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‘H Ἐθνικῆ Ἀντίσταοη δέν ἐξαντλεΐται μέ μιά ῆ περισσότερες

ἁναφορές, οὔτε μέ έπετειακούς πανηγυρισμούς οὔτε καί μέ ἱστο-
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ρικές κατατᾶξεις, πού ψιλοὸοςοῦν νά τῆς προσὸώοουν τήν τελειωτικῆ τους μορφή. Δέν χωράει σέ παγιοποιημένα σχήματα γιατί

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ,
εἶναι ἕνα ἀὸιάκοπο παρόν πού ἐπαληθεύεται xiv: μέρα. Δένρἑὲς
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ὁ
ναι ἀντικείμενο ψυχρῆς μελέτης, ὸέν ζητᾶ μνημεῖο, οὔτε
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σέ κανένα μουσεῖο, οέν εἶναι ἁκόμα οὔτε μιά “έηιστροφῆ“.

θέση
“Υ-

ηάρῇει σέ Ads: ητυχή τῆς ζωῆς καί, καθώς φαίνεται, ed ὑπάρχει

γιᾶ πολύ, ἁψοῦ ἀποτελεῖ ἁκόμα εωντανό βίωμα τοῦ ἑλληνικοῦ λα-

ΗΠΑ ....................... l()
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οῦ. Ὀπως ἕλες οἱ μεγάλες ἐποχές τοῦ ἔθνους, ἔται καί ἡ Ἐθ-

EPANIZTH: Oi ὃιαὸηλώοεις
νική Ἀντίσταση εἶναι καθολική καί ὀμαὸικῆ πρᾶζη - μήτρα, πού
θά γεννᾶει ξωντανές ὁυνᾶμεις καί θά χαρίζει ζωτική θέρμη στό
παρόν-

Kai ἡ ἁναφορᾶ τοῦ σημερινοῦ τεύχους στῆν Ἀντίσταση ἱκανοποιεῒ αὐτῆ τήν ἆναγκαιότητα.

Ἐπειοῆ ὑπῆρξε πηγή καί ἀρχῆ πολ-

λῶν καταστάσεων, τό ἁναβᾶπτιομα οτό κλίμα της προσφέρει δυνα-

τότητα γνώσης καί ἑρμηνείας τοῦ οῆμερα, ἕνα βᾶνρο θεωρήσεως

,

τοῦ γίγνεσθαι, ἀλλά καί προοπάθεια αὑτογνωσίας. Τό ἆνεξᾶντλητο
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θέμα προσφέρει ἁμέτρητες πτυχές καί ἀτέλειωτους δρόμους γιᾶ τό
πλησίαομά του.
Εἶναι πολύπλευρο καί ἁηεριόριστο adv τήν ἴδια τῆ ζωή, γιατί
ἦταν ἦ ἔξαροη τῆς ζωῆς, ἀπό τίς μεγάλες οτιγμές στίς ὀποῖες
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ἇκοῡστηκε ὁ ηαλμός τοῦ,λαοῦ καί ὁ κραὸαομός τῆς δημιουργίας
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Αὗτός ὁ παλμός άκούγεται καί τώρα σέ πολλές περιητῶοεις, ὅχι
adv ουγκλονιοτικῦς ἄνεμος ὅπως τότε, ἀλλά πάντοτε ζωογόνος καί
οὑοιαστικός. Ξαναγεννιέται κᾶθε φορά πού δημιουργεῖται ἦ

Κοθεενυηογροφοορυροεκφροζω
τήνηροσωηωήγνωμητοὺσυγγροφέοτου

‘

ὁμο-

ψυχία καί ἡ συμπαγής ἑνότητα τῶν λαΐκῶν ουνᾶμεων, ὅταν τό αἷ-

τημα τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας προβάλλεται ἄμεσα καί ἐπιτακτικά.
“Ολα αὑτά εἶναι

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ; Δημοχάρους 60, Ἀθήνα 601.
Τηλῑ συντ. 732-819 - διάχ. 732-713
ΟῈκδότηςῑ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ, Δεινοκράτους 131. Ο ’Υι-ῐεύθυνος
Τυηογροφείουῑ

ΤΡΥΦΩΝ

Ἀντῦσταοη.

Στῆν Simon αὐτῆς τῆς ἐποχῆς, μέ τά ἂκατάλυτα ἀλλά καί τά τόοο
οημερινᾶ χαρακτηριστικᾶ της, βοηθᾶει adv: ζωντάνεμα, ὁποιοσὸἦποτε ᾶμεσος φωτισμός κᾶποιας πλευρᾶς ἐκείνων τῶν λαϊκῶν καί

ΛΥΓΟΥΡΑΣ,

τῶν ἐθνικῶν πράξεων. Γι αὑτό ὴ ὁιατῆρηση τῆς μνήμης, ἡ ἀνάδειBoo. Ἀλεξάνδρου 26, Ἀγ. Ἀνάργυροι. O
Κολλιτεχνικὴ ἑΠιμὲλειοῑ ΜΙΛΤΟΣ ΚΑ-

ξη κᾱθε γενικῆς καί ηροσωπικῆς ἐμπειρίας εἶναι ὁικαῦωση καί

ΡΑΤΖΑΣ. O Διοφημίσειςῑ ΕΥΑΓ. ΘΕΟΦΥ-

ΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ. O Ἀτελιὲῑ Α.Σ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ, Πετσοθου 12 0 Τὸ «ANTI-φωτοοτοιχειοθετεῑτοι

οτην

οτερέωση τοῦ ὁιᾶχυτου θησαυροῦ.

Ὀ καθένας ἔχει κάποιο χρέος

z

νά καταθέσει τήν μαρτυρία του σᾶν μιᾶ ἀναγκαία καί ἐλᾶχιστη

«ΦΩΤΟ-

-KYTTAPO» EHE. Βάσ. Ἀλεξάνδρου 2,
Χίλτον, καὶ τυπώνετάι οτὶς ὲνκοτοοτάσεις τῶν Γενικῶν Ἐκόοτικῶν ἘΠιχειρήσεων «ΣΤ. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ» Ο.Ε., Ἰασίου
5, Περιοτέρι.

ᾁντὲὲαταβολῆ στῆν μεγάλη φωτεινή πηγή.
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- Κεντρικὴ διάθεση τοῦ «ANTI»
Ο γιὰ τὰ βιβλιοπωλεῑο τῆς 'Aeﬁvaq:
Στὸ γραφεῖα
τοῦ «ANTI»

Δημοχάρους 60, τηλ. 732.713
0 γιὸ τὰ βιβλιοπωλεῖα B. Ἐλλάόοςῑ
Βιβλιοῐτωλεῑο «Eévoq Τύπος»,
Ν. Κοτζιᾱς καὶ Zia O.E.
ΔΤσιμισκή 78, τηλ. 279-720, Geo/vim

-I[III1IllHI-IHHHIHIDIHIHJIΠόσο «ἐμπνέει» ό κ. Καραμανλῆς
O «ΥΦΥΓΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ» - ὅπως
ἀποκλήθηκε - μπορεῖ νά τροφοδότησε, γιά μιά ἤ δυό μέρες, τά
ὀκτάστηλα τοῦ ἡμερήσιου τύπου.
’Ὀμως, οὔτε ἡ άνασύνθεση τοῦ ὑπουργικοῦ συμὸουλίου (μι
τά 42 τώρα μέλη του), οὕτε οἱ πρωθυπουργικές συστάσεις περι
«πατάξεως τῆς γραφειοκρατίας», «ἀποφασιστικὸτητος».
«πρωτοὸουλίας», «λιτότητος» κ.λπ., στάθηκαν ἱκανά νά ἀνατρέψουν μιά δεδομένη ἱεράρχηση ἐνδιαφερόντων, μέ ἐπίκεν»
τρο, πάντοτε, τήν κρίση τοῦ Αἰγαίου. Αὐτό δέν σημαίνει, δέ·
ὄαια, ὅτι οἱ Ἕλληνες ἀδιαφοροῠν γιά τήν ἀνθρωπογεωγραφία
τῆς κυόέρνησής τους ἤ γιά κάποια νοσηρά φαινόμενα τοῦ δημόσιου δίου. Ἀλλά ὅταν ἡ κυόέρνηση έτοιμάζεται γιά συνομιλίες μέ τήν ”Αγκυρα, ὅταν ἀπειλοῦνται καί ἡ έδαφική ἀκεραι»
ότητα τῆς χώρας καί ἡ δημοκρατική πορεία, εἶναι φυσικά I"
«κατάρα», άς ποῠμε, τοῦ ρουσφετιοῦ, νά πέφτει σέ δεύτερη
μοίρα, μπρός στά ἄμεσα, καυτά, ἐθνικά θέματα.
Μιλώντας στήν πρώτη συνεδρία τοῦ νέου ὑπουργικοῦ συμ6ουλίου, ὁ κ. Καραμανλῆς έξέφρασε τήν άκλόνητη πεποίθησιί
του - ἐτσι εἶπε - ὅτι «ένας λαός, μέ ἡγ ε σία π 0 ύ ξε ύρ ει ν ά τ ό ν ἐμ π ν é ε ι , ῆμπορεῑ νά πραγματοποιήσει
θαύματα». Ἡ διατύπωση, σάν γενικός ὁρισμός, διατηρεῖ πάν
τοτε ζωντανή τήν ἀξία της. “Ὀ,τι δέν εἶναι καθόλου ὅέὸαιο.

εἶναι ἄν ἡ σημερινή κυὸερνητική ἡγεσία ξέρει, πράγματι, νιν
«ἐμπνέει». Ἰδιαίτερα στίς κρίσιμες τοῦτες ὡρες τοῡ ἔθνους.
Φυσικά ὁ κ. Καραμανλῆς, πιστεύοντας στό άστρο τῆς
μεσσιανικῆς ἀποστολῆς του, δέν έχει ὁποιαδήποτε ταλάντευσι,
ἐπί τοῦ θέματος... ιὈμως ἡ έμπνευση, καί στῆν προκειμένη
περίπτωση, δέν μπορεῖ νά εἶναι ἄσχετη μέ κάποιους κανόνες
. πολιτικῆς ἠθικῆς. Δέν εἶναι δυνατό λ.χ. ἡ κυβέρνηση νά ἀγνοεῖ
τά πολιτικά κόμματα τῆς χώρας, νά διαχειρίζεται μονοπωλιακά τήν ἀντιμετώπιση τῆς σημερινῆς κρίσης, νά δεσμεύεται ι’,
ἴδια σέ μιά ὡρισμένη ἐπιλογή καί, ξαφνικά, νά θυμᾶται τήν
ἐθνική ἑνότητα, πού εἶναι, πράγματι, ἐπιταγή τῶν καιρῶνῑ Φυσικά ἡ κυόέρνηση ζητεῖ τήν ἑνότητα αὐτή, στό ὄνομα τῆς
«περιστασιακῆς» πλειοψηφίας πού διαθέτει. “Ὀμως, σήμερυ..
καίτά πολιτικά νήπια ἀκόμη συνειδητοποιοῡν πώς, μπρός σι
θέματα εἰρήνης ἤ πολέμου, μέ τούς πασάδες τῆς ’Ἀγκύρας
ἓτοιμους νά ἐνσωματώσουν στή «Μεγάλη Τουρκία» τό μισ(Ι
Αἰγαῖο, ἡ συσπείρωση καί ἡ ἑνότητα δέν μπορεῖ νά στηριχτεί
στή μονομέρεια τῶν ὅποιων κυόερνητικῶν έπιλογῶν. Οὔτε, ὅέὂαια, στήν ἀντίληψη τοῦ κ. Ἀὃέρωφ ὅτι οἱ ένοπλες δυνάμεις
τῆς χώρας εἶναι κάτι περίπου σάν προσωπική του ἰδιοκτησία.
’Ὀλα τά παραπάνω ὅμως, άποδεικνύονται «ψιλά γράμματα»
γιά τήν κυόέρνηση. Πού ἐπιμένει ν’ ἀντιμετωπίζει τήν ἀμερι-

κανοτουρκική πρόκληση σάν μιά καθαρά οἰκογενειακή ὑπόθεση, γιά τήν ὁποία δέν ἔχει ὑποχρέωση οὔτε νά ἐνημερώνει, οὔτε
νά συμόουλεύεται κανένα...
Ἀλλά γιατί ἡ κυὸέρνηση - θά μποροῡσε νά ρωτήσει κανείς προκρίνει μιά τέτοια συμπεριφορά; Τό ἐρώτημα, έόδομάδες,
μῆνες τώρα, ἀπασχολεῖ τούς πολιτικούς ἀναλυτές - δικούς μας
καί ξένους. Μιά πρώτη ἐξήγηση θά μποροῡσε νά ἀναζητηθεῖ,
ἰ’σως, στήν ταξική τοποθέτηση, ἅν ὅχι στήν αὐταρχικότητα τοῦ
χαρακτῆρα τοῦ κ. Καραμανλῆ. Οἱ «Μεσσίες» δέν συμόουλεύονται, δέν ἐρωτοῦν, σ ὡ ζ 0 υ ν
Μιά δευτέρη - ἡ καί πιθανότερη - εἶναι ὅτι ὁ κ. πρωθυπουργός πιστεύει ὅτι δέν θά ἐξ·
αναγκασθεῖ νά ὑπερόεῖ ένα ὅ ρ ι ο ά σ φ α λ ε ί α ς πού καθορίζει ἡ έθνική ἀξιοπρέπεια καί τιμή. Πιστεύει ὅτι μέ «μικρές
παραχωρήσεις», «μικρές ὑποχωρήσεις» (δάσεις, διευκολύνσεις,
ίδιότυπες σχέσεις, κ,λπ.), θά ἐξευμενίσει τόν Χένρυ Κίσσινγκερ, θά κερδίσει μέ τό μέρος του τούς ἑταίρους τῆς EOK καί,
τελικά, θά ἀνακύψει τήν ἃρπακτική ὅουλιμία τῆς ’Ἀγκύρας
”Ο,τι δέν φαίνεται νά κατανοεῖ - καί φυσικά νά παραδεχθεῐ εἶναι ὅτι πίσω ἀπό τήν ”Αγκυρα ἐλλοχεύει ἡ ἴδια ἡ Οὐάσινγκτον. "On 0 δρόμος τῶν «μικρῶν» παραχωρήσεων καί ὑποχωρήσεων εἶναι ὀλισθηρός καί δέν μπορεῖς νά ξέρεις π o ῠ καί
έ ά ν θά συγκρατηθεῖς... Καί τό σπουδαιότερα ’Άλλο τό
ὅ ρ ιο ἀ σ φ α λ ε ί α ς πού καθόρισε ὁ κ. Καραμανλῆς - γιά
νά μή διαδοῦν οἱ Μῆδοι
- καί ἄλλο τό ὅριο πού καθόρισε ὁ
κ. Κίσσινγκερ. μέ ὂάση τά ἀμερικανικά στρατηγικά καί ἄλλα
συμφέροντα στήν περιοχή.
Ἀλλά ἐάν ἐτσι ’έχουν - ὅπως φοὸόμαστε - τά πράγματα, έπεται πώς ὅλη ἡ μέχρι τώρα κυὸερνητική πορεία, γύρω ἀπό τό
θέμα τῆς κρίσης τοῦ Αἰγαίου, θά πρέπει νά ἀναθεωρηθεῖ. Ὁ
λαός, ἀπληροφόρητος πάντοτε, ἔχει τήν αἴσθηση ὅτι, πίσω ἀπό
τίς πλάτες του, παίζονται ὂρώμικα παιγνίδια. Πού καλύπτουν
ὅχι μόνο θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, ἀλλά καί τήν ἴδια τήν
τύχη τῆς δημοκρατίας. Συνεπῶς, ἐάν ἀπό κάπου πρέπει ν’ ἀρχίσει ἡ άναστάθμιση πορείας, τό σημεῖο αὐτό δέν μπορεῖ νά
εἶναι ἄλλο ἀπό τήν ἄμεση, ὑπεύθυνη καί πληροφόρηση;
Φυσικά, ἡ ἀναστάθμιση πορείας, ἐχει καί άλλες πλευρι _:; Γήν
ἐγκατάλειψη τῆς θεωρίας περί πλειοψηφίας, μέ τήν ἐννοια ὅτι
ὁ κ. Καραμανλῆς μπορεῖ νά διαχειρίζεται θέματα εἰρήνης ἤ
πολέμου, χωρίς νά ρωτᾶ κανένα... Τήν ἀναζήτηση νέων ἐρεισμάτων στήν ἐξωτερική μας πολιτική, πού δέν έπαυσαν, παρ’
ὅλες τίς δυσχέρειες, νά ὑπάρχουν... Τόν καθορισμό, ἀπό κοινοῦ
μέ τήν Ἀντιπολίτευση, τοῦ ὁ ρ ί o υ

ά σ φ α λ ε ί α ς , άν ὅχι

ενός ἐλάχιστου προγράμματος, σύστοιχου μέ τίς λεπτές καί
κρίσιμες τοῦτες ὼρες...
Τί ἀπ’ ὅλα αὐτά θά υἱοθετήσει ὁ κ. Καραμανλῆς; Ἡ ἀπάντηση δέν- θ’ ἀργήσει νά φανεῖ. Μέχρι στιγμῆς πάντως, τό μόνο
ὅέόαιο εἰναι ὁ ἐπί Θύραις διάλογος μέ τήν ”Αγκυρα, καί ὅχι μέ
τήν Ἀντιπολίτευο-η. Πρός ἅφατη ἀγαλλίαση τῶν χουντι κων
ΑΝΤΗΝΩΡ

..εμεεὶ-’.ει

vui ο θέσεις
ΔΙΞΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΪΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
T0 ὀλο ἱστορικά τοῦ αντίλογου γύρω άπό τήν ψήφιση τῆς
ΔΕΠΟΣ εἶχε άρκετό ἓνδιαφέρον, διδακτικό καί γιά τή συχνή
στενοκεφαλιά τῆς Δεξιᾱς ἀλλά καί γιά τίς ἀντιφάσεις σέ τμήματα τής Ἀριστερᾱς - σέ ὺπερθολικό θαθμό δέσμιας τῶν
,μικροαστικῶν άξιῶν καί φόθων πού διατρέχουν τόν λαῖκό
παράγοντα τῆς οὶκιστικής μας οἰκονομίας. Ἀντιφάσεις πού
αἰτήματα κοινωνιmaximum
επιφανειακά λυνει μέ
ήταν φοθερά
στιγμές
που
άλλαγῶν,
κῶν καί πολιτικῶν
παράτονες μέ ἕνα νομοσχέδιο ἵδρυσης ἑνός Ν.Π.Δ.Δ. Ἡ ΔΕΠΟΣ δέν μπορεῖ νά έξαντλήσει τό Θέμα τῆς οἰκιστικής μας
μεταρρύθμισης - εἶναι άκόμη ἕνας παράγων 0’ 0010 10 μακρύ παιγνίδι (σημαντικός σίγουρα). Καί φυσικά εἶναι διπρόσωπος 001v κάθε κρατικό φορέα. Τό θέμα εἶναι πῶς 90 λειτουργήσει θετικότερα. Καί αὐτὸ μᾱς ὁδηγεῖ στό ε ὐρ ύτ ε ρ o πρόθλημα ὰναθεώρησης τοῦ πλαισίου πολεοδομίας, ἐλέγχου καί φορολογίας τῆς γῆς, τής ὑπεραξίας, τῶν τιμῶν τῶν ὺλικῶν. “Ὀλα αὐτά άφοροῡν γενικότερη ὑπάρχουσα νομοθεσία, Kai άνάγκες νέας. Θά ἔπρεπε γιά μιάν
άρχή, νά κατευθύνει η Ἀριστερά τίς προσπάθειές της στήν
άναθεώρηση τοῦ 1003/71 περί «Ἐνεργοῠ Πολεοδομίας» καί
στήν καταστροφική νομοθεσία τῶν οἰκοδομικῶν συνεταιρισμῶν, δύο θασικῶν ἐπιτευγμάτων τῆς χούντας. Kai, y1011

ὀχι, νά πειραματιστεῖ μέ τούς Δήμους καί Τεχνικούς στή δημιουργία νέων φορέων οῖκοδόμησης. ”Ας μήν ε’ίμαστε πάντα
οὐραγοί στήν πρωτοθουλία τοῦ Κράτους.

MIA EEXAZMENH επετειοΣ

έστω κι άν θρίσκεται σέ άτυχη φάση. ”Ισως yI’ αυτό άκόμα
πιό πολύ.
,
υΟσο γιά τούς Χιλιανούς δημοκράτες, η ε’λληνική ἐμπειρία
τοῦ Ἰούλη Υ7974 δέν δίνει, με’ τήσειρά της, αι’σιόδοξη προοπτική. Τό τίμημα ήταν θαρύ, έστω κι 01v 10 πλήρωσε ὁ κυπριακός λαός. Πάντως η παράδοση τοι) χιλιανοῡ κινήματος,
oi ρίζες τοι), δίνουν μερικές λαθές γιά εὐλογη αι’σιοδοξίω

"011 δέν θά χρειαστεῖ έθνική καταστροφή καί 011 10 άποτέλεσμα θά ’ναι λιγότερο μίζερο.
ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΚΑ
Ὀ K. E. Ἀθέρωφ δέν χάνει τήν εὐκαιρία νά πεῖ αυτά ποί)
πραγματικά σκέφτεται, τίς άληθινές προθέσεις καί τίς 6091')τερες έπιθυμίες του. Δέν τά δηλώνει ὅμως με’ εὐθύτητα καί
θάρρος. ”Αλλοτε προκύπτουν μέ σαφήνεια καί άλλοτε χρησιμοποιεῖ μιά έμμεση μέθοδο πού 0 κόσμος τή λέει KOUTOπονηριά. Πότε τή χρησιμοποιεῖ σάν πολιτική τακτική καί
πότε τήν παθαίνει άπό τήν άδέξια χρησιμοποίησή της, ένδιαφέρει άποκλειστικά τόν ίδιο καί ἐκείνους πού τόν θαθμολογοῦν. ,Ἡ έπιτυχία του ή τό ὀλίσθημά του συνίσταται στό 011
κάθε φορά πού ἀποφαίνεται, μένει ἐκεῖνο πούνσκέφτεται,
ένῶ τό ούσιαστικό χάνεται. Γιατί δέν ὑπάρχει. Προθάλλεται η
πρόθεση. ”Ας μή θυμηθοῡμε τίς φορές πού κόμπασε γιά τήν
έθνικοφροσύνη του. "E101 Kai τώρα, ε’νῶ νόμισε 011 0110010μωσε 10v πρόεδρο τοῦ ΠΑΣΟΚ, μὰς έδειξε 011 θεωρεῖ τόν
στρατό κάτι σάν ι’διωτικό κεφάλαια, 011 παρακολουθεῖ τά
πολιτικά φρονήματα καί θεωρεῖ «διείσδυση» κάθε τί πού δέν
ταυτίζεται με’ τήν «ἐθνικοφροσύνη» η’ μέ τά «οταγονίδια».
Ἐπιδίωξη καί φιλοδοξία του εἶναι ἕνα στεγανό ἐξουσίας

Στίς 77 Σεπτέμθρη ἔκλεισαν τρία ’χρόνιοι άπό τήν ἡμέρα
πού ὁ Ἀλλέντε, πρόεδρος στήν κυθέρνηση Λαϊκής Ἕνὸτητας
τῆς Χιλής, έπεφτε κάτω άπό τά δολοφονικά πυρά τῶν άμερικανοκίνητων φασιστῶν, μαζί μέ μερικές δεκάδες χιλιάδες

δημοκράτες συμπατριῶτες του.
Τότε, μέσα στό κλίμα τῆς μαρκεζινικής «φιλώευθεροποί-

ησης» η δοκιμασία τοῦ χιλιανοῡ λαοῦ ὺπενθύμιζε δραματικά
τά ὅρια καί τῆς δικής μας πορείας, ὑπογράμμιζε περισσότερο 10 φιάσκο. I'1’ αὐτό καί τό ἐνδιαφέρον τοῦ έλληνικοῡ

λαοῦ ὑπῆρξε μεγάλο.
Σήμερα, ῶστόσο, λίγα γράφονται γιά τή Χιλή, λές 001v
01110 τυπικό καθῆκον. ‘H Ἀριστερά μοιάζει νά παρασύρεται
0110 τή λογική τῆς ὰστικής δημοσιογραφίας. Μιά ὺπεύθυνη
πληροφόρηση σέ 0,11 ’άφορᾱ τήν ὀργάνωση τῆς άντίστασης, πέρα άπό άοριστολογίες, ἴσως έχει γιά μᾶς περισσότερη πραχτική σκοπιμότητα 011’ 0,11 μερικές σποραδικές
στατιστικές τῆς σημερινῆς χιλιανής αθλιότητας. Τό κίνημα
στή Χιλή, 000 Kai ~0111v Πορτογαλία, μὰς άφορᾱ άμεσα,

πρός ὄφελος τής Δεξιᾱς, αλλά γιατί ὂχι καίτοι) ίδιου,’

Σεμινάρια

τοῦ Στράους
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γιά τή «N. Δημοκρατια»
ΣΤΗΝ πόλη Κρόιτ τῆς Βαυαρίας ὂρίσκεται τό ἵδρυμα Χάντς Ζάιντελ,
πού θεωρεῖται σάν ἡ «πολιτική λέσχη» τοῦ Στράους. Ἐκεῖ παρακολούθη- .
σαν σεμινάριο σποιιὸῶν στελέχη τῆς Νεολαίας τῆς Νέας Δημοκρατίας.
Μαζί τους καί τρία στελέχη τῆς ΝΛ. μέ ἑπικεφαλῆς τήν κ. Καλομοίρα
Κολινιάτη, γεωπόνο, τῆς ὀργάνωσης γυναικῶν τοῦ κόμματος.
Οἱ πληροφορίες μας, ἀναφέρουν ὅτι οἱ ὑπόλοιποι ὁὺο εἰναι μέλη τῆς
Κοινοόοιιλευτικῆς r0116100; τῆς,,Ν.Δ.
Τοῦ Γιάννη , Κακουλίδη

ιά περιμένει κανεις. σήμερα ἀπό τήν λε"Av ἡ εἴδηση συνδεθεῖ μέ τό γεγονός
γόμενη Ελληνικη Δεξιά Παράταξι1; Τιὅτι ὁ 57. τῶν τοποτηρητῶν τοῦ Στράους
.1015! Γιατί ὁ Καραμανλῆς εἰναι 72(;)
στήν Ἑλλάδα καί μέλος τῆς ἡγεσίας τοι
ΧΡΙΚΕ Παῦλος Max/(111131101110; ὑπῆρξε ἐτῶν καί... (ρύρανε. ίό 1610 κιο Παπαἀρχηγός τῆς προδικτατορικῆς Καραμαν- · ληγούρας...»
Ἐτσι, μιά πού ὁ Καραμανλῆς δέν...
λικῆςινεολαίας. ὅτι πολλοί ἀπό τούς 1015
τραόά πιά, πρός τά δεξιά, ἡ σοφά μεθονεολαίους σήμερα κατέχουν 7.11659111111—
δευμένη ἀντίδραση ἀναθέτει στούς v5—
κές ἤ κοινοὸουλευτικές θέσεις. 011 ποτέ
δέν χάσανε τή μεταξύ. τους5:10.111 καί ότι
ολαίους (καί ἴσως ἐρήμην τοῦ κ. Καραμανλῆ) τήν ἐπαναφορὰ τῆς Ν. Δ. στούς
ἀρκετοί ἀπό, αιιιτούς ὑπῆρξαν στελέχη 111;;«E1.111v1—
δρόμους τῆς δεξιᾶς.
Παράλληλα, πλῆκ ῆ ς A ἐσ χ ης » 11913160095 ὁ Maw)—
θος ὅσων (ριλοχουντικῶν πού ἀποτελοῦν
λόπουλος μόλις ”έπαίμε ’νά εἶναι Παπατά προεδρεῖα τῶν χουντικῶν σωματείων
δοπουλικός ύπουρός τοτε 11 ερμηιι-ία καί συλλόγων τοῦ Μονάχου καί τῆς
εἶναι εύκολη.’ Πάνυ) 0' (ιυτό. τό ANTI
Βαυαρίας (πολιτική περιοχή τοῦ Στράους) προσφέρουν σήμερα τίς ὑπηρεσίες
ἔγραφε στό τεῦχος 51-52 τῆς 7ης 876,
στήν περιγρα(1.ι’1 τῆς συγκέντριιισης τῶν
μελῶν τοῦ XPIKE.

τους (φανερά ἤ ὅχι) ἄλλοι μέν στή Νέα

αὐτό τό ὄνομα), Π. Στενός, Γρ. Δρακόπουλος, Π. Ἀθανασιάδης, Δημ. Μάνης,
κ.α.
2. ΕΝΩΣΗ- ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ; Γ. Κωτσοόίλης, Δ. Μάνης κ.ἄ.
3. ΕΚΚΑΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

ΚΟΙΝΟΤΗΣ

MONAXOY: K. Κωτσοόίλης, Γρ. Δρακόπουλος, Δρ, Μαρία Μόζερ-Φίλτσου.
Ἀγγ. Ραφαηλίδης, Δρ. Κωνίνος Καραγιάννης, Κωνίνος Λαντούρης.
4. EAAHNIKH

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ETAIPEIA MONAXOY «ΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΟΘΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»; Κ. K1010061λ,ης Ῥηλέμ, Μεταλλινός, ΙἈθιην.- Χατζη-τλύσανδ 0;.
5. Σ ΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛᾹΗΝΩΝ ΒΑΥ-

Δημοκρατία, ἀλλοι δέ στό XPIKE. K1 ἀς
δοῡμε πρῶτα τίς ὀργανώσεις (μερικές)
καί τά προεδρεῐα τους.

ΑΡΙΑΣ; Αγγελόπουλοςκ.ἄ.,

A«"7\(1010; (σέ μᾶς) ι’)μιλητής εἷπε
κατά 1έξηῑ
Πρέπει 0(1\ κύοιο καί 10111007170 μάς
μέλημα \('1 5701115 τη N501.(.1'(1.E7.5i

1. ΕΘΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙᾹΣῑ Φ. I'01'190;.A.

πρέπει νά 01911.11 011115 (...1

Παντελίδης, Κ. Κωτσοδίλῆς (σημειῶστε

ZHOINIAQN: οἱ κυρίες; Κωτσοὸίλη,
Δρακοποὺλου, Στάγια, Λιάκου, Παρθεὲ
νίδου κα.
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Τι’ μπορεῖ

6. KOINOTIKH
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ KAI ΔΕ-

7. ΑΘΑΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ MI—
ΚΤΗΣ
MONAXOY
«ΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΛοΥΔοΒιΚοΣ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡιΑΣ»; Γρ.

Ὁ Στράους,
δ Μακαρέζος,
τό «μαῦρο

Δρακόπουλος,Ι Γ. Κατσικᾶς, Λιάκος,
Παρθενίδης κ.ἀ.
Τά ἴδια ὀνόματα, κατά περίοταση, ἀλλάζουν τίτλους καί θέσεις. ”Ολα έχουν
ἐπαφές μέ τό Στράους ἤ τόν Ὑπουργό
Κουλτούρας Μάιερ. Είδικά ὁ K1010061—
1.11;, 0 ὁποῖος ὃιατείνεται ὅ τ ι ε ἶ ν α ι
ἀνιψιός τοῦ Προέδρου τῆς
Βουλῆς κ. Παπακωνσταντίν ο υ, πάει 71 5975101 στήν Ἑλλάδα,
προκειμένου νά συζητᾶ μέ 7065971111-

ὅὲλος» καί

τό... «Δίκαιον

701’); παράγοντες τά τοῦ σχολειοῦ του.

'O Κωτσοὸίλης, προσωπικός στενός φίλος τοῡ Στράους καί τοῦ Γούρα (σύμφωνα μέ καταγγελίες έχει μετοχές σέ
ἑταιρία κατασκευῆς* πολεμικῶν ἀεροπλάνων καί έλικοπτέρων πού θεωρεῖται
παρακλάδι τῆς Λόκχηντ), τήν Παρασκευή 20 Αὐγούστου ἐἶχε συνάντηση μέ
τόν ὑφυπουργό Παιδείας κ. Καραπιπέρη
προκειμένου νά ἐπιχορηγήσει ἡ ἐλληνική
Κυὸέρνηση κατά 20% 10 σχολεῐο του.
Ἐδῶ, πρέπει νά ἀναφερθεῖ καί ἡ φιλία
τοῦ πφ πάνω μέ τόν πρύτανη τῶν τάνκς,
Σδράκα, 1101'). κανόνισε καί τή συνάντηση
Στράους-Μανωλόπουλου,

Ματθαίου,

Γούρα καί Πόθα.
T0 21166010 24 'Iov11’0v, 010 τεῦχος 50, τό ANTI «πρῶτο» ἀποκάλυ-

πτε τήν πολιτική δραστηριότητα τοῦ
Στράους στῆν Ἑλλάδα.
«T0 ANTI παρουσιάζει σήμερα τίς
· ἄγνωστες λεπτομέρειες τῆς γέννησης
(ἤ μᾶλλον ἀναγέννησης) ἑνός νέου
,χουντικοῦ κόμματος στήν Ἑλλάδα,
-“ἀλά Γερμανικά”.· τοῦ Ἑλληνικοῦ
Χριστιανοδημοκρατικοῦ
Κόμματος
(ΧΡΙΚΕ). Ἕνας διάσημος γερμανὸς
Χριστιανοδημοκράτης μέ καθαρά
φασιστική ἰδεολογία, ὁ Φράντς Γιό-

ζεφ Στράους, ἦρθε τόν περασμένο
Μάρτη στήν Ἀθήνα ..η
Τήν ἴδια μέρα, ὅλες 01' ἐφημερίδες
ἀναδημοσίευσαν (προόάλλῖὃντάς την
κιόλας) τήν εἴδηση.
Τό ἑπόμενο 2066010 7 Αὐγούστου,

τό ANTI ἐπανῆλθε μέ νέα στοιχεῖα.
Σῆμερα, ἕνα μήνα μετά τίς ἀποκαλύψεις τοῦ ANTI, ἐφημερίδεςκαί περιοδικά προὸάλλουν 11'; ἀποκαλύψεις τοῦ ANTI σάν ἀποτέλεσμα
ΔΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ἐρευνῶν, ἐνῶ χρησιμοποιοῦν ἀ τ ό φ ι α κομμάτια ἀπό
- τά κείμενα τοῦ ANTI 7w91'; πουθενά
νά ἀναφέρουν τήν πηγή τῆς πληροφόρησής (ἀντιγραφῆς, πιό σωστά)

Ἡ ἱστορία εἶναι μακριά. T906051 μέχρι τήν Κύπρο. Ἀναφέρεται στήν ἀπόφαση Μανωλόπουλου-Στράους νά πᾶνε
οτή Λευκωσία γιά συνάντηση μέ τόν
Κληρίδη. Ἀλλά ἀὑτά μετά τήν 3η
”Οκτωόρίου. ’

τῆς
ι

Θαλάσσης»

V
Στό προηγούμενο τεῦχος τό «ANTI»
(Ἀρ. 53 4.9.76) ἀποκάλυπτε ὅτι ὁ Γερμανός φασίστας ἀπόστρατος ταξίαρχος
καί δουλευτής τοῦ Στράους δαρῶνος
Friedrich von der Heydte ἦταν ἐπίσημος
προσκέκλημένος τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καί Ἐπιστημών στό συνέδριο γιά
«τό Δίκαιον τῆς Θαλάσσης» πού ἀρχισε
τή Δευτέρα 6 1.11. στή Θεσσαλονίκη.
Ὁ Γερμανός φασίστας ταξίαρχοςκαθηγητής, ἦρθε καί ἀπολαμόάνει τήν

ζωῆς. Διότι, ἐπί πλέον, συμπαρίστασθε ἐνεργῶς, δι’ ὅλου τοῦ κύρους τῆς
διακεκριμένης προσωπικότητός Σας,
εἰς τήν εἰλικρινῆ προσπάθειάν μας,
νά ἀπαμὸλύνωμεν τούς δυσμενεῖς
ἀντικτύπους μιᾶς ἀδίκου καί, τό χειρότερον, ἐσφαλμένης πολιτικῆς ἔναντι τῆς Ἑλλάδος, πολιτικῆς ἡ ὁποία
μόνον ζημίαν δύναται νά προκαλέσῃ
εἰς τάς ἐξ ἱστορικῆς παραδόσεως στε-

δημοσιεύ-

νάς φιλικάς σχέσεις μεταξύ τοῦ Ἐλληνικοῦ καί τοῦ Γερμανικοῦ Λαοῦ.
Παρακαλῶ ἐπιτρέψατε νά ἐλπίζωμεν ἐπί τῆς κατανοῆσεως καί πολυτίμου συμπαραστάσεώς σας καί εἰς τό

ματα τοῦ «SPIEGEL» (ἀρ. 9-1 σελ. 90-98

μέλλον... Εἶμαι δέ 656010; ὅτι δέν

τῆς 8.6.70), εἶχε ξανάρθει άλλη μιά φορά

Σᾶς διαφεύγει ἡ πατροπαράδοτος
ἀρετή τοῦ Λαοῦ τῆς Χώρας αὐτῆς.μ νά
ἀναγνωρίζῃ καί νά τιμᾶ τάς ὑπηρεσίας τῶν πραγματικῶν του φίλων.
(...)

παροιμιώδη έλληνική φιλοξενία. Δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού ἔρχεται ὁ Χάιντε
στήν Ἑλλάδα.
”Οπως μάς

πληροᾳοροῦν

(ἀπό... ἀέρος) τό 1941, ὅταν ὂοήθησε ὡς
ἀλεξιπτωτιστής νά κατακτηθεῑ ἡ Κρήτη.
Ἀκόμα, ἀπό τίς 28.5 ἕως 1.6.70,ξαναφιλοξενήθηκε ἀπό τή Χούντα καί τό M0καρέζο μαζί μέ τούς δουλευτές τοῦ
Στράους (στήν ὁμοσπονδιακή Βουλῆ)
Βάλτερ Ἀλτχόιμερ καί Χάνς ”Αουγκουστ
Λοῦκερ καί ἄλλους 10 ὃουλευτές τοῦ
Στράους (τῆς τοπικῆς Βουλῆς τῆς Βαυαρίας) ἐκπροσώπων καί μελῶν τοῦ Κόμματος τοῦ Στράους γιόι τά ἐγκαίνια τοῦ
59701) τοῦ Ἀνάόαλου, πού κατά τό SPIEGEL ἦταν ἡ μεγαλύτερη ἐκδήλωση Δημοσίων Σχέσεων τῆςνΧούντας.

Οἱ σχέσεις καί ἡ έκτίμηοη πού ἔτρεφε
ἡ Χούντα στόν Χάιντε, φανερώνονται
καί ἀπό τό γράμμα πού τοῦ ὀτειλε στίς
25.2.1972 0 Μακαρέζοςῑ
«Ἀγαπητέ μου Βαρῶνε (...)
Ἀλλά πέραν αὐτοῦ ὁ Ἑλληνικός
Λαός καί ἡ Ἐθνικῆ του Κυόέρνησις
ὀφείλουν 5i; Ὑμᾶς χάριτας [010115—
90;. Διότι κατανοεῖτε τόν διακαῆ πόθον τοῦ Λαοῦ μας νά δῆμιουργῆσῃ
τάς 60051; μιᾶς καλυτέρας δι’ αὐτόν
οἰκονομικῆς, πολιτικῆς καί ἐθνικῆς

ιζ . ὕψι
Μετ’ ἐξαιρέτου τιμῆς
Ν. ΜΑΚΑΡί-ᾸΆΟΣ

Ἀντιπρόεδρος Κυὸερνῆσεως»
Ο
Μέχρι τήν ἡμέρα τῆς ὁμιλίας του,
ὑπάρχει ἀκόμα περιθώριο ἀντιδράσεων
-έπισήμων καί μή...

Ι
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«Νά σπρώξουμε» ὑπὲρ
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τῆς «Λόκχηντ»

Ano XOUNTEZ.
. ιιιιιιιειιιιῑ
ORR NH ”ῘΗ

λοιπόν...
ᾏΕὫΑΕΚΠΛΗΚΤΠΚ)
ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΔΩ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΤΩΝ ΗΠΑ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ
ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ τῆς δικαιτιίις
τοῦ 1950 εἶχε καταγγελθεῖ στίς

ΗΠΑ ὅτι τό Πεντάγωνο εἶναι ὁ
ἀγαπημένος ἐπιστάτης τοῦ πιό
μοντέρνου ζωολογικοῦ κήπου,
ὅπου τρέφονται οἱ μοναδικοί δεινόσαυροι τῆς ἐποχῆς μοις· οἱ μεγάλες ἑταιρίες, οἱ λεγόμενες πο-

λυεθνικές. Μοναδική τους τροφή,
τόννοι κονδυλίων τοῦ κρατικοῦ
προϋπολογισμοῦ ὄχι μόνο τῶν
ΗΠΑ ἀλλά καί ὅλων τῶν χωρῶν
«ἐπιρροῆς». Ἰδιαίτερα οἱ δεινόσαυροι τῆς πολεμικῆς ὅιομηχανίας ~ ὅπως εἶναι ἡ εὐλογημένη
ἀπό τήν Ἐκκλησία Λόκχηντ. Ἡ
ἀντιπαροχή εἶναι μία.’ δυσὸάστακτο κόστος ὄίαιου θανάτου.

ΟΤά ἐπιχειρήματα τοῦ «στρατιωτικοῦ
ἀπορρήτου» καί τῆς «ἐθνικῆς ἀσφαλείας»
ἐπιστρατεύονται κάθε τόσο γιά νά ἐμποδίοουν τήν ἀποκάλυψη τῆς οἰκονομικῆς θηριωδίας πού συντελεῖται ἐν ὀνόματι τῆς «ἀμύνης», Συνήθως. κάτω ἀπό τή χοντρή πέτσα
τῶν δεινόσαυρων, στά πρῶτα ξύγκια, ἐκτρέ(ῃονται «στρατιωτικοί εἰδήμονες» γιὰ νά κινοῦν τόν γραφειοκρατικό ἱστό πού ὁδηγεῖ στά
προγράμματα τεραστίων ἐξοπλισμῶν - καί
στίς τσέπες τῶν φορολογουμένων. Καί ὅταν
δέν ὑπάρχουν, κατασκευάζονται «κίνδυνοι»
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ΤΟ «ANTI» ἀποκαλύπτει σήμερα ἐνανέο στοιχεῐογύρω ἀπό τήν
ἑλληνική πλευρά τοῦ σκάνδαλου τῆς <<Λόκχηντ>>ῑ τήν άμεση ἀνάμιξη τῆς έδῶ ἀμερικανικῆς στρατιωτικῆς ἀποστολῆς στήν ὑπόθεση
τῆς ἁμαρτωλῆς σύμὸασης μεταξύ «Λόκχηντ» καί χούντας γιά τή
δημιουργία ἐργοστασίου ἐπισκευῆς ἀεροπλάνων στήν Ἐλλάδα.
Οὐσιαοτικά, πρόκειται γιά μιά χαρακτηριστική περίπτωση «διομηχανικῆς κατασκοπείας».
ΣΤΙΣ 6 Νοεμόρίου 1973, ἕνα ἐμπιστευτικό σῆμα φεύγει ἀπό τήν
Ἀθήνα γιά τό Πεντάγωνο. Ἐκδότης, ὁ ὑποστράτηγος Ράιντερ,
ἐπ ικεφαλῆςτῆς ἀμερικανικῆς στρατιωτικῆς ἀποστολῆς-τῆς περιδόητης JUSMAG. Τό σῆμα γράφει;

Τό μενού
ένός σύγχρονου
. δεινόσαυρου
καί «ἐχθροί».
1
Ο Ἡ Λόκχηντ ἱδρύθηκε τό 1916 ἀπό «ρομαντικούς τῆς ἀεροναυτικής» γιά νά ἀναπτυχτεῖ μετά τό κράχ τοῦ 1930 φτιάχνοντας πολεμικά ἀεροπλάνα - χωρίς νά παραμελεῖ τόν
ἐπιόατικό τομέα. Δεινόσαυρος έγινε κατά τή
διάρκεια καί μετά τόν B' Παγκόσμιο Πόλεμο.
μολονότι ὅλοι οἱ τύποι τῶν ἀεροπλάνων της Ἐλέκτρα 1936, Κεραυνός 1939, Κονστελλέϊσιον 1945, κλπ. — θεωροῦνται φιάσκο τῆς
ἀεροναυπηγικῆς. Ἀλλά ὁ ψυχρός πόλεμος καί
ἡ μεταφορὰ τοῦ πολεμικοῦ ἀνταγωνισμοῡ
στούς αἰθέρες μέ ἀεροπλάνα, πυραύλους καί
δορυφόρους, τῆς ἄνοιξε τούς πακτωλούς τοῦ
κρατικοῦ ,προϋπολογισμοῦ «μέ τό σπαθί τῶν
στρατηγῶν» τοῦ Πενταγώνου - καί μέ τό
ἀζημίωτο, ὅέόαια, γιά δαύτους. Μετά τήν ἐκπληξη «Σπούτνικνπήρε συμόόλαια κι ἐφτιαξε
τούς πυραύλους Πολάρις καί Ποσειδῶν, λογῆς ἀεροπλάνα καί ἑλικόπτερα, κατασκοπείας, ἀναγνωριστικά, μεταγωγικά, τελειοποιήσεις γιά τό Βιετνὰμ (ὅπως τά περίφημα U-2
πού κατέρριψαν οἱ Σοόιετικοί). Τά πολεμικά

τῆς ἀεροπλάνα σκίζουν τούς αἰθέρες 37
«συμμάχων», μεταξύ τῶν ὁποίων καί τό γαλάζιο καμάρι τῶν ματιῶν μας. Τό τρομερότερο ὅμως κατασκεύασμα τῆς Λόκχηντ ἧταν
τά F-104, πού, πρίν χρόνια, ἀποτελοῦσαν τόν

ἀεροπορικό σκελετό τοῦ ΝΑΤΟ. Πρόκειται
γιά τά ἀλησμόνητα «ἱπτάμενα φέρετρα» τῆς
πολεμικῆς ἀεροπορίας πού προκάλεσαν τήν
πτώση τοῦ Καγκελλάριου τῆς Δυτ. Γερμανίας
Ἐρχαρντ, ἀφοῦ ἔστειλαν στόν ἄλλο κόσμο
τούς μισούς πιλότους τῆς γερμανικῆς ἀεροπορίας καί στήν κοιλιά τοῦ δεινόσαυρου δισεκατομμύρια μάρκα.
ΟἈπό τό 1950 μέχρι τά τέλη τοῦ 1973
ὑπολογίστηκε ὅτι ἡ Λόκχηντ εἰχε καταδροχθίσει, μόνο ἀπό τό κρατικό θησαυροφυλάκιο
τῶν ΗΠΑ, πάνω ἀπό 30 δισεκατομμύρια δολλάρια. Μόνο γιά τήν περίφημη στήν Οὐάσιν-

γκτον ἐκόιαστική παραγγελία τῶν μεταγωγικῶν στρατιωτικῶν ἀεροπλάνυΝ C-5A — ἐκδιάζοντας ἦ «λαδώνοντας» προέδρους, ὑπουργούς καί στρατηγούς - πῆρε 5 δισεκατομμύοια δολλάρια 0’ ἕνα χρόνο. Γιά νά έκτιμηθεῖ

«ΕΜΓΙΙΣΤΕ YTIKON

Διά κ. Βάιολετ (ΣΣ. ἄνθρωπος τῆς Λόκχηντ) καί ὑποστράτηγο Πάττον ἀπό ὑποστράτηγο Ράιντερ.
Θέμα· Ἑλληνική Βιομῆχανία Ἀ εροσκαφῶν (ΕΒΑ).
Κατά τή διάρκεια τῆς ἑὸδομάδας ἀπό 22 ἕως27 Ὀκτωόρίου
Ι 973, ἡ ἑλληνική κυόέρνηση πραγματοποίησε ἀρκετές συσκέψεις γιά τό θέμα τῆς ΕΒΑ. Ἄξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι, ὅπως
φαίνεται, ἡ ἀπόφασῆ τῆς Συμὸουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν
ἐκλογή τῆςΛόκχηντ ῆταν ὁμόφωνῆ καίὸτι ἡ πρόταση προωθήθηκε στόν ὑπουργό Συντονισμοῦ. Ὀ ὑπουργὸς Συντονισμοῦ
κάλεσε καί τούς δύο ἐνδιαφερόμενους γιά προσφορές, τήν
Ὠτομέισον καί τῆ Λόκχηντ, γιά περαιτέρω συνομιλίες καί
ὑπέδειξεὸτιλόγω τῆςπροτεραιότητοςτοῦ θέματοςθάπρέπεινά
ληφθεῖ σύντομα μιά ἀπόφαση. Μεγάλη σημασία ἔχει ἐπίσης ἡ
γενική εἰκόνα πού ἐμφανίζουν οἱ ὑπεργολάόοι.
Ἡ Γουεστινγκχάουζ ἐμφανίζεταὶ σταθερῆ στόν τομέα τῶν
ἠλεκτρονικῶνκαίέξασφάλισε δάνεια ὕψους 12- 13 ἑκ. δολ. ἀπό
τή Φέρστ Νάσιοναλ Μπάνκ τῆς Νέας Ὑόρκης γιά τή χρηματοδότηση. Στόν τομέα τῶν μηχανῶν ὅμως ὑπάρχει μεγάλος ἀνταγωνισμός. Ἡ γαλλική ἑταιρίαΣΝΕΚΜΑ Α ΤΑΡέχει ἐξασφαλίσει δάνειο 24 ἑκ. δολ. μέ ἐγγύηση τῆςγαλλικῆς κυόερνήσεωςγιά
νά ἐνισχύσει τή θέση της ’γιά τήν ὑπογραφή τῆς σύμὸασης. Ἡ
Τζένεραλ Ἐλέκτρικ, ἡ μόνη ἀμερικανική ἑταιρία πού φαίνεται
ὅτι ἐνδιαφέρετα ι, εἶναι διστακτική στό θέμα τῆςχρηματοδότη.σης ἥ τῶν προσφορῶν γιά τίς ἐγκαταστάσεις μηχανημάτων».
ΣΤΗ συνέχεια τοῦ ἐγγράφου, δ στρατηγός... ἀξιολογεῐ τήν πηγή
τῶν πληροφοριῶν του ἀναφέροντας τό έξῆς καταπληκτικό;
«Θά πρέπει νά ληφθεῖ ὑπ’ ὄψι] ὅτι τό περιληπτικό αὐτό σημείωμα διοχετεύθηκε ἀπό μία καίμόνονπηγή ἀγνώστου ἐγκυρότητος καί ὅτι δέν ἔχει γίνει καμμία ἐξακρίδωση».
ΚΑΙ ἀφοῦ δίνει αὐτή τή σύντομη εἰκόνα τῆς κατάστασης, ὁ
ἀρχηγόςτῆς ἀμερικανικῆς στρατιωτικῆς ἀποστολῆς στήν Ἐλλάδα
προχωρεῖ σέ συγκεκριμένες εἰσηγήσειςῑ
<< Ἀπό ἀμερικανικῆς πλευρᾶς θά ἔπρεπε ὅταν ληφθεῖὴ ἀπόφαση μεταξύ Ὠτομέισον καίΛόκχηντ νά σπρώξουμε τήν Τζέ-

τό ὕψος τοῦ δεινοσαυρικοῦ αὑτοῦ δείπνου.
ἀμερικανοί ἐπικριτές τῆς κομπίνας - πού ἅρχισε ἐπί Τζόνσον καί συμπληρώθηκε ἀπό τόν
Νίξον προσωπικά μέ ὅλη τή γνωστή «συμμορία Γουώτεργκέϊτ» - διατύπωσαν τίς ἀκόλουθες συγκρίσεις τό δεῖπνο αὑτό τῆς Λόκχηντ
ἀντιπροσώπευε ὅλους μαζί τούς προϋπολογισμούς τοῦ Κογκρέσσου, τοῦ Στέητ Ντηπάρτμεντ, τοῦ ’Υπουργείου Δικαιοσύνης, Ἐσωτερικῶν καί Ἐμπορίου. "H τό διπλάσιο ὅλων
τῶν ὁμοσπονδιακῶν προγραμμάτων γιά τήν
καταπολέμηση τῆς πενίας. ”H τό πενταπλάσια
τῶν ὁμοσπονδιακῶν στωαστικῶν προγραμμάτων. "H τό τριπλάσιο τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ δημόσιας ὑγείας. ”H 50 φορές
περισσότερα ἀπό ὅσα ξοδεύονταν γιά τίς
ἀστικές συγκοινωνίες. Ἐτσι, ὅταν ὁ Νίξον ἑξεόίαζε τό Κογκρέσσο γιά νέα «δάνεια» στῆ
Λόκχηντ, Eva; ἀπό τούς ἀντιτιθέμενους ὅουλευτές, ὁ Μπίλ Μοῦρχεντ, φώναξε μέσα στό
Κογκρέσσο; «Εἶναι σά νάρχεται στήν πόρτα
σου ένας δεινόσοίυρος 80 τόννων καί νά σοῦ
λέει; ἅμα δέ μέ ταΐσεις, θά ψοφήσω. Ποιός
διάὸολο θέλει 80 τόννους δεινόσαυρο νά
δρωμάει στήν ἐξώπορτας» Καί, γιά μιά ἀκόμη
φορά, τό Πεντάγωνο,,δ Λευκός Οἶκος καί οί
«ἐνδιαφερόμενοι» πολιτικοί - μέ ἐπικεφαλῆς
τόν ἀκροδεξιό γερουσιαστή Μπάρρυ Γκόλντγουῶτερ - κατάφεραν νά ταῖσουν τό δεινόσαυρο μέ 5 δίς γιά νά μή ὅρωμίσει ὁ Λόφος
τοῦ Καπιτωλίου.
O Πέρα ἀπό τό «λάδωμα» στρατηγῶν, προέδρων, ὑπουργῶν καί πολιτικῶν, τό ἀποτελεσματικότερο ἐκδιαστικό μέσο γιά τήν τροφή
τῶν δεινοσαύρων ὅπου δυτικῆς γῆς - ὅχι
ἁπλά τῆς Λόκχηντ - εἶναι οἱ «λαϊκές» συνἐπειες τῆς χρεωκοπίας. Ἡ ἀνεργία1 Γιά νά
πετύχει ἡ Λόκχηντ τή διπλή τροφή τῶν δισε-

νεραλ Ἐλέκτρικ νά συναγωνισθεῖτῆ γαλλικῆ ἑταιρία. Χωρίςτῆ
χρηματοδοτικῆὺποστήριξη τῆς Τζένεραλ Ἐλέκτρικ, 017101010μένη ἀμερικανικήδέσμευση ἀνέρχεται σέ4οἑκ. δολ., ἔναντι τῶν
60-64 τῶν Γάλλων.
Εἶναι φανερό ὅτι τό γεγονός αὐτό καθιστᾶ τῆ γαλλικῆ προσφορά συμφέρουσα, ἐφ’ ὅσον μειώνει τῆν ἑλληνικῆ χρηματοδατική ὑποστήριξη πού ἀπαιτεῖται γιά νά ὁλοκλῆρωθεῖτό ἔργα. »
Ἀπευθυνόμενος εἰδικότερα πρός τόν ὑποστράτηγο Βάιολετ ὁ

ἀρχηγός τῆς Τζὰσμαγκ γράφειῑ
«Ζητοῦμε νάπαρακινήσετε τό ἓνδιαφέρον
τῆς Τζένεραλ Ἐλέκτρικ γιά τῆν ΕΒΑ καί νά ὅοηθῆσετε τῆ
χρηματοδοτική ὑποστήριξη, ἄν παραστεῖ ἀνάγκη, ὥστε νά
καταστεῖ συναγωνίσιμος τῆς γαλλικῆς ἑταιρίας. Ἐπιπροσθέτωςζητοῦμεὁδηγίεςγιάτήχρῆσιμοποίησῆ
τῆ ς στρ α τ ι ωτικ ῆ ς όό ή θ ε ι α ς πούχορῆγεῖταιστῆν
Ἑλλάδα - ΜΑΠ ’- σέ ἐφόδια καί ὑλικά, ὥ σ τ ε

νά ὑ π ο-

στηρίξουμε τήν ὑπόθεση τῆς ΕΒΑ».
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ, πραγματικά, γιά καταπληκτικό έγγραφο; ὁ ὑπσστράτηγος Ρόιιντερ, προτείνεισέ ὑπεύθυνουςτοῦ Πενταγώνου «νά
σπρώξουν» τό ένδιαφέρον τῆς «Τζένεραλ Ἐλέκτρικ» γιά ὑποστήριξητῆςΛόκχηντκαίζητᾶ δδηγίεςγιάτόπῶςνάἐκμεταλλευθεῖτό
θέματῆς στρατιωτικῆς όοήθειας σέ συνδυασμό μέτήν ὑπόθεση τοῦ
ἐλληνικοῦ ἐργοστασίου ἐπ ισκευῆςάεροσκαφῶν, πούτελικά, καί μέ
τέτοιες μεθοδεύσεις, ἀνατέθηκε στή «Λόκχηντ». Δείχνειπῶς κινήθηκαν τά νήματα γιά νά ὑπογραφεῐ ἡ σκανδαλώδης σύμόαση
ἀνάμεσα στή Χούντα καί τή ’«Αόκχηντ» γιά τό ἐργοστάσιο ἐπισκευῆς ἀεροσκαφῶν (πού ἀποτελεῖ τό μεγαλύτερο σκάνδαλο τῆς
Λόκχηντ στήν Ἑλλάδα, πέρα ἀπό τά λαδώματαγιά τίς προμήθειες
ἀεροσκαφῶν καί ἀνταλλακτικῶν) - μιά σύ μδαση καθαρά ἀποικι ακή πού ἀναθεωρήθηκε καί νομιμοποιήθηκε - χωρίς νά πάψει
τελείως νά εἶναι σκανδαλώδης - ἀπό τήν κυὸέρνηση τῆς «Νέας
Δημοκρατίας», τόν Ἀπρίλη τοῦ 1975.
ΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟ στήν ώμή γλώσσα τῶν «μπίζνεσμεν», σέ μιά
ἐποχή πού οἱ ἀνταγωνισμοί καί τά παζαρέματα γιά τίς ἐπενδύσεις
στήνἙλλάδατῶνμεγάλων ἐταιριῶνδρίσκονταν στόφόρτετους,τό

κατομμυρίων στά 1970, ἐπί Νίξον, οἱ «ἐνδιαφερόμενοι» ὑποστήριζαν ὅτι μαζί της θά κήῑ
ρυσσαν πτώχευση 35.000 ἀεροναυτικές καί
ἠλεκτρονικές φίρμες. Καί θὰ ζημιώνονταν 24
ἀμερικανικές τράπεζες καί τό χρηματιστήριο
τῆς Γουώλ Στρήτ. Ἀνάμεσα στίς τράπεζες πού εἶναι στό κόλπο - μερικές ἀπό τίς ἰσχυρότερες, ὅπως ἡ Τράπεζα τῆς Ἀμερικῆς, ἡ
Φέρστ Νάσιοναλ Σίτυ, ἡ Τσέης Μανχάτταν
(τῶν ἀδελφῶν Ροκφέλλερ), πού εἶναι συνιδιοκτήτης τῆς TWA.’A05 πού θά εἶχε καί ἐπιπτώσεις σέ συμμαχικές χῶρες, ὅπως ἡ Μεγάλη

Βρετανία, ἀφοῦ ἡ Λόκχηντ ἧταν συνιδιοκτήτης τῆς Ρόλλς Ρόῦς, πού ἐφτιαχνε μηχανές για ι
μερικούς τύπους ἀεροπλάνων της - πολεμιν
κῶν καί ἐπιὸατικῶν - καί γιά πυραύλους. Ὁ
Νίξον, μέ ὅλα τά προόλήματα τοῦ Γουιίιτεργκέῖτ, δέν παράλειψε νά προειδοποιήοει γιά
ὅλα αὑτά τό Κογκρέσσο. ἀφοῦ γνώριζε κάθιλεπτομέρεια; ἡ Λόκχηντ εἶχε καταθέσει ἐκατομμύρια δολλάρια στόν προεκλογικό του

ἀγώνα καί στό κόλπο ἦταν ὁ ὑπουργὸς τῆς
Δικαιοσύνης του, Τζών Μίτσελ. δ προσωπάρχης Χάλντεμαν. ὁ ἐπί τοῦ τύπου Ρόναλντ Ζίγ-
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ἐγγραφο τοῦ Ράιντερ ἀποδεικνύει καί κάτι 0110: ὅτι τά ἐνδιαφέροντατῶνέδῶστρατιωτικῶν«συμόούλων»τῶνΗΠΑ,ἐπεκτείνον-

ται καί σέ ἄλλα πεδία, ἐκτός ἀπό τήν... ὀργάνωση τοῦ έλληνικοῦ
στρατοῦ· στή διενέργεια ὃιομηχανικῆς κατασκοπείας, καί μάλιστα - οτήν προκειμένη περίπτωσηή γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῆς
«ἑταιρίας τῶν μεγάλων λαδωμάτων». τῆς <(Λόκχηντ»1
ΕΤΣ1,ἀποδεικνύονται,μ” ἐναάκόμαντοκουμέντο,τάπολιτικάπέρα ἀπό τά δεδομένα οἰκονομικάψ συμφέροντα πού ὁδήγησαν
τή χούντα τοῦ Γ. Παπαδόπουλου στή «θερμή ἀγκαλιά» τῆς «Λόκχηντ» Fla-11,910 σημεῖο αὐτό, ἐμφανίζεται καί ὁ ”Αγκνιου -

πανίσχυρος τότε ἀντιπρόεδρος τῶν ΗΠΑ- καί. 6.01100 κι αὐτός
τόν δικτάτορα στό νά προτιμήσει τή «Λόκχηντ». Γιατί, ὅπως εἶναι
γνωστό, τόν Μάρτη τοῦ 1971 ὅταν πρωτοξεκίνησε τό θέμα, μέ τήν

I προκήρυξη διαγωνισμοῦ γιά τή δημιουργία ἐργοστασίου κατασκευῆς ἀεροπλάνων στή χώρα μας, τό ἐνδιαφέρον ἧταν πολυεθνικό; ἐπτά μῆνες μετά, τέσσερις προτάσεις ὑποὸλήθηκαν ἀπό διεθνεῖς ἑταιρίες.
O Δύο (μία ἰσραηλινή καί μία γερμανική) άποκλείστηκαν005σως.
Ο Δύο ἀπέμειναν γιά νά δώσουν τή «μάχη τῆς προσφοράς».
1. H ἀμερικανική «Ὠτομέισον», μέ ὑπεργολάόους τή «Τζένεραλ Ἐλέκτρικ», τή «Μακντόνελ Ντάγκλας» καί τή «Χιούζ Α’ίρκ 0 τ».
92(Εο ὅμιλος «Ντασσώ11-«Λόκχηντ»-« Ὀλυμπιακῆς», 056001110
ἀνάδοχο τή γαλλική ἑταιρία. (Ἡ «Λόκχηντ» εἶχε ποσοστό συμμετοχῆς καί δικαιωμάτων 20% περίπου, ἐνῶ ἡ συμμετοχή τῆς
«Ὀλυμπιακῆς» ἦταν μικρή).
Η ΑΡΜΟΔΙ Α ἐπιτροπή πού συοτήθηκε, ὑπόδειξετήν « Ὠτομέισον», γιατί θεώρησε καλύτερους τούς οἰκονομικοὺς ὅρους καί πιό
ἀρτιες τίς τεχνολογικές δυνατότητές της. T0υπουργεῖο Συντονι

πρώτη στιγμή έδειξε ἐνδιαφέρον γιά τό θέμα τοῦ ἐργοστασίου; τό
συζήτησε μέ τόν Παπαδόπουλο ἀρχικά σάν ἀντιπρόεδρος (συνδυάζοντάς το, 6έ6αια, καί μέ τήν προμήθεια ἀεροπορικοῦ ὑλικοῦ,
ὅπως ἔγραψε τότε - Ὀκτώὸρης ’71 — 6 ἀμερικανικός τύπος) καί
ἀργότερα σάν ἰδιώτης-«μπίζνεσμαν». (Μ’ αὐτή τήν τελευταία
ἰδιότητα, 6 ”Αγκνιου εἶχε πολλές συνομι λίες μέ ἐναν ἄλλο « μπίζνεσμαν», τόν ἀλλοτε ἀρχηγό Ν αυτικοῦ Μαργαρίτη, τώρα ὑπάλληλο
τοῦ Λάτση, τοῦ ὁποίου στενός συγγενής εἶχε ἀμεση ἀνάμιξη στήν
ὑπόθεση τῆς «Λόκχηντ»).
ΝΑ, λοιπόν, γιατί 6 Π απαδόπουλος ἀνατρέπει τήν ἀπόφαση τῆς
09 00610; ἐπιτροπῆς καί τῶν Μακαρέζου-Ἀγγελῆ καί σέ συνεδρίαση τοῦ Ἀνωτάτου Συμὸουλίου Ἐθνικῆς Ἀμύνης (29-3-72)
5111601151 (παρά τήν παρουσία τῶν Μακαρέζου-Ἀγγελῆ) τήν
πρόκριση τοῦ ὁμίλου «Ντασσώ»-«Λόκχηντ»- «Ὀλυμπιακῆς» .
"E101 — «05 πρώτη φάση» - καί οἱ Γάλλοι μένουν εὐχαριστη μένοι

(ἦταν ἐνα εἰδος «ἠθικῆς 011/10001611910011] στάση τῆς Γαλλίας στό

Συμόούλιο Εὐρώπης) καί οῖ Ἀμερικανοί. Στήν ἀμέσως έπόμενη
φάση, οἱ διαπραγματεύσεις μέ τόν ὅμιλο αὑτό ναυαγοῦν, oi Γάλλοι
ἀπογοητεύονται καί στόν ἐπόμενο διαγωνισμό (Αὑγουστος ’7 3) οῖ
ἀντίπαλοι εἶναι δύος ἡ «Ὠτομέισον» (πού... ἐπιμένει, παρά τή
σκανδαλώδη εὐνοιαὺπέρ τῶν ἀντιπάλων της ἀπό τή Χούντα) καί ἡ
«Λόκχηντ»,φυσικά,πού τελικάπροκρίνεται,ὅτανπιάδικτόιτορας
εἰναι ὁ Ἰωαννίδης. Κι ὕστερα ἀπό ἀλλεπάλληλες συσκέψεις καί
περίεργες (τούλάχιστον) συναλλαγές, ἀποφασίζεται ὅτι τό μετοχικόποσοστό τῆς «Λόκχηντ» θάείναι49 ίἥικαίτοῦ Δημοσίου 51%,
0110 10 ποσοστά τοῦ κέρδους θά 511/0160 % καί 40 % ἀντίστοιχα1
ΣΗΜΕΡΑ, ἡ Ἐλλάδα εἶναι ἡ μόνη χώραπού, ἐνῶ ἀναφέρθηκε
ἐπίσημα σάν ἀνακατεμένη στό διεθνές σκάνδαλο τῆς «Λόκχηντ»,
δέν ξεκαθάρισε τήν ὑπόθεση. ”Εγινε μιά διοικητική ἐρεύνα καί ἕνα
ταξίδι στήν Οὐάσιγκτον «γιάστοιχεῐα», μ’ ἄγνωστα-στῆν οὐσίαἀποτελέσματα. ”Εγιναν ἀρκετές ἐπερωτήσεις κι ἐρωτήσεις στή
σμοῦ (Μακαρέζος ) καί τό Αοχηγεῑο Εν. Δυνάμεων ( Αγ(ελης)
Βουλή, χωρίς οὐσιαστική ἀπάντηση. Καί μιά μήνυση «κατ’ ἀγνώ1 ιοθιίτησαν την 5101'],ηση αυτιᾭ]
στων » , πού ξεχάστηκε. Τό πολύπλευρο, ὅμως, σκάνδαλοτῆς « ΛόκO Πῶς ἀλλαξαν τά πράγματα καί φθάσαμε στήν πρόκριση τῆς
χηντ» (0’ ὅ,τι μᾶς ἀφορᾶ) πῶςνάξεχαστεῖ; Πόσο ἀκόμαθάκρατάνε
«Λόκχηντ»;
οῖ κάθε λογῆς ἁρμόδιοι στό σκοτάδι τήν κοινή γνώμη;
ΤΟεγγραφο πού σήμερα ἀποκαλύπτουμε εἶναι ἀρκετά εὐγλωττο. Ηταν - ὅπως προαναφέρθηκε - καί ὁ ”Αγκνιου, πού ἀπό τήν
Ο ΡΕΠΟΡΤΙΞΡ

κλερ, 6 «ἰπτάμενος» Ἀλεξάντερ Μπάττερφιλντ (ἐκεῖνος πού χειριζὸταν τό μυστικό σύοτημα μαγνητοφώνησης τῶν πάντων στό
Λευκό Οἷκο) καί ὁ Τζών Μακὸν, πρώην διευθυντής τῆς ΣΙΑ, τῆς Λόκχηντ καί τῆς ΓΓΓ τήν
ἐποχή τοῦ πραξικοπήματος στή Χιλή.
O Στά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1960 ἡ Λόκχηντ ἔκανε καθέτους ἐφορμήσεις στό κρατικό
θησαυροφυλάκιο τῶν ΗΠΑ μέ κάποιες, ἀπό
τίς πιό ἀλησμόνητες, 011060051; τοῦ Πενταγώνου - μέ κομπίνες στούς «μειοδοτικούς» διαγωνισμούς καί «κατάλληλους» πολιτικούς φίλους - ροκανίζοντας δισεκατομμύρια δολλάρια. Γνωστότερες ἀπό αὐτές τίς συμὸάσεις
ἀφοροῦσαν τά μεταγωγικά ἀεροπλάνα C5A,
10 ἑλικόπτερα «Συαϊάν», τούς πυραύλους
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γνώμη τό πληροφορήθηκε χρόνια ἀργότερα.
. Τό «ἀπόρρητο» ἐφαρμόστηκε κυρίως γιά
τή σὺμὸαση τῶν ἀεροπλάνων C5A, πού περι-
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ναρντ Νόσσιτερ τῆς «Οὐάσιν-γκτον Πόστ». T0
κόλπο συνίστατο στό νά πολλαπλασιαστοῦν
τά κέρδη τῆς Λόκχηντ μέ τή δεύτερη παραγγελία τῶν μεγάλων μεταγωγικῶν ἀεροπλάνων
ἀπό τό Πεντάγωνο, ἂν κρατηθεῖ μυστικό τό
κόστος τῆς πρώτης παραγγελίας. Αὐτό θά γινόταν μέ τή «χρυσή χειραψία», πού ἦταν κωδικοποιημένη διαδικασία ἐνεργειῶν στήν Οὐ11111117111011.
0 Πάραλλαγή τῆς ἴδιας διαδικασίας - σέ
’ένα μαίανδρο ἐκὸιασμῶν, ἐξαγορᾶς συνειδήσεων, τεχνητῶν ἀναγκῶν καί κομπίνας - ἐπι6άλλεται σέ ὅλες τίς χῶρες.

