τὴ Συνέλευση τῶν
Καπεταναίων τῶν μεγάλων μονάδων τουΕΛΑΣ, που πραγματοποιήθηκε 011‘] Λαμία στίς 18 καί 19

τοῦ Νοέμβρη 1944-καί ἀποτελεῖ βαρυσήμαντο γεγονὸς για τὴν περιοδο που μεσολάβησε ἀπὸ τὴν
Απελευθέρωση μέχρι τὸν Δεκέμβρη.
TI ἀκριβῶς συζητήθηκε στὴ Συνέλευσητῶν Καπεταναίων εἶναι σχεδὸνάγνωστο καί τα λίγα που
ξέρουμε προέρχονται ἀπὸ δεύτερο χέρι, ἀφοῦ κανένας απ τους Καπεταναίουςπου πήρανε μέρος
0’ αὐτὴ 68v”
εχει μιλήσει μέχρι σήμερα ἐπώνυμα. Αλλα και τα λίγα σχετικα που ἔχουνε γραφτεῐ 68v
φαίνεται να ανταποκρίνονται στήν πραγματικότητα καί, τὸ σπουδαιότερα ὀὲν μεταφέρουνε
σωστα τα ὅσα τότε συζητηθήκανε. Κι ἀκόμα· σταθήκανε ἀφορμὴ να διατυπωθοῦνε - καί
πρόσφατα μάλιστα - ἀπόψεις ἀμφισβητήσιμες καί βαρια συκοφαντικὲς για μερικους Καπεταναίους που πήρανε μέρος στὴ Συνέλευση.
ΚΑΙ για τὸν λόγο αὐτό, ἡ μαρτυρία τοῦ Μάρκου Βαφειάὸη — που μαζί μὲ τὸν ”Αρη, ἔπαιξε
πρῶτο ρόλο 011] Συνέλευση- ἔχει ξεχωριστὴ σημασία· φωτίζει τὴν ἱστορικὴ Συνέλευση τῶν
Καπεταναίων καί τὴν βάζει «στίς πραγματικές της διαστάσεις», μὲ τὴ βεβαιότητα - ὅπως γράφει
- ὅτι «68v θα κάνει κακὸ 0'8 κανέναν»,
24

Ο ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 22 ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙὲ

ὁμόφωνα

«‘O ΕΛΑΣ εἶναι σέ θέση

oi κα n ετᾱναῖοι

συμφώνησαν :,

νά προλάόει μιόι ἐνδεχόμενη
συνωμοσία τῶν ”Αγγλων

καί τῆς αντίδρασης καί
νά μδημιουργήσει
τετελεσμένα γεγονότα
στῆν 3Αθήνα... >>
«ΓIA ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΚΑΠΕΤΑΝΑΙΩΝ
ΤΟΥ ΕΛΑΣ
ΣΤΗ AAMIA
ΣΤΙΣ 17 -18 TOY
NOEMBPH TOY 1944»

ντοκουμέντα, εἴτε, τό λιγότερο, αὐτόπτη

μαρτυρία, καί μάλιστα ἀπαλλαγμένη ἀπό
0111/01019171101101.1017; ἤ προκαταλή 11181;, νά
εἶναι φυσικά καίχωρίς αἰχμές ἥ ὑπονοού-

θέση 117; «Αὐγῆς», περιορίζομαι στά
παρακάτω καί, εἷμαι 686010;, δέν θά κάνει κακό σέ κανέναν. Ἔτσι,·

1181/0!

I ) Ἡ σύσκεψη τῶν καπεταναίων τοῦ ι
ΕΛΑΣ στή· Λαμία (ἕδρα τοῦ Γενικοῦ
Στρατηγείου τοῦ ΕΛΑΣ) στίς 17—18 1017 ’
Νοέμὸρη 1944 ἔγινε ὅχι παράνομα ἀλλά
ὕστερα ἀπό προηγουμένη συνεννόηση
ανάμεσα στούς ”Αρη-Βαφειάὸη-Σιάντο

Σ ΤΑ πλαίσια μιᾶς όλοκληρωμένης (καί
ἀντικειμενικῆς) συγγραφῆς 117; ἱστορίας
τῆς Ἐθνικῆς μας Ἀντίστασης l94l-45
χωρίς ἄλλο θά πρέπει νά γίνει ἡ τοποθέτηση κι αὐτοῦ τοῦ γεγονότος -πού παρα-

σιωπήθηκε μέχρι σήμερα ἀπό τήν «ἐπίση-

«Δ ΥΣΤΥΧΩΣ, ε’λάχιστη εἶναι ἡ δική

(ΠΓ- ΓΣ- ΜΓ), μέ θέμα πού εἶχε σχέση μέ

μη» ἱστοριογραφιά- μέ τίς πραγματικές

μου ἡ γνωριμία 118.161 γραφτά γύρω ἀπό
τήν
ἱστορία
τοῦ
ἘθνικοἈπελευθερωτικοῦ μας ἀγώνα 1 941-1945
καί, ἴσως, ἀκόμη λιγότερη μέ τή φιλολογιά
πού ἔχει ἀναπτυχθεῖγύρω ἀπ’ τή σύσκεψη
τῶν καπεταναίων στή Λαμία. Ὅμως, ἀπ’
ὅσα 6106000 γι’ αὐτήν -μακριά ἀπό προθέσεις νά ἀμφισόητήσω εἴτε νά μειώσω τή
συμὸολή καί ὅποιες ἀπόψεις τῶν ἀγωνιστῶν μας τήν περίοδο τοῦ ἀγώνα- μπορῶ
νά πῶ, σχεδόν ὅλα, ἀνήκουν στήν περιοχή
τῆς ἀνεύθυνης διάδοσηςῆ τῶν ὑποθέσεων
πού δέν ἀργοῦν, καμιά φορά, νά γίνουν
θρύλος.
ΤΩΡΑ ὅμως ἔχουμε κάτι τό ἐντελῶς
ὑπεύθυνη
”Εχουμε
καινούργιο.
τῆς
στῆλες
τίς
ἀπό
τους
θεσ(η)οποίησὴ
- «Α ΥΓΗΣ» (Κυριακή 7 1017 Δεκέμόρη
Ι 975) καί εἶναι (1101/896 πώς πρόκειται γιά
ὑπεύθυνη θέση τῆς πολιτικῆς κατεύθυνσης πού ἐκπροσωπεῖ ἡ «Α ΥῙῊ», μιά πού
τό γραφτό εἶναι ἀπρόσωπο. Ἀλλά μιά
θέση τέτοιου χαραχτήρα, γιά νά 7190611]θεῖ, θά πρέπει νά ἔχει σάν ἀντίκρυσμά της

τήν πιθανολογούμενη διάλυση τῶν ἔντου διαστάσεις καίμέ τήν κάθε, μή περίσοπλων ἀντιστασιακῶν δυνάμεων -καί τοῦ
ΕΛΑΣ φυσικά- ἄν κατέληγαν σέ συμφωνία μέσα στήν Κυὸέρνηση τῆς λεγόμενης
Σέ γενικές γραμμές ἡ απόἘθνικῆς Ἑνότητας γιά τή δημιουργία
Ἐθνικοῦ στρατοῦ.
φαση τοῦ ΠΓ ἤτανεῑ «Ναί
2) Τό θέμα πού, ὅπως τό ’πα κιόλας, μᾶς
μέν ἔχει ὑπό ψη του καίτό ΠΓ
ἥτανε γνωστό, καί ὅπως ε’πιόάλλονταν
μερικές ἀντιεαμικές έκδηλώἱεραρχικά, 16 ἁνακοίνωσε 6 Ἄρης μέ μιά
σειρά πλευρές του καί τεχνικές «λεπτομέσεις ἀντίδρασης καί Ἅγρειες»
χωρίς νά προσθέσει καμιά του
γλων, ἀλλά οὔτε ἡ ἀντίδραση
. «διαφωνία μέ τίς ἀποφάσεις τῆς τότε ἠγεοὔτε οἱ ”Αγγλοι θά τολμήσίας τοῦ Ἐαμικοῦ Κινήματος» οὔτε ζήσουν νά παραόιάσουν τίς
τησε ἀπό τούς καπεταναίους «νά προετοιμάσουν τίς μονάδες τους y10 τήν ἀντισυμφωνίες καί ἄν ἀποπειραμετώπιση τῶν ἐπιθετικῶν αὐτῶν ἐνεργειθοῦν θά τίς 87116611011118,
ῶν». Συνεπῶς, δέν ὑπῆρξαν οὔτε ἐκτέθηὲφαρμόζοντας ὅμως κι ἐμεῖς
καν ἀπό τόν "A917 ἀπόψεις τέτοιες πού νά
προκαλέσουν «... ἀντιδράσεις 11071810τίς συμφωνίες πού ὑπογράναίων» κτρ, κτρ, Μέ τήν εὐκαιρία· ἐπειδή
φαμε, 6’11 ἡ Κυόέρνηση οὐσιὁ στρατηγός Στέφανος Σαράφης, στό 61αστικά 691’0118101 στά χέρια
6110 1011 6 «ΕΛΑΣ», κάτι λέγει γύρω καί
ἀπ’ αὐτή τή σύσκεψη, διευκρινίζω, πώς ὁ
μας» κλπ.
στρατιωτικός ἀρχηγός τοῦ ΕΛΑΣ δέν
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πῆρε μέρος στή σύσκεψη καί γιά τίς προθέσεις τῶν ”Αγγλων πού ἔχει διαπιστώσει
στήν Ἀθήνα -καί τίς ἀνέφερε στήν ἡγεσία
τοῦ Ἐαμικοῦ Κινήματος, ὅπως γράφει οὔτε ὁ Ἄρης ἔκανε κουὸέντα στή σύσκεΨηξΌμως, μιά πού τό θέμα εἶχε σχέση μέ τά
πρσόλήματα πού (ἀντιμετώπισε καί)
ἀντιμετώπιζε τό κίνημα, παναπεῖ καί ἡ
ἡγεσία του, προκλήθηκε συζήτηση, καί
ἀπ’
τά συγκεκριμένα στοιχεῖα πού φέρναν
πολλοί καπεταναῖοι γιά τήν «παλιά», ἡ
νέα στάση τῶν ”Αγγλων καί τῆς ἀντίδρα-

οης ὅλων τῶν χρωμάτων, πού τούς εἶχαν
πάρει, ἀνοιχτά πιά, ὑπό τήν προστασία
τους, ἔὸγαινε τό συμπέρασμα πώς κάτι
μαγειρεύεται κατά τῶν καταχτήσεων τοῦ
λαοῦ καί πώς ὁ ἀφοπλισμός πού φημολογιόταν δέν ἀποκλείεται νά ἀποόλέπει σέ
παγίδα ἐνάντια στό EAM — ΕΛΑΣ γιά τήν
ἐπιόολή τῆς ἀντίδρασης κλπ. Κι αὐτή ἡ
ἀτμόσφαιρα οὔτε ἤτανε κάτι τό ἄσχετο
ἀπ)
έκεῖνο πού ζούσαμε ὅλοι μας προτοῦ
ἀκόμα ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἀπελευθέρωση τῆς
χώρας ἀπό τούς Γερμανοφασίστες καταχτητές καί τήν περίοδο πρό τῆς σύσκεψης.
Ἔτσι, προστέθηκέ ἀκόμα κάτι (τό «ἄσχετο») στό θέμα τῆς σύσκεψης. Χωρίς ἐξαίρεση, ὅλοι ὅσοι πῆραν τό λόγο στή σύσκεψη καί. παρά τό γεγονός πού ἡ κατάσταση ἤτανε ὑπσλογίσιμα διαφορετική
ἀ7ϊι
δ’,τι στίς 12 — I 4 τοῦ Ὀχτώὸρη, ὑπο-

ε
ἓ
8

στήριξαν τήν ἄποψη πώς ὁ ΕΛΑΣ εἷναι σέ
θέση νά προλάὸει μιά ἐνδεχόμενη συνωμοσία τῶν ”Αγγλων καί τῆς ἀντίδρασης
καί μέ ἀποφασιστική (καί αἰφνιδιαστική)
ἐνέργεια στήν Ἀθήνα νά δημιουργήσει τετελεσμένα γεγονότα.
3) ”Av κρίνουμε ἀπό τήν πρότασή του,
αὐτή ἡ τροπή πού πῆρε ἡ σύσκεψη αἰφνι-

Ξ

e

ἓ
B

ἒ
Ὁ Μάρκος Βαφειάδης (δεξιὰ) στδ Ἐπιτάεῖο του, στι) Μακεδονία, τὸ’1944.

ΟὉ Μάρκος Βαφειάδης γεννήθηκε τό
1906 στῆ Θεοδοσία τῆς Μικρασίας,
ἀπ’ ὅπου, μετά τήν Καταστροφῆ, ἐρχέται πρόσφυγας στῆν Ἑλλάδα κι ἐγκοίθίσταται στῆ Μακεδονία. Τό 1924 ὀργανώνεται στῆν Κομμουνιστική Νεολαία (ΟΚΝΕ) καί τό 1936 συλλαμῧάνεται καί φυλακίζεται (Αἴγινα, Ἀκροναυπλία κλπ.). ‘I-I γερμανική κατοχὴ
τόν δρίσκει ἐξόριστο στῆ Γαῦδο, ἀπ’
ὅπου δραπετεύει τό Μάη τσῦ 1941 καί
ξαναγυρίζει στῆ Μακεδονία. Ἐδῶ

μέρος στῆ σύσκεψη τῶν καπεταναίων
τῆς Λαμίας.
ΟΜετά τῆ Βάρκιζα, τό κράτος τῆς δεξιᾶς κι οἰ παρακρατικές τρομοκρατικές ὁμάδες, ἀρχίζουνε ἕναν ἐξοντωτικό διωγμό ἐναντίον τῶν ἀγωνιστῶν
τῆς Ἀντίστασης, πραγμα πού ἀναγκάζει πολλούς ἀπ’ τούς παλιούς ανταρτες
τσῦ ΕΛΑΣ ν’ ἀναζητῆσουνε καταφύγιο στό ὅουνό. Δημιουργοῦνται ἐτσι οἱ
πρῶτες ἔνοπλες ὁμάδες, πού όλο καί

δουλεύει στῆν παρανο μία(ἀπό τόν Φε-

τούς πυρῆνες τσῦ μελλοντικοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ.
ΟὉ Μάρκος παραμένει· για λίγο στῆ
Θεσσαλονίκη, ὅταν ὅμως, τό καλοκαίρι τσῦ 1946, ἐκδίδεται ἐνταλμα για
τῆ σύλληψή του, ἀναγκάζεται να φύγει
κι αὐτός για τό Sow/6.
ΟΤό πρόόλημα ὅμως πού ἔχει δημιουργηθεῖ ἀπ’ τήν ὅλο καί μεγαλύτερη
ἔξοδο διωκομένων ἀγωνιστῶν, πρέπει

6ρουάριο τοῦ 1942 εἶναι ἐπί κεφαλῆς
τῆς Στρατιωτικῆς Διοίκησης Ἀνταρ-

τῶν Μακεδονίας) μέχρι τά μέσα τοῦ
1943, ὁπότε, μέ ἐντολή τοῦ Κόμματος,
ὅγαίνει στό ὅουνό, για να γίνει ἀρχικά
πολιτικός τῆς X Μεραρχίας τοῦ ΕΛΑΣ
καί τόν Ἰούλιο τοῦ 1944 καπετανιος
τῆς Ὁμαδας Μεραρχιῶν Μακεδονίας
(ΟΜΜ). Μέ τήν ἰδιότητα αὐτῆ παίρνει
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μεγαλώνουνε, καί πού θ’ αποτελέσουνε

ν’ ἀντιμετωπιστεῖ ὑπεύθυνα. Γιά τό
σκοπό αὐτό συναντιοῦνται, στίς 26

Ὀκτωόρίου τοῦ 1946, στῆν Τσούκα
Ἀντιχασίων, οἱ καπεταναῖσι Μάρκος,
Κίσσαόος καί Λασσάνης (λίγο ἀργότερα θα προστεθεῖ καί ὁ Κικίτσας) καί,
μετά ἀπό ἀναλυση καί μελέτη τῆς
καταστασης πού ἔχει διαμορφωθεῐ,
διαπιστώνουνε πώς μόνο μέ ἐνοπλη
δυναμικῆ ἄμυνα μπορεῖ ν’ ἀντιμετωπίστεῖ. Γιά τόν συντονισμό τῶν ἐνεργειῶν, ἀποφασίζεται στίς 28 Ὀκτωόρίου
ἡ ἵδρυση τοῦ «Γενικοῦ Ἀρχηγείου»
τῶν Ὁμάδων Δημοκρατικῶν Ἐν-

όπλων Καταδιωκομένων (ΟΔΕΚ))στό
ὁποῖο ὑπάγονται τά τοπικά ἀρχηγεῖα
Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ἠπείρου
καί Ρούμελης. Μετὰ ἀπό λίγο οἱ ἀντάρτικες ὁμάδες θα μετονομαστοῦνε σέ
«Δημοκρατικό Στρατό Ἑλλάδας»
(ΔΣΕ). Ἐτσι ἀρχίζει τό δεύτερο ἀντάρτικο, ὁ Ἐμφύλιος Πόλεμος, πού θά

δίασε (καί) τόν Ἄρη καί πάνω στήν ἁψιθυμία του ἔκανε πρόταση· «νά δράσουμε
ἀμέσως καί χωρίς νά ὄάλουμε τό ὅλο πρό6λημα στό HF τῆς ΚΕ τοῦ ΚΚΕ γιατί δέν
ἔχουμε καιρό». Νομίζω πώς δέν χρειάζεται οὔτε μιά λέξη σάν ἐξήγηση γιά νά
καταλάόει ὁ καθένας ἀπό μᾶς τί θά μποροῦσε νά σημάνει ἡ παραδοχή μιᾶς τέτοιας πρότασης. Καί ἀκριόῶς 0’ αὐτή τήν
(ἄποψη) πρόταση τοῦ Ἄρη «σημειώθηκαν ἀντιδράσεις καπεταναίων>>,πρῶτα

ἀπ’ τόν Μάρκο Βαφειάδη καί στή συνέχεια σχεδόν ὅλοι οἱ ἄλλοι καπεταναῖοι
δέν συμφώνησαν μέ τήν πρόταση τοῦ Ἄρη
καί ἀκριὸῶς μ’ έκεῖνο τό σημεῖο πού ἔλεγε
«χωρίς νά ὄάλοιιμικ... στό HF» -κλπ, Ὁ
Ἄρης (στό μεταξύ ἔγινε διακοπή) παραδέχτηκε τίς συνέπειές πού θά εἶχε μία τέτοια μας ἐνέργεια καί πάρθηκε ἀπόφασηΙ
νά πάγει ὁ ὑποφαινόμενος στήν Ἀθήνα
γιά νά μεταφέρει τήν ἄποψη τῆς σύσκεψης
τῶν καπεταναίων στό HF. Πράγματι, ἐγώ
ἔφτασα στήν Ἀθήνα τήν Κυριακή τό πρωϊ
(κατά τίς 7 ἡ ὥρα) πού θά γιορταζόταν ἡ
26η ἐπέτειος τῆς ἵδρυσης τοῦ ΚΚΕ, καί

κατά τίς 8 ἡ ὥρα τό πρωΐ τῆς ἴδιας μέρας,
στά γραφεῖα τοῦ Κόμματος, συνῆρθε ’τό
HF σέ ἔκτακτη συνεδρίαση γιά νά μέ
ἀκούσει (ἔλειπε μόνο ὁ Ἰωαννίδης σέ νοσοκομεῖο γιά έγχείρηση, ὅπως μοῦ εἶπαν).ΜΙΛΗΣΑ (χωρίς νά ἀναφερθῶ στά παρεξηγήσιμα σημεῖα τῆς πρότασης τοῦ

Ἄρη) ὅσο πιό πειστικά μποροῦσα, προσπάθησα νά τούς πείσω πώς δέν ὑπῆρχε
λόγος τό Κόμμα νά πάρει δημόσια θέση,
ἀρκεῖ νά μήν ἀντιδράσει γιά ὅσο διάστημα
μπορεῖ -δέν θά ’ναι μεγάλο τό διάστημαγιά νά μπορέσουμε νά κινήσουμε τίς
ἀναγκαῖες δυνάμεις γιά τήνπλήρη ἐπιτυχία τῆς ἐνέργειας, πού τή θεωροῦμε ἐξ-

κρατήσει τρία ὁλόκληρα χρόνια.
Ο Τό 1947 εἶναι για τόν τόπο σημαδιακή χρονία. Τό Κομμουνιστικό Κόμμα
τίθεται ἐκτός νόμου, καί ἀρχίζει ἀπροσχημάτιστος πλέον ὃιωγμός τῶν ὀπαδῶν του, ἀλλά καί κάθε ἀγωνιστῇ τῆς
Ἀντίστασης, Τούς τελευταίους μῆνες,
τοῦ χρόνου, πολλά ἡγετικά στελέχη τοῦ
KKE, μαζί καί ὁ Γενικός Γραμματέας
του Νίκος Ζαχαριάδης, φτανουνε· στό
«Γενικό Ἀρχηγεῖο» τοῦ ΔΣ. Στίς
23/12/47 σχηματίζεται ἡ «Προσωρινῆ
Δημοκρατικῆ Κυὸέρνηση» (ΠΔΚ) τῆς
Ἐλεύθερης Ἑλλάδας, μέ πρόεδρο,
ὑπου ργό στρατιωτικῶν καί ἀρχιστράτηγο τόν Μάρκο. ·
ΟΣέ λίγο ὅμως ἁρχίζουνε νά διαφαίνονται οἱ πρῶτες ἀντιθέσεις ανάμεσα
στῆν πολιτικὴ καί τῆ στρατιωτική ἡγεσία τοῦ ΔΣΕ, πού ἀφοροῦνε όασικά
τόν τρόπο διεξαγωγῆς τοῦ ἀγῶνα,
ἀντιθέσεις πού κορυφώνονται στό τέ-

ΠΟΙΟΙ ΠΗΡΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΙΞΨΗ
Στῆ σύσκεψη τῆς Λαμίας πήρανε μέρος οἱ παρακάτω καπεταναῖοι τῶν μεγάλων
στρατιωτικῶν μονάδων τοῦ ΕΛΑΣ;

Μάρκος (Μάρκος Βαφειάδης) καπετανιος τῆς “Ομαδας Μεραρχιῶν Μακεδονίας
(Ο.Μ.Μ.)
Τασος Λευτεριᾶς (Εὑάγ. Παπαδάκης) καπετανιος τῆς “Ομαδας Μεραρχιῶν Στερεᾶς

(οΜΣ.)
Κίσσαόος (Γ. Μπλάνας) καπετανιος τῆς I Μεραρχίας (Θεσσαλίας)
Ὀρέστης (Ἀ. Μούντριχας) καπετανιος τῆς II Μεραρχίας (Ἀττικοόοιωτίας)
Ἀκρίτας (Φράγκος) καπετανιος τῆς Ill Μεραρχίας (Πελοποννήσου)
’
Ἡρακλῆς (Ἥλ. Καρᾶς) καπετανιος τῆς VIII Μεραρχίας (Ἠπείρου)
Καρατζᾶς (Ἱερώνυμος Τραϊανός) καπετανιος τῆς 1)( Μεραρχίας (Δ. Μακεδονίας)
Κικίτσας (Σαραντης Πρωτοπαπάς) καπετανιος τῆς Χ Μεραρχίας (K. Μακεδονίας)
Λασσανης (Ἀ. Γκένιος) καπετανιος τῆς XI Μεραρχίας (Ἀν. Μακεδονίας)
Ἀμαρμπεης (Θ. Καλίνος) καπετανιος τῆς XIII Μεραρχίας (Στερεας)
Μπουκουόόλας (Δ. Τασος) καπετανιος τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ
’ Στῆ δεύτερη φαση τῆς σύσκεψης, μετατή διακοπὴ, παραὸρέθηκε κι ὁ κομματικός
ὑπεύθυνος τῆς περιοχῆς Ἀρίστος Βασιλειαδης.

ασφαλισμένη. Τό HF δέν συμφώνησε μέ
τίς διαπιστώσεις τῆς σύσκεψης τῶν καπεταναίων καί, παρά τή δική μου ἐπιμονή
γιά μιά διαφορετική κατάληξη τῆς ἀπόφασης τοῦ HF, ἡ συνεδρίαση τέλειωσε.
ΣΕ γενικές γραμμές ἡ απόφσση τοῦ HF
ήτανε-.- «ναί μέν ἔχει ὑπόψη του καί τό HF
μερικές ἀντιεαμικές ἐκδηλώσεις ἀντίδρασης τῶν Ἄγγλων, ἀλλά οὔτε ἡ ἀντίδραση
οὔτε οἱ ”Αγγλοι θά τολμήσουν νά παραδιάσουν τίς αυμφωνίες, καί ἄν ἀπόπειραθοῦν, θά τίς ἐπιὸάλουμε, ἐφαρμόζοντας

ὅμως, κι ἐμεῖς τίςσυμφωνίες πού ὑπογράψαμε, ὅτι ἡ Κυὸέρνηση οὐσιαστικά
ὅρίσκεται στά χέρια μας» κλπ.
ΚΑΤΑ τίς 1οἡ ὥρα ἔγινε «διακοπή» τῆς
συνεδρίασης ἀλλά οὐσιαστικά εἶχε τελειώσει, ἡ συζήτηση γιατί εἴχανε εἶπωθεῖ

λος τοῦ 1948.
,Στῆ συνεδρίαση τοῦ ΠΓ τῆς KE τοῦ
KKE πού συνέρχεται στίς 15 Νοεμ6ρίου τοῦ ἴδιου χρόνου, ὁ Μάρκος
ὑποόαλλει μια έκθεση-ἀνάλυση πάνω
στῆν τρέχουσα κατάσταση, πού ἔκτοτε

εἶναι γνωστὴ σάν «πλατφόρμα Μάρκου» καί πού εἶναι ριζικά ἀντίθετη μέ
τίς θέσεις πού ὑποστηρίζει δ’ Ζαχαρίάδης. Τό ΠΓ υἱοθετεῑ τῆ γραμμή Ζαχαριαδη κι ὁ Μάρκος ἀπομακρύνεται
ἀπ’ τῆν ἀρχηγία τῆς ΠΔΚ καί τοῦ ΔΣΕ
γιά λόγους «ὑγείας », καί μετά ἀπό λίγο
στέλνεται στό ἐξωτερικό γιά «θερα’πεία».

ΟὍπως ῆτανε φυσικό, ἡ ὴττα τοῦ
ΔΣΕ, ἀλλα καί ἡ πορεία τοῦ ἀγώνα,
ἀπό τῆ Βάρκιζα κυρίως καί μέχρι τό
1949, δημιούργησε για τήν ἡγεσία τοῦ
ΚΚΕ μιά σειρά προὸλῆματα κι ἐθεσε
ἐρωτήματα πού ἔπρεπε ν’ ὰπαντηθοῦνε. Ἀναζητηθῆκανε τότε εὐθύνες πού

«ὅλα», κάθε ἐλπίδα γιά μιά διαφορετική
ἔκὸαση δέν ὑπῆρχε. Μοῦ ἔγινε πρόταση νά
μείνω στήν Ἀθήνα γιά τό γιορτασμό, σάν
τέτοια μέρα πού ήτανε, ἀλλά κατά τίς Ι I ἡ
ὥρα ἐγώ ἕφυγα. Χαρακτηριστικό γιά τήν
ἀτμόσφαιρα πού ἐπικρατοῦσε ἐκεῖ στήν
Πρωτεύουσα καί τίς αὐταπάτες πού
ὑπῆρχαν στό HF εἶναι καί τό ’ἑξῆςγεγονός.·
μόλις ἔγινε ἡ «διακοπή» τῆς συνεδρίασης,
ὁ Β. Μπαρτζιώτας μέ κάλεσε στό μπαλκόνι, ἀπ’ ὅπου οἱ ἐπίσημοι (ἐννοῶ τό HF) θα
παρακολουθοῦσαν τή διαδήλωση, θά μίλαγαν, κλπ. καί ανάμεσα στ’ ἄλλα μοῦ λέγεις «ὅλέπεις σ. Μάρκο, τί γίνεται,· σε’,λίγο

α’ αὐτή τήν πλατεῖα θά εἷναι 600.000 λαός. "Av οἱ Ἐγγλέζοι καί ἡ ἀντίδραση θά
θένε νά τά ὅάλουν μαζί του, θά πάρουν
τήν ἀπάντηση πού πρέπει. Μεῐνε καπετά-

ἐπιρριφθήκανε σέ πολλούς ἀγωνιστές,

ἀναμεσα στούς ὁποίους καί στόν Μάρκο, πού περνάει έτσι μιά σειρά δοκιμασίες καί ταλαιπωρίες, ὅπως ἐξ ἄλλου
καί ἀρκετά ἀλλα ἀπ’ τά ἡγετικα στελέχη τοῦ Κόμματος. Πρέπει δέ νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἰσχυρὴ προσωπικότητα
τοῦ Μάρκου, καί τά ὑψηλά ὑπεύθυνα
πόστα πού κατά καιρούς ἀνέλαὸε, τοῦ
δημιουργήσανε, μέσα κι ἐξω ἀπ’ τό
Κόμμα, πολλές ζηλοφθονίες καί ἀντι·
πάθειες, πού φτάσανε συχνά στα ὅρια
τοῦ μίσους.
ΟΣὴμερα ὁ Μάρκος, συνταξιοῦχος
πιά, ζεῖ μέ τίς ἀναμνήσεις του, ἀλλά
καί μέ ἤσυχη τῆ συνείδηση τοῦ τίμιου
ἀγωνιστή, στῆ μικρὴ πόλη Πένζα τῆς
Σοόιετικῆς Ἔνωσης, περιμένοντας μέ
λαχτάρα νά ρυθμιστεῖ τό πρόόλη μα
τῶν πολιτικῶν προσφύγων, γιά να γυρίσει στῆν πατρίδα.
ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ
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νιε σήμερα μαζί μας» κτρ, Τό θέαμα πραγματι ῆτανε κάτι τό μεγαλειώδικο καί
συγκινητικό καί ἐξακολουθοῦσαν νά φτάνουν νέες φάλαγγες μέ χιλιάδες λαοῦ, γιά
νά προστεθοῦν στήν ἀνθρωποθάλασσα
πού 6ρισκόταν οτήν πλατεία. Ἐγώ δ’μως
δέν μποροῦσα καίδέν ἔμεινα κι ἔφυγα τήν

τερες αὐταπάτες πού, ὅπως αποδείχτηκε,
εἶχε ἡ ήγεσία, καί, ἀνεξάρτητα ἄν θά πραγματοποιοῦνταν ἥ ὄχι ἡ ἐνέργεια πρός

’ἱ

Ἀθήνα, μποροῦσαν νά χρησιμέψουν σάν
ὅάση γιά διαμόρφωση μιᾶς διαφορετικῆς

ἴδια ὥρα ἀπ’ τήνἊθήναάφοῦ πρῶτα ἔθεσα

ΤΟ Πολιτικὸ Γραφεῖο τοῦ ΚΚΕ, ποὺ
εἶχε ἐκλεγεῖ ἀπὸ τὴ 1οη Ὁλομέλεια
(Γενάρης 1944) ἀποτελοῦσαν oi:

στό Σιάντο ὅτι πιθανόν νά ἀναγκαστοῦμε
νά διαλύσουμε τά τμήματα τοῦ ΜιχάλἈγά στό Βαθύλακκο τῆς Κοζάνης, μέ θετική απάντηση ἀπό μέρους τοῦ Σιάντου.

