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ΚΑΡΠΟΥ ΠΑΠΑΔ ΟΠΟ ΥΛΟΥ
Ἡ ἀνεκτίμητη Kai διαφωτιστική

Ιστορία τοῦ Κάρπου Παπαδόπουλου (πρωτοπσλλήκαρου τοῦ Ὁδ.
Ἄνδρούτσου), ἀποκαλύπτει πολλὲς ᾶγνωστες πτυχὲς τῆς ἐπανάστασης τοῦ 7821 καὶ συντελεῖ
ἀποφασιστικά στὴ σωστὴ ἀνάλυση τῶν συνθηκῶν καὶ τῶν πρωτα-

γωνιστῶν τῆς περιόδου έκεΙνης.
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A. ΦΛΟΥΤΖΗ
'0 A. Φλούτζης, ποὺ ἠταν για-
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τρὸς τοῦ στρατοπέδου στὸ Χαῖὄάρι, φέρνει στὸ φῶς ὅλα τὰ
στοιχεῖα τῆς ζωῆς, τῶν βασανιστηρίων καὶ τῶν ἐκτελέσεων
στὸν μαρτυρικὸ αὐτὸ τόπο Kal

παρουσιάζει, ἀπὸ πρῶτο χέρι,
τὴν ἅκαμπτη Θέληση τῶν κρατουμένων γιὰ ἐλευθερία.

CLOGG - ΓΙΑΝΝΟΠΟ ΥΛΟΣ
‘H Ιστορία τῆς ἐλληνικῆς δικτα-

τορίὰς, ὅπως εΙκονίζε-ται μέσα
ἀπὸ τὴ ὅραστηριότητα καὶ τις
πρωτοβουλίες
δημοκρατικῶν
δυνάμεων ποὺ ἀρνήθηκαν τὴ νομιμότητά της, Ἀποτελεῑ μοναδικὸ Ιοτορικὸ ντοκουμέντο.
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NATOIKH ΠΡΟΣἯΑΣῙΑ KAI ΔΡΑΣΗ

Οἱ αἱματηρές συγκρούσεις στόν Λίβανο, πού συνεχίζονται μέ
αὑξανόμενη σφοδρότητα, ἂποκαλῠπτουν ὅλο καί μεγαλύτερο μέρος

ΠΕΗΕΧΟΜΕΝΑ
ἀπό τά οὓσιαστικᾶ πλέγματα τῶν στρατιωτικῶν ὁργανισμῶν
,

Τὰ γεγονότα τῆς 25 τοῦ Μοιη

πού

...,
περιβάλλουν τήν περιοχή.

Ἠ-σκοτεινῆ περιπέτεια τῆς χώρας

αὐτῆς Ι”μεθοὸευμένη” μέ τόν πιό ἕμμεσο καί παραπλανητικό τρόno, στήθηκε ὁόλια καί τροῳοὸοτῆῠηκε μέ τῆν ἇπᾶτη μιᾶς δῆθεν
σῦγκρουσης μεταξύ χριστιανικῶν καί μουσουλμανικῶν δυνάμεων.

I'Okog ὁ κόσμος ξέρει τί σήμαιναν οἱ “ὂμᾶὁες ἆγνώστων”, πού
κλιμάκωναν ἐπί ἕνα χρόνο τῆ σῦγκρουση, καί οἰ χριστιανοῑ φα-

λαγγίτες στήν τελευταία φᾶοη. Ὀ Κίσσινγκερ εἶχε στήσει μαστορικά τό παιχνῦὁι.
’
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τους

τό κλίμα τῆς ἧλεκτρισμένης ἔντασης.
Καθε ενυπογραφο αρΘρο εκφραζει Δ

“Ο ρόλος τῶν ἑταίρων τοῦ NATO ἇ πῃο κ α λζῦἶὴ τηε τ αιι
τὴν προσωπική γνώμη τοῦ συγγραφέα του.
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στᾶ θερμά ὕδατα·τῆς Μέσης Ἀνατολῆς

καί

στῆν καταναγκαστική προθυμία τους.νᾶ παίξουν ὃουλικᾶ τόν-ρόΔΕΚΑΠΙΞΝΘΗΜΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣῌῑ Δημοχάρους 60. Ἀθήνα 601,
Τηλ; συντ. 732-819 - διαχ. 732-713.
ΟἸδιοκτήτης - Ὲκὸὁτηεῑ - Aleueuvmq:
XPHZTOZ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ, Δεινοκρά-

λο πού τούς καθαρίζει, τό ἆμερικοῖνικο σχέὁιο.

τους 131. Ο ’Υπεύθυνος Τυπογραφείουῑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ, Αἰγαίου 16.
Ἀνω Καλαμακι. Ο Διαφημίσειςῑ ΕΥΑΓ.
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ. Ο Ἀτελίέῑ A. Σ.
ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ, Πετσὸβου 12 0 Τὸ
«ANTI» τυπώνεται

-

απὸ τὴν ΕΚΔΟΤΙΚΗ

ETAIPEIA «I. KAMI’IANAZ» A.E.. Φιλαδε
λφείας 4.

Ο ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ; ὲξαμηνη 260 δ’ρχ. - ἐτήσια 520 δρχ. Ἐτήσιιῑ
Ὀργανισμῶν, Τραπεζῶν, κ.λπ. 1.000 δρχ.- Γιὰ μαθητές, σπουδ-αστὲςΙὲκπτωση 15%. O ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ EEOTEPIKOY: Εὐρώπη - Μεσογ. χωρεςε cidμηνη; ἁπλῆ δολ. 10, αεροπ. δολ. 13 - ἐτήσια (ξιτιλὴ δολ. 20, deport. δολ. 25Η.Π.Α. - Καναδας - Ἀνατ. Ἀσίαῑ ὲξαμηνηῑ ατιλή δολ. 10, αεροπ, δολ. 17ὲτήσιας απλὴ δολ. 20, deport. δολ. 34 - Αὺστραλία - Ὠκεανιαῑ ὲξάμηνηῑ
ατιλὴ δολ. 10, αεροπ. δολ. 24-ὲτήσια; ἁπλή δολ. 20, αεροπ. δολ. 47 Ο
Ἐμβασματα, τρατιεζικὲς επιταγέςῑ ΧΡΗΣΤΟΝ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΝ, Δημοχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601. ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ δρχ. 20.

Κεντρικὴ διαθεση τοῡ «ANTI»
O για τὰ βιβλιοπωλεῑα τῆς Ἀθήναξῑ
Στὸ γραφεῖα
τοῦ «ANTI»

Δημοχάρους 60, τηλ. 732.713
0 για τὰ βιβλιοπωλεῑα Β. Ἐλλόδοςῑ ’
Βιβλιοτιωλεῑο «Ξὲνος Τύπος»,
N. Κοτζιᾱς καὶ Σῑα O.E.
Τσιμισκῆ 78, τηλ. 279-720, Geo/vim
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κ. Μαῦρος Μέ τὸ αἴτημα 15 «ἑτερογενῶν» ὃουλευτῶν στὴ μιὰ
τσέπη, 115 τὴν παραίτηση «εἰς τὴν διάθεσίν του» ἑνὸς ἡγετικοῦ
στελέχους (Ἀ. Κανελλόπουλος) ἀπὸ τὸ Γ1.Γ. στὴν άλλη, καὶ 115
05190 ἐγγράφων προτάσεων, ἀπόψεων ἀλλὰ καὶ «1101911910110των» στὸν χαρτοφὺλακά του, θὰ προτιμοῡσε V61 ξεκουραστεῖ
κάπου στὴ Γερμανία τὸ Σαῦὅατοκὺριακο, παρὰ V61 ἐπιστρέφει
610011110 γιὰ τὴ διπλὴ μάχης
O Στὴ Βουλή, μὲ τὸν Καραμανλὴ - σήμερα.
ΟΣτὴν αἴθουσα συνεδριάσεων τοῦ κόμματός του μὲ τὴν
K.O. — ἀπὸ τὴ Δευτέρα.
Ἡ ιθέα-η του εἶναι cpo659c‘1 λεπτὴ καὶ δύσκολη - τόσα ὅσα καὶ
ἡ κατάσταση τοῦ κόμματος.
ναθηναϊκὴ Συνδιάακεψη τοῦ ΚΚΕ τὸ 1945 καὶ γιὰ τὴν τωρινή,
τοῦ KKE (ἐσ.).
O «Ἡ ΕΔΗΚ, εἶναι, κατὰ τὴν ἔκφραση στελέχους της “πιὸ
Ἐκεῖνο ποὺ ἀπὸ τώρα μπαρεῖ νὰ ἐπισημανθεῐ, εἶναι τὸ μή- κσντὰ στὴ ὁιάλυση, παρὰ ποτε’ ,Δὲν τηροῦνται οὔτε τὰ προσνυμα τῆς ἑνότητας ποὺ ὅγήκε5V10V0:
χήματα στὶς σχέσεις μεταξὺτῶν διαφόρων ὁμάόων, καὶ η γενιΟΓιὰ τὴν Ἀριστερά, εἰδικότερα, μέσα ἀπὸ τοὺς χαιρετι- κότερη ἐντύπωση εἰναι ὅτι “οῐ ἀντιὸραστικοὶ πήραν τὴν πάνω
σμοὺς τῶν ξένων ἀντιπροσώπων.
ὅόλτα. Ἡ ἀκαταλληλότητα (γενικά) τῆς στιγμῆς καῖ η ἔλλειψη
Ο Γιὰ τὶς εὐρύτερα προοδευτικὲς δυνάμεις, μέσα ἀπὸ τὰ μη- κάποιου φορέα ποὺ θὰ μποροῦσε να στεγάσει εὐρύτερες προνὺματα τῶν ἐκπροσώπων ὅλων τῶν κομμάτων τῆς ἀντιπολίτευ- οὸευτικὲς δυνάμεις, κρατᾶνε ἀρκετοὺς ὅουλευτὲς τοῦ κόμματος
σης καὶ τῶν πολιτικῶν ὁμάδων ποὺ χαιρέτησαν τὸ συνέδρια.
στὴ “θέση” τους».
Πόσα καὶ πῶς μπορεῐ V61 ὑλοποιηθεῖ τὸ μήνυμα αὐτό, εἰναι
Αὐτὰ σημειώναμε πρὶν λίγα καιρὸ-τὴν πρωτομαγιά, συγκεμιὰ άλλη ὑπόθεση...
κριμένα, στὴν ἴδια στήλη... T1690, ποὺ «6 κόμπος έφτασε οτὸ
Οπωσδήποτε, γιὰ ἕνα τουλάχιοτον κόμμα (τὴν ΕΔΗΚ), τὸ, χτένι», τὸ ἐρώτημα ειναιῑ μιὰ καὶ 65V 6956mm 6 φορέας αὐτός,
συνέδρια τοῦ KKE (50.) ἐπαιξε τόν... ἀντίθετα ρόλο, Ἡ παμήπως ἡ ἀνεξαρτητοποίηση εἶναι ἡ μόνη λὺση αὐτῶν ποὺ 15ρουσία μικρῆς ὁμάδας δουλευτῶν του α’ αὐτό, κι ἡ ὁμιλία τοῦ
λικὰ θὰ «τραὸήξουν τὸ σχοινί», κάτω ἀπὸ τὴν πίεση, φυσικά,
A. T001001) (καὶ 061V περιεχόμενα, καὶ σὰν ἐνέργεια) έδωσαν τῶν πραγμάτων; Καὶ πόσοι μπορεῖ V61 ειναι αὐτοί; Οἱ σημεριἀφορμὴ νὰ ξεσπάσει μιὰ κρίση που ἀπὸ καιρὸ πλανιόταν στὴν’ νὲς ἐνδείξεις εἰναι μᾶλλον φλού; ὑπάρχει 11161 <ταυτότης ἀπόἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση καὶ ποὺ- τούτη τὴ φορὰ- δύσκολα ψεων» τουλάχιστον τριῶν δουλευτῶν (Γ. Ἀ.λ Μαγκάκης, X9.
θα ξεπεραστεῐ; ἡ 5660110160 ποὺ μᾶς ἔρχεται, με τὶς συνεχεῖς Πρωτοπαπᾶς, A. Τσάτσος) καὶ μιὰ « ἀρκετὰ στενὴ» σχέση μαζί
συνεδριάσεις τοῦ Π. Γ. καὶ τῆς K. O. 661 εἰναι 566011060«5-11110 τους ἄλλων 10—12. Τί θὰ κάνουν στὴν «ἐσχάτη ὥρα»;
θαρίσεως 1101091001163V».T61 6130 μεγάλα 951311010 (δηλαδής 5V0
"AV 16 συνέδρια τοῦ ΚΚΕ (50.) στάθηκε τὸ «παλιτικὸ γεγομεγάλα - τῶν θεωρουμένων «συντηρητικῶν», κι ὅλων ποὺ νὸς» τῆς έὸδομάδας ποὺ τελειώνει - μὲ ἐξαίρεση, 656010,11‘]
’έχουν γὺρω τους συσπειρωθεῖ, κι 5V0 μικρὸ - τῶν θεωρουμέ- σημερινὴ συζήτηση στὴ Βουλή, ποὺ ἴσως κρύὸει μιὰ ἐκπλήξηῑ
νων «προοδευτικῶν», ποὺ φάνηκε V61 κερδίζει κάπως ἔδαφος 16V ἤπια (συγκριτικὰ) τόνο κι ἀπὸ τὶς δύο πλευρές- ἡ κρίση
τελευταῖα), θα ἐρθουν μοιραῖα σὲ σύγκρουση. Η μεθόδευσή
τής ΕΔΗΚ θὰ κυριαρχήσει τὴν ἐρχόμεγη 566011060 Γιατί,
της ἐχει ἤδη ἀρχίσειῑ
πέρα ἀπὸ τὶς διαμάχες 05 προσωπικὸ ἢ εὐρύτερα ἐπίπεδα,
Ο Οἱ πρῶτοι, θὰ ζητήσουν τὴν «κεφαλὴν ἐπὶ πίνακι», του- ὑπάρχει μιὰ κοινὴ διαπίστωσηῑ τὸ πρῶτα κόμμα τῆς ἀντιπολίλάχιστον τοῦ A. T001001).
τευσης, χωλαίνει τρομακτικὰ 0‘5 ὀργάνωση κι ἔχει ἀπελπιστικὰ
Ο Οἱ 651315901, θὰ ἐπιδιώξουν, με τὸ θέμα τῆς διευκρίνισης ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴ λαϊκή του 66101], όχι μόνο στὴ νεολαία
τοῦ χαρακτήρα καὶ τῆς προσωπικότητας τοῦ κόμματος ποὺ 60- (ὅπως οἱ τελευταῖες φοιτητικές ἐκλογές ἐδειξαν) ἀλλὰ καὶ 51’)ζουν 061V πρωταρχικό, V0 κερδίσουν 115 τὶς θέσεις τους μερι- ρύτερα. Ἀπὸ τοὺτη τὴ διαπίστωση ξεκινᾶνε ὅλα...
ν

T6 συνέδρια ἑνὸς κομμουνιοτικοῦ κόμματος ποὺ γίνεται
ἀναικτά, οτὴν 1109610 τῆς Ἀθήνας. εἰναι «ἐκ τῶν πραγμάτων»
’ἕνα πολιτικὸ γεγονός.
Τὸ συνέδρια τοῦ ΚΚΕ (50.). ποὺ ἄρχισε τὴν περασμένη Κυριακὴ πανηγυρικὰ στὸ «Σπόρτινγκ» καὶ τελειώνει - στὴν ’1'610
ἀτμόσφαιρα — τὴ Δευτέρα στὸν «Πανιώνια», στάθηκε καὶ γιὰ
ἄλλους λόγους τὸ πολιτικὸ γεγονὸς τῆς ἐῧδομάδας ποὺ τέλειωσε.
Στὸ ἐρχόμενα τεῦχος, θὰ μιλήσουμε λεπτομερειακὰ για 1‘1;
ἑργααίες του καὶ γιὰ τὴν προσυνεδριακὴ δουλειά. (Στὴ σελίδα
12, δημοσιεὺουμε ἄρθρα τοῦ Λευτέρη Αποστόλου για τὴν Πα-

κοὺς ἀκόμα συναδέλφους τους.

Θὰ καταφέρει V61 ἐξισορροπήσει - καὶ πάλι - τὰ πράγματα 6
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ὁ ν 1:1 · ὃὲΟΕΙς
TA ΤΕΡΤΙΠΙΑ
’
-“Η κυ6έρνηση ἔχει ἀπόψεις. ’Ἔχει καὶ την Κοινοθουλευτικη
πλειοψηφία· ἕτσι, τὶς έπιΘάλλει. Αύτά, ὅταν πρόκειται για
νομοθετικὰ μέτρα. "070v 77p6K57707 για γενικές Θέσεις ἔχει
καὶ τα κρατικα - διάθαζε κομματικά, έτσι ὅπως κατέληξαν μέσα ἐνημέρωσης να τα προθάλει··’καῖ να τα ὑποστηρίξει,
‘H γενικὴ πολιτικὴ συζητηση 077‘7 Βουλη Θα ἀσχοληθεῖ καὶ
μὲ τῑς κυ6ερνητικές Θέσεις σύμφωνα μέ τῖς ὁποῖες εὑΘύνη
για τα γεγονότα τῆς 25 τοὺ Μάη ἔχουν 76 ΠΑΣΟΚ καὶ 76 KKE.
‘O «κομμένος» τῆς τηλεόρασης κ. A. Παπανδρέου Θα ἕχει
77‘7 δυνατὸτητα νὰ ἀπαντήσει ἀπ’ τὸ Βήμα τῆς Βουλης καὶ να
ἀναπτύξει 77‘7 δικη του αποψη. Τὸ KKE ὅμως καὶ σύμφωνα
μὲ τὸν περίφημο κανονιαμὸ τῆς Βουλης δὲν Θα μπορεῖ να
ἀπαντήσει, ἀφοὺ για την Κυθέρνηση δέν ἀποτελεῖ Κόμμα.
"E707 7'7 Νεοδημοκρατικη Πλειοψηφία έννοεῖ τους κανόνες
της ΚοινοΒουλευτικης δημοκρατίας. M5 ἀνεση, έκτοξεύει κατηγορίες καὶ διατυπώνει ἀπόψεις ἀλλα άφηνει ἀκαλύπτους
ἐκείνους ἐναντίον τῶν ὁποίων λέγονται ὅλα 01370: ‘H 5777’-

κληση τῶν διαδικαστικῶν τερτιπιων Θεωρεῖ ὅτι ἀποτελεῖ πει-,
στικό ἐπιχείρημα. Ἐκτὸς κι αν την τελευταία στιγμὴ θεωρησει ὅτι δὲν 77‘7 συμφέρουν στην παρούσα φάση. Ἔχει τη διακριτικη ἐξουσία για ὅλα.

ΤΟ ΠΝΙΞΥΜΑ
T6 άντιδραστικὸ πνεῦμα της κυ6έρνησης κυριαρχεῖ α’ ὅλα
τα ἐπίπεδα. Ὁ σφαγιασμὸς τών ὑποψηφίων για τα AEI, είναι χαρακτηριστικὸ παράδειγμα.
Ἐμφανὲς στὴν περίτι-Γωση εἶναι τὸ κοντόφθαλμο μικροπολιτικὸ πνεῦμα 7701‘) κυριαρχεῖ· λίγοι ἐπιστήμονες, ἐκλεκτικη

ΔΙΠΑΩΜΑΤΙΚΑ
Διπλὸ «ὁιπλωματικὸ πρόὸλημα» ὁημιούργησε μὲ τὴν ἔναρξή του τὸ συνέὸριο τοῦ ΚΚΕ (ἐσ.).·
I.

Κάποιοι ὁαλαϊλάμες τοῦ ὑπουργείου

Ἐξωτερικῶν,

ἔπαιρναν ὅρκο - ὁιαόεὸαίωναν, μάλιστα, καὶ τοὺς ἐὸιῖι ξένους ἀνταποκριτές - ὅτι «σαφῶς ὁὲν θα ἐπιτραπεῐ ἡ εἴσοὸος στὴν ἁντιπροσωπειά» τῆς B. Κορέας ποὺ εἶχε προσκληθεῖ ἀπὸ τὸ ΚΚΕ (ἔα). Ἀλλὰ οἱ ρυθμίσεις - κάτι πού 65v
ἥξεραν οἱ ὁαλαϊλάμες - εἶχαν γίνει 05 ὑψηλότερο ἀπὸ αὐτοὺς ἐπίπεὸο. Kai ἡ ἀντιπροσωπεία τοῦ Ιὶόμματος Ἐργασιάς τῆς Λ.Δ. τῆς Κορέας, έὸωσε, τελικά, 71‘) παρόν της στὸν

ἑλληνικὸ χῶρο. (Ἀργότερα, οἱ ἴὸιοι ὁαλαϊλάμες, ἀνακάλυψαν ὅτι ἡ ὅορειοκορεατικὴ ἀντιπροσωπειά...,«κατεχράσθη
τῆς ἑλληνικῆς φιλοξενίας», ἀφοῦ ὁ Κῖμ Κοὺνγκ Χούν, ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἀντιπροσωπειάς, μιλώντας ἀπὸ τὸ ὄῆμα τοῦ συν-

έπιλογη, μικρὸς φοιτητικός πληΘυσμός.· Δὲν εἶναι ἄραγε
αὑτὰ χαρακτηριστικὰ τῆς νοοτροπίας,· Καὶ ἀκόμα; Πῶς
παίρνονται oi ἀποφάσεις Μὲ 6άση τα μεγαλὸπνοα ἀναπτυξιακα προγράμματα ποὺ ἑτοίμασαν oi τεχνοκράτες της,·
Ούτε αὑτό· μια σύντομη κυ6ερνητικη ἀνακοίνωση ὕστερα
ἀπὸ σύντομες συσκέψεις. Μπορεῖ να μην ὑπάρχει σκέψη καὶ
πρόνοια· ὑπάρχει ὅμως πυγμη.
Η ΙΞΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

Σοσιαλμανία τέλος] 'H στάση τοῦ ΣΕΒ μετα την ψηφιση
τοῦ νομοσχεδίου τοῦ νέου θεωρητικοῦ της Πολιτικῆς Οίκονομίας καὶ συνομιλητη-τοῡ Παπαδόπουλου, πρώτου ἑργάτη
Λάσκαρη, ἔχει ἀλλάξει ριζικά. Σχεδὸν ἐγκάρδιοι oi ἐναγκαλισμοὶ πρὸς την κυ6έρνηση Καραμανλη, αν τουλάχιστο κρίνει
κανεῐς ἀπὸ πρόσφατα σχόλια τοῦ ΣΕΒ. Ἠ ἀνυπόκριτη χαρὰ
καὶ 7‘7 εὐγνωμοσύνη κρύθονται δύσκολα.
ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΪΑΦΑΣΗ
’Ὀπιυς για ὅλα τα σημαντικα ζητήματα τηρεῖται ἀπόλυτη
μυστικότητα, 5707 6091‘) καὶ ἀδιαπέραοτο μυστήρια καλύπτει
τῑς ἀτέλειωτες καὶ 05 πολλές φάσεις περίφημ“ες διαπραγματεύσεις για τῑς Βάσεις. Κάποιος πρεσθευτης συνομιλεῖ σα να
ἡταν ἕνα κοινό τυπικὸ Θέμα. ‘H κυ6έρνηση δὲν ἀφηνει να
ξεφύγει καμια πληροφορία, κάνει ὅτι τὸ ξεχνάει [ᾖ ὅτι δὲν
τοῦ αποδίδει ι’διαίτερη ἀξία. Αὑτα ὅμως μπορεῖ να συμθαίνουν καί στην πραγματικότητα. Δὲν ὑπάρχει πληροφορία
ὅταν δὲν διεξάγεται διάλογος, ἀλλα ἀκρόαση καὶ κατάφαση.
Καὶ ἴσως αύτη η προκαταθολικη κατάφαση γα κάνει τὶς
«διαπραγματεύσεις» χωρὶς την παραμικρη ἀξία, τόσο ποὺ
να ἔχουν πραγματικα ξεχαστεῖ.
’-

εὸρίου, ἀναφέρθηκε στὴν «πάλη τοῦ 7109507171013 λαοῦ κατὰ
τῆς στρατιωτικῆς φασιστικῆς 7101‘ ἀποικιακῆς κυριαρχιάς
τοῦ ἀμερικάνικου ἰμπεριαλισμοῦ»ί) Ἀλλά...
2. K0770101 εὐγενικοὶ ἐκπρόσωποι τοῦ ΚΚΕ (ἐσ.) ἐπισκεφθήκανε τὴ Συριακὴ πρεσὸειά καῖ ἄφησαν μὲ πολὺ τὰκτ να
ἐννοηθεῖ ὅτι καλό θα ἧταν ἡ ἀντιπροσωπειά τοῦ «Μπάαθ» .
7701‘) εἶχε προσκληθεῖ να μὴν ἑρχόταν.’ ἡ εἰσόολὴ 076 Λίὸανο,
ὁημιουργοῦσε «ἐμπλοκὴ» - λίγο μετὰ καταγγέλθηκε ἐπίσημα ἀπὸ 76 KKE (50.).
Στὴν πρώτη περίπτωση φάνηκε- πόσα έμπόόια μποροῡν
να ὑπερνικηθοῦν - 0' ἀνάλογες περιπτώσεις - μ’ ἐπιμονὴ
καί... ἔλλειψη «φόόου». T6 70717 ὁὲν χρειαζόταν. Στὴ 651375977, ἡ θέση τοῦ ΚΚΕ (ἐσ.) — 77090 τῖς «ἐσωτερικὲς» ἀντιδράσεις - ἐπέὸαλλε τάκτ. Τὸ ὁιπλὸ «ὁιπλωματικὸ πρόόλημα»
.
ξεπεράστηκε σωστά...
'O ἀντίλογος
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«προδοκόιτσια»,
ή κυδέρνηση,
τὰ κόμματα,
κι ὅ λαός.
Ἐμπρό .
τήν απόσειση τῶν εὐθυνῶν άπὸ τα κόμματα τῆς Ἀριστερας.
Ο Τά παραπάνω ἀποτελοῦν μία ἰδιαί-

ΤΟΥΤΟ τὸ σημείωμα ἀποτελεῖ καρπὸ
συνολικῆς δουλείας τεσσάρων συνεργατῶν
τοῦ «ANTI». Φιλοδοξεῖ να συμθάλει σε κάποιαν αποσαφήνιση τῶν γεγονότων τῆς

τερα έντονη άλλα ὁπωσδήποτε είδική
περίπτωση ένὸς γενικότερου φαινομέ-

Τρίτης 25 τοῡ Μάη σ-ιήν Ἀθήνα, ἐξω άπὸ
τίς διάφορες έκδοχὲς κομματικῶν σκοπιμοτήτων. Μ’ αὺτή τὴν έννοια αἱ απόψεις
μας συγκλίνουν ἢ συμπληρώνουν ἑκεῑνες

νου; τήν τάση ὑποκατάστασης τῆς κοινωνικῆς καὶ πολιτικῆς άνάλυσης τῶν
γεγονότων απὸ μια πρακτορική - αστυ-

μερικῶν αλλων σημειωμάτων διάσπαρτων

νομικὴ «ἑρμηνεία» τους.

καὶ περιθωριακῶν στὸν ἡμερήσιο καὶ περιοδικὸ τύποι.
ΣΤΗ διατύπωση τῶν σκέψεων ποὺ ακο-

λουθοῡν όδηγηθήκαμε απὸ τὶς ἑξῆς διαπιοτωσειςῑ
0“Αντίστοιχα γεγονότα έχουν συμ6εῑ
ξανα στὸ παρελθὸν καὶ εἶναι τελείως
λογικὸ να περιμένουμε ὅτι θα ἐπαναληφθοῡν καὶ οτὸ μέλλον.
ΟΣτὶς άνακοινώσεις τῶν κομμάτων
τῆς αντιπολίτευσης καθὼς καὶ στήν είδησεογραφία καὶ τα σχόλια τῶν ἐφημε-

κη).
δ)“Η αστυνομία έδρασε προφανῶς

EINAl ὁλοφάνερες για ὅποιον παρακολούθησε άπὸ κοντα τα γεγονότα. Ἐπειδὴ ὅμως

Θάση ἐνα σχέδιο που κανεὶς δεν ζήτησε να

μερικοὶ θα έπέμεναν ’ίσως σε περισσότερες
αποδείξεις, σημειῶνουμε καὶ τα εξήςῑ

α) 'H έπίθεση τῆς άστυνομίας-έναντίον
τῶν διαδηλωτῶν που Θρίσκονταν συγκεν-

τρωμένοι στή γωνία Σταδίου καὶ Πεσματζόγλου ἐγινε χωρὶς να προηγηθεῖ προειδόοὔτε άπὸ εἰσαγγελέα οὔτε απὸ τὸν ἐπικεφαλής άστυνομικὸ διευθυντήῖ.
6) Τά δακρυγόνα καὶ οἰ «αὑρες» μόνες
τους δὲν όδηγοῡν τὸν κόσμο στα στιίτια
του καὶ μάλιστα ὅταν οἱ διαδηλωτες εἶναι
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δράση τῶν διάφο-

Θὲρνησης

ποίηση ἢ ἐντολὴ διάλυσης με τὸν τηλεθόα

’Ἴ

γ) 'H ειζιθιζινη για τὴ

ρων παρακρατικῶν στοιχείων Θαρύνει τήν
αστυνομία, τῆς ὁποίας, τουλάχιστον στα

παρελθόν, εχει αποδειχτεῖ ’ότι ἀποτελοῦσαν προέκταση (π.χ. δολοφονία Λαμπρά-

φωτιστοῡν τα πραγματικα γεγονότα καὶ
να αναλυθοῡν τα α’ίτια ποὺ τα προκάλεσαν. Ἀντίθετα, κυριάρχησε μιά άχάλίνωτη προβοκατορολογία ποὺ δἐν εἶχε
1για στόχο τήν κυθέρνηση αλλα κυρίως

.

διαθέτουν κάποια πείρα για τήν εξουδετέρωση τῶν δακρυγόνων με φωτιές, που γι’
αὑτὸ τὸ λόγο ανάθουν. Αὑτό εἶχε ήδη αποδειχτεῑ καὶ στα περσινά γεγονότα τοῦ Ἰού-

1. Εὑθύνες αστυνομίας - κυ-

ρίδων δέν έγινε καμια προσπάθεια να

τιιν rum modal?“
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μάθει ποιὸς τὸ έχει επεξεργαστεῖ καί πότε
άκριθῶς διατάχτηκε ἡ εφαρμογή Tou‘. Δεγ

ξέρουμε αν τὸ σχέδιο αὑτὸ ὑπάρχει απὸ
παλια οϋτε αν τελειοποιήθηκε μετα τήν
«αὑτοκριτικὴ» τῆς άστυνομίας για τα έπεισόδια τῆς 23-7-75. Τό μόνα που ξέρουμε
εἶναι ὅτι, ὅπως πέρυσι ’έτσι καὶ φέτος,
ὑπάρχουν τραυματίες άπὸ σφαῖρες. Καὶ
περιμένουμε (μάταια φυσικά) νά μάθουμε
ποιοῖ πυροθόλησαν καὶ με ποιά δικαιολο-

για.
ΟὈπως ἐπίσης περιμένουμε να μά-

θουμε τὸν ὸδηγό τῆς αϋρας που εἶναι

τικά κάθε στοιχεῖα ποὺ θα αποδυνάμωνε

.

I << Τὸ πλέγμα πυκνώνει, γίνεται ἀὸιαπέραοτο. Πάνυ) ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, ἁπλώνουν τὰ πλοκάμια
τους παραπάνω ἀπὸ 140 ὲξτρεμιστικές ὀργανώσειῑ».
«Καὶ φασιστικὲς ὀργανώσεις ὑπάρχουν καὶ “ ’Μ’-(ι Τ(ὶΞι]”, .701" ”xrl'ﬂdfl ὅποτε καί ὅπου αὐτὴ
θέλε-Γ. Κι’ ἀκόμα ἀ-ναρχικοὶ τοῦ ἄλλου ἄκρου, που ὁὲν ὸιστάζουνε μπροστὰ σὲ τίποτα.
Ἀκριόῶς, ὅπως κι οἱ ἄλλοι...»
«Πρόκειται για τὶς ἀνεξάρτητες ’*ἁριστερι’στικες” ὐργα νώσεις, ποὺ ἔχουν μιὰ συγκεκριμένη
ἰὸεολογικὴ τοποθέτηση, ὅπως εἶναι οἱ μαοϊκοί, οἱ τροτσκιστές, κ.ἄ. Εἶναι ὀργανώσεις ποὺ
κινοῦνται σὲ πλαίσια, πέρα ἀπὸ ἐκεῖνα, ποὺ ἔχουν χαράξει τα νόμιμα κομμουνιστικὰ κόμματα».
«Καῑ πέρα ἀπὸ τὴν σωστὴ ἢ ὄχι τακτικὴ τῆς Ἀστυνομιάς, τα ἀποτελέσματα τοῦ ἐλέγχου καὶ
τῆς ιιιῑτωκριῑικης, προὸάλλει τώρα ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη να παρθοῦνε μέτρα μὲ τὰ ὁποῖα θα
ἀντιμετωπίζονται, mes (χιιι-ια, παρόμοιες ἐνέργειες. (...) Ἂν τα μέτρα αὐτα εἶναι ὁυναμικα ὅπως ταιριάζουνε για ἐξτρεμιστὲς καὶ προὸοκάτορες - πρέπει να ἐφαρμόζονται μόνο 0ng
περιπτώσεις αὐτές. Διαφορετικα θα γίνουνε ἡ λεοντῆ ποὺ θα καλύπτει ἐνὸεχόμενες ἀὸυναμίες
τῆς Ἀστυνομίας.,.»
_
Ο Τὰ ἀποσπασματα εἶναι ἀπὸ τὸν «Ταχυδρόμο». Ἀναφέρονται στα γεγονότα τοῦ Μάη.
Παρατίθεται καὶ πίνακας ὀργανώσεων - φασιστικῶν καὶ ἀριστερῶν. Τὸ ρεπορταζ εἶναι ἀνώνυμα. Θα μποροὺσε νὰ τὸ ὑπογράφει καί ὁ κ. Μπάλκοςί...

τήν εἰκόνα μιας προθοκατοροκρατούμενης

πρωτεύουσας. Δεκάδες

στικὲς ένέργεις, άλόγιστες καταστροφὲς
κ.λπ. αποσιωπήθηκαν, ένῶ άλλοτε ἐπιστρατεύτηκε ή μισὴ ἀλήθεια για να διαστρε6λῶσει Kai συγκεκριμένα περιστατικά.
γ) "Av τὸ σπάσιμο μιάς 6ιτρίνας χαρακτη-

ρίζει τὸν προθοκάτορα, τότε οἰ μοναδικοὶ
σχεδὸν προθοκάτορες πού έδρασαν ἡταν

οι «ιαυρες».
δ) 'H προθοκατορολσγία συνδυάστηκε
ἐπίσης με τήν έπίμονη αναφορα στίς περιθόητες «σκοτεινὲς δυνάμεις τῆς άνωμαλίας». Ὅμως σί δυνάμεις αὺτὲς κάθε άλλο
παρά Θρίσκονται στὸ σκοτάδι. Εἶναι ὸλοφάνερες, δροῡν ανοιχτά καὶ θρίσκονται
μέσα στήν κυθέρνηση, τὸ κράτος καὶ ἰδιαίτερα στούς

καταπιεστικούς του

σμσυς.
ε) Συνέπεια
ὑπεύθυνος για

Eva

κλασικὸ

τροχαῖο

ατύχημα... νέου τύπου.
ε) Oi εύθύνες τῆς αστυνομίας δέν μποροῡν να διαχωριστοῡν άπὸ τὶς εύθύνες τῆς
κυὸέρνησης, ὅχι μόνα γιατί ό ἰ’διοςό ὑπουρ-

τῶν

παραπάνω

μηχανι-

ἦταν

να

μετατραποῡν oi ἐφημερίδες, ακόμα καὶτῆς
λύπτει τοὺς χαφιέδες τῆς αστυνομίας, τῆ , Ἀριστερας,αμεσα ῆ ἐμμεσα, σε καταδότες
λοῠμπεν παρακρατική αλητεία, διάφορους
τῆς αστυνομίάς, παρέχοντας ανεξέλεγχτα
νέους ποὺ τό ’ριξαν κάπως στα παιχνίδι,
στοιχεῖα Kai δημοσιεύοντος φωτογραφίες
μέλη όργανῶσεων τῆς εξωκοινοθουλευτιάτόμων ποὺ πιθανὸν τὸ μόνα τους ἔγκλημα
κῆς αριστερας, άναρχικούς, έργατες ποὺ
ἡταν ὅτι δέν δέχτηκαν αδιαμαρτύρητα τήν

γος Δημοσίας Ταξεως κατεύθυνε τίς επιχειρήσεις, αλλα κυρίως γιατί εἶναι άδιανόητα να θεωρήσουμε τήν αστυνομία σαν αύ-

επίθεση ἢ ακόμα ὅτι προοτιάθησαν να εξουδετερώσουν ’ένα δακρυγόνο.

τόνομο μηχανισμὸ που δρα γιά τὸν ἑαυτό
του.
στ) Εἶναι άλλωστε φανερὸ ὅτι ή κατάσταση

ἐπεισόδια ὅπου

διαδηλωτες Kai παριστάμενοι ἀποδοκίμασαν - πολλὲς φαρές ἑνεργητικα - έξτρεμι-

3. 'H λαϊκὴ κινητοποίηση

6ραχυπρόθεσμα εξυπηρέτησε τήν

Σ’ AYTO τὸ σημεῖα εἶναι σκόπιμα να δοῡμε
ποια ατομα συμμετεῑχαν στα γεγονότα καί

κυ6ερνητική πολιτικήπού εκείνη τη στιγμὴ
εἶχε επιστρατεύσει ὅλες της τὶς δυνάμεις
για τῆν ψήφιση τού νομοσχεδίου. Σ’ αὑτὸ
6οήοηοε άμεσα Kai μέρος τῆς ἀντιπολίτευσης, στῆ Βιασύνη του να δώσει έμπραχτες αποδείξεις νομιμοφροσύνης (δηλῶσεις Μαύρου τὸ Θράδυ τῶν γεγονότων).

ποια ήταν αντίστοιχα τά κίνητρά τους;
a) Λίγες χιλιάδες ατομα, κυρίως - αλλά
ὅχι άποκλειστικα - μή όργανωμένα σε κόμ-

ματα Kai νεαρῆς ἡλικίας, έργάτες, φοιτητές, μαθητές, διανοούμενοι, καθὼς καί αρκετοί οἰκοδόμοι πού μετά τήν πορεία πρὸς
τὸ ’Υπ. Ἀπασχολήσεως άνηφάρισαν τη
Σταδίου ὅπου καὶ δέχτηκαν τήν έπίθεση

2. Ἀχαλίνωτη προθοκατορολογία

τῆς αστυνομίας. 'O κόσμος αὑτὸς έδρασε
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ, κόμματα Kai τύπος, αντί
να έπισημάνουν αύτες τἰς απλες αλήθειες,

Θασικα αύθόρμητα έκφραζοντας στῆν. mo
τολμηρή της ἐκδοχὴ τήν παλλαϊκὴ αποδο-

θεώρησον σκόπιμα να επιρρίψουν κατα κύριο λόγο τήν εύθύνη σε προθακάτορες,

κιμασία για τήν κλιμάκωση τῆς Βίας τοῦ
κράτους τῆς Δεξιας, ὅσα Kai τῆς αστυνο-

μίας εἰδικότερα.

χουντικούς, έξτρεμιστες κ.λπ. Σχετικα μ’

αντιστέκονταν στῆν αστυνομική 6ία κ.λπ.

αὑτήν τήν ερμηνευτικῆ ροπή ed πρέπει να
παρατηρήσσυμε τα έξῆςῑ

κ.λπ. Ἐξάλλου ας μην ξεχνάμε ὅτι κατά τήν

6) Μέλη εξωκοινοθουλευτικῶν ὁργάνω-

πάγια κομματικῆ ὅρολογία ὑπάρχουν οἰ
ύποκειμενικα καὶ oi άντικειμε-

νικὸ ξενοδοχεῑο ὅπου ό καθένας 6ρίσκει

ν ι κ α προθοκάτορες... Kai στὴ δεύτερη
κατηγορία χωράει ό ὁποιασδήποτε.

σεων τῆς Ἀριστερας πού εντάσσουν στῆν
πολιτική τους στρατηγική τή σύγκρουση με
τὴν άστυνομία αν καὶ ποτε δέν τήν προκαλοῡν (Ἀπόδειξη προγενέστερες Kai μαχη-

ὄπι κουθαλάει μαζί του. Ὀ ’ίδιος ὅρος κα-

6) Ἀποσιωπήθηκε σκόπιμα καὶ προκλη-

τικὲς πορεῑες ὅπου δέν άνοιξε μύτη). Κι

a) Στίς ανακοινωσεις τῶν κομμάτων ά
ὅρος «προθοκάτορες» εἶναι σαν τὸ ίσπα-
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αύτα έπίσης δέν έδρασαν όργανωμένα.
ένὼ Eva μέρος τῆς έξωκαινοθαυλευτικῆς

Ν Τ () Κ () Y Μ E Ν ’l' ()

Ἀριστεράς πῆρε, τούτη τῆ φορά, καταδικαστικη στάαη απέναντι στα γεγονότα.

γ) Ἀρκετές χιλιάδεςαταμα στα σπίτια 1'1
στοὺς δρόμους ποὺ μέ 10v Eva ῆ τὸν άλλα
τρόπα συμπαραστάθηκαν στοὺς διαδήλωτές. 'O ρόλος τους ὑπῆρξε πολύ σημαντικὸς καὶ δίνει κατα -κάποια τρόπα τήν ε ὺρ ύ ,τ η τ α τῆς λα’ἰκῆς αγανάκτησης όχι
μόνα απέναντι στῆν αστυνομική τρομοκρατία αλλα Kai στῆν πραχτικῆ τῆς κυ6ἑρνησης. -

Γυρίσαμε,
πάλι, πίσω
στούςη.
ασύρματους,

Σ· ΑΥΤΗ τῆν ὀξύτητα καί ευρύτητα τῆς λα’ίκῆς αγανάκτησης 6ρίσκεται κατα τῆ γνώμη
μας κάποια διαφορά τῶν γεγονότων τῆς

Τρίτης απὸ τα γεγονότατοῡ πεαασυέναυ
Ιούλη, διαφορά που πνίγηκε κάτω 0110 τῆν
ὁμοιότητα τῆς ἐξωτερικῆς εἰκόνας. Τούτη
τῆ φορα ὅμως ὑπάρχει μια όλόκληρη κλιμακωση τῆς έπίθεσης τοῦ κράτους τῆς Δε-

κ. Ἀ6έρωφ;
ὁποῖα κατατάσσονται εἰς τὸ Στράτευμα, ἔχουν φοιτήσει εἰς Στρατιωτικάς,

Κατασκοπευτικας

καὶ

Κομματικας Σχολας τοῦ Παραπετάσματος, ἔνθα ἐξεπαιὸεύθησαν
εἰς θέματα κατασκοπειάς, Δολιοφθορῶν, Προπαγάνὸας, Ἀναρθοὸόξου Πολέμου, αναρχικιῡν ὁογμάτων και ιὸεῶν.
2 Παρακαλοῦμει αἱ Μονάὸες
ὅπως.’
a. Μεριμνησουν ὁια την, ὡς ἐκ
τῆς εἵὸικηςπεριπτώσεως τῶν ἀνωτέρω ὁπλιτῶν, ι’ὁιαιτέραν και
προσεκτικὴν μεταχείρισιν, καθοὁήγησιν καὶ ὁιαπίστωσιν τῆς στά-

ΤΟ ἒγγραφο ποὺ σήμερα δημοσιεύουμε ἔχει παλλαπλὴ σημασίαῑ δεν εἷναι μόνα ἕνα ἀκόμα κτυπητὸ παράδειγμα τῆς αντικαμμαυνιστικής ὑστερίας ποὺ ἔχει καταλάδει κάποιαυς
«ἐγκεφάλους» στὸ στράτευμα. Εἶναι
κατι, παραπάνωῑ ,
Ο Μιὰ ακόμα προσπάθεια τορπιλλιαμοῦ ἐνὸς ὀρθοῦ μέτρου, που
ὅπως φαίνεται ἡ κυ6έρνηση πῆρε
αρχικα (κάτω απὸ τὴν πίεση τῶν
πρώτων μετὰ τὴν «ἀλλαγὴ τοῦ
Ἰουλίου»> έντυπώσεων) ἀλλὰ δέν
σκοπεύει πια να ὑλοποιήσει οὐσιαστικά; τοῦ ἐπαναπατρισμοῦ τῶν
πολιτικῶν προσφύγων.

σεώς των.
ΓΙΑΤΙ, οὔτε λίγα οὔτε πολύ, τὸ Ey—

ἄὙποὸάλλουν
ἡμῖν
ἀνα τρίμηνον (τὴν 12ην
τῶν μηνῶν Ιαν - Ἀπρ Ἰουλ - Οκτ) ἀριθμητικοὺς

πίνακας

τῶν

ὑπηρετούντων ὁπλιτῶν
τῶν ἐν λόγῳ Κατηγορ ι ῶ ν.
ΤαξιαρχοςΔημ. Παναγόπουλος

γραφο αὐτὸ τῆς Στρατιωτικῆς Διαικήσεως Ἀθηνῶν, μας πληροφορεῖ για
διείσδυση στὸ στράτευμα ἐκπαιδευμένων «εἰς τὸ Παραπέτασμα» κατασκόπων καὶ δαλιαφθορέων που εἶναι
«τέκνα ΚίΣ (ὃηλαδήῑ κομμαυνιστασυμμοριτωνί) καὶ φυγάδιυν>>ί
.Kai προτείνει «ίδιαιτέραν καὶ
προσεκτικὴν μεταχείρισιν καθαδήγησιν καὶ διαπίστωσιν τῆς στά-

Διοικητης»

ΔΕΝπρόκειται, 6ε6αια, να ρωτήσουμε τί λέει γι αὐτὸ ό κ. Α6έρωφ...
Θὰ εἰχε, ἴσως, ἓνδιαφέρον ἡ γνώμη
ταῦ πρωθυπουργοῦ, ἀλλα καὶ τοῦ
ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν, ποὺ τὸν
ἀφαρᾶ αμεσα καὶ ποῦ θεωρεῖται ἀπὸ
τὸ κόμμα του σαν «προοδευτικόςιι...
TI να λένε”αραγε;

σεώς των>>1
ΤΟ έγγραφο, εἶναι τῆς ΣΔΑ, ἔχει

μότητα παγιδεύεται σέ ὑπαναχωρήσεις
(Πρωταμαγιά), 0E αἰφνιδιασμοὺς (ἀναγγελία τῆς γενικῆς άπεργίας τῆν τελευταία

στιγμή) καὶ σέ ὑποτανικές έκδηλωσεις
ὅπως έκεῑνες τῆς παραμονῆς στα θέατρα
«Διάνα», ὅπου τά μεγάφωνα δέν ακαύγονται παρά σὲ άπόσταση 20 μέτρων Kai 0 κόσμος διαλύεται μέ μιαῆ καρδια ένῶ τὸ voμοαχέδιο ψηφίζεται «κατΙ αρχήν». Τῆν
αλλη μέρα oi απεργιακές κινητοποιήσεις
’ δέ φαίνεται να κλιμακωνονται ανάλαγα. Σέ
μια μεγάλη μερίδα τοῦ κόσμου κυριαρχεῑ
πλέον 1'1 α’ίαθηση ὅτι τό παιχνίδι χάνεται. T0 .
κλίμα τῆς ὀξύτητας που έχει δημιουργηθεῖ
δέν μπορεῖ παρα να έκτονωθεῑ 0' Eva
αναργάνωτο αλλ’ αγωνιστικὸ ξέσπασμα
ὅταν δίνεται 10 έναυσμα τῆς αστυνομίας.
ΣΤΗ φάση πού 6ρίσκεται τὸ κίνημα, μέ τὴ
δοσμένη ανεπάρκεια τῶν κομμάτων τῆς
Ἀριστερας να τὸ καθοδηγήσουν ἀποτελεσματικα σέ ταχτικές νίκες, τέτοια γεγονότα σαν τῆς Τρίτης πιθανὸν να έπαναλη-

φθοῡν. ’Ἀαχετα αν στῆ συγκεκριμένη περίπτωαη έξυπηρέτησαν 6ραχυπρόθεσμα τὴν

κυ6ερνητικῆ πολιτικῆ ἢ πιστωνουν μακροπρόθεσμα τῆ λα’ίκῆ αδιαλλαξία καί αὑτοπεποίθηση,

άποτελαῡν

μια

συγκεκριμένη

ἀριθμὸ Φ. 121/3/65310/7 — 0x1.—

κατάσταση ποὺ 1'1 διαστρέθλωσή της για

75,

Οπλιτιῖ)ν

λόγους καμματικῆς σκοπιμότητας μόνα τῆ

(ΚΙΣ- Φυγάδες)», καὶ αναφέρειῑ
«I. Γνωριζεται ὅτι ὅάσει ὑαισταμένιυν πληροφοριιῖιι ι ιιιθιιας

Δεξια Θα ὠφελήσει. "Av τέτοια αναργάνωτο
ξεστιάσματα δέν έχουν ποτέ σαφῆ πολιτικὸ
ατόχο Kai άρα δέν εἶναι κάτι ποὺ ἑξ ὁρισμοῦ φέρνει θετικα αποτελέσματα, τουλάχισταν ας 6γάλει 1'1 Ἀριστερα 1' ἀπαραίτητα
αυμπεράσματα; "011 1'1 δοσμένη διάθεση για
αγώνα δέν παγιδεύεται μὲ αφορισμοὺς
ἀλλ’ ἀποτελεῖ έξοχα δυναμικὸ για v0 διοχετευτεῑ σέ κινητοποιήσεις ποὺ μόνα
ανάλαγα μέ τὸ Θαθμό απατελεσματικότητάς τους καταξιώνονται στῆ λα’ίκῆ συνείδηση. Kai11'1 συαπειρῶνουν...
Η «ΟΜΑΔΑ TON 4»

θεμα;

τέκνων

«Φρανήματα

ΚΧΣ

καὶ

(/11;

-ιιι,

ΣΤΟ τεῦχος 41 (20 τοῦ Μάρτη) δημοσιεύσαμε τὸ πιὸ κάτω
ἐρώτημα για τὸν κ. Ἀβέρωφε
Οἱ τραπεζικοί λογαριασμοί εἶναι - ὡς γνωστὸν -ἀπόρρητοι. Για μᾶς. Ὀχι βέβαια καί γιὰ ἔναν Ὑπουργὸ
Ἐθνικῆς Ἁμύνης... Τὸν ρωτᾶμε, λοιπόν· τί σχέση μπορεῖ να
ἔχει μὲ «σταγονίδια» ὀ λογαριασμὸς 545. 003 τῆς Ἐθνικῆς

Τράπεζας Ἑλλάδος (ὑποκατᾴστημα Θεσίνίκης, Ἑρμοῦ 34);
Καὶ περιμένουμε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ δέν λάβαμε ἀκόμα - κι οὔτε πρόκειται ἀπ’
ὅ,τι φαίνεται. Στὸ ἑπόμενα, λοιπόν, τεῦχος θά... ἀπαντή σου με μόνοι μας. Ἐκτὸς ἐᾶν...

ξιάς, πού όριστικοπαιεῖ 10 Βίαιο χαρακτῆρα
της - 010v Πίτσο 10v περασμένο Γενάρη,
περνάει απα τήν κατάσταση πολιορκίας καὶ
τρομοκρατίας στα Μαντούδι, τίς δηλώσεις
τοῦ ΣΙΞΒ περὶ σασιαλμανίας καί φτάνει
στῆν ὲπιμονῆ τῆς κυθέρνηαης να περάσει
τὸ αντεργατικα ναμααχέδιο πάση θυσία.
ΤΑ KOMMATA τῆς Ἀριστερας αντιδροὺν
χλιαρα στῆν κατάσταση. ‘H λα’ίκῆ διάθεσι-

τα

Ι. Ἀναφερόμαστε κυρίως στα ἄρθρα τοῦ Γ. Βόταη (κἘλευθεροτυπίαιι 29/5) καὶ τοῦ Μ.
Πλωρίτη (ιιΒῆμαι) 30/5), καθὼς ἐπίσης καῖ
στα ρεπορτάζ τῶν έὸμομαὸι αιίυν ἐφημερίὸων «ιΣυσ αλιατιmi] Πορειά» και «Λαϊκὸς
Δρόμος» . Ἀξιζει ἐπίσης να ἐπισημαιθοῦι
καὶ ὁρισμένα σχόλια τῆς «Καθηιιεριιης» 110
τὴι ἀστι κη, τουλάχιι,στον ὀρθοφροσι’ νη
mu:
2. ’Όπιυς ἀναφέρει ὁ Γ. Βότσης, πού ὑπῆρξε αὐτόπτης μάρτυς καῖ στῆ συνέχεια τραυματίας.
3. Βλ. τὸ ἄρθρα τοῦ Γ. Βότση.

ο ΝΕοΣ ,ΝοΜοΣ
ΠΕΡΙ τΥΠοΥ

‘O Τύπος εἶναι ἐλεύθερος...

I1
πῶς 6λέπει τὴν έλευθεροτυπία ἡ κυὸέρνηση

ΤΟ

ΣΧΕΔΙΟ

του
Γιώργη ΜασσαΒέτα

NOMQY

περὶ

Τύπου θα φθάσει τελικα στὴ
Βουλὴ μέχρι τό, λόγω καλοκαιριοῦ, κλείσιμό της, παρὰ τῖς προσπάθειες (,·) τοῦ Ὑπουργείου Προ-

‘ εὸρίας Κυόερνήσεως. Ἡ συζήτηση μετατίθεται, ἔται, για τὴ νέα
περίοὸο. ”Ηὸη, ὅμως, ἔχει κυκλοφορήσει κάποιο σχέὸιο. Πάνω 0'
αὐτὸ ὁ ὁημοσιογράφος ΓΙΩΡΓΗΣ
ΜΑΣΣΑΒΕΤΑΣ γράφει.Ἡ κυ6ερνητική... διάθεση για τὴν
ΕΣΗΕΑ καί μέσα ἀπ’ αὑτὴ για τὸ Συν-

δικάτο Τύπου εἶναι ὁλοφάνερη απὸ τὸ
πρῶτα κι ὅλας ἀρθρο ταῦ Σχεδίου Νόμου
περὶ Τύπαυ ποὺ έχει καταρτίσει 10
ὑπουργεῖα Προεδρίας. T0 αρθρα αὐτὸ
καθιερῶνει δύο ὑποπτες «ἐλευθερίεῳιῑ
ΟΤὴν ἐλευθερία τῶν μεγιστάνιιιν τοῦ
τύπου να ἀγνοοῦν τὴ συνδικαλιστικὴ αργάνωση τῶν δημοσιαγράφων στὴν πρόσληψη συντακτῶν.
ΟΤὴν ἐλευθερία δημιουργίας ἀπεριαρίστου ἀριθμοῦ σωματείων δημασκ
ογράφων.
Στὸ ’ίδιο ἄρθρα, γίνεται ἀπαρίθμηση

τῶν δικαιωμάτων τοῦ Τύπου με τὴ δαμόκλεια ἀποστροφὴ «ἡ καταχρηστικὴ
ασκησις τῶν ἀνωτέρω δικαιωμάτων δέν
ἐπιτρέπεται».
Αὐτὴ τὴν καταχρηστικὴ ασκηση τῶν
δικαιωμάτων θα τὴ διαπιοτώνει, ὅπως

«Ἡ ἐλευθερία τοῦ Τύπου, ὅπως τὴν
ἀντιλαμὸανόμαατε - ὁηλ. τὸ ὸικαίωμα
κάθε ἀτόμου γιὰ πληροφόρηση καῖ τὸ
καθῆκον τῶν ὸημοσιογράφων να συλλέγουν αὐτὲς τῖς πληροφορίες, να ἐπιλεΆ
γουν καὶ νὰ ὁημοσιεύουν ὁ,τιὸήποτε είναι ε’νὸιαφέρον για τὸ κοινό - ἔχει
καταστεῐ ἀνύπαρκτη σὲ περισσότερη
ἀπὸ τη μισὴ ἀνθρωπότητα. Σὲ περισσότερο ἀπὸ τὸν μισὸ κόσμο μόνον οἱ κρατικές ὑπηρεσιές ἢ κοινωνικὲς ὁμάὸες
πού τῖς ὑποστηρίζουν (ὶποφασίζουν για
τὸ εἶὸος καὶ τὴν ποσότητα τῶν πληρο-

φοριᾱιν, παραμερίζοντας κάθε τὶ ποὺ
ἀντιτίθεται 0τό καθεστὼς πού 6ρίσκεται
στην ἐξουσία. (...) Για μᾶς, ἡ ἐλευθερία
τοῦ Τύπου εἶναι ὸικαίωμα τοῦ ἀνθρώπιιιι .1013 ἀνήκει σὲ κάθε ἄτομα καὶ ξεφιύγει ἀπὸ ὁποιοόήποτε κρατικό ἔλεγχο». (Ἀπὸ την ὁμιλία τοῦ πραέὸρου τῆς
Διεθνοιῗις Ὀμυσπσιιὸίας Δημοσισγριίᾳωιι κ. ΧΑ. Κροίις στα I30 (πινέὸριο,
τοῦ περαιιμένοιι Μάη),

καί στὸν παπαδαπουλικὸ νόμο περὶ Τύπου, ἕνα Συμὸούλια Τὺπου, ποὺ θα ἐκδίδει καταδικαστικὲς ἀποφάσεις για
ἐφημερίδες καὶ περιοδικά, ἀλλὰ ἰδιαίτερα για δημοσιογράφους. ’ἰδιαίτερα ενδιαφέρουσα παρουσιάζεται ἡ σύνθεοη
αὑτοῦ τοῦ Συμόουλίαυ T131100: ἀπὸ τα
εἰκοσιτέσσερα μέλη του τα 16 θα εἶναι
ἐκπρόσωποι τῆς κυόέρνησης καὶ τῶν μεγαλοεκδατιῖιν, ένιῖ) μόνα ὀκτὼ θα ἐκπροσωποῦν τοὺς δημοσιαγράᾳους.
Ἀλλὰ καί αὐτὰ τα ὀκτω μέλη μπορεῖ —
σύμ ιωνα μὲ τόν... προόλεπτικὸ νόμο να ειναι τυφλὰ ὅργανα τῶν έκδοτιῑιν,για1i παρέχεται 0‘ αὐτοὺς ἡ δυνατότητα να
δημιουργοῦν δικές τους (ἐλεγχόμενες)
Ἑνώσεις, ὅπου θα μπαροῦν να ἐξουσιαζουν τα μεγαλύτερο μέρος τῶν ἐκπροσώπων-συντακτιῖ)ν στὸ Συμὸαύλιο Τύ-

που. αφοῦ ὁ ἀριθμὸς τιῖιν ἐκπροσωπων
κάθε σωματείου θα καθαρίζεται ὅχι μόνα
ἀνάλογα μὲ τὴ δύναμη τῶν μελῶν του
ἀλλα καὶ μέ 6άση τίς... κυκλαφορίες τῶν
ἐφημερίδων ποὺ ἐκπρασιιιποῦν 0i συντάκτες πού μετέχουν στὸ κάθε σιιιματεῑαὶ...
Ο Μὲ τὸν τρόπο αὑτό, ἕνας μεγαλοεκδι’)της δύο έηημερίδιιιν θα μπορεῖ να
κατασκευάσει -δικό του σιιιματεῑο στα
(ι

ὁποῖα τὰ πενήντα μέλη του θα έχαυν μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα ἀπὸ
τοὺς διακόσιους συντάκτες ἄλλου σωματείαυ ποὺ προέρχονται ἀπὸ «μικρές»
’ἐφημερίδες
’1διαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ
συμμεταχὴ στὸ Συμὸαύλιο καὶ ἐκπροσωπων τῆς καινῆς γνώμης. "A; μὴ ναμισθεῐ
ὅτι πρόκειται για ἐκπρόσωπαυς που θα
ἐκλέγονται ἀπὸ κάποιες ἀντιπροσωπευτικές ὀργάνωσεις - π.χ. ΓΣΕΕ ἢ ΠΑΣΕΓΕΣ. ”Οχι. Θά διορίζονται ἀπὸ τὴν κυ6έρνηση μέ κριτήρια ποὺ θυμίζουν τίς
περὶ προσώπων «ἐγνωσμένου κύρους»
διατυπώσεις
τῶν
παπαδαπαυλικῶν
«Συνταγμάτων» καὶ «νόμων»,

Τὸ πλῆρες κείμενα τῶν σχετικῶν διατάξεων ταῡ Ν.Σ. ἔχει ὡς ἐξής;
OI ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ἂρθροιι 52
Σύστασις

Πρὸς προστασίαν τῆς ἐλευθερίας τοῦ τύπου, καλλιέργειαν τοῦ δημοσιογραφικοῦ
ἤθους καὶ ὅελτίωσιν τοῦ ήμερησίου καὶ περιδικοῦ τύπου συνίσταται Συμόούλιον Τύπου.
’Άρθρον 53

ΟΤΑΝ γράφονται οἱ γραμμές αὐτές, ἡ κρίση στὴν Ἕνωση Συντακτῶν
Η.Ε.Α. 6ρίσκεται «ἐν ἐξελίξει». Τα
γεγονότα ἐξελίχτηκαν πιὸ γρήγορα
ἀπ’ ὅ,τι περίμενε κανένας - οἱ παράγοντες ποὺ ἔπαιξαν ρόλο α’ αὐτὸ εἷ-

ναι πολλοὶ καί ποικίλοι· προσωπικα
μίση, πολιτικὰ πάθη, «διοικητικὰ»
λάθη, καὶ ἡ ΕΣΗΕΑ πηγαίνει για ἀρχαιρεσίες... «ἀτιμασμένη κι ἐγκαταλελειμμένη».

T0 θέμα δέν εἶναι μόνο δημοσιογραφικό, εἶναι γενικότερο.· πέρα
(καῖ πάνω) ἀπ’ ὅλα τ’ ἄλλα ἡ κυὸέρνηση, στὴν εὐρύτερη άντιλαϊκὴ ἐκστρατεία της, θέλει να ἐλέγχει, ἔξω
ἀπὸ τα κρατικα μέσα ἐνημέρωσης,
καὶ τὸν Τύπο - ὅσα γίνεται.
ᾗ
OI δημοσιογράφοι, ἔχασαν τὴ μοναδικὴ εὐκαιρία ποὺ τοὺς πρόσφερε
ἡ «ἀλλαγὴ τοῦ Ἰουλίου», για οὐσιαστγικὲς ἀλλαγές στὴ σχέση τους μέ
τοὺς ἐκδότες, για κάθαρση καὶ ἐκδημοκρατισμό. Τώρα, μέσα ἀπὸ τὴν
κρίση ποὺ ξέσπασε, μιὰ πολὺ μικρὴ
«εὐκαιρία» παρουσιάζεται. Θα τὴν
ἐκμεταλλευτοῦν,· Ἡ ἑνότητα τῶν πλατιῶν
προοδευτικῶν-δημοκρατικῶν
δυνάμεων, μοναδικὴ έγγύηση για κάτι
τέτοιο, δὲν ὑπάρχει. Θα ἐπιτευχθεῑ
μέχρι τὴν ἡμέρα τῶν ἐκλογῶν,’

Καθήκοντα
I. Εἰς τα καθήκοντα τοῦ Συμόουλιόυ Τύπου ὑπάγονται ἰδίως.α) ἡ ἐξασφάλισις σεόασμοῦ τῶν διὰ τοῦ
ἄρθρου Ι προστατευομένων ἐλειιθεριῶν’
ὅ) ὁ ἔλεγχος τηρήσεως τῶν περιορισμῶν καὶ
προνομίων τοῦ τύπου ἐντὸς τῶν ὁρίων τοῦ
ἄρθρου 2γ) ὁ ἔλεγχος συμμορφώσεως εἰς τας διατάξεις τοῦ ἄρθρου 7·
3
δ) ὁ ἔλεγχος τηρήσεως τῆς κατὰ τὸ ἄρθρον
9 ὑποχρεώσεως ἐπιμελείας·
ε) ὁ ἔλεγχος χωρισμοῦ τῆς δημοσιογραφικῆς
ἀπὸ τῆς διαφημιστικῆς ὕλης κατὰ τὸ ἄρθρον

πων ἔναντι ἀλλήλων καθὼς καὶ τὸν τρόπον
μεταχειρίσεως τοῦ τύπου ἐκ μέρους δημοσίων
ἀρχῶν ἢ ι’διωτῶν;
ὅ) ὁιατάσσει τὴν δημοσίευσιν τῆς ἀποφάσεως ἐπὶ τοῦ διεξαχθέντος ἐλέγχου εἰς τὴν
καθ’ ἧς ἡ ἀπόφασις ἐφημερίὸα ἢ περιοδικόν·

στ) ό ἔλεγχος τῆς συμπεριφορᾶς τοῦ ἡμερησίου καῖ περιοδικοῦ τύπου ἔναντι τρίτων καθὼς καῖ τοῦ τρόπου μεταχειρίσεως τοῦτύπου
ἐκ μέρους δημοσίων ἀρχῶν ἢ ἰδιωτῶν·
ζ) ή μελέτη τῆς διαρθρωτικῆς ἐξελίξεως τοῦ
ήμερησίου καὶ περιοδικοῦ Τύπου καί τῶν
σχετικῶν ἐπαγγελμάτων καῖ ἐπιχειρήσεων.

I. Τὸ Συμὸούλιον Τύπου συγκροτεῖται ἐκ
τοῦ προέδρου αὐτοῦ, δέκα ὀκτὼ μελῶν ἐκπροσωπούντων τὸν τύπον καὶ πέντε μελῶν
ἐκπροσωπούντων τὴν κοινὴν γνώμην.
2. Τὰ τὴν κοινὴν γνώμην ἐκπροσωπούντα
μέλη ἀσκοῦν ἐναλλὰξ ἐπῖ ἔτος καθήκοντα
ἀντιπροέδρου τοῦ Συμόουλίου Τύπου. Ἡ
σειρα αὐτῶν ὁρίζεται διὰ κλήρου.

2. Πρὸς ἐκπλήρωσιν τῶν κατὰ τὴν παρ. 1
καθηκόντων του τὸ Συμὸούλιον Τύπου ἐνεργεῖ κατα τὴν κρίσιν του. Ἐπίσης.’
α) ἐξετάζει προσφυγὰς ἀφορώσας τὴν συμπεριφορὰν τοῦ τύπου ἔναντι, τρίτων ἢ ἐντύ-

Ἂρθρον 54
Συγκρότησις

ὁρίζεται προσωπικότης ἐξαιρετικοῦ κύρους
καὶ ἀκεραιότητος, ἡ ὁποία δέν ἀσχολεῖται
κατα κύριον ἐπάγγελμα μὲ τὸν τύπον, τὸ ραδιόφωνον ἢ τὴν τηλεόρασιν.
2. Ὁ πρόεδρος τοῦ Συμόουλίου Τύπου διορίζεται διὰ προεδρικοῦ διατάγματος προκαλουμένου ὑπὸ τοῦ Πρωθυπουργοῦ, τῆ συναινέσει τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ κατόπιν συνεννοήσεως μὲ τοὺς
ἀρχηγοὺς τῶν λοιπῶν κοινοὸουλευτικῶν κομμάτων. Ἐὰν ὁὲν καταστῇ δυνατὴ συμφωνία
μεταξὺ τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί τοῦ ἀρχηγοῦ
τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως γίνεται ἐπιλογὴ διὰ κληρώσεως μεταξὺ τῶν προτεινομένων ὑπό τούτιυν προσώπων. (...)
γ) ἐφιστᾶ δημοσία τὴν προσοχὴν τῆς κυόέρνήσεως καῖ τῆς κοινῆς γνώμης ἐπῑ γεγονότων
ἢ ἐξελίξεων δυναμένων να ὁδηγήσοιιν εἰς τὸν
περιορισμὸν τῆς ἐλευθέρας ροῆς πληροφορίῶν, τὸν σχηματισμὸν κλειστῶν ἐπαγγελμάτων
ἀφορώντων τὸν τύπον, τήν συγκέντρωσιν ἢ
μονοπώλησιν τῶν ἐπιχειρήσεων τύπου 7’7' ἐν
γένει τὸν περιορισμὸν τῆς ἐλευθερίας, ἀνεξαρτησίας καὶ πολλαπλότητος τοῦ τύπου·
ὁ) ἀπευθύνεται εἰς τὰς ἑλληνικας ἀρχάς, τὰ
ὄργανα τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἠνωμένων Ἐθνῶν
καὶ τας διεθνεῖς ὀργανώσεις τύπου.
3. Τὸ Συμὸούλιον Τύπου δύναται να
ἀπαιτῆ μετάδοσιν περιλήψεως τῶν ἀποφάσεών του διὰ τοῦ ραδιοφώνου καῖ τῆς τηλεὁράσεως.
’Άρθρον 56
Μέλη ἐκπροσωπούντα τὸν τύπον
1. Εἰς τα τὸν τύπον ἐκπροσωποῦντα μέλη
περιλαμόάνονται ἓξ ἰδιοκτῆται ἢ συνιδιοκτῆται ἡμερησίων ἐφημερίδων, δύο ἰδιοκτῆται ἢ
συνιδιοκτῆται μὴ ἡμερησίων ἐφημερίδων ἢ
περιοδικῶν, δύο ἐκδόται ἢ διευθυνταὶ συντάξεως ἢ ἀρχισυντᾴκται ἡμερησίων ἐφημερίδων,
οἱ ὁποῖοι δέν εἰναι συγχρόνως ἰδιοκτῆται ἢ
συνιδιοκτῆται, ἓξ συντάκται ἡμερησίων ἐφημερίδων καὶ δύο συντάκται μὴ ήμερησίων
ἐφημερίδων ἢ περιοδικῶν.
2. Τα τὸν τύπον ἐκπροσωπούντα μέλη τοῦ
Συμόουλίου Τύπου ὡς καῖ ἰσάριθμοι ἀναπληρωταὶ αὐτῶν ἐκλέγονται ὑπὸ τῶν ’ἐπαγγελματικῶν αὐτῶν ὀργανώσεων καὶ διορίζονται διὰ
προεδρικοῦ διατάγματος προκαλουμένου ὑπὸ
τοῦ Ὑπουργοῦ Προεδρίας Κυόερνήσεως.
’ ’Όπου ὑπάρχουν περισσότεραι τῆς μιᾶς ὀργανώσεις, ή ἐκλογὴ γίνεται ὑπὸ ὅλων τῶν ἁρμοδίων ὀργανώσεων, αἱ δὲ ψῆφοι αὐτῶν καθορίζονται ἀναλόγως πρὸς τὴν συνολικὴν κυκνκλοφορίαν τῶν l‘i; αὑτάς ι’κπροοιιιποι’,ιιέιίυν

ἐφημερίδων ι’) περιοδικων η’ πρὸς τὸν συνολικὸν ἀριθμὸν τῶν μελῶν αὐτῶν.(...)

γ ’Άρθρον 55
Ὁ πρόεδρος τοῦ Συμόουλίου Τύπου
1. Ὡς πρόεδρος τοῦ Συμόουλίου Τύπου

’Άρθρον 5 7
Μὲλη ἐκπροσωπούντα τὴν κοινὴν γνώμην
1. Ὡς μέλη ἐκπροσωπούντα τὴν ’κοινὴν

Μια ἱστορία σὲ τρεῖς φάσεις ἡ ἀστυνομία ἐπιτίθεται. Μιὰ γυναίκα πέφτει. Ἡ ἀστυνομία φεύγει, ἡ γυναίκα μένει. "Eva; δημοσιογράφος (Γ. Βότσης) σπεύδει δίπλα
ατὴν καταματωμένη γυναίκα. Ἀμέσως μετά, ἀστυνομικοὶ θα τοῦ ἀνοίξουν τὸ κεφάλι... Στὸ χέρι, τοῦ ’μεινε ἡ δημασιαγραφική ταυτότηταῑ «τὰ ἀστυνομικὰ ὅργανα
ἐντέλλονται ὅπως ἐπιτρέπουν εἰς τὸν κάτοχον τοῦ παρόντας τὴν ἐλευθέραν κυκλοφορίαν εἰς τὰς δημοσίας συγκεντρώσεις καὶ τελετὰς καὶ τοῦ παρέχουν πᾶσαν νόμιμον
διεκόλυνσιν» - ἐτσι γράφειί...

10

τα» διοικητὴ τοῦ ὀργανισμοῡ κ. Πετροπουλέα, ἀν ὁ νόμος ἴσχυεέ
T0 ἴδιο αρθρο ἀπαγορεύει ἀκόμη καὶ
στοὺς ὑπουργοὺς να διοχετεύουν μέσω
τοῦ Τύπου τίς διαφωνίες τους πάνω σέ
κάποιακυὸερνητικὴ ἀπόφαση, ἐὰν κρίνεται - ἀπὸ ποιὸν ἀλήθειαῐ - ὅτι μέ τὴ
δημοσίευση τέτοιων πληροφοριῶν ἢ ἐγγράφων «μειώνεται ἡ μεταξὺ τιῖινὺπουργων ἐμπιοτοσύνη>>1

γνώμην ὁρίζονται προσωπικότητεςγγενικῶς

ἀνεγνωρισμένου κύρους καί ἀκεραιότητος αἱ
ὁποῖαι, χωρὶς ν’ ἀσχολοῦνται κατὰ κύριον
ἐπάγγελμα μὲ τὸν τύπον, τὸ ραδιόφωνον ῆ τὴν
τηλεόρασιν, ἔχουν γνῶσιν τῶν προὸλημάτων
του τυπου.
2. Τὰ τὴν κοινὴν γνώμην ἐκπροσωποῦντα
μέλη τοῦ Συμόουλίου Τύπου ὡς καὶ ι’σάριθμοι
ἀναπληρωταῖ αὐτῶν διορίζονται διὰ προεδρικοῦ διατάγματος προκαλουμένου ὑπὸ τοῦ
Ὑπουργοῦ Προεδρίας Κυὸερνήσεως, τῆ συναινέσει τοῦ προέδρου τοῦ’Συμὸουλίου Τύπου(...)

ΚΑΤΑΡΓΙ-ΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ακόμη τὸ νομοσχέὸιοῑ
O Καταργεῖ ουσιαστικα μέ τὸ ἄρθρο '7,
7109. 3, τὴ δυνατότητα τῶν δημοσιογράφων νὰ κάνουν ρεπορταζ στα ύπουργεία,
τὰ δικαστήρια καί τοὺς δημόσιους ὀργανισμούς, αφοῦ ἐπιτρέπει στοὺς ὑπεύθυνους αὐτῶν τῶν φορέων τὴν ἄρνηση παροχής στοιχείων καὶ πληροφοριῶν μέ
προϋποθέσεις τόσο πλατιές ποὺ τελικὰ
καλύπτουν κάθε ἄρνησή τους.
Ο Περιορίζει τὸ δικαίωμα παρακολούθησης τῶν συνεδριάσεων τῆς Βουλής
καί τῶν δικαστηρίων μέ μιὰ διάταξη τοῦ
ἴδιου ἄρθρου 7101‘) θέτει ὅρια στὸ μέχρι
σήμερα ἀναμφισὸήτητο δικαίωμα τῶν
δημοσιογράφων να παρακολουθοῦν τὶς
συνεδριάσεις αὐτῶν τῶν σωμάτων. Μέ τὸ
ἰ’διο ἄρθρο φαλκιδεύεται ,τὸ δικαίωμα
τοῦ ἐπαγγελματικοῦ ἀπόρρητου 7101‘)
ὑποτίθεται ὅτι καθιερώνει τὸ νομοσχέδιο,
ἀφοῡ τίθεται ὑπὸ τήν αἵρεση τής κρίσεως
101') δικαστηρίου.
Ο Καθιερώνει, μέ τὸ ἄρθρο 9 «περὶ
ύποχρεώσεως ἐπιμελείας» τὴν ὑποχρέωση τῆς αύτολογοκρισίας, ποὺ (πάλιὲ)
θυμίζει παπαδοπουλικὴ ἐποχή.

ΣΤΗΝ τελευταία πρὸ τῶν γεγονότων
(παραιτήσεις κ.λπ.) συνέλευση, σί δημοσιογράφοι ἀποφάσισαν μεταξὺ ἄλλων·
Ο<<Νά μὴ δεχθοῦν νόμο περὶ Τύπου ἢ
περὶ δημοσιογραφικοῦ ἐπαγγέλματος ποὺ
θα ἔχουν συνταχθεῖ ἐρήμην τῶν λειτουργῶν τοῦ Τύπου» καί «ἐξέλεξαν δεκαμελὴ
ἐπιτροπὴ για τὴν ἐπικούρηση τοῦ Δ. Συμ6ουλίου στὸν χειρισμὸ τοῦ θέματος καὶ κινητοποιήση τοῦ κλάδου σέ ἀγωνιστικές
ἐκδηλώσεις».
’
’
O Νά «διαδηλώσουν πρὸς τὸν ἑλληνικό
λαὸ τὴν ἀπόφαση (τῆς ΕΣΗΕΑ) νὰ μὴ δεχθεί καμιὰ περιοριστικὴ τῆς ἐλευθερίας
τοῦ Τύπου διάταξη, κρίνοντας ὅτι οἱ δευσμεύσεις ποὺ περιέχονται στὸ Σύνταγμα,
στὴν ποινικὴ καί ἀστικὴ νομοθεσία εἶναι
ἤδη περιοριστικές τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς».
L—

,“

_, .

__

Τέλος

ΟΜέτὰ ἄρθρα 31-38 καθορίζονται
εύρύτατα περιθώρια κατάσχεσης ἐφημερίδων καὶ περιοδικῶν που περιέχουν
δημοσιεύματσι 7101‘) κρίνεται ἀπὸ τὴν κυ6έρνηση ὅτι θίγουν τὰ «ἐννομα ἀγαθά»,
δηλαδὴ γνωστὴ θρησκεία, τὸν πρόεδρο
τῆς Δημοκρατίας, τὸ πολίτευμα, τὴν
ἀσφάλεια τῆς χώρας κ.λπ. Καθιερώνεται,
μάλιστα, καὶ τὸ δικαίωμα να αναστέλλεται ἢ ἀπαγορεύεται πλήρως ἡ κυκλοφορία ἐφημερίδων καί περιοδικῶν μετὰ
ἀπὸ τρεῖς καταδίκες μέσα σέ μια πενταετία, κάτι 7101‘) 71015 δέν εἰχε γίνει μέχρι
σήμερα - πέρα ἀπὸ τὸ αὐθαίρετο κλεί.σιμο τῆς «Βραδυνῆς» ἀπὸ τὸν Ἰωαννίδη.
Ο Γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ κυόερνητικου
Τύπου καθιερώνεται τὸ δικαίωμα τῆς
κυόέρνησης να ἐνισχύει κατὰ τὴν κρίση
της ἐφημερίδες καὶ περιοδικὰ ἀποκλείοντας ἀπὸ τὴν ἐνίσχυση αὐτὴ τα φύλλα
χαμηλής κυκλοφορίας. ἐνῶ νομιμοποιεῖ
τὴν αὐθαίρετη διιιχέτευση τῶν κρατικῶν ὃιαφημίσεων 0‘5 ὁρισμένες μόνο
ἐφημερίδες που θα κρίνονται ἀπὸ τὴν
κυόέρνηση «καθ’ ὕλην, κατὰ τρόπον
διαδόσεως καὶ κατὰ κύκλον ἀναγνωστῶν» καταλληλες.
Ο Τὸ ἄρθρο 81 καθιερώνει συνοπτικὴ
διαδικασία για τὴν ἐκδίκαση τῶν ἀδικημάτων Τύπου.
0 T0 ἄρθρο 90 καταργεῖ τὴν ἀτέλεια
χάρτου τῶν ἐφημερίδων, γεγονὸς ποὺ θὰ
ὁδηγήσει;
1. ’Στὸν ύπερδιπλασιασμὸ τῆς τιμῆς
τῶν ἐφημερίδων, μέ ἀποτέλεσμα νὰ
περιορισθεῖ σημαντικα ἡ κυκλοφορία
τους καὶ να καταστεῖ ευχερέστερη ἡ «ένημέρωση» τῆς κοινῆς γνώμης ἀπὸ τὰ
κρατικὰ μέσα ἐνημέρωσης.
2. N0 γονατίσουν οἰκονομικὰ οἰ μικρῆς κυκλοφορίας ἐφημερίδες καί ἰδιαίτερα τὰ κομματικὰ ὄργανα τῆς ἀντιπολίτε σης, γεγονὸς ποὺ θα περιορίσει τὴν
πο απλότητα τοῦ Τύπου.
3. Στὴν ἐπιόολὴ οἰκονομικὰ ἰσχυρῶν
μονοπωλίων τοῦ Τύπου. Πέρα ἀπὸ τὸν
ὑπερδιπλασιασμὸ τῆς ἀξίας 101') δημοσι-

__J

Ἕνα ἀπὸ τα καταπληκτικότερα ἄρθρα
τοῦ Σ.Ν. εἶναι τὸ 30, ποὺ ἀπαγορεύει τὴ
δημοσίευση πληροφοριῶν που προέρχονται ἀπὸ πρόσωπα τὰ ὁποῖα ἀσκοῡν ἢ
ἄσκησαν δημόσιο λειτούργημα σὲ 770659—
νητικὴ θέση, δημόσια ὑπηρεσία ἢ δημόσιο όργανισμό. Ἔτσι. θα ἀπαγορεύονταν
π.χ.

ἡ

δημοσίειιση

πληροαοριιῖιν

γιὰ

τὶς σκανδαλώδεις ἐπεμόᾶσεις 010v OTE
’ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὸν «παραιτηθένΟἈφιερωμένο

οτὶς

ΠΡΩΤΟ

ΠΟΡΙΕΣ. Κείμενα τῶν·.

THEODOR
ADORNO,THIERRY
KUNTZEL, HANS RICHTER, SIEQFRIED KRACAUER, M. ΜΩΡΑΙΤΗ,Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ.

ΠΛΑΓΙΑ ΜΕΣΑ
Πέρα ἀπὸ αὐτόιῑ

0 M5 10 (”7.9690 16 προωθείται ἡ δυνατότητα τῆς κρατικῆς ἐξουσίας νὰ παρεμποδίσει μέ πλάγια μέσα τὴν ἐκδοση ἐφημερίδας ή περιοδικοῠ ἀπὸ ἐνοχλητικοὺς
φορεῖς, χωρὶς τὴν ὓπαρξη ἀπαγορευτικής ἀπό(ρασης“.--.Συγκεκριμένα, καθιερώνεται ἡ ὑποχρέωση προαναγγελίας τῆς
ἐκδοσης ἐντύπου, ποὺ δίνει τὴ δυνατότητα, μεθοδεύσεων - ἄσκηση πιέσεων
πάνυ.) σέ προμηθευτές χαρτιοῦ ἢ τυπογραφικές ἐπιχειρήσεις - για τὴν ἀφανὴ
ἀπαγόρευση ἐκδοσης τοῦ ἐντύπου, ὅπως
π.χ. ἐπιχειρήθηκε πέρυσι στὴν περίπτωση τῆς (<’,Αδέσμευτης Γνώμης» (09‘γανου τῶν ἀπεργῶν δημοσιογράφων) να
ινει.
Y Ο Μέ τὸ ἄρθρο17 ἐπιόάλλεται πλήρης
φίμωση 010v Τύπο γύρω ἀπὸ ὑποθέσεις
που ἐχουν παραπεμφθεῖ στὴ δικαιοσύνηῑ
καθιερώνεται τὸ αὐθαίρετο δικαίωμα
ἀπαγόρευσης ἀναγραφῆς πληροφοριῶγ
για κάθε ὑπόθεση 7101‘) 6ρίσκεται στο
στάδιο τῆς προανακρισης καὶ μέ 1:0 ἄρθρο 18 ἀπαγορεύεται ἡ δημοσίευση
ὁποιασδήποτε πληροφορίας για ὑπόθεση
7101‘) δικάζεται ἢ δικάσθηκε ἀπὸ δικαστήριο ἢ στρατοδικεῖο «κεκλεισμένων
τῶν θυρῶν». Μέ τὸν τρόπο αὐτὸ μπορει
να διευκολυνθεῖ ἡ ἐξόντωση πολιτικῶν
ἀντιπάλων χωρὶς ἡ κοινὴ γνώμη να...
πάρει ε’ίδηση.