ὲ

στους.
3. Οἱ ἀποφάσεις χαρακτηρισμοῦ τοῦ «οὐσιώδους» καί τῶν ουμόάσεων ἦ κονδυλίων
ὃὲν ἀπαιτῡῦν αἰτιολογία καί 65v ὑπόκειν-
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λάμὸανε τήν περίφημη ἓκφραση «ἡ χρυσή χειραψία», πού ἀποκάλυψε ἀργότερα ὁ Μπέρ-

Ο“Οταν τό 1968 ἀποκαλύφθηκε τό πρῶτο
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SRAM."O10 ἦταν φιάσκο, ἀλλά ἡ κοινή

δεινοσαυρικό σκάνδαλο τῆς Λόκχηντ, πού τήν

χ
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l. T0 Ὑπουργεῖο Ἀμύνης ἤ ένα 0.110 δέκα
0110 ’Υπουργεῐα μποροῦν νά χαρακτηρίσουν ὁποιαδήποτε ἑταιρία «οὑσιώδη διά
’ τήν ἐθνικήν ἄμυνα». Ἐπισημαίνεται ὅτι 6
χαρακτηρισμός(«οὐσιώδης» ἀφορᾶ στήν
ἑταιρία καί ὅχι 010 προιόντα τῆς ἑταιρίας
ἤ σέ περιστασιακή σύμὸαση.
2. Σέ έταιρίες χαρακτηριζὸμενες «οὐσιώδεις»
μποροῦν κατόπιν νά χορηγηθοῦν 011060—
σεις, τροποποιήσεις συμὸάσεων καί κονδύλια μέ ἥ χωρίς μελέτη. Τοῦτο μπορεῖ νά
γίνει χωρίς νά ληφθοῦν ὑπόψη ἄλλοι v0μοι ἢ περιοριστικές διατάξεις, μέ τήν ἐξ·
αίρεση ἐλαχίστων, ὅπως ο[“άπαγορεύσεις
κατά τῆς ἀναπροσαρμογῆς τῶν 011060σεων λόγω ἀναλογικής αὐξήσεως τοῦ κό-·

W“
(ΜΒ

Μοναχικό ζευγάρι καί... (mt/00111106115;

εἶχε ταῐσει ὁ Νίξον μέ 2 δισεκατομμύρια δολλάρια παραπάνω ἀπό τήν ἀρχική σύμόαση
γιά τήν κατασκευή τοῦ μεταγωγικοῦ ἀεροπλάνου CSA, οἱ νομικσί σύμόουλοι τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους διατύπωσαν
μιά σαφέστατη, ὅσο καί ἐκπληκτική, ἑρμηνεία
κονιορτοποίησης τῆς σχετικῆς νομοθεσίας
0.110 τήν ἁρμόδια Ἐκτελεστική Ἐξουσία. Γιά
νά διατυπωθεῐ τό ἀκόλουθο νομικὸ διαιτολόγιο δεινοσαύρων;

ται σὲ ἀ-μφισὸήτηοη.
ΟΣῖή WI μᾶς σήμερα περιφὲρὲῖαῑ, σάν
σκάνδαλο Λόκχηντ, τό «λάδωμα» τοῦ Βερνάρδου, τοῦ Τανάκα, τῆς ἰταλίδας «Ἀντιλόπής», τοῦ χουντοπροστάτη Βαυαροῦ Στράους,
λόχου στρατιωτικῶν καί πολιτικῶν χωρῶν.
Στήν οὐσία, ὅλα αὐτά εἶναι λίγος ἐμετός τοῦ
δεινόσαυρου. Σκάνδαλο εἶναι τό τρομακτικό
διαιτολόγιο αὐτοῦ τοῦ ἀκόρεστου «προϊστορικοῠ» κτήνους τῆς ἐποχῆς 00;, πού καταδροχθίζει τόν ἱδρώτα καί τό αἷμα λαῶν ἀνε6άζοντας σέ ἀστρονομικά ὕψη τό κόστος τοῦ
6ίαιου θανάτου. Πιό ἀνατριχιαοτική εἶναι ἡ
σκέψη πώς ἡ Λόκχηντ εἶναι 001/0 ἕνας ἀπό
ὁλόκληρο κοπάδι δεινοσαύρων στό ζωολογικὸ κῆπο τῆς ἐποχῆς 00;.
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«”Οταν πρόκειται γιά τήν πολιτική γραμμή,
ὅταν ἀπειλεῖται ἡ κατάσταση στό σύνολό της,
ἕνας ἀληθινός κομμουνιστής ὀφείλει νά δράσει
χωρίς κανένα ἐγωϊστικό ὑπολογισμό, ὀφείλει νά
τολμήσει νά πάει ἐνάντια στό ρεῦμα, χωρίς τόν
φόὸο ὅτι μπορεῖ νά καθαιρεθεῐ, νά διαγραφεῑ
ἀπό τό κόμμα, νά φυλακιστεῖ, νά ἀπομονωθεῑ ἤ
νά ἑκτελεστεῑ».
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(Φράση πού ἀποδίδεται στόν Μάο καί περιέχεται στήν εἰσήγηση τοῦ Βάνγκ Χούνγκ
Βέν γιά τό καταστατικό τοῦ ΚΚΚ στό· 9ο Συνέδριο).

«Κανένας ἅνθρωπος δέν συντάραξε τήν ἱστορία τόσο δυνατά, μετά τόν Λένιν» (Μαλρώ)
Ἀδιαμφισὸήτητος ἡγέτης ἐπί 40 χρόνια τοῦ Κ.Κ. Κίνας καί
τοῦ κινέζικου λαοῦ, δ Μάο στάθηκε δ πρωτεργάτης τοῦ γιγάντιου έργου τῆς κινέζικης έπανάστασης καί τῆς οἰκοδόμησης τοῦ σοσιαλισμοῦ στήν Κίνα. Τό ANTI, θέλοντας νά συμ-6άλει στήν καλύτερη γνωριμία μέ τό έργο τοῦ Μάο Τσέ Τούν-

”γκ, παρουσιάζει τρία κείμενά του καί ἕνα χρονολογικό πίνακα μέ τά κυριότερα γεγονότα τῆς ζωῆς του.
Σκοπός μας δέν εἰναι ἡ κριτική ἀνάλυση τῆς κινέζικηςεπανάστασης καί τῆς πορείας πού ἀκολούθησεη οἰκοδόμηση τοῦ
σοσιαλισμοῦ στήν Κίνα. Οὔτε ἠ ἀποτίμηση τοῦ θεωρητικοῦ
έργου τοῦ Μάο ἤ τῆς προσωπικῆς συμδολῆς του στήν έξέλιξη
μιᾶς μακρόχρονης καί ἀδιάκοπης έπαναστατικῆς διαδικασίας. Αὐτά εἰναι έργο τῆς ἱστορίας, ἀλλά καί τῆς πάλης τῶν
λαϊκῶν μαζων, πού ἀποτελει τήν κινητήρια δύναμη τῆς ἱστορίας. Γ ιατι «ἀν τά δέντρα κουράστηκαν, ό ἄνεμος δέν πρόκειται νά σταματήσει».

ΠΡΟΣΚῩΝΗΜΑ ΣΤΟ BOYNO ΤΣΙΝΓΚ-ΚΑΝΓΚ
Χρόνια καί χρόνια λαχταροῦσα ν’ ἄγγιζα τά σύννεφα
γιά μιά φορά ν’ ἀνέόαινα στό ὄουνό Τσίνγκ-Κάνγκ.
”Εκανα χίλια λί νά ρθῶ σέ τούτη τήν πανάρχριια γῆ
πού ἡ γέρικη μορφή της ἔχει τώρα ἕνα καινούριο πρόσωπο.
Οἱ φλῶροι τραγουδοῦν παντοῦ, τά χελιδόνια χορεύουν
τό νερό κυλάει ψιθυρίζοντας .
τά μεγάλα δέντρα τρυποῦν τά σύννεφα μέ τίς κορφές τους.
Ὀταν διαόαίνεις πλάι στά φαράγγια τοῦ Χουάνγκ-Γιάνγκ- Τσέ
μή γελαστεῖς καί σκύψεις νά κοιτάξεις κάτω.
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Κάποτε πῆραν μπρός ἀνέμοι κι ἀστραπόὸροντα
λάόαρα καί σημαῖες ξεδιπλώθηκαν 0’ ἕνα μεθύσι
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ἡ πατρίδα ξανάόρισκε τά θεμέλια της.
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Τριάντα ὀχτώ χρονιές γιά πότε πέρασαν
φτερούγισμα μονάχα μιᾶς στιγμῆς.
Ἀνεόαίνουμε στόν ”Ενατο Οὐρανό ν’ ἀγκαλιάσουμε τό φεγγάρι
κατεάαίνουμε στούς Πέντε Ὠκεανούς νά πιάσουμε τίς χελῶνες.
Κουὸεντολόι ξανάρχισε, τραγούδια νικηφόρα.
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φτάνει νά ’χεις τή θέληοη νά ὑψωθεῖς.

.1965

Τόποἴημα (ιύτ
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ῃ11914715-ιῆεΜτάφραση ἀπό τό γαλλικός Ἀμαλιά Τσακνιᾶ.
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T0 χῖῑῼῡγῼαφθ TOD ποιημαῒῠς-

Ἠ ζωή τοῡ Μαο Τσέ Τούνγκ

Διεθνῆ γεγονότα

Ἠ Πολιτική ζωή τῆς Κίνας

1893: Γέννηση τού Μαο Τσέ Τούνγκ στό
Χουναν (26 Δεκέμθρη).
Για

τή

σύντσξη

τοῦ

χρονολογικοῡ Πίνακι]

χρησιμοηοιήθηκαν τό σφιέρωμσ τῆς Herné
στόν Μαο Τσέ Τούνγκ, τό 6ι6λίο τοῦ Alain
Bouc: Mao Tsé-toung ου Ia révolutlon approfondie καί τό BIB/Va τοῦ L.Thanassecos: Chronologie des relations internationales
(1914-1971).

1894: Ἠ ἸαΠωνία κηρύσσει τόν Πόλεμο στήν
Kiva Kai Πετυχαίνει μια εϋκολη νίκη.
1895: 'H Kiva μέ τή συνθήκη εἰρήνης χανει

ῌὲἔθὲΐρέα, μέρος τῆς Μαντζουρίας καί τήν

1905: Ὀ Σούν Γιατ Σέν ἱδρύει τόν Ἐῐταναοτατικα Σύνδεσμο για τήν καταργηση τῆς δυναστείας καί τήν έγκαθίδρυοη τῆς δημοκρατίας.
1906: ἘγκαταλείΠει τό σχολεῐο Παρα τή θέλὲἓὲ :2: για να δουλέψει στό κτῆμα τοῦ Πα-

1907:~'H οἰκογένεια του τόν Παντρεύει μέ μια
κοιτέλα κατα 4 χρόνια μεγαλύτερή του.

1909: ”ΕγκαταλείΠει τήν οίκογένεια του για
να στιουδασει.
1910: Ἠ ἸαΠωνία Προσαρτα τήν Κορέα.

κρατικων, ὀΠου Παραμένει 6 μῆνες.

1911: 'EEéyepon στή ΝότιαΚίνα έναντίον τῆς
δυναστείας. 'O Σούν Γιατ Σέν ἐκλέγεται
Προσωρινὸς Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας.

1913: ΜΠαίνει στήν Παιδαγωγική Ἀκαδημία.
'0 M60 γίνεται ὁ δασκαλος, Πού Περηφανεύ-

1912: Καθαίρεση τῆς μοναρχίας. 'O Σούν
Γιατ Σέν ἱδρύει τό Κουομιντανγκ.

1911εΚατατασσεται στό στρατό τῶν Δημο-

εται ὅτι Παρέμεινε a‘ ὅλη του τή ζωή.
1914: A' Παγκύσμιος Πόλεμος.

1915: Γραμματέας τοῡ Φοιτητικοῡ Συλλὸγου.
1916: Πολιτική ασταθεια καί συγκρούσεις
αναμεσα σέ διαφορες τοΠικές φατρίες για
τόν έλεγχο τῆς κεντρικής έξουσίας.

1917: Ὀκτωὸριανή ἘΠανασταση.

στα Πεκίνο καί δουλεύει στήν ΠανεΠιστημι-

1918: Ἐμφανιση τῶν Πρώτων μαρξιστικῶν
ὁμαδων μελέτης στό ΠανεΠιστήμιο τοῡ Πεκί-

ἸαΠωνες καί oi ”Αγγλοι καταλαμθανουν τό

ακή Βιθλιοθήκη. Ἀγαιτημένοι του συγγρα-

νου.

Βλαδιθσστοκ. Ἐῐτανασταση στή Γερμανία.

1919; Ἀρχιουντακτης οτή «Βδομαδιατικη
έΠιθεώρηση τοῡ Ποταμού Χσιανγκ», Πού
ΠροΠαγανδιζε τίς ίδέες τού κινήματος τῆς
4ης τοῡ Μαη. Γραφει 9 αρθρα για τήν αυτοκτονία μιας νέας Παντρεμένης γυναίκας.

1919, 4 Man: 01 φοιτητές μέ τήν ὺΠοσ-τήριξη
τῶν ἐργατῶν διαδηλώνουν τήν αντίθεσή τους
στίς ξένες έΠεμΘασεις. Ἠ έξέγερση μετατρέΠεται σ“ ένα ίσχυρό έΠαναστατικό Πολιτιστικό

1919: 'H συνθήκη εἰρήνης Παραχωρεῑ στήν

192οτ Ἱδρύει

1920: Οἱ σοσιαλιστικοί Πυρήνες Πολλαηλασι-

1917: Δημοσιεύει τή μελέτη του για τή σωματική αγωγή.
1918: ΠαίρνοντατῑΙ τὸ δίΠλωμα του Πηγαίνει

1918: Συνθήκη

τοῦ. ΜΠρέστ-Λιτόφσκ.

Oi

φεῑςῑ ΚροΠὸτκιν, ΜΠακούνιν, Τολστόι. Γνωρί-

ζεται μέ τούς μελλοντικούς ήγέτες τοῡ Κινέζικοῡ Κομμουνιστικοῦ Κινήμστος.

τήν

Πρώτη

κομμσυνιστική

όμαδα στό Χουναν.

Ἰαι-ιωνία τίς γερμανικές κτήσεις στήν Κίνα. 10

Συνέδριο Γ’ Διεθνοῡς. ’”ΗΠα τῆς γερμανικῆς
ἐΠαναστασης.
·

καί Πολιτικὸ κίνημα.

αζονται οτήν Κίνα.

1920: ΠραγματοΠοιεῑται στό ΜΠακού τὸ 10
συνέδριο τῶν λαῶν τῆς Ἀνατολής.

1921: Παντρεύεται τη Γιανγκ Και Χού.
1921; Συμμετέχει οτήν ’ίδρυαη τού Κομμουνιστικοῡ Κόμματος,στή Σαγκαη.
1922: Καθοδηγεῖ μαζί μέ τόν Λιού Σαο Σί τήν ·
αΠεργία τῶν ανθρακωρύχων τῆς Ἀνγιουαν. 'H
αΠεργία κατέληξε σέ μεγαλη νίκη τῶν έργατῶν Kai αηοτέλεσε δρόσημο.

1922; 20 Συνέδριο τοῦ ΚΚ Κίνας.

1923;Κ’11Ξκλέγεται οτήν Κεντρική ἘΠιτροΠή
τοῡΚ
.

1923: 30 Συνέδριο τού KKK. Οί κομμουνιστές

1924: Ὀ Μαο ἐκλέγεται οτήν Κεντρική 'EmτροΠή τοὺ Κουομιντανγκ.

1924; T_é Κουομιντανγκ δέχεται τήν Προσχώρηση των κομμουνιστων.

1923: ‘O Τσανγκ Και Σέκ στή Μόσχα.

έΠιδιώκουν συνεργασία μέ τό Κουομιντανγκ.

1924: Θανατσς τοῦ Λένιν.

1925; 4o Συνέδριο τού ΚΚΚ. Θανατος τοῦ
Σούν Γιατ Σέν. Τό Κουομιντανγκ διαιρεῖται σέ
3 τασεις.
11(ῗέιῖἑῇ Ὺι-ιεύθυνος τοῦ αγροτικοῡ τομέα τοῡ

1928: Πραξικόι-ιημα τοῡ Τσανγκ Και Σέκ στήν
Καντώνα.

1927: Γραψει τήν ««’Ὲκθεση για τήν έρευνα
τοὺ αγροτικοῡ κινήματος στήν έΠαρχία )(ou-

1927: ἈναΠτυξη

vav». Τό ΚΚ τοῦ αναθέτει να ὸργανώοει τήν

έξέγερση τῆς ΦθινοΠωρινῆς Συγκομιδής.
Μετα τήν αΠοτυχία της ὁ Μαο ὁδηγεῖ ὅ,τι
αηόμεινε στα Βουνα Τσίνγκ-Γκανγκ. Κατηγο-

τού

αγροτικοῡ

κινήματος

1927: Διαμαχη Σταλιν - Τρότσκυ.

στό Χουναν. Τόν ἈΠρίλη δ Τσανγκ Και Σέκ
οτῐαει τή συμμαχία μέ τίς έργατικές ὁργανώσεις Kai σφαζει τούς κομμουνιστές στή Σαγκαη. 50 Συνέδριο τοῦ KKK. ”ΑΠοτυχία τῆς έξέγερσης τῆς Φθινοηωρινῆς Συγκομιδής.
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Ἠ Πολιτική ζωή τῆς Κίνας

Ἠ ζωή τοῡ Μαο Τσέ Τοὺνγκ
ρεῖται αΠο το Κομμα για στρατιωτικο 0110p-

”Αῐτοτῐζιχία τῆς έξέγερσης τῆς Καντώνας καί

τουνισμο καί καθαιρεῖται 0Πο τό Πολιτικὸ

σφαγ . ·

Διεθνή γεγονότα

Γραφεῖο τοῦ KKK.

ὑπεύθυνος

1928: ‘O Τσανγκ Και Σέκ μΠαίνει στό Πεκίνο,

τοῦ Κοκκινου Στρατοῡ. Γραφει τὸ «·Γιατί ὴ

1928: ”Αναλαμθανει

Πολιτικός

έγκαθιδρύοντας τόν έλεγχό του α’ όλόκληρη
τήν Κίνα. Δημιουργοῡνται οἰ Πρώτες μοναδες
τοῦ Κόκκινου Στρατοῡ. ”Αρχίζουν οἰ μαχες μέ
τό Κουομιντανγκ. 50 Συνέδριο τοῦ ΚΚΚ στή
Μὸοχα.
·

κόκκινη ἐξουσία μΠορεῖ να ὺΠαρξει στήν Κίναι».

193οε Ἠ γυναίκα του συλλαμθανεται καί έκτελεῖται and το Κουομιντανγκ. Γραμμα 0' ένα
ούντροφοῑ «Mia στιίθα μΠορεῖ να θαλει φωτια

α’ ολοκληρη τήν Πεδιαδα».
ι

1931: Ὀ Μαο Προεδρος τῆς Πρώτης σοθιετι-

1931: Δημιουργία τῆς Σοθιετικῆς Δημοκρα-

κή“ς δημοκρατίας.

τίας τοῠ Γιουσίν.

ΊΞΞΉ [Oi ΓιαΠωνέζοι καταλαμθανουν τη Μαντ ουρια.

1932: 'H Δημοκρατία τοῦ Γιουσίν κηρύσσει
τόν Παλεμο στήν ἸαΠώνία. 'H κυβέρνηση τοῡ

Τσανγκ Και Σέκ συμμαχεῖ μέ τούς ΓιαΠωνέζους κι έξαΠολύει τήν 4η κυκλωτική έκστρατεια.
1933: 5η κυκλωτική έκατρατεία.

1933: Ὀ Χίτλερ καταλαμθανει τήν έξουσία
οτή Γερμανία.
“

1934: Κινδυνεύοντας να Περικυκλωθεῑ ό
Κόκκινος Στρατός αΠοφασίζει να στιασει τόν
κλοιό.
16 Ὀκτώθρη, μέ έΠικεφαλῆς τόν Μἀο. 100.000
μαχητές αρχίζουν τὴ Μεγαλη Πορεία.
1935, Γεναρης; Κατα τή διαρκεια τῆς Μεγαλης Πορείας ἐκλέγεται Πρόεδρος τοῡ Πολιτι-

κοῡ Γραφείου. Για Πρώτη φορα ὁ Μαο ανα<

1935, 23 “Οκτώ8ρη; τέλος τῆς Μεγαλης Πορείας. Ὀ Κόκκινος Στρατός Kai τό ΚΚΚ έγκαθίοτανται οτή Βορειοδυτική Κίνα.

1935: Οἰ ΓιαΠωνέζοι καταλαμθανουν τμῆμα
. τῆς Ὲσωτερικῆς Μογγολίας.

1936: Τό ΚΚΚ Προτείνει στό Κουσμιντανγκ
κοινα αγώνα έναντίον τῆς ἸαΠώνίας. Σύλληψη

1936: Ἐμφύλιος Πόλεμος στήν ’ἰσΠανία Μυστικό Πρώτόκολλο ’ἰαΠωνίας-Γερμανίας έναντίον τῆς Zoe. Ἕνωσης.

γνωρίζεται αδιαμψισθήτητος ήγέτης τού ΚΚΚ

(τή θέση τού Προέδρου θα διατηρήσει ὥς τό
θανατο).

τοῦ Τσανγκ Και Σέκ.

1937; Γραφει τό «Για τήν Πραξη» καί «Για τίς
ἀντιθέσεις».
1938: Γραφει ι·Για τόν Παρατεταμένο Παλε-

1937: Δημιουργία τοὺ ένιαίου ἈντιιαΠωνικοῡ

1937: Ἀρχή τοῡ ἸαΠωνοκινεζικοῡ Πολέμου.

Μετώπου. 'O έμφύλιος σταματαει. Σταθερο-

Οἰ ΓιαΠωνέζοι έξαι-ιολύουν έΠίθεση καί καταλαμθανουν τή Σαγκαη καί τή Νανκίν.

Ποίηση τῶν αΠελευθερωμένων Περιοχῶν. Κυ6έρνηση τού Γιεναν.

μοη- καί «'0 Πόλεμος καί τα ζητήματα στρατη-

VINE”1939: Ἀρχή τοῡ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

1939: Παντρεύεται τήν τελευταία γυναῖκα
του. τή Τσιανγκ Τσίνγκ.

1940: 'H ἸαΠωνία καταλαμθανει τήν Ἰνδοκίνα.
1941: ἘΠίθεση τού Χίτλερ έναντίον τῆς Σο6ιετικῆς ”Ενωαης.
Βομθαρδισμός τοῡ Πέρλ ΧαρμΠορ καί ε’ίσοδος τῶν ΗΠΑ στον Πόλεμο.

1942: «·Ὀμιλία οτή σύσκεψη σχετικα μέ τή

λογοτεχνία καί τήν τέχνη στό Γιεναν».
1943: Συνομιλίες μεταξύ

Κουσμιντανγκ καί

τοῡ ΚΚΚ.
1945: Ξαναρχίζουν οἰ μαχες μέ τό Κουσμιντανγκ. 7o Συνέδριο τοῦ KKK.

1945: Τέλος τοῦ B' Παγκοδμίου Πολέμου καί
συνθηκολόγηαη τῆς ἸαΠωνίας.

1948: Νικηφόρα έκστρατεία οτή Μαντζουρία
τοὺ Λαῑκού Ἀηελευθερωτικοῡ Στρατοῡ.
1947: Ἀρχή τοῦ ψυχροῦ Πολέμου.
1949: Ἀνακηρύσσεται Πρὸεδρος τῆς κυθέρνησης τῆς Λαῖκῆς Δημοκρατίας τῆς Κίνας.
Πηγαίνει στή Μοσχα, ΠραγματοΠοιώντας τό
Πρῶτο του ταξίδι ἐξω and τήν Κίνα.

1949: Μετα τήν καταληψη τῆς Βόρειας Κίνας
ὁ Λαϊκὸς ”ΑΠελευθερωτικός Στρατός Περναει
τόν Ποταμό Γιανγκ Τσέ. Oi δύναμεις τοῦ
Τσανγκ Kat Σέκ καταφεύγουν στήν Ταϊθαν.
1η Ὁκτώθρηε Ἰδρύεται ή Λαϊκή Δημοκρατία τῆς Κίνας.

1950: '0 μεγαλύτερος γιὸς του σκοτώνεται
οτήν Κορέα έΠικεψαλής ένας ταγματος Κινέζων ἐθελοντῶν.

19ἱοι ὶοΒιετικο-Κινεζικό σύμφωνα 3οχρονης

φι ιας.

1950, 25 'louviou: Πόλεμος τῆς Κορέας.
Ὁκτώθρηςε 01 κινεζικές δυναμεις αι-ιωθοῡν
τΚεὲίὲὶὲΑμερικανούς Πού εἶχαν εἰσθαλει οτή Β.

1951; Ἀρχίζει ήςδημοσίευση τών «Διαλεχτὼν
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έργών» τοὺ Μαο.

1953: Πρῶτο Πενταχρονο Πλανο.

1954: Ὀ Μαο έκλέγεται ΠρόεδροςτήςΛαικής
Δημοκρατίας τῆς Κίνας.

1954: Πρώτη σύνοδος τῆς Λαῖκῆς Ἑθνοσυνέλευσης. 'O Τσού 'Ev Λαι αναλαμθανει τήν
ΠρωθυΠουργία.
’.·

1953: Θανατσς τοῡ Σταλιν. Τέλος τοῡ ι-ιολέμου τής Κορέας.
1954; '0 Τσού 'Ev Λαι καί ὁ Νεχρού διακηρύσσουν τίς Πέντε αρχές τῆς εἰρηνικῆς συν-ύΠαρΕης Oi Γαλλοι ἀποχωροῦν αΠό τήν Ἰνδοκίνα.

‘1

Ἠ ζωή τοῡ Μαο Τσέ Τούνγκ

Ἠ Πολιτική ζωή τῆς Κίνας

Διεθνή γεγονότα
1955: ἸΔιασκεψη τών αδεσμεύτων στό ΜΠαν-

τομνγκ.

”1957εΛόγος τοῡ Μαο «·Σχετικαμέ τό ζήτημα

1956: Ἐ’κοτρατεία τῶν έκατό λουλουδιῶν. Bo
Συνέδριο 100 KK Κίνας.

1956; 200 _Zuv56010

1957: Δεύτερο Πενταχρονο Πλανο.

τό
σοθιετο-κινεζικό
1957: ”ΥΠογραφεται
συμφωνο Πυρηνικης συνεργασίας.

τῆς σωστῆς λύσης τῶν αντιθέσεων στούς
κόλπους τού λαοῦ». Δεύτερο ταξίδι τού Μαο
οτή Μόοχα.

1958: '0 M00 αΠοφασίζει να έγκαταλείψει
τήν Προεδρία τῆς Δημοκρατίας. -

100

ΚΚΣΕ.

Ἐξέγερση

στήν Ούγγαρία. Κρίση τοῦ Σουέζ.

1958: Μεγαλο ΙἈλμα Πρός τα έμΠρός. Οί λαϊκύξῐιθέἓμμοῠνες

ΠολλαΠλασιαζονται

στήν

1959: '0 A100 Σαο Σί έκλέγεται Πρόεδρος τῆς
Δημοκρατίας. '0 Λίν Πιαο αναλαμθανει 0-

Πουργος Ἀμύνης.

1959; Νίκη τῆς κουθανέζικης έΠαναστασης.

'H ΕΣΣΔ καταγγέλλει τή συμφωνία Πυρηνικῆς
συνεργασίας μέ τήν Κίνα.

1960: 01 0061511Koi τεχνικοί αΠοχωροῠν 0110 τήν Κίνα. Δημόσια ’έναρξη τῆς
σσθιετοκινεζικῆς διαμαχης.

1952: Στή ιοη ὀλομελειει τῆς K.E. 0 M00

1962: Κουθανική κρίση..

ἓὲτὲὶέυθεμίζει τήν αναγκαιότητα τῆς Παλης τῶν
1963: T0 Κίνημα Σοσιαλιστικῆς ΔιαΠαιδαγώγησης Προετοιμαζει τήν Πολιτιστική ἘΠαναἰ

σταση.

1964: Πτώση τού Χρουοτσώφ. Ἀμερικανικοί

1964: Πρώτη κινεζική ατομική δόμθα.

θομθαρδισμοί στό Β. Βιετναμ.
;965:l '0 M00 έγκαταλείῐτει τό Πεκίνο για τή
αγκαη.

1965: '0 A100 Σαο Σί έΠανεκλέγεται Πρόεδρος Δημοκρατίας. Δημοσιεύονται oi Πρῶ-

1965: Σφαγή τών κομμουνιστών οτήν Ἰνδοῑ
νησια.

τες κριτικές έναντίον τοῦ δημαρχου τοὺ Πέ-

κίνου.
1966: ἘΠιστρέφει στό

Πεκίνο.

Χειρόγραφη

ῗὲρὲξῖεὲτοῡ Μαο; «·Βομθαρδίστε τα ξενικα έΠι-

1966: ἘΠίσημη

έναρξη

τῆς

Πολιτιστικῆς

ἙΠαναστασ-ης. Ἑμφανίζονται oi Πρῶτες χειρόγραφες αφίσες στό ΠανεΠιστήμιο τοῡ Πεκίνου. Ἀρχίζουν οί έΠιθέσεις έναντίον τοῦ
Λιού Σαο Σί. 'H KE έγκρίνει τήν αΠόφααη σχε-

τικα μέ τή «Μεγαλη Πολιτιστική Προλεταριακή 'Enav00100n».
1967: ’ἰΞΠισκέΠτεται Πολλές έΠαρχίες για να
Παρακαλουθήσει τήν έξέλιξη τῆς Πολιτιστικής ”ἰΞΠαναστασης.

1967: Ἀρχίζει καί γενικεύεται ή δημιουργία

1967: Πόλεμος τών έι-ι-τα ἡμερῶν.

τῶν έΠαναστατικών έΠιτροΠῶν.
1968: Ἠ K.E. αποφασίζει τή διαγραφή 100
A100 Σαο Σί.
1969: 90 Συνέδριο τοῡ K.K.Kiva0. '0 Λίν Πιαο

1969: M590010K0 έΠεισόδια μεταξύ ΕΣΣΔ καί

ἀναγνωρίζεται έΠίσημα διαδοχος τού Μαο.

Κίνας στόν Ποταμό Ουσούρι.

1971: Θανατος 100 Aiv

1971; '0 Κίσσινγκερ στό Πεκίνο. Είσοδος τῆς

F1100

Kai αΠομα-

κρυνση 9 μελῶν τοὺ Π.Γ.

ξὲίέας 010v 0.H.E. Πόλεμος τοῦ ΜΠανγκλαν-

’

1972: Συναντηαη Μαο-Νίξον.
1973: Μέ Πρωτοθσυλία 100 M00 αρχίζει τό
κίνημα για τήν «κριτική τοῦ Λίν Πιαο καίτοῡ
Κομφούκιουι».

1973ὶ·100’Συνέδριο 100 K.I<‘.Kivaq. ἘΠανεμ-

1973: ”ΥΠογραφή τῆς συμφωνίας για τό Βι-

φανιση Πολλῶν npoawnmon’wmv- r100 εἶχαν

ετναμ. Νέος αραθο-ισραηλινός Πόλεμος.

έξαφανιστεῖ μετα τήν Πολιτιστική ἘΠαναστα-

cm.
1976, 9 Σεπτεμθρίουι Θανατος 100 M00.

.

.

1975: ἈΠελευθέρωση τῆς Σαϊγκόν. Ὀλοκληρώνεται ή νίκη τών λαῶν τῆς Ἰνδοκίνας.

1976:_00v0100 100 T000 ’ἓν Λαι. Καταδίκη
τοῡ Τένγκ X0100 Πίνγκ. '0 X000 K000 Φένγκ

ὁρίζεται ΠρωθυΠουργός.

Πῶς ὁ Γιού Γκούν

μετακίνησε τα Βουνα ,
”ΥΠαρχει τό Παλιόκινέζικο Παραμύθι
Πού ὸνομαζεται «'0 F100 Γκούν μετακίνησε 10 600v0». A010 10 Παραμύθι λέει
ὅτι τόν Παλιό καιρό οτή B00510 Kiva

Πού δουλεύετε έτσι1 Εἶναι έντελώς
αδύνατο για σας, μερικα ατομα, να
μετατοΠίσετε 0010 10 000 μεγαλα θουv0». '0 F100 Γκούν 100 0110v1n05:
«Ἀφοῡ Πεθανω έγώ, θα μείνουν τα Παιν
δια μου, αφοῡ Πεθανουν τα Παιδια μου

θα μείνουν 1‘ αγγόνια, κι 0010 θα συνεχιστεῖ ατέλειωτα αΠό γενια σέ γενια.

ζούσε ένας γέρας μέ τ’ όνομα Γιού

FIap' ὅλο Πού τα δυό Θουνα εἶναι Πολύ

Γκούν 0110 10 θουνα τοῡ Βορρα. Τό
δρόμο αΠό τό σΠίτι του για τό Νότο τόν
”έφραζαν δυό μεγαλα Θουνό, τό ένα
όνομαζονταν Ταϊχαν καί τό αλλο BavvK600. '0 F100 FKo0v αΠοφαοιοε μαζί
μέ τα Παιδια του να γκρεμίσει 0010 10

ψηλα, δέ μΠοροῡν να ψηλώσουν Περισσότερο. "000 115010001500 σκαθουμε,

δυο μεγαλα θουνα σκαθοντας τα μέ τήν

τσαΠα. ”Ενας αλλος γέρος μέ τό όνομα
T0i Σέου, 010v 1000 εἶδε ξέσΠασε 010
γέλια καί εἷΠε; «F1000 0v0n101 εἶστε.

τόσο Περισσότερο θα χαμηλώσουν· γιατί, λοιΠόν, δέν μΠορούμε να τα ίσοΠε-

δώσουμε;» Ἀφοῡ ανασκεύασε τή λαθεμένη αΠοψη 100 Toi Σέου, 0 F100
Γκούν συνέχισε, χωρίς καμια ταλαν-

0010 10 600v0. Τώρα στούς ὤμους 100
κινέζικου λαοῦ 6αράίνουν έΠίσης δυό
μεγαλα θουνα - τό ένα λέγεται ίμΠεριαλισμός, τό αλλο φεουδαρχισμός. Τό
Κομμουνιστικό Κόμμα τῆς Κίνας αΠοφασισε αΠό καιρό να γκρεμίσει 0010 10
δυό θουνα. Ἐμεῖς θα συνεχίσουμε τίς

Προοπαθειές μας καί ὸΠωσδήΠοτε θα
δουλέψουμε αδιακοηα, κι έμεῖς έΠίσης
θα συγκινήσουμε τό θεό· καί 00100 0

θεός δέν εἶναι αλλος αλλα oi Πλατιές
λαῖκές μαζες ὅλης τῆς Κίνας. "Av οί
Πλατιές λα’ίκές μαζες όλης τῆς χώρας
Ιε’,εσηκωθοῡν να σκαψουν μαζί μέ μας

0010 10 δυο 6ουνα, γιατί δέ 90 μΠορέ-

“

σουνε να τα γκρεμίσουνε;

τευση να τσαΠίζει τα Θουνα καθημερι-

««Ὀ Γιού Γκούν μετακίνησε 10 6ουνα»

να. Αύτό ουγκίνησε τό θεό κι έοτειλε
οτή γῆ δυό αγγέλους, Πού μετατόΠισαν

(11 '100vn 1945). M00 Τσέ Τούνγκ,

Διαλεχτα έργα, τόμος III».
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Τσιάνγκ Τσίνγκ;
Ἐλαὸα τό γράμμα σου τῆς 29ης Ἰουνίου.(...) Αὐτό τό μήνα πρέπει να δεχτῶ δυό

Ἀπό τό 6ι6λίο «Μαο-Τσέ-Τούνγκῑ
”Αγνωστα κείμενα», πού κυκλοφόρη-

φαρές ξένους έπισκέπτες, μετα τίς ὑποδοχές

σαν πρόσφατα οἱ ἐκδόσεις «Νέα Σύνθα σοῦ πὼ για τόν ὑπόλοιπα προγραμματισμό
ορα» αναδημοσιεὺομε αποσπασματα
τοῦ ταξιδιαῦ μου. Ἀπό τότε που έφυγα ἀπό
ἀπό τό γράμμα πού ὁ Μαο-Τσέτό Βουλίν ατίς 15 Ἰουνίου, έμεινα έδὼ οτή
Τοὺνγκ έστειλε στή γυναίκα του κατα
Δύο-η δέκα μέρες μέσα σέ μια σπηλιά. Ἐτσι
δέν εἷμαι καί πολύ καλά ὲνημερωμένος. Εἷμαι
τή διαρκεια τῆς Πολιτιστικῆς Ἐπαἤδη δέκα μέρες, ἀπό τίς 28, Ἰουνίου,στό Παῖναστασης, στίς 8 Ἰουλίου 19όό.Στό
γὺνχουαγκχό, καθε μέρα διαὸάζω τό ὑλικό
γράμμα αὐτό, που προοριζόταν για
μου, εἶναι πραγματικα έξαιρετικα ἓνδιαφέμελέτη ἀπό μέρους τῶν στελεχων. ό
ρον. Σέ έφτα, ὁχτώ χρόνια «ένα μεγάλα χάος
Μαο έκφραζει καθαρά τίς διαφωνίες
στό δασίλειο» θα μεταὸληθεῖ ξανα σέ «μεγάλη
του μέ τήν πολιτική που ακολουθοῦσε
ταξη στό όασίλειο». "Yon-:90 «οἱ διαδολοι τῶν
ὁ Λίν Πιαο. Τό κείμενα τοῦ γραμμαὅοδιῶν καί τα πνεύματα τῶν φιδιὼν» θα ξα10; δέν έχει ἁκόμα δημοσιευτεῖ 5111'—
ναξεπηδήσαυν ἀπό μόνα τους. Καθορίζονται
011001 από τίς ἐκδόσεις τοῦ Πεκίνου.
ἀπό τόν ἷδιο τους τόν ταξικό χαρακτήρα καί
δέν μποροῦν παρά νά ξεπηδήσουν. Τό κέντρα
μέ πιέζει ἐπειδὴ θέλει να δημοσιεύσει έκεῖνο
τό λόγο τοῦ φίλου μου τοῦ Λίν, θα δώσω τήν
ἒγκρισή μου να κυκλαφορήσει κάτω. Μιλάει
εἰδικά για τό πρόδλημα τῆς ἀνατροπῆς, δέν
ἔχει ξαναγίνει μιά τέτοιαάναλυση. Ὡς πρός
όρισμένες ἀντιλήψεις του έχω ένα αἴσθημά
ἀόεὸαιότητας. Ποτέ δέν πίστεψα ὅτι σ’ αὐτά
τα λίγα ὂιὸλιαράκια μου περιέχεται μια τόσο
μεγάλη πνευματική δύναμη. Ἀφοῦ ,λοιπόν
αὐτός τα ὑψώνει τώρα 51:01 στόν αὐρανό,
πολὺ γρήγαρα θα τά ὑψώσει στόν οὐρανό
ὁλόκληρη ἡ χώρα. Αὐτό εἶναι ὑπερόολικό
ἀκριὸὡς ὅπως ἡ «Βαγκ Πό πού προσφέρει
πεπόνια πού ἡ ἴδια τά πουλαει καί ἡ ἴδια τά
έξυμνεῐ».(...) Γιά πρώτη φορά σ’ ὅλη μου τή
ζωή μοῦ συμὸαίνει να πρέπει να συμφωνήσω
φιδιῶν, ἀργότερα πρέπει. να πραγματοποιηθεῖ
κρισή μου, ὅμως τί ἀποτελέσματα να φέρει
μέ ἄλλους έναντια στή δική μου πεποίθηση 0'
πολλές φαρές κατι τέτοια. Πότε μποροῦν να
αὐτό; (...)Μαντεύω τήν πρόθεσή ταυςῑ για Ινα
ένα ζήτημα δαρύτατης σημασίας, αὐτό σημαίχτυπήσουν τοὺς διαδόλους θέλουν να χρησιδημασιευτοῦν ταῦτα τα λόγια, δέν μπορω να
νει ὅτι κινοῦμαι ένάντια στήν ἴδια μου τή θέκαθορίσω ακόμα, γιατί ἡ Ἀριστερα καί αἱ
μοποιήσαυν τή όοήθεια τοῦ έξορκιστῆ Κούγκ
ληση1(...) “O Λοὺ Χσίιν1 ξαναδιόρθωσε κάΚουέι, Ἔχω γίνει ὁ Κοὺγκ Κουέι·1 τοῦ Κόμπλατιές Ιιιαζες δέν θα χαροῦν καί πολὺ για τά
ποτε τά ἴδια του τά δοκίμια. Τά έσωτερικα
μαυνιστικαῦ Κόμματος τή δεκαετία τοῦ '60
λόγια μου. Ἴσως ’έρθει ἡ κατάλληλη στιγμή
μου αἰσθήματα μοιαζουν μέ τοῦ Λοὺ Χσὺν.
μετα τό θανατό μου, αν οἱ δεξιοί θα έχσυν
Μέ χαροποιεῖ ἡ εὐθύτητα του. Λέει; <<“Οταν ’ τοῦ εἰκοστοῦ αῑώνα. ”Ομως τά πράγματα
μεταστρέφονται
κατα
κανόνα
στό
ἀντίθετα
πάρει
τήν ἐξουσία. Τότε ας τά δημοσιεύσουν
ανατέμνω τόν ἑαυτό μου, εἷμαι πάντα αὐστηαν θέλουν1 Οἱ δεξιοί θα μεταχειρισταῦν ταῦτα
901590; ἀπ’ ὅσα ὅταν ἀνατέμνω ἄλλους». Κι τους, ὅσα πιό ψηλά στόν οῦρανό πεταει κατα λόγια μου για να ὑψώσαυν γιά πάντα τή
5/111 0 ἴδιος, αφοῦ σκόνταψα κάμποσες φαρές, νείς τόσο πιό δαρια σκάει στό χῶμα. “Υπολογίζω
ὅτι
πέφταντας
θα
θρυμματιστιῖ)
σῶμα
καί
μαύρη σημαία, ὅμως αν κανοῦν έτσι δέν θα
αρχισα να συμπεριφέρσμαι πάντα 5101. "0010;
τούς κανει καί πολύ καλό. Ἀπό-τό 1911 πού
οἱ σύντροφοι δέν τό πιστεύαυν ποτέ αὐτό. κόκαλα. Δέν ἦταν καί τόσο σημαντικό, ἡ ὕλη
δέν διαλύεται, ἁπλῶς θρυμματίζεται. Σ“ ὅλα
τσακίστηκε οτήν Κίνα ἡ αὐτοκρατορία, ἡ
Ἔχω αὐτοπεποίθηση, έχω καί μερικές ἀμφι- τόν κόσμο ὑπαρχουν πάνω ἀπό έκατό κόμμααντίδραση δέν μπόρεσε να κρατηθεῖ για πολὺ
ὂολίες. “Ὀταν ἤμουν νέας εἶπα κάποτε; «Πι- τα, ὁ μεγαλύτερος ἀριθμός τῶν κομμάτων αὺοτήν ἐξουσία. Ὁ Τσαγκ Και-Σέκ κρατήθηκε
στεύω σταθερά ὅτι θα ζήσω διακόσια χρόνια τῶν δέν πιστεύουν πιά στό Μαρξιομόκαμποσες δεκαετίες, ὅμως μόλις ξεσηκώθηκε
’καί θά ξεχυθῶ τρεῖς χιλιάδες μίλια σάν πατά- λενινισμό. Ἀφοῦ δ Μάρξ κι ό Λένιν έγιναν
ὁ λαός, ανατραπηκε.(.“..) "Av ἡ Κίνα αι’,φνιδιμι». Αὐτό ἦταν πραγματικα μια καπως ὑπερ- σκόνη ἀπ’ αὐτα, πόσα μαλλον 5051;: Νομίζω
αστεῖΙ από κανένα αντικομμουνιστικό πραξι6ολική αὐταπεπαίθηση. Κι ὅμως πάντα ὑπῆρ- ὅτι κι έσύ θα πρέπει να δώσεις προσοχή 0'
κόπημα τῶν δεξιῶν, μποριῖ) να προόλέψω μέ
χαν μέσα μου καί ἀμφιὸολίες. Πάντα εἷχα τήν αὐτό τό ζήτημα καί να μήν ἀφήσεις τή νίκη να
6561110111111 ὅτι δέν πρόκειται να τοὺς ἀφήαποψη ὅτι ὁ πίθηκος αὐτοανακηρύσσεται αὐ- σοῦ χτυπήσει στό κεφαλι. Θα έπρεπε να ουλσαυν σέ ἡσυχία, Τό πιθανώτερα εἶναι ὅτι ένα
τοκράτορας ὅταν στα ὅουνα δέν ὑπαρχουν τί- λογιέσαι συχνά τίς δικές σου ὰδυναμίες, έλτέτοιο ἐγχείρημα θα ιέχι-ῑι πολύ σῦντομη ζωή,
γρεις. "Eva; 151010; αὐτοκράτορας έχω γίνει λείψεις καί λαθη. Αὐτό τό σημεῖο σοῦ τό
γιατί δέν θα τό ὲπέτρεπαν οἱ έπαναστατες 1101'1
κι ἐγώ. ’Ὀμως ἀπό τήν ἄλλη πλευρά δέν ὑπαινίχθηκα ἁμέτρητες φαρές, τόν Ἀπρίλιο
ὑπαστηρίζουν τό καλό τῶν 95% καί περισσόὑπάρχει συμόιόασμός, έχω καί κατι ἀπό τήν στή Σαγκαη στό εἶπα κιόλας. Αῦτα πού
τερο τοῦ λαοῦ. Ἐκείνη τή στιγμή οἱ δεξιοί θα
τίγρη μέσα μου, κι αὐτό ἐπικρατεῖ. ΙἹΞχω 65- γράφω πιό πάνω μαιαζουν παρα πολύ μέ ζωμποροῦσαν να μεταχειριστοῦν τά λόγια μου
6010 καί κατι ἀπό τόν πίθηκο, ὅμως αὐτό εἷ- γραφική σέ μαῦρο. μήπως τά αντικομματικα
για να φτασουν στῆν ἐξουσία. Ἡ ἀριστερά θα
ναι δευτερεῦον.
στοιχεῖα δέν εἶπαν τά ἰ’,διαζ Βρίσκω ὅτι μεριμεταχειριστεῖ τότε καποια ἄλλα λόγια μου για
Παλιότερα ἀναφερα-μερικές φράσεις ἀπό κές διατυπώσεις δέν εἶναι ἱκανοποιητικές, έννα ὀργανιι)θεῖ καί θα τοακίοει τή δεξιά. Τό
τό γράμμα τοὺ Λί Κοὺ τῆς δυναστείας Χαν ναῶ ὅσον ἀφορα τήν ὠφέλεια 1101'1 αποφέρουν
ἀποτέλεσμα εἶναι; «Τό μέλλον εἶναι λαμπρό,
πρός τόν Χαυαγκ Σισῦγκ.2 «Αὐτό πού προ- ὅλα αὐτα σέ μένα. Ἐκεῖνοι θέλουν νά τσακίαλλα ὁ δρόμος γεματος περιπλακές» - αὐτές
εξέχει ψηλα, τσακίζει εὔκολα, αὐτό 110_1'1 ’λαμ- σουν τό Κόμμα κι έμένα προσωπικά, αὐτή εἷοἱ δύο φρασεις ίσχύουν πάντα.
πει πολύ λερώνεται εὔκολα. ”Ολο καί πιό λίγο ναι ἡ διαφορά αναμεσα σέ μένα καί οτή
Μαο Τσέ-Τούνγκ, 8 Ἰουλίου 1966
μπορεῖ κανείς να μοιάσει μέ τό ασπρο χιόνι
Μαὺρη Κλίκα. Αῦτα τα λόγια δέν πρέπει νά
τήν ανοιξη, κάτω ἀπό τό 60190; ἑνός διάσημαυ
δημασιευτοῦν τώρα. Τώρα ὅλοι οἱ αριστι-τροί ,
ὀνόματος εἶναι δύσκολη ἡ ἀντίστοιχη δράση».
έκφραζανται 5101. ”Av δημασιεύονταν αὐτα
I. Ὁ μεγαλύτερσς κινέζος ποιητής καί σατιρικός
τῆς σύγχρυνης ἐποχῆς. Πέθανε τό 1936.
θα ἦταν γι· αὐτούς ψυχρολουσία, θα ἦταν
Αὐτές αἱ τελευταῖες δυό φράσεις μαῦ ταιριάζουν ἀπόλυτα, διαόασα αὐτές τίς φράσεις σέ
ὑποατήριξη τών δεξιῶν. Τό τιιιρινό μας καθῆ2. Πολιτικοί τοῦ Σοιι μ,χ. (ιίώνα,
κον εἶναι να τσακίσουμε μερικα (ὁλοκλήρωμια συνεδρίαση τῆς Μόνιμης Ἐπιτροπῆς τοῦ
τικα εἶναι ἀδύνατα) 101'1; δεξιούς στό Κόμμα
Πολιτικοῦ Γραφείου τῆς ΚΕ. Εἶναι πολύτιμα
3. Πραγματοποιήθηκε τόν Ἀπρίλιο - Μάιο τοῦ
καί 0’ ὁλόκληρη τή χώρα, μετα ἀπό ἄλλα ἑφτα
γιά τόν ανθρωπο νά διαθέτει τή σαφήνεια τῆς
I966.
αὐτογνωσίας. Φέτος τόν Ἀπρίλιο ἓκανα λόγο
ἥ ὀχτώ χρόνια μποραῦμε ξανα νά κανουμε μια
έκστρατεία καί θα σαρώσουμε τούς νέους
στή Σὺσκεψη τοῦ Χαγκτσου1 γιά τό ὅτι οἱ
4. Μιιθσλογικό πρόσωπα, ἑξορκιστής κακῶν πνευμαι-ων.
διατυπώσεις τοῦ φίλου μου δέν εἶχαν τήν ἔγδιαὸόλους τῶν ίίοὸιιῦν καί τα πνεύματα τῶν

Γραμμα τοῡ Μαο-Τσὲ-Τούνγκ
στή γυναίκα του
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,τίς λα’ίκές
κινητοποιήσεις
στήν Ἀθήνα
τοῦ 1941-44

ΔΙΑΔΗΔΩΣΗ
<< ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ >>
” ΣτίςΖ7τοῦμήνασιιμπληρώιιονται35χρόνιααπότήδημιουργία
τοῦ Ἐθνικοῦ Απ·ελειιθερ(ι)τικ(ιιἰΜιτωποιι, 1'017EAM. Ηόργά-

νωση τῶν λαϊκιῖιν κιν ητο 70117011111 οτήν κατεχόμενῆ Αθήν(1
ηταν μιά ἀπό 1'1’5.πριυτες (και (1110160111155)710971’; τοῦ 6/(1’11Ia
ἐνάντιαστόνκατακτητή. Κι (1.70111. ισε1116715761117επιτι)χιατοι”1
ΕΑΜ. Ηπαοοιισιαση σημεοα ἔχει- τιοα (170 1171I5111/(1101ar175
ἐπετείου - καί μιά (ὶποόσμενη 1‘.-(111610611710
ΠΡΙΝ AIIU μιοικοιίς μῆνες ἒ)ἰνε ἀπ’ τις στῆκες αθηναίκῆς ἐφημερίδας, 7116 5710101171016 σι’ζήτηση σχετικά με’ μιά
ἀπ’ τίς πρῶτες 7157I0’11. ες διαδηλώσεις οτήν κατοχική Ἀθήνα.
Οἱ ἐπιστολογράφοι, .7011 — κατά τά 1,I(1(1(767151I6 τους - 5115
εἴχανε συμμετασχει, εἶτε είχαιε ῆγηθει. (1'15 και είχαιέ 69γανώσει ἀκόμα τήν κινητοπωίιμιη αι’τή δέν κατορθώσανε
τελικά νά 0071(71111I1700111I57I16 .7016 ακοιὸιῖις (5166171111077 711λάγανε, καί ακόμα λιγότερο)1111 τόν τοόπο .701.’1 αὐτή ὀργανώθηκε, πῶς πραγματοποιήθηκι και ποιοί 171(11I5 (11 ἀντικειμενικοί σκοποί της.
Διαὸάζοντας 6 σημερινός (ιπληροηόοητος (11(1’νωτιτης
τίς έπιστολές αιἰτε,ς σχηματίζει τήν ἑῖ τύπωση ὅτι 01 με)Iaλειώδεις (5706171107051; 1017 (ι1-1ι1ι’(ιι“κ()ι”Ι λαοῦ τόν καιρό τῆς
κατοχῆς, ι’1τανε αιιθόρμητα ξεσπάσματα .71-’91.7(111 (11007(ι
νιυτα καί (171907109001151’1110111,A1 ὅτι (101101705 για 1171I ,τραγματοποίησή τους 7116 κάποια πατοιιιιτική ὁμιλία ἑνός πανεπιστημιακοῡ δασκάλοιι 715' τήν ε”ικαιοία μιας ιστορικῆς
ἐπε-[ΗᾞΟυ Ξεχίιιι ονΐαν ΤΟῒε ()1 (101Τ11ῖὶζ, 0101'; (5901101‘
ἰ), (JUN-

παρασύραιε μαζί τους κ(ιι’1ιι()ικ()ι”ς πεοαστικούς, για νά
καταλήξει να σχηματιστεῖ 711(1 τεράστια (5101517101017 .701’1 κατευθυνότανε, για νά καταθέσει ἕνα 0110611 στό Μνημεῖο

τοῦ ’Άγνιιιστου Στρατιιιπη.
Θυμᾶται 6 ἕνας (1.7'10111; 53101010706000 ς.· «(111669111716
ἁποφασίσαμε τήν ἄλλη μίοα ι’(ὶ ἰιαζευτοῦμε στό Παιέπιστήμιο και νά .76715 1I6 καταθισοι 1715 01117610 στόν 'A7I’ν01010

Στρατιώτη. Ὁρίσαμε μάλιστα καί 7116 τετραμελῆ ἐπιτροπή
7I16 1I6 μαζέψει τά χρήματα καί νά τό φτιάξει, Σέ-λίγο κατέ(7660(11I 01 1ἶταλοι Τήν επιτροπή τήν ἔπιασαν.. . Ξεκινήσαμε
671065; ὁμάδες καί φτάσαμε στόν ”Αγνωστο. Πῶς εἶχε ειδοποιηθει τόσο πλῆθος (ἀναρωτιέται μέ ἀπειρη ἀφέλεια 6
επιστολογράφος). Ηταν καί-τραυματίες τῆς ’ΆΑλὸανιας
συνοδειιόμενοι ἀπό νοσοκόμες». (ἐπιστολή Γ. - A. M.

72/ I 1 / 75 )
Η πραγματικότητα ὄέόαια εἶναι τελείως διαφορετική ἀπ’
6, τι φαίνεται νά πιστεύουνε o1 ἑπιστολογράφοι. Γιατι ὅλες
01 μαζικές λαίκές κινητοποιήσεις πού γίνανε στόν καιρό τῆς
κατοχῆς - 611671506 τους καί 01 μεγάλες διαδηλιὺσεις η’τανι σωστές «ἐπιχειρήσεις» μελετημένες μέχρι καί τή μικρότερη λεπτομέρειά τους, πού ὀργανωθήκανε, προετοιμαστήκανε κι εκτελεστήκανε ὅλες ἀπ’ τίς ἀντιστασιακές 0971(1νώσεις καί ὄασικά απ’ τό EMA M.
Γιά τήν ἀποκατάσταση λοιπόν τῆς ἀλήθειας, ἀλλά κυρίως
για νά διασωθοῦν μερικές ἄγνωστες πτυχές ἀπ’ τούς ἀγῶνες
τοῦ λαοῡ μας και νά διατηρηθοῡνε σωστά οτήν ιστορική
ιινήμη τοῦ τόπου, παρουσιάζουμε σήμερα μία ἀνάλυση τῶν
1ιι1χαιἰσ1ι(ῑ)ι’ που προετοιμάζανε, πραγματοποιούσανε καί
καθοδηγούσανε τίς μαζικές λαὶκές κινητοποιήσεις τόν
καιρό τῆς κατοχῆς, ἀνάλυσηπού στηρίζεται σέ γραφτά ντοκοιιμέντα τῆς ἐποχῆς. Καί εἶναι τά ντοκουμέντα αὐτά πολλαπλ(ῖ)ς ε’νδιαφέροντα, γιατί πρόκειται ἀσφαλῶς γιά τά μοιἀδικά ἀντίτυπα, 715’ παρόμοια κείμενα, πού ἔχουνε διασωθεῖ, ἀλλά κιι’ριιι)ς γιατί μᾶς δίνουν πολύτιμες πληροφοριές
γιά τούς μηχανισμούς και τήν ὀργανωτική διάρθρωση τῶν
κατοχικῶν διαδι1λιὺσεων.”Ετσι ἡ νεφελώδης μυθοπλασία 66
παραχωρήσει τή 65’017 της στήν τεκμηριωμένη πραγματικότητα, πάνω στήν ὁποία καί 716110 66 μπορέσει νά στηριχτει ῆ
μελλοντική νηφάλια ιστορική ἔρευνα, πού 66 φωτίσει κι
(111117 τήν πλευρά τῆς ἐθνικῆς μας ἀντίστασης.
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Σὺνθημιι πού γράφτηκε στή θέση τῆς ὁολοφονίτις τοῦ M. Κωιόταντινιὸη (ὁὸόέ Μεταξᾱ - Ἐξαρχεια.) Ἀπό τό λεύκωμα τοῦ K. Παράσχου «Ἡ κατοχή». Ἐκὸό0-9ῑέ ΕᾘΜΗΣ 1973.

Di πρῶτες διαδηλὼσεις

ΤΟ ΣΕΠΊἘΜΒΡΗ τοῦ 19-11 ἱδρύεται τό EAM. που ,ΗΕ T“
περασμα τοῦ χρόνου θα εξελιχτεῐ στή μεγαλύτερη αντιστασιῑ

(ικη ὀργάνωση τῆς κατεχόμενης Εὺριὶιπης mp avqulasﬂ TE)
σύνολο σχεδόν τοῦ ἓλληνικοῡ λαοῦ. Ἀπ’ τη QTl‘:’_1l‘1 “UT“ ’ξ
ἀντίσταση, ἀπ’ τήν αὐθόρμητη παθητική μορίω] ·Ιῑυξν ΠΩΟΠῖθξ
κατοχικιῖιν μηνῶν, περνάει οτήν ὀργανιιιμένη και ΕΝἘΩΥῘΠΜΠ
([αση της.

Ι

ἶ

,

.

Μιά δασική μορφή τοῦ ἀντιστασιακοῡ ἁγυᾺὶα, *ΞΝξΗ κω 0:
μαζικὲς λαϊκὲς κινητοποιήσεις, πού οτήν πριυτη φασὶ] IOU:
ιατροέχουνε τη μορφή ὑλικῶν διεκδικησειιιν (επισιτισμου,
(1αρμακευτικῆς περίθαλψης, μισθολογικῷν cwangoaaguO/YUJﬂ

Για τηκ
ἢ πατριωτικιῖιν γιορτιῖιν (25 Μαρτίου, 28 Ὀκτέιιὸριου),
ἊΝὛΙΙΤΟἏπῗἹ
μᾱὲῑκωγ
προετοιμασῐα ὅμως καί καθοδήγηση τῶν
Ἶκαταλλη »ἓ
ήσεων, δημιουρηόῡνται σέ λίγο από τό ΕᾼΜ, τα

ὀργανιιιτικά πλαίσια, γιά τή μορφή τῶν οποιυιν exovflh “Ea
πρώτη ἐ’νδειξη τόν Μάρτη τοῦ 1942 ἤδη. ὅταν στα ν-Οῦῗιίίῖμῗὶ-

τῶν ανάπηριιιν τῆς Ἀλόανιάς οχηματιστήκανε 01 41950175: ΟᾸῗτό

κες «επιτροπές αγιῖινα>>ῑ «... Κάθε θάλαμος ἒὸγαξξῑῑ “0159”, GE;
‘1—
γνήσια καί ελεὺθερη ψηφοφορία, Ιιιιά πενταμεληιεπιτρῡῖῐηνΟσ()7’-Ο,ῑῑῖἰ
πρὸεδροι τῶν επιτροπιῖιν αὐτῶν, ἀποτελοῦσαν την

Ὁ θάνατος τοῦ φοιτητῆ Μήτσου Κωνσταντινίὸη. Xflé’m‘ni’“j Τῆς ΒΑΣΩΣ

κομειακη
(ική ἐπιτροπὴ. κι οἱ πρόεδροι αὐτῶν τήν Πανοσο
ροι της
οπό
ιιτ
πρι
Οἱ
Ἐπιτροπή». (Φρ. Θεοηανίδηῑ ἈνάπηρΟΙ,
Λευτεριας. ”ἈΘήνα 1946 σελ. 20).
,
λοῡς στίς
Τι’) ἴδιο αὑτό οργανιιιτικὸ σχῆμα ἐφαρμθ ζεται κι ἀλ
ἱδρύμασυνοικιές, στα εργατικά σιιιματεῑα, στα εκ παιδευτικά
τα, στίς συνδικαλιστικές οργανώοεις κ.λπ.
_
a , Ι ’nmEC
ΕΤΣΙ. στα τέλη τοῦ 1942, ὅταν ι’ῑρΟχωΩΟυμ-Ε σε, (fwév‘bl;

μορφες πάλης, οῖ Ιιιαζικες κινητοποιήσεῑς Περνανῗ (.ιπ τ mud)
εκδικητικό ἡ πατριιιιτικο μόνω στό-χο. σέ 7416099 (ιγωνηεῖνω
(ἠξικαί πολιτικό. Ἠ πιό χαρακτηριστική τέτοια πιείριπτιιζισηᾷ
ὧταν, τόν ”Οκτιῐιὸρη τοῦ 1942, τό EAM mueSqE-E} σέ) 386 {do
(ι’)δη διαδήλιιιση στό κεντρο τῆς ”ΑΗήνας Πάνυ) (ξπο 4 ’ (“FLO-[1
με τό σι’)νθημαῑ- «Ἠ 28η ~07417069101) μὲΩα “WW/am
(”ιγιῐ)να >>.
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Τό 1942 κλείνει μέ τήν πιό ἐπιὸλητική καί μεγαλειιὶιδη μέχρι
τότε διαδήλιιιση, στίς 22 Δεκεμὸρίου, ὅπου χιλιάδες λαοῦ μέ·
συνθήματα αμιγιῖις πολιτικά («Κάτω ἡ τρομοκρατία». «”Οχι
οτήν ὁμηρεῐα», «Ζήτω τό EAM») κατακλύζει τό κέντρο τῆς
Ἀθήνας καί προχωρεῖ πρός τό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας (μεγαρο
Λογοθετόπουλου, γωνία Μπουμπουλίνας καί Τοσίτσα) ὅπου
ἀποδοκιμάζει τόν τότε ὑπουργό Ἐργασίας Καλὺὂα. Στή διαδήλιιιση αὐτή σκοτώνεται ἀπό ἰταλική σφαῖρα, οτήν ὀδό Μεταξᾶ, ὁ κομμοιινιοτής νεολαῖος καί στέλεχος τῆς OKNE, φοιτητής
τῆς Νομικῆς Μὴτσος Κωνσταντινίδης.
Πείρσ καί διδάγματα

META τή διαδήλωση τῆς 22 Δεκεμὸρίου 1942, τη γενική
ἐπιτυχία της, ἀλλά καί μερικές ἀδυναμῐες πού διαπιοτιιιθήκανί·
οτήν πραγματοποίησή της, ἡ ραμματεία τοῦ Γραφείοιι τῆς 5ης
Γκρούπας τῆς Κομματικής Ὀργάνωσης Ἀθήνας (KOA) τοῦ
KKE, κυκλοφορηοε τότε τίς «Πραχτικες ὑποδείξεις γιά τή καλὺτερη ὀργάνωση καί. διεξαγωγή τῶν κινητοποιήσεων», πού εἴναι καῐ τό παλιότερο σχετικό ντοκουμέντο πού γνιιιρίζουμε.
Ἀπό τό πολύτιμο - καί τεκμήριο μοναδικό — αὐτὸ κείμενο δι’νουμε παρακάτιι) μερικα χαρακτηριστικὰ ἀποσπάσματαῑ
«Οἱ κινητοποιήσεις κάθε μορφῆς - ἀρχίζει τό κείμενο - καί ι’ὁιαίτερα οἱ συγκεντρώσεις καί ὁιαὸηλώσεις καί πρό παντός ἡ τῆς 22 Δεκεμόριόυ I942, μᾶς ἔὸωσαν πλουσιώτατα ὁιὸαγματα, γιά τόν τρόπο
προπαρασκευῆς, ὸιεξαγωγῆς καί κατεύθυναής τους γενικά, ἀπό τή κατώτερη μονάὸα μέχρι τῆς άνώτερης. Διὸάγματα ποῦ πλουτιζόμενα ἀπό
τό καθένα μέ τήν πλούσια πεῖρα, ποῦ σέ μικρό χρονικό διάστημα ἀπόκτησαν καί τά πλέον νεαρά κομματικά μέλη, πρέπει να γίνουν πέρα για
πέρα, χτῆμα ὅλων τῶν κομματικῶν μελῶν γιά τούς ἐπερχόμενους στό
ἅμεσο κοντινό μέλλον, μεγαλύτερους κάθε μέρα καί πιό ἀποφασιστικούς ἀγῶνες».

ΑΦΟΥ διαπιστώσει ὁ συντάκτης τοῡικειμὲνου, ὅτι οἱ ὑπάρχουσες τή στιγμή ἐκείνη ἀντικειμενικὲςσυνθῆκες εἶναι πρόσφορες γιά πλατιὲς μαζικὲς κινητοποιήσεις τοῦ λαοῦ, καί ἀφοῦ .
ἐπισημάνει τήν ἀνάγκη τῆς ὕπαρξης καί τοῦ κατάλληλου ὑποκειμενικοῠ παράγοντα, γιά τήν ὀργανωση καί πραγματοποῐησή
τους, ἐξακολουθεῖῑ
«”Ας ἑξετασουμε τα μέτρα ποῦ πρέπει νά παρθοῦν προκειμένου για
μια κεντρική ἐκὸήλωση, ποῦ ἀνάλογα μπορεῖ καί πρέπει να παρθοῦν
προκειμένου καί για κάθε ἄλλη ἐκὸήλωση καί τή πιό μικρότερη.
Μποροῦμε νά ὁιαιρέσουμε τήν ὅλη ὁουλεια, στό σταὸιο τῆς προπαρασκευῆς, τής ἑκὸήλωσης καί μετά τήν ἐκόήλωση.
’
Ιον. ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. - Ἀμέσως με’ τό παρσιμο τῆς
ἄπόφασης για κινητοποίηση, θα πρέπει να συνέλθη ἡ ὀργανωτική ἑπιτροπή καθε μοιάὸας, ὑπαχτίὸας, ἀχτίὸας, ὁμάὸας ἀχτίὸων κλπ. για τό
παρσιμο ὅλων τῶν ἀναγκαίων μέτρων για τή μεγαλύτερη ὁυνατή ζύμωση, μέ ἔντιιπο ὑλικό καί ταχτικό μοι’ρασμά του, τοιχοκόλημα προκηρύξεων σέ κατάλληλα μέρη (..,) ὁμιλιές ἀπό συνεργεῑα στα σπήτια, καφειέῑα, σιἰρές, παντοῡ ὅπου συγκεντρώνεται κόσμος, (..,) ὀργανωση συγκεντρόισεων στίς ἐκκλησιές,’ (..,) στα κοινοτικά γραφεῖα,ὀημαρχεῖ(ι (..,)
με’ καθορισμένο καί στίς πιό μικρές λεπτομέριες πρόγραμμα διεξαγω-

γῆς τους, καθοριαμό ἀκριὸοῦς ὥρας καί τόπου αυγκέντρωαης τῶν 150νάμεων, ὁιαὸρομῆς, ὁρισμό ὁμιλητοῦ καί καλῆς προπαρασκευῆς της
καί ἐφεὸρικῶν ἀκόμη. Συνεὸρίαοη τῶν ὁμάὸων αὐτοάμυνας καί καθορισμός ἀκριόής τοῦ ρόλου τους, καθορισμό τῶν συνθημάτων καί γνωστοποίησή τους ἔγκαιρα 0’ ὅλα τά κομματικά μέλη καί στελέχη τῶν
ε’ξωκομματικῶν ὀργανώσεων, ποῦ πειθαρχημένα θά τό πέρνουν ὅλοι
ἀπό τήν ε’πιτροπή τοῦ ἀγῶνος, μόνον. Σύγχρονα θά πρέπει νά γίνη ἡ
πραχτική τεχνική προπαρασκευή, ὁηλ. ἑτοιμασία τῶν πλακάτ, καθορισμός ἐκείνων ποῦ θά τά κρατοῦν, ἐκείνων ποῦ θά μοιράοουν τρίκ, πῶς
καί ποῦ, καθοριαμό τοῦ μέρους ,ποῦ θά πιάσουν οἱ ὁμάὸες αὐτοάμυνας, κίιθοριαμό ἀκριόῆ τοῦ μέρους ποῦ θά συγκεντρωιθοῦν σε’ ἀκριόέοτατηψῶρα οἱ δυνάμεις, σύμφωνα μέ τό γενικό οχέὸιο κλπ.
20v. ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ. - Η συγκέντρωαη τῶν δυνάμεων
πρέπει νά γίνεται ὡς ἑξῆς Οἱ Ἐπιτροπές ἀγῶνα τῶν ὑπαχτίὸων, γνωοιζοντας MONON τό σημεῖο, ὅπου σέ καθορισμένη ὥρα θά πρέπει νά
ουγκεντρωθοῦν 01' δυνάμεις τους, νά καθορίζουν ἕνα μέρος καί ἐφ’
ὅσον ἔχουν πολλές ὁυνάμεις, 2-3 μέρη, προσυγκέντρωοης τῆς ὁύναμής
τους. Καί τοῦτο γιατί, ἐπειδή ἐκεῖ οἶ ὁυνάμεις πρίν τήν ἑκόήλωση, θά
παραμείνουν τουλάχιατον 20 λεπτά, γιά νά καταφθάαουν καί οἱ πιό
καθυστερημένοι, νά ἐλεγχθοῦν οἱ (δυνάμεις γιά νά πάρουν γνώοη ὅλοι
ὅσοι πρέπει τοῦ ὅλου προγράμματος τῆς ἐκόήλωαης, ἅμα συγκεντρωψ
θοῦν πολλές ὁυνάμεις θά ὁώσουν οτόχο οτόν ἐχθρά, ποῦ μπορεῖ καί oi
δυνάμεις αὐτές νά χτυπηθοῦν καί ἡ ὅλη ἐκὸήλωση νά ὁιακινὸυνεύση.

Καί ἀφοῦ ἑλεγχθοῦν οἱ ῥυνάμεις, θά ξεκινήοοιιν ἁκριόιῦς οε ιῖιριαιιέιί)
ὥρα γιά τό τόπο συγκέντρωοης τῆς ὑπαχτίὸας, 17 περιουῶτερων ὑπτιχτίὸων, ἀπό ὅπου ἀμέσως σχεὸόν ἀκριὸῶς 0117 x110111g111711‘1'17 ὥρα (I12
ξεκινήσουν ἐν ὸιαὸηλώσει ἀπό προκαθωριαμένο ὸρόμο γιιὶ τό τόπο
συγκέντρωσης τῆς Ἀχτίὸας 17 Ὁμάὸιις Ἀχτίὸων, ποτ’· κατ’ αὐτώ τό
τρόπο καί με’ αὐξημένο τόν ε’νθουοιαομό καί μαχι]τικότι)τ(ι καί τριτ6ῶντας στό ὁιάόα τους καί ἄλλες δυνάμεις, θά 17‘012001'1' 1'12 011111111117—
θοῦν μέ ὅλες τίς (δυνάμεις τῆς Ἀχτίὸας καί θ’ ἀνοιχθῇ ἀμέσως ι’] σινγκέντρωαι] ἀπό ὁμιλητή, αι’γουρα μέ τριπλάσιο 17 71571111111110 (ὶριίίμώ
συγκεντρωμένων ἀπό ὅτι ἡ Ἀχτίὸα κατέὸασε ωργαιίιιμίνοιις. Ἀπό τόν
τόπο συγκέντρωσης τῆς Ἀχτίὸας 17 Ὁμάὸας Ἀχτῐὸων, ἔπειτα (1711} {1'71
περιοσότερο ἀπό 2 λεπτά ὁμιλία τοῦ ὁμιλητῆ, θά τραὸήξοιιν οἱ 011011—
μεις γιά τό τόπο συγκέντρωσης 117g Γκρούπας, περνώντας ἀπό ποοκιιθορισμένους ὁρόμους. Δέν θά πρέπει νά ὁρίζεται 71500;01,I111‘1I1m1_:1017

τῶν δυνάμεων μπροστά 17 πολύ κοντά σὲ (771011711 7111711011117 1111111111μάτών 11010771792117 διαδρομή τόσο κάθε1παχτιὸας ὁοο κιιι (ιχτίςὸιι 17
ὁμάὸας ἀχτίὸων, θά πρέπει νά σκορπιαουν ὁριομέιοι και με καθορισμὲνη σειρά, τρικ, ἔξω ἀπό τόν ὄγκο τῆς ὁιαὸήλωοης, τρικ ποί ν ά ὀιοφωτίζουν τόν κόσμο γιά τό οκοπό τῆς ἐκόήλωοης καί νά τόν καλοῦν νά
ουμμετάσχη α’ αὐτήν. Τέτοια τρίκ, θά πρέπει, 71111 ὥρα τοι·).(ίχιοτον
πρίν τή αυγκέντρωοη κάθε Γκρούπας 1Id ακορπιστοῦν ἀπό είὸικά 711κρά συνεργεῖα κάθε Ἀχτίὸας, σε’ ἑπιαιφμααμένα ι”κ τῶν προτέρων 1117μεῑα, σε’ δρόμους μέ 7101117 κίνηση. Ἀκόμι] πρωί-πρωί· τῆς ἡμέρας 117;
ὲκὸήλωσης, πρίν ξεκινήοουν οἱ ὁυνάμεις ἀπό τίςοιινοικιις, ἡ κιὶίίι·

«Εὐάριθμοι κοιί γνωστοί ταραξίαι...»
Πῶς αντιμετώπισαν 0'1 αρχές κατοχῆς καί
0'1 Κουῑσλιγκς τίς μαζικές ἐκδηλῶσεις τοῦ
αθηναῑκοῡ λαοῦ, δεῑχνει ή στοχυολδγηση
κειμένων 0110 τίς κυθερνητικές καί γερμανικές ανακοινώσεις πού δημοσιεὺτηκαν
στὸν τύπο τῆς ἐποχῆς. ”Ολα τά δημοσιευὀμενα κείμενα εἶναι 0110 τήν ἐφημ. ΚΑΘΗO 2111;,23-2-43, δημοσιεύεται ἐγκύκλιος
τοῦ Ὑπ. Παιδείας πρός τοὺς Ἐπιθι Μέσης
Ἐκπαίδευσης. Ἀπειλές, προειδοποιήσεις,
00010051¢z
«Λόγω τῆς ἐσχάτως παρατηρηθείσης
άπεργιάς μαθητῶν σχολείων πρωτευούσης

ήτις εἶχεν καί ῶς συνέπεισν τήν δημιουργιάν ἐπεισοδίων είς θάρος τῶν ἐκπαιδευτικῶν λειτουργῶν προθάντων είς ἐνεργείας
πρός ἐπαναφοράν τῶν ἐκτραπέντων μαθη-

τῶν ἐντός τού πλαισίου τῶν κανονισμῶν
τῶν σχολείων. γνωρίζομεν ύμῖν ὅτι ἐξουσιοδοτούμεν ύμᾱς ὅπως προθαίνητε είς τό

λογίου τῶν σχολείων χωρίς νά δικαιούνται

ως. 'H κυβέρνησις διαθέτουσσ ἐπαρκῆ δύ-

τηγορήματικῶς ὅτι τό Ὑπουργεῑον είς ούδεμίαν περίπτωσιν ἐκ τῆς ἀρχῆς ταύτης
θέλει 01100117».