Γιώργης Σιάντος, ΓιάννηςἿωαννίδης,
Γιαννης ΖεῦγοςμΣτέργιος Ἀναστασιαδης, Νίκος Πλουμπίδης, Χρύσα Χατζηβασιλείου, Βασίλης Μπαρτζιῶτας
(Φάνης), Λεωνίδας Στρίγκος, Πέτρος
Ροῦσος. Τὸ καλοκαίρι τοῦ ’44 μπῆκε
στὸ Π.Γ. καὶ ὁ Μῆτσος Παρτσαλίδης,
ἀμέσως μετὰ τὴ δραπέτευσῆ του ἀπὸ
τὸ στρατόπεδο Χαῖδαριοῦ.

TEA ΟΣ, ἔστω καί σέ μιά τόσο ’σύντομη
περιγραφή αὐτοῦ τοῦ γεγονότος (σύσκεψη καπεταναίων), ἐπιὸάλλεται νά τονισθοῦν καί τά παρακάτω· θά ’ταν ἔξω
ἀπό τήν τοτινή πραγματικότητα ὁ ἰσχυρισμόςπώς ἡ ἄποψη πού διαμορφώθηκε στή
συζήτηση τῶν καπεταναίων ἦταν ἀποτέλεσμα ἐκφρασμένων διαφωνιῶν καί μιᾶς
ὅαθιά ριζωμένης πεποίθησης πώς ὁδηγιόμαστε ἀναπόφευκτα στήν τραγωδιά πού
ζήσσμε ὕστερα ἀπό λίγο, μέ τά γνωστά της
ἀποτελέσματα, εἴτε ἥτανε σκέψεις τόσο
κατηγορηματικὲς ὥστε νά ἔχουν διαμορφωθεῖ ἐκείνη τή στιγμή καί νά ’χουν διατυπωθεῖ σάν μιά διαφορετική θέσηγραμμή ἀπό ἐκείνη πού ἀκολουθοῦσε ἡ
ἡγεσία. Ὅμως χωρίς ἀμφιὸολία, ἥτανε
σκέψεις πιότερο ρεαλιστικές καί μέ λιγό-

eH 11η Ὁλομέλεια, ποὺ συνῆλθε
τὸν Ἀπρίλη τοῦ 1945, ὃὲν ἔκανε καgiro dﬁklgyf] στὴν K.E. καὶ ἐξέλεξε τὸ

πορείας ἄν τύχαιναν τήν ὑποδοχή πού
ἔπρεπε. Γιατί ἔγινε τό ἀντίθετο, εἷναιᾶλλο
Ὁ Μάρκος Βαφειάδης στὴν Κόκκίνη Πλατεία

0571a.

Ἀπύ το βιβλία τοῦ Δημήτρη Γουσὶδη

15 Γενάρη 1976

«ὁπου ζείς, δέν πατρὶζεις...» Ἐξάντας 1975

Μάρκος Βαφειάδης»

’ EKA οΣΕΙΣ « ΚΑ ΚΤοΣ»
γιὰ σοβσρὲς ἑπενδὺσειε
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ΤΑ ΕΡΓΑ TOY
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ῼί Γερμανοί

anouadl'mtovv
ΗΠΕΙΡΟΣ ’44=MIA ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η ΕΚΘΕΣΗ πού ἀποκαλύπτει σήμερα
τό «ANTI», προέρχεται ἀπό τό Ἐπιτελικό Γραφεῐο I.C. (Κατασκοπεία-Ἀντικατασκοπία-Πληροφορίες) τοῦ XXII (Ὀρεινοῦ) Σώματος Στρατοῦ πού, μέ έδρα τά
Γ ιάννενα, κὰλυπτε στρατιωτικά τῆ Δυτικὴ Στερεα Ἐλλάδα καί τῇ Νότια Ἀλὸανία, περιλαμὸανομένων Ἠπείρου καί
Ἰσνίων Νήσων (πλήν Ζακύνθου),
Η ΑΝΑΛΗΨΗ τῆς ἀμυντικῆς εὐθύνης
τῆς περιοχῆς αὐτῆς ἀπό τό XXII (ὀρ.)

ΣΣ, εἶχε προέλθει ἀπό τήν ἀναδιάρθρωση τῶν Γερμανικῶν Στρατιωτικῶν Δυνάμεων τῆς Νοτιοανατολικής Εὐρώπης.
πού έγινε στὰ μέσα Αὐγούστου τοῦ
1943. Μέχρι τότε, καί μέ τό δεδομένο
τῆς οὐσιαστικῆς συμμετοχῆς τοῦ ἰταλι-

κοῦ στρατοῦ κατοχῆς στῆν Ἐλλάδα, ἡ
ἀμυντικῆ διαρθρωση τῆς N.A. Εὐρώπης
ἕΓιουγκοσλαὸία - Βουλγαρία - (Ελλάδα),
ιεπότανε ἀπ’ τίς «Γενικές Ὁδηγίες τοῦ
Φύρερ ὑπ’ ἀριθμ. 48» τῆς 26 Ἰουλίου
ΣΤΙΣ ἐκτιμήσεις τοῦ γερμανικοῦ Ἀνώτατου Ἀρχηγείου Ἐνόπλων Δυγάμεων
(AAEA=Oberkommando der Wehrmacht
καί μέ σύντμηση OKW). προστεθῆκανε
τήν ἐποχή ἐκείνη δυό νέα 006090 στοι-

χεῖα, πού ἐπιόαλανε τήν ἀναθεώρηση
τῆς μέχρι τότε καταστάσης. Αὐτα τά νέα

στοιχεῖα εἶναι ;
I. Ἀποόατικῇ ἐνέργεια ἐκ μέρους
τῶν Συμμάχων στα παράλια τῆς A.
Ἑλλάδος’ (πού τό ΑΑΕΔ θεωροῦσε
ἐπικείμενη).
2. Ἠ ἀναμενόμενη μέ βεόαιότητα
ἐπίσης συνθηκολόγηση τῆς Ἰταλίας
καί ἡ ἐξασθένηση έτσι τῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων τοῦ vA‘gova στα
Βαλκάνια.
ME ΒΑΣΗ τά δεδομένα αὐτὰ, τό
ΑΑΕΔ ἐξεπόνησε τό νέο σχέὸιο γιά τῆν
ἀναδιάρθρωση τῶν γερμανικῶν δυνάμεων στῆ Ν. A. Εὐρώπη, πού συγκεκριμενοποιῆθηκε μέ τήν «Εἰδικῇ Διαταγή

ὑπ’ ἀριθμ. 3» τῆς 7 Αὐγούστου 1943. Σέ
ἐκτέλεση τῆς διαταγῆς αὐτῆς, ἐγιναν ὁρισμένες μεταθέσεις μονάδων, ἐνισχύθηκε
δέ ὁ στρατός στῆν Ἑλλάδα μέ νέες ἀξιόμαχες δυνάμεις. Ἡ διαρθρωση τῶν γερμανικῶν δυνάμεων πήρε τότε τήν ὁριστική μορφή της, πού διατηρήθηκε ἀναλλοίωτη μέχρι τήν ἀποχώρηση τῶν Γερμανῶν, τόν Ὀκτώόρη τοῦ 1944 (βλ. σχετικό πίνακα).

ΜΕ ΤΗ νέα ἀμυντικῆ διάρθρωση, ἡ
στρατιωτικῇ καί ἀμυντικῆ εὐθύνη για τῆ
A. Ἐλλάδα, ἀνατέθηκε, ὅπως εἷπαμε,
στό XXII (ὀρ.) ΣΣ, πού ἡ Διοίκηση καί
τό Ἐπιτελεῐο του, ἐγκατασταθῆκανε τό

Σεπτέμόρη τοῦ 1943 στῆ νέα έδρα τους.
τά Γιαννενα.
ΠΡΩΤΗ δούλεια τοῦ διοικητῆ στρατηγοῦ Hubert Lanz καί τοῦ ἐπιτελείου του,
ήτανε να μελετήσει τίς τοπικές συνθῆκες
καίμνά ἐκπονῆσει τά σχέδιά ἀμύνας τῆς
περιοχῆς.
ΤΟ XXII (ὀρ.) ΣΣ ὑπαγότανε διοικητικά ἀπ’ εὐθείας στῆν Ὁμαδα Στρατιῶν Ε
(ἐδρα Θεσσαλονίκη) ποῦ κι αὐτό μέ τῇ
σειρα του ὑπαγότανε, στρατιωτικά μέν
στῆν (Ομάδα Στρατιῶν F (ἐδρα Βελιγρά-

δι), πολιτικά δέ στόν Εἰδικό Πληρεξούσιο τοῦ Ράιχ για τή Ν. A. Εὐρώπη Νευbacher. Ἔτσι, οἱ ἐπίσημες ἐκθέσεις γιά
τῆν κατάσταση στῆν περιοχή τοῦ XXII
(ὀρ.) ΣΣ ὑποόαλλονταν στῆν προϊσταμένη ΟΣΙΕ, χωρίς αὐτό νά ἀποκλείει νά
στέλνονται καί σέ ἀλλες στρατιωτικές
Διοικῆσεις, ἐκθέσεις ἠ πληροφορίες πού

κρίνονταν χρῆσιμες γι” αὐτές. Ἕνα τέτοιο πληροφσριακό σημείωμα τοῦ XXII

(ὁρ.) ΣΣ ἀπευθυνόμενο πρός γερμανικῇ
στρατιωτική μονάδα τῆς Ν. Ἐλλαὸας,
δημοσίευσε ὁ Π. Ἐνεπεκίδης («'H Ἐλληνικῆ Ἀντίστασις, 1941-44, ὁπως ἀποκαλύπτεται ἀπό τά μυστικά Ἀρχεῐα τῆς
Βέρμαχτ εἰς τήν Ἑλλάδα», Ἀθήνα,

τιωτικῶν γεριια νικῶ ν ὑπηρεσιῶν στην

ΟΠΩΣ εἴπαμε παραπανω, ἡ διάρθρωση τοῦ γερμανικοῦ στρατοῦ στῆν Ἐλλάδα πού ἐγινε τόν Αὐγουστο τοῦ 1943,
ἴσχυσε μέχρι καί τήν ἀποχώρηση τῶν
Γερμανῶν, 0‘ ὅλο δέ τό χρονικό αὐτό
διάστημα παραμείνανε ἐδῶ οἱ ἰδιες

Ἐλλάδα, ἔχει περισωθεῖ καί βρίσκε-

στρατιωτικές μονάδες καί μέ τίς ίδιες

ται

μάλιστα διοικήσεις. Τό γεγονός αὐτό,
στῆν περίπτωση πού μᾶς ἀπασχολεί, ἐχει
ἰδιαίτερη σημασία, γιατί ἡ έκθεση πού
δημοσιεὺουμε, προέρχεται ἀπό ὑπηρεσίες καί ἄτομα πού ξέρὶινε καλά τήν κατάσταση καί πού συχνά εἴχανε διαδραματίσει προσωπικά ρόλο στή διαμόρφωΟὟῙ ἵης-

ΕΝΑ μεγάλω τμῆμα τῶν αρχιίἷυιι, τόσο τῶν πολιτικῶν ὄσο καί τῶν στρα-

κατατεθείιιέιό

σήμερα

σι’·

δι”ο

διαφορετικές μεριές .·
I. Τό μεγαλύτερο τμῆμα βρίσκεται
στό « Ὁμοσπονδιακό Στρατιωτικό
Ἀρχεῐο» (bundesurchiv-milin'irun'hir).
στήν πόλη Freiburg.
2 . Τό ι’·πόλοιπο βρίσκεται στό « ’Θμοσπ()ι’διακό Ἀρχεῖο» (hundexun'hiv)

0177i! πόλη Koblenz.
Ο Ἐκτός ὅμως ἀπ’ τα δι”ο αι”τα συγκροτημένα ἀρχεῖα, πολύτιμα στοιχεῖα
καί ντ()κοι·,ιιέι’τα εἴχανε συγκεντρωθεῖ καί για τη «Δίκη τῶν στρατηγῶν
της Νοτιοανατολικης Ειίρ(ι’)πης» (.w'id—
()stgeIwrul.\'prr):e.\'.\‘). γνωστή σαν «Περίπτωση F», ποί· ἀπετέλεσε συνέχεια
καί κατα καποιον τρόπο ε’πέκταση

τῆς Δίκης τῆς Νιιρεμὸέργης. Τα αρχεῐα ὅλων αὐτῶν τῶν δικῶν εἶναι κα-

τατεθειμὲνα στό « Ἰνοτιτοῡτο Md;
Πλάνκ για τό Δημόσιο Δίκαιο» (Μαι
Planck Instirurfﬁr Wilkerrerht) στη ν ,τόλη Heidelberg.
. Πρέπει ἐξ ἄλλοι· να mLm‘unﬂt‘z' ὅτι
πολλα στοιχεῖα καί ι’τοκοιζιιίητα (μαζί καί αξιολογη βιίῖλιοθηκη) σχετικά
μί· τη γερμανικη κιιτοχη της Ἑλλαδας, ὑπάρχουνε· καί στό «Ἰιιοτιτοί-το
Σίνχχροιής Ἱστορίας» (Inxriuuft'ir Zt'il—
ιι,ἰ’.ι·(·Ιιι“(·Ιιιι’) τοῦ Μοιιαχοικ

Η MEXPI ΣΗΜΕΡΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΠΡΙΝ ,τι-ιιιιχιυρῆσοιιμε στῆν ἐξέταοη
τῆς προέλειιιιης τῆς έκθεσης καί τῆν (ἰνάλυση τῶν περιεχομένων της, θά πρέπει
νά ποῦμε μερικα σύντομα λόγια για τῆ

μέχρι σήμερα ἀξιοποίηση τῶν γερμανικῶν ἀρχείων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ἀπο ἑλληνική σκοπιά.
O ΜΟΝΟΣ Ἕλληνας ἱστορικός πού
μελέτησε λίγο τά γερμανικά ἀρχεῖα εἰναι
ὁ καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς
Βιέννης Πολυχρόνης Ἐνεπεκίδης, πού
τα ἀποτελέσματα τῆς ἐρευνάς του δημοσίεψε ἀρχικά στῆν ἐφημερίδα «ΤΟ BHMA» κι ὕστερα σέ αὐτοτελές βιὸλίο. Ὀ
Ἐνεπεκίδης ὅμως ἐρεύνησε μόνο τά ‘A9χεῖα τοῦ Koblenz (βλ. ἐὸῶ τό σημείωμα για
γερμανικά ἀρχεῖα) κι ἀγνοεῖ τά ἀντί-
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στοιχα καί πολύ πλουσιότερα ἀρχεῖα τοῦ
Freiburg. Ἐκτός ἀπ’ αὐτό ὅμως. ὁ Ἐνεπεκίδης διάλεξε για τήν παροιισίαση τῶν
ἀποτελεσμάτων 11']; έρευνας του. τόν ὁη,ιιοσιογραφικό-ἐντυπωσιακό

τρόπο

11'];

μορφῆς τῶν κραυγαλέων «ἀποκαλύψεων», κι ἀγνόησε τελείως 11'] μεθοδολογία καί τῆ δεοντολογία ἀκόμα τῆς ἐπιστημονικής ἱστοριογραφίας. πού ἐπιόάλλει οτόν ἐρευνητῆ ν’ ἀποφεύγει τίς ἀτεκῑ
μηρίωτες καί τολμηρές (καί σχεδόν πάντα ἀνακριόεῖς) ἐρμηνεῖες καί ὑποθέσεις.
(Ἀξιοπρόσεχτη π.χ. ή παρακάτω φράση

τοῦ ἱστορικοῦ : «..."011 καί ὁ ΕΛΑΣ ήλθεν εἰς ἐπαφὴν καί ἐνδεχομένως εἰς συμφωνίαν ’περί μῆ ἐπιθέσεως μέ τούς ὑποχωροῦντας ἐξ Ἑλλάδος Γερμανούς. φαίνεται ὁτι μᾶλλον ἀνταποκρίνεῑαι εἰς τά
πράγματα, μολσνότι τά εἰς χεῖρας μου

ἐγγραφα δέν ὁμιλοῦν περί... ΣυμφωνίαςΓερμανῶν ..... ). Ἐκτός, ὅμως, ἀπό αὐτά
τά 000090 μειονεκτῆματα 101') βιὸλίου
τοῦ Ἐνεπεκίδη, προστίθεται καί μιά τρίτη ἀδυναμία, πού μάλιστα, στῆν περίπτωση πού μᾶς ἀπασχολεῐ, ἔχει μεγάλη
σημασία. Μή έχοντας ὁ Ἐνεπεκίδης
ἐπαρκῆ γνώση τῶν στρατιωτικῶν 1190γμάτων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, κάνει συχνά

λάθη στῆν ἀπόδοση στά ἑλληνικά τῶν
τεχνικῶν ὅρων καί κυρίως τῶν ὀνομασιῶν τῶν γερμανικῶν στρατιωτικῶν μο-

νάδων. Ἔτσι π.χ. τό XXII (09.) ΣΣ τό
ἀναφέρει, πότε σάν «XXII ὀρεινῇ διοίκη-

011 πυροὸολικοῡ» (σελ. 29). 11015 σάν
«Γενικῇ Διοίκηση 22. διοίκηση ὀρεινῆς
πυροόολαρχίας» (σελ. 12). Ἐτσι ὅμως,
καί μέ τῆν τελευταία αὐτῆ ὀνομασία μάλιστα, ὁ ἀναγνώστης σχηματίζει τήν έντύπωση ὁτι πρόκειται για μιά μικρῇ μονάδα, τό ἀντίστοιχο δηλαδή ένός λόχου
πεζικοῦ. Σ’ αὐτῆ τήν παρερμηνεία στηρίχτηκε π.χ. καί ὁ 006090; ἐρευνητὴς
τῆς περιόδου ἐκείνης Κ. Πυ ομὰγλου,
γιά νά διαψεύσει ὅτι ὁ Ζέρὸας ρθε ποτέ
σέ διαπραγματεύσεις μέ τούς Γερμανούς.

χιυρίς ὅμως να ἀποκλείει ὅτι πιθανόν μερικά κατώτερα στελέχη 101') ΕΔΕΣ, ὅπως
π.χ. ὁ ταγματαρχης Θ. Σαράντης, νά είχανε ἐπαφές, μέ κατώτερου ὅμως βαθμοῦ
Γερμανούς ἀξιωματικούς, «... ἑνός διοικητοῦ γερμανικῆς πυροὸολαρχίας...»,
ὅπως έγραψε (βλ. ἐπιστολή του στό
«ΒΗΜΛ» 29-6-73). Ἑτσι ὅμως, κι ὅσο
ἐνδιαφέρον κι ἀν παρουσιάζει τό βιόλίο
101') Ἐνεπεκίδη, εἶναι σχεδόν αχρηστο
για τῆν ἐπιστημονικῇ έρευνα.

Τά έγγραφα 101') γερμανικού στρατοῦ, τά
σχετικά μέ τήν κατοχὴ στῆν ..Ἐλλαδα.
χρησιμοποίησε κι ὁ Ἀντρέας Κέδρος,
στό ἀξιόλογο βιόλίσ του γιά τήν Ἀντίσταση (La Resistance Grecque 1940-1944)
πού βγήκε γαλλικά στό Παρίσι τό 1966,
ἀπό μικροφίλμ ὅμως πού τοῦ παραχωρήσανε τά Ἐθνικά Ἀρχεῖα τῶν ΗΠΑ,
ὅπου εἰχανε μεταφερθεῖ ἀμέσως μετα τόν
πόλεμο ὅλα τά γερμανικά ἀρχεῖα.
O ΜΟΝΟΣ 1101') μελέτησε μέ προσοχῆ
καί ἀξιοποίησε τά γερμανικά ἀρχεῖα

εἶναι ὁ Γερμανός X. Ρίχτερ στό σχετικό
βιὸλίο του. (Η. Richter «Griechenland
Zwischen Revolutjon ιιι-ιι] Konterrevolulion
(I936-I946)--. Fréinkkfuyt/M I973) πού ἐλπίζουμε ὅτι σύντομα θά κυκλοφορ’σει
καί ἑλληνικά. Ἡ μελέτη 101') Ρίχτερ ε ναι
συνθετικῇ (ἴσως περισσότερο ἀπ’ ὅπι θα
’πρεπε, κι έτσι μοιραῖα δέν δημοσιεύει
αὐτούσια ἐγγραφα ἡ ντοκσυμέντα 011' τά
γερμανικά ἀρχεῖα, στα ὁποία ὅμως παραπέμπει συνεχῶς, τεκμηριώνοντας παν-

τα τά γραφόμενα 101). ”Ομως ἡ παράθε01] αὐτούσιων τῶν ἐγγράφων θα παρουσίαζε τεράστιο ἐνδιαφέρον για τούς Ἕλληνες ἐρευνητές, πού θα μπορούσανε
ἴσως νά ἀξιολογῆσουνε οωοτότερα ἀπό
έναν ξένο - ὅσο καλόπιστος καί καλο-

προαίρετος κι ἀν εἶναι -’ γεγονότα πού
συνέδησαν στό δικό τους 10110 καί συχνά
μέ -πρωταγωνιστές δικούς τους ἀνθρώπους, ’Έλληνες δηλαδή, πού θα μπορούσανε νά τούς καταλαὸουνε ἀσφαλῶς καλύτερα ἀπό έναν ξένο, νά τούς ζυγίσουνε καί νά τούς ἀξιολογῆσουνε. Ἀπ’ τῇ
σκοπιά αὐτῇ λοιπόν έχει ἀξία ἡ δημοσίευση τῆς έκθεσης ἐτούτης.
’

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η ΕΚΘΕΣΗ ἔχει συνταχθεῖ ἀπό τό
Ἐπιτελικό Γραφεῐο I.C. (ΚατασκοπείαἈντικατασκοπία - Πληροφορίες)

101')

XXII (09.) ΣΣ, τό δέ περιεχόμενό της
ἐπικυρῶνει, «δια τό γενικόν Στρατηγείον», ὁ ἐπιτελάρχης 101') ΣΣ. Πρόκειται
δηλαδή για ἐπίσημο ἐγγραφο προερχόμενο ἀπό μια μεγάλη μονάδα τοῦ γερμανικοῦ στρατοῦ. Γιὰ τό λόγο αὐτό ἡ ἐκθεση ἔχει αὐξημένη, στρατιωτικῇ ἀλλά καί
πολιτική σημασία καί ἀξία. ,Κατα πάσα
βεὸαιότητα ἡ ἐκθεση ἀπευθύνεται στῆν

«ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑ ΤΗΓΕΙΟΝ XXII (Ὀρεινοῡ) Σ. ΣΤΡΑ ΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ I.C.
N0 88/3/44 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΝ
“Εδρα Γ.Λ. 10-8-1944

προϊσταμένη στρατιωτικῇ ἀρχή, στῆ διοίκηση δηλαδή τῆς ΟΣΙΕ, πού ἐπί τῇ βάσει
τέτοιων ἐκθέσεων, πού λάὸαινε ἀπ’ ὅλες
τίς ἀνώτερες στρατιωτικές διοικήσεις σ“
ὁλη τήν Ἐλλάδα, συνέτασσε τίς δικές
της γενικές ἐκθέσεις, πού τίς ἀπηύθυνε,

ἱεραρχικα πάλι, στό ΑΑΕΔ. Ἡ οὐνταξῇ
της ἐγινε τίς πρῶτες μέρες τοῦ Αὐγούστου 1944 (δακτυλσγραφήθηκε στίς 6
καί ὑπογραφτηκε στίς 7 Αὐγούστου)
καί, ὅπως ἐξάγεται ἀπ’ τά περιεχόμενα

ι 3’4 Κέύεπτὲιαέἓθῗέᾞὲνὲ ’Ῑνούνηηοῡλη
(λείπουνξ ιτὰι μνημονευόῖιέξιδραεᾞο m
συνημμένα) καί περιῆλθε κατὰ τήν-ὑποχωρηση τῶν Γερμανῶν στα χέρια τοῦ έλληνικῆς καταγιινγής ἀμερικανσῡ ἀξιωματικοῡ-συνδέσμον Κώστα Γ. Κουὸαρᾱ
(ψευδώνυμο «Ὀδυσσέας»). πού βρισκότανε μέ τῆ Συμμαχικῇ Ἀποστολή στό Γενικό Στρατηγεῐο τοῦ ΕΛΑΣ. καί μᾶς τήν
παραχώρησε για δημοσίευση.
Ἡ έκθεση έχει δύο σκέλη :
Ο Πληροφορίες για τίς ἀντίπαλες
δυνάμεις, τόσο τίς γερμανικές, ὅσο
καί τίς έλληνικές (ΕΛΑΣ-ΕΔΕΣ-Συμ.
Στρ. Ἀποστολῆ).
Ο Ἐκτι ῆσεις για τήν κατάσταση
ὅπως ειχε διαμορφωθεῐ τήν ἐποχή
ἐκείνη.
ΠΡΕΠΕΙ νά ὁμολογηθεῐ ὅτι καί για τά
δύο, οἱ συντάχτες τῆς έκθεσης εἰχανε
σωστή, σέ γενικές γραμμές, τοποθέτηση. Οἱ πληροφορίες πάντως για τίς έλληνικές ἀνταρτικές δυνάμεις εἶναι ἀπόλυτα

σωοτές καί ἀκριόεῐς.
ίΔίΑἰΤΕΡΟ ἐνδιαιι έρον παροιιοιαζει
ι’] έκθεοη για τῆ οταοη τῶν ὁμάδων τοῦ
Ζέρὸα ἔναντι τῶν Γερμανῶν, πού τῆ χαρακτηρίζει ἀπανειλημμένα «νομιμοφρονα». T0 γεγονός αὐτό ἐπιὸεὸ(ιιιιίνι··ι τίς
ιἰπαρχοιισες μαρτυρίες καί πληροᾳοριές
για τή συνεργασία τοῦ ΕΔΕΣ μέ 101";
Γερμανούς, πού κάθε φορά τίς διαψεύ-

δουνε οἱ ἐνδιαφερόμενοι.
Η ΤΕΛίΚΗ ἀξιολόῬῙση καί 0310110111(τη τῆς ἐκθεοης θα πρέπει νά γίνει μέ τῇ
διασταύρωση τῶν πληροφοριῶν πού περιέχονται 0' αὐτῆ, καί σέ συνάρτηση μέ
ἄλλα σχετικά ντοκσυμέντα καί στοιχεῖα
πού ὑπάρχουνε. Μιά μικρῆ συμὸσλῆ
πρός τήν κατεύθυνση αὐτῆ, ἀποτελεῖ ὁ
ὑπομνηματισμός μερικῶν σημείων τῆς
ἐκθεσης, πού γίνεται μέ μορφή παραπομῗωΝ·
ΕΡΑΝΙΣΤΙ-ΙΣ

συνεργάζεταί ῶς καί πρότερον μετα τῶν Γερμανικῶν ὑπηρεσιῶν.

Τό γεγονός ὅτι ό Ζέρῑῖας μετα παροδικῆν ἐπανάληψιν τῶν
ἐπιχειρήσεων ἐπανῆλθεν εἰς τῆν νομιμόφρονα ἔναντι τῶν
γερμανικῶν στρατευμάτων συμπεριφοράν του. ἐγένετο δεκτόν

I. ΕΚΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ K010 τήν 7-8-44
I) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ.
Παρά τῆν συνεχιζομένην οἰκονομικήν κρίσιν ἡ σιμπεριφορα
τοίΙ εἰρηνικοῦ πληθυσμοῦ πρός τάς δυνάμεις κατοχῆς κατά τήν
ι’·πό κρίσιν περίοδον έν συγκρίσει πρός τόν προηγούμενον

μεθ’ ἴκανοποιῆσεως ἀπό μέρους τῶν Ἐθνικῶν κιίκλων (I).
Ἡ θέσις τῶν μουσουλμανικῶν αλὸανικῶν πληθιισμῶν τῆς
Βορείου Ἠπείρου κατέστη προὸληματικῆ μετά την φυγην των
ἐκ τῆς Τσαμουργιᾱς λόγω εἰσόόλῆς τῶν δυνάμεων 101'I Ζέρὸα.
Βοῆθεια δύναται να παρασχεθῆ εἰς αὐτούς (1011; Ἀλόανοιῖς)

ἀποχωρήσεως τῶν Γερμανικῶν στρατευμάτων. Παρα ταῦτα τό

μόνον διά τῆς ἤδη ι’·πό τοῦ Γεν. Στρατηγείου διαταχθείσης
μετοικῆσειι)ς εἰς τῆν Νότιον Ἀλόανίαν, δι’ ανταλλαγῆς ιιι-τα
τῶν εἰς χῶρον Κονιοπόλεως καί παρα τό Ἀργυρόκαοτρον
κατοικούντων όρθοδόξων ἑλληνικῶν πληθυσιιῶν.
Εἰς Νότιον Ἀλὸανιάν ε’νισχιῖθη καί πάλιν η κομμουνιστικη
κίνησις λόγω τῆς αναδιοργανώσεως τῶν κομμουνιστικῶν

ἀγαπῶν τήν τάξιν τμῆμα 1'01" πληθυσμοί· ἐξακολουθεῖ να

συμμοριῶν καί τῆς αιἰξοιῖσης ἐπωμίσι-(υς τῶν ι”πιοιτιστικῶν

μῆνα ὀλίγον μετεὸλῆθη. Ἡ διακοπῆ τῶν σχέσων μεταξύ
Τουρκίας καί Γερμανικοῦ Ράιχ, καθώς καί αι’ ὑπό τῆς ἐχθρικῆς
,τροπαγάνδας ὸιαδιδόμεναι πληροφορίαι ἀπό τά ὑπόλοιπα
μέτωπα παρέχουν νέαν τροφήν εἰς τήν ἐλπίδα περί προσεχοῦς
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δυσχερειῶν. AI άλάανικαί ἀρχαί δέν ιεἶναι πλέον εἰς θέσιν να
ι’πιόληθῶσιν ἔστω καί στοιχειωδῶς εἰς τας ι’·κτός τῶν ε’δρῶν
των καί σχεδόν ἐξ ὁλοκλήρου ι”πό τῶν σι’,ιίιιοριιῦν κατεχομένας περιοχάς,
ΙΙ ΚΑ ΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΧΘΡΟ Y.
I) Ἠ ἐχθρική άεροπορική δραστηριότης ὑπελείφθη σημαντικῶς κατά τήν ι”πό κρίσιν χρονικήν περίοδον τῆς τοί·
προιγουμένσυ μηνός. Μόνον κατά τό Ιον δεκαπενθήμερον

ἔλα ον χώραν ἀπό ἀέρος καί θαλάσσης βομόαρδκιμοί είς τήν
περιφέρειαν Πρεόέζης, Πολέρου (Λευκάδος) καί Μεσολογγιόυ. Κατά τά μέσα Ἰουνίου ἡ ι”χθρική άεροπορία διά πρωτην
φοράν καί μόνον ἅπαξ ένήργιμγεν ἀεροπορικήν ἐπιδρομήν

πιάδος-Λοίιρσν-Πρεὸέζης (2). Μετ’ ὀλίγας ὅμως ἡμέρας ἀνέστειλε τάς ε’χθροπραξίας καί τηρεῖ ἔκτοτε στάσιν οὐδετέραν, μή
ένδίδων πλέον είς αἴτησιν τῶν συμμάχων νά έπαναλάόη τάς
προσόολάς ἐναντίον τῶν γερμανικῶν στρατευμάτων.
Κατά τήν διάρκειαν τῆς ὑπό κρίσιν περιόδου ὁ Ζέρὸας
ἐπεξέτεινε τήν περιοχήν ἐπιρροῆς του διά τῆς καταλήψεως τῆς
Τσαμουργιάς. Κατέχει οὕτως ὁλόκληρον τό παράκτιον τμῆμα
μεταξύ Πρεὸέζης καί Ἠγουμενίτσης. Οὕτως ἐξησφαλίσθη είς
μέγιστον βαθμόν ἡ παρά τήν Ἀμδέζιαν ἐκφόρτωσις τῶν ὑπό
τῶν συμ ιάχων παρεχομένων εἰς αιἰτόν ἐφοδιασμῶν. Ἡ
ἀνακεφ αι’ωσις τῶν διά τοῦ συνημμένου πίνακος 2 ἀποδεδειγμένως εἰσαχθεισῶν ποσοτήτων ἀνθρώπινοι» καί πολεμικοῦ
ὑλικοῦ ,ἀποδεικνύει τήν σημασίαν ήτις ἀπσδίδεται εἰς τήν
περιοχήν ταύτην ὄχι μόνον ὡς βάσεως ἐφοδιασιιοί· τοί· Ζέρόα
ἀλλά καί ὡς προγεφυριὺματος ἀπσόάσεως διά σιῑιιιιαχικάς

χαμηλῆς πτήσεως ἐναντίον κινουμένων μηχανοκινήτων μέσων

εἰς τήν ὁδόν Μετσόόου. Κατά τό δεύτερον ἥμισυ τοῦ μηνός
ένεργήθησαν άεροπσρικαί ε’πιδρομαί ε’ναντίον τῆς Κεφαλληνίας, καθ“ ήν στιγμήν διεξήγετο ἐκεῖ ε’κκαθαριστική ἐπιχείρησις. Κατά τό τέλος τῆς ιἰπό κρίσιν περιόδου ἡ ἐχθρική
άεροπορική δραστηριότης ε’πανελήφθη ζωηροτέρα εἰς τόν
χῶρον Β.Δ.Ἁγίων Σαράντα καί τήν θαλασσίαν περιοχήν Δ.
καί ΒΔ. Κερκύρας ἐν συνεργασία πρός τάς εἰς τάς περιοχάς
ταύτας δρώσας ναυτικάς πολεμικάς δυνάμεις περιωρίσθη ὅμως

- ε’ξαιρέσει ἐπανειλημμένων έπιδρομῶν ε’ναντίον τοῦ Μπόρσι
- κυρίως εἰς ἀναγνωριστικάς ἐνεργείας.
2) Κατάοτασις τῶν συμμοριῶν. (Παράίῖαλε τόν συνημμένον
χάρτην τῆς θέσεως τοίΙ ἐχθροῦ).