83.953322.5:3?‘3‘37732726653 33;“
0910776‘w σχετικα μέ τὸν ἀριθμὸ σελίδων.

ποί· θα ὁδηγήσει σέπολυσέλιὸες ἐκδόσεις
τι-ιν

O Ἀκόμα ἕνα κείμενα τοῡ
TJITTE DE VRIES για τὸ ΦεστιΘὰλ τοῦ ROTI'ERDAM, τὴ μελέτη τοῦ RENE GARDIES v10 τὸ
ἐργο τοῡ GLAUBER HOCHA κσὶ
τὸ Περίφημο κείμενο τοῦ ΡΑOLO BERTETI'O — «Κριτική τῆς
κινημστογρσφικής οὺτοτιίσς τῆς
δεκαετίας '60—'70».

ο Σελιδες 160 — Apx. 50.

‘

·,ιι·,ἰιντιαίων συγκροτημάτων.

Καὶ

(701717.711); αφοῦ οὔτε ἀπὸ τὸ Σύνταγμα
“ οἰϊι· ιἰπω τὸ Σχέδιο Νόμου ἀπαγορεύεται
ἡ ιιιῚμιι-ωχὴ ξένιον σὲ ἐπιχειρήσεις Τύπου. ιινωίγει ὁ δρόμος για τὴν ἐκδοση
ἐφημερίδων ἀπὸ ξένα μονοπώλια.

ΠΩΣ θα ’ἀντιδράσουν ΟΛ OI οἱ
ἐνδιαφερόμενοι (κι ὄχι μόνο οἱ
δημοσιογράφοι, ἀλλα ὁπωσδήποτε πρῶτοι αὐτοὶ) στὸ νόμο ποὺ
ἑτοιμάζει ἡ κυὸέρνηοη Καραμανλῇ,11

·

1976: ΚΚΙΞ(ἑσ.)

1945: KKE

ΔΥο ΠΑΝΑΘΗΝΑῙΚΕΣ
ΣΥΝΔιΑΣκεψειΣ
Τοῦ Λευτὲρη Ἀποστόλσ υ
ME2 A 05 συνθῆκες μιᾶς ρξύτατης ἐθνικῆς διάσπασης -ποὺ τῆν εἰχεπροκαλέσει

δων ποὺ ἀπευθύνονταν στῆν ἡγεσία rm-

ἡ ἐνοπλη δεκεμδριανῆ ἀναμέτρηση 101')

Ν. Ζαχαριάδη.
ΣΤΗΝ πιὸ πάνω Συνδιασκεψη τοι· 1 9-15
δυὸ μσνάχα ἀπ’ τοὺς ἀντιπροσώπους που
τόλμησαν να κάνσυν μιὰ κριτικῆ στῆν
ἡγεσία τοῦ K0000109 γιὰ τῆν πολιτική της
γραμμὴ οτὰ χρόνια 1940- 44, πολιτικὴ 7101‘)
εἰχε ὁδηγήσει 0119 ένοπλες ἐσωτερικές
συγκρούσεις ἀνάμεοα 01‘19 ἀντιστασιακές
ὀργανώσεις κατὰ τὴν κατοχὴ και στῆν 5vοπλη ἀναμέτρηση τοῦ Δεκέμὸρη, ἀντιμετώπισαν 610101011] ἐπίθεση ἀπ τὴν

1944 καὶ 1'] ἀνοιχτὴ 571506001] στα ἐσωτε-

ρικὰ τῆς Ἑλλάδας, στῆν ἀμέσως μεταπελευθερωτικὴ περίοδο, τοῦ ἀγγλικοῦ
παράγοντα- συνερχόταν πρὶν 31 χρόνια,
τὸ 2571150691] 100 1945, 1'] Συνδιάσκεψη
τῆς Κομματικῆς Ὀργάνωσης τῆς Ἀθήνας
(Κ.Ο.Α.) 101') ἐνιαίου τότε K.K.E. ”E7190775710 νὰ συζητήσει τὰ θέματα τοῦ 701)
Συνεδρίου αὐτοῦ τοῦ Κόμματος, ποὺ οι
ἐργασίες του θὰ κρατοῦσαν 591 μέρες (1-6
Ὀκτωόρίου 1945), νὰ ἐκλέξει τοὺς αντιπροσώπσυς τῆς Κ.Ο.Α. σ’ αὐτὸ 10 Συν-“
έδρισ καί τὸ νέο καθοδηγητικὸ όργανο τῆς
ΘΕΜΑΤΑ τοῦ 7ου Συνεδρίου ἦταν ἡ
λογοδοσία τῆς K.E. 101') K0000109, 7101‘)

τὴν ἐκανε ό Γ. Σιάντος, ἡ τότε κατάσταση
στῆν Ἑλλάδα καὶ τα προὸλήματα τῆς
Λαῖκῆς Δημοκρατίας (εἰσηγητὴς ό Ν. Ζαχαριάδης), 10 αγροτικὸ πρόόλημα στῆν
Ἐλλάδα (εἰσηγητὴς ὁ Λ. Στρίγκος), τὸ
πρόγραμμα τοῦ κόμματος (εἰσηγητὴς ὁ
Μ.Ι“1αρτσαλίδης), 10

καταστατικὸ τοῦ

Κ.Κ.1Ξ. (εἰσηγητὴς ό ’1. ’1ωαννίδης), καὶ
τέλος ἐκλογὴ νέας Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς
καὶ Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐλέγχου τσῦ

K0000109 καί ἰδιαίτερα προσωπικιι Διτιι

πλευρὰ τοῦ N. Ζαχαριάδη προσωπικα καὶ

φυσικὰ τὰ δυὸ αὐτὰ κομματικὰ στελέχη
65v ἐξελέγησαν ἀντιπρόσωποι γιὰ 10 Συν56910.
OAE2 οἱ ἀποφάσεις τῆς Συνδιάσκεψης
τοῦ 1945 καὶ ποὺ σχετίζονταν 05 τα θέματα 7101‘) 607 συζητσῦσε τὸ 70 Συνέδριο
πάρθηκαν ὁμόφωνα καὶ ἀντιπρόσωποι
για 10 Συνέδριο αὐτὸ ἐξελέγησαν ἐκεῖνοι
7101‘) προτάθηκαν ἀπ’ 10 ἀπερχόμενσ καθοδηγητικὸ όργανο τῆς Κ.Ο.Α. Οἱ ἐργασίες τῆς Συνδιάσκεψης, ὅπως καὶτοῦ 7ου
Συνεδρίου 7101‘) ἀκολούθησε, ἀπστέλεσαν
κλασικὴ ἀπόδειξη ὅτι 1'] σταλινικὴ ἀρχὴ
τῆς μσνσλιθικότητας μαζί μὲ τὴν ὑμνολογία τῆς ἡγεσίας καὶ 11‘] θεοποίηση τῆς τελευταίας ἐπικρατοῦσαν ἀπόλυτα στὸ

Σ’ ΑΥΤΗ τὴ Συνδιάσκεψη τῆς Κ.Ο.Α. K.K.E. T0 K.K.E. 6’ ἀκολουθοῦσε’ε’τσι σέ
παῖρναν μέρος γύρω στοὺς 300 ἀντιπρό- συνέχεια καὶ θα ἐφάρμοζε μονολιθικα τὶς
σωποι, ἐκλεγιιένσι ἀπ’ 1‘79 Ἀχτιδικές ὁπσιεσδήποτε ἀποφάσεις 7101‘) θα ἐπαιρνε
Συνδιασκέψεις τῶν Ἀχτιδικῶν ὀργανώ- μετὰ τὸ 70 20v56910 1'] ἡγεσία του καὶ
σεων τῆς Ἀθήνας, καὶ ἐκπροσωποῦσαν προσωπικα ό ἀρχηγός του ὁ Ν. Ζαχάριγύρω 01‘19 14-15000 μέλη τσῦ Κόμματος, άδης. Ἐτσι μονολιθικὰ 10 K0000 ρίχτηκε
7101‘) 091600005 1015 1'] K.O.A. 'H Συνδι- στῆν τυχοδιωχτικῆ ἐνοπλη ἀναμέτρηση
ἀσκεψη κράτησε τρεῖς μέρες καὶ τὴν 7101‘) ἀπσφάσισε 1'] ἡγεσία 101) 011‘] 21] “Ολοπαρακολούθησαν τὰ περισσότερα ἀπ’ τα μέλειά της μετὰ 10 20v56910 05 συνδυασμὸ
μέλη 101') 1015 ΓΙ.Γ. τοῦ Κόμματος καί ὁ N. 05 τὴν ἀπόφαση ἀποχῆς ἀπ’ 119 ἐκλογές
Ζαχαριάδης προσωπικά. Τὸ σύνολο σχε- 10v Ἀπρίλη τοῦ 1946, καὶ ἀπὸ ,τότε πλή60v τῶν ἀντιπροσώπων 7101‘) μίλησαν σ“ ρωσε καὶ συνεχίζει να πληρώνει τὶς συναὐτὴν εἶχαν διαρθρώσει τοὺς λόγους τους έπειες αὑτοῦ τοῦ τυχοδιωχτισμοῦ καὶ τῆς
010 πνεῦμα τῶν ἐρ(ασιῶν καὶ τῶν ἀποφά- ,πολιτικῆς ποὺ 05 συνέχεια ἀκολουθήθηκε.
σεων τῆς 12ης 'O_}7005}75109 11']9 K. E. 101')
K0000109, 7101‘) εῖχε συγκληθεῖ μετα τῆν
ἐπιστροφὴ τοῦ N. Ζαχαριάδη στῆν Ἑλλάδα ἀπ 10 γερμανικὸ 01901071560 101)
ΤΡΙΑΝΤΑ ἕνα ὁλόκληρα χρόνια πέραΝταχάσυ, ὅπου εἰχε ζήσει 0 ὀλο τὸ διά- σαν ἀπὸ 10152101968 τὸ K.K.E. 6700710ται. Τὸ ἐνα κόμματι του, μὲ 5V0 τμῆμα τῆς
στημα τῆς γερμανικῆς κατοχῆς (I941)—
ἡγεσίας του, ὑπὸ τὸν Χαρίλαο Φλωράκη,
1‘)—HI
H OAOMEAEIA αὐτῆ ἐλαχιστοποι- πρῶτο γραμματέα τῆς K.E. 101') K.K.E.
σῦσε κι αυτὴν τῆνἀνεπαρκέστατη κριτική ὅπως τιτλοφσρεῖται, συνέχισε καί συνεχίπου εἶχε κάνει πρὶν τῆν ἐπιστροφὴ τοῦ N. ζει τὴν ὕπαρξή του διατηρώντας τὶς ἰδεΖαχαριάδη για τῆν περίῳδο τῆς ἐθνικῆς σλογικοπολιτικές καὶ όργανωτικές ἀρχὲς
ἀντίστασης (1940-1944) ἡ 11η Ὁλομέ- 05 6001] 1‘19 ὁποῖες τὸ τελευταῐο ’ἐδρασε
λεια τῆς K.E. 100 K.K.E. (5-10 100 στὸ παρελθόν. T0 77000017 0010 ὀργάνωσε
Ἀπρίλη τοῦ 1945). T0 περιεχόμενο τῶν συνέδρια 7101‘) 10 0v00005 9ο,για να δείξει
λόγων τῶν ἀντιπροσώπων σ’ αὐτῆ 11‘] Συν- ὃτι ἀποτελεῖ τὴ συνέχεια τοῦ πρὸ τοῦ 1968
διάσκεψη περιεῖχε ἀκόμα καὶ μια ἀνίερη ένιαίου K.K.E. K010 10 Συνέδριο 0010
ἐπανάληψη ὑμνολογιιῖ)ν διαφόριιιν 60601- ἐξετάστηκε, ὅπως ἀναφέρεται-στῆ σχετικῆ
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μέ αὐτὸ έκδοση, ὴ δωδεκάχρονη δράση
τοῦ Κόμματσς, ἀπ’ 10 1961, ὅταν διεξήχθη
τὸ προηγούμενσ, τὸ 80 Συνέδριο. T0 κομμάτι 0010 ἰσχυρίζεται ὅτι ἐκπροσωπεῖ 10
K.K.E. 010 σύνολό του καὶ ἀποκαλεῖ τὸ
ἄλλο κσμμάτι τῆς διάσπασης τοῦ 1968:
ἀναθεωρητικῆ διασπαστικῆ 00060. T0
6501590 αὐτὸ κομμάτι έχει πάρει τὴν ὀνοιιιιιιία KKE (ἐσωτ.), έχει διακηρύξει ὅτι
ὑποτελεῖ τὴν ἀνανεωτικῆ πτέρυγα 101')
7:1)00001110117701') κινήματος στῆ χώρα μας
καὶ έχει ἀποφασίσει να ὀργανώσει τὸ Συν56910 100 κατα 10 χρονικὸ διάστημα ἀπὸ 6
ἕως 12 Ἰουνίου 1.5. 'H Συνδιάσκεψη τῆς
ὀργάνωσης τῆς Ἀθήνας τοῦ δεύτερου
Κ.Ι<.1Ξ. διεξήχθη ἀπ’ 1‘79 14 ὣς τὶς 28
Μαΐου 05 διακοπὴ μιᾶς ἡμέρας 7101‘) 651/
ἐργάστηκε.

2E ΑΝΤΙΠ ΑΡΑΘΕΣΗ 0‘5 τὴν Παναθηναϊκῆ Συνδιάσκεψη τοῦ 1945 τοῦ K.K.E.
ἡ ἀντίστοιχη τῆς 19—28 101') Μάη τοῦ 1976
τοῦ K.K.E. (ἐσωτ.) συγκαλεῖται, ὅπως καὶ
ἐκείνη τοῦ 1945, 05 συνθῆκες μιᾶς διαφορετικῆς 05 γνωρίσματα, ὅμως ἐπίσης ὀξύτατης ἐσωτερικῆς κρίσης. Χαραχτηριστικα τῆς τελευταίας εἰναι τὰ ὀξύτατα οἰ-

κονσμικα προὸλήματα 7101‘) ἀντιμετωπίζει
ἡ χώρα καὶ 7101‘) συμπλέκονται 05 τῆν 5v—
1ov1] ἀμερικανο-τουρκικὴ ἐπιθετικότητα
κατὰ τῆς Ἑλλάδας, 7101‘) περικλείνει ἐπιδιώξεις 0‘5 601909 11']9 ἀκεραιότητας καὶ
αὐτῆς τῆς σημερινῆς μισοανεξαρτησίας
τῆς πατρίδας 009. Καὶ ἡ όξύτατη αὐτῆ
ἐσωτερικῆ κρίση, ἀπ’ τὸν ἴδιο 10 χαρακτήρα της, περικλείνει τὸν κίνδυνο ξαφνικών ἀναστατώσεων ποὺ μποροῦν να θέσουν 0‘5 κίνδυνο καὶ αὐτῆ τῆν κοινοὸουλευτικὴ δημοκρατία, 010 60600 7101‘) τῆν
ἐχουμε, καὶ τῆ σχετικῆ ἀνεξαρτησία πού,
1")0159‘ ἀπ’ 10v 7109010591000 101') κεθεστῶτος τῆς χούντας, καταχτήσαμε.
ΣΤΙΣ ἐργασίες τῆς δεύτερης αὐτῆς Συνδιάσκεψης τῆς K. O. A. 101') K. K. E. (ἐσωτ.)
πῆραν μέρος 228 ἀντιπρόσωποι που ἐκπροσωποῦσαν δυὸ χιλιάδες τρακόσα μέλη
τῆς όργάνωσης, 7101‘) εἰχαν ἐκλεγεῖ ἀπ’ τίς
Αχτιδικές Συνδιασκέψεις 7101‘) προηγήθηκαν. Στὴ Συνδιάσκεψη συμμετέσχαν
ἀκόμα 05 δικαίωμα λόγου καί 30 ἀντιπρόσωποι 7101‘) εῐχαν ἐκλεγεῖ ἀπ’ εὐθείας
για 10 Συνέδριο, 0710 ἐναν ἀντίστοιχο
097600 071 τίς μεγαλύτερες ὀργανώσεις
δάσης τῆς Ἀθήνας. T0 τελευταῖσ 0010 μέ190, 7101‘) για πρώτη φορὰ ἐφαρμόζεται 010
κομμουνιστικὸ κίνημα, ἀπέὸλεπε να
μεταφέρει 010 Συνέδριο κατὰ 190710
00500 τα προῧλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουν οἱ ὀργανώσεις δάσης τοῦ Κόμματος
καὶ ἀποτελεῖ ἀναμφισθήτητα ἕνα ἀκόμα
γνώρισμα τοῦ δημοκρατικοῦ καθεστῶτος
7101‘) ἐπικρατεῖ καὶ κατευθύνει τῆν ὅλη λειτουργία τοῦ K K. E. (ἐσωτ. ). Τέλος, γιὰ τῆ
διεξαγωγῆ των ἐργασιῶν τῆς Παναθηναϊκῆς αὐτῆς Συνδιάσκεψης καταναλώθηκαν
γύρω στὶς 90 ῶρες. Απ’ τὴν πλευρὰ πάλι
τοῦ έργσυ της.
O Συζήτησε
τὴν ἐκθεση δράσης τοῦ
Γραφείου 11']9 K.O.A. καὶ πῆρε σχετικῆ
ἀπόφαση.
Ο Συζήτησε τὶς προσυνεδριακὲς θέσεις
τῆς K.E. 7101‘) ἀποτελοῦσαν μια πρώτη κρι-

τικὴ ἀναδρομῆ στῆ δράση τοῦ Κόμματος
ἀπ’ τὸ τέλος τοῦ ἐμφυλίου πολέμου τοῦ
1946-49 καί σύγχρονα ἐκθεση δράσης τῆς
K.E ἀπ τὸ 1968, ὅταν πραγματοπσιεῖται ἡ
διάσπαση τοῦ K.K.E.
Ο Συζήτησε τὸ Σχέδιο Καταοτατικσῦ
καὶ τὸ Σχέδιο Προγράμματος τοῦ Κόμματος.
Ο Ἐξέλεξε τοὺς ἀντιπροσώπους τῆς
Συνδιάσκεψης (77) για τὸ Συνέδριο τοῦ
Κόμματος, καθὼς καὶτὸ νέο εἰκοσιπενταμελές καθοδηγητικὸ όργανσ τῆς Κ.Ο.Α.
ΠΩΣ διεξήχθησαν οἱ ἐργασίες τῆς Συνδιάσκεψης; Ἀπ’ τὴν πρώτη στιγμή, ἀπ’
τῆν ἐκλογὴ ἀκόμα τοῦ Προεδρείου, ποῦ
θα κατηύθυνε τὶς ἐργασίες τῆς Συνδιάσκεψης, ἐκδηλώθηκε ὁ ἰσχυρὸς δημοκρατικὸς ἄνεμος ποὺ πνέει στὶς γραμμές
τοῦ K.K.E. (ἐσωτ.) καὶτὸ θαθὺ δημοκρατικὸ πνεῦμα ποὺ ἐχει ἤδη διαμορφωθεῖ
στῆ συνείδηση ὅλων τῶν μελῶν αὐτοῦ τοῦ
Κόμματος. To ἀπερχόμενο Γραφεῖσ τῆς
Κ.Ο.Α. πρότεινε ὁρισμένα μέλη - ἀντιπροσώπους για τὸ Προεδρεῖο, χωρὶς ν’
ἀποκλείει τὸ δικαίωμα ἀπὸ κάθε ἀντιπρόσωπσ να προτείνει ένα ῆ περισσότερους ἄλλους που θα συμπεριλαμὸάνονταν
0’ ἐναν κοινὸ κατάλογσ καταρτισμένο
κατ’ ἀλφαόητικῆ σειρα κι ἀπ’ ὅπου θα
ἐκλέγονταν οἱ ἀντιπρόσωποι ποὺ θ’ ἀπσ-

τελσῦσαν τό Προεδρεῖο. Ὕστερα ἀπὸ συζήτηση ἀπσφασίζεται να μῆν παρθοῦν ὑπ’
ὅψη αὐτοὶ ποὺ πρότεινε τὸ ἀπερχόμενο
Γραφεῖσ τῆς Κ.Ο.Α. καὶ τὸ 13μελές Προεδρεῖσ καταρτίζεται ἀποκλειστικα ἀνάμεσα o‘ ἐκείνους ποὺ προτάθηκαν ἀπὸ
ἀντιπροσώπους στῆ Συνδιάσκεψη. Κι ἀπ’
τὴ στιγμὴ αὑτὴ καὶ σ”ὅλη τῆ διάρκεια τῆς
Συνδιάσκεψης ἐπικρατεῖ μια δημοκρατικῆ ἀτμόσφαιρα ποὺ ἄφησε πολὺ πολὺ
πίσω κι ἐκείνη ποὺ ὑπῆρξε στὴν ἱστορία
τοῦ Κ.κ.1Ξ.στὰ πρῶτα χρόνια τῆς ῦπαρξής
του καὶ πρὶν ριχτεῖ ἀπ’ τῆν Κομμουνιστικῆ
Διεθνῆ τὸ σύνθημα τῆς μπολσεόικοποίησης τῶν Κομμουνιστικῶν Κομμάτιον -

τμημάτων της. ~
’Σύνθημα ποὺ δείχτηκε στῆν πράξη ὅτι εῖχε για πολιτικὴ
ἐπιδίωξη τῆν προοδευτικὴ σταλινσπσίηση
τῶν Κομμσυνιστικῶν Κομμάτων.
ΤΑ ΠΑΝΤΑ τοποθετοῦνται κάτω ἀπ’
τὸ φῶς ἐνὸς ἰσχυρότατου προὸολέα κριτικῆς; Ἡ ἐκθεση δράσης τοῦ Γραφείου τῆς
Κ.Ο.Α. Οἱ προγραμματικές θέσεις τῆς
Κ.Ε. τοῦ K.K.E. ποὺ ἀποτελοῦν μια
πρώτη προσπάθεια κριτικῆς ἐρευνας τῆς
δράσης τοῦ Κόμματος στὰ 27 τελευταῖα
χρόνια, ἰδίως τῆς πολιτικῆς γραμμῆς τῶν
ἡγεσιῶν του καὶ ἐξαγωγῆς μιᾶς χρήσιμης

πολύπλευρης πείρας, ποὺ να χρησιμεύσει
στὸ Κόμμα ἐτσι που να μῆν ἐπαναλάόει

στὸ μέλλον περασμένα λάθη ἢ να μῆ διαπράξει νέα σοόαρά. Τὸ σχέδισ Προγράμματος. Τὸ σχέδιο Καταστατικοῦ. Τὸ ἴδιο
συμδαίνει μὲ τὴ γενικὴ πολιτικὴ γραμμὴ
ποὺ χάραξε τὸ Κόμμα καὶ μὲ τὶς ἐπὶ μέρους
ἐκδηλώσεις

αὐτῆς τῆς πολιτικῆς

στῑς

γραμμές τῆς ἐργατικῆς τάξης καί τὸ συνδικαλιστικό, orig γραμμές τῶν μεσαίων
στρωμάτων καὶ σ’ ἐκεῖνες τῆς διανόησης
καὶ τῶν ἐπιστημόνων, στὸν τομέα τῆς νεολαίας, ἐργαζόμενης καὶ σπουδάζουσας,
στίς σοόαρότατες ἐλλείψεις ποὺ παρσυσι-

ἀζει γενικα ἡ ’ὀργανωτικῆ πολιτικὴ τοῦ
Κόμματος καὶ ἡ δούλεια για τῆν ἀνάπτυξη
τῆς συνειδητότητας καὶ τοῦ ἰδεολογικοῦ
ἐπιπέδου τῶν μελῶν του.
ΕΝΑ ξεχωριστα σημαντικα ἀριθμὸ
ἀντιπροσώπων ἀπασχολοῦν τα θέματα τα
σχετικα μέ τῆν πολιτικὴ τῆς Ε.Α.Δ.1Ξ. καὶ
τοῦ τρόπου μέ τὸν ὁποῖσ ἐφαρμόστηκε
αύτῆ ἡ πολιτικὴ τόσο γενικα ὅσσ καὶ στα
πλαίσια τῆς ἐργατικῆς· τάξης (ΑΣΔΗΣ).
Πρόκειται γιὰ τῆ γραμμὴ πού, οτὸ σημερινὸ στάδιο ἀνέλιξης τῆς πολιτικῆς ζωῆς
τσῦ τόπου, ἀπσὸλέπει ν’ ἀπομονώσει τὶς

πολιτικσ-οἰκσνομικές ἀντικσινσόουλευτικές, χοιιντικές. φιλοδιχτατορικές δυνάμεις, ποὺ ἀποτελοῦν σύγχρονα τὶς δυνάμεις τῆς όλοκληρωτικῆς ὑποτέλειας στὸν
ἀμερικανικὸ ἰμπεριαλισμό, καὶ να συν-

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 1928; Δ’Συνέδριο. Στὸ Π.Γ. παραμένουν οἱ Χαϊζ

ΕΝΑ ἀπὸ τὰ προόλήματα πού θα λύσει τὸ τωρινὸ συνέδριο τοῦ
ΚΚΕ (ἐσωτ.) εἶναι καί... ὁ ἀριθμός του.· θα λέγεται (κι αὐτὸ) 9ο,
ὅπως λέγεται καῖ τοῦ ΚΚΕ (1973, Ἀν. Γερμανία) ἢ θα λέγεται 10

τᾶς (γραμ.), Σιάντος, Θέος, Εὐτυχιάδης καί οτὴ θέση τῶν ἄλλων

τοῦ ΚΚΕ (ἐσωτ.) ἢ μήπως θα φαίνεται καὶ τὸ Io καὶ τὸ 9ο στὸν
τίτλο,·

άδης (γραμματέας), B. Νεφελούδης, Σ. Σκλάὸαινας, F. Μιχαηλίδης,

T0 πρόόλημα τῆς ἀρίθμησης τῶν συνεδρίων τοῦ ΚΚΕ ὑπῆρχε
καὶ τὸν πρῶτο καιρό, μετα τὴν ἵδρυση τοῦ ΣΕΚΕ-προδρόμου τοῦ
ΤΑ ἐπίσημα στοιχεῖα λένε.·
ΝΟΕΜΒΡΗΣ 1918.· ἱδρυτικὸ Συνέδριο τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Ἑργατικοῦ Κόμματος Ἑλλάδος, στὸν Πειραιά. Ἐκπροσωπήθηκαν
800-1000 ὀργανωμένοι σοσιαλιστές τῶν σοσιαλιστικῶν ὀργανώσεων Ἀθήνας, Πειραιᾶ, Βόλου, Κέρκυρας, Καὸάλας, Φεντερασιὸν
Θεσσαλονίκης, τὰ Σοσιαλιστικα Κέντρα Ἀθήνας, Λάρισος, Βόλου,

ὁ Μορφωτικὸς “Ομιλος, ἡ Νεολαία Ἀθήνας, Πειραιᾶ, Θεσσαλονίκης, Βόλου, οἱ ἐφημερίδες «Σοσιαλιστικὸς Ἀγὼν»(ἐπίσημο ὅργανο

’ τοῦ ΣΕΚ). «Σοσιαλισμώςν καὶ μ “,-1ι’>ιὶι’τιη,Πῆραν, ἐπίσης, μέρος οἱ
δουλευτές Α.Σιδέρης, Ἀ. Κουριέλ, ὁ Π. Δημητρᾶτος σὰν ἀνεξάρτητος καὶ δυὸ παρατηρητές τῆς ΓΣΣΕ ποὺ εἶχε ἷὸρυθεῐ πρὶν ἕνα μήνα.
Πρόεδρος τοῦ Συνεδρίου ἧταν ὁ καπνεργάτης Ἄντζελ Πεχνα (Καὅάλα), ἀντιπρόεδρος ὁ H. Aelacdl-u; (ἐφ.«Σοοι(ιλιιηιος»-) καὶ γραμματέας ὁ Μ. Οἰκονόμου (Νεολαία Ἀθήνας). Ὅπως γράφει κι ὁ Α.
Μπεναρόγια «μιὰ χούφτα ἀνθρώπων, περὶ τοὺς 30 ἐν ὅλω, ἔθετον
τὰ ὅάσεις ἑνὸς νέου ἱστορικοῦ κόμματος, τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος, ἤνοιγον τὸν δρόμον τῆς πολιτικῆς σταδιοδρομίας τῆς νέας
, κοινωνικῆς τάξεως τοῦ ἑλληνικοῦ προλεταριάτου».(<<Ἡ πρώτη Σταδιοδρομία τοῦ Ἑλληνικοῦ llgoiJ-mgnrhm- ι,
O Τὸ συνέδριο ἐξέλεξε για τὴν Κ.Ε. τούς Νικ. Δημητρᾱτο (γραμματέα),Ἀρ. Ἀρὸανίτη, Δ. Λιγδόπουλο, Στ. Κόκκινο, Μ. Σιδέρη καί
για τὴν E.E. τοὺς Σπ. Κομιώτη, Ἀ. Μπεναρόγια, F. Πισπινῆ, ἐξέλεξε ἐπίσης Ἐπόπτη Νεολαιῶν τὸν Φρ. Τζουλάτι. Γιὰ τὴν ἀκρίὅεια, πῆραν μέρος 35 ἀντιπρόσωποι, μέ μέση ἡλικία 35 χρόνων.
Ἐπαγγέλματα.· 28 ἐργάτες, 7 φοιτητές - διανοούμενοι.
ΑΠΡΙΛ ΗΣ 1920.· Β’<Συνέδριο τοῦ ΣΕΚΕ. Ἐκλέγονται.· Γιάννης
Κορδάτος (γραμματέας), N. Δημητρᾶτος, F. Δούμας, Μ, Σιδέρης,
Π. Δημητρᾶτος. Ἀναπληρωματικοί- Δ. Λιγδόπουλος, Ν. Δαμῑγος,
Ε.Ε..· Ἀ. Μπεναρόγια, Α. Ἀρὸανίτης, Σπ. Κομιώτης, I. Λαγουδάκης (ἀναπληρωματικός). Ἐπόπτης Νεσλαιῶν.· Ν. Σαργολόγος.
ΜΑΡΤΗΣ Ι927.· F’ τακτικὸ Συνέδριο τοῦ ΚΚΕ. (SE: ἡ ἀλλαγὴ
τοῦ ὀνόματος ἐγινε ἀπὸ τὸ Γ’ ἕκτακτο Συνέδριο 26/11—3l/l2, Ἀθήνα). Σαύτὸ καθιερώνεται για πρώτη φορὰ ἡ ἐκλογὴ Π,1“. ποὺ ἐκλέγεται μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς Κ.Ε. Τὸ Π.Γ. ἀπαρτίζουν οἱ Α. Χαϊτᾶς
(γραμματέας), F. Σιάντος, Κ. Θέος, Κ. Εὐτυχιάδης, Σ. Μάξιμος, Κ.
Σκλάὸος, Τ. Χαϊνόγλου.
Ο Ἀπὸ τὸ 20 Συνέδριο μέχρι τὸ Γ’ Ταχτικό, ἔχουν γίνει τέσσερα
Ἕκτακτα.’ τὸ Σεπτέμὸρη τοῦ 1921, τὸν Ὀκτώίῖρη τοῦ 1922, τὸν
Σεπτέμὸρη τοῦ 1923 καὶ τὸν Νοέμὸρη-Δεκέμὸρη τοῦ 1924. Ἀπὸ δῶ
καὶ πέρα, ἔχουμε.·

τριῶν ἐκλέγονται.· Δ. Πυλιώτης, Δ. Παπαρρήγας, Γ. Καραγιάννης.
ΜΑΡΤΗΣ 1974: E’ Συνέδριο. Τὸ Π.Γ. ἀποτελοῦν· Ν. ΖαχαριF. Ἰωαννίδης, Δ. Παρτσαλίδης, (Ἀναπληρωματικοί.· F. Σιάντος, M.
Σινᾶκος).

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 1935: ΣΤ Συνέδριο. Στὸ Π.Γ. παραμένουν οἱ
ἴδιοι καὶ ὁ Σιάντος γίνεται τακτικδ μέλος.
ΟΚΤΩΒΡΗΣ 1945.’ Ζ’Συνὲδριο. Στὸ Π.Γ. εἶναι πάλι ὁ Ζαχαριάδης (ποὺ μόλις ἔχει γυρίσει ἀπὸ τὸ Νταχάου, ὅπου κρατιόταν ἀπὸ
τὸ 1941), ὁ Σιάντος, ὁ Παρτσαλίδης, Καῖ οἱ.· Β. Μπαρτζώτας, T.

Πετρίτης, Ι.,’1ωαννίδης, Χρύσα Χατζηὸασιλείου. Ἀναπληρωματικοί.· Λ. Στρῖγκος, Ι. Ζεῦγος, Π. Ροῦσσος, Γραμματεία K...'E Σιάντος, Χατζηὸασιλείου, Παρτσαλίδης, Ἰωαννίδης.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1961.’ Η’ Συνέδριο. Τὸ νέο Π.Γ. ἀποτελοῦν 01' K.
Κολιγιάννης (γραμματέας), Ἀπ. Γκρόζος, Π. Δημητρίου, Ζ. Ζωγράφος, Π. Μαυρομάτης, Δ. Παρτσαλίδης, A. Στρῖγκος. Ἀναπληρωματικός.· Π. Ὑφαντῆς. Πρόεδρος τῆς Κ.Ε. ὁ Γκρόζος, Γραμματεία οἱ Κολιγιάννης, Παρτσαλίδης, Δημητρίου, καὶ μέλη; Μίνα Γιάννου, Μ. Γλέζος, Μπ. Δρακόπουλος, Μ. Ζαχαρᾱτος, Βάσω Θανασέκου, Ν. Καρᾱς, A. Κύρκος, Λούλα Λογαρᾶ, Ἑλένη Μπενᾶ, T.
Μπενᾶς, Ἀντ. Μπριλλάκης, I. Παπαδημητριόυ, Π. Παρασκευ.όπουλος, Χρ. Ράπτης, E. Σακελάρης, Ε. Σεφέρης, Γ. Στεργίου, Σ.
Σοιικαοᾶς. Φ. Βέττας. F. Ἐρυθριάδης, ’Κ. Λουλές. Αὔρα Παρτσαλίδου, Χ. Φλωράκης (ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα) καὶ Π. Βάης, Δ. Βατουσιανός-, Κ. Γάτσιος, Α. Γκρόζος, Π. Δημητρίου, B. Ζάχος, Ζ. Ζωγράφος, N. Καλούδης, Στ. Καρᾱς, Θ. Καρτσούνης, K. Κολιγιάννης, Δ.
Κωτούλας, Π. Μαυρομάτης, Δ. Παρτσαλίδης, Π. Ροῦσσος, F. Στεφανᾶτος, A. Στρῐγκος, A. Τζεφρώνης, K. Τσολάκης, Π. Ὑφαντῆς,
Γρ. Φαρᾱκος (ἐκτὸς Ἑλλάδος). Ἐπίσης ἐκλέχτηκαν 29 ἀναπληρω-

ματικὰ μέλη καὶ 6 μέλη τῆς Κ.Ε.Ε.
AAAO Συνέδριο, μέχρι τὴ διάσπαση (Φλεὸάρης ’68) δὲν ἔγινε.
Απὸ τότε.’
Ο Τὸ ΚΚΕ, ἔκανε τὸ 1973, οτὴν Ἀν. Γερμανία, τὸ 9ο Συνέδριο.
O Τὸ KKE (ἐσ.) κάνει τώρα.

ΤΕΛ ΟΣ, θα πρέπει να ἀναφερθοῦν τὰ Σώματα τῆς ΕΔΑ.’
ΙΟΥΛΗΣ 1956.· 1η Πανελλαδικὴ Συνδιάσκεψη.
lo Πανελλαδικὸ ΣυνΝΟΕΜΒΡΗΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ I959:
έδριο.
ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 1962.· 20 Συνέδριο.

ΙΟΥΛΗΣ 1964: 1η Πανελλαδικὴ Ὀργανωτικὴ Σύσκεψη.
ΜΑΡΤΗΣ I966: 2η Πανελλαδικὴ Ὀργανωτικὴ Σύσκεψη.
ΙΟΥΛΗΣ 1975: Πανελλαδικὴ σύσκεψη τῆς μεταδικτατορικῆς
(αύτόνομης) ΕΔΑ.
ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 1975: Σύνσδος Δ.Ε. τῆς ΕΔΑ, μέ συμμετοχὴ καῖ
ἄλλων οτελεχῶν. «Ἔγκριση τῆς Προγραμματικῆς Διακήρυξης.

ιϊιῐιιηη (τ’ ἕνα αγωνιστικὸ μέτωπο ὅλες rig αὐτὴν μεγάλος.
2. Ἡ Κ.Ο.Α., μὲ δάση τὸ ἐσωκσμμα- ς
ἄλλες πολιτικές δυνάμεις τῆς χώρας ῶς
καὶ rig κσινσόουλευτικές δυνάμεις τῆς τικὸ δημοκρατικὸ καθεστὼς ποὺ στερέΔεξιᾱς. Ἐπιδίωξη αὐτῆς τῆς πολιτικῆς ἡ ωσε ή Συνδιάσκεψή της, θα πρσωθήσει μέ
ἐκκαθάριση ὅλων τῶν μηχανισμῶν κρατι- ἐπιταχυνόμενσυς ρυθμσὺς καὶ σέ συνερκῶν κ.λπ. ἀπὸ rig φιλοδιχτατορικές δυνά- γασία μέ τὴν Κομματικὴ Ὀργάνωση τοῦ
μεις καὶ ἐκεῐνες τῆςύποτέλειας, ὁ παρα- Πειραιᾶ τὸ ἀνανεωτικὸ κίνημα orig κσμμερισμός τους ἀπ’ τὸ ρόλο ποὺ διαδραμο- μσυνιστικές γραμμές καὶ σ’ ὁλόκληρο τὸ
τίζσυν σήμερα στῆν σίκονσμικσ-πσλιτικὴ λεκανσπέδισ τῆς Ἀττικῆς. Κι αὐτὸ γιατὶ
ζωὴ τοῦ τόπου καὶ ἡ στερέωση καὶ διεύ- ἀνανεωτικὸ κίνημα στὶς κσμμσυνιστικές
ρυνση τῆς σημερινῆς κσινσόσυλευτικῆς γραμμές χωρὶς τῆ συνεχῆ ἀνάπτυξη τῆς
δημοκρατίας σ’ αὐτές εἶναι ἀδύνατσ να
δημοκρατίας.
ΚΑΙ ἡ κριτικὴ δὲν περιορίζεται στα ὑπάρξει.
3. Ἡ Συνδιάσκεψη, μὲ τὴν παραπέρα
παραπάνω. Πάνω ἀπὸ 250 ἦταν οἱ ὁμιλίες
ποὺ ἐκφωνήθηκαν κατα τῆ διάρκεια τῶν ἀνάπτυξη τῆς δημοκρατίας orig γραμμές
ἐργασιῶν τῆς Συνδιάσκεψης. (Ορισμένες τῆς K.O.A. ποὺ πραγματοπσίησε, θεμελίἀπ’ αὐτές ἠταν ἀναμφισόήτητα ὑπερὸσλι- ωσε μιὰ ἰσχυρότατη ἐσωψυχικῆ συνειδητὴ
κές, δέν παῖρναν ὑπ’ ὃψη τους ἀξεπέρα- ἐνότητα ἀνάμεσα στοὺς κσατζῆδες, ποὺ
στες ὁρισμένες φσρές δυσκολίες, ’ὅπως θα πρέπει να τῆ ζηλεύει, χίλιες φσρές vd τῆ
ἐκεῖνες ποὺ προέρχονταν ἀπ’ τὴν ἴδια τὴν ’ ζηλεύει ἡ τυφλὴ μονολιθικότητα τῆς δοὕπαρξη τοῦ διχτατορικοῦ καθεστῶτος ὣς γματικῆς τάσης στὸ κσμμσυνιστικὸ κίνητα μέσα τοῦ 1974 καὶ ἀπ’ τὰ κενὰ ποὺ μ a.
4. Ἐκτὸς ἀπ’ τὴν Ε.Δ.Α. -πσὺ ἐπίσης
δημιουργοῦσαν στὸν ὑπὸ διαμόρφωση
μηχανισμὸ τοῦ Κόμματος οἱ συλλήψεις. στηρίζεται σ’ Eva ἀνεπτυγμένσ δημοκραΔέν παῖρναν ἀκόμα ὑπ’ όψη τους τὶς τρο- τικὸ ἐσωτερικὸ καθεστώς- θα ἧταν χρήμερές δυσκολίες ἀπ’ τὴν ἐλλειψη οἰκονο- σιμσ στ’ ἄλλα δημοκρατικὰ καὶ πρσοδευμικῶν μέσων, ἢ τὶς δυσκολίες τὶς συνυφα- τικα κόμματα καὶ πολιτικὲς ὁμάδες τοῦ
σμένες μ’ Eva Κόμμα ποὺ συγκροτιόταν τόπου ἂν θα ἐπιδίωκαν να γνωριστσῦν μέ
ἀπ’ τήν ἀρχή, ποὺ ἔπρεπε να μελετήσει ἀπ’ rig ἐσωκσμματικές δημοκρατικές διαδιὅλες της τὶς πλευρές τὴ σύγχρσνη ἐλληνικῆ κασίες τοῦ Κ.Κ.Ε. (ἐσωτ.),Αῦτὸ δέν λέγεπραγματικότητα, καὶ μέ δάση τὴν τελευ- ται μέ πνεῦμα ἐγωϊστικό, ἀλλὰ μέ πνεῦμα
ταία, μακρια ἀπὸ δόγματα καὶ σχηματικὰ ἀληθινοῦ ἐνδιαφέροντσς για τα ἄλλα δηπολιτικῆς μορφῆς κατασκευάσματα, νὰ μοκρατικὰ καὶ πρσοδευτικα κόμματα καὶ
χαράξει τῆ γραμμή του. Ὁμιλίες ποῦ μη- πολιτικές ὁμάδες, ποὺ τὸ Κ.Κ.Ε. (ἐσωτ.),
δένιζαν τα σοὸαρα θετικὰ στοιχεῖα ποὺ ξεκινώντας ἀπ’ τὰ συμφέροντα τῆς στερέεἰχε νὰ παρουσιάσει, δίπλα orig σημαντι- ωσης καὶ ἀνάπτυξης τῆς δημοκρατίας, θέκές ἀρνητικές της πλευρές, ἡ ὅλη δράση λει αὐτὰ τα κόμματα καὶ ὁμάδες να γίνσυν
τοῦ Κόμματος. Κι ὡστόσο κι αύτὲς οἱ ὁμι- ὅσσ τὸ δυνατὸ πιὸ ἰσχυρά.
ΚΑΙ τὸ τελευταῖα
λίες μὲ τὴν ῦπερὸολικῆ κριτική τους χρηΟ ‘H Παναθηναϊκῆ Συνδιάσκεψη τοῦ
σίμευσαν γιὰ να προόληθεῖ μια άλλη σο6αρότατη θετικὴ πλευρὰ τῆς δημοκρατι1945 καὶ τὸ 7o Συνέδριο τοῦ Κ.Κ.1Ξ. ποῦ
κότητας τοῦ Κόμματος. Ἀπὸ κανέναν, τὴν ἀκολούθησε, ’γιατὶ ἐλειπε ἀπ’ τὸ
ἀκόμα καὶ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ θίγαν οἱ Κόμμα ’ἡ δημοκρατία καὶ ἐπικρατοῦσε ὁ
ὑπερὸολικές αύτές κριτικές, δέν ἀντιμε- μονολιθικὸς σταλινισμός, ὁδήγησαν, μέτωπίστηκαν μέ τοὺς ἀήθεις χαρακτηρι- σον μιᾶς θεσπσιημένης ἡγεσίας, o’ ὅλη τὴν
σμοὺς ποὺ καὶ σωστές ἀκόμα κριτικές κατοπινὴ τραγωδία τῆς ἀριστερᾶς καὶ γεἀντιμετωπίζσνταν καὶ ἀντιμετωπίζσνται
νικότερα τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων
στὸ δογματικὸ Κ.Κ.Ε.
τῆς χώρας, ποὺ σὲ μεγάλσ 6αθμὸ συνεχίζεΤΕΛΟΣ, σὲ σημαντικὸ ἀριθμὸ ὁμιλη- ται καὶ σήμερα. Κι ἀντίθετα — καὶ δέ θα
τῶν ἡ κριτική πῆρε κι ἕνα θα μπορσύσαμε πρέπει νά ἐχουμε τὴν παραμικρῆ ἀμφιδονὰ ποῦμε εἰδικευμένο χαρακτήρα. Κριτι- λία- ἡ Παναθηναϊκῆ Συνδιάσκεψη τοῦ
καρίστηκαν ἀτομικὰ ἀνώτατα κομματικὰ Μάη r.E. καὶ τὸ Συνέδριο τοῦ K.K.E.
στελέχη, γιὰ προσωπικές τους ἐλλείψεις ἢ
(ἐσωτ.) ποὺ ἤδη γίνεται, θα όδηγήσσυν
στῆ δημιουργία ἐνὸς ἰσχυροῦ πολιτικοῦ
λάθη, μ’ ἐπακόλουθο ἐναν ἐποικοδομητικὸ διάλογσ καὶ α’ αὐτὸν τὸν τομέα τῆς όργανισμοῦ, ποὺ για μσναδική του φιλοκριτικῆς.
δοξία θα ἐχει να δσηθάει ὅλο καὶ πιὸ συνΠΟΙΑ τώρα τα συμπεράσματα ποὺ εἷ- τελεστικὰ τῆ χώρα στῆν ἀποτελέσματικῆ
ναι ὀρθὸ νὰ ἐξαχθσῦν ἀπ’ τὸν πιὸ πάνω ὑπεράσπιση τῆς ἐθνικῆς της ἀκεραιότητρόπσ μὲ τὸν ὁποῖο διεξήχθησαν οἱ ἐργα-Δ τας, στῆν κατάχτηση μιᾶς πραγματικῆς
σίες τῆς Παναθηναῖκής Συνδιάσκεψης ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας καὶ στῆ συνεχῆ στερέωση καὶ 6άθεμα τῆς δημοκρατίας, ᾣς
τοῦ Μάη τέ. τοῦ K.K.E. (ἐσωτ.);
1. Ἡ Κ.Ο.Α. θγῖ]κε πλουσιότατα διδα- τὴν ὀργάνωση στῆν Ἑλλάδα, μὲ τῆ συγκαγμένη ἀπὸ τὴ Συνδιάσκεψή της καὶ ἀν γί- τάθεση τῆς πλεισψηφίας τοῦ ἐθνσυς, μιᾶς
δημοκρατίας ἀληθινὰ ἀντάξιος για τὸν
νει σέ θέση να ὑλοποιήσει στῆν καθημερινή της δράση μέσα orig μάζες καὶ εἰδικα ἄνθρωπο, τῆς σοσιαλιστικῆς δημοκρατίμέσα στὴν ἐργατικὴ τάξη τα διδάγματα ας.
EINAI ἀληθινα κρίμα ποὺ δέν ὑπῆρχε
αὐτά, θα γίνει σύντομα μιὰ μεγάλη μαζικῆ
ὸργάνωση με πσλλές χιλιάδες μέλη, μέλη τρόπος τὰ μέλη τῆς Ἀθήνας τσῦ ἄλλου
μὲ ὑψηλὴ κσμματικῆ συνείδηση καὶ ἀνε- K.K.E. vd παρακολουθήσσυν rig ἐργασίες
6ασμένσ ἰδεσλσγικὸ ἐπίπεδσ. Ἕνα νεαρὸ ’ῦῆς Παναθηναῖκῆς Συνδιάσκεψης τσῦ
κσμματικὸ μέλος, ἐργάτης, σέ συζήτηση με Κ.Κ.1Ξ. (Ἐσωτ.). Πρέπει να πιστεύουμε
ἀνώτερσ κομματικὸ στέλεχος εἷπε κατὰ τὸ ὅτι ἄν κάτι παρόμσισ θα μπορσῦσε vd
τέλος τῆς Συνδιάσκεψης τῆν ἀκόλουθη πραγματοπσιηθεῖ, ἡ ένότητα orig κσμἐπιγραμματικῆ φράση; Νιώθω πῶς ἧρθα μσυνιστικές γραμμές στῆν Ἑλλάδα θα
στῆ Συνδιάσκεψη μικρὸς καὶ ὂγαίνω ἀπ’ σημείωνε ἅλματα.
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ΠΟΛΥΤΙΜΟ

AHOKTHMA

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ
ΑἘΞΑΜΗΝΟ 1975

Ο Σὲ πολυτελῆ πανόδετσ
τόμο μὲ πλήρη πίνακα
περιεχομένων,
κυκλοφόρησαν rd τεύχη 10
ἐως καὶ 22 τῆς B’ περιόδου
(A’ έξάμηνσ τοῦ 1975)
Σελίδες 740 Τιμὴ 300 δρχ.
Ο Τὸ καλύτερσ δῶρσ για
σᾶς καὶ τοὺς φίλους σας;
Ο Ἕνας πανόδετσς τόμος
τσῦ περιοδικοῦ «ANTI»

ΜΕΤΑ TON MAPKO KAI TON MI'IOYKOYBAAA MIAAEI O ΚΑΠΕΤΑΝ- ΚΙΣΣΑΒΟΣ

MIA AAAH Αι-ιοψΗ
ΓιΑ TH ZYN EAEYZH
ΤΩΝ ΚΑΠΕΤΑΝΑΙΩΝ
Τὸ ΑΝΤΙ δημοσιεύει σήμερα μιὰ ἀκόμα μαρτυρία γιὰ τῆ σύσκεψη τῶν
καπεταναίων των μεγάλων μονάδων τσῦ ΕΛΑΣ, ποὺ ἐγινε στῆ Λαμία orig
17 καὶ 18 Νοεμ6ρίου 1944. Πρόκειται για τὴγ ἀφήγηση τῶν γεγονότων
καὶ τῆν ἐκτίμησή τους ἀπ’ τὸν Κίσσα6σ, καπετάνισ τῆς Ι Μεραρχίας Θεσσαλίας τοῦ ΕΛΑΣ.
Ἐτσι, orig δύο σχετικές μαρτυρίες; τοῦ Μάρκου Βαφειάδη (ΑΝΤΙ, τεῦ-

χος 42) καὶ τοῦ Μπουκσυ6άλα (ΑΥΓΗ 11 Ἀπρίλη) προστιθεται ἀκόμα
μιά, για Eva γεγονὸς ποὺ κατα τὴν ἐκτίμηση τοῦ καπεταν Κίσσα6συ - ἄν
εἰχε πάρει διαφορετικὴ ἐξέλιξ - «θα ἄλλαζε τῆν πορεία τῆς ἱστορίας»
τσῦ τόπου Τὸ γιατί δέν πῆρε τῆ διαφορετικὴ αὐτῆ ἐξέλιξη, ELvaL τὸ πρό6λημα ποὺ διερευνᾶ στὴ μαρτυρία του 6 Γ. Μπλάνας.
Α’π τὴν ἄποψη λοιπὸν αὐτῆ, κι ἐπειδή πραγματικὰ ἡ σύσκεψη των
καπεταναίων - αν εἶχε πάρει τὴ διαφορετικὴ αὐτῆ τροπῆ- θὰ μπορσῦσε
να εἶχε ἀποτελέσει σταθμὸ στῆν ἐξέλιξη τῦ κινήματος, θεωροῦμε ὅτι κάθε

νέα μαρτυρία και καθε διαφορετικη ἐκτίμηση τῶν λόγων που δέν ἐπιτρέψανε να πάρει μιὰ τέτοια τροπή, εἰναι πσλύτιμο στοιχεῖσ καὶ συσιαστικῆ
συνεισφορὰ στὸ θέμα
Αῦτὸς εἰναι ἐξ ἄλλου κι 6 λόγος ποὺ μᾶς κάνει να πιστεύουμε ὅτι ἡ
δημοσίευση τῆς μαρτυρίας τσῦ καπετὰν Κίσσα6συ για τῆ σύσκεψη τῶν
καπεταναίων εἰσφέρει σῦσιαστικὰ στὴν πρσσπάθεια τῆς διευκρίνισης των
συνθηκῶν κάτω ἀπ’ τὶς ὁποῖες πραγματσποιήθηκε ἡ σύσκεψη καὶ των λό,γων ποὺ τὴν κάνανε νὰ καταλήξει στὸ γνωστὸ ἀπστέλεσμα”η, σωστότερα,
« μῆ- ἀποτέλεσμα» της
Ὁ καπεταν Κίσσαὸος σέ σχέδιο τοῦ Μεγαλίδη.

1. H γνώμη μου γι αὐτὸ r6 γεγονός,
δηλαδὴ γιὰ τῆ σύσκεψη τῶν καπεταναίων
τοῦ ΕΛΑΣ orig 17- 18 Νσέμ6ρη 1944, εἰναι πως δέν πρόκειται για γεγονὸς μεγάλης σημασίας, οὔτε για τὸ σκσπὸ ποὺ συγκλήθηκε, σῦτε γιὰ τὸ ρόλο που ἐπαιξε στῆν
πορεία ποὺ ἀκολούθησε ἡ ἱστορία τότε.
1. Ἡ σύσκεψη δέν συνῆλθε μέ Eva συγκεκριμένσ σκοπό, για νὰ πάρει κάποια
ἀπόφαση, καὶ μάλιστα ἀπόφαση ποὺ θα
ἐ6γαινε ἐξω ἀπ’ τα γνωστὰ περιθώρια τῆς
γραμμῆς τοῦ Π.Γ.. τοῦ ΚΚΕ καὶτοῦ EAM

τοτε.
2. Ἀφσῦ δέν ἐγινε αῦτό, δηλ. ἀφοῦ δέν
ξεπέρασε αὐτῆ τὴν ἀδυναμία τοῦ Π.Γ. τῆς
Κ.Ε. ’τοῦ KKE r6rE, 6Ev ἐπαιξε ἀπσλύτως
κανένα ρόλο στῆν ἐξέλιξη τῶν μετέπειτα
γεγονότων.
11. “Ως τὰ σήμερα κατὰ rd 7/10 τῶν
ὅσων γράφηκαν (ἐξω ἀπὸ rig ἀποφάσειςντσκσυμέντα τσῦ ΚΚΕ) για τὴν περίοδο
ἰδιαίτερα τσῦ ΕΛΑΣ φέρνουν τῆ σφραγίδα τοῦ. ,.«ἐπσυς»,
Περισσότερσ ἀσχολούμαστε να ἐξάρσυμε τὸ ρόλο ὡρισμένων γεγονότων, τὸ
ρόλο ὁρισμένων πρσσωπικοτήτων, τὸ
ρόλο ὁρισμένων περισχῶν, παρὰ να ἐξετάσουμε αὐτὰ τὰ γεγονότα καὶ rd
πρόσωπα (φυσικὰὅσα προ6άλλονται καί

ἰδίως ἐντσνα) κριτικά, ἀντικειμενικὰ καί
να 6γάλουμε κι ὡρισμένα συμπεράσματα
για τὸ ’παραπέρα κίνημα, ας ἀφήσσυμε δέ
rig προσπάθειες ὁρισμένων να διαστρε6λώσουν αὐτὰ τὰ γεγονότα τῆς περιόδου
ἐκείνης καὶ κατ’ αὐτὸ τὸν τρόπσ γίνονται
oi πιὸ σσ6αρσὶ στυλσὸάτες τῆς θεωρίας
περὶ «Γιάλας» τότε καὶ ἄλλων.
Δηλαδῆ πρῶτον μεταφέρσυμε τὰ αμαρτήματα τῶν ὑπευθύνων orig «Γιάλτες» καί
δεύτερο «συνεισφέρσυμε τὸν ὀ6σλό μας»
στῆ θεωρία. «ὅλα ἠταν μσιρασμέναέ ὅλα
ῆταν μάταια>>1
Kai ἐπεκτείνοντας καὶ σήμερα τὸ ἴδιος
«Νέα mama»! ’Ἁρα καθῆστε ἥσυχα λαοί,
γιατί τίπστα δέν μπορεῖ vd γίνειέ Οὔτε
ἀγώνας, οὔτε πόλεμσς1 ’Ὀλα εἰναι μοιρα-

σμένα, ὅλα εἰναι κανονισμένα...
Τέτσισυς ὀπσρτσυνισμσὺς καί τέτσιες
θεωρίες 6 ἐλληνικὸς λαὸς στῆ μεγάλη πσρεία τῆς ὕπαρξής του rig άπόκρουσε. Kai
τῆ μεγάλη τσυ ἐξέγερση στα 1821 τῆν πραγματοπσίησε ἀκρι6,ῶς ὅταν ὑπῆρχε στῆν
Εὐρώπη ἡ Ἱερὴ Συμμαχία τῶν πιὸ ἀντιδραστικῶν τότε κρατῶν Αγγλίας- Αύστρσυγγαρίας- Ρωσίας. Φυσικὰ αὑτὸ εἰ-

ναι ἀπόλυτα «φυσισλσγικό» ὅπως ῆρθαν
τα πράγματα. Ως τα σήμερα ἀκόμα ὑπάρχουν «κομματικσί» παράγοντες που δέν

ἐχουν καταλήξει για τα γεγονότα τῆς
περιόδου τῆς κατοχῆς 1942—1944!
Kai μάλιστα ὕστερα ἀπ’ τὴ διάσπαση τὸ
ζήτημα αὐτὸ ἀκόμα πιὸ πολὺ δυσκσλεύτηκε καὶ πῆρε καὶ πρσσωπικὸ χαρακτήρα.
Δηλαδῆ τα συμπεράσματα 6γαίνσυν
ἀνάλογα μέ τα «κομματικὰ» συμφέροντα
τῆς κάθε ὁμάδας πρῶτσ ἢ τὰ πρσσωπικα
ἀπὸ μέρους ἐκείνων ποὺ φέρνουν ἰδιαίτερα κάποιες εύθύνες περισσότερα, ἀνάλσγα ἀπ τὸ πόστσ που κατεῖχαν τότε.
111. Για τῆν ἱστορία τὸ ζῆτημα αὐτὸ μπαί-

νει ώς ἑξῆς περίπσυ;
a) Ηταν δυνατὸ να κατανικησσυμε
ὅλες rig r6rE ἀντιξσότητες -τίς πραγματι-

κές φυσικὰ κι ὅχι ὑποθετικές- καί να
ἐχσυμε στῆν Ελλάδα μια ἐξουσία ποῦ θα
ἠταν προϊὸν τῆς λαῖκῆς κυριαρχίας;
6) Γιατί φτάσαμε αὑτοῦ, ποὺ σήμερα
ἐχσυμε; Ἐννσῶ τὸ κίνημά μας. Ὓστερα

ἀπὸ ὅσα γράφηκαν καί· ἐγιγαν, ’ἐχω τῆ
[νώμη πῶς σωστα συμπεράσματα 6EV
μπσρσῦμε vd περιμένσυμε ἀπ rd δύο
KKE. Κι οὔτε πρέπει καί στὸ μέλλον να

περιμένουμε, ἀν rd πράγματα τρα6ήξσυν
Ιἐτσι καὶ πιὸ πέρα.
’Ἀρα περισσότερσ σωστα, πιὸ ἀντικειμενικα καὶ χωρὶς πρσσωπικα σι ιιιῑέρσνται εἰναι δυνατὸν να 6γάλσυν ἄνθρωποι
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(φυσικὰ πσὺ πῆραν ἐνεργὸ μέρος στα γεγονότα αὐτά), ποὺ δέν 6ρίσκσνται κάτω
ἀπ’ τῆν πολιτικὴ ἐπιρροῆ τῶν παραπάνω
δύο ὁμάδων.
Καὶ πάλι, μόνο σαν πηγές για κείνους
που στὸ μέλλον θα γράψσυν τῆν ἱστορία.
IV. ιὨστε λοιπὸν καί τὸ γεγονὸς αὐτὸ
τῆς σύσκεψης τῶν καπεταναίων, πρέπει
να κριθεῖ ἀντικειμενικὰ κι ὅχι σὰν κάτι
ἀπὸ αὐτὰ τά ἐπικά, ποὺ 6 ’Ὀμηρσς περιγράφει στὸ ἐργσ του, τὴν Ἰλιάδα.
Oi καπεταναῖσι στῆν κατὰ 99% πλειοψηφία
ἠταν
πολιτικο--στρατιωτικα
πρόσωπα καί μάλιστα στελέχη καί ιιέλη
τσῦ KKE. Επσμένως μ αὐτὴν τὴν ἰδιότητα πρέπει νὰ κρίνονται καὶ ἐρευνῶνται.
Φυσικὰ ὑπῆρχαν ὁρισμένσι που 6λέπαν
πιὸ καλύτερα τὰ πράγματα κι ἀπ’ τὸ Π.Γ.
τῆς ΚΕ, σέ ὅ,τι ἀφσρᾶ τοὺς σκοποὺς καὶτὸ
ρόλο τῶν ”Αγγλιι)ν, ὅμως 0i δυνατότητές
των για να ἐπιφέρσυν κάποια ριζικῆ

Σκαρφαλωμένη στὴν ’Όσσα (Κι’σσα-.
ὅος), σὲ ὑψόμετρο πάνω ἀπὸ χίλια μέτρα, 6ρίσκεται 77 Ἀνατολή. Εἶναι ἕνα
μικρὸ ὀρεινὸ χωριὸ τῆς Θεσσαλίας,
που οι κατοικοί του, για να πορευτοῦνε, μοιράζουνε τὸ μόχθο τους ἀνάμεσα
στῆν καλλιέργεια τῶν ἄγονων κτημάτων τους Kai r77 μικρὴ οἰκόσιτη κτηνοτροφια τους.
Εδῶ γεννιέται στα 1910 ὁ Γιῶργος
Μπλάνας, τριτο παιδί μιᾶς φτωχῆςΙ
ἀγροτικῆς οἰκογένειας, .701‘2 σι”πρῶτες

1942 δι’νει ἐντολὴ στὸν Μπλάνα να
συγκροτήσει ἔνοπλη ἀντάρτικη ὁμάδα,
που θ’ ἀναλά6ει καί τὴ διοίκησή τῆς ὁ
ἴδιος.
_
Σύντομα 77 ὁμάδα εἶναι συγκρότημένη για δράση. Ἀπστελεῖται ἀπὸ 16
ἀντάρτες, καί ἀρχίζει τῖς ἐπιχειρήσεις
της στὴν περιοχὴ Ὄσσας - νότιου
’Ὀλύμπου - Καραντάου -Πηλίου, Σέ
λίγο ἐνώνεται μέ μιά ἄλλη ὁμάδα ποὺ
δρᾶ στὴν περιοχὴ τῆς Καρδίτσας, κι
ἀποτελεῖ τὸ συγκρότημα τοῦ καπεταν
Κίσσαὸου - αὐτὸ εἰναι στὸ εξῆς τὸ

77 ἀφόρητη ἀνισότητα Kai ἀδικία .702"

6λέπει γύρω του. Ἔτσι συνειδητοποιεῐ
ἀπὸ νωρίς, περισσότερο ἀπὸ ἔνστιχτο
παρα λογικὴ ἀνάλυση, πῶς μόνο με’·
σκληροὺς ἀγῶνεςιιπορεῖ - καίπρέπει
- ν ’ἀλλάξει 77 σάπια αὐτὴ κατάσταση.
Kai κάνοντας r77 σκέψη του αιἰτὴ πρά-ξη, μπαινει ἀπὸ νωρίς στὸν ἀγώνα.

μεταστροφὴ στὰ γεγονότα δέν ἦταν απε-

ἕναν ἀ22237222 που δεν θα τὸν ἐγκαταλεί- ψει ,τοτὲ πιά. Στα I7 τοι· χρόνια μπαι-

ριόριστες. “Ὀ,τι καί να ποῦμε, ἦταν ἀδύvaro γιὰ τὴ σύσκεψη π. χ. να πάρει ἀπό-

νει στὴν ΟΚΝΕ Kai στα 1920 γίνεται
μέλος τοῦ Κ.Κ.Ε. Στὸ μεταξὺ - καῖ μέ
αἱματηρές θυσιές τῆς φαμελιᾶς του τελειώνει τὸ δημοτικὸ στὸ χωριό του,
r6 σχολαρχεῖο στὴν Ἀγιά καί τὸ γυμνάσιο or77 Λάρισα. Ἐπειδὴ «παίρνει
τά γράμματα», οἵ δικοί του αποφασίζουνε να τὸν στείλουνε στὴν Ἀθήνα,
ὅπου γράφεται στὸ διδασκαλεῖα. Μετὰ
τὴ στρατιωτική του θητεία, διορίζεται
δάσκαλος καί ὑπηρετεῖ σέ διάφορα
χωρια τῆς Θεσσαλίας.
Ἔρχεται ὁ πόλεμος καί ὁ Γιῶργος-μαζῖ ἐξ ἄλλου καὶ μὲ τὸν ἀδελφό
του - ἐπιστρατεύεται Kai στέλνεται ἀπ’
τούς πρώτους στὸ μέτωπο να πολεμήσει «για τὴν πατρίδα Kai r77 λευτεριά».
Ta γεγονότα ὅμως ἐξελίσσονται ραγδαῖα.’ γερμανικὴ ἐπίθεση, κατάρ-

φαση ἐνάντια στὸ Π. Γ. τῆς ΚΕ. τότε.

Λέμε ἧταν αδύνατσ καὶ φυσικὰιιέ τιι
τότε δεδομένα ὅλων μας (ὑποκειμεκικιῑ
παράγοντας. ἐνῶ 0i αντικειμενικές συνθῆκες τὸ επετρεπιιν).

"Av κρίνουμε με τα σημερινὰ κριτήρια

θα ἐλεγα 100 %, πως ἦταν δυνατὸ ὅχι μόνο
να πάρσυμε ἀντίθετη ἀπόφαση, ἀλλὰ καί
τὸ Π.Γ. να καταργήσσυμε (6έ6αια ἄν
χρειάζονταν ἀκόμα), ὥστε να ξοφλήσσυμε
τὸ γρηγσρότερσ μέ τὴν ἀγγλικῆ κατοχή,για νὰ δίναμε στὸ λαὸ τὸ δικαίωμα νὰ
ἐκλέξει ὅ,τι αὐτὸς ἤθελε.
Δηλαδῆ ἀντικειμενικές συνθῆκες ὑπῆρχαν εύνοῖκές, ὅμως ἐμεῖς ῆμασταν ἀνώριιισι Γιὰ μας τότεπερισσότερα ἀξία εἰχε η
τήρηση τοῦ δόγματος (τήρηση τοῦ κατοι-

ψευδώνυμο τοῦ Μπλάνα.
Τὸν Νοέμ6ρι7 τοῦ I 942 συγκροτεῖται
τὸ Ἀρχηγεῖο Ἀνταρτῶν Ἀνατολικῆς
Θεσσαλίας, ποὺ τὸ 1943 θά πάρει τέτοια ἀνάπτυξη, ὥστε ν’ ἀποτελέσει μὲ
τὴν ἀναδιάρθρωση τοῦ Ε.Λ.Α.Σ., orig
ἀρχὲς τοῦ 1944, τὴν 1 Μεραρχια Θεσ-

σαλιας, μὲ στρατιωτικὸ διοικητὴ τὸν
στρατηγὸ Φλούλη ἀρχικά καί καπετάνιο τὸν Κισ.σα60 Τὸν Μάρτη ἀντικα-

θιστᾱ or77 διοίκηση τῆς Μεραρχίας τὸν
Φλούλη ὁ συνταγματάρχης Γιάννης
Μουστεράκης, ἕνας ἀπ’ τοὺς ἀξιολο-

γότερους καί συνεπέστερους ἡγέτες
τοῦ Ε.Λ.Α.Σ. Kai τοῦ λαϊκσῦ κινήματος γενικά.
Μετα τὴ σύσκεψητῶν καπεταναίων,
κι ἐνῶ 77 Μεραρχιηαε’χει πάρει διάταξη
τέτοια ποὺ θα τῆς ἐπέτρεπε - ἂν ἐπαληθεύανε οι φό6οι τῶν καπεταναιων να κατέ6ει πρὸς Ἀθήνα, μέ διαταγὴ
τοῦ ΓΗΣ τοῦ ΕΛ. Α. Σ. κατευθύνεται

τελικὰ πρὸς τὴν ’.’.Ηπειρο
Η συνέχεια εἰναι γνωστή. Δεκεμ6ριανά, Βάρκιζα, άφοπλισμὸς τοῦ
Ε.Λ.Α.Σ., συστηματικὴ διωξη
ἀγωνιστῶν τῆς ἀντίστασης.

τῶν

ἶ

κατοχή.
Ὁ ἀγώνας ὅμως για τὸν Μπλάνα δέν
σταματάει. Τὸν χειμώνα τοῦ 1941 6ρί-

θ’Όχι μόνο στὸ Π.Γ. καὶ τὴν ΚΕ δέν

;

σκεται Kai πάλι στὸ χωριό του, ὅπου

Ὁ Κίσσαόὀς παραμένει για ἕνα διάστημα or77 Λάρισα, σὲ μιά παράξενη
κατάσταση ἡμιπαρανομίας, ἀφοῦ τὸν
Ἀπρίλη τοῦ 1946 ἔχει ἀπαλλαγεῖ μὲ
6ούλευμα ἀπ’ rig γνωστές πλαστές κατηγοριές που σκαρώνονται συστηματικα ἐναντίον ὅλων σχεδῶν τῶν ἀνταρ-.

εἴχαμε τοὺς κατάλληλους καὶ ἄξιους

ι

πέφτει μέ τά μοῦτρα στὴν παράνομη

τῶν τοῦ Ε.Λ.Α.Σ.

δούλεια· κομματικὸς γραμματέας τῆς

Ἠ κατάσταση ὅμως or77 Θεσσαλία
ἀπὸ μήνα σὲ μήνα χειροτερεύει καὶ δέν
περνάει μέρα χωρὶς να συλληφθεῖ, να
6ασανιστεῖ, 7’7‘ Kai να δολοφονηθεῖ

στατικοῦ) παρὰ η ουσία τῆς ὑπόθεσης γιὰ
τὴν ὁποία παλεύαμε καί θυσιαζόμαστανὶ

ρευση τοῦ μετώπου, συνθηκολόγηση,

Ἀρα τὸ-συμπέρασμα ποὺ 6γαίνει μσνάχσ του εἰναι;

ἀρχηγούς, μα καὶ στὴν ὁμάδα τῶν καπεταναίων δέν ὑπῆρχε κανένας ποὺ

Ἁγιᾶς, μέλος τῆς Π.Ε. A άρισας, ὀργώνει τὴν πεδινὴ Kai ὀρεινὴ Θεσσαλία,
θά τραόοῦσε ἐνάντια στὸ ρεῦμα τότε
6άζοντας τῖς 6άσεις γιά τὴν ἀνάπτυξη
(ἐννοῶ τὴν πολιτικὴ γραμμὴ τοῦ
τῆς ἀντίστασης στὸν συνδικαλιστικὸ
ΚΚΕ). Καὶ φυσικὰ ’πρῶτα - πρῶτα
Kai τὸν ἀγροτικὸ τομέα. Ἔχει τὴν τύχη
στοὺς δυὸ πιὸ ὑπεύθυνους.· τὸν Ἀρη
να συνεργάζεται μέ ἐναν ἀπ’ τοὺς πιὸ
Kai τὸ ῌαφειάὸη. Ἡ προσωπική μου ι συγκροτημένους καί ἱκανούς ἀγωνιγνώμη εἰναι -φυσικα ὕστερα κι ἀπ’ τα · ῑ’ στές, τὸν Κώστα Γαμ6έτα, παλιὸ μέλος .
παθήματά μας τότε- πῶς σέ ἀνάλογες i τοῦ κομματος καί γραμματέα τοῦ Θεσσαλικοῦ Γραφείου τοῦ Κ.Κ.Ε. (ὁ Γαμπεριπτώσεις, ὅσοι ἔχουν δύναμη
6έτας θα σταλεί ἀργότερα στὴν Πελο(στρατὸ-ὅπλα) στα χέρια τους κι εἶναι
πόννησο, ὅπου θα πιαστεῖ ἀπ’ τοὺς

καὶ πολιτικὰ πρόσωπα συγχρόνως,
δέν δικαιολογοῦνται ἀπέναντι στὴν
ἱστορία για να παίζουν τέτοιο ρόλο,
ἀφήνοντας τὴν ἡγεσία να φτάνει ὣς
τὴν προδοσία κι αὐτοὶ νά μὴν ἀντιδροῦν, ἀνατρέποντας τα «ταμποὺ»
καὶ λύνοντας τὸ ζήτημα τῆς ἐξουσίας

πρὸς τὸ συμφέρον τοῦ λαοῦ.
Τότε ὴσύσκεψη τῶν καπεταναίων

orig 1 7-18 Νοέμ6ρη I 944 θα ἧταν ἕνα
μεγάλο γεγονός, ἕνα τεράστιο ’ἱστορικὸ γεγονός, ἀφοῦ θα ἄλλαζε τὴν πο16

ᾗ
‘

Γερμανούς Kai θα ἀπαγχσνιστεῖ σὲ
πλατεια τῆς Πάτρας).
Ἡ ὀργανωτικὴ δουλειά τοῦ Μπλάνα
or77 Θεσσαλια ’προχωρεῖ καλά καὶ δημιουργοῦνται ἔτσι οιποου-ιοθεσεις για
τὸ φούντωμα τῆς αντιστασης. ποιι ὁὲν
θ’ ἀργήσει νά εκδηλωθεῖ. ME γερὴ
τώρα πιά r7772.πολιτικὴ Kai ὀργανωτικὴ
ὑποδομή του, τὸ Θεσσαλικὸ Γραφεῖσ

ἀκόμα, κάποιος ἀγωνιστὴς τῆς ἀντί-

στασης.
Στίς 17 Ἰουλίου τοῦ’1946, ὁ Μάρκος, ποὺ κατε6αίνει ἐπίτηδες or77 Λά-

ρισα για να συναντηθεῖ μέ τὸν Κίσσα6ο, τοῦ δια6ι6άζει ἐντολὴ να 6γεῖ ξανα
στὸ 6ουνό. Ἐπακολουθεῖ 77 ’σύσκεψη
τῶν πρωτοκαπεταναίων στὴν Ἀνθρα-

κια τὴν 26.10.46 (Μάρκος - Κίσσαὸος Κικίτσας - Λασσάνης) καί 77 ἵδρυση
τοῦ Γενικοῦ Ἀρχηγείου τῶν μέχρι τότε
ἀνεξάρτητων - μεμονωμένων ὁμάδων
καταδιωκόμενων ἀγωνιστῶν, μὲ ἐπικεφαλῆς τοῦ Ἀρχηγείου Θεσσαλίας
τὸν Κίσσαὸο.
Μετα τὸν τερματισμὸ τοῦ Ἐμφύλι-

ου, ὁ Κίσσα6ος περνάει μὲ ὁλόκληρη

τοῦΚ. Κ. Ε. κρινειὸτι ηοθε η ωρα για το

τὴ μονάδα του στὴν Ἀλ6ανία, γιά να
καταλήξειστὴΣοὸιετικὴΕνωση. Ἐδῶ

αν’έ6ασμα τῆς Ira/177g 02‘- .726 προχωρημένες μορφές, Kai orig 2 Αύγούστοι

παραμένει μέχρι r6 1975, ποὺ τοῦ δό-

θηκε 77 ἄδεια να γυρισει στὴν Ελλάδα.

7mm; ἕμωᾰίέ Me.)

μενικά), πὼς ὅχι μόνο τότε μπσρσύσαμε να
ξσφλήσουμε μέ τοὺς ”Αγγλσυς, μὰ καὶ στῆ
Βάρκιζα να μὴν πάνε διόλου, συνεχίζσντας μάλιστα νικηφόρα τὸν ἀγώνα. Ἀλλὰ
αὐτὸ εἰναι ἄλλο ζήτημα.
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Ἄρης εἰναι ἐν γνώσει τοῦ Π.Γ., ἀμέσωςη

σύσκεψη τῶν καπεταναίων “κρύωσε” ».
Ναί, ναὶ αὐτὸ καὶ τώρα ἀκόμα τὸ θυμαμαι; Ἦταν κατὰ τῆ γνώμη μου μιὰ παραφωνία στὸ ὁμόφωνσ τῶν καπεταναίων,
πού ἐξέφραζαν τότε rig πρσσδοκίες τσῦ
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"Eva σπάνιο ντοκουμέντο.· Τὸ ἀπολυτήριο τοῦ Kane: τὰν Κίσσαθόυ.

λαοῦ 0‘ αὐτούς, για νὰ τὸν ὑπερασπιστσῦν
ὣς τὸ τέλος, ὅπως τσῦ ὑποσχόμασταν τόσα
χρόνια στὴν περίοδο τῆς ἀντίστασης.
Αὐτὴ ἡ ὁμοφωνία ἐδειχνε πὼς τότε μόνσ
αὐτοὶ συνδέσνταν μαζί του. Oi ἄλλοι καθὼς κι ὁ Μ.Βαφειάδης εἶχαν ἀπσξενωθεῖ
μέ τῆν ὀπορτσυνιστική τους πολιτική.
’Ὀπως δέν ἀνταποκριθήκαμε ὅλσι μσς.
ποὺ παγώσαμε ὕστερ’ ἀπ’ τῆν ἐπέμ6αση
τοῦ Μάρκσυ1
3) Μόλις ἐγινε ἡ διακοπὴ -κι ἐγινε
αὐτῆ ἡ διακοπὴ γιὰ να μὴν ἀναγκαστεῖ 6
’Ἀρης ν’ ἀπαντήσει στῆν ἐπέμ6αση τοῦ
Μάρκου- 6γάλαμε τὴ φωτσγραφία καὶ
ἐμένα ἰδιαίτερα μέ κάλεσε ὁ ’Ἀρης μέ τὸ
Σαράφη σέ συνεργασία (ὅπως τώρα μα-

θαίνω αὐτὸ ἐγινε δῆθεν Kai μέ τοὺς ὑπόρείατῆς ἱστορίας γιά τὴν Ἑλλάδα καὶ
τὸν Λαό]
Αὐτὸ ὁὲν έγινε, ἄρα τὸ γεγονὸς
αὐτὸ ἠταν ἀσήμαντο.
V. ’Καὶ τώρα γιὰ τὸ ἰ’δισ τὸ περιστατικσῑ
1) “Ο ΜΒαφειάδης, στῆ μαρτυρία του
,τοὺ δημοσιεύτηκε στὸ περιοδικὸ ΑΝΤΙ
τεῦχος 42, λέει πώς κάθε μαρτυρία πρέπει
νὰ εἶναι «ἀπαλλαγμένη ἀπὸ συναισθηματισμοὺς 1’1 προκαταλήψεις, να εἰναι φυσικὰ χωρὶς αἰχμές ἢ ὑπσνοούμενα» Κι
ἀφορμὴ τῆς θέσης r1'1g “Αύγῇς’, περιορί-

ζομαι στὰ παρα κάτω Kai εἰμαι 6έ6αισς,
δεν θα κάνει κακὸ σὲ κανέναν»,
Ακατανόητα πράγματα1 ’ᾼπ τῆ μιὰ

μεριὰ ἡ μαρτυρία πρέπει νάναι τέτοια
κλπ., ὅπως γράφει, κι ἀπ’ τὴν ἄλλη παραmm} αὐτὰ ποὺ γράφειῑ «δέν θα κάνσυν
κακὸ σέ κανέναν» (έστω κι ἄν κάνει κακὸ
στῆν ἀλήθεια»· δική μου παρατήρηση)1

Εδῶ ἐχσυμε μιὰ αι’χμῆ καὶ τὸ πρῶτα
ὑπονοσύμενσ. Ποῦ κατευθύνεται αὐτὴ 11
αἰχμὴ καὶ τὸ -ὑπσνσσύμενο αὐτό, κατὰ τὴ
γνώμη μου, εἰναι φανερά. Κατὰ τὴ γνώμη
μου, ἐνάντια σέ κείνους «ποὺ γράφσυν»
«περι γράφσυν» καὶ παραγράφσυν για τὸν
"A911. Πως ηταν 6 μσναδικὸς ἄνθρωπος

ποὺ ὅλα τα ἐ6λεπε ἀλλὰ δέν τοῦ ἐπιτράπηκε να δράσει κ.λπ. Κι ἐδῶ, φίλε Μάρκσ,
πρέπει νᾶχεις τὸ θάρρος καὶ να μὴν ἀφήνεις αἰχμές. ἀλλὰ να λές τῆν ἀλήθεια γι
αὐτὸ ποὺ νομίζεις σωστό.
”Ἠζωὴ ἀπόδειξε πὼς 6A911g δέν μπόρεσε να 6γεῖ (οὐδέποτε ἀντέδρασε) ἐξω
ἀπ’ ὅ,τι ἐλεγέ τὸ Π.Γ., καθὼς καὶ σύ ὁ
ἴδιος.
Κατ’ ἐπέκταση θα ἐλεγα ὅλοι μας. Γ ιὰ
ἄλλη μιὰ φσρα ἡ θέση τοῦ Μ. Βαφειάδη;
«δέν θά κάνει κακὸ σέ κανέναν» ἀποδείχνει τῆ σάπια τακτικῆ σχεδὸν ὅλων τῶν

ὑπευθύνων παραγόντων τοῦ ΚΚΕ, τὸ
κουκσύλωμα, τὸ σακσμπάλωμα11
2) Ὁ Μ. Βαφειάδης λέει; «ἡσύσκεψη
τῶν καπεταναίων... ’ἐγινε ὅχι παράνομα,
ἀλλὰ ὕστερα ἀπὸ προηγούμενη συνεννόηση ἀνάμεσα στοὺς 'A-911 ΒαφειάδηΣιάντσ κλπ. »· ὅλη ἡ πορεία τῆς συζήτη-

λσιπσυς).
Στῆ συνεργασία αὐτῆ θίχτηκε μόνο Eva
ζήτημα, Μέ ρώτησανῑ «Σέ περίπτωση
σύγκρουσης μέ τοὺς ’Ἁγγλους τί θέση θα
κρατήσει 6 διοικητὴς τῆς I Μεραρχίας
Μσυστεράκης Γιάννης;»
Ἐγὼ ἀμέσως τοὺς δια6ε6αίωσα πῶς

σης ἀπόδειξε πως δέν εἰναι ἐτσι. Πως
ἀντίθετα αυτὸ ἐγινε μέ πρωτσὸσυλία τσῦ

εἰναι ἀπόλυτα ἐτσιμσς γι’ αὐτὸ καί δέν

τελεσμένα γεγονότα».

ποίησε» τῆν Ἀθήνα.