δέν ύπεχρεώθη, εύτυχῶς, νά καταφύγη είς
τήν χρησιμοποίηαιν τῶν δυνάμεων αύτῶν,
διότι ἐπεκράτησεν ή σύνεσις τού Ἀθηναίκοῡ λαοῦ, τόν ὁποῖον καί εύγνωμονῶ διά

0 Τήν ἑπομένη (5--3——43) πρωτοσέλιδη σέ
πλαίσιο δῆλωση τοῡ Πρωθυπουργοὺ δια-

τήν πειθαρχικήν στάσιν του, μόνη 00117 δυ-

ναμένη νά ἐξυπηρετήση τά Ἐθνικά καί τά

άλλου «01 προστατευτικαὶ ”Αρχαί Κατοχῆς»
ἐνεργοῦν σύμφωνα μέ τό... Διεθνές Δίκαιος
«Al άνόητοι·καί κακόπιστοι φῆμαι περί.
πολιτικῆς έπιστρατεύσεως. 'O λαός νά
παραμένη ήσυχος. Δηλώσεις τού κ. Πρωθυπουργού.
01' κακόπιστοι διαδοσιάι καί 01' έξ ἐπαγγέλματος ταραχοποιοί ἐνσπείρουν πάλι τόν
πανικόν είς τόν πληθυσμόν, κυκλοφορούντες ἀνοήτους φήμας περί πολιτικῆς ἐπιστρατεύσεως. Τά ,σχετικά μέτρα άτινα λαμ-

Λαϊκά συμφέροντα δεδομένου ὄντος ότι 1'7

θάνουν άπό πολλού καιροῦ 01' προστατευ-

νική λειτουργία τῶν ὁποίων ήθελε 15917 ἐν
άμφιθόλω. 'H διακοπή τῶν μαθημάτων θά
ἐχη ῶς αυνέπειαν τήν άπῶλειάν ὁλοκλήρου
τού σχολικού ἔτους καθ’ ὁσον είς τούς μαθητάς δέν θά ἐπιτραπῆ οὔτε ή μεταγραφή

τικαί Ἀρχαί Κατοχῆς, συμφώνως πρός τάς
διατάξεις τοῦ Διεθνοῡς Δικαίουιδιά τήν έκτέλεσιν δημοσίων ἐργων ύπό ἐλλήνων ἐργατῶν, οὐδεμίαν σχέσιν ἐχουν μέ τάς κακοπίατως κυκλοφορούσας φήμας. Φρονῶ,
λοιπόν, ὅτι ὸ πληθυσμός πρέπει νά παραμείνη ἤρεμος είς τά ἔργα του καί νά μήν
δίδη πίστιν εἰς τά άνόητα προπαγανδιστικά
κηρύγματα τῶν κομμουνιστῶν».
Ο Ὅμως, έφτασε ἡ μέρα τῆς Ἐθνικής

εἰς τάς ἐξετάσεις ῶς κατ’ ἰδίαν διδαχθέντων..
O Καί ὰλλοῡς
«A1 610 τῆς παρούσης προθλεπόμενσι
κυρῶσεις θέλουν τύχη έφαρμογῆς, έπί τῶν
μαθητῶν τῶν σχολείων οίτινες τό πρῶτον
πενθήμερον τού Μαρτίου δέν ἤθελον λειτουργήση λόγω μή προσελεύσεως τῶν μαΘητῶνυ.
O ”Ομως ὸ άναθρασμὸς δέν παύει. H
K065pvn0n, 1100 άνησυχεῑ, K0v51 τώρα

ναμιν πρός καταστολήν πάσης ἀτασθαλίας

ψεύδει τούς κακόπιστους «διαδοσίες»· ἐξ

κλείσιμον τῶν σχολείων ἐκείνων, ή κανο-

εἰς ἕτερον σχολεῑον οὔτε ή προσέλευσις

τήν κυθέρνηαινιταραξίαι ἠθέλησαν νά προκαλέσουν διαταραχήν τῆς δημοσίας τάξε-

νά μεταγραφοῡν είς ἕτερον γυμνάσιον 1'7' νά
προσέλθουν εἰς ἐξετάσεις ῶς κατ’ ίδιάν διδαχθέντες. Δηλούτσι δέ πρός αύτούς κα-

Γιορτῆς· ξέρουμε πῶς γιορταστηκε ἠ 25η

Μαρτίου. Τήν ἰ’δια μέρα, διαθάζουμε τήν
ακόλουθη ανακοίνωσηῑ
«'EK τοῦ Γραφείου τοῡ Πρωθυπουργού
ἀνακοινοῦται ὅτι ούδείς ἐορτασμός θά γίνη

ἐπί τῆ ἐπετείω τῆς 25ης Μαρτίου».
(Ἐκ τού Γραφειόυ τού Πρωθυπουργοῡ)

Κυθέρνηοις ἔχει Βαθεῖαν ἐπίγνωσιν τῶν
“
ύπσχρεῶσεῶν της.
Ὅσον άφορᾱ ἐνια ὄργανα τῆς τάξεως
ἐπιλήσμονα γενόμενα τού ὅρκου των καί

τῶν πρός τόν Λαόν καθηκόντων των, ή K0»
θέρνησις ἄνευ ούδενός δισταγμού θά ἐπι-

θάλη ἀμέσως τάς δεούσας κυρῶσεις».
. Στοίις ἐπόμενους μῆνες, οἱ ἀγωνιστι-

κὲς κινητοποιήσεις πληθαὶνουν. Οἰ Γερμανοί αἰσθάνονται ανασφαλεῑς. Τῶρα μιλοῠν
ὠμά τή γλῶσσα τῆς Βίας. Κλείνουμε τη
σύντομη αὐτή αναδρομή με τήν ὑπ’ αριθμ.
5609 άνακοίνωση τοῦ Γερμανοῡ Διοικητὴ
(27-6-43):
«'Av0Ko1'v11101¢ διά τάς ύπό Γερμανικήν
κυριαρχίσν περιοχάς.
Ἠ άποτυχούσα ἀπόπειρα μιᾶς γενικῆς

άπεργιάς παρέχει άφορμήν νά ὑπομνήσωμεν άπαξ έτι ἐντόνως τά μέχρι τοῦδε διά
τάς ύπό γερμανικήν κυριαρχίσν περιοχάς
ἐκδοθέντα ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ,.. ἅτινα ἐξεδόθη-

σαν έν σχέσει με’ τήν διατήρησιν τῆς 1700χίας καί τῆς τάξεως ῶς καί τήν άσφάλειαν
’τῶν στρατευμάτων Κατοχῆς.
Ἰδιαιτέρως

ἐπισύρομεν

τήν

προοοχήν

ἐπί τῶν ἑξῆς. (.. .)
5. Παρῆλθεν 1'7 περίοδος τῆς γενναιοφροσύνης και τῆς ἐπιεικείας Τά μέχρι

(4- 3-43)συοτασεις στούς γονεῖς καί τούς
κηδεμόνες;
«Καλούνται 01' γονεῖς καί κηδεμόνες τῶν

οἱ

τούδε ληφθέντα μέτρα εἶναι μόνον προοι-

ἐφημερίδες. Στίς 27-3 ή κυθερνητική άνα-

μαθητῶν τῶν σχολείων τῆς Μέσης Ε-κπαι
δεύσεως Ἀθηνῶν καί προαστίων ὅπως συατήσουν είς τά τέκνα των τήν τακτικὴν καί
ἀνελλιπῆ φοίτησιν είς τά σχολεία διότι ὅσα
άπουσιάζουν κατά τό πρῶτον πενθήμερον

γλῶττα περιγράφει τίς κινητοποιήσειςῑ
«'O πρωθυπουργός κ. Ἰ. Ράλλης 51'1vaμονεῑ τόν λαόν τῆς πρωτευούσης διά τήν

μιον ἐκείνων τά όποία άναμένουν τούς ε’γκληματίας είς τό μέλλον,
Διά τελευταίαν φοράν ἐπιούρομεν τήν
προσοχήν τού ἐντός τῶν ύπό γερμανικήν

τού Μαρτιου θά διαγραφοῡν τού μαθητο-

Εύάριθμοι τινές καί γνωστοί άλλωοτε είς

O Τήν

ἑπομένη

δέν

κυκλοφοροὺν

κοῑνωση εὺγνωμονεῑ τόν ὰθηναϊκό Λαό για
τήν πειθαρχική στάση του καί πολὺ 50-

πειθαρχικήν στάσιν του.

κυριαρχιάν περιοχῶν διαμένοντος ελληνι-

κού πληθυσμοῡ.
O ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΔΙΟΙΚ. Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ»
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656010, 6d εἶναι καθορισμένα πρίν τήν ε’κὸήλωση, τόσο ὀἱ συναντήσεις
γιά τόν ἀπολογισμό, ὃσο καί γιά τίς ουιέὁριάσεις.πρᾶμμα ποῦ εἶναι
κατορθωτό καί θά πρέπει νά γίνεται».

”Οπως ὅλὲπουμε στό κείμενα αὐτό, γίνεται λόγος για κάποια
«Κεντρική Ἐπιτροπή Ἀγώνα», πού εἶναι τό ἀνώτατα συντονίστικό ὅργανο τῆς ἐκδήλωσης, ἐπιτροπὴ που θα τή δοῦμε 013
λίγο ἀναλυτικότερα.
Στή συνέχεια τοῦ ἴδιου κειμένου, ἀφοῡ ὃίνονται ὁδηγίες γιά
τή συγκρότηση τῶν ἐπί μέρους Ἐπιτροπῶν “Αγώνα, γιά τήν
προετοιμασία τῶν πλακὰτ, προκηρὺξεων καί τρύκ,’ γιά τόν
τρόποσυμμετοχής καί τήν πειθαρχία τῶν ὃιαὸηλωτῶν στὰ καΘοὸηγητικά ὄργανα, ἐπισημαίνει τὴ σημασία τῆς ὕπαρξης ὁμάὃων αὐτοάμυνας τῆς διαδήλωσηςῑ
«ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ.-Ὁ ρόλος τῶν ὁμάὸων αὐτοάμυνας,

ἀποδείχτηκε σημαντικώτατος καί πρέπει νά μπῆ ἐπιταχτικά καί ἄμεσα
σέ κάθε ὑπαχτίὸα ἡ σύστααη ἔστω καί μιᾶς ὁμάὸας ἀπό 5 μέλη. T6 ἔχει
καλά καταλάόει ὁ καθένας ὅτι οἱ ὠργανωμένες ὁμάὸες αὐτοάμυνας μέ
καθορισμένο τομέα ὁράσης γιά 117 κάθε μιά καί τούς ὁμιλητές μποροῦν
νά ὑπερασπιοτοῦν καί αὐτούς ποῦ κρατοῦν τά πλακάτ, τι7ν ἐπιτροπή
ἀγῶνα καί τήν ὅλη ὁιαὸήλωση προοτατεύουν ἀπό κάθε ἐπίθεση καί
τούς μικροπανικούς ποῦ προσπαθοῦν νά σπείρουν μέσα 0117 συγκέντρωση, οπαρμένοι μέσα- ἐχθροί μας 1’7’ ἄθελα καμιά φορά λιπόψυχοι,
ποῦ τυχόν ὅρίσκουνται ἀνάμεσά μας, 6d 61010000v ἔγκαιρα καί γενικά
6d ὁώσουν τό αἴσθημά τῆς σιγουριᾶς στόν καθένα, ποῦ συντελεῖ πάρα
πολύ νά ἀνεὸαίνη ἡ μαχητικότητα, ὁ ἐνθουσιασμός ὅλων καί ἡ συνοχή
τῆς ὅλης ὁιαὸήλωσης νά εἶναι μεγάλη. Οἱ ὁμάὸες αὐτοάμυνας ὅμως γιά
νά παίξουν καλά τό ρόλο τους, θά πρέπει νά εἶναι τοποθετημένες κατά
τέτοιο τρόπο, ποῦ νά ὅρι’σκεται ἡ κάθε μιά σέ ὁρισμένο αυγκεκριμμένο
σημεῖο, ποῦ ὁέν πρέπει νά 16 ἐγκαταλείπουν γιατί ἔτσι θά μείνη
ἀφρούρητο, μέ καλά καθορισμένο καθήκοντα. Δέν πρέπει νά ἔχουν
περισσότερα ἀπό 5 μέλη ἡ κάθε μιά, γιατί τότε ἡ συσπείρωση ὅλων
γύρω ἀπό τόν έπικεφαλῆς τους εἶναι 6111/0117, εὐκίνητη, μποροῦν νά
ἐπεμὸαίνουν ὅπου πρέπει καί ὁ ἔλεγχος ἀπό τόν ἐπικεφαλῆς καί
μεταξύ τῶν μελῶν της, εἶναι κατορθωτό. Οἱ ὁμάὸες αὐτοάμυνας 60'
πρέπει νά ἀποτελοῦν μόνιμους ὀργανισμούς, νά συνεόριάζουν καί ἰὸιαίτερα, πρό καί μετά κάθε ἐκὸήλωση καί νά πλουτίζουν”τή πείρα
τους.»
Μιά μοναδική φωτογραφιά ἀπό 117 61110171111017 στίς 25-3-43 ὁηιιοσιειῖτηκε στό
περιοὸικό 117; ΕΠΟΝ «NEA ΙἘΝΙΑ» 17‘1'1111147123-3-45). T1711011/101771111111111111715—
7111;1'711: 117711’711'6111'1117 τοῦ κεντρικαῡ μέρους, Εἶναι μιὰ κρίσιμη στιγμή τῆς 610017
110017;: Τά πλακάτ ἀνοίγονται καί ἕνας ὁμιλητής ὅνάζει σύντομα καί ἐνθουσια
0117161670. Ἠ ὁμάόα περιφρούρηοης σέ λίγα λεπτά θά τόν κρύψει καί θά τόν
καλύψει.

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ τοῦ κειμένου γίνονται δρισμένες πρακτικὲς
ὑποδείξεις γιὰ μελλοντικὲς κινητοποιήσεις καί ἐξάγονται τά
συμπεράσματα ἀπ τή ὃιαὸήλωση τῆς 22 Δεκεμὸρίου 1942:
«ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ TON ΠΑΝΑ ΘΗΝΑΙΚΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ
ΤΗΣ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΗ.

Ἡ μεγαλειώὸης ὁιαὸήλωση ὁεκάὸων χιλιάὸων ἀθηναῖκοῦ λαοῦ τῆς
22ας Δεκέμὸρη, ποῦ κατετάραξε ὅλους τούς ἐχθρούς τοῦ -Ἑλλ, Λαοῦ,

ὑπαχτίὸα μέ εἰὸικές 671065;,60 πρέπει νά ξεσηκώση 610 16 κόσμο τῆς
περιφερείας της, γιά 117 συμμετοχή στι7ν 571017110017.
Στή 6106907117 τῆς ὸιαὸήλωσης, 6 κάθε ἕνας θά πρέπει νά ὄρίσκεται
ἀκριὸῶς ἐκεῖ ποῦ ἑτάχτηκε, νά ἐκτελῆ μέ ἀκρίόεια καί τόλμη ὅ,τι τοῦ
ἔχει ἀνατεθῇ, νά-πέρνη τά καθωρισμένα συνθήματα, ποῦ 6d τά ξέρει ὁ
καθένας ἀπό τά πρίν, μόνον ἀπό τόν ε’πί κεφαλῆς του, ὁηλαὸή, 01'
Ἀχτιὸικές Ἐπιτροπές ἀγῶνα θά τά πέρνουν ἀπό 117v Ἐπιτροπή 0'17/11'11/11
117; Γκρούπας, οἱ Ἐπιτροπές ἀγῶνα κάθε ὑπαχτίὸας ἀπό τήν Ἐπιτροπή ἀγῶνα τῆς Ἀχτίόας καί τά κομματικά μέλη ἀπό τίς Ὑπαχτιὸικές
Επιτροπες ἀγῶνα καί ἔται θά τά ἑπαναλαμὸάνουν κανονικά, ρυθμικά,

εἶναι ἀπαραίτητο νά συνέλθουν ἀμέσως οἱ ἐπιτροπές ἀγῶνα τῶν ὑπα-

ντόπιους καί ξένους, σκόρπιαε τόν πιό μεγάλο ἐνθουσιασμό καί 01d
πλέον καθυστερημένα στρώματα καί πύργωσε 117 7110117 716 117 7/9177/0917
καί ἀσφαλῆ Νίκη. Ἐνῶ ὅμως ὅλα σχεὸόν τά μέτρα εἶχαν παρθῆ μέ τήν
7116 μεγάλη προσοχή, οτή προπαρασκευιῒκαί ὁιεξαγωγῆ της μέ τάξη,
συνοχή, πειθαρχία,μέ ἐξαίρετη τεχνική προπαρασκευή, με’ κεῖνο τό 6d00; τῶν πετυχημένων πλακάτ, μέ τίς ὁεκάὸες χιλιάδες τρίκ, ποῦ γέμισαν τόν τόπο, με’ ἀρκετές ὁμάὸες αὐτοάμυνας ποῦ ἕπαιξαν τό ρόλο
τους ἀρκετά καλά, μέ 117 πραγματοποίηση τῶν ραντεὸοῦ καί τοῦ ἐρχομοῦ τῶν δυνάμεων στό 157116, μέ τήν ἄφθαστη μαχητικότητα καί ψυχραιμία, ποῦ στό σύνολό της σχεὸόν ἡ μάζα τῶν ὁιαὸηλωτῶν ἔὸειξε
κλπ.. μᾶς ὁόθηκε ἡ εὐκαιρία νά ὁιαπιστώσουμε καί τίς ἀὸύνατες πλευρές τῆς ὁουλειᾱς μοις. (...). 10,-Κατε6άσαμε πολύ περισσότερα ἀπό ἄλ·15; φαρές ὠργανωμένο κόσμο. "07111); καθυστεροῦμε σέ σχέοη μέ τίς
ἑξαιρετικά εὐνοϊκές συνθῆκες, τῆς ὕπαρξης ὁηλαὸή τόσων ζητημάτων,
ποῦ συγκινοῦν τό σύνολο τοῦ Λαοῦ καί τῆς μεγάλης 61065017; τῶν πλατιῶν στρωμάτων γιά νά παλαίψουν γιά 117 ζωή τους, γιά 117 Λευτεριά
τους. Δέν έχουμε ἀκόμη πάρει τόν ἀέρα τῆς ὁουλειᾶς, γιά νά χρησίμοποιοῦμε ποικίλους τρόπους ζύμωαης καί ὀργάνωσης γιά νά μπορέσουμε νά συνὸεθοῦμε με’ τίς πλατιές μάζες, νά τίς ξεσηκώσουμε γιά τά
ζητήματά τους καί νά τίς 19060715 εὔκολα στόν ἀγῶνα. 20.— T6 λάθος
τῆς μή σωστῆς ἐκτίμησης τῆς ἀπόσταοης ἀπό τόν τόπο συγκέντρωσης
τῆς 5ης γκρούπας μέχρι τόν τόπο συνάντι7σι7ς της μέ τίς ἄλλες γκροῦπες, ἔφερε 117 γκρούπα αὐτή ἐνωρίτερα στό σημεῖο αὐτό καί ἔτσι, ὁέν
κατορθώθηκε ἡ ἕνωαη ὅλων τῶν ὁυνάμεων πρίν ἐκὸηλωθῆ ἡ ἐπίθεοη
τοῦ ἐχθροῦ, ποῦ ἐχτύπησε χωριστά τίς δυνάμεις μας καί εὐκολώτερα
κατόρθωσε νά τίς ὀιαλύοη. 3ο.- Ἡ μή γνωστοποίηση 0' 615; τίς κομματικές δυνάμεις τῆς ὅλης πορείας τῆς 610617110017; εἶχε σάν ἀποτέλεσμα νά μή πᾶνε οτή καθορισμένη ὥρα οἱ δυνάμεις 615; στό 20 ἀντικειμενικό σκοπό, 61710617 016 Y710097/51'0 Ἐργασιάς καί κεῖνες πού πῆγαν
ἐπειὸή ὁέν τους εἶχεντονισθῆ νά κρατήσουν 11; ὦρες αὐστηρά, πῆγαν ἤ

χτίὸων, σέ λιγόωρη συνεδρίαση καί νά ἐξετάσουν 117 60015112 τους,

πολύ γρηγορώτερα ἤ καί λίγο ἀργότερα. Ἀκόμη ἡ μι7 καλή λειτουργία

ὁιαπιστώνοντας τά ἀποτελέσματα, τόσο ἀπό 117 πλευρά τῶν ἐπιτυχιῶν,.

ὅλων τῶν ἐπιτροπῶν ἀγῶνα καί ἡ μή στενή σύνὸεσή τους ἀπό πάνω
μέχρι κάτω, ὅπως πρέπει, εἶχε σάν ἀποτέλεσμα νά μήν κατορθώση ἡ
Κεντρική Ἐπιτροπή ἀγῶνα, νά τραὸήξη 117 6106171111017 στόν κατάλληλο

τραὸῶντας”
ετοι ὅλο τόν κόσμο, Ἐάν γίνη ἀλλαγή κατεύθυνσης γιά τόν

α ἧ 6 167/0, μόνη ἀρμόὸια εἶναι ἡ Κεντρική Ἐπιτροπή ἀγῶνα τῆς £71617λωσης, ποῦ ἔγκαιρα και κατάλληλα θά τά 715106111017 011; κατωτερες
ἐπιτροπες ἀγῶνα καί οὕτω καθεξῆς θά φθάση μέχρι 117 661017.

301/. ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ EKAH/IQZHf K01 μετά τό φτάσιμο και
έκπλήρωση τοῦ τελευταιου ἀντικειμενικοῦ σκοποῦ, ποῦ γιά κάθε ὑπα71160 μπορεῖ ἄν ἔχει 11; 601/01611715; νά εἶναι 17 ἀνασυγκὲντρωση και
εκὸήλιυση σέ ὡρισμένα σημεῖο τοῦ τομεα της μετά 117 κετντρική ἐκδήλωση, μένει ἀκόμη ἕνα μέρος ἄμεσων καθηκόντων, ποῦ εἰναι ἀναπόσπαστο μέρος τῆς έκὸήλωαης. O ἀπολογισμός και 16 ὅγάλσιμο τό ταχύτε90, τῶν ἀναγκαίων συμπερασμάτων. ”Ἀπαραιτητο εἶναι ουνεπῶς, ἀμέσως μετά τό τελευταῖα ἀντικειμενικό σκοπό, νά ουναντήση ὁ ἐπί κεφα117; τῆς ἐπιτροπῆς ἀγῶνα τοῦ τομέα τῆς ὑπαχτιὸας, τά ἄλλα μέλη τῆς
ἐπιτροπῆς και πέρνοντας τά ἀπαραιτητα στοιχεῖα νά κάνη 117v ἔκθεση
του πρό τόν ἐπι κεφαλῆς τῆς ἐπιτροπῆς ἀγῶνα τῆς ἀχτιὸας, ποῦ κι
αὐτός νά κάνη τήν ἔκθεοὴ 1'00 γιά τόν ὑπεύθυνό του καί οὕτω καθεξῆς
καί ἔται μέσα σέ μιά 1’7 16 πολύ 606 ὧρες, νά συγκεντρωθοῡν τά ἀπαραίτητα στοιχεῖα στῆν Ἐ. Πόλης, ποῦ νά εἶναι ἔγκαιρα καί πλήρως
ένημερωμένη γιά τήν ὅλη ε’κὸήλωοη. ”Ομως ἔπειτα ἀπό αὐτή 117 ὁουλειά

ὅσο καί τῶν ἐλλείψεων ἰὸιαίτερα καί μέ 117 αειρά τους ἀμέσως νά 0111/έλθουν οἱ ἐπιτροπές ἀγῶνα τῶν ἀχτίὸων καί οὕτω καθεξῆς, Αὐτά ἔλα
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χρόνο καί στό τόπο ποῦ ἔκρινε αῦτη, παρ’ ὅλον οτι προσπάθησε μέ
ὅλες της τίς (δυνάμεις Καί αφ’ ἑνός μέν περιμένοντας οἱ ὁυνάμεις πάρα
πολύ ἐκεῖ, περίπου 3/4 τῆς ὥρας, ὁόθηκε καιρός στόν·ἐχθρό νά συγκεντρώση τίς (δυνάμεις του καί ν(ἰ ὀργανώση τήν ἑπίθεσή του με’ τά
γνωστά ἀποτελέσματα, ὸέ κατορθώθηκε ὸέ. νά γίνη η πιό μεγάλη ἐκμετάλλειιση τῶν ἑξαιρετικά ειίνοϊκιῦν συνθηκῶν με’ κείνη τι7ν ἄᾳ-θιιστη
μαχητικότητα καί ηρωϊαμό, ποιίἔὸειξε ἡ μάζα στό σύνολό της, τραὸιῖιντας την ἀπό τά στενά ὁρομάκια, ποῦ εἶχε ὲγκλωὸισθῆ, σέ-ειῗιρεῖς χώρους καί πλατεῖες καί πολυσύχναοτους (δρόμους, (ὶᾳοῦ εῖχεν ι’·κπληρώση πιά τήν ἐκεῖ (ὶποστολι7 της».

στ) Καθορισμός ὁμιλητιῖΝ
ζ) Κατασκευή πλακάτ, πανιί), σημαιῶν, στεφανιῶν
η) Καθορισμός τόπου καί χρόνου προσυγκέντρωσης καί
συγκέντρωσης
θ) Καθορισμός ὸρομολογίου
ι) Καθορισμος ἀντικειμῢίκιῖΝ σκοπῶν (πριιιτευόντιιιν καί
δευτερευόντιιιν)
3η φάσηῑ Πραγματοποίηση τῆς διαὸήλιιισης
4η φάσηῑ Ἀναφορά ὑπευθύνων, κριτική, συμπεράσματα
i

1943 - χρονια μεγάλων κινητοποιήσεων

Π ίνακας 6
ΤΟ 1943 εἶναι ἡ χρονιά ·ὅπου ἡ ἐθνική άντίσταση (ρουντιῖΝει
α’ ὅλους τούς τομεῑς καί μ’ ὅλες τίς μορφές της. Εἱὸικά γιά τόν
τομέα πού μᾶς ἀπασχολεῖ ὲὸιῖ), ὃηλ. τῶν μαζικῶν κινητοποιήσεων, μονο μέσα στό ὃίμηνο Φλεόάρη-Μάρτη πραγματοποιοῦνται τρεῖς ἀπό τίς πιό μεγάλες, τίς πιό μαχητικές, ἀλλά καί
μέ τή σπουδαιοτερη πολιτική σημασία διαδηλῶσεις τῆς κατο-

χῆς-

,

Ο 24 (1)εόρουαρίου γιά τον ἑπισιτισμό
Ο 5 Μαρτίου ἐναντίον τῆς ἐπιστράτευσης
Ο 25 Μαρτίου γιά τήν ἑθνική γιορτή σέ συνδυασμό μέ τόν ἀπελευθερωτικό ἀγῶνα,
META τίς τρεῖς αῠτές μεγάλες διαὸηλώσεις, ἡ Κεντρική
Ὀργανωτική Ἐπιτροιτή - ’τώ-μόνιμο πιά ὅργανο πού ἀντικατέστησε τήν KEA πού ε’ίὸαμε παραπάνιι) - κυκλοφορεῖ εύρύτατα.
στά τέλη Μαρτίου. τίς «ΥΠΟΔΕΙΞΙΞΙΣ TIA THN KAAYTEPH
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΛΑΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ». πού εἶναι αἰσθητά ὅμοιες μέ τίς «Πραχτικές
ὑποὸείξεις» ἀλλα πολύ πιό συμπυκνιιιμένες. λιγολογες καί σαφεῖς. Καί ἐὸιῖ) η πριιγματοποίηοη μιᾶς διαδήλιιισης χωρίζεται
σέ τρεῖς ([άσειςῑ διαιμιίτιση-ζύμιιιση. ὀργανιιιτική προετοιμασία. ἐκτίλεση τῆς ὃιαὸήλυισης. καθώς καί μιᾶς τετάρτης. πού
ἀῳορα ὅμως Ιιιόνσ τοῦς ἐπικειιπαλεῖς τῶν ὀργανιυτικιῖιν ἐπιτρο-

πιῖιν. γιά τη συγκέντριιιση τιῖιν στοιχείων καί τήν ἐξαγιιιγή συμ-

Καθήκοντα ὁμάὸων αὑτοάμυνας
1. Στὸν τόπο τῆς προσυγκέντρωσης πλαισιώνανε τόν ὁμιλητὴ
2. Κατά τήν εκκίνηση μπαίνανε έπικεφαλῆς τῆς ὃιαὸήλωσης
3. Κατά τήν πορεία πλαγιοφύλαξη καί ὀπισθοφυλακή
-1, Δυναμική ἀντιμετώπιση προὸοκατόρων, χαφιέδων. ἡττοπαθῶν
5. Δυναμική ὰντιμετώπιση ἐχθρικῶν δυνάμεων (ὸυνάμειςκατοχής καί συνεργατών τους) ’

”

6. “Απελευθέρωση συλλαμὸανομένων ἀπ’ τούς ἐχθρούς
περασμάτιιιν. Στούς δύο παρακάτω πίνακες ὸίνουμε α) τό διάγραμμα τῶν ὃιαδοχικῶν φάσεων για την πραγματοποίηση τῆς
ὃιαὸήλωσης καί 6) τά καθήκοντα τῶν ὁμάὸων αὑτοάμυνας,
ὅπως καθαρίζονται ἀπό τίς ὑποδείξεις.
ΣΤΙΣ 25 IOYNIOY 1943 ἡ Ἀθήνα κατεὸαίνει πάλι στούς
δρόμους. Μιά θάλασσα ἀπο 250.000 λαό ὃιαὸηλιίινει ἐναντίον
τῶν συλλήψεων καί τῆς ὁμηρείας. ένιῖ) μέ τήν παναθηναϊκή
άπεργία πού ἔχει κηρύξει τό EAM, καί πού σημειώνει ἀπόλυτη
επιτυχία, ὅλη ἡ πύλη νεκριῐινεται απόλυταῑ Κλείνουνε ὅλα τά
μαγαζιά, καμιά δημόσια, τραπεζική ἦ ῑὸιωτική ἐπιχείρηση δέν
δουλεύει, οἱ συγκοινωνίες ὃιακοπήκανε. Καί τό πιό ἀπίστευτο.

Emmmm ABATE

_
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ΣΥΗΠΕΡΛΣΜΛΩΑ ΚΑΙ AI W"A m'm mammal! Emma
THE 25 IOYNH

Βαοιομίνει πίνω οτήν πεΐοα τῡν μεγῦἍων λαΐιῦν υμχητικέν ἑκὰηλῦοευν
πῆς 24ης τεῦ ψλεβάς καί της =n§ ι 25nr τεῇ νάττη, ὁ νευμε τ ς nusuxdτω ᾖπεδείῖεις γιὰ την καλέιερη ,ςγίκώοη ναι διεξαγωγῆ μοζιιῦν λατιῠν ἑκ-

u .

puns TC?

ὁηθζὲξεῖμέγευ νᾶιιῳεηαραακευᾶεευμε μιᾶ μαχητιιήιλαΐιή ἐιδήλωεη σκεωτόμαστε ὅτι πρεπει να ὖιωρ,
τέ ἔογανο ἐιεῑνε «οὗ 3n τήν ὀργανῶσῃ Ὰαί ῠᾶ τῆν
καθοὰηγῄοῃ, ΖΕτοι γεννι ται η ἂνᾶγιη τῆς ῢ”μι(υοτίας τῦν ὂογανωτιιῡν
ἐπιτρεπων an: τ ν Κεντρική ὥς τίς ὀρτανωτικετ ἐκιτρεηέε τον τιμίων, τῖν
συνοικιῦν, τῦν ἐπιχειρήσεων, τῠν Ἀλόδυν ιλπ.”Υῡτερα ᾆπ”αὑτέ μπορεῦμε νά
ποῠμε πῶς ἡ ἑευλειῡ μσς περνῖ ἀπό τρεῖς τίδειε ἀπέλυτα θυνὸεὸεμὲνες με-

ταζύ τους. 'H πρώτη τάμῃ

χαὸαχτηρίζεται ἆτ’τη διαφωτ an

τῆ ζύμωση xgi

τήν ζηλατιευση τᾶν λατισν αἰτημάτων Ετσι πεῦ 6 λαός v2 κᾶτανςῆεῃ πλὲριῃ
τιατ· κπεβαίνει mt ’ἇγωνίζετ-υι. 119 τιτι ὁσςλειᾱᾼ κατά τ ν πρύτιχτᾶσῃρ,
1) Πεεττριιή προπαγάνδα, Q) Σενέῡῃαττ ἤτςῦς τείχους ΊῖἶΠρε-ηρυῐεις,ἱῖἵῃ
τοιχεκελλ act; 4) ”Ειτφιτες ἐκσέσεις ἐφημερίδων,
) Τυπιιές πρεεκὸηλῶσει , ῠηγιεντρῷοεις οτευς τοηευ( εοῐασίε( κει ἐμιλῗες μέ Gian τά εἶπενεμιια και ειὸιια ὴτήμετα τοῧιᾶθε κλαδευ Βυνὸυαῦυένα μ τί ἐθνικᾶ ουνθῆὙποὸείξιις τῆς Κι·ντρικῆς Ὀργα νωτικῆς-Ἐπι τροπῆς, σέ ὁιιό ὸακτυλογραφημένιῑς (Ir/IMP;

Π ι’νακας α

1η (ράσηῑ Δια([.ιίιτιση-ζύμιιιση-ὲκλαίκευση συνθημάτων
α)
6)
γ)
’(3)
ε)

I. Ἠ ἐξαιρετικῇ Ξῃμασία τῆς παναθηναϊκῆς κινητοποίῃσις τῆς Zing ”Ιούγη,,·ὶᾙ 25η,τοῦ ’ξούνηλμαθσὲίςτηκε ἁπζτέΙΕ.Α.Με σᾶν μξρμ πένθους gut ὀιαμςρτυ-

Προφορικη προπαγάνδα
Συνθήματα στούς τοίχους
Τοιχοκολλησεις. ὁιανομή προκηρύξεων
’”Εκτακτες ἐκδόσεις ι’ῖφημερίὸιιιν
Τοπικές προεκδηλὼσεις (τόποι ἐργασίας, συνοικίες

κ.λπ.)

ἓ

2η (ράσηῑ Τεχνική προετοιμασία
α) Συνεὸρίαση οργανωτικιῖιν επιτροπιῦν
6) Συγκροτηση ὁμάοων αύτοάμυνας
γ) Συγκροτηση συνεργεί(ι)ν ὃιαφιὶιτισης

ὁ) Συγκρότηση συνεργείυιν ὸιανομῆς τρύκ καί προκηρύςι-ιιιν
ε) Συγκροτηση ομάὸιιιν πλαισίιυσης

Λξηνςικσῦ

σοῦ

νςντια στις.ομαὸικςς σφαγες και ατο ξαρβαμο συσῑὲἔρ-

μς τῆς αμηριας. Tn μέρα αὐτη κυρῇχτηκ ,στῆν λῦήνα 24ωρη γενςκη πολιτική .
YLné Διπκςαςες πενῆντα χιλιαδες

ἦῡηναιων κατεβηκαν στους δρομους, σῃγκρονςτη-

καν μέ τίς ὲνοπλες δυνάμεις, τά τανκς καί τά πολυθᾶλα τεῦ κατακτητσῦ και διαὁῆ σαν την θέλησί τους vi σταματήσευν τίς ςφαγές μέ κᾶθε,μέσε καί νά ςησουν
ἐλε,οεροι. 'H.25 μτοῠ Ῑαύνη θά παραμείνῃ σαν μια ιστοεξκη μέρη, σταθμος σῖή
ὅλη ἕξέλιξι τεῦ ἓθναπελευθερωτικῆῦ μσς κιγήματας. Κάτω «no ouVQﬂuss γῆς πιο
ﬂanﬂcpnc τρομοκοατίας 45.000 ἑργατες κως υπάλληλρι, 25.000,ἱημπσιε9 unalληκος καί υπαλληλαι δημοσίου δικαίου και 55.000 επαχγελμητιες τῆς Αθηνας
σταματηααν MES: κίνησι καί κατέβηκαν σέ 24ωπη γενικη πολιτική ἆπεργίι. Καί
ὗίήλα σἀὗτούς ἐκιτοντάῦες χιλιάδες λαοῦ ξεχυθηκκν απ’ἶίς συνιικίες στό
Κέντρο τῆς πάλης σέ μπχητικες διαδηλῶσεις. Σέ 250.000 υπ;λ”χίζονται o ξιπῥηᾎψτές. H nxkatu' παναθηναῖκή κινητῡππίηση τῆς 25 τηρ Ἰπυνηνεῖναι
ερη
ᾳπ ολες τζς προηγοημενες ῃεναθηνμϊκξς-κενητεπσιῃυεις. ,Η,σημασια της εΙΥαι

Ἐἵαιιδκομμα τικό ὁελτιό τῆς K. Ο.Α., ἀρ. φύλλου ό ( Ι- 7-43), τρεῖς πολυγραφημένες
σε ,ι ες.

ἀλλά ἀληθινό, κατεὸηκανε οτήν ἀπεργία καί οἱ ἀστυφύλακες
τῆς Ἀθήνας (μέ πρόσχημα μισθολογικῶν καί ὅχι ὃέὸαια πολιτικῶν ὃιεκὸικήσειιηι).
Ἡ διαδήλωση τῆς 25 ~100v“ 19-13 εἶναι ἀπο τίς πιό μαχητικες που γίνανε τόν καιρό τῆς κατοχῆς ’καί ἡ σύγκρουση μέ τόν
εχθρὸ, συνειὸητή καί πεισματική, ἔχει σάν ἀποτέλεσμα 10 νεκρούς καί πάνυ) ἀπό 100 τραυματίες.
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ αὐτή μᾶς δίνει ἐνὸιαφὲροντα στοιχεῖα ἕνα ἄλλο αὐθεντικό ντοκουμέντο τῆς ἐποχῆςῑ ὁλόκληρο
σχεδόν τό 60 φύλλο (1ης Ἰούλη 1943) τοῦ ”Εσωκομματικοῠ
Δελτίου τῆς ΚΟΑ τοῦ ΚΚΕ εἶναι αα ιεριιιμένο οτή μεγάλη αὐτή
κινητοποίηση, «Συμπεράσματα καί διδάγματα ἀπ’ τήν Παναθηναῖκή κινητοποίηση τῆς 25 Ἴούνη», εῖναι τό πρῶτο θέμα τοῦ
Δελτίου. πού αρχίζει ’έτσιῑ
«Ἡ 25η τοῦ Ἰούνη καθορίστηκε ἀπ’ το’ Ε.Α.Μ. σάν μέρα πένθους
καί (διαμαρτυρίας τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Λαοῦ ἑνάντια στίς ὁμαὸικές σφαγές
καί στό ὅάρόαρο σύστημα τῆς ὁμηρίας. Τῆ με’ρα aim} κηρύχτηκε οτήν
Ἀθήνα 24ωρι7 γενική πολιτική ἀπεργιά. Διακόσιες πενῆντα χιλιάὸες

21

Ἀθηναίων κατέόηκαν στούς ὸρόμοιις. σιιγκρούστηκαν μέ τίς ἔνοπλες
(δυνάμεις, τά τάνκς καί τά πολιιίίόλιι τοῦ κατακτητῆ καί οιαὸηλωσιιν
τήν θέλησί τους νά οταματησοιιν τίς (11/aye"; μιζ κάθε μέσο καί νά ζήσοιιν ἐλεύθεροι. Ἡ 25η τοῦ ”Ιοιίνη οά παραιιειίιη σάν μιά ἱστορική μί·ρα, σταθμός στι7 ὅλη ἑξέλιξι τοίΙ ἑθιἀπε-λι·νθεριοτικοῦ ,ιιεις κινήματος.
Κάτω (”ιπό σννθῆκες τῆς πιό δ’άρίῖαρης τρομοκρατιάς 45.000 ἓργατες
καί ύπάλληλοι, 25.000 ὁημόσιρί ύπάλληλοι καί ιἰπάλληλοι ὸημοσιόυ
σικαίοιι καί 35000-ἑπαγγελματιές τῆς Ἀθήνας σταμάτησαν κάθε κίνησι καί κατέόηκαν σέ 24ωρη γενικι7 πολιτική (ὶπεργιά. Καί ὁίπλα σ“
αὐτούς ἑκατοντάὸες χιλιάὸες λαοί1 ξεχύθηκαν ἀπ’ τίς σιινοικίες στό
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Κέντρο τῆς πάλης σέ Ιιιαχητικές ὁιαὸηλώσεις. Σέ 250000 ὑπολογίζονται οἱ ὁιαὸηλωτές. Ἠ παλαῖκη παναθηναῖκή κινητοποίηση τῆς 25 τοῦ
”Ιοίινη εἶναι ανώτερη ἀπ’ ὅλες τίς προηγούμενες παναθηναῖκές κινητοποιήσεις. Ἡ σημασία της εἶναι ἐξαιρετικη, ξεπερνάει τά ὅρια τῆς Ἑλλάὸας καί ἀποτελεῖ ἐπιόλητικό παράὸειγμα γιά τούς λαούς ὅλων τῶν
ὑποὸούλων χωρῶν στή πάλη τους, για νά σιιντριίμονν τόν φασιστικό
αςονα.
(...) Ἐργάτες, ύπάλληλοι, ἑπαγγελματιές, ἀστυᾳύλακες. παπάὸες,
γυναῖκες, παιδιά, ἀπ’ ὅλα τά στρώματα τοῦ Άθηναίκοῦ Λαοι“Ι πῆραι*
μέρος στίς ἑκὸηλώσεις. Οἱ ἀστιιφύλακες τῆς Ἀθήνας, εἶχαν κατέδει ἀπ’
τήν προηγούμενη μέρα στι7ν ἀπεργία τους πού κράτησε 8 μέρες. Ἡ
Ιιιαχητικότητα τοῦ λαοῦ εἶταν μεγαλείτερη ἀπό κάθε άλλη ([ορά. (...)
Γιά πρώτη φορά οἱ Ἀθηναῖοι ἦρθαν σέ απενθειάς ανοιχτῆ σιἰγκροιιση
Ιιιέ τόν καταχτητή. Τά τάνκς, τά πολυὸόλιι τῶν Γερμανοᾳασιστῶν καί
Ἰταλοᾳασιστιῦν, οἶ 7ἐρμανοφασίστριες χτιιποιῖισαν αλ ι’·πητα ἀπ’ τίς ταράτσες καί τά παράθνρα. Δι’-κα νεκροί καί ἑκατό πιρίπον τραιιματιές
πότισαν μέ τό αἷμα τους τό λιθόστρωτο τῆς Ἀθήνας, κ(ιιιόι’·ργ”ι(ι αἷμάτινη σπονὸή οτόν ἑθνικοαπελενθερωτικό ἀγῶνα. Οἱ ὸιαὸηλωτές ἔπειτα
ἀπό κάθε χτύπημα ἕπαιρναν καινοίιργιο θάρρος καί ρι’χνονταν 7ιέ ὁρμή
στόν ἀγῶνα. Τά γερμανοᾳασιστικά καθάρματα ἱίόλεπαν κατάπληχτοι
ἕναν ἄοπλο λοιό νά ὁι(ι(7·εντει’ϊι τό ὸίκηο τον, νά παλεύει για τη λιϊτεριά του καί σά λιισσασμένα παλιμὶσκνλα σκορποῦιπιν γύριι),τοιις τό

θάνατο».

“

ΠΑΡΑΚΑΤΩ. καί ἀστοῦ ἡ KOA ὁιαπιστιιίνει, ὅτι «οἱ περισσά
τεροι ἀπ’ τούς σκοτιυμὲνοιις καί τραυματιίς ιιτη ,τιιινιίίι7ικιικι7 κινητο-

rH ὸιτιὸρομή τῆς ὸιτιὸῆλωσης 22-7--13 ἑνάντια στῆν κάθοὸο τῶν Βουλγάρων στῆ
Μακεὸονία.

ποιί7ση ’τῆς 25ης τοῦ Ἰούνη εἶναι μέλη καί στελέχη τῆς Κομματικῆς
Ὀργάνωσης τῆς Ἀθήνας», (ινιικιιιιίνινιι 1m η
«Ε. II. τῆς KOA σιιγχάρηκε καί ι’ἶὸιιιοι ι”παινο στίς μυριάσι-ς τῶν

Οἱ λαίᾆκές κινητοποιήσεις
O'1 λογοκρινομενες ἐφημερίδες τῆς-Κατοχῆς εἶναι λακωνικες σέ πληροφορίες για
τίς λαϊκές κινητοποιήσεις, ἀλλά γεμάτες

’

τε ἢ

μ. .

διέσπασαν τήν άστυνομική ζώνη καί ένας
ἀξιωματικός τῆς χωροφυλακῆς, πού ἐδειξε
έξαιρετικό
ζῆλο
γιά
τούς
καταχτητές,έμεινε μέ σπασμένο κεφά)λι. Κοντά στό

άπό άπειλές καί προειδοποιήσεις. ἈντίθεT0,

στὸν

παράνομα

Τύπο

τῆς

Κατοχής

’έχουν καταγραφεῑ μέ λεπτομέρειες καί ὲνΘουσιαοτικὸ

τοῦ

Μοναστηράκι καί οτή Λεωφόρο Κηφησιᾱς,

Ἀθηναϊκοῡ Λαοῦ. Ἀπὸ τίς έκτεταμένες

ἀλλα «ὄργανα τῆς τάξεως» πυροθόλησαν
καί τραυμάτισαν Ἕλληνες. 01‘ Ἰταλοί φέ-

περιγραφές,

τὸνο

0'1

διαδηλώσεις

κῆς καί άστυνομίας προσπάθησε νά φράξει
’τόδρόμο στούς διαδηλωτές. 01' διαδηλωτές

μεταφέρουμε

σήμερα

έδῶ

μερικα ἀποσπάσματα.
Ο ‘H «EAEYOEPH ΕΛΛΑΔΑ», φύλλο 9
(24-12-42). γράφει για τή διαδήλωση τῆς

ρανε καί τίς αντλιές. Πσρά τά μέτρα 01'/rd
τῆς ἀστυνομιάς καί τήν ἐνίσχυσή της μέ

22-12-42, ὅπου σκοτῶθηκε ὁ M. Κωνσταντι-

λιάδες έφθασε στό Πολιτικό Γραφείο καί
όρισμένοι ἀπό αύτούς, σπάζοντας τήν
ἀντίσταση καί τίς πόρτες μπῆκαν μέσα γιά

νίδης;

δύναμη 1ίταλῶν, ένας ὄγκος ἀπό 75-20 χι-

.

«01' λαῖκές ἐκδηλώσεις - κινητοίτοιήσεις

τὀῦ λαοῦ τῆς πρωτεύουσας γύρω ἀπό τά
ούσιῶδη καί θασικά ζητήματά του - συσσίτια καί ψωμί ἀπό τά προϊόντα τῆς έθνικῆς
παραγωγῆς - ἐκορυφώθηκαν τό πρωΐ τῆς

πού εἶχε σαν α’ίτημα τόν επισιτισμό καί τήν
καταργηση τῆς πολιτικῆς ἐπιστράτευσηςῑ
«Ἀπό τίς 70 τό πρωί· άρχισαν νά συρρέ-

νά έπιδώσουν τό αἴτημα κατά τῆς ἐπιστρά-’
τευσης, γιά τήν ίκανοποίηση τῶν δημοσιοῦπαλληλικῶν καί ἀλλων λα’ίκῶν ἀναγκῶν.

διανοούμενοι, ύπάλληλοι, άνάπηροι, φοιτη-

τόν πόθο του. ,- Κάτω ή πολιτική ἐπιστρά-

'O λαός μή θρίσκοντας τόν κρυμμένο πρωθυπουργό τράθηξε κατά τό Ὑπουργεῖο
Ἐργασίας. Ἐνῶ όγκώθηκε ή διαδήλωση καί
στήν ἀντίσταση ὸρισμένων κυβερνητικῶν

τές σέ μιάν ὀγκώδη καί μαχητική διαδή-

τευσηί - Κάτω οἱ προδότεςί Συσσίτιαί - Αύξηαη τοῦ μεροκάματου. Τρσγουδῶντας τόν

ὀργάνων ξέοπασε σέ αποδοκιμασίες τῆς
ἀντεθνικῆς πολιτικῆς τοῦ Λογοθετόπου-

ἐθνικό ύμνο καί άλλα τραγούδια τῆς λευ-

τά μαγαζιά τους καί προσχωροῦσαν στήν
διαδήλωση. 'O Λογοθετόπουλος κρύφτηκε.
Ἠ διαδήλωση μεγαλώνοντας σέ όγκο τράθηξε. γιά τό Πολιτικά Γραφεῖο, ἔχοντας
μπροστά τούς . ἀναπήρους, δημοσίους

λου, Κοτζαμάνη, Καλύθα. Σέ λίγο θεάθηκσν
στόιδρόμο νά καίονται ἕγγραφα τοῦ Unauργειου».
.
O ’Ἀλλη ’ἐκτακτη έκδοση τοῦ «PIZO-ΣΠΑΣΤΗ», ψύλλο 41 (6-3-43). γράφει για τή
μεγάλη διαδήλωση τῆς 5—3-43:
«T0 πρῶτο μεγάλο κομμάτι τῆς διαδήλω- ,
σης ξεκίνησε τό πρωί στίς 9.30 ἀπ’ τήν πλατεῖα Κάνιγγος μ’ έπικεφαλῆς τούς ἀνάπη-

ύπαλλήλους,.φοιτητές. Δύναμη χωροφυλα-

ρους καί τραυματιές. 01' διαδηλωτές ἔσπα-

Τρίτης, 22 τρ. Εἴκοσι πέντε χιλιάδες λαοῦ,
ἅντρες, γυναῖκες, ἐργάτες, ἐπαγγελματίεᾳ

λωση διετράνωσαν τήν άποδοκιμασία τοῦΙ
λαοῦ οτήν κυθέρνηση τῶν προδοτῶν καί

τήν άπόφασή του νά συνεχίσει τόν άγώνσ

ουν στό κέντρο τῆς πρωτεύουσας χιλιάδες
λαοῦ. Πινακίδες ἐκφράζανε τόν no’vo καί

τεριᾱς 01' διαδηλωτές τραθοῦσαν γιά τό

διεκδικῶντας τά δίκαιά του. 'H διαδήλωση
ύπουργεῖο Παιδείαςι γιά νά θροῦν τό Λογοσυγκρούστηκε ἐπανειλημμένα μέ δυνάμεις “ θετόπουλο. -Οί καταστηματάρχες κλείνανε

καραμπινιέρων πού πυροθολοῦσαν ἐπάνω
στό πλῆθος. ’Ένας φοιτητής οκοτώθηκε
ἀπό σφαῖρα, πολλοί τραυματίσθηκαν.»

ο Στήν έκτακτη έκδοσή του ο «PIZOZHAZTHZ», φύλλα 38 (25-2-43). περιγράφει
τή διαδήλωση τῆς προηγουμένης μέρας.
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κομματικῶνμελῶν της πούιπάλαιι7αι με’ ἀφάνταστη αὐτοθυσία».
Γιά ὅσους ὅμιιις λιποψύχησαν ἤ, έστυ), δέν σταθήκανε στό
ὕψος τῆς (3.7100701 ι’ς] τους, ὁ πέλεκυς τῆς κομματικῆς πειθαρ-

Χρονοδιάγραμ μα καί διαδρομή τῆςγκρούπαςτιῖιν «”Εθνικοτόπικῶν»

χίας 1:1\αι 611911g.E701 διαδάζουμε παρακάτωῑ
«Η ΕΠ. ὸιι·7ιοαι7ιι τρια ιιέλη τοιί κόμματος πού ὁείλιασαν καί ὁέν

κατέὸασαν τούς καπνερ)(ιτις στι7 γεν ικι7 πολιτικη ἀπεργια. Οἱ ὁειλοί
και οἱ 21.70111 1 χοι ὁὲν ἔχοι· ν καμιά θέση μί’-σα στό κόμμα μσς».

Εδιῖι 0111 k καί σάν κάποια εξήγηση - καί όχι δικαιολογία
γιά τοὺς διαγοαιῐί-ντες - γιά τό γεγονός ὅτι δέν μπορὲσανε Oi
ὑπεύθυνοι νά κατεὸάσουνε σέ ἀπεργία τούς καπνεργάτες, πρέπει νά 0111100013111- δτι οἱ καπν061 ομηχανίες τῆς Αθήνας- 5181ραιᾶ ἠταν επιταγμένες ἀπό τοὺς Γερμανούς, οἱ δέεργατες ἦταν

,πολιτικά έπιστρατευμένσι καί ύπόκεινταν οτή γερμανική στρατιωτική δικαιοσύνη, πού πρόὸλεπε τήν άμεση καί χωρίς διαδικασία εκτέλεση τιῖιν «σαμποτέρ», ὅπως χαρακτηριζόντανε οἱ
απεργοί πού“δουλεύ(ινε σέ γερμανικές ὑπηρεσίες.
ENA NEO στοιχεῖα πού περιέχουνε τῶρα τά Συμπεράσματα.
εἶναι ἡ ἀνάγκη νά μελετηθοῡν οἱ διαδηλῶσεις
«καί ἀπό στρατιωτική άποψη 77 παναθηναϊκη κινητοποίηση τῆς 25ης
τοῖι Ἰούνη. Πράκιῑιται ἑὸιῖι γιά ἑκατοντάὸες χιλιάὸες λαοῦ ποῦ πρέπει

νά κ(ιθοὸι77’()ιἰι’τ(ιι μέ στρατιωτικά πνεῦμα καί στρατιωτική ἡγεσία. Ὁ
καταχτητής συγκεντριιίνει σέ ὡρισμένα σημεῖα μεγάλε-ς στρατιωτικές
δυνάμι-ις ἓξοπλισμένες μέ μοντέρνα ὅπλα καί εἶναι ἀδύνατα νά σπάσουν τό κλοιό τοιις ἀοπλες λαϊκές μάζες. Ἐπιὸάλλεται λοιπόν νά
ιἰπάρχει ὁλόκληρο στρατιωτικά σχέὸιο κινητοποίηοης ὄχι μόνο τοῦ
Ε.Λ.Α.Σ μά καί τῶν ἑκατοντάὁων χιλιάδων τοῦ λαοῦ. Τό σχέὸιο αὐτό
πρέπει νά καθορίζη τούς ἀντικειμενικούς σκοπούς καί νᾶναι ἀρκετά
ἑλαστικό. "Av οἱ τεράστιε-ς αὐτὲς λαϊκὲς μάζες καθοὸηγηθοῦν ἀπό πεπειραμένη πολιτική καί στρατιωτική καθοὸήγηση μέ ὅάση σχέὸιο πού
προόλέπιι σιινένωση μά καί ἀνάπτυξη τῶν δυνάμεων τῶν λαϊκῶν μαζῶν ποῦ ταυτόχρονα θά προόλέπει ὀιάφορους αἰφνιὸιασμούς καί ἑλιγμοιῖις, ἀσφαλῶς οἱ ἐπιτιιχιές μας θάνε ἀπό κάθε ἀποψη μεγαλύτερες».

- AEN HEPNAEI οὔτε ”ένας μήνας καί ακολουθεῖ μιά ακόμα
ἀπ’ τίς πιό μεγαλειιῖιδεις διαδηλῶσεις πού γίνανε στήν κατοχὴ.
Στίς 22 Ἰουλίου 1943 οἱ Ἀθηναῖοι διαδηλῶνοιζνε ἐναντίον τῆς
καθόδου τῶν Βούλγαριιιν 071'] Δυτική Μακεδονία, μέ συμμετοχή πού ξεπερναει τίς 300.000 λαοῦ.

Προσυγκέντρωσης Σολιιιμοιί καί Σσυλτανη
ὥρα 10 παρά 7’
ὥοα 10 παρα 5’
Συγκέντρωσηῑ Πλατεία ”Εξαοχείιιιν
ιἰἰοα 10 παρα 3’
Εκκίνηση; Από Πλατεία ΙΞξασχείιι ιν
Διαδρομή; Μπενάκη--Σόλιιινος Θεμιστοκλέους

Συνάντηση με άλλες γκροῦπεςῑ γιιινία ΘεμιστοκλέουςΠανεπιστημίου ὥρα 10 καί 2

Διαδρομη της όμαδας γκριιιιπιιιν (ιπό 1 1ανι-πιστι7μίου προς 70v
αντικειμενικο σκοπό (Πολιτικο 101111 £10-01]1181_)1v1'] Βουλῆ)

ὅπου άφιξη ὥρα 10 καί 20’
Δεύτερος ἀντικειμενικός σκοπόςῑ Σπίτι τοῦ Ράλλη (Πατριάρχου Ἰωακείμ 14) ὥρα 10 καί 4()’
Τρίτος αντικειμενικός σκοπόςῑ Βουλγαρικη Πρεσὸεία (Κηφισίας καί Ἡροδότου) ὥρα 10 καί 50’
Τέταρτος αντικειμενικός σκοπόςῑ Τούρκικη Πρεσδεία(Διοχάρους καί Ρηγίλλης) ὥρα 11
Τελικόςαντικειμενικός σκοπός καί γενι κη συγκέντριιιση ὅλων
οτήν πλατεῖα Ομονοίας ὥρα 11. 30
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Τά σημειῶματα μέ τό χρονοὸιά7ριιμμα και τήν ἀναφορά

τοῦ ὑπεύθυνου

μέσα ἀπό τόν παράνομο Τύπο
σαν τή ζώνη τῶν ἀστυνομικῶν καί ξεχύθη. καν στά Χαυτεῖα, ὅπου ουγκρούατηκαν γιά
δεύτερη φορά. Σ’ ὅλη αύτή τή διαδρομή
μυριόστομες κραυγές ἀντηχοῦσαν; «Κάτω

ὴ έπιοτράτευση, ζήτω ή λευτεριά, μισθοί
καί μεροκάματα, κάτω ή τρομοκρατιά, ζήτω
τό Ἐθνικό Ἀπελευθερωτικό Μέτωπο». Ἀπό

τά Χαυτεία, ή διαδήλωση χωρίστηκε σέ δυό
τμήματα μέ τήν ϊδια κατεύθυνση πρός τό

δημαρχεῐο, ὅπου εἶχαν παραταχθεῐ πολυάριθμες δυνάμεις καραμπινιέρων, άστυφυλάκων καί χωροφυλάκων. Ἐπανειλημμένες

Προσπάθειές τους νά διαλύοουν τήν άνθρωποπλήμμυρα τῶν διαδηλωτῶν άπότυχαν. 01' διαδηλωτές κάνοντας ε’φοδο ἀχρήοτευαν καί τίς ἀντλιές, Γιά μιά στιγμή φάνηκε στό μπαλκόνι ὀ προδότης δήμαρχος
Γεωργάτος.
- Κάτω 01' προδότες, κάτω r) Ἀγγέλα (0'
θηλυπρεπής δήμαρχος), ζήτω τό Ε.Α.Μ.,
κάτω ή έπιοτράτευση» ἦταν ή ἀπάντηση τοῦ
λαοῦ. 'O Γεωργάτος έτρεξε νά κρυφτεῖ, 01'
διαδηλωτές ἀπό τό δημαρχεῖο ξεκίνησαν
γιά τό Σύνταγμα, ἀπ’ τήν ὀδό Ἀθηνᾶςιίέρμοῡ κλπ. "Eva κομμάτι τῆς διαδήλωσης
ἀπ’ τό δημαρχεῐο πέρασε στήν ὀδό Σταδίου, ὅπου λόχοι Γκεσταπό εἶχαν στήσει πολυθόλα κι άρχισαν θεριστική θολή. Στό
Σύνταγμα χιλιάδες ίταλοί καί γραικύλοι είχαν κυκλώσει ὅλη τήν πλατεῖα μέχρι τά I70-

210 ἀνάχτορα. Μόλις πλησιάσε ή διαδήλωση ἀντλίες, θωρακισμένα αύτσκίνητα,
μοτοσυκλέτες έπεσσν πάνω στούς διαδηλωτές. Μά άπλῶς παραμερίζουν χωρίς ,νά

φύγει κανείς. ”Ἀρχισαν κατόπιν πυροθολισμοί μ’ ὅλα τά φονικά ὅπλα. “Ακόμα ὅμως
δέν εἶχε ἀρχίσει ή θεριστική θολή καί
ύπῆρξαν μόνο τραυματισμένοι. Μεγαλειώδειςήταν οί συγκεντρῶσεις ποῦγιναν στό
Σύνταγμα ἐναντίον τῆς έπιστράτευσης καί
τῆς τρομοκρατίας, γιά τό EAM. τούς μισθούς καί τά μεροκάματα.
Μά ὅ,τι έγινε στό ύπουργεῖο Ἐργασίας
ἀπό τίς 11-11.30 είνε άσύλληπτο σέ συρροή
λαοῦ, μαχητικότητα, άποφααιστικότητα. Τέτοιες οτιγμές δέν ξανάζησε ή Ἀθήνα.
Τρόμο καί δέος προκάλεσε στούςκαταχτη-

τές καί στούς προδότες ή πάνδημη ἀυτή
συγκέντρωση πού συγκλόνισε τήν Ἀθήνα.
”Ετσι άρχισε ή άγρια σφαγή, ή ξέφρενη
θολή ἀπ’ ὅλες τίς κατευθύνσεις καί μ’ ὅλα
τά ὅπλα. Ἠταν ὀργανωμένη καί προμελε-

τημένη σφαγή»ο 'H «EAEYOEPH ΕΛΛΑΔΑ», φύλλο 14
(12-3-43). δίνει πληροφορίες τῶν παρασκηνιακῶν συνεννοησεων μεταξύ τῶν Κουῑσ-

λιγκς καί τῶν κατακτητῶν γιά τήν αντιμετῶπιση τῆς λα’ίκῆς ὀργῆς. Ἀναφέρεται καί
πάλι οτή διαδήλωση τῆς 5-3-43;
«01' κατακτητές πρό τοῦ ὄγκου καί τῆς
μαχητικότητας τῶν έκδηλώσεων θορυθήθηκαν σέ Βαθμό πού έγινε έκδηλη ή σύγχυσή τους.
Ἀπό τό θράδι τῆς Πέμπτης ὀ Τζελόζο
εἶπε στό Λογοθετόπουλο «αῦριο τό πρωΐ νά
χτυπήσετε καί σείς θά χτυπήσουμε καί
μείς. Πρέπει νά τελειώνουμε μέ τίς διαδηλώσεις καί τίς άπεργίες». Τά ίταλικά τμή-

ματα

καραμπινιέρων

έκαναν

χρήση

τῶν

ὅπλων των μαζί μέ τούς δικούςμαςχαφιέδες, ώστόσο οί Γερμανοί ούσιαοτικά τούς
υποκατέατησαν καί τούς θάλανε στή μπάντα. Στή διάρκεια τῶν διαδηλώσεων είχαμε
σποραδικές έκδηλώσεις ουνσδέλφωσης
Ἰταλῶν στρατιωτῶν μέ τούς, Ἕλληνες διαδηλωτές,
,
Οί Γερμανοί έστρατοκράτησαν τίς δυό
πόλεις, ὀ δέ ”Αλτεμπουργκ, καθ’ ὅλην τήν
ήμέραν άπό τίς 9 τό πρωί μέχρι τίς 6 70
άπόγευμα, εἶχε τηλεφωνική έπικοινωνιά μέ
τό Βερολίνο καί ἀνάφερε συνεχῶς τήν ἐξέλιξη τῶν γεγονότων.
Στίς 6 70 άπόγευμα, κατά τίς πληροφορίες μσς, πῆρε ἐντολή νά άνακοινώοη ὅτι
άναστέλλεται γιά τήν Ἐλλάδα η
Ἐπιστράτευση. Ἠ ἀπόφαση 01'/711
δηλώθηκε ἔπειτα άπό είδική πρόσκληση
στόνιἉρχιεπίσκοπο, γιά νά ἀνακοινωθῆ στό
λαό ἀπ’ αύτόν, μιά πού ή 6ε6σίωση τοῦ Λογοθετόπουλου καί τῆς Κυθέρνησης δέν θά
εἶχε καμμιάν ἀξία καί δέν θά γίνονταν πιστευτή ἀπό τόν λαό.»
Ο 'H Ἐθνική Γιορτη τιμηθηκε στίς 25
Μαρτίου 1943, παρά τίς απαγορεύσεις τῆς
κυθέρνησης Ράλλη. 'H «EAEYOEPH EAAAΔΑ», ψύλλο 16 (30-3-43). δίνει τήν 0K0λουθη περιγραφήῑ

«ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Μιλοῦν ὀμιλητές καί στεφανώνουν τούς
ἀνδριάντας τοῦ Φεραίου καί τοῦ Πατριάρχη, γονατίζουν ὅλοι καί 01' στροφές τοῦ
έθνικοῦ ύμνου άντηχοῦν 070v ἀέρα σάν ή
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ιἰπόοχεση ἑνός λαοῦ όλοκλήρου, σάν ὅρ-

κος Πίστεως στόν ἀγῶνα καί τή λευτεριά,..
ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ
Καί o1' έκδηλώσεις συνεχίζονται. ”Ετσι
συγκροτημένοι 01' διαδηλωτές ἀνεθαίνουν
τήν ὀδό

μός που έξεδήλωσε μαζύ καί τό πένθος καί
τήν ἀγανάκτηση γιά τίς έκτελέσεις 250 καί

πάνω ἀθῶων πατριωτῶν καί ἀγωνιστῶν,
ήταν ή μέρα τῆς Παρασκευής 25 Ἰουνίου.
Ἐκατοντάδες χιλιάδες ξεχύθηκαν στούς

ΛΑΪΚΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ,
- Σέ μιά πάροδο στό Σύνταγμα. Μετά τη
διάλυση τῆς ουγκέντρωσης μέ τά ὅπλα,

ἀμέσως γίνεται άνασυγκρότηση σέ ἀλλο
σημεῖα. 01' διαδηλωτές ζητωκραυγάζσυν γιά
τά EAM. "Eva9 περαστικός ἀπορώντας ρω-

Ἱπποκράτους, με’ φωνές, ζητω-

δρόμους καί μέ φανατισμό, ἀψηφωντας τά

κραυγές καί τραγοάδισ. Στήν όδό Χαριλάου

θανατερά θόλια τῶν κατακτητῶν, διαδήλωοαν μαχητικά τήν ἀπόφαση τοῦ λαοῡ νά

ταει.·

σταματήσουν οἰ έκτελέσεις ἀθωων, ή όμηρειά, ή έξόντωοη τῆς φυλῆς μσς, Ol ἀνανδροι καί ἀτιμοι χιτλεροφασίστες δολοφόνοι, τρομοκρατημένοι ἀπό τό θάρρος καί
τήν ἀποφασιοτικότητα τοῦ πλήθους, ἀπό
τήν μεγαλειώδη καί συγκινητική του ἀλλη-

- ”Ενας ἀνάπηρος πλησιάζει τήν πυρσσθεστική ἀντλία, πού στέκει έξω ἀπό τή

Τρικούπη σταματοῡν κι άνασυγκροτσῡνται.
Μιλοῦν ὁμιλητές, 01' οημαῐες ἀνυψῶνονται,

καινούργια πλήθη προστίθενται. Στήν πλατεῖα τῶν Ἐξσρχείων γίνεται μιά ἐνθουσιώδης συγκέντρωση. Κι ἀπό κεῖ στό πάρκο
τῆς Λεωφόρου Ἀλεξάνδρας. ”Απειρα πλήθη

συρρέουν ἐκεῖ καί μιτροστά στίς προτομές
τ’ῶν ήρώων γίνεται ή πιό συγκινητική ἐκδήλωση τῆς ἡμέρας. Μέοα σέ ὅλον τόν άπεριόριοτο χῶρο πού κυματίζουν 01‘ ελληνικές οημαῖες, τό πλῆθος γονατίζει. 01' προτομές τῶν ήρωων σταφανιὶινονται, Τραγσυδιέται ό ὕμνος τῆς λευτεριᾱς. Εἶνε μιά στιγμή ἀπέραντα κατανυκτική. 01' καρδιές

φλογίζονται, τά μάτια δακρύζουν.,..
Md έδῶ ξεοπάει καί τῶν κατακτητῶν ή
λύσσα. Οἱ διαδηλωτές δέχονται έδῶ τήν πιό
61'a1a ἐπι’Θεση.,“Ἐφιπποι καρσμπινιέροι όρHOE/V μέ μανία πάνω στό πλῆθος, κατεθάζουν κοντακιές καί σπαθιές, ὅπου τάχει,
πυροθολοῡν στό ψαχνό καί ριπές 1702060-

λου Κροταλίζουν στάν ἀέρα τό Θανατερό

σφύβίνμά τους».
ΟΣτίς 25-6-43 ὁ Λαος ξεχύνεται στούς

δρόμους γιά νά διαδηλώσει ἑνάντια οτήν
ομηρεία καί τίς έκτελέσεις. Νά τί γράφει 1']
«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ», ψύλλο 22 (3—6-43):

«”Ενας πρωτοφανής πολλαικός ουναγερ-
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- Μά τί εἷνε αάτό τό EAM; Λερναία Ὕδρα,-

,Δημαρχία Σηκωνει τήν πατερίτσα τοι] καί

γιά μιά ἀκόμη φορά Θάφτηκαν μέ αἷμα.
17 ἀκόμα πατριῶτες πέσανε ιἰπέρ τῆς
ἐλευθερίας. Τό πλῆθος έκφράζοντας τόν
ε’θνικό σεθασμό, ἔστησε στούς καινούργιους ήρωες, μέσα στή φωτιά τῆς σύγκρου-

χτυπάει στό πόδι ἕνον πυροσθέοτη φωνάζοντάς τον προδότη. Αὐτός μέ ἀγανάκτηση
πετάει κάτω τό κράνος του καί τό πέτσινο
σακκάκι του, ἀνεθαίνει πάνω οτήν ἀντλία
καί φωνάζει;
- Κάτω ή έπιστράτευση. Ζήτω τό EAM!
.
— Στή διαδήλωση τῆς 24ης Φλ. ἔξω ἀπό τό
Ὑπουργεῖο ἐργασίας τήν ὥρα πού ό κόσμος πετροθολεῖ, μιά γρηούλα γεμίζει τήν
ποδιά της μέ πέτρες καί πλησιάζοντας ἕνα

σης, ἀπέριττα κενοτάφια μέ πέτρες, ένα

διαδηλωτή;

πρόχειρο σταυρό καί λίγαλουλσύδια στά

- Νά, πάρε γιέ μου καί ρίξε γιατί ἐγώ δέν
μπορω...- ’Ἐνας ἕλληνας χαφιές πυροθσλεῐ λυσσασμένα πάνω στό πλῆθος. Ἰταλός λσχίας
ρι’χνεται καί τόν γρονθοκοπάει. Τό πλῆθος
ἐνθουσιάζεται, τόν σηκώνει στά χέρια κι
αάτός χαιρετάει, σφίγγοντος τά δυό του
χερια.
- Στήν Πολυκλινική. Πέφτουν οἰ πρῶτοι
τραυματίες. ’Ἐνας ’έργστᾱκος 12 χρσνῶν
γυρίζει στούς χαφιέδες καί τούς φωνάζει.·
- Τι’ νά σᾶς κάνουμε θρέ κερστάδες. "A9
είχαμε τάίιμισά ἀπό τά δικά σας ὅπλα...» η

λεγγύη, σκότωσαν, τραυμάτιοαν, κακοποίησαν, συνέλαθαν. Οἱ δρόμοι τῆς Ἀθήνας

σημεῖα πού πέσσνε. Οί καννίθαλοι χιτλεροφασίστες τά ἐξαφανίσανε ποδοπατῶντας
ἴα.»

