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ΙΞΚΔΟΣΕΙΣ

ΠΑΠΑΖΗΣΗ

Νικηταρά 2, τηλ. 609.150, 622.496
Ἐκδοτικὸ γεγονὸς
700 αὺὸεντὶεε ἀπαντοῡν

σὲ ἑκατοντάδες

μ μὴ .,

ζωτικά ὃὲματα
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

ΒΟΗΘΗ MA

γιά τὸν ἀναγνώστη Ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τήν
ἱστορία, τήν Πολιτική καὶ τή σύγχρονη σκέψη

"Apn S <I>om Cvos
Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
Παρουσιάζει, ἀναλύει καὶ Προωθεῖ τὸ
ΔΙΑΛΟΓΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΔΥΣΗΣ

Ο
ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣε
’BIvoylu, Aixalo ἔθνολονία
Γ Ἱστορῐὲι,Γ Κοινωνιόλονίά, Λόνοτεχν
λιτική, Τέχνη, ΦιλόσοΦΙα φυσιιὲ
, Τὸ καθένα ἀπὸ τὰ 400. λῆμ ,
ἀποτελεῖται ἀπὸ 3βαὰικᾱ
1) παρουσίασητῆς ἐρευνας

,

μα ἀπὸ ’μὴ μαρξιστὲς,ἐτη-στῆν,

2) παρουσίαση τῆς ἐρευνᾷς γιά

μα ἀπὸ μαρξιοτὲς ἑπιστήμανες
v

τῆς Δύσης καὶ
.
3) κριτική σὺνκριση καὶ ἑκτίμηση

Τή ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
ποὺ κυκλοφορεῖ ε’ντὸς τοῦ Ἀπριλιου τὴν Προσφερει ατὸ ε’λληνικὸ ἀναγνωατικὸ κοινὸ- ὑπεύθυνα
μεταφρασμὲνη ἀπὸ ε’να ἐπιτελεῖο εἰδικῶν - ὸ

«ΚΟΡΑΗΣ»
Ἐταιρεία Μορφωτικῶν -ἚΠιοτημονικῶν Ἐκὸόσεων,
σὲ συνεργασία μὲ τὸν ἑκδοτικὸ οῘκο

ΠΑΠΑΖΗΣΗ

οἱ παράνομοι

Γ
Η. IETOPIKH NIKH
Βαρυσῆμαντο καί καθοριστικό γεγονός στήν ὁιεθνή πολιτική

πραγματικότητα οἱ προχθεσινές ἑκλογές στήν Ἰταλία. 'H

ἃ·

Περίοδος B', Χρόνος Βοεζ, τεῦχοςῖιιθ
νοδος τῆς Ἀριστερᾶς χαιρετίζεται ἀπό ὅλους τούς δημοκρατι-

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κοῦς καί προοδευτικοῦς πολίτες τοῦ κόσμου. Εἶναι μιά καθα-

Γ. ΦΑΤΣΗῑ Νὲοι στοιχεῖα στὴν ὑπὸ·
θεση Παναγούλη ............. 6
Τὸ Συγὲὃριο τοῦ KKE (ἑο.) Μιὰ συζήτηοη μὲ τοὺς Μ. Θεοδωρίὸη, Ἀ.
Μπριλλάκη, Λ. Τσίλογλου καὶ K.
Φιλίνη ...................... 8

ρή, ὁλόκληρη καί ἂναφαίρετη νίκη κυρίως τοῦ ίταλικοῦ λαοῦ

καί κατ’ἑπέκταση ὅλων τῶν λαῶν ποῦ ἂπαιτοῦν νᾶ εἶναι ἀφέντες στόν τόκο τους καί νᾶ καθορίζουν αὐτοί τῆ μοίρα 1ov.T&
ποσοστᾶ ποῦ βγῆκαν ἀπό τίς κάλπες, πέρα ἀπό τήν άριῦμητηκή

τους σημασία, ἔχουν ὒῲηλῆ ποιοτικῆ ἀξία. Οἱ δυνάμεις τῆς 'Aριστερᾶς, μέ μέγιστα τμῆμα 16 Κομμουνιστικό Κόμμα, εἶναι
ἀναμφισβήτητα μι

,σεβαστῆ παρουσία στῆν Εὗρώπαῑκή ζωή

καί

καμμιᾶ καταδολίευοη, πολιτική μαγειρική, ὕποπτα παρασκῆνιο.

ἀπειλή ἦ συνωμοσία δέν μπορεῗ νᾶ μειῶσει 16 ρόλο τους. "Elan
Γ. ΓΑΚΗ; Ἡ ὑπόθεση Μποιῖκερ l6

φτᾶσει πιᾶ ὴ ἱστορική ὥρα πού 16 Κομμουνιστικό Κέμμα τῆς”Ῑ-

Γ. PAHTH: Ἕνας μῦθος ...... 17

ταλίας μπορεῒ νᾶ περάσει αὐτοδῦναμα, μέ εὐρύτατη λαΐκῆ ἁπο-

Γ. ΤΣΑΛΑΚΟΥῑ Κυπριακὲς ἐκλογὲς ......................... 19
Γ. ΖΑΡΙΦΗῑ Λίὸανος
ΙἹ. ΤΡΩΓΑΔΗῑ Ἀμερικανικὴ Ἀνεξαρτησία .................... 28
ΕΛΕΝΗΣΙΩΑΜἫΔΟΥῑΚωἪψ
via καὶ. Γλώσσα .............. 30
Δ. ΧΑΤΖΗ; Γιὰ τὸ Δαῑκὸ Πολιτι-

δοχῆ καί μέ δημοκρατικές διαδικασίες, 16 κατῶφλι τῆς κυβερνητικῆς εὐθύνης. Ni ἂναλάβει, σέ πολιτικά σχήματα δημοκρατικῆς
συνεργασίας τό μέρος πού τοῦ ἀναλογεῖ στίς ἑξελζξεις τῆς χῶρ

ρας του.

ι

μ

Ὀλες οἱ ἀντίθετες δυνάμεις ἐξαπολῦόηκαν φανερά καί ἄπρο-

011633

Καλλιτεχνικὲς σελίδες ........ 36
Ἐπιστολὲς - Διάλογος ....... 47
Περιεχόμενα I" τόμου ........ 52

σχημάτιστα γιά νά ἐμποδίσουν τήν αὒθεντικῆ ἕκφραση τοῦ λαξκοῦ φρονήματος. T6 δόγμα Κίσσινγκερ, ἡ διεθνῆς άντίδραση,’τᾶ
NATO καί 16 Βατικανό, ὁ ἁπανταχοῦ φασισμός, ὅλοι πολῶθηκαν

καί προσπᾶθηοαν μέ χρῆμα, ἑκβιασμοῦς, ἂπειλές καί φοβία νᾶ
Κάθε ὲνυηόγραφο ἀρθρο εκφράζει

τήν Προοωηική γνώμη τοῦ συγγραφέα του.

άντιμετωπέσουν 16 ἐνδεχόμενα τῆς ἀνόδου τῶν λαῑκῶν δυνάμεων

στή στάθμη τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας. ΤΗ ἆποτυχία αὑτῆ·δίνει τό,
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

μέτρα τῆς μεγάλης νίκης ποΰ“ἑκφράζουν οἱ ἑκλογές. Καμμία κυ-

ΕΠΙΘΕ-

ΩΡΗΣΗ; Δημοχάρους 60, Ἀθήνα 601.
Τηλ; συντ. 732-819 - διαχ. 732-713
ΟῈκδότηςῑ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ, Δεινοκράτους 131. Ο ’Υιιεύθυνος
Τυηογραφείουῑ ΤΡΥΦΩΝ ΛΥΓΟΥΡΑΣ,
Βαα. Ἀλεξάνδρου 26, Ἀγ. 'Avdpyup01.0
Καλλιτεχνικὴ ἑι-ιιμὲλειαῑ Ιν1ΙΛΤΟΣγ ΚΑΡΑΤΖΑΣ. ο Διαφημίσειςῑ ΕΥΑΓ. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ. O Ἀτελιέῑ Α.Σ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ, Πετσόθου 12 ο Τὸ «ANTI»
φωτοατοιχειοθετεῖται οτήν «ΦΩΤΟIKYTTAPO» EI‘IE. Βασ.“Ἀλεξάνδρου 2,,
Χίλτον, καὶ τυπώνεται ατὶς ἑγκαταστάσεις τῶν Γενικῶν Ἐκδοτικῶν Ἐι-ιιχειρήσεων «ΣΤ. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ» O.E., Ἰασίου

βερνητικῆ κατάσταση δέν μπορεῒ νᾶ στεριῶσει στῆ χώρα χωρίς

τις συμμετοχῆ ἦ τήν ὑποστήριξη τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος, μ
“

καί εὐρύτερα τῶν δυνάμεων τῆς Ἀριστερᾶς. 'H πραγματικότητα
αὐτῆ ἀνοίγει νέους ὁρίζοντες καί δημιουργεῖ νέες καταστᾶσεις
στά διεθνή πράγματα’ποῦ 61‘. ὀργανισμοί τῆς συνασπισμένης ἀντί·

ιζψουν. Καί τοῦτο συνιστᾶ μιᾶ

5, Περιατέρι.

γ
διάθεση τοὺ «ANTI»
ο ZYNAPOMEZ EZQTEPIKOY: εξᾱμηνη 260 ῡρχ. - ἐτήσια 520 δρχ. ἐτήσιαᾛω γιάεντρική
τά βιβλιοιτωλεῑα τῆς Ἀθήναςῑ,

Ὀργανιομῶν, Τραπεζῶν, κ.λιτ. 1.000 δρχ.- Γιά μαθητέα, σιτουδαστὲς ἐκ·
χῶρεςῑ ἐξάΠτωση 15%. 0 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ EEQTEPIKOY: Εὐρώπη - Μεσογ.
ἀεροη. δολ. 25μηνηῑ ἀι-ιλή δολ. 10, ἀεροτι. δολ. 13 - ὲτήαιαῑ ἀηλὴ δολ. 20,
δολ. 17Η.Π.Α. - Καναδάς - Ἀνατ. “Ασία; ὲξάμηνης ἀηλη δολ. 10, aspen.
ἑξάμηνηῑ
Ὠκεανὶα;
α
Αὺστραλί
—
34
δολ.
ἀεροιτ.
20,
δαλ.
ὲτήσιαῑ ἀι-ιλὴ
47 Ο·
ἀτιλὴ δολ. 10, deport. δολ. 24-ὲτήσιαῑ ἀπλή δολ. 20, aspen. δολ.
Ἐμβάσματα, τραπεζικὲς ὲιιιταγέςῑ ΧΡΗΣΤΟΝ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΝ, Δημοχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601. TIMH TEYXOYZ δρχ. 20.

Στὸ γραφεῖα

Δημιέιχάροῖιεξυ ἐΐὲᾙῗ) 732.713 I
0 γιά τὰ βιβλιοπωλεῖα B. Ἐλλάδοςῑ
Βιβλιοτῐωλεῑο «Ξένος Τὺπος»,
N. Κοτζιάς καὶ Σία O.E.
Τσιμισκῆ 78, τηλ. 279-720, Geo/vim

I
,

-ΙίΙΙΙ] HI'{I-IH'{HIH‘BHIIlizII—
τά χρόνια ποὺ προαναφέρθηκαν (1944- 49), γιατὶ «ἐπὶ Κεν1901)» ἐκτελέσθηκε ὁ Μπελογιάννης, δολοφονήθηκε ὁ Νικηφορίδης, μπήκαν οἱ won/06007151711715; 6άσεις» τῆς μονοκαμματικής ἐξουσίας (γιὰ 13 ὁλόκληρα χρόνια) τῆς Δεξιᾶς 05 ἀμεση
αυνάρτηση μὲ τὶς ΗΠΑ. Καὶ μετά, πάλι «Κεντρῶες» δυνάμεις
ὃοηθήσανε νά προετοιμασθεῐ τὸ ἔδαφος τῆς στρατιωτικῆς δικτατορίας, 0’ 6,11 τουλάχιατον ἀφοροῦσε 16 ἑλληνικὸ (ἐσωτε-

ρικὸ) μέρος τῆς «ἐπιχείρησης».
ι
·

εὈλα δουλεύουν ρολόι πιά...
H TEAEYTAIA πρωθυπουργικὴ ὁμιλία 011‘] Βουλή, σχολιάατηκε, ἤδη, ἀρκετά - κι ἀπὸ πολλούςῑ ἀπὸ τὴ Δεξιά (χουντική, «μισα-χουντική», ἀντιχουντικὴ) ποὺ ὁμόφωνα καὶ μὲ τὰ
ἴδια «ἐπιχειρήματα» τὴν ἐξύμνησε, μέχρι τὴν Ἀριοτερά, ποὺ
τὴν ἑπεκρινε... 71711770710710: ἀνάλογα μὲ τὸ πόσα «"A7190»
ἧταν.. (Ένα κριτικὸ οημείωμα ἀναγνώστη μας, δημασιεύεται
0 ἄλλη σελίδα).
H «ἐπεξηγηματικὴ» ὁμιλία τοῦ κ. Γ. Ράλλη,η ὠμὴ ἐπὲμόααη
ατὴν ΟΝΝΕΔ κ.λ.π. ἧρθαν φυσιολαγικὰ - ὅλα δουλεύουν ρολόι, πιά...

Γιατί, λοιπόν, ἐπανερχὸμαστε;
Γιατὶ (συμπληρώνοντας κι ἕνα πρόσφατα αημείωμα ταύτης
τῆς στήλης) νομίζουμε πὼς ὁὲν ξεκαθαρίζονται πάντοτε τὰγ
πράγματα, ὅταν μιλᾶμε γιὰ «καταμερισμὸ εὐθυνῶν». Δηλαδή;
1. Εἶναι καὶ ὁ Καραμανλῆς προσωπικά καὶ ἡ Δεξιά, εὐρύτερα, ἄμεσα ὑπεύθυνοι, φυσικά.

2. Δὲν εἶναι μόνοι τους.
Ὑπάρχει ὁλόκληρα τὸ σύστημα ποὺ μετὰ τὴν Ἀπελευθὲρωοη
«στήθηκε», ὅουτήχτηκε οτὸ αἷμα (1944 — 49) καὶ 015910705
πάνω ατὰ «διεθνὼς γνωστὰ» καλούπια «Made in USA τῆς
ἀντικομμουνιοτικής ὑστερίας, ποὺ ἒγινε 6ίωμα ἑνὸξὸλόκληρου
κράτους καὶ «ἐξέθρεψε» (κυριαλεκτικά) ἕνα ὁλόκληρα παρακράτος.
O
Ο Δὲν ειναι μόνα ὁ Καραμανλῆς κι ἡ Δεξιά, γιατί, Κεντρῶες
κυ6ερνήσεις ατάθηκαν 016 ἴδια με τὶς Δεξιὲς(«ὕψος» α’ αὐτὰ
Ὁ πρωθυπουργικός λόγος στὴ Βουλὴ περιεῖχε, ἐκτὸς τῶν
ἄλλων, μιὰ ὀξύτατη καὶ ἀπειλητικὴ ἀναφορὰ στὶς ὀργανώσεις τῆς ἐξωκοινοόουλευτικῆς ἀριστερᾶς (((ἡ κυὸέρνηση θὰ
λάόει τὰ ἀναγκαῖα μέτρα ὥστε νά τὶς καταστήσει ἀνίκανες

νὰ ὁράσουν στὸ μέλλον»). Ἡ ὁήλωση αὐτὴ ἧρθε νὰ ἐπικυρώσει ἀντίοτοιχες δηλώσεις τοῦ κ, Σταμάτη περὶ ἠθικῶν
αὐτουργῶν καὶ μιὰ ἐνορχηστρωμένη καμπάνια (771107117659νητικῶν ἐφημεριὸων ὅπως πχ. 77 πρωτοσέλιὸη «ἔρευνα»(,)
τῆς Ἀπογευματινῆς μὲ τίτλο «30 π α 9 ά ν ο μ 5 ς (l) ὀργανώσεις ὁροῦν στὴν Ἀθήνα».
Τὸ συγκεκριμένο ὅμως περιεχόμενα τῆς πρωθυπουργικῆς
ἀπειλῆς οὔτε ὁ ἴὸιοςo κ. Καραμανλῆς οὔτε 77 κυόέρνησή του
θεώρησανχρέοςτους νὰ τὸ ὁιευκρινίσουν. Ἔτσι οἱ πιθανὲς
ἐκὸοχὲς ἀφθονοῦν.1 Ἡ ὁικαστικὴ ὁίωξη μερικῶν ὀργανώσεων γιά «ἠθικὴ αὐτουργία» στὰ γεγονότα τῆς 25ης Μαΐου
θεωρεῖται ἀπὸ μερικοὺς σὰν σχεὸὀγ 6560177. ΥἘξᾶλλου περόμοιες ὁίκες ἔχουν γίνει ἐναντίον τοῦ ΕΚΚΕ’(γιὰ τὰ γεγονότα τῆς 21. 4. 75) καὶ ἐναντίον τοῦ ΕΕΑΜ (γιὰτὰ γεγονότα
τῆς 23. 7. 75). Καὶ παρόλο πού καὶ στὶς ὀύο περιπτώσεις οἱ

ἀποφάσεις τῶν δικαστηρίωνηταν ἀπαλλακτικές, τίποτα ὁὲν
ἐμποδίζει τὴν Ιὲπόμενη φορὰ νὰ εἰναι καταὸικαστικές. Δὲν
ἀποκλείεται ὅμως ἡ κυὸέρνηση νὰ προχωρήσει ἀκόμα
περισσότερο καὶ νὰκινήσει (7’7‘ νὰ κινηθεϊ αύτεπαγγέλτως...)
τὴ ὁιαὸικασία γιά τὴ ὁικαστικὴ ὁιάλυση μερικῶν ὀργανώ-

Ο Εἶναι καὶ ὁ Καραμανλῆς προσωπικά, γιατὶ ἀπὸ τὸ 1946
μετέχει 05 διάφορες διοριομενες κυὸερνήσεις ποὺ «ἒ6γαλαν
πέρα» τὸν ἐμφύλια, για νὰ ἐκλεγεῖ μετὰ με τὸν « Ελληνικὸ
Συναγερμὸ» καὶ νὰ ἐπιλεγεῑ ἀργότερα γιὰ τὴν ἑδραίωση ἑνὸς
ἑκπληκτικαῦ «κράτους 6ίοις» που 7159005 στὴν ἱστορία μὲ τ
ὄνομά του; «καραμανλικὴ όκταετία»,, Καὶ ὁὲν εἰναι τυχαία ἡ
ἐπιλογὴ (πάλιέ) γιά τὴν ὁμαλὴ((ἀλλαγὴ» τοῦ Ἰοὺλη, ὅπου τὸν
πρωτο καιρὸ χρειαζόταν μιὰ((λεπτὴ ἀντιμετώπιαη», μιὰ καὶ ὁ
λαὸς πραοδοκοῦσε πολλὰ καὶ ἡ χούντα δὲν πρατίθονταν νὰ
κάνει μεγάλες ὑποχωρήσεις.
Ἔτσι, φυσιολογικὰ θαρρεῖς, ἐξελίχτηκαν τὰ πράγματα. Στὴν
ἀρχή, ἧταν ὁ Γκίκας, ὁ Μπίτσιας, ὁ Ἀ6ἑρωφ 16 «κόκκινο
(6715715: μαῦρο) πανί». Σιγὰ - σιγά, ὅλοι ἓγιναν 5V0 — 71016;
ξεχωρίζει, σήμερα, ποιόν. Καὶ γιατί; ’Ὀλα πιὰ δούλεψαν ρολόι,.. Κι εἶναι x090711nl91011711] ἡ λεπταμέρεια τῆς ἀρχῆς ταύτης
τῆς χρονιᾶς μ’ ἕνα μήνυμα «λήθης» και(<ἀντικαμμαυνιομοῦ>
(θεωρητικοῦ) τοῦ Κωνοταντίναυ Τσάτσου, ποὺ θύμιαε ἄλλα
ἀνάλογα μηνύματα τοῦ Κωναταντίνου Γλύξμπαυργκ (ἀπὸ «μολυσματικὴ νόσος» τὸ 1957 ὁ κομμουνισμὸς ἔγινε «μίασμα» 16
1966) καί ποὺ ὑλοπαιήθηκε ἀπὸ τὸν Κωνοταντίνο Καραμανλή
μὲ τὶς δύο τελευταῖες ὁμιλίες στὴ Βουλή. T6 «μοντελο» (γιὰ νὰ
θυμηθοῦμε τὸν κ. Πλωρίτη) ὁὲν εἶναι καινούργιο. Ἅπλά, συγχρανίστηκε. Ἡ δικτατορία, ἐμποδίζει μερικὲς λειτουργίες του —
καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα ἀμ6λυνε 16 ἀντικομμουνιατικὸ μενος, ὅσα κι
ἂν αὐτὸ φαίνεται σχῆμα ὀξὺμωρο γιά μιὰ φασιστικὴ δικτατορία. eH.(‘390011]91071017]01] 11']; ἀφανοῦς πλειοψηφίας (δηλαὸήῑ ἡ
προτροπὴ γιὰ ἐνέργειες... γνωστὲς ἀπὸ παλιά) ἔρχεται νὰ μαιράσει - ὅπως ἄλλοτε — τὸν ρόλο τοῦ «μπαμπουλα» ἀνάμεσα
κράτους καὶ παρακράτους. Πλάι στὸν κομμουνιατικὸ κίνδυνο
κουνιεται, τώρα, καὶ 16 σκιάχτρα τῆς στρατιωτικῆς δικτατορίας - οἱ ἀξιωματικοί, κάθε τόσα, «ἀνησυχοῦν» μᾶς πληροφοροῦν οἱ μιαο-ὲπίσημαι ψίθυροι. Μπήκαμε 0‘ ἕνα δρόμο - ὅλα
δουλεύουν ρολόι πιά...
σεων, αὐτῶν ποὺ εἶχαν «τὸ θράσος νά ἀναλάὸουν ’τὴν εὐθύνη» κατὰ τὴν πρωθυπουργικὴ ρήση.
Ἡ ἀντιπολίτευση, ἀπρόθυμη νὰ ἀναλάόει τὴν ὑποστήριξη
τῶν ὁργανώσεων τῆς εξῶκοινοὸουλευτικῆς ἀριστερᾶς, ἀντέὸρασε ὑποτονικά στῐς 71065910711715;- ἀπειλες. Ζήτησε ἀφ’
ἑνὸς νὰ παρθοῦν ἀντίστοιχα μέτρα καὶ γιά 11‘; ὅαοιλοχουντικὲς ὀργανώσεις, ἐγκαινιάζονταςε’τσι ἕνα νέο εἶόος (51715τωπο, καὶ καταὸικασε ἀφ’ ἑτέρου τὴν παρεμόαση 177; ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας, χωρὶς νὰ πάρει καμιά θέση γιά τὴν περίπτωση ὁικαστικῶν ὁιώξεων.
’Όμως ἡ ὁικαστικὴ καταδίκη γιὰ «ἠθικὴ αὐτουργία» μιᾶς
ὀργάνωσης, ὁσοὸήποτε μικρῆς ἀριθμητικὰ καί ἀσήμαντης
πολιτικά, καὶ ἀκόμα περισσότερο ἡ ὸιάλυσή της μὲ (517(0στικὴ ἀπόφαση, ἀποτελοῦν γεγονότα ποὺ μπορεῐ μελλοντικὰ νά ἀποδειχτοῦν ἐξαιρετικῆς σημασιάς. Γιατὶ ὅταν κάποιος παύει νὰ εἶναι νόμιμος, κάποιος ἄλλος γίνεται σχεὸὀν
αὐτόματα ἡμινόμιμος. Τὸ μακαρθικὸ κλίμα που όασιλεύει
σήμερα στὴ Δυτικὴ Γερμανία καὶ κτυπάει ἀκόμα καὶ τὴν
ἀριστερὰ τοῦ (κυόερνῶντος) Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος,
χρησιμοποίησε, οτὴν ἀρχή, γιά πρόσχημα τὴν πάλη ἐναντίον
τῶν «ἐξτρεμιστῶν». Ἡ ἀναφορὰ τοῦ πρωθυπουργοῦ στοὺς
«πολιτικοὺς αὐτουργοὺς» πού ὁιευκολύνουν τὴ ὁράση τῶν
«ἠθικῶν αὐτουργῶν» ἔχει, ἀπ’ αὐτὴ τὴν ἄποψη, τὸ προτέρημα νὰ εἰναι σαφέστατη..

ΕΔΗΚ; κουκούλωμα καὶ πάλιῐ
Κουκουλώθηκε, πάλι, ἡ κρίση 11']; ΕΔΗΚ.’”Αγαρμπα μάλιστα, ἀφοῦ αἱ τριήμερες συνεδριάσεις κάθε ἀλλα παρὰ «ἄρρηκτη ἑνότητα» ἢ «έλλειψη ὁμάδων» ἔδειξαν. Ἠ κρίση, τούτη τὴ
φορά, εἶχε μερικὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ ποὺ πρέπει v61
·
571101]1101/601')v:
0 F161 πρώτη φορά, 6 ἀρχηγὸς 71. F. Μαῦρός 6ρέθηκε ἀντιμέτωπος μ’ 5V0 καμμάτι τῆς προοδευτικής πλευρᾶς τοῦ Κόμματός
του - αὐτὸς ποὺ συνήθως ἔπαιζε τὸν ρόλο τοῦ ἐξισορραπιαταῦ,
τοῦ διαιτητοῦ. Καὶ ἐπεζήτησε ὁ ἴδιος τὴν ἀντίθεση αὐτή, ἀφοῦ
115 δική 101) πρωτοόουλία τὸ θέμα «τῶν 9» 110‘1 τὸ θέμα «τῶν
15» συζητήθηκαν πρὶν ἀπὸ τὴν ἡμερησία διάταξη, κι ἀφοῦ ὁ
ἴδιος ἐπέμενε ὣς τὸ τέλος 611 ὑπάρχει «πολιτικὸ θέμα ὑψίστης
σημασίας».
.
Ο Γιὰ πρώτη φορά, ὁ «αιωπηρὸς» Νικήτας Βενιζέλος... μίλησε - καί ζήτησε νὰ πέαουνε κεφάλια; ὅχι ἕνα ἢ ἐννέα, ἀλλά...
15! Ρα6εσπιερικός, ὁ Νικήτας 5101 ξαφνικὰ —‘ γιατί; ἀπόρησαν
πολλοί, ἐνῶ ἄλλοι ἀναζήτησοιν κρητικὸ (ἑξωκοιναὸουλευτικὸ)
δάκτυλο καὶ ὑποστήριξαν ὅτι ἠταν ἡ πρώτη «δυναμικὴ ἐμφάνιση» τῆς «ὁμάδας τῶν Κρητῶν» - μιᾶς ἀπὸ τὶς ὁμάδες πού...
651/ ὑπάρχουν στὴν ΕΔΗΚ.
0 F161 πρώτη φορά, οἱ ἀκροδεξιὰ πτέρυγα ἔμεινε ἀπ’ ἔξω 1"]
ὑποστήριξε χλιαρὰ τίς... κουρουκλικὲς τάσεις. Γιατί; Πάντως,
παρ’ ὅλα αὐτά, 6 ἀντικομμαυνισμὸς περίσσεψε (πάλιέ) στὴν αῖθουσα - 115911101 παλιοί ἀριστεροί, μάλιστα, 65v πήγαν πίσω...
Σωστά, 016 σημεῖα αὐτὸ τὸ ψήφισμα λέει 611 16 K611110 «δὲν
κυριαρχεῖται ἀπὸ μισαλλοδοξία». ”Οχι, 65v κυριαρχεῖται.
Ἔχει, ὅμως, ἀρκετὴ δόση...
0 F161 πρώτη φορά, τέθηκε καθαρὰ τὸ θέμα τῶν «πολιτικῶν
,
ουμμαχιῶν»; καμιὰ δέσμευση, καμιὰ «θεσμοποίηση» ἀναλόγων
συμπράξεων. Ψευὸαισθήσεις, τέλος... Βέ6αια, ὑπάρχει καὶ ἡ
φράση «θὰ ἡγεῖται (ἡ ΕΔΗΚ) πάντοτετοῦ ἀντιδικτατορικοῦ
ἀγῶνα ὅλων τῶν ὁημοκρατικῶν πραοδευτικῶν δυνάμεων μέχρι
τῆς πλήρους κατοχυρώσεως καὶ ὁλοκληρώσεως τῆς Δημοκρατίας». Ἀλλά, αὐτὴ μᾶλλον 65v σηκώνει αχολιασμό. ”Αλλωστε,
ὅταν 016 ἴδια ψήφισμα ἀναφέρεται ὅτι «τὸ Κόμμα συνεχῶς ἀνδροῦται καὶ παρασκευάζεται νὰ 611/0116.651 αὐτοὸὑναμα τὶς εῦθὺνες τῆς πλήρους διακυόερνήσεως τῆς χώρας ατὶς ὁύσκολες
561/1715; καὶ πολιτικὲς στιγμὲς ποὺ διέρχεται ὁ τόπος», τότε...
‘H κρίση κουκουλώθηκε, πάλι, στὴν EAHK. Μέχρι π’ότε,

ὁ ν 1: i ὃὲῡδΙς
-

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Kl Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

‘O στρατηγὸςὲ.ἀ. ἈνδρέαςΣιαπκαράςέγραψε στὸ «ΒΗΜΛ»
ἄρθρα γιά τὴν «ἀμυνα τῆς χώρας». 'O ἁρμόδιος ὑπουργὸς E.
Ἀθέρωφ ἀπάντησε κατὰ τὸν τρόπο ποὺ ἐκεῖνος ξέρει νά
ἀπαντᾱ - ὅταν δὲν ἀρκεῖται στὴν προσφιλῆ του σιωπή· ἐξ·
έφρασε rrrr‘7v λύπην του» καί... «ἀπέκλεισε κάΘε ἀπάντησιν»
στὸν «ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν ἀπόστράτον στρατηγόν». Δὲν ἔχει

ἀδικο. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ δὲν ἐγιναν, μετὰ τὴν «ἀλλαγὴ τοῦ
Ἰουλίου», καὶ μερικὲς «ἀποστρατεῖες» πολιτικῶν...
Η ΟΝΝΕΔ

Oi δημοκρατικὲς διαδικασίες λειτούργησαν καῖ πάλι 0117 v5—
ολαία τῆς «N. Δημοκρατίας». Ὁ κ. Καραμανλής διόρισε νέα
διοίκηση - τὸν γιὸ τοῦ K. Παπαληγούρα καὶ ἀλλους νέους μέσα στὸ εὑρύτερο πλαίσια (προφανῶς) τῶν τελευταίων «εξὠίξεων». Ἴσως, θυμήθηκε τὴν κρίση τοῦ 7966, ποὺ κάποιος
ἀλλος, τότε, δὲν πρόλαθε. .. Κι εὑτυχῶςπού. .. δὲν θυμήθηκε τὸν
Λάκη καὶ τῖς ὑποσχέσεις ποὺ - κατὰ πῶς ἐκεῖνος λέει - τοῦ

ἕδωσε. Ἔκτὸς ἀν ὀ Λάκης Ἰωαννίδης μεγάλωσε πιά καὶ προ-

ορίζεται γιὸ «πιὸ πάνω»...
MIA ΑΠΟΣΪΡΑΤΙΞΙΑ
Ἀνάμεσα στοὺς ἀξιωματικοὺς ποὺ ἀποστρατεύονται 015v_To7/01, εἶναι κι ὁ Baa. Λιός, ταξίαρχος πεζικοῦ. Τὸ «ANTI»

λυπάται είλικρινά. Ὁ κ. Λιὸς ἠταν ἡ «πηγὴ» διαφόρων ἐγγράφων ποὺ κατὰ καιροὺς δημοσιεύτηκαν 016 περιοδικό. Ἔνδεικτικά, θυμίζουμε;
O T61 ὅπλα τῶν Παλαιστινίων ποὺ «εἰσήγαγε κρυφίως τὸ
KKE/P» ’μ’ ἐκεῖνο τὸν πρωτότυπο ...θαλάσσια τρόπο.

ὅμως
T6 «πρόόλημα Τσάτσου» πού ΜΕΤΑ 17‘7 015071517177 προέκυψε,
εἶναι, φυσικά, ἄμεσα συνὸεὸεμένο με τὴν κρίση, ἀλλὰ πῆρε
μᾶλλον «προσωπικὴ μορφή». Καὶ ὅέόαια ἐνισχύει τὴν ἄποψη
7101‘) προαναφέρθηκε - ἔτσι κι ἀλλιῶς.

Ο Τά κομμουνιστικά ἐντυπα ποὺ «διεισδύουν εἰς τὸ στράτευμα» καὶ ἡ προοδευτικότητα ποὺ «ἐξασθενίζει τὴν δύναμιν ἀντιστάσεως είς τὰ Θέλη τοῦ κομμουνισμοῡ».

Ἴσως, ὅμως, ’ἔ-τσι ὅοθεῖ r'7 εὐκαιρία στὸν κ. Λιὸ νά ἐρευνήσει
(μιὰ καὶ θά ’χει πολὺ χρόνο στί] διάθεσή του) καὶ τὴν ὑπόθεση
τῶν ὅπλων καὶ ὄποια άλλη ἀνάλογη παραμένει ἀδιευκρίνιστη.
Τὸ «ANTI» τοῦ εὔχεται κάθε έπιτυχία. Κι ο) στήλες τοῦ περιοδικοῡ παραμένουν ἀνοικτὲς - στὴ διάθεσή του.
Ο ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΥ
T6 Σχέδιο Νόμου περὶίῗύπου εἶναι ἕτοιμα. Ἀλλά... φυλάγεται
καλὰ - κάπου στὸ ἀρμόδιο Ὑπουργεῖο. Τόσο καλά, ὥστε δὲν

ἢ

ὑπάρχει δυνατότητα διαρροής. Συνεπῶς ὄ,τι κυκλοφορεῖ «εἶ-

βίβ ναι πλαστό» - λέει ὁ K. Λαμπρίας. Φοθόμαστε ὅτι ὀ κ. ὑφυ710 υργὸς δὲν παίζει μόνο μὲ τὸ χρώματα, ἀλλὰ καὶ μὲ τίς λέξεις.
Πθά πεῖ «πλαστό»,· “Οτι κάποιοι κάθησαν καὶ κατασκεύασαν
,·ι”ὸ,.κείμενο ποὺ - ὲμεῖς τουλάχιστον - ὁημοσιεύσαμε. Ἂν εἶναι

ἧφθαι, πρέπει oi πλαστογράφοι να θρεθοῠν ἀμέσως - δὲν εἶναι
ἓρῖκδύσιςρλο, δά... Ἂν δὲν εἶναι, τότε. .. τί συμθαίνει,· ‘H Κυθέρνηση
κ

- '-, ἐ ' δὲν ἔχει παρὰ νά δώσει στὴ δημοσιότητα τὸ Σχέδιο καὶ - γιατί ὁχι

’.ἱ ,μ’-’δ’,τι ᾅλλο ὀλοκληρωμένο προσχέδιο ὑπάρχει στὸ Ὺπουργεῖο,
’’

εἴτε προέρχεται ἀπὸ αὑτό, εἴτε ὄχι. Γιὰ νά καταλάθουμε κι έμεῖς
τί γίνεται, γιά νά φανεῖ ποιὸς ἔχει, τελικά, δίκιο. Ἀπλὰ καὶ

ξεκάθαρα.
5

·

ΕΝΩ ΑΝΑΜΙΞΝΟΝΤΑΙ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΞΙΣ

ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΑΙ
Ο «ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ»
τοῦ Γιάννη Φάτση

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ ἡ μαρτυρία γιὰ τὸ περιστατικὸ τοῦ «αἰχμαλώτου
τοῦ Παναγούλη». Ὁ μάρτυρας-ἥρωας τῆς Ἀντίστασης κατὰ τοῦ στρατιωτικοῦ καθεστῶτος μίλησε γι’ αὐτὸ καὶ σ’ ἄλλους. Ἔτσι, ὑπάρχει τώρα
ἕνα νέο φῶς, που μᾶς δείχνει κάποιο δρόμο.
0 ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ δὲν εἶναι καθαυτό σημαντικό πρόσωπα στὴν «ὑπόθεση Παναγούλη». Αὐτὸς ἧταν ἕνα ὄργανα, ποὺ πῆρε μιὰ ἐντολὴ καὶ ἐπεχείρησε νὰ τὴν ἐκτελέσει. 0 ἄνθρωπος ποὺ κρύόεται πίσω ἀπ’ αὐτὴ τὴν
ἐντολή, εἶναι ἴσως ἡ ΜΟΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ γιὰ τὸν Ἀλέκο Παναγούλη,
Ποιός εἷναιαύτός,· Ο Παναγούλης τὸν ἤξερε. O «αἰχμάλωτος» εἶχε τὸ
ὄνομα τοῦ «ἐργοδότη» του. 'H”ερευνα ἀναγκαστικὰ θὰ κατατείνει·πρέπει,
θέλω νὰ πῶ, νὰ κατατείνει - στὴν ἀποκάλυψή του.
ΕΤΣΙ θὰ ξεκινήσει ΣΩΣΤΑ ἡ ὑπόθεση. Ἂς παρουσιασθεῐ, λοιπόν, ὁ
ἴδιος ὁ «ἐντολέας» κι ἂς ὑποστηρίξει τὸ ἄλλοθί του στὴν ὑπόθεση. Ἂν πεῖ
ὅτι τὸ περιστατικὸ αὐτὸ δὲν ἔχει σχέση μὲ τὸ θάνατο τοῦ Παναγούλη, θά
πρέπει νὰ τὸ ἀποδείξει. Ἂν ΔΕΝ παρουσιασθεῐ, τότε ἐπιὸεόαιώνεται ἡ
ὑπόνοια ὅτι ἔχει ἄμεση σχέση ἡ «ὁιάρρηξη» μὲ τὸ θάνατο.
ΥΠΑΡΧΕΙ κι ἕνα «ἄν». Δηλαὸή.· ἂν δὲν παρουσιασθεῑ, τότε μπορεῐ νὰ
σημάνουν καὶ γι’ αὐτὸν τὰ ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙΑ τοῦ Παναγούλη, Αὐτό, ναί,
ἀποτελεῖ ὁική μου προειδοποίηση]
“Η νέα μαρτυρία γιὰ τὸν «αἰχμάλωτα
τοῦ Παναγούλη» ἀνήκει στὴν κυρία Μαρίνα Θεοφάνους, ἀδελφὴ τοῦ σκηναθέτη
Ροὸήρου Μανθούλη, ἐπιμελήτρια στὰ
KATE, οἰκογενειακή φίλη τοῦ Παναγούλη.
Ξέρει κι αὐτὴ τὸ περιστατικὸ ἀπὸ
ἀφήγηση τοῦ ἴδιου τοῦ Παναγούλη, ποὺ
έγινε στὸ Παρίσι, τὴ Μεγάλη Παρα-

σκευή. Ἡ δική της μαρτυρία προσθέτει
κάποιες λεπτομέρειες, πολὺ χαρακτηριστικὲς γιά τὴν περίπτωοη.
'O Παναγούλης τῆς εἶπε ὅτι ΔΥΟ φορὲς ἀποπειράθηκαν νά τοῦ πάρουν τὰ
ἀρχεῖα τοῦ EAT/BEA ἀπὸ τὸ ἰδιαίτερα
ὁωμάτιὸ του, ποὺ 6ρισκόταν στὸ 6άθος
τοῦ διαμερίσματος ποὺ χρησιμοποιοῦσε
σὰν πολιτικὸ γραφεῖα — στὴν ὁδὸ Κολοκοτρώνη 12.

ΟΗ ΠΡΩΤΗ ἠταν ὅταν συνέλα6ε

Τί έγινε ἡ ἀτζὲντα;
Ἀλήθεια, τί ἔγινε τὸ πορτοφόλι καὶ
ἡ ἀτζέντα τοῦ Παναγούλη,’ Δὲ νομίζουν οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Ἁρμοδίων
Ἀρχῶν ὅτι πρέπει νὰ δώσουν κάποια
ἐξήγηση γι’ αὐτὰ τὰ πράγματα’
Θά πεῖτε ὅτι «ψύλλους στ’ ἄχυρα
γυρεύουμε». Ἴσως, γιατὶ κάποιοι
«ψύλλοι μπῆκαν στ’ αὐτιά μας»...
Ρωτᾶμε λοιπόν.·

Ο Ποιός ἁρμόδιος ἀσχολήθηκε μ’
αὐτὸ τὸ θέμα,·

Γιατὶ ὑπάρχουν κι εὐθύνες. ”H μήπως ὄχι,’

ἕναν ἄγνωστα ’διαρρήκτη τὴν ὥρα
ποὺ ἐκεῖνος προσπαθοῦσε νὰ ξεκλειδώσει τὴν πόρτα τοῦ δωματίου ὅπου
ὑπῆρχον τὰ ἀρχεῖα.

ο H AEYTEPH ἠταν ὅταν μιὰ
κοπέλα τὸν φλέρταρε κι ἐκεῖνος τὴν
ὁδήγησε ατὸ δωμάτια μὲ τΙ ἀρχεῖα.
Κοιμήθηκαν. Τὴ νύχτα, ὅμως, ἐκεῖνος
ξύπνησε ἀπὸ ἕνα θόρυὸο κι εἶδε τὴν
«ἀγνωοτη» κοπέλα νὰ σκαλίζει τ’ ἀρχεια.
Κι οἱ δυὸ ἄγνωστοι δούλευαν γιὰ τὸ

ἴδια ΑΦΕΝΤΙΚΟ. ἴΗταν τὰ έκτελεατικά
ὄργανα. Ποιὸ εἶναι τὸ «ἀφεντικό»; "Av
γίνει ἀναδίφηση ατὰ ἀρχεῖα τοῦ
EAT/BEA καὶ σημαδευθοῦν τὰ ὀνόματα
ποὺ ὑπάρχουν γραμμένα στα ποικίλα καὶ

Τὸ «ANTI» ἀποκάλυψε, πρὶν lyZ
μήνα περίπου, ἕνα συγκλονιστικὸ γεγονόςε τὴ σύλληψη ἑνὸς «διαρρήκτη», νύχτα, μέσα στὸ γραφεῖα τοῦ
Ἀλέκου Παναγούλη, Συγχρόνως,
φέραμε στὴ δημοσιότητα κι ἄλλα
ἄγνωστα στοιχεῖα. Λίγο μετά, γράφαμεε «Οἱ ἀποκαλύψεις τοῦ “ANTI”
προκάλεσαν ἰδιαίτερη αἴσθηση·Ι δὲν
συγκίνησαν κανένα ἁρμόδια, ἀλλὰ
ἰ-Ξ6αλαν (μαζὶ μὲ ἄλλα στοιχεῖα) σὲ
ΚΑΠΟΙΟ δρόμο τὴν ἰδιωτικὴ ἔρευνα. Ἴσως, τοῦτες τὶς μέρες προκύψει
KATI σημαντικό».
Σήμερα, πέρα ἀπὸ τὴν ἐπι6ε6αίωση τῆς ὑπόθεσης τοῦ «αἰχμαλώτου
- διαρρήκτη», μποροῦμε νὰ ποῦμε
,ὅτι ἡ ἰδιωτικὴ ἔρευνα 6ρίσκεται σε
ΠΟΛΥ KAAO δρόμο. Τούτη τὴ στιγμή, προέχει να μιλήσει ὁ «διαρρήκτης». Ἡ οἰκογένεια Παναγούλη,
θεωρεῖ πρώτιστα θέμα τὴ μαρτυρία
αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου...
Ο ’Ήδη, προστέθηκέ κι ἕνα ἄλλο
πρόσωπα ἡ ἀδελφὴ τοῦ «διαρρήκτη», ποὺ μπορεῐ καὶ νὰ μὴν εἶναι
ἀδελφή του. Πρέπει νὰ μιλήσει - ἔχει
τὶς ἰ’διες εῦθύνες, ὅπως καὶ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ἄλλος γνωρίζει αὐτὴ
τὴν ἱστορία καὶ τὴν κρύ6ει.
Ἀκόμα, θέλουμε νὰ ἐπισημανούμε, σὰν ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ σημασίας
στοιχεῖα, α’ αὑτὴ τουλάχιστον τὴ φά("lΟ Τὸ μπαοῦλο μὲ τὰ «περὶ Κύ-

πρου» ἔγγραφα ποὺ εἶχε ἀνακαλύψει
ὁ ἀξέχαστος Ἀλέκος.
O Τὸ πορτοφόλι του, ποὺ κατὰ
τρόπο μυστηριώδη χάθηκε ΜΕΤΑ τὸ
δυστύχημα.
Ἔχουν τὰ δύο αὐτὰ στοιχεῖα σχέση
μεταξύ τους; Ποῦ 6ρίσκονται σήμερα; Τί σχέση ὑπάρχει μεταξὺ τοῦ
«διαρρήκτη» καὶ τῶν δύο παραπάνω
στοιχείων,
Τὸ ξαναλεμεε ἡ «ὑπόθεση Παναγούλη» 6ρίσκεται σὲ ΠΟᾹΥ ΚΑΛΟ
δρόμο. ΟΠΟΙΟΣ γνωρίζει κάτι ἃς·
μιλήσει. Τώρα’...

«Συχώρεσέ με ἱ

ἀνήσυχος γιά τὴν έξέλιξη τῆς ὑπόθεαης.
Ο Θυμᾶμαι πὼς έκανα ἰδιαίτερες
προσπάθειες για νὸι τὸν ἡμερέψω. ’“Ας

ποὺ ἄργησα»
Θυμάστε τὸν παπὰ 7101‘) 571505 τὴ
μέρα τῆς κηδείας στὸν ἀνοιγμένο
τάφο τοῦ Παναγούλη,·
Ηταν ὁ παπα--Λεωνίδας, 7101‘) 0171')ήθιζε νὰ πηγαινει κάθε μέρα στὸν
τάφο τοῦ Ἀλέκου καὶ νά ψέλνει τρισάγιο.
Τὴν προηγούμενη ὄδομάδα πέθανε.
Εἶχε πάει τρέχοντας στὸν τάφο τοῦ
Παναγούλη καὶ ει’·π.ε
Ο «Συχώρεσέ με, Ἄλέκο, 7101‘) ἄργησα σήμερα νά ἔρθω...»
Ἔψαλε τὸ τρισάγιο, ἔκανε τὸ
σταυρό του καὶ κατευθύνθηκε πρὸς
τὰ προπύλαια τοῦ νεκροταφείσυ. Ξα-

εἶναι, αὐτὸ εἶναι ἕνα θέμα για κάποιο
ἀλλα ρεπορτάζ...

Στὴ συζήτηση ποὺ εἶχε ἡ Μαρίνα Θεοφάνους με τὸν Ἀλέκο Παναγούλη, ρώτησε;

φνικά, ἐντελῶς ξαφνικά, αἰσθάνθηκε

ἕνα πόνο στι7ν καρδιά, κλονίστηκε τὸ
κορμι του καὶ 571505 νεκρός. Λίγα μέτρα ἀπὸ τὸν τάφο τοῦ Παναγούλη...

πολυσήμαντα χαρτιά, τότε ἴσως έντοπισθεῖ τὸ «ἀφεντικό».

Τί ἀκρι6ῶς εἷπε ὁ Ἀλέκος Παναγού-

Ο «Τι’ γίνονται τ’ ἀρχεῖα; ’ Εἶναι
ἀσφαλισμένα; Μήπως σοῦ τὰ πάρουν»;
Κι ὁ Παναγούλης τῆς εἶπες
Ο «Εἶναι έντάξει. KL ἂν θελήσουν
νὰ ψάξουν γιὰ νὰ τὰ 6ροῦν καὶ νὰ τὰ
πάραυν, θὰ χτυπήσουν κουδουνάκι.
ιὈπως χτύπησαν τὴ νύχτα παὺ έπιασα
τὸ διαρρήκτη».
KL έσπευσε νά συμπληρώσεις
«”Ομως χτύπησαν καὶ μιά άλλη
φορὰ τὰ καυδουνάκια».
Τότε τῆς ἀφηγήθηκε τὸ περιστατικὸ με
τὴν κοπέλλα καὶ συμπλήρωσε;
.«Τῆς ’έδωσα ένα γερὸ ξύλα καὶ
τὴν έδιωξα. ,».
Ὀπως 6λέπαυμε, τὸ «ἀφεντικὸ» χρηαιμοποίησε ὅλα τὰ ΜΕΣΑ γιὸι νά 6άλει
στά χέρια του τὰ ένοχοποιητικά ἀρχεῖα.
Ἀκόμη καὶ τὸν παράγοντα «γυναίκα».

λης στὴ Μαρίνα Θεοφάνους; Ἐκείνη

O Παναγούλης, μιλώντας γιά τὴν έξ-

καταθέτει;
Ο «Μοῦ ειπε πως μιὰ νύχτα ποὺ

έλιξη τοῦ περιατατικαῦ τοῦ αἰχμαλώτου
εἰπε στῆ Μαρίνα Θεοφάνους;
.«Tc‘w ἀφησα. Ἐκεῖνος ἀρχισε νά

πῆγε στὸ γραφεῖα του, 6ρῆκε 5v0v
ἄνθρωπο ποὺ προσπαθοῦσε ν ἀνοί-

ξει τὴν πόρτα τοῦ δωματίου του»,
0<<Μοῦ εἰπε ὅτι τοῦ έδωσε πολὺ
ξύλα κι ἐκεῖνος ὁμολόγησε ποιὸς τὸν
έ6αλε για να διαρρήξει τὸ γραφεῖα
καὶ νά πάρει τ’ ἀρχεῖα».
O «Μοῦ εἷπε ὅτι τελικὰ τὸν έκανε
δικό του πληροφοριοδότη καὶ ὅτι μάλιστα έγιναν καὶ φίλοι».
H συζήτησή τους έγινε κατὰ τὸ ταξίδι
τοῦ Ἀλέκαυ Παναγούλη στὸ Παρίσι,
ὅπου ἐκεῖνος εἶχε πάει για νά παραστεῐ
στὴ διακρατικῆ κοινο6ουλευτικὴ διάσκεψη γιὰ τὴ Χιλή.
Ἠτάν, ὅπως εἴπαμε, Μεγάλη Παρασκευή. ”Οταν ὁ ’Enitgonog τοῦ Στρατο-·
δικείου έ6γαλε τὴ διαταγὴ γιά τὴν ἀπαγόρευση τῆς δημασίευσης τών ἀρχείων
τοῦ EAT/BEA. O Παναγούλης ἦταν

- μαῦ δίνει πληροφορίες. Ἐνα 6ράδυ
6γήκαμε κι έξω. Ἐκεῖνος έφερε μαζί
του καὶ τὴν ἀδελφή του. Ηταν ὅμορC971»Ἴσως ὁ «αἰχμάλωτος» νὸι ἤθελε νά φανεῖ ἀρεστὸς στὸν Παναγούλη, ποὺ τοῦ
ἔδειξε μεγαλοψυχία...“Ἰσως νὰ ἤθελε νὰ
τὸν παρασύρει 0‘5 μιά ΑΛΛΗ περιπέτεια,
χρησιμοποιώντας τὴν ἀδελφή του ἢ ἕνα
πρόσωπα ποὺ τὸ παρουσίασε σαν
ἀδελφή του.
Σὲ ποιὰ περιπέτεια ἤθελε νὰ ὁδηγήσει
τὸν Παναγούλη αὐτὸς ὁ ἀνθρωπος; Ἴσως
καὶ στὴν περιπέτεια τῆς Πρωτομαγιᾶς.
Γιατί ὸχι;
Μιά ἀνάλυση αὐτων τῶν περιστατικών
μᾶς ὁδηγεῖ ατὰ συμπεράσματα;
Ο O αἰχμάλωτος δέν ἦταν ἕνας
ἅνθρωπος ποὺ έκανε αὑτὴ τὴ δουλειά

Ἀνάκριση καὶ προανάκριση

γιὰ πρώτη φορά. ἶΗταν ὃύσκολη κι
έπικίνδυνη έπιχείρηση καὶ θα πρέπει
νὰ χρησιμοποιήθηκε ἕνας ἅνθρωπος
μὲ πείρα.
Ο O ἄνθρωπος αὐτὸς πρέπει ν
ἀνήκει σὲ κάποιο δίκτυο’
ἠ 0‘5 μιὰ ὸρ7071001]. Δεν μπορεῐ να ῆταν κάποιος
ποὺ φοίτηοε στὴν πτέρυγα τῶν ποινικῶν φυλακῶν τοῦ Κορυδαλλοῦ ἢ νὰ
ἦταν ὁ θαλαμηπόλος ἑνὸς σκάφους

ἀναψυχῆς. Πρέπει, αναγκαστικά, νὰ
εἶχε τῆν πλαισίωση καὶ τὴν κάλυψη
μιᾶς ὀργάνωσης ἢ ἑνὸς δίκτυαυ πρακτόρων.
Ο Ὁ Παναγούλης εἶχε πεῖ ὅτι ὁ
«αἰχμάλωτός» του τὸν έ6αλε 05 κάποιο δρόμο καὶ ὅτι μὲ τὶς πληροφορίες ποὺ τοῦ ’έδωσε 6ρῆκε κάποιο
χαρτιά. Αὑτὰ τὰ χαρτιά ἀναφέρονται
0‘5 γεγονότα τῆς Κύπρου.
Ο Λαιπόν, ὅταν μιλᾶμε γιὰ Κύπρο
καὶ γιὰ έκνομες ένέργειες, ἡ σκέψη
μοις πάει 05 πρόσωπα μὲ συγκεκριμένη πολιτικὴ τοποθέτηαη.
Ἐρευνήθηκε αὐτῆ ἡ έκδαχή;
"Ag έρωτηθεῖ ἡ Κυπριακὴ Πρεα6εία.
Βρίσκεται στὴν ὁδὸ Ηροδότου...

I. Τὴν κυρία Μαρίνα Θεοφάνους τὴ γνώρισα μόλις τὴν προηγούμενη Κυριακὴ- καῖ φυσικὰ μετὰ τὴν κατάθεσή της στὸν ἀνακριτὴ- στὸ σπίτι τῆς κυρίας Ἀθηνᾶς Παναγούλη. Εἶναι ἑπομένως

Ἀνήκει ἰδιαίτερη τιμὴ στὴν κυρία Μαρίνα Θεοφάνους, ποὺ μόλις
ἦλθε στὴν Ελλάδα, πῆγε στὸν ἀνακριτὴ καὶ κατέθεσε τὴ μαρτυρία
της γιὰ τὸν αἰχμάλωτα τοῦ Παναγούλη.
’ Εἶναι μιὰ πράξη θάρρο.υς Διευκόλυνε έτσι τὴν ἔρευνα γιὰ τὴν
ἀνεύρεση τῆς ἀλήθειας στὴν «ὑπόθεση Παναγούλη»
O ἀνακριτὴς ρώτησε τὴ Μαρίνα Θεοφάνους;
Ο «Γιατι αὐτὰ δὲν τὰ καταθέσατε στὸν Εἰσαγγελέα 7101‘) ἔκανε

τὴν προανάκριση,- »
Ἐκείνη τοῦ ἀπάντησε.·

O «Δὲι τὸ ,ἦξε-ρα».
Κι ὁ ἀνακριτὴς παρατήρησετὰ
O «Κι ὅμως ξέρατε νὰ τὰ πεῖτε στὸν κ. Φάτση κι ἐκεῖνος νὰ
γράψει.. ,,»

’Ὰς γίνουν δυὸ διευκρινίσεις.·

σημαντικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὅρίσκονται δυὸ ἄνθρωποι ἄγνωστοι
μεταξύ τους - ὁ ἕνας στὴν Ἀθήνα καὶ ὁ ἄλλος στὸ Παρίσι - ποὺ
ξέρουν τὸ περιστατικὸ τοῦ «αἰχμαλώτου τοῦ Παναγούλη»,
2. Ὁ Εἰσαγγελεύς ὁὲν ἔκανε τὴνπροανάκριση. Απλσύστατα

ἐπόπτευε τῆς προανάκρισης. H μόνη προαιακριτικὴ πράξη ποὺ
ἐνήργησε ἦταν ἡ λήψη τῆς «ἀπολογίας» τοῦ Στέφα.
Δηλαδὴ τί ἤθελε ὁ κ. ἀνακριτής,· Νά πάει ἡ κ. Μαρινα Θεοφάνους νὰ καταθέσει ὅ, τι ῆξερε για τὴν «ὑπόθεση Παιαγοὺλη» στὴν

Τροχαία Γλυφάδας, 7101‘) ἔκανε τὴν προανάκριση,·
Πάντως, ἂν ὑπάρχει δικαστικὸ ἓνδιαφέρον πολλὰ μποροῦι νά
προκύψουν ἀπ’ αὐτὴ τὴν ὑπόθεση.· ἀπὸ τὴν ἔρευνα αὐτῆς τῆς «λεπτομέρειας».
Ο Μήπως, ἀλήθεια, θὰ ε’νδιέφερε τὸν κ. Υπουργό τῆς Δικαιοσύνης νὰ ἔχει μιὰ ἐνημέρωση γιὰ ὅλη αὐτὴ τὴν ὑπόθεση,·

Ἀπὸ (191015911: ὁ συνεργάτης τοῦ «ANTI», τὰ μέλι] τοῦ Ε.Ι“. Κώστας Φιλίνης, Ἀιντώνης Μπριλλάκης, Μπάμπης Θεσδωρίὸης καί Λειιτὲρης Τσίλογλου, μέλος τῆς Κ.Ε.

KAI ‘META TO ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΙ;
Συζήτηση μὲ 101‘);

0 Μπάμπη Θεοδωρίδη
Ο Ἀντώνη Μπριλάκη
Ο Λευτέρη Τσίλογλου

Ο Κώστα Φιλίνη

Μέ τὴ λήξη τοῦ συνεδρίου τοῦ ΚΚΕ 50101., τὸ
«ANTI» ἄνοιξε συζήτηση μὲ τέσσερα ἡγετικα 015—
λέχη τοῦ κόμματος αὑτοῦ - τοὺς Μπάμπη Θεοδώρίδη, Ἀντώνη Μπριλλάκη, Λευτέρη Τσίλογλου καὶ
Κώστα Φιλίνη. Τὰ τέσσερα ἡγετικα στελέχη τοῦ
·ΚΚΕ (50.) καὶ μέλη τῆς ἐκλεγμένης ἀπ’ τὸ συνέδρια
νέας Κ.Ε., δίνοντας ἀπαντήσεις στα ἐρωτήματα ποὺ
έ6αλε τὸ «ANTI», ἀναφέρθηκαν 011‘] σημασία 1101‘)
εἰχε τὸ Συνέὸριο τοῦ KKE (50751101101) ἐκτίμηση τῶν
θέσεων 7101‘) άναπτύχθηκαν 0’ αὐτὸ καὶ έπεσήμαναν
ἐπιπτώσειςποὺ θα ὑπάρξουν στῆν πολιτικὴ ζωὴ
καὶ στῆν Ἀριστερά, εἰδικά.

έὸριο- αὐτὸ καθαυτό, ὅταν τελικὰ συνεδριάζουν αἱ σύνεδροι,
εἶναι ἡ κατάληξη μιᾶς διαδικασίας πού ’χει ἀπὸ πρὶν ἀρχίσει.
Κι ἀπὸ τὴν ἐπεξεργασία τῶν ντοκουμέντων, ἀπὸ ὀλο τὸ διάλογο ποὺ γίνεται, στίς προσυνεὸριακὲς συνδιασκέψεις. καταλήγεις φυσικὰ στὸ Συνέδριὸ. Ἑπομένως τὸ να πεῖς ὅτις ἀπ’ τὴν
ὥρα 7101‘) μπαίνω μέσα στὸ Συνέὸριο, δέν ξέρω περίπου ποῦ θα
καταλήξει, θα εἶναι πολύ. Ἐν τούτοις. εἴχαμε ὁρισμένα πράΦΙΛΙΝΗΣ; Ναμίζωὸτι σωστὸ εἶναι να ποῦμε ὅτι τὸ Συν- γματα ὅχι ἀπρό6λεπτα, ἀλλα 1101‘) φάνηκαν μὲ πιὸ πολὴ ’ένταση
έδριο ξεπέρασε τίς προσδοκίες μας. Για νά ’μαστε εἰλικρινεῖς, ἀπ’ ὅ,τι ἴσως θα περίμενε κανείς. ΣΑσφαλιῖις ἀπὸ ὅλα τὸ διάπεριμέναμε ὅτι θα ’χει ἐπιτυχία, ἀλλὰ ξεπέρασε τὶς προσδοκίες λογο 7101‘) ὅγῆκε, μπαίνουν ὡρισμένα θέματα για 600131590 προμας, κυρίως ὅσον ἀφορᾶ τὴν απήχηση. Καὶ ὁὲν έννοώ μόνα 6ληματισμό. ”Οχι τόσο κυρίως στα προθλήματα τοῦ τί θα κάἐμᾶς 1101‘) δουλεύαμε στὴν Κ.Ε., ἐννοῶ τίς προσδοκίες ὅλου τοῦ νουμε στὸ σοσιαλισμό, ὅσα τὸ πῶς πρέπει να γίνεται πιὸ συγκόμματος. Καὶ ἴσως να ἐξηγεῖται αὐτὸ τὸ πράγμα, διότι μέσα κεκριμένη ἡ γραμμή μας, ἡ γραμμὴ τῆς ΕΑΔΕ, 05 κάθε συγκεστῆν καύραση καὶ τὴν ὑπερένταση 7101‘) εἴχαμε παλεύοντας 5v- κριμένο χώρα ἀπὸ 1‘1; ὀργανώσεις τοῦ κόμματος. Λέγαμε 65—
αντίαν πολλῶν δυσκολιῶν, έγινε στὸ μεταξὺ μια παιοτικῆ αλ- 6010 καὶ στὶς θέσεις μας ὅτι λ.χ.ι «κάθε ὀργάνωση πρέπει, να
λαγὴ 7101‘) δὲν τὴν εἴχαμε πλήρως συνειδητοποιήσει.
γίνει τὸ κόμμα στὸ χώρα της» κ.λπ. Ἔχω τὴν αἴσθηση ὅτι αὐτὸ
Διατυπιῖινεται ἡ ἐρώτηση ἂν στὸ Συνέδριο ὑπῆρξε μια 01301- ὅγῆκε στὸ Συνέὸριο πιὸ έντονα, πολὺ πιὸ ζωντανα ἀπ’ ὅ,τι τὸ
ἀστική, ριζικὴ ἀλλαγὴ γραμμῆς, ἢ αν έγινε θεσμοπσίηση τῆς λέγαμε. Ἐχουμε σήμερα κατακτήσει ἕνα μίνιμουμ ί-)ε(ι)ρητικὸ
ἤδη ὑπαρχουσας γραμμῆς. Πρέπει έδιῖ) να ποῦμε ὅτι τὸ Συνχ καὶ ἰὸεολογικὸ ὑπόὸαθρο. Τώρα ’έχει πολὺ μεγάλη σημασιά να

ANTI: Κατὰ 11‘7 γνώμη σας, τὸ Συνέδριο τοῦπΚΚΕ (ἐσ.) πῶς
μπορεῐ ν’ ἀξισλσγι7θεῖ,· Σὲ ποιό ὅαθμὸ πέτυχε, 05 71011) ὄαθμὸ
ι’κανοποίησε τὶς προσδοκίες τῶν μελῶν τοὺ κόμματος· Ἀποτελεῖ μία θετικὴ ἀφετήρια· Ἐπίσης τί προὸλήματα προκύπτσυν
Υἀπὸ ὅλο τὸν προσυνεδριακὸ διάλογο στῑς ΚΟΒ, στῖς ἀχτιδικές,
στι7ν rim/06371101217. καὶ 011‘) ἴδισ τὸ Συνέδριω.
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«μπαλιαστεῖ» αὐτὸ τὸ ίδεολογικὸ ὑπόὸαθρο μέσα στῆ δράση
για να ἀντλήσει ἀπὸ κεῖ καιναύργια στοιχεῖα καὶ τότε να κάνουμε τῆν παραπέρα ἐμόαθυνση τών προόλημάτων.
Αὐτὸ ποὺ είπε καὶ ὁ Μπάμπης χθές στὸν Πανιώνια, 011 τώ-

ρα, 0; τραόήξουμε σέ κάθε ἐργαστάσιο, 05 κάθε γειτονιά, να
φτιάξουμε παντοῦ ὀργανώσεις, φίλους τοῦ ΚΚΕ ἐσωτ. κ.λπ. 5E-

ναι μια φράση ποὺ πρέπει νὰ τῆ ὁιατυπώσουμε. Εἶναι μιὰ
ἀνάγκη για 110;, να ὑπάρξει μια ἀπόδοση ὀργανώτικὴ ὅλης αῦτῆς τῆς ἐπεξεργασίας ποὺ έχει γίνει. Μεγαλύτερη ἀπὸ ὅση εἴχαμε ὣς σήμερα. Κι έχουμε τῆ δυνατότητα νὰ τὸ πετύχουμε.
Αῦτὸ θα μας δώσει στοιχεῖα για παραπέρα ἐμ6άθυνση πιὸ οὑσιαστική, γιατῑ θα ρθοῦμε 0' ἐπαφὴ μέ περισσότερο κόσμο καί
τὰ προόλήματά του καὶ θὰ συγκεκριμένοποιηθεῐ περισσότερο ἡ
γραμμή μας. O στόχος μας λοιπὸν α’ αὐτῆ τῆ φάση εἰναι; Νὰ
ἀνοιχτοῦμε στὸν κόσμο καὶ νὰ δυναμώσσυμε’αργανωτικά. ”Ολα
τὰ ἄλλα 6έ6αια εἰναι ἀνοιχτά, 0E προ6λήματισμοὶ ἀνοιχτοί,
ὅλα πρέπει νὰ τα ἐμ6αθύναυμε, ἀλλὰ αὐτὸς ἐἰναι ὁ κρίκος
τούτη τῆ στιγμή.

Η ΑΠΗΧΗΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ANT]: Πῶς ὁ καθένας σας ὅλέπει τὶς θετικὲς ὄψεις τοῦ Συνεδρίου,·
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ; Τὸ σημαντικότερο, νομίζω, γεγονὸς 101')
Συνεδρίαυ, εἶναι ὅτι 6ρῆκε τὸ Κόμμα μας μια εύρύτερη ἀπήχηση α’ ὅλα τὸν πολιτικὸ κόσμο τῆς χώρας. Η γραμμή του, μιὰ
γραμμὴ που 5Ev01 ὁπωσδήποτε διαφορετικῆ ἀπὸ ὅλων τῶν άλλων πολιτικών’ σχηματισμῶν, τοῦ ΠΑΣΟΚ καὶ τοῦ ΚΚΕ ἐξ,
μιὰ γραμμὴ ὁύσκολη, 1101‘) πρασπαθεῖ ν ἀπαντάει στῆν πολι-

τικῆ συγκυρία μ’ έναν τρόπο προσεκτικὸ καὶ νηφάλια, έδειξαν
τὰ γεγονότα, έδειξε τὸ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ, ὅτι 6ρίσκει ἀπήχηση, ἀντανακλᾶται αὑτὴ ἡ γραμμὴ καὶ μέσα στοὺς ἄλλους πολιτικοὺς
σχηματισμούς. Αὐτὸ φάνηκε ἀπὸ τὴν παρουσία ὅλων τῶν πολιτικῶν κομμάτων στὸ Συνέδριό μας. Βεόαίως, γύρω ἀπὸ τὰ
πραόλήματα τῆς πολιτικῆς γραμμῆς στὸ κόμμα μας, ὑπῆρχαν
πάντα ὁρισμένες ἀπαχρώσεις. Θά ’λεγε κανεὶς ὅτι τὸ Συνέδριο
6άθυνε τῆ γραμμῆ 101') κόμματος. Βοήθησε νὰ ξεπεραστοῦν
ἀσάφειες γύρω ἀπὸ 11‘1 γραμμή, πέτυχε μία εῦρύτερη σύμπτωση
ἀπόψεων ὅλων τών στελεχῶν 101') κόμματος γύρω ἀπὸ τῆ
γραμμὴ τῆς ΕΑΔΕ. Ὑπῆρχαν πάντα στὸ παρελθὸν παρεξηγήσεις γύρω ἀπὸ τῆ γραμμή μας. Τὸ Συνέδριο ὂοήθησε να ξεπεραστεῐ, 0‘5 σημαντικὸ 6αθμό, αὐτὸ τὸ πράγμα. Καὶ μποροῦμε
νὰ ποῦμε ὅτι σήμερα ἡ γραμμὴ τῆς ΕΑΔΕ μέ 1E; ἀποχρώσεις

ποὺ έχει, γίνεται δεκτῆ ἀπὸ ὅλα τὰ μέλη τοῦ κόμματος. Νομίζω
ὅτι αὐτὸ εῖναι ένα 6ασικὸ συμπέρασμα. Ἐνα δεύτερα μεγάλα
θετικὸ 101') Συνεδρίου 5Ev01 1‘1 ἀπήχηση ποὺ εἶχε μέσα στὸν κόσμο τῆς ’A910159('1;. M5 ἐξαίρεση τὸ ΚΚΕ ἐξ. τὸ Συνέδριο εἶχε
εὑρύτατη ἀπήχηση καὶ στὸ χώρα τῆς ΕΔΑ καὶ στὸ χώρα τών
ἀλλων ἀνανεωτικών δυνάμεων ποὺ δέν 5Ev01 ένταγμένες οὔτε
στὸ κόμμα μας ούτε στῆν ΕΔΑ. Εἶναι γνωστὸ ὅτι σὰν κόμμα

εἶχε μιὰ γραμμὴ σύγκλισης ὅλων τῶν ἀνανεωτικῶν δυνάμεων
σέ 51/0 @0950 μαρξιστικὸ- λενινιατικό. Εἶναι ἐπίσης γνωστὸ ὅτι
ἀπὸ πολλές μεριές ὑπῆρχαν ἐπιφυλάξεις σχετικὰ μ’ αὐτῆ τῆ
γραμμή μας. M110901')115 να ποῦμε ὅτι αὑτὴ ἡ κατεύθυνσή μας
6ρίσκει μεγαλύτερη ἀπήχηση μέ τὸ Συνέδριο ἀπ ὅ,τι στὸ παρελθόν. KOE δημιουργοῦνται πολὺ καλύτεροι ὅροι για νὰ συγκλίνουν ὅλες 01’)15; αἱ δυνάμεις τῆς ἀνανέωσης, 051110 πρώτη
φάση, πρὸς μιὰ στενὴ συνεργασία τών δυνάμεων τῆς ἀνανέωσης καὶ άργότερα α’ ἕνα ένιαῖο φορέα. Γιὰ τὸ κόμμα μὰς,
αὐτῆ ἡ ἐπιδίωξη εἶναι 6ασικῆ καὶ νομίζουμε ὅτι πρέπει να
ἀναζητηθοῦνε οἱ τρόποι, 0E 1109(p5; συνεργασίας μέ 10 κόμμα
τῆς ΕΔΑ 1101‘) θα ἐπιτρέπουν νὰ τείνουμε, ὅσα τὸ δυνατὸν συντομότερα, στῆν κατεύθυνση αὐτῆς τῆς ἑνοποίησης ὅλων τῶν
δυνάμεων τῆς ἀνανέωσης σ’ ἕνα κόμμα-φορέα, ὁ ὁποῖος, 6ε6αια, κατὰ τὴ γνώμη μοις, πρέπει νά ναι 5V0 κόμμα
μαρξιστικὸ- λενινιατικό. Αὐτὸ νομίζω ὅτι εἶναι τὸ δεύτερα μεγάλα θετικὸ τοῦ Συνεδρίαυ,
ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ; Η έκτίμηση 011 ἡ ἀπήχηση τοῦ Συνεδρίαυ,

γενικά, ῆταν πιὸ πάνω ἀπὸ 1E; προσδοκίες μας, έχει μια ἀντικειμενικῆ 60011.M5 τὴν ένναια κυρίως τῆς ἀπήχησης έξω (1110

1‘1; γραμμές 101') κόμματος. M5 τῆν έννοια ὅτι ἀποτέλεσε ένα

σημαντικὸ πολιτικὸ γεγονός, ποὺ προκάλεσε τὸ ἓνδιαφέρον καὶ
τῆν προσοχῆ ὅλων τῶν πολιτικῶν δυνάμεων καὶ εἰδικότερα τῶν
δυνάμεων τῆς Ἀριστερᾶς, τών ἀντιδαγματικών - ἀνανεωτικών
δυνάμεων. Αὐτό, κατα 11‘1 γνώμη μου, ἀντανακλᾶ τὸ πόσα ἱστορικῆ ἀναγκαιότητα ἀποτέλεσε καί ἀποτελεῖ για τὸ ἐλληνικὸ
κομμουνιατίκὸ κίνημα ἡ ὑπαρξη καὶ τὸ δυνάμωμα ἐνὸς κόμμα10; 1101‘) ἐφαρμόζει δημιουργικὰ τὸ μαρξισμὸ-λενινισμό, πραγματικα αὐτοτελοῦς ὅμως, ἀνεξάρτητου, ὑπεύθυνου για 11‘1 χάραξη τῆς γραμμῆς του, για τῆ χάραξη τών ἀγώνων στῆ χώρα
101). Ἑνὸς κόμματος 1101‘) παρέχει τὰ πλαίσια ὥστε τὰ μέλη καὶ
τα στελέχη 101) να συμμετέχουν πραγματικα στῆν ἐπεξεργασία
καὶ τῆ λήψη τών ἀποφάσεων πάνω σ’ ὅλα τὰ σημαντικὸ προ6λήματα 1101‘) ἀντιμετωπίζει. Θά ’λεγα011 ἀν κάτι δέν ἀμφισ6ητεῖται, 115 6άση τὸ Συνέδριο, γενικὰ καὶ 11500 01E; γραμμές τῆς
Ἀριστεράς, έκτὸς 101') KKE5E. φυσικά, εἰναι ὅτι τὸ ΚΚΕ ἐσ

διαμορφώνεται σὰν ἕνα 151010 κόμμα. Κι αὐτὸ παρὰ 1E; ὁποιεσδήποτε τυχὸν ἀδυναμίες, ἐλλείψεις, λάθη, τὰ ὁποῖα καὶ μεῖς
δέν παραγνωρίζουμε. Πιστεύω παράλληλα ὅτι στὸ Συνέδριό
μας ξεκαθαρίστηκε ἀπόλυτα011 0 δρόμος τῆς 51/011110; τοῦ έλ-

ληνικοῡ κομμουνιοτικοῦ κινήματος δέν εἶναι δυνατὸν να περάσει μέσα ἀπ’ τῆ συγκόλληση καὶ τὸ συμ6ι6ασμὸ τοῦ ΚΚΕ ἐσ. μέ
τὸ ΚΚΕ ἐξ. Ἡ ἑνότητα αὐτῆ συνδέεται μέ μιὰ μακρόχρανη
διαδικασία πάλης, μέ 6άση 1E; ἀρχές ποὺ έχει προ6άλει τὸ
ΚΚΕ ἐσ., 115 6άση ὅλες τὶς πλευρές τῆς ἀνανεωτικῆς φυσιογνω ·

μίας τοῦ κόμματός μας, 1101‘) θα τείνει στῆν εὐρύτατη δυνατὴ
συσπείρωση τῶν κομμουνιστῶν γύρω ἀπὸ 1E; ἀρχές μας. Στὴ
διαδικασία αὐτῆ σημαντικὸ στοιχεῖα ἀποτελεῖ πρῶτ’ ἀπ ὅλαη
έν0110_E11011, 11 ἑνότητα ὅλων τῶν ἀντιδογματικών δυνάμεων.
Δέν εῐμαι σίγουρας ἀν τὸ μόνα ὑπόχρεωτικὸ ποὺ 11951151 να γίνει είναι αὐτὸ ποὺ λέει ὁ σ. Θεοδωρίδης για τῆ συγκρότηση
ένιαίου φορέα. H απαψή μου εἰναι ὅτι στῆ διαδικασία τῆς έν·
ότητας τοῦ έλληνικοῦ κομμουνιοτικοῦ κινήματος πάνω 05 60011
ποὺ έξασφαλίζει μιὰ νέα ποιότητα ένότητας περνᾶμε ὑποχρέωτικα ἀπὸ τὸ στάδια ένότητας τῶν δυνάμεων τῆς
ἀντιδογματικῆς-ἀνανεωτικῆς Ἀριστερᾶς. Κι αὐτὸ μέ 6άση ἕνα
ὁιάλαγο. Γενικότερα ὅμως ἡ ἑνότητα συνδέεται μέ μιὰ διαδικασία πάλης ἰδεῶν, σύγκρουσης ἀπόψεων, δικαίωσης τῶν
ἀπόψεων ποὺ ἐμεῖς νομίζουμε011 5Ev01 οί σωστές χωρὶς καὶ νὰ
ἰσχυριζόμαστεότι είμαατε κάτοχοι τῆς ἀπόλυτης ἀλήθειας. Οἱ
ἐνδιάμεσες μορφές ένότητας δέν μπορεῐ νὰ προσδιοριοτοῦν
ἀκρι6ῶς. Πιστεύω ἀκόμα ὅτι μέ τὸ Συνέδριο έγιναν 6ήματα για
να ἐκτιμηθαῦν προ6λήματα καὶ να ἀπαντηθοῦν ἐρωτήματα ποὺ
προ6άλλουν ἀπὸ τῆ 6άση τοῦ ΚΚΕ καὶ τῆς ΕΔΑ 101 τελευταῖα
30 πολυκύμαντα χρόνια. Χωρὶς μια ἀγονη παρελθοντολαγία
καί χωρὶς προσπάθεια δικαίωσης προσωπικών ἀπόψεων ἢ
κομματικών σκοπιμοτήτων. Ἀλλὰ μέ συναγωγὴ συμπερασμάτων καί διδαγμάτων ποὺ έχουν μια μακροπρόθεσμη σημασία.
Φυσικὰ δένέχουμε αὑταπάτες. Σέ ένα συνέδρια δέν μπορεῐ να
παρθοῦν τελικές’εκτιμήσεις για ὅλα τὰ προόλήματα τῆς 3οχρονης - μετὰ τὸ 1949 - πορείας τοῦ έλληνικοῦ κινήματος. EEv01
χαρακτηριστικὸ ὅτι καὶ 0E προσυνεδριακές θέσεις τῆς K.E

έχουν ἀφήσει τὸ θέμα Ἐθνικῆ Ἀντίοταση.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΜΦΥΛΙΟΣ
ANTI: Σαν λόγος ποὺ δέν ἀσχολοῦνται οἱ θέσεις μὲ αὐτὴ τὴν
περισδο, ἀναφέρθηκε ἡ έλλειψη ἐπαρκοὺς ιστορικοὺ ὑλικοῦ.
Νσμιζετε ὅτι εἰναι ἕνας ἰσχυρὸς λόγος για να μὴν πάρει τὸ
ΚΚΕ (ἐσ.) μιά πολιτικὴ θέση, ἄσχετα ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ

ἐπεξεργασια τῶν ἱστορικῶν ντσκσυμέντων,·
ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣε Γιὰ μένα, ναί. Ἴσχυρὸς λόγος γιὰ μένα, 5E-

v01 011 10 πρόόλημα τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίοτασης συνδέεται καὶ
μέ προ6λήματα πολιτικῆς γραμμῆς καὶ έπάρκειας τῆς ἡγεσίας
101') KK ἀλλὰ καὶ μέ προόλήματα ποὺ έχουν σχέση μέ τὸ διεθνές κίνημα, μέ 101‘); διεθνεῖς συσχετισμούς, μέ τὸ ρόλο τοῦ
ΚΚΣΕ μέ συμφωνίες, ὅπως τῆς Γιάλτας κ.λπ. Κυρίως πρὸς τὴ
δεύτερη κατεύθυνση, πραγματικα ὑπάρχουν 011(p1061111'1051;καὶ
κενά. Τελικὰ τὸ ποια 6άρυνε - τὰ διεθνῆ πλαίσια πάλης ἢ τα
λάθη τῆς ἡγεσίας - εἶναι ένα πρό6λημα ποὺ ἀπὸ τα πράγματα
δέν εἰναι εύκολο νὰ ἐξασφαλιζόταν στὸ ΚΚΕ ἐσ. σήμερα μιὰ
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κοινὴ θέση που νὰ γίνει μάλιστα καὶ τελικῆ ἀπόφαση. Στό
ΚΚΕ ἐσ. οῖ παλιότεροιπερισσότερο εἶναι ἀμέσα συνδεδεμένοι
μ’ αὐτῆ τῆν ἱστορία. Καὶ δύσκολα μποροῦγ σήμερα νὰ έχουν
μία ἐκτίμηση κοινή. Τὸ νὰ θέσει λοιπὸν τὸ κόμμα μοις καὶ στοὺς

νεὸτερους τὸ πρό6λημα για ν απαφασίσουν χωρὶς πραηγού
μένα να έχει γίνει μιὰ πλήρης προεργασία θὰ ἠταν ὅχι ὑπεύ
θυνο. Κατὰ τῆν ἀποψή μου, 05 μιὰ άλλη φάση θα μποροῦσε να
ἀντιμετωπισθεῖ πιὸ ὑπεύθυνα καὶ μέ περισσότερη σιγουρια ὅτι
οἱ ἀποφάσεις μας θα προσεγγίσουν περισσότερο πρὸς τῆν ἀλήθεια.

ΦΙΛΙΝΗΣ; Γιὰ νά ”μαστε μέσα στα πράγματα, ἀπ’ ὅλη τῆν
Ἑλληνικῆ Ἱστορία μετὰ τὸ ‘21, 1‘] Ἐθνικῆ Ἀντίσταση εἶναι τὸ
σημαντικότερο κομμάτι της, ποὺ έχει καὶ θα έχει για πάρα
πολλὰ χρόνια μεγάλη ἐπίδραση στίς παραπέρα ἐξελίξεις. Ἐδώ
εἶναι δύο τὰ ζητήματα. EEv01 τὸ ζήτημα ἂν στὸ Λί6ανο ἢ στῆ
Γκαζερτα έγιναν πολλὲς ὑποχωρήσεις. Αὐτὸ εἶναι προφανές.
Δέν είναι αὐτὸ τὸ θέμα. Τὸ θέμα εἰναιῑ Ἠταν δυνατὸν νὰ γίνει

ένα σοσιαλιστικὸ καθεστώς στῆ χώρα μας, σὰν ἀποτέλεσμα τοῦ
συσχετισμοῦ τῶν δυνάμεων ποὺ ὑπῆρχαν τότε; Μπορούσαμε να
v1111]00v115; M5 τῆν έννοια ὅτι θὰ γινόταν σοσιαλιστικὸ καθεστώς; Εδώ έχει καλλιεργηθεῖ κάτι ποὺ κατὰ τῆν προσωπική

μου γνώμη εἰναι ῶς ἕνα 6αθμὸ μύθος. Πολλοὶ λένε ὅτι ἐπειδὴ
εἵχαμε αὐτῆ 11‘] δύναμη, μπορούσαμε v0 κερδίσουμε. Πάει, τελείωσεί Κι αὐτὸ 6άρυνε καί ατὰ παραπέρα, καὶ στὸν ἐμφύλια
πόλεμο καὶ 097015.90. Εἶναι γεγονὸς· αὐτό; Πρέπει να ἐξετα-

λάθη ἀκόμα καί τακτικά, ἔτσι πού ἴσως νὰ μὴν καταλήγαμε καί
παλι - δεδομένοι 101" συσχετισμοι τῶι διι’άιιεων - σὲ 1110 00Uta/101111)) Ελλάδα. 0/ λα 05‘ μιά κ ὑση fro/mm}, πολὺ διαφορετικ77 ἀπὸ αὐτὴν 7101‘) δόθηκε.
ΦΙΛΙΝΗΣ; Ἐμεῐς πήραμε θέση ὅτι ἡ ἐπιλογῆ να δεχτοῦμε
τῆν πρόκληση τοῦ ένοπλου ἀγώνα ῆταν λάθας μπορούσαμε νὰ
τῆν ἀποφύγαυμε καί ν’ ἀκολαυθήαουμε έναν ἀλλο δρόμο, δύσκολα. ἐπιδίωξης δημοκρατικών ἐξελίξεων. Ἐξ άλλου δέν ἠταν
μοιραῖο νὰ πάμε στὸν ἐμφύλια πόλεμο. Κυρίως τὸν ἐμφύλια
πόλεμο ῆταν οἱ ”Αγγλοι ποὺ τὸν θέλανε, ἓνα κομμάτι τῆς Δεξιάς καί φυσικά, μετὰ τὸ δόγμα Τρούμαν, καί οἱ Ἀμερικάνοι.
Ἐμεῖς δέν ἀντιδράσαμε σωστα 0‘ αὐτὸ τὸ πράγμα. Τώρα,
έχουμε σαφῆ ἐπιλογή. Λέμε ὅτι μπορούσαμε ν’ ἀκολουθήσουμε
έναν ἀλλο δρόμο. Δέν κάναμε ὅμως πλήρη ἱστορικὴ ἐξέταση

ὅληςΙτῆς περιόδου.