χρειάζεται λόγος να γίνεται.
Τότε μοῦ δῶσαν ἐντσλῆ ἀμέσως νὰ
Ἀρη - ἰσως καὶ τοῦ στρατηγοῦ Σαράφη ι
(ἄσχετα ἄν ὁ ἴδιος δέν παραδρίσκσνταν φύγω -ἦταν περίπου κατὰ τὸ τέλος τῆς
μέρας- για τὴν έδρα τῆς l Μεραρχίας
στῆ σύσκεψη) για τα ἑξῆς
α) Ὁ ‘-'A911g δέν πρότεινε ν’ ἀρχίσουμε (Λάρισα) καί τὴν ἐπόμενη τὸ πρωΐ να πάει
ἐνέργειες ἐνάντια στοὺς ”Αγγλσυς ἀμέσως, στὸ Γ.Α. 6 Μσυστεράκης, μέ τὸν ὁποῖο θα
γιατί ήξερε πῶς κάθε ἐνέργεια τέτοια θα συνεργαστσῦν πάνω σέ ζητήματα ποὺ
μᾶς ἐφερνε ἀντιμέτωπους μέ τὸ Π.Γ. τσῦ ἐχσυν σχέση μέ τὸ ζήτημα ποῦ θίχτηκε στῆ
ΚΚΕ, Ἀκόμα δέν μπσρῶ να πιστέψω πῶς σύσκεψη.
"Orav πῆγε Kai γύρισε μέ κατατόπισε
ὁ ’Άρης ἧταν τόσο ἀφελὴς καί δέν ὑπόθετε
πὼς καί μέσα στοὺς καπετάνισυς θα E691- Kai μένα μέ τὰ ζητήματα ποὺ συζητήθη0KE ἀντίδραση τέτοια πρότασή του, ὅπως καν καί σὰν ἀποτέλεσμα ἡ Μεραρχία ἄρκαί 6ρῆκε ἀκρι6ῶς τὸ M. Βαφειάδη, ποὺ χισε μια ἠθικὴ καὶ τεχνικὴ πρσετσιμασία
ἦταν τὸ μσναδικὸ μέλος τῆς ΚΕ κι 6 μονα- ἐν ὅψει πιθανῆς κίνησης τῶν τμημάτων
δικὸς «θεματοφύλακας» τότε τοῦ «ταμ- πρὸς τὴν Ἀθήνα.
Καὶ ξαφνικὰ ὕστερα ἀπὸ μερικές μέρες,
που» δηλαδὴ του ἱεροῦ καὶ ἀπαρα6ίἀντὶ
νὰ κινηθοῦμε πρὸς Ἀθήνα, πήραμε
(2.0701 Kai αλάθητσυ «Πάπα ἰἰῙιιτιτιίδιΝ
ἐντολὴ να κινηθοῦμε πρὸς Ἴ“1,πειρσ, ἐνανΕΙΠαμΕ χ(1)()1ζ(1.1[111-“;. [ἰΙνΜΙ 7(LIUO; ΨΟΙΙΙτια στὸ Ζέρὸα.
gm, φιλε Μαρκο1 1ριάντα χρόνια πέρα
Στὸ στρατό, ὅταν παίρνουν διαταγή,
σαν1 ὣς πότε;
· 6) Ὁ vA911g ἐκανε κατὰ τῆ γνώμη μου χωρὶς συζήτηση τῆν ἐκτελοῦν. Συζητσῦν
«κρούση», για να δεῖ πῶς σκέφτσνται 0i μόνο τὶς λεπτομέρειες. ώστε 11 διαταγῆ να
καπετάνιοι Kai ri συσχετισμὸς ὑπῆρχε, ἐκπληρωθεῖ καλύτερα.
Αὐτὸ κάναμε κι ἐμεῖς.
γιὰ τὸ ἐνδεχόμενσ τῆς σύγκρουσης μέ τοὺς
Ἃλωνίσαμε περίπσυ 12 ὣς 13 χιλιάδες
”Αγγλσυς.
_
ἄνθρωποι
τὰ χιόνια τῆς Ἠπείρου χωρὶς
Oi καπετάνισι εἰπαν ὅλοι r1‘1 γνώμη
rovg: « Ὁ ΕΛΑΣ εἶναι σὲ θέση να προ- νὰ ἰδσῦμε ἴχνος Ζέρ6α1 (χώρια 0i MaKEκά.)
λά6ει ἐνδεχόμενη (πού τότε ἧταν 66VEg
Μόλις τοῦ ρίξαμε μέ κάτι ἀντιαρματικα
ὁλοφάνερο· δική μου παρατήρηση) πυρο6όλα ποὺ εἴχαμε μαζί μας μερικές
συνωμοσία τῶν ’Άγγλων Kai r77g 6ολἐς στὸ λιμάνι τῆς Πρέ6εζας, στα καράἈντίδρασης μὲ ἀποφασιστικὴ ἐνέρ- 6ια ποὺ τὸν μετέφεραν στὴν Κέρκυρα.
Κι 6 Τσωρτσιλ τὸν καιρὸ αὐτὸ «τακτογεια στὴν Αθήνανα δημιουργήσει τεΦυσικὰ ἐγώ πιστεύω (κι αὐτὸ ἀντικει-
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Κλείνουμε σήμερα τὴν ἔρευνα για τὴν «Ὑπόθεση Λαμπράκη». Εἴδαμε, πολὺ
σύντομα, τὴν πορεία ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς δολοφονίας του μέχρι τὴ δικτατορία (τεῦχος 45) καὶ τα ὅσα 6γῆκαν μετα (προηγούμενο τεῦχος, 46), μέχρι τῖς μέρες μας.
Σήμερα, παρουσιάζουμε αὐτὴ τὴ «νέα εἰκόνα» τῆς ὑπόθεοης, ὅπως ἀπὸ τῖς
μεταδικτατορικές δημοσιογραφικές ἕρευνες, με 6άση τα νέα στοιχεῖα που προκυψανε, φαίνεται. Καὶ ποὺ ἀφήνει πάλι ἀναπάντητο τὸ 6ασικὸ ἐρώτημε.· .1010; καὶ
πῶς ἀκρι6ῶς σκότωσε τὸν Γρηγορη Λαμπράκη,·

Παράλληλα, ἀνοίγουμε ἕναν ἀκόμα ἀπὸ τούς ἰδιαίτερα ἐνδιαφέροντες «ὑποφακέλους» τῆς «ὑπόθεσης Λαμπράκη».· τὸν «φάκελο Κόλλια» -τοῦ εἰσαγγελέα τοῦ
Ἀρείου Πάγου πού ἀναμείχτηκε στὴν ὑπόθεση καὶ ἀργότερα ἔγινε «πρωθυπουργὸς» τῆς χούντας,

3. ΟΛΟί ΣΥΜΦΩΝΟΥΝε ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ1ΑΛΛΑ..
ΕΚΕΙΝΟ ποὺ σήμερα κάνει ἐντύπωση,

σ ὅποισν ψάξει κάπως περισσότερσ τὴν
«ὑπόθεση Λαμπράκη» εἰναι ὅτι OAOI
μιλάνε γιὰ δολοφονία — ἀκόμα καί ἐφημερίδες τῆς Δεξιας, ἀκόμα καὶ ὁ πασίγνωστος ΕΚΟΦίτης τῆς Θεσσαλονίκης
A. Ιωαννίδης, ἀκόμα καὶ οἱ δύο καταδικασμένσι σὰν «φυσικσι αὐτουργοὶ» - ὁ
Γκστζαμάνης καὶ ὁ Ἐμμανσυηλίδης1
’Ὀλσι δείχνσυν νὰ ἐχσυν ξεχάσει τὸ
«τροχαῖο» - ποὺ παραμένει, ὅμως, ἡ
ἐπίσημη ἐκδοχή, ἀφοῦ ἡ ἀπόφαση τῶν
δέκα λα’ίκῶν δικαστῶν τῆς Θεσσαλονίκης (Δ. Τούσας, Στ. Σα66ίδης, A. Γραικός, Θ. Ἀργυρίου, Ι. Ἀστερίου, Ν. Οἰκονόμσυ, B. Ἀντωνιάδης, Μαρία Βαλαγεώργη, Ἀλίκη Καρύδα, Μαρία Ἀρτακιανοῦ) τοῦ 1966, μόνο μέ ἄλλη δικαστικὴ ἀπόφαση ἀνατρέπεται. Καὶ μέχρι
τώρα, ἡ μόνη αἴτηση για- ἀναθεώρηση
(ἀναψηλάφηση) τῆς δίκης ῆταν τοῦ Ἐμ.μανσυηλίδη, ποὺ ἤδη ἀπσρρίφτηκε ἀπὸ
τὸν Ἀρεισ Πάγο.

.“Av δέν εἶναι, λοιπόν, «τροχαῖσ»,
εἶναι δολοφονία - πολιτικὴ δολοφονία,

Τὸ
κσύρεμα
ἐνὸς
φσιτητῆ

ἸΙιαύτσκτσνίάι
ἐνὸς στρατηγοῦ
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ὅπως 6ροντσφώναξε ἀπὸ τῆν ἐδρα του,
στῆ δίκη. ὁ εἰσαγγελεύς Π. Δελαπόρτας... Πσιὸς εὐθύνεται γι’ αὐτήν, Ἡ
χσύντα1 Σ’ αὐτὸ τὸ συμπέρασμα καταλήγει - ὅπως γράψαμε καὶ στὸ προηγούμενσ τεῦχος - ἡ δημοσισγραφικὴ ἐρευνα
τῶν Ι.’ Βούλτεψη, Γ. Μπέρτσσυ («Ἐπίκαιρα», Δεκέμ6ρη ’74) καὶ Γιάννη Μαρῆ
(«Ἀκρόπσλις». Γενάρης ’75). Τὸ ,ἴδιο
ὑπσστηρίζουν ὁ Εμμανουηλίδης κι ὁ
Γκστζαμάνης, μέ τὸ «λογικὸ» ἐπιχείρημα
ὅτι ἀφοῦ αὐτοί. δέν εἰναι χούντα, κακῶς καταδικάστηκαν.
Ἀς δοῦμε ἀπὸ πιὸ κοντα τα νέα στοιχεῖα;
1. Για τοὺς δυὸ δημοσιογράφους τῶν
«Ε» τὸ πράγμα εἰναι ξεκαθαρισμένσι1Ι«10

τρίκυκλσ ἠταν τῆς χσύντας» λέει ὁ τίτλσς. Κι ὁ ὑπότιτλσς; «Πῶς παγιδεύτηκε
ὁ Καραμανλῆς ἀπὸ τοὺς συνωμότες»
2. Ὁ Γιάννης Μαρῆς, χωρὶς νὰ 6γάζει
συμπεράσματα, ἀφήνει πολλὰ ἐρωτηματικα - για ὅλα. Ἡ ἄπσψή του διαφαίνεται μέσα ἀπὸ τὰ γραφτά του — καὶ εἰναι
περίπσυ ἡ ἐξῆςῑ Καπσιοι
θέλσυν να

«στραπατσάρουν» τὸν Λαμπράκη. Κάπσισι ἄλλοι ποὺ τὸ ξέρσυν τὸ ἐκμεταλλεύσνται. Καὶ τὸν σκοτώνουν...
Η αποψη «μεθερμηνευομένη» εἶναι
ἀπσψη ποὺ αὐτῆ τὴ στιΙιιιὴ θεωρεῖται - κι ἀπὸ ἄλλους - πιθανή; τὸ
«παρακράτος» μέ τῆν «ὑψηλὴ πρσστασία» αὐτῶν ποὺ τὸ ἐλέγχανε, ὀργάνωσε μιὰ «ἐπιχείρηση κατὰ Λαμπράκη». «Στόχσς μας ὁ Λαμπράκης».
’Ήθελαν να τὸν σκοτώσουν ἢ ἁπλῶς
νὰ τὸν «στραπιιτσάροιιν»; Μᾶλλον τὸ

δεύτερο. Ἀλλὰ ἡ «ἐπιχείρηση» εἶναι
γνωστὴ καὶ στῆν ΚΥΠ, ποὺ ἐλέγχεται
ἀπὸ τὴ χούντα. Ἒτσι, κάπσισς «ἄνθρωπος τσῦ Παπαδόπσυλου» ἐπεμ6αίνει καὶ - μέσα στῆν ἀναμπουμπσύλα - καταφέρνει τὸ καίριο κτύπημα στὸν 6συλευτῆ τῆς Ἀριστεράς.
Εἶναι ὁ «ἄγνωστος X» ποὺ κάποισι

EéQOl‘V στῆ Θεσσαλονίκη — ἐκτὸς κι
ἀν ὁ ὑπαινιγμὸς ἄφορα τοὺς «παραπάνω» ἀπὸ τὸν δράστη.
Μια πρόσφατη μαρτυρία, ἧρθε - ἐμ-

ll ι( πεοίπτωση Ντειιτιδάκιρ,
» ειναι ἕνα
ιιικρὸ ἀλλὰ 1Δ1Α1ΤΕΡΑ χαρακτηριστικὰ
περιστατικὸ στὴν «ὑπόθεση Λαμπράκη».·
τὸ 6ράδυ τῆς Τρίτης 28 τοῦ Μάη, 17 ἀστυνομία ἐπιτίθεται ἐνανιτιον τῶν νέων πού εἶναι
σιι,ικεντριιιμένοι στὸν τόπο ὅπου δολοφονήθηκε 0 Λαμπράκης. 7‘00; διαλυουν. Καὶ
πάνω στὴ φασ,αρια δυὸ χωροφύλακες ἀκινητοποιοῦν ἕνα νεαρό, ἐνῶ ἕνας τρίτος τοῦ
κό6ει τα μαλλιά.

ιια μᾶς 6άλεις>>τοῦ εἶπε ἕνας ἀξιωματικῶς
φανερὰ συγχυσμένος καὶ ἀμήχανος), ἀλλα
τὴν ἄλλη μέρα τὸ περιοτατικὸ μαθεύτηκε
καί δημοσιεύτηκε στὸν τύπο.
Ο Τα μεσάνυχτα, τρεῖς αξιωματικοὶ πῆγαν
σπίτι του, ἐγκαταστάθηκαν στὴν κουζίνοι,
τοῦ πῆραν κατάθεση (ἀφοῦ τὸν ἔ6αλαν να
ιὲρκιστεῖ σ’ ἕνα εὐαγγέλιο που εἶχαν μαζί
τους) καί ἔφυγαν. '0 φοιτητὴς περιέγραψε
,τῶς τὸν κούρεψαν οἱ χωροφύλακες.

.οἱ χωροφύλακες ήθελανε’τσι να δείξουν,
ὅτι 01' νέοι πού τιμᾶνε τὴ μνήμη τοῦ Λτ-ιμ
πράκη, εἶναι «τεντυμπόῦδεφ (τὸ μέτρο
αὐτὸ τοῦ κουρέματος ἐφαρμόστηκε ἐπῑ
ιιφυπουργοῦ Ἐσωτερικῶν Καλαντζῆ για
πρώτη φορά). Ἀλλά, ὁ νέος πού διαλέχτηκε
στὴν τύχη ἧταν 0' φοιτητὴς Ἀντώνης Ντεντιδάκης, (hm/1101: τοῦ τότε δημάρχου Πειραια. Κακὴ ἐκλογή. ’[ὸν ἄφησαν, μόλις εἶδαν τὴν ταυτότητά ,του («φύγε 6ρὲ τεντιιμπόη Ντεντιδάκη. Σὲ μπελάδες θέλεις

Ο Τὸ πρωΐ (30/5) τὸν πῆγαν μὲ τζὶπ στὴ
Γενικὴ Ἀσφάλεια, ὅπου ήταν ὁ ἀρχηγὸς
Χωροφυλακῆς Βαρδουλάκης καὶ ἄλλοι
ἀνώτεροι ἀξιωματικοι. ’Ἁρχισαν οἱ πιέσεις,
τοὺ κράτησαν 4 ὧρεςί '0 Βαρδουλάκης κάλεσε καὶ τὸν δήμαρχο Πειραιῶς στὸ τηλέι7ιωνο. Εκεῖνος, χωρὶς να ξέρει λεπτομέρει-

ι·ς, ἔλεγε στὸν ἀνιψιό του.· «πὲς τὴν ἀλήθεια
στὸν στρατηγόί». Μα ποια ἀλήθειά· '0
στρατηγὸς ζι7τοῦσε.... τὸ ἀντίθετο.
Ο Κάποια στιγμή, ὁ Βαρδουλάκης ἔ6γαλε

ἀπσδείκνυαν (ὑπσγραμμίσεις δικές ιιας)
·«ὀτι ἡ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ καὶ 6

ΣΤΡΑΤΟΣ εἰχαν-ἀναμειχθῆ στὴ δσ-

ΑΝΥΙΠΕῬΙΙΠΑΣΜ
“OR

λοφονία τοῦ Λαμπράκη» καὶ ὅτι «καί
σ’ αὐτὴ τὴν περίπτωση ὑπῆρχαν συγκεκριμένα στοιχεῖα ποὺ συνέδεαν τὴν
ὑπόθεση μέ τὸ παλάτι».
(Ὑπάρχει καί. τὸ ξέσπασμα τῆς Φρειδερίκης; «δέν θα μέ ἀπαλλάξει κανεὶς
ἀπὸ αὐτόν;» (τὸν Λαμπράκη, δηλαδή) σύμφωνα μέ τὸν Τσιγάντε, πάντα. Σαν
στοιχεῖσ).
Θὰ πρέπει. ἴσως, ἐδῶ να ξαναθυμηθιιιῐιιετῆσκηνῆποὺὁΛαμπράκηςκτυπιέται
θανάσιμα; ἡ συγκέντρωση τῶν «Φίλων
τῆς Εἰρήνης» έχει τελειώσει, ἀλλὰ 2Ο’
περίπσυ 6 κόσμος περιμένει στίς σκάλες
τοῦ κτιρίσυ (ΔΣΚ) γιατὶ σι ἀστυνομικσι
δέν ἐπιτρέπουν τὴν ἐξσδσ. Αἰτισλσγικό;
ἐκκαθαρίζεται 6 χῶρος ἀπὸ τοὺς «ἀντιφρσνσῦντας». Ὁ Λαμπράκης κατε6αίνει.
Καταχειροκρστεῖται.

Βγαίνει,

\
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ε

EPMOY

Ῐτιινιοιι
ξυτκεκτνρξξρτ

AVATOUMH

ὅτι 6 Γ. Παπανδρέου εἶχε ἐγγραφα πσὺ

Inna:

βΕΝιΖΕΛον

ιιεσα - νὰ ἐπι6ε6αιώσει τὴν ἐκδοχὴ αὐτή; ὁ Γρ. 101)/(1m; γραμματέας τῶν
Ανακτόρων. γράφει στὸ «Βῆμα» (3/6)

περνᾶ

ΜΟΝΟΣ τὴν Ερμοῦ, κατευθύνεται στὸν
Καιισυτσῆ, ποὺ εἰναι στὸ ἀπέναντι πεζοδρόμισ, διαμαρτύρεται για τὴν ἐπίθεση
πού δέχτηκε μπαίνοντας καὶ ξαναγυρίζει
στῆν εἴσσδσ τοῦ ΔΣΚ. Σέ λίγο, πάει κι 6
Καμουτσῆς ἐκεῖ καὶ προτείνει να φύγσυν .
οἱ συγκεντρωμένοι μέ λεωφσρεῖα πού θὰ
φέρει ἡ Χωροφυλακή. Δέν τὸ δέχονται.
Τὸ ’61 ἐγινε κάτι παρόμοισ, κι ’ἐνα λε’ωφσρεῖο μετατράπηκε σέ παγίδα... «Θα
φύγουνσὰν κύριοι, ὅπως ἦλθαν», λέει 6
Λαμπράκης. Ἀνσίγει ἡ πόρτα, καὶ καθὼς ὁ δρόμος πρὸς τὸ ξενσδσχεῖσ «Koσμσπσλὶτ» ὅπου μένει 6 Λαμπράκης (ἡ
ἄλλη γωνία) εἰναι ἐλεύθερος, ξεκινᾶνε οἱ
δικηγόρσι Ρηγόπουλσς, Παπαδημητρίσυ,
Πάτσας καὶ μερικοί ἀκόμα γιὰ κεῖ, ἐνῶ
ἄλλοι φεύγσυν ἀπὸ τὸ ἀριστερὸ πεζοδρόμιο τῆς Βενιζέλου, τσῐχσ -τοιχο, για
τὰσπίτια τους. Η ὥρα εἰναι σχεδὸν 10...
ΟΞαφνικά, ἡ πόρτα (πάλι1) κλείνει1
ΠΟΙΟΣ τῆν ἐκλεισε; O Λαμπράκης εἶναι σχεδὸν στῆ μέση τοῦ δρόμου, λίγα
μέτρα τὸν χωρίζσυν ἀπὸ τὸ πεζοδρόμιο
τοῦ ξενοδσχείσυ τσυ. Ἀπὸ τὸ ἀπέναντι

τὸ]περίστροφό του καί εἶπε· «6ρέ Ντεντιδάκη, θα σκοτωθῶ] Δέν μποροῦν να μας

φᾶνε σι βούλγαροι». Αλλά τὸ «ἐπιχείρηιια» ὁὲν ήταν πια πειστικό· τὸν περασμένο
ακρι6ῶς, χρόνο, 1962, στὸ μεγάλο συλλαλητήοιο τῶν σταφιδοπαραγωγῶν Κρήτης
I Ηράκλειο) ὁ Βαρδουλάκης, μιλώντας ἀπὸ
ι’·ναν ἐξώοτη καὶ θέλοντας να πεισει τοὺς
ιιγρότες να διαλυθοῡν, ὁρκίστηκε «ἐπὶ nu
λόγω τῆς τιμῆς του» ὅτι θ’ αὐτοκτονήσει ἂν
τα αἰτήματα τῶν ἀγροτῶν δὲνιγίνουν δεκτα
ἀπὸ τὴν κυὸέρνηση. Τόπε, μὰ δέν τό κανε.
Ἐτσι, ἡ ἐπανάληψη τῆς ἀπειλῆς δέν εἶχε
ἀξία.
O Τελικά, ὁ Ντεντιδάκης, 6λέποντας ἀδι
ι’ξοδο, ζήτησε να μπεῖ στὸ δωμάτιο καί ὁ
ι7ί.λοςτουΜ Λιαρός, ποί τὸνιισιιιόδεικε καὶ

παρουσια του ὑπέγραψι νέιι κατικΗι-,ση λέ.
γοντας ὅτι κουρεύτηκε μόνος του, ἀφοῦ
ὅμως ζήτησε να καταστραφεῖ ἡ προηγούμεm]! Ὲτσι κι ἔγινε.· μέ ἐντολὴ Βαρδουλάκη,
τὴν ἕσκισε ὁ μοι’ραρχος Μπαφατάκης.

Σχεδιάγραμμα τῆς δολοφονίας. Δημοσιεύθηκε στὸ ἀποκαλυπτικότατο ὅιὸλίο τοῦ Γιάννη Βούλτεψη κ Ὑπόθεση Λαμπράκη» (ἐκδ. ΜΕΔΑ, 1966) πού στάθηκε πολύτιμος ὅοηθὸς τούτης τῆς ἔρευνας. Σήμερα, τὸ
σχεδιάγραμμα χρειάζεται μερικές τροποποιήσεις...

πεζοδρόμιο (Ἑρμοῦ - Βενιζέλσυ) μιὰ
μικρὴ
ὁμάδα τραμπούκων ξεκινα.
Ο’πως ὅταν έμπαινε1 Ἀφήνει τοὺς φί-

λους τσυ, γυρίζει πρὸς
τραμπούκων καὶ πρὸς τὸ
χῶν, που εἰναι στῆν ἰ’δια
τραμπούκσυς, στὸ ἄλλο

τὸ μέρος των
μέρος τῶν Ἀρπλευρὰ μέ τοὺς
ὅμως πεζοδρό-

μισ, ἀπέναντι ἀπὸ τὸ ΔΣΚ.

-Νάτους1 Ἐρχσνται πάλι1 Τί κάνει ἡ
Ἀστυνσμία; φωνάζει.

Εἶναι τα τελευταῖα του λόγια. Ἕνας
θόρυ6ος ἀκσύγεται, τὸ τρίκυκλσ τοῦ
Γκστζαμάνη ξεκινά ἀπὸ τὴ Σπιινσιιινὴ
(ΠΙΣΩ ἀκρι6ῶς ἀπὸ τὸν διαμαρτυρόμενο 6συλευτή1) μια κραυγή, ἡ ἄσφαλτος
6άφεται μέ αἰμα.
Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι γνωστάῑ ἡ φυγὴ τοῦ
τρικύκλσυ, τὸ σωτήρισ σάλτσ τσῦ Χατζηαποοτόλου κ.λπ.. κ.λπ.

Ο Πῶς, ὅμως, σκοτώθηκε 6 Λαμπράκης; Πῶς ΑΚΡΙΒΩΣ;

Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή, ἡ διχογνωμία
μεταξὺ τῶν ἰατρσδικαστῶν (6 Καψάσκης
ἀπὸ τὴ μιά, 4 καθηγητές ἀπὸ τὴν ἄλλη)
πού παρέμεινε, «χώρισε» καὶ τὶς ἐκδοχες;
Ο Ἀπὸ τὸ κτύπημα τοῦ τρίκυκλσυ καί

τὴν πτώση στῆν ἄσφαλτσ εἶναι ὅλα τὰ
τραύματα, ἐπέμενε ὁ Καψάσκης. Δηλαδή; «τροχαῖο»...
O Ἀπὸ κτύπημα «διὰ θλῶντσς ὀργάνου» πρσῆλθε 6 θάνατος, ἐπέμεναν οἱ
ἄλλοι - διακεκριμένοι ἐπιστήμονες ὅλοις
Κα6αζαράκης, Συμεωνίδης, Ρσ6ίθης,
Φίλης. Δηλαδή; ὅχιτροχαῖσ...
Σήμερα, για ὅσους ἐξακολουθσῦν να
ἀ-σχσλσῦνται μέ τὴν ὑπόθεση τὸ πράγμα
εἰναι μᾶλλον 6έ6αισ;
0 T6 τρίκυκλσ ΔΕΝ κτύπησε τὸν
, Λαμπράκη - ἴσως νὰ πέρασε κάποια
ρόδα ἀπὸ τὰ πόδια του, ὅταν ΕΙΧΕ
ΗΔΗ ΠΕΣΕΙ1...Κάπσισς, εἶχε προ-

λά6ει καὶ μ’ ἕνα καλοζυγισμένσ κτύ-

Ο Ὀταν 17 ιιπόθεση ε’φτασε στὸν είσαγ)ιελέα, ὁ Ντεντιδάκης ειπε ὅλη τὴν ἀλήθεια.
καὶ τὸ θέμα ἀπέκτησε ι’διαιτερο ἓνδιαφέοον. Τελικά, ὁΒαρδουλακηςτιμωοήθηκεμῐ
6μῆνες ἀργ ια (κι ὁ Μπαφατάκης με’ λιγότε
ρο), ε’νιῖ) τὸν Ντεντιδάκη τὸν σιινόδιᾛιε απὸ

τότε π(ιιι“ιτοι (στὸ στρατό, στὴν Ασφάλεια.
οτανπιάστηκε τὸ 1967 κι ἔμεινε οτὴ φιλακὴ

3 μῆνες ἐπι χουντας για (ινάρτηση rum
κ. λπ. ) ἓνα εἰδικὸ σημει.ωμαποὺ E‘,ραᾳκ «ο
γνωστὸς οκιυωρὸς εις 6άρος τοι) ἐντι’·μοι
ἀρχηγοῦ τῆς EBX» κ.λπ.

Ο Σήμερα, ὅοιιλευτὴς τῆς ΕΔ Ι-ΙΚ, ὁ Ἀντώιιης Ντειιτιδάκης, λέει πῶς ΚΑΙ τὸ δικό τοι·
(ὶσήμαντο - μπροστά στὴν ὅλη «ὑπόθεση
Λαμπράκη» - περιστατικά, δείχνει τὴ νοοτροπία μερικῶν κρατικῶν ὁργάνων, ποι*
διιστιιχῶς δέν ἀλλαξε - ὅπως σιιχνα 6257101)με. «Ἃ ιι ὁ Καραμανλῆς - τονίζει - δὲνπάρει.
τώρα, ριζικα μέτρα, θα (Γτάσει. πάλι, να
(ὶναρωτιέται ποιὸς κιιόερνᾶ αὐτὸ τὸν τό-“
πο>>ί

ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ.

1‘)

πημα στὸ κεφάλι («διὰ θλῶντος ὀργάνου») τὸν τραυμάτισε θανάσιμα τὸν έριξε κάτω «σὰν τσουὸάλι» κατὰ
τὴ χαρακτηριστικὴ έκφραση μάρτυρα.
’Ἐνας αὐτόπτης μάρτυρας, 6 Κώστας
Βέρρος, κομμουνιοτὴς που πέρασε ὅλη
του τὴ ζωὴ στὶς φυλακὲς και τὶς έξορίες,
ἔχοντας μείνει πίσω ἀπὸ τοὺς ἄλλους,
εἰδε ἀπὸ ΑΛΛΗ ὀπτικὴ γωνία τὴ σκηνή
Καὶ 6ε6αιώνει πως τὸ τρίκυκλο πέρασε,
ὅταν 6 ἴδιος εἶχε ΗΔΗ τρέξει και, σκυψει
πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι τοῦ κτυπημένου
δουλευτή.
Ο Ποιός, λοιπόν, τὸν κτύπησε; ‘O

Ἐμμανουηλίδης, λέει ὁ Βέρρος καὶ
έπιόεὸαιώνει τὴ μαρτυρία των. σὲ ὅλα
της τα σημεῖα, ἓνας ἀκόμα αὐτόπτης
μάρτυρας, 6 ἀρτεργάτης ’E. Μπακάλης. Κι οἱ δύο λένε ὅτι ἀναγνώρισαν
τὸν Ἐμμανουηλίδη, τα χαρακτηριστικά του..Μπορεῖ να κάνουν λάθος;
‘O ἴδιος 6 Ἐμμανουηλίδης 7: ἀρνεῖται,
ὅέὸαια, αν καὶ τὸ ἴδιο ὃράὸυ εἶχε ὑπερηcrown-BET στὸν γιατρὸ Ἕξαρχο τοῦ
ΣΑΒ; «Εγὼ κτύπησα τὸν Λαμπράκη>>1
Ο Κορυφαῖος παράγων τῆς ὑπόθεσης,
θεωρεῖ σήμερα 6έ6αιο ὅτι τὸ τρίκυκλο δὲν κτύπησε τὸν Λαμπράκη, 656αιος ὅτι τὸν κτύπησε κάποιος άπὸ
τοὺς γύρω - χωρὶς να εἶναι σίγουρος

ἂν πρόκειται για τὸν Ἐμμανουηλίδη
ἢ κάποιον ἄλλο.
Ἐδῶ, ἂς θυμίσουμε μιὰ περίεργη φήμη
τῆς μέρας ἐκείνης. ποὺ πέρασε μᾶλλον
ἀδιερεύνητηε κάποιος A. ἀπὸ τὸ Κιλκίς
κτύπησε τὸν Λαμπράκη...
(Παρένθεσητ τὸ Κιλκὶς «συνδέεται»
πολλαπλὰ μὲ τὴν «ὑπόθεση Λαμπράκη».
Ἕνα Ιιιήνα πρὶν ἀπὸ τὴ δολοφονία, 6
Λαμπράκης κτύπησε οτὴ Βουλὴ τὸ γνωστὸ για τὴν κατοχικὴ δράση του 6ουλευτή Κιλκὶς τῆς ΕΡΕ Κ. [Ιαπαδόπουλσ.
ὅταν 6 τελευταῖος γρονθοκόπησε τὸν
δουλευτὴ τῆς ΕΔΑ A. Μπριλλάκη
(14.3.63). T6 περιοτατικο αὐτὸ συζητιό·
ταν άπὸ τοὺς «ἀντιφρονοῡντες»... Ἀπὸ

τὸ Κιλκὶς ἧταν ἕνα ἀπὸ τὰ αὐτοκίνητα
ποὺ πέρασε, ἀλλὰ δὲν πῆρε τὸν Λαμπράκη, μετὰ τὸν θανάσιμο τραυματισμό του,
για να καταλήξει στὸ «Φὸλξ - Βαγκεν»
ἑνὸς «ἀνθρώπου τοῦ Χολέ6α>>1... Ἀπὸ τὸ
Κιλκίς ἧταν 6 περίεργος ἐκεῖνος ἂνθρωπιις που τέσσερα εἰκοσιτετράωρα μετὰ
τὴ δολοφονία τοῦ Λαμπράκη, κατέθεσε
- στὸν Εἰσαγγελέα ὅτι «στέλεχος τῆς
ΕΔΑ»,τοῦ πρότεινε νά... δολοφονήσει,
μὲ ἀμοιὸή, έναν δουλευτὴ τῆς ΕΡΕΙ...
Κλείνει ἡ παρένθεση).
Συνοψίζοντας, λοιπόν, 6λέπουμεότι ἡ
ἐκδοχὴ που σήμερα ἐπικρατεῖ εἰναι; τὸν
Λαιιπράκη τὸν έιΓαγε ἡ χούντα... Αυτὸ
σημαίνει; ΟΧΙ ἡ άλλη Δεξια-ἡ «καλή».
. Στὴν ἔρευνα τοῡ Γ ιάννη Μαρῆ ὅλα
μπαίνουν μ’ ἐρωτηματικὸ - κι αὐτὴ ἡ

ἅποψη; ποιοῖ εἶχαν συμφέρον να δολοφονηθεῖ 6 Λαμπράκης;Ἠ χούντα, ὅπως
μετὰ ἀποδείχτηκε...
Ο Στὴν ἔρευνα τῶν « Ἐπικαίρων»,
πέρα ἀπὸ τὴν καταφατικὴ άπάντηοη,
ὑπάρχει ὁλόκληρος συλλογισμός, ποὺ
άξίζει να δημοσιευθεῖ;

20

————
ΣΤΗΝ «Αὐγὴ» τῆς 8 Ιουνίου 1963 δημοσιεύτηκε ἡ παρακατω ἀνταπόκριση ἀπὸ
τὴι Καὸαλαέ
Η ΓΠυγΕρι] ὸολοφονια τοῦ Λαμπράκη
καί ὁ τραυματισμὸς τοῦ ὅοιιλευτοῡ τοῦ

νομοῦ μας κ. Τσαρουχᾱ ἀπ’ τοὺς «ἀγανα-

Ι

κτισμένους ἀντιφρονοῦνΐᾱζ» τῶν

παρα-

κρατικιῦν ὀργανώσεων, θυμίζει στὸ λαὸ
τοῦ νομοῦ μας τὴν ἐξ ἴσου στυγερὴ ὁολοφονιά τοῦ γεωπόιιου Ἀποστόλοιι Τριαρχη
στην Χρυσούπολι τὸν Ἰανουάριο τοῦ
1 946.
Kai με πολὺ σκεπτικισμό ὁ λαὸς παρατηρεῖ κάποια ὁμοιότητα στα περιστατικα
καὶ τῶν 660 αὐτῶν πολιτικῶν ἐγκλημάτων
καῖ πρὸ παντὸς τὸν ἴὸιο ἄνθρωπο στὸν
ι”ὁιο ρόλο.
Πρόκειται για τὸν ἐπιθεωρητὴ Χωροφυλακῆς Θεσσαλονίκης ιἰποστρᾷτηγο Μήτσου πού, ὑπομοίραρχος τότε, ηταιι 6101κητης τῆς ὑποὸιοικήσεως χωροφυλακῆς
Χρυσουπόλεως. Ἀς ὁοῦμε ὅμως τα γεγο-

νότα.
Ηταν Τετάρτη 30 ΗΙανουαριοιι, μέρα
παζαριοῡ στι7ν Χρυσούπολι. Ἀπὸ τ17ν N.
Ἐπιτροπὴ τοῦ νομίμως λειτουργοῦντος
τότε Α. Κ. Ε. που ἐκπροσωποῡσε ὁ παλ-αι

μαχος ἀγωνιστὴς τ17ς ἀγροτιᾶς, ἀειμνηστρς
Γεώργιος Σχοινᾶς, ειχε ζητηθῇ καὶ ειχε
παραχωρηθή 17 ἄὸεια για μια σύσκεψι στελεχῶν τοῦ κόμματος τ17ς ἐπαρχίας Νέστου
στι7ν Χρυσούπολι.
Χωρος τῆς συσκέψεως εἶχε ὁρισθῆ ἕνα

καφενεῐο μὲ τζαμαριά, ποὺ όιατηροῦσε
τότε ὁ κ. Κώστας ΗΑγγελιὸης.
.
Πρὶν ἀκὸμη χορηγηθη καλὰ - καλα 17
αὸεια, ή σύσκεψις εἶχε γνωστοποιηθῆ σὲ
ὅλους τοὺς τραμπούκοιις τῶν παρακρατικῶν ὀργανώσεων. Ετσι ἀναπτύχθηκε σημαντικὴ τρομοκρατικη ὁραστηριότητα σ’
ὅλα τα χωρια τῆς ἐπαρχίας για τὸν ἐκφοὅισμὸ τῶν στελεχιῦν, καὶ την ὁρισθεῑσα
μέρα στὴν Χρυσούπολι ἀπὸ τὸ πρωῑ
ακόμη παρατηρήθηκε γενικὸ προσκλητήριο ὅλωιι τῶν γνωστῶν τρομοκρατῶν απὸ
ὅλα τα χωρια οἱ ὁποῖοι κυκλοφοροῡντες
καθ’ ὁμάὸας ὁὲν ἕκρυὸαν τῖς ἐγκλ 177ιατικὲς
τωιι (διαθέσεις.

Πραγματικα ὅλα ἕόειχναιι πως κατι
πολὺ κακὸ προετοιμαζόταν, πρᾶγμα ποῐι
ὸιεπίστωσαιι μόλις ἔφθασαν ἀπ’ τὴν Καὄάλα οἱ κ.κ. Σχοινᾶς καὶ Τριάρχης ποὺ θα
ἦταν καῖ οἱ ὁμιλητὲς στ17ν σιἰσκιηιι. Γι’
αὐτὸ καὶ ἑπεσκέφθησαιι ἀμέσως τὸν 6101κητὴ τῆς ὑποὸιοικήσειιις κ. Μήτσου καῖ
ἀφοῦ κατήγγειλαν συγκεκριμένα περιστατικα πού ἕὸειχναν τὴν προπαρασκευὴ τῆς
ἐγκληματικῆς ἐπιθέσεως τῶν τραμπούκων,
αξίωσαν τὴν περιφρούρησι τῆς σιισκέηιε-

ως, ὁηλώνοντάς του ἐπίσης ὅτι για λόγους
προστασίας ἡ σύσκεψις θα γινόταν στα
γραφεῖα τοῦ Κόμματος,
Ὁ κ. Μήτσου τοὺς καθησύχασε καῖ
ἀπέστειλε I χωροφύλακα - ὀνόματι Θωμα
-ἔξω ἀπὸ 76 γραφεῖα.
Κατὰ τὶς 11. 30 περίπου ἄρχισε ἡ σύσκέψις με 40 περιπου ἀντιπροσώπους,
ὅσοι ὁηλαὸὴ εἶχαν τὸ θάρρος να φθασουν
ὣς 76 γραφεῖα. Δεν εἶχαν περάσει ὅμως

Πρόλαὸε μόνο καί πῆγε μέχρι τὸ ιάτρεῑο
τοῦ η’ὁη ὅουλευτοῡ κ. Μανωλοπούλου καί
ἔπεσε σὲ ἀφασία για να μὴν συνέλθη ποτὲ
πια. Πέθαιιε τὴν ἄλλη μέρα στὸ νοσοκο7ιεῖο Καόάλας. Nd τώρα ,ιιερικα χαρακτηριστικά.·
α) Ὁ σκοπὸς χωροφύλαξ πού ἔστειλε ὁ
κ. Μήτσσυ, ὄχι μόνο ὁὲν συνέλαόε κανένα
ἀπὸ τοὺς τρομοκράτες, ἀλλὰ οὔτε καί ε’πιχείρησε να τοὺς ἐμποὸίση.
ὅ) Μετὰ τὴν ἐπίθεσι καὶ ἐπὶ μία ὁλόκληρη ὥρα οἱ ὁολοφόιιοι περιέτρεχαν τοὺς
(δρόμους τ17ς κωμοπόλεως κραὸαίνοντας
τα ματωμένα τους ρόπαλα καὶ ἀπειλοῦντες να· σκοτώσουν τοὺς Ἐαμίτες ποὺ θα

συναντοῠσαν. Ἐν τούτοις κανεῖς ὁὲν συνελήφθη. ΗΕκεινη τι7ν ἡμέρα ἡ χωροφιιλακη
ειχε ἐξαφανισθῆ.
Αντιπροσωπειά ἀπ τους Μανώλη Δι-

πλὸ καῖ Βαγγέλη Τάκο .706 πῆγε τὴν ὥρα
τῆς ἐπιθέσεως στ17ν ὑποὸιοίκησι να 616μαρτυρηθῆ καῖ να ζητήση προστασία, ὁὲν
ὅοῆκε, παρὰ μόνο τὸν τότε ε’νωμοτάρχη
καῖ η’ὸη μοι’ραρχο Μιχαὴλ Μπαρμπούνη, ὁ
ὁποῖος, σὰν να μὴν συνέόαινε τίποτε, ξεκίνησε μὲ τὸ πάσσο του παίζοντας ἁλυ-

σίὸα να πάη στὸν·τόπο τοῦ ἐγκλήματος.
Τήν ὥρα ποὺ 17 ἀντιπροσωπειά ἔφευγε
ἀπὸ τὴν ἁστυνομιά μαζῑ μετὸν ἐνωμοτάρχη, ὁμάὸα τρομοκρατῶν 6γι7κε ἀπὸ τὸ
προαύλιο τῆς ἀστυνομιάς καῑ ἐπιχείρησε
ιια κτυπήση ἀπὸ τα νῶτα τοὺς προαναφερθέντες πολίτες.
γ) Τὴν ὥρα ποὺ μερικα στελέχη τοῦ
Α. Κ. Ε. σήκωιιαιι στα χέρια 76 πτωμα τοῦ

Τριάρχη - γιατι περι πτωματος πλέον
ἑπρόκειτο - ἀπὸ 76 ιατριῖο τοῦ κ. Μανωλοπούλου, και προσπαθοῡσαν να 76 ὄαλοιιν στι7ν καρρότσα ἑνὸς αὐτοκινήτου
πού ὕστερα ἀπὸ πολλὲς προσπάθειες
παραχωρήθηκε για την μεταφορὰ τοι) στ17ν
Καὸάλα, ὁμάὸα τρομοκρατῶν, στὴιι ὁποία
ὸιεκρίνετο ὁ ήὸη ὸήμαρχος Χρυσουπόλεως
Δεληκάρηςέπετέθη ἐναντίον τους μὲ ξύλα

καὶ πέτρες, χωρὶς καῖ πάλι κανεῑς να συλληφθῇ.
Καὶ τέλος ὅταν τὸ αὐτοκιίιητο πέρασε
μπροστά ἀπὸ τὴν αστιιιιομιά ὁιετάχθη ἀπὸ
τὸν κ. Μήτσου ιια κατε-δοῦν ἀπὸ 76 αὐτοκίνητο οἱ συνοδεύοντες τὸν ψυχορραγοῦντα τραυματιά, μὲ τὸν ι’σχυρισμό ὅτι
ὁὲν ἐπιτρέπετο να ταξιὸεύσουν πολίτες μὲ
αὐτοκίνητο τῆς χωροφυλακῆς. Οἱ 51161αφερόμενοι φυσικὰ ὁὲν 17ταν ὸυνατὸν v6
οὔτε I0 λεπτὰ ἀφ’ ὅτου ἄρχισε ἡ σύσκεηι ις
ἐγκαταλείηιουν τὸν τραυματία καὶ ἀρνήκαὶ ἕνα μπουλούκι ἀπὸ 40—50 τρομοκραθηκαν. Ἀὁίστακτα τότε ὁιετάχθη ἡ ὅιαιά
τες, ὁπλισμένους μὲ σίὸερα καὶ ξύλα, ἐπεκάθοὸος. ’Ὲτσι ὑπεχρεώθησαν νὰ κατεδάτέθησαν ἐναντίον τῶν γραφείων, ἔσπασαν 001111 καὶ τὸν τραυματιά καὶ ιια τὸν μετατῖς πόρτες, είσέὸαλαν μέσα καί ἄρχισαν ιια φέρσυν στὴν Καὸάλα μὲ καθυστέρησι μιᾶς
χτυποῦν τοὺς συσκεπτομένους μὲ ἑγκλη-“ καῖ πλέον πολύτιμης ὥρας ποὺ ἴσως αὐτὴ
ματικη μανία.
να ε’μποὸίσε τυχὸν δυνατήν πρόληψι τοῦ
Καὶ ὁ ἀπολογισμός τῆς καννιόαλικῆς θανάτου του.
ἐπιθέσεως ὅλοι, ἄλλος ὄαρύτερα, ἄλλος
Αὐτα συνέδησαν πρὶν ἀπὸ 16 ἀκριὸῶς
ἐλαφρότερα, τραυματισμένοι καὶ I νεκρός. χρόνια στῆν Χρυσούπολι, μὲ (διοικητὴ τὸν
Ὁ γεωπόνος Ἀπόστολος Τριάρχης, που κ. Μήτσου. ’,Ο λαὸς παραλληλίζει τα ὁύο
(δέχτηκε τρομακτικό κτύπημα στὸ κεφάλι. ἐγκλήματα καί... σκέπτεται.

"Av τὸ πρῶ-ιο πριῖιτο τῆς συνωμοσίας τῆς
χούντας ἧταν ἡ παγίδευση τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς
ΕΡΕ τὸ 1961 05 μιὰ μόνιμη καὶ έντονη ἀντιδικία ,μὲ τὴν ἀντιπολίτευση λόγω τοῦ έκλογικοῦ όργίου τῶν ἰδίων αὐτῶν προσώπων τῆς
χούντας, με 6άσεις ἐξορμήσεως τὴν ΚΥΠ καὶ
τὴν Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν, τὸ δεύτερο
στάδιο ἠταν ἡ δολοφονία τοῦ Λαμπράκη οτὴ
Θεσσαλονίκη. Τὰ ἑπόμενα στάδια, μέχρι τὸ
ξημέρωμα τῆς 21ης Ἀπριλίου, συνοψίζονται
ὡς έξ“ς;
’
O Σητὴ συνωμοσία τοῦ ΑΣΠΙΔΑ, Ἐδῶ παγιδεύονται πλέον ὄχι μόνο ἡ ἡγεσία τῆς Ἑνώσεως Κέντρου ἀλλὰ καὶ τὰ Ἀνάκτορα. Καὶ ὁ
νεαρὸς 6ασιλιὰς παρασύρεται σὲ ένέργειες
ποὺ θὰ ὁδηγήσουν, ὕστερα ἀπὸ μιὰ σειρα
δραματικῶν γεγονότων, καὶ στὴν ὁριστικὴ
κατάλυση τοῦ θρόνου.
Ο Στὴ συνωμοσία τοῦ Ἰουλίου, τοῦ ’65. Μὲ
τὴ συνδρομὴ τῶν «(ἰποστατιῐιν» τὸ Ἑλληνικὸ
Κοινοὸοὑλιο καὶ ἡ Δημοκρατία αὐτοκτονοῦν.
ΟΣτὴ συνωμοσία ἐμπλοκῆς-τῶν στρατηγῶν. Ἡχούντα τοῦ Παπαδόπουλου καὶ τῶν·
συνεργατῶν του, ἀφοῦ ὁδήγησε ἀριστοτέχνικά τὸ «σκάφος τῶν ἀνωτέρων» τυλιίγοντας
οτὰ δίχτυα καὶ τὸν ἀρχηγὸ τοῦ ΓΕΣ Σπαντιδάκη γιὰ νὰ στάσει στὸ σημεῖο τοῦ προορισμοῦ της, οτὴ δεδομένη στιγμὴ τὸ ὅούλιαξε.
Ἔτσι τὴν «ἐπέμόασιν τοῦ Στρατοῦ» έπρὸλαόε
τὸ πφαέικόπημα τῶν «ὑποτακτικιῖιν». Καὶ τὰ
δεινὼ τοῦ ἑλληνικυῡ Ἀιιοῑ- 0ιί κι-ιιιτήσοιψ ιιι(“ι
ὁλόκληρη ἑπταετία.

Καὶ ἡ κατάληξηῑ
Τὸ 1963 κανεὶς δὲν ea μποροῦσε νὰδιανοηθεῖ, ἀκόμη καὶ στὴν ἴδια τὴν παράταξη τῆς
Δεξιᾶς, τὸ σατανικὸ παιχνίδι ποὺ ἀποσκοποῦσε οτὴ διάόρωση τοῦ κ. Κων. Καραμανλή,
ἀπὸ τοὺς πιὸ στενοὺς καὶ ἔμπιστους συνεργάτες του. Ἕνα παιχνίδι ποὺ τὸν ἐνεφάνισε
πρὸς στιγμὴν στὰ μάτια τοῦ έλληνικοῦ λαοῦ,
μέσα στὴ θύελλα ἐκείνη τῶν πολιτικῶν παθῶν, «ἠθικὸ αὑτουργὸ» ἐνὸς πολιτικοῦ ἐγκλήματος.
ΣΗΜΕΡΑῑ Οἱ παλαιοὶ κατήγοροί του ὀφείλουν να δεχθοῦν μὲ ἐντιμότητα τὴν ἱστορική
του ἀποκατάσταση στὴν ὑπόθεση Λαμπράκη,
παρὰ τὶς εὐθύνες τῆς τότε κυὸερνήσεώς του
γιὰ τὴ διοργάνωση καὶ τὴ δράση τῶν παρακρατικῶν ὀργανώσεων.
ΣΗΜΕΡΑε Καὶ 6 ἴδιος 6 κ. Κων. Καραμανλής ὀφείλει, δαδίζοντας σταθερά στὸ δρόμο
τῆς θεμελιώσεως μιᾶς πραγματικῆς Δημοκρατίας, ν’ ἀποκλείσει κάθε ἐνὸεχύμενυ ποὺ θα
ἐπέτρεπε σέ νέους συνωμότες νὰ ὑποχρεωσουν κάποιον ἄλλο πρωθυπουργὸ νὰ φέρει
στὰ χείλη του τὸ δραματικὸ έκεῖνο ἐρώτημαῑ
«Ποιὸς κυόερνᾶ αὐτὸν τὸν τόπου)

λαὸή, ὁ Σάὸὃας «μεσούσης δικτατορίας»
ΣΥΝΕΔΙΞΣΕ προσωπικά τὸν Καραμανλή
με τὸν Παπαδόπουλο, τὴν «καλὴ» Δεξιὰ
με τὴ χούντα, καὶ προσδιορισε τὸν δεσμὸ αὐτὸ σε ποι.ι“·χρονο;
δέκα, ὁλόκληρα, χρόνια...
Βέόαια, δὲν μπορεῖ νά πάρει κανεὶς
σὰν δεδομένη τὴν «ἀποκάλυψη» τοῦ
Κωνσταντόπουλου, ὅσσ κι

’ἶ
“

ἂν τότε 6

Καραμανλής κι 6 Κωνσταντόπουλος εἷχαν θαυμάσιες, στενὲς σχέσεις. Ἀλλά,
ἀπὸ τὸ σημεῖ-ο αὐτό, μέχρι τοῦ νὰ χρησιμοποιουμε αυτὴν ἀκριιινε την ἀποκαλυψη» γιὰ νὰ πείσουμε γιὰ τό... ἀντίθετο,
ζητὼντας «ἀποκατάσταση» τοῦ Καραμανλη, πάει πολὺ - μᾶλλον... Πολὺ περισ«η»ῐι·ι,ιυιίτιίν.
«Εὐκαιρίας δοθείσης»,
ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ νὰ «ἀποκαταστήσουμε» (μαζὶ μὲ τὸν Καραμανλῆ) καὶ τὸν
«νεαρὸ 6ασιλέα» καί τοὺς «στρατηγοὺς»
ἀπὸ ΑΛΛΑ γεγονότα (ΚΑΙ ἀπὸ ἄλλα
γεγονότα δηλαδὴ) ὅπου ἡ ενοχή τους εἷναι ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ...
Καὶ γιὰ νὰ τελειώσουμεῑ 6 Τσιγάντες,

μιλάει (γιὰ τὴν«ὑπόθεση Λαμπράκηυγμὰ
. εῦθύνες χωροφυλακῆς - στρατοῦ - παλατιοῦ, δηλαδὴ γι’ αὐτὸ ΑΚΡΙΒΩΣ ποὺ
ἀπὸ τότε κατάγγειλε ἡ ἀντιπολίτευσηῑ
τὴν εὐθύνη Κράτους καὶ παρακράτουςέ
καὶ τὸ δεδομένο - σήμερα - ὅτι οἱ ἀρχι("Av προσθέσουμε καὶ τὸν ξένο παράχουντικοὶ (Παπαδόπουλος, Μακαρέζος,
γοντα. έχουμε ὁλοκληρωμένη τὴν εἰκόνα
Λαδᾱς, Ρουφογάλης, Γκαντώνας, Ka- γενικότερα). Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα οἱ «ἐπὶ
Ὑὶπομοίραρχος καπελώνηςῑ πότε θὰ ἀποφασίσει νὰ

μι ησει;

ραμπέρης, Καρύὸας, Χατζηπέτρος κάξ)

δούλευαν στὴν ΚΥΠ, Εἶναι κι ὁ Γ. Ράλλης, ποὺ λέει σήμερα (Γ. Μαρῆς; -ἼΞμενα
10 μέρες στὴν Θεσσαλονίκη. Προσπαθησα νά δρῶ τὴν ἀκρη. Δὲν τὴν ὂρῆκα.
Ἡ ἐντύπωσίς μου ἠταν ὅτι τὰ άφησαν νά
γίνουν, ἐ’γιναν. τὰ Exaaav»!!!
Εἰναι ἡ «(ἰλυσίὸα» ποί· λέγαμε καὶ
στὸ προηγούμενο τεῦχος ὑπάρχει τὸ
«Συμὸούλιο Μελετῶν» τῆς Υπηρεσιίις
Πληροφοριῶν τοῦ Ὑπ. Προεδρίας. Στίς
23.2.62, 6 Γ. Γεωργαλᾶς, προτείνει «ὡς
ἀποτελέσματικὴ μέθοδο πρὸς ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ (τῶν κομμουνιστῶν) τὶς
ΑΝΤΙΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ». Καὶ στὰ ἀρχεῖα τῆς ἴδιας ὑπηρεσίας ἀνακαλύπτεται
(Γιῶργος Ρωμαῖος, «Βήμα», Αὔγουστος
’63) Eva καταπληκτικὸ ’έγγραφο ποὺ
ἀναφέρει;
«Ἔγκαιρος ἐνημέρωσις τῆς διοικήσεως ἐπὶ τῶν προγραμματισμένων
Εἶναι ἀκόμαῑ ὁ Γ. Παπαδόπουλος ποὺ
περιοδειῶν ὄουλευτῶν τῆς ΕΔΑ πρὸς
ὃρισκόταν στὴ Θεσσαλονίκη τὴν ἑπολῆψιν ἀποτελεσμάτικῶν καί συντονιμένη (ι’σως καὶ τὴν ἰ’δια μέρα τοῦ ἐγκλήσμένων μέτρων ἀντιμετωπίσεως καί
ματος). Εἰναι 6 Χολέὸας. ποὺῆταν τότε
ματαιώσεως τῶν ἐπιὸιωκομένων σκοπανίσχυρος γεν. γραμματέας B. Ἑλλάδος
πῶν (...) Ἐπιπλέον ἐνδείκνυται ἡ
- μετὰ έγινε, κι αὐτός, «ὑπουργὸς» τῆς
πρσετσιμασία καὶ ὀργάνωσις ἐκὸηχούντας, Εἶναι 6 Καρύδας (ΚΥΠ Θεσλώσεων ἀποὸοκιμασίας τῶν δουλευσαλονίκης) κι 6 Κατσούλης (ΚΥΠ, ἀπὸ
τῶν τῆς ΕΔΑ ὑπὸ ὁμάὸων καταλλήτότεῖ). Εἰναι 6 συνταγματάρχης Παπαλων
προσώπων>>ί
τέρπος ποὺ (ἀπὸ τότε, οτὴ Λάρισα)
Μέσα σε μι(“ι τέτοια ἁντισυγκέντρωση
ἀκούει ὅτι «6 Παπαδόπουλος ἐφαγε τὸν
Λαμπράκη» καὶ προσπαθεῖ ν’ ἀνακα- σκοτώθηκε ὁ Λαμπράκης. Καὶ τὰ
λύψεκ(κάτι», ἀλλὰ δὲν προλαόαίνειῑ έρ- πρόσωπα ποὺ εἶχαν έπιλεγεῖ, ἧταν πραχεται 6 ΑΣΠΙΔΑ, ἡ προφυλάκιση, ἡ δι- γματικά τὰ «πλέον κατάλληλα»...,
Σωστά, ὅλα, ὣς ἐδῶ. “Ὀμως, τὸ 1968,
κτατορία. Βεὸαιώνει ὅμως (Γ. Μαρής)
ὅτι 6 Παπαδόπουλος παρακολουθοῦσε προστέθηκέ Eva ἀκόμα στοιχεῐο, ἕνας
τὴν πορεία τῆς ἀνάκρισης γιὰ τὸν Λαμ- ἀκόμα κρίκος στὴν «άλυσίδα» ποὺ προπράκη, 6γάζοντας τὴ νύκτα φωτοτυπίες αναφέραμεῑ Ὁ Σάόὃας Κωνσταντόπουτῶν ἐγγράφωνέἱ Εἶναι ἡ ἐπίσημη ἐπι6ε- λος «ἀποκάλυψε» ὅτι. ὁΙΚΑΡΑΜΑΝ6αίωση ὅτι ἡ «21η Ἀπριλίου ἐγεννήθη ΛΗΣ συνέστησε μιὰ «ἀφανῆ ἐπιτροπὴ»
μέσα στὰ παρασκήνια τῶν μυστικῶν (πολιτῶν καὶ στρατιωτικιὶιιί «μὰ τὴ .«θεὑπηρεσιῶν» (εἰσαγγελεὺς Γ, Σταμάτης, ωρητικὴν καὶ, πολιτικὴν παρακολούθησιν
στὴ δίκη τῶν ἀρχιπραξικοπηματιῶν) τοῦ κομμουνιστικοῦ προόλήματος». Δη-,

μέρους ειῐυιίνες ἑνὸς ἑκάστου» ἔχουν ·
δευτερεύουσα σημασία — θὰ ἐνδιέφεραν
ἴσως, τὸν δικαστή. ἂν κάποτε ἡ ὑπόθεση
έφτανε, πάλι, στὸ ἀκροατήριο μὲ τὸ σημερινό της (καινούργιο) πλαίσια.

Ο Ἷ-Ιταν Eva τὸ σχέδιο;
ΟἿ-Ιταν δύο τὰ σχέδια - τὸ Eva
μέσα στ’-ἀλλος
Ο Ποιὸς κατάφερε τὸ θανατηφόρο
κτύπημα στὸν Λαμπράκη; Ὁ Ἐμμανουηλίδης; ἄλλος

Ο Ποιὸς ἧταν 6 ρόλος τοῦ Παπαδόπουλου; Τοῦ Κατσούλη;

Ο Ποιὸς ἢ ποιοί ἀκόμα πρωταγωνιοτές κρύὸονται ἀκόμα στὸ σκοτάδι;

Ἀναμφισὸήτητα εἶναι πολλὰ (καὶ μερικὰ καίρια) τὰ ἀναπάντηταέρωτήματα
στὴν «ὑπόθεση Λαμπράκη». Ὓπάρχει,
ὅμως, Eva γεγονὸς ποὺ δύσκολα μπορεῖ
νὰ ἀντικρουσθεῖ σήμερα; ὅτι τὸν Λαμπράκη τὸν περίμενε μιὰ καλοστημένη
ΠΑΓΙΔΑ ΘΑΝΑΤΟΥ στὴ Θεσσαλονίκη.
Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ πάτησε τὸ πόὸι
του στὸ ΑΕΡΟΔΡΟΜῙΟ τὸν περίμενε
ὁ θάνατος...
Καὶ οἱ εὐθύνες - οἱ ΜΕΓΑΛΕΣ εὐθῦνες — ἀνήκουν ἀποκλειστικά σ’ αὐτοὺς
ποὺ ἀπὸ χρόνια δημιούργησαν τὶς προῦποθέσεις, τὸ κλίμα, μέσα στὸ ὁποῖο κινήὰ
θηκαν, τὸ 6ράδυ τῆς 22 τοῦ Μάη, αὐτοὶ
ποὺ σκότωσαν τὸν εἰρηνιστὴ δουλευτή.

Στὸ περαυμέιό τεῦχος, στῆν κατάληξη n}:
προτάσεως τοῦ εἰσαγγελὲα Π. Δελαπόρτα,
ὁ «σοφὸς Σειρὰχ» ἔγινε... Σιρχάν] Ὁ dai-
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ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῆς Δευτέρας, 10 Ἰουνίου, 6 εἰσαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου Κωνοταντῖνος Κόλλιας πῆγε οτὴ
Θεσσαλονίκη. -Ἠταν ἡ μέρα ποὺ 6

ςΟ «φάκελος

Καραμανλῆς εἶχε τὴν τελευταία συν-

εργασία του μὲ τὸν Παῦλο - ἦταν τὸ
«Καραμανλῆς ΤΕΛΟΣ» ποὺ άνήγγειλε ἡ «Νίκη»,

ΣΤΗ Θεσσαλονίκη, καταὸάλλονταν
ἀπὸ πολλὲς πλευρὲς μιὰ ὑστερικὴ
προοπάθεια νά καλυφθοῦν μερικὰ
«σοὸαρὰ πράγματα»,νὰ σταματήσουν
οἱ ἀνακριτικές καί δημοσιογραφικές
ἀποκαλύψειςΙ ποὺ γίνονταν μέρα με
τὴ μέρα ὅλο καί πιὸ σημαντικές.
ΣΕ ἐφημερίδες τῆς Δεξιᾶς γράφονται τά πιὸ ἀπίθανα δημοσιεύματα
μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ ὑπάρξει κάποιο
«ἀντίὸαρο». ἵΗταν μέρα πανικοῦ...
O ΚΟΛΛΙΑΣ γύρισε στὴν Ἀθήνα, ·
στὶς 14 τοῦ μηνός. Γιὰ τὶς ἐνέργειες
αὐτῶν τῶν ἡμερῶν καὶ ἀλλες που
ἀκολούθησαν διώχτηκε ἀργότερα καὶ
τελικὰ τιμωρήθηκε ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ
Δικαιοσύνης (τῆς ΕΚ) κ. Πολυχρόνη
Πολυχρονίδη σὲ όμηνη παύση (187
7-64). Ἀργότερα, προσέφυγε στὸ Σ.
Ἐπικρατείας, ποὺ ἐπικύρωσε τὴνΙ

ἄπειρον, καὶ ἀκολούθως, προκυπτόντων ἐκ

τῆς περαιτέρω πορείας τῆς ἀνακρίσεως τῶν
ἠθικῶν αὐτουργῶν, δύναται νὰ γίνη παραπομπη εἰς τὸ ἀκροατήριον καὶ τούτων εἰς
τρόπον ὥστε νὰ γίνη ἕνωσις τῶν ὑποθέσεων
(φυσικῶν αὐτουργῶν ἀφ’ ἑνὸς καὶ ἠθικῶν αὐτουργῶν ἀφ’ ἑτέρου) ἐπ’ ἀκροατηρίου».
Βιασύνη γιά τοὺς φυσικοὺς αὐτουργούς,
ὑπομονὴ γιά τοὺς ἠθικοὺς...
Πέρα ἀπὸ αὐτό, 6 Κόλλιας ἄκουσε ἀπὸ τὸν

νεαρὸ ἀνακριτὴ νά τοῦ παραπονιέται ὅτις
Ο“Ο ἀρχηγὸς τῆς Χωροφυλακῆς ΒαρδουλάκηςῚ θέλησε να τοῦ ὑπαγορεύσει (δηλαδήῑ
ὑποδείξει) ἐναν κατάλογο μαρτύρων.
Ο Παρεμὸάλλονται ἐμπόδια στὸ έργο του ἀπὸ
τὴ Χωροφυλακή.

ποινή, καί (μετὰ) στὸν ’Ἀρειο Πάγο.
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τιμωρήσει τὸν εἰσαγγελέα καί (b111—
ρωσε τὴν ποινή... Εἶχε ἤδη ἀρχίσει μὲ τὴν «ἀποστασία» - ἡ ἀντίστροφη
μέτρηση γιά τὴ δημοκρατία; Κι ὅταν
οἱ συνταγματάρχες καταλάὸανε τὴν
ἐξουσία, 6 Κόλλιας ὁρκίζονταν πρῶτος «πρωθυπουργός»ἔ...
Tl, ὅμως, ἀκρι6ῶς ἐκανε ὁ Κόλλιας
οτὴ Θεσσαλονίκης Καὶ τί 6γῆκε ἀπὸ
τὴν ἀνάκριση ποὺ ἀκολούθησε; Με-

ρικὰ στοιχεῖα εἶναι γνωστά, ἄλλα ὄχι.
ΟΤΑΝ ὁ Π. Πολυχρονίδης κατέθεοε στὴ δίκη Λαμπράκη, δὲν μπόρεσε ν’ ἀναφερθεῐ 0’ αὑτά (ἀπὸ Eva

καθαρὸ τυπικὸ λάθος τῆς πολιτικῆς
ἀγωγῆς) καί τὸ δικαστήρια ἀπέρριψε
πρόταση τῆς FLA. να κατατεθεῖ 6
σχετικὸς φάκελος.

O ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ εἶχε δηλώσει
χαρακτηριστικάῑ
ΟιὸΥπάρχουν ἐγγραφα τὰ ὁποῖα
ρίπτουν ἀπλετο φῶς εἰς τὴν ὑπόθεση
Λαμπράκη. Ὓπάρχουν ἐμπιστευτικες
ἀναφορὲς τοῦ ἀνακριτοῦ κ. Χρ. Σαρτζετάκη ὅτι ἡ χωροφυλακὴ προέόαλε
δυσχέρειες εἰς τὸ ἔργον τῆς ἀνακρίσεως».
AYTO 76v φάκελο ἀνοίγουμε σήμερα.
“Ο Κόλλιας πῆγε οτὴ Θεσσαλονίκη γιὰ νὰ
ἐποπτεύσει στὶς ἀνακρίσεις, «κατόπιν ἐπιθυμίας» τής «Ἑνώσεως Κέντρου» - τοῦ τὸ ζήτησε τριμελὴς ἐπιτροπὴ (Παπασπύρου, Μπακατσέλος, Μπαλτατζὴς) κι 6 εἰσαγγελέας τὸ
θυμᾶται συχνὰ καὶ τὸ μνημονεύει. Δέχθηκε,
λοιπόν, «διότι ἐκ πείρας ἐγνώριζεν ὅτι αἱ ποινικαὶ- ὑποθέσεις, αἵτινες ἐνδιαφέρουσι τὴν
πολιτικὴν ζωὴν τῆς χώρας, ἀποτελοῦσιν, οἱαδήποτε καὶ ἂν εἶναι ἡ ἐκόασίς των, τὸν
σταυρὸν τῆς Δικαιοσύνης». Μὲ δεδομένο, μάλιστα, ὅτι «δὲν θητεύει εἰς πολιτικὰ κόμματα»... πῆγε,Ι (ΣΣ; τὰ ἀποσπάσματα, ἀπὸ τήν
ἀπολογία του στὸν ὑπουργὸ Δικαιοσύνης,
Ἀπρίλης ’64). Ἐκεῖ, ἐνημερὼθηκε ἀπὸ δικαστικούς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Μήτσουέ
Πέντε μέρες μετὰ γύρισε, ἀλλὰ τὸ ένδιαφέρον
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ὁ) διὰ διατάραξιν τῆς κοινῆς εἰρήνης διὰ
τῆς ἀντισυγκεντρώσεως».
Δηλαδή; διάλυση τῆς ὑπόθεσης 0τά «ἐξ ὧν
συνετέθη»1...
Ἀλλὰ δὲν στάθηκε ἐκεῖ. Σύμφωνα με τὶς
καταθέσεις ποὺ δόθηκαν στὰ πλαίσια τῆς
«ἐνόρκου διοικητικῆς ἀνακρίσεως» ποὺ διέταξε 6 ὑπουργὸς Δικαιοσύνης Π. Πολυχρονίδης καὶ ἔκανε 6 εἰδικὸς σύμόουλος Κίμων
Σούρλας, 6 ἀνακριτὴς Σαρτζετάκης ἀποκάλυψεῑ
«Ὁ ἀὐτὸς Εἰσαγγελεὺς τοῦ Ἀρείου Πάγου
διετύπωσεν εἰς ἐμὲ τὴν ἄποψιν ὅτι ἐν ἀνάγκη
δέον ὅπως προχωρήσω εἰς τὴν περαίωσιν τῆς
ὑποθέσεως ὡς πρὸς τοὺς κατηγορουμένους
φυσικοὺς αὐτουργοὺς εἰς ὅάρος τῶν Λαμπράκη καῖ Τσαρουχᾶ, διότι δὲν εἶναι πρέπον
ἡ δικογραφία νά παραμένη ἐκκρεμὴς ἐπ’

Κολλια»,
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καὶ περὶ ὥραν ΙΙην πρωϊνὴν ἕλαὸον, εὑρισκόμενος εἰς τὸ Γραφεῑον μου, τηλεφώνημα
τοῦ ἐνταῦθα εὑρισκομένου τότε Ἀρχηγοῦ
Χωροφυλακῆς Γεωργίου Βαρδουλάκη, ὅστις
εἰς ἐπιτακτικὸν ὕφος, λέγων «πάρε μολύόι καί
χαρτί» ἐπεχείρησε νὰ ὑπαγορεύση εἰς ἐμὲ
κατάλογον τῶν ἐξετασθησομένων ἐπὶ τῆς
ὑποθέσεως ἀξιωματικῶν καὶ ὁπλιτῶν Χωροφυλακῆς, Ὡς ἦτο ἑπόμενον τὸν ἀπέκρουσα

γιὰ τὴν ὑπόθεση δὲν σταμάτησε. Ἀπὸ τὸ ἐνδιαφέρον αὐτὸ, ὑπάρχουν μερικὸι περιστατικά
ποὺ ἀποτελέσανε τὰ στοιχεῖα τοῦ ἐναντίον του
εἰς τήν ἐν λόγω ὑπόδειξίν του, παρατηρήσας
κατηγορητηρίου. ”A; τὰ δοῦμε μέ χρονολο- . ὅτι καὶ ἡ ὑπόδειξίς του αὐτὴ καθ’ ἑαυτή καὶ ὁ
γικὴ σειρά;
ἐπιτακτικὸς τρόπος διατυπώσεώς της-,ἦσαν
1. Σὲ σύσκεψη ποὺ ἐγινε τὸ πρωϊ τῆς 11
ἀπαράὸεκτοι, καθόσον ὁὲν ἤμηνδιατεθειμένος
Ἰουνίου στὸ δικαστικὸ μέγαρο Θεσσαλονίκης ’
νά ἐξετάζω μάρτυρας κατὰ παραγγελίαν οἱ(Κόλλιας, Μανδράπήλιας,
Παπαντωνίου,
ουδήποτε, ἀλλὰ μόνον ἐκείνους ἡ μαρτυρία
Σαρτζετάκης) 6 Κόλλιας ἐνημερώθηκε ἀπὸ
τῶν ὁποίων θὰ καθίστατο ἀναγκαία ἐκ τῆς
τοὺς δύο τελευταίους (εἰσαγγελέα κι ἀνακριπορείας τῆς ἀνακρίσεως. Σημειωτέον ὅτι εὐτὴ) γιά τὴν «ὑπόθεση Λαμπράκη», παρουσία
θὺς μετὰ τὸ ἐν λόγω τηλεφώνημα τοῦ Ἀρχηκαὶ τοῦ προϊσταμένου τους εἰσαγγελέα Ἐφεγοῦ τῆς Χωροφυλακῆς ἔσπευσα εἰς τὴν Εἰστῶν Μανδραπήλια. ”Ακουσε πολλά. Καὶ πρόαγγελίαν Ἐφετῶν καὶ ἀνέφερα τὰ κατ’ αὐτὸ
τεινε «διὰ τὴν ταχυτέραν τῶν ὑπαιτίων παραεἰς τὸν Εἰσαγγελέα Ἐφετῶν κ. Μανδραπήλιπομπὴν εἰς τὸ ἀκροατήριον» νά χωρισθεῖ ἡ διαν. T6 περιστατικόν τοῦτο, ἐφ’ ὅσον ὁ Εἰσαγκογραφία σέ... 4 δικογραφίες;
γελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου κατετοπίζετο ἐπὶ
((α) δι’ αὐτουργοὺς τῆς ἀνθρωποκτονίας τῆς ὅλης ὑποθέσεως, ἔκρινα σκόπιμον ὅπως
Λαμπράκη,
τὸ ἀναφέρω καὶ εἰς αὐτόν. Ἐπὶ τῶ ἀκούσματι
ὅ) δι’ αὐτουργοὺς ἐπικινδύνου ὅλάόης κατὰ
ὁ Εἰσαγγελεὺς Κόλλιας ἐξεπλάγη, καὶ διὰ τὴν
Τσαρουχᾶ,
ἐπιδειχθεῖσαν στάσιν ’μου ἔναντι τοῦ Ἀρχηγ) κατ’ ἀξιωματικῶν τῆς Χωροφυλακῆς,
γοῦ Χωροφυλακῆς μὲ συνεχάρη, λέγων

«μπράὸο κ. Σαρτζετάκη, ἐξεπροσωπήσατε τὴν
ἁνεξαρτησιάν τοι) ὸικαστικοὺ φρονήματος. ,

Γιατὶ 6 Κόλλιας ἐγινε «πρωθυπουργός»;
F161 ὅποιον ἔχει, ἴσως, ἀπορία, δημοσιεύουμε τὴν παρακάτω περικοπή ἀπὸ τὴν
ἀπολογία του πρὸς τὸν ὑπουργὸ Δικαιοσύνης γιὰ τὴν «ὑπόθεση Λαμπράκη»
(Ἀπρίλης, 1964);

Ἐν πρώτοις ὀφείλω νὰ δηλώσω 76 ὅπερ,
ἄλλως τε, γνωστὸν ἐκ τῶν (ὶντιθέσεών μου

πρὸς πᾶσαν Κυὸέρνησιν, ὅτι ’ὸὲν θητεύω
εἷς πολιτικὰ κόμματα. Θητεύω, ὡς πάντες
οἱ Δικαστικοὶ λειτουργοί, εἰς τὸν νόμον
καῖ θεράπων αὐτοῦ εἷμαι. Ὁ ’νόμος καῖ
μόνον ὁ νόμος
ἐνέπνευσε· πάντοτε τὰς
πράξεις μου. Καὶ τοῦτον ἐφήρμοσα, πρὸς
ὅλας τὰς κατευθύναι-ις. Ἀνιὸιοτελῶς, ἀν-

οικτιρμόνως, ,ἀφόὸως καί (21111075906015λως.

Καταλάὸατε;

(...) Ἡ Ἀστυνομικὴ Διεύθυνσις Θεσσαλονίκης
ἠρνεῖτο
ὅπως
ἀποκαλύψη
τὴν κατὰ τὴν ἑσπέραν _ τοῦ ἐγκλήματος
θέσιν ὑπευθυνότητος ἑνὸς ἑκάστου τῶν διατεθέντων ἀξιωματικῶν τῆς Χωροφυλακῆς ἐν τῶ
πλαισίω τῶν φερομένων ὡς ληφθέντων μέτρων τάξεως κατὰ τὴν συγκέντρωσιν Λαμπράκη, ἐπὶ τῆ ἀσυστάτω δικαιολογία ὅτι λόγω
τῆς φύσεως τῶν ἐκδηλωθέντων μέτρων ὁὲν

ἧτο δυνατὸν νὰ ἐξακριὸωθῆ ἠ θέσις ἑνὸς ἑκάστου. Ὁ Εἰσαγγελεὺς τοῦ Ἀρείου Πάγου ἐξεδήλωσε τότε ἔκπληξιν, παρατηρήσας ὅτι εἰς
76 πόρισμα τοῦ διεξαγαγόντος διοικητικὰς
ἀνακρίσεις Ἀεροπαγίτου κ. Γεωργίου ἐμνημονεύοντο ἀξιωματικοῑ καὶ ἡ θέσις ὑπευθυνόῖ
τητος ἑνὸς ἑκάστου. Τότε ὁὲν εἰχε ὁημοσιευθη
ἡ ἔκθεσις Γεωργίου καὶ μοῦ συνέστησεν ὅπως
τὴν ζητήσω ὑπηρεσιακῶς. Εἰς τοῦτο ἀντιπα-

ρετήρησα ὅτι, γἐφ’ ὅσον ἡ ἔκθεσις τοῦ κ. Γεωργίου ἐχαρακτηρίσθη ὡς ἀπόρρητος, ὁὲν ἦτο
δυνατὸν νὰ τὴν ζητήσω, διότι, τιθεμένου
ἀντιγράφου αὐτῆς εἰς τὴν δικογραφίαν, οἱ
διάδικοι τῆς ὑποθέσεως θὰ ἐλάμὸανον γνῶσιν
αὐτῆς καὶ οὕτω 76 ἀπόρρητον θὰ κατελύετο.
O Πῶς ἀντέδρασε 6 K01110; πέρα ἀπὸ 161
συγχαρητήρια;
ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ; Κατόπιν τούτου ό Εἰσαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου ἐξεδήλωσε τὴν
ἐπιθυμίαν νὰ συναντήση τὸν Ὑποστράτηγον
Κωνίντῐνον Μήτσου,διατηροῦντα τότε τὴν ἐνταῦθα θέσιν του ὡς Ἐπιθεωρητοῦ Χωροφυλακῆς, ἔχοντα δέ, κατόπιν τῆς κατ’ αὐτοῦ μηνύσεως τοῦ ἐκ τῶν παθόντων Τσαρουχᾶ, τὴν
ἰδιότητα 7013 κατηγορουμένου. Μάλιστα ὁ
Εἰσαγγελεὺς Παπαντωνίου ἀνέλαὸε τὴν ἀπὸ
τηλεφώνου εἰδοποίησιν σχετικῶς τοῦ Μήτσου.
T6 ’πρᾶγμα δὲν ἔμεινεν ἀπαρατήρητον ἐν
ὄψει τοῦ ὅτι αῖ φῆμαι ἔφερον τότε τὸν Μήτσου ὡς ὀργανωτὴν τῶν γεγονότων τῆς 22ας
Μαΐου, καὶ μάλιστα ἀπερχόμενοι τῆς Εἰσαγγελίας Ἐφετῶν ὁ Εἰσαγγελεύς Παπαντωνίου
καὶ ἐγὼ 76 ἐσχολιάσαμεν μεταξύ μας, λέγοντες
πόσον ἄτοπον ήτο νὰ καλή ὁ Εἰσαγγελεὺς τοῦ
Ἀρείου Πάγου τὸν φερόμενον ὡς ὀργανωτὴν
τῶν γεγονότων διὰ τὴν παροχὴν πληροφοριῶν. Χαρακτηριστικῶς ἐνθυμοῦμαι ὅτι 6 Παπαντωνίου μοῦ εἶπε τότε διὰ 761! Εἰσαγγελέα
τοῦ Ἀρείου Πάγου.- Ποῦ νὰ ξέρη ὅτι αὐτὸς (ἐννοῶν τὸν Μή-

τσου) εἶναι ὁ ὀργανωτής τῶν γεγονότων.
Ἐν τούτοις 651! ἐτολμήσαμεν ἀμφότεροι νά
ἀναφέρωμέν τι τὸ σχετικὸν εἰς τὸν Εἰσα γελέα 7013 Ἀρείου Πάγου, καὶ τοῦτο διότι ουτος

τὴν μὲν ἰδιότητα τοῦ Μήτσου ὡς κατηγορουμένου ἐγνώριζε, πέραν δὲ τούτου ὁὲν ἠδυνάμεθα νὰ εἴπωμεν ὑπευθύνως τίποτε περὶ τοῦ
Μήτσου, ἐν ὄψει τοῦ ὅτι, ὁμιλοῦντες πρὸς τὸν
Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἔδει νὰ ἐκφραζώμεθα μετὰ περισκέψεως καὶ ἐπὶ τῆ 6’61051 στοιχείων, τότε δὲ 65v εἶχε κᾶν ἀρχίσει
ἀνάκρισις ἐπὶ τῆς δραστηριότητος τῶν ἀξιωματικῶν τῆς Χωροφυλακῆς, ἀφοῦ μόλις πρὸ
πενθημέρου εἶχε διαὸιόασθῆ 51’; ἐμὲ ἡ μήνυσις
τοῦ Τσαρουχᾱ, κατ’ ἀκολουθίαν τῆς ὁποίας
εἶχεν ἀσκηθῆ ἡ ποινικὴ κατὰ τῶν ἀξιωματικῶν τῆς Χωροφυλακῆς ἐπὶ τοῖς ἐκτεθεῖσι ὡς
ἄνω ἐγκλήμασι δίωξις,
Αύτά, ἐκείνη τὴν ἡμέρα. Καὶ κάτι ἀκόμα;
πρόταση τοῦ Σαρτζετάκη v61 κηρυχθεῐ μυστικὴ ἡ ἀνάκριση μὲ δούλευμα γιά τοὺς 610611100; καὶ v61 ἀπαγορευθεῖ ἡ δημοσίευση 51—
δήσεων σχετικῶν μὲ τὴν ἀνάκριση στὸν τύπο,
ἀπορρίφθηκε ἀπὸ τὸν Κόλλια μὲ σύμφωνη
γνώμη καί τῶν δύο ἄλλων εἰσαγγελέων.
Βγαίνοντας ἀπὸ τὴ σύσκεψη, 6 K61110;
εἶπε στοὺς δημοσιογράφους 611 «6 κύριος
σκοπὸς τῆς ἀφίξεως του εἶναι ἡ ἐπιθεώρησις
τῶν δικαστικῶν ὑπηρεσιῶν», καὶ 611 «ἀπὸ
περιέργεια (Ξ) ἐζήτησε νὰ ·ἐνημερωθεῐ ἐπὶ τῆς
πορείας τῶν διεξαγομένων ἀνακρίσεων» ποὺ
προχωροῦν «μὲ ἱκανοποιητικὸν ρυθμὸν καὶ
μετ’ ἰδιαιτέρας προσοχῆς καὶ ἀμεροληψίας
πρὸς ὅλας τὰς κατευθύνσεις».
K0. 1. ΙΙΑέ-’ῑ Ἰην ,Ιικιιιοιιιῖνην δι”ν την ἐνδιαφέρουν αἱ ἐπιπτώσεις τὰς ὁποίας δυνατὸν
νὰ ἔχη ἡ διερεύνησις τῆς ὑποθέσεως. Πρωτίστως τήν ἐνδιαφέρει ἡ ἐφαρμογή τοῦ Νόμου
καὶ ἡ ἀνεύρεσις καῖ τιμωρία τῶν ἐνόχων καὶ
συνενόχων, ὅποιοι καὶ ἂν εἶναι αὐτοί. Συν-

έστησα ὅπως ἐκδοθοῦν ἐντάλματα συλλήψεως
ἐναντίον οἱουδήποτε ἤθελον προκύψει 577160ρυντικὰ στοιχεῖα. Χαρακτηριοτικῶς, μάλιστα,
ἐτόνισα ὅτι «καὶ εἰς ὅάρος μου ἐὰν προκύψουν ὑπόνοιαι ἐνοχῆς, μὴ διοτάσετε νὰ μὲ
συλλάὸετε».

