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ΔΕΚᾸΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΠοΛιτικΗεΠιΘεΩΡΗ

Περίοὸος B’7 TSUXOC 59, Σάὸὃυῐο 27 Νοεμθριόυ 1976

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ
Ἀστυνομικὸ θρῑλλερ δοομένο με κινηματογραφική μορφή, εὑθυμογραφημα που φθανει μέχρι τό «χοντρὸ καλαμπούρι» καί
συγχρόνως μαθημα ψυχαναλύσεως, κοινωνιολογῑας καῖ πολιτικῆς, ἡ «Εὐρώπη τοῦ Ἰησοῦ Μπόιλντερ» εἶναι στήν πραγματικότητα TPlA BIB/\lA αριστουργηματικα δεμενα μεταξύ τους; ἕνα

Βασίλη Βασιλόιτου
Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
ΜΠΑΛΝΤΕΡ

μυθιοτόρημα ὲπιοτημονικής φαντασίας με πολὺ χιοῠμορ ἀλλα
καί περιπετειώδη κατασκοπευτική πλοκὴ, ἕνα σεναριο ἐκπληκτικής δραοεως (με ὅλα τα ἀπαραίτητα στοιχεῖα; απῑθανες εἰκόνες, σεξ, 6Ῑα) καί κυρίως ἕνα ἐπιοτημονικό σύγγραμμα που
ὲξηγεῑ ακριὸεστατα κι εὐκολονόητα πώς ἡ οἰκογενεια, τό οχολεῖο, τό ουνδικόιτο φορμαρουν Tr'] σκέψη, τή νοοτροπῑα, τή λογική, τόν ψυχισμό τοῦ ανθρώπου.
Μῐγμα Τσιφόρου (ὅταν π.χ.- περιγραφει τόν 6ιασμὸ τοῠ ἠλεκτρονικού ἐγκεφάλου απὸ τούς φοιτητὲς), ’Ἁντερσεν (τό παιδικό
παραμύθι), Ἀγκόιθα Κρίστι (ποιός ὲτοιμαζει δικτατορῑου), Φλέμιν (ἠ τζεημομποντική ὲπανόισταση τοῦ Ἰησοῦ κατα τῶν δικτατόρων), Ντοοτογιέφσκυ (ὁ Σατανᾶς κι ὁ Μπόιλντερ) καῙ ὀλόκληρης ὲγκυκλοπαῑδειας ψυχαναλυσεως, κοινωνιολογῑας, πολιτικοοικονομικών ἐπιστημῶν, ὁ συγγραφέας εἶναι καί κατι περισσὸτερο. Γιατῐ περιγράφει πῶς δουλεύει ψυχο-Θιολογικα τό μηχανακι «Ἄνθρωπος» (καί πῶς δουλεύεται - κοροίδευεται από
τήν ἐξουσία-κοινωνία), Kai συγχρὸνως μόις καλεῖ να φτιαξουμε
ἔξω από γερασμένες ἰδεολογῐες αὐτήν τήν Εὐρώπη, ὅπου καθενας μας θα εἶναι δημιουργός ἐλεύθερος καῙ από τό παρελθόν ,καῖ
από τό μέλλον.
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ΗΠΑ στήν Ἀθήνα. ”Ετσι, ἀπό σύμβολο τοῦ “ἑλεῡθερου καί ἁνοικτοῢ
πνεύματος τῆς Ἀμερικανικῆς Δημοκρατίας“, πού τήν ἤθελε ὀ ἁρχιπροκεχωτέκτονάς της WALTER GROPIUS, κατάντησε ἐκτόπλασμα τῶν

ρημένων φυλακίων τοῦ Φᾶρ Οὒέσττ Ἠ ἁτσάλινη θωράκιση μειώνει
στούς θαμῶνες της τό αἵρθημα ἀνασφάλειας πού δημιουργεῖ ἕνα
Δ

περιβάλλων πάθε ἄλλο παρά φιλικό.
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- ἀλλά
πρακτική αὐτή ἁποὸεἷχτηκε πολύ πειστική γιᾶ τούς ἓλληνες
πλαστότητα
ὃχι βέβαια μόνον γιά τούς ἔλληνες - σχετικά μέ τήν
προαπάτῶν “γενικῶν ὁιακηρῦζεων“ τῶν ΗΠΑ πού διάφοροι πλασιὲ,
διακηθησαν νά μᾶς ὁιαφημίσουν. Ἠ πλαστότητα τῶν ἀμερικανικῶν
τῆς ἑπταετίας
ρύζεων καταδείχτηκε χωρίς ἀμφισβήτηση στά γεγονότα
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στρατηγεῒο τοῦ Ἀττιλα
πρεσβεια τῆς Λεοκωοιας εἶχε μεταβληθεῒ σέ

II.
ἐπιμένει νά
_——Aupoaxnud11a1n και κυνικῆ, ἡ ἆμερικανικῆ πολιτική
ἡγεμονεύει

τις

τῦχες τῶν Λαῶν

ἦ ἑλληνικη Κυβέρνηση;
Kst ενυιτογραφο apepo εκφραζει
τὴνπροσωπωήγνώμητοὺσυγγραφέοτου

.

τῆς

Ἀνατ. Μεσογειου.

Πῶς ἀντιὸρᾶ

Ἐπιστρατεῦει ὅλες τις ὁυναμεις της για νά

τά φιλοαμερικανικᾶ
“ἇπαλὺνει” τίς ἑντυπώσεις καί νά πεισει ὅτι

της αἰσθήματα συμμερίζονται ὅλοι οἱ ἔλληνες.

“Η στάση αὐτή ἐμπε-

ριέχει τά στοιχεῖα μιᾶς ὑποταγῆς.
ΔΕΚΑΠΙΞΝΘΗΜΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗῑ Δημοχαρους 60, Ἀθήνα 601.
Τηλῑ σύντ. 732—819 — δισχ. 732-713
ΟῈκῦότηςῑ ΧΡΗΣΓΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ, Δεινοκράτους 131. O ’Υι-ιειὶιθυνος
Τυπογροῳείου; ΤΡΥΦΩΝ ΛΥΓΟΥΡΑΣ,
Boo. Ἀλεξάνδρου 26, Ἀγ. Ἀνὰργυροι. ο
Καλλιτεχνική ὲτιιμὲλειαῑ ΜΙΛΤΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ. O Δισφημῐσειςῑ ΕΥΑΓ. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ. ο Ἀτελιεῑ Α.Σ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ, Πετσὸθου 12 O Τὸ «ANTI»
φωτοστοιχειοθετεῑτσι στήν «ΦΩΤΟιΚΥΤΤΑΡΟ» ΕΠΕ, Βσσ. Ἀλεξάνδρου 2,
Χίλτον, καὶ τυπὼνετσι στίς ἑγκατσστὰσεις τῶν Γενικῶν Ἐκδοτικῶν Ἐπιχειρη-

ξένης
Κανεῦς σοβαρός ἅνθρωπος ὁέν ξητᾶ τήν καταστροφή μιᾶς
ὴ ἁναγγελία μιᾶς
πρεσβείας. Ἀλλᾶ δέν σημαίνει αὑτό ὅτι καί μόνη
θᾶ προκαλεῒ γενιπορείας μέ κατεῦθυνση τήν ἀμερικᾶνικη πρεσβεία
Οἱ πολικῆ πολιτική ἁναστάτωση καί ἑξαπόλυση προβοκατορολογίας.
τοῦ κόμτικὲς ἑκὸηλώσεις δέν θα καθορίζονται ἀπό τίς διαθέσεις
ὀπου-·
ματος πού κυβερνᾶ. Αὒτῆ ἡ τακτικῆ μπορεῒ νά μᾶς ὁδηγήσει
στό
ὁῆποτει Ὀχι μόνο "gig τήν Δῦσιν ὅπου ἁνήκομεν“ ἇλλᾶ καί

Φοῖρ Οὒέστ πού θέλουν κάποιοι νά μᾶς ὸὸηγησουν.

σεων «ΣΤ. ΑΝΕΜΟΔΟῪΡΑΣ» O.E., Ἰασίου

‘0 iKSOmC

J

5, Περιστέρι.

’

Ο ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥῑ ἑξάμηνη 260 δρχ.- ἐτήσια 520 δρχ. Ὲτήσισ
Ὀργσνισμων, Τραπεζῶν, Κ.λΠ. 1.000 6px.— Γιὰ μαθητές, οπόυδαστὲς ἐκ·
πτωση 15%. OZYNAPOMEZ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. Ευρὼπη- Μεσογ. χῶρες; ἐξά· _
μηνη; ὰπλὴ δολ. 10, deport. δολ. 13- ὲτήσιαῑ ἀπλή δολ. 20, deport. δολ. 25H...-1'1A Καναδὸς- Ἀ.νατ Ασῐσῑ ὲξάμηνηῑ ὑπλὴ δολ. 10, ὰεροπ δολ. 17ὲτὴσιαῑ ὰπλή δολ. 20, deport. δολ. 34- Αὺστραλίσ- 'QKsavia: ὲξὰμηνη;
άτιλή δολ. 10, deport. δολ 24--ὲτήσισῑ ὰπλή δολ. 20, ἀεροπ. δολ. 47 O
Εμβόσματα, τρσπεζικὲς ἐπιταγὲςῑ ΧΡΗΣΤΟΝ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΝ, Δημοχὰρους 60, ΑΘΗΝΑ 601. ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ δρχ. 20.

Κεντρικὴ διάθεση τοῡ «ANTI»
Ο γιὰ τὰ βιβλιοπωλεῖα τῆς Ἀθήναι.
Στὸ vpu¢eia
ξι
Τοῦ «ANTI»
ζιτ,I
Δημοχάρους 60, τηλ. 732.71 ’τ
Ογιὰ τὰ βιβλιοπωλεῑα B. Ἐλλά my
ΒιβλιοηωλεῑοΞένος Τὺπος»
Ν. Κοτζιᾱς κσὶΣία O. E.

Τσιμισκῆ 78, τηλ. 279-720, Θεσίνίκ ’,θ’

J‘C

-ΙίΙῘΙῙΙΙΙῗίΙ-ιῐῑίΗΠΙΙὶίῖίῑΠΙῘΙ-’ίὼΟἱ Ἕλληνες στή ’χώρα τῶν
θαυμάτων
Φυσικά θά περίμενε κανείς 611 οἱ ἐπιτελεῖς καί τά κεντρικά
στελέχη τῆς πρώην ΕΡΕ, θά ἣταν σήμερα στοιχειωδῶς σεμνοί,

μιά καί θά μποροῦσαν, ἄν έλειπε 6 ἀρχηγός, v0 ἠταν τωρα «χίλια κομμάτια».. AAAO, κατά κανόνα οἱ δελφίνοι ειναι προκλητικότεροι τοῦἀρχηγοῦ. Σέ σημεῖο ὥστε 6 δελφῖνος Ράλλης
νά δίνει μαθηματα.. έσωτερικής κομματικης δημοκρατίας 010
0AA0 κόμματαέ «T6 1977. εἰπε, θά γίνει τό π ρ ο σ υ ν έ δ ρ ιο
τοῦ κόμματός μας... Καί εὔχομαι οἱ ἀλλὀι νά μᾶς μιμηθοῠν».
Αῦτό ὅταν τό ΚΚΕ Ἐσωτερικοῦ ὁργάνωσε ἤδη τό συνέδριό

11-22-1171 ’ ’
Ἴσως ὁέν ἔφθασεν ἀκόμι] ὁ καιρός.
Νά μή 6101116115190- εἶναι ἐπικίνδυνον πρᾶγμα ἡ
δία.
Τά πρόωρα μέτρα φέρνουν μεταμέλεια.
Ἔχει ἄτοπα πολλά, ὅεὸαίως καί δυστυχῶς, ἡ
Ἀποικία.
(ΚΠ. ΚΑΒΑΦΗΣ.· «Ἐν Μεγάλῃ Ἑλληνικῇ ’A.-101κιά 200 71.X.»)

του καί 6130 άλλα κόμματα, 11 EAHK καί 16 KKE, 5‘:,άγγειλαν
611 προχωροῦν στην όργάνωοη των δικῶν τους συνεδρίων —
καί όχι προσυνεδρίων
Ἀλλά προφανῶς 6 δελφίνος εἶχε κατά νοῦ τό ΠΑΣΟΚ. ’Ὁχι
τόσο γιά τή.. . μή σύγκληση τοῦ συνεδρίου του, 600 γιά τήν τελευταία πρωτοόουλία τοῦ Α. Παπανδοέου, γιά τη συνένωση

των δημρκρατικων δυνάμεων τῆς χώρας. Πιῖις εἶναι δυνατόν ρώτησε 6 κ. Ράλλης - νά ὑπάρξει «συνένωση της δημοκρατικης
παρατάξεως», χωρίς τό 55%, «Υπάρχει δημοκρατία, χωρίς

πλειοψηφία; »
B56010, θά μποροῦσε νά ρωτησει κανείς 0v νοεῖται πλειοψηφία χωρίς έσωτερικό διάλογο’11 έάν ἡ ὲμμονή 0 ενα αὐταρ-

KAPAMANAHZ - Ράλλης - Παπαληγοῦρας - Γεροκωστόπουλος, πάσχισαν, τήν περασμένη Κυριακή, νά μάς ξεναγήσουν
στή χώρα τῶν θαυμάτων... Κάποια ταλάντευση εἶχε, πρός στιγμή, 6 κ. Γεροκωστόπουλος, ἀντιπρόεδρος τῆς Διοικούσας
Ἐπιτροπῆς τῆς «Νέας Δημοκρατίας», ἀλλά γρήγορα ἐναρμονίσθηκε μέ τούς ἀλλουςῑ «Τά θαύματα, εἶπε, πραγματοποιοῦνται
_ μόνον ἀπό θεῖκές δυνάμεις... Ἀλλά στή σφαῖρα τῆς πολιτικῆς,
εἶναι ἐπιτρεπτός 6 χαρακτηρισμός τῶν ἐπιτευγμάτων σάν θαύματα. Μέ τήν έννοια αῦτή, τά ὅσα ἐπιτελέσθηκαν ἀπό τήν κυόέρνηση Καραμανλή, στά δυό τελευταῖα χρόνια, ἀποτελοῦν
θ α 13 μ α τ 0»..
Θαύματα ἐπί θαυμάτων, λοιπόν — κι ἀς εἶχεπεῖ 6 κ. Καρα-

χικό πνεῦμα στενῆς κομματικης πολιτικης, πού χαρακτηρίζει
16 κυόερνων κόμμα, 013116061E51 μέ τή δημοκρατία. Όμως, 6Aες
οἱ 5v651E515 πείθουν ὅτι, τελικά, ἡ «Νέα Δημοκρατια» δέν ἐ’χει

λόγους ν ἀνησυχεῖ ῖδιαίτερα ἀπό τήν πριιιτοὸουλία τοῦ ΠΑΣΟΚ. ’,Ατυχως γιά μιά ἀκόμα φορά, τά κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης 5651E0v ὅτι δέν μποροῦν νά συντονίσουν τα όήματά
άνάληψη έν(ι)τικ(ῖ)ν ἐνεργειῶν,
τους καί νά ἀσκήσουν μέ τήνα
- πίεση ποιί θα διευκόλυνε,
κυόέρνηση
στήν
πίεση
θετική
ὁπωσδήποτε, τήν 710951160011 τοῦ λαοῦ οτίς κρίσιμες τοῦτες
ὧρες της έθνικὴς ιιας ζωης. ”A71015A50110: Οἱ κομπασμοί της
«Ν. A. » 611.0v γίνονταν σήμερα ἐκλονές, ο κ. K090u0vA11c θά

που δέν ὑπόκειται σέ έλεγχο, παραφρόνει». (Καί ὅπως εἰναι
γνωστό, συνήθης μορφή «5A5γχου» στό κυόερνων κόμμα, εἶναι
ό μονόλογος). ”AAAO προπαντός ἡ γιορτή συνέπεσε μέ τίς θλι6596111155 καί μικροψυχίες πού, μιά έόδομάδα πρίν, εἶχαν 5711—
δείξει 01 δελφίνοι τῆς «N. Δ. » — τοῦ ἀρχηγοῦ ἀπουσιάζοντος
στό ἐξωτερικό - μέ ἀφορμή τήν 57151510 τοῦ Πολυτεχνείου.
"0A0 αὑτά, ὡστόσο, δέν έμπόδισαν τόν κ. Καραμανλή νά
ἀναφερθεῖ στήν... Ταϊλάνδη (συνορεύει μέ τή Βιρμανία, τό
Λάος, τήν Καμπότζη καί 11'1 Μαλαισία) ἤ στήν Ἀργεντινή (ἔχει
τέσσερις φορές τήν ἐ’κταση τοῦ T5E05, ὅπως ἀναφέρει ἡ ἀμερικανική έγκυκλοπαίδεια) προκειμένου ν ἀποδείξει 611, χωρίς

έπαιρνε «πολύ παραπάνω ἀπό τό 55%» καί ἀκόμα η έμμεση
προόολή καί προπαγάνδιση τοῦ μοντελου των δύο κομμάτων ἀς ποῦμε τοῦ Ρεπουμπλικανικοῦ καί τοῦ Δημοκρατικοῦ...
Κατά τά ἀλλα, ἡ σύναξη τῆς περασμένης Κυριακης, στό
«Παλλάς», εἶχε 6A0 10 χαρακτηριστικά τοῦ ἀρχηγοῦ καί τῶν
δελφίνων της «Νέας Δημοκρατίας>>ῑ Μεσσιανισμό. 57109011 καί,
φυσικά, ἀποφυγή κάθε ἀναφορᾶς στήν εξωτερική ἀπειλή ἤ
στην ὑπονόμευση της δημοκρατικης μας πορείας, μιά καί ἡ
Βουλή (τό εἴπαμε 60!) ἐνημερόΝεται δυό ([ορές μόνο τον χρόK01’,656010, τή σὺναξη διέτρεξε 6 ἀντικομμουνισμός, 11
έξοργιστική - ἀπολογητική — εὐαισθησία ἀπέναντι στοὺς Κωνσταντόπουλους καί τά λοιπά χουντικά ἐκτοπλάσματας « O
κομμουνισμός δέν ἀντιμετωπίζεται μέ ἀστυνομικὰ μέτρα... 'O
κομμουνιστικός κίνδυνος ὑπάρχει πάντοτε, 0AA0 σέ μᾶς έναπόκειται νά τόν ἀντιμετωπίσουμε στό ῖδεολογικό πεδίο» Μιά
ἐλαφρά παραλλαγη, δηλαδή, τῶν στίχων τοῦ 115γάλου Ἀλεξανδρινοῦῑ «Εἶναι ἐπικιιιὸιινσν πρᾶγμα ι] 610. Τά πρὸωρα μέτρα
φέρουν μεταμελεια»... Αῦτή τή «μεταμέλεια» 71013 δέν δείχνουν
οἱ χουντικοί, πού, ὅμως ἐπανέρχονται ἀκάθεκτοι στόν κρατικό
μηχανισμό - καί στά Σώματα Ἀσφαλειας και στην ”Ax/1111:0111
Παιδεία, καί οτην ἀντιπροεδρία τοῦ Συμὸουλίου Επικρατείας,
ὅταν, φυσικά, δέν ἀπολύονται ἀπό τόν Κορυδαλλόέ
Περα ἀπό τόν έορτασμό τοῦ «Παὶ A05» καί την ἐπίσκεψη
οτίς Βρυξέλλες, τό Παρίσι καί τή Βιέννη, ἐκεῖνο 71013 ἀπασχό-

τή «N. A. »,ἡ χώρα θά πήγαινε κατά κρημνῶν. Η «Νέα Δημο-

A1105 τόν ἀρχηγό τῆς «Ν, Δ. », μέσα στό δεκαπενθημερο αὐτό,

κρατία», εἷπε, ὑπῆρξε «προϊόν έθνικής ἀνάγκης».

ἠταν, ἀνάμεσα στά 0AA0, καί τό.. .μέλλον της Γιουγκοσλαὸίαςέ
Evd), 656010, οι ἀπλοί Έλληνες ἐνδιαφέοονται νά μάθουν τό
μέλλον τοῦ Αἰγαίου καί τῆς Κύπρου. AAAO αῦτό εἰναι μιά
0Aλη ἱστορία...
ΑΝΤΗΝΩΡ

μανλης, τέσσερις μόλις ιιέρες πρίν (ἐπιστρέφοντας ἀπό τή Βιέννη), ὅτι τά πράγματα 6 5 ν π ᾶγν ε κ αί κ α λ ά, στό ἐσωτερικό τῆς... Μεγάλης Ἑλληνικῆς Ἀποικίαςὶ
'H ἀλήθεια εἶναι 61:1 οῖ όργανωτές τῆς γιορτῆς, γιά τή δεύτερη έπέτειο τῆς ἐκλογικής νίκης τῆς «Νέας Δημοκρατίας», δέν
εὐτύχησαν — τουλάχιστον χρονικά. Ἡ γιορτή συνέπεσε μ’ ἕνα
κορυφαῐο - καί πηχυαῖο - ἑξάστηλο τοῦ «Βήματος», ποιι έλεγε
ὅτι 01'5’1111110101 τοῦ Κωνσταντίνου κατασκευάζουν ἤδη, στό
παρασκήνιο, τό ἐπίσημο μοναρχικό κόμμα, μέ πρῶτο στόχο τή
διάσπαση τῆς «Νέας A11110119011’05»... M10 651315911 ἀτυχής
συγκυρία ἠταν τό ἀρθρο τοῦ τέως προέδρου τῆς Δηιιοκρατίας
κ. Μιχ. Στασινόπουλου, πού θὺμιζε τήν παλιά 911011: « Ἐξουσία

Ωστόσο σέ μιά ἀλλη περίπτωση, ἡ ἀξιολόιηση τοῦ κ. Κα-

ραμανλή ἦταν διαφορετικήε << Ἂν δέν τους εἰχα φτιάξει καί·
κόμμα - εἶχε ἐμπιστευθει 0 ένα δημοσιογράφο - θά ἠσαν σήμεραχίλια κομμάτια>>..
4

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ - ΙΞΡΓΑ
Τοῡτες τίς μέρες ἀποκορυφῶθηκε ό πυρετός τῶν ἐξαγγελιῶν γιά κοινωφελη έργα στην πρωτεύουσα. ”O πρωθυπουργός, μέ τό γνωστό ὲπιτελεῑο του (ἀνάμεσά τους πάντοτεὸ κορυφαῖος τοῦ ΕΟΤ) ἐπισκέφτηκαν περιοχές ὅπου
ἔχουν ἀποφασιστεῖ «ριζικές» ἐπεμθάσεις.· ”AV/06175601 κόμ601 στίς στηλες Ὀλυμπίου Διός, στη Συγγροὺ καί τό Δέλτα,
διαπλάτυνση τῆς ...λεωφόρου Ποσειδῶνος, ξενοδοχεία μαμούθ, μαρίνες καί πλάζ γιά νά κλείσσυν όσες ἀκτές ἀπόμειναν ἀνοιχτές, ἀθλητικά κέντρα σέ προάστια ὑψηλοῦ είσοδηματος.
Εἶναι φυσικό ν’ ἀντιμετωπίζονται ἀπό την παραδοσιακη
Δεξιά τά προθληματα τριῶν ἐκατομμυρίων κατοίκων μέ

ἁνπί οθέσεις
καί κενό, 6'71 oi πσρεῐες γίνονται γιά v0 ἐκφράσουν τό λαϊκό
παλμό ὅπως καί ὅπου πρέπει, γιά νά γονιμοπσιησουν 00vοικίες καί όχι τη νεκρούπολη της όδοῡ Σταδίου. Οϋτε νά 6113σουν ἀλλοθι σέ λαθεμένους χειρισμούς.

τουριστικούς ἐξωραϊσμούς κι ἀλλες «διευκολύνσεις», πολύ

περισσότερο ἐν ὄψει της νέας προεκλογικης περιόδου. Oi
ὑπόλοιποι ὅμως· Ποιός ἀγωνίζεται γιά τό ξεσκέπασμα της
κυθερνητικης ἀντίληψης 7013 «κοινωφελοῦς»,· ”H ἀστικη
ἀντιπολίτευση κριτικάρει τά «ἔργα» στην Ἀθήνα γιατί ἐνθαρρύνουν τήν ἀποψίλωση της ὑπαίθρου] "E701, 76 πραγματικό πρόθλημα ἀποσιωπάται, ἐνῶ Βρίσκεται μέσα στην
κραυγαλέα ἀνισότητα της κυ6ερνητικης μέριμνας γιά τίς

ΤΑ ΜΙΞΪΡΑ ΛΙΪΟΤΗΪΑΣ
Μέ τήν ἐφαρμογη νέων μέτρων λιτότητας ἀπείλησαν
«τούς κοινωνικῶς ἀτάκτους» ’Έλληνες τά πρωθυπουργικά
χείλη. Κι αὐτό πρίν προφτάσουμε v0 6γοὺμε ἀπό την τρέχουσα περίοδο νεοδημοκρατικης λιτότητας πού εἶχε ἐξαγγελθεῑ ἀπό τό 1974 καί ἐπαναληφθηκε τό ίδιο μονότσνα τό

διάφορες περιοχές τῆς πρωτεύουσας. Oi δυτικές συνοικίες

πνίγονται στη λάσπη, στα Θρωμόνερα, στην τσιμεντόσκονη,
η ποιότητα τῶν σύγκοινωνιῶν ξεπερνάει κάθε φαντασία, ό
κοινωνικός ἐξοπλισμός τῶν φτωχότερων συνοικιῶν δέν εἶναι
ἀνεπαρκέστατσς ἀλλά ἀνύπαρχτος. “Ὀλ’ αὑτά δέν εἶναι
προβλήματα, μπροστά στούς ἀνισόπεδους κόμθους σέ ευai09r175¢5175ploxéq ἐντατικης μονοπωλιακης ε’κμετάλλευσης.
Ἐδῶ πού φτάσαμε χρειάζεται συνεχής κινητοποίηση γιά
ἀληθινά κοινωφελη ἔργα. Καταδίκη τοὺ Χωροταξικοῡ όχι
στά χαρτιά ἀλλά στίς πραγματικές ἐφαρμογές του.
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΞΙΟ ’76
Συγκέντρωση καί ὁμιλία στό Σύνταγμα,’ Πορεία στην ἀμερικανικη πρεσθεία καί σύγκρουση,’ Πορεία στην Καισαριανη
η τά Πατησια ἤ τό Παγκράτι η τη Λιοσίων η’ ὁπουδήποτε
ἀλλοὺ; Παραίτηση ἀπ’ την πορεία καί ἐνεργητικη καταγγελία της κεθερνητικής στάσης,· ιὈλα τοῦτα φαίνεται νά ἀπασχόλησαν άρκετούς Ἀθηναίους σάν ἐναλλαχτικές έκδοχές
πρίν καί μετά τό φιάσκο μιάς ἀνολοκληρωτης ἐκδηλωσης.
Ἕνα πάντως εἶναι ξεκάθαρο. T6 καλλιεργημένο κλίμα γιά
«ἀνώμαλη ἐξέλιξη της ἐκδηλωσης», παρά τίς κυθερνητικές
(καί ἀλλες,·) ἐλπίδες δέν μείωσε τη συμμετοχη τοῦ κόσμου.
”E701 6 εύσεθης πόθος, 671 76 TMEUTOH'O προπύργιο τῶν λαϊκῶν ἐκδηλώσεων θά ἐκφυλιζόταν μπροστά στό φόθο γιά
«ἀκρότητες ὀργανωμένων μειοψηφιῶν», πηγε περίπατο.
Ἀπό τήν άλλη μεριά ὅμως η νίκη της παλλαϊκότητας πιστῶΘηκε, ἐντελῶς ἀδικα, στό ἐνεργητικό τῶν διαφόρων ηγεσιῶν,
ἐγινε γνώμονας τῆς ἐπιρροῆς τους ἀνάλογα μέ τό μῆκος της
ἀσκοπης πομπῆς. Ἕτσι η μαζικότητα ἀναπαρηγαγε ἀκόμα
μιά φορά αύταπάτες. Ξεχάστηκε ὅτι τό τέρμα ἠταν ἀνώδυνο

ΜΙΚΡΟΜΕ “O ΔΡΟΜΟἱ H00

7975 καί 7976. Γιά νά «πάμε καλύτερα μέσα», ὀσο δηλαδή
καλά καί ἔξω, ἐπιστρατεύονται 01' γνωστές συνταγέςπροτροπές γιά σύνεση, αὑτοσυγκράτηση, ἐθνικη ἑνότητα
καί ἀλλα. Ταυτόχρονα ἐξαγγέλλεται Θριαμθευτικά ότι τό
έθνικό είσόδημα θά σημειώσει αὑξηση περί τά 5% έαις 6%
κατά τό τρέχον ἐτσς. Μέσα στόν ίδιο χρόνο 6 πληθωρισμός
προθλέπεται νά ξεπεράσει τό 14% — 77000076 76 617010 εἶναι
μεγαλύτερο ἀπό την κατά 13% μέση αὑξηση πού δόθηκε
πέρυσι στά κατώτατα ὅρια μισθῶν καί ημερομισθίων (17%
σε’ δύο δόσεις). Στό 13%, 0v προστεθεῖ καί τό 5% της αὐξη-

σης τοὺ ἐθνικοῡ είσοδηματος κατά τό 7976, τότε φαίνεται
καθαρά ότι τά κέρδη εἰσέπραξαν γιά άλλη μιά φορά τη μερίδα τοῦ λέοντος ἀπό την αὑξηση τοι) εθνικοὺ προϊόντος.
Αύτό, χωρίς ἀμφιθολία, Θα πεί λιτότητα πού «πάει καλά

πρός τά μέσα».
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ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ

OI AMEPIKANOI
KAI H ΤΡΑΓΩΔΙΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

TON Ὸκτὼόριο τοῦ 1973 έγινε ὑπό
τήν αἰγίδα τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Χάρ6αρντ, στή Ρώμη, ἕνα σεμινάριο μέ θέμα
τήν ἐπιδίωση τῶν μικρῶν κρατῶν. Πίσω
ἀπό τό σεμινάριο δρισκόταν ἡ ΣΙΑ.
Στό σεμινάριο εἶχαν κληθεῖ;
O Ὁ πρόεδρος τής κυπριακής Βουλής
Γλ. Κληρίδης
ΟὉ Τουρκοκύπριος ἡγέτης Ραούφ
Ντενκτάς

ΤΟΤΕ ἀκούστηκε ἀπό ὑπεύθυνα ἀμερικανικά χείληότι;
«Τό κυπριακό ειναι ἑστία ἀναφλέξεως μεταξύ Ἐλλάδας καί. Τουρκιάς.
Μπορεῑ μάλιστα νά προκληθει καί
87187160077 τῆς Τουρκιᾝας ἀλλά αὐτή 1'17

φορά μήν ἐλπιζετε ὃτι θά ἐπέμὸει 17
Ἀμερική νά σταματήσει τήν Τουρ-

“ ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ
«Οὐδέποτε εἶχα ἀμφιόολία ὅτι ι’]ταν δυνατά νά γίνει πραξικόπημα ἢ εἰσὸολή
χωρίς νά τό ξέροιιν οἱ Ἀμερικανοί, με’ τίς ὑπηρεσιές ποῦ ὁιέθεταν καί στήι
Τουρκιά καί στήν Ἐλλάδα καί στήν Κύπρο».
(FAA ΥΚΟΣ ΚΛ ΗΡΙΔΗΣ, διωρισμένος ἀπό τόν Ἀμερικανό πρεσὸευτή σάν πρόε
ὄρος τῆς Κύπρου στή θέαι) τοῦ Σαμψών, 8 μέρες μετά τό πραξικόπημα.)

Στό ὑπουργεῐο Ἀμύνης τοῦ Καναδᾶ ὄριόκονται ἀποκρυπτογραφημένα κάτι σήματα πού «ἔπιασαν» Καναδοί ἀξιωματικοί- μέλη
τοῦ καναδικοῡ ἀποσπάσματος πού συμμετεῖχε στίς εἰρηνευτικές
δυνάμεις τοῦ OHE οἱ ὁποῖες ὄρίσκονταν τό 1974 στήν Κύπρο. Ἡ
ἑλληνική κυόέρνηση ἔχει ὑποχρέωση νά τά ζητήσει ΕΠΙΣΗΜΑ,νά
τά δώσει στή δημοσιότητα, καί νά ἀντιδράσει ὅπως νομίζει. Τά
σήματα αὐτά ἀποδεικνύουν κατά ἀδιάψευστο, σαφῆ καί κατηγο11110 τροπο οτι
ὁ Ἀμερικανός στρατιωτικός ἀκόλουθος στή Λευκωσία
Γκλοσσαπ κατηύθυνε ἀπό τήν πρεσόεία τῶν ΗΠΑ τίς τουρκικές ἐπιχειρήσεις τοῦ « ”Atr1la 2» στήνπεριοχήΙΙ
T6 συγκλονιστικό τοῦτο στοιχεῖα ἔρχεται γιά πρώτη φορά στή
δημοσιότητα Εἶναι ἕνα ἀπό τά πολλά νέα στοιχεῖα γύρω ἀπό τίς
χσυντικες συνωμοσίες (νενικά) και τά παρασκήνια (εἰδικά) τά

ὁποῖα ὁδήγησαν στήν κυπριακή τραγωδία, πού συγκέντρωσε
ὕστερα ἀπό ἕρευνες δύο χρόνων (ἐδῶ καί στήν Κύπρο) ὁ δημόσιογράφος ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗΣ.(Ἡ δουλειά του, 011711181119017181177 08’ δυό τόμους, κυκλοφορεῖ σέ ὄιόλίο, μέσα στό Δεκέμόρη,
ἀπό τίς ἐκδόσεις «Παπαζήση», Tit/10g: «2650 μερόνυχτα συνωμοσιας»).

Τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ γράφτηκε με’ 661017 τήν ἔρευνα αὐτή.
Κι ἔρχεται.-

0 N61 81116860107081 — μέ NEA στοιχεῖα - τήν ἄμεση καί πολύπλευρη συμμετοχή τῶν Ἀμερικανῶν στήν κυπριακή τραγωδία.
Ο Νά πείσει - ὅποιον 68’11’ε’χει ἀκόμα πεισθεῖ- γιατί 17 ἑλληνική
κυόέρνηση APNEITAI EITIMONA νά ἀνοίξει τόν φάκελο τῆς τραγωδίας τῆς μεγαλονήσου ( Ἐδῶ, ἀπαγορεύτηκε πορεία πού θά εἶχε
ἔστω καί ΚΑ ΤΕΥΘΥΝΣΗ πρός τήν ἀμερικανική πρεσόεία] Ο φάκελος τῆς Κύπρου θ’ ἀνοίξει,·)

Ο Νά διαλύσει - γιά μιά ΑΚΟΜΑ φορά - τό μύθο τῶν «καλῶν»
καί «κακῶν» Ἀμερικανῶν, πού ἀπό χρόνια...«κυκλοφορεῐ» (ΣΣ.·
δέν εἶναι μόνο 17 11116891117017 Καραμανλῆ 17 ὁποία τόν συντηρεῐ) καί
πού πρόσφατα ξαναζωντάνεψε με’ τήν.. ,Καρτερολογία
Θά ἠταν εὐχῆς ἔργο νά ὑπῆρχε κάποια ἀντίδραση ἀπό τήν
πλευρά τῆς κυὸερνησης. Ἔστω καί ἀρνητική. Γιά τήν K611968111τέλους, πρόκειται...

κια».
Η ΣΑΦΗΣ αὑτή διαδεδαίωση έγινε
ἀπό τόν Σάιρους Βάνς, ἄλλοτε 1‘1ch—
πουργό ’tEςωτερικῶν πού θεωρεῖται σήμερα ’ένας ἀπό τούς ὑποψήφιους γιά τό
ὑπουργειο Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ στή

«φιλελληνική» κυὸέρνηοη Κάρτερ... Μαγνητοφωνήθηκε καί ὑπάρχει σάν ντο-

κουμέντο.
ΜΕΤΑ τήν εῖσὸολή, στήν πρώτη συνάγτηση Κληρίδη- Ντενκτάς δ Τουρκο-

κὺπριος ἡγέτης θύμισε οτόν κ. Κληρίδη
τήν «ἀμερικάνικη διαδεδαίωση» της Ριί-)
μης. Τοῦ ειπε, μέ ἀρκετή δόση εῐριι ινείαςῑ
«M0, 17 “Αμερική σᾶς 1908160ποιησε ὅτι δέν θά ἐπέμόει νά ἐμποδίσει τήν Τουρκια».

O ΒΑΝΣ εἶχε μιά προσιιιπική προῖστορία στό θέμα; τή γνωστή συμιμιινία
του μέ τόν Πιπινέλη (Νοέμὸρης 1967),
ὅπου μεταξύ ἄλλ( ιν προὸλέπονταν (ἀρθρο 4) καί ι’1...διάλυσ11 τοῦ κυπριακοῦ
στρατοῦέ Λέγοντας((αὐτή τη (ῐορά μήγ
ἐλπίζετε» εἶχε πρόοᾳατη ἀνάμνηση ἀπό
μιά άλλη ἀμερικάνικη παρέμόασηῑ
ΟΤοῦ προέδρου Νίξον, πού μέ
προσωπικό μήνυμα - μέσω Τάσκα πρός τόν δικτάτορα Παπαδόπουλο, ματαίωσε (Φεὸρουάριος 1972) ἕνα χουντικό πραξικόπημα ἐναντίον τοῦ Μακάοιου.
Η’1“ΑΝ ενα πραξικόπημα οργανιιιμένο
μέ ἐντολές τῆς χούντας (καί τό «ὀκέῦ»
τῶν ΗΠΑ) ἀπό τήν EOKA B’. Ὁ Γρίὅας, πού εἶχε φτάσει λίγο πρίν (Σεπτέμ6ρης”7 1) στήν Κύπρο μέτουρκοκυπριακό
πλοιάρια, ἔπαιξε σημαντικό ρόλο σ’ αὺ-

τό. Σκοπός τοῦ πραξικοπήματος ἦταν ἡ
δολοφονία τοῦ Μακάριου καί ἡ ἐφαρμογή τῶν συμφωνιῶν τῆς Λισαὸόνας
(1971) μεταξύ Παλαμᾶ καί “Ολτζάυ, μέ
τίς ὁποῖες μοιράζονταν ἡ Κύπρος μεταξύ. Τουρκίας καί Ἑλλάδαςῖ Προηγήθηκε τό γνωστό τελεσίγραᾳο (11-2-72)
τοῦ Παπαδόπουλου πρός τόν Μακάριο
(νά παραδοθεῖ στήν εῖρηνευτική δύναμη
τοῦ OHE_ ὁ «ὁπλισμός πού εἰσήχθη ἐκ
Τσεχοσλοδακίας», νά σχηματισθεῑ κυδέρνηση «Ἐθνικής Ἑνότητος» κ.λπ.)
πού ὁ πρόεδρος τῆς Κύπρου ἀπέρριψε.
Τό πραξικόπημα ὁρίσθηκε γιά τίς 15
Φεὸρουαρίου. “Ο Μακάριος ἦξερε τά
πάντα. Στέλνει, λοιπόν, τόν Κληρίδη

στόν τότε πρεσίιέυτή τῶν ,ΗΠΑ ςΠόππερ,

νά τοῦ πεῖ ὅτι ,τά ξέρει,ὃλα καί νά τοῦ
ζητήσει ,νά ἐπέμυει η ’,Αμερική γιά νά
μαῖαι-ῶσειι τόπραξικόπημα, πού «δέν θά
ἦταν ἀναίμακτο». Ὁ, Κληρίδης δυσκολεύτηκε, ἀλλά τελικά δρῆκε τόν Πόππερ,
ὁ δποῖος ύποσχέθηκε νά ἐπικοιν(ι)νι’1σει
μέ τήν Οὑάσιγκτον, ἀλλά ἀρνήθηκε νά
διαψεύοει ῆ νά ἐπιδεόαιῶσει τά περί
πραξικοπήματος λέγοντας τό ἑξῆς διπλωματικό ἀμίμητος «δέν εἷμαι ἐξουσιοδοτημένος οὔτε νά ἐπιδεόαιῶσεω οὔτε νά
διαψεύσω τίποτε>>Η
ΟΠΩΣ θυμάται ὁ Κληρίδης, ὁ Αμερικανός πρεσόευτής κάποια στιγμή τόν εῖδοποίησε «ὅτι εἶχε άπάντηση ἀπό τόν
Νίξον, ὅτι ἐδόθησαν ὁδηγίες στόν Τάσκα
νά δεῖ άμέσως τόν Παπαδόπουλο γιά νά
τοῦ πεῖ ότι αὑτό τό πράγμα πρέπει νά
οταματήσει, καί ὅτι ὁ Παπαδόπουλος
έδωσε διαδεὸαιῶσεις πῶς δέν πρόκειται
νά γίνει τίποτα». Λέει καί κάτι ἀλλο ὁ
Κληρίδηςῑ ὅτι οἱ Τοῦρκοι «εἶχαν κάνει
πλήρη ἐπιστράτευση τῶν δυνάμεων στήν
Κύπρο καί ἐ’δωσαν ὁδηγίες στούς Τουρ- .
κοκύπριους νά έ)ναποθέτουν τρόφιμα γιά
όκτιιί μέοες (... Από αὑτό δγάζω τό
συμπέρασμα ὅτι) οἱ Τοῦρκοι θά ηταν καί
τότε μυη1ιένοι»..
ΔΕΝ χρειαζόταν, συνεπῶς, νά ἔχει ὁ
Βάνς... προφητικές ι’κανότητες γιά νά
προδλέψει τί θά ἀκολουθοῦσε. Ἀλλά οἱ
Ἀμερικάνοι δέν ἀρκέστηκαν στό «νά
μήν ἐπέμόουν ὑπέρ τῆς Ἑλλάδας»ἶ Ἕκαναν... κάτι περισσότερος ὀργάνωσαν στήν οὑσία - τό πραξικόπημα μέ τό
ὁποῖο ἀνατράπηκε ό Μακάριος. Θυμίζουμε ὃτιῑ
ΟΤόν Ἀπρίλιο, Ἀμερικανοί πεζοναῦτες ἐγκαταστάθηκαν στίς άγγλικές
δάσεις τῆς Κύπρου, μέ τό πρόσχημα
ὅτι... πρέπει νά ἐπιὸλέψουν τήν ἐκκαθάριση τῆς διώρυγας τοῦ Σουέζέ Παραμέ-

νουν ἀκόμα...
ΟΤήν ἰ’δια ἐποχή, ένας Ἀμερικανός
πλωτάρχης, φεύγει μυστικά (χωρίς κάν
νά ἀποχαιρετήσει τήν οῖκογένειά του)
ἀπό τήν Κρήτη γιά τήν Κύπρο,ὅπου
ἐ’μεινε δυό μῆνες σέ ἀγγλική δάση τοῦ
Ἀκρωτηρίου. Σκοπός τοῦ αῖφνιδιαστικοῦ ταξιδιοῦ ἦταν ἡ ἐνημέρωσή του, μιά
καί ἡ δάση θά γινόταν ἀμερικανική.
Ἕνα χρόνο μετά, ὁ Ἀμερικανός πλω’τάρχης εἷπε σέ Ἕλληνα άξιιιιματικό συζητιῖιντας γιά τήν «ἀμερικάνικη ἐπέμόαon»:
«Οἱ "Aw/101 έπρόκειτο νά ἀφήσουν
τίς ὅάσεις τοῦ Ἀκρωτηριόυ λόγω σι’κονομιιῖιν. Ὁ Μακάριος θά ἒπεφτε.
Ποιοί θά ,τήγαιναν στήν Κύπρο, σι’
Ρ(ῖισοι,’>>

λίουςδιαδεόαίωνε ὅτι «αἱ ὕποπτοι κινήσεις τῶν Τούρκων δέν εἶναι τίποτε ἀλλο
ἀπό μίαν ἐπίδειξιν δυνάμειι)ς ’ένεκα τοῦ
πραξικοπήματος τῆς 15ης Ἰουλίου». Καί
ἡ διαδεδαίωσή του αὐτή «ὑπῆρξεν ἀποφασιστικῆς σημασίας καί έδοήθησε τά
μέγιστα τήν τουρκικήν εῖσὸολήν», ὅπως
λέει σέ ἀπόρρητη έκεθεσή του γιά τά γεγονότα ὁ B.X. Πετρόπουλος, ὑποδιοικητής τοῦ Ναυτικοῦ Σταθμοῦ Κυρήνειας.
Ο Μετά τό πραξικόπημα, δ Νταίιόις
διόρισε τόν Κληρίδη στή θέση τοῦ Σαμψών, ξεσηκῶνοντας σάλο. 'O B. Λυσσαρίδης, λέει ότ1 ρωτησε τόν Κληρίδη ἀργότερας «Πῶς άνέλαόες καί δέχτηκες νά
σέ ὁρκίσει ὁ Γεννάδιος, πού σημαίνει ὅτι
δέν θεωρεῖς τόν Μακάριο ἀρχιεπίσκοπο;
Ἕδωσες πιστοποιητικό πατριωτισμοῦ
οτόν Σαμψών, κράτησες τό ἰ’διο ὑπουργικό συμὸούλιο. Γιατίς» Ἠ ἀπάντηση
τοῦ Κληρίδη ῆταν - κατά τόν Λυσσαρίδη
πάντας «Ὀ Ἀμερικανός πρέσδυς μοῦ
εἶπε νά ἀναλάὸω ὑπό αὑτούς τούς
ὅρους»...
ΑΛΛΑ μέ τό πραξικόπημα καί τόν
«Ἀττίλα 1» δέν εἶχαν όλοκληρωθεῖ τά
σχέδια NATO — ΗΠΑ - Τούρκων Χούντας. Χρειάζονταν κι ὁ «Ἀττίλας 2»
(23 μέρες μετά τήν πτωση τῆς χούντας)
γιά νά γίνει ἡ ντέ φάκτο διχοτόμηση τοῦ
νησιοῦ. Στήν ἐφαρμογή του, ἀποδεικνύεται τό μέγεθος τῆς ῶμότητας τῶν «μεγάλων μας συμμάχιιιν» καί τῆς συμμετοχῆς
τους στῆν κυπριακή τραγ(ι)δία;
Ο Τίς τουρκικες ἐπιχειρήσεις οτή Λευ-

κωσία διηύθυνε - ὅπως προαναφέρθηκε
- ὁ Αμερικανός στρατιωτικός ἀκόλουθος Γκλόσσαπ, πού εἶχε - μέσα ἀπό τήν

ἀμερικανική πρεσδεία - συνεχη ἐπικοινωνία μέ τόν Τοῦρκο στρατηγό Ντεμιρέλ,
ἐπικειγαλῆς τῶν δυνάμεων πού ἐφαρμόζανε τόν «Ἀττίλα 2».
,
Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ έγινε- τυχαῖα. Ἠ
ἀμερικανική πρεσόεία δρίσκεται στά
περίχωρα τῆς Λευκιιισίας. στήν πίσω ἀπό
τό «Χίλτον» περιοχή. Στό κέντρο τῆς πόλης ῆταν ἡ ἕδρα τοῦ καναδικοῦ ἀποσπάσματος πού συμμετεῖχε στίς εῖρηνευτικές

ΟΛίγο πρίν ἀπό τό πραξικόπημα, δ
νέος Ἀμερικανός πρεσὸευτής Ρότζερ
Νταίιόις (πού δολοηονήθηκε ἁργότερα),
δίνοντας στό Μακάριο τά διαπιστευτήριά του, μεταξύ ἄλλων, τοῦ ε’ἴπε καθησύχαστικάς «Μακαριότατε, ἐπεδλήθητε».Ι
Ἤθελε νά θολώσει τά νερά.
Ο Ὀ ἴδιος πρεσόευτής, στίς 19 Ἴου-

δυνάμεις τοῦ OHE. Ὀ γενικός γραμματέας τοῦ ΟΗΕ Βαλντχάιμ, στή διάρκεια
τοῦ « Αττίλα -.2» ειχε δῶσει ρητή ἐντολή

στίς καναδικές δυνάμεις νά ὑπερασπιστοῦν μέ κάθε θυσία τό ἀεροδρόμιο τῆς

Λευκωσίας. Οἱ Καναδοί ἀπάντησαν στόν
Βαλντχάιμ ὅτι θά ἐκτελέσουν τήν ἐντολή του. Καί ξαφνικά στήν ἕδρα τῶν καναδικῶν δυνάμεων συμδαίνει κάτι τό ἐντελῶς ἀπροσδόκητος
Ο Oi Καναὸοι πιανυυν τη συνομιλία
μεταξύ Γκλόσσαπ - Ντεμιρέλ καί άκοῦνε
ἄναυδοι τίς ὁδηγίες τοῦ Ἀμερικανοῦ
στρατιωτικοῦ ἀκολούθου πρός . τόν
Τοῦρκο στρατι1γόέ
O ΓΚΛΟΣΣΑΠ όχι μόνο καθόριζε μέ
ἀκριδεῖς ἐπιτελικές λεπτομέρειες τό δρο-

μολόγιο πού θά ’πρεπε νά άκολουθήσουν
σι’ τουρκικές δυνάμεις, ἀλλά κάποια στιγμή, ὅταν ὁ Ντεμιρέλ εῖδοποίησε τόν
Ἀμερικανό ὅτι πρόκειται νά ἀποκλείσει
καί τόν δρόμο Λευκωσίας - Λεμεσοῦ
(εἶχε ἤδη ἀποκλείσει τόν δρόμο Λευκωσίας - Λάρνακας), ό Γκλόσσαπ έξαλλοςς

ΟΤόν ἀπείλησε πῶς ἀν παραθεῖ τό
προκαθορισμένο σχέδιο, πού δέν πρόδλεπε τήν κατάληψη αὑτῆς τῆς ἀρτηρίας,
θά τόν περάσει στρατοδικεῖοέ
Ο Τόν διέταξε νά προχωρήσει ἀμέσως
πρός τό ἀεροδρόμιο τῆς Λευκωσίας καί
νά τό καταλάδει, ὅπως προδλέπει τό
σχέδιο,
OI KANAAOI πού, παρακολουθοῦσαν
τή συνομιλία, πάγωσαν. Εῗχαν φυσικά
ἀναλάόει τήν ὑποχρέωση έναντι τοῦ
Βαλντχάιμ νά ὑπερασπιστοῦν τό ἀεροδρόμιο, ἀλλά δέν φανταζόντουσαν ποτέ
πῶς οἱ Ἀμερικανοί θά κατηύθυναν τούς
εῖσόολεῖς ἐναντίον τους, δάσει προκαθορισμένου σχεδίου μάλιστα.
Ο ΥΠΟΔῘΟΙΚΗΤΗΣ τῶν καναδικῶν
δυνάμεων Ταίην Οὑίλερ, σπεύδει καί>
διαμαρτύρεται οτήν ἀμερικανική πρεσδεία. Οἱ Ἀμερικανοί δέν ἀντιδροῦν. Ὁ
Οὑίλερ έκπληκτος προσπαθεῖ νά τούς
μεταπείσει λέγοντας ὅτι οἶ Ἀμερικανοί
μέ τούς Καναδούς εἶναι ἀδέλφια καί οἱ
Ἀμερικανοί ξέρουν πολύ καλά τήν ὑποχρέωση τῶν Καναδῶν νά κρατήσουν τό
ἀεροδρόμιο. ’Ὀμως of Ἀμερικανοί δέν
δῶσαν καμιά σημασία στόν Καναδό
ὑποδιρικητήκαί τότε οἱ Καναδοί αποφασίζουν νά πέσουν μέχρι ἑνός γιά νά
κρατήσουν τό ἀεροδρόμιο. Τελικά, ὁ
ῆρωισμός τῶν Καναδῶν, πού πολέμησαν
λυσσασμένα μετά· τήν ώμή ἐντολή τῶν
Ἀμερικανῶν πρός τούς Τούρκους, καί ἡ
μάχη πού διεξήγαγανοἱ ὑπόλοιπες εἰρηνευτικές δυνάμεις μαζί μέ ἐλληνικές καί
κυπριακές δυνάμεις πού δρέθηκαν στό
άεροδρόμιο, εἶχε σάν ἀποτέλεσμα νά μήν
καταληφθεῖ
Λευκωσίας.

τό

Διεθνές

Αεροδρόμιο

ΣΗΜΙΞΡΑ τά άποκαλυπτικά αὑτά σήματα 6ρίσκονται στό ὑπουργεῖο Ἀμύνης
τοῦ Καναδᾶ. Μέ τά δεδομένα αὑτά, γιατί
νά μήν παραμένει κλειστός ὁ φάκελος
τῆς Κύπρους
’0 Νταίηόἰς νεκρός. Ποιός τόν ὸολοφόνησε,·
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, Ο Οἱ δύο τελευταῖες (18-19) εἰναι

Στήν ἐπιστήμη, τό σύμὸολο γιά τό
χαλκό εἰναι τό C11. T6 Cu εἰναι τά δυό

πλήρως ἐλεγχόμενες» ἀπό τήν CYM
(afﬁliates ).
Σύμφωνα μέ τό περιοδικό «FOR-

πρῶτα γράμματα τῆς -λατινικῆς λέξης

Cuprum. Ἡ λέξη cuprum εἰναι παραφθορά τῆς λέξης Cyprium, πού εἰναι ἡ

TUNE» (τεῦχος Μαΐου ’76,’ σελ. 59 καί

334), ἀπ’ ὅπου πάρθηκαν καί τά παραπάνω στοιχεῖα, ἡ CYM εἰναι ἀπό ἀποψη
μεγέθους ἐνεργητικοῦ ἡ 2491] ἑταιρία
τῶν ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, ἡ οἰκονομική

δεύτερη λέξη τῆς ρωμ-αῖκῆς ἐκφράσεως

«aes Cyprium», πού σημαίνει «μέταλλο
τῆς Κύπρου». Μέ ρίζα τό cuprum Οἱ
Ἀγγλοι δάφτισαν τόν χαλκό copper, οἱ
Γερμανοί Kupfer, οἱ Γάλλοι cuivre καί
πάει λέγοντας...
Ἄραγες, πόσοι πολίτες, πού χρησιμοποιοῦν αὑτές τίς γλῶσσες, ἔχουν ἐπίγνωση ὅτι στῆ γλῶσσα τους ἡ λέξη χαλκός σημαίνει Κύπρος; Ἤ, ἀκόμα, πόσοι
Ἕλληνες πολίτες καί πόσοι Τοῦρκοι πο,λίτες ξέρουν τή σχέση τοῦ χαλκοῦ μέ τήν
Κύπρο; ”A; φωτίσουμε λίγο αὐτή τή σχέ-

της δύναμη εἰναι ἡ άκόλουθης
Ο Ἐνεργητικό; 600.219.000 δολλάρια
Ο Τζίρος (1975); 365254.000 δολλά-

ρια
Ο Καθαρά κέρδη (1975); 11.122.000
δολλάρια
Φαίνεται ὅτι τό 1975 ῆταν ἀσχημη
χρονιά. Κατά τά ἀμέσως προηγούμενα

χρόνια, τά κέρδη ῆταν πολύ περισσότερα;
1972ς 28.814.000 δολ.
1973: 43.877.000 δολ.
1974: 50.017.187 δολ.

Η CYPRUS_ MINES
CORPORATION
Ἐδῶ καί μισό αἰῶνα (κοντά 60 χρόνια) μιά ἀμερικανικη ἑταιρία ἀπό τό Λός
Ἀντζελες ὑπέγραψε μέ τούς Ἀγγλους
ἰδιοκτῆτες τῆς Κύπρου (1) μιά σύμὸαση
γιά τήν ἐκμετάλλευση τοῦ χαλκοῦ τῆς
Κύπρου. Ἔτσι ἂρχισε ἡ ἐκμετάλλευση
τοῦ χαλκοῦ στῆν Κύπρο στή σύγχρονη
εποχη.
Σήμερα, ἡ ἑταιρία ἐκείνη, δηλαδή ἡ
CUPRUS
MINES
CORPORATION
(προφέρεταις Σάιπρους Μάινζ Κορπο-

Ἀπέναντι ἀπ’ αὐτά τά στοιχεῖα τῆς
οἰκονομικῆς δύναμης τῆς CYM, σάν
ἑταιρίας, τοποθετοῦνται τά στοιχεῖα τῆς
οἰκονομικῆς δύναμης τῆς Κύπρου, σάν
χωρας.
19ό9ς

17. CYPRUS
METALLURGICAL
PROCESSES CORPORATION
18. MARCONA CORPORATION AND
SUBSIDIARIES
19. MOUNT GOLDSWORTHY MlNlNG ASSOCIATES

ρέισον), καί εἰναι γνωστή -στά διεθνῆ
χρηματιστήρια σάν CYM) έχει ἀκόμα
κεντρικά γραφεῖα στό Λός ”Αντζελες,
ἀλλά ἐγινε μητρική ἑταιρία μιᾶς άλυσίδας ἄλλων ἑταιριῶν. Τίς ἀπαριθμοῦμε;
1. CUPRUS
BAGDAD
COPPER
COMPANY
2. CYPRUS BRUCE COPPER & ZINC
COMPANY
"
3. CYPRUS JONSON COPPER COM4. CYPRUS INDUSTRIAL MINERALS COMPANY
5. CYPRUS THOMPSON WEINMAN
COMPANY
D1 ATOMACEOUS
6. CYPRUS
EARTH COMPANY
7. CYPRUS WIRE & CABLE COM-

"A716 τίς ἑταιρίες αῦτέςῑ
Ο Οἱ πρῶτες 13 εἶναι
ἀποκλειστικά τῆς CYM

ἰδιοκτησία

0 Οἱ ἑπόμενες 4 (14-17) εἰναι ὑποκαταστήματα.

ΣΤΗΝ Κύπρο, πρίν 60 χρόνια,
μιά ἀμερικανικη ἑταιρία (CYM)
ὑπόγραψε με’ τούς ’Ὰγγλους σύμὄαση γιά τήν ἐκμετάλλευση τοῦ
χαλκοῦ τοῦ νησιοῦ. Σήμερα, ἡ
ἑταιρία αὐτή ἔχει οἰκονομική δύναμη ὅση καί ἡ Κύπρος]
ΣῩΜΦΩΝΑ με’ πολύ πρόσφατα
ἐπιστημονικά δεδομένα ἡ ὀροσειρά Τροόδος τῆς Κύπρου πα-

O Ἀκαθάριστο Ἐθνικό
Εἰσόδημα (ούνολο)
O Κατά Κεφαλή
Εἰσόδημα

ς 504.000.000 δολ.

; 689 δολλάρια (2)

1974:

0 Ἀκαθάριοτο Ἐθνικό
Εἰσόδημα (σύνολο)
O Κατά Κεφαλή
Εἰσόδημα

ς . 961000.000 δολ.
: 1.495 δολλάρια (3)

Δηλαδή ἡ οἰκονομική δύναμη τῆς Κύπρου, σάν χώρας, εἰναι τῆς αὑτῆς τάξεως
μέ τήν οἰκονομική δύναμη τῆς CYPRUS
MINES CORP.
Ο Τήν οἰκονομική της δύναμη ἡ Κύ-

προς ἀποκτά ἀπό τή δουλειά 258.600
Κύπριων πολιτῶν.
Ο Τήν οἰκονομική της δύναμη ἡ CYM
ἀποκτά ἀπό τήν ἀπασχόληση 5.200
ὑπαλλήλων.

Ὁ πληθυσμός τῆς Κύπρου εἰναι περίπου 600.000 πολίτες (Ἕλληνες καί
Τοῦρκοι) σύμφωνα μέ φετινά στατιστικά
στοιχεῖα.

PANY (καλώδια)

8. CYPRUS TUBING ἃ CONDUIT
COMPANY (σωλῆνες)
9. CYPRUS CABLE SUPPORT SYSTEMS COMPANY
10. CYPRUS SPECIAL STEEL COMPANY (χάλυόες)
11. CYPRUS EXPLORATION COMPANY (ἐρεύνα μεταλλευμάτων)
12. CYPRUS GEORESEARCH COM—
PANY (ἐρεύνα μεταλλευμάτων)
13. CYPRUS RESEARCH COMPANY
(τεχνολ. ἐρεύνα)
14_. CYPRUS ANVIL MINING COM15. CYPRUS

PIMA

MINING

16. CYPRUS

HAWAIIAN

CEMENT

CORPORATION (τσιμέντα)
8

COM-

ΤΟ ΟΡΟΣ ΤΡΟΟΔΟΣ
ΚΑΙ MIA NEA ΘΕΩΡΙΑ
Τά ἀνώτατα γεωλογικά στρώματα τῆς

ρουσιάζει τρομακτικό ἐπιστημονικό (καί όχι μόνο τέτοιο) ἓνδιαφέρον.
Η CYM, τό Τροόδος, οἱ ἐπι-

στημονικές ἀνακαλύψεις, τό γενικότερο Κυπριακό πρόὸλημα, θίγονται στό παρακάτω ἀρθρο εἰδικοῦ συνεργάτη μας.

όροσειράς Τρόοδος τῆς Κύπρου περιέχουν τίς περίφημες καί πλούσιες μάζες
ἀπό διάφορα μεταλλεύματα (χαλκός, σίδηρος κ.λπ.) τοῦ νησιοῦ.
Ἠ ὀροσειρά αὐτή ἔχει φωτογραφηθεῖ
καί ἐρευνηθεῖ άπό τόν πρῶτο δορυφόρο

ἐρεύνης πἠγῶν πλούτου τῆς γῆς, τόν
ERTS 1 (Earth Resources Technology
Satellite).
ι
Μέχρις ἐδῶ τίποτα τό σημαντικό.
”Ομως, ἐδῶ καί πέντε χρόνια μιά συνταρακτική νέα θεωρία ἀνέτρεψε τίς θεωρίες πού ἴσχυαν μέχρι τότε στήν ἐπιστήμη, γιά τό τί εἶναι καί πῶς συμπεριφέρε-

πολλές δεκαετίες ἀκόμα. Σέ τί όάθος ἐχει
ἐρευνηθεῖ τό θέμα αὑτό ἀπό τά ~11/011τοῦτα Γεωλογικῆς Ἐρεύνης τῆς Κύπρου

ται ό στερεός φλοιός τῆς γῆς.

Ἠ νέα αὐτή θεωρία (πού ἤδη ἐχει σχεδόν ἀποδειχθεῖ στῆν πράξη) δέχεται 611:
0 Ὀ στερεός φλοιός τῆς γῆς 6110τελεῖται

άπό

περίπου
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συμπαγεῑς

EUAOKIMEI
ΕΙΣ KIIIMR

πλάκες oi ὁποῑες έπιπλέουν σ’ ἕνα
,πλαστικό (μισολιωμένο) ὺπόστρωμα.

ΟῈκεῙ ποὺ συναντιοῡνται oi πλάκες μεταξύ τους εἴτε σπρώχνει ή μιά

καί τῆς Ἐλλάδας;

Ο Ποιά μπορεῖ νά εἰναι,ι’1 τωρινῆ οῖκονομικῆ σημασία τῆς ὀροσειράς Τροόδος γιά τόν κυπριακό λαό;
0 Ἀνῆκει ἡ όροσειρά στῆ CYM 1"] όχις
Ο Ποιά ἡ πολιτική σημασία τῆς 69o-

τήν άλλη καί έχουμε σεισμούς, εἴτε

σειράς γιά τίς σχέσεις ἑλληνόηιιπιιιιν καί

άπομακρύνεται ἠ μιά άπό τήν άλλη καί
τότε μέσα άπό τό πλαστικό ὺπόστρωμα θγαίνει πυρακτωμένη λάθα.
Ο Oi θέσεις, πού oi πλάκες άπομακρύνονται ἠ μιά c‘m’ τήν άλλη, θρίσκονται κυρίως στό μέσο τῶν ὠκεανῶν. Ἐκεῖ, στὸν πυθμένα τῶν ὠκεανῶν, ἡ πυρακτωμένη λάθα, πού θγαίνει άπό μέσα άπό τό πλαστικό ὑπόστρωμα, παγώνει καί στερεοποιεῖται

τουρκόηωνων Κύπριων πολιτῶν);
Ο Ποιά σημασία ἔχει γιά τόν κυπριακό λαό ῆ ἐπιστημονικῆ ἀξία τῆς
όροσειρᾶς λόγω τῆς σπανιότητάς της;
Ο Σέ τί δάθος εἰναι κατατοπισμένα τά
Γεωλογικά Ἰνστιτοῦτα Ἐρεύνης Κύπρου
καί Ἑλλάδας γιά τή σπανιότητα αῦτή σέ
σχέση μέ τή θεωρία τῶν «ἐπιπλεουσῶν
πλακῶν» ;

Κάποιοι (ἐδιῖ),·στήν Κύπρο) ἰ’σως ἐνδιαφερθοῦν καί μάθουμε περισσότερα...

μέσα στό νερό καί δημιουργεῖ κοιτά-

σμστα άπό μεταλλεύματα (τά ὁποῖα
λέγονται ὺδροθερμικά). ’Ἐτσι στή
μέση τῶν ὼκεσνὼν, (Ἀτλαντικοῡ, Eiρηνικοῡ, κ.λπ.) ὺπάρχουν ὺποθρύχιες
ὀροσειρές γεμάτες άπό πλούσια κοιτάσματα μετάλλων.

Ἡ ἐρεύνα αὐτῶν τῶν όροσειρῶν καί

τοῦ πλούτου πού ἐχουν, εἰναι σχεδόν
ἀδύνατη μέ τά μέσα πού διαθέτει ἡ ἐπιστήμη καί ῆ τεχνολογία σῆμερα. (Τό
πόσο πρωτόγονος εἶναι ὁ τρόπος δειγματοληπτικῆς ἐρευνας, μπορεῖ νά τό καταλάόει κανείς, ἀν φανταστεῖ ἕναν ἐρευνητή πού προσπαθεῖ νά κάνει δειγματοληπτική ἐρεύνα γιά μεταλλεύματα σέ μιά
09005190 τῆς ξηρᾶς μέ έναν κουὸά κρεμασμένο ἀπό ἕνα ἀερόοτατο μ’ ἐ’να σχοινίέ...)

’Ὀμως, ὑπάρχει ἕνα μέρος στῆ γῆ, πού
ένα κομμάτι μιάς τέτοιας ὑποδρύχιας
ὀροσειράς ἐχει ξεπροδάλει μέσα ἀπό τῆ
θάλασσα καί τώρα εἶναι προσπελάσιμο
στόν ἀνθρωπο (ἀφοῦ πιά εἰναι στεριά)
καί τοῦ δίνει μιά πλήρη εἰκόνα γιά τίς
ὑποὸρύχιες ὀροσειρές καί τά ὑποόρὺχια
κοιτάσματα μεταλλευμάτων.

0 T6 μέρος οὺτό τῆς γῆς, πού έχει
τεράστια σημασία γιά τήν έπιστήμη,
εἶναι r'] ὁροσειρά τοῦ Τροόδος τῆς
Κύπρου (Ἣ...

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ.
Τά δυό αὑτά στοιχεῖα, δηλαδή f]
ὓπαρξη τῆς CYPRUS MINES CORPORATI ON καί ἡ γεωλογικῆ σημασία τοῦ
Τροόδος, εἰναι σχεδόν (ἤ μᾶλλον ἐντελῶς) άγνωστα στούς ’Έλληνες πολίτες.
Ο Γιά τό Τροόδος ἴσως ὑπάρχει δικαιολογίας εἶναι ἕνα πολύ εἰδικό θέμα καί σχετικά καινούργιο.
0 F101 τήν CYM ὅμως δέν ὑπάρχει.
Καί τό ἐρώτημα εἰναις
Ο Γιατί ἡ CYM δέν ἀκούστηκε ποτέ
σέ σχέση μέ τό κυπριακό πρόὸλημας
Βέδαια. θά δοθεῖ ἡ ἐξῆγηση ὅτι 6 οημαντικός παράγοντας οτό πρόόλημα τῆς
Κύπρου, εἰναι ἡ στρατηγική θέση τοῦ
νησιοῦ κι όχι ὁ λίγος χαλκός ποῦ μπορεῖ
νά ’έχουν τά ὅουνά του.

Ἡ στρατηγική σημασία τῆς Κύπρου
εἰναι γνωστή καί κανένας δέν τήν ἀμφισόητεῖ. Ἡ ἀπορία δρίσκεται στό τί ρόλο
’ἐπαιξε 1,110 τήν ἐξασφάλιση αὑτῆς τῆς
στρατηγικῆς θέσης μιά ἀμερικανικῆ
ἑταιρία πούς
Ο ὀφείλει τήν ὑπαρξή της οτά μεταλλεύματα τῆς Κύπρου,
Ο ἐχει ἱστορία περίπου 601] καί ἡ Κύπρος οάν σύγχρονο κράτος,
O ἔχει οἰκονομική δύναμη περίπου ἰ’ση
μέ τό κράτος τῆς Κύπρου.
Ἀλλά τά ἐριιιτῆματα εἰναι εὑρύτερας

(I) Ἰδιοκτησιά τῆς Κύπρου ἀπέκτησαν οι’ Ἀγγλοι τό 1878.
(2) Στοιχεῖα 0770: The Ofﬁcial Asmt‘iuled Prexr
ALMANAC. 1975 (IE/1.417.

.

(3) Στοιχεῖα ἀπός WORLD ALMANAC and
book offacls I976, σελίς 681. (κίηφθέντα ἀπό
τήν AID, δηλαδή τή συνεργάτιὸα τῆς ίἸΑ).
(4) Στοιχεῖα γιά τό Τροόὸος πάρθήκαν ἀπό τό
περιοδικό SCIENTIFIC AMERICAN. July I973,
σελίς 86 καί μετά.
Ο Ὑπάρχει μιά ἀκόμη περιοχή στή γῆ ὃμοια
με’ τό Τροόδος, ἀπό ἀπόψεως ἑρευνας τῶν ὑδροθερμικῶν μεταλλευμάτων, αὐτή εἶναι ἡ Ἐρυθρά
Θάλασσα. n0,1101; τά κοιτάσματά της, ἀν καί σχετικιῖις προοπελάοιμα, εἶναι ὑποόρύχια.