’

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ; Θά 6‘5A0 νὰ πώ τὸ ἑξῆςῑ Τὸ γεγονὸς ὅτι δέν
μπήκαμε στὰ θέματα αὐτά, δέν σημαίνει σώνει καὶ καλὰότι δέν
ὑπάρχει τὸ ἱσταρικὸ ὑλικὸ για να διαμορφωθεῖ μιὰ πολιτικῆ
ἀποψη πάνω στὸ θέμα. Ὀφείλεται περισσότερο στὸ γεγονὸς
ὅτι δέν τὸ κρίναμε ἀναγκαῖα νὰ πραχωρήααυμε 05 μιὰ ἐκτίμηση
6άθους γι αὐτῆ τὴν περίοδο ἐξ αἰτίας μιᾶς σειρᾶς θεμάτων ποὺ
εἴχαμε να ἐξετάσουμε καί ποὺ δέν μάς ἐπέτρεπαν νὰ ρίξοῖυμε τὸ

6άρος μας για νὰ κάνουμε μια συνολικῆ έκτίμηση πάνω σ’ αὐτὸ
τὸ θέμα. Εἶναι, θά ’λέγε κανείς, μιὰ πολιτικῆ ἐπιλογή. ”Οχι ὅτι
υπάρχουνε στὸ κόμμα ἀπαίρεις τέτοιες ποὺ μία διασταύστεῖ. Πρέπει να δοθεῖ ,μιὰ ἀπάντηση πειστικὴ πάνω α’ αὐτὸ τὸ δένὺ
θέμα. Τὸ ζήτημα δέν εῖναι να καλύψουμε 10 προόλήματα Τὸ - ρωσή τους δέν θὰ μποροῦσε νὰ δώσει μιὰ τέταια κατάληξη.
ζήτημα εῖναι νὰ μῆ 6άζουμε τῆ σφραγίδα ἐνὸς κομματικοῦ Θές γιατί τὰ πολιτικὰ ποοδλήματα τῆς στιγμῆς εἶναι πολὺ ὀξύΣυνεδρίου καί ὕστερα έρχόιιαστε νὰ «ἀλλάζουμε» τίς σελίδες τερα, δέν κρίναμε ἀναγκαῖα γι’ αὐτὸ τὸ Συνέδριο να ἀφιερώ,τῆς ἱστορίας. Ἠ συζήτηση έχει ἀνοίξει. ”Ηδη στῆν ΑΥΓΗ σουμε πολὺ χρόνα καὶ προόληματικῆ στα θέματα αὐτά. Θά ’ταν
έγραψαν ὁ μπαρμπα-Μῆτσος, ὁ Καρράς, ὁ Παπαναγιώτου. ἀδικο νὰ ποῦμε ὅτι ή ἱστορικῆ έρευνα δέν ἐ’χει προχωρήσει
Τώρα θὰ δημοσιευτοῦν καὶ καιναύργια στοιχεῖα, ἀπὸ τὰ ἀπο- τώρα τόσο, τριάντα χρόνια μετά, γιὰ να ἐπιχέιρηθεῖ κάτι τέμνημονεύματα 105 Ἰωαννίδη. Δηλ. πῶς εἶδε τὰ γεγονότα αὐτὸς τοιο.
ποὺ ἦταν μέσα στὸ Παλιτικὸ Γραιφεῖο. Κατ’ ἀρχὴν ὅλα αὐτὰ
πρέπει νὰ συζητοῦνται ἀνοιχτά, Ἀλλὰ κρίνουμε πὼς δέν θά
Ἐξχάλλου ένα κόμμα δέν κάνει ἱστορία. Κάνει μια πολιτικὴ
’ταν 006090 ἀπὸ μέρους μας να ποῦμε; Παίρνουμε μία θέση, έκτίμηση. Δέν θα γράψαυμε ἱστορία. Θελήσαμε v‘ ἀποφύγαυμε
πραγμα ποὺ μπορούσαμε εὔκολα νὰ κάνουμε μέ τὸν ἐμφύλια ν7 ἀναφερθοῦμε στὸ παρελθὸν ποὺ για λόγους ’συγκυριακούς
πόλεμο.
σκαπιμοτήτων, θὰ κατάληγε σέ πολὺ πρόχειρες ἐκτιμήσεις γιὰ
κείνη
τῆν περίοδο. Φορτώνοντας τὰ λάθη εἴτε πρὸς τῆ μια εἴτε
ANTI: Γιατίμέ τὸν ε’μφ ὑλισ πόλεμσ,· Ὑπῆρχαν τα δεδομένα,·
πρὸς τὴν άλλη κατεύθυνση. Θέλουμε να τὸ (ἰποφύγουμε, για να
ΦΙΛΙΝΗΣ; ”Οχι, δέν ὑπῆρχαν ὅλα τὰ δεδομένα...τὸ ἐπεξεργασταύμε τελικὰ σέ μιὰ πιὸ ἀνετη φάση.
ANTI: Μποροῦσαν ναλησθοῡν ὑπ’ ὄψη τουλάχιωο ἡ γνώμη
τῶν μελῶν τοῦ κόμματος ἀλλά καῖ γενικότερες ἐκτιμήσεις.
Ὑπάρχουι· λιγότερα ἱστορικὰ ντοκουμέντα σχετικὰ μὲ τὸν ε’μφὺλιο πόλεμο. Ἡ ἴδια 77 =149101590 δέν ἔχει δώσει στοιχεῖα
-ἀλλα καὶ τὸ ἐπισημα κράτος δεν έδωσε στοιχεια καὶ ντοκουμέντα. ”Εχουμε ὁπωσδήποτε κιγότεροι δεδομενα αὐτῆς τ77ς
περιόδου για να στηριχτεῖ μιά ἱστορικὴ κριση.
ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ; Δέ συμφωνώ ἀπόλυτα μέ τὸ σ. Φιλίνη. Γιατί για v0 κριθεῖ ἡ ἐπιλογῆ τοῦ ἐμφύλιοι] πολέμου έχουμε περισσότερο καὶ ἀὸιῖαμφισὸήτητα δεδομένα. Τῆν περίοδο 1943—45 ἡ
ἡγεσία τοῦ ΚΚΕ καὶ μάλιστα μέ διαλυμένη τῆν Κομιντέρν τότε, δέν ξέρω καὶ τί ἄλλα παρασκήνια γίνονταν (αὐτὰ δέν μπορεῖ να 10 ξέρει κανείς), δέν εἴχαμε ὅλα τὰ στοιχεῖα για τῆ
01001] τοῦ ΚΚΣΕ καὶ τῆς ΕΣΣΔ ποὺ ὁδήγησε στῆ Συμφωνία
τῆς Γιάλτας. Δηλαδή, 0‘5 ε’να εἶδος χωρισμοῦ τοῦ κόσμου 0‘5
ζώνες’επιρροῆς καὶ ἐλέγχου. Μετὰ ὅμως τὸ 1946 τὰ πράγματα

εἶναι πιὸ καθαρά. Ἀποφασίζεται ὁ δρόμος τῆς έγοπλης σύγκραυσης ὅταν εἶναι σαφές ὅτι ὁ ἀντίπαλός μας έχει, μέ τῆν
ἀνοχῆ καὶ τῆς ΕΣΣΔ, κατὰ κάποιο τρόπο, ἐξασφαλισμένη τῆν
ὁλόπλευρη ὑπαστήριξη τῶν ‘A77Ao- Ἀμερικάνων ίμπεριαλιστών. Ἐτσι, δέν εἶναι δύσκολα νὰ πεῖς ὅτι ῆταν ἐσφαλμένη μια
151010 ἐπιλογή. ”Οταν μάλιστα δέν έξαντλήθηκαν ὅλες οἱ δυνατότητες για νὰ τῆν ἀποφύγουμε.

ANTI: ’Ἁσχετα άπὸ τὸν συσχετισμό τῶν δυνάμεων καῖ τὰ
ἐξωτερικὰ δεδομένα ἢ 10 τί εἴχανε ἐνδεχόμενα προαποφασίσει
οἱ Σύμμαχσι, ὑπῆρχαν καῖ τα δεδομένα τοῦ ἑλληνικσῦ κινήματος. Καὶ στ77ν περίοδο τ77ς Ἀντίοτασης ἤδη ὑπῆρχαν ὁρισμένα
δεδομένα. Μιὰ ἐπορροή, ἕνα ὀργανωμένο κίνημα κ.λπ. Γιὰ τ77ν
περίοδο τοῦ ἐμφυλίου πολέμου ὑπάρχουνάπόψεις ὅτι γίνανε
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ANTI: Πάντως τδ θέμα εἶναι μεγάλας πειρασμός. [7090117ροῦμε τδ ἑξῆς.- Στι7ν ι’δεολογικὴ πάλη 7101" διιῑξάχθηκε μέχρι
σήμερα ἀνάμεσα στι) Δεξια καί τὴν Ἀριστερά τὰ ι’στορικα δεδομένα ὑπέστησαν στρεόλώσεις. Ἡ διαμάχη γύρω ἀπ’ αὐτὰ
εἶχε ἕνα ,συγκεκριμένο πολιτικὸ νόημα. ’Θεωρεῖτε ὅτι στ77ν πρόκληση αὐτή, I} Άριστερα ἀπάντησε μὲ ἑπάρκι·ια,· Nay/C1315 ὅτι
στ77ν ι’δεολογικὴ πάλη τοὺ ΚΚΕ (ἐσ.) 115“ τὸ ΚΚΕ. ,σί πολιτικές
θέσεις γύρω ἀπ’ τα πρσὸλήματα τῆς πρόσφατης Ἱστορίας μοις
θα παίξο υν κάποιο ρόλο, “H μήπως, γενικά, συμπίπτουν οἱ έκτιμήσεις,·
ΦΙΛΙΝΗΣ; Δέν εἶναι τὸ 6ασικὸ για μάς να ξεκαθαρίσουμε
τοὺς λογαριασμούς μας μέ τῆ -δέξιά, Τὸ 6ασικότερα γιὰ μάς
εἷναιῑ να ξεκαθαρίσουμε τοὺς λογαριασμούς μας μέ τίς ξένες
έπεμ6άσεις, πώς οἱ ξένες έπεμὸάσεις έπέδρασαν σ’ ἕνα τμῆμα
τῆς δεξιᾶς και δημιούργησαν τῆν κατάσταση ποὺ σήμερα καλούμαστε ν’ ἀντιιιετ(ι)πίσ()υμε. Δηλαδή, τὸ πρό6λημα τῆς στι
γμῆς, κι αὐτὸ 7101‘) εἰναι φλέγον για μας, δέν εἰναι να δείξαυμε
τί έκανε ἡ δεξιὰ τότε, ἀλλα, ὅτι οτι κι αν έκανε ἡ δεξιά, τὸ
έκανε γιατί ὑποχώρησε στῆ δύναμη τοῦ ῐμπεριαλισμοῦ. Ἀπ’
αὐτὸ 6λάφτηκε καί ἡ ἰ’διαῑ “Ag ἀναφέρουμε τῆ δικτατορία καὶ
τὸ Κυπριακό. Δέ 6λαφτήκαμε μόνα έμεῖςζ Πρῶτα αὐτὸ πρέπει
νὰ ξεκαθαρίσουμε λοιπόν; τί ρόλο έπαιξαν ἐδώ οἱ ξένοι καὶ
6ασικὰ οἱ Ἀμερικαναί. Καὶ πῶς ῆ ὑπαταγῆ στα ξένα συμφέροντα, τὸ μπλέξιμό μας μέ ὅλους αὐτοὺς τοὺς ξένους μηχανισμούς, μᾶς ἔχει κάνει κακό. Θὰ προκύψει ἀπὸ δώ ἡ ἀνάγκη να
χτυποῦμε τὸν ίμπεριαλισμὸ καί τίς δυνάμεις του στῆν Ἐλλάδα
καὶ νὰ εἴμαστε αὐτόνομοι. Αὐτὸ θέλουμε τελικά. Ἐκεῖ ποὺ 60σικὰ θὰ κριθοῦμε εἶναιῑ Πώς θα ξεπεράσουμε αὐτὸ τὸ ἀδιέξοὸο ποὺ έχουμε μπροστά μας; Λοιπόν, 71‘ αὐτὸ θέλουμε να

στρέψουμε 560) τῆν πρασοχῆ ὅλου 101') κόμματος. Καὶ μ’ 01’117‘1
τὴν έννοια πολὺ σωστα παρατήρησαν οἱ σύντροφοι πρὶν ὅτι
ἔπρεπε να στραφεῖ έδῶ ἡ προσοχή μας. KL ἂν πιάναμε μέ λεπτομέρειες έκείνη τῆν περίοδο, ἴσως ξεφεύγαμε, γιατὶ εἶναι
πολὺ ένδιαφέροντα τα θέματα αὑτὰ πραγματικα. Πάντως τὸ

σχηματοποιεῖται 05 μιὰ πορεία ἀκόμα περισσότερο καί ἴσως να
καταλήγει α’ Ιέναν κοινὸ φορέα, ἀποτελεῖ έγγύηση ὥστε ν’ αποτελέσειη Ἀριστερα μία δύναμη ποὺ να ὃάζει τῆ σφραγίδα της
στῆν πολιτικὴ ζωὴ τοῦ τόπου. ”Ενα ἀλλα θέμα 1101‘) έκανε τὸ
Συνέδριο μας εἰναι Ιπὼς έδειξε τῆν ἱκανότητα τῆς ἀνανεωτικής

κόμμα εἶναι χρεωμένο μ’ ἐκείνη τῆν περίοδο.

πλευρᾶς τῆς Ἀριοτερᾶς, πέρα ἀπὸ τὴν ποικιλία τῶν ἀπόψεων

ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ; Στὸ θέμα αὐτὸ ἤθελα να πω 101'1102 T6 γεγο-νὸς πὼς τὸ Συνέδριό μας δέν πῆρε μία αναλυτικῆ καὶ τελεσί-

δικη θέση γι’ αὑτὴ τὴν περίοδο, δέ σημαίνει ἀποφυγὴ καὶ κάλυψη τοῦ προόλήματος. Ἀντίθετα εἰναι μία έκδήλωση τῆς
ὑπεύθυνότητας ποὺ χαρακτηρίζει τὸ κόμμα μας. H περίοδος
αὐτή, ὅπως σωστα τόνισε 6 0. Κώστας, ἀποτελεῖ τῆ σημαντικότερη καμπὴ τῆς νεαελληνικῆς μας ἱστορίας. Ἀπὸ τῆν απαψή
αὐτή, δέν θέλουμε να έπαναλάὸουμε λάθη τοῦ παρελθόντας;
ὅπου 6ιαστικές και ἀστήρικτες τοποθετήσεις ἀποδεικνύονταν
ἀργότερα έξωπραγματικές. T6 κόμμα μας εἶναι χρεωμένα μέ
μια ὑπεύθυνη θέση, 1101‘) θα εἶναι ὅμως ἀποτέλεσμα στηριγμένο
0’ ὅλα τὸν πλοῖ1το τῶν ἱστορικων στοιχείων 1101‘) συσσωρεύονται, θα φωτίζει τὴν έπίδραση των έπεμόάσεων ἀπὸ ἄλλα κέντρα, καὶ ὁπωσδήποτε θα εἶναι ἀπαλλαγμένη ἀπὸ προκαταλήψεις καὶ σκοπιμότητες.
ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣῑ Τὸ σημεῖα ποὺ ἀφορᾶ τὴν ἰδεολογικῆ πάλη
δέν τὸ παρακάμψαμε. Σέ μια σύντομη τοποθέτηση ξεκαθαρίζουμεὅτι τα ὁποιαὸήποτε λάθη ποὺ 6αρύνουν τὴν Ἀριστερα’7‘1
τοὺς συμμάχους της δέν ἀλλοιὼνουν τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ κίνημα
Εθνικῆς Ἀντίοτασης ἧταν μεγαλειῶδες, έξέφρασε τὴν ἀγιωνιστικῆ θέληση τῆς μεγάλης πλειοψηφίας τοῦ Λαοῦ μας. Κι ὅτι

για τῆν τραγωδία των ένοπλων συγκρούσεων καὶ μέ τοὺς ”Α-γ
γλους καὶ τῶν έμφύλιων, ἡ εύθύνη 6αρύνει πρῶτα-πρῶτα τοὺς
ξένους ἰμπεριαλιστές καί τὶς ἀκραῖες έγχώριες ἀντιδραστικές
δυνάμεις, ποὺ συνδέονται μαζί τους.
ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ; Για να έπαναφέρω τῆ συζήτηση στῆν ἀρχικὴ
φάση, θέλω να πῶ ὅτι τὸ Συνέδριο, μέ τὸν τρόπα που έγινε,
ἀποτελεῖ μια έπανάσταση στα πολιτικά μας ἤθη. Τέτοια συνέδριο δέν ἔχει ξαναγίνει στα χρονικὰ τῆς πολιτικῆς ζωῆς τῶν

κομμάτων στῆν Ελλάδα Καὶ ἀπὸ τῆν απαψή αὐτή, τὸ θετικὸ
στοιχεῖα εἰναι ὅτι θα δράσει σαν καταλύτης και για τα ἀλλα
κόμματα. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι τὸ θέμα τῆς δημοκρατικῆς
λειτουργίας τῶν κομμάτων ἔχει γίνει σήμερα κεντρικὸ θέμα καὶ
ἡ συνεισφορά μας 0 αὐτὸ τὸ σημεῖα εἶναι ούσιαστική. Ἕνα
δεύτερα στοιχεῖα εἶναι ὅτι τὸ κόμμα μας μέ τὸ Συνέδριο καθὸρισε δυὸ 6ασικα πράγματα 016 θέμα τῆς γραμμῆς του. Ε’ναότι
συγκέντρωσε τὴν προσοχή μας στὸ παιὸ εἰναι σήμερα τὸ κεντρικὸ πρόὸλημα, καὶ σήμερα τὸ κεντρικὸ πρόὸλημα εἶναι ἡ
διαφύλαξη τῆς δημοκρατίας ἀπὸ μια νέα έκτροπὴ καὶ ἡ παραπέρα διεύρυνσή της. Ἀπὸ τῆν άποψη αὐτῆ τὸ ΚΚΕ έσωτ. καλεῖ, μέ 6άση τῆ γραμμὴ τῆς ΕΑΔΕ, σέ συσπείρωση ὅλες τὶς αλλες πολιτικές ἀντιδικτατορικές δυνάμεις. Τὸ δεύτερα σημεῖα
εἶναι ἡ προοπτικῆ 1101‘) δίνει 115 τὸν δημοκρατικὸ 690110 για τὸ
σοσιαλισμό. Και ἡ δική μου πίρτη εἰναι, πὼς αὐτὸς 6 δρόμος,
5101 ὅπως έμεῖς τὸν 5W001')115, εἰναι μια ρεαλιστικῆ προοπτική.
K01 τοῦτο ἔχει σημασία. Γιατί ἡ Ἀριστερα πρέπει να ἀποκαταστήσει σχέσεις έμπιστοσύνης μέ τὸν λαό, πρέπει να σκύψει
006090 πάνω στὸ γνωστὸ πρόὸλημας Τὸ χάσμα ποὺ ὑπάρχει
ἀνάμεσα στῆ σημερινῆ έκλογικῆ δύναμη τῆς Ἀριστερᾶς καὶ τὴν
πολὺ μεγαλύτερη ἀπήχηση 1101‘) έχει ἡ πολιτικὴ τῆς Ἀριοτερᾶς
και οἱ ἀριστερές ἰδέες μέσα στὶς μάζες.
Μια ἄλλη κατάληξη για μένα, εἶναι ὅτι μορφοποίησε τὸ χάσμα ποὺ ὑπάρχει ἀνάμεσα στῆν ἀνανεωτικὴ καὶ τῆ δογματικὴ
μερίδα τῆς Ἀριστεράς. Φάνηκαν οἱ τεράστιες διαφορές ποὺ
ὑπάρχουν, ὅσον ἀφορᾱ τῆν πολιτικὴ γραμμή, τῆ λειτουργία καὶ
ὅλα τα ἄλλα χαρακτηριστικὰ. Καὶ έδειξε τὴν τεράστια ἀπόσταση ποὺ ὑπάρχει ἀνάμεσα στα δύο κόμματα. ”Απ αύτὴ τὴν
απαψή, σωστα τὸ Συνέδριο έστρεψε τὴν προσοχή του στῆν ένότητα 101') ἀνανεωτικοῦ χώρου τῆς Ἀριοτερᾱς Αὐτὸ για μένα
ἀποτελεῖ μια 11901111065071 για μια πορεία μέ μεγαλυτερες πρααπτικές. H κοινὴ συμπαραταξη ὅλων τῶν ἀριστερῶν δυνάμεων, ποὺ θα περνάει στῆν ἀρχὴ ἀπὸ ἀπλές μορφές δρασης, θα

ποὺ ἔχει, να μπορέσει 115 16 Συνέδριο να συγκεντρωθεῐ γύρω
ἀπὸ μία ὅασικῆ κατεύθυνση, ἔδειξε τῆ θέληση ὅλου αὐτοῦ τοὺ
κόσμου να προχωρήσει πάνω σ’ αὑτὴν τῆν πορεία ποὺ χάραξε
τὸ ΚΚΕ 50. 115 έπιτυχία. Καὶ ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ Συνεδρίου εἶναι μιὰ έπιτυχία τῆς ἀνανεωτικῆς Αριοτερᾶς, εἶναι μιὰ 511111)χία 101') KKE 50011. T6 011 16 KKE ἐξ. ἀγνόησε τὸ Συνέδριο
ἀπὸ τὸν Τύπο του, δημιούργησε πραόλήματα στὶς γραμμές του.
ιἨδη πυκνώνουν οἱ ἐνδείξεις καὶ οἱ πληροφορίες ὅτι μπαίνουν
θέματα ἀπὸ μέλη καὶ στελέχη του. Ἀπὸ αὐτῆ τῆν απαψή ἡ 51(1—
τυχία τοῦ ΚΚΕ 50. θα δράσει καὶ ἀποδυναμωτικα μέσα 016
δογματικὸ χώρα.
ANTI: Εἴπατε πρὶν ὅτι μέ τὸ Συνέδριο μορφοποιήθηκε τὸ

χάσμα ἀνάμεσα στὴ «δογματικὴ» καὶ τὴν « ἁνανεωτικὴ» Ἀριστερά. Αὐτὴ ἡ δογματικὴ Ἀριστερα ὑπάρχει. Εἶναι μιά παρουσία πολιτική, συγκεκριμένη, ὀργανωμένη. Ἐξ ἄλλου τὸ μήνυμα
τοῦ Ἰταλικοῦ ΚΚπρὸς τὸ Συνέδριο τοῦ ΚΚΕ 50. εἶχε ἕνα χαρακτήρα ἑνωτικό, τουλάχιστο κατὰ τὴν ἀνάγνωση ὁρισμένων.
Πῶς ἀντιμετωπίζετε τὴν ἐνδεχόμενη ἑνότητα τοῦ κομμουνιοτικοῦ κινήματος στὴ χώρα μας,·
ΤΣΙΛΟΓΛΟΥῑ Ἐγὼ δέν συμφωνεῖν μέ μια τέτοια έρμηνεία στὸ
μήνυμα. Στὸ 5901171110 001) ἡ προσωπική μου απαψή εἰναι πὼς ὁ
δρόμος για να γίνει ἡ ἀνανεωτικῆ Ἀριστεραένα κόμμα ποὺ να
μπορεῐ θετικα να έπηρεάζει τὸ χωρο, περνάει μέσα ἀπὸ τῆν
ἰδεολογικῆ καὶ πολιτικῆ ἀπομόνωση τῆς δογματικῆς ὁμάδας.
Μέ τῆν πίστη πὼς ἡ πολιτικὴ τῆς δογματικῆς ὁμάδας πέρα
ἀπὸ τοὺς κινδύνους ποὺ έγκυμονεῖ καταδικάζει τῆν Ἀριστερα
να παίζει τὸ ρόλο τοῦ οὐραγοῦ, μπαίνει μπραστά μας τὸ καθῆκον να 6αθύνουμε τὸ πολιτικὸ καί ἰδεολογικὸ μέτωπα μαζί της.
Ἐμεῖς δέν’αρκαύμαστε στὸ ρόλο<<«ἡ Ἀριστερα στῆ γωνία» καὶ
ἡ πολιτικὴ τῆς δογματικῆς ὁμάδας τοῦτο μόνα μπορεῐ να κατορθώσει. Ἀντίθετα, θέλουμε καὶ χρειάζεται να 6ρεθοῦμε στὸ
έπίκεντρα τῆς πολιτικῆς ζωῆς. Χρειάζεται 656010 να ξεκαθαριστεῖ ὅτι μια τέτοια κατεύθυνση δέν ἀπαγορεύει σέ συγκεκριμένα πολιτικὰ θέματα ἢ καὶ χώρους μια συμπαραταξη σέ κοινῆ
δράση.
ΦΙΛΙΝΗΣ; Καμια φορὰ μπορεῖς να μπεῖς στὸ έπίκεντρο τῆς
πολιτικῆς ζωῆς ἀκόμα κι ἀπ τὸ δογματισμό. Ἀλλα τί καταστροφές θα κάνεις στὸν τόπο, 11590 ἀπ’ αὑτά, ποὺ συμφωνω
100%, θέλω να θίξω καὶ μια ἀλλη πλευρά. Ότι εἶναι τέτοια ἡ
κατάσταση σήμερα ποὺ ἡ Ἀριστερα εἰναι 0‘5 νομιμότητα καί τὸ
τί θέση παίρνουμε κάθε φορὰ παίζει ρόλο στις έξελίξεις. Λοιπὸν έαν κυριαρχήσουν μέσα στῆν Ἀριστερα οἱ δογματικές θέοεις, δέν εἶναι μόνα ὅτι θα ἀπαμονωθοῦμε σέ σχέση μέ τῆν πορεία μοις πρὸς. 16 σοσιαλισμό, ἀλλὰ δημιουργοῦνται κίνδυνοι
για »τῆ σημερινῆ φάση τοῦ ἀγώνα, για τῆ στερέωση καὶ διεύρυνση τῆς δημοκρατίας.
ΑΝΤΙῑὉ τρόπος ποὺ ἀντιμετωπίζεται 77 λέξη «δογματισμός»
παίρνει ἕνα συγκεκριμένο περιεχόμενα ἀναφορᾶς σχετικα μέ τὸ
ΚΚΕ ἢ ἀναφέρεται καί σέ ἄλλες δυνάμεις,ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ; "010v μιλᾶμε για τὸ ΚΚΕ έξ. πρέπει να έννοοῦμε ὅτι εἶναι 6 κύριος, 6 6ασικός, ὁ πιὸ ὀργανωμένος φορέας τοῦ δογματισμοὺ στῆ χώρα μας. Καὶ ἐπίσης 6 κύριος φορέας τῆς ἀντίληψης τῆς έξάρτησης 101') κινήματος ἀπὸ διεθνῆ
κέντρα. Νομίζω ὅτι 6 δογματισμὸς αλλων ὁμάδωνε’χει καὶ 01’)ῖοτελῆ στοιχεῖα. Π..χ ὑπάρχουν ὁρισμένες αλλες δογματικές

ὁμάδες ποὺ δέν μπορεῖς νὰ πεῖς ὅτι 6 δογματισμός τουςεῖναι
καὶ προϊὸν έξάρτησης ἀπὸ διεθνῆ κέντρα. Πιστεύω ταυτόχρονα
ὅτι 16 KKE ἐξ. εἶναι ένα κράμα δογματισμοὺ καὶ ὀπορτουνισμοῦ Ορισμένα έπιφανειακά του «ἀνοίγματα», δέν εἰναι
προϊὸν ἀντιδογματικῶν ἀντιλήψεων. Εἶναι καθαρὰ προϊὸν
ὀπορτουνιατικων θέσεων, ποὺ παίρνει φυσικὰ κάτω και ἀπὸ
τῆν πίεση τῆς πραγματικότητας. Δέν νομίζω ἐξ ἄλλου ὅτι πρέπει να ταυτίσουμε τὸ δογματικὸ ΚΚΕ ἐξ. μέ τὸν ἀριστερισμὸ
11

‘

τῆς χώρας, μας. Δηλαδὴ ἂν θα θέλαμε να ἐπισημανουμε ποιὸς

εἶναι φορέοις τοῦ ἀριστερισμοῦ στῆν Ελλάδα, δὲν θα ἀναφερόμαστε κυρίως στὸ ΚΚΕ ἐξ. Δέν εἶναι τὸ ’L6L0 δογματισμός
καὶ ἀριστερισμός. Πολλές φορες τὸ KKE LE. στὴν πρακτική
του ἰδιαίτερα, εἶναι συντηρητικό, δεξιό. Πολλα στοιχεῖα του
εἶναι δογματικοῦ χαρακτῆρα καὶ ὀπορτουνιστυιοῦ· ἀριστεροῦ
καὶ δεξιοῦ. Τελικά, εἰναι ἐνα κόμμα ἀλλόκοτο ἀνεύθυνο καὶ
ἐπικίνδυνο.
ANTI: Θά ’θελα νὰ ρωτήσω ἂν 17 ι’ὸεολογικὴ καὶ πολιτικὴ
ἀπομόνωση τοῦ «ὁογματισμοῦ» συμπεριλαμὸάνει καῖ τὴν πολιτικὴ καὶ ἰὸεολογικὴ ἀπομόνωση τῶν ἀριστερίστικιυν ὁμάδευν.
ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ; Εἶναι ἄλλης τάξεως πρόὸλημα. Ἀλλα
ἐπειδὴ κι αῦτὲς ἀσκοῦν ἕνα ρόλο στὸ μαζικὸ κίνημα, προσωπικα νομίζω ναί. Χωρῐς καθόλου να τοὺς ταυτίζω μὲ τὸ ΚΚΕ
ἐξ. καί χωρὶς να ἀποκλείω ταχυτερες διαφοροποιήσεις στὶς
γραμμές τους, πρὸς τὸ ΚΚΕ ἐσ.
ΤΣΙΛΟΓΛΟΥε ’H τελικὴ μάχη δίνεται ἀνάμεσα στοὺς δυὸ
κυρίους. σχηματισμοὺς τῆς Ἀριστερᾱς. KL ὅταν μιλᾶμε ἐκεῖ
κυρίως ἀπευθυνὸμαοτε. H-ύπαρξη τόσων πολυποίκιλων’οργανώσεων οτὴν Ἀριστερα εἶναι καὶ ε’κφραση διεθνων ἀντανακλάσεων. Ἐκφράζουν παγκόσμια φαινόμενα δέν ἐπηρεάζουν
ὅμως κεντρικα τα πολιτικά μας πράγματα. Απλως 6(1E011vένα
τόνο μέσα στῆν πολιτική μας ζωή. Δεν εἰναι ἐκεῖ τὸ πρόὸλημα.
'Eva ἄλλο στοιχεῖο ποὺ θά θελα να πιῖ) εἶναι ὅτι τὸ Συνέδριό
μας ἀποτέλεσε καὶ μιὰ συμὸολὴ στὸ γενικότερο ρεῦμα που
ὑπάρχει κυρίως στῆν Εὐρώπη για ἕνα ρεαλιστικὸ κομμουνιοτικὸ κίνημα ποὺ θα παίρνει 006090υπ όψη του τα δεδομένα
τῆς κάθε χώρας, για ἕνα κόμμα ποὺ θα εἰναι αῦτόνομο καὶ
(’11/LE_(191:1110απὸ διασυνδέσεις. Τὸ Συνεδριό μας καὶ ἡ άπῆχησή
του ἠταν μια ἀπάντηση στίς συγκεκριμένες ἐπεμὸάσεις που είχε

ρίπτουμε τὴν αντίληίιιη τῆς δικτατορίας τοῦ προλεταριάτου.
ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ; Φυσικά, στὸ Συνέδριο ὑπῆρξανπροτάσεις,
για μια παραπέρα ἐπεξεργασία τοῦ πῶς αντιλαμόανόμαστε τὴ
δημοκρατικὴ LE01101’0 των ἐργαζομένων. Πῶς ἐκφράζεται πολιτικά, ίδεολογικά ἠθικά. Για τὸ πῶς αντιλαμδανόμαστε αὐτὸ
που λέμε «πρωτοπόρος ρόλος ηγειιονία τῆς ἐργατικης τάξης
καὶ ὅλων τῶν ἐργαζομένων κράτος στὸ σοσιαλισμὸ» κ. λπ.
ANTI: Πάνω 0 αὐτὸ τὸ ζήτημα 0n; προσυνεὸριακὲς συνὸιασκέψεις εἶχανυὑπάρξει ὁιαφορετικὲς (ὶπόψεις ποὺ εἰχαν ἐκ·
φραστει· καῖ στὸ διάλογο 01:171I ΑΥΓΗ, Αὐτές οἱ ὁιαφορετικὲς
ἀπόψεις ἐκφραστηκανε καῖ στὸ Σι·ιιέὸριο,·
ΦΙΛΙΝΗΣ; Οῠσιαοτικὸς διάλογος, ἢ μᾶλλον ο.ὐσιαστικὴ
ἀντίρρηση. 6L1I ὑπῆρξε.
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣῑ Πάνω σε μια προηγουμένη ἐρώτηση θα
πρέπει ν’ ἀποσαφηνίσουμε ὅτι δεδαίως ἐμεῐς ἐξακολουθοῦμε
να ἐπιδιώκουμε τὴν ἐνότητα δράσης καὶ μὲ τὸ ΚΚΕ ἐξ. σὲ
ὅρους ἰσοτιμίας. Βεόαίως ἐξακολουθοῦμε να ε’ίμαστε ὑπὲρ τοῦ
διαλόγου μὲ ὅλους τοὺς κομμουνιστὲς 0L μιὰ ὀρθὴ 60011 ἀπόρριψης τοῦ δογματισμοῦ. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι 6 διάλογος αὐτὸς
θα μποροῦσε ’να διεξάγεται καί 0L ἐπίπεδο κορυφῆς τῶν δύο
κομμάτων. ”Ομως, ὁσάκις ἐπιχειρήθηκε ἀπὸ τὴν πλευρά μας
ἕνας διάλογος δὲν 6ρῆκε καιιια ἀπήχηση απὸ κεῖ. ”Ενας διάλόγος προῦποθέτει δύο ἀντιλεγόμενους. Καὶ την 0v0yvd191011
τοῦ ἐνὸς ἀπὸ τὸν ἄλλον. ”Οσες προσπάθειες κάναμε στὸ παρελθόν δὲν είχαμε καμια ἀπάντηση, Θά λεγε λοιπὸν κάνεις

πως πρόκειται για ’έναν ἰδιότυπο ,διάλογο με τοὺς Ἕλληνες
κομμουνιο-ιές. ”Οχι με τὴν ἡγεσία Φλωράκη. Ἐμεῖς θα συνεχίσουμε τὸν διάλογο με τοὺς Ἕλληνες κομμουνιστές, ἐστω καὶ ἂν
ἡ ἡγεσία τους δὲν δέχεται ἓναν τέτοιο διάλογο.

1:6 ΚΚΣΕ στὸ ἐλληνικὸ κομμουνιοτικὸ κίνηιια.

ANTI: Αὐτὸς ὁ ὸιά)ομσς ἔχει γινει δύσκολος σχεὸὸν (1661/0—
ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣῑ Συμφωνιῖ) ἀπόλυτα με τὸ σ. Λευτέρη για
τὴν κατεύθυνση τῆςλδεολογικῆς καὶ πολιτικῆς ἀπομόνωσης
τοῦ δογματισμοῦ καὶ τοῦ κὺριου (βορέα του. Θέλω να ὑπογραμμίσω πρόσθετα ὅτι τὸ θέμα δὲν εἶναι μόνο ἡ αποκάλυψη
τῶν ἀρνητικῶν ἐπιπτώσεων ποὺ μπορεῐ να ἔχει ἡ παρουσία καὶ
ἡ δράρη τοῦ ΚΚΕ ἐξ.. ἀλλα ταυτόχρονα καὶ ἡ αντιπαράθεση σ’
ὅλα αὐτὰ τῶν ἀντιδογματικῶν θέσεων καὶ ἀρχῶν, ὅλων τῶν
πλευρῶν τῆς πολιτικῆς καί τῆς ι’δεολογίας που συνθέτουν τὴ
φυσιογνωμία ἐνὸς ἀνανεωμένου ΚΚ ὅπως εἶναι τὸ ΚΚΕὲῸ. Μέ
τὴν ἐνοια αὐτή, 1:6 Συνέδριο προώθησε τῖς σχετικές ἐπεξεργασίες για τὸ χαρακτῆρα τοῦ κόμματος. για τὴ θέση του στὸ διεθνὲς κίνημα, για τὴ στρατηγική του σὲ ὅλες τὶς φάσεις τῆς
ἐπαναστατικῆς διαδικασίαςνπρὸς τὸ σοσιαλισμό. Στηριγμένο
στα ἐσωτερικά, οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικὰ δεδομένα. στοὺς διεθνεῖς καὶ περιιι ερειακοὺς συσχετισμοιίς δυνάιιειυνπὸ Συνέδριο
φώτισε τὴ σημερινῆ φάση ἀγώνων καὶ τοὺς στόχους για τὴ στερέωση καὶ διεὺρυνση τῆς δημοκρατίας καὶ παραπέρα τὸν
στρατηγικὸ σκοπὸ τοῦ κόμματος, τὴν αντιμονοπωλιακὴ δημοκρατία ποὺ ἀνοίγει τὸ δρόμο στὸ σοοιαλισμό. Δηλαδὴ ὅλη τὴν
ἀντίληψη τῆς ἐπαναστατικῆς διδικασίας τοῦ δημοκρατικοῦ
δρόμου για ἕνα σοσιαλισμὸ μὲ ἐλληνικα χρώματα. ἒὈλη τὴν
ἀντίληψη ποὺ ἀντιπαρατίθεται στίς ἀντίο-τοιχες ἀντιλήψεις τοῦ
ΚΚΕ ἐξ. για τα ἴδια προὸλήματα. Αὐτὸ εἶναι μια άλλη σημαντικὴ θετικὴ πλευρα τοῦ Συνεδρίου.
ANTI: Πάνω στὴν ἔννοια τῆς (δικτατορίας τοῦ προλεταριάτου τὸ Συνέδριο πῆρε θέσι],·
ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ; Ναί. Προχωρησε παραπέρα ἀπ’ τὸ σχέδιο
Προγράμματος τῆς ΚΕ ποὺ θετικα διάγράφε τὴ δημοκρατικὴ
ἐξουσία τῶν ἐργαζομένων (ἐξουσία ἐργατικης τάξης ἐργαζόμενης ἀγροτιᾶς καὶ διανοουμένων) Καὶ εἰπε οτι αὐτὴ ἡ ἀντίληψη για τὴ δημοκρατικὴ ἐξουσία τῶν ἐργαζομένων, εἰναι
ἀντίθετη μὲ τὴν έννοια Δικτατορία τοῦ Προλεταριάτου.
ANTI: Ὁπότε 17 ἔννοια τῆς (δικτατορίας τοῦ προλεταριάτου
ὁὲν περιλαμὸάνεται στὸ Καταστατικὸ καὶ στὸ Πρόγραμμα τοῦ
Κόμματος.
ΦΙΛΙΝΗΣ; Στὸ σχέδιο προγράμματος δὲν ἀναφέρεται ρητά.
Στὸ πρόγραμμα, ὅπως τωρα ψηφίστηκε, ἀναφέρεται ὅτι ἀπορI
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τος, και μὲ τὴ 60017 του KKE; Ἀπ’ τήν 0701[ι) τῆς ὁιαπαιὸα-

win/17017; καῖ τῆς ὀργανιυτικῆς ὀσμῆς ει ναι εὔκολα 1I(’1 ἔχετε ἕνα
(διάλογο ἀκόμα καὶ μὲ τα μέλη του KKE; "AV υπάρχει αυτὸ τὸ
ὸεὸομὲνο πῶς τὸ λαμόάνετε ὑπ’ ὄψη; Ἀπ’ τὴν ἄλλη μερια ἔχετε
μιὰ οὐσιαστικι) πολιτικὴ παρουσία. Πῶς μπορεῐ να ξεπεραστεῖ
17 ὁυσκολία ἐπαφῆς ML ποιὲς τεχνικὲς στὴν πολιτικὴ πάλη,
στοὺς καθημερινοὺς ἀγῶνες, πῶς τελικὰ θα ἑπηρεάσετε ὅλο

αὐτὸν τὸν κόσμο καὶ θα τὸν μεταλλάξετε,· Πῶς μπορεῐ να γίνει
αὐτὸ πράξῃ·
ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ;(Ο κόσμος 6ρισκόταν κάτω ἀπὸ τὴν πίεση

μιᾶς παράξενης’καὶ ἐξωπραγματικῆς πολιτικῆς γραμμῇς- "OIL
οἱ ἄλλοι δέν ὑπάρχουν. Σήμερα τα πράγματα ἀπέδειξαν ὅτι οἱ
ἄλλοι όχι μόνο ὑπάρχουνάλλα ἔχουν καὶ μια ἐντονη παρουσία.
“Απ’ αὐτὴ τὴν ἄποψη ἡ ἀδυναμία συξήτησης μιὲ τὴ 6άση ἦταν
ἕνα δεδομένο ἴσως μέχρι τώρα, αλλὰ σήμερα δημιουργοῦνται
άλλες συνθῆκες, ἤδη ἐχουμε τὴν ἐπιστολὴ τῶν 15 Κνιτιῦν ποὺ
θέτουν πρόὸλημα στῆ Θεσσαλονίκη.
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ; Αυτοὶ μόνο μπορεῐ να ἐκδηλώθηκαν. Οἱ
ἀπηχήσεις τῆς δικῆς μας [δεολογικῆς ἐπίδρασης πάνω 0L δυνάμεις τοῦ KKE LE. ὑπάρχουν πάντα, ἐστω καί αν δὲν ἐκᾳράζονται κάθε φορὰ δημόσια. Δηλ. θα διαπίστωσες άπὸ συζητήσεις
που γίνονται μὲ στελέχη τῆς KNE καὶ μὲ μεγάλους τοῦ ΚΚΕ ἐξ.
ὅτι ἡ ὑπερὸολικὴ αῦτοπεποίθηση, ὅτι ἀπὸ ὸιῑ) ὅρίσκεται μια
μικρῆ ὁμάδα κι ὅτι άπὸ κεῖ εἶναι τὸ Κόμμα. ἔχει αρχίσει κατα
κάποιον τρόπο να κλονίξεται. Καὶ θα κλονισθεῖ ἀκόμα περισσότερο.

- ANTI: Θὰ πρεπει στὸ παρελθὸν τουὲαχιστον να ἔχει ὁιαπιστωθεῖ καὶ 17 αντιθετι] 87617017, ὅτι ὸηλ 061’] τὰ λάθη γραμμῆς ποι)
ἔχει κάνει τὸ ΚΚΕ εἶα εἰχαν σὰν ἀποτέλεσμα να ἀναπτύσσεται

τὸ ΚΚΕ καὶ να προωθεῖται καὶ σεῖς- νὰ χάνετε κόσιιο. Γενικά,
εἶχε ὁιαπιστωθεῐ 611 άπὸ 1'6 [968 ποὺ ἔγινε 17 6100:1001} (ὣς τὸ
1972) τὸ κλίμα καὶ 17 61(10L017 τῶν ἀριστερῶν ποὺ ἧταν ἐὸῶ
στὴν Ἐλλαὸα ἧταιι εὐνοϊκὸ πρὸς τὸ ΚΚΕ ἐσ. Αὐτὴ ἡ τάσι] ἀνακόπηκε καὶ ἀκολούθησε σιγα-σιγα μια άντίστροφι] πορεία καὶ
ὣς σήμερα.
ΤΣΙΛΟΓΛΟΥε H παλια κατάσταση ἐχει τίς ἑρμηνεῑες της,
τὶς συζητῆσαμε στὸ Συνέδριο. Αὐτὸ ὅμως ειναι κάτι ποὺ πέρα-

Ἀπὸ τόΣυνὲὁριοτοῦ ΚΚΕ (ἐσ.). Ἀριστερά-ἡέναρξηστὸ «Σπόρντινγκ».Διακρίνονται Οἶ (5ύο ΒΟρΕὶΟΆΟΩ-Εάῒὶς κῦμμθυνίσῖές, ὁ Μῆζῦῦς Παρῖῦαλῖὗης 7“ ὁ Τάσῡς Βουρνᾶς
(ὄρθιοι) καὶ οἱ Ἠ. Ἠλιοὺ (ἄκρη ὀεξιά), Δ. Τσάτσος, Π. Πάγκαλος, Ε. Γιαννόπουλος, Δεξιά.’ τὸ ,Συνέδριο συνεχίζεται στὸ «Ἁλίκη». Ἀνάμεσα σὲ μέλη τοῦ προεὸρείου ὁ
γραμματέας Μπάμπης Δρακόπουλος.

σε. Σήμιι)(ι διησκιιιιιιστι σι 7.011010,ἰα 010011510 Καὶ ιιιτα ει-

ναι ὅτι 10 Εσωτερικὸ τελικὰ κατόρθωαε να παραμείνει, να ζήσει ἀλλα καὶ τώρα να 6ρισκεται σὲ μία φάση ἀνάπτυξης. Δηλαδὴ ὅτι σήμερα μετα τὴν τεράστια ἀπήχηση τοῦ Συνεδρίου τὸ
Ἐσωτερικὸ 6ρίσκεταιενώπιον μιᾶς μεγάλης ὀργανωτικῆς ἀνάπτυξης ἀπ’ αὐτῆ τὴν ἀποψη δέν πρέπει να μιλάμε μὲ τα δεδομένα τοῦ παρελθόντος. Δηλαδὴ 115 ένα κλίμα ποὺ δημιουργήθηκε, πὼς μόνο τὸ KKE ἐξ. έχει τὴ δυνατότητα να παρεμ6αίνει
στους διάφορους χώρους καὶ να καθορίζει με τὴν παρουσία
του τὶς ἀπαφάσεις αὐτοῦ τοῦ χώρου. Σήμερα ἡ ἀντίληψή μου
εἶναι ὅτι τα μέλη τοῦ ΚΚΕ ἐσ. εἰναι συσπειρωμένα γύρω στὸ

κόμμα τους καί Ιιιέ μεγάλη πνοὴ συμμετεῖχαν 0 ὅλη τὴν πορεία
τοῦ Συνεδρίου. Δείχνει ὅτι 6ρισκόμαοτε σέ μια μετα6ατικὴ
φάση ποὺ τα μέχρι τώρα δεδομένα θ’ ἀλλάξουν καὶ ἡ αἰσιοδοξία μας ἀκρι6ιῖ)ς 0’ αὐτὸ τὸ σημεῖο 6ρίσκεται,
ANTI: Ἡ ἀνάσχεσι] τῆς ἀνάπτυξης τοῦ ΚΚΕ ἐσ. ὀφειλότανε
σὲ λάθος χάραξι] τῆς γραμμῆς ἢ σὲ λάθη ἐφαρμογῆς, Γιὰ να
ἑπανέλθουμε, τὸ 1968, ὅταν ἔγινε ἡ διάσπαση, ὑπῆρχε ἡ ἐντύ710101] ὅτι ὁ συσχετισμὸς ἧταν ὑπὲρ τοῦ Γραφείου Ἐσωτερικοῦ.
ΦΙΛΙΝΗΣ; Σέ μεγάλο 6αθμὸ ναί. Τὸ θέμα ὅμως δέν ἦταν
ἐκεῖ. Γιὰ τὶς καθυστερήσεις ὑπάρχουν δύο αἰτίες. (0) Οἱ ἀντικειμενικες αἰτίες στῆ διάρκεια τῆς δικτατορίας Ἐμεῖς δέν
μπορούσαμε να μιλήσουμε πουθενά. Δέν εἴχαμε στα χέρια μας
δυνατότητες. Δέν ε’ίχαμε σταθμό. Αῦτές ἦταν οἱ ἀντικειμενικὲς
δυσκολίες. (6) Ἐμεῖς δημιουργουσαμε κάτι καινούργιο. Δέν
άκολουθοῦοαμε μια ὁδὸ πεπατημένη. Κι ὅταν φιάχνεις στὴν
πράξη κάτι καινοῦργιο εἶναι φυσικὸ να 6αδίζεις μέ δισταγμούς, μέ ὁρισμένα πισωγυρίσματα, προχωράς σιγα καὶ ἐχεις
τὴν ψευδαίθηση πώς προχωρας γρήγορα. Ἑπομένως σήμερα
πρέπει να δοῦμε πῶς φτάσαμε σ’ '5'1I0 σημεῐο τοῦ δρόμου τέτοιο
ποὺ δημιουργεῖ μια ποιοτικη ἀλλαγή. "011 δηλαδὴ φτάοαμε
κάπου, ὅτι φτάσαμε στὸ Συνέδριο, ὅτι δώσαμετὴ φυσιογνωμία
τοῦ κινήματος. Καὶ διαμορφώσαμε 11‘1 γραμμή μας, ξεκαθαρίσαμε τὸ θέμα τοῦ δημοκρατικοῦ δρόμου πρὸς 10 σοσιαλισμό.
Ξεκαθάρισαν ὁρισμένα προόλήματα κι έχουμε τώρα ἀλλες δυνατοτητες.
ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ; Συσπειρώθηκε 6ασικα 10 κόμμα μας 05 μια
ΥΩαμμΎι
ΦΙΛΙΝΗΣ; Ὢ ναί, συσπειρώθηκε τὸ κόμμα. Λοιπὸν μὴν τὸ
6λέπεις με 10 δεδομένοὅτι εἰναι θέμα μόνο λαθών. Εἶναι θέμα
καί ῦποκειμενικῶν ἀδυνἀμιῶν, πώς να φτιάξεις τὸ καινουργιο,
καὶ 10 καινούργιο τὸ φτιάχνουν ἄνθρωποι που εἰναι ἀπ τὸ
παλιό.
ΤΣΙΛΟΓΛΟΥῑ Ἔχει ς ν’ ἀντιμετωπίσεις μια πολυχρονη
παράδοση.
ΦΙΛΙΝΗΣ; Ἔπρεπε ὅλοι ν’ ἀναμορφωθοῦμε μέσα σ’ αὐτὸ τὸ
πνεῦμα, ιάλλος περισσότερο άλλος λιγότερο.
ΜΠΡΙΛΛΑΚΙ-ΙΣῑ ΣυμφιιΝιῖ) ἀπόλυτα ὅτι ἕνα ἀπὸ τα θετικα
στοιχεῖα τοῦ Συνεδρίου εἶναι ὅτι άμ6λυνε, μείωσε, προηγούμε-

νες (ἰνιιστολές και ιῑπιφυλάξεις μεγάλου τμήματος ἀνανεωτικῶν
δυνάμεων ἀπέναντι στὸ ΚΚΕ ἐσ. μέ 6άση ἀδυναμίες, λάθη, καθυστερήσεις κ.λπ. Μπήκαμε πραγματικα 0‘5 μια φάση ποὺ ἡ
συσπειρωτικὴ καὶ ἐλκτικὴ δύναμη τοῦ ΚΚΕ ἐσ. πρὸς τὶς κατοισταλαγμένες ἀντιδογματικὲς δυνάμεις ἐνισχύθηκε.
Τὸ ANTI, ὅμως, μὲ 10 ἐρώτημά του, έθεοε καὶ τὸ γενικότερο
θέμα για τὴν πορεία διαμόρφωσης τοῦ συσχετισμοῦ δυνάμεων
ἀνάμεσα στοὺς δογματικοὺς καὶ σὲ μᾶς. Εἶναι 6έ6αια κατ’ ἀρχὴν συνάρτηση- τών ἀντικειμενικών δεδομένων που ἀνάφερε ὁ
0. Κώστας. Τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἄλλοι ἐμφανίστηκαν μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ ΚΚΣΕ καὶ τῆς ΕΣΣΔ σαν μόνο ΚΚΕ στὴ χώρα μας,
σαν συνεχιστές τῶν παραδόσεων καὶ τῶν ἀγώνων τοῦ KKE καὶ
μὲ τεράστια μέσα ποὺ διέθεταν καὶ στὴν περίοδο τῆς δικτατορίας και μετά, ἐπαιξε ὁπωσδήποτε ἀνασταλτικὸ ρόλο 0‘5 6άρος
μας. Αῦτα ὅλα ἠταν τὰ ἀντικειμενικα δεδομένα. Απὸ κεῖ καὶ
πέρα, ὁρισμένη προσωρινὴ διόγκωση τοῦ ΚΚΕ ἐξ, εἶναι συνυφασμένη καὶ μέ δικές μας ὑποκείμενικές ἀδυναμίες καὶ λάθη.
Καὶ ἐκείνων τῆς περιόδου πρὶν τὴν πτώση τῆς δικτατορίας, καὶ
ἐκείνων μετὰ τὴν πτώση της. Καὶ τώρα, να μοῦ ἐπιτρέψουν οἱ
σύντροφοι ποὺ μίλησαν πρὶν να- πιῖ) ὅτι 10 θέμα δέν εἶναι μόνο
πῶς θα ἐνισχύσουμε τῆν ἑλκτική μας δύναμη πρὸς τὶς συνειδητοποιημένες ἀντιδογματικές-ἀνανεωτικές δυνάμεις, γιατῐ τὸ
ἐλληνικο κομμουνιοτικὸ κίνημα, τὸ παραδοσιακὸ - παρ’ ὅλο
ποὺ δέν μ’ ἀρέσει ὁ ὅρος - τὸ μαρξιστικο-λενινιοτικὸ κίνημα
λοιπόν, μὲ 11‘1 διάσπαση, χωρίστηκε γενικα στους ἀπὸ τὴν ἀρχὴ
τοποθετημένους ἀντιδογματικά, ἀντίθετα μέ τὴ «12η ὁλομέλεια» καὶ στοὺς τοποθετημένους δογματικά. Αλλα παραπέρα,
ἕνας ὁλόκληρος κόσμος μένει στῆ μέση ἢ πλάι. Τμῆμα αὐτῶν
τῶν δυνάμεων εἰναι δυνατὸ να παρασυρθεῖ προσωρινα ἀπὸ τὸ
ΚΚΕ ἐξ ,Κατὰ τὴν ἐκτίμησή μου, εἷται πολὺς ὁ κόσμος αὐτός,

ἀπὸ παλιότερες ἀλλα καὶ ἀπὸ νεότερες γενιές, καί πολὺ ἐπιδροῦν οἱ ἀδυναμίες καὶ τα λάθη μας στὴν τοποθέτησή του.
Πέρα ἀπὸ μία σωστὴ σύλληψη ὅλης τῆς ἐπαναστατικῆς διαδικασίας, που πιστεύω ὅτι καὶ τὸ Συνέδριο τὴν ἐπισφράγισε,
πέρα ἀπὸ τὴν ἀντίληψη για 10v χαρακτῆρα τοῦ κόμματος ποὺ
φτιάχναμε, πέρα ἀπ’ τὸ θέμα τῆς αυτονομίας τοῦ ΚΚΕ ἐσ.,

ὑπάρχει καὶ 11 παρουσία και δράση του, ἡ σχέση ἀνάμεσα σὲ
διακηρυξεις και 05 πρακτική. Εἶναι]πάρα πολὺ σημαντικὸ ἡ
καθημερινή μας πρακτικὴ να
μὴν ἐπιδέχεται ἀμφισ6ητήσεις
καὶ συγχύσεις. Καὶ ἐδιῖ), ὑπάρχουν προ6λήματα. Δὲν κάνει
κακὸ να τὸ ὀξὺνω λίγο περισσότερο. Νομίζω ὅτι ὑπάρχει
ἀκόμα ἀνοικτὴ ἡ ψαλλίδα ἀνάμεσα στὶς παραδεκτές ἀ-πὸ ὅλους
διακηρὺξεις 0‘5 6ασικα προόλήματα γραμμῆς, ἰδεολογίας, κομματικῆς φυσιογνιιηιίας καί πρακτικῆς. Στὸ ἔδαφος αὐτό, ’έχουν
δημιουργηθεί 01011095; καῖ αποχρώσεις που συνυπάρχουν
μέσα στὸ κόμμα καὶ πρέπει να ξεπερνιοῦνται διαλεκτικὰ με
6άση καὶ τα διδάγματα τῆς ζωῆς. Στα προὸλήματα π.χ. τῆς πολιτικῆς γραμμῆς, οί ἀποχρώσεις ἐκφράζονται καὶ στα θέματα
ἀντίληψης καί στα θέματαπρακτικῆς ἐφαρμογῆς. Ορισμένες
ἀντιλήψεις για πλευρὲς τῆς γραμμῆς μας καί για τὴν πρακτικὴ
εφαρμογή της κατὰ 11‘1 μία αποψη δροῦν αρνητικά. Εκ τῶν
ὑστέρων, ἐπισημαίνονται 01 σχετικές ἀδυναμίες καὶ λάθη. ”Οχι
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6έ6αια πάντα, Εἶναι προὸλήματα ποὺ θα ἀντιμετωπίσουμε καὶ
μετὰ τὸ Συνέδριο. Θα εἶναι αὑταπάτη να ποῦμε ὅτι ὅλα 16 λύσαμε καὶ ὅτι ἐξασφαλίσαμε 100% ἑνότητα ἀντίληψης σ’ ὅλα τα
προὸλήματα τῆς γραμμῆς μας καί τῶν ἀδυναμιῶν της, ὥστε
ἀπὸ δῶ καὶ πέρα, διδαγμένοι καὶ ἀπὸ τὴν προηγούμενη πορεία
μας, ἐξασφαλίσαμε ὅλες 1‘1; ἐγγυήσεις για να μὴν ἐπαναληφθοῦν.

κάμψης μετά, ἀλλα για μια ἀφετηρία ποὺ για ὅλους α’ὑτοὺς
τοὺς λόγους ἔχει 51/6 ὁρισμένο εὖρος. Ἀκολουθεῐ μια φάση ἀργῆς ἀνάπτυξης τοῦ ΚΚΕ ἐσ., καὶ ἐδῶ εἶναι οἱ ἀντικειμενικές
αἰτίες τὶς ὁποῖες ἐπισημαίνει ὁ Κώστας. Οἱ συνθῆκες παρανομίας, οἱ παραλείψεις, ἡ ἀνοικτὴ στήριξη τῆς ΕΣΣΔ πρὸς
τὸΚΚΕ ἐξ.. ὅλα 61316 ἧταν στοιχεῖα ἀνασχετικαμιᾶς εὐρύτερης
ἀνάπτυξης. Βεὸαίως κι ἐγὼ θα συμφωνήσω. 611 μια καλὴ εῦκαιρία ποὺ ὑπῆρχε ἀμέσως μετὰ τὴ μεταπολίτευση για 51/6 51’)9131590 άνοιγμα χάθηκε. Τὸ Συνέδριο πάντως, ἐπισημαίνει τὶς
εὐθύνες ποὺ έχουμε σαν κόμμα για τὶς παραλείψεις αὐτές. Π.χ.
γιατί πρὶν πάρουμε 1‘1; ἀποφάσεις για τὴν EA, δέν έγινε μια
5139131591] προόληματικὴ μέ τα στελέχη τῆς Αριστερᾶς ποὺ
ἀνῆκαν στὸ κόμμα, ἀλλα καί 0161/ περίγυρό μας. Ἀκόμα, γιατί
δέν πήραμε καὶ γενικότερες πρωτοὸουλίες. Αὑτές εἰναι οἱ δικές

Πρέπει να ποῦμε ὅτι οἱ ἀδυναμίες στὴν παρουσίαση καὶ
πρακτικὴ προώθηση τῆς γραμμῆς μας θα δροῦν ἀρνητικά. K6‘1
στὸ 6αθμὸ ποὺ θα συνεχίζονται, θα ἀξιοποιοῦνται ἀπὸ τὸ
ΚΚΕ 5E. Δηλαδὴ στὸν ἀγώνα δρόμου ἀνάπτυξης τῶν δύο πτερύγων τοῦ κομμουνιοτικοῦ κινήματος στὴ χώρα μοις, ὁ 6αθμὸς
«ξεφουσκώματος» τῆς δογματικῆς πτέρυγας, τοῦ ΚΚΕ 5E., ποὺ
φαίνεται να ἀρχίζει, θα καθοριστεῖ καὶ ἀπὸ τὸ πόσο ἐμεῖς θα“
κάνουμε· λιγότερα λάθη. Ἀπὸ τὸ πόσο θα ἐξασφαλίσουμε μοις εὐθύνες.
Θα ἦταν ὅμως ἁπλούστευση ἀλλα καὶ ἀδικο, αν για τὴν ποένιαῖες ἀντιλήψεις, σέ ὀρθὴ 6άση, για 6ασικές πλευρές τῆς
γραμμῆς μας καὶ τῆς έφαρμογῆς της. Δέν ἀναφέρομαι μόνο σέ λυδιάσπαση τῶν ἀνανεωτικῶν δυνάμεων μετὰ τὸ ’68 καὶ ὣς τὸ
περιπτώσεις ποὺ σχεδὸν ὁμόφωνα θεωρήθηκαν σαν λάθη ’74, ἀναλα6αίναμε μόνο ἐμεῖς τὶς εὑθύνες μας. Μια σωστὴ ἀνά(AZA'HZ) ἀλλὰ καὶ σέ άλλες. Τὸ θέμα δέν εἰναι να καταγρά- λυση τοῦ φαινόμενου τῆς πολυδιάσπασης πρέπει να ἐξετάσει
ψεις ένα λάθος Τὸ θέμα εἰναι 1/_6 ἐπισημάνεις τὶς αἰτίες του, καὶ άλλες πλευρές. Μια 05196 ἀπὸ στελέχη ἀναζήτησαν λύσεις
ποιων ἐσφαλμένων ἀντιλήψεων εἶναι ἀποτέλεσμα.
ἀδιέξοδους, ὅπως π χ. στίς κινήσεις τῶν 400, των 7,7 κλπ. ΑλΓια τὴν πολιτική μας γραμμή, κανείς δέν ἀμφισόητεῖ ὅτι εῖ- λες δυνάμεις έκριναν πῶς ἡ συγκρότηση τῆς ΕΔΑ ὁδηγεῖ σέ
ναι ὸρθὴ στὴ γενική της σύλληψη. "O11 ὑπάρχουν δυνατότητες μια σωστότερη κατεύθυνση. Νομίζουμε ὅτι τα γεγονότα ἀπέσυσπείρωσης καὶ ἐνιαίας δράσης εὐρύτατων άντιδικτατορικῶν, δειξαν πὼς ὑπάρχουν καί ἀλλοῦ - ἐκτὸς ἀπὸ μᾶς — εὐθύνες για
δημοκρατικῶν πατριωτικῶν δυνάμεων. Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα ἡ τὴν πολυδιάσπαση. Τέλος πάντων. Αὐτα ἁνήκουν στὸ παρελμεθόδευση αὐτῆς τῆς-προσπάθειας, τὸ τί δηλαδὴ προωθοῦμε θόν. Σήμερα, μέ τὴν ἐπιτυχία τοῦ Συνεδρίου, δημιουργοῦνται
ἐνδιάμεσα, για να ἐπιταχύνουμε τὴ διαδικασία οἰκοδόμησης οἱ 6901 για να ξεπεραοτοῦν οἱ δισταγμοὶ κι ἀπ’ 61315; 1‘1; δυνάτῆς ένότητας, καὶ τὴν ἀνάπτυξη αντίστοιχου μαζικοῦ κινήμα- μεις, ἀπέναντι στὸ κόμμα μας. Λάθη, μπορεῐ να κάναμε καὶ
τος καί πολιτικῆς δουλείας((ἐκ των ἄνω», εἶναι 6ασικὸ πρό- 011‘]1/ E. A. 116‘1 011‘]1/ ΑΣΔΗΣ- μέ κάποια έννοια θά ’λεγα πῶς
6λημα. Ἡ γνώμη μου εἰναι ὅτι πρέπει να κάνουμε ἀρκετές εἶναι λάθη σοὸαρα- μποροῦν ὅμως να ἐρμηνευτοῦνε μέσα στὴ
προσπάθειες ὥστε να ὑπάρξει μια ένιαία 11616 16 δυνατὸν συνολικὴ πορεία. Εἶναι λάθη 006696 ποὺ ἐγιναν μέσα σ αὐτὴ
ἀντίληψη, ποὺ θα μᾶς διασφαλίζει’απὸ λάθη καί ἀδυναμίες.
τὴ διαδικασία ἀλλα δέν διστάοαμε να 16 ἐπισημάνουμε. Ὀμως
ἐμεῖς, ποὺ συναγάγαμε τὶς εὐθύνες μας και εἴδαμε τα λάθη μας,
ANTI: Ἐὁῶ παρεμὸαίνει τό πρόὸλημα τῆς πολιτικῆς για τὴν δικαιούμαοτε να καλέσουμε ἀνοιχτα ὅλες τὶς άλλες δυνάμεις να
ΕΑΔΕ,
ἀρουν κι 61315; τὶς ἐπιφυλάξεις τους καὶ να διαμορφώσουνε
ΜΠΡΙΑΑΑΚΗΣῑ Υπάρχει ἕνας κόσμος ποὺ πιστεύω ἀντι- πλατφόρμες. Ἐμεῖς, τουλάχιστον, διαμορφώσαμε τὴν πλατκειμενικα ἀνήκει στὸ ΚΚΕ ἐσ. Δέν εἰναι μόνο τῆς κατηγορίας φόρμα μας. Να διαμορφώσει καὶ ἡ ΕΔΑ τὶς δικές της πλαττῶν καταοταλαγμένων ἀντιδογματικῶν- ἀνανεωτικῶν δυνάμε- φόρμες, τὴ δικιά της προοπτική, για να πᾶμε σ’ ἕνα δρόμο
ων. Είναι5V6; κόσμος ποὺ έχει ἐπιφυλάξεις για τὸ κόμμα μας, συμμαχιῶν, μορφῶν δράσης κοινῆς, μέ προοπτικὴ τὸν ἐννιαῖο
χωρίς να εἰναι τοποθετημένος δογματικά, γιατι ὁρισμένες φο- , φορέα τῶν ἀνανεωτικῶν δυνάμεων.
ρές ἐμφανίζεται παραμορφωμένη ἡ γραμμή μας τῆς ΕΑΔΕ καὶ

γενικα ἡ φυσιογνωμία μας. E101 διευκολύνεται, προσωρινα
τουλάχιστον, ἡ ἐπιρροὴ σ’ αὐτὸν τὸν κόσμο τοῦ ΚΚΕ ἐξ. ἢ καὶ
ἄλλων κομμάτων ἢ ὁμάδων. Τὸ θεωρῶ ένα 6ασικὸ πρὸὂλημα.

ΦΙΛΙΝΗΣ; Καταλαὸαίνω 611 οί σύντροφοι ποὺ ἠταν στοὺς
77 έχουν τὸ δικαίωμα να μᾶς ποῦνε τὸ ἑξῆς Ἐμεῖς δέν σᾶς
ζητήσαμε να σταματήσετε τὴν πορεία σας για να φτιάξετε τὸ
ΚΚΕ ἐσ.,Ὅμως έπρεπε ὁ διάλογός σας μαζί μοις να εἶναι πιὸ
ἐντονος. ”Ετσι ποὺ να πετύχουμε κάτι περισσότερο. Ἐν πάση
περιπτώσει, αὐτὸ έχει σχέση μέ 1‘1; ἐξελίξεις στὴν ΕΔΑ καὶ εἶναι μεγάλο θέμα. Ἐγὼ δέν“’εχω καμια ἀντίρρηση να πῶ ὅτι ἡ
καθυστέρηση τοῦ διαλόγου μέ τοὺς 77 εἶναι ἀνεπάρκεια δική
μας Ἐμεῖς ἀπορροφηθήκαμε περισσότερο στὸ να φτιάξουμε

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ; Στὸ ἐρώτημαποὺ έ6αλε τὸ ANTI, ἂν καὶ
εἶναι λίγο ὑπερ6ολικὸ 5101 ποὺ τὸ έθεσε, δηλαδὴ ὅτι ἀμέσως
μετα τὸ ’68 ὅλες οἱ δυνάμεις τῆς Ἀριστερας ἦταν κοντα στὸ
ἐσωτέρικὸ καὶ ἀπὸ κεῖ ἀρχίζει μια φθίνουσα πορεία,θά ’θελα
να σημειώσω τὸ ἑξῆς; Δέν πιστεύω ὅτι μόλις ἐγινε ἡ διάσπαση
ὅλος ὁ κόσμος 6ρέθηκε κοντα στὸ ΚΚΕ ἐσωτ. Θα μπορούσαμε
αὐτὸ που λέγεται ΚΚΕ 50. 116‘1 61316 δέν ἔπρεπε να 59651 05
να ποῦμε ὅτι τὸ θέμα ποὺ 6άζεις 601]66 να δοῦμε λίγο 16
- ἀντίφαση μέ τὴν προσπάθεια τοῦ εὐρύτερου διαλόγου. Δέν οηστοιχεῖα αὑτοκριτικῆς ποὺ έκανε ἠ ἡγεσία τοῦ κόμματος ἀπὸ
κώσανε οἱ ὦμοι μας καὶ 16 δυό. Δέν τὸ φτιάξαμε, δέν τὸ ἀντέτὸ ’68 μέχρι σήμερα. Δηλαδὴ ἐμεῖς στὶς θέσεις διαπιστώναμε
ξαμέ
ὅτι δέν ἐγινε μια εὑρύτερη συὸπείρωση δυνάμεων τοῦ ΚΚΕ ἐσ.
ANTI: Δὲν τὸ ἀντέξατε ἢ ὑπῆρξε ἕνα κλείσιμο στὸν ἑαυτό
μόλις ἐγινε ἡ κρίση, κι 61316 έχει σχέση καὶ μέ ὁρισμένα λάθη
που γίναν σέ κείνη τὴν πρώτη φάση. Π.χ. ὁ διοταγμὸς τοῦ τότε σας,
γραφείου να ἀναλά6ει ἀμέσως τὴν εὐθύνη τῆς καθοδήγηοης
ΦΙΛΙΝΗΣ; ”Ακου να δεῖς. Πρέπει νά ’μαστε λίγο δίκαιοι.
τοῦ κόμματος στὴν Ἑλλάδα· δεύτερο λάθος να προχωρήσει Βρισκόμαστε σέ μια φάση ὅπου τὸ ΚΚΕ ἐξ. απλωνότανε καὶ
γρήγορα στὴν ἐπεξεργασία τῶν γενικῶν κατευθύνσεων τοῦ πήγαινε καὶ έστηνε ὀργανώσεις, Καὶ ἐτσι χάνεις κόσμο. Γιατί
ΚΚΕ ἐσ., κάτι ποὺ προκάλεσε ἀκόμη περισσότερες δυσπιοτίες ὅταν αὐτὸς πάει σ’ ἕναν οὐδέτερο καὶ σοῦ τὸν πάρει, δέν τὸν
στὸ χῶρο τῶν ἀριστερῶν ποὺ τοποθετήθηκαν ἐνάντια 016 KKE κερδίζεις ὕστερα εὔκολα. Χρειοιξότανε μεγαλύτερη ἐπάρκεια
5E. Ἀκόμη αν δέν μᾶς λείπειη τόλμη να κάνουμε αὑτοκριτική, ἀπὸ μέρους μας, πές το μεγαλύτερηικανότητα άπὸ μέρους μας.
πρέπει να δεχτοῦμε ὅτι ἕνας κόσμος ἀντιδογματικὸς στάθηκε N6 συνεχίσουμε δηλαδὴ τὴν προσπάθεια συγκρότησης τοῦ
δισταχτικὸς στὸ KKE’50. γιατί πίστευε ὅτι ἠταν δύσκολο, αὐτὴ ΚΚΕ ἐσ., να παιρνοι115 θέση στα διάφορα πολιτικα προὸλήἡ ανανεωτικὴ προσπάθεια να πετύχει μέ μια ἡγετικὴ ὁμάδα ματα καὶ ταυτόχρονα να ἀνταποκριθοῦμε καὶ στὸ πρό6λημα
ποὺ στὴ συνείδηση τῶν κομμουνιστῶν ἐθεώρεῐτο ὅτι ἔχει καὶ ἡ τοῦ διαλόγου μέ τὶς άλλες ἀνανεωτικές δυνάμεις. Καὶ δέν ἀνἴδια εὑθύνες για τὸ παρελθὸν ποὺ ὑπῆρχε στὸ κόμμα. Αὑτα ταποκριθήκαμε. -Αὑτου μᾶς έσπρωχνε ἡ ἀγωνία ὅτι χάνουμε
εἶναι ἀντικειμενικα στοιχεῖα. Ἐμεῖς τα ἐπισημάναμε 01‘1; 65- πολύτιμο χρόνο. ”Ομως στοὺς 77 ὑπῆρχαν μια σειρα πολύτιμα
051; καί τα εἴπαμε και στὸ Συνέδριο. Θά ’λεγα λοιπὸν ὅτι δέν στελέχη ποὺ ὕστερα ἧρθαν στὸ ΚΚΕ ἐσ. A1316 1615 δέν είχαν
πρέπει να μιλήσουμε για μια πλατια ἀπήχηση καὶ μια τάση δυνατότητα να δράσουν. ,,,,,,
Υπ αυτη την εννοια λέω ὅτι δέν
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μπορέσαμε να ἀνταποκριθοῡμε. Βέ6αια ἡ ἐξήγηση ἡ πρώτη
ἦταν ὅτι θέλαμε να κλειστοῦμε στὸν ἐαυτό μας καὶ να τοὺς
ποῦμε; «’Ὰν θέλετε ἐλᾶτε ἐδῶ, αλλιῶς δέ σάς λογαριάζουμε».
Εἶναι κι αὐτὸ μια αποψη. ”Αμα τὸ δεῖς ὅμως μέσα στὴν ὅλη
πορεία, θα δεῖςότι ἐμεις 6λέπαμε μια πλευρά, ἐνῶ οἱ σύντρο-

φοι 6λέπανε μιαν άλλη Εν πάση περιπτώσει συμφωνῶ ὅτι εἰ-

θέσω ὅτις Στὴν Α’ Πανελλαδικὴ συνδιάσκεψη τῆς ΕΔΑ (1956)
καὶ στὸ 20 συνέδριό της (1962) ὑπῆρξε διάλογος, ἀσκήθηκε
ἀνοιχτὴ κριτική, ὅπως καὶ στὸ Συνέδριο τοῦ ΚΚΕ ἐσ. Μέ μια
μεγάλη διαφοράς Δέν εἶχε τεθεῖ σέ ἀμφισ6ήτηση ὴ ἡγεσία τοῦ
ΚΚΕ, ἡ ἐξάρτηση ἀπὸ τὸ ΚΚΣΕ, ἡ κηδεμονία τοῦ πολιτικοῦ
Γραφέίου τῆς K. E. τοῦ ΚΚΕ στὴν ΕΔΑ, καὶ δέν“’εμπαινε θέμα

ναι κάτι που ἀξίζει να τὸ ἐξετάσουμε καί δέν τὸ έχουμε ἐξετά-

ἀνατροπῆς τῆς γραμμῆς. Η γραμμή μας μέχρι τὸ 62, ὴ πάλη

σει.
ANTI: Γιὰ τὸ θέμα τῶν ὸημοκρατικῶν.ὁιαὸικασιῶν ὁὲν
ὑπῆρξε καμια άμφισόήτηση ἀπὸ καμια μεριά. Υπηρξαν ὅμως
κι ἄλλα Συνέὸρια δημοκρατικά, ὅπως π.χ. 17 πρώτη Πανελλάὁικὴ Συνὸιάσκεψη τῆς ΕΔΑ, ὅπου εἶχαν ειπωθεῐ πράγματα
πολὺ «ἀγριώτερα» και 17 κριτική ἠταν ὀξύτατη, ἂν λάόει κάνεις
ὑπ’ ὄψη τὴσυγκεκριμένη ε’ποχη (1956).

για τὴν ἀνατροπὴ της Δεξιάς, ηταν κατα 6άση σωστή. Δέν
ὑπῆρχαν σοόαρα προὸλήματα. Μετα τὸ 63, ὑπάρχει μια περίπλοκη κατάσταση καὶ ἡ γραμμή μας γινόταν ὅλο καὶ πιὸ ἀναντίστοιχη μέ τις ἐξελιξεις. Η κριτικὴ τότε, 600 έντονα κι ἀν
γινόταν, είχε τὸ χαρακτήρα, κατα κανόνα, κριτικῆς στὴ δράση,
ἀμφισ6ήτησης προσώπων καὶ καταστάσεων. Ὀχι ὅμως τῶν
6ασικῶν ἀξόνων τῆς γραμμῆς. Αὑτοί, ἧταν δεδομένοι καὶ- καθορίζονταν ἀπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ ΚΚΕ στὸ ἐξωτερικό, σέ συνάρτηση μέ τὴν ἐξάρτηση της ἀπὸ τὸ ΚΚΣΕ.

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣῑ Τὸ ΚΚΕ ἐσ. εἶναι συνέχεια καὶ τῆς ΕΔΑ
τῆς ἐποχῆς, ἐκείνης δηλαδὴ τὸ ΚΚΕ ἐσ. ειναι σήμερα ὁ, τι ἦταν
ἡ ΕΔΑ σ’ ἐκείνη τὴ φάση. O ρόλος που έπαιξε 11 ΕΔΑ στὴ

ΦΙΛΙΝΗΣ; Τώρα ξέρεις ὅμως. ",011 ἀπόφαση πάρεις καὶ

φάση μέχρι τὸ 1967 εῖναι ἀνανεωτικὸς ρόλος ποὺ ἐκφράστηκε
μέσα στὸ κίνημα καὶ κεῖ 6ρίσκονται οἱ ρίζες τοῦ ΚΚΕ ἐσ.

ὅποια γραμμὴ ἀποφασίσεις, αυτὴ εἶναι δική σου.

ΦΙΛΙΝΗΣ; Ἡ πολιτική μας ἀντίληψη 6γῆκε μέσα ἀπ7 τὴν
,ἐλληνικὴ πραγματικότητα τῶν χρόνων ἐκείνων. Δηλαδὴ ἡ ἀντίληψη για τὸ δημοκρατικὸ δρόμο πρὸς τὸ σοσιαλισμὸ έχει τὶς
ρίζες της καὶ παλιότερα ἀλλα πιὸ χειροπιαστα μέσα ἀπὸ τὴν
πορεία τῆς ΕΔΑ.
ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ; Συμφωνῶ ἀπόλυτα. Θέλω μόνο να προσ-

ΑΝΤΙ; ‘H συζήτηση εἶχε ἐνὸιαφέρον. Βασικα ὅμως κρατήθηκε στὴν προσπάθεια ἐκτίμησης τῆς σημασίας τοῦ Συνεὸρίου
καὶ στὴν ἐξέταση μερικῶν προόλημάτων τοῦ κινήματος στὸ
παρελθόν. Μια ἄλλη φορα θα πρέπει, 6έ6αια, να συζητήσουμε

ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣῑ Ἐτσι εἶναι. Καὶ ἡ εὑθύνη ειναι δική σου.

την πολιτικὴ γραμμὴ τοῦ ΚΚΕ ἐσ. και τὰ θέματα ποὺ θα ἔχετε

να 611/11715101700516 016 μέλλον.

”Ετσι τέλειωσε τὸ συνὲὁριο...
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τὸν Καναδα. Στὸ χωριὸ σήμερα δέν 0000xouv κατοικοι ἡλικίας μεταξὺ 30 - 40 χρονῶν. ”Ετσι έξασφαλιζε ἡσυχία στα χωρια,
μια καὶ έδιωχνε τοὺς νέους, 000 θα 000ροῦσαν να αΠοτελέσουν Πόλο ἀγωνιστικῆς

ΥΠΟᾎΕΣΗ
ΜΠΑΙΚΙΞΡ

συσπείρωσης τοῡ συνόλου.

ο Τὸ αΠοκορὺφωμα τῆς ασυδοσίας τοῦ
ΜΠαῑκερ σημειώνεται οτήν Περίοδο τῆς δικτατορίας. Οὶ σχέσεις του 05 τὸν Παττακὸ
καὶ τὸν Μακαρέζο εἶναι γνωστές, Πια, σέ
ὅλους. ‘H χούντα, για να ανταμείψει τἰς
ὺΠηρεσίες Ποὺ τῆς Προσέφεραν οἰ γνωοτές του δηλώσεις, τοῦ έΠιτρέΠει να ὑλο-

τοῦ Γιώργου Γάκη

τομεῖ ασὺδοτα τα δαοη, καταστρέφοντας

τα; Κόθει μικρα δέντρα σαν γέρικα. ἘΠίσης
χρηματοδοτεῑται αΠὸ τὴν ΑΤΕ, μέχρι τὸ
'75, Eva ἵδρυμα για τὴν έκΠαίδευση τῶν
αγροτὸΠαιδων, 000 λειτουργοῡσε μέσα
στὸ κτῆμα του, εἶχε ὅμως κλείσει αΠὸ τὸ
’68. Τὸ τσιφλίκι αφήνει στὸν ΜΠαῖκερ τεραστια Ποσα. Πέρα αΠὸ τὴν ὲκμεταλλευση
τῶν δασὼν (ξυλεία - ρετσίνα) εκμεταλλεύεται καὶ τὸ ὑΠέδαφός του (νοικιαζει κομματια του στὸν Σκαλιστήρη).
Ο Στὶς 9 τοῦ Μαη τοῡ 1975, οἰ αγρότες
κατοικοι τοῦ ΠροκοΠιοῡ, μετα αΠὸ μακρόχρονη Προετοιμασία, ξεσηκώνονται. Ἐνώμένοι, αρχίζουν έναν αγώνα για «τὴν κοι-

νωνικοΠοίηση ἡ τὴν έθνικοι-ιοίηση» τοῡ
τσιφλικιοῦ ΜΠαῑκερ (ὅπως γραφουν μέσα
στὸ καταοτατικὸ τοῦ Σωματείου τους). 'H

ΣΤΙΣ 30 τοῦ Ἰοῦνη, στὸ Ἐφετεῖο Ἀθήνας έκδικαζεται η έφεση τῶν 4 ἀνη-

αΠόφαση τῆς κυθέρνησης, μέ τὸ 00. 00100.
279302/2911/5-3-76. να αΠαλλοτριώσει τὸ
αγρὸκτημα ΜΠαῖκερ ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου,
ὸχι μόνο δέν ἰκανοΠοιεῖ τοὺς αγρότες,
ἀλλα καὶ δυναμώνει τή θέληση τους να

λίκων Παιδιων ἀπὸ τὸ ΠροκόΠι, καῖ τῆς ἀντιπροέδρου τοῦ «Σωματείου 9ης

διώξουν τὸν ΜΠαῑκερ αΠὸ τὸ τσιφλίκι, χω-

Μάη, για την κοινωνικοΠοίηση τοῦ τσιφλικιοῦ ΜΠαῐκερ», Ποῦ εἶχαν καταδικαστεί Πρωτόδικα ἀπὸ 18 ὡς 24 μῆνες- έγκλεισμὸ σὲ αναμορφωτήριο καί σέ 10
μῆνες φυλακὴ γιά ἠθικὴ αὐτουργία(.1) αντίστοιχαῑ
ΑΥΤΗ η δίκη καί η Πρωτόδικη καταδίκη, δέν ἀποτελοῦν Παρά μια αι-ιὸ τίς
τελευταῖες χαντρες στην αλυσίδα μιάς σειρᾶς δικῶν ένάντια σέ κατοίκους

ρὶς καμια αΠοζημίωση.
0 'A00 050001 μέχρι σήμερα, οἱ αγρότες, μέσα 000 συνεχεῖς αγωνιοτικές κινητοΠοιήσεις, έχουν σταθεροΠοιήσει τὴν
αΠόφασή τους να κοινωνικοΠοιήσουν τὸ

τοῦ ΠροκοΠιοῡ, μέ σταθερὸ κατηγοροῦμένο την Ἐλισαθετ ΠαΠαδοΠοῦλου,

109 μέσα σ’ αὺτές ὂλα έκεῖνο τα στοιχεῖα
000 ε’ίτε εἶναι διατεθειμένα να Προθοῡν σέ
συμ6ι6ασμοὺς εἴτε ΠροσΠαθοῡν να 000000v τὸν αγώνα γιατὶ έξαγοραστηκαν.
O'O αγώνας αὑτὸς 6ρῆκε αΠὸ Παντοῡ

ἀντιπρόεδρο τῆς Προσωρινής διοίκησης τοῦ Σωματείου καί ψυχὴ τοῦ αγώνα
τῶν κατοίκων τοῦ ΠροκοΠιοῦ ένάντια στὸν ”Αγγλο τσιφλικα Μιταΐκερ.
Η ΣΥΝΕΧΗΣ κινητοΠοίηση τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ καὶ η μαχητικότητα
τους έιτέθαλε την αθώωσή τους α’ ὁλες τίς Προηγοῦμενες δι’κες, ὅπου οἱ
κατηγορούμενοι δικαζονταν μὲ κατηγοριές κατασκευασμένες αΠὸ τὸν ΜΠαῐ-

κερ καὶ 6ασισμένες 11de 05 μαρτυριές ῦιτοταχτικῶν του; Οῦσιώδεις μαρτυρες κατηγορίας εἶναι’ 6 δασοφύλακας ΤσοΠέης, Ποῦ ανενόχλητος τριγυρνοῦσε ένα 6ράδυ στὸ χωριὸ Πυροθολώντας στὸν ἀέρα - Πράξη για τὴν ὸΠοιά
δὲν τοῦ ἀπαγγέλθηκε καμια κατηγορία, οὔτε καν για διαταραξη τῆς κοινῆς
ησυχίας. ”Αλλος μάρτυρας κατηγορίας εἶναι 6 Ἀριστοτέλης Παυλακης, φερμένοςυστὸ Προκόι-ιι ἀπὸ τη Χούντα, γνωστὸς τοῦ Μπαῐκερ ἀπὸ τη Μέση ἈναΞοληζ, οΠΞυ-ἒαθώς λέγεται - 6 ”Αγγλος τσιφλικας ἠταν πράκτορας τῆς Ἰντέλιντ ες ερ ις.
TO ZYNTOMO αὐτὸ σημείωμα ἔχει στόχο να θυμίσει στοας αναγνῶστες
τοῦ «ANTI» τη δίκη τῶν Προκοπιανῶν ἀγωνιστῶν ἐναντια στὸν ριζωμένο έδῶ

καί 750 χρόνια «έλέω θεοῦ» ”Αγγλο τσιφλικά. Γι’ αὐτὸ εἶναι σκόΠιμο, Πέρα ἀΠὸ
μερικα στοιχεῖα για τη δίκη καί τὸ σημερινὸ στάδιο τοῦ ἀγώνα, να Παραθέσοαμε μερικα στοιχεῖα για τὸ ὀλο Πρόθλημα καῖ τὸν τρόιτο αντιμετώΠισης του
αι-ιο τους αγροτες.

τσιφλίκι, αΠομονώνοντας καὶ ξεσκεΠαζον-

μια Πλατια συμΠαρασταση. 0'1 ξυλοκόΠοι

ἀρνοῦνται να δουλέψουν για τὸν Μπαῑκερ·
τὸ ’ίδιο καὶ οἱ ρετσινοσυλλέκτες. ἈΠ’ ὅλη
τὴν Ἐλλάδα φτανουν συμΠαραστατες, ένὼ
ΠροκοΠιανοῖ ανταΠαντοῠν μηνύοντας ’ίσα
ὅτι στὸ χωριό τους γεννιέται 5V0 νέο Κιλελέρ. Καὶ δηλώνουν Πῶς δέν θα 1009 λυγί-

σουν 0015 οὶ συνεχεῖς δίκες αλλα 0015 καὶ
ἡ τρομοκρατία, 000 φτανει μέχρι τὴν αγρια
κακομεταχείριση τῶν ἀγωνιστῶν.