ἐπιχειρήσεις εύρυτέρας κλίμακος.

Αἱ ἀνωτέρω ἀναφερόμεναι εἰσαγωγαί εἰς ὅπλα καί ἐσόδω-Υ
σμούς παρέσχον είς τόν Ζὲρόαν τήν δυνατότητα νά συμπληρωση εἰς μεγάλην ἔκτασιν τούς σχηματισμούς του δι’ ἐπιστρατειῖσεως καί νά συγκροτήση νέα συντάγματα. Διαθέτιτ τωρα

ἄνω τῶν τεσσάρων Μεραρχιῶν τῶν 2-3 συνταγμάτων ἑκάστην,
2 ἀνεξαρτήτους Ταξιάρχιάς καί πλείστα ἀνεξάρτητα Συντάγματα καί Τάγματα, συνολικῆς δυνάμεως περίπου 20.000 ανδρῶν (3).
Οἱ σχηματισμοί εἶναι πλουσίως έφωδιασμένοι μέ πυροόολικόν, ὅλμους, ἐλαφρά καί βαρέα πολυόόλα. Λεπτομέρειαι περί
τῆς συνθέσεως τῆς δυνάμεως, τοί· ὁπλισμοῖ- τῶν σχηματισμῶν
φαίνονται ἐκ τῆς συνημμένης άνακεφαλαιώσεως (3 συνημμέν.)
Κατά τό τέλος τῆς ὑπό κρίσιν περιόδου ὁ Ζέρόας ε’πανέλαὸε
τάς ἐναντίον τῶν κομμουνιστικῶν συμμοριῶν ἐπιχειρήσεις εἰς

a) Ἐθνικαί συμμορίαι.

Κατά τάς ἀρχάς Ἰουλίου (ὁ Ζέρόας) ἐγκατέλειψεν, ὑπό τήν

τήν βόρειο πτέρυγα τοῦ μετώπου Ἀράχθου καί ε’πί τῶν ὁδῶν
Ἰωαννίνων- Ἡγουμενίτσης (4).

πιέσιν τῶν ”Αγγλων, τήν μέχρι τοῦδε παρατηρηθεῖσαν νομιμό-

φρονα στάσιν του καί προσέὸαλε διάφορα σημεῖα στηρίξεως,
καταυλισμοίις καί φάλαγγας ὀχημάτων ε’πί τῶν ὁδῶν Ἰωαννίνων- Ἡγουμενίτσης καί Ἄρτας, καθώς καί έπί τῆς ὁδοῦ Φιλιπ-

β) Ἑλληνικαί Κσιιμουνιστικαί σιξιιμορίαι.
rH δραστηριότης τῶν συμμοριῶν τοίΙ ΕΛΑΣ ἐπί τῆς όδοί1

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ TON ΑΥΓΟΥΣΤΟ I943

Ἀνώτατο Ἀρχηγεῖο
Ἐνόπλων Δυνάμεων
(Ο. K. W , )

Ὀμας Στρατιῶν F
Νοτιοανατολικῇ Εὐρώπη
(Γιουγκ.-Βουλγαρία-“Ελλὰς)

Ἀρχιστράτηγος
Μ. VON WEICHS

/
Μεραρχία Ἐφόδου
Ρόδου
(Διιιδεκάνησα) συν τμήματα
τῆς 22 Ταξιαρχιάς

180 Σύνταγμα Ἀιιτυνο-“

Ὁμάς Στρατιῶν F.
(Ἐλλάδα καί Αἰγᾳῑο)
Στρατηγός AL. LOHR

999 Πειθαρχική
Μεραρχία

1.,ΧνίΓΣῶιιαΣτρατοῦ

(Νότια Ἑλλάδα)
Ἔδρα Ἀθήνα
Στρατηγός HEL. FELMY

L
1 Τεθωρακισμένη Μεραρχία
11 Ἀεροπορική Μεραρχία
Ἐδάφους
1 17 Μεραρχία Κυνηγῶν

μίας SS

(κινητή Μοναδα)

\
ΧΧίί(ὸρ.) Σῶμα Στρατού
(Δυτ. Ἐλλάδα καί Ἰονια)
Ἕδρα Γιάννενα
Στρατηγός HUBERT LANZ

Τιιξιαρχία “Οχυροι“ι
Κρήτης
σύν τμήματα
τῆς 22 Ταςιαρχίας

1
ἰ Ὀρειὸατική Μεραρχία.
104 Μεραρχία Κυνηγῶν
966 Σὺγταγμα Φρουρᾶς.
967 Σύνταγμα Φρουρᾶς

31

Καλαμπάκας-Ἰωαννίνων ῆτο σχετικῶς μικρά. ()ί εἰς χῶρον
βορείως τῆς ὁδοῦ ταύτης ὑπάρχοντες σχηματισμοί τοὺ EAAE
διεσπάσθησαν διά τῆς ἐπιχειρήσεως Ηείηαιίίεν καί ὑπέστησαν σοὸαράς ἀπωλείας 51'; ὅπλα καί έφοδιασιιοὺς. Τά κατά

ἐναντίον ΙΑργυροκάστρου καί Δελόίνου ἀπεκλείσθησαν προ-

σωρινῶς αἱ πόλεις αὗται.

,

τμήματα εἰσέδυσαν καί πάλιν είς τήν ε’κκίιθαρισθειίιαν
περιοχήν, ἀλλά δέν θά είναι είς θέσιν διά μακροτέραν χρονι-

Περί τῆς συνθέσεως τῶν συμμοριῶν καί τῆς διατάξεως των
ε’γνῶσθησαν τά κάτωθι.·
’
AI ἄλλοτε εἰς χῶρον Κορυτσᾶ καί ὁδῶν Κορυτσᾰ-Ἐρσέκα
ὑπάρχουσαι Ι, IV. V Ταξιαρχίαι ἐφόσον δέν κατεστράφησαν κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐπιχειρήσεως Gamsbock ἀπεσύρθησαν

κήν περίοδον νά ἀναλάόὶηψ μεγαλυτέρας σημασίας έπιχειρή-

πρός ΒΔ. Εἰς τήν θέσιν των ἦλθον αἱ, νεοσυγκροτηθεῖσαι II

σεις.
Εἰς τόν βόρειον τσμέα τοὺ Σῶματος ἡ δραστηριότης τῶν
συμμοριῶν ὑπῆρξεν σχετικῶς μικρά. μόνον δέ κατά τό τέλος
τῆς ὑπό κρίσιν περιόδου ἐσηιιειιίιθησαν μεγαλυτέρας ἐκτάσεως

καί XV Ταξιαρχίαι. AI ΙΙΙ, VI. VII. XII ταξιαρχίαι ἐνεφανίσθησαν ἐκ νέου κατά τό πλεῖστον εἰς τάς παλαιάς περιοχάς

τήν

διάρκειαν

τῆς

ε’πιχειρηοεως

πρός

N.A.

(”111/11701111

των. Μία νέα XVI Ταξιαρχία φαίνεται συγκροτουμένη εἰς τόν

χῶρον Τσερεὸόσε.

αι’φνιδιασμοί ἐπί τῆς ὁδοῦ Καλπάκι-Κακαίῖιά. Ἐν ἀντιθέσει
πρός τά ἀνωτέρω αι’ συμμορίαι τοὺ ΕΛΑΣ ἀνέπτυξιιν διαρκῆ
ζιυηράν δραστηριότητά εἰς τήν νοτίαν περιοχήν τοὺ Σῶματος.
Ἰδιαιτέρως ἐπί τῆς ὁδοῦ ”Αρτας- 'A γρινίου καί τῆς σιδηροδρομικῆς γραμμῆς Ἀγρινίου-Μεσολοὶψίου ἔλαόον χώραν σοόαροί
αἰφνιδιασμσί καί ἐπανειλημμέναι προσόολαί διά ναρκῶν, αι’
ὁποῖαι ἐν’ μέρει εἶχον ὡς συνέπειαν αι’σθητάς ἡμετέρας
ἀπωλείας.
Ἠ σύνθεσις τῶν σχηματισμῶν ,τοῦ ΕΛΑΣ εἰς. τήν βσρείαν
περιοχήν παρέμεινεν ἀμετάόλητος. Τό 15ον Σύνταγμα Πεζικοί·
ἐνισχύθη δι’ ἀλόανικῶν συμμοριῶν έλθουσῶν έκ Δυσμῶν. 'H
VI Ταξιαρχία (I5 καί 85 Συντάγματα) φαίνεται ὅτι ἐξακολουθεῖ ὑπαγομένη εἰς τήν VII/ Μεραρχίαν (Ἠπείρου) ὡς καί
πρότερον. Οἱ εἰς τό μέτωπον Ἀράχθου εὑρισκόμενοι σχηματισμσί τοῦ ΕΛΑΣ ἀναδιετάχθησαν. Τό μέτωπον Ἀράχθου
ὑπάγεται ἐξ ὁλοκλήρου ὑπό τάς διατάγάς τῆς VIII Μεραρχίας.ι
Τά εἰς τή βορείαν πτέρυγα μαχόμενα τμήματα (5ον Σύνταγμα,
3)30 Συν)μα Εὐζῶνων καί ’τά ἀνεξάρτητα Τάγματα «Καραϊσκάκής» καί «Σκουφᾶς») ἀνήκουν εἰς τό μάχιμον συγκρότημα
Τζουμέρκων. 'H νοτιά πτέρυξ σύγκειται ε’κ τῶν ὑπό τήν VII
Ταξιάρχίαν ὑπαγομένων 24συ καί 2)59 Συνταγιιάτων. Ἐκτός
αὑτῶν ὑπάγονται είς τήν VII Ταξιαρχίαν καί αἱ δυτικῶς τῆς

ὁδοῦ Ἀμφιλοχίας-Ἀγρινίου καί τῶν ἔναντι τῆς ἀκτῆς ταύτης
νήσων ὑπάρχουσαι συμμορίαι τοῦ ΕΛΑΣ, οὑχί ὅμως μεγάλης
σημασίας, μετά τήν κατανίκησίν των διά τῶν ε’πιτυχῶν
ε’κκαθαριστικῶν ἐπιχειρήσεων τόσον έπί τῆς Στερεάς Ἑλλάδος
ὅσον καί ἐπί τῶν νήσων Λευκάδος καί Κεφαλληνίας (5).
Σύνθεσις καί διάταξις τῆς εἰς χῶρον Καρπενῆσι-ἈγρίνιονΜεσσλόγγιον-Ναὺπακτος ὁρώσης XIII Μεραρχιάς τοὺ ΕΛΑΣ,
ιιέ τά 36. 5)42 καθιὺς καί 4 5’1; εδρικῶν Ταγμάτων φαίνεται ε’πί
’τοὺ συνημμένου χάρτου διατάξεως τῶν έχθρικῶν δυνάμεων.

Ἀπομένει πρός ε’ξακρίόωσιν ἡ σύνθεσις και’,ὑπ(ιγιιιγή τῆς εἰς
.
χῶρον Λιδωρίκι έγκατεοτημένης V17; Ταξιάρχιας.
Ἀπό Ι l )2 περίπου μήνός ὑφίσταται 51’; τήν θαλασσιαν
πεοισχήν μεταξύ τῆς δυτικῆς ἀκτῆς καί τῶν νήσων Λευκάδος
καί Κεφαλληνίας τό καλούμενον « Ἑλληνικόν Λαῐκόν Ἀπελευθερωτικόν Ναυτικόν» (Ε.Λ.Α.Ν.) (6).’Υπάγεται ὡσαύτως εἰς
τήν VII Ταξιαρχίαν καί περιλαμόάνει δύο πετρελαιοκίνητα
ίστιοφόρα καί βάρκες.
Τό ΕΛΑΝ ἔχει τάς κάτωθι ἀποστολάς.·
Ι) Τήν ἀσφάλειαν σι·γκοιιίυιίἀς μεταξύ τῆς Στερεάς καί τῶν
νήσων.

2) Τήν παρενόχλησιν τῶν Γερμανικιῐιν συγκοινωιίῶν ἀνεφυδιασμοὺ.
·
Τό E./1.A.N. κατά τόν τρέχοντα μῆνα ὑπέστη λόγω ἡμετέρας
ἐνεργείας βαρύ πλῆγμα. Ἐκυριεύθησαν καί ε’ξησφαλιοθησιιν 4
πετρελαιοκίνητα ίοτιοφόρα καί πλείονα ἄλλα πλοιάρια καί
κατεστράφησαν τά ὁρμητήρια των (7).γ
γ) Ἀλόανικαί κομμουνιστικαί συμμορίαι.
Αἱ κατανικηθεῐσαι διά τῆς ἐπιχειρήσεως ὀαιηςὸοι-Ιι κατά
Ἰούνιον κομμουνιστικαί ἀλὸανικαί συμμορίαι συνεκεντρῶθησαν καί ἀναδιωργανῶθησαν κατά τήν ὑπό κρίσιν χρονικήν
περίοδον,Κέντρα ἀνασχηματισμοὺ τῶν συμμοριῶν ὑπῆρξαν ὁ
χῶρος Κορυτσᾱς-Ἐρσέκας, ὁ χῶρος περί τό Ἀργυρόκαστρον
καί τό τμῆμα τῆς ἀκτῆς BA. τῶν rAy. Σαράντα. Ἡ δραστηριότης τῶν συμμοριῶν είς τάς περιοχάς ταύτας ὑπῆρξεν
άντιστοίχως ζωηρά. Ἰδιαιτέρως πολυάριθμοι ὑπῆρξαν οἱ
-αίφνιδιασμοί ε’πί τῶν ὁδῶν Κορυτσᾱ-Ἐρσέκα-Κακαὸιά-“
Ἀργυρόκαστρον, Κακαόιά-Δέλόινον καί παρά τό Μπόρσι.
Λόγω τῶν δι’ ἰσχυρῶν δυνάμεων ἐπιθέσεων τῶν συμμοριῶν
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3) Συμμαχικά ἐπιτελεῑα συνδέσμων.
Τάσυμμαχικά ἐπιτελεῐα συνδέσμου παίζουν κύριον ρόλον
πρός τό παρόν μόνον παρά Ζέρόα καί ταῖς ἀλόανικαῖς
συμμορίαις. Ἰδιαιτέρωζ εἰς τήν περιοχήν Ζέρὸα ή αὔξουσα
ε’πιρροή τῆς Συμμαχικῆς Στρατιωτικῆς Ἀποστολῆς εἶναι
ἀναμφισὸήτητος καί α”ν καί εἶναι μόνον παροδικῶς, ὡδήγησεν
εἰς προσωπικόν ἀποκλεισμόν τοὺ στρατηγοῦ Ζέρόα, κατά τάς
ἐπιχειρήσεις τῶν ἀρχῶν Ἰουλίου, τῶν σχηματισμῶν Ζέρόα
ἐναντίον τῶν γερμανικῶν δυνάμεων. Ἤδη φαίνεται ὑφισταμένη ἔντασις σχέσων μεταξύ αὑτοῦ καί Συμμαχ. Στρατ. Ἀποστολῆς. Αὕτη δέον νά ἀποδοθῆ ἀφ’ ἑνός είς τήν ἐπάνοδον τοὺ
Ζέρόα εἰς τήν ἔναντι τῶν Γερμανικῶν στρατευμάτων κατοχῆς
παρατηρηθεῖσαν νομιμόφρονα στάσιν καί ἀφ’ ἑτέροι- εἰς τήν
ε’πανάληψιν τῶν ἐπιχειρήσεων ἐναντίον τῶν καμμουνιστικιῖιν
συμμοριῶν. Περί τῶν λοιπῶν αἰτίων τῆς ε’ντάοεως ταύτης καί
τῶν ἀποτελεσμάτων της ἐδόθησαν ἐξηγήσεις δι’ εἰδικῆς
ἐκθέσεως,
AI σχέσεις τῆς Συιιμ. Στρατ.- Ἀποστολῆς πρός τάς έλληνικάς
κομμοιψιστικάς συμμορίας εἰναι ἀπό μακροὺ ήδη τεταμέναι.
Ἀπό καταθέσεις (xix/11111111311011 καί ἄλλων ἀσφαλῶν πηγῶν
ε’ξάγεται ὅτι δέν δύναται νά γίνεται λόγος πρός τό παρόν περί
γενικῆς έπιδράσεως ε’πί τῆς κυρίας διοικήσεως τῶν συμμοριῶν,
rH δράσις τῶν συμμάχιυν συνδέσμων ἀξιωματικῶν περιορίζεται καθαρῶς εἰς παρατήρησιν καί καθήκοντα διεξαγωγῆς
προπαγάνδας καθιίις καί δραστηριότ-ητα κατασκοπείας καί

σαμποτάζ ε’ναντίον τῶν γερμανικῶν στρατευμάτων. AI σχέσεις
αὑται δέον νά ἀπσδοθσὺν είς τήν ἀρνητικήν στάσιν τῆς κομμουνιστικῆς διοικήσεως ἔναντι τῆς Κυόερνήσεως Παπανδρέου καί

τῆς στενωτέρας ε’παφῆς της μετά τοῦ Τίτο καί τῆς τελευταίως
ἀφιχθείσης παρά τῶ Γενικῶ Στρατηγείω τοῦ ΕΛΑΣ σοόιετικῆς
ἀποστολῆς (8). Δέον νά ὑπολογίζωμεν ὅμως ὅτι ή Συμμαχ.
Στρατ. Ἀποοτολή θά συνεχίση τάς προσπαθειάς της διά τήν
έξομάλυνσι ν τῶν ἀντιθέσεων μεταξύ Ζέρόα καί κόιιμουνιοτῶν
καί τήν ἀπό μέρους τῶν τελευταίων ἀναγιίὑρισιν τῆς Κυοερνήσεως Παπανδρέου,
ΙΙΙ ΚΑ ΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΜΥΝΗΣ.

α) Ἐντός τοὺ στρατεύματος. Δέν έση,ιιειιι’)θησαν σοὸαρά
κρούσματα σι’·τε εἰς τά ι’δικά μας στρατεύματα οὔτε εἰς τάς
μονάδας ἐθελοντῶν (Ρῶσων κλπ.). Μόνον μεταξύ τῶν Ἰταλῶν
έθελοντῶν ε’σημειῶθη αὔξουσα ἀπροθυμιά καί-τάσις αιἰτομολήσεισς εἰς τάς συμμορίας κατά τούς αι’φνιδιαιηιοὺς, όφειλοιιέ-

νη

εις τήν προέλασιν τῶν Συμμάχων είς τήν Ἰταλίαν καί ’τήν

ἐντεινομένην δραστηριότητα τῶν συμμοριῶν. Τά ([(ιιιίἱιιενα

ταῦτα ι’·ξουδετεροὺνται δι’ έντατικωτέρας προπαγάνδας καί
καθοὸζίὶήσεως καθῶς καί έπιτηρήσεως καί άπσμακοὺνσεως
’
λ
των μη παρεχόντων έιιπιστι)σι’·νην στοιχείων.
β) Ἐχθρική δραστηριότης εἰς σαμποτάζ. Ἀνατινάξεις διά
ναρκῶν, νἐκρήξεις καί σαμπστάζ ἐπί ταχυδρομικῶν δικτύων
εςηκολοι·θησαν είς τήν νοτίαν περιοχήν μέ τήν αὑτήν
συχνότητα καί ηὐξήθησαν καί είς τήν βορείαν περιοχήν ὅπου
κατά τόν παρελθόντα μῆνα ἦσαν έξαιρετικῶς ἀραιά. Εἰς τήν

περιοχην Ζέρὸα δέν ε’σημειῶθησαν κρούσματα Οαμςῃηάζ (9),γ) Τρομοκρατικαί πράξεις. Εἰς τήν νοτίαν περιοχήν τοῦ Σῶματος ηὐξήθη ἡ τρομοκρατία τῶν κομμουνιστικῶν συμμοριῶν
ἐναντίον τοῦ πληθυσμοῦ, κυρίως ἐναντίον Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι
ἐργάζονται είς Γερμανούς καί εὑρίσκονται εἰς σχέσεις μετάΙ
τῶν εὐζώνων. Ἐξεδηλῶθη δι’ ηὑξημένων έπιτάξεων τροφίμων
καί σφαγίων, καθώς καί δολοφονίας ἤ ἀπαγωγάς κατοίκων.
Ἰδιαιτέρως τοῦτο συνέόη κατά τόν αἰφνιδιασμόν κατά τῆς

’ᾼμφιλοχίας τῆς 13- 7- 44, ὅπου ἐδολοφονήθησαν ὅλα τά μέλη
τῆς Ἐπιτροπῆς ΕΔΕΣ και 3 συγγενεῖς 101'I στρατηγοῦ Ζέρὸα

ὁ) Ἐχθρική πραπαγάνδα. H συμμαχική δραστηριότης 51';
προπαγάνδαν διά ρι’ψεως προπαγανδιστικῶν έντύπων παρέμεινε σχετικῶς μικρά. 'H δραστηριότης τῆς κομμοιιν. προπαΙιάνὸας ἔναντι ·τῶν γερμανικῶν στρατευμάτων, τῶν εὑζωνων
καί τής Ἑλληνικῆς Χωροφυλακῆς ὑπῆρξε ζωηροτέρα εἰι
συγκρίσει πρός τόν προηγούμενον μῆνα. Ἡ κυκλοφοριά
έντύπων ἀπό τούς ΕΔΕΣ καί τό EAM ἐναντίον ἀλλήλων

ἐσημείωσε σημαντικήν αὔξησιν.
IV ΕΧΘΡΙΚΑΙ ΑΠΩΛ EIAI nggglAdePA ΜΗΝΟΣ IO YAIOY

3)

Εἰς

τήν έκ

νέοι· ένίσχυσιιι

τῶν καμμουνιστικῶν καί

νοτιοαλόαιιικῶιι συΙιμοοιῶι.
Πρωτεύοντα ρόλον εις ταῦτα θά παίξη τι3 ζήτημα ε”άν θα
κατοοθῶσοιιιι 01' σύμμαχοι 1I0 ε’ξαναΙIA0001I ν τόν στρατηγόν
Ζέοόαν 1I0 5'I,ικαταλείιΙιη ι3οιστικῶς τιΙνμέχοι 101I'I05 110711110000να στάσιν καί 5A11510/A51θουν τά τμήματα καί πάλιιι δι“
ἐπιχειρήσεις ε’ναντιόν τῶι· ,Γεομαιιικιιίν 0100151 ·μάτωιι. Δέον νά
ι’·πολο·Ιιιζωμεν ὡσαύτως 115' σϊ νεχιΙ δραστηριότητα τῶν 5'AA17V1κῶν κομμσιι νιστικῶν συμμοοιῶν 51; ὁλόκλη ον τήν 1191071711
101'I Σιί3ματος εἀν δέν 01IIΙικοιιτηθοι’ν 111I τιιι διά συχνῶν
έκκαθαριστικῶν ἐπιχειρήσεων ἤ ἀπασχοληθοιίν δι’ ἐπιθέσεων
ἀπό ,(ιιιρουI; τῶν σχηματισμῶν Ζέοοά.
A10 τό Γινικόν Στοατηγεῖον
,1ιιι την ιιικριιιιιιιν
() Ἐπιτελάρχης
(ὑπεγράφη
τό
σχέδιονι
ι’· 113 H1'1'rk1Ir
Ἴλαρχος ’
f1 ,κ’- [OJ-l

I801 V5K901' συμμορῐται. 1918 αἰχμάλωτοι συμμορῑται καί
1'I101101 συμμόρῖται (μεταξυ αὑτῶν 341 Ἰταλοί.) Ἄγγλοι 2
νεκροί, ό αἰχμάλωτοι (11).

Ἐκυριεύθησαν ῆ κατεστράφησαν 5 ὅλμοι, 9 ἀντιιιρματικά
τυφέκια, 98 πολυὸόλα, 9 αι’·τόματα πιστόλια, 819 ἀτομικα
101/151110.39 πιστόλια, 1.851.000 φυίιιγγια πεζικοῦ, 2.000
βλήματα τισοι”ολικοι 2.000 βλήματα ἀντιαοματικοιί τυᾳι-

κί,()υ 800 βλήματα όλμων, 400 75100130710105;II()1I09A'01. Ι()
τόννοι μή καταμετρηθένιτωι τιοομαχικωι 00 A'1A0 και 4I

ρόλοι δυναμιτιδος, 33 ρόλοι τιοαΙιωI01'I σχοινιι,οι (3 00101111
τοι, 14 τηλεφωνικαί 0'1I0A51αι καί ἄφθονον Mum; 01110160σεων, 471519171111' Ε(ήλεκτρομετρηται), 29 ἀποθῆκαι πι·ρομιιχι-

·κῶιι, ιματισμοιί καί ε’πιμελητείας, 2 δρεινά 7110010/110 με’
ἄφθονον 1IIΙιεισνομικόν ὑλικόν και ἐργαλεῖά· I ὁπλουογιείον, 4
πριονοκορδέλαι,

10 000

τεμάχια

αι’γῶν

καί προὸάτων.

'0 στρατηγός Σαοάφης ἔχει περιλάθει στό θιθλίο του «'0 EAAZn μερικά
ἀποσπάσματα τῆς Ἔκθεσης. Ἐπειδὴ το κείμενο της παρουσιάζει μεγάλα ἐνδιαφὲρον, τήν ὃημοσιεύουμε ὁλόκληρη, πρᾶγμα πού ἐπιθεθαιὼνει ἐξ ἄλλου, καί
ιἰιιὸ ἂλλη πηγή, τά ἤδη δημοσιευμενα ἀποσπάσματα.
(I)<'() 09 ηΙιι3ς τῶν 5'0v1Au'11I11111110911111 δυτικῆς Ἐλλάδος Ζέοόας;. συμπεριεφέρθη ἀπέναντι τῶν διναμιιιι κατοχῆς μεχρι τῶν ιίιιιιιιη A1'",01ιιτιιι
1944 νομιμιιφι3ι3νιιι· BA. Ἐνεπεκίςδη 11'. π. σ. 93
(2) BA. Ενεπεκίδής ὃ. ..τ 11. I?
(ἰ) ’() ἀριθμός αι· τός ιΙιιιιι ιΙιιίν-ιται ι·.·τιρι’3ιιλικι3ς Ιιιιιτί ιμ’ διv0.11“; 101'259611 0r’1I ξεπεράσαιιι 1011". κιιτιι 117 μιιρτιιιιιιι 101'I K.II1I1111110;IA111-.101'I:
7.000 ἀντ-ςρι. BA. ε’πιστολήII1ιιοιιιιλιιι· ιιι 17111901117110 29 Ιιιι· ιιιιιιι 19133 ποιι

δημοσιειί τηκι ατοιΗΗΜΑ»
(4) Γιά 11':5'117119I17'051;111'Irr';11117250130 rv111In'r11I101'I E..14..'7IA.E1. £119017'17:II'()E1A‘I>.'A0r_7'1I11I94h,11. 3111- “II?
(5) (')1' πλιΙι3ι39ι3ι1ιἐς τῆς εκθιοηςΙιιιι 117 σι’·νθιση τῶι ι3ι··νιὶμιιιιη 101'I Ι·,, 1,-\.‘_'
111171I'H15190 5I1101 ἀπολύτως 1111011A'm'1"11011‘1011131I11Wr11 ἀπ τόν Σιιριιᾳη

8

ι’στιοφόσα τῶν συμμοριῶν IA'1I"9111I017001, 1 ἀεροπλάνο κ·ατερ-

91W”

v ZYMI'IEPAEMA'I'A 1:111 1H2 KA 11121112592.
.15'1I διαφαίνονται 1013; τό 10001I ποοθέσεις 101'I ε’χθοοιί ι3ι“
(ὶποό-ατικήν ε’ν59IΙιαιιιιι Ειι τούτοις λ”αμοανοιιινης ὑπ’ ὄψιν τῆς

0'. π. 11. 24.? 115' ιιϊ 1:01I·ασμό με’ 11. 1133. ’1“ι3 μόνο λάθος (A1110 πιισιι πιθανότητα
ΙιραιΙομηχανή,) εινιιι ('311 ιιτήιι VII Τιιξιαρχιιι ὑπιιΙι·ι3ταιιι τό.4ιι’και 113-Ἱι 39
Συ ντάγμιιτιι (και ὅχι-Ἰ 39 πἰοι γοάιΙει ιΙ ι”’κθιι.ι·η)

((3) BA. A01 τήν ικτι νη εις-θιοη τῶν Ιιι·ρΙιιιιιι“ιιιΙιιιι’ τι3 I:'. IA.V1m3 βιίίλιο 101'I
';I'I'11.'15'"A10170.1.11208-2]!
(7) Ιια τίς ἐπιχειρήσεις ru'nII'59I11111I11'11I11117'1IK51711AA111I111 κιιι τίς 0:111A111;
τοὺ [5.1AN Ιίλ. Μ. Κάϊλα .· ιι.’1’1αρτυριί·ς. I:'.IAN...» Ἀθήνα 1975. 11. 4I-2
(Η) 'H 1100'11'11A'17 ἀποστολή. μέ έπικειΙαλιΙς τον 111I111nI1I10yI1101119717 11ι3πωιΙ, έᾳιτασε στό πρόχειρα ἀεροδρόμιο τῆς Νεράίδιις τῶν 'A',I90'qunI. στίς 28

στάσεως τῆς T111I11A'1'0; και τῆς καταστιισειιις 5'1; 113 'I10A'1A01I

Ἰουλίου 1944. BA. Σαράᾳ η ι’3..τ. 11. 322 κ.ι”,
(9) . ’() Ε, 1E" ἀπορρίπτει ιιίς καί ιἰ“ς τό παρελθόν πράξεις δολιιιιΙ θοριῐς,

115110101

ﬂAI,ιτιιν ι·’ςι τόν ('1;111ιι ειιιίιιτιοιι τῶν κομμοιιιιιστιιῶν τό 191 ῐ3τιιι· τοι· κιιθιΙκονιι.