Ὗ
1. F10 τῆ CYM:
O'IT010 εἰναι ἡ πραγματικὴ ἱστορία
τῆς CYM στῆν Κύπρο ἀπό ἐδῶ καί 60
χρόνια πίσω;

Ο Ποιά ἦταν ἡ σύμδασή της μέ τούς

’τρᾱι
ΕΝΑ OXHMA

’Άγγλους καί ποῖά εἶναι τῶρα;
Ο Ποιός 6 ρόλος τῆς CYM 016 κυ-

πριακό πρόόλημα - τωρα καί παλιότερας
O F1010 εἰναι ἡ (πιθανή) σχέση της μέ
τῆ CIA;
Ο Τί ποσοστό ἀπό τό οῖκονομικό δυναμικό καί ἀπό τόν ἐτήσιο τζίρο της
προέρχεται ’ἀπό τῆν Κύπρο καί τί ἀπό
δραστηριότητες ἐξω ἀπό τό νησίς
ΟΣτή διὸλιογραηία ([α-ίνεται ότιί’1
Κύπρος. σάν χώρα. κάνει ἐξαγιιιγές
μεταλλευμάτων μέσου ἐτησίου ὕψους
περίπου 30 ἐκατομμυρίιιιν δολλαρίων.
Αὑτές οἱ ἐξαγωγές τῆς Κύπρου, σάν χῶρας, συμπίπτουν με’ τίς ἐξαγωγές τῆς
CYM ἢ πάνω ἀπό τά 30. ἑκατομμύρια
ὑπάρχει ἀλλος ἄγνωστος ἀριθμός πού
πάει στῆ CYM;

Ο Πύσο από τό οῖκονομικό δυναμικό
τῆς CYM πρέπει νά ἐπιστραηεῖ στόν κυπριακό λαό καί πότε;
2. F10 τό Τροόδοςς

συνεργάζονται
Ἀνδρέας Ἐμηειρίκος
Γιῶργος Ἰωάννου
Λευτέρης Πούλιος
'H. X. Παπαδημητρακόπουλος
Γιάννης Κοντός

Ἀγγελος Καλογερόπουλος
Σ. B. Σκοπελὶτης

Χρόνης Μπότσογλου
Μίνως Ἀργυράκης
Μίμης Σουλιώτης
Ἀλέξης Ἀκριθὰκης
Νάσος Θεοφίλου

Πόνος Θεοδωρίδης
Διονύσης Χαριτόπουλος
Γιῶργος Θέμελης
Βασίλης Βασιλικός

O Στήν πρόσφατη διδλιογραηία ανα(γέρεται ὅτι τά γνιιιστά κοιτάσματα χαλκοῦ τῆς Κύπρου θά ἐξαντληθοῦν γύρω
016 1982. ’Ὀμως, ἐπίσης άναηέρεται ὅτι
τά ὑπάρχοντα ὑπόλοιπαμεταλλεύματα
(σίδηρος, ἀμίαντος κ.λπ.) εἶναι πολλά
καί πλούσια καί θά κρατήσουν γιά πάρα

ΕΡ..· Ποιά εἶναι σήμερα ἡ πραγματικότητα τῆς κιιπριακι)ς ἐκπαίὸευσης
καί ποιά εἶναι τά κύρια ,τροὸλήματα
πού ἀντιμετωπι’ζει,·

All: Ἡ τουρκική εἰσόολή πού άκολούθησε τό ἐπαίσχυντο καί προδοτικό
πραξικόπημα τῆς Χούντας ἐναντίον τοῦ
προέδρου Μακαρίου καί τοῦ κυπριακοῦ
λαοῦ. 571511595 ἀνυπολόγιστες καταστρο1159 05 ὅλους τούς τομεῖς γενικά. Εἰδικότερα ῆ ἐκπαίδευση ὑπέστη συντριπτικά
πλήγματα. Καί γιά νά συγκεκριμένοποιοῦμε τά προόλήματα, πρίν ἀπό τῆν
τουρκική εῖσόολῆ φοιτοῦσαν στῆν περιοχή πού σήμερα κατέχεται ἀπό τούς
Τούρκους περίπου 40000 μαθητές ὅλων
τῶν δαθμίδων, δηλ. στοιχειώδους, μέσης,
γενικῆς καί τεχνικῆς ἐκπαίδευσης. 01
7159100615901 0716 αὑτούς άναγκάσθηκαν
κατά τῆ διάρκεια τῆς τουρκικῆς εἰσόολῆς
νά καταφύγουν στίς ἐλεύθερες περιοχές.
”Οσοι ἀπό τούς μαθητές μέσης ικαί τεχνικῆς εκπαίδευσης ἐγκλωόίσθηκαν, ἐμειναν γιά δυό χρόνια χωρίς καμιά ἀπολύτως ἐκπαίδευση. Oi 101797117159 ἀρχές κα-

τοχῆς δέν ἐπέτρεψαν τῆ λειτουργία σχολείων κατά τό ἀκαδημαῖκό ἐτος 1974-75.
T6 ὑπουργεῖο Παιδείας προσπάθησε νά
δργανώσει σειρά μαθημάτων μέ ἀλληλογραφία, μέσω τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ,

ἀλλά τά προσκόμματα καί ἡ συστηματικῆ παρεμπόδιση ἀπό τίς τουρκικές ἀρῇ

χές κατοχῆς δέν ἐπέτρεψαν νά ἐπιτύχει
τό πρόγραμμα αὑτό. Ἔγινε προσπάθεια
ν’ ἀποοταλοῦν 616110 στούς ἐγκλωόισμένοῦς, ἀλλά κατασχέθηκαν ἀπό τούς
Τούρκους καί ἐπιπλέον δέν 5711190716715 ἡ
115106001] ἐκπαιδευτικῶν στίς κατεχόμενες περιοχές, παρόλο πού πολλοί προσ115906710]! νά μεταδοῦν ἐθελοντικά, καί
παρά τῆ συμφωνία πού ·έγινε κατά τῆ διάρκεια τῶν διακοινοτικῶν συνομιλιῶν
στῆ Βιέννη στό θέμα αὑτό, μικρό μόνο
ποσοστό δημοτικῶν σχολείων ἐπιτράπηκε νά λειτουργῆσει, ἀλλά κάτω ἀπό
πολύ δυσμενεῖς καί ἀφόρητες συνθῆκες.
Χρησιμοποιήθηκαν ὑπερήλικες σύνταξιοῦχοι 600710101 7101 0110 116 προσοντοῦχο προσωπικό. Ἡ στάση τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν κατοχῆς ἐναντι τῶν ἐκπαιδευτικῶν καί τῶν μαθητῶν ἀποτελεῖ
κατάφωρη 7109061001] 71005 ἀνθρώπινου
δικαιώματος καί τούς ἀναγκάζει καθημερινά νά ἐγκαταλείπουν τίς πατρογονικές ἑστιές τους καί νά καταφεύγουν στίς
ἐλεγχόμενες ἀπό τῆν κυδέρνηση περιοχές. ’
T0 κυπριοποιιλα ὑποχρεώνυνται ν’ ἀνυψώνουν καί νά χαιρετοῦν κάθε πρωί τήν
τουρκική σημαία. Αῠτή εἶναι ἡ κατάσταση στίς κατεχόμενες περιοχές.
ΕΡ..· Δεδομένου ὅτι τά σχολεῖα καί
γενικότερα ἡ ἐκπαίδευση ἀποτέλεσαν
ἓναν ἀπό τούς κύριους στόχους τῆς
Χούντας καί τῆς ΕΟΚΑ Β’, μέ τήν ἔννοια ὅτι προσπάθησαν νά εἰσχωρήσουν α’ αὐτά καί νά προσεταιρισθοῦν
ὅσο τό δυνατό περισσότερους ἐκπαιδευτικούς καί μαθητές, χρησιμοποιώντας μιά κατευθυνόμενι] προπαγαν-

ιο

‘H Παιδεία
στόν.

ἀγῶνα
τοῦ λαοῦ

τῆς Κύπρου
διστική ἐκπαιὸειιτική πολιτική γιά
τήν ἐξυπηρέτηση τῶν ουνωμοτικῶν
τους σχεδίων, ποιά εἶναι σήμερα ἡ
ἐκπαιδευτική πολιτική τοῦ Ὑπουργειόυ Παιδείας,All: Εἰναι γεγονός ἀδιαμφισόῆτητο
611 ἡ χουντική δικτατορία καί τό φυσικό
παιδί της πού ὀνομάζεται ΕΟΚΑ B'
ἐπεδίωξαν νά ἀλώσουν τήν παιδεία καί
νά ἐξυπηρετήσουν τούς άντεθνικούς
σκοπούς τους. Μπορῶ νά πῶ 611 μέχρι σ’
,ἕνα σημεῖο μπόρεσαν νά εἰσχωρῆσουν
καί νά παραπλανῆσουν μέρος τῆς νέας
γενιάς μέ τά ψεύτικα συνθήματά 10179. Ὀ
κύριος σκοπός τους ῆταν νά ὑποδουλώσουν τό φρόνημα καί τό ἦθος τῶν νέων
μοις γιά νά μπορέσουν εὑκολα νά τούς
χρησιμοποιήσουν στά ἐγκληματικά τους
σχέδιά. Θά ’θελα ἐδῶ νά σάς πῶ 611 0716
τήν πρώτη μέρα τῆς 571160169 τῆς δικτατορίας στῆν Ἑλλάδα προδλέψαμε τόν
κίνδυνο αὐτό καί διακηρύξαμε γραπτά
καί ἐνυπόγραφα πώς ῆ Χούντα θά καταστρέψει καί τήν Ἑλλάδα καί τήν Κύπρο
καί 00 ἐπιχειρήσει νά κτίσει άποτεφρωτήριους φούρνους γιά ὃλες τίς ἑλληνικές
ἀξίες. (“O κ. ὑπουργός ἀναφέρεται στῆν
πρώτη ἀνακοίνωση ἐναντίον τῆς 617110109109 71017 ἐκδόθηκε στῆν Κύπρο, τό
1967, ἀπό τήν Ὀμοσπονδία Λειτουργῶν
Μέσης Ἐκπαίδευσης Κύπρου, τῆς
ὁποίας ἦταν τότε γραμματέας). Σῆμερα,
5715110 ἀπό τό συγκλονισμό τῶν συνειδήσεων πού ἐφερε ἡ τραγωδία τῆς Κύπρου
καί κάτω ἀπό τό φῶς τῆς σκληρῆς πραγματικότητας τῆς κατοχῆς τῆς μισῆς Κύπρου ἀπό τούς Τούρκους, ἡ παιδεία τῆς
Κύπρου έρχεται νά ἐπωμισθεῖ 5V0 609171010 9610. N0 71905101110051 16 νέα γενιά
γιά τόν ἀγώνα 57116107069 καί ἀπελευθέρωσης πού διεξάγει 6 7117719107169 1069 μέ
ἐπικεφαλῆς τόν 71965690 Μακάριο.
ΕΡ..· Αὐτή ἡ τοποθέτησι] γιά τό
ρόλο τῆς παιδείας μέσα στίς σημερινές συνθῆκες πού καθορίζουν τήν
πῶς
πραγματικότητα,
κυπριακή
μεταφράζεται πρακτικὰ)ΑΠ.ς Ἕχω ἤδη τονίσει 611 ἡ παιδεία

Ἡ Γ’τοποθέτηση τοῦ Δρα XPYΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΥ στή
θέση ’τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας τῆς
Κύπρου ἱκανοποίησε τή δημοκρατική κοινή γνώμη ὄχι μόνο για-

τί εἷναι ἕνας ἄνθρωπος με’ ὄαθύ
δημοκρατικό παρελθόν, ἀλλά καί
γιατί εἶναι ἕνας ἔνθερμος ὑποστηρικτής
τοῦ
μακροχρόνιου
ἀγώνα τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ. Στή
συνέντευξη πού ἀκολουθεῖ ὁ Κύπριος ὑπουργός μιλᾶ στόν συνεργάτη μας ΓΙΩΡΙὈ ΤΣΑΛΑΚΟ
γιά τά προόλήματα τῆς Παιδείας
καί τή σχέση της μέ τόν ἀγώνα
τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ.

τοῦ τόπου πρέπει νά στρατευθεῖ γιά τό
μεγάλο ἀγώνα πού διεξάγει σῆμερα 6
1069 μας. Ἀξιολογικῆ οῦδετερότητα δέν
νοεῖται καί δέν εἶναι παραδεκτῆ ποτέ
καί σέ κανένα τόπο, ἀλλά εἰναι πρόπαντός ἀπαράδεκτη σ’ έναν τόπο πού ἀπειλεῖται μέ φυσική καί ἐθνικῆ ἐξαφάνιση.
Ἠ παιδεία τῆς Κύπρου ἐρχεται στῆν
πράξη νά ἀναλύοει τίς αἰτίες τῆς συμφοράς 1109 7101 νά αἰτιολογῆσει μέ ἐπιχειρήματα τη μακροχρόνια (mun/1011716 7109510
μας, ἐρχεται νά καθιερώσει τό διάλογο
καί τῆ δημοκρατική συζήτηση σ’ ὅλες τίς

πτυχές καί σ’ ὅλα τά ἐπίπεδα τῆς 7101—
δευτικῆς προσπάθειας. M5 τόν τρόπο
αὑτό θά 71100051 6 δημοκρατικός άνθρωπος γιατί μόνο ἐνας τέτοιος ἀνθρω-

πος ἔχει ἦθος καί φρόνημα ἐλεύθερο,
πού εἶναι άπαραίτητες προῦποθέσεις γιά
ἐνα ἐνομνείδητο ἀγῶνα ἐπιὸίωσης καί
ἀπελευθέρωσης.
ΕΡ..· Ποιά καθήκοντα μπαίνουν
κατά τήν ἄποψή σας μπροστά στούς
πνευματικούς ἀνθρώπους)

ΑΠ.Ξ Πιστεύω 611 71005 57166111701] τοῦ
τόπου πρέπει νά εἶναι στρατευμένη στόν
μακροχρόνιο ἀγῶνα πού μέ πανελλήνια
συμπαράσταση διεξάγει σήμερα 6 1069
μας. Οἱ πνευματικοί ἄνθρωποι ἔχουν
χρέος νά τεθοῦν καί αὐτοί στῆν ὑπηρεσία τοῦ μεγάλου σκοποῦ. Στήν Κύπρο
’έχει 710906100051 61716 16 δικτατορία καί
τήν τουρκική εἰσόολή ὁλόκληρη ἡ κλίμακα τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν καί έχει καταρρακωθεῖ 71005 ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια.
Οἱ ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος δέν πρέπει,
ποτέ νά σιωπήσουν μπροστά α’ αὐτῆ τήν
κατάσταση, ἀλλά ἀπεναντίας ἐχουν καθῆκον νά συμὸάλλουν μέ τῆ δικῆ τους
συνεισφορά στῆν προώθηση τοῦ ἀγώνα
τοῦ λαοῦ μας γιά 5711610701] 7101 ἀπελευθέρωση τῆς Κύπρου, γιατί πιστεύω πώς
ἡ ἀδιαφορία, ἡ οῦδετερότητα καί πολλές
φορές ἡ συμμετοχῆ μεγάλου μέρους τῶν
πνευματικῶν ἀνθρώπων στίς ἀθλιες
προσπάθειες τῆς Χούντας ὑπῆρξαν τά
αἴτια τῆς καταστροφῆς μας.

ΠΟᾹΥΠᾹᾹΝΟ
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ΤΟ

«ΑΚΡΩΣ

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ»

ἐγ-

γραφο πού δημοσιεύουμε παρακάτω πα-

ροιισιάζει διπλό ἐνδιαφέρονς
(
Ο Δείχνει πῶς «γεννιέται» ’ένα ἀπόρρητο ἐγγραιγο στό στρατό.
Ο Ἔχει σχέση μέ κάποιο μικρό χοῦντικό οίκονομικό σκάνδαλο.
Ὀ κ. ΑΒΙΞΡΩΦ εἰναι ἁρμόδιος νά μάς
πεῖ τί γίνεται σήμεραῑ
Ο Μέ ποιά κριτήρια χαρακτηρίζεται
ἕνα ἐγγραιιο;
Ο Τί ἀπέγιναν· τά χρήματα πού συγκεντρώθηκαν χάρη σ” αὑτό τό «ἄκρως
ἀπόρρητον» ἐγγράφω
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ξεκινά ἀπό τήν ἀμέσως
μετά τούς πρώτους ιιοιτητικούς ἀγιῖινες

ἐπί χούντας ἐποχή (Νόμικῆ. Ι ῙόλυτεχνείοΦλεδάρης “73) καί ατάνει λίγες μέρες
πρίν ἀπό τό Πολυτεχνεῖο. Ἠ χούντα, θέλοντας νά πολεμήσει... ῖδεολογικά τούς
φοιτητές. ἐπιστρατεύει - κυριολεκτικά ἐ’να ἐντυπο πού ἀπό τό 1971 κυκλοφοροῦσε, τόν «Φοιτητή».

ΤΟ l" Σῶμα Στρατοῦ, μέ ἡμερομηνία 8
Νοεμδρίου 1973, διατάσσει τή συγκρότηση ἑνός μηχανισμοῦ διανομῆς 0’ ὅλους
τούς Σχηματισμούς καί τίς Μονάδες τοῦ

Σιύματος τῆς δεκαπενθήμερι]ς ἐφημερίδας τῆς «Φοιτητικῆς Ἑνιίισεως Ἀριστοτελειόιι Πανεπιστημιόυ Θεσσαλονίκης»
«ΦΟΙΤΗΤΗΣ», «... λόγω τοῦ ἐνδιαφέροντος τό ὁποῖον παρουσιάζει (ὁ «ΦΟΙΤΗΤΗΣ») καί πρός ἐνίσχυσιν τῆς προσπαθείας τῶν ἐθνικῶς σκεπτομένιιιν φοιτητων».
EINAI ἐκπληκτική ἡ λεπτομερειακῆ
ἀκρίδεια μέ τήν ὁποία ρυθμίζονται ἀπό
τό ἐγγραφο αὑτό τά διάφορα θέματα ἐγγραφῆς τῶν μονάδων ῶς «συνδρομητιῖιν»
καί γενικά τῆς κυκλοφορίας τῆς ἐφημερίδας στούς Σχηματισμούς. Στό ἐγγραφο
εἶναι προσαρτημένα «παραρτήματα» μέ
τά ὁποῖα καθορίζεται ό ἀριθμός τῶν
φύλλων τῆς ἐφημερίδας τόν δποῖο κάθε
Σχηματισμός ἤ Μονάδα ὀφείλει νά διαθέτει.

Ο Τό ἐγγραφο προδλέπει ἀκόμα;

«τό συνολικῶς συγκεντρούμενο
πὸσό νά κατατεθεῖ ἐν συνεχειά εἰς
Ἐθνικήν Τράπεζαν Ἑλλάδος ὑποκατάστημα Θεσβνίκης, Ἑρμοῦ 34,
εἰς λογαριασμόν ἐφημερίδος «(b01-

συντόμου διενεργείας ἐκλογιῖιν
είς τούς ιιοιτητικοὺς συλλόγους

συμφώνως πρός τήν ἐπιθυμίαν

πρῶτο τεῦχοςέ

Σταματόπουλου. Λουκάς Πιιπαγγελῆς. παλιός ΕΚΟΦίτης. γενικός

γραμματέας τοῦ ὑφυπουργείου
Τύπου. μιλά «περί τῆς ἀνάγκης

τοῦ κ. πριιιθυπουργοῦ». ’Υπουρ-

γός Παιδείας οτήν περίοδο αὑτή
εἰναι ό Γεράσιμος Φραγκάτος καί
πρύτανις τοῦ Παν. Θεσσαλονίκης
ό κ. Θ. Ραπτόπουλος.

Ἐνῶ ὁ νόμος περί τύπου ἀπαιτεῖ ὀνόματα καί ἀκριὸεῖς διευθύνσεις τῶν ὑπευθύνων ἀκόμα

καί τοῦ τυπογράφου κάθε ἐντύπου πού κυκλοφορεῖ, ό «(DOI—

12

Στή ουνέχεια,’καί μέχρι τήν
ἐποχή πού ἔκλεισε, ὁ «ΦΟΙΤΗΤΗΣ» έόγαινε στίς ἐγκαταστά·
σεις τοῦ «Ἑλληνικοῦ Βορρᾱ»..
Σιιντάκτες τῆς ἐφημερίδας αὐτῆς
πλαισίωναν τό «ΦΟΙΤΗΤΗ».
Ἕνα μικρό «ὁδοιπορικό» στίς
σελίδες τοῦ «ΦΟΙΤΗΤΗ» θά δώσει ἀκριόέστερα τήν ταυτότητά
τους

κ

ΤΟ ἐγγραφο ἐκδόθηκε ἀπό τό 70 Ἐπιτελικό Γραφεῖο τοῦ l" ΣΣ καί ὑπογράφεται ἀπό τό διοικητή, ἀντιστράτηγο Γρηγόριο Μπονάνο, καί ἀπό τόν τάγματάρχη Πυροόολικοῦ Γεώργιο Καλογερόπουλο, διευθυντή τοῦ 7ου ΕΓ. Λέει ὅτι
ὅλες οἱ Μονάδες καί Σχηματισμοί τοῦ
l" ΣΣ «... θά ἐγγραφοῦν συνδρομηταί δι
ἐν (1) έτος ἀπό 1-12-73.. καί δι’ ἀριθμόν
φύλλων ἐιιημερίδος...». Τόν ἀριθμό φύλλων κάθε Μονάδας καθορίζουν λεπτομερειακά τά «παραρτήματα», ἐνῶ προδλέπεται ὃτι ἡ δαπάνη θά καταδληθεῖ
ἀπό τό ΚΨΜ (Κέντρον Ψυχαγωγίας
Μονάδος) κάθε Μονάδας.

O Στό τρίτο φύλλο τοῦ «ΦΟΙΤΗΤΗΣ» «συντάσσεται ὑπό ἐπιτροπῆς φοιτητῶν», ἐνῶ ἡ διαχεί- Ι ΤΗΤΗ» (15-1-72) δημοσιεύεται
συνέντευξη μέ τόν, προοδευτικό
ριση ἀνήκει στῆ ΦΕΑΠΘ, Μασήμερα, Θεσσαλονικιό ποιητή
ταπά 2, Θεσσαλονίκη. Τό τυποΖάχο Σιαφλέκη.
γραφεῖο ὅπου ἐδγαινε δέν ἀναΟ Στό φύλλο 4, προκηρύσσεται
φερόταν στά στοιχεῖα τῆς ἐφημεδιαγωνισμός ποίησης. Τήν κριρίδας. Ὑπῆρχε 6έ6αια κάποιος
τική ἐπιτροπὴ ἀποτελοῦν; Γ.
λόγος γι· αὐτό, μιά καί δ ἰδιοκτήΔέλλιος, Κ. Μητσάκης, διευθύντης τῆς «Μακεδονίας» I. Βελλίτής τοῦ «Ἰνστιτούτου Μελετῶν
δης ῆταν αὑτός πού παρεῖχε μιά
Χερσονήσου
τοῦ
Αἴμου»
«μικρή διευκόλυνση πρός τούς
(Ι.Μ.Χ.Α.), N. Χουρμουσιάδης
φοιτητὰς» - τούς ἐδγαλε τό

ΤΟ πρῶτο φύλλο τοῦ «(DOI—
ΤΗΤΗ», δεκαπενθήμερης ἐφημερίδας τῆς ΦΙΞΑΠΘ. κυκλοφόρησε
στίς 8 Δεκέμόρη 1971. Συμπτωματικά τόν ἰ’διο μῆνα δ δοηθόςπροπαγανδιοτής τοῦ Βύρωνα

εἰς λσγιιριιισμύν

καί ὁ Ἠλίας Πανάς, ἀπό τά διο-

ρισμένα χουντικά στελέχη

τῆς

’ΦΕΑΠΘ Ὀ Πανάς εἶχε τήν
«ἐπιμέλεια» τῆς ἐκπομπῆς «Νέοι,
Κόσμος, Γεγονότα», πού μεταδιδόταν ἀπό τόν τοπικό οταθμό τῆς
YENEA καί περιλάμόανε, ἐχτός
ἀπό άσματα καί «περίεργα ἀπ’
ὃλο τό κόσμο», ἀνακοινώσεις τῶν
σχολῶν μέ τή συνοδεία διαφόρων
ἐμετικῶν πρός τήν «Ἐθνικήν Κυ-

6έρνησιν». Μέ τίς ἐκπομπές
του, ἐξάλλου, ἀκολουθοῦντας Ιτή
γραμμή-λάσπης τοῦ Παπαδόπουλου, ἐδριζε τούς ἐπαγγελματίες
δημοσιογράφους.
Στά ἴδιο φύλλο (ἀρ. 4) δημοσιεύεται «διάλογος μέ τούς φοιτητάς»
τοῦ
Παπαδόπουλου.

Ἔλεγε τότε ὁ δικτάτοραςς «Εἶναι
σωστή ἡ δποιαδήποτε ὑπεύθυνος

θέσις, ἀλλά δέν εἶναι ἐπιτρεπτή ἡ
θέσις πού διαμορφώνεται ἀπό
οἱονὸήποτε δημαγωγόν. Οἱ φοιτηταί νά μήν ἀντιμετωπίζουν τά
προὸλήματά των μέ ἄγχος, διότι
τοῦτο ἔχει ὡς κατάληξιν τό ψυχιατρειον».
Ο Τόν Ἀπρίλιο 1972 ὁ «(DOI—
ΤΗΤΗΣ ξεσπαθώνει ἐναντίον τῆς
Ἀγγλίδας οἰκονομολόγου Τζόαν
Ρόμπινσον, πού ἔρχεται στῆν
Ἑλλάδα σάν προσκεκλήμένη τῆς
Ἑλληνοευρωπαϊκῆς
Κίνησης

ΤΗΤΗΣ»
(ἀρ.
λογαριασμοῦ
545003)».
TO ποοό πού συγκεντριίιθηκε λέγεται
ὅτι ’έιιῑτασε τά 2000000 δρχ. Τί ἀπέγιναν;
ΤΟ «ANTI» ρώτησε δυό (γορές (τεύχη
-11 καί 47) τόν κ. Ἀδέρωιρ τί γνιι)ρίζει
γιά τό λογαριασμό 545003 τοῦ ὑποκα-

ἀντίτιμοντῆς συνδρομῆς δι’ ἅπαντα τά
διατιθέμενα φύλλα τῆς ἐᾳημερίδος, ὀπί-ρ
καί νά φέρῃ εις ἐσοδα αποθέσεων ἐκδιδομένης ἀναλόγου διπλοτιίποι· ἀποδειἑξείης.

Τό συνολικιῦς συγκεντρούγιιενον ποσόν
νά κατατεθῆ ἐν συνεχείᾳ είς Ἐθνικήν
Τράπεζαν
Ἑλλάδος
Ὑποκαταστημα
Θεσσαλονίκης, Ἑρμοῦ 34. εἰς λογαριασιιόν τῆς ἐφημερίδος «ΦΟΙΤΗΤΗΣ»
(Ἀρ. Λογαριασμοῦ 545003).
Δικαιολόγησις δαπάνης ιἰπό μέν τῶν
Μονάδων ὄάσει παρούσης καί τῆς διπλοτύπου ἀποδείξεως τοῦ ΚΨΜἏΛΣ τοιι
Σχηματισμοῦ, ὑπό δέ τῶν τεκ.ἐυταιωι,
ὅάσει ἀποδειξεως Εθνικῆς Τοαπέζης
Ελλάδος.
6. ’Ὁ ΛΣ τοῦ Σ Στρατοῦ, νά συγκεντριίιση ἐκ τῶν, εἰς τά Παραρτήματα «Ζ»
καί «Ι», ἀναγραφομένων Μονάδων τῆς

ταστήματος ἸΞθνικῆς Τραπέζης Ἑλλάδος

στῆ Θεσσαλονίκη, Ἑρμοῦ 3-1. ”Απάντηση
δέν ὑπῆρξε.
O Μήπως ὑπῆρξε, τουλάχιστον, διοικητικὴ - δικαστικῆ ἐρευνας
Ο Μήπως χρησιμοποιῆθηκαν τά χρῆματα γιά ἀλλους σκοπούς - καί γιά.
ποιουςς
Η ΧΟΥΝΤΑ φρόντισε, άργότερα, μέ
ἀλλο ἐγγραφο, νά καταστρέψει τό
«άκρως ἀπόρρητον» ἐγγραφο τοῦ Γ’ΣΣ
«κατά τά κεκανονισμένα», δηλαδὴ «διά
πυοάς καί ιδία εὑθύνη».. Αλλά μερικά

ἀντίγραφα σώθηκαν - ὅπως αὑτό πού
έφτασε στά χέρια μας καί δημοσιεύουμεῑ
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τητιὺιι, οἵτινες αφιλοκερδιῖις καί με’ πολύ
μόχθον συντάσσουν καί ἐκδίδουν τήν ὑπ’
ὄψιν ἐφημερίδα, καθαρίζει ὅπως ἃπαντες οἱ Σχηματισμοί, ὡς καί ῆ 123 Δ ΤΕ
ἑγγράψουν συνδρομητάς δι’ ἓν (I) ἔτος
ἀπό 1-12-73 τάς Μονάδας των δι’ αριθμόν φύλλων ἐφημερίδος, ὅστις ἐμφαίνεται εἰς τά συνημμένα οἰκεῖα Παραρτήματα.
3. Ὁμοίως, θά έγγραφοῦν συνδρομή-

KOIN:

Ἀριθ. Σ. 4
Θεσσαλονίκη

8 Νοεμὄριόιι 1973

ΘΕΜΑ.’ Τιἰπος

Ι. Γν(ι)ρίζεται ὅτι ὑπό τῆς φοιτητικῆς
Ἐιιωσεως τοῦ -Ἁριστοτελείοιι- [10115.71στημιόιι Θεσσαλονίκης (ΦΕΑΠΘ), ἐκδίδεται I} έόδομαδιαία φοιτητική ἐφημερίς
ιἰπό τόν τίτλον «ΦΟΙΤΗΤΗΣ», μέ λίαν
ἑνδιαφέρουσα. τούς φοιτητάς καί γενικῶς τήν σπουδάζουσα νεότητα, ὓλην.
2. Τό Σ Στρατοῦ, λόγῳ τοτ’ι ἓνδιαφέροντος τό ὁποῖον παρουσιάζει ὁ «ΦοΙΤΗΤΗΣ» καί πρός ἐνίσχυσιν τῆς προσπαθείας τῶν ἐθνικῶς σκεπτομένων φοι-

Νέων (ΕΚΙΝ) καί πού πάει στή

Θεσσαλονίκη γιά νά δώσει διάλεξη. 'H διάλεξη τελικά ματαιῶνεται γιατί δέν ὂρίσκεται αἴθουσα,
άι1οῦ ό ῖδιοχτὴτης πού εἶχε δεχτεῖ
(Ξειιιιδοχεῖιι ΚΑΨΗ) ὑπαναχωρι-ῖ τὴν τελευταία στιγμή, ῦστερα
ἀπό πιέσεις τῆς ἀστυνομίας. 'O
«(ΙιΟΙΤΗΤΗΣ» «σιγοντάρει» ι”ιλη
τὴ χουντική ἐκστρατεία ἐναντίον
τῆς Ρόμπινσον καί γράφει στό
(γύλλο 8 γιά «... στόμα γυναίκας ἡ
όποία θέλει νά ναρκισσεύεται γιά
τίς οἰκονομικές της γνώσεις».
Ο 'O Ἀμερικανύς γερουσιαστής καί ὑποψὴφιος τῶν δημοκρατικιῖιν Μάκ Γκόόερν ἀποτέλεσε ἐπίσης στόχο τοῦ «ΦΟΙΤΗΤΗ». Στό φύλλο τῆς 3-8-72 (ἐπί
ιἰπουργοῦ Παιδείας Ν. Γκαντώνιι) δ «(ΙιΟΙΤΗΤΗΣ» δίνει τὴν

«πρέπουσα ἀπάντηση», σέ ἀγγλική γλιίισσα μάλιστα. στίς δη-

ταί δι’ ἓν (1) ἔτος ’ἀπό 1-12-73 καί 01'

MM τοῦ Σ Στρατοῦ δι’ ἀριθμόν φύλλων
ἐφημερίδος, ὡς τό συνημμένον ΠαράρΤιγιιιιι

Ιι),

4. Η ι’-τησιά συνδροιιη, ῆτις δι’ εκα-

στοι ηιιλλον της ἑφημεριδος ἀνέρχεται
εις τι) ποσόν των ἑκατόν (100) δραχιιιῖιν,

θά καταόληθη ἐφ’ ἅπαξ ἐκ τῶν πόρων

τῶν Κ ΨΜ τῶν Μονάδων, ὡς ἀκολούθως·
α. Ἕκαστος Σχηματισμός (ΛΣΧΚΨΜ)
νά σιιγκεντρώση ἑκ τῶν Μονάδων τό

λώσεις τοῦ Ἀμερικανοῦ γερουῇ
σιαστῆ πού ἀναιγέρονταν στῆν
ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατίας
στῆν Ἑλλάδα.
O “Ακ()λουθώντ(ις τήν προτροπή τοῦ B. Σταματόπουλου γιά

«πνευματική καί ι’δεολογική ζωὴ
στά πανεπιστὴμιιι», καθιερώνει
.. «μαθήματα φιλοσοφίας». μέ
τήν ὑπογραφὴ «Συνεργάτης». τόν
“Ιοὺνιο τοῦ 1972. Ἀρχίζουν ἐπίσης ἀπό τίς στῆλες τοῦ «(DOITHTH» «ἐλεύθερα μαθήματα δημοσιογραιιίας γιά (1οιτητές>>. Τά
μιιθὴματα ὀργάνιιισε ἡ Ἕνωση
Συντακτιῖιν Μακεδονίας-Θράκης
καί τὴ διδακτικὴ ἐπιτροπὴ ἀποτελοῦσαν
οἰ
δημοσιογράφοιῑ
Γουγοιιρτζῆς. τώρα ἐπιμελητής
τῆς 2ας σελίδας τῆς «Μακεδονίας». Ἠλίας Κύρου. ὁ γνωστός
«Λιλίκος».
ἀρθρογράφοςποταμός τοῦ «Ἑλληνικοῦ B09—

87 ΣΔΙ καί ΜΜ Σ Στρατοῦ, τό ἀντίτιμον

τῆς συνδρομῆς δι’ ἅπαντα τά διατιθέμενα εἰς ταύτας φύλλα τῆς ἐφημερίδος,
τό ὁποῖον νά ἑμόάση εἰς τό ὡς ἀνω
Ὑπσκατάστημα Τραπέζης.
γ. Η συνδρομη, δι ὅσα q ιἰκλα ἑᾳημιριδος διατίθενται εἰς Μονάδας αἱτιιιες
δέν διαθέτουν ΚΨΜ, νά καταὸληθῆ ὑφ’
ἑνός ῆ περισσοτέρων Κ ΨΜ ἑτέρων Moνάδων, ὁριζομένων ὑπό τῶν Σχηματισμῶν.
δ. Διά τάς Μονάδας τῆς 87 ΣΔΙ καί
τάς ΜΜ τοῦ Σώματος Στρατοῦ αἵτινες

δέν διαθέτουν ΚΨΜ, ἡ συνδρομή νά
καταὸληθῆ ὑπό τῶν Μονάδων, τῶν ἑμςιαινομένων εἰς τήν στήλην τῶν παρατηρήσεων τοῦ Παραρτήματος «Κ».
5. 01' ὑπεύθυνοι τοῦ «ΦΟΙΤΗΤΟΥ»
θά ἀποστέλλουν ἑκάστην Δειιτέραν διά
λεωφορειόυ εἰς τάς ἕδρας τῶν Σχηματισμῶν καί τῶν Συνταγμάτων, τόν άπαιτούμενον ἀριθμόν ἐφημερίδων διά τάς
Μονάδας τῆς ἕδρας των με’ παραλήπτην
ἕκαστον Σχηματισμόν καί Σύνταχιια.
ἅτινα ὲν συνεχείᾳ μερίμνη τοῦ Σχηματισμοῦ καί τοῦ Συντάγματος θά προωθοῦνται εἰς τάς Μονάδας.

ρά», καί Ν. Μέρτζος, ἀντιπρόεδρος τῆς «Συμδουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς» καί σήμερα ἀρχισυντάκτης τοῦ «Ἑλ. Βορρά».
O Ἀπό τίς στῆλες του παρουσιάζονται οἱ Θεσσαλονικεῐς «δημιουργοί» ποί1 παίρνουν μηνιαῐες
κρατικές χορηγίες.

O Ὀ καθηγητὴς τῆς ἕδρας τοῦ
Δημοσίου Δικαίου στό Πανεπιοτῆμιου

Θεσσαλονίκης

Δημ.

Κωνσταντόπουλος. ό ἴδιος πού
εἶχε ιγροντίσει νά προσκληθεῖ στό
«Συνέδριο περί Δικαίου τῆς Θαλάσσης». ὁ περιιὶινιιμος Ναζί 60ρῶνος Von Hydle, προκηρύσσει
άπό τίς στῆλες του διαγωνισμό μέ
θέμα; «Ἠ θέση τῆς Ἑλλάδος στό
NATO καί ἡ Εὑρωπαϊκή Ἀσφάλεια». Ὁ καθηγητὴς εἶναι πρόεδρος τοῦ<< Σιινδέσμοιι Βορειοατλαντικόι·Ι Συμφιιίνου Βορείου

ΟὉ γιός τοῦ σημερινοῦ δημάρχου Θεσσαλονίκης Μίλτος
Παπαδόπουλος γράφει τό ἀρθρο
«Τό σλόγκαν τῆς ζωῆς μας», Στό
τεῦχος 42 ἀρχίζει σειρά ἄρθρων
γιά τήν ΕΟΚΑ, προφανῶς ἐνορχηστρωμένη μέ τήν παράλληλη
δραστηρίότητα τῆς ΕΟΚΑ B' τὴν
ἴδια περίοδο στήν Κύπρο.

Τώρα, τί σχέση εἶχε ὁ «ΦΟΙΤΗΤΗΣ» μέ τό στράτευμα καί
γιατί ἔπρεπε νά τόν ἐνισχύουν οἱ
Μονάδες, μόνο κάποιος ὑπεύθυνος μπορεῖ νά μᾶς τό πεῖ - ἀν
ψάξει (ἤ ἐψαξε - πράγμα ἀπίθανο) τό θέμα. Μέ τό ψάξιμο ἴσως
δγοῦν κι ἄλλα στοιχεῖα;
Ο Ποιά ἧταν ἡ σχέση τοῦ ἐντυπου μέ τήν ΚΥΠ·,
O Ποιός κρύόεται πίσω ἀπό τό
ψευδώνυμο «τακτικός συνεργιί-

της»;

.

Ἑλλάὸος».
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σχέση μέ τό λσιπό πρόγραμμα.

·μουσικιί·

Στό έναρκτήριο 6άλς τοὺ
Στράους, τό σύνολο ἦταν φανερά
κατώτερο τῶν ἀπαιτήσεων τῆς
χορογραφίας τοῦ Μίλκο Σπάρενμπλεκ. Στόν Γκλοὺκ, οἱ Μαρίνα

Τοῦ Γκυργου Λεωτσάκου

ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
ΓΙΑ TO MHAAETO ΤΗΣ Ε.Λ.Σ. ·
Μ’ 0,10 που 6.1’11111 μουσικοκριτικός (κι ἀπό τη σκοπιά τοῦ μου·
σικοκριτικοίΙ γράφονται 01' παρατηρήσεις αὐτές), (Γυσικό εἶναι νά
,τονιῐι τό χορό σάν κάθε ἄλλο πολιτιστικό τομέα, ἀπό τη στιγμή μάλιστα που, κατά κοινή ὸιαπίστωση, μπορεῖ ν’ ἀναπτυχθεῖ με’ τήν
κατάλληλη δργάνωση ὑποδομης. Κι ἡ τελευταία «ὅραδιά 1110/16του» της Λυρικης, πού ἔχει καθιερωθεῖ νά ὁιίἐται ,ιιιά φορά τό
χρόνο, ἧρθε νά 110; θυμίσει ὅτι καί 0’ αὐτή τήν περιοχή δραστηριότητας τῆς κρατικης 110; 61690; (ὅπως καί σε’ ἄλλες; χορωδία, σκηνικη ἀγωγή στελεχῶν, αξιοποίηση τοῦ ὑπάρχοντος φωνητικοῦ ὑλικοῦ κ.τ.λ.) λείπει ακόμη ἡ ιἰποὸοιιιᾷ ἐκείνη ἡ ἱκανή ν’ ἀνεὸάσει
σ τ (ι θ ε 9 α τό ἐπίπεδα τοῦ συνόλου των χορευτῶν 110;: ἔτσι ὥστε
να μπορεῖ νά σέρνει σέ ,τέρας εὐπρεπές ι’)’,τι σημερα περιμένουμε
ἀπ’ αὑτό.- συμμετοχὴ α) στίς παραστάσεις 01690;, ὅπου χρειάζεται
καί 6) 011111 καθιεριιιμείιη 01"111 ὅραδιά μπαλέτσυ, στήν ὁποία, ὑπό
αγαθότερες συνθῆκες, θα μποροῦσε ,ιιελλοντικα νά προστεθεῑ ἄλλη
11112.

Δέν (ιγωοῡμε. 666010. τήν παρουσία 11']; εκγυμνάστριας 11:111λέτου κ. Ὀλυμπίας Γελοδάρη 0'
0.11 χρήσιμο μπορεῖ νά συνεπάγεται. οὔτε καί τό ὅτι πολλοί χορευτές εμιςανίζσνται 0:10 χρόνο

σέ χρονο ὗελτιιιηιένοι ἐπειδή
(ιροντίζουν νά ἀσκοῦνται 61110;
Ε.Λ.Σ. σέ κάποια σχολή. “Ὀμως 1'1
ἀνισότητα των (ιτομικιῖιν ἐπιδόσεων παραμένει ακὸμη καί γιά τά
:110 «0161911» Ιιιάτια (ιανερά μεχάλῦτερη ἐκείνης ποῦ θα περίμενε κανένας 010 10 χορευτικά

στελέχη ένος μέσου εὐριιιπαϊκοῦ
λυρικοῡ θεάτρου καί τὸ ensemble
ἐπιδέχεται ('1‘/.0111] δελτίωση. "Av
έξαιρέσσυμε Ιιιειιοιίιῃιένες ἐπιδόσεις ἐξύπιθαλμα ὑπερτεροῦσες.
καθώς καί τή χορογραφία τῆς
«Παραὸολὴς» τοῦ Γ. Σισιλιάνου
απὸ
τήν
Ντὸρα
ΤσάτσουΣυμεωνίδη ,τοῦ μέ εῡᾳυᾶ ἑπαγ“,ιελματικοτητα καί ρεαλισμὸ (101νόταν νά λαμὸάνει ῦπὸψη τίς σημερινές τεχνικές καί έκφραστικές
δυνατὸτητες τοῦ ὑπάρχοντος ὑλικοῦ. 0' ὅλη 11'] λοιπή 690610 διάχυτη ἦταν ἡ έντύπυ)ση 11']; 61001001]; άνάμεσα στίς δυνατὸτητες
των χορευτῶν καί στίς ἀπαιτήσεις (ὀχι ἰὸιαίτερα μεγάλες) τῶν
ὅποιας τεχνοτροπίας χορογραφιῶν. Ἑπιὸεὸλημένη λοιπόν φαίνεται ἡ παρουσία ἑνός ξένου εἰδικοῦ που νά ένοποιήσει 6,11 σήΙιιερα εἰναι οκόρπιο, νά περιορίσει τίς αντιαισθητικὸτερες τεχνικές ἀνεπάρκειες καί νά ὁργάνωσει ἐ’-να εὐπρεπές οῦνολο ἰκανό ν’
ἀντατοκριθεῑ σέ μιά ποικιλία τεχνοτροπιιῖιν.

Τά άνιιιτέριι) ([αίνονται ιἰκόμη
πιὸ έπιὸεὸλημένα 010 111‘111111111']
που ἡ σημερινή γενική ὸιευθυνση
11']; Ε.Λ.Σ. μετακαλεῖ καί ξένους
χορογράῳσυς - πράγμα γιά 10
ὁπσῖο δέν μπορεῖ νά κατηγορη-

01101111 καί μιά καλλιτεχνική πολιτική θεαματικιῑιν ἀπστελεσμάτιιιν
«ὅιτρίνας».
Ἡ φετινή 690610 μπαλέτου
ὑπόφερε ἀπό ἓλλειψη αἰσθητικοῦ
είρμοῦ ἀνάμεοα στίς, διάφορες
μουσικές καί χορογραφίες. Δὺο
ἀπ’ αὐτές. τό «Μεγάλο Βάλς τοῦ
Δσὺναόη», ἀπό τή «Νυχτερίδα»
τοῦ Γιόχαν Στράους, καί ἡ σκηνή
τῶν Ἠλυσίων ἀπό τόν «Ὀρφέα»
τοῦ Γκλούκ, εἶχαν μεταφυτευτεῖ
ἀπό τίς παραστάσεις τῶν ἀντί-

στοιχων λυρικῶν έργων - δίχως
αῦτὸ νά εἶναι ἀναγκαστικά μομφή. Στό «Ποιμενικό» του ὁ Γιάννης Μέτσης ἀνακάτεψε ἔργα
Ντεμπυσσύῑ τή «Σύριγγα», γιά
φλάουτο σόλο (δίςῑ στήν ἀρχή
καί στό τέλοςέ), τή «Μικρή Σουῐτα», στή διασκευή γιά ὀρχήστρα,
καί τήν «Ἀραμπέσκ ἀρ. 1» γιά
πιάνο, σέ διασκευή γιά ε”ιρπα που
παρεμὸαλλόταν
ἀντιαισθητικά
πρίν ἀπό τό φινάλε τοῦ προηγούμενου ἔργου. "Av εἰχε περιοριστεῖ

μόνο στή «Σύριγγα» θά μᾶς εἶχε
δώσει πράγματι τό χαριτωμένο
ποιητικό οτιγμιὸτυπο πού γι“
αὐτὸ μᾶς προετοίμαζε 10 σημείωμά του στό πρόγραμμα. Ἀπ’
ἐκεῖ καί πέρα ὅμως εἴχαμε τό αἴσθημά μιᾶς μακρηγορίας σέ μιά
παραδοσιακή χορευτική «γραφή», εὔκολα ἀποοχετίσιμη ἀπό
τίς διαδηλούμενες έκφραστικές
προθέσεις τοῦ χορογρὰφουῑ σέ
προϋπάντησή τους ξεκίνησαν, εἶναι ἀλήθεια, τά μετεμπρεσιονιστικά σκηνικά καί τά (ἀντιχορευτικά, φορτωμένα) κοστούμια τῆς
Λίζας Ζαῐμη. Εῦφημα σημειώνουμε ἐπίσης τή συμμετοχή τῶν
κὺριων ἑρμηνευτιῖΝ Μαρίνας Μιχαλοπούλου καί Χρ. Παπίδη.
’Ὀπως καί v0 έχουν ὅμως τά
πράγματα, τόσο τό «Ποιμενικὸ»
αὐτό ὅσο καί τό στραουσιανό

θεῑ. 'H οημερινή κατάσταση δέν

«Βάλς»

μπορεῖ πάντα νά έξυπηρετήσει

μεταξύ τους ξένες ὀντότητες, σέ '
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ἀποτελοῦσαν

δύο

καί

Μιχαλοπούλου καί ’Ἀγγελος Χατζής μᾶς ἔιφησαν τήν ἐντὺπωση
μιᾶς
διαφορετικὴς ἑρμηνείας
(περιορισμός οτά αὐστηρά τεχνικά στοιχεῐα; άλλη εὐαισθητοποίηση στό συγκινησιακό της
περιεχόμενα) τῆς ἐνδιαφέρουοας
χορογραφίας τοῦ Βιττὸριο Μπι-

ἀτζι πού εἶχε τόσο ὡραῖα λειτουργήσει μέσα οτά πλαίσια τῆς
διδασκαλίας
τοῦ
«Ὀρφέα»
(13.12.1975) ἑρμηνευμένη ἀπό
τοὺς Ζάν Πιέρ Μαρτάλ καί Κριστιάν Λαζαρὺς.
Ἀσαφεῐς
έντυπώσεις
μᾶς
ἄφησε (συντελοῦντος καί τοῦ
ἀκαλαίσθητου σκηνικοῦ 10v!) καί
ἡ χορογραφική ἑρμηνεία τοῦ
«Μάγου Ἔρωτα» τοῦ Ντέ Φάλλια, ἀπό τόν Ζερμινάλ Καοσαντᾱ
μ’ ὅλο πού τό ἀνέὸασμα τοῦ έργου ἐγγράφεται στό ενεργητικό
τής Ε.Λ.Σ. Ὁ θεατής θά ἐκτιμοῦσε έδιῖ) ἰδιαίτερα μιά πιό συγκεκριμένη ἀναφορά οτά δρώμενα
τοῦ ἔργου, ἀπό τό πρόγραμμα.
Ἀνάλογα ἰσχὺουν καί γιά τήν
«Παραὸολή», έργο 34 (1973) τοῦ
Σισιλιάνου, στή χορογραφία τῆς
Ντόρας Τσάτσου - Συμεωνίδη.
Μὸνο ὅσοι γνιίιριζαν τήν παρτιτοὺρα τοῦ έργου κατάλαὸαν ὃτι
οἱ φιυτεινές εἰκόνες, στό 6000;
(στρατόπεδα συγκέντρωο-ης, πειναομένα Ἀφρικανὸπουλα κ.τ.λ.),
ἀντιπροσώπεῦαν ἴσως κάποια
ἔκφανση τῆς έπικοινωνίας τής’
Ἐκλεκτής (ήρωῐδας τοῦ ἔργου),
μέ τό Πνεῦμα τοῦ Κακοῦ.
Ἀναφερθήκαμε ἤδη σέ 69101.16νες ἀπό τίς ἀρετές τῆς διακριτικά
μοντέρνας καί ἄνετα, καλαίσθητα
συμπνέουσας μέ τό ἀκρόαμα χορογραφίας.Τ(’) ἀκρόαμα αὐτό ἦταν
ἠχογραφημένο ἐξ ὁλοκλήρου, ὑπό
τή διεύθυνση τοῦ Τσοὺ Χοῦι. Τό

το, τούμπα, κρουστά, χορωδία
(χωρίς κείμενος ἐκτέλεση ἀπό τή
Χσρωδία τοῦ
Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης ὑπό τό Γιάννη
Μάντακα) καί μαγνητοταινία μέ
ἠχητικό ὑλικό δουλεμένο ἀπό τό
ουνθέτη στό παρισινό Κέντρο
Μουσικῶν Ἐρευνιῖιν καί χρησιμοποιημένο έν μέρει ἀπό τόν ἴδιο
καί στή μουσική σκηνῆς, έργο 33
γιὰ 11'1 «Μήδεια» τοῦ Εὐριπίδη
(Κ.Θ.Β.Ε., διδασκαλία Κωστή
Μιχαηλίὸη, «πρώτη» 22.7.1973).
Ἔχομε ἤδη ἀναφερθεῐ άλλοῦ
στήν ποικιλία τῶν έκφραοτικὼν
μέσων πού ἐπιστρατεύει ὁ συνθέτης; δεξιοτεχνικά σόλι φλάουτου,
οτατικές ἀλλά φορτισμένες συγκίνηση ἀποστροφές τῆς χορωδίας, δραματική εὐστοχία τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ὑλικοῦ κ.τ.λ. Ὁ Σισιλιάνος μιλᾱ έδιῖ) ἕνα διαφορετικό»
παρ’ ὅ, τι ἄλλοτε μουσικό ἰδίωμα,
μέ ἀξιοπρόσεκτη δραματική καί
σκηνική εὐφράδεια καί μ’ ὃλο
πού οτά δυό ἔργα χρησιμοποιεῖ
κοινά «θεματικά», θά. λέγοιμε,
στοιχεῖα, ἡ «Μήδεια» καί ἡ
«Παραὸολήι» έπιὸάλλουν τήν έν- τῦπωση δύο ἐντελῶς διαφορετικων συλλήψεων. Σημειώνουμε
ἀκόμη τό λιτό χριιιματικὸ γοῦστο
(ἀλλαγή χριιιμάτιιιν καί μέ φωτισμοῦς) τῶν κοστουμιιῦν καί σκηνικῶν τοῦ Γιώργου Καλατζόπουλου καί τήν τόσο θετική συμὸολή
τῶν Κατερίνας Δήμα καί Γιώργου Λειὸἁδη,
Πρωταγωνίοτρια τῆς ὅραδιὰς,
ἡ ὀρχήστρας ὑπεύθυνη στή συμμετοχή της, θαυμαστά συγχρονιμένη, μέ ὅσο γίνεται πιό ἀστραφτερά τά ξεθωριασμένα της ἠχοχρώματα, πλαστικότατη στό ρυθμικό κι ἐκφραστικό της κυματι0110 111 ἐπί πλέον θαῦμα διαφάνειας καί φθογγικῆς ἀκρίὸειας
ἀπό τόν Στρὰους ὥς τό Ντέ Φάλλια. Πολύ δύσκολα θὰ συνέόαινε
κάτι ἄλλο άφσῦ τή ὃιεὺθυνε ὁ
ἀνεκτίμητος Τσοὺ Χοὺι (((Ὀλὺμπια» 12.Η.1976)

έργο εἶναι γραμμένο γιά φλάου-

111111111 ΑΙΕΠΠΠΙΑ, M‘l‘lll 111111111. [MN ΠΙΗΕῙΙΕΗΠΙ, “WITH“ 1111111111

EEUFMHZH
ΕΕΔΟΜΑΔΙΑΙΟ OPI'ANO APXDN Τόν ΠΑΙΞΛΛΙΙΝΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΓΙῚΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΊὉΙ

ἐοδομαῡιαῑο
ὅργονο ἀρχῶν τοῡ ΠΑΣΟΚ

παρατηρήσεις τιῖιν Γάλλιιιν συνὸικαλιοτιῐινλ

-αγροτιιιν,

Ἀρνητικος ἀπολογισμος
ΣΗΜΕΡΑ πιά μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι
η παραμονή τῆς Γαλλίας στῆν EOK ’έχει

γιά τούς Γάλλους άγρότες ιἰρνητικά αποτελέσματα. Ἀπί) τήν άλλη μεριά ὅμως.

άν λάόουμε ῦποψη μας τό γεγονώς ὅτι τά
70% if]; γαλλικῆς άγροτικῆς παραγιιιγῆς

κατευθύνοντιιι πρός τίς χιῖιρες-μέλη τῆς
Κοινότητας, διαπιστιῗινουμε πως προκειται γιά κατάσταση πού εἰναι ἐξαιρετικά
δύσκολο. ι”ιν ὂχι άδύνατο. νά ἀλλάξει. Ἠ
EOK προσπαθεῖ νά καλύψει τίς άποτυχίες της, είδικά στον νομισματικο τομέα

άλλά καί σέ κεῖνον τῆς κοινῆς αγροτικῆς
πολιτικῆς, μέ τῆ μέθοδο τῆς σύναψης
συμιιωνιιῖιν μέ χιῖιρες πού ὂρίσκονται ἔξω
ἀπό τό συστημά της. καθώς καί μέ τήν
ένταξη καί νέων μελιῖιν. ΙΞίναι γεγονός
ὅτι,γιά μιά χώρα ὅπως ἡ Ἑλλάδα, ῦπάρχει τό σημαντικο ἐπιχείρημα τῆς στερέωσης τιῖιν δημοκρατικων της

θεσμῶν,

ἀλλά πρέπει ἐπίσης νά γνιιιρίζουμε ὅτι
τοσο ἡ ’ένταξη τῆς χιῖιρας σας. ὅπως καί
κείνη τῆς Ἱσπανίας. τῆς Τουρκίας. δέν
πρόκειται νά διευκολιίνει τί] λύση τιῖιν
τεράστιιιιν έσιιιτερικιῖιν ποοίῖλιιιιιίτινιν τῆς
EOK, (ἰντιιιετα μάλιστα... H καταστάσι,

Μεσόγειος.- ΚΙΝΔ ΥΝΟΣ]
Ἔτσι θά ὑποδεχθοῦν καί τά ἑλληνικά προίόντα;

va
μπεῑ κανείς
ἤ νά
μήν ’μπεῙ;

Τοῡ ’Ἀρι-Ι Φακίνου
MEXP] σήμερα οῖ Ἕλληνες ἀγρότες
άντιμετιιιπίζουν,συνήθως, δύο εἰδῶν έν-

ημερώσεις σχετικά μέ τά προὸληματα,
τόσο γιά τήν Ἑλλάδα ὅσο καί γιά τήν
ΕΟΚ, πού θά προκύψουν άπό τῆν. ένταξη τῆς χώρας μας στῆν Κοινότητα.

Ἀπό τή μιά σί ἁρμόδιες κυόερνητικές
πηγές, μυστικοπαθεῖς ἀλλά καί ὑπεραισιόδοξες, παρουσιάζουν τήν πρόσδεσιί
μας στό εῦριιιπαίκὸ ἅρμα σάν, άπαρχή
οἰκονομικοῦ καί πολιτικοῦ ’.ῑείδυλλίου
’ὑπό άνέιι ελο σῦρανό. Ἀπὸ τήν άλλη, μιά
μεγάλη μερίδα τῆς άντιΙΞΟΚικῆς παράταξης ἐπιδίδεται περισσότερο σέ αιιορισμούς καί σέ πολιτικῆς ῦιςῆς ἐπιθέσεις,
άλλά πολύ λιγότερσ σέ άπλές, ρεαλιστ-ι,κές ἀναλύσεις. Στό μεταξύ, μιά πολύτιμη
’ἐμπειρία πάει χαμ’,ένη’ ἐκείνη των εὐρωπαίων ’(ἰγροτιῖιν πού, ἔδω κι ἀρκετά χρόνια, ζοῦν καθημερινὰ τήν οἰκονομική
πραγματικὸτητα τῆς EOK. Τά διδά-

γματα πού ’έχουν αποκομίσει έχουν ἤδη
άποκρυσταλλιιιθεῐ σέ συμπεράοματα.
“Απ(’) τήν ξἰποψη αῦτη. ἡ συζήτηση πού
είχαμε μέ διισικ(ἰ.’στελέχη - ἐμπειρογνιίι-

δέν ἦταν ἤδη ρὸδινη τόν καιρο πού ῆ
Κοινότητα εἶχε ἓξι μέλη. Τιῖιρα πού ἔχει
ἐννέα, τά προὸλῆματα ’έχουν οξυνθεῖ’ τί
θά συμὸεῐ ὅταν τά μέλη γίνουν δέκα ἢ
δώδεκα. Μέ ποιό θαῦμα θά άπλοποιηθοῦν οἱ ῆδη ἐξαιρετικά πολύπλοκες αυτές καταστάσεις, Ἠ EOK παρουσιάζεται
συχνά σάν ἕνα στέρεο καί ὁμογενές 0iκονομικό συγκρότημα. Πρόκειται γιά
αιἰταπάτη. Δέν πρέπει νά ξεχνάμε ὅτι ῆ
Κοινὴ Ἀγορά ἀποτελεῖται από κράτημέλη μέ τελείως διαιιορετικῆ οἰκονομική
διάρθρωση καί δύναμη. Αῦτό σημαίνει
ὅτι, γιά τίς περισσότερες κυὸερνῆσεις
τῶν χιιιριῖιν τῆς ΕΘΚ, ἡ (ιντιμετιῦπιση
τιῖιν ἐσιίιτερικιῖηι οἰκονομικῶν τους προ-

ὔλημάτιιιν ἔχει προτεραιώτητα. Ὀ καθένας τραὸάει τό σεντόνι πάνω οτά δικά
του πόδια. Κι αῦτο. ὃέὸαια, δέν μπορεῖ
νά ὀνομασθεῐ κοινοτικό πνεῦμα...

’Ὸχι ἄλλο τράὸηγμα τοῦ
«σκοινιοῦ» τῶν έπιδοτήσεων

μονες τοῦ Ἑθνικοῦ Κέντρου Νέων Γάλ-

λων Καλλιεργητιῖιν (CNJA). εἰναι, νομίΙςὀυμε, ἐξαιρετικά ἐνδιαᾳέρσυσα. Παραθέτουμε παρακάτιιι τίς πιό σημαντικές

OI ΓΑΛΛΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙῼΥΝῑ
0 T6 «OKOIvi» τῶν έπιδοτήσεων
δέν θό τροθηχτεῑ γιὰ ηολὺν κοιρό

ὰκὸμο.
Ο Ἠ ένταξη στήν EOK δέν
Πρὸκειτσι νὰ λύσει τά Προθλήμοτσ

τῆς έλληνικής οἰκονομίας, ὅπως>
δέν ἔλυσε καί κεῖνο τῆς
Θρετσνικῆς.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ οἱ Ἰσπανοί αγροτες ι”ιρχισαν νά διατυπώνουν σοὸαρές ἐπιιι υλάξεις σχετικά μέ τῆ μελλοντική ’ένταξη

τῆς χώρας τους στῆν EOK. Γιά τήν Ἑλλάδα δέν εἶναι εῦκολο νά διατυπιιιθοῦν
προὸλέψεις. Εἶναι ὅμως ὃέὸαιο ὅτι ὅταν
ἡ δασμολογικη προστατευτική «θωράκιση» τῆς Ἑλλάδας αρχίοει νά άᾳαιρεῖται,
ὅπως προὸλέπουν οἵ συμιιιιινίες, τότε θά
μπορέσουμε νά δοῦμε κατά ποσο ἡ χώρα
θά μπορέσει ν’ αντιμετωπίσει T6 αναπο-

φευκτο «σόκ» πού θά προκαλέσει ἡ ένταξη στήν EOK. Εἶναι σίγουρο πως θά
προκληθοῡν μεγάλες οῖκονομικές ανακαΑ

τατάξεις καί δονήσεις, ἄν κρίνουμε τουλάχιστο ἀπο ανάλογα ([αινὸμενα πού
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φρούτων καί τῶν λαχανικῶν. Φέτος ανέκυψε θέμα ἑλληνικῶν ροδακίνων. Πραγματι, τα ἑλληνικά ροδάκινα ἔφθασαν

0111116511110v τῆν ἔνταξη τῆς Γαλλίας. τό
1058.

ΑΝ, 11113616. κρίνουμε 636 τῆν περίπτωση τῆς Μ. Βρετανίας, πού θεωρεῖ τῆν
ΕΘΚ οάν οῖκονομικό δεκανίκι, ἡ Ἑλλάδα ἔχει κάθε ουμηέρον νά ἐπιδιώκει

στῆν ἀγορά μαζί μέ τά γαλλικά. ὲνῶ κα-

νονικα θα ’πρεπε να ἔχουν ῶριμάσει νωρίτερα. Οἱ ίδιαίτερες κλιματικές συνθῆκες που ἐπικρατησαν ([ιέτος T6 καλοκαίρι
στῆ Γαλλία, ἔστειλαν τα γαλλικά ροδακινα πιό γρῆγορα στῆν ἀγορά. Τότε. τα
ἑλληνικά ἀναγκασθηκαν νά ἀποσυρθοῡν
καί να παρουν τόν δρόμο για τῆ Δ. Γερμανία. Να ὅμως πού ῆ Δ. Γ. ἀποτελεῖ
κατα παράδοση ἀγορά τῆς Ἰταλίας στόν
τομέα αὐτό... Ὁπότε οἱ Ἰταλοί, μῆ μπορώντας να διαθέσουν τα ροδακινα τους
στῆ Δ. Γερμανία, τά ἔστειλαν στῆ
Γαλλία. Καί ὁ φαῦλος κύκλος συνεχίσθηκε.

δέν 11369505 νά λύσει τα οῖκονομικά
προίίλῆματα τῆς Μ. Βρετανίας, ὅπως δέν
πρόκειται νά λύσει καί τά ἑλληνικά. T6
σύστημα των ἐπιδοτῆσειιιν τῶν άγροτικῶν προῖόντιιιν εἶναι ἔνα πολύ καλό δόλωμα, αλλά παράλληλα εἶναι για τῆν
ΕΘΚ οἰκονομικό 6696090. "H611. 11591116
μέλη τῆς Κοινότητας δηλ(ί)νουν 611 δέν
πρόκειται να δεχθοῡν τῆ συνέχιση τοῦ
συστήματος τῶν ἐπιδοτῆσειιιν. Αυτό τό
«σκοινί» δέν μπορεῖ να τραὸιέται ἐπ’
ἄπειρον. Ἠ Δ. Γερμανία άρχισε κιόλας
νά πιέζει πρός τῆν κατεύθυνση τῆς ριζικῆς ιἰναθειίιρῆσης
σμοῦ.
Ἡ

C

αὐτοῦ

τοῦ

“Q

τῆν ἔνταξῆ ,της στῆν EOK. "011(1); ἡ ΕΘΚ

Σέ ποιό 0196163560 θα ένταχθεῖ ῆ Ἑλλάδα;

μηχανιΣΕ τρεῖς ἤ τέσσερις μῆνες, στίς B9v—

I

Ι

,Ι

Αλλο η πολιτικη και αλλο
16 λαχανικα...
ΓΙΑ τῆν ΕΘΚ. ἡ ἔνταξη χωρῶν ὅπως ἡ
Ἐλλάδα εἶναι, ὅπως εἴπαμε, ἐπίτευγμα
μέ πολιτική σημασία, αλλά ἄλλο πράμα
εἶναι ῆ πολιτική καί αλλο τα
λαχανι-

116. Γιατί ακριδῶς, ἄν δέν λυθεῖ ἔνα τε960110 πρόὸλημα ὅπως ἐκεῖνο τῆς διαθεσης τῶν φρούτων καί τῶν λαχανικῶν,
ἡ ἔνταξη χωρῶν ὅπως ἡ Ἑλλάδα καί ἡ
Ἰσπανία θα καθυστερήσει σημαντικά.
Μέχρι σήμερα δέν ἔχει ὃρεθεῖ λύση για
τό πρόὸλημα τῆς κατώτερης τιμῆς τῶν

ξέλλες, θα έπιχειρηθεῐ ἡ αναδιάρθρι,ι)ση
τῶν τιμῶν τῶν αγροτικῶν προῖόντιυν.

“Ομως, ἡ κατασταση αὐτῆ τῆ 11096 εἰναι
ανησυχητικῆ. Οἱ νομισματικές 61611095;
ἀπό χώρα σέ χώρα ἔχουν γίνέι τεράστιες
καί τά πάντα μπαλώνονται μέ T6 σύστημα τῶν ἐπιδοτῆσειιιν... Σῆμερα, μιά

νουμε τούς ἡγέτες αὐτῶν τῶν χωρῶννά πιστέψουν ὅτι μποροῦν
να στηρίξουν τήν οἰκονομική τους αναπτυξη στίς έξαγωγές ι
ἀγροτικῶν προϊόντων πρός τῆν Εὐρώπη τῆ στιγμή πού ἡ ΕΘΚ
ἔχει συμφέρον νά εἰσάγει αγροτικα προϊόντα ἀπό τίς χῶρες αύτές ἐφόσον τό ἐπίπεδα ζωῆς τους θα παραμένει χαμηλότερο
ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ 531611111151 11 Εὐρώπη καί πρός τα ποῦ 6αδίζει;
ἀπό ἐκεῖνο τῶν εὐριι)παὶ“κιῦν,·
Τί κι νδύνους· διατρέχουν οί καλλιεργητές σ’ αὐτῆ τῆ δύσκολη
Ἅιπό τῆν αλλη 115916, ἡ ὑποτίμηση τοῦ γειιιργικοῦ δυναμικοῦ
3691166: Θά μποροῦσε κανείς νά ὑποθέσει ὅτι, πρίν αποφασίτῶν χωρῶν τῆς μεσογειακῆς λεκάνης εἶναι ἐπικίνδυνο. Οἱ ἐξσουν νά έιιαρμόσουν τῆ λεγόμενη μεσογειακῆ πολιτική, οἱ εὐαγωγές ἀγροτικῶν προϊόντων παίζουν αποφασιστικό ρόλο γιά
ρι·ιπ(ι.“ι“κές κυόερνῆσεις ’έκαναν τούς λογαριασμούς τους. Θα
τῆ σταθερότητα τοῦ έμπορικοῦ ἰσοζύγιου τῶν μεσογειακῶν
μποροῦσε ἐπίσης νά ([αντασθεῖ ὅτι ἔκαναν 006695; μελέτες
χωρῶν, (83% τῶν ἐξαγωγῶν τῆς Τουρκιάς πρός τῆν ΕΘΚ 630—
τελοῦνται ἀπό γεωργικά προϊόντα, 62% τῶν ἐξαγωγῶν τοῦ
σχετικά. μέ τῆν κατάσταση τῆς γεωργίας στίς χῶρες τῶν ένδεΜαρόκου, πάνω ἀπό 50% τῶν έξαγωγῶν τῆς Ἑλλαδας καί
χόμενων ἑταίρων καί. κυρίιιις, τίς συνέπειες τοῦ ανοίγματος
Ἱσπανίας). 01 συμφωνίες πού ύπογράφονται στίς Βρυξέλλες
τῶν συνόρων τῆς Κοινότητας. Ἀλίμονο, τίποτα τέτοιο δέν ἔχει
ἀντιπροσωπεύουν ἔναν πραγματικό κίνδυνο γιά τῆν EOK.
γίνειί...)
H EOK δέχτηκε ἐπίσημα τῆν ἔλληνικῆ αἴτηση για ἔνταξη. ‘H
Διαπιστιῖινουμε 611:
1) Ἠ EOK «ἔπεσε μέ T6 μοῦτρα» στῆν έφαρμογῆ τῆς μεσο- Τουρκία, πού ἔχει ὑπογράψει συμφωνία ἀναλόγου τύπου μέ
γειακῆς πολιτικῆς για λόγους 6601116 πολιτικούς, αλλα δίχως κείνη τῆς Ἀθήνας, ἔχει κάθε δικαίωμα νά ύποόαλει 369611010
αἴτημα. Ἡ Ἰσπανία ἑτοιμαζεται. Σύντομα δέ πρ()6λέπεται ὅτι
νά ῦπολογίσει τίς ἐνδεχόμενες συνέπειες γιά τῆν Εὐρώπη.
2) 01 οἰκονομικές συνέπειες αὐτῆς τῆς πολιτικῆς ἔπιλσγῆς καί ἡ Πορτογαλία θ’ ἀκολουθήσει τόν ἰ’διο δρόμο.
Ο Γιατί οἱ χῶρες αὐτές ἔπιδιώκουν τῆν ἔνταξῆ τους στῆν
δέν αντιμετιιιπίσθηκαν ποτέ 006696. 01 στόχοι τῆς EOK στῆ

Θ ΦΑΚΕΛΘΣ ΜΕΣΘΓΕΙΘΣ ΚΑΙ ΕΘΚ
(Αποσπασματα 636 μελέτη τοῦ Ἑθνικοῦ
Κέντρου Νέων Καλλιεργητῶν Γαλλίας CNJA)

Μεσόγειο εἰναιῑ
α) Πολιτικοί; ἡ ΕΘΚ ἐπιδιώκει νά παίξει για τίς χῶρες πού
δρίσκονται στό στάδιο τῆς ἀναπτυξης τόν ρόλο τῆς «τρίτης θέ011;». ὅταν ἡ πρώτη καί ἡ δεύτερη κατέχονται ἀπό τα «μπλόκ»
τῆς Ἀνατολῆς καί τῆς Δύσης.
6) Στρατηγικοίε ῆ EOK 531611111151 να ἐξασφαλίσει έγγυῆσεις
γιά τίς εῖσαγιιιγές της σέ 6601116 προϊόντα καί σέ πηγές ἐνέργειας.
’
γ) ~131110911131011301: ἡ EOK έπιδιώκει νά συμὸάλει στῆν οἰκονομική απογείιιιση τῶν χωρῶν αὐτῶν, ἀνοίγοντας τα σύνορα
- της για τίς έξαγωγές τῶν αγροτικῶν τους προϊόντων.
6) Θίκονομικοίῑ ἡ EOK θέλει να έξασφαλίσει νέες ’άγορές
για τά ι’ὶιομηχανικά της προϊόντα.
Ο Μήπως πρόκειται για ἀπάτη,Εἰναι δυνατόν v6 κάνουμε τά 28 έκατομμύρια γεωργῶν τῶν
χιιιριῖιν τῆς Μεσογείου (636 16 28 αὐτά έκατομμύρια, 11 ζοῦν
στῆν Τουρκία) νά πιστέψουν ὅτι οἱ συμφωνίες ἔνταξης στῆν
ΕΘΚ θ’ ανεόάσουν τό ἐπίπεδο ζωῆς τους; Μπσροῦμε να κα- 16

ΕΟΚ;

Πρῶτα για λόγους πολιτικούς, ἐφόσον ἐλπίζουν ὅτι ἔτσι θα
ἔνισχύσουν τῆ δημοκρατία. “Υστερα, για λόγους οἰκονομικσύς,
μια καί ἡ EOK τούς παρέχει τήν έγγύηση μιᾶς τεράστιας ἀγορᾶς για τίς ἐξαγωγές τους.
Για τήν EOK οἱ λόγοι εἶναι διαφορετικοί. Μέ τόν τρόπο
αὐτό έπιδιώκεται ἡ κάλυψη τῆς ἀποτυχίας τῆς Εὐρώπης στόν
τομέα τῆς οἰκονομικῆς ένοποίησης, χωρίς να ξεχναμε καί τίς
ἀποτυχίες στόν τομέα τῆς ἐνέργειας, τῶν αερομεταφορῶν, τῆς
ἠλεκτρονικῆς, τῆς κοινῆς ἀγροτικῆς πολιτικῆς. Κι αὐτό γίνεται
μέ τῆ μέθοδο τῆς παρουσίασης κάθε νέας ἔνταξης σαν νά έπρόκειτο για νίκη τῆς Κοινότητας.
Μήπως πρέπει ν’ ἀναθεωρηθοῡν ριζικά οἱ μέθοδοι πού ακολουθοῦνται στίς διαπραγματεύσεις τῶν Βρυξελλῶν, ὥστε νά
μῆν ἐπιτρέπεται σέ αὐτόν ἤ σέ ἐκεῖνον τόν αντιπρόσωπο τῆς
Ἐπιτροπῆς τῆς EOK να ἐφαρμόζει μιαν έξωτερικῆ πολιτική
τῆς ὁποίας τό τίμημα ξέρει πολύ καλά ὅτι τα κράτη-μέλη δέν
πρόκειται νά δεχθοῡν νά πληρώσουνς

ΘΙ ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ
Ἀπόσπασμα ἀπό τήν εἰσηγητικῆ ἔκθεση
τοῦ P. Bun/1101.1. ἐμπειρογνώμονα τοῦ
CNJA για τά αγροτικα προόλῆματα τῆς
EOK, στό εἰδικό σεμινάριο πού ἓγινε
στῆν Cue/1 στίς 3 καί 4 Ἰουνίου I975.