O Μέχρι τὸ ξεκίνημα τῆς ατιεργίας στα
μεταλλεῖα τοῡ Σκαλιοτήρη καὶ τοῦ F1000οτρατῆ, ὅΠου δουλεύουν καὶ αρκετοὶ ΠροκοΠιανοί, ἠ λαϊκή κινητοΠοίηση έναντια
στὸν τσιφλικα ΜΠαῖκερ δέν μΠόρεσε να
τσακιστεῑ, δχι μόνο αΠὸ τὴ μόνιμη δύναμη
χωροφυλακῆς (3 χωροφύλακες) στὸ χωριό,
αλλα οὔτε αΠὸ τὶς ένιοχύσεις 000 στὶς 0l-

Ο Στα 1832, 0 Πολὺς ΜΠαῑκερ «ἀγόρα05» 000 τὸν Ἀχμέτ -“Αγα, 150.000 στρέμ-

ματα. ἈΠὸ τὸ 1832 μέχρι σήμερα, ἡ ’έκταση
αὺτὴ διΠλασιαστηκε, ἐφόσον ἡ οὶκογένεια
ΜΠαῖκερ, αὐθαίρετα καθε χρὸνο, μεγαλωνε τα ὅρια τοῦ τσιφλικιοῡ.
O Μέχρι τελευταῖα ol κατοικοι τοῦ τσι-

φλικιοῡ ΜΠαῑκερ ἠταν κολλῆγοι. Ὀ Πατέρας ΜΠαῑκερ τοὺς ὑποχρέωνε να ὸργώνουν τα χωραφια του (αλλιῶς τοὺς έδιωχνε
000 τα σΠίτια τους), τοὺς ἐΠέθαλλε να
Πληρώνουν καθε χρὸνο 2 Πινακια σταρι για
κάθε μέλος τῆς οἱκογένειας, εἶχε τὸ δικαί’16

ραζε τα ζῶα σέ έξευτελιστικές τιμές. T00-

χμές τοῦ αγώνα έφτασαν τοὺς 100 χωροφύλακες, οὔτε καὶ τἰς αΠανωτές δίκες. Μέ
τὸ φοὺντώμα ὅμως τῆς αΠεργίας στὸ Μαντούδι έΠιθαλλεται Πια να μΠεῑ φραγμὸς
στὶς μαχητικές Πρωτοθουλίες τῶν ΠροκοΠιανῶν, έτσι ὥστε 1'1 «έΠιδημία» να χτυΠηθεῖ στὴ ρίζα της Πρὶν δοθεῖ τὸ «κακὸ 0000δειγμα» ὃχι μόνο- στους μεταλλωρίιχους
ἀλλα καὶ σ· αλλους ἐργαζομένους τῆς E060109.
0 "E101. οἱ θαριές Ποινὲς 000 αναφέρα-

τοχρονα φρόντιζε να στέλνει τοὺς νέους
του χωριοῦ σαν έργατες στή Σκωτία καὶ

σουν θανασιμο Πλῆγμα στὸ τωρινὸ κίνημα,

ωμα να κοιμᾶται 05 1‘19 κοι-ιέλες τὴν Πρώτη
Θραδια τοῦ γόμου τους.
_ OlMéxpl Πέρασι 000 ξεσηκώθηκαν ο”ι

αγροτες, ἠταν ὑΠοχρεωμένοι να Πληρώνουν 50 δρχ. «Πιατικο» (δηλ. φόρο) για
καθε ζῶο 000 αναθρεψαν. Σύγχρονα τοὺς
έκλεθε τα ζῶα τους, κανοντας μηνύσεις
για Παρανομες θοσκές, ὁπότε τὸ δικαστή-

010 τοὺς έΠέθαλλε Πρόστιμο Ποῦ αὑτοὶ δέν
ειχαν να Πληρώσουν καὶ 0 ΜΠαῖκερ ἀγό-

με, έκτὸς τοῦ δτι φιλοδοξοῡν ν’ αΠοτελέ-

ἐχουν καὶ 50001500 010x0: N' ἀναχαιτίσουν 119 61061K00159 0v601UE,119 0169 ταξι-

.κῆς συνείδησης στούς κατοίκους τῆς 0501οχῆς, Πολῦιένοχλητικῆς ὅχι μόνο για τὸν
ΜΠαῑκερ - Ποῦ ἀς σημειωθεῑ ὅτι οί ἀγῶνες
τῶν αγροτὼν ὸδήγησαν στῆν ἀπώλεια τοῦ

μόνο - Προοτιτικῆ τοξικῆς συνεργασίας για

τῆν ἀναπτυξη K01 τῆν Πρόοδο, εἶναι εῦκολο
νά καταλαθουμε 0000 501K1v60v11 φανταζει
11 5KKA11011 τῆς αντιΠροέδρου τών Προκοπιανῶν Ἑλισαθετ ΠαΠαδοΠούλου Πρὸς
τοῦς συγχωριανούς της, σέ μιά διακοΠῆ

δικαιώματος 100 για ἐκμεταλλευση τοῦ

τῆς ἀστυνομοκρατούμενης δίκης στὸ Πρω-

τσιφλικιοῡ για τὸ 1976 — 6AA6 K01 για τὸ μεγάλο κεφαλαια τοῦ ΜΠοδοσάκη καὶ τοῦ
Σκαλιστήρη, ποῦ φανερά Πλέον δείχνουν
0000 ἐνδιαφερονται για τῆν αΠόχτηση τοῦ
τσιφλικιοῡ ὅταν «ἐθνικοΠοιηθεῑ». Καὶ τότε
ἐνας μακροπρόθεσμος αγώνας θα δυσκολέψει Πάρα Πολὺ δχι 5v0v ξένο τσιφλικα
ἀλλά καὶ μιά μερίδα τῆς «ἐθνικῆς» ἀστικῆς
τάξης στῆν 0000060516 1119 v6 «ἀναπτύξει»
καὶ «ἐκσυγχρονίσει» τῆ χώρα.
O Στὴν εύρύτερη κυθερνητικῆ - καὶ ὅχι

τοδικεῖο Χαλκίδας; 0015 λίγο 0015 00A0
1009 ζητάει v6 θροῦν 1009 ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΝΟΜΟΥΣ για v6 000010150100v 00101 K01

'O ἀναγνώστης τοῦ «ΑΝΤΙ» κ.7ΚΩΣΤΑΣ A. ΛΑΜΠΡΟΥ,
069 ἔστειλε τὸ παρακατω
σημείωμα, 11de στην τε·
λευταία ὁμιλία τοῦ ΠρωθυΠουργοῦ στη Βουλη.
Μέ τῆν τττώση τῆς χούντας
γεννήθηκε K01 K0AA150y51101
05x01 0110500 5v09 00009. E100v 611 0 «V509» Καραμανλῆς
εἶναι ἐνας ἀλλος ἅνθρωπος,
Ποῦ 110015 κοινὸ δέν ἐχει μ’
αὑτὸν 1100 γνωρίσαμε τῆν
δκταετία 1956—1963. M501Ko1
ἐφθασαν v6 Ποῦνε ὅτι 069 τὸν
ἔστειλε ῆ Γαλλίαέ Δέν ἐμαθαν
ακόμη 656010 011 ἐδῶ εἶναι
60501K6V1Ko 01K00560, 00x510
60‘ 10 011 ἡ Γαλλίαδέν ἐχει καμια [σχύ διεθνώς ἀλλα καὶ ὅτι ὸ
’ίδιος 0 Κίσσινγκερ εἶχε 000αναγγείλει μιά μέρα Πρὶν ἀπὸ
τῆν 23 Ἰουλίου 1974 011 «00010
06 'x0005 051060A1‘1 στῆν 'EAA060».
'0 '1'6109 0 Καραμανλῆς 00ρουσιασθηκε μέ νέες ἀρχές,
συνθήματα K01 καινούργια ἐτικέτα. Ἀκολουθώντας μια”κυκλικῆ κίνηση στῆν 000510 τῆς
Πολιτικῆς του, φθάνει 0' ῦψηλὸ
0110510 K016 τὸν χρόνο τῶν 5Kλογών για ν’ αρχίσει v6 πέφτει
στῆ συνέχεια Προοδευτικα, μέ-

χρι τοῦ σημείου v6 κατηγορεῖ
1009 66500501009 K01 να διακηρύσσει τυφλῆ Πίστη στῆ
Δύση (ὅρα Ἀμερικῆ).
Ἠ μέθοδος 6έ6αια 1100 6K0A00011011K5 για τὴ μεταπολίτευση τῆς 23119 '|00A100 1974
έφερνε σέ δύσκολη θέση τὶς
δημοκρατικές δυνάμεις στὸ
K01010 ζήτημα τῆς συνεργασίας. Λογικά ὅμως θα ’Πρεπε
στῆν Πρώτη μεταδικτατορικῆ
κυθέρνηση, ασχετα ἀπ’ τὸ Πῶς
-συστήθηκε K01 00109 011x0v10009 00110x5 στῆ Διοίκηση, v6
ξεκαθαρισθεῑ τὸ θέμα τοῦ
Ποιές δυνάμεις αντιπροσώΠευε
ῆ δικτατορία K01 Πῶς καλλιεργήθηκε, ὥστε 501 τέλους καΠοτε v6 φθάσομε σέ 016 66011
K01 v6 μῆν ξαναγυρνάμε Παλι
στα Παλια, Γιατί, ὅπως εἶΠε κι 0
ΠρωθυΠουργός, «στῆ δημοκρα-

να Περιφρουρήσουν 16 δικαιώματα 1009. 'H

συγγένεια σύτῆς τῆς έκκλησης μέ τὸ ἐργατικὸ σύνθημα ΝΟΜΟΣ EINAI TO AIKIO ΤΟΥ
ΕΡΓΑΤΗ, Ποῦ έγκαινίασε τῆν κινητοΠοίηση
τῆς ΜΕΛ στῆ ΘεσΙνίκη κι ἀπὸ 1015 προθλήθηκε σέ μια σειρα άλλες σοθαρές K1v11τοΠοιήσεις, εἶναι ἐκδηλη.
Ο "E101 στῆ B00510 E06010 6v0010005—

101 5V0 5000 κίνημα γεννημένο μέσα αΠὸ
16 χρόνια Προθλήματσ τῆς Περιοχής Ποῦ

ἀδιάκριτα συσΠειρώνει ἀγρότες καὶ ἐργατες. ΠροκοΠιανοὶ K01 μεταλλωρύχοι τοῦ
Σκαλιστήρη, ὑφίστανται τῆν ’ίδια ἐκμετάλλευση, διπλῆ Πολλές φορές καὶ 161011500
στυγνή, ἐφόσον ol 00v01'1K59 μέχρι τώρα
δέν ἐΠέτρεΠαν ὸργανωμένη αντιμετώΠισή
1119. 'A00 δώ K01 0500 ὅμως τα Πράγματα
ἀλλάζουν. "Av 11 Πρώτη ἀΠεργίσ τῶν μεταλλωρύχων Πνίγηκε στα δακρυγόνα, 119 61K59
K01 11‘1v 10000K00110, 0010 σημαίνει τὸ
Πολύ Πολύ μιαν έφήμερη νίκη για τῆν κυθέρνηση καὶ τά μεγαλα συμφέροντα Ποῦ
λυμαίνονται τῆν Περιοχή. Μιά νίκη Ποῦ

ἀΠλά καὶ μόνο 051005151 τῆ σύγκρουση 05
Προσφορότερη για τὸ λα’ίκὸ κίνημα έΠσχῆ.

Παραμονῆ τῶν ἀΠοστατῶν στῆν
ἐξουσία 05 K605 050110 K01
0050110 10000 δέν Προῆλθαν
ἀπὸ τῆ δεξιά, Πού, ὅταν ἐξαντλῆθηκαν ὅλα 16 μέσα, μεταχειρίσθηκε τὸ τελευταῑο χαρτί

Ἓνας
μύθοςη.

της, τὸ Πραξικόπημα; "010v 66ζομε μαζι 1009 00159 K01 16

000010 Kl 0101000000166005
τ’ ἀποτελέσματα 0169 K0160100119 000 Προέκυψε αΠὸ 119
6vo0159 τῶν αλλων, σανιαίτία
τῆς κακοδαιμονίας, τότε δέν
μποροῦμε νά μιλαμε 006006 1'1,
’Πιὸ σωστα, μιλαμε «ἐκ τοῦ 00v11000».

Ἐἀν 11 5K01001510 00111, 616 να
μῆ ε’ίΠω 0 00A111K09 ἐκτραχηλισμὸς, δέν αναχαιτισθῆ, θα 5x11
ὸδυνηρὲς συνέΠειες για τὸν
1000... "010v 11 6051A1‘1 αύτῆ καθίσταται ἐπικίνδυνος, Προκαλεῖ
119 0v116060519 δλων τῶν δυνάμεων ἐκείνων αἱ 000101, 00on011 110011000v τὴν Δημοκρατίαν, ὅταν τεθοῦν Πρὸ τοῦ
διλῆμματος μεταξύ 5000069
K01
μελανῆς
δικτατορίας,
Προτιμοῦν
τὴν
τεA501010v...».
F16 119 ΠαραΠάνω φράσεις θα
μποροῦσε νά δικαιολογήσει
K0v5‘19 K60010v 000 06 Ιρχαταν
αΠὸ αλλο Πλανῆτη, ἀλλά ἐδῶ
Πρόκειται ακριθῶς για τὸν 6vθρωΠο ποῦ κυθέρνησε στῆν
ὸκτσετία 1956-63, ὅπου καμια
κυθέρνησή του δέν θγῆκε μέ
τίμιο ἐκλογικὸ σύστημα, 016 65
κάτω 00' τῆ γνωστὴ «610 K01
v00510», ὅπου μαλιστα διέΠρεψε-σαν ἐΠιτελάρχης της 0

00100109 για· τῆ Δημοκρατία
ανθρωττσς Γεώργ. ΠαπαδόπουA09, 0000 01 0000K0011K01
ἀποτελοῦσαν κράτος 5v K00τει, μέχρι Ποῦ κατέθηκαν σαν
σωματοφύλακες τοῦ Ντέ Γκώλ
κατα τῆν ἐΠίσκεψή του στῆν
Ἐλλάδα καὶ για να δολοφονήσουν τὸν Γρηγόρη Λαμπράκη.

Μήπως αύτά δέν ἀποδοκίμασε
0 A009 τὸν Νοέμθριο 1963 για
v6 φέρει τὸν Γεώργιο ΠαΠαν-

δρέου στῆν ἐξουσίας "H μήπως
ὸ ΑΣΠΙΔΑ, ῆ Παύση τοῦ ΠαΠαν60500 K01 ῆ δημιουργία K01

110 10 05010001500 501K1v60vo
0061100 εἶναι 1'1 00yx0019n. "Av
5001111051 ὅμως για τῆ δικτατορία - τὸ λέει καὶ χωρὶς να ἐρω111051— θα Πεῖ ὅτι φταῑνε 01"EAληνες (στῆν ούσία 5vv051 011

K01 11 ώραία δημοκρατία διδάσκει ὸ Πρωθυπουργὸς στοῦς
ἀξιωματικοὺς ὅταν λέει δτι τὸ
Πεζοδρόμιον φέρνει τῆ δικτατορία κι ὅτι ὅταν ύΠάρχει τὸ δίλημμα, τότε Προτιμοῦν τῆ μελανή... ὙΠαρχει θέθαια K01 16
00A10 «ἐφ’ ὅσον εἷμαι ἐγὼ στῆν
ἀρχῆ δέν γίνεται δικτατορία»,
τίποτε ὅμως πιὸ ἀπαράδεκτο
K01 010 ἀντιδημοκρατικὸ 60'
0010, 5K109 6v για 119 0K0151-

φταῑνε 0161100K0011K01. Τὸ 5105
K01 000x059 στῆ Βουλῆ καὶ
Πρόσθεσε μάλιστα ὅτι... δέν
’έχουν καμια ἀνάμιξη 01 'A0501v59 60v00519 δέν ύΠάρχει καK0v01 («... 11 Πολεμικῆ αύτῆ 5v0v110v... τών Ἀμερικανῶν γίνε- νένας λόγος να προσφύγουν
ται 05 10 ἐπιχείρημα ὅτι 00101 στῆ δικτατορία, ἐφ’ ὅσον θα
εἶναι ὑπεύθυνοι 616 τῆν Πτώσιν . ’ναι 0 Καραμανλῆς Πρωθυτῆς δημοκρατίας στὸν τὸπο Πουργός.
'AAA6 10 0060001500 0110510
009 K01 τῆν τραγωδία τῆς Κύ1119 ὁμιλίας ῆταν ῆ διακήρυξη
Πρου. A'1 κατηγορίαι ὅμως αύ011: «‘H 'EAA69 00A111K6, 600v—
ταί, K016 τῆν γνώμην μου,
δέν εἶναι μόνον 666- 11K6, οίκονομικα, Πολιτιστικά
ἀνήκει στῆ Δύση». 'O
01001, 51v01 K01 00τρόπος Ποῦ εἰΠώθηκε, 06v 611λιτικῶς
0000101
A010 εἶναι ἐλληνικὸν φαινόμε- λωση Πίστης σέ κάποιο αφεντικὸ, τῆ στιγμῆ μάλιστα Ποῦ Προνον v6 φορτώνομε Πάντοτε
στοῦς ,ξένους 119 161K59 μσς δομένοι αΠὸ συμμάχους έχομε
ἀνάγκη ἀπ’ τῆν ύΠοστήριξη
εύθῦνες, 16 161K6 009 σφάλμαὅλων, δέν αφήνει αμφιθολίες
τα...»).
”Ασχετα αΠ’ τὸν ταυτισμὸ τῆς για τούς Προσανατολισμούς
ΠρωθυΠουργικῆς άΠοψης 05 τῆ
009. K1 00101 51v01 000 δείχούντα, δείχνει K01 ἐμμονῆ στα χνουν τί Πραγματικα ἀντιΠροΠαλια κηρύγματα τῆς ακρας σωΠεύει 016 K0650v11011, 10010
δεξιάς, Ποῦ καθόλου δέν 6166- 65 ἰσχύει περισσότερο για τῆν
χθηκε αΠὸ τῆν 1010010, τῆν Ἐλλάδα, Ποῦ 611' τῆν 6115150000010 συνεχίζει να 000000151 111010 της, ἐκτὸς ἀπὸ 006v159
66v0000. 'AAA6 69 Προσέξομε
ἐξαιρέσεις. κυθερνήθηκε 00'
τί εἶπε στῆ συνέχεια. «...Ἤδη 1009 ξένους. 'H δεξιά Ποῦ
ἀνεθίωσεν ὡρισμένος κύκλος Προσανατολίζεται τυφλά 0‘5 016
ἀπὸ θλιθερές Προδικτατορικές
05010)(11 100 έξωτερικοῦ, για v6
συνῆθειες... Ἠ αρνησις τῶν
χρησιμοποιήσομε τῆν ὸρολογία
ἀρχῶν τῆς δημοκρατίας καὶ ῆ καὶ μεθοδολογία τοῦ ’ίδιου τοῦ
ύΠοκατάστασίς των αΠὸ τὸ Πε- ΠρωθυΠου-ργοῦ, εἶναι· ῆ δεξιά
ζοδρ(’)μιονΙ έγινε τῆς 00609. τοῦ ἐξωτερικοῦ.
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Μὲ τὸν Καραμανλῆ - σήμερα.

Μὲ τὸν Παπαόόπουλο - τότε.

Ὁ Λάκης που πάει παντοῦ
Ἡ συνταγή εἶναι γνωστήῑ «Θέλετε να ἀποκτήσετε συντόμως τέκνον; Παντρευτεῑτε ἐγκυον γυναῖκα»

Κι ὁ Λάκης εἶναι γνωστὸς. Ὁ
Λάκης Ἰωαννίδης, ἀπὸ τα μεγάλα
ὀνόματα τῆς ΕΚΟΦ (Θεσσαλονίκη), μέ ἰδιαίτερη ἐπίδοση στίς...
μαχητικές έκδηλώσεις. Μέ τὴ δι-·
κτατορία ἒγινε (1967 -7Ο) ’ἀκό-

λουθος Τύπου στῆν ἐλληνικὴ πρεσ6εία τοῦ Παρισισῦ (συνεχίζοντας
παράλληλα, στὴ γαλλικὴ πρωτεύουσα, τίς
μαχητικές του ἐπιδόσεις «κατὰ τῶν κομμουνιστῶν καὶ

τῶν ἄλλων ἐχθρῶν τῆς πατρίδος»)
καὶ ἀπὸ τὸ 1971 πρόεδρος τῆς
γνωστῆς ἐκείνης «Κινήσεως Νέων
Ἐπιστημόνών» (ΠΚΕΝΕ), ὅπου
συγκεντρώθηκαν πολλα μεγάλα
«ἀστέρια» τῆς άλλοτε ΕΚΟΦ, εἴτε
ἐνεργά εἶχαν προσχωρήσει στὴ
χούντα (Μανωλόπουλος) εἴτε ὅχι.
Ὁ Λάκης, λοιπὸν - που εἶναι
πολυγραφώτατος - θέλησε να φέρει στὸν μάταιο αὐτὸ κόσμο ἕνα
ἀκόμα «πνευματικά του δημιούργημα» — να γράψει ἕνα 6ι6λίο δηλαδή. ,

γὴν τῶνἙλλὴνιιιν» - αὑτὰ τοῦ
Ὁ Λάκης εἶναι ἀντιστασιακός.1 Αὐτὸ τὸ συμπέρασμα ὅγαίνει ἀπὸ
έγραφε στὸν πρόλογο). Πῆρε, έτσι,
ὁιάόασμα τοῦ καινούργιου ὅιόλίου του; έγινε ἀκόλουθος Τύπου
τὸ
ὁ Λάκης μεγάλα αποσπάσματα
τῆς πρεσὸείας τοῦ Παρισισῦ, γιατὶ νόμιζε (ὅπως τὸν ὁιαόεὸαίωσαν ὁ
(σελίδες ὁλόκληρες καὶ ἀρκετές
Φαρμὰκης, ὁ ... Καρύὸαςκι ὁ ΠαπαποῦλοςΙ) ὅτι ἡχούντα θᾶφερνε
φωτογραφίες) ἀπὸ τὸ 6ι6λίο τοῦ
τὸν Καραμανλῆ] Πηγαίνοντας στὸ Παρίσι πληροφορεῖται ἀπὸ τὴν
1973, καὶ μαζί μέ ἄλλα στοιχεῖα .
«Μὸντ» τὶς ἀπόψεις τοῦ Καραμανλῆ, ὁυὸ φαρές ζητάει να παραιτηέγραψε καινούργιο. Τίτλσς; «Γιαἀλλὰ ὁ Καραμανλῆς ὁὲν τὸν αφήνει] Πηγαινοέρχεται στὸ Παρίσι,
θεῖ,
1‘1 διαλέξαμε τὸν Κωνσταντῖνο
6λέπει συχνὰ τὸν Καραμανλῆ, τοῦ μεταφέρει καὶ γράμματα ἀκόμα,
Καραμανλῆ»ἔ... Βέὸαια, 0 Αάκης
κινεῖται για τὴν ἐπάνοὸό του καὶ λίγο πρὶν πέσει ἡ χούντα ἔχει μια,
δέν διάλεξε - τούτη τὴ φορὰ - μόνο
ἔντονη συζήτηση μὲ τὸν Σπανὸ - τῆς ΕΣΑΙ Εἶναι ἢ ὁὲν εἶναι ἀντιστατὸν Καραμανλῆ. Διάλεξε καὶ τα
σιακὸς ὁ Λ άκης,·
κατάλληλα ἀποσπάσματα τοῦ παλιοῦ του 6ι6λίου, ψαλιδίζοντας
ἀνεπιφύλακτα σέ ὅσους τυχεροὺς
ὅλους τοὺς πρὸς τὴ δικτατορία
ὸη, πρέπει να κάνης λίγη ὑπομοέχουν καὶ τὸ παλιό. Ἕνα παράλὕμνους. "E101. π.χ., διαπιστώνήῖ Τοῦ ἀπαντησα· “Κύριε Πρόληλο διά6ασμα άξίζει τὸν κόπω.
νουμε ὅτι τὸ «πρῶτο κεφάλαια»
5695, 6,11 έκανα μέχρι τώρα τὸ
Δέν εἶναι μόνο για τὴν ἐφαρμοτοῦ παλιοῦ 6ι6λίου, εἶναι τὸ κείἔκανα ἐπειὸὴ σᾶς ἀγαπῶ καὶ πιμενο ὁμιλίας ποὺ ὁ Αάκης ἐκανε
στεύω σέσᾶς, ὁὲν τὸ ἔκανα για
Υὴ ῡῖὴν πράξῃ ῖῆς Υνωῠῒηξ
συνταγῆς ποὺ προαναφέραμε - με
τὸν Ἰούλιο τοῦ 1971 σέ κέντρο τῆς
να γίνω δουλευτὴς ἢ ὑπουργός.
τὶς ἀπαραίτητες παραλλαγές,
Πλάκας - πρώτη ἐκδήλωση τῆς
Θέλω νὰ ὁικαιωθῆ ὁ ἀγώνας μου.
Κινήσεώς του, ὅπως τώρα γράφει.
Ἐξ ἄλλου ἐγὼ καὶ μετὰ δέκα 6έ6αια. Είναι κάτι παραπάνω; ὁ
Ἀπορίαῑ πῶς τέλειωσε αὑτὴ ὴ
χρόνια θα εἷμαι νέος ἀκόμη για 6ίος καὶ ἡ πολιτεία ἑνὸς πασίγνωόμιλία; Μέ ὕμνους για τὴν «21η
τὴν πολιτική, θα νιώθω ὅμως στου μαχητικοῦ ΕΚΟΦίτη ποὺ
Ἀπριλίου», ὅπως μας πληροφορεῖ
χοι·ντοπυιι’1θι1κε.
ἀποχουντοἱκανοποίηση ὅτι θσήθησα κάτὸ παλιὸ 6ι6λίο, ἢ μέ 9 αῖχμές ἐνποιον ποὺ δρήθησε στὴν προκοπὴ ποιήθηκε καῖ περιμένει τώρα να
αντίον της, ὅπως ἀναφέρεται στὸ
προσφέρει «τας ὑπηρεσίας του»
τοῦ τόπου αὐτοῦῖ
καινούργιο;
Μοῦ κτύπησε φιλικὰ τὴν πλάτη στὸν ἰ’διο ἀνθρωπο ποὺ πρὶν καῖ
Θα ρωτήσετε, ἴσως; τί μᾶς ἐνδιμετα τὴ δικτατορία κυ6ερνᾶ τὸν
καὶ άπομακρύνθηκε»
ι
αφέρει τί γράφει ὁ Λάκης; Μάς
τόπο, στηριγμένος στοὺς ἵδιους
ἐνδιαφέρει, μᾶς ἐνδιαφέρει...Για- .
σχεδὸν συνεργάτες, μέ τὴν ἴδια
Ἐν ἀναμονῆ, λοιπόν, τῆς «χρητί ὁ Αάκης, δέν ἐγκατέλειψε τὸν
περίπου νοοτροπία. Γιατί να μείσιμοποιήσεως», 0 Λάκης γράφει ἣ
αγώνα. «Παροπλισμένος» εἷναιέ
νει ἐξω ὁ Λάκης; Ἐπειδὴ ἐξύμνησε
μᾶλλον ἀντιγράφει; τὸ παλιὸ 61Καὶ μέ ἐντολὴ αὑτὴ τὴ φορα - τοῦ
καὶ τὴ χούντα καὶ δούλεψε 171' αὐ6λίο μπορεῐ να ἀτύχησε (δέν κυΚαραμανλῆ Μάλιστα. Ἀντιγρατήνς Καὶ λοιπὸν; Μήπως ἦταν 0
κλοφόρησε σχεδὸν καθόλου,- οἱ
φουμε ἀπὸ τὴ σελίδα 247 τοῦ καιμόνος; Τώρα πιά, μεταξύ μας...
δύο ποὺ τὸ προλογίζουν 6ρίσκοννούργιου 6ι6λίου;
ται στὸν Κορυδαλλὸ κ.λπ.) ἀλλὰ
τὸ νέο ἐ’χει μέλλον. Τὸ συνιστοῦμε,
«Στὶς ἐκλογές τοῦ Νοεμὸριόυ
,τοὺ ακολούθησαν θέλησα να πολιτευτῶ μὲ τὴν σημαία τῆς ”Νέας
Δημοκρατίαςῖ Συνάντησσι τὸν κ.
Καραμανλῆ στὸ
”Μακεὸονία
Παλλας’ στὴ Θεσσαλονίκη τὸ
ὄράὸυ τῆς · γιορτῆς τοῦ Ἀγίου

«Μέ τυραννοῦσε μια σκέψη, μὲ
ἔκαιγε μια ἐπιθυμία, μὲ καλοῦσε
μια φωνή. ”Επρεπε να μιλησω. Δέν
ἄντεχα στὸν πειρασμὸ να μείνω
“παρεξηγημένσς” καὶ μερικές φορές Ι’χλευασμένος”’. Ἔπρεπε να
ὸώσω μια ἐξήγηση».
Αὑτα λέει ὁ ἴδιος στὸν πρόλογο,
καὶ σέ δημοτικὴ παρακαλῶ - ὁ
Λάκης
Δίνει, λοιπόν, τὴν «ἐξήγηση»
γράφοντας, ἢ μᾶλλον ἀντ ιγράφοντας. Γιατί, έδῶ πού τα λέμε, δέν
χρειάσθηκε να δουλέψει καὶ πολὺ;
στὴ διάρκεια τῆς δικτατορίας, εἶχε Δημητρίου. Μοῦ εἷπε χαρακτηριστικά.· ”Ἰωαννίὸη, ὁὲν μπορῶ να
ἐκδώσει (καλούμενος τότε ἀπὸ
σὲ χρησιμοπσιήσω στὴν παροῦσα
ΑΛΛΗ φωνὴ) ένα 6ι6λίο μέ τίτλο
«Τὸ Κίνημα τῆς Ἑλληνικῆς N5-_ φάση, να κάνης ὑπομονὴ καὶ να
ολαίας» (Θεσσαλονίκη, 1973), μέ
ὅοηθήσης τὸν προεκλογικὸ ἀγώπρόλογο τῶν Ν. Μακαρέζσυ καὶ
ναῖ ”Ετσι καῖ Exam-607767700 μὲ
K. Μαυροειδῆ. (Ἴσως, μάλιστα,
κάθε τρόπο για τὴν έπικράτηση
τῆς ”Νέας Δημοκρατίαςῖ
τώρα, πέρα ἀπὸ τὴ «φωνὴ» να θυΤὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1975 ὁ Κων.
μόταν καὶ τὶς παραινέσεις τοῦ
Μακαρέζου; «εὔχομαι εἰς τὸν Καραμανλῆς σαν Πρωθυπουργὸςέκλεγμένος ἀπὸ τὸν Ἐλληνικό
συγγραφέα συνέχισιν τῆς ὡραίας
δημιουργικῆς του ἐργασίας ἐπὶ
Λαὸ ἐπισκέφθηκε τὸ Παρίσι.
θεμάτων πολιτικῆς ἱστορίας τοῖ1
”Ετυχε να ὅρίσκωμαι τότε κιὲγὼ
τόπου μας, συμ6ολὴ ἡ ὁποία θα ἐκεῖ καὶ τὸν ἐπισκέφθηκα στὸ ξεπρέπει ἰδιαιτέρως να ἐξαρθῆ διότι
νσὸοχεῖο ”Γκριγιὸνί Μοῦ μίλησε
συμ6άλλει είς τὴν Ἐθνικὴν Ἀγω- φιλικὰ καὶ μὲ στοργή.· ΗἸιιιαννί- »
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ἀντιO ΚΥΡΙΟΣ μὲ τὰ μαῦρα γυαλιὰ ὀνομάζεται Δ. Σακελλαρίὸης, καὶ εἶναι
συνταγματάρχης π,ὸ.
λο
ΟΣτη (δικτατορία, κρίθηκε κατάλληλος για ν’ ἀντικαταστήσει τὸν Μπαλόπου
_
στὴν «ἡγεσία» τοῦ Ε. 0. T. (γενικὰς γραμματέας, 1972-741. Δ
ων
ΟΣτη (καραμανλικη) δημοκρατία ἔγινε γενικὸς ὁιευθυντης των Τουριστικ
Σχολῶν, Καὶ παραμένει...
τώρα...
Ο”ΚΑ ΤΑΛΛΗΛ ΟΣ ἄνθρωπος στῆν κατάλληλη θέση - καὶ τότε καὶ

«Κατὰ τὴν γνώμην μου πρέπει να διεξαχθοῦν
ἐκλογαὶ διὰ τῆν ἀνάδειξιν νέας Βουλῆς παρα
τὰς πρακτικὰς δυσκολίαςτα ὁποίας ἔχομεν ν’
ἀντιμετωπίσωμεν ἐκ τοῦ γεγονότος ,ὅτι πολλαὶ
χιλιάδες έλληνες Κύπριοι, έγιναν πρόσῳυγες 1101
δια6ιοῦν διασκορπισμένοι εἰς διαφόρους 11591οχὰς τοῦ,νοτίου τμήματος τῆς νήσου. Ἠ θητεία
τῆς παρούσης Βουλῆς λήγει ἐντὸς διμήνου 1101 αἱ
δουλευτικαὶ ἐκλογαὶ δέν σχετίζονται ἑπομένως
μέ τὴν ὑπόθεσιν Κληρίδη...» (Δήλωοη τοῦ Maκαρίου (20 τοῦ Ἀπρίλη) σέ ἀπεσταλμένο ἀθηναϊκής ἐφημερίδας).

ΣΤΙΣ ἀμέσως προηγούμενες μέρες ἀπ’
αὐτὴ τὴ δήλωση 6 διαπραγματευτὴς τῆς
ἑλληνοκυπριακής πλευρᾶς κ. Κληρίδης
παραδεχόταν δημόσια μέ ἐπιστολή του
πρὸς τὸν πρόεδρο Μακάριο, ὅτι εἶχε
συνάψει «μυστικὴ συμφωνία» μέ τὸν κ.
Ντενκτάς, χωρὶς προηγουμένως να ἐνημερώσει τὸν πρόεδρο καὶ τὸ Ἐθνικὸ
Συμὸούλιο, ἐνῶ τὸ ἀδιέξοδο στὶς διακοινοτικές συνομιλίες ἐξαιτίας τῆς αρνησης
τῶν Τούρκων να ὑπο6άλουν συγκεκριμένες προτάσεις ἢ ὑποδάλλοντας προτάσεις ἐντελῶς ἀπαράδεχτες για τὴν ἑλληνοκυπριακὴ πλευρὰ ἧταν ἤδη Ev0 σίγουρο γεγονός. Προηγήθηκαν ἀκόμα οἱ
συμφωνίες Τουρκίας καί Ἐλλάδας μέ 119
ΗΠΑ για στρατιωτικὴ ὂοήθεια καὶ
παράλληλα πλήθαιναν οἱ πληροφορίες
πὼς ἡ περίφημη «ταυτότης ἀπόψεων
Ἀθηνῶν - Λευκωσίας» ἀρχισε να διαταράζεται 0060961 μέ κίνδυνο να ἐκδηλωθεῖ. Για τὴν Κύπρο ἡ δήλωση τοῦ
προέδρου Μακάριου ἐκτὸς τῶν ἄλλων
σήμαινε καὶ τὴν ἐναρξη τῆς προεκλογικῆς περιόδου.

ΠΟΛΛΟΙ πάντως εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ
πιστεύουν - καὶ στὴ Λευκωσία εἶναι
κοινὴ 115-1101611011 — πὼς ἡ ἀπόφαση τοῦ
προέδρου Μακάριου για τὴ διεξαγωγὴ
6ουλευτικῶν ἐκλογῶν συναρτάται άμεσα
μέ τίς ἐπιλογές τῆς ἐλληνοκυπριακῆς
ἡγεσίας σέ σχέση μέ τὴ στρατηγικὴ πάνω
στὸ Κυπριακό. Σύμφωνα μ’ αὐτὴ τὴ συλ-Γ
λογιστικὴ ὁ πρόεδρος Μακάριος, ὕστερα
ἀπὸ τὴ διαπίστωση τοῦ ἀδιεξόδου τῶν
διακοινοτικῶν συνομιλιῶν καὶ τὴν ἐξαφάνιση κάθε ἐλπίδας για τὴν ἐξεύρεση
λύσης μέσα ἀπ’ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, ποῦ θα
κατοχύρωνε τὸ ἐνιαῖο, κυρίαρχο, καί
ἀνεξάρτητο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, σέ συνδυασμὸ μέ τὶς γενικότερες ἐξελίξεις στὴν περιοχή, προσανατολίζεται
ἤδη σαφῶς στὴν ἀλλαγὴ τῆς γραμμῆς του
μέ κατεύθυνση τὸν μακροχρόνιο ἀγώνα,
μιᾶς στρατηγικῆς ποὺ ἐπανειλημμένα μέχρι σήμερα διακήρυσσε σαν ἐναλλακτικὴ
προοπτική, Χαρακτηριστικὸ για τὸ νέο
προσανατολισμὸ τοῦ Μακάριου εἶναι τὸ
ἀκόλουθο ἀπόσπασμα ἀπὸ ὁμιλία του
στὸ χωριὸ Κλήρου, 0119 30 Μάη 1976,
πρὸς τοὺς ἄνδρες τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀποσπάσματος στῆν Κύπρο, τῆς ΕΛΔΥΚῑ
«...Μερικοῐ συμόουλεύουν ὅτι πρέπει
να ε’πιὸείξωμεν ρεαλισμόν. Δέν γνωρίζω
πῶς ἀντιλαμὸάνονται ἢ ποίαν ἔννοιαν
ὸίὸουν εἰς τὸν ρεαλισμΙόν. Εἴμεθα ρεαλισταί. Βλέπομεν καὶ ὁὲν παραγνωρίζομεν
τὴν σημερινὴν ὁύσκολον κατάστασιν.
Ἀλλα ρεαλισμὸς ὁὲν πρέπει, να σημαίνη
ἀναγνώρισιν καὶ ἀποδοχὴν τετελεσμένων

γεγονότων καί παράὸοσίν 009 εἰς τοὺς
Τούρκους».

Κίνδυνοι
για μια

«εὐρύτερη
ἀνωμαλία»
στῆν
πορεία

πρὸς τὶς
έκλογές
τοῦ Γιώργου Τσαλακού

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ άλλες ἐμπλοκές, ὅπως ἡ
μυστικὴ συμφωνία Κληρίδη - Ντενκτας
κατα τὴ διάρκεια τοῦ 5ου γύρου τῶν
συνομιλιῶν, δημιούργησαν μια «κρίση
ἐμπιστοσύνης» γενικότερη, ένῶ ἡ ἐπιμονὴ τοῦ κ. Κληρίδη να παραμείνει πρόεδρος τῆς Βουλῆς δημιουργοῦσε φό6ους
καὶ πολλα ἐρωτήματικά. Παρόλο ποὺ ὁ
πρόεδρος Μακάριος στὴν πιὸ πάνω δήλωσή του δέν θέλησε να συνδέσει τὴ διεξαγωγὴ ἐκλογῶν μέ τὸ θέμα Κληρίδη, ἐν

τούτοις εἶναι γενικὴ ἡ ἐντύπωση πὼς τὸ
θέμα αὐτὸ 6άρυνε σημαντικα στῆν ἀπόφαση τοῦ Κυπρίου προέδρου.

Ἀδιέξοδο
OI διακοινοτικές συνομιλίες ἀποτελματώθηκαν ὕστερα ἀπὸ τὸν _50 γύρο στὴ
Βιέννη μέ τὴν ἀρνηση τῆς «τουρκοκυπριακῆς πλευρᾶς» να ὑπο6άλει συγκεκριμένες προτάσεις. Ἐπὶ πλέον ἡ «μυστικὴ συμφωνία» Κληρίδη - Ντενκτας
καὶ ἡ ἀποκάλυψή της, ποὺ ὁδήγησε στὴν
παραίτηση τοῦ κ. Κληρίδη ἀπὸ τὴ θέση
τοῦ διαπραγματευτῆ, έδωσε τὴν εὐκαιρία
στοὺς Τούρκους να «ὑποὸιὸάσουν» τὸ
ἐπίπεδο τῶν συνομιλιῶν, ὁρίζοντας κι

αὐτοὶ νέο διαπραγματευτή, κάποιον ἀπὸ
-τοὺς ὑπουργοὺς τῆς «Τουρκοκυπριακῆς
Διοίκησης». Ὁ κ. Ντενκτας ἀρνήθηκε να
παραμείνει διαπραγματευτὴς δηλώνοντας πὼς εἶναι Πρόεδρος τοῦ τουρκοκυπριακοῦ κράτους καὶ ἑπομένως μόνο μέ
τὸν πρόεδρο Μακάριο μποροῦσε να συνομιλήσει.
OI συνομιλίες αὐτές, ὕστερα ἀπὸ μια
σειρα «σφάλματα» τῆς ἐλληνικῆς πλευράς, εἶχαν ἐντελῶς ξεφύγει ἀπὸ τὸ χαρακτῆρα τους. Ἀπὸ συνομιλίες τῶν «δυὸ
ἐνδιαφερομένων μερῶν», δηλαδὴ ἑλληνοκυπρίων καὶ τουρκοκυπρίων, «κάτω
ἀπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Γ.Γ. τοῦ ΟΗΕΙ»,

ὅπως ὅριζαν οἱ σχετικές ἀποφάσεις καί

τα ψηφίσματα τοῦ ΟΗΕ, εἶχαν οὐσιαστικα τεθεῖ κάτω ἀπὸ τὴν ἀσφυκτικὴ
πίεση τῶν ΗΠΑ 1101 τοῦ ΝΑΤΟ, μέ σαφῆ
στόχο τὴν ἀποδιεθνοποίηση τοῦ 119061111ματος, πράγμα ποὺ ἐπι6ε6αιώθηκε μέ τὴ
συμφωνία τῶν Βρυξελλῶν, ποὺ δόθηκε
τελευταῖα στὴ δημοσιότητα, ὕστερα ἀπὸ
τὴ συνάντηση Μπίτσιου - Τσαγλαγιαγκὶλ
στὸ ”Οσλο. Εἶναι ἐξάλλου γνωστὴ ἡ
τουρκικὴ ἄποψη για τὴ σύγκληοη «τετραμεροῦς διάσκεψης».
ΟΙ προσπάθειες για ἀποδιεθνοποίηση
καὶ ἐκτροπὴ τῶν συνομιλιῶν σέ ἑλληνοτουρκικὸ διάλογο συνεχίστηκαν ἐντονες
τὸν τελευταῖο καιρὸ ἀπὸ τῖς ΗΠΑ, τὸ
NATO 1101 τὴν ΕΟΚ. Ἡ «σκληρὴ»
στάση τοῦ προέδρου Μακάριου ἀπέναντι
0119 συνομιλίες, ποὺ συνοψίζεται στὴ
θέση «όχι σέ συνομιλίες χωρὶς οὑσιαστικές προῦποθέσεις ἐπιτυχίας», 11906111100-

τίζει φαίνεται 006096 τοὺς ἰμπεριαλιστικοὺς κύκλους, γιατὶ ξέρουν πὼς συνδέεται αμεσα μέ τὸν προσανατολισμὸ τῆς
ἐλληνοκυπριακῆς ἡγεσίας πρὸς τὸν μακροχρόνιο ἀγώνα. Γι’ αὐτὸ καὶ κατέ6α19
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λαν σύντονες προσπάθειες για τὴν « ἐπανέναρξη τῶν διακοινοτικῶν συνομιλιῶν», ποὺ τῖς προτιμοῦν 6έ6αια χωρὶς
κανένα συγκεκριμένο ἀποτέλεσμα ἢ μέ
λύοη τὴ διζωνική.· Σ’ αύτές τὶς προσπάθειες φαίνεται να πῆραν μέρος καί ὁρισμένοι κύκλοι τοῦ ἑλληνικοῦ ὑπουργείου
Ἐξωτερικῶν, πράγμα ποὺ ἐκδηλώθηκε
μ’ ἕνα τηλεγράφημα τοῦ Α.Π.Ε. σύμφωνα μέ τὸ ὁποῖο οἶ νέες τουρκικές προτάσεις για τὴν ἐδαφικὴ πτυχὴ τοῦ κυπριακσῦ προδλήματος ποὺ ὑπό6αλε, στὶς
25 Μάη, ὁ νέος τουρκοκύπριος διαπραγματευτὴς κ. Ὀνὰν «εἷναι,σύμφωνα μέ
τὴν ὄποψη διπλωματικῶν παρατηρητῶν
τῶν Ἀθηνῶν, ἐποικοδομητικές καί παρέχουν έδαφος για συζήτηση». Τίς ἴδιες
μέρες δυὸ δυτικογερμανικές ἐφημερίδες,
μέ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐπίσκεψης Σμὶτ στῆν
Ἀγκυρα, ἐγραφαν πῶς ἡ Τουρκία εἷναι
διατεθειμένη να προ6εῖ «σέ σημαντικές
παραχωρήσεις πρὸς τοὺς ἑλληνοκυπρίους ποὺ δέν ἀποκλείεται να φτάνουν τὸ
10 τοῖς ἑκατόν». Τα κύρια σημεῖα τῶν
«νέων» τουρκικῶν προτάσεων ἠταν;
(1) Η τουρκικὴ καὶ ἑλληνικὴ περιοχὴ
τῆς Κύπρου πρέπει να εἰναι ὁμοιογενεῖς
τόσο πληθυσμιακαόσο καὶ γεωγραφικά.
6) Τὰ σίνορα τῆς τουρκικῆς περιοχῆς
πρέπει να εἶναι σέ θέση να παρέχουν
ἀσφαλεῖς συνθῆκες δια6ίωσης για τὴν
τουρκοκυπριακὴ κοινότητα.
γ) Ἡ περιοχὴ τῶν τουρκοκυπρίωγ
πρέπει να λαμ6άνει ύπόψη τὴν τωρινὴ
καὶ μελλοντικὴ κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ εὐημερία καί ἀνάπτυξη τῶν τουρκοκυπρίων.

δ) Οἱ δύο πλευρές πρέπει να εἶναι
ὑπεύθυνες για τὴν άμυνα
τῶν
συναφῶν
παραλιακῶν
περιοχῶν καὶ να ἐχουν πλήρη
ἐλεγχο ἐπὶτῶν χωρικῶν τους
ὑ δ ά τ ω ν καθὼς καὶ ἐπὶ τῆς ἠπειρωτικῆς ὑφαλοκρηπίδος.
OI πολιτικοὶ παρατηρητές στῆ Λευκωσία χαρακτήρισαν ἀμέσως τὶς προτάσεις
αὐτές ἀπαράδεχτες, ποὺ ἰσοδυναμοῦν μέ
«συγκαλυμμένη διχοτόμηση», καὶ ὁ πρόεδρος Μακάριος ἀπάντησε μέ πολὺ
σκληρὴ γλώσσα 01ig τουρκικές προτάσεις ἀλλα καὶ στούς... «διπλωματικοὺς
παρατηρητές τῶν Ἀθηνῶν», θέτοντας
κάτω ἀπὸ μια μικρὴ δοκιμασία τὴν
«ταυτότητά ἀπόψεων Ἀθηνῶν - Λευκω-

ΑΥΤΗ ᾀκριὸῶς ἡ πορεία τῶν διακοινοτικῶν συνομιλιῶν μέ τίς συνεχῶς αὑξανόμενες πιέσεις τῶν ΗΠΑ, τοῦΙ NATO
’καὶ τῆς ΕΟΚ, σέ συνδυασμὸ μέ τὸ νέο
τουρκικὸ αἴτημα ποὺ ἀνεπίσημα ὑπο6λήθηκε ἀπὸ τὸν κ. Τσαγλαγιαγκὶλ πρὸς
τὸν κ. Μπίτσιο κατὰ τὴν ἐαρινὴ διάσκεψη τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τῶν
χωρῶν μελῶν τοῦ NATO στὸ ”Οσλο, για
«συνολικῆ συζήτηση Αἰγαίου καί Κυπριακοῦ», ποὺ σημαίνει οὐσιαστικα πὼς
τὸ Κυπριακὸ εἶναι μια ἑλληνοτουρκικὴ
διαφορὰ κοντα στὶς ὑ π ά ρ χο υ 0 5 ς
,ά λ λ ε ς , ὁδήγησαν τὴν ἑλληνοκυπριακὴ
ἡγεσία καὶ τὸν πρόεδρο Μακάριο σέ
ἐπανεκτίμηση τῆς γραμμῆς τους καὶ στὸ
συμπέρασμα πῶς δέν ἔπρεπε να περιμένουν πολλαἀπ’ αὐτὴ τὴ διαδικασία. Μια
άλλη λοιπὸν ἐπιλογὴ σαν κύρια εἶναι
ἀναγκαία για τὸν Κυπριακὸ Λαό.

Τὸ «θέμα Κληρίδη»
Η «ΜΥΣΤΙΚΗ συμφωνία» ΚληρίδηΝτενκτας δημιούργησε ένα τεράστιο
ἠθικὸ θέμα μέ τὴν ἀπόκρυψή της ἀπὸ
τὸν πρόεδρο Μακάριο καὶ τὸ Ἐθνικὸ
Συμὸούλιο, ἐκθέτοντας ταυτόχρονα διεθνῶς τὴν ἐλληνοκυπριακῆ πλευρὰ σαν
ἀσυνεπή. Πολιτικὰ ἐπ16ε6αίωνεεκείνους
ποὺ ἐπανειλημμένα εἶχαν. ἐκφράσει φό6ους πὼς ὁ κ. Κληρίδης ἠταν ἱκανὸς να
προχωρήσει μόνος ἐξω ἀπὸ τὴ γραμμὴ
τοῦ Εθνικοῦ Συμ6ουλίου, ἐφαρμόζοντας
τὴ δική του.
O κ. ΚΑΗΡΙΔΗΣ θεώρησε καλὸ να
παραιτηθεῖ ἀπὸ τὴ θέση τοῦ διαπραγματευτῆ ἐλπίζοντας πῶς τὸ θέμα θα ἐκλεινε. Τα κόμματα τῆς ἀριστερᾶς ὅμως
ΕΔΕΚ καὶ, ΑΚΕΑ - τὸ ὁποῖο ὕστερα
ἀπὸ τὴν ἀποκάλυψη τῆς «μυστικῆς συμφωνίας» ἐγκατέλειψε τὴν παλιά του θέση
«κάλυψης» τοῦ κ. Κληρίδη - ζήτησαν
τῆν παραίτησή του καὶ ἀπὸ τῆ θέση τοῦ
προέδρου τῆς Βουλῆς, πολὺ περισσότερο
γιατί ὁ πρόεδρος τῆς Βουλῆς ἀναπληρώνει σύμφωνα μέ τὸ Σύνταγμα τὸν πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας σέ περίπτωση
ἀπουσίας του. Καὶ πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι
ποὺ θα ἐπιθυμοῦσαν’ή ἐργάζονται, τόσο

ξία, θρασύτης καὶ παραλογισμὸς χαρακτηρίζουν τὴν ἐπιστολὴν αὑτὴν>><τίς προτάσεις Ὀνάν) . Τὴν ἑπομένη τὸ Α.Π.Ε.
μέ νέο του τηλεγράφημα διευκρίνιζε ὅτι
«οἱ διπλωματικοί παρατηρητές τῶν

στὸ ἐσωτερικὸ ὅσο καὶ στὸ ἐξωτερικό,
για τὴν «ἀπουσία» τοῦ προέδρου Μακαρίου, μέ ἀπρό6λεπτες συνέπειες για τὸ
Κυπριακό. Ἡ συλλογιστικὴ εἶναι άπλήῑ
«Φεύγει ὁ ἀδιάλλακτος Μακάριος, έρχεται ὁ διαλλακτικὸς Κληρίδης. Τὸ ζήτημα
λύεται». Κάτω ἀπ’ αὐτές τὶς συνθῆκες τα
κόμματα τῆς ἀριστερᾶς θεωροῦν ἀμεση
ἀνάγκη τὴν ὕπαρξη στὴν προεδρία τῆς
Βουλῆς ἑνὸς προσώπου ποὺ να παρέχει

Ἀθηνῶν» ἦταν... «ξένοι», καὶ ἐγιναν,

τὰ ἐχέγγυα τήρησης τῆς γραμμῆς τοῦ

σύμφωνα, μέ τὴν ἑρμηνεία τῶν «Πολιτικῶν Θεμάτων» (τεῦχος 99)... ἐγχώριοι
ὕστερα... ἀπὸ λάθος τῶν μεταφραοτῶν
τοῦ Α.Π.Ε., ἐνῶ ὁ κυ6ερνητικὸς ἐκπρόσωπος στῆν Ἀθήνα ἐδωσε στῆ δημοσιότητα δήλωση σύμφωνα μέ τὴν ὁποία
«δέν ὑπάρχει ἐδαφος διαφωνίας μεταξὺ
Ἀθηνῶν - Λευκωσίας» καὶ ὅτι «ὁ Μακάριος έχει τὴν πρωτοόουλίαν ἐνῶ αἱ
Ἀθῆναι συμπαρίστανται...»

Ἐθνικοῦ Συμ6ουλίου, καὶ τοῦ προέδρου
Μακαρίου. Ὁ κ. Κληρίδης εἶχε ἀποδείξει τὸ ἀντίθετο...
ΣΕ σχετικὴ συζήτηση στὴ Βουλῆ για
τὴν ἐγγραφὴ «θέματος Κληρίδη» στὴν
ἡμερησία διάταξη, δεκαπέντε 6ουλευτές
ζήτησαν ἀπὸ τὸν κ. Κληρίδη να παραιτηθεῖ, ἐνῶ ἄλλοι. τόσοι τοῦ έδωσαν τὴν
ἐμπιστοσύνη τους. Ὁ ἴδιος δέν πῆρε μέρος στὴν ψηφοφορία καὶ τὸ θέμα δέν ἐγ-

σίας...». Εἶπεῑ «...”Αρνησις καὶ ἀδιαλλά-
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γράφηκε σύμφωνα -μέ σχετικὴ πρόνοια
τοῦ κανονισμοῦ τῆς Βουλῆς. Ἡ ἀριστερὰ
- ΕΔΕΚ καὶ ΑΚΕΑ - ἀλλὰ καὶ άλλες

«μακαριακές» δυνάμεις φαίνεται να
ἀνησυχοῦν σοὸαρὰ γιὰ τὸ ἐνδεχόμενο
«ἀνωμάλων λύσεων», γι’ αὐτὸ θέλουν
τὴν ὅσο τὸ δυνατὸ γρηγορότερη ἀποπομπὴ τοῦ κ. Κληρίδη ἀπὸ τὴν προεδρία
τῆς Βουλῆς.
OI πολιτικοὶ παρατηρητές στῆ Λευκωσία πιστεύουν πὼς ὁ κ. Κληρίδης δέν θα
εἶναι καὶ τὸν Σεπτέμ6ριο πρόεδρος τῆς
Βουλῆς, γιατί ἡ ἀναπροσαρμογὴ τῆς
στρατηγικῆς μέ προσανατολισμὸ τὸν μακροχρόνιο ἀγῶνα θα «ἀποδυναμώσει»,
ἂν ὅχι θα «ἐξαφανίσει», καὶ ὅλους ἐκείνους ποὺ προώθησαν τὴ γραμμὴ τῆς
«σύντομης λύσης τοῦ Κυπριακοῦ» καί
ἐπεξεργάστηκαν τὴν πολιτικὴ «τοῦ ρεαλισμοῦ καί. τῆς μετριοπάθειας», μέ
πρῶτο φυσικὰ τὸν κ. Κληρίδη. Καὶ· φαίνεται πῶς καὶ ὁ πρόεδρος Μακάριος ἐργάζεται 05 κάποιο 6αθμὸ πρὸς αὑτὴ τὴν
κατεύθυνση. Ἐνδεικτικα εῖναι τὰ πρόσφατα κονταροχτυπήματα τοῦ κυ6ερνητικοῦ ἐκπροσώπου στῆ Λευκωσία μέ τὴν
ἐφημερίδα ΣΗΜΕΡΙΝΗ - ποὺ θεωρεῖται
ἀμεσα προσδεμένη στὸν κ. Κληρίδη - μέ
ἀφορμὴ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας ποὺ
«ἀπεκάλυπτε» ὅτι σέ γνώση τῆς «μυστικῆς συμφωνίας» Κληρίδη - Ντενκτας
ἦταν καὶ οἱ κ.κ. Παπαδόπουλος καὶ Τριανταφυλλίδης, ποὺ συνόδευαν τὸν διαπραγματευτῆ στῆ Βιέννη, καθὼς ἐπίσης
καὶ ὁ πρόεδρος Μακάριος. Στὸ δημοσίευμα ὁ κυ6ερνητικὸς ἐκπρὸσωπος ἀντέδρασε μέ πρωτοφανὴ ὀξύτητα κατονομάζοντας τὸν κ. Κληρίδη σαν τὴν πηγὴ
τῶν πληροφοριῶν τῆς ἐφημερίδας καὶ
προκαλώντας «να τα πεῖ ὅλα», σέ μια
προσπάθεια να παρασύρει τὸν κ. Κλ11-

ρίδη οὐσιαστικα σέ ἀντιδικία μέ τὸν
πρόεδρο Μακάριο. O κ. Κληρίδης εἶχε
τὴ φρόνηση να μὴ δώσει συνέχεια..
ΤΟ πιὸ σημαντικὸ ὅμως εῖναι ῆ ἐμφάνιοη στὸ πολιτικὸ προσκήνιο ἐνὸς
προσώπου, ἐπικεφαλῆς τοῦ νέου κόμματος τῆς «Δημοκρατικῆς Παράταξης»,
ποὺ καλύπτει ἢ θα καλύψει τὸ χωρο τῆς
λεγόμενης «μετριοπαθοῦς μακαριακῆς»
δεξιᾶς τοῦ Σπύρου Κυπριανοῦ, τέως
ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν, ποὺ παραιτήθηκε ὕστερα ἀπὸ τελεσίγραφο τῆς
Χούντας. Κύκλοι ποὺ εἶναι 05 θέση να
γνωρίζρυν πιστεύουν ὅτι στα παρασκήνια 6ρίσκονται «γνωστοὶ ἄνθρωποι» τοῦ
Μακάριου καὶ ὅτι ἡ «Δημοκρατικὴ
Παράταξη» καὶ ὁ Σπύρος Κυπριανοῦ
προορίζονται για να «χτυπήσουν» τὸν κ.
Κληρίδη στὸ χῶρο τῆς δεξιᾶς, συσπειρώνοντας ὅλες ἐκεῖνες τίς μάζες πού ὑποστήριξαν καὶ ὑποστηρίζουν τὸν πρόεδρο
Μακάριο, σπρώχνοντας έτσι τὸν κ. Κληρίδη ἀκόμα πιὸ δεξιά, στὸ χῶρο τῆς
πραξικοπηματικῆς δεξιᾶς, ὁπότε ἡ ἀπομὸνωσή του εἰναι σίγουρη,

Τὸ ἐκλογικὸ σύστημα
OI ἐκλογές θα διεξαχθοῦν σύμφωνα μέ
ὅλες τὶς ἐνδείξεις μέ τὸ πλειοψηφικὸ σύ-

N. ΑθΛΙΙΤΙΣΜθΣ

ΣΕΛΙΔΕΣ 5 6
στημα ποὺ καθιερώνει τὸ Κυπριακὸ
Σύνταγμα, ἀφοῦ προσπάθεια τῶν κομμάτων τῆς ἀριστερᾶς για τροποποίηση
101‘) ἐκλογικοῦ νόμου καὶ καθιέρωση τῆς
ἁπλῆς ἀναλογικῆς, ἀπέτυχε ὕστερα ἀπὸ

περίπτωσηποὺ θαέπικράῐῇση (nit; ἐκλογές
Σὲ
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τὴν ἐπιμονὴ στὸ πλειοψηφικὸ τοῦ
Ὑπουργικοῦ Συμ6ουλίου καὶ τοῦ ἴδιου
τοῦ Προέδρσυ Μακάριου. Τὸ σύστημα
αὐτὸ φαίνεται να εὐνοεῖ περισσότερο τα Emma-151mϊῡο ’φιζῦο MDXpﬁA—I
Θὰ dtnon τὸ Λειῖκὸ Μάτωιιοω
σχέδια τοῦ, Κυπρίου προέδρου.
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ἁπλῆς ἀναλογικῆς καὶ τὴ θεώρηση τῆς
AuNAEX'TAIIAAH
1” EmBeBulmon τῆς «ΜΑΧΗΣ»
MA‘IΗ-ΙῇἆΣῦῨ- ᾗῇ
Κύπρου σαν μιᾶς καί μόνης ἐκλογικῆς
i
ιΟΥΝ
ῃξ
ΦΩΝ
ωῶ
’ ῗῖἶῗΔΙΔ
περιφέρειας σέ ἀντικατάσταση τοῦ πλειοψηφικοῦ, 1101‘) τὸ κατήγγειλαν σαν 6α- Λαϊκα Δικαιπηρια προὸλέπει ἡ «Μάχη» τοῦ Σαμψών, ἂν ἐπικρατήσει τὸ Λαϊ
Λευκωκὸ
Μέτωπο. Αθηναθιὰ ἀντιδημοκρατικό. Γιατί, συνδυάζε- σία, ἴὸια γεύση - ἄλλοτε καῖ τώρα.
ται μέτὴν εὐρεία περιφέρεια,
κατάφερε ἀκόμα να ξεπεράσει ἐγγενεῖς
πράγμα πού σημαίνει πῶς 1(‘1 ἰσχυρὰ δραστικές δυνάμεις. Πιστὸ σ“ αὐτὴ τὴν
ὸργανωτικές ἀδυναμίες Kai ν’ ἀποκτήσει
τακτικὴ
τὸ
Πολιτικὸ
Γραφεῖο
τοῦ
ΑΚΕΑ
κόμματα θα μονοπωλήσουν τίς έδρες,
γερὸ ὀργανωτικὸ μηχανισμὸ απλώνοντας
ἐνῶ κόμματα μέ μικρὴ ἐκλογικὴ δύναμη λίγες μόνο μέρες μετα τὴ δήλωση τοῦ
έτσι στοὺς μαζικοὺς χώρους. Πολλοὶ
θα ἐξαφανιστοῦν. Αὐτὸ τὸ σύστημα εὐ- προέδρου Μακάριου ἐσπευσε να διασκε6(1())g 5Ev01 ἐκεῖνοι ποὺ πιστεύουν πῶς ἡ
ἀπὸ
φόδους
ἢ
ἐντυπώσεις
611015g
δάσει
νοεῖ τους «συνασπισμοὺς κομμάτων» καὶ
συνέπεια τῆς ἀγωνιστικῆς του γραμμῆς
φαίνεται να εἶναι αὐτὸς ὁ κύριος λόγος τὴ μεγάλη του δύναμη, δηλώνοντας ξεκαθώς ἐπίσης καὶ ἡ δικαίωσή της σέ
κάθαρα
πῶς
στόχος
τοῦ
ΑΚΕΑ
δέν
εἰναι
τῆς ἐπιμονῆς τοῦ Κυπρίου προέδρου στὸ
πολλὰ σημεῖα, ὅπως στὸ «θέμα Κληρίδη»
πλειοψηφικὸ. Θέλει να έχει γύρω 101 ἡ κομματικὴ ἐπικράτηση, ἀλλὰ ἡ πλατια
Kai 016 θέμα τῶν ἐκλογῶν, ἀλλα καὶ τὸ
ἀντιπραξικοπηματικὴ
ἑνότητα
πάνω
στῆ
«συνδεσμευμένο», 600 γίνεται μεγαλύ,Τὸ γεγονὸς πῶς τὸ τρίπτυχο γιὰ τὴν ἐθνικὴ
τερο ποσοστὸ τοῦ K1)11910K01‘) πολιτικὸ-ἱ γραμμὴ 101‘) Ἀρχ. Μακαρίου («..
σωτηρία ποὺ πρότεινε ,(6156v0110En0n —
ἐκδουλευτικές
orig
φάσματος, Kai 16 ἐκλογικὸ σύστημα 5E- ΑΚΕΑ θα κατέλθει
ἀξιοποίηση κάθε ξένης ἀρωγης- ἀγώνας
μέ
ναι ένας 5(1(1500g ἐξαναγκασμὸς πρὸς λογές καὶ θα ἐπιδιώξει συνεργασία
στὸ ἐσωτερικὸ) γίνεται σχεδὸν κοινὰ
ἀντιπραξικοπηαὐτὴ τὴν κατεύθυνση. Δέν eEv01 ἀσχετο ὅλες τὶς δημοκρατικές,
ἀποδεκτό, ἐχουν αὐξήσει σημαντικα τῆ
(1011K5g
πολιτικές
δυνάμεις,
πού
ὑποστητὸ γεγονὸς πῶς τόσο ὁ πρόεδρος τῆς
δύναμή του. Υποστήριξε μέ θέρμη τὴν
κάΕΔΕΚ Βάσος Λυσσαρίδης ὅσο καὶ ὁ Γε- ρίζουν τὴ γραμμὴ Μακαρίου, τὴν
ἀλλαγὴ τοῦ ἐκλογικοῦ συστήματος καὶ
τὴ
για
ἀγῶνα
κοινὸ
ἐνιαῖο
τὸν
νικὸς Γραμματέας τοῦ ΑΚΕΑ Ἐζεκίας θαρση καί
τὴν καθιέρωση τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς,
Παπαῖωάννου μίλησαν orig] τελευταῖες λευτερια τῆς Κύπρου... Τὸ ΑΚΕΑ.. δέν
θέλοντας να διαφυλάξει τὴν αὐτονομία
δημόσιες ἐμφανίσεις τους για «ἀντιπρα- θέτει θέμα κομματικῆς ἐπικράτησης ἀλλα
του καὶ τὴν καθαρότητα τῶν πολιτικῶν
τῶν
ὅλων
συνεργασίας
εἰλικρινοῦς
θέμα
ξικοπηματικὴ πατριωτικὴ συνεργασία»
ση ὅμως τοῦ
πατριωτικων, δημοκρατικῶν δυνάμεων του θέσεων. H διατήρη
στίς ἐκλογές.
πλειοψηφικοῦ θα τὸ ἀναγκάσει καθὼς
τοῦ τόπου μέ 6άση rig διακηρυγμένες καὶ
φαίνεται σέ κάποιας μορφῆς συνεργασία
ἐγκριμένες ἀπὸ τὸ λαὸ ἀρχές.. . οἱ ἐκλοΤα κόμματα
μέ rig άλλες «μακαριακές» δυνάμεις.
rig
ὅλες
συσπειρωσουν
να
γές θα πρέπει
ὅμως,
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ,
OI
ΚΑΙ μόνη ἡ δήλωση τοῦ προέδρου πολιτικές δυνάμεις τοῦ τόπου καὶ ὸχι να
τῆς
χωρο
στὸ
σθηκαν
συντελέ
γές
Μακαρίου ποὺ ἀναφέραμε στὴν ἀρχὴ για rig ἐξασθενίσουν.. ..») T6 AKEA 61065151 μεταλλα
ἡ «Προοδευτικὴ
κόμμα,
ένα
61101)
511011
τεράστιο
μηχανισμό,
πού
μπορεῐ
να
δεξιᾶς,
τὴ διεξαγωγὴ δουλευτικῶν ἐκλογῶν,
ἀν Παράταξη», ἐξαφανίστηκε μέσα σέ μια
έδωσε τὸ σύνθημα για τὴν ἐναρξη τῆς χαραχτηριοτεῖ σαν «πρωτοφανής»,
συγκριθεῖ
(15
τοὺς
μηχανισμούς
τῶν
ἀλμέρα κι ἕνα ἀλλο, 16 « Ενιαῖο Κόμμα»
προεκλογικῆς περιόδου. M500 0‘ ἐλαχικ. Κληρίδη, κάτω ἀπὸ τὸ 6άρος των
λων
κομμάτων,
ποὺ
εἰναι
στοιχειώδεις.
τοῦ
στο χρόνο συντελέσθηκαν στὸ κυπριακὸ
ὅπως φαίνεται, ἀνομημάτων
Ἐπιπρόσθετα,
Kai
σὰν
ἀποτέλεσμα
τῆς
πολλῶν,
πολιτικὸ φάσμα ζυμώσεις, δια6ουλεύσεις
θηκε σέ <<A1](10K9(111K6
μεταδλή
του,
ὀργανωτικῆς
του
δομῆς,
ἐλέγχει
rig
μεκαί παρασκήνια πού κατάληξαν σέ
μὸ»
νόμισε ἡ ηγεσία του
γιατὶ
Συναγερ
νησιτοῦ
μεταλλαγές, κυρίως ἀν ὅχι ἀποκλειστικά, γαλύτερες μαζικές ὀργανώσεις
δινόταν ἡ ἐντυπωση μιᾶς
θα
5101
πῶς
οῦ,
ὅπως
ἡ
Παγκύπρια
Ἐργατικὴ
“Ομοστὸ χῶρο τῆς δεξιᾶς, ἐνῶ τα πράγματα
«ἀνανέωσης» μετα τὴν τελευταία διαστὸ χῶρο τῆς ἀριστερᾶς παράμειναν σπονδία (ΠΕΟ), ἡ Παγκύπρια Ὀμοτοῦ ἀρχηγοῦ του, ποὺ προκάλέσε
σπονδία
Γυναικείων
Ὀργανώσεων
γωγὴ
ἀναλλοίωτα;
λαὸ 61)0(’195015g ἀντιδράσεις. H
στὸ
(ΠΟΓΟ),
ἡ
’Ἐνωση
Κυπρίων
Ἀγροτῶν
1. T6 Κόμμα τῆς παραδοσιακῆς ἀρι(EKA) K. ἀ. Πολλοὶ ἀμφι6άλλουν ἀν θα μεταλλαγὴ ὅμως στὸ « Ενιαῖο Κόμμα»
στερᾶς, τὸ ΑΚΕΑ (’-Ανορθωτικὸ Κόμμα μπορέσει καὶ orig ἐκλογές τοῦ Σεπτέμ6ρη
65v φαίνεται να στερεῖται καί οὐσιαστιἘργαζομένου Λαοῦ), εἰναι ένα κόμμα να πραγματοποιήσει τὸ ποσοστὸ τοῦ 41
κων ἐξελίξεων στὸ χῶρο αὐτὸ καὶ ἴσως
αρκετα ίσχυρό, 16 ἰσχυρότερο ἴσως σέ τοῖς ἑκατὸν ποὺ πέτυχε στὶς ἐκλογές τοῦ
κάποια ἀλλαγὴ τῆς μέχρι τωρα πολιτικῆς
ἐκλογικὴ δύναμη, ὥστε μερικοὶ να ’έχουν
του.
1970.
”Οπως
ὅμως
καὶ
νάχει
τὸ
πράγμα,
τὴν αποψη πῶς ἀν ἀποφάσιζε ν’ ἀπο- πριμοδοτώντας τὰ κόμματα καὶ τοὺς
Παράταξ »
«ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
Η
πετὸ
κτήσει τὸν έλεγχο τῆς Βουλῆς, θα
στῆν οὐσία δέν ὑπῆρξε ποτέ κόμμα ἀλλὰ
ὑποψηφίους
πού
θέλει
στὸ
πλαίσιο
τῆς
τύχαινε σίγουρα. Ὀμως ὁ στόχος 01’)r6g «δημοκρατικῆς
ἀντιπραξικοπηματικῆς προεκλογικὸ μέτωπο στιγμῆς για τὶς ἐκποτέ καὶ σέ καμια περίπτωση δέν ἀντιμεεἰναι-σχεδὸν 0E- ι λογές τοῦ 1970, ποὺ δημιουργήθηκε ἀπὸ
ἑνότητας»,
πατριωτικῆς
τωπίσθηκε, έστω καὶ σαν ἐνδεχόμενο,
να εἶναι ξανα ὁ γνωστές «μακαριακές προσωπικότητες»
καταφέρει
θα
πὼς
γουρσ
ἀπὸ τὰ καθοδηγητικα ὁργανα τοῦ ρυθμιστικὸς παράγοντας.
στὸ παρασκήνια, μέ στόχσ τὴν ἀποδυνάΑΚΕΑ. H 10K11K1‘] τοῦ ΑΚΕΑ ὑπῆρξε
μωση τοῦ Ενιαίου Κόμματος, τὸ ὁποῖο
2.
T6
Σοσιαλιστικὸ
Κόμμα
Κύπροι
πάντα τα τελευταῖα χρόνια ἡ τακτικὴ τῆς
θα μονοπωλοῦσε σέ ἀντίθετη περίπτωση
«πλατιᾶς συσπείρωσης γύρω ἀπὸ τὸν ΕΔΕΚ, μέ πρόεδρο τὸ Βάσο Λυσσαρίδη, rig ψήφους τῆς δεξιᾶς, γιατὶ ἠταν τὸ
πο1970
τοῦ
συγκέντρωσε orig ἐκλογές
πρόεδρο Μακάριο» καὶ ἡ μέ κάθε θυσία
13 roEg ἑκατὸν Kai μόνο κόμμα στὸ χῶρο αὐτὸ Στὴν ἀρχηἀποτροπὴ τῆς πόλωσης στὸ ἐσωτερικὸ σοστὸ περίπου
μέ πλειοψηφικὸ δυὸ γία τοῦ Ενιαίου, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς κ.κ.
για να μὴ δοθοῦν τα προσχήματα τοῦ έστειλε οτὴ Βουλῆ
ἡλικία κόμμα δέν Κληρίδη καὶ Παπαδόπουλο, 6ρισκόταν
σέ
Μικρὸ
«κομμουνιοτικοῦ κινδύνου» orig ἀντι- ὅουλευτές.
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καί 6 Πολύκαρπος Γεωρκάτζης, μέ τὸν
ὁποῖο ὁ πρόεδρος Μακάριος εἶχε rig
γνωστές «σοὸαρές διαφωνίες» του.
Ἀλλα καὶ σαν «μακαριακὴ κατάσταση»
ἡ ΓΙ.Γ1. ἀπέτυχε, γιατί μέσα ἀπὸ τοὺς
κόλπους της ξεπήδησε 6 «πρόεδρος
Σαμψὼν» καὶ ἄλλοι «ὑπουργοὶ» τοῦ
πραξικοπήματος. Ἡ κατάργησή της λοι-

πὸν ἦταν έπιόεὸλημένη ἀπὸ τα ἴδια 1(‘1
γεγονότα, γιατὶ εἶχαν ἀποδείξει τὴ χρεωκοπία της. Ἀπὸ τὴν 61111,-16 σχῆμα
αὐτὸ δέν ἧταν σέ θέση να παίξει τὸ ρόλο
τῆς «ἀνανεωτικῆς δύναμης» καὶ να περιορίσει τὴν ἐπιρροὴ τοῦ κ. Κληρίδη, γιατὶ
ἁπλούστατα ἠταν καὶ 16 ἴδιο συνένοχο.
3. Η «Δημοκρατικὴ Παράταξη» τοῦ
κ. Σπύρου Κυπριανοῦ ἧρθε να πάρει τὴ
θέση τῆς Π.1’1. καὶ να καλύψει τὸ χῶρο
αὐτό, ἀλλα όχι μόνον αὐτό, γιατὶ πολλοὶ
παράγοντες τοῦ Ἑνιαίου ποὺ συγκροτοῦσαν τὴ μακαριακή του πτέρυγα φαίνεται να προσανατολίζονται πρὸς τὴ
Δ.Π. "OJ-101g δείχνουν τα πράγματα, μέ
τὴν ὑποστήριξη τῶν κομμάτων τῆς ἀριστεράς, ἡ Δημοκρατικὴ Παράταξη θα εἰναι υοτερα ἀπὸ rig ἐκλογές τοῦ Σεπτέμὅρη ἡ κύρια πολιτικὴ δύναμη 011‘] Βουλὴ
καὶ 6 κ. Σπύρος Κυπριανοῦ θα εῖναι σίγουρα 6 πρόεδρός της. Στίς 11 Ἰούλη θα
συνέλθει 16 Συνέδριο τῆς Δ.Π. για να

ἐπεξεργαστεῖ rig θέσεις καί τὴν ὀργανωτική της διάρθρωση. Δέν μπορεῐ 656010
να μιλήσει κανένας για ἰδεολογικὴ
γραμμὴ τῆς A.I‘I. γιατὶ τα πράγματα εἰναι ἀρκετα συγκεχυμένα καὶ ἀσαφῆ μέ
ἐπικρατοῦντα τα δημοκρατικὰ φιλελεύθερα στοιχεῖα. Ἐκεῖνο ποὺ εἶναι 656010
5Ev01 τὸ γεγονὸς πὼς θα δώσει τὴν ἀμέριστη ὑποστήριξή της στὸν πρόεδρο Μακάριο καὶ θα κατοχυρώσει σαν πολιτικές
θέσεις τῆς ΔεΠ. τὴ γραμμὴ τοῦ μακροχρόνιου ἀγώνα.
4. T6 πράγματα φαίνονται να εἶναι
δύσκολα στὸ χῶρο τοῦ «Δημοκρατικοῦ
Συναγερμοῦ» ἢ «Ἑνιαίου», ὅπου, σύμφωνα μέ μια ἑρμηνεία, κυριαρχεῖ πανικὸς μπροστα στὸ ἐνδεχόμενο τοῦ καταποντισμοῦ του καὶ πρέπει να ἀναμένονται ἀκόμα πιὸ ἐντυπωσιακές μεταόολές,
χωρὶς ν’ ἀποκλείεται καὶ αὐτὸς ὁ παραμερισμὸς τοῦ κ. Κληρίδη ἀπὸ τὴν ἡγεσία
του, για να διασωθεῖ τὸ κόμμα - ὅπως
πιστεύουν μερικοὶ παράγοντές του - ἀπὸ
τὴν πολιτικὴ ἐκμηδένιση. Ἡ γνωστὴ
«συμφωνία» Κληρίδη-Ντενκτάς, ἡ ἐμφάνιση στὸ πολιτικὸ προσκήνιο τοῦ Σπύρου Κυπριανοῦ καὶ τῆς Δ.ΙἹ., ἡ έντονη
πολεμικὴ τῶν κομμάτων τῆς ἀριστερᾶς,
συμπιέζουν τὸν κ. Κληρίδη καὶ τὸ Δ.Σ.
πρὸς τὸ χῶρο τῆς ακρας δεξιᾶς, πράγμα
ποὺ 6 ἴδιος καὶ οἱ φίλοι του προσπαθοῦν
μάταια ν’ ἀποφύγουν, ἐνῶ τὴν ἴδια στιγμὴ ὁμάδες πραξικοπηματιῶν ἀναζητοῦν
ἐπίμονα πολιτικὴ στέγη κάτω ἀπὸ τὴν
ἡγεσία του. Ὁ Δ.Σ. ἢ τὸ Ἐνιαῖο Κόμμα,
έκφραση τῆς οἰκονομικῆς ὀλιγαρχίας τοῦ
νησιοῦ, ἀποτέλεσε καὶ ἀποτελεῖ τὸ κύριο
κανάλι ἀπ’ ὅπου διοχετεύθηκε παλιά
ἀλλα καὶ σήμερα ἡ γραμμὴ τῆς Ἀθήνας
καί έπόμενο εἶναι ἡ Αθήνα να δείχνει
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κάποιο ἓνδιαφέρον για να περισώσει 1(‘1
«χαρτιά» της, ”Ηδη στὴν Κύπρο γίνεται
λόγος για κάποια «ἀντιστοιχία» μεταξυ
«Νέας Δημοκρατίας» καὶ «Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ», ἐνῶ μια διακήρυξη
τοποθετοόε σαν ι’δεολογικὸ μπακράουντ
τοῦ Δ.Σ. τὸν «ἀντικομμουνισμό», προσπαθώντας να δώσει σαν περιεχόμενο τῶν
προσεχὼν ἐκλογῶν τὴν «ἰδεολογικὴ ἀναμέτρηση» κομμουνισμοῡ καὶ ἐθνικοφρόνων. Στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἀκριὸῶς τοῦ ἐνδιαφέροντος τῆς Ἀθήνας για τὴ διάσωση τῶν «χαρτιών» της δέν ἀποκλείεται κάποια πίεση έλληνικῶν κύκλων για
τὴν ἀποκατάσταση τῆς «ένότητας» στοὺς
κόλπους τοῦ Δ.Σ. Πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι
πού μιλοῦν για δυὸ γραμμές μέσα στους
κόλπους τοῦ Δ.Σ., ποὺ ἐκφράξονται
ἀντίστοιχα ἀπὸ τὸν «ἀντιμακαριακὸ» κ.
Κληρίδη καὶ τὸ «μακαριακὸ» κ. Παπαδόπουλο. Λέγεται μάλιστα πὼς ὁ κ. Παπαδόπουλος έθεσε σαν ὅρο για τὴν
παραμονή του στὸ Δ.Σ. τὴν πιστὴ ἐφαρμογὴ τῆς γραμμῆς Μακαρίου, ἐνῶ ὸ κ. '
Λέλλος Δημητριάδης, δήμαρχος Λευκωσίας, μέ έπώνυμη δήλωσή του εἷπε πὼς>
«συνέστησε στὸν κ. Κληρίδη να ἀποσυρθεῐ ἀπὸ τὴν ἡγεσία 1011 Δ.Σ. 1600 για τὸ

συμφέρον τοῦ κόμματος 600 καὶ για 16
δικό του» EEv01 σαφές πως αυτὴ τὴ στιγμὴ γίνονται καὶ στὴ Λευκωσία καὶ στὴν
Αθήνα διάφορες σταθμίσεις που ἀφο-

ροῦν τὸ πόσο «μετράει» ἀκόμα 6 κ. Κλη-

(11611901 πρόσφατες ὅμως «διακηρύξεις»
τοῦ κ. Κληρίδη 1101‘) έγιναν κατα τὴ διάρκεια προεκλογικῆς ὁμιλίας του, ὡς
ἀρχηγὸς τοῦ «Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ», σέ συγκέντρωση τοῦ Συνδέσμου
Ἐφέδρων Ἀξιωματικῶν στὴ Λευκωσία

orig 16. 6. 76, έχουν μια ἰδιαίτερη 6091')τητα, γιατὶ «δριστικοποιοῦν» σέ κάποιο
606116 6910115v5g ἐκκρεμότητες.
ΕΙΠΕ συγκεκριμένα 6 κ. Κληρίδης 611
«τάσσεται ἐναντίον τοῦ μ α κ ρ o χ ρ oν ί ο υ ἀ γ (I) ν ο ς ὡςπολιτικοῦ προσ.01/0101101101)» καὶ ὅτι «ό Δυτικὸς παράγων ειναι ὁ μόνος ὸ ὁποῖος ἠμπορεῖ να
δωσει λύσιν εἰς τὸ Κυπριακόν» Καὶ
119606505: «5Eg 16 σημεῖον αὐτὸ αἱ ἀπόψεις μου συμπίπτουν ἀπολύτως μέ τὰς
ἀπόψεις τοῦ κ. Καραμανλῆ» καὶ κατέληξε στῆν «ἀνάγκη για ριζικὴ ἀλλαγὴ
τῆς κυπριακῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς»
EINAI 00(p5g 611 ἀρκετα πράγματα
551106.09EC0111H

χαρτὶ» καὶ θα δώσει««δλοκληρωτικὴ μάχη» ὑπερασπίζοντας τὴ γραμμὴ τῆς
«σύντομης ρεαλιστικῆς λύσης ποὺ θα εἰναι ἀποτέλεσμα τοῦ προσανατολισμοῦ
τῆς κυπριακῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς
πρὸς τὴ Δύση».

Ο γ) Δέν ἀποκλείεται 6 κ. Κληρίδης,
για να ἰσχυροποιήσει τὴ θέση του, ν’ ἀρχίσει «να μιλᾶ» καὶ να προὸεῖ o5 «ἀποκαλύψεις» ποὺ ἀφοροῦν τὸ χειρισμὸ τοῦ
Κυπριακοῦ στα τελευταῖα χρόνια νκαὶ
ποὺ θα στρέφονται ἐναντίον τοῦ προέδρου Μακαρίου. Τὴν ἀπειλὴ αὐτὴ ἐκτόξευσε ἤδη 6 κ. Κληρίδης πρὸς τὴ Βουλὴ
ὅταν τοῦ ζήτησαν να ἐγγράψει θέμα για
τὴ συμπεριφορά του κατα τὶς συνομιλίες
τῆς Βιέννης, ὅπου, ὅπως εἶναι γνωστό,
ὑπογράφηκε ἀπὸ τὸν ἴδιο καὶ τὸν κ.
Ντενκτας ἡ «μυστικὴ συμφωνία» ποὺ
ὁδήγησε στὴν παραίτηση του ἀπὸ τὴ
θέση τοῦ διαπραγματευτῆ.
Ο δ) ‘O ἴδιος ὁ κ. Κληρίδης καὶ τὸ
κόμμα του, -θα προσπαθήσουν, καλλιεργώντας ’έναν έντονο «ἀντικομμουνισμό»,
να προκαλέσουν διασπάσεις στὸ «μακαριακὸ μέτωπο», ποὺ τὸ ἀποτελοῦν τὸ
Σοσιαλιστικὸ Κόμμα ΕΔΕΚ, τὸ ΑΚΕΛ
καὶ ἡ Δημοκρατικὴ Παράταξη τοῦ κ.
Σπύρου Κυπριανοῦ.
.
ΠΙΣΩ ὅμως ἀπ’ αὐτα 1(‘1 ἐπιφαινόμενα
συντελεῖται ἴσως τὸ πιὸ σημαντικὸ πολιτικὸ γεγονός, μεταχουντικά, ποὺ ἀφορᾶ
τὴν ἑλληνικὴ πολιτικὴ πάνω στὸ Κυπριακὸ καὶ ποὺ δέν ἀποκλείεται να έχει r5ράστιες ἐπιπτώσεις στὸ «ἐσωτερικὸ μέ101110» καὶ κατ’ ἐπέκταση στὴν τύχη τοῦ
κυπριακοῦ λαοῦ.“ Γιὰ πρώτη φορα
ἀντιπαρατάσσεται
ἀνοικτα
στὴν πολιτικὴ τοῦ προέδρου
Μακαρίου ἡ γραμμὴ τῆς Ἀθήνας για «σύντομη λύση μέσα
στα Δυτικα πλαίσια» μέ κύριο ἐκφραστὴ τὸν κ. Κληρίδη
καὶτὸ κόμμα του '.‘Av σκεφθοῦμε
16 ποῦ ὁδήγησε κάθε φορὰ ἡ διαφωνία
τοῦ «(ἐθνικοῦ κέντρου», δέν θα πρέπει να
ἐκπλαγοῦμε ἀν ὂρεθοῦμε σύντομα 111190στα σέ δυσάρεστες ἐξελίξεις.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ἀκόμα στὸν κυπριακὸ
πολιτικὸ χωρο διάφοροι φορεῖς, ποὺ στὸ
παρελθὸν ὑπῆρξαν ἡ έκφραση τῶν διαφόρων «ἐνωτικων» ἀποκλίσεων.
0 T6 Δημοκρατικὸ Ἐθνικὸ Κόμμα
(AEK), ἡ μερίδα ἐκείνη 1101‘) διαφώνησε

μέ τὴ χρήση ένοπλης 610g ἀπὸ τὴν
Ο α) Οἱ διάφορες σκέψεις για τὴν
ἀντικατάσταση τοῦ κ. Κληρίδη ἀπὸ τὸν
κ. 1101-(0661101110 στῆν ἡγεσία τοῦ «Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ», οἱ ὁποῖες γίνονταν τόσο στὴ Λευκωσία, όσο καὶ στὴν
Ἀθήνα, καὶ πρὸς τὴν κατεύθυνση τῶν

ὁποίων εἶχαν ρίξει 16 6άρος τους 691—
σμένοι «μακαριακοί» δουλευτές τοῦ

ΕΟΚΑ Β’, μετὰ τὴν παραίτηση τοῦ ἀρχηγοῦ του κ. Τάκη Εὐδόκα, δέν ἀναμένεται να διαδραματίσει κάποιο ρόλο. Στὴ
Λευκωσία ψιθυρίζεται πὼς ἡ Διοικούσα
Ἐπιτροπή του θα ἐνταχθεῖ σύντομα στὸ
Δημοκρατικὸ Συναγερμό.