0 M5 τό σύνθημα «ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ», τό ΕΑΜ ὁργάνωσε τήν Πάνδημη διαδήλωση στίς 22-7-43
γιά τή σωτηρία τῆς Μακεδονίας καί τῆς
Θράκης. Ἠ «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ» φύλλο
24 (24-7-43) διέσωσε μια λετττομερειακή
περιγραφή τῆς διαδήλωσης. ’Ὀμως έδῶ,
αντιγράφουμε μόνο μια στήλη μέ τίτλο;
«ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ,ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ TON

Γιά τή διαδήλωση αὐτή έχουνε σωθεῐ δύο πολὺ ἓνδιαφέροντα μικρά σημειώματα (ἀπό κεῖνα τά πολύ ψιλά μικρά χαρτάκια πού πολυὸιπλωμένα. μπορούσανε νά κρυφτοῦνε σχετικά
εὔκολα καί που σέ περίπτωση σύλληψης τοῦ ἀγωνιστῇ πού τά
εἶχε ἦταν εὕκολο νά τά καταπιεῖ). Στό πρῶτο σημείωμα ἀναφέρονται 16 χρονοὸιὰγραμμα καί 16 ὃρομολόγιο τῆς διαδήλωσης,
ένῶ στό ὃεὺτερο ἡ ἀναφορὰ ἑνός ὑπεύθυνοι) ὁμάδας πάνω
οτήν προετοιμασία καί τήν πραγματοποίηοη τῆς διαδήλωσης.
ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ τήν ἱστορικὴ ἐτοὺτη ἀναδρομή γιόι τήν ὀργάνωση, προετοιμασία καί ὃιεξαγιι)γή τῶν λαϊκῶν κινητοποιήσεων καί διαδηλώσεων τῆς κατοχῆς μέ ὂάση αὐθεντικά ντοέ
κουμέντα τῆς ἐποχῆς, μέ ἕνα ἀκόμα τέτοιο στοιχεῖο. Ἀπ’ τό
Ἐσωκομματικο ’Δελτίο τῆς KOA μέ ἡμερομηνία 17—3-44 σχετικο μέ τήν προετοιμασία τῆς ἄλλης μεγάλης διαδήλωσης γιὰ
τήν 25 Μαρτίου 1944 ἀντιγράφουμε, ἀπ’ τό κεφάλαιοῑ «Ἡ σημερινή κατάσταση κι ἡ φετεινή· ὲπέτειος>);
«Τό ΕΑΜ καί τό κόμμα μας ἔχουν καθῆκον νά πρωτοστατήσουν στό
γιορτασμό τῆς 25ης Μαρτίου. ”Ολοι μας θυμόμαστε τίς παλλαϊκές συγκεντρώσεις πού ἕγιναν τή μέρα αὐτή τό 42 καί ι’ὁίως τό 43. Ἡ φετεινή
ἐπέτειος ὅμως ἔχει μιά ξεχωριστή σημασία πού τῆς ὸίνει ἡ συγκεκρι,ιιένη στιγμή πού μέσα της πέφτει.
Τί χαρακτηρίζει τή στιγμή αὐτή,· Ἀπό ἐξωτερική ἄποψη. Ὁ πόλεμος
ἔχει μπει· χάρη στή μεγαλειώὸη ὁράση τοῦ κόκκινου στρατοῦ στήν
ἁποφασιστική τελική του φάση. Ἡ μεγάλη προέλαση τοῦ Σοὸ. Στρατοῦ
στόν N. τομέα (δημιουργεῖ τήν πιθανότητα ὅτι μπορεῖ σύντομα νά ὄρεθοῡμε κι έμεῖς μέσα στόν τομέα τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων. Ἀπό
ἑσωτερική ἄπυψη. Ἡ 25 Μαρτίου φτάνει τή στιγμή πού ἐσωτερικά ὁεχόμαστε τή μεγαλύτερη ἐπίθεση ἀπό μέρους τῶν καταχτητῶν καί τῆς
ντόπιας ἀντίὸρασης πού ἔχει πιά ἱερή συμμαχία μαζί τους. Σέ μιά στιγμή πού οἱ Γερμανοί πιεζόμενοι ἀφάνταστα ἀπό τίς πολεμικές τους
ἁποτυχιές προσπαθοῦν με’ κάθε τρόπο, με’ τήν πεῖνα καί τήν τρομοκρατία νά ἐπιστρατέψουν ἑργάτες γιά 117 γερμανῐα καίμισθοφόρους γιά τά

τάγματα τῆς ἀσφάλειας, πού τούς εἶναι σήμερα περισσότερο ἀπό κάθε
ν
ἄλλη φορά ἀπαραίτητοι. Σέ μιά στιγμή ,τοὺ σι’ Βοιίλγαροι κατέλαίῖα
α».
τή Δυτ. Μακεὸονί

Καί κλείνει 16 Δελτίο με’ τήν παρα-κάτω 6111111011001].
παραίνεση προς τά μέλη 10v:
«Ὁ γιορτασμός τῆς φετεινῆς 25ης τοῦ Μάρτη ,τρέπει μέ μεγάλες
παλλαϊκὲς ἑκὸηλώσεις ν’ ἀποτελέσει τό ἀποκοριίᾳωμα τῆς πάλης ι’·νάντια στήν ἐπιστράτεψη. Τό ἀποκορύφωμα τοῦ ἀγῶνα γιά τι] ζωή τοῦ
ἑλληνιῖτοῦ λαοῦ, καί συγκεκριμένα σήμερα ἑνάντια στά σώματα (ἱεράστούς
μυνας πού εἶναι ἡ καινούργια μορφή émarganw; ἑνάντια
ὄούλγαρους ἐπιὸρομεῑς. Μές στούς ἀγῶνες αὐτούς, μές οτήν ἐπέτειο
,τού θυμίζει τόσους καί τόσους ἡρωϊκούς ἀγῶνες τοῦ ”Εθιόυς μας πρέπει νά ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἐθνική μας ἑνότητα. rH ἑθνική ἑνότητα ὅλων τῶν
Ἑλλήνων πατριωτῶν ἐνάντια στούς καταχτητές καί τούς ντόπιους
προδότες καί συνεργάτες τους».

ΕΛΙἹΙΖΟΥΜΙΞ ὅτι μέ τά αὑθεντικὰ ντοκουμὲντα τῆς ἐποχῆς
που παρουσιάσαμε, φωτίζεται·ὁριστικ(ἰ καί μιά ακομα πλευρά
τῆς ἡρωϊκῆς ἀντίστασης τοῦ ἂοπλου λαοῦ τῆς Ἀθήνας ἐναντίον τῶν κατακτητῶν καί τῶν ντόπιιιιν προδοτῶν *λάθε 119161101—
τος καί «έθνικῆς» τοποθέτησης. ”ΙΞλπίζουμε ᾀκυμα ὅτι ὁ μελλοντικός ἱστορικός δέν θὰ πέσει στίς ἓξυπνυ. (καί σκοπιμα)’
στημένες παγίὸες πού ἓναν παράξενο ἀπόηχο τους 6101110111)-

νουμε οτήν ἀλληλογραφία πού προανα([έραιιε μέ τή ὸιαὸεὸαίωση ὅτι «τό ξεσήκυ)μα τῶν φοιτητῶν τήν 28 ”Οκτυιόριόυ 1942.
ξεσήκωμα πού έγινε αὐθορμητα, χιιιρίς καμια κομματική ἢ
παραταξιακή ὑποκίνηση» (ὲπιστολογρὰφος ΕΠ. 29.11.75) κι
ἀκόμα ὅτι «τοιαῦται έκδηλώσεις δέν ἐπανελή([οησ(ιν (1!!) καθόσον ἐν τῶ μεταξύ ὁ σάραξ τῆς διχονοίας εἶχεν ἀρκετά εἰσχωρήσει καί εἰς τὰς τάξεις τῶν τότε φοιτητιῖιν» (ἐπιστολογραφος
Α.Ν.Κ 25.11.75). ”Οπως θὰ λέγονε καί oi «μεγάλοι ἡμῶν πρόγονοι>>ῑ «Αἰδώς Ἀργεῖοι>>ῑ

TA FPAMMATOZHMA
TOY EAM
T0 ΔΙΩΞΙΜΟ τοῦ καταχτητῆ ἦταν
,ὁ ὄασικός στόχος τοῦ EAM. Παράλληλα

ὅμως,

στίς

ἀπελευθερωμὲνες

περιοχές, ἔμπαιναν τά πρῶτα θεμέλια
τοῦ λαϊκοῦ κράτους. Νομοθεσία, Αὐτοὸιοίκηση, Παιὸεία, Ὑγεία, ἀναμορφῴνονται σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα πού ὁιακήρυξε ἡ ΠΕΕΑ. Καί
μαζί μέ τά μεγάλα αὐτά θέματα,
ὑπάρχει ἡ φροντίδα γιά κάθε τομέα
τῆς ὁιοίκησης καί τῆς κοινωνικῆς ζωης.
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ πού ἀκολουθεῖ,
ὁ γνωστός μελετητής τοῦ ἑλληνικοῦ
γραμματόσημου κ. Παῦλος Πυλαρινός, μᾶς ἱστορεῖ τή (δημιουργία καί τίς
περιπέτειες τῶν γραμματοσήμων πού
ἐξὲὁωσε τό EAM:
T6 μικρό αὐτὸ χρονικὸ ἀποτελεῖ μιὰ
προσφορά τιμῆς στην τραγική καί μεγα-

λειαιδη περίοδο έκεῐνης τῆς ἐποχῆς. Θα

Τοῦ Παύλου Πυλαρινοῦ
εἰσηρχοντο στα ἐδάφη πού ἐγκατέλειπον oi
Γερμανοί, αντιπροσώπευαν τήν κυθέρνηση
Kai ὲκτελούσαν πράξεις κατ’ ἐντολήν της,
τότε 6,11 ἐξεδόθη 61116 τίς δυνάμεις αὐτές,

0' Emma παράταξη κι 61v ἀνῆκαν, ἀποτελοῡν ἐπίσημα ντοκουμέντα. Πῶς λοιπόν τα
ὰφόρισαν; Μέ 110161 δικαιολογία; Τέλος
πάντων, σήμερα σέ πολλοὺς νέους γεννιέ-

ται 16 ὲρώτημαε Ti πράγματα εἶναι αὺτὰ;
Kai 1i ἀξία ἔχουν,

”Ας τούς ποῠμε λοιπόν ὅτι 61v μή τι
έχουν τουλὰχιοτον τεράστια ἱστορική
μια Kai ἀναφέρονται σέ μια περίοδο
μασίας τοῡ τόπου Kai αποδεικνύουν

ἄλλο
ἀξία,
δοκι611 6

λαός ξεσηκώθηκε ὲνόιντια 0' αὐτούς πού

πάτησαν τόν τὸπο του Kai τούς πολέμησε.
Ἐπῐσης, θα πρέπει v61 ξέρουν 611 ὑπαρχουν
σέ ὅλες τίς μεγαλες σοΒαρές συλλογές Kai,
εἰς μέν τούς Ἕλληνες Kai ξένους τοῦ ἐξωτε-

ρικοῠ τίς δεῑχνουν Kai καμαρώνουν, στό δέ
έσωτερικὸ τίς κρύθουν για v61 μην τούς K61νουν φάκελο oi ,ὲοατζήδες. Ἐδώ θ’ ἁνα-

φερθούμε μὸνο σέ δύο ἐκδόσεις, μέ τήν
έπιφύλοιξη v61 παρουσιασουμε καί τίς ἂλλες
ἀργότεροι.

έμπαινε οτῙς ἀπελευθεριυμένες περιοχές,
παῙρνοντας 16v ἕλεγχο 016 μεγαλύτερο μέρος τής χώρας. Στίς ‘14 Σεπτεμθρίου τοῡ
1944 μπαῙνουν τοι στρατεύματα τοῦ ΕΛΑΣ
016 'AyinIO Kai ὰναλαμΘανουν τήν ἐξουσία, κόινοντας αὐτο πού ἓγινε λῙγο καθυστερημένα ἐπί χούντας. Ἀφαιροῡν τό

πρέπει v61 τονιοτεῖ 61116 τήν ὰρχη 611 161
γραμματὸσημα αὐτὰ κυριολεκτικόι ἀφορίοτηικοιν Kai μέ διαφορες προφάσεις, ὕστερα
ἀπο απὸφαση τοῦ ὺπουργοῠ Θεολογῑτη,

T6 EAM (”Εθνικό ”Απελευθερωτικό Μέτω-

στέμμα 61116 11av100, Kai φυσικά Kai ἀπό

πο) δημιουργήθηκε 61116 τίς προοδευτικές
δυνάμεις τοῦ τόπου οτῙς 27 Σεπτεμθρῑου

”ΞΠΤΠΘΓΙΚΕ 61116 τη Διεθνή Ταχυδρομική

1941. Ἀποτελοῠσε τήν πιό οημαντική ἀντι-

,Ενωοη v6 μήν ἁναγνωριστοῡν, «ὅπερ Kai
Ἀλλά τό ἐρώτημα μένει; Ἐφόσον, μέ τη

στασιακή δύναμη τοῦ τόπου κατὰ τη διαρκεια τῆς κατοχῆς. Μέ τήν αποχώρηοη τῶν
Γερμανῶν
61116
τήν
“ Ελλάδα,
τόν

τίς σφραγῖδες τοῠ Δημοσίου. Ἐπίσης σθηνουν 11'1 λέξη «ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ». ”Ετσι σφραγίζονται ὅλα-τα γραμματόσημα μέ τήν KoλοΘή πλέον σφραγῖδα πού, ἀντί Va λέει ΒΑ-

Συμφωνίοι τῆς Γκοιζέρτοις, τα τμήματα πού

Σεπτέμθριο-Ὀκτώθριο τοῦ 1944, 6 ΕΛΑΣ

εγενετο».

ΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ἓλεγεῑ ΤΗΣΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣΑΓΡΙΝΙΟΥ (Θλ.

φωτογραφία). Στή μπροοτινή ὁψη τέθηκε
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.
«λ.
ῆ έπισῆμανση ΕΑ ῆ ΕΛΑΣ Ἀγρίνιο14-ΙΧ-1944
δρχ.10.
Μέχρι σήμερα έχουν παρουσιαοτεῖ 161
ὲξήςῑ

5 ἑκατομ.
5 ἑκατομ.
5 ἑκατομ.
10 ἑκατομ,

έπί 5.000 (ΕΛΑΣ)
ἐπί 15.000 (ΕΛΑΣ)
έπί 25.000
ἑπί 25.000

(ΕΛΑΣ)
(EA)

Στῆν παρακατω φωτογραφία Βλέπετε
ἕνα φακελο μέ τα γραμματόσημα πού
αναφέραμε, που ἔχει ταχυδρομηθεῑ κανονικα καί φέρει σφραγῖδες αποοτολῆς καί

Τό καθε γραμματόσημο Koo-11151 25 ἑκατ.
Μπορεῑ κανείς να τό αποκτῆσει μέ 75 δραμια καλαμπόκι. ”Ο,τι ποσόν συγκεντρωθεῖ
θα δοθεῖ στα θύματα πολέμου».
Καί τώρα μια αλλη σειρα, αγνωοτη «ὲν
πολλοῖς», τῆς Ἐλεὺθερης Ἕλλαδας. Ἀποτελέῑται τουλαχιστον από δύο διαφορετικα
γραμματόσημα τα ὁποῖα ἑξέδωσε 16 EAM
πιθανῶς γύρω 016v Ἰούλιο τοῠ 1944. Τα
κυκλοφόρησαν για ταχυδρομικούς σκο-

ἀφίξεως.

Διακρίνουμε σφραγῖδα ἀποστολῆς Ἀγριviou μέ ῆμερομηνία 7 Ὀκτωθρίου ’44 Kai
παραλήπτη καποιο Χρῆστο Π. Τσατσανη,
στῆν ὀδό Ἡρώων, στό Μεσολόγγι. Ἀποστολεύς εἶναι ὁ αγαπητός μου φίλος σῆμερα κ. ΚωνΙνος Γειυργούσης, δΙντῆς ὲφορίας καπνοῦ τότε στό Ἀγρίνιο, συνταξιοῠχος καί κατοικος Πειραιᾶ σήμερα. ”Επίσης
φέρει σφραγῖδα αφίξεως 12 Ὀκτωθρίου
τοῦ ’44 Kai σφραγῖδα λογοκρισίοις. Μέχρι
σήμερα μας εἶναι γνωστα τέτοια φακελα
ταχυδρομημένα απὸ 7 Ὀκτωθρίου μέχρι 13
Νοεμθρίου.
T6 τέλη ἡταν για τό ἑσωτερικό 10 ἑκατομ.
καί για 16 ἑξωτερικό 25 ἑκατομ. Θα πρέπει
θέθοιια να τονιστεῑ 611 01 τιμές αλλαζαν
λόγω τοῡ συνεχοῦς πληθιυρισμοῡ. Στήν

ἑφημερίδα τοῦ Ἀγρινίου «Φωνῆ τοῦ Λαοῠ», στίς 12 Νοεμθρίου τοῡ 1944, 81666-

θγαλμένη». Πιθανολογεῑται 611 16 γραμματόσημο αὐτό σχεδιαστηκε για τῆν ἐπέτειο
τῆς Ιίδρυσης τοῡ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ τό 1941.
Μέχρι σήμερα δέν ἑχουν θρεθεῑ τέτοια
γραμματόσημα ταχυδρομημένα αλλα οὔτε
καί τίποτε στοιχεῖα πού να δικαιολογοῡν
16v 0K0116 τῆς έκδόσεώς τους.Δέν αποκλεί»

εται v6 ὑπαρχουν κι αλλες αξίες ῆ δοκίμια.
K0116 μία πληροφορία τοῦ κ. ΚωνΙνου Ἀντωνίου, θαθύ γνώστη τοῡ ἑλληνικού γραμ»
ματοσήμου, ὑπαρχουν ακόμα ”ἑξι αξίες μέ
διαφορετικούς χρωματισμους. 'O ’ίδιος μας
λέει 611 αὺτές τυπώθηκοιν σέ καποιο τυπογροιφεῖο τῆς ὁδοῡ Ζήνωνος καί 0i τυπογραφοι πιαστηκοιν αργότερα καί τουφεκίοτηκοιν. Καί θα τελειώσουμε ’μέ τα χοιρακτηριστικα αὐτῶν τὼν γραμματοσῆμων. Εἶναι τυπωμένα σέ χαρτί φτηνό, δηλ. τῆς τυπογραφικῆς μεθόδου, δέν ἐ’χουν υδατόσημο
καί ῆ όδόντωση εἶναι SS.
Γνωστές αξίες δύο.

Δρχ.

πούς, προφανῶς στίς περιοχές πού ἑλεγχε
ἡ ὁργανωση στῆ διάρκεια τῆς γερμανικῆς
κατοχῆς. Καί τα δύο ἔχουν τήν ἐπιγραφή

1.000 καρμέν
3.000 πορτοκαλί-κίτρινο

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Σ..Ι ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΒΣΙΑΟ. E.

«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΣ» καί τῆ λέξη «EAM»

ζουμε τήν ἑξῆς ανακοίνωση τῆς τότε φιλο-

116ch 6116 τῆν ὀνομαστική αξία. Τό Eva
παρουσιαζει ἑναν αετό να πεταει 11de

τελικῆς ἑταιρίας «Φιλοτελιστές».

από τα ἐλεύθεροι ἑλληνικα θουνα. Τό αλλο

«Ἠ φιλοτελικῆ ἑταιρία παρέλαθε 16 avaμνηστικα γραμματόσημα για τήν απελευθέρωση τοῠ Ἀγρινίου.

τοῦ ὁποίου ὺπαρχουν σκελετοί. Ἐπανω καί

ἑνα τεραστιο αίωνόθιο δέντρο στίς ρίζες

στό μέσον τῆ φραση «Ἀπ’ τα κόκαλα
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”Αιτοκλειστικές φωτογρσφίες Κὼστα Κουθαρᾱ-ΑΝΤΙ

NTOKOYMENTA
ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΙἹάνιι).Ι Ὁ Κώστας Κυυϋιιρὰς. 31911115912.- ὁ καπετάν Μιινιὶλης κι ὁ μηχανικός τοῦ καίκιοῡ
[Imps-112611;. στιῘν Ὀχθονιά Ειιϋυιίις, ὅπου ([τάσαιιε (ὶπό τι] Σμιίρνι] (κιιλοκαίρι '44) μεταφέροντας τόν K. Κυυὸαρᾶ. Κάτιικ Ἀντιὶρτες τσῦ 3011 Τάγμιιτσς Εὐόυίιις, στό χωριό Κουπόιία
τῆς περιοχῆς. τόν Ἀπρίλὴ τοῦ I944. Καπετάνιος, ὁ Λόγγος - αξιιιιματικός τοῦ τακτικοῦ
στσατυιι.

Ι

“Ε’ ι’ ·
Ἀθιί
ξένιον στρατιωτικῶν (ὶποστολιῦν νατειίἰιίιϊι στιίι
Ὀξΐώὸρῒζςι 1944;" #:11111th ’1‘1’”‘f’-‘£‘"_0Tff-EZIDVfol-‘ﬁfifw 7411,7017 ΕΛΑΣ, ,Ναζί ,14Ρ’,ιιέλ)] τῶν
I , ’,ζ’-(ι’ . Awful,“
2711'; wummwﬂrq: ὁ οτοατηυό, Μάνῑζωὲα- ς 5,”I "‘70“
[VJ/MUN] καί (κακαικι τους παραλιιοαιιιει 0.10 το Γαλαςιὸι και τους απυόιόάζει στό ΙΙόρτο.-Γερμειιό,
.3 -“‘ ΤΟ]
’ δ
~
’
“
τω) a Γαὸριηλιὸης με τον Σιάντο.

Ὁ ἀρχηγός τῆς ρωσικῆς ἀποστολῆς συνταγματάρχης Ποπώφ μέ τόν στρατηγό Μάντακα- καί (κάτω)ἀπό ἀριστερά ὁ ὁημοσιογράφος Kain-tag Βιὸάλης, ἦ Ἠρώ
Χατζῆ (γυναῖκα ,τοῦ Θανάση Χατζῆ), ὁ συγγραφέας Δημήτρης -Χατζῆς, ὁ ὑπαρχηγός τῆς ρωσικῆς ἀποστολῆς καί ὁ ζωγράφος Βάλιας Σέμῑρῐζῖὖης-

”ᾼριστερά.· Ἐλασίτης (Κλαρίτης) ἀπό τΙ Ἄγραφα. Πὰνω καίκάτιικ ἑλιισίτες τοῦ 3011
ταγματος Εὔόὐιας.

« ”Αντάρτισσες ε’ἴὸαμε για πρώτη φορὰ
στὸ Καρπενήσι, ἕνα μήνα μετὰ τὴν εἴσοὸό μας 011‘7v Ἐλλάδα. Ντυμένες 00v ἅντρες πολεμιστές, μὲ σοόαρὰ πρόσωπα,
αὐτὲς οἱ κοπέλες μοιραζόντουσαν ἴσα μὲ
τοὺς ἄντρες 11‘7 σκληρὴ ἀντάρτικη ζωή.
Οἱ ἀντάρτες 11‘; σεόόντουσαν ἀπὸ κάθε
ἄποψη γιατῖ μερικὲς ἀπ’ αὐτὲς 11‘; γυναῖκες εἶχαν ἥὸη ἀποὸείξει τὴν ἀξία τους
στὴ μάχη. "010v φτάσαμε στό Καρπενήσι
τὸν Μάη τοῦ 1944, ὀργανωνότανε μόλις
μια γυναικεία μονάὸα σὰν μέρος τῆς
XIII Ἀντάρτικης Μεραρχιάς. Οἱ περισσότερες κοπέλες ἦταν καινούργιες στό
ἀντάρτικο, ἀλλὰ ἀνάμεσά τους ὑπήρχανε
μερικὲς ποὺ ἀνηκανε 05 ἀντάρτικες μονάὸες ἀπὸ ἀρκετό διάστημα. Δέν χρει-

GYEAAA:

αζότανε νὰ τῖς ξέρεις για νὰ ξεχωρίσεις

αυτὲς 11‘; «651596v5g». Τὸ παρουσιαστικὸ κι ἡ συμπεριφορά τους ἦταν πολὺ
ὁιαφορετικη ἀπ’ αὐτὴ τῶν νεοφερμένων.

Εἶχαν αὐτοπεποίθηση. Δροῦσαν σὰν
ὥριμοι μαχητὲς μὲ ὅλη τὴν ἔννοια τῆς λέξης. Μιὰ ἀπ’ τῖς κοπέλες τράὸηξε τὴν
προσοχή μου καῖ 05 λίγο ρώτησα τὸν ἁντάρτη συνοὸό μας γι’ αὑτήν.

Τὸ ὄνομά της ἦταν Θύελλα] Ψευὸώνυμο φυσικά. Τὸ πραγματικό της ὄνομα
ὁὲν ἦταν γνωστὸ στὸ συνοὸό μας. Ἔπειτα, ἔμαθα μέρος τῆς ἱστορίας της. Δυὸ

χρόνια τώρα, εἶπε ὁ συνοὸός μας, ἡ Θύελλα ἔπαιρνε μέρος σ” ὅλες τῖς ἀντάρτικες ἑκστρατεΐες μαζὶ μὲ τοὺς ἄντρες.

ἡ Πρωτανταρτισοα τῆς Ρούμελης
Τοῡ Κώστσ Κουθσρᾱ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ἡ μόνη κοπέλα, μετὰ

’ ἦλθε καῖ μιά ἄλλη. Οἱ ὁυό αὐτὲς κοπέλες
συμπεριφερόντουσαν καί πολεμοῦσανσὰν
O ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ τοῦ ἀφηγήματος γιὰ τη Θύελλα εἶναι ἀμερικανὸς ἀξιωματι- ἄντρες καῖ οῖ ὑπόλοιποι ἀντάρτες τοὺς
κὸς ἑλληνικῆς καταγωγῆς ποὺ ἓζησε γιὰ ἀρκετὸ διάστημα μὲ τοὺς ἀνταρτες τοῦ ’φερόντουσαν σὰν ἴσοι. «Ti; σεόόμαστε
’ ’ ΕΛΑΣ Στερεᾱς κι έτσι τοὺς γνώρισε καλά.
σὰν ἀὸελφές μας», εἷπε ὁ Παῦλος. Ποτὲ
O ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ (ψευδώνυμο 016 60ch‘) «’Obvaaéag») ἤτανε ἐπικε- ὁὲν γεννήθηκε κανένα ζήτημα 011‘7 μονάφαλῆς τῆς ἀμερικανικῆς ἀποστολῆς «ΠΕΡΙΚΛΗΣ» στῆν K.E. τοῦ EAM, ἀπὸ τὰ
ὂα, παρ’ ὅλο ποὺ οἱ κοπέλες ζοῦσαν καὶ
τέλη τοῦ Ἄπρίλη 1944 μέχρι τὴν ἀπελευθέρωση.
καμιὰ φορὰ ἀκόμα κοιμόντουσαν στὸ
Δὲν ἀνῆκε στὸ ἑλληνικὸ γραφεῖο τοῦ O.S.S. (Office of Strategic Services), τὴ ἴὸιο ὁωμάτιο μέ τοὺς ἄντρες.
μόνη ἰ-ῖκείνηΙ τὴν ἑποχὴ ἀμερικανικὴ ὑπηρεσία πληροφοριὼν, ἀλλὰ σ’ Eva ἀνεξαρΓνωρίστηκα μὲ 11‘7 Θύελλα λίγο καιρὸ
τητο παρακλαὸι του, τὸ ’λεγόμενο Labour Desc, ποὺ εἶχε για ἀποστολὴ τὴ σύνδεση μετὰ ἀπ’ αὐτὸ καί 01' ὁυό μας γίναμε κακαὶ παρακολούθηση τῶν εὐρωπαϊκῶν κινημάτων ἀντίσταοης, ποὺ εἴχανε εὐρύτερη λοῖ φίλοι. Μιά μέρα, ἁφοῦ πῆρα φωτολαϊκ“ 6αο .
γραῳίες τῆς μονάὸας της, πήγαμε ἕνα
Σ η AY'I‘JH τὴν ὑπηρεσία, ἐξάλλου, έστελνε ἀπ’ εὐθείας τὶς ἐκθέσεις του 6 Κου- περίπατο λίγο ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη. Ἐκεῖ,
609619 Σ’ ἕνα προσεχὲς τεῦχος τοῦ «ANTI» θά δημοσιεὺοουμε μερικὲς τέτοιες κάτω ἀπ’ 11‘7 σκιὰ ἑνὸς μεγάλου πεύκου,
ἐκθέσεις καὶ Θὰ δώσουμε πλήρη στοιχεῖα για τὸν συντάχτη τους.
καὶ μπροστὰ a5 μιά συναρπαστικὴ θέα
ΜΕ τὴ σημερινὴ ἀφῆγηοη τοῦ Κουὸαρᾶ καὶ τ’ὶς ὃικές του, θαυμασιες - ἀνέκδο- ἀπὸ ψηλὰ ὅουνά, μικρές κοιλάδες καῖ
τες καὶ α’γνιιιστες - φωτογραφίες ποὺ τὸ συνοδεύουνε, θέλουμε να θυμίσουμε καί ὅαθιές χαράὸρες, ἔγινα ρομαντικός,
πρων’ ἀποτίσουμε φόρο τιμῆς, 0‘5 μιά ὡραία μορφὴ τῆς ἀντίστασης, στὴν ἡρωικὴ
προσπάθησα v0 τη ὸιῖ) σὰ γυναῖκα.
ΘΥΙΞΛΛΑ.
τανταρτισσα τ’ῆς Ρούμελης
Ἡ ἠθικὴ στοὺς μαχητὲς τῆς ”ΑντίσταΑΞΙΖΕΙ εξ ἄλλου να σημειιίισουμε ὅτι τὸ ἀφήγημα τοῦ Κουὸαρᾶ γραφτηκε στίς σης ἦταν αὑστηρη καί ἥξερα ὅτι θὰ γινόἁρχες τοῦ 1945, ὅταν ἡ γνιιιριμιά του 115 τὴ Θὺελλα ἤτανε ἀκόμα πολὺ πρόσφατη τανε σοὸαρὸ θέμα, ἂν μαθευότανε ἡ
καί ζιιιντανή. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς δίνει καὶ μιά πρόσθετη ἀξία στὸ γραφτό του, ποὺ αὸυναμιά μου για τὸ ἄλλο φύλο. Παρ’
εἶναι απαλλαγμένο ἀπὸ ένὸεχόμενες (”ιναὸρομικὲς aux/01001111011115; φορτίσεις.
ὄλο ,τοὺ ἀνήκαμε a5 ξένη ἀποστολη, καὶ
17 θέση μας ἦταν ὁιαᾳορετικὴ ἀπὸ τῶν
ὑπολοίπων ανταρτιῦν, γιὰ τέτοιο παραΣΤΟΝ Κώστα Κουθαρᾱ ἀνήκουν καί οἱ ἀνέκδοτες φωτογραφίες πού δημοσιεύ- στράτημα 05v θὰ ἦταν εὔκολο ν’ ἀπαλουμε στίς σελίδες που ἀκολουθοῦν.

λαγείκανείςί Μόλις πρὶν λίγες μέρες,
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Μικτὴ ἀνταρτουμιὶὸα, τὴν

ἕνας 671’ 100; 1771515; 1017 EAM που μᾶς
ἐγκατέστησε 016 6110900 σπίτι μιᾶς χήρας μὲ μια κόρη, μᾶς 719051607101’1705:
«Ὑπάρχει 1110 61109017 κοπέλα 010 0711'11
αὑτό, κοιτάχτε να μὴ γίνει κανένα θέμα.
Εἱμαστε ἱὸιαίτερα προσεχτικοί 05 151010
ζητήματα ἑὸῶΙ»

Ἡ Θύελλα παρ’ ὅλα αὐτα 1710v 1110 ἑλκυστικὴ κοπέλα καῖ καθὼς 601700115 117v
Αἴγυπτο τέσσερις μῆνες 17617, 65v εἴχαμε
ὸεῖ γυναικα οὔτε 0710 μακριά· ἔτσι, αὐτὴ
τὴ ρομαντικὴ στιγμή, 10 5577000 ὅλα καὶ
θέλησα να τὴ φιλήσω]
Ἡ ἔκφραση 7101‘1 711790v τὰ μάτια της
1710v 71611 ἁπίστευτο 7101‘ πού θα θυμᾶμαι
για πάντα. ”Εμεινε έμόρόντητη] Γιὰ 1110
στιγμὴ ἔμοιαζε σαν τὸ μοναχικό ζαρκάὸι
7101‘1 καταλαόαίνει τὸν κίνὸυνο ὁίπλα
του. ’Όμως 16 «ὅχι» 117; 1710v 5110011710
711 ἀμέσως συγκεντρώθηκε κι εἶπε 115
0106590 τόνο.· «Δὲν ὑπάρχει καιρὸς για
ἔρωτες, συναγωνιστή. Ἔχουμε ἕνα μεγάλο καθῆκον μπροστά μας καῖ 65v πρέπει v0 71101176901117aov115’»
Ἐνα χαμόγελο θαυμασμοῦ, ανάμικτου
115 ὁυσπιστια, πρέπει v0 06v17715 στα
χειλη μου γιατὶ ἔσπευσε να προσθέσει.«Μὴ μὲ παρεξηγεῖς, συναγωνιστὴ
Οὸυσσέα. Δὲν εἷμαι 671' αὑτὲς τῖς ήθικὲς

καῖ κάνω ἔτσι. Πρῐν να πάω a10 6v169-
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τικο τοῦ ΕΛΑΣ ζοῖσα 115 16v ἄντρα μου

καῖ 10 ὸυό μοι παιὸια κι ειχα κι 59117115νο. Ἀλλαξα ὅμως 0710 1615!»

Εἴτε μοῦ 69505 εἴτε ὄχι, 17 ([ιλία μου 115
117 Θύελλα 1710v 7190016 να μείνει πλατωνική. 1790071661700 να τῆς 55177117007 τὴ
6510910 για «λιγο ὁουλεια καῖ λίγο παιχνιὸι», ἀλλα κι αὐτὸ 65v ὁὸήγησε 7101105v6. Ἠταν σοόαρη κι αποφασισμένη για
16 σκοπό που εἶχε ὄάλει 7101‘ 6511 μποροῦσα να μὴ θαυμάσω 10 7109071117901
της

E5 ἄλλου ἠταν ἕνας 71907111011710

5v610059wv ἄνθρωπος 7101‘ 71665 Ιπου
ὅλεπόμαστε, τὴν 71016059v0 να μοῦ λέει
καῖ M710 0716 177v ῐστορια 117; ζωῆς της,
ὥσπου ,ἧρθε καιρὸς καῖ 65v ὑπῆρχε τιποτε 715910061590 110 11017 πεῖ.
Ἠ Θύελλα 1710v 6716 ἐργατικὴ οἰκογένεια 7101‘ εἶχε ζήσει τὴν περισσότερη ζωή
117; 011‘7v ’A617v0. Ἐκεῖ πῆγε 7101‘ 016
σχολειο μέχρι 16 Γυμνάσιο. Παντρεύτηκε
11510 7101‘ 05 μικρὴ ι7λικια, μ’ ἕναν ἄντρα
πού 65v αγαποῦσε, ἀλλα ποὺ κατάφερε
,να ζήσει μαζί του η’συχα για πολλα χρόνια. T0 ἐνὸιαᾳέροντά της 57151v17 117v
ἑποχὴ 1710v σαν 7101‘ των περισσότερων
ἄλλων γυναικῶν. 6110900 ροῦχα, ὁ κινηματσγράᾳος, 17 ὁιασκέὸαση. 0 6v190;
117; 71900710601705 να 177; ὸώσει ὅ, τι μποροῦσε 115 16 1117196 111066 .5116; 71010159011

ςη τι

I‘M-J, 011/1'11.

ΙΙιρη

-..

αξιωματικοῦ 117; Χωροςῐυλακής. Ἔπειτα
17965 17 Κατοχὴ κι 17 ζωὴ ὸυσκόλεψε πολὺ
715910061590.
Κατὰ τὴ 616971510 117; πείνας τοῦ 1941,
17 οίκογένειά της 177160595 ανείπωτες
στερήσεις. Εὑτυχῶς ὅμως, ὁ 611190; 117;

1151015617715 σὲ μια μικρὴ πόλη ἔξω 0710
τὴν Ἀθήνα 00v 10711716; ἀρχηγὸς τῆς
Χωροφυλακῆς, κι ἑκεινη 117 στιγμή, τὸ·
πρόὸλημα 610190017; τῆς οικογένειμάς 117;
11519160117715 Σ’ αὑτὴ τὴν πόλη 17 6v17συχη φύση τῆς Θύελλας φάνηκε γιὰ
πρώτη 0096. Στὴν ἀπουσία ἄλλων 51161αφερόντων για 7110 συναρπαστικὴ ζωή,
απόχτησε 5v61005’90v a16v 71019110110110
καί 16 Κινημα τῆς Ἀντίστασης
Η μικρὴ πόλη 1710v πέρασμα ποὺ 6617γοῦσε 6716 τὴν Ἀθήνα πρὸς τ’ ἁντάρτικα

λημέρια, στα 6ouv6, καῖ χρησιμοποιότανε συχνὰ 6716 τοὺς ἁγγελιαφόρους
7107/;110 v0 7159v017v τοὺς νεοσύλλεκτους
πρὸς 10 601116. Στὴν ἀρχὴ 17 Θύελλα
ἔὸινε τροφὴ σ’ αὐτοὺς ποὺ περνοῦσανἔπειτα ἔγινε ἀγγελιαφόρος - σύνὸεσμος
611611500 010 χωρια τῆς 71591059510;
Ἐκεῖνο τὸν καιρὸ ἀπόκτησε κι έρωμένο,
ἔναν ὁργανωμένο στὴν Ἀντίστασὴ.
H Θύελλα 71016059115 v0 71917651 10
ἐρωτικό της μπλέξιμο 0710 16v 6v190 117;,
προφασιζόμενη πάντα τὴν A.v11a10017

"011111;,01’518 αὐτὸ ἄρεσε στὸν ἄντρα 111;.
O1 ἀντάρτες μπορει να εἰναι εντάξει,
σκεᾳτότανε, ἀλλα τί θά πάθαινε 6 ι’ὁιος
ἂν μαθευότανε ὅτι 17 γυναίκα του ἦταν
ἀνακατεμένη μαζί τους,· Ἐξάλλου, εἶχε
ὁὸηγιές ἀπὸ 101‘1; ἀνωτέρους του να
καταὸιώκει 10 παράνομο κίνημα.
Μέχρι τότε 17 Θύελλα (δούλευε γιακτό
ὁεξιό κίνημα τοῦ Ναπολέοντα Ζέρόα.
Ἐκτὸς ἀπὸ 11‘; συγκινήσεις, 17 ὑπόθεση
εἶχε καί λιγα χρήματα, .701‘1 εἰσπράττεινέ
ἀπὸ τὸ κινημα 01 ἄνθρωποι ποὺ προσφερανε 11‘; ὑπηρεσιές τους 0' αὐτό, κι αὐτὸ
στ17ν ἀρχὴ ἄρεσε στὴ Θύελλα. Ἔπειτα,
μια ὡραία 17μέρα 17λθε α’ ἐπαφὴ μὲ“τὸ
αριστερὸ κίνημα. Μιά γειτονσπούλα τῆς
· ζήτησε να ὅσηθήσει καὶ 101‘1; ἀντάρτες

ποὺ συμπληρώνονταν ἀπὸ τὸ ι’ταλικό της
ντουφέκι καῖ τα φυσεκλίκια σταυρωτα
010 στῆθος.
Ἠ ἱστορία 1017 χοντροῦ μπλὲ παντελονιοῦ, τὸ ὁποῖο 17 Θύελλα 68v ἀποχωριζότανε ποτέ, εἶναι ι’ὁιαίτερα ὁιασκεὸαστική. Σὲ μια ἀπὸ 11‘; συγκρούσεις μεταξὺ

1017 ΕΛΑΣ καὶ τοῦ Ζέρὸα, 17 Θύελλα
ἔπιασε ἕνα συνταγματάρχη] Στὸν ὑπεροπτικὸ στρατιωτικό 681109808 καθόλου 17
ι’ὁέα 6’11yaix1101w11’0111x8 0.70 μια γυναίκα κι ἔκφρασε τ17 ὀργή του γι αὑτό.
Ἀλλὰ 17 Θύελλα 68v 00181811610118 καῖ
θύμωσε ἀκόμά περισσότερο ἀπ’ τὴν
ἀναίὸεια τοῦ αἰχμαλώτου της. "E101 λοιπόν,“ ὅπλισε 10 ντουφέκι της, ἕτοιμο να
πυροόολήσει, καῖ ὁιάταξε τὸν συνταγματάρχη να ὄγάλει τὸ παντελόνι του. Μια
καὶ ὁὲν ἀστειευότανε, 6 συνταγματάρχης
ἀναγκάστηκε να συμμορφωθεῖ. Ἔπειτα,
17 Θύελλα ἔόγαλε τὴ φούστα της καὶ τὸν
ὸιάταξε να τ17 φορέσει. Ἀπὸ τότε φοροῦσε πάντοτε τὸ λάφυρό της κι ἀρνιότανε να τὸ ἀνταλλάξει με ὁτιδήποτε ἄλλο. ’Όταν 17 γυναικεία μονάὸα 7191111009γανώθηκε, 6 ἐπικεφαλῆς ἀξιωματικός
ὁιάταξε τὴ Θύελλα να ἀλλάξει τὸ μπλὲ
παντελόνι της μ’ ἕνα χακί, για να εἰναι
ομοιόμορφη μὲ 117v ὑπόλοιπη μονάὸα.

1017 ΕΛΑΣ. «Σα γι1ναίκα 1017 ἀρχηγοῦ

τῆς ἀστυνομιάς, εῖναι καθῆκον σου να
ὄσ17θ17σεις»,τ17ς εἶπε. Για ἕνα ὁιάστημα

ἔται, 17 Θύελλα ὅοηθοῦσε καὶ 101‘1; ὁεξι01‘1; καὶ τοὺς ἀριστερούς. Εκεινη τὴν
εποχὴ ὁὲν εῐχε αρχίσει ἀκόμα 17 ἔνοπλη
σύγκρουση τῶν 6150 κινημάτων, καί τῆς
Θύελλας τῆς ἄρεσε 17 ιὸέα πὼς 1711111 15
μόνος φιλικὰς κρίκος ἀνάμεσα 08 1’68ολογικοὺς ἀντίπαλους.

Η περίοδος τῆς ὸιπλῆς σύνὸεσης ὁὲν
κράτησε πολύ. Σύντομα άρχισε να συμπαθεῖ περισσότερο 101‘1; ἀριστερούς
<< Ἠταν καλύτεροι ἄνθρωποι», μοὺ εἰπε.
«01 ἄλλοι μιλοῦσαν για λεφτα ὅλη τὴν
ὥρακαῑ μετα ἀπὸ λίγο, αὑτὸ μου προξενοῦσε ἀηὸιά». ’Άρχισε να αἰσθάνεται ὅτι

Αὐτὴ ἀρνήθηκε να ὑπακούσει καί 17 ὑπό-

θεση ὁὸηγήθηκε 010 ὁιρικητὴ τῆς μεραρχίας ποι) ἀποφάσισε 611 17 Θύελλα εἰχε
μὲ 10 σπαθί της κερὸίσει τὸ ὁικαίωμα
να εἶναι ὁιαφορετική, στ17ν περίπτωση
τοῦ μπλὲ παντελονιοῦ]
’ Τὸν Νοέμόρη (I944) 17 Θύελλα 17ρθε

17ταν λάθος να πληρώνεται κανεῑς για

πατριωτικὲς πράξεις κι 17 (71τιι1χοντι1μέν17
ι’ὁεολογία τοῦ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ μιλοὺσε πιό
ἔντονα στ17ν καρὸια 111;. "010v 01 καυγάὸεςμὲ τ’ὀν ἄντρα της γινανε συχνοῑ καί
ἀνυπόᾳοροι, τὸν ἄφησε κι ἀνέὸηκε στα
ὄοι1να.Εκεῖ,στ17ν ἀρχὴ ἔγινε νοσοκόμα
κατ’ ἀργότερα συντάχτηκε μὲ 101‘1; 1’111198;
μαχητὲς καῖ 8101 ἀπόχτησε τὴ 6107101011
τῆς «Πρώτης Αντάρτισσας» τῆς Ελλα-

στ17νἈθήνα. Ἠταν αὐτὸ ἕνα 81’60; θρι-

άμὸου111’ αὐτήν. Στοὺς ὁρόμους τῆς πόλης,οι ἄνθρωποι μαζεύονταν γύρω της
να τὴ θαυμάσουν καὶ να τ17 ρωτήσουν
πράγματα. Φοροῦσε ἀκριὸῶς τα ἴὸια

ποὺ εἶχε καῖ 010 ὅουνό, μὲ τὸ μπλὲ παντελόνι, ντουφέκι, φυσεκλίκια καί τα ρέστα. Δυὸ μέρες μετὰ τὴν ἄφιξή της, 6
στρατηγὸς Σκόμπυ ἔὸγαλε ὁιαταγὴ κι
ἀπαγόρευε 0101‘1; ἀντάρτες να (7έρουν
ὅπλα μέσα στ17ν πόλη. Ἠ Θύελλα ἔγινε
ἔξω φρενῶν] «Φοὸοῦνται ποὺ μᾶς ὃλέ-

ὁας.

”Οταν 7911110011 νάντησα ἐγὼ τὴ Θύελλα, ἦταν 1’1611 φανατικὴ στῑς ιὸέες 111;. T0
μαρξιστικα ὁιὸάγματα ποὺ εἶχε ἀκούσει
κι ἀφομοιιύσει, εῐχαν ὄάλει μια νέα θρησκεία στ17ν καρὸιά της .701‘1 ὁὲν ὑπῆρχε
ποτὲ πριί1.Ει’χε ἀποκτήσει 1110 ἄκρα

πουν ὁπλισμένουςΙ» μοῦ εἶπε.

Ἀρχηγεῖο 1017 ΕΛΑΣ ἐἶχε ὅγάλει.κάτω
,ἀπὸ ὅρετανικὴ πίεση, μια παρόμοια 610ταγ17 κι αὐτὸ ἦταν ἀρκετὸ για να καλμάρει τό θυμὸ τῆς Θύελλας. ’
Τὰ Δεκεμὸριανα ξέσπασαν, καί 6811
ξανάὸα 117 Θύελλα ποτέ. Σήμερα μια γυναῖκα, μέλος τοῦ Κινήματος Ἀντίστα-

ἠθικὴ καῖ μια ξέφρενη ἐπιθυμία να πο-

λεμήσει γι’ αὑτὸ .701‘1 πίστευε σωστό.
Στά εικοσιπέντε της 17 Θύελλα, 1711111
ὄμορφη, ἀλλά τὰ σκληρὰ χαρακτηριστικά 111; προὸίνανε τὴ ὁύσκολη ζωὴ
.701‘1 περνοῦσε τὰ τελευταῖα χρόνια. Τα
μαλλιά της, μᾶλλον κοντά, τὰ κρεμουσε
’κοτσίὸες 010 λαιμό της καῖ τα ἔὸενε
ὅμορφα μ ἕνα κομμάτι σπάγγο. Ζώντας
μὲ 101‘1; ἄντρες για τόσο καιρό, ἀπόκτησε
τὴ συνήθεια να θεωρεῖ τὸν ἑαυτό της 01‘111
ἕνα ἀπ’ αὐτούς. Η μόνη 61011090 ἀνάμεσα 0’111111‘111 καῖ τοὺς 011198;,171011 τὸ
καθαρό της πρόσωπο καῖ 101 τακτοποιημένα ροῦχα 111;. Φοροῡσε πάντοτε 010
κεφάλι της 1(‘1 συνηθισμένο στρατιωτικὰ
ὁίκωχο, μὲ τα (διακριτικὰ τοῦ ΕΛΑΣ κεντημένα ἐπάνω του. Ἕνα χακῑ ἀμπέχωνο,
παντελόνι μπλὲ· καῖ 60918; άρόιῗιλες 7ιέκαρᾳιά, ἀποτελοῦσαν τὸ ντύσιμό της,

Ἀλλα

συμμορφώθηκε με τὴ ὁιαταγὴ ’γιατὶ 16

σης, μοῦ εἶπε πὼς 17 Θύελλα σκοτώθηκε
πολεμώντας τοὺς ”Αγγλους 0101‘1; 69(5μους τῆς Ἀθήνας.
”Εκλαψα τὸ χαμὸ αὐτῆς τῆς γενναίας
κοπέλας, ὄχι τόσο γιατὶ ῆρθε στ17ν
ἄνοιξη 117; ζωῆς της, ὅσο γιατὶ ῆρθε ἀπὸ
τὴ σφαίρα ἑνὸς πρώην συμμάχου κι ὄχι
τοῦ ἐχθροῦ που μισοῦσε τόσο πολύ.

Τὸ να πεθάνει πολεμώντας, ῆταν ἕνα
ταιριαστὸ τέλος γι’ αὐτὴ τὴ μοντέρνα
Ἀμαζόνα]
6 τοῦ Μάρτη, 1945»
Ἡ Θύελλα. Σχι-ὁὸν ἄγνωοτη (ὓς τώρα 17 ἱστορία
της, ,τολὺ γνωστὴ 17 μορφή της ἀπὸ ἔντυπα, έλλ1711ικὰ καὶ ξένα, για 10 (ἰνταρτικο.
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Η OIKON OMIKH
ΚΡΙΣΗ
ΚΑΙ ΠΩΣ
ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ
«'0 δυτικὸς καΠιταλιστικὸς κόσμος μΠήκε στα μέσα
τῆς δεκαετίας ’60 σε μιά σοθαρή κρίση. Κρίση γενική, αν
όνομάζουμε έτσι μια κατάσταση Ποῦ δὲν μΠορεῖ να» συνεχιστεῖ, γιατί ὁδηγεῖ οτὸ άδιέξοδο. Ε’ίμαοτε, Πραγματικά, σήμερα με τήν Πλάτη στὸν τοῖχο. Ἠ λύση δέν μΠορεῖ
να Θρεθεῖ Παρα σὲ ρήξη μέ τό ῦΠάρχον σύστημα»
έγροφε τὸ Νοέμὸριο 1974 ὁ καθηγητὴς C. Goux (1). 'H
κρίοη, άκόμα κι αν γίνει ὁριστικὴ ή «άνάκαμψη» τῶν καΠιταλιστικῶν οἰκονομιῶν, Ποῦ τόσο τήν Περίμεναν, ed
συνεχιοτεῖ. Γιατὶ δέν εἶναι μόνο κρίση «ένεργειακή» ή

«νομισματική» (2), άλλα κρίση διαρθρωτική τῆς λειτουργίας τοῦ κρατοῦντος οἰκονομικοῦ συστήματος σε Παγκόσμια κλίμακα.
Τὸ καΠιταλιοτικὸ σύστημα Παραγωγής εἶναι συνδεδεμένο, αΠὸ τήν άρχή τῆς ϋΠαρξής του, με τὶς κρίσεις
ῦΠερΠαραγωγῆς, Ποῦ μόνον αῦτὸ γνωρίζει. Ἀντίθετα,
στα ΠροκαΠιταλιστικα συστήματα oi οἰκονομικες κρίσεις
ήταν Πάντοτε κρίσεις άΠο άνεΠάρκεια τῆς Παραγωγής,

αΠὸ τήν καταστροφή της αΠὸ θεομηνίες ή αΠὸ έξόντωοη ἑνὸς μεγάλου μέρους τοῦ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ
άΠὸ διάφορες ὲΠιδημίες. Τὸ καΠιταλιοτικὸ σύστημα
Παραγωγής, Ποῦ Πρῶτο μέσα στήν ανθρὼΠινη ἱστορία
χρησιμοΠοιεῖ Παραγωγικα τὸ οἰκονομικὸ Πλεόνοσμα,
Ποῦ εΠιΒάλλει στὸν έΠιχειρηματίο να έΠενδύει ἕνα με· γάλο μέρος τῆς ῦΠεραξίας, να εἰσάγει αναγκαοτικά τήν

τεχνολογική Πρόοδο, κι έτσι, ν’ αναστατωνει συνεχῶς
τίς Παραγωγικὲς δυνάμεις, δέν εἶναι άΠαλλαγμένο άΠὸ
τίς οἰκονομικὲς διακυμάνσεις Kai κρίσεις. Ποῦ όφείλονται αυτες;

ΠΗΓΗ τῶν οἰκονομικῶν διακυμανσεων στὸν καΠιτολιστικὸ τρόΠο
Παραγωγῆς εἶναι ὁ άΠρογραμμάτιοτος τρόπος μὲ τὸν ὁΠοῖο γίνονται οἱ έΠενδῦσεις, μέσω τοῦ μηχανισμοῡ τῆς άγοράς, τόσο στὸν
τομέα Ποῦ Παράγει Παραγωγικὸ μέσα, 1500 Kai στὸν τομέα Ποῦ
Παράγει καταναλωτικα αγαθά, καί Ποῦ Πρέπει Kai τά δυὸ va Πουληθοῡνε σαν Προϊόντα, νά 6ροῦνε άγοραστές. 'H άνιοορροΠίαΠοῦ
δημιουργεῖται άνάμεσα οτήν ἰκανότητα για Παραγωγή Ποῦ ’έχέι τὸ
σύστημα, καὶ οτήν ἰκανότητα για κατανάλωοη, εἶναι ή κύρια αἰτία
Ποῦ ὁδηγεῖ οτήν κρίση. Ἀλλὰ τί Προσδιορίζει τὴν ἰκανὸτητα για
κατανάλωοη; Ἠ κατανομή τοῦ έθνικοῦ εἰσοδήματος άνάμεσα οτίς
διάφορες κοινωνικὲς τάξεις, Ποῦ καθορίζει τήν τελικὴ ζήτηση. Δημιουργεῑται ἐτσι μιά έλλειψη «αΠοτελεσματικῆςη (για va διατηρήσει τὸ σύστημα οὲ ἰοορροΠία Πλήρους άΠασχόλησης) ζήτησης κι
Eva Πλεόνασμο αΠοταμιεύοεων, Ποῦ δὲν μεταφέρονται σέ έΠένδυση.
, ΠΩΣ εἶναι δυνατό, θα μΠοροῦσε va ρωτήοει κανείς, αφοῦ ῦΠάρχουν τόσες άνικανοηοίητες άτομικὲς Kai κοινωνικὲς άνάγκες, να
μὴ δημιουργεῖται ««άΠοτελεσματική» τελική ζήτηοη; Αῦτὸ γίνεται
δυνατὸ, γιατί α’ Eva γενικὸ ανταλλακτικὸ σύστημα, ὁΠως τὸ καΠιταλιστικό, Ποῦ στηρίζεται οτὸ μηχανιομὸ τῆς άγοράς καὶ καθοδηγεῖται άΠὸ τὸ κίνητρο τῆς μεγιστοΠοίησης τοῦ ἰδιωτικοῦ κέρδους,
μόνο οἰ ανάγκες Ποῦ διαθέτουν αγοραστική δύναμη, ol ανάγκες
Ποῦ εἰναι ὲξοΠλιομένες με αγοραοτικὴ δύναμη, μΠοροῦν va ἰκανοΠοιηθοῡν, Παρουσιαζὸμενες στὴν ἀγορά, καὶ v' άΠοτελέσουν
μιά «αΠοτελεσμστική» ἢ ὅχι τελική ζήτηση, Αῦτή ή Θεωρητική έξήγηση τῶν κρίσεων ῦΠοοτηρίχτηκε άΠὸ οἰκονομολόγους σὸν τὸν
Σισμοντί (1773-1842), τὸν Μάλθους- (1766-1834), τὸν Κ. Μάρξ, τὸν
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ο ΑΝΕΡΓΙΑ

Πατιαυπ ηλιιυιι ουλου

ΧόμΠσον (1858-1940), τὸν Κέῦνς Kai τὸν μαθητή τουΡ. Χάρροντ.
Ὀ αῦστροαμερικανὸς οἰκονομολόγος Z. ΣουμΠέτερ, ΠροσΠάΘησε

να ἐξηγήσει τὶς οἰκονομικὲς διακυμάνσεις τοῦ καΠιταλισμοῦ μέ
τὸν άναδιαρθρωτικὸ ρόλο Ποῦ Παίζει οτήν Παρογωγή ή τεχνολογική Πρόοδος — Ποῦ εἶναι άναμφισὸήτητα σημαντικός Παράγοντας
δυναμικής άνισορροΠίας. Μὲ τήν έφαρμογιή τῶν μεγάλων τεχνολογικῶν άνακαλύψεων οτήν Παραγωγική διαδικασία ουνδέονται
άναμφισθήτητα Kai oi κύκλοι μακρός διαρκείας ή «κύκλοι Κοντράτιεφ»(’).
ΑΠΕΝΑΝΤΙ οτήν ΠροσΠάθεια αῦτή va ύΠάρξει θεωρητική έξήγηοη τῶν οἰκονομικῶν διακυμάνσεων Kai τῶν κρίσεων, σαν άναΠὸτρετττων φαινομένων τοῦ καΠιταλισ-τικοῦ τρόΠου Παραγωγῆς,

Πολλοί οἰκονομολόγοι ΠροοΠάΘησαν ε’ίτε να αρνηθοῦνε τή δυνατότητα αὑτῶν τῶν κρίσεων, ε’ίτε να τίς θεωρήσουν σαν άτυχήματα,
Ποῦ μΠορεῖ va διορθώσει άΠὸ μόνο του τὸ σύστημα, μέσω τοῦ μη·
χανισμοῦ τῆς ὁγοράς. Στοῦς Πρώτους ὁνήκουν οἱ «κλαοικοί» όΠως
ὁ A. Σμὶθ καί ὁ Ντ. Ρικάρντο, άλλά κυρίως ὁ J. B. Say (1767-1837),
Ποῦ διατύπωσε τὸν Περίφημο ««νὸμο τῶν διεξόδων», σύμφωνα με
τὸν ὁΠοῖο ol κρίσεις ῦΠερΠαραγωγῆς εἰναι άδῦνατες, έΠειδή ή
Προσφορα δημιουργεῖ τήν ’ίδια της τή ζήτηση. Στοῦς δεῦτερους
άνήκουν oi «νεο-κλασικοί» ή «μαρζιναλιστές», Ποῦ γίνονται μετα
τὸ 1870 oi άΠολογητές τοῦ ὢριμου καΠιταλισμοῦ, καὶ κυριαρχοῦνε
οτήν ΠανεΠισ-ιημιακή διδασκαλία ῶς τα σήμερα. Σύμφωνα μέ τοῦς
««νεο-κλασικούς», Ποῦ δέν δέχονται άΠὸλυτα τό «νόμο τῶν διεξόδωνυ τοῦ J. B. Say, oi οἰκονομικες κρίσεις δὲν ανήκουν οτήν ῦφή
τοῦ συστήματος, εἶναι φαινόμενα τριθής, ὀφειλόμενα οὲ νομίσματικοῦς κυρίως λόγους, oi κρίσεις μΠοροῦν ν’ άΠορροφηθοῦν μό-

νες τους μέσω τοῦ μηχανισμοῦ τῆς αγορας, μέ πτώση τῶν τιμῶν,

παραγωγή, ἐχοντας καὶ τή θοῆθεια τῶν ἐθνικῶν κρατῶν, πού

τῶν ήμερομισθίων Kai τῶν ἐπιτοκίων, Kai τὸ καπιταλιστικὸ σύστημα παραγωγῆς να ἐπανελθει αύτόματα στῆν ἰσορροπία, nou
ὁὲν μπορεῖ παρα να εἶναι μια ίσορροπία πλήρους απασχολήσεως.

αναλαμθανουν τῆ νομισματικῆ Kai δημοσιονομική πολιτική, ή
ὁποία ἐχει, κι αὺτή, οταθεροποιητικὸ ρόλο.
ΣΤΟ τελευταῑο αύτό χαρακτηριστικὸ ὀφείλεται, κυρίως, ή αλ-

ΠΟΙΟΣ εἶναι ό πραγματικὸς χαρακτῆρας τῶν κρίσεων Kai ποιές
εἶναι oi συνέπειές τους; Ακόμα Kai ή νεο- κλασικῆ Θεωρία δέν

λαγῆ μεταπολεμικα στὸ χαρακτῆρα τῶν οἰκονομικῶν κρίσεων. 'H
ἐπενδυτικῆ πολιτικὴ τῶν μεγαλων μονοπωλιακῶν ἐπιχειρήσεων Kai

μπορεῖ v‘ αρνηθεῖ ότι oi οἱκονομικές κρίσεις αποτελοῦνε μια όδυνηρή προσαρμογῆ τῆς προσφορας στῆ ζήτηση, μέσω μιας περιοδι-

ό σταθεροποιητικός ρόλος τῶν σύγχρσνων καπιταλιστικῶν κρατῶν

κῆς καταστροφῆς ῆ αχρήστευσης ἐνὸς σημαντικοῦ μέρους τῶν
παραγωγικῶν μέσων, μιας σπατόλης τῆς κοινωνικῆς ἐργασίας, πού
ὅχι μόνο εἶναι ό μόνος δημιουργὸς Πλούτου, αλλα Kai ό μόνος

αλλαγή αύτή. Γι αύτὸ τὸ λόγο πολλοὶ πίστεψαν οτὴν αντικατα-

συντελεστῆς σε στενότητα, ἐνὸς γιγαντιαίου««καθαρίσματος» τῆς
αγορας μ’ ἐνα ύψηλὸ κοινωνικὸ κόστος. Τὸ κσινωνικὸ αύτό κόστος
αφορα τόσο τήν ύποαπασχόληση τῶν αλλων παραγωγικῶν μέσων
όσο, Kai κυρίως, τῆν ύποαπασχόληση Kai τῆν ανεργίσ τῶν ἐργαζομένων, τῆς ἐργατικῆς δύναμης. Βέθαια ῆ ανεργία αύτή ήταν πρὸς
ὄφελος τῶν καπιταλιστῶν (ὅσων δέν χρεωκοποῦσαν λόγω τῆς κρίσῆς), γιατί ἐπέτρεπε στό σύστημα να δημιουργήσει σπανι αγαθων,
v αὐξήσει τὸν «ἐργατικό ἐφεδρικὸ στρατὸ» Kai ν’ αὐξήσει τὶς

προοπτικὲς κέρδους. Προϊόν, ἐντούτοις, τῶν αντιθέσεων τοῦ ουστήματος oi οἰκονομικές κρίσεις δείχνουν ξεκόθαρα τὸν ανορθολογισμό του που πέρσ απὸ όποιαδήποτε Θεωρία, φαίνεται οτήν
απαντηση τῆς γυναίκας ἐνὸς ανθρακωρύχου οτήν ἐρώτήοη τοῦ
γιοῦ της, κατα τῆ διαρκεια τῆς κρίσης τοῦ 1929: ««Γιατί, μητέρα,
δὲν ’ἐχουμε κόρθουνω» - Γ««ιατί ό πατέρας σου, Παιδί μου, παρή-

γαγε παρα πολύ»ί
Al'i’ ΟΛΕΣ τίς κρίσεις πού γνῶρισε ό 6ιομηχανικὸς καπιταλισμός
μετα τὸ 1785 ή πιό σσθαρή ῆταν κρίση τοῦ 1929, απὸ τήν όποία oi
καπιταλιστικές οἰκονομίες δέ θγῆκαν ούσιαστικα παρα χαρις στὸν
πόλεμο- ἐκτός απὸ τή ναζιοτική Γερμανία, ποῦ θγῆκε νωρίτερα,χόρις στῆν προετοιμασία τοῦ πολέμου. 'H κρίση τοῦ 1929- 1939 ξεκίνησε, τυπικα τουλαχιστον, μ’ ἐνα κραχ, δηλαδή μια πτῶσή τῶν
αξιῶν στό χρηματιστήριο τῆς Ν. ’Υόρκης στίς 29 Οκτωθρίου 1929.
Αύτὸ τὸ κραχ ήταν ἀποτέλεσμα μιας τεραστιας κερδοσκοπίας
πανω στίς χρήματιστηριακές αξίες, από τό 1925 Kl ἐπειτα, ποῦ γινότανε με θραχυχρόνιο δανεισμο (9,8 ἐπιτόκιοτὸ 1929) σε θαρος

μέσω τῆς, κεἰινσιανῆς ἐμπνευσης, οἰκονομικῆς πολιτικῆς, Kai τῆς
«ἐνδεικτικῆς σχεδιοπσίησης» (· ), εἶναι αύτα πού ἐπέδρασαν για τῆν
σταση τῶν κρίσεων από««««διακυμανσεις τῆς συγκυρίας», τὶς όποῑες
πραγματικα παρουσίασε μεταπολεμικα ό καπιταλιστικὸς τρόπος
παραγωγῆς. Πσρα τή συγκρότηση, ὅμως, τῶν μονοπωλίων Kai τῶν

««πολυεθνικῶν ἐπιχειρήσεων», τὸ ὂιεθνὲς οἰκονομικὸ σύστημα δέν
εἶναι προγραμματισμένο, Kai στηρίζεται στούς αύτοματισμοὺς τοῦ
μηχανῃισμοῦ τῆς αγορας. H πολιτική για τὸν ἐλεγχο τῆς συγκυρίας

Kai για τὸν προγραμματισμὸ στό ἐσωτερικὸ τῶν κρατῶν δέν μπορεῖ να συνυπαρξει με αύτοματισμούς οτὸ ἐξωτερικὸ - κι αύτὸ τὸ
εἶχε καταλόθει πολὺ καλα ὸ Κέϋνς. Γία πολὺ καιρὸ ή αναπτυξη Kai
ῆ γενική εὺμαρεια στὸν καπιταλιστικὸ κόσμο, ποῦ ταυτίοτηκαν μὲ
τήν ὲλευθεροποίηση τῶν ανταλλσγῶν, κάλυψαν τήν αντίθεσή αύτή. Ἀλλα ή κρίση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος, ποὺ τῆν
προκόλεσε ή κρίση τῶν Η.Π.Α, τῆς ἡγεμονικῆς δύναμης, ή όποία
τό ἐπέθαλε, ἐγινε προαγγελος τῆς γενικῆς μετα τὸ 1973 κρίσης
τοῦ καπιταλιστικοῦ συστήματος, ή όποίσ ἐμφανίζεται ὅμως μὲ
νεες μορφές. Θα τίς ἐξετασουμε, αφοῦ ὅμως αναλύσουμε τῆν
κρίση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος. Για να μπορέσουμε
να ἐξηγήσουμε τὸ σημαντικότερο, κατα τῆ γνώμη μσς, γεγονός;
τὸ πῶς oi Η.Π.Α. ἐξήγαγον τῆν κρίση τους πρὸς τὸν ύπόλοιπο κόσμο, τὸ πῶς ««γονατισαν» τῆ Δυτικὴ Εὐρώπη Kai τήν Ἰαπωνία Kai
πῶς προσπαθοῡνε να ««γονατίσουν» τὸν Τρίτο Κόσμο.

Oi αδυναμίες Kai oi αντιθέσεις τῆς ΡΑΧ AMERICANA

MIA διασκεψη για να ρυθμίσει τὸ σίκονομικό μέλλον τοῦ κόσμου
καί τή ρύθμιση τῶν διεθνῶν ανταλλσγῶν συνῆλθε τὸ 1944 στὸ
Μπρέττον-Γούντς, ὅπου παρουσιόστηκαν δύο σχέδιαῑ τὸ σχέδιο
τοῦ διόσημου ”Αγγλου οἰκονομολόγου Κέυνς Kai τὸ σχέδισ τοῦ
Αμερικανοῦ ύπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν Χουαιτ. Τό σχέδιο Κέυνς
ήθελε να ἐγκαταστῆσει μια παγκόσμια κατευθυνόμενη οἰκονομία
καταθεσεων απὸ μερους τῶν πελατων τους. Ακολούθήσε ἐτσι . μέσω μιας πραγματικα διεθνοῦς ύπερ-τραπεζας, πού θα ἔλεγχε

τῶν παραγωγικῶν ἐπενδύσεων. Αύτὸ τὸ χρηματιστήριακό κραχ δέν
θα γινότανε ή ἐναρξη τῆς κρίσης, αν δὲν ακολουθοῦσε μια κρίση
νομισματικῆς ρευστότητας, πού προκαλεσαν oi Τραπεζες, μειῶνοντας δραστικὰ τίς πιστώσεις τους, για ν1 αντιμετωπίσουν τα
χσσίματα τους απὸ τὸ χρηματιστήριακὸ κραχ Kai τήν ανόληψή

ε’νας τρομακτικός ρυθμὸς πτωχεύσεων (31.822 μόνο τὸ 1932), ἕνα
σημαντικὸ ποσοστό ανεργίας (25% τοῦ ἐνεργοῦ πλήθυσμοῦ τὸ
1933) Kai μια μείωση τῆς παραγωγῆς Kai τῆς καταναλωσης κατα

50%.
H ΚΡΙΣΗ μέσω τῶν ἐξωτερικῶν ανταλλσγῶν, ἐπεκτόθήκε απὸ τίς
ΗΠΑ στίς ύπόλοιπες καπιταλιστικές χῶρες, Kai ἰδίως στῆ ΓερμανίαΙ
ὅπου εἶχε ἐπενδυθεῑ, αναμεσα 1924 Kai 1928, σημαντικὸ ·ποοὸ
θραχυχρονίων αμερικανικῶν κεφαλαίων (1. 039 ἐκατομμύρια δολλόρια), ποῦ αποχωρησαν τό 1929 προκσλώντας τήν καταρρευση

τῆς οἰκονομικῆς opaarnpiornTaq._

Ἠ αλλαγή στό χαρακτῆρα τῆς κρίσης
ΑΜΕΣΩΣ μετα τὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πολλοὶ οἰκονομολόγοι, ἐπικαλούμενοι τὸν μσρξισμό, περίμεναν μια θίαιη Kai γενικὴ
κρίση τοῦ καπιταλισμοῦ σὲ μορφή αποκαλυπτική. Ἀντί γι’ αύτό,
ε’ίχαμε στῆν αρχή τήν ανοικοδόμήση Kai στή συνέχεια εἴκοσι χρόνια συνεχοῦς Kai ἐντονής αναπτιιξης τοῦ καπιταλιστικοῦ συστή-

ματος, κατω απὸ τήν ἡγεμονία τῶν Η.Π.Α. 'H αναπτυξη αύτῆ χαρακτηρίζεταιῑ
a) απὸ σημαντικὲς τεχνολογικές ἐφαρμογὲς ἐπιστήμονικῶν ανακαλύψεων που ἐγιναν πρὶν ῆ κατα τὸν πόλεμο6) απὸ νεοαποικιακές μορφές ἐκμετόλλευσης τοῦ καλούμενου
Τρίτου Κόσμου, μέσω τῆς φτηνῆς ἐνέργειας (πετρέλαιο) Kai

τῶν φτηνῶν πρῶτων ύλῶν, για τίς όποῑες oi «ὅροι ἐμπορίου-Ψ)
δὲν ”ἐπαψαν να ἐξελίσσονται σε θαρσς τῶν παραγωγῶν χωρῶν·
γ) απὸ τήν ἐκμεταλλευση, για χόρη τῆς εύημερίας τῶν μητροπο-

τῆν πίστη, μέ σκοπούς τὴν ἐναρμόνιση τῶν νομισματικῶν πολιτικῶν Kai τήν ἐπίτευξη τῆς πλήρους απασχόλησης. Τό σχέδιο Χουόιτ

ἐμπνεόταν από τόν οἰκονομικὰ φιλελευθερισμό τοῦ 19ου αἰῶνα,
δέν δημιουργοῦσε μια πραγματικα ύπερ-ἐθνικῆ νομισματικῆ Kai
πιστωτική ἐξουσία, πρόθλεπε απλῶς ἐνα μηχανισμὸ για να Βοηθαει

τὶς νομισματικές ἐξισορροπήσεις (τῆ Διεθνή Τραπεζα, ἐτσι ὅπως
ίδρύθηκε), τήν αποφυγή κόθε ἐλέγχου Kai περιορισμοῦ τόσο οτή
διακίνηση τῶν ἐμπορευμότων Kai τῶν κεφαλαίων, όσο Kai στίς vo-

μισματικὲς ἰσοτιμίες. Ὀ πλήρης ανταγωνισμός, ποῦ εύνοεῖ αὑτὸν
ποῦ ἔχει τήν ψηλότερη παραγωγικότήτα, Kai ή πλήρης ἐλευθερία
τῶν ανταλλσγῶν, πού εύνοεῖ τόν πιό ίσχυρό, αποτελοῦν τίς δύο
μεγαλες αρχές τοῦ σχεδίου Χουαιτ, πού εύνοοῦσε τήν ήγεμονεύουσα καπιταλιστικῆ δύναμη, τίς Η.Π.Α, Kai ποῦ τελικα ἐπιθλήθήκε.
ΕΚΤΟΣ απὸ τήν ἐλευθερία τῶν ανταλλσγῶν, ἐκεῖνο ποὺ ἐπιδι’ ῶχτηκε στό Μπρέττον-Γούντς, ήταν τό να ἐξασφαλιστοῦν σί ὃιεθνεῖς πληρωμές, μὲ θαοη τὸ ««σύστημα χρυσοῦ ανταλλακτικοῦ

κανόνα», πού ὲηὲθαλλε σαν μέσο διεθνῶν πληρωμῶν τὸ δολλαριο,
ποῦ ἦταν μετατρέψιμο σὲ χρυσό. Oi HI'IA, τῆν ἐπομένη τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ὅχι μόνο εἶχαν διπλασιόσει μέσσ σε
τέσσερα χρόνια τὸ ἐθνικό τους προϊόν, αλλα εἶχαν συγκεντρώσει,
χόρις στίς πολεμικές παραγγελίες, τα δύο τρίτα τῶν αποθεμότων
χρυσοῦ ὃλου τσῦ καπιταλιστικοῦ κόσμου, Kai μόνον αύτές μπο-

ροῦοαν να ἐξασφαλίσουν τή μετατρεψιμότητα τοῦ δολλαρίου σὲ
χρυσό. Oi αλλες αρχές τοῦ συστήματος πού ἐπιθλήθηκε στό
Μπρέττον-Γοῦντς εἶναι οἰ ἐξῆςῑ ἐλεύθερη μετατρεψιμότητα τῶν
νομισμάτων μεταξύ τους, μετατρεψιμότητα τοῦ δολλαρίου σέ
χρυσό, ϋπαρξη οταθερῶν ἰσοτιμιῶν, σε σχέση μέ τὸ δολλόριο Kai
τόν χρυσό, ποῦ τίς ἐξασφόλιζαν oi κεντρικὲς τραπεζες.