Τὴν ἴδια μέρα 6 K61110; συναντήθηκε γιὰ
μιὰ ὥρα περίπου;
0 M5 τὸν στρατηγὸ Μήτσου, ποὺ τοῦ ἐδωσε
61100
«πληροφοριακὸν σημείωμα»,
ένα
-μεταξὺ ἄλλων - ἤθελε v61 δικαιολογήσει την
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μου ταύτην 6 κ. Εἰσαγγελεὺς ἐξέφρασε τὴν
ἔκπληξίν ’του διὰ τὴν γενομένην πρὸ ὀλίγων
Ἰμῑρῶν,όμοφωνία Ἀνακριτοῦ καὶ ἐμοῦ, προφυλάκισιν τοῦ Ὑπομοιράρχου Καπελώνη. Εἰς
ἑξήγησίν μου ὅτι ἐκ τῆς δικογραφίας προκύπτουν ἐνοχοποιητικᾶ στοιχεῖα δικαιολογοῦντα τὴν προφυλάκισιν, μοὶ ἀπήντησε ἐπὶ
λέξει.- «Εὔχομαι, διότι ἐὰν ἀθωωθῆ εἰς 76
ἀκροατήριον θὰ σᾶς ζητηθῆ λόγος διὰ τὴν
σύμπραξίν σας εἰς τὴν προφυλάκισιν». Ἐν
συνεχεία εἰς αὐστηρὸν ὕφος μοὶ ἔὸωσε τὴν ἐντολὴν ὅπως τὰς πρὸς ἐμὲ διατυπωθείσας ὡς
ἀνω ἀπόψεις του μεταὸιὸάσω εἰς τὸν διενεργοῦντα τὴν ἀνάκρισιν Πρωτοδίκην Σαρτζετάκην. Ἐδήλωσα εἰς τὸν κ. Εἰσαγγελέα ὅτι θα
ἐκτελέσω τὴν παραγγελίαν του καὶ συγχρόνως
ἐξέφρασα τὴν γνώμην μήπως τοῦτο ἐπηρεάσῃ
τὴν κρίσιν τοῦ ἀνακριτοῦ δεδομένου ὅτι, ὡς
ἐγνώριζον, ἐπρόκειτο νὰ κληθοῦν πρὸς ἀπολογίαν καῑ ἄλλοι ἀξιωματικοὶ τῆς Χωροφυλακῆς. Ὁ κ. Εἰσαγγελεὺς τοῦ Ἀρείου Πάγου
μοὶ ἀπήντησεν νά ἐκτελέσω τὴν παραγγελίαν
του καὶ ὅτι ὁμιλεῖ γενικῶς καὶ ἡ περὶ λογοδοσιάς ἄποψίς του ἰσχύει εἰς πᾶσαν περίπτωσιν.

ἄρνηση τῆς Ἀστυνομικῆς Διευθύνσεως νά
ἐνῶ συγχρόνως ἔδειξεν ὅτι ἔληξεν 17 ἀκρόασις.
καθορίσει τὶς «θέσεις ὑπευθυνότητος» τῶν
ἀξιωματικῶν στὸ χῶρο ποὺ σκοτώθηκε 6
Φεύγοντας ἀπὸ τὸν Κόλλια, 6 ΠαπαντωΛαμπράκης.
νίου πηγαίνει κατ’ εὐθεῖαν στὸν ὑπουργὸ
Δικαιοσύνης B. Σακελλαρίου, ἀντεισαγγελέα
Ο Μὲ τὸν δουλευτὴ τῆς ΕΔΑ Β. Ἐφραιμίδη,
στὸν ὁποῖο εἷπε; «αὐτοὶ ἐδῶ λένε (δηλαδήῖ 6 Α Ἀρείου Πάγου, ποὺ ἀπὸ τὸ τέλος Ἰουνίου εἷΜήτσουέ) ὅτι ἀφοῦ ἡ Χωροφυλακὴ κατηγοναι ὑπουργὸς Δικαιοσύνης (Κυθέρνηση Πιπινέλη, 19 Ἰουνίου, μετὰ τὴν ἀναχώρηση - τὴν
ρεῖται γιὰ 161 γεγονότα, 65v μπορεῖ νά κινηθεῖ
διὰ τὴν ἀνακάλυψιν καὶ σύλληψιν τῶν ἐνπροηγούμενη μέρα - τοῦ Καραμανλῆ ἀπὸ τὴν
όχων»1
Ἑλλάδα). Τὸν ἐνημέρωσεγιὰ τὴν ἀνάκριση
Σωστάέ Νά, ὅμως, ποὺ καμιὰφορὰ 6 λύκος
καὶ τοῦ εἷπε τὰ ὅσα εἶχαν λεχθεῖ ἀπὸ τὸν
φυλάει τὰ 11966010...
Κόλλια.
2. Τὴν άλλη μέρα (12 Ἰουνίου) 6 K61110;
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ; (...) ἐξανέστη καὶ εἰς
ξαναπῆγε στὸ δικαστικὸ μέγαρο καὶ κάλεσε
ὑψωμένον τόνον φωνῆς μοῦ εἶπεν· «Ἐκ τῆς
τὸν Σαρτζετάκη γιὰ νά μάθει νεώτερα, νὰ τοῦ
θέσεως τὴν ὁποίαν κατέχω καὶ ἡ ὁποία μοῦ
δώσει τὸ σημείωμα Μήτσου κιι ἕνα πρόχειρο
δίνει 76 δικαίωμα νὰ κρίνω καὶ τὰς ἐνεργείας
σχεδιάγραμμα καί;
τοῦ εἰσαγ ελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου, σᾶς
Ο Νὰ τοῦ ἐπιστήσει τὴν προσοχὴ γιά τὶς
λέγω ὅτι ειναι ἀπαράδεκτα τὰ ὅσα σᾶς εἶπε 6
«προφυλακίσεις κρατικῶν ὀργάνων, καὶ δη
κ. Εἰσαγγελεύς»,
ἀστυνομικῶν» !
“
ΟὈ Παπαντωνίου( τὰ εἶπε ὅλα αὑτά καὶ στὸν
0 N61 τοῦ ἐκφράσει τὴν ᾰποψη ὅτι «ἐσκοπεῖτο
Σιιρτζετάκη καὶ στὸν Μανδραπήλια καὶ στὸν
μᾶλλον τὸ στραπατσάρισμα τοῦ Λαμπράκη, ῂισαγγελέα, Μπούτη, ποὺ τὴν 1η Αὐγούστου
καὶ ὂχι ἡ θανάτωσίς 100»!!
ἀνέλαὸε προϊστάμενος Εἰσαγγελίας ΘεσσαλοΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ.· Τὴν μεθεπομένην ἀπὸ
νίκης (μετατέθηκε ἀπὸ τὴν Πάτρα) καὶ ἀσχοτῆς ἐνταῦθα ἀφίξεως τοῦ Εἱσαγγελέως 1:013
Ιλήθηκε μετὰ μὲ τὴν ὑπόθεση. ”Ηδη, ὅμως, εἷἈρείου Πάγου,ἤτοι τὴν 12 Ἰουνίου 1963 καί
χαν 050010611051 δύο ἄλλα γεγονότα - 6 Σαρδὴ τὴν πρι-ιιιιν,ἐκλήθην παρ’ αὐτοῦ, ὅστις καὶ
τζετάκης κι 6 Μπούτης τὰ «εἶχαν ἀκούσει» κι
μὲ ἐδέχθη ἐντὸς τοῦ Γραφείου τοῦ Προέδρου
αὐτοὶ ἀπὸ τὸν Κόλλιαέ
Ἐφετῶν. Ἐκεῖ κατὰ μόνας μοὶ ἐζήτησεν πλη4. Στὶς 31 Ἰουλίου, τὴν ἑπομένη δηλαδὴ τῆς
ροφορίας περὶ τῶν τυχὸν νεωτέρων ἐξελίξεων
συνάντησής του μὲ τὸν Παπαντωνίου, 6 Κόλτῆς ἀνακρίσεως, συμὸουλεύσας ἐμὲ ὅπως ἐνλιας ἔχει μιά ἀποκαλυπτικὴ τηλεφωνικὴ συνεργῶ μετὰ πολλῆς περισκέψεως καὶ προσοχῆς,
διάλεξη με τὸν ἀνακριτὴ.
προκειμένου 65 εἰδικώτερον νὰ προδῶ εἰς
ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ; Τὴν 31 Ἰουλίου 1963
προφυλακίσεις-κρατικῶν ὁ γάνων καὶ δὴ
καί περὶ ὥραν 11 πρωϊνήν, ι·ι’·ριιικο’μενος εἰς 76
ἀστυνομικῶν 061 πρέπει νὰ ειμαι πολὺ προσἀνακριτικὸν γραφεῖον έλαόον τηλεφώνημα
εκτικὸς καὶ νὰ προέρχωμαι εἰς αὐτὰς μόνον
τοῦ Εἰσαγγελέως Ἐφετῶν κ. Στυλ. Σγουρίτσα,
ὅταν ὑπάρχουν ἀδιάσειστα στοιχεῖα ἐνοχῆς
δι’ οὗ μοι’ ἀνεκοινοῦτο ὅτι 6 Εἰσαγγελεὺς τοῦ
ἐξασφαλίζοντα καὶ τὴν καταδίκην ἔτι. Τότε
Ἀρείου Πάγου κ. Κόλλιας εἶχε πρὸ ὀλίγου
ἀκρι6ῶς ὁ Εἰσαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου
ἐπικοινωνήσει μαζί του τηλεφωνικῶς καῖ τοῦ
μοὶ ἐξέφρασε τὴν ἄποψιν ὅτι ἐσκοπεῖτο μᾶλἐζήτησε ὅπως ἐπικοινωνήσω καί ἐγὼ μετ’ αὐλον τὸ στραπατσάρισμα τοῦ Λαμπράκη καῖ
7013 ὁμοίως, δηλαδὴ τηλεφωνικῶς. Παρεκάὄχι ἡ θανάτωσίς του.
λεσα 761! κ. Σγουρίτσα ὅπως μοῑ ἐπιτρέψη καὶ
Ἐδῶ τελειῶνουν οἱ ἐπαφές Κόλλια στὴ
προσέλθω εἰς τὴν Εἰσαγγελίαν Ἐφετῶν, ἵνα
Θεσσαλονίκη. Μόλις φτάνει στὴν Ἀθήνα,
ἀπὸ 1013 τηλεφώνου αὐτῆς συνδιαλεχθῶ
διαψεύδει ὅτι θὰ ζητήσει ἀπομάκρυνση τῶν
μετα τοὺ Εἰσαγγελέως τοὺ Ἀρείου Πάγου,
Μήτσου, Δόλκα, Καπελῶνη (ὅπως γράφτηκε)
τοῦτο δὲ ι’·’πραξιι ἐπὶ τῆ σκέψει ὅτι
καὶ δηλώνει 611 «ἁπλῶς ἐνημερώθη ἐπὶ τῆς
τὸ τηλέφωνον τοῦ Γραφείου μου
εἶναι
πορείας τῶν ἀνακρίσεων καὶ ἠλθε πρὸς τοῦτο
«ντοὺμπλεξ» καὶ 651! θά ἔδει νὰ διακινδυεἰς ἐπαφὴν μὲ διαφόρους ὑπηρεσιακοὺς
νεύσω φανερὰν τηλεφωνικὴν συνδιάλεξιν,
παράγοντας, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ μὲ τὸν
ἀλλὰ καὶ διότι ἴσως νὰ μὴ ἐδικαιούμην νὰ χρηὑποστράτηγον Χωροφυλακῆς κ. Μήτσου».
αιιιοποιήσω 76 ὑπηρεσιακὸν τηλέφωνον διὰ
Ὁ Μήτσου, εἶναι ἀκόμα γιὰ τὸν Κόλλια τοιαύτην ὑπεραοτικήν συνδιάλεξιν. Ὁ κ.
«ὑπηρεσιακὸς παράγων» καὶ πηγὴ ἐνημερώΣγουρίτσας συγκατένευσε - ὁπότε μετ’ ὀλίγα
σεως..·.
λεπτὰ τῆς ὥρας προσῆλθον εἰς 76 Γραφεῑον
3. Στὶς 30 Ἰουλίου, 6 εἰσαγγελέας Παπαντου (Εἰσαγγελέως Ἐφετῶν), ἀπὸ τοῦ ὁποίου
τωνίου, ποὺ 6ρίσκεται στὴν Ἀθήνα για διακαὶ ἐζητήθη ἡ μετὰ τοῦ Εἰσαγγελέως τοῦ
κοπές, ἐπισκέπτεται τὸν Κόλλια. Ἤδη, στὴν
Ἀρείου Πάγου τηλεφωνικὴ σύνδεσις. Μέχρι
ὑπόθεση ὑπάρχει ἕνα σημαντικὸ γεγονός ἡ
πραγματοποιήσεως ταύτης ὁ κ. Σγουρίτσας
προφυλάκιση Καπελώνη.
μοὶ ἀπεκάλυψε ὅτι ὁ Εἰσαγγελεὺς τοῦ Ἀρείου
Πάγου εἰς ἔντονον ὕφος τοῦ ἐζήτει πληροφοΠΑΠΑΝἸῺΝΙΟΥ; Κατὰ τὴν συνάντησίν
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ρίας διὰ τὴν πορείαν τῆς εἰς χεῖρας ἐμοῦ ὡς
Ἀνακριτοῦ ὑποθέσεως Λαμπράκη, ὡς καὶ
τῶν συναφῶν ταύτη ὑποθέσεων Σωτηρχοπούλου καὶ Ντεντιδάκη, μή ἐκκρεμουσῶν σημειωτέον παρ’ ἐμοί. Ὁ κ. Σγουρίτσας ἔκρινε καλὸν νΙ ἀναφὲρη εἰς τὸν Εἰσαγγελέα τοῦ
Ἀρείου Πάγου τὰ τῶν ἀπειλητικῶν ἐπιστολῶν, ἃς εἶχον λά6ει ἀνωνύμως οχετικῶς μὲ

τὴν ὑπόθεσιν Λαμπράκη, περὶ οὗ γεγονότος
τοῦ εἶχον ἀναφέρει τὴν προτεραίαν, ὁπότε 6
Εἰσαγγελεὺς τοῦ Ἀρείου Πάγου εἰς ἔντονον
ὕφος τοῦ -παρετήρησεν ὃτι εἶναι ἀνεπίτρεπτον
v6 πτοοῦμαι, διότι 7262 6 ἴδιος κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς σταδιοδρομίας του ὑπέστη μυρίας
ἀπειλάς. Ὁ κ, Σγουρίτσας, κατὰ τὴν ἀφήγησίν του πάντοτε, ἀπήντησεν ἐπὶ λέξει ὅτι «καὶ
6 72. Σαρτζετάκης ὁὲν πτοεῑται ἀλλ’ ἔκρινε
σκόπιμον νὰ μοῦ ἀναφέρη τὸ περιστατικόν, τὸ
ὁποῖον ἀκολούθως 7262 ἐγὼ κρίνω σκόπιμον
νὰ σᾶς τὸ ἀναφέρω». Ὁ κ. Σγουρίτσας μοῦ
προσέθεσε ὅτι δέν ἐνθυμεῖται κατὰ τὸ παρελθὸν νὰ τοῦ ὁμίλησε 6 72. Κόλλιας εἰς τόσον ἔντονον ὕφος. Μετ’ ὀλίγον ἐπραγματοποιήθη ἡ
τηλεφωνικὴ συνδιάλεξις μεταξὺ τοῦ Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου καὶ ἐμοῦ, ἐπὶ παρουσία πάντοτε τοῦ κ. Σγουρίτσα. Κατ’ ἀρχὴν
ἠρωτήθην πότε θὰ περατώσω τὴν ἀνάκρισιν
τῆς ὑποθέσεως Λαμπράκη. Ἀπήντησα ὅτι
προὸλέπω περάτωσιν ἐντὸς τοῦ μηνὸς Αὐγούστου. Τότε ὁ Εἰσαγγελεύς τοῦ Ἀρείου
Πάγου μοῦ 52715 612 τὸν ἐξηπάτησα, διότι, ὡς
ἔλεγε, τοῦ εἶχα ὑποσχεθῆ 6'12 ἡ ὑπόθεσις θά
ἐπερατοῦτο ἐντὸς τοῦ ΗΙουνιου. Ἀπήντησα 612
ἡ συγκέντρωσις τοῦ ἀνακριτικοῦ ὑλικοῦ ἐπιτυγχάνεται μικρὸν κατὰ μικρὸν καῖ ὅτι διὰ
τὴν ὑπόθεσιν ἐργάζομαι νυχθημε όν. Τότε 6
κ. Κόλλιας μοῑ παρετήρησενὸτι ειναι ἀπαρά» δεκτον νὰ λέγω ὅτι ἡ ὑπόθεσις αὕτη ἀξιοῖ νυχθημερὸν ἀπασχόλησιν τόσου χρόνου 7262 716ρετήρησε ἐπὶ λέξεσι «μὰ ἐπὶ τέλους ποῦ θέλετε
νὰ καταλήξητε,· μὲ τί ἀσχολεῖσθε,· δέν ἀντιλαμὸάνεσθε ὃτι μὲ τὸ νὰ ἐξετάζητε συνεχῶς
μάρτυρας ὑπάρχει 6 κίνδυνος v6 παραπλανηθῆτε καῖ ὅτι μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον ἐκτίθεται ἡ
Δικαιοσύνη καὶ διασύρεται τὸ ἔργον T779»
Ὁ Κόλλιας,ὅμως, προχῶρησε καὶ πιὸ κάτω
- ἤθελε νὰ μάθεν.
ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ.· Ἀκολούθως μὲ παρετήρησε διὰ τὸν μὴ χωρισμὸν τῆς ὅλης ὑποθέσεως, ἀκόμη καὶ ὡς πρὸς τοὺς τυχὸν ἠθικοὺς
αὐτουργοὺς καὶ με παρετήρησεν ἐπὶ πλέον διὰ
τὰ δημοσιεύματα τοῦ 167100.671066'706; 52’;
ἐμὲ τὴν εὐθύνην δι’ αὐτά. Μετὰ ταῦτα εἰς 16—
νον ἐπιτιμητικὸν μὲ ἠρώτησε ἐπὶ λέξεσι «τί εἷναι αὐτὰ τὰ 71592 ἐμποδίων εἰς τὸ ἔργον σας,
'7262 ποῖαι τέλος πάντων εἶναι αὐταὶ αἱ ἀόρα-

τοι δυνάμεις.- παρακωλιῖεται τὸ ἔργον σας,·» Εἰς
ἀπάνιησίν μου ὅτι οὐδεμίαν φέρω εὐθύνην
διὰ τὰ δημοσιεύματα τοῦ τύπου καὶ ὅτι ὄντως
παρεκωλύετο τὸ ἔργον μου, ὁ Εἰσαγγελεὺς
τοῦ Ἀρείου Πάγου συνεχίζων μὲ ἐπετίμησε
’διὰ τήν πρόσφατον τότε προφυλάκισιν τοῦ
Ὑπομοιράρχου Καπελώνη. εἰπὼν ἐπὶ λέξεσι
«δὲν εἴχαμε συμφωνήσει νὰ προφυλακίζετε
ἀξιωματικοὺς ὅταν εἶναι 656626 ἡ καταδίκη
των,· καὶ ἐν τούτοις ὁ κ. Παπαντωνίου μοῦ

ἀνέφερε ὅτι 16 στοιχεῖα εἶναι ἀρκοῦντα μόνον
διὰ τὴν παραπομπὴν τοῦ Καπελώνη, ὄχι 7262
626 τήν καταδίκην του». Εἰς ταῦτα ἀπήντησα
ἐπὶ λέξεσι «626 τὴν ἔκδοσιν ἐντάλματος προφυλακίσεως ἀρκοῦν σοὸαραῑ ὑπόνοιαι ἐνοχῆς
τοῦ κατηγορουμένου. Ἡ καταδίκη του οὐδέποτε εἶναι δυνατὸν νὰ προεξοφληθῆ». Ὁ
Εἰσαγγελεὺς τοῦ Ἀρείου Πάγου μὲ παρετήρησε τότε ὅτι περισσότερα ἀπὸ τηλεφώνου
δὲν δύναται νὰ μὲ εἴπη, ὡς καὶ ὅτι δὲν ἀντι-

λαμὸάνομαι ὅτι διὰ τῶν ἐνεργειῶν μου ὡς
ἀνακριτοῦ πλήττω τὸν Πολιτειακὸν Ὀργανισμόν. Ἀπήντησα ὅτι ἐπιτελῶ τὸ καθῆκον μου,
ὄτεμὶπιιρετήρησενὸτι νομίζω ὅτι τοι ,·ιι ιι [.ιί z: ιι
ὲν τούτοις καθυστερῶ τὴν περαίωσιν τῆς ὑποθέσεως ἐπὶ τόσον χρόνον. Ἀπήντησα ὅτι χάριν τῆς ὑποθέσεως παρητήθην καὶ τῶν θερι-
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Η ΥΠΟΘΕΣΗ Κόλλια προκάλεσε μιὰ μικρὴ κρίση στή Κυὸέρνηση Γ. Παπανδρέ- 2
ου· σὲ κάποια φάση, κάποιοι ἔπεισαν- ὅπως φαίνεται -,τὸ «Γέρο», ὅτι ὁ Κόλλιας’
εἶχε δίκηο.
0 Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ τὸ εἶπε στὸν ὑπουργὸ Δικαιοσύνης. Κι 6 Π. Πολυχρονίδης
τοῦ ἔστειλε μιά ἐπιστολή, ἐπιμένοντας στῆν ἄποψή του καὶ θέτοντας τήν παραί- γ
τησή του 017‘7 διάθεση τοῦ πρωθυπουργοῦ.
ΣΤΟ θέμα ἐπενέόη ὑπὲρ τοῦ ὑπουργοῦ καὶ 6 Ἀνδρέας Παπιινδρέου.

L__._

--1

κινητσμάξη, χωρὶς νὰ ἀποκλείω ὅτι ἐν τῶ
,Γραφείω μου τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας,
6 σανάδελφός μου μοὶ ἀνεκοίνωσε ὅτι τὴν 30
Ἰουλίου [963 72616 μετάὸασίν του εἰς
τὸν
Ἀρειον
Πάγον
πρὸς
ἐπίσκεψιν
τοῦ Εἰσαγγελέως τοῦ
Ἀρείου Πάγου
παρετηρήθη παρ’ αὐτοῦ διὰ τὴν προφυλάκισιν τοῦ Ὑπομοιράρχου Καπελώνη εἰπόντος εἰς τοῦτον ὅτι ἐὰν δὲν ἐπέλθη καταδίκη τοῦ Καπελώνη εἰς τὸ Κακουργοδικεῖον,
θὰ λογοδοτήση τόσον αὐτὸς (Παπαντωνίου)
ὅσον 7262 6 6va729217‘7; Σαρτζετάκης. Μοὶ ἀνεκοίνωσε προσθέτως 6 συνάδελφός μου Πα-παντωνίου ὅτι 6 72. Εἰσαγγελεύς τοῦ Ἀρείου
Πάγου παρήγγειλε τοῦτον ὅπως μεταόιὸάση
ταῦτα εἰς τὸν ἀνακριτήν. E2; ἀποτολμηθεῐσαν
7262 ἐκφρασθεῖσαν ἀπορίαν τοῦ συναδέλφου
μου ὅτι 6 ἀνακριτὴς πιθανὸν ἐκ τῆς παραγγελίας ταύτης v6 ἐπηρεάζετο εἰς τὴν κρίσιν του
ἄλλων τυχὸν καλουμένων εἰς ἀπολογίαν
Ἀξιωματικῶν, 6 72. Εἰσαγγελεύς τοῦ Ἀρείου
Πάγου εἶπεν εἰς τὸν συνάδελφόν μου ὅτι ἡ
ἄποψίς του ἰσχύει διὰ πᾶσαν περίπτωσιν.
Ο '0 ἐπίλογος γράφτηκε στὶς 13 Ἰουλίου
1964 (δυὸ μέρες πρὶν ἀπὸ τὴν <<ἀποστασία>>1)
μὲ τὴν ἐπιὸολή, ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ Δικαιοσύἀποτόμως τὴν συζήτησιν εἰς τὴν ὑπόθεσιν
Λαμπράκη εἰπών μοι ἐν νευρικότητι «ἀκόμηι νης Π. Πολυχρονίδη, «τῆς ποινῆς τῆς προσωρινῆς παύσεως τῶν 6 μηνῶν, διὰ τὸ παράὁὲν ἐτελείωσε καῖ αὐτὴ ἡ ἀνάκρισις 7262 πρέπτωμα τῆς κατὰ παράὸασιν καθήκοντος ὡς
πει νὰ γίνουν τρεῖς δικογραφίαι 7262 ὄχι μία».
Μὴ γνωρίζων λεπτομερείας ἀπετόλμησα τήν ἄνω ἀναμίξεώς του 52’; 16 ἔργον τῆς ἀνακρίσεως διὰ τὰ γεγονότα τῆς Θεσσαλονίκης, τῆς
ἐρώτησιν «τρεῖς δικογραφίαι,·» 7262 6 72. Εἰσαγγελεύς τοῦ ἈρείοιΙ Πάγου μοὶ ἀπήντησε μὲ 22.5.63,καὶ τῆς κατ’ αὐτὴν ἐπιδείξεως ἀσυμ12‘77' αὐτὴν νευρικότητιι ·«Ναὶ, τρεῖς. Μιά διά, 62660100 διαγωγῆς πρὸς τὸ ἀνώτατον ὅπερ
τῆν ἀνθρωποκτονίαν τοῦ Λαμπράκη, μία δια κατέχει ἀξίωμα, τοῦ παρ’ Ἀρείω Πάγω Εἰσαγγελέως».
τὸν τραυματισμὸν τοῦ Τσαρουχᾶ 7262 ἄλλη διὰ
τὴν κατάχρησιν ἐξουσίας». Μετ’ ὀλίγον 7262
Στὸ σκεπτικὸ τῆς ἀποφάσεως ἀναφέρονται
ἀφοῦ ἐμεσολάὸησε μικρὰ σιγὴ 52715v εἰς ἐμὲ
καὶ τὰ ἑξῆς
ἐπὶ λεξει «θά λογοδοτήσουν σὲ μένα οἱ Σαρ«Ἐκ πάντων τῶν ἀνωτέρω ὡς πρὸς πάντα
τζετάκηδες, Παπαντωνίδες 7262 Μανδραπηλιτὰ ὡς ἄνω ἐξετασθέντα κεφάλαια ἐνεργειῶν
δες, πήγαινε καὶ σύ νὰ προστεθῆς 0' αὐτοὺς»
τοῦ ἐγκαλουμένου προκύπτει σαφῶς καῖ κατ’
χωρὶς v6 μοῦ ἐξηγήση διὰ τινα λόγον ἐπροιιι’(ιμφισὸήτητοντρόπον, ὅτι (in/7212206725720; δικειτο οὗτοι νὰ λογοδοτήσουν. Ἀπήντησα ἐπὶ
έπραξε πάντα τὰ ἐν τῶ κατηγορητηρίω πειλέξει «θὰ ἐπιτελέσω 16 καθῆκον μου» καὶ εὐθαρχικὰ παραπτώματα κατὰ τὸν πλέον ἀπροθὺς ἀμέσως ἀπεχώρησα τοῦ Εἰσαγγελικοῦ κάλυπτον τρόπον ἐπιλήσμων γενόμενος τῶν
Γραφείου. Τὴν ἑπομένην (1 Αὐγούστου 1963)
ἐκ τοῦ νόμου καὶ τῆς θέσεώς του ὑποχρέ626 τῆς πρωϊνῆς ὑπερταχείας αὐτοκινηταμάώσεών του, αἵτινες ὁὲν εἶναι ἁπλῶς τοιαῦται
ξης ἀνεχώρησε διὰ Θεσσαλονίκην. Εἰς Λάριἑνὸς οἱουδήποτε δικαστοῦ, ἀλλ’ αὐτῆς 177; κοσαν συνηντήθην μὲ τὸν συνάδελφόν μου Πα- ρυφῆς τῆς εἰσαγγελικῆς ἀρχῆς, ὀφειλούσης νὰ
παντωνίου ὅστις, ὡς ειχον πληροφορηθῇ εἰς εἶναι διὰ τοῦ παραδείγματός της ή φωτεινὴ
Αθήνας, τὴν προτεραίαν εἶχεν ἀναχωρήσει ἐξ
καὶ ἀκηλίδωτος λυχνία, ἐκ τῆς ὁποίας νὰ ἐκἈθηνῶν. Ο συνάδελφός μου. Παπαντωνίου πέμπεται φῶς πραγματικῆς 7262 οὐχὶ ὑποκριἐπεὸιὸάσθη 117; αὐτῆς αὐτοκινηταμάξης εἰς
τικῆς δικαιοσύνης, πίπτων ἐν ἀνάγκη ἐν τῆ
Λάρισαν, 7262 συνταξιδεύσαμεν πρὸς Θεσσαἐκτελέσει τῶν καθηκόντων του ἀλλ’ ὡς ἥρως
λονίκην. Ἔχω τὴν ἐντύπωσιν 612 ἐν τῆ αὐτο7262 οὐχὶ ὡς ἀπόὸλητος».
ΟΤὸ τί ἀκολούθησε, ἀναφέρθηκε καὶ στὴν
Γ. [7672666710010916«v5‘071960277:ro».
ἀρχῆς τὸ Συμὸούλιο Ἐπικράτείας ἐπικύρωσε,
ἀλλὰ ὁ Ἀρειος Πάγος ἀκύρωσε τὴν ἀπόφαση.
Στὴ δικτατορία ποὺ άκολούθησε δ Κόλλιας
ἔγινε - «6ασιλικῆ ἐπιθυμία» - «πρωθυπουργὸς» (καὶΙ μερικοὶ Ἀεροπαγίτες «ὑπουργοὶ»),
μετὰ «ἀντεπαναστάτης», ὅταν ἀκολούθησε
τὸν Κωνσταντῖνο καὶ τὴν οἰκογένειά του οτὴ
Ρώμη (13 Δεκεμὸρίου ’67), κι ὕστερα, πάλι,
(για λίγο)... εἰσαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγσυῐ
Πραγματικά, ξαναγύρισε μετὰ τὴν ἀμνηστία
τοῦ ’67 κι ἡ περίπτωση του ἀποτελεῖ ἀσφαλῶς
παγκόσμιο φαινόμενοι ὁ «πρωθυπουργὸς»
νῶν διακοπῶν Ὁπότε ἔλαόον τήν παρατήρησιν ὅτι, 7262 ἐὰν”εκαμον χρῆσιν τῶν διακοπῶν,
ἡ ὑπόθεσις ὁὲν θὰ ἔμενε, καθ’ ὅσον οἱοσδηποτε 7262 6v μὲ ἀνεπλήροι θὰ εἶχε περατώσει
τὴν ἀνάκρισιν. Τελευτῶν 6 Εἰσαγγελεὺς τοῦ
Ἀρείου Πάγου μὲ εἶπεν ἐν ὀργῆ ὅτι ἀπηλπίσθη πλέον 7262 νὰ κάμω ὅσας ἐνεργείας θέλω
καὶ v6 περατώσω τὴν ὑπόθεσιν ὅποτε θέλω
διότι δέν τὸν ἐνδιαφέρει πλέον.
5. Τὴν ἴδια μέρα, ἀμέσως μετὰ τὸ τηλεφωνημα αὐτό, ὁ Κόλλιας δέχεται τὴν ἐπίσκεψη
τοῦ εἰσαγγελέα Στ. Μπούτη ποὺ πηγαίνοντας
ἀπὸ τὴν Πάτρα 011‘] Θεσσαλονίκη περνᾶ ἀπὸ
τὴν Ἀθήνα.
ΜΠΟΥΤΗΣ.· Ὀλίγον μετὰ τὴν ΙΙην πρωϊνὴν τῆς 31 Ἰουλίου 1963 μετέὸην εἰς τὸν
Ἄρειον Πάγον ἵνα ἐπισκεφθῶ τὸν κ. Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου, δεδομένου ὅτι διερχόμην ἐξ Ἀθηνῶν ἐρχόμενος εἰς τὴν ἐνταῦθα θέσιν μου εἰς ἣν μετετέθην ἐκ Πατρῶν.
Ἀντελήφθην ὅτι ὁ κ. Εἰσαγγελεύς τοῦ Ἀρείου
Πάγου ἐτέλει εἰς ἔκδηλον νευρικότητα. Ἀρχικῶς μὲ ἠρώτησεν διὰ τίνα λόγον ἐὸράδυνα νά

’ἔέἰῖἶῶ ἕξ 31755226062263;gf‘aém‘i‘é’g’:

πού... ἐπαναστατεῖ, ἀποτυχαίνει, φεύγει σ’

ἄλλη χώρα, ἀμνηστεύεται, ξαναγυρίζει οτὴν
πρὸ τῆς «πρωθυπουργοποιήσεῶς» του θέση
Δ. Κατσούλης.· 16 παλιο πρόσωπο πού «27767120117725», τώρα, ἰδιαίτερα.

καὶ τελικὰ περνᾶ στῆ σύνταξη...
Σήμερα εἶναι συνταξιοῦχος...

PC

. μια ἀνερχομένη
. «ἀρνητικὴ» δύναμη

ΕΙΝΑΙ νωρῐς νὰ ποῦμε πὼς οἱ ἐπαρχιακὲς ἐκλογές τῆς 20 Ἰουνίου 1975 εἶναι ἡ
ἀρχὴ μιᾶς νέας πολιτικῆς περιόδου on) μεταπολεμικὴ Ἰταλία. Ἡ Ἀριστερα - τὸ
ΙΚΚ, τὸ ΣΚΙ καὶ ἡ ἐπαναστατικὴ ἀριστερά — κέρδισαν τὸ 47% τῶν ψήφων.
Μετὰ ἀπὸ μιά ἑπταετία σπουδαστικῶν καὶ ἐργατικῶν ἀγώνων, ἡ κοινωνικὴ
κρίση ὅρῆκε τὴν πολιτική της διέξοὸο καὶ ἔγινε πολιτικὴ κρίση.
Παραδόξως ὅμως, οἱ οὐσιαστικοί πρωταγωνιστές τῆς ἥττας τῆς ἀστικῆς τάξης
δέν εἰναι οἱ ὁμάδες, οἱ ἰδέες καὶ οἱ θεσμοὶ τοῦ 1968-69. Ἀντίθετα, ’τά ἐκλογικά

ἀποτελέσματα τῆς 15/6/75, τὰ ἔθεσαν στὸ περιθώριο.
Νικητῆς οὑσιαστικός, ἀναδείχθηκε τὸ ΙΚΚ. Τοῦ δόθηκε τόση δύναμη, πού να
μπορεῖ να διεκδικεῖ μια θέση στὴν κυὸέρνηση, μέ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο, σ’ ἕξι
μῆνες ἢ 0’ ἕνα χρόνο,
Παρακάτω θα δοῦμε μερικές ἀπαντήσεις για τὸ πῶς εἶναι ἡ κατάσταση στὴν
Ἰταλία σήμερα, πρὶν τῖς γενικές ἐκλογές τῆς 20 Ἰουνίου καὶ τὸ ρόλο τοῦ ΙΚΚ στὸν
ι’ταλικὸ πολιτικὴ στίὸο.

Τί συνέδη στὴν κοινωνία μεταξὺ τοῦ
1974 καὶτοῦ 1975; Ἡ κατάσταση ποὺ

περιῆλθε ἡ ἐργατικὴ τάξη χαρακτηρίζεται
ἀπὸ ΔΥΝΑΜΗ καὶ ΑΚΙΝΗΣΙΑ.
Ἀπὸ τὸ 1969 ἡ ἰταλικὴ ἐργατικὴ τάξη
εἶχε μια σειρα νίκες, 0‘ ὅ,τι ἀφορᾶ νέες
ἐθνικές συμδάοεις, ὅρους ἐργασίας, καὶ

κύρια τὴν ὀργανική ἑνότητα τῶν διαφόρων ἐργατικῶν Συνομοσπονδιῶν (τοῦ
PCI, PSI καὶ DC).
’Ὀμως τί ρόλο παίζει ἡ ἐργατικὴ τάξη
στὴν ἰταλικὴ ταξικὴ πάλη; Στὴν Ἰταλία ἡ
ἐργατικὴ τάξη εἶναι ἡ μόνη ἐνωμένη καὶ
ἰσχυρὴ δύναμη. Καθολικοὶ καὶ κομμουνιστές έργάτες ἔχουν ἐνωθεῖ. Τα ἐργοστασιακα συμδούλια ἀναπτύσσονται. Οἱ ἀπασχολούμενοι ἐργάτες, συμπαρίστανται
στοὺς ἀνέργους. Ἀκόμα καὶ οτὴν πολιτική, ἀναλαμδάνοντας ἀποφασιστικές ἐνωτικές προσπάθειες.
Ἡ ἐργατικὴ τάξη έχει ἐπιτύχει, μια οὐσιαστικὴ αὐτονομία. Πρὸς στιγμὴ νομίσθηκε ὅτι ὴ E.T. θα μποροῦσε να μεταδληθεῖ σέ μια νέα ἄρχουσα τάξη. Ἀλλὰ ἡ ἐξ·
έλιξη σταμάτησε, χωρὶς ὅμως να γυρίσει
καὶ πίσω. Οἱ κατακτήσεις της δέν μειώθηκαν καὶ ἡ δεξια πτέρυγα ἡττήθηκε ὅταν
δοκίμασε να διασπάσει τὴν ένότητά της.
“Ὀμως ἀρχισε να γίνεται γραφειοκρατική. Παράλυσε. Κι ἔπειτα δέν μπόρεσε να
συντονιστεῖ αὐτόνομα καὶ να περάσει
στὴν ἐξουσία. eI-I ρεφορμιοτικὴ πολιτικὴ
τοῦ PCI ἐπέδρασε παραλυτικά; θεωρήθηκε μια τάξη σαν ὅποια άλλη, πού τα
αἰτήματά της πρέπει να ἀναγνωρίζονται
χωρὶς να δημιουργοῦν προδλήματα κοινωνικὰ καί πού τὸ κόμμα της -τὸ PC1—
πρέπει «να μετέχει στὴν ἡγεσία τῆς πολιτικῆς ζωῆς» χωρὶς να ἐπιχειρεῖ μιὰ ἀλλαγὴ
οτὴν πολιτικὴ ζωή.

Ἀπὸ τότε, για πρώτη φορὰ τώρα, τὸ
φοιτητικὸ κίνημα ἀντιμετωπίζει πολιτικὰ
τὶς ἐκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις πού ζητᾶ.

Γίνονται έκλογές για συνδιοικήσεις στα
σχολεῖα καὶ πανεπιστήμια (σπουδαστέςκαθηγητές). ’H ἐπαναστατικὴ ἀριστερά,
ἀντιπροτείνει «ἀμεση δημοκρατία» μέ γενικές συνελεύσεις καὶ ἀπέχει ἀπὸ τὶς ἐκλογές θεωρώντας τες σα διαδικασία
«ἀστική». Ἀλλά δέν εἰσακούοτηκε, καὶ ἡ
πλειοψηφία ’έλαδε μέρος στὶς έκλογές.
Τα ψηφοδέλτια τοῦ PCI νίκησαν σχεδὸν
παντοῦ. Ἠταν ἡ πρώτη «θεσμικὴ ἥττα»
για τὸ φοιτητικὸ κίνημα. Καὶ ὑπῆρξε νίκη
για τοὺς κομμουνιστές.
Ἀλλὰ τα ὑπόλοιπα μαζικα κινήματα,
δέν ἡττήθηκαν ἀπὸ τοὺς θεσμοὺς τῆς
ἀστικῆς κοινωνίας. Διαλύθηκαν. Οἱ έπιτροπές στρατιωτῶν, τὸ γυναικεῖο κίνημα,
ἢ τὸ κίνημα για τις συνθῆκες στὶς φύλακές.
Κανένα ἀπὸ αὐτα δέν ἦταν προσκολλημένο σέ κόμμα ἣ-κάποιο συνδικάτο. Κανί·νιι κίνημα δέν εἶχε owl ές πρόγραμμα δι-

εκδικήοεων (έξαίρεση οἱ γυναῖκες πού ζητοῦσαν ἐλεύθερη ἀμθλωση).
’Ὀμως εἶχαν μια έπίδραση στῆν ἰταλικὴ
κοινωνία. Ἐπέδρασαν σαν καταλύτες σέ
ὁρισμένες μάζες τῶν χριστιανοδημοκρατῶν καὶ τῶν μικροαστῶν δημιουργώντας
τους προδληματισμοὺς καὶ κάνοντας συνείδηση ὅτι ἡ D_C δέν εἰναι δυνατὸ να πραγματοποιήσ-ει οὔτε τίς απλές μεταρρυθμίσεις. Αὐτὸ εἰναι τὸ «καταστρεπτικὸ» ἀποτέλεσμά τους καὶ δοήθησε στὸ να περάσουν μάζες στὸ PCI, πού ἀντιπρότεινε οὐσιώδεις μεταρρυθμίσεις.

ψεις καὶ περίμενε μια ξαφνικὴ έπιτυχία,
ἀπὸ τίς θέσεις ποὺ ὑποστήριζε στὸ διαζύ-

γιο καὶ στα πολιτικα δικαιώματα. Καθένας ἁπλῶς περίμενε να κερδίσει ἀπὸ τούς
ἀλλους. Καὶ οἱ ἐκλογές ἀπλῶς έπικύρωσαν αὐτὴ τὴ γενικὴ κρίση.
Οἱ ἀπόψεις τῆς ἐπαναστατικῆς ἀριστερᾶς διχάστηκαν ἀνάμεσα στὴ Siam ταχτικὴ καὶ τὴν ἀποδοχὴ ὁρισμένων μεταρρυθμίσεων. Ἱ-Ι AVANGUARDIA OPE
RAl A ἀνακηρύχθηκε σέ κόμμα καὶ ἐκδίδει καθημερινὴ ἐφημερίδα. Τὸ MANIFESTO καὶ τὸ PDUP ἐνώθηκαν. Ἠ LOTA
CONTINUA έτοιμάζεται νά μεταδληθεῖ
ἀπὸ «κίνημα» σέ κόμμα. Ἀλλὰ αὐτές οἱ
ἀλλαγές εἶναι τεχνικές καὶ ὅχι στρατηγι κῆς.
Στὴν προεκλογικὴ ἐκοτρατεία π.χ. ἠ
LOTA CONTINUA κάλεσε τα μέλη της να
ὑποστηρίξουν τὸ PCI. Καὶ τὸ PDUP μέ τὴν
AVANG. OPERAIA, μετα ἀπὸ σκληρές
διαπραγματεύσεις.

παρουσιάζουν

κοι-

νοὺς συνδυασμοὺς σέ μερικές περιοχές,
ἐνῶ σέ ἀλλες δέν ἔχουν διόλου ὑποψήφιους.
Τὸ μόνο κόμμα πού κατέρχεται μέ σαφές πρόγραμμα στὶς έκλογές εἰναι τό PC].
Μέ τὸ Συνέδριό του, τὴν ἀνοιξη τοῦ ’75,
κάλυψε τὸ κενὸ τοῦ Τολιάτι. Ὁ Ε.Μπερλίνγκουερ ἀναδείχτηκε σὲ ἱστορικὸ ἡγέτη.
Ἀντιτάχθηκε οὐσιαστικα στὸ διεθνές
κσμμσυνιστικὸ κίνημα, φθάνοντας να ἐπιτεθεῖ στὸ Πορτογαλλικὸ K.K. στὴ διάρκεια τοῦ Συνεδρίου τοῦ PCI. Τὸ Συνέδριο
δέχτηκε τὶς θέσεις του καὶ τὸν ἀνέδειξε

μαζὶ μέ μια ὁμάδα στελεχῶν στὴν ἡγεσία
τοῦ κομματικοῦ μηχανισμοῦ, μετα ἀπὸ
σκληρὸ ἀγῶνα. Μετα ἀπ’ αὐτό, τὸ ἐξωτερικὸ πρόσωπο τοῦ PCI άλλαξε. Δέχτηκε
τὴ συνεργασία τῶν τάξεων στὴν Ἰταλία,
σὰν προέκταση τῆς πολιτικῆς τῆς συνύπαρξης. Ἀπαίτησε τὴ συμμετοχὴ τῶν ἐργαζομένων στὶς ἐπιχειρήσεις καὶ καθιέρωσε τὸ σύνθημα «συμμετοχὴ τοῦ PC]
στὴν ἐξουσία τῆς ἰταλικῆς κοινωνίας».

Τέλος, καθιέρωσε τὸ PCI σαν ούσιαοτικὴ
δύναμη στἰς πολιτικές ἐξελίξεις τῆς Ἰταλίας, α’ ὅλους τοὺς τομεῖς.

eH ἀνάλυση τῶν πολιτικῶν ἀποτελεσμάτων τῶν περιφερειακῶν ἐκλογῶν τοῦ

‘75 εἶναι άπλή. Τὸ PCI κερδίζει κύρια στὶς
διομηχανικές περιοχές, μέ ἀποτέλεσμα να
ἐμφανίζεται τώρα περισσότερο ἀπὸ ποτέ
άλλοτε σαν τὸ κόμμα τῇς ἐργατικῆς τάξης.

I-l EKAOFIKH ΕΚΣΤΡ ATEIA

Τὸ περιδάλλον μέσα στὸ ὁποῖο τα πολιτικα κόμματα μετεῖχαν στὶς ἐκλογές χαρακτηριζόταν ἀπὸ ὑπόγεια πολιτικὰ ρεύΤὸ κοινὸ σημεῖο τῶν μαζικῶν κινημά- ’ματα μέ τάση ἀνόδου στὴν ἐπιφάνεια. Ἡ
των εἶναι ὅτι κάποια στιγμὴ ἀρχιζε ἡ φασιστικὴ Δεξιά, μετα τα γεγονότα τῶν
πτώση τους. Τὸ σημαντικότερο παράδει- τελευταίων ἐτῶν (δόμόες, ἀπαγωγές, φόγμα εἶναι τὸ φοιτητικὸ κίνημα τοῦ 1968 - νοι), ἀπομονώθηκε σέ ἔνα εἶδος πολιτικοῦ
69, ἀπὸ ὅπου ξεπήδησαν πολλοὶ ἡγέτες γκέτο.
Στὴ DC. ἡ ὁμάδα Φανφάνι χαρακτηριτῆς ἐπαναστατικῆς ἀριστερᾶς. Κι ἀν ἐπιζεῖ μέρος του. συμδαίνει γιατι ἡ ἀρχουσα ζόταν ἀπὸ ένα ἰσχυρὸ ’σ’χι οτὴ συνεργασία
τάξη τῆς Ἰταλίας δέν μπόρεσε να κάνει τὶς μέ τοὺς κομμουνιστές. Τα δημοκρατικὰ
ἀναγκαῖες μικρές μεταρρυθμίσεις στὸ έκ- κόμματα περίμεναν να κερδίσουν ὅσους
έχανε ἡ Δεξιά, Τὸ PSI εἶχε τίς ’ίδιες ἀπόπαιδευτικὸ σύστημα.

ΜΑΖΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ

ΙΤΑΛΙΑ ’76

Ἐνίσχυση ἐξ ἄλλου εἶχε τὸ PCI ἀπὸ τὴν
ψῆφο τῆς νεολαίας, ἰδιαίτερα στὸ Νότο,
πού ἔχει ὑψηλὸ ποοοστὸ ἀνεργίας καὶ ἡ
ἐπαναστατικὴ ἀριστερὰ εἶναι ἀνοργάνωτη. Ἀκόμη κέρδισε ψήφους ἀπὸ τὴ μικροαστικὴ τάξη, πού ὁδηγήθηκε 0' αὐτὸ ἀπὸ
τὴν κρίση πού ξέσπασε στα κόμματα τοῦ
Κέντρου καὶ τῆς Δεξιᾱς.
Τα ἐκλογικά ἀποτελέσματα ἀλλαξαν τὴ
φύοη τῆς πολιτικῆς ζωῆς τῆς Ἰταλίας. Τὸ
PCI ἐμφανίστηκε σαν ἡ κύρια δύναμη στὶς
μεγάλες πόλεις. ’Ἐξι στὶς εἴκοσι περιοχές
διοικοῦνται ἀπὸ ἀπόλυτη ἀριστερὴ πλειοψηφία. Καὶ σέ περισσότερες ἀπὸ τὶς μισές ἀρχές αύτοδιοίκησης, οἱ ἀντιπρόσω-
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ποι εἶναι «κόκκινοι».

H ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Ξὲ

ἐἱζᾹΤ
Tiff/1’;
Στίς ἐκλογές τοῦ 1975 ἡ έπαναστατικὴ
ἀριστερὰ πῆρε λιγότερο ἀπὸ τὸ 20% τοῦ

συνόλου τῶν ψήᾳων, Τὸ ἀδύναμο- 01111510
τῆς ἐπαναστατικῆς ἀριστερᾶς εἰναι οἱ
διαφορετικές πολιτικές τάσεις πού ἐκπροσωπεῖ καί ἡ πλήρης ίδεολογικὴ σύγχυση ποὺ ἐπικρατεῖ στὶς τάξεις της καὶ
ἐμποδίζει τὴν ένότητά τηςζ Τώρα, ἡ πιὸ
σημαντικὴ ἰ’σως παρουσία εἰναι τὸ PDUP,
7101‘) προῆλθε ἀπὸ τὸ IL MANIFESTO
(MAGRI. ROSSANTA, PINTOR), ὁρισμένους τοῦ PSIUP πού δέν προσχῶρησαν
στὸ PCI (FOA FERRARIS, MINIATI) καὶ
ὁρισμένες ἀριστερές καθολικές ὁμάδες
(ΜΙΟΟΝΕ, PULEO). Ἕχουν ἰσχυρὴ έκπροσώπηση στα Συνδικάτα ἀλλα 11ai διαφορές μεταξύ τους για τὴν κομματικὴ ὀργάνωση καὶ τὸν ἐλεγχο τῆς ἐφημερίδας.
"A'v11 ἰδεολογικὴ σύγχυση εἰναι τὸ πολιτικὸ «κενὸ» στὴν ἐπαναστατικὴ ἀριστερά,
δέν εἶναι τὸ. μόνο. "Evag σημαντικός
παράγοντας εἶναιτὸ ὅτι δένἀπορρίπτει τὴ
σταλινικὴ στρατηγική. Χαρακτηριστικὸ
τῶν τριῶν μεγάλων ὁμάδων εἰναι 111(‘1 φι·
λοκινέζικη οτάση στὶς πολιτικές ἐκδηλώσεις καὶ ἐκτιμήσεις τους. H στάση αὐτὴ
συνοδεύεται -εἷναι γεγονὸς- συχνα καὶ
ἀπὸ μια κριτικὴ τῆς κινέζικης πολιτικῆς.
Για παράδειγμα, στὴν Ἀγκόλα ὴ LOTA
CONTINUA ὑποστήριξε τὴν κινέζικη θέση,

ἐνῶ,

ἀντίθετα,

τὸ

PDUP

καὶ

ἡ

AVANG. OP. ὑποστήριξαν τὸ MPLA.
Τέλος -παρενθετικα- πρέπει να ἀναφερθεῖ πὼς τὸ σημαντικότερο μέρος τῶν
μελῶν τῆς ἐπαναστατικῆς ἀριστερᾶς δέν
προέρχονται ἀπὸ τὸ προλεταριάτο. (Μόνο

τὸ 1/4 τῶν μελῶν τους εἶναι ἐργάτες).
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ’75
Τα ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν ἀνάγκασαν τὴ Δεξιά να παραδεχθεῖ πῶς χρειάζεται «ἀνασύνταξη».
Τὸ PSI, καταπιεζόμενο περισσότερο
ἀπὸ δέκα χρόνια στὸ πλάϊ τῆς DC, πλήρωσε ἀρκετα σοδαρα τὴν κρίση, μαζί της.
Μέ τὴν ἐκλογὴ ἀπὸ τὸ ἐθνικό του Συν-

56910'ενὸς νέου μηχανισμοῦ στὸ πλάῖ τῶν
δοκιμασμένων

δετεράνών

(ΝΕΝΝΙ,

LOMBARDI, DEMARTINO) ἀρχίζει να
χαράζει μια νέα πολιτική, πού ὅμως φαίνεται δύσκολο να κρατηθεῖ αὐτόνομα, μακρια ἀπὸ κείνη της συνοδοιπορίας μέ τὴ
DC11 μέ τὸ PCI. Στὸ σημειοπού κινήθηκε
μόνο του τὸ PSI ἧταν ὁ νόμος τῶν ἀτομι-

κῶν πολιτικῶν δικαιωμάτων καὶ δ νόμος
για τὴ λειτουργία τῆς ἰταλικῆς κρατικῆς

Ραδιοτηλεόρασης.
ΔΥΟ «ΚΕΝΑ»

ισοιιι(ὸιιῐῆιΠι J/H «ΟΒΠ,

12522222!
Β,εἷςἝως ...,

IEZJBUG/7779211,

λύση καὶ θά ’ναι δύσκολο κάτι τέτοιο να
ἀντιμετωπιστεῖ. “Av δ Μπερλίνγκουερ εἰναι σαν τὸν Κερένσκι, δέν πρέπει να ξεχνάμε ὅτι οἱ Κορνίλωφ -ῆ οἱ Πινοσέτπαρουσιάζονται συχνά, ἀλλα δέν ἰσχύει
τὸ ’ίδιο καί για τοὺς Λένιν.
Τὸ παράδοξο καὶ δραματικὸ σύμπλεγμα τοῦ προοδεύτικοὺ ξυπνήματος τῶν

ἀντικαπιταλιστικῶν τραστ στὴν πολιτικὴ
κοινωνία τῆς Ἰταλίας, μαζὶ μ’ ἐνα προοδευτικὸ δυνάμωμα τοῦ PCI, σαν πολιτικῆς δύναμης (σαν κόμματος καί σα στοιχείου τῆς συνταγματικῆς σύνθεσης. ἀλλ’

δείχνοντας έτσι ὅτι ὁδηγεῖται σέ μία ἀτέλειωτη ἀδυναμία.
Ἀπὸ τὴν άλλη πλευρά, οἱ ὀργανισμοί
μιᾶς ἰσχυρῆς προλεταριάκῆς ἀντιδύναμης
ἔχουν στὴν πραγματικότητα ἐξαφανιστεῖ.
καὶ δέν ἐχουν να παρουσιάσουν μια διαφορετική, ἀπὸ τὴ οημερινή, φόρμουλα
ἐπαναστατικῆς στρατηγικῆς.

Ἡ ἀστικὴ τάξη δέν μπόρεσε να ἐπιτύχει
καμια μεταρρύθμιση. 'H ἐπαναστατικὴ
ἀριστερά δέν ἐμφανίζεται ἱκανὴ να πραγματοποιήσει ἐπανάσταση.
Εἶναι μεταξὺ αὐτῶν τῶν δύο κενῶν -καῑ
ἐξ αἰτίας τους-που τὸ PCI προοδεύει. Τὸ
PCI εἶναι τὸ μόνο κόμμα ποὺ δέν μίλησε
για ἀνασύνταξη 11ai συγχρόνως σιγα-σιγα
σκλήρυνε, καθὼς αὐτὴ ἡ γραμμή του, κερδίζοντας χῶρο ἐξ αἰτίας τῆς κρίσης ἢ τῆς
ἀναξιοπιστίας τῶν ὑπολοίπων προτάσεων, ἀποδεικνύεται ὀρθή.
Ἀλλα ἀν, ὅπως προσπαθησαμε να καταδείξουμε στὴν ἀνάλυση αὐτή 1'1 δύναμη

του PCI ὅασίζεται σ’ ἔνα εἶδος διπλης
ἀδυναμίαςή στὴν παράλυση τῶν δύο ταξικῶν μετώπων, or1‘1 διαμάχη τους, αὐτὸ
ἀποδείχν ει ἐπίσης πὼς ἡ δύναμή του εἶναι
μόνο «110111111111».
N55g ἐπιτυχίες τοῦ PCI θα ἐνισχύσουν

τὴ συνέχιση τοῦ κενοῦ καὶ τὴν ἐπέκτασή
του, πού-ὀφείλεται στα δύοάκρα Ἀλλα
δέν θα εἶναι o5 θέση να σχηματίσουν rig
προῦποθέσεις για μια νέα σταθερὴ πολι-

τικὴ ἡγεμονία (ἀπὸ τὸ PCI) στὴν ἰταλικὴ
κοινωνία, για ἕνα νέο κοινωνικὸ μπλόκ.
Στὴν ἀτέλειωτη πτώση της ἡ ἀστική
τάξη θα ἐπιχειρήσει να σχηματίσει μια
ἀντιδραστικὴ φόρμα σαν τὴ μόνη δυνατή

ὅχι σαν πρωτοπορίας ὴ σαν δργανωτῆ τῆς
ἐργατικῆς τάξης) έγινε πιὸ ἀληθινὸ παρα
ποτέ, μετα rig ἐκλογὲς τῆς 15.6.75.
T0 PCI ἔχασε ,τὸν ἐλεγχό του, άμεσο ἢ
ἐμμεσο, στα μαζικα κινήματα, χωρὶς να
χάσει διόλου ἐδαφος“υπέρ r11g ἀριστερᾶς ἦ
r11g δεξιᾶς (ὅπου“ὅπως εἴδαμε ούτε τὸ PSI
οὐτε ἡ ἐπαναστατικὴ ἀριστερά προτείνουν κάποια νέα διαδικασία). Πραχτικά,
ὅσο λιγότερο τὸ άμεσο παζάρεμα δύναμης
καὶ ἡ ἐσωτερικὴ ἐκεχειρία τῶν ἀντικαπιταλιστιτικῶν δυνάμεων ὑφίσταται, τόσο
μεγαλύτερη θα εἰναι 1'1 δύναμη καὶ ἡ ἀνευ
ὅρων ἐμπιστοσύνη, πού οἱ δυνάμεις αὐτές
θα παραχωρήσουν στὸ PCI. για να προστατεύσει τα συμφέροντά τους.
Ὁπωσδήποτε, στὴν περίοδο ὅπου οἱ
ὑποχωρήσεις ἀδυνατίζουν καί διασποῦν
τὸ προλεταριάτο, ἡ συνύπαρξη τῶν διαφόρων κοινωνικῶν τάξεων γύρω ἀπὸ τὸ
PCI εἰναι μοναδικῂ στα χρονικά.
Στὸ 6αθμὸ πού εἶναι ἀλήθεια’ότι 1'1 συνδιοίκηση στα σχολεῖα δέν ἀπέδωσε κάποια ἀλλαγή, 1'1 κομμουνιοτικὴ νεολαία
συνεχίζει να ὀγκοῦται (κι έτσι ἐχει τὴν
πολυτέλεια μιας δεξιάς στροφῆς). Στὸ 6(1θμὸ πού τὸ PCI (μαζί μέ τὴ DC καί τοὺς
νεοφασίοτες) ψηφίζουν κατα τοῦ νόμου
για rig ἀμὸλῶσεις -πού δέν ἐπιτρέπει orig
γυναῖκες να ἐκλέγουν ἐλεύθερα τί θέλουν-

1'1 οργανιιισητιῖιν κομμουνιστριων γυναικῶν
γνώρισε μτια ἀπροσδόκητη ανοδο. Στὸ 6aθμὸ πού εἰναι ἀλήθειαότι 1'1 συμμαχία τῆς
ἀριστερᾶς ποὺ πραγματοποιήθηκε οτὴν
αυτοδιοίκηση’ε’,χει σχεδὸν παραλύσει’απὸ
τὴ γράφειοκρατία τῆς τοπικῆς διοίκησης,
ἔκανε τὴν CORRIERE DELLA SERA
(καθημερινὴ ἐφημερίδα, ἐκφραστὴ τοῦ
μιλανέζικου κεφάλαιου) να τονίζει τα χαρίσματα τῶν διοικητικῶν ἱκανοτήτων τῶν
κομμουνιοτῶν, ὅπου δροῦν αὐτόνομα.
'H δύναμη τοῦ PCI, πρέπει να ξανατονίσουμε ἐδῶ, εἰναι ἀντίστροφα ἀνάλογη
μέ τὴ δύναμη καὶ τὸ πλησίασμα τῶν 1101νωνικῶν τάξεων πού μπορεῖ να συγκινήσει. Για τὸ λόγο αὐτό, ἀν ἡ κατάσταση
γίνει ἀφόρητη για τὴν ἰταλικὴ’αστικὴ τάξη
καὶ μια προσπάθεια δυναμικῆς ἐπιδολης
της πραγματοποιηθεῖ, εἰναι δύσκολο να
φανταστεῖ κανεὶς μια προλεταριακὴ νίκη,
μέχρις ὅτου ἡ σημερινὴ συσχέτιση τῆς δύ-

Τὸ κείμενο αὐτὸ εἶναι παρμένο
ναμης τοῦ PCI ἀντιστραφεῖ 11ai 1'1 παθη-

« Ἀνασύνταξη». H ταχύτητα αυτοῦ τοῦ
συνθήματος ἀπὸ τὴν ἄκρα ἀριστερὰ οτὴν
ἀκρα δεξια ἀπέδειξεοτι 1'1 πολιτικὴ ζύγιση
εἰναι ἀκόμη ἀδύνατη στὴν Ιταλία. Τα
κόμματα 7101‘) κυόέρνησαν τὴν Ἰταλία τα
τελευταῖα τριάντα χρόνια ἔχουν ἀνάγκη
μιάς ριζικῆς ἀλλαγῆς, αν θέλουν να συνεχίσουν να κυδερνοῡν. Τὸ ἀστικὸ μέτωπο
παρόυσιάζει μια ἐλλειψη συνείδησης καί
μια ἀνάπτυξη πολιτικῆς ἀνικανότητας,
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ἀπὸ μία περισσότερο ἐκτεταμένη
ἀνάλυση τῶν P.F.D’ ARCAIS καὶ
F.MORETTI, στήν ἐπιθεώρηση
«NEW LEFT REVIEW», τεῦχος
96, Ἀπρίλιος 1976, μ’ ἀφορμὴ τῖς
γενικὲς ἐκλογές ποὺ γίνονταισὲ λί_ γες μέρες. H μετάφραση καὶ ἑπεξεργασία”εγινε ἀπὸ τὸν Γιάννη Δη-

μητριάὸη

τικὴ παρουσία τῆς ἰσχυρῆς ἐργατικῆς ταξης ἀλλάξει.

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ PCI
'Y71c'19x51 παρ’ ὅλα αὐτα κι ἄλλος τρόπος να κοιτάξει κανεὶς τὴν ἰταλικὴ κατάσταση. Ἴσως λιγότερο ρεαλιστικός, ἀλλα
ποὺ πρέπει να ἀντιμετωπιστεῖ. Τί θα συν-

έδαινε ἂν τὸ PCI εἶχε δίκιο. Τί θα συν-

560111156111 τα 6ασικα σημεῖα τῆς πολιτικῆς
του (ανανέωση του κρατικου μηχανισμοῦ,
ἀνακατάταξη ἐσόδων, οὐσιαστικές καὶ
παραγωγικές κοινωνικές μεταρρυθμίσεις,
σταθερὴ συμμαχία τῶν κύριων πολιτικῶν

κομμάτων) μπορουσε να πραγματοποιηθοὺν.

Στὴν περίπτωση αὑτὴ ἡ ἑρμηνεία για τὴ
σημασία 111g δύναμης 101) PCI θάναι τελείως διάφορῆ. Αὐτὴ ἡ ανερχόμενη δύναμη δέν θα στηρίζεται πια o ἕνα κενὸ
δύναμης -τῶν αλλων πολιτικῶν παρατά-

ξεων- ἀλλα μᾶλλον πάνω σέ νέες μορφές
δύναμης. ’Ὀχι 0‘5 έλλειψῆ ἀξιοπιστίας τῆς
πολιτικῆς τῶν αλλων, ἀλλα στὸ ρεαλισμὸ
τῆς πολιτικῆς τοῦ PCI. ’Ὀχι στῆν ἀποσύνθεσῆ τῶν ὑπαρχόντων κοινωνικῶν συνασπισμῶν ἀλλα στὸ νέο, αν καί ανώμαλο,
ἱστορικὸ μπλόκ, δῆμιουργῆμένο ἀπὸ τὴ

σύμπτωση ἐνδιαφερόντων μεταξὺ κεφαλαίου καὶ ἐργατικῆς τάξης. Στὸ κοινὸ
ἐδαφος 7101‘) θα 11719090005 να ἐξασφαλίσει, στὸιπρῶτο , τὴν ἀνοδο τῶν κερδῶν
του, καὶ στὴ δεύτερη, τὴν ἱκανοποίῆσῆ
τῶν 6ασικῶν τῆς ἀναγκῶν (κατοικία,
ὑγεία, μεταφορά, ἐκπαίδευση, τροφὴ) καί
5101 1110 511115011 αὑξῆσῆ στοὺς μισθούς.

Για μᾶς μια παρόμοια ὑπόθεση προϋποθέτει ἀναρίθμητες δυσκολίες. Για να

(319on01)115" σχηματικὰ ὅσον ἀφορά τα oiκονσμικα ζῆτηματα. πρέπεινα θυμῆθοὺμε
6r1 μια παρόμοια στροφὴ θέτει σ ἕνα νέο
601990 τὴν ἐξέλιξῆ 101) ἰταλικοῦ καπιταλισμοῡ καί ένα 6I(110 σταμάτημα στῆν for-0
ρία του, κι αὐτὸ στὸ 11500 μιᾶς διεθνοῦς
κάμψῆς. Σ ένα σημεῖο, εἰναι ἀναγκαῖρ να
διαχωριστούν δύο πράγματα πού ἠταν
πάντα μαζὶ 0 δλῆ τὴν ἰταλικῆ ἱστορία.
«Προχωρῆμένος» καὶ «καθαρὸς» καπιτα-

λισμὸς ἀπὸ τῆ μια μερια καὶ προστατευτικός κομπιναδόρικος, τεχνολογικα ὀπισιιοδοομικὸς καὶ πολιτικα άντιδραστικός ἀπὸ τὴν άλλη.
Εδῶ εἶναι ἀναγκαῖο να ἐξαρθεῖ 1'1
ιρ 1') o 11 τῆς παραγωγῆς ὅπως καί ἡ
ἀγ ο ρ α (δίνοντας προτεραιότητα στῆν
ἐσωτεοι κῆ αγορα παρα στῆ διεθνή, 67101) ('1
καπιταλισμὸς στηρίζεται εἰδικότερα μετα
τὸ BOOM τῆς δεκατετίας 60— 70). EIv01

ἐπίσης ἀναγκαῐο πρσοδευτικα να ἀναδιοργανωθεῐ 1'1 γεωργία, 115 σκοπὸ να ἀποφύγει τὴν τραγικὴ ἐλλειψῆ διαφόρων 5Iδῶν, Ἀκόμα να περικοπούν δ ρ ασ τ ι κ α τα 5Eo601 τῆς κρατικῆς γραφειοκοιιτίιις. που ἀποτελεῖ πληγὴ παρασιτισμοῦ και έχει δῆμιουργηθεῖ ἀπὸ 101‘)g χρι-

στιανοδῆμοκράτες, κατ εἰκ-όνα καὶ 6110Iωσή τους. M5 ἀλλα λόγια, εἶναι ἀναγκαῐο
να ἐξαλείψει τοὺς χρῆματοδοτικοὺς τομεῖς της μεσαίας τάξης.
Αὐτές εῖναι ἀπόψεις 7101‘) ἀπὸ τὴ μια
πλευρὰ εἶναι δραστικές, μπορώντας 5r01
να περιορίσουν καί να ξεπεράσουν τὴν
ἀντίθεσῆ τῶν ἀκραίων παραγόντων τῆς
ἀρχούσας τάξης. Ἀπὸ τὴν άλλη πλευρα
-ἐχουν κυρίως μακροχρόνιες ἐπιπτώσεις
καὶ θα ἠταν ἀνίκανες, οἱ ἀπόψεις αὐτές
να διατηρῆσουν σταθερὸ κοινωνικὸ ὑπό601990 στὴ διάρκεια τῆς ἀρχικῆς ἀποφασιστικῆς περιόδου, τῶν μεταρρυθμίσεων.
Επὶ πλέον 1'1 ἐνεργῆτικὴ συμμετρχὴ τῶν
μαζῶν εἰναι γόρδιος δεσμὸς για τὴ στρατηγικὴ τοῦ PCI. Εἶναι ἀπόλυτα ἀναγκαῑο.
καταόάλλοντας τὴ γνωστὴ ἰσχυρὴ ἀντίστασῆ r11g ἀστικῆς τάξης, συγχρόνως καί

να ἐπιταχύνει τὴ σύγκρουσῆ καί να ἀγνοήσει τὸ μεταρρυθμιστικὸ πρόγραμμα.
Σ’ αὐτὸ ἐμφανίζεται 1'1 ἰδιομοριρία τοῦ
PCI. Ἔχει ένα πρόγραμμα για ἕνα τύπο
ἐργατικοῦ κόμματος σέ μια χώρα ὅπου ὸ
καπιταλισμὸς ἱστορικα ὑπῆρξε ἀνίκανος
να πετύχει rig τυπικές ἀλλαγές 71(11‘) πέτυχε
στὴ δόρειοδυτικὴ Εὐρώπη. Ἀπὸ τὸ σῆμεῖο αὐτὸ μποροῡμε να δοῦμε τίςιπιὸ σῆ-

οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ ὅάσῆ, για να
αντιπροσιιιπεύει μια ὁριστικὴ λύση. Θά
’ναι μόνο μια προσωρινῆ - ’νοη, πιθανῶς
ὅραχεία, 7101‘) θα σημάνει αποσύνθεσῆ καί
παράλυση ἀπὸ ἐσωτερικές διαμάχες προορισμένῆ να ὁδηγήσει στῆν ἐξόντωση ἐνὸς
ἐκ τῶν δύο ,ιιεγαλυτέρων κομμάτωνίῐὴςΒΕ
ῆ τοῦ ΡΕΙΙκαί να ι’)διΓ,ἰ’]οει στῆ δημιουργία
μιᾶς ιρόρμας 715910001590 οὑσιαστικῆς

μαντικές

διαφωνίας.

δυσκολίες.

(Ἐνα

οἰκονομικὸ

πρόγραμμα ὅπως τὸ παραπάνω, χρειάζεται μεγάλα περιθῶρια πολιτικῆς σταθερότῆτας, διεθνοῡς καί ἐσωτερικῆς. Ἀλλα

αὐτὴ 1'1 σταθερότῆτα 65v'υπάρχει στὴ νοτιοδυτικὴ Εὐρώπη, καὶ δέν ὑφίσταται οὐτε
στὴν Ιταλία.
Κάθε οὐσιαστικὴ κοινωνικὴ ἀλλαγὴ
μπορεῖ να ὁδηγήσει σέ μια 6ίαιη πολιτικῆ
διαμάχη. Ἀλλα ἀκρι6ῶς ὁποιαδήποτε
διαμάχη, διακινδυνεύει να καταστρέψει
τὸ μεταρρυθμιστικὸ πρόγραμμα. Ἀκόμη
715910001590. κάθε ἀλλαγὴ στὸ χαρακτῆρα
τοῦ ἰταλικοῦ κράτους, στὸ γραφειοκρατικὸ
διοικῆτικὸ μῆχανισμό τους
καταλήγει στὸ ἰ’διο ἀποτέλεσμα.
“Ὀσο 6 μηχανισμὸς αὐτὸς ἐξαρτᾱται καί

συντηρεῐται ἀπὸ τα κυόερνητικα κόμματα, δέν μπορεῖ να χρῆσιμοποιῆθεῑ
για πρσοδευτικές οἰκονομικοπολιτικές
μεταρρυθμίσεις. Εἶναι ἀναγκαῖο για r6
0110716 ἐλέγχου του μηχανισμσυ ιιι· τοι τὸ
PCI να χρησιμοποιῆσει τα κομματικὰ στελέχη του, γιατι ἀλλα, οὐδέτερα καὶ 5vr111(1
στελέχη, άπλα καὶ μόνο δέν ὑπάρχουν.
Αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὸ PCI δέν μπορεῖ να
πάρει τὴν κρατικὴ διακυόέρνηση δίχως τὴ
συμμετρχὴ άλλου κόμματος καὶ χωρὶς να
χάσει τὴν ἀξιοπιστία του. Ἀπὸ τὸ σῆμεῖο
αὐτὸ ξεκινῶντας, τὸ μεταρρυθμιστικὸ
πρόγραμμα μπορεῖ ν’ ἀποτελέσει r1‘11 εἰσαγωγὴ σέ μια περισσότερο οὐσιαοτικῆ
διαμάχη.

«ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ»
ΚΑΙ «ΕΝΩ-ΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΙΞΡΑΣ»
Τὸ πρόόλῆμα τῆς κυόερνῆτικῆς σύνθεσης στῆν πολιτικὴ συμμαχία, εἶναι 1'1 πιθανὴ παρουσία τοῦ PCI στὴ διοίκηση τῆς
ἰταλικῆς κοινωνίας, πού θα πρέπει να 60—
σίζεται στὸ παράδοξο καὶ στῆν ἀντίθεσῆ
τῆς ταξικῆς πάλης στῆν “Ιταλία. Τὸ PCI
ἐφθασε στὴ νίκη μερικα ἀπὸ τὴν «ἐθνικὴ
πολιτική» του, τοῦ ἱστορικοῦ 00116160σμοῦ στὸ μονοπώλιο τῆς ἐξουσίας ἀπὸ τὴ
DC, χωρὶς να τὸ ἀντικαθιοτά μ’ “ένα ἀλλο
μονοπώλιο.
’Ὲτσι ἢ ἀλλιῶς, ὑπάρχουν ἀξεπέρασ-τα
ἐμπόδια στὸν ἱστορικὸ 0011616010110, ἀντικειμενικα καί ὑποκειμενικά. Ὑποκειμένικα μιᾶς καί ὁ συνεταῖρος στῆν ἐπιχεί911011 αὐτὴ (1'1 DC) συνεχίζει να τὸν ἀπορρίπτει. Καὶ οἱ δυὸ πλευρές 101) κόμματός
τῆς, 1'1 ἀριστερὰ καί 1'1 δεξιά στὸ Συνέδριο
101) Φλεὸάρῆ 101) 7(1 ἀρνοῦνται κάθε κυ-

όερνῆτικῆ συνεργασία μέ τὸ PCI. Εἶναι
δευτερεῦον 6r1 καὶ οἱ οοοιαλιστές αρνοῡνται απὸ τὴν πλευρά τους τὸν ἱστορικὸ
συμὸιδασμό. 'H ἀποδοχὴ τῆς συνεργασίας
ἀπὸ μέρους τους, ὀφείλεται· μᾶλλον στῆν
τακτικῆ παρα στὴν ἀποδοχὴ τοὺ ἴδιου τοὺ
συμίῧιὸασμοῦ.
“Αντικειμενικά, πέρα απὸ τους παρα-

πάνω λόγους. κι αν ακόμη σχηματιστεῖ μιά
κυόέρνηση. δέν θά ’χει τὴν απαραίτῆτη

Ἐπὶ πλέον τὸ PCI μόνο του πιστεύει 611
1'1 δυνατότητα τοῦ ἱστορικοῦ συμόιόασμοῡ
δέν μπορεῖ να πραγματοποιηθεῐ πιά. Στῆν
κοινοὸουλευτικῆ μάχη, ὅταν παρουσιάστῆκε 1'1 μειοψῆφία τῆς κυὸέρνησῆς
M090 για ψῆφο ἐμπιστοσύνῆς, 0 M7159—
λίνγκουερ τόνισε 6r1 r6 PCI 5Iv01 1')7159
μιᾶς συμμαχίας ὅλων τῶν αντιφασιοτικῶν
δυνάμεων (αὐτὸ σήμαινε τὴν αναὸίωοῆ
τῆς συμμαχίας καθολικῶν καί κομμουνιστῶν τῆν περίοδο τῆς Ἀντίστασης, στὸν
πόλεμο) λέγοντας παρ’ ὅλα αὐτα - για
πρώτη φορα τα τελευταῖα χρόνια - ὅτι αν
ὴ Ἀριστερα 1(5961’051 τὴν πλειοψῆφία καί
ἡ DC συνεχίσει να ἀρνεῖται τὴ συνεργασία
μέ τούς κομμουνιστές, τότε οἱ τελευταῖοι
εἰναι ἕτοιμοι να ἀναλάὸουν τὴν εὐθυνῆ
για μια κυόέρνησῆ ὁλοκλῆρωτικα τῶν
ἀριστερῶν κομμάτων.
"O μως 1'1 κατανόῆοῆ τοῦ 611 ἡ κομμουνιστικὴ συμμετοχὴ στὴν κυὸέρνησῆ, μπορεῖ
να σημαίνει περισσότερο διαμάχη παρα
συμφωνία μέ r1‘1 1)(Ξ,ξανάνσιξε τὸ διάλογο
τῆς στρατηγικῆς μέσα στὸ PCI, χωρὶς αὐτὸ
να ἀλλάξει στὸ ἐλάχιστο τὸ ἀντικαπιταλιστικὸ περιεχόμενο στὸ κυόερνῆτικὸ πρόγραμμα τῶν κομμουνιστῶν ούτε σκληραίνσντας τὴ γραμμή του στα κοινωνικὰ προόλήματα 1"1 τὴν ὀργάνωσή του orig μάζες.
'H πιθανότητα για μια «ἑνότητα τῆς
ἀριστερᾶς» στῆν κυὸέρνηση συνεχίζει να
γίνεται δεκτὴ ἀπὸ τὸ PCI σαν ἕνας «ἱστορικὸς συμόιόασμὸς» δίχως 11‘1DC,0(‘1 δυστυχές διάλειμμα 7101‘) ὀφείλει να έχει σα
συνέχεια μια συμφωνία μέ τοὺς χριστιανοδημοκράτες, ὃσο αὐτὸ εἰναι δυνατό.
Δέν τὸν 6λέπουν ὅμως σαν τὴν πολιτικὴ
φόρμα 7101‘) θ’ ἀποτελέσει τὴν ἀρχὴ για μια
οὐσιασ-τικῆ διαμάχη ἐξουσίας μέσα στῆν
ἰταλικὴ κοινωνία. Τώρα, ὅπως είπαμε, ἕνα
πραγματικὸ πείραμα ἀναμέτρῆσῆς τῶν
τάξεων, μπορεῖ δύσκολα να γίνει τὴν
προσεχῆ περίοδο, εἴτε θέλει τὸ PCI εἴτε
όχι.
“Ὀπως είπαμε π-ρίν, αν ταπράγματα ἐξἀκολουθοῦν νά εἰναι ὅπως r61 λίγα 7190ηγούμενα χρόνια. εἰναι δύσκολο να πιστέψουμε ὅτι ἡ οὐσιαστικὴ διαφωνία θα
τελειώσει 115 τὴ νίκη τῆς ἀριστερᾶς - μια
νίκῆ 7101‘) 5715110 ἀπ ὅλα αὑτά, ἀπὸ τὴ
φύση τῶν πραγμάτων, 71957151 να εἶναι,
στὴν πραγματικότητα, 1'1 προλεταριακὴ
ἐπανάσταση. Δύσκολο, ἀλλ όχιάδυνατο.
Μια πρσοδευτικῆ ἀναθεώρηση τῆς ἐπαναστατικῆς ἀριστερᾶς, θά ’ναι 1'1 πρώτη
συμὸολῆ για ἐνα διαφορετικὸ ἀποτέλεσμα. Ἀλλα για τὴν ὥρα, 0 ὀπορτσυνισμὸς
καὶ συντηρῆτισμός, δείχνσυν να κερδίζουν ἐναντίον σ’ ὁτιδήποτε θα ἐπιθυμοῦσι·
τὴν ἀλλαγή.
M5 τὴ διαιώνισῆ τῆς κρίσης ὅμωςπολλές γραφειοκρατικές 11590601 θα ἐγκατα-

λειφθούν. ᾼῦτῆ εἶναι 1'1 κατεύθυισῆ για
r1‘11 ὁποία ειν αι απαοαίτῆτο 1 (1 59γαζόμαστε σημεοα,
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ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ ΙΙΤΑΛΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ( P.L.|.)
Τὸ ΦΙΚ πῆρε μέρος στῆν αντίστααη τού 1943-44, συσπειρώνοντας γύρω του φυσιογνωμίες τῆς πολιτικῆς ζωῆς τῆς npoφασιστικῆς “Ιταλίας. Στὸ Δημοψήφισμα τοῡ 1946 ὑποστήριξε τῆ

Βασιλεία, θέτοντας σέ μειοψηφία ταμεγαλο ἱδεαλιστῆ φιλόσοφο Μπενεντέτο Κρότοε, πού ὑποστήριξε τῆν ούδετερότητα.
Ἠ κοινωνική του 6αση εἶναι ἡ παραδοαιακῆ αοτικῆ τάξη, KUρίως τού Βορρα, ἡ ὁποία ὅμως σιγα-σιγα τοῦ αφαίρεσε τῆν
ύποστήριξή της για να τῆ μεταφέρει στὸ Χριστιανοδημοκρατικὸ
Κόμμα. ’Ἐτσι, μέ όλο Kai λιγότερους ψήφους, αὐτὸ τὸ κόμμα
6ρίσκεται στῆν κυθέρνηση α’ ὅλη τῆ δεκαετία 1950-60. Στὶς τελευταῖες έκλογὲς πῆρε τὸ μικρότερα ποοοστὸ ψήφων τῆς ζωῆς
του, μπαίνοντας ὁριστικα πια στὸ περιθώριο τῆς πολιτικῆς ζωῆς

(24οἝ 2\dp

τοῡ τόπου. (Τὸν Ἰούνη τοῦ

1975 πῆρε 2.5% μὲ 749.749 ψή-

φους). Τὸ Κοινωνικό Κίνημα πολλές φαρές πρόσφερε σανίδα
σωτηρίας στὸ ΦΙΚ, μέ τῆ δημιουργία «ένιαίου μετώπου τῆς δεΤοῠ Dario Fornari
ξιας», ὅμως ἡ αντισταοιακῆ παραδοσή του ἀπέρριψε μὲ περιφρόνηση τἰς νεο-φασιστικές προτάσεις.

OI TOP/NEE έκλογές στῆν Ἰταλία ἀποτελοῦν ή· μᾶλλον προθλέπεται ὅτι θα αποτελέσουν μια ἱστορικὴ καμπῆ στῆν πολιτικὴ
ἱστορία τῆς χώρας.
ΟἍν ἠ δύναμη τῶν κομμουνιστῶν αι’]ξηθεῖ η’ ἔστω Kai αν διατηρηθεῖ στὸ ἐπίπεδα ποὺ έφτασε με τίς έκλογές τῆς 15 τοῦ
“Ιούνη 1975, ὁ συσχετισμὸς τῶν δυνάμεων στὸ κοινοθούλιο Θα
εἶναι τέτοιος ποὺ θα ἐμποδίζει αποιαδήποτε πολιτικὴ ἐνέργεια
Kai Πραξη χωρίς τῆ θέληση τῶν κομμουνιστῶν. Αὐτὴ ἠ δύναμη
μπορεῖ να μεταφερθεῖ Kai σέ ἐπίπεδα «κυθερνητικής συνταγής». Θα έξαρτηθεῖ κατα πόσο θα παίρνουν μέρος oi κομμρυνιατές μέ τοὺς Χριστιανσδημοκρατες στὸν κυθερνητικό συν-

ασπισμο.