O H E2EA, ἡ πολιτικὴ έκφραση τῆς
ΕΟΚΑ
B, ἐθεωρεῖτο μέχρι πρὶν λίγες
πρώην Ενιαίου Κόμματος, ναυαγοῦν
ὸριστικά. Δέν πρέπει ν’ ἀποκλείονται μέρες νεκρή, ὁπότε δόθηκε στὴ δημοσι611110 μιὰ ἀνακοίνωσή της μέ τὴν ὁποία
συνεπῶς «μικροδιασπάσεις».
τασσόταν ἐναντίον τῆς διεξαγωγής ἐκλοO 6) ’Aer6510, καὶ σαν ἀποτέλεσμα γῶν. Καλοῦσε 611(1)g τοὺς έθνικόφρονες
τοῦ ἀποκλεισμοῦ αὐτῶν τῶν σκέψεων, 6 να συσπειρωθοῦν 011] Ριζοσπαστικὴ
κ. Κληρίδης θα παραμείνει «τὸ πρῶτα Ἐθνικόφρονα Παράταξη (ΡΕΙἹ) 1101‘)

Εἶναι 656010 πὼς σέ μια τέτοια περίπτωση οἱ «ένδοτικές» δυνάμεις που έκφράζονται μέ τὸν κ.Κλ11ρίδη καὶ τὸ

ίδρυσε πρὶν ένα μήνα δ κ. Ἀλκης Δημη- - στὴγΛευκωσία θεωρεῖται σίγουρο - καί
τρίου, συγγενὴς τοῦ πραξικοπηματία λέγεται πως αρχισαν καὶ οἱ σχετικές συζητήσεις για τὴ διανομὴ τῶν έδρῶν - ὅτι
«ὑπουργοῦ τῶν ἐσωτερικῶν» Παντελῆ
τελικα θα ἐπιτευχθεῖ ένας εὐρὺς δημοΔημητρίου.
κρατικὸς συνασπισμὸς που θα περιλαμΤΑ σχήματα καὶ οι φορεῖς αὐτοὶ δέν
6άνει τὸ ΑΚΕΑ, τὸ Σοσιαλιστικὸ Κόμμα
άναμένεται να διαδραματίσουν κανένα
ΕΔΕΚ καὶ τὴ Δημοκρατικὴ Παράταξη
ρόλο, γιατί ειναι σίγουρο πῶς ἡ παλ.ὅλες ἐκεῖνες τἰς δυνάμεις που στάθηκαν
λαῖκὴ δημοκρατικὴ κινητοποίηση που
ένάντια στὴ συνωμοσία, τὸ πραξικόάρχισε ἤδη στὴν Κύπρο θα τοὺς ἐξαφαπημα καὶ τὸ μεταπραξικόπημα, μέ κοινὴ
νισει.
πλατφόρμα τὴν ὑποστήριξη τῆς γραμμῆς
Οἱ κίνδυνοι
τοῦ προέδρου Μακαρίου, τὴν κάθαρση,
τὸν ἀγώνα για τὴ λευτερια τοῦ νησιοῦ,
O ΓΕΝΙΚΟΣ Γραμματέας τοῦ ΑΚΕΑ
κ. Ἐζεκίας Παπαῖωάννου καὶ δ πρόεδρος τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος Κύπρου ΕΔΕΚ Βάσος Λυσσαρίδης ἀποκάλυψαν καὶ κατάγγειλαν πρόσφατα τὴν
ὕπαρξη ὀργανωμένου σχεδίου για τὴν
πρόκληση «ἀνωμάλων ἐξελίξεων», μέ
στόχο τὴν παρεμπόδιση καί ματαίωση
τῶν ἐκλογῶν. Στὶς ἀποκαλύψεις τῶν δύο
ἡγετῶν τῆς ἀριστερᾶς ἀναφέρονταν σαν
στόχοι τῶν «σκοτεινῶν κύκλων», ποὺ
καθοδηγοῦνται - σύμφωνα μέ τὶς
καταγγελίες - ἀπὸ τὴ CIA, ὁ πρόεδρος
Μακάριος καὶ ἡ δημοκρατικὴ ἡγεσία.
Ταυτόχρονα ζητοῦσαν τὴν ἐπίσπευση
τῶν ἐκλογῶν. Ὁ
Οκυὸερνητικὸς ἐκπρό-

κόμμα

του

θα

ἐξαφανιστοῦν,

πολυ

περισσότερο ἀκόμα οἱ δυνάμεις ἐκεῖνες
που έμφανίστηκαν ανοικτα πραξικοπηματικές. Καταλαὸαίνει κανένας εὔκολα

τὴ μεγάλη πολιτικὴ σημασία ποὺ θα έχει
ἡ έπικράτηση αὐτῶν τῶν δυνάμεων καὶ
οἱ ἐκλογές θα πρέπει να θεωροῦνται ἡ

ἀρχὴ μιᾶς νέας πορείας τοῦ κυπριακοῦ
προὸλήματος.
.

σωπος μέ δήλωσή του εἰπε πὼς «θα

πρέπει να σταματήσει ἡ κινδυνολογία»
καὶ ὅτι «οἱ διάφορες φῆμες στεροῦνται
οἱασδήποτε δάσεως». Παράλληλα τὸ
ῦπουργικὸ συμόούλιο ὑπὸ τὴν προεδρία
τοῦ-Μακάριου ὅρι’ςε τὴν 5η Σεπτέμ6ρη
σαν ἡμερομηνία διεξαγωγῆς τῶν ἐκλογῶν, ἀντὶ τῆς 3ης Ὀκτώὸρη ποὺ εἶχε
ὁριστεῖ ἀρχικά. Ἐξ ἀλλου σέ συγκέντρωση τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος
ΕΔΕΚ

στὸ

χωριὸ

Παρεκκλησια μια

6όμ6α ἐξεράγη σέ μικρὴ ἀπόσταση ἀπὸ
τὸν χῶρο τῆς συγκέντρωσης, ἐνῶ οἱ ὁμιλητές ἀναχώρησαν ἀπὸ τὸ χωριὸ μέ τὴ
συνοδεία τῆς ἀστυνομίας.
ΥΠΑΡΧΕΙ πάντα ὁ κίνδυνος για μια
«ευρύτερη ἀνωμαλία» ὑποστηρίζουν
πολιτικοι κύκλοι στὴ Λευκωσία, μέ πιθανὴ ἐπαναδραστηριοποίηση ἐκείνων
τῶν πυρήνων τῆς ΕΟΚΑ Β ποὺ παραμένουν ἀκόμα ἀμετανόητοι καὶ πιστεύ-

Ἡ Πρσαφατη ἀπόφαση τῆς Πανισλαμικης Διάσκεψης στὴν Πόλη να υἱοθετησει για τὸ Κυπριακὸ τῖς

ἀπόψεις τῶν Τουρκοκυπρίων καί νὰ τοὺς ἐνισχύσει οἰκονομικά, τοὺς ἔὸωσε τὴν εὐκαιρία να γεμίσουν τὸ
τουρκοκρατούμενo τμημα τῆς Κύπροι μὲ ἀφίσες πού, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τῖς φωτογραφίες, ἀναφέρων.ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ- ΕΛ ΛΗΝΙΣΜΟΣ-ΡΑ ΤΣΙΣΜΟΣ.
ΣΤΟ μεταξὺ πληροφοριες ὁιπλωματικὲς ἀναφέρουνπὼς ὕστερα ἀπὸ τὴν ἀπόφαση τῆς Πανισλαμικῆς
Διάσκεψης, ἡ χώρα μας μελετᾱ τὴν ἀναθεώρηση τῆς δομῆς τῶν σχέσεων της μὲ τὸ Ισραήλ.
ΑΛΗΘΕΙΑ, τί γινεται οτὴν Κύπρο,-

ουν ὅτι ὁ Μακάριος εἶναι ὁ «δαίμονας»
νςιωιι :1 ιιιἐξω*

τῆς Κύπρου, μέ τὴν παρότρυνση καὶ
ὑποστήριξη, ἠθικὴ καὶ ὑλική, τῶν γνωστῶν «ἐξωτερικῶν» κύκλων, Πολλοὶ
συνδέουν τὴν ἐπίμονη άρνηση τοῦ κ.
Κληρίδη να παραιτηθεῖ ἀπὸ τὴν προεδρία τῆς Βουλῆς, μέ αὐτὸ ἀκριὸῶς τὸ
ἐνδεχόμενο, τὴν περίπτωση δηλαδὴ
«ἀπουσίας» τοῦ προέδρου Μακαρίου.
Οι «έξωτερικοὶ» κύκλοι εχουν κάθε
συμφέρον να ἐπιθυμοῦν τὴ ματαίωση
τῶν ἐκλογῶν, γιατι αὐτὴ τὴ στιγμὴ εἶναι
σίγουρο πὼς θα δδηγήσουν στὴν ἰσχυροποίηση τοῦ ἐσωτερικοῦ μετώπου
πάνω σέ μια «ἀδιάλλακτη» γραμμή,
πράγμα ποὺ σίγουρα θα ἀποτελέσει
ἀνασχετικὸ παράγοντα στὴν προώθηση
καὶ συμπλήρωση τῶν σχεδίων τους.
ΟΠΩΣ καὶ νά ’χουν τα πράγματα καὶ
παρ’ ὅλους τοὺς πιθανολογούμενους
κινδύνους, ἡ Κύπρος ὁδηγεῖται στὶς 5
Σεπτέμ6ρη μπροστα στὶς κάλπες. ”Ηδη

,

m,

§°§h§°i <‘ ηιμ ιιι,
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τὴν πίεση τῶν Η.Π.Α. να «συνειδητοποιοῦν» ὅτι ἡ ὕπαρξη τῆς Παλαιστινιακῆς
Ἐπανάστασης, διασπαρμένης στα ἐδάφη
τῶν ἀραόικῶν κρατῶν, ἀποτελεῖ ἕνα διαρκὴ «πονοκέφαλο» καὶ ἑστία ἀναταραχής που ἀπειλεῖ καὶ τα ἴδια τα ἀραὸικα
καθεστῶτά,ἐξαιτίας τοῦ ριζοσπαστικοῦ
προοδευτικοῦ ἐπαναστατικοῦ πνεύματος ς
ποὺ διέπει τήν Παλαιστινιακὴ Ἐπανάσταση. Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἀντίληψης,
ποὺ ἀρχισε να προκαλεῖ ρηγματα στὸλδόγμα τῆς «παναραὸικῆς ἑνότητας>>ῑ ὁδήγησε τὴν Αἴγυπτο, μεμονωμένα, στὴ σύναψη τῆς συμφωνίας τοῦ Σινά. Οἱ Η.Π.Α.
προσπάθησαν σύντονα να πείσουν καὶ τα
ἀλλα ἀραόικα κράτη να συνάψουν παρόμοιες συμφωνίες μέ τὸ Ἰσραὴλ μὲ τὸ ἐπιχείρημα τῆς διαφύλαξης τῶν ἰ’διων τους
κρατικῶν συμφερόντων. Ἡ συμφωνία
Συρίας - Ἰσραὴλ για τὴν ἀπαγκίστρωση
καὶ τὴν ἐγκατάσταση εἰρηνευτικής δύναμης τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν στα ὑψώματα
τοῦ Γκολαν ὑπῆρξε ένας ἀκόμα καρπὸς
αὐτῆς τῆς ἀντίληψης.
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΝΤΑΣ οἱ Η.Π.Α. τὴν
τακτικὴ τῆς «ἀνοικτής ἀντιπαράθεσης»
πρὸς τα ἀραόικα κράτη ἐγκαινίασαν μια
διαδικασία «προσέγγισης» μὲ στόχο
ἀκριόῶς τὴν καλλιέργεια τῶν ἀντιφάσεων
στὸν άραὸικὸ κόσμο καὶγτὴν έπίταση τῶν
σημείων διάσπασής τους. Σ’ αὐτὸ τὸ πλαίσιο έντάσσονται καὶ οἱ διάφορες συμφωΤοῦ Β. Ζαρίφη

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ
Ἡ συριακὴ εἰσὸολὴ στὸ Λί6ανο καὶ οἱ ἄγριες στὴν κυριολεξία μάχες πού νίες τῶν Η.Π.Α. μὲ τὴν Αἴγυπτο για οἰκοσυνῆψαν τὰ συριακὰ στρατεύματα μὲ τοὺς ἀντάρτες τοῦ P.L.0. ἧταν ἕνα νομικὴ καὶ στρατιωτικὴ ὂοήθεια, σπρώγεγονὸς πού ξάφνιασε τὴν ἑλληνικὴ κοινὴ γνώμη. Ἀκόμα περισσότερο τοὺς χνοντας τὸν πρόεδρο Σαντατ να διαρρήξει
λεγόμενους προοὸευτικοὺς κύκλους, γιατῑ ἡ ἐντυπωση ἡ ὁποία κυριαρχοῦσε τοὺς δεσμούς του μὲ τὴ Σοὸιετικὴ Ἐνωση,
καὶ ἧταν ἀποτέλεσμα τῆς ἐλλιποῦς πληροφόρησης ἔὸινε τὴ Συρία σὰν τὸν ’ὅπως ἐπίσης καὶ οἱ στενές σχέσεις ποὺ
ἀναπτύχθηκαν ἀνάμεσα στὶς Η.Π.Α. καὶ
πἰστό σύμμαχο καὶ συμπαραστάτη τῆς Παλαιστινιακῆς Ἐπανάστασης. Διτὸ 6ασιλια Χουσεῖν τῆς Ἰορδανίας. Θα
καιολογημένα ἐρωτήματα γεννήθηκαν.·
πρέπει να σημειωθεῖ, πῶς αὐτὴ ἡ τακτικὴ
Ο Γιατί ἡ Συρία, ποὺ τὸ 1970 ἐπενέόη στρατιωτικὰ στὴν Ἰορὸανία στὸ τῆς «προσέγγισης» εἶχε τοὺς καρπούς της
πλευρὸ τῶν Παλαιστινίων «φενταγὶν» για νὰ σταματήσει τὴν ἄγρια σφαγή καὶ σέ σχέση μὲ τὴ Συρία, πράγμα ποὺ
τους ἀπὸ τὸ στρατό τοῦ Χουσεΐν, ἀναλαμόάνει τὸ Ι 976 να παίξει ἡ ἴὸια αὐτὸ δύσκολα θα μποροῦσε να ὑποθέσει κανέτὸ ρόλο στὸ Λί6ανο,·
νας. Γιὰ πρώτη παρὰ ἀπὸ τὸ 1948 Συρία
Ο Τί ἐπιὸιώκει καὶ τί ἐλπίζει νὰ κερόίσει ἡ Συρία μὲ τὴν εἰσόολὴ στὸ καὶ Η.Π.Α. διατηροῦν σήμερα διπλωματικές σχέσεις σὲ προξενικὸ ἐπίπεδο, καὶ
Λί6ανο,·
Ο Γιατί ὁὲν ἄφησε τὴν ἑσωτερικὴ ὁιαμάχη στὸ Λί6ανο να ἐξελιχθεῑ, ἀφοῦ αὐτὸ ἐπὶ προεδρίας τοῦ Χαφὲζ Ἐλ
ἡ νίκη ἔγερνε πρὸς τὴν πλευρὰ τῶν προοὸευτικῶν ἀριστερῶν καὶ τῶν Πα- Ἀσάντ. Ἴσως δέν εἶναι ασχετο τὸ γεγονὸς
λαιστινίων;
ΣΤΗΝ πραγματικότητα ἡ συριακὴ εἰσδολὴ στὸ Λί6ανο καί οἱ ἀντιδράσεις τῶν
ἄλλων ἀραὸικῶν κρατῶν ποὺ προκλήθηκαν ἀπὸ τὴν εἰσὸολὴ ἐπιὸεόαιώνουν τὶς
6αθιές ἀντιφάσεις ποὺ ἐπικρατοῦν στὸν
αραόικὸ κόσμο, ἀντιφάσεις ποὺ μὲ πολὺ
μαεστρία ἐκμεταλλεύεται ἡ Κισσινγκερικὴ πολιτικὴ για να ὑποθάλπει «ξεχωριστα κρατικα συμφέροντα» για κάθε μια
ἀπὸ τὶς ἀραόικές χῶρες, διευρύνοντας
ἒτσι τὸ «χάσμα» ανάμεσά τους, προωθώντας τὴν «ἀπομόνωση» τῶν άραὸικῶν κρατῶν μὲ στόχο τὴν «αραόικοποίηση» τοῦ
πολέμου στη Μέση Ἀνατολή, ἐνῶ τὸ Ἰσ24

ραήλ, παραμένοντας διακριτικὰ ἔξω ἀπὸ
τὶς «διαμάχες», χάνεται ὁλοένα περισσότερο σαν στόχος μιᾶς κοινῆς ἀρα6ικής
προσπάθειας. Δεν ἀποκλείεται μάλιστα
σε κάποιο στάδιο τῶν μετέπειτα ἐξελίξεων
κάποιο ἀπὸ τα άραὸικα κράτη να καλέσει
τὸ Ἰσραὴλ σέ ὃοήθεια ἐναντίον κάποιου
ἄλλου αραὸικοῦ κράτους... Εἶναι σαφὲς
πως μια τέτοια «διαμόρφωση» τῆς περιοχῆς διευκολύνει τὸν ἐλεγχό της ἀπὸ τὴν
Κισσινγκερικὴ πολιτικὴ καὶ τὶς Η.Π.Α.
ΥΣΤΙΞΡΑ ἀπὸ τὸν πόλεμο καὶ τὴν ἥττα
τοῦ

1967, τα ἀραὸικα καθεστῶτα, μὲ

πρῶτο τὴν Α’ίγυπτο, ἀρχίζουν κάτω ἀπὸ

ὅτι, παρὰ τὴν ἀντίθετη ἐπικρατοῦσα ἀντίληψη στὴν κοινὴ γνώμη, ἡ Συρία μετα τὸ
1973 «ἔκλεισε» τὰ ούνορά της μὴ ἐπιτρέποντας στους «Φενταγίν» να ἐξορμοῦν
ἀπὸ τὸ έδαφὸς της για τὴ διεξαγωγὴ ἐπιχειρήσεων ἐναντία στὸ Ἰσραὴλ παρὰ σὲ
ἐλάχιστες περιπτώσεις καὶ για σκοποὺς
τροφοδοσίας. Σήμερα 500 τουλάχιστον
διανοούμενοι καί προοδευτικοὶ ἄνθρωποι
εἶναι κλεισμένοι στίς φυλακὲς τῆς Δαμασκοῦ γιατί διαφωνοῦν με τὴ συριακη εἰσὂολὴ στὸ Λί6ανο...
’
TA ΓΕΓΟΝΟΤΑ ποὺ έδῶ καὶ δεκατέσσερις μῆνες συμὸαίνουν στὸ Λί6ανο αποτελοῦν μέρος τοῦ γενικότερου ἰμπεριαλιστικοῦ σχεδίου για τὴν περιοχὴ καὶ ἴσως
μια προσπάθεια «τελικής ρύθμισης» τοῦ

Μεσανατολικοῦ στῆν ὁποία παίρνουν μέρος καὶ αραὸικα κράτη, ὅπωςη Συρία, για
τοὺς δικούς της λόγους. Βασικὸς στόχος

τῆς νέας ἐπίθεσης εἶναι ῆ ἐξεύρεση λύσης
για τὸ Μεσανατολικὸ σύμφωνα μὲ τοὺς

αμερικανικοὺς σιωνιστικοὺς ὅρους, ποὺ
θα ἐγγυᾶται μακροπρόθεσμα τῆν ἀσφάλεια τοῦ Ἰσραήλ. Ἀπαραίτητο για τὸ
σκοπὸ αὐτὸ εἰναι να χτυπηθεῖ σὲ πρώτη
φάση ἡ Παλαιστινιακὴ Ἐπανάσταση, ν
ἀποδυναμωθεῐ, καὶ 05 μια δεύτερη να ἐξ·
αφανισθεῖ. μαζὶ καὶ (3 καταλυτικα προοδευτικός της ρόλος στὸν ἀραὸικὸ χῶρο,
ἀφοῦ ἐξαναγκασθεῖ να δεχθεῐ τῆν παραχώρηση κάποιας ἐδαφικῆς έκτασης για τῆ
δημιουργίαΠαλαιστινιακοῦ κρατιδίου τὸ
ὁποῖο θα εἶναι κάτω ἀπὸ άμεσο ἐλεγχο
γιατί θα συμπιέζεται μέσα σέ ἀλλα ἐλεγχόμενα κράτη ποὺ πιθανὸν να εἶναι τὸ
Ισραῆλη ἡ Ἰορδανία. M αὐτὸ τὸν τρόπο
ὑπολογίζειο Κίσσινγκερ θα ὁμαλοποιηθεῖ
ἡ κατάσταση στῆν περιοχή.
OI ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ που ἐγιναν εἶναι
τέτοιες (ι’)στε να μποροῦν να προσαρμόζονται κάθε φορα στα τέσσερα κύρια σχέδια ποὺ ὑπάρχουν ἐναλλακτικα αὐτῆ τῆ
στιγιιηῖ

I. Να διχοτομηθεῖ (3 Λί6ανος LL5 ένα
κράτος για τοὺς Χριστιανοὺς Φαλαγγίτες στὸ Βορρά καὶ ἕνα για τους Παλαιστίνιους στὸ Νότο. Εἶναι σαφές
πὼς ἐφαρμογῆ ἐνὸς τέτοιου σχεδίου
σημαίνει πῶς οἱ Παλαιστίνιοι θα 6ρίσκονται «ἀνάμεσα σέ δυὸ Ἰσραήλ».
2. T0 παλιὸ σχέδιο Χουσειν ἈλὸνΣίσκο, ποὺ τώρα ἐπαναφέρεται, τὸ

ὁποῖο προόλέπει τῆ δημιουργία Ηνωμένου Βασιλείου τῆς Μεγάλης Ιορδανίαςπου θα περιλαμὸάνει καὶ τῆ Δυτικῆ ὄχθη τοῦ Ἰορδάνη ποὺ θα παραχωρηθεῖ ἀπὸ τὸ Ισραῆλ για τοὺς Παλαιστίνιους καὶ τῆ λωρίδα τῆς Γάζας.
Καὶ τοῦ σχεδίου αὑτοῦ εἰναιπροφανῆς
(3 στόχος. H ἐξαφάνιση τῆς Παλαιστι-

νιακῆς Επανάστασης καὶ τοῦ P L O.
σαν τοῦ μόνου ἐκπροσώπου της καὶ 11
ἐνσωμάτωση τῶν Παλαιστινίων στῆν
Ἰορδανία κάτω ἀπὸ τὸ 6ασιλια Χουσειν.
3. Τὸ σχέδιο - πρόταση τοῦ Ἰσραηλινοῦ πρωθυπουργοῦ Ραμπίν, τὸ ὁποῖο
προόλέπει τῆν παραχώρηση τῆς Δυτικῆς ὄχθης τοῦ Ἰορδάνη στοὺς Παλαι-

στίνιους για τὸ σχηματισμὸ κράτους
καὶ στῆ συνέχεια σύμπυξη Συνομο-

σπονδίας μεταξὺ Ἰσραήλ, Ἰορδανίας,
μελλοντικοῦ Παλαιστινιακοῦ κράτους.
4. Σαν τέταρτο σχέδιο προωθεῐται
μια φόρμουλα ποὺ προνοεῖ τῆν παραχώρηση μέρους τοῦ Νοτίου Λιόάνου,
μερικῶν κοντινῶν συριακῶν ἐδαφῶν

καὶ τῆς δυτικῆς ὄχθης τοῦ Ἰορδάνη για
τῆν ἰ’δρυση Παλαιστινιακοῦ κράτους
τὸ ὁποῖο θα προσχωρήσει στῆ συνέχεια
στῆν ἤδη αναγγελθεῖσα «ένωση» Συρίας - Ἰορδανίας, LL5 «ἀνώτατο 013L160—
λικὸ ἄρχοντα» τὸν Χουσεῖν καὶ πρόεδρο τὸν πρόεδρο τῆς Συρίας Χαφέζι
Ἐλ “Ασάντ.
EINAI διαφανὲς ὅτι ὅλα τα σχέδια - καὶ

δέν εἶναι μόνον αὐτα - ποὺ ἀναφέραμε,
ἀποσκοποῦν, μέ τὸ πρόσχημα τῆς «ἀποκατάστασης» τῶν Παλαιστινίων, να ἀπο-

δυναμώσουν καὶ να ποδηγετήσουν τῆν
Παλαιστινιακὴ Ἐπανάσταση ἀφαιρῶντας τῆν αύτονομία της, για να ἐκλείψει μια
ἐπικίνδυνη ἐπαναστατικῆ ἑστία ποὺ μπολιάζει προοδευτικα όλόκληρο τὸ ἐθνικοαπελευθερωτικὸ ἀραόικὸ κίνημα.
ΤΑ ΓΙΞΓΟΝΟΤΑ που άρχισαν καὶ συνεχίζονται ἐδῶ καί δεκατέσσερις μῆνες στὸ
Λί6ανο ἀλλα καὶ (3 ἀγριος διωγμὸς ποὺ
ἐξαπέλυσαν οἱ ἰσραηλιτικές ἀρχές κατοχῆς LL5 αφορμῆ τῆν ἐξέγερση τῶν Παλαιστινίων στα κατεχόμενα ἐδάφη, ὑπῆρξαν
τα δυὸ κύρια μέτωπα που ἐξαπολύθηκε 11
ἐπίθεση για να περάσει κάποιο ἀπὸ τα

σχέδια. ”Ομως 11 ἀρτια ὀργάγωση τῶν παλαιστινιακῶν δυνάμεων καὶ τὸ γρήγορο
δυνάμωμα τοῦ ἀριστεροῦ λιόανικοῦ κινήματος στάθηκαν LL5 τῆ νίκη τους, στῆν
πρώτη φάση, πρὶν δηλαδῆ ἀπὸ [11 συριακ11
είσῧολή ἐμπόδιο στῆν ἐφαρμογῆ αὑτων
τῶν σχεδίων. “Ag δοῦμε πολὺ χοντρικα
πῶς ἐξελίχθηκαν τα γεγονότα στῆν πρώτη
φάσηῑ
OI ΠΡΩΤΕΣ εἰδήσεις που έφτασαν
πρὶν δεκατέσσερις μῆνες για τὶς συγκρούσεις στὸ Λί6ανο μιλοῦσαν για «θρησκευ-

τικῆ διαμάχη» ἀνάμεσα στοὺς Χριστιανους Φαλαγγίτες και τοὺς Μουσουλμάνους. Ἠταν μια έξυπνη μεθόδευση που
ἀποσκοποῦσε ν ἀποδείξει σαν ανεδαφικὸ
καί (‘W'ECP(:19L1(‘)0T0 ((3 6ασικὸ αἴτημα τῆς
Ρ. L Ο.Ι γιαιιια Δημοκρατικὴ Παλαιστίνη
ανεξαρτητα απὸ (1υλ11 καὶ γλῶσσα, προωθώντας τῆ διχοτόμηση στὸ Λί6ανο. Τὸ
προηγούμενο ἤδη ὑπῆρχε στῆν Κύπρο.
Γρήγοσα ὅμως τὸ προσωπεῖα κατέρρευςιε.

LL5 τίς πρῶτες νίκες τῶν προοδευτικῶν δυνάμεων. ‘H συγκρότηση τῶν ἀντιπάλων

δυνάμε(ι1ν ἦτανῑ
O Προοδευτικές δυνάμεις;
α. OE δυνάμεις τῆς Παλαιστινιακῆς
”Επανάστασης.
6. Τὸ Ἐθνικὸ Κίνημα τοῦ Λιόάνοῑ·
καί οἱ αριστεροί Μουσουλμάνοι LL5
ἐπικεφαλῆς τὸν πρόεδρο τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος τοῦ Λιόανου κ. Καμαλ Τζουμπλάτ.
γ. Μερικα προοδευτικα κόμματα
ἀπὸ τὸ ἀραὸικὸ ἐθνικοαπελευθερωτικὸ κίνημα.

O Ἀντιδραστικές δυνάμεις
α. Τοπικές δυνάμεις τῆς οἰκονομικῆς
ὀλιγαρχίας LL5 ἐπικεφαλῆς τὸν πρόεδρο
Φράντζη καὶ στήριγμα τὸ στρατό.

6. OE Χριστιανοὶ Φαλαγγίτες LL5
πρόεδρο τὸν Πιέρ Τζεμαγέλ
γ. Τὸ φασι στικο κόμμα τοῦ Λι6α1ου
« A}. Ἀχραρ>> (Φιλελ εύθεροι).

ΕΚἸἸΜΩΝΤΑΣ σωστα το προηχίιι»
μενο τῆς Ιορδανίας, οἱ Παλαιστίνιοι
φρόντισαν ν’ αποφύγουν τὸ ιδιο λάθος,
καὶ ἀντὶ να διεκδικοῦν οἱ ἰδιοι για
λογαριασμὸ τοῦ λιόανικοῦ προοδευτικοῦ
κινήματος τα λαἰκα αἰτήματα, ὅπως εἶχαν
κάμε( τὸ 1970 στῆν Ἰορδανία, δίνοντας
έτσι τὸ πρόσχημα στὸν Χουσεΐν ν’ αρχίσει
τῆ σφαγή, ἐριξαν ὅλες τὶς δυνάμεις τους
στὸ να ὃοηθήσουν τὸ προοδευτικὸ κίνημα
τοῦ Λιὸάνου να ὀργανωθεῖ σωστα καὶ ν’
ἀποκτήσει αὑτοδυναμία, πράγμα ποὺ πέτυχαν. Ἐτσι λοιπὸν μέσα 0‘5 σύντομο χρο-

νικὸ διάστημα τὸ προοδευτικὸ κίνημα στὸ
Λί6ανο ηταν ῑκανὸ να διεκδικήσει ἀπὸ
μόνο του τα αἰτήματα του. ’Ὀπως φαίνεται, αὐτὸ ηταν ἕνας παράγοντας ποῦ δέν
ἐκτιμήθηκε σωστα απὸ τ11νίμπεριαλιστικῆ
πολιτική.
Ο ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ 05 παραίτηση
τοῦ προέδρου Φράντζη, (3 ὁποῖος ἐπέμενε
να προπαγανδίζει τὶς συγκρούσεις σαν
διαμάχη ἀνάμεσα στὸ λιὸανέζικο λαὸ’απὸ
τη μια καί τοὺς «ξένους» Παλαιστίνιους
ἀπὸ τῆν άλλη, γίνεται παλλαϊκὸ αἴτημα
καὶ ἐκπληρώνεται μέ τῆ σύναψη μιάς πολιτικῆς συμφωνίας που συνοδεύει τῆ συμφωνία για κατάπαυση τοῦ πυρὸς καί ἀφοῦ
0E προοδευτικὲς δυνάμεις ἐλέγχουν ἤδη τὸ
75% τοῦ λιόανικοῦ ἐδάφους.
Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ὕστερα ἀπὸ συγ-

κρούσεις 12 μηνῶν εἶναι συντριπτικα
ὑπὲρ τῶν προοδευτικῶν δυνάμεων.
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α. Τὸ ἰσοζύγιο στρατιωτικῶν δυνάμεων ἀλλάξει ριζικα ὑπὲρ τοῦ προοδευτικοῦ κινήματος με τῆν ἵδρυση τοῦ
Ἀραὸικοῦ Λιόανικοῦ Στρατοῦ, ποὺ
δια-χωρίζεται ἀπὸ τὸν τακτικὸ λιθανικὸ στρατὸ καί ὑπακούει στῆν ἡγεσία
τοῦ προοδευτικοῦ κινήματος.
6. Ἡ εἰκόνα στὸ πολιτικὸ ἐπίπεδο
διαφοροποιεῖται έντονα. Ἕνας νέος
πολιτικὸς χάρτης σχηματίζεται με τὸ
λαῖκὸ κίνημα σέ κυρίαρχο ρόλο.
γ. Ἡ ἀποτυχία τοῦ ἰμπεριαλιστικοί1
σχεδίου καὶ ἡ ἥττα τῶν Φαλαγγιτῶν
προκαλεῖ πανικὸ στὶς ἀνώτερες τάξεις
τοῦ Λιόάνου, ποὺ ἀρχίζουν να ἐγκαταλείπουν τὸ Λί6ανο μαζί μὲ τα κεφάλαιά τους.

δ. Ἀναγκάζονται οἱ ἰμπεριαλιοτικὲς
δυνάμεις καὶ οἱ τοπικές ἐξαρτημένες
δυνάμεις να σταματήσουν τῆν ἐπίθεση
ἐνάντια στὸ προοδευτικὸ κίνημα.
ΥΣΤΕΡΑ ἀπ’ αὐτῆ τῆαπροσδόκητηγιὰ
τοὺς ἰμπεριαλιστικοὺς κύκλους ἐξέλιξη τὸ
σχέδιο για διχοτόμηοη τοῦ Λιὸάνου σύμφωνα μὲ τὸ ἀρχικὸ σενάριο, μὲ τῆν ἐπιόολή της δηλαδὴ δια μέσου μιᾶς στρατιωτικῆς ἐπικράτησης τῶν Φαλαγγιτῶν,
καταρρέει. Ἑπομένως άλλες τροποποιήσεις ἢ προσαρμογές ἦταν ἀναγκαῖες. Τὰ
ἐνδεχόμενα ποὺ ὑπῆρχαν ἦταν δύο;
α. Να «ξαναχτιστοῦν» ἀπὸ τῆν ἀρχῆ
οἱ ἀντιδραστικὲς δυνάμεις στὸ Λί6ανο,
πράγμα ποὺ χρειαζόταν ὅμ“ως χρόνο,
και
6. Ἡ ἐξωτερικῆ ἐπέμὸαση.
ΘΑ ἦταν σίγουρα ὑπερῧολῆ να ἰσχυριστεῖ κάποιος ὅτι ἡ Συρία εἰσέόαλε στὸ Λί6ανο για να ἐπιόάλει τα ἰμπεριαλιστικα

σχέδιά. ιὈμως ἡ ἐνέργειά της θα ἔχει σίγουρα κάποιες ἐπιπτώσεις καὶ κάποια
ἀποτελέσματα ποὺ δέν ἀποκλείεται να
λειτουργήσουν παράλληλα μὲ τα ἰμπεριαλιστικα σχέδιά. Οἱ αγριες μάχες ἀνάμεσα
στα συριακα στρατεύματα εἰσόολῆς καὶ
στοὺς Παλαιστίνιους «Φενταγὶν» άπαιτοῦν μια ἐξήγηση, γιατὶ μέχρι χτές οἱ Παλαιστίνιοι ἀγωνιστές ἦταν «ἀδελφοὶ» για
τοὺς Σύρους στρατιῶτες.
Ο Για ποιὸ λόγο καί τί ἐπιδιώκει ἡ
Συρία μὲ τῆν πραγματοποίηση τῆς εἰσ,
δολῆς στὸν Λί6ανο;

H ΑΠΑΝΤΗΣΗ εἶναι ἄμεση συνάρτ11ση δρισμένων σύνθετων ἐξελίξεων ποὺ
σημειώνονται στῆ Συρία καί ποὺ ἀφοροῦν
τὴν ἐσωτερική της κατάσταση, τὸ ρόλο της
στὸ Μεσανατολικὸ καὶ τὶς σχέσεις της μὲ
τὸ P.L.O. καὶ τῆν «Ἀλ Φατάχ».
KYKAOI ποὺ παρακολουθοῦν τίς ἐξελίξεις στῆ Συρία σημειώνουν ἐδῶ καὶ ἀρκετὸ καιρὸ πὼς αρχισε μια διαδικασία
«ἐσωτερικῶν ἀνακατατάξεων» στὸ κυ6ερνητικὸ κόμμα Μπάαθ ποὺ ὁδηγεῖ στῆν
ἰσχυροποίηση τῶν δεξιῶν συντηρητικῶν
στοιχείων, μὲ άμεσο ἀποτέλεσμα μια
«στροφὴ πρὸς τα δεξιὰ» τῆς συριακῆς πολιτικῆς. Οἱ συζητήσεις μὲ τῆν Ἰορδανία
καὶ τὸ 6ασιλια Χουσεῖν, πολὺ περισσό-

τερο ἡ κήρυξη τῆς «ἕνωσης» Συρίας Ἴορδανίας, ἀποτελοῦν ἐπιόεὸαίωση αὐτῆς τῆς στροφῆς. Τὰ ἴδια συντηρητικα
στοιχεῖα ἧταν ἐκεῖνα ποὺ σταμάτησαν τα
συριακα στρατεύματα μπροστα στα ἀνάκτορα τοῦ Χουσεῖν, τὸ 1970, ὅταν εἶχαν
εἰσὸάλει στῆν Ἰορδανία για νὰ προστατεύσουν τοὺς Παλαιστίνιους ἀπὸ τῆ
«σφαγή». ”Αμεση ἐπίπτωση αὐτῶν τῶν

«διεργασιῶν» στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Συρίας
εἶναι ἡ ἐγκατάλειψη τῆς μέχρι τώρα
«σκληρῆς γραμμῆς» της σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸ
Μεσανατολικὸ καὶ ὁ προσαν-ατολισμὸς
πρὸς μια «πολιτικῆ Σαντατ». Εἰναι σαφὲς
πὼς τὸ «χάσμα» ἀνάμεσα στῆν ἐπίσημη
συριακ11 πολιτικῆ καὶ τῆ γραμμὴ τοῦ φορέα τῆς Παλαιστινιακῆς Ἐπανάστασης,
τοῦ P.L.O., διευρύνεται.
ΣΑΝ κύριος λόγος τῆς συριακῆς εἰσόολῆς στὸ Λί6ανο, θεωρεῖται” ἀπὸ πολλοὺς
ἕνας πιθανὸς ἐκὸιασμὸς πολέμου τῆς Συρίας ἀπὸ τὶς Η.Π.Α. καὶ τὸ Ἰσραήλ. Τὸ
προοδευτικὸ κίνημα στὸ Λί6ανο έπρεπε
να ἀναχαιτισθεῖ. Μιά ἀπευθείας ὅμως
ἐπέμὸαση τοῦ Ἰσραῆλ θα εἶχε πολὺ γενικότερες ἐπιπλοκές καὶ ἴσως να προκαλοῦσε «ἐνωμένες» ἀραόικὲς ἀντιδράσεις,
πράγμα ποὺ ὁ Κίσσινγκερ σὲ καμια περίπτωση δὲν θα ἐπιθυμοῦσε. Ἐπιλέγεται
λοιπὸν καὶ ἐκὸιάζεται μέ πόλεμο ἡ Συρία,
τῆς ὁποίας ἡ ἐνέργεια θα μποροῦσε εύκολα να καλυφθεῖ σαν μια «ἐπιχείρηση
τοῦ ἐπικεφαλῆς τοῦ αραόικοῦ κόσμου
κράτους για τῆν ἀποτροπὴ τοῦ ἐμφυλίου
πολέμου στὸ Λί6ανο».
ΜΠΡΟΣΤΑ, λοιπόν, στὸν κίνδυνο τῶν

«κρατικῶν της συμφερόντων» ἡ Συρία
προτιμᾶ να παίξει τὸ ρόλο τοῦ δῆθεν εἰρηνοποιού στὸ Λί6ανο, αλλα στῆν ούσία τοῦ

«σφαγέα» τοῦ προοδευτικοῦ κινήματος
καὶ τῶν «ἀδελφῶν» Παλαιστινίων.
OI ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ μεταξὺ Συρίας καὶ
P.L.O., ποὺ ἐλέγχεται ἀπὸ τῆν «Ἀλ Φαταχ» καί τὸν Γιασέρ Ἀραφάτ, ἀλλα καὶ ἡ
πιθανῆ αμφισὸήτηση τοῦ «ἡγεμονικοῦ»
ρόλου της στὸν ἀραόικὸ χῶρο ἀπὸ ἕνα
ἀριστερὸ προοδευτικὸ Λί6ανο, ἐνίσχυσαν

Ἀναὸίωση τῆς «Μεγάλης Συρίας>>;
ΣΤΗ ὁιάρκεια τῆς Ὀθωμανικῆς κατοχῆς, ἡ σημερινῆ Συρία, ὁ
Λί6ανος, ἡ Παλαιστίνη (τόσο ἡ ὁυτικὴ ὅσα καὶ ἡ ἀνατολικὴ ὄχθη
τοῦ Ἰορδάνη), καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ ζώνη τῆς Ἀλεξανὸρέττας καὶ
μέρος τῆς Κιλικίας (πού σήμερα ἀνήκουν στήν Τουρκία), ἐθεωροῦντο ὡς συριακὲς ἐπαρχίες. Με τὸ τέλος τοῦ 10v παγκόσμιου
πολέμου καὶ τὴ ὁιάλυση τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ὁημιουργήθηκαν στὴν περιοχὴ μιὰ σειρα ἀνεξάρτητα κρατίὸια, κάτω
ἀπὸ ὅρετανικὴ ἢ γαλλικὴ ἐντολή. Σὲ ἁντίὸραση σ” αὐτὸ τὸν κατακερματισμό τῆς περιοχῆς, ἀναπτύχθηκαν, τόσο στὴ Συριά ὅσο καὶ
στῖς ἄλλες χῶρες, διάφορες ἐθνικιστικές ι’ὁεολογίες ποὺ ἐπιζητοῦσαν τὴν ἁνασύσταση τῆς «Μεγάλης Συρίας» ἢ «Εὔφορης Ἡμισελήνου».
Ο Ὅμως, ὥς τὸ I963, πού τὸ Μπάαθ ἀναλαμόάνει τὴν ἐξουσία,
ἡ Συρία ὄχι μόνο ὁὲν εἶχε τὴ ὁυνατότητα να προωθῆσει παρόμοια
σχέὸια, ἀλλὰ ἀντίθετα ὁ ἔλεγχος καὶ ἡ κηὸεμόνευσή της ἀποτελοῦσε
ἀντικείμενα ὁιαμάχης γιὰ τὰ ἰσχυρότερα ἀραὸικά κράτη (Αἴγυπτος,
Ἰρὰκ) καῖ τὶς μεγάλες ι’μπεριαλιστικὲς δυνάμεις. Τὸ ἰσχυρὰ καθεστὼς «ἀραὸικοῦ σοσιαλισμοῦ» που ἐγκαθιὸρύθηκε τὸ 1963 εἶχε
σὰν ἀποτέλεσμα τῆ δημιουργία τῆς ἀπαραίτητης οἰκονομικῆς, ὁιοικητικῆς καῖ στρατιωτικῆς ὑποὸομῆς ποὺ ὁὸήγησε σταὸιακα στῆν
ἀλλαγὴ τοῦ ἐνὸοαραὸικοῦ συσχετισμοῦ ὸυνάμεων.
Ο Ἰὁιαίτερα μετὰ τὴν ἄνοὸο στῆν ἐξουσία τοῦ Χαφέζ Ἑλ
Ἀσαντ (Ι 970), ἡ Συρία γνώρισε μιὰ ἕντονη καπιταλιστικὴ ἀνάπτυξη, τόσο τοῦ κρατικοῦ τσμέα, πού ἐξακολουθεῖ να καλύπτει τὸ 80%

τῆς οἰκονομίας (π.χ. κατασκευή, μὲ συμμετοχὴ τῆς ΕΣΣΔ, τοῦ φράγματος τοῦ Εὐφράτη, σημαντικὴ αι”ιξηση τῆς παραγωγῆς πεῖρελαίου καῖ γενικότερα πρώτων ὑλιῦν κ.λπ.), ὅσο καὶ τοῦ ι’ὁιωτικοῦ.
Ἡ οἰκονομικὴ «φιλελευθεροποίηση», μὲ τὶς ὁιευκολύνσεις πού
πρόσφερε στὸν ι’ὁιωτικὸ τομέα, ἄνοιξε τὶς πόρτες στα κεφάλαια,
τοὺς ἐπιχειρηματίες καὶ τοὺς κερόοσκόπους τῶν παμπλουτων πετρελαιοπαραγωγῶν χωρῶν. Γιὰ να καθησυχάσει τὸ ντόπισ καὶ ξένο
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κεφάλαιο ἡ κυὸέρνηση σκέφτεται μάλιστα νὰ.α.-ιοζημιιι’)σει rot‘:g,11f'μετα την
ΐόχους μερικῶν μεγάλων ἑταιριῶν πού ε’θνικοποιῆθηκαν
οπαἄνοὸο τοῦ Μπάαθ στῆν ἐξουσία. Σὲ ἀντάλλαγμα οἱ> πετρελαι
στη1ι «.70:
συμὸολη
ὡς
Συρία,
στῆ
ει
προσφέρ
ἔχουν
χῶρες
ραγωγὲς
μσνο τα
λεμικὴ προετοιμασία», περισσότερα ἀπὸ 50 ὸισεκ. ὸρχ.,
ι
ἱ Ν
ὸύο τελευταῖα χρόνια (1974-75).
οκταζιλασιΟ Ταυτόχρονα οἱ ἑμπορικὲς ἀνταλλαγὲς με τις ΗζῚΑ
αι οικοκαν
ενισχυθη
λα
παράλλη
καῖ
1972
τὸ
άστηκαν σὲ σχέση μὲ
απο την
νομικοὶ ὸεσμοῑ μὲ τὶς χώρες τῆς Ε.Ο.Κ. (π.χ. οι εισαγωγες
ΕΘΚ ἀντιπροσιυπεύουν τὸ 40% τῶν σιιριακών εισαγωγων).
πλουΟ Ἡ ἀνάπτυξη ’τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα ὁὸήγησε στόν ευκολο
παρατισιιὸ μιᾶς σημαντικῆς κατηγορίας ἐπιχειρηματιων. Οπως
ὑ αντιπροεὸροις της
ὸέχεται, σὲ συνέντευξή του στῆ Monde(4.6.76),

κυὸέρνησης καῖ ὑπεύθυνος για τὴν οἰκονομία Μοχαμεντ Χαυνταρ
κατω
«εἶναι γεγονὸς ὅτι μιὰ καινούργια ἀστική τάξι] αναῖιτυχθηκε
να προσἀπὸ τὴ σκιὰ τοῦ κόμματος Μπάαθ. ”Εχσντας τὴν ευφυια
πλουσι»
αρμοστεῖ στὸ σύστημα πού ἐγκαθιδρύσαμε, εἰναι σημερα
ότερη καὶ πιὸ πολυάριθμη ἀπὸ τὴν παλια κυριάρχη ταξη». Παραλῖ
αηκαι
ληλα μὲ τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξι] ι’σχυροποιήθιῙκε σημαντικ
ενα)ι
σημερα
(διαθέτειΙ
ποὺ
Συρίας,
τῆς
ὁυναμικὸ
ικὰ
τὸ στρατιωτ
Ανατσλη.
ἀπὸ τοὺς καλύτερους ἀραόικοὺς στρατοὺς στι] Μέση
που εξΣτὸν τσμέα αὐτὸ 6ασικὸ ρόλο ἔπαιξε καὶ παιζει η ΕΣΣΔ
,
ο
_
στρατό.
συριακα
τὸ
ει
ἐκπαιὸεύ
καῖ
οπλίζει
Ο Μὲ τὴν αὔξηση τῆς οἰκονομικῆς καὶ στρατιωτικῆς τῆς ὸυναμης
θεσῆ ατη
ἡ Συριά τείνει καὶ ἑπιὸιώκι·ι να καταλάόει μιά σημαντικι]
Η
Μέση Ἀνατσλή, θέση πού θεωρεῖ ὅτι τῆς ἀνήκει πάραὸοσιακα.
κρατῆρι·
που
σταση
ἡ
καῖ
άς
Ἰορὸανι
τῆς
Χουσεΐν
τὸ
συνεργασία με
οτὴ (διάρκεια τοῦ ἐμφύλιον πολέμου στὸ Λί6ανο, ἀποτελοῦν ὸυο
ἀπὸ τῖς κυριότερες ἐκα ράσεις αὐτῆς τῆς πολιτικῆς.
Ι·Ι. Κ.

ΤΡΕΙΣ εἶναι σι’ κύριες «τάσεις»

l

μέσα στὸ συριακὸ καθεστὼς οἱ ὁποῖες
ἀντιμάχονται αυτὴ τὴ στιγμὴ γιὰ τὸ
ποιὰ θά μπορέσει τελικὰ νὰ χαράξει
τὴ συριακή 701110117:
σὰν
χαρακτήριζόμενη
Η
1.
«σκληρὴ τάση», μὲ (δεξιὰ συντήρητικὴ
ἀπόκλισή, ποὺ ὑποστήριζεται κυριως
ἀπὸ τὴν ἑμπορική μπουρζουαζία καῖ
ἐκφράζεται ἀπὸ τὸν Ριφάτ Ελ
Ασάντ, αὸελᾳὸ τοῦ προέὸρου τι7ς

στάτους κὸὀ μὲ προϋποθὲσεις (3109κειας. Στὴν τάσι] αὐτὴ ἀνήκει καί ὁ
ἀρχηγὸς τοῦ Συριακοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου, Χικμὰτ Σιεχαπί, ἐνῶ πολὺ

στενὲς θεωροῦνται 01r σχέσεις τιῦν ἀνθρώπων τῆς τάσης αὐτῆς μὲ τὸν Ζοχὲρ Μοχσέν, ἀρχήγὸ τῆς φιλοσυριακής «παλαιστινιακής» ὀργάνωσής
«Ἀλ Σάικα».
2. Ἡ ὁεύτερη τάσή χαρακτηρίζεται
ἀπὸ μιά «ἐπιφυλακτικότήτα» ἀπέ-

Συριας Χαφὲζ ”Ελ Ασάντ. 0 Ριφάτ

ναντι στα «ἁνοίγματα τῶν Η.Π.Α. καὶ

Ἐλ Ασάντ (διαθέτει «προσωπικὲς 6v—
νάμεις» 25.000 0v190'1v,11‘; λεγόμενες

τῆς Σαουὸικῆς Ἀραόίας πρὸς τὴ Συρία. Ἐπικειιαλής τῆς τάοής αὐτῆς
ὄρίσκεταιὸ Ἀλὴ Χαϊντέρ, (διοικητὴς
τῶν «ἑπίλεκτων μονάὸων» τοῦ συριακοῦ στρατοῦ, οἶ ὁποῖες ὑπολογίζονται σὲ 10.000 ἄντρες. rH τάσή αὐτὴ
ἔκφρασε ὁήμόσια 11‘7 ὁιαφωνιά τής
γιὰ 11‘7 συριακὴ εῖσόολὴ στὸ Λί6ανο,
φροντίζοντας ὅμως να κρατηθεῖ σὲ

«Σαράγια Αλ Ντιφάα» που σημαίνει
«Ταξιάρχιες Άμυνας». Η εισόολὴ
στὸ Λί6ανο θεωρεῖται σαν ἀποτέλε-

σμα «ἑπικράτήσής» 011117; τῆς τάσής,
που θέλει νά «TE/111031151» με τὴ χαιι)ὁι7
κατάστασή ποὺ ι-πικρατεῖ στὸν αραὄικό χῶρο καῖ νὰ ε’γκαταστήσει ἕνα

]
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τῆς ἰδεολογικῆς ἀντίθεσης στὴν περιοχή,
ἴσως καὶ μέσα στὴν ἰ’δια τὴ Συρία, ἀπὸ
κρατικὸ φορέα. Ἡ Συρία θέλησε, σύμφωνα μ’ αὐτὴ τὴ συλλογιστική, νὰ διατηρήσει τὸ «οτάτους κόὸ» καὶ νὰ κρατήσει
γραμμὴ τοῦ κόμματος Μπάαθ τῆς Συρίας
τὸν
«πρωτο ρόλο» ἀνάμεσα οτὰ ἀραὸικὰ
0‘5
γιατί
Ιράκ,
τοῦ
Μπάαθ
ἀλλ οὔτε μὲ τοῦ
κράτη, ποὺ 05 ἀντίθετη περίπτωση «κινπολλά της σημεῖα καὶ κυρίως στὸ θέμα τοῦ
δύνευε» νὰ περιέλθει σ’ έναν προοδευτικὸ
«ἱμπεριαλισμοῦ» εἶναι πολὺ πιὸ προωθηΛί6ανο. Παράλληλα, με τὴν εἰσόολὴ επιμένη. Ἀκριὸῶς γι’ αὐτὸ τὸ λόγο, 1] Συρία
χείρησε νὰ θέσει δυναμικὰ κάτω άπὸ τὸν
θέλοντας νὰ ἐλέγξει τὸ P. L 0., δημιούρἔλεγχό της ἠ ν’ ἀποδυναμώσει τὶς παλαιγησε τὴν όργάνωση << Αλ Σάικα» μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Ζοχὲρ Μοχσὲν καὶ οτὴν ξ στινιακὲς δυνάμεις γιὰ νὰ 6άλει τέρμα στὸι
«τετελεσμένα» τοῦ Γιασὲρ Ἀραφὰτ καὶ
ὁποία ένταξε πολλοὺς Σύρους στρατιτοῦ P.L.O.
ιῖιτες. Επανειλημμένες ἀπόπειρες τῆς φιH ΣΥΡΙΑΚΗ εἰσόολὴ στὸ Λί6ανο 69Eλοσυριακής «Σάικα» γιὰ τὴν ἀπομάσκεται
0‘5 ἐξέλιξη καὶ δὲν προόλέπεται νὰ
προτὴν
ἀπὸ
Αραφὰτ
ιασερ
Γ
τοῦ
κρυνση
εδρία τῆς Ἐκτελεστικής Ἐπιτροπῆς τοῦ ξεκαθαρίσει σύντομα ἡ κατάσταση. Οἱ
προοδευτικὲς δυνάμεις καὶ οἱ ΠαλαιστίΡ. L Ο καί τήν αντικατάστασή του (ιπό
νιοι μάχονται ἀπεγνωσμένα ἐναντίον ’τῶν
τὸν Ζοχέρ, ἀπέτυχαν. Τὴ γραμμὴ τοῦ κόμματος Μπάαθ τοῦ Ιρὰκ ἐκφράζει ἡ πα- ὑπέρτερων συριακῶν στρατευμάτων. Ἡ
ἐμπλοκὴ στὰ γεγονότα τοῦ Λιόάνου τοῦ
λαιστινιακὴ όργὰνωση «Μέτωπο Απόρσυνόλου σχεδὸν τοῦ ἀραὸικοῡ κόσμου καὶ
ριψης» τοῦ Ζὼρζ Χαμπάς, ποὺ ὅμως εἰναι
τοῦ
ᾼραόικοῡ Συνδέσμου 65v 11906715115Εἶναι
ς.
ὃεληνεκοῦ
ένου
περιορωμ
πολὺ
ται νὰ ἐπηρεάσει σοβαρὰ τὶς έξελίξεις. Η
χαρακτηριστικὸ πως ἀμέσως μετὰ τὴν 5vθέση 101') Ιρὰκ θὰ εἶχε ἴσως μιὰ ἰδιαίτερη
αρξη τῆς συριακῆς εῖσὸολῆς μέλη τῆς
6αρύτητα, ἀλλὰ φαίνεται τελικὰ πὼς καὶ
«Σάικα» ἑγκαταλείπουν ὁμαδικὰ τὴν ὀραὐτὸ προσανατολίζεται πρὸς τὴ συριακὴ
γάνωσή τους καὶ ἐντάσσονται στὴ «Φατάχ». T6 γεγονὸς 611 ἡ νίκη τελικὰ έγερνε γραμμή. Τὰ [ρακινὰ στρατεύματα 1101‘)
μετακινήθηκαν πρὸς τὰ σύνορα μὲ τὴ Συστὸ πλευρὸ τῶν προοδευτικῶν δυνάμεων
ρία
δέν έχουν «ἐχθρικὲς» διαθέσεις, ἀφοῦ
έκδηποὺ
ὥρα
τὴν
νίων
καὶ τῶν Παλαιστι
ζήτησαν ἐπίσημα ἄδεια διέλευσης ἀπὸ τὸ
λώνεται ἡ συριακὴ εἰσὸολή έφερνε πολὺ
κοντὰ τὴν προοπτικὴ τῆς έκφρασης αὐτῆς ἔδαφος τῆς Συρίας γιὰ νὰ καταλάῧουν θέ-

τὴν ἀπόφαση τῶν Σύρων ἡγετῶν για τὴν
εἰσόολή. Εἶναι γνωστὸ πὼς μέσα ἀπὸ τὸ
P L. Ο. διοχετεύεται ἡ γραμμὴ τῆς « Αλ
Φατάχ», ἡ ὁποία δὲν συμφωνεῖ οὔτε με τὴ

«ἐπίπεὸο κριτικῆς», σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ 1
τοὺς «τρόπους ἑπέιιόασής».
3. Ὁ ἴὸιος ὁ πρόεὸρος Χαφὲζ Ἐλ
Ἀσαντ ἑκφράζει τὴν τρίτη τάση, ποι)
ἐμφανίζεται σὰν «ὁιαιτητής» μεταξὺ
τῶν ἄλλων ὁυό. Στὴν τάσή 01‘111‘7 ἀνήκουν ὁ ὑπουργὸς ’Άμυνας Τλὰς καὶ ὁ
ὑπουργὸς ”Εσωτερικῶν Ἀλὴ Ζάζα,
που θεωρεῖται ὑπεύθυνος γιὰ τις συν·
εχεῖς συλλήψεις πού ἄρχισαν ἀπὸ τὸν
περασμένο Μάιο 011‘] Δαμασκό, με
ἀφορμὴ 11‘; ὁιατμυνιές γιά τὴ συριακή
είσόολὴ στὸ Λί6ανο, καὶ οἱ ὁποῖες
ἔφτασαν, σύμφωνα μὲ πληροφορίες,
καὶ σὲ ἀνοικτὲς συγκρούσεις στὸ κέν·
190 τῆς Δαμασκοῦ. T6 ἑνὸεχόμενο
01‘115; οἱ ὁιαφωνίες νὰ φτάσουν μέχρι
άνοικτό πραξικόπήμα γιά «ὁριστικὲς» ἀλλαγὲς στὸ συριακὸ καθεστώς,
ὸὲν ἀποκλείεται ἀπὸ τοὺς ξένους
παρατηρητές.
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σεις στὰ ὑψώματα τοῦ Γκολάν, «πρὸς 5111τέλεσιν τοῦ ἐθνικοῦ τους καθήκοντος».
ὅπως έλεγε ἐπίσημη ἰρακινὴ ἀνακοίνωσή.
Γιὰ νὰ προστατέψουν δηλαδὴ τὸ συριακὸ
ἔδαφοςαπὸ μιὰ ἑνδεχόμενη ἐνέργεια τοί
Ισραήλ, μιὰ και μεγάλο μέρος τῶν συριακων δυνάμεων εἰναι «ἀπασχολημένο»
στὸ Λί6ανο. Η Σοὸιετική’,Ενωση ἡ ὁποία
μποροῦσε νὰ έπηρεάσει 006090 1‘1; ἐξελίξεις στὸ Λί6ανο, περιορίστηκε 05 μιὰ
ἀνακοίνωσή τοῦ ΤΑΣΣ μὲ τὴν ὁποία ζητοῦσε «τὴν άμεση κατάπαυση τοῦ πυρὸς»

καὶ σὲ μιὰ θεαματικὴ ένίσχυση τῆς ναυτικῆς της δύναμης στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο. Πάντως γιὰ τὴν ὥρα 65v φαίνεται νὰ
έπεμόαίνει ἡ Σοόιετικὴ ιἘνωση ἐνεργὰ
στὴν κρίση τοῦ Λιὸάνου.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ τῆς συριακής
εισόολῆς στὸ Λί6ανο φαίνεται νὰ συμπίπτουν μὲ τὴν ἰμπεριαλιστική πολιτικῂ
στὴν περιοχὴ καὶ εἰναι γι αὐτὸ ἴσως ποὺ
Η. Π. Α. καὶ Ἰσραὴλ περιορίζονται στὴ
διακριτικὴ παρακολούθηση τῶν ἐξελίξεων. ”Υστερα ἀπὸ τὴν ἤττα τῶν τοπικῶν
προγεφυρωμάτων τους, ἡ ἀναχαιτιση τῶν
προοδευτικῶν δυνάμεων 101') A160v01) καί
τῶν δυνάμεων τῆς Παλαιστινιακής Ε-πα
νάστασης ἀπὸ τὴ Συρία εἰναι μια «σπουδαία ὑπηρεσία» γιὰ τὰ σχέδιάτους στὸ
Λί6ανο. Εκεῖνο ποὺ ἀπομένει εἰναι ιιιὰ
νέα 11590651101]...-

ἐᾷ

στὶς ἐπάλξεις τῆς Δημοκρατίας

ἡ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠ IA
ή ἀπογευματινή σου ἐφημερίδα
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Ο Στῑς 4 Ἰούλη oi Η.Π.Α. γιορτάζουν τη 20οη ἑπέτειο 11']; ανεξαρτησίας τους. Τῆς δικὴς τους. Γιατί, συνόιμα, συμπληρώνουν
τὴν αντίστροφη διαγραφή ἑνὸς ἱστορικοῦ κύκλου; Ἕγιναν πολλαπλάσια αποικιακη καὶ ὲπεκτατική δύναμη ἀπὸ τοὺς ὁμοσί-

[pπᾶμαᾶι-βμ ων
αἱιΤα WA?“

ματους Βρετανοὺς «κυρίους» τους ἑνόιντια στοὺς ὁποίους επα-

ναστόιτησοιν, ὑπογράφοντας τη Διακηρυξη τῆς Ἀνεξαρτησίας
ατη Φιλαδέλφεια, στῑς 4 Ἰοῦλη 1776. ’Ἑκτοτε oi «’51101v0076175;»
συμπλήρωσαν τὴν ἀρπαγη τῆς ἀπέραντης γῆς ἀπὸ τοὺς ἀθώους αὐτόχθονες Ἔρυθρόδερμους - καὶ όχι «ἰνδιάνους» ἀπὸ τη
γνωστὴ γκόιφα τῶν ἀπεσταλμένων τών Βασιλιόιδων για ὶνδικα
μπαχόιρια K011 χρυσαφια- τοὺς λήστεψαν, τοὺς 6Ῑασαν, τοὺς
ταπείνωσαν, τοῦς μακέλεψαν μέχρι ξολοθρεμοῦ, για να γίνουν
έτοῦτοι oi «Μεγαλοι» ἀπόγονοι τῶν ἐξώλης καὶ προώλης ἀνεπιθῦμητων στοιχείων τῆς ἀγγλοσαξονικῆς κοινωνίας.
Στα τέλη τοῦ 1900 καὶ αρχὲς τοῦ 20οῦ σίώνα, μια καὶ δὲν 619κοῦσαν oi μαῦροι οκλόιθοι ποὺ κουθαλοῦσαν δεμένους ἀπὸ την
Ἀφρική, Kl έχοντας ἀνάγκη ἀπὸ φτηνα ἑργατικα χέρια για να
στήσουν πάνω στὴν κλεμμένη γη τῶν Ἐρυθροδέρμων T6 θιομηχανικὸ κολοσσὸ r()'.)v λῐγων ἑταιριῶν καὶ οἰκογενειων μοιμούθ,

στῆν ἄμι-βκκα V/kzz'
ἃ VIE/€2,077] σία*
τοῦ Παντελῆ Τρωγαδη

καταθρόχθισαν τους μισοὺς Ιρλανδοὺς καὶ όλόκληρους πλη-

Θυσμοὺς Tr']; νοτιοανατολικής Εὐρώπης μὲ δέλεαρ τὸν εῦκολο
πλουτιομό.’ETOI γιγαντώθηκε 6 θιομηχανικὸς δεινόσαυρος για
να ποδοπατησει στὴν ἐποχή μας Tr‘] μιση γης, ρουφώντας πρώτες ῦλες, ὶδρώτα καὶ αἱμα λαῶν Kl έπιθόιλλοντας, με κοντοτιέ-

ρους τύπου Τίων Φόστερ Ντόιλλες καὶ Χένρυ Κίσσινγκερ, τὴν
ἀκόρεστη ΡΑΧ AMERICANA.
0 Νότια, ἀπὸ τὸ Μεξικὸ μέχρι τη Γη τοῦ Πυρὸς (Ἀζτέκοι, M61για, ”Ινκας, Ἀραουκόινα κ.λπ.) τοὺς μακέλεψαν oi Σπανιόλοι

τῆς ”Ισαθέλλοις - πάντα 5v ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ - ἀλλὰ απόμειναν κόιμποσες χιλιάδες, πολλοὶ να ομίξουν μὲ τοὺς προλετάριους ἀποικους καὶ όλοι μαζί, 0’ όλες 1‘1; Δημοκρατῑες τῆς Μπανόινας, έγιναν σκλαθεςιτοῦ Δεινόσαυρου καὶ τῶν χουντὼν Tr'];
Οῦόισιγκτον. Ἀλλά, μες στη σκλαθια καὶ την ἀθλιότητα, συνεχίζουν τις Θαυμασιες λαἰκὲς παραδόσεις τους καὶ δὲν εἶναι τυχαία

1"] παγκόσμια ἀνάταση τους οτην ποίηση τοῦ Πόιμπλο Νερούδα.

Ποιοὶ εἶναι - oi λευκοί;

K01) νάσου ἀπὸ 609961 Kori v6To φτασαν oi

λευκοί.
.
”Ομορφη yr'] KI ἀπέραντη ι’7ταν r7 ἀνατολικὴ υΗσυχοι δείχνουν. Καλὴ πραμάτεια κ έχουν.
Ποιοι ειναι,
fr'] χωρὶς φίδια, πλούσια γῆς κι εῦχάριοτη.
Στα Θορινα ἠτανε φύλαρχος ὁ Μέγας ΠολεO
gang/010 ποταμὸ φύλαρχος ἥτανε 6 Ἀγαποποταμίτης.
κατα μεριά Σασόιφρας ἀρχηγὸς ἢτανε 6
Χοντρόκορμος...
Φύλαρχος ἠταν 6 Καλόκαρὸος κι εἰρήνεψε
μὲ ὅλους.
Βλαμηὸες ἠταν ὅλοι, ἐνωμένοι κάτω 61116
μένα ὴγέτη.
κι ό Μέγας Κάστορας διαφέντευε στά μέρη
117; Σασόιφρας,
O Αοπρόκορμος φύλαρχος ἠταν στὴν
ακρογιαλια
O Εἰρηνοποιὸς ἠταν ὴγέτης, μ όλους φί-

Δυὸ θούρια
01.’

Ξημὲρωσε

Γλυκοχαραξε
Πάω να κρατήσω Τὴν αὼΥῙΤ
"AX: Képec.’
Βαστάτε τὴν αι’)γή.
Tr‘] λευκογέννητη.
Tr‘] χρυσογέννητη.
Γεννήθηκε T6 φώς.
Ο

Ἀγωνιστὲς
Χαθήκατε.

Προσευχη στὸ χορὸ τοῦ ἠλιου
Πρόγονε]
Κραυγὴ Θα στείλω,
”Ακου με]
Z‘ ὄλο τὸν κόσμο γύρω
Κραυγὴ Θα στεῖλα),
”Ακου με
Πρόγονε]
Θά ζήσω]
Τὸ εἶπα...

Ὠς κι ό ἀητὸς πεΘαῘνει.

Σύντροφοι,
Μὲ μύριες δυσκολίες

M5 πήρανε ξωπίσω.
f1’ αύτα δὲ χολοσκάω.
Ἀ.κόμη
Ζωντανὸς εἷμαι.

λος.

Καὶ 6 Λαθιαρης ι’7τοιν ἀρχηγός, φτανοντας
Βιαστικά...

O
O

‘O Φιλερχόμενος ἠταν ἀρχηγός· οτῐς Μεγαλες Λίμνες
πήγε να [δεῖ τα τέκνα κι ὅλους τοὺς φίλους

του.
Φύλαρχος ἠταν κι ό Μαυροφόιγος, φίλος
τῶν Ὀτταουά.
‘O Βορειοττόρος ἠταν φίλος κι ἔκανε μεγαλα
πανηγύρια,
Καὶ 6 Σιγομαζώχτης ἠταν φύλαρχος οτὴν
ἀρχή...
‘O Ἀσπροκάθουρσς ἢτανε φύλαρχος. (D1λος 117; 6001'];
φύλαρχος ὴτσν 6 Δραγάτης κι ὀλο ἀγνόιντευε T6 πέλαγο.
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Στερνὸ τραγούδι
τοῦ Καθιστού Ταύρου·Ι
Ἀγωνιστὴς
”Ημουν κι ἐγώ.
Τώρα
Τοῦ τέλους ώρα.
Σκληροῑ
M5 6917Ko1v5 καιροί.

Τραγούδι για κσλὸ καιρὸ
Σῦ που όρῘζεις τὴν ἡμέρα, ὸμὸρφηνέ την.
Βγάλε τὰ χρώματα τοῦ ούράνιου τόξου
N61 yivouv ὅλα ὁμορφα.
Ο

Φοθιτσιάρης
' K061076; Ταῦρος,

ό

θρυλικὸς φύλαρχος

Λύκος

τῶν Σιού. Τὸ τραγούδησε, στερνή φορα οτὴ
ζωή

του,

δέσμιος

τῶν

Γιόινκηὸων,

ἀφοῦ

παραδόθηκε στῑς «Ἀρχὲς» τών κατακτητὼν
της γῆς του, λίγο μετα τὸ μακελειὸ τοῦ K61στερ.

’Ἐλεοι πὼς εἷμαι
Μα 01' K00K00661y15;
Θρηνοῦνε καὶ Tr‘] νύχτα
Φοθοῦμαι.

O Oi ἀπόγονοι τῶν νέγρων σκλάθων έξακολουθοῦν να εἶναι 6
Kai γ’ κατηγορίας πολίτες τῶν H. ΓΙ. A.—61m3q Kai οἱ πρωτοπόροι Ἐλληνες καὶ Ἰταλοὶ μετανάστες στὶς άρχὲς τοῦ αίώνα μας -

ἀλλά, μὲ τὴ δύναμη τῆς ράτσας τους, ὲκδικοῦνται δημογραφικα
τοῦς éKpETICxAAEUTl-EC τους; πληθαίνουν ὲκπληκτικα Kai 8IaKpi-

vov‘raI κυρίως στα σπὸρ Kai στὴ μουσική.
ΟΜόνο οἱ ίδιοκτήτες τὴς ἀπέραντης ἀμερικοινικὴς γῆς δὲν
ὑπάρχουν οῦτε να διαμαρτυρηθοῦν για τὴ 20οὴ ἑπέτειο τῆς

ἱστορικῆς ἀπάτης καὶ γενοκτονίας εἰς 6άρος τους- συγκινητικὲς κραυγὲς σαν τοῦ Μπάνκς, τοῦ Μάρλον Μπράντο Kai τα
«Λαθωμένα Γόνατα» οῦσιαστικα εἶναι ζωντανὴ τηλεοπτικὴ ψυχαγωγία για τοὺς Γιάνκηδες. Καὶ σα να μὴν έφτανε οτοὺς δύσ-

στήμη τὴς Ἀνθρωπολογίαςὶ Ἐνώ πρόκειται για πολιτισμὸ ζωντανὸ μέχρι πρὶν 100 χρόνιαέ
Ο Στὴ μνήμη αὐτῆς τῆς γενοκτονίας δίνουμε, στὴ γλώσσα μας,
λίγα τραγούδια - απὸ χιλιάδες χρόνια μέχρι ποῦ φτάσαν οἱ λευKoi — αὐτῶν τῶν «αγρίων, απίστων Kai ἀπολιτίστων» που
φρόντισαν να εξαφανίσουν oi αγγλοσάξονες μετα κουμπούρια,
για να τοὺς τιμα σήμερα ὁ «Πολιτισμένος Κόσμος» στὴ γιορτη
τῆς Ἀστερόεσσας - μὲ τόννους άθώο αἱμα για κάθε αστρο της.
Μὲ τα παρακάτω λιγόστιχα τραγούδια - σαν χάι Kai μὲ
ὲσωτερικὴ έκρὴξη - διαλεγμένα για λόγους οἰκονομίας χώρου, δὲ σημαίνει πώς ὴ λογοτεχνία τών Ἐρυθροδέρμων ἠταν
μόνο λακωνική. Ὑπάρχουν μεγάλα σύνθετα τραγούδια Kai

ΤυΧΟυς 'EPUGPOSEPPOUQ [Ἰ ΥΕνΟΚΤ(ΝῙΟῐ ἠΡΘΕ ἡ μὲ Τὸ air-[piano

ὁλόκληραε’πι7. Ta παρακάτω άνήκουν στίς φυλες Σιού Κρό-

ὃῐαΟΤΡΟΦΠ Τῆς ῙΟΤΟΡῙας émo Τθυς φῡνῐάὅες Τους νὰ 1"qu 5'0“

ου , Ντελαγουέρ, Χοιτί, Ὀμάχα, Αραπάχο,

σύρει στα πέρατα τῆς γῆς. ”Ετσι, μια ἀπὸ τὶς επικερδέστερες
Βιομηχανίες τοῦ Δεινόσαυρου, ὁ κινηματογράφος, καθιέρωσ
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τους «φιλήσυχους» πρώτους ἀποίκους. ‘H ἱστορικὴ άλήθεια ει
ναι ἀντίθετη. Οἱ «φιλήσυχοι» πρῶτοι άποικοι ἠταν ὡπλισμένα
ἀρπαγες Kai φονιάδες, γυρεύοντας ἀφορμὲς να ξολοθρέψουκ
τοὺς Ἐρυθρόδερμους Kai v’ αρπάξουν τὴ γὴ τους. ”Οπως ’έγινι
Ἠ ἱστορικὴ ἀλήθεια εἶναι ὅτι οἱ Ἐρυθρόδερμοι, χιλιάδες χρόνιιι
ἐκεῖ, ἰοῦσαν ὴσυχα, κυνηγώντας, ψαρεύοντοις Kai καλλιεργώντας τὴν πλούσια γή (καλαμπόκι, κολοκύθι, κ.λπ.). Εἶναι οἱ «φι
λησυχοι» Γιάνκηδες που τοὺς πούλησαν όπλα Kai πιοτὸ για VI’.
τοὺς ξεκάμουν γρηγορότερα. Αίὼνες προτοῦ τοὺς ξεκάμουν ει
ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ Kai τοῦ «πολιτισμοῦ», οἱ Ἐρυθρόδερμοι.
μολονότι λίγοι Kai ἀποκομμένοι απὸ τὴν «πολιτιομένη» γῆ, 5i»
χαν ανατιτύξει ’έναν αξιοζήλευτο Kai γνήσιο πολιτισμό. Ἡ λα’ίκὴ
τέχνη Kai τα τραγούδια τους αποκαλύπτουν τὴν παλληκαριά.
τὴν περηφάνεια, τὴ φιλία, τὴν ἀγάπη, τὸ λυρισμὸ Kai τὴ μεταφυσικὴ ακόμη ἀγωνία. Ἀπόδειξη τὴς έκτασης τῆς γενοκτονίας
εἶναι ὅτι ὴ λογοτεχνία Kai κάθε λείψανο τοῦ πολιτισμοῦ τὼν
Ἐρυθροδέρμων στὶς σημερινὲς Η.Π.Α. ὑπάγονται στὴν έπι-
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ἀπὸ 7η“υ ὲΠκτν-ιμονικά μνημέιυῖἱὴ film-

τοὺς Ερυθρὸδερμους σαν ἀγριους, αἱμοδιψεῑς, ηλίθιους, απι-
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Ξημὲβωῦῑ
Ξημέρωσε
Πάω να κρατήσαι τὴν αῦγή.
”,Αχ κόρεςί
Βαστάτε τὴν αύγή.
Ti] λευκογέννητη,
Τὴ χρυσογέννητη.

ὈνῑΙΡΟΤΡὰΥΟυῧῦ
Ποῦ θα πλαγιάσουμε έσὺ κι ἐγώ,”
Kai στὴν ἀναστραμμένη
”Ακρη τ’ ούρανοῦ, τὴ δοντιασμένη,
Θέ να πλαγιάσουμε ε’σῦ κι ἐγώ.
ο
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Καθὼς Τὰ [Jana you

Παράπονο για τὴν καταχνια
Ποτέ oou
foo ψηλᾱ o-rbv obpavé.
Ποτέ σου δὲν ἀπόκαμες
Νέφη νάχεις
Ἀνάμεσα σ’ ε’σένα Kai σ’ ἐμάς,-

Γεννήθηκε τὸ φώς,

Χτενίζουνε

Τὸν κάμπο
Τὸ καλοκαίρι νιώθω

0

O

Na ξεττροθαίνει.

·

Ἐρωτικὸ
ΙὈσο σκληρὰ KI ἀν προσπαθώ
rid νά σε λησμονήοω
ΠόΝΤα ἑοῖ)
Ξανάρχεσαι στὸ νοῦ μου
Κι ὅταν ἀκοῦς να τραγουδυῖ)
Μπορείς να ξέρεις _
"OTI για σε’να κλαίω.

Κ

Στὸν abpavo
I'lryyalvw ,
ξὲβξῖξοῗῗὲοντας
'O obp.avbc θα κλάψει
'O οὐρανὸς

Στῐις γῆς τὴν ἄκρη
Ὀ ούρανός θα κλάψει.
Ο

Είνοιι φοορὲς
”Οπου για λόγου μου λυπαμαι
Καθὼς ὁ ἀνεμος μὲ ταξιδεύει
”Ισοι στὸν ούρανό.
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Τὴν ἀνοιξη καθώς πλαγιάζουμε

.

Κάτω ἀπὸ νέες κερασιὲς

Μὲς στὴν πρασια Kai ἠλιος λίγο ζεστὸς
Ὕπνος μάς ἔρχεται - ὴ όχι,”
Τὸ χινόπωρο πόχει ψιλο ἀγιάζι
Kai πλαγιάζουμε σε μια καλύθα
Ἀκούοντας τ’ αγριόχορτα να χτυπιοῦνται,
Νύστα μᾶς πιάνει - ἠ όχι,-

Τραγούδι πάνω σὲ ψυχορραγοῦντα

Τὴν ἡμέρα, καθὼς ψιχάλα πέφτει
Είσ’ Eva πνεῦμα
Πνεῦμα σε κάνω
Ὀρθὸς ἀποπάνω

Φροῡτα τοὺς έδωσα

S? Mini) ιιιιιίιγιιι

Παιδιά μου, στὴν ἀρχὴ δέχτηκα τοὺς ἓίυςΚ

.
Ο

Φροῡτα τοὺς έδωσα - τοὺς ἓὸωσα κοιριιιιις.

Πάτερ, λυπήσου με, πνίγομαι ἀπὸ δίψα
Ta χάσαμε όλα, Kai ψωμί δὲν εχω μια

μπουκιόι,
”Ολα πάνε, κραυγάζω, νερὸ δέν εχω μία
γιιιιλισι.

Τραγούδι πολεμιστη·
Ἐγώ θα πέσω Kai θ’ άφανιστώ
Ma ὴ γῆς που τώρα τὴν πατιῑ)
Θα μείνει

Δε θ’ ἀλλάξει.

κι εμείς ζεσταίνουμε τίς πατοῦσες μας
”Υττνος μάς παίρνει - ἠ όχι,

Ti] νύχτα σαν πλαγιάζουμε
Ἀκούοντας τὸν ἀνεμο να τρίζει λευκα δέντρα
Δεν ξέρουμε πώς να κοιμηθοῦμε
Ἀλλα μάς παίρνει ὁ ύπνος - f] όχι,·
Ψάχνοντας γι’ ἀνοιγμα στα πιὸ πύκνα πεῦκα
Στήνουμε ἕνα τσαρδί. Ὀ ἀνεμος
Mac δέρνει, κι ἐμεῖς ἀποσταμένοι
Πλαγιάζουμε κι ἀφουγκραζόμαστε
To σφυριγμα των πεύκιιιν ώσπου μσς παίρνει
ὀ ῦπνος.
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Τῆς Ἑλένης Ἰωαννίδου
«Ὑποπολιτισμυι» Kai πολιτισμὸς.
«Κληρονομημένα ἔργα τέχνης, ἀγαθά, τεχνικὲς διαδικασίες,
ῐδέες, ουνήθειες Kai ἀξίες» εἶναι - κατὰ τὸν ἀνθρωπολόγο Μαλινόφσκι - τα στοιχεῖα ποὺ συνθέτουν κάθε πολιτισμό.
(Ὀμως ὅπως παρατηρεῑ καί ὁ Ντένις Λῶτον - μέσα στὸ γενικὸ
πλαίσιο ἑνὸς πολιτισμοῡ διακρίνουμε ὁμάδες, ποὺ χαρακτηρίζονται ἀπὸ διαειορὲς στὴν πολιτισμική τους συμπεριφορά. Οἱ
διαᾳορὲς αὐτὲς εἶναι δυνατὸ να προέρχονται εἴτε ἀπὸ τὴν
κατάσταση εἴτε ἀπὸ τὸ πλαίσιο ἀναφορᾶς τῶν
ὁμάδων αὐτῶν. Διάᾳορες δηλαδὴ ὁμάδες εἶναι δυνατὸ ν’ ἀντι μετιιιπίζσυνδιαιμιρετικαπ ρ ο 6 λ ή μ α τ α έξαῐτίας τῆς διαφορετικῆς σχέσης τους πρὸς τα «ἀγαθὰ» καί rig «τεχνικες διαδικασίες», ὅπως εἶναι ἐπίσης δυνατὸ ν’

ἀ ν τι λ α μ 6 ά ν ο ν τ a l

διαᾳῑορετικά τα προὸλήματα αὐτά. Κάθε ’ένας ἀπὸ τοὺς παρά-

σμικά μεγέθη καί μέτρα, πρὸς τα ὁποῖα προσανατολίζονται αν-

θριίιπινες ὁμάδες. ”Αξίες καὶ κανόνες διέπουν τὴ συμπεριφορα
τῶν ἀτόμων. Oi διαπιστιίισεις αὐτὲς ἱσχύουν για τὸν πολιτισμὸ
γενικα.

Διαπιστιὶιθηκε, εντούτοις, πως ἡ σχέση τῶν ἀνθρώπων ἀπέναντι σὲ ὁρισμένα πολιτισμικά στοιχεῖα κι [διαίτερα ἀπέναντι
orig «τεχνικὲς διαδικασίες» καί στ’ «ἀγαθὰ» επηρεάζουν καθοριστικά τὴν κοινιιινικὴ συμπερι([ορα τῶν ἀτόμων· πὼς στὸ 6aθμὸ ποὺ oi σχέσεις αιἰτὲς εἶναι διάφορες, διακρίνουμε πολιτισμικἐς καταστάσεις χαρακτηριζόμενες σαν ὑποπολιτισμούς- πῶς,
δηλαδή, ἀνάμεσα στὸ σύστημα ἀξιῶν καὶ κανόνων ένὸς πολιτισμοῦ γενικα καί σ“ αὐτα τῶν ὑποπολιτισμιῖιν ποὺ δημιουργοῦνται στα πλαίσιά του. ὑπάρχουν διαφορές. Διαιιορὲς ὑπάρχουν
ἐννοεῖται καί ἀνάμεσα στα συστήματα ἀξιῶν καί κανόνων τῶν
ὑποπολιτισμιῖιν ἑνὸς γενικοῡ πολιτισμοῡ.

γοντες αὐτοὺς (κατάσταση καὶ πλαίσιο ἀναφορᾶς) ὅπως Kai μια

σύνθέση τῶν δυο αὐτῶν παραγόντων προκαλεῖ πολιτισμικὲς
διαφοροποιήσεις, καταστάσεις δηλαδὴ που θα ἠταν σωστὸ να rig
χαρακτηρίσουμε σαν {I π ο π o λ ι τ ι σ μ o ύ ς (l ).
Διαπιστῶθηκε ,τως ἡ σχέση πρὸς rig «τεχνικες διαδικασίες»
(π.χ. διαδικασία παραγωγῆς ἀγαθῶν) καί πρὸς τὰ «ἀγαθάίπχ.
επίπεδο μόρφωσης. δυνατότητες Ka_i 6αθμὸς ἱκανοποίησης τῶν
λεγομένων ὑλικιῖιν ἀναγκῶν κ.λπ.) εἰναι καθοριστικής σημασίας
για τὴν έμφάνιση ὑποπολιτισμῶν.
“
Σὲ μια κοινωνία ὅπου ἡ σχέση τῶν ἀνθρώπων-πρὸς τὶς παραγωγικὲς διαδικασίες Kai τ’ ἀποτελέσματα τους εἶναι κ α θ o ρ ισ μ έ ν ε ς, 6ασικῆς σημασίας εἶναι ἐκεῖνες 0i μορφὲς ὑποπόλιτισμῶν, οἱ ὁποῖες προκύπτουν ἀπὸ τὴν κ o l ν ό τ η τ α ἀτόμων
ἀπέναντι orig καθορισμένες αὐτὲς σχέσεις.
"Av ἡ δ ι ά κ ρ ι σ η στὴ σχέση τῶν ἀνθρώπων ἀπέναντι στοὺς
δυὸ αὐτοὺς καθοριστικοὺς πολιτισμικοὺς παράγοντες (διαδικασίες - ἀγαθὰ) ἀποτελεῖ π ρ ο 1') π ό θ ε σ η για τὴν ὕπαρξη καὶ
λειτουργία μιᾶς όρισμένης μορφῆς κοινωνίας, τότε Kai ἡ ἐμφάνιση καί ἀναπαραγωγὴ ὑποπολιτισμῶν στα πλαίσια τοῦ γενικοῦ
πολιτισμοῦ αὐτῆς τῆς κοινωνίας εἶναι ἀναπότρεπτη. Ἀναπότρεπτη εἰναι ἡ ὃιαφοροποίηση ἀνάμεσα στα προὸλή ματα ποὺ πηγάζουν ἀπὸ rig διαφορετικὲς αὐτὲς σχέσεις, ὅπως Kai ἡ δημιουργία
διαφορετικῶν τρόπων ἀντίληψης αὐτῶν τῶν προὸλημάτων, Kai
Kara συνέπεια διαφορετικῶν τρόπων ἀντιμετωπισή τους, διαφορετικήςκοινωνικής συμπεριφορᾶς,

Χαρακτηριστικα γνωρίσματα ὑποπολιτισμῶν;
ἀξίες Kai κανόνεςΙ
Κάθε πολιτισμὸς διακρίνεται ἀπὸ ένα σύστημα ἀξιῶν καί κα,
νόνων, ποὺ καθορίζει τα πλαίσια Kai τὴν τάξη τῶν ἀνθριῖιπινιιιν
σχέσεων, πράξεσιν καὶ σκοπῶν. Ἀξίες καὶ κανόνες εἶναι πολιτι30

Σὲ Ιιιια κοινωνία ὅπου ἡ σχέση των ἀνθρώπων πρὸς rig παραγιιιγικές διαδικασίες Kai τ’ ἀποτελέσματα τους εἶναι κ α θ ο ρ ιομ έν ε ς. σημαντικα εἶναι ἐκεῖνα τα συστήματα ἀξιῶν καί

κανόνων, ποὺ χαρακτηρίζουν rig K ο ι ν ό τη τ ε ς ἀτόμων ἀπέναντι στὶς καθορισμένες αῠτες σχέσεις.
"an πιὸ όμοισγενὴς ἡ συμμετοχὴ ἀτόμων στὴν κοινότητα σχέσεων πρὸς τοὺς δύο αὐτοὺς 6ασικοὺς πολιτισμικοὺς παράγοντες,
τόσο πιὸ ένιαία Kai ἡ κοινωνικὴ πολιτισμική τους συμπεριφορά.
Ἀντίθετα, ὅσο πιὸ διαφοροποιημένη ὑποκειμενικα ἡ κοινωνικὴ
συμπεριφορά τῶν ἀτόμων, τόσο πιὸ ἀνομοιογενὴς Kai ἡ συμμετοχή τους σε μια κοινότητα σχέσεων πρὸς rig παραγωγικὲς διαδικασίες καί τ’ ἀποτελέσματα τους.

Κοινωνικὲς δομὲς - κῶδικες - ὑποπολιτισμοί
Mi: 6άση τὴ σχέση τους πρὸς rig παραγωγικὲς διαδικασίες Kai
r‘ ἀποτελέσματα τους διακρίνουμε τα μέλη μιᾶς κοινωνίας σὲ
τάξεις Kai στρώματα (κοινιιινικὲς δομές). Μὲ 6άση τὴν ἴδια σχέση
διακρίνουμε πολιτισμικα διάφορες καταστάσεις τῶν τάξεων καὶ
ιιτριιιιιάτιιιν (ὑποπολιτισμούς).
Ὀπως κοινιιινικὲς τάξεις Kai στρώματα ἀνήκουν σε μιά ὁρισμένη μορφὴ κοινωνίας έτσι κι οἱ ὑποπολιτισμοί ποὺ rig διακρίνουν συναποτελοῠν τὸν πολιτισμὸ τῆς κοινωνίας αὐτῆς. _
Κοινωνικές δομὲς παράγουν γλωσσικοὺς κῶδικες. Οἱ κῶδικες
αὐτοὶ διέπονται ἀπὸ κανόνες Kai παράγονται στα πλαίσια ένὸς
γενικοῦ κωδικα, τῆς γλώσσας. Oi κοινωνικὰ διαφοροποιημένοι
κιῖιδικες ἀνήκουν στὴν ἰ’δια γλῶσσα μιᾶς δομικα διαφοροποιημένης κοινωνίας, ὅπως Kai oi ὑποπολιτισμοί, χαρακτηρίζουν rig
δομές της. ἀνήκουν στὸν γενικὸ πολιτισμὸ τῆς κοινωνίας αὐτῆς.
Οἱ κοινωνικά καθορισμένοι γλωσσικοὶ κῶδικες εῖναι «φορεῖς»
Kai «μεσίτες» ὑποπολιτισμῶν.

Τὸ ἐρώτημα ποὺ γεννιέται ἐδιῖι εἶναι «Kara πόσον ὑπάρχουν
οασικα χαρακτηριστικὰ γνιιιρίσματα τοῦ K ο ι ν ο ῡ π ο λι τ ισ μ ο ὑ, στα ὁποῖα μετέχουν ἐξ ἰ’σοιι ὅλα τά μέλη τῆς κοινιιινίας
Kai τὰ ὁποῖα καθαρίζονται ἀπὸ rig ιδιομοριιιές τοῦ γενικοῦ
κωδικα, τῆς κοινῆς δηλαδὴ γλώσσας. ἐκιιρασμένες στὸ o υ ν-

τ α κ τ ι K ὸ Kai μ ο ρ (ι ο λ ο γ ι κ ό της ἐπίπεδο».
Δέν θα μάς απασχολήσει ἐδῶ ἡ ἀπάντηση τοῦ ἐρωτήματος
αὑτοῦ, μέ τὸ ὁποῖο θα καταπιαστοῦμε διεξοδικὰ ἐξετάζοντας
,τροὸλήματα γλωσσο - πολιτισμικῆς ἐξαρτηοης στα πλαίσια τοῦ
ἐλληνι κοῦ γλωσσικοῡ ζητήματος, παρα μόνο σὲ συσχετισμὸ μέ τὸ

πρόὸλιιμιιτῆς εκπαιδευσιμότητας.

”Ατοπα Kai παράδοξα
Ὓστερα ἀπὸ rig ἀναιιορές ποὺ κάναμε orig χαρακτηριστικές
ι’διομορη ίες τῶν γλιιισσο-κοινιιινικῶν κιιιδίκιιιν, τῶν πολιτισμικῶν κανόνων Kai ἀξιῶν Kai τῶν οἰκονομικο - κοινωνικὰ καθορι-

σμένων (αῠθόρμητιιιν Kai συνειὸητιῖιν) παιδαγιιιγικιῖιν τάσεων,
ποὺ διακρίνουν τὴν ἐργατικὴ τάξη (Kai τα «κατώτερα» γενικα
στρώματα) ἀπὸ τὴ «μεσαία τάξη», Kai ὰ(ιόῦ διαπιστώσαμε πῶς
τὸ σχολεῖο στὴ μοντέρνα διομηχανικὴ καπιταλιστικῆ κοινωνία
εἶναι, γλωσσικα - πολιτισμικὰ ι’δωμένο, ἕνα «ἵδρυμα τῶν μεσαίιι ιν
στριιιμάτιιιν», εἶναι ἀπαραίτητο να μελετήσουμε, πῶς ὁ B. Μπερνστάιν περιγράη ει καὶ π ο {I ἀνάγει τελικὰ rig δυσκολίες Kai τὰ
προὸλήματα τῶν παιδιῶν ἀπὸ τὴν «κατιίιτερη» τάξη μέσα στὸ
_
ἰ’δρυμα αὑτό.
Τὸ ἐπιστημονικὸ ξεκαθάρισμα με τὸ εἶδος Kai τὴν ποιότητα
τῶν διαφορῶν καί προδλημάτιιιν αὐτῶν στα σχολικὰ πλαίσια
εἶναι ἀποιιασιστικῆς σημασίας, καθόσον πολλοὶ ἐρευνητές, κυρίως Ἀμερικανοὶ ψυχολόγοι, διαπιστιίινοντας rig γλιιισσικές καὶ
πολιτισμικές ιδιομοριι ίες τῶν παιδιῶν ἀπὸ τὰ (ιτωχά ἐργατικα
στρώματα, δημιούργησαν ἐννοιες ὅπως οἱ «πολιτισμικα ὑποδεέστεροι», οἱ «γλωσσικα καθυστερημένοι» κ.λπ. Kai επινόησαν
«λύσεις» τοῦ προ6λήματος στα σχολικὰ πλαίσια, ὅπως τὴ λεγό.
μενη «μέθοδο τῆς συιιόιδαστικῆς ἀγιιιγῆς».
Ta ἀποσπάσματα, ποὺ μεταιιέρω παρακάτω, εῖναι παρμένα
ἀπὸ ἀρθρο - πολεμικὴ τοῦ συγγραιιέα ἐνάντια στα ἐπιστημονικα
αὐτὰ ΑΤΟΠΑ Kai ΠΑΡΑΔΟΞΑ, ὅπως ὁ ἰ’διος τὰ χαρακτηρί-

ζει-(3)
«Τὸ σχολεῖο προσπαθ εῖ ἀναγκαστικὰ να ἀναπτύξει στα παιδιὰ
συστήματα ἐννοιῶν καὶ σχέσιζιιιν μέ πρόσωπα Kai ἀντικείμενα,
Kai τὰ συστήματα αὐτὰ δέν εῖναι 6έ6αια εκεῖνα πρὸς τα ὁποῖα

κινοῦνταν ἀρχικῶς αύθόρμητα τα παιδιά. E ἰ’ τ ε 6 ρ ι σ κόμα —
αναστε στὴν Εὑρώπη καί στὶ ς ΕΠ Α, εἴτεστί ς
πτυσσόμενες ἀκόμα χῶρες, το προύλημα της
μπορεὶῖ να κατανοηθεῖ
ἐκπαιδευσι μότητας

παντοῦ σαν μιά σύγκρουση ἀνάμεσα a) στα συστήματα καθολι κῶν ἐννοιῶν τοῦ σχολείου Kai
στὶ ς κοινωνικές σχέσεις ποὺ τὰ δημιουργρῡγ,
και τι ς
Kai 6) στα συστή ματα μερικῶν εννοι ων

κοινωνικές σχέσεις ποὺ 6ρίσκονται στῆ 6άση
rovg. ποὺ τα παιδιὰ φέρνουν μαζι τους στο
_
K
,
,
σχολεῖο. (Ὑπογρ. Ε.Ι,).
ξεπεργουν
:tOU
γνιιισέις
μεταὸωσει
να
Τὸ σχολεῖο προσπαθεῖ
μενες,
τὴν κοινὴ ἀντίληψη, γνώσεις δηλαδὴ κοινωνικα αναγνιχυρισ
Τεις γνιιισεις
ποὺ rig ὃιατυπώνει 0‘5 διαιιορες «μεταῑγλιιισσες».
εμ-

ομωςιαύτές rig ονόμασα καθολικές. Τὸ σχολειοἱ μεταδιδει

Τὸ 6άρος πέφτει κι ἐδῶ orig κοινωνικο - πολιτισμικές συνθῆ-

κες κοινωνικοποίησής τοῦ παιδιοῦ σ-τὴν οἰκογένεια Kai τὸ περιθάλλον.
«”Ας ἐξετάσουμε Eva παράδειγμα. Μια μητέρα, ὅταν «ἐλέγχει»
τὸ παιδί της, δίνει ἰ’σως μεγάλη σημασία στὴ γλώσσα, ἐπειδὴ
ἐπιθυμεῖ να δώσει στὸ παιδὶ να καταλάὸει καλὰ ὅτι ὑπάρχουν
ὁρισμένοι κανόνες (ζωῆς) ὅπως Kai αἴτια ποὺ προκαλοῦν τοὺς
κανόνες αὐτοὺς μὲ rig συνέπειές τους. Κατ’ αὐτὸ τὸν τρόπο, τὸ

παιδὶ έρχεται μέσω τῆς γλώσσας 0‘ ἐπαφὴ μὲ τὴ σχέση ἀνάμεσα
στὴ δική του μεμονωμένη ἐνέργεια, ποὺ ἐπέφερε τὸν μητρικὸ
ἐλεγχο, Kai ὁρισμένες γενικές ἀρχές, αἰτίες Kai συνέπειες, ποὺ
ἐπιτρέπουν τὴ γενικοποίηοη τῆς μεμονωμένης ἐνέργειας.
Μιὰ άλλη μητέρα δίνει λιγότερη σημασία στὴ γλῶσσα, ὅταν
«ἐλέγχει» τὸ παιδί της, Τὴν ἀπασχολεῖ μόνο ὴ μεμονωμένη ἐνέργεια τοῦ παιδιοῦ, τὴν ὁποία δέν συνδέει με γενικές ὰρχές Kai μέ
τὸ νοητικὸ ὑπόδαθρο Kai rig συνέπειες τῶν ἀρχῶν αὐτῶν.
Kai τά δυὸ παιδιὰ μαθαίνουν πὼς ὑπάρχει Kari ποὺ πρέπει ἦ
δέν πρέπει να κάνουν. Τὸ πρῶτο ἐντούτοις παιδὶ ’έχει μάθει πολὺ
περισσότερα. Oi ὅάσεις τῶν μητρικῶν ἐνεργειῶν τοῦ ἔχουν γίνει
κατανοητές, ἐνῶ ἀντίθετα τὰ κίνητρα τῶν ἐνεργειῶν τῆς δεύτερης
μητέρας παραμένουν για τὸ παιδί της ἀντικειμενικα συνυφασμένα καί ἀνέκφραστα.
Τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐρευνῶν μας ἐπαληθεύουν ἀκριόῶς τὸ
συμπέρασμα αὑτό. Τὰ κοινωνικὰ στρώματα διαφέρουν ὅσον
ὰφορά στὴ σχέση τους πρὸς «περιὸάλλοντα» ποὺ προκαλοῦν
όρι σμένες γλιιισσι-κές δημιουργιές. Πολλὲς μητέρες ἀπὸ τα μεσαῖα
στρώματα (Kai εἶναι σημαντικὸ να τονίσωῑ όχι ὅλες) οίνουν.ο’
ἀντίθεση μέ rig μητέρες ἀπὸ τὴν ἐργατικὴ ταξη (Kai πάλι πρέπει
να συμπληρώσωῑ όχιμέ ι’ἰλες), μεγαλύτερη σημασία στὴ χρήση τῆς
γλώσσας κατα τὴν περίοδο εἰσαγωγῆς τοῦ παιδιοιῖΙ στὸ σύστημα
ἀξιῶν τῆς ὁμάδας, ὅταν τοῦ μαθαίνουν να πειθαρχεῖ, ὅταν ,ἐπικοινωνοῦν μαζί του ὴ ὅταν ἀναγνωρίζουν τὰ συναισθήματάτου.
Μποροῦμε δηλαδὴ Kai o‘ αύτὲς rig περιπτώσεις νὰ διαπιστώσουμε ὅτι τὸ ἕνα παιδὶ κατευθύνεται σέ νοήματα καθολικά, ποὺ
ξεπερνοῦν δηλαδὴ ένα δοσμένο ἀντικειμενικὸ συσχετισμό. ἐνῶ
τὸ δεύτερο παιδί κατευθύνεται 0‘5 νοήματα μερικά, ποὺ εἶναι
σιιῑιχτοδεμένα μ’ ἕνα δοσμένο ἀντικειμενικὸ συσχετισμό, τὸν
ὁποῖο καί δέν ξεπερνοῡν.
Αὐτὸ δέν σημαίνει πῶς στῆν ἐργατικὴ τάξη 0i μητέρες δὲν
ἐκφράζονται λεκτικά, ἀλλα πὼς γι“ αὐτές - ὃια(ι;ορετικα ἀπ’ τὶς
μητέρες στὴ μεσαία τάξη - 0i καθολικές ’έννοιες δημιουργοῦνται

στὰ πλαίσια διαφορετικῶν συσχετισμῶν. Οὔτε αύτές, οὔτε τα
παιδιά τους εἶναι γλωσσικα «καθυστερημένα».
Μποροῦμε λοιπὸν να γενικεύσουμε τὰ παραπάνω δυὸ παραδείγματα Kai να οιαπιστώσουμε πῶς ὁρισμένες ὁμάδες παιδιῶνμέσω τῶν μορφῶν κοινωνικοποίησής των - καθοδηγοῡνται στὴ
σύλληψη Kai παραγωγὴ καθολικῶν νοημάτων μέσα σ’ ὁρισμένους συσχετισμούς, ἐνῶ άλλες ὁμάδες παιδιῶν κατευθύνονται
πρὸς μερικὰ νοήματα. “Η γλωσσικὴ πραγματοποίηση καθολικῶν
νοημάτων διαφέρει πάρα πολὺ ἀπὸ τὴ γλιιισσικὴ πράγματα-τοί.ηση μερικῶν νοημάτων Kai ἀνάλογα διαᾳέρουν μεταξύ τους Kai
τα εἴδη τῶν κοινιιινικῶν σχέσεων (π.χ. σχέσεις ἀνάμεσα στὴ μητέρα Kai τὸ παιδὶ ) ποὺ προκαλοῦν rig γλωσσικές αὐτές διαφορές.
Μποροῦμε ἀκόμα να ποῦμε πῶς Kai τὰ περιεχόμενα τῶν διαδικασιῶν μάθησης τοῦ παιδιοῦ, οί μοριι ἐς ποὺ παίρνουν 0i διαδικασίες μάθηοης, καθὼς Kai τα πρότυπα κοινωνικιῖιν σχέσεων,
πάνω στα ὁποῖα αὑτές στηρίζονται, εἶναι μεταξύ τους πολὺ διά(ι,ορα».

ισχυουσα
μεσα Kai ὰιιεσα- Kai ἀξίες, καθιὶις και την εκαστοτε

Kai
ἠθική, πράγμα ποὺ ἔχει ἐπιπτιίισεις πάνω οταίπεριεχόμενα
,ποὺς συσχετισμοὺς μέσα στοὺς ὁποιους διεςαγεται η σχολικη
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διεισδύσει 0' αὑτὸν οὔτε ν’ ἀναπτυχθεῖ στα

Ἡοέᾆλελὲιψη προσαρμοστικότητας ἀπὸ μέρους τοῦ
σχ
ι υ
«"Av τώρα παρακολουθῆσουμε τα παιδια στα πλαίσια τοῦ
σχολείου, διαπιστώνουμε, ὀτι ἐκεῖ εἶναι πιθανὸ να ἐμφανιστοῦν
δυσκολίες. Γιατὶ τὸ σχολεῖο καταπιάνεται ἀναγκαστικὰ μὲ τὴ
μετάδοση Kai ἐξέλιξη καθολικιῖιν ἐννοιακῶν συοτημάτιιιν.
Τὸ σχολεῖο έχει σὰν σκοπο να ἐξηγεῖ κανόνες Kai διαδικασίες
εει αρμογῆς τῶν κανόνιιιν αὐτῶν πάνω σέ ἀντικείμενα (ὅπως 0i
([υοικές ἐπιστῆμεςι Kai πάνω σέ ἄτομα (ὅπως 0i πνευματικές

ἐπιστῆμες) Kai ι”ιλα (ma τὰ αποδίδει οέ μια διαφοροποιημένη
*’λι-ἰσσιι

Τὸ πριῗιτο παιδί εἶναι - οάσει τῆς κοινιιινικοποίησής του - ἤδη

προετοι μασμί-νο για τὴν πρόσληψη τῶν συμὸολικῶν ἐννοιῶν ποὺ
τοῦ μεταδίδονται στὸ σχολεῖο, o‘ ἀντίθεση με τὸ δεύτερο, ποὺ ἡ
ποοετοιμασία τοι* για τὴν πρόσληψη καί-ιολικιῖιν ἐννοιακῶν συστηματιιιν εἶναι πολὺ περιορισμένη. Τὸ δεύτερο παιδὶ ἔχει κατευ31

θινθεῖ πρὸς συστήματαμερικῶν νοημάτιιιν, τα ὁποῖα εῖναι συνιιι ἀσμένα ,ιιέ r0 (”ἰμΕσΟ περιδάλλω Kai στα ὁποῖα 5.,urr50I5x0vraI
οἱ κανόνες Kai οῖ τσόποι τῶν διαδικασιῶν 5qa9IIOγῆς των Kai
κατ’ ax αιο7ἰα. 100E ιιια ιιοσηηχοησηςτης γλώσσας ,ιιέ τὴνδποία
ἐπιτιι7χαιεται II παοα,ιιγιιιὴ τέτοιιι ιν νοηματιιιν».
Av το σγολ. εῖο εἶναι. II\1IKIIII5\IKa ὑπόχρεωμένο να μεταδώσει,ιινικὲς ,ινι ισεςι Kai καθολικές 5vv0I5g. ποῦ ι’)οισκεται τότε η
λλΓ· ι, ιη .100IIIIIIIIIIIITIKI'IIIITI'Ig του; Kara τὸν Μπερνσταιν. στὸ
,ιειιιιδς οτι, ιιι ἀποτελεῖ ιδριιμα ι·κ.-ιαιοι·,ισης «·,ιιιι ὅλους».

πρόολημα Kai στα πλαίσια rI‘Ig 5AAIIv IKI‘Ig κοινωνίας, τῆς ὁποίας
σί7λιισ-σο πολ ιτισμικές συνθῆκες εἶναι ιδιαίτερα ἐπιόαουμένες
ἀπὸ τὸ παοελθόν. H μελέτη τῶν αποψειιιν τοῦ Μπερνστάιν θα
μποοσῡσε να δσηί-ἰησέι θετικά στὸν ελλ ηνικὸ ποοόληματισμό ἀν
ληιγθεῖ ι’π“ ο ψη σοόαοα r0 γεγονὸς οτι 0 συγγραιιέας Ξεκίνησε
ἀπὸ (III,ικεκριμένι-ς, 0Ia1IIIrIIIII51 5g καταστάσεις κι ἀν ιἰγκες μιάς
στοιιιματικά διαιιοοιιιιιμένης ,ιιιάς aorIKI‘Ig καπιταλιστικῆς κοινωνίας, ποὺ σὲ ,ιιια ὡρισμένη ἱστορικὴ πεοίοδο ἀντιμετιῖιπιζε τὸ
πρόολημα ποσοτικῆς διεύρυνσης Kai ποιοτικῆς ἀνύψιιισης τοῦ

α,\05i 10v πολιτισμὸ rI‘I\ ἐο,ιατικων μαζῶν.

,ιιοριιωτικοῦ ἐπίπεδοι1 τοῦ πληθυσμοῡ της. Ἔμεινε μέσα στα

« H εισα,ιι I/I‘I r01‘ παιδιοῠ orig καθολ ικές σημασίες κοινιιινικὰ
παραδεκτιῖιν ,ιιοριι ιἰιν σκέψης δέν εἶναι «συμ6ι6αστικὴ (”ι·,ιιιι·,ιή.

πλαίσια - δομές, ανάγκες ἀλλα Kai δυνατότητες - τῆς κοινωνίας

εῖναι ,,ἀγιιιγὴ (στῆν κιιριολεΞία). Δέν ἀποδλέπει στὸ να κατασκευάσει απὸ τα παιδιά μέλ η τῆςιιεσαίας τάΞης ἀν Kai η ἐπικρατοῦσα
παιδα,ιι I,ιι-κὴ θα ,ιιποσοῡσε να .‘TOCLYILGTOHOUIOEI ἀκόμα KI αὐτὸ
r0 σκοπσ ,ιιέσι I rI‘ ιν ἀΞι ῶν ποὺ ειναι II1Iv1III (LOLlEVE' 6ασικα στὴ
,ιισοιιη Kai τὸ 150I5/0II5\ 0 τοῦ παιδα,ιιιιγικοῡ πεσιδάλλσντος.
Π ρι’·πει να Ξεχιιιρίζοιιμε ἀνάμεσα ori ς ἀρχές Kai στοὺς τρόπους
ἐνεργείας ποὺ ,ιιεταδίδοιιν KI ἀναπτύσσουν οἱ δασκαλοι στὰ παιδια Kai ori ς ἐννοιακές ἐνότητες ποὺ κατασκευάζουν για να πετύχοιιν r0 σκοπό τους. Πρέπει ἐπιτέλους να πάρουμε ὑπ’ ὥψη -μας
πῶς οἱ κοινιιιιιικές ἐιιπειοίες ποὶ ἐχει Ka15I ὴδη r0 παιδί εῖναι
πολίτιμες Kai σημιιιτικες Kai .1I‘Iις οἱ ἐμπειρίες αῡτές θαε’πρεπε
να τοι· 5EIIισῖ νται Kai νατσύ ἀποδείκνυονται 0rI‘Iv.πσλυτιμότητα
Kai σημαιτικοτητά τους. KI αὐτὸ εἶναι τότε Kai ιιοκο διινατό ἀν
σι’ ἐμπειρίες αιίτές ἀποτελοῦν μέρος τῶν ἐμπειριῶν μάθησης ποὺ
ἐπιδιιῖικοιιμε...
Πρέπει να ἐρευνήσουμε rig κοινιιινικές προϋποθέσεις ποί1 6ρίσκονται οτὴ ’σιἰση (τοῦ συστήματος) οργάνιιισης, κατανομὴς Kai
(ἰΞιολογιισης τῶν γνιῖισειιιν. γι ari 656aIa ὑπάρχουν περισσότερες

τῆς Ιιιιας λύσεις τοῦ προδλήματος αὑτοῦ. Oi σχέσεις ἐξουσίας.
ποὺ ἐχοιιν δημιουργηθεῖ 5E0: ἀπο τα πλαίσια τοῦ σχολειόυ. ἐπηρεαίουν δια μέσοι· τῆς KIIIvIIIvIKI‘Ig σχέσης τὴν ὀργάνιιιση, κατα\Olll] Kai IIEIII/II,ιηση των,ινιισει Iv. O οοισμος τῆς έννοιας «ἰκαιότητα οιιιπαιδαι,ιί,ιησης» εἶναι 0‘5 Kaii5 ἐποχὴ μιά-

περιορισιιιῗνιι - i'KIIIIIIIIII τι ιν σχέσιι Iv (ιιιτῶν ἐξουσίας.

αν Kai

“

\: Ξιινιιπιιοσις-ἰιιιιιιι TI‘I ιῖριὶιτημα τοι R. Lynds: «Γνώσεις γ“ια ποιο 07.0.10»; ΙΙ ιιπαντηση του 05v μπορεῐ να ἐξαρταται

’σέσιιια ,ιιονο (51010 ἀι 5Ea/00\ a παιδιὰ θάπρεπε να ’Ξέοοιιν να

αὐτῆς, KI αν τα ποοίσματα τῶν ἐρευνῶν του, διατυπωμέν α σέ
θεωρία. (,ιπόκτησιιν aEI’a γενική. αὑτὸ ὀιγείλεται τόσο στην ἐπιστήμονι KiI συν 5.15 ια του ἐοευνητη, 000 Kai or0 γε,ιονὸς ὅτι παρόμοιες δομές αλλά Kai μοριι ωτικές ἐλλείψεις χαρακτηριζουν ὅλες
rig μοντέρνες ἀστικές. καπιταλιστικές κοινωνίες.
Ἡ θεωρία τοῦ Μπερνσταιν εἶναι ,ιιια θεωρία ρεᾳορμιστική. Oi
’ἐρευνές του δέν ἀποδλέπουν στὴν ἀπαντηση τοῦ ἐριιιτήματος,
πῶς εἶναι δυνατὴ ,ιιια ριἰζ-ικὴ μεταθολὴ τῆς δομῆς τῆς κοινωνίας.
Αντίθετα - παρ ολη την κριτικὴ διατίιπιιισή τοιις - (”ιιιήνοιιν
καθαοα τὴν ἐντύπωσηIrI‘Ig δυνατότητας ἐΞέλιΞης Kai ἐκδημοκοατικοποι ησης του (ιστικου ἐποικοδομηματος. Ιδωμένες στα πλαίσια αυτα 0i μελέτες του πάνω στὴ γλώσσα r0v πολιτισμό, τὴ
δημιουρ,.ιια τῆς συμπεριιιοράς Kai rI‘Ig 01w ειδησης θα μπορούσαν εντούτοις va ,ιίνουν aq ετηρία σκέψεων γύρω ἀπὸ r0 έλληνικὸ ἐποικοδόμημα Kai ra προδλήματά του.
Μια μικρὴ συμδολὴ στὴν προσπάθεια αὑτὴ θα έπιχειρήσουμε
στα πλαίσια τῆς ἀρθρογραφίας αὐτῆς. Ἡ προσιιιπική μου ἐνασχόληση μὲ r0 γλιιισσικὸ ιζήτημα τῆς Ἐλλάδας (3) μ’ ὁδήγησε στὸ
συμπέρασμα .1I‘IIg — 0‘5 σχέση με τὸ πρόδλημα τῆς καθαρεύουσας
ἀλλα Kai ἀνεΞάρτητα ἀπ’ αὑτὸ - ἡ μελέτη τῶν γλωσσοπολιτισμικιῖιν μας προδλημάτιιιν μπορεῖ να τεθεῖ 0‘5 νέες δάσεις,
κάτω ἀπὸ r0 ([ιῖις τῶν πορισμάτιιιν τῆς μοντέρνας έρευνας.
Ἡ ἐπιμονή μου στὸν τονισμὸ τῶν γλωσσο - κοινωνικῶν κωδίκων. των ,ιλωσσο - πολιτισμικῶν - raEIKa διαμορφούμενων διαιιοοιῖμν τῆς ρχέσηςε 501IKII γλωσσα ταςινη κοινωνικοτοιηση
πολιτισμικὴ 5E5‘AIEII, δέν εἶχε 6έ6αια σὰ σκοπὸ να κουράσει r0v
ἀναγνώστηιιέ.. ,ἐπιστημονικές λεπτομέοειες ἀλλά να εἰσαγάγει
σ ὁρισμένα ἐοιιιτήματα τοῡγλιιισσικου μας,προὸληματισμοῡ, ποὺ

διιισιιζοιιν ν“ιι. (ιοιθμοιίν Kai να7οάιιουν.

έχουν τεθεῖ ἐδῶ KI 7()χρόν ιαστὴ χώρα μας χωρὶςνα πάρουνποτέ

Μερικές κριτικές παρατηρήσεις

τὴ ὅαρύτητα Kai τὴ σημασία - ποὺ κατα τὴ γνώμη μου - τοὺς
ἀξίζει.
I
γλιιισσοκοινιιι-

ἑ)- D. Lawton Kc}. .' SIM‘llC/lt’ IIIIII Ersiclumg, SI'IIII'IIIIII, DIIJA'I'IdIIIy‘, 1970 ο,

νιολ.ογικὴ θειιιρία 101‘I B. Μπερνστάιν έγινε θέμα πλατιάς
συζήτησης Kai ὁδήγησε o5 κριτικές ἐρευνες ἀλλα Kai πολεμικές

”Οπως

avI'III 50a

ήδη

ἐπανειλημμένα.

ὴ

2) Β. Bernstein m2. .' Dm' Unfug Mil Der IIKmnpcnmIm‘I'xL'lII'IIII EI':I‘I'IIIIIIg,

J κ.π.
SL'IIII'III'IK' Roi/Ia 9, σελ. 34 κ.π.

γνριιι απ το πρόδλημαῑ κοινιιινία - γλῶσσα - κοινιιινικὴ συμπερι(I ορα Kai σιινείδησή.Τι’) ”ίδιο κριτικά θα πρέπει νά μελετηθεῖ τὸ
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Χρησιμοποιεῐτε τὸν ὅρο «ὁ λσϊκός μσς Πολ]τισμός»,· "Av ὄχι, γιατί; "Av ναί, ποιο εἶναι τὸ
συγκεκριμένο Περιεχόμενο Ποι) τοῦ ὅίνετε;
Τὸ ΑΝΤΙ, μὲ τὸ ἐρώτημα αὐτὸ -πσὺ ἔθεσε σὲ Ind σειρα ἀπὸ εἰδικούςὲ ἐλπίζει Πιὺς Θά προωθήσει
τὸν δΙάλογο γιά ἰτὸν Κσθορισμὸ ἑνὸς ὅρου ποὺ Χρησιμοποιεῐτσ] εύρύτστσ ἀλλὰ Kai μὲ διαφορετικό
Περιεχόμενο.
Στα προηγούμενα τεύχη είχαμε δημοσιεύσει τίς ἀπαντήσεις τῶν K. Μοσκωφ, Σπ., Ἀσδραχᾶ,’
Γίανναρόι, I‘. Ἰωάννου, Ἀλ. Πολίτη, M. Ἀλεξανδρόπουλου Kai
,
”Αλκης Κυριακίδου-Νέστορος, Χρ.
τής Βέτας M175-~
Δ. Παναγόπούλου, την κρίτικη παρεμὸολη τής Ἐριφύλης Σαμουηλίδού-Βλάχου,
,
Ι
,
_
σιλα-Στάγκου, Θανάση -Φωτιάδη Kai Παναγιωτη Κου6ελάκη.
για.
γράφει
που
Σήμερα, κλείνουμε τὸ πρῶτο μέρος της έρευνας, με τὸν Δημήτρη Χατζη,
τη νεοελληνικη ίδεολογία.
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τα, τα προϊόντα τοῦ λαϊκοῡ πολίτισμοῡ. Kai aI')T0 όχι ἀπὸ
καμιαν ὑπερὸσλίκὴ σχολαστικότητα οὐτε καν ἀπὸ τήν ἀνάγκη
τής μεθοδίκότητας - μα για τὴν πολὺ στενή σχέση, πού, ἐγὼ
νομίζω πῶς ὀλο αὐτὸ τὸ Θέμα TOL‘) «λαϊκοῡ», ἕχει σὲ μᾱς μὲ
τούτη ή μὲ κείνη τήν έλληνική μας ίδεολογία.
Για να ἀποφασίσω να ἀποδίνω αὐτὸ ἀποκλείστικα τὸ περίεχόμενο στὸν όρο τοῦ «λαϊκοῦ» δὲν ἔχω ἀνάγκη να ἑπιδοθῶ
οτη μελέτη τῶν είδικῶν προβλημάτων τοῦ δικοῦ μας λαϊκοῡ
πολιτισμοῡ.· "Op/a TOU χρονίκα Kai ὅρια τοπίκά, ή ἕκτασή του
η κοινωνίκή, r‘I ἑνότητα Kai r'I διαφορότητα τῶν φανερωμάτων
TOU μέσα στὸν γεωγραφικα Kai για πολλοὺς αἰῶνες Kai πολίτίκα δίασπασμένο χῶρο τοῦ δικοῡ μσς λαοῦ, ή ἑλληνικὴ ἐθνικότητα καί η ἀναμφισθήτητη πολυεθνικότητα τῶν στοιχείων
TOU — r") στοιχείων του - η ἱστορικὴ προέλευση τῶν στοιχείων
αὐτῶν συγκροτημένων σε ε’νιαίο σύνολο, εἶναι, ὅπως παντοῦ
Kai πάντοτε, τὸ ἀντικείμενο τῶν είδικῶν μελετῶν ποὺ συγκροτοῡν την ἐπιστήμη της λαογραφίας Kai ἐξετάζονται ἀπ’ αὐτὴν
μέσα ἀπὸ τα συγκεκριμένα φανερώματα Kai δημιουργήματα
TOU.
Ἀπὸ κεῖ Kai πέρας Air/a, παράγοντες Kai διαδικασία τῆς
καταστροφῆς τοῦ λαϊκού πολίτισμοῡ, ἀδυναμία του να ἐπίζήσει σαν ενιαίο σύνολο πέρα ἀπὸ τα πλαίσια τῆς κλείστής,

μεσαιωνίκής κοινότητας ποὺ ήταν ὁ φορέας TOU — ὴ ίδία ή
ἔννοια τής «κοινότητας», τόσο γενικα όσο Kai συγκεκριμένα σὲ
μόις, μαζῑ Kai μὲ τήν ἀντοχη τῶν στοιχείων του - ἢ στοιχείων
TOU — πάνω ἀπὸ τίς ἀλλαγὲς τῶν καιρῶν, συνΘέτουν τὸ πρό-

συγκεκριμένο που
κός». Τὸ ἐρώτημα εἶναι αν ὺπαρχεικαι κατιία του λαικου.

6λημα· Λαϊκὸς πολιτίσμὸς Kai ἀστικὸς μετασχηματισμὸς τῆς
κοινωνίας, τόσο γενικα όσο Kai συγκεκριμένα σὲ μᾶς, τὸ πρό-

Ο’
"Av ήθελα - για τὸν ἑαυτό μου φυσικά ~ να βάλωμια τάξῃ

ἕννοιες ταυτόσημες r’) ἕννοιες ἀντιθετίκές. Προθλήματα τῆς
ἐπιστήμης τής λαογραφίας Kai αύτά, εἶναι ταυτόχρονα τὸ
ἀντικείμενο εύρύτερου κύκλου ἱστορικῶν μελετῶν. Kai 0i μελέτες αύτὲς εύοίωνα προχῶρησαν Kai προχωροῡν Kai σε μᾶς τίς

τη σημασ
0’ αὐτὸ πρέπει να ἀποδώσουμε

τὰ πολλὰ και ἁκαθόριοτα ITOU οιιμαινιςῑι T0 ιῑλαικοιι ,αὐτὰ
«Aa'iKc‘Jc» 60 περ,όρ,ζα μὲ Τὴν mo μεγαλη αυστηροτητα το
μόνο στα φανερώμαπεριεχόμενο τοὺ ὅρου ἀποκλείστικα Kai

6λημα δηλαδή; Λαίκὸς πολίτισμὸς Kai ἐθνικὸς πολιτισμός, σαν
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τελευταῖες δεκαετίες - άπὸ πολλὲς μεριὲς πρὸς πολλὲς κατευ-

θύνσεις (ἑρῆμην 6έ6αια τῆς κουλτουριάρικης διανόησῆςμας).
Δὲν ἔχω για τὶς μελέτες αὐτὲς τῆν αρμοδιότητα τοῦ εἰδικοῡ.
Μα δὲν εἶναι ἀνάγκη να εἷμαι εἰδικὸς μῡλετητῆς-λαογράφος
για να περιορίσω τὸ περιεχόμενο τοῦ ὅρου «λα’ίκὸς» ἀποκλειστικα καί μόνο στα φανερωματα καί τα προϊόντα τοὺ λαϊκοῦ
πολιτισμοῦ. Ὀ χαρακτῆρας των προϊόντων καί τῶν φανερωμάτῑυν αὐτῶν εἷναι παντοῦ καί πάντοτε ὸ ἴδιος, εἰναι τὸ «ἰδι-

άζον» γνώρισμα κάθε λαϊκοῡ πολιτισμοῡ. Για τα μνημεῖα τοῦ
λόγου; Ἀνώνυμη - προφορικῆ (αγραφη) λογοτεχνία. Για τῆ
μουσικῆ; μουσικῆ ὀργανικὰ συνδεμένη μὲ τῆν ἁνώνυμη προφορικῆ ποίηση τῆς λογοτεχνίας αὐτῆς (- τὸ δημοτικὸ τραγούδι, ὅπως καθιερώθηκε οὲ μᾱς να όνομάζουμε τῆν ποίηση
αὐτῆ). Kai για τῆν τέχνη; Ἀνωνυμη, κυριότατα ἑφαρμοσμένη,
συνδεμένη δηλαδῆ μὲ τὸν πρακτικὸ Bio Kai κυριότατα διακοσμητικῆ τέχνη, κλειστῆ μέσα στίς αμετακίνητα παραδοσιακές

Τῆς ΡΟΡΦΕΕ·
‘O τέτοιος περιορισμὸς τῆς ἕννοιας τοῦ «λα’ίκοῦ» ἀποκλει-

στικα καὶ μόνο σὲ αὐτα τα φανερώματα καί αὐτα τα προϊόντα
ἔχει τῆν ἰδεολογικῆ σημασία τ 0 ῦ δ ι α χ ω ρ ι σ μ o ῦ
τοὺ λαϊκοῡ άπὸ τὸ νεοελληνικό.
Τὸ μεγάλο κατόρθωμα τῆς «λογίας παραδόσεως») (δηλαδῆ

τῶν δυνάμεων τοῦ μεσαίωνα, ποὺ «παρ’ ῆμῖν παρατείνεται
καί πέραν τοῦ Μεσαιὼνος», ὅπως τὸ εἶπε ὁ Νικόλαος Πολίτης)
άπὸ τα πρῶτα χρόνια τῆς απϋίευθέρωσης, ῆταν να στῆσει τῆ
δικῆ της μεσαιωνικῆ παράδοση στὸ 6άθρο τῆς έθνικῆς παρά-

δοσης. Ἀπὸ αύτῆ τῆν άμετακίνητη σκοπια ὀκτὼ αἰῶνες νεοελληνισμοῡ μποροῡσαν - μποροῦν - να θεωροῦνται μια ἀσημαντη λαϊκῆ ε’κτροπῆ τῆς απλοικότητας καί τῆς αμάθειας, μια
παρέκκλιση απὸ τὸ μοναδικὸ δρόμο τοῦ ἓθνους- τὸ δρόμο τῆς

φαναριώτικη) παράδοση ἔχει τὸ αἰώνιο προνόμιο να τῆν ενσαρκώνει καί ἔχει καί τὸ δικαίωμα να τῆν έπιθάλλει καί μὲ τῆ
θία- Ἡ Ἕλλας τῶν Ἑλλήνων Χριστιανῶν.
Αὐτὸ ῆταν στα ἑκατὸν πενῆντα χρόνια τῆς ἐλεύθερης ζωῆς
μας, αὐτὸ μένει καὶ σῆμερα τὸ πνευματικό μας καταστημένο.·
‘H έπίσημη, έθνικῆ μας ἰδεολογία, τὸ πνεῦμα, τὸ ἰστορικὸ καί
ἰδεολογικὸ ῆθος τών άνώτατωνπνευματικῶν ἱδρυμάτων μας,
ῆ ἀντίληψη καί τὸ περιεχόμενο τῆς παιδείας μας, ῆ άντίληψη,
τὸ περιεχόμενο (καί ῆ παράταση - να μὲ συγχωροῦν οἰ πανηγυριστὲς τῆς «νίκης τῆς δημοτικῆς») τῆς διγλωσσίας μας.
I'I’ αὐτῆν τῆν ἀντίληψη, αὐτῆ τῆν ἰδεολογικῆ τοποθέτηση]
κάθε τι ποὺ δὲν άνῆκει στῆν «λογίαν παράδοσιν» εἶναι «λαί’κό», «δημοτικόν», «δημώδες» - εἴτε προέρχεται απὸ τὸ λαϊκὸ
πολιτισμὸ καί εἶναι φανέρωμά του εἴτε όχι; «Δημώδης λογοτεχνία» εἶναι ὸλόκληρη ῆ έ-θνικῆ νεοελληνικῆ λογοτεχνία. «Δη-

μώδης» όλόκληρη ῆ πνευματικῆ ’παραγωγῆ καὶ προσπάθεια
τοῦ ἔθνους ὀκτώ ὁλόκληρους αἰῶνες· “Απλῆ ’παρέκκλιση άπὸ
τῆν ὲλληνικῆ αι’ωνιότητα τῆς «λογίας παραδόσεως».
Γι’ αὐτῆν τῆν ἀντίληψη, γι’ αὐτῆν τῆν ἰδεολογικῆ τοποθέτηση, ὸ αὐστηρὸς περιορισμὸς τῆς ἕννοιας τοῦ «λαϊκοῡ» μονάχα
στα φανερωματα καὶ τα προϊόντα τοῦ λαϊκοῡ πολιτισμοῡ, θα
σῆμαινε τῆν ὑπαρξη, τῆν κατ’ άρχῆν άναγνώριση τῆς ὕπαρξης καί μιας ἄλλης, μ ι α ς τ ρ ίτ η ς γραμμῆς μέσα στῆν
ἱστορία τοῦ νέου ὲλληνισμοῡ - πέρα όιπὸ τίς δύο μεσαιωνικές
του παραδόσεις τῆν «λογίαν παράδοσιν» καί τῆν παράδοση
τοῡλαϊκοῡτουπολιτισμοῡ τῆ ς ε’ θ ν ι κ ῆ ς γρ α μμ ῆ ς
τοῦ νέου ἑλληνισμοῡ.Μέσα απὸμιατέτοιακαπ
αρχῆν αναγνώριση, ῆ «λογία παράδοσις» παύει να ἔχει τῆ
σημασία μιᾶς ε’θνικῆς αἰωνιότητας καὶ περιορίζεται στὶς φυσικές, τίς ἰστορικα πραγματικές της διαστάσεις· Τῆς ανασταλτικῆς ἐκείνης δύναμης ποὺ ρόλος της μέσα στῆν ἱστορία τοῦ
νεοελληνικοῡ ἔθνους καί ἐπιδίωξῆ της μέχρι σήμερα εἶναι ῆ
παράταση τοῦ μεσαίωνα.

«αἰωνίας ἑλληνικότητος», ποὺ α’ότῆ ῆ μεσαιωνικῆ (Βυζαντινῆ Ὁ λαϊκισμός, σημαίνοντας καὶ σὲ μᾱς αὐτὸ ποὺ σημαίνει
παντοῦ - ρομαντικῆ στροφὴ πρὸς τὸ παρελθόν, ε’ξιδανίκευση
τοῦ παρελθόντος καί ἐξιδανίκευση τοῦ λαἰ“κοῡ στοιχείου τοῦ
παρελθόντος - μια τάση τοῦ πνεύματος ούσιαστικα συντηρητικῆ, κάτω απὸ τῆν ἐπίφαση τοῦ άντι-αρχοντισμοῡ, τῆς προοδευτικότητας καὶ μάλιστα καί τῆς ἐπαναστατικότητας - σὲ
μᾶς έδῶ στῆν Ἑλλάδα σημαίνει ἐπιπρόσθετα τῆν ἴδια ταύτιση

τοῦ λαίκοῡ με τὸ νεοελληνικό. Καὶ συμπληρώνει έτσι αὐτός,
ὀλοκληρώνει τῆ σύγχυση γύρω ἀπὸ τὸ «λαϊκό».
Φορέας αὐτοῦ τοῦ λαϊκισμοῦ εἶναι ῆ προοδευτικῆ ἁστικῆ

μας διανόηση. Ἀκόμα κι ἂν κάποτε, μὲ τῆ σωστῆ μέθοδο ῆ τῆν
καλῆ γνώση τοῦ θέματος, κάποιοι ἐκπρόσωποί της έφτασαν ῆ
φτανουν ώς τὸ κράσπεδο τῆς αλῆθειας, ῆ συνολικῆ της

πρόσφορα δὲν θγῆκε ἀπὸ τα πλαίσια τοῦ λα’[κισμοῦ - συμπίπτοντας ἔτσι μὲ τῆν «λογίαν παράδοσιν» στῆν παραποίηση
τοῦ νεοελληνισμοῡ.
Ξεκινώντας ἀπὸ τῆν πρόθεση να αντιταχθεί στῆν «λογίαν
παράδοσιν», περισσότερο απὸ ὲκατὸ χρόνια τώρα, δηλαδῆ

καὶ πρὶν ἀπὸ τὸ Δημοτικισμό, αντιπρόθαλε 0’ αύτῆν τὸ «λαί’κὸ» -καί λαϊκὸ θεώρησε κάθε τι ποὺ δὲν ανῆκει 0’ αὐτην. Ἀπὸ
τῆν ἀντίθετη άκρη ξεκινώντας ἕφτασε καί αὐτὸς σὲ κεῖνο άκριθῶς ποὺ ῆ «λογία παράδοσις» ἔχει θεσπίσει.· Μια παράδοση
αἰώνια ἑλληνικῆ - ῆ δικῆ της - καὶ μια λαϊκῆ παρέκκλιση ἀπ’
αύτῆν, ὁ «λαὸς» καί τα δημιουργήματα τοῦ λαϊκοῦ του πολιτι-

σμοῦ. Καὶ ὸ νεοελληνισμὸς δὲν ὑπάρχει πάλι πουθενά, ῆ
ἐθνικη του ἱστορία. Δὲν ὑπάρχει -τίποτε ἄλλο ἔξω άπὸ τὶς δύο
μεσαιωνικές του παραδόσεις.

Μὲ τῆν απλῆ άναγωγῆ τοῦ λα”ι’κισμοῦ; ό,τι δὲν άνῆκει στῆν
«λογίαν παράδοσιν» εἶναι λαϊκὸ - ὀκτὼ αἰώνων ἔντεχνη
προσωπικῆ δημιουργία τοῦ νεοελληνισμοῦ μένει πάντοτε
μέσα στα πλαίσια κάποιου γενικα νοούμενου «λαϊκοῡ», τῆν
ίδια ώρα”ποὸ για όλον τὸν ἄλλον κόσμο ῆ ἔντεχνη-προσωπικῆ
δημιουργία εἶναι ῆ διακοπῆ, ῆ όιναίρεση, ῆ ἁπάρνηση τοὺ
λαἰκοῡ, (ὅσα κι ἂν συνθῆκες κοινωνικὲς ἑπιθάλλουν τῆ συν-

ύπαρξῆ τους για πολὺν καιρὸ ἀκόμα). ”Ετσι για τὸ λαϊκισμό
μας; Τα Φτωχοπροδρομικα ποιήματα τοῦ 73ου καί τοῦ ’14ου

αἰώνα δὲν εἶναι νεοελληνικῆ ἐθνικῆ λογοτεχνία αλλα «Βυζαντινῆ λαϊκῆ λογοτεχνία». Μὲ τὸν ίδιο τρόπο τα ἰπποτικα μυθιστορήματα 1700 εἰσάγονται άπὸ τῆ Δόση δὲν εἰναι νεοελληνικὲς διασκευὲς Kai μιμήσεις τους, ἀλλα «6υζαντινα ι’πποτικα
μυθιοτορήματα». Τὸ Βιθλίον ἱστορικὸν (ὁ Χρονογράφος) εἶναι
Kai αὐτὸς «λαϊκὸς» καί όχι ἕργο μιάς νέας ἑλληνικῆς διανόησης, 1700 μὲ έπίκεντρο τῆ Βενετια μεταφέρει στῆ θενετοκρατοῦμενη, Kai άπὸ κεῖ Kai στῆν τουρκοκρατσύμενη Ἑλλάδα, τὶς
ἰδέες, τὸ πνεῦμα Kai τα ἔργα τῆς Ἀναγέννησης. «Λαϊκὸς» εἰναι
Kai 0 γενναῖος Kai φωτισμένος όρθόδοξος διαφωτισμός ποῦ
καταλήγει στῆ μετάφραση τών Εὐαγγελίων - ὲκατὸ χρόνια
άγώνας - Kai όχι ἕργο τῆς ἵδιας αὐτῆς διανόησης. Kai «λαϊκα»
γίνονται έτσι καὶ τα ἔργα τῆς κρητικῆς Ἀναγέννησης - ῆ Ἐρωφίλη, 0' 'EpréKpITOQ/r'] Θυσία τοῦ Ἀθρααμ ~ Kai όχι ἔργα

μιας προχωρημένης άστικῆς άνάπτυξης στα θενετοκρατούμενα νησιά. Kai «λαϊκὸς» τότε, μὲ στοιχειώδη λσγικῆ συνέπεια,
Kai 0 Σολωμός.
Για τῆ δική μου, λοιπόν, τῆν ἀντίληψη] ῆ ἰδεολογικῆ

σημασία 1700 ἔχει ὁ αῦστηρὸς περιορισμὸς τῆς ε’ννοιαςητου
λαϊκοῦ μονάχα στα φανερώματα καὶ τα προϊόντα του λαικκου
πολιτισμοῦ, 6ρίσκεται 0’ a070v 70v διαχωρισμό του απο το
νεοελληνικό.· ”Ετσι μονάχα καθαρίζει τὸ θολωμένο, κακοποιημένο Kai άπὸ τῆν «λογίαν παράδοσιν» Kai άπὸ τὸ λαϊκισμο

πρόσωπο τσῦ νέου ἐλληνισμοῦ. 'H «λογία παράδοσις» Kai ῆ

ἐπιοτρέψουμε σήμερα. Οὔτε στα εἴδωλα 1700 τα έσπασε ῆ
«ε’πικατάρατη Ἀναγέννηση», λευτερώνοντας τὸ άτομο - Kai
μαζί μὲ τὸ άτομο· Kai τίς κακίες του - άφοῦ ὸ δρόμος τῆς
ανθρωπότητας ῆταν αυτὸς Kai μόνο αὐτός· ῆ Ἀναγέννηση, τὸ
σπάσιμό τους, ῆ απελευθέρωση τοῦ ατόμου. “Av ῆ Ἀναγέννηση Kai 0 μεγάλος της πολιτισμός, τὸν ἔχουν πια διανυσει τὸν
ἰστορικό τους δρόμο - τότε, δὲν εἶναιτὸ ζήτημα να γυρίσουμε
κάπου πίσω,μα να φκιάξουμε ἐμεῖς Tic νέες κοινότητες 1700 θα
μαζέψουν στῆν κυψέλη τους τα σκορπισμένα, άλλοτριωμένα
σήμερα άτομα, θα φκιάσουν αὺτὲς μέσα στῆ νέα τους κοινωνία τὸ νέο ανθρώπινο ῆθος καί — αν τοὺς χρειάζεται - θα
φκιάξουν Kai τα νέα τους εἴδωλα.

Ti εἰναι τότε ῆ έπιστροφῆ - ὅταν δὲν εἰναι άναχρονισμός,
ουτοπία, άντικσινωνική, συντηρητικῆ-αντιδραστικῆ αντιιδεολογία,·
.
Για μένα τουλάχιστο, όσο κι αν τὸ σκέφτομαι, ὅσο θέλω να
τὸ σκέφτομαι Kai τὸ μιλάω κάποτε Kai με κάποιους άλλους
1700 ἐπίσης θέλουν να τὸ σκέφτονται (ας ποῦμε για παράδειγμα τῆ μ ε γ ά λ η μας λαογράφο ·’Ἀλκη Νέστορος - Κυριακίδου, 1700 θα ήθελα πολὺ να τῆς εἰναι αφιέρωμα αὐτὸ τὸ
κομμάτι, αν ῆταν άντάξιό της), δὲ μπορεῐ να εἶναι ἄλλο παρά·
'H συνείδηση τοῦ νεοελληνισμοῦ καί ή>άναγωγῆ τῆς δικῆς του παράδοσης σὲ νεοελλην ι κῆ ἰδε ο λ ο γία. ”Αλλη ὲπιστροφῆ ἐγώ δὲν Βλέπω τί θα
ηταν.

λαϊκή του παράδοση παίρνουν τὸν πραγματικό τους χαρα-

’Ὀ φορέας αὐτῆς τῆς ι’δεολογίας δεν θα εἶναι οἰ δυνάμεις τῆς

κτήρα - 0i δύο μεσαιωνικές του’ παραδόσεις. Kai προθαλλει

αστικῆς προοδευτικῆς διανόησης. Ἀποκλείεται 6έ6αια να εἰναι σί δυνάμεις τῆς Ἀριστερας τών σημερινών πολιτικών σχηματισμών. Θα εἶναι ῆ διανόηση τών κοινωνικών Kai πολιτικών
δυνάμεων μιας νέας Ἀριστερας

τότε μέσα άπὸ τῆν αγωνιώδη πορεία του ὀκτὼ αἰώνων, η δικη
του ἐθνικῆ φυσιογνωμία; ῆ ὲλληνικότητά του, 1700 δὲν ειναι η
ἑλληνικότης τῆς «λογίας παραδόσεως», ῆ λαἰκότητά 700' 1700
δὲν εἰναι τῆς κλειστῆς μεσαιωνικῆς κοινότητας ῆ άμετακινητα
παραδοσιακῆ έκφραση.

Ἀπὸ πολλὲς μεριὲς oi μελέτες προχωροῦν πρὸς αῦτῆ τῆν
άποκάθαρση τῆς φυσιογνωμίας τοῦ νέου ὲλληνικσμου. ME
όλες μαζῐ πλησιάζουμε ὅλο Kai 175p100075p0 σε μια νεα συνκολικῆ αντίληψη τοῦ νέου ὣληνισμοῦ - στῆ σωτηρια εθνικη

αὐτογνωσία.· “Η ἱστορία τοκῦ νειοελληνικου
την
ἔθνους ταυτίζεται μὲ την ταση του,
νατοκυ
ς
άγωνε
τοὺς
προσπάθεια του,

6γει· άπὸ >τὸ μεσα ίωνα. Καιναθγειαποτομεσαιωνα θα πεῖ.· να άναχωνεόοει τίς δύο μεσαιωνικές του παραδοσεις, τῆν «λογίαν» Kai τῆ λαϊκή,σὲ μια σύνθεση δικη του, μπολιασμέγη μὲ τὶς ἰδέες τῆς Εὐρώπης.

‘H 6αρότερη ἰδεολογικῆ ἐκτροπῆ τοῦ λαϊκισμοῦ εἶναίῆ ἀνακγωγὴ 700 «Ad/KOO» σὲ σημερινῆ ἰδεολογία. Μὲ τον αυστηρσ
λκαικου
περιορισμὸ τοῦ λαϊκοῦ στα ἔργα-φανερώματα του
ος στα
πολιτισμοῦ εἶναι φυσικὸ πὼς περιορίζεται και ὀ λαικισμ
- 00vικη
ρομαντ
η
ΕῙναι
·
πλαίσιο,
του
ικά
πραγματικα ἰδεολογ

νιτήρητικῆ προοήλωοη, όχι στῆν παράδοοη του νεοελλη
πολιτιλαικου
του
οση
παράδ
σμοῦ, ἀλλα στῆ μεσαιωνικῆ
σμου.
Ἡ «ἐπιστροφῆ στὶς
Kai οἰ «ρίζες» 1700 τὶς αναζητοῦμε ὅλου
)> “

εςκοιρ’ζὲἰςρίζες δὲ μπορει· 6έ6αια να ξαναθρεθοῦν σὲ κάποι
ποιμενων

ὺς θλαχο
νότητες κεφαλοχωριών ῆ σε συνοικισμο
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ατικε
πνευμ
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ε-πισης δε μποἐθνικὸς ποιητῆς τῆς νέας Ἔλλάδας. Στην τεχνη ς μσς τεχνης
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τῆς),
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τα
μὲ
μαζὶ
,
τοῦ λαϊκσῦ πολιτισμοῦ

τις ασςοαλιοτικες
τα δημιοῦργησε ἕναν τρόπο ζωῆς, με ολες
που λειτουργια
κοινω
μια
ει
παρέχ
δικλεῑδες 1700 ἔχει Kai ποῦ
ενα «ανθρώπινο
γεῐ όργανικά, δημιούργησε για τα μῶη της δε μπορουμε va
αυτο
α’
Kai
ῆθος». Εἶναι ὅμως 6έ6αιο πώς

’ ”ῧοντιατρικὰ ,ὥσ Γχανήρἓᾎῗ
CHIRANA -

‘

0 ΛΟΒΑΚΙΑΣ

’

Γενικοὶ Ἀντιπρόοωηοι για τὴν Ἑλλάδα '
ΚΩΣΤΑΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ 8( ΥΙΟἱ Η.ΠᾸΞ,
Χαλκοκονδύλη 13 Ἀθήνα, Τηλ. 536029
Διάθεση για τὴ B. Ἑλλάδα .
,
ΟΔΟΝΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ EJ'LE.
Boo. Ἡρακλείου 28A, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 276608 ,
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«ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΧΕΙΡ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΖΩ ΓΡΑΦ ΟΥ >>

Η ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
Ἥ συντριόὴ τῶν προοδευτικῶν δυνάμεων στὶς ἐκλογές τῆς
ΕΣΗΕΑ (ὁ μοναδικὸς ὑποψήφιος ποὺ ὃγήκε, 0 N. Καραντηνός,
ταμίας, ἀνήκει στὴν «ἀντικυόερνητικὴ» παράταξη, ἀλλὰ 0’ ὅλες
σχεδὸν τὶς άλλες θέσεις κυριαρχησαν οἱ «άλλοι») δὲν σημαίνει καὶ
ὁριστικὴ ἧττα. Οἱ έπαναληπτικὲς ἐκλογὲς τῆς ἄλλης έδδομάδας
μποροῦν να αναδείξουν ἕνα προοδευτικὸ ο-τὴν πλειοψηφία του
Δ.Σ. ἂν δέν επαναλειφθοῡν τα λάθη τῆς προεκλογικῆς περιόδου
της αν γίνουν οἱ κατάλληλες ἀλλαγὲς στα διάφορα πόα-τα.
Ἡ ἐκλογικὴ 011/011151911011 ἔδειξε χειροπιαστα τὴν τρομακτικὴ
ἀνομοιογένεια τῶν μελῶν τῆς ΕΣΙ-ΙΙΞΑ, που ὅμως καλοῦνται να
έκλέξουν τοὺς ἴδιους ἀνθρώπους 1101-10 Δ.Σ. Ἐπαγγελματίες
δημοοιογράφοι ἐφημερίδων, συντάκτες δεμένοι μὲ κρατικὰ μέσα
ἐνημερώσεως ἢ τὸ Ὑπουργεῐο Προεδρίας Κυόερνήσεως καί-συνταξιοῡχοι, στα αὐτά, περίπου, ἀριθμητικὰ ἐπίπεδα, πρέπει να
«ταυτισθοῦν». Καὶ τὸ πρόὸλη μα εἷναιπάντατὸ ἴδιοι σὲ τί ποσοστὸ
μποροῦν να κινητοποιηθοῡν οἱ δύο τελευταῖες κατηγορίες.
Οἱ ἐκλογές τῆς Τρίτης ἔδειξαν ὅτι τὸ ποσοστὸ 01010 μπορεῐ να
φθάσει σχεδόν... 100%! K1 ἒὸαλαν «ἐκ τῶν πραγμάτων» τὸ
πρωτο μέλημα τῆς νέας Διοίκησης; ἀναθεώρηση τοῦ Καταστατικου.
Ἀλλά,ἡ ἐκλογικὴ αναμέτρηση τῆς ΕΣΗΕΑ ἦταν τούτη τὴ φορὰ
ἰδιαίτερα αποκαλυπτικὴ γενικα για τὴν τάξη τῶν δημοσιογρά(pow. Ἡ (θεωρητικά, τουλάχιστον) Τετάρτη Ἐξουσία, «φώτισε»
τὸ πρόσωπο της. Κι ἔχει ἓνδιαφέρον 01010 10 αναγκαστικὰ φωτισμένο πρόσωπο.

”Αξιοςέ

τοῦ τρίτου κόσμου») καὶ ἡ δια-

Πολιτικὸ περιοδικὸ 1100 119‘1v
0110 λίγο καιρὸ ἐξεθείαζε ἐπίμονα τὸν ύπουργὸ Ἐργασίας,
τώρα πλέκει τὸ ἐγκώμια τοῦ κ. K.

T0

φήμιση τῶν «NEW GREECE».

Παπακωνοταντίνου,

ἄλλα

ΤΟ «ΣΥΣΤΗΜΑ»

ἐξαίροντας

«Kai ἡ ἀρετὴ καὶ τὸ σοφὸν εἶτὴ συμὸολή του «στὴν εὕρυθμη
διεξαγωγὴ τῶν ἐργασιῶν τῆς
Βουλῆς». Λέει; ι«Μέ τὶς παρεμ6άσεις του, μὲ τὶς συστάσεις του,
μὲ τὸ μειλίχιο ὕφος του, μὲ τὴν
ἀντικειμενικότητά του, μὲ τὶς
παραινέσεις του, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν
0001119011110 του, ἐπἐῑυχε νὰ
ἐπιόάλη διαδικασία καὶ κυρίως
ένα πνεῦμα εἰλικρινοῦς συνεργασίας». Γι’ αὐτὸ «ἐπέτυχε να ἀναγνωρισθῆ ἀπ’ ὅλους σὰν 01159κομματικὸς πρόεδρος».
Αύτά,

τὰ

εἰδυλλιακὰ...

Τὸ

περιοδικὸ τελειὼνει με μιὰ προφητεία, ἐφ’-πληκτικὴ εἰλικρινά;
- προδλέπει 011 «καὶ οτὴ νέα περίοδο (ὁ κ. Παπακωνσταντίνου) θα
παρακληθή ἀπ’ ὅλες τὶς πτέρυγες
να προεδρεύση>>Η Τὸ φανταζόοαστε;
M0, γιατί ὅλα αὐτά; Δὲν ,ξέρουμε. Στὸν ἴδιο χῶρο πάντως
100 κειμένου (ποὺ κοσμεῖται μὲ
φωτογραφία - καὶ λεζάνταῑ
«πρόεδρος ὅλων τῶν δουλευτὼν>>ἰ> ὑπάρχει ἡ διαφήμιση ἐνὸς
’σιὀλίου (με τίτλο... «Ἡ λεηλασία
36

ναι μιὰ καθ’ ὅλα πρακτικὴ ἐργασία»
Μιχ. Κατσαρός
Ὁ ποιητὴς Μιχάλης Κατσαρὸς
ἀποφάσισε πὼς μόνο ὀργανώνοντας ”ενα δικό του ΣΥΣΤΙ-ΠνῘΑ
μπορεῐ νὰ ἀνασκευάζει τὸ Σύστημα ποὺ ἐντασσόμαστε. Ἐτσι,
ἀπὸ καιρὸ τώρα ἐκδίδει τὸ «Σύστημα», μὲ τὴ ὃοήθεια φίλων του
ἐκδοτῶν. Μὲ ποιήματά του, σκίτσα του καὶ κείμενά του παραλαμὸάνει τοὺς πάντες...
Γράφει; «‘O ἀληθινὸς καλλιτέ-

χνης... Εἶναι ἀπέναντι τῆς προθέσεώς του καὶ συνεπής καὶ ἀληθινὸς ὃταν ἡ ἴδια ἡ πρόθεση του εἶναι 0‘5 θέση νὰ τὸν ὅγάλει
ἀσπροπρόσωπο. ”Οταν ἡ πρόθε-

σίς του εἶναι τονισμένη σὲ Φὰ δὲν
δύναται να παίξει σὲ Σόλμᾶν δὲν
τά ’χει ὅλα ὅσα τοῦ λείπουν. Μιὰ
ὅμως εἰδικὴ θέση δὲν χαρακτηρίζει τὸ σύνολον τῶν ἀπαιτήσεών
του».

Στὴν περίπτωση, ἡ πρόθεσητοῡ ποιητῆ εἶναι σαφής.

Οἱ γνώσεις μας καὶ ἡ γνωριμί
μας με ντὶς λαϊκὲς ζωγραφιὲς ποὺ
χρωοτᾱμε 011‘1 συνεργασία του
Μακρυγιάννη μὲ τὸν Παναγιώτη
Ζωγράφο, ἔχει ἀνανεωθεῖ 0001αστικα τὰ τελευταῖα χρόνια. Ἡ
σημαντικὴ μελέτη τοῦ Σπ. Ἀσ
δραχᾶ για τὸν «Μακρυγιάννη καί
Παν. Ζωγράφο - τὸ ἱστορικὰ) τῆς
εἰκονογραφίας τοῦ Ἀγώνα» καὶ
τὸ πρότυπο συνθετικὸ έργο τοῦ
Γ. Πετρῆ «Μακρυγιάννης καὶ
Παν. Ζωγράφος» διεύρυναν καὶ
πλούτισαν τὴν προὸληματικὴ καὶ
προώθησαν τὴν ἔρευνα.
Τώρα, ἡ Ἐθνικὴ Τραπεζα,
συνεχίζοντας τὴν ἐκδοτική της
παράδοση,
παρουσιὰζει’ τὴν
ἀνέκδοτη σειρα τῆς Εἰκονογραφίας τοῦ Ἀγώνα ποὺ 6ρίσκεται
στὴ Βιὸλιοθήκη τοῦ Πύργου
WINDSOR στὴν Ἀγγλία.
‘H καθηγήτρια τῆς Ἱστορίας
τῆς Τέχνης οτὴν ΑΣΚΤ κ. Μαρίνα Λαμπρὰκη - Πλάκα, τοποθετεῖ ἱστορικὰ καὶ ἓρμηνεύει αἰσθητικὰ τὴν Εἰκονογραφία μὲ μια
ἀναλυτικὴ καὶ τεκμηριωμένη εἰσαγωγὴ στὸ Λεύκωμα τῆς Ἐθνικης.
“H Εἰκονογραφία 100 Ἀγώνα
ἀποτελεῖται ἀπὸ 24 πίνακες ποὺ
φιλοτέχνησε ἀπὸ τὸ 1836 ὣς τὸ
1839 0 λαϊκὸς ζωγράφος καὶ
ἀγωνιστὴς Παναγιώτης Ζωγράφος μὲ δυὸ·γισύς του «κατα στοχασμὸν, ὑπαγόρευσιν καὶ δι’
ἰδίων ἐξόδων» τοῦ Στρατηγού
Μακρυγιάννη.
Ὁ Μακρυγιάννης κράτησε τὴν
πρωτὸτυπη σειρα, ζωγραφισμένηἸ
μὲ τὴ μεταδυζαντινὴ τεχνικὴ
πάνω 0‘5 σανίδι, καὶ χάρισε ἀπὸ
μιὰ σειρα ἀντίγραφα (ὑδατογραφίες πάνω 0‘5 χαρτόνι) στὸ 60101λέα ”Οθωνα καὶ στοὺς πρέοὸεις
των τριιῐιν Μεγάλων Δυναμεων

ΣΧΟΛΙΟ

_
ι
“‘
στὴν Ἀθήνα (τὸν ”Αγγλο, τὸ
Γαλλο καὶ τὸ Ρῶσο).
Ἀπὸ τὶς σειρὲς ποὺ ὁ M01190γιάννης χάρισε στοὺς πρέσὸεις
τῶν Μεγάλων Δυνάμεων μονάχα
μια έχει ἀνευρεθεῖ· ἡ σειρα
που
ὁ ”Αγγλος πρέσὸυς παρέδωσε στὴ 6ασίλισσα Βικτωρία
στα 1840 καὶ φυλάσσεται σήμερα
ἀκέραιη στὴ Βιὸλιοθήκη τοῦ
Πύργου τοῦ WINDSOR. Αὐτὴν
ἀκριόῶς τὴ 05190, 1100 δὲν ἔχει
γνωρίσει ὣς τώρα μια συνολικὴ
έκδοση, παρουσιάζει σήμερα ἡ
Ἐθνικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος 0‘
ἕνα ἐξαιρετικὰ προσεγμένο καὶ
πλούοιο λεύκωμα μὲ ἓγχρωμους
πίνακες, ποὺ ἐπιμελήθηκε ὁ κ.
Μανόλης Κάσδαγλης, μὲ τὴν
καλλιτεχνικὴ φροντίδα τοῦ Γιωργη Βαρλὰμου.
Ἡ παρουσίαση τοῦ Λευκώματος τῇς Εἰκονογραφίας έγινε στα
πλαίσια συνέντευξης τύπου ποὺ
δόθηκε στὶς 18/6 ἀπὸ τὸν Διοικητὴ τῆς Τράπεζας καθηγητὴ κ.
”Αγγελο Ἀγγελόπουλο καὶ μὲ τὴν
εὐκαιρία τῆς ἐπιστροφῆς του ἀπὸ
τὴν Κύπρο, ὅπου εἶχε μεταὸεῐ
μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τοῦ Προέδρου Μακαρίου.
Ὁ κ. Ἀγγελόπουλος σημείωσε
τὶς τεράστιες δυνατότητες ποὺ
ἕχει ἡ Κύπρος για να παίξει ένα
σημαντικὸ οἰκονομικὸ - ἀλλὰ καὶ
πολιτιοτικὸ - ρόλο στὴν Ἀν. Μεσόγειο καὶ σύγχρονα ὑπογραμμισε τὴ θέληση καὶ τὴ ζωτικότητα
τοῦ λαοῦ τῆς Κύπρου για τὴν
ανόρθωοη τοῦ νησιοῦ,
τοῦ X9. Χριστοόούλου

H_ 0AAHNIKH
ΛΟΓΟΤΕ XNIA
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/
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

πρόσφατα οτό Παρίσι ἕνα καινούργιο 6ι6λίο τοὺ γνωστοῦ Γάλλου ἑλληνιστῆ,
μεταφραστῆ καί συγγραφέα, Ζάκ Λακαριέρ, μέ τίτλο «τό έλληνικό καλοκαίρι». ‘O Ζάκ Λακαριέρ ὅμως
έχει νά μας προσφέρει
μιαν άλλη ἐμπειρία -πολύ-

νοὺς λονοτέχνες καί ποιητές. Τό

τιμη για ὅσους άσχολοὺν-

μσς. '-H Θέση ποὺ πραγματικα κατέχουν τόσο

1‘] Πρώτη όσο κι ἡ δεύτερη,
σήμερα. στόν έξωελλαδικό καί εἰδικότερα οτόν
εἶναι
εὑρωπαϊκό
χῶρο,
ένδιαφέρει
θέμα
πού
ὅλους μσς.

δόσεις έΕαντλήθηκαν μόλις πέο___ ”Ιῦ

στικά στή δημοτική γλῶσσα.
ΕΡ; Νομίζεις ὅτι ὑπάρχουν "EAληνες συγγραφεῖς ποὺ μποροὺμε
νά θεωρῆσοιιμε «πιό Ἕλληνες»
άπό ἄλλους "Av val, ὑπάρχει άντίστοιχο φαινόμενο στή γαλλικὴ Λογοτεχνία,·
’- ΑΠ; ’Έλληνες λογοτέχνες πού

εἴναι «πιό ”Ελληνεςυ άπό ἄλλους,
νομίζω πῶς ὑπάρχουν. Ὅμως μάταια θ’ άναζητήσουμε κάτι άντί-

0392 TDU APXAIOUIEAAHNIKOU I'IOAITIZMOU _

στοιχο στή γαλλική λογοτεχνία. Ol
Γάλλοι συγγραφεῖς χρησιμοποιοῡν
ένα ἐκφραστικό δργανο πού, κατά
παράδοξο τρόπο, εἶναι σύγχρονα
ένα άποτελεσματικό μέσο διεθνοὺς έπικρινωνίας, άλλά καί μιά
γλῶσσα πού ol ρίζες της δέν εί-

καί, πιό συγκεκριμένα, στῆ Γαλλία
δίνουν μιά λίγο πολὺ σωστὴ καί
άντιπροσωπευτική εἰκόνα τῆς ελληνικῆς λογοτεχνίας,·
ΑΠ; Ὲδῶ, κατ’ άρχή, έχουμε νά
κάνουμε μέ τό Θέμα τῆς άκτινο-

ναι ἐντελῶς έθνικές. Η γαλλική

νά παίξει μιά ξένη γλῶσσα στή
Γαλλία. ‘H παρουσία τῆς άγγλικῆς
εἶναι κυριαρχική. Δέν πρέπει νά
ξεχνᾱμε ότι 1‘] Γαλλία, καί ή Δ. Εὑρώπη
γενικότερο,
6ρίσκονται
κάτω άπό τήν άγγλοσαξωνική πολιτική, στρατιωτική άλλά καί μορφωτική έπιρροή. Βέθαια, ή λογοτεχνία άποτελεῖ τό «τελευταῖο 60v0v1n τοῦ συρμοῡ, πίσω από άλλα·
πολλά, ποὺ εἶναι άποπάνω καί...
θωρακισμένα. Ἀπό τήν άλλη μεριά, ol ’Έλληνες συγγραφεῖς πού
τυχαίνει νά θεωροῦνται «άντιπροσωπευτικοί» στή χώρα τους, δέν
έχουν τήν Ι(δια άντιπροσωπευτικότητα οτή Γαλλία ἤ στή Δ. Εὺρῶπη.
”Ας προσθέσουμε άκόμα καί τόν
ρόλο πού παίζουν τά προσωπικά
««γοὺστα» τοῡ μεταφραστή ποὺ
προτείνει σ· έναν έκδότη αὑτό ἡ
έκεῖνο τό έλληνικό κείμενα. Δέ
Θέλησα.άς ποῡμε,νά μεταφράσω
ποτέ Παπαδιαμάντη, όχι γιατί δέν
τόν θεωρῶ μεγάλο συγγραφέα,
άλλά γιατί,δέν άνταποκρίνεται στά
προσωπικά μου κριτήρια. Μετέφρασα κάποτε Πρεθελάκηῑ αὑτό

γλῶσσα εἶχε για πολλά χρόνια τό
άμφισθητήσιμης άξίας προνόμιο
νά εἶναι διεθνής (ό διεθνισμός αὺτός δέν πρέπει ν’ άναζητηθεῖ μσνάχα στό άποικιακό φαινόμενα),
δηλαδή, σέ τελευταία άνάλυση,
εἶναι άρκετά άφηρημένη ὥστε νά
μπορεῐ νά έκφράζει [6559 πού δέν
άνήκουν άποκλειστικά σέ έναν
περιορισμένο έθνικό χῶρο. 'H
γαλλική κατάφερε νά φτάσει 0'
ένα τέτοιο έπίπεδο άφαίρεσης,
ὥστε νά μπορεῐ νά παραμείνει δι-

εθνής; μέ τήν έννοια πῶς εἶναι
δύσκολο νά πεῖ κανείς σήμερα ότι
ὑπάρχει ένας Γάλλος συγγραφέας
άποκλειστικά Γάλλος. Δέν ὑπάρχει

τίποτα

δέν τό έκανα γιατί μοῡ άρεσε 161αίτερα ό Πρεθελάκης, άλλά γιατί
εκείνη τήν έποχή έκανα τή μαθητεία μου σάν μεταφραστής. Τονίζω
δτι γιά όλες μου τίς μεταφράσεις
έκανα προσωπική καί ὑποκειμενική έπιλογή.
ΕΡ; Νομίζεις ότι τά γεγονότα
τῆς ἑπταετίας συνέθαλαν στῆν
έπιτυχία μερικῶν Ἐλλήνων συγγραφέων καί ποιητῶν;
ΑΠ; Στήν περίπτωση τοῦ Ρίτσου
ὁπωσδήποτε. Ἀμέσως μετά τό
πραξικοπηιια στή Χιλή, ol Γάλλοι
έκδότες άνακάλυψαν τούς χιλιαῑδιο έγινε σέ ὁλες τίς δυτικοευρωπαϊκές χῶρες. Προσωπικά πιστεύω ότι τό γαλλικό κοινό Θά
”πρεπε νά γνωρίσει τό Ιέργο ένός
ποιητή ὅπως 0 Ἐλὺτης, πολὺ
περισσότερο άπό όσο γνώρισε
έκεῖνο τοὺ Ρίτσου. Βέθαια, δέν
πρέπει νά ξεχνάμε ότι ·γιά τή
μετάφραση καί ἐκδοση τοῦ ἔργου
μερικῶν Ἐλλήνων ποιητῶν, ό έκδότης πρέπει νά παίξει καί λίγο
τόν ρόλο Μαικήνα, μιά καί δέν
πρόκειται, ὅπως λέμε, νά Θγάλει
τά έξοδά του. Παρά τό θραθεῑο
Νόμπελ, παρά μιάν εἰκοσάδα
ὑμνητικῶν ἄρθρων πού γράφτηκαν για τό έργο του, ό Σεφέρης
δέν «πούλησε» πολλά άντίτυπα
στή Γαλλία. Τά ποιήματά του κυκλοφόρησαν σέ δυό ἐκδόσεις,
τρεῖς χιλιάδες, περίπου, άντίτυπα
1‘] κάθε μιά. Καί ol δυό αὑτές ἐκ·ι

ται μέ τά προθλήματα τῆς
γλώσσας, τῆς λογοτεχνίας

EP: ”Αοχολεῖσαι μέ μιά γλῶσσα
ποὺ έχει ἀποκτήσει τῆ φήμη «διἰσκολης», Παραδέχεσαιαὺτή τῆ διατίιπωση καί ποιές εἶναι οῖ δικές
σου σχετικές εμπειρίες,·
ΑΠ; 'O ὁποιασδήποτε μεταφραστής άντιμετωπίζει καί εἶναι ὑποχρεωμένος νά λύσει προθλήματα.
Ἀλλά πέρα 011' αὑτά, ή τεράστια
λογσπλαοτική ίκανότητα τῆς έλληνικής γλώσσας άποτελεῑ, εἱδικά
γιά τόν Γάλλο μεταφραστή, μιά
119006.511] δυσκολία. Ἔχω παρατηρήσει, 09 ποῦμε, δτι σέ μιά δίγλωσοη έκδοση, ἐκεῖ ποὺ τό έλληνικό κείμενο καλύπτει δέκα άρά659. 10 άντίστοιχο γαλλικό χρειάζεται 15 μέ 18. 856010, πρόκειται
γιά θέμα δομῆς τῶν δύο γλωσσῶν;
ή γαλλική χρησιμοποιεῖ συχνά τήν
περίφραση για νά μπορέσει v' άνταποκριθεῖ στήν άνάγκη άντιστοιχίας μέ τό έλληνικό ρῆμα. Θέλω νάἶ
τονίσω ὅτι άναφέρομαι άποκλει-

Τοῦ "A911 Φακίνου

τό

ίδιαίτερα

«γαλλικό»

στόν Ζάν Πῶλ Σάρτρ, ὅπως δέν
ὑπάρχει καί στόν ”Αλμπέρ Καμύ.
,Στή γαλλική λογοτεχνία εἶναι δύσκολο νά θρεῑ κανείς ἕνα συγγραφέα πού νά άντιστοιχεῑ στόν ΠρεΒελάκη.

ΕΡ; Νομίζεις ότι οί ’Έλληνες
συγγραφεῖς ποὺ έχουν μεταφρασθεῖ μέχρι σήμερα στή A. Εὐρώπη

θολίας καί τοῡ ρόλου ποὺ μπορεῐ

σι. Δηλαδή, άπό τό 1963 μέχρι
σήμερα, πουλήθηκαν τό πολύ 6
χιλιάδες άντίτυπα...
ΕΡ; Πιστεύεις ότι ό Ζορμπᾱς
ἔπαιξε μεγάλο ρόλο στῆ διάδοση
τῆς έλληνικῆς Λογοτεχνίας στήν
Εὺρῶπη;
ΑΠ; Δέν ὑπάρχει άμφιθολία, ότι
1‘] λογοτεχνική Ἐλλάδα «γεννηθηκε» στή Γαλλία μέ τόν Ζορμπᾶτοὺ
Καζαντζάκη. Τότε, για πρῶτη φορά, ol Γάλλοι έκδότες διαπίστωσαν ότι μποροῡσαν νά έκδῶσουν
έναν Ἕλληνα συγγραφέα χωρίς νά
«φαληρίσουν». Πέρα άπό τίς επιφυλάξεις πού μπορεῐ νά έχει κανείς γιά τόν Ζορμπᾱ, εἶναι γεγονός ὃτι κάμποσα ἑλληνικά «φαντάσματαιι μπόρεσαν νά διεισδὺσουν στόν γαλλικό καί δυτικοευρωπαϊκό λογοτεχνικό χῶρο άπό τά
χάσματα πού δημιούργησε ό K0ζαντζάκης μέ τό έργο του.
ΕΡ; Ξέρεις, σήμερα στῆν Ἐλλάδα, ὴ έπίκριση τοῦ Καζαντζάκη καί

τοῦ έργοιι του εἶναι ’πολὺ τῆς μόδας...
ΑΠ; Νομίζω ότι ol Ἕλληνες δέν
μπόρεσαν νά συγχωρέσουν άκόμα
τόν Καζαντζάκη γιά τήν έπιτυχία
πού εἶχε τό έργο του στή Γαλλία
καί τή Δ. Εὑρῶπη. Αὺτό δέ σημαίνει ,ὅτι άγαπῶ ὶδιαίτερα τόν Καζαντζάκη, πού συχνά τόν Βρίσκω «6090y6ouno» ἤ μέ τάσεις ὑπερθολικά μυστικιστικές, τουλάχιστο γιά
τά δικά μου ιιγοῡσταυ. Ὀμως,
έχτιμῶ 60610 τόν άνθρωπο καί τή
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στράτευσή του άπέναντι στήν ϊδια
του τή ζωή. Δέ γνῶρισσ μέχρι σήμερα κανέναν Ἕλληνα, εἴτε αὑτός
λέγεται... - αλλά καλύτερα νά μήν

πῶ ὀνόματα - ποῦ νά δόθηκε στό
γράψιμο τόσο άπόλυτα καί πού να
στρατεὺθηκε,
ὅπως
ἐκεῖνος.
Ποιός Ἕλληνας συγγραφέας μίλησε ὅπως μίλησε ό Καζαντζάκης
στήν έποχή του;
ΕΡ; Π σημαίνει για σένσ ῆ γενια
τοῦ 40;

ΑΠ; Οί πιό πολλοί από τούς Ἕλληνες συγγραφεῖς πού άνήμουν σ·
αὺτή τή γενιά, εἶναι σά να ’χουν
γεννηθεῑ λογοτεχνικα μέ καισαρική τομή, σα νά ’χουν γλιτῶσει
άπό τήν κοινή μοίρα, από τή μοίρα
πού παραμονεύει πάντα τήν Ἐλλάδα. Πρόκειται γι· ανθρώπους
πού μεγάλωσαν μέσα στήν Κατοχή, πού γνῶρισαν τήν πείνα, τόν
έμφὺλισ. Εἶναι. φυσικό. μέσα στό
έργο τους, ν’ αντιμετωπίζουν
προθλήματα μαρτυρίας. Ἡ γραφήΙ
τους έπηρεάζεται αναπόφευκτα.
Ἐλάχιστοι καταφεραν να διατηρήσουν μιαν «άλλη» μορφή έκ-

φρασης, ὅπως, ας ποῦμε, ό Ἑλὺτης ἤ ό Ἑμπειρίκος.
EP: Στὴν Ἐλλάδα ῆ έκφραση
«αὑτός πέτυχε στήν Εὐρώπη» έχει
μεγάλη πέρσση. Τί πιστεύεις γι’
αὐτό;
ΑΠ; Πολλές φορές ή στάση αῦτή
προέρχεται από τήν αναγκη αναζήτησης μεγαλύτερου ἀκροατήριου, αναγκη πού εὔκολα καταλαθαίνει κανείς αμα γνωρίσει τόν
έλληνικό λσγοτεχνικό χῶρο. Ἀπό
τήν άλλη μεριά, Βλέπω δικηγόρους, μηχανικοὺς, γιατροὺς, γνήσισυς έκπρόσωπσυς τῆς έλληνικής
άστικής ἠ μικρσσστικῆς τάξης πού
πιστεύουν ὅτι ανήκουν στήν κατηγορία τῶν «φωτισμένωννι, νά
στέλνουν
πολλές
φορές
τα
γραφτά τους στό έξωτερικό μόνο
καί μόνο γιά νά έντυπωσιάσουν
τόν γείτονα ἢ τή γειτόνισσα, τοὺς
φίλους, τήν παρέα. Ἕχσυμε 6έθαια καί τήν περίπτωση Καζαντζάκη; κάπως Εεχωριστή. ”Ενας ανθρωπος πού κυνηγήθηκε μέσα
στήν ῖδια του τήν πατρίδα όσο

Τὸ νέο βιβλίο τοῦ Σπ. Λιναρδάτου ποὺ φωτίζει μιὰ
ἀπὸ τὶς πιὸ σημαντικές
ὄψεις τοῦ Μεταξικοῦ καθεστωτος.
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ἐλάχιστοι ’Έλληνες λογοτέχνες,
γιατί εἶχε τήν «ατυχη» έμπνευση
νά μιλήσει για μερικά πραματα
πού έθιγσν 6αθια τήν άστική ταξη,
σέ μιά ἐποχή πού οἰ περισσότεροι
’Έλληνες συγγραφεῖς κρατοῦσαν
τό στόμα τους κλειστό.
ΕΡ; OI σημερινές πολιτικές έξελίξεις στήν Ἐλλάδα καί ῆ γενική
σημερινῆ εἰκόνα, ανταποκρίνσντσι
στίς προσδοκίες σου,· ’Ἐτσι εἰχες
φσντσσθεῖ
τῆ
μεταδικτστορικῆ

μ

Παπαδιαμάντης
ὁ
«ὑπονομευτικὸς»

“Ελλάδσ,·
ΑΠ; Παρστηρῶντας τά πράγματα
από μακριά, ἐχω σχηματίσει ·ι-ήν

ἐντὺπωση ότι άπό τό 1974 ή Ἐλλάδα ζεῖ μέσα σέ μιαν ατμόσφαιρα
χαμένων ἐλπίδων. Μοῦ φαίνεται
πῶς ol ’Έλληνες κανουν συνεχῶς
-ιθαδην ἐπί τόπου». Πέρα άπό αλλες θεωρήσεις καί έρμηνεῑες,γιατί να Εεχναμε ότι τα 2/3 τοῦ
Στρατοῡ, τῶν Σωματων ”Ασφαλείας καί τοῦ κρατικοῡ μηχανισμοῦ 6ρίσκονται πάντα στα χέρια
αντιδραστικῶν
στοιχείων
πού,
έπιπλέον, διαθέτουν μιά τεράστια
πρακτική πείρα, αφοῡ έχουν γεράσει στα πόστα τους... Δύσκολο
να φαντασθεῑ κανείς έναν πολιτικό σαν τόν Καραμανλῆ να απολλάσσει.τήν Ἐλλάδα από τό τρισντάχρονο πλέγμα τοὺ φασιστοαντιδραστικοῡ μηχανισμοῦ πού ὑπονομεὺει κάθε δημοκρατική προσπάθεια. Πῶς να ζητήσει κανείς από
τόν Ἕλληνα να «στρατευθεῖ» καί
νά πολεμήσει, ὅταν ξέρει πολύ
καλά ότι τά πάντα μποροῦν νά ξαναρχίσουν άπό στιγμή σέ στιγμής
Kurd τό διάστημα τῆς δικτατορίας
έτυχε να γνωρίσω αρκετούς αντιστασιακούς. Πολλές φορές μοῦ
ἐδιναν τήν ἐντυπωση ὅτι δέν
έπαιρνσν στα σοθαρά τήν κατάσταση, ὅτι «έπαιζαν»Ι κάποιο αντιστασιακό παιχνιδακι. Βέθαια, δίπλα στίς
περιπτώσεις αὑτές,
έχουμε μεγάλες κι αληθινές πράξεις, ὅπως ή έξέγερση τοῦ Πολυτεχνείου. Αὑτοί ναί, έκαναν άντίσταση. O! ὑπόλοιποι...
ΕΡ; Πιστεῦεις στίς λεγόμενες
«ἐθνικές κατάρες»,·
ΑΠ; Στήν περίτπωση τῆς Ἐλλάδας έχουμε να κάνουμε μέ μια
σειρα καί μέ μιάν ἐπαναληψη αποτυχιῶν καί άνικανστήτων. Πολιτικά, πιστεύω ὅτι ό έλληνικός λαός
εἶναι μερικά ὑπεύθυνος για τήν
τύχη του. Δέν εἷμαι από κείνους
πού πιστεύουν ὅτι άπό τή μιά μεριά ὑπάρχουν τά θύματα καί άπό
·ι-ήν άλλη ol δήμιοι, κι ότι ή μσίρα
τα φέρνει έτσι ὥστε κάθε τόσο να
συναντιῶνται... Καμια φορά, τό
θύμα εἶναι ὑπεὺθυνο όσο καί ό
δήμιοςῑ θέλω νά πῶ ὅτι ὑπάρχουν
λαοί πού φέρονται πολλές φορές
σάν θύματα. ”Αλλωστε, ὸ Μακρυγιάννης ἔχει απαντήσει σΙ αὑτά τά
ἐρωτήματα καλύτερα από όποιον
άλλον. 'O Μακρυγιάννης δέν εἰναι
κεῖνος ποὺ χαρακτηρίζει τούς Ἕλληνες σαν ανίκανους νΙ αποχτήσουν άληθινή πολιτική συνείδησης
Νά ένας μεγαλος μαχητής τοῦ λαοῦ, ποὺ δέν πολέμησε μοναχά ένάντια σέ κατι,αλλα καί για νά φτιάξει κατι. Σήμερα, στα σχολεῖο τῆς
·Ελλάδας, αντί νά καθοντσι καί να
τρῶνε τίς ῶρες τους μεταφράζοντας ”Ομηρο, θα ’ταν καλύτερα να
διάθσζαν Μακρ υγιάννη.
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ΣΕ μετάφραση τοῦ Michel Saum'er κυκλοφορεῖ τὶς μέρες αὐτὲς στὸ
Παρίσι, ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκσ ΜΑΕΡΕΚΟ,ἡ «Φόνισσα»τοῦ Παπαὸιαμάντι). Πρόκειται για λογοτεχνικὸ γεγονὸς μεγάλης σημασίας, ἂν λάὄουμε ὑπόψη μας ὅτι μὲ τὴ ὁημοσίευση τοῦ ἔργου αὐτοῦ οἱ Γάλλοι
ἀναγνῶστες θα μπορέσουν να γνωριστσῦν μὲ μιὰ «μοναδικὴ περίπτωση» τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων, κι ὅτι ὁυὸ προηγούμενες «ἀκαδημαϊκὲς» μεταφράσεις τοῦ σημαντικοῦ αὐτοῦ ἔργου πέρασαν ἀναγκαστικα
ἀπαρατήρητες ἀπὸ τὸ πλατὺ ἀναγνωστικὸ κοινό.
Ὁ Michel Saum‘er ὁὲν χρειάζεται καμια ἰδιαίτερη παρουσίαση. Ἔχει
μεταφράσει Καζαντζάκη («Τελευταῖος Πειρασμὸς» καὶ «Ἀναφορὰ
στὸν Γκρέκο»), Καόὅαὸία («Βάρὸια») κι Ἐμπειρίκο, ὅπως m ἐργασίες
τῶν Φραντζεακάκη, Τααρούχη καὶ Τραυλοῦ. ”A; προσθέσουμε ἀκόμα
τί] ὁιατριὸή του.”ἈΔΙΚΙΑ, LE MAL ET L'INJUSTICE DANS LES

CHANSONS POPULAIRES GRECQUES καὶ μιὰ ὅαθιά, συνθετικὴ
ἀλλα καὶ σπάνια γνώση τῆς ἑλληνικῆς πραγματικότητας. Αὐτὸ διαφαίνεται καί ἀπὸ τὴ συζήτηση, σχετικὰ μὲ τὴ «Φόνισσα», πού ἀκολουθεῖ.
- Γιατί ἀσχολήθηκες εἰὸικα μὲ
τῆ «Φόνισσα»,·
- Πρόκειται κατ’ ἀρχὴ για δουλεια ποὺ ἐχω τελειώσει ἀπὸ τὸ
1963. ”Οταν πρωτοδιάὸασα αὐτὸ
τὸ έργο κατάλαόα πόσο θεμελι-

ακὸ εἶναι για τὴν κατανόηση τῆς
έλληνικῆς κοινωνίας καὶ ἰδιαίτερα τῆς ἀγροτικῆς. Ἡ Φὸνισσσ
εἶναι διθλίο μὲ ἐντονο συνθετικὸ
χαρακτῆρα, συγκεντρώνει καί
συνδυάζει ἓναν ὁρισμένο αριθμὸ
ἰδεῶν κι ἔχει τὸ 6άρος μιᾶς ὁλόκληρης σειρᾶς ἀπὸ ἐμπειρίες.
”Αλλωστε, πολλές ἀπὸ τὶς «ψυχώσεις» ποὺ καταόασανίζουν τὸν
Παπαδιαμάντη στὸ έργο αὐτό,
6ρίσκουν μιαν ἐνδιαφέρουσα
ἀντιστοιχία σὲ ἰδέες, πειρασμσὺς
καὶ συνήθειες τοῦ ἐλληνικοῦ λαοῦ. "Av εἶναι κάπως δύσκσλσ να
μιλήσει κανεὶς για έργο «αντιπροσωπευτικὸ» τῆς ἐλληνικῆς
λογοτεχνίας, εἶναι 6έ6αιο πὼς
έχουμε να κάνουμε μὲ έργο ἀντιπροσωπευτικὸ τοῦ ἐλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ἂν στὸν ὂρο αὐτὸ
προσθέσουμε τὴν ἑλληνικὴ λαϊκὴ
σκέψη, χωρὶς ὅμως να τὸ περιορίσουμε α’ αὐτὸν τὸν ρόλο. Πιστεύω ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης εἶναι
κάτι περισσότερο ἀπὸ ένας Ἕλληνας λογοτέχνης ἀνάμεσα σὲ αλλους πολλοὺς τῆς ἐποχῆς του.
- Τί εἴδους «διάλογο» μπορεῐ
ν’ ἀνοίξει ἡ Φραγκογιαννοὺ μὲ
τὸν σημερινὸ Γἀλλο ἀναγνώστη,·
- Θα ’θελα οἱ αναγνῶστες να
τὴ δοῦν ὅπως πραγματικα εἶναι,
μια Ἑλληνίδα χωρικὴ ἰδιαίτερα
ἀντιπροσωπευτικὴ ἑνὸς τρόπου
ζωῆς καὶ ῦπαρξης, ἀκόμα μιᾶς
«εἰδικῆς» ἠθικῆς ἀντιμετῶπισης
τῶν ἐννοιῶν τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ
κακοῦ, μιᾶς όρισμένης στάσης
ἀπέναντι στὴ Θεότητα, ἀλλα καὶ

σὲ μερικὲς ἀνθρώπινες πρωτοδουλίες.
- Καὶ για τὸν Ἕλληνα ἀναγνώστη τί ἀντιπροσωπεύει σήμερα ἡ Φραγκογιαννού,
- Φοὸᾶμαι ὅτι τὸ θέμα αὐτὸ
θα μᾶς φέρει ὑποχρέωτικα μπροστα o' ἕνα ὅουνὸ προκαταλήψεων, παρερμηνειῶν καὶ λαθῶν.
Μιλώντας
για
παρερμηνεῖες,
ἀναφέρουμαι σ’ ’ένα εἶδος πρωτόγονου μαρξισμοῦ που θέλει να
6λέπουμε τὸν Παπαδιαμάντη σαν
έναν «ἀντιδραοτικὸ» τοῦ ὁποίου
οἱ ἀναλύσεις δέ μποροῦν νέ ἐχουν

ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον καὶ δέν είναι ἀντιπροσωπευτικές, Πρέπει
ὅμως ν’ (ἰποιῐιί-,ιυυμε ἐπίσης καὶ
ἐρμηνεῖες ποῦ ἀπορρέουν ἀπὸ
μια ἀπσκλειστικὴ ἱστορικολογσΑ
τεχνικὴ θεώρηση τοῦ θέματος.
»Τοποθετώντας τὸ έργο τοῦ
Σκιαθίτη διηγηματογράφου μέσα
στὴν ἐποχή του, δέν πρέπει να
ξεχναμε τί ακριὸῶς ἀντιπροσώπευε για τοὺς Ἕλληνες τῆς ὑπαίθρου, τῶν νησιῶν, αὐτὴ ἡ περίφημη «φιλελεύθερη» ἰδεολογία
ποὺ ἀντιμάχεται ὁ Παπαδιαμὰντης. Πρέπει να πῶ παρενθετικα,
ὅτι κάνοντας αὐτὴν τὴν τοποθέτηση, πολλοὶ θεωροῦν τὴν ἱστορία τῆς λογοτεχνίας σαν γραμμική. Κι ἕνα ἀπὸ ιτα «ρεφραὶν» τῆς
γραμμικῆς αὐτῆς ἱστορίας ἀναφέρεται στὸ φιλελεύθερο κίνημα
ἐκείνης τῆς ἐποχῆς. ἐναντίον τοι·1
ὁποίου τοποθετεῑται ὁ Παπαὸια-·
μάντης. Ἀλλα ἂν προσέξουμε
καπως καλύτερα τὶς θέσεις τοῦ
συγγραφέα, θα διαπιστώσσυμε
πῶς ἡ ἀντίδρασή του στὸ φιλελεύθερο ρεῦμα τοῦ καιροῦ του
δέν ἔχει ταξικὴ προέλευση, οὔτε
καὶ μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτί ὁ
Παπαδιαμαντης σκέπτεται ὅπως

σκέπτεται γιατί ἡ μάνα του εἶχε.

ἂς ποῦμε, μερικὰ χωράφια ἢ γιατί 6 πατέρας τουιῆταν παπάς.
Ἀντίθετα, πρέπει να δοῦμε τί
ἀντιπροσώπευε αὑτὴ ἡ «φιλελεύθερη» ἰδεολογία γιά τὸν Σκιαθίτη
χωρικὸ ἐκείνης τῆς ἐποχῆς...
Ποιὸς ἧταν ὁ φορέας αὐτῆς τῆς
ἰδεολογίας στὸ νηοὶ τοῦ Παπαδιαμάντη; Αὐτὸς «ποὺ διέθετε Evu
κάποιο κεφαλαιο, μια κάποια
περιουσία,’για να μπορεῐ να δανείζει 11‘5 (90659011); τόκους στοὺς
χωρικοὺς καὶ να τοὺς παίρνει
μετὰ τα χωρὰφια. ‘H ἐχθρότητα
τοῦ Παπαδιαμάντη ἀπέναντι α’
αὐτὸν τὸν κόσμο τὸν κάνει να
φαίνεται συντηρητικός, μὲ τὴν
ἐννοια ποὺ δίνουμε οτὴ λέξη σήμερα. Αὐτα ὅλα 6έ6αια δέ σημαίνουν ὅτι ἡ προσωπικότητα τοῦ
συγγραφέα δέν έχει καὶ _ άλλες
ὄψεις-ας μὴν ξεχνᾶμε, ἃς ποῦμε,
τὸν ἀντισημιτισμό του, 1101‘) κινεῖται μᾶλλον 0‘5 θρησκευτικὸ ἐπίπεδο nut 1101‘) δέν εἶναι παρα Evu;
έλληνικὸς λαῖκὸς ἀντισημιτισμός.

πολλές φορές, 6 ἀπελπισμένος
λαϊκὸς ποιητὴς ἐκφράζει τὴν ἐπιθυμία να «ἐκδικηθεῖ τὸν Χάρο»,

όσο κι ἂν ἡ ἐκδίκηση αὐτὴ δέν εἷναι δυνατὸ να καταλήξει σὲ νίκη.
Ἡ Φραγκογιαννοὺ έχει ἀπελπισθεῖ γιατὶ έχει πολὺ n0t 60610
συλλογισθεῖ, γιατί έχει ἀποκρυσταλλῶσει ὁριστικὰ ἀπαισιόδοξες ἀπόψεις για τὴ μοίρα τῆς γυναῖκας nut για ὅ,τι μπορεῐ να
περιμένει ἀκόμα ἀπὸ τὴ ζωὴ 1101‘)
τῆς ἀπομένει. Κι ἐδῶ, ἡ στάση
τῆς Φραγκογιαννοῦς ἀναφέρεται

γενικότερα στὴν ἀνθρώπινη μοίρα, ἀφοῦ οἱ μέν γυναῖκες εἶναι
καταδικασμένες στὴν ὑποταγή, οἱ
δέ άντρες 011‘] μετανάστευση. Μια
γυναίκα 1101‘) ἀνάθρεψε παιδιά,
νιώθει πίκρα συνειδητοποιώντας
τὴ σκλαόιά της, πίκρα ποὺ γίνε-

ται πιὸ έντονη ἀφοῦ ἀνάθρεψέ

- Πῶς θα μπορούσαμε ν’ ἀναλύσουμε τὸ ὅλέμμα πού ρίχνει ὁ
Παπαδιαμάντης στὴν ἐποχή του,

γυναῖκες ποὺ θα διαιωνίσουν τὸ
σύστημα τῆς ὑποταγῆς, ,ἀλλὰ ’καὶ
άντρες 1101‘) καταδικάσθηκαν 011]
11510v00151)0'11. Τί ἀπόγιναν 1'
ἀγόρια π’ ἀνάθρεψε ἡ Χαδούλα;
Ἔφυγαν για τὴν Ἀμερική, έριξαν
πίσω τους μαύρη πέτρα, δέν ξανακούστηκαν. Ἕνας ἄλλος γιὸς
τῆς Φραγκογιαννοῦς ἐγκλημάτισε

αν θεωρήσουμε ὅτι ἡ Φόνισσα εἷ-

κι εἶναι στὴ φυλακή, - ἀλλα κι ἡ

ναι ἕνα ἀντιπροσωπευτικό του
ε o;

φυλακὴ ἀποτελεῖ ἐδῶ έννοια
ἀντίστοιχη τῆς μετανάστευσης,
ὁριστικὴ ἀποόολὴ ἀπὸ τὸ κοινωνικὸ κύκλωμα. Οἱ ἄντρες 1101‘)
ἀπομένουν ποιοὶ εἷναι; Ὁ άντρας
τῆς Γιαννοῦς κι 6 γαμπρός της,
κακομοίρηδες κι οἱ δυό, χωρὶς
καμια προσωπικότητα, χωρὶς θέληση. Ἡ γυναῖκα έχει. φορτωθεῖ
στοὺς ὤμους της ὅλη τὴ δουλειά,
ὅλες τὶς εύθύνες καί, ὅπως λέει 6
συγγραφέας, «δέν εἶναι οὔτε χήρα». ”Ὀλα α’τα καταλήγουν, στὴ
σκέψη τῆς Φραγκογιαννοῦς, σὲ
μιαν ἀνάγκη ἀντίδρασης - πρέπει
να ὃρεθεῖ κάποια «λύσ-η».

QZ‘H Φόνισσα εἶναι ἀντιπρο-

σωπευτικὸ έργο μὲ τὴν έννοια
πὼς ἀποτελεῖ μιαν ἀπόλυτα πετυχημένη σύνθεση τῶν προόλημάτων ποὺ ἀπασχολοῦν τὸν
Παπαδιαμάντη (ὁ μοναστικὸς 6iος, ἡ μοίρα καὶ ἡ θέση τῆς γυναί->
κας, ἡ μετανάστευση nut 6 ρόλος
της), Στὸ έργο αὐτὸ διακρίνουμε
καθαρὰ τὸ ἀπελπισμένο 6λέμμα
ποὺ ρίχνει 6 συγγραφέας πάνω
011] μοίρα τοῦ ἀνθρώπου καὶ 011‘]
θέση τῆς γυναίκας στὴν ἐποχή
του. Πρόκειται για μιαν ἀπελπισία ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ μιαν ὁλό—- Εἶναι «λύπη» αὐτὴ πού
κληρη σειρα σκέψεων nut ποὺ
προσφέρει
ὁ Παπαδιαμάντης,ἀπελπιλαϊκὴ
μια
άντιστοιχεῑ σέ
- ”Ὀσο φοὸερὴ κι ἂν εἶναι, ὅσο
σία ποῦ ὅλοι γνωρίζουμε... “A;
τερατώδης, ἀνταποκρίνεται σέ
πάρουμε τα λαϊκὰ λογοτεχνικα
μιαν ἀναγκαιότητα ποὺ στηρίζεστηρίζονται
ποῦ
δημιουργήματα
πάνω σέ μια συνθετικὴ λαϊκὴ ἐμ- ’ ται μὲ τὴ σειρα της 011‘] συλλογιστικὴ τῆς Φραγκογιαννοῦς καὶ
πειρία. Θα δοῦμε ὅτι ἡ συλλογιποὺ τροφοδοτεῖται ἀπὸ τὴ θέἡ
Φραγκογιαννοῦς,
τῆς
,οτικὴ
ληση για ἀντίδραση, πού, δὲν
στάση της, οἱ ἐνέργειές 111;, μποπρέπει ν’ ἀμφι6άλλουμε, εἶναι
ροῦν να ἐνταχθοῦν, κατὰ κάποιο
διάχυτη μέσα στα λαῖκα στρώματῶν
θεώρηση
’λαϊκὴ
στὴ
τρόπο,
πραγμάτων. Ἡ ἐνταξη αὐτὴ δέν τα. Μιλήσαμε προηγούμενα για
εἶναι απλὴ καὶ τὴ συναντᾶμε σὲ τὴν ἀντίδραση ἀπέναντι στὸν
πολλα ἐπίπεδα. Τὴ λαϊκὴ 0110101- Χάρο; πρέπει κατι να γίνει, κάτι
να ἐπιχειρηθεῐ, ἐστω κι ἂν 6 ἀγώοδοξία, τὴν ἀπελπισία τοῦ «κοσμάκη» μποροῦμε να τὴ 6ρσῦμε νας εἶναι χαμένσς. Βέόαια, 0’ Eva
ἄλλο ἐπίπεδο θα συναντήσουμε
0‘5 πάμπολλα τραγούδια τοῦ λατὸ
προσωπικὸ πρόὸλημα τοῦ
πρὸὂλημα
τὸ
μέ
οῦ, στενὰ δεμένη
Παπαδιαμάντη, τὴ στάση του
τῆς μετανάστευσης- ἂς μὴν ξεχνᾶμε τὴν έκφραση τοῦ μετανά- ἀπέναντι στὸ θάνατο nut τὴ γυστη «καλύτερα να μὴν εἷχα γεν- ναίκα, Πρέπει να συνδυάσουμε
νηθεῖ». Θα τὴ 6ροῦμε ἀκόμα ὅλους αὐτοὺς 101‘); παράγοντες
για να κατανοήσουμε τὴ «λύση»
συνὸεμένη μέ τὴν ἀγωνία τοῦ θατῆς Φραγκογιαννοῦς. Θα μποἀγωνία
τὴν
μέ
μᾶλλον
νάτου, ἢ
ρούσαμε να κάνουμε μια προσ1101‘) προκαλεῖ ἡ παρουσία τοὺ
πάθεια ἑρμηνείας λέγοντας ὅτι ἡ
θανάτου, ἂν nut συχνὰ 6 θάνατος
«λύση» αὐτὴ φαίνεται σαν ἄρτὴ
μέ
ἐννοιολογικα
συνδέεται
μετανάστευση. Σ’ ένα ἀλλο ἐπί- νηση τῆς ζωῆς, χωρὶς νὰ ξεχνᾶμε
nut 11‘] γοητεία ποὺ ἀσκεῖ 6 θάναπέδο θα συναντήσουμε τὴ διάτος στὸν Παπαδιαμάντη. Τὴ γοἀντίκάποια
για
ἐπιθυμία
χυτη
ητεία αὐτὴ τὴ συναντᾱμε σὲ πάμδραση ἀπέναντι στὸ θάνατο, -

τηγορηθεῖ, ένας θεὸς ξέρει πόσες
φορές, για τὸ «μποέμικο» στὺλ
τῆς γραφῆς του. Ἐδὼ Υὅμως
ζωῆς, - στὴ Φόνισσα ἐκφράζεται έχουμε να κάνουμε μέ μια παράξεκάθαρα ἡ ἀσκητικὴ πλευρα τοῦ γραφο πρὸς τὴν ὁποία τείνει
Παπαδιαμάντηῑ οἱ καλόγεροι ὁλόκληρα τὸ έργο nut ποὺ ἐκέχουν δίκιο γιατὶ δέν κάνουν φράζει μια 6ασικὴ ἰδέα τοῦ συγπαιδιά· αὑτὴ εἶναι ἡ κεντρικὴ γραφέας κανένας δέν έχει τὸ διnut μεγάλη-ἀλήθεια ποὺ κρύὸουν καίωμα να καταδικάσει τὴ
Φραγκογιαννού. Ἡ Φραγκογιανοἱ καλόγεροι τοῦ Παπαδιαμάντη.
νοῦ πεθαίνει, 6 Παπαδιαμάντης
- Τί θὰ μπορούσαμε νά ποῦμε
6‘5 μποροῦσε v0 n0v51 διαφορετιγια τὴ στάση τοῦ Παπαδιαμάντη
κά, δέ θέλει να δῶσει «αφεση
σπεναντι στὴν οἰκογένεια,·
ἁμαρτιῶν» στὴν ἡρωίδα του, ὅσο
- Ξέρω ὅτι ἐχουν γίνει φοόεκι ἂν στέκεται στὸ πλευρὸ τῆς ρές ἁπλουστεύσεις τῆς προσωπιΦόνισσας. Φυσικά, 6 συγγραφέας
κότητας τοῦ Παπαδιαμάντη· μᾶς
δὲν σκοτίζεται για τὸ «τί θα πεῖ 6
τὸν έχουν παρουσιάσει ἀκόμα· κόσμος», ἀλλα n0t δέν μπορεῐ να
nut 00v χαρακτηριστικὸ ἐκπρό«καθιερώσει» τὴν πράξη τῆς
σωπο τοῦ ἐλληνικσῦ συντηρητιΦραγκογιαννοῦς ποὺ πεθαίνει
σμοῦ. Βέθαια, ἂν 61060000115 115—
«εἰς τὸ ἥμισυ τοῦ δρόμου μεταξὺ
91n0 κείμενα τοῦ Σκιαθίτη συγτῆς θείας καὶ τῆς ἀνθρωπίνης διγραφέα καὶ στηριχθοῦμε ἀποκαιοσύνης». Τὴ στάση αὐτὴ θα τὴ
κλειστικα σ’ αὐτά, ἴσως καταλήσυναντήσουμε συχνα 0‘5 έργα
ξουμε α’ Evu 1E1010 συμπέρασμα,
λαϊκῶν ποιητῶν.“ίσως, για τὸν
ἀλλὰ ποιὸ θα εἶναι τὸ πραγμα- Παπαδιαμάντη, ἡ Φραγκογιαντικό 101) 6090;; Ὁ Παπαδιαμάνvo1‘) θα πρέπει v0 δώσει λόγο μοτης εἶναι, κατα τὴ γνώμη μου, 6 “νάχα στὴν ἀνθρώπινη συνείδηση.
1116 ὑπονομευτικὸς συγγραφέας,
Καὶ τὸ ὅραμα τοῦ θανάτου ποὺ
κι αὐτὸ γιατὶ 6λέπει“γύρω του
κυριαρχεῖ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ αὐτοῦ
καθαρά, γιατὶ ἔχει 6αθια συλλοτοῦ έργου, δέν μπορεῐ παρὰ να
γισθεῖ πάνω σέ ὅ,τι εἶδε, γιατὶ τὸ
καταλήξει στὸ θάνατο.
6λέμμα του εἶναι πραγματικα
- Τὸ πλέγμα τῶν προόλημάτων
ἀμείλικτο. Ἡ σκέψη του καὶ οἱ
τῆς Φραγκογιαννοῡς ἔχει κάποια
ἀντιδράσεις του έχουν μια μεἔννοια για τὴ σημερινῆ ἑλληνικὴ
γάλη ἀντιστοιχία μέ τὶς σκέψεις
κοινωνία,·
nut 1t; ἀντιδράσεις τοῦ λαοῦ,
- Θα προτιμοῦσα ν’ ἀπαντήσω
έστω κι ἂν 6 Παπαδιαμάντης δέν
έμμεσα, μέσω μιᾶς προσωπικῆς
πρέπει να θεωρηθεῖ 00v λαῖκὸς
μου ἐμπειρίας. Τὸ 1956 ταξίδευα
δημιουργὸς (φτάνει να ρίξουμε
μ’ Ev0 πούλμαν στὴν περιοχὴ τῆς
μια ματια στα λαϊκα δίστιχα 1101‘)
Χαλκιδικῆς.
Ἕνα
κοριτσάκι
ἀναφέρει καὶ ποὺ εἶναι’κυριολεέπαιζε μέ μια μπάλα, κάπου ἐκεῖ
κτικα τῆς κακιᾶς ὥρας). ”Ομως,
στὴν ακρη τοῦ δρόμου. 'H μπάλα
οἱ ἀντιδράσεις του εἶναι οἱ ἀντι6ρέθηκε ξαφνικα κάτω ἀπὸ τῆς
»δράσεις τῶν ὁμοίων του, nut
ρόδες τοῦ πούλμαν, τὸ κοριτσάκι
ὅμοιοί του δέν εἶναι οἱ 6ασιλόέτρεξε, κι 6 ὁδηγὸς μόλις 1101‘)
φρονες τῆς Ἀθήνας, ἀλλα οἱ
πρόλαὸε να φρενάρει τὴν τελευΣκιαθίτες ψαράδες nut χωρικοί.
ταία στιγμή. Τὸ κοριτσάκι γλίὉ πιὸ ὑπονομευτικὸς ποιητὴς εἶτωσε ἀπὸ τοῦ Χάρου τα δόντια,
ναι ὁ λαϊκός, γιατὶ αὐτὸς μανάχα
ἀλλα 6 ὁδηγὸς κατέθηκε, τ’ άρρίχνει Evu δια-περαστικὸ κριτικὸ
παξε κι άρχισε να τὸ δέρνει. Τότε
6λέμμα 011‘]v κοινωνία ποὺ τὸν
μονάχα αντιλήφθηκεΙ μια γρια
περιὸάλλει. Τὸ ἰ’διο κάνει κι 6
1101‘) καθόταν α’ Evu μολοτοίχι,
Παπαδιαμάντης, 1101‘) δέν εἶναι
στὸ δρόμο κοντα, nut 1101‘) ἠταν ἡ
6έ6αια λαϊκὸς ποιητὴς ἢ δημιγιαγια τοῦ κοριτσιοῦ. Ἡ γρια
ουργός, ἀλλὰ ἔχει τὶς ἴδιες αντιαὑτὴ εἶχε παρακολουθήσει ὅλη τὴ
δράσεις. Αὐτὸ ἀκριὸῶς κάνει τὸν
σκηνὴ μέ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον
Παπαδιαμάντη
ύπονσμευτικό,
καί χαμογελοῦσε μ’ Evu φοὸερό,
παρα τὶς συντηρητικές του θέπαράξενο χαμόγελο Τζοκόντας...
σεις. Αὐτὴ τὴν «ὑπονομευτικότηὉ ὁδηγὸς τὴν κοίταξε, καὶ σα νά
τα» δέν τὴ 6λέπουν ὅσοι μετα’χε ξαφνικα καταλάὸει, άρχισε να
τρέπουν τὸν μῆάλο αὐτὸ διηγητὴ 6ρίζειι «Τὸ κοιτάζεις καὶ γεματογράφο σὲ μιαν απλὴ «στιλᾶςί Τὸ κοιτάζεις nut γελᾱςί»
γμὴ» τῆς ἱστορίας τῆς ἑλληνικῆς
Δὲν μπόρεσα ν’ αποφύγω τὴ
λογοτεχνίας, ὅπως δέν τὴ 6λέσκέψη πὼς εἷχα ἀπέναντί μου
πουν καὶ κεῖνοι 1101‘) προχωροῦν
κάποια Φραγκογιαννού... Φυσι0‘5 μαρξιστικές ἐξηγήσεις, ἀγνοκά, ποτέ δέ γίνεται λόγος για τέῶντας τὶς σχέσεις τοῦ συγγραφέα
τοιου εἴδους ἀντιδράσεις. ”Ομως,
μὲ τὴ λαϊκὴ πραγματικότητα. για0‘5 πολλα χωριά, ὅταν πεθαίνει
1t v0 μὴν ποῦμε πὼς πρόκειται
Evu κοριτσάκι, ἀκοῦμε τὶς γειτόγια μαρξισμὸ τῆς πεντάρας;
νισσες να λένε στὴ μόνας «Καλό- Καὶ ἡ τελευταία παράγρα- τυχη ποὺ τὸ πάντρεψες μέ μια
πήχη πανὶ μονάχα». Μια πήχη
φος τῆς Φόνισσας, «ἡ γραῖα Χαὸούλα εὗρε τὸν θάνατο (...) εἰς τὸ πανί για τὸ 0060vo τοῦ παιδιοῦ...
ἥμισυ τοῦ δρόμου μεταξὺ τῆς Πῶς αλλιῶς θ’ ἀντιδροῦσε ἡ
θείας καῖ τῆς ἀνθρωπίνης δικαι- Φραγκογιαννού;
οσύνης», ποιὲς σκέψεις σοῦ προπολλες σκέψεις του nut 0‘5 Evég»
γειες ἡρώων του. Ἀλλα ὑπάρχει
nut 16 «μαύλισμα» τῆς ἀσκητικῆς

καλεῖ,-

-Ὁ Παπαδιαμάντης έχει κα-

”Αρης Φακίνος
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ΚΑΛΑ όργανωμένο, ἄριστα
διαφημισμένο τὸ φετινὸ Φεστιῧαλ
τῶν Καννῶν, ἀπασχόλησε πολὺ
κόσμο nut πάλι. Βεντέτες, 11090γωγοί nut δημοσιογράφοι ἀντάλλαξαν τὶς ἐμπειρίες τους ἀπὸ αὐτὸ
τὸ παζάρι τῶν 15 ἡμερῶν, ένα παζάρι ὅμως ποὺ στὴν κυριολεξία
παράγει τὸ λάδι για τα γρανάζια
τῆς μηχανῆς 1101‘) n1v051 τὴν ἀειθαλὴ διομηχανία τοῦ κινίφου.
Γράφτηκαν πολλα γι’ αὐτὸ 16
Φεστιὸάλ, ὅπου κυρίως συγκρούστηκαν τα συμφέροντα nut οἱ ἀνησυχίες δύο κόσμωνῑ τῆς Εὐρώπης
nut τῆς Ἀμερικῆς Δέν θα ἦταν

·κινιιματογραφος·
Κάννες ’76:

ἑλληνικὴ ἀπουσία
καὶ παρουσία
Τοῦ Χρ. Χριστοὸούλου.

μελάνι για να ἐπαναλάὸουμε τα
ἴδια περὶ συμμετοχῶν, τάσεων,

μ

Θα ἠταν, ὅμως, καλὸ να 010θοῦμε λίγο στήν ἑλληνικὴ διτρίνα
1101‘) ὑπῆρχε φέτος 01t; K0w5;. T6
5111601100v λόγοι πληροφοριακοί
ἀλλὰ καὶ δεοντολογικοί. Τὸ θέμα
ἔχει τεράστιο ἐνδιαφέρον. Περίπου «ἐθνικό». Τώρα μάλιστα που
ξοδεύουμε ἐκατομμύρια για να ἐξυψῶσουμε τὸ πολιτιστικὸ γόητρό
μαςστὸ ἐξωτερικὸ(Λονδίνο, Ντόρτμουντ, Βιέννη, κ.λπ.). Ἔχει
γραφτεῖ, nut εἶναι πέρα για πέρα
ἀληθινό, πὼς 0510; 01t; K0w5; οἱ
μεγάλοι «ἐπίσημοι» ἀπόντες ἤμαστε ἐμεῖς οἰ Ἕλληνες. Κινηματογραφικὰ ἐννοεῖται. Κι αῦτὸ γιατὶ
πέρυσι, μέ τὸ «Δι’ ἀσήμαντον
ἀφορμὴν» τοῦ Ψαρᾶ nut — κυρίως
- μέ τὸν «Θίασο» τοῦ Ἀγγελόπουλου, δημιουργήσαμε πολύ, μα
πολὺ 669060. "0101 λοιπὸν μᾶς
ξαναπερίμεναν ἐφέτος, ὅμως ἐμεῖς
δέν ἤλθαμε, ”H μᾶλλον ἤλθαμε,
ἀλλα δέν γίναμε δεκτοί. Δέν ἤμαστε λοιπὸν στὴν κινηματογραφού110111 τῶν 15 χορταστικῶν ἡμερῶν,
0015 σαν ἐπίσημη συμμέτοχή, 0015
καν σαν ύπεύθυνη παρουσία σέ
κάποιο ἀπὸ τα δεκάδες περίπτερα
τῶν ἐκπροσώπων μεγάλων ἐθνικῶν κινηματογραφικῶν ὀργανισμων.
Μέ τὴν ἐπίσημη ἀπουσία μας
ἀπὸ 1t; 050116011n5; 666v5; ἀπογοητέψαμε πολλούς. Ὑπῆρχε κόσμος 1101‘) ὁπωσδήποτε περίμενε
κάτι ἀπὸ 110;, ὕστερα ἀπὸ 101‘); 115ρυσινσῦς 691011601); 11.0; mt; Κάννες, στὴ Μπολῶνια, στὸ Βερολίνο,
στὸ Λονδίνο καί ἀλλοῦ.
Μέ τὴν άλλη ἐπίσημη ἀπουσία
μσς, δηλαδὴ μέ 11‘] 111‘] παρουσία
κάποιου ἐθνικοῦ κινηματογραφι-

«Ἑπόμενος σταθμὸς Γκρήνγουιτς
Βίλλατζ». Αύτοὸιογραφία τοῦ Ἀμερικανοεόραίου σκηνοθέτη Πιὺλ Μαζούρκι, πού ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μπρούκλιν για
v0 καταλήξει στὸ Χόλλυγουντ. Ἀπλὴ
εἰκονογράφηση ἑνὸς χρονικοῡ. περίτε- μ
χνα κινηματογραφημένου. Ἑρμηνευ- ’
15;: Ὁ εἰκονιζάμενος·Λε’ννυ Μπέικερ ι’)
καί ἡ ε’κπληκτικὴ Σέλλεϋ Γουΐντερς στὸ >

« Ἡ Οἰκογένεια ῙΙασκούαλ Ντοιιάρτε».
Ἡ ὸεύτερη, μετὰ τὸ «Tutu-11:10 21090κια» τοῦ Σάσυρα, ι’σπανικὴ συμμέτοχῆ
στὸ Φεατιὸὰλ Καννιῡν. Ὁ πρωταγωνιστής τους 2001‘r Λούις Γκομὲζ (φωτογραφιά) πῆρε τὸ ὅραόεῐο ἀνὸρικῆς ἑρμηνείας. 'H ἱστορία ἑνὸς τυπικοῦ
Ἰσπανοῦ ἀγρότη στῆν προφρανκικη
Ἱσπανία. Μιά ταινία ἁτέλειωτης ὅιάς,

ὑπογράμμιση τοῦ ἀνέκφραστου καὶ μόνιμα καταπιεσμένοιι [σπανικοῦ πάθους.
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«Ὁ ἐνοικιαστής». Ἀτυχὲστατη ἐπανάληψη τῆς ἐπιτυχίας τῆς «341100190-

ῌαραγιάννιῑς ὅσο καὶ ὁ Ρόμαν
ἠταν πολὺ εὐχαριστημένοι μέ 1t;
πωλήσεις 1101‘) πραγματοποίησαν.
Ἀπὸ νέους σκηνοθέτες, εἴδαμε
τὸν Φέρη, 1101‘) έδειξε τὸν «Προμηθέα» του, καὶ τὸν Καδουκίδη, ποὺ

11966015 1t; «Μαρτυρίες» του. Τὰ
δύο αὐτα φὶλμς συγκίνησαν τὸ
δικό τους, διάφορα-τικὸ, κοινό.
“Ο Νίκος Μαοτοράκὴῗς έκανε ὅπως ξαναγράψαμε +1161) δέοντα
669060 μέ τὸ ἐπικέίμενο γύρισμα
τοῦ «Ἕλληνα ·Μεγίὸτῦίνα», ὅπου
θα πρωταγωνιστεί τὸ γνωστὸ
ντουέτο vAv1ov1) K001‘]v — Εἰρήνη
Παπᾶ. Ἐξ 01100, 6 Μίκης Θεοδωράκης ἦρθε για τὴν 11906011‘1
100 φὶλμ «Μηνύματα ἀπ’ τὴ Μαρούσια», τοῦ ὁποίου ἔγραψε τὴ
μουσική. ”Ομως τόν μεγαλύτερο
ντόρο, ποὺ ὑπογράμμισε ἐντονότερα τὴν ἐπίοημη,· τὸ ξαναλέμε,
ἀπουσία μας ἀπὸ τίς Κάννες, τὸν
’έκανε ἡ ἀνεπίοημη παρουσία τοῦ
Θόὸωρου Ἀγγελόπουλου, Ὁ παΦεοτιὸαλ κι ἐ’γινε δεκτὸς μέ τὴν
παρατήρηοη «δέν θα δοῦμε κάποιον “·Θίασο” ἐφέτος». Στὴ συνέχεια, έκανε τὶς άμεσες ἐπαγγελματικές ἐπαφές του (γύρισμα τῆς
νέας του ταινίας, χρηματοδότηση
άπὸ τὸ ἐξωτερίκὸ κ.λπ.) καὶ πέ-

,

‘

φῆς» ἀπὸ τὸν Ρομὰν Πολάνακι. Ἕνας ι]
ἐνσικιαστὴς ὑποπτεύεται τοὺς γείτονές
του ὅτι τὸν καταὸιώκουν. Στὴ τρωτογραφιά μιτὶ σκηνὴ μέ τὴ Σέλλεϋ Γουΐντερς καὶ τὸν Πολάνσκι, 1101‘) πρωταγω- Z?‘
νιστεῖ.

Στὴν «Ἀγορὰ τοῦ φίλμ» λ.χ. ἠταν
ὁ Κώστας Καραγιάννης. Εἶχε δικό

νέξυπνος οκηνοθέτης ἦρθε στὸ

«Οἰκογενειακή Συνωμοσιά». Ὁ μεγάλος ”Αλφρεντ Χίτσκοκ σὲ ἀνυποχώρητα κέφια. Ἕνα ἐκπληκτικῆς 1'01οφιιΐας σενάριο για ὸυὸ ζειιγάρια 1101‘)
~ ἀπὸ τη σκοπιά του τὸ καθένα κυνηγοῦν
τὸ αι’ώνισ πάθος τῶν ἀνθρώπων, τὸ
χρῆμα. Στὴ φωτογραφία ὁ ἀγέραστος
,’,·μῆ σὲ· φαντασία, χιοῦμορ, στὺλ 1101.101011’
κότητα σκηνοθέτης, μὲ τοὺς πρωταγωνιστές του; Γουΐλλιαμ Ντηὸαιὴν καί
Ι Κάρεν Μπλάκ.

κοῦ ὀργανισμοῦ, τοῦ K110111010-

γραφικοῦ Κέντρου λόγου χάριν,
δέν
πολυσκοτίσαμε
πολλούς.
Ἐκεῖνοι 1101‘) ἴσως ἓνδιαφέρον-ταν
να ἐχουν κάποια ἐπίσημη πληροφορία για τὸ γύρισμα ταινίας στὴν
Ἑλλάδα,
στράφηκαν
ἀλλοῦ.
Ἧταν ἐκεῖ πολλοὶ ἀνοιχτσμάτηδες, ἀληθινοὶ ἐπαγγελματίες κι ὅχι
γραφειόὸιοι, σέ περίφημα ὀργανωμένες μονάδες ἀπὸ τὴν Ἰταλία,
τὴ Γαλλία, τὸν Καναδά, 16 Ἰσραήλ, τ’ὴν Τουρκία, τὸ Ἰράν κ.λπ.,
ποὺ έκαναν χρυσές δουλειές μέ
ὅσους γύρευαν μέρος ποὺ να συμφέρει να στήσουν τὶς μηχανές

-

Οἱ ἀνεπίσημες παρουσίες ἦταν
656010 πολλές καὶ μάλιστα ὁρισμένες ἀξιόλογα όργανωμένες.

τοῦ Φιλίππου. Τόσο 6 Κῶστας

ρόλο μιᾶς καταπιεστικῆς 1101/0;.

« Ἡ σκιὰ τῶν Ἀγγέλων». Ταινία τοῦ
Ἐλὸετοῦ Ντάνι ελ Σμίτ, ποι) θεωρήθηκε
ἀντισημιτικὴ καὶ προκάλεσε τὴν ἀποχώρηση τιῖιν Ἰσραηλινιῡν ἀπὸ τὸ Φεοτιὅάλ. Ἕνα ὑπερτέλειο Μπρεχτικὸ ψὶλμ
ὑψηλῆς κλάοης, μὲ πολι) ἁπλὸ ατόρυ
καὶ πολυσύνθετο λόγσ πού λειτοιιργεῐ
σὰν φορέαςμαρξιστικῆς ἰὸεολογιάς. Τὸ
σενάριο εἶναι παρμένο ἀπὸ ἕνα θεατρικὸ ἔργα τοῦ ἐπίσης κινηματογρα. φικοῦ σκηνοθὲτη Ράινερ Βέρνερ Φαομπῐντερ καὶ μιλᾶ για μια πόρνη πού
γίνεται παντοὸύναμη χάρις στὴν ε’κθαμὸωτικὴ όμσρφιά της καί πού στὸ
τέλος αὐτοκτονεῖ μὴ ἀντέχοντας σὲ
τόση ὁύναμη. Στὴ φωτογραφιά, ὁ Φαομπίντερ, πού πρωταγωνιστεῖ μαζὶ μὲ
τὴν Ἴνγκριντ Κάιόεν.

τῆς χώρας μοις.

του περίπτερο για τὴ διεθνὴ ταινία
του «Οἱ Διαὸολάνθρωποι», στὴν
ὁποία πρωταγωνιστοῦν 6 Πῆτερ
Κάσινγκ nut 6 Ντόναλντ Πλεζάνς.
Ἐκεῖ ἦταν ἐπίσης καὶ ὁ Μαξ Ρόμαν μέ μια ντουζίνα ἡμέτερες ταινίες κάθε κατηγορίας, ἀπὸ τὸν
«Ὀμφαλὸ» τοῦ Γεωργιάδη μέχρι
τὸ «Δολοφονεῖστε τὸν Μακάριο»

σκόπιμο να ξοδέψουμε παραπάνω

σκανδάλων nut 690651001).

Ἡ μόνη ἐπίσημη nut 0510; —
ὅπως nut 1101161590 — παρουσία
ἠταν τὀῦ Φεστιόαλ Θεσσαλονίκης.
Μέ καλαίσθητες nut συνέτές διαιφημίσεις σέ ὅλα τὰ φεοτιὸαλικα
έντυπα, 11966015 τὴν παρουσία
του καὶ μαζὶ τὴ μόνη ζωντανὴ κινηματογραφικὴ
δραστηριότητα

Τ]
”

ρασε στὶς έμμεσεζς δραστηριότητές
του; δημόσιες σχέσεις (συνεντεύ-

ξεις, ραδιόφωνο,τηλεόραση) καὶ
παρακολούθησηξ ἐκ -τὸῦ ’πλησίον
τῶν φετινῶν, κινηματογραφικῶν
ταοεων καί τἀιίιιζιῶν. .“Ο Ἀγγελόπουλος ἐτοιμάξει-,ὅπως μᾶς εἰπε,

τὴν καινούργιαΐτῷυ ταινία, τὸ γύρισμα τῆς ὁπὸίιαςζθ ἀρχίσει τὸν
Νοέμὸρη. ”Ηδη έχει ἀρχίσει ἡ ἐπιλσγὴ ἠθοποιῶν nut χώρων. Για τὸ
σενάριο τῆς ταινίας δέν εἶναι
πολλὰ πράγματα γνωστά. Ἀλλα
στὸν Ἀγγελόπουλο προηγεῖται ἡ
φόρμα nut 5115101 16 01690. Γι’
αὐτὸ ἄλλωστε πρόκειται για μια
σκηνοθετικὴ ἰδιοφυῐα διεθνοῦς καί όχι μόνο ἐθνικοῦ - 65111v5κους.
Ἡ τελευταία - πολὺ έμμεση
ὡοτόσο - έλληνικὴ παρουσία 01t;
Κάννες, μέ γαλλικα πιστοποιητι-

κά, ἦταν τοῦ Νίκου Παπατάκη καὶ
τῆς ”Ολγας Καρλάτου. Στα πλαίσια τοῦ προγράμματος προόολῶν
ποὺ ὀργάνωσε τὸ «Ἑνσποιημένο
Σοσιαλιστικὸ Κόμμα» μέ τὸν τίτλο
«Λαϊκὸ Φεστιὸὰλ Πολιτικοῦ Κιπαρουσίασαν
νηματογράφου»,
τὴν ταινία τους «Γκλόρια Μούν-

.,
.

ὶ).

Tl Πρόκειται για μια ἀκρως ἐνδι-

αφέρουσα δουλεια ποὺ κριτικάρει

ἶ

χωρὶς έλεος τὴν κτηνώδη συμπε- _
ριφορὰ τῶν Γάλλων στὸν πόλεμο
τῆς Ἀλγερίας.
, Ἠ ”Ολγα Καρλάτου στὸ «Γκλόρια Μούντι» τοῦ Παπατακη και ο Ρόμπερτ Ντὲ Νίρο στὸν «Ταξιτζή», μια συνηθισμένη
Εἶναι τόσο ὠμὴ καὶ ρεαλιστικὴ
Αμερικανικη ταινία, ποὺ παρουσιάζει χιλισειπωμένα ε’νσταντανὲ ἀπὸ τὴ νιιχτερινὴ ζωὴ μιᾶς χαοτικῆς μεγαλούπολης σὰν τὴ
αὐτὴ ἡ ταινία, τόσο πραγματικὴ
Νεα Υορκη. ·Κι ὁμως προκάλεσε τόσο θόρυὸο...
καὶ ἀμεση ἡ θαρὸαρότητα ποὺ
καταγγέλλει καὶ ποὺ δείχνει, ὥστε
ὁ θεατὴς παθαίνει σόκί Γιὰ τοὺς λάὸουμε τὴ φράση ποὺ ξεστόμισαν
’ Τοῦ Μίλτου
Γάλλους θεατές, τὸφὶλμ αὐτὸ λει-Ὶ οἱ Ρῶσοι ὅταν 6ρῆκαν τὴν πόρτα
έθιξε
τικά;
τοῦ Φεστιθαλ κλειστή. ”Οτι δηΚαρατζᾶ
τούργησε καὶ διαφορε
τὴν ἐθνική τους ’ἀξιοπρέπειω λαδὴ οἱ Κάννες πάσχουν ἀπὸ «αἰἀφοῦ τοὺς δείχνει χωρὶς τὴν κρού- σθητικὸ σνομπισμό».
Δέν συνηθίζαμε μέχρι τώρα να παρουσιάζουμε μικροὺς δίσκους 45 ”
Οἱ ὀργανωτές τοῦ Φεστιὸάλ.
στα τῆς γαλατικῆς εῦγένειας καί
στροφῶν.
τῶν πολιτιστικῶν τους μύθων, δη- ποὺ παράλληλα πρὸς τὸ ἐπίοημο
Δύο ὅμως δίσκοι ποῦ κυκλοφόρησαν τὸν τελευταῖο καιρὸ μᾶς κίνηλαδὴ σὰν πραγματικα κτήνη.
πρόγραμμα δημιούργησαν ἐκδητὸ ἐνδιαφέρον. Πιστεύουμε ὅτι αὐτοὶ οἱ δύο δίσκοι προσφέρουν
οαν
Τὸ «Γκλόρια Μούντι» ἐκπρο- λωσεις σαν τὸ «15νθήμερο τῶν
κάτι νέο στὴν ἑλληνικὴ μουσική.
ὸ
σκηνοθετῶν», τὴν ((Ἑὸδομάδα
σώπησε τὴ Γαλλία στὸ περυσιν
Αὐτοὶ οἱ δίσκοι - δουλεια δύο πρωτοπόρων Ἑλλήνων συνθετῶν Φεστιόαλ Παρισίων κι ἔπειτα Κριτικῆς», «Τὶς προοπτικές τοῦ
δίνουν μια εἰκόνα τοῦ πόσο ἔχει προχωρήσει σήμερα ὴ ἑλληνικὴ
μᾶς
«ὅγῆκε» σέ δυὸ κινηματογράφους γαλλικοῦ σινεμά», «Τα Γόνιμα μάπολιτικὴ μουσική. Καὶ οἱ δύο δίσκοι έχουν ἕνα σαφέστατο πολιτικὸ
Παίτια» καὶ τὸν «Ἀέρα τῆς ἐποχῆς»,
τῆς γαλλικῆς πρωτεύουσας.
περιεχόμενο ποὺ δίνεται μέ νέα έκφραστικα μέσα, διαφορετικα ὅμως
οἱ ἅνθρωποι αὐτοὶ ποῦ κατάφεραν
χτηκε τρεῖς μόνο μέρες καὶ μετα
στὸν κάθε δίσκο. ”Αλλες φόρμες ἀκολουθεῖ ὁ Σαὸὃόπουλος, άλλες Ἰὁ
να συγκεντρώνουν 28.000 ἀνθρώἐξαφανίστηκε, γιατί οἱ αἰθουσάρΜικρούτσικος. Φτάνουν ὅμως καὶ οἱ δύο στὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα...
τὶς
συν
πους,
σέ
μια
πόλη
ποὺ
διαθέτει
χες ἀρνήθηκαν να συνεχίσ
7.000 κρεδάτια, 500 ταινίες ἀπὸ
προὸολές. Ὁ λόγος ἦταν ὅτι στίς
ΔΙΟΝῚΣΗΣ ΣΙᾹΕΒΟΙἸΟΥΛΟΣ
80 χῶρες καὶ ί.800 δημοσιογράαἴθουσες έσκασαν δόμόες ποὺ τὶς
ο [ι o λ «τευ τ Η ς
. ι
θιοι
φους,
εἰναι
πολὺ
έξυπνοι
για
να
«ἄγνωστ
του Σαββόι-ιουλου καί ...,
εἶχαν τοποθετήσει
πέφτουν σέ τέτοιες παγίδες, χωρὶς
γὲντες».
συνάμα να λησμονοῦν καὶ τὸν
[ρτλ λσεειιιιιονρικ
Γιὰ τὸν ἴδιο λόγο, ἡ συνταραMANDY ΕΛΕΥΘΕΡΌ(
κτικὴ αῦτὴ ταινία δέν παίχτηκε χρήσιμο ὁρισμὸ τοῦ Μαλρω ὅτι «ὁ
κινηματογράφος εἶναι καὶ μια 6L"539m:
καὶ στῆν «Ἀγορὰ τοῦ φίλμ» τοῦ
NAZIM KW
Φεστιόὰλ Καννῶν, ὅπως ἀρχικα σμηχανία».
Ἐπομένως κάτι ἀλλο συνέὸη.
εἶχε προγραμματιστεῖ. Ὁ αἰθουΓιὰ μᾶς τοὺς Ἕλληνες τουλάχισάρχης, τρομοκρατημένος ἀπὸ τα
στον. Κι αὐτὸ τὸ ἀλλο ποὺ μᾶς
ἀπειλητικὰ τηλεφωνήματα, ἀκύρωσε τὴν προὸσλή. Τὸ «Γκλόρια έδωσαν να καταλάὸουμε φέτος οἱ
Μούντι» εἰναι μια πραγματικὴ Κάννες, ὑποπτευόμαστε ὅτι 6ρίσκεται στὴν τεράστια ἀπόσταση
Ο ΚᾱθΡῑ-ΨΤΜ Τοῦ Μηᾳὶςιαντὲρσ.
ταινία-δόμὸα ποὺ δέν μετέρχεται
ποὺ χωρίζει τὴ νοοτροπία τοῦ Φεκανενὸς μέσου για να οἰκειοποιστιθαλ Θεσσαλονίκης ἀπὸ κείνη
POZA ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ τῶν
Ὁ ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ τοῦ 261656ηθεῖ τὸν θεατή. Τὸν κεντρικὸ ρόλο
τῶν Καννῶν καί τῶν ἄλλων συνπουλου καῖ ὁ ΚΑΘΡΕΦἹῊΣ τοῦ Μικρούτσικου- Ἐλευθερίου καὶ ὁ
τοῦ φὶλμ ὑποδύεται ἡ πανέμορφη
αφῶν έκδηλώσεων τοῦ ἐξωτεριτῶν
Μ ικρούτσικουΜπαγιαντέρα. Τραγουὸᾶ ὁ Δι- ε χθρῐιῑ
”Ολγα Καρλάτου, ποὺ τὴ συνανκοῦ. “H για να γίνουμε σαφέστεΧικμέτ. Τραγουὸᾶ ἡ Μαίρη Δηονύσης Σαόὄόπουλος.
τήσαμε στίς Κάννες καί μετὰ στὴ
ροι; στὴν ἀπόσταση ποὺ χωρίζει
Ὁ «Πολιτευτὴς» εἰναι ἕνα κα- μητριάὸη.
Ρωμη. Ἡ Καρλάτου ἐπιῧεῧαιωνει
για μια ἀκόμη φορὰ τὸ μέγιστα τα- τὶς ὅποιες έθνικές μας ἀπὸ τὶς διθαρα πολιτικὸ τραγούδι. ‘O ΣαόὉ Θάνος Μικρούτσικος συνεθνεῖς αἰσθητικές καὶ ἰδεολογικές
λέντο της ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπαγγελμαὂόπουλος 6λέπει μέσα ἀπὸ ’τὸ
εχίζει πάνω στα ἴδια χνάρια ποὺ
τικὴ συνείδηση της. Για τὸ γύρι- καὶ πειραματικές κινηματογραφιδικό του πρίσμα τὴν κατάσταση
τοῦ έλληνικοῦ προοδευτικοῦ κι- χάραξε μέ τα «ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΡΑσμα ὁρισμένωνσκηνῶν τοῦ φίλμ κές ἀντιλήψεις. Γι’ αὐτὸ στα ξένα
νήματος, τὴ διάσπασή του, τὴ ΓΟΥΔΙΑ», Χρησιμοποιεῖ (στὴ
«Γκλόρια Μούντι» δέχτηκε να φεστιὸαλ μποροῦν καὶ ἀποδέχον«Ρόζα Λούξεμπουργκ») τὴ μου-’
γραφειοκρατία ποὺ τὸ διαὸρώνει.
ῦποοτεῐ πραγματικα μαρτύρια για ται ἰδιωτικὰ μέν, ἀλλὰ ποιητικὰ
οικὴ ἀντίθεση σαν μέσο ἐκφρατον εργατοπατερισμὸ ποὺ χαρανα ἐπιτευχθεῖ ὁ ἀπόλυτος ρεαλι- μοντέλα σαν τὸ «Χρονικὸ μιᾶς
σης, δένοντας τὴ μουσικὴ μέ τὸ
κτηρίζει Ορισμένους «λαϊκοῦς
σμὸς ποὺ ζητοῦσε ὁ σκηνοθέτης - Κυριακῆς» τοῦ Τάκη Κανελλόοτίχο τοῦ Μάνου Ἐλευθερίου
πουλου.
σι’·ζιιγὸς τηε.
ἡγέτες». Χωρὶς 6έ6αια νὰ ἀντιΤώρα, α’ ὅ,τι αφορᾶ τίς άλλες
(ποὺ 6ρίσκεται α’ ἐντυπωσιακὰ
προτείνει κάτι, ὁ, Σαὸὅόπουλος
Τώρα, ὁ ίίαπατακης ορμηπιαι
ιἰψηλὸ ἐπίπεδα) καὶ δομὸαρδίζει
κάνει μια ὀξεία καὶ καυστικὴ
οτὴν Κύπρο, ἀναζητώντας ἐρεθί-“ ἀπουσίες μας, ἐκεῖνες δηλαδὴ τῶν
ἐπίσημων φορέων τοῦ κινηματοκριτικὴ σέ ὅλες αῦτές τίς κατα- τὸν ἀκροατὴ μέ τὶς ἀλλαγές μουσματα για τὸ θέμα τῆς καινούργιας
στάσεις. “Ὀμως, αναρωτιόμαστε σικοῦ ὕφους ἀποσαφηνίζοντας μέ
του ταινίας. Ἡ Καρλάτου 6ρίσκε- γράφου μας, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι
πραγματώνουν τὴν κυ6ερνητικὴ
αν, ὅσοι σφυρίζουν (πὸ δρόμο εντυπωσιακὸ τρόπο τοὺς στόχους
ται στὴ Ρώμη καί συζητά ὁρισμέἀπὸ
τοῦ τραγουδιοῡ.
τὸν «Πολιτευτή», έχουν καταλάνες προτάσεις για τὴ μεγάλη καὶ τη πολιτική, αν ὑπάρχει, γύρω
τὴν 7η τέχνη, τί να ποῦμε; Αύτοί,
“Ο «Ἐχθρὸς» εἶναι ένα πολὺ
6ει σέ ποιοὺς ἀναφέρεται τὸ τραμικρὴ ὀθόνη.
καλὸ κομμάτι, στηριγμένο - καὶ
δυστυχῶς, εἰναι έτσι κι αλλιῶς
γούδι.
Γιατί
ἂν
τὸ
εἶχαν
καταλάαὐτὸ
ίωμα
οημε
Κλείνοντας τὸ
κυριολεκτοῦμε ὅταν λέμε στηριἀπόντες ἀπὸ παντοῦ, ἐκτὸς ἀπὸ
6ει, ἴσως νὰ μὴν τὸ σφύριζαν...
για τὴν ἑλληνικὴ παρουσία·- τοῦ να ἀνέχονται ἦ να άσκοῦν τὴν
γμένο - πάνω στὸν ἐκπληκτικὸ
V
Για
τὸν
«Καθρέφτη»
δέν
ἀπουσία ἀπὸ τὸ φετινὸ πανηγύρι τερατωδία ποὺ λέγεται λογοκριέχουμε νακποῦμε πολλα. Πρόκει- στίχο τοῦ Χικμέτ, ποὺ ξετυλίγεγνωρί
να
ε
έπρεπ
τῶν Καννῶν, θα
σίαί
ται για to παλιὸ τραγοὺδι τοῦ ται μπαίνοντας ὅλο 6αθύτερα στὸ
ζαμε ’καὶ να σχολιάσουμε τοὺς
“
Μπαγιαντέρα ποὺ ἀποκτᾶ μία θέμα του.
ἀκριὸεῖς λόγους τῆς ἀποπομπής
Κλείνοντας ας ἀναφερθοῦμε
νέα
διάσταοη
ἀπὸ
τὴν
ἐναλλαγὴ
μας ἀπὸ τὸ Φεστιθάλ. Ἐπισήμως
καὶ οτὴν ἑρμηνεία τῆς Μαίρης
Μπαγιαντέρα-Σαδόόπουλου στὸ
ὅμως δέν καταφέραμε να μάθουμε
.
Δημητριάὸηῑ εἰναι ἰδανική.
τραγούδι.
τίποτα. Δέν θα θέλαμε να ἐπανα-

ῥψῑρ-Κῇῼς.
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·εικαστικα·
Τοῦ Γιώργη Πετρῆ
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
(«Κρεωνίὸης»)
Μια πλατια ὁμαδικὴ έκθεση,
κυρίως ζωγραφικῆς, ὅπου συμμετέχουν καμια τριανταρια καλλιτέχνες, ποὺ κλιμακώνονται 0‘
ὅλες σχεδὸν τὶς ἡλικίες, τὶς συγκροτήσεις καὶ τὶς τεχνοτροπίες,

δέν εἶναι· ἀσφαλῶς κατάλληλο
πλαίσιο για μια κριτικὴ ἀντιμετώπιση ἐνὸς τόσο ἀποσπάσματι-

Μποροῦμε τώρα να προὸοῦμε
σέ μια γενικὴ τεχνολογικὴ παρατήρηση, ποὺ μπορεῐ να ἐξηγήσει
τὶς ἰδιομορφίες τῆς έκθεσης. Ἡ
περιορισμένη έκταση τοῦ διαθέσιμου χώρου, κι ὁ μεγάλος ἀριθμὸς τῶν καλλιτεχνῶν, καθόρισε
ἀσφαλῶς καὶ τὸ μικρὸ μέγεθος
στα ἐκθέματα. "A; μὴ Ιιιάς ὃιαφύἼ

γει πῶς ὁ χῶρος εἶναι κομμάτιασμένος καὶ δέν ὑπάρχει ἀπομακρυσμένο σημεῑο ἀπ’ ὅπου μπορεῖς νὰ δεῖς ὅλα τὰ ἐκθέματα.

6αιη πορεία στα οἰκονομικα τῆς
χώρας μας, κι οἱ προσπάθειες
ἐπενδύσεων σέ εἴδη ποῖ) ἐχουν
σταθερότερη ἀξία. Θέλουμε να
ὑποὸάλουμε τὴν ἰδέα, μήπως
πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση πρέπει να στραφοῦν κυρίως οἱ νέοι
ζωγράφοι, καὶ για να λύοουν τὸ
δικό τους ζήτημα καὶ για να ἐκπληρώσουν τὴ ὃασικὴ κοινωνικὴ
τους ἀποστολὴ. Θὰ χρειαστεῖ φυσικὰ ν’· απλουστέψουν τὴν τεχνική τους, γιατὶ γνωρίζουμε καλά, πὼς ἔργα σύνθετα καὶ μέ
6αρὺ ύλικὸ κοστίζουν στὸν ἴδιο
τὸ ζωγράφο πανάκριὸα. Λέμε
απλα μιὰ γνώμη, μα τὸ ζήτημα

εἶναι τεράστιο.

προεκτάσεις σ’ ὅλους τοὺς τομεῖς

κοῦ, ποικίλου καὶ φυσικὰ ἄνισου

ὑλικοῦ. Μπορεῖ ὡστόσο μια τέτοια, πές τυχαία, συνάντηση τόσων ζωγράφων, ἀπὸ τοὺς πιὸ
γνωστοὺς ῶς τοὺς πιὸ ἀγνωστσυς,,
vd προκαλέσει μερικές γόνιμες
σκέψεις, ποὺ δένεῖναι ἀνάγκη να
εἶναι ἀναγκαστικα αἰσθητικῆς ἠ
ἀνάλογης τάξης
ἀποτιμήσεις.
Πρῶτα πρῶτα χρειάζεται να ἐπικροτήσσυμε τὴν αρση μιᾶς ὀδυνηρῆς καὶ στείρας ἐμπειρίας, ποὺ
ἀνήκει στὸ δικό μσς εἰδικα παρελθόν, ποὺ δογμάτιζε πῶς ἡ σημασία τοῦ ἐργου ἐνὸς καλλιτέχνη
ἐξαρτιότανε ἀπ’ τὴν ποιότητα
τῶν ἔργων ποὺ παρουσιαζότανε
στὴν ἴδια έκθεση, κι ἀπ’ τὴν ἀνα-

Ἐτσι οἱ ζωγράφοι ἀναγκάστηκαν
να ῦποταχτοῦν 0' αὐτὴν τὴν

ΙχΙῙ(Ι«,Ξίεσμός», Ἀρχιτεκτονικὴ Γλυπτικὴ - Ζωγραφική).

τῆς δραστηριότητάς του. ”Ας ἐλπίσουμε πὼς θα θελήσει να κοινωνιολογήσει τα ὅποια συμπεράσματά του.

ἀναγκαιότητα, τόσο πιστά, ποὺ

σὲ πολλές περιπτώσεις κατάληξαν να κάνουν έργα ποὺ σοῦ δημιουργοῦν τὴν α’ίσθησητῆς μινιατούρας. Κι αὐτὸ όχι ἀποκλειστικα καὶ μόνο ἀπ’ τὶς μικρές
διαστάσεις τοῦ πίνακα, μα κυρίως ἀπ’ τὸ ὅτι θέλησον στὴ μικρὴ ἐπιφάνεια τοῦ πίνακα να
χωρέσουν, μικρύνοντάς τα, πολλα
ἀντικείμενα· κάποτε ν’ ἀναπαραστήσουν μορφές ἐσωτερικῶν
χώρων, ποὺ ὁδήγησε τὸ έργο σέ
κάτι ποὺ θα μποροῦσε vd θεωρηθεῖ σαν χειροτεχνικὸ ἐπίτευγμα.

Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ έκθεση μέ τὶς πλαστικές
προτάσεις ένὸς νέου καλλιτέχνη,
ποῦ’έχει adv κύρια ἀπασχόλησή
του τὴν Ἀρχιτεκτονική. Δέν
παραξενεύει κανέναν τούτη ἡ
«πολυπραγμοσύνη» του γιατὶ κι
οἱ τρεῖς τομεῖς τῆς δράσης του;
ἀρχιτεκτονική, γλυπτική καὶ ζωγραφική, ἀποτελοῦν 6ασικα τέχνες συγγενικές. Σήμερα μάλιστα
6ρισκόμαστε μάρτυρες μιᾶς διαδικασίας, ποὺ τείνει vd χαλαρώσει, ἂν δέν τα κατάργησε κιόλας

γνώριση τῶν δημιουργῶν τους.

Σ’ αὐτὸ συνέὸαλε κι ἡ ἀνάγκη να

τελείως, 1d τυπικα σύνορα, ποῦ

Στὴν έκθεση τούτη 6λέπουμε τὴν
ἀρχὴ μιᾶς διαδικασίας ποὺ ὁδηγεῖ τοὺς ζωγράφους στὴν αὐτογνωσία, στὴ σιγουρια για τὸ ἴδιο
τὸ έργο τους καὶ στὸν 0131005601σμό, ποὺ συνεπάγεται κατα
πρῶτο λόγο τὸ σεὸασμὸ τῶν
ὅπσιων ὁμοτέχνων τους. '0 Γ.
Σικελιώτης, ὁ Γ. Μανουσάκης, ἡ
Νίκη Καραγάτση, μα κι ὁ Ράλλης
Κοψίδης, ὁ Γιάννης Μιγάδης κι ἡ

πέριποιηθούν

εἶχαν ἀπὸ καιρὸ περιχαρακώσει
τὴν ἀξιόπρεπη ὑπόσταση κάθε
μιάς ἀπ’ τὶς εἰκαστικές τέχνες.
Ὁ ΜΙΤ, μ’ αὐτὸ τὸ ὄνομα ἐκθέτει ὁ δυναμικὸς καλλιτέχνης τὰ
έργα του, έχει ἤδη ἐκπονήσει θεωρητικές μελέτες γι’ ἀρχιτεκτονικὰ προὸλήματα, στα πλαίσια
ξένων πανεπιστημίων. Ἀσχολήθηκε μέ τὸ θέμα τοῦ χώρου, 6λέ-

πολὺ

τὸ

ὑλικό

τους, για vd διηγηθοῦν τόσες λεπτομέρειες. Αὐτὸ εἶναι γενικα
ὁρατὸ στα εὐαίσθητα έργα τῶν Γ.
Γεωργιάδη, M. ’Βενιοῦ, Στ. Πετρόπουλόυ, Ν. Φλέσσα, Τ. Βασιλάκου κ.λπ. Δέν μειώθηκε ἀπ’
αὐτὸ ἠ ποιότητα τοῦ έργου, μα
ἐπέὸαλε στὸ θεατὴ τὸ δύσκολο
γύμνασμα τῆς ἀνάγνωσης τόσων
μικρογραφημένων έργων. ΜεριΛίντα Βακιρτζῆ εἶναι ὅλοι τους κοὶ ῆξεραν να τὸ ἀποφύγουν, adv
γνωστοὶ κι ἀποτιμημένοι καλλι-- τὸν Γ. Σικελιώτη μέ τα συναρπατέχνες ένὸς ἐπιπέδου, καὶ δέν πι- . στικά, καὶ τόσο καινούργια σαν
στεύω πῶς ζημιώθηκε σὲ τίποτα ἡ
ὕφος, κεφάλια του, τὸν Μιχ. Γιφήμη τους ἢ ἡ ἀναγνώρισή τους,
ωργά, μέ τα νεορεαλιστικα σπίτια
γιατὶ ἐκθέτουν μέ νεώτερους κι
του, ἢ τὸ Θαν. Ἀκριόόπσυλο, μέ
ὅχι κατὰ τὸν ἷδιο 6αθμὸ ἐμποτὰ οἰκιακα εἴδη, στὸ ἵδιο ὀνειρικὰ ἀναγνωρισμένους ὁμότερικὸ κλίμα, γιατί μπάσανε Eva
χνοὺς τους, π.χ. σὰν τοὺς Μάρκο
δύο μόνο ἀντικείμενα, ἢ τὸ ἀριΒενιό, Γιῶργο Γεωργιάδη, Θαν.
στοτεχνικὸ σχεδίασμα τῆς καυἈκριὸόπουλο, Μιχ. Γιωργᾶ, για
στικῆς σάτιρας τῆς οἰκογενειακῆς
να καταρτίσουμε μιαν ἄλλη σειρα φωτογραφίας τοῦ Γ. Μιγάδη, ποὺ
ὥριμων, μα νεωτέρων καλλιτεἐπανέλαὸε ἀκριὸῶς τὴν ἴδια λύχνῶν, δηλ. λιγότερα ἀναγνωρισμὲνων. Ἡ κλιμάκωση τούτη ποὺ
Θὰ τελειώσουμε μέ κάποια
ἐνδεικτικα καταρτίσαμε, δέν ἐνπαρατήρηση ποὺ δέν ἀνάγεται
έχει, πέρα ἀπ’ τὶς ἀντικειμενικές
ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὴν αρδια-πιστώσεις ποὺ διατυπώσαμε,
μοδιότητα τῆς κριτικῆς. Τα ἔργα
καμιὰν ἀπὸ τα πρὶν ἀξιολογικὴ
αὐτὰ ’έχουν τιμολογηθεῖ σέ χαμηπρόθεση. Κι αὐτὴ πάλι ἡ τελευλές σχετικα τιμές ,καὶ τα πιὸ
ταία σειρα δέν ζημιώνεται ἀπ’ τὴ
πολλὰ έχουν ἤδη πουληθεῖ.
συνύπαρξή της μὲ κάποιους ἀλ- ”Υστερα ἀπ’ τὸν πληθωρισμὸ τῆς
λους συναδέλφους τους, ἐπίσης έφταετίας, τα ἐργα τέχνης ἀκρίσοόαροὺς καλλιτέχνες, μα λιγό6ηναν καὶ για vd φτάσουν τα
τερο γνωστούς, π.χ. adv τοὺς Στ.
εἴδη τῆς πρώτης ἀνάγκης, μα καὶ
Πετρόπουλο, Λία Ἀγσπίδου, γιατί ὁλοένα καὶ εὐρύτεροι κύΝικ. Φλέσσα, T. Βασιλᾶκο, ἢ με- κλοι αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη να
ρικοὺς ποὺ παρουσιάζουν διακοἐπικοινωνοῡν μ’ ἕνα έργο τέχνης.
σμητικα ἀντικείμενα.
Δέν λείπουν φυσικά, μέ τὴν ἀὸέ42

καὶ δραστικὸ πάνω στὴν ἐπιφάνεια.
M‘ ἀληθινὸ ἐνδιαφερον θα
παρακολουθοῦσε κανεὶς τὴν πορεία ποὺ θ’ ἀκολουθήσει ὁ δυναμικὸς τοῦτος πολυτεχνίτης. Ἀρχίζει Eva πείραμα μέ πλαστικές

ποντάς το σαν πλαίσιο τῆς ἀνθρώπινης συμπεριφορᾶς, δηλ. μέ
6άση τὶς κοινωνικές ἀνθρώπινες
ἀναγκαιότητες. Σήμερα σκοπεύει
vd συνεχίσει τὶς έρευνές του στα
πλαίσια
τοῦ
Πολυτεχνείου
Θεσίνίκης, κοντα στὸ Δ. Φατοῦρο, πάλι για τὸ χῶρο, ἰδωμένο
τώρα σαν πλαίσιο ἐπικοινωνίας
ἀνάμεσα οτσὺς ἀνθρώπους.
Μέ τὴ γλυπτική του ἐπιχειρεῖ
να δημιουργήσει ἀντικείμενα ποὺ
έχουν κάποιαν ὀργανική σχέση μέ
τὸν ἀνθρωπο, δηλ. μ’ ένα συγκεκριμένο τμῆμα τοῦ σώματός του.
Ἡ ὀργανική ὅμως· αὐτὴ σχέση δέν
γίνεται λειτουργικὰ χρηστική, εἶναι άπλὰ μιὰ πλαστικὴ προέκταση τύπων τοῦ ἀνθρώπινου
σώματος.
Καὶ στὴ ζωγραφική του ὁ καλλιτέχνης ἐπιχειρεῖ κάτι σαν μια
νοητὴ ἐπαφὴ μέ κεῖνο ποὺ ζωγραφίζει, ἰδιαίτερα τὸ γυμνὸ γυναικεῖο σῶμα. Ἀγρεύει συστηματικα τὶς σχέσεις μαζί του. Τὸ σχέδιό του άδρό, περιεκτικὸ κι έντονα ὑποὸλητικὸ για προεκτάσεις
τοῦ σώματος ποὺ εἰκονογραφεῖ.
Τὸ χρῶμα του δυνατό, καθαρὸ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΙ-ΙΜΟΥΛΑ

(Ζωνραφική. «Gd/10;»)
Σεμνὴ καὶ σχεδὸν λιγοστὴ εῖναι

ἡ ζωγραφικὴ προσφορὰ τῆς ζωγράφου, ἐρασιτεχνική. Μὰ μέσ’
ἀπ’ αὐτὴν προκύπτει μιὰ άὸίαστη
εἰλικρίνεια, ποὺ τῆς προσδίνει τὴ
δροσια μιᾶς λαῖκῆς ζωγραφικῆς
έκφρασης, καὶ κάποια στερεότητα ποὺ διατηρεῖ ἡ ἀλήθεια, α’
ὅποια της ἐκδήλωση. Ἡ ζωγράφος θα εἶναι ἀσφαλῶς αὐτοδίδακτη, κι αν έχει μια δυνατότητα
προσπέλασης τοῦ κόσμου, αὐτὸ
μπορεῐ να γίνεται μέ μοναχὸ διάμεσο τὴ διήγηση, ποὺ διατυπώνεται ἀδίαστη καὶ καμια φορὰ συγκινητικὰ ἀπρόοπτη. Ἐτσι λ.χ. ’ένα
νησιώτικο πανηγύρι εἰκονογραφεῖται μέ καΐκια ποὺ ξεφορτώvouv σέ κάποια ξεχασμένη ἀπ’ τὴ
σύγχρονη ἀγωνία ἀκτή, τοὺς χωρικοὺς προσκυνητές. Md κεῖνο
ποὺ θά ’πρεπε να τιμήσουμε, λιγοστό, p‘ ἀληθινὸ σέ τούτη τὴ
ζωγραφική, εἶναι τὸ φῶς ποὺ
πλάθει τὶς μσρφές της κι ἀποτελεῖ
μιὰ ποιητικὴ ἀλήθεια σέ τούτη
τὴν ξεχασμένη περιοχὴ τῆς ἀδολης ὀπτικῆς7 αἵσθησης τοῦ κόσμου.

Π. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ
ί(ἱΖὸιῆηγραφική,

αἴθουσα

«Δοξι-

Ἀνήσυχο καὶ πολύμορφο, ῶς
τὴ σύγχρονη φάση του, παραμένει τὸ ζωγραφικὸ ὅραμα ἐνὸς
καλλιτέχνη ποὺ σπούδασε ζωγραφική, τουλάχιστο μὲ τὴν ἴδια
εῦσυνειδησία που σπούδασε ἀρχιτεκτονική, ποὺ ἀποτελεῖ καὶ
τὴν ἐπαγγελματική του ἀπασχόληση. Μὰ ἡ ζωγραφική του ἰδιότητα, μπορεῐ να τοῦ κατακυρωθεῖ κυρίως ἀπ’ τ’ ἀποτελέσματα
τῆς ὅποιας προσπάθειάς του. Ἡ
έκθεσή του, σχεδὸν ἀναδρομική,
μάρτυρά για τὸν κοπιαστικὸ
δρόμο ποὺ διάνυσε ἀπ’ τίς μαθητικές σπουδές του ὣς τὰ εὐαίσθητα γυμνάσματα του στὸ πορτραῖτο, τὶς διαδοχικὲς φάσεις ἀπ’

τὶς μελέτες του, που έχουν τὸ
ἀντίστοιχό τους σέ μερικές ἀπ’
τὶς πιὸ κατακυρωμένες μορφές,
λ.χ. μέσα στὴ σύγχρονη σχολὴ τοῦ
Παρισισῦ. Στὴ σύγχρονη μορφὴ
τῆς προσπάθειάς του για τὴ διατύπωση τοῦ ὁράματός του, ἀνιχνεύει κανείς τὴν κσσμογονικὴ
φαντασμαγορία ποῦ θυμίζει, σα
διάθεση, μια πολὺ γνωστή μας
ζωγραφικὴ, χωρὶς ἡ λειτουργία
της vd τοῦ μποδίσει τὴ σχέση του
μέ τὸν ὑπαιθρισμό, μ’ ἀνήσυχη
χρωματικὴ ὅραση ποὺ προῦποθέτει τὸν ἐμπρεσιονισμὸ καὶ τὴν
ἀλληγορικὴ σύνθεση ποὺ μένει
ἐκφραστικα πολὺ κοντα στὸ φυσικὸ ἀντικείμενο. Οἱ μορφές του
δικαιώνονται ἀπ’ τὴ σύνδεσή
τους μέ τὰ διώματα τοῦ καλλιτέχνης εἰκονογραφοῦν ἐμπειρίες όχι
απλα ὁπτικές, pd 61wpc111115g. Ἡ
ζωγραφικὴ του μᾶς δίνει τὸ μέτρο τῆς ἀναζήτησής του, μὰ δέν
μαρτυρά ἀκόμα για καμια του’
κατάληξη; τὸ έργο του ὡριμάζει
πρὸς κάποια ζωγραφικὴ ἀμφιθυμια.

Φιγοῦρες Καραγκιόζη τοῦ Σπαθάρη
'H

γκαλερί

Ἀντωνόπουλου,

, Χάριτος 38, ἐκθέτει τὸν τελευ-

ταῖο καιρὸ μια μεγάλη σειρα ἀπὸ
αὐθεντικές
φιγοῦρες
τοῦ
Καραγκιόζη,
κατασκευασμένες
ἀπ’ τὸ γνωστὸ καλλιτέχνη Εὐγένιο Σπαθάρη, θέαμα ἀληθινὰ
συναρπαστικὸ για μικροὺς καὶ
μεγάλους. Τὸ πρῶτο ποὺ διαπι-

τουν, ἀδιάφορα άν έχουν γίνει μέ
πολλα ἢ μέ λίγα κοψίματα. ‘H
εὐαισθησία τοῦ σχεδίου (ἄν δέν
’έχει γίνει ἀκαδημαϊκό, ποὺ εἶναι
κι ὁ μεγάλος κίνδυνος), ὴ λειτουργική τους σύλληψη, προωθεῖ
τὶς φιγοῡρες αὐτές ἀπὸ θεατρικὰ
ἐξαρ-τημένα στοιχεῖα, σέ αὐτοτελῆ
καλλιτεχνικα ἀντικείμενα, έργα
τέχνης κι ἐ’ξω ἀπ τὴν παράσταση.
Η δυναμικη τῆς χρηστικῆς λει-

τσυργίας τους εἰναι πάντα παρούσα, κι ὁ θεατὴς μπορεῐ ἀπὸ
δῶ να ἀντιληφθεῖ τὴ σημασίατοῦ
ἐκφραστικοῦ διάμεσου, ποῦ εἰναι

ἀπαραίτητο για να συντελεστεῖ τὸ
θεατρικὸ ἀποτέλεσμα. G)’ ἀκολουθήσει φαίνεται ’έκθεση ζωγραφικῆς τοῦ ’ίὸιου καλλιτέχνη.
Θὰ ἠταν ἐνα δροσερὸ θέαμα για
τοὺς καλοκαίριάτικους μῆνες.

ποῦ ἐπέὸαλε ἡ εὐαισθησία κάποιας ἐποχῆς. Μέ τὸ μαῦρο εἴτε
μέ τὸ χρῶμα δέν ἀρνιέται τὸ
ὑλικό της, ποῦ φαίνεται να τὸ
ἀγαπά, καὶ μ αυτὸ ὅγάζει τὶς ματιέρες ποὺ μπορεῐ να τῆς δώσει
ἀπ’ τὴν ἴδια του τὴν ὑπόστασηῑ οἱ
ἀτέλειες, οἱ ρόζοι, τὰ v50d 101)
ξύλου, τῆς χρειάζονται για να
πλουτίσει τὸ ἀδρὺ έργο της, μέ
πλαστικα εὑρήματα. Σέ μερικές
ὡστόσο στιγμές περισσεύει ὁ λυρισμός της, ὅπως π.χ. στὴν περίπτωση μέ τὸ ἀσπρόμαυρο κλαδί,
ποὺ εἰκονογραφεῖ μὲ τὴ λιτότητα
του, μιαν ἄνοιξη στὸ μελετημένο
έργο της, καί στὴν αἴσθηση τοῦ
θεατῆ.

ΜΑΝΩΛΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΑ-

σχεδιάζει, μια καὶ καλὴ, μ’ αὐτὸ
πλάθει τὶς συνθέσεις του. ὅχι ἰδιαίτερα κι (”ιποκλειστικότερα, τὶς
μορφές του. ἰίαίζι-ἰ μαζί του.
πράμα τόσο σοόαρὸ καί τόσο

ἐπικίνδυνα για κάθε ζιι)«,ιράφο.’
Κάπστε έχεις τὴν αἰσθηση πὼς
θάλθηκε να τοῦ δείξει πὼς δέν τὸ

παίρνει στα οοῦιιρά. μὲ τὸν
τρόπο ποὺ τὸ χειρίζιτιιι. ~"Av τὸ
έργο δέν κουραστιῖῖ, δηλ. (”ιντέξει

0‘ αὐτὸ τὸ γύμνασμα τὸ χρωματισμένο του χαρτόνι, ἡ ἰδέα τοῦ
ζωγράφου κερδίζει τὴν παρτίὸα.
"Av στὸ έργο του ἀναγκαστεῐ να
καταφύγει, σέ κουραστικές ἀναζητήσεις, τότε τὸ χρῶμα του τὸν
ἑκδικιέται. Ἡ σπηλια μέ τὶς ἀράχνες, οἱ ”Αγιοι Γιιίιργηὸες καὶ
τόσα ἄλλα, ποῦ ὁ ζωγράφος τα
θεωρεῖ
πλαστικα
αὐτονόητα.
ὑπαρκτὰ ἀντικείμενα, ὁ θεατὴς

-

εΦΗ - MAPIA POAO—
ΠΟΥΛΟΥ
(«”Ωρα», ζωγραφική)
Οἱ «συναντήσεις» τῆς «’Ὠρας»
σκοπεύσανε πάλι εὔστοχα στὸ
χῶρο τῶν νέων καλλιτεχνῶν. Ἡ
νέα χαράκτρια εἷναι κι αὐτὴ γνήσια, κι αὐτὸ τὸ διαπιστώνεις
πέρα ἀπὸ τα τυπικα συμὸατικα
στοιχεῖα μιᾶς τεχνικῆς καὶ μιάς
μαθητείας. Ἡ χαράκτρια μπορεῐ
v‘ ἀσκεῖται ἄνετα στὸ ἄσπρο —
μαῦρο, ποὺ θαρρεῖς πὼς τὸ 6ρίσκει μπροστα της adv αὐτονόητο,
pd ὅχι ευκαιριακά. Δέν θα μπο-

ροῦσε κανεὶς παρα να μοιράσει
προσεκτικα τις προτιμήσεις του

στώνει, κανεὶς εἰναι ὁ ἀπίστευτος

ἀνάμεσα στὶς τυπικές αὐτές 11501-

πλοῦτος ἀπ’ τὶς λογῆς - λογῆς
μορφές, ποὺ δέν τὸν ύποψιάζεται
dv δέν τὸν δεῖ μέ τα μάτια του, κι
ἡ ἐκφραστικὴ ἄνεση ποὺ διαθέ-

πέτειες καὶ στα χρωματισμένα
έργα της, ὅπου δημιουργεῖ μαζί
χρῶμα ἐλεύθερο, σχεδὸν ζωγραφικό, κι ὁχι χαρακτικές τίντες,

ἰξξξξα», ζωγραφική)
Πρέπει vd σταθοῦμε πολὺ
προσεχτικοί μπροστα στὸ σύνθετο φαινόμενο ποὺ συνιστᾶ ἡ
ζωγραφικὴ τοῦ νέου αὐτοῦ καλλιτέχνη. Γιατὶ καὶ τὸ ἀντικείμενο
τῆς κρίσης μας εἰναι 006a00 καὶ
γνήσιο. Ὁ ζωγράφος ἐκπληρώνει
μια ὅιολογική του ἀνάγκη ζω-

γραφίζοντας, τόσο αὐθόρμητα,
κατι adv τὴν ἀνάγκη τῆς ἀνασα-

μιάς για κάποιο, ζωντανὸ ἄνθρωπο. Βρισκόμαστε μπροστα σ’
Eva φαινόμενο ποῦ τὸ συναντοῦμε ὁλοένα· καὶ σπανιότερα
γύρω μας; ὁ ἄνθρωπος τοῦτος μέ
τὴν αὐθόρμητη χειρονομιακὴ
πλαστική του δράση, μάς ἐκφράζει πέρα για πέρα Eva αἴσθημα
ὁλότελα ἀληθινό. Τὸ 6ασικὸ, ἀν
όχι τὸ μοναδικό, ὑλικὸ ποὺ χρησιμοποιεῖ στίς κινούμενες δομές
του, εἰναι τὸ χρῶμα. M‘ αὐτὸ

τὰ θεωρεῖ σαν συντελεσμένα έργα. Αὐτα συνθέτουν τὴν πρώτη
κατηγορία. Μερικές σαῦρες κι
ἄλλα τέρατα, σέ πολὺ δουλεμένες
συνθέσεις,
στοιχειοθετοῦν τὴ
δεύτερη. Ἠ ἀνέμελη ὕλη του σοῦ
δημιουργεῖ τὸ αἰσθημα τοῦ παντὸς μέσα σέ τούτη τὴ ζωγραφική.
Τὰ λάδια του. ὅπου τὸ ὅαρὺ
ὑλικὸ τοῦ ἐπιὸάλλει νίι, «τακτοποιήσει» τὴν κατασκευή. τοποθετοῦνται ἔξω ἀπὸ τὸ γοργὸ σφυγμὸ αὐτῆς τῆς τεχνολογίας του.
Ὑπάρχει ὅμως ἡ γερὴ αἴσθηση
ἐνὸς σκελετοῦ σε κάθε του ἐκδήλωση.

’ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ’ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
πΑΝεπιΣτΗινιιον 39 * THA.'324.6633
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ρικὸ. Αὐτὸ φαίνεται, χαρακτηριστικά, κι ἀπὸ τὴν πρόταση πού τοῦ
έγινε για τὴ διοργάνωση στὸ «Παλάτι τῶν Καλῶν Τεχνῶν», 011;
Βρυξέλλες, μιας έκθεσης p‘5 θέμα;
7 Ὁ Τσόκλης κι ἡ ἐποχή του. Ἀντίθετα, ἡ «ένοτηταῑ «Βρύσες καὶ
Κουὸἀδες» ὅπως κι ἄλλα μεμονωμένα ἀντικείμενα - κατασκευές
ποὺ ἔχει στὸ παρελθὸν πραγματοποιήσει ὁ καλλιτέχνης, ἐπειδή,
ἀκριὸῶς, προσφέρονται σέ αμεσες
συγκρίσεις μέ συγκεκριμένες σύγχρονες τάσεις, δέν χαρακτηρίζονται ἀπὸ τὸ έντονο προσωπικὸ
στοιχεῖο τῶν ἄλλων του δημιουργιων.
B56010, ὅπως κάθε καλλιτέχνης,
ὁ Τσόκλης συμμερίζεται τοὺς σύγχρονους προόληματισμούς τῆς τέχνης κι οἱ ὁμοιότητες ὅπως κι οἱ
Κ. ΤΣΟΚΛΗΣ· μπροστα στὴ σύνθεση
διαφορές τοῦ έργου του μέ τὶς ση«Μάντρα».
μερινές τάσεις έχουν τονιστεῖ ἀρκετές φορές καὶ μέ ἀρκετή, μάλιΤῆς Ντὸρσς
στα, ὅπως συμόαίνει στὶς περι-

Ἠλιοπούλου - Ρογκάν
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΚΛΗΣ
(Συνθέσεις - κατασκευὲς, Ἰόλα Ζουμπουλάκη 18/5 - [8/6)

Ti] φετινή του, σχεδὸν ἀποκλειστικά, δούλεια μᾶς δείχνει ὁ Κώστας Τσόκλης στὴ Γκαλερὶ A:
Ἰόλα - T. Ζουμπουλάκη (Πλ. Φιλικῆς Ἑταιρίας). Πρόκειται, κυρίως, για τρεῖς μεγάλες σέ κλίμακα
ένότητες - συνθέσεις. Οἱ δημιουργίες του αὐτές πλαισιώνονται ἀπὸ
μερικὰ παλαιότερα έργα του, τῆς
περιόδου 1973- 75, πού συνδέον-

ται ᾱμεσα μέ τὰ τωρινά.
Στὴν τελευταία δουλεια τοῦ
Τσόκλη παρουσιάζονται

κλιμα-

κωμένες σέ ένταση καὶ παραστατικότητα οἱ γνώριμες ἤδη 0‘ ὅλους
μας ἀναζητήσεις του ἀπὸ τὸ 19651101 πέρα ποὺ ἀφοροῦν τὴν προδολὴ τοῦ καθημερινοῡ ἀντικειμένου σέ σχέση μέ τὸ χῶρο καὶ τὸ
φῶς. Οἱ σπὰγγοι πού ἀπλώνονται
καὶ καρφώνονται έξω ἀπὸ τὸν πίνακα, οἱ σανίδες που εἴτε ξεφεύγουν ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ σύνθεση εἴτε
στήνονται σέ σωροὺς μπροστα της,
τα χαρτιά πού ξεχύνονται ἀπὸ τὸν
εἰκαστικὸ χῶρο στὸ χῶρο - δάπεδο
τῆς αἴθουσας ξεπερνᾱνε τὸ στάδιο
ἑνὸς ἁπλοῦ νοητικοῦ κι όπτικοῦ
παιχνιδιοῠ. Στόχος τοῦ Τσόκλη
δέν εἶναι πια μόνο ἡ πρόκληση
μιᾶς ἁπλῆς συγκίνησης μέσ’ ἀπὸ
μια σύνθεση - ὀφθαλμαπάτη πού,
καρφωμένη στὸν τοῖχο, δείχνει να
τὸν διαπερνάει. Σκοπὸς τοῦ ζωγράφου, ὅπως κι ὁ ἴδιος, ἄλλωστε,
μάς τόνισε, εἶναι ἡ δημιουργία
μιας καταστάσης.
Ἀνεξάρτητα, τώρα, ἀπὸ τὸ ἀν
καὶ σέ τί ποσοστὸ ἡ κατάσταση
αὐτὴ πείθει τὸν καθένα ἀπὸ μᾶς,
έχουμε να παρατηρήσουμε 011 οἱ
δύο ἀπὸ τὶς τρεῖς <<ένότητες>>ῑ ἡ
«Μάντρα» καὶ τὸ «Κίτρινο - Κόκκινο - Μπλέ» ἀποδεικνύουν για
μιαν ἀκόμα φορά, χάρη 011; πλαστικές ἱκανότητες πού ἐπιδεικνύει
ἐδιῖ) ὁ καλλιτέχνης, τὴν ἀτομικότητα τοῦ έργου του μέσα στὸ σύγχρονο καλλιτεχνικὸ κύκλωμα.
Αὐτὴ ἡ διαφοροποίηση τῆς θέσης
τοῦ Τσόκλη σέ σχέση μέ πολλές
ἀπὸ 1‘1; σύγχρονες τάσεις ἔχει ἤδη
γίνει κοινὴ συνείδηση στὸ ἐξωτε44

πτώσεις αὐτές, 00011 φιλολογίας.

Ἐκεῖνο, ὅμως, πού σέ γενικὲς
γραμμές διαφοροποιεῐ τὸ έργο του
ἀπὸ τα εὔκολα ταχυδακτυλουργικα τεχνάσματα καὶ τὶς κοινοτυπίες εἶναι τὸ ὅτι ὁ Τσόκλης καλλιέργησε έπαγωγικά καὶ οταθερά
κατ’ ἐξοχὴν λιτές λύσεις 110001—
καιώνονται,

ἀποκλειστικά,

μέσ’

ἀπὸ αὐθεντικα πλαστικα κι αἰσθητικά κριτήρια. Κι αὐτὰ ἀκριὸῶς τὰ
κριτήρια εἶναι ἐκεῖνα που 6λέπουμε ἰδιαίτερα τονισμένα στὴ
«Μάντρα» καὶ στὸ τρίπτυχο τῆς
σύνθεσης «Κίτρινο - Κόκκινο Μπλέ». Ἡ πλαστικὴ εὐχέρεια μέ
τὴν ὁποία ὁ Τσόκλης χειρίστηκε
έδῶ τὴν κατ’ ἐξοχὴν λιτὴ ,σύνθεση
καθιερώνει ἀναπόσπαστα, «ὀργανικὰ» μέλη τῆς τελευταίας τα τμήματα ποὺ προὸάλλονται ἔξω ἀπὸ
αὐτὴν στὸν περιόάλλοντα χῶρο,

ΠΑΝΑΠΓΠΈΝ ΓΙ. KMONAPOV

KAI-H MCDCIC

ιιόλις κυκλοφόρησε
τηλ.637τ 643

·

.a_g__mp__g.
Φῶς στὴν ἐπαρχία
ΕΞΩ ἀπὸ τὶς μεμονωμὲνες καλὲς ἢ πολὺ καλὲς παραστάσεις τῆς
Ἀθήνας καὶ τοῦ Πειραιᾶ καθὼς καὶ τὴ συντονισμένη προσπάθεια
τοῦ Κρατικοῦ Θεσσαλονίκης, ἡ θεατρικὴ χρονιά φέτος σημαὸεύτηκε ἀπὸ ἕνα ἀπρόσμενο θεατρικὸ, «σάλτο» στὴν ἐπαρχία. Μιὰ μικρὴ ὁμάὸα θεσσαλικῆς καταγωγῆς καὶ θεατρικῆς προέλευσης,
ἵὸρυσε πρὶν ὀκτὼ μῆνες τὸ «Θεσσαλικὸ Θέατρο», 1101‘) σύντομα
ἐπανὸρώθηκε μὲ ὑλικὸ «πρώτης διαλογῆς». Ἐπωμίστηκε εὐθύνες
ὅαριὲς καὶ ὁυσκολίες τεράστιες για μιά προσπάθεια ἰδιωτικῆς πρωτοὸουλίας καί κρατικῆς ἀὸιαφορίας. Ἓνας ὁυναμικός συνδυασμὸς
ἀπὸ πεῖσμα, πίστῆ, συνὸρομὲς μελῶν, ὁωρεές, μικροὸάνεια, συμπαράσταση τῆς τοπικῆς αὐτοὸιοίκῆσῆς καὶ ὲξοντωτικὴ ὁουλειὰ κατάφερε νὰ ὅοηθήσει τὴν προσπάθεια αὐτὴ να ξεφύγει τὴ μοῖρα παρόμοιων ἀγώνων, που σόήνουν στὸν τόπο μας πρὶν ἀκόμα ἀρχίσσυν.

Ϊής ”Αννυς Θ.
Τὸ «Θεσσαλικὸ Θέατρο» ἀνέΚολτσιὸοπούλου
6005 μέσα στὴν πρώτη του χειμεδα. Οἱ σχέσεις μεταξύ τους εἶναι
ρινὴ περίοδο δύο νεοελληνικα
ἔργα («Αὐλὴ τῶν θαυμάτων» τοῦ ,ἀπόλυτα ἐπαγγελματικές καὶ οἱ
I. Καμπανέλλη - «Hm/1111001» τοῦ ἀρμοδιότητες καθορισμένες. ΕἷΔ. Κεχαῑδη), ποὺ ἐκτὸς ἀπ’ τὴ ναι ἓνας Θίασος πού ’χει τὴν ἴδια
Λάρισα τα παρουσίασε σέ εἴκοσι ἀνάγκη ἀπὸ σκηνοθέτη, συνθέτη,
ἀκόμα πόλεις καὶ χωρια τῆς Θεσσκηνογραφο καὶ διαχειριστὴ 000
σαλίας.
111 01110 ἠθοποιούς. Ἡ ταύτιση
Μέ τὴν εὐκαιρία μιᾶς 6000101; τῶν ἀπόψεων δέν καθαρίζει τὴν
πού ἀφιέρωσε τὸ Πνευματικὸ πορεία τῆς προσπάθειας. Ἀπὸ
Κέντρο «ΩΡΑ» στὸ «Θεσσαλικὸ τὶς διάφορες συγκρούσεις, ἀντίΘέατρο», συζητήθηκαν θέματα θετα, ὅγαίνουν συχνα στοιχεῖα
πού καλύπτουν ὅχι μόνο τὸν ἐποικοδομητικά. Ὁ μόνος καθοχῶρο τοῦ θεάτρου σάν τέχνη, μα- ριστικὸς παράγοντας εῖναι τὸ θέστοριά κι ὀργάνωση, ἀλλα καὶ ατρο στὴν πράξη του καὶ μέσα
μια ὁλόκληρη κοινωνιολογία τοῦ στὸν προκαθορισμένο χῶρο του.
Οἱ διαχωρισμένες ἀρμοδιότητες
ὅουνοῦ καὶ τοῦ κάμπου.
ς Πολύτιμες έμπειρίες, μαζεμένες μέ σημεῖο τομῆς τὴν παράσταση
μέσα 0‘5 λάσπη, ταλαιπωρία καὶ
καὶ τὸ ϋφος της, στάθηκαν κέρδος για ὅλα τά μέλη τοῦ θιάσου.
κρύο, κάτω ἀπὸ πρόχειρα στέγα0100 καὶ μέσα σέ κλίμα ἄλλοτε Κέρδος χρόνου, νεύρων, δύναμης
δυσπιστίας κι ἄλλοτε ἐνθουσι- καὶ δημιουργίας. Καίμόνη αὐτὴ
ασμοῦ. "Eva; λαός, ἀποκομμένος ἡ δομὴ σχέσεων 0‘5 μια ἐποχὴ
αἰῶνες ὁλόκληρους ἀπὸ τὴν πολι- συλλογικῶν συνθημάτων κι ἐπιτιστική του ἐξέλιξη, ταῖσμένος δημίας, μαρτυράει ώριμὸτητα,
συνείδηση,
κι
ἀντὶ γι,’ αὐτὸ μέ ἀστικὰ ἀποφάγια ἐπαγγελματική
καὶ τοξίνες, παρακολουθοῡσε για ἀκόμα γνώση τῶν σπάνιων καὶ
πρώτη φορὰ τὸ Θέατρό TOY. K1 δύσκολων προϋποθέσεων μιᾶς
εἶχε συνείδηση τῆς «κτητικῆς ἀν- συλλογικῆς δουλειᾱς.
τωνυμίας» καὶ τῆς ἀνάγκης που
Συζητήθηκαν ἀκόμα οἱ δυσκοέχει ἕνα τέτοιο θέατρο ἀπὸ συμ- λίες ένὸς ἐπαρχιακοῦ θεάτρου.
παράσταση καὶ πίστη.
Δυσκολίες ποὺ δέν περιορίζονται
Καὶ μόνο ἡ παρουσία ἑνὸς θιμόνο στό, κλασικό, οἰκονομικὸ
’ άσου στὴ μικρὴ κοινωνία τοῦ χώπρό6λημα. Τὸ ’ίδιο ὀξὺ ”προὸάλλει
ριοῦ, μια ἢ δύο μέρες, μέ τα σκηκαὶ τὸ πρόὸλημα τοῦ ρεπερτορίνικά του, πού μαγικὰ καὶ ἀπομυου, ὅπως ἐπίσης τῶν ἐσωθιασιθοποιημένα ταυτόχρονα οτήνονκῶν σχέσεων καὶ τῶν σχέσεων μέ
ται στὸ σχολεῖο, στὸ καφενεῐο ἢ τοὺς μηχανισμοὺς καὶ τοὺς παράτὴν πλατείά, οἰ συζητήσεις μέ γοντες τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκητοὺς ἀνθρώπους, οἱ ουνεννοήσεις σης.
μέ τοὺς τοπικοὺς παράγοντες, τὸ
Ἡ πείρα τοῦ πρώτου χρόνου
μιλάει για ἕνα θέατρο ἐπαρχίας,
δάσκαλο, ἀκόμα καὶ τὸν παπά,
ἀποτελεῖ τομὴ στὸ κάθε-μέρα τῶν ὸχι 656010 έξειδικευμένο ἀλλὰ
ὀρεινῶν κυρίως περιοχῶν. Ἡ ὁπωσδήποτε «εἰδικό». Θεωρώνδιαφοροποίηση τοιῡ κοινοῦ ἀπ’ τας τὸ θέατρο γενικότερα σαν
τὸν κάμπο στὸ ὅουνὸ κι ἀπ’ τὸ πολιτιστικὴ 6αθμίδα, παίρνει καἀστικὸ κέντρο στὴν ἀγροτικὴ νεὶς ὑπ’ ὅψη ’του τὴν πολιτιστικὴ
ὅαθμίδα τοῦ χώρου για τὸν ὁποῖο
περιοχή, εἶναι ἀπόλυτα αἰσθητή.
Ἐχοντας ὁ θίασος ὑπ’ ὅψη του προορίζεται, μαζὶ κι ὅλες τὶς τοτὸ ἀνέὸασμα δύο έργων διαφορε- πικές ἰδιομορφίες. M1d δύσκολη
τικῆς φόρμας καὶ γραφῆς στα ἔρευνα, ποὺ θα κατασταλάξει σέ
ἴδια χωρια καὶ συγκρίνοντας τὶς συμπεράσματα, μετα ἀπὸ λίγα
ἀντιδράσεις τοῦ κοινοῦ στὴν ἀκόμα χρόνια δουλειᾶς, καὶ ποὺ
κάθε παράσταση, έχει ἤδη μια Θ’ ἄξιζε τὸν κόπο νά τὴν πλαισι’ἀφετηρία μελέτης. Ὁ θίασος δέν ώσουν κοινωνιολόγοι, θεατρολόξεκίνησε οὕτε δούλεψε σαν ὁμά- γοι, λαογράφοι,
μαθαίνοντας

μέσα ἀπὸ τὴ θεατρικὴ πράξη.
Πέρα ἀπὸ κάθε εἴδους «ἐλιτισμό», πέρα ἀπὸ κάθε διάθεση γιά
θεωρητικολογίες καὶ μανιφέστα,
προσπαθώντας
μάλιστα
να
«ἀγνοήσει» ἣ τουλάχιστο να μὴν
«κολακέψει» τὴν 11910151100010—
νικη κοινὴ γνώμη, τὸν τύπο καὶ
1(‘1 μαζικα μέσα, προχωραει τὸ
Θεσσαλικὸ Θέατρο μέ τζίπ,
πούλμαν, ἢ στρατιωτικὰ καμιόνια
στα σπλάχνα τῆς Θεσσαλίας πιστεύοντας πὼς τὸ θέατρο εἶναι
ἕνα σύστημα ἀγωγῆς καὶ παιδαγωγίας στηριγμένο πάνω σέ 6άσεις «ὁρμέμφυτες».
Τὸ πρῶτο δεκαπενθήμερο τοῦ
Ιουλίου, ἀρχίζει ἡ τρίτη μεγάλη
περιοδεία. Τὸ πρόγραμμα, ὅπου
εἶναι δυνατό, καταρτίζεται μέΥ
6άση τὶς ἀγροτικές ἀσχολίες τῆς
ἐποχῆς. Πολλές οἱ ἐγνοιες ἐνὸς
ἐπαρχιακοῦ θιάσου; ὁ οἰκονομι-

'ﬁLi—AQ'
Ἐιτιμέλεια βιβλιοπαρουσίσσηςτ
”Ἀντεια Φρσντζῇ

κυρίως

ἀπὸ

ἀρθρα,

μνημόνια, ὑπομνήματα καὶ ἐπιστολές τοῦ -συγγραφέα στὴν
προσπάθεια του να συιιόἀλει
στὴν ἀνατροπὴ τῆς δικτατορίας.
Τα κείμενα του εἶναι κείμενα
προσωπικῆς μαρτυρίας, ἐκφρα
στικὰ τῶν 0111311151- )v τοῦ συγγραᾳέα, πού, ἀνεξάρτητοι ἀπ τις
ἐπιφυλάξεις ποὺ μπορεῐ κανείς
να ἐκφράσει για ὁρισμένες ἀπ τὶς
ἀπόψεις του, ὁπωσδήποτε 651'χνουν μια 6αθια πίστη στὴ δημοκρατία καὶ τὴν ἀλήθεια,
· ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ ΓΕΡΟΣ

Τὸ ἐκπαιὸευτικὸ προὸλῆμα.
Ἀπόψεις.
’”Εκὸόσεις. Κέὸρος, Αθῆνα 1975.
Στὸ ὂιὸλίο αὐτὸ τοίΙ Θεόφραστου Γέρου, θίγονται μερικές ἀπὸ
τὶς ἀπόψεις τοῦ ἐκπαιδευτικοῠ
προὸλήματος τῆς χώρας μας. 'O
συγγραφέας θεωρεῖ ὅτι 6‘5v μπο951 να δοθεῖ ὁριστικὴ λύση στὸ
ἐκπαιδευτικὸ πρό6λημα 1106,1311—
τας συνδεδεμένο μέ τὴν ἐξέλιξη
τῆς κοινωνίας, προσαρμόζει τὶς
,λύσεις του στὶς ἑκάστοτε συνθηκες.

Διδασκόμενος,

Δέν μπορεῐ τὸ «”Αρμα» τοῦ

Θέσπι να καταναλώνει ἑκατομμυρια ὁλόκληρα «θεατρικὰ καύ-

σιμα» ἐνῶ τὸ τζὶπ Θετταλοῦ συνάδελφου
σκαρφαλώνει
τὸν
Ὀλυμπο καίγοντας άδειες ὑποσχέσεις για έκατὸ ἢ διακόσιες χιλιάδες.

ἀπὸ τὴν ἱστορία τῶν ἐκπαι-δευτι
κῶν 11510991161110510v,_69101151 ὅτι
τὸ ποόὸλημα αὐτὸ εῖναι, 0‘5 15λευταία ἀνάλυση, πρό6λημα τῆς
στάσης τῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων. Ἀρχικα ἀναφέρεται στὴν
ἀλλοτρίωση τῆς μητρικῆς μας
γλώσσας καὶ τοποθετεῐ τὶς ἀπό-

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛ ΤΕΨΗΣ
Ἡ καταγωγὴ καὶ ὁ θάνατος τῆς
συνωμοσίας.
Ἐκὸόσεις.· Δημοκρατικοῑ Καιροῑ
Ο.Ε., Ἀθήνα 1976
Στὸ πρῶτο μέρος ὁ Γ-. B. ἀνα.λύει τὴν «καταγωγὴ τῆς συνωμοσίας» χρησιμοποιώντας ντοκουμέντα καὶ μαρτυρίες σχετικές καθὼς καὶ ἄλλα κείμενα ποὺ ἐκφράζουν τὶς ἀπόψεις τῶν συγγραφέων τους. Στὴ συνέχεια, στὸ
δεύτερο μέρος, 6ρίσκουμε τα
«Κείμενα τῆς ἐξορίας», ποὶ1 ἀποτελοῦνται

κὸς θραχνας στὴν καρωτίδα, οἱ
ἀνακαταταξεις τῶν ἠθοποιῶν, ἡ
ἐ’ρευνα καὶ τὸ στάθμισμα 1013 95περτορίου, τα προὸλήματα μέ τὶς·
κοινότητες καὶ τὴ νομαρχία, καὶ
μαζὶ μ’ αὐτα κι οἱ ’ἐγνοιες τοῦ
ἀγρότη, δικές του ἐγνοιες.
Ἕνας χρόνος «ἐξετάσεις» μέ
τόση ἐπιτυχία, θα, μποροῦσε καὶ
τὸ Ὑπουργεῐο Πολιτισμοῦ καὶ
τὴν Αγροτικὴ Τράπεζα και τὸν
E. O. T. να πείσει για μια σωστότερη πολιτικὴ ἀπέναντι σέ τέτοιες
προσπάθειες.

ὅπως

λέει.

11151; 1011 0‘5 συνάρτηση μέ τὴ
στάση «κορυφαίωνπνευματικῶν
ἀνθρώπων», Ακολουθεῖ ἡ τοποθέτηση τοῦ προὸλήματος στίς ση-

μερινές συνθῆκες τῆς νεοελληνικῆςπραγματικότητας, καθώς καὶ
11 απαψή του για τὴν ένιαία ἐκπαίδευση δασκάλων. Μέ τίτλο
«Ἰσες ευκαιρίες για Παιδεία»
ἀναλυει τῖς διαστάσεις ποὺ κάτα
τὴν άποψή τουπαίρνει τὸ ἀρθρο
16 1013 σχεδίου Συντάγματος για
τὴν παιδεία. Τέλος, ἐξετάζει τὸ

ποόὸλημα τῆς συμμετοχῆς 1013
λαοῦ στὴν ἐκπαίδευση σέ σχέση
μέ τὴ διοίκηση καὶ τὶς ἀδυναμίες
κτού συστήματος της χώρας μας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ

Κεφάλαια Πολιτικῆς Θεολογίας.
Ἐκὸόσεις.· Παπαζήση, Ἀθήνα
1976

Τὸ θιὸλίο 01316 θέτει 6ασικα τὸ
πρό6λημα τῆς ἀναζήτησης τῆς
λαϊκῆς αὐτοσυνειδησίας στις ρίζες τῆς ὁρθόδοξης ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης καθὼς ἐπίσης
ἀποπειράται να ἀποδώσει τὸν
ὁντολογικὸ χαρακτῆρα τῆς πολιτικῆς· αὐτῆς δηλαδὴ τῆς πολιτικῆς πού δέν εἶναι άλλη ἀπ’ τὴν
ὑπαρκτικὴ ἀλήθεια 1013 ἀνθρώ-

που κι ὅχι 1013 ἀπρόσωπου ἀτόμου.
(”(Ισως ψάχνοντας στὶς ρίζες
μας να μπορέσουμε να σπουδάσουμε ἐκείνη τὴ δημοκρατία 11013
6ασίζεται πρὶν ἀπὸ ὅλα στὴ σωστὴ λειτουργία τοῦ λόγου».
Ἔτσι δίνει μια διάσταση στὴν
πολιτικὴ θεολογία πού οἱ τρέχουσες πολιτικές ἀντιλήψεις, ἀπ’
ὅποια πλευρά κι αν ξεκινᾶνε,
6ρίσκονται -ἀνυποψίαστες
σέ
σχέση μέ τὸ «οὐσία» πρό6λημα.

Ἀποκτᾶ λοιπὸν ἡ γλώσσα τῆς ητής, κάνοντας αὐτὴ τὴ «μεταγραφή», ἄλλοτε πετυχαίνει τὴ
πολιτικῆς θεολογίας, ἰ-Ξτσι ὅπως
μετάδοση μιάς συγκίνησης κι άλτὴν ἀσκεῖ ὁ X. Γ., ἐκείνη τὴν ἰδιλοτε γλιστρα στὶς κακοτοπιές
αίτερη δύναμη τῆς ἀποκάλυψης
μιᾶς κατάχρησης λεπτομερειῶν
τῆς ἀλήθειας «μεταμορφώνοντας
ποὺ ἀδικεῖ τὸ σύνολο. Θα μποτὴν ἀποτυχία 0‘5 μέτρο ἀποκαλυ;
901300 να πω πῶς εἶναι δικαιολοψης τῆς ὑπαρκτικῆς γνησιότηγημένη αὐτὴ ἡ ἀδυναμία ἀκριὸῶς
τας». 1'1 αὐτό, ὅποιες καὶ να εἶκάτω ἀπὸ τὴν πίεση αὐτῆς τῆς
ναι οἱ διαφορές μας μέ τὶς ἀπόσυναισθηματικῆς
φόρτισης
ψεις τοῦ συγγραφέα, δέν μποὁπωσδήποτε ὅμως 01316 ἀδυνατίροῦμε παρὰ να σκύψουμε πρὸς
ζει τὸ σύνολο τοῦ έργου, πού, ἀπ’
αὐτές ἀκριόῶς γιατὶ εἶναι μιὰ
τὴν ὥρα πού καταγράφειται,
γνήσια παρακίνηση για μια
ὀφείλει να λειτουργήσει μέσα
στροφὴ πρὸς τὴν 51395011 τῆς διστὴν οἰκονομία τοῦ ποιητικοῦ
κιᾶς μας ἀλήθειας
Στὸ 6ι6λίο του περιέχονται λόγου. [109‘ ὅλες αὐτές τὶς ἀδυναμιες τοῦ 6ι6λίου. ὁ Π.Κ.. που
κείμενα 1013 συγγραφέα ποὺ
έχουν δημοσιευτεῖ στὸ «BHMA» - τὸν γνωρίζουμε καὶ ἀπ’ τὸ παλιότὸ 1974 καὶ τὸ 1975. Χωρίζονται 1590 6ι6λίο του «Ποιήματα»,
Έκδόσειςῑ Κέδρος, 1973, διαθέστὶς πέντε ἀκόλουθες ἐνότητεςς 1.
τει ἐκεῖνα τα ποιητικὰ στοιχεῖα
Ελληνισμὸς χωρὶς ταυτότητά. 2.
ποὺ περισσότερο ἐπεξεργασμένα
H ἀποκαλυπτικὴ κρίση 11'1g««άλμποροῦν να δώσουν τὴ ζητούμενη
λαγῆς». 3. Ὀρθοδοξία καὶ πολιἐκείνη ποιότητα ποὺ καταξιώνει
τική. 4. Τὸ Δυτικὸ «πρότυπο». 5.
ἕνα έργο.
Ἡ ἐκκλησία, τὸ κράτος καὶ ἡ δοκιμασία Ιτῶν θεσμῶν.
’ ΓΙΩΡΓΗΣ ΜΑΣΣΑΒΕΤΑΣ
ΠΑΝ. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Φιλήσυχοι Πολίτες.
Ἡ Χριστιανοκοινωνικὴ πρόκληἘκὸόσεις. ΟΔΕΒ, Αθήνα 1975
ση.
Αύτοκριτικὸς ὁ Γιώργης ΜασΔοκίμια για ,τὸν Χριστιανικὸ Σοσαὸέτας κι ἀληθινός, καταγράφει
σιαλισμό.
τὴν προσωπική του μαρτυρία,
Μήνυμα,
Ἀθήνα
Ἐκὸόσεις.·
πού ὅμως ἀνήκει καὶ σέ πολλοὺς ’
1976.
ἄλλους. Ἕνας εἰρωνικὸς σχολιὉ συγγραφέας, ὅπως μᾶς γρά- ,ασμὸς γεγονότων καὶ καταστάφει στὸν πρόλογό του, «εἶναι τασεων πού ὅμως λειτουργεῐ κατακτικὸς ἀναγνώστης τοῦ ἀγωνιλυτικα για ὅσα ὑπόλοιπα((κα-λο
· στικοῦ φύλλου (Χριστιανικὴ) καὶ
λογικῶν» ἀντιρρήσεων μᾶς ἐχουν
6065161 ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὶς
ἀπομείνει μέ τὸ τέλος τῆς ἀνάΧριστιανοκοινωνικές κατευθύνγνωσης.
« Κλινική,
ησυχία;
σεις ποὺ χαράζει καὶ νιώθει τὴν
Ωραῖα, 1 περίφημα τὴ φωνή σου
ἀνάγκη να συμόάλει στῆν ἀναζήτὴ γύμνασες /_110‘1 στὸν καίισέφτη
τηση για έναν σοσιαλισμὸ μέ έλσου μπροστα 1 καὶ σέ νταςιάρια
ληνικὸ πρόσωπο».
παντέρημα μίλησες.1 Κι έπιασες
Τὰ κείμενα πού δημοσιεύονται
ὅλους ἐκείνους τοὺς τόνους 1
σ’ αὐτὸ τὸ 6ι6λίο χωρίζονται σέ- τοὺς ἀξιους για πλατεῐες καὶ για
δύο 6ασικές ένότητεςῑ Α. Στὶς
μικρόφωνῑα 1 << Αδούλωτε, ἀγέπηγές τῆς Χριστιανοκοινωνικῆς
ρωχε, λαέ τῆς Κοκκινιᾱς), 1 Μά
σκέψης καὶ B. Συμόολὴ στὸν
τώρα ποὺ οἱ ἐξῶστες κατεδαφίῧ,
Χριστιανοσοσιαλιστικὸ 119063111στηκαν, φίλε μου 1 τα τέσσερα ἐπὶ
ματισμό· έχουν δημοσιευτεῖ κατα
έξη τῆς κατοικίας σου 1 δέν εἶναι
καιροὺς στὴν ἐφημερίδα «Χριχωρος κατάλληλος 1 να σηκώσει
στιανικὴ» καὶ ἐκφράζουν τοὺς
τοὺς τόνους σου. 1 Κι εἶναι κι
προόληματισμούς ποὺ ἀναπτύσἀστεῖο ἀδερφέ να ξεσπαθώνεις 1
σονται, τελευταῖα. στὸ Ἑλληνικὸ
φορώντας τὴ φωνὴ τῶν συγκενΧριστιανοκοινωνικὸ Κίνημα.
τρώσεων 1 γιατὶ έπεσε 1‘ αλάτι
πιὸ πολὺ στὴν ὀμελέτα σου. 1 Δέν
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ
πάει. ”Αλλο 1 καινούργιο γύμναΤὰ μεταγωγικὰ σύρουν τὸν ὄλεσμα πιὸ ἥσυχο 1 χρειάζετ’ ἡ φωνή
σου τώρα. 1 Κάτι ποὺ να ταιριάᾃὲιῗδόσεις Νὲοι ἄνθρωποι, Αθηζει μέ τὸ κλίμα τῶν καιρῶν. 1 Ὁ
να.
«ἀσθενής» μας δέν απεθεραπεύθη πλήρως ἄλλωστε 1 κι ἀπέ«Ἀπρίλης, καὶ κρυώνω πολύ,
ραντη μια κλινικὴ μέ νάρθηκες 1
ὅλοι μας κρυώνουμε σ’ αὐτὴ τὴ
.γῆ. Χτές πῆραν τὸν Γιῶργο Μάνα, τὸν γιό σου, κρυώνω. 1 Τὸν

πῆραν γιατὶ τα πόδια του δέν λύγιζαν, ἠταν ἀπὸ ἀτσάλι. 1 ...1
Ἐγὼ πάω να κλείσω τοὺς τάφους, δυὸ (131110915; ἀκόμα, κοιμησου». Μέσα 0‘ ένα ἡρωϊκὸ τόνο, οἱ στίχοι 1013 Π. K. μᾶς ἐπαναφέρουν στους χρόνους μιας
μνήμης καυτῆς πού σημάδεψε τὴ
γενια τῆς δικτατορίας καὶ ποι οῖ
ἀρνητικές ἀλλα καὶ οἱ θετικές
ἐπιδράσεις αὐτοῦ 1013 ὅιώματος
εἶναι στοιχεῖο sine qua non για

τὴν ὐπόλοιπη ζωή μας. O ποι-

ἡ χώρα σου εἶναι ἀκόμα. 1
«ΗΣΥΧΙΑ» λοιπόν. 1 Προσαρμόσου».
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΝΑΡΟΣ

Ὁ Βυζαντινὸς Στρατὸς καὶ ἡ
Άλωσις.
Εκὸόσεις; ΤΥΠΟ 70 (Θεόὸωρος

Οριγανίὸης) καὶ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ’.·-ἱθῆνα 1976.

Τὸ ὅιῦλίο αὐτὸ προέρχεται ἀπὸ
σημειώσεις - κατάλοιπα τοῦ 6Uζαντινολόγου καὶ μεσαιωνοδίφη
ἱστορικοῦ, Πέτρου Καλονάρου,
τῶν ὁποίων ὁ γιός του ἔκανε τὴν
45

,ἀναστήλωοη καὶ τὴν ἀνασύνθέση.
Δέν πρόκειται για θέσεις ὀὐτε για
κριτική ἱστορία. εἶναι τεκμηρίωση γεγονότων καί στοιχείων.
”Εμφανίζεται ιιια αντικειμενική.

σκιαγράφηση τῶν δύο πρωταγωνιστῶν τῆςἋλώσεως, Κωνσταντίνου καὶ Μωάμεθ, καὶ τὸ 6ιὸλίο
τελειώνει μέ τὴ λαογραφία τῆς
Ἀλώσεως στὶς παραδόσεις τοῦ
έλληνικοῦ λαοῦ. Πολλᾲ σχετικα
ποιήματα καὶ δημοτικὰ τραγούδια διανθίζουν τὸ 6ι6λίο.

μᾶλλον σωστὴ εἰκόνα τοῦ ὅυζαν-

τινοῖν στρατοῖ1 μέ πολλές λεπτοΙιιέρειες ,τοιΙ δἐν εἶναι εὐρέως
γνωστές. μια σύνδεση μέ τὸ ἀκριϊικὸ ἐ’πος. μια λίγο λυρικὴ ἀφήγηση τῆς “Αλώσεως μ’ ἕνα ἐνδιαφέρον χρονολογικὸ ἡμερολόγιό
της καὶ κάτι πού παρουσιάζει
ἴσως περισσότερο ἓνδιαφέρον εἷ-

NTIMH):

«Φιλοσοφία καὶ Τέχνη»,
«Ἐκὸ. τῶν φίλων» 1976,σελ. 32 7.

Ὁ Ντίμης- Ἀποστολόπουλος
ἀνήκει στὴ γενια τοῦ ‘30. Τὸ έργο
του, στὴν Ἰστορία τῆς Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας, ὅρίσκεται πλάι σ“
ἐκεῖνο τοῦ Καπετανάκη καὶ τοῦ
Σαραντάρη. Ἀπὸ τὸ 1932 μέχρι τὸ
1960 έὸγαλε ὀχτὼ 6ι6λία ποὺ ὅλα
τους διακρίνονταν ἀπὸ έναν ρομαντισμό, δυναμικῆς, ὅμως, θεώρησης τῆς κοσμικῆς ἀνθρώπινης
καταστάσης. Στα κείμενα του
περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τα ὀντολογικα ἐρωτήματαῑ Ποιά ἡ σημασία τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης,ποιά
τῆς συνειδητοποίησης ἀπ’ τὸν ἀνθρωπο τ’·ῆς κοσμικῆς του κατάστασης. Πῶς ἀντιμετωπίζει τὸ φυσικὸ
καὶ κοινωνικὸ περιὸάλλον του καί

ναι μια πλήρης στρατιωτικὴ 6L-

6λιογραφία για τὸν ἀρχαῖο, τὸν
ρωμαῖκὸ καί τὸν ὅυζαντινὸ στρατό. Γίνεται ακόμη μια γραφικὴ

,

στῆς-«κσὸηγῃτῆἁ κερ’δὶίει ζ-τζιίιρᾳῐζὲτῤ, μεγάλο
»ἀνα

,”(ιρστικὸῃ

ΑΠΟΣΤοΛοΠογ-

ΛΟΣ.·

'
’·

πών του, ποὺ εἴτε εἶναι ἀνέκδοτα

εἴτε εἶναι διάσπαρτα δημοσιευμένα σέ περιοδικα κι ἐφημερίδες.
Ἔχει κυκλοφορήσει μέ τὴν ἐπέτειο
14 χρόνων ἀπὸ τὸ θάνατό τοι»
(1962) καὶ χωρίζεται σέ τρεῖς ένότητες; «Φιλοσοφικά», «Ἱστορικα τῆς Φιλοσοφίας» καὶ «Φιλολογικά». Τὸν τόμο προλογίζει μ’
ἐ’να πολύπτυχο μελέτημά του για
τὸν Ἀποστολόπουλο ὁ Παναγιώλεια καί ἐπιλογὴ τῶν κειμένων
έκανε ὁ Ἀλέξης Ζήρας.
-

.

Ἀθήνα I976

“

5o 6I6Aio hon ἐεηγεῑ
ὅσα εἶπε Υὁ Μᾱρξ στίς

Χ

Μια τεκμηριωμένη φιλμογραφία τῶν ταινιῶν μικροῦ μήκους
ἀπ’ τὸ 1939 ὣς τὸ 1975 μέ πλήρη
στοιχεῖα για κάθε ταινία καὶ στατιστικοὺς πίνακες σχετικα μέ τα
οἰκονομικὰ καὶ τεχνικα δεδομένα
κ.λπ.

ΑΡ. ΜΑΝΕΣΗ - r. ΠΑΠΑΔΗMHTPIOY:
Τὸ Σύνταγμα τοῦ I976.
Περιέχει ὅλο τὸ ὑλικὸ μελέτης
τοῦ Νέοδημοκρατικοῡ Συντάγματος, μέ σύντομη εἰσαγωγὴ, χρονολογικὸ πίνακα, συντακτικές πράξεις καὶ ψηφίσματα, τὸν κανονι·σμὸ τῆς Βουλῆς, ὅιὸλιογραφία,
εὑρετήριο καὶ τὸ κείμενο τοῦ
Συντάγματος.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

”

4e

ιηοε

"in; nvzu'orrov I
τΗΛ. 636.574

Τὸ ἀρχαῖο Θέατρο στὴ Νέα Ἐλληνικὴ Σκηνὴ (1817-1932)

γἹ-1 τελευταία αὐτὴ ’μελέτη τοῦ
Γ.Σ. - ποὺ δέν εὐτύχησε να τὴ δεῖ
τυπωμένη - έχει τά σπέρματά της
σέ ένα μελέτημα τοῦ ἱστορικοῦ
τοῦ Νεοελληνικοῡ Θεάτρου ποὺ
εἶχε παρουσιαστεῖ στὸ περιοδικὸ
«ΗΩΣ». Ἕνα πλῆθος πληροφοριῶν ποὺ ἀνασταίνουν μορφές
καὶ καταστάσεις όχι μόνο τοῦ θεάτρου μα καὶ ὅλου τοῦ φάσματος
τῆς κοινωνικῆς ζωῆς, καταγράφονται στὸ πολυσέλιδο ὂιὸλίο.
Καὶ πέρα-πέρα, στὸ 6ι6λίο ἐξετάζεται ὅλη ἐκείνη ἡ δραστηριότητα πού έχοντας σαν ἀφετηρία
τὴν· ἀναζήτηση «ρίζας» στὴν
Ἄρχαία Ἑλλάδα προσανατόλισε
τὸ θέατρό μας σέ μιὰ προσπάθεια
ποὺ ἐδωσε ἀλλοτε ὑποτονικές
μουσειακές παραστάσεις καὶ ἀλλοτε ἐμπνευσμένες δημιουργίες.

καθαρὰ πολιτικὸς καὶ ὅχι θεωρητικὸς ἤ δογματικός. Δέν θα ἀνήκει σέ καμμιά σχολὴ ἦ σέ καμμιά
ὀργάνωση ἦ πολιτικτῇκίνηση».
ΕΠΑΝΑΠΑ ΤΡΙΣΜΟΣ

Ὄργανο τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐπανάπατρισμοῦ Πολιτικῶν Προσφύ-

γων (ΕΕΠΠ)
Τεῦχος I, Μάης 1976

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ

Στὴν ὕλη του διαόάζουμεε
γράμματα,
χαιρετισμούς
καὶ
ἀφηγήσεις ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς
πρόσφυγες, τὶς θέσεις καὶ τὴ
δράση τῆς ΕΕΠΠ, ρεπορτάζ ἀπὸ
τὴν ἐκδήλωση στὸ Σπόρτινγκ
(22-3-76) καὶ ἀλλα ἄρθρα ποὺ
προόάλλουν ἐντονα τὸ αἴτημα τῆς
ἐπιστροφῆς καὶ ἀποκατάστασης
τῶν πολιτικῶν προσφύγων στὶς
Ἀνατολικές χῶρες.
Διεύθυνση; Κιάφας 11 - Ἀθήνα.

Τὰ λόγια ἀπὸ τὰ τραγούὸια.
Ἐκὸόσεις ΙΚΑΡΟΣ - Ἀθήνα

ΚΡΗΤΗ

1 976

Παγκρήτιο μηνιαῖο περιοδικα

T.B.
BOTTOMORE
RUBEL

της Κανελλόπουλος καὶ τὴν ἐπιμέ-

ᾅὲφῒδόσειςι ΦΙΛΜ

συντακτικῆς του ἐπιτροπῆς «ὁ

χαρακτῆρας τοῦ ΣΒ. θα εἶναι

Τεῦχος 30 — Μάιος 1976

Ὁ τόμος «Φιλοσοφία καὶ Τέχνη» ἀποτελεῖ μέρος τῶν κατάλοι-

ΑΛΙΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.· I
Φιλμογραφία ταινιῶν μικροῦ μή-

Ἀθήνα

Τα τραγούδια τοῦ Σαθὸόπουλου, μέ τὸν καυστικὸ ἦ αἰσθαντικὸ λόγο, 6ρῆκαν έναν εὐαίσθητο «έρμηνευτή»- ὁ Ἀλέξης
Κυριτσόπουλος
«τραγουδά»
παράλληλα καὶ μέ έμπνευση τα
θέματα τοῦ Δ.Σ. Ἡ έκδοση αὐτὴ
- πέρα ἀπ’ τὴν ἄκρα ἐπιμέλειά
της - ἐπιτελεῖ καὶ ἕνα οὐσιαστικὸ
σκοπός Καταδείχνεται πῶς ὁ λόγος μέ τὸν ὁποῖο ἐκφράζεται ὁ
Σαὸὃόπουλος έχει μιά αὐτονομία
πέρα ἀπὸ τὴν ποιότητα τοῦ μουσικοῦ «σχολιασμοῦ».

τί σημαίνει γι’ αὐτὸν ὁ θάνατος.

‘

Ἐκὸόσεις ΙΚΑΡΟΣ ικ [976

—

Τὸ τεῦχος εἶναι ἀφιερωμένο

ατὴ μάχη τῆς Κρήτης, μὲ ἄρθρα
τοῦ N. Ἀγγελῆ για τὴ μάχη τοῦ
Μάλεμε καί τοῦ Π. Κελαῖδῆ για
τὴ στάση τῶν Γερμανῶν, ἀλλά
καὶ τὴ γενικότερη ἀπήχηση τῆς

μάχης τῆς Κρήτης. Ἀκόμα ἄρθρα
για τὴν καταγωγὴ τῶν Κρητῶν,
οἰκονομικὰ προόλήματα τοῦ νησιοῦ καὶ ρεπορταζ για τὴν ἀντίδραση ποὺ δημιουργεῖ ἡ παραμονὴ τῶν ἀμερικανικῶν ὃάσεων
στὴν Κρήτη.
Διεύθυνση; Πλ. Καρύτση 5 —
Ἀθήνα. .

M.

Ὁ Καρλ Μαρξ σὲ θέματα Κοινωνιολογίας καὶ Κοινωνικῆς Φιλοσοφίας.
Μετάφραση P. Κούνὸουρου - N.
Παπαὸάκη.
Ἐκὸόσεις
ΠΑΠΑΖΗΣΗ
Ἀθήνα I 976

ΕΛΛΗΝΟΣΟΒΙΕΤΙΚΑ
ΝΙΚΑ

ΧP0-

”Εκὸοση τοῦ Ἑλληνοσοὸιετικοῦ
Συνὸἑσμου
Τεῡχος 4 - 5 Μάης - Ἰούνης 1976

Περιέχει τὴ διάλεξη ποὺ δόθηκε στὸ Σύνδεσμο ἀπὸ τὸν οἰκονομολόγο Ἴγκορ Γκούριεφ «για
Στὸ ὅιόλίο προτάσσεται ένας
τὴ Σοόιετικὴ οἰκονομία καὶ τὶς
πρόλογος πού ἐξετάζοντας τὶς
προοπτικές της». Ἀκόμα συνένκαταὸολές μας καὶ τὴ συμὸολὴ
τευξη τοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης
τῆς κοινωνιολογικῆς σκέψης στὸν Ἀλ. Γιάκοὸλεμιτς
μέ θέμα; «οἱ
Μαρξ προσπαθεῖ να ξεπεράσει
συκοφαντίες γύρω ἀπὸ τα δικαιτὴν ἐλλιπτικότητα ποὺ θα πα- ώματα
τοῦ πολίτη τῆς ΕΣΣΔ» καὶ
ρουσίαζε μια σχολαστικὴ συλσυνέντευξη τοῦ ὑπουργοῦ Βιομηλογὴ «τσιτάτων». Ἱ-Ι συλλογὴ τῶν . χανίας κ.
Κονοφάγου «για τὴν
κειμένων αὐτῶν, έτσι ὅπως εἶναι
ἀνάπτυξη φιλικῶν σχέσεων Ἑλὀργανωμένη μέ μεθοδικότητα,
λάδας καὶ ΕΣΣΔ». άρθρο τοῦ Τ.
ἀποτελεῖ οὐσιαστικὸ ὅοήθημα για
’ξγκολφόπουλου για τὴ «συλλοτὸν εἰδικὸ ἐπιστήμονα πού, μὴν
γικὴ Εὐρωπαῖκὴ ἀσφάλεια καὶ
ἔχοντας τὴ δυνατότητα καὶ τὸν
συνεργασία» καὶ ἄλλη ὕλη.
ἐξοπλισμό, θέλει να «γευθεῖ» 6α- Διεύθυνση;
Βασ. Σοφίας 4 σικές θέσεις τοῦ Μαρξ για προ- Ἀθήνα.
6λήματα κοινωνιολογίας.
ΚΩΔ ΙΚΑΣ

HEPIOAIKA — T'Ynoz
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΒΗΜΑ

Μηνιάτικῆ ἔκὸοση σοσιαλιστικῆς
σκέψης καὶ πολιτικῆς
Τεῦχος I, Μάης 1976

Σύμφωνα μέ τὸ γράμμα τῆς

Τεῦχος 2, Ἰούνης 1976‘

‘O K ώδικας στὸ δεύτερο του
τεῦχος εἶναι κιόλας ἕνα περιοδικὸ δεμένο, μέ ποιότητα καὶ
ἀκρα ἐπιμέλεια. Ἡ ὕλη του εἶναι
ἀφιερωμένη
σέ
προὸλήματα
έρευνας καὶ μεθοδολογίας καὶ

Λόγοι τιχνικοί, προκάλεσιιν κιιί ποια

φάση,

κάποιοι

ἔπεισαν

στὸ προηγούμενο τεῦχος μερικές -ὅπως φαίνεται-τὸ «Γέρο» ὅτι ὁ

ἀνωμαλιές ποὺ έλπίζουμε να μὴν
ἐπαναληφθοῦν.
Σημειώνουμε κυρίως;
Ο Τὸ μπλέξιμο τῶν δύο στηλῶν στὸ κείμενο τῆς «0011911010λογίας». (Ἴσως γι’ αὐτὸ ὁ κ.
Ἀδέρωφ δέν μάς ἀπάντησε...).
Ο Τὴν παράλειψη μιᾶς παράγράφου
στὸ _ θέμα
Κόλλια
(«Ὑπόθεση Λαμπρ,άκη»), καὶ
συγκεκριμένα στὸ πλαίσιο. ποὺ
μιλοῦσε για κυ6ερνητικὴ κρίση
, κλπ. Τὸ ξανάδημοσιεύουμε;

O Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ τὸ εἷπε
στὸν ὑπουργὸ Δικαιοσύνης. Κι ὁ
Π. Πολυχρονίὸης τοῦ ἔστειλε μιά
ἐπιστολή,
ἐπιμένοντας
στῆν
ἄποψή του καὶ θέτοντας τῆν
παραίτησή του στῆ διάθεση τοῦ
πρωθυπουργοῦ.

ΣΤΟ θέμα ἐπενέὸη ὑπὲρ τοῦ
ὑπουργοῦ καῖ ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου.
TEA/K14, ὁ «Γέρος» κατάλαὸῑ

ποιὸς εἶχε δίκιο. Ἀργότερα ἔλεγε
Η ΥΠΟΘΕΣΗ Κόλλια προκά- μὲ ἱκανοποίηση στὸν Π. Πολυλεσε μιὰ μικρὴ κρίση στὴν Κυ- χρονι’δη.· «ἕσωσες μιὰ μεγάλη
ὅέρνησῆ Γ. Παπανδρέου.·’ σὲ κά- ὑπό θεση. . . >>

ἐπιτελεῖ τὸ σκοπὸ τῆς ἐνημέρωσης 0‘ αὐτα μ’ έναν τρόπο ποὺ
ὅσο κι ἂν εἶναι δύσκολος εἶναι
πάντως ἄρτιος. .
Περιέχει; Χ. Καμπουρίδη; Ἡ
ἰδεολογικὴ λειτουργία τῆς ἀναπάραστάσης στὴ σύγχρονη τέχνη,
B. Τοκατλίδου - Παναγιωτίδου;
Ἡ σημασιολογικὴ λειτουργία τῆς
λέξης καὶ τα «λεξιλόγια», Παντ.
Λάζαρίδη; Ἡ ἐπικοινωνία μέ τὴν
ἀρχιτεκτονική, Νόρας Ἀνάγνωστάκη; Ἠ κριτικὴ τῆς παντομίμας, Roman Jakobson - Peter Calaclides: Γραμματικὴ εἰκονοποιία

στὸ ποίημα τοῦ Καόάφη «Θυμήσου, Σῶμα...», Σάὸὅα Τσοχατζίδη; Σημείωση πάνω στὶς συνθῆκες μεταφορᾶς ἐπικοινωνιακοῦ
ὐλικοῦ.
Α USBLICKE
7131710; 26

Περιοδικὸ μέ κείμενα1 ἀπὸ τα
νέα ρεύματα στὴν ἑλληνικὴ καί
γερμανικὴ λογοτεχνία ποὺ τώρα
καὶ μερικα χρόνια ἐκδίδεται στὴ
Θεσ1νίκη μέ ἀρωγὴ τοῦ Ἰνοτιτούτου Γκαῖτε.
’
ΧΠεριέχει κείμενα τῶν A. Mechtel. HP. Piwitt, J. Theobaldy καὶ

Χρ. Καὸθαδά.
Διεύθυνση; Πρεὸέζης 14
ΙἈγιος Παῦλος - Θεσ1νίκη.

-

«Ἄνθρωπος»
”Οργανο τῆς Ἀνθρωπολογικῆς
Ἐταιρίας Ἑλλάδος
Τόμος 3. Τεῦχος I.
Ἀθήνα, Γενάρης 1976
T0 περιοδικὸ αὐτὸ ἐκδίδετάι
ἀπὸ τὴν Ἀνθρωπολογικὴ Ἑταιρία ἀπὸ τὸ 1974. Ἐχουν κυκλοφορήσει ἀλλοι δύο τόμοι που
περιλαμὸάνουν Eva τεῦχος ὁ καθένας. Ὁ ”Ανθρωπος δημοσιεύει
έργασίες καὶ αρθρα ποὺ ἀφοροῦν
τὴ διολογικὴ καὶ κοινωνικὴ ἐξέλιξη τοῦ ἀνθρώπου. Στὸ περιοδικὸ αὐτὸ ἔχει γίνει προσπάθεια
να δημοσιευτοῦν ἀπ’ τὴ μια μερια
προὸλήματα πού ἀπασχολοῦν τὴν
ἀνθρωπολογία έτσι ὥστε να ἐπιτυγχάνετάι ἐπικοινωνία τῶν εἰδικῶν στα θέματα αὐτα κι ἀπ’ τὴν
άλλη να γίνει δυνατὸ 0' ἐναν
ἀνειδίκευτο σ’ αὐτα τα θέματα να

·ειιιστολὲςὲ

Κόλλιας εἶχε δίκιο.

OI ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ
ΠΑΡΙΣΙΟΥ
Στὸ τεῦχος 40 τσῦ «ANTI»
δημοσιεύεται μια ἐπιστολὴ τοῦ Χ.
Καρανίκα. Σαν τὴ διάβάσα γέμισα ἀπὸ ἀπορίες.
Μᾶς περιγράφει τὸ ξάφνιασμα ποὺ ”ενιωσε, σαν κατάλαβε ὅτι
οἱ Ἕλληνες ἐμιγκρέδες στὸ Παρί-

σι εἶναι ἀποκομμένοι ἀπὸ τὴν ἑλ-

ληνικὴ πραγματικότητα. Μὰ τοῦτο εἶναι γενικὸς κανόνας ὅλων
τῶν ἐμιγκρέδων ὅλου τοῦ κόσμου.
Γιὰ να εἶναι κάποιος ἐνσωματωμένος σέ μια πραγματικότητα
προσεγγίσει τὸ περιεχόμενο τῆς
πρέπει να τὴ ζεῖ καθημερινὰ. ‘H
ἀνθρωπολογίας καὶ να κατανοσκέτη ἀνάγνωση ἐφημερίδων καὶ
ήσει τὴ συμόολή της μέσα στὸ εὐπεριοδικῶν δέν ἀρκεῖ. Καὶ ἀπορῶ
’ρύτερο πλαίσιο τῶν ἐπιστημῶν
τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὸ ἐπιτυγχάνε- . λοιπάνῑ γιατί ξαφνιάστηκε;
Τοῦ ἔκανε ἐπύπωση, ὅτι λίγες
ται μέ τὸ να γράφουν στὶς στῆλες
εἶναι οἱ προσπάθειες ἐνσωμάτωτοῦ περιοδικοῦ ἐκτὸς ἀπὸ εἰδισης πὴ γαλλικὴ ζωὴ παρ’ ὅλο
κούς στα θέματα τῆς ἀνθρωπολοπού, ὅπως λέει, «μιὰ κοινωνία
γίας ἐπιστήμονες, π.χ. ”Αρης
σὰν τὴ γαλλικὴ κάθε ἄλλο πάρα
Πουλιανός, καὶ ἐπιστήμονες άλκλειστή μπορεῐ να χαρακτηριλων
εἰδικοτήτων (λαογράφοι
στεῖ». Δύο τινά; ἣ ὁ Χ. Καρανίκας
κ.λπ.) πού τὸ θέμα τους ἀπτετάι
μόλις ξἐμπαρκάρισε στὸ Παρίσι,
ἀνθρωπολογικῶν προὸλημάτων.
καὶ σ’ αὐτὴ τὴν περίπτωση οἱ
Ἀκόμη μπορεῐ να δεῖ ὁ καθένας
κρίσεις του εἶναι βιαστικές, ἢ βρίσκετάι ἀπὸ καιρό, ἀλλὰ κινεῖται
μέσα σ’ αὐτὸ -ὅτι ἡ ἐπιστημονικὴ
μόνο μέσα σέ ἐλληνικοὺς κύκλους.
Γὀινθρωπολογικὴ έρευνα 6ρίσκεται
Ἄλλη ἐξήγηση δέν βρίσκω. Γιατὶ
0‘5 ἐμόρυάκὸ στάδιο οτὴ χώρα
ἡ γαλλικὴ κοινωνία, καὶ ἰδιαίτερα
μας παρ’ ὅλο ποὺ, προσφέρεται
ἡ ἀστικὴ τάξη, ἀνοιχτὴ δέν εἶναι;
τεράστιο ὑλικὸ για μελέτη. Σ’
Δύσκολα ἕνας ξένος σπάει τὸ
αὐτὸ τὸΧ πρό6λημα παίρνει ξεκαφράγμα
τῆς ἐπιφανειακῆς ἐψιάρθαρη θέση ἡ Ἀνθρωπολογικὴ
διας ὑποδοχῆς, δύσκολα γίνεται
Ἑταιρίω «Ἡ ρίζα τοῦ κακοῦ
δεκτὸς·σαν ίσότιμο μέλος. Μιλάω
6ρίσκετάι στὸ ὅτι σαν κράτος
για τοὺς διανοούμενους, γιατὶ ὁ
ἀνεξάρτητο δέν δώσαμε ποτέ ὥς
ἐργάτης μετανάστης στὴ Γαλλία
τα σήμερα τὴ σημασία πού χρειεἶναι ζωσμένος μ’ ἕνα σωρὸ νομοἀζεται στὸνμ τομέα αὐτόν», καὶ
θετικα φράγματα ἀξεπέραστα.
διερωτῶνται τα μέλη τῆς ’Av—
”Ὀσο για τὸν φοιτητόκοσμο, ἡ
θρωπολογικῆς Ἑταιρίαςς «Πότε
τάση τῆς ἓντάξης σέ έλληνικές
ὀργανώσεις καὶ ὂχι στὶς ἀντίστοιθα σταματήσει αὐτὴ ἡ πολιτικὴ
χες γαλλικὲς (καὶ εἶναι τὸ ἴδιο για
τῆς προσχεδιασμένης ἐθνικῆς
ὅλες τὶς ὑπόλοιπες ἐθνικότητες)
μειονεξίας;» Ἔχοντας ὑπ’ ὅψη
τοὺς λιγοστεύει τὴ δυνατότητα
τὶς ἀντικειμενικές συνθῆκεςμκαὶ
ἐπαφῶν καὶ γνωριμίας μὲ τὸν γαλ6λέποντας τὴ θετικὴ συμὸολὴ τοῦ
λικὸ λαό,
οτι
περιοδικοῦ,
πιστεύουμε
Πιὸ κάτω μᾶς λέει; «...οἱ συὑπάρχουν κι άλλες δυνατότητες
ζητήσεις, πού τόσο χαρακτηρίγια ποιοτικὴ καὶ ποσοτικὴ δελτίζουν τὴν ἑλληνικὴ πολιτικὴ ζωὴ 0’
ωση τῆς προσπάθειας αὐτῆς.
ὅλα της τὰ ἐπίπεδα καὶ τὶς παρατάξεις, λείπουν σχεδὸν ὁλότελα.
Ἴσως γιατὶ λείπει ὁ ’”χαβαλές”, ὁ
τόσο ἑλληνικὸς καφενὲς μὲ τοὺς
ἀτέλειωτους διαξιφισμούς, ἀλλὰ
καὶ μέ τὴ ζωντάνια του, ὅπου δ
καθένας ξεδίνει ἀλλὰ καί ἀντλεῖ
δυνάμεις» (ῦπογράμμιση δική
μου). Καὶ ρωτάω; μᾶς κοροῖδεύει

ὁ X. Καράνίκάς ἢ εἶναι τόσο ξεκομμένος ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ πράγματικὸτητα; Ποῦ ἀκούστηκε ὅτι
ἡ πολιτικὴ συνείδηση διαμορφώνετάι μέ τὸν «χαβαλὲ» τοῦ καφενείου; Ποῦθε τὸ βρῆκε αὐτό; ”Ωστε λοιπὸν ὁ ἐργάτης συνειδητοποιεῖ τὴν ἐκμετάλλευση στὸν καφενέ καὶ ὅχι στὴ δουλειά; Ὁ διανοούμενος συνειδητοποιεῖ _ τὴν

ἀσφυξία τῆς πνῖυμαῒῑἊῆς ζωῆς
στὸν καφενέ καὶ ὅχι στὴν παραγωγή του; Ὁ φοιτητὴς συνειδητοποιεῖ τὴν ἀσυναρτησίά τῆς ἑλληνικῆς ἐκπαίδευσης στὸν καφενέ καὶ

ὅχι στὸ Πανεπιστήμιο; Τί πρά-

γματα εἶναι αὐτά;
Ρωτάει πιὸ κάτω; «Ὑπάρχει ἡ
δυνατότητα μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴν
περιθωριακὴ ζωὴ νὰ βγσῦν δυνάμεις πού μποροῦν κάτι νὰ προσφέρουν (ὅχι φυσικὰ να ἀνανεώσουν) στὸν τόπο μας;» Καὶ κάνει

αὐτὴ τὴν ἐρώτηση γεμάτος πίκραΚαὶ ἀπορῶι τόσο λοιπὸν καταφρονεῖ τὸν ἐλληνικὸ λαό, ποὺ γύρευε σωτῆρες στὸ ἐξωτερικό; Καὶ
χρειάζονταν ὅλη αὐτὴ ἡ ἐπιστολὴ
για νὰ καταλήξει «ὅτι ἂν κάτι
καινούργιο πρόκειται νὰ ξεπηδήσει στὸν τόπο μσς, αὐτὸ θὰ βγεῖ
μόνο μέσα ἀπὸ τὴν ἐλλαδικὴ κοινωνίά»; Μὰ τοῦτο εἶναι γνωστὸ
καὶ παραδεκτὸ ἀπὸ ὅλο τὸν προοδευτικὸ κόσμο. Γιατί λοιπὸν τόσες
«πίκρες» καὶ τόσα «αἰσθήματα
κενοῦ» ;

Α. Καλσγερόιπσυλος
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ
ΣΤΟΥΝΤΙΟ»
Κ. Διευθυντά,
Στὴ σελίδα 53 τοῦ τεύχους σάς
τῆς 29ης Μαΐου διάὸασα, κατόπιν
ὑποδείξεως γνωστοῦ μου, ἀνυπόγραφο σχόλιο για τὴν ἐκπομπὴ
«Πρόσκληση στὸ στούντιο» καὶ
για μένα τὸν ἴδιο. Π 0 τ έ στὴ ζωή
μου δέν έχω ἀπαντήσει σέ τέτοιου
εἴδους δημοσιεύμάτα για τὸν πολὺ
ἁπλὸ λόγο ὅτι θεωρῶ τὸν ἑαυτό
μου καλύτερο - σὰν ἐπαγγελματίαἀπὸ ὅσους (κατα κανόνα κομπλεξικούς,
νεοκουλτουριάρηδες)
γράφουν για τὸ δικό τους τελείως
περιορισμένο κοινὸ καὶ για τὴν
αὐτοϊκανοποίησή τους.
’Ὀμως αὐτὴ τὴ φορὰ φοὸᾱμαι
ὅτι οἱ ἀνώνυμοι συντάκτες σας τὸ
παράκαναν, καὶ ὅτι μια ἀπάντηοη
στὸ λιὸελλογράφημα αὐτὸ εἶναι
ἀπαράίτητη.
Λοιπόν; Πρῶτά για τὴν «Πρόσκληση στὸ στούντιο»;’ Μοῦ ζητήθηκε, μήνες πρίν, ἀπὸ τὸν Ροὸύρο
Μανθούλη, να παρουσιάσω μια

ἐκπομπὴ πού θα ἐμοιαζε μ’ ἐκείνη
ποὺ παρουσιάζει στὴ γαλλικὴ τηλεόραση ὁ Φιλὶπ Μπουῧάρ. Ἀρνήθηκα λέγοντας ὅτι δέν πιστεύω
πὼς παρόμοιες ἐκπομπές θα
προσφέρουν τίποτε στὸ κοινὸ ποὺ
παρακολουθεῖ τηλεόραση. Πρότεινα, ἀντὶ αὐτῆς τῆς ἐκπομπῆς, να
γίνη μια ἄλλη τὴν ὁποία θα παρουσίαζαν τέσσερις ἀπὸ τοὺς κάλύτερους Ἕλληνες δημοσιογράφους, ὁ καθένας ὁ πρῶτος στὸν
τομέα του (θέατρο, ·ἀθλητισμός,
μουσική, τεχνολογία ἠ ὅ,τι ἄλλο).
Πρότεινα, δηλαδή, μια ἐκπομπὴ
σαν τὸ «MEET THE PRESS».
ὅπου οἱ ἀριστεῖς συνάδελφοι θα
μποροῦσαν να ἀντιμετωπίσουν
ἄνετα τὸν καθένα ποὺ παρουσιάζεται στὸ γυαλί.
01 ὑπεύθυνοι τῆς ἐκπομπῆς καὶ
μαζὶ δ θαυμάσιος αὐτὸς ἀνθρωπος, ὁ Ροὸύρος Μανθούλης, συμ47

φώνησαν μέ τὴν ἰδέα μου καὶ
προσπάθησαν να 6ροῦν τοὺς τέσσερις καλύτερους συναδέλφους.
Ἡ ἐκπομπὴ καθυστέρησε έτσι ένα
μήνα. Μέσα σ’ αὐτὸ τὸ μήνα γνώρισα κάλα τοὺς «διανοουμένους»
αὐτοῦ τοῦ μεγάλου χωριοῦ ποὺ λέγεται Ἀθήνα.
Ὁ ένας ἐργαζόταν στὸ «συγκρότημά» καὶ δέν μποροῦσε. Ὁ’
ἄλλος εἰπε «ἀπαπαπα» μόλις
ἄκουσε τὸ ὄνομα τοῦ πρώτου. Ὁ
τρίτος εἰπε ναὶ τὴ μια ἡμέρα καί
όχι τὴν ἑπομένη (έχοντας ὅμως
συμφωνήσει καὶ τὴν ἀμοιὸή τοιΙ
τὴν πρώτη ἡμέρα). Ὁ τέταρτος δέν
6ρέθηκε ποτέ.
Ἐτσι ἀναγκάσθηκα, γιάτί θέλω
να πιστεύω ὅτι εἷμαι ἐπαγγελματίας, να ξεκινήσω τὴν ἐκπομπὴ μέ
ἀλλες δύο συναδέλφους, τὴν Μαριάννά Μουτζουρίδου (ἴσως 11‘]

γνωρίζει ’ὁ κάτα τα φαινόμενα
ἄσχετος μέ τὴ δημοσιογράφία συντάκτης τοῦ λίόελλου) καὶ ἡ Νατάσσα Μπακογιαννοπούλου. Μόλις ὅγῆκε ἐκείνη ἡ ἐκπομπὴ στὸν
ἀέρα έγινε χάλασμὸς κόσμου.
Μια ἄλλη δημοσιογράφος, ἡ
Μαρία Παπαδοπούλου τῶν «Νέων», ἐξαπέλυσε μια πρωτοφανὴ
ἐπίθεση ἐναντίον ὅλων μας.
Προσωπικὴ ἐπίθεση 0‘ ὅλο της τὸ
μεγαλεῖο μέ ἄφθονο «πνεῦμα» πού
σίγουρα ἀπευθύνεται στους Ἀθηναίους «μαοϊκοὺς» πού ράὸονται
UL\,

. ι

“

- Λιωκοιυηοιιν καὶ άλλες. ”Απὸ
ι“,”ι.ι11ιότητιι τοῦ γράφοντος, ἀπὸ
ἀσχειτοσύνη καὶ ἀπὸ συμφέροντα
(κάποιος «θύμωσε» γιάτὶ ἦταν νά
πὰρη αὐτὸς τὴν ἐκπομπὴ) γράφτηκαν πράγματα πού μόνο σ’
αὐτὴ τὴ χώρα διαὸάζει κανείς.
Πρὸς θεοῦ, ὅμως... Μ’ ὅλα αὐτα

δέν θέλω να πῶ ὅτιὴ ἐκπομπὴ ἧταν
καλή. Κανείς Ἕλληνας δημοσιογράφος δέν έχει τὶς ἱκανότητες να
ἀντιμετωπίση ὀκτὼ διαφορετικα
θέματα σέ μια ἐκπομπὴ μιάμισης
ὥρας, καὶ φυσικὰ οὐτε ἐγώ. ”Αλ·λωστε αὐτὸς ἦτάν κι ὁ λόγος πού
παράιτήθηκα ἀπὸ τὴν ἐκπομπὴ 25
ὁλόκληρες ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴ δημοσίευση

τῆς

«κριτικῆς»

σας.

Ὑπάρχουν 6έ6αια καὶ ἄλλοι λόγοι. Νά μερικοί;
α) Να περιμένης, στὴν ἐγγράφή,
τὸν Α, τὸν Β, τὸν Γ, τὸν Δ, καὶτὸν

E καὶ να ἐμφανίζεται μόνο ὁ A καὶ
ὁ Δ ἢ να ἐμφανίζεται ὁ Ζ, ὁ Η, ὁ Θ
καὶ ὁ Ι.
6) Νά ἀντιμετωπίζης τὴν ἀναίδεια τῶν διαφόρων 1115010651115των.
γ) N0 συγκρίνης τὴν ἁπλότητα
καὶ τὴν ἐπάγγελματικότητα ἐνὸς
Ζῶρζ Μουστακὶ καί ένὸς Πάκο
Ἰμπανιεθ μέ τὴν ἀρρωστη έγωπάθεια καὶ τὴ λυσσασμένη τάση αὐτοπροὸολῆς τῶν Ἑλλήνων συνάδέλφων τους πού έτρεχαν μέ τῑς
πυτζάμες τὴν Κυριακὴ τὸ 69000
στίς ἐφημερίδες γιά να δώσουν
έπιστολές «διαμαρτυρίας» ἐπειδὴ
τολμήσαμε να κόψουμε τὴν ἀκατάσχειη λογοδιαρροια πού τούς
εἶχε πιάσει 011‘] διάρκεια τῆς ἐγ-
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Γελῶ. λοιπόν.· κ. Διευθυγτά,
ἀλλὰ όχι λόγω μωρίας, πού εἰναι
ἀποκλειστικὸ γνώρισμά τοῦ συντάκτου τοῦ ἄρθρου, ἀλλὰ γιατὶ

1
τὸν εὐχαριστεῖ μάλιστα καὶ τοῦ·
ὑπόσχετάι να διορθωθεῖ.
Για τὸ σημεῖο ποὺ ἀναφέρεται ’
στῆν κριτικὸ κ. Μαρία Παπαδο-

έχω -μετα ἀπὸ 14 χρόνια ὑπεύθυπούλου, ἄσχετα ἂν δέν κατάλαὸε,
νης δημοσιογραφίας - ἀπηυδίσει
ὁ γράφων, γιάτί 6ρέθηκε μπλεμέ τὴν εὐκολία ποὺ πετιέται λάσπη
γμένη 0‘ αὐτὴ τὴν ἱστορία, τί να
σ“ αὐτὴ τὴ χώρα.
’ πεῖ·, Δίκιο θά ’χει καὶ 0’ αὐτό.
”Ὀσο για τὴ σχέση «ἡμιαξονίου
-Για τὸ τηλεοπτικὸ παρελθὸν τοῦ
καὶ φά δίεσης» ἐλπίζω να τὴ 6ρῆτε
γράφοντος καὶ πάλι δίκιο έχει ὁ κ.
στὶς σελίδες τοῦ περιοδικοῦ
Καθαθάς. Ἠταν τόσο κακὲςοὶ ἐκ«ΗΧΟΣ & Hi Fi» τοῦ ὁποίου έχω
πομπές, πού ὅλοι κλείνανε τὶς συσκευές τους. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ μόνιμη
τὴ τιμὴ να εἰμαι δημιουργὸς καὶ
ἀκροαμάτικότητά
τους
ἠταν
διευθυντής.
Στοὺς «4 TPOXOYE» μπορεῖτε,

MONO γύρω στὸ 55%. xI-I10v μά-

ἀν ένδιαφέρεσθε, να 6ρῆτε τὴ
σχέση τοῦ ἡμιαξονίου μέ τὴ σύγχρονη ζωὴ (κυκλοφορία καί τῶν
δύο περιοδικῶν 22.000 φῦλλα τὸ

λιστα τόσο κακές ποὺ προκειμένου
να τὸν διώξουν, παρ’ ὅτι γνωστὸς
χουντικός, τὸν χαρακτήρισαν
κομμουνιστή, μέλος ἀντιστασιακῆς ὁμάδας στὸ Παρίσι κ.τ.λ.,
τοῦ ἄνοιξαν καὶ ἀναδρομικὸ φάκελο (ἀπὸ τὸ έτος 1946 πού γεννήθηκε), τοῦ πῆράν τὸ διαὸάτήριο
καὶ τὸν ρίξανε στὴν πάνελλήνια
ἀνυποληψία.
Ὁ γράφων, μετα ἀπὸ τὴν έμπρακτη μεταμέλειά του, ἐλπίζει να
τύχει τῆς συγνώμης τοῦ κ. Κάὸάθά
έκδότου - διευθυντοῦ 4 τροχῶν.
studio Hi—Fi.

μῆνα).
Τέλος, τὴ σχέση μου μέ τὴ τηλεόραση θα τὴ ὃρῆτε, ἂν κάνετε τὸν
κόπο, στα χρόνια τῆς δικτατορίας
καὶ τὸν τρόπο μέ τὸν ὁποῖο παραιτήθηκά ἀπὸ τὸ τότε ΕΙΡΤ. Μέ λύπη
μου ἀναφέρω τὸ τελευταῖο, ἀφοῦ
κινδυνεύω να ἐνταχθῶ στὴν ὁμάδα
τῶν ὑπνοὸατῶν, ὀνειροπάρμένων
διανοουμένων
ἀντι-στασιάκῶν
τοῦ κεντρικοῦ τετραγώνου.

Εἶπα ὅμως να τὸ δοκιμασω κι”’
αὐτὸ μήπως τύχη καὶ μέ δῆ μέ ἀλλα
μάτια ὁ ἀνώνυμος καὶ ἄσχετος μέ
τὴ τηλεόραση «κριτικὸς» τῆς σελίδας 53.
Φιλικα
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΒΑΘΑΣ
ὁ
Ἐκδότης - Διευθυντὴς
«4 TPOXOI»
«ΗΧΟΣ & Hi Fi»

ΕΣΣΔ ΚΑΙ
ΚΥΠΡΙΑΚΟ

«Ἀγαπητὸ ANTI
Ξεσπάθωσαν λοιπὸν οἱ κήνσορες τῆς μαρξιστικολενινιοτικῆς
ὀρθοδοξίας, μέ ἀφορμὴ ένα
γράμμα μου στὸ “ANTI" ἀναφορικα μέ τὴν πολιτικὴ τῆς ΕΣΣΔ
στὸ Κυπριακό, μέ στόχους σαφεῖς
ὅσο καὶ διάφανους. Ἡ ὑπερἀσπιση τῆς πολιτικῆς τῆς Σοὸ.
Υ.Γ. Μπορεῑτε να δημοσιεύσετε
Ἕνωσης (λυδία λίθος τοῦ προλεἦ όχι τὸ γράμμα αὐτό. Σάς ὁρκίζοταριάκοῦ διεθνισμοῦ κατὰ τὴν
μάι ὅτι λίγο μ’ ἐνδιαφέρει. Ἐχω
ἀντίληψή τους) ἀπ’ τὴ μια καὶ ἡ
τὸν χῶρο, ἂν θελήσω (στὶς σελίδες
καταδίκη τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστετῶν περιοδικῶν μου) να δημοσιρῶν ὀπορτουνιστῶν ἀπ’ τὴν ἄλλη.
εύσω καὶ τὸ σχόλιό σας καὶ τὴν
Ἕτσι ἀφοῦ ὁ κ. Γκαρᾶς 501010-ἀπαντησή μου.
Υ.Γ. 2. Ἀκόμη καὶ ἀν εἷχα στήλη - λογεῖ ἀρχικά γιά τὶς πολιτικές μου
πεποιθήσεις (πού δέν εἶναι αὐτές
«τηλεκριτικοῦ» σέ περιοδικό, δέν
ποὺ τυχὸν ῦποψιάζεται) μπαίνει
θα έόαλα μέ τὴν ἴδια ἐμπάθεια ἐνστὴν οὐσία τῆς κριτικῆς του για τα
αντίον τοῦ ἀνωνύμου συνεργάτη
γραφόμενα μου. Μᾶς λέει, λοιπόν,
σας, ό ὁποῖος ἀπ’ ὅτι εἷμαι σέ θέση
πῶς ἡ ΕΣΣΔ δέν μποροῦσε να
να ξέρω έλαὸε μέρος σέ χειρότερες
ἐπέμόει ἐνεργὰ στὴν έλληνοτουρἐκπομπές ἀπὸ τὴ δική μου κατὰ τὴ
κικὴ διαφορὰ ἐπειδή... ἀνήκει σέ
διάρκεια τῆς δικτατορίας. “H μήδιαφορετικὸ συνασπισμό. Εἶναι
πως δέν τὸ γνωρίζατε οὐτε αὐτό;
εὐτύχημα, για τὸν κ. Γκαρά καὶτὸν
Ο ‘O συνεργάτης μας Γιάννης
πολιτικὸ φορέα που τὸν ἐκφράζει,
Κακουλίδης ἀπαντάῑ
τὸ ὅτι έπεται καὶ δέν προηγεῖται
Ὀ κ. Καόαθάς έχει δίκιο. Ἡ
τοῦ γνωστοῦ μας Sonnenfeld 011‘]
κοντοφθαλμία τοῦ γράφοντος δέν
διατύπωση τῆς παραπάνω ἄποτὸν ἀφησε να δεῖ τὶς προσπάθειες
WISκαὶ τὶς ἀπόψεις τοῦ κ. Καόαθᾱ για
Προὸάλλει ἀκόμα τὴ γνωστὴ
τὴ δομὴ τῆς ἐκπομπῆς. Γιατί, τί
πρότάση τῆς ΕΣΣΔ για ἀντιπροσωπευτικὴ διάσκεψη ἐκπροσώσημασία έχει τὸ ἀποτέλεσμα; Ἡ
προσπάθεια εἶναι τὸ πᾶν. Ἀλλα
πων τῶν δύο μπλὸκ καὶ τῶν ἀδετώρα που μέ συντριὸὴ ἀναλογίζεσμεύτων - τὴν ἀμφίὸολη χρήσιμόται ὁ γράφων τα ὅσα καταμαρτύτητα τῆς ὁποίας ἐπεσήμανε στὴ
ρησε 010v κ. Καὸαθά, παίρνει τά
ὃσυλὴ ὁ ἀρχηγὸς τῆς ΕΔΗΚ κ. Γ.
λόγια του πίσω καὶ δηλώνει ὅτι ἡ
Μαῦρος - σαν συμθολὴ στὴν
ἐκπομπή του ἦταν ἡ πιὸ καλὴ ἐκπροσπάθεια διεθνοποίησης τοῦ
πομπὴ πού ἐτυχε ποτέ να δεῖ.
Κυπριακοῦ. Ὁ πολιτικὸς ρεαλι”Ὀσο γίἀ τοὺς χαρακτηρισμούς
σμός μου - πού τόσο πολὺ χλευπρὸς τὸν γράφοντα (κομπλεξικός,
άσατε κ, Γκαρά - μέ πείθει πῶς
νεοκουλτουριάρης, λιόελογράφος
λύση τοῦ Κυπριακοῦ στα πλαίσια
τῆς διεθνοποίησης του δέν νοεῖται
- τοῦ ὁποίου τὴ γνώμη 0565101 καὶ· παρὰ μόνο ὅταν θα ὑπάρχει ὁ φοτιμά ὁ γράφων - 5101 θά ’ναι. Καὶ
ρέας ἐκεῖνος πού δέν θα περιορί-

ζεται μόνο στὸ να ἀναγνωρίζει τὸ
δίκιο τῆς Κυπριάκῆς Δημοκρα-

τίας ἀλλα θα διαθέτει καὶ τὴν
ἀπαράίτητη ἰσχύ να έπιθάλει τὶς
ἀποφάσεις του. Σ* αὐτὸ λοιπὸν
πού ἀπέτυχε ἡ ὁλομέλεια τῶν
Ὴνωμένων Ἐθνῶν θά πετύχαινε ἡ

διέυρυμένη σύσκεψη για τὴ σύγκληοη τῆς ὁποίας ἐνεργοῦσε ἡ Σο6ιετικὴ διπλωματία κ. Γκαρᾶ,
Μᾶς ἀντιδιαστέλλει ἐπίσης ὁ
ἐπιστολογράφος τὶς ἐνέργειες τῆς
ΕΣΣΔ ἀπ’ 1‘1; ἐνέργειες ἐνὸς περιχαροῦς καὶ ἀμέριμνου παρατηρητῆ τῆς Ἑλληνοτουρκικῆς ἐνδοΝΑΤΟϊκῆς διένεξης. Ἀντί ὅμως
να καταφεύγει σέ ἀνάδρομικές
προφητεῖες για τὸ τί θα μποροῦσε
να κάνει ἡ ΕΣΣΔ καὶ σέ ὑποκειμενικές διαπιοτώσεις για τὸ τί έκανε,
θα ἠταν καλύτερα να ἀντικρούσει
ὁ κ. Γκαρᾶς τὴν άποψη (πού δέν
εἶναι μόνο δική μου) ὅτι ἡ χλιαρὴ
στάση τῆς Σοό. Ἕνωσης ἀπέναντι
στὴν Τουρκίά ὑποθάλπει τὸν
τουρκικὸ σωόινισμό, ποὺ εἶναι
γνωστὸ ἀπὸ ποιοὺς ἄλλους, κύρια,
υποκινειται.
,
Αὐτὴ τὴν παραπάνω στάση τῆς
ΕΣΣΔ κατάγγειλα, κ. Γκαρά, καὶ
ὂχι 1‘1; οἰκονομικές της σχέσεις μέ
τοὺς Τούρκους, ὅπως θυμοσοφικά

ἀποφαίνεσθε. Γιατί ἀν ἦταν να
στηριχτῶ στὸ μέ ΠΟΙΟΥΣ έχει οἰκονομικές σχέσεις ἡ Σοό. Ἐνωση
στα πλαίσια τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς της, τότε...
Εὐχαριστῶ για τὴ φιλοξενία».
Νικ. ’Δημητρίου - φοιτητὴς

EOK KAI NATO
Ἀγαπητὸ ANTI
Διάὸάζοντας τὴν ἐπιστολὴ τοῦ
Γ. Μπουρίτσα στὸ φύλλο 45 σχετικα μέ τὴν έντάξή μάς στὴν EOK
παρακαλῶ ὅπως φιλοξενήσετε λίγες σκέψεις μου σχετικά μέ τὸ
πνεῦμά τῆς ἐπιστολῆς ἣ περισσότερο μέ τὴν οὐσία τοῦ θέματος.
Ἀπ’ τὴν πρώτη κι ὅλας παράγραφο ὁ Γ. Μ. κατάπιάνεται μέ
πράγματα ποὺ σηκώνουν πολὺ συζήτηση ἣ ὁδηγεῖται σέ συμπεράσμάτα (μᾶλλον όχι συμπεράσματα,
γιάτὶ αὐτα εἶναι ἀπόρροια σκέψης
καὶ μελέτης, ἐνῶ ὁ Γ. Μ. τα παίρνει
ὡς δεδομένα) πού κριτικάρονται.
Λέει συγκεκριμένα ὁ Γ. Μ, ὅτις ἡ
ἐθελοντικὴ πορεία... μια καὶ ἡ
ΕΟΚ ἐξυπηρετεῖ τὸ ἐλεγχόμενο
ἀπὸ τὶς ΕΠΑ μονοπωλιακὸ κεφάλαιο τῆς Εὐρώπης. Παρακάτω δέ,
μᾶς λέει ὅτι ἡ ένταξή μας στὴν
EOK θα μᾶς ὁδηγήσει στὸ ἅρμα
τοῦ ΝΑΤΟ,

Ἡ ἀνάλυση τῆς ἀριστερᾶς πρὶν

τὸ 1960 για τὴν EOK ἧταν ἡ ἑξῆς
ὅτι ὑπῆρχε τάση διεθνοποίησης
τῆς παραγωγῆς καὶ ένοποίησης
τῆς οἰκονομίας τῶν δυτικοευρωπαϊκῶν καπιτάλιστικῶν κρατῶν
μέ ὑπόὸαθρο τὸ NATO κάτω ἀπὸ
τὴν ἡγεμονία τοῦ ἀμερικανικοῦ
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ. Ἡ ἀνάλυση
αὐτὴ τότε ἐπαληθεύτηκε πλήρως.
Ἀπ’ τὸ ’60 ὅμως μέχρι σήμερα
συμὸαίνουν ὁρισμένα γεγονότα
πού θέτουν σέ ἀμφισὸήτηση τὴν

κυριαρχία τῆς Ἀμερικῆς στῆν Εὐρωπη.
Τέτοια γεγονότα εἰναι ἡ ἀνισομερὴς ἀνάπτυξη τῶν καπιτάλιστικῶν κράτῶν, κρίση τοῦ παγκόσμιου καπιτάλιστικοῦ συστήματος, ἀνάπτυξῆ, σέ μεγάλο 6αθμό,
τοῦ ἐργατικοῦ κινήματος σέ πολλές χῶρες φῆς Δυτ. Εὐρώπης, ὅπως

τῆς χώρας (ἀνοδικὴ) ποὺ θα χρει-

αστεῖ ἐργατικά χέρια περισσότερα
καὶ έτσι ἴσως λυθεῐ τὸ πρό6λημα
τῆς ὑποαπάσχόλησης καὶ τῆς
μετανάστευσης πρὸς τὸ ἐξωτερικό.
Σέ ποιὸ 6αθμὸ 6έ6αια θα λυθεῐ τὸ

πρό6λημα αὐτό, εἶναι ἄγνωστο,

τουλάχιστον πρὸς τὸ παρόν.
”Ὀσον ἀφορά τὴ γεωργία, έχω
να τονίσω στὸν Γ. Μ. ὅτι μέ τὴ 60Γαλλία, Ἰταλία, Ἀγγλία κ.τλ. Τὴν
EOK ὅπως εἴπαμε τὴ 6λέπανε σαν ήθεια πού θα δοθεῖ ἀπ’ τὸ ταμεῐο
μέσο προωθήσεως τῶν ἀμερικανι- τῆς EOK για «γεωργικὴ ἐνίσχυση»
ὅταν γίνουν οἱ κατάλληλες ἀναδικων συμφερόντων,
αρθρώσεις καλλιεργειῶν ἐκεῖ
Πολὺ γρήγορα ὅμως φάνηκε ἡ
ἀντίθεση μεταξὺ εὐρωπαῖκοῦ καὶ ὅπου χρειάζεται καὶ μέ τὴν πιὸ συκαλλιέργεια
ἀμερικανικου κεφαλαίου. Χάρα-’ στηματοποιημένη
κτηριστικα συμπτώματα τῆς ἀντί- (σύγχρονα μηχανήματα, λιπάθεσης αὐτῆς εἷναι; οἱ ἐπαναλαμ- σματα κατάλληλα κ.λπ.), τότε θα
6ανόμενες νομίσματικές κρίσεις, ἡ εἴχαμε να ώφεληθοῦμε ἀρκετα. Σ’
ἀνοδικὴ πορεία τοῦ πληθωρισμοῦ, αὐτὸ τὸ σημεῖο πολλα θα έχουν να
οἱ πολιτικές ἀνακατατάξεις ποὺ προσφέρουν οἱ γεωργικοί καὶ οἱ
γίνονται λόγω ἀράόοϊσραηλινῆς κτηνοτροφικοὶ συνετάιρισμοί, μέ
διένεξης καὶ πόλεμου πετρελάίου ἀλλαγὴ ὅμως τοῦ λειτουργικοῦ
(δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι οἱ χῶρες τῆς τους καὶ μέ ἀλλαγὴ τῶν ἀρμοδιEOK ἀναγκάστηκαν να πάρουν οτήτων τῆς Ἀγροτικής Τράπεζας,
θέση ὑπέρ τῶν Ἀράόων, σέ ἀντί- οὕτως ὥστε ”να παίζει ένα ρόλο
θεση μέ τὶς ΗΠΑ). Βέ6άια τὸ ἀμε- σύμμαχου τοῦ ἀγρότη.
Κλείνοντας τὴν ἐπιστολή, δυὸ
ρικάνικο κεφάλαιο έχει εἰσδύσει
σέ μεγάλο 6αθμὸ στῆν EOK καὶ λόγια για τῆ διασπαστικὴ για τὸ
δημιουργεῖ προόλήματα. Αὐτὸ λαῖκό κίνημα γραμμὴ ἢ τὰ περὶ
ὅμως δέν θα πεῖ ὅτι ἐλέγχει τὸ εὐ- ὀπορτουνισμοῦ. ς
α) Γνωρίζει ὁ Γ. Μ. ὅτι τὸ ΙΚΚ
ρωπαϊκό.
δέν θέτει θέμα ἐξόδου ἀπ’ τὴν
,Ἔρχομαι τώρα στὸ σημεῖο ποὺ
ΕΟΚ, ναὶ ἢ όχι; Καὶ ἂν ναί, εἷναι
λέει για τὸ ἐὰν ἡ EOK θα μπορέσει
κι αὐτοὶ ὀπορτουνιστές καὶ διάνά ἀποτρέψει τὸν κίνδυνο δικτασποῦν τὴ γραμμὴ τοῦ λάϊκοῦ κινήτορίας κ.τλ.
ματοςς
χῶρο
Κανείς, ἀπ’ ὅ,τι ξέρω, στὸ
6) Ἀλήθεια, δέν εἰναι ἀποπροτῆς Ἀριστερας δέν ὑποστήριξε ὅτι
σάνατολιστικὸ να λές όχι στὴν
κίνδυνο
τὸν
ἀποτρέψει
θα
EOK
ἡ
ΕΟΚ τῆ στιγμὴ πού εἴμαστε συνδικτατορίας. Τόσο τὸ ΚΚΕ (ἐσ.) δεδεμένοι μερικῶς ἀπ’ τὸ ’62 καὶ
ὅσο καὶὴ ΕΔΑ έχουν ὑποστηρίξει
μέ τὸν παρόντα συσχετισμὸ δυνάὅτι μειώνεται ὁ κίνδυνος φασιστι- μεων; Γιατὶ οἱ πολιτικοὶ σχηματιτὸ
εἶναι
δέν
πού
κῆς ὑποτροπῆς,
σμοὶ πού λένε όχι οτὴν ΕΟΚ, δηλ.
ἴδιο πράγμα. Ὁ συσχετισμὸς τῶν τὸ ΚΚΕ (ἐξ.) ἢτὸ ΠΑΣΟΚ, τί κάδυνάμεων στῆν ΕΟΚ, ἡ δύναμη νανε για να μὴν μποῦμε; Κατέόατοῦ ἐργατικοῦ κινήματος δέν ἐπι- σαν μήπως τὶς μάζες; Ζήτησαν μή-.
τρέπει μέ τὴν ἴδιά εὐκολία στα πως δημοψήφισμά; Κι ἀν γινόταν
κράτη αὐτα να ἀνεχθοῦν ένα δι- κάτι τέτοιο, ποιὸς θά ’6γαινε κερκτατορικὸ καθεστὼς (ὅπως τὴν δισμένος; Δέν εἰναι λοιπὸν πιὸ
Ἀμερική, ποὺ ἀμέσως μετα ἀπὸ σωστό, τώρα μέ τὶς διαπραγμαμιά δικτατορία ἀναγνωρίζει τὴν τεύσεις, ὁ προοδευτικὸς πολιτικὸς
κυ6έρνηση...)
κόσμος να ἐπιμένει στα σημεῖα
Μια δικτατορία στῆν Ἑλλάδα,
ἐκεῖνα πού πρέπει, για να εἰναι
ἐνταγμένης ἤδη στῆν ΕΟΚ, θα δη- πρὸς ὄφελος τοῦ Ἕλληνα ἐργάτη
προόλήματα
τεράστια
μιουργοῦσε
κι ἀγρότη, στὸ 6αθμὸ πού μπορεῐ
τόσο οἰκονομικὰ ὅσο καὶ πολιτι- να εἰναι 6έ6αια, ἡ ’ένταξή μας στὴν
κά. Εἶναι φανερὸ ὅτι ἡ ένταξή μας ΕΟΚ; Δηλαδή, πιὸ ἁπλά, νὰ πιστὴν ΕΟΚ, ὅπου στα μέλη-κράτη έσουμε ὅλοι ε’νωμένοι οὕτως ὥστε
της ὑπάρχει μια δημοκρατικὴ ἡ ἔνταξή μας νά ὠφελήσει τὸ δυναστροφή, ὅπου σέ ὁρισμένα ἀπ’ τὸν περισσότερο ἀπ’ τὰ πιθανὰ
αὐτὰ ὅπως ΙΤΑΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ θα όφέλη καὶ νὰ ὄλάψει τόρδυνατὸν
γίνουν ασθαρές ἀλλαγές, θα 60- λιγότερο ἀπ’ τῖς πιθανὲς (ἰλάόες.
ηθὴσει τὴ χώρα μας στὸ στερέωμα
Μετα τιμῆς
ἢ τὸ πλάτάιμα τῆς δημοκρατίας,
A.N.
τῆ
ἀπ’
6γῆκε
μας
χώρα
μια καὶ ἡ
δικτατορία μέ ἰδιόρρυθμο τρόπο... ΒΑΘΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΑ
’Στα ἐπὶ μέρους οἰκονομικὰ θέΚύριε Διευθυντά,
ματα δέν θα ἐπιμείνω (λόγω χώρου
Στὸ τεῦχος 45 τοῦ περιοδικοῦ
μεσχετικῶν
καὶ λόγω ἐλλείψεως
σάς, ἡ συνεργάτις σας Κα Κολτσιλετῶν εἰδικα γιὰ τὴν ἑλληνικὴ οἰδοπούλου, ἐπιχείρησε να κάνει μια
παρακλάδοι
τί
δηλαδὴ
κονομία,
ἀνασκόπηση τῆς θεατρικῆς ’χρογωγῆς ὑπάρχουν καὶ ποια ἡ δυναγιᾶς
πού πέρασε.
τότητά τους ἐν συγκρίσει μέ τὶς
Τὴν παρακαλῶ να ἀναθεωρήσει
διαφωΘα
κ.λπ.).
EOK
τῆς
χῶρες
τὶς ἀπόψεις της - τούλάχιστον ὡς
νήσω ὅμως ριζικα πάνω στὸ θέμα πρὸς τὸ σημεῖο ποὺ ἀφορᾱ ἐμένα
ὁ
τῆς μετανάστευσης ποὺ γράφει
προσωπικά.
Γ. Μ. Γιατὶ μέ τὴν ένταξή μας στῆν
Συγκεκριμένα, τοποθετεῐ τὸ
ἄλλη
μια
πάρει
θὰ
EOK σαφῶς
μου «ΤΑ ’ΒΑΘΙΑ ΛΑΡΥΓέργο
στροφὴ ὁ ρυθμὸς ἐκ6ιομηχάνισης

ΓΙΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ» (αὐτὸ το
ἀγνόησε) κάτω ἀπὸ τὸν χαρακτηρισμό; προόληματισμὸ τῆς κλίνης.
Προφανῶς «λόγω ἀνειλημμένων ὑποχρεώσεων ἦ ἀδιαφορίας
για θέατρα ποῦ δέν ἀνήκουν στὸ
κύκλωμα», ἡ κριτικός σας ΔΕΝ

Πέρα. ὅμως, ἀπ’ αὐτά, πρέπει
να έπισημάνουμε καὶ τούς πάρακάτω κινδύνους πού προκύπτουν
ἀπὸ τὴν τοποθέτηση καὶ χρησιμοποίηση τῶν πυρηνικῶν ἀντιδράστήρων; μόλυνση τῆς ἀτμόεἶδε τὸ ἐ’ργο. Γιατὶ, ἀν τὸ εἶχε δεῖ, σφαιρας ἀπὸ ραδιενέργεια, μόλυνση τοῦ περιόάλλοντος ἀπὸ
δέν θα τοποθετοῦσε «ἐλαφρά τῆ
ραδιενεργα κατάλοιπά, πιθανὴ
καρδία» κάτω ἀπὸ τὸν χαρακτη’έκρηξη ποὺ μπορεῖ να προκληθεῖ
ρισμὸ «προόληματισμὸ τῆς κλίἀπὸ τυχαῐα περιστατικά (σεινης» - Λαό, δημοκρατία, ἐλευθερία, 6ασικα πρόσωπα τοῦ έργου. ς σμούς, ὅομὸαρδισμούς κ.(”ι.) καὶ
θα ἰσοδυναμοῦσε μέ ἓκρηξη ἀτο”Εχω στῆ διάθεσή σας τῆ μαγνημικῆς 6όμ6ας. Δέν εἶναι τυχαῖο
τοφωνημένη πάράσταση, ἀπ’ ὅπου
γεγονός, ὅτι τρία στελέχη τῆς Geμπορεῖτε να διαπιστώσετε πόσο
neral Electricw‘: εἴκοσι χρόνια
έξω έχει πέσει ἡ Κα Κολτσιδοπούπείρα ὁ καθένας στα συστήματα
λου. Λυπάμαι ποὺ ἡ ἀνευθυνότητά
ἀσφάλειας τῶν ἀντιδραστήρων,
παρουσιάστηκε μέσα ἀπὸ τὶς σελίπάραιτήθηκαν, ὅταν διαπίστωδες ἐνὸς ὑπεύθυνου περιοδικοῦ,
σαν πῶς ὑπάρχει μεγάλος κίνδυὅπως τὸ ANTI.
νος έκρηξης. Ἐπίσης δέν εἶναι
Εὐχαριστῶ
τυχαίά καὶ ἡ παραίτηση τοῦ RoΓιάννης Σκλάὂος
bert ΡοΙΙαι-α,ἀξιωματούχου τῆς
Συγγραφέας
N.R.C.
(Nuclear
Commission), ὅταν

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Ἡ κίνηση Φυσικῶν «Ἡ Φυσικὴ για τὸν ἄνθρωπο» (Γρι6αίων 6, Ἀθήνα, 144) μᾶς
ἔστειλε τὶς παρακάτω «Σκέψεις
πάνω στὸ ἐνεργειακὸ πρόόλημα»,
«Για τὸ ἐνεργειακὸ πρό6λημα
γίνεται πολὺ συζήτηση τελευταῖα
καὶ
ἰδιαίτερα
κατά6άλλεται
προσπάθεια να λυθεῐ μέ τῆ χρη-

Regulatory
διάπίστωσε

ὅτι ὑπάρχουν χωρὶς ἀπάντηση
200Ι ἐρωτήματα σχετικα μέ τὴν
ἀσφάλεια τῶν πυρηνικῶν ἀντιδραστήρων.
”Ετσι, συμπεράσματικά, διαπιστώνουμε πῶς ἡ ἐγκάτάσταση
πυρηνικῶν ἀντιδραστήρων ἀνα-’
παραγωγῆς σήμερα στὴν Ἐλλάδα
θα φέρει σαν ἀποτέλεσμα;
α) Στὸ οἰκονομικὸ καὶ πολιτικὸ
ἐπίπεδο.έξάρτηση τῆς χώρας μας.
6) Στὸ κοινωνικὸ ἐπίπεδο, έκ-

σιμοποίηση τῆς πυρηνικῆς ἐνέρ-

γειας. Γι’ αὐτὸ ἀκρι6ῶς τὸ λόγο
,έχει ἀρχίσει, σέ διεθνῆ κλίμακα,
ἐκστρατεία

διαφώτισης τῆς κοι-

νῆς γνώμης για να τὴν ἀποδεχτεῖ.
'I-I κίνηση αὐτή, έχει τοὺς ὀπαδούς της καὶ στὴν Ἐλλάδα.
Για τὸν τόπο μάς τα πράγματα
ἔχουν ὡς έξῆς;
Πρῶτά-πρῶτα τὸ ποσὸ τῆς ἐνέργειας ποὺ ξοδεύουμε συγκριτικα μέ άλλες χῶρες εἰναι μικρό.
Παρόλα αὐτα ὅμως, δίνονται για
ἐνέργειά τέτοιά ποσά, ποὺ στὶς
κράτικές είσάγωγές τὸ πετρέλαιο
πάει να καταλά6ει τὴν πρώτη θέ-

εὈμως, ἀπ’ τὶς συμ6ατικές
μορφές ένέργειας, ἡ ὑδροηλεκτρικὴ ἀξιοποιεῖτάι σέ ποσοστὸ
ποὺ δέν ξεπερνάει τὸ 40%. Τα’
στερεὰ καύσιμα καὶ τα φυσικὰ
ἀέρια έχουν πολὺ μεγάλες δυνάτότητες για ἐκμετάλλευση, πέρα
ἀπ’ αὐτὴ πού γίνεται.
Τὸ πετρέλαιο ἀρχίζει «να ἀνακαλύπτεται» σέ πολλές μεριές τῆς
· πατρίδας μας, μέ ἀποτέλεσμα οἱ
πολυεθνικές ἑταιρίες να δείχνουν
ἰδιαίτερα ζῆλο καί, τέλος, ἡ γεωθερμική, ἡ αἰολικὴ καὶ ἡ ἡλιακὴ
ἐνέργεια εἰναι πέρα για πέρα
ἀναξιοπδίητες. Ἐδῶ ἀναφέρουμε
ὅτι, σύμφωνά μέ τα πρόσφατα
δημοσιεύματα τοῦ Τύπου, μόνο ἡ
γεωθερμικῆ ἐνέργεια τῆς Μήλου
θα μποροῦσε να καλύψει για
πολλές δεκαετίες τῖς ἐνεργειακές
ἀνάγκες μιας πόλης σαν τὴ Λάρισα.

θεση τῆς ὑγείας τοῦ λαοῦ μας σέ
κινδύνους μέ ἀπρό6λεπτες συνέπειες για τὸ μέλλον.
Γι’ αὐτοὺς τούς λόγους, ἐμεῖς
οἱ φυσικοί, ποὺ πιστεύουμε ὅτι ἡ
ἐπιστήμη μσς καὶ οἱ έφαρμογές
της πρέπει να μποῦν στῆν ὑπηρεσία τοῦ Ἀνθρώπου, νιώθουμε
τὴν ύποχρέωση να ἐκφράσουμε
ἀνοιχτα τὴν ἀντίθεση μσς στῆ
χρησιμοποίηση

τῶν

πυρηνικῶν

ἀντιδραστήρων -καὶ ἰδιαίτερα
τῶν ἀντιδραστήρων ἀναπαραγωγῆς- στῆν Ἑλλάδα σήμερα.
Ἡ ἀντίθεσή μας αὐτὴ δέν εἶναι
ἀντίθεση στα ἐπιτεύγματα τῆς
ἀνθρώπινης γνώσης, ἀλλ’ ἀντίθεση στὶς πολυεθνικές ἑτάιρίες
καί άρνησή μας σέ ὁποιασδήποτε
μορφῆς ἐξάρτηση ἀπ’ αὐτές.
Θετικά, πιστεύουμε πῶς πρέ-

πει;
α) Νά μελετήσουμε ὑπεύθυνα
τὴν τεχνολογίά πού ὑπάρχει σ“
ὅλο τὸν κόσμο στὸν τομέα τής

χρησιμοποίησης τῆς πυρηνικῆς
ἐνέργειας (ὅλων τῶν μορφῶν) σέ
συνδυασμὸ μέ τίς κοινωνικέςοἰκονομικές συνθῆκες ποὺ ἐπικρατοῦν στὴ χώρα μας.
6) Να κάνουμε τὴ συγκριτικὴ
τεχνικοοικονομικὴ μελέτη ποὺ θ’
ἀφορᾶ τὶς συμ6ατικές μορφές ἐνέργειας καὶ τῆν πυρηνική.
Οἱ παραπάνω μελέτες πρέπει,
τέλος, να φωτιστοῡν μέ τὴν καθολικῆ ἐπιταγὴ για Ἐθνικὴ Ἀνεξαρτησία.
Καλοῦμε ὅλους τούς ὑπεύθυνους φορεῖς να πάρουν θέση σ“
αὐτὸ τὸ καυτὸ πρό6λημα τοῦ
Λαοῦ μας.
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Δύο διαφορετικα θέματα -μέ
γενικότερο ἐνδιαφέρον- θίγονται οτῑς παρακάτω ἀπαντήσεις, σὲ ἰσάριθμα δημοσιεύματα τοῦ «ANTI», ἐνισχύοντας τὸν διάλογο. Συγχρόνως
δημοσιεύονται ἀνταπαντήσεις
τῶν συνεργατῶν μας.
1. Τὸ θέμα τῶν συγκοινωνιῶν - καὶ
τῶν λαϊκῶν κινητοποιήσεων γι’
αὐτές.
2. T0 θέμα τῶν Ἑλλήνων ἐργατῶν
στῆ Δ. Γερμανία.
Ἀγσπητὸ ANTI,
Στὸ τεῦχος σου τῆς Πρωτομάγιᾱς φιλοξενεῖς ἕνα σημείωμα γύρω ἀπὸ τὶς λαῐκὲς κινητοποιήσεις
ἐνάντια στῆν αὔξηση τῆς τιμῆς
.
τῶν εἰσιτηρίων τῶν ἀστικῶν συγκοινωνιῶν.
Στὸ οημείωμα αὐτὸ ἀποδίδονται, δικαιολογημῶια ἴσως, ὕστερα
ἀπὸ τὴ σύγχιση ποὺ προκάλεσαν
οί ἀλλεπάλληλες ἀνακοινώσεις
διαφόρω-ν ὀργανώσεων - ἐνέργει, ες καὶ «ἀνεδαφικὰ συνθήματα»
στὸ ῙΝΣΤῙΤΟΥΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙ-

ΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (συγκεκριμένα τὸ πρῶτο μποϋκοτὰζ στὸ
ἠλεκτρικὸ καὶ τὸ αὐτοκόλλητο

σύνθημα EAATE MAZI MOY
για τὰ Ι.Χ.)
Η πραγματικότητα εἶναι ἡ

παρῗέάττιξίέτττογτοΠΡο-ΣΤΑ
ΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ γνωριζοντας τὴν ἔλλειψη ἐναλλακτικῆς
λύσης (συγκοινωνιακῆς) για τοὺς
ἐργαζομένους
ὼτοφάσωε νὰ
MI-IN κηρύξει μποϋκοτὰζ στὸν
ἠλεκτρικό. Ἕνας πρόσθετος λό-

γος ἦταν ὅτι ἡ λαϊκὴ κινητοποίηση προϋποθέτει ποσοστὸ ἀγανακτισμένων πολὺ μεγαλύτερο ἀπὸ
αὐτὸ πού ὑπῆρχε ποτέ. ”Eton. τουλάχιστσν ἔδειχναν τὰ τηλεφωνήματα καὶ τὰ γράμματα πού πέ α·
με τὶς μέρες ἐκεῖνες καὶ ποὺ ε ναι
γιὰ μᾶς 0 καθημερινὸς δείκτης
τῶν προβλημάτων ποὺ ἀντιμετωπίζουν οἱ καταναλοπές. Ἀλλωστε
τὸ μοναδικὸ πει-υχημένο μποϋκοτὰζ συγκοινωνιακῶν μέσων ποὺ
ξέρουμε έγινε (στὶς Η.Π.Α.) ὅχι
γιὰ «καταναλωτικοὺς» ἀλλὰ για
φυλετικοὺς λόγους, ἕπιασε δέ για-

τὶ εἶχε προηγηθεῐ ἡ ἀπαραίτητη
συνειδητοποίηση τοῦ λαοῦ καὶ ἡ
κλιμάκωση τοῦ ἀγῶνα τῶν μαύρων. Ἀντίθετα πρὶν δύο χρόνια
περίπου στῆ A. Γερμανία ἀνά-λο-,
γες προσπάθειες δέν σημείωσαν
ἀξιομνημόνευτη ὲιτιτυχία.
Τὸ μπσϋκοτὰζ στὸν ἠλεκτρικὸ
κηρύχτηκε ἀπὸ τῆ ΣΥΝἸῸΝἹΣΤΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΒΑΤΩΝ,

πού μὲ τὴν εὐκαιρία εἶχε ἐκδώσει
καὶ τῆν ἐφημερίδα ΑΦΕΤΗΡΙΑ.

Γιὰ τὴ Σ.Ε.Ε. τὸ μποϋκοτὰζ ἦταν
ἡ μόνη λύση καὶ γι’ αὐτὸ τὸ λόγο
οὔτε αὐτὴ θα ἔπρεπε νὰ κατηγορηθεῖ για ἀνεδαφικότητα. Εἶμαστε σέ θέση νὰ γνωρίζουμε ὅτι 0
κεντρικὸς πυρῆνας της δὲν εἶχε
50
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αὐτοπάτες για τὸ ποσοστὸ ἐπιτυ- I ἀλλεπάλληλες
συγκεντρώσεις
χίας, ἀλλὰ κυρίως ἀπέβλεπε στῆ
κλειστοῦ χώρου’(κινημάτογράφος
σταδιάκὴ ἀφύπνιση καὶ ἐνεργοΑΠΟΛΛΩΝ, κ.λπ.) μέ ἆμεσο στόποίηση τῶν ἐπιβατῶν. Εἶναι βέχσ τὴν όργάνωση ἀνοιχτῆς συγβαια συζητήσιμο ἀλλὰ θὰ γινόταν
κέντρωσης διαμαρτυρίας. Σ’ άύκατάχρηση τοῦ χώρου νὰ ἀναλυτές τὶς κλειστές συγκεντρώσεις
θοῦν τὰ ὑπὲρ καὶ τα κατὰ μιᾶς
καὶ ἅλλακαυτα προβλήματα τῶν
ἐνέργειας πού ἐνεργοποιεῑ ἀλλὰ
κατανάλωτῶν (ψωμί, ΟΤΕ, ΔΕΗ,
ΕΕΥ, ΊΣΑ, κλπ) προστέθηκαν
ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς παρευρίσκοἐπιτυχίας.
μένους στὸ περιεχόμενο τοῦ ἀγώΤότε
τὸ
ΪΝΣΤῙΤΟΥΤΟ
να ποὺ εἶχε ἀρχίσει να κλιμακώΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩνεται. Τελικά ὅλα συμφωνήθηκε
ΤΩΝ ἦταν-ὑποχρεωμένο νὰ πάρει
να συμπυκνωθοῦν σέ γενικα αἰσαφέστερη θέση καὶ γι’ αὐτὸ τὸ
σθήματα (κάτω ἡ ἀκρίβεια καὶ ὁ
λόγο τύπωσε καὶ διένειμε τὸ αὐτοτιμάριθμος, φραγμὸς στα μονοκόλλητο σύνθημα ΕΛΑἸῈ ΜΑΖΙ
πώλια, αὐτόματη τιμαριθμικὴ
ΜΟΥ, δηλωτικὸ ” διάθεσης τῶν
προσαρμογή, κλπ. ) ἐνῶ τὸ συγκεῙ.Χ.ήδων ποὺ τὸ ε χαν στὸ αὐτοκριμενοποιημένο καὶ ἅμεσο αἴτηκίνητό τους να μεταφέρουν δωρεμα θατηταν τὸ εἰσιτήριο.
ὰν ἀπὸ τὶς στάσεις ὅσους ἐπιβάτες
Στὸ μεταξὺ ἡ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ιιι έςὲῑὲᾚᾙοπ

χους, τοὺς ἐργαζομένους καὶ τοὺς
φοιτητές, ἀλλα καὶ σέ κείνους ποὺ
ἀποφεύγοντας να μποῦν στῆν
πρωτοπορία κάὶ να καλέσουν αὐτοὶ τὴ συγκέντρωση διευκόλυναν
τούς κυβερνητικοὺς παράγοντες
ποὺ φλέρταραν μέ τὴν ἰδέα να
ἀπαγορεύσουν τὴ συγκέντρωση
τὴν τελευταία ὥρα.
Γιὰ τὸ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Χαράλαμπος Κουρῆς
Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ.
Γιῶργος Καλαντζάκος
Γεν. Γραμματέας
.‘O συνεργατης μας Μαρίνος
Βλέσσας σημειώνειῑ
«Τό οημείωμα τῆς Ι.5,7() ἔχει
στόχο νά παρακολουθήσει τὸ

Ο ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Ο OI ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
χώραγε τ’ ἁμάξι τους.
Μέ τῆν ἐνέργεια αὐτῆ τὸ IN.
KA. δημιούργησε για ένα- μικρὸ “
ἔστω - ποσοστὸ ἐπιβατῶν τὴν
ἀπαραίτητη ἐναλλακτικὴ λύση
καὶ ἐριξε ἕνα πρόσθε-το βάρος
στῆν προσπάθεια ἐνεργητικῆς ἀντίδρασης τῶν ἐπιβατῶν.
Πιὸ πολὺ ἐνδιαφέρσν ὅμως
ἔχειὴ συνέχεια αὐτῆς τῆς ἱστορίας
ποὺ τελικὰ συνδέθηκε μὲ τὴ γενικότερη αὔ οη τοῦ κόστους τῆς
ζωῆς καὶ ε χε σὰν ἀποκορύφωμα
τῆ λαϊκὴ κινητοποίηση ποὺ «τελείῳσε» μέ τὴν ὀπαγόρευση τῆς
λαϊκῆς συγκέντρωσης ποὺ ὀργάνωσε τὸ ῘΝΚΑ. καὶ ἡ Σ.Ε.Ο.
(Συντ1κὴ Ἐπιτροπὴ Ὀργανώσεων). "010v οἱ διερευνητικὲς εἰδήσεις για νέσ. αὔξηση εἰσιτηρίων
έκαναν τῆν ἐμφάνισή τους στὶς
ἐφημερίδες τὸ ΙΝ.ΚΑ. προειδοποίησε τὸ ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο μὲ
ἀνοιχτὸ τηλεγράφημα ὅτι τυχὸν
ἐφαρμογή της θα συναντσῦσε έντονη τὴν ἀντίδραση ὅλων. Μόλις
ἔγινε φανερὸ ὅτι τὰ εὐχολόγια καὶ
οῑ διαμαρτυρίες δὲν θα ἕφερναν
κανένα ἀποτέλεσμα, τὸ IN.KA.
κήρυξε καὶ μποϋκοτὰζ καὶ - γιὰ
τοὺς πιὸ ἀποφασισμένους - ἄρνηση πληρωμῆς εἰσιτηρίου στῆ συνέχεια. Παράλληλα ὀργανώθηκαν

ΓΙΑ EIEITHPIO 4.50 δρχ. ὑπο-

φούντωμα ἑνὸς -ἀδύνατου 6έ6αια

στηριζομένη καὶ ἀπὸ τὴν ΕΦΕΕ
καὶ άλλες ὀργανώσεις υἰοθέτησε
τὸ σύνθημα τῆς μὴ πληρωμῆς εἰσιτηρίων κι ἔκανε μιὰ πραγματικα
πολὺ ἀξιόλογη δουλεια βάσης. Κι
ἂν πρέπει να ἀποδοθοῦν συγχαρητήρια καὶ ἀλλοῦ ἔξω ἀπ αὐτα
ποὺ ἀνήκουν στοὺς ἴδιους τοὺς
ἐργαζομένους στα λεωφορεῖα,
ποὺ παραιτήθηκαν ἀπὸ τὸ αἴτημα
τῶν αὐξήσεων ἂν καὶ τὸ εἰσιτήριο
μειωνόιτάν στίς 4,50 δρχ., ἀσφαλῶς πρέπει νὰ δοθοῦν σέ αὐτούς.
Τώρα γιατί ἡ Θεσσαλονίκη ξεπέρασε τὴν Ἀθήνα σέ κινητοποιήσεις και ἀποτελεσματικότητα
καὶ γιατί ἡ δεύτερη δέν ἀκολούθησε ἔστω καὶ λαχανιαστα εἶναι
μια πολὺ πικρὴ ἱστορία ποὺ δέν
θα πρέπει να τὴν ξεχάσουμε. "000
για τῆν τελικὴ ἀπαγόρευση τῆς
συγκέντρωοης στῆν πλατεία ποὺ
βρ-ίσκεται μπροστα στὸ Δημαρχεῖο, θα πρέπει”
νισως νὰ ἀναζητήσουμε εὐθύνες”οχι μόνο στῆν κυ-

ακόμη - λαϊκοῦ κινήματος γύρω

-βέρνηση ποὺ φοβήθηκε τὴ διά-

ψευση τῶν ἰσχυρισμῶν τῶν κ.κ.
Ὑπουργων Συντονισμοῦ καὶ Ἐμπορίου (<ὁ τιμάριθμος ἐλέγχεται» «πολιτικὰ τα αἴτιά τῆς συγκεντρώσεως», κ.λπ.) ἀπὸ τις ἴδιες
τὶς νοικοκυρές, τούς συνταξιού-

ἀπὸ τὸ καυτὸ θέμα τῶν ἀστικῶν
συγκοινωνιῶν. Μ’ αύτῆ τῆν ἔννοια
τὸ 6άρος δέν ὅρι’σκεται στῆν κριτικῆ μιᾶς ἀνεὸαφικῆς συνθηματολογίας ἀλλά στῆν ἐξέλιξη τῶν
πραγμάτων ἀπὸ κεῖ κι ὕστερα. Μέ
τῆ χρησιμοποίηση τῆς λέξης ”ἀνεδαφικό”, δέν ὑπονοῶ στὸ ἐλάχιστο ὅτι ὑπῆρξαν αὐταπάτες ἀλλὰ
ὅτι στῆ φάση ἐκείνη ῆταν ἀντικειμενικὰ ἀὸύνατη καμια σοόαρὴ
λαῖκῆ κινητοποίηση γιατὶ “119013ποθὲτει ποσοστὸ ἀγανακτισμένων
πολὺ μεγαλύτερο”, καῖ γιά διαφόρους ἄλλους λόγους. Μήπως τὸ
σύνθημα ”μῆν πληρώνετε” εἶναι
ρεαλιστικό,· Ὡστόσο οἱ ἀνεδαφικότητες ἀνοίγουν πάντα τὸ δρόμο,
μαζί μέ rig κριτικὲς πού τὶς συνοὸεύοιιν, ἀρκεῖ οἱ τελευταῖες νά
οτοχεύουν άκριόῶς στὸ ξεπὲρασμα τῆς ἀνεδαφικότητας καὶ ὅχι
τῆν (’λρνησῆ της. Τὸ “’ἑλᾶτε μαζί
you", λοιπόν, φαίνεται λιγότερο
ἀποτελεσματικό ἀπὸ τὸ Ημῆν πληρωνετε’ οτῆι ι’ὁεατῆ περιπτωση
τῆς ]ειικευμένης α’πῆχησης. "Av
ὑπάρχει κάποιο ψῆγμα κριτικῆς
διαθεσης ἀπέναντι οτις ἐνιργειες
Σ.Ε.Ε.- ΙΝ.ΚΑ, ὄρισκεται στῆν
προώθηση μιᾶς πραχτικῆς πού οἱ

ἀκραῖες της ἐκὸοχὲς εἶναι αὐτὲς
καθαυτὲς ἀνεὸαφικὲς καὶ ἀδιέξοὁες.· Μὴν μπαίνετε στὸν Ἠλεκτρικὸ καὶ κινηθεῑτε μὲ Ι.Χ. Στὶς
ἐνὸιάμεσες περιπτώσεις τὸ σύνθημα εἶναι ρεαλιστικότερο μέσα σ’
ἕνα πολυμέτωπο ἀγῶνα ποὺ φαίνεται ὅτι καί τὸ ΙΝ.ΚΑ δέχεται
ἀπόλυτα ὅταν τονίζει ὅτι ἀργότερα πρότεινε ’”μποϋκοταζ καὶ
ἄρνηση πληρωμῆς για τοὺς ἀποφασισμένους”. Θεωρῶ λοιπὸν τὴν
παραπάνω ἀπάντηση στὸ σημείωμά μου ἀναγκαία συμπλήρωση
ἐφόσον μὲ τὴν εὐκαιρία μιᾶς ὁιευκρίνισης ἀναπτύσσει ἕνα ἱστορικό
πού λείπει ἀπὸ τὸ ἀρχικὸ κείμενο.»

«Ἀξιότιμοι Κύριοι,
Ἐπειδὴ τὸ ANTI ἀγα-πᾶ τὸ
διάλογο, σᾶς παρακαλῶ να δημοσιεύσετε τὸ παρακάτω σχόλιο.
Ὁ κ. Ματζουράνης στα ἄρθρα
του «Γερμανία —— Οἱ μετανάστες
ἱκανοποιοῦν τὴ λαιμαργία καὶ
πληρώνουν τήν κρίση τῶν μονοπωλίων» (τεῦχος 44/1.5.76) ἐπισημαίνει τὸ πρόβλημα τῶν ξένων
καὶ ἰδιαίτερα τῶν Ἑλλήνων ἐργατῶν στὴ Δυτικὴ Γερμανία. Ἀναμφισβήτητα οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ
συναντᾱνε πολυάριθμα ἐμπόδια
στὴ δουλειά τους καὶ γενικα στὴν
καθημερινή τους ζωή. Φοβᾱμαι
ὅμως ὅτι τὸ ἄρθρο δὲν εἶναι τόσο
διαφωτιστικὸ ὅσο φιλοκατήγορο,
πράγμα ποὺ δὲν χρησιμεύει σὲ
τίποτα. Αὐτὴ ἡ πολεμικὴ γίνεται
περισσότερο λυπηρὴ ἂν ἀναλογιστοῦμε τὸ βιβλίο του «ἾΞλληνες
ἐργὰτες στή Γερμανία», ὅπου 0 κ.
Ματζουράνης μελετᾶ τὸ θέμα πολὺ πιὸ ἀντικειμενικά.
Ἀντιπαραθέτω σχετικα ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ ἄρθρο καὶ τὸ
βιβλίο του; «Στὸ διάστημα τῶν
δεκαέξι αὐτῶν χρόνων...ὅλοι γενικα οἱ μετανάστες στὴ A. Γερμανία
δέν κατάκτηοαν κανένα δικαίωμα», Στὸ βιβλίο του, σελ. 116,
ἀναφέρει ὅλα τα δικαιώματα τῶν
ξένων καὶ καταλήγει; «”Οπως
βλέπουμε, λοιπόν, ἴση μεταχείριση γερμανῶν καὶ ξένων ἐργατῶν».
Ἔχει βέβαια δίκιο, ὅτι στὴν πρά-

ξη τὰ πράγματα δὲν εἶναι πάντα
τόσο ρόδινα. Ἀλλα καὶ ἡ ἄλλη
του γνώμη (μολονότι ξέρει τὴν
ἀλήθειαέ), ὅτι δηλ. «οἱ ξένοι κρατήθηκαν μακρια ἀπὸ τὴ
συνδικαλιστικὴ ζωὴ τῆς χώρας...» δὲν
συμπίπτει μὲ τὴν πραγματικότητα; Τὸ 1974 ἡ Γερμανικὴ Ὁμοσπονδία Ἐργατικῶν Σωματείων

«T0 πρῶτα θύματα αὐτῆς -τ-ῆς

ἀνεργίας εἶναι οἱ ξένοι ἐργάτες».
Οἱ ἀριθμοὶ δέν εἶναι τόσο πειστικοίῑ Τὸ 1974 (ἀρχὴ τῆς κρίσης) τὸ
ποσοστὸ τῶν ἀνέργων ξένων ἐρ-

γατῶν ἦταν 1,8%, κατώτερο δηλ.
ἀπὸ τὸ ἀντίστοιχο ποσοστὸ τῶν
γερμανῶν συναδέλφων τους. Στὶς
6.5.76 ἡ Δυτικὴ Γερμανία εἶχε
973.000 Γερμανοὺς καὶ 120..
ΟΟΟ ξένους ανέργους («Sﬂddeutsche Zeitung»),' δηλ. 4,8% για
τοὺς Γερμανοὺς καὶ 5.4% για τοὺς
ξένους. Ἀλλωοτε μὲ τὸ να μὴν
εἶναι εἰδικευμένοι, πολλοὶ ἀπὸ
τοὺς ξένους κατέχουν θέσεις ποὺ

συχνα δὲν εἶναι πολὺ οταθερές.
Ἐπιπλέον ἀπὸ τὸ 1971 κάθε ξένος ἀπασχολούμενος στὴν Ὁμοοπονδιακὴ Γε μανία ἐπὶ πενταετία ἢ ἐφόσον ε ναι παντρεμένος μὲ
Γερμανίδα ἔχει τὸ δικαίωμα να
ζητήσει μόνιμη ἄδεια ἐργασίας.
Τὴ σύγκριση τῆς Δυτικῆς Γερμανίας μὲ τὴ Νότιο Ἀφρικὴ συμπληρώνει μια ἄλλη σύγκριση μὲ τὸ
I‘I Ράιχ. Ὁ κ. Ματζουράνης λέει
ὅτι «ὁ νό ος περὶ ἀλλοδαπῶν
(1965)
ε χε θεσπιστεῖ τὸ 1938
ῗεῗκιι Ξὲἒλὲἓίάιὶῡ»ῃὲξῇνιίιῗὰὲὲῗῑξὲᾘν

En αὐτῆς τῆς δημοκοπικῆς φράσης
δὲν βρίσκεται καν στὸ βιβλίο 101:.
Συμπεραίνοντας (ἔθιξα μάνο
λίγα σημεῖα τοῦ ἄρθρου) διερωτᾱται κανείςε Ποιὸ νόημα ἔχει ἕνα
τέτοιο ἄρθρο χωρὶς καμια διαφοροποίηση, μὲ γενικεύσεις ποὺ στὸ
βιβλίο τοῦ ἀρθρογράφσυ (ἀρκετα
διαφωτιστικὸ) σπανίζουν; Νό ιζα πάντα ὅτι τὸ «ANTI» ειίχε
καταργήσει τὴ γλῶσσα τῶν ἀφισῶν, "Eva 1600 σοβαρὸ θέμα θα
ἔπρεπε να τύχει καὶ μιᾶς πιὸ σοβαρῆς παρουσίασης.
Εὐχαριστῶ για τὴ φιλοξενία
(Dr. G. Bll‘lnﬂein)
Λασκαράτου 29
Ἀθήνα.»
Ὁ συνεργάτης μας Γιῶργος Ματζουράνης σημειώνει;
Πρέπει να εὐχαριστήσω τὸν 06κτορα Μπλύμλάιν για ὁυό λόγους·
Για τα καλα λόγια πού λέει γιὰ τὸ
ὅιὸλίο μου («Ἕλληνες έργάτες στὴ
Γερμανία», έκόοση Γκούτενμπεργκ, 1974) καὶ για τὴν εὐκαιρία 7101‘:
μοῦ προσφέρει να ὁώσω περισσότερα στοιχεῖα για τὸ ἄρθρο μου
ποὺ ὁημοσίευσε τὸ «ANTI», στὴν
πρωτομαγιάτικη ἔκδοσή του.
Πράγματι στὸ ὄιὸλίο μου ὑπάρχει ἡ φράση <<“Όπως ὅλέπουμε
λοιπόν, ἴση μεταχείριση Γερμανῶν
καὶ ξένων». Μόνο ποὺ ὁ κ.

εἶχε ἀνάμεσα στα 7 έκατ. μέλη της

Μπλύμλόιν ὁὲν «κατάλαόε» ὅτι ἡ
φράση εἶναι εἰρωνική, πολὺ

800.000 ξένους.
«Ἐργάζονται ὅλοι οἱ ξένοι με
τὴν ἰδιότητα τοῦ ἀνειδίκευτου βοηθητικοῦ ἐργάτη». Στὸ βιβλίο
του, σελ. 95, διαβάζουμε κάτι ὄλλο; «Οἱ Γιουγκοσλάβοι π.χ. ἔχουν

περισσότερο ὅταν ἀμέσως μετά
ἀναφέρεται· «παρ’ ὅλα αὐτα τὸ
ὁμοσπονὸιακὸ ὁιοικητικὸ 017-10στήριο κηρύσσει νόμιμη τὴν ἐξοντωτικὴ τετραπλῆ φορολόγηση ἀλλοὸαποῦ...»

18% ἀνειδίκευτους,“οἱ Τοῦρκοι

Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὑπάρχουν ἀρ-

43% καὶ οἱ Ἕλληνες 37%, προσαρμοσμένους 27%, 38% καὶ 53%
ἀντιοτοίχως καὶ εἰδικευμένους

715102 ξένοι γραμμένοι στα γερμανικὰ συνὸικάτα. Στὸ ὅιὸλίο μου
μάλιστα ὁίνω καὶ ἀκριὸῆ ποσοστά,
γύρω στὸ 23%. Ὡστόσο ἐπιμένω
ὅτι κρατήθηκαν μακρια ἀπὸ τὸν
συνὸικαλισμό. Πῶς ὁὲν κατάλαόε
ὁ κ. Μπλύμλάιν ὅτι αὐτὰ εἶναι ὁυὸ
διαφορετικα πράγματα; Ἔχει ὑικαίωμα ἕνας ἀλλοδαπὰς συνδικαλιστὴς να ἐκλεγεῖ στὶς μέσες, ἀνῶ-

55%, 16% καὶ 7%».

«Κατοικοῦν στα ἄθλια κοινόβια...», ἐνῶ στὸ βιβλίο του, σελ.

181, λέει; «Τὸ ἔτος 1970 μόνο τὸ
27% τῶν ἀνδρῶν (Ἑλλήνων) καὶ
τὸ 23% τῶν γυναικῶν κατοικοῦσαν σὲ κοινόβια». Καὶ παρακάτω;

τερες καὶ ἀνώτατες θέσεις τῆς
συνὸικαλιστικῆς 2590977111;- Πα-

σίγνωστο εἶναι ὅτι ὁὲν ἔχει. Καὶ ἂν
στα ἐργατικα συνὸικάτα γίνονται
διακρίσεις, ἀξίζει να συνεχίζουμε
τὴν κουὸέντα περὶ ἐργατικοῦ συνὁικαλισμοῦ,’

- Πράγματι ὑπάρχουν 7% ’Ἐλληνες έργάτες εἰὸικευμένοι. Ποὺ οἱ
περισσότεροι ἦρθαν εἱὸικευμένοι
ἀπὸ τὴν πατρίὸα τους. Καὶ 93%

ἀνειὸίκευτοι. Τὸ ποσοστὸ ὁὲν εἶναι τρομακτικό; Καὶ ὁὲν ὅάζει σὲ
καμια σκέψη τὸν κύριο ὁόκτορα
Μπλύμλάιν,·

-Ἡ ἔκφρασή μου για τὰ «ἄθλια
κοινόὸια» πού ε’νόχλησε τὸν κύριο

ὁόκτορα Μπλύμλὰιν εἶναι πολὺ
ἐπιεικής. Τὸν παραπέμπω στὴ
συνὸικαλιστικὴ ἐφημερίδα «METALL» για να ὁιαόάσει σχετικα
ἄρθρο μὲ τίτλο «Ξένοι ἑργάτες
ζοῦν σαν κτήνη ἀνάμεσα σὲ κοριοὺς καὶ ψύλλους». Τὸ ὅτι κατοικεῖἐκεῐ μόνο τό 25% τῶν Ἑλλήνων
ἐργαζομένων αὐτὸ ἐπιὸεὸαιώνει
τὴν ἀθλιότητα τῶν κοινοόίων.
Ἀλλιῶς θα κατοικοῦσαν ὅλοι στα
κοινόὸια, μια πού αὐτα 6ρίσκον-

ται κοντα στὴ ὁουλειά τους.
-Στα ποσοστα τῶν ἀνέργων ἐπι6560101151 ὁ ἴὸιος ὅτι οἱ ξένοι εἷναι
περισσότεροι, ἀναλογικά, ἀπὸ
τοὺς Γερμανούς. Παρότι μᾶς ὁίνει
ποσοστα τοῦ Ι 976, ὅταν πια ἔχουν
ἀναγκαστεῖ να παλιννοστήσουν
πάνω ἀπὸ 300.000 ἄνεργοι ξένοι
μὲ τῖς οἰκογένειές τους.
-Δὲν γίνεται καμια σύγκριση τῆς
Γερμαγίας μὲ τὴ Ν. Ἀφρική. Πάντως ειναι πασίγνωοτο τὸ ὅιὸλίο
τοῦ Γερμανοῦ κοινωνιολοόγου
ERNST KLEE για τούς ξένους
ἐργάτες στὴ Γερμανία μὲ τίτλο.·
«Οἱ νέγροι τῆς Εὐρώπης».
-Για ’τὸ «νόμο περὶ ἀλλοὸαπῶν»
ὄχι μόνο γράφω στὸ ὅιὸλίο μου

ἀλλα τοῦ ἀφιερώνω καὶ δεκατρεῖς
ὀλόκληρες μεγάλες σελίδες μὲ τίτλο «Ὁ νόμος περὶ ἀλλοὸαπῶν, ἢ
για τὴ φιλοξενία στὴ σπηλια τοῦ
ληστῆ». Πῶς ὁὲν τὸ πρόσεξε ό κύριος ὁὸκτωρ Μπλύμλάιν καῑ ὁὲν
ἔὸωσε σημασία 012; παραπομπές
μου πού εἶναι α) τα πρακτικὰ τῆς
γερμανικῆς ὁμοσπονὸιακῆς 60vλῆς, ὅ) ἀποφάσεις τοῦ ὁμοσπονὸιακοῦ ὁιοικητικοῦ ὁικαστηρίου, γ)

ἀποφάσεις τῶν ἀνωτέρων ὁιοικητικῶν (δικαστηρίων τοῦ Βερολίνου, τοῦ Λίνεμπουργκ καῖ τοῦ
Ράϊνπλφάλτς καθὼς καὶ ὁ) πλῆθος
ὅιὸλίων ὁισπρεπῶν νομομαθῶν;
Ἕνα ἀπ’ ὅλα πού ἕφτασε στα χέρια
μου μετὰ τὴν ἔκὸοση τοῦ ὅιὸλίου
μου τὸ συστήνω ι’ὁιαιτέρως στὸν κ.
ὁόκτορα Μπλύμλάιν. Τι’τλος.· Gastarbeiter in Gesellchafl und Recht». Ἐκεῖ θα ὄρεϊ για τὸ θέμα σο60901015; ἀναλύσεις γνωστότατων πανεπιστημιακῶν καθηγητῶν

καὶ ἰὸιαῐτερα τοῦ Φρὶτς Φράντς,
7101‘: τὴν ἐποχὴ πού τὸ ἔγραψε ἧταν
μέλος τοῦ ἀνώτατου ὁιοικητικοῦ
ὁικαστηρίου τοῦ Βερολίνου καὶ
τώρα καθηγητὴς τοῦ πανεπιστημίου τῆς ἴὸιας πύλης. K02 ἰὸοὐ
μόνο μια φράση τοῦ Φρ. Φράντς;
«Στὴν πραγματικότητα ὁ νόμος

περὶ ἀλλοδαπῶν εἶναι σκληρότερος καὶ πιὸ περιοριστικὸς ἀπὸ τὸν
προκάτοχό του, τοῦ 1938...»

Ὕστερα ἀπὸ αὐτὰ περιττὸ να
ἀπαντήσω στοὺς χαρακτηρισμοὺς
τοῦ κ. ὁόκτορα Μπλυμλάιν ὅτι τὸ
ἄρθρο ἦταν «φιλοκατήγορο» καῖ
ὅτι κάνω «πολεμικὴ» (σὲ ποιὸν
090715;) καὶ τὸ χειρότερο ὅτι λέω
ἄλλα «μολονότι ξέρω τὴν ἀλήθεια». Μόνο πού τώρα μὲ τὴ σειρά
μου θέλω . καῖ γὼ να ρωτήσω.·
Ποιός ὁὲν κατήργησε «τή γλῶσσα
τῶν ἀφισῶν,·» Τὸ ἂρθρο ποὺ ὁημοσῐευσε τὸ «ANTI», 7’7 ὁ ὁιαμαρτυρόμενσς έπιστολογράφος του;

Eilllﬂ ΙΙΕΑΡΠΙΠΙ. M'I'IH 11111111. 1101111 MW. Will 1111111111

EEDPMHZH
EIAOMAMAIO OPfANO APXDN TOY HAMMY IOIIAAII'I'IKOY ΚΙΜΝΑΤΟΣ

Βδομσδιάτικο

ὃργσνο ἀρχῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TOY 301) TOMOY ΤΗΣ B' ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΤEYXH 23-35)
19 Ἰουλίου - 27 Δεκεμβρίου 1975

Kai «ποὺς δὺο πίνακες-ὕλης καί συνεργατῶν-τα λήμματα ὰναγράφοντα κατ’ απόλοτη αλφαβητική
erupt. Στὴν παραπομπή δ πρῶτος ἀριθμὸς δηλώνει τὸ τεῦχος καί ὁ δεύτερος τὴν σελίδα.

Α Φ I E P}! M A T Α
Δεκέμβρης I944

τεύχη

Ε.Α.Μ.

τεῦχος

28

Κύπρος

»

23

Ρίτσος

»

23

ΜΟΝΙΜΕΣ

33, 34, 35

ΣΤΗΛΕΣ

Ἀντιθὲσεις
·Αντιλογος
Γελοιογραφια

23/s,24/5,25/5,26-27/5,23/5,29/5,30/5,31/5. 32/5,33/5,34/5,35/5
2314,2514,2(>2714,2ε14,3 1 /4.32/4 .33/4,35/4
24/40,25/5,25/63.26—27/4,26—27/4B,23/4,29/7,29/l 1.29/15,29

Ἐπιοημαίνουμε

30/47,3l/44,32/44,33/46,34/52,35/46

Ἐπιστῠλὲς

23161,24152,25161,26-27160,28154,30154,30152,31151,32153,33156

Κύριο ᾱρθρο

2313,2413,2513,26-2713,2813,2913,3013,3113,3213,3313,3413,3513

16,29/52,3l/25,3 | /48,32/7,32/ | Ο

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ !
B’EEAMHNO 1975

ΙΣΤΟΡΙΛ

Ἀπ’ τοὺς ἀγῶνες τοῦ ἑδλληνυωῠ λασῠ (φωτογραφική ἀνα·

Ἀσδρακᾶς, Σπ.

; λξέζέὲςῖἕήζειώσεις ἔξαιιῖὰ τεκμή,

Βλαντᾱς, Δ.,

z

'Epavunﬁg

Ο Σὲ πολυτελη πανόὸετο

1

τόμο με πλήρη πίνακα
περιεχομένων,

Ξ

κυκλοφορησαν τα τεύχη 23 1
ἕως καὶ 25 τῆς B’ περιόδου 5

:

Alréwux 31/28

KATO ΧΗ ω’ ”mm"
K0INΩΝ I K Α Π P0ΒΛHMΑΤΑ

ﬁzlumet (Mnxéxo Κοκκῑνῑᾱς)

Μπόφφα. Γκ.

; Ὶδεσλογικὲς

Βασιλικός. Bum
Γιανναδακης, Ν.

Ἠ ἀλλοντρίωση, 34111
.
. Σε αγῦαζέζηξὶηίἱὲνος αληθινοτερου

: EP:}:rlzrmﬁ ,παραδοση καὶ πολι: Ἀνὺπ-αρκτο ,στήν Ἐλλάδα τὸ γυ-

·
καί δικαξὲἱῖνηαιέἔλᾶποδιοικηση
Ὀ ἀφοπλισμός τοῦ 2ου Συντάγματος τοῦ-ΕΛΑΣ
33136

l'Ia'nKn. Eva

. Yuma“) Kl-me 24H]
” SEE/ﬁg _Katao‘1pE¢OUpE τὸ Βό-

Οῑ wémm φαῢῑῑπῑς δῡὶέῧφῠνῡῦν ἑφτά ἓλληνες πατριῶιες

Τσιλιχρήσιου, Ἀλ. ; '0 τοξικὸς ἀγῶνας δεσπόζει τώρα

Τιμη 300 δρχ.

ΣΒῶλΟζ, ’Ᾱλ-

,

31128

Γιανναρῖις, Xp.

.

.

συγκρούσεις

Λεμπέση, Κ.

Κ.

Muéixo; I‘.

Pdmrug,

Ποιος Θέλει τον ἐμφυλιο πόλεμα,

: Elsi/ﬁlm

:

λ _ ῃ

ἢ

,

ῃκή ἀλήθεια σήμερα 32/39

Mﬁﬂlup‘m 1’11 11':
M'
‘A _
τολή 291469 Ὺ ’ῑή
Εσῐ]
νῦ
Ἠ ουκεμβριανή σύρραξη; τὰ 5.

.

πλα

στὸ γυναικεῑο κίνημα. Τὸ Φεστιβιιλ Κοπενχαγης 32132
K Ο Μ Μ Λ Τ Λ βλ. Πολιτική ἑπικαιρότηῐα

33/34

z“'"€""9' Τ·

= Ἠ Ténvn στὴν Ἀντισταση 23/24

KY" P οΣ

ΦῑΜῑῦδης, Δ.

:

’Ayaorﬁ ζ”συιίειῖογιισίιι νεοφασιστῶν καὶ πραξικοματικῶν

Χατζῆς, Θ.

; 34 χρόνια ΕΑΜ-εΛΑΣ, Γεννη-

σᾶς καὶ τοὺς φίλους σας;

70g Λὸχος (Muxpovﬁcou) 35/31
μα μιᾶς ἱστορικῆς ἀνάγκης 28/31

Δ EKEM ΕΡ H Σ 44 m“ 'Avrlumo-rl

Ο Ἕνας πανόὸετος τόμος
τοῦ περιοδικοῡ «ΑΝΤΙ»

: ὲῖἑὶῗβιίἱιαᾝνὲξτὲῗιναῖἐζᾝπςὲξ

gig/3p;
τ
‘A0'
_
34/32,}5736 ἧς
Πνας (ΧΡΟῊΚΟ)

I:αραγιώργη,
μάχης τῆς “em/5m: 33/32

(B' ”εξάμηνο τοῦ 1975)

Ο Τὸ καλύτερο ὃῶρο για

ἶ ,Ξ ,δὲῗταξςῖςὶατὲήΕτέἒιῗρξτέόζῖἢῗξ

Μπὸψφα- Γκ-

Ιιιὶὶυνόψιςιιτιγ νὸλῗςαῖήὲ (iv/Mum]; τοῦ

Mon/mam; ·Αρης· Α’ῗὲτιέιλὲῧταῑο λῗῌοω · λ · 31 38
’ETYMCOG. T:
Μιά παραδοιξη ἔοίῗ ἓέιῗ πζέπειΙνα

|

Awapﬁdrog. Zn.

_

Δικεε ΧοΥΝτικΩΝ ιιι. κούντα

“am"

Ε Ν 0 Π Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ ΕΙΣ
ANTI
ε 'H
.
..Γ ..
ᾖ
ἱ
συνῑχῑῑᾰ 1.1m, ηδη (Ix/3113a πλη·

Δ

τ 1&5

I‘.

22:34:“; » ηιςζ,

η Ρωμὲνῃς νορτοοπίας-Ζ4125

’

ἠ’

Νησιώτης, Γ.
,
Νικοκρέων

v

.

και, “Mm“! 30136 ι
,“ ξῖρῑῖτῠς
ο αμυντικο πρόβλημα τῆς Ελ-

16

: Κύπροςι ἡ κοροῖδΙαισυνεχΙζεται
με διεθνῆ-δυτικὴ καλυψη 28111
ε ᾕιίιὶὶῦδὲιὲῗὲνηση τοῦ αντιμακαρια-

ιλ·

5 3221213311? 1121:2132: τι

”

Ε P l" Α ΤῙ Ι( Α

.

,

,

; ﬁ’ﬂipglﬁztoglpﬁom νέο ψήφι-

ἶ 0 κ· Adorapnc. μιὲι συνομιλίσ.
με τὸν Γ, nun/156300“ ,αν Eva

mm

0

πραξικοπηματος 23/9

ἢ
ς προυπολογισμὸς καί
θῑκῠνῦμῑκὲς ἑξελίξεις 34/28

τα

Mo

; Προοπτικες για τὸ Κυπριακὸ 231

Σερβας, Πλ.

ἱ ᾒὲἰῧξτῗέέιῖνῧίῑῖι

μη,
ANTI

ἈΝῑτιίοῗέ-ῧῗω a

: Τὸ νέο παιχνίδυτοῦ Κίσσινγκερ
- πιστή ἀντιγραφή τοῦ παλιοῦ 30120
. Στοιχεια για την ανατομία ενος

-

N1xolwt’1xog, M.

tum

στοιχείων 23/20
Κρανιδιώτης. Ν.
; Συνιὶντευξη στὸ ΑΝΤ1 2318
Μαλικιέντζου ”Ελση z Τιὶ παιδιὰ θυμοῦνται. . .. 28128
£14.31.
Ι) X
ﬁvawdqnxovcgﬁ ἰἒττιῑὶλοόιῑ 23/]:

1 swag/gym . ι.
_

ἱ

μενοι, Mung-"MOI

Τόνγκ, Ντὲβιντ
»

: 13:51:11,220 ἓῡΙι-(Ιιῗιρῗέέ1424123

»

: 01 ξένες βάσεις στὴν Κύπρο 24123

. x» . »

Mm m στῆν Kw» 25m

HE

ρονικο τῶν γεγονότων 15.7.74-5.7.75

23112

Ema/P09 Ν,

1 2??"
“WW6 συΥδἮλῑσμό
εργατικὸ καὶ αγροτικὸ 34/39 v M ET A N A Σ Τ E Y Σ H [IL ·εργιιτικᾱ
μετὰ τὴν ᾶλλαγὴ 34/41. κίνημα
35/21 οιῖςοΝοΜιΑ
Χατζηβασιλείου, “Ορ.; Oi φτωχοῑ
φτωχότεροι. Oi πλού-

σιοι πλουσιὸτεροι 3111]
ξίῖὁῖῐγ Μ O r P Α Φ 2:";
»
AI vo'auﬂd‘rm 29/8
»
ἱ T11 [6375 -ατυχίε 3317
pm ασφαλισῐρα 3516
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Γαϊτανος, Π.

: Μιίιἶ συνηθισμὲνη

Ἐμμανουήλ, Ἀργ.
.
Καζακος, Π.

: ἒοίἰῒνςοιίύξξψάἱνςαπῒυὲή Kzasl/2021 στό. χοι τοῦ λαῑκοῦ κινήματος 28136
. 01 αναπτυσσόμενες χῶρες καί τὸ
πρόβλημα τῶν πρῶτων υλῶν 29123

[στορῑα ἀσυ-

: ”Ενας «πατέρας» τῆς EOK μιλᾶ
για τίς ἀδυναμίας της 32133
: l0411;0v0111K0; μακιαβελισμὸς 311

Καζακος, Π.
Κατσανέβας, Θ.
Κίτσος, Κ.

2 Οί φόροι τῶν πολλῶν σ-τὴν ὑπηρεσία τῶν λίγων 30117
Κίτσος, Κ.
: 'H ὑπόθεση Ἀνδρεαδη 35111 -_
Κομίλης, Π.
: Σκηνές άπὸ ἕνα Σαββατοκὺριακο
ἀναψυχῆς 25123
Λαμπροπούλου, Ἀλ. ; Ὁ τουρίστας μᾶς ἀπασχολεῖ μόνο
μέχρι να πατήσει τὸ πόδι του
στὴν Ἑλλάδα 25126
; Ἀνασκόπηση καί προβληματικὴ
Μαρκοποὺλου. Ἀ
για μια τουριστικὴ πολιτικὴ στήν
Ἐλλάδα 25119
: Βραχυχρόνιες K0i μακροχρόνιες
Νικολινακος, Μ.
προοπτικὲς τῆς έλληνικῆς σίκονομίας 26- 27117
; Περιφεριακὴ ἀνάπτυξη. Τα μέτρα
Νικολινακσς, Μ.
για τίς παραμεθόριες περιοχές
Νικολινάκος, M.

: Ἀμυντικὸς ’”προῦπολογισμὸς καί

Νικολινάκος, Μ.

οἰκονομικές ἑξελίξεις 34128
: Ὁ διαρθρωτικὸς χαρακτήρας τῆ.
ανεργίας 32115

Χάρα, B.

MEA
Μ.Π.

: Σταδιο Χιλῆς 25152

ξἶλλεξιίνδρῗῖιπουλος,Μ.ῑ '0 ἄνθρωπος μὲ τὸ γαρύφαλο
(Ρίτσος) 23140
2 'H Γερμανία τοῦ Γ. Ρίτσου 23128
Βέλουδῆς, Γ.
B0110v0;.-T.
: gage-1101.161; στὸν ποιητὴ1Ρ1τσο1
Δοὺκα, Μ.

: Σαίι εἰσαγωγὴ στα «χάριινα»1τοῦ
Ρίτσου123138
ΚΣ.
: 'H τέχνη τοῦ Δημήτρη στήν ποίηση τοῦ Ρίτσου 23/46
Κουλουφάκος, Κ.
ι Πέντε φάσεις στήν ποιητικὴ σταδιοδρομία τοῦ Ρίτσου 23126
Μαρτυρίες για τὸν Ρίτσο 23143
Μπίεν, Π.
: H αγελαδα τοῦ Ορὲστη 23136
Ντομπζίνσκι, Κ.
: Γιαννης Ρίτσος; 1'1 δύναμη μιᾶς
αίχμαλωτισμένης φωνῆς 23124
Ξανθουδακης, X.
: Μουσικὴ για τὸ έργο τοῦ Γ.
Ρίτσου 23147
Παλαμᾱς, Κ.
: Γραμμα για τὸν Ρίτσο 23124
Πιερρᾰ, Z.
: Γ. Ρίτσος; μια νέα φωνή στὴν
Εὐρώπη 23132
Τζιανουδακης, Στ.
; Σαν σήμερα... ,γέννήθηκα στή
Μονεμβασία 23146
Τόνγκ, Ντ.
: ”Ενας ἅνθρωπος χαμογελαει μὲς

ΠΑΙΔΕΙΑ

στὸ σκοταδι 23145

; Θέσεις για μια σωστὴ λαϊκὴ
πορεία. Τὸ γλωσσικο 29138
: Πρόθεση για κρατικὸ συνδικαλιΕὺθυμίου, Πέτρος
σμὸ (φοιτητικό). 2416
: T6 Πανέπιστὴμιο στή σύγχρονη
Θερμὸς, Ἠλ.
ἐποχή 30140
Κυριακίδου Νέστορος, ,Ἀλκηῑ '0 Γ. Παπαδὸπουλος, ή
ἱστορία καί -ή διδασκαλία τῆς
ἱστορίας στα έλληνόπουλα 26Γέρου, Θεόφρ.

: ‘H ἐφημερίδα 1.110.; ἀπεργίας 2916
: 'Ev-10v0 παρασκήνιο για τήν ἐπαναφορὰ. τῆς μοναρχίας 26-27/14
: ”Εκθεση τῆς Ἀμερικανικῆς Πρέσβείας για τὴν ἑλληνικὴ πολιτικὴ
κατασταση 2816
; Συνδιασκεψη τῆς Σοσιαλιστικῆς
Πορείας 3519
; Ἐξήντα χρόνια μᾶς φακελλώνουν

ελέτε

Ξανθουδάκης, Χ.

’

NM.
Ν.Μ.

: 9341311050112; πληροφοριῶν (ΚΥΠΥΠΕΛ) 34119
z Κρίση ἐξουσίας στήν Ἐλλάδα

“ Νικολινακος, Μ.
Παπαῑωαννου, Κ.
>1

: 3ΔΙεΙκΖιξαιιενΟήμερο απειΟαρχιῶν 3014
: Ἀνακαταταξεις ῆ.... 3414
: ”Ενας προοδευτικὸς ἀστὸς ἀνησυχέῖ 24116
z Ὀ θραμβος τῆς ὑποτέλέιας 26-271

·Πρόκας, T.
Πρόκας, Τ.
Πρόκας, Τ.
Τερλεξῆς, Π .-

’ : ΙΖίἒστες καί φωτιές (ἑπίσκεψη Ζισκαρ ντ’ Ἐο-ιαίν) 29114
: Ἐπιστήμη καί πολιτικῆς συνυπάρχουν ἦ δέν ὑπάρχουν 29133·

Χατζῆς, Δ.

:

Για τήν

ΕΔΛ,

τα

ΚΚΕ

Kai

τὸ

δρόμο τῆς Ν. Ἀριστερας 31136

ἀν

ΔΙΕΘΝΗΣ,

κ6λα

Ἀνῖκόλιμ τὸ μελλοντικὸ Βιττναμ τῆς Ἀφρικῆς, 32118

μελέτη

Λέωτσακος, Γ.
Λεωτσάκος, Γ.

Μποσοβός, Γρ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

μοοσικἠ

Λεωτσακος, Γ.

Μ.Π,

;Ἑθνικὴ Λυρικὴ Σκηνή. Ἔργαὐποδομῆς θα κρίνουν τὴ νέα
διεύθυνσηΙσυνέντευξηΙΖ5157
; T6 φαινόμενο Ξενακη 29151
: Οί ξένοι, μορφωτικοὶ ὀργανισμοὶ
Kai 1'1 μουσική μας ζωὴ 34145
: Μουσικὴ για τὸ έργο τοῦ Γ.

Ξανθουδακης, X. καί Ν. Σκοῦφος; Φοιτητικές ἐκλογές

αργεντινὴ
Καρᾱς, Ἠλ.

: '0 μῦθος κι’ ἡ πραγματικότητα.
τῆς ’A0‘/151mm; 24129

βIετναμ
Τρωγαδης, Π.

: Ἀμὴν για τὴν Μανταμ Κουανγκ

Τρωγαδης, Π.

: 3:232:21: ἀπὸ τὴ μανταμ Κουανγκ

Ρίτσου 23147

Ξανθουδάκης X.

: T6 300 συνέδρια τῆς Διευθνοῦς
Ὁμοσπονόίας .Ieunesses
Musiales 26-27/54
: Μερικὲς σκέψεις για τὴ λαῑκή
μουσικὴ 29151
; Μερικὲς ἀσεβεῖς σκέψεις για τα
καθήκοντα τοῦ προοδευτικοῦ καλλιτέχνη 30149
: Μερικὲς θέσεις για τὴν πολιτικὴ

K01-11x11:

: 22;?[525/5L1/46 34157

Ξανθουδακης, Χ.
: M10 ακὸμα μαρτυρία για τα γεγονότα τῆς ΕΦΕΕ ἐπὶ δικτατορίας

Σκαλτσᾱς, Π.

291111
Ξανθουδακης, x.

IINEYMATIKH KINHEH
Ξανθουδακης X.
βιβλίo

Βιβλιοκρισίες

; 24151, 32149, 33151, 34158

Βιβλιοπαρουσίαση

; 23158,

24150,

25160,

26 - 27/58,

28153, 29152, 30151, 31151, 32151,
33153, 34159, 35152
Γκρίτση-Μιλλιέξ,Τ. : ξέἓδέα τοῦ Ρίτσου 0116 τὴν ἐξορία

τηλεόραση

κριτική
εIκαατικα

:31/49 31/50, 32/45, 33/47, 54154
35147

Δημητρὲας, B.

: Ἀποκέντρωση καί καλλιτεχνικὴ
παραγωγὴ 33149
2 'H εἰκαστικὴ ζωὴ .0'11‘1 Θεσσαλονίκη τὴ χρονια ποὺ πέρασε 25153
: 'H τέχνη τοῦ Δημήτρη στήν ποίηΚ.Σ.
ση τοῦ Ρίτσου 23146
Καρκαγιέιννη--Καραμπελιᾱ, Β.; Σημειωσεις στὸ θέμα Πιιn
γώνη 31146
Κύρου, '.-A5-Παναγιωτάτσς, Δ. Για μιὰ ἑπαναστατικὴ
παρατέχνη (συζήτηση) 33138
: Παγωνης ἢ Παγοὺνης 33150
Μακρῆς, K.
; Παγὼνης ἢ Παγούνης 33150
Ξύὸης. ‘M.
: Ἠ λαίκή πολιτικὴ γέλοισγραφία
Σαπρανίδης, Δ.
Καμπουρίδης, X.

Τοὺγιας
Χρονικὸ ἐκθέσεων

52, 29147, 30150, 31145, 35148

Παπανδρέου N.
Θεατρικὴ κριτική

Θέατρο καί ὄχι θέαμα 26-27151
Ἑταιρίες καί ὀργανισμοὶ 25157
Θέατρο-έρευνα 29149
Λυκοφιλίες Kai σχέσεις ζουγκλας
0‘16 χωρο τοῦ θεατρου μσς 23147
Τὰ ἑθνικα μας θέατρα 33147
Ἀσκητικὴ απελευθέρωσ-ης. Ὀ θίασος «LA MAMA» Kai ή ἀρχαία
τραγωδία 28147
‘2 Η ἐπικαιρότητα τοῦ Μπρὲχτ 301

Φακίνος, Ἄρης
‘Av0910010511; Γ.

: Στεγανοποίηση

ANTI

: iii/321:1 «μήνας τοῦ μέλιτος» τέ-

ANTI

": ίῖοιξῖοῖ9ίείιθὺνοπαι γι’ αὐτὸ τὸ ἔγγραφο, 33/6
: K1‘ ὅμως 6 K. Ἀβέρωφ δὲν εἷπε
ὅλη τήν ἀλήθεια 3416
ε Ἠ διαδήλωση 30113
: Κρίση ἐξουσίας στὴν Ἐλλάδα

ANTI
Βασιλικὸς, B.
Βέλτσος, Γ.

Βέλτσος, Γ.

Kai

: 131ῗ1μιῗβοβληματικὴ τῆς βίας 35/20

Δημαρᾶς, Γ.

: Ἑκατοντάδες διώξεις ἀριστερῶν

Δημαρᾱς, Γ.

: Χαλκίδα; τὸ 2οήμερο τῶν ἐκ-

νεολαιῶν 3216

π ε ρ σία
Δαρεῖος

: Ἠ

λογοτεχνία

Κυριαζῆς, Δκείμενα
Κατσαρός, Μ.
Κρανάκη, Μ.

: ’Υπογραφαί 9ης Ἰουνίου 32143
: 'H βασανιστικὴ πορεία μιᾶς γε-

Λουντέμης, Μ.

νιᾱς 29130
: Γράμμα στὸ ANTI 25/55
: Πέτρες--κὸκκαλα-ρ-ίζες 231 χ. αρ.

Κωνο-ιαντόπουλος,Ν.;
Λαμψίδης, Οὺρ.
:
:
Λεωνίδας, Ν.
;

: Τοιχοκολητὴς (ἀπόσπασμα ἀνέκδοτο135126
Eva; λαὸς.. (ίσπανικα αντισ-ιασιακα
ποιήματα) 29129

Λεωνίδας, N.
Μάριις. Θ.

Μετα ἕνα χρόνο 24110
Οί ἀγῶνες τῶν αγροτῶν καὶ oi
εὑθύνες τῆς Ἀριστερας 35125
Καταγγὲλουμε τοὺς μηχανισμοὺςι
αστυνὸμευσης (Γαρεκαριὸ) 31/8
: Φακέλλωμα made in USA 3218
; ”Οταν κοιησαίνουν τα πρόσωπα,

κουτσαίνει Kai ἡ Θεωρία 25111

καί τῆς

Π0PTΟΓAAΙΑ
Ἀντωνὸπουλος, Ν.
Η.Κ.
Καρᾰς, Ἠλ.

: ’ίσπανία-Πορτογαλία 30123
: Στρατιωτικὸ μωσαϊκὸ 31117
: 'H οὐσία τῆς κρίσης στὴν ἐπαναστατικὴ Πορτογαλία 23152
Μιλᾱ τὸ προσωπικὸ τῆς «Ρεμπούμπλικα» 23154
Ὀλιβέιρα, Σ.
; Τα προβλήματα τῆς μεταβασ-ης
στὸ σοσιαλισμὸ 24127
Πορτογαλικὴ ἐπανασταση. 'O καθεὶς Kl' ὁ σύμμαχός του

QGKIVOQ. APTIQ
»

:
:

Προβλήματα Kai κατακτήσεις τῆς
ἄλλης Πσρτογαλίας 29/26
Ζητεῖτιιι στρατηγὸς μὲ. πυγμὴ

FRAP

:

211413011 στὸ ANTI 30/22

:

'H ἑξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς Τουρκίας μέρος τοῦ ῐμιτέριαλιστικοϋπαιχνιδιοῦ 34116

τ ιι u ρ κ ί α
Τόνγκ, N1.

”

: 232/33, 24/48, 26-27/50, 28/50, 34155,
: Κρίση ἐξουσίας στὴν Ἐλλάδα
(συζητοῠν 01: Γ. Βέλτσος, Κ.
Βεργόπουλος, Γ. Νοταρᾱς, ‘ N.
Πουλαντζᾱς, K. T000Ka.10; )24/33
: 'H «ἀλλαγὴ τοῦ Ἰουλίου» καὶ 6
πρωθυπουργὸς (ἐπιστολὴ) 34149
; 01 ἐκλογές τοῦ Νοεμβρίου ἢ πῶς
χάθηκε μια εὐκαιρία μοναδικὴ

Γίερσία τοῦ Σαχη

Σαβακ 33115

πλήξεων34110
: Στρατὸς καὶ πολιτικὴ 30136
: 'H ἐπαγγελία τῆς αδύνατης ἑπανὰστασης 35117
’”Ενας νόμος τοῦ Σοφούλη : '0 A.N. 942/46 34/51
Ἐνότητα οτὴ βαση (Συζήτηση νεολαῑστικῶν ὀργανώσεων) 30/30
: 'H ὲλληνο-τουργικὴ «διένεξη» καί
Ἐρευνα
ἡ στάση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ
Δημητριάδης, Γ.
Ἐλεφαντης, Ἀγ-γ.

Κάτρης, Γ.

Σαν τραγουδάει

: 'H Δημοκρατικὴ 111/11110111511011
στὴ μεταφραγκικὴ ’ίσ-πανία 32116

δεσμεύσεις

Γερακαριό : ἡ ματωμένηΞὲιΙιῐτξρία ἑνὸς «ἀριστεροῦ χωριεῦ»

Κριτική : gag/55, 28148, 29150, 30149, 31148, 32149, 33148,

’ίσ-πανία-Πορτογαλία 30/23
Ἡ «δημοκρατικὴ πρόκληση» 3318
'0 ρόγχος 29128
Οί ίσπανοί στρατιωτικοὶ κινοῦνται

0110.... 28143

EA AHN 1KH

”Ερευνα

»

:
:
;
:

Μ.Β.

κινηματογραφος

Ρίτσος, Γ,

Ἀντωνόπουλ-ος, Ν.
»
Φακίνος, ”Αρης,

θέατρο
Βουγιούκας, Ἀντ.
:
Κολιτσιδοπούλ-ου,“Α.;
»
:
»
ι
»
:
:
Μαρωνίτης, A.N.

ἱ

Στὴ Γαλλία διευρὺνεται ή πίεση για έκδημσκρατισμὸ τοῦ
στρατοῦ 25117
Φακίνος, ”Αρης
; Βαθεια κρίση ἡγεσίας στὸ Γαλλικὸ Σοσιαλιστικὸ Κόμμα 23150
Φακίνος, ”Αρης
; Βαλερῠ Ζισκαρ τν’ Ἐσταίν. Πολλές πραγματικότητες καί λίγο θέα»
τρο 26-27134
ίαπανία

μΠΟΛΙΤΙΚΗ EITIKAIPOTHTA

; Μια απαντηση σχόλιο 32146

; 23/56, 241411, 25159, 26- 27/56, 23/

,γ 0. λ λ Ia

τσεχοσλοβιικία
Γιαννακακης, Ὴλ.

:

Γιίρω ἀπὸ τὴ Σοβιέῐωκή εἰσβολὴ
στὴν Τσεχοσλοβακία στίς 21 Αὑ-

γοῡσιου 1968

26-27/23

Γραμμα τοῦ Ντούμπτσεκ στή χήρα τοῦ Ζ. Σμρκόφσκυ25138
Λαγιόλο, Ντ.
: Γιατί αὐτα τα λόγια ιχουν αξία1ή
συνέντέυξη Σμρκόφσ-κυ 25134
Ντοὺμτσεκ, Ἀλ.
: Γιατί προδωσιιτε 25135
Σμρκὸφσκυ, Γ.
; Μιλᾱ ἡ καρδια κι“ ὁ νοῦς τῆς 'Aἔιέἱξὲις τῆς Πραγας (συνένιευξη)

11 ι λ ἠ
Ἀλλιέντε. Ὀρτ.

Ἠ

Ὀρτενσία ”Αλλιένιε για τὸ

ANTI 33/13
53

Βλέσσας, Μαρ.
: Ἀνατσμ1α τῆς καταστασης οτὴ
·’
Χιλὴ 26-27128
Δρακοντιιειδῆς, Φ.Δ. : 'H ζωὴ καί 6 00v010; τοῦ Βίκτορ
Χαρα 33112
Ἐκδὴλωση για τὴ Χιλὴ
34148
Μανιατης, Γ.
; ’0 ρόλος τοῦ κ. Κιοὺμπιτς στὸ
πραξικὸπὴμα 3319
Πινοσὲτ
: M0 11 μποροῦν να K01/00v αὐτοὶ
ol πολιτικοί (συνέντευξη) 30125
Σιὼτης, Ντ.
; Βασανισ-τήρια γυναικῶν στή X1-

λὴ 26—27/33

Ἀντωνόπουλος, Ν.
'Ap'yuplou 'AME.

30123,3318
32,49

Μύρτις, Θ.
Μαρκοπούλου. ‘Av.

25111
25119

·Ασδικικῠιξ. Σπ.

2 141

Μαρουλᾱκης, Ν.

2627145129152, 511411

Βασ-ιλικὸς, Β.

26-2719,2819,29113,30113,34111

Μαρωνίτης, A.N.

28147

Βελουθῆς, r.
30. 1111: 'A
Βὲλξὲξς, ι’],ς ρης

ξίινξξ

M. 3.

29/33

24155,2627145,51149,55145,55

Μ’ 11.

33/34’ 24/13’ 2027/14. 28,6’

120

Μπεικος, 1.

25/14

2403352714]
24/43
26-27/28

Mniév, 11.
Μποσοβὸς, Γρ.
M11601

23/36
5519
2915, 5517

Μποφφιι, Γκ.

51125

Ναθαναήλ, X0.
Nn0111111];. 1.
Νικοκρέων

2627149
30/20
2319

Βεργόπουλος. Κ.
Βιαντος, Δ.
Hmong. M.

Βουγιοὺκας. Ἀντ.

1

26127/5l

Βουρνσς, τ.
Γαῑτάνος, Π.
l'épou, ΘΕόΦΡι

23144
25/22
2913Β

WWWΡίΓιαννακάκης, H.

26—27/23

rmwapag, Xp.

32/39

ΝΜ,

5015, 54119

Γιάννης

32/10

Νωαρᾱς, Γ,

2627145

Γκάιπσος, K.

25/19

N16K0;, χρ,

2627155, 25145

εγΝΔιιιιιΛιΣΜοε μἰῃηιιτιια

Γκρίτση-Μιλλιὲξ, Τ.
Δαρεῖος
’

24/51
33115

Ντομπζινέσκι, K.
Ντοὺμπτσεκ, ‘A1.

23124
25/35- 2513Β

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ βλ- Οἰκονομία

ΜΙΔημιψᾰς. Γ·

3016
32/6

Ξανοουδιικης, x.

23/47, 2627154, 29151, 50149,
51146, 2515, 35/51

Ξὺδης, Ἀλ,

25156, 24145, 25159, 2627156,

Π0A YTEXΝEIΟ
Ἀπορρητα ἔγγραφα για τὸ Πολυτεχνεῐο 32128
Πολυτεχνεῐο
; Ἐκτιμήσεις πολιτικῶν προσώπων
καί κομμάτων 32123

ΣΤΡΑΤΟΣ βλ.. ”Emu; Δυνάμεις

ΤΥΙἹΟΣ
Σὲρβας, Πλ.

: 'H 10111611110 τοῦ Κυπριακοῦ Τι’»που 32120

ΟΟΙΤΗΤΙΚΟ KINHMA βλ. Παιδεία
Χ O Y N Τ A βλ. καὶ πολιτικὴ ’ἓκικαιρὸτητα
ANTI

ι

Ἐπιστολὴ πρὸς χουντικὸ ὑπουρ-

32/30

Δημητρέας. Β-

33/49

Δημητριαδης, Γ.

30136

AW“?- Μ·
ΔΡαΎῡυμης· Μ·

23138
311415

ἰΕΎῪλὲζος T;

κρέ’

Νικολινιικος, M.

33/50

-Ῑολιβιιρα, Σ.
Παλαμᾱς K.
Πανιιγιωτατος, Δ.

33/38

,Ελῑφάντηςν ,ΑΠ-

3511

Παπαιωιιννου, K.

25/7, 2627110, 5414

iii/3‘25 35/36

I'lanav60éou, N.

30/45

We»
..
ἲὲαρηῦ Κ·

33111127 35112

12:11.2;
ιω
Πιερριι, 2.

31::
23/32

Θεοδωρου. Θ- 'E-

34139

Πινοσετ
Πουλανιςᾱς ,Ν.
ηρόκας, τ.
Ριιππας, A.
εεντςῆς, Θ.

50125
24155, 26-27145
24116, 2627112
29146
501411

Ρεπόρτερ
Ρίτσος, Γ.
Σαπρανίδης, Δ.

30/14
23 χ. αρ. 35126
35/32

»

: #0021391650116 τὸ ...Α2 29117

Πολυτεχνεῐο : 60 μείνσυν αναπαν9031409- Ἠλκ
30140
Καζᾱκος. Π·
29123.
τητα τόσα ἐρωτήματα , 31/6
51150,
: Ba00v10'11']010: M10 ακόμη δίκη - . κακουλιδης, Γ.
·55147
ρουτίνα συνεχίζεται 31/7
Καλλιγιαννη,
Λ.
30149
: Καθαροί-η - αποχουντοποίηση - ὲΚαμπουρίδης, Χ.
25153
δημοκρατισμὸς 2417
ΚΣ.
23146
2 'H Δεξια δικάζεται 26-2719
καρᾱς, ‘H1.
23/52,
: 'H δίκη τῶν βασανιστῶν 2819
Καραγιωργης, Κ.
33134
.· Δολοκτονίες 29113
Καρκαγιαννη-Καραμπελια]1146
: £7161] ΚΥΠ είχε πολλή δουλεια
Κατρης, Γ.
34141)
:

»
Αλεξίου, A.
Βασιλικὸς, Β.
»
»1
Δ.Π.
Δημαρᾱς, Γ.

:

Κυριακίδου-Νὲστορος, 'A.: Ὀ Γ. Παπαπδόπουλος, ἡ
ἱστορία καί ή διδασκαλία τῆς 1010ρίας στα ἑλληνόπουλα 26-27118
2 Χουντικα σωματεία 1: Ἑθνικὸν
Λεντάκης, Ἀνδρ.
Κίνημα Νέων Ἐκιοτημόνων 25148
)1
»
: X011v11K0 σωματεία II: ’E1110'rr1μονικα Σωματεία va 30/33
Μ.Π.
: Οί ἐμπλοκὲς καί ὴ ἀληθινὴ ταυ1611110 τῆς δίκης 24113
Μ.Π.
: Ὁ νόμος τῆς ζοαγκλας ( Ὀ στραΞιζιῖξικὸς κανονισμὸς τῆς ΕΣΑ)
:
:

Ρεκόρτερ

:

24/29

Σβῶλος, 'A1.

55154

Σέρβας, Πλ.

23116, 28111, 29120, 29122. 32/
20, 33114, 34/58
33151

Σιμόπουλος, Κυρ.

Κατσανὲβιις, Θ.

31114

Σιώτης, Ντ.

26-27133

Κατσαρὸς, Μ.

31/43

Σκαλτσᾱς, Π.

29118

κιτσος, κ.

50117. 55111

Σκοῡφος, Ν.

54141, 5515, 55121

Κομίλης, Π.

25123

Σμρκόφσ-κυ, Γ.

25129

Κολιτσιδοποωωυ, 'Av.

25156, 24145, 25157. 23/50.

Σπητὲρης, Τ-

28124

52147, 55147. 54155. 55147

Σταὺρακας. Δ.

31143. 34153

κουλουψιικος, K.

25126

τερλεξῆς. Π-

2933

Κοιηρουλιιρης, 1·1.
κρανιικη, M.

·

24140, 2514, 2917. 29116
29150

Τζιανουδὰκης, Σπ.
τόνγκ, N1.

23146
23/45, 24125, 25141, 54116

κμιινιδιὼτης. N.

23/3

Τοὺγιας

32/46

κυριαςῆ, A.

55116

τρωγιιδης, Π.

2627142,25145

Κυριακίδου-ΝέστοροςΛ. 26—27/18
K1100». "AB.
313/33

Τσιλιχρήστου, Ἀλ.
Τσουκαλᾱς, K.

32133
24133, 2627143

Φακίνσς, Ἄρης

23150, 26-27134, 28143, 29126,

Φραντζῆ, "Av-110

73/59. 24/51. 25160, 2647153.
211155Ι 29152. 30/51. 31/50. 32I

Κωνσταντοπουλος. Ν.

24/10

Λαγιόλο, N1.

25154

4 στρατηγοί 2517
Ἀπὸ ποιον να τιμωρηθοῦν, Πῶς

Λαμπροπούλου, 'A1.
Λαμψιδου, οὺρ.

25/26
35/25

να τιμωρηθοῠν 2647/ 10

Λεμπέση, Κ.

24141

Ἐπιχείρησηε Μηνὺματα ακὸ τὴν

Λεντιικης, Ἀνδρ.
Λεωνίδας, N.

25145, 50155
51111, 5215

Ἐλλάδα 30114

23140
2417
33113
32130

51116, 52116
7

Φωτιάδης. Δ.
Xdpa. Β-

51, 33153, 34159, 25142

1

35/31
25152

Λεωνωιικος, r.

25157, 2627152, 29151, 521

Χατέηβαῦῑλείῡυ- ὈΡ-

31113

Λιναρδατος, Σπ.

451 34,57
31119

Χατζῆς, A.
χατζῇς· Θ’,

31/36
28,13

Aouvtépng M.

25/55

Χιλιωτης, Ηλ.

32149

Μακρῆς, Κίτσος
Μαλικέντζου. Ἕλση
Μανιατης, Γ.

33150
28128
3319

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Ἀλεξανδρύπουλος, M.
Ἀλεξίου, Λ.
Ἀλλ-ιέντε, Ὀρτενσΐα
Ἀναστασιάδης, Γ.

32/33
52145, 55146, 54154,

ἔαλκίξὲιήοτὸ 2οήμερο τῶν ἐκκλή-

εων

Πακαῐωάννου, K.
»

24127
23/24

,·ξζξῗὲτῂςλ APV-

»

.

2627117, 21115, 50115, 51125,
14 28

ΟΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΑΠΟΚΤΗΜΑ 0 HOAYTIMO AHOKTHMA Ο

uVui
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ

Σὲ πανόδετο πολυτελῆ
τόμιο, μὲ πίνακα περιεχομένων, κυκλοφοροῦν τα
τεύχη (1-9) τῆς B’ Περιόδου (1974),· Σελίδες 460.
Τιμὴ 200 δρχ.

Στὸν τόμο αὐτὸ θα διαβάσετε;
0 για τὶς πολιτικές μας ἐξελίξεις 0 για τὴν ἀριστερὰ Ο ἀποκαλυπτικα
κείμενα για τοὺς μηχανισμοὺς καταπίεσης Ο για τὴν Κύπρο καὶτὰ διεθνῆ
γεγονότα Ο για τὴ νεοελληνικῆ ἱστορία O τὴν Οἰκονομία, τὴν Παιδεία Ο
τὶς τέχνες καὶ τα γράμματα.

στην

,

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
αποιςλεισπκῶς
Θα βρῆτε τα αναμνηοτικα νομίσματα
τῶν Ὀλυμπιακῶν Άγώνων

Μόντρεαλ '76

Τίς καταθέσεις σας ’
στὴν Α.Τ.Ε.
Θὰ πιάσουν τόπο,...

- ....τόπο γιὰ σένα
(ἠ Α.Τ.Ε. δίνει τὸ μεγαλύτερο ἐπιτόκιο
ἀπ’ ὅλες τὶς ἅλλες Τράπεζες στὶς καταθέσεις Ταμιευτηρίου).

....τόπο γιὰ τὸν ἁγρότη
(Θὰ χρηματοὸοτηθῆ πληρέστερα ἡ
παραγωγική του προσπάθεια).

....ῒόπο γιὰ τὴ· Χώρα
(Θὰ ἀναπτυχῦῆ ἀκόμα περισσότερο ἡ
Ἐθνικὴ μας Οἰκονομία).

ἈΙῬΟῘΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ TH! ΕΛΛΑΔΟΣ
Στὴν πρωτοπορία τῆς προσπάθειας για τὴν προκοπὴ τοῦ τόπου ’

55

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Πανεπιοτημιόυ 44 — Τηλ. 61 5.783

για σοβαρὲε ὲιιενδὺσειε

’

Néeq ἐκδόσεις

ἐῷ

ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΡΡΕ

‘H παγίδα
Τέσσερα (διηγήματα
ἀπὸ τὴν ἑφταετία

if}?

NIKOY A. KOKANTZH
Τζιοκοντα
Μυθιοτόρημα

Δεύτερη ἓκὸοση

ληρονομοι
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Ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΗΕΣ
Ο ΦΘΗΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙᾸ οὲ
ἀεροηλάνσ
πλοῖα
τραῑνα

ο EXPRESS novnmm m nonnmo
Ο ΦΟΙΤΗΤΞΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ
δωρεάν ἀπό τό νρασιῐα μσς
Ο Ἐκδίδουμε τήν

ΜΕΘΝΗ ΦΟΙΤΗΤῙΚΗ ΤΑΠΟΤΗΤΑ

.GAST HELLAS
ο ΙΠΠαΚΡΑΤοῐΣ 2 KAI ΑΚΑΔΗΜῙΑΣ ΓαNIA 6' ιροφος. Τηλ. 600.233 - 604.777
ο 1501101102 es. AIIENANTI Ano TEN N0MIKH m. 613.087 - 629.096.
If) x δοσεὶς τέ ι.