Ο Ἡ ὁμογενῆς καί κοινῆ αγροτικῆ πολιτική ἦταν μια 65661611116 για τούς έμπνευστές τῆς «πράσινης Εὐρώπης». Σῆμερα, ἔχουμε κάθε δικαίωμα να ὐποθέσσυμε
ὅτι δέν ὰναλογίσθηκαν 3600 διαφορετικές
ἦταν οἱ αγροτικές πραγματικότητες αναμεσα στίς χῶρες μέλη τῆς ΕΘΚ. Τό 5313560 ζωῆς, ἡ ἑμπορικῆ πολιτική, ἡ ἀγροτική πολιτική τῶν εἰσοδηματων ἐξαρτιῖΝται 611506 636 τούς πολιτικούς καί οἰκονομικσύς στόχους τῆς κάθε χώρας πού, μέ
τῆ σειρά τους, συνδέονται 115 τῆ σημασία
τοῦ ἀγροτικσῦ πληθυσμοῦ. Ἐπίσης, ὁ 66θμός ὀργανωσης τῶν παραγωγῶν εἶναι
’πολύ διαφορετικός 636 χώρα σέ χώρα, αρκετά μεγαλος στῆν Ὸλλανδία, ανεπαρ’κῆς στῆ Γαλλία, σχεδόν ἀνύπαρκτος στῆν
Ἰταλία καί στίς μεσογειακές χῶρες. Πῶς

ἧταν δυνατόν, αγνοώντας αὐτές τίς πραγματικότητες, v6 51169110V1060011 1600
διαφορετικές 611/90117.1: 60115;; Ἡ EOK
άναγνιι)ρίζει σήμερα· νην αποτυχιά της

στόν τομέα τῆς Κοινῆς Ἀγροτικῆς Πολι-

τικῆς, ἀλλα δέν ἀναζητεῖ τά αἴτια της.
Ο Οί μηχανισμοί τῆς οἰκοδόμησης τῆς
Εὐρώπης εἰναι προσαρμοσμένοι σέ μιαν
οἰκονομική σταθερότητα καί σέ μια συνεχῆ αναπτυξη πού χαρακτηρίζουν τή δεκαετία τοῦ 1960. (...) Ἐγινε ἔτσι ἔνα μεγαλο λαθος προὸολῆς στό μέλλον τῶν οἰ-’
κονομικῶν συνθηκῶν μιᾶς δεκαετίας 6vθισης τῆς δυτικῆς οἰκονομίας. Δέν εἶχε
καθόλου αντιμετωπισθεῐ τό ἐνεργειακό
πρόὸλημα, τό ἔνδεχόμενο κρίσης τοῦ 61εθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος καί οἱ
συνέπειες καί τῶν δύο αὐτῶν παραγόντων
πανω οτήν οἰκονομία καί τή γεωργία τῆς
Εὐρώπης. ·
Ο Τέλος, φαντάσθηκαν ὅτι στίς Βρυξέλλες θα μποροῦσαν να λυθούν ὅλα τά
προὸληματα. Πιστεύθηκε ὅτι ἡ Εὐρώπη θ’
ἀποτελοῠσε τῆ μαγική λύση για τά ἑθνικά
αγροτικά προὸληματα. Γρήγορα ἀποδείχθηκε ὅτι ἐπρόκειτο για 0010316. Για τόν
λόγο αὐτό τα κράτη-μέλη στραφηκοιν πρός
διαφορες λύσεις σέ ἐθνικό ἐπίπεδο. Ἔτσι
ὅμως ὑπονομεύθηκε τό μέλλον τῆς Κοινῆς
Ἀγροτικῆς Πολιτικῆς.

Ἠ διανομὴ τοῦ ANTI θελτιωνετοιι.
Oi φίλοι μοις δέν θόι μᾶς θρίσκουν μόνο 016 περίπτερα

τῶν ἑλληνικών πόλεων, οἰλλόι
κοιί 05 θιθλιοπωλεῖοι.
Δημοσιεύουμε
κατάλογο
ὲττοιρχιοικών
θιθλιοπωλείων
πού διαθέτουν τό ANTI:

AI'PINIO
κοινή τιμῆ πού αποφασίζεται στίς Βρυξέλλες δέν ἔχει καμια πραγματικῆ ἰσχύ,
51160011 σέ μια χώρα μέ δείκτη πληθωρισμοῦ 7% πρέπει αμέσως ν’ αρχίσει να
λειτουργεῖ τό σύστημα τῆς έπιδότησης.
Οἱ τιμές πού καθορίζονται στῆ 6ελγική
πρωτεύουσα δέν ανταποκρίνονται στῆν
οἰκονομική πραγματικότητα τῶν χωρῶν
μελῶν. Ἔτσι, ὅλέπουμε πολλές τιμές νά
«ἐθνικοποιοῦνται», δηλαδή νά καθορίζονται αὐθαίρετα 636 τίς 51161611596115115; 110659v1’1051;. K61 πρέπει να καταλά600115 ὅτι όσο περισσότερα γίνουν τα
μέλη τῆς ΕΘΚ, τόσο οἱ τιμές πού καθορίζονται στίς Βρυξέλλες θα εἰναι πιό
«μυθιστορηματικές».
ΑΝ ἡ Ἑλλάδα καί ἡ Ἱσπανία 51116χθοῦν στῆν ΕΘΚ, εἰναι 656610 611 ἡ ἐπίδραση τῶν χωρῶν πού εὐνοοῦν τούς
παραγ(ι)γούς περισσότερο 636 τούς
καταναλωτές θα αὐξηθεῐ. Στό έπίπεδο
τῶν τιμῶν, αὐτῆ τῆ στιγμή, οἱ χῶρες τῆς
ΕΘΚ ἔχουν διαιρεθεῖ σέ δύο στρατόπεδα. Στό ἔνα ἀνῆκουν χῶρες ὅπως ἡ Γαλ-

λία, ἡ Ἰταλία καί ἡ Ἰρλανδία, πού εἰναι
ὑποχρεωμένες, για λόγους έσωτερικούς,
νά ὑπερασπίζουν τόν παραγωγό, ένῶ στό
ξἰλλο ανῆκουν μέλη ὅπως ῆ Μ. Βρετανία,
ἡ A. Γερμανία, ἡ Ὸλλανδία, πού ἐπιδιώκουν τῆν ὑποστῆριξη τοῦ καταναλωτῆ

καί τοῦ ἐμπορίου. Ποιό στρατόπεδο θα
διαλέξει ἡ Ἑλλαδα,’ “Απ’ 6016 θα ἐξαρτηθοῦν πολλα, "Av ἡ Ἑλλάδα σκέπτεται
να μιμηθεῖ τῆ Μ. Βρετανία καί να στηριχθεῖ στό σύστημα τῶν ἐπιδοτῆσεων, πρέπει να ξέρει ὅτι ἡ κατάσταση αὐτῆ δέν
πρόκειται να συνεχισθεῖ ἐπί πολύν καιρό
ἀκόμα.

Γίνονται μελέτες για ἀποχώρηση χωρῶν ἀπό τήν EOK!
H ΓΑΛΛΙΚΗ Κυὸέρνηση ἔχει ἀναθέσει σέ εἰδικούς ἐμπειρογνώμονες τῆ σύνταξη εἰδικῆς μελέτης για τίς συνέπειες
πού θα ἔχει για τούς Γάλλους αγρότες ἡ

ἔνταξη στῆν EOK χωρῶν ὅπως ἡ Ἑλλαδα καί ἡ Ἴσπανία. Ἡ μελέτη αὐτῆ δέν
ἔχει ἀκόμα έτοιμασθεῖ καί ἔτσι δέν μποροῡμε να ξέρουμε 3016 θα εἰναι τά συμ3596011616 της. Ἡ εἰρωνεία ὅμως εἰναι
ὅτι ένῶ ὑπάρχουν χῶρες πού χτυπσῦν
τῆν πόρτα τῆς ΕΘΚ για να μποῦν, αλλες,
ὅπως ἡ A. Γερμανία καί ἡ Ἰταλία, κάνουν ανεπίσημες μελέτες για να διαπιστώσουν 3015; θα ῆταν οῖ συνέπειες 1116;

ἐνδεχόμενης ἁποχώρησής τους ἀπό τῆν
Κοινότηταῐ
ΟΣΟ τά κράτη-μέλη τῆς EOK δέν θ’
ἀντιμετιιιπίζουν τό μεγάλο πρόὸλημα τῆς
οἰκονομικῆς καί.νομισματικι“]ς πολιτικῆς,
ἡ σημερινῆ αναρχικῆ κατάσταση θα συν-

εχίζεται. Ἀλλά πῶς εἰναι δυνατόν να
αντιμετιι)πισθεῖ αὐτό τό θέμα χωρίς να
θιγεί καί ἐκεῖνο τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας
τῆς κάθε χώρας Καί ξέρουμε πολύ καλα
3600 εὐαίσθητα, καί μέ τό δίκιο τους, εἰναι πσλλα κράτη ἀπέναντι σ’ αὐτό τό ζῆ-

Ἀπό τήν ἕκὸσση τοῦ ~14111611111101).

τημα. Γι’ αὐτό εἴμαστε απαισιόδοξοι
σχετικά μέ τό μέλλον τῆς EOK. 115 τό
μέλλον τῆς Εὐριιίπης.
“
ο

_

Ο Π. ΜΟΣΧΟΝΑΣ ο
Πλοιτείοι ο τηλ. 23927

_
Κεντρικῆ

ΘΙΓΙΓΙᾺΠΟΚΑΜΠΟΣ» ο Μητροπόλεως 5 o τηλ. 23250
ΒΟΛΟΣ

O «ΖΥΓΟΣ» (Κ. Κωνστοιντινίδηςl. Σταθόικης) οἻΞρμοῡ 215 ο τηλ.
302Ῥ2Π. ΛΙΑΝΑΡΙΔΗΣ ο Καρτόιλη
72. τηλ. 25726
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

O K5v1p11<r’1 616165011 γιόι τα 61—
870011611516: «ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» ο
Μάγδοι Κοτζιᾱ ο Τσιμισκῆ 78 ο
τηλ. 279720
ΛΑΡΙΣΑ

O «ΚΕΡΑΜΟΣ» ο Μαριαννοι Κόρσικα ο Κούμοι 34 ο τηλ. 255554
ΠΑΤΡΑ

Ο Β. ΜΗΤΡΕΛΛΗΣ ο Μοιιζώνος

69 ο τηλ. 279226
Ο Λ. ΦΙΛΙΠΠΑΤΘΣ ο Μαιζώνος

κοιί Ζοιῖμη 28 ο τηλ. 27845

ξΑΝΙΙ-ΙΑΛΙΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ο
Δοισκοιλογιόιννη 5 (Σπλαντζιοι) ο

τηλ. 23476

évui
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«Συζητῆσεις
στῆ φυλακή»
’Τό Μάρτη τοῦ 1967, πολιτικοί κρατούμενοι άπό διάφορες τάσεις οτῆ φυλακῆ Καραθαντσέλ, μοι’) πρότειναν νά τούς έξηγῆσω πως αντιλοιμ6ανόμαστε
τό συνδικαλιστικό κίνημα γενικά καί τίς έργατικές έπιτροπές είδικά. Τότε,
σκεφτόμουνα νά καλύψω μονάχοι αύτό τό στόχο γιατί ῆτοιν Ιξεκάθαρο ὅτι
ἔπρεπε νά θοηθῆσω στῆ μορφοποίηση στρατευμένων για τό νέο έργατικὸ

συνδικαλιστικό κίνημα, πού «μπασμένο» στῆν κοινωνικῆ πρακτική τῆς καθημερινῆς πάλης, εἶχε διάφορα κενά σχετικά μέ τῆ θεωρητική πλευρά. Τῆν κου() ΜΑΡΘΕΛΙΝΟ ΚΑΜΑΤΣΟ, ,τε-

6έντα άκολουθούσε συζῆτηση.
Μετά, σέ ὅποιες φύλακές Βρέθηκσι - Σόρισι, Σεγκό6ια κ.λπ. - πῆροι μέρος
σέ σεμινάρια καί ἑκατοντάδες φορές μίλησα γι’ αὑτά τά θέματα.οἰ σύντρο-

νηντα ιφτα χοονιῡν, είναι ι”σως η πιό
σημαντικη ηγετικη φιισιογνωμια τοῦ
ισπανικου III IIITIIIIIII κινήματος.

φοι των φυλάκων εἶναι μάρτυρές μου. Δέν χρειάζετάι κάν νά πω τό πόσο

..Στό κινηιια ιιπηκε πριν τό 1936,

πρόσφεροιν στό ξεκαθάρισμσι καί τῆν άνάπτυξη αὐτῶν των ἰδεῶν ὅλοι ὅσοι

σα μέλος τῆς UGT (Γενική ’Ένωση
Ἐργατῶν).
ΟΣτόν έμφιῗιλιο τόν συνέλαόαν καί ι
τόν ἔκλεισαν σέ «στρατόπεδα αναμορφώσεως» στό ι’σπανικό Μαρόκο,
ἀπ’ ὅπου δραπέτειισε τό 1943. Πέρασε στήν Ἀλγερία καί τό I957 ε’πέστρεψε στήν Ἰσπανία.
ΟἘργατης στό έργοστασιο Perkins. δραστηριοποιεῖται για τή δημιουργία τῶν ἐργατικῶν ἐπιτροπῶν.
Καταλήγει να κανει «καριέρα» στίς
φυλακές.· συνολικα, φυλακή καί ἐξ·
οριά, δεκατέσσερα χρόνια.
ΟΜέ τή «χάρη» τοῦ ,Ιιιιιιι Car/0x

πῆραν μέρος στίς συζητῆσεις.
Πολλά ἔχουν κυλῆσει στῆ δύσκολη πορεία τῆς έργατικῆς τάξης· χρόνια
δύσκολα άλλά καί έπιτυχημένα. Στό πέρασμά τους έκατομμύρια ἐργαζόμενοι
καθοδηγούμενοι άπό τίς έργατικές έπιτροπές, παίρνοντας κατευθύνσεις ἀπ’
αύτές καί χρησιμοποιωντας τῆν ταχτικῆ τους, πέρασαν στῆν έπίθεση. Z’ αύτῆ
τῆν περίοδο oi ἐργαζόμενοι άποχτῆσανε ἔνα μίνιμουμ οργοινωτικότητας καί
ἀναγκαίας ουνείδησης, μέσα άπό μιά σειρά άπεργίες, διαδηλώσεις καί πιέσεις
κάθε ε’ίδους, πού τράνταξαν τῆν Ἰσπανία άπό άνατολῆ σέ δύση κι άπό Θοριά
σέ νότο, περνώντσις άπό τό κέντρο. Σ·’ ὅλες τίς περιοχές τῆς Ἱσπανίας στῆθηκοιν καθοδηγητικά όργοινα. Oi έθνικές έργατικές έπιτροπές στῆν Κοιταλωνία,
καθοδηγοῡν μέ πληρότητα καί ὑπευθυνότητα τῆν έργατικῆ τάξη τῆς. Oi
έθνικές έργατικές έπιτροπές Ἐουσκάδι (Βάσκοι) παίζουν κάθε φορά ὅλο καί
καλύτερα τόν καθοδηγητικό ρόλο τους πάνω στόν ἐθνικο-κοινωνικό προὸληματισμό των ἐργαζομένων τῆς ἐθνότητας. Oi έθνικές έργατικές έπιτροπές τῆς
Γαλικίας, πάντα Θρέθηκαν έπικεφαλῆς στούς ἀγῶνες τῶν ἐργαζομένων τῆς
έθνότητάς τους. Παντοῡ στῆν Ἰσπανία, oi έργατικές έπιτροπές, μέ τά έκλεγμένα συντονιστικά ὀργανοι καί τῆ μόνιμη γραμματεῖα, συντονίζουν τῆ δρά-

ἀποφυλακίζι-’ται καί ταξιδεύει στή
Γαλλιά καί Ἰταλία. Ἐπιστρέφοντας

σ .
'i Αύτά λοιπόν τά έθνικά ὄργανα μέ τό σύστημα έπιτροπων περιοχῆς,
ἐπαρχίας, ὅπως Βιομηχοινικοῡ κλάδοι), τόπου δουλειδις,. αγροτικοῡ, ἔχουν

πραγματοποιῆσει οργρινωτικῆ ύποδομῆικανῆ νά ένωνει ὅλους τούς ἐργαζόμένους σε δράση, ἰκανῆ νά κατευθύνει καί προσανατολίζει τό έργατικό κίνημα

καί τίς επιτροπές.
Η χρησιμοποίηση κάθε νόμιμης δυνατότητάς, συλλογικές συμθόισεις, έργατικά δικαστήρια, τύπος κ.λπ., καί περισοότερο άπό ὅλα ῆ ίδιαίτερα σημαντικῆ νίκη στίς συνδικαλιστικές έκλογές τού 1975 τῶν ενωτικων καί δημοκρατικων ὑποψηφίων, πού ύποστηρίζοντανΑ άπό τίς έργατικές έπιτροπές, συντέ-

λεσαν στῆ οωστῆ οργάνωση τοῦ νέου ἐργατικοῦ κινήματος, πού σκοπεύει
στῆ γενικῆ απεργία σαν μέσο γιόι τό «σπάσιμο τοῦ μπλοκαρίσματος» των μισθῶν, γιά τῆν έπαναπρόσληψη τῶν άπολυμένων καί ἐκείνων πού ὑπέστησαν
ἀντίποινα, γιά τῆν ἀμνηστία των πολιτικῶν κρατούμενων καί έξόριοτων, γιά

τίς συνδικαλιστικές έλευΘερίες, γιά τίς δῆμοκρατικές έλευθερίες καί γιά τῆν

·

συλλαμόάιίται καί φυλακίζεται ξανα
μέ τήν κατηγορία ὅτι ὀργανωσε
παρανομη συγκέντριιιση ἀντικαθεστωτική κ.τλ.
OBI/7725 με’ ε’·γγιίηση στίς 24 τοῦ
Μαη 1976 περιμένοντας τή νέα δίκη.
ΟΜέ τό ὅιὸλίο του «Συζητήσεις
στή φυλακή», ὁ Μαρθελίνο Καματσο
ἔδωσε σ’ ὅλους τοιίς Ἰσπανούς ἐργαζόμενους ι’·’να μοναδικό ὄοήθημα,
ὅπου με’· ἁπλό καί ξεκαθαρο τρόπο
ἀναπτύσσει τή γραμμή το [ι νέου ἐργατικοῦ σιινδικαλιστικοῦ κινήματος τῆς
Ἱσπανίας καί τήν πρωτότυπη δημιουργία του, τίς ε’ργατικές ε’πιτροπές.

έθνικῆ άνεξαρτησία.

τις
rI millon de trabajadores en comisiones

, ,,
1B

‘O Καμάτσο
γράφει γιά
τῆν ταχτικῆ
καί τούς άγῶνες

τῶν ἸΞργατικῶν
Ἐπιτροπῶν
Μετόφρσση ἀπό τά Ισπανικά;

ξ

Γιόννη Σσμοθράκη

T0 κείμενο πού ἀκολουθεῖ εἶναι παρμένο ἀπό
τό τελευταῖο ὄιόλίο τοῦ Μαρθελίνο Καμάτσο
«Συζητήσεις στή φυλακή». (Ἀριστερά δημοσιευεται ὁ πρόλογος κι ἕνα σύντομο ὄιογραφικό
τοῦ συγγραφέα).

ΣΤΗΝ Ἰσπανία, μια πλούσια αναρχοσυνδικαλιστική παραδοση συσσώρευσε ἴσως δεινά καί
ὑπονόμευσε τήν ἑνότητα κατα τόν ἑμφύλιο πόλεμο, σταθηκε, ὅμως αποφασιστικό ἐμπόδιο στήν
παθητικοποίηση τῶν μαζῶν κατα τήν περίοδο
τῆς 4θχρονης δικτατορίας. Ἀπό τίς κοοπερατίὅες τοῦ Βορρᾶ μέχρι τίς πανισπανικές ἑργατικές

ἓπιτροπές καί τόν ἒνοπλο ἀγῶνα τῶν Βάσκων, ἡ
παραδοση αὐτή ὄοήθησε τόν ι’σπανικό λαό στό
να διατηρήσει τήν ταξική του ἐγρήγορση ’καί να
ζωντανέηιει τήν προοπτική τῆς δημοκρατίας καί
τοῦ σοσιαλισμοῦ. Μέσα στό μεγάλο ἑργοστάσιο ἡ
ἑργατική Ιτάξι] ὀργανώθηκε, κατάκτησε μερικές
νίκες πού τῆς ἐπέτρεψαν νά σπασει τήν ἡττοπάθεια καί να καταχτήσει ρόλο πρωτοπόρο στόν
αντιφασιστικό ἀγῶνα.

Ἡ σημερινῆ κατάσταση
Τίς-τελευταῖες μέρες τοῦ 1975 καί μέσα
οτῆ δίνη μιᾱς κρίσης οἰκονομικῆς, πολιτικῆς, κοινωνικῆς, θρησκευτικῆς, πανεπιστημιοικῆς, έθνικῆς καί διεθνοῡς, ὸ θάνατος

τού Φράνκο ῆρθε νόι ὁξύνει περισσότερο
τίς ἀντιθέσεις. Oi άλλοιγές Βρίσκονται πιά

σέ στιγμῆ κρίσης.
Τά μεγάλοι γεγονότα τοῦ Δεκέμθρη στῆ
Μαδρίτη, Καταλωνία, Ἀοτούριας, Γαλικίά
κ.λπ. κόντρσι στό πάγωμα τῶν μισθῶν, για

όιμνηοτία καί έλευθερίες, δείχνουν όχι μόνο
πώς; oi ἐργαζόμενοι δέν εἶναι πρόθυμοι νά
φορτωθοῡν στίς άδύνατες πλάτες τους τῆν
κρίση τοῦ συστήματος, άλλά ἀντίθετα μέσα
στῆν παρούσσι πολιτική διάρθρωση θέλουν
νά εἶναι παρόντες. Ἐμεῖς oi ἐργαζόμενοι Θέλουμε νόι προσθέσουμε τό Βάρος μσς, νά
παίξουμε τόν ίστορικό μοις ρόλο, σ’ αὺτές

τίς κρίσιμες στιγμές. Πρόκειται για πολιτική
Kai κοινωνικῆ παρουσία μοις περισσότερο
άπό όποτεδῆποτε ἀναγκαῖοι. Δέ Θά μποῡμε

Ἀφίσα γιά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ Καμάτσο.

ΣΤΗ σημερινή Ἑλλάδα αναλογες προυποθέσεις ἔχουν ἐλάχιστα αναπτυχθεῐ, ὡστόσο ἡ δημοσιέυση τοίΙ παρακατω ἄρθρου, ὅπου παρουσίαζεται ἡ πορεία αὐτοσργανωσης τῆς ἰσπανικῆς

ἐργατικῆς ταξης, δέν εἰναι χωρίς νόημα, ἐφόσον
τα τελευταῖα δύο χρόνια καί ἡ δική μας ἐργατική
ταξη προόαλλει στό προσκήνιο, ὀργανωμένη
συνήθως πρόσκαιρα καί ἄνισα, ὁπωσδήποτε
ὅμως συνειδητοποιώντας ὅλο καί περισσότερο
τίς δυνάμεις της καί τίς ὑποχρεώσεις της.

σέ γκέτο. Ξέρουμε πώς ὺπάρχουν δυνάμεις
πού ένδιαφέροντοιι νόι μᾱς στερῆσουν τίς
έλευθερίες μας ἠ νά μάς τίς δίνουν μέ τό
σταγονόμετρο, Τά τελευταῖα 40 χρόνια μᾱς
έπιθόιλοινε ἔνοι ένιαῑο συνδικάτο, φασιστικό,

κατακόρυφο, μονολιθικό, γιά νά πετύχουνε
μέ τῆν πιό όιπάνθρωττῆ έκμετάλλευση, τῆ
μεγαλύτερη συσσώρευση κεφαλαίου πού
ἔγινε ποτέ στῆν ίστορίσι τοῦ ίσποινικοῠ κράτους, Σῆμεροι προσπαθοῠν (μιλώντας γιά
δῆθεν έλευθερίες πού πάντα μάς ὰρνῆθηκοιν καί πού τίς άποκτᾱμε ἀντίθετοι άπό τῆ
θέλησῆ τους μέ ἀγῶνες Kai θυσίες) νά διαι-

ρέσουν τό ὲργατικό συνδικαλιοτικό κίνημα,
νά «φτιάξουν» ἤ νά ένισχύσουν άλλοι μικρά
συνδικαλιστικά κέντρα. Μέ τό πρόσχημα
τού πολυκομματισμοῡ, προπσιγανδίζουν
τόν «πολυσυνδικοιλισμό» μέ τίς διάφορες
πολιτικές όποχρώσειςε Δηλοιδῆ προσποιθούν μέ τῆ διάσπαση, σήμερα, νά διατηρῆσουν τά ’ίδια τερατώδη όφέλη τοῦ παρελθόντος, ό,τι κατόρθωνσν μέ τό φασιστικό

συνδικάτο, χτές. Ἐπαναλαμῧάνουμε; Ἀπέ-

ναντι στόν κρατικομονοπωλιακό κσπιταλισμό, ἀπέναντι στίς μεγάλες πολυεθνικές
τράπεζες, oi ἐργαζόμενοι, av δέ Θέλουμε νόι
συνεργαστοῡμε στῆν αύτοκτονία τῆς τὰξης
μας, πρέπει νά όρθῶσουμε Eva ὲνωμένο
ἐργατικό συνδικαλιοτικό κίνημα· νόι ὀργανωθοῡμε 0’ ἕνα μόνο συνδικάτο νέου τύπου
- όμοσπονδία ῆ συνομοσπονδία - μέ χαρακτῆρα κοινωνικοπολιτικό. Ἕτσι ῆ έργσττικῆ
τάξη θα ρίξει καί τό είδικό Βάρος της στούς
’κοινωνικούς άγῶνες.

Τό ἱστορικό άνάπτυξης
τῶν ἐργατικῶν έπιτρο’Πων
ι( Oi ἐργοιτικές έπιτροπές-όινσιφέρεταισέένα
ὰπό τά πρῶτοι τους ντοκουμέντσι εἶναι μιά

μορφή τῆς ὲνωμένης όιντιπολίτευσης ὅλων
τῶν ἐργατῶν, χωρίς διακρίσεις πίστης ῆ
ίδεολογίας, θρησκευτικῆς ῆ πολιτικῆς, έν19

άντιοι στίς παροῡσες συνδικαλιστικές δο-

Oi δυό φάσεις ἐξέλιξης

μές, πού εἶναι άχρηστες. Γεννιοῡνται σάν
μιά ἀνάγκη ὑπεράσπισης τῶν διεκδικῆσεών
μσς, ἀμέσων καί ἔμμεσων, μέ σκοπό νά
προέτοιμάσουν Eva αύριο ἐλευθερίας καί
συνδικαλιστικῆς ἐνότητοις· γι’ αὐτό δέν εἶναι
σήμερα, ούτε θέλουν νά γίνουν αῠριο ἕνα
συνδικάτο, κι όικόμη περισσότερο δέ θέλουν
νά γίνουν μιά πολιτική όμάδα. Εἶναι κίνημα
ἀνεξάρτητο τῆς ἐργατικῆς τάξης, ταγμένο
στῆν ὑπεράσπιση τῶν συμφερόντων της.»
Τό κίνημά τους. όιν καί δέ μοιάζει μέ τόν
πάλιό συνδικαλισμό, ἀντλεῖ όρισμένες θέσεις ἀπ’ τόι παλιά έργατικό συμΒούλιοι Kai
τίς ἐπιτροπές πού ἡ έργατικῆ τάξη ἵδρυσε
τό 1850. Ἐπίσης συγκεντρώνει τίς καλύτερες παραδόσεις σέ ταξικούς ἀγῶνες ἀπ’ τό
παρελθόν τοῠ ἐργατικοῦ κινήματος, ἐθνικοῡ καί διεθνοῡς.
_
.
Δέν μποροῠμέ νά καταλάΒουμε γιατί γεννῆθηκαν oi ἐργατικές έπιτροπές, ὄιν δέ τίς
δοῡμε σόιν τό άποκορύφωμα ένός ἱστορικού προτσές. Ποτέ ὅμως δέ θά ἐχουμέ ἐπιμείνει ἀρκετά στό γεγονός ὅτι κάθε ἀγώνοις
εἶναι μιόι διαδικασία καί ὅτι χωρίς τούς
ῆρωισμούς τῶν παλιῶν στρατευμένων έρ-

χρησιμοποιηθεῖ τό 1956 στίς ἀπεργίες τῆς
χώρας τῶν Βάσκων, Oi ἐργαζόμενοι ἰ’δρυσοιν σέ πολλές ἐπιχειρήσεις έργατικές ἐπιτροπές. Στό τέλος τοῡ 1961 καί στίς ἀρχές

γστῶν καί τῶν νέων πού ἐπαιξαν τή ζωῆ

τοῦ 1962, αὐτές πιά παίζουν σπουδαῖα ρό-

τους ῆ πολλά χρόνια φυλακῆς, δέ θόι μπορούσοιμε νά φτάσουμέ στό νέο έργατικό κίνημα. Πράγματικά ἀνυπεράσπιστοι oi ἐργαζόμενοι μπροστά στούς καπιταλιοτές, μέ
σκορπισμένα τά λιγοοτά μέλη τους στίς
άπειρες πσράνομες ὀργανώσεις, χωρίς Kaμιά σχεδόν ἐπαφῆ μέ τίς πλάτιές ἐργαζόμενες μάζες, μέ τά ἐπίσημοι συνδικάτο (CNS)
στῆν ὑπηρεσία τῶν ἐκμεταλλευτῶν, oi ἐργαζόμενοι τῆς Ἱσπανίας σ’ αύτῆ τῆ νέα
κατάσταση, περισσότερο παρά ποτέ, δέν
εἶχαν άλλη διέξοδο ἀπ’ τό; ῆ νά ἐφεύρουν
μεθόδους πρωτότυπες γιά νά αὺτοαμύνον-.
ται ἀρχικά καί γιάνά περάσουν στῆν ἐπίΘεση κατόπιν, ῆ νά έξοιφανιστοῡν σά συνειδητῆ τάξη ίκοινῆ όχι μόνο νά ὑπάρχει ἀλλά
καί νά δρα.
Οἱ ἐργαζόμενοι. παρόλο ότι ζοῦν μέσα σέ
μιά κοινωνία μολυσμένη ἀπό τό φασισμό,
εἶναι ζωντανός όργανισμός μέσα στῆν κοινωνία, γι’ αὐτό σά μιά ίστορική,άνάγκη δημιούργησαν τά «ἀντισώμοιτωη τίς ἐργατι-

λο. Πρός τό ποιρόν δέν εἶναι μόνιμες. Γεννιοῦντοιι γιά νόι ζωηρέψουν τῆ μάχη, γιά νά
ἐκπροσωπῆσουνε τούς ἐργαζόμενους σέ
κάποια δια-ιτραγμάτευση καί ἐξαφανίζοντοιι
μετά. Δημιούργημα πρωτότυπο τῆς ίσπα-

"Av Kai δέν ἔχουμε συγκεκριμένο καί ἀρκετόι στοιχεῖα, μπορούμε νά τοποθετῆσουμε τίς δύο αὺτές φάσεις περίπου ἐτσι;

τῆν πρώτη ἀπό>ντό 1956 ῶς τό 1964 Kai τῆ
δεύτερη άπό τό 1964 μέχρι σήμερα. Στό ΒιΒλίο «Histoire de :L' Espagne Franquiste» τοῦ
Max Gallo (σελ. 359, ἐκδ. Marabout Universi—

te).8pi0Koup£ τῆ γέννηση τῶν ἐργατικῶν
ἐπιτροπῶν 0’ αὐτά τά λόγια; «Myra τό
φθινόπωρο τοῦ 1961, ῆ κοινωνικῆ ἐνταση
εἶναι φανερή παντοῡ. Ἤδη τῆν ἀνοιξη τοῦ
1961 ἐγινσιν ἀπεργίες στῆ Γρανάδσι καί Βαρκελώνη. Τώρσι oi στάσεις ἐργασίας φτάνουν
στῆ Μαδρίτη, Βαλέντοια καί Βαρκελώνη.
Στά έργοστάσιοι καί στά συνεργεῖοι oi ἐργαζόμενοι ἀρχίζουν νόι έκλέγουν, στό περιθῶριο τῆς ἐπίσημης συνδικαλιστικῆς δομῆς,
τούς ἀντιπροσώπους τους, καί χρησιμο-

ποιουν μιόι μορφή ὸργάνωσης πού εἶχε

νικῆς έργατικῆς τάξης, προκύπτουν αύ-

θόρμητα ἀπ’ τήν πείρα· μαρτυρία τῶν
ζωντανῶν δημοκρατικῶν παραδόσεων τῶν
Ἰσπανῶν ἐργαζομένων. Oi ἐκλεγμένοι
ἀντιπρόσωποι μπορούν νά ἀνακληθούν
στῆν ἐπόμενη ουνέλευση. Αύτές oi ἐπιτροπές δέν εἶναι δημιούργημα κάποιου πολιτικοῡ ρεύματος, ἀλλα φυσικά oi στρατευμένοι κομμουνιστές, σοσισιλιστές ῆ καθολικοί,
είσχωροῡν, καί τό Κομμουνιστικό Κόμμοι Θά
προσπαθήσει νά τίς ἀπλώσει, νά τίς γενικεύσει 0’ ὅλη τῆ χώρα. Μιόι δύναμη πού τό
καθεστώς τοῦ Φράνκο ea πρέπει νά ὑπολογίζει - καί δέν μπορεῖ νά κάνει καί ἀλλιῶς

,νς 030345

κές ἐπιτροπές. Μπρός στῆν ἀδυναμία τῶν

παράνομων ὸργοινώσεων καί τῆν ὑποταγῆ
τῶν ἀλλων συνδικαλιστῶν στούς ἐκμετοιλ-

λευτές, oi ἐργαζόμενοι στό όρυχεῖο,στόγιαπῖ, στό έργοστόιοιο, στόν“κάμπο - ὅταν
ὑπῆρχε ἀνάγκηνά προΒάλουν κάποια διεκδίκηση γιά καλύτερο μισΘό, γιόι συνθῆκες
ἐργασίας, μεταφορές - Βγάζαν ῆ ὑπόδειχναν,ὔστέρα ἀπό συνέλευση, μιά ἐπιτροπῆ.
Αὺτῆ πρόΒαλλε τά προΒλῆμάτοι καί τίς διεκδικῆσεις στῆν ἐπιχείρηση ῆ στό ἀφεντικό.
Μετὰ λογοδοτοῡσε στούς ἐργαζομένους
γιά τ’ ἀποτελέσματα. ΙἹΞτσι, οιύθόρμητα,
αὐτοί δημιούργησσν τά «ἔμΒρυα» τοῦ νέου
ἐρ’γατικοῡ κινήματος, σά μιάν ἀνάγκη
ὑπεράσπισης γιά τά συμφέροντά τους
μπρὸς στίς νέες συνθῆκες. "ETOI δημιούργησαν τῆν ἀπαραίτητη ίσορροπία για τῆν
ὑπεράσπιση τῶν συμφερόντων τῆς τάξης
τους. Ἐδῶ μπορούμε νά ξεχωρίσουμε δύο
φάσειςτ τῆν αύθόρμητη, ὅπου oi ἐργατικές
ἐπιτροπές γεννιοῡντσιι καί πεθσίνουν μέ τό
κάθε συγκεκριμένο πρόΒλημα, Kai τῆ συνειδητῆ, ὅπου ἀρχίζουν νά εἶναι μόνιμες. Καί
όταν, σιύτοδημιούργητες, σταθεροποιοῦν-ται, ἀρχίζουν νά προγραμματίζουν καί νά
συντονίζουντίς μάχες, τά μίνιμουμ ὁργοι-
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Δεύτερη φάση;
Ὀργάνωση σέ
Βάση

νόνινη

Ἀλλά ἀς περάσουμε στῆ γέννηση τῶν ἐργατικῶν ἐπιτροπῶν τῆς Μαδρίτης, πού είναι παράδειγμα τῆς δεύτερης φάσης.
Ἠ Μαδρίτη μετά το 1960 μεταμορφωνότανε σέ ἐνδιαφέρον Βιομηχανικό κέντρο· τό
νεαρό προλετσιριάτο της, ὅπως καί ῆ Βιομηχσινία της, ἀντίθετοι μέ τῆν Καταλωνία,
Ἑουσκάδι (Βάσκοι) ῆ Ἀστούριας, δέν ῆταν
πολυάριθμο, οὔτε Kai Βαφτισμένο στίς μάχες τῆς έργατικῆς τάξηςῑ ούτε εἶχε πίσω
του

σπουδαῖες

ἀγωνιστικές παραδόσεις,

μερικές μάλιστα ῆτοιν άρνητικές γιά τίς νέες
συνθῆκες. Γι’ αύτό συνδύασε τό νόμιμο μέ
τόν παράνομα ἀγώνα, στόι δικαστήρια, οτά
συνδικάτοι,

στίς

συλλογικές

συμΒάσεις,

στόν τύπο, οτά ἐπίσημα ἱδρύματά. Ἐκεῖ
ὅπου ἀλλοι προόάλλανε ἀντιρρήσεις καί
δυσκολίες - κατανοητό γιά όσους γνώρισοιν
τό παρελθόν καί τό παρόν τοῦ φασισμου 0'
σιύτά τόι ἐπίσημα μέρη - ῆ νιογέννητη έργατικῆ τάξη τῆς Μαδρίτης καί αύτῆ πού προέρχεται στό μεγαλύτερο Βοιθμό ἀπό τόν
κάμπο τῆς περιοχῆς Ἀνδαλουσίσις, έπαιρνε
τό Βάφτισμοι τού πυρός μέ πολλές καί
άπλές μάχες, προχωρώντοις πρός τῆν ’ίδιοι
του τῆν ἐμπειρία, στό ότι δηλαδή ῆταν δυνατό νά πολεμας καί Va νικας ἀκόμα καί

κάτω ἀπ’ τό φασισμό. Φυσικό λοιπόν ῆταν
τό γεγονός ότι σί ἐργαζόμενοι τού νέου Βιομηχανικοῡ κέντρου τῆς Μαδρίτης, ἀνάτιτυξαν νέους τρόπους δρασης στό έργατικό
κίνημα
μισο-νόμιμους
μισοπαράνομους. Στή Μαδρίτη, λοιπόν, τό ΣεπτέμΒρη τοὺ 1964, γεννιέτοιι ἡ πρώτη ἐπιτροπῆ, καί μάλιστα ἐκλεγμένη ἀπό συνέλευση. Στό ἐπαρχιακό συνδικάτο (μεταλλουργῶν, oi ἐργάτες μετάλλου συγκεντρώθῆκαν στό κέντρο τῆς Μαδρίτης, καί μάλιστα στόν πιό κεντρικό δρόμο, ὅπου Βρίσκε-

ῦῦΜξὲῑῐδΝΕΕ

ται τό συνδικάτο, στῆν Gran Via (Jose Anto-

_°IIIIII__.

nio) Kai στούς γύρω δρόμους, μέ τῆ συμπαραστσση 8.000 περίπου ἐργατῶν. Ἐκεῖ
Βρίσκοντοιι παρόντες 500 έκλεγμένοι πρωτοΒάΘμιοι καί δευτεροΒάθμιοι ἀντιπρόσωποι τῶν ἐργατῶν, καθώς καί oi ἐπίσημοι.

Ln LIBBB'l'llD
‘1 Lil UNIMD SINDIGM.
.El. GDNGBESO BINDIGH'
CDNSTIWYEM‘E
PUB UN BINDIGM'U
DE CLASH,
DEMOGMTIGD
UNIT”!!!
Ἐ ῙΝΠΕΡΕΝΣΙΙΕΜἚ

νωτικότητας, νά Βάζουν τίς ἀναγκαῖες κοι-

νωνικοπολιτικές Βάσεις γιά νά μπορέσουν
νά πάίξουν τό ρόλο τους στό παρόν καί
στό μέλλον.

— πρόκυψε δίνοντας μιά θωράκιση οτόν’ἐργατικό κόσμο· τελικά, αύτῆ ἀρχίζει νά ἀνοισυντάσσει μέρα τῆ μέρα, άπεργία τῆν
ἀπεργίοι, αὐτό πού ῆ νίκη τῶν ἐθνικιστῶν
εἶχε ἐκμηδενίσει μέ τῆ φωτιά, τῆ φυλακή, τό
φόΒο, τῆν ἐξορία».

Κουπόνι για τήιν ἐγγραφή στίς CCOO

κἱεράρχες»ἀρχισυνδικαλιοτές,

καί κάνουν

ἀγώνοι γιά μιά αύξηση 20%, ένῶ τήν ’ίὸιοι

στιγμή συζητιότσινε ῆ νέοι, τότε, ἐπαρχιακή
συλλογικῆ σύμΒάση τοῦ κλάδου. Ἐκεῖ, μέσα
στό φασιστικό συνδικάτο, ἐκλέγεται ῆ
πρώτη ἐπιτροπή ἐργατῶν. Ἀποτελεῖτοιι
ἀπό-13 άτομσι, ἐκλεγμένσι δημοκρατικά, καί
ἀρχικόι θά πάρει τό όνομα ἐπαρχιακῆ ἐπιτροπῆ ἀντιπροσώπων τῶν μεταλλουργῶν
καί μετά θά μετονομαοτεῖ σέ ἐπαρχιοικῆ ἐργατικῆ ἐπιτροπῆ μετάλλου. Ἠ γέννηση
ῆταν οιὺθόρμητη, ἀλλά ῆταν καί τό ἀποκο-

ρύφωμοι μιᾶς Πολύχρονης ἐμπειρίας, ἀπό
ἐπιτροπές τοῦ ἐρ’γοοτάοίου, ἐπαφές μέ τή
συνδικαλιστικῆ σχολή Paloma Kai όικόμη μέ
τό ’Ῑδιο τό συνδικάτο. Αύτῆ λοιπόν ῆ ἐπιτροπῆ ἐνεργεῖ πιά μόνιμα καί άπλώνει τήν
πείρα της. Ἀρχικά συγκεντρώνονταν κάθε
Τετάρτη μέσα στό ’ίδιο τό κτίριο τοῦ ἐπίσημου συνδικάτου. Oi συγκεντρώσεις ῆτοιν

ἀνοιχτές καί πολυάριθμες καί γίνονταν
ἀκόμη καί στούς διαδρόμουςὸταν ἐκλειναν
τά γραφεῖα. Κατόπιν μετακόμισαν στό Κοινωνικό Κέντρο «Manuel Mateo», 01100 πραγματικά τό μετάτρεψαν 0‘ Eva ἀληθινό
«Σπίτι τοῦ Λαοῦ», ὡς τή στιγμῆ πού ῆ κυΘέρνηση διέταξε καί τούς πέταξαν ἐξω. Στίς
ἀνοιχτές καί πολυάριθμες συγκεντρώσεις,

’έ6ρισκαν εὐκαιρία έργάτες ἀλλων κλάδων
νά ἐκλέγουν τίς δικές τους ἐπιτροπές.

Ἠ ἐμπειρία τῆς Μαδρίτης καί τῶν ἐπιτροπῶν της, ὅπου παίρνουν μέρος δίχως
διάκριση ἐκλεγμένοι έργάτες, συνδικαλιστές
ἐπίσημοι καί ἀλλοι χωρίς καμιά ἰδιότητα
συνδικαλιστῆ, ξεκινά ἀπ’ τήν ἰδέα ὅτι oi
«κατακόμὸες» εἶναι 0 Θάνατος τοῦ μαζικοῦ

ἐργατικοῦ κινήματος. Ἀρχίζουν τό συνδυασμό τῆς νόμιμης μέ τήν παράνομη δουλειά
μέ τρομερῆ εύελιξία. Τά πρῶτα τρία χρόνια
ῆταν πρωτεῦον τό νά ’έχουν σά 6ασικό
προὸληματισμό τους τό πῶς θά 6γαίνουν
ἀπ’ τῆν παρανομία, δηλαδή νά ἐχουν
πάντα Eva νόμιμο «στέκι», ε’ίτε στό ἐργοστάσιο, ε’ίτε στά συνδικάτα, ἐκκλησίες κ.λπ.

στούς καθημερινούς ἀγῶνες, σχετίζοντάς

τους μέ τῆ γενικῆ προοπτική τῆς ἐργατικῆς
τάξης, τῆν ἀνάγκη νά ἐξαφανιστεῖ ῆ ἐκμετάλλευση ανθρώπου ἀπό ὅινθρωπο.
Δεύτερος Τό έργατικό κίνημα, διεκδικητικό σά μέσο, πρέπει ἀναγκαστικά νά εἶναι
μαζικό, γιατί μόνο ῆ δύναμη τῆς μαζικῆς
πάλης ἐπι6άλλει τίς διεκδικῆσεις. Oi Ιμορφές
όργάνωσης, σέ κάθε συγκεκριμένη ίστορικῆ
στιγμή, πρέπει νά ἐξυπηρετοῠν τίς ἀρχές,
πρέπει νά ύποτάσσονται σ’ αύτές, πρέπει
νά εἶναι ἀνοιχτές, χωρίς «κλίκες», χωρίς

σχῆματα καί στενοὺς ὅρους. Ἀπ’ τῆν
ἀνάγκη a0100 100 διεκδικητικοῦ μαζικοῦ
κινήματος, προκύπτουν ύποχρεωτικά καί
oi μορφές οργάνωσης τῶν ἐργαζόμενων,
πού πρέπει νά εἶναι 6ασικές Kai εὐκαμπτες.
Πρέπει νά χτίσουμε Eva σπίτι πού νά χωράμε ὅλοι καί πού ὸ κίνδυνος νά ἀποδειχτεῖ
ἀκατάλληλο νά εἶναι ἐλάχιστος. "Eva σπίτι
110’0 νά διοικεῖταιμέ τῆ μεγαλύτερη δυνατή
ἐλευθερία καί δημοκρατία.
TpiTo: T0 έργατικό κίνημα στό θέμα τακτικῆ - όργάνωση, πρέπει νά συνδυάζει τό
νόμιμο ἀγώνα - συνδικαλιστικές ἐκλογές,

Ἠ Μαδρίτη γιά χρόνια θά παραμείνει τό
παράδειγμα τῶν ἐργαζομένων ὅλης τῆς δικαστήρια, συλλογικές συμΒάσεις, τύπο
Ἱσπανίας. Ἀργότερα ἀλλοι θά πάρουν τῆ
κλπ. - μέ τόν παράνομο - ἀπεργίες, διαδησκυτάλη πηγαίνοντάς την ἀκόμη πιό μαλώσεις, διαμαρτυρίες κάθε εἴδους κλπ. K Ia.
ὲξαρτώντας τόΙ νόμιμο ἀπ’ τό παράνομο,
p"Av πρέπει νά ἀνακεφαλαιώσουμε τό
στό μαζικό ἀγῶνα. Δένέίναι δυνατόν στῆν
πῶς Kai 1100 γεννιοῡνται 0i ἐργατικές ἐπιπαρανομία, κάτω ἀπ’ τίς συνθῆκες τοῦ
·τροπές, Ba λέγαμε ὅτι γεννιοῦνται στίς συνφασισμοῡ, νά συλληφθεῖ ῆ ἰδέα ὅπαρξης
ελεύσεις τῶν ἐργαζομένων, πού ἀποτελοῦν
ὁποιουδήποτε κινήματος ῆ όργάνωσης μακαί τό 6ασικό στοιχεῖο τοῦ1 κινήματος. I ζικῆς. 'H παρανομία, μέ τῆ συνωμοτικόἈλλά στίς συνθῆκες τῆς δικτατορίας δέν
τητά της, ἐμποδίζει τῆ γνωριμία - ἐπαφή
μπορεῖς πάντα νά κάνεις συνέλευση, ἀκόμη

τοῦ κινήματος μέ τίς πλατιές μάζες. Μέ τῆν

δέν πρέπει, οὐτε μπορεῖς, νά περιμένεις τίς
κατάλληλες Ισυνθῆκες γιά νά τῆν κάνεις.
’Ἑτσι τό κίνημα τῶν ἐργατικῶν ἐπιτροπῶν
γεννιέται μέ διάφορους τρόπους, σέ ὅλα τά
ἐπίπεδα, μέ πολλούς καί μέ λίγους ῆ καί μέ
ὅσους έργάτες μπορεῖ, ἀνάλογα μέ τίς συγ-

ἀνάγκη νά δουλεύεις χρησιμοποιώντας
λίγα πρόσωπα, νά καμουφλάρεσαι, περιορίζεσαι σέ μιά μικρῆ ἀριθμητική ὅμάδα,
κό6εσαι ἀπό τίς μάζες. Oi ἐργατικές ἐπιτροπές ὅμως «σπάσανε» 0010 10 μειονέκτημα. Κατάφεραν μέ τίς γενικές συνελεύσεις τό ἀνοιγμα, προσπάθησαν νά γίνουν
ὅργανα συντονισμοῦ, ὅργανα ὐλοποίησης
τῆς πίεσης τῶν ἐργαζόμενων.
Τῆ σχετικῆ διαφύλαξη τῶν ἐργατῶνκαθοδηγητῶν εἶναι δυνατόν, οτὸ καθεστώς
τῆς δικτατορίας, νά τῆν ἐξασφαλίζεις χρησιμοποιώντας τῆ μαζική ’ὑποστῆριξη Oi
κίνδυνοι τῆς καταπίεσης πάντα θά 0110p—
χουν γιά κάθε στρατευμένο πού διεκδικεῖ,
πού μάχεται. Ἡ διαφορά εἶναι πώς oi
παράνομες όμάδες καί οἱ στρατευμένοι 0’
αὺτές, λιγότερο γνωστοί, δέν ἐχουν τήν
ύποστῆριξη τῶν μαζῶν. Τό νά μή χρησιμο-

κεκριμένες συνθῆκες πού δίνονται σέ κάθε
τόπο δουλειάς. Τώρα, 6έ6αια, πάντα πρέ-

πει νά ἀπλώνεσαι γιά νά δημιουργῆσεις
γρῆγορα τίς συνθῆκες καί νά κάνεις τῆ συνέλευση, γιατί εἶναι τό 6ασικό στοιχεῖο τῶν
ἐργατικῶν ἐπιτροπῶν ,καί παρ’ ὅλο πού
πάντα τίς ονομάζουμε ἐπιτροπές, πολλές

φορές δέν εἶναι ἀλλο παρά ένας πυρῆνας,
Eva μικρό κομμάτι όργανωμένο τοῦ κινῆατος.
μ Εἶναι ἀλήθεια πώς ύπάρχουν κι ἀλλες ἐμπειρίες, ἐκτός ἀπ’ αῦτῆ τῆς Μαδρίτης, πού

πλούτισαν τό έργατικό κίνημα· ὺπάρχουν
μάχες πιό ἐνδιαφέρουσες, κι ἀκόμη γενικές
ἀπεργίες, Ἀλλά αύτό τόν ἀγώνα κι αύτῆ
τῆν ἐμπειρία τῶν ἐργατικῶν ἐπιτροπῶν, θά
τῆν ἀναλύοουμε σέ άλλη εὐκαιρία. Ἒδῶ
περιοριζόμαστε στῆ γέννησῆ τους καί στίς
6ασικές ἀρχές τους.

Ἀρχές καί ἱ
κατευθυντῆριες γραμμές
100 κινήματος
Τό συνδικαλιστικό κίνημα, ῆ ἐργατικῆ τάξη, ἐπεξεργάστηκαν πάνω στῆ Βάση τῆς
πρακτικῆς τους ἐδῶ καί ἐνάμιση αἰώνα τίς
ἀρχές τους;

Πρῶτοι Τό έργατικό κίνημα πρέπει νά εἷναι διεκδικητικό, σά μέσο γιά τῆν καλυτέρευση ἀπό τώρα τῶν ὅρων ζωῆς τῶν ἐργαζομένων, πρέπει ἀκόμη νά κινητοποιεῖ
ὅλους τούς ἐργαζόμενους καί νά τούς 60-

ηθά νά συνειδητοποιοῦν, πάνω στῆ Βάση
τῶν ἐπιτυχιῶν καί τῶν ἀποτυχιῶν τους,

μόνο θεωρητική, στά χαρτιά. Γιά νά γίνει
ἀληθινή, δραστική, χρειάζεται, ἐκτός ἀπό
τῆ συνείδηση τῆς ἱστορικῆς της ἀποστολῆς,

ῆ ἀπαραίτητη όργάνωση γίά τῆν ἐξέλιξη
100 ταξικοῦ ἀγώνα. A010 εἰδικά τό τελευταῖο εἶναι πού ύλοποιοῦν 0i ἐργατικές ἐπιΤροπές στῆν πράξη.

Φύση, όργάνωση καί
στόχοι τῶν ἐργατικῶν
ἑπιτροπῶν
ι Oi ἐργατικές ἐπιτροπές εἶναι Eva κίνημα
κοινωνικοπολιτικό, ἀνοιχτό καί ἀντικειμέ-

νικά ἐπαναστατικό, πού στῆ σημερινῆ
κατάσταση τῆς χώρας, ἀναλαμθάνει 6a0IK0I τίς διεκδικῆσεις καί τούς σχεδιασμούς
πού σέ ἀλλες ίστορικές συνθῆκες ἀντιστοι-

)(00v οτά ταξικά συνδικάτα,
Εἶναι κοινωνικό, γιατί ἐκφράζει, ἀναλαμῑ
Θάνει καί τείνει νά δώσει λύσεις 0’ αῦτές τίς
διεκδικήσεις καί τούς προγραμματισμοῡς
τοῦ πλατιοῦ τμήματος τῆς κοινωνίας πού
εἵμαστε ἐμεῖς 0i ἐργαζόμενοι. Εἶναι καί πολιτικό, γιατί oi ἀντιφάσεις τῆς κοινωνίας,

κάτω ἀπ’ τά

ὅπου γεννῆθηκε καί μπόρεσε νά ζῆσει σάν
κοινωνικὸ έργατικό κίνημα, ἀπαιτοῦν γιά
τῆν ἀρση τους πολιτικές ἀλλαγές, δηλαδή
τοποθέτηση τοῦ προθλῆματος τῆς ἀλλαγῆς

πυρά 100 ἐχθροῦ, σημαίνει ὅτι διακινδυ-

τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας. "Av δοῦμε λοιπόν

νεύεις τό θάνατο.

τό θέμα έτσι, πάνε πιό μακριά ἀπ’ τίς διεκ-

Oi ἐργατικές ἐπιτροπές εἶναι Eva εἶδος
όχῆματος γιά κάθε εἴδους ἐδαφος.Ἔφαρ-

δικῆσεις, παρ’ ὅλο πού αύτές εἶναι 6ασικές.

ποιεῖς τίς φυσικές ἀνωμαλίες 100 ἐδάφους,

τίς νόμιμες δυνατότητες, νά ἀνηφορίζεις μέ
τό στῆθος ἀνοιχτό, μόνος,

μόζοντας αὐτές τίς ἀρχές καί τίς ἐλαστικές

μορφές πάλης, εἶναι προικισμένες μέ τά
ἀναγκαῖα μέσα 1100 τούς ἐπιτρέπουν νά
προχωροῦν τό ίδιο στό μαλακό ἐδαφος σχετικῆ νομιμότητα - καί στό ἀνώμαλα. Γι’
αὑτό γίνανε αὐτό πού εἶναι σήμερα, μεγάλη
δύναμη. «Ἀποκρούουμε τῆν παρανομία ἀναφέρεται στό πρῶτο ντοκουμέντο τῶν
ἐργατικῶν ἐπιτροπῶν - πού 0i ἐπίσημες
συνδικαλιστικές δομές καί 0i μεγάλοι καπιταλιστές θέλουν νά μάς έπι6άλουν-...»

Oi ἐργατικές ἐπιτροπές ἐ’χουν συνείδηση
- τό ξανάπαμε - πώς η έργατικῆ τάξη ἀντλεῖ τῆ δύναμῆ της ἀπό τῆ μάζα (λόγω τῆς
ἀριθμητικῆς ὑπεροχῆς καί τοῦ ρόλου της
στῆν παραγωγή, ἀν σταυρώσει τά χέρια ῆ
κοινωνία θά πεθάνει). Ἀλλά εἶναι δύναμη

Πραγματοποιοῦνε τούς σκοπούς τους μέ
πλῆρη αύτονομία καί ἀνεξαρτησία, χωρίς
ύποταγῆ σέ κανένα κόμμα, όργάνωση 110λιτική, ἰδεολογικῆ, θρησκευτικῆ. Φιλοδοξοῦν νά ἐνσωματώοουνε στῆ δράση τοῦ κινήματος ὅλους τούς ἐργαζόμενους,

ἀνε-

ξάρτητα ἀπό κοινωνικά καί θρησκευτικά
πιστεύω.
Σάν κίνημα ἀνοιχτό γιά ὅλους, 0i ἐργατικές ἐπιτροπές δέν μποροῦν μέ κανένα
τρόπο νά μεταθληθοῦν σέ κόμμα. A010 θά
σήμαινε νά διαιρέσουν τούς ἐργαζόμενους.
Ἕνα έργατικό κόμμα, μέ μιά θεωρία ἐπιστημονικῆ, συγκεντρώνει τῆν πρωτοπορία,
τῆν όργανωμένη συνείδηση τῆς ἐργατικῆς
τάξης καί τῶν ἐργαζομένων. Oi ἐργατικές
ἐπιτροπές πρέπει νά εἶναι τό σύνολο. Γι’
αύτό πρέπει νά ἀποκρούεται ῆ ἰδέα τόσο
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- νά γίνουν κόμμα, ὅσο καί νά έίναι στενά
ἀπολιτικές.

Μιλῆσαμε γιά κίνημα κοινωνικοπολιτικό
καί ὁχι πολιτικοκοινωνικο, γιατί το 11de10
γιά μάς εἶναι τό κοινωνικό στοιχεῖο καί
μέσα ἀπ’ 0010 πᾱμε στό πολιτικο.
Oi ἐργατικές ἐπιτροπές έχουν συνείδηση

ἀρχίζουμε πάντα ἀπ’ τῆν ἀρχῆ, νά ξεκινάμε
κάθε φορά ἀπό το μηδέν.
Πέρα ἀπο προσωπικές ἐκτιμῆσεις, οἱ ἐργατικές ἐπιτροπές εἶναι κι ὅλας Eva i010pIKO γεγονός κατακτημένο καί καταξιωμένο, ὅπως λέει κι ὅ Max Gallo: «Oi ἐργατικές

ἐπιτροπές, πρωτοτυπη δημιουργία τῆς ἐρ-

ὅτι ῆ ἐργατικῆ τάξη εἶναι ομογένῆς στόν

γατικῆς τάξης,

κοινωνικοοικονομικο τομέα, ἀλλά όχι τόσο
στον κοινωνικοπολιτικό ῆ θρησκευτικο.
Στον κοινωνικοοικονομικο οἱ ἐργαζόμενοι
περιλαμθάνονται σά μέλη τῆς ίδιας κοινωνικῆς τάξης, ἀντιμέτωποι μέ τῆν ἐκμεταλλευσῆ τους δέν έχουν διαφορές, ἀκρι6ώς
γιατί ἔχουν ἀπόλυτη ταύτιση στά συμφέ-

δημοκρατικῶν παραδόσεων τῶν Ἰσπανῶν
ἐργαζομένων, έδωσαν μιά θωράκιση ’στον
έργατικό κόσμο». ”Ορθωσαν - Θά ’λέγαμε
έμέῖς - τό πιό μεγάλο καί πιό μαχητικό μαζικο κίνημα πού γνωρίζουμε κάτω ἀπο δικτατορία, διευκολυναν τό πέρασμά τῆς ἐργατικῆς τάξης μαζί μέ ἀλλες δυνάμεις ἀπο
τῆν ῆττα καί τήν ἀμυνα, στῆν ἐπίθέση.

ροντά τους.

‘H διαφορά ἀνάμεσα σέ μιά οργάνωση
πού ἔχει πρόγραμμα, καταστατικό, καταλόγους ὁπαδῶν, γραμμές, εἰσφορές, πειθαρχία κλπ., καί 0’ Eva κίνημα πού ο καθένας μπορεῖ νά εἶναι μέλος, ἀρκεῖ νά παίρνει
μέρος στίς ουνέλεύσεις ῆ στίς ἀποφάσεις

του, πού δέν ἔχει πρόγραμμα, καταστατικό
κλπ., κάνει ώστέ το κίνημα a010 νά εἶναι
πιό κοντά στούς ἐργαζομένους μέ λίγη ή
καθόλου πολιτική προπαρασκευῆ. Σάν
ἐνωτικο κίνημα, δέν εἶναι στίς συνελεύσεις
Eva σύνολο ῆγετῶν, ἀλλά σύνολο τῶν έργαζόμενων. Ἠ Θάση του εἶναι φτιαγμένη
ἀπο τίς ἐργατικές συνελεύσέις στον τόπο
δουλειάς, κι ὅπου δέν μπορεῖ νά γίνει συνἐλευση, ἀπο τό μεγαλύτερο δύνατο ἀριθμο
ἐργαζομένων πού θέλουν νά τίς ἐνισχύσουν· δηλαδή a010 πού στῆν καθημερινή
κου6έντα λέγεται ἐπιτροπῆ, δέν εἶναι οτίς
ἐργατικές ἐπιτροπές ἀλλο ἀπό τό όργανωμένο τμῆμα τοῦ κινήματος.
"Av ῆμαστε οργάνωση, τότε Θά ἀπομακρυνομασταν ἀπο τίς μάζές, πού στίς συν-

θῆκες ἐλλειψης ἐλευθερίας ἀκόμα φοθοῠνται ῆ δέν καταλαθαίνουν τῆν ἀνάγκη νά ριψοκινδυνεύσουνε. Κι ἀκόμα θά ἐπαναλαμθάναμέ ορισμένα λάθη 100 κλασικού συνδικαλισμοῦ, θά ἀρτηριοσκληρωνόμασταν.
Παράλληλα ὅμως, ἀν δέν εῖχαμέ Eva τμῆμα
οργανωμένο, 0010 1100 έμέῖς λέμέ ἐπιτροπῆ, θά διακινδυνέύαμε, κάτω ἀπό τήν
καταπίεση, νά χάσουμέ τῆ ουνέχιση τοῦ κινήματος καί νά διακινδυνέύσουμε νά μῆ
συγκεντρώνουμέ καί ἀποθησαυρίζουμέ τίς
κάθε εἶδους ἐμπέιρίες τοῦ κινήματος, στῆν
πορεία ἀνεθάσματος τοῦ ἀγώνα καί τῆς
αὑτοδημιουργίας του. Ἀποτέλεσμα, νά

μαρτυρία τῶν ζωντανῶν

Asturias, Madrid, Las Palmas, Euskadi. Se-v
villa, Ferrol, Vigo, Valladolid,Pamplona, Cata-

luna κλπ. εἶναι τά νικηφόρα όρὸσημα 00100 100 ἀγώνα ὅπου οἱ ἐργατικές ἐπιτροπές ὑπῆρξαν οἱ ἀποφασιστικοί καί σχέδον
μοναδικοί «δάσκαλοι». Πέτυχαν, παρόλο τό
ἀνέθοκατέθασμα καί τίς διακυμάνσεις 100
ἀγώνα, μεγάλες ἐπιτυχίες, ὅπου οἱ ἐγκάθετοι τῆς ἐξουσίας ῆ οἱ κλασικές συνδικαλι-

στικές οργανώσεις ἀποτυχαν οἰκτρά.

Ἐργατικές ἐπιτροπές καί
μορφές ταξικοῦ ἀγώνα
Κάθε τάξη, κάθε κοινωνικό στρῶμα,
ὅπως oi μονάδες τῶν διαφορῶν ὅπλων στο
οτρατό (χρησιμοποιοῦμε τον παραλληλισμο περισσότερο γιά τῆ σχηματικῆ μορφή
του παρά γιά τῆν ὁμοιότητά του) μπαίνει
στῆ μάχη μέ καθορισμένη διάταξη, μέ εἰδικούς κανόνες. Γενικά, ῆ ἐργατική τάξη, ξέ-

κινώντας ἀπο τά 6ασικά χαρακτηριστικὰ
της - τῆν ἀριθμητική της ὑπεροχή καί το
ρόλο της στῆν παραγωγή - έχει σά μορφή
εἰσόδου στῆ γενικῆ μάχη τῆ γενικῆ ἀπέργία,
πού ἀνάλογα μέ τίς ουγκεκριμένες ἱστορικές συνθῆκες μπορεῖ νά εἶναι; οἰκονομική,
πολιτικῆ, λίγο πολύ εἰρηνική ῆ ἐπαναστατική. Εἶναι οἱ δεδομένες συνθῆκες, ὸ συσχετιομος τῶν δυνάμεων, ὸ τύπος τοῦ ἐχθροῦ,
τῆς κάθε ἱστορικῆς στιγμῆς, πού θά καθορίσουν τόν τύπο τῆς ἀπεργίας πού θά ὁργανωθεῖ. Στῆν Ἰσπανία το Δεκέμ6ρη τοῦ
1916, 10v Αύγουστο 100 1917, 10 1930 Kai 10
1934, έγιναν διάφοροι τύποι γενικῆς ἀπερ-

γιας.

Τώρα, a010 1100 ξεχωρίζει σάν κοινό χα-

ρακτηριστικό, εἶναι πώς ῆ ἐργατικῆ τάξη,
κάθε φορά πού έχέι ἀνάγκη νά ὑπερασπίσει τά 11I0 ζωτικά της συμφέροντα, νά
φτάσει σέ νέο πολιτικο κορύφωμα, γιατί μέ
το καθεστώς πού ἔχει στῆ δεδομένη στιγμή
μένει ἀνυπεράσπιστη, ἀοπλη, καταφεύγει
στῆν πολιτική γένική ἀπεργία. ‘O φασισμος, στίς μέρες( μας καί στῆ χώρα μας, εἶναι Ev0 «1060w» πολύ χαμηλο, δέν έχουμε
δικαίωμα ἀπέργίας, ούτέ ένωσης, οὔτε
συγκέντρωσης, οὐτε διαδήλωσης κ.λπ.,
χωρίς κάν νά μποροῡμε νά μιλῆοουμε γιά
δικαίωμα συμμετοχῆς καί ἐλέγχου. M’ 00τές τίς συνθῆκες ῆ τάξη πού ένδιαφέρέται

περισσότερο, πού ἐχέι πιό πολύ ἀνάγκη νά
ὑπέρασπίσει τά συμφέροντά της, νά θρεῖ
Eva νέο πολιτικο ταθάνι, εἶναι ῆ ἐργατικῆ
τάξη. Γι’ a010 ῆ Πολιτικῆ Γενικῆ Ἀπεργία
πού έχουν ἀποφασίσει οἱ ἐργατικές ἐπιτροπές, καλύτι-ι-έι καί τίς ουγκεκριμένες
ίστορικές ἀνάγκες ὅλων τῶν ἐργαζομένων.
Εἶναι ἀκόμα το εἰδικοιπαραδοσιακο της
ὅπλο, ὁ τρόπος της νά μπαίνει στῆ μάχη,
γιά νά φτάσει τούς ἀντικειμενικούς της
στόχους, τό μέσο γιά νά ξεσηκώοει πραχτικά τῆ δύναμη τῶν μαζῶν. Ἀρχίζοντας
άπό τίς ἀπέργίες στά ἐργοστάσια, τίς
περιφερειακές, τίς τοπικές, σάν τίς χιονο-

στοιθάδες πού μέγαλώνουν ὅσο κυλάνε, ῆ
γενική ἀπεργία - πού δέν ’έχει σχέση μέ 10
:ompot -’ εἶναι ὅ τρόπος 1100 η εργατικῆ
τάξη δίνέι το Βάρος της καί τό ἀνάστημά
της στίς ἀποφασιστικές στιγμές 100 ἀγώνα
καί τῆς ἱστορίας της. Ἀλλά δέν εἶναι καί η
μονη πού ένδιαφέρέται γιά τῆν πολιτική ἐξ·
έλιξη. Ἅλλές τάξεις, ἀλλα κοινωνικὰ στρώ-

ματα ῆ ἀλλες ὸμάδες μεσοαστικές, γιά διάφορους λόγους, ἐνδιαφέρονται ἐπίσης KI
αὺτές γιά νά πετύχουν ξανά οἱ ἐργαζόμενοι
πολιτικές καί συνδικαλιστικές ἐλευθερίες. Τό

νά μαζεύει δυνάμεις ῆ ἐργατικῆ τάξη, νά
παίρνει μέρος στούς πολιτικούς ἀγῶνες, νά
μπαίνει ἐπικεφαλῆς στῆν προσπάθεια ’ἐνωσης ὅλων, σημαίνει ὅτι ἀνταποκρίνεται οτά
ἀμέσα συμφέροντά της σάν τάξη, σημαίνει
ἀκομα πώς συνεχίζει 10v ἀγώνα της γιά
Eva μέλλον χωρίς ἐκμεταλλευτές καί ἐκμέταλλευομενους.

Μαρθελίνο Καμάτσο
Μαδρίτη, 25 Δεκεμθρίου 1975

«οῐ CCOO γέννιοῡνται στίς Imus/15110“; τῶν ἐργαζομένων, πάντα πρωτοπόρων οτόν ἀγώνα τῆς χώρας μας.- Ἂν νομι’ζΕις’ὅῒί μέ Π) 094011 μᾶς ὒπὲραωπιστὴκαμε
καί ὑπερασπιζόμαυτε τά συμφέροιτά 0IIII, ἔλα μαζίμας».

,ω ιυειιΑ EN NUESTRO PMS - ει cases QUE cow NUES‘I’RA ACTUACION ι-ιεινιοε οεέέΝυιοο 10mm
ms ιΝτειιέεες, SUSCRIBE UN BOND DE
COMISIONES (BRERAS
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ἎΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ”
Απροσὸὀκητα σημερινοὶ

To'opq θα 1009
αΥαΠήσῡυμὸ,
γιατί τῴρα
μΠΟΡΟὺμε
να τους

χαρουμε...

γ

ἃ

...ςωντανά μεταφρασμὲνουςᾲαπο1009:i
ΚΩΣῘΑ ΒΑΡΝΑΛΗ 4 ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΛΗΝΟ 4 ΓΙΑΝΝΗ ΓΡΥΠΑΡΗ 4 ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΗ ΛΕΚΑΤΣΑ 4 ΓΙΑΝΝΗ ΜΗΛΙΑΔΗ 4 NIKO ΠΑΙΊΑΧΑΠΗ
ΖΗῙΙΜΟ ΣΙΔΕΡΗ 4 ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΩΤΙΑΔΗ
ιαΙ ἄλλους ιορυοαίους ἀνθρώπους τῶν γραμμάτων.
Mt τὴ νενιιὴ ἐπιμέλεια τῶν

ΓιΑΝΝΗ KOPAATOY «mm

EYArr. nAnANovuovmmm
Σὲ ἑκὸοση τοῡ οικου
«I. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ»
Ἀπολαῡατε τώρα τὴν ὁλοκληρωμένη καΙ ἑγκυρότερησειράε

«ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ)>“.”
ὴῑὲ

αὐ 1o τε λ ἢ

βιβλία.

ἠΓιὰ να διαλέγετε ὅ n o I o ν συγγραφέα ὲ α ε i ς
11> Μὲ εΙσανωνή, σχόλια Kai βιβλιαγραοία.

Θέλετε.

ΚαΙτὸπ ρωτότυπο κείμενα.
ἡ Ἕνα βιβλίο κάθε ὁεύτερη Τετάρτη.
4Σὲ εὔχρηστοσχῆμα, μὲ ἑγχρωμο έξώφυλλο.
It Στὰ περίπτερα, τὰ βιβλιοπωλεῖα ἢ σ τ ὸ
σ n i 1 I 009 — ᾱν ἑγγραφῆτε συνὸρομητὲς.

ἥΤιμή βιβλίου 130 ὁρχ. (300—400 σελίδες).

1, Γενικὴ {Kn-twat] νιὰ αυνδρομητὲςι 1 5%
11» ΕΙὸική Gunman νιὰ αυνὸρομητὲς- Φοιτητὲςε 2596
ἡ·Απαστολὴ δωρεάν.
Σημ.; Η ”·ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ“’ διατίθεται

καὶ αλόκλφη,αμὲαως (228 ὲργα σὲ 111 τόμους).
—————-——————-——-———— ——————————

ENTOAH ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Πρὸς τὸν έκὸοτικῲ olKo II I. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ »Ἀρσάκῃ 6,·Αθῆνα 131-Τηλῑ32.47.-791-32.2Δ.392
Παρακαλῶ νὺ μὲ γρόψετε συνὸρομητή τῆς σειρᾶς «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ» για ενα χρόνο (26 βιβλία)

Σας εμβόζω ποαὸ2,870 δρχ. (αντ-Ι 3.380 δρχ.)

ειιαΝνινιο ; ............................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ; .........................

-ἠν

169 εμβαζω ποαὸ 2.535 δρχ. (ἀντὶ 3 38069χὶ iMONO ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣὶ

ONOMA: ......................... ONOMA ΕΥΑΖΤΥΡΓἏΣΥ .................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ; .................................

ΤΗΛ·------------------

Ἠμερομηνίαε ................................................................

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ I
KATA THN ΑΠΙΞΛΙΞΥΘΙΞΡΩΣΗ
ΣΤΟ πρῶτο μέρος τῆς μελέτης τοῦ Δρ Χάιντς
Ρίχτερ γιά τόν Γεώργιο Παπανὸρέου, πού ὁημοσιεύσαμε στό προηγούμενα τεῦχος, ὁ συγγραφέας
ἔστησε, μέ σαφήνεια καί πειστικότητα, τό σκηιίκό μέσα στό ὁπσῖο ἑκτυλίχτηκε I7 πρώτη πράξη
τῆς τραγωὸίας πού θά ἀκολουθήσει σέ λίγο. Εἴὸαμε νά ὁιαγράφονται ἐκεῖ τά σχέὸια καί I7 πολιτική τῶν Ἄγγλων ἔναντι τῆς Ἑλλάὸας, τό ὑπο190100 παιχνίὸι πού- παιζότανε πίσω ἀπό τήν
πλάτη τοῦ ἑλληνικοῡ λαοῦ καί τίς προετοιμασίες

τοῦ Τσώρτσιλ, γιά νά ἐπιὸάλει στή χώρα μας τίς
λύσεις πού ἐκεῖνος θεωροῦσε συμφέρουσες γιά
1I7 ,ιιεταπσλεμική ὁιαμόρφώση τών πραγμάτων.
Η ΣΚΑΚΙΕΡΑ εἶναι τώρα ἓτοιμη.· ἀπ’ τή μιά
μεριά οἵ "Am/AOL καί τά ὄργανά τους καί ἀπ’ τήν
ἄλλη ὁ ἑλληνικός λαός καί I7 ἀντίστασή του. Καί
ὁ Παπανὸρέου κάνει τώρα τήν πρώτη κίνησή
τους Διάσκεψη τοῦ Λίόανου.