λιτικῶν κέντρων, τῆς φτηνῆς ἐργατικῆς δύναμης τῶν μετανα-

στῶν πού προέρχονταν απὸ τὶς χῶρες τῆς αμεσης Kal τῆς εύρύτερης περιφερειας·
δ) απὸ μια ανευ προηγούμενου αναπτυξη τοῦ διεθνοῦς ἐμπορίου
Kai τῶν διεθνῶν ανταλλσγῶν, όχι μόνο όσον αφορα τα ἐμπορεύματα, αλλό, κυρίως, ὅσον αφορα τα κεφαλαια Kai τή μεταφορα τεχνολογίας·

ε) απὸ τήν αναπτυξη τῶν ««πολυεθνικῶν ἑταιριῶν» (ποῦ στῆ συντριπτική τους πλειοψηφία εἶναι κατω απὸ αμερικανικο ἐλεγχο),
ποῦ μποροῦν να ««προγραμματίσουν» για λογαριασμό τους τήν

ΣΤΟ Μπρέττον- Γοιιντς ἐπιθαλλεται ή ἡγεμονία τοῦ δολλαρίου,
ποῦ θα εἶναι απόλυτη κατα τήν περίοδσ 1945- 1958. Αύτῆ ή ἡγεμονία διεθνῶς, ἐπιτρέπει στίς ΗΠΑ;
a) τῆ μαζική ἐξαγωγή ἐμπορευμότων, πού θα πληρωθοῦνε σέ
δολλαρια, πού oi αλλες χῶρες δανείστηκαν απὸ τίς ΗΠΑ. Μέ

τήν ανόπτυξη αύτή τῶν ἐξαγωγῶν τους, ol ΗΠΑ εἰσδύουν σ’
ὅλες τὶς αγορές, ἐλέγχουν τα ἐμπορικα κυκλώματα, διευρύνουν σέ διεθνή θαση τό τραπεζιτικό τους κύκλωμα, ἐπιθαλλουν
τίς καταναλωτικές τουὶς συνήθειες Kai τα προϊόντα τους·
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6) τή μαζικῆ ἐξαγωγή κεφαλαίων, τίς ἐπενδύοεις τῶν αμερικανικῶν μσνοπωλίων 010 ἐξωτερικό, με αμεσες ἐπενδύσεις όχι
μόνο στῆν παραγωγή πρώτων ύλῶν 1'] τίς ἐπενδύσεις 011060μῆς, αλλα καί τήν ἐπιτόπια παραγωγή όλων τῶν καταναλωτικῶν
αγαθῶν Kai τήν ἐνσωματωση τῆς ἐργατικῆς δύναμης τῶν αλε
λων χωρῶν σέ μια ἐλεγχόμενῆ απὸ τὶς ΗΠΑ καπιταλιστική
παραγωγή.
ΒΕΒΑΙΑ, αύτή ή κυριαρχία τοῦ αμερικανικοῦ κεφαλαίου, 1100
χρησιμοποιεϊ τήν κυρίαρχη θέση τοῦ δολλαρίου, δέν γίνεται χωρὶς

αντιοτασεις. Ἀλλα 0010 65v ἐμποδίζει τἰς δύο μεγαλες ἐπιτυχίες
τῆς αμερικανικῆς πολιτικῆς 0' 0011] τήν περίοδος τό Σχέδιο M00σαλ Kai τήν οἰκονομική ανοδο τῆς Δυτικῆς Γερμανίας. Μόνο 1100
0011] 1'] πολιτική τῆς μαζικῆς ἐξαγωγῆς κεφαλαίων θα ἐχει σαν
αποτέλεσμα τῆν ἐμφανιση, 10 1958, 100 πρώτου ἐλλείμματος 010

αμερικανικὸ ίσοζύγιο πληρωμῶν. A010 10 ἐλλειμμσ όχι μόνο θα
συνεχιστεῑ στα ἐπόμενα χρόνια αλλα Kai θ’ αύξηθεῑ, λόγω τῶν τεραστιων στρατιωτικῶν δαπανῶν τῶν ΗΠΑ, n00 γίνονται 0 χωροφύλσκας τοῦ ««ἐλεύθερου κόσμου», καί-λόγω τοῦ πολεμου τοῦ Βιετναμ στὸν όποῑο ἐμπλέκονται, προσπαθώντας να δώσουν ἐνα μόθημα στούς λαούς τοῦ Τρίτου Κόσμου, για να μῆ διεκδικοῦν μια
αλλη διανομή τοῦ παγκόσμιου πλούτου απ’ αύτῆν 1100 ἐχει ἐπιθαλει 10 παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα. ”Οπως εἶχε πεί 0 1015
”Υπουργὸς Ἀμύνης τῶν ΗΠΑ Ρόμπερτ Μακναμαρα, «ιό πόλεμος
τοῦ Βιετναμ πρέπει να δείξει στούς λαούς τῆς Ἀσίας, τῆς Ἀφρικῆς Kai τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς ότι ό ανταρτοπόλεμος δέν μπορεῖ
να εἶναι αποτελεσματικός».
Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ πού ακολουθεῖ (1958-1971) χαρακτηρίζεται κυρίως
απὸ τήν ανοδο τῆς παραγωγῆς Kai τῆς παρσγωγικότητσς τῶν oiKoνομιῶν τῆς Δυτικῆς Εύρώπής Kai τῆς Ἰαπωνίας, 1100 ανταγωνίζονται όλο καί πιό ἐπικίνδυνα τήν οἰκονομία τῶν ΗΠΑ, τῶν όποίων 1']

δύναμη μειώνεται συνεχῶς; τὸ 1950 oi ΗΠΑ ἐλεγχαν 10 70% τῆς
,παγκόσμιας παραγωγῆς, τό 1960 ἐλεγχαν μόνο 10 57% Kai 10 1974
τὸ ποσοστό σύτο θα πέσει στό 50%. ’”Ας σήμειωθεῑ ακόμα ότι oi

οδο, εἶναι oi αμερικανο-ρωσικές συμφωνίες (μετα 10 1971 Kai 0
αμερικσνο-κινεζικές), 1100 ακολουθοῦνε 10v ψυχρὸ πόλεμο Kai
όδηγοῦνε τῆ Ρωσία τοῦ Κροῦτσεφ στῆν αρχή Kai 100 Μπρέζνιεφ
μετα, 0' ἐνα συμθιθασμὸ μὲ 10v ««αμερικανικο ίμπεριαλισμό», ἐ’να
εἶδος καινούργιας ΝΕΠ (««Νέας Οἰκονομικῆς Πολιτικῆς» πού ακο-

λούθησε ό Λένιν 10 1922), για να μπορέσει να θγεῖ 1'] ρωσική οἰκονομία απὸ 10 αδιέξοδο Kai να ξεπερασει τὶς δυσκολίες της. Ἑκτός
απὸ τίς μαζικές αγορές σιταριοῦ, 1'] ΕΣΣΔ αγοραζει όλόκληρα ἐργοστασια από 10v καπιταλιστικό κόσμο, πληρώνοντας τα μὲ ἐξαγωγή πρώτων ύλῶν. Μερικές 011' αύτές τίς πρῶτες ύλες 00050χονται απὸ τίς χῶρες τοῦ Τρίτου Κόσμου Kai 1] ΕΣΣΔ τίς αποκτόει

μὲ ανταλλαγῆ θιομηχανικῶν αγαθῶν Kai κυρίως καιφαλαιουχικῶν
αγαθῶν. Βέθαια, αύτή 1'] «eiaaymyhvi6eokoyiaq» ἐκ μέρους τῆς
ΕΣΣΔ 0110 τίς δυτικές χῶρες θα αύξήσει μακροχρόνια ὅχι μόνο 10
61011K0 ἐπίπεδο τῶν κατοίκων τῆς, αλλα καὶ· τήν ανταγωνιστική της

ίκανότητα στίς ἐξαγωγές, ποὺ εἶναι σήμερα πολύ χαμηλή, αλλα
Βραχυχρόνια αποτελεῑ μία θαυμάσια ἐξαγωγική διεξοδο για 10v
6011K0 καπιταλισμό. Μ’ 0010 τόν τρόπο, ή ΕΣΣΔ Kai oi αλλες 0va—
τολικές χῶρες, μοιαζουν ν’ αποτέλεσαν μέρος τῆς διεθνοῦς K010-

νομῆς ἐργασίας.
ΠΩΣ παρουσιαζότανε 0011] 1] διεθνής κατανομή ἐργασίας; Μετα
10v πόλεμο οἰ ΗΠΑ κατεῖχαν σχεδόν 10 μονοπώλιο τῆς παραγωγῆς, 1100 χαρακτηρίζεται απὸ ἐνταση τεχνολογίας, απὸ ύψήλή τεχνολογία, oi αλλες αναπτυγμένες καπιταλιστικές χῶρες τα πολύπλοκα καταναλωτικα Kai παραγωγικα 6ιομηχανικα προϊόντα, καὶ
στίς ἐξαρτήμένες χῶρες τῆς περιφέρειας αφήνονταν ή παραγωγή
τῶν πρώτων ύλῶν Kai μερικῶν κοινῶν θιομηχανικῶν προϊόντων,

1100 προσπαθησαν να παραγαγουν μέ τῆ λεγόμενη ««πολιτική ύποκαταοτασης τῶν εἰσαγωγῶν». Οί ΗΠΑ προσπαθησαν να διατηρήσουν 10 σχεδὸν μονοπώλιό τους --ποῦ δέν δικαιολογεῑ κανένας
««νόμος τῶν συγκριτικῶν πλεονεκτήματων»(*) - στα προϊόντα 01111]-

κτικότητα να πέφτει Kai 10 εύρωπαϊκα Kai ἰαπωνικα προϊόντα να

λῆς τεχνολογίσς, 1100 10 διαμφισθητοῦσαν όλο Kai 115010001500 oi
αλλες ἐκθιομηχανισμένες καπιταλιστικές χῶρες, δημιουργώντας
τίς ««πολυεθνικές ἐταιρίεςι· κι ἐπενδύοντας μέσω αύτῶν μαζικα
010 ἐξωτερικό. Χωρίς 0 ἐπαναπατρισμόςτῶν κερδῶν τους να λύσει τὸ πρόθλημα τοῦ αμερικανικοῦ ἰσοζυγίου πληρωμῶν; γιατί
πολλα 011' 0010 10 K5061] ἐπανεπενδύονται ἐπὶ τόπου. Στίς ΗΠΑ σί

κατακλύζουν τήν αμερικανική αγορα. T0 ἐλλειμμα τοῦ αμερικανι-

ἐπενδύσεις

κοῦ ἰσοζυγίου πληρωμῶν αύξόνεται συνεχῶς, καὶ φτανει στα 7 δι-

σεκατομμύρια δολλόρια 10 1971. T0 K5061] 0110 τίς αμερικανικές
ἐπενδύσεις 010 ἐξωτερικό ανέρχονται 10 1974 05 15_ δισεκατομμύρια δολλαρια, απὸ τα όποϊα πρέπει να αφαιρέσουμε 8 δισεκατομμύρια δολλαρια πού αποτελοῦν τα κέρδη τῶν ξένων (500011101-

1960-1970. oi παραγωγικὲς ἐπενδύσεις απστελοῦνε 11% 100 ακαθαρίστου προϊόντος στῆ Γαλλία καὶ στή Γερμανία, καὶ 25% οτήν
Ἰαπωνία, ἐναντι 5-7% στίς ΗΠΑ. 'H K09001] παραγωγικότητα τῆς
ἐργασίας αύξήθηκε· κατα μέσον 000 ἐτησίως, στῆν ’ίδια αύτῆ περίοδο, 2,4% στίς ΗΠΑ Kai 5.3% στίς χῶρες τῆς EOK. M510 10 1966 0

κῶν κυρίως) ἐπενδύσεων στίς ΗΠΑ, όπότε ἐχουμε καθαρα κέρδη 7

πληθωρισμός ἐπιταχύνεται στἰς ΗΠΑ Kai 10 1973-74 ξεπερνόει 10

δισεκατομμύρια δολλαρια για τίς ΗΠΑ.

11000010 100 10% ἐτησίως καί γίνεται μόνιμο χαρακτηριστικό τοῦ

ΗΠΑ, με 6% 100 παγκόσμιου πληθυσμοῦ, χρησιμοποιοῦνε πρὸς

όφελός τους 10 60% τῆς μεταλλευτικῆς παραγωγῆς όλόκληρου
τοῦ κόσμου. 'H αύτονομία τῶν ΗΠΑ θλέπει τῆ διεθνή της ανταλλσ-

ΕΝΑ αλλο χαρακτηριστικό τοῦ αμερικανικοῦ καπιταλισμοῦ, κυ-

ρίως μετα 10 1965, εἶναι 1'] πτωτική τόση τοῦ ποσοστοῦ τοῦ K50δους 010 ἐσωτερικό τῶν ΗΠΑ. Ἀναμεσα 1941-1965 τα κέρδη 11500σαν απὸ 2,1 σε 21,2 δισεκατομμύρια δολλαρια (ἐνῶ οί τιμές μοναχα διπλασιαστῆκαν για τήν ’ίδια αύτή περίοδο).
Ὑπολογίζεται
011, μὲ αφαίρεση τῆς πλήθωριστικῆς ανόδσυ τῶν τιμῶν, 10 μέσο
ποσοστό τόῦ κέρδους στίς ΗΠΑ περνόει απὸ 15% 10 1955, σὲ 10%
10 1965 Kai σέ 5% 10 1973. A010 ἐχει σαν συνέπεια τή μείωσή τῶν
ἐπενδύσεων οτὸ ἐσωτερικό Kai τῆ συνεχῆ ἐξοδο τῶν κεφαλαίων
010 ἐξωτερικό, ὅπου μέσω τῶν ««πολυεθνικῶν ἐταιριῶν» τα κεφαλαια 0010 11000110000v να ἐκμεταλλευτοῦν τήν τεχνολογική Kai
Υόργανωτικῆ ύπεροχή τῶν αμερικανικῶν ἐπιχειρήσεων, τήν ἠγεμονική θέση τοῦ δολλαρίου για τἰς πλήρωμές τους Kai 11] φτηνή ἐργατική δύναμη (1100 011] Δυτικὴ Εύρῶπη εἶναι τέτοια χόρις οτή
μετανόστευση).

ΕΝΑ αλλο γεγονὸς 1100 πρέπει ν’ αναφερθεῑ, γι’ αύτῆ τήν περί-

ἐξακολουθοῦν

να

μειῶνονται;

κατα

τήν

περίσδο

συστήματος, γιατί εἶναι ό μόνος τρόπος v' αντιμετωπιστεῖ απὸ
τοὺς καπιταλιστές 1'] πτώση τοῦ ποσοστοῦ τοῦ κερδους, 1'] αύξηση
τοῦ κόστους τῶν ἐπενδύσεων, 1'] 060v01011]10 μειώσεως τῶν ήμερομισθίων. 'O πλήθωρισμὸς χρησιμοποιήθήκε σαν απαντηση στό

δίλημμα ύποκαταναλωση ῆ ύπερπαραγωγή, πού χαρακτήριζε τήν
αμερικανική οἰκονομία απὸ 10 1965 K1 ἐπειτα - χρονια στῆν όποία
πολλοὶ οἰκονομολόγοι τοποθετοῦν τήν απαρχή τῆς κρίσης 010v
καπιταλιστικὸ κόσμο.
Η ΚΡΙΣΗ 0011] τῆς αμερικανικής οἰκονομίας 6ρίσκεται 6001K0
011] 6001] τῆς αποδιοργανωοης τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος κατα τα τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1960-1970. Τελικα, στίς 15
Αύγούστου 1971 ό Νίξον προθσίνει στῆν ύποτίμηση τοῦ δολλαρίου, για να μπορέσει να σταματήσει τήν αἰμορρσγία τῶν κεφαλαίων,

να θοηθήσει τίς αμερικανικές ἐξαγωγές, Kai να κόνει ακόμα πιό
δύσκολες τίς είσαγωγές στίς ΗΠΑ. Ἀναστέλλεται ἐπίσης 1'] μετατρεψιμότητα τοῦ δολλαρίου σέ χρυσό, δηλαδή ῆ αμερικανική κυ-
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Μερικὰ συγκριτικὰ ὸεὸομὲνα τοῦ ὁυτικοῠ κόσμου
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θέρνηοη δέν εἶναι ύποχρεωμένη ν’ ανταλλασσει μέ χρυσὸ τα δολλαρια 1100 τῆς παρουσιαζουν oi K5v101K59 Τραπεζες τῶν αλλων
χωρῶν. Τὸ «πνεῦμα τοῦ Μπρέττον-Γοῦντς» έχει πεθόνει, Kai μερι_ Koi v00100v 011 ῆρθε τὸ τέλος τῆς ἡγεμονίας 100 δολλαρίου Kai 10
‘«yov011000» 100 00501K0V1K00 ἰμπεριαλισμοῡ. Ἀλλα σύντομα 01
,ΗΠΑ θα όργανωναν τήν αντεπίθεσῆ τους.

Η αμερικανική αντεπᾷἶεξὲηηςκαί ή γενίκευση τῆς
‘ H ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ τοῦ δολλαρίου τῆς 15 Αύγούστου 1971, ἐνῶ εἶχε
γίνει αναγκαία απὸ 119 δυσκολίες τῆς αμερικανικῆς οἰκονομίας Kai
10 5111151000 100 ἰσοζυγίου πληρωμῶν, αποτελοῦσε συγχρόνως 1101
10 πρῶτο 6ῆμα για 11]v 00501K0v1K1] 0v151119501]. T0 11000010 0v0πτυξης τῆς αμερικανικῆς οἰκονομίας ῆταν 6% για 10 1972 Kai 10
1973, αλλα ξαναπεσε τὸ 1974 Kai 10 1975. Oi 00501K0V1K59 ἐξαγωγές σχεδὸν διπλασιαζονται μεταξὺ 1971 καὶ 1974; 0110 37 6105K010000010 601110010 10 1971, 0v50xov101 05 72,6 δισεκατομμύρια
δολλαρια τὸ 1974. Ἠ 9501] 100 ἰσοζυγίου πληρωμῶν θελτιώνεται,
στίς αρχές 00111010 100 1974 10 ίσοζύγιο πληρωμῶν γίνεται για μερικοὺς μῆνες ἐνεργητικό. Παρα τὴν αναοτολή τῆς μετατρεψιμότητας τοῦ δολλαρίου σὲ χρυσό, τὸ χόρτινο δολλαριο έπιθαλλεται
0110 119 ΗΠΑ, καί γίνεται απσδεκτὸ απὸ τίς 0111159 ἐκθιομηχανισμένες καπιταλιστικές χῶρες σαν μέσο διεθνῶν πληρωμῶν, 05 010

συμφωνία 1100 κλείνεται στῆν Ούασιγκτον στίς 18 AeK506piou
1971. Χῶρες ὅπως ἡ Γερμανία, 1] Ἀγγλία, 1] Ἰαπωνία ἐξαρτῶνται
11000 110110 0110 10 6159v59 50110010 K01 0110 119 ἐξαγωγές τους στίς
ΗΠΑ, κι εἶναι 5101 ύποχρεωμένες να δεχτοῦνε 1009 00501K0V1K009

00009, να δεχτοῦνε τα 15000110 00501K0V1K0 x051] 05 050010 νόμισμα, 1100 0v50x0v10v 05 100 δισεκατομμύρια δολλαρια, να μποροῦν να πληρωθοῦν σέ χαρτιό, ὅπως θα y1v51010 ἐξῆς για 1i9 αγορές αγαθῶν K01 ὑπηρεσιῶν απὸ τίς ΗΠΑ, μέ συνέπεια τήν ἐξαγωγή
τῆς κρίσης τους. Ἠ θέση τῶν ΗΠΑ, παρα τήν αδυναμία τοῦ δολλαρίου, εἷναι απλῆ, 000v αφορα 119 0111159, καπιταλιστικές χῶρεςῑ
στηρίχτε με γιατί θα πέσω καί θα σας
πλακώσωί
Η ΠΡΩΤΗ 0011] ύποτίμηση τοῦ δολλαρίου δέν αρκεσε για να
αποκαταστήσει τὴν ἰσορροπία τοῦ αμερικανικοῦ ἰσοζυγίου πληρωμῶν, ποῦ έφτασε κατα τὸ 1972 τα 6,4 6105K. 6011110010. T0 Φεθρουαριο 1973 5y1v5 Kai 6501501] ύποτίμηση τοῡ δολλαρίου κατα 10%.
'H πτώση τῆς τιμῆς 100 δολλαρίου συνεχίστηκε μέχρι 11] Σύνοδσ
τοῦ Διεθνοῡς Νομισματικοῦ Ταμείου οτὸ Ναϊρόμπι 10v A0y00010
100 1973, ὁπότε αναγγέλθηκε μια πρώτη συμφωνίσγια 11] μεταρρύθμιση 100 6159vo09 νομισματικοῦ συστήματος, r100 65x0v10v,
5111 τέλους, οἰ ΗΠΑ, μπροστα οτὸ ἐνδεχόμενο ν’ αποσυρθοῦν σί
δυτικο-εύρωπαϊκές καπιταλιστικές χῶρες K01 1] Ἰαπωνία στίς δικές
τους οἰκονομικές ζῶνες Kai ν“ αρχίσουν μεταξύ τους τὸν ἐμπορικό
πόλεμο. Ἐπέτυχαν ἐπίσης 01 ΗΠΑ να καθιερωθοῦν ««κυμαινόμενες
νομισματικές ἰσοτιμίες»(·), πραγμα 1100 01156a1v5 05 ὸφελος τοῦ
δολλαρίου Kai 11']9 0110K01001001]9 τῆς ἰσορροπίας τοῦ αμερικανικοῦ ἰσοζυγίου πληρωμῶν.
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ στοιχεῑο τῆς αμερικανικῆς αντεπίθεσης εἶναι 1] έκ-

μετόλλευση απὸ 119 ΗΠΑ τῆς ««ἐνεργειακῆς κρίσης», 1100 ξέσπασε
τό φθινόπωρο τοῦ 1973, χαρη οτήν όποία oi Νίξον καί Κίσσινγκερ
θα καταστρέψουν 11] 6001] τῆς φτηνῆς ἐνέργειας (11510511010) για
τὶς αλλες καπιταλιστικές χῶρες, 1100 εἶχαν γίνει 0060001 5011001Koi
ανταγωνιστές τῶν ΗΠΑ (θλ. Πίνακα 1). Τα όφέλη 1100 0110K00105 1]
00501K0v1K1] οἰκονομία 0110 τήν ««ἐνεργειακή κρίση» φαίνονται απὸ
τὸ έξῆς; μὲ τήν τιμή ποῦ εἶχε τὸ πετρέλαιο τὸ 1970, ή ἐξαντληση
τῶν αποθεμάτων τῶν ΗΠΑ θα τὶς εἶχε μετατρέψει 10 1980 στὸν
μεγαλύτερο εἰσαγωγέα πετρελαίου στὸν κόσμο, ἐνῶ διαθέτουν
τεράστια αποθέματα 0v900K0, σχιστῶν καὶ 115105110100 (011] 90110000 K01 τήν “Αλασκα), τῶν ὁποίων ὅμως 1] 5K051011115001] δὲν
εἶναι συμφέρουσα παρα 05 010 1101] 100 πετρελαίου ανω τῶν 8
δολλαρίων κατα μπαρίλ.
Η ΑΝΟΔΟΣ τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου δέν εἶναιτὸ κύριο αϊτιο για
τὸν πληθωρισμὸ καί τήν κρίση τῶν καπιταλιστικῶν οἰκονομιῶν,
ὅπως μερικοί θέλησαν να ἰσχυριστοῦν. ”Οχι μόνο 1‘] K0101] 51x5 00χῑσει, 011110 1] 0v0609 11']9 τιμῆς τοῦ πετρελαίου αποτελοῦσε μια
δίκαιη αναπροσαρμογή, για να σταματήσει τὸ 111]01500 τῶν πρώτων
ύλῶν τοῦ Τρίτου Κόσμου σέ πολὺ χαμηλές τιμές. (Καταδείχτηκε,
5101, 011 1‘] 50n05010 100 Au11K00 K00000, πόνω στῆν ὁποία στήριξαν 11] στρατηγική τους oi σοσιαλ-δημοκρατες, όφειλότανε σ’ αύτούς τούς δύο παραγοντεςῑ τὶς χαμηλές τιμές τῶν πρώτων ύλῶν
καὶ τὴν αφθονη K01 0x511K0 φτηνή ἐργατικὴ δύναμη τῶν μεταναὸτῶν). Δεδομένης όμως τῆς παντελοῦς ἐλλειψης ἐνεργειακῆς
ανεξαρτησίας τῶν δυτικοευρωπαϊκῶν χωρῶν καὶ τῆς Ἰαπωνίας σὲ
σχέση μέ 11 ΗΠΑ (611. Πίνακα 2), 10 60009 για τα ίσοζύγια πληρωμῶν αύτῶν τῶν χωρῶν απὸ 11]v 0vo6o τῆς τιμῆς 1o0 115105110100
εἶναι πραγματικα δυσθόσταχτο (θλ. Πίνακα 3). Σέ δύσκολη ἐπίσης
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Βαθμὸς ἐνεργειακῆς ἐπάρκειας ἀπὸ ἴὸιες πηγὲς τὸ 1971
Χῶρες
Ἰαπωνία
Ἰταλία
Βέλγιο .
Γαλλία
Μεγ. Βρετανία
Δυτ. Γερμανία
Ὀλλανὸία
Καναὸὰς
Η. Π.Α.

Πετρέλαιο
0%
6%
Ι%
5%
2%
7%
7%

Ἐνέργεια
IΙ%
I5%
18%
22 %
53 %
51 %
64 %

98%
74 %

110%
89 %

Πηγή.· 0.C.D.E.
9501] 60591]Kav 01159 01 χῶρες τοῦ Τρίτου Κόσμου 1100 δέν παρα-

γουν πετρέλαιο, κι 0010 αῦξησε τήν ἐξόρτησῆ τους απέναντι στῆν
ήγεμονεύουσα ίμπεριαλιστική δύναμη. 'H αναπτυξη, απὸ τήν αλλη
05010, χωρῶν ὅπως ή Βραζιλία Kai 10 Ἰραν θα δημιουργήσει ανταγωνιστικές θιομηχανικές δύναμεις, κυρίως απέναντι 010v εύρωπαϊκὸ K01 τὸν ίαπωνικὸ καπιταλισμό, πού θα δυσκολευτοῦν να
ἐπενδύσουν στῆν αναπτυξη 6ιομηχανιῶν τεχνολογικῆς έντασης,
ὅπου οἰ ΗΠΑ θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν μακροπρόθεσμα

10 μονοπώλιό τους.ΠΕΡΑ απ’ 0010, 01 ΗΠΑ εἶναι κυρίως αύτὲς 1100 ἐπωφελήθηκαν
καί θα ἐπωφεληθοῦν απὸ τήν ««ανακύκλωση» τῶν πετρέλαιοδολλαρίων, δηλαδή τήν τοποθέτηση τῶν τεραστιων αποθεμότων
σὲ δολλαρια 1100 πραγματοποίησαν oi πετρελαιοπαραγωγές χῶρες, χαρις στῆν αύξηση τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου; για τὸ 1974
ύπολογίστηκαν σέ 40 δισεκατομμύρια δολλαρια, μέ μια αύξηση
τῶν εἰσαγωγῶν τῶν πετρελαιοπαραγωγῶν χωρῶν κατα 8 δισεκα-

τομμύρια δολλαρια. Μέχρι στιγμῆς, παρα μερικές εύρωπαϊκές Kai
ἰαπωνικές ἐπιτυχίες, τα πετρελαιο-δολλαρια πῆραν 10 60000 για
119 αμερικανικές τραπεζες K01 1009 χρηματοδστικοῦς όργανισμούς 1100 ἐλέγχονται απὸ τὸ αμερικανικὸ κεφαλαιο. Ἀνεξόρτητα
μὲ τὸ 0v oi ΗΠΑ προκαλεσαν μὲ 10 00K1065111000 τήν ανοδο τῆς
τιμῆς τοῦ πετρελαίου, ὅπως ἰοχυρίζονταιμερικοί (3), ῆαν ἐπωφελήθηκαν απὸ τα ρήγματα Kai τὶς αντιθέσεις πού ύπῆρχαν στὸν ἰμπεριαλιστικὸ κόσμο K01 1100 έκμεταλλεύθηκαν oi πετρέλαιοπαραγωγές χῶρες, καταφεραν να καθυποταξουν για μια ακόμα
φορα τὸν εύρωπαϊκὸ Kai τὸν ἰαπωνικὸ καπιταλισμό, να 1009 060νατίοουν καὶ να 1009 5xouv για πειθήνιους «συμμάχους»- στὸ 610λογο Βορρα - Νότου. 1100 00x105 στα τέλη 100 1975 010 Παρίσι.
”Εκτός αὺτοῦ τα κέρδη τοῦ καρτέλ τοῦ πετρελαίου, 1100 10 ἐλέγχουν oi 115v15 μεγαλες αμερικανικές ἐταιρίες, 11015 δὲν ἦΤΟν
τόσο μεγαλα, K01 5115v600v101 στῆν αναπτυξη αλλων πηγῶν ἐνεργείας στίς ΗΠΑ ἢ αλλοῦ. ”Αλλωστε, 0 ἐκπρόσωπος τῶν 1151051101ϊκῶν συμφερόντων Νέλσων Ροκφέλλερ, γίνεται αντιπρόεδρος τῶν

ΕΝΑ αλλο όπλο στα χέρια τῶν ΗΠΑ εἶναι 0'1 ἐξαγωγές τους αγροτικῶν προϊόντων, απὸ 1i9 0110159 01159 σχεδὸν oi χῶρες ’έχουν
αναγκη, σὲ τιμές 1100 αύξήθηκαν περισσότερο απὸ τῆν τιμή 100
πετρελαίου. Μόνο 0v00500 στὸν Σεπτέμθριο 1972 καὶτὸν Σεπτέμ6010 1973 01 ἐξαγωγές τῶν αμερικανικῶν γεωργικῶν προϊόντων
αύξήθηκαν κατα 104%, 5v0v11 0109 αύξησης κατα 39% για τα μή
αγροτικα προϊόντα· Παρα τήν προσπόθεια 0011] τῶν ΗΠΑ να διατηρήσουν τήν ήγεμονική τους θέση, μετα απὸ τήν ανακοπῆ τῆς κρίσης κατα τὸ 1972 καὶτὸ 1973, 1] K0101] 5y1v5 ακόμα πιὸ 5v10v1] στα
δύο έπόμενα χρόνια καὶ γενικεύτηκε 0' 0110K111]00 τὸν καπιταλιστικὸ κόσμο. K010 001005vou9, μαλιστα, παρατηρητές ή 110001109510 τῶν ΗΠΑ να ἐπαναφέρουν τήν ῆγεμονία τους στήν παγκόσμιο
οἰκονομία, εἶναι ἐκείνη 1100 1100K011505 v5v1K5001] Kai ἐξαγωγή τῆς
κρίσης. ‘H 00501K0v1K1] οἰκονομία μετα τῆν ανοιξη τοῦ 1974 μπῆκε
οτήν 1110 006001] 051011011501K1'] της κρίση, συμπαρασύροντας 0’
0011]v 0110K111]00 τὸν καπιταλιστικὸ κόσμο. 'H K0101] 0011‘] ἐμφανίζεται σαν μια χαρακτηριστικῆ κρίση ύπερπαραγωγῆς (ανεργία,
μείωση τῆς παραγωγῆς, μείωση τῶν ἐπενδύσεων, πτώση τῶν κερ-

δῶν, μεγόλο ποσοστό αχρησιμοποίητης παραγωγικῆς ίκανότητας)
011110 συνυπαρχει μ’ 5V0 006000 ποσοστό πληθωρισμοῦ. Για τὸν
««στασιμοπληθωρισμό», ὅπως ὸνόμασαν τὸ καινσύργιο 0010 φαινόμενο, όχι μόνο δέν εἶναι δυνατὸ να ἐφαρμοστοῦν τα μέτρα 1100
πρότεινον οἰ νεο-κλασικοί οἰκονομολόγοι 10 1929 (μείωσή τῶν
ήμερομισθίων Kai τῶν έπιτσκίων, ἐμπιστοσύνη για τήν ««αναθέρμανση» στὸ μηχανισμὸ τῆς αγσρας), 011110 65v εἶναι δυνατὸ να
ἐφαρμοστοῦν K01 10 μέτρα τῶν κεῦνσιανῶν οἰκονομολόγων (00ξηση τῆς αποτελεσματικῆς ζήτησης, ἐνίσχυση τῆς κατανόλωσης,
αϋξηση τῶν κρατικῶν ἐπενδύσεων). Γίνεται απαραίτητη ή ἐθνικοποίηση τῶν ἐπενδύσεων, 1100 πρότεινε 0 Κέυνς, 1'] αναδιοργανωση
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τῆς παραγωγῆς, ή άναδιάρθρωση τῶν άναγκῶν καί τῶν 00015001-

έχουν δανέιὸτεῑ) 010v εἶναι περιορισμένος, 010v 000K51101 για
«έρποντα» πληθωρισμό, καί διαφορετικα 010v 1010v51 05 ψηλα ποσοστά, 010v 051010505101 05 «ανσιχτὸ» πληθωρισμόῑ τότε 0110 «διεγερτικὸ φάρμακο 05106011115101 05 δηλητήριο».
ΣΥΝΕΔΕΣΑΝ μέχρι τῶρα, 0119 ἐξηγήσεις τους, 10v πληθωρισμὸ
με τὸ νόμισμα μόνο, μὲ 11] ζήτηση ῆ K01 05 119 ἐργατικές διεκδικήσεις, 000 αύξάνουν 10 K00109 παραγωγῆς. Στήν πραγματικότητα,
ό πληθωρισμὸς σήμερα συνδέεται μέτὴ μονοπωλιστικὴ δομὴ τῆς

οτῆτων, σί ριζικές κοινωνικές διαρθρωτικές 0510601159, πού θ’ αύξήσουν τὴν οἰκονομικὴ K01 κοινωνικὴ αποτελεσματικότητα 100 κεφαλαίου(·). Στὸν ««στασιμοπληθωρισμό», ή κρίση δέν μειώνει τὸν

πληθωρισμό, 011110 τείνει να 10v αύξῆσει.
ΤΟ Νοέμθριο 100 1973 ύπῆρχαν 4,3, 5K01o000010 άνεργοι στίς
ΗΠΑ, 10 A5K506010 1974 εἶχαν γίνει 7 έκατομμύρια (5.5% τῆς ἐργατικῆς δύναμης) καί ύπολόγιζαν τὴν άνεργίσ σέ 6,8% v10 10 1975.
'H 61001])(0V1K1] παραγωγὴ έμεινε στάσιμη μεταξύ 1974 καί 1975 καί

παραγωγῆς καὶ τὴ μονοπωλιστικὴ δομὴ 100 τραπεζικοῦ συστήμα-

τος, δηλαδὴ μ’ 011110 λόγια μέ 10v 10000 000 πραγματοποιεῖται ή
συσσώρευσητοῦ κεφαλαίου 010 010610 100 μονοπωλιακοῦ K001ταλισμοῦ, Στὸν 190 αἰῶνα ό καπιταλισμὸς στὸ άνταγωνιστικό 100
010610, χαρακτηριζότανε άπὸ μια σταθερότητα καί μάλιστα καί απὸ
πτώση τῶν τιμῶνῑ 0 άνταγωνισμὸς γινότανε μέσω τῶν τιμῶν Kai 10
κέρδος α’ύξανε μέ τὴν ἰδιοποίηση τῆς αγορας 000 610105v1505 0
0v11001109. 'Av119510, 1] πτώση τοῦ φεουδαλικοῦ συστήματος,
συνοδεύτηκε 000 ’ένα σημαντικὸ ποσοστό πληθωρισμοῦ, 1100 τὸν

ύπολόγιζαν τὴν πτῶση τῶν 6ιομηχανικῶν κερδῶν σέ 10%: 88 6105?

K010000010 6011110010 10 1974 K01 79 δισεκατομμύρια δολλάρια τὸ
1975. Ἀναμεσα 1974 καὶ 1975 ή κατασκευὴ κατοικιῶν μειώθηκε

κατα 20% καὶ τὸ ἐθνικό εἰσόδημα, 0v ληφθεῖ 00' ὸψη 0 πληθωρισμός, μειώθηκε κατα 1%. T0 11000010 100 πληθωρισμοῦ 5101005 10

12% ἐτησίως. ’Υπολσγίστηκε, σύμφωνα μέ 1009 «πίνακες εἰσροῶν
ἐκροῶν» 100 Λεόντιεφ(“’), 011 για μια πτώση τῆς παραγωγῆς αύτοκινήτων κατα 1 δισεκατομμύριο δολλάρια (000 αντιπροσωπεύεται
άπὸ 250.000 αύτοκίνητα), θα μειωθεῑ ή απασχόληση K010 22.900
ἐργαζόμενους στὸν κλάδο 100 αύτοκινήτου, καί ῶς έξῆς στούς
συνδεόμενους κλάδους; 4.600 στὸν κλάδο τοῦ χάλυθα, 4.420 στίς

δημιουργοῦσε 5V0 διαφορετικοῦ ε’ίδους μονοπώλιο πάνω στίς

παραγωγικές πηγές, μια ««σπανιοπσίηση» τῶν άγαθῶν K01 αὓξηση
τῶν τιμῶν 1009. "001119 γράφει ό J. Attali:

ύπηρεσίες πῶλησης, 4.170 στή θιομηχανία μετάλλων, 2650 011]

«Πρὶν 000 600 αἰῶνες, οί τελευταῖοι αρχοντες 100 φεουδαλικοῦ συστήματος νόμισαν 011 θα μποροῦσσν να ἐγκαταστῆσουν 11]v κλονιζόμενη κυριαρχία τους μέ τὴ δημιουργία 0109
τεχνητής σπάνιος τῶν πιὸ άπαραίτητων αγαθῶν. Ξέρουμε K0110
10 0001511500010: 0vo609 τῶν τιμῶν, μείωση τῆς αγοραστικῆς

διαφήμιση K01 11] 6101K1]01], 2.050 0119 0510100059 K01 119 00091]κεύσεις, 1.900 στὴν κλωστοῦφαντουργία, 1.840 στὸν ὴλεκτρισμό,
1.340 στὸ κασυτσούκ, 1.060 στίς ύπηρεσίες συντήρησης καί 760
011] 61o01]xav10 γυαλιοῦ. Για πτῶση έτσι τῆς πῶλησης τῶν ἀύτοκι-

νήτων K010 1 6105K010000010 δολλάρια, ἐχουμε συνολικα 22900
απολύσεις ἐργαζομένων στὸν κλάδο 100 αύτοκινήτου καί 34.000
στούς συνδεόμενους κλάδους. Δεδομένου 011 oi πωλήσεις τῶν

δύναμης τῶν κατοίκων τῶν πόλεων, ἐλλείψεις, πτωχεύσεις Kai

κοινωνικὲς κρίσεις, ποῦ ἐκαναν όλόκληρο τὸ οἰκοδόμημα να
καταρρεύσει. '0 παραλληλισμὸς 0v00500 0' ἐκείνη τὴν κατάσταση καί 10 σύγχρονο πληθωρισμὸδὲν εἶναι απλῶς 5V0 εύφυολόγημα. Προσφέρει, κατα 11] γνῶμη μου, ἐνα απὸ τα κλειδια
για ν’ αναλυθεῑ ή παρούσα οἰκονομικὴ κατάσταση, 000 K0010
oiKov001K1] 0011111K1] δέν φαίνεται να εἶναι σέ θέση να κυριαρχήσει»(4).
O ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ἐπιδιῶχτηκε - τουλάχιστον σαν «έρπων» πληθωρισμὸς - απὸ τὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ όλων τῶν ανεπτυγμένων

αύτοκινήτων μειῶθηκαν 000 57,5_ 6105K01o000010 6011110010 10

1973 05 45 δισεκατομμύρια δολλάρια 10 1974, μπορεῖ κανείςέύκολα να ύπολογίσει τὴν άνεργίσ 1100 δημιούργησε μόνο ὴ μείωση
στίς πωλήσεις τῶν αύτοκινῆτων.

Η ΠΤΩΣΗ τῶν άξιῶν 010 χρηματιστήριο τῆς Νέας ’Υόρκης 10 Σε01506010 1974 (10 χρηματιστήριο παίζει πολὺ μικρὸ ρόλο για τὴν1

οἰκονομικὴ ζωὴ τῶν χωρῶν τῆς Δυτ. Εύρώπης, άλλα παίζει ακόμα
σημαντικὸ ρόλο στίς ΗΠΑ για τὴ χρηματοδότηση τῶν νέων ἐπενδύσεων, τὸ κεφάλαιο τῶν άσφσλιστικῶν ἑταιριῶν, τῶν συνταξιοδοτικῶν όργανισμῶν, τῶν ”Ιδρυμάτων, αλλα καί για 10 510061]00 τῶν
μέσο-αστικῶν τάξεων) έκανε μερικοῦς να ’νομίσουν ὅτι ήρθε ὴ ῶρα
τοῦ μεγάλου κραχ τοῦ Χρημῦῐιστηρῐου. 001119 τὸν Ὀκτώθριο 100
1929. T10010 δέν αποκλείει να συμθεῑ κάτι ανάλογο 05 10 1929:
00K51 π.χ. να ’έχουμε 5V0 K000 ἐργατικῶν διεκδικήσεων στίς ΗΠΑ,
πού θα διπλασίαζε 10 0000010 100 πληθωρισμοῦ, μια αύξηση 100
000010150110000 0119 ΗΠΑ, 000 90 μείωνε σημαντικα τίς ἐξαγω-

καπιταλιστικῶν κρατῶν,· για ν’ αποφευχθεῑ 1'] oiKovo01K1] 0100100-

τητσ, πρὸς τήν όποία ρέπει απὸ μόνο του τὸ σύστημα, καί για v'
αντιμετωπιστεῑ ή πτωτικὴ 1001] 100 ποσοστοῦ 100 K506009. 'O
πληθωρισμὸς δημιουργεῖ.μια νομισματικῆ ύπεραξία, 000 αύξάνει

10 K00110111011K0 K5061] — 1‘] τουλάχιστον, ὸρισμένα 00‘ 0010 — καί
χρησιμεύει, έτσι, τόσο σαν ἐνισχυτικὸ κίνητρο για τίς ἐπενδύσεις,
000 K01 γιαμια άναδιανομή 100 ἐθνικοῦ εἰσοδήματος πρὸς όφελος
ὸριαμένωνκοινωνικῶν τάξεων. Καταδείχτηκε 0 001109 100 10005-

ζικοῦ συστήματος, μέ τὴν ύπόθαλψη, 656010, 100 K001009, 011]

γές τῶν αλλων καπιταλιστικῶν κρατῶν καί κυρίως τῆς Δυτ. Γερμα-

δημιουργία αύτῆς τῆς νομισματικῆς ύπεραξίσς, χάρη στῆ διαφορά

νίας, μια απότομη άποχῶρηση τῶν πετρελαιο-δολλαρίων 000 10
2110100 Λονδίνου, πράγμα 1100 90 προκαλοῦσε τὴν K010005001]
τῆς αγοράς τῶν εύρω-δολλσρίων(“), τὴν αδυναμία πια για
τίς μεγάλες
ἐπιχειρήσεις v0 6av510100v5 Kai τὶς πτωχεύσεις, χωρίς v0 ἐξαιροῦνται ακόμα καί oi 00501K0v1K59 ἐπιχειρήσεις στὴν Εύρώπη.
Ἀλλα πρὸς τὸ παρὸν τίποτα 00' 0110 0010 (000 90 εἶχαν σαν συνέπεια κοινωνικές άναταραχές σέ μεγάλη ἐκταση, Kai 00100x1K0 K01
φασιστικα καθεστῶτα στὸν δυτικὸ κόσμο) δέν συνέθη. 01 000011].ρητές τονίζουν, 5101, 119 610100059 0v00500 1974/76 K01 1929: Σῆμερα ή κατανάλωση τῶν μαζῶν καὶ oi ἐξαγωγές ρυθμίζουν τὴν οἰκονομική δραστηριότητα κι ὅχι ῆ κερδοσκοπία στα χρηματιστήρια,
K01 1] σχέση εἰσοδήματα 000 50v0010/510061]0010 000 κεφάλαια
ἐχει άλλάξει. Ἀντί για πτῶση τῶν τιμῶν, ὅπως 10 1929, 5x0005 010
πληθωρικὴ 0v060 τῶν τιμῶν, κι άντί για μια κάποια διεθνή νομισματικὴ τάξη έχουμε σήμερα 5V0 6159v59 vo0100011K0 σύστημα 05
κρίση, ποὺ θα γίνει ακόμα πιὸ ασταθές λόγω τῶν 0510511010δολλαρίων K01 τῶν ««κυμαινομένων νομισματικῶν ίσοδυναμιῶν»(*).
Μια πολιτικὴ γενικῆς «άναθέρμανσης», ξεκινώντας άπὸ όποιοδήποτε κλάδο K01 05 όποιαδήποτε μέσα, ήταν δυνατὴ μετα 10 1929,
ἐνῶ πρέπει να εἶναι ἐκλεκτικὴ σήμερα (ύπάρχουν κλάδοι 000 εἶναι
π.χ. περισσότερο ἐνεργειοθόροι,
καί άλλοι πού άντιμετωπίζουν
περισσότερο 10v 6159v1] άνταγωνισμό). Ἀλλα ή κύρια διάφορα εἶναι 0 πληθωρισμός, κι αὑτὸν πρέπει ν’ άναλύσουμε.

000 10 τραπεζικὸ σύστημα 50160111151 0v00500 010 0000010 100
πληθωρισμοῦ Kai 10 διάφορα ἐπιτόκια, μέ κύριο θύμα τούς 01K00K01095159. A011] 1] vo0100011K1] ύπεραξία διαμοιράζετσι 0v00500
0119 16159 119 τραπεζες, στούς δανειολῆπτες τους, δηλαδὴ τίς 501χειρήσεις καί τὸ κράτος, 000 εἰσπράττει έτσι 5V0 «φόρο απο τον
πληθωρισμό». Βέθαια, 001119 γράφει ό S.C. Kolm, ««οί παράγοντες
τῆς νομισματικῆς· ἐκμεταλλευσης δέν ’έχουν τὴν απόλυτη κυριαρχία 100 00000100 100 πληθωρισμοῦ, λόγω τῆς ἐπίδρασης πού
ασκοῦνε πάνω 100 0111101 παράγοντες καὶ φαινόμενα 59V1K0 K01 διεθνῆ, για τα όποῖα γνωρίζουν πολὺ άσκημα να προθλέψουν τὴ
συμπεριφορά, ἐμφάνιση καί συνέπειες. 'Ev1001019, 10 σύνολό τῶν

Τὸ φαινόμενο τοῦ πληθωρισμοῦ σήμερα
O ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ εἶναι σήμερα τὸ οἰκονομικὸ έκεῖνο φαινόμενο
πού άντιμετωπίζουν 01101 oi 00111159 0109 χώρας, ἐπειδὴ ἐκδηλῶνεται με τὴν άνοδο τῶν τιμῶν, κι ἐκεῖνο 000 000000v5 να ἐξηγήσουν

τριῶν αύτῶν παραγόντωνῑ Κράτος-τράπεζες-ἐπιχειρήσεις, μπορεῖ

να ἐπηρεάσει κατα τρόπο ἐξαιρετικα σημαντικὸ καί άποφασιστικὸ
τὸ 0000010 100 πληθωρισμοῦ σε μια χώρα». T0 00015115000, ὅπως
γράφει 0 ’ίδιος συγγραφέας, εἶναι 011 «ἡ σύγχρονη διόγκωση τῆς
ἐκμεταλλευσης, μέσω τοῦ νομίσματος καὶ τοῦ πληθωρισμοῦ,
αφαιρεῖ άπὸ τὴν οἰκονομία 000 000K01151101 “10111511509500" τὴν
ποιότητα καί τα πλεονεκτήματα πού ἐπικαλεῖται»(5).

·

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Ἰσοζύγια πληρωμῶν τῶν κυριωτέρων ὄιομηχανικιῦν χωρῶν
Χῶρες

1972

1973

1974

Καναὸἀς

—0,62

—0,34

—1,25

H.17.A.

—8,35

—3,04

-Ι

6,62
0,33
0,29

—0,14
0,55
/—0, 15

-7, 75
-Ι,75
—6,2()

Ἰαπωνία
Αὐστραλία
(11/Ilia

λιγότερο 000 όποιοδήποτε άλλο. Γιατί εἶναι ἐκεῖνο 000 0i K015-

Δυτ. Γερμανιά

1,04

4,73

στημένοι οἰκονομολόγοι δέν μποροῦνε να ἐξηγήσουν ίκανοποιητικα 1‘] δέν ...θέλουν να ἐξηγήσουν. Ἐπειδὴ ό πληθωρισμὸς ἐχει
τελείως διαφορετικα άποτελέσματσ καὶ εἶναι διαφορετικα άποδεK109 (000,10, κράτος, 119 τράπεζες, 119 ἐπιχειρήσεις, καί... όσους

Ἰταλία
Μεγ. Βρετανία

2,04
ρ,19

—2,53
-3,7Ι

38

Πηγή.’ 0.C.D.E.

7
-8, 75
—9, 75

EKEINO ὅμως ποῦ πρέπει να τονιστεῑ εἶναι ότι ὴ πληθωριστικὴ
αύτὴ πρακτικὴ δέν ανάτρεψε τὴν τάση πρὸς τὴ στασιμότητα καὶ ή

κρίση δέν άνάκοψε τὸν πληθωρισμό, Αύτὸ τὸ καινούργιο φαινόμενο τῆς οἰκονομικῆς ”ύφεσης καί τοῦ πληθωρισμοῦ συγχρόνως,
δείχνει τὸ πόσο άλλαξε όλόκληρο τὸ καπιταλιστικὸ σύστημα παρα-

γωγῆς άπὸ τὴν περίοδο τῆς κρίσης τοῦ 1929. )(ωρίς ὅμως ν’ άλλάξει τὸ σύστημα κατανομῆς τῶν κοινωνικῶν πόρων - ποῦ ὂλο καί
περισσότερο διεθνοποιεϊται κάτω άπὸ τὴν μπαγκέτα τῶν πολυεθνικῶν ἐταιριῶν - χωρίς v' άλλάξουν τα κριτήρια, οἰ κοινωνικές
προτεραιότητες, ῶς πρὸς τὶς ἐπενδύσεις καί τὴν κατανάλωση. )(ω-

ρίς να μπορεῖ ν’ αναδιαρθρῶσει τήν παραγωγή, για νά ίκανοποιηθοῦν μέ «δημόσια» αγαθά οί απέραντες ανάγκες, πού δέν διαθέτουν άγοραστικὴ δύναμη κι όχι σί τεχνικές ανάγκες τῶν προνομι-

ούχων (λαῶν ῆ τάξεων), για να αναδιαρθρωθοῦν οί πόλεις, για να
προστατευθεῑ τὸ περιθάλλον, για να μὴν ύπάρχει ή ««δημόσια φτῶχεια μέσα στὴν ἰδιωτικὴ χλιδή» )κατα τήν ἐκφραση τοῦ J.K. Galbraith). Χωρίς, τὸ σπουδαιότερο, να μπορεῖ να ρίξει τὴν κρίση

στούς ῶμους τῆς ἐργατικῆς τάξης, καί - ὅλο καί λιγότερο - τοῦ
Τρίτου Κόσμου. Για ν’ άποφευχθεϊ ή κρίση, χωρίς ν’ άπομακρυνθοῦν οί αντιθέσεις, οί σπατάλες, ὸ άνορθολογισμός, ὴ άνισότητα,
τά προνόμια, χρησιμοποιεῑται ό πληθωρισμός, ”Ομως «μια ἐπίθεση
ἐξαιρετικα αύοτηρὴ ἐναντίον ὅλων τῶν σχέσεων ανισότητας εἶναι
απαραίτητη συνθήκη για τὴν καταπολέμηση τοῦ πληθωρισμοῦ»
γράφει ὸ M. Hoccard(6).

ΣΕ ΔΥΟ σημαντικα θιθλία πάνω στὸ σύγχρονο πληθωρισμὸ ποῦ
μόλις κυκλοφόρησαν(7), καταδείχνεται ότι ό πληθωρισμὸς εἶναι
ένα διαρθρωτικὸ φαινόμενο τοῦ σύγχρονου καπιταλισμοῦ, ποὺ

όφείλεται καί στὴ δύναμη τῶν «κυριαρχικῶν» ἐπιχειρήσεων να
ἐπιθάλλουν τὶς τιμές ἐκεῖνες ποὺ θα ἐξασφαλίζουν τα κέρδη τους
καί τὴν ούτοχρηματοδότησή τους, καὶ στίς συνῆθειες τῆς καλού-,

ἐξοδσ παραγωγῆς καὶ μέ αύξηση, ἐτσι, τοῦ ποσοστοῦ τοῦ κέρ-

δους. 'O ΤρίτοςΚόσμος παραμένει (ὴ τουλάχιστον προσπαθεϊ ή
στρατηγικὴ τοῦ Κίσσιγκερ να τὸν κάνει να παραμείνει, μέσω π.χ.
τῆς Διάσκεψης Βορρά-Νότου, ὅπου ὁδηγεῖ καὶ τίς άλλες 6ιομηχανικές χῶρες, άφοῦ τίς καθυπόταξε) μια τεράστια δεξαμενή φτηνῶν

ἐργατικῶν χεριῶν καὶ πρῶτων ύλῶν. Μια όρισμένη ἐκθιομηχάνιση
άλλωστε αύτῶν τῶν χωρῶν, μέ ύποκατάσταση τῶν εἰσαγωγῶν, μέ
θιομηχανίες ἐντάσεως ἐργασίας ὴ ποὺ άνήκουν στήν 1η Βιομηχσνικὴ Ἐπανάοταση, δέν μειώνει άλλα αύξάνει τὴν ἐξάρτησῆ τους.
Μέ τὴν αϋξηση τῆς κατανάλωσης ἐκ μέρους όρισμένων τάξεων,
πράγμα πού δέν άντιτίθεται στα συμφέροντα τῶν πολυεθνικῶν
μσνοπωλίων. ”Ολα στὸ μέλλον θα ἐξαρτηθοῦν άπὸ τὸ δρόμο ποῦ
θα πάρει ὴ ἐξέγερση τῶν χωρῶν τοῦ Τρίτου Κόσμου, στὴ διαμφισθήτηση τῆς ««άνισης άνταλλαγῆς»(·) άνάμεσα στίς χῶρες αύτές
καί τὶς αναπτυγμένες 6ιομηχανικές χῶρες τοῦ κέντρου, άπὸ τίς
ταξικές συμμαχίες ποὺ θα πάρουν τὴν ἐξουσία. Μεταξὺ αλλων, oi
χῶρες αύτές άμφισθητοῦν στίς θιομηχανικὲς χῶρες να τοὺς ἐπιθάλλουν τὸν πληθωρισμό τους, καὶ να ἐξανεμίζουν ἐτσι τὸ όφελος
άπὸ τὴν άνοδο τῶν τιμῶν τῶν πρῶτων ύλῶν.
ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΜΕ (ὅχι μέ τὶς κενολογες καὶ τεχνικοφανεῑς θερ-

μπολογίες τῶν ««εἰδικῶν») v‘ άναλύσουμε τὴν κρίση καὶ να προσδιορίσουμε τα α’ίτια καί τα χαρακτηριστικά της. Σέ ἐπόμενο άρθρο,
θα ἐπιχειρήσουμε να τοποθετήσουμε μέσα σ’ αύτὴν τὴν ἐλληνικὴ
οἰκονομία καὶ να τὴ δείίξουμεΙ ἐτσι ὅπως λειτουργεῑ σήμερα - σάν
μια οἰκονομία ποῦ δέν άνήκει, άπὸ πολλές άπόψεις στὸν Τρίτο Κόσμο, ἐνῶ δέν άνείκει,ἐπίσης, στίς άναπτυγμένες καπιταλιστικές
χῶρες; μια χώρα μέσου θαθμοῦ άνάπτυξης στὴν άμεση, τὴ μεσογειακὴ «περιφέρεια», ένας κοινωνικο-οικονομικὸς σχηματισμὸς μέ
τὴ δική του ίστορίκὴ διαμόρφωση καί τα δικά του χαρακτηριστικά.

μενης καταναλωτικῆς κοινωνίας, καί στὶς κερδοσκοπικές ἐνέρI. C.Goux (καθηγητὴς στὸ Πανίμιο Παριαιοῦ 1) «Que/[e ΕΓΔ-εἶ) Que/x Reme-

γειες ποὺ ἐχουν σκοπό να ἐντείνουν τὴ σπάνι όρισμένων άγαθῶν
καί, παραγωγικῶν πηγῶν καί στίς εύκολίες τοῦ πιστοδοτικοῦ συστηματος.

des», Le Monde. 24/12/74.
2. Βλ. γιά μιὰ ὁλοκληρωμὲνη άνάλυση τῆς σύγχρονης οἰκονομικῆς κρίσης, Μιχ.
Παπαγιαννάκη «Ἐνῶ ἡ τελευταία φάση τῆς κρίσης τοῦ καπιταλισμοῡ ὀὲν
εἶναι οὔτε ”’ἐνεργειακὴ“’ οὔτε ’”νομισματική”», «Ἀντί», No 14. 8/3/75.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ, μετα τὸ Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα δάνεια
δόθηκαν άφθονα ὁχι μόνο πρὸς τίς ἐπιχειρήσεις, άλλα καὶπρὸς τα
νοικοκυρια γιά κατανάλωση, ῶστε να περιοριστοῦν τά’ άποτελέσματα τῆς θασικὴς άντίθεσης τοῦ καπιταλισμοῡ άνάμεσα στὴν αϋξηση τῆς παραγωγικῆς ίκανότητας καὶ τὴν άνοδο μέ πολὺ άργότερο ρυθμὸ τῆς άγοραστικῆς δύναμης τῶν μαζῶν. Στίς ΗΠΑ π.χ. τὸ
σύνολο τῶν ἐνυποθήκων δανείων σὲ ἰδιῶτες πέρασε άπὸ 23 δισεκατομμύρια δολλάρια τὸ 1946, σέ 212.9 δισεκ. δολλάρια τὸ 1965,
καὶ σέ 660 δισεκ. δολλάρια τό 1974. Τα δάνεια τῶν ἐπιχειρήσεων
πέρασαν άπὸ 121 δισεκ. δολλάρια τὸ 1946, σέ 565 δισεκ. δολλάρια
τὸ 1965 καί σέ πάνω άπὸ 1000 δισεκ. δολλάρια τὸ 1974. Ἠ σχέση
άνάμεσα στό σύνολο τῶν ἰδιωτικῶν χρεῶν καί τὸ Ἀκαθ. Ἐθνικὸ
Προϊόν διπλασιάστηκε άνάμεσα οτὸ 1946 καί τὸ 1974.

3. Ρ. Peon «Pétrole, La Troixiéme Guerra Mondiale». Calman-Lévy. Parix, 1974.

Ἠ χρησιμοποίηση τοῦ πληθωρισμοῦ

α) 0 ἰκ ο νο μ ι κ ὁ πλ ε ό ν α σμ α.· ἡ ὁιαφορὰ άνάμεσα α’ αὐτὸ πού παράγει
(ἢ θα μποροῡσε να παραγάγει) μιὰ κοινωνία καὶ αὐτὸ πού ἀναγκαστικά ὁιατίθεται οτὴν κατανάλωση.
ὅ) Κ ύ κ λ ο ι Κ ο ν τ ρ ά τ ι ε (p: Κύκλοι μεγάλης ὁιάρκειας (45-50 χρόνια), ποὺ
συνὸέονται μὲ τὴν οἰκονομικὴ ὁιακύμανσ-η. Πῆραν τ’ ὄνομά τους ἀπὸ ἕνα
ρῶσο οἰκονομολόγο, ποὺ πρῶτος μίλησε γι’ αὐτούς.
γ) r'0 ρ ο ι ἐ μ π ο ρ ίο υ.· ἡ σχέοη άνάμεσα οτῐς ποσότητες ποὺ ἐξάγονται κι αὐτὲς πού εἰσάγονται. Χρησιμοποιοῦνται, γιὰ νᾶ ὁιαπιστωθεῑ ἂν μιὰ οἰκονομία
χάνει ἢ κερὸίζει ἀπὸ τὶς ἐμπορικές της σχέσεις μὲ τὸ ἐξωτερικό.
ὁ) Ἐνὸεικτικ ὴ σχεὸ ι ο πο ίηση.· διαφέρει ἀπὸ τὴ λεγόμενη ἀναγκαστικὴ σχεὸιοποίηση ὄχι τόσο στὴ ὁιαμόρφωσή της, ἀλλὰ οτὴν ἐκτὲλεσὴ της.
Σὲ μιὰ ἀποκεντρωμένη οἰκονομία τῆς ἀγορᾶς, ὅπως εἶναι οἱ καπιταλιστικές,
μόνο τέτοιου εἴδους σχεὸιασμὸς μπορεῖ viz ὑπάρξει.
ε) Νόμος τῶν συγκριτικῶν πλεονεκτημάτων· θεωρία’ποι“ι
ὁιατύπωσε ὁ ἄγγλος κλασικὸς οἰκονομολόγος NJ. Ρικάρντο, για νὰ στηρίξει
τὴν ἀνάγκη γιὰ εἰὸίκευοη τῶν χωρῶν καὶ γιὰ τὴν ἐλευθερία τῶν ἀπαλλαγῶν.
οτ) Κυμαινόμ ενες ἰσο τιμίες; ὅταν ὁὲν ὑπάρχει μιὰ σταθερὴ τιμὴ τοῦ
ντόπιου νομίσματος σὲ σχέοη μὲ τὰ ξένα, ἀλλὰ κυμαίνεται - μέσα σὲ ὅρια ὅάσει τῆς προσφορᾶς καὶ τῆς ζὴτηοης.
ζ) Οἰκονομικὴ
καὶ
κοινωνικὴ
άποτελεσματικότητα
τ ο ῦ κ ε φ α λ α ιό υ.· Ἡ ὁυνατότητα που ἔχει τὸ κεφάλαιο ν’ αὐξάνει τὴν
παραγωγικότητα τῆς οἰκονομίας, χρησιμοποιούμενο μὲ τὸν mo ἀποτελεσμάmm τροπο.
η) Π ίν α κ ε ς ε ἰα ρ ο ὠ ν - ἐ κ ρ o ιῖ) ν.· πίνακες ὸιπλῆς εἰσόδου, που ὸημιούργησε ὁ άμερικανός οἰκονομολόγος Βασίλι Λεόντιεφ, καὶ πού ὁείχνουν τὶς
ἀλληλεξαρτήσεις τῶν διαφόρων κλάὸων τῆς οἰκονομίας.
θ) Ε ὐ ρ ω π α ι ο - ὁ ο λ λ ἆ ρ ι α.· ἐνεργητικὰ σὲ ὁολλάρια,ἑταιριων ἢ τραπεζῶν
πού ὄρίσκονται ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ΗΠΑ, καὶ πού τελικὰ γίνονται ἀντικείμενα
ὁιαπραγμάτευσης σὲ μια ὁιεθνὴ κεφαλαιαγορά.
ι) Ἄ ν ι σ η ἀ ν τ α λ λ α γ ή.’ ἡ θέση (πού κατοχυρώθηκε θεωρητικά ἀπὸ τὸν Α.
Ἐμμανουὴλ) ὅτι τὰ προϊόντα τῶν ὑπανωττύκτων χωρῶν πουλιοῦνται, (ιὲ
σχέοη μὲ τὰ προϊόντα τιῐιν ἀναπτυγμένων, σὲ κατώτερες τιμὲς ἀπὸ αὑτὲς ποῐι
θα ἔπρεπε.

ΑΠΟ τὴν πιὸ πάνω άνάλυση φαίνεται καθαρά ’πῶς ό πληθωρισμὸς
χρησιμοποιῆθηκε σαν διεγερτικὸ για τὴν καπιταλιστικὴ οἰκονομία
(ol κεντρικα σχεδιασμένες σοσιαλιστικὲς οἰκονομίες, ποῦ λειτουργοῦνε σέ γραφειοκρατικὴ θάση, γνωρίζουν μέ διαφορετικὸ τρόπο
τα πληθωριστικα φαινόμενα, πέρα απὸ τὸν κίνδυνο «εἰσαγωγῆς»
τοῦ πληθωρισμοῦ μέσω τῶν ἐμπορικῶν τους σχέσεων μέ τίς καπιταλιοτίκές χῶρες). Εϊδαμε, ἐπίσης, πῶς ό πληθωρισμὸς ἐντάχθηκε
στὸ διεθνές νομισματικὸ σύστημα, ποῦ μέσω τοῦ «κανόνος δολλαρίουΙχρυσοῦ» (««κανόνος δολλαρίου» μετα τίς 15 Αύγούστου
1971) καί πού παρα τίς ««κυμαινόμενες νομισματικές ἰσοτιμίες» ποὺ
ἐπιθλῆθηκαν πρόσφατα, συντείνει στὴ μετάδοση τοῦ πληθωρισμοῦ α’ όλο τὸν καπιταλιστικὸ κόσμο.
ΕΝΩ ὴ αύξηση τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου συνέτεινε κατα 3%
μόνο στὴν άνοδο τῶν τιμῶν στίς άναπτυγμένες καπιταλιστικές χῶ-ρες, τα σημαντικα ἐλλείμματα ποὺ δημιούργησε στα ίσοζύγια πληρωμῶν τῶν χωρῶν τῆς Δυτικῆς Εύρῶπης (πλὴν Γερμανίας) καί τῆς
Ἰαπωνίας συνέθαλαν μέ τὴ σειρά τους στὴν άνοδο τῶν τιμῶν καί
τὴν αύξηση τῶν πληθωριστικῶν πιέσεων. ”Ολο καί σημαντικότερο
ρόλο στὸν πληθωρισμὸ θα παίζουν οἰ τιμές τῶν άγροτικῶν προϊόντων, όχι μόνο λόγω τῆς έλλειψης, πού συνεχῶς αύξάνει,άλλά γιατί τά άγροτικα προϊόντα δέν προέρχονται πια άπὸ ένσν άρχαϊκὸ
προκαπιταλιστικὸ τομέα, αλλα άπὸ έναν τομέα άπόλυτα ἐνταγμένο
στὸ καπιταλιστικὸ σύστημα παραγωγῆς, μέ ψηλὸ θαθμὸ ἐπεξεργασίας τῶν άγροτικῶν προϊόντων, ἐπεξεργασίας πού θρίσκεται, σέ
μεγάλο Θαθμό, στα χέρια μεγάλων πολυεθνικῶν μσνοπωλίων. Γενικά, δέν ύπάρχουν πια στίς άναπτυγμένες καπιταλιστικές χῶρες
προκαπιταλιστικές ζῶνες παραγωγῆς, για v' απορροφηθοῦν χωρίς

4. J. Ana/i (καθηγητὴς στὴν Ecole Polytechnique καὶ οἰκονομικός σύμόουλσς τοῦ
F. Mitterand): «Rarete’ artiﬁcielle e! inﬂation», «Maude de 1’ Economic»

11/12/75.

λ

5. S.C. Kolm «L' l’.\:/JI()il(IIiHIl ραι· Ι“ inﬂation». «Τιήιρι Moder/10x». 0clobr€ 1975.

6. Σὲ συνέντευξη στο περιοὸικὸ Ροῐηι. Βλ. καῖ τὴν παρέμὸασή του οτὸ Συνὲὁριο
τῶν Σοσιαλιστῶν Οἰκονσμολόγων πάνω στὴν κρίση τοῦ καπιταλισμοῡ τὸν
Ἰούνιο 1975 στὸ ὅιόλίο «Ὀ καπιταλισμὸς πεθαίνει» (Ἐκὸόσεις 70 - Πλανητης, 1976) καὶ ποὺ ἀναὸημοσιεύτηκε στὸν «Οἰκονομικό Ταχυὸρόμο».
7. Α. Meixler «L’ Inﬂation Créarrice» P.U.F.‘ 1975 καὶ Μ. Roccard-J. Gall”: «L'
Inﬂation αα Coeur», Gallimard, 1975.
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Ο ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ
ΣΑΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Συνέντευξη

1

Ὃ Mario Manacorda γεννήθηκε στὴ Ρῶμη τὸ 1914
καὶ τέλειωσε φιλολογικὲς σπουδὲς στὸ Πανεπιστὴμιο

μὲ τὸν Ἰταλό

μαεξιστὴ
Μάριο Μανακόρντα,
καθηγητὴ τῆς Ἱστορίας
τῆς Παιδαγωγικῆς

στὸ Πανεπιστήμιο

τῆς Ρώμης

τῆς Πίζας. Εἰδικεύτηκε σὲ προβλήματα παιδαγωγικῆς
καὶ παρακολούθησε μαθήματα στὸ Πανεπιστὴμιο τῆς
Φρανκφούρτης. Παράλληλα μὲ τὴν παιδαγωγική του
ἐργασία σὲ λύκεια καὶ ἄλλα ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα ἀσχολήθηκε μὲ μεταφράσεις κλασικῶν ἐ’ργων κυρίως ἀπὸ τὰ
γερμανικὰ (Novalis, Hofmannstahl, Marx, Mehring)
καὶ μὲ ἐπιστημονικὲς μελέτες. Ἀπὸ τὸ 1954 ὣς τὸ 1957
διεύθυνε ,τὶς ἐκδόσεις Rinascita. Δημοσίευσε πολλὰ άρθρα καὶ μελέτες στὰ περιοδικὰ «ΙΙ contemporaneo,
Studi storici» καὶ κυρίως σὲ παιδαγωγικά περιοδικὰ
ὅπως τὸ «Voce della scuola democratica», τοῦ ὁποίου
ἦταν ἐπὶ πολλὰ χρόνια διευθυντὴς καὶ κυρίως στὸ περιοδικὸ ποὺ τώρα διευθύνει τὸ «Riforma della scuola».
Βασικὸι”εργα του ; (ιΟ μαρξισμὸς καὶ ἡ ἐκπαίδευση»
((Γιὰ μιὰ σύγχρονη παιδαγωγικιίῃ)7 (κυκλοφόρησε καὶ
στὴν Ελλάδα) (ιΗ παιδαγωγικὴ ἀρχὴ στὸν Γκράμσι)),’
((H Παιδεία τοῦ Ἀχιλλέα». Τὸ 1966 πῆρε μέρος σί-ὴν
Εβδομάδα Μαρξιστικῆς Σκέψης ποὺ ὀργανώθηκε στὴν
Αθήνα.

EP: Κύριε καθηγητά, εἶστε γνωστός - καί οτήν Ἑλλάδα σάν μαρξιστῆς, θεωρητικός τῆς παιδαγωγικής. Θά εἷχατε
τήν καλοσύνη νά μᾶς πεῐτε συνοπτικά ’τί τό καινούργιο

φέρνει ὁ μαρξισμός οτήν παιδαγωγική, ἤ καλύτερα οτή διαμόρφωση τοῦ νέου ἀνθρώπου, κι ἄν αὐτό εἶναι μόνο μιά
μέθοδος ἦ καί πρωτότυπες "an/OLE; καί ἀρχές; _
A17: Ὁ μαρξισμός σάν μορφωτική παράδοση (μιά κουλτσύρα πού προτίθεται ὄχι μόνο ’νά κατανοήσει ἀλλά καί νά
μετασχηματίσει τόν κόσμο) εἶναι μιά μέθοδος νέα, πού συνεπάγεται ἀναγκαστικά νέες ἔννοιες καί νέες ἀρχές. Ἡ νέα αὐτή
μέθοδος συνίσταται κυρίως στό ὅτι ξεκινᾱμε ἀπό τή συλλογιστική ἥ τήν άνάλυση τοῦ συνόλου τῶν κοινωνικῶν σχέσεων καί
ὅτι θεωροῦμε τά προὸλήματα τά σχετικά μέ τή ὁιαμόρφωσητοῦ
ἀνθρώπου σάν ἕνα μέρος αὐτῶν τῶν σχέσεων. Ἀλλά ὁέν ἀρκεῖ
νά ποῦμε μόνο αὐτά· θά μποροῡσες ἀμέσως νά μοῦ ἀντιτάξεις,
λόγου χάρη, ὅτι ἤδη ὁ Πλάτωνας ἔκανε ἔτσι, ὅταν, οτή «Δημοκρατία», ἔθετε τό πρόὸλημα τῆς ὁιαπαιὸαγώγησης τῶν «φυλάκων>ιξεκινώντας ἀκριόῶς ἀπό τήν ἀναὸόμηση τῆς πόλης, καί
κάτι περισσότερο, θεμελιώνοντας αὐτή τήν ἱστορική ἀναδόιιηση
σε’ ὑλιστικές προϋποθέσεις (στίς ἀνάγκες). Θά μπορούσαμε,
ἐπίσης νά θυμηθοῦμε ὅτι στούς αἰῶνες τῆς γένεσης τῆς σύγχρονης ὅιομηχανικῆς κοινωνίας ἄλλοι στοχαστές, ἀκόμα καί κεῖνοι
πού φαινομενικά ἦταν περισσότερο ποτισμένοι μέ ἀφηρημένο
μυστικισμό, ὅπως ὁ Κομένιος, συμὸούλευαν ’τό sumere omnia
simul, δηλαδή νά παρατηροῦνται στό σύνολό τους ὅλα τά πράγματα, πού σημαίνει παίδευση, πολιτική καί θρησκεία, χωρίς
νά ἀπομονώνεται 17 παίδευση ἀπό τά ἄλλα. Θά πρέπει λοιπόν
νά ὁρίσω καλύτερα τόν ἀρχικό μου ὁρισμό, καί νά ἀναφερθῶ
καί πάλι στόν ἴδιο τόν Πλάτωνα σάν ἀναγκαῖο σημεῖο ἀναφορᾶς.