δι’·οι

111

υπολοΙ '11110I115'I

TIDWUOTFUUI 1'7'

51';

τό

τιιοελθόιι με’ εχθοικάς ε’πιχειοήσεις 1.15; ιαλυῑτιοιις έκτιιιιειιις.

Ιι3ιιιιτέοιι3ς ποοσοχή έν σι·ιι·ιδιασιιῶ Ι·ιι τα ανωτιοω δέον 1I0
01000017:
I) IEI; τήν ε’πέκτασιιι τῶιι δυνατοτήτωιι 0100005111; 51'; τήν
παο“ 01'-101I καί 01' 01'I'I101 1I10 τῶν σιμμάχωιι κατεχομένην
λωοιδιι τῆς ἀκτῆς,μεταξύ ΠοιοιL17; καί 'HI,III01I'I'/11111077;
2) E1; τήν ηιίξηιιέιιιηι δοαστηοιότητα τῶι· εχθοικιῖινναι· τικῶν
καί ἀεροπορικῶν δυνάμεων παρά

τήιι Κέρκυραν καί τήν

Ιὶλ.1·ιιτικιδηι3τ 11./78
(I0) {1171101171171711717.;07101111310011111 τίς ιΙοιιι ικιιτιιιις 101'I Ε, 1A".

ὅσοι ὀπαδοί τοι· I:.1I:" ιΙιιιιΙ-ιει·ιιῐςτι3ιι 25013011A111111II17A'111'1. πολιμήιιιιιιι ατο
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TEAEYTAIA οἰκονομική ἐπιδημία πού
μαστίζει τίς σύγχρονες κεφαλαιοκρατικές χῶρες λέγεται στασιμοπληθωρισμός. Χα-

AIIEPI'IA
EI'IENAVZEEN

ρακτηριστικές ἐνδείξεις του εἶναι ἡ ταυτόχρονη συνύπαρξη δύο ἀντιθέτων - κατά τά

ὀρθόδοξα Κεϋνσιακά πρότυπα - φαινομένων ; ὑψηλοί ρυθμοί ἀνόδου τῶν τιμῶν καί
έξαρση ἀνεργίας. Οἱ ἐνδείξεις αὺτές συνοδεύονται, κατά Κανόνα ἀπό περιορισμό
ἐπενδύσεων καί ἀνεπάρκεια καταναλωτικῆς

τ

ς.

ζηΣγΙξῆγῃι περίπτωση τῆς Ἑλλάδας —— κυρίως
ἐξ αἰτίας τῆς ἀδυναμίας τοῦ συνδικαλιστικοῦ κινήματος - παρουσιάζουν μιά ἐπιπρόσθετη ἰδισμορφία, που χαρακτηρίζεται ἀπό
συμπίεση τῆς ἀμοιόής τῆς ἐργασίας καί τήν
παράλληλη διατήρηση ὑψηλοῦ ποσοστοῦ
ἐπιχειρηματικῶν κερδῶν.
Παρακάτω ἐπιχειρεῖται νά ἀξιολογηθοῦν
οἱ σύγχρονες ἐξελίξεις τῆς ἐλληνικῆς οἰκονομίας πσύ ἀναφέρονται στίς διαπιστώσεις

αυτες.

τό φαινόμενο
στην Ἑλλάδα
τοὺ Θόδωρου Κατσανέβα

’

1. ΑΝοΔοΣ ΤΙΜΩΝ

ι

Εἶναι γεγονός πῶς μετά τή μεταπολίτευση περισρίστηκαν οἰ
ἀλματώδεις αὐξήσεις τοῦ τιμάριθμου· πού συνόδευαν τόν ἐπιθανάτιο ρόγχο τῆς χσύντας. Παρ’ ὅλα αὐτά, καί σέ πεῖσμα τῆς
κυὸερνητικής ἀντιπληθωριστικῆς πολιτικῆς, συνεχίζονται οἱ
ἐπίσημοι - τῶν στατιστίκῶν ὑπηρεσιῶν - καί κυρίως οἱ -ἀνεπίσημοι - τῶν λαϊκῶν ἀγορῶν - ὑψηλοί ρυθμοί ἀνόδου τῶν
τιμων.
λ Κατά τίς ἐκτιμήσεις μας αὐτό ὀφείλεται στούς παρακάτω
όγσυς ;
u. ’ξπιχειρηματικὰ κέρδη
Ὑφίσταται ἐντονη ἐπιόάρυνοη τοῦ τιμάριθμου ἀπό τή μεγάλη αὔξηση τῶν ποσοστῶν κέρδους κατά τό πρόσφατο
παρελθόν. Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ αὕξηση τοῦ ἐθνικοῦ εἰσοδήματος καί τῆς παραγωγικότητας τῆς ἐργασίας στό σύνολο τῆς
οἰκονομίας κατά τά τελευταῖα χρόνια, ἔχει ἀπορροφηθεῖ, στό
σῦνολό της σχεδόν, ἀπό τά ἐπιχειρηματικὰ κέρδη. Σάν ἀποτέλεσμα τῆς οἰκονομικῆς κάμψης μετά τό 1972,,ἀλλά καί τῆς

μεταπολίτευσης τοῦ 1974, δέν σημειώθηκε νέα ἐντσνη αὕξηση
τῶν κερδῶν. ”Ομως Θά μποροῦσε νά λεχθεῖ ὅτι παραμένει. ὡς

.

- κατά κάπσιο τρόπο - κεκτημένο δικαίωμα τοῦ κεφαλαίου,
ἡ αὐτή μεγάλη ποσσστιαία συμμετοχή τῶν κερδῶν στῆν παραγωγικότητα τῆς οἰκονομίας, πού καθιερώθηκε - λόγω καί τῆς
συνδικαλιστικῆς ἀπραξίας - κατά τήν περίοδο τῆς δικτατο-

ριας.
Σύμφωνα πρός τά συντηρητικά στοιχεῖα τοῦ ICAP HELLAS,
πού βασίζονται στούς ἰοολογισμούς τοῦ συνόλου τῶν ἑταιριῶν

μορφῆς ΑΕ καί ΕΠΕ, ἡ ἀπσδοτικότητα τοῦ κεφαλαίου (σχέση
καθαροῦ κέρδους πρός ἰδιο κεφάλαισ) τῶν ἐπιχειρήσεων
αὐτῶν, διατηρήθηκε σέ σχετικά ὑψηλά ἐπίπεδα καί κατά τό
1974 : 14,4 % ἔναντι ;°oo
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Σχετικά τονίζεται τό γεγονός ὅτι 0i τιμές καί ὁ ρυθμός προσφορᾶς πολλῶν εἰσαγομένων καί ἐγχωρίως παραγόμενων
προϊόντων, ρυθμίζονται ἀπό ὀλιγοπωλιακά κέντρα μέ μοναδικό κριτήριο τή διατήρηση ἤ καί ἐπαύξηση τοῦ ποσοστοῦ ἐπι,χειρηματικοῦ κέρδους. Ἀνάλογες συνέπειες ἔχει ἡ ὀλιγοπωλιακή-μονοπωλιακῆ διάρθρωση τῆς ἀγορᾶς σέ δρισμένα ἀγροτικά προϊόντα, ὅπως κρέας, τυρί, ὁ μεγάλος ἀριθμός μεσαζόντων, καί γενικότερα ἡ ἀνορθολογική ὀργάνωση τῆς διάθεσής
τους στῆν κατανάλωση.
’

μέ διώξεις συνδικαλιοτῶν. Εἶναι φανερή ἡ προσπάθεια τῆς ἐργοδοσίας νά ἐλέγξει τό συνδικαλιστικό κίνημα στήν παροῦσα
ἀποφασιστική φάση ἀνάπτυξής του.
Ταυτόχρονα, ἡ έξαρση τῆς ἀνεργίας συνδέεται μέ τή σμίκρυνση τῶν διαφορῶν μεταξύ κατώτατων καί πραγματικῶς
καταὸαλλομένων ἡμερομισθίων. Ἀκόμη, μείωση παρουσιάζει
τό ἀπόλυτοῚ ὕψος ἀποδοχῶν τῶν ἐργαζομένων, ἐξ αἰτίας τοῦ
περιορισμοῦ τῶν ὑπερωριακῶν ἀμοιὸῶν καί ἄλλων ἐπιδομάτων, 1:013 ἀποτελοῦν σημαντικό εἰσοδηματικό βοήθημα τῶν

λαϊκῶν τάξεων σέ περιόδους ἄνθησης τῆς οἰκονομίας.
β. Πιστωτική ("wean
Ἡ ὑφιστάμενη πιστωτική ἄνεση ἀπό μέρσυς τραπεζιτικῶν
φορέων ἐπιτρέπει στή βιομηχανία νά ἀναπτύσσει βράχυπρόθεσμα τήν παραγωγή της, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἐξέλιξη τῶν τιμῶν. Σχετικά τονίζεται τό γεγονός τῆς διατήρησης ὑψηλῶν

ἀποθεμὰτων ἀγαθῶν. Αὐτό έγινε ἀποδεκτό τόσο ἀπό τόν
πρόεδρο τοῦ ΣΕΒ κ. Μαρινόπουλο ὅσο καί ἀπό τό Ἰνοτιτοῦτο
Οἰκονομικῶν καί Βιομηχανικῶν Ἐρευνῶν (ΙΟΒΕ) τοῦ ΣΕΒ
(τρίμηνη ἐκθεση).
Οἱ πιστώσεις κατά τό πρῶτο 5άμηνο τοῦ προηγούμενου
ἔτους ἒφτασαν τά 20,6 δισ. δρχ. σέ σχέση μέ 9,3 δισ. κατά τό
ἀντίστοιχο διάστημα τοῦ 1974. Ἰδιαίτερη αὔξηση παρουσιάζουν 0i ἐκτός ὁρίου χρηματοδοτήσεις ἐκ μέρους τῶν ἐμπορικῶν τραπεζῶν, 1:013 δέν δικαιολογοῦνται οὔτε ἀπό ἀνάλογες
ἐπενδὺσεις, οὔτε ἀπό αὐξήσεις τῶν ἐξαγωγῶν. Ἀπό τίς ίδιες
τράπεζες ἀκολουθεῖται σέ εὐρεῖα κλίμακα ἡ τακτική τῆς μετατροπής σέ μεσοπρόθεσμα δάνεια βραχυπρόθεσμων ὀφειλῶν τῆς
βιομηχανίας, ἐπιτρέποντας έτσι νά κάθεται ἄνετα πάνω στά
ἀποθέματά της καί μάλιστα νά αὐξάνει τίς τιμές.
Τέλος ἄς σημειωθεῖ ὅτι παρατηροῦνται αὐξητικές τάσεις στή
νομισματική κυκλοφορία τοῦ χρήματος καθώς καί στίς ἀποτα-

μιεὺσεις. Τό τελευταῖο ἄλλωστε ἀποτελεῖ σῦγχρονο διεθνές οἰκονομικό φαινόμενο.
·
γ. Διεθνείς τιμαριθμικές ἑξελίξεις

Εἶναι γεγονός ὅτι ἡ έλληνικῆ κρίση συμπίπτει μέ τήν παγκόσμια οἰκονομική κρίση. Παρ’ ὅλα αὐτά, oi ἐλληνικές τιμαριθμικές ἐξελίξεις παρουσιάζουν δυσανάλογα μεγαλύτερη αὐξηση ἀπό τόν μέσο ὅρο τῶν ἀντίστοιχων ἐξελίξεων τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας. Αὐτό προκύπτει ἀπό τίς σχετικές αὐξήσεις
τῶν τιμῶν στίς χῶρες μέλη τοῦ ΟΟΣΑ (’ορ ανισμός Οἰκονομι-

κής Συνεργασίας καί Ἀναπτύξεως), 1:013 ταν περί τά 10 %12 % κατά μέσο ὅρο (ὕστερα ἀπό τήν κρίση τοῦ 1972), σέ ἀντίθεση μέ τήν Ἐλλάδα, 1:013 ξεπέρασαν τό30 %. Ἐπί πλέον ἡ
κατά 30 °/o περίπου συμμετοχή τοῦ ἐξωτερικοῦ ἐμπορίου
(ἄθροισμα εἰσαγωγῶν καί ἐξαγωγῶν) στό ἐθνικό εἰσόδημα εῖναι σχετικά χαμηλότερο ἀπό τήν ἀντίστοιχη περίπτωση ἄλλων

(λ.χ. Ὀλλανδία, Μεγ. Βρετανία), oi ὁποῖες ὑπέστησαν συγκριτικά πολῦ μικρότερες αὐξήσεις τιμῶν κατά τήν ἴδια περίοδο.
Κατά ·συνέπεια, ἡ κάμψη τῆς ἐλληνικῆς οἰκονομίας ὀφείλεται κυρίως σέ ἐγγενεῖς λόγους, πού συνδέονται μέ τό πλαίσιο
τῆς ἀναρχοὺμενης οἰκονομικῆς πολιτικῆς τῆς δικτατορίας
- πλαίσιο 1:013 ἐκμεταλλεὺτηκαν oi ἰδιωτικοί ἐπιχειρηματικοί
φορεῖς πρός ίδιο ὄφελος.

Ἐπί ς, ἀμφισόητοὺμενη θεωρεῖται ὴ οὐσυαστική συμόολή
πολλῶν ένων ἐπενδύσεων στήν ὀρθολογική ἀνάπτυξη τῆς χώρας. Κατά δρισμένες ἐκτιμήσεις («Βήμα» 24-9-75), ἠ ἐκροή κε-

φαλαίων ἀντιπροσωπεῦει ἤδη τό 37 % τῆς εἰσροής.
Τέλος, σύμφωνα καί μέ τόν καθηγητή κ. Ζολώτα, μέρος τῆς
αὐξήσεως τῶν εἰσαγωγῶν ὀφείλεται στόν ἀλόγιπο δανεισμό
τῆς χοῦντας στό ἐξωτερικό, πού εἶχε σάν ἀποτέλεσμα τά κεφά-

Σχετικό ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν πρόσφατες ἐνδείξεις γιά
ἀνάκαμψη τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας, καί εἰδικότερα τῶν ΗΠΑ
καί Γερμανίας. Ἰδιαίτερα, ἡ περίπτωση τῆς τελευταίας, πιθανῶς νά ἔχει σάν ἀποτέλεσμα τήν ἀναστολή τοῦ προὸλεπόμενου
μαξικοῦ ἐπαναπατρισμοῦ Ἑλλήνων μεταναστῶν - γεγονός
πού θά ἐπηρεάσει θετικὰ τήν ἐγχώρια ἀπασχόληση.
3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΊῚΚΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΙ-ΙΤΑ
Παρ’ ὅλη τήν ἐντυπωσιακή αὔξηση τῶν κερδῶν κατά τό
πρόσφατο παρελθόν καί γενικότερα τήν ίδιαίτερα προνομιακή
Ιμεταχείριση τῶν ἐπενδύσεων (φορολογικές ἀπαλλαγές, ἐπιδο-

Ξῗῖῗὲῗςκὲξὲξῗῖἓὸεῗὲ ἓὲἰὲζὲῗὲῖῖἒζῗέῗιὲἷιὶηῶῗῗέἕέωῑής m“
Ἡ ἀνεπάρκεια τῶν ἰδιωτικῶν ἐπενδῠσεων, θα πρέπει νά
συνδεθεῖ όχι τόσο μέ τή διεθνή ὕφεση τῆς οἰκονομίας, ὅσο μέ
τίς προὸλέψεις τῶν ἐπιχειρηματιῶν γιά τή μή ἐπίτευξη ἀναλόγου ποσοστοῦ κέρδους, ποῦ ἐπετύγχαναν ὑπό τό καθεστώς τῆς
οἰκονομικῆς αὐθαιρεσίας τῆς δικτατορικῆς περιόδου. Ὡς ἀποτέλεσμα τῆς γενικῆς αὐτῆς διαπίστωσης, θεωρεῖται ἡ «κατ’ ἀρἔήν>>δσωστή πρωτοὸουλία τῆς ἵδρυσης κρατικοῦ κονσὸρτιουμ
πεν υσεων.
Τελευταῖα, γίνονται διάφορες ὑποθέσεις γιά πιθανή συστηματοποίηση τῆς λεγόμενης «ἀπεργίας ἐπενδύσεων» τῶν ἰδιωτικῶν φορέων. Χαρακτηριστική εἰναι ἡ δήλωοη τοῦ ΣΕΒ
(7-1’1-75) -- ἡ ὁποία μάλιστα ἐλαόε εὐρεῖα δημοσιότητα .—
ὅτι ; «Oi βιομηχανοι δέν έκαναν ὥς τώρα ἐπενδύσεις διότι δέν
ἦσαν βέὸαιοι διά τόν βαθμῶν προσηλώσεως τῆς χώρας εἰς τούς
δημοκρατικούς θεσμούς τῆς ἐλευθέρας οἰκονομίας».
Ἐπίσης ὑπάρχουν πληροφορίες γιά συγκροτημένες ἐνέργειες
σκληροῦ πυρήνα βιομηχάνων πού ἀποσκοποῦν - ὅπως λέγε{cg —— στόν ἐλεγχο τῶν οἰκονομικῶν καί συνδικαλιστικῶν ἐξει εων.
4. ΣΤΑΣΙΜΟΤΙ-ΙΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
Ὁ περιορισμός τῆς κατανάλωοης συνδέεται μέ τή μείωση τῆς

ἀγοραστικῆς δυναμικότητας τῶν εὐρέων στρωμάτων τοῦ πληθυσμοῦ, καί πιό ἀναλυτικά μέ τά παρακάτω ;
α περιορισμένες αὐξήσεις ἀποδοχῶν

β ὑψηλοί ρυθμοί ἀνόδου τῶν τιμῶν
ἔ αὔξηση ἐμμέσων φόρων

) ἓξαροη ἀνεργίας
“Ὀπως εἶναι γνωστό, τό εἰσόδημα τῶν κατώτερων εἰσοδηματικῶν τάξεων στρέφεται στό σῡνολό του σχεδόν πρός τή ζήτηση ἐγχωρίως παραγομένων ὑλικῶν ἀγαθῶν καί ὑπηρεσιῶν,
ὅπως τῶν τροφίμων, τῶν εἰδῶν ρουχισμοῦ, ἐπίπλων κ.λπ. Ἀντίθετα, ἐνα σημαντικό μέρος τῶν ὑψηλῶν εἰσοδημάτων στρέφεται πρός εἰσαγόμενα ἀγαθά πολυτελείας, ὅπως τά διάφορα εἴδη ποτῶν, καλλυντικῶν, αὐτοκινήτων, ἀκριὸῶν ἠλέκτρονικῶν

ξήθηκαν κατά 40 °/o-‘50 % ἀπό τό 1974, ἐνῶ κατά ἀνεπίση-

συσκευῶν κ.ἄ. Κατά συνέπεια ἡ διατήρηση καί ἐνταοη τῆς ἀνισοκατανομῆς τοῦ εἰσοδήματος ἐπιτείνει τήν ὕφεση στήν ἐγχώρια παραγωγή καί τήν αὔξηση τῶν εἰσαγωγῶν.
’
Γενικότερα, τόσο λόγοι οἰκονομικῆς δεοντολογίας ὅσο καί
δικαιότερης κατανομής τοῦ Ἐθνικοῦ Εἰσοδήματος, δικαιολογοῦν μιά σημαντικῆ βελτίωση τῶν ἀποδοχῶν τῶν ἐργαζομένων. "Ag σημειωθεῖ ὅτι τό ἐπίπεδο τῶν ἀμοιὸῶν ἐργασίας εἶναι
τό χαῖιηλότερο στήν Εὐρώπη, κατώτερο καί ἀπ’ αὐτό τῆς φασισΤτὲιῖῆς Ἱσπανίας.
ος :
Ο Οἱ προοπτικές γιά ἄνοδο τοῦ Ἐθνικοῦ Εἰσοδήματος κα-

μες ἐκτιμήσεις τό σύνολο τῶν ὑποαπασχολουμένων ξεπερνᾶ

τά 4 °/o καί τοῦ πληθωρισμοῦ κατά 10 °/o μέσα στό 1976

λαια πού μπῆκαν στήν Ἑλλάδα νά μήν ἐπενδυθοῦνπαραγωγικά, ἐτσι ὥστε τό τελικό τους ἀποτέλεσμα νά εἶναι αὐξητικό ὡς
πρός τίς εἰσαγωγές καταναλωτικῶν ἀγαθῶν.
2. ΕΞΑΡΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ,

Ὑπάρχουν ἐνδείξεις - παρ’ ὅλη τήν οὐσιαοτική ’ἐλλειψη
στατιστικῶν δεικτῶν ὑποαπασχόλησης — ὅτι σύνεχίζεται ἡ

ἔξαρση τῆς ἀνεργίας. Σύμφωνα μέ τόν ΟΑΕΔ, oi ἐγγεγραμμένοι ἄνεργοι αὐ-

τά 170.000 ἄτομα.
Χαρακτ ριστικό τῆς κατάστασης πού ἐπικρατεῖ στήν ἀγορά

ἐργασίας ε ναι τό πρόσφατο κῦμα ἀπολύσεων, πσὺ συνδέεται

(ἀνακοίνωση Ὑπ. Οἰκονομικῶν 21-1-76) συνηγοροῦν γιά
τ’ἓξ ἄμεση σημαντική ἐνίσχυση τοῦ εἰσοδήματος τῶν λαϊκῶν
τ εων.
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Χρησιμοπαιεῑτε τόν ὅρο «0 λαῖκός μας πολιτισμός>>,· "Av ὅχι γιατί,· "Av vai, 11010 εἶναι τό συγκεκριμένο περιεχόμενοΤτδοὲΝἮῗμιὲἄ-ξδτὲρώτη μα αὐτό -πού ἑθεσε σε’ μιά σειρά 01110 εΙδικούς- ἐλπίζει πώς θάπροωθήσει τόν διάλογο

γιά τόν καθορισμό ἑνός ὅρου πού χρησιμοποιεῖται εὐρύτατα ἀλλά καί μὲ διαφορετικό περιεχόμενο.
Στὸ Προηγοὺμενα τεύχη εἵΧσμε δημοσιεὺσει τὶς ἀπαντήσεις τῶν Κ. Μοσκώφ, ΣΠ. ἈσὸραΧᾶ καὶ ”Αλκης
Κυρισκίδου-Νέστορος. Σήμερσ ὀπαντοῡν oi Xp. Γιανναρᾱς καὶ Γ. Ἰωάννου. Στὸ ἑπόμενο ἄπαντᾶ ὁ Ἀλέξης Πολίτης.

4. ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΧρησιμοΠοιῶ τόν ὅρο «λαϊκὸς μας Πολιτισμός» Ku ρῙως μέ
τῆ λαογραφικη του ἔννοια. ΚαῙ ἐννοῶ ὅλες ἑκεῖνες τίς ἐκδηλώσεις καί δημιουργίες, Πού Φέρνουν τῆ σφραγῖδα τοῦ αύθόρμητου, τοῦ ὁμαδικοῠ καί τοῦ κατά Παράδοση,
Δέν μΠορῶ ὅμως νά δεχτῶ ὅτι ὁ Πολιτισμός αὐτὸς εἶναι
στόν Τδιο θαθμό δημιούργημα ὅλων τῶν κοινωνικῶν τάΕεωντοῦ λαοῦ, όΠως ΦαῙνεται νά δέχονται 01 λαογράΦοι. Z’
ἕνα Πολιτισμό νιά τῆ δημιουργῙα τοῦ ὁΠοῙου ἡ μόρφωση
-καῑ μόρφωση γιά τότε σημαῑνει άρχοντιά- δέν Παίζει κανένα ρόλο, Παρά μόνο ὴ ζωή, ἡ φαντασία, καί ἡ δουλειά,

εἶναι Φυσικό, ὅσο άνεθαίνουμε Πρός τά Πάνω, Πρός τῙς ἐΠιΦανέστερες τάξεις, τόσο νά συναντοῡμαι λινόοτεμα τῆς
συμθολῆς καῙ Πολιτιστικό Παρασιτισμό. Ἐν τούτοις ὅμως
στῆ δημιουργική ὲΠιτάχυνση καί τη συντήρηση τοῦ Πολιτισμού αὑτοῦ, 01 άρχοντικότερες τάξεις ἔΠαιΞαν σημαντικό

ρόλο. Καί ἐννοῶ, κυρῖως, τήν ὲΠοχῆ τῆς τουρκοκρατῑας,
κατά τήν ὸΠοῙα δέν μΠοροῡσαν νά ἑκλέΞουν τῙΠοτε άλλο.
Πάντως, αὐτοί εἶναι Πού μέ τά λεφτά τους Παράγγελναν
στούς τεχνῑτες τά καλύτερα ἔΠιΠλα, θάζοντάς τους ἐτσι στά
μεράκια, αὐτοί Ποὺ Εόδευαν νιά τά Πιό καλοκαμωμένα καί
εύρύχωρα σΠῙτια, αὐτοί καῙ 01 γυναῖκες τους n00 Φοβοῦσαν τά Πιό θαρύτιμα Φορέματα, n00 101 ἑτοῖμαζαν 01 c’xvuΦάντρες καῖ 01 κεντῆστρες ἑΠῙ καιρό, Βάίοντας ὅλη την
τέχνη τους καί τόν καημό τους. ΚαῙ αὐτοί Πάλι εἶναι n00
ἒδιναν τίς μεγάλες άμοιθές γιά τά Πιό συναρΠασ-Πκά Παραμύθια K013 τά n10 Πετμχημένα καί δοΕασ-Γικά τραγούδια.
ΚαῙ χῙλια δυό ἅλλα. Oi ὰρχόντισσες, Πάντως, ΠρέΠει νά
συνέθαλαν σημαντικά στῆν ὑφαντικῆ K013 10 κέντη μα,
ὥΠως θγαῑνει άΠ’ τά λεγόμενα τῶν δημοτικῶν μας τραγομδιῶν K013 Παραμυθιῶν, ἀλλά καῙ τῶν ὁμηρικῶν έΠῶν.
Λέγοντας τά ΠαραΠάνω ἕΦερο( στό νοῦ μου τῆν άτμόσφαιρα καί τῙς’ άθελες Πληροφορῑες τῶν Παραμυθιῶν, τῶν
μύθων K013 τῶν δημοτικῶν μας τραγουδιῶν, άΠ’ ὅΠου Προ-
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κύΠτει, Θαρρῶ, μιά Παρόμοια εἰκόνα, K013 Πού εἶναι άδύνατο νά εἶναι ψεύτικη, γιατῙ άλλιῶς θά εἶχε 011-1001113123 c’xn’ τό
λαό, δέν θά μάς εἶχε Παραδοθεῖ.

5. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ
"Av μέ τῆ λέΞη «Πολιτισμός» καταλαθαῑνου με ὅλοι ἐκείνη
τήν Ποιότητα τῆς ζωῆς, n00 ἑκΦράΖεται μέ τέχνη καῙ ὁμορΦιά καῑ1εραρχημὲνη τάΕη, γιά νά Φανερώσει τῆ θαθύτερη
ἀνάγκη καῙ άρετῆ ἑνός λαοῦ, τότε σ-Γόν τόΠο μας οὔτε
ὑΠῆρΕε οὔτε Θά ύΠάρΞει ἄλλος Πολιτισμός άΠό τό λαϊκό.
Ἐννοῶ ἔναν Πολιτισμό μέ ἰθαγενεια καῖ ταυτότητά καί ὅχι
τόν «Πολιτισμένο άνθρωΠο» τοῦ ἀστικοῦ K013 μεγαλοασἾ-ικοῦ διεθνισμοῡ, n00 άλλοτριώνει τήν ἀληθινή καλλιέργεια
τοῦ άνΘρώΠου σέ «καθώς ΠρέΠει» Παντομῑμα ξενόφερτων
συνηθειῶν, γιά νά ἑξυΠηρετηθεῖ ὸ στόχος τῆς καταναλωτικῆς εὑΖωῙας.
Αὐτός, λοιΠόν, ὁ λαϊκόςρηλαδή Πραγματικός Πολιτισμός,
ὺΠάρχει σήμερα Πιά στῆν “Ελλάδα; "H εἶναι μόνο μιά 01lσθητική καῖ ρομαντική οὐτοΠῙα; ΤῙ ἔγινε σέ αὐτό τόν τόΠο

K013, 1135001035 δυό μόλις γενιές, ἡ Πραγματικότητα τῆς ἰωῆς
τοῦ λαοῦ, ὸ τρόΠος n00 ἒχτιίε τά σΠῙτια του κι ὁ τρόΠος
n00 τά διακοσμοῡσε, τά ἤθη του καῙ oi γιορτές του, 01
Εἰκόνες καί τά τραγούδια του μεταθληθηκαν σέ άντικεῙμενο τῆς «λαογραφῑας» K013 μουσειακό ὑλικό; Ποιά Ι<Ῑρκη

άγγιξε τόν νεοέλληνα K013 τόν μεταμορφωσε στόν «αἰσθητικά Πιό άΠαῙδευτο Πολῑτη τῆς ΕὐρώΠης» (Γ. ΠαμΠούκης),Ι
μανιακό καταστροῲέα τῆς ὀμορφιᾶς τοῦ τόΠου του K013

τοῦ τρόΠου τῆς ἰωῆς του; ΤῙ συνέθη καῙ τό λαΪκό αἰσθητῆριο ταυτῑσθηκε μέ τό νάϋλον τραΠεΖομάντηλο K013 101 Πλαστικά λουλούδια,τά ἐργολαθῑστικα τσιμεντοκιθούρια μέ τίς
fer-forgé τζαμόθυ ρες - Πῶς ’ένινε K013 10 λαΪκό ῆθος ἑνσαρκῶ-

θηκε στόν Πνευματικό εύνουχισμό τοῦ Ποδοσφαιρόφιλου
K013 στῆν άκατάσχετη έΠιΘεωρησιακή σαχλαμάρα;

Μά εἶναι τό Πέρασμα στῆν άστικῆ κοινωνῐα, ἡ Πρώτη
Φάση τῆς «01v01n1UEn5»,601 Πούνε 01v0u 001 K011, ὅΠως Πάντα, Θλιθερά άνυΠοψῙαστοι 01 «κοινωνιολόγοι». Ἀλλά τέτοια «ἀνάΠτυΕη» οὔτε στόν ἑχθρό σου νά μῆν τῆν εύχηθῆς,
κι ἃς μῆν Πολυλογοῡμεῑ ἡ άληθινῆ Ποιότητα ζωῆς, Πού
εἶναι ὅ λαϊκός Πολιτισμός, μόνο ἕμμεσα (K011 01v) σχετῙΖεται
μέ τῆν οΙκονομῙα K011 10 «κατά κεφαλήν» εΙσόδημα. ἈΠόδειξη άτράνταχτη 0 ἐλληνισμός τῆς τουρκοκρατίας; μέσα
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στῆ Φτώχεια K011 στῆν έΕαΘλῙωση K011 010 διωγμό, τῙ Πολιτισμό γέννησε αὑτός 0 A0105, 11 τέχνη - Ποίηση K011 μουσικῆ
K011 εἰκονογραΦῙα K011 άρχιτεκτονικῆ K011 διακοσμητικῆ K011
ὑφαντικῆ - καῖ 11 Πολιτικούς θεσμοὺς K011 11 σοΦῆ ὁργάνωση τῆς ἀγοράς K011 τῆς οἰκονομίας K011 11 σχολές Παιδείας
τοῦ γένους, σκόρι-ιιες 0101 κουτσοχώρια, K011 τί γλῶσσα
Ζωντανῆ κι ἐκδόσεις γιά τό Φωτισμό τοῦ λαοῦ, K011 11 ῆθος
λαϊκό 011s κοινότητες K011 0101 Πανηγύρια...