ME 1I7 σημερινή ὁεύτερη συνέχειά της I7 μελέτη
10 ι’ι Δρ Ρίχτερ μπαίνει στήν οὐσία τώρα τῆς ὄιε9517107099 τῶν διαφόρων χειρισμῶν τοῦ Γ. Πα-

πανὸρέου, 01I7 φάση αὐτή.
Τοῦ Χάιντς Ρίχτερ

—___J.

B’ ΜΕΡΟΣ
Στήν ἀναζήτηση συμμαχιῶν ὅμως, αἱ Βρετανοί εἴχανε προχωρήσει καί ἕνα ἀκόμα 6ῆμα πιό πέρα. Τό καλοκαίρι τοῦ 1943
ῆρθανε σέ ἐπαφὴ μέ τόν κατοχικο πρωθυπουργό Ἰωάννη Ράλλη. Εἴχανε μελετήσει καλά τίς ἐξελίξεις οτήν κατεχομένη Ἑλλάδα, καί κυρίως τή γερμανικὴ πολιτική 0’ αὐτὴν, κι εἴχανε
διαπιστώσει ὅτι, πέρα ἀπ’ τά καθαρά πολεμικά μέτωπα, ὑπήρχανε τομεῖς ὅπου τά δρετανικά καί τά γερμανικά 69079019005—
σμα συμφέροντα συμπίπτανε, ἄν καί γιά διαφορετικούς το καΘένα λόγους. (Ὀπως τήν ἀγγλικὴ πολιτική, ἐτσι καί τὴ γερμανική, ἐνοχλοῡσε τό κοινό δημοκρατικά μέτωπα πού σχηματιζότανε γύρω ἀπ’ τήν Ἀντίσταση, ταὺς ἀστούς πολιτικούς καί τὴν
ἐξόριοτη κυόέρνηση. Τό προὸλημα γιά τούς Γερμανούς ἐγινε
πολύ ὀξύ μετά τὴ συνθηκολόγηση τῆς Ἰταλίας, ὅταν οἱ ἰταλικές
δυνάμεις κατοχῆς δέν ὑπήρχανε πιά καί τή δική τους ἐξασθένιση δέν στάθηκε ὃυνατο νά τήν ἐξισορροπὴσουνε μέ τήν ἀποστολή νέων γερμανικῶν δυνάμεων. Οἱ λιγοστές γερμανικές δυνάμεις οτὴν Ἑλλάδα αὐξηθήκανέ μέ τὴν ἀποστολὴ μερικῶν
ἐνισχὺσεων, ἀλλά παρ’ ὅλα αὐτά, 6 ρόλος τους ..στήν
Ἑλλάδα περιορίστηκε, οὑσιαστικά, στὴν ἐπάκτια ἄμυνα.
Ἀλλά καί έτσι μέ πολὺ δυσκολία Θά μπορούσανε ν’ ἀποκρούσουνε μιάν ἐνδεχομένη συμμαχικὴ ἀποοαση. Οἱ γερμανικές δυ-·
νάμεις κατοχῆς θά εἴχανε πολύ λίγες δυνατοτητες ἀντίδρασης
σέ περίπτωση γενικῆς ἐξέγερσης τῶν ἀντιοτασιακὼν ὁμάδων
στό ἐσωτερικο τῆς χώρας, ἐάν μιά τέτοια ἐξέγερση ὑποστηριζοτανε καί ἀπο μιά ἐνέργεια ἀντιπερισπασμοῦ στά ἑλληνικά
παράλια. Κατά πᾶσα πιθανότητα δέν θά ὑπῆρχε δυνατοτητα
νά ἐκδι(ι)χθοῡν τελείως οἱ Γερμανοί ἀπ’ τήν Ἑλλάδα, ἀλλά θά
περιορίζονταν σέ μερικά μονα σημεῖα στήριξης καί κυρίως
στούς κεντρικσύς ὁδικοὺς ἄξονες. Κι αὐτό πάλι μέ τόν συντανισμο ὅλων των δυνάμεων τους, μέ ἀποτέλεσμα ἡ Ἑλλάδα νά
γινότανε μιά σχεδον ἀπελευθερωμένη χώρα.
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Ἐναντίαν τοῦ κινδύνου αὐτοῦ, οἱ γερμανικές δυνάμεις καταχῆς ἀναπτύξανε μιά στρατηγική πού θὺμιζε πολὺ τὴν ἀντίοτοιχη δρετανική πολιτική. Τό πρῶτο μέτρα που πήρανε ἤτοινε
ἡ ἀντικατάσταση τοῦ πρωθυπουργοῡ Λογοθετόπουλου, πού
εἶχε ἀποδειχθεῖ ἀκατάλληλος, μέ τόν γηραιό πολιτικο Ἰωάννη
Ράλλη, ἄν καί ἤτανέ γνωστό στούς Γερμανούς ὅτι διατηραῡσε
στενές σχέσεις μέ τίς δρετανικές μυστικές ὑπηρεσίες. Χωρίς νά
θέλουμε“ νά ὑπεραπλουστεύσαυμε τήν ἱστορικὴ ἑρμηνεία, μπαροῦμε νά διαπιστώσουμε ὅτι ἡ πρωθυπουργαποίησή τοῦ Ράλλη
ἤτανε ἀποδεχτή ἀπό Γερμανούς καί ’Ἀγγλους
Στό διάστημα πού ἀκολούθησε, ὁ Ράλλης ἀποδείχτηκε πιστός ὅοηθός καί τῶν δύο πατρόνων του. Ὀργάνωσε μιά πολὺ
ἀποτελεσματική προπαγανδιοτική καμπάνια ἐναντίον τῆς
Ἀντίστασης, μέ·6ασικο μοτίὸο τόν κίνδυνο τοῦ κομμουνισμοῡ
πού ἀπειλοῡσε δῆθεν τὴ χώρα, καί μέ ταχτικό στόχο νά ὂάλει
σφῆνες ἀνάμεσα στίς ἐτερόκλητες δημοκρατικές δυνάμεις πού
τήν ἀποτελούσανε. Ἀπώτερος στρατηγικός στοχος τοῦ Ράλλη
ἤτανε ἡ προκληση ἐμφύλιου πολέμου ἀνάμεσα στίς διάφορες
ὀργανώσέις τῆς Ἀντίστασης. Καί γιά νά μήν περιοριστέῐ ἡ ἐπίΘεση ἐναντίον τῆς Ἀντίστοισης σέ ρηταρικά μόνο σχήματα, μέτέτρέψε τά Τάγματα Ἀσφαλείας, πού δημιουργός τους ῆτανε ὁ
«δημοκρατικός» στρατηγός Πάγκαλος, σέ ἀκραιφνῆ φιλοὸασιλικά «Τάγματα Εῠζώνων», ’Ὀπως ἀποδείχτηκε ἀπ’ τά πράγματα, κι οἱ δυο αὐτές πρωτοὸουλίες τοῦ Ράλλη στεφθὴκανε ἀπο
ἐπιτυχία. Ἡ ἀντικαμμουνιστική προπαγάνδα συσπείρωσε τούς
ἀστούς ἐνάντια στον κομμουνιστικό κίνδυνο, τά δέ Τάγματα
Εῠζώνων ἀποδειχτήκανέ ἄριστα ὄργανα γιά τόν ἐμφύλια πόλεμο. Μέσω τοῦ Ἀρχιεπίσκοπου Χρύσανθου ἀπέκτησε ὁ Ράλλης
ἐπαφές τοσα μέ τή δεξιά ὅσο καί τόν ὅασιλιά, σέ τροπο πού ὁ
ἴδιος ἐγινε τελικά τό φιλοὸασιλικο προγεφὺρωμα στήν κατεχόμενη Ἑλάδα, τά δέ Τάγματα Ἀσφαλέίας μεταδληθήκανε σέ
προπομπούς τοῦ μελλοντικοῦ ὅρετανικοῡ στρατοῦ 915060σῆς (l ’Ζῖ

H ιῖριιανικη και η γιρμιινική πολιτική ὑπῆρξαν ἰὸιαίτερα
ἀποτελεσματικές ἐναντι τῆς Ἀντίστασης. -Δέν πρόκειται έδῶ
νά πραγματευθοῠμε α’ ὅλες τους τίς λεπτομέρέιες τά πολυσὺνΘετα γεγονότα πού ὁδηγήσανε στον πρώτα ἐμφύλια πολεμο, καί
θά περιοριστοῦμε μόνο νά σημειώσουμε τά σπουδαιότερα γεγονότα, ἐκεῖνα δηλαδὴ πού έχουν σχέση μέ τὴ δική μας ὑποθε”Αν ἀναζητήσουμε τίς αἰτίες πού ὁδηγήσανε στῆν ἐκρηξη τοῦ
πρώτου ἐμφυλίου, διαπιστώνουμέ ὅτι ὑπήρχανε δύο ἀφορμές
πού εὐκολύνανε τήν πολιτική τῆς διαίρεσης. Ἡ Ἀντίσταση
ἥτανε κατακερματισμένη σέ διάφορες ὀργανώσεις, πού ἡ κάθε
μιά τους εἶχε διαφορετικές ἀντιλήψεις σχετικά μέ ’τὴ διεξαγωγὴ
τοῦ ἀγώνα καί τὴ μέταπολεμική κρατική καί κοινωνικὴ διαμορφωση τῆς χώρας. ’Ὀλες ἐξ ἄλλου οἱ ὀργανώσεις εἴχανε ἀνεχθεῖ, ἀπ’ τὴν ἵδρυοὴ τους ἀκόμα, τήν ἀνάμιξη τῆς δρετανικῆς
πολιτικῆς στὴν ἐσωτερική τους ἀνάπτυξη καί στίς μεταξύ τους
σχέσεις.
Οἱ ἐσωγενεῐς καί ἐξωγενεῖς αὐτές διαφορές εἴχανε 6έ6αια
ξέπεραστέῖ κατά μέγα μέρος τό καλοκαίρι τοῦ 1943, μέ τὴ συγκροτηση τοῦ Κοιναῡ Γενικοῦ Στρατηγείου τῶν ἀνταρτῶν
(ΚΓΣΑ), καί ἡ Ἀντίσταση εἶχε παρουσιάσει κοινό μέτω
στό
Κάιρο, ὅταν μαζί μέ τούς παλαιούς πολιτικούς καί τήν ορι011] κυδέρνηση εἶχε ἀπαιτήσει τή διεξαγωγή δημοψηφίσματος
γιά τήν ἐπιστροφή τοῦ Γεωργίου.
’
Ἡ ἐξέλιξη αὐτή ἀνησύχησε ὅμως τοὺς Βρετανοὺς (καί τοὺς
Γερμανούς δέδαια), παραδόξως ὅμως καί τό KKE. Kai 10010
γιατί τό ΚΓΣΑ ἀφαιροῦσε τή μονοπώληση τῆς Ἀντίστοισης ἀπ’
το EAM, ποὺ το KKE 10 ἐὸλεπε σάν ἐκφραση τοῦ πνεύματος
τῆς πολιτικῆς τῶν λαῖκὼν μετώπων πού E0515 1:015 ἡ Κομιντέρν. Ἀλλά καί πέρα ἀπ’ αὐτό, ἡ δημιουργία τοῦ ΚΓΣΑ ἰσχυ-

Ὁ Γεώργιος Βίιιζ ἀνώτερους ”Ar/1011; ἀξιωματικούς στή Μ. Ἀνατολή.

Ἡ τελευταία κατάθέση στεφάνου ἀπό τά στρατεύματα Κιιτοχῆς ωτόιι “’,·’ἱγιίυιιτο

ροποιοῦσε, μέσα στούς ἰ’διους τούς κόλπους 100 KKE, τήν
ὁμάὸα Τζήμα, Βελαυχιώτη καί καπεταναίων. Τό ἰ’δια δέ συνέὸαινε καί στό ΕΑΜ, ὅπου θά δυναμώνανε οἱ σοσιαλίζουσες
τιτοϊκές τάσεις πού ἐκπροσωποῡσε 6 Σὸῶλος, καί πού θέτανε

οἱ διαπραγματεύσεις μεταξύ Γερμανῶν καί 89510111111v στῆν
Ἀθήνα. Βάσει αὐτῶν τῶν στοιχείων ἡ ἡγέσία τοῦ KKE σχημά1105 τήν πεποίθηση ὅτι ἐπίκειται ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Ἐλλάδας
καί ὅτι ὑπῆρχε ἀπειλή μιᾶς σύγκρουσης μέ 101'); 89510100;

0110 ἀμφισδητηση τήν ὀρθότητα τῆς γραμμῆς τοῦ ΚΚΕ γιά

στήν ’.A61’]v0

προλεταριακή ἐξέγερση στίς 110151;.A010 ὅμως ἐσήμαινε παρέκκλισή ἀπ τήν έπαναστατική πορεία ὅπως τὴν εἰχέ προδι-

Η ἡγέσία τοῦ KKE δέν κατάλαὸε ὅτι 6 στοχος τῶν ἀλλιιικ
δέν ἤτανε νά τσακίσουνε μόνο τό ΕΑΜ- ΙΞΛΑΣ ἀλλά 611 5111διώκανε 11’] 6101001] ὁλοκληρης τῆς Ἀντίστασης. Γι’ αὐτόν
ἀκριδῶς το λόγο, δέν καρποφορησε καί μιά προσπάθεια τοῦ
Πυραμάγλου καί τοῦ 'A91] Βελουχιώτη γιά ν ἀποφευχθεῖ τήν
τελευταία στιγμή 6 ἐπαπέιλούμενος ἐμφύλ ιος.
Η ἡγέσία τοῦ KKE είχε ἀποδεχτεῖ τόν ἐμφύλια, ἀφ ἐνός
γιατί ἤθελε νά ἐχέι ἐλεύθερη τήν πλάτη της στήν Ἠπειρο, ὅταν
60 συγκρουοτανε μέ τοὺς Βρετανοὺς στήν Ἀθήνα, κι ἀφ’ 515—
900 γιατί ἤθελε νά μετατοπίσει τίς πρωτοὸουλίες ἀπ’ τό ὅουνό
στήν πρωτεύουσα. M510 11'] 00v19161'] 100 ΕΔΙΞΣ 6 «ἀγροτικος»
ΕΛΑΣ θά γινοτανε πάλι μιά - μόλις ἀνεκτή - ὅοηθητική 60-

αγράψει το 1934 6 Ζεῠγος κι ἐπιπλέον συνεργασία 05 τίς 61]-

ιιοκρατικές δυνάμεις 100 τόπου καί σύγκρουση μέ 1009 Βρετανοὺς, πράγμα 1100 60 600095010005 ἀσφαλῶς τόν σύμμαχο
τους τον Στάλ ιν.
Ο δραχυπροθεσμος στόχος τοῦ KKE ῆτανε 656010 ἡ ἐθνική
(ιπελευθέρωση καί ἡ ἐγκαθίδρυση μιᾶς ἀστικῆς δημοκρατίας,
5H?) 6 ιιακροπρόθεσμος στρατηγικός στοχος ἤτανε ἡ προλεταοιακη ἐπανάσταση, πού θά ἤτανε δυνατόν νά ἐπιδιωχθέῖ μετά
τήν ἐπίτευξη τῶν ἀπαραίτητων οἰκονομικῶν προϋποθέσεων. ‘O
κίνδυνος ἐπαναφορᾶς τῆς προπολεμικῆς ἡμιφεουδαρχικῆς
μορφῆς πολιτεύματος μέ τήν ἐγκαθίδρυση τῆς μοναρχίας μέ τὴ
ὂοὴθέια τῆς Μ, Βρετανίας, 51195115 ν’ ἀντιμετωπιστεῖ ὅχι ἐναντίον τ’ῶν ἀλλων, ἀλλά σέ συνεργασία μ’ αὐτούς. Γιά τό λόγο
0010 10 KKE ἤθελε νά ἐμπαδίσει τίς προκλήσεις τῆς «τιτοϊκῆς»
πτέρυγας τοῦ EAM καί τή συνεργασία της μέ τίς συσπειρωμένες γύρω ἀπ’ τόν Πυρομάγλου ἀριστερές δυνάμεις στούς κολπους τοῦ ΕΔΙΞΣ. Οἱ πρωτοὸόυλίές, λοιπόν, 51195115 νά ξαναγυρίσουνε στήν KE τοῦ ΚΚΕ στὴν Ἀθήνα καί νά ξεφύγουνε ἀπ’
τό ὅουνό, ὅπου εἴχανε ἀρχίσει ν ἀναπτύσσονται οἱ δυνάμεις
αὐτές μέ προοπτική 11’] δημιουργία ἀπ’ τὴ 6001] ἐνος νέου ἐλληνικοῦ κράτους καί μιᾶς νέας κοινωνίας. (Δέν φαίνεται νά εἶχε
ἀπασχολήσει κανέναν στήν KB 100 KKE ἡ πιθανότηταν’ ἀποπειραθοῠνε οἱ ἄλλοι νά ἐπιὸάλουνε δυναμικά τά σχέδιά τους
γιά τήν παλινορθωση 100 60011161).

ναμη *γιά τον κύρια φορέα τῆς μελλοντικῆς σύγκρουσης, τό

ὁπλισμένα δηλαδή πραλεταριάτο τῶν πολεων. (13)
Αὐτή ἡ σχηματικῆ ἐφαρμογή τοῦ ἐπαναστατικοῡ 1190105;
ἐμποδισε τήν ἡγέσία τοῦ KKE ν ἀντιληφθεῐ ὅτι;
Ο Πρῶτον, μέ τήν ἀπόφασὴ 11]; νά ἐμπλακεῖ στον ἐμφύλ ιο,
ἐπεφτε 6000 τῆς γερμανικῆς καί τῆς ὂρετανικῆς πολιτικῆς της
διαίρεσης.
Ο Δεύτερον, ἀθελά της ἀκολαυθοῦσε τὴ γραμμὴ 1100 ἀνταποκρινοτανε στίς ἐπιθυμίες ’Ἁγγλων καί Γερμανῶν.
M510 τήν ’έναρξη τοῦ ἐμφὺλιου,ΓερμανοίκαίἊγγλοικάνανε
ὅτι μπορούσανε γιά νά ἐπιτευχθοῦνε τά ἐπιθυμητὰ γιά τόν καθένα ἀποτελέσματα. M510 10 τέλος τῆς σύγκρουσης, τό ἀποτέλεσμα 0016 εἶχε ἐπιτευχθέῖ. Δέν εἶχε 656010 61010651 ὁριστικά
6 ΕΔΕΣ - πράγμα 1100 ἀποφεύχθηκε μέ τήν παράλληλη ἐπίθεση τῶν Γερμανῶν ἐναντίον τοῦ ΙΞΛΑΣ - ἀλλά ειχε διωχθεῖ
H ἀντιπροσωπέία τῆς Ἀντίοτασης ἐπέστρεψε ἀπ’ 10 K0190
ἀπ τό ὅουνο κι ἡ σημασία του εἶχε περιοριστεῖ 05 010 ιιικοή
τή στιγμή ἀκριὸῶςὅπου το ΚΚΕ ἀρχισε νά χάνει τήν ἐπιρροή
τοπικὴ
60v001].O ἐμφύλιος πόλεμος μεταξύ τῶν ουγιινιίισειιιν
Βρετανοί
οἱ
611
του
ἡγέσία
τήν
πείσει
νά
κατώρθωσε
καί
του,
ἐπιδιώκεινε τή διάλυση τοῦ EAM καί τήν ἀπόλυτη ὑπαστήριξη τῆς Ἀντίστασης ἐπεισε ἐξ 01100 τούς συντηρητικούς ἀστούς
100 ΕΔΕΣ. Σ αὐτά ὅλα πρέπει νά προστεθεῖ μιά ὁλόκληρη γιά τήν «ὀρθότητα» τῆς προπαγανδιστικῆς καμπάνιας περί
σειρά ἀπο ἀλλα γεγονότα ὅπωςῑ οἱ ὕποπτες ἐνέργειες τοῦι κομμουνιστικοῡ κινδύνου. Το φλερτάρισμα μεταξύ τῶν ἀριστε25960 5v0v11 Βρετανῶν καί Γερμανῶν,οἰ μετασταθμευσεις

ρῶν ὀπαδῶν τοῦι ΕΔΙΞΣ καί τῶν τιτοῖκιῖιν δυνάμεων τοῦ

γερμανικῶν στρατιωτικῶν μονάδων 1100 μοιάζανε σάν ἕνα
προσίιιιο ἀποχώρῆσής τους,οἱ φῆμες γιά μιά ἐπικείμενη συμμαχικὴ 01166001],1] ἀποκτηση μεγάλου ἀριθμοῦ ὅπλων μετά τὴ

EAM/BAA): εἶχε τελειώσει, κι 6 κίνδυνος τῶν ἀριστερῶν 0111)κλίσεων στό KKE εἶχε ἀποτραπεῖ. Ὁ Τζήμας ἀπομακρύνθηκε
ἀπ’ τήν ἡγέσία τοῦ EAM ἐνῶ 6 Σιάντος γινοτανε Πολιτικός
Κομισάριός 100. Ἐπειδὴ ὅμως 6 ἐμφύλιος εἶχε δημιουργήσει

συνθήκολογηση των Ιταλων, οι ραδιουργίες τῶν Γερμανῶν ἤ
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καί μέσα στίς γραμμές τοῦ EAM διαλυτικές τάσεις καί εἶχε

ἐτοῦτο μιά ἐξέλιξη ἀνάλογη μέ τήν ἵδρυση τῆς Avnoj ἀπό τον

προκαλέσέι ἀντικομμουνιστική κριτική, τό KKE ἐκανε τή δική
του αὐτοκριτική καί σε συνέδρίαση τῆς KE του (14) καταδίκασε τίς τάσεις τῶν καπεταναίων σάν ἀριστέρές ἀποκλίσεις
σεχταριστικές καί τροτσκιστικές. Σάν ἐπι6αρυντικό στοιχειο
θεωρήθηκέ ὅτι οἱ παρεκκλίσέις αὐτές έῖχανε ὁδηγήσει το κοιιμα
νά πάρει ἀντιὸρετανικὴ στάση. Τό KKE ἐπιθυμοῡσε νά συνέργαοτεῖ μέ τούς Βρέτανούς γιά τήν ἐγκαθίδρυση μιᾶς ἀστικῆς
δημοκρατίας, που ήτανε 6 ἑπόμενος σταθμός τῆς ἐπαναστατικῆς ταχτικῆς του. Ἡ ὑπερπήδηση αὐτῆς τῆς ἐνδιάμεσης 6αθμίδας, κατά τό προτυπο τοῦ Τίτο, ἤτανε ἀδιανόητη γιά τούς ὀρθόδοξους τοῦ ΚΚΕ. Γιά τήν ἐλληνική Ἀντίσταση, οἱ συνέπειες
αὐτῆς τῆς πολιτικῆς τοῦ KKE σταθήκανέ καταστροφικές. Στήν
ἐπικείμενη διάσκεψη Μυροφυλλου Πλάκας, KKE καί ’Ἀγγλοι
ἐπιδιώκανε - ἄν καί γιά διαφορετικό λόγο 6 καθένας - Evav
παραπλήσια στόχο, πού ἤτανε 6 τερματισμός τοῦ ἐμφυλιου χωρίς ὅμως καί τήν έναποίηση τῶν ὀργανώσεων τῆς Αντίστασης
πράγμα πού θά εἶχε γιά ἀποτέλεσμα τήν ἐνδεχομένη ἀναμέτρηση μέ τούς Βρετανούς. Οἱ διαπραγματεύσεις γιά τὴ συγκρότηση κυ6έρνησης τῶν 6ουνων, μέ τίς ἐπικίνδυνες ἀναλογίες
τους προς τή Γιουγκοσλαὸία, ἔπρεπε νά σταματήσουνε καί το

Τίτο;

EAM/KKE νά συμμέτάσχει στήγ ἐξοριστη κυ6έρνηση. Κυρίως

ὅμως ἐπρέπε νά διατηρηθεῖ 11 ὑπάρχουσα κατάσταση (status
quo).

Οἱ ἀντιπρόσωποι στή σύσκεψη (6 Woodhouse γιά τούς Βρετανούς καί τήν ἐξόριοτη κυ6έρνηση καί 6 Πέτρος Ροῦσσος γιά
τό ΚΚΕ), πήρανε ὁδηγίες νά τέρματίσουνέ κάθε πρωτοόουλία
που θά μποροῦσε νά διαταράξει αὐτο τό στόχο. Ἡ «προγραμματισμένη» διάσκεψη Μυροφυλλου - Πλάκας ἐπέτυχε τόν ἐπιδιωκόμενο σκοπό της κι ἡ ένοποίηση τῆς Ἀντίστασης ἐμποδίστηκε. Τά πράγματα παραμείνανε ὅπως εἴχανέ, σέ μιά 1331066—
σκουσα δηλαδή έχθρότητα. Κερδισμένοι ἀπ’ τή διάσκέψη 6γήκανέ oi Βρέτανοί, ἀφοῡ οἱ ἀντιπρόσωποι τῆς Ἀντίστασης ὑπογράψανε Eva κείμενα, 6άσει τοῦ ὁποίου έύκολυνοτανέ ἡ διείσδυση συμμαχικῶν στρατευμάτων στήν Ἑλλάδα πρίν ἀκόμα ἀπ’
τήν ἀποχώρηση τῶν Γερμανῶν, ἐνῶ στήν πραγματικοτητα
ήτανε οιπροπομποίτοῡ νέου στρατοῦ κατοχῆς. Τά σφάλματα
τῆς ηγέσίας τοῦ ΚΚΕ εἴχανε καταστήσει προὸληματική τήν πιθανότητα μιᾶς ἐλευθέρης δημοκρατικῆς λύσης τοῦ ἐλληνικοῡ
πραὸλήματος. Χωρίς νά το ἀντιληφθέῖ ἡ ἡγέσία τοῦ ΚΚΕ, εἶχε
παίξει το παιχνίδι Γερμανῶν καί ”Αγγλων.
Ἡ 6ρέτανικὴ πλευρά δέν γνώριζέ 6έ6αια τίποτα σχετικά μέ
τίς διαθέσεις τοῦ KKE γιά συνεργασία μαζί της κι οὔτε ἐνδιαφεροτανε γιά κάτι τέτοιο, ἀφοῡ αὐτο θά ἐσήμαινε μέτά6αση,
μετά τόν πόλεμο, σέ μιά δημοκρατική διακυὸέρνηση τῆς χώρας.
“Η μέχρι τότε ἀκολουθουμενη πολιτική τῆς διαίρεσης εἶχε θαυμάσια ἀποτελέσματα, κι ἡ προοπτική ήτανε νά ἐξακολουθήσει
μέχρι καί τήν ὁριστικὴ συνθηκολόγηση τοῦ EAM χωρίς ὅρους.
Γι’ αὐτο κι ὅταν μαθέύτηκέ ἡ ἵδρυση τῆς ΠΕΕΑ, δημιουργήθηκέ μεγάλη νευρικοτητα στούς ”Αγγλους. Μήπως σήμαινε

Ἀλλά οἱ ἀνησυχίές τῶν Βρέτανῶν ἤτανε ἀδάσιμές. Μέ τήν _
ἵδρυση τῆς ΠΕΙΞΑ τό KKE ἐπεδίωκε τελείως ὃιαφορέτικούς
σκοπούς. Ἀπ’ τή μιά σταθέροποιοῦσε τό ἐαμικό λαϊκο μέτωπα
που τρίκλιζε, κι ἀπ’ τήν άλλη ἀποκτοῦσέ Eva μέσα πίεσης,-γιά
νά συμμέτάσχει στήν ἐξοριστη κυὸέρνηση. Μόλις θά εἶχε ἐπιτευχθέῖ αὐτός 6 σκοπός, ὁ ρολος τῆς ΓΙΕΙΞΑ θά έληγε καί θά
ἀκολουθοῠσέ ἡ διάλυσή της.
Οἱ Βρέτανοί δέν γνωρίζανε 6έ6αια αὐτές τίς προθέσεις τοῦ
KKE, γι’ αὐτο κι ἀντιδράσανε ἀντίστοιχα. Γι’ αὐτούς ἡ κατάσταση τὴν άνοιξη τοῦ 1944 παρουσιαζότανε ὡς ἐξῆςῑ Τό- δημοκρατικο μέτωπα τοῦ πέρασμένου χρόνου εἶχε σπάσέι. Οἱ ἀστοί
πολιτικοί ήτανε 6αθιά ἀνήσυχαι’ φοὸοντουσαν τήν κομμουνιστική ἐπανάσταση, ’ἀν καί ἐπιμένανέ ἀκόμα γιά τήν ἀνάγκη
ένός δημοψηφίσματος. Ἡ Ἀντίοταση ἤτανέ 6έ6αια διχασμένη,
ἀλλά το EAM/EAAZ ἀντιπροσώπευε πάντα μιά ἀξιολογη δημοκρατική δύναμη, ένῶ 6 ΙΞΔΕΣ καί ἡ ΕΚΚΑ έῖχανέ Eva μεγάλο ῆθικο κῦρος σάν δημοκρατικές ὀργανώσέις ἀντίστασης.
Οἱ ἐπαφές μέ τόν Ράλλη καί τόν Χρύσανθο εἴχανέ 6έ6αια δημιουργήσέι Eva 6ασιλικο προγεφύρωμα, ἀλλά ὑπῆρχε πάντα
Eva δημοκρατικο κέντρο μέ τή μορφή τῆς ἐξοριοτης κυ6έρνησης, στήν ὁποία τόν τονο δίνανε ἀπ’ τό καλοκαίρι τοῦ 1943 αἱ
δημοκρατικαί, καθώς καί οἱ έναπλες δυνάμεις, πού στὴ μεγάλη
πλειοψηφία τους ήτανε δημοκρατικές. Το Μάρτη τοῦ 1944
ἀναλήφθηκε μιά νέα δημοκρατική πρωτοὸουλία, ὅταν οἱ πολιτικοί ἀρχηγοί τῆς Ἀθήνας, σέ συνεννοηση μέ τήν Ἀντίσταση,
ζητήσανέ νά ὑπογράψει 6 Γεώργιος διάταγμα μέ τό ὁποῖα θά
ἀνέθετέ στόν Αρχιεπίσκοπα Δαμασκηνο τήν ἀντιὸασιλέία μετά

την ἀποχώρηση τῶν Γερμανῶν. Τήν πρόταση αὐτή δια6ί6ασε 6
Τσουδέρος στο 6ασιλιά, στό Λονδίνα, 6 Γέώργιος ὅμως τήν
ἀπορρίπτει καί πάλι.
Στό μεταξύ εἶχέ συγκροτηθεῐ ἡ ΠΕΕΑ, πού μέ διάδημα πρός
τόν Τσουδερο άπαιτοῦσε τό σχηματισμο κυ6έρνησης ἐθνικῆς
ἐνοτητας. Καί πάλι προσπάθησε 6 Τσουδέρος νά πείσει τό Γεώργιο, καί πάλι ἀρνήθηκέ 6 τελευταῖος, Οἱ ένοπλες δυνάμεις
τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ὅμως έῖχανε πληροφορηθέῐ τὴ συγκροτηση τῆς ΠΙΞΕΑ καί πιέζανέ τον Τσουδερό νά τὴν ἀναγνωρίσέι, ἀλλά καί νά διευρὺνει τήν κυδέρνησή του μέ τὴν εἵσοδο α’
αὐτήν καί πολιτικῶν τῆς Ἀντίστασης. Ἔτσι ὅμως ἐπαναλαμ-

6άνονταν τά γεγονότα τοῦ 1943. Οἱ ἐλληνικές ένοπλές δυνάμεις δυσπιστούσανέ πάντα, καί δικαιολογημένα, γιά τά σχέδιά
τοῦ 6ασιλιά καί τῶν ”Αγγλων, καί ζητούσανέ κατά 6άση τά
ἰ’δια ὅπως καί τό 1943, μέ τή διαφορά ὅτι τώρα θέλανε νά συμμετάσχουνέ στήν κυ6έρνηση ὅχι μόνο δημοκρατικαί πολιτικαί
ἀλλά καί ἀντιπρόσωποι τῆς Ἀντίστασης, ἐπειδὴ εἴχανε διαπιστώσέι ὅτι μέ τον κυὸερνητικό ἀνασχηματισμό πρίν ἀπό Eva
χρόνο, δέν εἶχε ἐπιτευχθέῖ κανένα ἀξιόλογα ἀποτέλεσμα· Τά
κίνητρα αὐτῶν τῶν ἐνεργειῶν ἤτανέ καθαρά δημοκρατικά καί
κάθε ἄλλο παρά κομμουνιστικά.

«Μετά τον ἀγώνα»
Ἡ ἐκθέση που δόθηκε ξαφνικά
στῆν 3η man ἐνος συνοικιακοῦ
γυμνασίου τῆς Ἀθήνας εἶχε σάν
θέμα; «Μέτά τόν ἀγῶνα». Ἡ Kaτερίνα (ψευδώνυμο), 14 χρόνων,
ἐγραψέῑ
«Ἐμπρός παιδιά] Ἐμέῐς θά
λευτερώσουμε τήν πατρίδα] Ὁ
κύριος Παπαδῆμος ἧταν εἴκοσι
χρονών τότε, καί μάλιστα δέν τόν
ἔλεγαν κάν κύριο Παπαὸῆμο.
Τόν ἕλέγαν Νικόλα τότε, καπετάν

μέ τό παραπάνω στήν πατρίδα
καί στή συνείδησή του. Παρ’ ὃλο
ὅμως πού αὐτός ἔκανε τά πάντα ἡ
τύχη τοῦ ἀγώνα ἧταν στά χέρια
ἄλλων. Αὐτοί τόν ἔπαιξαν καί
τόν ἔχασαν. Ὁ ἀγώνας χάθηκε.
0 καπετάν Νικόλας αἰσθάνθηκε
προὸομενος. Πῶς μποροῦν τόσες
ιδέες, μέ αἷμα ὑπερασπισμένες,
νά σωριαστοῦν cm; γῆ σάν ἕνας

ἧταν ἡ νίκη. Ὁλες οἶ ι’ὁὲές φάνηκαν μπροστά του ἕνα πλουμιστό
ζώο πού σκιάζεται μὲ τό παραμικρό. Σινά - σιγά, σαστισμένος
καί μπέρδεμένος, παντρέύτηκε,
ἄλλαξε τήν παλιά του ἐφημερίδα,
καί ἄρχισε νά γίνεται κύριος Παπαδήμος. Συνεργάστηκε μ’ αὐτούς πού εἶχαν νικήσει, τί νά

κακοχτισμένος τοῖχος· Τοῦ φά-

παιδιά. Καμιά φορά συλλογιζό-

νηκέ πώς αὐτοί πού ὑπερασπί-

ταν τίς πράξεις του καί σκεφτό-

Νικόλα. Δέν εἶχε ἀντισταθέῖ οὔτε

ζουν τό δίκιο ἀδικοῦν, καί αὐτοί

ἔμεινε ἀδιάφορος 016 κύμα πατριωτισμοῦ πού τράνταξε τή χώρα. Μὲ στόχο τή λευτεριά καί τά

πού μάχονται γιά τήν ἰσότητα
τερους. Δέν ἔόγαζε ἄκρη πιά ὁ

συναφῇ

Γερμανούς,

καπετάν Νικόλας, πού τώρα πιά

ἀνατίναξέ γιοφὺρια καί κρέμασε
προδότες. Μέσα 0' ἓναν πυρετό
ι’δεολογίας ἔκανε τό καθῆκον του

ἧταν σκέτος Νικόλας. Τό μόνο
ἀληθινό καί ἀποτέλεσματικό πού
έόλεπέ ὁ Νικόλας μπροστά του

ταν ὅτι τέτοια πράγματα θά τά
θεωροῦσε προδοσία πρίν ἁπό
δέκα χρόνια. Κουτσά-στραὸἁ ὁικαιολογοῦσε τόν ἑαυτό του καί
χώνόταν ὅλο καί πιό ὅαθιά μέσα
σε’ πολύπλοκα συστήματα καί
’ ἶεραρχιἐς. Δέν ἕόρισκε ὅμως ἡσυχία, καί τοῦ πήρε πολύ καιρό νά
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σκότωσέ

θεωροῦν τούς ἑαυτούς τους ἀνώ-

ἔκανε,

εἶχε

κι

οἰκογένεια,

καί

καταλάὸει. Ὁ ἀγώνας ποτέ δέν
τελειώνει, Ἡ κατάθεση τῶν
ὅπλων στό ὄνομα τῆς προδοσίας

τῶν ἄλλων εἶναι ἔσχατη προδοσία τής δικῆς σου συνείδησης. Ἡ

ζωή δέν εἶναι ποὸόσφαιρο. Δέν
εἶναι ἀγώνας καί μετά ἀπό, τό
χάσιμο ἥ τή νίκη τό διάλειμμα.

Εἶναι συνεχής πάλη ἐνάντια οτήν
προδοσία τῶν ἄλλων καί τοῦ
ἑαυτοῦ μσς.»
Ἡ δασκάλα ἐπέστρεψε στήν
Κατερίνα τήν ἐκθέση χωρίς νά τή

6αθμολογήσέι. Ἡ Κατερίνα ἦταν
«ἐκτός θέματος», 6λέπετε. Τό
«μετά τόν ἀγῶνα», σήμαινε μετά
τόν ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ἀγώναέ...
Τά σημερινά παιδιά δέν πιάνουν
εὔκολα το «θέμα»...

’Ὀταν οἱ ἀνωμαλίες στίς ’ἐνοπλες δυνάμεις ἐπεκταθὴκανε καί
οτά τρία ὅπλα, καί ὁ Γεώργιος, παρά τίς ἐπανειλημμένες ,ἐκκλήσεις δέν ἀντιδροῦσέ, 6 Τσουδέρος διαπίστωσε ὅτι ἡ θέση

του εἶχε γίνει ἀδάσταχτη καί ὑπέ6αλε τήν παραίτησή του ὑπέρ
1013 Σοφοκλή Βενιζέλου. Τώρα ὅμως 6 Γεώργιος ἀντέδρασε
ἀστραπιαῖα. Ἀρνήθηκε νά δεχτεῖ τήν παραίτηση τοῦ Τσουδέροῦ, ἐνῶ παράλληλα ζήτησε ἀπ’ τούς Βρετανούς νά καταστείλουνε μέ τὴ δία τὴ στάση στίς ἐλληνικές ἐνοπλες δυνάμεις. Τὴν
ὕστατη ἒκκληση τοῦ Τσουδέροῦ γιά τήν ἀνάθεση τῆς πρωθυπουργίας στό Βενιζέλο καί τὴν ἀναζήτηση μιᾶς εἰρηνικῆς λύσης τοῦ προὸλήματος, ὁ Γεώργιος τήν ἀγνόησέ ὁλοτελα.
Ἡ ἀπαίτηση τοῦ Γεωργίου γιά τὴ 6ίαιη ἀντιμετώπιση τῶν
γεγονότων ὅρήκε πλήρη ἀνταπόκριση ἀπ’ τήν πλευρά 1:013
Τσώρτσιλ. Τώρα πιά, καί λόγω τῆς ὑπέρ τῶν συμμάχων μεταστροφῆς τῆς γενικῆς πολεμικῆς κατάστασης, μποροῦσε ν’ ἀναλάόει μιά τέτοια ἐνέργεια, ἀφοῡ 6 έλληνικός στρατός δέν 1013
χρειαζοτανε πιά. Ἐκτος ἀπ’ αὐτό ὅμως, τά γεγονότα αὐτά 1:013
δίνανε το ἀπαραίτητα πρόσχημα καί τήν ἀφορμή νά διαλύσει
τίς δυνάμεις ἐκεῖνες πού θά μπαρούσανε ἐνδεχομένως ν’ ἀντιδράσαυνε στήν ἐπιστροφή τοῦ 6ασιλιά. Γι’ αὐτό καί ἡ ἐπέμ6αση τοῦ Τσώρτσιλ ὑπῆρξε ἀμέση ('5):
Ο Ἐμφάνισε τά πολιτικά γεγονότα σάν «στρατιωτικά κίνημα».
O Διέταξε δυναμική ἐνέργεια ἐναντίον τῶν «στασιαστῶν».
Μέ τόν τροπο αὐτό, ὅμως, μετέτρεψε μιά καθαρά ἐνδοελληνικὴ διαφορά σέ σύγκρουση ἀνάμεσα στίς ἐλληνικές καί
τίς δρέτανικές δυνάμεις. Ἀφοῡ ἀπέκλεισε ἐτσι τὴν εἰρηνικὴ
λύση, «ἐνέκρινε» τώρα 16 610910116 1013 Βενιζέλου σάν πρωθυπουργοῦ. Ὁ λόγος αὐτῆς τῆς ἁπόφασης ἥτανέ κατακάθαρος; 1'1
ἐπικείμενη 6ίαιη καταστολὴ τῆς «στάσης» θά ἐξέθετέ καί θά
ἔφθειρε τόν δημοκράτη Βενιζέλσ.
Μέ προσωπικὴ ἐντολή τοῦ Τσώρτσιλ, ἐντάθηκε σέ τέτοιο σημεῖο ἡ στρατιωτική πίεση πάνω στίς ἐλληνικές ἐνοπλες δυνάμεις, πού τελικά παραδοθήκανε. Στήν ἐκκαθάριση πού ἀκολούθησε, ἀπομακρυνθήκανε ὅλοι οἱ μή 6ασιλοφρονες ἀπ 16
στράτευμα, καί κλειστήκανέ σέ στρατόπεδα, ὅπου μείνανε μέχρι τό καλοκαίρι τοῦ 1945. “Ὀ,τι ἀπομεινε ἀπο τίς ένοπλες δυ-

«18. Εκφράζοντας γνώμη σχετικά μέ την ἑκληιιικη ἑθι ικη

και πολιτικηςωη παιρνω σάν αᾳετηρια την ηπεποιθηση μοιι,
ὅτι η ταυτότητα τῶν δρετανικῶιι και τῶν I5_'/}1]' ιιικῶι σιμηερόντων εἰναι γιά πρώτη ([ορά στήν ι’στοοιά ἀπόλυτη. >>
Στό ὑπόμνημα αὑτό έλέγε ἀκόμα ὅτι μετά τόν πόλεμο 1'1 Γεσμανία θά ἐπαυε νά ἀποτελεῖ πα1,ικοσμιο κίνδυ1ο καί ὅτι ἡ Σο-

6ιετική’Ἐνωση θά1γινόταν 11 ἰσχυροτέρη χώρα της Είσιιίπης.
Ανέλυε μετά τό ρόλο τοῦ KKE στα πλαίσια της Α1τίστασι1ς

καί ὑποστήριζε ὅτι εῐχε σάν στόχο νά 117030561/070111051 την
Ἑλλάδα καί νά τήν 0611,ιι1σέι στό στρατόπεδα της Σσδιετικης
Ἐνωσης. Στό τέλος ἐξέθετε τίς ἀπόψεις του γιά τήν ακο1ουθι1

τέα ’έναντι τῆς Ἐλλάὸας πολιτική, ὅπου, γιιά νά περιοριστεῖ 1'1
ἐπιρροὴ 1013 EAM~EAA2, θά ἔπρεπέ σάν <<ἀ1τι(1άο1ι(ικσ>> 1ιά
δημιουργηθοῡνε «ἐθνικές» ὁμάδες ἀνταρτῶν. Συνιστοῡσέ ἐξ·
ἀλλσυ νά δηλώσει ὁ Γεώργιος ὅτι δέν θά γύριζε στή χώρα πρίν
ἀπό τή διεξαγωγή δημοψηφίσματος, το ὁποῖα εἶχε ἀπσδεχτεῖ,
γιατί ἡ ἐπιστροφή του μετά τήν ἀπε).ευθέριιιση θά ὠφελοῦσι-ἰ
μόνο τό ΚΚΕ καί θά δημιουργουσε (ι1αταοαχη Ζητρυσε τέλος
νά συμφωνήσουνε οἱ ἀρχηγσί τῶν κομμάτων καί ι1 έξοριστη
κυ6έρνηση πάνω σέ κοινή γραμμή, γιατί διαφορετικό. θα κυριαρχοῡσε τό KKE.
Οἱ θέσεις αὐτές τοῦ Παπανδρέου ἀπσδείχνανε τό ἐνστιχτο
του γιά πολιτικές ραδιουργίες καί τήν ἷκανότητά του γιά έλιγμούς. Γνώριζέ ὅτι τό καλοκαίρι τοῦ 19-13 6 πολιτικός κόσμος
καί στήν Ἑλλάδα καί στό Κάιρο ἀπαιτοῡσέ δημσψήηισμα, γι”
αὐτο καί τό ζητοῦσε κι αὐτός. Συγχρόνως ὅμως ἐπεδίωκε 1ιά
ἐμφανιστεῖ σάν ἀντίπαλος τοῦ KKE. πράγμα πού ἀσφαλῶς θά
ήτανε ἀρεστο στούς ”Aw/31011;. Στήν ἀνάλυσή του υἱοθετοῡσε
στοιχεῖα τῆς δρέτανικῆς πολιτικῆς (τό «ἐθνικοᾳρον» ἀντάρτικο
τοῦ Myers) καί κατάγγελνε στούς ’Ἀγγλους ὅτι EAM/EAAZ
καί KKE ήτανε τό ἴδια πράγμα, ένῶ γνώριζέ ὅτι αὐτο δέν
ἤτανε σωστο. Ἡ τάση του αὐτή, νά οῖκεισποιεῖται ῖδέές καί
συνθήματα ἄλλων, φάνηκε ἀκόμα περισσότερο τόν Δεκέμ6ρη

νάμεις, ἀποτέλεσε, ξανά, ὅπως καί μετά τό 1935, Eva 6ασιλικο,

ἀντικομμουνιστικό κομματικο στρατο.
Ἀφοῡ κατώρθωσε 6 Τσώρτσιλ 1ιά ἐξουδετερῶσέι μ’ αὐτο τόν
τρόπο Evav ἐνδεχόμενα ἀντίπαλα τῶν παλινορθωτικῶν του
σχεδίων, ἀρχισε νά φθείρει συστηματικά τίς δημοκρατικές δυνάμεις πού ὑπήρχανέ στὴν ἐξόριστη κυὸέρνηση. Αὐτό ὅμως
ἐπρέπε νά γίνει γρήγορα, ἀφοῡ ἐπέκειτο 1'1 ἀφιξη τῶν ἀντιπροσώπων τῶν παλαιῶν κομμάτιον καί τῆς Ἀντίστασης, πού εῖχανε κληθεῖ μέν ἀπ’ τον Τσουδέρο, ἀλλά ὑπήρχανε πολλές πιθανοτητές νά ὑποστηρίξουνέ τόν Βενιζέλα. Μέ ποικίλες παλιτικές πιέσεις ἐκὸιάστηκε, στίς 25 Ἀπριλίου 1944, ἡ παραίτηση
1013 Βενιζέλου, καί 6 6ασιλιάς διόρισε ἀμέσιιις, στίς 26 Ἀπριλίου, τόν Γεώργιο Παπανδρέου πρωθυπουργο.
Μετά τὴν καταστολὴ τῆς «στὰσης» καί τήν ἐκκαθάριση τῶν
ἐνόπλων δυνάμεων τῆς Μέσης Ἀνατολῆς 1'1 θέση τῶν Βρέτανῶν
εἶχε δελτιωθεῖ αἰσθητά. Γιατί ὅμως διόρισε ὁΙ 6ασιλιάς πρωθυπαυργο εἰδικά τόν Γεώργιο Παπανδρέου, πού - κατά τή 695—
τανική προπαγάνδα - ήτανε ἀριστερὸς, σοσιαλιστής, δημοκρατικός;
'H ἐξήγηση τῆς παράξενης αὐτῆς ἐνέργειας ὅρίσκέται στό γεγονός ὅτι 6 Παπανδρέου εἶχε κάνει μιά ἀκόμα ἀπό τίς πολιτικές του «μεταμορφώσεις», πού ἀργότερα τοῦ προσδιίισανε 16v
τίτλο τοῦ «ἀνεμομυλου».
"Ag θυμηθοῡμε ὅμως μερικά γεγονότα. Εἴχαμε διαπιστώσει
στὴν ἀρχή ὅτι μέχρι τό καλοκαίρι τοῦ 1943 το EAM θεωροῦσε
τόν Παπανδρέου δικό του ἀνθριιιπο καί τόν προοριζε μάλιστα
γιά πρωθυπουργό σέ περίπτωση παραίτησις 1013 Τσουδέρού.
Στήν πραγματικοτητα ὅμως 6 Παπανδρέαυ ειχε υίοθέτήσει, ἀπ’
τόν Ἰούλη τοῦ 1943 κιόλας, σαφῆ ἀντικομμσυνιστική γραμμή,
ὅταν ὑπέόαλε στήν ἐξόριστη κυόέρνηση καί τίς ἀγγλικές ὑπηρέσίες τοῦ Καΐρου Eva ὑπόμνημα μέ τό ὁποῖα εὐθύγραμμιζοταν
μέ τίς ὅρέτανικές θέσεις κι ὅπου έγραφεῑ
27

EAM α’ ὅλη τή χώρα καί δέν θά ἀλλαζε οὐοιαστικά τήν κατάσταση,ἀφοῡ θά ’έφέρνέ μόνο έπιφανέιακές ἀλλαγές, πού θά
χρησιμεύανε μόνο γιά τήν παραπλάνηση τοῦ ἐξω κόσμου. Γιά
16 λόγο αὐτό, ἐπροτέινε μιά ριζική λύση πάνω σέ ἐντελῶς νέα
6άση.
'H λύση αὐτή ήτανε πολύ ἀπλήῑ γιά νά στερεωθεῖ ἡ κυριαρχία 1013 έλληνικοῡ κράτους, έπρεπε νά μετατραποῡνε ὃλες οἱ
ίδιωτικές κσμματικές ἤ ταξικές ένοπλες δυνάμεις σέ ένιαῖο
ἐθνικο στρατό. Τὴν ἀγωνιστική διάθέση τοῦ ἐλληνικσῦ λαοῦ
εἶχε ἐκμέταλλευτεῖ μέχρι τώρα μόνο ὁ ΕΛΑΣ, ένῶ, ἀν οἱ σύμμαχοι θέωρσύσανε ἀναγκαία τήν ἀντίοταση, τότε οἱ ένοπλές
ὁμάδες έπρεπέ νά συγκροτοῡνται μέ κανονική μυστική ἐπιστράτευση. Of ἐνδεχόμενες δυσχέρέιες ἀπ’ τήν ὕπαρξη τῶν δυνάμεων κατοχῆς, δέν ήτανε ἀνυπέρδλητες, ένῶ, ἀντίθετα, δυσκολίές θά προκύπτανε ἐκ μέρους τοῦ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ καί 1013

«1) Ἀλλά νομίζω ὅτι θά ὑποκύψέι ἀν τό ΚΚΕ πληροφορηθεῖ ὅτι αιἰτό ἀποτελεῖ ἁμετάκλητη ἀπόφαση τοῦ Σιιμμαχικοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου καί τῆς ἑλληνικής κιιόέρνησης.
Γιατί
α) τό Κομμουνιστικό Κόμμα διέρχεται αὐτή τή στιγμή μιά

φάση ἀποὸυνάμωσης. 'H λαϊκή ὀργή τό ἔχει άφυπιιίσει ἀπό
τή διανοητική του νάρκη τῶν τελευταίων μηνῶν, ἔτσι ὥστε,
νά μήν τολμήσει νά ἐναντιωθεῖ σέ αὐτή τή λύοι]ὅ) δέν ὑπάρχει θέμα ἶ’ὁρυσι]ς νέων ὁμάὸων ἑχθρικιῖιν πρός
τόν ΕΛΑΣ. Πρόκειται ἁπλά γιά τήν ἀπαρχή τῆς κανονικης
κλήσης γιά Ιτόν τακτικό Ἑλληνικό Στρατό. ”AV τό Κομμου'0 Στάλιν με’ τόν Τσώρτοιλ στίς 9/10/44, στή συνάντηση τῆς Μόοχας.

τοῦ 1943, ὅταν υἰαθέτησε καί 16 αἴτημα τοῦ EAM γιά ἐθνική
ἑνότητα, γιά νά το στρέψει ὅμως τελικά ἐναντίον του. Τόν Ἰανουάριο 1013 19-14 ἐστειλε στή Μέση Ἀνατολή καί δεύτερα
ὑπόμνημα μέ τό ὁποῖα καί πάλι κατάγγελνε ὅτι EAM καί ΚΚΕ
προετοίμαζαν τή 6ίαιη κατάληψη τῆς ἐξουσίας. κι ἡ μόνη ἀντίδραση 0’ 011316 θὰ ήτανε ἡ ἐπίτέυξη τῆς ἐθνικής ένοτητας. Στό
θέμα τῆς ἐπιστροφῆς 1013 6010131161 σιωπσῡσε καί δέν πῆρε έκτστε μέρος στίς διαδουλεύσέις πού ἔκανε 6 Φραδέλλος γιά λογαριασμο 1013 10013659013 11E θέμα τήν ἐγκαθίδρυση ἀντι6ασιλείας μετά τήν ἀπσχώρηση τῶν Γερμανῶν. Πῶς ὅμως εἴχανε
φτάσει τά πράγματα ὥς ἐκεῖ; Τήν ἐξήγηση τή 6ρίσκαυμέ 016
6163110 1013 Πυρομάγλου γιά τόν Καρτάλη; «Τόν Ἰανουάρισ 1013
19-1-1, ὁ Γ. Παπανδρέου θά εἶναι 6 ύποψήφιος πρωθυπουργός
τῆς ἀντιδημσκρατικῆς καί ἀντιεαμικῆς καί γενικά τῆς ἀντιἀντιστασιακῆς παράταξης. Ἀπό τό θέρος 1013 1943 εὑρίσκεται
εἰς ἐπαφήν καί εἰς συζητήσεις μέ τήν δεξιάν καί τά ὑπομνήματά του διαόιὸἀζονται, δι’ ὡρισμένων συνέργείων πληροφοριῶνὼςὸ “·Κόδρος”, εἰς τό 6ρετανικόν στρατηγεῖον Μέσης
”AW/703111;. τὴν ἐλληνικήν καί τήν ὅρετανικήν κυ6έρνησιν».(17)
Ἡ πληροφορία αὐτή τοῦ Πυρομάγλου, καθώς καί μιά ἀλλη
ἀκόμα σημαντικοτερη, περί συμφωνίας Παπανδρέου — Χρύσανθου, γιά τήν ὁποία 636-11131110011115 σέ λίγο, ἀμφισδητήθηκε
πσικιλοτροπα. Ἐκεῖνο πού μποροῦμε νά ποῦμε εἶναι 611 1'1 ἐπίθεση αὐτὴ τοῦ Πυρομάγλαυ έγινε σέ μιά περίοδο ὅπου 6 Παπανδρέου ἤτανε πρωθυπουργός (1965). Ἀλλά οὔτε 161E, οὔτε
ἀργότερα διέψε-υσε ποτέ 6 Παπανδρέου τίς πληροφορίες αὐτές,
πού ήτανε πολύ ἐπιὸαρυντικές. Τὴν ἀλήθεια τῶν καταγγελιῶν
1013 Πυρομάγλσυ ἐπιδεδαιώνει ἐξ ἀλλσυ 1'1 μετέπειτα διαγωγή
τοῦ Παπανδρέου.
Τό Φε6ρουάριο τοῦ 1944 ’ἐγραψε ἕνα ἀλλο ὑπόμνημα, τό
ὁποῖα ἐστειλε 16 M69110(;) 016 K6190. Στήν ἀρχή διαπίστωνε
ὅτι ἡ κατάσταση τοῦ ἐμφύλιου πολέμου στά ἑλληνικά 6ουνά
ἀπαιτοῡσε μιάν ἀμέση λύση. Ἡ μέχρι τώρα πολιτική τῆς συμ(1ιλίωσης τοῦ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ μέ τον ΕΔΙΞΣ ἀποδείχτηκε ὅτι δέν
ἐφερνε κανένα ἀποτέλεσμα, πίστευε δέ ὅτι καί οἱ τωρινές διαπραγματεύσεις (Μυρόφυλλου - Πλάκας) θά μένανε κι αὐτές
χωρίς ἀποτέλεσμα. 'H αἰτία γι’ 011316 ἤτανε ὅτι 6 ΕΛΑΣ, σάν
ταξικος στρατός πού ἤτανε,-δέν έκανε ἐθνικον ἀγιίΝα ἀλλά
ἐπεδίωκε τόν ἐμφύλια πόλεμο καί τήν πολιτική κυριαρχία του.
Κάθέ προσπάθεια γιά «συνέννοηση» δέν θά μετέ6αλλε τὴ σύνθεση 1013 ΕΛΑΣ, ένῶ, ἀντίθετα, θά στερέωνε τήν κυριαρχία τοῦ
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νιστικό Κόμμα ἔχει, ὅπως ἰσχυρίζεται, τήν πλειοψηφία τοῦ
λαοῦ μέ τό μέρος του - ἰδιαίτερα τή νεολαία τῆς ἐπαρχίας τότε τό πνεῦμα τοιῑΙ τακτικοῦ στρατοῦ θά εἶναι φιλικό πρός
αὐτό, ἐπειδή θά κληθοῦν ὁλόκληρες κλάσεις χωρίς ε’πιλογή.
Ἐπειὸή φυσικά ή κλήση θ’ άρχίσει ἀπό τίς νεώτερες ἡλικίές, ἀπό αύτούς πού πολέμησαν στό Άλόανικό Μέτωπο μιά καί εἶναι ἐπιθυμητό αὐτοί πού θά κληθοῦν νά ἔχουν
πολεμική πείρα.
Ἂν, λοιπόν, ἀνακοινωθεῖ πρός τό Κ(η,ιμουνιστικό Κόμμα,
ὅτι κάθε ἀντίθεση καί κάθε ἑμπόὸιο (7' αὐτή τήν κατεύθιιιιση
θά καταγγελθεῖ σήμερα καί θά τιμωρηθεῖ στό μέλλον σάν
ἐχθρική ἐνέργεια ἐνάντια 0773 χώρα, εἶναι ἀπόλυτα σίγουρο
ὅτι ἡ κινητοποίηση θά ἔχει πλήρη ἐπιτυχιά.»
Τό προδλημα ήτανε τί θά γίνει μέ τίς ὑπάρχουσες μονάδες
τοῦ ΕΛΑΣ καί τοῦ -1ΞΔ1ΞΣ,
«Ἀρχικά μποροῦν νά ὑπάρχουν παράλληλα μέ τόν νέο
αὑτό στρατό καί νά ἐφοδιάζονται στόν ὄαθμό ποιί ιιά 01111τηροῦν τίς φθίνουσες δυνάμεις τους, ἀργότερα, ὅταν προχωρήσουνε τά πράγματα, πιθανόν νά ἒχοιιμε τή ὁυνατότητα
νά λάὸουμε ἀλλες ἀποφάσεις.»
”
Κι ἀφοῡ ζηταῠσε έίδική μεταχείριση γιά 16v ΕΔΙΞΣ καί το
Ζέρὸα, κατέληγε μέ παθητικο 16vo:
,
«Ἡμίμετρα 73' ριζική λύση,· Τά ήμίμετρα —— ὅπως ή πείρα
ἔχει κατ’ ἑπανάληψη δείξει - θά κάνουν τήν κατάσταση χειρότερη ἀπό πρίν. Δέν θά πρέπει τότε νά ληφθεῑ 13 ριζική, ή
ἡρωική ἀλλά καθόλου ἁπλούστερη λύση,’»
Οἱ ἀπόψεις αὐτές ξεσηκῶσανέ στό Κάιρο κλίμα ἐνθουσιασμοῦ. 'O Τσουδέρος συνέστησε 16 σχέδιο Παπανδρέου μέ τά
θερμότερα λόγια 016v Λῆπερ, 6 ὁποῖος - ὅπως λέχθηκε - ἀναφώνησε τότε «Εὕρηκα».(’“)
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ.· τό γ’ μέρος.

12. Γιά τήν ἱστορία τῶν Ταγμάτων Ἀσφαλειάς Βλ. τό ἐξαίρετο ἄρθρο τοῦ Κ.
Πυρομάγλου οτήν «Ἱοτορική Ἐπιθεώρηση», ἀριθμ. 6, Ἀθήνα 1966.
13. Γιά τή λεπτομερειακῆ τεκμηρίωση τῶν γεγονότων πού ἀναφέρονται ἐδῶ
συνοπτικά ὄλ. Richter ὁ. π. σελ. 148-174, 260-264, 160 καί 337 κ. ἐ.

I4.
15.
16.
17.

«Σαράντα Χρόνια τοῦ ΚΚΕ 1918-1953» Ἀθήνα 1964, σελ. 500.
Churchiel ὁ. π. σελ. 192.
Γ. Παπανδρέου «The Third War». Ἀθήνα I948, σελ. 15.
K. Πυρομάγλου· «'0 Γ. Καρτάλης καί ἡ ἐποχή του 1934-1957», Ἁθήνα
1965, σελ. 563.

.

18. L.S. varianox «Greece: American Dilemma and Opportunity», Chicago I952, σελ. 115.

ΣΤΙΣ 7 Μαΐου 1967. δημοσιεύθηκε σ“ ὅλι-ς τίς ἐφημερίδες μιά
«εἴδηση» πού εἶχε πριιποδημοσιευθεῖ τήν προηγούμενη μέρα
·«κατ“ ἀπσκλειστικ(’)τι1τα» στον
«Ἐλέύθερο Κόσμο». Ἷ-Ιταν μιά
ἐπιστολή

τοῦ

Γ.

Παπανδρέου,

πρός τον συνταγματάρχη Ἀλ.
Παπατέρπσ· τῆς ΚΥΠ, γραμμένη
τήν ἐποχή τοῦ ἈΣΠΙΔΑ. Ἕλεγεῑ
«Ἀθῆναι, 2-5-65
Φίλε κ. Παπατέρπο,
Ὁ ’Λνδρέας μέ συγκίνησε με’
σᾶς. Παρακαλῶ νά σκεφθῆτε καί
ιιά τοῦ ζητήσετέ νά σᾶς (ῗοηθή.
Ἐμπιστοσύιιη γιά τό μέλλον. Ἐκ
μέρους μου δίδυ) ι’)’,τι χρειαστεῖ
γιά τόν ΑΣΠΙΔΛ. (Ιὶιλικώτατα Γ.
Παπαιδαί-,σιω
Η ἐπιστολή ηταν φυσικά πλα-

στή. Τήν ειχε κατασκευάσει 6 Γ.

Τώρα ἀρχισε πάλι τά ἴδια μέ τόν
Κωνσταντοπουλω

Νομίζει

πώς

ἐτοι θά μᾶς ρίξει στάχτη στά μάτια. Αῠτά νά τά λέει στόν κοσμάκη, έμεῖς δέν τά μασάμε».
Καί ἡ πλαστή ἐπιστολή γίνεται
μπούμέραγκ. Nd πῶς; “
Ὁ Γέωργιος Παπανδρέου πληρσφορεῖται ἀπό ένα γιατρό τοῦ
Νοσηλευτικοῡ ὅτι οἱ ἐφημερίδες
δημοσιεύουν ἐπιστολή του. Ζητᾶ
ἐφημερίδες καί μόλις 6λέπει τήν
ἐπιστολή λέεις «Ἀπ’ αὐτούς ὅλα
πρέπει νά τά περιμένει κανένας».
Ζητά ἀμέσως χαρτί. Τοῦ δίνσυν
δυο κόλλες διαγωνισμοῡ καί
γράφεις
«Νσσηλευτικόν Ἳδρυμα
M. T.
Στρατοῐι. 6,5.67
Κύοιοιι
Υπουρ1όν Προεδρίας της

Κυ-

του, γιά ν’ ἀντιμετιι)πίοέι τίς
πρῶτες συνωμοσίες ἐναντίον του

ἴίερνησεως.
Παρακαλῶ ιιά δοθῇ πρός δη,ιιοσίευσιν εἰς τόν τύπον ή συνημ-

τῶν

τήν

μέιι η δηλωσιςΙιιου.

ἐπανάστασιν» Λαδά, Σταματελόπουλου κ.λπ. ἶΗταν... ἀντιπερι-

Γ. Παπαιιδρέοι,

Παπαδόπουλος, κι

συνεργατῶν

οἱ

του

ἐπιτελεῖς

«εἰς

σπασμὸς καί ξαναζωντάνεμα τοῦ

ΑΣΠΙΔΑ - ὁ «Γέρος» ἀντιμέτωπιζε τό ἐνδεχόμενα νά διῶχθεῖ
γιά... ἐσχάτη προδοσία, ὅπως
συμπλήριιινέ ἡ σχετικῆ εἰδησεογραηιιά. Ἀλλά ἡ ἀπάτη δέν ἐπιασέ. Οἱ «ἐπαναστάτες» ἀπάντησαν
στὸν Λέκκα ὅταν «κατ’ ἐντολήν
τοῦ Παπαδόπουλου» τούς μίλησε
γι· αὐτό στό ἐπιτελεῖοι
«nah ἀρχίσαμε τό ἰ’διυ διολί.
Εἴπαμε ὁ ΑΣΠΙΔΑ χρειαζὸταν
μέχρι

νά

κάνουμε

τό

κίνημα.

Ἀρχηγός τῆς

Ενώσεως Κέν-

τσου.
Ὁ Ἀρχηγός τῆς Ἑνώσεως Κέντρου κ. Γ. Παπανδρέου προέὸη
χθές εἰς τήν ἀκόλουθον δήλωσιν.Ἡ δημοσιευθεῖσα εἰς τόν Τύποιι ἐπιστολή μου πρός τόν κ.

Παπατέρπον ἀπό 2.5.65 δέν εἶναι
ι’δική μοι). Δέν ἐγράφη ἀπό ἐμέ.

Εἶναι πλαστή».
Μετά, (μυνάζει τόν ἐπικεφαλῆς
ἀξιωματικὸ καί τοῦ παραδίνέι
τήν ἐπιστολή. Ὁ ἀξιωματικός.
ἀντί νά τήν πάέι στό Πολιτικό

λντῆηιλιμεςι-,ιβίί ma; A7, ἓια ω,

I H MIKPH ΙΣΤΟΡΙΑ
ΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Γραφεῖο, ἐφ’ ὅσον ἡ ἐπιστολή
ἀπευθυνοταν στον Παπαδόπουλο,-τήν πηγαίνει στό Ἐπιτελέῖο.
Στο Ἐπιτέλεῖο παίρνουν τήν
ἐπιστολή, τή διαδάζουν, 6γάζσυν
μιά φωτοτυπία, σόήνουν τόν τίτλο «ὁ ἀρχηγός τῆς Ἑνώσεως
Κέντρου» καί τό δράδυ πλέον τῆς
7ης Μαΐου 1967 τή στέλνσυν στή
λογοκρισία ἐν ἀγνσία τοῦ Παπαδόπουλσυ, μέ τήν ἐντολή νά δημοσιευτέῐ ἡ ὑπόλοιπη ἐπιστολή.
Τή φωτοτυπια συνοδέυε τό ἑξῆς
κείμενος
«Ο κ. Γ. Παπανδρέου ἀπέστειλε πρός τόν κῃ ὑπουργόν
Προεδρίας τῆς Κυθερνήσεως τήν
κάτωθι ἐπιστολήν, εἰς ἦν περιέχεται δήλωσις ἥτις καί δι’ὁεται εἰς
την δημοσιότητα ἐν φωτοτυπία.
(.. .) Περι της γνησιότητος τῆς
ἐπιστολῆς πρός τόν κατάδικον
συνταγματάρχην ε’. ἀ. Παπατέρπον Ἀλ., δημοσιέυθείσης καί ὑπό
πρωινῆς ἐφημερίδος, ἑπελήφθη
ἁρμοδίως ὁ ἀνακριτής κ. Σ. Σωκρα τίδης».

ἐφημερίδες, ἀρχίζέι νά κραυγάζει
καί νά δρίζει τούς πάντες. Τηλεφωνεῖ στον Λέκκα, 6 ὁποῖος τοῦ
λέει ὅτι δέν ξέρέι τίποτα. Ζητά τό
πρωτότυπο τῆς ἐπιστολῆς, ἀλλά
παίρνει τήν ἀπάντηση ὅτι εἶχε
ἐξαφανιστεῖ. ’
Βρῆκε ὅμως τροπο 6 δικτάτορας νά διαπράξει καί δέύτερη
ἀπάτη. Αὐτή τή φορά τόν 6οηθησε καί δ Παττακός. «Θά δηιιοσιεύσουμε, του λέει ὅτι ο Παπανδρέου μᾶς εὐχαρίστησέ πού
δημοσιεύοαμε την επιστοὶ
η του».
Ἔτσι, στίς 11 Μαΐου119ο7, δημοσιεύεται στό λογοκριμένο τύπο
ὅτι όι Γ. Παπανδρέου ἀπελύθη
καί πῆγέ σπίτι του. Ἐπίσης ἐ’-6αλαν μιά πλαστή ὃήλωση τοῦ Γ .
Παπανδρέου πού ἔλεγές
«Εἶναι πολύ ἔντιμον ἐκ μέρους
σας τό ὅτι ἐδημοσιειίθη ἡ ἑπιστολή μου διά τῆς ὁποίας δὲιι
παραδέχομαι τήν γιιησιότητα της
δημοσιευθέίσης εἰς τόν ,Τιἰποιι
ἐπιστολῆς μου πρός τόν κ. Παπατὲρπον διά τήν ὑπόθεσιν ΑΣΠΙΔΑ».

Αὐτὴ εἶναι ἡ μικρή ἱστορία
Τήν ἑπομένη, ὁ δικτάτορας,
μόλις 6λέπέι τή φωτυπία τῆς ἐπι-

μιᾶς μεγάλης ἀπάτης.

στολῆς τοῦ Γ. Παπανδρέου στίς

Τό χειρόγραφο τοῦ-Γεωργίου Παπανδρέου ἔρχεται an} δημοσιότητα γιά πρώτη φορά. Περιλαμόάνεται στό ὅιὸλιό τοῦ Νίκοιι Κακαοιινάκη «2650 μερόνυχτα συνωμοσίας» πού κυκλοφορεῖ μέσα
στό Δεκέμ6ρη ἀπό τίς ἐκδόσεις «Παπαζήση».
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Ἐθνική ἀστική
τάξη καί ἑξαρτημὲνη
ἑκθιομηχὰνιση
οτήν προσφορά τους στό χρηματιστήριο. (Ἀπό τίς 1435 6ιομηχανικές ἑταιρίες τό 1973 λιγότερες ἀπό 80 ἦτάν εἰσαγμένες στό

χρηματιοτήριῡκῆ-

.

Μέ τήν πολύκροτη ἀνακοίνωση τοῦ Συνδέσμου Ἑλλήνων Βιομηχάνων καί τή μονογραφή τῆς στρατιωτικῆς συμφωνίας Ἑλλάδος καί Η.Π.Α., ξανάγινε πολιτικά ἐπίκαιρη ἡ συζήτηση γύρω ἀπό τή φύση καί τό
χαρακτῆρα τῆς ἑλληνικῆς ἀστικῆς τάξης. Συμόολή
στήν πολιτική ἀποσαφήνιση τοῦ πολύπλοκου αὐτοῦ
θέματος ἀποτελοῦν καί οἱ σημειώσεις πού ἀκολουθοῦν. Μέσα ἀπό τή διαδικασία έκόιομηχάνισης, ὄασικοῦ συντελεστῆ τῆς οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης, διερευνοῦνται οἱ ὁυνατότητες ἑνός ἐνδογενοῦς σχηματισμοῦ
ὄιομηχανικοῦ κεφαλαίου. Ἡ ὁυνατότητα αὑτοδύναμης ἁνάπτυξης τῆς ὄιομηχανικῆς ἀστικῆς τάξης καθαρίζει καί τά ὅρια τῆς πολιτικῆς της αὐτονομίας καί
τῆς ἐθνικῆς της ταυτότητας.