’Στόν Πάτωνα,ἀνάμεσα οτή ρεαλιστική ἱστορικο-κοινωνική
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άνάλυση που ὅασιζεται στή θεωρία τῶν ἀναγκῶν τοῦ Δημόκριτου καί τό ἐπακόλουθο παιὸαγωγικό πρόγραμμα ὑπάρχει μεγάλη ἀπόσταση.· πρίν ἀπ’ ὅλα, κάθε ἱστορική ἀνάπτυξη φαίνεται νά σταματάει ὅταν φτάνουμε στήν «φλεγμαίνουσα πόλιν»,
κι ἔπειτα, ξέρει νά περνάει στήν οὐτοπία καί νά μιλάει σάν σέ
μύθο («ὥσπερ ἐν μύθω μυθολογοῦντες») καί ὅλη τους 17 προὅληματική δέν ἀφορᾶ πιά τό «εἶναι» ἀλλά ἀπό κεῖ καί πέρα
μόνο τό «δέον».· σέ σημεῖο πού τό συμπέρασμά του θά εἶναι
γεμάτο ἀμφιόολιες γιά τό ἄν τό σχέὸιο εἰναι πραγματοποιήσιμο, καί θά ἀπευθύνει πρόσκληση ἐπιστροφῆς ἀπό τήν πόλη
στόν ἐσωτερικό ἄνθρωπο («ὁ ἐντός ἄνθρωπος»), δηλαδή ἀπ’
τήν πολιτική στήν ἠθική. "0117 17 μετά τόν Πλάτωνα καί ὥς τό
Μάρξ παιδαγωγική εἶναι γι’ αὐτό τό λόγο οὐσιαστικά μιά
ἠθική ἐμπλουτισμένη μέ ὁιάφορους τρόπους τά νεώτερα χρόνια
ἀπό τή συμόολή νέων ἐπιστημῶν, ὅπως 17 ψυχολογία· ἤ τό
πολύ-πολύ ὅταν ἀνακαλύπτει τή ὅαρύτητα τῶν κοινωνικῶν γε·
γονάτων, ἀφήνεται νά παγιὸευτεῐ ἐντελῶς καί ὑποτάσσει παθητικά 0' αὐτά κάθε παιδαγωγικό στοχασμό, ὅπως γίνεται μέ τήν
κοινωνιολογία τοῦ Ντουρκέμ. Μέ τό Μάρξ ἡ προὸληματική
ἀλλάξει.’ 17 ἱστορικο-κοινωνίκή του άνάλυση δέ σταματάει στό
κατώφλι τῆς παιδαγωγικῆς, ὅπως στόν Πλάτωνα, οὔτε τήν ἐξαρτᾶ καθοριστικά, ὅπως στόν Ντουρκέμ, ἀλλά γίνεται ἀκριὸῶς
μιά μέθοδος πού ἀναδεικνύει ἔννοιες καί ἀρχὲς (γιά
νά χρησιμοποιήσω τίς ἐκφράσεις πού περιέχονται στήν ἐρώτησή σου).

Πρακτικά, τόσο στόν Πλάτωνα καί ’τόν Ντουρκέμ ὅσο καί
στό Μάρξ, 17 ὂάση καί τοῦ παιδαγωγικοῦ ἐπίσης στοχασμοῦ
εἶναι 17 ὁιαπίστωση τῆς ὕπαρξης τοῦ καταμερισμοῦ ἐργασίας
στήν κοινωνία.’ αὐτό στόν Πλάτωνα θεωρεῖται σάν κάτι τό ἀμετακίνητα ὁριστικό πιά, στόν Ντουρκέμ, μολονότι θεωρεῖται σάν
κάτι τό δυναμικό, ώστόσο ὅμως παρουσιάζεται σάν αὐστηρά

καθοριστικό τῆς διαφορετικῆς διαμόρφωσης τοῦ κάθε ἀτόμου
ξεχωριστά. Ἀντίθετα, στό M095 θεωρεῖται σάν μιά ἱστορική
διαδικασία μέσα ἀπό τήν ὁποία εἴχαμε, ὄέὸαια, ἱστορικά τήν
ἀνάπτυξη τῶν ’ἀνθρώπινων παραγωγικῶν ἱκανοτήτων (δηλαδή
τήν κυριαρχία τοῦ ἀνθρώπου πάνω 0117 φύση), ἀλλά πάντοτε
μέσα ἀπό 117 θυσία τῶν ἀτόμων 1101 117v ἐμφάνιση ὅλο καί πιό
ἐκρηκτικῶν ἀντιφάσεων. Καί 17 ἱστορία στό Μάρξ δέν σταματᾱ
ἀλλά προχωρεῖ ὥς τήν ἔκρηξη τῶν ἀντιφάσεων. Κι ἐπειδή ἡ
6000117 ἀντίθεση 016v καταμερισμό τῆς ἐργασίας ὅρίσκεται ἀνάμεσα 0117 610v01710117 καί 117 χειρωνακτική ἐργασία, κι αὐτή, ἀναπαραγμένη καί ἀξυμένη μέ διάφορους τρόπους στήν πορεία τῆς
ἱστορίας, ἔφτασε νά ἀποτελεῖ μιάν ἀθεράπευτη ἀντίφαση ἀνάμεσα 0117v πάρα πολύ ἀνεπτυγμένη διανοουμένοποίηση τῆς κοινωνικῆς παραγωγῆς στό σύνολό της καί τήν παρουσία ταυτόχρονα στό ἐσωτερικό της ἐπαγγελμάτων πού στεροῦνται ἐντελῶς
τήν ἐπιστήμη, μέ ἀπίθανη κατασπατάληση ἀνθρώπινων δυνάμεων, προκύπτει ἀναπόφευκτη 17 ἀνάγκη νά προσαρμοστοῦν οἱ
διανοητικές ἱκανότητες ὅλων τῶν ἀτόμων στά πιό ὑψηλά ἐπίπεδα
πού ἔφτασε 17 κοινωνία στό σύνολό 117;. Δέν πρόκειται γιά μιά
διαδικασία αὐθόρμητη, ἀλλά γιά μιά διαδικασία πού τό «013069μητο» τῆς ἀνάπτυξης ’πού εἴχαμε ὥς ἐδῶ τήν κάνει δυνατή, ὅταν
ἀποκτᾶμε συνείδησή της καί ὅταν παρεμὸαίνει νά συνεχιστεῖ,

ὑψηλά σημεῖα τῆς σύγχρονης συλλογιστικῆς ὅσον ἀφορᾶ τή διαμόρφωση 1013 ἀνθρώπου, ἔστω κι ἄν δέν εἶναι - -πρσφανῶς«παιδαγωγός», δηλαδή εἰδικός 0' 01316 16 πεδία· τό κύρος τῆς
σκέψης του μέχρι καί σήμερα προέρχεται ἀπό’16 γεγονός ὅτι
συνδέοντας τόν παιδαγωγικά στοχασμό μέ τήν παρατήρηση τοῦ
συνόλου τῶν κοινωνικῶν σχέσεων καί τῶν μορφωτικῶν παραδόσεων, ὁ Γκράμσι ἥξερε νά κάνει ἀναφορά στίς πιό προχωρημένες έκδηλώσεις τοῦ σύγχρονου κόσμου, δηλαδή 0117v ἀνάπτυξη τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων καί τῶν παραγωγικῶν σχέσεων οτήν Ἀμερική καί τήν ΕΣΣΔ. Στό ὄιὸλίο μου γιά 117 610παιδαγωγική ἀρχή στόν Γκράμσι 17 κεντρική ἰδέα φαίνεται
ἀπό τόν ὑπότιτλο, προκλητικό ἐκ προθέσεως· «Κονφορμισμός
καί ἀμερικανισμόςιι· ἀφήνω τά σχόλια σέ 6130 σαρκαστικές
παρατηρήσεις τοῦ Γκράμσι, πού όρίσκει πρῶτα κωμικό καί
μετά ἀνόητο τόν ἀντιαμερικανισμό, καί δηλώνει ὅτι χρησιμοποιεῖ 117 λέξη κονφορμισμός γιά νά ἐρεθίσει τούς ἀνόητους.
Φυσικά, ὁ ἀμερικανισμός γιά τόν ὁποῐο μιλάει στά πλαίσια

νωνική δομή τῶν ΗΠΑ, ἀλλά 17 ὄιομηχανική ἀνάπτυξη, πού
ἀντιπροσώπευε τότε ὁ φορντισμός καί 6 τεϋλορισμός· καί,
πίσω ἀπ’ τόν ἀμερικανισμό, 17 προσπάθεια τῆς 00615111117; ἐπανάστασης νά «φτάσει καί νά ξεπεράσει τόν καπιταλιστικὸ κόσμο),
» γιά τήν ὁποια ὅμως ὁ Γκράμσι δέν μποροῡσε νά γράψει
ἀντίθετα ἀπ’ ὅ, τι 016v Πλάτωνα, τότε δέ θά εἶναι πιά τό «αὐθόρἐλεύθερα
0117 φασιστική φυλακή. Καί ὅμως αὐτός ὁ 6ιομηχανιμητο» τῆς ἱστορικο-κοινωνικῆς ἀνάπτυξης πού θά καθαρίζει τή
σμός,
πού
εἰναι μετά 17 δραστηριότητα τοῦ ἀνθρώπου γιά νά
μοίρα τῶν ἀτόμων, ὅπως στόν Ντουρκέμ, ἀλλά 17 θεληματική καί
μπολιάσει
117v
κοινωνική 10517 0117 φυσική τάξη, γιά νά μετανά
μπορεῖ
θά
ἀτόμων
κοινωνικῶν
τῶν
παρέμὸαση
συνειδητή
σχηματισει
117
(7113017
καί νά τήν ἐξανθρωπισει, εἶναι 16 σημεῖο
κυριαρχεῖ 0117v κοινωνική πορεία κάνοντας μοχλό τίς ἴδιες τίς
ἀναφορᾶς
τοῦ
γκραμσιανοῦ
σχεδιόυ γιά 117 διαμόρφωση ἑνός
ἀντιφάσεις της.
Στό πεὸιο τῆς ἐκπαίδευσης αὐτό ἐκφράζεται σάν τόση ἑν- καινούργιου ἀνθρώπου, πού νά εἰναι σύγχρονος 0117v ἐποχή
οποίησης 117; διανοητικῆς μέ 117 χειρωνακτική ἐργασία, δηλαδή του, ἱκανός νά κυριαρχεῖ οτήν παραγωγική διαδικασία, νά εἱπαιδεία καί ἐργασία παύοντας νά ἀποδίδεται πλατωνικά 17 ναι μαζι κυόερνώμενος καί κυόερνήτης. (Ἐπιστρέφει ἐδῶ 17
πρώτη στούς ὀλίγους καί 17 651315917 01013; πολλούς, ἀλλά μέ 117v παλὶά πλατωνική ἀντίθεση μεταξύ ἀρχόντων καί ἀρχομένων,
ἀπόδοση καί τῆς μιᾶς καί 117; ἄλλης 05 ὅλους. Φυσικά, μ’ αὐτό ἀλλά ὄχι ἐνόψει τῆς διαιώνισής της μά 1013 5511590071016; 117;).
τόν τρόπο μόλις ἀρχίζει 17 μαρξιστική προὸληματική, καί δέν M’ 013117 117v προοπτική ὁ Γκράμσι παρατηρεῖ τήν κρίση τοῦ
μπορσῦμε νά ἀποκλείσουμε οὔτε τό γεγονός ὅτι καί στό Μάρξ σχολείου τῆς ἐποχῆς του (καί τῆς δικῆς μας ἐπίσης), πού χαρα·
ὑπάρχουν οὐτοπιστικά κατάλοιπα, οὔτε νά ποῦμε ὅτι τό «ρε- κτηρίζεται ὄχι μόνο ἀπό τήν παλιά ἀντίθεση ἑνός κλασικοῦ καί
αλιστικό» του σχέδιο εἶναι εὔκολα πραγματοποιήσιμο. Ὑπάρ- ἀφιλοκερδοῦς σχολείου γιά τούς λίγους καί ἑνός ἐπαγγελματιχει, ώστόσο, μιά ἐκπαιδευτική ἱστορία περισσότερο ἀπό μισοῦ κοῦ γιά τούς πολλούς, ἀλλά καί ἀπό 117 σύγκρουση ἀνάμεσα
αἰώνα στίς σοσιαλιστικές χῶρες, καί εἴμαστε ἐδῶ ἐμεῖς, ὅλοι 0117v παλιά καί 117 νέα ἐπιστημονικο-τεχνική ἀρχή, πού προσἐμεῑς, γιά νά αυνεχίσουμε τήν ἀνάλυση τοῦ πραγματικοῦ καί 117 παθεῖ νά προσαρμοστεῖ στό σύγχρονο ἐκόιομ-ηχανισμό ἐπαναλαμὸάνοντας μηχανικά τίς ἀποσυνδεμένες 10v εἰδικότητες.
συνειδητή δράση γιά νά 16 ἀλλάξουμε.
EP: Κύριε καθηγητά, ἔχετε γράψει ἕνα 6ι6λίο γιά 16 δια- Ἀπό δῶ προέρχεται, πάνω 0117 γραμμή τῆς μαρξικῆς πρότασης
παιδαγωγικό στοιχεῖο 016v Γκραμσι Στήν Ελλάδα έχσυν καί τῶν τάσεων τοῦ 00615101013 σχολειόυ, 17 πρόόλεψή του ὅτι 17
μεταφραστεῖ 6-7 ἔργα τοῦ Γκράμσι καί ὑπάρχει διάχυτη ἡ κρίση θά λυθεῖ λογικά με’ τήν πραγματοποίηση ἑνός ένιαίου
έντὺπωση,ῦπάρχει ἡ διαίσθηση θά ’λεγα,ὅτι τό στοιχεῖο τῆς σχολείου πού θά καλλιεργεῖ τίς ἱκανότητες διανοητικῆς καί 61—
διαπαιδαγωγησης, τῆς διαμόρφωσης ἐνὸς νέου τύπου σκέ- ομηχανικῆς ἐργασίας. Ἀπό δῶ, κυρίως, καίὴ ἐμφάνιση τοῦ
ψης παίζει πρωτεύοντα ρόλο 016v προόληματισμό τοῦ ἄλλου στοιχειου τῆς παιδαγωγικῆς του σκέψης, 1013 «κονφορΓκράμσι. Θά μπορσύσατε νά μᾶς μιλήσετε γι’ αὐτό, νά μᾶς μισμοῦ», δηλαδή τῆς διαπίστωσης ὅτι γιά νά διαμορφωθεῑ ὁ
πεῐτε πῶς ἀντιμετωπίζετε τό θέμα στόὸιὸλίο σας μέ μιά καινούργιος ἄνθρωπος εἶναι ἀναγκαία μιά 0130117917 διαδικασία διαπαιδαγώγησης πού νά ὁδηγεῖ όαθμιαῖα, μέ 117 δραστήλέξη πῶς τοποθετεῖτε τό ζῆτημα;
ΑΠ. Κατά 117 γνώμη μου ὁ Γκραμσι ἀποτελεῖ5’v0 ἀπό τά πιό ρια συμμετοχή τοῦ παιδιοῦ, οτήν ἀπόκτηση γνώσεων 1101 ἱκα-

στὶς ἐπάλξεις τῆς Δημοκρατίας
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νστήτων καί 0117 6177110097/11117 100; χρησιμοποίηση. ῘΟ 6107117—
χανισμός εἶναι μέ μιά λέξη ἡ αἰτία καί τό μέτρα αὐτοῦ τοῦ
1110/0109711071013 11013 6 Γκράμσι ὁρίζει «δυναμικό» γιά νά τόν
διακρίνει καθαρά ἀπό κάθε παραδοσιακή αὐταρχική ἐκπαίδευση.
Αὐτή εἶναι ἡ κεντρική ἰδέα πού προσπάθησα νά ἀναπτύξω
0117 μελέτη μου γιά τήν παιδαγωγικῇ τοῦ Γκράμσι, 0117 γραμμή
ἐκείνης τῆς συνέχειας - ἀνατροπῆς τῆς παιδαγωγικῆς παράδοσης πού - ὅπως σοῦ ἔλεγα πρίν - πάει ἀπό τόν Πλάτωνα στό
Μάρξ. Γύρω ἀπό τήν ἰδέα αὐτή κυλαῦν, φυσικά, 10 ἄλλα στοιχεῖα
τοῦ
γκραμσιανοῦ
στοχασμοῦ,
ὅπως ἡ
σχέση
διανοούμενων-λαοῦ, 17 ἔννοια τῆς ἡγεμονίας κλπ.
ΕΡ; Στήν Ἑλλάδα ἡ πρώτη έπαφή τῶν νέων ἀνθρώπων μέ
τό μαρξισμό γίνεται κατά τό μεγαλύτερο μέρος μέ τά διάφορα ἐγχειρίδια (Πόλιτζερ, Ἀκαδημίας ἐπιστημῶν ΕΣΣΔ,
κλπ.), Τελευταῖα μόνο ὲκδόθηκε ἡ συλλογὴ τοῦ Οὐμπέρτο
Τσερόνι «Ἡ σκέψη τοῦ Μάρξ», πού ἀποτελεῖ, κατά τή

γνώμη μου, ἕνα θετικό 6ἠμα για νά πλησιάσει ὁ νέος τό
μαρξισμό διαόάζοντας συστηματικά τόν ίδιο τό Μάρξ. Θά
ἤθελα τή γνώμη σας σάν θεωρητικοῦ παιδαγωγοῦ ἀλλά καί
σάν πρώτου διευθυντῆ τῶν ἐκδόσεων RINASCITA πάνω σ’
αὐτό τό πρόὸλημα, καί πῶς θά μποροῦσαν οἱ νέοι νά- 60ηθηθοῦν πραγματικα.
A17: K610) ἀπό ὁρισμένες συνθῆκες θά μποροῡσε καί νά εἷναι χρήσιμη σέ μιά πρώτη φάση ἡ καταφυγή σέ συνό ψεις τύπου
Μπουχάριν 1’7 Πόλιτζερ, ἀλλά ὑπάρχει πάντα, ὁ κίνδυνος μιᾶς
51105017; ὄχι μόνο ἁπλοποιητικῆς ἀλλά καί μονόπλευρης καί
μεροληπτικῆς. Κάθε «ἀλφαόητάρι» 1013 κομμουνισμοῦ, ὅποια
κι ἄν ὑπῆρξε 17 ἱστορική του ἀξία, κινδύνευε πάντοτε νά μετα-

τρέψει 16 M695 05 καρτεσιανό, σέ θετικιστή 1’7 ὁτιδήποτε ἄλλο
μπορεῖς νά φανταστεῐς.’ πράγμα πού εἶναι πολύ ἐπικίνδυνα,
ἔστω κι (’1'1/ 6 M095 δήλωνε πώς δέν 1710v... 7109510117; Ὁ καλύ1590; δρόμος εἶναι λοιπόν 6 πιό δύσκολος, δηλαδή νά ἀρχί000715 ἀπευθείας ἀπό τό Μάρξ, πού δέν ὑπῆρξε 656010 11015
ιῦκολος συγγραφέας, ἀκόμη καί 010 ἐκλαϊκευτικά του γραφτά
(σκέφτομαι τό «Μανιφέστο», ,τό «Μισθωτή ἐργασία καί κεφά-

λαια», τό «Μισθός, τιμή καί κέρδος» ἤ τά σύντομα ἱστορικά
του γραφτά, ὅπως οἱ «Ταξικοί ἀγῶνες 0117 Γαλλία» γιά τό 1848
καί τό 1850 καί 117 «18η Μπρυμαίρ τοῦ Λουδοὸίκου Βοναπάρτη», 1’7 01167117 11; ἀξιόλογες σελίδες τοῦ «Κεφαλαίου» γιά τήν
ἀρχική σώρευση ἢ τήν (11/011111517 τῶν διαφόρων μορφῶν 1013
καταμερισμοῦ ἐργασίας). Συχνά ,ἐπίσης σελίδες μεγάλης θε
ωρητικῆς ἀξίας ὄρίσκονται μέσα σέ περιστασιακά γραφτά
ὅπως μερικά γράμματα σέ φίλους ἥ στήν «Κριτική στό 1196
γρσμμα τῆς Γκότα», καί εἶναι δυσκολονόητα γιά ὅποιον ἀγνοεῖ
τό νοηματικό κύκλο 1’7 16 σημεῖα ἀναφορᾶς τῆς προόληματικῆς
τοῦ M095. M110951', συνεπῶς, νά εἶναι, σκόπιμα νά ἀρχίσουμε
ἀπό μιάν ἀνθολογία ἥ ἀπό μιά σειρά μικρούς 167100;: ἀλλά
αὐτό μπορεῖ νά φανεῖ δύσκολα σέ ὅσους δέν ἔχουν τήν κατάλληλη μορφωτική προετοιμασία.
Ὁπωσδήποτε μιά ἀνθολογία 17 7110 05196 0116 711119013; τόμους πρέπει νά εἶναι ἀνάλογη μέ τίς μέσες γνώσεις τῶν ἀναγνωστῶν στούς ὁποίους θέλουμε νά ἀπευθυνθοῦμε καί μέ τά
πραγματικά τους ἐνδιαφέραντα, παίρνοντας ὑπόψη τίς προσ601115; τους καί τίς κοινωνικοοικονομικές γνώσεις (σχετικές μέ.
τίς ταξικές δομές τῆς κοινωνίας, μέ τόν καταμερισμό τῆς ἐργασίας κλπ.) πού μποροῦν νά ἔχουν ἤδη «εἰσπνεύσει ἀπό τόν
ἀέρα», δηλαδή νά ἔχουν ἀποκτήσει ἀπό 117 συμμετοχή τους οτήΙ
ζωή τοῦ περιόάλλοντός 1011;. Ἡ ἀνθολογία ἥ 17 05190 00
’ ἔπρεπε νά περιέχουν κείμενα μέ κριτική παρουσίαση ἥ σημειώσεις. Θά μποροῡσε ἐπίσης νά εἶναι χρήσιμα καί ἕνα 110909117710 715 ἕνα λεξικό ἀπό τούς κυριότερους ὅρους τῆς 7109511117;
προὸληματικῆς. Θυμᾱμαι ὅτι μερικά χρόνια πρίν εἴχαμε ἀποφασίσει νά δημοσιεύσουμε σέ οἰκονομική ἔκδοση μερικούς ἀπό
τούς τίτλους πού ἀνέφερα 0117v ἀρχή συνοδεύοντάς τους μέ μιά
σύντομη παρουσίαση πού περιεῖχε συνθετικά 16 11591575671506
τους· ἦταν μεγάλη ἐκδοτική ἐπιτυχία μέ ἑκατοντάδες χιλιάδες
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ἀντίτυπα. Ἀλλά δέν ξέρω ποιό μπορεῖ νά εἶναι τό μορφωτικό
ἀποτέλεσμα τῆς πρωτοόαυλίας. Θά χρειαζόταν μεγαλύτερη
προσπάθεια ἀπό ἐκδοτική ἀποψη (νά προστεθοῦν σημειώσεις,

ἕνα λεξικό 111.11.)- καί-ἐκεῖνα πού ἔχει μεγαλύτερη σημασίαμιά ἐπίμονη καί στέρεη μορφωτική ὀργάνωση, γιά 117 μελέτη, 117
00517117017, 1171/ ἐνημέρωση αὐτῶν τῶν κειμένων, λαμόάνοντας
πάντα ’ὑπόψη τό δεσμό θεωρίας-πρακτικῆς, τόν ὁποῖα πρέπει
νά ἐξυπηρετήσουν αὐτές οἱ γνώσεις ὄχι μόνο γιά τήν προσέγγιση στό M095 ἀλλά καί γίά 117 γνώση τῆς κοινωνίας στήν
ὁποία ζοῦμε, τήν ἑρμηνεία τῶν ἀντιφάσεών της, τήν ώρίμανση
τῆς ἱκανότητάς 710; νά τίς ἀντιμετωπίσουμε.
ΕΡ; Κύριε καθηγητά, πέρσι νομίζω στά μαθήματά σας
στό Πανεπιστήμιο ἀσχολιόσασταν μέ τόν Πλάτωνα. Γιατί
01316 τό ἓνδιαφέρον, ἄν λάόουμε κιόλα ὑπόψη τῆ... δυσανασχέτηση τῶν φοιτητῶν; Μιά καί ἀσχολεῖστε, ὡστόσο, μέ
τούς ἀρχαίους προγόνους μας καί έχετε κιόλα γράψει τό
τόσο ὡραῖο έκεῖνο 6ι6λίο γιά τήν παιδεία τοῦ Ἀχιλλέα, μιλεῖστε μας σχετικά.
AH: Ναί, ἀσχολοῦμαι μέ τούς ἀρχαίους ὅταν οἱ 0117/7590001
71013 ἀφήνουν καιρό. Τά μαθήματα πού ἔκανα στό πανεπιστήμιο γιά τήν παιδαγωγική τοῦ Πλάτωνα ἦταν μιά πρώτη ἀρχή
νά ξαναπιάσουμε μιά σκέψη πού εἶχε πάντοτέμειωθεῖ ἀπό
τούς εἰδικούς τῆς παιδαγωγικῆς στίς ἄμεσες παιδαγωγικές της
προτάσεις καί πού σέ μελετητές μέ εὐρύτερη έμπνε-υση εἶχε
ἀπορροφηθεῖ πολύ ἀπό τήν ἀφηρημένα μορφωτική διάσταση.
K010 117 γνώμη μου πρέπει νά ἐρευνήσουμε 013117 τήν πλευρά
τῆς πλατωνικῆς σκέψης στούς δεσμούς της μέ 16 σύνολό τῆς

καινωνικῆς, καί ὄχι 7161/0 μορφωτικῆς ζωῆς τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας. Μέ μιά λέξη, ὅπως προσπάθησα νά συνδέσω τούς παιδαγωγικούς στοχασμούς τοῦ Γκράμσι μέ τό θέμα 1013 6ιομηχανισμοῦ, περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι μέ τό θέμα τῶν διανοουμένων, ἐ’τσι
θά ἤθελα νά συνδέσω τόν Πλάτωνα, ἔστω κι ἄν αὐτός δέν

σκεφτόταν νά τό κάνει, μέ τήν ἀνάπτυξη τῶν παραγωγικῶν δυ-

νάμεων καί τῶν κοινωνικῶν σχέσεων. Δέν πρόκειται γιά μιά
ἐπιχείρηση ἀπό τά ἔξω· σοῦ ἀνέφερα κιόλα ὅτι ὁ Πλάτωνας
άρχιζε τόν παιδαγωγικά του στοχασμό ξεκινώντας ἀπό μιά
ἀναδόμηση τῆς ἱστορίας τῆς κοινωνίας, πού στηριζόταν ὑλιστικά στήν άνάλυση τῶν ἀναγκῶν.” ἐπίσης 016v Πλάτωνα 691'—
~0x0v7uy ἴσως, πάνω στό σωκρατικό ὑπόδειγμα, τόν πιό πλατύ
κατάλογο τῶν παραγωγικῶν δραστηριοτήτων τῆς ἀρχαίας κοινωνίας σέ ἀντίθεση μέ τήν ἀνώτερη ἐκείνη δραστηριότητα πού
ἐπιφυλασσόταν ·στούς ὁλιγους καί πού εἰναι ἡ διανοητική ἤ ή
πολιτική δραστηριότητα. Αὐτό ἀρκεῖ γιά νά παρατηρήσουμε
ξανά ἀπ’ τήν ἀρχή τήν παιδαγωγική του ἀπό μιά νέα ὀπτική
γωνιά, πού νά παίρνει ὑπόψη τή γνωσιολογία του, τή λογική
του, τήν ἠθική, τήν πολιτική του, τή μεταφυσική του, ἀλλά καί
νά ξέρει νά ὑπολογίζει καθαρά τή συλλογιστική πού αὑτός δέν
κόνει, ἥμᾶλλον πού τήν παραμερίζει ἀμέσως τή στιγμή πού τήν
εἶχε φέρε-ι’στό κατώφλι τοῦ έκπαιδευτικοῦ προὸλήματος, δηλαδή ἕναν εὐρύτερο κοινωνικό προόληματισμό.
”Οσο γιά τήν «Παιδεία τοῦ Ἀχιλλέα», 0’ εὐχαριστῶ γιά τήν
κρίση σου. Μοῦ ἔρχεται ἡ διάθεση νά πῶ ὅτι τή θεωρῶ καί γώ
σάν ἕνα «πολύ ώραῐο όιόλίο».’ ἀλλά ἕνας συγγραφέας πού θά
μιλοῦσε ἔτσι θά ἔπρεπε νά τόν κρεμάσουν δημόσια στήν πλατειά.
”Ας εἶναι. Στό ὅιὸλίο αὐτό, θέλω νά πῶ ὅτι ἔχω ἀναπτύξει ἕνα

θέμα πού μέ γοήτευσε.’ ἡ ἰδεολογική διαμάχη άνάμεσα στούς
«εἰδωλολάτρες» καί τούς χριστιανούς τόν 40 μ.Χ. αἰώνα, ἀνάμεσα στήν πρώτη χριστιανική νίκη (θρησκευτική ἐλευθερία καί
ἐπίσημη ἀναγνώριση ἀπό τόν va/vo) καί τήν ὁριστική νίκη
(όπαγόρευση τοῦ εἰδωλολατρισμοῦ καί ἀποκλειστική ἀναγνώριση τοῦ χριστιανισμσῦ σάν ἐπίσημης θρησκείας τοῦ κράτους
ἀπό τό Θεοδόσιο). Πρόκειται γιά μιά μάχη πού διαλέγει γιά
ἀγωνιστικό της πεδίο τήν παιδεία, δηλαδή τή διαμόρφωση τοῦ
καινούργιου ἀνθρώπου, καί διεξάγεται μέσω τῶν εἰκαστικῶν
τεχνῶν, πού ἦταν ἡ μόνη «γραφή» που μποραυσαν νά διαὸάσουν
οιμάζες καί οτήν ὁποία ἐπιλέγεται σάν σύμὸολοη μυθική ἡρωϊκή
παιδεία τοῦ Ἀχιλλέα πού ἀντιπαραθέτεται οτήν παιδεία τοῦ
Χριστοῦ. Τό θέμα, λοιπόν, κι ὄχι τό ὄιόλιό, ,εἶναι πολύ ὡραῖα. Τό
ὄιόλίο τό ἔγραψα ἐκμεταλλευόμενος τίς διακοπές μου στήν ἐξ·
οχή, ὅπου εἶχα στή διάθεσή μου μόνο μερικές σημειώσεις (ἀποσπάσματα ἀπό διάφορους συγγραφεῖς, ἀναφορές σέ εἰκαστικά
ντοκουμέντα) καί τά γραφτά τοῦ Ἰουλιανοῦ τοῦ ”Αποστάτη, 016v
ὁποῖα νομίζω πώς μπορῶ νά ἀποδώσω κυρίως τήν ἰδέα μιᾶς
ἀντιπαράθεσης Ἀχιλλέα καί Χριστοῦ. Σήμερα, ὂέὸαια, οἱ σελίδες τοῦ ὅιόλίου μου εἶναι γεμάτες ἀπό διορθώσεις καί προσθῆκες, κι ἄν ἔὸρισκα τό χρόνο θά τό ἔγραφα ξανά ἀπ’ τήν ἀρχή.

EP: 11ng ὃλέπετε σήμερα τῆν κατάσταση στό ἰταλικό πανεπιστήμιο; "Av τῆ συγκρίνει κανείς μέ τά δύο-τρία προηγούμενα χρόνια, 6λέπει πῶς τό φοιτητικό κίνημα εἶναι
πολύ (ἀσύγκριτα, θά ’λεγα) πεσμένο καί ὁ διάλογος ἀνὺπαρκτος. Πῶς τό ὃλέπετε ἐσεῐς, πού εἶστε- ἀπό τά μέσαι
ΑΠ.· Ἡ ·κατάσταση στό ἰταλικό πανεπιστήμιο ὅρι’σκεται πιά
στά ὅρια τοῦ ἀνυπόφορου.’ πρόκειται γιά μιά γιγάντια δομή,
ποὺ ἀπορροφᾶ πελώρια ποσά, ἀπασχολεῖ δεκάδες χιλιάδες διδάσκοντες, περιλαμὸάνει, τουλάχιστον στά χαρτιά, κάτι λιγότερο ἀπό ἕνα έκατομμύρια φοιτητές, καί ὅμως δέν καταφέρνει
νά παράγει μορφωτική δουλειά -- ἔρευνας καί διδασκαλίας -πού νά μπορεῖ νά έκτιμηθεῐ κατά κάποιο τρόπο, Στίς 29 καί 30
τοῦ περασμένου Μάρτη τόΚομμουνιστικό Κόμμα παρουσίασε
σέ μιά συνδιάσκεψη μιά νέα πρόταση γιά νά ξεκ ινή σει ἡ
μεταρρύθμιση στό πανεπιστήμιο, συνδέοντας τήν ἐπίγνωση τῆς
ἄκρας ὄαρὺτητας τῆς κρίσης μέ τήν πολιτικήθέληση νά ὄρεθοῦν τά μέσα καί οἱ ὅροι γιά νά ξεπεραστεῐ αὐτή ἡ τελευταία,
ἔστω καί μέσα ἀπό μιά όαθμιαία διαδικασία, πού θά εἶναι
ἀναπόφευκτα μακρόχρονη καί δύσκολη.
,
T6 φοιτητικό κίνημα περνάει κι αὐτό μιά κρίση, χωρίς ἀμφι6ολία; δέν όρισκόμαστε πιά στά 1968, οτή φωτεινή δημιουργία
τῆς συνείδησης στούς φοιτητές τῶν ἀντιφάσεων ὄχι μόνο τοῦ
πανεπιστημιου ἀλλά καί ὁλόκληρης τῆς κοινωνίας, οτήν ἀκατάπαυστη ἀγωνιστική ἱκανότητα πού εἶχε ἐπιδειχθεῖ τότε.
Αλλά δέν λειπουν καί εντελῶς σήμερα τά θετικά σημεῖά· αὑτά
ὅμως δέν πρέπει νά ἀναζητηθοῦν, κατά τή γνώμη μου, στις
σκόρπιες ὁμάδες πού παρουσιάζονται σάν κληρονόμοι ἐκείνου
τοῦ κινήματος, καί πού στήν πραγματικότητα δέν μποροῦν νά
κάνουν ἄλλο ἀπό τό νά συνεχίζουν ἀὸάσιμα τίς ἐξωτερικές του
έκδηλώσεις· 0’ αὐτές τίς ὁμάδες ἀναγνωρίζω εὐχαρίστως τήν
ἀξία ὅτι κρατοῦν ξύπνια τή συνείδηση τῆς κρίσης καί τήν ἅρνηση αὑτοῦ πού ὑπάρχει σήμερα, πράγματα πού χωρίς αὐτά
δέν θά μπσροὺσαμε οὔτε κάν νά ἀρχίσουμε νά εἴμαστε ἀληθινά
ἐπαναστάτες, ἀλλά δέν διαὸλέπω μιά πραγματική πολιτική
ἱκανότητα, πού νά ἐκτείνεται οτήν ἱκανότητα ἐπαναστατικοποί-

ησης του νοῦ γιά νά ὡριμάσσυν οἱ συνθῆκες ἐπαναστατικοποίησης τῆς πραγματικότητας. Ἡ στάση τους κινδυνεύει πολύ συχνά νά μήν παράγει πραγματικές προτάσεις, καί νά ἐξυπηρετεῖ
ἀντίθετα σάν κάλυψη

τούς ἐξτρεμισμούς τῆς δεξιᾶς. Δέν εἶναι

τυχαῖο σήμερα πού ἡ νεοφασιστική στρατηγική τῆς έντασης δέν
ἔχει πιά ἀνάγκη νά ἐκθέτει στήν πρώτη γραμμή τίς ὀργανώσεις
της, ἀπ’ τή στιγμή πού μπορεῖ ὡραιότατα νά δρᾶ κάτω ἀπό τήν
κάλυψη όργανώσεων πού διακηρύσσονται τῆς ἄκρας ἀριστερᾶς. Δέν θέλω να ταυτισω τούς κληρονόμους τοῦ φοιτητικοῦ
Γιά τούς προγόνους 1013; δικοὺς σας, νά σοῦ πῶ.· πιστεύω ὅτι
δέν μποροῦμε νά ἔχουμε ἱστορική ἐπίγνωση καμιᾶς μορφωτι- κινήματος μέ τίς τρομοκρατικές όργανώσεις, ἄν καί σέ ὁρισμένες περιπτώσεις, ἀκόμη κι ε’δῶ στή Ρώμη, αὐτή ἡ ταὺτιση εἶναι
κῆς ἀνάπτυξης ἄν δέν ἀνατρέξουμε σ’.αὑτούς, ποὺ ὄχι μόνο
μᾶς έχουν μεταδώσει συχνά -- ἀπό τόν Ἡρόδοτο ὥς τό Δι- πλήρης, ἀλλά θέλω νά δείξω μιά τάση κι ἕνα κίνδυνο.
Ἀπό τήν ἄλλη μεριά, ὅπως ἀπέδειξαν οἱ ἐκλογές στό πανεόδωρο τό Σικελό -- πληροφορίες καί γιά τή μορφωτική καί έκπιστήμιο,
ὑπάρχει μιά νέαἸ συσπείρωση δημοκρατικῶν δυνάy παιδευτική ζωή ἄλλων λαῶν παλιότερών τους, ἀλλά μᾶς πρόσμεων
πού,
ἄν καί μέ σχετικά πολύ χαμηλή ἀντιπροσωπευτικόσυλλομας
δικό
κάθε
γιά
ἴννοιες
τις
καί
ὅρους
τούς
καί
> φεραν
γισμό. Ειδες και σύ ὅτι μιλώντας γιά τό Μάρξ και τόν Γκράμσι τητα ἀπέναντι στό σύνολο τῶν ἐγγεγραμμένων στό πανεπιστή-“
χρειάστηκε νά χρησιμοποιήσω ὅρους καί έννοιες ἀπό τόν πλα- μιο, ἀντιπροσωπεύει πάντως τήν πιό ἰσχυρή συσπείρωση, τῶν
τωνικό προὸληματισμό, και ὅτι ἀναγνώρισα 016v Πλάτωνα τήν πραγματικῶν φοιτητῶν, καί δείχνει μιά σίγουρη ἱκανότητα νά
ἀξια ()’τι τοποθε·τησε τόν παιδαγωγικά στοχασμό σέ εὐρύτερα χαραχτεῖ μιά πολιτική γραμμή πού δέν θά εἶναι ”οὐτσπιστίκή
ἱστορικά πλαί,σια στό σύνολο τῆς κοινωνιας. Δέν μποροῦμε νά καί ἀόάσιμη. Βέόαια, πρέπει πολλά ἀκόμα νά γίνουν πρός
ρι’ξουμε τήν εὐθύνη 016v Πλάτωνα ἤ σέ ἄλλους μεγάλους Ἕλ- αὐτή τήν κατεύθυνση, τόσο ἀναφορικά μέ τή διεύρυνση τῆς
ληνες στοχαστές γιά τό ὅτι οἱ προτάσεις τους δέν ξεπερνοῦν τά μαζικῆς ὄάσης ὅσα καί ἀναφορικά μέ τόν ὁρισμό τῶν ἀγωνιὅρια τῆς κοινωνίας τους, ἀλλά πρέπει νά πολεμήσουμε τόν στικῶν στόχων καί τῆςὶκανότητας νά τούς πετύχαυμε. Ἀλλά ἡ
παιδαγωγικά πλατωνισμό, πού όρίσκεται σήμερα (καί ἀπό χι- τάση πού προόάλλει δέν πρέπει νά ὑποτιμᾶται. Ὁ διάλογος
λιετηρίδες) στή διάκριση πολλῶν καί λίγων, στό ρῆγμα μεταξύ ὑπάρχει, έστω καί ἄν ὄχι πιά μέ τίς ὑπερὸολικές μορφές τοίΙ
ἐκπαι’δι“υσης καί ἐργασίας, "Av καί κρατοῦσε αὐτή τή διάκριση 68: ὑπάρχει, κυρίως, ἡ δύσκολη ἀναζήτητση ἑνός τρόπον
καί τό ρῆγμα (καί δέν μποροῡσε νά μήν τό κάνει δεδομένης- ὕπαρξης τῶν δομῶν τοῦ πανεπιστημίου, τῆς κουλτούρας, τῆς
τῆς περιορισμένης ἀνάπτυξης τῶν διανοητικῶν και παραγωγι- διδακτικῆς, πού νά μήν ἐξαντλεῐται στό σωστότατο κατά τά
κων δυνάμεων τοῦ ἀνθρώπου στήν κοινωνια του), ώστόσο ὁ ἄλλα αἴτημα τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ καί τοῦ πολιτικοῦ στοιχείου.
Πλάτωνας ἐθισε γιά πρώτη φορά, καί τό σι’νέδεσε μέ τίς κοι- ἀλλά νά τείνει νά ὁρίσει τά αὐστηρά καθήκοντα μιᾶς κουλτοὺνωνικές ἀνάγκες, τό πρόὸλημα μιᾶς πλήρους και καθολικῆς ρας πού νά παράγει διανοητικά καί ὑλικά πλεονεχτήματα γιά
ὅλους. Καί ὑπάρχει συνείδηση ὅτι αὑτό δέ μπορεῖ νά γίνει
διαμόρφωσης τοῦ ἀνθρώπου.
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παρά μόνο μέ 0060977 καί αὑοτηρή μελέτη, πού θά συνοδεύεται
ἀπό κείνη τήν ἀνάγκη πολιτικῆς καί κοινωνικῆς δράσης πού ὁ
πιό ὁυναμικός προασπιστής της στάθηκε τό φοιτητικό κίνημα.
EP: Παρατηρεῖται τά τελευταῖα χρόνια νά διδάσκει δ καθηγητής στό πανεπιστήμιο τό ἀντικείμενο τῆς ἐπιστημονικής
έρευνας μέ τήν ὁποία ταυτόχρονα ἀσχολεῖται. Ἀπό παιδαγωγική ἄποψη πῶς τό ὃλέπετε αὐτό τό μάθημα-έρευνα;
ΑΠ.· Θά σοῦ ἀπαντήαω μέ συντομία· εἶναι φανερό ὅτι δέν
μπορεῖ νά διδάξει κανείς κάτι πού δέν ξέρει, ἄν καί εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ καλύτερος τρόπος γιά νά μαθαίνεις εἶναι νά διδάσκεις, καί ὁπωσδήποτε διδάσκοντας συνεχίζεις νά μαθαίνεις.
Πρέπει- λοιπόν νά διδάσκεις, δηλαδή νά διαλέγεις σάν θέμα
τῶν μαθημάτων κάτι πάνω στό ὁποῑο ἐργάζεσαι ἀπό καιρό, γιά
νά συνεχίσεις νά ἐμὸαθύνεις πάνω του στή διάρκεια τῶν-μαθημάτων. «Ὁριστικά» συμπεράσματα μπορεῖ καί νά μήν ὑπάρξουν οὔτε πρίν ἀρχίσει οὔτε καί ὅταν θά ἔχει τελειώσει 77 σειρά
τῶν μαθημάτων. Εἶναι ἐπίσης ἀλήθεια ὅτι δέν μποροῦμε πιά νά
γμιλᾶμε ἀποκλειστικά γιά μαθήματα «ἀπό καθέδρας», γιατί
κάθε μάθημα εἶναι πάντοτε καί μιά σύγκριση καί γιατί 076 05μινάρια 77. στιγμή τῆς ἀνακάλυψης καί μέ μιά ὁρισμένη ἔννοια
τοῦ αὐτοσχεδιασμοῦ μπορεῖ νά ἔχει μεγάλη σημασιά. ”Ετσι, εἶναι κάποτε δυνατό ἕνας καθηγητής νά ἀναπτύσσει τά μαθήματά του α’ ἕνα θέμα πού αὑτός 6 ἴδιος μελετάει ταυτόχρονα.
"070v ἔκανα τά μαθήματα γιά τόν Πλάτωνα ἥξερα πολύ λιγότερα ἀπ’ ὅσα ξέρω τώρα καί ὅσα ξέρω τώρα δέν εἶναι ἀρκετά
γιά νά γράψω ἕνα όιόλίο.· θά μποροῡσε νά ἦταν λοιπόν χρήσιμο (ὄχι μόνο σέ μένα) ἄν συνέχιζα τή μελέτη τοῦ θέματσς
μαζί μέ τούς μαθητές μου.

ΕΡ; Ἀπό πέρυσι έχει ἐφαρμοσθεῐ σ’ ὅλες τίς 6αθμίδες τῆς
έκπαίδευσης ὁ θεσμός τῶν ἀντιπροσώπων πού συμμετέχσυν
στῆ διοίκηση (τοῦ γυμνασίου, τοῦ πανεπιστημίου κλπ.),
Νομίζετε πῶς αὐτό τείνει στῆν ἐνσωμάτωση τῶν φοιτητῶν ἤ
εἶναι μιά εὐκαιρία νέων πρῶτοόουλιῶν ἀπό μέρους τους;
ΑΠ.· Μέ τίς ἐκλογές τῶν μαθητῶν καί τῶν φοιτητῶν 076 σχολεῖα καί τά πανεπιστήμια ἔχουμε μιά σειρά ἀπό ἀντιπροσωπευτικούς ὀργανισμούς γιά τή δημοκρατική διοίκηση τοῦ σχολείου.Ι
Πρόκειται γιά ὀργανισμούς πού 77 ρύθμισή τους εἶναι καί σύνθετη καί περιοριστική· ώστόσο, σέ μιᾴ πρώτη στιγμή, αὐτοί
ἀποτελοῦν μιά πρώτη ἀναγνώριση τῶν αἰτημάτων πού 7790661λαυν οἱ φοιτητές, οἱ καθηγητές, ἡ δημόσια γνώμη, ἕνα πρῶτα
ξεκίνημα, ἄν ὄχι αὑτοδιαχείρισης, τουλάχιστον ὅμως μιᾶς πιό
ἀντιπροσωπευτικῆς ὁιαχείρισης τοῦ σχολείου. Ἀπηχοῦν τήν ἀλλαγή τοῦ γενικοῦ πολιτικοῦ κλίματος καί τήν πρωτοὸουλιά τῶν
νεών.
Αύτές τίς μέρες, λόγου χάρη, χάρη 0” 01375’; τίς ἐκλογές μέ
κάλεσον σέ μερικά γυμνάσια τῆς Ρώμης νά μιλήσω · ἀκολούθησε,
συζήτηση γιά τήν παιδαγωγική τοῦ Γκράμσι.· πρίν ἀπόμένα εἶχαν
πάει σημαντικσί καμμουνιστές πολιτικοί ὅπως 6 Τερατσίνι, πρόεδρος τῆς συντακτικῆς συνέλευσης τό 1 947, στούς ὁποίους ἀπαγορευόταν ὥς τώρα νά μποῦν στό σχολεῐο, στό ὄνομα τῆς «ἀπολιτικότητάς» του. Ξαναόρῆκα ἔναν παλιό μαθητήιμου τὀῦ γυμνασίου πρίν 30 χρόνια, πού μοῦ θύμισε πώς τότε στό σχολεῐο μέ
θεωροῦσαν σάν «διάόολο» καίπώς τότε δέν μποροῡσε νά μιλήσει
κάπριος σάν καί μένα στούς μαθητές ἐνός γυμνασίου, στήν αἴθουσα διαλέξεων, οὔτε γιά τόν Γκράμσι οὔτε γιά ἄλλο τίποτα.
Δέν πιστεύω λοιπόν ὅτι αὐτά περικλείουν τόν κίνδυνο τῆς ἐνσωμάτωσης τῶν φοιτητῶν· μπορεῖ νά ὑπάρχει ἡ πρόθεση (καί οἱ
προφυλάξεις μέ τίς ὁποῖες ὁ νόμος περιὸάλλει αὑτά τά μέτρα τό
δείχνει) νά χαλιναγωγήσουν καί νά σταματήσουν μ’ αὐτό τόν
ἶ τρόπο κάθε πραγματική ῶθηση. Ἀλλά εἷμαι πεπεισμένος ὅτι μέ
τό γενικό ώρίμασμα τῆς δημοκρατικῆς συνείδησης στή χώρα
αὑτό τό σχέδιο δέν ἔχει πιθανότητες ἐπιτυχίας. ’
EP: Ποιά εἶναι ἡ παιδαγωγική προετοιμασία τῶν δασκάλων καί τῶν καθηγητῶν στῆν Ἰταλία;
ΑΠ.· Δυστυχῶς στήν Ἰταλία δέν ὑπάρχει καμιά σχεδόν παιδαγωγική προετοιμασία τῶν δασκάλων καί τῶν καθηγητῶν τοῦ
γυμνασίου. ”Av καί ἔχει ξεπεραστεῖ ὁ ἀπόλυτος ἀποκλεισμός
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κάθε παιδαγωγικῆς προετοιμασίας πού εἶχε ἐφαρμόσει ὁ φασισμός, καί πού τόν δικαιολογοῦσε τότε μέ τίς ἰδεαλιστικές του
θεωρίες 6 Τζεντίλε, ὑποστηρίξαντας ὅτι ἡ γνώση ἡ ἴδια ἐγγυᾶται ἀπό μόνη της τήν ἱκανότητα ἐπικοινωνιάς, πολύ λίγα ἔγιναν καί μετά. Στίς παιδαγωγικές ἀκαδημίες διδάσκεται κάποια
ὣρα τήν ἑόδομάδα ἱστορία τῆς παιδαγωγικῆς καί γίνεται μιά
μικρή ἐξάσκηση 076 δημοτικά σχολεῖα, μᾶλλον τυπική ὅμως
γιά τούς καθηγητές τοῦ,γυμνασίου ὑπάρχει μιά κάπως μεγαλύτερη δυνατότητα προετοιμασιάς, περισσότερο θεωρητικῆς
παρά πρακτικῆς, καί κάτι ἐπίσης γίνεται στή Φιλοσοφική Σχολή, ’ἀλλά πολύ περιθωριακό.· γιά ὅσους προέρχονται ἀπό ’ἄλλες
οχολές (μαθηματικοί, φυσικοί, κλπ.) δέν ὑπάρχει τίποτε τό
συστηματικό. Αὑτό ὅσον ἀφορᾱ 777 μέθοδο διδασκαλίας, έτσι
πού καθένας εἶναι ὑποχρεωμένος νά τήν ἐπινοήσει μόνος, 7’7 νά
ἀκολουθήσει τή μέθοδο τῶν δικῶν του δασκάλων. (Αὐτή 777 δι-πλή ὑπόθεση τήν 574000 6776 7013; σοφιστές καί τό Σωκράτη —
Πλάτωνα). Δέν ὑπάρχει καμιά ὀργανική προσπάθεια γιά νά
ἀποκτήσουν αἱ δάσκαλοι τήν ἱκανότητα νά ἀναπτύξουν θετικές
σχέσεις μέ τούς σημερινούς νέους.
Ἀλλά, φυσικά, πέρα ἀπό τή σχολική τους μαθητεία στή μορφωτική ζωή ὑπάρχουν πολλές πρωτοὸαυλίες πού προωθοῦν
τήν ἔρευνα άνάμεσα στούς δασκάλους γύρω ἀπό τά πολιτικοπαιδαγωγικά προόλήματα. Ὑπάρχουν ὀργανώσεις γιά τίς μεθόδους τῆς ἀτιόιστικῆς παιδαγωγικῆς ἤδη ἀπό τά πρῶτα χρόνια μετά, τόν πόλεμο, ὥς τίς πιό πρόσφατες πρωτοόουλίες δημοκρατικῆς ὀργάνωσης τῶν δασκάλων, σέ συνεργασία πολλές
φαρές με’ τούς γονεῖς καί σέ σύνδεση μέ τήν πανεπιστημιακή
ἔρευνα καθώς καί μέ τίς δημοκρατικές πολιτικές ὀργανώσεις.
EP: Ἔγινε πρίν κανένα μῆνα στό Ἰνστιτοῦτο Γκράμσι μιά
σύσκεψη γιά τά προὸλήματα τῆς ἐκπαίδευσης. Τί θά μπορούσατε νά μᾶς πεῖτε σχετικά;
ΑΠ.· Ἡ σύσκεψη τοῦ Ἰνστιτοὺτου Γκράμσι πού ἀναφέρεις,
σημείωσε τήν ἵδρυση ἑνός τμήματος γιά τά πραόλήματα τῆς ἐκπαίδευσης- στήν πραγματικότητα πρόκειται γιά τήν ἀνασύσταση τοῦ παιδαγωγικοῦ τμήματος πού διεύθυνε ἤδη τό ’60 77
0. Ντίνα Μπερτόνι Γιοὸίνε, μιά ἀξια ἐπιστήμων πού ἔχει ἀσχατ,
ληθεῖ μέ τά προόλήματα διδακτικῆς καί ἱστορίας τῆς παιδαγω-
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Ἡ σύσκεψη ἦταν ἀφιερωμένη ἰδιαίτερα 076 77906717774070 γιά
777 μεταρρύθμιση τῆς μέσης ἐκπαίδευσης, πού συζητιέται σήμερα στή Βουλή, ἐνόψει τῆς ἑνοποίησης τῶν σημερινῶν πολλαπλῶν κατευθύνσεων πού αὐτή περιέχει. Εἶναι ἕνα θέμα καθαρά
γκραμσιανό, δεδομένου ὅτι -- ὅπως σοῦ έλεγα πρίν -- πρῶτος ὁ
Γκράμσι σημείωσε τήν κρίση τοῦ σχολείου 06v κρίση 77013 ὀφείλεται στή διάσπαση τῆς ἐκπαιδευτικῆς ἀρχῆς καί στό χαοτικό
πολλαπλασιασμό τῶν τύπων σχολείου (κλασικό, τεχνικό, πρακτικό, ἐπιστημονικό κλπ.) πού καθένας προεικόνιζε τήν ἐπαγγελματική διαίρεση τῆς κοινωνικῆς παραγωγικῆς δραστηριότητας. Τά συμπεράσματα ,τῆς σύσκεψης τόνιζαν τήν ὑποχρέωση
τῶν κομμουνιστῶν γιά μιά ἑνιαία μέση ἐκπαίδευση καί γιά τόν
προσδιορισμό τοῦνέου ἐκπαιδευτικαῦ περιεχομένου της. Τώρα, πρόκειται νά ἐπεξεργαστοῦμε ἕνα μορφωτικό ἐκπαιδευτικό
πρόγραμμα πού νά ἀντικαθιστᾶ τήν παλιά ἀρχή τῆς οὐμανιστικῆς παιδείας καί τίς πολλαπλές ἐναλλακτικές λύσεις τῆς τεχνικῆς παιδείας· εἶναι Eva πρόγραμμα πού δέν θά μπορέσει νά
ὁριστεῐ στό νόμο, ἁπλῶς θά γίνει κάποια νὺξη, καί γι’ αὐτό θά
ἀπαιτήσει περισσότερη σκέψη καί μακρόχρονη ἐπαλήθευση. Τό
δικό μσς εἶναι ,λοιπόν ἕνα μορφωτικό, τεχνικό καθῆκον, πού
συνοδεύει 777 νομοθετική δουλειά γιά νά 777 συγκικριμινοποιήσει καί νά 777 μεταφράσει πρακτικά. Μιά δουλειά χρόνων ὑποχρεωμένη νά ἀνανεώνεται ἀδιάκοπα. Γιά τήν ὥρα, μετά ἀπό
δουλειά μερικῶν μηνῶν, θά κάνουμε μιά πρώτη δημόσια παρουσίαση τῶν θέσεών μας.

ΕΡ; Μιά τελευταία έρῶτηση γιά τίς « 150 ὧρες», πού ἀποτέλεσαν κατάκτηση τῶν ἐργαζομένων στῆ μόρφωση, θεσμό
πού γιά πρώτη φορά, ἀπ’ ὅσο ξέρω, παρουσιάζεται. Πῶς
μπαίνει τό ζήτημα ἀπό μαρξιστική ἀποψη;

γασίας - μάλιστα ὅσα περισσότερο 77 παραγωγή έξαρτάται 6:76
ΑΠ.· Οἱ 150 ὧρες ἔχουν, κατά τή γνώμη μου, μιά σημασία
ἀρχῆς πού πρέπει νά τήν τονίσουμε.· θά μείωνε πραγματικά τό
τή χρήση τῆς ἐπιστήμης, τόσο περισσότερο οἱ ἄμεσοι παραγωγοί ἀποκλείονται ἀπό ὁποιαδήποτε συμμετοχή σ’ αὐτή τήν έπιγεγονός καί κινδυνεύαμε νά περιορίσουμε τήν πραγμάτωσή
στήμη, ἐνῶ 0777 ὄιοτεχνική ἥ ἀγρατική παραγωγή κάθε παρατου, προσθέτοντας ἰδεολογικά 7790617777070 076 ἀτέλειωτα
γωγός κατεῖχε ὁλόκληρη 777 77777977 ἐπιστήμη τοῦ 77106011 του.
ὑλικά ἐμπόδια καί τίς δυσκολίες, ἄν περιοριζόμασταν νά τό
Ἐπίσης ἀποσυντέθηκε 77900651377776 καί κατάντησε ὑπεξούσιο
ἑρμηνεύσουμε σάν άπλό «αἴτημα γιά κουλτούρα» τῶν ἐργαζομένων μαζῶν. Πρέπει νά 77070166013775 γιά ποιά κουλτούρα φολκλόρ κάθε ἰδεολογική παράδοση αὐτῶν τῶν λαϊκῶν μαζῶν.
πρόκειται καί σέ ποιά ἱστορική προοπτική τοποθετεῖται αὐτή ἡ Σ’ ἀντάλλαγμα αὐτῆς τῆς ἀπαλλοτρίωσης ἀπό τήν κουλτούρα
τους καί τήν παραδοσιακή ἐπιστήμη δόθηκαν 0’ αὐτούς τούς
νέα ἐργατική διεκδίκηση.
Νομίζω πώς πρέπει νά μιλήσουμε γιά «ἐπανιδιαποίηση» τῆς παραγωγούς τά ψίχουλα τῆς ἐπιστήμης τῆς κυρίαρχης τάξης μέ
κουλτούρας ἀπό τίς ἐργαζόμενες μάζες ἀπ’τή στιγμή πού 616- μιά προοδευτική διαδικασία ὑπεξούσιας έλλειψης κουλτούρας,
77177977 77 σύγχρονη διαδικασία κοινωνικῆς ἀνάπτυξης όασί-’ μέσω τοῦ φειδωλά διευρυμένου σχολείου καί τῶν mass media.
"O70v 107776v 07777590 οἱ ἐργαζόμενοι διεκδικοῦν 76 δικαίστηκε 0777v ἀνάπτυξη τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων καί σχέσεων
καί άρχισε μέ τήν «ἀπαλλοτρίωσή» τῆς κουλτούρας τους ἀπό ωμα στή μόρφωση, πού θά διευθύνεται ὅσο τό δυνατώ περισσότίς ἐργαζόμενες μάζες. Πρακτικά, μέ τή γέννηση τῆς σύγχρονης τερο ἀπό τούς ἴδιους, ἀκόμη καί μέσα 076 6970 703v ὡρῶν ἐρἐργοστασιακῆς παραγωγῆς καί ἰδιαίτερα μέ 777 ὅιομηχανική γασίας, 77 ἱστορικά πιό ἀληθινή ἔννοια αὐτῆς τους τῆς διαδικαἐπανάσταση πού άρχισε 0777v Ἀγγλιά τό 1700 καί ἀκολούθησε σίας εἷναι 67797603; ἡ «ἐπανιδιοποίηση» τῆς μόρφωσης, μετά
μετά στίς διάφορες ἄλλες χῶρες, δημιουργήθηκε ἕνας πληθυ- τήν ἀπαλλοτρίωσή της, πού ἱστορικά συνέόη τή στιγμή τῆς
σμός ἐργαζομένων πού στέρησε στούς ἑργαζόμενους τῆς ὑπαί- 745707907777; 7013; 6776 αὐτόνομων ἐργαζομένων (ἔστω κι ἄν
θρου καί τῶν όιστεχνιῶν κάθε δυνατότητα δουλειᾶς στούς ἦταν πάντοτε ἀντικείμενα ἐκμετάλλευσης ἤ δουλείας) ·σέ 777—
παραδοσιακούς τομεῐς του, καί τούς μετέτρεψε σέ 6ιομηχανι- 00037013; τῆς ὅιομηχανίας, δηλαδή σέ σύγχρονους προλετάριοιις
κοὺς ἐργάτες. Τούς στέρησε μαζί μέ τήν ἰδιοκτησία τῶν μέσων πού δέν κατέχουν τίποτα, πού δέν κατέχουν 7716 οὔτε τήν έπιπαραγωγῆς (777 γῆ, τό ὄιοτεχνικό ἐργαστήρι) καί τίς πρῶτες στήμη. Αὐτή ἡ ἱστορική «ἐπανιδιοποίηση» εἶναι 77 ἔννοια -ἐπαναλαμὸάνω -_- τῆς κατάκτησής τους. Θά πρέπει νά ὁρίσοιιμι·
ὕλες, 777 γνώση καί τήν πρακτική ὁλόκληρου τοῦ κύκλου παραγωγῆς πού ἦταν σχετικός μέ τόν κλάδο τους, τήν ἰδιοκτησία καί δῶ ἐπίσης τή «διαπαιδαγωγητική ἀρχή», Ιγιά νά τό ποῦμε
τοῦ προϊόντος τῆς ἐργασίας τους πού τό 770v101300v αὐτόνομαΙ μέ τόν Γκράμσι.· νά οἰκοδομήσουμε μιά σύγχρονη ἐπιστήμη καί
0777v ἀγορά· κι αὐτή 77 «o7’770v07777777» ἤ «παραγωγική» ἀπαλλο- κουλτούρα, πού ἐκμεταλλευόμενη ὁλόκληρη 777 μορφωτική
τρίωσή, πού ἀνέλυσε ὁ Μάρξ, συνοδεύτηκε ἀπό μιά διαδικασία κληρονομιά πού ἐπεξεργάστηκε τό ἀνθρώπινα εἶδος ἀκόμη καί
«μορφωτικῆς ἀπαλλοτρίωσης», στό 600746 77013 αὐτοί οἱ 77090- κάτω ἀπό τήν ταξική κυριαρχία τῆς ἀστικῆς τάξης, νά ξέριι νά
γωγαί στερήθηκαν 77605 ἐπιστήμη σχετική μέ τήν ἐργασία τους πλουτίζεται μέ ὅλες τίς ἀνθρώπινες ἀνάγκες 703v ὁποίων οἱ
καταπιεζόμενες τάξεις εἶναι φορεῖς καί νά ἐξυπηρετεῖ ὄχι πιά
(στό σύγχρονο ἐργοστάσισ), ὅπως εἶδε τόσο καθαρά ὁ Μάρξ,
ἀναπαράγεται στό ἐσωτερικό κάθε παραγωγικοῦ τμήματος 77 0777v ἐκμετάλλευση τῶν μέν καί στό κέρδος τῶν δέ, ἀλλά οτήν
διαίρεση διανοητικῆς καί ὑλικῆς ἐργασίας, ἐπιστήμης καί 5’9- κοινή πρόοδο.

ΠΟΛ YTIMO ΑΠΟΚΤΗΜΑ
Συγκεντρωμένα σὲ τρεῖς καλαίσθητους τόμους τὰ τεύχη 1 Em; καὶ 35 τοῦ «ANTI»

Β’ ΤΟΜΟΣ “

Α’ ΤΟΜΟΣ

6' έξάμηνο ’74

0' ἑξάμηνο ’75

Δρχ. 200

Δρχ. 300

Γ’ ΤΟΜΟΣ
6' ἑξάμηνο ’75
Δρχ. 300

Θὰ ὂρεϊτεῑ
Ο Χρονικὰ τῆς πολιτικήτ ζωῆς
Ο διὰλογο πάνω στὰ προθλήματσι τῆς Ἀρι-

στερας

O 77d575c για τὴν ”Ιστορίσι μοις
Ο ἀναλύσεις για τοὺς μηχανισμοὺς πού ἐλέγ)(ouv τὴν πολιτική Kai κοινωνικὴ ζωὴ

0 ἄρθρα γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωή
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επισημαινουὲξ)
ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΚΝΕ

Τό φεστιόαλ τῆς ΚΝΕ-ΟΔΗΓΙ-ΙΤΗ, ’τόσο ἀπό τήν
αποψη προσέλευσης καί συμμετοχῆςτοῦ κόσμου, ὅσο
καί ἀπό τήν αποψη ὀργάνωσης καί ποιότητας, σημείωσε
ἀναμφισὸήτητη έπιτυχία. Τό γεγονός μάλιστα ὅτι οἱ έκδηλώσεις του δέν περιορίστηκαν σ’ ἕνα περιχαρακωμένο
γήπεδο, ὅπως πέρυσι, ἀλλα ένσωματῶθηκαν μέσα οτή
’ζωή τῆς πόλης πού τό φιλοξένησε, τοῦ πρόσφερε τήν
ἀμεσότητα πού λείπει συχνά, ἀπό τέτοιου εἴδους έκδηλώσεις. Οἱ συζητήσεις (κατ’ ἄλλους διαφωνίες) για τόν
κύριο χαρακτῆρα πού θα ’πρεπε νά πάρει τό Φεστιόαλ πολιτικό ἤ ’πολιτιστικό - εἰχαν τελικά σαν ἀποτέλεσμα
ἕνα 6ασικα πετυχημένο συνδυασμό τῶν δύο ὄψεων.
Προσφέροντας ἕνα εὐρύ φάσμα πολιτιστικῶν έκδηλώσεων, διατήρησε ταυτόχρονα τήν πολιτική καί ἀγωνιστική του φυσιογνωμία

n_ ευθὺνη
Ὕστερα άπὸ πολύχρονη δια·
κοπὴ λόγω χούντας, ξανακυκλοφορεῖ ἡ ὃδομαδιατικη (κάθε
Παρασκευὴ) ἀνεξαρτητη πολιτικὴ ἐφημερίδα «Εὑθύνη» τοῦ
συγγραφέα Θέμη Τζίφα — μιὰ
πρωτότυπη, μαχητικὴ ἐφημερίδα.
Ἀπὸ «ἐπιστολὴ στὸν Καραμανλή» (ἀρ. φὺλ. 12) ἀντιγραφουμε σα δεῖγμα γραφῆς
«Κύριε Πρόεδρε,
Δέν ἔχω τίποτα μαζί σας. Κατά
ὅάθος μάλιστα σᾶς θαυμάζω γιαti κατορθώνετε τόσα χρόνια να
καρπαζώνετε
καὶ
νὰ
τρικλοποδιάζετε ἕνα λαὸ χωρὶς
να μπορέσει ποτὲ αὐτὸς ὁ λαὸς
νὰ καταλάὸει τὴ δύναμή του καὶ
νὰ σηκώσει κεφάλι.
Γελαιοποιεῖτε τὰ λεγόμενα δημοκρατικὰ κόμματα καὶ τὶς ἡγεσιές τους καὶ μετὰ μὲ φιλόφρονη
καὶ προστατευτικὴ διάθεση παίζετε τὸ ρόλο τοῦ διαιτητῆ ἀνά-

μεσά τους. Ζήτω σας καὶ για τὸ
ἕνα καὶ για τὸ ἄλλα. Τέτοιο λεφούσι πού εἴμαστε, καλὰ νὰ τὰ
παθαίνουμε».
Καὶ α’ ἄλλο σημεῖοῑ
«Εἴπατε σὲ λόγο σας στὴ Βουλή.· «Τό θαῦμα ποῦ ἐπετεύχθη
ὑπῆρξε εργον ὅλων μας. Αλλὰ
αὐτὸ τὸ θαῦμα ξύπνησε τὴ μανία
νὰ καταστρέψουμε ὅ, τι ἐχουμε
χτισει...
”Αναὸιωσαν θλιόερὲς
προδικτατορικὲς συνήθειες. Πάλι

τὸ πεζοδρόμιο εἶναι τῆς μόδας...»
Γιὰ ποιὸ θαῦμα μιλᾱτε,· Ποῦ
ὅλέπετε τὸ θαῦμα,· "Av ὑπάρχει
ἕνα θαῦμα αὐτὸ εἶναι τῆς πολιτικῆς ἀπάτης ποὺ μποτιλιάρισε
πάλι τὸ λαό. Τι’ άλλαξε σὲ τοῦτο
τὸν τόπο,· Τίποτα. Ἐκεῖνο ποὺ μὲ

φοὸίζει ὁὲν εἶναι τὸ πεζοδρόμιο
ἀλλὰ τα φαυλοδρόμιο ποὺ κυριαρχεῖ α’ ὅλη τὴν κλίμακα τῆς πολιτειάς».

ΣΧΟΛΙΟ

τοῦ Χρ. Χρισταδούλου
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Ἕκθεση
6υ ζαντινῶν

εἰκόνων
τῆς Κύπρου
στό Μου σεῖο

Μπενάκη

ΚΥΠΡΟΣ, Καθολικά Μανῆς Παναγίας τοῦ Ἄρακος Λαγαυὸερά.
Χρηστός, τέλος 120v αἰῶνα.

Μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ΙΙΞ’Διεθνοῦς Συνεδρίου Βυζαντινῶν
Σπουδῶν, πού ἀντί για τῆν Κύπρο - ὅπως εἶχε ἀρχικά ἀποφασιστεῑ - έγινε πρόσφατα οτήν
Αθήνα, ἐγκαινιαστηκε στό Μουσεῖο Μπενακη μία έκθεση «61)ζαντινῶν εἰκόνων τῆς Κύπρου».
Τήν έκθεση, πού θα μείνει ἀνοιχτή μέχρι τίς 30 Νοεμόρίσυ, συνοδεύει ένας ἀξιόλογος κατάλογος
μέ κείμενα τοῦ Ἐφόρου Ἀρχαίων Μνημείων Κύπρου κ. Ἀ.
Παπαγεωργίου.
64 εἰκόνες πού παρουσιαζονται καλύπτουν τήν περίοδο ἀπό
τόν 110 μέχρι καί τόν 160 αἰῶνα
καί ἀντιπροσωπεύουν, χαρακτηριστικα, τίς διάφορες φάσεις πού
γνώρισε ἡ 6υζαντινή ζιιιγραφική
στή μεγαλόνησο. Ἡ (τιλιιτί-χνηση
εἰκόνων στῆν Κύπρσ, {ﬁn-4916(1)μένη ἤδη ἀπό τήν πρώτη όιιζαντινή περίοδο (60970; αἰῶνας),
συνεχίστηκε στή διάρκεια τῆς εἰκονομαχίας μέ τήν αφιξη nor/m
εἰκονολατρῶν μοναχῶν καί γνῶρισε μιαν ἰδιαίτερη ανθηση τόν
120 αἰῶνα χάρη στίς εἰδικις
[στορικές καί πολιτικές συνθῆκες.
Ἐμπλουτισμένη μέ στοιχεῖα τῆς
Παλαιολόγειας
Ἀναγέννησης
καθώς καί μέ πολλα δυτικά γνωρίσματα, ἡ ζωγραφική τῶν εἰκόνων στήν Κύπρο, γνῶρισε ’μια
δεύτερη περίοδο ἀκμῆς τόν 150
καί τόν 160 αἰῶνα. Τότε, μέ τή
διαδοση τῶν ψηλῶν εἰκονοστασίων, πολλαπλασιαστηκε ἡ φιλοτέχνηση τῶν εἰκόνων οτή μεγαλόνησο. Στήν περίοδο αὐτῆ διακρίνουμε πλαι στῆν Κυπριακή Σχολή, πού ξεχωρίζει για τήν ἐκλεπτυσμένη της τεχνοτροιτία, μιαν
άλλη πού διαθέτει, πολλα κοινά
σημεῖα με”τήν «Κρητική». Ἠ ζωγραφική στήν Κύπρο δέχτηκε τό
πρῶτα πλῆγμα μέ τῆν καταληψη
τοῦ νησισῦ ἀπό τούς Τούρκους τό
1571. Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα άρχισε
ἡ παρακμή πού ὁλοκληρῶθηκε
,τόν 180 αἰῶνα μέ τήν ἐγκατα-

σταση στήν Κύπρο τοῦ Κρητικοῦ
ζωγράφου Ἰ. Κορναρου καί τήν
αψυχη, έπιτηδευμένη μανιέρα
του.
Μπρός στίς εἰκόνες τῆς ἐκθεσης ἀναρωτιόμαστε πόσες να ’ναι
αραγε ἐκεῐνες πού καταστραφηκαν στα χέρια τῶν Τούρκων, τελευταῖα. Οἱ εἰσόολεῖς, λεηλατῶντας κάθε μοναστήρι ἤ ἐκκλησία
πού έὸρισκαν στό δρόμο τους,
ἀφανισαν ἤ ἔκλεψαν ένα πολύ
μεγάλο, ὅπως φαίνεται, ἀριθμό
εἰκόνων. Τό μέγεθος τῶν καταστροφῶν αὐτῶν παρακίνησε τούς
ὂυζαντινολόγους πού ’ρθαν τελευταῖα οτήν Ἀθήνα, μέ τήν εὐκαιρία τοῦ Συνεδρίου, να κανουν

εἰδική έκκληση για τή διάσωση
τῶν μνημείων καί τῶν ἀρχαιολογικῶν θησαυρῶν τῆς Κύπρου.
Υ.Γ. Ἐπισημαίνουμε τή νέα ,
παρουσίαση τῶν μεταόυζαντινῶν
εἰκόνων στό Βυζαντινό Μουσεῖο.
Ἡ ὑποδείγματική αὐτή καινούργια έκθεση τῶν εἰκόνων σέ τέσσερις αίθουσες τοῦ Μουσείου ὀφείλεται στίς ἐνέργειες τοῦ Διευθυντοῦ του κ. Π. Λαζαρίδη. Ἡ νέα
ἐπιλογή τοῦ ὑλικοῦ καί οἱ μετατροπές πού ἐγιναν στίς αἵθουσες
ὂοηθοῦν στό να μᾶς ἑντυπώνονται πολύ περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι
πρίν τά ἐκθέματα.