ι

0οί προτάσεις εἶναι παλλές. 'H πιὸ... διαφημισμένη παντως
λύση για τὸ ξεπέρασμα τῆς κυθερνητικής ααταθειας εἶναι

ὁπωσδήποτε ἐκείνη τοῦ IKK: «ὁ ἱστορικὸς συμθιθασμός», ὀ
ὁποῖος ξεκίνησε με ταν Γκραμσι, ὅταν μιλοῡσε για συμμαχιές
τῶν ἐργατῶν τοῡ Βορρα Kai τῶν αγροτῶν τοῦ Νότου, Kai κατα
προεκταση σήμερα τὴ συμμαχία ἠ τὴ συναντηαη τῶν τριῶν λαϊ-

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ( D.C.)
'H Χριστιανοδημοκρατία γεννιέται τὸ 1943 μέ τῆν πρωτοθουλία καθολικῶν αντιφασιστῶν. Μετα τῆν απελευθέρωση τῆν αρχηγία τῆν παίρνει ό Ντὲ Γκασπερι χαρακτηρίζοντας, μέ τῆν
προσωπικότητα του Kai τῆν ξεκαθαρη στρατηγική του, τῆ
δραοη τοῡ κόμματος για ἕνα γερὸ αγκύρωμα τῆς ίταλικῆς αοτι-

κῆς ταξης, μέ τοὺς θορειοαμερικανους, 6ασισμένο σὲ μια μετριοπαθῆ πολιτική. Δέθηκε γερα μέ τίς μαζικές καθολικές ὁργανῶοεις καί τῆν ἱεραρχία τοῦ Βατικανοῡ, καταφέρνοντας v'
αντιπαραθέσει στοὺς κομμουνιστὲς μια ύπερταξικῆ εἰκόνα τοῦ
ἑαυτοῦ της. “Ἐτσι στὶς πρῶτες ἐκλογές για συντακτικῆ ουν-

κῶν ρευματων τῆς ίταλικής ζωῆς· τσῡ σοσιαλιστικοῡ, τοῡ καμ-

έλευοη Παίρνει τὸ 35.2% τῶν ψήφων, ἐνῶ στὶς 18 τού Ἀπρίλη

μουνιστικοῡ Kai τοῦ καθολικοῦ,

τού 1948 φτανει σχεδὸν τῆν απόλυτη πλειοψηφία. Ἀπὸ τότε ῆ
)(.Δ. παίζει ῆγεμονικὸ ρόλο στῆν πολιτικῆ ζωῆ τῆς χώρας δημιουργώντας Kai χαλῶντας συμμαχίες αριστερα (οοσιαλιστές) καὶ
δεξια (φιλελεύθεροι) μένοντας πάντα στὸ κέντρο καθε κυθερ-

OOi τελευταῖες, ὅμως, δηλώσεις τοῦ ΙΚΚ αφήνουν, κατα καποιο τρόπο, στα περιθώριο τόν «ίστορικὸ συμθιθασμα» Kai μιλοῡν πια πολὺ για μια ακυθέρνηση αυναγερμοῡ», ἱκανὴ v’ αντιμετωπίσει τὴν κρίση. ”Η’κυ6ε’ρνηση αὑτὴ Θα ἔπρεπε να δημι-

ουργηθεῖ με· θαση τὴν αντιστασιακή συμμαχία τοῦ 1943, ποὺ
ξεκινσῡσε απὸ τὴ Φιλελεύθερη δεξια Kai 1'qu 6ασιλικοας κι
φτανε μέχρι τὸ Κομμουνιστικό Κόμμα.

ἕ-

ΟὈ χαρακτῆρας αὐτῆς τῆς πρότασης τοῡ ΙΚΚ Kai πιὸ γενικα
τῆς πολιτικῆς σύγκρουσης θγαίνει κυρίως ἀπ’ τὴ διακλαδωση
τῶν κομματων ποὺ παίζουν καποιο ρόλο στῆν πολιτικὴ ζωή.

Ποια εἶναι τα κόμματα aUrd; Τί ἐκφραζουνε,·
Ο”Ας (SOD/.15:

νητικοῡ συνασπισμοῦ, Ἀπὸ τὸ 1963 Kai ύστερα, μέ πρωτοθουλία τού τώρα πρωθυπουργοῡ Μόρο, ῆ Χ.Δ. δημιουργεῖ τῆν κεν-

τροαριατερα, παίρνοντας μαζί της στῆν κυθέρνηση τοὺς σοσιαλιστές καὶ διώχνοντσς τοὺς φιλελεύθερους. Στῆν ούοῐα, καθοδήγησε καὶ ἐθαλε τῆ οφραγίδα της α’ ὀλο τὸ προτσές τῆς
μεταπολεμικῆς ανοικοδόμηοης τῆς Ἰταλίας πλέκοντος μαζὶ
δημόσιες ἐπενδύαεις, “ιδιωτικῆ πρωτοθουλία, κρατικὸ μηχανισμὸ καὶ Χριστιανοδημοκρατικὸ Κόμμα. Ἀπὸ τὸ 1963 καὶ δῶ μια
σειρα από ουνοδοιποροῡσες ὀργανώσεις («Καθολικῆ δράση»,
«ACLI», ««CISL») αρχίζουν Eva προτσές ανεξαρτητοποίησῆς, τὸ
ὁποῖο ὅμως ακόμα δέν “έχει καταλήξει πουθενα... “Επίσημα, ή
)(.Δ. περιέχει 9 ρεύματα, αλλα στῆν πραγματικόὶητα εἶναι πανω

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΙΤΑΛΙΑΣ-ΕΘΝΙΚΗ ΔΕΞΙΑ ( MSI-DN)
Νεοφασιστικὸ κόμμα πού γεννήθηκε τὸ 1946. Ἀρχηγὸς του
εἶναι ὸ Τζόρτζιο Ἀλμιραντε, νομάρχης τού Μουσοολίνι μέχρι

τὸ τέλος τοὺ φασιατικού καθεστῶτος. Τὸ 1972 ένώθηκε με
τούς Βασιλικούς κι έτοι πέτυχε τὸ μεγαλύτερο ποοοστὸ ψήφων, ἰδιαίτερα στῆ Νότια Ἰταλία, ὅπου κατα τὸ 1971 εἶχε τεθεῖ
έπικεφαλῆς σφοδρῶν λα’ίκῶν έξεγέροεων για τοπικα ζητήματα.
Ἀπὸ τὸ 1972 καὶ ϋστερα, τὸ Κοινωνικὸ Κίνημα Ἰταλίας χανει
Eva μεγαλα μέρος τῶν ψήφων του καὶ τῆς πολιτικῆς του ἐπιρροῆς, ἐξ αἰτίας τῶν τρομοκρατικῶν του ἐνεργειῶν, ποὺ στοίχι-

σαν τῆ ζωῆ πολλῶν ατόμων (πολλοὶ νεκροὶ στῆ Μπρέοσια, στὸ
τραῖνο Ἰταλικους κλπ). ‘H ἰταλικῆ δικαιοσύνη απὸ καιρὸ τώρα
προχωρεῖ τῆ διαδικασία τῆς διαλυσής του, θααισμένη στὸ αρθρο τοὺ συντάγματος πού απαγορεύει τῆν αναούοταση τού
φασιοτικοῡ κόμματος. Τὸν Ἰούνη τοῡ 1975 πῆρε 6.4% Kai ψήφους 1.951.011.
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απὸ 20, δοες καὶ oi ὁμάδες πίεσης πού συζοῡν στὸ ’ίδιο κόμμα.
Αύτὲς oi όμαδες πίεσης πολιτικα ξεκινοῡν απὸ τῆν ακρα δεξια
(Σέλμπα) μέχρι τῆ λεγόμενη αριστερα (Ντονατ-Κατέν), αλλα
κοινωνικα αντιπροοωπεύουν κλίκες καί ὁμάδες τού κρατικοῡ
μηχανισμοῦ, τῶν δημοσίων ἐπιχειρήσεων, αστυνομίας. στρατοῦ κλπ. Μετα τῆν ἐμπειρία ανοίγματος πρὸς τ’ αριατερα, μὲ τῆ
δημιουργία τῆς κεντρο-αριστερας, καί ἰδιαίτερα ὕστερα απὸ τἰς
κοινωνικές αναταραχὲς τοῡ 1968-69, τῆν αρχηγία τοῡ κόμματος τῆν παίρνει ὁ γερουσιαοτῆς Ἀμιντόρε Φανφανι, ύποοτηρικτῆς τῆς κατα μέτωπον σύγκρουσης μέ τοὺς κομμουνιστές. Ἠ

πολιτικῆ αύτῆ τῆς δημιουργεῖ δυσκολίες, καὶ στὸ δημοψήφισμα
πού έγινε στὶς 12 Μαΐου 1974, για τὸ διαζύγιο, χανει. γιατὶ τὸ
68% τῶν “Ιταλῶν λένε δχι στῆ )(.Δ. (εἶχε μείνει μόνη της μαζί μέ
τὸ Κοινωνικὸ Κίνημα ἐναντίον τού διαζυγίου) καὶ ναὶ στὸ διαζύγιο. Σέ συνέχεια χανει σέ μια σειρα έπαρχίες τὶς έκλογές (Σαρδηνία, Τρέντο) καὶ στὶς έκλογές τῆς 15 τοῦ “Ιούνη 1975 ἐπιθεθαιῶνεται ακόμα περισσότερα ή πτώση της (παίρνει μόνο
35.3% Kai 10.307.682 ψήφους), ἐνῶ τὸ Κομμουνιοτικό Κόμμσ
ανεθαίνει στα 10.000.000 ψήφους. Μετα απ’ αύτῆ τῆν ῆττα ῆ

)(.Δ. διώχνει τὸν Φανφανι, αλλα αρνιέται τῆ συνεργασία 115 τό
IKK.

να συμμετασχει στῆν τελευταία κυθέρνηση Μόρο κι έτσι δημιουργεῖται κυθερνητικῆ κρίση. 'O γενικὸς γραμματέας του Ντέ

Μαρτίνο ύποστηρίζει έναν προνομιοῡχο αξονα )(.Δ. - ΙΣΚ σαν
μέσα για να μεταφερθεῖ πρὸς τ’ αριστερα ό αξονας τῆς πολιτικῆς ζωῆς τῆς χώρας. Ἀντίθετσ ἡ αριστερα πτέρυγα τοῡ κόμμα‘13:"-

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ( P.S.D.|.)

τος, που κυριαρχεῖται απὸ τα νιατα, προωθεῖ μια γραμμὴ ένότητας μέ ὅλη τήν αριστερα για μια αριστερῆ κυθέρνηση. Kai
oi δύο, προτασεις ὅμως φαίνονται σαν απλές διακηρύξεις αρ-

Παρα τὸ σοσιαλιστικα τοῡ ὸνόματος, αύτὸ τὸ κόμμα δέν έχει

χῶν ῆ σαν προεκλογικα κόλπα, στα όπσῖα έξ αλλου τὸ ΙΣΚ δέν
εἷνα καινούργιο. Αύτὸ τὸ όδηγεῖ 0' Eva έκλογικὸ αποτέλεσμα

καμια σχέση οὔτε μέ-τὴ δεύτερη Διεθνῆ, οϋτε μέ τῆν παγκό-

1100 δέν ξεπερναει τὸ 12-13%. (Στίς 15 τού Ἰούνη πῆρε 12% 115

σμια ρεφορμιστικῆ ίδεολογία καί πολιτική. Τό ΣΔΙΚ γεννήθηκε

3.636.647 ψήφους)

τὸ 1947 απὸ μια διασπαση 1100 έγινε στὸ Σοσιαλιστικὸ Κόμμα.
'H διασπαση έγινε ένῶ ό Ντέ Γκασττερι έκανε τὸ πρῶτο του ταξίδι στὶς ΕΠΑ (στὸ γυρισμό του θα διώξει σοσιαλιστές καί K011μουνιστές απὸ τῆν κυθέρνηση) καὶ γι’ αύτὸ τὸ λόγο πολλοὶ
ύποστηρίζουν ὅτι ύπαρχει μια καποια ΝΑΤΟϊκῆ έμπνευση στὸ
ΣΔΙΚ. Τὸ 1966 τὸ ΣΔΙΚ ένώθηκε μέ τό ΙΣΚ, αλλα τὸ 1969 ἡ
ένωση διαλύθηκέ καί ξαναδημιουργήθηκε τὸ ΣΔΙΚ, τοποθετημένα στα δεξια τοῡ κυθερνητικοῡ συνασπισμοῦ. Ὕστερα απὸ
τὶς έκλογές τού “Ιούνη τοῡ 1975 τὸ ΣΔΙΚ θρίσκεται σχεδὸν σέ

Τό ΙΚΚ γεννιέται τὸ 1921 απὸ μια διασπσση απ’ τ’ αριστερα
τοῡ ΙΣΚ. Διατηρεῖ καθ’ ὅλη τῆν εἰκοσαετία τού φασισμοῡ όργα-

διαλυση; Τσπικοί σύμθουλοί του τὸ έγκαταλείπουν Kai περνοῡν
στοὺς σοσιαλιστές, τοπικα γραφεῖα του κλείνουν κλπ. Τὸ τε-

νωμένη κομματικῆ δομῆ στῆν παρανομία Kai εἶναι ή κυριότερη
καὶ ή πιὸ δραστήρια δύναμη τῆς αντίστασης τὸ 1943-44. Ἐν

λικὸ κτύπημα “ίσως v0 τούς τὸ δίνει τὸ σκανδαλο Λόκχηντ, στὸ
’ὁποῖο θρέθηκε μπλεγμένσς ό πρώην ὑπουργὸς αμύνης καί ῶς

τούτοις δέν μπορεῖ να αποφύγει τῆν ῆττα στὶς έκλογές τῆς 18
“Απριλίου τού 1948, ὅταν μαζί μέ τὸ ΙΣΚ παίρνουν μόνο τὸ
31.5%, ένῶ oi ’ίδιοι δυὸ χρόνια πρίν, στὶς έκλογές για συντακτικῆ συνέλευση, εἶχαν παρει τὸ 41%. M0 απὸ τότε τὸ ΙΚΚ ανεθαίνει σταθερα σέ καθε έκλογές. Ὅταν τὸ 1956 τὸ ΙΣΚ στιαει

πρὶν ένα μῆνα γραμματέας τοῦ κόμματος Τανααι.

Τό κόμμα αύτό, μαζί μέ τούς φιλελεύθερσυς, κινδυνεύουν να
μῆ θγαλουν οὔτε ’ένα θουλευτῆ 0' αύτές τὶς έκλογές. Στὶς τελευταῖες έκλογὲς πῆρε 5.6% 115 2.790.963 ψήφους.

is}
ΙΤΑΛΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ( ΡΟΙ)

τῆν ἑνότητα δρασης Kai ϋστερα απὸ 7 χρόνια ανεθαίνει στῆν

κυθέρνηση

μέ τῆ )(.Δ., τὸ ΙΚΚ δέν αντιδρα, αλλα δέχεται 115

αἰσιοδοξία τὸ μεταρρυθμιστικὸ Πρόγραμμα τῆς Κέντρο - Ἀρι-

W
ΙΤΑΛΙΚΟ ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ( P.R.|.)

στερας. Εἶναι ῆ αρχῆ ένός προτσές 1100 ύστερα απὸ πολλα
χρόνια θα διαμορφωθεῖ στῆν πρόταση τοῡ «ἱστορικοῦ συμ6ι6001100»... Ἀντίθετσ απὸ τὸ Γαλλικό, δέν μπῆκε 05 κρίση απὸ
τὶς κοινωνικές αναταραχές τοῦ 1968-69 Kai ὅχι μόνο διατήρησε
τῆ δύναμή του, αλλα καταφερε Kai να απομονῶσει μια μερίδα

'H παραδοση, αν ὅχι ῆ όργανωτικῆ ἱστορία τοῦ Ρεπουμπλικανικου Κόμματος, εἶναι ἰστορία τοῡ περασμένου αἰῶνα. Ἀντιπροσώπευε τότε τῆν πιὸ ακραία ταση τῆς ἐπαναστατικῆς αστικῆς ταξης μέ τὸν Γκαριμπαλντι Kai τὸν Ματσίνι. Τὸ καινούργιο
ΙΡΚ γεννιέται στῆ Ρώμη τὸ 1943. Δέν παίρνει μέρος στὸ ἰταλικὸ
ΕΑΜ, γιατί δέν δέχεται τῆ συνεργασία μέ τοὺς μοναρχικούς.
“’Υστέρα απὸ τὸν “πόλεμσ συγκεντρώνει μια σειρα απὸ ανταρτικες όμαδες, ὅπως «Ἐλευθερία καὶ Δικαιοσύνη», καὶ αντιφασιστικα κόμματα ὅπως τὸ «Κόμμα Δρασης», ποὺ διαλύθηκε τὸ

ποὺ τὸ χτυποῡσε απ’ τάριστερα μέ ήγέτη τὸν Πέτρο Ἰνγκραο
Kai ὕστερα απὸ δυὸ χρόνια πόλι να διώξει απ’ τῖς γραμμές του
τῆ φιλοκινεζικῆ όμαδα που συσπειρωνότανε γύρω απ’ τὸ περιοδικὸ «lL MANIFESTO».
T0 φθινόπωρο τσῡ 1973, ὕστερα απ’ τήν αἰματηρῆ πτώση τοῡ
“Αλλιέντε, στῆ Χιλή, τὸ ΙΚΚ λανσαρει τῆν πρόταση τοῡ «ἱστορικοῡ 0011616001100», μεταξὺ τῶν τριῶν κομματων Kai ἰδεσλσγιῶν
τῆς ἰταλικῆς κοινωνίας, τῶν κομμουνιστῶν, τῶν σοσιαλιστῶν

Kai τῶν καθολικῶν, καὶ ζηταει να κυ6ερνήσουν τῆν Ἰταλία 00-

1947. Ἀπὸ τὸ 1948 γίνεται σταθερὸς συνέργατης τῆς )(.Δ., 60σιαζοντας συχνα τῆν αθρησκευτική του παραδοση, Αύτα τὸ

τές 0i δύναμεις μέ στόχο τῆν περαιτέρω αναπτυξη τῆς «αντι-

ὸδήγησε σέ μείωση τῶν ψήφων 1100 διέθετε Kai τώρα 6ρίσκεται

ταλες Kai τὸν παρασιτισμό. Τὸ ΙΚΚ, μέ ρεαλισμό, δέν Θαζει
θέμα διεθνοῡς ανακαταταξης τῆς Ἰταλίας (δηλώνει παραμονῆ

γύρω στα 2%. Στὸ τελευταῖο του συνέδρια ανακοίνωσε ὅτι εἶναι
διατεθειμένο για μια συνεργασία μέ όλόκληρο τὸ συνταγματικὸ
τόξο, συμπεριλαμθανομένων Kai τῶν κομμουνιστῶν. (Τὸν

Ἰούνη τοῦ 1975 πῆρε 3.2% 115 961.616 ψήφους).

φασιστικῆς καὶ δημοκρατικῆς έπαναστασηςηχτυπώντας τίς σπα-

στὸ NATO Kai στῆν EOK) Kai δέν χανει καμια έύκαιρία να ύπογραμμίσει τὶς διαφορές του 115 τῆ Σοθιετικῆ “Ενωση, μέ τῆν
Κίνα Kai τα αλλα σοσιαλιστικα κρατη. Ὕστερα απ“ αύτές τὶς 5Kλογές. δέν αποκλείεται τὸ ΙΚΚ να γίνει τὸ πρῶτο κόμμα τῆς

Ἰταλίας, όπότε oi αλλες δύναμεις δέν θα μποροῦν πια να τὸ
περιορίσουν στῆν αντιπολίτευση. (Τὸν “Ιούνιο τοῦ 1975 έφθασε
τὸ 33,4% 115 10.149.135 ψήφους)

6
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ΙΤΑΛΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ( P.S.I.)
T0 ΙΣΚ εἶναι τὸ πιὸ παλιό απ’ τα ἰταλικα κόμματα. Γεννήθηκε
τὸ 1892 στῆ Γένοθα Kai μέχρι τὸ 1921, 1100 έγινε ή διασπαση μέ
τούς κομμουνιστές, ήταν τὸ «κόμμα» τοῠ ἰταλικοῡ προλεταριατου. Τό ΙΣΚ εἶχε μπεῑ μαλιστα για μια περίοδο καί στῆν K011μουνιστικῆ Διεθνή, Kai αυτὸς εἶναι ὸ λόγος που έχει σα σύμθολό του τὸ σφυροδρέπανο. Εἶναι τα κόμμα πού δέν δισλύθηκε
κατα τῆ διαρκεια τῆς Μουσολινικῆς δικτατορίας, ὅπως Kai τὸ
Κομμουνιστικό, καὶ r100 παρουσιαστηκε μεταπολεμικα έχοντας

ήδη στὸ ένεργητικό του μια καποια όργανωτικῆ μορφῆ καί
στρατηγική καθαρότητα. Ἀπὸ τό 1930 έως τὸ 1940 εἶναι δεμένο
μέ τὸ ΙΚΚ μέ συμφωνία για ένότητσ δρασης· έτσι μεταπολεμικα
καὶ στὶς· πρῶτες πολιτικές έκλογές παρουσιαζονται μαζί σαν
«Λαϊκὸ Δημοκρατικὸ Μέτωπο». ῖΑπὸ τὸ 1956. 115 τα γεγονότα
τῆς Ούγγαρίας, καὶ μετα τὸ 2οὸ συνέδριο τοῦ ΚΚΣΕ oi σχέσεις
τους μέ τούς κομμουνιστές ψυχραίνονται μέχρι πού κόθονται

€900:in
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ( DP)
'H Προλεταριακῆ Δημοκρατία δέν εἶνα κόμμα, αλλα συνασπισμὸς όμαδων καὶ όργανώσεων τῆς ακρας αριστερας. Σ’ αύτὸν
τὸν συνασπισμὸ ύπαρχει τὸ Κόμμα Προλεταριακῆς Ἐνότητας
για τὸν Κομμουνισμό,(υΝΙΤΑ PROLETARIA PER IL COMUNI—
SMO) 1100 yevvanKE μέ 1w “ενωση της όμαδας «IL
MANIFESTO» 115 τα απσμειναρια τοὺ παλιου «ΙΣΚ Προλεταριακῆς Ἐνότητσς» Kai 1100 ύποστηρίζει τῆ δημιουργία μιας κυθέρνησης τῆς

αριστερας

μέ

πρόγραμμα αντικαπιταλιστικό.

Ἐπίσης, ύπαρχει ή «Ἐργατικῆ Πρωτοπορίσ» (AVANGUAFiDIA
OPERAIA) Kai ῆ «Συνεχῆς Παληι» (LOTTA CONTINUA), που

ἐντελῶς, οταν τό 1963 τό ΙΣΚ ανεθαίνει στῆν κυθέρνση μὲ τούς

έχει μια γραμμή σκληρῆς ἅντιπολίτευσης έναντι τού ΙΚΚ Kai
τῶν συνδικατων. (Oi δυὸ ποῶτες ὀργανώσεις τὸ 1975 πήραν

)(.Δ. Τὸ 1964 ῆ αριστερα τσῡ κόμματος διασπᾶται Kai δημιουρ-

1.4% μὲ 417.725 ψήφους- 'H

γεῖ τὸ «ΙΣΚ Προλεταριακῆς Ἐνότηταςιτ( PSIUF’) T0 ΙΣΚ αρνεῖται

φίσει IKK).

«LOTTA CONTINUA» εἶχε ψη

προσφορᾶς 710i τῆς ζήτησης. Ἀλλα τα
ἀποτελέσματα εἶναι ξεκαθαρα.
Ο Τὸ 1974 τὸ ποοοστὸ πληθωρισμοῡ -

κατα τὴν κυόέρνηση - ἦταν 375 %.
0 Τὸ 1975 ἠταν 345%.
Τὰ σπασμένα τα πληρώνουν φυσικὰ οἱ
ἐργαζόμενοι, ποὺ οἱ μισθοί τους ὃὲν
ἀκολούθησαν οὔτε ἀπὸ μακρια Eva τέτοιο γιγαντιαῖο πληθωρισμό
H κατάσταση σήμερα εῖναι τραγικὴ
προπαντὸς για 101‘); ἀνέργους (καὶ ἡμιανέργους) ποὺ εἰναι γύρω στα 20% τοῦ

πληθυσμοῦ

δηλαδὴ

800. 000,

σε

μια

χώρα μὲ λιγότερο απὸ 10 έκατομμὺρια

κατοίκους. Μέσα o‘ αὐτοὺς τοὺς ἀνέργους 6ρίσκσνται καὶ 100.000 κρατικοῑ
ὑπάλληλοι ποὺ ὃιώχθηκαν για πολιτικοὺς λόγους μὲ 10 πρόσχημα τῆς ἐξυγίανσης καὶ τῆς λιτότητας.

ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ
Ἀλλα γιατί οἱ «Chicago Boys» να
σταματήσουν οτὴ μέση ἑνὸς τέτοιου
ὀνειρεμένου προγραμματος; Τοὺς περιμένει πολι] ῠόυλειά... Πρέπει να ἐξαρθρώσουν τὶς κρατικες διαμηχανικὲς ἐπιχειρήσεις καὶ να τὶς παραδώσουν στα
αμερικανικα μονοπώλια; Ἀπὸ τα 400
ἐργοστάσια ποὺ 6ρίσκσνταν κάτω ἀπὸ
κρατικὸ έλεγχο, τὰ 348 πουλήθηκαν σὲ
ἰδιῶτες, προπαντὸς ξένους (ἢ συνδεδεμένους μὲ ξένες ἐπιχειρήσεις) ποὺ 5111πλέον θα έχουν μεγαλες εὐκολίες πληρωμῆς καὶ θα πληρώσουν γελοίους φόρους.
‘O πρώην χριστιανοδημοκρατης πρόεδρος Φρέῖ, παρ’ ὅλσ ποὺ διευκόλυνε κι
αὐτὸς ἐπὶ προεδρίας του (1964- 70)
σκανδαλωὸιῖ)ς

ἕὲᾼκἏιωΜΗ
ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ
Τοῦ Μ. Κουτῆύζη
ΣΤΙΣ 5 Μαρτίου 1976,01r ψίθυροι ὁυσαρέσκειας στὸ 019016 ὑλσποι-

ηθήκανε μὲ τὴν παραίτησῖη τῆς χιλιανῆς κυὸερνήσεως. ’Ήὸη, τὸν Ἀπρίλιο
τοῦ ’75, ἡ κυόέρνηση εἰχε ἀλλάξει για νά ὁώσει τὴ] θέση της σὲ έναι
«STAFF» που θά ξαναζωντάνευε τὴ χιλιανὴ οἰκονομία Παρ’ ὅλα αὐτὰ
ἡ
οἰκονομικὴ
κατάσταση ἐξακολουθεῖ να εἰναι τόσο καταστροφικὴ
πού μεγάλο μέρος στρατιωτικῶν δυσανασχετεῖ καὶ ἀρχίζει να κρίνει (ἄν
ὄχι νὰ κατακρίνει) τὸν ἀτάραχο Πινοσέτ.
H OIKONOMIKH πολιτικὴ τῆς χιλιανής δικτατορίας ἔχει όργανωθεῖ ἀπὸ
μια ὁμάδα οἰκονομολόγών εἰδικευμένων,
ποῦ αλλοῦ, στὶς Ηνωμένες Πολιτεῖες.
Εἶναι μαθητὲς τοῦ Milton Friedman. 61ευθυντοῦ τοῦ οἰκονομικοῦ τμήματος τοῦ
Πανεπιστημίου τοῦ Σικαγο Γι“ 0010 στι]

Χιλὴ εἶναι περισσότερα γνωστοὶ σαν

τῶν πλουσιοτέρων οἰκογενειῶν τῆς Χιλής, γι’ αὐτὸ ἄλλωστε καὶ ὃὲν ένὸιαφέρθηκαν ποτὲ για τὸ πανέρι τῆς νοικοκυρας. Γι’ αὐτούς, ὅλες οἱ δυσκολίες ποὺ
εἶχαν ’γνωρίσει οἱ προηγούμενες 7111659νήσεις τῆς Χιλής προέρχονται ἀπὸ μια
πολὺ μεγάλη 710951160011 τοῦ κράτους
στὴν «ἐλευθέρη οἰκονομία». H 71,0011

«Chicago Boys». Αὐτὴ ἡ 0110611 που ἔχει

λοιπὸν θα ἠταν να αφεθεῖ αὐτὴ ἡ οἰκο-

για αρχηγὸ τὸν 0710119,0 τῆς οἱκοκομίας
Jorge C21uas,011011‘751101 απὸ παιδιὰ

νομία
χωρὶς

30

115-1111111111 καὶ να λειτουργήσει
παρεμὸασεις τὸ παιχνίὸι τῆς

τα

ξένα

μσνσπιὶιλια,

καταγγέλλειῑ
«Ἡ CORFO(719011710§ οἰκονομικός μηχανισμὸς) ποὺλησε στὴν Firestone 70%
τῶν ἀξιῶν τῆς Manesa (59170010010 έλα0117111117) καὶ στὴν Parson and Whitemore
1‘0 έργοστασιο τῆς Aranco ποὺ ἠταν, για
τὴν περιοχὴ ποὺ 6ρίσκεται, πρωτίστου
σημασίας,καί ενα απὸ τα καλυτεοα ατοὺ
της Χιλῆς στη διεθνη 0,7000»

Ἀπὸ τα 5.809 κτήματα ἀπαλλοτριωμένα ἐπὶ Φρέι καὶ Ἀλλιέντε (που καλύπτουν 10 έκατομμύρια έκταρια), τα
1117 παραδόθηκαν ὁλόκληρα καὶ 1128
μερικῶς
στοὺς
μεγαλογαιοκτήμονες
μεταξὺ τοῦ Σεπτέμόρη 1973 καὶ Φλε6άρη 1975.
Τα κτήματα ποὺ ἐπέστρεψε ἡ- χούντα
στοὺς πρώην ἰδισκτήτες τους εἰναι 65—
6010 τα καλύτερα, καὶ αὐτα που εἶχαν
ὃεχθεῐ τίς μεγαλύτερες ἐπενδύσεις ἐπὶ
Αλλιέντε. Τὰ ὑπόλοιπα διαιρέθηκαν σὲ
μικρὰ - μικρα κτήματα καὶ δόθηκαν ἕνα
ἕνα στοὺς «καλοὺς» χωρικούς. ’Ήδη αὐτοὶ οἱ χωρικοὶ γνωρίζουν τέτοιες οἰκονομικὲς δυσκολίες ποὺ ἀναγκάζονται να
πουλήσουν σιγα -σιγα τα μικροκτήματά
τους.

ΕΝΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ἀλλα κι ἂν παρουμε 10 πράγματα
ἀπὸ τὴν πλευρα τῶν οἰκονομολόγων τῆς
χούντας καὶ δαλουμε κατα μέρος τὴ μιζέρια 710i. τὴν τραγικὴ κατάσταση τοῦ
λαοῦ, ἡ πολιτικὴ τών «Chicago Boys»

65v ι-ἶναι παρα μιὰ τεράστια αποτυχία.
0 T0 ἰσοζύγιο έφτασε να ἔχει ἔλλειμμα
229 E7101. ὸολλαρίων τὸ 1974.
ο Τὸ 1975 τα πράγματα ἦταν χειρότερα 710i αποκρύφτηκαν σαν κρατικὸ
μυστικό, κι αὐτὸ παρ’ ὀλο που οἱ εἰσ-

Η ΔΙΙΞΘΝΗΣ
ΤΗΣ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΪΙΑΣ

αγωγές μειώθηκαν 71010 40%. Πράγματι

τα τρόφιμα καὶ τα 6001710 5161] που εἰσάγονται μαζικα δέν 6ρίσκουν πια ἀγοραστὴ τουλάχιστο στὸν λαὸ τῆς Χιλής.
Ο Ἡ 6ιομηχανικὴ παραγωγὴ μειώθηκε
71010 20%.
Ο T0 611110010 έργα κατα 34%.

0 T0 7100090 έθνικὸ προϊὸν θα εἶναι
(Γέτας 8% 11171901590 0710 πέρυσι.
Ο Μετὰ ἀπὸ τὸ πραξικόπημα Eva δολλάριο ἰσοδυναμοῡοε μέ 280 έσκοῡὸος.
Σήμερα μέ 5.700
Ο Τέλος τὸ ὃημόσιο χρέος ξεπέραοε τα
5 ὃισεκατομμὺρια ὃολλάρια.
‘H πτώση τῆς τιμῆς τοῦ χαλκοῦ τὸ
1975, μετα 0710 1110 καλὴ χρόνια (1974),
00 ὃυσκολέψει ἀκόμα περιοσότερο τη
χούντα. ”Αλλωστε, μπρὸς 010 μεγάλα
071005110 χαλκοῦ ἀνα 10v κόσμο, ἡ Χιλὴ
δέχτηκε να μετριάσει τὴν παραγωγή της.

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 1973: Μια κάντιλακ
τῆς “Ασφάλειας μπαίνει στα προαύλιο
τῶν φυλακῶν Λιμπερτα τοῦ Μοντεθίν-

τεο. Oi έπιθάτες της εἶναι τῆς είδικῆς
«αντιτρομοκρατικῆς τσξιαρχίας», δηλαδή 0'1 πιὸ έμπειροι Kai ἐπιδέξιοι Θασανιοτές. Θα μείνουνοτὶς φύλακές αρκετές ῶρες προσπαθώντας να 01100110σουν απὸ τοὺς κρατούμενους «Τουπαμάρος» καθὼς καὶ απὸ κρατούμενους
αλλων όργανώσεων Kai κομμάτων μια
σειρα απὸ διευθύναεις στῆ )(ιλή... Δυὸ

μέρες μετα 0 κόσμος μαθαίνει τὸ χιλιανὸ πραξικόπημα.
20 ΜΑΪΟΥ 1976: Ἐνῶ 0'1 δῆθεν καλοπροαίρετοι

Ἀργεντινοί

αξιωματικοὶ

συνεχίζουν να λένε πῶς τίποτα δέν
τοὺς συνδέει μέ τῆ χιλιανῆ χούντα (καὶ

‘H συνεργασία τῶν αστυνομιῶν εἶναι
καὶ όργανωτικα καί πολιτικα αρτιαῑ
1.Δέν ύπάρχουν πλέον σύνορα για

τῆν αστυνομία. (Τουλαχιστον για τἰς
τρεῖς νοτιότερες χῶρες).
2. Κάθε κράτος έχει δικαίωμα να
ασχοληθεῑ π ρ ῶ τ 0 μέ τούς ὁμοεθνεῖς

τσυ.
3. Οἱ «ἐξτρεμιστές» (απὸ ακρα αριστερα μέχρι τοὺς χριστιανοδημοκρατες, ὅπως δείχνσυν τα πράγματα) δέν
μποροῦν να ’ἐχουν τῆν κάλυψη τοῦ πολιτικοῦ πρόσφυγα (καὶ αύτὸ παρα τὶς
ύπογραμμένες διεθνεῖς συμθάσεις).

4. Πληροφορίες καὶ όμολογίες εἶναι

τῆς Ἀργεντινῆς, μεταξὺ αλλων Kai τὸ
ΚΚΑ, προσπαθεῖ να τοὺς πιστέψει), 1‘]
τρομοκρατικῆ αντικομμουνιστικῆ ὸργανωση Α.Α.Α. -πού εἶχαν ύποσχεθεῖ να

κοινές, καί κάθε χώρα μπορεῖ ν’ άσχο-

ληθεῖ, μέ τόν τρόπο πού θέλει, μέ τοῦς
κρατούμενούς της (ὁποιασδήποτε έθνικότητας).

διαλύσουν μέσα σ’ Eva μήνα- συνεχίζει

5. Εἰδικοὶ άμερικάνοι αξιωματικοί ’ἐκ-

τῆ δράση της, αλλα αύτῆ τῆ φορα χωρὶς
προσωπεῖα “Αστυνομικοί εἰσθάλλουν
τόσο σέ σπίτια Ἀργεντινῶν ὅσσ Kai σέ

παιδεύουν στὸ DURAZNO (Ούρουγου-

σπίτια πολιτικῶν προσφύγων ()(ιλιανῶν,

Βραζιλιανων καί Ούρουγουανῶν); Στῆν
καλύτερη περίπτωση oi άνθρωποι αύτοὶ
ξανσθρίσκονται αργότερα Βασσνισμένοι

Kai μισοπεθαμένοι 0‘ Eva πεζοδρόμιο.
Συχνα τα ’ίχνη τσυς χάνονται για να ξανα8ρεθοῦν στα μπουντρούμια τῆς χιλι-

ανῆς DINA (χιλιανῆ Ἀσφαλεια), ὅπως
συνέθη

πρὶν

μια

6δομάδα

μέ

τὸν

αδέρφὸ τοῦ Μιγκέλ Ἐνρίγκές, καὶ 60σικὸ μέλος τοῦ MIR, Ἐντγκάρντο Ἐνρίγκες.

Στῆ

χειρότερη

περίπτωση,

ἡ

αστυνομία «ιθρίσκει» τα κακοποιημένα,
Θιασμένα καὶ χιλιοτρυπημένα πτώματα

τους.
Μέχρι τώρα, οἰ τέσσερις συνεργαζόμενες αστυνομίες (“Αργεντινῆς, Βραζιλίας, Ούρουγουαης, )(ιλῆς) κτυποῦσαν
προπαντὸς

τούς

αφανεῖς

«έξτρεμι-

στες».
Ο Τὸ

1974, 14 Ούρουγουανοὶ που

“έμεναν στῆν Ἀργεντινῆ δολοφονήθη-

καν, 5 απὸ τοὺς ὁποίους θρέθηκαν νεκροὶ στῆν Ούρουγουάη μετα άπὸ τῆν
απαγωγή τους.

O Μεταξὺ 23 καὶ 24 Ἀπριλίου 1974 ῆ
θάλασσα στῆν Ούρουγουάη ξέθρασε τα

ἀλὺπητα ἀπο τὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ
πτώματα

τῶν «Chicago Boys» τὸ Ιῖπτιῖιν αὸειιῖιν
λειτουργίας τῶν μικρῶν μαγαζιών τοῦ
Σαντιάγκο 65v ἀνανεώθηκαν τὸ I974,
καὶ ακοῡς πλέον συχνὰ (παρα τὴν τρομοκρατία) τοὺς ταξιτζὴὃες - πραγματικα
6090115190 τῆς ἰδεολογίας τῶν μικροαστῶν - να κατακρίνουν τὴν κυόέρνηση.
Βέόαια αὐτές οἱ τάξεις 6‘5v προσὸέθηκαν
στὴν έπανασταση, αλλα μποροῦμε να
ποῦμε πὼς ἡ χούντα δέν μπορεῖ v0 τὶς
ἐπιστρατεύει πια, ένώ τὸ 1973 είχαν χαιρετίσει 115 ένθουσιασμὸ τὴν ἀνατροπὴ
τοῦ “Αλλιέντε.
Ἡ οἰκονομικὴ χρεωκοπία τῆς Χούντας
εἶναι, πιά, ὁλοφάνερη.

πόδια τους Θυθισμένα μέσα σέ μπετόν).

κόσμου

μεγάλο μέρος τοῦ πολιτικοῦ

Ἀλλα οἱ λα’ίκές μάζες ὁὲν εἶναι οἱ μόνες
ποὺ πέσαν θύματα τῆς χούνταςΟἱ μικρές
καί μεσαῐες ἐπιχειρήσεις κτυπήθηκαν

καταπίνει 1'] θάλασσα. (Πρίν δύο μῆνες,
θρέθηκαν 24 πτώματα στὸ θάθος μιας
λίμνης στῆ Βόρεια Ἀργεντινῆ, μέ τα

πέντε

άγωνιστῶν

πού

ε’ίτε

θρίσκονταν φυλακισμένοι στὸ Μοντεθίντεο ε’ίτε έμεναν στῆν “Αργεντινή. Oi
αντάρτες τοῦ Ε.Ρί.Ρ., τῶν Τουπαμαρσς,

αη), αλλα Kai αλλοῦ, τα μέλη τῆς φασιστικῆς χιλιανῆς ὸργανωσης PATRIA Y
LIBERTA Kai τῆς DINA τῆς )(ιλῆς καθῶς
έπίσης καὶ αξιωματικούς τοῦ ούρουγουανοῦ καὶ αργεντινοῦ στρατοῦ σέ
ύπερσύγχρονους τρόπους καταπσλέμησης τῶν ανταρτῶν. Σήμερα στὸ

DUHAZNO έκπαιδεύονται πάνω απὸ 500
ατομα. Τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν μαθητῶν παρακολουθεῖ στῆ συνέχεια
πρακτικα μαθήματα στῆν Ἀργεντινῆ μέ
τῆν Α.Α.Α. Oi ὑπόλοιποι μετατέθηκαν
στῆ Χιλῆ για προσωπικῆ φρουρα τοῦ Πινοσέτ καὶ αλλων μελῶν τῆς )(ούντας.

Kai ἐνῶ 1'] )(ιλῆ ξεχνιέται μέσα στῆ γενικῆ απάθεια (απαθεια πού εύκολύνει
τῆν
ύπογραφῆ “Αμερικανσ-Χιλιανῶν
συμθάσεων) ό κόσμος δέν ξέρει σχεδὸν
τίποτα οὔτε για τῆν κόλαση τῆς “Αργεντινῆς καὶ τῆς Ούρουγουάης οὔτε γι’
αύτῆ τῆ διεθνῆ τῆς τρομοκρατίας, ή
όποία δέν φοθαται πια οὔτε να “έρθει να
απαγαγει στῆν Εύρώπη ανθρώπους ποὺ
χαρακτηρίζει έπικίνδυνους. (Πρὶν 4 μῆνες στὸ Παρίσι πράκτορες τῆς γαλλικῆς
“Αντικατασκοπίας συνέλαθαν στὸ αερο-

δρόμιο ανθρώπους τῆς DINA μέ μια
«παράξενα αποκοιμισμένη» )(ιλιανή).
“Οργανώσεις που δέν έχουν τίποτα τὸ
έπαναοτατικό, ὅπως 1'] «“Ἀμνεστη ‘Ivτερνάσιοναλ», oi ««καθολικοὶ Γάλλοι δικηγόροι», ή γραμματεία τοῦ O.H.E. για
τοὺς πρόσφυγες, καταθαλλουν απεγνωσμένες προσπαθειες για να απομο-

τοῦ MIR Kai τῶν διάφορων πετσοκομμένων Βραζιλιάνικων όργανώσεων ἠταν
θέθαια ἰδεώδη θύματα. Σήμερα ὅμως τα
πράγματα αλλαξανῑ κληρικοί, Βουλευ-

νώσουν καί να ἐξασκήσουν πιέσεις στὶς
τέσσερις αύτές χῶρες,

τές, αρχηγοί κομμάτων, ὅπως ό Ούρουγουανὸς
Βουλευτῆς
Μικελίνι
τοῦ

ανθρώπου

FRENTE AMPLIO Kai 0 πρόεδρος τῆς

σει αύτῆ τῆ μάστιγα πρὶν
να εἶναι για ὅλους αργά.
Γιατὶ,.ὅπως μας τό ’δειξσν oi γενο-

Βουλῆς τῆς Ούρουγουάης Kai Βουλευτῆς τοῦ αστικοῦ κόμματος BLANCO,

ανώτατσι δικαστικοί, ἐκπαιδευτικοί, δικηγόρσι, ουνδικαλιστές 6ρίσκσνται Kaθημερινα νεκροί, έξαφανίζονται, τούς

ΟἈλλα
θῆκον

εἶναι
κάθε

να

γενικὸ

κα-

έλεύθερου

κάνει

ὅ,τι

μπορεῖ για να καταπολεμῆ-

κτονίες καὶ τα στρατόπεδα συγκεντρῶσεως, ή ῆθικῆ συμθιθάζεται σιγα-σιγα

μέ τα πάντα.
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Στα τελευταῖα χρόνια τὸ ένδιαφέρον
τῶν πολεοδόμων ἔχει στραφεῖ πρὸς τή
θεωρία. Ἡ αὐξανομένη αὐτὴ ἐνασχὸληση
μέ τὴν αφηρημένη σκὲψη μπορεῖ να
ἑρμηνευτεῖ ε’ίτε- σαν σημάδι ὡριμότητας,
εἴτε σαν ἓνδειξη τῆς ἀποτυχίας τους
ν’ αντιμετωπίσουν
τα πραγματικα κοινωνικὰ
προβλήματα ποὺ διαμορφώνονται σ’ ἓνα
καπιταλιστικὸ σύστημα. Ἡ εὔκολη λύση

τῆς ἐνασχόλησης μὲ τὴν ἀφηρημένη
σκέψη (θεωρία)
δίνει στοὺς πολεοδόμαυς
τὴ δυνατότητα να μὴν παίρνουν θέση
ἀπέναντι στα πραγματικα τρέχοντα
προβλήματα
καί να δημιουργοῦν συγχρόνως
“ἐνα καλοϋφασμένο πλέγμα θεωριῶν πο·Ἰ
δικαιὼνουν καί τὴν ὕπαρξη τοῦ ἰδιου τοῦ
σχεδιασμοῦ καί τὸ σύστημα ποὺ ἐξυπηρετεί,
Στὸ σημείωμα αὐτὸ ἐξετάζονται κριτικα
μερικές ἀπὸ τὶς σημερινὲς θέσεις καί
τάσεις τῆς «ἀστικῆς» πολεαδομικῆς θεωρίαι(δηλαδή αὐτοῦ ποὺ παραυσιάξεται σαν
θεωρία).

HPOBAHMATA
ZTHN AZTIKH
ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Ταῦ Μάριου Καμκῆ

Μιὰ παρατήρησῆ ποὺ μπορεῖ να γίνει ἐξετάζοντας τῆ θεωρία
τοῦ σχεδιασμαῦ, εἶναι ἡ σχετικῆ μέ τὸν ἀριθμὸ τῶν, φαινομένι-

κά, οὐσιωδῶν ἀλλαγῶν πού ἐπῆλθαν στὸν τομέα αὐτὸ τῆς ἐρευνας τὰ τελευταῖα 15-20 χρόνια. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ μπορεῖ νὰ έρμῆνευτεῖ μέ δύο τρόπους, δηλαδὴ εἴτε σὰν σημάδι δραστη ριότητας, γρήγορης προόδου, συνεχοῦς θελτίωσης τῶν προϋπαρχούσῶν θεωριῶν, εἴτε σαν τὴν έκφραση ἀπελπισμένων προσπαθειῶν να σωθεῖ κάτι ποὺ καταρρέει (στῆ συγκεκριμένη περίπτωση τὸ καπιταλιστικὸ σύστημα) ἀπὸ θεωρίες πού ἀποτυγχανουν ἀμέσως μόλις ἐμφανίζονται. Στα παραπάνω θα μποροῦσε ν’

ἀντιπαραθέσει κανεὶς τὴν ἑρμηνεία δτι ἀφοῦ τὰ δεδομένα ἀλλά-

γῆς ἱκανὸ να ἱκαναποιήσει τὶς ἐπιθυμίες ὅλων στῆν κοινωνία,

να παραχωρεῖ τὴ θέση της στῆν ἰδέα ότι ό ἀτομικισμὸς ἔχει
ξεπεράσει τα ὅρια ποὺ ἀπαιτοῦνται για τῆ διατήρηση τοῦ νόμου
καί τῆς τάξης καί ὅτι κρίσεις καί καταστροφές θα εἶναι τὸ όρό-

σῆμα τῶν χρόνων ποὺ θα. έλθαυν.
Εἶναι ὅμως ἀλήθεια ὅτι τὰ δεδομένα ἀλλάζαυν τόσα γρήγορα
καὶ οἱ θεωρίες ἀναπόφευκτα ἀχρηστεύανται, μια ἐξήγηση πού
θα ἐδινε «χάρη» στοὺς θεωρητικούς - ἢ μήπως πρέπει να κατηγαρηθοῦν ότι κάναυν ἐπιφανειακές έρμηνεῖες τῶν κοινωνικῶν
σχέσεων, έρμηνεῖες ποὺ τὶς περισσότερες φαρές εἶναι θασισμέ-

ζουν τόσα γρήγορα εἶναι ἀναπόφευκτο οἱ θεωρίες ποὺ ἑρμηνεύουν τα γεγονότα να πρέπει ν’ ἀκολουθήσαυν τὸν ἰ’διο ρυθμὸ ἀλ-

νες σέ πραθλέψεις έτσι φτιαγμένες για να μᾶς κάναυν να φοθηθοῦμε τίς ἐπερχόμενες κρίσεις παρεμποδίζοντάς μας ἀπὸ τὸ να
δοῦμέ τὴν ὑπάρχουσα πραγματικότητα; “Ὀπως λοιπὸν διατεί-

λαγῆς. Πόσα ἡ τρίτη ἑρμηνεία στέκει θα τὸ ἐξετάσαυμε παρακατω.

νονται οἱ διάφοροι θεωρητικαί, ἡ γρήγορη ἀλλαγὴ εἶναι τώρα ἡ

O ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Πρὶν ἀπὸ μερικα χρόνια ἡταν ἀποδεκτὸ ἀπὸ πολλοὺς θεωρητικαὺς πως θρισκόμαστε στῆν ἀρχὴ τῆς μεταθιομηχανικῆς ἐποχῆς. Τὸ 1969 ὁ Melvin Weber ἔγραφε ὅτι «θρισκόμαστε στῆν

«φυσικὴ» κατάσταση τῆς κοινωνίας. Στὴν ὑπόθεση αὐτῆ ὑπάρχει κάπαια ἀλήθεια. Μέ τῆ σύγχρονη τεχνολογικὴ έκρηξη μπορεῖ σήμερα ό καθένας ν’ ἀγοράσει ἕνα ἠλεκτρονικὸ ύπολαγιστὴ
τσέπης. Θα πρέπει ὅμως ν’ ἀναρωτηθοῦμε ἂν αὐτὸ εἶναι πραγματικα ἀλλαγὴ ἤ ἁπλῶς τὰ ἄκρα στα όποῖα πρέπει να φτασει μια

κοινωνία φτιαγμένη για τὴν κατανάλωσῃ για να συνεχίσει να
πείθει τα μέλη της να καταναλώνουν. Αὐτὸ ποὺ πρέπει να καθα-

ἀρχὴ ἐνὸς ἄνευ προηγουμένου πλούτου για τίς ἀναπτυγμένες

(δηλαδὴ δυτικές καπιταλιστικὲς)χῶρες»(1), ἑνὸςπλούτου πού θα
έδινε τεράστια ῶθηση στῆ συμμετοχὴ τοῦ λαοῦ στα κοινά καί
στῆν αύξηση τοῦ ἐλεύθερου χρόνου. Μόλις 5 χρόνια ἀργότερα
ἕνας ἀλλος θεωρητικός τῆς πολεαδομίας περιέγραψε τὸ περιθαλλαν μέ 6αση τὸ ὁποῖο διαμόρφωσε τῆ θεωρία του, σαν
ἕνα περιθάλλαν περιαρισμένων πόρων καί αὐξανόμενου πληθυσμού ὅπου ἡ ἀπαίτηση μιᾶς αὐξανομένης τεχνολογίας για τῆν
ἀντιμετώπιση τῶν ἐλλείψεων θα προκαλέσει, λόγω τῆς πολύπλοκης φύσης της, «περιορισμαὺς στα ἐξαρτιημένα κοινωνικὰ
καί οἰκονομικὰ συστήματα προκαλώντας έτσι τὴν περαιτέρω

αὔξηση τῆς τάξης στῆν κοινωνία»(2). Βλέπαυμε ξαφνικὰ τὴν
ἰδέα μιᾶς πλούσιας μεταθιομηχανικῆς ἐποχῆς ποὺ για πρώτη
φορὰ στῆν ἱστορία θα έδινε τῆ δυνατότητα για ἕνα φάσμα ἐκλο-

32

ρίσει κανείς, λοιπόν, εἶναι ποιές ἀλλαγές εἶναι 6ασικές, καί 6α-

σικές ἀλλαγές εῖναι αὐτές ποὺ γίνονται στῆν κοινωνικὴ δομή.
Δηλαδῆ, δημογραφικές ἀλλαγές, γεννήσεις καί θάνατοι, ἀλλαγές στῆν αἰκογένεια, κοινωνικὴ καί ἐπαγγελματικῆ κινητικότη-

τα, ἐκπαίδευση, κατανομῆ τού πλούτου κλπ. Τέτοιου εἴδους ἀλλαγές εἴτε δέν έγιναν καθόλου, ἤ, ὅσες ἐγιναν, ήταν μικρῆς κλίμακας καί σέ μεγαλα χρανικὸ διάστημα καὶ ὁπωσδήποτε δέν

δείχνσυν καμια «γρήγορη» ἀλλαγήθ).

Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ KAI H ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ
TON ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
. -κΜερικοὶ καλλιτέχνες ὅταν παρατηροῦν τὸν κόσμο τὴν παθαίναυν ὅπως καί πολλοὶ φιλόσοφοι. Καθὼς μοχθοῦν για τὴ

μορφὴ τούς ξεφεύγει τὸ περιεχόμενα. Κάποτε δούλευα σ’ έναν
κηπουρό. Μιὰ μέρα μσῦ δίνει ἕνα ψαλίδι καί μού λέει να κλαδέψω μια δάφνη. Τὴ δάφνη τὴν εἶχαν μέσα σέ μία γλάστρα καί

εἶναι ἀνεπιτυχῆ γιατὶ oi πολιτικοί δέν εἶπαν στὸν θεωρητικὸ να

τὴ δανειζαν σέ διαφορες ἐκδηλῶσεις. Γι’ αὐτὸ κ’ έπρεπε νά ’ναι

γμα κατανομῆς τῆς κατοικίας. Ἀκολουθώντας τὴ λαγικὴ αὐτὴ ό

στρογγυλὴ σάν σφαίρα. ’Ἀρχισα παρευτὺς να κλαδεύω τ’ ἀγριόκλαδα, παιδευόμουν ῶρες ὁλάκερες, μα δέν κατάφερα τίποτα.

πολεαδόμας δέν εἶναι οὔτε ὑποκειμενικύς (ὅπως θα τὸν ἤθελε μια

Κάποτε κλάδευα τῆ μια πλευρὰ περισσότερα, κάποτε τὴν ἄλλη.

ῆθελε μία άλλη), δέν εἶναι τίποτα. Ἡ μεγάλη ἀπασχόληση μέ τῆ

’Όταν στὸ τέλος κατόρθωσα να τὴ στρογγυλέψω, ἡ σφαίρα εἶχε

διαδικασία καί τὴ μέθαδα θοηθάει στὴν ἀπόκρυψη τῶν πραγμα-

γίνει μικρὴ σα σθῶλος. 'O κηπουρὸς μού εἷπε ἀπογαητευμέναςὶ
Καλά, Βλέπω τῆ σφαῖρα, ποῦ εἶναι ὅμως ἡ δάφνη;» Μπέρτολτ
Μπρέχτθ).

τὸ ἐνδιαφέραν της ἀπὸ r’ ἀποτελέσματα αὐτοῦ r00 ἴδιαυ r00
σχεδιασμοῦ στὴ διαδικασία αὐτὴ καθ’ έαυτῆ καὶ περιαριστεῖ

περιλάθει κάποια ὀργανωμένο τμῆμα r00 πληθυσμοῦ (ἂν δέν

ἡταν ὀργανωμένα δέν θα πείραζε) στὸ κατα τα ἄλλα ἄψογο ὑπόδει-

μερίδα θεωρητικῶν) οὔτε ὅμως καί ἀντικειμενικὸς (ὅπως θα τὸν

τικῶν προθλη μάτων. “Av ἡ θεωρία r00 σχεδιασμαῦ μεταταπίσει

Oi σημερινές τάσεις στῆ Θεωρία r00 σχεδιασμαῦ (PLAN-

στῆ μεθοδολαγία τῆς δραστηριότητας r00 παλεοδόμου, («Ἐκεῖ-

NING) κινοῦνται πρὸς μία κατεύθυνση ὅπου τὸ ἐνδιαφέρον
6ρίσκεται στὴν ἐξέταση τῆς διαδικασίας περισσότερα παρὰ τῆς
οὐσίας. ‘H τάση αὐτῆ ἐντείνεται ἀπὸ μία διαφοροποίῆση πολὺ
δῆμοφιλῆ μεταξὺ τῶν παλεοδόμων καί ἰδιαίτερα μεταξύ τῶν
ἀκαδημαῖκῶν - θεωρητικῶν, καί εἶναι ἡ διαφοροποίῆση μεταξὺ

νος 1:00 ἀσχολεῖται μέ τὸν έαυτό του δέν ἀσχολεῖται μέ τίποτα.
Εἶναι δοῦλος r00 ri1:ora καί ἄρχοντας r00 τίποτα» - Μπρέχτ),

χωρίς να μελέτα τὴν κατάσταση r00 ἀνθρώπου στῆν κοινωνία, Ἤ
ὅπως δημιουργεῖται 01:0 τα ἀποτελέσματα τοῦ σχεδιασμού
(μεταξύ ἄλλων), τότε κατρακυλάει στὸν ἰδεαλισμό.

τῆς θεωρίας για τὸν σχεδιασμὸ καί τῆς θεωρίας στὸν σχεδιασμό.

Δηλαδῆ μεταξὺ «θεωριῶν τῆς διαδικασίας r00 σχεδιασμαῦ -

'H διαφοροποίῆση μεταξὺ θεωρίας για τὸν σχεδιασμὸ καί θε-

μέ τὰ ὁποῖα ἀσχολεῖται 0 σχεδιασμὸς»(5). ‘H ἰδέα πάνω στῆν

ωρίας στὸν σχεδιασμὸ, μπορεῖ ἀκόμα να ἰδωθεῖ, σαν Eva ὑποπραῖὸν τῆς ἀποφυγῆς, ἀπὸ μέρους τῶν θεωρητικῶν, τοῦ προ-

ὁποία θασίζεται αὐτὴ ἡ διαφοροποίῆση εῖναι ὅτι «ὑπάρχει
ἀνάγκη 01:0 μία ἐπιστήμη για r0v σχεδιασμὸ έτσι ὥστε να κα-

θλήματος τῶν «ἀξιῶν». ‘H ἀποφυγὴ αὐτὴ πέρασε ἀπὸ διάφαρες
φάσεις, ὅπως τῆς ἀντιμετώπισης, τῶν πραθλημάτων πού θε-

διαδικαστικῶν θεωριῶν — Kai θεωριῶν σχετικα μέ τα φαινόμενα ’

θοριστεῖ τί εἶναι ὴ ἐπιστήμη r00 σχεδιασμαῦ>>(6), μια ἰδέα ποὺ

ωροῦνται σαν ἀντικείμενα r00 σχεδιασμαῦ σαν πραθλήματα

πρασπαθεῖ να μιμηθεῖ τῆ σχέση μεταξύ φιλοσοφίας καί ἐπιστή-

μης, τὴ σχέση δηλαδὴ μεταξύ r00 να κάνεις ἐπιστήμη καί να
καυθεντιάζεις πῶς γίνεται ἡ ἐπιστήμη ἣιπῶς θα ἔπρεπε oi ἐπιστήμονες να κάναυν τὴ δαυλειά τους, ξεχνώντας θέθαια ὅτι 0i

ὑγείας (πρῶτες πολεαδομικές νομοθεσίες στῆν Ἀγγλία) ἢ ·«σωστῆς» ἀρχιτεκτονικῆς μορφῆς. Μέ τὴ στροφὴ στὴν ἐπιστήμη
ὅπου αὐτὸ 1:00 προέχει εἰναι r0 «γεγονός», μια καί ἡ ἐπιστήμη
(ὅπως ἡ δικαιοσύνη) δέν παίρνει θέση, εἶναι οὐδέτερη, καί κατὰ

φιλόσοφοι τῆς ἐπιστήμης φτανουν πάντα μετὰ r0 γεγονὸς μιᾶς
ἀνακάλυψης καί πολὺ συχνὰ πολὺ ἀργότερα. Δέν ’ἀποτελεῖ

συνέπεια r0 πρόθλημα τῶν ἀξιῶν εἶναι ἄσχετα. "Orav πάλι ὁ
μύθος τῆς «οὐδέτερης» ἐπιστήμης καταρρέει, στὸ μέν γραφει-

ιἰκόμα έκπληξη τὸ γεγονὸς ὅτι ὴ πλειοψηφία ’τῶν θεωρητικῶν r00 σχεδιασμοῦ θεωρεῖ τῆ θεωρία για r0v σχεδιασμὸ σαν τὴν πραγματικὴ - καθαρὴ θεωρία r00
σχεδιασμοῦ. ‘O διαχωρισμὸς αὐτὸς καί ἡ μετατόπιση τοῦ

ακρατικὸ σχεδιασμὸ, μέ τὴν ἀποδοχὴ τῶν ἀξιῶν τῶν πολιτικῶν,
ἀφοῦ αὐτοί εἶναι oi νόμιμοι ἀντιπρόσωποι τοῦ λαοῦ, σαν rig

ἐνδιαφέραντος ἐξηγήθηκε κυρίως μέ δύο τρόπους, εἴτε μέ θάση
τὴ διαφοροποίῆση μεταξύ μορφῆς καί περιεχομένου, ἢ καί σαν

δέ εἴδη πολεαδομίας συμπαραστασης - συνηγορίας, μέ τὴν ἐπιλογὴ 01:0 μέρους-τῶν παλεοδόμων ἐνὸς δρισμέναυ τμήματος r00
πληθυσμοῦ (1:00 τυχαίνει να μὴν ἀντιπροσωπεύεται ἀρκετά στὸ

ἀποτέλεσμα τῆς ἀνάπτυξης τῆς «κυὸερνητικῆς» καί τῆς ἀναγνώρισης πῶς oi ἀνθρώπινες σχέσεις ὅταν θεωρηθοῦν σαν πολύπλοκα ἀλληλασυσχετιζόμενα συστήματα «μποροῦν να
παραλληλισθαῦν μέ παρόμοια συστήματα ἐλέγχου στὸν ἠλεκτρονικὸ ὑπαλογιστῆ τα ὁποῖα μετα μποροῦν να χρησιμοποι-

ηθοῦν για r0v έλεγχα τῆς ἐξέλιξης καί τὴν ἐφαρμαγὴ καταλλήλων διευθετήσεων» (orig κοινωνικές σχέσεις)(7), Ἀπὸ μια γενικότερη (φιλοσοφικὴ) σκοπια, ὴ μετατόπιση αὐτῆ τῆς έμφασης
συμφωνεῖ ἀπόλυτα μέ τὴν ἰδέα πὼς αὐτὸ 1:00 ἔχει σημασία δέν

«πραγματικές» ἀξίες, 1:00 αὐτόματα ἀποκταῦν τὴν ἰσχύ τῶν γε-

γονότων καί έτσι μποροῦν να πασοτικοποιηθοῦν. Στα διάφορα

παιχνίδι τῶν δυνάμεων) καί τὴν ἀποδοχὴ τῶν ἀξιῶν του γιὰ ὅσα
χρονικὸ διάστημα θα r00 προσφέραυντὶς ὑπηρεσίες τους. ’Ὀταν

καί αὐτὸ δέν φαίνεται να δίνει καί τόσα δίκαια ἀποτελέσματα,
καί φτάνοντας στὸ σημεῖα 1:00 θεωρητικά τουλάχισταν ἀναγνωρίστηκε ἡ ἀξία 1:00 πρέπει να δοθεῖ στῆν ἔννοια τῆς «ἀξίας», 0i
παλεοδόμαι ἀντὶ ν’ ἀντιμετωπίσαυν τὸ θέμα πού πρόκυψε ἐξετά-

ζοντας τίς διάφορες ἀξίες, ἀσχολοῦνται εἴτε μέ τὸ πῶς θα θροῦν

εἶναι τὸ τί κάνεις, ἀλλὰ πῶς τὸ κάνεις. Μία ἰδέα 1:00 κατ’ ἐξοχὴν

τρόπους για να πετὺχουν r0v καλύτερα συμθιθασμό, μέ τὸν πολεαδόμο να παίζει r0 ρόλο τῆς «προξενήτρας», ἦ μέ θεωρίες

θρίσκαυμε στῆ φιλοσοφία τοῦ Karl Popped“).

1:00 θυμίζαυν περισσότερα θρησκεία παρὰ ἐπιστήμηοο).
Ἀνακεφαλαιῶνοντας τα ὅσα πραηγήθηκαν, ἀπὸ ἐνα σχετικα

“Υποστηρίζοντας τὴν παραπανω διαφοροποίῆση, ἕνας θεωρηδιαφορετικα πρίσμα, μποροῦμε να ποῦμε τα έξῆς; Oi παλεοδότικὸς τῆς πολεαδομίας, ό Α. Faludi, γράφει ὅτι; «Μια θεωρία
πάνω στῆν ὁποία θασίζεται μια πολιτικὴ μπορεῖ να εἶναι ἀπό-

μαι δέν καταλαθαίνουν τὴ δομῆ τῶν καινωνικο-αικονομικῶν

σχέσεων (ἢ δέν θέλουν να τὴν καταλάθαυν), ἀντιλαμθάνονται
λυτα Βάσιμη καί παρ’ ,ὅλα αὐτα ἡ πολιτικὴ να μὴν εἶναι. Ἔτσι
ὅμως ὅτι κατι εἶναι στραθό, ε’ίτε λοιπὸν γιατί αὐτὸ δέν συμθαδίὁρισμένα μοντέλα μπορεῖ να εἶναι ἀψογοι τρόποι καταναμῆς

τῆς κατοικίας, παρ’ ὅλα αὐτα ἡ πολιτικὴ πού 6ασίζεται πάνω

ζει μέ τὴν ἠθική τους εἴτε γιατί oi δουλειές δέν πᾶνε καλά,1
·προσπαθαῦν ν’ ἀλλάξαυν ὁρισμένα πράγματα καί έτσι να διορ-

τους να συναντᾶ δυσκολίες γιατί κάποια ὸργανωμένο τμῆμα τοῦ
πληθυσμαῦ ἐναντιώνεται ’,στῆν ἐπέκταση r00 χωριοῦ του. T0

θώσουν τα κακα τῆς κοινωνίας. Oi προσπάθειες αὐτές στὸ μεγα-

λύτερα μέρος τους ἀπαδεικνύονται ἀνεπιτυχεῖς. Ἀντί λοιπὸν να
συμπέρασμα», λέει ὁ Faludi, «1:00 πρέπει να θγάλει ό κατακατευθύναυν rig πρασπαθειές τους στὴν κατανόηση τῶν κοινωσκευαστὴς τοῦ μοντέλου ἀπὸ τα παραπανω, εἶναι ὅτι 0 τρόπος
μέ τὸν ,ὁποῖο καθορίστηκε ἀρχικὰ τί θα έπρεπε νὰ κάνει δέν

ήταν έγκυρος ἦ ὅτι οί πολιτικαί δέν ἀντιπροσωπεύουν r0v λαό.
Kai αὐτα εἶναι ἐρωτήματα σχετικα μέ τῆ μορφὴ τῆς διαδικασίας
r00 σχεδιασμοῦ καί ὅχι μέ τὴν οὐσία τῆς πολιτικῆς τοῦ σχεδιασμοῦ»(’).
_
Θεωρεῖ λοιπὸν ὁ Faludi ὅτι ἡ σωστὴ μορφὴ θα καθαρίσει

ἀναγκαστικὰ καί τὴ σωστὴ οὐσία ἦ ἀκόμα ποιὸ εἶναι r0 «πρα-

νικῶν δομῶν, κατευθύνανται στὸ ἀντίθετα άκρα, δηλαδὴ σταύς
ἰ’διους τούς έαυτούς τους καί στίς ἐνέργειές τους σαν παλεοδόμαι. Ἡ ταση αὐτὴ παίρνει τίς ἑξῆς μαρφές;
l. Ὀργάνωση μιᾶς πολεαδομικῆς ὑπηρεσίας καί oi σχέσεις
της μέ ἀλλες ὑπηρεσίες μιᾶς γραφειακρατίας.

2. Θεωρίες σχετικα μέ rig μεθόδους για τὴν ἐπίτευξη ἀλλαγῆς ἢ μεθόδους σχεδιασμοῦ γενικα.

γματικὸ» πρόθλημα. ’Ὲτσι μια πολιτικὴ δέν θγαίνει μέσα ἀπὸ

3. Θεωρίες ἐλέγχου - θεωρίες σχετικα μέ τίς μεθόδους ἐλέγ-

μία ἀνάλυση τῆς καταστάσης ἢ καί ἀπὸ μία ἐξέταση τῶν ἀναγκῶν τοῦ λαοῦ, μέ τὸν λαό. Τα μέτρα 1:00 καθαρίζει ἡ θεωρία

χου τῆς κοινωνίας (0i δαμές τῆς ὁποίας εἴτε δέν έχουν κατανοηθεῖ ἦ ἐχουν ἐρμηνευτεῖ ἐσφαλμένα).

ἶῖ

4. Ἔμφαση (καί θεωρίες) για τὴν ἀναπτυξη r00 διαλόγου
μεταξὺ τῶν παλεοδόμων καί μεταξύ τῶν παλεοδόμων καί τῶν
πελατῶν τους, μέ τελικὸ σκαπό r0v o011616ao110.

Oi διαφορετικές ἀντιμετωπίσεις πάνω στῆ σχέση μεταξὺ καινωνικῶν καί φυσικῶν ἐπιστημῶν θά μποροῦσαν να ξεκαθαρι-

στοῦν καλύτερα ἂν τίς συνδέαμε καί πάλι μέ τὸ πρόθλημα τῶν
ἀξιῶνι καί ἀξιολογικῶν κρίσεων. ’Ἐτσι, ἡ μία ἀντιμετώπιση θα
συμπεριφορὰ τῶν ἀτόμων, μέσα 01:0 τὴν ἐκπαίδευση ἢ τὴ . ἰσχυριζόταν ὅτι oi καινωνικές ἐπιστῆμες διαφέρουν ἀπὸ rig φυ5. Ἕμφαση στὸ νὰ καταθληθεῖ προσπάθεια ν’ ἀλλάξει ἡ

διαφήμιση, έτσι ὥστε oi ἄνθρωποι να θελήσαυν νά πολεαδο-

σικές γιατὶ οἱ πρῶτες συνεπάγονται ἀξιολογικές κρίσεις ἢ

μουνται.

ἀκόμα θα μποροῦσε να ίσχυριστεῖ ὅτι οἱ καινωνικές ἐπιστῆμες
χρειάζονται ένα παράπλευρα σύστημα ἀξιῶν καί ἠθικῆς, ἢ ὅτι

Χαρακτηριστικὸς τῶν σημερινῶν τάσεων στὸν σχεδιασμὸ 5iναι ό ὁρισμὸς τῆς λέξης «σχεδιασμὸς» 1:00 δόθηκε ἀπὸ μιά
ὁμάδα θεωρητικῶν στὸ Κέντρο Ἐρευνῶν Περιθάλλοντας στὸ

Λονδίνα (CES). «"Orav ἡ λέξη “σχεδιασμὸς” (PLANNING) εί-

δέν διαφέρουν γιατί για να θεωρηθοῦν σαν ἐπιστήμη δέν θα
πρέπει νά περιλαμθάναυν ἀξιαλαγικές κρίσεις. ‘H άλλη ἀντιμετώπιση θά θεωρήσει σαν μιά ἀπὸ rig 151r0007i5g τῶν κοινωνικῶν έπιστημῶν τὴν ἀνάλυση καί ἐξήγηση αὐτῶν τῶν «ἀξιῶν»

ναι χωρίς ἐπίθετο, σκοπεύαυμε νά ἐκφράσαυμε μία ἀρχὴ ἢ στὺλ

(ἀξιολογικῶν κρίσεων) μέσα στὸ κοινωνικὸ καί ἱστορικά τους
1:00 πληροφορεῖ τὴιδιαχειριστικὴ ἦ κυθερνητικὴ διαδικασία,
ὅπου ἡ διαδικασία αὐτὴ θα έχει όρισμένα χαρακτηριστικὰ. Δηλαδῆ, θα εἶναι πραθλεπτική, ἀναλυτική, τελική, ἐκτιμητικὴ, νεωτεριστική, προφανής, ὑπεύθυνη, συνδετική, ἀπατελεσματική,
προσαρμαστῖκή»(··).

Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ
“Av 111:0000o0115 να διαιρέσουμε rig διαφαρες «ἐπιστῆμες» σέ
«ὅανεῑστὲς» καί «δανειζόμενους», ἡ πολεαδομία ἢ ὅ σχεδιασμὸς γενικότερα, σίγουρα θα έπεφτε στῆ δεύτερη κατηγορία.
Δύο ἀπὸ τὰ προθλήμὰτα 1:00 πρακύπτουν ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ τοῦ
σχεδιασμοῦ, εἶναι ή σχέση μεταξὺ φυσικῶν καί κοινωνικῶν
ἐπιστημῶν καί r0 11006111110 τῶν ἀναλογιῶν.

Αὐτὸ 1:00 εἶναι ἰδιάζον στὶς σχέσεις μεταξὺ κοινωνικῶν καί
φυσικῶν ἐπιστημῶν εἰναι πώς ὁρισμένες ἀπόψεις πάνω σ’ αὐτὴ
τὴ σχέση μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν για τὴν ὑποστήριξη
ἀντιθέτων θέσεων. "Orav π.χ. ἰσχυριζόμαστε ὅτι (a) οἱ φυσικές
καί 0i καινωνικές ἐπιστῆμες εἶναι τὸ ἰ’διο, ἡ ἐπιστήμη εἶναι μία,
ἢ (6) oi φυσικές ἐπιστῆμες εἶναι διαφορετικές ἀπὸ rig καινωνικές, δέν μποροῦμε νά θεωρήσουμε τὴ φύση καί τὴν κοινωνία μέ
τὸν ἴδια τρόπο. Oi δύο αὐτές θέσεις, ἂν καί ἀντίθετες, μποροῦν

ἐξ ἰ’σαυ νά χρησιμοποιηθοῦν για τὴν ὑπαστήριξη κάπαιου
εἴδουςάπαλυταρχισμαῦ. “Η πρώτη για τὴν ὑποστήριξη διαφόρων
ἀναλογιῶν καί μεταφορᾶς ἐννοιῶν ἀπὸ τὴ φύση (φυσικὴ) στῆν
κοινωνία (κοινωνιολογία). Ἡ δεύτερη για νά ὑπαστηρίξει τὸν
ἰσχυρισμὸ ὅτι δῆθεν δέν μποραῦμε να κατανοήσουμε μέ ἐπιστημανικὸ τρόπο τὴν κοινωνία (καί μόνα δ ἐπιστημονικὸς τρόπος
εἶναι 0 έγκυρας) ἢ ἀκόμα ὅτι δέν μποραῦμε να κατανοήσουμε
τὴν κοινωνία καθόλου. Στά παραπάνω θα μποροῦσε θέθαια ν’
ἀντιτάξει κανεὶς r0 ἐπιχείρημα ὅτι ἡ ζωὴ δέν εἶναι οὔτε ἄσπρη
οὔτε μαύρη. "Or: καί 0i 800 θέσεις εἶναι λάθας καί ἡ ἀπάντηση

6ρίσκεται κάπου στῆ μέση. Oi καινωνικές ἐπιστῆμες εἶναι σέ
όρισμένα σημεῖα ἰ’διες, ἐνῶ σέ ἀλλα διαφορετικές ἀπὸ τίς φυσικές. Αὐτὴ ἡ θέση, παρόλο 1:00 εἰναι πιὸ ἀσφαλὴς ἀπὸ τίς προ-

ηγούμενες, έχει τά δικά της πραθλήματα. ’Ὀπως κάθε λύση
o0116160o1100 ἕχει τὸ πρόθλημα τῆς εὓρεσης τῆς διαχωριστικῆς
γραμμῆς μεταξὺ τοῦ ἴδιαυ καί r00 διαφαρετικαῦ. Ἕνα παράδει7110 1110g τέτοιας δυσκολίας εἰναι καί τὸ πρόθλημα τῆς δυνατότητας ἢ ὅχι τοῦ πειράματος orig καινωνικές ἐπιστῆμες, καί κατ’
ἐπέκταση στὸν σχεδιασμὸ. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι δέν μπορεῖ κανεὶς
νά δημιουργήσει rig ἰ’διες συνθῆκες δύο φαρές μέσα o’ ἕνα και-

νωνικὸ περιθάλλον, ἀλλά r0 '1'810 5iv01 1:010 δύσκολο ἂν ὅχι
ἀπίθανα καί orig φυσικές ἐπιστῆμες. "Av πάλι συμφωνήσουμε σ’
ἓναν ὁρισμὸ τοῦ ὅρου πείραμα λιγότερο αὐστηρό, θα θρεθοῦν

πολλοί πού θα διαφωνήσουν μέ τὴν ἰδέα τοῦ πειραματισμοῦ μέ
τὴν κοινωνία, μια ἰδέα ποὺ στρέφεται ένάντια στῆν ἐλευθερία
τοῦ ἀτόμου. Ἀλλά πάλι, ὅπως πολὺ σωστα τὸ θέτει δ Berna], «0
λόγος 1:00 δέν γίνονται πειράματα μεγάλης κλίμακας (στῆν καινωνία) εἶναι γιατί τέτοιου εἴδους πειράματα θὰ χρειαζόντουσαν
τὴν πλήρη συνεργασία τῶν ἀνθρώπων ποὺ λαμθάνουν μέρος,
χωρίς τούς περιορισμαὺς 1:00 ἐπιθάλλονται ἀπὸ τὸν o56ao110
στῆν πρασωπικὴ περιουσία, τα πραστατευόμενα συμφέροντα

καί τά κέρδη... Πειράματα)>,.συνεχίζει ὁ Bernal, «σχεδιάζονται
καί ἐκτελοῦνται γιά r0v 100, ποτέ ὅμως ἀπὸ τὸν λαό»(“2·).

34,

περιθάλλον.

Κεντρικὴ θέση στῆ διαμάχη πάνω orig σχέσεις μεταξὺ τῶν
κοινωνικῶν καί φυσικῶν - θιολαγικῶν ἐπιστημῶν έχει καί τὸ
πρόθλημα τῶν ἀναλογιῶν. “O περιορισμένος χῶρος δέν ἐπιτρέ-

πει μιὰ όλοκληρωμένη ἀνάλυση r00 00100 τῶν ἀναλογιῶν τόσα
’στῆν ἐπιστημονικὴ ὅσα καί. στῆ μὴ ἐπιστημονικὴ σκέψη. Τὸ
κάθε τί, μπορεῖ να πεῖ κανεὶς ὅτι έχει κάποια έστω καί ἐλάχιστη

ὁμοιότητα μέ κατι 0110. Ἡ απλούστερη ἢ ἰ’σως ἡ πιὸ πολύπλοκη μορφὴ μιᾶς ἀναλογίας εἰναι καί ἡ ἀναφορὰ τῶν διαφόρων ἀντικειμένων μέ αὐσιαστικά. Μέ ἄλλα λόγια, ὅλη ἡ δομὴ
τῆς γλώσσας Βασίζεται σέ μια ἀναλογία. Δέν μπορεῖ κανεὶς

ἀκόμα ν’ ἀρνηθεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι τίς περισσότερες φαρές, καί
πολλοὶ θα ἰσχυρίζονταν πάντα, διαμαρφώνουμε τῆ σκέψη μας
ἀναλογικά, οὔτε ἀκόμα πῶς τὸ σημεῖα ἐκκίνησης στῆ διαμόρφωση μιᾶς θεωρίας ἡταν κάποια ἀναλογία. Ἀλλά, ἄλλο εἷναι

αὐτὸ καί ἄλλα εἶναι να ἰσχυρίζεται κανεὶς ὅτι ἀφοῦ κάπαιος νόμος ἦ θεωρία εἶναι σωστα για τῆ φυσικὴ ἣ τῆ θιολογία ὀφείλουν νά εἶναι r0 '1'810 ἕγκυρα καί για τὴν κοινωνία. Παράδειγμα
ἡ θεωρία τῶν συστημάτων στὴν πολεαδομία 1:00 χρησιμοποιεῖ
τὴν ἀναλογία μεταξὺ τῶν λειτουργιῶν r00 ζωῖκοῦ - φυσικοῦ
κόσμου καί τῶν λειτουργιῶν τῆς πόλης, μιᾶς ἀντιμετώπισης πού
ὅχι μόνα δέν ἐξηγεῖ ίκανοπαιητικά τίς λειτουργίες αὐτές, ἀφοῦ

ἀπὸ τῆ φύση της δέν μπορεῖ να περιλάθει συγκρούσεις καί διαμάχες, πού κατ’ ἐξοχὴν χαρακτηρίζαυν τὸ καπιταλιστικὸ σύ-

στημα, ἀλλὰ εἶναι καί συντηρητική, γιατί ἀπαιτεῖ συμφωνία
ἀπόλυτη πάνω orig ἀξίες καί ἐπιθυμίες, θοηθώντας συγχρόνως
στῆ διατήρηση r00 κατεστημένου, ἀφοῦ ριζικές μεγάλης κλίμακας ἀλλαγές πρέπει να ἰδωθαῦν σαν ξένες 1:00g r0 σύστημα.
Σ’ αὐτές τίς διαδικασίες μεταφορᾶς ἐννοιῶν καί θεωριῶν, ἡ
ίδεολογία μπορεῖ νά ἐμφανιστεῖ μέ δύα τρόπους. Εἴτε σὰν μιὰ
ιἀπλὴ παρουσίαση ἐνὸς νόμου - θεωρίας -τῆς φυσικῆς - 61010γίας (έγκυρης στῆν περιοχὴ αὐτὴ τῆς έρευνας) σαν κοινωνικοῦ

νόμου, γιατί ἐτσι θά ἐξυπηρετηθαῦν όρισμένα συμφέροντα. ’Ἡ
μπορεῖ νά ἐμφανιστεῖ μέ μεγαλύτερη πανουργία, μεταφέροντας
δηλαδὴ ἕνα δόγμα ἀπὸ τὴν κοινωνία στῆ φύση καί μετά, ὅπως
πολὺ εὔστοχα τὸ ἐθεσε ό Ἔνγκελς, «ὅταν αὐτὸ τὸ ταχυδακτυλουργικὸ τρίκ έχει γίνει, oi ’1'815g θεωρίες μεταφέρονται πάλι πί-

σω, ἀπὸ τὴ φύση στὴν κοινωνία, μέ τὸν ἰσχυρισμὸ ὅτι ἡ ἐγκυρότητά τους σὰναίώνιων νόμων τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας ἕχει

πλήρως ἀποδειχθεῖ»(·]).

’

’Έκφραση τῶν προθλημάτων 1:00 ἀναφέρθηκαν μέχρι τώρα

εἶναι, μεταξὺ ἄλλων, oi τελευταῖες θεωρητικές θέσεις πάνω στὴν
πολεαδομία 1:00 ἐμφανίζονται σέ μια πρόσφατη ἐπίσημη έκδαση
τοῦ Ἀμερικανικοῦ Ἰνστιτούτου Παλεοδόμων. Oi θέσεις αὐτές

περιληπτικά εἶναι oi έξῆς;
Ο 'H κοινωνία θά γίνει πιὸ ἀπολυταρχική.
Συνεπῶς;
ς
Ο 'O 6ασικὸς σκοπὸς τοῦ σχεδιασμαῦ εἶναι ν’ ἀλλάξει τὴ
συμπεριφορὰ τῶν ἀτόμων, ν’ ἀλλάξει τούς ἀνθρώπους έτσι
ῶστε νὰ θέλουν νά πολεαδομοῦνται, καί ἀκόμα ν’ ἀναδιαμορφώσει τοὺς σκοποὺς τῆς ανθρώπινης ζωῆς.
Ἐπειδὴ θέθαια μιὰ τέτοια θέση μπορεῖ νά φέρει περισσότερα

ἀπαλυταρχισμό...