τοῦ Ἀντώνη Μανιτάκη
l. ΓΙαρ” -ὅλη τή σημαντικὴ διομηχανική πρόοδο τῆς τελευταίας δεκαετίας, ἡ ἐκδιομηχάνιση στήν Ἑλλάδα δέν εἶναι οὕτε
συνεχής οὐτε ἐκτεταμένη. Σύμφωνα μέ τίς διαπιστώσεις ὅλων
σχεδόν τῶν ὀρθοδόξων οἰκονομολόγωνῌ) ἡ έκόιομηχάνιοη
οὐτε τήν πλήρη άπασχόληση κατάφερε νά έξασφαλίσει - ἀντίΘετα μάλιστα δημιούργησε τήν ἀνεργία - οὔτε τήν ἀνισόρροπη
άνάπτυξη ἀπέτρεψε - τό ἀντίθετοψάκριὸῶς συνέὸη - οὔτε, κι
αὐτό εἶναι τό πιό οὐσιῶδες, 6 ρυθμός τῆς οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης δέν ἀνταποκρίνονταν στίς παραγωγικές δυνατότητες τῆς
χώρας (3).
Μιά χρόνια ἀντίφαση χαρακτηρίζει τήν ἑλληνική οἰκονομία,
ἡ ὀποί (I. έντοπίζεται στή μεγάλη σχετικά προσφορά κεφαλαίου
καί στή μικρή παραγωγική χρησιμοποίησή του. Ἐνῶ π.χ.
ὑπάρχει σχετικά άφθονη προσφορά ἀποταμιευτικῶν κεφαλαί(ιιν.ι’1 διοχέτευσή τους σέ παραγωγικές έπενδύσεις ὑπῆρξε
περιορισμένη. "Eva μεγάλο μέρος τῶν ἀποταμιεύσεων «λίμναCE» στίς τράπεζες, τή στιγμή πού οἱ ἐπενδύσεις στόν τομέα τῆς
, μεταποίησης. ἀν καί μεγαλύτερες σέ ἀπολύτους ἀριθμούς, δέν
αι”ιξανάν ποσοστιαῖα ἀνάλογα στό σύνολο τῶν έπενδύσεωνθ).
Τι’) ,ἴδιο (μιινόμενο παρουοιάστηκε στό τέλος τῆς δεκαετίας
τοῦ ’60, στόν τομέα τῆς κεφαλαιαγοράς, στό χρηματιστήριο.
Mm. μόνιμη δυσαρμονία ὑπῆρχε ἀνάμεσα στή ξήτηση χρηματιστηριιικιῖιν τίτλων ἀπό τή μεριά τοῦ ἀποταμιευτικοῡ κοινοῦ καί
30
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,

Γενική διαπίοτωση παρέμενε πάντως, π ω ς π α ρ α τ 6 μ ε γάλο ὕψος τῶν ἰδιωτικῶν καταθέσεων καί τά
ὑψηλά κατά γενική ὁμολογία κέρδη, μέρος
χμόνο ἀπ’ αὐτό -τό οἰκονομικό πλεόνασμα διοχετεύονταν οέ παραγωγικές ἐπενδύσεις.
ἼΞτσι σύμφωνα μέ μερικούς ὑπολογισμούς στήν περίοδο 1968 - .
1973 τά κέρδη αὐξήθηκαν σέ πραγματικές τιμές κατά 426%, οἱ
έπενδύσεις ὅμως κατά τό ἴδιο διάστημα αὐξήθηκαν σέ πραγματικές τιμές κατά 69% μόνο(5). Κατ’ ἄλλους πάλι ὑπολογισμούς
στήν περίοδο 1967-1971 τά κέρδη αὐξήθηκαν 282%, οἱ έπενδύσεις 192% καί ἡ χρηματοδότηση 106%(6).
Ἐνῶ κατά τή δεκαετίαν 1962-1971 τά καθαρά κέρδη αὐξήΘηκαν 6,5 φορές, τά ἴδια κεφάλαια αὐξήθηκαν λιγότερο ἀπό 5
φορές. Μεταξύ μάλιστα 1967-1971 τά καθαρά κέρδη σχεδόν
τετραπλασιάστηκαν, ένῶ τά ἴδια κεφάλαια αὐξήθηκαν λιγότερο ἀπό τό διπλάσιο(7). Ὁ οἰκονομικός σχολιαοτής τοῦ «Βήματος» οημείωνε στίς 13 Μαΐου 1973 ὅτις «τά στοιχεῖα τῶν
τελευταίων ἐτῶν, τά ἀναφερόμενα στήν σχέση μακροπροθεσμων.χρηματοδοτήσεων πρός τίς έπενδύσεις πάγιου ὂιομηχανικοῦ κεφαλαίου, δείχνουν ὅτι, παρά τήν αὔξηοη τῶν κερδῶν
καί τῶν ἐπενδύσεων σέ ἀπόλυτο μέγεθος, ὁλοένα μεγαλύτερο

ποσοστό τῶν έπενδύσεων καλύπτεται ἀπό ,τήν αὐξανομένη
χρηματοδότηση, πρᾶγμα πού ὑποδηλοῐ μικρότερη ποσοοτιαία
συμμετοχῆ τῶν κερδῶν στήν ἐπένδυση».
Τήν ’ίδια ἀδράνεια παραγωγικοῡ κεφαλαίου επισὴμαινε τό
1966 6 καθηγητὴς Ἀγγελόπουλοςῑ
«Ἐκεῖνο πού χαρακτηρίζει τήν ἐθνικὴν οἰκονομίαν δέν εἶναι
ἡ έλλειψις ἀποταμιεύσεως ἀλλά ἡ ἔλλειψις ζητήσεως διά παραγωγικάς ἐπενδύσεις. Μιά μεγάλη ἑλληνική τράπεζα έχει διαθέσιμα πού ὐπερῦαίνουν τό 1 δισ., τά ὁποῖα παραμένουν ἀχρησιμοποίητα λόγω ἀνυπάρξίας ἐπενδυτικῆς ζητήσεως. “ H στασιμότης καί ἡ διστακτικότης εἰς τάς παραγωγικάς έπενδύσεις εἶναι τό πλέον ἀνησυχητικόν ση μεῖον»(”).
Καί τό ἐρώτημα πού ξεπηδᾶ εἰναιῖ ποιοί παράγοντες ἐμποδίζουν μιά συνεχῶς διευρυνὸμενη ἀναπαραγωγή τοῦ κεφαλαίου, ἀναγκαία στήριξη τῆς οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης;
Ἐντελῶς σχηματικά θά μπορούσαμε νά τούς κατατάξουμε σέ
δύο κατηγορίες. Στήν πρώτη ἀνήκει ἡ κυρίαρχη θέση πού κατέχει στήν παραγωγική διαδικασία τό τραπεζιτικό κεφάλαιο,
συνδυασμένη μέ τή μονοπωλιακή θέοη πού έχουν σέ ὁρισμένους. τομεῖς οἱ οἰκογενειακοῦ χαρακτῆρα ἐπιχειρήσεις (κατάλοιποι τἠς ἰσχυρῆς δασμολογικῆς προστασίας τῆς μεταποιητικῆς διομηχανίας στό μεσοπόλεμο)
Στή δεύτερη κατηγορία ἀνήκουν οἱ παράγοντες ἐκεῖνοι πού
ὑπακούουν στή νομοτέλεια τῆς ξένης ἐξάρτησης καί τοῦ διεθνοῡς καταμερισμοῦ τῆς ἐργασίας

Η ΣΤΑΣΗ TOY TPAHEZITIKOY
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
2. ’Ὀτι τό τραπεζιτικό κεφάλαιο εὐθύνεται γιά τήν καθυστέρηοη στήν ἀνάπτυξη τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων δέν χωρᾶ

ἀμφιὸολία. Τράπεζες καί μεταπράτες, στό με’τρο πού κατέχουν
μονοπωλιακή θέση στήν ἀπλή ἐμπορευματική παραγωγή, δέν
ἐπιδιώκουν ἀλλαγή στόν τρόπο παραγωγῆς. Αὐτοί, μέ μερικές
μονοπωλιακοῡ χαρακτήρα οἰκογενειακές ἐπιχειρήσεις, ἐμπόδιζαν π.χ. χρόνια τώρα τήν οὐσιαστική λειτουργία κεφαλαιαγορᾶς στήν Ἑλλάδα.

«Ἡ συσσώρευση καταθέσεων στίς τράπεζες, παρατηροῦσαν
οἱ οἰκονομ,ολόγοι(9), προδίδει τήν εἰς ὑπέρμετρον 6αθμόν συγκέντρωσιν οἰκονομικῆς ἰσχύος καί εὐθύνης. Διά τοῦτο «αἱ
Τράπεζαι εὐθύνονται ἐν μέρει διότι δέν προώθησαν ’τήν δημιουργίαν εὐρείας ἀγρράς διομηχανικῶν τίτλων καί διότι ἀσκοὺν

παραγωγῆς ἀπαιτεῖται “”ἐκκαθάρισ·η’“ ὁλοκλήρου τοῦ ὅιοτεχνικοῦ
τομέα». (Σπ. Νικολάου «Μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις καί 6107177101νική ἀνάπτυξη», «T6 Βήμα» 27 Ἀπριλιόυ 1976)].

Ἡ παράδοση αὐτή τῆς ἐσωτερικῆς ἀγοράς στά ξένα μονοπώλια κάνει προόληματική τή διεύρυνση τῶν 6ιομηχανικῶν ἐπενδύοεων, δεδομένου ὅτι ἐξαρτά τό ποσοστό κέρδους ἀπό τίς διεθνεῐς συνθῆκες τῆς ἀγορᾶς. O ἐξωστρεφής προσανατολισμός
τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας εἰναι σέ τελευταία ἀνάλυση «ἀντιεκὸιΟμηχανῑκῡς»,

4. Καί τούτο διότι, ἐκτός ἀπό τά ἀλλα, ἀδιαφορεῖ, ἀν δέν
ἐμποδίζει, γιά τήν ἀνάπτυξη κ a ί τ ή 6 La μ ό ρ φ ω σ η ἐ σ ω άμεσον ἤ έμμεσον ἐλέγχον ἐπί φαινομενικῶς δημοσίων πιστω- . τ ε ρ ι κ ῆ ς ἀ γ o ρ ᾱ ς. Αὐτό συμόαίνει, πρῶτον, διότι, ὅπως
ἤδη σημειῶσαμε, ἡ ὑψηλή κεφαλαιουχική καί τεχνολογική διτικῶν ὀργανισμῶν, ἀκόμη δέ καί ἐπί 6ιομηχανικῶν ἐπιχειρήάρθρωση τῶν νέων ἐπιχειρήσεων συνεπάγεται μικρή ἀπορρόσεων».
Σύμφωνα μέ στοιχεῖα πού δημοσίευσε 6 ΣΕΒ, τά ἴδια κεφάφηση ἐργατικοῦ δυναμικοῠ.
Ἀπό μελέτη πού δημοσιεύθηκε πρόσφατα, προκύπτει ὅτι τό
λαια τῶν διομηχανικῶν ἐπιχειρήσεων ἀντιπροσώπευαν ποσοστό 34% τῶν συνολικῶν κεφαλαίων τό 1973, πράγμα πού ση- κατ’ ἀπασχολούμενο άτομο κεφάλαιο στούς περισσοτέρους
κλάδους τῆς οἰκονομίας ὑπερδιπλασιάσθηκε μεταξύ 1958 καί
μαίνει πῶς οἱ ὅιομηχανικές ἐπιχειρήσεις δουλεύουν μέ δανειακά κεφάλαια κατά ποσοστό 64- 68%. T6 ποσοστό 69a τῆς ξέ-

1966. Γενικό συμπέρασμα τῆς περιόδου 1958-1966 εἶναι ἡ γε-

νης χρηματοδότησης στό σύνολο των ἐπενδύσεων εἰναι ὑπερδολικά ὑψηλό. Η ’έντονη αὐτή ἐξάρτηση τῶν ἐπενδύσεων ἀπό
τίς τραπεζιτικές πιστώσεις, πέρα ἀπό τόν ἐ’λεγχο πού ἐπιὸάλλει
στίς ἐπιχειρήσεις, συντείνει στήν ἐνίσχυοη τῶν ὑπαρχουσῶν
μεγάλων διομηχανικῶν ἐπιχειρήσεων καί στή διατήρηση τῶν
μονοπωλιακῶν τάσεων στόν πιστωτικό τομέα. Μά πρῶτα ἀπ’
όλα, ἐξαρτᾱ τόν ὅαθμό καί τόν ρυθμό τῆς ἐκὸιομηχάνισης ἀπό
τή θέληοη καί τά συμφέροντα τοῦ τραπεζιτικοῡ κεφαλαίου.
Αὐτό δέν σημαίνει πως ἡ συμπεριφορά τοῦ τραπεζιτικοῦ κεφαλαίου ἀπέναντι στή διομηχανική ἀνάπτυξη εἰναι ἀρνητική.
T6 κύριο μέλημα του στή δεκαετία τοὺ 60 γίνεται 6 τρόπος, οἱ
ὅροι τῆς ἀμεσης συμμετοχῆς του στήν ἐκὸιομηχάνιση, εἴτε μέ
τήν ἀπ’ εὐθείας ἰδρυση 6ιομηχάνικῶν’επιχειρήσεων ειτε μέ τήν
ἵδρυση «Τραπεζων ἐπενδύσεων, ἐκμισθωσεων ἤ ἀμοιόαίου κεφαλαίου».

νική τάση μείωσης τοῦ συντελεστοὺ ἐργασίας στή συνολική
παραγωγή, τάση ἡ ὁποία προέρχεται τόσο ἀπό τήν αύξηση τῆς
ἐντάσεως τοῦ παγίου κεφαλαίου ὅσο καί ἀπό τήν αὔξηση τῆς

[Πάιω στό θέμα αιίτό ὁ μεγαλοτραπεζίτης Στρ. Ανδρεάδης, σέ
ἄρθρο του πού δημοσιεύθηκε στό «Βῆμα» στίς 23 Νοεμὸρίου 1974,
τάχθηκε ἀνεπιφύλακτα ὑπέρ τῆς δυνατότητας γιά τίς ἐμπορικὲς
τράπεζες νά ἱδρύουν μόνες τους ὅιομηχανικές ἐπιχειρήσεις «μέ
σκοπό νά συμόάλλουν στήν οἰκονομική ἁνάπτυξη τῆς χώρας».
(Βλέπε ἀκόμη καί τήν ὁμιλία τοῦ Α. Σ. Ἀνδρεάδη μέ τήν εὐκαιρία,
ἐνάρξεως λειτουργίας τοῦ θεσμοῦ Ἀμοιὸαίων κεφαλαίων, «Τό Βῆμα», 31 Μαΐου 19731.

Τό θέμα εἰναι κάτω ἀπό ποιές προϋποθέσεις τό τραπεζιτικό
κεφάλαιο θά διατηρήσει τόν έλεγχο καί θά καρπῶνεται τά
όφέλη τῆς ἐκὸιομηχάνισης. τήν ὁποία ὅμως καί προωθεῖ μόνον
ὅσο καί πρός τά ἐκεῖ πού θέλει.
ι

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗ
3. Καί ἐρχόμαστε τώρα στίς συνέπειες τῆς ἐξαρτημένης ἐκ·
ὂιομηχάνισης. Κατ’ ἀρχήν. 6 προσανατολισμός τῶν 6ιομηχανικῶν ἐπιχειρήσεων πρός τίς ξένες χῶρες ἐπιτείνει τή μονοπωλιακή διάρθρωση τῆς οἰκονομίας, χωρίς ταυτόχρονα, λόγω τῆς
ὑψηλῆς κεφαλαιουχικῆς διάρθρωσης τῶν μεγάλων αὐτῶν 6Lομηχανιῶν, νά λύνει ἀποφασιστικά τό πρόὸλημα τῆς ὑποαποι-

σχόλησης-

,

[Ἡ ἀπασχόληση στή ὄιομηχανιά μεταξύ 1961-I971 αὐξηθηκε
ἐλάχιστα. Ἔτσι τό ποσοστό (ιίπασχολοιιμένων ο-τή μεταποίηση στό
σύνολο τοῦ ἐνεργοῦ πληθυσμοῦ ἀπό ΗΑΨ( τό 1961, ἔφθασε σε’
15,9 τό 1971. Μεταξύ 1963 καί 1973 ι’] ὄιομηχανική ἀπασχόληση
ἀπό 464χιλ. ἄτομα φθάνει σε’ 616 χιλ., ποάγμαπού ἐλάχιστα ἀλλά' ζει τή σύνθεση τῆς απασχολήσεωςκατα κλάδους. T6 μέσο ποσοστό
ἀνεργίας καί υποαπασχολήσεως στήν περίοδο 1960- 1970 77rav
[1% τοῦ ἐνεργοῦ πλι1θυο1(οι”ι].

Ὁ ἐξωστρεφής προσανατολισμός τῆς έλληνικῆς οἰκονομίας
προϋποθέτει, ἀκόμη, ἀναγκαστικά, σάν ἀντίκρυσμα, πολιτική
ἐλευθέρων εἰσαγωγῶν. Ἠ δασμολογική αὐτή ἐλευθερία τῶν
εἰσαγωγῶν δυσκολεύει, ἀν δέν καθιστά αδύνατη, τή λειτουργία
μεγάλου ἀριθμοῦ μικρῶν καί μεσαίιιιν ἐπιχειρήσεων,
['0 ἀριθμός τῶν 102 χιλιάδων ὄιοτεχνικῶν καταστημάτων πού
ἀπασχολοῦν 0- 4 ἄτομα, κριιῐεται ιἰπεοὸὀλικα μεγάλας έν ὄψει τῆς
ἐντάξεως τῆς Ἑλλάδος οτήν Κοινή Αγορά. <-: H σημερινή διάρθρωση τῆς ὄιομηχανιάς, λίνε, συνεπάγεται σημαντική ,καταοπατάληση τῶν διαθεσίμων πόρων...Γιά νά ἐπιτευχθή τό ἄριστο μέγεθος

παραγωγικότητας στῆν οἰκονομία. (Σκούντζου Θ. Διακλαδικαί

σχέσεις τῆς Ἑλληνικῆς Οἰκονομίας. ΚΕΓΙΙΞ 1975, σ. 109,115
καί 121).
Δεύτερον, ἡ διατήρηση ψηλοὺ ποσοοτοῡ κέρδους, σάν κίνητρο γιά,τήν ἀνάπτυξη τῶν ἐπενδύσεων, προϋποθέτει χαμηλούς

μισθούς, συνεπάγεται 69a περιορισμό τῆς ἐσωτερικῆς ξήτησης.
Τέλος, στό μέτρο πού ἡ πολιτική «ἀνοιχτῶν θυρῶν» ἐπιτρέπει τήν ἐξαγωγή τμήματος τοῦ ἐγχῶριου οἰκονομικοῦ πλεονάσματος- ἡ ἐξαγωγή κερδῶν καί ξένων καί ντόπιων κοσμοπολίτικων κεφαλαίων εἰναι πολλές φορές μεγαλύτερη ἀπό τήν εἰσροή κεφαλαίου σέ νέες πάγιες ἐγκαταστάσεις - ἡ διεύρυνση
τοῦ διομηχανικοῡ κεφαλαίου εἰναι σχετικά μικρή.
[Τό 1972 77 εἰσροή «ἐπιχέιρηματικῶν» κεφαλαίων ἧταν 66 ἑκατ.
δολ. ένῶ ή ἐκροή κεφαλαί1ων(ιά τόκους καί κέρδη ἔφθασε τά 82
εκατ. δολλάρια. («Τό Βῆμα» 26 Μαῖοι 1973).]
'

’E:0L, 0:6 μέτρο πού ἡ ἐσωτερική ἀγορά εἰναι μικρή καί έχει
περιορισμένες δυνατότητες ἀνάπτυξης - λόγω τοῦ δ1εθνοῡς ἀνταγωνισμοῡ — καί ἐπειδή 17 6ιομηχανική ἀνάπτυξη εἰναι συνάρτηση τῆς ἀγοράς - προϋποθέτει δυνατότητα διάθεσης τῶν
π οϊόντων - 6 ἐσωτερικός σχηματισμός παραγωγικοὺ κεφαλαίου προχωρεῖ ἀναιμικά.
_
Αὐτό, γιά τόν, ἐλληνικό κοινωνικό σχηματισμό σημαίνει πως
τό ἐσωτερικό κεφάλαιο έχει περιορισμένες δυνατότητες αὐτόνομης ἀνάπτυξης. Ἡ δημιουργία ἑπομένως μιᾶς «ἐσωτερικῆς»
ἀστικῆς τάξης μέ ὁλοκληρωμένη ὃιομηχανική 66017 ἱκανῆς νά
ἐπιὸἀλει αὐτοδύναμη οἰκονομική ἀνάπτυξη, προσκρούει σέ
ἐμπόδια ὀργανικὰ. Εἶναι 1νωστό πῶς τό άντρωμα μιάς αὑτοδύναμης 6ιομηχανικῆς ἀστικης τάξης ἀποτελεῖ προϋπόθεση γιά
τή στερέωση μιᾶς αὐτοδύναμης κοινοὸουλευτικῆς δημοκρατίας. Πρέπει νά σημειωθεῖ μάλιστα πῶς ἡ ἐκὸιομηχάνιση τῶν μητροπολιτικῶν κέντρων στηρίχθηκε 6ασικά στήν ἐσωτερική
ἀγορά καί στήν τελωνειακή προστασία τῆς ἐγχώριας παραγωγῆς. Χωρίς τελωνειακή προστασία ἧταν ἀδιανόητη, τόν 190
αἰῶνα, αὐτόνομη καί ἐκτεταμένη άνάπτυξη τῆς ὄιομηχανίας.
Κατά συνέπεια, ἡ φυσική τάση γιά συοσῶρευση κεφαλαίου ’έμφυτη τάση γιάτό σύστημα καί ἀναγκαία προϋπόθεση γιά τήν
ἀναπαραγωγή του - στίς ὑπό ἐκὸιομηχάνιση οἰκονομίες τῆς
περιφέρειας παρουσιάζει ἰδιαίτερα χάρακτηριστικά; τό οἰκονομικό πλεόνασμα στή χρηματική του μορφή -— κέρδη καί ἀποταμίευση ἰδιωτῶν — δέν ἐπαναεπενδύεται ὁλοκληρωτικά. Ἡ
ἐπανεπένδυση ἐξαρτάται ἀπό τήν ἐκταση τῆς ἀγοράς, ἀπό τόν
διεθνή ἀνταγωνισμό, ἀπό τό ἐπίπεδο τῶν τιμῶν - παράγοντες
πού εἰναι μεταὸλητοί καί ὂρίσκονται σέ συνάρτηση μέ τόν
τρόπο ἐνσωμάτωσης τῆς οἰκονομίας στήν παγκόσμια ἀγορά.

Η ΞΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
5. Οἱ συνέπειες μάλιστα τῆς ἐξαρτημένης ἐκὸιομηχάνισης
γίνονται ἀκόμη πιό φανερές ἀπό τήν ἐξάρτηση τῆς έλληνικῆς
6ιομηχανίας ἀπό τήν ξένη τεχνολογία. Ἡ μεταφορά τῆς δι31

εθνοῠς τεχνολογίας διά μέσου τῆς ἐσωτερικῆς συσσώρευσης
τοῦ κεφαλαίου. μέ τῆν αύξηση τῆς παραγωγικότητας πού προκαλεῖ. εὐνοεῖ κυρίως τό κεφάλαιο.
ΙΜεταξύ 1968 καί 1973 τά με’σα πραγματικά ἡμερομίσθια αὐξή-Ἰ
θηκαν κατα 23 %, 177 στιγμή πού τό ἀκαθάριστο ἐθνικό προϊόν στήν
ἴδια περίοδο αὐξήθηκε κατά 48% καί τά κέρδη κατά 426%. Σύμ(μυνα μέ ἄλλους ὑπολογισμούς, στήν ἴδια περίοδο, καί μέ ὅάση 150
διαμηχανικές ἐπιχειρήσεις, τά καθαρά κέρδη αὐξήθηκαν 311 % ἐνιῖ)
οἱ Ιιιισθοί κατά 37,2 Οἱ, («877716, Φεὸρ. 1976). Τό 17% τοῦ“φορολογουμέιόυ πληθυαιιοῦ οἰκειοποιεῖται τό 58% τοῦ ἐθνικοῦ 5700077776-

ΥΟΕ-1
Ἡ ἐντεινόμενη αὐτή συγκεντροποίηση τῶν εἰ σοδημάτων
πρός ὄφελος τοῦ κεφαλαίου. ἐπιτείνει τήν ἐπανεπένδυση σέ 10-

ε’πενδύσεις παγίου κεφαλαίου στή ὅιομηχανιά ὁέν αὐξήθηκαν παρά
3,2 φορὲς ἔναντι 5,1}%.a177 γεωργία καί 6 φορές στό σύνολο τῶν ἐπενδύσεων στήν οἰκονομία. (Παπασπηλιόπουλος, 1,(’ Manda Di—
plomarique. Ὀκτώόριος, I976). Εἶναι ἐνδεικτικό πώς, παρ’ ὅλο ὅτι

ἡ ε’πένδυση στή μεταποίηση ἀπέδωσε τριπλάσιο περίπου 67160697010 προϊόν ἀπ’ ὅ,τι τό σύνολο τῶν ἐπενδύσεων, παρα δηλαδή τήν
ὑψηλή παραγωγικότητα οτόν τομέα τῆς ὄιομηχανιάς, ὅπου τό ἐτήσιο ἀκαθάριστο προϊόν τῆς μεταποίησης αὐξήθηκε κατά ἀπασχολούμενο ἄτομο μεταξύ 1968 καί 1970 κατά 97% 7’7 10% ἑτησίως, 07r
ἀκαθάριοτες ἐπενδύσεις παγίου κεφαλαίου στόν τομέα τῆς 77516ποίησης κυμάνθηκαν ἀπό 10-12% μόνο τοῦ συνόλου. Καί τοῦτο
παρά τό γεγονός ὅτι τό προϊόν 6710' :77 μεταποίησή ἔφθασε στήν
περίοδο αὐτή ἀπό 20% σε’ 24%, καί παρά τό ὅτι υἱοθετήθηκαν
τόσα κίνητρα γιά τή ὄιομηχανική ἀνάπτυξη. (Οἰκον. Ταχυδρ.

μεῖς μέ ὑψηλή κεφαλαιουχική διάρθρωση καί ἐνισχύει έτσι τῆ
27.2.75).]

.

συγκέντρ(ι,)ση τοῦ κεφαλαίου. ‘
[Οἱ 100 πιό μεγάλες ε’λληνικές ὄιομηχανίες (Α.Ε καί ELITE.)
ἀπασχολοῦσαν τό 1970 τό 47% τοῦ συνόλου τῶν ἀπασχολουμένων
στίς ἑταιρίες τῆς μορφῆς αὐτῆς, συγκέντρωναν τό 65% τοῦ συνολικοῦ ἐνεργητικοῦ κεφαλαίου ὅλων τῶν A.E. καί Ε.Π.Ε. καί πραγματοποιοῦσαν τό 68% τῶν συνολικῶν καθαρῶν κερδῶν]

Ἠ ἀνεπαρκής πάλι αὕξηση τῆς ἀπασχόλησης στόν 6107717776—
νικό τομέα συνδυασμένη μέ τήν ἐντεινόμενη διαδικασία σχετικῆς εξαθλίωσης τῶν ἀγροτικῶν στρωμάτων, ὀξύνει τήν ἀντίφαση ’ἀνάμεσα στίς παραγωγικές δυνατότητες καί στῆν ἐνεργό
517111071Τέλος, ἡ ἐξάρτηση τῆς ἐκὸιομηχάνισης ἀπό τήν εἰσαγωγή κε(1αλαιουχικῶν ἀγαθῶν ἀπό τό ἐξωτερικό, μέ τήν αύξημένη
ἀνάγκη συναλλαγματικῶν πόρων πού δημιουργεῖ καί τῆν αὐξανόμενη προσφυγή 016v ἐξωτερικό δανεισμό, ὠθεῖ τό κράτος
στῆν υἰοθέτηση πολιτικῆς συμόιὸασμοῦ μέ τά μητροπολιτικά
κέντρα. Αὐτό, στῆν περίπτωση τῆς Ἑλλάδας, ἐκφράζεται μέ
τῆν κατάργηση, σχεδόν, τῶν δασμῶν γιά τίς εἰσαγωγές ἀπό τίς
χῶρες τῆς Κοινῆς Ἀγορᾶς καί μέ τήν παραχώρηση μεγαλύτερης ἐλευθερίας στίς κινήσεις τοῦ ξένου κεφαλαίου.
[To’ 1975 ὁ· ἐξωτερικός ἐτήσιος δανεισμός εἶχε φθάσει τό 1 6705κατ. δολλάρια Eva") 10 ἐτήσιο χρεολύσιο ἀντιπροσώπευε τό 1/3
περίπου τοῦ δανεισμοῦ (Τό «Βῆμα» 25 Ἀπριλιόυ 1975).]

. Παρά τά ψηλά σχετικά περιθώρια κέρδους, ἰδίως 0’ 691σμένους τομεῖς τῆς 6ιομηχανίας, τό μέσο ποσοστό κέρδους στό
σύνολο τοῦ ὃιομηχανικοῦ τομέα παραμένει σχετικά μικρό.
Ἡ μέση ἀποδοτικότητα τῶν ἰδίων 6ιομηχανικῶν κεφαλαίων
στῆν περίοδο 1963-1972 κυμάνθηκε μεταξύ 10%—12%. Οἱ
ἀποδόσεις αύτές τοῦ διομηχανικοὺ κεφαλαίου κρίνονται ἀπό
τούς κεφαλαιούχους χαμηλές, συγκρινόμενες μέ τίς ἀποδόσεις
τῆς ἀγορᾶς καί τό κόστος χρηματοδοτῆσεως (τά τραπεζιτικά
ἐπιτόκια κυμαίνονται μεταξύ 10-12%). Εἰσηγητές στό Βιομηχανικό Συνέδριο τοῦ 1975 κατέληγον, ὅτι «οἱ ἀποδόσεις περιορίζονται σέ τόσο χαμηλό ὕψος, ὥστε καθιστοῦν προόληματική
τήν προσέλκυση ἐπιχειρηματικότητος στήν ἐκτασι πού ἀπαιτεῖ
ί1 ἐπιδίωξις ταχείας καί μέ ὑψηλό ρυθμό οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως». (Οἰκονομ. Ταχυδρόμος, 27.2.75).
Ἠ χαμηλή σχετικά 6775077 ἀπόδοοη τοῦ παραγωγικοῦ κεφαλαίου, ὠθεῖ τούς κατόχους χρηματικῶν διαθεσίμων - χρηματικοῦ κεφαλαίου — στῆν κερδοσκοπική χρησιμοποίησή των καί
στῆ διάδοση τῶν μή παραγωγικῶν, ἀμεσα, οἰκονομικῶν δρα.
στηριοτήτων (Βλ. ἀκόμη ἀγοραπωλησία ἀκινήτων, χρυσῶν λιρῶν, ὑπερόολική αὑξηση παρασιτικῶν ἐπαγγελμάτων, ροπή
πρός πολυτελῆ κατανάλωση καί δαπάνη). Ἡ στροφή τῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητας πρός παρασιτικά ἐπαγγέλματα καί
πρός τήν κερδοσκοπία δέν πηγάζει ἀπό τή δῆθενκερδοσκοπική φύση τοὺ Ἕλληνα κεφαλαιούχου, ἀλλά ἀπό τίς δομές τῆς
έλληνικῆς οἰκονομίας καί κυρίως ἀπό τήν ἐνσωμάτωσή της
στῆν παγκόσμια παραγωγικῆ διαδικασία.
Γίνεται ἑπομένως ἀντιληπτό πώς ἡ συγκεντροποίηση τῶν
εἰσοδημάτων πρός ὄφελος τοῦ κεφαλαίου δέν αὐξάνει ἀναγκαστικά τήν τάση γιά παραγωγικές ἐπενδύσεις.
[Στήν περιόδο 1960—1970 σι’ ἐπενδύσεις ἀκαθαρίστου παγίου κε-

φαλαίου στή μεταποιητική ὄιομηχανία ἀποτελοῦσαν τό 2,68% τοῦ
ἀκαθαρίστου ἑθνικοῦ προϊόντος ἔναντι 13—10% στίς ὄιομηχανικά
ἀναπτυγμὲνες χῶρες, καί 9,87% τοῦ συνόλου τῶν ἐπενόύσεων πα-

γίου κεφαλαίου. (Παπασπηλιόπουλος, Οἰκον. Ταχυδρ. 10 Ἰουλίου
1975). Μεταξύ 1960 καί 1970 οἱ ἐπενδύσεις στίς κατασκευές ἀντι-’
προσώπευαν τό 45.75% τῶν ἐτησίων συνολικῶν ἐπενδύσεων. Οἱ
32

Ἔτσι, ἡ σύσφιξη τῶν σχέσεων μέ τό ἐξωτερικό, ἀποὸαίνει
έμπόδιο 016v ἐσωτερικό σχηματισμό τοῦ κεφαλαίου καί στῆν
ἀναπαραγωγή του σέ διευρυμένη κλίμακα.
Οἱ αὐξανόμενες δυσκολίες γιά μιά ἐνδογενή συσσώρευση τοῦ
κεφαλαίου ὑποσκάπτουν τά ’ίδια τά θεμέλια ἀνάπτυξης τῆς
«ἐθνικῆς» ἀστικῆς τάξης. Ἐφ’ ὅσον ἀδυνατεῖ νά ἐξασφαλίσει.
μιά ἐκτεταμένη συσσώρευση τοῦ κεφαλαίου, στερεῖται σταθεροῦ οἰκονομικοῦ ὑπόὸαθρου καί ἑπομένως ἀτονεῖ 6 τίτλος
ὕπαρξής της. Ἀπό τή στιγμή πού διστάζει νά μετατρέψει τίς
«οἰκονομίες» της σέ παραγωγικῆ ἐπένδυση, μεταὸάλλεται σέ
τάξη κερδοσκοπική. Ἀναγκαστικά στρέφεται πρός τό ξένο κεφάλαιο ἐπιζητῶντας τή ὅοῆθειά του. Μιά κοινότητα συμφερόντων ἀναπτύσσεται έτσι ἀνάμεσα στό ξένο κεφάλαιο, στούς ἐξαγωγεῖς ἐμπόρους-ὄιομηχάνους καί στό τραπεζιτικό κεφάλαιο.
Τό πόσο ἡ ἐλληνική οἰκονομία ἐξαρτάται ἀπό τό ξένο κεφάλαιο, φαίνεται ὄιν λάὸουμε ὑπ’ ὅψη μας ὅτι τό 1/3 τῆς ντόπιας
ὄιομηχανίας ὂρίσκεται κάτω ἀπό τόν ἐλεγχο τοῦ ξένου κεφαλαίου. Αὐτή ἡ ἀναλογία κυμαίνεται μεταξύ 45%—95% ὅταν
πρόκειται γιά τίς διομηχανίες πετροχημικῶν προιόντων, γιά τά
παράγωγα τοῦ πετρελαίου, γιά τήν ἐξαγωγή πρῶτων ὑλῶν ῆ
γιά τά ναυπηγεῖα. Τό ἴδιο συμὸαίνει μέ τίς ξένεςὶτράπεζες καί
τίς ἀσφαλιστικές ἑταιρίες, ὅπου ἡ συμμετοχῆ τοῦ ξένου κεφαλαίου στίς τραπεζιτικές ἐργασίες πέρασε ἀπό 2% τό 1969 σέ
11% τό 1974. (Βλέπε Γιαννίτση Ἀναστ. «Τό ξένο κεφάλαιο
στῆν Ἑλλάδα», Οἰκονομ. Ταχυδρόμος, 24 Ἀπριλίου 1975).
“Η σχέση ντόπιου καί ξένου κεφαλαίου γίνεται ἀκόμη πιό
ἀνάγλυφη ὄιν ἀναλογισθεῖ κανείς 6:7 τό δεύτερο ἐλέγχει τούς
πιό δυναμικούς τομεῖς τῆς οἰκονομίας, τούς τομεῖς-κλειδιά.
Δεμένη καθώς εἶναι μέ τό ξένο κεφάλαιο ἡ ἐνδογενῆς ἀστική
τάξη χάνει, ἀπό τήν ἀρχή, τήν ἐθνική-της διάσταση, ἀδυνατεῖ
μόνιμοι νά σταθεροποιήσει τήν πολιτική της ἡγεμονία, τήν
ὁποία ἀσκεῖ πάντα μέ τά δεκανίκια πού τῆς χάρισαν οἰ Προστάτιδες Δυνάμεις. ‘O ὅρος «ἐθνική» ἀστική τάξη θά μποροῦσε
νά δικαιολογηθεῖ μόνο στῆν περίπτωση πού τά συμφέροντα τῆς
αὐτόχθονης αὐτῆς τάξης ἧταν ἀνταγωνιστικά μέ ἐκεῖνα τοῦ ἰμπεριαλιστικοῦ κεφαλαίου.
Εἶναι ἀνεδαφικό ἑπομένως νά περιμένει κανείς ἀπό τή «ρα-

χητική» αὐτή τάξη ἤ τάξη «ἐξάρτημα» νά πραγματώσει τήν
«ἐθνική δημοκρατική ἀλλαγή», ὅταν ἡ ’ίδια δυσκολεύεται νά
ἀναπαραγάγει) ἀπό μόνη της τούς ὅρους τῆς κοινωνικῆς της
ὕπαρξης.
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‘H νὲοι ποίηση
τοῦ Λειὸοιὸίτη
τοῦ Γιώργου Ποιὴταλεονάρδου

Ο 1970:
«ΣΚΟΤΙΞΙΝΗ ΠΡΑΞΗ»

ο 1972:
«NYXTEPINOZ εΠιΣκιεΠτΗΣ»
Στό κείμενο nod ακολουθεῖ ὀ Γιῶργος Πανταλεοναρδος Παρουσιαζει τα τελευταῖα Ποιητικα 6ι6λιά τσῡ Τασου

Λει6αδίτη «Νυχτερινός Ἑιτισκέιττης» (1973) καί «Σκοτεινή Πραξη» (1974). 'H Παρουσιάση αιἰτή ἀποτελεῖ μέρος αιτό μια διαλεξη [τού ὀργανωσε στή Στέγη Γραμματων καί Τεχνῶν ὴ Εταιριά Ελλήνων Λογοτεχνων, στίς

13/5/76.
0 συντακτης τοῡ κειμένου, αφοῡ ἐπισημαίνει τήν ἕλλειψη μιᾶς συστηματικής Γιαρουοιάσης τῆς Ποιητικῆς

μας Παραγωγῆς, Προχωρει· στήν Παρουσίαση τῆς τελευταιάς δουλειᾱς τοῦ Τασου Λει6αδίτη, αναζητώντας τό
«καινουργιο στοιχεῖο εἰσφορᾶς» της.
Στις ἐντόμενες σελιᾞδες δημοσιευουμε τό ανέκδοτο
,Ποίημα τοῡ Τασου Λει6αδιτη, καί μια α’λλη Θεωρηση τοῡ
,ιῑξς xix}! J—‘EFHE—ﬂr‘l,

Ποιητικοῡ του ἔργου αιτό τόν Κώστα Γ. Παιταγεωργίου.
Ὁ Τᾰσος Λειὸαὸίτης σέ σκίταο τοῦ Γιᾰννι) Ρίτσου, στόν<<«Ἃη- Στράτη, 5-1— 51.

A; ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ. Ἀθήνα
1 72.
'H Ποιητικῆ αὺτῆ συλλογή τοῦ Τασου ΛειΘαδίτη, μετα ατιό μιαν
εξαχρονη εκδοτική οιωῐτή, ανοίγει, κατα τή γνώμη μας, μια νεα

Περίοδο στῆν τιοίηαή του.
Mé τίς Πρῶτες Ποιητικὲς ηινελιες ζωγραφίζει τή σκοτεινῆ ὕψη
τῆς ζωῆς, δέν θέλει να χασει, καθώς λέει, «οὔτ’ εναν ῆχο ατι’ τοὺς

H npoéKTaon τῆς Ποίησης ταύτης καί Πέρα c‘m' τό δδυνηρό τε·
λος, τή φέρνει να καταργεῑ τή διαχωριστικῆ γραμμή, να Περιδιαθαζει μὲ ανεοη τούς δυό χώρους, ζωῆς καί Θανατου, ’έτσι Πού να

στεναγμούς» ι-ιού ακούγονται γύρω του, αιτομυθοτῐοιώντας τήν

μεταδίνει οτόν δεκτη της τό αληθινό νόημα καί μεγεθος τῆς ζωῆς.
οτηλιτεύοντας τῆ ματαιότητα καί κενότητα όσων δέν μτιόρεσαν να
μείνουν ταπεινοί.
Πέρα ατι’ αὐτή τή γενικῆ ὅραση τῆς ανθρώτιινης ζωῆς, τιού τό

ανθρώτῐινη Πορεία ατι’ όλους τούς αλσο-τούς καί Πρωτόγονους μύΘους της. Σοῡ θυμίζει κατι αναλογο με τούς Πίνακες τοῡ Πικασό,

Βαθὺτερό της νόημα Βρίσκει στῆν τόση να ξει-ιερασει τα ότιοια δεδομένα Πλαίσια της, ἡ Ποίηση τοῡ Λειθαδίτη, σαν τόν m6 εὺαί-

καθώς Παραθὲτει ασὺνδετες, ελλειτιτικες καί Πολυδιαστατες είκα-

σθητο Παλμογραφο, καταγράφει καί τίς τιιό ανεῐταίσθητες δονήσεις τῆς Πολυταραχης Περιόδου Πού Περναμε.
'H α’ίσθηοη μιᾱς οκοτεινῆς ὲι-ιοχῆς, δίχως σαφῆ όραματα, με
κλειστούς ὁρίζοντες, με χαμενες τίς μαχες, τό Πλῆθος ἐκείνων
τιού ἐψυγαν, τό δραμα τῶν νικημενων, τῶν εξουθενωμενων, κανει
τόν Ποιητῆ να 6λει-ιει τῆ ζωή σαν ἕνα εφιαλτικό ὃνειρο, με οτιασμενες εἰκόνες, ακσνόνιοτα σχήματα, ἕνα τοι-ιίο οεισμοηαθες.
όηου ό ελλειτιτικός Ποιητικός λόγος κι οί ασύνδετες κοί συμτιλεκόμενες μορφές Παραστασεων ὲκφραζουν με μοναδική ευρηματικότητα, ἐκταση καί Πληθωρισμό, με συμφωνικο μουσικό τρόπο, θα
λέγαμε, τῆ σημερινῆ δονούμενη κι ἐγκυμονοῦσα αεναες μεταθολες Πραγματικότητα.
Ἔτσι ή τιοίηση αὺτή μηορεῑ σίγουρο να καταξιωθεῖ σαν γνήσια
επαναοτατική κι ανατρετιτική, απροσαρμοοτη κι αρνητικῆ οτόν
καινοὺργιο κονφορμισμό τῆς κουλτούρος μιᾶς τεχνοκρατικῆς κι
αλλοτριωμὲνης κοινωνίας.
'H εξοικείωοη με τόν τρότιο ’ἐκφρασης στῆν ι-ιοίηοη αὺτῆ τοῡ
Τασου Λειθαδίτη, σοῡ μεταδίδει τῆν α’ίσθηση τιώς κόνει ἕνα αδι-

νες, σα ν’ αδειαζει τα Περιατατικα τῆς ζωῆς ανακατα στό τιεζοδρόμιο. Αι-ιομυθοτιοιεῖ τό εκκλησιαοτικα σλόγκαν««αγατιατε αλλήλους» μ1 αὺτούς τους σαρκοοτικούς στίχους, στό ηρῶτο του ΠοίWHO
Ποιόν v’ αγατιήσω,· Σέ Ποιόν vd ἐξομολογηθω,· Μοναχα ὀ
Θεός μπορεῖ] να καυχῃθεῑ ὅτι μ’ ακουσε να Παραιτονιέμαι, ἤπια
ὀλο τό θοῡρκο στόνΙ ιἰτιόνομο Πού μ’ ἕριξαν, τ’ αντεραμου ἕγιναν οι· δρόμοι nod κυλᾱνεΙ ἁμάξια Θριαμθου, ε’Θγαλα τα φτερα
μου καί τα καρφωσα στή γρια, nod/U7 Θαθαν ὀλομόναχη, μ’ ἕνα
σιτουργίτι στό γειτονικό δέντρο, με μιαΙιταλια κασετίνα γεματη
σταχτη .....
Ἀτιό αηοψη οὺσίας τήν Ποίηση αὺτή χαρακτηρίζει ἐνας αδιακοι-ιος δυ’ίσμός, ὀνείρου καί πραγματικότητας, not] ἠχεῖ σαν επαναλαμθανόμενο μοτίθο, με Πλούοιες Παραλλαγες, για να ξυτιναει
στούς δεκτες της τόν Πόθο για μιαν ὺιτὲρόαοη τοῠ τρόῐτου Unapξης. Αὺτῆ τῆν ὑηερὸατικῆ μορφή ϋτιαρξης, τόν δυναμει ανθρωτιο
τιού κλείνουμε μὲσα μας καί not: στό τέλος εκμηδενίζουμε, ἑτσι
τιού να φεύγουμε αγνὼριοτοι ατιό τούτη τῆ ζωή, εκφραζουν κι οί
Παρακατω στίχοις
Γιατί τήν ὥρα τιού Πεθαίνεις, σάν ἕνας φονιας nod ατιομακρύνεται Θιαστικα,
φεύγει αιτό μέσα σου ὸ αγνωστος nod ιἰιτήρξες. (σελ. 40)
"H μ’ αλλον τρότῐο; ’
....καί τό Θραδι οι· νεκροθαφτες γυρίζαν σκυμμένοι, σα να μαντευανΙι-ιως δέν εἴσουν εσυ ὀ νεκρός, μα ἔθαψαν ἐκεῖνον τό
δυστυχισμένο nod/0’ ακολουθοῡαε, ἕνα 6ῆμα ε’ξω dn' τό μυστήρια. (σελ. 50)

ακοτιο σφυροκόῐτημα στίς νυχτωμενες συνειδήσεις τοῦ σημερινοῦ

κόσμου καί σκεττη τους ὺψώνει τόν οὺρανό τῆς «αἰώνιος Θλίψης»,
τῆς ««συμῐτόνιας» καί τῆς ανθρώῐτινης αλληλεγγύης. Παραθετουμε

μερικα αι-ιοοπασματα Που τεκμηριώνουν τίς Παραηανω κρίσειςῑ
”Ωσιτου ἠρΘε τό χιόνι, ασταματητο χιόνι, για να θάψει
τή συμπόνια μας, ηού σε ἔργα μέτρια μας όδήγησε.
(Νυχτ. Ἐντισκέιττης, σελ. 25)

καθησα στήν ακρη τοῡ δρόμου, τόσο Θλιμμενος, τιού οι·
τυφλοί μ’ ἔθλεηαν.

(Νυχτ. ‘EmOK. σελ. 18)
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"A, Πόση θλίψη ἐκείνη τη νύχτα, μέ r’ άΠαμεινάρια ἑνός
μεγάλου Θρύλου ἔξω αΠ’ τήν Πόρτα μας,...
(Νυχτ. ἘΠισκ. σελ. 27)
Τό σφυροκόΠημα για r6 αδιέξοδο μιας ζωῆς Παύ τήν έμΠοδίζουν
να Πραχωρήσει, Παύ νυχτώνει κι αΠαλιθώνεται, ακαύγετσι καθαρά
σέ Πολλούς στίχους, ’όΠωςῑ

ὲτσι μΠορῶ τώρα ν’ ἀκούω ἠρεμας τό ανελέητο θῆμα
Πίσω άΠ’ τόν τοῑχα.
”
Ἀλλοῡ, 0'1 σφυριές για μια ζωῆ κατσΠιεσμένη καί υΠαδουλωμένη,
δίνεται μέ τήν εἰκόνα ταῡ Πατέρα, Πηγῆ τῆς κληροναμαύμενης
Πρααιώνιας δουλείας;
θυμηθηκα τό Πρῶτο θράδυ Πού θάψαμε τόν Πατέρα Πῶς
τόν μισοῦσα, y1’ αὐτόν τόν θρώμικο ρόλο ταῡ ὺΠηρέτη Πού
έΠαιξε, ἀνοίγοντας τήν Παρτα μας στό μεγάλο σκοτάδι.
(Νυχτ. ἘΠισκ. σελ. 49)
’Ὀλα τα στοιχεῖα Πού αναλύσαμε Πιό Πανω ξαναρχονται σέ μια
σειρα Πλαύσιες Παραλλαγές ντυμένες Eva ϋφας έξαμαλαγητικό.
για να δώσει τήν τραγική αΠακαρύφωση τῆς σὺγκρουσης ταῡ Παιητῆ, μα καί καθε «έν έγρηγόρσει» μέ τῆ γύρω του Πραγματικότητα, «τήν καταχθόνια δύναμη, Παύ κρατοῖ-σε αὺτή τήν αδιαταρακτη
ταξη» (σελ. 78), ῆ 0' έναν αλλο στίχα; «αὐτην την Πρόσοψη τοῦ
σΠιτιοῡ, Πού oi τοῖχοι του φαγωμέναι κατέθαιναν θαθύτερα 611’ 16
αἷμα μου, μές στό σκοτάδι τῆς νύχτας» (σελ. 78), ὅπως αΠεικονίζει
εὑρηματικα 6 Ποιητής τῆν κατεστημένη Πραγματικότητα Ποὺ τόν
ζώνει. Τῆ θλέΠει, μές στῆ Θραδυκίνητη σημερινῆ της Πορεία, έναν
κόσμο αψυχα καί στατικό κι αντίθετα τόν κόσμο τῶν ὺΠαρξεων
Ποϋφυγαν μια Περιοχῆ διΠλαδιαοτατη, Ποὺ δονεῖται αΠό μνῆμες
καί νοσταλγίες, Πλημμυρίζοντας τήν ψυχή αΠὸ ανθρωΠια καί Ποίηση, ῆ, ὅπως λέειῑ «θρῆκα τό ρόδο ἔξω άΠ· τόν κόσμο» (σελ. 91).
Εἶναι τό μέγα Πλῆθος τῶν ταπεινῶν, φτωχῶν καί σαστισμένων, Παύ
φεύγοντας αΠ’ τῆ ζωή, αφησε Πίσω της τῆ ««γύψινη μαοκα» μιᾱς
αθλιας ϋΠαρξης ὺΠηρέτη, μιᾶς ζωῆς Πλαστῆς κι αλλατριωμένης.
Ἀλλ’ ας δώσαυμε κοί Παλι τό λόγο 016v Ποιητή;
..... καί τότε ἕνιωθα Πώς ὅλα έγιναν κι ἐγώ
ἀκολουθοῦσα, μόνα, άΠό μακριά κι έμΠαινα άΠό δωμάτια σέ
δωμάτια, vd 6ρὼ Ποιός ζεῖ τη ζωή μου,...
(Νυχτ. ἙΠισκ. σελ. 74)

Τό μεταίχμιο

τῆς ἀλλαγῆς
στῆν ποίηση τοῦ
Τασου Λειὸαιδίτη
Ταῦ K. Παπαγεωργίαυ
Ἡ ποίηση ταῦ Τασου Λειὸαδίτη παρουσιαζει δύο διαστασεις; τήν ἀντιστασιακή καί τήν
άλλη, τή μεταγενέστερη, τήν ένδοσκαπική, διαστάσεις που πρέπει ν’ αντιμετωπιοταῠν σάν τίς
δυό ὄψεις τοῦ ἴδιαυ νομίσματος,
μέ τήν ἔννοια πώς, ὅπως στήν
περίπτωοη τοῦ νομίσματος,οἱ δυό

του ὄψεις δέν εἶναι παρα διαφαρετική, ἡ κάθε μια, μορφοπαίηση
ἑνός καί ταῦ αὑτοῦ ὑλικαῡ, έτσι

Kai στήν περίπτωοη ταῦ Τ.Λ., αἱ
δυό διαστάσεις τῆς ποιητικῆς του
ὂασίζανται οτόν ἴδιο κι ἀναλλοίωτα ὑπακειμενικό έκφραοτή τους
καί τό 6a01K6 πρασδιοριοτικό
του σταιχεῖαῑ τό συναίσθημα, K1
ἀκόμη· σέ μιαν έξωτερική μετατόπιση τῆς ὀπτικῆς του γωνίας.
Αὐτή ἀκριόὼς ἡ όπτική διαφαραπαίηοη τῆς ὀπτικῆς του, μπορεῖ

νά διαγνώσει κανείς εὔκολα, δέν
ὑπῆρξε ἀποτέλεσμα καμιάς 6aθιᾶς κρίσης τοῦ κοινωνικοῦ, πο34

λιτικοῦ ἦ προσωπικαῦ του «πιστεύω», ἀλλά μια ἀκριθής ἐκφραστική ἀνταπόκριση φυσιολογικῶν ὑποστασιακών καί 6ιολογικῶν του μεταὸολῶν. Ἔχουμε
δηλαδή να καναυμε, πρῶταπρῶτα, μέ τή διατάραξη - όχι
καταστροφή - μιᾶς ἐπικίνδυνα
καί σέ 6αθμό διαὸρωσης στατικαπαιημένης ἰσορροπίας πού
ὑπῆρχε ἀναμεσα οτόν ἴδιο Kai
στό κοινωνικό του περιόαλλον,
ένα περιὸἁλλαν, ὅμως, πού, στήν
ποίησή του, προσδιορίζεται, σχεδόν ἀποκλειστικά, κατα τρόπο
συναιοθηματικό K1 ὅχι διαμέσου
μιᾶς δεαντολαγίας μέ δάοη διαλεκτική. Εἶναι ὅμως εὐνόητα τό
πόσο εὐθραοτη εἶναι μια τέτοια
ἰσαρραπία καί σέ πόσες διαψεύοεις K1 ἀπογοητεὺαεις μπορεῖ,
κάθε φορά, νά ὑπόκειται, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἀπόλυτα συνειδητή ἐνταξη τοῦ ποιητῆ 016v K01νωνικοπολιτικό χώρα ἀπό τόν

Μιάν άτέλειωτη θλίψη, «σά μουσική, τη νύχτα, μακρινη, nod σθηνει» (Καθάφης), θλέΠει ὀ Ποιητής νά κυκλωνει τη ζωή, γι’ αιἰτην τη
χαμένη έλΠίδα εὐτυχίας, αύτην τη δυνατότητα Παύ άφηνουν αι’
θνητοί νά φεύγει μές άΠό τά χέρια τους.·
ὤσΠου θράδιαζε, σιγά-σιγά, κι άκουγόταν η ᾶρΠα, nod,
ἴσως, θέθαισ, καί vd μην ἠταν άρΠσ, άλλά η αθάνατη αυτη
Θλίψη, Πού συνοδεύει τούς θνητούς..
(Νυχτ. ἘΠισκ. σελ. 78)
Ἔτσι 6 Ποιητής μές στῆ συννεφια καί τῆν Πίκρα τῶν καιρῶν Προτιμαει να μένει στό Περιθώρια, μέ τούς αΠόκληρους, Παιί 0' αὺτούς νιώθει ένα αλλο Μεγαλο, μακριά αΠ’ τό καθιερωμένα, Παύ τό
έντοΠίζει στό γεγονός Πώς αὐτοί αί ταΠεινοί «αναγνωρίζει 6 ἕνας
τόν άλλαν, dn’ τό διστσχτικό θῆμα-ταυς, σα v' ακολουθοῡν τόν καλύτερο τους, Πού Πάει μΠροστά». (Νυχτ. ἘΠισκ. σελ. 84).
Τήν ταοη ὺΠέρθασης μιᾱς Πλαστῆς δψης τῆς ζωῆς, Παιί κανει
16v Ποιητῆ να νιώθει θαυθῆ Περηφανεια γιατί αξιώθηκε νά δνειρευτεῑ τόσα Πολλά καί ν’ ακουμΠαει, ὅπως λέει, «δι’Πλα στό κομοδίνο τίς νύχτες, δ,τι άΠόμεινε dn' τήν καταστροφή», Παύ θλέΠει
τοὺς αΠόκληρους, τόν κόσμο δηλ. τῆς οτέρησης καί γι’ αὑτό ταῡ
ἰσόθιαυ ὀνείρου, να μοιαζουν μέ τίς Πλαστρες τῆς ζωῆς μητέρες,
αφοῡ, όΠως τονίζει 6 στίχος, «dn’ 16 σιωΠηλό τουςΙ Πόνο τράφηκε
τό άνείΠωτο», αΠοκορυφώνει μέ τῆν καταληξηῑ «συλλογιζαμουν,
λοιΠόν, ἕνα σωρό Πράγμστα, ῶσΠου ε’φτιαξα μιά ὀλόκληρη ζωή,

ἔξω αΠ’ τόν κόσμο».
'H ’ίδια αρνητική, κοινωνικό αντιΠολιτευτικῆ σκέψη, ῆ ’ίδια διαλε-

κτική καί διΠλαδιαοτατη σ’ίσθηση τῶν Πραγματων, ἡ κριτικῆ διαθεση κι ἡ οταοη έλεὺθερης έΠιλογῆς μορφὼν ζωῆς Παὺ ιἰΠαρχαυν,
ῆ Ποὺ μΠοροῡν να Προέλθουν αΠ’ αὺτές, διαΠνέουνικι αΠοτελοῦν
τό σταθερό ὺΠαθσθρα τῆς Ποίησης αὐτῆς.
”ΟΠως αναφέραμε κιόλας, ῆ Ποίηοη τοῡ Τ.Λ., οτέκει αντιμέτωΠη
μέ τήν αντίθεσῆ της 016v καιναύργιο κανφαρμισμό τῶν ἡμερῶν
μσς, Πού ὺΠνωτίζει τήν ένσωματωμένη 0' ένα κοινωνικό σύνολο
συνείδηση, μέ μια λειτουργική καί τελετουργικῆ γλώσσα, μια

γλώσσο, δηλαδή, Παύ φαρμαρει τό νόημα τῶν λέξεων καί τίς εἰκόνες τῶν Πραγματων Πανω στῆν κατευθυνόμενη c'1n' τῆ δασμένη
λειτουργία καί χρῆση τους έννοια.
Kai τόν ὁποῖα έκφράζει. Αὐτή
ακριὸῶς ἡ διατάραξη τῆς ἰσορροπίας καί ἡ ἀπώλεια της, στή
συνέχεια, για τόν ὑπακειμενικό
της φορέα, δεδομένου ὅτι σάν

ἀρχή εἶχε ἐπιλέξει σαν προσφορότερο καί πιό συγγενικό του κι

ἀπό τήν άλλη ἡ ένδαπρασ(ι)πική
του προὸληματική.
Ἣ ποίησή του, που στήν ἀρχή

μαναδικό της στήριγμα εἶχε τή

αποκαλέσαμε αντιστααιακή, δέν

συναισθηματική
ταὺτιση
ταῡ
προσώπου μέ 16 περιόαλλον του,
δέν ἧταν δυνατό ν’ ἀποκατασταθεῖ- κι όχι μόνο αὐτό, ἀλλα δέν
ὑπῆρχε κανένα περιθώρια μιᾶς
καπαιας μετατόπισης τοῦ κέντρου δαραυς της πάνω σέ άλλη
6αση, διαφαροπαιημένη καί διαλεκτικά μετασχηματισμένη μέθ’
,ἀπό λογῆς ἀντιφάσεις καί συγκρούσεις. Ἔτσι, τήν ἒξοδό του
ἀπα 16 χώρα τῆς φαινόμενικα
αδιαταραχτης κατάφασης, δύο
πράγματα θα μπαραῦσαν ν’ ἀκαλαυθήοουν; Ἡ έκφραση τῆς ένδασκοπικῆς του ἀγωνίας μέ μιά
παράλληλη κριτική θεώρηση τοῦ
ἑνός ἀπό τα δύο μέχρι τώρα σταθερά, σχηματοποιημένα σκέλη
τῆς πραγματικότητας, πού ἄλλοτε
έξέφραζε, θέλω νά πᾶ) τῆς σκληρῆς, απάνθρωπης καί αντιδραοτικῆς πραγματικότητας, ἤ ἡ δριστική σιωπή. Σ’ έναν ποιητή,
ὅμως, σάν τόν Τ.Λ., πού ἡ
ἀνάγκη νά έπικοινωνήσει ἔχει
ἀποδεῖ, στήν κυριολεξία, πρό6λημα ὕπαρξης, δέν θα μποροῦσε, παρα νά ουμὸεῐ τό πρῶτο. Ἠ
έν γένει ἰδιασυστασία του καί ἡ.
δαμή τῆς ἐκφραστικῆς του συντε-

ὑπῆρξε ποτέ καί σέ κανένα της
στάδια πολιτική, μιῖ· τήν ἔννοια
πού πρασδίνουμε οτόν ὅρι) «παλιτική ποίηση», ὅπως ιιὺτή πού
χαρακτηρίζει τήν mum] τοῦ
Μανόλη Ἀναγνιιιστιίκη, τοῦ Τι’ταυ Πατρίκιου ἡ τοῦ ’Ἀρη Ἀλεξάνδρου, ἡ· αυνειὸητή δηλαδή
μεταφορὰ καί σέ ὸιιιλεκτικό
πάντα ἐπίπεδα τῆς πολιτικῆς τους
προόληματικῆς στό χώρα τῆς
ποίησης. Ἀκόμη, απουσιαζει ἀπό
τήν ποίηση τοῠΤΛ. ἡ ἀντικειμένοποιημένη πραγματικότητα, ποὺ
στήν ποίηση τῶν αλλων λειτουργεῖ σαν τό μοναδικό σημεῖο, ὅπου
ένώνονται κι ἐναρμονίζονται,
διαλεκτικά, ἡ οὐσία καί τό φαι-

νόμενο,δὺα στοιχεῖα πού στήν
περίπτωση τοῦ ΤΛ. όχι μόνο δέν
έναρμονίζονται μέ τήν πραγματικότητα πού θέλει να έκφρασει.
ἀλλ’ ἀντίθετα διασπιῖινται αναμεσα σέ δυό ἀντίθετους στή διαλεκτική τους διαδικασία πόλουςς
τόν έξωτερικό κόσμο καί τό
πρόσωπα του, ἤ, αλλιιῖ)ς, ιἰνάμεσα
στό κοινωνικό γίγνεσθαι Kai α’
έναν
ὑπερευαισθητσποιημένο
ὑποκειμενισμα. μέ κύρια χαραχτηριστικό μια νεορομαντική,
λέσανε, ὥστε νά ταυτιοταῡν καί ,αυναισθηματικὴ
κι αντιδιαλενά γίνουν ἀδιαοπαατα, ἀπό τή κτική ἐξέγεροη κατα τῆς κοινωμια ἡ θέλησή του να ἐπικοινωνή- νικῆς ανισότητας καί ἀδικίας. Ἡ
σει μέ τό περιὸαλλαν πού ἀπό τήν διαμέσαυ τῆς παιήσης, δηλαδή,

Είνσι ῆ γλώσσα Ποῦ τείνει v6 ἐξαφανίσει τόν κριτικό, αντιΠολιτευτικό λόγο. 'H Παίηση ὅμως τοῦ Τάσου Λειθαδίτη, σφυρακαΠα τα
μυαλα μέ τήν «αἰώνια θλίψη» της γι· αῦτήν τήν αδικη καί τυφλή
μοίρα τῶν θνητῶν, Πσσχίζοντσς v6 τοῦς ξυΠνήσει αΠ’ τίς ῦΠνωτικές αῦτές φόρμουλες. ἈΠ’ τή δραματική της αρνηση κι 61100100φή, απ’ τόν ῦπερθατικό της προσανατολισμό αντικρυ 0' αῦτῆ τήν
Παραμαρφωμένη ἀπ’ τήν κυριορχία Πραγματικότητα, Eva μήνυμα
έκπέμπει; φρίκη, σέ θαθμό ῦπόσχεσης κι έλΠίδσςί Αῦτή τήν ῦπόσχεση εὐτυχίας, μέ τόν κατολυτικό της λόγο, ακτιναθολεῑ ῆ Ποίηση τοῦ Τασου Λειθαδίτη. Μέ τήν αντιΠολιτευτικῆ καί ῦΠονομευτική δῦναμη τοῦ λόγου του σηματοδοτεῑ μέ Πρασινο φῶς τήν έξέγερση τῶν ζωντανῶν νεκρῶν. Ἀκοῦοτε Eva δεῖγμα, μέ τρεῖς μόνο
στίχους, Πῶς καί μέ Πόση Πυκνότητα έκφράζει τήν Πιό Πανω 016an:_
..... ἐγώ κράτησα μόνο Eva μοκρινό σημεῖο, γιστί, Ποιός εἶναι,
άέήθεια, αῦτός Ποῦ Πηγαίνει, ένῶ έσύ στέκεσαι άΠ· τήν Πρώτη

μ pa.
μπρός στό άδιάθατο.
(Νυχτ. ἙΠισκ. σελ. 88)
Q
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B) ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΡΑΞΗ - Χορικὸ - 197B.
”Ηρεμη, 6αθια, σκαμμένη συνεχίζεται ἡ φωνή ταῦ Ποιητῆ καί στό
δεῦτερο 8ι8λίο τῆς νέας Περιόδου τῆς Ποίησής του, μέ τίτλο;
«Σκοτεινή Πραξη». 'O τίτλος αῦτός αφήνει έντονη τήν ὑποψία πῶς
αναφέρεται στήν έφταχρανη τυραννία. ’Ὺστερα, ῆ ἠρεμία τοῦ
ῦφους κι ή καΠαια σκοτεινότητα τῆς γραφῆς εἶναι εῦγλωττες μαρτυρίες Πῶς τό 6ι8λίο γεννήθηκε σέ μια Περίοδο Πνευμστικῆς νῦχτας. ἈΠ’ 16 EvK01a τῆς ψυχῆς τοῦ Παιητῆ αναδῦετοι ένσς αναστατωμένος κόσμος, γεματος Πίκρα, κατατρεγμοῦς καί μεγαλες
μνῆμες. Τα Παιήματα τῆς συλλογῆς αῦτῆς, μικρα σέ μῆκος θεματικῆς αναιττυξης, σέ Πεζό στῦλ, μέ έντανη τή σφραγίδα τοῦ ΠροσωΠικοῡ ῦφους, μέ τή μουσική ῦΠαθλητικότητα τῶν εἰκόνων· τους,
λές κι αφηγεῑται Περιστατικα αΠὸ Eva ατέλειωτα έφιαλτικό ὅνειρο,
0' Evav έξομαλογητικό 16v0 Ποῦ τόν χρωματίζει μια γαητευτική
αΠλότητα, δίνουν κάθε στιγμή Kl αΠό Eva ατόφιο καί Πολῦτιμα
διαμαρτυρία τοῦ ΤΛ. δέν ἀντιδιαστέλλει τήν ἀντίδικη πραγματικότητα σάν μιά ἀναγκαία 61a—
λεκτική ἀντιθετικότητα, ἀλλα τήν
περιγράφει Kai στή συνέχεια τήν
ἀπορρίπτει τελεσίδικα καί μέσα
0‘ Eva πλαίσια χρονικῆς στατικότητας, καθιστώντας την ἀντιδιαλεκτικα μονομερή καί περιορίζοντας την σέ μιαν ἐπίπεδη καί
φαίνομενικά έναλλασσόμενη χρονικότητα, στό τελικό στάδιο τῆς
ὁποίας ἀφήνει νά διαγράφεται τό
ὄνειρα μιᾶς παραδείσιας πραγματικότ-ητας· κι ας γνωρίζουμε,
τώρα, καλῦτερα ἀπό ποτέ, ὅτι τό
ὁποιοδήποτε ὄνειρα, σοσιαλιστικὸ ἦ όχι, δέν μπορεῖ νά στηρίζεται στήν ἀφηρημένη κι ἀπροαδιὸριστη πίστη μας α’ αὐτό, ἀλλά
στήν ἀπόλυτα συνειδητή μετα6001’] μας ἀπό τό Eva στάδιο στό
ἄλλο κι ἀναμεσα, πάντα, ἀπό τίς
συμπληγάδες τῆς ἀντίφασης Kai
τῆς σῦγκρουσης, έσωτερικής κι
ἐξωτερικῆς, Ἠ ποίηση ὅμως τοῦ
Τ.Λ. κινήθηκε, σέ ὅλη της σχεδόν
τήν ἓκταση, μέσα σέ σχηματικές
κι ἀμετακίνητες,στήν ἀντίθεσή
τους, πραγματικότητες, κατι 11013,
προκειμένου νά έπιόιώσει ἀπό
τήν αποψη τῆς κοινωνικοϊστορικῆς της ἀναφορᾶς καί σκαπιμότητας, θα ἔπρεπε, τόσα ἡ ἱστορία
καθεαυτή, 600 Kai ὅλα τά ουν-

ακόλουθα τῆς ραϊκότητας της, να
λειτουργεῖ καί νά διαμορφώνεται
μέσα σέ πλαίσια παλινδρομικά κι
ἀναλλαχτα καί να έπαναλαμόὰνεται στό διηνεκές ἡ ἴδια ἀλληλένέργεια της στούς ἑκάστοτε φο-

ρεῖς της· κι αὐτό 6é6010 δέ συμ6αίνει κι ὅταν ἀκόμη δημιουργεῖται ἡ έντὺπωση πώς παλινδρομεῖ
καί συντελεῖ στή δημιουργία
ἵδιων ἤ παρόμοιων κοινωνικῶν
δαμῶν καί ἀντιθέσεων. Γιατί καί
τότε, εἶναι 6έ6αιο, πώς έχουμε να
κάνουμε μέ μιαν έπιφαινόμενη
έπαναληπτικότητα κάτω ἀπό τήν
ὁποία ὑποφώσκει ἕνα ἱστορικό
γίγνεσθαι, τελείως διαφαραποιημένο, πού δέν μπορεῖ καί δέν
πρέπει νά ὲκφραστεῖ μέ τόν ἴδια,
ὅπως καί πρίν, τρόπο. ”Ομως, 016
σημεῖο 01316, δέν πρέπει να μᾶς
διαφεύγει, ὅτι 610v έχουμε να
κάνουμε μέ ποίηση, πού 6001K6

της συστατικό εἶναι ἡ έκφραοη
μιᾶς, κυρίως, συναισθηματικῆς
ἀντίθεσης πρός μια δεδομένη
καινωνική κατάσταση, ὅπως συμ6αίνει στήν ποίηση τοῦ Τ.Λ.,
αὐτό ἀκριόῶς τό συναισθηματικό
στοιχεῖο παραμένει ἀμεταόλητο
μέσα στίς έπιμέρους μεταὸαλές
τῶν διαφόρων κοινωνικοϊστορικῶν συνθηκῶν, πού, στό κάτω

τῆς γραφῆς, δέν έπαψαν να πρακαλαῦν τήν ἀντίθεση. Ἀλλά αὐτό
ακριόῶς εἴναι πού πρόκειται νά
έξετάσαυμε στή συγκεκριμένη
περίπτωση; 611, δηλαδή, ὅταν τό
πρωταρχικό στοιχεῖο μιᾶς έκφραστικής εἶναι κυρίως συναισθηματικό καί δέν προσδιορίζεται ἀπό τή συνειδητή καί μέ θεωρητικό ὑπόστρωμα δεοντολογίας, τότε, δέν πρέπει να μᾶς ξενίζει ἡ μετατόπιση τῆς ὀπτικῆς γωνίας 11013 ἐξακολουθεῖ να προσδιορίζεται ἀπό τόν ἵδιο πυρήνα; τό

ὅρυκτό Παίησης. Παραθέτουμε μερικαῦς στίχους, Ποῦ απεικανίζουν τό σκηνικό καί τήν ατμόσφαιρα τῆς έΠοχῆς, ὅπου γεννῆθηκε
κι έκφράζεται ταῦτη ή Ποίηση;
Τώρα μαθαίνουμε τήν ῦπομονή, Πρόσωπα γεμάτα ρήγματα,
ὅπου χωροῦσαν
λογιῶν κατατρεγμοί, κι ἄλλοτε, Παλιοίμῦθοι έστεκαν στό δρόμο

καί μᾱς γύριζαν Πίσω, λεηλασίες, Πανικός, έρήμωση. Ὀμως εἶναι στιγμές Πού οτή μνήμη κάποιου Περνάει, άξαφνα,

μιά άχνή σκηνή ἀπ’ τά άλλοτινά μεγάλα, καί τότε οἰ ζητιάνοι μαζεῦουνε τό χέρι τους,
,
σά νάναι άρκετό, γιά σήμερα, τό κέρδος.
(σελ. 75)
Παντοτινό καταφῦγιο τοῦ Ποιητῆ, τΙ ὅνειρα. Τ· ὅραμα για μιαν

αλλη ποιότητα ζωῆς.’ Στίς μουντές μέρες, Παῦ ένας ὅλακερος λαός
ζοῦσε 0' Eva απέραντο στρατόπεδα συγκέντρωσης, αΠλωμένα 0’
ὅλη τή χώρα, Ποῦ, ὅπως λέει 6 στίχος; «Δέν εἴχαμε οὔτε σπίτι Πιά,
οὔτε τιμή» (σελ. 21), σέ μιαν ατέλειωτη αἰχμολωσία, κατα τόν χαρακτηρισμό αλλου Ποιήματος, 6 Ποιητής σχεδιαζει 016v όρίζοντα
τήν ἐλπίδα, μέ τ’ ὅραμα για τό μέλλον τῶν παλιῶν νικημένων όνειροπόλων, Ποῦ αναθίωσαν στα χρόνια τῆς Καταχῆς τήν έποπαιῑα
τοῦ 1821, μέ τόν αντιστασισκό έναπλο αγώνα τους για έθνική καί
κοινωνική απελευθέρωση. Τοῦς αποκολεῑ οτόν Πρῶτο στίχα τοῦ
8ι6λίαυ «μια Παλια φυλή ποῦ χαθηκε». Κι 6 Ποιητής ὅπου, στα Παιήματα Ποῦ ἀκολουθοῦν, αναφέρεται στήν αντιστασιακή γενια, μιλαει μ’ ανυΠόκριτη Περηφανεια 016 Πρῶτο Πρόσωπο, ῦποδηλῶνοντας έτσι πώς κι αῦτός Προέρχεται 611' σῦτή τήν «Παλια φυλή».
Τή λαμΠρή τους αναμνηση δίνει, στό Πρῶτο αῦτό Ποίημα, μέ τόν
ῶραῑο στίχο; «κι όταν, καμιά φορά, μπαίνσμε στίς Πολιτεῖες, ένα
-φλάαυτο ακουγόταν σιή στοά Ποῦ εἶχαν καταφυγει οί ἐπικηρυγμέναι», Τέλος, για v6 10vi051 πώς 16 Παραδειγμα τους, σταθηκε 16
μόνο στήριγμα 016v αποπροσαναταλισμένο λαό, 016 σκοτεινα

χρόνια Παῦ ακολαῦθησαν, τελειώνει 16 Ποίημα μέ τοῦς στίχαυςς
«ένῶ οἰ τυφλοί Πήγαιναν τώρα θιοοτικοί, άκουμπωντας στή σκόνη

Ποῦ άφησε Πίσω τό Πέρασμά μσς».
'H έλλειΠτική Ποίηση τοῦ Τ.Λ., μαιαζει μέ τίς ρωγμές στα χῶμα
αΠό κάποια δυνατό οεισμό, 16v μέγα σεισμό τῆς ῆττας καί τῆς
νέας τυραννίας, ζωγραφίζαντας, στό τρίτα Ποίημα τοῦ 8ι8λίου, τίς
συναίσθημα. Ἀπό τό σημεῖα αὑτό έπικαινωνία τόν ὢθησε στό νά
καί πέρα, ἡ ἑκάστοτε ἐκφραστική χρησιμοποιήσει, μέ ἀπόλυτη συνλειτουργία πρέπει νά ἀντιμετωείδηση, ὥς τήν κατάχρηση, τό
πίζεται μέ ἄλλα κριτήρια, λ.χ. αἰ· . κοινό συναισθηματικά φορτισθητικά, ἀλλά ὄχι αὐτά ποῦ
σμένο γλώσσικό ἰδίωμα, ποί·
πρασμετροῦν τήν κοινωνικὴ σκαχρησιμοποίησε, προτιμῶντας νά
πιμότητα. Καί δέν εἶναι διόλου
διακυὸεὐοει τήν δποιαδήποτε σέ
ἀπίθανα, ἡ δποιαδήποτε ἄλλη
αἰσθητικά έπίπεδο καταχτηση,
ἀντιμετώπιση να καταλήγει σέ προκειμένου νά ἔχει 6 λόγος του
καταφατικα ουμπερασματα, τό συγκινησιακές καί προτρεπτικές,
ζήτημα ὅμως εἶναι ὅτι δέν συντε- κοινωνικα, ἀναφαρές, ἐκμεταλλεῖται καμιά σκοπιμότητα σέ διαλευόμενας ἴσως, ταυτόχρονα, καί
λεκτικό ἐπίπεδα, πραγμα ποῦ
τήν άκρατη συναισθηματική ροπή
ὀφείλεται,
ἀποκλειστικά,
στό
11013 μας διακρίνει σά λαό. Τήν
δυσκίνητα, ἂν ὄχι ἀμετακίνητα, πίστη μου αὐτή έδραιώνει, ἐξάλχαραχτήρα ταῦ συναισθηματικοῦ
λαυ, ἡ απότομη καί ἀναίτια. ἀπό
παράγοντα, ποῦ, ἄσχετα ἀπό τό
πρώτη αποψη, μεταπήδησή του
γεγονός 611 μπορεῖ να διαμορφώἀπό τό χῶρο τῆς κοινωνικὴς έκθηκε μέ 60613 Kai οὐσιαοτικό ἀνφρασης στήν ἀντίπερα ὄχθη, τῆς
θρώπινα πόνα, - ὅπως τοῦ Τ.Λ.μοναξιάς, τῆς περισυλλογῆς, τῆς
ἐκτός τοῦ εῦνουχιστικοῦ ρόλαυ
ἐναχῆς καί τῆς ἀπολογίας. κατι
ποῦ παίζει στή λειτουργία κι ἐπίπού ἔρχεται σάν έπιὸεὸαίωση τοῦ
τευξη ἀποτελέσματος, συντελεῖ,
παραπανω συλλογισμοῦ μου, ὅτι
έπιπλέον, στή διαιώνιση τῆς έκἡ παίηση ὅταν δέν εἶναι ἀπόλυτα
κρεμότητας τῆς συνειδητῆς διακαί συνειδητοποιημένιι πολιτική,
μόρφωσης ἑνός όλακληρωμέναυ
μέ τήν ἔννοια ποῦ προσδώσαμε
ποιητικοῦ κοινωνικοῦ λόγου, K0ἤδη 016v 690, ἀλλα έκφραοη ανθώς καί στή δημιουργία σταθεθρώπινης διαμαρτυρίας, μέ 6601]
ρῶν έκφραοτικών κοινωνικῶν
16 συναίσθημα, δέν παύει νά εἶπρατύπων,
ναι εἰλικρινής, ὅταν ἐξακολουπιστεύω,

θώντας νά λειτουργεῖ πάνω οτήν

ἦταν πολύ πιό σοὸαρός ἀπό τήν

ἴδια αὐτή 6αοη, στρέψει τήν
προσοχή της σέ διαφορετικό
ἀντικείμενα. χωρίς καμιά [διαίτερη σημασία για τό ποιός εἶναι ό
οὐσιαστικός λόγος τῆς μεταστροφῆς, σέ περιπτώσεις, ποῦ, ὅπως
αὐτή τοῦ Τ.Λ., προέχει τό αἴσθημα τῆς (ιῦτοσυντήρηοης.