Αύτά ὅλα τά 11v01E01v 010v ἀέρα 01 Κοραῆδες, διαφωτιστές K011 601001001, v101 νά κατασκευάσουν τό νόθο σχῆμα

Νέες ἐκδόσεις

ΔΗΝΙΗΤΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ
Συνταγματάρχη ἐ.ἀ.

ἑνός ὲλλαδικοῡ κράτους «ἑφάμιλλου τῶν εύρωΠαϊκῶν»,

OI ANENTIMOI
KAI Ο «ΑΣΠΙΔΑ»
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Τὸ ἡμερολόγιο τῆς φυλακῆς
τοῦ συνταγματάρχη Δ. Χονδροκούκη
- 458 μέρες φυλακὴ καὶ ἀπομόνωση ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
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Τὰ αὐθεντικὰ στοιχεῖα
τῆς δίκης τοῦ ΑΣΠΙΔΑ
- ποὺ ἔγινε κεκλεισμένων τῶν θυρῶν -

>5

f 11‘ :1.
Τὸ βιβλῐο
τοῦ συγγραφέα - συνταγματάρχη
ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ
μιᾶς “ Ελλάδας Πού άρνῆθηκε τόν Ἕλληνισμό K011 τῆν Πνευματικῆ του Παράδοση K011 τῆν Πολιτιστικῆ του ταυτότητά.
κι άκολούθησαν 01 καΠιταλιστικές ἐΠενδύσεις γιά τῆν
«άνάΠτυΕη», άλλά K011 ἡ άνυΠοψῙασ-τη ἀριστερά, άσχετη
μέ τῆν Πνευματικῆ ὑΠοδομῆ τοῦ τόΠου, διεθνιστικῆ K011
άΠοκομμένη 01110 10 A01'1'K0 ῆΘος τῆς όρθόδοξης εὺσέθειας
K011 ἁνΘρωΠιᾶς (μέ μιά άναλαμΠῆ ἐξαίρεσης 0101 x00v101 τῆς
άντῑστασης, 0101 Bouv01 — μέ κατοχῆ K011 Πάλι),
Κοντολογῑς’; δέν γίνεται Πολιτισμός χωρίς Πνευματικῆ
ὑΠοδομή K011 δέν γίνεται έλληνικός λαϊκός Πολιτισμός χω 015
τῆ λαϊκῆ Βάση τῆς Ὀρθοδοξῑας, χωρίς τό ῆΘος τῆς λατρεῐας
της K011 τῆς γιορτῆς της, χωρίς τῆ θεολογικῆ της άλῆθεια,
ένσαρκη στό λαϊκό θίωμα. Ἀλλά K011 μόνο γιά νά καταλάθουμε αύτῆ τῆν άλῆθεια, χρειάίεται ἕνα έΠῙΠεδο καλλιέργειας καί Πολιτισμοῠ, Πού ἰ’σως εἶναι Πιάτελεσῑδικα χαμένο.
Αύτά Πιστεύω γιά τόν «λαἰκό μας Πολιτισμό» κι αὑτό τό
συγκεκριμένο Περιεχόμενο τοῦ δῙνω.«”Αλλοι άλλως 001Zouv». Ι<ι αὐτοί διαφεντεύουν τῆ Ζωῆ μας ῆ διεκδικοῡν νά
τῆν διαφεντέψουν.

n00 Προφῆτικὰ κατήγγειλε
μέσα οτὴ δίκη του, τοῦ ΑΣΠΙΔΑ, ὅτι
ΧΟΥΝΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΣΥΝΩΜΟΤΕΙ
ΚΑΙ ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΚΤΕΙ

ΜΟΛΙΕΡΟΣ
ΚΑΙ
Η
ΓΑΛΛΙΚΗ
HPOZA’ ’
Δυὸ λόγια

ἢ τί μπορεῖ
νὰ κρύβει
11101 κριτική

T0 μικρὸ αὐτὸ κείμενο τοῦ Ψυχάρη δὲν ’έχει ποτέ, ὡς φαίνεται, ἐκδοθεῐ
στὴν Ἑλλάδα* καὶ εἷμαι σχεδὸν σίγουρος ὅτι εἶναι τὸ τελευταῖο
γραφτό του, ἀφοῦ ὁ Ψυχάρης πέθανε στίς 29 τοῦ Σεπτέμβρη 1929. Σ’
αὐτὴ τὴν περίπτωση 601 ἤτανε πιὸ συγκινητικό. Τὸ χειρόγραφό του
ἀποτελεῖται ἀπὸ έννέα σελίδες, ἕτοιμες γιὰ τὸ τυπογραφεῐο. B9 ίσκεται
σήμερα 0101 χέρια μου, γιατί ὅταν πέθανε 0 Ψυχάρης, 10 πῆρε ἡ κόρη
του Εὐφροσύνη (γνωστὴ 0101 γαλλικὰ γράμματα ὡς Henriette), ἡ μητέρα
μου, ποὺ πέθανε, κι αὐτή, 0101 1972. Εἰμαι βέβαιος ὅτι ὅλα τὰ ἄλλα
χαρτιὰ τοῦ Ψυχάρη, καθὼς καὶ τὰ βιβλία του, μεταφέρθηκαν μετὰ τὸ
θάνατό του στὴν Ἀθήνα καὶ βρίσκονται τώρα στὴ Βιβλιοθήκη
Μπενάκη, στὴν Παλιὰ Βουλῆ. Γιατί ἄραγε αὐτὸ τὸ άρθρο δὲν ’έφυγε μὲ
101 ἄλλα; Δὲν ξέρω ἀκριβῶς, μὰ μποροῦμε νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ἡ
οἰκογένειά τοῦ Ψυχάρη έκρινε πὼς ἤτανε άσήμαντο ἢ προσωπικό.
Παράδοξο πράγμα, ἠ κόρη τοῦ Ψυχάρη δὲν ἤξερε καθόλου 101
ἑλληνικά, ἐκτὸς μερικὰ κομμάτια ἀπὸ τραγούδια ποὺ ὁ πατέρας της

τῆς ψιθύριζε στὴ νηπιακή της ἡλικία. Λοιπόν, δέν κατάλαβε τὸ
ἓνδιαφέρον αὐτοῦ τοῦ κειμένου.
Πάντως, γύρω 0101 1962, ἡ μητέρα μου, μόλις εἶδε ὅτι ἐνδιαφερόμουνα
γιὰ τὰ νεοελληνικά, γιὰ τὴ χωρ-α καὶ γιὰ τὴ γλώσσα της, μοῦ ἔδωσε
αὐτὸ τὸ χειρόγραφο, καὶ μοῦ εἰπε; «Χρησιμοποίησέ το, ὅπως θέλεις».

T0 διάβασα, κι ἅμα εἷδα ὅτι ἤτανε σχετικὸ μὲ γλωσσικὰ προβλήματα,
ζῆτησα νὰ μάθω ἂν ἤτανε ἀνέκδοτο ἢ όχι· κι αὐτό, βέβαια, 01‘-2v ἤτανε

εὐκολο νὰ τὸ διαπιστώσω, ίδιαίτερα ὰπὸ τὸ Παρίσι. "E101 ἦρθε τὸ

τὸῖτελευταῐο
κειμενο

τοῦ Ψυχάρη

1967 με τὰ τάνκς του, κι ἐγινε φανερὸ ὅτι ἦταν ἀδύνατο νὰ στείλω
αὐτὸ τὸ κείμενο σὲ μιὰ ἐπιθεώρηση μιᾶς χώρας ποὺ εἶχε χάσει τὴ
λεφτεριά της. Σήμερα τὸ μπορῶ καὶ -τὸ κάνω.
Φυσικά, ὅταν 0 Ψυχάρης λέει ἐδῶ ὅτι «ἡ Ἀγγλία έχει τὸν Macaulay,
τὸν Γκέτε ἡ Γερμανία, ἡ Φιρέντζα τὸν Μποκάτσιο», σκέφτεται καὶ ὅτι

ἡ Γαλλία έχει τὸ Μολιέρο, καὶ ἡ Ἑλλάδα τὸν Ψυχόιρη... Αὐτὸ εἰναι
χαρακτηριστικὸ γιὰ ἕναν ἄνθρωπο ποὺ ἤτανε πολὺ περήφανος καὶ
μάλιστα ἀγέρωχος, ἀλλὰ ποὺ ήτανε, ὅπως θυμοῦμαι, καὶ πολὺ γλυκὸς
πάππους...
_
Οί φίλοι μας αὐτῆς τῆς ἐπιθεώρησης ὃημοσιεύουν φυσικὰ τὸ κείμενο
τοῦ Ψυχάρη πιστά, ὅπως βρίσκεται, μὲ τὴν ὀρθογραφία του. Τὸ ἰδιο τὸ

χειρόγραφο, τὶς ἐννέα σελίδες ἀπὸ γαλάζιο χαρτί, 601 10 παραδώσω
010 Διευθυντὴ τῆς Βιβλιοθήκης Μπενάκη στὴν πρώτη μου ἐπίσκεψη
στὴν ἀπελευθερωμένη Ἑλλάδαῑ ἐλπίζω σὲ λίγο.
ᾖρολογικὸ σημείωμα τοῦ

Παρίσι
O. Revaull d’AlIonnes’

Ο. Revault d’ Allonnes,

ὲγγονού τοῦ συγγραφέα
ΣΣ. Τό κείμενο αὐτό ἔχει πρωτοὸημοσιειιτεῖ 011111 01111111591011 τοῦ Παρι01017 «ΑΓΩΝ», ψύλλο I55. 21-7-1928. ’.·1.τυσ,τιὶιῃμηή 1011 ἔχει 011,111)1111 ἰιι-ι πρόσφατα καί ὁΙΚ. Θ. Δημαράς Univ Εἰσαγωγή 1011 στό βιόλιυ
1017’F111'1gy011 Θεοτοκά .· 1I. Ἐλεύθερο Πνειιμα», Ἀθήνα, Ἐρμῆς I973.
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Ο Τὸ τελευταῑο κείμενο τοῦ ψΥΧΑΡΗ
Φίλε Λουκά,
’Έρχουμαι νὰ σὲ παρακαλέσω νὰ μοῦ
κάμης λίγη ρεκλάμα. Ἕνα σπουὸαῐο
περιοὸικὸ τοῦ Παρισιοῦ, ἀπὸ τὰ πιὸ
σπουὸαῑα μάλιστα, ὁημοσιέβει, ὅπου κι
ἂν εἶναι, μιά μακρινή μου μελέτη.- Un
pays qui ne veut pas de sa langue. 1
17026; 25; 1/0 εἶναι ὁ τόπος ἀφτός,
Μὴ 0017 ἀποκριθῆς, γιατὶ τότες ἀμέσως
προὸόθηκες. Κατάλαβες πὼς πρόκειται
γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας, ὅπου τὸ « ψ ωμ 2»
τὸ κράτος θέλει νά λέγεται 619 το ς,
Φαντάσου πὼς ἀκολουθήσανε κι ἀλλού,
ἄξαφνα στὴ Γαλλία, κάτι τέτοια ποὺ τὰ

ὁιαβάζεις σήμερα κι ἀπορεῖς. Στά σχολειά, στὸ Πανεπιστήμιο, ἀπαγορεμὲνα
μιὰ φορὰ κ’ ἕναν 1101296 τὰ γαλλικά, ἐπιτρέπανε τὰ λατινικὰ μονάχα. 216 «pays
latin», ὅπως τόλεγε ὁ Gui Parin (Lettre du

24 mai, 1650, 1.1], 0.15), μαθητούὸια καὶ
ὁασκάλοι, ἀκόμα καὶ στὸ ὁιάλυμα, ἀναγκασμένοι νὰ μιλοῦνε ἀναμεταξύ τους
λατινικά. Μὰ τί λέω,· Ἕνας περίφημος
Σχολάρχης ἔγραφε ὀρθὰ κοφτὰ «que s'exprimer e21 frangais soit regardé par tout ἑσσlier comme une action honteuse» (Nicolai
Mercerii De officiis scholasticorum librilll, t.I, p.32).

Σημαίνει πὼς 27 χυὸα ία, ἡπρόστυχη γλῶσσα, ἡ γλῶσσα
τῆς
ν τρ o π ῆ ς εἴτανε 10 γαλλικά, τὰ λατινικὰ ὅμως εἴτανε ἡ 6 6 κ ιμ η’γλώσσα, ἡ
γλώσσα «τῶν εὐκλεῶν ἡμῶν προγόνων» κὰτι λατινικά παράξενα καὶ κακορίζικα
πού μοιάζανε 05 τὴν ἀρχαία λατινικὴ
ἀπαράλλαχτα ὅπως ἡ καθαρέβουσά μας
05 127v έλληνικῆ τὴν ἀρχαία (κ. Α. Franklin,

La vie privée d’ autrefois.

Eco/es

er

Colle‘ges,

P1022,

1892,

p.226).

T6 πιὸ νόστιμο εἶναι 6 ἄριστος Mercerius, 61112); 257/5102 6 ἴὸιος ἀντῑς τὸ κοινό,
τὸ τσαλαπατημένο τὸ Mercier, 6 Mercier —
05 τὸ συμπάθειο - τὰ λόγια του ἐκεῖνα
τᾶγραφε στα 1664] Δάσκαλος, τί τὰ θέλεις,·, Μήτε τὸ ὑποψιαζότανε πὼς 010‘
I664 10 λατινικὰ εἴχανε πάει καλιά τους,

πὼς εἴτανε πιὰ τότες στὴν ἀκμή του 6 02—
ώνας τοῦ Λουὸοβίκου τοῦ Δέκατου τέταρτου, 6 αἰῶνας ποὺ γιὰ τοὺς αἰῶνες θά
μείνη τὸ στολίὸι καὶ τὸ καμάρι, ὅχι τῆς
λατινικῆς τῆς καθαρέβουσας, παρὰ τῆς
Φιλολογίας τῆς Γαλ λ ικ ῆ ;.
T27; ἐποχῆς τοῦ Λουὸοβίκου τὸ κατόρθωμα τὸ σημαντικά, τὸ σημαντικώτερο
βέβαια, στάθηκε τὸ καλλιέργημα, μ’ ἕνα

· λόγῳ ἡ 216952110072 τῆς πράξας· Τὴ 119chστουμε σε 1500590 κυρια προσωπα, τον
Descartes, 16 M022590, τὸν Bossuet καὶ τὴν
ἀθάνατη Kοντέσσα Marie-Madeleine de Lafayette (Zande,
5 Ι ἑ ν e s ).

La princesse

(1e

κι ἀποτελέσματα εἶναι ἡ πρόζα, μᾶς τὸ
κάμποσα

λικὰ (E. Renan, Jugements e! sou-

K02 1690, φίλε Λουκά, τί συμπέρασμα
βγαίνει ἀπ’ ὅσα 556201220005;
Βγαίνουνε συμπεράσματα κάμποσα,
πρῶτα καὶ πρώτιστα πῶς πρέπει κανεῑς
νὰ ξαίρη γιὰ τί πράματα μιλᾶ.
”Επειτα ὁ σκοπὸς εἶναι νὰ 25; παστρικά ἐκεῖνο ποὺ θέλεις v0 πῆς, χωρὶς
652220 καὶ μάλιστα 05 τόλμη.
A5 βλέπω νᾶγινε οὔτε τὸ ἕνα οὔτε
τᾶλλο στὸ πεντάστηλο ἄρθρο τοῦ Γ. Θεοτοκᾶ ποὺ ὁημοσίεψε ὁ Ἀ γ ώ ν a ς τοῦ

venirs, 1925, p.355 κι ἀκ.) τὴν ἄὸ ετη
(ἀσυνάρτητη) φράση τὴ συνηθίζουνε ὄξω
ἀπὸ τὴν Ἐβρώπη (Ἀφρική, Ἀσία, Ὠκεανία), τὴ 650 ένη (συναρτημένη) στῆν
Ἐβρώπη μονάχαί
Νάκούσης καὶ κάτι πιό ἀπροσμόνητο.
Ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει ὁεμένο συνταχτικό,
ὑπάρχει καὶ πολιτεία (ὁημαρχεῖο, σχολειὸ καὶ ναὸς), καθὼς στὴν Ἐβρώπη.
Ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει ἄὸετο συνταχτικό,
651/ ὑπάρχει πολιτεία, ὑπάρχουνε τέντες
καὶ νομάδες, ὑπάρχει ἄὸετη, ἀσυνάρτητη
κυβέρνηση· ὁηλαὸή.· ἕνα τὰ ἔργα τῆς 62611020; καὶ τὰ ἔργα τῆς πολιτείας.
A5 θέλω νάὸικήσω κανένα ἔθνος. Ἡ
Ἀγγλία ἔχει τὸν Macaulay, τὸν Γκέτε 27
Γερμανία, 17 Φιρέντζα τὸν Μποκάτσιο.
Πουθενά ὅμως 651/ καλλιεργήθηκε 05
συνέπεια κ’ έντονὴ ὅσο στὴ Γαλλία ἡ
πρόζα 17 φιλολογική. ”Εφτασε στὸ τέλειο
τὸ σημεῖο της 05 τὸν αἰώνα τοῦ Λουὸοβῐκου τοῦ Μεγάλου· γίγαντας ὁ Ραμπελαίς,

Σαββάτου, ἑφτὰ τοῦ Γιούλη, 1928, σ. 6.

ἀσύγκριτος ὁ Μονταίνιας. Μὰ ἡ φράση

μελετήσει γαλλικὴ φιλολογία, ἴσως καὶ·

τους εἶχε ἀκόμη κάμποσες ἀσυναρτησίες,
εἰχε καὶ ἀγκάθια. Ἕνα καταλάβανε ἀπὸ
τότες, πὼς τὸ πρῶτο χρέος τῆς πρόζας
ἀπαιτεῖ νά εἶναι ἁπλή, v01 εἶναι oi τιποι
της προσιτοὶ στὸν καθὲν011/5.
Ίὴ ὀιόαχή τους καὶ τῶ ὀυωνῶν τὴν
ἀποτέλειωσε, την ἀποσφράγισε 6 M022-

νάχης γράψει ὁυό γαλλικά.
Νά 05 συμπαθᾶ ὁ Θεοτοκὰς ποὺ κατὰ
τὸν ἐλεεινό μου τὸν τρόπο, τοῦ τὰ λέω
τόσο εἰλικρινά· τί νά κάμω ποὺ 65 φαίνεται v0 σκοτώθ ηκε 016 ζήτημα τῆς πρό ζας.
Μήτε μοιάζει νὰ τὸ μυρίστηκε, ὅπως κι
ἀπὸ τὰ παραμικρά του τὸ βλέπεις ἀμέσως. Μᾶς λέει ἄξαφνα πὼς ὁ Ἴωνας Δραγούμης - «μονάχα» καὶ «05 11022 σπάνιες
σελίδες» - μπορεῖ νάξιωθῆ τὸν τίτλο

590;. E21/02 ἀπίστεφτο πῶς ἕνας ἄνθρω-

πος, 1101‘) ἔγραφε τόσο γλήγορα, μάλιστα
ὅταν τὸ 119601055 6 Bao2226;, νᾶγραψε
πάντα τόσο κανονικά. Τὸ βλέπεις ἀφτό,
ἅμα παραβάλης τὴ λατινικὴ πρόζα τοῦ
Μερσιέρου καὶ Συντρσφίας, 05 τὴν κλασσικὴ 7/02221117. Ἐὸῶ ὁὲν”εχει μήτε συμβιβασμούς, μήτε παραχώρηση, μήτε ὑποχώρηση. Μιχτὴ 65v 502901/561111); οἱ ὁικοί
μας οἱ παινεμένοι. Ε’ὁῶ βασίλεβε κἀῑ 65σποζε 6 KANONA2.

Δέφτερο γνώρισμα τῆς πρόζας, ἡ ζωή.

Ἐννοοῦμε πὼς γιὰ νά εἶναι γλῶσσα
έθνική, πρέπει νὰ εἶναι ζωντανὴ γλῶσσα.
T6 νά θέλη πάλεη 11965017 ἀληθινὴ φρά
052; 65051/5;, 65 σημαίνει πὼς σὰν εἶναι
ἀνάγκη 65 σηκώνει ἄὸετες 1102 μικρές. O
Mo22590; μᾶς τὸ 626055 καὶ τοῦτο. Πολ202 1102 πάμπολλοι 60 511110010171/5 0v

101‘); ἀναφέρ ης τὸ γνωστὸ τοῦ Μολιέρου.·

Ὡς τὸ σαββάτο, ἑφτὰ τοῦ Γιούλη,
1928, 65 γνώριζα τὸ Γιῶργο Θεοτοκὰ
μήτε γιὰ πεζογράφο, μήτε γιὰ ποιητή,
μήτε γιὰ τίποτα. Τὸν γνώριζα γιά φοιτητὴ
θαρρῶ τῆς Νομικῆς, καὶ 1126 11022 ἀπ’ ὅλα

για ἕνα φρόνιμο, νυσταζούμενο παιὸί,
ἀκόμη καὶ γιὰ(7)220 ποὺ στὰ 1925, ὅταν ἡ
Ἀθήνα 0017 ἔκαμε ὑποὸοχὴ ἀξέχαστη,
φρόντισε νὰ γίνη πρὸς τιμή μου μιά 62aλεχτὴ ἑσπερῐὸα τῆς Φοιτητικῆς Συντροφιᾶς, ὅπου ὁ ἴὸιος μοῦ 550160105 χίλια
λόγια ζαχαρένια γιὰ τὰ βιβλία μου καὶ
γιὰ τὸ πρόσωπά μου.
Σήμερις, ἔρχεται ὁ ἀγαθός μας ὁ Θεοτοκὰς νὰ νομοθετήση τὴν πρόζα. Καὶ
ποῦ, Στὸ 1709202! M1715 τὸ πῆρε ὁ νούς
του πὼς πιὸ κατάλληλη ἀφορμὴ παρὰ στὴ
Γαλλία 651/ 1017 ὁινότανε νὰ κοιτάξη τί
ἐστὶ πρό 50. A5 φτάνει νάγοράζης ρομάντζα καὶ νά τὰ χάφτης, ὅπως τὸ κατορθῶνουνε μερικοί. Ἀπόλυτη ἀνάγκη νᾶχης

σ τ υ 22 0 τ α ς.
A51/ 502911) σὲ ποιό 5260; πρόζας ἀνή-

κουνε τέτοια σοφὰ λόγια. E2v02 τὸ 5260;
ἑνὸς κριτῆ σοβαροῦ ποὺ τὰ συλλογίστηκε,
ποὺ 1657/2005 ὅλα καὶ ποὺ σοῦ βγάζει
μιὰν ἀπόφαση - κούφια. Ὁ Ἴωνας στυλί-

στας,· Κάθε ἄλλο. Εἶχε φλόγα, εἶχε πατριωτισμό, εἶχε 1169620 γενναία ὁ A90γούμης. Ἀφτὰ μπορεῖ νὰ τάχη 1101/52; 62χως νὰ βαστᾶ πέννα. Μάλιστα φτάνει
κάποτες 17 φωνή. 0 στυλίστας 521/026 μυστικός, ὁ ἀποτραβηγμένος, 6 χρυσοχός
ποὺ ἔχει περήφανη, φανατικὴ προσήλωοη
στὸν κανόνα τῆς γραμματικῆς καὶ συντροφικά 05 τὸν κανόνα, ἕνα κάποιο ὁικό
του ἀγλάϊσμα τοῦ λόγου.
Πολὶ πιό σωστὰ κρίνει ὁ Θεοτοκάς τὸ
Θράσο - τὸν ἀὸερφό 001), Λουκά. Ο

«NICOLE, apporrez moi mes pantouﬂes» καὶ
Θράσος* 521/62 μαθητής μου καὶ 11022 τὸν

T2 6520, 12 67/20 119600, τί γεμάτο νόημα
φανερώνουνε

μιὰ φράση ἀπὸ τὴν ἄλληνε, καὶ 60 16 παρατήρησες, Λουκά, πού 52002 καὶ παρατηρητής. Ἡ πρώτη 171900017201 521/01
ἄ 6 5 τ η, 0‘1; τὴν ποῦμε κ’ ἔτσι. Κάθε πρόταση πάει τὸ 69600 της μοναχή της. H
ὁέφτερη φρασούλα 6 5 0 5 ν η , σφιχτοὸεμένη κιόλας. 02 τρεῖς 119010001725; μας
βαστιοῦνται 611/01051052 τους ἀπὸ μιὰ
φίνα κι ἄσπαστη κλωστή. Τὸ πιστέβεις,·
’Όπως τὸ ξήγησα καὶ ρωμαίϊκα καὶ γαλ-

περιστατικά.

τοὺς πῆς τὴν ἀπέραντη φιλοσοφικὴ τῆς
φρασούλας σημασία. Οἱ ἐνήμεροι τὴν
περνοῦνε γιὰ ὅρο βάσιμο κάθε γραφῆς
καὶ συγραφῆς.

"Eva μας ἀρκεῖ να τονίσουμε. A5 μᾶς φαί-

νεται τίποτα νά 1101705 ἄξαφνα τὴ φράση.’
«Μπῆκα στὴν κάμαρα, τὸν 526a καὶ κοιμότανε» ἢ τῆ φράση, «Ὅταν μπῆκα στῆν
κάιιαρα, τὸν 526a πού κοιμόταιε».
Κόσμοι ἀλάκεροι ὡστόσο χωρίζουνε τὴ

Ρωμαίϊκα 60 16 γυρίσης. —«M220 1017

μπαμπᾶ σου τὴ γλῶσσα», ἐπειδὴ ρωμαῐἰκα ἢ γαλλικά, ὁυό τὰ χαρακτηριστικὰ
τῆς πρόζας τῆς ἐθνικῆς, ὁ κανόνας καὶ τὸ

φως.

ἀγαπῶ, ἀκόμα κι ἂν εἶναι 0201 σταλούλα
μαθητὴς in parribus infidelium. Εἶναι προι-

κισμένοςάπὸ σπάνια χαρίσματα τῆς φύσης, προκομμένος, ἔξυπνος, φίνος, τετραπέρατος, 5’! καὶ λιγάκι μαργιόλος. Διὁάσκει λαμπρὰ τὰ παιὸιά ὅσο 65252; 05
7/620; καθηγητὴς καῖ ρεπετιτόρος μου.
Θέλειςόμως νὰ μὴν ἔχη καῖ τὰψεγαὸάκια
του. ”Ε.χειΙ Τὴν πανελλήνια τὴν ἀοριστία
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μας. Σὰν καλὸς πατέρας, τοῦ τὸ εἰπα συχνὰ καὶ ὁὼ ἔδειξε 6 Θράσος μεγαλεῖο.
Τόντις φάνηκε πρωτότυπος, καθὼς τὸ θέλει ὁ Θεοτοκᾶς. Δημοσίεψε τελεφταῖα
στῐς Nouvelles littéraire:(Samedi.
7 Juillet, p. 5) ἕνα ὀῆγημα - Le Cosaque

— μεταφρασμένο ἀπὸ ,ιιιὰ γιισιθήτριά μου.
Ἀπίστεφτο ὸήγημα. 1‘6 οιάβασα ὸυὸ φορές, ἂν κι ἀπὸ τὴν πρώτη πρέπει νὰ μολοήγσω πὼς τὸ κεφάλι μου εἶχε σπάσει.
Πρᾶμα ποὺ ὁὲν εἰχε ἀρχή, ποὺ ὁὲν εἶχε
μέση, ποὺ ὁὲν ειχε τέλος. Ο κουρασμένος
γαλλικὸς τύπος αρέσει κάτι τέτοιες nou-

veautés καὶ τὶς βάζει, ἀπὸ κούραση
καὶ φιλοξένια. - «Nouveaute‘! Nouveame/
φωνάζει ὁ Θράσος μας. «Σίγουρο πὼς τὰ
πρόσωπα στὸ ὁήγημά μου πάνε κ’ ἔρχουνται ὅπως λάχη, ὅπως μοῦ καπνίση.

Γιατῑ τὸ ὁήγημά μου εἶναι ἀσυνάρτητο
σὰν Τὴ ζωήί»

Ἀσυνάρτητο σὰν τὴ ζωὴ - προτοῦ ὁ
πεζογράφος τὴ συναρτήση. ”Εχει ὅμως
ἄὸικο νὰ θαρρῆ ὁ Θράσος πὼς κανένας
ἄλλος πρὶν ἀπὸ τὸν ἰ’ὁιο δὲ στοχάστηκε τὸ
λαμπρό του τὸ σύστημα. Ἕνας Νικολαΐὁης ἀπὸ 17‘7 Σάμο,μὲ τὸ Στραβόξυλό
του, φάνηκε ὅσο μπόρεσε ἀσυνάρτητος.
Τὸ προτέρημα, ἡ φινέτσα τοῦ Θράσου
στάθηκε ποὺ τῆν ἀσυναρτησία τὴν προκήρυξε εἶὸος φιλολογικό καινούργιο.
Πατεντάρισε τὴν ἀοριστία.
Ὁ Θεοτοκὰς γιά τὸ Θράσο γράφει
ἔπαινους πιό τρανοὺς ἀπὸ τοὺς προηγούμενους ὁικούς μου, καὶ οἱ ἔπαινοί του
ὅλοι συγκεντρώνουνται στοὺς ὁυὸ περίφημους στίχους τοῦ Boileau, πού τοὺς παραθέτω ἐγώ, ἐπειδὴ ὁ Γιῶργος μας μήτε
γιὰ τὸ Θράσο ὁὲν πῆγε νὰ ψάξη στά κείμενα τὰ γαλλικά. /V1'llon sut le premier

dans ces siécles grasxiers/ De
brouiller [ἀνι conﬁu de nos vieux r0-

λειά,

m a η 5 ie rs.