EAAHNO — _
ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΚΑ
“Ο φίλος καὶ συνεργάτης τοῦ
περισδικοῦ μας Ἀνδρέας Παρασχης, ποὺ τώρα καὶ δύο χρόνια
ζεῖ στὴν Πορτογαλία, έκδίδει στὴ
Λισαόόνα ἕνα έπιμελημένο έντυπο γραμμένο στὰ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.
Ἀδέσμευτο περιοδικὸ ἐπικοινωνίας χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸν
έκδότη του τὸ «DOCUMENTARIO» καὶ περιέχει πλούσια πληροφοριακὸ ὑλικὸ για τὶς πολιτικὲς έξελίξεις, τὴν οἰκονομία καὶ
τὴν κουλτούρα στὴν Πορτογαλία.

Γιὰ

ὅσους

ένδιαφέρονται

να

γραφτοῦν ουνδρομητές, μποροῦν
να απευθυνθοῦνΔ ,στίς ἐκδόσεις

«ΟΔΥΣΣΕΑΣ»,

Ζαλόγγου

Ἀθήνα, τηλ. 619724.

9,

'LGTQLQV
Τῆς ”Αννυς Θ. Κολτσιδοπούλου

Οἱ «ΠΕΡΣΕΣ» κι ό χρόνος
Τά φετινά «Ἐπιδαύρια» καθώς κ αί τά Αἰσχύλια ’76 τῆς Ἐλευσίνας
ἐδωσαν τήν εὐκαιρία 0’ ἕνα εὐρύ κο ινό νά γνωρίσει ἢ νά ξανακοιτάξει
ἕναν ἀπό τούς τρεῖς ἥ τέσσερις παγκόσμιους σταθμούς στῆν ἑρμηνεία
τῆς ἀρχαίας τραγωδίας.· Τούς «Πέρσες» τοῦ Αἰσχύλου, διδαγμένους
ἀπό τόν Κάρολα Κούν, δοσμένους ἀπό τό ’Θέατρο Τέχνης κι ἀνεξίτηλα
σημαδεμένους ἀπό τήν «ἔνθεη» μουσική καί τήν καθοριστική συνεργασία τοῦ Γιάννη Χρήστου,
Πρώτη διαπίστωση, ἡ ἀνθεκτικότητα στό χρόνο καί ἡ ἀμείωτη
ἰσχύς τῶν ἐρμηνευτικῶν καινοτομιῶν, γεγονός πού ἀποδεικνύει
πῶς τό σημαντικα ἀνοιγμα τῶν

«Περσῶν» δέν ἦταν μια ἁπλῆ εὐτυχισμένη συγκυρία ἀλλα ἡ ἀπόληξη καί ἡ συνταύτιση διαφορετικῶν διαδικασιῶν. Τή στιγμή
τῶν «Περσῶν», διασταυρῶθηκαν

ὅπου μέ συνεργασία συνθέτησκηναθέτη, ἐχαυν καταγραφεῖ
λόγια, κίνηση, ἓκφραση, ὅρχηση,
’ὅλα μέ τέτοια τρόπο, ὥστε ἡ «συσχέτισή τους μέ τή μουσική να εἶναι ἀπόλυτα ὁρισμένη κι ἐλεγιιένη». Γιά πρώτη φορά, έχουμε
Eva
διχασμό στῆ διδασκαλία
άνάμεσα στά ἐπεισόδια καί τα
χορικα. Μιά αὐτόματα διαμορφούμενη απαψη, Τά χορικα δόθηκαν με’ μυστηριακό-ἰερατικό
χαρακτῆρα, μέ κορυφῶσειςέξωκόσμιες.
παραλαγες μα ὄχι
μετιιηιυοικές, ἐνῶ στά ἐπεισόδια
θριαμόεψε ὁ ἀνθρώπινος ρεαλισμός, ἡ ἀνθρώπινη ὀδύνη ἤ ἡ
παρακρουση. Καί πανω ἐκεῖ
ἀκριόῶς, κρίθηκε τί ἀντέχει καί
τί δέν ἀντέχει στό χρόνα, πάνω
κείφάνηκε ἡ ὃαθύτητα τῆς χάραξης. Τά χορικα, μέ μια καινούργια κινησιολογικῆ διδασκαλία,
ὅγῆκαν ἀναλλοίωτα. παρ’ ὅλα τό
καινούργιο καί απειρο ὑλικό πού
τα έπωμίοτηκε. Ἡ ἐπίκληση τοῦ
Δαρείου, παραμένει μια ἀπό τίς
συγκλανιστικότερες οτιγμές στῆ
σύγχρανη ἑρμηνεία τῆς ἀρχαίας
τραγωδίας. Τό σμάρι ἐκεῖνο τῶν
συντριμμένων γερόντων, πού μέ
τό ἀλλόφρανο παραλῆρημά τους
καί τήν ἐξῶκοσμη, μυστηριακή
μανία τους, καταφέρνει να σηκῶσει μπρός στα μάτια τοῦ θεατῆ
Eva καμματι γῆς γιά νά 6γεί ὁ δικός του Δαρεῖος. Ὁ συγκλανιστικός σπαραγμός μιᾶς τραγικῆς
συγχαρδίας ἀνθρώπινου θρήνου,
11013 σμίγει 0‘ ὲκεῖνες τίς ἀνεπανάληπτες «ἐπαναλήψεις». «(..Μια
φορά..μιά φαρά...μιά φορά» ἤ

ἡ ΜΑΦΑΛΝΤΑ κα
AUTO ΓΙΟυ ΔΕΗ KAT
εΙΝΑί Πίύζ Η ΚΟΕΡΝ
ΔΟΝΑΗΜ
all-I

-Ἁ

σέ μιά γόνιμη ἐπιμιξία, ἡ «τέταρτη περίοδος δημιουργίας» τοῦ
Γιαννη Χρήστου, μέ τήν ῶριμασμένη ἀναθεώρηση τοῦ Κούν
πάνω στήν ἀρχαία τραγωδία, Ὁ
Χρήστου, τό 1965 6ρίσκεται
ἀκριὸῶς πάνω σέ μιαν ἀπόταμη
φιλοσοφικῆ στροφῆ. Ἀντικρύζει
τό ἐξω λογ ι κ ό, σαν «γένεσιουργό ζύμη τῆς μουσικῆς-σύνθεσης». Διεισδύει κι ἀφήνει να κυριαρχήσει στῆν ῦπαρξη καί τῆ
δημιουργία του, τό ἱερατικά καί
τελετουργικό στοιχεῖα. Ἀκόμα,
διευρύνσνται περισσότερο τα
ὅρια τῆς τέχνης του καί ἀπλώνονται σέ χώρους θεάτρου καί
σκηνικῆς δράσης. Ταυτόχρονα ὸ
Κούν, ἀναζητάει καί ὂρίσκει τό
σημεῖο ἐπαφῆς τῆς
ἀρχαίας
τραγωδίας μέ τό ἐπικό καί τό
παράλογο θέατρα, ’έχοντας διανύσει ἐτη ἐμπειριῶν καί μόχθου.
Ἡ φιλαοαφική στροφή τοῦ Χρήστου, συμπίπτει μ’ Eva σταθερό
σημεῖο τῆς σκηνοθετικῆς πορείας
ταῦ Κούν; τήν τάση του να θεωρεῖ τό ἀρχαῖο δράμα μ’ Eva
φακό εὐρυγῶνιο, πού ν’ ἀγκαλιάζει ζωντανά στοιχεῖα καί ζῶσες
μνῆμες Ἀναταλῆς καί Δύσης.
Ἔτσι μόνο γραφτηκε ἡ μοναδικῆ παρτιτούρα τῶν «Περσῶν», «...Γῆμσυ...γῆ μου...γῆ μου...»

ὁ ΚΟΣΜΟΣ της

·Τα περίφημα κοστοὺμια τοῦ
Γιαννη Τσαραύχη, ἓντυσανῐμέ τόν
πιό μεστό τρόπο τήν πενία καί τῆ
«γύμνια»
τῶν
συντριμμένων
Περσῶν, ένῶ αἱ μάσκες του χῶρισαν τό τελεταυργικα ἀπ’ τό ρεαλιστικό, μέ τῆ δύναμη μιᾶς μύησης μυστικῆς. 'O χορός, οτήν
καιναύργια ταυ διανομή, εἶχε 6a—
θιά ακόμα τῆ σφραγίδα τῆς φόρμας, τῆς κίνησης καί τῆς ὀντότητας του, δέν μπόρεσε ὅμως να
διασώσει τό παλιτικό του 13110601θρα. Πουθενα δέν συναντήσαμε
στόν σπάραγμα του, τήν προφητικῆ κραυγή ταῦ Αἰσχύλου για
τόν δονκιχωτισμό, τή ὃιαιότητα
καί τήν ἐπεκτατική μανία τῆς
Ἀθήνας.
Μικρή ἡ «σκηνή» τοῦ ἐλευσίνιαυ ἀρχαιολογικαῦ χώρου, κι
ἴσως γι’ αὐτό τά πρόσωπα τῶν
ἐπεισοδίων, πέρα ἀπό μια ὑποκριτικῆ μειανεξία σέ σχέοη μέ τό

χορό. ὅγῆκαν καπως στατικά.
ἐσωτερικα κι ἐξωτερικό. Ἀκόμα,
ξὰφνιασε μια ἐπίμονη μετωπική
τους τοπαθέτηση, πού δέν μάς
ἔχει συνηθίσει τό ΘΤ. Ἒτσι, ἐνῶ
ἡ ἀπειρία τῆς νέας διανομῆς στό
χορό καλύφθηκε κάτω ἀπ’ τόν
χαρακτῆρα του, στα ἐπεισόδια.
ἔμεινε ἀσυγχώρητα ἐκτεθειμένη.
Οί Πέρσεςτῶν Κούν-Χρήστου,
εἶναι Eva μνημεῖα θεατρικά κι ὅχι

μαυσειακό. Καί για νά εἶναι τό
κάθε καινούργιο ξανακοίταγμα
τους

δυναμική

προέκταση

καί

ἀνανεωμένο ανοιγμα πρός κάθε
νέα στοιχεῖα πού στό μεταξύ έχει
πρακύψει, θα πρέπει ταυλαχιστον
να ’ναι ἀπαλλαγμένο ἀπό κακατοπιές στόν δύσκολα χῶρο τῆς
ὑπακριτικῆς.
Μόνον E101 θα μπορέσουν να
διατηρήσουν σαν σύλληψη καί
σάν ἐκτέλεση τῆνάἰκουμενικό-

τητα καί τό ”ρίγος τους.

°5i0=|_:Q€f
Τοῦ Μ. Καρατζᾱ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
(Βιτσέντζου
Κορναρου) - τραγουδοῦν ὁ Νίκας Ξυλούρης καί ἡ Τάνια Τσα-Ι
νακλίδου. Ἐνορχήστρωση Χριστόδουλαυ Χάλαρη ~ EMIAL
Ὁ Νίκας Ξυλοῦρης δὲν τραγουδά γιὰ πρώτη φορὰ τὸν Ἐρωτόκριτα. Τὸν έχει τραγαυδῆσει
πολλές φαρές σὲ πανηγύρια στὴν
Κρήτη πρὶν γίνει γνωστὸς στὸ
πλατὺ καινά-καθὼς καὶ ἀπασπασματα του σὲ Evav ἀπὸ τοὺς πρῶταυς του δίσκους. Ἔτσι δὲν δυσκολεύτηκε να δώσει μία ἐξαιρετικὴ ἑρμηνεία στὸν δίσκο αὐτὸ
ποὺ κυκλαφόρησε ἀφιερωμένας
ἀποκλειστικά ’στὸν «Ἐρωτόκριτα». Για μᾶς, που δέν εἴχαμε ποτὲ
τὴν τύχη να ἀκούσουμε τὸν Ἐρωτόκριτο τραγουδισμένα ζωντανὸ
ἀπὸ τοὺς Κρητικοὺς αὐθεντικοὺς
ἐκτελεστές του, εἶναι ὁπωσδήποτε
μία δυνατὴ ἀκουστικὴ εἰκόνα, ἡ
εἰκόνα παυμάς προσφέρει δ Νίκας Ξυλούρης μαζί μὲ τὴν πολύτιμη όαῆθεια τῆς Τανιας Τσανακλίδου ἀλλὰ καὶ τοῦ Χριστόδου-

λου Χαλαρη ποὺ ὲπιμελήθηκε μὲ
μεγάλη προσαχὴ τὴν ἐναρχήστρωση τοῦ δίσκου καί πέτυχε

Eva πολὺ καλὸ ἀποτέλεσμα χρησιμοποιώντας παραδοσιακὰ μουσικὰ ὄργανα.
Θέλαυμε να καναυμε καὶ μία
παρατήρηση ασχετη με τὸ περιεχόμενα τοῦ δίσκους Ναμίζουμε
ὅτι εἶναι ντροπή, Eva; ἑλληνικάτατος δίσκος σαν τὸν Ἐρωτόκριτο - ὅπως αλλωστε συμόαίνει
καὶ μὲ ὅλους τοὺς δίσκους τοῦ
ἐλληνικαῦ
ρεπερταρίου
τῆς
EMIAL — νά γράφει τὸν τίτλα
τοῦ δίσκου καὶ τὰ ὀνόματα συνθετῶν καὶ έρμηνευτῶν στὴ ραχη
τοῦ δίσκου μὲ λατινικὰ στοιχεῖα.
Εἶναι πράγματι παράλογο.

τοῦ ΚΟΥῙΝΟ
HA THN ΦΡᾹ ”EMA
ΕΝΑ ΦΟΡΤΙΟ ΡΒ
·”
ΒΙΤΑΗΙΝεὶ
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·μαυαική·
Φεστιόαλικά
1976
Τοῦ Γιώργου Λεωτσάκου
Φεατιόάλ Ἀθηνῶν... Ποῦ εἴχαμε μείνει πρίν τίς διακοπές τοῦ περιοδικοῦ,··Στήν ἀρχή του ἀκόμη, πρίν τήν παρέλαση τῶν ξένων συγκροτημάτων. ”Εμεναν δυό ἀκόμη ουναυλιές τῆς Κ.0.Α. (2 καί 9.8.76) ὑπό
τή διεύθυνση, ἀντίστοιχα, τῶν Λαυΐ ντέ Φρομάν καί Ὀδυσσέα Δημητριάδη. Προφανῶς χατζιδάκειου γούοτσυ προγράμματα, κατάφορτα
μέ ἀμφίόολο γοῦστο ἀπό μαυσικές τοῦ ,20οῦ αἰώνα σέ ποιότητες καί
ποσότητες πού γιά νά ἀπσδοθσῦν εὐπρεπῶς ἀπό τήν ὀρχήστρα μας
χρειάζονταν τετραπλάσια ἀριθμό δοκιμῶν ἀκόμη κι άπό τίς 5 ἧ 6 (ἀντί
τῶν παλιότερων 3) πού πρόόλεψε ὁ νέος γεν. διευθυντής. Καταστρεπτική ἦταν ἡ συναυλία μέ τόν ντέ Φραμάν σέ ἔργα Ραὸέλ, Μπάρτσκ,
Προκόφιεφ καί τό «Μηνᾶ τό Ρέμπελο» τοῦ Καλομοίρη σέ μιά ἀπό τίς
ἀπογοητευτικότερες έκτελέσεις του πού θυμόμαστε. Ὁ μαέατρος (νά
μήν τόν ξεχνοῦμε...) μετακλήθηκε τελευταία στιγμή (χάθηκαν οἱ Ἕλληνες,·) ἀντί 107000 δρχ., γιά νά μήν ὑποκύψσυμε, λέει, 0' αἰφνίδια
ἀπαίτηση τοῦ «σ-υμφωνημένου» Πιέρ Ντερόώ πού ἀντί γιά 75.000 ὁρχ.
ζήτησε 104.000!
’A110 111 ἡ συναυλία μέ τόν ἐξαίρετα Δημητριαδη δέν εὐτύχησε

πιότερα, Τὸσο ἡ «Ἀντιγόνη»,

ἀξιοποιῆθηκαν σαν ἀφετηρίες
πρός Eva ρυθμικό σφρίγος καί
δυναμισμό - απαραίτητη για μιά
θεῶρηοη μή μονοδιαοτατη τῆς
σελίδας αὐτῆς.
Ἀκολούθησαντ
1) Ἠ κακόγουστη, «πρωτοπαριακῶν» δῆθεν προθέσεων φάρσα
τῶν
αμερικανικῶν
μπαλέτων
Μέρς
Κάννινγκαμ
(17.8.76).
Παρακαλουθήσαμε τό λεγόμενα
«Ἐπεισόδια ἀρ. 175», 80’ πλῆρους ἀσχετοσύνης άνάμεσα σέ
μιά στερημένη ἀπό κάθε αἴσθημά
κατεύθυνσης, στόχο καί χαρα-

μουσική μπαλέτου τοῦ Μίκη Θεοδωρακη, μ’ Eva πλαῦτο ἑτερογενῶν καί ἱστορικά διισταμένων
στοιχείων πού λειτουργοῦν καλύτερα στῆ σκηνή παρα οτήν αἴθουσα συναυλιῶν, ὅσα κι ἡ ὑπέροχη 15η Συμφωνία, πνευματική
διαθήκη τοῦ Σαστακόόιτς πού
ἀπαιτεῖ ὀρχήστρα μεγάλων σολίστ (6ιολί, τσέλο, φλαουτο, κλαρινέτα, τρομπόνι, κραυοτά 11.1.1.)
διαόάστηκαν ,α.πλιῖις, μ’ ἐκφρακτῆρα
χορογραῳιά
καί
1110
στική ὐποτανία πού παραποιοῦσε
ἁπλῶς συνυπαρξασα μαζί της
τό περιεχόμενα ἰδίως τοῦ δεύτε«ζωντανή» ἠλεκτρονικῆ Ιμουσική,
ραυ ἔργου καθώς καί μέ ἀπογοσαδιστικα μονὸτονη, πού τῆ συνητευτικα ξεθωριασμένα ἠχοχρῶυπέγραφαν δ δεξιοτέχνης τρομματα. Φανταζεστε πίνακες ἐμπονίστας - συνθέτης Στιούαρτ
πρεσιανιστῶν, Γκωγκέν, Σεζαν ἤ
Ντέμπστερ καί ὁ Νταίηὸιντ
Ματίς, σέ μαυρόασπρο, Ἐκεῖ
Μπέρμαν, ῆλεκτρονικα, ἀμφότεόρισκόμαστε.
ροι γνωσταί στό ,καινό μας ἀπό
Ἀπό τίς δυό συναυλίες συγἐμφανίσεις τους σέ ’(Εόδαμαδες
κρατήσαμε κυρίως τίς παρουσίες
Σύγχρονης Μουσικῆς.
.
τῶν σολίστ. Στήν α’, τοῦ Οὐγγρου
2) T0 ατυχο τριήμερο (θάναπιανίστα Γκυαίργκυ Σαντος, στό
20 Kov10E910 τοῦ Μπαρτοκ μέ τος τῆς σσλίστ, ἀλησμόνητης Ἑλληνίδας πιανίστας Τζίνας M110(παραθέτω ἐμαυτόνί) «ἧχο... διαχααυερ, 6ροχές καί καταιγίδεςί)
μαντινο, συναρπαστική αἰχμηρότῆς Ἐθνικῆς Συμφωνικῆς Ὀρχῆτητα κρούσης καί ὀξεῖα αἵσθηση
στρας τῆς Οὐασινγκταν, μέ
τῆς πλαστικότητας ἀκόμη καί τῶν
«στιλπνό, ὂαθύχραο καί σαρκώδη
πιό περίπλοκων ρυθμικῶν δαμῶν.
"01‘ αὐτα οτήν ὑπηρεσία ἑνός , ἦχο ἐγχόρδων (θαυμαστή ἡ ὁμαδική δοξαριά καί τα «111101110πυρηνικαύ ἀρχέγοναυ λυρισμοῦ,
11»), μέ 6ελαὺδινα χάλκινα καί
γἀξίου v0 μεταμορφώνει σέ τρααριστα σέ ἧχο κι εὐαισθησία
γαύδι πηγαῖα δποιοδήποτε μελοἀλλα 01110010 κόποις 00v 013vo1o
ζρυθμικό συνδυασμό». (Γιά τήν
ξύλινα». ”Επικεφαλῆς της Eva;
;ὀρχήστρα 0; μῆ γίνει καλλιο λό110110; γνώριμος, δ ’Ἀνταλ Ντογος). Στή 6’, τοῦ 6ιολιστῆ Τὰτση
ράτι, 11013 μᾶς ἐπισκέπτεται κάθε
ἶἈπαστολίδη,
στό
Κοντσέρτο
Σιμπέλιους; ’πραῧολή (παρα ,τῆ . φορά μέ άλλη· ὀρχήστρα (Φεστι6αλ 1973, 1974), ὅλο καί 1110
,φανερή τσνικῆ· άστάθεια) ἀπό
κουρασμένος, πιό ὑποτυπῶδης
Ιίὲνα ἀξιοσημείωτης ἠχητικῆς καί
στῆν κινησεαλογία του, Ἀπό τά
μουσικῆς εὐγένειας 6ιολιστή, τῶν
ακαδημαϊκα κατα τό πολύ προστοχαστικῶν-ὀνειροπόλων πλευγράμματα παύ τοῦ διαλεξε τό
ρῶνλτοῦγέργου, πού ὅμως δέν
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Φεστιόαλ, συγκρατήσαμε τό κατα
Νίτσε συμφωνικό ποίημα «Τάδε

ἔφη Ζαραταύστρας», σέ μιά 09τια, ἀλλα συγκινησιακα μοναδιάσταστη, δίχως φιλοσοφικέςδραματικές προεκτασεις ἑρμηνεία, καί τῆ θαυμαστή προὸολή
τῆς ἠχοχρωματικῆς τέχνης τοῦ
μεγάλου Ραόέλ στῆν πρότυπη ἐκτέλεση τῆς ένορχήστρωσής του
τῶν «Πινάκων ἀπό μια Ἔκθεση»
τοῦ
Μαυσσόργκσκυ
(21,22,23.8.1976).

3) Μέγα γεγονός τοῦ φετιναῦ
(ί)ι-·στι6άλ ἡ παρουσία, πρῶτη
ιιορα στῆν Ἑλλάδα, τῆς ὀρχή0190'; «Κοντσέρτγκεμπαου» τοῦ
”Αμστερνταμ καί τοῦ μαέστρου
Μπέρναρντ Χάιτινκ - φορέων,
μέσα στ’ 0110, 111 ἑνός 110113 ὑψηλοῦ καλλιτεχνικοῦ ῆθους; ἀρνήθηκαν ἐπίμανα τα περιόόητα
«μπίς». Πρασόντα τῆς ὀρχήστρας, πού λές κι ἀποτελεῖται
ἀπό κορυφαίους 0011'01: «ἀραχναῦφαντα πνευστὰ καί ἔγχορδα.
πού ὁ ὄγκος τους καί ἡ ποιότητα
τοῦ ἤχου τους δίνουν τῆν ἐντύπωση ἑνός μόνο καυαρτέτου
ἐγχόρδων καί μάλιστα ἀπό τα
καλύτερα τοῦ κόσμου». Τέλειος
συγχρονισμός, ἦχος «ἀνεπανάληπτα μαλακός, 011010;, 011111v0;.
διαυγής καί διάφανος» - κοντολογίς τό πνεῦμα τῆς μουσικῆς
δωματίου
μεταφερομένα
στῆ
συμφωνική ὀρχήστρα. Δυό 690διές σπανιες 01:0 χρονικα 010κληραυ τοῦ
Φεστιὸάλ μας.
Ἀκαύσαμε τίς εἰσαγωγές ((’0 1’11πρεσαριος».
ἔργα. K.
486
τοῦ
Μότοαρτ
καί
από
1013; «”Αρχιτραγαυδιστές τῆς Νυρεμὸέργης» τοῦ Βαγκνερ, τίς
ουμφωνίες ἀρ. 6 («Ποιμενική»)
καί ἀρ. 8 τοῦ M1151065v καί 09. 3
τοῦ Μπράμς, καθώς καί Eva V5-

οκλασικίζαν ὀλλανδικό ἔργα, τή
Δεύτερη Συμφωνία (1940) 0‘ Eva
μόνο μέρος (φόρμα σονατας) τοῦ
συνθέτη“-πιανίστα Λέοντα ”Ορτελ
(γεν. 1905), σέ ἐρμηνεῖες ἐξαιρετικα ὑψηλοῦ ἤθους καί πνευματικοῦ τόνου (26 καί 28.8.1976).

cH ἐμπειρία
τοῦ Μπεζάρ
Καί φτάναυμε στα -Μπαλέτα
τοῦ 20013 Αίῶνα τοῦ Μωρίς Μπεζαρ, στῆν α’ έλληνικῆ ἐπίσκεψὴ
τους μετα τή δικτατορία. Παλιότερα, θυμίζουμε. εἶχαν ἀφήσει
ανεξίτηλες ἐντυπῶσεις κυρίως μέ·
τόν «Προμηθέα», σέ μουσική
Μωρίς Ὀχανα καί τήν «Ἱεροτελεστία τῆς ”Αναιξης», πάγοι στό
μπαλέτο τοῦ Στραόίνσκυ. Κι 0v
ἀκόμη δέν εἴχαμε ἐνημέρωθεῖ ἀπό
τόν ξένα Τύπα για τῆν έξέλιξη
τοῦ Μπεζάρ στό χρανικό διάστημα πού μεσολαόησε, τά τρία
διαφορετικα προγράμματα στό
“Ηρῶδειο θα ἀρκοῦσαν για τήν
ἐπιφυλαχτική, ἐστω, διατύπωση
κάπαιων συμπερασματικῶν κρίσεων για τῆν πορεία του;

Ἔτσι, ἡ χορογραφία του, ὅσο
πλουτίζεται μέ διάφορα στοιχεῖα
ἐξωτικῶν μουσικῶν πολιτισμῶν
(συχνά συνυπαρχουν πλαι σέ εὐρωπαϊκές παραδοσιακές μνῆμες)
τόσο περισσότερο μᾶς ἀφῆνει τήν
ἐντύπωση ὄχι μιᾶς συνεπαῦς καί
ένιαίας χορευτικῆς «γραφῆς» ὅπως λ.χ. ἡ Μάρθα Γκράχαμ, ὁ
Τζέρομ Ρόμπινς ἠ δ ”Αλόιν Νικαλάι, ἀλλα μιᾶς έπιπόλαιης, κάποτε, «διανασυμενίστικης» ἀναζήτησης. Ὁ Εὐρωπαῖος σέ «σαφαρι»... T0 δάνεια του, πολλές φορές (ὄχι πάντα) εἶναι τόσα πιό
ἀναφαμοίωτα, ὅσα ἐπιχειροῦν να
ἐνταχθοῦν σέ μια «εὐρύτερη».
ὑποτίθεται, χαρογραφική 0131ληψη καί νά λειτουργήσαυν μέσα
α’ Eva 0110 κλίμα πού αὐτοκατάλύεται ἐπιχειρῶντας αὐτοῦ τοῦ
εἴδους τίς ἐξωτικές ἀναδραμές.
Ἡ τάση αὐτή για 10v ἐξωτισμό
διαγραφόταν ἤδη σέ κάπαιες ἀπό
τίς παλιότερες έργασίες του - λ.χ.
στόν «Ὀρφέα» ὁ συνεργάτης του
συνθέτης Πιέρ ”Ανρύ, χρησιμοποιαῦσε καί 1110 μουσική ψευτο«καμπούκι».
Ἐξ ἄλλου ἡ ἀναφορα του στό
θέμα «ὁμοφυλαφιλία» εἶναι πιά
χαρακτηριστικῆ, εἴτε
έμμεση,
ὅπως στό «Γκολεστάν», εἴτε αμεση, ὅπως οταν «Ἡλιογάόαλα».
Ἀῠεξάρτητα ἀπό τήν καλλιτεχνικῆ εὐστοχία (ἐπιτυχημένης
στῆν πρώτη, μᾶλλον ατυχης στῆ
δεύτερη περίπτωσῆ) της, ἡ 0v0φορά αὐτή, πραερχόμενη ἀπό
Evav αἰσθητικά χῶρο ὅπου τό
φαινόμενο, παναρχαιο ὅσο ἡ Φύση, ἅπαντα σέ ίδιαίτερη έκταση,
ἔχει τῆ σημασία της; αν μή τι αλλο, μᾶς ἀποδεομεύει, ταυλαχιστον στῆν Ἐλλάδα, ἀπό Eva
«ταμπού» 11013 συχνά τό νιῶθαμε
δεσμευτικὸ για τήν κριτική. Φυσικά τήν κριτική-ἐπιστήμη, πού
διέπεται ἀπό τα ὑψηλότερα κριτῆρια, καί ἀπό Eva πνευματικά

ἦθος. Καί πού ἀσφαλῶς δέν πρόκειται παρα νά ἀναζητήσει, 0v
καί ὅπου ὑπάρχει, μιά ἐνδεχόμενη σχέση αἰτίου καί ἀποτελέσματος άνάμεσα στό φαινόμενο
καί στούς φορεῖς του ἀπό τῆ μιά,
καί στό ὅποιο καλλιτεχνικα ἀποτέλεσμα 0110 τήν αλλη.
Ἀπό
τό
0'
πρόγραμμα
(29.8.1976)
ἀντιπαρερχόμαστε
τήν «Ἐρωτικὴ Σκηνή» ἀπό τόν
κατα Μπεζαρ «Ρωμαῖο καί Ἰουλιέτα», σέ μουσική Μπερλιόζ; δέν
εἶναι δυνατό να θεωρηθεῖ παρα
σαν
τμῆμα
τῆς
εὐρύτερης
σύλληψης-μορφῆς στῆν ὁποία
ἀνήκει. Καί στεκόμαστε πολύ
λίγα στῆ συμόολικῶν προθέσεων
(φοίνικας κ.τ.λ.), ἀσχετη μέ τό
λαϊκό ρωσικό παραμύθι τοῦ πρωτότυπαυ, ἀναχαραγραφηση τοῦ
«Παυλιοῦ τῆς Φωτιας» τοῦ
Στραόίνσκυ, ἐρμηνευόμενη ἀπό
δεκάδα περίπου χορευτῶν μέ
«μπλαύ τζήν». Συχνά ἡ θραυσμάτική, ἀποσπασματική χορευτική
της φραση, ἐρχόταν σέ δυσερμήνευτη, 0v ὄχι ασκοπη, ἀντίθεση
μέ τήν ὁμαλή ροῆ τῆς μουσικῆς -

ι

πού τόσα χρωστᾶ ἀκόμη στῆν
πλατια, ραύσικη «καντιλένα» ἀ
λα Ρίμσκυ - Κόρσακωφ.
Φτωχό, ὅπως συνήθως, κι ἀδέξιο οτήν πληροφόρηση τοῦ κοινοῦ, τό πρόγραμμα ταῦ Φεστιδαλ.
Τό «Γκολεστάν» (ἤ «Γκιουλισταν»;) εἰναι ὁμότιτλα μέ τό γνωστό ποιητικά δημιούργημα τοῦ
Πέρση ποιητῆ Σααντῆ. Ὁ τίτλος
σημαίνει

περσικά

«Κήπος τῶν

6λέπει τόν ἑαυτό του. T0 φάσμα

μέ τό κάτοπτρα εἶναι ὁ 650;. Ἡ
σκηνή ἰσαδυναμεῖ μέ τήν ἐνωσηταύτιση τοῦ Ἐγῶ μέ τό θεῖα,ὑπέρτατα στόχο κάθε μυστικισμοῦ. Ἀναρθογραφία μές στῆν
ὅλη σύλληψη τά πρασινα καί τά
κόκκινα ντυμένα χανουμακια πού
χόρευαν μέ .pointes (σκηνή Μυ-

οτικοῡ P0000). (29.8.1976).

Σέ σκέψεις ἀλλες ὠθεῖ ὁ
Ρόδων». ”Ολη ἡ χαραγραφικῆ «Ἡλιαγάόαλος», μέ θέμα ἀπερίσύλληψη στηρίζεται ἀποκλει- φραστα πιά σχετιζόμενα μέ τή
στικά σέ περσικῆ παραδοσιακή συγκρουσιακῆ συνύπαρξη τῶν
μουσική, ”εἴτε ἐνόργανη (ἀπό δύα φύλων στό αὐτό σαρκία, καί
παραδασιακά συγκροτήματα ῆ μέ κάποιες θρησκειακές μορφές
περσικό σανταύρι) εἴτε φωνητική συνείδησης,ὅπου κάποτε, σέ ἐπα- ἐλεύθεραυ ρυθμαῦ μακρόσυρτες χές <<παρακμῆς>>,δδηγεῐ 10 δραμα
μελωδίες μ’ Evav 11101310 ποικιλ- αὐτό. ‘O Μπεζάρ ἐπιχειρεῖ να πεῖ
μάτων πού ἐκτελοῦνται ἀπό ἐκ- μικρό μέρος ἀπ’ ὅσα τόσο τέλεια
πληκτικῆς τελειότητας καί συγκι- καί τελεσίδικα εἷπε ὁ Φελλίνι στό
νησιακῆς φόρτισης ἀνώνυμους «Σατυρικόν». Οἰ χορευτές του, μέ
(α’ ἐμᾶς τουλαχιστον) 6ι“ῥτου- μάσκες 1'] περαῦκες, ἀλλαζουνΥ
όζους. Πόσα θα θέλαμε v0 ξέ- φύλα,
ἀπαγγέλλουν
ἀπασπαραμε τί λένε τα λόγια τῶν τρα- σματα κειμένων τοῦ τραγικοῦ
γουδιῶν αὐτῶνί Σποραδικές συν- Ἀντανέν Ἀρτώ, τραγουδοῦν σέ
1Ιχήσεις(διαστῆματα τρίτης καί πρωτοπαλυφωνία ἀνάλογη μέ τό
πέμπτης) ὑπαινίσσανται κάπαιες μπαλινέζικο «κετζακ» ἦ ντυμένοι
δυτικές ἐπιρροές 0‘ αὐτῆ τῆ μου- χρυσοπαίκιλτους μανδύες πού
σική. Δέν πρέπει να σταθαῦμε θυμίζουν καπως στολές Ἰαπῶνων
ὅμως 0‘ αὐτές, ὅσα στῆ χαραγρα- αὐλικῶν, παίζουν κραυστα, ἐξωφία πού στηρίζουν. Παρα τῆ σιγή τικα καί μή. ιὈμως αὐτα δέν εἰτοῦ προγράμματος, ἡ χαρογραφία ναι δ πυρῆνας τῆς μουσικῆς.
αὐτή εἶναι ἐμπνευσμένη ἀπό τό Μήτε κι Eva σύντομα ἀπόσπασμα
μυστικισμό τῶν περίφημων «Με- κάποιας σύνθεσης για ἐκκλησι610v0» ἤ «Μαουλαόίγια» ἤ M5- αστικό ὄργανα καί έγχορδα, στῆν
6λε6ῆδων, τῶν Στροόιλιζόμενων ἀρχή- Πυρήνας της ἡ συνεχής ὲνΔερόίσηδων, πού πολλαί 65- αλλαγή άνάμεσα σέ αριες ἀπα τό
ωροῦν σαν Eva εἶδος αἵρεσης «M011656» 1013 Βέρντι (ἀπό τήν
παραδεκτής ῆ τούλάχιστον ανε- Κάλας;) καί α’ ἐξωτικές μουσικές
κτῆς μέσα στούς κόλπους τοῦ Ἰσ- (Νησιιῖιν Σαλομώντα;).Δικαιοῦλαμ. ”Οπως ὅλοι οἰ μυστικιστές, ται v0 δεῖ κανείς ἐδῶ· μιά ἀντίἀπό τόν Ἰσπανό Ραμόν Λούλλ ὥς θεση άνάμεσα σέ «θηλυκή» (0115τόν Τεύτονα ”Αγγελο Σιλέζιαυς, 90) καί «ἀρσενική» (πρωτόγοὑπέρτατος στόχας τους εἶναι ἡ
νικά στοιχεῖα) μουσική; Ἡ ἐκ“ μέσα σέ (ἐρωτική) έκαταση ἐνωοη δοχή φαίνεται λογικῆ,αν καί δέν
ἤ ταύτιση μέ τό θεῖα. Ἀπαρχῆ μπορῶ να εἰμαι κατηγαρηματιτῆς αἵρεσῆς τους δ πνευματικός - 110;. ’Ὀμως αὐτή ἡ σχιζοειδῆς
πλατωνικοῦ μεγαλείου 10v 110v- χρῆση ἀσχετων μεταξύ τους μαυ15130115 — δεσμός άνάμεσα 010v σικῶν μέ τήν πρόθεση τῆς σήμανἱδρυτή τους, μεγαλα Πέρση παι- σης ψυχαπνευματικῶν ἀντιθέσεητῆ Τζαλαλ ἀλ Ντίν Ραυμή(“) ων, χρησιμοποιεῖται κι ἀλλοῦ,
(1200-73) καί 010 059610112011;- ὅπως θα δοῦμε, ἀπό τόν Μπεζάρ.
i-Ta111191‘1;(z): τ’ ὸναμα τοῦ τελευ- Σέ τελικῆ άνάλυση, ὁ «Ἡλιογαταίου μνημονεύουν πολλα ἀπό τά 6010;» ἦταν χαλαρός καί φλύἀσματα πού ἀκούγανται κατα τίς 090;: ἡ συνεχής έπαναληψη τῆς
ἐκστατικές-ὀργιαστικές ὀρχήσεις λατινικῆς ἐπίκλησης «001 1v61τῶν Μεόλεὸήδων.
κτους» (ἥλιος ἀνίκητος) ἀγγιζε
Οἱ λευκαντυμὲνοι χορευτές τοῦ τό κωμικό. ”Οσο για τό 1190601Μπεζάρ, ἑρμηνεύοντας μέ 60613- λόμενα ἐπιχείρημα τῆς «θρησκευ1010 6111111Evr] αἰσθαντικότητα, τικής
ὁμοφυλοφιλίας»,
,ἦταν
μιαν ἀνατολίτικη χορευτική λα- ἀτραφῚκό ὡς πρός τό πρῶτα του
λια, ἐκφραστρια αὐτοῦ τοῦ Ev— σκέλος. Περί ὁμοφυλοφιλίας σκέ65011 ἐρωτισμοῦ, έδιναν τήν ἐντύ- της ἦταν ὁ λόγος,
Τελικά ὁ
πωση δίφυλων πλασμάτων, πού γέρα Βέρντι καί οἱ ἐξωτικές μαυοί 0110 1011; φύσεις, δανημένες σικές ἀποτελοῦσαν παρουσίες
ἀπό ἴσης έντασης κραδασμσύς, κραταιές καί πανίσχυρες...
ἤθελαν v0 σκίσουν τό σαρκία
Ἐπιστημανικα κι αἰσθητικά
τους για v0 σμίξουνε μέ ,τό θεό.
ἀπαράδεχτα τσαλαὸούτημα στα
Ἦταν συγκλανιστικός 0 μεγάλας νάματα τῆς παραδοσιακῆς μουντερὸίοικος χορός τους κι ἡ τε- σικῆς καί χοροῦ τῆς Ἰνδίας τό
λική σκηνῆ-καρύφωμα, σέ ἠλε- σχαινοτενέοτατο «Μπάχτι». Μέ
κτρονικά καί μέ μεγάλη δραμα- 6άναυση ἀναισθησία (ποῦ v0
τική
εὐστοχία
«ἀλλοιωμένη» θροῦν τῆν εὐαισθησία οἶ κεραῖες
περσικῆ παραδοσιακή μουσική; ἑνός ἀπαχαλινωμένου εὐρωπαϊἐδῶ, Eva λευκοντυμένα φάσμα μέ κοῦ «(ἐστετισμαῦιις) 010 ὑψηλό
πρόσωπα σκεπασμένα παραυσι- ἦθος καί στῆν κατασκευαστική
αζει 010v Ταξιδιῶτη Eva κάτα- λεπτότητα μιᾱς μουσικῆς ἐπιχειπτρό του ὅπου μέσα του ἐκεῖνος ρηματολαγιάς πού μόνα αί Ἰνδοί

ξέρουν αν, πότε καί πῶς πρέπει
να συνδυάζεται μέ τῆ σωματικήχαρευτική παρουσία, ὸ Μπεζάρ
ὰνακατεύει ἀσύδοτα όορειοϊνδική καί νοτιοϊνδική ἐντεχνη
μουσική (πρόκειται για 0110 κόσμους διαφαρετικούς) καί λαϊκή
μουσική. Γράφει στα παλιά του
παπούτσια τή φινέτσα καπαιου
μεγάλου σαλίστα τοῦ «σιτάρ» τῆ
στιγμή πού ἀναλύει τό μελωδικό
ὑλικό μιᾶς «ραγκα» (600111013 115λωδικού σχήματος ἀναλόγου μέ
τόν «τρόπο») ἤ ἄν πάνω σέ μιά
ἀσχετη μουσική παραυσιαζει κάποια χαρευτή μέ μακιγιαζ άναλογο μέ τῆς νοτιοϊνδικής σκηνικῆς μορφῆς «Κατακαλι» ἦ 0v
11de 01013; ἤχους μιᾶς «61v0», οἱ
χορευτές του ἐκτελοῦν
δυτικάτατα pointes καί fouettés ἤ κάποτε μάς σκανταλίζουν θυμίζοντας μας ἀκόμη καί χορό τῆς 1101110; (31.8.1976).
'0 λεγόμενος «Φάαυοτ μας»

(2.9.1976) ἦταν ὁ 69101160; τῆς

σεολαγικῆ εὐαισθησία. (Τῶρα τό
πῶς συμὸιὸαζονται μέ τήν εὐαι-

σθησία αὐτή τα χοραγραφικά κατ’ εὐφημισμόν - καπρίτσια
του, εἶναι ἀλλη ὑπόθεση...)
Τή μουσική καί γλωσσικῆ (γερΙιιανικό πρότυπο τοῦ Γκαῖτε, γαλλική μεταφρασή του - φράσεις κι
ἀπό τα δυό) σχιζοφρένεια τῆς
ὅλης σύλληψής του ὁ Μπεζάρ
ἐπιχειρεῖ να στηρίξει ὄχι μόνα μέ
οτιγμές συναρπαστικές σα χορογραφική σκέψη κι ἐκτέλεση ἀλλά
καί μέ οτιγμές περίτεχναυ «μεγαλαυ θεάματος».’ ὅπως ἡ σκηνή τῆς
ῶραίας Ἑλένης πού, μασκοφόρας, ὑπαδύθηκε ὁ ἴδιος (ἀνάλογα
ὑποδύθηκε καί τῆ Μαργαρίτα) μ’
εὐαισθησία σχεδόν «ὀνναγκατα»
(Ἰάπωνα ἠθοποιοῦ τοῦ «καμπαύκι», εἰδικοῦ ἑρμηνευτή γυναικείων ρόλων) ἦ ἡ σκηνή τῆς
πτῶσης τοῦ ”Ικαρου. Γενικα, τό 6'
μέρος τοῦ «Φασυστ μας» ἦταν
πολύ 11510111101590 0.110 10 πρῶτα
- ἐξαιρῶντας πάντα τῆ σχιζοφρένεια στῆ μεταχείριση τῆς μουσι-

διεθνῶς κατεστημένης πιά αὐτοπεποίθησης καί ταῦ «ταυπέ» ἑνός κῆς. Ἀρκετές οτιγμές ἦταν σχεδόν συναρπαστικές. ”Οσο για τίς
πραικισμένου χαραγραφαυ πού,
μεταξύ αλλων, φαινόταν ἐδῶ v0 τυχόν ἀπορίες μας —- λ.χ. ποιά
ἦταν τέλος πάντων ἡ «ῶραιότερη
ὂγάζει στῆ φόρα κι ὅλα τό ὑπαστιγμή» για τό «Φάουστ» αὐτόν συνείδητο μίσος τῶν 11.59100015—
ὑποψιαζόμαστε πῶς ὁ Μπεζάρ
ρων δμότεχνών του για κάθε
εἶχε ἐτοιμη ἀπαντηση; ”«Κύριαι.
μουσική πού δέ γραφτηκε γι“ αὐπρόκειται για τό δικό μας Φατούς. vAv 010v «Ἡλιογάόαλο»
O‘UOT»!
εἴχαμε Βέρντι καί Νήσαυς ΣαλαΤέχνη παρακμιακή καί παραμώντα(;) ἐδῶ εἴχαμε (φρῖξον “
κμάζουσα καθαυτή - ὑψηλοῦ
”Ηλιεί) Μπαχ καί... Ἐντουάρντα
ἐπιπέδου 6έ6αια. Ἔτσι μπορεῖ να
Μπιάνκο. Καί τί Μπάχί τή M5γαλη Λειτουργία σέ σι’ έλ. Ἡ θεία συνοψιστεῖ πιά ἡ προσφορά τοῦ
Μπεζάρ. Κι -ἀναρωτιόμαστε ποιές
αὐτή μουσική καί τα ἀργεντίνικα
εἶναι οἱ παιδευτικές ἐπιπτώσεις
τανγκό ὑποτίθεται ὅτι «σήμαιναν» τίς ἐπουρανιες-πνευματικές της σ’ Eva καινό ἀνεξοικείω τ o δχι μόνα μέ τῆ μεγάλη
καί τίς χθόνιες-σαρκικές δυναμουσική (εὐρωπαϊκῆ κι ἐξω-εικῆ)
μεις - όσο κι αν στό συγκλανι011110 «K13915» τῆς Λειτουργίας. καί τή σωστή παρουσίασή της,
μερικοί χορευτές έπαιρναν στά- πού συχνά ὁ Μπεζάρ διάξει
ἀνενδοίαστα, ἀλλά καί μέ τό
σεις ἀφοδευόντων παριῶν.
T0 τανγκό, καμιά δεκαριά, έρ- ’πνευματικά περιεχόμενα τῶν μύχανταν κατα κανονικα διαστήμα- θων καί τῶν δοξασιῶν ὅλων τῶν
τα. Αὐτα καθαυτα (καίτοι διαν- πολιτισμῶν πού ἐμπνέουν τό χοθίζανταν κάποτε μέ ταλμηρότατα ρογραφο. Πολύ συχνά στῆν Ἑλσεξουαλικά συμπλέγματα) ἦταν λάδα, δυστυχῶς, περνοῦμε οτήν
χορεμένα συναρπαστικά - κα· . πρωταπορία τελείως άνίδεαι για
.1015 111 0110 τόν ϊδιο τόν Μπεζάρ τίς διαδραμές πού ἔχουν ὁδηγή(Φάαυστ, Μεφιστοφελής), πού σει ὧς αὐτήν.
ὅσα κι 0v 60911v5, ἐπισκιάζει
πολλούς ἀπό τούς θαυμασιαυς (1) ΡουμήτΡωμαῖος, Ρωμιός.
χορευτές του σέ πυρηνικῆ κινη- (2) T001191t_=T0119100.

K065 Σάββατα
κυκλοφορεῖ ἡ
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ῧρῄζᾈῑῼ.
'0 Δημήτρης Ann-119d“:
παραυσιάζει τὸ θιθλία τοῦ
Rip/turd Clogg (Editor;

«The movement for Greek
Independent?

I770 - [82]»
Α collection of documents.

(Λονδίνο 1976, Ἔκδ Macmillan)
T0 ἀγγλσσαξωνικὸ ἓνδιαφέρον
για τὴ νεαελληνικὴ ἱστορία μεγαλῶνει. Μεγαλῶνει ἐπίσης ἡ
προσπάθεια σαόαρῆς μελέτης τῆς
ἱστορίας μας ἀπὸ τὶς πηγές της.
Ἐτσι, τελευταῖα > ἐκδόθηκε στὴν
Ἀγγλία Eva 6161110 - συλλογὴ
ντακαυμέντων τῆς πραεπαναστα-

τικῆς πεντηκονταετίας, ποὺ δείχνει τὸ κοινωνικὸ καί πολιτικὸ
πλαίσια μέσα στὸ ὁποῖα έγινε ἡ
ἐπανάσταση τοῦ 1821.
Τὸ 6ι6λία ἔχει Eva 0va11(pLo61'1τητο ἐπιστημονικὸ ἐνδιαφέραν.
Ἔχει στὸ τέλος μία πολὺ μεγάλη
ὄιέιλιογραφία ἐλληνικῶν, ἀγγλικῶν, γαλλικῶν καί-αλλων κειμένων καὶ μελετῶν καθὼς ἐπίσης κι
Eva ἀπαραίτητα γλωσσάρι ὁρισμένων έλληνικῶν, τουρκικῶν,
ἀλόανικῶν καί ὃλαχικῶν λέξεων
ποὺ ἀπαντῶνται συχνὰ στά ἀποσπάσματα ποὺ παραθέτονται. Τὸ
διόλία ἐξεδόθη ὑπὸ τὴν ἐπιμέλεια
τοῦ Ρίτσαρντ Κλόγκ, ποὺ εἶναι
ἐντεταλμένος ὑφηγητὴς 0τὴ Νεῶτερη Ἑλληνικὴ Ἱστορία 011]
Σχσλὴ Σλαόικῶν καὶ Ἀναταλικῶν Εὐρωπαϊκῶν Σπουδῶν τοῦ
Πανεπιστημίαυ τοῦ Λονδίνου,
Εἶναι κυρίως όαῆθημα για τὸν
ξένα ποὺ δέν γνωρίζει τὴν ἐλληνικὴ καὶ 1101‘) θέλοντας να μελετήσει τὴ νεῶτερη ἐλληνικὴ ἱστορία
στίς ἀρχές της, δηλαδὴ στα πενήνταχρόνια ποὺ προηγοῦνται
τῆς ἐλληνικῆς ἐπαναστάσεως τοῦ
'21, δέν ἔχει τὰ ἀπαραίτητα
γλωσσικά ἐφόδια. Βέόαια, ὁ ξέv0; μελετητὴς που θα θέλει να
μπεῖ 1110 60910 στίς ἱσταρικές πηγές τῆς ἐποχῆς ἐκείνης θα χρειαστεῖ ὁπωσδήποτε όχι μόνο να
61060051 πολλα ἀλλα ἀγγλικά καὶ
γαλλικα κείμενα ποὺ ἀναφέρονται στὴ διόλιογραφία, ἀλλὰ ἐπίσης να μάθει μία ἦ καί περισσότερες ἀπὸ 1‘1; 6αλκανικές γλῶο-.
σες.
Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὸ ἐνδιαφέ90v πού έχει τὸ 6ι6λίο αὐτὸ για
τὸν εἰδικό, παρουσιάζει ἐνδιαφέρον καί για τὸν μὴ εἰδικευμένα
Ιιιελετητὴ τῶν ἑλληνικῶν πραγμα-των καὶ τῆς ἐλληνικῆς ἱστορίας,
ἀκόμη καί γιά τὸν Ἕλληνα πού
μιλάει τά ἀγγλικα, σαν μια πρόσ6001] 011‘] σπουδὴ τῆς ἱστορίας
τῶν νεωτέρων μας χρόνων. Καὶ
αὐτό, διότι ἐκτὸς ἀπὸ πολλὰ κεί-

μενα ”Αγγλων περιηγητῶν καὶ
χρονικογράφιιιν τῆς ἐποχῆς ποὺ
δέν ὑπάρχουν στα ἑλληνικά, τὸ
διθλίο περιέχει συλλογὴ ἀπὸ ἑλ-
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λων ἐλληνιστῶν πόσα μεγάλη
ἦταν ἡ σημασία τῶν Ἑλλήνων
τοῦ ἐξωτερικαῦ όχι μόνα 00v
σύνδεσμος στῆν ἐμπαρικὴ καὶ αἰκανομικὴ ἀνάπτυξη ὅλων τῶν
Βαλκανίων ἀλλά καί σὰν ἰδεολο’γικαὶ φορεῖς τῶν πολιτικῶν ἰδεῶν
τῆς ἐπανάστασης ταῦ ’21 ἀλλὰ
καί ὅλου τοῦ ἐπίσημου πολιτικοῦ
ποὺ φωτίζονται χωρὶς φυσικά να
πνεύματος ποὺ ἐπικρατησε μετὰ
λύνανται μέ τὴν ἀναγνωση αὐτῶν
11‘] δημιουργία τοῦ ἐλληνικαῦ
τῶν ἀποσπασμάτων.
κράτους τὸ 1830. Οἱ ἐλληνικές
“ "Eva παραδείγματος χάριν
ἐμπορικές κοινότητες ἤδη ἀπὸ
πρόόλημα στὴ νεαελληνικὴ ἱστατὸν 180 αἰῶνα εἶχαν παίξει Eva
ρία εἶναι ἡ σημασία τῶν Ἰωαννίμεγάλο ρόλο 011‘] σύνδεση μεταξὺ
νων σαν πολιτιστικὸ καί ἐμπαἈνατολῆς καὶ Δύσης, δηλαδὴ
ρικὸ κέντρα στὸν ἐλλαδικὸ χῶρο
μεταξὺ άγγλικῶν καὶ γαλλικῶν
τὴν ἐποχὴ ἐκείνη καθὼς καί ἡ
συμφερόντων ἀπὸ τὴ μιά μεριά
προσωπικότητα καὶ ἡ ἱστορικὴ
καὶ τῆς πρόσω Ἀνατολῆς ἀπὸ
σημασία τοῦ Ἀλὴ - Πασά. Ἔτσι,
τὴν άλλη. ’Ὀμως ἡ διείσδυση τῶν
ἀπὸ τὶς ταξιδιωτικὲς ἐντυπῶσεις
τοῦ Οὐῖλλιαμ Μάρτιν Λὴκ στὴ . Ἑλλήνων στὴν Ἀναταλὴ ἦταν
πολὺ 6αθύτερη ἀπ’ ὅ,τι καινῶς
609510 Ἑλλάδα τὸ 1809 6M:νομίζεται. Παραδείγματας χάριν
παυμε ὅτι τα Ἰωάννινα εἰναι μιά
10 6161110 παραθέτει Eva ἀπόσπαἀπὸ τὶς 1110 ἀνεπτυγμένες πόλεις
σμα ”Αγγλου ταξιδιῶτη στὴν
τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου. Ὁ συγἀνατολικὴ Ἰνδία ποὺ περιγράφει
γραφέας ἀπαδίδει αὐτὸ οτὸ γεγοτὴ δύναμη τῆς ἐλληνικῆς ἐμπορινὸς ὅτι αἰ Ἠπειρῶτες εἰναι ἐπηκῆς κοινότητας στὴν περιοχὴ
ρεασμέναι ἀπὸ τοὺς δυτικοευρωἐκείνη.
”
παίαυς, μέ τοὺς ὁποίους ἐχουν
”Αλλο ἱστορικὸ πρόόλημα πού
ἐμπαρικές καί μαρφωτικές σχέφωτίζεται καπως ἀπὸ τὰ κείμενα
οεις.
τοῦ διόλίου εἶναι ὀ ρόλας τῆς ἐκΤὴ σημασία τῶν Ἰωαννίνων
κλησίας. Οἱ γνῶμες τῶν ἱστορισὰν ἐμπορικό καὶ μορφωτικὸ
κῶν πάνω 010 θέμα αὐτὸ διαφέκέντρα τονίζει καὶ ὁ Χένρυ Χόλραυν. Σύμφωνα μὲ τὴν ἐπίσημη
λαντ στὶς ταξιδιωτικές του ἐντυνεαελληνικὴ ἰδεαλογία, ἀπὸ τὴν
πώσεις τοῦ 1812, μέρος τῶν
ὁποία εἰναι ἐπηρεασμένοι πολλοὶ
ὁποίων περιέχονται μέσα οτὸ 61νεοέλληνες ἱστορικοί, ἡ ἐκκλησία
6λία αὐτό. Τὰ Ἰωαννινα συνδέκαὶ ὁ κλῆρος ἦταν Eva; ἀπὸ τοὺς
ονταν μὲ ἀλλα μεγαλα εὐρωπαϊκὰ
στυλαόάτες ὅχι μόνο τῆς ἐπανακέντρα τῆς ἐποχῆς στὴ Γερμανία
στάσεως 1013 ‘21 ἀλλὰ καὶ τοῦ
καί στὴν Αὐστρία καθὼς καί τὴ
πνεύματος τῆς έθνικῆς ἀνεξαρτηΡωσία, κυρίως ὅμως μὲ τὴν T59σίας καὶ αὐτοτέλειάς ποὺ διατηγέστη. Ἀπὸ τα Ἰωάννινα πραρήθηκε ἐπὶ τετρακόσιαΥ χρόνια
γματοπαιαῦνταν οἱγ μεγάλες ἐξκαὶ ποὺ συνέόαλε στὴν ὁλοκλήαγωγές τῆς θεσσαλικῆς ὑφανρωση τῆς έθνικῆς συνείδησης καὶ
ταυργίας στὴν Ἰταλία καὶ 011]
τῆς έθνικῆς ἰδέας. Αὐτὴ ἡ ἀποψη
Γερμανία. Αὐτὸς εἰναι ὁ λόγος
ὅμως ἀμφισόητεῖται ἀπὸ πολλοὺς
-γιά τὸν ὁποῖα τὰ περισσότερα
ξένους ἱστορικοὺς ἀλλὰ καί ἀπὸ
γραπτὰ κείμενα ποὺ ἐόλεπε καπολλοὺς νεώτεραυς Ἕλληνες. Τὰ
νεὶς στά Γιάννενα τὴν ἐπαχὴ ποὺ
κείμενα ποὺ παραθέτονται δείγράφει ὀ Χόλλαντ, έχουν ἐμπαχνουν ὅτι ἡ σταση τῆς ἐκκλησίας
ρικὸ χαρακτῆρα. ”Ομως ὁ ἐμποἦταν ταυλάχισταν ἀμφιρρεπῆς.
ρικὸς πλοῦτος που δημιουργεῖται
Ἀπὸ τὴ μιά μερια δέν ὑπάρχει
στὴν ”Ηπειρο εἶναι κατὰ 10v Βρεἀμφιθαλία ὅτι μερικὲς ἀπὸ τίς
τανὸ χρονικαγράφα ἡ αἰτία τῆς
πρῶτες προσπάθειες ’ἠθικῆς καὶ
μεγάλης πολιτιστικῆς της ἀνθιδιανοητικῆς ἀναμόρφωσης τῶν
σης. Τὸ πρόόλημα ὅμως ποὺ δηἙλλήνων δημιουργοῦνται 1000
μιουργεῖται εἶναι γιατί να εἶναι
0110 Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικαῦ ὅσο
τὰ Γιάννενα τὸ μεγάλα ἐμπαρικὸ
καὶ ἀπὸ κληρικαὺς μὲ πολὺ φωτικαί πολιτιστικὸ κέντρα τῆς ἐπασμένα μυαλὸ καὶ μὲ τεράστια
χῆς ἐκείνης; Σ’ αὐτὸ δἐν μπορεῖ ό
διανοητικὰ ἐφόδια, ὅπως παραἱστορικὸς να ἀπαντήσει τελεσίδιδείγματος χάριν ἦταν ὁ ”Ανθιμος
κα. Ἴσως ὅμως νὰ συνδέεται καὶ
Γαζῆς, ὁ Νεόφυτος Βάμόας καὶ
μέ τὸν ἱοτορικὸ ρόλο τοῦ Ἀλή ἄλλοι. Τὸ 6ι6λία περιέχει Eva
’ Πασά τῶν Ἰωαννίνων. Δημιουρκείμενα τοῦ ”Ανθιμσυ Γαζῆ 1101‘)
γεῖ Eva κράτος μέσα οτὸ ὁποῖα ἡ
οχετίζεται μὲ τὴ δημιουργία τῆς
ἐμπαρικὴ κοινότητα έχει μεγάλη
Φιλαμούσου Ἑταιρείας 011‘] Βιένἀνεξαρτησία καὶ 69101151 πρόσνη, ἡ ὁποία δέν έχει καμμία
φορα ἔδαφος ἀναπτύξεως μέσα
σχέοη μὲ 11‘] μουσικὴ ἀλλα μὲ τὴ
στῆ μεγάλη ἐσωτερικὴ ἀγορὰ πού
χρηματοδότηση σχαλείων καί
δημιουργεῖται κατ’ αὐτὸν τὸν
συγκεκριμένά γυμνασίων στὸ
τρόπο.
Πήλιο καὶ στὴν Ἀθήνα. Εἶναι
Τὸ πρόόλημα τῆς ἐμπορικῆς
ἐπίσης ἀναμφισόήτητα ὅτι ἡ ἐκἀναπτύξέως τῶν Ἑλλήνων τῆς
κλησία εἶχε συμὸαλει πολὺ στὴ
ἐποχῆς ἐκείνης συγγενεύει μ’ Eva
δημιουργία μεγάλων σχαλείων
ἄλλο, δηλαδὴ τῶν ἐμπορικῶν
μέσα στα πενήντα ἢ ἐξήντα χρόκοινοτήτων τῶν Ἑλλήνων στὸ
νια 1101‘) πραηγαῦνται ἀπὸ τὴν ἐκἐξωτερικό. Ξέρουμε σήμερα ἀπὸ
ρηξῆ τῆς ἐπανάστασης. ”Ομως
τὶς μελέτες τοῦ Σόορῶνου καὶ ἀλληνικὰ κείμενα μεταφρασμένα
στα ἀγγλικά.παρμένα ἀπὸ διάφορες πηγέςποὺ δύσκολα μπορεῖ
κανείς να τά 6951 σὲ μιά ἑνιαία
έκδοση.
Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα, μποροῦμε
να τανίσουμε μία σειρά 1190611]—
μάτων τῆς νεαελληνικῆς ἱστορίας

ὑπάρχει καί ἡ άλλη πλευρὰ ταῦ
νομίσματος. Ὑπαρχει ἡ έκκληση
ὑποταγῆς οτὴν ἐξουσία τοῦ Πατριάρχη Ἀνθίμου τῆς Ἱερουσαλὴμ 10 1798, ἡ περίφημη ΔιδασκαλίαΠατρικῆ, καθὼς καὶ ὃια-

φαρα στιχουργῆματα τοῦ ἰδίου
τοῦ Πατριαρχη, ὅπου καλεῖ τὸν
καθένα νά παραμείνει ἐκεῖ ποὺ
10v ἔχει τάξει ὁ Θεός, νά ὑποτάσσεται γενικῶς καὶ νὰ μὴ δέχεται καινούργιες ἰδέες.

Πανω στὸ ἴδια θέμα ’έχει ἐξαιρετικὸ ἓνδιαφέρον τὸ ἀπόσπασμα
μιᾶς μελέτης τοῦ Σπύρου Ἀσδραχά «Πραγματικότητες ἀπὸ
τὸν έλληνικὸ 18α αἰῶνα» καὶ πού
όρίσκεται ,οτὸ 6ι6λίο «Σταθμοὶ
πρὸς 11‘] νέα ἐλληνικὴ κοινωνία»
ποὺ ἐκδόθηκε ὑπὸ τὴν ἐπιμέλεια
τοῦ Κωνσταντίνου Δημαρᾶ τὸ
1965 στήν Ἀθήνα. Στὴ μελέτη
αὐτὴ ὁ συγγραφέας παραθέιει
Eva περίεργα κείμενα τοῦ 1796
1101‘) δείχνει 11‘] διαφθορὰ ποὺ
ὑπῆρχε στὴν ἐλληνικὴ ἐκκλησία
καὶ τὴ συμόολή της στὴν καταπί-

εση τῶν φτωχῶν. Ὁ κλῆρος εἶχε
ἀνάγκη να κολακεύει μὲ δῶρα
τῆν Πύλη ἀλλὰ καὶ τὸν οἱανδήποτε Τοῦρκο πασὰ ἢ ἀγα. Ὡς ἐκ
τούτου εἶχε τὴν τάση να χρεῶνεται, καί για να ξεπληρῶσει 101
χρέη του να έπιόαλλειφορτικάκαί
πιεστικα τὴν πληρωμὴ ἐ 11601 1 11 ί ω ν εἴτε σὲ χρῆμα εἴτε σὲ

εἰδας, ποὺ ἦταν ἡ ἐκκλησιαστικὴ
μορφὴ τοῦ χαρατσιοῦ. Ἡ ἀμφιρρεπὴς σταση τῆς ἐκκλησίας φαίνεται καί στῆν ἐπανασταση διότι
ἀπὸ τὴ μια μεριὰ θλέπουμε Eva
σημαντικὸ μέρος τοῦ κλήρου να
πρασχωρεῖ στὴ Φιλικὴ Ἑταιρεία,
τῆς ὁποίας μάλιστα τὸ 6ι6λία
παραθέτει διάφορα κείμενα, ἀπὸ
τήν άλλη μεριά, μόλις ξεσπάει ἡ
ἐπανάσταση στὴ Μολδοόλαχία,ὁ
Πατριάρχης Γρηγόριος δ E’ 11‘1v
καταδικάζει καί ἀναθεματίζει
τὸν Ἀλέξανδρο Ὑψηλάντη. Ὁ
ἴδιος ὅμως α Πατριαρχης Γρηγόριος ὁ Ε’, ποὺ φαίνεται να εἶναι
ἐναντίον τῆς ἐπαναστάσεως ἀλλὰ
ἐπὶ πλέον καί ἰδιαίτερα 01101061στής, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὸ κείμενα τῆς ἐγκυκλίου του τοῦ 1819,
ὅπου καταδικάζει τὴ μαθηση τῶν
θετικῶν ἐπιστημῶν, ἐκτελεῑται
ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὴν Κυριακὴ
ταῦ Πάσχα τοῦ 1821 σαν πρῶταίτιος τῆς ἐπανάστασης.
Εἶναι δυνατὸν σήμερα ἡ ἱστορία να ἀπαφανθεῖ θετικὰ για τὸ
ρόλο τῆς ἐκκλησίας; ΪΗταν σκο1061011110; ἢ πραοδευτικός, ἦταν
ἐθνεγερτικὸς
ἢ
φιλότουρκας,
ἦταν ὑπέρ τῆς καθεστηκυίας τάξης ἢ ὑπὲρ τῆς προόδου; Φαίνεται ὅτι ὑπῆρχαν ὅλα αὐτὰ τὰ
στοιχεῖα. ”Ομως παρὰ τὸ γεγονὸς
ὅτι ἀπὸ τὰ ἀποσπάσματα ποὺ
παραθέτονται στὸ 6ι6λία δέν εί-

ναι δυνατὸν κανείς να κρίνει, εἰναι δυνατὸν να μεταόαλουν τὴν
καινῶς παραδεγμένη γνώμη ὅτι ἡ
ἐκκλησία ἦταν ὁ κύριος πνευματικὸς καί ἠθικός στυλοόάτης τῆς
έθνικῆς μας ἀναγέννησης.
”Αλλα ἐπίσης πρόόλημα ἐξαι-

ρετικα ἓνδιαφέρον ποὺ φωτίζεται
ἀπὸ τα κείμενα εἶναι τὸ θέμα τῆς
έλληνικής γλώσσας. ”Ηδη ἀπὸ τὸ
1803 6 Δημήτρης Φιλιππίδης
παραπονιέται για τὸν σχολαστικισμὸ καὶ τὸ σκοταδισμὸ τῶν ἐκ·
κλησιαστικῶν καὶ τὴν άπαρχαιωμένη γλῶσσα ποὺ χρησιμοποιοῦν, ἐνῶ ἀντιθέτως ὁ Γρηγόριος 6
E’ στὴν ἐγκύκλιό του τοῦ 1819
καταδικάζει μεταξὺ ἄλλων καὶ,
τοὺς νεωτερισμοὺς στὴν ἐλληνικὴ
γλῶσσα. Καὶ ἐνῶ ὁ 11906111111011σμὸς τῆς δημοτικῆς καί καθαρεύουσας δέν παίρνει ακόμα τὴν
ὁλοκληρωμένη του έκφραση, εἰναι φανερὸ ἀπὸ τα κείμενα αὐτα
ὅτι ἤδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἡ
σημασία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας
σαν φορέα έθνικῆς συνείδησης
καὶ ἑνὸς ὁρισμέναυ τύπου ἐθνικῆς ἰδεολογίας, εἶναι κάτι ποὺ τὸ
ἀντιλαμῧάνεται ἡ ἐθνικὴ ἡγεσία
τοῦ τόπου. Ἔχει ὅμως καὶ μια
ἄλλη λειτουργία, ὅπως φαίνεται
ἀπὸ ἕνα κείμενα τοῦ 1802 γραμμένο οτὴ Μοσχόπολη τῆς Ἠπείρου ἀπὸ τὸν Δανιὴλ Μιχάλη Χατζῆ. ‘O Χατζῆς στὴν Εἰσαγωγικὴ
Διδασκαλία, ὅπως τὴν ὀνομάζει,
κάνει μία έμμετρη έκκληση στοὺς
Ἀλόανούς, τοὺς Βλάχους καὶ
τοὺς
Βουλγάρους, ὅπου τοὺς

Κριτικὴ παρουσίασε]

τοῦ Βιθλίου τοὺ

Δημήτρη rem-1'81]
«Πληθωρισμὸς
καὶ ουνδικάτα»
(”Εκδ. Γκούτεμπεργκ, Ἀθήνα,
ἀεξιφτὸν Πᾶνα Καζάκο
Ὁ Δ.Γ. διερευνᾱ τῑς σχέσεις.

άνάμεσα στὶς“δυὸ μεταὸλητές συνδικαλιοτικὴ στρατηγικὴ καί
πληθωρισμὸ - ὑπὸ ὁρισμένες
συνθῆκες («περιόάλλαν»). Ἐδῶ

παραγγέλνει να γίνουν Ἕλληνες
μαθαίνοντας έλληνικα μέσα ἀπὸ
τὸ ὂιὸλίο του, ποὺ εἶναι τετράγλωσσο λεξικό, ὁμολογῶντας ὅτι
ὁ ’ίδιας εἶναι έξελληνισθεὶς Βλάχος. Ἡ σημασία ένὸς τέτοιου κειμένου έγκειται οτὸ γεγονὸς ὅτι
ἀρχίζει τὴν ἐποχὴ ἐκείνη να σχηματίζεται στα Βαλκάνια μια ἐμπορικὴ τάξη μέ μία κοινὴ γλῶσσα
ποὺ εἶναι ἡ έλληνική, έστω κι ἂν
ἡ ἀρχικὴ ἐθνικὴ προέλευση τῶν
μελῶν αὐτῆς τῆς τάξης ἦταν αλα-

τῶν συνδικάτων, ἀλλ’ ὅτι εἰναι

μᾶλλον ἀποτέλεσμα τῆς αὑτόνομης λειτουργίας τῶν οἰκονομικῶν
μηχανισμῶν, πιστεύει δηλαδὴ ὅτι

εἶναι ἐπιῧαλλόμενη εὐθύνη; Τα ουνδικάτα δίνουν τὴν ἐντύπωση 611 ἐνεργοῦν μ’ ὁρισμένο
τρόπο, έφαρμόζοντας κυρίως μια
ἀμυντικὴ στρατηγική.
vE101, στὴν πορεία τῆς ἀνάλυσης ὁ“Δ.Γ. ξεπερνά τὸ πλαίσια,

κοὺς στόχους.
Ἠ ἐπιλογὴ αὐτὴ τῶν συνδικάτων εὐνοεῖ τὶς πληθωριστικὲς
διαδικασίες

καί,

011010011110,

φωνη. Ἴσως αὑτὴ ἡ τάξη να συνέὸαλε οἰκονομικα καὶ ἰδεαλογικα

σταθεροπαιεῖ τὸ σύστημα. Εἰδικότερα;
α) Οἱ μισθολογικές διεκδικήσεις μπαίνουν οτὴν ὑπηρεσία τῆς
μακροχρόνιας πολιτικῆς τῶν τιμῶν καὶ τοῦ κέρδους τῶν ὀλιγο-

ἀλλὰ καὶ μέ τοὺς ἐμπορικοὺς καὶ

πωλίων,

πολιτιστικοὺς δεσμοὺς ποὺ ἀνέπτυξε μέ τὴ Δύση, στὴ συνένωαη
ὅλων τῶν ἄλλων δυνάμεων ποὺ
πραγματοποιὴσαν τὴν ἐπανά-

μεταξὺ ἄλλων,
π 900χη μ α
αὑξήσειιΝ τῶν τιμῶν ἀπὸ μέρους
τῶν ὀλιγοπωλιακῶν ἐπιχειρήσεων.
6) Οἱ αὑξήσειςμισθῶνποὺπαραχωροῦνται ἀπὸ τὶς ὀλιγοπωλιακές ἐπιχειρήσεις ἐνισχύουν τὶς
ὀλιγοπωλιακές διαρθρώσεις τῆς

6όφωνη, ἀλὸανόφωνη ἢ ρωμανό-

σταση συμπαρασύραντας τελικὰ

ἀκόμη καὶ τὴν ἡγεσία τῶν Φαναριωτῶν καί τῶν δημογερόντων,

ποὺ ἀρχικα δέν φαίνεται να ἦταν
πολὺ πρόθυμοι. Ἀπὸ τὸ 6ι6λίο
αὐτὸ φαίνεται ὅτι ἡ ἀνάγκη αὐ-

τῆς τῆς συνένωσης εἶχε γίνει
κοινὴ συνείδηση στοὺς Ἕλληνες
α’ ὅλα τὸ διάστημα τῆς πεντηκονταετίας πρὶν ἀπὸ τὴν ἐπανάσταση
καὶ ποὺ καλύπτεται ἀπὸ τὴν έκλογὴ αὐτῶν τῶν κειμένων.