Σκοπός

τοῦ

Τ.Λ.,

απλουστευτική
έκφραση
τῶν
συναισθημάτων πού πρακαλεσε
μια ουγκεκριμένη ἱστορικὴ στιγμή καί ποὺ τόν έκανε να νιώσει
τήν ἀνάγκη να μιλήσει, σέ 6690;
ὁποιουδήποτε πραγματικοῦ καί
γνωσιολαγικοῦ

ποιητικοῦ

πρα-

6λήματος. Κι ἀκόμη, θέλω νά πιστεύω, ὅτι αὐτή ἡ ἀνάγκη του για
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(απασττασματα)

μέ ρωτοῦσαν γι’ ανῦτταρχταυς δρόμους, κι τοῦς ὲλεγα
Πάντα εὐχαριστῶ
κι οἱ καμποῦρηδες σιδέρωναν τό( μαλλια τους μήτι-ως
χωρὲσαυν κι ἐκεῖνοι...

Α

Β
’Ύοτερα 11’ έτιλυναν καλά, μέ χτένιααν, μ’ ἓμαθοιν να χαιρεταα) μέ τό ξύλινα χὲρι μου
καί μ’ ακοῦμπησαν στό παραθυρα. Μαι ἐγώ έττρεττε
τώρα κατιου αλλού να πόιω,
αφησα, λοι-ιτόν, τόν κόσμο ἕνα ὑγρό Πρωῑνό, μαζί μέ τή
Μάρθα - τόσο ασχημη ποῦ ὅταν τήν αγκόιλιαοα τό
χέρι μου έφτασε. μέχρι τῆ μητέρα της,
11a0' ὅλα 11013 6 γέρας, «ὄιδικα πατε, μόις έλεγε, ἐκεῖ δέ
γνωρίζουν κανένα»
ἔστειλαν, μαλιστα, καί φώναξαν 16 νεωκόρο, ψήαανε καί
τούς καφέδες μέ πολλα αλληλοὺῑα,

αι’)τό ὅμως, δέν τοῦς αρεσε καί σε λίγο μέ θαρέθηκαν
(καί συλλαγιζόμαυν πώς ἐγώ μια μέρα θα γρόιψω γιόι
ταῦτα)
α Θεῖας μου καπανιζε κανέλλα 016v πίσω αὐλή K1' έφτιαχνε μικρά γλυκίσματα
γερασμὲνα 110116161 1’ αγόραζαν KI ὕστερα έριχναν 11’]
γαται Πανω οτόν τυφλό μέ 16 ακορντεόν,
γρηυὲς έρχανταν 16 806161, oi Παντόφλες τους έκανοιν
Evav αποθλαικωμὲνο ήχο

«μέρες Ποῦ λιποψυχοῦσαμε» 6n' τῆ σκοτεινιά καί τήν α’ίσθηση τῆς
κοταντιας Ποῦ ε’ίχαμε Περιπέσει, μέ τῆν όλοζώντανη εἰκόνα τῶν

στίχων 1106 Πσραθέτωῑ
...... καθώς Πέρα στό μεγάλο δρόμο
φαίνονταν κάποιοι νάρχαντσι, τί καινούργια Πράγμστα μᾱς φέρνουν, λέγαμε,

αφίρτε μσς στήν τῦχη μσς, τί τοῦς θέλουμε τοῦς αθλιους, Πσνάρχαισ νικημένοι, άΠό τότε Πού Βασίλεψε ό ήλιος
χωρίς v6 1160 ρωτήσουν.....
κ’ εἴμαστε λιγομίλητοι ὡς τό θραδυ.

”Ολη ή απαγαήτευση καί δυσπιατίσ τοῦ λαοῦ, 611’ 1i0 μεταπολεμικές τραγικές ΠεριΠέτειές του κι ἡ παθητική, σέ γενική κλίμακα,
οταοη του κατά τήν έφτάχρανη φσσιστική τυραννίσ, δίνετσι μέ 16v

1116 Ποιητικό 106110 στῆν Πσραπάνω εἰκόνα.
Μιάν άλλη δραματική εἰκόνα τῆς Πολιάς φυλῆς, τοῦ αδικσίωτου

Ὕστερα δέ θυμόιμοιι τίποτα για πολλα χρόνια — KI ἐπειδή
κατα) 6111’ 16 Βλέμμοι τοῦ Θεοῦ θαι ηταν τό Πραιτα μέρος Ποί) Θόι 11’ ἀναζητοῦσαν
έκοινα λίγα πιό ἐκεῖ —- καί κότταξα μέ Παρρησία τό σοι’)-

ρουττο
γιατί καττοτε εἶχοι ασχοληθεῖ κι ἐγώ μέ τό( κοινά - ὡσπου
ὅταν μοϋ6γαλαν τίς ψεῑρες, δέν απόμεινε τιαρα ένα
ὄνειρα,

Kl 6 γιατρός, μονόφθαλμος, «γιατρέ, τοῦ λέω, τ’] παρτα
εἶναι κι αὐτή έναι τέχνασμα, κι ἐγώ εἷμαι ανησυχας για
τόν κόσμο»
Εὐτυχώς, ἡτοιν κι ῆ καῠμένη τ’] ”Ολγσι ἐκεῖ, τεμαχισμένη
ό θῒιτρῗυδὲιὲέτταιρνε τούς μαστούς, η αστυνομία τα κατα)

ακρα,
ξεθίδωσα, λοιπόν, κι ἐγώ τόν γλόμπα καί ταν έθαλα στῆν
τσέπη μου - γελασαμε μέ τήν ψυχή μοις
Ἀλλά oi δικαστές εἶναι δεισιδαίμονες,

θγαζουν ἕνα

0'1 κυνηγημένοι σῦτοί ὅνθρωποι, λέει 6 Ποιητής, έζησαν μέ τῆν
ψυχή τους ακουμπισμένη «ὅπως σέ σιωπηλή γυναίκαη, 01060 θρῦλαυς τῶν ἡρωϊκῶν αγώνων τῆς Ἀντίστασης, στίς οκιές τῶν αθάνστων μσυροσκοῦφηδων καί στά πρῶτα λαμΠυρίζαντσ άοτρσ λα’ίκῆς

έξουσίας οτά θουνά τῆς Ἑλεῦθερης Ἑλλάδος.
Καί ξάφναυ, μές οτήν ατέλειωτη νῦχτα τῆς έφτάχρανης τυραννίας, φτάνει, ὅπως ανσφέρει τό Ποίημα Ποῦ ακολουθεῖ, «ή εἴδηση
Πού Περιμένσμε» καί «θά μποροῦσε, ἴσως, ν’ άλλαξει τή ζωή μσς,
άν δέν ήτσν σέ 1116 γλῶσσα άγνωστη, Ποῦ κάποιοι Ποῦ τήν ήξεραν,
εἶχαν Πεθάνει όλοι νέοι». Πρὸκειται για τό ΠέμΠτα ποίημα τῆς συλλογῆς, Ποῦ ανσφέρεται στῆν ἡρωϊκή έξέγερση τῶν νέων τῆς Ἀθήνας στό Πολυτεχνεῖο, τόν Ναέμθρη τοῦ 1973. Βλέπει τ-ήν έξέγερση
ταῦτη, 06v 1116 αναθίωση τῆς Παλιάς έΠαΠοιῖσς τῆς καταχικῆς
Ἀντίστασης, Ποῦ γι’ 0616, τονίζει, Πῶς ῆ ε’ίδηοη «6v δέν ῆτσν σέ
μιά γλῶσσα αγνωστη», 1106 0'1 «κάποιου», ὅπως αΠοκαλεῑ τοῦς

κόσμου τῆς Ἀντίστασης, δίνει καί τό τέταρτα Ποίημα. Μέ τίς Πρῶ-

αγνοημένους κι αδικσίωταυς αλλοτινοῦς της ήρωες, Ποῦ γνώριζαν

τες έπιθλητικές λέξεις, σάν Προσνακραυσμα, συνθέτει τόν έπικό
Πίνσκα τοῦ τραγικοῦ 06106 K601106. Ἀκοῦστε τοὺς στίχαυς;
Αίωνιο κυνηγημένοι, διωγμένοι άΠό Πσντοῦ, καί μόνο τό τραγούδι μσς, καμιά φορά, θλιμμένο
μαρτυροῦσε τό δρόμο, ή αλλοτε γιά v6 ξεφῦγουμε, σέ θρῦ-

τή γλώσσα σῦτή τῆς ασκιαχτης Πσλληκαριάς, 6v δέν εἶχαν πεθάνει
ὅλοι νέοι, «66 μποροῦσε, ἴσως, v' αλλάξει τῆ ζωή μσς». Ἠ ανάμνησῆ τους, συνεχίζει 1'1 Ποιητική αφήγηση, θρίσκετσι, 611' τή μισαλλοδαξία κι ένοχή τῶν δασίλογων άντιδρσστικῶν νικητῶν, «ανά-

λους, ὅπως σέ σιωπηλή γυναικ,α

γέρνσμε, η’ γινόμαστε αΠλοί, τόσο Ποῦ μᾱς έχαναν
Στοῦς στίχους αῦταῦς, ὅταν σταθείς μέ τήν όφειλόμενη 11000τηρητικότητα, 8ρίσκεις Eva Πλῆθος χαρίσματα, Ποῦ έξηγοῦν τή

συγκίνηση Ποῦ μεταδίναυν. ΑΠλοί, έπιγραμματικοί, ῦΠοθλητικοί,
μ’ Eva Ku116110110 στῆ διαδοχή τῶν εἰκόνων, σάν v6 ξετυλίγανται ή
μια 6n' τήν άλλη,- δίχως τέλος, σάν μουσική αρμανική άλυσος κι
ακόμα συμπληρώναντας τῆ μορφαλογική αὺτή αναλυση, σημειώναυμε τήν Πυκνή στίξη τῶν στίχων, Ιέτσι Ποῦ 0'1 λέξεις δίνουν τήν
α’ίσθηση Πώς συμθαλίζουν χτυΠήματα τῆς μοίρας, ῆ κόμπους αΠό
'vav ατέλειωτο λυγμό.

μεσσ 016 παλιά, Πεταμένα Πράγμστα, ἕξω 6n' τήν πόλη».

Κι 6 θαυμασμός τοῦ Ποιητῆ ξεστιάει, μέσα άΠό μιά δυσπιστίσ Ποῦ
τοῦ Προξένησσν μακρόχρονες έφισλτικές 8ιώσεις, μΙ Evav 16v0 λιτότητας, Ποῦ γι’ σῦτό αΠαχταει μιαν ένταση Πειστικότητσς. Λέει 6
αχνόφωνος στίχας ταυ; «κι ὅσο κι 6v ήμουν δύσπιστος, δέν μπόρεσα νά μήν άντιληφθῶ τό θησαυρό». Ποιόν θησαυρό; Ἐδῶ ή αῦτολογοκρισία τῆς έΠοχῆς ανσγκάζει τόν Παιητή νά Προσδιαρίζει 16
μεγάλο Περιστστικό. μ’ Evav ΠεριΠσιχτικό τρόπο. Γράφειῑ «γιατί
τόν μήνα Νοέμθρια αἱ νῦχτες έχαυν όλότελσ μεγαλωσει». Τήν ἰ’δια
ΠεριΠσιχτική διαθεση έχει Kl ή εἰρωνεία γιά τήν Πσθητική στόση
τοῦ μεγάλου κοινοῦ λίγους στίχους Πιό πάνω; «ὅμως 6 κόσμος
ουγκινήθηκε, άφοῦ στό τέλος ήταν μιά Πστρότητσ κι σῦτή».

στὶς ἐπάλξεις τῆς Δημοκρατίας

ἡ εΛεΥαεΡοτΥΠιΑ
ἡ απογευματινή σου ἐφημερίδα
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μοιῦρο Πανί, ἡ διακόπταυν γι’ όιόριστο χρόνα,
έτσι έπαψα σιγα-σιγόι v’ αναγνωρίζω, καθαμαι ἥσυχος
010v Πέτρινα Πόιγκο μου
καί γερνω. ”Ομοιος μέ τήν αθέθαιη ῦπόσχεση ποῦ έδωσε
μιόι σκιόι σέ μιαν αλλη.

Δ
Z’ ὅλα αῦτόι, Βέθαιια, δέν ὑπάρχει ’ίχνος Πραγματικότητας, ακριθώς γιατί ὅλα 0010 συνέδησαν όιληθινόι,

καί τή νύχτα ξυπναῦσα τραμαγμένας 011’ τόν ἡχο τῆς
τ o αλίας,

”ίσως γι’ 0010 11’ αρέσει τώρα ν’ αναθω συχνά τό κερί, γι’

όιγνωσταυς λόγους, ἡ v0 τραγουδόιω μέσα 0τὴ
χειμωνιατικη νῦχτα, ἡ αλλατε στέκαμαι στό ἕνα μόνο
Πόδι 00v ἀλληγορία
ἰδιαίτερα ὅταν μ’ α’φήναυν απερίσκεπτα να φτιαξω 1r’1
000110 1100— τριαντα μέτρα αντερα εἶναι αῦτόι, κι έγω
δένέκανα οὔτε τριαντα 6ἡματα
χωρίς v0 μέ τραμόιξαυν. Ἀλλόι προσέχω Πολύ ὅταν ξαναθαζω τό αλατι στή θέση του,

τί θέλεις να μπλέξεις μέ καιναῦργιες έρμηνεῖες - αλλωστε
δέ γνωρίζω κανένα 0’ αῦτήν τήν Πόλη
έτσι δέ Θα 1100 φανεῖ φαθερό τό χτυπημα, μόνο ποῦ
πρέπει v0 6100111)
Πόσος καιρός 1100 μένει όικόμα, κι 0v Πεθόινω αξαφνα

Ποιός θα Θυμηθεῖ τίς 6ι6λικές θροχές
γιατί oi σφαυγγαρίατριες Πρέπει v0 Πληρωθοῦν, καθώς
γανατισμένες μεταταπίζαυν 11’1 λάμπα στό Πατωμα ἐξ αλλαυ φαθαμαι τόν ῦΠνα, γιατί δέν εἷμαι Πατέ ἐγώ 00τός Ποῦ κοιμόιται αλλόι αῦτός Ποῦ ξυΠνόιει.

”ΟΠως θλέπαυμε αΠ’ τήν Πσρσπάνω ανάλυση, τό Ποίημα μέ τήν
Πσραθεση έντονων αντιθετικῶν αντιδρασεων, 011' τό ἱστορικό αῦτό
γεγονός, δίνει ανάγλυφη τήν εἰκόνα τῆς σταργικῆς αγωνίσς καί

τοῦ έκτυφλωτικοῦ θαυμασμαῦ για τα ἡρωικά αῦτα νιάτσ, Ποῦ Πρότσξαν τ’ ααπλα κορμιά ταυς στ’ ανσνδρσ κι έγκληματικά Πληρώματα τῶν τανκς.

Μετα τῖς έΠικές σῦτές ανσπαλήσεις τῶν Πρώτων Πέντε Ποιημάτων, Ποῦ ζωγραφίζουν τόν έξωτερικό χῶρο μιας ατέλειωτης νῦχτας Παῦ ’έζησε ό τόΠας μσς, στα κομματισ Ποῦ ακολουθοῦν, ὅ
Ποιητής φωτίζει τό ψυχικό ταΠίο τῆς έφιαλτικῆς αῦτῆς Περιόδου.

Στά Ποιήματσ σῦτα έκφράζεται, στό ’ίδια στῦλ αφήγησης κι έξομαλόγησης, ἡ Πανδημη απελπισίσ 011' 10 κατρακῦλισμα τῆς χώρας
στῆ νέα ξενοκίνητη Περιπέτεια τῆς απριλιανῆς στρατακρατίας,
Ποῦ εῦσταχσ τήν απακσλεῖ «αἰχμαλωσία». Κι έδῶ ἡ Ποίηση τοῦ
Λειθσδίτη διατηρεῖ τό έντανο ΠροσωΠικό ϋφος της, μέ τα αίκεῖσ

τοῦ σῦμθαλσῑ «αἰχμαλωσίσ», «ένσ σημαδι», δηλαδή ανσγνώρισής
μσς μέσα 0' αῦτή τήν αἰχμαλωσίο, 1100 10 Πρασδιορίζει μέ τοῦς

στίχους 1100 Παραθέτω;
Μόλις Πέσαμε στήν σι’χμαλωσία, μάθσμε τήν Πανουργιά τής σιω-

"77¢,
θρήκσμε, λοιπόν, ἕνα σημάδι, Πού χωρίς νά μᾶς προδίνει, μιλαῦσε καθαρά στούς ἄλλους,
καί τό χαράζαμε στούς τοίχους, στίς Πόρτες τῶν στσύλων, ή

Πάνω στό ψωμί.
Ἀλλα τέτοια σῦμθαλαῑ αῖ αγγελιοφόροι, οῖ γυναῖκες,οί άντρες,
ό τυφλός, τό σκοτάδι, ντῦναυν τό σκηνικό αὑτῆς τῆς Ποίησης μέ

«τί ὰῗιεέόιζαυν Παλι οἱ ρουφιόινοι,·» αναρωτιαμαυν, γιατί
ἐγω πάλι θα καθάριζα τρεῖς όλόκληρους ὀρόφους
011‘ τίς γελοῖες ἐξομολογήσεις μου. Ἔδώ, ὅμως, μιόι λε-

πτομέρεια εἶναι σημαντική; τό τραπέζι μου εἶχε μόνο
έναι Πόὸι, κι έρχόταν 011’ τήν αλλη μεριόι καί τό ῦπαΒόισταζε ἡ ατέλειωτη ὥρα,

ἡ 10 6p0810 καιμόμουν στό Πατωμα, αφήνοντας τό
κρεθΒατι για τόν έφιαλτη
καί για v0 μὴν Πολυλογοῡμε, Προσπαθοῦσα v0 κόινω τό
μαρτύρια μου αθόισταχτο - γιατί θ’ αναρωτηθεῖ κανείς, αλλόι κανείς δέν αναρωτιέται

ὅμως ὁ σταθμαρχης εἶναι πανετικός, δέ μέ διώχνει, καί

.

γίνομαι κατι τό ῦπέροχα μές στό σακκί ποῦ 6αζαυν
ὄ, τι απόμεινε 0110 μένα
γιατί κι έγω, ὅπως ὅλαι σας, όνειρεῦτηκα έναν καλῦτερο

κόσμο
καί συχνά ὅινοιξα 10 χέρια μου μέ τόση απελπισία, ποῦ
ό Θεός μοίρασε αἰκαμα τρεῖς μέρες σταῦς αναξιοπαθαῦντας.

άνεμοι καί μνήμες καί παντοτεινοί χωρισμοί,
τί 0110/Jews;
K01 010 τρομερό αῦτό έρώτημα, ἡ απόκριαη έρχετσι μ’ ένσ
ακόμσ ατόφιο όρυκτό Ποίησης. Ἀκαῦστε-την; «μαναχσ τό αστρο
Ποῦπεφτε στή φωτια τῶν ὁδοιπόρων, σημαίνοντσςι». Κι οί εἰκόνες
συνεχίζονται μέ τήν ’ίδια δραματική ένταση ὥς τό τέλος τοῦ Παιήματος, για να συνεχιστοῦν στήν ακατάπαυτη αῦτῆ έπικολυρική
κυματωσιά, στό ἑπόμενα Ποίημα, Ποῦ τελειώνει μέ τήν Πικρή έΠω60, Ποῦ έπσνσλαμθανετσι καί στό τέλος τοῦ 8ι6λίου;
Ὅμως, στό τέλος τῆς μέρος εἶναι Πάντοτε μια δύσκολη ὥρα
καί τί ξέρουμε έμεΐς άΠό τραγούδι.
Πόση διαλεκτική αντίθεση μέ τή φαρμαλιστική, αποφθεγματική,
στατικά λειτουργική, κι ῦΠνωτική γλώσσσ ὅλων τῶν σημερινῶν σῦταρχικῶν κοινωνιῶν, έκφράζει 1'1 κοινωνικα αντιΠολιτευτικῆ καί
ῦπανομευτική τοῦτη Ποίηση, Ποῦ δέν αφήνει τίποτα ανέγγιχτα 011'
τήν ανατρεΠτικῆ της κρίση καί καταγγελία. Πόση α’ίσθηση τοῦ
μετοθατικοῦ, σταχσστικά ανοιχταῦ καί δοναῦμεναυ Ποιητικαῦ λόγου, για να ζωντσνέψει μνῆμες 011' σῦτή τήν έποποιῑσ τῆςΠσλιας
φυλῆς», Ποῦ αναστησε τό ’(21σέ Πόλεις, κάμπους καί θουνά».
M0Kp10 αΠό μεγαλόσταμες ἐκφράσεις, 1100 ακινηταπαιοῦν τά
γεγονότα, ό μεταθστικός της λόγος, τά μεταφέρει στό Παρόν, ὅχι
σαν ακατανόητα μετέωρα, αλλά σαν κορυφώσεις μιας ατυχης
ίστορικῆς ὁλότητος, Ποῦ αγγίζουν τίς μέρες μσς καί ξυπνανε τή

νασταλγία καί τόν Πόθα νέων ανατάσεων για τό μέλλον.

μιά ύποθλητική απλότητα, έτσι Ποῦ νά προκύπτει αθίαστη καί δί-

χως φιλαλογικοῦς φόρτους ἡ αΠεικόνιση τῆς έοωτερικῆς τραγωδίας τῶν ανθρώπων τῆς χώρας τοῦτης 011' τήν γκαγκστερική έπίθεση κι έΠιθολή τῶν ὁπλοφόρων, μισθοφόρων για τήν αμυνά της,
Παῦ δέν δίστασαν νά στρέψαυν τά ὅπλα κατα ταῦ έργοδότη τρυς
λαοῦ, Ποῦ τοῦς συντηρεῖ, τοῦς οτολίζει καί τοῦς σΠιτώνει.

ΘΟΥΡῙΟΣ
(Τιίιχιις 45)
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

Καί οτά ποιήματα Ποῦ ακολουθοῦν, ἡ Ποίηση ταῦ Λειθαδίτη δίνει, σέ ’μιά Πλαῦσια σειρά Παρσλλαγῶν καί Παλυδιαοτατων στήν κι-

νητικότητα τους εἰκόνων καί πλάνων, τό ’ίδια έπίμονα σφυροκό-

Μέ αφιέρωμα οτόν παλλαῖκό γιορτασμό για τήν ἐπέτεια

Πημα στίς μακάριες συνειδήσεις Ποῦ ταῦτισαν τήν ψυχή τους, Ποῦ

τοῦ Πολυτεχνείου.

’έπνιξαν κάθε στόχο ῦπέρθασης, κάθε κριτική σκέψη, κάθε ὅραμα,
στό θωμό τῶν ανέσεων τῆς τεχνολογικῆς αναιττυξης μιᾶς καταπιεστικῆς καί άπάνθρωπης κοινωνίας. Λέει ό Ποιητής έπιγρσμματικά

Διαδαστε στόν ΘΟΥΡΙΟ ποῦ κυκλοφορεῖῑ

α’ ένσ ταυ στίχα γι’ αῦτή τήν ὅψη τῆς ζωῆςῑ «Τρωτοί κι αφσνεῖς

ῦΠῆρξαμε, Πλάθαντας μέ φτωχό Πηλό τίς μέρες μσς στήν ακρη τοῦ
όρίζαντα». Μά τελειώνοντας τό αξιοζήλευτο για κάθε λαγοτεχνία
8ι8λία «Σκατεινή Πραξη», ὅ Ποιητής ῦψώνει παλι όρόσημο καί

ῦπόδειγμσ στάσης ζωῆς, σῦτοῦς Ποῦ ξέραυν να Περιμένουν, τυλιγμένοι στό Πσλιό τους ὅραμα, ῆ, ὅπως λέει ὸ στίχας;
Σ’ όλα τό μάκρος τοῦ δρόμου Περιμένσμε, καθένας μές στήν

κ

ιστορισ του
όΠως σέ μιά σκισμένη προθιά. Είχαμε ἐδιῖι καί χρόνια ξεκινήσει,

’

O Ἐρευνα για τα χριστιανικα οἱκοτροφεῖα
Ο Oi έξελίξεις οτήν Κίνα καί οἱ ἐξαρτημένες ίδεαλαγίες
Ο Ἕρευνα οτά νυχτερινα γυμνάσια
Ο Ἡ ανεργία μαστίζει τή νεολαία τῆς Ἀγγλίας
O Ὁ θεσμός τῶν ἐκτοπίσεων στήν ἱστορία τῆς νεώτερης
Ἑλλάδας.
Καί ἄλλα θέματα.
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ς

Λαϊκὸς,

«παραδασιακὸς»
πολιτισμός;
L—_ Τοῦ Γιάννη Κιουρτσάκη
«Λαϊκὸς» ἢ «παραδοσιακὸς» πολιτισμός,· Τὸ μεγαλύτερο
ὄφελος τῆς ἔρευνας ποὺ ἄνοιξε τὸ «ANTI» μπορεῖ νά εἶναι
ὅτι ὄοηθάει νὰ ξεπεράσουμε χρηστικὰ τὸ παραπάνω δίλημμα προὸάλλοντας τοὺς ὅρους του στὸν ὁρίζοντα τῆς διmi; μας σύγχρονης ἐμπειρίας. (Μιλάω ἀπὸ τὴ σκοπιά τοῦ
ἀνθρώπου ποὺ νοιάζεται πρὶν ἀπ’ ὅλα για τὰ ζητήματα τῆς
πολιτιστικῆς δημιουργίας). Πραγματικά, ἀνεξάρτητα ἀπὸ
τὸ ,ιιεθοδολογικδ κύρος τῆς μιᾶς ἢ τῆς ἄλλης ὁρολογίας, μιὰ
διαπίστωση εἶναι πιστεύω θεμελιακή; καμιὰ ὁ μ α δ ι κ ὴ
δημιουργία δὲν εἶδε ὣς τώρα τὸ φῶς χωρὶς τὴν ὕπαρξη μιᾶς
ἄγραφης ἀλλὰ δεσμευτικῆς παράδοσης, ποὺ λειτουργοῦσε
μαζὶ σὰν κώδικας ἀναφορᾶς, σὰ σύστημα μαθητείας καῖ
σὰν ὄργανα ἑπικοινωνίας· καὶ ἀντίστροφα, μιὰ τέτοια
παράδοση λειτουργοῡσε ἀληθινὰ μονάχα 010 μέτρα ποὺ
ἀνανεωνόταν ἀνεπαίσθητα ἀλλὰ ἀκατάπαυτα ἀπὸ τὴ δημιοιιργικὴ χρήοη μιᾶς ὁμάδας. Χωρίς αὐθύπαρχτη παράδοση
ἡ ὁμαδικὴ ἕκφραση καταντάει ἄναρθρη κραυγή, κατευθυνόμενη ἐκδήλωση ἢ παθητικὴ ἀποδοχὴ ξένων ἀξιῶν· χωρὶς
ὁμαδικὴ χρήση ἡ παράδοση καταντάει νεκρὸ μουσειακό
ἀντικείμενα. MP: ἄλλα λόγια, ἡ σχέση ἀνάμεσα στὸν «παραδοσιακό» καὶ τὸ «λαϊκό» χαρακτήρα ἑνὸς πολιτισμοῦ εἶναι,
διαλεκτική· αὐτὸ διδάσκει ταυλαχιστο ἡμέχρι τώρα ἱστο, ρικὴ ἐμπειρία, ποὺ διαψεύδει ἐξίαου τὸ μύθο τοῦ ἀπόλυτου
«μαζικσῦ αὐθορμητισμοῦ», ὅσο καὶ ἐκεῖνον πού ἐπιμένει να
ὄλέπει στα ἄτομα τοὺς ἀποκλειστικοὺς δημιουργοὺς τοῦ
πολιτισμαῦ.
Τὸ φαινόμενα μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ κοιταχτεῖ συγκεκριμένα;
μέσα σὲ μιὰ «πρωτόγανη» λ.χ. κοινωνία, ἤ, πιὸ κοντα 0‘5 μᾶς,
στην «παραδασιακὴ» άγροτικὴ καινότητα τῆς Τουρκακρατούμένης Ἑλλαδας, ἡ παντοδύναμη παρουσία μιᾶς άγραφης, ἐθιμικῆς παράδοσης ποὺ παρακολουθεῖ τὸν 611/9907710 ἀπὸ τὸ λίκνο ὣς τὸν τάφο, ἐκδηλῶνεται ἀδιάκοπα μέσα ἀπὸ ἀμέτρηταυς
κοινωνικούς ἐλέγχους, ζωογονεῖται μὲ τὴ συντεχνιακὴ καὶ ἐμπειρικὴ μαθητεία καὶ τὴν ἀκόμα εὐρύτερη «παιδεία» τῆς καθημερινότητας ἣ τῆς γιορτῆς, καί ἀγκαλιαζει τελικὰ ὅλες τὶς
ὄψεις τῆς ζωῆς — ἡ παρουσία, λέω, αὐτή, θεμελιῶνει μιαν εὐρύτατα δημιουργικὴ συμμετοχῆ τοῦ καθένα στὴ διαμόρφωση τῶν
ὅρων ζωῆς τῆς καινότητας. Χάρη 0’ αὐτὴν τὰ άτομα καὶ οἱ ἀλλεπάλληλες γενιὲς συνδέονται ὀργανικὰ ὅπως οἱ κρίκοι μιᾶς
(ἰδιάσπαστης αλυσίδας ποὺ ξεπερνὰει καί ταυτόχρονα ένῶνει
τὰ κομμάτια ποὺ τὴν ἀποτελοῦν ι’) - ψοριας και δημιουργὸς
τοῦ παλιτισμαῦ εἶναι λοιπὸν ὁ ἴδιος ὁ «λαὸς» μὲ τὴν καθαλικὴ
σημασία ποῦ ἔχει ἡ λέξη στὴ γλῶσσα τῆς Ἐκκλησίας (λειτουργία = ἐργο λαοῦ, θυμίζει χρήσιμα ὁ κ. Γιανναρας (2) καὶ ποὺ μολονότι κοινωνικὰ οὐδέτερη, περιέχει ἀναγκαστικά ὅλα τὰ
στρώματα τῆς κοινότητας. Κι αὐτὴ ἡ καθολικότητα (ἀχώριστη
φυσικὰ ἀπὸ τὸ κλειστὸ αὐτοκαταναλωτικὸ κύκλωμα καὶ τὸν
ἀγροτικό χαρακτῆρα τῆς μικροκοινωνίας ποὺ μᾶς ἀπασχολεῖ),
ἐγγράφεται μέσα στὴν ἴδια τὴν ὑπόσταση τοῦ «παραδοσιακοῦ»

έργου κι ὅταν ἀκόμα αὐτὸ ἀναπτύσσεται ἔξω ἀπὸ τὸ στενὸ
περιὸάλλον που τὸ ἀνάθρεψε. Παραδειγμα τὰ δαρειοελλαδί38

τικα ἀρχαντικὰ τοῦ 18ου αἰῶνας Χωρὶς ἄλλο οἱ μαστόροι ποὺ
τὰ χτίζουν καὶ τὰ στολίζουν δουλεύουν γιὰ κάποιαυς «ἀστοὺς»
ἐμπόρους, καπατε μάλιστα μιμοῦνται φανερὰ τὸ μπαρὸκ τῆς
«πραηγμένης» Δύσης· σὲ τελευταία ὅμως ἀνάλυση οἱ ἴδιοι δέν
εἶναι παρὰ κάποιαι «ταπεινοὶ» τεχνίτες(3), συνεχιστὲς τῆς
ἀνῶνυμης παραδοσης στὴν ὁποία έχουν ἐμπειρικὰ μαθητέψει
καὶ ποὺ ἐξακολουθεῖ νά ἀποτελεῖ κοινὸ κτῆμα δλόκληραυ τοῦ
έλληνικαῦ κόσμου· ποὺ φανερώνεται ἐτσι ἱκανὴ νὰ ἀφομοιῶσει τὰ ξένα δάνεια σύμφωνα μὲ τὴ δική της λειτουργικὴ νομοτέλεια καὶ τίς δικές της αἰσθητικές ἀξίες. Αὐτὸς εἶναι θαρρῶ ὁ
λόγος ποὺ μιὰ «κοσμικὴ» ταιχαγραφία τῆς Σιάτιστας ἢ τῆς Καστοριᾶς συγγενεύει πιὸ οὐσιαστικὰ μὲ τὴν ἑτερόναμη ἐκφραση
τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ ἣ τοῦ πᾳραμυθιαῦ παρὰ μὲ τὸ ἴδιο
τὸ εἰκαστικό της πρότυπα.
Ἀκόμα πιὸ στενὰ «λ α ἰ’ κ ἡ» γίνεται αὐτὴ ἡ παράδοση, μέσα
στὴ διχασμένηκοινωνία τοῦ «ἐλεύθεραυ» έλλαδικαῦ κράτους.
Γ ιὰ τὸν ὰπλὸ λόγο ὅτι φορεῖς τοῦ άγραφαυ παλιτισμαῦ εἶναι
τώρα τὰ «κατώτερα» κοινωνικὰ στρώματαῑ ἐκεῖνα ποὺ χαρακτηρίζει ἡ πρόσφατη αγροτικὴ καταγωγή. τὸ χαμηλὸ διοτικὸ
ἐπίπεδα, ὁ περιθωριακὸς χαρακτῆρας, ὁ αναλφαὸητισμός - μὲ
δυὸ λόγια, ἡ μεγαλύτερη δυνατὴ απαξένωση ἀπὸ τὸν αστικὸ
τρόπο ζωῆς καὶ τὴν ἐπίσημη παιδεία. Τὰ παραδείγματα εἶναι
γνωστὰ καὶ εὕγλωττα; άνῶνυμη ἀρχιτεκτονικὴ τῆς γειτανιᾶς,
λαῖκὴ εἰκονογραφία καί ἐπιγραφή, πανηγύρια, Καραγκιόζης,
ρεμπέτικο... Χωρίς ἄλλο ἡ «κοινωνικὴ ὁλακλήρωση» ἀφαρά
ἐδῶ όχι στὴ συνολικὴ κοινωνία ἀλλὰ σὲ κάποια μερικότερα
<<ὑποσυστῆματα>>ποὺ τείνουν ἄλλωστε κάποτε νὰ μεταδληθαῦν
σὲ γκέτο. ”H, γιὰ νὰ τὸ πῶ ἀλλιῶς; αἱ ἐκφράσεις αῦτὲς ἀποτυπῶνουν τὸν ταξικὸ διχασμὸ καὶ τὴν πολιτιστικὴ σύγκρουση
μιᾶς «δυαδικῆς» κοινωνίας. Σὲ ὅλες ὡστόσο τὶς περιπτώσεις ἡ
δημιουργία - μαλονότι «ἀστικὰ» μπολιασμένη - παραμένει
γνήσια λαῖκὴ, μὲ τὴν ἐννοια ὅτι π 0 9 άγ 5 τ α ι ἀ π ὸ τ 0 ν
ἴδια τὸ λαϊκὸ χρήστη κι ὅχι ἁπλὰ «γιὰ τὸ λαό».
Κι αὐτὴ ἡ δημιουργικὴ αὐτονομία ποὺ στηρίζεται καί πάλι στίς
παραδοσιακὲς διαδικασίες τῆς προφορικότητας, τῆς ὁμαδικῆς
συμμετοχῆςῧ), καὶ τῆς ἐμπειρικῆς μαθητείας,

Αὐτὴ ἀκριδῶς ἡ δυνὰμικὴ ἰσαρραπία ἀνάμεσα σε μιὰ κωδικοποιημένη παράδοση καὶ στὴ δημιουργικὴ πραξη τοῦ ὁμαδικαῦ φορέα της, μοιάζει σήμερα καταδικασμένη. Τὰ αἴτια - ἀπὸ
τὴν αύξημένη κοινωνικὴ διαίρεση τῆς ἐργασίας ὣς τὴν ἐμπαρευματοπαίηση κάθε μορφῆς κουλταύρας - ταυτίζονται μὲ τὰ
χαρακτηριστικὰ τοῦ σύγχρονου τεχνολογικοῦ καπιταλισμοῦ
καὶ τῆς παγκόσμιας ἀγορᾶς του καὶ εἶναι δέὸαια ἀδύνατα νὰ
ἀναφερθοῦν ἐστω καὶ ὑπαινιχτικὰ ἐδῶ. Τὸ ὁρατὸ παντως ἀπατέλεσμα, γιὰ τὸ σύνολο σχεδὸν τοῦ πλανῆτη, εἶναι ὅτι οἱ παραδοσιακές πολιτιστικὲς ἰδιομορφίες τείναυν νὰ ἐκλείψαυν, ένῶ ἡ
’ίδια ἡ ἐννοια «λαῖκὴ παράδοση» ἐξαφανίζεται ἢ καταντᾶ άπλὴ
συνθηματολογία. Παράλληλα, ἡ δημιουργικότητα παρουσιάζεται σὰν ἀποκλειστικὸ προνόμια τῶν ἀτόμων ἢ τῶν καλλιεργημένων «έλίτ». Ἀπὸ τὴν άλλη μεριά, ἡ ἀνάπτυξη τῆς ταξικῆς
συνείδησης τῶν λαϊκῶν στρωμάτων δὲ φαίνεται νὰ συνοδεύεται γιὰ τὴν ὥρα ἀπὸ μιὰν ἀντίστοιχη παλιτιστικὴ αὐτονόμηση
- ταυλαχιστο σέ χῶρες ποὺ ὅπως ἡ ὃική μὰς δρίσκανται στὴν
άμεση πιὰ περιφέρεια τοῦ καπιταλιστικαῦ κέντρου(5). Ἐκεῖνα
ποὺ ἀντίθετα ἐντυπωσιάζει εἶναι ἡ φανερὴ ἢ ύποχθόνια ἀφομοίωση ἀπὸ τοὺς μηχάνισμαὺς ἐνὸς μαζικοῦ ὅσα καὶ ἀταμοκεντρικαῦ πολιτισμαῦ. Δέν εἶναι ἀνάγκη νὰ συμμερίζεται κανείς
τὸ ἀποκαλυπτικὸ ὅραμα μιᾶς ἐντελῶς μονοδιαστατης ἀνθρωπότητας, για να διαπιστῶσει ὅτι ἡ ἄνοδος τοῦ διοτικοῦ καὶ τοῦ
μορφωτικοῦ ἐπιπέδου τῆς μάζας συμδαδίζει μέ άμέτρητες
ἀ τ 0 μ ι κ ‘5 ς ἐντάξεις 010 σύστημα τοῦ «ἀνῶτερου» πολιτισμαῦ ἢ τῶν ὑποπραῖόντων του καί, φυσικά, μέ τὴν παράλληλη
γενικὴ ὑποχώρηση τῆς ὁμαδικῆς αὐτοέκφρασης ποὺ χαρακτηρίζει τὸν παραδοσιακό, λαῖκὸ πολιτισμό. «Θὰ ἔπρεπε», γράφει
κιόλας 010 1957 ἕνας μελετητὴς ποὺ πιστεύει ὡστόσο στὴν παλιτιστικὴ ἰδιομορφία τῶν λαϊκῶν τάξεων τοῦ τόπου του, «νὰ
δρσῦμε μια καινούργιια λέξη γιὰ νὰ ὀνομασουμε αὐτὸ τὸν καινούριο ἀναλφαδητισμὸ ποὺ τὰ περισσότερα προϊόντα τῆς πολι-.
τιστικῆς διαμηχανίας τείνουν, κάποτε ὀχι χωρὶς ἐπιτυχία, νὰ
δμαδῶσαυν στὶς συναλικὰ ἐγγράμματες σήμερα λαῖκές τάξεις.

Ἐνῶ 10 έργατικὸ κίνημα περίμενε τὰ πάντα ἀπὸ τὴ δωρεὰν
ὑπαχρεωτικὴ παιδεία, 6 τρόπος μὲ τὸν ὁποῖα τὰ μέλη τῶν λαῖκῶν τάξεων ὁδηγοῦνται νὸι χρησιμοποιήσουν τὶς καιναύριες γι’
αὐτὰ δυνατότητες ἀνάγνωσης, τὰ κάνει νὰ ὑποχωροῦν παλιτιστικὰ πίσω ἀπὸ τὴν ἐποχή ὅπου ἡ πλειοψηφία δέν ἤξερε νὰ
.
διαὸάζει>>.((’)
Θά ’ξιζε καπατε να ἀναζητήσουμε μέσα ἀπὸ ποιές ἀκριδῶς
διαδικασίες τὰ λαϊκά στρώματα τοῦ τόπου μας ἀπαξενώνονται

δαθμιαῖα ἀπὸ τὴν ἴδια τους τὴν πιὸ πρόσφατη παράδοση.
Μένω λ.χ. κατάπληκτας, ὅταν ἐρευνῶντας 10 χῶρο ταῦ Καραγκιόζη, διαπιστῶνω ταυτόχρονα πόσα κεντρικὸ ρόλο τὸ «ταπεινὸ» αὐτὸ θέατρα ἐπαιζε στὴ ζωὴ τῶν λαῖκῶν ἀνθρώπων πρὶν
λίγες μόλις δεκαετίες, καὶ πόσα καί ἡ απλή του ἀκόμα ἀναμνηση θεωρεῖται σήμερα περίπου ὑποτιμητικὴ ἀπὸ το 0 ς

ἰ’,διαυς αὐτοὺς ἀνθρώπους. Τὸ παράδειγμα δέν εἶναι καθόλου απομονωμένο. Θά ’λεγε κανεὶς ὅτι ἡ παλιτιστικὴ
ίσαπέδωση περνάει ἀπὸ μιὰ φάαη στῆ διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ
λαῖκὸς ἄνθρωπος ἐ σ ω τ ε ρ ι κ ε ύ ε ι τὴν κυρίαρχη ἀντίληψη
για τὴν «κατωτερότητα» τοῦ δικοῦ του πολιτισμαῦ.
Νά γιατί μοῦ εἶναι δύσκολα νά ἰδῶ ’στὴ σημερινῆ κατάσταση
μιαν «ἀντικειμενική», μεταδατικὴ ἀναγκαιότητα. T0 ζήτημα
που μέ ἀπασχολεῖ δέν εἶναι ποιὰ ἀκριδῶς εἶναι τὰ σημερινά
ὑποκαταστατα τῆς παραδασης, ἀλλὰ ἂν τὰ ῦπακαταστατα αὐτὰ
μποροῦν νὰ ἐκπληρώσαυν ἱκανοπαιητικὰ
καιναύριες ὁμαδικές
καὶ
δημιουργικές
λ ι·- ι τ 0 υ ρ γ ί ε ς. Κι εὸῶ εἷμαι ὑπαχρεωμένος να παρατηρήσω
τὴν ὅλα πιὸ έντονη διχοτομικὴ διαίρεση τῶν ἀνθρώπων σέ μιὰ
μειοιιιηφία «παραγωγῶν» καὶ σέ μιά σκόρπια πλειοψηφία
«καταναλωτῶν» ποὺ δέν έχουν καμιὰ σχεδὸν δυνατότητα ἐνεργητικῆς χρήσης τοῦ προϊόντος ποὺ προσφέρεται. ‘H λαῖκὴ
παράδοση πολτοποιεῖται μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο μέσα ατὰ ὑπαπραϊ0110 τοῦ «ανώτεραυ» πολιτισμαῦ, τὴν ἰ’δια στιγμὴ ποὺ αὐτὸς 6
τελευταῖος (ἐν μέρει ἐξαιτίας αὐτῆς ἀκριδῶς τῆς μαζικοπαίησης), ἀρχίζει νὰ ἀμφιδάλλει γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ νὰ στρέφεται πρὸς τίς «ρίζες».
Ἀπέναντι στῆν όλοένα πιὸ αἰσθητὴ κρίση ποὺ κλονίζει τὰ
ἰἴδια τὰ θεμέλια τῆς ζωῆς, καμιὰ σίγαυρη λύση δέν εἶναι γραμμένη στὸν ὁρίζοντα. Κι αῦτη ἡ ἀπρασδιοριστία μᾶς ἐπιτρέπει
να διατυπώσαυμε τὰ λιγοστα ἀλλὰ σπουδαῖα ἴσως πράγματα
ποὺ έχουν νά μᾶς διδάξαυν 6 παραδοσιακὸς λαῖκὸς πολιτισμὸς
καὶ οἱ έπιόιιῖισεις του. Συναψίζω;
α) 'O παραδοσιακὸς λαῖκὸς πολιτισμὸς εἶναι ένας πολιτισμὸς πέρα για πέρα «ἀλλιώτικας» σέ σχέση μέ τὸν «δικό» μας.
Γέννημα μιάς (”ιγροτικῆς, πρα-καπιταλιστικῆς καὶ μὴ τεχνολογικῆς κοινωνίας, θεμελιωμένος σέ διανθρώπινες καὶ ἐμπράγματες σχέσεις όλότελα διαφορετικές ἀπὸ ἐκεῖνες ποὺ μᾶς ὁρίζουν,
θρεμμένας ἀπὸ ἕνα ὅραμα τοῦ κόσμου 7100 όρίσκεται στούς
ἀντίποδες τοῦ δικαῦ μας, ὁ πολιτισμὸς αὐτὸς ἀπατυπῶνει τὰ

γνιιιρίσματα καί, τὰ ὅρια τοῦ αλλου αὐτοῦ κόσμου 7100 τὸν γέννησε καὶ παραμένει γι“ αὐτὸ ἀνεπανάληπτος. Σὰν κανόνας
ζωῆς τὸ σύνθημα «ἐ π ι σ τ ρ ο φ ὴ στίς ρίζες» εἶναι, κατὰ συνέπεια. όχι απλὰ ούταπικὸ ἀλλὰ καί μιὰ αὐταπατη.
6) Ὡστόσο αὐτὸς ὁ ἀλλος πολιτισμὸς, 7100 ἀποτελεῖ τὴν πιὸ
παλύτιμη ἴσως σήμερα ἀνθρώπινη κληρονομια μας, δέν εἶναι
διόλου «κατῶτερος» ἀπὸ ἐκεῖνον ποῦ ζοῦμε. Θὰ πρέπει να

απαλλαγοῦμε μιὰ γιὰ πάντα ἀπὸ τὸν ἀσυνείδητα συνήθως «ἐξελικτισμό»,. καὶ τὸν συγγενικὸ μέ αὐτὸν ἐπιστημονισμό, ποὺ
συσκοτίζαυν τὸ μυαλό μας μέ τὴν ψευδαίσθηση μιᾶς εὐθύγραμμης τάχα «προόδου» τῆς ἀνθρωπότητας. Οἱ 710906001ακές κοινωνίες έπλασαν έναν 6 λ 0 71 λ η ρ ω μ έ ν 0 παλιτισμὸ
πού, 010 61710 τους πλαίσια, ἱκαναποιοῦσε ἀξιαζήλευτα τὸ α’ίτημα τῆς συλλαγικῆς συμμετοχῆς, καλλιεργαῦσε θαυμαστὰ κάθε
- ἀτομικὸ χάρισμα καὶ έδινε στὴν ἀνθρώπινη ἐκφραση μιαν παιότητα κι ένα 6αθος γιὰ τὸ ὁποῖα εἴμαστε συχνὰ ἀνυπαψίαστοι.
Να γιατί 6 μόνας τρόπος γιὰ νὰ τὸν καταλαδουμε εἶναι νὰ τὸν
πλησιάσουμε σύμφωνα μὲ τὶς δικές του κατηγορίες, ὄχι μέ ἐκεῖνες τῆς δικῆς μας «ἐξελιγμένης» κοινωνίας. Μέ αὐτὴ μονάχα
τὴν προῦπόθεση -παὺ ἐξυπακούει τὴν πλατιὰ ανθρωπαλογικὴ
πρασέγγιση σέ μιὰ παλύπλευρη, διεπιστημονικὴ δάση - θά
μπαρέσουμε νὰ ἀξιολογήσουμε σωστὰ κάποια μυστηριώδη γιὰ
μᾶς φαινόμενα, ὅπως εἶναι λ.χ. ἡ «παιδεία» τοῦ ἀναλφάδητου,
ἡ ἀλήθεια μιᾶς «ἀπλαῖκῆς» ζωγραφιᾶς, ἡ συμδαλική πολυσημία ἐνὸς «ἀνόητου» καλαμπαυριοῦ, ἢ ἡ κρυμμένη γνωστικὴ
λειτουργία ἐνὸς «παιδικοῦ» μύθου...
γ) Εἰδικὰ γιὰ τὸν τόπο μας μπορεῖ κανείς να ύπαστηρίξει ὅτι
αὐτὸς 6 πολιτισμὸς εἶναι 6 μόνας ἐντελῶς «έθνικός», ἸΞξηγαῦμαι; δέν ταυτίζω τίς ἐνναιες «λαῖκὸ» καί «νεοελληνικό», ποὺ
δίκαια ὁριοθετεῖ αὐστηρὰ ὁ Δημήτρης Χατζῆς τόσο περισσότερο ὅσα ἡ συγκρότηση κι αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ ἰδέα τοῦ νεοελληνικού
έθναυς ἀποτελεῖ όχι ἕνα προϊὸν τῆς κοινστικῆς παραδοσης τοῦ
λαῖκοῦ πολιτισμαῦ, ἀλλὰ ἕνα σύνθετο δημιούργημα ποὺ εἶχε
’σὰν ἀναγκαία προῦπόθεση τὴν ὕπαρξη μιᾶς «προαδευτικῆς»
λόγιας διανόησης μπολιααμένης ἀπὸ τίς εῦριιιπαῖκές ίδέες.
Θέλω μόνα νὰ πῶ ὅτιτὸ χειροπιαστὸ περιεχόμενα αὐτῆς τῆς
ἰδέας - οἱ πραγματικές κοινωνικές σχέσεις καὶ τὸ πραγματικὸ
«ἦθος» τοῦ τόπου ὅπως ένσαρκῶνονται καὶ σημαίνονται μέσα
στα ἔργα τῆς πλειοψηφίας τῶν Ἑλλήνων - δέν καθρειρτίστηκε
ποτέ συνολικὰ ἀπὸ τὴν «ἀνῶτερη» παιδεία μας, οὔτε κὰν μέσα
ὰπὸ τὸν αναγκαστικὰ παραμαρφωτικὸ καθρέφτη μιάς κυρίαρχης ἰδεαλογίας. Ὑπόθεση-παὺ θὰ μποροῦσε λ.χ. νὰ ἐξηγήσει
γιατί ἐνα ἀπομνημόνευμα ὅπως ἐκεῖνο τοῦ ἀγραμματαυ Μακρυγιάννη, μέ ὅλους τοὺς ὑποκειμενισμαὺς καὶ τὴν «ίδεαλογικὴ
σύγχυση» ποὺ τὸδιατρέχουν,μάς μαθαίνει περισσότερα γιὰ τὴν
πραγματικότητα 7100 λέγεται ἐλληνικὴ έπανάσταση ἀπὸ ὅλη
τὴν ἐπίσημη φιλαλαγία τοῦ αἰῶνα του· καὶ ποῦ ἐπιδεδαιιῖινεται
θαρρῶ, ἀπὸ τὸ γεγονὸς-ὅτι ὅλες σχεδὸν οῖ ἐξαιρέσεις ἐμςανίζονται ἀποκλειστικά 010 πεδία τῆς καλλιτεχνικῆς - λαγοτεχνίκῆς δημιουργίας. ‘O λαῖκὸς πολιτισμὸς «μσς» ἀποτελεῖ έτσι τὸ
«ἐπίπεδα αὐθεντικότητας», στὸ ὁποῖα εἴμαστε αναγκασμέναι
νὰ ἀναφερθαῦμε κάθε φορὰ ποὺ δοκιμάζαυμε νὰ αρθριίισουμε
τη συλλαγική μας ταυτότητά. Ἡ παραδοξη τοῦτη αντιναμί 0 ποὺ θὰ ἀπαιτοῦσε πολλές ἀκόμα ἐπεξηγήσεις - ὀφείλεται,
ὅπως καταφέραμε πρόσφατα νὰ τὸ συνειδηταποιήσαυμε, στὴν
καθαρὰ έξαρτημένη ανάπτυξη τῆς μεταπρατικῆς κοινωνίας
μας· μιᾶς κοινωνίας που παρόλα τὰ αναδικὰ ξεκινήματα δέν
πέτυχε τελικὰ νὰ πραγματαποιήσει τὴ συνολικὴ μεταμόρφιιιοη
τῆς «ἐθνικῆς», λαῖκῆς κουλταύρας σέ ἐθνικὸ-ὰστικὸ παλιτισμόῑ
φαινόμενα ποὺ ἀποτελεῖ ἴσως τὴν οὐσία τῆς παρείας που ξεκιναει στὴ Δύση μέ τὴν Ἀναγέννηση.
ὃ) Σύμφωνὰ μέ τὸ ταραπάνιιι, ιί 11191160011120;WWW?" 7")"
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ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

39’

τιαμας Ιιι,-ιορι·ι” να εἶναι για μας, όχι ενα πρότυπυ αλλα μισ. 4190-

κληση. Πρόκληση ἀπέναντι στούς θεσμοὺς καὶ στῆν ὀρχίἰνῶση
τῆς δαυλειάς μας, στίς πολιτεῖες καὶ στὶς κατοικίες μὰς, στὰ
ἐκπαιδευτικά συστήματα καὶ στῆν ψυχαγωγία μας, στὸν τρόπο
ποὺ ’έχουμε νὰ ζαῦμε, νά ἀγαπᾶμε, νὰ γερνάμε καί νὰ πεθαίνουμε. Μιὰ τέτοια σκέψη δέν συμπίπτει μέ τῆν ἐξιδανίκευση
ταῦ παρελθόντας· σημαίνει μόνα τῆν ἀναγνῶριση τῆς μονιμότερης ἀνθρώπινης διαστάσης ποὺ μπορεῖ νὰ περιέχει αὐτὸ τὸ
παρελθὸν μέσα στῆν ἴδια του τὴν «αρνητικότητα». Τὸ ὰπλὸ γεγονὸς ὅτι μιὰ κοινωνία σημαδεμένη ἀπὸ τὴν καταπίεση, τῆν
ὑλικὴ ἀθλιότητα καὶ τὶς προλήψεις, κατώρθωσε π α ρ’ 6 λ α
α ύ τ ὰ νὰ θρέψει έναν παλιτισμὸ ποὺ ἐξασφαλιζε τὶς στοιχειώδεις ἀνθρώπινες καὶ φυσικές ἰσορροπίες, τῆν αύθόρμητα
«δημοκρατικὴ» συμμετοχῆ, τῆν προσωπικὴ δημιουργικότητα
καὶ τὴν όμαδικὴ αὐταέκφραση, φανερώνει τῆν ῦπαρξη μ ι ἀ ς
ἄλλης ἀνθρωπαλογικῆς δυνατότηταςποὺ δέν
πρέπει νὰ ἀφεθεῖ ανεκμετάλλευτη ἀπέναντι στῆ δαρδαρότητα
ποὺ ἀπειλεῖ. Ὀφείλαυμε ἀντίθετα νὰ ἀναζητῆσουμε τὰ μέσα
πού διαθέτουμε σήμερα γιὰ τὴν ανασυγκρότηαη μιᾶς πραγματικῆς κ 0 1v ό τ η τ α ς μέ ἀνθρώπιναυς· στόχους καὶ διαστάσεις. Κι αὐτὸ ἐπιδάλλει, νομίζω, να ξεπεράσαυμε τῆ μανόπλευρη προὸληματικῆ τοῦ ναμικαῦ φορέα τῆς ἐξουσίας ἢ τοῦ
ὀνομαστικρῦ ἰδιοκτήτη τῶν μέσων παραγωγῆς καὶ νὰ τῆ συνδέσαυμε μέ κάποια ἀλλα προδλήματα «ύποδαμῆς» πού παραμέναυν ἀρκετά σκοτεινάς τὸ πρόδλημα τῆς φύσης καὶ τῶν
ὁρίων τῆς τεχνικῆς προόδου ποὺ δέν εἰναι «καθεαυτὴ» τόσο
αὐδέτερη, ὅσα θέλαυμε συχνὰ νά πιστεύαυμε, ἀλλὰ ἀπεναντίας
συστατικὰ σημαδεμένη ἀπὸ τὴν καπιταλιστικῆ λαγικῆ τῆς δύναμης καὶ τοῦ κέρδαυς(7)· τὸ πρόδλημα τῆς αῦσιαστικῆς ἀποκέντρωσης καὶ αὐτοδιαίκησηςθ) σέ συνάρτηση μέ τῆν ἀναζήτηση τῶν θεμιτῶν γιὰ τῆν ἀνθρώπινη ἰσαρροπία διαστάσεων
κάθε συστήματος, θεσμαῦ ἣ γραφειακρατίας τὸ συγγενικὸ μέ
τὸ προηγούμενα πρόδλημα τῆς ἀπαφασιοτικῆς ἐξουσίας τῶν
ἀτόμων καὶ τῶν ὁμάδων πάνω στῆν παιδεία καὶ τὴν ὑγεία, τὴ
δούλεια καί τῆ σκόλη, τῆ ζωὴ καὶ τῆν ἀντιμετῶπιση τοῦ θανά-

ῖΟυ(9). μέ μιὰ λέξη τὸ πρόδλημα τῆς α ῦ τ 0 δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς

στῆν πιὸ δαριὰ σημασία τῆς λέξης; ἐκείνη που περιέχει τῆ ουλλαγικῆ δυνατότητα τῶν συγκεκριμένων ἀνθρώπων νὰ ἐλέγχαυν
οἱ ἴδιοι τὰ ἐργαλεῖα τους 1101‘1 τοὺς ὅρους τῆς ὕπαρξῆς τους.

Μανάχα σέ μιὰ τέτοια προαπτικῆ ὁ «λαϊκὸς» πολιτισμὸς θα
πάψει νὰ ἀποτελεῖ ἀποκλειστικάένα παρελθὸν για νὰ γίνει μιά
διάσταση τοῦ μέλλοντας. Ἀλλὰ α’ αὐτῆ τῆ μακρόπνοη καὶ
πραδληματικῆ ἀναζήτηση ἡ οὐσιαστικὴ γνωριμία μέ τῆ χτεσινῆ
«παράδοση» μπορεῖ μέ τὸν τρόπο της νὰ συμόάλει.
Σημειώσεις
1. Ἐδῶ ὄρίσκεται, νομίζω, ἡ οὐσία τοῦ φαινόμενου ποι) ἡ κ. ”Aim; Κυριακίδου Νέστορος ἀποκαλεῖ «κοινωνικὴ ὁλοκλήρωοη». Ἡ ἴδια τοποθετεῖ καίρια τὸ
πρόὸλημο τῆς ὁημιουργικότητας στὴ σχέση της μὲ τὴν παράδοση, 011‘) ὅιὸλίο
της «Λοογραφικὰ Μελετήματα», Ἐκδ. Ὸλκός 1975, σ. 8-11.
2. Χρ. Γιονναρᾶ. Ἡ ἐλευθερία τοῦ ἤθους, Ἀθήνα 1970, 0. 72.
3. Ἀξίζει ἐὸῶ νὰ θυμίσω πὼς ἡὲννοια τοῦ «καλλιτέχνη» σὰν ἀτομικοῦ δημιουργοῦ ἐμφανίζεται οτὴ Δύση μονάχα οτὴν ἐποχὴ τῆς Ἀναγέννησης (πρὸλ. R.
Maudrou - lmroduclion ἁ la France contemporaine, (1500 — 1640), Paris
_

1974, σ. 229 - 233).

4. Σχετικὰ μὲ τὸν ἐσωτερικό δεσμὰ ἀνάμεσα στὴν προφορικότητα καί τὴν ὁμαδικῐ] δημιουργία, ὄλ. R. Jacobxon - Le folklore, forme xpéciﬂque de cre'ulion,
στὸν τόμο QIIextions de Poélique. Parix 1973, σ. 59 - 72.
5. Ἡ σχέση
ἀνάμεσα στὴν ἀνάπτυξη τῆς τοξικῆς ουνείὸησης, τὴν ἔνταξη στὸ
σύστημα τῶν ἀπρόσωπων ἐκμεταλλευτικῶν σχέσεων τῆς προχωρημένης ὄιομηχανικῆς κοινωνίας καί τὴν παράλληλη ἀποδιοργάνωση τῆς παράδοσιακῆς λαϊκῆς κουλτούρας διερευνᾶται (μὲ ἀφορμὴ τὸ ρεμπέτικο) ἀπὸ τὸ
Στάθη Δαμιανᾶκο 0τό ἄρθρα του «Culture pupuluire‘el groupex InurgiIIuII.\'»,

Lex Temps Modernes 1974 , 0. I447 - I460, καί ἀκόμα εὐρύτερα στό πρόσφατα 616110 τοι) «Κοινωνιολογία τοῦ 9511715111101)».’Exé.EPME/AZ.I976.
ό. Richard Haggarl. The uses οῙΙιιεναι-γ1957ψεταφράζω ὲὸῶ ἀπὸ τὴ γαλλικὴ
μετάφραοη με τὸν τίτλο «Lu culture du pauvre» Ριινίι 1970, 0. 394)
7. Πρὸλ. τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ André Gorg, 011‘) συλλο) ικὸ τόμοι(«Critique 111 la άίιί,ςίοιι du IraIwail. Purix 1973, σελ. 9- 20.
8. Ὁ Leii SIraIst λέει κάπου; «ἂν ὁ ἐθνολόγος τολμοῦσε νά παίζει τὸ ρόλο τοῦ
μεταρρυθμιατῆ (.. .) θα πρότεινε χωρὶς ἄλλο μιάν αὐτοδιοίκηοη σὲ ὅλα τὰ
πεδία
ετσι ὥστε οἱ πιδ πολλές οἰκονομικὲς καί κοινωνικὲς δραστηριότητες νὰ
γίνονται στά πεδια ἐκεινα οὐθεντικότητας, ὅπου οἱ ὁμάδες συγκρατοῦνται
ἀπὸ ἀνθρωπους πού γνωρίζουν συγκεκριμένο ὁ ἕνας τὸῑ ἄλλο) (σ,(’(,,1,(),(.
IIier- Emreu'mx

τινες Levi SIraIst, Ed. 10/18 σελ. 63).

9. Οἵ σχετικες- καὶ πολυσυζητημενες- ἔρευνες τοῦ Ιιιιιι Illich. πέρασαν ἀπ’ ὅσο
ξέρω οὐοιαστικὰ ἀπαρατήρητες στὸν τόπο μσς. Αναφερω ἐνδεικτικὰ τὰ ὄιὅλια rov«.De1'1'I100Iing Society» 1971, «Too/x for COIIIi\ialiI_v»1973,1111I‘«TIIe
Medical-Nemesis» I975.
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Ἕνας νέός δίσκος ἀπαγαρεύτηκε ἐντελῶς ἀπ’ τήν ΕΡΤ. Κι ἀν
μερικά ἀπό τά πολιτικά τραγαύδια του -εἰχαν καπεῖ γιά λόγους
«ποιότητας», ἕνα μεγάλα τμῆμα κόπηκε γιατί ἀσκοῦσε «κομματικήπολιτική» (δηλαδή ὑπέρ τίνος κόμματος; ). Ἔτσι ἀναφέρει
στό σκεπτικό του ό νέος Διευθυντης Παραγωγῆς Προγράμματος.1Ξκεῖνο πού δέν ἀναφέρει καί δέν θά μάς ποῦν ποτέ είναι
τί είδαυς πολιτική ἀσκοῦσε 11 ἀναγγελία τῆς «είδησης» για 11']
διαλυση της συγκέντρωσης ἀπό τίς 5 κιόλας τό ἀπόγευμα στήν
επέτειο τοῦ Πολυτεχνείου, τί εἶ’δαυς πολιτική ἀσκοῦσε 11 μεταδοση ένός διεθναῦς ’”παδασφαιρικοῦ ἀγῶνα καί ἡ δραδινή
«νεοδημοκρατική» ἐκπομπή τοῦ κ. Γ. Δρόσαυ τήν ἰ’δια μέρα, τί
ειδους πολιτική ἀσκεῖ 11 έπέμδαση ένός Φρόντιστῆ (ἀναγνῶστη
τοῦ « Ελεύθερου Κόσμου» καί συνῶνυμαυ μέ τόν διευθυντή
του) στό περιεχόμενα τῶν ἐκπομπῶν, τί εἰδους πολιτική ἀσκεῖ
11 έπανάσορά τῶν διαφημιστικῶν «σφηνῶν» στό B' Πρόγραμμα
καί η ἀλλα,11'1 τῶν δικτυῶσεων τοῦ ἴδιαυ Πραγράμματος μέ τήν
ἐπαρχία πρός ὄφελος τῶν διαφῆμιστικῶν ἑταιριῶν (μέ προσιοπική παρέμδαση τοῦ οἰκονομικοῦ ἀναπληρωτῆ Γενικαῦ Διευθυντῆί), τί εἴδους πολιτική ἀσκεῖ τελικά ἡ «Ἀνῶνυμη» καί
περιδόήτῆ «Ἐτωρία» πού λέγεται ΕΡΤ...

TO KINHMATOI‘PAQJIKO «TMHMA»
Μέ νέους στόχους μπαίνει στό
δεύτερο χρόνο τῆς λειτουργίας
1011 τό Κινηματογραφικό «Τμῆμα» τοῦ Πανιεπιστημίου Αθηνῶι.
Τά εἷσαν-,ι 1γικά μπηκαν γιατί δέν
ιίιαι τμῆμα (ινα,ινιιιρισμένο ἀπό
καμια ι’πίσημη αοχη αλλά ἕνα
κόμματι τοῦ θεατοικου πού κι

ιιυτό μι-’· τή σειρά του τό ἐχει αναγνιιιρίοι-ἰ ἐνα πλατύ κοινό. μέ τή
δοιιλιῑια του. ἐκτός ἀπα τίς ἐπίσι11ιες,<”ιρχές τοῦ Πιινεπιστημίου.
Τόν πριῖιτο χρόνο τῆς δουλειάς
1011 συγκέντριιιοε περίπου 50
μέλη καί προχιὺρηαε σέ 0111009γάνωοη μιῖ· μορφή σχολῆς καλῶντας

(”ινθριίιπους

τοίΙ

κινηματο-

γράηου νιί διδάξουν ὡρισμένα
μαθήματα. χωρίς οἰκονομικές

Τό «ΣΗΜΑ»

σχέσεις
μεταξύ
μαθητῶνκαθηγητῶν καί χωρίς να διατηρρῦν κάν τήν παραδασιακή σχέση
μαθητῆ-καθηγητῆ,
στηριζόμενη
περισσότερα στό διάλαγο πού
ὁδηγοῦσε στῆν 71900116111011 τῶν
γνῶσεων πού εἶχαν ἀνάγκη οῖ
φαιτητές. Μ αυτό τό σύστημα δι’δαξαν οἱ Θανάσης Ρετζῆς (σκηναθεσία), Σωτήρης Δημητρίου
(ἱστορία καί· κοινωνιολογία κινηματαγράφαυ), Τάκης Ἀντωνόπουλος (αἰσθητική-σκηνοθεσία),
Χρῆστας Μάγγας (φωτογραφία),
ένῶ παράλληλα πραχῶρησαν
στήν ἐπεξεργασία δύο ταινιῶν
μικροῦ μήκους σέ 16mm.
Γιά φέτος ὑπάρχουν ένδιαφέραντα σχέδια. Θά προχωρήσαυν;

LVK—m

Ὀ Γιῶργος Σικελιώτης καί ὅ
Ἠλίας

Πετρόπαυλας

συν-

καταοκευασαν ένα ἀπό τά πιό
ἐπιμελημένα διόλία τῆς περασμένης χρανιάς, Πέντε σχέδια καί
πέντε πανήματα ὑπογραμμένα
ἀντίστοιχα ἀπό τούς δημιουργούς
τους, περιλαμδάνονται στό λεύ-

κωμαῑ «Πέντε ἐρωτικά κείμενα πέντε γυμνά σχέδιά».
Τι’) σχέδιο τοῦ Γ.Σ, εἰναι στίς
πιό καλές του οτιγμές; Oi χυμῶδεις μορφές τῶν γυμνῶν του
έχουν μιά θαυμαστή πλαστική
καθαρότητα.
Τά κείμενα τοῦ Ἠ. Πετρόπαυλου (γραμμένα στίς 26—1-74) εἰναι δηκτικά καί εἰρωνικιί. ”Ιδού
ἐ’-να δεῖγμα;
«... Δέν ἐζήτησα συμὸοιιλες mu
συμὸουλές μοῦ δίνουν, / ἀπρόσκλητοι συμόουλάτορες (paw/Iaτάδες μικροαοτοί / λένε λε’νε κι
ὅλο- πραφητειίουν / τάχα θά με’
φᾶνε οἱ ὡραΐες) γυναῖκες / ένιῑ)
χαρά μου νά μέ φᾶνε σι’ καλλονές
/ κι ἀλίμονο σε’, σᾶς ὁυστυχισμὲv01'/ 71011.1(2 γεγονότα δέν σᾶς
χορταίνουν / κι ἡ ζωή σας χ’τισμένη σιωπή καί κακομαιριά...»