7’7’ θ η » .

Kai τόντες λέει ὁ Θεοτοκὰς πὼς μὲ τὸ

Θράσο εἶὸε φὼς ἡ νεοελληνικὴ πρόζα,
ἐπειὸὴς « Ο Καστανάκης ἀπαλλάσσεται

ἀπὸ ὅλα τὰ φορτία ποὺ μάζεψαν στὴν
πρόζαμας οἱ παλιοί»
Γιὰ τουτο, ἡ ταπεινή μου γνώμη ποιὰ
εἶναι, Εἶναι ποὺ ὁ ἄριστος Γιῶργος ὁὲν
ἔγραψε τὸ ἄρθρο του γιὰ νὰ ὁοξάση τὸν
Ἴωνα καὶ τὸ Θράσο, παρὰ πολῑ περσότερο γιὰ νὰ χτυπήση τοὺς παλ ιο ύ ς.
Μέσα στοὺς παλιούς, ὁὲ γίνεται, θὰ εἷμαι
καὶ γώ. Μόλις, λέει, σαρ άν τα χρό ν ι α ποι) ἀρχίσανε νὰ ὁουλέβουνε συστηματικὰ τὴν πρόζα μας οἱ λογοτέχνες. Καὶ
ἀπὸ τὸ ὕψος τῆς οἰκουμενικῆς του φιλοσοφίας, ὁιὸάσκει ὁ Θεοτοκὰς πὼς σὲ
τόσο λίγο ὁιάστημα - ὁιάστημα σ α ράντα χρονῶ - ὁὲν προφτάσανε
νὰ γίνουνε πολλά, ὅπως εἴτ α ’ν ε «φυσικό».

Τί παράξενο] Σα ρ ά ν τ α χρόνια σήμερα σωστὰ πού βγῆκε τὸ τ α ξ ίὸ ι μου]
Σαράντα χρόνια ποὺ ἔὸειξε τὸ Ταξ ίὸι
μ o υ πὼς ἡ νεοελληνικὴ πρόζα φανερώθηκε ἀξια, ὅπως κάθε ἄλλη πρόζα τοῦ
κόσμου, νὰ πῆ ὅτι ἔχει νὰ πῆ. Ἀφτὰ εἶναι
λόγια τοῦ Κρουμπάχερ ἀπὸ τὴν πρώτη
ἔκὸοση τῆς Βυζαντινῆς του Φιλολογίας.
Ἀλήθεια ποὺ ὁ Krumbacher ὁὲν εἴτανε
Ρωμιός, οὔτε Θεοτοκάς.
0 Θεοτοκὰς βρίσκει πὼς ἀπὸ τὰ 1888

ἀξεστη.

ταλέντα,

Σύφωνος ὁλότελα μὲ τὸ Θεοτοκᾶ πού
πρέπει νάρχίση ἀπὸ τὸνἑαφτό του. Εἶναι
τοῦ πολιτισμοῦ, εἶναι τῆς ἀνθρωπιᾶς, ειλικρινά, τίμια, κατάντικρι, νὰ κατηγορᾶς
ὅποιονε θέλεις νά κατηγορησης, ΗΑφοι·
ἔχεις παράπσνα μὲ τὸν Ψυχάρ η, πες πὼς
μὲ τὸν Ψυχάρη ἔχεις παράπσνα. «Nicole,
apportez moi mes pamouﬂes». Παστρικὰ τὰ

πράματα. Εἷσαι σίγουρος μάλιστα πὼς ὁὲ
θάποκριθῶ, ἅμα μιλήσης φανερά. Μὰ
οὔτε σήμερα ὁὲν ἔχω σκοπὸ νὰ ὁικιολογήσω τὴ ὁράση μου καὶ τὴν πρόζα μου.
Τὸ μάρμαρο ὁὲν ἔχει ἀνάγκη ὁικηγόρους.
Χρειάζεται καὶ κάμποση μόρφωση γιὰ νὰ
καταλάόη κανεῑς πὼς ἀπὸ τὸν καιρὸ, τοῦ
Ταξιὸιοῦ (1888)

ἰ’σια με τὰ

Δυὸ

Ἀ 6 έρ φ ι α μου (1911)πρόκοψε ἡ
πρόζα ἡ νεοελληνικὴ ὅσο ἡ γαλλικὴ ὁὲν
πρόκοψε ἀπὸ τὰ 1560 ὡς τὰ 1660 καί
κάτω. Πῶς ἠ νεοελληνικὴ πρόζα 6777,11ουργήθηκε ἀπὸ μένα, θὰ τὸ καταλάβουνε
πάντα πιὸ ἔφκολα στὴ Γαλλία παρὰ στὴν
Ἐλλάὸα.
Ἕνα ἔχω ἀκόμη νὰ πῶ καὶ στὸ Θεοτοκᾶ καὶ στὸ Θράσο, γιατῐ ἂν ὁ Θράσος,
ὅπως εἶναι τὸ πιθανώτερο, γνώριζε τοῦ
Θεοτοκᾶ 17‘7 Βιβλιοκρισία, προτοῦ βγῆ
στὸ φὼς τοῦ τύπου, τότες καὶ τοῦ Θράσου
ἡ έφτύνη τρομερή, ἐπειδὴ σίγουρο πὼς τὸ
ἄρθρο ὁὲ βγῆκε για τὸ καλό τῆς Ἰὁέας
Λουκά μου, σε γλυκοχαιρετῶ.

μεγάλη προκοπὴ ὁὲ χαρήκαμε. H φράση
Ιιιας εἶναι ἀκόμη β αρ ει ά, χο ν τρ 0κομμένη,

χρειάζονται

γιὰ νάποχτῆση πολιτισμὸ καὶ

Ψυχὰρης

1002107501)-

τᾶ μέσα στὴ ζωὴ χωρὶς χάρη.
Ἀπλοϊκὴ χωριάτισοα χωρὶς
ἀναθροφή. Χρειάζεται 60v-

Σημ. σ..· Ὁ Θράσος τοῦ κειμένου εἶναι, προφανῶς, 6 λογοτέχνης Θράσος Καστανάκης,
ποὺ ἔζησε χρόνια στὴ Γαλλία.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
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επισημαινουμξ]
Η ΤΕΤΑΡΊἩ ΕΞΟΥΣΙΑ
«...Μὲ ἰδιαίτερη θλίψη διάπιστώνουμε ὅτι πολλαπλασιάζονται τὰ ἀπάράδεκτά φαινόμενά; κινδυνολογία, κιτρινολογία,
πορνογραφίά». Εὔστρχα, ἀλλὰ ἀρκετὰ καθυστερημένά, ἡ "E1101—
ση Συντακτῶν H.E.A. ἐπεσήμάνε σὲ πρόσφατη (28/3) ἀνακοίνωσή της τὰ «τέρατά καὶ σημεῖά» ποὺ βλέπει κανένας πρόσφατα
στὸν τύπο. Ἡ συνταγὴ εἶναι γνωστὴ ἀπὸ παλιά; αἷμά, στέμμα,
σπέρμαέ... Ἐπάνάλαμβάνετάι, σήμερα, σὲ μοντέρνα ἕκδοση χωρὶς νὰ λείπει οὔτε τὸ (κατάργημένο1) στέμμαί Ποιὸς φταίει,
ἄραγε; 'H ΕΣΙ-ΙΕΑ ἐντοπίζει τὸ θέμα σὲ «ὁρισμένους ἐπιχειρημάτίες» καὶ σὲ «λίγους ἐλάχιστους δημοσιογράφους πού κατέχουν ἡγετικὲς θέσεις σὲ ἐφημερίδες». Ὑπεραπλούστευση ἑνὸς
πολύπλευρου φαινόμενου καὶ στρουθοκάμηλισμὸς σ’ ὅ,τι ἀφορᾶ καὶ τὶς εὐθύνες τοῦ Δ.Σ. τῆς ΕΣΗΕΑ. Ὑπάρχει καὶ κάτι
ἀκόμά; ἡ προτροπὴ πρὸς τοὺς δημοσιογράφους, «σύμφωνα μὲ
τοὺς ἀγράφους ἠθικοὺς νόμους τοῦ ἐπαγγέλματος, μὲ ὑψηλὸ
αἴσθημά εὐθύνης καὶ μὲ τὴ συμπαράσταση τῆς κοινῆς γνώμης
νὰ δώσουν τὴ μάχη γιὰ τὴν ἐξυγίανση στὸν τύπο», ποὺ — μὲ τὶς
σημερινές συνθῆκες - δέν εἶναι τίποτ’ ἄλλο ἀπὸ ἕνα ὡράῖο
φράστικὸ πάιχνίδι... Βέβάιά, ἡ ΕΣΙ-ΙΕΑ ὑπόσχεται νὰ λάβει

'0 Μίκης Θεο ωράκης κι
avo; Τζαβιέλας τράγου ανε μα ι, κ 01o
151501050 βράόυ, στὸ ἀντάρτικο λημέρι τοῦ Ίζαβᾶα, σττ) «Λήόρα». Τὸ
καλοκαίρι, θὰ περιοδεύσουν μαζί - κατὰ πᾶσα πιθανότητα - στὴν ἐπαρχία,
«παντρε-ύοντας» τ’ ἀντάρτικο μὲ τὸ σύγχρονο πολιτικὸ τραγούὸι.

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΕΘΝΙ ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

«δραστικὰ μέτρα». Πῶς ὅμως Οἱ ρίζες τοῦ κακοῦ εἶναι βαθιές

κι ἡ εὐκαιρία ποὺ - ὅχι μόνο θεωρητικά - παρουσιάστηκε μὲ
τὴν «ἀλλαγὴ τοῦ Ἰουλίου» φαίνεται ὅτι χάθηκε, χάνετάι, ὅπως
ἄλλωστε γενικότερα ἔγινε. Σήμερά, τὰ πράγματα εἶναι πολὺ
δύσκολα, ΕΓΙΝΑΝ δύσκολα δηλαδή... Θὰ μπορέσει ἡ “Ένωο”η
Συντακτῶν νὰ προλάβει τὸ τραῖνο τὴν τελευταία στιγμή;

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙἹῚΣΜΟΣ
γέννηση τοῦ δημοτικιστικοῦ κινή-

ματος.
Οἱ ἐκδηλώσεις (πού γίνονται
Μάυρομιχάλη 1, δράδυ 8.30 πλήν
Κυριακῆς - πρωί στίς 11) θά κλεί-

σουν μέ συζήτηση στρογγυλής
τράπεζας. Θά πάρουν μέρος ; E.
Παπάνοῦτσος, Γ. Σαὸὅίδης, M.
Πλωρίτης, Μ. Ἀνδρόνικος καί

(ἀπό τή μεριά τῆς muons) ’AΛεντάκης.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΗΝ « ΩΡΑ»
Μέ θέμα «Γλώσσα καί Πολιτι-

0116;», ἀρχισε ἀπό τήν προηγούμενη 6δομάδά μιά σειρά ἐκδηλώσεων πού ὀργανώνει τό «Κίνημα
γιά τόν Πολιτισμό καί τήν Εἰρήνη». Βασικός στόχοςε ἡ ἀνάγκη ν’
ἀγκαλιάσει ἡ δημοτική δλόκληρη
τήν κοινωνικὴ ζωή. Μίλησαν ἤδη
οἱ Ε. Παπανσῡτσος Ἀλ. Δημαρᾱς,
Φ. Ἀποστολόπουλος.
Θά μιλήσουν ἀκόμα;
Στίς 5 τρ. 6 Μ. Ἀνδρόνικος γιά
τή γλῶσσα καί τήν Ἀνώτατη
Παιδεία
Στίς 7 τρ.- 6 Π. Ξένος γιᾶ τόν
δημοτικισμό στήν Αίγυπτο.
Στίς 11 19. 6 Γ. Γάτος γιά τόν
Δημήτρη Γληνό.
Στίς 12 τρ. 6 Τ. Σινόπουλος γιά
τή

λογοτῆςνία καί τή

γλώσσά.

Στίς 14 τρ. 6 Γ. Γάτος γιά τόν
Δελμοῦζο.
.
“
Στίς 16τρ. 6 Α.Ἀγγέλου γιάτή

,

Μέ τήν εὐκαιρία τοῦ έορτάσμοῦ
τῶν 125 χρόνων τῆς Ἐθνικῆς
Τράπεζάς τό 1966, συνεστήθη τό
Μορφωτικό Ἴδρυμα μέ σκοπό τήν
ἐνίσχυοη τῶν γραμμάτων, τῶν
Καλῶν Τεχνῶν καί τῶν ἐπιστημῶν, καθώς καί τὴ γενικότερη
ἀνύψωση τῆς πολιτιστικῆς στάθμης τῆς χώρας. Ἡ έπτάετία ἀνάκοψε τήν πορεία τοῦ Μορφωτικοῦ
Ἱδρύμάτος κι έτσι μετά τήν ἀποκατάστάση

τῶν

δημοκρατικῶν

θεσμῶν στή χώρα μας, τό διοικητικό συμὸούλιο τοῦ ἱδρύματος
ἀνάλαὸε τήν ἐργασία τῆς ἐπαναφορᾶς τοῦ ἱδρύματος στούς καταστατικούς σκοπούς του. Τό 1975
μπορεῖ νά θεωρηθεῖ χρόνος ὑποδομῆς, ὅπου τέθηκάν οἱ ὂάσεις γιόι
τήν ἀνάπτυξη του καί προγράμματίστηκαν ἐργά σημαντικά, τά

l. Ἐκδόσεις; Σειρά ἀπό ξένα
συγγράμματα Γενικῆς Ἱστορίας,
Ἱστορίας τῆς Τέχνης, Ἱστορίας
τῆς Φιλοσοφίας, Φιλολογίάς, Λάογραφίας καί Γλωσσολογίάς, καθώς καί ἑλληνικά ὂιόλίά μέ ἀνάλογο περιεχόμενο.
2. Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης;
Τό 1975 ἐγκάινιάστ-ηκε ἡ πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, ὅπου καί ἐγκατάστάθηκε ὁριστικά σέ τρεῖς
αἴθουσες τοῦ Μεγάρου τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν·έτσι
πράγματοποιήθηκε στῆ Θεσσαλονίκη ένά μόνιμο ἐκθετήριο τῆς νε-

τος 7, τηλ. 3230.698.

Τοῡ Ἀλέξη Κυριτσόπουλου

σπουδαιότερα ἀπό τά ὁποῖα εἶναι

ουρῗένῒξυέἓὶᾜξξξὺΝὲῐἜ ἓὲἲέὲῑ

ἓὲγθὲῗὲἓῗιὲίιτῖἓῖἒιῗΐὲλῗὲᾓῒῖἒὲἰ

ΣΧΟΛΙΟ

τά ἀκόλουθα;

καθιέρωσε τὸ καλλιτεχνικὸ πνευματικὸ κέντρο «ΩΡΑ», περνσῠν
φέτος τὸν Μάη στὸ δεύτερο χρόνο
τους. Σκοπὸς αὐτοῦ τοῦ θεσμοῦ
εἶναι νὰ δώσει τὴ δυνατότητα 011;
ἀνερχόμενες δυνάμεις τῆς πολιτιστικῆς μας ζωῆς νὰ ἐπικοινιιΝήσουν μὲ τὸ εὐρύτερο κοινὸ καὶ νὰ
ἔλθουν σέ μιὰ διαλεκτικὴ ἐπαφὴ
μεταξύ τους.
Καλοῦνται οἱ ἐνδιαφερόμενοι
δημιουργοὶ τῆς νεώτερης γενιᾶς
(ποιητές, πεζογράφοι, θεατρικοὶ

νὰ δηλώσουν συμμετοχὴ γιὰ τὶς
ἀντίστοιχες ἐκδηλώσεις τῆς Β’
συνάντησης, μέχρι τὶς 10 Ἀπριλίου.
Οἱ ὑποψήφιοι πρέπει νὰ εἶναι
μέχρι 35 ἐτῶν. Γιὰ περισσότερες
πληροφορίες «ΩΡΑ», Ξενοφῶν-

ρογράφων κωδίκων πού 691071011ται σέ μακρινές μονές καί 616Mοθῆκες, γιά τή διάσωσή τους ἀπό
πιθανή καταστροφή καί τή χρησιμοποίησή τους ὰπό ένδιάφερόμενους ἐρευνητές.
4. Ἐνίσχυση Βιόλιοθηκῶνῑ Τό
[’δρυμα διέθεσε 3.000 περίπου τόμους διαφόρων ὃιὸλίων σέ δημόσιες, κοινοτικές καί σχολικές 616λιοθῆκες μέσα στό 1975.
5. Ἐνίσχυση τρίτωνῑ Τό ἵδρυμα
ὅοήθησε τό 1975 ἑπτά σωματεῖα
κυρίως τοῦ ἐξωτερικοῦ γιά νά ἐκπληρώσουν τούς σκοπούς τους.

οελληνικῆς τ’ῆςνηςτοῦ 20οῦ άίὡνά
μέ ἔργα ζωγραφικῆς, γλυπτικῆς
καί χαράκτικῆς.
3; Ἱστορικό καί Πάλάιογράφικό Ἀρχεῖοῑ Πέρσι πράγματοποιήθηκάν πέντε ἀποστολές μέ
σκοπό τῆ μικροφωτογράφιοη χει-
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«Ὁ έλληνικός κινημάτογράφος
πάντα 6ρισκότάνε σέ κρίση. F10
συγκεκριμένους λόγους πασίγνωστους πιά; ἐξαρτημένη οἰκονομία,
ὑποανάπτυξη κ.λ.π.
Μέ τόν καιρό καί καθώς ἡ ἱστορία
ξετυλίγετάι, νέες δύσκολες συνθῆκες
δέν έπιτρέπουν τῆν όελτίωσή του (ἐμφύλιος πόλεμος, ἀντικομμουνιστική
ὑοτερίά, ένταση τῆς οἰκονομικῆς ἐξάρτηοης, ἐφτάχρονη δικτατορία).
Σήμερα πού οἱ οἰκονομικές καί πολιτικές προτάσεις ἀλλάζουν μορφή
καί οἱ κλασικές ταχτικές δέν ἐξυπηρετοῦν κανένα, μέσα στό γενικό κλίμα
τῶν ἀνάκατατάξεων ἀναγκαστικά ἐν·
τάσσεται καί ὁ κινημάτογράφος καί
ἀκριὸῶς πού σάν τέχνη εἶναι τρομερά
εὐάίσθητος, δονεῖται ἀπό τά συμόαίνοντα γύρω του.
Κιόλας μέ προσωπικές προσπάθειες
τῶν σκηνοθετῶν στῆν περιοχή τῆς
παραγωγῆς ἣςουν πραγμάτσπσιηθεῖ

τά πρῶτα δυναμικά δείγματα ένός στ’
ἀλήθεια σύγχρονου ἑλληνικοῦ κινηματογράφου. Σέ συνέχεια θά ἐξετάσουμε τίς ἄλλες δυό πλευρές τοῦ τριγώνου, πού εἶναι τό Κράτος καί οἱ
Πάραγωγοί.
Πρῶτά λοιπόν;
T0 719010;:
Μέχρι σήμερα τό ἐνδιαφέρον τῶν
ἑκάστοτε κυὸερνῆσεων ἀπέναντι στόν
κινημάτογράφο ὁρίζεται μέ δυό αἰ-

χμες
_0) Τή λογοκρισία,
6) Τή φορολογία.
Αὐτές οἱ δυό χτυποῦσαν καί χτυπᾱνε χωρίς διάκριοη τούς κινημάτογραφιστές. Μέσα στόν ὅρο κινημάτογράφιστῆς ὂάζουμε ὅλους πού μέ τόν

ἕνα ἤ’μέ τόν ἄλλο τρόπο ἀσχολοῦνται
μέ τόν κινημάτογράφο.
α) “H λογοκρισίας
"A; ἀρχίσουμε μέ μιά ἀναφορά στό
15 καί 16 ’ἄρθρα τοῦ Συντάγματος.

Στό άρθρο 15 κατάγράφοντάι χωρίς
διάκριση Τέχνες καί Μέσα ὅπως π.χ.
Ραδιοφωνία, Τηλεόράση, Κινημάτο-

Γ ιά τῆν κρίση

νωμένη δέν τόλμησε καί οὔτε θά τολμήσει νά πάίξει πάνω στῆν πιθανότητα ἀπαγόρευσης τῆς ταινίας της
ὅταν θά ’χει διαθέσει γιά τήν πάραγωγή της ένα σημαντικό κεφάλαιο.

Εἶναι μοιραῖο. G)” αὐτολογοκριθεῑ

τοῦ έλληνικοῦ
κινημάτογράφου

προσπαθώντάς νά μήν ξεφύγει ἀπό τά
ἀκαθόριστα ὅρια πού 6άζει 6 110110;
περί λογοκρισίας. Κι ὅσο πιό φλού εῖνάι αὐτά τά ὅρια, τόσο μεγαλώνει ὁ
φόόος κι ἄλλο τόσο ἡ αὐτολογοκρισία
πάνω στῆ μορφή καί στό περιεχόμενό
τῆς ταινίας.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ TON H. ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗ
6) Ἡ φορολογία;
Στό ὑπόμνημα πού ὑπέὸαλε ἡ συντονιστική ἐπιτροπή τῶν Σωματείων
Τό «ANTI» δημοσιεύει σήμερα μιά συνέντευξη μέ τόν Πάνο
αἰθουσαρχῶν μέ ἡμερομηνία 24 - 7 Γλυκοφρύὸη,πρόεὸρο τῆς Ἐταιρίας Σκηνοθετῶν.
75 διαὸάζουμεε
Ἡ ἕκθεση τῶν ἀπόψεων - καί τῶν προοπτικῶν πού 010«Λόγω τῆς πανθομολογουμένης ἐκγράφονται - ἀπό τόν Π. Γλυκοφρύὸη,μπορεῖ νά συμὸάλει σέ
πολιτιστικῆς σημασίας του, ,φυσικόν
μιά γενικότερη συζήτηση πάνω οτά προόλήματα τοῦ ἑλληνι60 ἦτο ὁ κινημάτογράφος νά περικοῦ κινημάτογράφου. Καί αὐτό γιατίὴ Ἑταιρία Σκηνοθι·τῶν
ε6άλλετο ἀπό τήν ἀπαιτουμένη διά
ὅρι’σκιται στήν αἰχμή τοῦ ἀγώνα γιά ι’·πίλυση αὐτῶν τῶν
τήν ἐκπλήρωσιν τῆς ἀποστολῆς του
προόλημάτων καί ι’·κφράζει τό 101/1711715917 αἴσθημά τῶν μελῶν
κράτική μέριμνα καί στοργή.
τῆς Ἑταιριάς.
Δυστυχῶς, κατ’ ἀντίθεοι πρός τά
κρατοῦντα εἰς τίς λοιπές χῶρες τῆς
Τό ὄασικό ἐρώτημα ἧταν.
Δυτικῆς Εὐρώπης, εἰς τήν Ἑλλάδα ὴ
« 0 έλληνικός κινημάτογράφος περνάεί μιά κρίση. Εἶναι
τακτική τοῦ Κράτους ένάντι τοῦ κινημιά ὁιαπίστωση πανθομολογούμενη. Ποιά εἶναι κατά τή
μάτογράφου ὑπῆρξε - καί ἐξακολουγνώμη σου τά αἴτια αὐτῆς τῆς κρισης και ποιές εἶναιοὶ προϋθεῖ νά εῖναι - τελείως διάφορη.
ποθέσεις γιά τό ξεπέρασμά της,· »
Εἰδικώτερα ὁ κινημάτογράφος ὅχι
μόνον δέν έτυχε εὐμενοῦς φορολογιὉ Πάνος Γλυκοφρύὸης ἀπάντησε ὡς ἑξῆς·
κῆς μεταχειρίσεως, ἀλλ’ ἀντίθετά
ὑπεὸλήθη σέ τόσον άδικάιολόγητα
Δημήτρης Σταύρακας
ὑπερὸολικήν ἐπιόάρυνσι, ὥστε νά εῖναι προὸλημάτική ὴ συνέχισις τῆς λειγράφοςΣέσυνὴςεια ὁρίζεται σαφῶςὴ πού σαφῶς ὁρίζει ὅτι ἡ τέχνη εἶναι τουργίας τῶν κινημάτογράφικῶν ἐπιχειρήσεων εἰς τήν Ἑλλάδα.......
ὰποστολή τῆς Ράδιοφωνίας καί Τηλε- ἐλεύθερη.
Καὶ παρακάτω έπισυνύπτουν οἱ αἰόράσης σάν μέσων μετάδοσης προῖόνΜπορεῖ κάποιος νά πεῖ; ”Οταν ὁ ἐλθουσάρχες ἀνάλυση τοῦ είαιτηρίου
των Λόγου καί Τέχνης καί μένει ξε- ληνικός κινημάτογράφος γίνει τἠςνη,
τῶν κινημάτογράφων α’ προβολῆς
κρέμάστο κυριολεκτικά τό πρόὸλημα τότε θά εἶναι ἐλεύθερος. Μά καί πῶς
Ἁθηνῶν.·
τοῦ Κινηματογράφου. Τί εἶναι τελικά 60 γίνει τέχνη ἀφοῦ, γιά νά γίνει, πρέΕΤΟΣ 1974-1975
Εἰσιτ. Κινίφων Α’ προβολῆς Ἀθηνῶν.
7101710116956117150100969001710;EI- πει πρῶτά νά εἰναι ἐλεύθερος. Καί
Τιμὴ είσιτ.
Δρχ. 40
ναι ὁ κινημάτογράφος μέσο μετάδο- πῶς πρῶτα θά γίνει αὐτό, ἀφοῦ δυό
Φ.Δ.Θ.
Δρχ. 12,42
σης προϊόντων ἄλλων τεχνῶν ἤ μιά τέ- ἑπιτροπές λογοκρισίας τόν 01170065Πρόνοια Β. Ἐπαρχιῶν
3,40
Ἀφορσλόγητον
ὑπὲρ
Φ.Κ.Ε.
0,50
χνη ὁ [διος; Νομίζω ὅτιὴ ἐκκρεμότητά νουν; Μιά πάνω στό σενάριο καί μιά
εἶναι σκόπιμη, γιά νά μή συμπεριλη- πάνω στῆν ταινία. Καθαρά πράματα.
Δρχ. 16,32
φθεῑ 6 κινημάτογράφος στό προστα- Ὁ κινημάτογράφος δέν μπορεῖ έτσινά
Ἤτοι 40% 15ιί τοῦ ἐσόδου τῆς αἰθούτευτικό περίγραμμά τοῦ ἄρθρου 16, προκόψει. Καμιά ἐπιχείρηση ὀργασης, καθαρὸν δικαίωμα Δρχ. 23,68

ΣΤΑ ἄλλα ἐρωτήματα ὁ Πάνος Γλυκοφρύὸης ἀπάντησε ὡς
ἑξῆζῑ
ΕΡ.· Οἱ ὑπουργικές ἀποφάσεις τοῦ περασμένου Νοεμὸρίου πού

ἀφοροῦν στῆν περικοπή τῶν ἐπιὸοτήσεων γιά τίς προστατευόμε’νε-ς - ι’·νισχυόμινες ταινίις, προκάλεσαν τήν λήψη μιᾶς σειρᾶς
μέτρων ἐκ μέρους τῆς Ἐταιρίας Σκηνοθετῶν. Ἀκολούθησε μιά
συνάντηση ἑκπροσώπων τῆς Ἐταιρίας με’· ἁρμόὸιά πρόσωπα τοῦ
ὑπουργιιου Βιομηχανιάς. Πως θά μποροῦσις νά συνοψίσεις τ’
ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς συνάντησης,
ΑΠ. Γνωριστηκαμε καί αὐτό εἰναι πολύ σημαντικά.

ὅτι οἱ ἀρμόὸιοι κρατικοί φορεῖς σκοπεύουν νά παραμείνουν ἀμετακίνητοι στίς ὁικές τους θέσεις.
ΑΠ.· Ἡ Ἐταιρία προσπαθεῖ νά μήν κάνει ἀγώνα «μπαλωμάτων». Τά κλαὸικά αἰτήματα τά ἀντιμετωπίζει μέσα ἀπό τό πρίσμα μιᾶς γενικότερης τάχτικῆς πού ἀφορᾶ σ’ ὁλόκληρα τόν ὄγκο
τῶν προόλημάτων πού συνιστοῦν τελικά τόν κινημάτογραφικό
χῶρο. Πάντως μία πρώτη ὄασική καί ἄμεση ὁράση τῆς Ἐταιρίας
εἶναι νά σταματήσει τόν μέ ὑπουργικές ἀποφάσεις ἀποπροσάνατολισμό τοῦ κινημάτογραφικοῦ χώρου, Ἐπίσης σάν κύρια μορφή
ἀγώνα, ,ἡ Ἐταιρία προτείνει τή μαζικοποίηση. Πρῶτά, μέσα
στούς κόλπους της. Δ εύτερο μέ τούς ἄλλους φορεῖς,·παραγωγούς,

EP: Πῶς θά μποροῦσαν νά ἀναλυθοῦν, κατά τή γνώμη σου, οἱ
ὄαθύτεροι στόχοι στούς ὁποίους σκοπεύει τό κράτος, τόσο μέ τίς
πρόσφατες ὑπουργικές ἀποφάσεις ὅσο καί μέ τά νέα νομοσχέὸια
γίά τόν Κινβφο πού ἑτοιμάζεται νά καταθέσει στή Βουλή;
ΑΠ.· Ὁ στόχος εἶναι ἕνας καίὸιάφανος. Ὁ ἔλεγχος. Ὁ κινημάτογράφος εἶναι ἕνα ταμπούρι. Ποιός θά τό ἐλέγξει ἀπό ὁῶ καί

μπρος
EP: Ποιές εἶναι οἱ μορφές τοῦ ἀγώνα πού προόλέπει ἡ Ἐταιρία Σκηνοθετῶν γιά’τό ἄμεσα προσεχές μέλλον προκειμένου νά
ὸικαιωθοῦν τά αἰτήματα τοῦ κλάὸου ι’·άν, φυσικά, ὸιαπιστωθι·ῑ
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τεχνικούς, αἰθουσάρχες κ.λ.π., ἔτσι πού ὅλοι μαζί νά ἀγωνίζονται γιά τήν ἱκανοποίηση τῶν ἀντίστοιχων αἰτημάτων.
EP: Γιά νά ὁιεξαχθεῐ ἕνας ἀγώνας, ὅπως αὑτός τῆς Ἐταιρίας
Σκηνοθετῶν, προῦποτίθεται ἕνας ὑψηλός ὄαθμός κινητοποίηοης
καίμιά πλήρης ἐπίγνωση τῶν προόλημάτων τοῦ κλάὸου ἐκμὲρους
των ἐνὸιαφερομένων, ὁηλαὸή τῶν μελῶν τῆς Εταιρίας. Ώς ποιό
σημεῖο, κατά τή γνώμη σου, ἐξασφαλίζονται τήν παροῦσα στιγμή
αὐτοί οιὅροικαί ποιές εἶναι οἱ προοπτικέςπού ὁιαγράφονται ὡς

πρός αὐτό τό πρόόλημα,·
ΑΠ.· Η πρόταση τῆς Εταιρίας για μαζικοποιηση ἑξασφαλίζει .
τούς ὅρους καί τίς προοπτικές γιά τή ὁιεξαγωγή τοῦ ἀγώνα.

Ϊὲ

Ἀπό τήν ἀνάλυση τῆς τιμῆς τοῦ εἰσιτηρίου προκύπτουν μιά σειρά ἀπό
ὂασικές διαπιστώσειςῑ , _
(1) T6 τεράστιο ποσοστό φορολογίάς καθιστᾶ τό Δημόσιο συνεταῖρο,
κυριολεκτικά, στίς κινημάτογρφικές
ἐπιχειρήσεις·
(2) Παραγωγός καί αἰθουσάρχης
γίνονται ἀντικείμενο στυγνῆς ἐκμετάλλευσης.
(3) Αὐτοί, μέ τή σειρά τους,
άύξάνουν τήν ἤδη ὑπάρχουσα
ἐκμετάλλευση στούς ἀνθρώπους
πού δουλεύουν στῆν παραγωγή
καί διάθεση τοῦ προϊόντος.
(4) Τό αὐξημένο εἰσιτήριο ἐμποδίζει τῆν εἰσοδο τοῦ μεγαλύτερου μέρους τοῦ κοινοῦ στόν κινημάτογράφο.
Τά πάραπάνω,σέ συνάρτηση μέ τήν
πλήρη ἐλλειψη μιᾶς έστω στοιχειώδους πιστοδοτικῆς πολιτικῆς, ἀφαιροῦν κάθε δυνατότητα ἐξέλιξης τοῦ
προϊόντος καί τείνουν στόν ἀποκλεισμό τῆς πρότάσής μάς γιά μιά πλατιά
παραγωγή καλοῦ κινημάτογράφου.
Οἱ Πάραγωγοί
Ὁ ὑπερεπάγγελματισμός, χαράχτηριστικό κάθε ὑποανάπτυχτης καί
ἀνοργάνωτης οἰκονομίας, παρουσιάζεται καί στόν κινημάτογράφο,
περισσότερο έντονά ἀπό κάθε ἄλλο
κλάδο.

Οἱ διάφοροι μικροκεφαλαιοῦχοι,
θεωρώντας ἐπικερδή τήν τοποθέτηση
τοῦ κεφαλαίου τους στῆν ἐπιχείρηση κινημάτογράφος ἐπιδιώκουνε μάζική
παραγωγή προϊόντων «6ιοτεχνικοῦ»
χαραχτῆρα. Παράλληλα οἱ παληοί, οἱ
ἐπαγγελμάτίες, οἱ δημιουργοί τοῦ
ἐπαγγέλματος, ἀμύνονται. ‘O Φίνος
ἀνεὸάζει τά κοστολόγια τῶν ταινιῶν
του συγκεντρώνοντάς ὅεντέτες, χρώματά καί ντεκόρ, ἀνεὸάζοντάς τό τεχνικό ἐπίπεδο τῶν ταινιῶν του. Ἔτσι,
ἡ δελτίωση τῆς ποιότητας ἀπό ἄποψη
τεχνικῆς συναγωνίζεται τήν αῦξηση
τῆς ποσότητας. Καί στίς δύο περιπτώσεις, ὁ πολιτιστικός παράγοντας
μπάίνει 016 περιθώριο.
Αὐτό τό χωρίς θεμέλιά οἰκοδόμημά,
μέ τά πρῶτα σημάδια τοῦ πληθωρισμοῦ καί τῆν έμφάνιση τῆς τηλεόραοης κατέρρευσε. Ἀπομείνανε οἱ ἐγκάταστάσεις, τά μηχανήματα καί τό ἀνθρώπινο δυναμικό πού συνιστοῦν μιά
μίνιμουμ δυνατότητα θεμελίωσης ένός
σύγχρονου ἐλληνικοῦ κινημάτογράφου.

γίνεται πιό καλέ-ς τόσο ἀπό τεχνικό ὅσο καί ἀπό δημιουργικό
περιεχόμενο. Ἡ προσπάθεια αὐτή
σάν στόχο της ἐχει, εἶπε 6 11. Μανθούλης, νά χτίσει ἐκπομπές ὅχιγιά
τήν ἐκλεκτική μειονότητα, ἀλλά
γιά τήν πλειονότητα ἐκείνη πού
χρειάζεται νά τῆν πάρεις ἀπ’ τό
χέρι καί σταδιακά νά τήν ἀνεβάζεις. Μίλησε γιά τή διάθεσή του γά
συμὸάλει, ὅσο δέν πάει ἄλλο, προκειμένου νά ἀνοίξει τό φάσμα τῶν
συνεργάτῶν τῆς ΕΡΤ μέ νέους
συγγραφεῖς (ήδη ’ζητᾶ ·ἄπάιχτά
θεατρικά ἔργα) καί σκηνοθέτες. Σ’
αὐτό, ἐξασφαλισε τή συνεργασία
τοῦ Κάρολου Κούν καί τοῦ Μ ίνου
Βολάνάκη, πού θά σκηνοθετήσουν
παράγωγές τῆς ΕΡΤ. Ἀκόμα ἡ κινημάτογράφηση καί ἀρχειοθέτηση
καλῶν θεατρικῶν παραστάσυων
κάί ὅποιων ἄλλων καλῶν ἐκδηλώ-

σεων. εἶναι Eva; ἀπὸ τούς στόχους
τοῦ κ. Μανθούλη, ”Ομως, τό 011μάντικότερο δῆμα θά γίνει στό
χῶρο τῶν λεγομενων παιδικῶν
προγράμμάτων.

Νομίζω ὅτι στήν πιό πάνω ἀνάλυση
Πιστεύει -καί ἐτσι εἶναι- ὅτι τό
διάγράφοντάι ὥς Eva 6061.16 οἰ προῦποθέσεις γιά τό ξεπέράσμά ὄχι πιά τῆς 611/5600110 106 γούστου τοῦ τηλεκρίσης ἀλλά τῆς λύοης τοῦ προόλήμα- θεατή ’έχει σάν ἀφετηρία του τήν
προσπάθεια γιά τή δημιουργία
τος Ἑλληνικός Κινηματογράφος».
τοῦ ἀπαιτητικοῦ τηλεθεατῆ. Ἡ
μεγάλη λοιπόν μάχη θά δοθεῑ γιά
τῆ δημιουργία τοῦ AYPlANOY
ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΤΗΛΕΘΕΑΤΗ
μέσω τῶν καλῶν παιδικῶν προγράμμάτων. Ἀξιολογεῖ καί κατατάσσει πρώτη τήν ἀνάγκη τῆς δημιουργίας ὅλων ἐκείνων τῶν παιδικῶν ἐκπομπῶν πού θάπαρέχουν

·τΠλεοροσΠ·

Κύριε Μάνθούλη χάιρετῶ σάς...
Τοῦ

Γιάννη Κακουλίὸη

«Πιό πέρα ἀπό τά στίγματα πού μᾶς ἀφήρεσαν οἱ πίὸακες, καραὁοκοῦν οἱ σεμνότεροι τιτάνες τήν πιό θερμή σταγόνα».
Ἀνὸρέας Ἐμπειρίκσς

Ἡ εἰκόνα δέν ἐφτανε τά ὕψη
ένός μεγαλοφυοῦς ὑπερεαλισμού.
Ἠτάν ὅμως μπουνιά στό στομάχι.
Ὁ κλητῆραςέξω ἀπό τό δωμάτιο
τοῦ κ. Μάνθούλη,νέου διευθυντή
τῆς ΕΡΤ, κάθισμένος στό μετάλλικό φορμάϊκα τραπεζάκι του,
εἶχε ὁρθάνοιχτο τόν «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΣΜΟ» καί μελετοῦσε.
Ἡ Γράμματεύς τοῦ κ. Μάνθούλη
μέ πολύ εὐγένεια ἀλλά συνάμα ἀρκετά πικαρισμένη γιά τό πρό6λημά πού δημιουργήθηκε ἐδήλωσε ὅτι ὁ κ. Μανθούλής θά ἐρχότάνε στίς 12 16 μεσημέρι, άν καί ἡ

κτηρίζει λίγο τίς διαπιστώσεις τοῦ
γράφοντος, ἀλλά αὐτό ὀφείλεται ,
στό γεγονός 611 ἀλλιῶς περίμενε
τόν... ἀέρα νά πλάνιέτάι στῆν άπελεύθερο ΕΡΤ καί ἀλλιῶς τόν δρή-

πρόσκληση γιά συνάντηοη ἠταν

Eva δημιουργό καλλιτέχνη στό
ρόλο τοῦ ἀναμορφωτῆ. Μάς μίλησε -τό «ANTI» πρώτη φορά τιμήθηκε ἀπό τήν ΕΡΤ- γιά τή νέα
πολιτική τῆς ΕΡΤ. πού συνίσταται
κυρίως στῆν προσπάθεια ν’ ἀνέόει
ἡ ἀκροαματικότητά τοῦ σταθμοῦ.
πού ’χι-ἰ κατέδει, μέ ἐκπομπές ὅσο

στίς 10 τό πρωί, καί μέ τρόπο μᾶς
ὁδήγησε σ’ ἕνα πλάστικό κάθισμά,
016 διάδρομο πλάϊ 016v ἀναγνώσκοντα τό φύλλο τοῦ κ. Σάὸὅά, νά
περιμένουμε. Μέχρι ἐδῶ τά πάντα
ἐξελίχθηκαν σέ κλίμα 6096096111τος. Ἴσως ἡ ὑπερβολή νά χαρα-

κε. Εὐτυχῶς 6 κ. Μανθούλης ἦρθε
στίς 11.15. Εὐγενής καί οἰκεῖος.
Ζήτησε συγγνώμη γιά τήν κάθυστέρηση -ὑπηρεσιακό λάθος 016
κλείσιμο τοῦ ραντεὸού- καί τέ·θηκε στή διάθεσῆ μάς.
Ἡ ἀτμόσφάιρα ἄλλάξε. Ἡ κου6έντά πού ἀκολούθησε ἀποκάλυψε ἕνον προοδευτικό ἄνθρωπο

στή θέση τοῦ διευθυντῆ τῆς ἘΡΤ,

τά ἐχέγγυα -γνώση, πείρα. αἴσθηση- γιά τήν πραγματοποίηση τοῦ
ὑψηλοῦ πράγματι στόχου του.
Κύριε Μανθούλη, χειροκροτῶ
00:.
Οὐ μήν ἀλλά, ὁ κ. Μάνθούλης
μᾶς ἐνεχείρισε τό νέο πρόγραμμα
τῆς EPT (πού εἰναι ἴσως καί 1:6
τελικό γιά ,ένα τουλάχιστοχρόνο)
καί τότε ἀντιληφθήκαμε 611 ἡ συνομοταξία τῶν... «ὑψιπετῶν» δέν
χωρᾱ στῆν ΕΡΤ.
Βαριετέ,

ἀπανωτά

μουσικά

προγράμματα, τηλεοπτικά πάι-

χνίδια (τό ’δάμε τό πρῶτο καί φρικιάσαμε) ἑλληνικά σῆριαλ... πορτράῑτά -ἀχ φίλτατε κ. Γερμάνέ,
οῦτε ἁλάτι οὔτε πιπέρι οὔτε... Σεφέρη οὔτε Ἰωάννα Τσάτσου. Μόνο... τσά-τσά (ντεμοντέ χορός
πιά,). Θά τά ποῦμε ἄλλοτε. Ἐξ
ἄλλου, ὁ διάλογος εἶναι στοιχεῖο
πού σάς χαρακτηρίζει- καί ξάνά
ὄαριετέ. Δέν ὄαριέταιέἔ
Ὁ κ. Μανθούλης μίλησε γιά εἰδολογικό περιεχόμενό στῆ νέα πολιτική τῆς ΕΡΤ. Αὐτό τό ’δάμε κι
εἰπάμε ὅτι 6ρισκόμαστε μπροστά
σέ μιά πολιτική ἀλισιὸερισιοῦ. Νά
’σέ δώκω τῆ Σαχάρα νά μέ δώκεις
τό Σουέζ, πού λένε. Τό ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ περιεχόμενο, ὅμως, δέν
μπορέσαμε νά διάκρίνουμε. Φαίνεται ὅτι ὁ κ. Μανθούλης κάπου

σκάλώνει. Κάποιο κάκολάδωμένο
γρανάζι, ἤ μήπως σύνάψη συμφωνίας μέ τό περίστροφο στόν κρόταφο; ·Πού θά πεῖ. Μπορεί 6 προοδευτικός καί ἐμπνευσμένος 11.
Μανθούλης, μπορεῖ ὁ ἐπίσης προοδευτικός κ. Μεσθεναῖος καί
ὅποιος ἄλλος νά ἐπιὸάλουν τῆ
γραμμή πού θέλουν ἤ ἡ πρόταξη
καί τοποθέτησή τους συνάμα στίς
καίριες αὑτές θέσεις, εἶναι ἁπλῶς
χρύσωμα τοῦ χαπιοῦ στούς φωνασκῶντας;

Τόν κ. Μανθούλη, γνωρίζουμε
ἀπό τά χρόνια τῆς αὐτοεξορίας
στῆν Εὐρώπη. Συζητῆσεις πού
’χαμε στό Παρίσι καί στῆ Γενεύη,
δέν ἀφήνουν περιθώριά γιά ἀμφι6ολίες σχετιτῖἀ μέ τίς καλλιτεχνικές καί κοινωνικές θέσεις του.
Ἐγγυητῆς, τό ἵδιο του τό έργο.
Ὅμως ἡ ἀντίφαση ὑπάρχει. Ἡ κυρία Βλάχοπούλου (ῆθοποιός μέ
προσωπικότητά κατά τά ἄλλα)
συνεχίζει νά μᾶς ἐξοργίζει στά
κείμενα τοῦ ἀειθαλοῦς κ. Σάκελλάριου. Τό ίδιο καί...πάλι νά γίνουμε κακοί. Ἀναλυτικά θά ἀνάφερθοῦμε σέ προσεχῆ τεύχη. ”Ας τ’
ἀφῆσουμε γιά σήμερα.

Κύριε Μανθούλη, Ἡ προόολή
τοῦ ἀριστουργῆματος τοῦ Κάλατόζωφ «’Ὀταν περνοῦν οἱ γερανοί» δέν φτάνει γιά νά σημάνει τήν
ἀνάσταση στῆν τηλεόραση. Τό ίδιο
κι ἕνας κακοπαιγμένος Οὐῐλλιαμ
”Ινγκ. "000 γιά τήν πρεμόολή τοῦ
έξοχου τσέχικου SHOW. ἁπλῶς
μᾶς ἐκανε ν’ ἀνάλογισθοῦμε; «Καί
μ’ ἐλληνικές πάραγωγές τί γίνεται;
Μήπως πρέπει νά μετατρέψουμε
σέ... διάόαλκανική ἤ διευρωπάϊκή
τήν τηλεόρασή μας;» ‘H μεταφοράστά καθ’ ἡμᾶς τῆς ἐκπομπῆς πού
κάνατε στή Γαλλία «πάρασκῆνιο»
καί, κυρίως, ἡ ἀνάθεσῆ της στῆν
ὸμάδα τῆς ΟΙΝΕΓΙΟ, πού δημιουργεῖ καί τό ἐξοχο Ἱστορικό Ἀρχεῑο,

εἶναι ἴσως τό μόνο θετικό σημεῖο
ἀπ’ ὅπου κανείς μπορεῖ ν’ ἀντλήσει ’ύ-πίδες γιά κάποιο ἀποτέλεσμα. Κι αὐτό ὅμως ξεκίνησε μέ ἐνα
σκάνδαλο, πρώτου μεγέθους, πού
ἀποκαλύπτει ὅτι ὅλα ὅσα λῆονται
γιά λογοκρισίες, στενοκεφάλιές
κ.τλ. εἶναι πέρα γιά πέρα ἀλήθεια.
,Οἱ εἰδήσεις συνῆςίζουν νά δίνουν
τήν ἐντύπωση ἀνακοινώσεων τοῦ
Γραφείου Τύπου τῆς ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ καί τά... ἴδια Παντελάκη μου... Καί ὅέόαια... κου6έντα γιά πνευματικές ὴπομπές.
Ὑπάρχουν ποιητές, συγγραφεῖς
καί λογοτέχνες πού πρέπει νά περάσουνε στῆ 661011. Πότε καί πῶς;
Πιστεύουμε ὅτι οἰ σκέψεις μάς
εἶναι καί δικές σας. Θά’ ταν χαρά
μας νά τό διάπιστώσουμε. Ἀλλιῶς
θά σημαίνει ὅτι ἐΛΑΜΨΑτε διά
τῆς σιωπῆς σας.

Κύριε Μανθούλη, χαιρετῶ σας.
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ᾐβ--λ-ςῑῼ.
Ἐπιμέλεια βιβλιοπαρουσίασηςε

Μιὰ μουσικὴ φωνή, γεμάτη

Ἄντεια Φραντζῆ
ΡΗΝΛ ΚΛΤΣΙῐΛΗ
Κερύνια
Ἐκ στόματος γερόντων
Ἕκὸόσεις; Χρυσοπολίτισσσ,
Λεμεσὸς 1975
Γραμμε-’.Ἳο ἀπὸ 1.110 Κερυνιώτισσα, πρόσφυγα τώρα, τὸ βιβλίο προσπαθεῐ νά ξαναζωντανέψει μὲ τὴν άνάπλαση διηγήσεων ἡλικιωμὲνων Κερυνιωτῶν,
τὴ ζωὴ καὶ τὴν κατάσταση γενικὰ ποὺ ἐπικρατοῦσε στὴν K596νια τοῦ περασμένου αἰῶνα. Σύμφωνα μὲ ὅσα λέει ἡ συγγραφέας,
τὸ βιβλίο ἀποτελεῖ τὸ δεύτερα
μέρος τῆς Κερυνιώτικης τετραλογίας

((’Ένας

ἅνθρωπος».
M5 ἄξονα

τόπος

κι

ἐ’νας

τοὺς τύπους

τῆς

Κερυνιώτικης κοινωνίας τοῦ 1875,

προύχοντες,

κληρικούς,

Ουμόμαστε μονάχα τὰ φωτισμένα
της παράθυρα μὲσ’ άπὸ τὸ άχνισμένο τζάμι τοῦ τραίνου. // Σ’
ἐκείνη τὴν πόλη ἔχει άπομείνει
ἡ μητέρα 1106 μᾶς μάΟαινε πὼς
τὸ χρυσὸ φύλλο 00‘1 γίνει λουλούδι
τὴν ἄνοιξη.[])1

T069-

τρυφερότητα, τρυφερότητα γυναίκας - μάνας, αὐτὴ εἶναι ἡ φωνὴ τῆς λίνας Κάσδαγλη. Μιὰ
«γραφὴ» ἁγνή, γεμάτη ἀπὸ τὴν
παράδοσή μας 1106 05 πάει πίσω
σὲ μιὰ νοσταλγικὴ μνήμη ζωῆς.
"Eva; συγκρατημένος ἀνθρώπινος πόνος, ποὺ ὅμως ἔχει μιὰν
ἀστείρευτη πηγὴ άπὸ ὅπου άντλεῖ τὴν ἐλπίδα, κι αὐτὴ ἡ πηγὴ
ἑδράζεται μέσα της. Ποίηση
αἰσθαντικὴ γεμάτη άπὸ μυρουδιὲς w. άγγίγματα, ἀπὸ εἰκόνες
καὶ μνῆμες μιᾶς ζωῆς περασμένης 1106 ζεῖ παράλληλα μὲ τὸν
παρόντα χρόνο ἀλλὰ καὶ τὰ μελλούμενα ὄνειρα μιλᾶ ἅμεσά ἀκόμα κι ὅταν οἰ λέξεις «διαλύονται

καὶ σβῆνουν» κι ὅταν ἀκόμα ατὰ
λόγια δὲ βρίσκουν τά λόγια))’ γιατί
«ἧταν ὁ λόγος ὁ ἀναστεναγμὸς τὸ
ἄλφα καὶ τὸ βήταίτὸ λάδι τὸ
κρασὶ καὶ τὸ ψωμίῘ».

μέσα ατὰ μάτια Ι“Ολοταχῶς [Δέν
ὑπάρχουν πιὰ βλάβεςΓΑν εἷχα
καιρὸ νὰ βάλω κάτι στῆν πάντα
θὰ ἕπαιρνα μέρος στὸ ἐναέριο
ράλλυ ΙΚράτ-ησα θέση στὸ πρῶτο
τραῖνο ποὺ θά περάσει τὸ τοῦνελ
κάτω ἀπ’ τὴ Μάγχη ΙΕἶμαι ὁ
πρῶτος άεροπὸρος ποὺ διασχίζει τὸν Ἀτλαντικὸ μὲ ἀερόπλοιο]
900 ἑκατομμύριαΗΓῆ Γῆ "T60—
τα Ὠκεανοὶ ΟὐρανοὶΓΈχω τὸ
μαράζι τοῦ τόπου ΙΕἶμαι ὅλα τὰ
πρόσωπα καὶ φοβᾶμαι τὰ γραμματοκιβώτιαΙΟἰ πόλεις >κυρτὲς
ἑπιφάνειεςΙΔὲν ἀκολουθῶ πιὰ
δρόμους ΙΓραμμὲς ΙΠαλαμάριαΙ
Κανάλια [Οὔτε τἰς κρεμαστὲς γέφυρεςίΙΓΗλιοι φεγγάρια ἀστέρια [Κόσμοι άποκαλυπτικοὶ /”O101 ἔχετε ἀκόμη ἐ’ναν ὅμορφο ρόλο v0 παίζετε β”Ενα σιφώνι φταρνίζεται / Οἱ φιλολογικὲς κακογλωσσιὲς συνέχίζονται] Χαμηλόφωνα [Στῆ Ροτόντα β”Οπως στὸν
πάτο ἑνὸς ποτηριοῦ /HEI’IMENil/000510 νᾶμουν ὁ τελευταῖος
τροχὸς τῆς ἁμάξης] Καταιγίδα]
Μεσημὲρι στἰς 66o/T ίποτε καὶ
παντοῦΙΠΑΡΙΣΙ ΚΑΙ TA ΠΕΡΙΧΩΡΑ TOT/Sainl - Cloud,
Sevres, Montmorency... /.

κους, ἀνθρώπους τοῦ λαοῦ ὅπως

τοὺς θυμοῦνται οἱ γεροντότεροι,
τὸ βιβλίο αὐτὸ δίνει πραγματικὰ
μιὰ γραφικὴ εἰκόνα τῆς ζωῆς
τῆς ἐποχῆς, σὲ μιὰ μακρινὴ μὰ
σημαντικὴ γωνιὰ τῆς τότε (;)
Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας...

BLAISE CENDRARS
Παιάμᾶς ἢ σι’ περιπέτειες τῶν
ἑπτά μου θείων
Ἐκόόσειᾳ ”Ερασμος, ’Λθήιά
111/1915f: Ρέιά Κοσσέρη

ΛΙΝΑ ΚΑΣΔΑΓΛΗ
Στέφανος ἐνιαυτοῦ
’.(1οήιά 1975

((ΟΚΤΩΒΡΗΣ. 7['1965 ἀπὸ τὰ
παλιὰ χρόνια ἐκείνη ἡ μυρουδιὰ]
ὅταν ἔλεγε ἡ μητέρα ((κάπου θὰ
ἐ’χει βρέξει» καὶ δὲ λάΟευε ποτὲ]
ἐκείνη ἡ μυρουδιὰ 1106 1.111051
γιὰ -ὴ διάρκεια 7.0‘1 τὸ ξαναγύρισμα

[τοῦ

μαραμένου

061106

ποὺ Θά γίνει λουλούδι τὴν άλλη
ἄνοιξ·η.ΗΕἶναι ἡ μυρουδιὰ που
μᾶς άφησαν ἐκεῖνοι ποὺ ἐ’φυγαν]
καὶ μένουν γιὰ πάντα νέοι στὰ
ὅνειρά

μαςΙλέξεις

κινήσεις

ἅγ-

γιγμα -τῶν χεριῶν [στίχοι ποὺ
διαβάσαμε μαζί καὶ θά τοὺς άκοῦμε πάντα μὲ τὴ φωνή 1065.//
Εἶναι ἡ μυρουδιὰ άπὸ κάμαρες
κλειστὲς [ποὺ ὑπάρχουν τώρα πιὰ
μονάχα μέσα στὸ χρόνο.[11οτὲ
κανένας μας 65 θὰ ξαναπατήσει
τὸ κατώφλι τουςίὸμως ἀκόμα
ζεῖ ἐκεῖ μέσα κάτι τι δικό 1105/
ξεθωριασμὲνο σάν ἕνα παλιὸ κέντημα που δὲ σοῦ κάνει καρδιά νά
τὸ πετάξεις.ΗΕἷναι ἡ μυρουδιὰ
ἀπὸ

τοὺς

δρόμους

Ξαναπεράσουμε

ποὺ

ποτὲ

δὲ

θὰ

110C1/0’1116

μιὰ γλώσσα παλιά ποὺ ἐ’παῲε
νά μιλιὲτ 011/0116 μιὰ 116711 πο’1

τ’ ὄνομά της τὸ

Ξεχάσαμείκαὶ

Ὀ Γάλλος ποιητὴς Blaise
Cendrars (1887 - ι1961) ἔγραψε
στὰ ’1918 τὸν ((Παναμᾶ», ποὺ
προαναγγέλλει ὅλη τὴ λογοτέχνία
τῆς ((χαμένης γενιᾶςυ καὶ προδιαγράφει τὰ ὅρια μέσα στὰ ὁποῖα θά κινηθεῖ ἀπὸ δῶ καὶ στὸ
ἑξῆς ἡ ι(φυγή))’ τὰ ὅρια πάνω
στὰ ὁποῖα Οὰ σπάει πάντα τὰ
μοῦτρα του ὁ ((τυχοδιώκτης» καὶ
ὁ «7.0011011011an τῆς μεσοπο-

λεμικης λογο-εχνίας. Ιιατἰ κανένας 65v μπορεῖ νὰ φ1γει πιὰ κι
αὐτ6 τὸ Ξέρει ὁ «Meow-161511.05»
πο’1 χορεὸει τσάρλεστον ἢ κατατάσσεται στὶς Διεθνεῖς Ταξιάρ-

χίες. ι1-1 ((χαμὲνη γενιὰ» εἶναι
1.110 γενιὰ ((τυχοδιωκτῶν» σὲ μιὰ
ἐποχή πο’1 ἡ «περιπέτειαν ἔχει
τελειώσει καὶ ἡ (ιφυγὴυ ἔχει 09χίσει νά μεταβάλλεται 0' ἐ’να
άνιαρὸ ἐπάγγελμα ἢ σὲ τ-ουρι
στικὸ ταξίδι. Ὀ Cendrars 7.0ταγράφει μὲ τὸ πάθος προσηλωμένου έπιγόνου τὴν ἤδη χαμένη
«περιπέτειαι», δίνοντας μὲ τὸν
((Παναμᾶυ τὸ τυπικὸ ποιητικὸ
ντοκουμέντο τῆς γενιᾶς του.
Διαβάζουμε; «”Εχω ψωμί καὶ
τυρὶ [”Ενα κολάρο 7.00096/‘1-1 ποίηση χρονολογεῖται 0116 σήμερα]
Μὲ τὸν γαλαξία δεμὲνο γύρω στὸ
λαιμό 1106/T0 δυὸ ἡμισφαίρια

ψάθινα ﬂan, ροῡχα, κοσμήματα, ξύλινα παιχνίδια,

κεεεεσκ
01166 W16 0A6 7710 411ίὲ ἤλίθδ

κινέζικα ἔπιπλα τ Baboo - Σκουφᾱ 26, - τηλ. 631 .936.
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TZOYAIET MITZEA
Ἡ ἐποχὴ τῆς γυναίκας
Τὸ κίνημα· ἱστορία καὶ
προοπτικές
Ἐκὸόσεις.· Πύλη, ’Λθήιά 1975
Μετ..· Mira Ἀδαμάκη
Ἡ Τζούλιετ Μίτσελ, συνεκδότης τοῦ περιοδικοῦ «N50 Ἀριστερὰ Ἐπιθεώρηση» καὶ μέλος
τῆς «Women’s
Liberation
Workshop» τοῦ Λονδίνου, παρουσιάζει μὲ τὸ βιβλίο της αὐτὸ
μιὰν άνάλυαη τοῦ γυναικείου
άπελευθερωτικοῦ κινήματος, κυρίως στὶς μορφὲς καὶ στἰς ὀργανώσεις ποὺ διαμορφώΟηκαν στὴ
δεκαετία 1960-1970. Ξεκινᾶ άπὸ
τἰς πηγὲς τοῦ κινήματος, τὸ τοποθετεῖ στἰς σημερινὲς διαστάσεις του καὶ στἰς ἑξελικτικὲς προ-

οπτικές του. Ἐξετάζει τὴ βασικὴ
θεωρητικὴ διαμάχη μεταξὺ μαρ-

manic)» WWW (·-ίίῶῑθῶὶῡ

I1I: pltec τῶν

·Ιδεῶν

καί τῆς δράσας για το

σοαιαλιατικὸ μετασχηματισμὸ τῆς κοινωνίας

ﬂ
ΤΖΩΡΤΖ ΛΙΧΤΧΑῘΜ

ΣΥιιτοιιιιι
nArKonIA
IZTOPIA τοΥ
ΣοῑιΑΛιΣιιοΥ
Ἀπὸ τὴν Γαλλικὴ 'Eηαναστααη μέχρι
σήμερα

Ἕνα συγγραφι-

κὸ ἐπίτευγμα
Ὄλη ἡ κολοααΙαΙα κληρονομία τῆς

αοαιαλιατι-

κῆς ηαραδοαηε 0' ἕνα
μοναδικό Θιθλίο

101

ξιστῶν- σοσιαλιστῶν πάνω στὴ

φύση καὶ 0'. ὰ αἴτια τῆς καταπίεσης τῶν γυναικῶν καί πιστεύει
πὼς ὅταν οἰ συγκρουόμενες ἀπόψεις τῶν δ1ο πλευρῶν συμφιλιωθοῦν ἁρμονικά, τότε θὰ μπορέσο1ν 0'1 γυναῖκες νὰ προχωρήσουν σὲ μιὰ πετυχημένη ἑπαV001011x‘r, στρατηγ, κή.

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΙΞ
,Ἀ1ΙΙ.1Ι()Σ(-)Ι;“ΛἨΣ
ΛΙΑΝΙΗΛΙΛ ΗΣ
Ἠ Κύπρος καὶ ἡ ἀγγλικὴ μάσκα
Ἐκὸόσεις.· Τετράόια τοῦ Ρήγα,
Λευκωσία 1975
ΛΛΙΞΚΟΣ ΚΛ·ΙἸ)ΗΣ
Ξένη ποίησις
ιὶίεταφράσεις
ἰ.Ιθήιά 1975
’ΘιΙΛΙΞΙΛ ΚΛΛΛΙΓΙΛΝΝΗ
’.·Ιπόψε θ’ ἀκούσονμε τ’ ἀηὸόιία
(Δ ιηγήματα)
’Λθήιά 1975
ΛΙΛΧΛἸΟΥΤ I‘ll/1101A
”Ιίιά χωριὸ τῆς Ἀνατόλιας
’.1οήιά

ΣΥΝῘΟΜΗ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ
Ἠ Πρώτη ποὺ κυκλοφορεῑ α’“ ὁλο
τὸν κόσμο

Ο.
Σὲ ὁλα τὰ 61611011101510
Kai τοὺς ηλααιὲ.
ἐκδόσεις «ΓΛΑΡῠΣ»

τΗΛ. 036574

NSWQP‘a “(591163)?a NQIIIQVD

Ὁ ἀναγνώστης μας κ. Μανώλης Σάρίδης, μὲ σημείωμά
του ἐπιχειρεῖ, σὲ ὀξὺ ὁπωσδήποτε τόνο, μερικές κριτικές
παρατηρήσεις σὲ ἄρθρο τοῦ
Μάριου Νικολινάκου. Τὸ δημοσιεύουμε μαζὶ μὲ ,τὴν
πάράλληλη ἀπάντηση τοῦ
συνεργάτη μας, στὸν ὁποῖο
θέσάμε ὑπ’ ὅψη τὸ κείμενο τοῦ
κ. M. Σάρίὸη.

ι,
’δέκ’ κώ «:3 a
,Μαθ

MIA KPITIKH
ΣΤΟΝ Μ. NIKO AINAKO

Οἱ σκέψεις γύρω στὶς ἐπενδύσεις ξένου κεφαλαίου στὴν Ἑλλάδα εἶναι τὸ θέμα πού ἀπασχολεῖ
ἐδῶ καὶ ἀρκετὸ καιρὸ τοὺς κάθε
λογῆς οἰκονομολόγους στὴν Ἑλλάδα. Ὁ τρόποις ποὺ γίνονται δείχνει ὄχι μόνο τὸ βαθμὸ ὡριμότητος τοῦ συγγραφέα, ἀλλὰ πολὺ
περισσότερο τὴν ἰδεολογικῆ του
τοποθέτηση, βασικὸ κλειδὶ τῆς
ποιοτικῆς τους στάθμης γιὰ τὴν
πολιτική τους συνέπειά; πές μου
πῶς ἀσκεῖς τὴν κριτική σου, νὰ
σοῦ πῶ ποιὸς εἶσαι καὶ τί ζητᾱς.
Φυσικὰ στἰς περισσότερες περιπτώσεις, ἡ χωρὶς μέθοδολογία
κριτικὴ ἐκφυλίζεται 0’ ἕνα ἁπλὸ
σχόλιο, ποὺ δέν δείχνει οὔτε τὸ
ἀντικείμενο καθαρὰ οὔτε δίνει
λύσεις.
“Eva; ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἀσχολοῦνται κριτικὰ μὲ οἰκονομικὰ

Ἑλληνικῆς Ἀεροπορικῆς Βιομηχανίάς (ΕΑΒ), κατακρίνει προφανῶς τὴν κυβέρνηση Καραμανλῆ, γιατὶ στὴ σύμβαση ποὺ ὑπόγραψε μὲ τὴν ἑταιρία Λόκχηντ
τῶν Ι-ΠῘΑ, ἡ ὁποία ἀντιπρόσωπεύει καὶ τέσσερις ἄλλες ἑταιρίες
ὲτίσης HIIA, ποὺ θὰ προμηθεύουν τὴν ἀπαραίτητη τεχνολογία,
α) προτίμησε τὴν κοινοπραξία
τῆς Λόκχηντ καὶ ὅχι μιὰ γαλλικὴ
ἑταιρία,
β) στὴν ὑπογραφεῖσα σύμβαση
μένει ἡ ΕΑΒ ἐξαρτημένη ἀπὸ τὴν
τεχνολογία ποὺ θὰ τῆς χορηγεῖ ἡ
κοινοπραξία τῆς Λόκχηντ.
Αὑτὰ τὰ δύο κομμάτια τοῦ

’ἔθ’ὲῖῗῗ ῗᾶῗὲἑιὶᾞὲρῖὲἒέἕῗᾶἶῗί
βγαίνουν

ἀπὸ τὴ

μελέτη τοῦ

γιγαντιαίων διαστάσεων πολυεθνικῶν ἑταιριῶν, τῶν διαφόρων
κρατικῶν καὶ διακρατικῶν χρηματοδοτικῶν ὀργανισμῶν, καθὼς
καὶ ἄλλων ὀργανισμῶν προγ αμμάτισμοῦ καὶ ἀναπτύξεως, εναι
σὲ θέση νὰ ἐλέγχουν ὅλο τὸ κύκλωμα πρώτων ὑλῶν, τῆς βιομηχανικῆς παραγωγῆς καὶ διαθέσεως τῶν ἀγαθῶν. Ἡ μορφὴ αὐτ-ὴ
τοῦ κσπιτάλισμοῦ, ὁ σημερινὸς
ἰμπεριαλισμός, ὅχι μόνο ἐλέγχει
τὸν τρόπο καὶ τὸ εἶδος τῆς παρά· .

γωγῆς στὶς χῶρες τῆς περιφέρειας,
ἀλλὰ καὶ ἐφαρμόζει ἐπιστημονικὰ
-ἐρευνημένους τρόπους δημιουργίας ὅχι μόνο οἰκονομικῶν μὰ καὶ
πολιτικῶν, ἰδεολογικῶν κ.ἄ. κρίσεων, τόσο στὸ ἐσωτερικὸ μιᾶς
χώρας, ὅσο καὶ μεταξὺ δύο ἢ

τους τόσο στὴν καπιταλιστικὴ
περιφέρεια ὅσο καὶ στὴ διαχωριοτικὴ γραμμὴ τῶν χωρῶν τοῦ
Συμφώνου τῆς Βαρσοβίας. Κι αὐτό, τὸ τελευταῖο, περισσότερο γιὰ
τὴ συγκράτῃσή τους αὐτοῦ παρὰ
γιὰ τὴν ἀμυντικῆ ἣ ἐπιθετικῆ τους
ἀξία.
"000 γιὰ τὴν ἐξαρτημένη τεχνολογία πού θὰ χορηγεῖται ἀπὸ
τὴν κοινοπραξία τῆς Λόκχηντ,
αὐτ-ὴ τὴν εἴχαμε μάθει ἀπὸ τὸν
Σπ. Μονδάνο στὸν Οἰκονομικὸ
Ταχυδρόμο 1126, τῆς 4.12.1975,
τὸν ὁποῖο διαβάζει καὶ ὁ Νικολινάκος. Φυσικὰ αὐτὸ κάτω ἀπὸ τὸ
κρατοῦν
κοινωνικοοικονομικὸ

σύστημα οὔτε παράξενο εἶναι ἀλλὰ οὔτε καὶ καινούργιο. Θά ’ταν
πολὺ παράξενο ἄν δέν ἧταν ἔτσι.

ΠΟΛΕΜΙΚΗ BIOMHXANIA
KAI EENO KECIJAAAIO

θέματα τῆς Ἑλλάδος εἶναι καὶ ὁ
Μάριος Νικολινάκος. Σὰν θεωρητικὸς ἔχει γράψει ἀναρίθμητες μελέτες, ὅπου προσπαθεῖ νὰ λάβει
θέση, ἀνάμεσα στὰ ἄλλα, καὶ μὲ
τὶς «βραχυχρόνιες καὶ μακροχρόνιες προοπτικές τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας» («ΑΝΤΙ», 26 - 27 τῆς 6
Σεπτ. 1975). Ἐπειδὴ δὲ α’ ἕνα ἀπὸ
τὰ τελευταῖα του ἄρθρα («01110νομικὸς Ταχυδρόμος» 1129, τῆς
25 Δεκεμβρ. 1975) ἔκανε ἔκκληση
στοὺς ἀναγνῶστες του «νὰ κουβεντιάζουμε, νὰ μὴν ἐκφράζει ὁ
καθένας μας τὶς ἀπόψεις του ρηξικέλευθα, χωρὶς ἀναφορὰ σὲ ἄλλους ποὺ ἔχουν ἐκφρασθεῖ πάνω
στὸ ἴδιο θέμα, ἀποφάσισα νὰ κά-

πονηροῦ. Εἶναι καλοθέλητη.

παρα-πάνω σχολίου καὶ δὲν ἀποτελοῦν κὰν θέσεις του, θέλουν
πρῶτα μιὰ διευκρίνιση; ἂν μείνουν σὰν ἐρωτήσεις, ὅπως τίς διάτύπωσα πιὸ πάνω, ἀποτελοῦν τὸ
πλαίσιο μιᾶς μελέτης ἀστικῆς οἱκανομολογίας, μὲ συνέπεια, ἀφοῦ
φέρουν μιὰ γυροβολιά, νὰ ἐπιστρέψουν στὸ τέλος τῆςμελέτης
στὸ σημεῖο ἐκκινήσεώς τους. Ἀν
ἔχουν ὅμως τὴν πράθεση νὰ προβλημάτίσουν, πρέπει νὰ μποῦν
ἀλλιῶς. Μπήκανε λοιπὸν σωστά;
”A; δοῦμε πρῶτά τὸ πρόβλημα
ἀπὸ οἰκονομικὴ σκοπιά. Ἡ Ἑλλάδα, μιὰ ὑποανάπτυκτη χώρα τῆς
κσπιταλιστικῆς περιφέρειας, ἔχει
ἐξαρτήσει τὴν οἰκονομική της
ἀνάπτυξη ἀπὸ τὶς ἐπενδύσεις τοῦ
ξένου κεφαλαίου. Τοῦτο δὲν ινε
προγραμματισμένα, ἀλλὰ ε ναι
συνέπεια τῆς θέσης της καὶ τοῦ
βαθμοῦ καὶτοῦ εἴδους ἀναπτύξε-

Στὴ συγκεκριμένη περίπτωση
πρόκειται γιὰ τὴν κριτικὴ - σχόλιο
τοῦ Νικολινάκου στὸ «ANTI» 37
·ι,-ῆς 24 Ἰανουαρ. 1976, ποὺ ἀφορᾶ
στὸν συσχετισμὸ «ἑλληνικὴ πολεμικὴ βιομηχανία καὶ ξένο κεφάλαιο». Ὁ συγγραφέας, ἀναφερόμενος στὴν ῖδρυση τῆς κράτικῆς

φρόντισε μὲ τὸν νόμο 2687/53 νὰ
κατοχυρώσει τὰ εἰδικὰ συμφέροντά της. Ὅμως καὶ οἱ ντόπιες ἐπενδύσεις ὑπάγονται οὐσιαστικὰ κάτω ἀπὸ τὸν ἔλεγχο τοῦ μονοπώλιακοῦ κεφαλαίου τῶν δυτικῶν μητροπόλεων, οἱ ὁποῖες, μέσω τῶν

νω μιὰ κριτικὴ τῆς κριτικῆς του

πάνω στὴν ῖδρυση στὴν Ἑλλάδα
μονάδας ἐπισκευῆς ἀεροπλάνων.
Ἡ σκληρὴ γλώσσα τῆς κριτικῆς
δὲν προτίθεται νά θίξει τὸν Νικολινάκο, καὶ δέν προέρχεται ἐκ τοῦ

ως τῆς ὲθνικῆς της τάξης, ποὺ

περισσοτέρων χωρῶν. Κάτω ἀπ’
αὐτὲς τὶς προϋποθέσεις, τὸ γιατί ἡ

«γαλλικὴ λύση (θά) ἦταν γιά τὰ
συμφέροντα τοῦ έλληνικοῦ λαοῦ

κάλύτερη» (Νικολινάκος) εἶναι
ἕνα ἀπὸ τὰ μυστικὰ τὰ ὁποῖα ὁ
Νικολινάκος οὔτε « καὶ μόνο ἀπὸ
οἰκονομικοὺς λόγους», τοὺς ὁποίους ὅμως ἁπλῶς μνημονεύει χωρὶς
νὰ παραθέτει οὔτε ἕναν ἀριθμό,
μπορεῖ νὰ μᾶς ἐξηγήσει. Τὸ σπουδαιότερο ὅμως ἐδῶ δὲν εἶναι οἱ
ἀριθμοί. Ποῦ ἀναφέρεται ὴ σχέση
τῶν πολεμικῶν ἐξοπλισμῶν ἀνάμεσα σιὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Τουρκίά καὶ ἡ θέση τους στὴν κάπιταλιστικὴ περιφέρεια σὲ ἀντιδιαστολὴ μὲ τὴν κρίση ἀνάμεσά τους
ποὺ ἔχει προκαλέσει ἡ σφήνα τῆς
Κύπρου καὶ ἡ προετοιμαζόμενη
ἐναλλακτικὴ κρίση γιὰ τὶς πρῶτες
ὕλες τοῦ Αἰγαίου; Στὸ σχῆμα αὐτὸ ἡ δημιουργία ψευτοβιομηχανίας ἐπισκευῆς καὶ ἴσως συναρμολογήσεως ἀεροπλάνων, ἁρμάτων
·κλπ. τόσο στὴν Ἑλλάδα ὅσο καί
στὴν Τουρκία εἶναι ἡ συνέπεια
τῶν τρομερῶν ἐξοπλιομῶν στοὺς
ὁποίους ὠθοῦνται καὶ οἱ δύο αὐτὲς χῶρες, πού κι αὐτὸ μὲ τὴ σειρά
του εἶναι συνέπεια τῆς θέσεως

”Ομως ὁ Νικολινάκος ἐδῶ ἔχει
φαντασίες. Ποὺ προέρχονται ἀπὸ
τὸ ὅτι στὸ σχόλιό του λείπει τὸ
θεωρητικὸ ὑπόβαθρο,
λείπει
ὅμως καὶ κάποια ἔστω καὶ ὑποτυπώδης λογικὴ συνοχή. Ἐξάρτηση
τῆςνολογίας ἀπὸ τὴ μιά, πώληση
τεχνολογίας «ατὰ ἀφρικανικὸ
κράτη» ἀπὸ τὴν ἄλλη. Ἀς δεῖ στὸ
ἄρθρο τοῦ Γιαννίτση στὸν Οἰκονομικὸ Ταχυδρόμο 1133, τῆς 221-1976, τὰ μεγέθη τῆς τεχνολογίας ποὺ ἐξάγεται ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα
γιὰ τὶς χῶρες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς; «Οἱ ξένες ἐπιχειρήσεις ποὺ

ἧρθαν στὴν Ἑλλάδα ναὶ μὲν αὔξησαν προοδευτικὰ τὶς ἐξαγωγές
τους πρὸς τὶς ἀραβικὲς περιοχές,
ἡ συμμέτοχή τους ὅμως στίς συνολικές ἐξαγωγές στὴν κατεύθυνση
αὐτῆ, ἀπέχει πολὺ ἀπὸ τὴ συμμετοχή τους στὸ σύνολο τῶν ἑλληνικῶν ἐξαγωγῶν». Ἔχει ὅμως καὶ
χειρότερα; «Μὲ τὴν κάπιταλιστικὴ ἀνάπτυξη πού γίνεται στὴ χώρα μσς», γράφει ὁ Νικολινάκος
σχολιάζσντας τὴν ἵδρυση τῆς
ΕΑΒ - ἀλήθεια γιατί ὁ Μονδάνος τὴν ὀνομάζει EBAY, Ἑλληνικὴ
Βιομηχανία Ἀεροπορικοῦ
Ὑλικοῦ; - ἐντάσσέτάι ἡ Ἑλλάδα,
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ποὺ ἀνῆκε μέχρι τώρα οτὴν Περιφέρεια, στὸ κάπιταλιστικό της
«Κέντρο». Νομίζω ὅτι 016 μέτρο
τοῦ δυνατοῦ γιὰ τὸ σύντομο τοῦτο
σημείωμά φάνηκε ὅτι αὐτὴ ἡ ἔντονη ἐπιθυμία τοῦ Νικολινάκου μέχρι τώρα δὲν ἐκπληρώθηκε. Τουναντίον, μὲ τὸ ἱδρυόμενο ἐργοστάσιο
άεροπορικοῦ
ὑλικοῦ
ἑδραιώνεται περισσότερο, ἀκρι-

γράφω στὸ «ANTI» φύλλο παρὰ
φύλλο, δὲν θὰ ἄλλαζα οὔτε ἕνα
κομμα.
Ἐπειδὴ ὁ συγγραφέας τοῦ
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ἐξάμηνα στὸ Ἐλεύθερο Πάνεπιστῆμιο τοῦ Δυτικοῦ Βερολίνου,
σκέφτηκα ἂν θά ἔπρεπε νὰ κάνω
τὸν κόπο νὰ ἀπαντήσω, μόνο καὶ

βῶς λόγω τῆς πρόσθε-της ἐξάρτη-

μόνο γιὰ τὴν κακοπιστίά του ποὺ

σης ποὺ δημιουργεῖ στὸν τομέα
τῶν στρατιωτικῶν ἐξοπλισμῶν,
ποὺ κι αὐτοὶ διέπονται ἀπὸ τοὺς
κανόνες τῆς καπιταλιστικῆς συσ-

τὴν κρύβει οτὴν ἀρχὴ μὲ μιὰ ρητὴ

σώρευσης καὶ τοῦ κέρδους.
Τὸ σχόλιο τοῦ Νικολινάκου,

ἰδωμένο πίσω ἀπὸ τὴν πρόθεσή
του, μὲ τὴ οτῆλη του «νὰ ξεκάθαρίσ(ει) ὁρισμένα ζητήματα ποὺ
μπλέκονται καὶ συγχίζονται κατὰ
τὴ γνώμη (τ)ου στὴ σκέψη ἐκείνων
ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὰ οἰκονομικὰ τῆς Ἑλλάδας» («ΑΝἹῚ» 27 26 τῆς 6 Σεπτ. 1975), δὲν ξεκαθάρισε τὴ σχέση ξένου κεφαλαίου
καὶ γενικότερης ἀνάπτυξής τῆς
Ἑλλάδος. Ἀκόμη καὶ ὁ τίτλος
του, «έλληνικῆ πολεμικὴ βιομηχανία καὶ ξένο κεφάλαιο», ἀφῆνει
ἀνοιχτὸ τὸ τί εἴδους σχέση δημιουργεῖται ἀνάμεσα α’ αὐτὴ τῆ βιομηχανία καὶ τὸ ξένοκεφάλαιο,

ποὺ θὰ εἶχε τὴν ἀνάλογη ἐπίπτωση σι-ἡν ἑλληνικὴ οἰκονομία. Ἡ
ἁπλὴ διαπίστωση ὅτι «ἡ ἀνάληψη
κατασκευῆς τῆς ΕΑΒ ἀπὸ τὸ ἀμερικανικὸ κεφάλαιο σημαίνει ΝΑΤΟ» δέν ἀρκεῖ. Ποιὸς θὰ ἀμφισβητοῦσε ὅτι οἰ ξένες ἐπενδύσεις

δηλωση κάλοπιστίας. Γιάτὶ μετὰ
μιλάει γιὰ «ἔντονη ἐπιθυμία» μου
νὰ ἐνταχθεῖ ἡ Ἑλλάδα στὸ κοπιταλιστικὸ «Κέντρο» ποὺ «μέχρι
τώρα δέν ἐκπληρώθηκε» καθὼς
καὶ γιά «ψευδαισθήσεις» ποὺ ἔχω
«για τὸ ὅτι ξαφνικὰ μπήκαμε στὸ
Κέντρο τοῦ Καπιτάλιομοῦ». Δέν
ξέρω τί νόημά ἔχουν οἱ ὑπαινιγμοὶ
αὐτοί. Τοὺς παραβλέπω ὅμως
παρ’ ὅλα αὐτά.
Δὲν ξέρω πόσο προσεκτικὰ
διάβασε τὸ κείμενό μου ὁ ἐπιστολογράφος. Θυμᾶμαι πάντως πῶς
εἴχαμε δυσκολίες νὰ συνεννοηθοῦμε καὶ σὲ ἕνα σεμινάριο πάνω
στὸν ἑλληνικὸ καπιταλισμὸ ὅπου
μετὰ ἀπὸ μιᾶς ὥρας κουβέντα δὲν
εἴχαμε καταλάβει τελικὰ τί ἤθελε
νὰ μᾶς πεῖ. Ὁπωσδήποτε τὸ κύριο
ἐπιχείρημά μου στὸ κείμενο ποὺ
ἀποτελεῖ ἀντικείμενο κριτικῆς εἶναι πὼς ἡ ἀνάπτυξη πολεμικῆς (!)
βιομηχανίας οτὴν Ἑλλάδα δὲν
ἀποτελεῖ τὸ μεγάλο γεγονὸς (1)
ἀλλὰ βρίσκεται μέσα στὸ πλαίσιο
τῆς ὑποτέλειας ποὺ χαρακτηρίζει
τὸν ἑλληνικὸ χῶρο. Ἡ τεχνολογι-

δημιουργοῦν ἐξάρτηση τῆς κώρᾳς

κὴ ἐξάρτηση τῆς βιομηχανίας αὐ-

ἀπὸ τὸ δυτικὸ κεφάλαιο; Σὲ ποιὸν
«δημιουργοῦνται ψευδαισθήσεις»
για τὸ ποιὸς ἐλέὟχει τὴ χώρα;
Μήπως αὐτὲς τὶς ψευδαισθήσεις
γιὰ τὸ ὅτι ξαφνικὰ μπήκαμε στὸ
Κέντρο τσῦ καπιταλισμοῦ, ὅπου
ὅμως δὲν μᾶς δέχονται σὰν συναδέλφους (βλέπε καὶ τὴν ἀπόφαση
τῶν Βρυξελλῶν τῆς 30.1.1976),
τὶς πωλήσεις τῆςνολογίας στοὺς
Ἄραβες κλπ. κλπ. τὶς ἔχει 6 Νικολινάκος ὁ ἴδιος; Ἂν εἶναι ἔτσι,
τότε θὰ ἤθελα νὰ πῶ ὅτι δέν
κατάφερε οὔτε αὐτὲς νὰ μᾶς τὶς
δώσει σὲ μιὰ σωστὴ δομή, μ’ ἕνα
μίνιμουμ λογικῆς συνέπειας. Κι
αὐτὴ ἀκριβῶς λείπει ἀπ’ τὸ σχόλιό
του. ”Οσο γιὰ τὸν ἰδεολογικὸ «ἀέρα» ποὺ τὸ διάπνέει, παρὰ τὶς
προσπάθειες ποὺ κατέβαλά, δὲν
μπόρεσα νὰ προσδιορίσω τὴν κα·τεύθυνσή του.

τῆς ἀπὸ τὸ κάπιταλιστικὸ κέντρο

ΜΑΝΩΛΙ-ΙΣ ΣΑΡΙΔΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ
Παίρνοντας τὴν παραπάνω
κριτικὴ διάβασα καὶ ξάναδιάβασα τὸ κείμενό μου στὸ τεῦχος 37
τῆς 24 Γενάρη, γιὰ νὰ δῶ τέλος
πάντων πόσο στὸ κείμενο αὐτὸ
ἔλειπε «καὶ κάποια ἔστω καὶ ὑποτυπώδης λογική», «ένα μίνιμουμ
λογικῆς συνέπειας», σύμφωνα μὲ
τὴν κριτικὴ τοῦ Μανώλη Σαρίδη.
Δέν ξέρω, ἂν δέν καταλαβαίνω
πιά, ἀλλὰ δέν βρῆκα ἔλλειψη λογικῆς συνοχῆς. ”Av ἐπρόκειτο νὰ
ξάναγράψω τὸ κείμενο αὐτὸ μέσα
στὸ πλαίσιο τῶν σημειωμάτων πάνω σὲ οἰκονομικὰ θέματα πού
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Δέν βλέπω ποῦ βρίσκεται ἡ
ἔλλειψη λογικῆς συνοχῆς, ὅταν
λέω πῶς ἐμεῖς τεχνολογικὰ σὲ μιὰ
τέτοια βιομηχανία — καί βασικὰ
σὲ κάθε βιομηχανίά- ἐξάρτιόμαστε ἀπὸ 16 κέντρο, κι ἀπὸ τὸ ἄλλο
μέρος μιλῶ γιὰ ἐξαγωγὴ τεχνολογίας 0101 ἀφρικανικὰ κράτη. Αὐτὴ
ἐἶναι ἡ λογικὴ τοῦ κεφαλαίου,
ποὺ τὴν ἐπικαλεῖται και 6 ἴδιος ὁ
ἐπικριτῆς μου.
"000 γιὰ τὸ ἂν ὴ Ἑλλάδα
γίνεται κομμάτι τοῦ κέντρου, καὶ
01:6 ἐπικρινόμενο γραφτό μου καὶ
σὲ σειρὰ ἄλλη ἀπὸ ἄλλα κείμένά
μου, τὸ ἔχω ἐκφράσει σὰν τάση,
σὰν φαινόμενο δυναμικό, ὅχι σὰν
τελειωμένη διαδικασία. Καὶ τὸ
ὑποστηρίζω καὶ τώρα, γιάτί αὐτὸ
ἔχει συγκεκριμένες πολιτικές συνέπειες. Ἐνῶ ἡ ἄκριτη θέση πὼς
ἀποτελοῦμε μιὰ περιφέρεια κι
ἐμεῖς δείχνει βέβαια πῶς ὁ ἐπικριτῆς μου ἔμαθε καλὰ τὶς νέες θεωρίες, δὲν μπόρεσε ὅμως ἀκόμη νὰ
τὶς ἀφομοιώσει ἔται ὥστε νὰ

αὐτὸ εἶναι ἀντίθετο πρὸς τὶς ἐπιθυμίες πολλῶν ἀπὸ μᾶς.
Τέλος, καὶ μία κουβέντα γιὰ
τοὺς ἐξοπλισμούς. Δέν συζήτησα
τὸ θέμα τῶν ἐξοπλισμῶν θεωρητικά. Ξεκίνησα ἀπὸ τὴ συγκεκριμένη κατάσταση, ὅτι ἡ Τουρκία ἐξοπλίζετάι, ἄσχετα ἀπὸ ποιόν, καὶ

εἶναι ἑπόμενο — εἴτε τὸ θέλουμε
εἴτε ὄχι —— πῶς προκύπτει μιὰ
ἀνάγκη ἐξοπλισμων καὶ γιά τὴν

Ἑλλάδα. Κι εἶπα στὸ σημεῖο αὐτὸ
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φοροποιῆσεις ποὺ γίνονται καὶ σὲ
ἄλλους χώρους, ἀλλὰ καὶ συγκεκριμένα καὶ στὸν ἑλληνικά. Καὶ
τοῦτο, κατὰ τὴν ἔκταση πού γίνεται βά
γιὰ πολιτικὰ συμπεράσματα,ε ναι τρομερό, ὡς πρὸς τὶς
συνέπειές ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχει. ‘H
ἔνταξή μάς στὸ κέντρο δέν ἀποτελεῖ δυστυχῶς οὔτε κὰν ψευδάίσθηση, ἀλλὰ πράγματικότητα ποὺ

πολεμικὴ τεχνολογία ἀπὸ τὴ Γάλλία, μιὰ καὶ πρέπει νὰ τὰ ἀγοράσουμε, καὶ συγκεκριμένο γιὰ τοὺς
λόγους ποὺ ἀνάφερά πιὸ πάνω.
εὈσο γιὰ τὸν «ἰδεολογικὸ ἀέρα», δέν καταλαβαίνω ἀπὸ ποιὰ
μεριὰ ἔρχεται ἡ κριτικὴ τοῦ συμπαθοῦς κατὰ τὰ ἄλλα ἐπικριτοῦ
μου, μιὰ καὶ ὁ ἴδιος οὔτε τὴν
ἰδεολογικῆ του βάοη δίνει οὔτε τὸ
«θεωρητικὸ του ὑπόβαθρο», ἔτσι
ὥστε τελικὰ δὲν ἔχω καταλάβει
γιατί ἔκανε τὴν κριτική. Μήπως
δέν κατάφερε ὁ ἴδιος «ἕνα μίνιμουμ λογικῆς 0111/511510;»; Πάντως τὸν εὐχαριστῶ πού, ὅπως
φαίνεται, μὲ διαβάζει συστηματικά. Ἐλπίζω νὰ μὴν ἐπηρεάστηκε
ἀπὸ τὸ πολὺ διάβασμα τῶν κειμένων μου στὴν ἔλλειψη «ἔστω καὶ
ὑποτυπώδους λογικῆς συνοχῆς»
στὸ σημείωμά του.
Βερολίνο, 24.2.1976

ἐξελίσσεται δυναμικά, ὅσο κι ἂν

ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ

προσπαθήσει νὰ δεῖ καὶ τὶς διά-

εἶναι ἁπλῶς ἐνδεικτική, δέν ἀποτελεῖ 16 δεύτερο κύριο ἐρώτημα,
ὅπως τὸ βλέπει ὁ ἐπικριτῆς μου.
Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἐξακολουθῶ νὰ ὑποστηρίζω πῶς στῆ
διαλεκτικὴ σχέση ποὺ χαρακτηρίζει οτὴ συγκεκριμένη φάση ποὺ
περνᾶμε τὰ ἑλληνικὰ δεδομένα, ἡ
ἀνάπτυξη πολεμικῆς βιομηχανίας,
κατὰ τὴν ἔκταοη ποὺ ἀποφασίζεται ἀπὸ τὴ συγκεκριμένη κυβέρνηση σὰν ἀναγκαία, 01‘: συνε γασία μὲ τὸ γαλλικὸ κεφάλαιο ταν
πιὸ ὠφέλιμη γιὰ τὸν ἑλληνικὸ λαό,
γιατὶ ἀκριβῶς ὁ γαλλικὸς παράγοντας μέσα στὸ πλαίσιο τῶν σχέσεων τῆς Δύσης εἶναι 6 παράγοντας ποὺ δημιουργεῖ προβλήματα
καὶ ἀντιθέσεις. Ὁ κριτικός μου
θὰ πρέπει νὰ ἔχει μάθει, τουλάχιστον ἂν ὅχι ἀπὸ ἐμένα, ἀπὸ ἄλλους δασκάλους του στὸ Πανεπιστῆμιο, πὼς τὸ κεφάλαιο δὲν εἶναι
οὔτε ένιαῑο, οὔτε μονολιθικό, ἀλλὰ χαρακτηρίζεται κι αὐτὸ ἀπὸ
ἀντιθέσεις, ἀντιθέσεις συμφερόντων συγκεκριμένες. Καὶ στὸ πλαίσιο μιᾶς στρατηγικῆς γιὰ ἀνεξαρτησία οἱ ἀντιθέσεις στὸ στρατόπεδο τοῦ ἀντιπάλου ἀποτελοῦν τὸ
μοχλὸ ποὺ ὅταν τὸν χρησιμοποιήσει κανεὶς κατάλληλα, ὁδηγεῖ σὲ
θετικὰ πλεονεκτήματα ὡς πρὸς

“ Γ’ἑζΛί-’ὶΒΑΚΙΑΣ

τὴν ἐφαρμονὴ τῆς στρατηγικῆς·

Γενικοι Ἀντιτιρόσωτιοι για τὴν Ἑλλάδα

Στὸ σημεῖο αὐτὸ ρητὰ λέω πὼς

δὲν εἶχα νσύμερα γιὰ μιὰ ἀνάλυση

”

τῶν ἐξόδων-ἐσόδων τῶν δυὸ λύσεων, μὰ λέω κάτι πιὸ οὐσιαστικό,

πῶς κι ἂν εἷχα, κι ἂν ἡ γαλλικὴ
λύση «οἰκονομικὰ» ἦταν πιὸ δυσ- .
μενής, πάλι συνέφερε ἀπὸ πολιτι1S1]θᾶῐφξιεὲψη ἀπὸ τὴ λύοη ποὺ προτι-
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