Ο Χρειαζόμαστε ένα σύστημα ἀξιῶν καί ἠθικῆς πού θὰ Elva:
0 σκελετὸς μέ θάση r0v ὁποῖο θὰ γίνεται αὐτῆ ἡ ἀλλαγὴ τῆς
συμπεριφορᾶς, καί ἀκόμα ένα μεγάλα ἀριθμὸ νέων ἀτόμων
1:00 θα έχουν τῆ σωστὴ ἀντιμετώπιση καί θὰ 6ρίσκσνται

στῆν κατάλληλη θέση στὴν κατάλληλη στιγμὴ - ὅσα πιὸ
πολλοί Elva: τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες ἐπιτυχίας ὑπάρχουν.
Ἐπίσηςῑ
Ο Ἠ κοινωνία Elva: πολύπλακη καί θα γίνει ἀκόμα πιὸ πολύπλοκη, συνεπῶς ὅχι μόνα εῖμαστε ανίκανοι νά κατανο-

πρέπει νά πάρει τῆ θέση τῆς πολιτικῆς) 0vri να θεραπεύσει θα

κάνει αὐτὴ τῆ δυσάρεστη κοινωνικὴ κατάσταση ἀνεκτή. Αὐτὸ
θά ἐπιτευχθεῖ ἀλλαζοντας τὴ συμπεριφορὰ τῶν ἀνθρώπων (6έ6αια ὅχι ὅλων καί ὅχι πάντα μέ ἐπιτυχία), καταχρήσεις θα ἐμ-

παδισταῦν μέ τὴν ὕπαρξη ,ἠθικῶν κανόνων καί τὴν παρουσία
φωτισμένων νέων ἀνθρώπων.
Σὲ ἀντίθεσῆ μέ τά παραπάνω, ἡ θεωρία τῶν προὸλημάτων τῆς
πόλης τῶν «ίδεολόγων τῆς ἀριστερᾶς», εἶναι 1110 θεωρία σχε-

ήσουμε ’τὴ δομῆ τῆς κοινωνίας, ἀλλὰ δέν ἔχει νόημα νά

τικα μέ τίς σχέσεις 1:00 συγκροταῦν αὐτὸ 1:00 ὀνομάζεται κοινωνία (μια κοινωνία ἀναμφισθήτητα πολύπλοκη, 1:00 μπορεῖ
ὅμως καί να καταναηθεῖ καί πρέπει να πρσσπαθήσαυμε να τὴν

προσπαθήσουμε νά τὴν κατανοήσουμε. Παρ’ ὅλα αὐτὰ ἀνα-

κατανοήσουμε). Αὐτὴ ἡ κατανόηση τῶν κοινωνικῶν διεργασιῶν

μένεται μεγάλη πρόοδος στῆν κατανόηση τοῦ μικραατομι-

(τὰ παλεοδαμικα προθλήματα Elva: τμῆμα μόνα r00 συνόλου) θα

καῦ ἐπιπέδου τῆς ἀνθρώπινης συναίσθησης καί τῶν παραψυ-

διευκαλύνει (σαν μιά ἀπὸ τίς ἀναγκαῖες ἀλλὰ ὅχι καί ίκανές
συνθῆκες) τῆ διαδικασία ἀπαφυγῆς ἢ ἐπάλειψης αὐτῆς τῆς ίδιας
καταστάσης 1:00 ἡ θεωρία r00 σχεδιασμαῦ θα προσπαθήσει να
κάνει ἀνεκτή.

χολαγικῶν ίδιοτήτων τοῦ ἀνθρώπινοι) μυαλαῦ, καί ἀπὸ τὴν
άλλη πλευρά πρόοδος στῆν κατανόηση τοῦ κόσμου (κοσμολογία).
"Ero::

Ο Οἱ θεωρητικαί τῆς πολεαδομίας, χρησιμοπαιώντας rig
γνώσεις αὐτές, καί ξαναεξετάζοντας rig παλιές ἀναταλικές

Σημειώσεις
l. Webber M. Planning in an Environment of Change, 1968, στὸ Cullingworth

μυστικιστικές φιλοσοφίες, θ’ ἀλλάξαυν τὴν ἀντιμετώπισή
τους σχετικα μέ τὴ φύση καί τούς σκοπούς r00 σχεδιασμοῦ,
Τέλος;

0 M10 άλλη λειτουργία πού θά ἐπιτελεῖ ό σχεδιασμὸς θά
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Elva: να ὑποδεικνύει
· σεις (N).

rig ἐπερχόμενες καί μὴ φανερές κρί-

Ἀπολυταρχισμός, ἀλλαγὴ συμπεριφορᾶς, ἠθικαί κανόνες,
ἀνθρωπιστικοί πράκτορες, μιὰ κοινωνία πού δέν μποροῦμε νά
καταλάθουμε, μυστικισμὸς καί παραψυχολογία, ό κόσμος, κινδυνολογία; άναρωτιέται κανεὶς ἂν ἔχει νά κάνει μέ θρησκεία

στὸν Μεσαίωνα ἢ μέ θεωρία τῆς πολεαδομίας στὸ τέλος r00
2000 αἰῶνα. Πόσα άραγε διαφέρουμε ἀπὸ rig προσπάθειες τῆς
έκκλησίας νά πρασαρμόσειτὴνκληραναμια τῶν κλασικῶν φιλασὸφων orig ἀνάγκες καί συνθῆκες τῆς καταρρέουσας Ρωμαίκῆς

Αὐτακρατορίας; Γράφει ὁ Bernal 71’ αὐτὴ τὴν περίοδο; «Μιὰ
ἀπαψη τῆς ἀλλαγῆς ἠταν ἡ ἀνάγκη νά έλθουν σέ ἁρμονία ἡ
έννοια τῆς ἀταμικῆς ἀποκαμμένης ψυχῆς 1:00 δραπετεύει σέ μια
ἀσκητικῆ ἀπομόνωση ἀπὸ τὸν κακὸ κόσμο... καί (ἡ έννοια) τῆς
έπανάκτησης καί διατή ρησης τῆς τάξης o‘ 00r0 r0v κόσμο, έτσι

ὥστε ἡ ἐκκλησία τουλάχισταν ν’ ἀκμάσει μέ ἀσφάλεια. Αὐτὸ
ἀπαιτοῦσε έρευνες τόσα στῆ φύση τῆς ψυχῆς... καί r00 σκελετοῦ τῆς κοινωνίας», ένὸς σκελεταῦ στὸν ὁποῖο r0 κοινωνικὸ
σύνολο ἀντιστοιχαῦσε σημεῖα πρὸς σημεῖα μέ τὸ μέγα ούράνιο
σύμπαν ('1).
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ἀξίας. El'rE ὅτι Elva: δύα ξεχωριστές ὁντότητες ἢ ὅτι oi άξίες μσς Elva: συνδεδεμένες μέ αὐτὸ ποὺ θεωροῦμε δτι εἰναι γεγονὸς καί δέν μποροῦν νά Elva: αὐτὸ
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τοῦ τοῦ ἄρθρου δέν μένει παρά να δεῖ κανείς μια διαφαρετικὴ

ἀντιμετώπιση καί ἀνάλυση τῶν πραθλημάτων. Συγκεκριμένα,
τῆν προσπάθεια τῆς άνάλυσης τῶν προθλημάτων τῆς πόλης καί
γενικα τῶν φαινομένων μέ τα ὁποῖα ἀσχολεῖται 0 σχεδιασμὸς
(μέσα στὸ καπιταλιστικὸ σύστημα) ἰδωμένα 01:0 τὴ μαρξιστικὴ
σκοπιά. Θά περιοριστῶ έδῶ σέ μία σύντομη ἀντιπαράθεση τῶν

δύο θέσεων (ἀστική καί μαρξιστικὴ) σχετικα μέ r0 ri Elva: ἢ τί
θα έπρεπε να Elva: r0 περιεχόμενα καί ἡ λειτουργία r00 σχεδιασμοῦ, Oi θέσεις αὐτές έχουν ὡς έξῆςῑ
‘H ἀστικῆ θεωρία τῆς πολεαδομίας (σχεδιασμοῦ) Elva: μιὰ θεωρία
σχετικα μέ τὸ πῶς, μέσα σέ μιά μελλοντικὴ καί ἀναπόφευκτη

εΞοΡΜΗΣΗ
Βδομαδιὰτικο ὅργανο ἀρχῶν ταῡ ΠΑΣΟΚ

Στὸ φύλλα αὐτῆς τῆς ἐθδομάδας 81060015:

σοί “Ιτσλικές ἐκλαγές ἀνοίγουν τὸ δρόμο
για τὴ σοσιαλιστική ἀλλαγὴ.

κατάσταση τῆς κοινωνίας (μια κατάσταση πού μέ κάποια τρόπο

Ο”Ερευνσ για τοὺς ανήλικους 8ιαπσλαιστές..
καταφέραμε νά προθλέψαυμε παρ’ ὅλη τῆν ἀδυναμία 110g νά
κατανοήσουμε αὐτὴ τὴν ἴδια τῆν κοινωνία - τωρινὴ ἢ μελλοντικῆ - λόγω τῆς παλυπλοκότητάς της) μια δραστηριότητα πού
ὀνομάζεται σχεδιασμὸς (καί πού, ὅπως μερικοὶ ἰσχυρίζονται, θὰ

ΟἨ δίωξη τῶν δικαστικῶν

Τῆς “Ελὲνης Ἰωαννίδου

Iii-6'76

« Ἡ κοινωνιολογία, στήν προσπάθειά της ν’ ἀναγνωριστεῖ
σάν ἐπιστήμη, ἐπέμενε πάντοτε, πώς στή ὄάση τῶν ἀλληλεπιὁράσεων ἀνάμεσα στά μέλη μιᾶς κοινωνίας ὑπάρχει ἕνα σύστημα σχέσεων, πού περιορίζει καί κατευθύνει τή συμπεριφορά, ἀνεξάρτητο ἀπό τίς χαρακτηριστικές ἀτομικές ἰὸιομορφίες τῶν μελῶν. Οἱ κοινωνιολόγοι ἐνὸιαφέρθηκαν γιά
τήν ἐξήγηση τοῦ συστήματος αὐτοῦ, ἰὸιαίτερα γιά τίς 01061κασίες πού ὁὸήγησαν στή ὁιαφοροποίηση καί στίς μεταὸολές
του καί γιά τήν ἀνάπτυξη-σ’ ἕνα ἐπίπεὸο μορφῶν-μιᾶς
Γραμματικῆς ἥ Σύνταξης, πού νά συλλαμὸάνει ἐννοιακά τό
σύστημα αὐτό. Μελέτησαν τίς ὅσσικές ἑνότητες τῶν 11011101711κῶν ὁομῶν, πού συναποτελοῦν μιά κοινωνική τάξη πραγμάτων, τίς ἀλληλεπιὸράσεις τους καί τούς παράγοντες τούς
ὑπεύθυνους γιά τή μεταόολή τους. Ἡ γλῶσσα ἀντιμετωπίστηκε σάν ἕνα φαινόμενα μέ ὁιαφοροποιητικό ἧ ἀφομοιωτικό
χαρακτῆρα πότε σάν ὅσσική ὁιαὸικασία μετάὸοσης τοῦ
πολιτισμοῦ, πότε πάλι σάν φορέας τῶν κοινωνικῶν «γενῶν».
Ἐντούτο ις οἱμελέτες αὐτές σπάνια ὁὸήγησαν στήν ἔρευνα τῆς
γλώσσας σάν ἕνα κοινωνικό ἵδρυμα, ἔρευνα ὁηλαὸή ἱκανή νά
συγκριθεῐμέ τίς ἀναλύσεις πού ἔγιναν πάνω στήν οἰκογένεια,
τή θρησκεία κ.λπ. Ἡ ὁμιλία θεωρήθηκε πάντα σάν ἕνα ὁοσμένο μέγεθος, πάρθηκε σάν κάτι τό αὐτονόητο, ὄχι ὅμως καί
σάν ἀντικείμενο ἀκριόέστερων ἐρευνῶν» (I).
_ H ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ τῆς γλώσσας «καθ’ ἑαυτήν» (ἀντικειμένικά ὑπαρκτό σύστημα δομῶν καί μορφῶν) καί τῆς αὐθυπαρξίας
της αὐτῆς 0 7 ε τ ι κ ά , δηλαδή ἀποκλειστικά καί μόνο στά
πλαίσια τῆς ζωντανῆς ἀνθρώπινης κοινότητας
πού τή μιλα (κοινωνικὸ ἵδρυμα) ἐχει τίς ρίζες της στά-γιά τήν
ἐποχή τους ριζοσπαστικά-γλωσσολογικά ἀξιώματα τοῦ Ἐλὸετοῦ γλωσσολόγου F. de Sausser (1916),.101'1 χαρακτηριζόμενου
καί σάν «πατέρα τῆς δομιστικῆς σχολῆς».
Ὁ Μπερνστάιν παραδέχεται έμμεσα τά ἀξιώματα αὐτά. Διαπιστώνοντας σάν παιδαγωγός διαφορές στούς τρόπους χρησιμοποίησης τῆς κοινά ὁμιλούμενης ἐθνικῆς γλώσσας ἀπό παιδιά
διάφορων κοινωνικῶν στρωμάτων καί ἐπιχειρώντας μιά κοινωνιολογική ἀξιολόγηση τῶν φαινομένων αὐτῶν, ἧταν ἐκ τῶν πραγμάτων ὑποχρέωμένος;

οΝά περιοριστεῐ στή ζωντανή, ὁμιλούμενη γλώσσα, που ἀνε50911110 ἀπό τήν ἐπίκτητη σχολική μόρφωση, ἀνεξάρτητα
δηλαδή καί ἀπό τή γνώση τῆς γραφῆς καί τήν ἐγγραφη διατύπωση (καί οἱ ἀναλφάὸητοι μιλοῦν καί συνεννοοῦνται στό
κοινωνικὸ τους περιὸάλλον μιά 7090!), εἶναι ἡ 6άση τῆς
γλωσσικῆς κοινότητας. ‘
oN’ ἀναζητήσει τίς ὁιαφορές στή χρησιμοποίηση κι ἀναπαραγωγή τῆς γλώσσας στή συγκριτική μελέτη ’τῶν κοινωνικῶν
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ἐκείνων συνθηκῶν, ποὺ ἀντικειμενικά ὑπαρκτές, σάν οἰκονομικές καί πολιτισμικές, δηλαδή καί μορφωτικές, ἰδιομορφίες,
προκαλοῡν τίς ὁιαφορές αὐτέςΓ ἀναπαράγοντάς τες παράλὲ
ληλα μέσω τῆς στρωματικά καθορισμένης κοινωνικοποίησης
τοῦ παιδιοῦ, ἀκρι6ῶς γιατί ταξικά-στρωματικά γίνεται ἡ
πρωταρχική μετάδοση τοῦ πολιτισμοῡ μέσω τῆς γλώσσας καί
καθορίζεται έτσιούσιαστικά ἡ συμπεριφορὰ καί ἡ συνείδηση
τοῦ ἀτόμου.
Στίς κοινωνικὰ καθορισμένες δομές (τάξεις, στρώματα) πού
παράγουν ,τίς γλωσσικές αὐτές ἱδιομορφίες, ἀναφέρθηκα ἤδη
ἀναλυτικά. Δίνω τώρα σέ μιά - ὅσο μοῡ ἦταν δυνατό πιό πιστή
ἐννοιακά - μετάφραση ἀπό τό γερμανικό κείμενο ὡρισμένα ἀπό
τά 6ασικά-γνωρίσματα τῶν γλωσσο-κοινωνικῶν κωδίκων, ὅπως
τά περιγράφει ὁ συγγραφέας (2).

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα τῶν κωδίκων
Ἀπὸ τίς προσωπικές του έρευνες καί έχοντας ὑπ’ ὅψη καί τίς
ἐργασίες παλιότερων ἐρευνητῶν,ὁ Μπερνστάιν διακρίνει δυὸ 6ασικές κατηγορίες τρόπου ὁμιλίας (κώὸικες). Ἡ χαρακτηριστική
διαφορά ἀνάμεσα τους συνίσταται στό γεγονός, ὅτι στῆ μ ί a οἱ .
ἐκφράσεις εἶναι σ’ένα ὑψηλὸ 6αθμό π ρ 0 δομημένες,ἐνῶ στήν
ἄλλη οί ἐκφράσεις δομοῦνται σ τ ή 6 ιά ρ κ ει α τῆς ὁμιλίας. ,
«Μιά έκφραση πού δομεῖται στή διάρκεια τῆς ὁμιλίας, εἶναι
ἐκείνη στήν ὁποία ἡ προφορική γλώσσα, γιά ν’ ἀποδώσει κατάλληλα 1110 είδική κατάσταση, παίρνει μιά ίδιαίτερη καί συχνά νέα
μορφή. Ἀντίθετσ μιά ἐκφραση π ρ οδομημένη σ’ ὑψηλόὸαθμό
εἶναι ἐκείνη στήν ὁποία μιά κατάσταση χαρακτηρίζεται μέ ἐτοιμες έννοιες καί φράσεις σέ σταθερά ὀργανωμένες σειρές.
Ἐκφράσεις πού ὁομοῦνται στή διάρκεια τῆς ὁμιλίας, εἶναι
ὑποκειμενικῆς φύσης. Ἱ-Ι πιθανότητα διαδοχῆς ἀνάμεσα στίς
ὁιάφορες φράσεις εἶναι περιορισμένη καί γι’ αὐτό οἱ ἐκφράσεις
αὐτές παρουσιάζουν σχετικῆ ἀτομικότητα καί ἀπροσδόκητη
συνεχεια.
Ἐκφράσεις π ρ οδομημένες σέ μεγάλο 600110 εἶναι συνήθως
προϊόν μιᾶς κοινῆς κατάστασης καί μιᾶς κοινῆς διαδικασίας
μάθησης. Ἀποτελοῦν κοινό κτῆμα μιᾶς δοσμένης γλω σσικής κοινότητας καί ἀνάμεσα τους ὑπάρχει μιά σχετικά ὑψηλή πιθανότητα διαδοχῆς.
Στίς ἐκφράσεις πού δομοῦνται στή διάρκεια τῆς ὁμιλίας, τό
ἄτομο ἐκπέμπει μιά σειρά ἀπό σήματα, πού συμὸολίζουν τήν
ἀτομικότητα καί τίς ὑποκειμενικές ἰδιομορφίες τοῦ ὁμιλητή. Οἱ
ἐκφράσεις αὐτές συμόολίζουν μιά ὑποκειμενική ἐμπειρία. Αὐτό
δέν συμὸαίνει στίς π ρ o δομημένες ἐκφράσεις, ὅπου τά σήματα

ἀποσκοποῦν στό νὰ συμόολίσουν τίς δεσμευτικά παραδεχτές
συμφωνίες μιᾶς ὁμάδας. Δημιουργοῦνται έτσι κοινωνικὰ 0131160λα, πού δυναμώνουν στή συνείδηση τοῦ ἀτόμου πού μιλάει.
Ἰδιαίτερα π ρ 0 δομημένες ἐκφράσεις ἔχουν τήν τάση νά εἶναι
μικρές, γρῆγορες, ρέουσες καί σχετικὰ ἀκατάπαυστες καί ἐπιτρέπουν, έξαιτίας τοῦ αὐτόματου χαρακτῆρα τους, σέ μεγόιλο
ποσοστό συναισθηματικές ἐκκενώσεις κι ἕνα χοντροκομμένο ἐκφραστικό συμὸολισμό, Τέτοιες ἐκφράσεις έχουν ἀκόμα τήν τάση
ν’ ἀναφέρονται περισσότερο σέ ἕνα συγκεκριμένο (παρὰ 0’ ἕνα
ἀναλυτικό) τρόπο σκέψης, τοῦ ὁποίου καί γίνονται μέσα διατύπωσης. Ἀντίθετσ οἱ ἐκφράσεις πού δομοῦνται στή διάρκεια τῆς
ὁμιλίας, τείνουν νά εἶναι ἀργότερες καί μακρύτερες, νὰ παρουσιάζουν σχετικα μεγάλες παύσεις ἀνάμεσα στίς περιόδους καί νά
γίνονται μέσο ἐκφρασης ἑνός ἀναλυτικοῦ τρόπου σκέψης. Λεπτότερες διαὸαθμίσειςτοῦ ἐκφραστικοῦ συμόολισμοῦ ἀπ’ ὅ,τι
στήν περίπτωση τῶν π ρ o δομημένων ἐκφράσεων, εἶναι δυνατό
νά συνοδεύουν αὐτή τή μορφή ὁιατύπωοης.
Παρ’ όλο πού κάθε ἄτομο χρησιμοποιεῖ συνήθως πότε τόν
,ἕνα-πότε τόν ἄλλο τύπο γλωσσικῆς ἐκφρασης-άνάλογα· μέ τό
κοινωνικό πλαίσιο, 016 ὁποῖο μιλάει-ὑπὰρχουν ἐντούτοις μιὰ
σειρά διαφορετικῶν κοινωνικῶν πλαισίων, στά ὁποῖά κυριαρχεῖ
ἰδιαίτερα ἡ χρήση ἑνός τύπου.
Τό σύστημα ἐκεῖνο Ιἐπικοινωνίας στό ὁποῖο κυριαρχοῦν ἰσχυρὰ
π ρ ο δομημένες ἐκφράσεις, χαρακτηρίζω σάν-τόν καθαρό τύπο
μιᾶς «δημόσιας γλώσσας» (public language). Σὰν τόν καθαρό τύπο ἀντίθετα μιᾶς «τυπικῆς γλώσσας» (formal Ian-guage) χαρακτηρίζω τό σύστημα ἐκεῖνο τό ὁποῖο ἐπιτρέπει καί
προάγει ἐκφράσεις πού δομοῦνται στῆ διάρκεια τῆς ὁμιλίας ἤ στό
ὁποῖο τέτοιες ἐκφράσεις σηματοδοτοῦνται καί προκαλοῦνται
συχνά»,

‘H σύνταξη τοῦ λόγου
«Ὁ γενικός τύπος μιας «ὁημοοιας γλώσσας» εἶναι ἕνας τρόπος
ἐπικοινωνίας πού διακρίνεται ἀπό τούς ἄλλους τρόπους προφορικής ἐπικοινωνίας ξεκὰθαρα, ἀπό τό γεγονός ὅτι ἡ συντακτικῆ
του δομή εἶναι ἄκαμπτη καί οἱ δυνατότητες πού δίνει γιὰ τήν
πλοκή τοῦ λόγου εἶναι σταθερά καθορισμένες καί περιορισμένες.
Πρόκειται γιὰ ἕνα εἶδος συμπυκνωμένης ὁμιλίας, στήν ὁποία
ὁρισμένες ἐννοιες εἶναι περιορισμένες καί ἡ δυνατότητα γιά ἐκλέπτυνση καί ἐξέλιξή τους μειωμένη. vAv καί εἶναι δύσκολο νά
κάνουμε προγνωστικά πάνω σέ γλωσσικά περιεχόμενα, ἐντούτοις θέλω νά ὑποθέτω πώς σ’ αὐτόν τόν τύπο τόσο ἡ δομική
ὀργὰνωση ὅσο καί ἡ συντακτικῆ τάξη τοῦ λόγου μποροῦν νά
προλεχθοῦν σέ μιὟάλο 6αθμό. Τό ἴδιο συμόαίνει καί μέ τήν ποιότητα τῶν ἐννοιῶν.
Τά χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα μιᾶς «δημόσιας γλώσσας»,
πού κυριαρχεῖ στά κατώτερα ἐργατικά στρώ-

μ α τ 0, εἶναι τά παρακάτω;
g

οΣύντομες, γραμματικά απλές καί συχνά ἀτελεῖς φράσεις μέ
μιά ἐλλιπή συντακτικῆ μορφή.
οἈπλή καί συχνά ἐπαναλαμὸανόμενη χρήση ὁρισμένων συνδέσμων (καί, ἐτσι, γιατί) Χ
οΠεριορισμέ-νη χρήση ἐξαρτημένων προτάσεων, μέ τίς ὁποῖες
διαμορφώνονται οἱ κατηγορίες τοῦ ὑποκείμενου πού κυριαρχεῑ στό λόγο.
οἈδυναμία διατήρησης τοῦ ἴδιου ὑποκείμενου σέ πάνω ἀπό
μιά γραμματική περίοδο, μ’ ἀποτέλεσμα τήν παραμόρφωοη
του περιεχομένου.
οΠεριορισμένη καί στερρή χρήση ἐπιθέτων καί ἐπιρρημάτων.
οΣπάνια χρήση ἀπρόσωπων ἀντωνυμιῶν σὰν ὑποκειμένων σέ

ὑποθετικές προτάσεις καί γενικα.
οΣυχνή χρησιμοποίηση συμπερασματικῶν προτάσεων, στίς
ὁποῖες αἰτιολόγηση καί συμπέρασμα ἀλληλοαντικαθίστανται. Οἱ προτάσεις παίρνουν ἐτσι κατηγορη ματικὸ χαρακτῆρα.
Μεγάλος ἀριθμός ἀπό ἐκφράσεις πού τονίζουν τήν ἀνάγκη
ὑποστήριξης τῆς φράσης πού προηγεῖται; «Δέν εἶν’ ἀλήθεια;
—- Νά, λοιπόν1 - πρέπει νά ξέρετεῑ» κ.λπ. Αὐτός ο τρόπος

έκφραοης λέγεται καί «συναισθηματική κυκλικότητα».
οΣυχνή ὑποκειμενική ἐπιλογή ἀπὸ μιὰ ὁμάδα ίδιωματικῶν
φράσεων.
οῊ ὑποκειμενική ποιοτική ἰδιομορφία (τοῦ ὁμιλητῆ) ἐμπεριέχεται στήν ὁργάνωση τῆς πρότασης. Πρόκειται γιὰ μιά
γλῶσσα στήν ὁποία πολλές σημασίες εἶναι συνυφασμένες στό
λόγο.
Μιὰ «τυπική γλῶσσα» ἀντίθετα εἶναι ἐκείνη, στήν ὁποία ὀργάνωση τοῦ λόγου καί σύνταξη δέν εἶναι εὕκολο νά προλεχθοῦν ἀπό
κανένα. Οἱ μορφικές δυνατότητές πλοκῆς τοῦ λόγου χρησιμοποιοῦνται 0’ αὐτόν τόν τύπο γιά τήν ἐξήγηση καί ἀποσαφήνιση
τῶν σημασιῶν. Τὰ 6ασικά του χαρακτηριστικὰ εἶναι τά ἐξήςῑ
οἈκριὸής γραμματική τάξη καί σύνταξη κανονίζει τήν ἐκφραοΟἱ λογικές διαφοροποιήσεις καί οἱ ἐμφάσεις μεταδίνονται μέ
σύνθετες γραμματικές πλοκές τῆς φράσης καί πρό πάντων μέ
μιὰ σειρὰ ἀπό συνδέσμους καί δευτερεύουσες προτάσεις.
οΣυχνή χρήση προθέσεων, πού καταδείχνουν τόσο τούς λογικούς συσχετισμούς όσο καί τίς χρονικές καί τοπικές συνδέσεις.
ῚοΣυχνή χρήση τῶν ἀπροσώπων ἀντωνυμιῶν «κανείς», «τι»
κ.λπ.
οΜιά ποιοτική ἐπιλογή ἀπό μιάσειρὰ ἐπιθέτων καί ἐπιρρη μάτων.
οἩ ὑποκειμενική ποιοτική ἰδιομορφία μεταδίνεται μέσα ἀπό
τή δομῆ τοῦ λόγου καί τούς συσχετισμούς μέσα καί ἀνάμεσα
στίς φράσεις.
ο“Ο ἐκφραστικός συμόολισμός άποόλέπει μᾶλλον 016 νά διακρίνει ἀνάμεσα στίς σημασίες μέσα στίς περιόδους τοῦ λόγου,
παρὰ στό νά ὑπογραμμίζει καθοριστικές λέξεις καί φραστικές
καμπές ἤ στό νά συνοδεύει τήν περίοδο κατὰ τρόπο τυποποιημένο καί διφορούμενο.
οΠρόκειται δηλαδή γιά έναν τρόπο χρήσης τῆς γλώσσας πού
ἐκμεταλλεύεται τίς δυνατότητές πού παρέχονται ἀπό μιὰ
σύνθετη ἱεραρχία ἐννοιῶν, γιά τήν ὸργὰνωση τῶν ἐμπειριῶν.
Ἐνῶ στῆν περίπτωση τῆς «δημόσιας γλώσσας» τό ἄτομο ἐνεργεῖ στά πλαίσια ἐνός τρόπου ὁμιλίας, 016v ὁποῖο ἡ ὑποκειιιενική
ἐπιλογή καί ἡ διαφοροποίῆση γενικά περιορίζονται, ὁ ὁμιλητὴς
μιᾶς ςιτυπικῆς γλώσσας» εἶναι σέ θέση νά ἐπιχειρεῖ μιά ἰδιαίτερα
ὑποκειμενική ἐπιλογή καί παραλλαγή. Δέν θέλω νά ἐπιμένω πώς
αὐτό ουμὸαίνει πάντα. Θέλω μόνο νά τονίσω πώς τοῦ παρέχεται
ἡ δυνατότητα γιά κάτι τέτοιο, TH «τυπική γλῶσσα» μπορεῖ νά
θεωρηθεῖ σάν ἡ χαρακτηριστική γλωσσική μορφή π ο ύ κ υ ρ ι αρχεῖ στά μεσαῖα στρώματα.»
Ὁ Μπερνστάιν τονίζει ἰδιαίτερα καί ἐπανειλημμένα πώς οἱ
πιό πάνω χαρακτηριστικές ἰδιομορφίες ἀνάμεσα στούς δυό αὐτούς τύπους γλώσσας, πού τούς ὀνομάζει ἀλλοῦ «περιορισμένο»
καί «ἐπεξεργασμένο» κώδικα, δέν ἀποτελοῦν παρὰ σ τ ο ιχ ε E 0
ἐν 6 ς μ o ν τ έ λ ο υ ,Σέ καμιὰ περίπτωση δέν ἀρνεῖται ὅτι ἄτομα
ἀπό τὰ «κατώτερα ἐργατικὰ στρώματα» εἶναι δυνατόν νά χρησιμοποιοῦν τή γλῶσσα κατὰ τρόπο «ἐπεξεργασμένο» καί ἀναλυτικό. Πεπεισμένος ἐντούτοις γιὰ τήν ὕπαρξη τῶν γλωσσικῶν κωδίκων ἀπασχολεῖται ἐδῶ καί πάλι μέ τή σημασία τους γιά τή διαμόρφωση τῆς συμπεριφορᾶς καί τῆς συνείδησης τῶν ἀνθρώπων,
γι’ αῦτό καί ἐπεξηγεῖ, ἀναφερόμενος στή «δημόσια γλώσσα>>ε
«Παρ’ ὅλο πού κάθε ξεχωριστό παράδειγμα «δημόσιας
γλώσσας» συνδέεται μ’ ἕνα ίδιαίτερο λεξιλόγιο καί μιά ἰδιαίτερη συχνότητα περιόδων, ἐντούτοις πρέπει νά τονιστεῖ ἐδῶ
ὅτι ὁ ὁρισμός καί τά χαρακτηριστικὰ τῆς γλώσσας αὐτῆς εἶναι
ἀνεξὰρτητα ἀπό 16 λεξιλόγιο. Δέν ἀσχολοῦμαι ἐδῶ μέ τούς
ἐσωτερικούς δεσμούς ἑνός γενικοῦ ἐκφραστικοῦ μοντέλου,
οὔτε μέ τίς ξεχωριστές σημασίες ἰδιαίτερων λέξεων καί φραστικῶν περιόδων. Δέν ὑποστηρίζω ὅτι ὑπάρχει μιά μηχανιστική σχέση ἀνάμεσα στή γλῶσσα καί σ’ ἄλλες μορφές συμπεριφορᾶς, ἀλλ’ ότι μέσω τῆς γλώσσας πραγματοπσιεῖται μιὰ
γραμμική διαμόρφωση τῶν ἀφομοιωμένων ἀντιδράσεων, ἡ
ὁποία σταθεροποιεῖ καί δυναμώνει ἐναν τρόπο ἀντίληψης. Ἡ
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“

σταθερότητα διατηρεῖται μέ τήν ἀνάπτυξη συστημάτων ἀντί690011911013 συνδέονται καί ἀλληλοεξαρτοῦνται μεταξύ τους
καί πού - στήν ἀλληλοεξὰρτηοή τους αὐτή - ὑποστηρίζσνται
καί δυναμώνονται ἀπ’ τήν προφορική ἐκφραση.
Ἡ προφορική γλώσσα - ὅπως ἀπόδειξε καί 6 Α.Ρ.Λουρίγια
(1959) - δέν εἶναι μόνο ένα μέσο πού φέρνει 016 φῶς τῆς
πραγματικότητας ἀναφορές ἀνάμεσα σέ ἀντικείμενα καί σχέσεις. Ἡ γλώσσα ἀφαιρεῖ, ἀπομονώνει καί γενικοποιεῖ σήματα, πού γίνονται ἀντιληπτά καί τά φέρνει σέ σχέση μέ ὁρισμένες κατηγορίες. Ἡ γλῶσσα καθορίζει τό συναισθηματικά,
γνωσιολογικά καί κοινωνικὰ ἐνδεδειγμένο.
Κι 01316 πού μέσω τῆς γλώσσας καθορίζεται σάν 6165651γμένο, αὐτό διαμορφώνει καί τήν ἐμπειρία.»

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΙΑΣ
«ΔΗΜΟΣΙΑΣ» ΓΛΩΣΣΑΣ
Ὁ προσεκτικός ἀναγνώστης θὰ διαπίστωσε ἤδη πώς στήν
ἀντιπαράθεση τῶν χαρακτηριστικῶν γνωρισμάτων τῶν δύο
γλωσσικῶν κωδίκων κυριαρχοῦν καί τονίζονται ἐπανειλημμένα
τά στοιχεῖα; (ςὺποκειμενική, ἐκφραστική ίδιομορφία» καί «ἐκφραστικός συμόολισμός». Πρόκειται γιὰ ποιότητες γλωσσικῆς
ἐκφρασης πού συνδέονται ψυχολογικὰ, κοινωνικὰ καί γνωσιολογικά μέ δυό-μεταξύ τους διάφορα-εἴδη κοινωνικῶν χαρακτήρων, ἀπό τά ὁποῖα τό πρῶτο εἶναι ἀποτέλεσμα κοινωνικοποίησης 010 «μεσαῖα», ἐνῶ τό δεύτερο προέρχεται ἀπό τήν κοινωνικοποίηση στά «κατώτερα, ἐργατικά» στρώματα.
Ὁ Μπερνστάιν ὑποστηρίζει τήν ἀποψη ὅτι ἡ ἐκφραση τῶν
ὑποκειμενικῶν ἰδιομορφιῶν μέσω τῆς γλώσσας δέν πρέπει νά
ἐκληφθεῖ δογματικά. “Ὀτι δηλαδή στά μεσαῖα στρώματα, ὅπου
καί κυριαρχεῖ ἡ γλωσσική-ἐκφραστική αὐτή ποιότητα, συναντοῦμε συχνά - ἀνάλογα μέ τίς ἰδιομορφίες τῶν κοινωνικῶν σχέσεων τῶν ἀτόμων - καί τόν «περιορισμένο» κώδικα. ”011, τέλος,
10 μέλη τῶν στρωμάτων αὐτῶν εἶναι- κάτω ἀπό συνθῆκες - σέ
θέση νά διαφοροποιοῦν συνειδητά τόν τρόπο ὁμιλίας τους, πράγμα πού τούς ἐπιτρέπει νά προσαρμόζονται εὔκολα καί στίς
συνθῆκες ἐπικοινωνίας μέ τά «κατώτερα, ἐργατικά» στρώματα,
χωρίς αὐτό νά ἐπιφέρει καί κλονισμό τῆς κοινωνικῆς-ὑποκειμένικῆςτους τ 0 υ τ ό τ η τ α ς , Ὅπως είπαμε παρόμοιες δυνατότητες δέν ἀποκλείει καί γιὰ ἄτομα-μέλη τῶν «κατώτερων» στρωμάτων, δσον ἀφορά στῆν [κανότητά τους νὰ χρησιμοποιοῦν-κὰτω
ἀπό συνθῆκες-αἐπεξεργασμένους» κώδικες έκφραοης. Τονίζει
μάλιστα ὅτι ποιοτικές μεταὸολές στίς συνθῆκες ἐργασίας καί
ζωῆς τῶν στρωμάτων αὐτῶν ἐπιδροῦν διευρυντικά καί στίς δυνατότητές χρήσης τῆς γλώσσας ἀπό τὰ μέλη τους, ἐνῶ συνειδησιακές ποιοτικές μεταόολές-σὰν, ἀποτέλεσμα κοινωνικῶν ἀγώ-

νων-εἶναι δυνατόν νά ἐπιφέρουν 6αθύτερες ἀλλαγές καί στήν
ἐκφραστική ποιότητα, πράγμα πού διαπιστώνει στόν μαῦ ρο πληθυσμό τῶν ΗΠΑ. Γι’ αὐτό, ὅταν-ὅπως θά δοῦμε πιό κάτω-ἐξετάζει τίς λειτουργίες καί ἐπιπτώσεις τῆς «δημόσιας» γλώσσας,
ἀναφέρεται α’ ἐκεῖνες τίς συνθῆκες προλεταριακῆς ζωῆς πού δέν
ἐπιτρέπουν ἀντικειμένικὰ παρὰ μόνο τή χρήση τοῦ κώδικα αὐτου.

Ψυχολογικά φαινόμενα
“Ο μαρξιστής ψυχολόγος Βιγκότσκυ εἶχε ἤδη (1939) παρατηρή-

σει πώς ἡ συντομευμένη καί συμπυκνωμένη γλῶσσα ἀποτελεῖ
λειτουργία μιᾶς κοινωνικῆς σχέσης, στήν ὁποία τό ἀντικείμενο
τοῦ διαλόγου εἶναι κ o ιν ό στούς συνομιλητές. “Ὀταν δηλαδή ἡ
συνέννόηση ἀναφέρεται σέ κοινωνικές-πολιτισμικές κ ο ιν 6 1 11 τ ε ς (π.χ. ἐμπειρίες), τότε ἐκπίπτει καί ἡ σημασία συντακτικά
σύνθετων καί όργανωτικὰ-ἐννοιακὰ διαφοροποιημένων γλωσσικῶν διατυπώσεων. Κάτω ἀπό τέτοιες συνθῆκες «... ἡ γλῶσσα
δέν ἐμπεριέχει τήν πολλαπλότητα τῶν δυνατοτήτων ἐκείνων πού
θά μποροῦσαν-διαμορφούμενες μέ λεπτές ἀποχρώσεις-νά ὁδηγήσουν στῆν ἐκφραση ἐνός μοναδικοῦ ὑποκειμενικοῦ ὅιώματος.
Ἱ-Ι γλώσσα, στήν περίπτωση αὐτή, δέν ἀποτελεῖ μέσο λεκτικῆς
ἐκφρασης ἐμπειριῶν ἀπομόνωσης καί ὑποκειμενικῆς ἰδιομορφίας».

Στήν περίπτωση μιᾶς «δημόσιας» γλώσσας τό ἀτομο κινεῖται
στά πλαίσια μιᾶς γλωσσικῆς φόρμας, ἡ ὁποία εὐνοεῖ ἰδιαίτερα τή
δυνατότητα παραγωγῆςΙ κοινωνικῶν καί ὄχι ὑποκειμενικῶν συμ6όλων. Ἀποτέλεσμα αὐτοῦ εἶναι καί τό παράδοξο φαινόμενο
«... ὅτι ἐνῶ αὐτός 6 γλωσσικός τύπος παρουσιάζει συχνὰ μιὰ
ίδιαίτερη θέρμη καί ζωντάνια, ἡ ἐκφραοη σάν τέτοια παραμένει. κυριολεκτικὰ, ἀπρόσωπη».
Μιά «δημόσια» γλώσσα περιορίζει ἀπό τή μιά καί ἐμόαθύνει
ἀπό τήν ἀλλη 16v τομέα τῶν ἐρεθισμὰτων ἀπέναντι στά ὁποῖα τό
παιδί μαθαίνει ν’ ἀντιδρᾶ.
Μέσα ἀπό τήν π ρ ο δομημένη φράση, πού ἐπιτρέπει τήν ἀτομική συναισθηματική ἐκκένωοη· μέσα ἀπό γ ε ν ι κ έ ς , ἀ μ ε σ ε ς καί 0 υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς έννοιες, πού ἐνεργοῦν προφυλακτικά ἀπέναντι σέ ὑποκειμενικές «ἐκτροπές» καί συναισθήματα
«εὐθύνης» · μέσα ἀπό τή σηματοδότηση καί τόν τονισμό κ 0 1 νά
π αρ α δ εκ τ ῶ ν συμόόλωνῑ 16 «Ἐγώ» καί ἡ σχέση του πρός
τούς «Ἄλλους» παίρνει μιά ἰδιόμορφη-γιά τήν ὁμάδα καί 16
περιὸάλλσν χαρακτηριστική-πολιτιστική διάσταση.

·Ψυχογνωσιολογικές συνέπειες
Συνέπεια τοῦ yum/610; 611 1110 «περιορισμένη» ή «δημόσια»
γλώσσα τονίζει ἰδιαίτερα τίς κοινὰ παραδεκτές ἀξίες καί τούς
δεσμευτικούς κανόνες τῆς ὁμάδας εἶναι μεταξύ τῶν ἄλλων καί ἡ
ἐλλειψη τοῦ κώδικα ἐκείνου πού ἐπιτρέπει στὰ μέλη νά διαφοροποιοῦν έννοιακά καί νά ἐκφρὰζουν τήν ἑκάστοτε ὑποκειμενική
τους τάση. Αὐτό 656010 δέν πρέπει νά κατανοηθεῖ σὰν ἀνικανότητα προσωπικῆς ἐκφρασης (l), ἀλλὰ σὰν ἐλλειψη «εὐπάθειας»
γιά «ὑποκειμενική τάση». «Ἱ-Ι εὐπάθεια ἀπέναντι σέ μιὰ ὑποκειμενική τάση-τονίζει ὁ Μπερνστάιν ~ δέν ἀποκτᾶται ξαφνικὰ.
Ἀναπτύσσεται μᾶλλον μέσα ἀπό ἐμπειρίες, στίς ὁποῖες ἐνυπάρχει καί ἡ συνείδηση τῆς ἀξίας καί σημασίας τῆς εὐπάθειας αὐτῆς». Ἂν δηλαδή οἱ ἐμπειρίες τῶν ἀτόμων 016 1101v0w1116πολιτισμικό τους περιὸάλλσν δέν δημιουργοῦν τή συνείδηση τῆς
0v άγ κη ς γιά ἐκφραση ὑποκειμενικῶν τὰσεων, τότε καί 10

ατομα (π.χ. τὰ παιδιά) δέν ἀναπτύσσουν ἐκ τῶν πραγμάτων καί
τήν εὐπάθεια γιά μιά τέτοια ὑποκειμενική ἐκφραστική τάση.

στὶς ἐπάλξεις τῆς Δημοκρατίας

ἡ ΙΞΛΙΞΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
ἡ ἀπογευμ-ατινή σου ἐφημερίδα
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‘H διαδικασία αὐτή ἀρχίζει πολύ νωρίς. Ἤδη ἡ γλωσσική
σχέση ἀνάμεσα στή μητέρα καί τό παιδί, πού μαθαίνει νά μιλᾶ,
ἐμὸαθύνει μᾶλλον τήν ἀμεση ἐμπειρία μιᾶς συναισθηματικῆς
κοινότητας παρὰ 11’1 γλωσσικὰ καθοριζόμενη γνωσιολογική καί
συναισθηματική διαφοροποίῆση. Ἡ γλῶσσα διαγράφει τό, μοντέλο τῶν ἐρεθισμὰτων, μέσα στό ὁποῖο ἀφομοιώνεται σιγά-σιγά
τό παιδί μαθαίνοντάς την. Ὀργανώνεται καί δομεῖται έτσι ἡ
ἰκανότητὰ του νά ἀποδίδει τό μοντέλο 01316, δεδομένου ὅτι τό
περιὸὰλλον ἐλέγχει κάθε 0090 τήν κ 0 1 0 λ λ η λ ό τη τ α ἠ μή
τῶν ἐκφραστικῶν του ἀντιδράσεων, ὥσπου νά μάθει ν’ ἀντιδρά
«σωστὰ», v0 ἔχει δηλαδή ἀφομοιώσει τίς ἐκφραστικές ἀντιδράσεις τοῦ κοινωνικοῦ περιόὰλλσντος καί νά έχει συνειδητοποιήσει
τήν καταλληλότητα χρήσης τους. “Ὀταν τό περιὸάλλον (μέσω τῆς
γλώσσας του) δέν δημιουργεῖ τήν ἀνάγκη διαφοροποίῆσης τῶν
νοημάτων, τότε καί ἡ σημασιολογική διάσταση τῶν ἐννοιῶνπεριορίζεται.
'O 115910910116; σέ μιά «δημόσια» γλώσσα (ἤ κώδικα) ἐχει
πάνω στό ἀτομο (παιδί) τίς πιό κάτω ἐπιπτώσειςῑ
οΤὰση σχηματισμοῦ ἐνός σχετικὰ κλειστοῦ συστήματος ἀφομοιωτικῆς ἐπιδεκτικότητας.
Σχετικά χαμηλό ἐπίπεδο παραγωγῆς ἐννοιῶν, μ’ ἀποτέλεσμα
τόν περιορισμό τῶν σχέσεων μέσα στίς ὁποῖες κινεῖται ἡ δραστηριότητα του.
’
οΠεριορισμό τῆς δυνατότητας 1151060011; 0116 τίς ἀμεσες
συγκεκριμένες νοητικές δραστηριότητες σέ σχηματικές τέτοιες (π.χ. ἀφαίρεση).
οΔυσκολία στήν ὁργάνωση ὁρισμένων τύπων ἀνοργὰνωτων
καταστάσεων - έλλειψη τῶν μέσων πού ἐπιτρέπουν 11’1 γενίοῗΙεέὣρισμένο χῶρο γιὰ σημασιολογική πολλαπλότητα.

Στὰ ἄτομα αὐτὰ διαπιστώνεται συχνά μιά ἀντίφαση ἀνάμεσα
στή γλωσσική καί στή μή γλωσσική εὐφυΐα.

Μερικές κοινωνιολογικές συνέπειες
Συνήθης μορφή τῶν κοινωνικῶν σχέσεων εἶναιὴ τῆς ἀ μ ε σ η ς
ἐπ ικ οιν ωνίας. Τό ἀτομο τείνει ἔτσι νά παραδέχεται 1110
013 θ εντ ί α , πού δικαιολογεῖται ἀπό τήν ἀμεση σχέση κι όχι
ἀπό πολύπλοκες ἀρχές ἤ ἐπιχειρήματα, νά τ αυ τ ί ζ ε τ 0 1 μέ
ἄλλους κι ὄχι ν’ ἀναπτύσσει ὑποκειμενικές ἰδιομορφίες.
T6 περιὸάλλον τονίζει καί τό ἀτομο ἀφομοιώνει καί συντηρεῖ
τόν διαχωρ ι’σμό ἀνάμεσα σέ ὴλικίες καί φύλα..
Συχνὰ παρατηρεῖται μιὰ κατάσταση 0 ν τ ί θ ε 0 11 ς ἀπέναντι
016 κοινωνικό σύνολο, τοῦ ὁποίου ἡ συγκεκριμένη κοινωνικοπολιτισμική δομή ἀποτελεῖ μέρος. Τό ἀτομο (παιδί) ἀναπτύσσει
σημαντικὴ 0 ν τ ί σ τ α 0 11 ἀπέναντι στή (μαζική-ὀργανωμένη)
ἐκπαίδευση, μ’ ἀποτέλεσμα συχνές ἀποτυχίες.
Θεώρησα ἀπαραίτητο ν’ ἀσχοληθῶ κάπως 1116 διεξοδικά μέ
τούς «γλωσσικούς κώδικες», έτσι πού ὁ ἀναγνώστης νά κατανοήσει 11’1 σημασία τοῦ προὸλήματος καί γιά τήν ἐκπαίδευση τῆς
ἐλληνικῆς νεολαίας. Γιατί-ἀνεξάρτητα ἀπό τήν κριτικήμεθόδου
πού έγινε στή θεωρία τοῦ Μπερνστάιν-τό πρόόλημα ὑ 0 ί σ τ α τ α ι . Τό ξέρουν αὐτό καλύτερα ἀπ’ ὅλους οἱ προοδευτικοί παιὃαέῗγΟΟὲΠΟΜΕΝΟῖ ἐκπαίδευση, γλώσσα καί πολιτιρμός.

Ι) B. BERNSTEIN: LERNEN UND SOZIALE STRUKTUR,
SCHWARZ REIHE 9, σελ. “8-9.
2) ’Ὀλα τά κατ’ εὐθεῖαν μεταφρασμένα κομμάτια κι οἱ ἀναφορές ἀπό Β. BERNSTEIN: SPRACHE UND LERNEN IM 8021-ALPROZESS, SCHWARZ REIHE 8, σελ. 43 κ.π.
“
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πΡΑΓΜΑτοΠοιΗΘΗΚΕ
H FENIKH EYNEAEYZH ΤΩΝ ΜΕΤοΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Πραγματοποιήθηκε στὶς 27 Μαΐου ή ἐτήσια τακτική γενικὴ συνέλευση τῶν μετόχων
τῆς Ἐθνικής Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος. Κατὰ τὴν συνέλευση ό Δισικητής τοῡ “Ιδρύμστσς
Καθηγητὴς κ. Ἄγγελος “Αγγελόπουλος, παρουσιά τῶν Ὑποδιοικητῶν κ,κ.Π Τζσννε τάκη
Kai K. Πουλάκου καί τῶν λοιπῶν μελῶν τοῡ Διοικητικοῡ Συμθουλιόυ, ὲδιάθασε τήν
ἕκθεση τῶν πεπραγμένων τῆς Τραπέζης κστά τὸ παρελθὸν ἔτος 1975.
Μιλώντας πρὸς τοὺς μετόχους ὁ Διοικητῆς τῆς Ὲθνικῆς Τραπέζης Καθηγητὴς κ. ”Ἀγγ. “Αγγελόπουλος ἐξέθεσε
τὴν πολύπλευρη δραστηριότητα της
καθὼς καὶ τῆ συμβολή της στῆν ἀντιμετώπιση τῶν Προβλημάτων Kai τῆν ἐνίσχυση τῶν ὑγιῶν προσπαθειῶν τῶν
έπιχειρηματικὼν φορέων. Μέ τῆν εύκαιρία αύτή, διατύπωσε καὶ ώρισμένες

ἀπόψεις για τὴν γενικώτερη οίκονομικῆ
πολιτική τῆς χώρας.
Ἀναφερόμενος,
είδικώτερα
στῆν
δραστηριότητα τῆς Ἑθνικῆς Τραπέζης,
ὁ κ. “Αγγελόπουλος εἶπεν ὁτι Kai κατα
τὸ παρελθὸν ἐτος ῆ συμθολῆ τῆς Τραπέζης στῆ διαμόρφωση τῆς οἰκονομικῆς
δραστηριότητας ἠταν ούσιαστική καὶ
πολύπλευρη. Μέ τῆ θοήθεια καὶ τοῡ
ἐξωτερικού της δικτύου, ή Τράπεζα
συγκέντρωσε τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς
αὐξήσεως τῶν καταθέσεων σέ συνάλ-

λαγμα ἀπὸ ὅλες μαζί τὶς Ἐλληνικές Kai
ξένες Τράπεζες καὶ τοὺς ἀλλους πιστω-

Παράλληλα τῆν προσοχή

μσς συγ-

κεντρώνει ή συνεχὴς ἐπέκταση τῆς
συμθολῆς τοῡ ῆλεκτρσνικοῦ ἐξοπλισμοῦ στῆ λειτουργία τῆς Τραπέζης.

δισεκατ. δσλλαρίων. Γι” αύτὸ ἐπιθάλλε-

γραφικὸς ἐξοπλισμὸς μας ένισχύθηκε
σημαντικα.

ται, τόνισεν ὁ K. Διοικητής, καλύτερη
όργάνωση τῶν ἐξαγωγικῶν φορέων Ka-

Ἐξ ἀλλου, εἷπε στῆ συνέχεια ό κ. Διοικητής, ῆ Τράπεζα ἐφαρμόζει σταδιακα
πρόγραμμα ἐκσυγχρονισμοῡ τῶν μεθὸ--

τῆν κάλυψη τῶν ἐξαγωγικῶν κινδύνων

αλλαγῶν Kai ἐπεκτείνει τὸ δίκτυό της.
Σήμερα, σέ 122 μονάδες τοῦ δικτύου
μας, ποὺ πραγματοποιοῦν τὸ 55% περίπου τῶν συναλλαγῶν, oi πελάτες ἐξυπηρετσῡνται σέ όλες ῆ στὶς συνηθισμένες τραπεζικές ἐργασίες μέ σύγ-

χρονες μεθόδους. Κατα τὸ 1975 ἐγκαινιάσθηκαν 8 νέα Καταστήματα μέ συνέπεια, στὸ τέλος τοῦ ἐτους, τὸ δίκτυό
μσς ἐσωτερικοῡ να αριθμῆ 305 μονά-

δες, στὶς ὁποῖες πρσστέθηκαν στοὺς
πρώτους μῆνες τοῡ 1976 ἀκόμη 5.

πού ἐφαρμόζονται διεθνῶς ἀπὸ μεγά-

ρυθμίσεων, νά διοχετεύση μεγαλύτερα

λες τραπεζικές ἐπιχειρήσεις.

τῶν περισσοτέρων παραγωγικῶν κλά-

δων Kai νά θοηθήση ἀποτελέσματικά
τήν οίκονομική δραστηριότητα να εἰσέλθη στὸ -δρόμο τῆς ἀνακάμψεως.
'H ἐπιτυχής ἐκπλήρωση τῆς μεγάλης
ἀποστολῆς τῆς Ὲθνικῆς Τραπέζης,
πρόσθεσε ό κ. Ἀγγελόπουλος, προϋ-

ποθέτει μία συνεχῆ διαδικασία προσαρμογῆς στὶς ἀνάγκες τῶν συναλλαγῶν
καὶ τὶς μεταθαλλόμενες συνθῆκες τῆς

οἰκονομίας. 'H χρησιμοπσίηση συγχρόνων μέσων καὶ μεθόδων στὶς συναλλαγές, ή όργάνωση τῆς ἐπαγγελματικῆς

ἐκπαιδεύσεως τοῦ Προσωπικοῦ σέ νέες
θάσεις καὶ ὁ ἐκσυγχρονισμὸς τῶν με-

Πρέπει ἀκόμη να ἀναφερθή, τόνισε ὁ
κ. Ἀγγελὸπουλος,
ή
πρωτοθουλία
τῆς ,Τραπέζης να συστήση, μέσα στα

πλαίσια τῆς ὑφισταμένης περιφερειακῆς ὸργανώσεως, ύπηρεσιακές ὁμάδες - κλιμάκια για τῆν ἐνίσχυση τῆς
δραστηριότητας

της

στἰς

ἀκριτικές

περιοχές, Σήμερα ἐργάζονται μέ ἐπιτυχία ὁμάδες τῆς μορφῆς αὐτῆς για τῆν
κάλυψη ἀναγκῶν τῆς Ἀνατολικῆς Maκεδονίας Kai Θράκης, τῆς Κρήτης Kai
τῶν ἀκριτικῶν νησιῶν ἰδίως τῆς Χίου καὶ
Λέσθσυ, μελετοῡν ἐπιτὸπια τα προθλήματα Kai τὶς ἀναπτυξιακές δυνατότητές
τῶν περισχὼν τους Kai ύποθοηθοῦν τὶς

ἐπιχειρήσεις στῆν ἀντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων τους. Τά μέτρα πού έλαθε

θόδων διοικήσεως ἀποτελοῦν τὶς κύ-

ῆ Τράπεζα συμπληρώνουν ἀποτέλεσμα-

ριες ἐκδηλώσεις τῆς δραστηριότητος
αυτης.
“Ιδισίτερη προσοχῆ δώσαμε στὸν τομέα τῆς ἐκπαιδεύσεως. Ἐπιφέραμε ριζικές μεταρρυθμίσεις στὸ σύστημα
ἐπαγγελματικῆς ἐκπαιδεύσεως καὶ ἐπιπέζης Kai ἀποθλέψαμε στῆν ἀξισποὶηση

τικα τα κίνητρα πού θέσπισε τὸ Κράτος
για τῆν οίκονομικῆ ἀνάπτυξη τῶν παραμεθορίων περιοχῶν. Ta καλα ἀποτελέσματα ἀπὸ τῆν ἐργασία τῶν ἐπιτελικῶν
αὐτῶν ὁμάδων μάς ώθοῡν στῆν έπέκταση τοῦ νέου θεσμοῡ.
Ὅσον ἀφορά στῆ γενικώτερη οίκονομικῆ πολιτικὴ τῆς )(ώρας, ὁ K. Ἀγγελο-

τοῡ Προσωπικοῡ μέ κριτήρια τὶς ἰδιαίτερες ἰκανότητες Kai τήν κατάλληλο-

πουλσς έπισήμανε, ότι πρέπει να ἀποδοθῆ μεγαλύτερη προσοχῆ στὶς οίκο-

τητα κάθε ύπαλλήλου.

νομικές Kai έμπορικές μσς σχέσεις μὲ

μορφώσεως τοῦ Προσωπικοῡ τῆς Τρα-
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καλύπτει ἐπίσης τῆν ἀναθεώρηση τού

πληρωμῶν τῆς Χώρας

πσσα στὸ δημόσια καὶ ἰδιωτικὸ τομέα,
να ἀπσθῆ ἐτσι ὁ κύριος χρηματοδότης

.

'H προσπάθεια για τῆν προσσρμογῆ
τῆς Τραπέζης στὶς σημερινές ἐξελίξεις

καί, μέσα στα πλαίσια τῶν πιστωτικῶν

ἰσοζυγίου

θώς Kai τῶν τεχνικῶν ἐπιχειρήσεων ποὺ
ἐργάζονται στῆν περιοχή αύτῆ, ἀλλα
Kai ἀναμόρφωση τοῦ “Οργανισμοῡ για

δων διεξαγωγῆς τῶν τραπεζικῶν συν-

συστήματος ὸργανώσεως Kai διοικήσεώς τῆς Kai γενικα στῆν ἀντιμετώπιση
τῶν διοφκητικῶν ζητημάτων μέ θάση τίς
σύγχρονες ἀντιλήψεις καὶ μεθόδους

τοῦ

πενταετία 1976 - 80 τῆς τάξεως τῶν 50

Κατα τῆ διάρκεια τοῦ 1975 ὁ μηχανο-

τικοὺς ὁργανισμοὺς τῆς Ἑλλάδος. Συγ-

κέντρωσε ἐπίσης ἐνα μεγάλα μέρος
ἀπὸ τῆ θεαματικῆ ἀνοδο τῶν καταθέσεων τού ἐσωτερικοῡ. Ἠ εἰσροῆ αύτὴ
τῶν πιστωτικῶν πόρων ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὸ ἐξωτερικό, τῆς ἐπέτρεψε να
συμθάλη σημαντικα στῆν ἐξισορρόπηση

τίς χῶρες τῆς Μέσης “Ανατολῆς πού
παράγουν πετρέλαιο Kai τῶν ὁποίων oi
έτήσιες είσαγωγές θα εἶναι κατα τῆν

(ΚΑΠΕ) ὥστε v‘ ἀνταποκριθή πλήρως
στοὺς σκοπούς για τούς ὁποίους ἱδρύθηκε.
Στῆ συνέχεια, ὸ κ. “Αγγελὸπουλσς
ἀναφέρθηκε στῆν ἀνάγκη ἐπιταχύν-

σεως τῆς προετοιμασίσς για τῆν ένταξη
τῆς Ἑλλάδος στῆν Κοινῆ Ἀγορά. 'H
ἐπιτυχία τῆς προετοιμασίας αὐτῆς θα
έξαρτηθῆ κυρίως ἀπὸ τῆ σωστὴ ἀντιμετώπιση τῶν προθλημάτων πού ἀνακύπτουν. Ἠ προσαρμογῆ ὁμως πρὸς τοῦς
θεσμοὺς Kai μηχανισμούς που ἐπικρατούν στῆν Εύρωπαίκῆ Οἰκονομικῆ Κοινότητσ - πού δέν έχουμε, ἀλλωστε, δυνατότητα ἐπιλογῆς τους - προύποθέτει
θσθειές ἀλλαγές στῆν νοοτροπία Kai τίς

μεθόδους, ἀνανέωση θεσμῶν Kai μηχανισμῶν,

έγκατάλειψη

παλαιῶν

κακῶν

συνηθειῶν Kai γενικα κινητοποίηση
ὁλων τῶν φορέων.
’
Εἶναι συνεπῶς, έκτὸς τῶν ἀλλων, .
σκόπιμη, κατα τὸν Διοικητῆ τῆς ἸΞθνικῆς Τραπέζης,ῆ επανεξεταση τού σημερινοῡ συστήματος κρατικῶν παρεμθάσεων, ὥστε νά ἐξαλειφθοῦν τα ύφιστάμεναάντικίνητρα καθὼς Kai ή ἀναμόρ-

φωση τῶν έπιδοτήσεων πού πολλές
φορές δέν ὠθοῦν τίς ἐπιχειρήσεις στῆν
αύξῆση τῆς παραγωγικότητος Kai τῆς
ἀνταγωνιστικότητός τους.
Γιά να δημιουργηθή εύρωστη καὶ ἀνταγωνιστικῆ θιομηχανία πρέπει να γί-

νουν μεγάλες μονάδες. Τὸ Κράτος
ὀφείλει, μέ ἰσχυρα φορολογικα κίνητρά,
νά διευκολύνη τὶς συγχωνεύσεις τῶν
μικροτέρων

ὁμοειδῶν

ἐπιχειρήσεων.

Γιά τῆ διευκόλυνση ἐξ ἀλλου, τῆς ἐξαγωγικῆς προσπάθειας ένα πρῶτο θῆμα
πρὸς τῆ σωστῆ κατεύθυνση θα ἠταν
ἴσως, πρόσθεσε ὁ K. Ἀγγελόπσυλσς, ή
συνεργασία ἐπιχειρήσεων μέ τῆ μορφή
κοινοπραξίας.

Oi Τράπεζες ἐχουν ἰδιάζουσα θέση
καὶ ἀποστολὴ στῆν περίπτωση αύτή,
ἐπειδή μποροῦν να συμθάλλουν ἀποτελεσμστικά στῆν ἰ’δρυση μεγάλων ἐπιχει-

ρηματικῶν μονάδων που να ἀνταποκρίνονται στὶς ἀπαιτήσεις τῆς σύγχρονης
τεχνολογίας. 'O περαιτέρω έκσυγχρονισμὸς τῶν τραπεζικῶν ἱδρυμάτων μέ τῆ
δημιουργία καταλλήλων μηχανισμῶν θα

συντελέση στῆν κσλλπερη ἀῌολόγηση

τῶν νέων οἰκονομικῶν δυνατοτήτων Kai
πρσοπῃκῶν ἀνσπτύξεως που παρουσυ

Κυκλοφορεῑ

άζσντσμ θοηθώντσς έτσι ἀποτέλεσματικώτερσ τήν ἰδιωτικῆ ἐπιχειρηματικῆ
πρωτοθουΜσ.“Επῶάλλεται ωυσης νά
δτμμουργηθοῦν συνθῆκες μεγαλύτερης
προσσρμοστωοτητος τοῦ τραπεῌκοῡ

δσνεισμού στὶς είδικές ἀνάγκες καὶ ἰδιομορφίες κάθε ἐπιχειρήσεως, μέ τήν
ωοθέτηση Tub eUéAMva κανόνων πυ
στωτικῆς πολιτικῆς.

τὸ πολύκροτσ ’·ήμερολογιο” τοῦ Φίλιπ Αἰητζυ
,τὸ πιὸ συζητημένσ θἰθλίο τοὺ καιροῦ μσς
που έγινε μπεστ-οέλλερ σε πολλές χῶρες.

'

Ὀ Καθηγητῆς κ.Ἀγγελόπουλος ἀνέλυσε, τέλος, τὸ θέμα τῆς κεφαλαιαγοράς καίύπέδεῶε σωρά μέτρων γῶιτῆ
διεύρυνση τοῦ ρόλου της ὥστε Tb Xpnμστωτήρω, ἀφοῦ ἀνσδωργσνωθῆ,να
γίνη κέντρο ἐπενδυτικῆς δραστηριότητος μέ τῆν προσέλκυση τοῡ εύρύτερου
ἀποτσμιευτικοῡ κοινοῦ.
Ta κυρώπερσ μέτρα πού πρέπεινα
ληφθοῡν εἶναι, κατα τὸν Διοικητῆ τῆς
Ἐθνωῆς Τρσπέζηςῑ

τώρα Kai στῆν Ἐλλάδα

ΦΙΛΙΠ ΑΙΗΤΖΥ

_

ahﬁavapbp¢monToﬂprnou ﬂoaywyﬁq
στὸ )(ρηματιστήριο νέων μετοχῶν, ή

ἀναθεώρηση τῆς μεθόδου δωξσγωγῆς τῶν συναλλαγῶν καὶ ῆ δημιουρwe an0TeAeouaTmoU pnxawouoﬂ
ἐλέγχου·
ω ῆ σύξηση τού κεφαλαωυ ἀρκετῶν
ἀνωνύμων

ἐτσιριῶν,

ἰδιαίτερα

Τό ῆμερολόγιο τῆς

θι-

ομηχσνικῶν, μὲ τῆν ἐκδοαη προνοιμούχων μετοχῶν, σὴς ὁποως θα

ᾰασφαλζετσιένσ πρῶτο ἀφορολογητο μέρισμσ, Kai
γ) ῆ ὸλοκλήρωση τῆς ἀναπρσσαρμογῆς
τῶν Ὶσολογωμῶν τῶν Ἀνωνύμων
Ἑταιριῶν.

Oi χειρισμοί τῆς Κυθερνήσεως δείχνσυν σωστῆ ἀντιμετώπιση τῶν κρισίμων θεμάτων τῆς ἐλληνικῆς οἰκονομίας.
Τὸπενταετὲςπρόγραμμσέξάλλου,ποὺ

κστσρτΜετσικσίπού θα συμπέση χρονικα μέ τῆν τελικῆ μετσθστικῆ περίοδο
γιά τῆν ἐντσξη τῆς Ἑλλάδος στῆν Κοινῆ

Ἀγορα, μπορεῖ να δισσφσλίση Tic; ἀνσγκαῖες ἀνσπροσσρμογές τῶν θεσμῶν Kai
τῆς οἰκονομίας πού θά ὁδηγήσουν στῆν
μακροχρόνια πρόοδο.
'H Ἑθνικῆ Τράπεζσ φιλοδοξεῖ νά δισδρσματίση, στα πλαίσια τῆς δικῆς της
ἀρμσδώτητος, ούσωστωὸ ρόλο στῆν
ἀξισποίηση τῶν προοπτικῶν ποὺ διανοίγοντσι για τῆν ἐλληνικῆ οἰκονομία Kai
να συμθάλη ἀποφσσωτωα στῆν ἐπηυχίσ τῆς οἰκονομικῆς Kai πιστωτικῆς πολιτικῆς τῆς Κυθερνήσεως για τῆν πρσγμάτωση τῶν στόχων τοῦ νέου πεντα-

WEWZ'QFJ "I: ἱ ἱ. i 4·

ετσῦςπρογράμματος

Καταλήγοντας ὁ κ Ἀγγελόπουλσς
ἀπε ὁτιή ἀποκατάστσσητής δημοκραﬂaq στῆν“Ελλάδσ τὸ 1974,ἀποτέλεσε
τῆν ἀφετηρίσ μιάς νέας περιόδου στῆ
μακρα ωτορω τοῦ ἐθνους μσς.“Απὸ
τῆν ἀποφσσωτψότητσ κσῑτῆν Μανότητσ πού θα ἐπιδείξομε τώρα θα ἐξαρτηθῆ σέ μεγάλο θαθμὸ Tb μέλλον κσίῆ
εύημερίσ τῆς Χώρας. 'H σημερινῆ γενιά
τῶν”Ελλήνων κσλᾱτσινα ἀνσλάθη Kai
να διεκπεραιώση ἐνσ ἐργο ζωτικῆς σημασίας για τὸν τόπο μσς; τὸ “έργο τῆς
ἐμπεδώσεως τῆς δημοκρστως καὶτῆς
οἰκονομικῆς καί κοινωνικῆς ἀναπτύξεως.Τά μέσα ύπάρχουν,οἰπροοπῃκές
άνσιεύνσωές.Δέν μάς μένειπσρά να
πρσχωρήσομειώ ἀπσφσσωπωότητσ,μὲ
έθνωή ἑνότητα, με σύστημα Kai μέ
τόλμη.

κυτταρο

Εκδοσεις Κύτταρο
Boo. Ἀλεξάνδρου 2 - Χιλτον
NM. 713604
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Χρησιμοποιεῐτε τὸν ὅρο «ὁ λαϊκός μσς πολιτισμός»; "Av ὄχι, γιατί; "Av ναί, ποιό εἶναι τὸ
συγκεκριμένο περιεχόμενα ποι) τοῦ δίνετε,·
Τὸ ΑΝΤΙ, μὲ τὸ ἐρώτημα αὐτὸ -ποὺ ἔθεσε σὲ μιὰ σειρα ἀπὸ είδικοὺς- ἐλπίζει πως θα προωθήσει
τὸν διάλογο για τὸν καθορισμό ἑνὸς ὅρου ποὺ Χρηστμοποιεῐται εὐρύτατσ ἀλλὰ καί μὲ ὅιαφορετικὸ
περιεχομενα
Στα προηγούμενα τεύχη είχαμε δημοσιεύσει τὶς ἀπαντήσεις των Κ. Μοσκωφ, Σπ. Ἀσδραχα,
’Ἁλκης Κυριακίδου-Νέστορος, Χρ. Γιανναρα, Ι“. Ἰωάννου, Ἀλ. Πολίτη, Μ. Ἀλεξανδρόπουλου καὶ
την κριτική παρεμθολη τῆς Ἐριφύλης Σαμουηλίδου-Βλαχου, τῆς Βέτας Μπέσιλα-Στάγκσυ Kai των
Θανάση Φωτιαδη, Παναγιωτη Κουθελάκη.
Σήμερα απαντα ὁ ζωγράφος Δανιὴλ Παναγόπουλος, πού ζεῖστὸ Παρίσι.

12. ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
«Μέσα στα πλαίσια τῆς ἐρευνας “ΛαΪκός Πολιτισμός”, Θα

ῆταν χρῆσιμο να εὶπωθούν μερικα για τη “λαϊκη ζωγραφικῆ” πού σήμερα ξαναπροθαλλεται από τούς πολιτικά προοδευτικούς κύκλους των φοιτητικων όργανώσεων, μέσω τῶν
ἐφημερίδων τους, ῆ μέ ὁμιλίες πού ὀργανωΘηκαν στῆν
Ἀθήνα καί ἐδω στό Παρίσι.
“Υπαρχει μιά ἐντονη διαθεσηγιά τῆν άναθίωση καί τῆ · διαδοση τῆς “λαϊκῆς ζωγραφικῆς”, πού 0’ αὐτήν ἀναγνωρίζουν ὅτι ε’κφραζει τό λα“ι’κό δημιουργικό ένοτικτο καί μέ 6αση
αύτῆ Θέλουν να ξεκινῆσουν την πρσσδευτικῆ πολιτιστικη
πάλη στόν ἐλληνικό χῶρο. Προθαλλουν έτσι τῆ “Ad/KI?” ζωγραφικῆ σαν ὀδηγό για τῆν προσπάθεια αναζητησης μιᾶς
“γνησιας” ἐλληνικῆς ζωγραφικῆς μέ λαϊκό χαρακτῆρα,
ἀπαλλαγμένης από τίς ξένες ἐπιδράσεις, καταλληλης νά έκφρασει τόσύγχρονο λαϊκό πρσοδευτικα κίνημα.
Γεννιέται τό ἐρώτημα αν αύτές oi Θέσεις για τῆν Τέχνη, ἐξυπηρετοῡν αποτελεσματικα μιά προοδευτικῆ πολιτιστικη
παλη, r") πρόκειται για Eva δηλητηριασμένσ δωρο ῆ ἕνα δούρειο ίππο πού η αρχουσα ίδεολογία ἔχει ῆδη από χρόνια
κατασκευάσει καί οίκειοποιηθεῑ καί τώρα παίρνεται από τίς
,προοδευτικές πολιτικές ὀργανώσεις για νά τῆ χρησιμοποιῆσουν - ἐτσι ὅπως έχει ἐρμηνευτεῖ- σαν ὀπλο για πολιτιστικῆ
πάλη.
Ἡ ακριτη αποδοχῆ τῆς “λα”ι’κῆς” Τέχνης χωρίς να ἀναλυΘεί γιά να ξεχωριστούν τα συντηρητικα - αναχρονιστικά άντιδραστικα στοιχεῖα πού περιέχει σαν τέχνη μιας τάξης ὄχι
κυρίαρχης, ἀπό τα πραγματικα πρσοδευτικα καί ἐπαναστατικα στοιχεῖα, πού εἶναι ἐλάχιστα, άλλα ύπαρχσυν μέσα της,

δέν μπορεῖ να χρησιμοποιηΘεί ατόφια σαν ὥπλσ για μια πολιτιστικῆ παλη τῶν προοδευτικων δυνάμεων. ‘
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‘H ““λα1“κῆ” τέχνη π.χ τού Θεόφιλου πού ἀναφέρεται στῆν
αγροτικῆ ζωή καί ίδεολογία, παρουσιαζει μιά τότε αγρστια
πού τά ἐργαλεῖα της εἶναι ἀκόμη πρωτόγονα καί ῆ ίδεολογία
της συντηρητικη· καί αύτῆ ῆ αγροτια δέν ἐχει τίς Ϊὸιες αναλογίες μέ τῆ σημερινῆ, οὐτε στα παραγωγικά ἐργαλεῖα πού
χρησιμοποιεῖ, οὔτε καί παραμένει έμποτισμένη ῆ ἀλλοτριωμένη ἀπό συντηρητικές ἰδέες.
Flu"): λοιπόν μια ζωγραφικῆ πού ἐκφράζει μια άλλη παρωχημένη ι’στορικῆ στιγμή, πού ὀ συσχετισμὸς δυνάμεων είναι διαφορετικός από τόν σημερινό, μπορεῖ να ἐκφρασει
τώρα ἕνα σύγχρονο αγροτικό κόσμο καί τό δυναμισμό του,
πράγμα πού λείπει άπό τῆ ζωγραφικῆ τῆ ““λαἰ’κή”,·
“Επομένως τό πολιτικό πρσοδευτικα αίτημα σήμερα δέν
μπορεῑ- νά ἐκφραστεῑ μέσω αὐτῆς τῆς παρωχημένης ζωγραφικῆς, αφού τό ίδεολογικό της περιεχόμενο εἶναι συντηρητικό ῆ φολκλορικό.
Ἐδῶ γεννιέται τό ἐρώτημα μήπως ἐκεῖνο πού ζητοῦν oi
νέοι εἶναι μια αἰσθητικῆ ὸλοκλήρωση, πού τῆ 6ρίσκουν μόνο
στῆ ζωγραφικῆ τού Θεόφιλου πού τούς προσφέρει ἕνα νοσταλγικό αίσθητικό περίπατο σέ μια παρωχημένη ἐποχή
αγνῆ - φυσική - ῆρεμη - Eva δηλαδή τουριστικό περίπατο
μέσα σέ μυθολογικούς χώρους από τούς γνωστούς Βάρδους
τῆς ἐπιστροφῆς στίς πηγές καί στῆν τουριστικη “ἐλληνικότη-

τα ,·
Ζητανε ἀπό τῆν Τέχνη νά τούς φτιαξει τούς χαμένους
παραδείσους,· Λαϊκούς ὅσσ τό δυνατόν πού να μην εἶναι μσλυσμένσι μέ τα σύγχρονα καυσαέρια τῆς ίστορίας,· Πως
μπορεῖ να νοηΘεῑ αύτός ὀ διχασμός - χαρακτηριστικό τού
έλληνα διανοούμενου πού ῆ πολιτική του σκέψη εἶναι αριστερα καί η αι’σθητικῆ του δεξιά, νοσταλγικῆ, συντηρητικῆ;
Πῶς ἐξηγεῖται η έχθρικη οταση ῆ η ἀδιαφορία για την
καλλιτεχνικῆ πρωτοπορία στόν τόπο μας, πού πολλά στοιχεῖα της Θα μπορούσαν να δώσουν μια δυναμικῆ ώθηση
στῆν πολιτιστικῆ πάλη, καί μέσα ἀπό αὐτές τίς δύναμεις να

6γεῖ μιά τέχνη για τίς μάζες καί ὄχι να ἐπιθαλλεται γραφειοκρατικά από τῆν πολιτική ἡγεσία,Γιατί τότε ὅπως λέει ὁ Gramsci : “"Av ὀ πολιτικός ἐξασκεῖ
πιέσεις ὅπως ῆ Τέχνη τού καιρού του ἐκφράζει Eva δεδομένο
πολιτιστικό κόσμο, αύτό εἶναι μιά πολιτικῆ δράση καί ὄχι μια
καλλιτεχνικῆ κριτικῆ”, Καί αλλού λέει.- “"Av ὁ πολιτιστικός
κόσμος για τόν ὁποῖο παλεύουμε εἶναι κατι τό ζωντανό καί

"Apn S Φοικ Lives

οἱ ταράνομου

τό αναγκαῐο, η έξαπλωσῆ του θα εἶναι ασυγκρατητη, θα
θρεῑ τούς καλλιτέχνες του”. Kai ὅτι “(ῆ ι’δέα πώς σέ μερικές
ίστορικές περιόδους ένός έθνους η πραχτικῆ δράση δέν
μπορεῖ νά απορροφῆσει τίς καλύτερες δημιουργικές εύφυίες
’ ὅτι ῆ “δομικῆ δουλεια’άνα6αλλει για ἀργότερα τό πρόθλημα

ἒ

των ύπερδομων, αύτό εἶναι μιά σφαλερῆ ι’δέα”.
'H έλληνικῆ πρσοδευτικῆ ῆγεσία ἔχει άγνοῆσει τῆν ἀξία
μιᾶς πολιτιστικῆς πάλης. ’Ἑχει ξεκόψει μέ τῆν καλλιτεχνικῆ
πρωτσπορία καί τῆν αφῆνει να τῆν οίκειοποιεῑται ῆ αρχουσα
τάξη πού έχει στα χέρια της ὅλους τούς μηχανισμούς προθολῆς καί καθιέρωσης. Σημμαχεῑ μέ καλλιτέχνες πού ήδη
ἐχουν αναδειχτεῑ από αύτούς τούς μηχανισμούς - Καλλιτέχνες πασ- παρτού πού δέν τούς ἐνδιαφέρει ῆ πολιτιστικῆ
πάλη, άλλα η κατάκτηση ἐνός κοινοῦ ὅσσ μπορεῖ μεγαλύτερου, για πρσσωπικα ὸφέλη. ‘H τέχνη τους δέν εἶναι ούτε
προοδευτικῆ ούτε κάν ανανεωτικῆ.
Ἔρχεται μετα ῆ αριστερα καί παίρνει αύτούς τούς δούρειους ἵππους καί τούς χρησιμοποιεῖ.
“Οσο αύτό τό πρόθλημα τῆς σωστῆς πολιτιστικῆς πάλης
δέν ἔχει συνειδητοποιηθεῖ ἀπό τῆν προοδευτικῆ ῆγεσία, τα
δυναμικα στοιχεῖα πού μποροῦν νά προσφέρουν θετικα σέ
μια πολιτιστικῆ πάλη, Θα ὠθοῦνται πρός τῆν οἰκειοποίησῆ
τους από τῆν αρχουσα τάξη καί θα τα στρέψει ἐναντίον τῆς
αριστερας μέ τῆν πρόφαση τῆς ἐλευθερίας τῆς ἐκφρασης
πού ὑποτίθεται ὅτι σέθεται.
‘
Oi προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις μποροῦν στόν πολιτιστικό τομέα να αναθεωρῆσουν τίς συντηρητικές τους ἀπό-Ι
ψεις καί να γίνουν φορεῖς μιᾶς δυναμικῆς προοδευτικῆς
κσυλτούρας, απαλλαγμένης άπό στερεότυπα ανασταλτικα
δηλητηριασμένα ἀπό τῆ συντηρητικῆ ῆ αστικῆ ίδεολογία καί
να ένισχύσουν καί ἐνθαρρύνουν τούς καλλιτέχνες πού oi
πλαστικές τους αναζητῆσεις καί η τέχνη τους αναζητά νέους

εζάντσς

“

γιά σοδσρὲς έπενδύσεις

τρόπους έκφρασης ῆ νέα μέσα για να μπορεῖ έτσι να συμμετασχει στῆν πολιτιστικῆ πάλη πού εἶναι απαραίτητη προύπόθεση γιά τῆ δημιουργία μιᾶς νέας κουλτούρας μέσα σέ
μια σοσιαλιστικῆ κοινωνία πού θα τείνει στῆ δημιουργία

νέου ανθρώπου καί νέων κοινωνικῶν συσχετισμων».

43

επισὴμαινουᾼέ]
Η ΚΡΙΣΗ ΣΪΗΝ ΕΡΤ
Oi στόχοι στοὺς ὁποίους α’πέθλεπαν αὐτοὶ ποὺ δημιούργησαν τὴν κρίση τῆς ΕΡΤ πραγματοποιήθηκαν...
Ta ὑψηλὰ πρόσωπα τῆς ΕΡΤ - ἀλλὰ καὶ αύτα πάνω απὸ
τὴν ΕΡΤ - δέν μπορούσᾱν να ανεχθοῡν τὴν όαση ποὺ λεγόταν Τρίτο Πρόγραμμα, γιατὶ πέρα ἀπὸ τὸ ὅτι ῆταν τὸ «κατι
ἀλλο» για τα ὲλληνικα δεδομένα, ἐδινε στὸ κοινὸ Kai Eva μέτρο σύγκρισης μὲ τα ἀλλα προγράμματα τῆς Ραδιοφωνίας
καὶ τῆς Τηλεόρασης, καθόλου ἱκανοποιητικό. Ταυτόχρονα ὴ
ἀνανέωση τοῦ Ἐθνικοῦ Kai τού Δευτέρου προγράμματος
πού προετοίμαζαν ὁ Μανος Χατζιδακις καλοί συνεργάτες

TOU ἐθαζσν σέ μεγαλύτερη ανησυχία τοὺς ύπεύθυνους. Ἕτσι
δέν ἔμενε παρὰ μόνο μια λύση· ὴ άπομάκρυνση τῶν συνεργατών τού Χατζιδακι, ποὺ ἐπιτεύχθηκε μὲ τὴν παραίτησή
τους ύστερσ ἀπὸ Eva συνεχὴ πόλεμσ νεύρων ποι) τοὺς
ἀσκῆθηκε ἀπὸ κάθε πλευρὰ (διοίκηση, μόνιμοι ύπάλληλοι
κ.λπ.)
Μετα τὴν παραίτηση των συνεργαπῑιν του ἀποχωρησε
ούσιαστικα καὶ ὁ Μανος Χατζιδακις, καταγγῦλοντας ταυτό-

χρονα τὴ συνεχῆ προσπάθεια ύπονόμευσης τῆς δουλειας
του. Ἀκολούθησαν συνεχεῖς συναντήσεις Kai διαθουλεύσεις
τού Χατζιδακι μέ τὸν Λαμπρία, τὸν Λαμψα καῖ μέλη τού Διοικητικού Συμθουλίου τῆς ΕΡΤ, 0i ὁποῖες δὲν κατέληξαν

Ἔκῦεση Θ. Τσίγκου
Τελευταῖα μᾶς δόθηκε ἡ εὐκαιρία να δοῦμε σὲ μιὰ ἔκθεση
πού ὀργάνωσε τὸ βιβλιοπωλεῖο
«Γκαζέτ» δεκαοχτὼ ἔργα τοῦ Θανάση Τσίγκου. Οἱ πίνακες πού
παρουσιάστηκαν (συλλογὴ Ε. Παπαδόγγονα) ἀπστέλεσαν μιὰ συνοπτικὴ ἀναδρομικὴ ἔκθεση τοῦ
καλλιτέχνη.
Ὁ Τσίγκος, ποὺ ἐγκατέλειψε
τὴν ἀρχιτεκτονικῆ για να ριχτεῖ μέ

πάθος οτὴ ζωγραφική, ἦταν στῆν
ἀρχὴ ὀπαδὸς τοῦ «τασὶσμ» (κηλιδογραφίας). Ἀργότερα καλλιέργησε μιὰν ἰδιὸμορφη σέ ρυθμό,
σχεδὸν ἀνὰγλυφη - χάρη στῆν
πηκτικότητα τῆς χρωματικῆς ὕλης
- εἰκαστικὴ γραφὴ καὶ μ’ αὐτὴν
ἀποτύπωσε τα πιὸ ἀγαπητά του
θέματα; ζῶα καὶ λουλούδια. Οἱ
μορφές ζώων ποὺ ἀποθανὰτισε
προβάλλουν πάνω στὸ σκουρόχρωμο φόντο ἄλλοτε μόνο μέ τὸ
περίγραμμὰ τους κι ἄλλοτε σαν
παχύρρευστες, λευκές μονοκοντυ-

λιές. Σ’ αὐτή τους τῆ μορφὴ οἱ
κατοίκες καὶ τ’ ἄλογα τοῦ Τσίγκσυ μοιάζουν μέ ἰδεογράμματα
κάποιου μεταφυσικοῦ μυστηρίου.
“Ὀμως, τὸ κατ’ ἐξοχὴν ἀγαπητό
του θέμα, αὐτὸ πού, ἀνεξάντλητα,
μέχρι τὸ θάνατό του (1965) ἀπο-

θανάτισε, ἧτανε τα λουλούδια.
Δοσμένα μέ λογῆς λογῆς χρώματα
πάνω στὸ σκοῦρο φόντο, σάν
μπουμπούκια ἣ σαν ὁλάνοιχτα
ἄνθη, πάνω σέ μίσχους ἢ ἐλεύθερα στὸ χῶρο μοιάζουν μέ δέσμες
ἀπὸ πυροτεχνήματα πού ἀντανακλοῦν ·ι-ῆν ἐκρηκτικὴ πρσσωπικότητα τοῦ καλλιτέχνη. Οἱ μίσχοι κι

οἱ ἀνθοὶ αὐτοὶ εἶναι ἕνα ψυχογρὰφημα τῆς εὐαισθησίας τοῦ ἀνθρώπου — Τσίγκου - ποὺ πέτυχε, ζωγραφίζοντας ἀποκλειστικα
αὐτές τὶς ξένες στῆν ἀνθρώπινη
φιγούρα παραστάσεις, ν’ ἀποκρυπτογραφῆσει α’ αὐτές συναισθήματα ποὺ μᾶς ἀγγίζουν ὄιμεσαι μ’
ἐναν ἰδιόρρυθμο κι ὑποβλητικὸ
τροπο.

πουθενά, τουλάχιστσν μέχρι τῆ στιγμὴ ποι) γράφονται αύτὲς

οι

a

ες.

)ζξμῶλςλ, ἀκόμα Kai αν καταφέρει να ἐπιθαλει τοὺς ὄρους
του ο“ Χατζιδακις καῖ γυρίσει μαᾷ μὲ τοὺς συνεργάτες του
στὴ διεύθυνση τῆς Ραδιοφωνίας, τα πράγματα δέν θα ’ναι
ὅπως πρίν. Μία ἐπιτροπὴ ποὺ έφτιαξε ὴ διοίκηση τῆς ΕΡΤ
θα ἐλέγχει κάθε ἐνέργεια των συνεργατων τοῦ Χατζιδακι, μὲ δικαιοδοσία να κόθει ὸποιαδήποτε ἐκπομπή, για οἰκονομικοὺς
ὴ ἀλλους λόγους...

ἸΖιιτρ
ελεεθεαλ

Η «ΑΡΓΩ»
Μια νέα αἴθουσα ἐκθέσεων
ἄνοιξε στὶς 10 Ἰουνίου στῆν
Ἀθήναῑ ἡ «Γκαλερὶ Ἀργώ». Νέα
μέν σαν γκαλερὶ στὸ χῶρο τῆς ἐλληνικῆς πρωτεύουσας, μὲ μια σημαντικὴ ὅμως προϊστορία σαν
ὄνομα στὸν τομέα τῆς προὸολῆς
τῆς Τέχνης. Γιατὶ ἡ γκαλερί
«Ἀργὼ» πρωτὰνσιξε στῆ Λευκωσία τὸ 1970 καὶ ἀναγκάστηκε
να ἀναστείλει τῆν ἐκεῖ λειτουργία
της τὸν Μὰρτιο τοῦ 1975, ἀπὸ
τὴν κατάσταση ποὺ δημιουργήθηκε στῆν Κύπρο καὶ για καθαρὰ
οἰκονομικοὺς λόγους.
Ἡ πρώτη της ἐκθεση εἶναι Eva;
κρίκος τῆς δουλειας που ἐπιτέλεσε οτὴ Λευκωσία μ’ αὐτὴν ποίΙ
ἀρχίζει στῆν Ἀθήνα. Παρουσι’ ὰζει ἀπὸ 10 Ἰουνίου καὶ μέχρι 15
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OI ΒΑΣΙΛΟΦΡΟΝΕΣ... «ἔὸαλαν μυαλό>>ί Ἀποφεύγουν τὶς κακοτοπιές, μὲ
τεχνάσματα σὰν αὐτὸ τοῦ παραπάνω
τρύκ, ὅπου ὁ μέχρι τώρα «ὅσσιλεὺς»
γίνεται «τέως» καὶ έκεῖνο τὸ «κοντα
μσς»... «περνιέται» σάν... ἀθῶοί
ΔΕΝ ξέρουμι· ἂν ἔπεισαν τὸν κ. Σταμάτη. Θυμόμαοτε μόνο, μὲ 710’00 ποιό
ἀθῶα τριῗικ κυνηγιόντουσαν ἄγρια οἱ
ἀριστεροὶ ὅταν τὸ ΚΚΕ ἠταν «ἐκτὸς
·1ιομο1)>>,..

Ἰουλίου, 15 καλλιτέχνες ἀπὸ τὴν

Ἑλλάδα που εἶχε παρουσιάοει
στῆ Λευκωσίαῑ Ἀπέργης, Βακιρτζῆς, Βασιλείου, Γαίτης, Γραμματόπουλος, Δημήτρης, Ζερὸοῦ,
Κατρὰκη, Κοντόπσυλος, Μαλάμσς,
Πασχάλης,
Πηλαδάκης,
Πλακωτάρης, Σικελιώτης, Τάσσος.

ﬂea
ΚΑτιΑυυλΕΣ ΦιπΛΕΣ,
Πληροφορίες

προερχόμεγες

ἀπὸ ἐρασιτεχνικοὺς ραδιοφωνικοὺς σταθμούς ἀναφέρουν ὅτι οἱ
δολοφόνοι χαίρουν ἄκρας ὑγείας.
”Av καὶ συνελήφθησαν ὑπὸ τὸ
φῶς τῶν προβολέων κι ἐνῶ τὰ
θύματά τους ξεψυχοῦσαν καί
ἔτρεχε τὸ αἷμα τους ζεστὸ στὴν
κεντρικὴ πλατεία, ἐντούτοις τὸ

πλῆθος λυσσασμένο ἐκρατήθη μακρὰν τσῦ ὂολοφονικοῦ χώρου μέ
καπνογάνους καί ἄλλας δακρυγόνους βομβίδας. Οἱ πληροφορίες
λοιπόν, πάντοτε προερχόμενες
ἀπὸ

τοὺς ἐρασιτεχνικοὺς στα-

θμούς, ἀναφέρουν ἐκτὸς ἄλλων
ὅτι σι’ δεσμοφύλακες τούς φέρον-
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ται μὲ κάθε εὐγένεια καὶ ἐπιείκεια
καὶ ὅτι πολλοὶ ἀπὸ αὐτούς ἐξέρχονται τὰ βράδια στὴν πόλη πρὸς
διανυκτέρευση. Ἀλληλοσυγκρουόμένες μάλιστα πληροφορίες ὁμιλοῦν περὶ ἀποφυλακίσεως μερικῶν ἐκ τῶν ὃσλσφόνων ὡς καὶ
χορηγήσεως μερικῆς ἢ τελείας
ἀμνηστίας κατὰ τὰ εἰωθότα. Ἐξ
ὅλων τούτων, δέν εἶναι διόλου
ἀπίθανον τὸ νὰ πιστέψει κανεὶς
κάτι ἄλλες φῆμες.’ οἱ δολοφόνοι
ἔχουν ἤδη περάσει στὶς γραμμές
μσς, κυκλοφοροῦν ἀνάμεσα μας,
βρῆκαν δουλειές σὲ διάφορα πρακτορεῖα, ἔγιναν πρόεδροι ἢ γραμματεῖς διαφόρων ἐθνικοχριστιανικῶν όργανώσεων καὶ κατευθύνουν ὁμάδες κρούσεως εἰδικευμέ- ,·

νες σέ νυχτερινές ἐπιθέσεις βιβλιοπωλείων. Βέβαια, θα μοῦ πεῐτε;

ὁ παπὰς κοιτάει τὴ λειτουργία του,
ὁ θυρωρὸς τὴν πόρτα του
71011

-

.

ὁ περιπτερὰς τὰ περιοδικά
ΐΟυ.

Ἀλλα ἂς μὴ λησμονᾶμε ὅτι καί

ὁ βασανιστὴς κοιτάει μὲ
νοσταλγία τὴν τανάλια
1701),

(Τὸ παραπάνω κείμενο μᾶς ἔστειλε ὁ ποιητὴς Ντίνος Σιώτης ἀπὸ
τὸ Σαν Φραντζίσκο).

«ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ >>
Μιὰ mam? Eva διόλιοπω-

ειο.
Μέσα στῆ γενικα παραδεκτῆ
πτώση τῆς κίνησης τοῦ ὅιὸλίου,
Eva καινούργιο ὃιὸλιοπωλεῖο
ἄνοιξε στῆν ὁδὸ Σίνα 7. Τὸ
ὄνομά του εἶναι «Συνεργατική»δηλωτικὸ τῶν προσπαθειῶν ποὺ
έγιναν για τῆ δημιουργία του,
ἀλλὰ καὶ τῶν προσπαθειῶν ποὺ
θα γίνουν για τῆν ἀνάπτυξή του,
ὅπως ἐλπίζουν οἱ νέοι στῆν ἡλικία ἀλλὰ καθόλου ἄπειροι συνεταῖροι του.

Φιλοδοξοῦν να στήσουν Eva
ἐνημερωμένο καὶ ζωντανὸ 6ι6λισπωλεῖο. Τὸ ἐλπίζουμε.

Kai μια παρατήρηση; οἱ συνεργατικές χρειὰζονται, τῆ συνέπεια τῆς συνεργασίας για Eva
καλὸ ἀποτέλεσμα.

ταῖες εἰδήσεις ἀπὸ 12; φυλακές Κορυδαλλοῦ. Ἀποκαταστάθηκαν

πλήρως οἱ σχέσεις Παπαδόπσυλσυ - Ἰωαννίδη 7102 ὅλοι ὑποδύονται
τοὺς ρόλους πρὶν τὸ Πολυτεχνεῖσ. Στὸ προαύλιο, μπροστά 6 Παπαδόπουλσς, ἕνα 677110 πίσω 6 Στέλιος, 711 ἄλλο ἕνα 6 Μακαρέζσς. Ὁ
Ντερτιλὴς στὸ ρόλο 1017 γσρίλλα καθὼς ὄολτάρσυν, ἐνῶ ὁ Θεσφιλσγιαννάκσς -πλάι στὸν Ἰωαννίδη- 6γάζει κραυγές .· «Πόσοι εἶναιμωρέ,·

3.000 ὅλοι 711 ὅλοι. Σὲ μιὰ μάντρα 7102 τρία πολυὸόλα. Σὲ τρία λεπτὰ
τελειώσαμε». Ὁ Ρσυφσγάλης σφίγγει τα δόντια.
Ο Τὸ προαύλιο εἶναι τώρα μούρλια. Τὸ τένις θαῦμα, τὰ λουλούδια,
τα δεντράκια, ὅλα ὅσα έφτιαξαν 7101‘ φύτεψαν 0271011117102 κρατούμενοι τῆς Χούντας. Τι’ αὐτὸ, μόλις ἄκουσε για τὸ προαύλιο ὁ N.K.,
κρατούμενος τῆς χσύντας ἐκεῖ, παραπονέθηκε.· « Ἐμεῑς τὰ φτιάξαμε,
αὐτοὶ οἱ μπαγάσηδες τὰ νέμονται τώρα».
Τί τοῦ λές,-

lid/0711101111077 1
τοῦ παντελῆ τρωγάδη.
πορνοΝΑ T0
ΣΑ νᾶταν κοσμογονικό γεγονὸς μετέὸωσαν τὰ πρακτσρεῖα -καὶ
τὸ ἀγαπημένο Ἀσσσσιέιτεντ —— τὴν εἴδηση ὅτι 6 X5v917 Κίσσινγκερ,
κατὰ τὴν ὑπουργικὴ ὸιάσκεψη τοῦ ΝΑ T0 στὸ Ὄσλο, ἔγραψε ἐκεῖ
’πού δὲ γράφεται ἑδῶ 101‘7 συναδέλφους-ὑπηκόους τους (τὸν κύριο
Μπίτσισ, μέ τὴν Κύπρο 7102 16 Αἰγαῖσ, τὸν εἶχε κιόλας παραπέμψει
στὸν κύρισ Τσαγλαγιανγκίλ) για να κλειστεῖ κάπου μὲ τὴ διάσημη
ἡθσποιὸ Λὶό Οὔλμαν. Λὲς κι εἶχε ἀφήσει λίγες φορὲς τὸ Στέητ
Ντηπάρτμεντ καὶ τὸ Νίξσνα στὴν καούρα 1017 Γουώτερ-γκέιτ για
νὰ κλείνεται μὲ τὴ Λὶὄ σὲ κάμαρες τῆς Οὐάσιγκτον.
Σάμπως εἶναι η πρώτη φορὰ 7101‘7 μαθαίνουμε ὅτι οἱ μπίζνες
τοῦ ΝΑ T0 δέν εἶναι μόνο να κάνει πόλεμσ ἀλλὰ 7102 ἔρωτα,Ο Μόλις πέρσι, λσγουχάρη, ό Δανὸς καθηγητὴς Βάνκν Τζόρσγκαρντ, ἐπικεφαλῆς ἑνὸς ἐπιστημονικσῦ προγράμματος τσῦ ΝΑΤΟ, ἀνακοίνωσε ὅτι οἱ ἄνθρωποι μποροῦν να ἐξασφαλίσσυν τὴ
θέρμανση 1017 071111017 1017; κάνοντας ἔρωτα. Καὶ κατασκεύασε ἕνα
σπίτι, μὲ θερμοκράσία 0,, τὸ ὁποῖο θα μπορεῖ να μεταφέρει τὴ θερμσκρασία τῶν κορμιῶν τῶν ἐνοίκων στὸ σύστημα θέρμανσής του.
Ὁ Νατσῖκὸς καθηγητής, μὲ Σκανδιναὸικὴ διακριτικότητα, έτόνισε
ὅτι ἡ θερμοκρασία 1017 σώματος αὐξάνει μὲ τὴ «σφοδρὴ σωματικὴ
δραστηριότητα, ὅπως τό ...κρεὸὅατσπήδημα».
O Ἡ νεαρὴ ὄασίλισσα τῆς Δανίας Μάργκαρετ 7102 6 νεαρὸς 60σιλιὰς τῆς Σουηδίας Γουοτάὅσς ἐγκαινίασαν ἐπίσημα αὐτὸ τὸ
«θερμὰ» οπίτι τοῦ ΝΑ Το,ἀλλά οἱ στρατηγοί, ὑπουργοὶ 7102 Αὐλικσῐ
που περίμεναν ἀπέξω, ποτὲ δέν 51’77’av ἄν οἱ γαλαζοαίματοι 16 δο·
κίμασαν κιόλας.

Λός λιμπερταδόρες
ΕΞΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ χῶρες χρηματσδότησαν τὴν κατασκευὴ ἑνὸς
τηλεσκοπίου για τὸ Νότιο Εὐρωπαῖκὸ Ἀστερσσκσπεῖο. Ἡ συναρμολόγηση τῶν πρώτων μερῶν τοῦ τηλεσκοπίου έγινε στὸ Σαὶν Σιαμόν
τῆς Γαλλίας, μὲ τὴ συνεργασία 1017 Βελγίου, τῆς Δανίας, τῆς Ὀλλανδίας, τῆς Δυτικῆς Γερμανίας 7101‘ τῆς Σουηδιάς. T6 τηλεσκόπιο θὰ
ἐγκατασταθεῖ σέ ὅουνοκορφὴ 77027 6157151 τὴ Χιλή, Πιστεύεται πῶς τὸ
«Εὐρωπαϊκό» τηλεσκόπισ θά 6157151 πρὸς τὸν σύρανό. Ἀλλιῶς ἡ
εύρωπαϊκὴ καρὸιὰ θὰ σπαραζε ὄλέπσντας 1’ ἄστρα τοῦ Πινοσέτ.
’Κάμποσσ καθυστερημένα ἒφτασε οτά χέρια μου 16 φύλλο τῆς
«Μπάλτιμσρ ’Ἡόνιγκ Σαν» -τοιίτέοτιν ὅραδινός ἥλιος τῆς Βαλτιμόρης- μὲ τὴν ἀκόλουθη μικρὴ εἴδηση;
Ὁ ήθσποιὸς Μαρκ Φρεσιέτ, 7701‘7 πρωταγωνίστησε στὸ ἔργο τοῦ
Ἀντσνιόνι «Ζαμπρίσκη Πόιντ», ἑκτίει ποινὴ φυλακίσεως γιὰ
ἀπόπειρα ληστείας τραπέζης. Στὴ φυλακή, μὲ «ἠθοποιοὺς» συγκρατουμένους το υ, σκηνοθέτησε, πρωταγωνιστώντας 6 ἴδιος, ἕνα
ζωντανὸ «Ἕργο». Ἀπὸ 12; εἰδήσεις οἱ ποινικοῖ 710161617101 παίζσυν ὅλους τοὺς ρόλους τοῦ Γουιῐ)τεργκὲιτ. '0 Φρεσιέτ κράτησε
για τὸν ἑαυτό του τὸ ρόλο τοιῗΙ Νίξον.
Ο Διόλου καθυστερημένα ὅμως, ἔφτασαν στ’ αιἰτιά μου 02151517-

Ἀσσοσιέιτεντ ἀγάπη μου
,ΜΕ ΤΟάμερικάνικο π ρ 0 71 1 ο 9 5 1'0 ,Ἀσσσσιέιτεντ Πρές μὲ·
συνδέει πολύχρονσς τρυφερὸς δεσμός. Πῶς νὰ λησμονήσω τὴν
έπσχὴ τῆς χούντας, ὅταν, ὄχι λίγες φορές, μετέδιδε στα πέρατα 7102
7159010 τῆς γῆς ὅτι σι’ κολσνέλοι μᾶς ήσαντε οταθερα δημοφιλεῖς.
Τὶςπροάλλες, ὅπωςοημείωσαμέχοντρα τυπσγραφικὰ στοιχεῖα στὴν
<« Ἰ·.κ’.ι 10191711111111 τὸ Ἀσσοσι. ιτεντ ΙΙρές μὲ ξανασκλάὸωσε μεταδίδσντας ἀντικειμενικα στα πέρατα καί 7159010 τῆς γῆς πῶς τὴν κηδεία τσῦ Ἀλέκσυ Παναγούλη παρακολούθησαν δ ε κ ἀ δ ε ς -δηλσνότι οὔτε 571016— χιλιάδες Ἀθηναῖοι.
Ο Χωρῐς να εἰναι μικρότερη ἡ ἀγάπη μου για τὸ Ρώυτερ καὶ τὸ
UPI -γιὰ τοὺς ἴδιους λόγους- εἶναι φυσικὸ νά παρακολουθῶ μέ λαχτάρα τὰ τηλεγραφήματα τοῦ Ἀσσοσιέιτεντ. Ἰδοὺ δύο ἀπσλιτίκ.·’
ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ, Φλόριδα, ΗΠΑ -Ἐπιστήμσνες τοῦ Τεχνολογικοῦ Ἰνστιτούτσυ Φλόριδας δηλώνσυν ὅτι πέτυχαν νά ἀναπτύξουν ὀργανισμσύς συφίλιδας σὲ δοκιμαστικοὺς σωλῆνες.
ΜΑΝΙΛΑ, Φιλιππίνες-Ὕστερα ἀπὸ 30 χρόνια πολέμου, τὸ Νότισ Βιετνὰμ εἶναι μια χώρα μαστιζόμενη ἀπὸ ἑλονοσιά, 601750v1717‘7 πανώλη, λέπρα, φυματίωση, ἀφροδίσια νοσήματα 7102
300. 000 7169v5;.

Ἐπιστημονικὴ συνύπαρξη
ΚΑ ΘΩΣ ἡ ἀμερικάνικη προεκλογικὴ ἐκστρατεία προχωρεῖ μὲ
πλειοδσσία ἀντικσμμσυνιστικῶν συνθημάτων 7102 ἀναμνήσεις ἀπὸ
παλιές πληγὲς ἀνάμεσα στοὺς ἀμερικάνσυς 7102 τοὺς ρώσσυς, εἶναι
εὐχάριστσ να ὄλέπεις 101‘7; ἐπιστήμονες τῶν δύο ὑπερδυνάμεων να
πρσσπαθοῦν να μπαλώσσυν τὰ σκισίματα.
Ο ’Ὀπως μετέδωσε τὸ ΤΑΣ, μια ὁμάδα ἀμερικανῶν 7102 ρώσων
χειρούργων, ἀπὸ κοινοῦ 7101‘ οτὴ Μόσχα, ἔκανον μια λεπτότατη ἐγχείρηση καρδιᾱς σὲ σοὸιετικὸ πολίτη. Καὶ πέτυχε. Μια ὄδομάδα
νωρίτερα, ὁ ἀμερικανὸς χειρσῦργος Τζιὼρτζ Νσὺν (ἑλληνιστὶ Γιώργης Μεσημέρης), καθηγητὴς τοῦ Μπέυλσρ Κόλλετζ, ἄνοιξε τὸ στῆθος ἑνὸς μσσχαρισῦ καὶ τοῦ ’ὄαλε μια τεχνητὴ καρὸια ἀμερικανικῆς
κατασκευῆς. Τὴν προηγούμενη μέρα, 6 ρῶσος χειροῦργος καθηγητὴς ΒαλέρυΣσυμάκσφέκανε τὴν ἴδια ἐγχείρηση σέ μσσχάρι μὲ 0061ετικῆς κατασκευῆς τεχνητὴ καρδιά.
’ ’Ὰχ να γινόταν κατι μὲ τὴν καρδια τοῦ κ. Ἀὄέρωφ Μετὰ τὶς
Μυκῆνες 7102 16 Βσυκσυρέστι.

Ἐσὺ Μάο στοὺς ὄγκους
ΣΕ μιαν ἄλλη διεθνὴ ἐγχείρηση, Κινέζοι 7102 Τσγκολέζοι γιατροὶ
ἐδήλωσαν ὅτι ἔὸγαλαν ἕνα ὄγκο, πού ζύγιζε 88 πάσυντς 7101‘ ειχε
διάμετρο ἑνάμισι πόδι, ἀπὸ τὴ μήτρα μιᾶς γυναῖκας στὸ Τὸγκσ - ἡ
εἴδηση μεταδόθηκε μὲ ἀγγλοσαξσνικὸ μετρικό σύστημα. T6 1968 σι’
Κινέζοι ἰσχυρίοτηκαν ὅτι ἔὸγαλαν ἀπὸ τὴ μήτρα μιᾶς γυναῖκας ἕνα
ὄγκο ποὺ ζύγιζε 99 πάσυντς- 7101‘ δημοσίευσαν μιά φωτσγραφία μ
’ένα κσμμάτι να τὸ α’ποδείξουν.
Νά γιατί ὁ Ἀὅέρωφ φοὸᾶται τὶς μακροπρόθεσμες συνέπειες
τοῦ συλλόγου... «Ἐμὸὲρ Χότζα», στὸ Πανεπιστήμισ Ἰωαννίνων.

ΘοΥΡτοΣ
κεντρικό ὀργανο τοὺ

ῬΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ’

ἡ φωνή τὴς εργαζόμενης καὶ σηοὺδάζουσας νεολαίας
’Ἑκτσκτη έκδσση ἀφιερωμένη στὸ συνέδριο τοῦ ΚΚΕ ἐσ.
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ἕνας ἆμεσος πειραματισμὸς μὲ τὶς

··εικσστικά·
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΙ-ΙΣ
ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
Τῆς Ντόρας Ἠλιοπούλου - Ρογκαν
Στὸ Παρίσι δισργανώθηκε πρόσφατα ἕνα διεθνές συμπόσιο μὲ θέμα
τίς σύγχρονες τάσεις τῆς τέχνης μετὰ τὴν Action Painting καί τὸν ρόλο
τῶν μουσείων, τῶν μέσων ἐνημέρωσης, τῶν κρατικῶν καὶ ἰδιωτικῶν
ὀργανισμῶν στὴ διάδοσή τους. Στὸ συμπόσιο πού ’γινε μέ τὴν πρωτοβουλία τοῦ παρισινσῦ τμήματος τοῦ πανεπιστημίσυ τῆς Νέας Ὑόρκης
ἔλαβαν μέρος πρσσωπικότητες διεθνοῦς κύρσυς.’ διευθυντές μουσείων
σύηρσνης τέχνης τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς, καλλιτέχνες, κριτικοὶ
καὶ θεωρητικοὶ τῆς τέχνης. Οἱ τελευταῖοι ἀνέπτυξαν τίς κυριότερες

ἐμπειρίες καὶ τὶς ἀντιδράσεις τῆς
ἐργατικῆς τάξης. “Ἐνα δεύτερο
πρωτοποριακὸ στοιχεῖο εἶναι ὅτι
τὸ «βάρος» δὲν ἔχει πέοει ἐδῶ οτὴ .
μόνιμη μουσειακὴ συλλογὴ (κυρίως Πολωνοὶ κονστρουκτιβιστές).
‘H προτεραιότητα ἔχει δοθεῖ στῆν
ἔννοια τοῦ μουσείου-ζωντανοῦ
ὀργανισμοῦ κι ἡ ἀποτελεσμάτικότητα τῆς λειτουργίας του κρίνεται
καθημερινὰ. Ἐγγυήσεις γιὰ τῆν
τελευταία ἀποτελοῦνῑ ἡ στενὴ
συνεργασία διοίκησης καὶ δημιουργῶν, ἡ συμπερίληψη τῶν καλλιτεχνῶν στὶς ἐπιτροπές κρίσεως
για τὴν ἀγορὰ ἔργων, ἡ ἐξασφάλιση τοῦ νὰ μποροῦν οἱ καλλιτέχνες
να δημιουργοῦν ἐλεύθερα μέσα
στὸ χῶρο τοῦ μουσείου, ἡ διοργάνωση ἀτομικῶν ἐκθέσεων μέ ἀπο-

σύγχρσνες καλλιτέχνικὲς τάσεις στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερική; τὴν
κινητική τέχνη μὲ ὅλες της τίς προεκτάσεις, τὴν τέχνη πόπ καὶ τὴ
Minimal τέχνη, τὸ νεο-ρεαλισμό, τὴν ἐννοιολσγικὴ τέχνη, τὴν Body Art
καὶ τὴ Land Art, τὸν ὑπερ-ρεαλισμό, τὴν τέχνη Video. Στὶς ἀναλύσεις
αὐτές ἔγιναν ἐποικοδομητικές συγκρίσεις κι ἐπισημάνθηκε ἡ ἐνδεχόμενὴ διαφορετικὴ ἀντιμετώπιση μερικῶν τάσεων ἀπὸ τὶς δύο ἠπείρους.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ XPONIKO
Τοῦ Γιώργη Πετρῆ

ΝΕΛΛΗ
Τὶς ἐργασίες τοῦ συμποσίου προλόγισε ὁ ἀνσπληρωτῆς - διευθύντὴς παιδείας καὶ πολιτισμοῦ τοῦ
Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης (Lionel
de Roulet), ποὺ τόνισε ὅτι στῆ

σημερινῆ, κρίσιμη ιὰ τὴν τέχνη
ἐποχή, ἐπιτακτικὴ ε ναι ἡ ἀνάγκη
διοργὰνωσης παρόμοιων ἐκδηλώσέων ὅπου θα ἐντοπίζονται τὰ
προβλήματα, θα βρίσκονται ριζοσπαστικές λύσεις, θα συνειδητοποιοῦνται οἱ ἐλλείψεις καὶ θα καθορίζέται λεπτομερέστερα 6 ρόλος τοῦ κρατικοῦ φορέα, ποὺ γίνεται ὁλοένα πιὸ ἀναγκαῖος.
Πράγματι, στὶς διεθνεῖς αὐτές συζητήσεις, ποὺ τελευταῖα εἶναι πολὺ συχνές - τὸν Μάη διοργανώθηκε στὸ Ὄσλο συνάντηση ὑπουργῶν πολιτισμοῦ - ὑπογραμμίστηκε ἡ μεγάλη εὐθύνη τοῦ κρατικοῦ
μηχανισμοῦ καθὼς καὶ ἡ ἀγαγκαιότητα τῆς προσαρμογῆς τῶν

πολιτιῳτικῶν ’ἐπιδιώξεων τοῦ
κράτους στὶς συνεχεῖς κοινωνικές
ἀλλαγές. Ἱ-Ι κρατικὴ μηχανὴ δέν
πρέπει να λειτουργεῖ σαν ἀνασταλτικὸς παράγοντας. Ἀντίθετα, πρέπει να ἐμφανίζεται σαν
ἀπελευθερωτὴς τῶν ἐθνικιστικῶν,
γλωσσικῶν καὶ πνευματικῶν φραγμῶν, σαν κρὰχτης νέων ἰδεῶν καί
τάσεων. Οἱ ὁμιλητές ἐπέμειναν
στῆν ἀναγκαιότητα ἐνὸς τύπου εἰδικα ἐνημερωμένου στα προβλήματα τῆς τέχνης καθὼς καὶ σέ
μιαν ἄρτια συντονιομένη λειτουργία τῶν μέσων ἐνημέρωσης.
Ἰδιαίτερη σημασία κι ἔκταση
δόθηκε στὶς συζητήσεις ποὺ ἀφοροῦσαν τὸ ρόλο καὶ τὶς δυνατότητες τῶν μουσείων σύγχρονης τέχνης. Πολύτιμη ἀποδείχτηκε, ἐδῶ,
ἡ ἀνταλλαγῆ καί, μερικές φορές, ἡ
διάσταση τῶν ἀπόψεων τῶν διευθυντῶν τῶν μουσείων. Κατ’ ἀρχὴν
τανίοτηκε ἡ σημερινῆ διπλῆ ὑπόσταση ἐνὸς ουσείου σύγχρονης
τέχνης, ποῦ ε ναι ὑποχρεωμένο να
λειτουργεῖ μέ τὴν κλασικὴ ἔννοια
καθὼς καὶ μ’ ἐκείνην τοῦ ζωντάνοῦ ὀργανισμοῦ, δυναμικοῦ προωθητῆ τῶν νέων τάσεων. Κάτω
ἀπὸ τὸ δεύτερο αὐτὸ πρίσμα τὸ
μουσεῖο ὀφείλει να σπάσει τὰ δεσμα τῆς ἀπομόνωσης καὶ να ἔρθει
σέ μιαν ἀμεσώτερη ἐπαφὴ μὲ τὸν

46

καλλιτέχνη μὲ στόχο μια δημιουργικότερη συνεργασία μαζί του.
Μέσα σ’ αὐτὸ τὸ διχασμὸ ποὺ
συνεχίζεται - ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ

τὸ ἰδανικὸ μουσεῖο εἶναι ἀκόμα
μια οὐτοπία - ὁ μουσειακὸς ὀργανισμὸς ψάχνει να βρεῖ τὴν οὐσιαστική του ὑπόσταση, να έξισορροπήσει τῆ λειτουργία του, να δικαι- ωθεῖ σα νομικὸ πρόσωπο. Ἀποτέλεσμα τῆς ταλάντευσης αὐτῆς εἶναι κάθε μουσεῖο σύγχρονης τέχνης να ἐκφρὰζει μιά διαφορετική, κάθε φορὰ, κατάσταση.
Ἡ πιστοποίηση αὐτὴ καθὼς
καὶ ἡ προσπάθεια ἀνεύρεοης λύσεων, τροχιοδρόμησαν πολλές θεωρίες σχετικα μέ τὴν ἀποτέλεσματικότερη λειτουργία ἑνὸς μουσείου-κράχτη τῶν νέων τάσεων, σὲ
ὅλα, δίχως ἐξαίρεση, τα κοινωνικὰ στρώματα. Μέ τὶς προτάσεις
αὐτές ἀσχολήθηκαν οἱ ὁμιλητὲς
ἀφοῦ, πρῶτα, ἀναφέρθηκαν σὲ
πρακτικῆς φύσης ἀνάγκες ποὺ
πολλαπλασιάζονται ἐξ αἰτίας τοῦ
πολυδυναμικοῦ ρόλου ποὺ ἀπαιτεῖ ἡ σύγαρονη κοινωνία καὶ τέχνη
ἀπὸ ἕνα μουσεῖο. Οἱ θεωρίες γύρω ἀπὸ τῆν ἐκσυγχρονισμένη λειτουργία τῶν μουσείων ἀναπτύχθηκαν κυρίως γύρω ἀπὸ δύο χαρακτηριστικὰ παραδείγματαῑ τὸ
νεοσύστατο ὀργανισμὸ τοῦ μουσείου Beaubourg στὸ Παρίσι καὶ
τὸ μουσεῖο σύγχρονης . τέχνης
Sztuki στῆν πόλη Λὸτζ τῆς Πολωνίας. Στὴν περίπτωση τοῦ πρώτου, ἡ διοίκησὴ του θα προσπαθήσει ν’ ἀνταποκριθεῖ στὶς ἀπαιτήσεις τοῦ γνώριμου κοινοῦ τῶν
μουσείων, συγχρόνως ὅμως ἔχει
τάξει σκοπό της τὸν προσηλυτισμὸ νέων κοινωνικῶν στρωμάτων
καὶ ἰδιαίτερα τῆς ἐργατικῆς τάξης. Παράλληλα μέ τὶς κλασικὲς
ἐκθέσεις-παρσυσιάοεις θὰ διοργανώνανται ἐκδηλώσεις ποὺ θα
χρησιμεύουν σαν πόλοι ἕλξης τοῦ
κοινοῦ αὐτοῦ. “Ὀμως, πολὺ πιὸ
χαρακτηριστικὰ πρωτοποριακῆ
ιῖναι ἡ γραμμὴ ποὺ χάραξε, ἤδη
ἀπὸ τὸ 1930, ἡ διοίκηση τοῦ no;
λωνικοῦ μουσείου στῆν πόλη
Λότζ. Κύρια ἐπιδίωξη τοῦ μου·
σείου, ποὺ ἱδρύθηκε σέ μια κατ’
ἐξοχὴν βιομηχανικῆ πόλη, ἧταν

κλειστικὸ κριτήριο τὴν ποιότητα
τῶν ἔργων κι ὄχι τὴ φήμη τοῦ
καλλιτέχνη στὸ διεθνές κύκλωμα.
Κατόρθωμα καὶ μαζὶ ἐναν καλὸ
οἰωνὸ γιὰ ἀνάλογες προσπάθειες
ἀποτελεῖ τὸ ὅτι τὸ μουσεῖο αὐτὸ
συνεχίζει, 46 ὁλόκληρα χρόνια
μετὰ τὴν ἵδρυοή του, να λειτουργεῖ σαν ἕνας ζωντανός, πρωτοποριακὸς ὀργανιομός. Ἐδῶ ἔχει,
πράγματι, τελείως ἐξουδετερωθεῖ
6 κίνδυνος ποὺ παραμονεύει σέ
ὅλα τὰ ἀνάλογα πρσοδευτικα
ἱδρύματος Νὰ υἱοθετήσουν, δηλαδή, πρωτοποριακές ἀντιλήψεις
καὶ χειρισμοὺς μόνο στῆν ἀρχὴ
τῆς λειτουργίας τους, για ναένστερνιστοῦν κατόπιν τὴν ἀρτηριοσκληρωτικὴ στάση ἑνὸς κλασικοῦ
ἱδρύματος κι ὀργανισμοῦ.

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΓ

(ΔΖῗγῖαφική, ’Ὠρα, 10 - 22.5.76)
Ἡ ζωγράφος μᾶς ὁδηγεῖ μέ

μιὰ καί στήν άλλη περίπτωση, τά
ἀτελῆ τοῦτα ρομπότ, πότε μ’ ένα
χρῶμα, πότε μέ μιάν έκφραση, μ’
“ένα πρόσωπο. κ.λπ. γίνονται δικά
μσς, έχουν μιάν είδική σημασία
γιά μας. Οἱ μσρφές του, ἐστω 6α-

κὰποιο τόνο λυρικό, σ’ ἐναν κό-

σμο θά ’λεγε κανείς παιδομορφικό. Σωστότερα, χρησιμοποιώντας
μιὰν ἀόαθὴ γραμμική σχέση, μᾶς
ἐκθέτει μιά συμόολική, πού πάει
νά γίνει 6ραχνὰς, ἀπ’ αὐτούς πού
δέν νιώθουν ἀκόμα τὰ παιδιά, μά

εἶναι τρομαχτικός για τούς μεγάλους. Τά σύμόολα αὐτὰ εἶναι
συνήθως
παιδικά
παιχνίδιαῑ
κοῦκλες ὅλων τῶν εἰδῶν, κουνέλια, γάτες, κι ἀλλα τέτοια ψεύτικα ὁμοιώματα. Μὰ εἶναι ὅλα
τους ἀνάπηρα. "Eva έχει χάσει τό
κεφάλι του, ἄλλο τό χέρι του,
ἀλλο τό πόδι του, ἀλλο εἶναι
τρύπιο ἐδῶ, κι ἀλλο ἐκεῖ. Μά 16

πραγματικα παιχνίδι, κι ἀκρωτηριασμένσ, μάρτυρα περισσότερα
γιά κάποια ζωτικότητα, ἐστω καί
καταοτροφική. Συχνά ξυπνᾱ καί
μιὰ κωμική διάθεοη. “Ο κόσμος

τοῦτος εἶναι απειλητικός. Ἡ ζωγράφος κρατᾶ σταθερά τή συνέπεια τοῦ κόσμου της, ξέρει νά
τόν συνθέσει ὀρθά καί νά τόν
χρωματίσει σέ συστοιχία μέ τή

νοηματική του. Βρίσκεται ἤδη σέ
μιά γόνιμη φὰση τῆς δουλειᾶς
της.

Τ. ΣΟΥΓΙΟΥΛ
(Ζωγραφική, “Ώρα, 10- 22.5.76)
T6 έργο τοῦ ζωγράφου αὐτοῦ
εἶναι ἀνθρωπομορφικό, κι ἄν ἐχει
κὰτι τό ἰδιαίτερσ, εἶναι πού χειρίζεται καί τήν ἀνθρώπινη φιγούρα καί μιά μορφή μηχανικῆς
δομῆς. Κατασκευάζει πότε νευρόσπαστα - κι αὐτὰ προέρχονται
ἀπό τή δική του δίωση - πότε ἐγκυρότερα πλαστικότερες μσρφές,
πού δέν θά προωθοῦσε καθόλου

τήν προσπάθεια μσς νά ἐπικοινωνήσσυμε μαζί τους ἡ ἀναζήτηση τυχόν προγόνων μέσα στή
σύγχρονη εὐρωπαῖκή μσρφοπλα-

στική περιπέτεια. Γιατί καί στή

στοῦν ἀπ’ ἀλλοῦ, μά οἱ μῦθοι του

εἶναι δικοί μας. "Ag ἐπισημανσυμε τήν εὐουνειδησία καί τῆ
σιγουριά του, ·τό καθαρό δομικό
χρῶμα του, πού εἶναι ὅλα ἀφομοιωμένα μέ τά μηχανικὰ του
σχέδιά. “Ο ζωγράφος ἀντιλαμὸάνεται σαφέστατα πῶς πρέπει νά
λειτουργήσει ἡ τέτοια ζωγραφική
του, καί μέ σπάνια καθαρότητα
κι εὐσυνειδησία μᾶς ἐκθέτει τά

ὅρια τῆς γνώσης του γι“ αὐτήν.

ΑΣΠΑΣΙΑ

ΣΤΑΣΙΝΟ-

(Φωτσγραφίιι. ΚΕΤ, 7 -27.5.7())
Τά ἐκθέματα πού εἴδαμε 016
KET εἶναι φωτογραφίες, σέ μερικές στιγμιίς εὑρηματικές, ὅχι ἀπό
καμια πλαστικὴ τους κατάχτηση,
μά για τή θαυμαστή ἐπικαιρότητά
τους. Πρόκειται γιά σκηνές δίας,
ἀπ’ αὐτές πού ἔζησε ὁ τόπος στα
τελευταῖα χρόνια, οκηνές συναρ-

παστικές. Ἠ ἀτομική έπέμὸαση
τῆς Στασινοπούλσυ, γίνεται μέ
τήν ἐπιλογή τοῦ ὑλικοῡ της, καί
μέ τήν παράδσση σκηνῶν, τόσο
κατὰ, πρό, καί μετά τή δικτατορία, στούςι δρόμους τῆς Ἀθήνας.
Καί α’ αὐτό τό ·σημεῖο ἡ ζωγράφος εἰναι πολύ εύστοχη. Τήν εὐκολία τῆς άμεσης καί πλήρους
ἐπικοινωνίας τοῦ θεατῆ μέ τό θέαμα, τή μειώνει ἰ’σως ἡ διαφανής
ζελατίνα ὅπου ἔχουν γίνει οἱ
ὁιαφάνειες, κι ὅσσ αὐτὸ καί νά
προσδίνει στήν παράσταση κάποια ρευστότητα, καί ζητᾶ προσ-

οχή, ἰ’σως προσήλωση, για νά ξεδιαλέξεις ὅλα τά αναπαριστώμενα, τελικά περιορίζει τήν ἐπαφὴ
τοῦ θεατῆ μαζί του. Δέν διαόάζει
ἀνετα οὐτε τόν τίτλσ.Καί ἡ αναπαράσταση, πού κρατα σχεδόν
ίσότιμη πληροφοριακή ἰσχύ, ὅσσ
καί τό κείμενσ, δέν ὑπάρχει. παρά
μόνο ἂν κανείς 16 ’ξεδιαλέξει

ἀκρι6ῶς. Αὐτό γίνεται συνήθως
“ σ“ ὅλες τίς περιπτώσεις πού ἡ εἰ-

κόνα εἶναι απλῆ φωτογραφία.
Ἔχει μιά καί μοναχῆ σημασία, κι
αὐτὴν ἀπό μοναχῆ της.Ἀπώτερη

σηἸ εἶναι κι αὐτοδίδακτη. Βέόαια
εἶναι φανερό πώς εἶδε ζωγραφικὴ .
καί μπόρεσε νά ξεδιαλέξει τί τῆς
πηγαίνει. Ἡ τέχνη τῆς εἶναι ἀφελὴς, σέ ἀρκετά προχωρημένο 6α-

ἀναγωγὴ δέν εἶναι ἐδῶ δυνατὴ.

θμό, μά δέν φαίνεται νά εἶναι

Τήν ἐγκυρότητα τῆς ἀφήγησης

προσποιητή. Θεληματικά προσπαθεῖ μέ τὰ γκρίζα χρώματα v’
ἀποδώσει τήν ἐντύπωση πού τῆς
έκαναν τὰ έρημα χωριά τῆς Μὰνης, κι αὐτό ὁδηγεῖ σέ κάποια
έξαρση τοῦ στοιχείου τῆς πέτρας,
«παρ’ ὅλο πού α’ ὃλα της σχεδόν
τά ἔργα παρουσιάζει μία σειρα
ἀπό μικρούς ὅγκους, πού ὁπωσδήποτε εἶναι πολύ ἀποδυναμωμένοι γιά νά ’ναι δράχια καί μάλιστα οτὴ Μάνη. Παρ’ ὅλα αὐτά

πραγματικῶν περιστατικῶν τὴν
ἐπικυρώνει καί τὴν ὀξύνει, ἡ συνεχής μετάδοση ἤχων, δηλαδὴ φωνές ἀπ’ τά συλλαλητὴρια, πού
έχσυν ἐγγραφεῖ εἰδικὰ. ”Αν τό
θέμα τοῦτο μᾶς άφορᾶ καί μᾶς
συγκινεῖ τόσο έντονα ἀκόμα καί
σήμερα, εἶναι κυρίως ἐπειδὴ ζοῦμε, τόσο ἀναπάντεχα, τῆν τραγική του συνέπεια ὥς τούτη τῆ
στιγμή.
Διαφορετική
κριτική
ἀναγωγὴ δέν χωρεῖ.

εἶδε ἀπό κοντά τό τσπίσ καί τὴ
ζωὴ πού κάνουν ἐκεῖ οἱ τελευ-

ΜΙΧ. ΜΑΡΓΑΡΟΣ
ταῖοι του κάτοικοι. Χρησιμοποι-

(Ζωγραφική, Ἄλφα , 8 -30 .5.76)

Εἶναι φανερά πώς ὁ ζωγράφος
τοῦτος εἶναι δεξιοτέχνης. Μέ
άνεση καί σιγουριά ἀποδίνει ὅλα
τὰ πράματα πού μαγεύουν τό
μὰτι τους τὴν κινούμενη ρευστότητα τοῦ νεροῦ τῆς θαλάσσας
του, τῆ διάφανη ἀτμόσφαιρα τῆς
ἐλληνικῆς φύσης, τίς ἐντονες κι

εὐαίσθητες ἀντανακλάσεις τῶν
χρωμάτων τῆς στεριας μέσα στῆν
ἥσυχη θάλασσα, Eva κυριολεκτικὰ χρυσαφί ἡλιακό φῶς, πού
τό ἀντιθέτει λογικά, κι ὅχι πλαστικά, στίς σκιερές ἐπιφάνειες,
κ.λπ. T6 ὑλικό του εἶναι δέὸαια
λάδι, μά ὁ ζωγράφος προτιμᾱ νά
16 χειρίζεται σάν ἀκουαρέλα, κι
αὐτό τοῦ παρέχει ἀρκετά πλεονεκτήματα, στό γύμνασμα πού ἐπιχειρεῖ. Παρόλο πού φαίνεται
σὰμπως ν’ ἀποζητᾱ κάποιον ἐξπρεσιονισμό τῆς μορφῆς, τελικὰ
προτιμᾱ νά παραμένει σέ μιά
σκέτη φυσιολατρική θεώρηση,
016 θαυμαστά τοῦ· κόσμου πού
τόν περιδάλλει. "Av ἀναζητᾶ κάτι
αὐτό δέν τό κάνει στῆν περιοχὴ
τῆς οὐσίας τῶν πραγμάτων, μά
στῆ φαντασμαγορία τῆς μορφῆς.

ΛΙΑ ΑΓΑΠΙΟΥ
(Ζωγραφική, Κρεωνίδης,
4 - 24.5.76)
Γιὰ πρώτη φορά ἡ ζωγράφος
παρουσιάζεται σέ ἀτομική ἐκθε-

ῥψς.
Τὸ «Ἐργαστῆρι Παλιᾶς Μουσικῆς»
Τοῦ Χαρη Ξανθουδάκη
Ἡ δισκογραφικῆ σειρα “REFLEXE" τῆς Ἑταιρίας EMI έχει
ἀρχίσει νά πραγματοποιεῖ Eva
ἀρκετό φιλόδοξο πρόγραμμα. Μέ
τόν παραπάνω τίτλο, καί μέ ὑπό-

τιτλο “Σταθμοί τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Μουσικῆς”, κυκλοφοροῦν στὴν
ἐλληνικῆ ἀγορά δίσκου τέσσερεις
κασετίνες ἀνά έξι δίσκους πού
περιλαμδάνουν φωνητικῆ καί ἐνόργανη μουσικὴ τοῦ Μεσαίωνα
καί τῆς πρώιμης Ἀναγέννησης
(μιά ἑνότητα σέ κάθε δίσκο).
Τὴν ἑρμηνεία τῶν κομματιῶνΙ
πού περιέχει ἡ σειρα έχουν ἀναλάὸει μέχρι στιγμῆς τέσσερα συγ,κροτὴματα εἰδικευμένα στῆν παλιά μουσική. Ἀνεξάρτητα πρός
τῆν καλὴ ὁμολογουμένως ποιότητα τοῦ ἀκροάματος (ἐκτέλεοη,
ἠχοληψία, ἐκτύπωση), πού φαί-

εἰ, γιατί αὐτό τῆς πάει, πολλά ἀπΙ
τὰ στοιχεῖα τῆς παρὰδοσης, μένει
πριμιτιόιστικῆ, μά ὸχι λαϊκὴ ἡ
ζωγραφικὴ της. Γιατί συνυπάρχουν κι ἄλλα στοιχεῖα πού προέρχονται ἀπ’ τῆν παράδοση. Ἡ
ὑπερθετική πρσοπτική, ἡ διηγηματικότητα, ἡ σχηματοποίηση 0'
ὅλους τούς ὅγκους κ.λπ. εἶναι ἀπ’
νεται ὅτι εἶναι καί ἡ 6ασικὴ ἐπιτὴν παραδοση, ἡ παλέτα της εἶναι
δίωξη τῆς σειρᾶς, τὰ περισσότερα
ἀρκετά φτωχειά, μά 6αστα ἀπ’ τὴ · ἐρωτηματικά τοῦ ἀκροατῆ - μουδυτικὴ ἀντίληψη. ”Ὀπως γίνεται
σικοῦ καί μή - συγκεντρώνονται
σέ τέτοιες περιπτώσεις πρόσμιξης
γύρω
ἀπό τῆν ἐρμηνευτικῆ
ὑπάρχουν πολλά στοιχεῖα ἀσαφῆ,
ἀποψη πού προόὰλλει τό “Ἐρἀκόμα καί παρεξηγημένα. Ὁ ὅγγαστήρι
Παλιᾶς
Μουσικῆς”
κος ἀπ’ τούς τοίχους τῶν πύργων
(Studio Der Friihen Musik). Τὰ
λιγνεύει καί γίνεται σάν εὔθραυμέλη τοῦ συγκροτῆματσς αὐτοῦ
στο τσόφλι, προσπαθεῖ ν’ ἀποδώ(Ἀμερικανοί στῆν πλεισψηφία
σει μέ φυσικὴ πρσοπτικὴ τὴ διατους) ἐπιδίδσνται σ’ Eva μελετηδοχὴ τῶν τοίχων, τῆ φορά ἐνός
μένο, ὅπως φαίνεται, ἀλλὰ καί
δρομάκου, κ.λπ., ἐνῶ στῆν πρα-

αὐθαίρετο

γματικότητα έχει καταργήσει, γιά
λόγους ψυχολογικούς, τὴν τρίτη
διάσταση. Σέ μερικές εὐτυχέστερες στιγμές ἐντείνει τό χρῶμα της
καί τό έργο στέκεται σωστότερα
κοντα στίς ἀξίες τῆς λαϊκῆς δια-“
κοσμητικῆς ἀναπαρὰοτασης, χωρίς νά ξεφεύγει ἀπό κάποια γραφικότητα. Γενικά τό ζήτημα τέμνεται στῆν παρθενικότητα τῆς
ὅρασὴς της. Χρειὰζεται ἀναμφισδὴτητα νά μελετήσει καί νὰ ’συνειδητοποιήσει τὰ προὸλὴματα τῆς
τεχνικῆς, ὅμως χωρίς νά προδώσει τῆν εἰλικρίνειά της.

μερικές φορές καλύπτει τό πενῆντα τοῖς ἐκατό τῆς μουσικῆς
πού ἐρμηνεύουν, Κάτοχσι μιᾶς
ἐντυπωσιακῆς ἐξοικείωσης μέ ’τὴν
τεχνικὴ τῶν μεσαιωνικῶν ὀργάνων καί μιᾶς κατασταλαγμένης
συνολικῆς ἀποψης γιά τὴ μουσικὴ τοῦ Μεσαίωνα, δίνουν μιὰ
ἐπικίνδυνα ριζοσπαστικὴ ἀπάντηση στό δίλημμα πού ἀντιμετωπίζει 6 σημερινός ἐκτελεστῆς με-

αὐτοσχεδιασμό,

πού

σαιωνικῆς μουσικῆς; ἐπιστημονι-

κὴ, ““ἐκλογικευμένη” ἀναστῆλωση, ἤ αἰσθητικὴ, ·*σ-υναισθηματικὴ’“ ἀναὸίωση.

θΑ Aro MioymE

' ENA Avrom—S

μονικά μεταγραφεῖ σέ σύγχρονη

σημειογραφίαῑ τέτοια εἶναι ἡ
περίπτωση τῶν Estampies, πού
καί δημοσιεύτηκαν σέ προσιτές
αυλλογές (λ.χ. στῆ Historical Anthologgy of Music τῆς O.U.P),

καί ἠχογραφὴθηκαν σέ παλιότερο
δίσκο τῆς σειρᾶς Archiv. Εἶναι ἐξ
ἀλλου ἐπικίνδυνος ἐρασιτεχνισμός (πού ῦπαγορεύεται ἴσως
ἀπό ἐμπορικῆ σκοπιμότητα) ἡ
ἠχογράφηση μέ προθέσεις “αἰσθητικῆς” ἀναῦίωσης ἐργων τῶν
ὁποίων ἡ ἀποκατάσταση ἐπιχειρεῖται γιά πρώτη φορά, ὅπως ἡ
μουσικὴ τοῦ Πέτρου Ἀὂελάρδου

Στὴν περίπτωση αὐτὴ θά ἠταν
θεμιτῆ ὴ ἑρμηνεία τοῦ “Ἐργαστηριοῦ Παλιᾱς Μουσικῆς”, ἀν

Τοῦ Ν. ΜΑΡΟΥΛΑΚΗ.

Ο ΚΥΡ-ΜΑΝΩΛΗΣ
ME ΤιΣ 500.000

Ἱ-1 λύση πού προτείνει τό
“Συγκρὸτημα Παλιας Μουσικῆς”
τοποθετεῖται 016 ἀκρο τῆς δεύτε- ,
ρης ἀποψης. Ἡ συστηματικὴ
χρησιμοποίηση “ταξιμιῶν” στῆν
ἀρχὴ κάθε κομματιοῦ, 6 αὐτοσχεδιασμός πού ἐξαντλεῐ τίς ρυθμικές καί ἁρμονικές δυνατότητες τῶν πολυχόρδων νυκτῶν, ἡ
ἐπιλογή τῶν ὁργάνων καί ἡ ἐλευθερία οτὴ ρυθμικὴ ἀγωγῆ ὁρισθετοῦν μιὰ σαφέστατη τάση πρός
τὴν αἰσθητικὴ τῆς ἀραόικῆς καί
τῆς ἰνδικῆς μουσικῆς, μιά τάση
πού δέν εἶναι ἴσως ἀνεξὰρτητη
ἀπό τούς σημερινούς πρσσανατολισμούς τῆς μουσικῆς “ρόκ” καί
τό αὐξανόμενο ἐνδιαφέρον τῆς άμερικανικῆς, κυρίως - νεολαίας
πρός τή μουσικὴ τῆς Ἀνατολῆς.
Ἡ ἐρμηνευτικῆ αὐτῆ άποψη
ἐπιτρέπει ἴσως κάποιαν ἀναστῆλωση έργων, τῶν ὁποίων ἡ σημειογραφία ἀποκλείει τὴν ἐκτέλεση,
χωρίς τὴ συνδρομὴ τῆς φαντασίας καί τοῦ αὐτοσχεδιασμοῦ,
φαίνεται ῶστόσο αὐθαίρετη καί
ἀτοπη σέ περιπτώσεις ὅπου ἡ
παρτιτούρα εἶναι ὄχι μόνο ἀναγνώσιμη, ἀλλὰ ἔχει ἤδη ἐπιστη-
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εἶχε προηγηθεῐ μιά ἐπιστημονικὴ
ἀποκατάσταση τοῦ μουσικοῦ χειρογράφου καί μιά “ψυχρή”, μουσικολογικῆ ἠχογράφηοη.
Ὡστόσο ἡ “ἀνατολίτικη” καί
ίδιότροπη ἠχητική πανδαισία
πού προσφέρει ἡ συμμετοχὴ τοῦ
“Ἐργαστηριοῡ”
στὴ
σειρά’
“ REFLEXE",5x51 καί μιά θετική, ἀπό ἐπιστημονικὴ άποψη,
’πλευράς ἡ ἐξυπνη συγχώνευοη
τῶν καταγραμμένων στῆν παρτιτούρα στοιχείων μέ τά στοιχεῖα
τῆς ἀσιατικῆς ἑρμηνευτικής πρακτικῆς δημιουργεῖ ἔνα συνολικό
ἄκουσμα πού ὐπογραμμίζει τίς
συγγένειες καί τίς ἀλληλοεπιδρασεις τῶν μουσικῶν παραδόσεων
τῆς Ἀνατολής καί τῆς Δυτικῆς
Εὐρώπης, προτείνοντας συχνά
τολμηρές σκέψεις γιά τή φύση καί
τήν καταγωγὴ τῶν ἐνδιαμέσων
παραδόσεων (λ.χ. τῶν νησιῶν τῆς
Μεσογείου). Καί γι’ αὐτόν ἴσως
τό λόγο θά μποροῡσε 6 εἰδικός
μελετητής ν’ ἀντιμετωπίσει μερικές φορές τούς δίσκους αὐτούς
σάν ἔνα τολμηρό καί προκλητικό
πείραμα.

90—51019
TITO): ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ
ΠΟΙΗΜΑΤΑ, Ι
194B - 1954

ρουσίαση ἑνός ἔργου δίνει τήν εύκαιρία μιᾶς συνολικής ἐποπτείας
καί ἐκτίμησης.
Κίνητρο για να γραφοῡν αὐτές
οἱ γραμμές, πού δέν ἔχουν ἄλλο
στόχο ἔξω ἀπ’ τὴ σύντομη παρουσίαση τοῦ 6ι6λίου, ἀποτελεῖ ἡ 60θιά πίστη πώς ή ποίηση 10137110τρίκιου ἀξίζει v0 γίνει πλατύτερα
γνωστὴ. Ἄλλοι - ἁρμόδιοι - 0;
ἀποτιμήσουν τήν ἀξία της καί τῆ
συμὸολή της στῆ νεοελληνική μας
γραμματεία. Τά δικα μου ὅρια
«ἐξαντλοῦνται στῆν αὐθαιρεσία
τοῦ προσωπικοῡ 6ιώματος». Μέ
παρηγορεῖ ή σκέψη πώς ἡ καταγραφὴ τῶν συγκινησιακῶν κρα-

δασμῶν ἐνός δέκτη δέν στοιχειοθετεῑ παραὸίαση τῶν ὁρίων-κάποιας εἰδικότητας.
Ἀνῆκω στῆ γενιά τοῦ Πατρίκιου κι ή ποίησή του μέ συγκινεῖ
σαν μια ἀπ’ τίς ἀξιολογώτερες φωνές πού δίνουν ἐκφραση στα 6|.ώματα καί τίς ἐμπειρίες μας. Πρόκειται για τῆ γενιά πού ἡ ἔκρηξη
τής ἐφηὸείας της συνέπεσε μέ τήν
ἐξαρση τῆς ἀντίστασης καί πού τά
πρῶτα νιατα της 10 σφράγισε ἡ πίκρα τῆς ἥττας. Ἡ ύπόλοιπη ζωή

της, ὅπως εἶναι γνωστό, κύλησε
μέσα στῆ σκοτεινῆ σὴραγγα τῆς
μεταεμφυλιοπολεμικῆς Ἑλλάδας
πού ὁδήγησε στῆν κόλαση τῆς ἑφτάχρονης τυραννίας κι ἀπό κεῖ
016 ἀμφίόολο καθαρτήριο τῆς οη-

μερινῆς ἀνήουχης δημοκρατίας
Κριτική παρουσίαση τοῦ Σπύρου
Νοταρᾱ
Σ’ ἕνα καλαίσθητο τόμο διακοσίων σαράντα σελίδων, τῶν ἐκδόσεων «Θεμέλιο», μέ τόν τίτλο
«Ποιήματα I, 1948-1954», 6 Τίτος
Πατρίκιος παρουσιάζει τό σύνολο
σχεδόν τῆς νεανικῆς του δουλειᾱς,
τόσο τῆς δημοσιευμένης 600 κι

ἐκείνης πού δέν εἶχε ὡς τώρα δημοσιευτεῖ. Θ’ ἀκολουθήσει καί δεύτερος τόμος πού 80 περιλαμὸάνει
τήν ὐπόλοιπη δουλειά του, ἀπ’ 16
1954 μέχρι σήμερα.
Ἡ ἀπόφαση τοῦ ποιητῇ v0 μᾶς
δώσει τό ἔργο του στῆ χρονολογικῆ σειρα τῆς γραφῆς του καί νά
συμπεριλαόει σ’ αὐτῆ τήν ἔκδοση
10 μή δημοσιευμένα ποιήματά του

,ἠταν σωστὴ ἀπό πολλές πλευρές.
Τά ποιήματαςπού πρωτοπαρουσιάζονται σ’ αὐτό τόν τόμο, νεανικά κυρίως, πέρ’ ἀπ’ τήν ἀξία
πού ἔχουν αὐτά καθαυτά, 001160)»λουν στῆν καλύτερη γνωριμία μας
μέ τῆ δουλειά τσυ, ὃοηθᾱνε 016 v0
παρακολουθῆσουμε ὅήμα πρός
ὅήμα τῆ μακρια καί γόνιμη θητεία
του στῆν ποίηση. Ἔπειτα, ἡ ἐπα-

ναδημοοίευση ποιημάτων πού είχαν περιληφθεῖ στίς συλλσγές
«Χωματόδρομος»
(1954) καί

«Μαθητεία» (1963)· ἠταν ἀναγκαία μιᾶς καί οἱ πρῶτες ἐκεῐνες
ἐκδόσεις ἔχουν ἐξαντληθεῖ 0.116
χρόνια καί οὐσιαστικά 16 ἔργο του

ἦταν ἀπρόσιτο, ἰδιαίτερα ’για τῆ
νέα γενιά. Τέλος, ἡ συνολική πα-

4s

κυρία μέ τίς καθορισμένες ἱστορικές της συντεταγμένες.ι Μέσα ο“
αὐτή τή συγκυρία ζεῖ, κινεῖται καί
λειτουργεῖ σάν ἅνθρωπος, 00v
ἀγωνιστής, σάν ποιητής. Καί
καταγράφει, μέ εὐαισθησία καί
ὀξυδέρκεια, τούς παλμούς τῆς
καρδίας της.
““
Ἀποσπῶ λίγους στίχους ἀπ’ τά
«Σχέδια στῆ νύχτα»;
Σκέφτομαι.
Πόσο μεγάλο νά ’ναι
τό κεφάλαιο τῆς ἐποχῆς μας
στά πανεπιοτημιακά ὅιὸλιά
ὕστερα ἀπό ὁυό ἥ τρεῖς χιλιάδες
χρόνια...
“

K! ἐμεῖς.
ἄραγε θά ὑπάρχουμε ἐμεῖς
πίσω ἀπό μιά λέξη
77

ἕνα γράμμα,·

Δέν ξέρω πόσο μῆάλο 80 εἶναι16 κεφάλαιο τῆς ἐποχῆς μας στά
πανεπιστημιακά 6ι6λία τῆς τέταρτης ἥ πέμπτης μετα Χριστόν χιλιετηρίδας κι οὔτε μπορῶ νά πῶ ἄν
θά ὑπάρχουμε κι «ἐμεῖς» πίσω ἀπό
μιά λέξη ἤ ἐνα γράμμα. Ἐκεῖνο
πού ξέρω, ἐκεῖνο πού προσπαθῶ

,ᾗ-ᾎῙῼ.

μᾶς·

'O ποιητής δέν εἰναι φυσικά 6
χρονικογραφος αὐτῆς τῆς ἐποχῆς.

“Επιμὲλεια βιβλιοπαρουοίασηςε
Είναι 6 σεισμογράφος τῶν μικρῶν

”Αντεισ Φραντζή
καί μεγάλων δονήσεων πού πιλάτεψαν τὴν εὐαισθησία μας κι
ἔθρεψαν τῆ συνείδησή μας. Μέ τήν
εὐθύόολη γραφή του, τὴ μεστή καί
ἀπέριττη γλώσσα του, τίς ἀνεκζῆτητες όσο καί δραστικές εἰκόνες
του, τά 6αθια μα ὄχι σκοτεινά νοήματα του, κάνει νά ξανωτερὴῖιει
μπρός ἀπ’ τά μάτια μας τό πανό-

ραμα τῆς ζωῆς μιᾶς ὁλόκληρης γε·
νιᾱς. Οἱ ἀνταύγειες ἀπ’ τίς φλόγες τῆς ἐπανάστασης πού ἔκαψαν
τά δάχτυλα της κι 6 κονιορτός ἀπ’
τίς στάχτες τῆς ἥττας πού ἀσπρισαν
τα χείλια της.
T6 ἐνδιαφέρον, στῆν ποίηση τού
Τίτου Πατρίκιου, εἶναι πώς μέσα
0‘ αὐτές τίς στάχτες σπιθοόολάει
πάντα ἡ χόόολη μιᾶς ἐλπίδας, τό
διακριτικό ἀντιφέγγισμα μιᾶς
στέρεης πίστης - πίστης στόν άνθρωπο καί 016 μέλλον του. 'O ποιητής, ὅσο κι ἄν σφίχτηκε ἡ καρδιά
του ἀπ’ τῆ μαυρίλα πού πλάκωσε
τόν ὁρίζοντα, ὅσο κι ἄν 0006055
ἀπ’ 16v πόνο για 16 χαμό τόσων
ἀγαπημένων συντρόφων, ὅσο κι
0v ἀπελπίστηκε για τόν «ἄλλο χαμό» ἄλλων τόσων φίλων, ποτέ δέν
ἐδωσε στήν ἤττα τίς μεταφυσικές
διαστάσεις τῆς «πτωσης τοῦ 0vθρώπου» , Στέρεα δεμένος μέ τό
λαϊκό ἐπαναστατικό κίνημα, δέν
6λέπει τήν ἥττα παρά σάν μιά συγ-

ΚΩΣΤΑΣ ΖΗΛΕΜΕΝΟΣ

Ἀποσταμένοι ὁρόμοι.
Ἀθήνα 1976
Δεῖγμα γραφῆςε «Ὲμπρόςέ...ί
σκέψη τὴ σκέψη v0 x1i00v115/
πάνω οτὴν άδικη πίκρα χαρές καὶ
τραγούδια.1 Εἶναι τὰ χέρια μας
πιὸ δυνατὰ ἀπ’ τὸν θάνατο, / τὰ

νιατα μας ἀπόηχο στα έρειπωμένα
κάστρα] πύρωμα ἡ ἀγάπη μας στὰ
πέτρινα τὰ τείχη] καὶ οἱ στοχασμοί
μας άνεμοι στὰ μπαλκόνια] τῶν
μελλούμενων καιρῶν] / Ἔγινε ἡ
ψυχὴ μου ἕνα ἠχεῖο ποὺ ἀφουγκράζεται / τὴν ἐλευσῆ σουλ αὐριανέ κόσμε.»
ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΔΕΛΗ

Ψυχικὴ ὑγιεινὴ τοῦ παιὸιοῦ.
Α ' Θεωρία.
Ἀθήνα 1975
Ἡ γνωστὴ παιδαγωγὸς Μαρία
Γουδέλη, ἐπιχειρεῖ μ’ αὐτό της τὸ
ὂιὸλίο νὰ συμόαλει στὴ λύση τῶν
πολύπλοκων παιδαγωγικῶν προ6ληματων. Στηριγμένη 05 6001115;
ἀρχές μοντεσσοριανές, ἀλλὰ έχοντας ἐπαληθεύσει τὴν ὀρθότητα τῆς
πρακτικῆς ἐφαρμογῆς τῆς θεωρίας

μέσα ἀπὸ μακρόχρονη πείρα, θεωρεῖ ὅτι «τὸ σφάλμα τῆς σημερινῆς
ἀγωγῆς, τοῦ σημερινοῦ σχολείου
ἰδίως, δέν εἶναι τόσο ἐπιφανειακό,

600 θέλουν νὰ μᾶς δείξουν οἱ διάφορες νέες τάσεις του, πού οὐσι-

να πῶ μ’ ὅλες αὐτές τίς ἀράδες,
εἶναι πώς «ἐμεῖς» ὑπάρχουμε στα
ποιήματα τοῦ Τίτου Πατρίκιου.
«Ἐμεῑς» στά όδοφράγματα τῆς
Ἀθήνας, «ἐμεῖς» ἀνάμεσα σ’ ἔνα
πλῆθος πού ἔχασε τήν ταυτότητά
του καί γυρίζει σά χαμένο στσύς
ἀσφαλτοστρωμένους
δρόμους
μιᾶς ἀξενης πιά πόλης, «ἐμεῖς»
στά ξερονήσια καί στα συρματοπλέγματα, «ἐμεῐς» στῆ ὅροχή καί
016 λιοπύρι, «ἐμεῖς» 6ασανισμένοι
ἀπ’ τόν ἔρωτα καί τῆ λαχταρα ἔνός
ὁράματος πού μέ τό νά προσηλώνουμε σ’ αὐτό τά μάτια, τόσα χρόνια, ἔχουμε κάποτε τή 6ασανιστική αἴσθηση πώς ἴσως v0 μῆν
πρόκειται παρά για ἐναν ἀπατηλό
ἀντικατοπτρισμό, «ἐμεῖς» oi. πεισματάρηδες πού προσπαθοῠμε v0
πετάξουμε μέ τά τσακισμένα μας
φτερά.
Τό ἐπαναλαμὸάνωε δέν ξέρω τί
θάπεῖ ἡ ἱστορία γιά τῆν ἐποχή μας
καί γιά τὴ γενιά μας. Ἐκεῖνο πού
ξέρω εἶναι πώς ἡ ποίηση τήν
«ἐδωσε», τῆν ἐξέφρασε. Ὁ Τίτος
Πατρίκιος ἀνήκει στούς διαλεχτσύς ποιητές τῆς γενιᾶς πού, γιά
τήν ἔκφραση αὐτή, ἀξίζουν τήν
εὐγνωμοσύνη μας.
’

αστικὰ 65v ἔχουν 6ασικές ὀργανικές διαφορές ἀπὸ τὴν καθιερωμένη καὶ καταδικασμένη παλιά
ἀγωγή, Τὸ σφάλμα εἶναι πολὺ 60θύτερο καὶ 6ρίσκεται στὴν ὁλη όργάνωση τῆς ἀγωγῆς, πού, ἀκολουθώντας σφαλεροὺς δρόμους, δέν
κατάφερε, ἀντίθετα ἀπὸ τὶς ἀλλες
ἐπιστῆμες. να περάσει ἀπὸ τὴν
περιοχὴ τῶν προὸλημάτων στὴν
ἐπιστημονικὴ τους λύση.»
Ἀναλυτικὰ περιέχει; Εἰσαγωγή; Ἠ ἐπιστήμη καί 6 ἄνθρωπος’,
K50. A' T6 Περιΰαλλον, Κεφ. B’
Ἀπὸ τὴ φυσιολογία τοῦ ψυχικοῦ
κόσμου τοῦ παιδιοῠζ Κεφ. I" Ἡ
σημερινὴ ἀγωγὴ, Ἀνακεφαλαί-

ωση.
F. M. CORNFORD
Ἡ ἅγραφη φιλοσοφία.
Ἀ θήνα
Ἐκὸόσεις.·
”Ερασμος,
1976
Σειρά.’ Φιλοσοφία 2
M51. : Στέφανος Ροζάνης
Ἐπιμ. .· Ἀνδρέας Μυλωνᾶς
Ὀ Κόρνφορτ, έχοντας ἀσκήσει
τὸν ἑαυτό του στῆν προσωπικὴ
ἐπαφὴ μέ τὰ κείμενα, θεωρεῖ ὅτιτὸ

πρόὸλημα τῆς φιλοσοφίας εἶναι ἡ
ἀνάγκη ἐπιστροφῆς στοὺς ἴδιους
τοὺς φιλοσόφους καὶ ἡ διερεύνηση

ὅσων αὐτοὶ δέν εἶπαν καὶ 65v
ἔγραψαν. Ἀναφερόμενος σὲ κάποιες σχετικές ἀπόψεις τοῦ Γουίλλιαμ Τζαίημς μᾶς μνημονεύει μιά
σημαντικὴ του παρατήρηση;’ «ἡ
δυναμικότερη ἀπὸ ὅλες τὶς ὑποθέσεις μας ποτέ 65v μνημονεύεται»
καὶ μ’ αὐτὴν τὴν αποψη - ἔναυσμα

μᾶς καταδείχνει πὼς εἶναι ἀνάγκη
v0 παίρνουμε ὑπ’ όψη μας για τὴν
ἀναστήλωση ἐνὸς συστήματος ἀπὸ
ἀποσπάσματα ἢ ἑνὸς δλόκληρου
φιλοσοφικού ἐργου, τὰ στοιχεῖα

τέρω διαμόρφωση αὐτοῦ τοῦ συστήματος. Τελικὸς σκοπὸς αὐτῆς
τῆς ἐρευνας εἶναι 70 διαγνώσει τὴ
λειτουργικὴ σημασία τοῦ δικαιώματος διὰ μέσου τῶν σταθερῶν ἢ
τῶν 1151061111017 στοιχείων τῆς
κοινωνικοπολιτικῆς
ύποδομῆς,
στα πλαίσια τῆς ὁποίας 5710005101, 671 σὰν ἁπλὸ "51110017611570",
0110 007 σύνδρομο καί 007 651'.κτης τῶν περαιτέρω δυνατῶν ἐξελίξεων τῶν πολιτικῶν κοινωνιῶν
τῆς ἐποχῆς μας».
Ἀναλυτικὰ περιέχει; Μέρος [0,
K50. A' Σύγχρονες ἐξελίξεις καί
ἀποκρυσταλλώσεις οτὴ θεωρία
καί τὴν πράξη τῶν δικαιωμάτων
τοῦ ἀνθρώπου, Κεφ. Β’ Ἐπιπτώσεις τοῦ πλουραλισμοῦ ἐπὶ τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου. Μέρος
20, K50. A' ’A7061098901011 καί
ἐνότητα τοῦ συστήματος τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, Κεφ.
B' Ἡ προσωποκρατία θεμέλιο
ἑνότητας τοῦ νέου συστήματος τῶν
δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, Κεφ.
1" T6 11966111110 τῆς «ρυθμίσεως»
1 τῶν έλευθεριῶν, Κεφ. Δ”Ὀρια καί
HA ΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛ ΟΣ
αδυναμίες τοῦ συστήματος, ΓενιΤῆς Φυλακῆς. Μελέτες. Ἐκὸόσεις;
κὲς παρατηρήσεις καί συμπερά«Πλειὰς»
σματα.
Ἀθήνα 1975

τοῦ ἀτομικοῦ ὕφους· πρέπει 70
μαντεύουμε τὴν ἰδιοσυγκρασία
τοῦ φιλοσόφου καὶ 70 ἐρευνοῦμε
γιὰ τὴν ὕπαρξη κάποιου ἠθικοῦ
κίνητρου πίσω ἀπ’ τὶς θεωρίες που
ἀναπτύσσει. Παράλληλα ἀναφέρεται καὶ στὸν παράγοντα τῆς πολιτιστικῆς παράδοσης. Οἱ ἀφηρημένες λέξεις πού 05 μεγάλη ἀναλογία 691011011115 010 φιλοσοφικὰ
κείμενα «570117 τὴν περίεργη τάση
ἵ· νά 1151060110117 16 νόημά τους».
Ἡ σταθερότῆτα τῆς ἐμφάνισὴς·
τους 110; 11090111070 05 σχέση 115
16 608111010 5551100611570 ἐννοιολογικό τους περιεχόμενο καὶ
«ἔτσι 01.17561] ὥστε ἡ φιλοσοφικὴ
συζήτηση, σ’ ὅλη τὴ διαδρομή της,
νά 600155101 σε σιωπηλὲς ὑποθέσεις, οἱ ὁποῖες φυλασσονταν 115
ἱερὸτητα μέσα στὶς ἀμφιλογίες τῆς
γλώσσας». T0 ἐρωτήματα πού 85'151 6 συγγραφέας τῆς «Ἀγραφης
φιλοσοφίας» άφοροῦν ἀκρι6ῶς
τὸν τρόπο προσὲγγισης τῆς
«γλώσσας» τῆς φιλοσοφίας.

Π,,Δ. ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ
Εἰσαγωγΐ] οτὴ Νεοελληνικὴ Φιλοᾆὲζδῗῑσειςς «ΠΑῙῘΑΖΗΣΗ»
”ΑΗΙῘΜΙ Ι“Ι“Ιι

Ἠ «Εἰσαγωγὴ» κυκλοφορεῖ 0‘5
δεύτερη ἐκδοση.

Ἀποτελεῖ “ένα,

συστηματικὸ ὃοήθημα γιὰ τοὺς
01101160015; ἀλλὰ καὶ για κάθε
ἀναγνώστη τῆς Ἑλληνικῆς Γραμματείας. T6 μειονέκτημα τῆς συνοπτικότητας στὴν παρουσίαση τοῦ
θέματος - ἀναπόφευκτο γιὰ τόν,
6ασικά, διδακτικὸ χαρακτῆρα τοῦ
έργου — ἀντισταθμίζεται ἀπὸ τὴν
ἐπιλεκτικὴ όργάνωση τῆς ὕλης καὶ
τὴ συστηματικὴ μεθοδικότητα.

Διαόάζουμε; Ἀπ’ τὴν Παθολογία. «Μάταιες ἀθροίσειςῑ ὅσες
αθροίσεις κι ἂν ἐπιχειρήσω· 1ἡ
ὅρασή μου 605; εἰκόνες προσπερνά, / τὴν ἀκριὸή μου εἰκόνα ζητώντας νά 0117111111001/ ἀναζη“τώντας 05 χώρους σκληροὺς τὸ
Ι πρόσωπό μου 1 ἢ ἐπελαύνοντας σὲ
ᾖ πρώην κατοικημένες περιοχές, /
ἱ 80 μοῦ μένει πάντα ἡ ἀθροιστικὴ
μηχανὴ 1 αὐτή ἡ μηχανὴ ποὺ ἀκαταπαύστως 1 στοὺς κροτάφους
μου1 τὰ πλῆκτρα της1 χτυπαει.»
FIQI’I‘HE Δ. ΚΑ ΤΣΟΥΛΗΣ
Ἰστσρία τοῦ Κομμουνιστικοῦ
Κόμματος “Ελλάὸας.
Τόμος A'. I918 - I922
Ἐκὸόσεις; Νέα σύνορα, Ἀθήνα

ΕΛ ΙΣΑΒΕΤ KOMNHNOY

Συλλογὴ
Ἐκὸόσεις.· Δωδώνη, Ἀθήνα

Ἡ Ἱστορία τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος Ἑλλαδας εἶναι
Ζεστὴ καὶ ἀνθρώπινη ἡ φωνὴ ὁπωσδήποτε ένα ζητούμενο 5970
τῆς Ἐλισάὸετ Κομνηνοῦ, ἀλλὰ καὶ (“ιλλα σίγουρα δύσκολο καὶ πολύὀδυνηρά 19011111011011.5711- ὑπαινι- πλοκο 70 κατορθωθεῖ. Οἱ ἐκδόσεις
κτικές διατυπώσεις για τήν πραπρογραμματίζουν ἕνα συνολικὸ
γματικότητα καὶ ἕνα ὄνειρο - ύπο55010110 ἐ’ργο 115 σκοπὸ 70 κλῦδομή, ἀνεκπλήρωτο καὶ, 71’ αὐτὸ ’ ψουν τὴ δράση τοῦ Κ.Κ.Ε. ὣς σήτελεσίδικα ῦπαρκτό. Ὁ παρὼν μερα. Ὁ πρῶτος τόμος ἀναφέρεχρόνος, ἀλλὰ θαρρεῖς κι ὁ μέλλων, ται μὲ μια ἐκτενῆ εἰσαγωγὴ στὴν

εἶναι ὁριστικά σημαδεμένος ἀπὸ

προῖστορία τῶν σοσιαλιστικῶν -

μιὰ μνήμη ζωῆς ποὺ σφραγίζει μὲ

Στὶς δέκα μελέτες του «ὁ σεσημασμένος καὶ ὑπότροπος» συγγραφέας περιγράφει μιά σειρα
ἀπὸ ἐργόχειρα πού κάνουν οἱ
καταδικοι τῶν φυλακῶν· ἐργόχειρα γιά τὸ σκότωμα τῆς ι’ὺρας
ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἐξοικονόμηση λίγων χρημάτων. Ἡ παράδοση τῶν
«φυλακίοτικων» ἐργόχειρων εἶναι
μακριά καὶ πλούσια. Ἡ τέχνη τους
έχει άμεση συνάφεια 115 τὴ λαῖκὴ

τέχνη ἀλλὰ μορφικά, 851101010γικὰ καὶ σάν περιεχόμενο εἶναι λιγότερο στυλιζαρισμένη καί μὲ ἰδι-

όμορφη ἒκφραση·
Τὸ 616110 εἷναι ντοκσυμενταρισμένο 115 πλούσια εἰκονογραφηση
ἀπὸ
παραδείγματα.
"E751
καταπιαστέῖ 115 10 ἀκόλουθα εἴδη
«59767519017»: τατουάζ, πλεχτά σὲ
τελάρο, χάντρινα, ξύλινα, ἐργόχειρα μὲ σπιρτόξυλα, ψάθινα
ξομπλιαστά, τυχερά παιχνίδια καὶ
SGRAFITTI.
T6 σπάσιμο τῶν «παράδοσιακῶν» στοιχείων καί ἡ διείσδυση
σύγχρονων ύλικῶν 110111090010σεων δίνει 011770 570 11015150110
,
«KITSCHCE.
Γ. K. ΒΛΑΧΟΣ

Κοινωνιολογιά τῶν δικαιωμάτων
τοῦ ἀνθρώπου.
Ἐκὸόσεις.· Παπαζήση, Ἀ θήνα

ΣΟΦΙΑ MA PTINOY
Ὁ ἁρχιτέκτων Γιῶργος Κανὸύλης.
”Εκὸοση; «ΩΡΑ»

Ἀθήνα 1 975
Ὁ Γιῶργος Κανδύλης, ἀπὸ τοὺς
πιὸ έμπνευσμένους Ἕλληνες ἀρχιτέκτονες, μαθητὴς καὶ συνεργάτης
τοῦ Le Corbusier, δημιούργησε
πλούσιο ἀρχιτεκτονικὸ καί πολεοδομικὸ έργο στῆ Γαλλία καὶ 05
χῶρες τοῦ Τρίτου κόσμου. Στὸ 616110 αὐτὸ δίνονται 6001115; ἰδέες
καὶ κείμενα τοῦ Κανδύλη καὶ
περιέχεται κατάλογος τῶν ἔργων
του καὶ 61079001110 στοιχεῖα.
Περιλαμὸάνονται ἐπίσης σχέδιά
καί φωτογραφίες ἀπὸ ἔργα τοῦ
Ἕλληνα ἀρχιτέκτονα.

Δρος ΠΑΡΜΕΝ Σ. ΑΒΔΕΛΙΔΗ
Ἡ Ἀγροτικὴ Οἰκονομία καὶ οἱ
προοπτικὲς ἀνάπτυξής της
ε’κὸόσεις.· GUTENBERG,

Ἀθήνα 1976
'0 συγγραφέας 115 16 750 αὐτὸ
616110 1011 61751 1110 ὁλοκλήρωμένη εἰκόνα τῆς αγροτικῆς οἰκονομίας τῆς χώρας μας στῆ μεταπολεμικὴ περίοδο μέχρι σήμερα καί
προτείνει συγκεκριμένες λύσεις
για τὴν άνάπτυξή της. Γιὰ 70 δείξει τῖς προόδους καὶ τὶς καθυστερήσεις κάνει μιὰ σύγκρισή της σὲ
σχέση 115 τὴν προπολεμική, 115 τὴν
παγκόσμια, τῶν χωρῶν τῆς EOK

Τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπουῚ
καῖ τῶν γειτονικῶν μας χωρῶν,
07 καὶ 570117 110815901851 ἀπὸ ὅλα
τὰ Συντάγματα, δέχονται καθημε- i πράγμα πού δίνει ἰδιαίτερη ἀξία
καὶ ἐνδιαφέρον στὸ 616110.
ρινὰ πολλαπλές παραὸιάσεις· τυT6 616110 προλογίζεται ἀπὸ τὸν
πικὸ παράδειγμα ἡ συστηματικὴ
τ. πρόεδρο τοῦ FAO καθηγητὴ Miἐφαρμογὴ ὃασανιστηρίων ἀπὸ τά
chel Cépe’de καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ
697070 τῆς «τάξεως καί ἀσφαλείμιά πολὺ ἐνδιαφέρουσα εῖσαγωγή,
0;». ”Ὀπως μᾶς λέει 6 1610; 6 συγ8 κεφάλαια καὶ 10 συμπεράσματα,
γραφέας «ἐκεῖνο πού μάς 01101170λεῖ ἰδιαίτερα ἐδῶ, εἶναι ἡ ἰδέα τοῦ συνολικά 244 051165;. T6 κάθε
κεφάλαιο εἶναι ἀφιερωμένο 05
συστήματος προστασίας τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου 05 συ- κάθε γενικὸ κλάδο τῆς ἀγροτικῆς
σχετισμὸ με 10 κοινωνιολογικὰ οἰκονομίας.
Τὸ 616110 αὐτὸ εἶναι πολὺ ἐπίδεδομένα καὶ τούς ῖδεσλογικούς
καιρα-καὶ ἐνδιαφέρον ἐν ὄψει τῆς
προσανατολισμούς πού 0117560107 στῆ διαπλαση καὶ 1117 115901- έντάξεως τῆς χώρα 110; στῆν EOK.

ἐργατικῶν ἀγώνων πρὶν ἀπ’ τὴν
ἀνεξίτηλο χνάρι.
ἰ’δρυση τοῦ K.K.E. 16 1918. Ἀκο«Κάγκελο / Δικαιοσύνη] Τώρα -λουθεῖ ἡ περίοδος τῶν πρώτων
εἰσαι χλωμὴΙ Δέν προσέχεις ὅταν 61111011117 τοῦ K.K.E. μέσα στὸ
φτύνεις1 Βγάζεις τὸ ψωμί σου1 κλίμα τῆς «Μεγάλης “Ιδέας» καὶ
0090; 1110 80100010 περούκα1 ἐσύ τῆς Ἑλλάδος «ἀπὸ τοῦ "E69011 μέ55951; 70 τά 15; 1101111590/ πιὸ χρι τοῦ Ταινάρου», μιᾶς Ἑλλάδας
11010 ἀπ’ ὅλους τοὺς ἀλλους1 Εἶ- ! 1101111951151 70 ζήσει μέσα σ’ 570
ναι 0970 1110 καὶ 86. κρυώσεις1 εἰ- 60011570, 011116011116 καὶ ἀναγκαῖο
μαι ἅνθρωπος σοῦ λέω1 ξυπνῶ τὸ I γεωγραφικὸ χῶρο. Ἠ ἱστορία τοῦ
πρωῖ1 τρώγω καὶ καπνίζω1 ρίχνω Κ.Κ.Ε. τοποθετεῖται μέσα στὸ
’ένα σκουπίδι στὸν τενεκέ1 πηδῶ Ι πλαίσιο τῶν πολιτικῶν, κοινωνιἀπὸ 16 1109081190/ ἴσως καὶ 115 κῶν καί οἰκονομικῶν γεγονότων
061000910. 1Ἀνοίγω τὸ 11090- 1 ποὺ 0111160170117 στῆ χώρα μας στῆ
ξ χρονικὴ-περίοδο πού ἱστορεῖται ἡ
81190 καί ξεμπερδεύω.»
Ἀλλοῦ πάλι ἐκφραζει μιαν ἐλ- δράση τοῦ K.K.E. καὶ ἀποτελεῖ
πίδα, που ὅμως πηγάζει ἀπ’ τὴ τὸν ἀντίποδα τῆς ἀστικῆς πολιτιδιάσταση τοῦ ὀνείρου μέσα 111;: κης.
«Ὀνειρεύτηκα ὅτι ἤμουνα κάτω
ἀπὸ τὴ θάλασσα] Φοροῦσες ΖΑΝ - ΠΩΛ ΣΑΡΤΡ
φόρμα τῆς δουλείας 1 καὶ μοῦ εἰ- Πολιτικὰ καὶ αὐτοόιογραφικὰ
πες; 19555/ κάτω στὴν 07090 09- κείμενα.
Ἐπιλογὴ ἀπὸ τὶς ΚαταστάοειςΑ '.
7105 κιόλας1 ἡ ἐπανασταση.1(...)
Στὴ «Συλλογὴ» περιέχονταιῑ i Ἐκὸόσεις.· “Εξάντας, Ἀθήνα 1975
μιὰ σειρα ἀπὸ τρεῖς ποιητικές συλ- 1 Μετ. .· Δημ. Δημητριάὸης
λογές- Ἀγάλματα, Ξερά νησιὰ καὶ I
Στὸ πρῶτο μέρος τοῦ 61611011,6
Ἐπιλογὴ (1967- 1970) καθὼς καὶ 1
I Σάρτρ δι’νει ὁρισμένες συνεντεύἡ σειρα Ὀνόματα ἡμερῶν.
I 551;, ὅπου μὲ τὸ γνωστό του ὕφος
ἀναλύει τὸν έαυτό του καὶ τὴ συγΣΤΕΛΙΟΣ ΓΕΡΑΝΗΣ
ἡ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ καῖ ΤΑ ΜΙΚΡΑ , γραφικὴ του προσπάθεια, «“Ὀταν
MOY ΘΑΥΜΑ ΤΑ μαζὶ μὲ τῖς j τίποτα 657 57011115 νά ποῦμε, τότε
‘ μποροῦμε 70 ποῦμε τὰ πάντα». «Θανάσιμες Ἀπουσίες».
Ὁ συγγραφέας καὶ τὸ πρόσωπό
Ἐκὸόσεις.· Θερμοπύλες, Ἀθήνα
1 του. Παρακάτω, στὴ συνέντευξη
Ὁ Στέφανος Γεράνης, 60810 ξ μὲ 11110: Ὁ συγγραφέας καὶ ἡ
11190771011570; μ’ 5707 κόσμο ' γλῶσσα του, 610605011115: «...Πιμέσα κι 5707 κόσμο 550) διασπα- ξ στεῦω ὅτι εἴμαστε μέσα στὴ γλώσσμένο, ἀγωνίζεται 70 570110111851. σα. Ἠ γλῶσσα εἶναι 570 5160;15900110; πραγματικότητας ποὺ θα
Κάποιες στιγμές οἱ εἰκόνες ταυτίζονται καὶ δίνουν μιά, κάποιες 01- τῆς έδινα τὸ ὄνομα 576; δραστικοῦ
— ἀδρανοῦς συνόλου. Βρίσκομαι
15; 0117115; 1'] αἴσθηση τοῦ κατα05 συνεχῆ σχέση μαζί του, ὁχι μόνο
κερματισμένου «έγῶ» εἶναι συνστὸν 608116 πού μιλῶ ἀλλὰ στὸν
τριπτική. Πάντως ἡ «γραφή» του,
608116 ἀκρι6ῶς πού γιὰ μένα εἶναι
ανεπιτήδευτη καὶ καθημερινὴ,
ἕνα ἀντικείμενο τὸ ὁποῖο 115 περιὃαθια ἀνθρώπινη, ὁδηγεῖ στὸ
έχει καί μπορῶ μέσα ἀπ’ αὐτὸ να
στόχο της. Ἀναγνωρίζει κανεὶς
παίρνω τά πράγματα. Μόνον μετὰ
αὐτὸν τὸν 1159160110710 κοινωἀνακαλύπτω τὴ λειτουργία του,
νικὸ χῶρο πού ὅιωμένος ἀπ’ τὸν
ποὺ εἶναι ἡ 51111101701710». Ἀκοποιητὴ μετουσιώνεται 05 ποίηση
λουθοῦν οἱ συνεντεύξειςῑ Ἡ ἀνκαὶ ἀναγνωρίζει ἀκόμα κανεὶς τὸν
θρώπολογία καὶ 'O Σάρτρ για τὸν
κοινὸ ἄξονα ποὺ ἑνοποιεῖ τὴν ποιΣάρτρ. Στὸ δεύτερο μέρος, 115 τὸ
ητικὴ του ὕπαρξη.
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θεωρητικὸ καὶ ἀσχολεῖται μέ τα
κείμενό του «“Ο Σοσιαλισμὸς πού “ ρικα τὴν ψυχολογικὴ κατάσταση
προόλήματα τοῦ περάσματος στὸ
ἐρχόταν ἀπὸ τὸ κρὺο», οἱ τραγικές “μέ τὴ γλωσσικὴ λειτουργία. “Η μάσοσιαλισμὸ στῆν ἐποχή μας.
στιγμὲς πού γνώρισε ἡ Τσεχοσλο- να, διάμεσο για ὅσα ἔχει να πεῖ,
Τὸ 6ι6λίο εινα προϊὸν κοινῆς
τὸν δένει μέ τὴν παιδικὴ του μνήμη
6ακία τὸ 1968, τοῦ δίνουν τὴν εὐσυγγραφῆς. Δὲν ἀποτελεῖ δηλαδὴ
καὶ τὸ χῶμα του, πεθαμένη καθὼς
καιρία μιᾱς κριτικῆς τοῦ «ἐπίσημια συλλογη κεφαλαίων ποὺ
εἶναι, ὅουόὸς δέκτης, ποὺ δέν
μου» σοσιαλισμοῦ, ἀλλα καὶ μὲ τὸ
γράφτηκαν κατα προτίμηση ἀπὸ
μπορεῖ να πονέσει ἄλλο πια καὶ
«Δικαστήριο Μπέρτραντ Ράσσελ»
τὸν ἕνα ἢ τὸν ἀλλο ἀπὸ ,τοὺς δυὸ
μπορεῖ να ἀκούει για πάντα.
ἐξαπολύει ἕνα κατηγορητῆριο τῶν
συγγραφεῖς, ἀλλά ὅιὸλίο πού οὐἘτσι ἡ διάσταση τῆς μοναξιᾱς
ἀμερικανικῶν ἐγκλημάτων στὸ Βισιαοτικὰ γράφτηκε μὲ ένιαία προετνὰμ καὶ μᾶς προσφέρει μιαν εἰ- του γιγαντώνει· μονόλογος στὴν
όληματικὴ καὶ ἀπὸ ἰ’δια, ταυτισμέκόνα τῆς πολιτικῆς του σκέψης πεθαμένη μάνα. Μέσα ἀπ’ αὐτὸ τὸ
νη, ὀπτικὴ γωνία. Σπερματικα,
ύπόστρωμα ξεπηδοῦν ὅλα τὰ προπού σκοπεύοντας στὸ συγκεκριπάντως -καὶ ξεχωριστα ὁ καθέμένο ,κάνει παράλληλα καὶ τὴν 6λήματά του· ἡ καθημερινὴ ἀνανας- οἱ συγγραφεῖς, ἐχουν ἐκθέσει
ζήτηση δουλειᾱς, οἱ διαρκεῖς ταἀναγκαία ἀναγωγὴ στα κοινωνιτὶς θέσεις ποὺ ἀναπτύσσουν στὸ
κα, πολιτικα καί ἠθικα προόλή- πεινώσεις, οἱ ἐλπίδες για κατι καὂιόλίο καὶ μέσα ἀπὸ τὴν ἀρθροματα τοῦ κόσμου μας.
λύτερο ποὺ κι ὁ ἴδιος ἀντιφατικα
γραφία στὸν Τύπο.
«Μόνον ἀπὸ τοὺς ψόγους πού
τὸ ζηταει κι ἡ πίστη του στοὺς λαϊἀπευθύνονται στοὺς διανοούμεκούς ἀγῶνες ποῦ θα λευτερώσουν
νους, θα ἔπρεπε να 6γάλει κανεὶς τὸν ἄνθρωπο. Ἕνα πραγματικα
ΣΟΣΙΑΛ ΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
τὸ συμπέρασμα ὅτι αὐτοὺς τοὺς
ζεστὸ κι άνθρώπινο 6ι6λίο, πού,
Ἀποφάσεις τῆς Α ’ Πανελλαδικῆς
ἀνθρώπους τοὺς 6αραίνει μια παρ’ ὅλες τὶς κάποιες ἀδυναμίες
Συνδιάσκεψης
(13-14/12/75)
πολὺ μεγάλη ἐνοχή». Ἐτσι ἀρχίζει του, ἀληθινὰ “ἀξίζει να προσεχτεῐ.
Ἀ θήνα 1976
τὸ κείμενο τοῦ Σαρτρ μὲ τίτλο Α.Φ.
ἐρώτημα; «Τί εἰναι ὁ διανοούμεἩ σύνοψη τῶν κειμένων τῆς
νοςς», ὅπου ὁ συγγραφέας προχωΣυνδιάσκεψης τῆς Σ.Π. εἶναι ὄχι
ΤΑΣΟΣ BO ΥΡΝΑΣ
ρεῖ σέ μιὰ ὀξύτατη ἐκθεση τῆς
μόνο ἕνα πολιτικὸ ντοκουμέντο
Ἀρματολοῐ καὶ κλὲφτες - ἱστορικὴ
«καταστασὴς» τους ἡ μοναξια καὶ για τὶς θέσεις καὶ τούς προὸλημαμυθιστοριογραφῖα. Δ ’ ἔκδοση.
ἡ κοινωνικότητα τοῦ συγγραφέα,
τισμούς ἑνὸς χώρου· περιέχει καὶ
Ἐκδόσεις.· «Ἀφοῖ
ΤΟΛΙΔΗ»,
ἡ δύναμη καὶ ἡ ἀδυναμία του ἀπέμια σειρα ἀπὸ τεκμηριωμένες άναἈθήνα Ι 976
ναντι στα πράγματα, ἡ σχέση του
λύσεις για τα σημερινὰ προὸλῆμαμέ τὸ φανταστικὸ καὶ τὴν πραγματα.
«Oi Ἀρματολοί και κλέφτες»
τικότητα, μέ τὴν πραξη καὶ τὴ
δέν εἶναι άποκλειστικαεργο ἱστογλώσσα, πού ὅλα τελικα ὁδηγοῦν
ΖΕΡΑΡ MANTEA
ριογραφίας. Σαν εἶδος ἀνήκει
στῆν εἰκόνα τοῦ συνειδητοῡ ἀν«Ἡ ἀποδυνάστευση τοῦ παιδιοῦ»
στῆν κατηγορία τῶν μυθιστορημαθρώπου τῆς ἐποχῆς μας.
Κοινωνικὴ ψυχανάλυση τῆς ΕΠΙτικῶν ὅιογραφιῶν, ὅπου τὸ ἱστοΒΟΛΗΣ
ρικὸ ὑλικὸ συμφιλιωνεται μέ τὴ
Β.1.ΛΕΝ1Ν
Ἐκδόσεις.· ΡΑΠΠΑ, Ἀθήνα 1976
λογοτεχνικὴ γραφὴ, μετέχοντας,
Γράμματα ἀπὸ μακρια.
ὡστόσο, ἐνεργὰ οτὴ λειτουργία
ἐξζδςόσεις· Ὀδυσσέας,
Ἀθήνα
“Η σύγκρουση μέσα στὸ ἀτομο
τοῦ λόγου. Τὸ 6ασικὸ ύπόστρωμα
εἶναι τὸ ἱστορικὸ ὑλικὸ καὶ πάνω
καὶ ἀνάμεσα στὸ ἀτομο καὶ στὴν
κοινωνία, πού ἐχει γίνει ἀναπόa’ αὐτὸ οἰκοδομεῖη μυθοπλασία.
Τὸ ὂιόλίο αὐτὸ περιέχει ἀναλυφευκτη καὶ πού πάει νά γίνει ἡ νέα
Ωστὸσο ἡ λογοτεχνικὴ δομῆ
τικά; πέντε γράμματα τοῦ Λένιν,
ἔχει κι αὐτὴ τὶς ἀπαιτήσεις της καὶ 1 κοινωνικὴ συναίνεση, ἡ παιδικόγραμμένα τὸ Μάρτη - Ἀπρίλη τοῦ
παραχωρεῖ στὶς λεπτομέρειες
τητα σαν μια εἰδικὴ κατάσταση τῆς
1917 καὶ σταλμένα στῆ Ρωσία,
χῶρο οτὴ φαντασία για νά κατερἴδιας 6αρύτητας μὲ τὴν κατάσταση
στῆν Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ
γαστεῖ τὸ μύθο μέ κάποια ἀφηγητῆς ἐνηλικιότητας καὶ πού προ-’
Μπολσεὸίκικου κόμματος ἀπὸ τὴν
εκτείνεται στὸν ἐνήλικο σ“ ὁλόματικὴ ἀνεση, ποὺ ὴ ἱστορία -αὐτὴ
«ἐξορία τῆς Ζυρίχης», Σχεδίασμα
κληρη τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς του, ἡ
καθεαυτῆ- δέν ἐπιδέχεται.
τοῦ πέμπτου γράμματος, Σχεδίἀπομύθευση τῶν διαφόρων προΟἱ « Ἀρματολοὶ καὶ κλέφτες»
ασμα τῶν θέσεων τοῦ Ἀπρίλη. Γιὰ
ὖολῶν καὶ ἐξιδανικεύσεων, ἡ ἀνασαν εἶδος γραφῆς ποὺ εἰσάγει
τὰ καθήκοντα τοῦ προλεταριάτου
ἱστορικές γνώσεις μέ λογοτεχνικὴ
κτηση ἀπὸ τὸ ἀτομο τῶν ἐξουσιῶν
στὴν τωρινὴ Ἐπανάσταση, Προσποὺ ἐχουν ἐκχωρηθεῖ, ἐξαιτίας τοῦ
μορφή, ἀπευθύνεται ἰδιαίτερα στὴ
χέδιο ἄρθρου ᾗ λόγου για τὴν
νέα γενιά.
αἰσθήματος ἐνοχῆς καὶ τῆς οἰκοὑπερασπιση των θέσεων τοῦ
νομικῆς ἐκμετάλλευσης, στοὺς
Απρίλη, Για τὴ δυαδικὴ ἐξουσία,
ΦΩΝΤΑΣ ΛΑΔΗΣ - ΚΩΣ ΤΑΣ
Μεγάλους καὶ στὸ Κράτος.
Γράμματα γιὰ τὴν ταχτική, ΠραΧΑ ΤΖΗΑΡΓΥΡΗΣ
Ἡ ἐλληνικὴ μετάφραση έγινε
κτικα τῆς K. E. τοῦ ΜπολσεὸίκιἩ Πορτογαλία κι ἐμεῖς. -Προ- ’ ἀπὸ τὴν τέταρτη γαλλικῆ ἐκδοση
κου κόμματος.
ὅλήματα τοῦ σοσιαλισμοῦ- Πολι(1974), ποὺ περιλαμὸάνει, για
Τὰ κείμενα αὐτὰ ἀποτελοῦν τὴν
τικό ὁοκίμιο
πρώτη
φορά, μιὰ ἀνθολογία ἀπὸ.
ἀρχὴ μιᾶς νέας φάοης οτὴ διανοἘκδόσεις.· GUTENBERG
κείμενα σχετικα μέ τὴν Ἐπιόολὴ
ητικὴ καί θεωρητικὴ ἐξέλιξη τοῦ
Αθήνα 1976
καὶ τὴν Προσωπολατρία.
Λένιν· μ’ αὐτὰ ό Λένιν εἰσέρχεται
στὸ ζήτημα τῆς ἐξουσίας καὶ τοῦ
Κ. ΔΙΓΚΑΒΕΣ
Τὸ ὂιόλίο ἀποτελεῖ μια προσπακράτους καὶ καταγραφεται για
θεια ἐντοπισμοῦ τῶν προὸλημαΤὸ ἡμερσλό,ιο της Χουντικῆς
πρώτη φορὰ στῆν προὸληματική
”Επταετιας
των ποὺ ἀνάκυψαν ἀπὸ τὴν «ἐπατου ἡ ἔννοια τῆς ἄμεσης δημοκρανάσταση τῶν λουλουδιῶν», δηΒ’ ἔκδοση Θεσβκη 1976
τίας τοῦ σοόιέτ.
λαδὴ ἀπὸ τὸν Απρίλη 1974 μέχρι
σήμερα, τόσο στὸ ἐσωτερικὸ τῆς
Η ἐκδοση αὐτὴ εἶναι συμπληχώρας 600 καὶ σ’ Evav πολὺ εὐρύρωμένη καί ὅελτιωμένη, μέ πλῆρες
ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
τερο, διεθνῆ χῶρο. Στὸ πρῶτο μέτὸ «πάνθεον τῶν ἡρώων», Σ’ αὐΓράμμα οτὴ μάνα μου.
ρος ἀναλύεται ἡ οἰκονομικὴ καὶ
τὴν ἀναφέρονται, ἐκτὸς ἀπὸ τα
Μυθιστόρημα
κοινωνικὴ δομῆ τῆς Πορτογαλίας
ὀνόματα τῶν Υπουργῶν, ΥφυἈθήνα 1975
καὶ φωτίζονται πολλές «λεπτομέπουργῶν, Μελῶν Σ. Ἐπιτροπῶν,
T6 μυθιστόρημα τοῦ M. Μιχαρειες» τῶν μετεπαναστατικῶν ἐξΠεριφερειακῶν Συμὸουλίων καὶ
λακη γοητευτκὸ μέσαστὴν πληθωελίξεων στὴ χώρα αὐτή, πού ἡ διE. Π. O. Κ. (αὐτὰ περιεῖχε ἡ πρώτη
ρικότητα τῆς διήγησής του ἀλλὰ
εθνὴς άντιδραστικὴ προπαγάνδα
ἐκδοση), καὶ τὰ’ὀνόματα τῶν Γενικαὶ ἀληθινὸ μέσα στὴν πίκρα ἐνὸς διέστρεψε ἢ καὶ ἀποσιώπησε ἐντεκῶν Γραμματέων Ὑπουργείων,
ἀγροτόπαιδου πού 6ρίσκεται«-ξε
λῶς. Ἐπίσης Eva ύποκεφάλαιο εἰΝομαρχῶν, Δημάρχω,ν καὶ ἀκόμα
νιτεμένο»
στὴν
πρωτεύουσα,
ναι ἀφιερωμένο στὶς διεθνεῖς ἐπιτά ὀνόματα ὅλων ἐκείνων οἱ
προιωνίζει ἐναν ἀληθινὸ πεζοπτώσεις τῆς πορτογαλικῆς ἐπαναὁποῖοι ἀνέλαόαν διοικήσεις καὶ
γραφο. Hἀνάμειξη στὸ γλωσσικὸ στασης, τόσο ἀπὸ τὴ σκοπιά τῆς
πήραν μέρος σέ συμὸούλια μεγαὕφος, παρ’ ὅλο πού δεν πετυχαίνει μητρόπολης, ὅσο καὶ ἀπὸ τῆ σκολων κρατικῶν, ἡμικρατικων, ἦ
πάντα, εἰναι μιὰ σημαντικὴ κατά- πια τῆς ἀποικιακῆς ἐξέγερσης.
ἰδιαζούσης μορφῆς ὁργανισμῶν
κτηση γιατὶ ἀκρι6ῶς δένει ἐσωτεΤὸ δεύτερο μέρος εἶναι καθαρὰ
καὶ ἐπιχειρήσεων, ποὺ οὐσιαστικα
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ἀσκοῦν κυὸερνητικὸ έργο, ὅπως
Ο.Τ..Ε .AE..H, Ο.Σ..Ε ΠΡΟἓξὲξ O. Κ. Θ. E. A. Σ. Τράπεζες
'
ANA TO/I Κ ΟΠ
Πόλη καὶ ἐπανάστασι]
Παντελῆς Λαζαρι’ὸης.·

Ἡ πτώ-

χευση τῆς Ἀρχιτεκτονικῆς.
Ἐκὸόσεις.·

«ΝΕΑ

ΣΥΝΟΡΑ»

Ἀθήνα 1976
Στὸ ὂιὸλίο αὐτό, κλασικὸ πιά,
(Διαὸάστηκε 0~ ὅλες τὶς Ἀρχιτέκτονικές Σχολές τοῦ κόσμου) ὁ
ἀρχιτέκτων
καὶ
πολεοδόμος
ΑΝΑΤΟΛ ΚΟΠ πραγματεύεται
καὶ ἀναλύει τόσο τὶς 6ασικές
ἰδέες πού κυριαρχησαν μετα τὴν
Ὀκτωὸριανὴ Ἑπανάσταση στὴ
Σοὸιετικὴ “Ἐνωση καὶ πού ἐχουν
σχέση με τὴ «Ζωὴ μέσα στὸ χῶρο» καὶ εἰδικότερα μὲ τὶς κοινωνικές λειτουργίες τῆς ὸργανωσης
καὶ τῆς συμὸολῆς της στὴν ἀναπτυξη ἐνὸς «νέου τρόπου ζωῆς»
καὶ οτὴ γέννηση τοῦ «νέου ἀνθρώπου», ὅσο καὶ μὲ τά ἀντιφάτικα καὶ ἀλληλοσυγκρουόμενα
προὸλήματα πού δημιουργῆθηκαν ἀπὸ τὶς σχέσεις τῶν ἰδεῶν
αὐτῶν καὶ μὲ τὴν ἐξέλιξη τ’ῶν
ἀντικειμενικῶν συνθηκῶν. ‘H
<,<Σοδιετικὴ πραγματικότητα» ποὺ
ἐξετάζεται καί ἀναλύεται στὸ 61
ὃλίο (που εἶναι πλουσιο σέ φωτογραφικὸ ὑλικὸ) εἰναι μια πραγματικότητα που για πρωτη φορὰ
ἐπέτρεψε να ἐφαρμοστοῦν (1'] νά
γίνει ἀπόπειρα να ἐφαρμοστοῦν)
καί να ἐλεγχθοῦν στὴν πράξη
ὅλες οἱ καινούργιες προοδευτικές
ἰδέες για τὴν κοινωνικὴ όργάνωση καὶ ’ένα καλύτερο τρόπο
ζωῆς. Τὰ μαθήματα ποὺ μπορεῖ
να πάρει κανεὶς ἀπὸ τὴ Σοόιετικὴ
ἐμπειρία εἶναι πραγματικα ανεξάντλητα πρὸς ὅλες τἰς κατευθύνσεις.
“Η Πρῶχευση τῆς Ἀρχιτεκτονικῆς. τοῦ Λάζαρίδη - πού ἀποτελεῖ προσθήκη
μέ
μορφὴ
ἐπίλογοι)

πράγματι ιϊτιιι

συνοπτικα τὸ
σύμπλεγμα τῶν
ἀντιφατικῶν σχέσεων πού ὁρίζουν τὴν ἀπροσδιόριστη πια ’έννοια τῆς «Ἀρχιτεκτονικῆς» καὶ

τὸν ἀποπροσανατολιστικὸ ρόλο
τῆς ἐμφασης που δίνεται στὴν
ἀξία «ἀρχιτεκτονικὴ ποιότητα» ἡ
ὁποία συχνὰ και συστηματικα
χρησιμοποιεῖται για νά κρύψει
καὶ να μυθοποιήσει οὐσιαστικά
προόλήματα οἰκονομικο - κοινωνικοῦ καί πολιτικοῦ χαρακτῆρα.
ΑΡΙΑΝΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ
Q Αἰσχύλος στὴν ποίηση τοῦ Σεφὲἷίζδσειςῑ οδε-ὅ, Ἀθήνα 1976
Στὴ μελέτη αὐτὴ ἐπιχειρεῖται ἡ
διερεύνηση τῶν συσχετισμῶν πού
ὑπάρχουν ἀνάμεσα οτὴν ποίηση
τοῦ Σεφέρη καὶ τὸ “έργο τοῦ Αἰσχύλου,
”Ὀπως ὑπογραμμίζει ἡ συγγραφέας, «ἡ παράλληλη χρήση ἐνὸς
ὁμοιόμορφου ὑλικού ἀπὸ δύο ἀνθρώπους τῆς ’ίδιας φυλῆς μὲ τέτοια
χρονικὴ ἀπόσταση μεταξύ τους,
ἰ’σως δείξει τὴ σημασιολογική ἐξέλιξη τῆς ποιητικῆς ὅρασης μπροστά στὶς συγκεκριμένες συγκινησιακές ἐμπειρίες».

’I'A KHZ ΚΑΛ ONA POE

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΣ

Ἀ θραυστοποίησις - ποίηση
Ἐκδόσεις; Εὐκλείδης, Ἀθήνα

Τραγούδια Ἐκὸόσεις

« Ἀ τέρμων» Ἀ θήνα I 976

1976

Σεξονευρώσεις. Ἐπαγγελματικά, οἰκογενειακά, ἐπικοινωνιακά
ἀγχη μικροαστικοποιημένων ἐρ-

γαζομένων.
”Αχρωμη
πόλη.
Αγνοεῖ τὸ γαλανὸ οὐρανό. Τὸν
ήλιο τὴν ἐπαφὴ, τὸ χαμόγελο.
Ομοιόμορφες
μυρμηκοφωλιές,
γυναῖκες, πεθερές. Πυκνοκατοίκηση, ἀστισμός, καλοριφέρ, καὶ
μπιντέδες ἀπότομα. Μετὰ τὸν
ύπαίθριο πρωτογονισμὸ τῶν ριζῶν. Ποὺ θέλουν να τὶς σπάσουν οἱ
ἄνθρωποι. Oi τύποις ἂνθρωποι.
Μέ κληρονομια φόὸου, ἀποξένωσης, πικρίας καὶ κακίας.
”Ὀλα αὐτα ἀποτελοῦν τὶς νοητικές συλλήψεις. ”Ομως οἱ ἀκρσόατικοί συλλογισμοὶ καὶ ἡ εἰρωνικὴ
καταλυτικὴ διαθεση δέν 6ρίσκουν
πάντοτε τὴν ποιητικὴ ἔκφρασή
τους.
ΣΑΡΑΝΤΟΣ Ι. ΚΑΡΓΑΚΟΣ
Πλάνητες λίθοι.
Ποιήματα
Ἐκδόσεις- GUTENBERG.
Ἀθήνα 1976

Ὁ τόμος μὲ τὸ γενικὸ τίτλο
«τραγούδια» (ἐξώφυλλο τοῦ Γ.
Βακιρτζή) περιλαμὸάνει τὶς ἐνότητες; Νέγρικα,
Απλὰ Μαθήματα Πολιτικῆς Οἰκονομίας, Μεγαλοαστικά,
Χιουμοριστικα,
Λαϊκα καὶ τὸ Τσίρκο.
Στὸ ΤΣΙΡΚΟ, που ουμπι ηρωιει
αὐτὴ τὴν ἐκδοση, κι ὅπου ἀναδύονται τα διώματα τῆς πρόσφατης
πείρας τοῦ τόπου, κορυφώνεται ἡ
σαρκαστικὴ καὶ δηκτικὴ διαθεση
τοῦ Γ.Ν. Ἀπὸ τὶς ὲνότητες αὐτές
τα “Απλά Μαθήματα Πολιτικῆς
Οἰκονομίας ἔχουν μελοποιηθεῖἀπὸ τὸν Λουκιανὸ Κηλαηδόνη καὶ
τα Νέγρικα ἀπὸ τὸν Μάνο Λοῑζο.
Διαὸάζουμεῑ «Ὀ πᾶσα ἐνας 6λέπει κι ἀς μαθαίνει1 για λευτεριά ἂν
ὅρυχιέται τί παθαίνει,...1 Τὸ
τσίρκο έχει νόμους καὶ τάξη 1 κι
ἔχει τὸ τσίρκο τρόπο να παταξει1
ὅποιον σκεφτεῖ τα πράματα ν’ ἀλ-

)(ΡΗΣΤΟΥ Γ. ΚΑΡΑΠΛῙΑ.· Οἱ

ἐργάτες τύπου καὶ ἡ ἱστορία τους.
Ἀθήνα- 1975

ρίας τῶν πρωτεργατῶν αὐτῶν τοῦ

ἐλληνικοῦ συνδικαλισμοῦ ἀπὸ τὸ
1821 ἕως σήμερα.

κι έσταξανΙ σπέρμα θανάτου στὶς

φλέὸες μου1 οἱ μοῖρες ποὺ κλώθουνε1 τῶν ἀνθρώπιον τὸ νῆ-

πλαστικα κύματα 1 εἶναι ὡραῖοι 1

ὁ στόχος τοῦ 6ι6λίου εἶναι ἡ

σαν δυὸ ἐπιπλοποιοὶ ποὺ μόλις
περπάτησαν στῆν θάλασσα τῆς
Γαλιλαίας 1 κι ἐδῶ μπροοτὰ 1 ἔχω
ἕνα πυρίμαχο σπιτφαϊαρ τῆς τράῐομφ 1 κι ὅλα λάμπουν σαν κατσαρόλες 1 μέσα στὴν ἀργὴ βράση τῶν
προβολέων 1»

ἀπομνημόνευση τοῦ πληθωρικοῦ
ἀνθρώπου. Εἶναι ἐνδιαφέρον να
παρακολουθήσει κανεὶς πῶς ὁ
Μ. N. συγγραφέας εὐαισθητοποι-

Οἱ γονατισμένοι καί τὸ ραντάρ.

ροῦ μας.

ατισσα.1 Κι ὡς ἀνεαὸλεψα, ἦλθαν

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ
Ο ἐξάγγελος (Αγγελος Σικελ-ιιι
στικὰ κινηματσγραφικὴ φόρμα
τῆς ἀφήγησης, συντελσῦν στῆν ’ νος) - Ἐδόσεις. «Δωρικός».
Αθηνα 1976
προβολὴ ἐνὸς συχνὰ ἐφιαλτικοῦ
ὁράματος, ποὺ ἀναδύεται μέσα
Τὸ τελευταῑο ὂιὸλίο τοῦ Μεν.
ἀπ’ τὶς πτυχές μιᾶς ἐπιφανειακα
Λουντέμη εἶναι «χαριστήριο»
«οὐδέτερης» καθημερικῆς πραστὸν ”Αγγελο Σικελιανό. Μόνο
γματικότητας. Δεῖγμα γραφῆς.
ποὺ ὴ προσέγγιση τοῦ ποιητῆ δὲν
Στὸ βάθος ξσπλωμένος σὲ φορεῖο ὁ κόκκινος πολυεστέρας 1 γίνεται μέσα ἀπὸ τὴν ἀνάλυση
τοῦ ποιητικοῦ του ἔργου ὁ θαυἀμέσως μετὰ ἡ θάλασσα καρφωμασμὸς τοῦ συγγραφέα για τὸν
μένη πάνω στὸ τσιμέντο 1 ἔτσι
Σικελιανὸ εἷναι ἀπεριόριστος καὶ
μποροῦν να πατοῦν μέσα στα

τῆς γλώσσας της m ἡ χαρακτηρι-

’ἐΐξὲρὲςροῗὲῗοΞ-ρεὲἴζὲἱῧέιὶοέἶῖεέἃξ
καθηλωθεῖ ἀπὸ τὴ δυνατὴ καὶ
παρούσα προσωπικότητα τοῦ
ποιητῆ τοῦ «Ἀλαφροῑσκιωτου».

ΣΠΥΡΟΣ ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ

λάξει».

Στὴν πρώτη του ποιητικὴ συλΤὸ βιβλίο αὐτὸ τοῦ Χρ. Καραλογὴ ὁ Σ.Κ. δηλώνει τὸν ἐπηρασμὸ : πλιᾱ μεταφέρει στὸ χαρτὶ μέρος
ταης γραφῆς του ἀπὸ τὴ στέρεη ἀπὸ τὰ πρσσωπικα συνδικαλιστιπαράδοση τοῦ δημοτικοῦ λόγου. κα του βιώματα στὸ χῶρο τῶν
Οἱ ἐρεθισμοί του, ἓχουν καταγωγὴ ἐργατῶν τύπου. Ἐκδόθηκε τὸν
ἀπὸ τα πολιτικὰ γεγονότα καὶ τα
Ἰούνιο τοῦ 1975 -καὶ μᾶς δίνει μιὰ
κοινωνικὰ προὸλήματα τοῦ καιλιτὴ καὶ μεστὴ ἀνάλυση τῆς ἱστοΔεῖγμα γραφῆςῑ
«Γενέθλιοῑ
Ἐγεννήθηκα ἀπὸ μάννα Μανι-

μετώπιση μιᾶς μοίρας πού τούς
ἔχει καθηλώσει τελεσίδικα σέ μια
ζωὴ μέ πεπερασμένο ὁρίζοντα.

πραγματικῶν στοιχείων τῆς εἰκόνας του, ποὺ τὴν ἀναπαριστοῦν
καὶ ταυτόχρονα ἀνατρέπουν.
Ἡ ὑπὲρ-ρεαλιστικὴ φόρτιση

ΝΑ ΤΑΣΑ XA TZIAAKI'

μα.(...)»

«Ἀκρυλικὰ» (ποιήματα)
Πολύπλανο, Ἀθήνα 1976

«Στὴ θειά μους-Τὴ ὅρῆκα καὶ κοσκίνιζε1 σ’ ένα πεσκίρι τραχανά.1
Στάθηκα καί τὴ ρώτησα1 - "E θειά,
πού εἶναι τα παιδιά...1 Κι ἡ γρια δέ
μ’ ἀποκρίθηκε.»

Τα «Ἀκρυλικα» της συνθέτουν μιὰ «τοιχογραφία» τοῦ σύγχρονου κόσμου μας, μέ ἀντιπαραθεση τῶν μυθολογικῶν καὶ τῶν

Ἐκδόσεις

«ΠΛ ΕΙΑΣ»,

Θ.Κ.
·

Ἀ θήνα

1976

Τὰ διηγήματα τοῦ τόμου εἶναι
γραμμένα πρὶν ἀπὸ τὸ 1965
-χρόνο τῆς πρώτης ἐκδοσης τοῦ
6ι6λίου. Τώρα, προστέθηκέ καὶ
τὸ «Ρανταρ», γραμμένο οτὴ φυλακὴ τὸ 1970 καὶ πρωτοδημοσι_ ευμένο στα «Κείμενα». Δημοσιευμένο μαζὶ μὲ παλιότερα διηγήματα δίνει τὴν ἀφορμὴ να ξαναδοῦμε τὸ ἔργο τοῦ συγγραφέα τοῦ
«Φραγματος», ὕστερα ἀπὸ μιὰ
ἐμπειρία ποὺ ὅλους μάς ἀγγιξε
καὶ ποὺ παρακινεῖ καὶ τὸν ἴδιο
να, ξανασκύψει στῆν προηγούμενη δουλειά του. Τὰ διηγήματα
τοῦ Σπ. Πλασκοὸίτη έχουν μιὰ
στέρεη δομῆ. ”Οποια καὶ νά ’ναι
ἡ θεματολογική τους αφετηρία, ἡ
παρατήρηση ἀναδεικνύει πειστικα τὴν κλίμακα τῶν αἰσθήματων τῶν χαρακτήρων στὴν ἀντι-

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΙΞ
ΚΩΣΤΗΣ ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗΣ
Γιατροῐ καὶ ἄρρωστοι.
Δρκίμια για τὴν κρίση τῆς ἰατριᾷένῖδόσεις.’Διογένης, Ἀθήνα 1975
ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΡΑΤΣΙΚΑΣ

Ἡ διαμαρτυρία. Διηγήματα. Ἐκιιδιὲιῖιὲιςτ «Ne'a Σκέψη», Ἀθήνα
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ
Τὰ Σαλιγκάρια.
Ἀθήνα 1971
ΣΩΤΗΡΗΣΓ. ΤΣΑΜΠΗΡΑΣ

Γαλλία 1975
Ἄνθρωποι καὶ τοπία.
Ἐκδόσεις; Κέδρος, Ἀθήνα 1975

ΕΚΔ ΟΣΕΙΣ «ΟΔ ΥΣΣΕΑΣ»
Ζαλόγγου 9 - 3ος ὅροφος

τηλ. 619724

KYKAOCDOPOYN .
06000605

ΣΟΣΙΛΛΙΣῚΗ)Σ
ΚΑΙ ᾹΗλμὶκνΑῚἹΧ

πολιτικα
κειμενα

κοινωνικὴ ιστορια
του ευρωπαϊκου
εργατικου κινήματος

αντθνῑο yxpauol

βολφγκανγκ αμπεντροτ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΖΙΡΗΣ
H συμπληρωματικότητα Χριστιανισμοῦ
και
Θεσ1νικη 1976

Σοσιαλισμοῦ.

Α ΡΓΥΡΗΣ ΜΠΑ ΡΗΣ
Μνῆμες. Ποιήματα.

Θεσ1νίκη

ΚΩΣΤΑΣ ΖΗΛΕΜΕΝΟΣ
Ἡ προστασια τοῦ πολιτεύματος
κατὰ τὸ Σύνταγμα. Αθηνα 1976
ΚΩΣΤΑΣ ΖΗΛΕΜΕΝΟΣ
Μελέτες για τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλᾆῧιζιές- Αφοὶ Σάκκουλα, Αθήνα

1976
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΚΑΣ

Σαίξπηρ ὅοήθεια.
Ἀθήνα 1974

I" ἔκδοση.

- ΜΑΧΜΟΥΤ ΜΑΚΑΛ
Ἕνα χωριὸ τῆς Ἀνατόλιας
Ἀθήνα

lﬂAgQKED—ﬂΤῡῡ Γ. Κακουλὶδη

«Ρετρὸ καὶ Ρωμιοσύνη»
«'0 Νεοὲλλην καῖ ὡς γνήσιος καθαρώτατος ἀπόγονος τῶν ἀρ-

χσιων Ἑλλήνων καταδεικνύεται ὡς ἀνικανος μεταξὺ τῶν νέων
Εθνῶν.»
Ἀὅροτέλης Ελει 91-9an “λιν ,
κΟμμὰἜων καί τοὺς ἀρνοῦνται Τὸ
Σέ περιόδους πού ὁ φασισμὸς
ξαναδείχνει τα δόντια του καὶ οἱ ’δικαίωμα νὰ ἐπικοινωνήσουν
μέσω τῶν δικτύων ἐνημέρωσης -μέ
Ἕλληνες ἀστοὶ δημοκράτες προτὸ λαό, χουντικοὶ ὃάζουν τρικλοετοιμάζουν
τὶς
καλοκαιρινὲς
,τοδιὲς σέ.. ἀστοὺς δημοκρατες
vacances τους, ὁ άπληροφόρητος
(δημοκράτες παντως) διοικητιλαὸς συνεχίζει να δέχεται τὰ
κούς τῆς ΕΡΤ προκειμένου να
ἀντιδραστικα μηνύματα - ἀπὸ
εἰδήσεις μέχρι ψυχαγωγικα προξανα-πάρουν στα χέρια τους τα
γράμματα - τῆς ἀντιδραστικῆς
πόστα καὶ μια ἀτέλειωτη σειρα
ἀπὸ ἀξιους συνεργάτες τῆς ΕΡΤ
Ραδιοφωνίας καὶ Τηλεόρασης,
πού, στα σίγουρα πια, ἔχει-μοναὁδηγοῦνται σε παραίτηση.
δικὸ στόχο τὸν πολιτικὸ ἀποπροΑυτὰ ὅλα εἶναι.... «ρετρὸ». Καὶ
σανατολισμὸ
τῶν
ἀκροατῶνθυμίζουν δχι πολὺ μακρινές ἐποθεατῶν καὶ τὴ ᾳαλκίδευοη τῶν
χές. Ας ποῦμε δέκα χρόνια πίσω.
ἱστορικῶν - πια - καθημερινῶν
Ὁλόκληρη ἡ EPT'έὛα ρετρό, ποὺ
κοινωνικοπολιτικῶν γεγονότων.
ὅμως καμια σχέση δέν ἔχει μέ τὴ
Μέσα 0‘ αὐτὸ τὸ κομφούζιο,
συναισθηματική ὅόλεψη τῶν ροὅπου οἱ ἰδέες ξεπουλιοῦνται ἐνα
μαντικῶν τοῦ τριάντα. Οἱ θανατάλληρο καὶ καταρρακώνονται οἱ
τοφιλίες, τα γιασεμια κι οἱ
κοινωνικοὶ καὶ πολιτικοὶ θεσμοί,
ὑάκινθοι, 6ρίσκσνται θαμμένα
σημεῖα καὶ τέρατα συμὸαίνουν
στὸν ἴδιο τάφο πού σκέπασε καὶ
στοὺς διοικητικοὺς χώρους τῶν
τὸν μοναδικὸ Ἀττίκ.
Τὸ σημε ινο πολιτικὸ ρετρὸ
κρατικῶν μέσων ἐνημέρωσης.
Ὑπουργοί 6ρίζουν ἀρχηγοὺς
τῆς ΕΡΤ ἐξίναι ἀηδιαστικὸ καὶ

φρικῶδες. Ἐτσι ὅπως στῆν καλ- ,οπτικῆς σειρᾶς «Ἱστορικὸ Ἀρλιτεχνικὴ του ἐκφραοη τὸ ἐδωσε
χεῖο». Αὐτὸ καὶ μόνο ἀρκεῖ.
Βέῧαια, λίγα λεπτὰ μετα τὸ τέστήν τακτικῆ του ἐκπομπὴ 6 κ.
λος τού Ρετρὸ τοῦ κ. Γερμανοῦ,
Φρέντυ Γερμανός.
ἀνασάναμε μὲ τὴν ἐκπομπὴ τοῦ
Μια ἀτέλειωτη καντάδα τῆς
Γιώργου Παπαστεφανου πού παπαρακμής τὸ ὅλο θέαμα. Ἕνα
ρουσίασε τὴν Χάρις Ἀλεξίου.
θέαμα κι ἐνα ἄκουσμα ξένα για
ῗΗταν μιά καλὴ μ ο υ 0 1 κ ὴ ἐκτα μάτια καὶ τα αὐτια τοῦ Ἕλληπομπή (προσέξτε τὴν ὑπογραμνα, Καὶ κυρίως προσὸλητικα για
μιση). Ομως μια τέτοια ἐκπομπή,
τα εὐαίσθητα .- πια - συναισθήμέ τραγούδια ποὺ καλύπτουν
ματα του. Κλακέτες καὶ τρομπέτες, κιθαρίτσες καί δάκρυα, γεὁλόκληρο (μἰσμα κοινωνικῶν maράματα πού δέν λένε να τὸ 6ακαταταςει 1\. καῖ ἐτσι συγκλονιλουν κάτω καί ὅρισιές, ἀσταμάστικα ἐρμηνευμένα ἀπὸ τὴν Ἀλεξίου (ποὺ σίγουρα εἶναι ἡ μεγατητες 6ρισιές για τοὺς νέους καί
λύτερη ἐλληνικὴ φωνὴ) δέν θά
τὴν ἐξέλιξη. Ναί. Να δείξει ἡ
πρεπε να εῖναι μόνο μουσικὴ ἐκΕΡΤ μια μπάσταρδη φαση τοῦ
πομπὴ. H σεμνὴ (μέχρι... ἐρωτηἙλληνικοῦ τραγουδισῦ. Ναί, να
ματικῶν) παρουσία τοῦ κ. Παπαδείξει τὴν καλλιτεχνικὴ ἐκφραση
στεφάνου, θα ’,πρεπε νά ”δινε τῆ
μιᾶς ἱστορικῆς καὶ κοινωνικῆς
θέση της στῆν ῦπεύθυνη παρουπεριόδου πού θά ’θελε μια πολισία τοῦ μελετητῆ τῆς περιόδου
τικὴ ἐξήγηση. ”Ομως να τὴ δείξει
(καί ξέρουμε ὅτι ὁ Παπαστεφάμέσα ἀπ’ τὴ μουσειακὴ ξεναγηση
νου τουλάχιστον ἔχει τἰς γνώ11013 τῆς-ἄξιζε. Βάζοντας ὅμως
σεις). Ἡ παρουσία τῆς Ἐσκενάζυ
τὸν κ. Γερμανὸ να δηλώνει ὅτι
(τὴν ὁποία 6αθιά τιμοῦμε) κινδύἐκείνη ἦταν ἡ ἐποχῆ τοῦ χρυσοῦ
για τὸ ἑλληνικὸ τραγούδι ἐνῶ ἡ
νεψε να περάσει στα χωράφια
τοῦ φαιδροῦ. Τὴν έσωσε ἡ καλὴ
σημερινῆ εἶναι ἡ ἐποχὴ τοῦ χαλδιαθεση τῶν παρευρισκόμενων
κοῦ τότε θα πρέπει όχι μόνο σαν
καὶ κυρίως ἡ αἴσθηση ὅτι ὅλα γίἀντιδράστικὴ να ἐλεγχθεῖ ἡ ΕΡΤ
πια- γιατὶ αὐτὴ ειναι ύπεύθυνη
νονταν «καλῆ τῆ πίστη καὶ “ θεγια τα προγράμματα πού παροῦλήσει». Ἡ ἐκπομπὴ αὐτή, ηταν
σιάζει - ἀλλα καὶ σαν 119060110—
μιὰ άμεση ἐντονη ἀπαντηση τῆς
ρωμέϊκης ὁμοψυχίας, στὶς γελοιτορική.
Σὲ ἐποχές ποὺ ὁ Ἕλληνας ἀναότητες πού ὁ κ. Γερμανὸς - μέ τὸ
καλύπτει τὶς λεόέντικες ρίζες του,
χρόνια μπλαζέ ὕφος του - θέλησε
σε οτιγμές ποὺ ὁ Ἕλληνας τρανα περάσει για έλληνικὸ τραγούγουδά - ἐπιτέλους - τὴν ἱστορία
δι.
του μέ τοὺς ἤχους καὶ τοὺς ρυΚαιρὸς φέρνει τα λάχανα, κάιθμούς τοὺς δικούς του, τί κανει ἡ
ρὸς τά παραπούλια, ποὺ λέμε κι
ἐμεῖς οἱ
ἰθαγενεῖς.
ΕΡΤ; Συνεχίζει ὄχι, μόνο τὴν ταΥΤ. Ὁ ΑΝΤΙδαίμων, στὸ πεκτικῆ τοῦ ἀποπροσανατολισμοῦ,
ἀλλα καί πετά τὴ μάσκα τῆς δῆρασμένο τεῦχος, φόρτωσε ένα
σωρὸ λάθη στὸ κείμενο τοῦ γράθεν διάθεσής της για ἐξέλιξη,
προχωρι-’νντας 0‘ ἐνα σωρὸ ἀρνηφοντος καὶ μαζὶ τοῦ ”φαγε καὶ τ’
ὄνομα. Τὴν εὐθύνη, λοιπόν, τοῦ
τικῶν ἐνεργειῶν. Παράδειγμαέ
περασμένου κείμενου φέρνει ὁ
Ἀρνήθηκε ν’ ἀνανεώσει τὴ σύμ6ασή της μέ τὴν ἄξια ὁμάδα τῆς
γράφων, ἀλλὰ τὴν εὐθύνη τῶν
CINETIC για τὴ συνέχιση τῆς
τυπογραφικοορθογραφικῶν λαἀξιολογώτερης ἐλληνικῆς τηλεθῶν. ὁ ...ΑΝΤΙδαίμιι)ν.
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".1 MANIFESTO
IL MANIFESTO
Ila MANIFESTO

Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ

“ιεεειιιη
ΠΟΛ lTllOl

ὲξόνῑας

·εηιστολές·
Η ΜΑΡΙΟΝ
ΣΑΡΑΦΗ ΓΡΑΦΕΙ

2) Σχετικά μέ τὴν παρακολού-

θηση τοῦ σπιτιοῦ μας, εἶπα ὅτι τὸ

"H σύζυγος τοῦ στρατηγοῦ Σαράφη, Μάριον, μᾶς έοτειλε τὴν
παρακάτω ἐπιστολή, που —6001κα- ἀναφέρεται σὲ ἀνασκευὴ δημοσιεύματος ἐφημερίδας, ὄπ’
ὅπου ἐλάχιστα σημεῖα πήραμε
ἐμεῖςε
,

ἐπάνω πάτωμα τοῦ διπλανοῦ σπιτιοῦ ἧταν ἀπὸ καιρὸ νοικιασμένο
σὲ ἀμερικάνους τῆς 6001]; Ἑλληνικοῦ ἀλλα ὅτι περίπου τρεῖς μῆνες πρὶν ἀπὸ τὸ θάνατο τοῦ Στρατηγοῦ εἰχε μπεῑ καὶ τ λέφωνο. -

3) Δέν εῖπα.ὅτι εχα δεῖ τὸν
Μουζάλι κλπ. (ὅσσ ξέρω ποτὲ δὲν
τὸν εἶδα), ἀλλὰ εἶπα ὅτι μοῦ εἶπαν

“Αγαπητὲ «ΑΝΤΙ»
Μέ μεγάλο ἐνδιαφέρον 6106000
16 ἀρθρο τοῦ τεύχους 45 για τὴν ἄλλοι ὅτι τὸν εἶδαν να τρέχει πλάϊ
κλπ.
4) νησίδες
H090151q16m10v
1:0 61.16,
ὑπόθεση Σαράφη, καὶτὸ 6ρίσκω 1 στὶς
γενικα σωστό. Ἐπειδὴ ὅμως ἀνακατὰ
τὴ
δική,
μου
γνώμη,
006096φέρει καὶ δῆθεν 61110 μου λόγια,
1590
στοιχεῖα
ποὺ
ἔδωσα.’
Τὸ
εἷμαι ὑπόχρεωμένη να σᾶς γράψω,
να ὂάλω τὰ πράγματα οτὴ θέση πρῶτο ὅτι πρόκειται περὶ τὴ μόνη
τους. ”Αλλωστε, ἤδη ἀπὸ πέρυσι, κίνηση τοῦ Στρατηγοῦ πού μπομέ γράμμα μου σέ άλλη ἐφημερίδα,
προσπάθησα να πετύχω τὴν ἀπαραίτητη διόρθωση.
Πρῶτα, για τὸ πῶς ἐγιναν αὐτα
τὰ λόγια, ἀφοῦ κατ’ ἀρχὴν δέν
δίνω συνεντεύξεις. Φίλος μοῦ ζήτησε να ὅοηθήσω δημοσιογραφο
μὲ «σοόαρὴ έρευνα» για τὸ θάνατο
τοῦ Στρατηγοῦ Σαράφη, Νομίζον10; ὅτι εἶχα ὑποχρέωση να 60ηθὴσω σέ τέτοια προσπάθεια, δέχτηκα μέ τὸν ὅρο ὅτι δέν πρόκειται
για συνέντευξη ἀλλὰ ἁπλῶς να

ροῦσε να εἶχε ὑπολογισθεῖ στὸ

,
“’
ι
'

δευτερόλεπτο, ἀπὸ τὴ στιγμὴ πού
κατέὸηκε ἀπὸ τὸ λεωφορεῖο στὸν
“Ἀλιμο ὣς ποὺ πῆγε σπίτι, φόρεσε
τὸ μαγιὸ καὶ τραόηξε για μπανιο.
Τὸ δεύτερο ὅτι ἀπὸ φωτογραφία
ποὺ ἐδειχνε τα ἴχνη τῶν ἐλαστικῶν
τοῦ αὐτοκινήτου φανηκε καθαρὰ
ὅτι, πρὶν νά μᾶς κτυπήσει, φρενάρισε καὶ ξανα-ἀνάπτυξε ταχύτητα,
δηλ. σημάδεψε στὸν στόχο του.
”Αλλές δυὸ μικρές διορθώσεις. ,

j '0 Στρατηγὸς ἧταν τότε Γεν.

δώσω τα στοιχεῖα ποὺ είχα για να i Γραμματέας τῆς ΕΔΑ. Καὶ δέν 51' ναι ἐντελῶς σωστὴ ἡ ἀναφορὰ σὲ
συμπεριληφθοῦν στῆν ἔρευνα.
νΑλλη ὅμως ἡ πρόθεση καὶ ἀλλο ’ «ἐντονο ἀντιαμερικανισμό» του.
Ὁ Στρατηγὸς ἀπὸ χαρακτῆρα δέν
τὸ ἀποτέλεσμα, πού καθόλου δέν
ἦταν 006096. “Ομολογῶ ὅτι δὲν ᾗ μπορούσε 0‘5 κανένα λαὸ να ἠταν
«ἀντί». νΑλλο ἂν θεωροῦσε τὴν
61110
001)
πολυ
με·
Ι
ἀμερικανικὴ
πολιτικὴ καταστρο{mew/(1)9100
10
τρημένα λόγια ὅταν τα 6106000
φικὴ για τὴν Ἑλλάδα, ὅπως πραφουσκωμένα πρὸς τὸ συγκλονι-

τῆς Ἑνώσεως Συντακτῶν “ΗμερηἈθηνῶν,
προσφέρει τας ὑπηρεσίας του στα
Διοικητικα Συμὸοὑλια αὐτῆς ἀπὸ
τὸ ἔτος 1926, ἦτοι ἐπὶ μιὰ πεντηκονταετία μέχρι σήμερα καὶ δέν
ἦταν δυνατὸν να ἐξαρτήση τῆν
προσφορὰ τῶν ὑπηρεσιῶν του ἀπὸ
τὸ οἰονδῆποτε πολιτικὸ καθεστὼς
ποὺ κυ6ερνᾱ τὸν τόπον, για τὸν
ἴδιο λόγο ποὺ καὶ ὁ σχολιογράφος
σας, ἐὰν εἶναι πραγματικὸς ἐπαγγελματίας δημοσιογράφος (ποὺ
παραπολὺ
ἀμφιὸάλλω,
ἀφοῦ
ἀγνοεῖ ὅτι ἡ ἀποκατάστασις τῶν
διαγραφέντων στα ἀσφαλιστικα
δικαιώματα των ἔγινε τὸν ἴδιο τῆς
διαγραφῆς των χρόνο), δέν θα ὲξήρτησε ἀσφαλῶς τὴν ἐπαγγέλματική του στέγασιστῆνἝνωσι,οὐτε
καὶ τὶς ἄλλες παροχές ἀπὸ τοὺς
δημοσιογραφικοὺς ὁργανισμούς,
ἀπὸ τὴν ὕπαρξι τῆς Χοῦντας.
Ὅσον ἀφορᾱ τὴ συμπεριφορὰ
μου ὡς νομικοῦ συμὸούλου τῆς
Ἑνώσεως πρὸς τοὺς διαγραφέν-

σύμόουλος τοῦ Σωματείου τῶν
δημοσιογράφων ἔπειτα, σᾶς ἐπι6άλλει να δημοσιεύσετε τὴν παροῦσα μου πρὸς ἀποκατάστασιν
τῆς ἀληθείας.

ΔΗΜ. I. ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ι’

ΣΣ,; Εἰλικρινα δὲν περιμέναμε
1
] ἀπαντηση ἀπὸ τὸν νομικὸ σύμ, 6ουλο τής ΕΣΗΕΑ για 16 διόλου
Ι «κακεντρεχές» σχόλιό 00;. Μήπως περίμενε να τὸν ἐπαινέσουμε
για τὸν τρόπο 0‘5 τὸν ὁποῖο κάλυψε
1 νομικα (εἴτε στα δικαστήρια, εἴτε
μὲ γνωματεύσεις) ΟΛΕΣ 1‘1; ἀποφάσεις τῶν ἑκάστοτε Δ.Σ. ἐπὶ δι1 κτατορίας; Δέν κατάλαόε ἀκόμα
1 ὅτι ἡ δικτατορία δέν εἶναι «τὸ οἱi ονδῆποτε πολιτικὸ (!) καθεστώς»,
κι ὅτι «ἡ προσφορὰ τῶν ὑπηρεσι. ῶν» τοῦ καθένα ἐξαρτᾱται ἀπὸ τὸ
“1 0‘5 ποιὸν καὶ πῶς προσφέρονται;
Εἰδικά για τοὺς διαγραφέντες;

τας ἀπὸ τὴν Ἕνωσι 0‘5 τὴν ἐπιόολὴ

ποῦ 6106005 για τα «ἀσφαλιστικα

τῆς δικτατορίας δημοσιογράφους,
γι’ αὐτὴν δὲν ἔχετε ἢ να ρωτήσετε,
ἐὰν σᾶς ἐνδιαφέρη, οῑονδῆποτε ἒ
ἀπ’ αὐτοὺς για να σᾶς πληροφο-ι·γ
ρῆση σχετικα, ἀλλὰ καί ἐγὼ ἠμ- 1
πορῶ να ἐνημερώσω μὲ ἔγγραφοι ‘
οἰονδήποτε σοὸαρὸκαὶκαλόπιστο Ῑ
ὅμως ἄνθρωπο ποὺ διαθέτει κά,
ποια στῆλη σὲ κάποιο ἐντυπο.

τους δικαιώματα»; Ξεχνά μήπως
ΠΩΣ
ξαναγραφτῆκανε
ΕΣΗΙΞΑ 16 1972 ὅσοι ἀπ’ αὐτοὺς
6ρίσκσνταν ἐδῶ; Ξεχνᾶ τὴ μάχη
πού έδωσαν στα δικαστήρια καὶ
για v0 ξαναγραφτοῦν (ἀρχικὰ)
καὶ (ἀργότερα) για να... πείσουν
τὸ τότε Δ.Σ. να ἐφαρμόσει τὶς
ἀποφάσεις τῶν δικαστηρίων;

Νομίζω ὅτι στοιχειώδης καλὴ i Ποιὸς ἦταν τότε νομικὸς 01306013πίστις, ἀλλα καί στοιχειώδης σε6ασμὸςπροςένα ἀνθρωπο καὶ ἐπαγγελματία ,τοῦ ἐπὶ πεντήκοντα ἐξ
ἤδη χρόνια κινεῖται στὸ Δημοσι- |
ογραφικὸ χῶρο, εἴτε ὡς δημοσι- ι
ογράφος ἀρχικα, εἴτε ὡς νομικὸς

λος τῆς ΕΣΗΕΑ; K01 γενικότερα;
γιατί δέ λέει λέξη για τὸ πρόὸλημα
τῆς πλήρους ἀποκαταστάσεως
ΟΛΩΝ ὅσων καθ’ οἱονδῆποτε
τρόπο ἀδικήθηκαν ἐπαγγελματικὰ
στῆν 7ετία;

στικότερο. Εὐτυχῶς ποὺ λίγα ἀπ’ Ξ 110011110 0110651x1n115.
Εὐχαριστῶ για τὴν φιλοξενία
αὐτα εἰσχωρῆσαν στὸ δικό σας Ἴ
άρθρο.
Μάριον Στ. Σαραφη
Πάντως, πρέπει να διορθώσω τα
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
παρακάτω;
KAlAAAAm
1) «Ὁ ἄνδρας μου δολοφονήθηκε» κλπ. Αὐτὸ πού εἰπα καὶ πού
Κύριοι
-τὸ λέω πάντα σ’ ὅσους μοῦ θέτουν
Στὸ φύλλο σας τῆς 1ης Μαΐου
τὸ ἐρώτημα, εἶναι ὅτι ναί μὲν εἶκαὶ κατω ἀπὸ τὸν τίτλο «Δημοσιμαι ἡ ἴδια πεπεισμένη ὅτι τὸν
ογραφικὰ» πληροφορεῖτε 16 άνασκότωσε ἡ ΣΙΑ, ἀλλά δυστυχῶς
γνωστικό σας κοινὸ ὅτι στὸ τελευδέν κατέχω τα ἀτράνταχτα στοιταῖο φύλλο τοῦ «Δελτίσυ Ἐνημεχεῖα για να τὸ καταγγείλω δημορώσεως τῆς Ἑνώσεωῑ Συντακτῶν
σια.
Η.Ε.Α.» ἀναφέρονται 10 ὀνόματα
τῶν κατα τῆν διαρκειαν τῆς Δικτατορίας διαγραφέντων μελῶν
αὐτῆς καὶ ὅτι δημοσιεύεται ταυτοχρόνως ἐκεῖ καὶ Γνωμοδότησις τοῦ
Νομικοῦ Συμὸούλου τῆς Ἐνώ203111 ὸὸοφὸ SUPER MARKET
σεως 0‘5 16 κακεντρεχές σχόλιό
σας, ὅτι αὐτὸς εἶναι «ὁ ἴδιος πού σ’
ὅλη τὴ διάρκεια τῆς Δικτατορίας
προσέφερε τὶς νομικές του συμ6ουλές στα ἐκαστοτε Δ.Σ.».
Ἐπειδὴ στὸ «ΔελτίοἘνημερώσεως τῆς Ε.Σ.Η.Ε.Α.» ἀναφέρεται
τὸ ὄνομα μου καὶ κατὰ συνέπειαν
ὁ συσχετισμὸς τοῦ σχολίου σας μὲ
16 πρόσωπό μου εἶναι προφανὲς
ὅτι μπορεῖ να δημιουργῆση ἐντυπώσεις, πού σεῖς φαίνεται ἐπιδιώκετε να δημιουργήσετε σκόπιμα,
δέν ξέρω για ποιὸ λόγο, ἀλλα ποὺ
καί ψεύτικες καὶ συκοφαντικές εἰναι για μένα, 00; παρακαλῶ, χωΠέντε νέοι ἀρχιτέκτονες ὀιρὶς να θέλω να ἐπικαλεσθῶ οἱονερευνοῡν τὴν ὅισκίνηση ἐμδήποτε νόμο, να πληροφορήσετε
Πορευμστικῶν ἀγαθῶν στὶς·
ὅσους 00; διαὸάζουν ὅτι ὁ 13110- ‘
Ἐλληνικὲς συνθῆκες σήμερα.
φαινόμενος ὡς νομικὸς σύμόουλος

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙῬΟΤΗΤΑ
κυκλοφορεῑ

Γ. ΣΚΛΗΡΟΥ

H

Ἀσκληπιοῦ 1

τηλ. 636.083

Ἀγαπητό «AN 7'!»
Συχνὰ διατυπώνεται στὸ ἐνδιαφέρον περιοδικό σας - τοῦ
ὁποίου ἀποτελῶ μόνιμο ἀναγνώστη - ἡ ἐπιθυμία για τὴν προαγωγὴ
ἑνὸς διαλόγου, γιὰ μιὰ πλατύτερη
πολιτικὴ συζήτηση γύρω ἀπὸ ἐπίμαχα σύγχρονα προὸλήματα καί
ἀντιθέσεις τῆς ἐλληνικῆς ἀριστερᾶς. Βὲὅαια τὸ πολύπλευρο αὐτὸ
ζήτημα ὁὲν ἐξαντλεῖται ὅιαστικά
καὶ σέ μιὰ νύχτα, φτάνει ὅμως νὰ
μὴ γίνεται ἀμάχητα καί κακόὸουλα. Ἐπιδιωκοντας 0’ αὐτὸ τὸ στόχο, ζητω κιἐγὼ νὰ μοῦ παραχωρήσετε λίγο ἀπὸ τὸν πολύτιμσ χωρο
σας για τὸ παρακάτω σημει’.ωμα
«'H κομπορρημοσύνη, ἡ παχυλὴ
διαστρέὸλωση τοῦ ἐπιστημονικοῦ
σοσιαλισμοῦ, ἡ ἀλαζονεία καὶ ἡ
σῧελτάδα μὲ τὴν ὁποία· μεταπηδᾶνε ἀπὸ τὸ «ἀριστερὸ» στὸ δεξιὸ
πεζοδρόμιο τοῦ ὀπορτσυνισμοῦ,
νά μερικα - κατὰ τῆ γνώμη τοῦ
γράφοντος - χαρακτηριστικὰ τῶν
ἐγχώριων ἀποφύσεων τοῦ μαοϊσμου.
Συχνὰ μὲ τοὺς ψευτοπαλληκαρισμοὺς καί τῆ θριαμόολογία προσπαθοῦν να δώσουν ἕνα ἐγκέφαλικὸ διέξοδο στῆν ἡττοπαθεια καὶ
ἀπελπισία τους, ἐπιδιώκουν να

κουκουλώσουν τὴν ἰδεολογικῆ
τους χρεωκοπία καὶ τὸ 6αθὺ καιροσκοπισμό τους. Σ’ αὐτοὺς πολλές φορές πραγματικα ταιριάζει
αὐτὸ ποὺ ἔγραφε ὁ Λένιν, ὅτι «στὸ
παζάρι τυχαίνει συχνὰ να φωνάζει
καὶ να ὁρκίζεται περισσότερο ἀπ’
ὅλους ἐκεῖνος ποὺ θέλεινα πουλήσει τὸ πιὸ σαπιο ἐμπόρευμα».
Οἱ μαοῖκοὶ - ὅπως ἐπικράτησε
να λέγονται στὸ κίνημα - 6λέποντας τὴν ἀνάπτυξη τῆς «ρεφορμιστικῆς» ἀριστερᾶς, τὴν πλατια
ἀπὴχηση καὶ τοὺς 6αθύριζους δεσμοὺς τοῦ ΚΚΕ καί τῆς ΚΝΕ στα
εὐρύτερα λαϊκα στρώματα, · σκιαμαχοῦν καὶ διαὸαλλουν μέ τ’
ἀσφαιρα πυρά τους ἐνάντια σ’ αύτό, καταφεύγουν σὲ ἀφορισμούς
καὶ μυθεύματα, πολλές φορές δυστυχῶς μέσα ἀπ’ τὸν ὁχετὸ -τοῦ
ἀντικομμσυνισμοῦ. “Η μόνιμη συκοφαντική τους ἐπιθετολογία
ὅπως «λακέδες», «πράχτορες»,
«μαντρόσκυλα», «ἀπατεῶνες καθοδηγητές τῆς ΚΝΕ», κτλ. ἀντανακλᾶ τὸ χαμηλὸ ἠθικὸ καὶ πολιτικό τους ἀνάστημα, καταδείχνει
τὸν πολιτικό τους ἀμοραλισμό.
Ἔτσι δὲ διστάζουν, καταφεύγοντας στῆ λογική τῆς στρουθοκάμηλου, μπροστά στὴν ἐπίθεση τοῦ
ταξικοῦ ἐχθροῦ να «καταγγεί-

έχει χαρίζει κανείς». _
Μια ἀπ’ αὐτὲς λοιπὸν τίς ὀργανώσεις, τὸ λεγόμενο ΕΚΚΕ, «σφυροκοπώντας» μέσα σ’ αὐτὸ τὸ
πνεῦμα τελευταῖα τῆ θέση τοῦ

ΚΚΕ για τὴν EOK, γράφει ὅτι γι’
αὐτοὺς «ἡ EOK ἀποτελεῖ συσπεί-’

νικῆς ’Ἐνωσης Βαυαρίας τὸ 1945,
για τὴν «ἓνωση τῆς Εὐρώπης, πού
εἶναι ἀναγκαία για τὴ διαφύλαξη
τῶν ἀρχῶν καὶτῶν ἀξιῶν τοῦ Δυτικοῦ κόσμου» μιλοῦσε ὁ πρωθυπουργὸς κ. Καραμανλῆς στὶς 8-1075 στὸ πραχτορεῖο Ρώϋτερ.

μόνο στὴν ἀπεργία στοῦ Λαδόπουλου

Πάτρας

καί

καθόλοι

στὴν ἀπεργία τῆς ΜΕΛ.
ὅ) Η
έμπρακτη
συμπαρασταση τῆς ΕΦΕΕ συνίστατο στὸ

ὅτι τὸ Κ.Σ πῆρε τῆν ἀπόφαση
στις 17112 να δώσει 30. 000 δρχ.

δυτικοευρωπαῖκῶν

Ἀντίθετα, ἀπὸ τὸ 1915 ὁ B. I.

ἀπ τὸ ταμεῖο τῆς οογάνωσης

κρατῶν για τὴν οἰκονομική τους
αὐτοάμυνα ἀπέναντι στὸ 0061-

Λένιν ἀντέκρουσε κατηγορήματικὰ τὸ 6αθια λαθεμένο σύνθημα
για τὶς «“Ενωμένες Πολιτεῐες τῆς
Εὐρώπης» χαρακτηρίζοντας το
ἀντιδραστικό.
Υ.Γ. Ἐντύπωση ἀκόμα προκαλεῖ ἡ προκλητικά κυνικῆ «θεωρία»
τῶν Κινέζων ποὺ γράφεται στῆν
(«Ἐπιθεώρηση
τοῦ
Πεκίνου»
τ.51172, στὸ «Ρεμὶν Ριμπαο»
1110172 καὶ πού διατύπωσε ὁ
Τσοὺ - Ἐν - Λάῖ στοὺς Ταῖμς τῆς
Νέας Ὑόρκης,” για ἐνίσχυση καὶ
ἰσχυροποίηση τοῦ NATO σαν

στην ἀπεργιακὴ ἐπιτοοπή. Αὐτὸ

ρωση

τῶν

ετικὸ

σοσιαλιιυ-ιεριιιλισμό»ἔ

(«Λ,Α,». (p. 35).

M‘ αὐτὸ τὸν τρόπο δικαιώνοντας τὴν ὕπαρξη, ὡραιοποιώντας
καί δικαιολογώντας σαν ἀμυντικῆ
τὴν ἀνελέητη φύση καὶ οὐσία αὐτῆς τῆς «στρούγκας» τῶν κοιναγορίτικων μονοπωλίων, παρὰ τοὺς
ἀντιιμπεριαλισμούς τους, παίρνουν κι αὐτοὶ ἀντικειμενικα τὴ
θέση τοῦ «ύπεραριστεροῦ» ψαλτη
στὸ ὐμνολόγιο πού πλέκουν οἱ θιασιῶτες τῆς ἐνταξης.
Συνεχίζοντας, ύπογραμμίζουν
περισπούδαστα πὼς μέ τὴνἔνταξη
στῆν ΕΟΚ<«τὸ κυριότερο εἶναι ὅτι
οταθεροποιεῐται ἡ φιλοευρωπαϊκὴ ἀστικὴ τάξη (πού γι“ αὐτοὺς
τοὺς εἶναι σύμμαχος στὸ «ἀντιυπερδυναμικὸ» μέτωπο) καί ἀποχτιῶνται ἰσχυρὰ δυτικοευρωπαϊκά ἐρείσματα για τῆν ἀντιμετώπιση τῶν ἀμερικανόδουλων
φασιστῶν στὸ ἐσωτερικὸ καὶ τῶν
ἀμερικανοκίνητων

τουρκικῶν

ἀντιστάθμισμα

τῆς

Σοόιετικῆς

«εὐσημα» οἱ μαοϊκοὶ στῆν ΕΟΚ,
ἐπι6ε6αιώνουν ὅτι κάθε ἄλλη
ἀπατηλὴ φλυαρία τους γύρω ἀπὸ
αὐτὸ τὸ θέμα εἶναι οὐσιαστικά κί6δηλη καί ύποκριτικὴ. Ἀλλα ἀς
θυμηθοῦμε ἐδῶ ένα παλιότερο
«μαργαριτάρι» τοῦ ΕΚΚΕ γύρω
ἀπὸ τὸ ζήτημα τῆς ἐκλογῆς τοῦ
προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ποὺ
οἱ λαλίστατοι κονδυλοφόροι τους
γράφανε ὅτιτὸ ΚΚΕ προωθεῖ «μέ
τὴ λευκὴ ψῆφο τα σχέδια τῶν
ύπερδυναμεων ἐνάντια στῆν ἰσχυροποίηση τοῦ δυτικοευρωπαϊκοῦ
ἰμπεριαλισμοῦ στῆ χώρα μσς»
(A. A, (p. 3). Φαίνεται ὅτι αὐτοὶ θα
ὑποστῆριζαν καὶ θα ψήφιζαν
«ἀντιυπερδυναμικά» Τσατσο ῆ
ΚανελλόπουλοΗ Οἱ ἴδιοι ἀλλωστε
ἀπεικονίζοντας κατὰ γράμμα τῖς
ἀπόψεις τῶν ἡγετῶν τοῦ Πεκίνου,
ἔγραψαν ὅτι «πρέπει να ἐπικροτοῦμε τὴν εἴσοδο μιάς χώρας τοῦ
δεύτερου κόσμου στῆν EOK πρὸς
ὄφελος τοῦ ἀγώνα ἐνάντια στὶς
ὑπερδυνάμεις» καί ὅτι «κάθε
μορφὴ πολιτικῆς συνένωσης στῆν
Εὐρώπη ἀποτελεῖ 6ῆμα για τῆν
ἀπόκρουση τῶν δύο ὐπερδυναμεων» («Λ,Α», φ. 2)

ἐκεῖνεςστιμ Αθι’1.ιιι Είχεμάλιστα
προσθέσει ὅτι η F.I{(ll F2. σί συν-

εργασιά μὲ τὸ τμῆμα της στῆν Πάτρα, θα ὀργάνωνε 11; μέρες τῶν
Χριστουγέννων καλλιτεχνικὴ ἐκδήλωση με σκοπὸ οἱ εἰσπράξεις
ἀπ’ αὐτῶν να διαθέτονταν στούς
άπερ,ιούς. Στὶς 18112 ἱκανοποι-

ήθηκαν τά αι’τηιιιιτιι τῶν ἀπεργιῖιιι καὶ τὴν έπομένη λύθηκε ἡ
ἀπεργία.
Φιλικά
Θεοδ. Ε. Θεοδώρου

ἀπειλῆςΗΞ Καταλαὸαίνει λοιπὸν
κανεὶς πόσο κακοπαθαίνει ὁ μαρξισμὸς - λενινισμὸς στα χέρια τοῦ
Μαο - Τσέ - τοὺνγκ καὶ τῆς ὁμάδας l
του. '
Εὐχαριστιιι
Ἀριστείδης Γκιώκας
Ἀπὸ λόγους τεχνικοίις, τὸ προσπουδαοτὴς
ηγούμενο τεῦχος εἶχε πολλὰ ὀρθογραφικά καί ἄλλα λάθη καὶ δυὸ
Α Π Α Ν ΤΗ Σ Η
παραλείψεις ὀνομάτων συνεργατῶν μας.’

Ἀγαπητὸ «ANTI»

προκλήσεων στὸ Αἰγαῖο» («Λ,Α»
φ.35, σ.1). Δίδοντας λοιπὸν τέτοια

εἰχε ἀνακοινώσει ὁ πρόεδρος τοῦ
Κ. Σ τῆς ΕΦΕΕ κ. Γ. Σταματακης
σέ μέλη τῆς ἀπεργιακῆς ἐπιτροπῆς πού 6ρίσκσνταν τὶς μέρες

Στὸ γράμμα τοῦ κ. Ἀπόστολου
Μαλλιαροῦ στὸ τεῦχος 43 τοῦ
περιοδικοῦ (τῆς 171411976) έχιιι
ν’ ἀπαντήσω τὰ έξῆςῑ
α) Τὸ αρθρο μου ἀναφέρεται

Ο τοῦ Ἄρη ψακῐνου, ποὺ ἔγραψε
τὸ ρεπορτάζ για τὴν ὑπόθεση
Μάϊνχσφ
Οτοῦ Γιάννη Κακσυλίδη, ποὺ
ἔκανε -ὅπως πάντα- τὴν κριτικὴ
τῆς τηλεόρασης.
Ζητᾶμε συγγνώμη.

1IIIIIνῘΙ Ι ἾΙΗΞιῑ··““·;;ιι.
Ι ..II ι. ., I
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Φοιτιιτὲε ταξιῦὲιιτε

μαζί ματ
Ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ "Tl-[25E
Ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΗΕΣ
Ο ΦΘΗΝᾸ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ σὲ
tenet-maven
πλοῖα
τροῑνα

λουν» μὲ ἁὸρὸἳηταῑ «Τὸ «K»KE-

ἐξ. προσπαθεῖ... στῆν ἐγκαθίδρυοη
μιάς σοσιαλιστικῆς στα λόγια καὶ
φασιστικῆς στῆν πράξη στρατιωτικῆς δικτατορίας»Ηέ (Λαϊκοὶ
Ἀγῶνες, φ. 41). Καὶ ἡ θλιὸερὴ
ὑ6ρεολογία τους ἀποθεώνεται σαν
κλαυσίγελως, ὅταν ξεπέφτουν στὸ

σημεῖο
να
γράψουνε
«Τὸ
«Κ» ΚΕεξ. λακές ὅχι μόνο τῶν
νέων ἀλλὰ καὶ τῶν παλιῶν Τσαρων» («Σπουδαστικὸς Ἀγώνας»
(ΑΑΣΠΕ), φ.2) Τὸ φανταζεστε στ’
ἀλήθεια ὁ Φαράκος λ.χ. «λακὲς»
τῆς Μεγάλης Αἰκατερίνηςὶἔ Τούς
θυμίζουμε μόνο ὅτι σὲ ἀνάλογη
περίπτωση ὅρισιᾱς ὁ μακαρίτης
Λασκαράτος ἔλεγε, ὅτι «ἀπ’ ὅ,τι

54

Σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο δέόαια εἶναι

-ο εκειιεεε τιογιιηιικ rm nounmo

πασίγνωστη ἡ θέση τῶν Κινέζων
ἡγετῶν, ὅτι «ἡ Κίνα ὑποστηρίζει
ἀποφασιστικα τὴ δυτικοευρωπαϊκὴ ἐνωση» («Ἐπιθεώρηση τοῦ

0 ΦΟΙΤΗΤΚΟ ΤΟΥΡΙΣΊΊΚΟ OBI-ITO
δωρεάν and τά γροοεῐο μσς

Πεκίνου»,

Ο Ἐκδίδουμε τήν

45

καί

48175).

Ἡ

άποψη αὐτὴ, ποὺ μηχανιοτικα καὶ
με δονκιχωτισμὸ διακηρύσσουν οἱ
μαοϊκοί σήμερα καὶ πού εἰναι ἐναντια στα ζωτικά συ μφέροντα τῶν
λαῶν, συμόαδίζει ὁμόφωνα σὲ
κοινὴ πλεύση μ’ αὐτὰ πού ἐδῶ καί
χρόνια λένε οἱ ἀπολογητές τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ.
”Ετσι για τὴ «δημιουργία μιᾶς
Εὐρωπαῖκῆς ἐνωσης» ἔγραφε τὸ
πρόγραμμα τῆς Χριστιανοκοινω-

ΜΕΘΝΗ ΦΟΙΤΗΤῙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤᾸ

GAST HELLAS
ο ῙΠΠΟΚΡΑΊῸΥΣ 2 KAI AKAAHMIA}: ru. NIA ε’ smog. Τηλ. 600.233 - 601.777
ο ῡοΛοΝοΣ es, AHENANTI Ano TEN N01111:}: TBA. ιιι-3087 - 629.096.

ΣΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
«ΚΕΔΡΟΣ >>

Κυκλοφόρησαν
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Παγκόσμια m ιλσσσφιιςιίι ἐξ ιθλισθειιςα
“Κόθε φιλοσοφία ξεπηδάεισπό μισ ψυχική ἀνάγκηποι] γεννιέται Οἰ ἐκδόσεις ’·ΔΩΔΩΝΗ,, προσφέρουν στοὺς φίλους τους μιό
ἀπὸ ἑμπειρίες κοί συγκινήσεις καί πόει νό ὸρίσει τή θέση τοῡ _ φιλοσοφική οειράἀτιόἳο 6ι6λίσ ποὺ σκοπό ἑκουν νά τούς προστὸμου στό κοινωνικὸ σύνολο, δηλαδή στίς παραγωγικές oxéὃλημστισουν πάνω σέ θέμστσ σχετικα μέ τόν ὁνθρωπο.
σεις τῆς ὲποχῇς,,
,
Τή σειρα σὺτή ed ἀκολουθήσει κι* άλλη, δισφορετικοῡ κλίματος,
“Από τό διθλίο ’ῈΠΙΚΟΥΡΟΣ,,

τοῦ Χρήστου Θεοδωρίδη
-

τό ὁποῖο θα μῦς ῦποδεὶξετε ἑσεῑς.

,-

Στῑς 5.000 σελίδες τῶν 20 τὸμων ὸ ἀναγνώστας Θσ ”ικσνοποιήσει
τίς ὸνησυχίες του πάνω στα σημερινὰ προὸλήμστα
~Eva épvo πού πρέπει νά ὑπάρχει στή Βιβλιοθήκη σος.
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