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟ
AEEIKO (AIMEPIKZ)

ΣΧΟΛΙΟ

«Εἶναι αὐτόχρημα συγκινητικόν

τοῦ X9. Χριστσὸούλου

τό γεγονός τῆς μεθέξεως - μεταδικτατορικιῦς — εἰς τά πολιτικά
ζητήματα τῆς αἰωνίου μας πατρίδος, ἀνθρώπων παραφρόνων καί
ἐγκλείστων εἰς διάφορα νοσηλευτικά ἱδρύματα, πρᾶγμα πού άλλοτε μόνον εἰς τούς

ἐξωκλεί-

στους ἀποκλειστικῶς ἐπετρέπετο.»
Ἔτσι ᾁρχίζει ὁ λαῖκός ποιητής
Σταῦρος Μελισσινός τόν πρόλογα
ταῦ νέου διόλίαυ ταυ «Ἀντιφασιστικὸ Λεξικό» (ᾼΙΜΙΞΡΙΚΣ)
πού ὑπογράφει σαν Φῶτας Ἕλ-

ληνας- Δεῖγμα γραφὴςῑ
Λόγω πού ἐκρύθμως ἐνεργεῖ
στρατιωτικῶν μερίδα, οἱ ἴδιοι
αὐτοί στρατιωτικοί «θά σώσουν
τήν πατρίδα».
Ὁ’ Μελισσινός έχει - ὅπως
πάντα — τά κέφια του

γράφο Χρῖοτο Καρά μέ κείμενα 1011

ἰ’διου καί ένθετη ἀφίσα τοῦ Χρ.
M510 τίς... θερινές διακοπές, τό Καρά εἰδικά φτιαγμένη γιά τό περικαλλιτεχνικό πεοιοδικό «ΣΗΜΑ» αδικό. Ἐπίσης ποιήματα ταῦ νέου
κυκλοηόοηοε τό 130 τεῦχος του. παιητῆ Ζαχαυ Σιαφλέκη, μιά μελέτη
Στή νεα περίοδο τό «ΣΗΜΑ» Gd τοῦ ζωγράφου - ἀρχιτέκτονα Γιώρέκδίδεται και01 ικά ἀιά δίμηνο.
γαυ Κανταξάκη γία τίς ἐφαρμαγές
Στό τευχος πού κυκλοφόρησε ταῦ χρώματος, πεζογραφικό κείμενα
πι-ὀιὶαμοιίιι εται ἀφιέρωμα στό ζω- ταῦ Ἀντρέα Πίττα καί ἀλλα δοκίμια.
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Τά σκίτσα εἶναι παρμείἰι ἀπό τήν
ἔκθεση «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ» τοῦ Βαγγέλη Κούλη, τοῦ Πάνου Κουτρουλάρη καί τοῦ Πιιναγιιὺτη
Μήλα, πού, μαζί με’ τίς ἐφαρμογές, με’
γελοιογροφικά θέματα (πάνω σε’
χαλκό καί πυρογράφο) τῆς Λίζας
Φέξη-Χρηστίδου, παρουσιάσθηκαιι τι)

ὔδοιιάδα αιἰτή (ruin αι”θοιισιι Γιιὶνιιη
Σταθᾶ. Ιίιὶ τήν [Ιολιτική Γελοιαγριι(ﬂu μίλησε ό ὸημοσιιηιρήᾳος Δημητρης Σοπραιιίδης, ἓιιιῖι ι”γιιιε καί συζή-

τηση γιιί τύιι τύπο. Κιιίκάτι ι’διτιίτιρι).·
ὁ Γιάιιιιης Κοκοι,ικ’.ι’ὁι)ς μίληοε γιιί τό

σατιρικό τραγουὸι τοῦ Γιώργοιι Movφλοιιζέλη, πού τραγούδησε κιόλας... ι

Τό Μουσικό Λαογραφικό Ἀρχεῖο ἰδρύθηκε στήν Ἀθήνα τό
1930 μέ πρωταδαυλία τῆς Μέλπως Λαγαθέτη-Μερλιέ, ὕστερα
ἀπό πρόταση τοῦ Γάλλου γλωσσολόγου, καθηγητῇ τῆς Σαρδόννης, Hubert Pernol, καί ὣς τό
1935 ὀνομαζόταν Σύλλαγας Δημοτικῶν Τραγουδιῶν. Ἀμέοως
μετα τήν ἵδρυσή του ὁ Σύλλογας
ἀνέλαδε τό δυσκολότατα ’έργο τῆς
πραετοιμασίας καί τῆς ῆχογραφησης δημοτικῶν τραγαυδιῶν.
πού πραγματοποιήθηκε χάρις
στίς προσπαθειες τῆς ἴδιας τῆς

«Δημοτικά τραγαύδια
ἀπό τῆ συλλαγῆ
τῆς Μέλπως Μερλιέ»

’

ΟΕΝΑΣΔΩΚΟΣ- NTOKOYMENTO
Πρόκειται γιά μιάν ἀνατύπωση σε’ δίσκο 33 στροφῶν 16 τραγουδιιῐιν ἀπό τούς δίσκους 78 στροφῶν πού ἠχογραφήθηκον μεταξύ
1930 καί 1931 γιά λογαριασμό τοῦ Μουσικοῦ Λαογραφικοῦ Ἀρχειόυ ῚᾸΜέλπως Μερλιέ (”ιπό τή γαλλική ἑταιρία Puthz‘ Ἡ ἑπιλογή
τῶν τραγουδιιῦν, ἡ ἐπιμέλεια τῆς ἠχαγραφικῆς ἀιιατιῖιπωσης καί ἡ
ε’κπὸνηση τῶν κειμένων πού δημοσιεύονται στό ὀπισθόφυλλο· (δι’γλωσσο) καί στό ἔνθετο τοῦ δίσκου ὀφείλεται στό μουοικολόγα
Μάρκο Φ. Δραγούμη, μόνιμα συνεργάτη τοῦ Κέντροιι Μικρασιιιτικῶν Σπουδιῦν, συντηρητή καί μελετητή τοῦ Μ.Λ.Α. ἐδῶ καί χρόνια.
Δίσκος Phonogram, Stereo 2421079.

Μέλπως·Μαρλιέ, ταῦ Η. Pernot.
ταῦ λααγραφαυ Δημήτριαυ Λου- _
κόπαυλου καί τοῦ περίφημου
Ἐλδετοῦ έλληνιστῆ φιλόλογαυ,
μαέστραυ καί ἐθνομουσικολόγου
Samuel Baud-Bovy. Ἠ M. Μερλιέ περιγράφει τίς συνθῆκες καί
τά ἀποτελέσματα τῆς ἠχογράφησης οτή μελέτη της «Ἡ Μαυσική
- Τοῦ Χάρη Ξανθουδακη
Λαογράφία στῆν Ἑλλάδα» (Ἐκ- ν
δόσεις Μαυσικαῦ Λααγραφικοῦ
μέ ἠχογραφήσεις οτήν Ἀθήνα
Ἀρχείαυ, 1935); «... Ἔτσι ἡ προκαί μέ μεγάλες ἀποσταλές στήν
ἐτοιμασία μας κράτηοε ἀπό τόν
ἐπαρχία. Ἐκτός ἀπό τήν ἠχαἸαναυάρια ὥς τόν Ὀκτῶὸρια
1930, καί ἐξακολούθησε ἐντονώ- γράφηση καί τήν ταξινομημένή
κατάταξη τοῦ ὑλικοῦ, τά στελέχη
τατη ὅσο δάσταξε ἡ φωναγραφητοῦ Ἀρχείου φρόντισον γιά τήν
ση, δηλαδή ἀπό τίς 24 Ὀκτωδρίου 1930 ὥς τίς 16 ’ίανουαρίου καταγραφή, ταξινόμηση καί μελέτη τῶν κειμένων τῶν τραγου1931.
Φωνογραφήθηκαν
584
διῶν καί τή μεταγραφή μερικῶν ,
τραγαύδια, πού ἀποτυπώθηκαν
σκοπῶν σέ νότες (ὁ Νίκας Σκαλσέ 196 1/2 δίσκους. O 7.. Pernot
κώτας, παύ συνεργάστηκε στῆ
εμεινε στήν Αθήνα ῶς τίς 20 Δεδαυλειά τῆς μεταγραφῆς, χρησικεμδρίου 1930 καί ἠταν ἡ ψυχή
μοποίησε μερικές μελωδίες στούς
τῆς πρώτης αὐτῆς φωνογραφή«Ἑλληνικούς Χορούς» του). Τό
σεως, πού ὀφείλουνιται στῆν παἈρχεῖα σήμερα, ἐκτός ἀπό τούς
λύτιμη πρωταόουλία του. ”Οπως
222 δίσκους τῆς Pathé καί 300
ριζίτικα τῆς τααλας. ιε τον
ἀναφέραμε παραπάνω, δεύτερη
περίπου μαγνητοταινίες καί κα-, Ἐλευθέρια Βενιζέλο. 2. Σίαία Βιφωναγραφηση δέν πραδλέπαυνσέτες, περιλαμόάνει μουσικά 6Lολί, Μακεδονίτικος Συγκαθιστός.
ταν, συνεχίοαμε ὅμως, ὁ πιστός
δλία καί περιοδικά (έλληνικά καί
συνεργάτης κ. Λσυκόπαυλας κ’
3. «Κάτου στού Ρέμα σταύ Βαξένα, μερικά δυσεύρετα), πολλές
ἐγώ, τήν ἐργασία στούς προσφυἀνέκδοτες ἐργασίες συνεργατῶν
γικούς συνοικισμοὺς· μάς εἶχε
καί, παλιά χειρόγραφα Βυζαντιγίνει τυραννική ἡ ἰδέα πώς θά
νῆς Μουσικῆς (ἀνάμεσα στα
χάναυνταν, σέ λίγα χρόνια, ἡ λαὁποῖα τήν παλύτιμη συλλαγή ταῦ
αγραφία τῶν ἐλληνικῶν αὐτῶν
πρωταψάλτη Γεωργίου Ραιδεστηπληθυσμῶν. ”Ομως αἱ προσπάνοῦ τοῦ Β’, 1833-1889- για συγθειές μας δέν πῆγαν χαμένες.
κεκριμένα ἀναλυτικά στοιχεῖα
Χάρη στό ἐνδιαφέραν πού ὁ Σεπαραπέμπαυμε τόν ἐνδιαφερόδασμιώτατος
Μητραπαλίτης
μενο στῆ μελέτη τοῦ Μανόλη ΧαΤραπεζοῦντος κ.
Χρύσανθας
τζηγιακουμῆ, «Μαυσικα Χειρόἔδειξε ἐξ ἀρχῆς γιά τό ἔργα τοῦ
Σ.Δ.Τ. καί μέ τήν ἐνίσχυση τοῦ γραφα Τουρκακρατίας», Τόμος
πρῶτος, Ἀθήνα 1975).
«Ταμείαυ καινοτικῶν καί κοινωἨ ἐπιλαγή ταῦ δίσκου τῆς
φελῶν περιουσιῶν τῶν ἀνταλλαPhonogram, πραγματικά ἀντιξίμων» έγινε δυνατή μιά δεῦτερη
προσωπευτική, περιλαμόανει τά
φωναγραφηση, πού κράτηοε ἀπό
I \m κα ί σκοπούς ἀπό
τίς 5 ὥς τίς 17 Ναεμδρίαυ 19.31.
τιςι1χι1,νή-ιι·ι
1930- 31:
Φωνογραφήθηκαν 55 τραγαύδια,
ΟΠὶειιοα ,-\; l. κ O Διγενής
σχεδόν ὅλα τοῦ Πόντου, σέ 25
Ψυχομαχεῖ», ριζίτικο τῆς τάὸλας,
1/2 δίσκους. Οἱ δύο (ρωνοληψίες
μέ τόν Ἐλευθέρια Βενιζέλο, 2.
μαζύ έδωσαν στό Σ.Δ.Τ. 222 δίΣαλα Κλαρίνα (”Ηπειρος), μέ τόν
σκους, πού ἀντιπρασωπεύαυν
Νίκα Τζάρα, 3. «Τταῦ Μαντηλιοῦ
639 μελωδίες», (σελ. 10)
σου τά κλάρια» (Πελοπόννησος),
Τό Μαυσικό Λαογραφικό Ἀρσυρτός, 4. «Νύφη μου Καλορίζιχεῖο, μέ τό ὁποῖα συνεργάστηκαν
κῆ», Σιφναίικο νυφιάτικο τοῦ
ἀργότερα καί για μεγάλα χρονικά
διαστήματα
πολλαί
Ἓλληνες τραπεζιαῦ, 5. «Καλῶς τηνε καί τή

Οίι». Συρτός Θεσσαλίας, 4. «Σ’
’ένιι Στενό Σοκκακι», Θρακιώτικος Συρτός, 5. «Μιά Μαύρη Πέτρα τοῦ Γιαλαῦ». Μικρασιάτικο
δίστιχο (Ἰωνία), (1. Σόλα Ἀσκί,
σκοπός Ἀνατολικοῦ Πόντου, 7.

«Τόν Μαραντον Νερθέν Χαρτίν»,
Ὀμάλ Ἀναταλικοῦ Πόντου. 8.
«Ντίλιμ Ντίλιμ», Καρσιλαμάς
Καππαδοκίας.
‘
Τό κατατοπιστικό

σημείωμα

τοῦ Μ. Δραγούμη περιορίζεται
στίι1ι παραθεση στοιχείων για τό
Μ. A. A. καί τήν ἠχογράφῆση τοῦ
1930 31. χωρίς νά ἐπεκτείνεται
σέ μουσικολαγική ἀνάλυση των
σκοπῶν, ένῶ τό ένθετα περιέχει
πλήρη στοιχεῖα καί τούς στίχους
κάθε τραγουδιοῦ, μέ ἐπεξηγηματικές παραπομπές.
Ὀ δίσκος αὑτός. πέρα ἀπό τό
πλεονέκτημα ὅτι προσφέρει στό
πλατύ κοινό μιαν ἀντιπροσώπευτικῆ ποικιλία δυοεύρετων αὐθεντικῶν δημοτικῶν σκοπῶν, ἀποτελεῖ σημαντικό μουσικαλογικό
ντοκουμέντο, χωρίς τήν ὡραιοποίηοη καί τήν ·ἀναγκαστική
νόθευση πού συνεπάγονται αἱ
σημερινές ἠχογραφήσεις. “Η ’σύγκρισῆ του μέ τόν ἀντίστοιχα δίσκο Ἑλληνικῆς Μουσικῆς τῆς
UNESCO. δχι μόνο εἶναι σέ 6αρος τοῦ τελευταίου, ἀλλά καί
ἐπισημαίνει τήν ἀξία πού μπορεῖ
νά έχει μια ὑπεύθυνη ἑλληνική
συμδολή οτή διεθνῆ ἐθνομουσικαλογική έρι-ῑυνα. Ἐλπίζουμε καί
εὐχόμιιστε ὅτι ὁ δίσκος μέ τά
«Δηματικά τραγούδια ἀπό τή
Συλλογή Μέλπιιις Μερλιέ» θά εἰναι ή ἀρχή τῆς προσπάθειας για
τῆν ἀνατύπιιιση ὸλόκληραυ τοῦ
ι’1χογριιι1ικοῦ ὑλικοῦ ποῦ φιλοξενεῖ τό Ἀρχεῖα.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
Σ.Ι. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ & Σια O.E.

9988199"
[111

κυκλοφορεῖ

‘

ἐρευνητές

Λαμπρή», ·Μεγαρίτικη Τράτα, 6.

(ἀναφέρουμε τόν Μ. Φ. Δραγούμη, τίς κυρίες Ἀγλαΐα Ἀγιουτάντη καί Δέσποινα Μαζαράκη,
καί τόν Γιάννη ”Αννινο), συν_ έχισε τή συλλαγή ἠχαγραφημέναυ

«Σ’ ἕνα ψηλατάόανα Βουνί», Po-

μουσικολόγοι

καί

ΕΚΙΙΛΙΔΕΥΣΗ KAI
, KOINIINIKH ΤΑΞΙΙ

απειενιιιιιι

;Ε‘ ιίιίιθέιίίιίίίτθὲἰι
χέ’

ὑλικοῦ σέ ταινίες μεταπολεμικά.
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δίτικο καθιστικό, 7. «Κάτω στό

Δαφνηπόταμο», ριζίτικα τῆς τάδλας, 8. «Καλοκοτρῶνης κάθεται», κλέφτικα.
ΟΠλευρά Β; 1. «”Ο Χάραξ»,

ν
Μαυρομιχάλη 7, Ἀθῆναι, τηλ. (105501

Πραξιτέλους 1-11, ΓΙειραιι-ιίς, τηλ. 41.16.530

Πρός τοῦτο σί Σχηματισμοί, ὅάσει τοῦ
καθορισθὲντος δι’ ἑκάστην Μονάδα ἀριθμοῦ φύλλων καί τῆς ἕδρας τῆς Μονάδας
νά ἀνααίροιιν τηλεφωνικιῦς εἰς ΣΣί-Σσν
ΕΓ τόν ἀριθμόν των ἐφημερίδων, αἳτινες

NR XRPHKNHEG“
ΑΚΡΞΣ RUOPPHTON

δέον νά ἀποστέλλωνται εἰς τήν ἕὸραν

ἑκάστου Σχηματισμοί) καί Συντάγματος.
6. Ἡ 87 ΣΔΙ καί αἱ ΜΜ τοῦ Σ Στρα-

τσύ, ἑκάστην Δειιτέραν θά παραλαμὸά-

νσιιν, δια τῶν ταχυδρόμων των, ἐκ τῆς
903 ΒΣΤ τάς διατιθεμένας εἰς ταύτας
ἐφημερίδας, αἱ ὁποῖαι θα παραδίδωνται
ε’γκαίρως εἰς ΒΣΤ 903, μερίμνη τοῦ Ζοιι
ΕΓ τοῦ Σ Στρατοῦ.
7. 01' Σχηματισμοί, παρακαλοῦνται,
ὅπως ἐκδώσσυν τάς ἀναγκαίας Πρός
ὑλσποίησι ν τῆς παρούσης ὁδηγίας των.
Ἀντὶστράτηγος Γρηγόριος Μπονανθς
Διοικητής
Ἀκριὸές ἀντίγραφον
Γεώργιος Καλογερόποιιλος
Τίχης (ΠΒ) - 7ου ΕΓίΙΙ

στρατεύματος πού κινδύνευε «ἀπό πλη-“

Μονάδα,..»· (ANTI τ. 32. 15 Ναί-ἰιὸρη

ροφορίες που διοχετεύανταν στούς ὁπλίἀπό

ῑες» ἀπό «ᾀναρχικούς καί ἄλλα ἀνατρε-

EKEINO πού - ὅπως προαναηί-’ρθηκε

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ» ὅπου άναφέρονῒαξ
ἀναλυτικά-οἶ μονάδες καί τά τεύχη ΠΟΌ
θά ΠΩΟμηθεύεται ἡ κάθε μία. Π.χ. α’ ἕνα

πτικὰ στοιχεῖα». Γιά τόν σκοπό αὐτό έξ-

ΤΟ,

έγγραφο

συνοδεύεται

μόνα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» (τό ((Α») διανέ-Υ

(SHOES; ὃιάῒασσε ἕνταση τῆς «δραστηριό-

μονται 1005 τεύχη Η Μονάδες. Σύνολο
χρημάτων 100.500 δραχμές... Τά παραρτήματα ὑπογράφει ὁ έπιτελάρχης ’[οῡ
Γ’ΣΣ Παναγιώτης Κυζιρίὸης, γνωστὸς

τητας πληροφοριῶν», ἰδιαίτερα στά σχολεῖα καί οτά γυμνάσια, καί καλοῡσε «...
τούς ὁπλίτας νά μή έπηρεάζωνται ἀπό
συζητήοεις» καί ὅτι «... τυχόν λαμὸανόμεναι ἐπιστολαί τοιούτου περιεχομένου

- ἔχει ῐδιαίτερη σημασία (πέρα (ἰπό τήν
οἰκονομική πλευρά) εἶναι ὀ Ιιιηχανισμός
πού κινήθηκε γιά νά διανεμηΘεῙ στό
στράτευμα τό έντυπο καί ’ἡ εὐκολία μέ
τήν ὁποία χαρακτηρίστηκε «ἄκρως
ἀπόρρητον». Καί τά διιό δέν μας ιῗῖνὸια- _
φέρουν, ὅέόαια, μόνο ἀπό... ἱστορικῆς
πλευρᾶς. Σήμερα μᾶς ένδιαιιέρει τί γίνεται... Καί έλπίζουμε, (’ἰν δι’-’ν ὑπάρξει

ἰ’διος ἐκεῖνος ταξίαρχος :rrof) (ipéomg μετὰ

(που αναφεροντανρ δηλαδη στα γεγονοτα

απαντηση αποικαποιον ιιπευωυνο, του-

Id "(EVOVOTU τοῦ ΠΟλυ-[εχνειιου «dvnoﬁχησς (’,Ἷόᾱχμ «μά τήν «πειθαογῐα» τοῦ

του
Πολυτεχνεισυ)
ὁποθενδηποτε
προερχόμεναι νά παραδίδωνται εἰς τήν

λαχιστον να μην έχουμε... νέα ὑποθεση
«κατασκοπίας». Κάτι 0(ἰ ’ναι κι αὐτό...

στούς ἀναγνῶστες τοῦ ANTI: εἶναι ὁ

ι

,

έδωσε δυό ἀπόρρητες διαταγές (30
Νοέμὸρη - 14 Δεκέμ6ρη 1973) μέ τίς

, .

,

,

,

,

, .

, ,

,

ι

,

κ ·

Χωρῐς Προκστσλήῳεις κσῐ συγχὺἓ
σεις Kai νεα vex έξηγηθοῦμε, μιὰ γιὸ
ποντα, Προειὸσποιοῡμε K01 διευκρινῖζουμε ΑΡΧΕΣ καὶ ΑΝΤίΘὲΣΕιΣ,..

Γράφει ὁ Σιτῡρος Στσθὸτισυλσς.

E090....Léeeswgs-ssgj_jﬁariées
Δεξιὸ
μ
, Μὲ καθαρὸ πρόσωπα

’ καὶ ξόστεραβλὲμμσί

Ο

πολιτική ἑᾳεδρεία τῆς ἑθνικῆς παρατάξεως καί γι“ αυτόν
ἴσως τόν λόγο ἐπίσημη ἀμνηστία ἴσως νά ἀποκλείεται (δηλαδή χρειάζεται... ἀνεπίσημη,·) καί σπεύδει w}. διειικριιιίσιίῑ
«”Οσο γιά μᾶς, καί ὄχι ἀπό πεῖσμα στα ”κσ()ωνια“’ τοῦ Εἴ·ρίι)κομ1ιισιινισμοῡ (...) δέν πρόκειται νά ἀρνηθσῐιμι· τη σιιμμετοχή μας σ’ ἕνα ειίρωπαϊκό ἀντικομμοιινιστικό μέτωπα
πού ,ιιαζί μί’ τόν ΣΤΡΑΟΥΣ μεθοδεύσιιν ὅσοι ἀκόμα στηίι
Εὐρώπη δέν συνήθισαν Univ ι’δέα τοί· ““Ει“ιρ(ι)κσ,ιι,ιιι)ιιιιισμοῦ’“ κι ἔχουν συναίσθηση της είιρωπαϊκης των καταγωγῆς
καί πολιτισμοῦ καί ὁραματίζονται, σιιγχρόνως, μιά Εὐρώπη
ε’νωμένη σάν τρίτη καί ὑπέρτερη δύναμη».
Ἀλλά τό έντυπο μιλάει μόνο mu — ὅπως ηαίνετιιι στίς
φωτσγραφίες...

Μια ἀκόμη κίνηση «γεννιέται» στό χιῖιρσ τῆς ”Ακράς Δε(Slag: ἡ Νὲα Ἐνιαιά Δεξια, ,ιιὲ γραφεῖα, τηλέφωνο καί «πολιτικό ὄργανα», τό ΑΝΤΙ-ΣΟΦΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΝΙΑΙΑ ΔΕ-

1..“

.‘fIH HKE'PMEY.‘ --,’

ΞΙΑ, πού ε’κδίδει καί διευθύνει ὁ Δρ. (διδάκτωρ) Πολιτικῶν

Ἐπιστημιῐ) ν Σπύρος Λ. Σταθόποιιλος, Φαληρέως 4. Ἀθῆναι,
συντάσσει ὁ Θόδωρος Καραμπὲτσος (μή δόκτωρ, (ὶγνώστιωι
λοιπῶν στοιχείων) καί την ει“ιθιίνη τῶν δημοσίων σχέσεων
ἔχει ὁ δικηγόρσς (ἐπίσης δόκτωρ) Παναγιώτης Μιχαλόλιας,
Ἀκαδημίας 57, τηλ. 3609782. Ἀθῆναι. Τά γραφεῖα τοιι
ὅρι’σκονται στήν Ἀσκληπιοῦ 179, Ἀθῆναι, T. T. 705, τηλ.

ﬂ"
- ἐ [111ιῖἓὲἳὶῗῆ 1ίέ ’

6464604.

Τό «ὄργανα», τυπωμένο σε ι’λοιιστρασιόν χαρτί 160
γραμμαρίων (πανάκριὸη ἔκδοση δηλαδή), περιέχει μπόλικη
μπσυρδσλογία, ᾀντικσμμουνισμό, περίεργες «καταγγελιές»
γιά τήν 21η καί τούς «περί αὐτήν», ξεκαθαρίζει ἀπό την
ἀρχή ὅτι ὁ Γ. Παπαδόπουλος παραμένει πάντα μιά μεγάλη

m,

’ Χλῇἒὲὓ-ῩΗᾊ
ι’
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·εικσοτικα·

χιζόταν μέ 11'] διαδικασία αὐτή
τῆς πούλησης σ“ αὐτούς πού
έχουν χρήματα καί πού τά καταχωνιάζουν οτά σαλόνια τους.

Τοῦ Γιώργη Πετρῆ

Τό ΚΕΤ; έπιτυχίες καί ἐλλείψεις
Εἶναι γνωστή ἡ περιπέτειαι πού ἀντιμετωπίζει ἕνας ζωγράφος ὅταν,
ἀσκώντας τη’ν κοινωνική καί τήν ἐπαγγελματική του ἀποστολῇ, θελήσει
νά ὀργανώσει μιάν ἔκθεση, ὄασικά στήν Ἀθήνα, μά δέν εἶναι πολύ
ὸιαᾳορετικά τά πράματα ὅταν διαλέξει ἔστω κάποια ἐπαρχία γι’ αὐτό
τόν σκοπὸ. Ὅσο καί νά συνηθίσαμε νά ὅλέπουμε μιάν τέτοια έκδήλωση
σάν ὑπόθεση πνευματική, τό κυριότερο κίνητρο γιά ἔναν ἐπαγγελματία
καλλιτέχνη εἶναι οἰκονομικό.

1974.· αῐσιόδοξο ξεκίνημα. Σῆμερα,..

Ζωγράφος εἶναι κάποιος ἆνθρωπος πού ἀπσζεῖ ἀπ’ τήν τέχνη
του, πού έκθέτει τήν ἐργασία 101)
7190; πώληση - σ’ αὐτό 0.7106715πει πρίν ἀπό κάθε ἀλλα. Μά ἀν ἡ
”έκθεση εἶναι πρόόλημα οἰκονομικό γιά τόν ζωγράφο, συμόαίνει
τό ἴδιο καί γιά μιά σειρά ἀλλους
έπαγγελματίες, δηλ. μεσάζοντες,
πού, ὅπως γίνεται σέ κάθε τέτοια
περίπτωση, διαδραματίζουν ένα
ρόλο παρασιτικό, μέσα σέ μιά
καταναλωτική
κάπιταλιστική
κοινωνία. "Q; τά χτές ἀκόμα ἡ

χουν Ἕλληνες καλλιτέχνες πού
δέν πουλοῦν έργα τους ἐπενδύοντας οἱ ἴδιοι τά μικρά ἤ μεγάλα
μέσα τους μέ τά ἴδια τους τά έργα; κοντσλογίς, ἀρνοῦνται νά
παυλήσουν ἔργα τους ἀν· δέν
έχουν άμεση ἀνάγκη, ένῶ ὥς τά
χτές δέν ἓχαναν καμιάν εὐκαιρία
νά τούς ξεφύγει, γιατί δέν ἤξεραν
πότε θά τήν ξαναόρσύν.
“Ο μεταπράτης γκαλερίστας
ἔπαιζε σ’ αύτή 11'] διαδικασία σημαντικότατσ ρόλο, πάντα κέρδιζε
περισσότερα χρήματα ἀπ’ τόν

σχέση αύτή δέν εἶχε καθιερωθεῖ

καλλιτέχνη, μάλιστα ὅταν εἶχε

έδῶ μέ τρόπο ἐπίσημα καί πάγια,
μά καί οἱ πωλήσεις έργων ζωγραφικῆς ἦταν πράξη εὐκαιριακή
καί σπάνια, γιατί οτήν Ἀθήνα
δέν ὑπῆρχε «πιάτσα». Τό πράμα
αὐτό διαμορφώθηκε, γιά νά εἴ-

ἀγοράσει τά ἔργα τού πουλαῡσε.
Ἀπί) κεῖ διαδραμάτιζε σημαντικό
ρόλο οἰκονομικό, πού ἐπιδροῠσε
καί ’στή διαμόρφωση τῆς ζωγραφικῆς πού παυλιότανε. Οἱ ζωγράφοι πάψανε πιά νά εἶναι «καλοί» ἤ «κακοί» καί γίνανε «ἐμπσρικοί» καί «μή ἐμπορικοί».
Ἀπὸ κεῖ κυρίως, μά κι ἀπ’ τά τεράστια ἒξοδα, πού ἦταν ὑπερδολικά γιά τά“μέσα ἑνός ζωγράφου,
καί δυσόάοτακτα 7101 τούς καλούς ζωγράφους, καί μάλιστα>
τούς μή ἐμπορικούς, πρόκυψε ἡ
ἀνάγκη ἑνός πειραματικσῦ συνεταιρισμσῦ, πού νά καταργεῖ τόν
παρασιτικό ἐπιχειρηματία καί νά
λευτερῶνει τόν καλλιτέχνη ἀπ’ τά
δεσμά τῆς καλλιεργούμενης ἐμπορικὸτητας. Κοντά 0' αύτό
περιοριζόταν κι ἡ τιμή τοῦ έργου
τέχνης, κι αὐτό τό έκανε προσιτό
,σέ κύκλους εὐρύτερα λαϊκσύς,
ξεπερνοῦσαν δηλ. τό θανάσιμα
ἀγκάλιασμα τῆς μεγαλοεπιχειρη-

μαστε ἀκριὸαδίκαισι, ἀπό τότε
πού μετάφεραν έδῶ τή δραστηριότητά τους μερικές πολυεθνικές
ἐπιχειρήσεις, φανερώθηκαν πληθωριστικές πιέσεις, κυκλοφοροῦσε Eva; ὄγκος νομίσματος, κι
οἱ κοινωνικές ὁμάδες θέλησαν νά
ἐπωφεληθοῠν ἔστω ἐπενδύαντας
σέ εἴδη τέτοιας τάξης. Γιά νά
πσύμε τήν πᾶσα ἀλήθεια, μοντέλο
αὐτῆς τῆς πορείας άπατέλεσε ἡ
δραστηριότητα Ἀμερικανῶν ἐπιχειρηματιῶν, πού τούς ἀναγνωρίστηκε τό προνόμιο φορσλαγικῶν ἀπαλλαγῶν σέ περίπτωση
ἀγοράς έργων τέχνης. Ἡ ἐπιχειρηματική Ἐλλάδα, ἀκολουθῶντας 11'] μεταπρακτική ἀποστολὴ
της. ὂοήθησε ῆ ἀκολούθησε τό
παράδειγμά τους. Καί τούτη 11']
οτιγμήγίνεται τό ἴδια, κι ὑπάρ-
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ματικής πελατείας. ”Ὀποιας-τά-

ξης καί νά ’ναι Eva E970, εὐνου-

συνδρομητιῖηι. στήν προσπάθειά
τους νά ”ρι)οιιν α’ ι’·’παφή μ’ Eva
κοινό πού δέν ἦταν 0~ έπαφή μέ
τίς ἀλλες ἐκθέσεις. Κι έπειδή μιά

Τό ἴδια πάνω-κάτω συμόαίνει τέτοια δουλεία δημιουργεῖ για τά
καί μέ τόν ένταφιασμό τοῦ ’έργου μέλη τῆς ὁμάδας Eva μεγάλο μέτέχνης 0‘ Eva μουσεῖα. Μιά ζων- ρος ἀπό πρακτική ἐργασία. οἱ
11']
μοιράστηκαν
τανή κοινωνία τό πρῶτο πράμα συνεταῖροι
μεταξύ τους καί πρέπει νά ὁμοπού ἔχει νά κάνει, εἶναι νά γκρελσγήσουμε πως δέν (”11110710791—
μίσει τά νεκροταφεῖα-μουσεῖα.
”Ας εἶναι, ὅρισκόμαστε ἀκόμα θηκαν ὅλοι α’ αὐτό τό ένσχλητικό
καθῆκον.
πολύ μακριά ἀπό τέτσιες λύσεις.
Ικιιιιως ὅμως οἱ ζωγράφοι,
Μά εἶναι ἀμεση ἀνάγκη νά
(ἰκολοιιίμήντας 11'] διασπορά τῶν
ὃρσῡμε Evav 190710 νά διασφαλιπολιτικῶν δυνάμεων (ἰνῆκαν καί
στεῖ ἡ ἀμφισὸήτηση πού έχει ἀπ’
τή φύση του ΚΑΘΕ έργο τέχνης, οἱ ἴδιοι σέ διαφορετικές πολιτικαί πού ἐξουδετερῶνεται μέ τή κές ὁμάδες, ἓκαναν τό λάθας νά
προσπαθησουν νά πολιτειιτοῡν
σημερινή χρησιμοποίησή του.
Ἡ συνειδητοποίηση ὅλων αύ- ἀνάλογα μέ 10 πρόγραμμα τῆς
τῶν τῶν κινδύνων, ὁδήγησε μιάν ὁμάδας ὅπου ἀνῆκαν 710906115ὁμάδα ζωγράφων στή δημιουργία ’ ποντας τό έλάχιστο πολιτικο
ένός συνεταιρισμοῠ, πού ὁπωσ- πρόγραμμα πού εἶχαν ὡστόσο οἱ
δήποτε ἀνταποκρινότανε 010 ἴδιοι έπεξεργαστεῖ. Σέ λίγο συσἄτοπα καί τίς ἀνάγκες πού σκι- σιι1ρεύτηκαν κι ἄλλα σύννεφα
αγραφήσαμε. Ἡ κοινωνική τους 010v ὁρίζοντα. Ἡ προσπάθεια
συνείδηση κι ἡ παραμέριση τῶν τους νά έκλαῖκέψουν τή δουλειά
στενῶν ἀτομικῶν τους συμφερόν- τους μ’ ἐκθέσεις κι ὁμιλίες στίς
των πιστοπσιούνται (”ισφαλτα. λαῖκές συνοικίες, δέν ι’ῧρῆκε ἀπήἀπ’ τό γεγονός πώς ἀνάμεσα χηση ατη συνείδηση ὅλων τιῖ1ν“
στούς ζωγράφους αὐτούς ύπῆρ- συνεταίρων. Τελικά. of ἰ’διοι οἱ
χαν καί πολλοί νέοι ἀπ’ τούς πιό σιινέταιροι τό διάλυσαν τό Κένγνωστούς, δηλ. τούς πιό ἐμπορι- τρο τους, γιατί δέν ὑπῆρχέ καμιά
καύς. Ἀπ’ αύτό καί μόνο κανείς σύμπνοια, ἀπαραίτητη γιά τήν
δέ μποροῦσε νά έχει άμφιὸσλίες ύπαρξή του. Δέν ύπολόγισαν σωοὒτε γιά ’τήν πίστη τους οὔτε καί στά πώς πέρα ἀπ’ ὅλ“ αύτά τά
γιά 11'] συνείδηση τους. Καί τότε χρήσιμα καί τά σωστά, ἡ κυριτό ”ξεραν πολύ καλά πῶς κατά ότερη πολι“τικοποιί1ση τῆς δουτήν πρώτη τουλάχιστο περίοδο λει 0; τους πραγματωνόταν μέ τήν
τοῦ πειραματισμού τά έσοδά τους ἰ’δια ,τη ζωγραφική τους. 'H κίθά μειωνόντανε. Μά οἱ ζωγράφοι νηση πραγμάτωσε καί κιίποιαν
άλλη κοινωνική φιλ(ιλληλία; οἱ
αύτοί ἀπέόλεπαν α’ ἀλλους 010έμπορικοί ζιι1γράῳοι. πού πουχους. "A; ἀναφέρουμε γιά πίλοῡσαν ἔργα τους, στηριξαν τούς
στωση αὐτῆς τῆς πραγματικοτημή έμπορικούς (ἰναλαμίῧάνοντας
τας πώς ὑπῆρξε περίπτωση
ἀκόμα καί ἐμπόρων πού θέλησαν τά ’έξοδα τῆς αἴθουσας καί κατά
νά έπωφεληθοῦν ἀπ’ τίς χαμηλές τήν περίοδο τῆς ’έκθεσης αὐτῶν
τιμές πού πουλούσ-αν τά ἔργα πού δέν πουλοῖισαν - ἀρχή πολύ
τους οἱ συνεταιρισμένοι καλλιτέ- καλή, μά πού δέν ’έλειψε νά δημιχνες. Κι αύτό σημαδεύει ἀλλον ουργήσει κάποια πικρία. Καί.
Eva κίνδυνο. ”Ας εἶναι. Μά οἱ σημεῖα τῶν καιρῶν, 11‘ ὅλες τίς
καλλιτέχνες μέλη τού συνεταιρι- συζητήσεις, στάΟηκε ἀδύνατα νά
σμαῦ δέν δέχθηκαν νά δώσουν ὅρεθεῖ ἐ’-να ἐλάχιστα πρόγραμμα
ἀποκλειστικά έμπορικό περιεχό- κοινά παραδεκτο 071~ ὅλους τούς
μενα στόν ὃμιλό τους. Θέλησαν ἐνδιαφερόμενσυς. T0 K.E.T. τερνά επεξεργαστοῡν - πολύ ὀρθά - μάτισε τήν πρώτη (ράση τῆς ζωῆς
κι Eva ἐλάχιστα πρόγραμμα ἰδε- τους, τό Κ.1Ξ.Τ. πρέπει νά ξαναολογικό. Εἶναι ἡ ἐποχή ὅπου οἱ γίνει μέ νέους ὅρους, μαζί ρειιλιζωγράφοι σπάσανε τό χρυσὸ στικά πολιτικούς κι έπαγγελματιπύργο τῆς ἀπσμόνωσης ὅπου κούς. ”Οσοι ’έχουν πείρα κι ῖδέες
τούς ὁδηγοῦσε ἡ κοινωνική μαζί πρέπει νά 10 συντρέξουν, γιατί
μέ τήν αἰσθητικὴ τους μαθητεία, σήμερα ἀποτελεῖ 11'] μόνη δυνατή
καί συμμετέσχαν μέ τό έργο τους κι ὑγιᾶ λύση.
καί μέ τά μπράτσα τους στήν
ἀντίσταση, κερδίζσντας μαζί μέ
τήν ἀγάπη τοῦ κοινοῦ τους καί τό
δικαίωμα νά δράσσυν πολιτικά
σάν καλλιτέχνες καί κοινωνικές
μονάδες στό γενικό ἀγῶνα γιά τή
λευτεριά καί 11‘] δημοκρατία.
Οἱ συνεταιρισμένσι 7019.115χνες, στήν ὀλιγόχρονη ζωή καί
δράση τοῦ Κέντρου τους πρόφτασαν νά ὀργανώσουν ἀρκετές
πολιτιστικές ἐκδηλώσεις, σέ καίρια πρσὸλήμάταῑ συναυλίες διαλέξεις - ὁμιλίες γιά τήν Κύπρο, κατά τῶν ἐμπόρων κ. ἀ. Καθιέρωσαν ἀκόμα πωλήσεις φτηνῶν έργων μέ τό σύστημα τῶν

ΓΕΛοτοῐ-ΡΑΦῙΑΣ

Πολιτιστικές
ἐκδηλῦώσειςί
01117571097101
Ὁ δῆμος τῆς Θήόας διαμόρφωσε, τελευταῖα, κατάλληλα μιά
μεγάλη αἴθουσα τελετῶν μέ

ὁμιλία του, ὁ τεχνοκρίτης ἀνάφερε πώς «ἀπό τόν πόθο της νά
δημιουργεῖ μέ 11'] χειρωνακτική ν
δεξισσύνη της τίς μορφές της
εφτασε σέ τοῦτες τίς κατασκευές
...ὅπου τά ὁράματά της εἶναι σάν
πνεύματα καλοποιά... κάτι σάν
τά ὄνειρα πού έχουν τή δύναμη

σκοπό νά φιλοξενοῦνται ἐκεῖ

νά κάνουν αἱ ἄνθρωποι, ἀκόμα κι

ποικίλες πολιτιστικές ἐκδηλώ051;. Οἱ ἐκδηλώσεις αὐτές ἐγκαινιάστηκαν 010 τέλη τοῦ Ὀκτώ6911 05 5119501] έρνων ζ(ι1γραφικῆς
καί γλυπτικῆς τοῦ Φώτη καί τῆς
Λυδίας Σαρρῆ. Ἡ 51195011 προκάλεσε ζωηρό ἐνδιαφέρον τοῦ ,κοινοῦ καί αὐτό ἀπόδειξε πώς τό
καινό τῆς ἐπαρχίας εἶναι πρόσφορα γιά κάθε ζωντανή καλλιτεχνική ἐκδήλωση.
’ Ὁ Φ. Σαρρῆς παρουσίασε
έφτά μεγάλες ζωγραφικές συνθέσεις άτιτλες. Ὁ ζωγράφος γράφει
οτόν κατάλογσ «ἀντί γιά τίτλους»
πώς ἡ σειρά τῶν έργων τσυ «ξεκίνησε ἀπό τόν ἐρεθισμό συγκεκριμένων γεγονότων, στήν πορεία
ὅμως τῆς σπουδῆς τους, ἡ 577010
101); ξεπεράστηκε ἀπό τήν παγκοσμιότητα καί τήν πολλαπλότητα τῶν καταστάσεων», Ἐξ ἀλλαυ ὁ τεχνοκρίτης Γ. Πετρῆς σέ
ὁμιλία του, μπροστά σέ πυκνό
ἀκροατήριο, ἐπιχειρώντας μιά
μεσολαὸητική προσπάθεια ἀνάμεσα οτά 5970 καί 10 110170, ἀναφερε μαζί μ’ ἄλλα πώς τό 5970
«μεταόιόάζει, πρίν ἀπό κάθε τι
ἀλλα, ἱδέες, δηλαδή τίς ἰδέες πού
ἀπακαμίζει ὁ Σαρρῆς ἀπό τήν εί·δική ἐπαφή του μέ τόν κόσμο, κι
αὐτή τήν ἀποστολὴ του, πού δέν
εἶναι περιγραφική, ἀλλά ἀποκαλυπτική, τήν πετυχαίνει μέ τρόπο
δικό του γιατί τά πράματα πού
προτείνει στήν ὃρασή μας έχουν
προσωπικό τόνο
Μέ 010 καί
μοναχῆ π.χ. μεταλλική κρύα
λάμψη τοῦ ἀτσαλιοῦ, φέρνει μέσα
οτόν πίνακα όχι ἕνα γεγονός
ἀλλά μιάν κατάσταση, δηλ. συναιρεῖ τίς αημασίες ὅπως καί τίς
ζωγραφικές μορφές πού τίς διατυπώνσυν».
Ἡ Λυδία Σαρρῆ ἐξέθεσε τριάντα τέσσερα έργα της, κατασκευές μέ γύψο, καί στήν ἴδια

07 ζοῦν κάτω ἀπ’ τίς χειρότερες
συνθῆκες».
Τήν ὁμιλία ἀκολαύθησε συζητηση. Πῆραν μέρος κυρίως 7501,

011000 καί μαθητές. Συζητήθηκαν
τά καίρια προόλήματα πού 595107 τά ἔργα τῆς έκθεσης, κι ἦταν
ἡ πιό αῖσιόδοξη διαπίστωση ἀπό
τήν ἐκδήλωση.
K010 τή διάρκεια τῆς ἴδιας έκθεσης (πού θά διαρκέσει ὥς τά
τέλη Νσεμδρίσυ) έγιναν καί θά
γίνουν ἀκόμα ὁμιλίες;
Ο τοῦ N. Ἀλεξίου γιά τή

«λαῖκή τέχνη»,
Ο τοῦ Φ. Λάδη 710 10 «πσλιτιστικό κίνημα στήν ἐπαρχία»
Ο τοῦ A. Παπαδάκη γιά 11']
«λαῖκὴ ἀρχιτεκτονική»
Ο τοῦ Π.Καυνάδη γιά τόκρεμπέτικα 190701301».
Ἀπό τίς ἐκδηλώσεις πού ἤδη
πραγματοποιήθηκαν, προόάλλει
ιἰνάγλυφη ἡ 07071101011110 70

{lg—Egg.
Τῆς ”Αννυς Θ. Καλτσιδοπούλου

«Ὑπηρέτης δύο ἀφεντάδων»
ἀπό τό Θέατρο Τέχνης
Γιά ἕνα θέατρο πού διαθέτει μόνιμα θίασο κι ἔχει περάσει λίγο πολύ ἀπ’ ὅλες τίς μορφές της θεατρικῆς τέχνης, καιρός του ἠταν νά
δοκιμαστεῖ καί στό θέατρα τοῦ Γκσλντόνι.
Διαθέτοντας μάλιστα ἔναν ’Λρλεκίνσ στίι μέτρα τοῦ Γιώργοι) Ἀρμένη θά μποροῦσε - σύμφωνα μέ τάπότε ἢθη κι ἔθιμα - νά ’χε κάνει
’ἀκόμα καί παραγγελία τό ἔργα ποί· ἀνέίῐασε.
Ὁ πρῶτος ἔπαινος στην παράσταση τοῦ (-).T. εἶναι πώς σεόάστηκε
τόν Γκολντόνι καί τή λογοτεχιιικσπσιημένη Κομμέντια ντελλ’ ἀρτε, ἐνῶ
θά ἢταν ἴσως πιό ὅολική ἡ αὐτοσχέδια δεξιστεχνία τοῦ ἑνός πάνω στό
σανίδι. Τό Θέατρο Τέχνης παρσιισίασι· ἕνα ἄρτια σιἰνολο - με’ κυμαινόμενες ὅέὸαια μεμονωμένες ἐπιδόσεις. σι’· ,ιιιιὶ σεμνά καί ὀρθά μελετη-

μένη παράσταση.
Ζωντάνεψε οτά μάτια μας μιά

πεντακάθαρη 71190601390 τῆς 65νετσιάνικης ζωῆς τσῦ 18ου αῖωνα

νημα, κι ἀκόμα πώς σέ 0,11
ἀφορᾱ στίς εἰκαστικές τέχνες, ἡ
ἐπαρχία ’έχει ἀπεριόριστες δυνατότητες νά ἀφομοιώσει μεγάλο
μέρος ἀπό ἐκδηλώσεις, πού στό
κέντρο μπορεῖ νά παραμένουν
κλεισμένες 0‘ ἐ’ναείδικό κοινό, κι
ἀπό κεῖ, ἀγονες. Ἠ ἀποκέντρωση

πού πάνω της ξεχωρίζουν οἱ
σκιάσεις μιᾶς μεγάλης λαϊκῆς
σκηνικῆς παράδοσης ἐν «7109011011» κι «ἐν δυναστεία». Τά σκηνικά, τά θαυμάσια κοστσύμια κι
οἱ εὐαίσθητοι φωτισμοί τοῦ Δαμιανοῦ Ζαρίφη, μαζί μέ τήν κίνηοη καί τούς ρυθμούς. ’έδωααν
τήν πατίνα μιᾶς αῖσθηματικῆς
φιλοσοφίας πού σφραγίζει τό
5970 τοῦ Γκολντόνι.
Ἡ ὡραία μετάφραση τσῦ Γεράσιμου Σπαταλά μέ τίς έπτανησιακές ῖδιωματικές ἀποχρωσεις
ἀκούοτηκε ἀπόλυτα οἰκεία στό
στόμα τῶν ἠθοποιῶν, πού ”χουν

εἶναι ἀπαραίτητη καί γιά νά ἐπι-

περάσει πετυχημένα ἀπό τά θεα-

δεὸαιώνει στούς ἴδιους τούς καλλιτέχνες, πσύ παραμένουν ἀπσκομμένοι ἀπό μιά μεγάλη μερίδα
τσῡ καινοῦ, τί ἀπήχηση ὅρίσκσυν
τά έργα τους ἀνάμεσα οτά διάφορα κοινωνικό στρώματα. Οἱ
κατατοπιστικές ὁμιλίες εἶναι στήν
προσπάθεια αὐτή άπαραίτητες,
κι εἶναι ἤδη διαπιστωμένσ πώς κι
αύτές 6ρίσκουν 10 01070 101);
πολύ πιό καίρια ἀπ’ ὅσο ύπσπτεύσνται ὅσοι παραμένουν κλεισμένοι 010 πλαίσια τῆς πρωτεύουσας.

τρικά σχολειά γλωσσικῶν ἰδιωμάτων ὅπως εἶναι ἡ «Βαὸυλω-

07107571901951 10 πολιτιστικό κί-

Κάθε Σάββατα
κυκλοφορεῐ ἡ

νιά» τοῦ Βυζάντιου καί τό «(1)10—

90» τοῦ Ξενόπουλου - 950190
ὁπωσδήποτε πολύ κσντινά οτόν
Γκολντόνι καί στήν Κομμέντια
ντελλ” 0915.
Οἱ ἠθοποιαί τοῦ Θεάτρου Τέχνης κατάφεραν νά ὅγοῦνε ἀτόφιοι θεατρίνοι, μέ μαστοριά στήν
κίνηση, στό ρυθμό μά καί στόν
·,ικολντονικό λόγο.
Τ ,ἴσαμι ιίμ ἀρτιότητα τοῦ
συν(’1),ι1ιι.·[ῗῖι·ιι χρέος μας νά τονίσσυμε κι ’έναν Ντστόρε 0010051—
010 007 αὐτόν τοῦ Βασίλη Παπαὸασιλείου, πουριτανό κι 0010
05791 10 007190 101) κολλάρο.
’έναν Ντστόρε πού ἀκροπατσῦοε
ἀνάμεσα στήν κριτική τῆς Κομμέντια έρουντίτα (λόγιας ῖτιιλι-

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ HOPEIA
ὄργανα Σοσιαλιστικοῦ ἀγώνα καὶ προβληματισμοῦ

κῆς κωμωδίας) καί στή δεξιοτεχνική ύποστήριξη ένός δύοκολου
ρόλου. Ἀκόμα 5707 Μπριγκέλλα
σάν τοῦ Κωστα Χαλκιά, πού
θαρραῦσες ὃγῆκε ἀπό 65751010νικο ἤ ὃιεννέζικο γκομπλέν τοῖι
1801) αἰῶνα για νά δώσει μιά
παράσταση μικροαπατεωνισμοῖι
καί δουλοπρέπειας. "Evav Πανταλόνε σάν τοῦ Γιάννη Δεγαῑτη.
πού, έξανθρωπισμένος καί μόλις
ἐξημερωμένσς, πάλευε 001000—
11110 05 τήν ποδάγρα καί 10 συμφεροντάκι του. Ἀκόμα ,ιιιιίν
Κλεαρέτη σάν τῆς Ράσμυς Τοόπε-

Γιώρ o, Ἀ ριιένης

λα’, πού νόμιζε-ς πως έὸλεπες
μπροστά σου τό μσυράνσ ἀγαλματάκι τῆς Ἰζαμπέλλα Ἀντρεῑνι.
"A; 0111100005 στό τέλος τό
ζειιγάρι Τροιιφφαλντίνου - Σμεραλντίνας (”Ολια Λαζαρίδου).
Εἵχαμε νά κάνουμε ἴσως μέ τούς
πιό 0799111711701); Ἀρλεκίναυς
πού ’χει δώσει τό θέατρα. Τά
σόλα τοιις - κυρίως τοῦ Ἀρμένη
- κι οἱ ζευγαρωμένες τους σκηνές.
πλημμύριζαν
ζεστασιά,

’έρωτα κι αι’σιοδοξία. “Η μάσκα
καί τό σῶμα τους ἠταν 0710 τήν
εύπλιιοτη εκείνη ὓλη τῶν μίμων
7101) ι-’Ῑναι μαζί σάρκα, καρδιά καί
Ιιιετεμψιιχιιηιί-’νο ζῶα.
Ὀ Τρου(1,(1-αλντίνο τοῦ “Αρμένη. πιιιχνιδιάρης. σαλντιμπάγκσς,
πειναλέος κι εῖιαίσθητος, δίνει τό
’ένα 7591 στούς κατεργάρηδες
προπάτορες τοῦ τύπου του καί μέ
τό ἀλλο κρατάει γερά 11'] χερσύκλα τοῦ ρωμιοῖι καραγκιόζη καί
τό χεράκι τῆς Ιιιικρῆς ΤζελζουΙιιίνα 0710 τη «Στράντα» τοῦ Φελλίνι. ”Εχοντας πάντα τή στόφα
τοῦ λαἰκοῦ 950191701). τοῦ εύπλαστου. εὐαίσθητου κι ἀεικίνητοιι μίμου. δημιούργησε μέ τήν
εὐκαιρία αὐτή τόν ὡραιότερο μέχρι τιιίρα ρόλο του.
”Ολο τό κλιμάκια τῆς Λαῖκής
Σκηνης. 05 τήν καθοδήγηση καί
τη διδασκαλία τοῦ Γιιῖιργσυ Λαζανη. προσθεσε μιά σίγουρη ἐπιτιιχία 010 575971111110 τοῦ Θεάτροιι Τέχνης.
·
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,ζῇ-ψ.

01116 γιά τή νεώτερη ἱστοριογραφία. Στόν τόμσ αὑτό συγκεντρώνεται ἕνα μικρό μέρος ἀπό μελετὴματά του πού ἀφοραῦν θέματα
σχαλείων. ὃιιῧλίων. ἑτεροδιδασκαλιῶν καί γενικά πρσὸλήματα
τῆς πνευματικῆς ζωῆς «τοῦ Γένους» κατά τό lb‘o καί 190 αί-

ἀκούραστσς, μεθαδικός καί πρωΕΝΤΟΥΑΡΝΤ MA ῩΕΡΣ
Ἡ Ἑλληνική Περιπλοκή
Μετάφραση; Λουκᾶς Θεοδωρακόπουλος
Ἑξάντας,
Ἀθήνα
Ἐκδόσεις.·
1976
T6 φθινόπωρο τοῦ 1942 6 ταξίαρχος Μάυερς, ἐπικεφαλῆς τῆς
ἀγγλικῆς ἀποστολῆς, έπεσε μέ
ἀλεξίπτωτο στά 6ουνά τῆς Γκιώνας γιά νά συναντήσει τίς ἑλληνικές δυνάμεις τῆς Ἀντίστασης,

Ἠταν ὁ ἀνθρωπος πού διαφώ·
νησε μέ τόν Τσῶρτσιλ, γιά νά
ὑποστηρίξει τήν οῦδετερότητα
τῆς ἀγγλικῆς πολιτικῆς στά ἐσωτερικά τῆς Ἑλλάδος. Ἔτσι, πρός
τά τέλη τοῦ Νοέμόρη 1943, διορίζεται διάδοχός του ὁ ὑποδιοικητής τῆς ἀποστολῆς (ταγματάρχης τότε) Κρίς Γουντχάαυζ.
Ἀναφερὸμενας α’ αὐτό τό γεγονός ὁ Μάυερς γράφεις «...ἀπογοητεύτηκα τρομερά γιατί μοῖι εῖχαν ’ἀρνηθεῖ τήν εὐκαιρία νά
συμπληρῶσω τό έργο πού ἀρχισα

ἀνάμεσα 0‘ ένα λαό ποί· εἶχσ
φτάσει πλέον νά τόν ἀγα-τῶ καί
πού πίστευα πῶς τόν 11111111116111"—
v1.11».
Μέ τί] σφραγῖδα τῆς ζωντανῆς
πρασωπικῆς μαρτυρίας τό 616110
τοῦ ταξίαρχοι· λ’Ῑι-ἰι-ερς, μεταφρσσμένσ γιά πρώτη
([0ρά
ὕστερα ἀπό τόσα χρόνια 1116\τόπο μσς, ροι·ε1ιιεται κνρισλεκτικά, 1600 111‘ αὐτὸ καθαιιτό 16
ιἰλικό ,τού πραγματεύεται (ἐξιστόρηση τῶν ’,.-ῆυνοτων πού ἐπηρέασαν τήν ἑλληνικὴ Ἀντίσταση
καί ἰδιαίτερα ἐκείνων ,τοὺ προκάλεσαν τήν ἔκρηξη τοῦ ἐμφύλιοι· πολέμου 16 19441 ὅσα καί
για τόν ἀπλο καί στρωτὸ του λόγο.
ΓΚΕΟΡΓΚ .νΙΟΥλ-’ΤΒΙΧ ΜΑΟΥPEP
«1 ’0 ἑλληνικὸς . Ιαὸς»)
Μετάιῑραοηπ Ὀλγα Ρομπάκη
Ham-1:17:21.
ἐπιμέλεια.
σχολιααμόςῑ Τασος Βοι·ρι·ἁς

Ἐκδόσειςῑ Ἀ ιτοί Τοὶίδη. Ἀθήνα
I976

τοπόρος - κατόρθωσε νά πρα-

εἶναι τό ὂιὸλίο του καί ἀποτελεῖ
καθρέφτη τοῦ νεοελληνικοῦ λαῖκοῦ δίου καί τῶν θεσμῶν του.
Σχολιαομένο εὔστοχα καί ὑπεύθυνα ἀπό τόν Τάσα Βσυρνά κερδίζει ἀκόμα περισσότερα καί μέ
τήν ἐπιμελημένη μεταφραση στῆ
δημοτική τῆς ”Ολγας Ρομπάκη.
Τό πλούσια ἱιλικό του ἀποτελεῖ
παλύτιμη πηγή πληροαοριῶν γιά
τήν ἱστορία τοῦ τόποι· μσς καί τό
- ἐντάασει οτά ἀνεκτίμητα κεῖ μενα.

ULRICH WILCKEN
2493511111
Ἑλληνική
Ἱστοριά.
Μετάιῑρ. Ἰω. Τοιιλουμάκου
~E11600“; Παπαζήση
Ἀθήνα 19ῖὸ

τῶν

ἀρχαίων

κοινωνιῶν.

ἢρθε

στήν Ἑὶλάδα, σταλμένος ἀπὸ 16
ὃασιλιά τῆς Βαναρίας Λοιιδσΰίκο. σάν μέλας τῆς τριμελοῖις ἀντιῧασιλείας (Μαουρερ, ”Αρμανστιπεργ-κ. καί ”Αδελ) 1(ιά νά προέταιμασει τον ερχομό τῆς ἐξουσίας τοῦ Ὀθωνα. ”Ομως 011'1 δύο
περίπου χρόνια τῆς παραμονῆς
τοι· οτόν τόπο μας. ἂν καί ἀπότνχε πολιτικά. σὰν μελετητῆς 46

ΣΠΥΡΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ
Τά μοναστήρια τῆς Ἑλλάδος
Ἔκὸοση ΕΣΤΙΑΣ 1976

\

Ἔνος συνοπτικὸς ὁδηγός - ὁ
πληρέστερος κι ὁ μόνος ὅσα γνωρίζουμε - γιά τά μσναστήρια
στάν ἑλληνικά χῶρα. Ἀρθρωμένος σέ γεωγραφικές ένότητες, ὁ
ὁδηγός δίνει συνοπτικές πληροφορίες γιά τή θέση, τούς θησαυρούς καί τήν ἱστορία μανῶν, μετοχιῶν καί παραρτημάτων ἐν ἐνεργεία ἦ διαλῠμένων. Σέ παράρτημα, ἔχει πίνακες καί ντοκουμέντα πού ἀφοραῦν στήν ἱστορία
τῶν μοναστηριῶν.
Γ. Δ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
Ἰστοριά τοῦ Κ ΚΕ
Τόμος Δ ’ (1934-1940)

Ἔκδοση ΝΕΑ Σ YNOPA
Ἀθήνα 1976

Α ’ Γυμνασιόυ Ἀρρένων Ρεθύμνου
Ὁ Σεφέρης
καί ἡ ποιητική παρουσία· τοι)
- στούς ἀγῶνες για τήν ῥλευθερία
Ρέθυμνο, 1 976
Στό μικρό καί πολύ συμπαθητικό ·αὐτό ὃιὸλιαράκι περιλαμόάνονται ὅλες οἱ ὁμιλίες πού έγιναν
σέ σχετικῆ ἐκδήλωση γιά τόν Σεφέρη, ἀπό τελειόφοιτους μαθητές
τοῦ πρακτικοῦ - μάλιστα - γυ,μνασίσυ Ρεθύμνου. Κι ὂ,τι θά
,ἀξιζῄ ἴσως, νά ἐπισημανθεῐ γιόι
μιά τέτοια ἐκδήλωση καί ἓκδαση,
εἶναι· ἡ πραγματικὴ ἀγάπη καί τό
ἀνόθευτο ἓνδιαφέρον πού έδειξαν αὐτά τά παιδιά γιά ένα τόσο
μῆιάλα καί (”ινεξάντλητο θέμα,
ἀγάπη πού μαζί μέ τήν ἀνιδιστέλεια καί τήν πρωτογενῆ ἀκόμη
εὐαισθησία του, μπορεῖ καί
ὑπερσκελίζει τίς διάφορες ἀτέλειες καί τά ἐνδεχόμενα σφάλματα, πού κι αὐτά ἀκόμη ἀντιμέτωπίζονται μέ συμπάθεια καί κατανόηση. Θέλω ν(ἰ πῶ δτι πέρα ἀπό
τήν ὁποιαδήποτε
μεμψίμοιρη

ἐπιφύλαξη καί διαφωνία μέ τίς
Ἠ ἑλληνική έκδαση. σέ εὐσυνείδητη μεταφραστική δαιιλειά
τοῖι l. Τουλουμάκαυ. ἔχει γίνει
ἀπό τήν τελευταία γερμανική έκδοση τοῦ. κλασικαῦ πιά, 6ι6λίαυ.
T6 ὃιὸλίο. ἐπεξεργασμένο στίς
συνεχεῖς ἐκδόσεις του. ἀναθεωρημένα σύμφωνα μέ τά συμπεράσματα προσφάτων ἐρευνῶν καί
ἐμπλοιιτισμένο μέ νεώτερη 616K1ογραφία. ἀποτελεῖ 6ασικό 60ῆθημα γιά τόν σπαυδαστή τῆς
ἀρχαίας έλληνικής ἱστορίας. Μ’
ὃλο ποί· ὁ συγγραφέας κάποτε
τονίζει τό ρόλο τῆς προσωπικότητας, ἡ σιίνθεσή τοι· ἔχει τὸ χάρισμα πῶς διερειινᾱ ὅλες τίς διαστάσεις καί ἀναζητᾱ κάθε συσχετισμό καί ἐπιρροὴ, δίνοντας ἑμ(ι-αση στῆν καταγραφή τῶν πολιτιστικῶν καί θεσμικῶν ἱστορικῶν
πλαισίων.
ΜΑΝΟΥΗΛ l. ΓΕΔΕΩΝ
Ἡ πνευματική κίνησις τοῦ Γέιόιις κατά τόν ΙΗ’και’ ΙΘ’ αἰῶνα.
Ἐκὸοτική φροντίδα ”Αλκης Ἁγ-

γέλοιι καί Φίλιππος Ἠλιοιίἴ

Στό χρονικό διάστημα πού καλύπτει ὁ Δ’ τόμος τό ΚΚΕ έχει
πιά ξεπεράσει τί] φάση ὅπου ἡ
πολιτική παρουσία του εἶχε ένα
περιθωριακό ρόλο. Εἶναι σύγ,χρονα καί ἡ ἐποχή τῶν πρώτων
σέ μαζική κλίμακα μεγάλων διώξειαν ἀπό τήν 4η Αὐγούστου.
Καί τέλος. ἡ περίοδος πού ξεκαθαρίζει 11'] γενικὴ στρατηγική τσυ
γιά τήν έπόμενη φάο-η’ - τήν
ἐποχή. τῆς Καταχῆς καί τῆς
ἈντίσταστηςΤό ὃιὸλία τοῦ Γ.Κ.,
μ’ ὀλες τίς ἀδυναμίες πού έχουν
ἤδη ἐπισημανθεῖ, ἀποτελεῖ πάντως μιά ἀμεση πηγή πληροφοριῶν. Προσπαθεῐ νά συνθέσει- καί
0' ἕνα ὅαθμό τό καταφέρνει - τά
διαδραμστιζόμενα στῆ χώρα γεγονότα, τήν ἐσωτερική συνέχεια
τῆς ζωῆς τοῦ κόμματος καί τά
«εὑρισκόμενα» ἱστορικά κείμενα ντοκουμέντο.

Ὁλόγυρα
Κέδρος, 1976

T6 ὃιὸλίο αὐτό, τό πρῶτο ἄν
δέν κάνω λάθας τῆς Α.Π., πού θά
μποροῦσε νά χαρακτηριστεῖ σά
νουὸέλα, ἀποτελεῖ ἀπό τήν ἀρχή
Ὁ συγγραφέας, κχρονογράμέχρι τό τέλος μιά λεπτομερειακῆ
φας» τῆς Ἱστορίας τῆς Ἀνατσλικαταγραφή ἐξωτερικῶν καί ἐσωκῆς Ἐκκλησίσς, 016v ὃσσικό
τερικῶν τοπίων καί καταστάσεκσρμό ταίι έργσυ τσιι. εἶναι ἀπό
ων, καταγραφή πού ἐκφράζεται
τούς πσλιιγραφότεραυς νεσέλληνες ἱστορικοὺς. Ἡ ἀξία τοῦ έρ- ’ τό περισσότερα ζωγραφικά καί
μέ σαφεῖς μά ἀσυνειδηταπαίητες
γαυ τοῦ Μ.1“., ἔργον συνταγμένου,
προεκτάσεις ,στῆν ἀκινηταπαιστῆ λόγια γλῶσσα τῆς Ὁρθαδαημένη γραφή τύπου Καχτίτση.
ξίας. εἶναι σημαντικὴ. ”Οσα κι ἀν
τόν ὁποῖα καί θυμίζει κάποτε
ὁ συγγραφέας ἑκφράζει 16 συνἀσυναίσθητα, όχι τόσο γιά τήν
τηρητικό πνεῦμα μιᾶς παράδοτεχνικὴ τοῦ ξγραψίματός της σης. ἡ ἐπισήιιανση τῶν θεμάτων
κάτι παρόμοια θ’ ἀπαιτοῦσε ἐπίκαί ἡ μέθοδος ἀναζήτησης. ,σέ
μονη κι ἐπώδυνη ἀσκηση πάνω
σιινδιιασμο μέ τήν πολυμάθειά- στήν ἐκφραση τῆς πιό λεπταίσθητης λεπτομέρειας - ὃσα ’,·ιά τήν
τον. καθιστοῖιν τό ἔργα του 6αἐκόόσεων ΕΡΜΗΣ.

ἀπόψεις πού έκφράζανται α’
αὐτό τό 616110. έκεῖνο πού θά

έπρεπε νά εὔχεται ὁ καθένας εἷναι νά γίνουν κι ἀλλες παρόμαιες
ἐκδηλώσεις καί γι” ἀλλους πσιητές μσς κι ἀπό ἀλλα γυμνάσια,
κάτι πού καί 0111\- πολιτιστική
ᾰνοδο συντελεῖ γενικότερα καί
τήν τραγική κρατική ἀδιαφορία

ἀναπληρώνει.

’

ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑ

κ Ἡ Ἑλληνική ὑπόθευ-ην
στό στιμὸοιίλιο τῆς Ειἰριὺπης
I 96 7- I 969

Πρόλογος.· Φ. Βε;·λερη
Έκδόσεις Παπαζηση
Ἀθήνα 1976
Πρὸκειται γιά μιά ἑμπεριστατωμένη ἐπιστημονική ἀντιμετῶπιση τῆς νέας καταστάσης πού
δημιουργήθηκε. ἀνάμεσα 016
1967 καί 1969. στίς σχέσεις τῆς

Ἑλλάδος μέ Εὐρωπσῖκοίις ”Ορ-

γανισμαύς, ὅπως εἶναι τό ΣυμΑΡΕΤΗΣ "ETA

Στή σειρά Νεοελληνικά Μελετη,ιιατα (ἐπιμέλεια Φ. Ἠλιοῦ) τῶν

Ὁ Γκέορ·,,·κ Λοὺντὸιχ Μάαυρερ
(17790-1873) - παίι τό 616110 του
κινίιοφὸρησε στή σειρά «Ξένοι
περιηγητές στὸν έλληνικό χῶρα»
- διασημότητα τῆς ἐποχῆς του
γύρω ἀπὸ τῆ μελέτη τοῦ δικαίου

ωνα.

γματοποιὴσει μιά ἐκτεταμένη
έρευνα πάνω στίς ἐσωτερικές δσμές τῆς κοινωνικῆς συμὸίωσης
τοῦ έλληνικοῦ λαοῦ. Λαμπρό
ἀποτέλεσμα ἐτσύτης τῆς έρευνας

ὀνειρική ἀναπόληση τοῦ παρελθόντος καί γιά τήν τάση πού ἔχει
ν’ ἁντιμετωπίζει καταδυναστευτικά τό παρόν, δίχως καμιάν ένδειξη γιά τό μέλλον.

Βοίιλιο τῆς Εὐρώπης. ἡ Εἰιρωπσῖκή ”Ετιτροπή Δικαιωμάτων
τοῦ Ἀνθριίιπσι· καί ἡ Εὐρωπαῑκή
Οίκονοιιική Κοινότητα. προσπάl“ -·’,πυι·,σπιν-ις γρίαι ει 0116\- ,τρόωγα τοι· ὁ καθηγητής Φ. Balls-

ρῆς. ἀξίζει νά χαιρετιστεῖ 611
μόνα σὰν ἐπιστημονικῇ προσ-κτηση. ἀλλά καί σάν ἐκπλήρωση
ἐθνικοί· καθήκοντας. ἀετοῦ θέτει
τέρμα σέ μιά συνεχιζόμενη σιυιτή
πάνω σ’(ιίιτό τό θέμα. T6 κύρια

ῧᾰρος ειιίιῆς τῆς προσπάθεισς
πέᾳτει στό νά ἑξεταστεῖ. ὅσα 16
δυνατό ἀντικειμένιτιιὸῐερα- ποιές
εἶναι αιῖ πραγματικές διιινατὸπῑτες
ὲτίδρασης κε ἀπστεὶεσμιιτικότητας τῶν παρατεῖναι ”Οργανισμῶν,
σέ περιπτιίισεις πού. ὅπως ἓδῶ, σέ
μᾶς, ηιταργσῖιινται σί ἀνθριιῖιπινες
Elk-110E962; καί 11'" θέση τοι-ς
παίρνει ι’11 ὅιῖα στῆν πιό ἀπάν-

θαιιιτιι ιωριιήι n1; Ἀξιῑ-ζει ἁνύνιι

να σημειιιιθεῖ τό πόσο χρήσιμα κι

ἐνδιαιιέροντα εἶναι τιί διάφορα
(”ιποσπιίσματα που παρατίθενται
016 τέλος τοῦ ὕιῦλίου ἀπό πρακτικιί
σχετικιῖιν
συζητὴσεων
στούς ἴδιους “Οργανισμσιίς.

κριμένες συνθῆκες πού γρὰφτηκαν τά ποιήματα τοῠ Μ,ΙἹ., ἐντοὺτοις παρουσιάζουν, συχνά,
σημαντικές ἀρετές, πού,ξαφνιάζουν εὐχαρίστει.

ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΥΛΗ

ΚΙἺἸῺΝΟΣ ΑΘΑΝΛΣΟΥΛΗ
Τό (ἰνθρώπινο ζήτημα
Ποιήματσ
Ἀθήνα, 1976

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Πανεπιστημίου 44 — Τηλ. 615.783
Νέες ἐκδόσεις

«Τό οἰκοδόμημα»
Ἐκὸ. Τουλούπα,

Ἀθήνα, 1976

[19611511111 για μιαν ἀκόμη ποιητική παρουσία τοῦ γνωστοῦ καί

προλιιγρ(ιιμὸτατου ποιητῆ Κ.Α.,
ποιί παρουσιιίζει, κι αὐτή. ὅπως
κι ὅλες σχεδόν οἱ προηγούμενές
του. τα ἴδια μόνιμα χαρακτηριστικα καί τα ἰ’ὸια μειονεκτήματα.
Ἡ ἰ’δια πάντα ἀγάπη για τόν ὄινθρωπο καί 11'] μοι’ρα του, καθώςι
καί για τα μικρά κι ἀσήμαντα
πράγματα ποτ’» τόν περιστοιχίζουν μιί καί πού τόν προσδιορίζουν, κι ἡ ἴδια πάντα ἀπέχθεια
για κάθε λογῆς 610 καί μίσος.
'A.-1M] ποίηση τῆς ἀγάπης θα
μποροῦσε νά χαρακτηρίσει κανείς τήν ποίησή του, παρα τήν
κάποτε ’έντσνη πολιτική 1"] καί
κοινωνικὴ της ὑποδομή. "000 για
τήν επαναλαμῦανόμειίι καί γνωστή (ἰπό παλιότερη δουλεια τοῦ
ποιητῆ ταοη για πλατυασμο καί
καποτε ἀλόγιστη μεγαλοοτομία.
ἐπ(ιναλιιμὸαωνται κι ἐδῶ μέ τὴν
ἰ’δια πάντοτε έκταση, κατι που

παι-ἰ να γίνει κυριο γνώρισμα καί
προσον τοι».
Κ.Γ.Π.
NIKOY ΚΑΧΤΙΤΣΗ
(ι) Ποιοί οἱ φίλοι

Διαόἀζουμε οτόν πρόλογο τοῦ
ἑκδότηε «Αὐτὸ τό οἰκοδόμημα
που θά ὃρεῖτε στίς έπόμενες σελίδες παρουσιὰζει, μέ λίγα λόγια,
τήν ἐποχή μσς»... “O συγγραφέας
θέλει «νά μή ὂρεῖ λύση, νά μήν
ἀποφασίσεμ Ἀπλῶς νά δείξει.
Νά ἀρχίσει. ένα δρόμο στήν ἀνί-

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ

T6 Μυστήριο
Ο

ΣΟΝΙΑ ΙΛΙΝΣΚΑΓΙΑ

χνευση τ’ῆς ἐποχῆς μοις».
Δεῖγμα γραφῆς

«Ἡ ἐξαρση

εἶν’ ἕνας παντοδὺναμος ἐχθρός.
Μοιάζει μέ τούς γιγάντιους γερανούς. Σέ ῦψώνει ξεκολλώνταςσε
ἀπ’ τό χῶμα, μέ μιὰν ἰλιγγιώδη
πτήση, σέ φέρνει γατζωμένον ἀπ’
τό στέρνο σέ θεωρεῐο θαυμασμοῦ
τῆς μοναδικότητὰς σου. Κι έπειτα, οἱ πελώριες δαγκάνες του,
ἀστραπιαῑα ἐγκαταλείπουν τό

cH μοίρα- μιᾶς γενιᾶς
Μελέτη γιά τή Διιειόιπολεγιικη
πολιτική ποίηση στήνν Ἑλλάὸα

ΕΦΗ ΠΑΠΑἛΘΕΟΔΩΡΟΥ

σῶμα σου· πέφτεις...»

Α.Φ.

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΙΞ
ΧΡ. Π ΥΡΠΑ Σ0 Y
”Οχι ἄλλος πόλεμος
Ποιήματα
Μαυρίὸης I976

6) Ἡ ὸμορφάσχημη
γ) Τό ἐνύπνια
Δεύτερη ἔκὸοση
Κέὸρος, 1976

ΓΙΑΝΝΗ ΕΥΣΤΡΑ ΤΙΑΔΗ
”Οχι ἄλλο πόλεμο
Ἀθήνα 1976

Πρόκειται για μιά συγκέντρωση κι έπανέκδοση τριῶν διηγημάτων μέ τοὺς παραπάνω τίτλους. τοῦ προωρα χαμένου καί
πολὺ σημαντικοῦ Νίκου Καχτί-

ΛΑΖ. K. ΤΣΑΜΠΑΖΗ
Φωτιές οτή νύχτα
Ἀθήνα Ι 976

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥῘΑῙΟΥ
α) Οἱ ζωντανοί νεκροί

Λειτουργικό,
Γιόι τόν Νοέμὸρη 1973
Ο

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΙΣΤΟΣ

ςΟ Στρατήγαρος
Πολιτικό Διιιῖθιστοίρη,ιωι
Ο

ΑΡΕΤΗ ΠΕΤΑ

Ὁλόγυρα

τση, σέ ἓναν τόμο ἰδιαίτερα ἐπι-

μελημένο καί ὑπό τόν ἁριθμό 1,
πρᾶγμα που σημαίνει ὅτι ὑπάρχει
ἡ πρόθεση ἐπανέκδοσης, σέ συνεχομένους τόμουςρ ὅλου τοῦ έργου τοῦ N.K.. ἐκδομένου κι ἀνέκ601011, κατι πού πραγματικόι θ’
ἀποτελέσει σημαντική προσφορά,
ἄν σκεφτεῖ κανείς πώς οἱ πρῶτες

ἐκδόσεις τῶν 6ι6λίων του ἧταν
ὑπερόολικόι περιορισμένες
ἀριθμό ἀντιτύπων.

σέ

ὅ) Ὁ Προμηθέας δεσμώτης
Ἀθήνα 1976
Κ. Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ
Φιλοσοφικά μελετήματα
περί Θρησκείας
Ἐκὸόσεις Δ. Ν. Παπαὸήμα

Μυθιστόρημα

,
Ο
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΑΜΦΟΣ

cH μουσική τοῦ ςΗρακλείτου
ΧΡΥΣΟΥΛΑ;
Π.
KAPYKOΠ OYA ΟΥ
Ἑλληνική ὅιόλιογραφία περί Δι-

Μελέτη

’
καιόυ τῆς θαλάσσης καί 1171;150:0-

ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΣΙΑΡΔΗ

Ὁ (δρόμος τῆς ποίησηςΒ ’
Κύπρος, 1976
T6 ποιητικό αὐτό 6ι6λίο τοῦ
Κυπριου ποιητῆ MIL, εἶναι σ’
ὅλη του τήν έκταση πλημμυρίσμένο ἀπό τό σπαραγμό τῆς κυπριακῆς τραγωδίας. M' ὅλο πού
σέ παρομοιες περιπτώσεις, ἡ
ὅποια κριτική πρόθεση φαίνεται
εὐνουχισμένη καί δίχως καμιά
δυνατότητα ν’ ἀντικείμενοποιησει τό ἀντικρινό της έργο, ὥστε
νά λειτουργήσουν τά κριτήρια κι

ἡὸποια δι οντολογιά της,εί,ναι 61':6010 πώς καί, κάτω ἀπ’ τίς συγκε-

λοκρηπίὸας
Ἀθήνα 1976

Ο
ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΠΟΥΖΗΣ

TAXI-D] ΚΟΛΙΑΒΑΣ - ΜΩΛΙΟΤΑΚΗΣ
Ὀρεινὴ περιοχὴ
Λυρικὸ σχέδιο μουσικῆς λαῖκῆς

Ἕντεκα φαντασίες

”Ἀῗιὲιηᾝὲ 1975

Ο
ΓΕΩΡΓΙΑ AEPAKH

ΦΩΝΤΑ ΜΠΕΛΑΛΗ
«Μετεμψύχωση»
Ἀθήνα
ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΣΙΡΙΓΚΟΥΛΗ
«Ὁ Λογοκλόπος»
Gazette

Ποιήματα

T61 πικρά καί τά φαιδρὰ
Διηγήματα
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Δυό ἁναγνιῦστες μας τοὺ ἐξωτερικοῦ, ὁ Γιιῦργος Μιχαηλίὸης,
ἀρχιτέκτονας (Γαλλία) , καί ὁ
Λάμπρος Δομένικος, 1571071110109-

χος ΕΝ. (διώρυγα τοῦ Παναμᾱ),
μᾶς ἔστειλαν σέ γράμματά τους.. Τίς ἀπόψεις τους γιά τό
περιοὸικό.
Ο ’A.-1011111051; — κρίσεις γιά
ὁυό ὁιαφορετικά θέματα πού ῥημοσιεύσαμε.

Κρατάμε τίς ἀπόψεις τους γιά
μιά γειίκότερη παρουσίαση, τούς
εὐχαριστοῡμε, καί ὁημοσιεύουμε
τίς ἀπαντήσεις τους.
ΟὉ Γ. Μιχαηλίὸης ἀπαντᾱ
στό ἄρθρα τῶν Ε. Ἀηὸόνη, Σ.
Βαφέα, Α. Ζούλια, σποιιὸαοτιὺν,
«κοινωνικοὶ κινήματα ὁομημένου
χώρου στήν Ἑλλάδα» (τεῦχος
55). Καί γράφε-κ

’Ἀηει »Α

ὅασικῶν ἐννοιῶν τοῦ μαρξισμοῡ
ἐπιτρέπει τήν ἐξοικείωση μαζί
του σά γενική μεθοδολογία καί
τήν έξειδίκευσή του σέ εἰδική μεθοδολογία ἀνάλυσης τοῦ χώρου. ,
Ἐπειδή αὐτό εἶναι δύσκολο v0
γίνει ἀπό σπουδαστές, δυο εἶναι
οἱ πιό πιθανές λύσειςς ἐπαναστατισμός ἦ «είσαγωγή» ἀπό τό ἐξ·
ωτερικό. Ὁ πρῶτος μᾶς ἀναγκάζει νά μελετοῡμε τά προὸλήματα
τοῦ χώρου καί τά προὸλήματα
που έπιδροῦν στό χῶρο, μόνο
μέσα ἀπό τίς γραμμές τοῦ «Ζητήματος τῆς κατοικίας» τοῦ Ἐνγ-

ἀκόμα στό πρῶτο στάδιο ένός
σοόαροῡ προὸληματισμοῡ πάνω
στή σαλάτα που τούς προσφέρουν οἱ σχολές μας. Νά ἀναρωτηθῶ άραγε γιατί παρουσιάζονται μόνο ἐργασίες ἀρχιτεκτόνιι)ν;
Μερικές παρατηρήσεις πάνω
στήν
τελευταία
1109011010101]
(«κοινωνικά κινήματα τοῦ δομῆμένου χώρου στήν Ἑλλάδα»); (1)
·Κάθε κοινωνικός· σχηματισμός
ΔΕΝ ὀργανώνει (ἀπλά καί μηχανιστικά) τό χῶρο σύμφωνα μέ τίς
ἀνάγκες του. 'O χῶρος δέν εἶναι
τό ἀπλό ἀποτέλεσμα τῶν παρα-

Ἀγαπητέ) «ANTI»
Θά ἤθελα νά ἐξετάσουμε τίς
τελευταῐες

παρουσιάσεις

σπου-

δαστικῶν ἐργασιῶν ἀρχιτεκτόνων, γιά τίς όποῖες μπορῶ νά
δώσω συγκεκριμένη ἀποψη γιατί
εἷμαι ἀρχιτέκτονας. Οἱ 110901101—

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ KINHMATA
AOMHMENOY ΧΩΡΟΥ

ἀνάπτυξή της. Τά κοινιιινικά κινήματα τοῠ δομημένου χώρου (ι’ἰν
δεχτσῡμε αὐτή τῆ μετασρασῆ τοῦ
γαλλικοῡ ὅρου mouvemenls soci—
aux urbains) πρέπει λοιπόν νά
διακρίνονται ἀπό τίς 016 χῶρο
ἐκφράσεις κινημάτων που E5111-

νοῦν ἀπό ἀλλα ἐρεθίσματα. Ἔτσι.
οτά Σπάτα, δύσκολα μιλάμιῑ για
<<Κ.Κ.Δ.Χ.», μιά που τό ἐρέθισμα
δέν εἶναι κάποιο στοιχεῖο τοῦ
χώρου. Γιά τόν ἀγρότη τιῖιν Σπατων, αὐτόποί· χάνει εἶναι 16 χωράφι 00v πηγή γιά ιῑίσοδημα. σά
μέσο έπιὸίωσης. 'H γῆ γι“ αὐτόν
εἶναι μέσο παραγωγῆς καί όχι
ἀγαθό
κατανάλιιισης.
Εἶναι
πρῶτα καί κύρια ΧΩΡΑΦΙ καί
μετά
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
Ὲδιῖ)
έχουμε τήν έκφραση στό χιῖιρο
μιᾶς ἀντίθεσης που ἡ κυρίαρχη
όψη της εἶναι ἡ οἰκονομικῆς κρα-

0051; 01115;: (1) Ἀποπροσανατο-

τικομονοπιιιλιακός καπιταλισμος

λίζουν, στό ὅτιθμο που δέν εἶναι
σωστές, ἀρτιες, ὃασισμένες στῆν
κατανόηση καί έφαρμογή τῶν

ἀπό 11'] μια. παραδοσιακῆ ἀγροτική δομή ἀπό τήν ἄλλη. Για τόν
ἴδιο λόγο, ἡ 111111101901] 1'] μιάς 61—

όάσεων τοῦ μαρξισμοῡ. Καί εἶναι
φυσικό v0 51v01 τέτοιες, μιά που
οἱ δημιουργοί τους περιορίζονται
σχεδόν πάντα μέσα 010 πλαίσια
που συγκροτοῡν ἡ πανεπιστημιακή ἀρχιτεκτονική παιδεία ἀπό
11'] 1110 καί τό κύκλωμα τῆς ἀρχιτεκτονικῆς «διανόηοης» ἀπό τήν
άλλη, καί πού έχουν 00v ἀποτέλεσμα ἀπίθανα παντρέματα τῆς
τέχνης για τήν τέχνη μέ τήν οἰκολογιά, τους στρουκτουραλισμοὺς

καί τόν «0111» μαρξισμό τοῦ σαλονιοῡ. Μόνο r'] κατανόηση τῶν

κελς. 'H 65111591] ἔχει σά συνέπεια
νά προόάλλονται ἀ6αοάνιστα
«καινουργιες θεωρίες», παρμένες
ἀπό τόν Λεφέμπρ, τόν Καστέλς,
τόν Χάρὸεϋ κ.λπ., χωρίς αῠτές v0
ἀναλύονται μέ 11'] 05190 τους, νά
ἀξιολογοῡνται καί νά «ἐφαρμόζονται». (2) 01 1109011010051; αὐτές. ἀκόμα, καταξιώνουν τοὺς
συγγραφεῖς τῶν ἐργασιῶν, εἴτε
αὐτοί γράφουν παραλογισμοὺς
γιά τίς ρόζ μπανιέρες που ποθοῦν
(ἀλοίμονοέ) οἱ έργάτες μας καί
δέν ἱκανοποιοῠνται πιά ἀπό τό
παλιό

ντοὺς,

εἴτε

ὃρίσκονται

γωγικῶν σχέσεων καί τῆς πολιτικῆς μέ τήν ἰδεολογία. Εἶναι μιά
διάσταση τῶν μηχανιομιῖ)ν μετασχηματισμοῡ, τῆς πρακτικῆς τῶν
τάξεων καί ὁμάδων, τῶν οχέσεών
τους, καί συμόάλλει στῆν παραγωγή, ἀναπαραγωγή καί μετασχηματισμό τῶν τρόπων παραγω-

γῆς. Εἶναι μιά ἐνεργή διάσταση
τοῦ γίγνεσθαι τῶν κοινωνιῶν, (2) .
Σά συνέπεια, εἶναι μια ένεργή
διάσταση τῆς πάλης τῶν τάξεων,
μέ δύο έννοιες; (0) ἀποτελεῖ τό
πεδίο ἐφαρμογῆς της, καί (6)
προσφέρει ἐρεθίσματα γιά τήν

ἠ ΜΑΦΑΛΝΤΑ καὶ ὁ ΚΟΣΜΟΣ της
\

W1
,ἶρ W3’01
6

.,- ,

1v’ἰ

ομηχανικῆς

τοὺς

έγκατάστιισης

ἀπεργοιίς,

δέν

ἀπο

εἶναι

«Κ.Κ.Δ.Χ.>>, εἶναι. ’έκφραοη στό
χῶρο μιᾶς μοραῆς πάλης μέσα
στό

έργατικό

κίνημα.

(3)

Οἱ

ἀντιθέσεις που καλλιεργοῖινται
ἀπό τόν ἀντίπαλο δι’·-ν εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς «(1111119111611]111;».
ἀλλά τοῦ πολυταξικοῡ χαρακτήρα τῆς κοινιιινικῆς 6001]; σέ
ένα «K.K.A.X.»_ Ἀλλά καί γι”
αὐτή τήν πολιιταξικι’)τητ(ι, που
θεωρεῖται ὅτι προσφέρεται γιά τό
χτίοιμο συμμαχιῶν τῆς ἐργατικῆς

τοῦ κοΥῙΝο
2131316 ΘΑ Hou ηεΡΑεῑει.
κΑΜε

τάξης μέ τά εὐρύτερα λαῖκά
στρώματα, μποροῦμε νά παρατηρήσουμε ὅτι περιορίζεται στό 6αθμό 71013: (0) ἐντείνεται ἡ διάκριση τῶν ζωνῶν κατοικίας τοῦ

Ὁ καλύτερος τρόπος καί ἡ καλύτέρη μέθοδος γιά νά ἐξουδετερώσουμε έναν ὀγκώδη καί δυναμικό ἀντίπαλο εἶναι νά ἀποδεκα-

ὅιομηχανικοῦ προλεταριάτου καί

παίρνει ἀκόμα μεγαλύτερες διαστάσεις ὅταν αὐτός δ ἀντίπαλος
ὑποστηρίζει θέσεις δικαίου κατά
πρῶτον καί κατά δεύτερον ὅταν
ἀπό σφυγμομέτρηση καί στάθμιση τῶν παραγόντων ἀποδεικνύεται ὅτι μιά κατά μέτωπο ἐπίθεση δέν θά ’χε τά ἐπιθυμητά
ἀποτελέσματα.
Σάν πρώτη φάση λοιπόν ἐπιχειρεῖται ἡ διάσπαοη. Σέ δεύτερη
φάση καταὸάλλονται προσπάθειες ἀπεγνωσμένες νά διατηρηθεῖ καί νά διογκωθεῖ αὐτή ή διάσπαση. Φυσικά, ὅλα αὐτά θά
’χουν σάν ἀποτέλεσμα τήν ἀνεμπόδιοτη ἐφαρμογή τῶν ίδικῶν
μας σκοτεινων σκοπων.
”Ολα αὐτά λοιπόν καί μέ δεδομένο τήν κατάσταση τῆς ἀριστερᾶς σήμερα στῆν Ἑλλάδα μποροῦμεν νά κάνουμε τίς ἑξῆς -σκέψεις; Ἡ δεξιά γνώριζε σαφῶς
τῆν ἐσωτερική διαμάχη στούς
κόλπους τῆς ἀριστερᾶς που εἶχε
πάρει τόν ὃγκο διάσπασης. Μέ τῆ
μεταπολίτευση λοιπόν καί τῆν

τῶν ἀλλων λαἰἶκῶν στρωμάτων
(μέ τίς ἐργατικές κατοικίες ἤ μέ
τήν πολιτική τῶν τιμῶν στή στέγαση)· (6) ἐντείνεται ἡ προλεταριοποίηση τῶν μικροαστῶν. (4)
”Αν δεχτοῦμε ὅτι οἱ φορεῖς τῆς

ἀριστερᾶς

εἶναι

ἀδύναμοι

νά

συλλάὸουν τῆ σημασία καί τήν
ἀναγκαιότητα παρέμόασής τους
οτά «K.K.A.X.», γιατί παραόλέπουν τῆ σχετικῆ ἀὐτονομία τῶν
ἀντιφάσεων τοῦ δομημένου χώρου, ξοφλάμε ἀπό μιά ὑποχρέωση; νά ἀναλύσουμε τόν ουγκεκριμένο κοινωνικό σχηματισμο
καί τή συγκεκριμένη πολιτική
συγκυρία, νά δοῦμε ποιά ἐπίπεδα
καί ποιές μορφές πάλης προσφέρονται, νά δοῦμε ποιά καί ποιὸ
εἶναι τά κύρια καί ποιά ὃψη τους

ἀκόμα εἶναι ἡ κυρίαρχη τώρα.
Ἐδῶ κύρια ὂρίσκεται δ ἀποπροσανατολισμός.
Τελικά, ὁ καθένας κάνει μιά
μελέτη ,ὅσο τοῦ ἐπιτρέπουν οἱ
ἱκανότητές του. Πρέπει ὅμως
αὐτή ἡ μελέτη νά προὸάλλεται
ἀόασάνιστα καί στά πεταχτά σ’
ἕνα περιοδικά ὅπως τό προσδιορίσαμε στῆν ἀρχή; Μήπως έτσι
καταξιώνουμε καί ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
πού μπορεῖ νά μήν εἶναι σωστές;
Μήπως διαιωνίζουμε τῆ θλιὸερή
παράδοση τοῦ ἐλλαδικοῦ μαρξισμοῦ νά ἀπορροφᾱ «καινούριες
ίδέες» ἀντί νά ἀφομοιώνει ἐμπειρίες καί νά κατακτά μεθοδολογί-

Es;
Φιλικά
Γιῶργος Μιχαηλίδης

ΟὉ /I. Δομένικος ἅπαντα σε’
ἐπ-ιστολεῗς τεσσάρων ἀναγνωστιῠν
μας (τεύχη 47 καί 49) πάνω στήν
πολιτική κατάσταση - καί εἰὸικά
στό χῶρο τῆς Ἀριστερᾶς. Καί
γράφει.Ἀγαπηῒό «ANTI»
Σκοπός τούτου τοῦ γράμματος

εἶναι ἡ ὃιατυπωοη ὁρισμένων
σκέψεων - κάπως καθυστερημένα
ὂέὸαια, λόγω ῖδιομορφίας τοῦ
ἐπαγγέλματος —- που θά ’ναι καί
ἀπάντηοη σέ γράμματα τεσσάρων
φίλων τοῦ περιοδικοῦ καί ουγκεκριμένα τῶν l) Ἀρ. Γκιώκα (τεῦχος 47). 2) Δ. Ἀττιλάκου, 3)
«Ἑνός Μαοῖκοῦ»(ί) καί 4) Νίκου

Κοτζιά (τεῦχος 49).
Καί ἀρχικά θά δηλώσω καί
οτούς τέσσερις ὅτι δέν ἀμφι.σῦητῶ φίλοι μου τήν ἀγωνιστικότητά τας ἀφ’ ένός καί ἀφ’ ἑτέρου
ὅτι κανένας ὸέν μπορεῖ νά «θίξει» ἦ νά κατηγορήσει τήν ἰδεολογική τοποθέτηση καθενός ἀπό
σᾶς. Τό πρόὸλημα νομίζω) δέν
ὑπάρχει ἐκεῖ. Γιά τοῦτο τά σημεῖα πού θέλω νά σταθιῖ) εἶναι
ὅσον ἀφορά τῆν ΤΑΚΤΙΚΗ καί
τῆ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. Καί γίνομαι
συγκεκριμένος.

τίσουμε τίς τάξεις του. Τό θέμα

ΣΘΗΣΙΑ σκέφθηκε πώς πρέπει
πιά νά νομιμοποιηθεῖ ένα παράνομο κόμμα, πού σάν τά ἄλλα
προσέφερε καί αὐτό πολλά καί
συμμετεῖχε στῆν ἀντίσταση κατά
τῆ διάρκεια τῆς δικτατορίας. Καί

ἀντίπαλου εῖναι μόνο ἡ πιθανότητα συσπείρωσης καί δημιουργίας ἐνιαιόυ μετώπου ἀπό τίς
προοδευτικές δυνάμεις. Γι’ αὐτό
ὀφείλουμε νά πάρουμε θέση στῆν
ὀργάνωση καί μεθόδευοη τῆς

ἐν πάση περιπτώσει τά αἴτια ήταν

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ καί ΤΑΚΤΙΚΗΣ

ἄλλα καί πολύ μακριά ἀπό τά
πραγματικά καί δικαιολογημένα
γι’ αὐτή τήν ἐνέργεια.
Καί έτσι φθάνουμε οτά καυτά
ἐρωτήματα. Μήπως δέν ἧταν
τάχα ἕνα σχέδιο ἀριστοτεχνικό ἤ
ἕνα μέρος τοῦ ὅλου σχεδίου ἀπό
τίς δυνάμεις τῆς ἀντίδρασης;
(Βέόαια, ἀντιγραφή ἀπό παρόμοιο σχέδιο διάσπασης τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων είς τό κοντινό παρελθόν καί αὐτό θά μποροῦσα νά πῶ ὅτι 6αρύνει ΕΜΑΣ,
διότι οὔτε ἡ ΕΜΠΕΙΡΙΑ τοῦ παρελθόντος στάθηκε ἱκανή νά
ΚΑΘΟΡΙΣΙΞΙ τῆν τακτικῆ μας).
Καί μήπως άραγε ἡ τακτικῆ τῆς
δεξιᾶς σήμερα δέν μιλάει καθαρά
γιά τούς σκοπούς ϊης; Καί μήπως
τελικά δέν τό κατόρθωοε ὥς ένα
σημεῖο, καί τώρα πραξικοπηματικά ἐπιὸάλλει τίς θελήσεις της;

μας. Μόνο έτοι μποροῦν νά
ὑπάρξουν καίρια καί θετικά ἀπο-

τελέσματα.

Δύναμη

δέν

εἶναι

μόνο νά ῦποοτηρίζεις θαρρετά τῆ

θέση σου. Δὺναμη εἶναι ἐπίσης
καί νά ξέρεις νά σιωπάς ὃταν
αὐτό ἐπιόάλλει τό κοινό συμφέρον.

Δέν ξέρώ ἀν τό εἶδος 111910κτικῆς πού ἀκολουθεῖται εἶναι
«ντιρεκτίὸα» ῆ προσωπικό καπρίτσιο. Ἠ ὅποια ἀπό τίς δύο
θέσεις θά “ταν λάθος. Ὑπάρχουν
ένα σωρό προὸλῆματα (κοινωνικά, οἰκονομικὰ, συνδικαλισμοῦ,

έκπαίδευσης κ.λπ.) πού θά ’πρεπε
νά πάρουν προτεραιότητα καί νά
ὑπερασπισθοῦν ἀπό μάς μέ σθένος καί ουνέπεια. ‘O ταξικός
ἀγώνας πρέπει νά περιορισθεῖ
μεταξύ τῆς προόδου καί τῆς
ἀντίδρασης καί όχι ἡ· ΤΑΚΤΙΚΗ
Καί ποιά εἶναι ἡ δική μας θέση νά δημιουργεῖ ΤΑΞΙΚΕΣ ΔΙΑ(DOPEE οτόν προοδευτικό χῶρο.
πάνω α’ αὐτά; Μήπως ἡ ΣΤΡΑΕἶναι, μάλλον, νωρίς ἀκόμα γιά
ΤΗΓΙΚΗ καί ἡ ΤΑΚΤΙΚΗ μας
νά δοθεῖ ένα τέλος σ“ αὐτῆ τῆν
κατάσταση που ἐπικρατεῖ. ”Ομως
ἀν συνεχισθεῖ έτσι, τότε oi: προὃλέψεις γιά τό μέλλον τῆς ἀριστερᾶς δέν θά ’ναι καθόλου εὐοίωνες καί θά ”μαστε ΑΣΦΑΛΩΣ
’ καί ΜΙΞΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ γιά τό
ὁποιοδῆποτε κατάντημα. ”Οσο
δέν κάνουν τίποτε περισσότερο
εἶναι καιρός λοιπόν ἀς ἀναμεἀπό τό νά δεδαιώνουν τόν
τρῆσουμε τίς εὐθὺνες μας καί ἀς
KOINO πρός ἐμᾶς ἀντίπαλο ὅτι
πάρουμε θέοη ὑπεύθυνη στῆν πομπορεῖ νά κοιμᾶται ἥσυχος γιατί
ρεία τοῦ κινήματος.
ἐμεῖς - άθελα ὂέόαια - παίζουμε
Τελειώνοντας θέλω νά παραμιά χαρά τό παιχνίδι του; Καί
καλέσω, ἀν κάποιος ἀπό σάς θεδέν ἀποτελεῖ τοῦτο κέρδος χρόλῆσει νά μοῦ ἀπαντήσει, ἡ διευνου γιά ,κεῖνον καί ἀπώλεια ζωθυνσῆ μου εἶναι στῆ διάθεσῆ σας.
τική γιά μᾱς; Μέχρι πότε ἡ ἱστο’Θά τῆν πάρετε ἀπό τό ἴδιο τό
ρία θά διδάσκει; Ἢ μήπως καί
περιοδικά. Καί τοῦτο, καί μόνο
μείς ἀποφασίσαμε νά γίνουμε, μέ
γιά τόν λόγο ὅτι ὁ χῶρος τοῦ
τά λάθη μας, ἱστορικό δίδαγμα
περιοδικοῦ εἶναι πολύτιμος, γιά
γιά τούς μεταγενέστερους;
νά ἐξαντλῆσει ἀμεσότερης ἀνάγΣέ κάποια σημεῖα, κάποιοι ἀπό
κης θέματα.
σᾶς ἐπικαλοῦνται τόν Λένιν,γιά
Εὐχαριστιῖ) τό «ANTI» γιά τῆ
νά ὑποστηρίξει τίς ΔΙΚΙΞΣ του
σιλοξενίακ
θέσεις ὁ καθένας. Δέν διστάΛ. Δομένικος
ζουμε δηλαδή καί αὐτόν ἀκόμα
Ὑποπλοίαρχος E.N.
νά διασύρουμε, ἐνῶ παράλληλα
παραγνωρίζουμε δύο σπουδαῖα
Στό περασμένο τεῦχος, στό ἀρκεφάλαια. Τῆς ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗΣ
θρο ,γιά τόν Ἀμερικάνο ιὀμπελίκαί τοῦ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΟΥ
στα Μίλτον Φρήντμαν, παραΔΙΑΛΟΓΟΥ.
λείφτηκε τό ὄνομα τοῦ συγγραἩ πάλη ἀνάμεσα στίς τάξεις
δέν εἶναι πάλη ΣΗΜΙΞΙΩΝ ἀλλά φέα (Δῆμος Τσαντίλης) καί ἔγινε
’πάλι ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ. Γιά τοῦτο ἡ μιά οὐσιαστική νοηματική ἀλλοίωσή·
ἱστορικῆ ἀναγκαιότητα, φίλοι,
Στή σελ. I4 (3η στήλη, στίχοι
έπιὸάλλει νά πάρουμε ἐπί τέλους
σωστές θέσεις καί ὑπευθυνες 20 καί 21), ἀντί τοῦ «οῐ μισθοῖ
ἀντιστοιχοῦν στήν ὁριακή παραἀπέναντι στούς ἑαυτούς μας καί
γωγικότητα- τοῦ
κεφαλαίου»,
ἀπέναντι στό ἱερὸ χρέος πού
ἀναλάόαμε σάν πρωτοπόροι. Ὁ πρέπει νά ὁιαὸαστεῑ.’ «Οἱ μισθοῖ
καί τά κέρὸη ἀντιστοιχοῡν στήν
ΚΟΙΝΟΣ ἀντίπαλος καιροφυλαὁριακή παραγωγικότητα τῆς ἐρκτεῖ καί κτυπά ἀλύπητα σέ κάθε
γασίας καί τήν ὁριακή παραγωδοσμένη εὐκαιρία. Αὐτός λοιπόν
γικότητα τοῦ κεφαλαίου».
πρέπει νά γίνει ὁ στόχος, καί
Στήν ἴὸια στήλη, στίχος 10. τό
MONO αὐτός. Τά ὑπόλοιπα ἀν«μονεταιριστές» νά γίνει «μονετέχουν νά περιμένουν γιά λίγο,
ταριστές».
ὅπως ἀντεξαν τόσα χρόνια. Ὁ
μοναδικός φόόος τοῦ KOINOY

H HOAITIKH ΚΑΤΑΣΤΆΣΗ
ΚΑΙ 0 ΧῼΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ἐκλογική ἀναμέτρηση ἀναπόφευκτη καί μέ τῆ γνώση ὅτι οἱ προοδευτικές δυνάμεις εἶχαν γίνει
σημαντικές καί κυρίως μετά ἀπό
μιά έφτάχρονη σκλαδιά, σκέφθηκε, πολύ σωστά, ὅτι ἀν ὅλη ἡ

ἀριστερά κατέόαινε στῆν ἐκλογικῆ ἀναμέτρηοη, συσπειρωμένη
καί μέ μοναδικό σκοπό τήν ἐξασφάλιση Ἰἰσχυρῆς δύναμης μέσα
στῆ Βουλῆ, αὐτόματα ἡ ζυγαριά
δάραινε πολύ πρός τοῦτη τήν
πλευρά-Καί αὐτό, σύμφωνα μέ
τίς έντολές πού εἶχαν, ἔπρεπε νά
ἀποφευχθεῖ μέ κάθε τρόπο. Μέ
διασύνη λοιπόν ἀδικαιολόγητη
καί πού κινοῦσε ὑποψίες - ὅμοια
μέ κείνη τῆς ἀμνηστίας τῶν πρωτεργατῶν τής δικτατορίας - νομιμοποίησε τό Κ.Κ.Ε. καί έτσι τά
δύσκολα ’έγιναν ἁπλά. Τό ἐπιχείρημα δέ ὅτι αὐτό έγινε διότι
ἐπρόκειτο στό μέλλον νά μποῦμε
στῆν EOK καταρρίπτεται γιά δυό
λόγους.
I) Τίπστε δέν ὑποχρέωνε τήν
κυὸέρνηση τότε νά νομιμοποιήσει
τό Κ.Κ.Ε. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚ-

ΛΟΓΕΣ. Δέν θά ἀλλαζε σέ τίποτε
ἡ θέση μας άν αὐτό γινόταν σέ
κάποιο χρόνο μετά τίς ἐκλογές.

Γιά τῆν Ε.Ο.Κ. θά ἠταν ἀκριὸῶς
τό ἴδιο, καί

2) Μέσα σέ μιά τόσο χαώδη
καί ἀόέῧαιη κατάσταση, ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά,καί μέ ἐκατοντάδες ἀμεσης ἀνάγκης πρός
έπίλυση προὸλήματα ἀνοιχτά, θά

μοῦ ἦταν ἀδύνατο νά διανοηθῶ
ὅτι ἡ δεξιά φερόμενη μέ EYAI-
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HEPIEXOMENA TOY A' TOMOY TliEvB' HEPIOAOY (TEYXH 36-48)
10 Ἰανουαρίων - 26 Ἰουνίου 1976
Kai στοὺς δύο πίνακες - ὕλης Iml συνεργατῶν -· τὰ λήμματα ἀνογράφονται κατ’ ἀπόλυτη ἀλφιιβηιική σειρά.
Στήν παροπομιιὴ ὁ πρῶτος ἀριθμὸς δηλώνει ’τὸ τεῦχος καί 6 δεύτερος τὴ σελίδα.
\
A ΦIEPΩΜ ΑΤA
Ἀντόνιο Γκράμσι

τεῦχος

Ἐπανάστιιση 1821

ι)

37
,

41

21η Ἀπριλίοι) I967

ιι

43

1'1/3101011111111

»
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EPEYNEΣ
Λαῐκος πολιτισμὸς

ΜΟΝῙΜΕΣ

Ἀντιθεπις
·Αντιλσγος
Γελοιογραφια
·επισημαινουμε

τοΜοΣ τετΑΡτοΣ
A’ EEAMHNO 1976

·επιο-ιολὲς
κὺρω ᾶρθρο

τεύχη “ 40 - 4B

ΣΤΗΔΕΣ

5615, 5715, 5315, 5915, 4015, 4115, 4215, 4515, 4415, 4515,
4615, 4715, 4315
5614, 5714, 5314, 5914, 4014, 4114, 42/4, 43/4, 44/4, 4514,
4614, 47 /4,- 43 /4
5616, 56112, 56144, 5717, 57112, 57144, 57151, 57144, 37/51,
39/6, 40/13
56144, 57144, 53147, 39 /42, 40/44, 41 146, 42141, 45146, 44147,
45/43, 46145, 47144, 43156
56154, 37/53, 53154, 59150, 40/52, 43/53, 44/53, 45 /53, 46154,
47155, 415147
.5615, 5715, 5315, 39/3, 4015, 4115, 4215, 4515, 4415, 4515,
4615, 4715, 4315

KAI ΤΩΡΑῙ
Ο Σὲ πολυτελῆ πανόδετο
τόμο μὲ πλήρη πίνακα
περιεχομένων,
κυκλοφορησαν τά τεύχη 36
ἓως καί 48 τῆς B’ Περιόδου
(α’ έξάμηνο. 1976)
τιμή 300 δρχ.
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Κστηφόρης, Γ.
Μελετζῆς, Σπ.

’ Μιχελίδης, Δ.
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Δέψης, Δημ.
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ῧάῖῠῦ 43133, 44141, 46128
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ANTI
Γάκης, Γ.
Γεωργίου, Θ.
Δημητρίου, M.

:
;
;
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Ρίχτερ, X.

: ἴίὲἓὸλῆῗιξτῖι τῆς σύγχρονης ίστοplat; 40131, 41141

E.A.A.
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Ἐργιιτικός, ”Αντ.

Ἀπεργία στῆν Πίτσος 3717
Ἠ ὑπόθευ-η Μπαῖκερ 48116
Τὸ Συνέδριο τῆς ΚοβάλσςιΜ125
Σιινθῆκες ἐργασίας στὴ βιομηχσ-

; Τό «θέμα Λάσκιιρη» ἦ ἡ κακὴ προστασία ἐνὸς ((έφιιψίιι» 3819
; Μιλᾱνε oi ἁπεργοί τῆς «Olivetti
Hcllas» 39127
Θεοδώρου, Θ.
: 'H ἀπεργία τοῦ Λαδόκουλου 39125
Καρατζᾱς, Μίλτος
_: Πρωτομαγιά 44127
Ματζουράνης, Γ. Ξ. ; Γερμανία, , Οῑ μετανάστες ίκανοποιοῦν τή λαιμαργία τῶν μονοπωλίων 44/36

β. Χ ρον ι κ ἀ

ἱ

’,ξζββαθᾰῶ Β·

3 Φυλακὲς κιρκυρας (194349) 45/37

ρατζας’ Mlhog
Πσπαῖωάννου, Κ.

' I'Ipmouuyui 44/27
: Σαράφης - Λομπράκης - 11ανιιγοὺλης 4519
; ”Υπόῠεση Λαμπράκη 45112, 46112,
47118
: Ὀ φάκελος Κατσούλη 46114
: '0 φάκελος Κόλλια 47122
; ”Ωο-ιιου νιὶ ξημερώσει. Φυλακὲς
Κέρκυρας (1948—49) 45/37

Ε. Π.
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τῶν κοπεταναίων 47115

σᾶς καὶ τοὺς φίλους σας;

: Ἑάγατική κατοικίαι λὺση ἢ ἀδιέξοδο 40/22
z Πόσο σκοτεινὸ εἶναι τὸ ἣλιον;

Κωοτῆς, P.

: $401070uq3l51; τῆς ἁντίοτσσης 461

Ο Τὸ καλύτερο δῶρο γιὰ

Ο Ἕνας πανόδετος τόμος
τοῦ περιοδικοῦ «ANTI»

: Mépu Μαγιοῦ μοῡ μίσεψες (Θεσ.

Βσφειάδης, Μάρκος :'H Συνέλευση τῶν καπεταναίων

))
))
>)
Σκούρτης, Σταμ.

Μιχελίδης, Δ.
Χριστοδοὺλου, Χρ.

7 Ἠ ἐκτέλεση τῶν δέκα ἀρρώστων
010 Χαϊδάρι, Γενάρης 1944 45136
7 Μέριι Μαγιοῢ μοῦ μίσεψες (Θεσ-· σαλονίκη 1936) 44119

Κίτσος, Κ.

7 OI ξένες τράπεζες καί πῶς θα τίς
ἐλέγξουμε 3816
Κουκόπουλος, Σ. K.0. 7 Λαῐκὴ ἀγορά καί σοῦπερ - μάρκετ

ΚΟῙΝΩΝΙΚΑ
))
7 Ἡ άρχιτεκτονική μσς κληρονομιά

56142
”Αρχαιολόγων Σύλ. 7 Μνημειακὸς χῶρος καί περιβάλ-

λον 56141
Ἀρχιτεκτόνων Ὁμάδιι7 “1τέα - Πύλος7 Παραλλιιγές στὸ
ἷδιο θέμα 39130
Βλέσσιις, M.
7 Ἀοτικές συγκοινωνίες κιιί λιιῐκῆ
κινητοποίηση 44124
Γάκης, Γ.
7 Ἡ ύπόθεστι Μπαῖκερ 48116
Ἠλιού, Μαρία
7 Γυναίκα καί ἐκπσίδευση (ὴ παραχάραξη ἐνὸς δικαιώματος) 38134
Κουκόπουλος, Σ. κ.ᾰ. 7 ἐξαίῐὲειῆ ἀγορὰ καὶ σοῦπερ-μάρκετ
Λεμπέσ-η, Κ.
Μορτίνου, Σ.

Μ ιιτζουράνης, Γ.

7 Τά. ἄλυτα προβλήματα τοῦ Β’ 110.1κόσμιου Συνέδριου γυναικῶν 36133
:'H «10110110111011» τῆς γυναίκας,
στόχος τοῦ διαφημιστικοῦ μηχανισμοῦ 36134
7 Γερμανία. Οί μετανάστες ἱκανοποιοῦν τῆ λαιμαργία τῶν μονοπωλίιον 44/36

Σαλονικιός, Δ,

Σιιρίδης, Μ.

ΠAIΔ EIA

47147
: 57150, 43141
: 41/51, 43/43, 46/50

Δισκογραφία
Κ ριτική
Τέχνη

Γκρίτση-Μιλλιέξ, Τ. 7 'H ἐκθεση Τάοσου 36-49
Ἦλιοπούλου-Ρογκάν, Τέσσερις νέοι ”Ελληνες καλλιτέχνες ἐκθέτουν 0'10 Παρίσι 46149
))

))

ΜΞ κώπας τσόκλης 43144

7 Διεθνές συμπόσιά σι’νγχρονης τέχνης 0'10 Παρίσι 47146
:'H «0v51110'r11n1» τέχνη στῆν
ΕΣΔ 36138
Καρκιιγιάννη-Καραμπελιᾱ, Β.7 Παγώνῆς ἢ Παγούνης 36151
Πετρῆς, Γ.
7 '0 Μακρυγιάννης κιιί ὴ είκονογραφία τοῦ Ἡσιιῖα 41128
Σιδερίδης, Κ.
7 Ἡ καινούργια δουλειά τοῦ Π. M0σ-χίδη 38/48
Στάγκος, Ν.
7 T0 μετέπειτα τοῦ Ἑλληνικοῦ Μήv11 τοῦ Λονδίνου 36145
Είκιιο-τικὸ Χρονικό 7 36150, 37149, 38149, 39148, 40148,
>)

))

Καρσβέλά, Μ.

Γέρος, Θ.
Ἠλιοῦ, Μαρία
Κρέμος, Δ.
Νικολινάκος, Μ,

7 Λιιῖισῆ αὺτοδιοίκηση καί ἐκπαίδευοη 46126
7 Γυναίκσ. καί. ἐκπαίδευση 38134
7 T0 διδακτικά βιβλία στῆ Μέση
Ἐκπαίδευση 40136
7 Ἐκπσιδευτικῆ μεταρρυθμιση. Γιά
ποιὸν 511111;; 42120

IINEYMATIKH

KINHL‘H

111131.009, 44/49, 45 /51, 47146,
Γ5 νικ0
Τ η λ ε 0 ρ ιι 0 η
Ἀληθινός, Δ.

K Y 11 P 0 Σ
Λυσσαρίδης, Β.

7 Ἑλληνική πολεμικὴ βιομηχεινία
καί ξένο κεφάλοιο 37119
: 'H μικρὴ EOK τῶν Βάλκανίων. 1'0
οίκονομικὸ νόημα τῆς Διαβολκανικῆς Συνδιάσκεψης 39114
7 Φορολογίιι. Μέσο καταπίεσης τῶν
λαῑκῶν στρωμάτων 011' 11; οίκονομικές ὁλιγιιρχίες 39122 ι
1 Πολιὶμικη Ιίιιηιηχιιιιιι κιι. .2311“;φάλαιο 42145

Ἀξελος, Λουκᾶς

ΉΑποκέντρωση κιιι παράλληλη
δράση 41147
: ΕᾹΒ Σκληρός K01 ἠ ἐποχή 100

Κιικουλίδης, Γ.

7Ἀγωνιστικὸς ρεαλισμὸς (συνέν-

))

: 'H10 ὁμοφυλόφιλος ὁ Χιιμουριιμ111; 41149
7 Κύριε Μανθούλη, χαιρετῶ σιις

)ὶ

7 Ξέέᾰζδ Μωρὸς κάν τι μὴ γελοῖον ἦ

τευεη) 49 /19
Μένικος, Λ.
Νεάρχου, Π.

7 Ἐξι ἐρωτήματα 43113
7 Ποῦ ὁδηγοῠν 01 «διακοινοτικές»

211911;. Ἀλὲξης
Κουβελάκης, Π.

40119
7 Ἀσφυκτικές πιέσεις καί έκβιιισμοὶ
’ἔιιίιωτῆν ἀποδοχῆ τῆς διζωνικῆς

)1

1)

Νησιώτης, Γ.
Σέρβιις, Πλ.

7 Ἡ γερμιινικῆ φόρμουλα κιιὶ τὸ
σκάνδαλα Κληρίδη 43112
7 Πάνελλιιδικῆ ἐκοτριιτείσ ἐνάντιιι
σ-τὸ σύστημα τῶν πιέσεων 4217
7 'H νέιι φάο-η τῶν διαπραγματεύσεων 37110
:T0 προσφυγικό, Eva Θεμελιιικὸ
πρόβλημά ποὺ πρέπει νά 1.00510115σα 38/28
7 Συζήτηση 111‘. 10v B000 Λυσσαρίδη

40119

Λάῑκὸς πολιτισμὸς
Ντ“ Ἀλόν, Ὀ. P.

7 T0 τελευταῖο κείμενο τοῦ Ψυχάρη

Πάλάιολόγος, 11.

7 Ἀμύνοντιιι τοῦ πατρίου ἐδάφους

Παπαδόπουλος, Θ.

7 Ἠ γένεο-η τῆς ἑλληνικῆς κομμάτικῆς γλώσσας 46136
:T0 δημοτικὸ τραγούδι“ 0110 τήν
Ἐπιινάστασ-ι] καί ὕστερα 41 127
7 Κριτικῆ τῆς κριτικῆς καί τῶν κριτικῶν 37145
7 Ἡ δοσίλογη φωτογραφία 39151
7 'H ἐλληνικῆ λαγοτεχνία 010 ἐξωτερικὸ 48/37
7 Παπσδιαμάντης ό «ῦπανομευτικός» 48/38

Πολίτης, ”Αλέξης
Ριζόττουλος, Ἀνδρ.
Σπήλιος, Ἀπ,
Φακίνος, ”Αρης

)>

))

Ἕβερτ-Κιιράτζᾱς
Καβουνίδης, Σπ.

Δράκονταειδῆς, Φ.

7 Γ. Μανούσακσ 7 Ἀκρονιιυπλίιι,
θρύλος καί πραγματικοτητα 46146
7 Τίτος Πάτρίκιος 7 Ποιήματσ
(1948-1954) 47148
7 36153, 37150, 38152, 39150, 40151,
41154, 42144, 43151, 44151, 45149,
46151, 47148, 48145

Λάμπρου, K.
Παπανδρέου, Β.

4'11
Βιβλιοπαρουσίιιση

7 T0 κομικς στῆν ὑπηρεσία τῆς ιιι -ιφασιστικῆς συνείδησης 37140
7 Ἠ ἔννοια τῆς μεγάλης διὶινιιμητ
7 Ἠ προσωπογραφία τοῦ Μουσολίνι

53145 ,
Δημητράκος, Δ.

Διάλογος

7 Σοσιαλισμὸς - Δημοκρατία (μέ
ἀφορμή το βιβλίο τοῦ Γ. K011110023/2'5H νομοθεσία τῶν βαρβάρων»)

Νοταρᾱς, Σπ.

7 Διαπληκτισμοί στῆν ίτάλική βουλὴ μὲ τὸν Μουσολίνι 39140
7 'O Γκράμσι καὶ ῆ ἐπαναστατική
πρωτοβουλία 37120, 38140
7 Νεολαία καί κοινωνικὴ πρωτοπο-

Καρᾱς, Ἠλ.

Τσιβάκου, Ἀννα

I)

l)

7 Κοινωνικοποίηση7 Θεωρία - πολιτικὴ πράξη 40139.
7 Κοινωνικοποίηση7 Κριτικῆ μελέτη τοῦ φαινομένου 42121
7 Γλώσσα κιιί κοινωνία 46139, 47136,

43 150
Καμιιῆς. Μάριος

7 Προβλήματα στῆν άστικῆ θεωρία
τῆς πολεοδομίας 47132
Κστσιινέβιις, Θ.
7 'H άρχουσα τάξη καί 01 ξένες ἐπιρροές 41 133
Παναγιωτᾱτος, Δ.
7 Τά κόμικς. M10 ἱστορικὴ - 1550λογικῆ άναδρομῆ 37139
Παπιιδολάμπάκης, Μ.7 ξΖιά μιά «ἐνόργιινηυ φιλοσοφία 361
Παπαδόπουλος, Θ.
»
Πολίτης, ”Αλέξης
Τσιβάκου, 'Avva
Ψυρούκης, Ν.

7 Βιογραφικό τοῦ Γκράμσι 37121
7 Ἠ γένεο-η τῆς ἐλλην. κομματικῆς
γλώσσας 46136
7Τὸ δημοτικὰ τράγούδι 011' τῆν
Ἐπανάοτειση καί ὕστερα 41127
7 Κάμμα ταξικὸ ἢ κόμμα ἐργαζόμενου λαοῦ 36130
7 Ἠ ἐθνικῆ ἑνότητα καὶτὸ καθεστὼς
τῆς ξένης ἐξάρτησ-ης καί κηδεμονίιις 40114, 41135, 43138

Κολτσιδοπούλου, A. : Χειμέρινῆ περίοδος 75-76 45147
»
» ἶ Συμπρωτεύουσιι K01 ἐπαρχία. Θεοτρικῆ σαιζδν 1975-76 46147
, υ
υ 7 Φῶς στῆν ἐπαρχία 48144
Κριτικῆ θεάτρου
7 835:0, 37148, 38151, 40148, 41150,

8. Πολιτικῆζωή-Ἒρευνες-Ρεπορτιὶζ

))

7 Ὀ ὑπουργὸς Ἀπασ-χολήσεως κιιὶ
δύο πορτριιῖτα του 36110
7 T0 Ἠμερολὸγιο τοῦ Ἀρχηγείου
Στριιτοῦ 1976 36112
7 Διογωγῆ ὁπλίτου κοκῆ 3716
7 T0 ὁπλοστάσιο 3716
7 T0 πρόβλημα τῶν βάσεων 4016
7 Ή μεταμορφωση ἐνὸς χουν-τικοῦ

))

7 Γιά 10 φακέλωμιι τῆς ύπαίθρου

»

7 Ἡ ἐνημέρωση 80 ἐνεργεῖται προφορικῶς 4216
7 BI; μνήμην Μιχάλ-Ἀγᾰ 45135
7 ΚΟΣΣΑ 7 ἡ νεκριινάσ-τάση 111d; κιικοσ-τημένης προβοκάτσισς 4616
7 Γυρίσιιμε·πάλι πίσω στούς 0000μιιτους, κ. Ἀβέρωφ; 47148
7 '0 Λάκης (Ὶωαννίδης) ποὺ πάει
παντοῦ 4818
7 '1'-3111111 ἐπετείφ τῆς 21ης Ἀπριλίου
43 /27
7 Βία, «Ἐστία» καί .. ,άστεῐιι 38/46
7 Στράτός καί φρονήματα 38110
7 Βολκανικῆ Συνδιάσ-κεψη 3718
7 Γιά τὸν ἐπιινιιιιιιτρισμὸ τῶν πολιτικων προσφύγων 39124
7 T0 θέμα Λάσκιιρη κιιί ὴ κακῆ προστασία Evin; ἐφάψίιι 3819
7 Πολυτεχνεῖο7 Ἠ Δικαιοσύνη μίλησε 3618
7 'O Σιδέρης ζεῖ 45128
7 '0 νέος νόμος περὶ τύπου 4719
7 Ἐλληνο - ἀμερικανικῆ συμφωνία

))

))
D)
))

1( ιι ρ 0 γ κ ι 61;11 ς

40121
Κιουρτοάκης, Γ.
Φωτιάδης, Θ.

7 'H κοινωνικὴ καί πολιτικὴ σάτιριι
τοῦ Καριιγκιόζη 36125
7 ΞΞΙΖΙὲιιραγκιόζης Μακρονησιώτης

4116

Κινημιιτογράφος
Αεωτσάκος, Γ,
Λιάππιι, Φρίντιι

7 Γύρω ἀπὸ τοὺς ((Βοσκούς» 41 149
7 Χάππυ ντάίη. '0 I1. Βούλγάρης μιλάει γιά τὴν τελευταία δουλειά του

Σταύράκιις, Δ.

7 ῗοΙγῖξκρισίω κριτικῆ τοῦ θεσμοῦ

)1

»
11
)1

)1

Χρισ-τοδούλου, Χρ.
Ο I KON OM I A
Καζάκος, 11.
7 Ὁ ἐλεγχος τῶν μονοπωλίων 44115
))
7 Σχεδιασμὺς ἐπενδύσεων ἢ λογική
τῆς ἀγορᾶς 36118
Κιιτσιινέβας, Θ.
7Στασιμοπληοωρισμός. T0 φαινόμενο στῆν Ἐλλάδα 42134

7 Ἡ ὁρολογίιι τῆς διάσπιισης 46135
7 Γιὰ Eva φορέα λαῐκὸ-προοδευτικὸ
38131
7 Ἡ ἑνότητα τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων 39152
7 'H EAAE ἀπ’ τῆν άλλη πλευρά τῆς
ὀχθης (συνέντευξη) 4218
7 Ἡ Συνδιάσκεψη τῆς. 2001011011—
κῆς Πορείας 38145
7 Νέιι Δημοκρατία 7 ὴ άνιιτομία ἐνὸς
κόμματος 42113
7 Ἔνας μύθος 48117
7 'H ἑνότητα ’τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων 37112
7 Κάμμα τοξικὸ ἦ κόμμα ἐργαζόμενου λαοῦ 36130

Θ έ ιι τ ρ 0

ρια 45125
Ίωιιννίὸου, Ἐλ.

7 K01 μετὰ τὸ Συνέδριο τί, (Συζήζῆτηση 115 τοὺς Κ. Φιλίνη, Ἀντ.
Μπριλλάκη, Μπ. Θεοδωρίδη κιιί
A. Τσίλογλου) 4818
7 Δύο Πιινιιθηνιιῑκές Συνδιιισκὲψειςῑ

1945 KKE - 1976 KB (ια.) 47112

Βεγλερῆς, Φ.

57124
1)

Ἀποστόλου, Λ.
Βάσιλικός, Β.
Γλὲζος, M.

7 Κίνδυνοι 110 1111/ ιιι · [11'/1501] ἀνωμαλία» στῆν πορκια 11.111: τίς ἐκλογές 48119

44/38
Γκράμσι, Ἀντόνιο

))

ANTI

Β ι 8 λ ί o

Στιχάκια τοῦ Στρατοῦ ,Γ Eh
: Ὁ Γ. Σκληρός καί ἡ ίπυιή

7 Ρετρὸ καί Ρωμιοσύνη 47152
7 37148, 38150, 39147, 44148, 45151

110AITIKH EHIKAIPOTHTA
(ΕΛΛΛΔΑ)

2 'Y11085011 10.110151138/24

‘ Αντωνακόπουλος, Γ, 7

Γκίκσς, Ἀντ.

Τηλεκίίιτική

ιι. Κόμμοτιι-Πολιτικῆ ζωὴ

Κύπρο 41/14
: Διατάγή 01‘. ὁλους7 δολοφονήστε
τὸν Μακάριο 36 116

Ἀξελός, Λουκᾶς

7 Ἡ ἐπιστήμη τῆς κριτικῆς καί ἡ
ίδεολογία 45144
7 Ἀπόψεις καί κρίσεις πάνω σέ μιᾱ
ΕΥΘΥΝΗ φιλολογίκῆ 39145
7 Ἕρευνα 40142, 41 144, 42136, 43 144,

44145, 45140, 46145

: Mui 111111111011 συζήτηση τιὰ τήν

ΜΕΛΕΤΕΣ- ΑΡΘΡΑ

7 1'0 50 Σεμινάριο Σύγχρονης Μουιῖιοκῆς τοῦ Ἰνστιτούτου Γκάῖτε 401
7 1'0 έργαο-τήρι Πολιάς Μουσικῆς

))

Νικολινάκος, M.
ANTI

Ξανθουδάκης, Χάρ.

: "al'filtéopm : ἀπαγορεύσεις καί 12110κρισίες μιᾶς άνδροκριιτικῆς κοινωνίας 37147
7 Ποιὸς φοβᾰτοι τὸν ἐλληνικὸ ιανημστογράφο 39149
7 :H κρίσιμη καμπὴ τοί) έλληνικοῦ
κινημάτογράφου 41148
: 1'10 τῆν κρίση τοῦ έλλῆνικοῠ κινημάτογράφου. Συνέντευξη μέ τὸν
Π. Γλυκοφρύδη 42142
: Σκέψεις καί προτάσεις γιά τὸ ξεπέριισμιι τῆς κρίσ-ης τοῦ ἐλλῆνικοῦ κινηματογράφου 46148
7 Κάννες 76 7 έλληνικῆ ἀπουσία κιιὶ
παρουσία 48140

551m
Ἐργιιτικός, Ἀντ.
Κσκιιουνάκης, Ν.
Λυμπεράκη, Μάργ.
Μασσαβέτιις, Γ.
Νικολινάκος, Μ.

44/9
Ὁμάδιι τῶν 5
Πσιτιιϊωάννου, K.

Μουσικὴ
Καρατζᾱς, Μ [λτος
Λεωτσάκος, Γ.

Βέλτσος, Γ.

Δὲψης. Δημ.
Δημητριάδης, 1·-

7 Δίσκοι μέ ρεμπέτικιι 46152
7 Ἑλληνικὴ μουσικῆ καί Ἕλληνες
μουσικοὶ 38149

Ἰ)

))

: 'H «1100801101010», ἡ κυβέρνηση,
τὰ κόμματα κι 0 λαὸς 4716
7 1947: 5101 ἄρχισε ή «προστασία»
4416
7 Σαράφης - Λαμπράκης - 110M100λῆς 4519
7 Ὑπόθεοη Λιιμπράκη 45112, 46112,

47113
53

7 Οί βάσεις τῶν Η.Π.Α. άντιστρατεύονται τὰ ἐθνικά μας συμφέροντα
(ουνέντευξη) 4019
'H Ἀθήνα τό νέο στρατηγεῐο τῆς
7 CIA για τή Μέση Ἀνατολὴ 43 17
7 '0 αίχμάλωτος τοῦ Παναγσύλη

Σιαπκαρᾱς, 'A.

Φακίνος, Ἀρ. καί
Εὔη Δεμίρη
Φάτσης, Γ.

7 Ἐντοπίζεται ὁ «αἰχμάλωτος τοῦ
Παναγούλη» 4816
7 Ἕνα «σῆμα» ἀποδεικνύει τὴ δολοφονία τοῦ Μανδηλαρᾱ 4618

Ἀ

i)

ΕΠῙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ-ΞΕΝΗ

HOAITIKH
ΓΕNI KA

7 Κομμουνιο-τές καί ἐξουσία οτή Δ.
Εὐρώπη 45130
7 Βαλκανικὴ Συνδιάσκεψη 3718
7 'I-I στρατηγικὴ τῆς Πανευρωπαῐκῆς Σοοταλδημοκρατίας 39112

Γιαταγάνας, Ξ.
Δημητριάδης, Γ.

”Φακίνος. Ἄρης
AΓK OAA

7 Ἀγκόλιι7 μιά νέα ἧττα τοῦ ίμπεριαλισμοῠ 39118
7 Ἀμερικανικῆ ἐπὲμβαση σ-ιή Μαύ-

Λάμιίια, Πωλίνα

Φακίνῠς. Ἄρης

on ”Ηπεψο

·Αξελός, Λ.
Αποστόλου, Λειιτ.
Ἀσδραχάς, Σπ.
Βασιλικός, Βασ.
Βαφειάδης, Μάρκος

Ἧλιοπούλου-Ρογκάν, Ντ.
Ἠλιού, Μαρία
Ἤλιού, Φίλιππος

46149, 47146, 43144
53154, 40125, 41111
45155, 44141, 46123

Θεοδώρου, Θ.
Θεοδωρίδης, Μπ.

59125
4313

Ἱωαννίδου, Ἐλ.

40139,
48130
42136

Βέλτσος, Γ.
Βλὲσσας, Μ.
Βλοντάκης, Στ.
Γάκης, Γιῶργος
Γάτος, Γ.
Γέρος, Θ.
Γεωργίου, Θέμης
Γιανναρᾶς, Χρ.
Γιαταγάνας, Ξ.
Γκίκας, Ἀντὼνης
Γκράμσι, Ἀντόνιο
Γκρίτση-Μιλλιέξ, Τ.
Γλὲζος, Μαν.
Γλυκοφρύδης, Π.

Δεμίρη, Ἔφη
Δὲψης. AnuΔημητρακος. Δ.
Δημητριᾰδης, Γ.

7 Ἡ ἐπιστροφὴ τῶν πραιτωριανῶν
44112

Ἕβερτ, Μίλτος
Ἐρανιοτής
ξριγιατικός, Ἀντ.

7 Βαλκανικῆ Συνδιάσκεψη 3718

Ζαρίφης, B.

ΓAA AIA
7 'H «ίστορικὴ στροφὴ» τοῦ γαλλικοῦ ΚΚ 39116
7 Κομμουνισμὸς καί ἐξουσία στῆ Δ.
Εὐρώπη. Προβλήματα στὸ περιθῶρισ τοῦ 2200 Συνεδρίου τοῦ ΓΚΚ
45130, 46123
7 Ἔτσι ξεκίνησε ό Μάης 45122
7 Μάης ’68 (συνὲντευξη μὲ τὸν Κόν
Μπεντίτ 45122
7 ’0 Μάης τοῦ ’68 ξαναζεῖ σήμερα
ατη Γαλλία 45120
7 Στρατός καί συνδικαλιαμὸς 37126

Γάτος, Γ.
Γιαταγάνας, Ξ.

Λάμψα, Πωλίνα
Μποσοβός, Γρηγ.
Σκοῦφος, Ν.
Φακίνος, ”Αρης
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

7 Τό άληθινὸ πρόσωπα μιᾶς «θωραξιὸσΙ-μχξνης» Σοσιαλδημοκρατίας

Ἀ.Φακίνος

7 Ἑρυθροδέρμων ὠσαννά σι-ἠν άμερικανικῆ άνεξαρτηαία 48128

Τρωγάδης, Π.

Ἰωάννου, Γ.
Καββαθᾱς, B.
Καβουνίδης, Σπ.
Καζάκος, Π.
Κακαουνάκης, N.
Κακουλίδης, Γ.

Καραβὲλα, M.
Καρᾱς, Ἠλίας
Καρατζᾱς, Μίλτος
Καρατζῖις, Σταμ.

Καρατζᾱς. Χάρης

ITAAIA

42121, 46159, 47156,

45157
53145
-56113 44115
5613
57 143, 53150, 59146, 41 149,
42145 44143, 45151, 47155
47152
56153
53113 42115
44127, 46152 43141
41122
4213

Καρκαγιάννη-Καραμπελιᾱ, B. 36/51
Βασιλικός, B.
D‘Anais-F. Morclti
Fornari, D.

7 Ἀπολείπειν ὁ Θεὸς Ἀντώνιον
Γκράμσι 39139
7 F.C.I. : μιά άνερχόμενη ιιάρνητικῆ
δύναμη» 47125
7 Ἰταλία, ὴ ταυτότητά τῶν κομμάτων 47128

Κατηφὸρης, Γ.
Κατσανέβας, Θ.
Κιουρτσάκης, Γ.
Κίσσαβος (Μπλάνας Γ.)
Κίτσος, Κ.
Κολέτι, Λ.

Κολτσιδοπούλου, Ἀννυ
KAMIIOTZH
7 Ἕνα ἐπττυχημὲνο μάθημα ἐπαναστατικῆς στρατηγικῆς 45117

ΣαμίρᾺμίν
Ι( 0 Γ K Ο

7 Ἡ Λιιῑκή Δημοκρατία τοῦ Κογκὸ
40125, 41111
7 Τρεῖς Κογκολέζοι ποιητὲς 40128

Ἡλιού, Μαρ.
))

ΛΙΒΑΝΟΣ
7 Τά γεγονότα τοῦ Λίβανου 48124
7Λίβανος. Μιά δεύτῑρη Κύπρος
στὴν Ἀνατ. Μεσόγειο 38118

Ζαρίφης, Β.
Καρΐις, Ἠλ.

ΠΟΡΤΟΓΑΛῙΑ
”Ενας λοχαγός τοῦ ΚΟΠΚΟΝ μιλάει γιά τὴ «νέα κατάmud-I1» 37116
7 Μορφολογία τῆς πολιτικῆς κρίΠάσχος, Γ.
σης οτήν Πορτογαλία 36113
ΣΑΧAPA
7 Σαχάρα, ἕνα νὲο κράτος τῆς Ἀφρικῆς γεννιέται 43118

Λάμψα, Πωλίνα

ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ
Κολέτι, A.

ΕΝΩΣΗ

7 Καί τώρα θά σᾶς πῶ ποιός ἠταν
ὁ Στάλιν 39137

XIAH
ANTI

7 ’311 Διεθνὴς τῆς τρομοκρατίας 471

Κουτούζης, Μ.

7 Χιιλή, οἰκονομικὴ χραιικοπία τῆς
Χούντας 47130

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΥ ΝΕΡΓᾼΤΩΝ

”Αλεξανδροπουλος, Μῆτσος

46143

Ἀληθινός, Δ.

41 147

54

Λεμπέση, K.
Λεωτσάκος, Γ.
Λιάππα, Φρίντα
Λυμπεράκη, Μαργ.
Λυσσαρίδης, B.
Μαγκάκης, Γ. B.
Μαρουλάκης, N.
Μαρτίνου, Σοφία
Μασσαβέτας, Γ.
Ματζουράνης. Γ. Ξ.
Μιχελίδης, Δ.
Μορέττι, Φ.

53149, 41149, 41151, 45143,
46150
45146
45123
46119

Νεάρχου, Π.
Νησιώτης, Γ.
Ν. Μ.
Νικολινάκος, Μ.

56112, 57151, 5916, 40113
56154
4719
44156
45156
47125
59145, 40142
44145
47115
59123, 4516
4313
4ο119,4119,45112
4217
.
5917
57119,59114,4212ο,42145

Νοταρᾱς, Σπ.
Ντ’ Ἀλλόν, 0. P.
Ντ“ Ἀρκέ, Π. Φ.

47143
42153
47125

Μοσκώφ, K.

Μπέσ-ιλα-Στάγκου, Β.
Μπλάνας, Γιωργης
Μπὸστ
Μπριλλάκης, Ἀντ.

Ξανθουδάκ-ης, Χ.

37150, 40150, 47147

Παγουλάτος, Ἀ.
Παλαιολόγος, Παῦλος
Παναγιωτάτος, Δ.
Παπαδολαμπάκης, Μ,

41147
45147
57159
56122
57120, 46156
4416, 4519, 46112, 47113
57112
56115
56150, 57149, 53149, 59143,
40143, 41123, 41 155, 45149,
44149, 45151, 47146, 43142

Παπαδόπουλος, Θαν.
Παπαῐωάννου, Κώστας
Παπανδρέου, Βάσω
Πάοχος, Γ.
Πετρῆς, Γ.

Πετρόπουλος, Ἠλίας

Καμιῆς. Μl-I. Π. A.

39139. 46135

Ζεῦγῡς. Γιάννης
Ζῆνας. Ἀλὲξης

Βεγλερῆς. Φ.

BAAKAΝIA
Δημητριάδης, Γ.

57123
44153
47112
40145, 41113
42124
40145
53156
44124
57156
43116
59116
46126
44125
42156
45150, 46123
57140
57124, 38 143, 39140
56149
53151
42142
4517
53110
57120, 53140, 45125
5713
44150
46146
42 13
42 126, 42129
53 19
59127
43 124
45155
45144

Δημητρίου, M.
Δρακονταειὸῆς. Φίλ.

API‘ENTINH
Κουτούζης, Μ.

Ἄντωνακόπουλος, Γ.

57150
41155 , 42154
56125
56125
5316
59157
56146 , 37148, 38151, 40148,
41150, 43147, 44148, 45147,
46147 , 43144
45122
45155
59145 , 45141
44112 , 47130
40156

Κόν-Μπεντίτ
Κορδάτος, Γιάννης
Κουβελάκης, Π.
Κουτούζης, Μ.
Κρέμσς, Δ.
Κυριακίδου-Νέοτορος, Ἀλκη 41144
Κυριτσοπουλος, Ἀλ.
56144 . 37144
Κωστῆς, P.
42117
Λάμπρου, K.
Λάμψα, Πωλίνα

Πολίτης, Ἀλέξης

41127, 45144

Ριζόπουλος, Ἀνδρ.
Ρίχτερ, Χάιντς

57145
40151, 41141

Σαλονικιός, Δ.
Σαμίρ Ἀμίν
Σαμουηλίδου-Βλάχου, 'Ep.
Σέρβας, Πλουτῆς
Σιαπκαρᾱς, ’A.
Σιδερίδης, K.
Σκούρτης, Στ.
Σκοῦφος, N.
Σπήλιος, Ἀπὸστολος
Στάγκος, Ν.
Σταιὲρακας, Δ.

59122
45117
44146
57110,53123,40119,45114
4019
53143
45157
45120
59151
56145
56146,57147,59149,41143
42142, 46 143
40122
47145, 43123
56150
56116, 53124, 43119
4313

Τριανταφύλλου, Γ.

Τρωγάδης, Π.
Τστβάκου, 'Awu
Τσαλακός, Γ.
Τσίλογλου, Λ.
Φακίνος, ”Αρης
Φάτο-ης, Γ.
Φιλίνης, Κ.
Φορνάρι, Ντ.
Φραντςῆ, Ἄντεια

56156, 57126, 59112, 42113,
4517, 43157
4516, 4613, 4316
4313
47123
56155, 57150, 53152, 59150,
40151,41154. 42144, 45151,
44151, 45149, 46151, 47143,

Φωτιάδης, Θανάσης

59123, 45140

Χατζῆς. Δημήτρης
Χριστοδούλου, Χρ.

40142, 43155
44119, 43140

Ψυρούκης, Ν.

40114, 41155, 45153

43117
39118, 43118, 45122
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ
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Τῑέημς ΤΖόλ

KAI Harman
33327 2433357
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Ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΗΕΣ
Ο ΦΘΗΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙᾸ at
ἀεροτιλάνα
πλοῖα
τραῑνα
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Ο ΦΟΙΤΙ-ΠΊΚΟ

Ἐκδόσεις Ἀφῶν ΤΟΛΙΔΗ
Σόλωνος 77-Τηλ. 3611318

Στή σειρά «Ξὲνοι περιηγητές οτόν ὲλληνικὸ χῶρο»
κυκλοφοροῡν ὑπό τήν ἐποπτεία τοῦ Τασου Βουρνᾱ7

1. Στεφανόπολι,
«Ταξίδι στήν Ἑλλάδα» (1797-1798)
2. Φελίξ Μπωξοὺρ
«Πίνακες τοῡ Ἐμπορίου τῆς Ἑλλάδος»
(1787-1797)
3. Aou606iKou Ρὸς
«Ἀναμνήσεις καί ανταποκρίσεις απὸ τήν
Ἐλλάδα»
(1832-1833)
4. Γκὲοργκ Λούντ61χ φόν Μαουρερ
«'0 ἑλληνικός λαός»
Χαϊδελθὲργη, 1835 (μόλις κυκλοφορησε).

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

δωρεάν ἀπὸ τά γραφεῖα μσς

Ο Ὲκδίδουμε τήν
ΔΙΕΘΝΗ ΦΟΙΤΗΤῙΚΗ ΤᾸΠΟΤΗΤᾸ

GAST HELLAS

ἐπίσης κυκλοφορησαν
O Μακρυγιαννης «Ἀπομνημονεύματα»
6' ἕκδοση 1976

O Τασου Βουρνό
«Ἰστορία τῆς νεώτερης Ἑλλάδας» (1821—1909)
4n ἕκδοση

ο ΙΠΠΟΚΡΑΊῸΥΣ 2 KAI mummy. mNIA 6’ ὄροφος. Τηλ. 600.233 - 604.777

O Τασου Βουρνα «Ἀρματολοί καί κλέφτες»
4η ἕκδοοη

Ο ΣΟΛΩΝΟΣ 68, ΑΠΕΝΑΝΤΙ AIIO THIN N0MIKH ΤΗΛ. 613.087 - 629.095.
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