που φαίνεται ὅτι έθεσε ἀρχικά,
δηλαδὴ τὴ διερεύνηση τῶν σχέσεων άνάμεσα στίς 61101151016111]—
τές σέ
δασμένο
περι6 0 λ λ ο ν (καινωνικές διαρθρώ-

σεις) καί ἐπεκτείνεται στὶς ἀλληλεπιδράσεις μεταξὺ τοῦ 115916071λοντος καί τῆς συνδικαλιστικῆς
στρατηγικῆςῑ Πιὸ άπλάῐ Πῶς
ἐπηρεάζουν οἱ δομές τοῦ συστήματος τὶς ατρατηγικές ἐπιλογές
τῶν συνδικάτων καὶ πῶς αὐτές
αυμὸάλλουν στὴ σταθεροποίηση

μέ

τὸ

να

γίνονται,

ἀγορᾶς. Ἡ ἐξήγηση εἶναι ἁπλῆς
Οἱ ὑψῶσεις τῶν τιμῶν ποὺ ἀκολουθοῦν τὶς αὐξήσεις τῶν μισθῶν
μόνο ὑπὸ ὅρους μποροῦν ν’ ἀντι-

σταθμίσουν τα νέα 60911 τῶν μικρῶν ἐπιχειρήσεων. ’Ὀταν οἱ
ὅραι δέν ἰσχύουν, τότε αὐξάνονται τα 6091] τῶν τελευταίων ἐτσι
ὥστε ἢ να ἐξαφανίζονται ἀπὸ τὴν
ἀγορὰ ἢ ν’ άναζηταῦν 1111111900τασία τῶν ὀλιγοπωλίων. Ἕνας
151010; ὅρος εἶναι π.χ. να μὴ
συμπίπτει ἡ στιγμὴ ποὺ διάλεξαν
τα ὀλιγοπωλια για να παραχωρήσουν μισθολογικές αὐξήσεις μέ
μια κρίσιμη περίοδο για τὶς μικρές ,ἐπιχειρήσεις λόγω ἐκμοντερ-

νισμοῦ τοῦ ἐξοπλισμοῦ τους κ.λπ.

Ὁ Δ.Γ. διακρίνει 6001110 τρεῖς
τύπους συνδικαλιστικῶν στρατηγικῶν. Ἡ ἀ μ υ ν τ ι κ ἡ στρατηγικὴ περιλαμῦάνει τὴν οἰκονομικὴ καί ἐπαγγελματικὴ ἄμυνα
τῶν μισθωτῶκῦκαὶ ἐκφράζεται
κυρίως σαν συνδικαλισμὸς προστασίας τοῦ μισθοῦ καί τῶν κεκτημένων ἐπαγγελματικῶν πλεονεκτημάτων.
Ἡ
στρατηγικὴ
αὐτὴ συντηρεῖ τῖς διαφοροποιήσεις ποὺ ’έχουν σημειωθεῖ στὸν
ἐργατικὸ κόσμο σαν συνέπεια τῆς
άνισης τεχνολογικῆς ἐξέλιξης καὶ
ὁδηγήσει στὴν ἀποσύνθεσή του
σέ ὁμαδες περισσότερα ἢ λιγότερο εύνοαυμένων καὶ σέ ὁμάδες
παριῶν.
Ἠ στρατηγικὴ τῆς
διαμφισὸήτησης. δεύτερον, άναζητά μια πολιτικὴ ἐναλλαγὴ «ἱκανὴ να ἐκμεταλλευθεῖ τὶς
ἀντιφάσεις τοῦ καπιταλιστικοῦ
συστήματος καὶ να ἑτοιμάσει τὴν
ἀνατροπή του» (σελ. 82 καὶ

γ) Οἱ αὐξήσεις τῶν μισθῶν εἰναι (μέσω τοῦ ἕρποντας πληθωρισμοῦ) ἐνα ἀπὸ τα κυριότερα
ἀμυντικα ὅπλα τῶν διαρθρώσεων
των συγχρόνων κοινωνιῶν;
«Ἡ πραγματοποίηοη τῶν καταναλωτικῶν στόχων εὐνοεῖ τὸν
πληθωρισμὸ τῶν συγχρόνων κοινωνιῶν, πού, μέ τὴ σειρά του, 61ευκολύνει τὴν πραγματοποίηση
τῶν στόχων αὐτῶν. Αὐτὴ ἡ πραγματοποίηση, κυρίως ὅταν γίνεται μετα ἀπὸ μια συνδικαλιστικὴ
ἐνέργεια, ὅπου τὸ σύστημα δίνει
τὴν ἐντύπωση ὅτι «ὑποχωρεῖ»,
προσφέρει στα ουνδικάτα, καὶ
φυσικὰ στούς ἐργαζομένους, μια
πρόαθετη ίκανοποίηση, τὴν ἱκανοποίηση ποὺ νιώθει κανεὶς ὅταν
πιστεύει ὅτι κέρδισε ἓναν ἀγῶνα.
Αὐτὴ άκριὸῶς ἡ ψευδαίσθηση
τῆς ”ἐργατικῆς ἐξουσίας” εἶναι
ποὺ ἀφοπλίζει τοὺς ἐργαζόμενους καί τοὺς ἀπομακρύνει ἀπὸ
τοὺς στόχαυς ποὺ θα μποροῦσαν
να μεταὸάλουν τὶς διαρθρώσεις...
Δίπλα στὴν ψευδαίσθηση τῆς ἐργατικῆς ἐξουσίας ποὺ ἀναφέραμε, 6 πληθωρισμὸς τῶν συγχρόνων κοινωνιῶν, μέ τὴν ίκανοποί-

μετά).

ηση

τοῦ συστήματοςς

άνήκουν π.χ. οἱ ὀλιγοπωλιακές

δομές τῶν 1110 σημαντικῶν ἀγορῶν καὶ οἱ τάσεις ὀλιγοπωλιοποίησης πολλῶν αλλων, Τὸ
πρόόλημα διατυπώνεται πολὺ
συγκεκριμένα, ὅχι ὅμως καὶ ἡ
ἀπάντηση, ποὺ γι’ αὐτὸ δέν θα
πολυῖκανοπαιοῦσε τὴ νεοθετικιστικα προσανατολισμένη ἔρευνα.
”Ὀπως σημειώνει καὶ ὁ ’ίδιος ὁ σ..
εἶναι δύσκολα ν’ ἀπαμονώσουμὶε
τὴ συνδικαλιατικὴ στρατηγική
ἀπὸ άλλες μεταὸλητές καὶ να τῆς
ἀποδώσουμε τὸ μέρος τῆς « εὐθύνης» ποὺ τῆς ἀναλογεῖ.
Ὁ Δ.Γ. δέν ἀρνεῖται τὴν
ὕπαρξη τῆς συνδικαλιστικῆς «εὐθύνης». Πιστεύει ὅμως ὅτι αὑτὴ
δέν προέρχεται τόσο ἀπὸ ἐλεύθερα ἀποφασισμένες ἐνέργειες

'O Δ.Ιῖ. διατυπωνει τώρα τὴ
θέση ὃτι τα ουνδικάτα έχουν υἱοθετήσει 6ασικά τὴν ἀμυντικὴ
στρατηγικὴ καὶ μιὰ ὑποτιθέμενη
διαμφισὸητικὴ στρατηγικὴ που
κυριαρχεῖται ἀπὸ καταναλωτι-

Τέλος,

ἡ

σ υ μ μ ε τ ο-

·χ ι κ ὴ στρατηγικὴ ἐκφράζει τὴν
τάση ἐνσωμάτωσης τῶν ἐργαζομένων (ῖδίως σὲ ταμεῖς αἰχμῆς)
στὴν ἐπιχείρηση καί οτὸ καπιταλιστικὸ σύστημα.

τῶν

περιττῶν

ἀτομικῶν·

ἀναγκῶν καὶ μέ τὴ ὂοήθεια τῆς
μιμήσεως (...) δημιουργεῖ στούς
ἐργαζομένους μια δεύτερη ψευδαίσθηση, δηλαδή, πῶς μποροῦν
να φθάσαυν τὸν τρόπο ζωῆς τῶν

εὐπόρων τάξεων...» (σελ. 252).

Εἶναι ἡ διαδικασία τῆς ψευτααστοποίησης.
Τα ουνδικάτα ὅμως δέν εἶναι
ἀφηρημένες ὀντότητες, οὔτε άπλρ
και μόνο ’ἀποκομμένες ἀπὸ τὴ
ὅάση γραφειοκρατικές κορυφές
(ἀναφερόμαατε στα ουνδικάτα
τῶν δυτικῶν μητροπόλεων ὅπως
ὁ σ.). Ἀντίθετα μπορεῖ να ὑποστηριχθεῖ ὅτι στὴν ἐπιλογὴ τῶν
στόχων καὶ μέσων συνδικαλιστικῆς δράσης ἀντανακλοῦνται οἱ,
ἂς ποῦμε, ἐσωτερικοποιημένες
ἀξίες τῆς μεγάλης πλειοψηφίας
τῶν ἐργαζομένων. Ἡ ὑπόθεση ὅτι
ἡ ἰδεολογία τῶν κυρίαρχων εἰναι
καί ἡ κυρίαρχη ἰδεολογία ἐχει
πραεκτάσεις; Ὑποδείχνει ένα
ἀκόμη σταθεροποιητικὸ μηχανισμὸ τοῦ συστήματος.
Αὐτὸ ἐπισημαίνει μέ τὸν τρόπο
του καὶ 6 0. Οἱ σύγχρανες κοινωνίες, γράφει, ἐπιόάλλαυν στούς
ἐργαζόμενους ἕνα καταναλωτικα
πλαίσια, ποὺ «ἐκὸιάζει» τελικα
(μαζί μέ ἄλλους παράγοντες 6660101) τὴν προαναφέρθείσα στρατηγικὴ ἐπιλογὴ τῶν συνδικάτωνῑ
«Οἱ μεγάλες καὶ ίσχυρές ὀλιγοπωλιακές ἐπιχειρήσεις μποροῦν να δράσουν ἀποτελεσμάτικα για να ἐπηρεάσουν τοὺς
καταναλωτές (καὶ κατα συνέπεια
τοὺς μισθωτοὺς) καὶ να προκαλέσουν 0’ αὐτούς, μέ ὅλα τὰ μέσα,
ἰδίως τα διαφημιστικά, μια πολὺ
ἰσχυρὴ μέση καὶ ὁριακὴ διάθεση
γιὰ κατανάλωση... Μέσα α’ ἐνα
τέτοια κλίμα, ὅπου οἱ οἰκονομικές προσδοκίες ξεπερνοῦν τα
μέσα ποὺ διαθέτουν οἱ ἐργαζόμενοι, τα ουνδικάτα κάτω ἀπὸ τὴν
πίεση τῶν μελῶν τους πολλαπλασιάζουν

τοὺς

καταναλωτικούς

τους στόχους...» (σελ 156, 282).
Ἡ ἑρμηνεία τῆς συνδικαλιστικῆς συμπεριφορᾶς εἰναι ὅμως
110110); απλουστευμένη. Νομίζω
ὅτι στοὺς παράγοντες ποὺ προσδιορίζουν τὶς ἐπιλογές τοῦ κάθε
ἐθνικοῦ συνδικαλιστικοῦ κινήματος (στὸ μητροπολητικὸ πάντοτε
χῶρο) θα πρέπει να προσθέαουμε
τουλάχιστον δυό; Πρῶτά τὸ ρυθμὸ καὶ ἐπίπεδα οἰκονομικῆς
ἀνάπτυξης, τὴ «δυναμική» τῆς
οἰκονομίας. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι
ἰδιαίτερα σέ χῶρες μέ ἄλυτα
προὸλήματα (Ἰταλία) ὁ συνδικαλισμὸς παρουσιάζει διαφαρετικὴ
ὁργάνωση, ἐπιθετικότερες μορφές
ἀγωνιστικῶν διεκδικήσεων, διαφορετικα μίγματα στόχων κλπ.,
ἀναζητά δηλαδὴ μια πολιτικὴ έν-

αλλαγήὶἸ-Ξῖναι, δεύτερον, φανερά.
ὅτι ἡ προϊούσα γραφειοκρατικσποίηση
τοῦ
συνδικαλισμαῦ
(παράδειγμα ἡ Δυτ. Γερμανία)
καὶ ἡ μεταόολὴ τῶν ἐπαγγελματικῶν στελεχῶν σέ κατεστημένο
παίζει σημαντικὸ ρόλο κατα τὴν
ἐπιλογὴ τῶν συνδικαλιστικῶν
στρατηγικῶν. Μέ ἄλλα λόγια οἱ
ἐπιλογές αὐτές δέν «ἐκὸιάζονται»
μόνο ἀπ’ έξωέ

.
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μαζί του / Εἰσαι ένας ὃράχος /
που ἐξανθρωπίστηκε.»
Μια σειρα απδ ιἰναᾳαρές στα
«πρόσωπα» τῆς 25ετίας. ”Απ“ τὸ
Σεφέρη οτὸ θασανιστὴ Σπανό. Κι
ἀπ’ τὸν ”ΙΞλιοτ οτὸ διωγμένο (171"
τὴ Σχολὴ Εὑελπίδων ὅοηθὸ μαγείρου 010 EAT/EBA, τῆς γενιᾱς
ποὺ θα κάνει πραξικόπημα σέ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟ ΥΛ ΟΣ
Δημόκριτος. Ἡ ζωή, τὸ ἔργα, τὸ
φιλοσοφικό του σύστημα.
Ἐκὸόσεις.· Στοχαστής, Ἀθήνα.
Μέ λιτότητα, πολλὴ ἀγάπη καί
ἐπιμονή, ὁ συγγραφέας πετυχαίνει να μας παρουσιάσει τὴ ζωή,
τὸ ἐργο καὶ τὸ φιλοσοφικὸ σύστημα τοῦ Δημόκριτου. Ὁ Δημόκριτος «φιλόσοφος καὶ φυσιοδίφης»· ὁ Δημόκριτος,«θεωρητικὸς
τῆς δημοκρατίας».
Ἕνα 6ι6λίο ἰδιαίτερα χρήσιμα,
ποὺ κατα τὴν ἀποψή μας θα μποροῡσε να πάρει τὴ θέση του ἀνάμεσα στα διδακτικα τῆς εἰδικότητάς του. Τότε θα μποροῡσε να
παίξει καὶ τὸν πιὸ καίρια ρόλο
του.

Ιιιια δεκαετία.

ΝΤΑ IHBINT ΚΟ ΥΠΕΡ
’() Θάνατος τῆς Οἱκογέινειας

ιὶΙι-ττὲᾳρ. λ’ριίσας Τααμαὸοῡ
”Εκὸόαεις

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ,

Ἀθήνα 1976
Ὀ συγγραφέας ἐρεύνα καὶ ἐκθέτει τὸν κρίσιιιο ρόλο ποίι ἡ οἱκογένεια παίζει στῆν (”ινθρώπινη
ἀνάπτυξη καί ι’)λοκλήρωαη τοῦ
ι“ιν()ριιίπού. Ἠ αλλοτρίωση ἐπιοιίλλεται απὸ κοινωνικές δυνάμεις ποί· εἶναι μέρος ἀλλα καὶ
ἐκπορεύονται απὸ τὴ δομὴ τῆς
(ἰλλοτριωιιέιης οἱκαγένειας. Γονεῖς. παιδαγιιιγοί καί κληρικοὶ
δέν έχοιιν. σύμιρωνα μέταν C00Per. πλήρη συνείδηση ὅτι ὁ τρόπος μέ τὸν ὁποῖα ἀνατρέφουν τα
παιδιά τους ἐξαρταται ἀπόλυτα
απὸ τὴ δικτατορικὴ καθοδήγηση
τῶν δυνάμεων τῆς κοινότητας. ξΟ
Cooper μέ προκλητικὴ κριτική
ὀξύτητα κατακρίνει τοὺς ψεύτικους δεσμοὺς καί τὶς συμὸατικές
σχέσεις, ("r/1 ὅμως τὴν οἰκογένεια,
για τὴν ὁποία προτείνει τὴν έναλλακτικὴ λύση μιας δυνατότητας για να ὅσηθήσει τὸ ἀτομο

Ἐπιχειρεῖται στὸ 6ι6λίο, ἡ
καταγραφὴ τῶν μορφῶν τῆς
περιόδου, σα στοιχείων τῆς δυναμικῆς τῆς έλληνικῆς φθορᾶς.
’Ὀμως, μ’ αὑτὴ τὴν παρέλαση
προσώπων καὶ στιγμῶν, ὁ B.B.
δέν κάνει ἀλλο παρα να παρουσιάζει, να παραδίνει οτὸ χρόνο,
τὸ πόρτραῐτο του. Ταυτόχρονα

δικάιώνει καὶ ὅσους πιστεύουν
πῶς ἀν σέ κάτι εἰναι ἀτράνταχτο
ταλέντο, εἰναι στὸ ρεπορτάζ. Δύναμη ποὺ ποτέ, ἐ’ξω ἀπὸ οτιγμές,
,δέ θέλησε ὁ Βασιλικὸς να ὑπέρασπίσει, ὅμως αὑτὴ τὸν ἀγάπησε
καὶ τὸν ἀκολουθεῖ πάντα.
ΕΥΤΥΧΗΣ ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ

Τὸ εἶναι καὶ τὸ γίγνεσθαι
Ἐκὸόσεις.·
1975.

Δωὸώνη,

Ἀθήνα
“

Στὸ «Εἶναι καὶ τὸ γίγνεσθαι»,
ὁ συγγραφέας του πραγματεύεται
τα θεμελιακα θέματα τῆς διαλεκτικῆς τῆς φύσης. Βάζει σαν ἐρώ-

τημα τὸ τί εἰναι ἡ φύση καί

011; μορη ἐς (ἰντι-οικογένειας καὶ

προσπαθεῖ
ἐπιστημονικα καί
κατανοητα να ἀπαντήσει. ’”Ας
ποῦμεε ἡ φύση εἰναι ἀναρχη καί
αυτοδημιούργητη,
”Ερευνα ακόμα τὴν πολυσυζη-

κοινοοίων δἐν προσφέρει. πάν-

τημένη «αντικειμενικότητα» καί

τως. ιιιὲι Herr/.11 κατιίληξη.

«αῦθυπαρξία» σαν ὑλικότητα τῆς
φύσης, πυρήνα τῆς θεωρίας τοῦ
εἰναι.

στῆν ι’)λοκλήρωση τῆς προσωπικοτητας τοιι. Ἠ διερεύνησή του

BAX/AH}: ΒΑΣΙΛ ΙΚΟΣ

”Αφοῡ ἐξετάσει τὶς θέσεις τοῦ

Ε ι’κασιπε ιτα Ufa

Ἐκὸααειςς
1976

Παπαζζήαη,

ζΑ 1911:/a

T11 1101911 τῆς γενιας. ταυ- τῆς
,Ἶριέιτης μετιιιη υλιακὴς γενιας»,

προσπαθεῖ να χαράξει μέ τὴν
Ξῆετία του ο συγγραφέας.
<<— Τί ἀντιπροσωπεύει για σας
τὸ ’,’ράηιιμοῑ

- Τὴν τελικὴ δικαιολογία τῆς
ι’·παρξειιίς μου. Καὶ πολλα εἶναι
τα πράγματα ποί· μποροῦν να μ’
ἐρεθίσοιιν. Ἀλλα γράφω μόνο
για κεῖνα που θα ἐπιζήσσυν
ἰ’-πειτα απὸ ιιια πολύχρονη καί
εξαντλητικὴ ἐσωτερικὴ δοκιμασία, Ποια θα εἶναι αὐτα δέν
μπορῶ ποτέ να τὸ ξέριι) ἐκ τῶν
πρ()τι’-“ριι)ν,»
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

Ποιήματα 1976
’Λθήιια I976
A11101'1'1;011111=/ «Μοιαζεις μέ ὅράχο
/ 22000.9(); καὶ σίγουρος / 11' ἓνα
χαμογελο εὐχῆς ,ί στῆν ἄκρη τῶν

χειλιιῖιν σου

καὶ κάποια πίκρα /

κατακαθι Ιιιίῑς στα / μάτια σου /

Σιὶ· Ιιιια στιγμὴ ἀδυναμίας / αφησες ἕνα ανθακι να / ([,υτρώσει

πάνω σοι’ καὶ / τώρα (’ἰνθισες
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ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛ ΟΠΙΣΗΣ
Οἱ κληρονόμοι τῆς οτάχτης
Ἐκὸόσεις.·
Σ.Ι.Ζαχαρόπουλος,
Ἀθήνα I 976

Ἀριστοτέλη καί τοῦ Πλάτωνα,
τσὺς Ἐλεάτες καὶ τοὺς νεοπλατωνικούς, ὁδηγεῖ-[αι στὸ Λένιν που δείχνει να εἰναι ἡ μεγάλη
ἀγάπη τοῦ συγγραφέα - καί τὴν
ἀντίληψή του για τὴ φύση. Δέν
ξεχνα ὃέὸαια τίς σχετικές μνημειακές ἀπόψεις τοῦ ”Ενγκελς.
Ἰδιαίτερα σημαντικὸ ὑπέρ τῆς
έπιστημονικότητας τοῦ συγγραφέα θεωρεῖται τὸ γεγονὸς ὅτι μέ
θάρρος ἀναφέρεται στα γραφτα
τοῦ Μαρξ τοῦ 18-14 για τὸ γίγνεσθαι, πράξη που καὶ ἀπὸ μόνη
της θα έφτανε για να δικαιώσει
τὴν ἐργασία αὐτή.
Ἀπὸ πλευρᾶς συγκρότησης, τὸ
διόλιό δίνεται μέ τρόπο ποὺ καί ὁ
μὴ πραῖδεασμένος ἀναγνώστης να
ἀποκομίζει μια καλοχτισμένη
γνώση για τὴν ὕπαρξη καὶ τὴ φιλοσοφία της.
Γλώσσα καλὴ καὶ κατανοητὴ μέ
κάποιες κακολεξίες ποὺ θα ἦταν
εὐτύχημα ἀν ὁ συγγραφέας τὶς
εἶχε ἀποφύγει, ὅπως ας ποῦμε
«μηχανικιστές». Θα ἐπρεπε να τὶς
εἶχε αποφύγει ακόμα καί αν
έχουν —— ἴσως - περάσει 01011δικὸ λεξιλαγισ. Κατεοαζουν τὴν»
ποιότητα τῆς γραφῆς, ἀρα εἶχε
χρέος να προσέξει.

Μέ οτιγμές ἐξαιρετικοῦ γραψίματος, ὁ συγγραφέας έπιδιώκει
πρισματικὴ ἀναπαράσταση τῆς
σημερινῆς ἐλληνικῆς πραγματικότητας. Ἡ γνώμη μας εἰναι πῶς θα
έπρεπε να τὸ εἶχε ἐπιχειρήσει μ’
ἐναν ἐλλειπτικότερο τρόπο, μέ
μια «γραφὴ» ποὺ να ἀποφεύγει
τα περιττά. Ἑτσι θά ”παυε ἴσως
να πέφτει στὸ νατουραλι-σμό. Στὸ
γράψιμό του θα κυριαρχοῦσε ὁ
γνήσιος ρεαλισμός, θα εἶχε, πιστεύουμε, τότε ὃρεῖ διέξοδο πρὸς
μία προσωπική του συμὸολική.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
Πέρα ἀπὸ τὸ )ιόφο
Διηγήματα
Ἐκὸόσεις.· Κέὸρος, Ἀθήνα 1975
Μέ έφτα διηγήματα, Γιούρα Κελλί No 21-Ὁ δάακαλος-Ὁ
Μάκης τοῦ 3ου Λόχου-Τὸ χρονικὸ

ἐνὸς

ποιήματος-Ἡ

Γιωργαλοῦ-Στ’ ἅρματα στ’ ἅρματα, ἐπιδιώκεται ἀπὸ τὸν Γ.Σ. ἡ
δημιουργία μιᾶς τοιχογραφίας θα
μποροῡσε να πεῖ κανεὶς «211 fresco». Ἐπιθυμία τοῦ συγγραφέα
να καλύψει σέ ., ἱστόρηση τὸν
ἀγώνα καὶ τὶς μορφές του. Δέν
μποροῦμε να ποῦμε πὼς πάντα τὸ
κατορθώνει. Βέὸαια, τα ὅάζει μέ
θέματα πολυγραμμένα, περασμένα ἀπὸ πολλές καί καφτές πένες. Γι’ αὐτὸ πιθανὸ καὶ δέν μπορεῖ ν’ ἀποφύγει ἕνα κάποια 6129μπαλισμό, ἰδιαίτερα στα πρῶτα

πέντε διηγήματα. Εἰναι ὁπωσδήποτε ἡ ἀφαιρετικότητα ποὺ τοῦ
λείπει, μέ ἀποτέλεσμα τὸ γράψιμό
του να γίνεται ἀδύνατα.
Στα δύο ὅμως τελευταῖα διηγήματα, τὴ Γιωργαλοῦ καί Στ’ αρματα στ’ ἅρματα, 6ελτιώνεται σέ
πολὺ
μεγάλο
ὂαθμὸ
ἡ
ἐκφραστικὴ-θεματικὴ παρουσίαση καὶ ἐπιχειρεῖται, σωστά, ἡ
λογσπλασία ποὺ ὁ Γ.Σ. δείχνει να
θεωρεῖ μέσα στίς ὑποχρεώσεις
του πρὸς τὸν ἀναγνώστη. Ἴσως
μέ ὁδηγό του τὴ «Γιωργαλοῦ», θα
ἐπρεπε κάποτε να ξαναδεῖ καί να
οἰκοδομήσει ὁλόκληρο τὸ 6ι6λίο
του.

ΕΝΒΕΡ ΧΟΤΖΙΑ

Ἡ Ἀλόανῐα ἀντιμέτωπη μέ τὸ
Χρουστσιοφικὸ ρεόιζιονισμὸ
Ἐκὸόσεις

ΠΟΡΕΙΑ,

Ἀθήνα

Περιλαμὸάνονται - μέ συντομεύσεις - κείμενα ἀπὸ τὸ 190
τόμο τῶν «Ἁπάντων τοῦ Ἐ. Χότζα». Ἀναφέρονται ὅλα στῆν
κρίσιμη
περίοδο
ἼούνηΔεκέμόρη τοῦ 1960, στὴ σύσκεψη
τοῦ Βουκουρεατίου καὶ τῆς Μόσχας. τὴν ἐποχὴ ποὺ μορφοποιήθηκε ἡ ρήξη άνάμεσα οτὸ ΚΚΣΕ
καὶ στὸ ΚΚ Κίνας. Ἡ ου’μμετοχὴ
τοῦ KEA στίς διαδικασίες καὶ τὶς
συζητήσεις ἐκείνης τῆς χρονίας
ἦταν ἐνεργητική τὰ ντοκουμέντα
ποὺ δημοσιεύονται περιλαμὸάνουν πολύτιμες πληροφορίες για
τὰ προόλήματα τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κινήματος. Τὸ 6ι6λίο παρουσιάζει πρόσθετα ἐνδιαφέρον
γιατὶ“γίνεται συχνὴ ἀναφορὰ καὶ
σέ ζητήματα τοῦ Ἑλληνικοῦ Κινήματος.

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΙΞ
ΓΙΩΡΓΗΣ ΙΣΙΔΕΡΗΣ

Ἡ Γιωργαλοῦ.
ἸΕ9>;<,5ςόσιεις;γ

,

Κέὸρος,

Ἀθήνα

1

— ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Τὸ ὁεμάτι.
Δ ιηγήματα.
Ἐκὸόσεις Κὲὁρος, Ἀθήνα
[975
ΔΙΔΩ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Οἱ
νεκροῖ περιμένουν-Μυθιστόρημα.
Δ ’ ἔκόοση
Ἐκὸόσεις ΚΕΔΡΟΣ,
Ἀθήνας
1976
.

Γ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ἐλληνικὸς δρόμος πρὸς τὴν
Ἐλευθερία. Παρουσίαση τοῦ ἔργου τοῦ ’Acr. Πανσέληνου. Ἀνά-λ
τυπο ἀπὸ τὴ ὁημοσίευση στὰ Αἰ-“
ολικὰ Γραμμα-τα.
Κ. ΖΗΛΕΜΕΝΟΥ

Ἀξιολογήσεις τῆς λαῖκῆς κυρι-ζ
αρχιάς. Ἐκὸόσεις Ἀφῶν Σάκκουλα, Ἀθήνα 1976
ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΜΠΑ

Ἀνώνυμα-ποίηση. B’
Ἐκὸόσεις ΠΗΓΗ

ἔκὸοση.

Γ.Δ. ΓΕΩΡΓΑΛΑ

Ἡ Ἀπάντησις περὶ τῆς αἰτίας]
ἥτις μετέὸαλε τὸ πανηγῦρι τῆςμ
ζωῆς σὲ θρῆνο. Ἀθήνα 1976
Γ. MANOY
Στίγμα
Στροφῆς.
ΟΔΕΒ, Ἀθήνα 1976

Ἐκὸόσεις

-ΚΩΣΤΑΣ N. ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ
.
Ἠλίας Τσιριμῶκος.
Συμὸολὴ 0117v ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ σοσιαλισμοῦ.
Λαμιά 1976

φός του, Βουλευτὴς κ. ΚωνΙτῖνος

·ειιιστσλὲ ·
ΗΑ TON H. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟ

ὑπάρχει μια ἐξήγησις τοῦ φαινο-

Τσιριμῶκας, ἦσαν ἐναντίον τῆς i μένου, ποὺ λέγεται ἀποστασία
ἀποστασίας. "016v 71591 τὴν 10
μ.μ. ἐπέστρεψε εἰς τὴν οἰκίαν του,
Πρωθυπουργὸς πλέον, τὸν συνεχάρην. Ἀλλα τοῦτο δέν έλεγε
τίποτα. Τι’ αὑτό, χωρὶς να τὸν
προκαλέσω μοῦ λέγει; «”Ἀν θα
πάρω ψῆφο ἐμπιστοσύνης, θὰ
ἰδῆτε ὅτι κάτι καλὸ θα κάμνω για
τὴν Δημοκρατίαν», T011 λέγωῑ
«Κύριε Πρόεδρε, ἐλπίζετε να λά6ητε ψῆφον έμπιστοσύνης», Μοῦ
ἀπαντά; «Μοῦ ὑπεσχέθησαν ὅτι
θα τὴν λάὸω». Τότε 1011 θέτω τὸ '
ἑξῆς ἐρώτημα, 016 ὁποῖον 6566(ως, δέν ἦτα δυνατὸν να λάὸω
ἀπάντησιν. «Πιστεύετε κ. Πρόεδρε ὅτι, τα ἀνάκτορα καί ἡ δεξιά, θα ἐμπιστευθῆ τὴν σωτηρίαν
τῆς Δημοκρατίας, σέ σᾶς, ποὺ μέχρι χθές σᾶς ἀποκαλοῦσαν ἐαμο6ούλγαρο καὶ ἐχθρὸ τῆς Πατρίδος;»

1 1011 Ἠλία Τσιριμώκου. Μετὰ τὴν
ἀποστασίαν, συνήντησα ἕνα ἐξαιρετικὸν φίλον τοῦ Ἠλία, 6
ὁποῖος δέν ἦτα σύμφωνος μέ τὴν
ἀποστασίαν του, ἀλλα διετήρησε
μαζύ του φιλικὰς σχέσεις. Εἰς τὸ
φαινόμενον τῆς αποστασίας 1011
Ἠλία, ὁ ἀνωτέρω φίλος του, μοῦ
ἐδωσε τρεῖς ἐξηγήσειςῑ Πρῶτα ὁ

τικὸ ὂέὸαια, ἐνσαρκιῖ)θηκε 016
πνεῦμα τῆς ἐπαναστάσεωςὶ Ἀλλὰ
ἡ πικρία τοῦ Ἠλία, διὰ τὴν τύχην
Στἰ) διπλὸ τεῦχος, 51-52, τοῦ
τῆς Δημοκρατίας, δέν ἐξηγεῖ τὴν
ANTI, δημοσιεύθηκαν δύο 69ἀποστασίαν του. Μᾶλλον τὴν
θρα, ποὺ ἀναφέρονται στὴν περιπλέκει.
Ἠλίας ἐπίστευε ὅτι τὸ τέλος του
προσωπικότητα τοῦ Ἠλία ΤσιριἬμουνα καὶ ἐγὼ ένας ἀπὸ τοὺς
ἦτα πολὺ καντά, ὅπως γράφει καί
μώκου, τὴν ἐξήγησιν 1011 «φαινοστενοὺς φίλους καὶ συνεργάτες
ὁ κ. Γ. Λεονταρίτης. Πολλές φομένου» τῆς ἀποστασίας του, καὶ
τοῦ Ἠλία, ὁ ὁποῖος μέ περιρές μοῦ ἐλεγε 611 «ἡμεῖς πεθαίἐκ μέρους τοῦ ἑνός, γίνεται έὸαλλε μέ ἀδιατάρακτον ἐμπινομε γύρω στα έξήντα», Μάλιστα
προσπάθεια «δικαιολογίας» τῆς στοσύνην. Πάντοτε μοῦ ἀπεκάἀνέφερε συχνα τὴν περίπτωσιν
ἀποστασίας του.
λυπτε τὶς περισσότερες σκέψεις
1011 Γ. Καρτάλη, που πέθανε στὴν
“Ο καθένας τὸν σκιαγραφεῖ, του καὶ ἐπεδίωκε τὸν διάλογον.
ἴδια ἡλικίαν μέ 16v ’πατέρα του.
ἀπὸ τὴν ὀπτικὴν γωνίαν, ποὺ Γνωρίζω έπομένως πολλά, ἀπὸ
Ἤθελε ἑπομένως να κερδίση χρόπροσφέρει, ἡ πολιτική του στάσις, “ τὴν πολιτικὴ δράσι τοῦ Ἠλία,
νον. Δεύτερο. ἤθελε νὰ ἐκδικηθῆ
έναντι τῆς ἀποστασίας. Εἶναι τόσον κατὰ τὴν ὡραίαν περίοδον
τὸν Γ. Παπανδρέου. Ὁ ἴδιος ὁ
ἑπομένως φυσικά, ὁ καθένας να τῶν λαϊκῶν καὶ δημοκρατικῶν
Ἠλίας ἐλεγε ὅτι εἰναι «καπνιάς»,
διατυπώνει διαφορετικές ἢ 1161 ἀγώνων, ὅσον καί κατὰ τὴν ἀποδηλ. ὅτι «τὸ κρατάει καὶ θέλει να
ἀντίθετες γνῶμες, τόσον δια τὴν στασίαν του.
τὸ ἀνταποδώση». Καὶ τρίτον ὅτι
προσωπικότητα τοῦ Ἠλία, ὅσον
”Ας μοὺ ἐπιτραπῆ v6 ἀναφέρω
T6 ’ίδιο ὂράδυ, ποὺ έλαὸε τὴν
ἦτο ἄρρωστος, κατα τὸν χρόνον
καὶ δια τὴν πολιτικὴν καὶ ἠθικὴν μερικα περιστατικά, ποὺ τοποθεἐντολήν, συνέὸη καὶ κάτι ἀλλο,
τῆς ἀποστασίας. Προσωπικα πιἐκτίμησιν τῆς ἀποστασίας 1011.
τσῦνται, χρονικῶς, στὴν περίοδο
ποὺ μέ έπειαε ὅτι 6 Ἠλίας, δέν
στεύω ὃτι 1161 οἱ τρεῖς παράγονὉ φίλος κ. Σταῦρος Κανελλό- πρὸ τῆς ἀποστασίας του καὶ 11616
ἧτσ ἐκεῖνος ποὺ γνωρίζαμε 1161
πουλος ἐγνώριζε πολὺ καλὰ τὸν τὴν ἀποστασίαν του.
ἀγαπήσαμε. Ἧτο εἰς τὸ γραφεῖον τες αύτσί συνετέλεσαν είς τὴν
ἀποστασίαν τοῦ Ἠλία. ΠροσἨλία. Κάμνει ὀρθές διαπιστώΕἴχαμε πληροφορίες, 611 16
τῆς
6ι6λιοθήκης του.
Ἐγὼ
σεις, τόσον δια τα προτερήματα έτος 1965, τὸν Ἠλία εἰχον πλευἤμουνα δεξιά του, 1161 ἀριστερά ι θέτω δέ καί ένα τέταρτον ’παράτου, ὅσον καὶδια 11; ἀδυναμίες ρίσει, διάφοροι παράγοντες τῆς
του, ῆτο κάποιος ἀλλος. Για μια γοντα, τὸ στενὸ περιόάλλον του,
ἐκείνων τῶν ἡμερῶν.
του, τὶς ὁποῖες, ὅλοι οἱ φίλοι 1161
δεξιας καὶ τῶν ἀνακτορίην. Ὁ
στιγμὴ τὸν πλησιάζει ἐνας κύρι"0001 ’ἐζησαν μέ τὸν Ἠλίαν,
συνεργάτες του, λίγα ὴ πολὺ τὶς ἴδιος πολλές φαρές ἀνεφέρετο είς
ος, πρώην νομάρχης, ὅπως μοῡ
ὅσοι
ἀγωνίσθηκαν μαζύ του, ὅσοι
έὸλεπαν.
τας συζητήσεις ποὺ έκαμνε μέ τὰ
τὸν συνέστησε, καὶ τοῦ λέγει; Ι
“Ο κ. Γ. Λεσνταρίτης, κάμνει
πρόσωπα αὑτά. Οἱ πληροφορίες
«Κύριε Πρόεδρε, δέν μπόρεσα να 1 ἐπίστευσαν σέ μια προοδευτική
ἱ δημοκρατικὴ ἀναγέννησιν τοῦ
μια προσπάθεια, συμμερίζομαι
αὐτές, δικαίως ἀνησυχοῦσαν τοὺς
ἐπικοινωνήσω
μαζύ
του».
τόπου μας, ὅλοι αὐτοί. δέν μποἀπόλυτα τὴν ἐπιθυμίαν του αὑφίλους του. Τὸ μεσημέρι τῆς ὴμέ- ’Ἔπειτα ἀπὸ μισὴ ὥρα περίπου, 6
ροῦν να ξεχάσουν τὸν Ἠλίαν.
τήν, να ἐμφανίση τὴν ἀποστασίαν
ἴδιος κύριος έρχεται ξανά, καί
ρας ποὺ ἐπρόκειτο να μεταὸῆ αεἈλλα ἡ μνήμη αὑτὴ φθάνει, δυστοῦ Ἠλία, σὰν μια πράξι πολιτιροπορικῶς εἰς τὴν Θεσίνίκην, δια
περιχαρὴς τοῦ λέγει 611 ἐπεκοιτυχῶς, μέχρι τῆς αποστασίας του.
κή, δια τὸ καλὸν τῆς Δημοκρατίνα δμιλήση τὴν ἑπομένην, ὡς έκνώνησε καὶ θα δώση ἐντολὴ να
Ἀπὸ κεῖ καί πέρα, δέν ἀπομένει
ας. Ἀλλα κάθε πρᾶξι, χαρακτηπρόσωπος τῆς Ε.Κ., κατεδαίναμε
«κτυπήσουν οἱ καμπάνες», Ὁ
δια τοὺς πραγματικούς του 111'ρίζεται ἀπὸ τὸν στόχο ποὺ ἐχει
πρώην Νομάρχης ἦτα συμπατριἀπὸ τὸ γραφεῖον του, οἱ δυό μας,
λους, παρα μια ατελεύτητη πικαὶ τα ἀποτελέσματα της. "Av
μέ τὸ ὰσανσέρ. Ἐπειδὴ μέ τὴν
ώτης τοῦ Μητροπολίτου (DH/60;
κρία, γιατί τόσο αδοξα καὶ τόσο
έτσι κρίνη κανείς τὴν ἀποστασίσυζήτησιν ποὺ εἴχαμε κάμνει, g 1161 έπεκοινιῦνησε μαζύ του, καὶ
σκληρά, θρυμματίστηκε ἕνα ἴνπερὶ ἀπσστασίας, δἐν μέ εἶχε κααν, δέν ὑπάρχουν περιθώρια διτὸν παρεκάλεσε να δώοη ἐντολὴ
δαλμα. Γιατί, ὅπιυς εἶχε τηλεγρακαιολογίας της. γιατὶ ὅλοι μας,
θησυχάσει, ἦτα έκδηλος ἡ ἀνησυστὶς ἐκκλησίες τῆς Λαμίας, να
(Γήσει, τότε, στὸν Ἠλία ὁ τόσον
ξέρομε πῶς ἐδημιουργήθη ἡ ἀποχία μου. B56616 6 Ἠλίας παρεκτυπήσουν οἱ καμπάνες, δια τὸ
ἀνιδιοτελής, καὶ τόσον ἀφοσιστασία, γιατί καί ποῦ ώδήγησε
τήρησε τοῦτο, καί δια να μέ καχαρμόσυνον γεγονὸς τῆς 6ασιλιτὸν τόπον μας καὶ τὴν Δημοκραθησυχάση μοῦ λέγει; «Μὴ ανησυκῆς πρωθυπουργίας 1011 Ἠλία. ωμένσς φίλος του κ. Κ. Ἀρχανιώτης, «ἀπὸ τὴν κορυφὴν τοῦ
τίαν.
χῆτε, ὅ,τι έχω να εἱπῶ, θα τα πῶ
”Οταν ἄκουσα 16 ἀνωτέρω, ἀνέὈλύμπου κατρακύλησε στα τάρστὴ Θεσίνίκην».
μεινα νὰ ἰδῶ, κατα ποῖον τρόπον
”Αλλωστε οἱ χσυντικοί, δέν φάταρα».
θα ἀντιδράση ὁ Ἠλίας. Παραδόνηκαν ἀχάριστοι έναντι τῶν ἀποΠράγματι τὴν άλλη μέρα,
Οἱ πραγματικαὶ (φίλοι 1011
στατῶν. Ἐαν δέν τοὺς περιποιξως, ἀντὶ οἱασδήποτε ἀντιδράμπροστα σέ μια .Λαοθάλασσα,
Ἠλία, τὸν έκλαψαν ζωντανό, οἱ
ήθηκαν, τουλάχιστον δέν τοὺς
«τὰ εἰπε». rO λόγος του ἐκεῖνος,
σεως ἐστράφη πρὸς ἐμέ καί λέγει;
ἄλλοι ἴσως τὸν έκλαψαν πεθαμέκατεδίωξαν, πλὴν ὀλίγων ἐξαιρέ«Πράγματι μετα τὸν Χαρίλαον
εἰναι γεγονὸς ὅτι τὸν Ἠλία 16v
σεων.
καθιέρωσε ὡς Ἠγέτην τῆς E.K.
Τρικούῖιην, δέν ἐγινε ἄλλος : νο. Εἰς τοὺς πρώτους ὅμως ἀνήκει ή ἀγαθὴ μνήμη τοῦ Ἠλία, τὴν
παράπλευρον τοῦ Ἀρχηγοῦ, Γ.
Ὁ κ. Γ. Λεονταρίτης, εἰς τὸ τέΠρωθυπουργὸς Ρουμελιώτης».
ὁποίαν καί πάντοτε θὰ συντηλος τοῦ ἄρθρου του, γράφει ὅτι ὁ
Παπανδρέου. Τὸ όράδυ ὅμως,
Ἔκείνην τὴν στιγμὴν ένιωσα
ροῦν.
τῆς αὐτῆς ἡμέρας, στὸ δεῖπνα ποὺ
εἰς τὴν συνείδησίν μου, να συνἨλίας, «πέθανε ὅαθεια πικραμένος, γιατί προέὸλεπε ὅτι, ἡ φασιπαρέθεσαν πρὸς τιμήν τουΙ οἱ
τρίὸεται τὸν ἵνδαλμα τοῦ Ἠλία.
Γεώργιος Μητσάκης
στικὴ δικτατορία, θα κρατοῦσε
Ρουμελιῶτες, τα εἰπε καπως διαἩ ἀποστασία τοῦ Ἠλία, ὄχι
Δικηγόρος
πολύ, καί δέν μποροῡσε πια ν’
φορετικα, κατὰ τρόπον μάλιστα,
μόνον συνεκλόνισε τὸν δημοκραΛαμί α
ποὺ οἱ ἀκροατές του, δέν μποτικὸν κόσμον, γιατί ἦτα ’ένα γεγοἀγωνισθῆ για τὴν δημοκρατία».
Ἐγὼ προσωπικα πιστεύω ὅτι 6
ροῡσαν να ἐξηγήσουν, τί συμὸαί- _ νὸς τελείως ἀπροσδόκητα. ἀλλὰ
Ἠλίας, πέθανε πικραμένος, γιατί
νει. Λογικῶς, ἡ διαφορὰ μεταξὺ
προσέφερε μεγάλες ὑπηρεσίες :
εἶχε συνειδητοποιήσει τί μεγάλα
τῶν δύο λόγων τοῦ Ἠλία, κατὰ
011; σκοτεινές δυνάμεις, δια τὴν ΤΟΥ A. AENTAKH
κακὸ έκαμνε ἡ ἀποστασία στὴν
τὴν αὐτὴν ἡμέραν, ὡδηγοῦσε εἰς
M‘ αὑτὴ τὴν ἐπιστολὴ θέλω να
κατάλυσιν τῆς
Δημοκρατίας.
τὴν σκέψιν ὅτι, κατα τὸ ὅραχὺ
Δημοκρατία, καὶ αὐτὸς 6 ἴδιος.
”Ολοι, καί σήμερα ἀκόμη, διερωἐκφράσω τὴ λύπη μου στὴν Κα
τῶνται, πῶς τὸ έκαμνε αὑτὸ 6 ξ Κίτσα Παπασπύρου, γιατί 016
Ἀλλὰ τὴν πίκρα του αὐτή, καθὼς χρανικὸν διάστημα, μεταξὺ τῆς
καὶ τὴν μνήμην του, ὡρισμένοι
μεσημόρίας καί τῆς ἑσπέρας τῆς
6ιὸλίο μου «Παρακρατικές ὀργαἨλίας, 6 ὁποῖος πράγματι 1110
ἡμέρας ἐκείνης, κατι μεσολάὸησε.
νώσεις καὶ 21η Ἀπριλίου» δημο1116 ρωμαλέα καί ἀκτινοὸολοῦσα
φίλοι του, ποὺ τόσο πολὺ συνείρπολιτικὴ καί πνευματικὴ προσωΤὴν ἡμέρα, ποὺ 6 Ἠλίας πῆρε
σίευσα τὴ φωτογραφία της σαν
γησαν δια να γίνη ὁ ἴδιος ἀπομέλους τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου
πικότης, ὅπως 1600 θαυμάσια τὸν
στάτης, δέν τὴν ἐσεὸάσθησαν.
τὴν ἐντολὴν σχηματισμοῦ K11659σκιαγραφεῖ ὁ κ. Στ. Κανελλόπουνήσεως, μέ εἶχε καλέσει να
Θεσσαλονικέων Φαιτητῶν τοῦ
Πολλοί θα ἐνθυμοῦνται, μια ἀναΛάκη ”Ιωαννίδη. Ἐπειδὴ καθὼς
λος. Βέὸαια, τα ὅσα ἐλέχθησαν
κοίνωσι ποὺ έκαμναν ἐπὶ χούνμεταδῶ στὴν Ἀθήνα, παρ’ ὅλον
τότε, ἦσαν ὑπερὸσλές, φυσικές
ὅτι ἐγνώριζε ὅτι οἱ περισσότεροι
μέ διαὸεὸαίωσε οὐδέποτε ὑπῆρξε
τας, μέ τὴν ὁποίαν ἤθελαν να
μέλος τοῦ Συμὸουλίου αὑτοῦ τοῦ
ἀντιδράσεις 1011 προδαμένου δηπείσουν τὸν δημοκρατικὸν Λαόν,
φίλοι του καί συνεργάτες του,
μοκρατικοῦ
Λαοῦ.
Πάντως
Συλλόγου κι ούτε εἰχε ὁποιανδήὅτι τὸ πνεῦμα τοῦ Ἠλία, τὸ πολιμεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ 6 ἐξάδελΚύριε Διευθυντά,

·“ MIA ΕΠιΣΤοΛΗ
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ποτε συνεργασία μέ τὴν ΕΚΟΦ,
τὸν Λάκη Ἰωαννίδη καὶ τὰ δημιουργήματά του, εἷμαι ὑποχρεωμένος να κάνω δημόσια αυτὴ τὴ
διευκρίνιση καὶ να ζητήσω συγγνώμη ἀπ· τὴν Κα Κίτσα Παπασπύρου για τὸ ἀκούσια κακὸ ποὺ
τῆς έκανα, δεδομένου ὅτι ἐγὼ
πῆρα αὑτούσια τα στοιχεῖα ἀπ’
τὸ 6ι6λίο τοῦ Λάκη Ἰωαννίδη,
ὅπου ὡς γνωστὸν ἔχει ὅάλει αῦθαίρετα πρόσωπα σαν δῆθεν συνεργάτες του.
’

I μα ὅέὸαια, τὸ κάνει ἀπὸ ταξικὸ
ξ μίσος». Τὸ προόαλλει; «Μποροῦσε να κάνει ἀλλιῶς; Τὸ ΚΚΕ,
Ι τὸ κόμμα τῆς ἐργατικῆς τάξης,

Ι έχει ἐπιόληθεῖ πιά στὴν ἐλληνικὴ

Ι
Ῑ
Ι
5
Ι
Ι
i
Ι
ι
Ἀνδρέας Λεντάκης Ι
I
’1 U ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ῑ
:
Ἀγαπητὸ «ANTI»,
στὸ τεῦχος 51-52 δημοσίεψες Ι
ἐπιστολὴ τοῦ ἀναγνώστη σου Δ. Ι
Σπάθα.
Τὸ KKE (ἐξ.) καὶ ἡ ΚΝΕ, ποὺ |
ἀκολουθεῖ 6 ἐπιστολογράφος ξ
σου. δέν μᾶς έχουν συνηθίσειιΙ
στὸν διάλογο μαζί τους. Ἷ-Ιταν
πολλές σί φαρές ποὺ τοὺς έγινε
σχετικὴ πρόταση, δημόσια, καὶ
ἀπὸ τὸ KKE (ἐσωτ.) καὶ ἀπὸ τὴν Ι
EKON «Ρήγας Φεραῖος». καὶ ἀλ- Ι
λες τόσες φαρές ἐκεῖνοι ἀρνήθηκαν. Ἀξίζει ἑπομένως ῖδιαίτερος ξ
ἔπαινος στὸ «ANTI» ποὺ ἀπὸ τὴ
μια προσφέρει ἀπλόχερα τὶς στῆλες του στὸν διάλογο ἀνάμεσαΙ
ῡῗθὺς ’Έλληνες ἀριστεροὺς καὶ ἓ
ἀπὸ τὴν άλλη συντελεῖ ὥστε τὸ
ἐπίπεδα τοῦ διαλόγου να εἰναι τὸ
ἀνεκτὸ ἀπὸ ὅλους. Ἔτσι ὁ συν- g·
ἀγωνιστὴς Σπάθας ἀποφεύγει τὴν Ι
γνωστὴ ὁρολογία περὶ «Α. 0.», Ξ
« ἀποστατῶν» .
«ρεόιζιονιστῶν» ’:
κλπ. Καιρὸς ὅμως να καταπια- 5·
,
στοῦμε μέ τα ἐπιχειρήματα του.
α) Ἡ ἀπήχηση τοῦ Συνεδρίου ΙΙ
5
τοῦ KKE (ἐσ.).
eH ἀστικὴ τάξη, ὑποστηρίζει ὁ Ι
Σπάθας, χρειάζεται Eva ἀνανε- I
ωτικὸ Κ.Κ. για να τὸ προὸάλλει Ιg
ὥστε να μειωθεῖ ἡ ἀκτινοὸολία Ι
τοῦ δογματικοῦ Κ.Κ. Ἀναρωτιέ- i!
μαι.· ἡ «Ἐλευθεροτυπία» ἀνήκει
κι αὑτὴ στὸν ἀστικὸ τύπος (ὁ συν. ἶ
Σπάθας ἔστειλε κι ἐκεῖ τὸ γράμμα ξ
του για δημοσίευση). Στὸ φύλλα

n1; ἴῆς 7/6/76 - Τὴν énopévn ἳῆς
ἓναρξης Τοῦ Συνεδρίου - ἡ
«Ἐλευθεροτυπία» πρόόαλλε σαν
κύριο γεγονὸς τῆς ἡμέρας τὸ Συνέδριο τοῦ ΚΚΕ (ἐσ.) ἀφιερώνοντας α’ αὐτὸ κάπου 2 σελίδες. Βέ6αια τὶς έπόμενες μέρες τὸ Συνέδριο «θάφτηκε». Προφανῶς κκ
νήθηκε 6 μηχανισμὸς τῶν δημοσιογράφων τῆς «Ε» ποὺ ἀνήκουν
οτὸ ΚΚΕ (ἐξ). Ἑτσι ἐπακολού-

στὴν Α’ Πανθεσσαλικὴ Συνδι- Ι

άσκεψη τοῦ KKE ,(οΔΗΓι-ιΤΗΣ Ι
6/2/76, σελ. 21): «Γιατὶ παρὰ τὸ ι
γεγονὸς ὅτι ὅλη αὐτὴ ἡ πολιτικὴ Ι
ποὺ ἀκολουθεῖ ἡ κυὸέρνηση Κα- ξ
ραμανλῆ, δέν μπορεῖ να πεῖ κανέ- i

νας ὅτι εἰναι ἀντιαμερικανική,
ώστόσο ὅμως δέν εἰναι καί ἡ πολιτικὴ τὴν ὁποία ἀκριόῶς θέλανε
οἱ Ἀμερικανοι... Γι· αὐτὸ καί πιέζουν καὶ ἐκόιάζουν καί τὴν ἴδια
τὴν κυόέρνηση τοῦ κ. ΚαραμανAn».

Ι
’
Ι
ἐ
Ι
Ι

Τὸ KKE (ἐξ), ἐνῶ «ὀὲν παρα- Ι
γν(ι)ρι’ζει

τοὺς

κινδύνους

ποὺ

ὑπάρχουν ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Ι
χουντομοναρχισμοῦ καὶ
τοὺς ἕ
άντιπαλεύει», δέν 6άζει σήμερα ,'ι
θέμα στερέωσης τῆς Δημοκρατίας I
ἀλλὰ θέμα έθνικῆς Ἀνεξαρτησί- Ι
ας. Ὡστόσο τὰ πράματα τὸ ὑπο· ,
χρεώνουν σιγὰ-σιγά να ἐγκατα- Ι
λείπει ὁρισμένες θέσεις-ταμπού.Ι
"Ewl στὴ διακήρυξη τῆς ΚἘΙ
(25/2/76) διαὸάζουμεῑ «Ἡ Ἑλ- Ι
λάδα ἐξω ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ. ”Αμεση Ι

ΕΑΔΙΞ, ποὺ κατα τὸ KKE (ἐξ.)
έχει χρεωκοπήσει. Ἐπειδὴ λοιπὸν
ἡ ΕΑΔΕ «χρεωκόπησε», τὸ KKE
(ἐξ.) ἀποσιώπησε τὴ συμμετοχὴ
στελεχῶν τῆς Ν.Δ. στὶς ἀντιαμερικανικές έκδηλώσεις στὴ Ρόδο.
Ἀλλὰ καὶ να τὴν ἀναφερε θα
ὑποστήριζε ὅτι ἦταν μια νίκη τῆς
δημ. ἀντιιμπ. συσπείρωσης, λές
καὶ ἡ δεξιὰ εἰναι ἀντιιμπεριαλιστικη.
Καθὼς ἡ πολιτική τους γραμμὴ
ὅυθίζεται στα νερα τῆς Κασπίας,
ἀδράχνουν τὸ «σωσσίὸιο ΑΣΔΗΣ». Λένε πῶς ἡ ΑΣΔΗΣ ἦταν
ἐφαρμαγὴ τῆς ΕΑΔΕ. Ἐμεῖς στὸ
Συνέδριο, μέσα ἀπὸ πλατια συζήτηση, καταλήξαμε ὅτι ἡ ΑΣΔΗΣ

εἰναι ἀσχετη μέ τὴν ΕΑΔΕ, ποὺ
εἶναι ἐπιθετικὴ πολιτική, καί τὸ

κυριότερο, δέν εἶναι στατική.
Ἔτσι δέν διστάζουμε να τὸ ποῦμε, ἦταν δογματισμὸς να θέλουμε
σώνει καὶ καλα να κάνουμε τόσες
ὑποχωρήσεις ὅσες χρειάζονταν
για να συμμαχήσουμε καὶ μέ τὴ
Δεξιά. Ἐξυπνος, γράφει ὁ Λένιν
στὸν «Ἀριστερισμό», δέν εἰναι
αὐτὸς ποὺ δέν κάνει λάθη, ἀλλὰ
αὐτὸς ποὺ ὃλέπει έγκαιρα τα
λάθη του, ποὺ λίγα-πολὺ ἀναπόφευγα θα κάνει.
“Ο συν. Σπάθας ἐνοχλεῖται ἀπὸ
κάποια φράση τοῦ σ.- Μπριλλάκη.
Βέὸαια τὸ πιὸ εὔκολα πράμα εἰναι να ἀπομονώνουμε μιά φράση
για να δικαιώσουμε ἕνα προκατασκευασμένο συμπέρασμα. Θα
μποροῦσα καὶ γὼ να πῶς Οἱ δογματικοὶ μᾶς λένε ἀναθεωρητές
καί ἀποστάτες, 6 ΕΛΕΥΘ. KQ—
ΣΜΟΣ μᾶς ἀποκαλεῖ «σωματεῖον
παυθέντων καὶ μὴ συνταξιοδοτηθέντων ὑπὸ τῆς Μόσχας κομμουνιστῶν»,

ἀρα

ΕΛΕΥΘ.

ΚΟΣΜΟΣ

KKE

(ἐξ.)

καὶ

μισοταυτί-

ζονται.
"Av σκεφτόμουνα ἐτσι, ἡ σκέψη
μου δέν θά ’ταν διαλεκτικὴ ἀλλά
«Προκρούστειος κλίνη».
Για να τελειώνουμεῑ τὸ ΚΚΕ
(ἐξ.) εἶναι κόμμα ἀνεύθυνα, γιατί
στῆν οὐσία δέν ἔχει πολιτικὴ
πραγματοποίηση τῆς ἀποχώρη-ἷ γραμμή, εἶναι δέ καὶ ἐπικίνδυνα,
σής της ἀπὸ τὸ στρατιωτικὸ σκέ- I γιατὶ ἐπιχειρεῖ να διχάσει τὸ λαὸ

of ἀστοῑ rig I log tou». ’EVGJ μέχρι ’τότε ὃημα, ι σέ κομμουνιστές καὶ «ἐθνικόφρο-
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;
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θησε καταιγισμὸς συνεντεύξεων“
Φλωρακη καί ἀνταποκρίσεων τοῦ
Βάσου ”Αλμυροῠ. ’”Ας τὸ πεῖ κα- Iv
θαρα 6 Σπάθαςῑ αν ἡ «E» δέν εἰ· ,I
ναι ἀστικὴ ἐφημερίδα (ἀφοῡ Ι|
προόάλλει τὸ ὀρθόδοξο Κ.Κ.) I
τότε πῶς πρόόαλε καί τὸ KKE
(ἐσ.), ποὺ εἰναι γι”’ αὑτὸν αύρα
ζ
τῆς ἀστικῆς τάξης;
Τὸ 1977 θα γίνει τὸ 20 Συν- Ι
έδριο τοῦ ΚΚΕ (ἐξ). Oi δογματι- Ξ
κοὶ τὴν έχουν ἀπὸ τώρα τὴνι
ἀπάντηση; Δέν προόάλλει ὁ ξ
ἀστικὸς τύπος τὸ Συνέδριο; «”Ε, Ι
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κοινωνία».
Τα πράγματα ὅμως δέν εἰναι
τόσο απλα. Ὁ ἀστικὸς τύπος δέν
έχει δύο μέτρα καί δύο σταθμά.
Κανείς δέν μπορεῖ σήμερα να
ἀγνοήσει τὸ ΚΚΕ (ἐσ.) σαν ὑπολογίσιμη πολιτικὴ δύναμη τοῦ
τόπου. Οὔτε ἐπιτρέπονται ἀμφιὃολίες για τὴν κομμουνιστική του
φύση, μια καί εἰναι ἀναγνωρισμένο σαν τέτοια ἀπὸ πολλὰ ἀλλα
Κ.Κ. ποὺ πολλοὶ «προόληματιζόμενοι» Κνίτες δέν διστάζουν να
ἀποκαλέσουν «λιγάκι ἀναθεωρήτικὰ» σέ ἰδιωτικές συζητήσεις.
Ἀντίθετα τὸ ΚΚΕ (ἐξ.) αύτοαπομονώνεται χάρη στὴν πολιτική του γραμμὴ καὶ τὴ συμπεριφορά του ἀπέναντι στα ἀλλα
κόμματα. (Πρόσφατο δεῖγμα ἡ
πολιτικὴ ἀπόφαση τῆς 4ης Ὁλομέλειας, ὅπου τα ἀλλα κόμματα —
πλὴν τῆς ΝΔ - καλοῦνται σέ
ἀντιιμπεριαλιστικὴ δημοκρατικὴ
συσπείρωση μολονότι εἶναι διασπαστικά, ἀσταθῆ ἢ δέν διαφέρουν ἀπὸ τὴ Ν.Δ.Ι) Αὑτὸ φάνηκε
καθαρα στα Συνέδρια τῶν Τεχνικῶν Σχολῶν καὶ τὸ Πανσπουδαστικό. Ἠ ΚΝΕ, ανήμπορη να δεῖ
ὅτι ἡ ἴδια ἐφταιγε ποὺ ἀπομονώθηκε, ἐφεῦρε τὸ «αντιπανσπουδαστικὸ μέτωπα».
Ὡστόσο καὶ
μέσα σ“ ἐνα τόσο στεγανοποιημένα χῶρο ὅπως αὐτὸς τῆς ΚΝΕ
εἰναι δυνατὸ να γίνουν διαφοροποιήσεις. Ἔτσι 15 Σαλονικιοί
ἀποχώρησαν ἀπὸ τὴν ΚΝΕ
ἐπειδὴ δέν μπόρεσαν να ὑποφέρουν τὸν στρουθοκαμηλισμὸ τοῦ
«Ριζοοπάστη», που ἀρχικὰ ἀγνοοὑσε τὸ Συνέδριο τοῦ KKE (ἐσ.)
ἐνῶ μετα άρχισε να μιλάει για
«ἀστικὸ ἀνεμογκάστρι» μέ αλάνθαστο λενινιστικὸ ἐνστικτο.
6) Ἡ πολιτικὴ γραμμὴ τοῦ ',
KKE
Γ
, ,Ι 6
Γ ι . .
so.) as ωτι ιαοτο J] με T'I ”
γραμμὴ τοῦ ΚΚΕ (ἐξ).
I
Τὸ ΚΚΕ (ἐσ.) - γράφει ὁ Δ.
Σπάθας - δέν κάνει τίποτα για να ,
μὴ διαστρεόλώνουν

κῆς τάξης ὅπως εἰναι τὸ KKE
(ἐσ.) ύποστηρίζει δῆθεν χωρὶς
ὅρους τὸν Καραμανλῆ. Ἔτσι
ἐχουν τὰ πράματα. Μέ τὴν Ι
άπλουστευτικὴ λογικὴ τοῦ συν.
Σπάθα θα μποροῦσα καί γὼ να
κατηγορήσω τὸ ΚΚΣΕ, ἐπειδὴ
δέν μᾶς πείθει μέ ·τὴ θέση του γιὰ
«ἀδελφικὴ ἐπέμὸαση» στῆν Τσεχοσλοὸακία.
,Ὁ συν. Σπάθας δέν ἔχει ἀκόμη
συνειδητοποιήσει τὸ ὃαθὺ ρῆγμα
ποὺ προκάλεσε στὴ Δεξια ἡ
7χρονη δικτατορία. Ἐπειδὴ πιστεύω ὅτι εἰναι ἐκτὸς γραμμῆς,
τὸν παραπέμπω στὸν «Ρ» τῆς
~2/4/76, ὅπου σέ γράμμα του ὁ B.
Ἃλμυρὸς ἔρχεται σέ ἀντιδικία μέ ’
τὸν Χατζηαργύρη, καὶ ὑποστηρί- Ι
ζει ὅτι κύριος ἐχθρὸς σήμερα δέν ·
εἶναι ἡ κυὸέρνηση Καραμανλῆ Ι
ἀλλὰ ὁ ἀμερικανικός ἰμπεριαλι- Ι
σμὸς καὶ ὅτι ἡ σημερινὴ κυὸέρνηση δέν εἰναι δουλικὴ στοὺς ,
Ἀμερικανοὺς ὅπως οἱ κυὸερνή- Ι
σεις τῆς EPE. Ἀκόμη τὸν παρα· Ι
πέμπω στὴν ὁμιλία τοῦ Φλωράκη Ι

θέσεις του για τὴ σημερινὴ πολι- Ι γωγοῦσε για πλήρη έξοδο ἀπὸ τὸ ς νες», πράγμα ποὺ ἐξυπηρετεῖ τα
τικὴ κατάσταση.
Ι ΝΑΤΟ. Ἡ ὑποχώρηση αὐτὴ εἰναι Ι σχέδιά τῆς ἀντίδρασης.
Τὸ KKE (ἐσ.) - τοῦ ἀπανταμε
σίγουρα μια ακόμα νίκη τῆςΙ
Ι
Γιάννης Εὑστρατίου
- λέει τὴ θέση του μέ παρρησία,
Φοιτητὴς
χωρὶς να νοιάζεται για τὸν
ἀστικὸ τύπο, τὸ ἴδια ὅπως καῖ
ἐκφράστηκε για τὴν εἰσὸολὴ στὴν
Τσεχοσλοὸακία. “H θα λές ὁλακερη τὴν ἀλήθεια στίς μάζες ἢ
καθόλου. Ὁ ἀστικὸς τύπος κάνει
τὴ δουλειά του. Για να τιθασεύoovv τὸ ἐργατικὸ κίνημα προσπαθοῦν να πείσουν τοὺς ἐργαζόμενους ὅτι καῖ κόμμα τῆς ἐργατι-

ΘΟΥΡῙΟΣ

κεντρικό ὁργανο

I’

. ...μ ...--

Ι
Θερμὴ παράκληοη.· τὰ
Ι γράμματα ποὺ μᾶς στέλνετε,

τοὺ

Ι να εἶναι ὅσο γίνεται πιὸ σύν· l
I τομα - καὶ ὁακτυλογραφημέ- I

‘ να, ἂν εἶναι εὔκολα. Εὐχαρι- .I ”
ζ στοῦμε.

L. ,_.__.6_

εΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ’

ΕΚΔΟΣΕΙΣ KEAPO;
Πανεπιστημίου 44 - Τηλ. 615.783

κάθε Κυριακή
16 σελίδες

Néec; ἐκδόσεις
ΓΙΩΡΓΟΣ

ομε Πλούσιο Περιεχόμενο

ΜΑΡΟΥΔΗΣ

Τὸ ἡμερολόγιο τῆς πείνας

ο με νέα ἑπιτελεῖο συνεργστων

(1940-1942)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ.Σ ΔΗΜΑΣΟΣ

Τὸ μικρὸ παλατι
μυθιστόρημα

MAPOYA; ΚΛΙΑΦΑ

Οἱ πελαργοὶ θα ξανάρθουν
Εἰκονογράφηση
Πόπη Σαὸὂάτη - Γιῶργος Γούλας
Παιόικό ἀνάγνωσμα

ὸγορὰτεπε

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ ΓΕΡΟΥ

Σχολικὴ Ἀποτυχία

διαδὶδεῦει

Συμὸολὴ στὴν ψυχολογία τῆς μάθησης

Ι

cnv

ΕκΔοΣιΞιΣ «ι-Ἠ»
X. Τρικούιτη 23 τηλ. 629.189

1. I'IAPXAZEK
Ὁ Καλός Στρατιώτης Σὸέϊκ

Κυκλοφὸρησε τό 100 τεῦχος.
Εἰνοιι ἕνα πανηγυρικό ύπερτεὺχος
με’ πλῆθος περιεχομένων Περιλσμθάνει;

(ὀλοκληρωμένσ τό ἕργο σέ 2 τόμους)
ΕΦΗΜΙΞΡΑ

2. A. ΛΕΟΝΤΙΕΦ
- I'I.E.K K. — Ἀνσκοῖνωση

Πολιτική Οἰκονομία

3. ΣΑΡΛ ινιηεΠεΛεινι

- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
-- Ἠ ΚινΙκή ,Παιδεία στῆν Γιουγκοσλσθῖσ
G. FOFI — '0 Ἀγωνισῐικὸς ΚινΙφοε στήν Ἰταλία

Πολιτιστική ἸΞιτανάσταση Ικαί Βιομηχανική Ὀργανωση στην Κίνσ
4. K. MAPE, B. Ι. ΛΕΝΙΝ, A.I. MOAOK, M. MAΣΚΙΝ, Ν. ΨΥΡΟΥΚΗ

V. SJOMAN — '0 ἑρωΒιὸε μέσο 016 πορνογρσφικὸ τέλμα
Γ. ΓΕΡΑΣΗΣ - Κινημσῐσνρόφος ΤέχνηΙῈμηὺρευμσ
PI. BERTETTO — Κινημστογραφοε. Γλώσσσ. Ἐμι-ιὸρευμει,..

M. MQPA'I'TH}: — Chrls Marker Kai "La Jetée"
S. DWOSKIN — Ὀ Κινημστσνραφοε σὲ Ἐι-ιὲκτσση

Σχετικα μέ τήν Κομμούνα τοῦ Παρισιοῡ

S. VANDERBEEK — Πσλιτισμική ἑνδειτικοινωνίσ καῖ E.K.
N. ΑΛΕΥΡΑΣ - Κινημστονρὺψοε - Πλὺνο Σεκὰνε
R. MUNIEH — Τὸ σινόντο

5. F. SAYEGH—R..STEVENS
Α, APRA — Σχολιο στὸν Munier

lewopéq καί Παλαιστίνη

Θ. ΡΕΝΤΖΗΣ - Oi Hpunonopicc

A. MICHELSON — Camera Lucida-Camera Obscura

6. KATHERINE QUIMINAL
'H Ἐξωτερική Πολιτική τῆς Κίνας

Σ. M. A'I'ZENZTA'I'N — Τὸ ΜεΕικάνικσ Σχὲδισ

256 σελίδες

100 δρχ.
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TON ZEHTEMBPIO

Κυκλοφορει

MIKH ΙΙΕΙΙΙΙΙΙΡΑΚΙΙ
( ΤΡΙΛΟΓIA

δημοκρατικὴ κσι
συγκεντρωτικιι σριστερσ
μνηστῆρες της Πηνελόπης

...Γιατί κατι τρέχει ὲδῶ πέρα,
καί δέν ξέρεις τί,
ἠ μήπως ξέρεις κύριε Τςαουνςἱ

Περι τέχνης·
TPIA BIB/\IA NTOKOYMENTA

DYLAN

s

’ Ἠ CBS πα ουσιά ει

ευόοσεις ηαι-ιιαζηση

ι

Τά πιξοὲηὲιὸνὲιιῧιγῗιὲιῧ

για πρώτη φορά στήν Ἐλλάδα

PYLARINOS
EIAIKOE ΣΤΑ ΝοΜΙΣΜΑΤΑ
KAI MONAAIKOE
ΣΤΑ ΧΑΡΤοΝοΜιΣΜΑΤΑ
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H EAAHNIKH HEPIHAOKH
Οἱ ἀγγλικές ἀποστολές οτήν
κατεχόμενη Ἑλλάδα
κυκλοφορεῖ σέ λίγες μέρες

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΞΑΝΤΑΣ

