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Κάθεενυηογροῳο ορθροεκφροζω
τὴνηροσωηωὴγνώμητοῡσυγγράφεοτου

ΛΗΘΗ, ΤΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

Τρεῖς ὁεκαετίες τώρα, ὴ Δεζιᾶ μέ μιᾶ κακοφτιαγμένη προπαγᾶνὸα
πανηγυρίζει nées χρόνο - καί μέ συντονισμένες συγχορδίες - gig
στρατιωτική νίκη στηριγμένη στίς ἆγγλικές λόγχες. Στῆν πρῶτη δεκαετία, ὴ προπαγανὸιστικῆ αὐτή ἑκστρατεία πῆγαζε ἀπό τήν ἀνάγκη
τῆς στερέωσης - καί ”ἧθικᾶ” αὐτῆς τῆς νίκης. 'H ουνέχισή της στᾶ
ἑπόμενα χρόνια μόνο μιᾶ ἑρμηνεία ἐπιδέχεταιτ εἷναι ἦ κραυγή τῆς
τῦψηξ γιᾶ τήν, οὒσιαστικᾶ, μεγάλη ἀπουσία της - καί μόνον «bid;
- στά χρόνια τοῦ ῘΕθνικοαπελευθερωτικοῦ Ἀγῶνα- μ

Ὀμως, τῶρα πιᾶ, πού μιά νέα γενιᾶ πιό ὥριμη καί ﬁé ἃλλες πολιτικές ἑμπειρίες ἔχει προχωρήσει στῆ ζωή, ἂπαιτεῖται μιᾶ διαφορετικῆ θεῶριση τῶν πρόσφατων γεγονότων τῆς ἱστορίας μας.
Ἠ νηφάλια καί ἂνπικειμενική ἑξιστόριση τῶν ὁιαὸραματισθέντων
καί ἦ ὁημοσίευση ΟΛΩΗ τῶν ντοκουμέντων καί τῶν στοιχείων πού ἆναφέρονται σἀὗτήν τήν ἐποχή, ὴ χωρίς ἰὸεολογικές στρεβλώσεις,
ὁημοσίευση αὐτῶν τῶν δεδομένων ἀποτελεῖ οὒοιαστικῆ προσφορά στῆ
χώρα καί ὑποθήκη γιά τίς ἄλλες γενιές. Ἠ έρνηση γιᾶ ὁημοσιότητα
καί ἀντἀὐτοῦ ὁ ἑκπεσμός σέ προπαγανὸιστικές ρητορίες - ὑστερίες
ἦ μυθοποιητικές ἂξιολογῆσεις εἰναι μιά ἆ p ν η τ ι κ ἦ συμβολή ·

καί, τελικά, πέφτει στό κενό.
Μέγιστη ἀφέλεια εἶναι βέβαια νά περιμένουμε αὐτή τήν ἂντικειμε- v
νική πληροφόρηση ἀπό τήν κυβέρνηση. Αὓτή ἦ κυβέρνηση, κουβαλᾶ τίς
ἔνοχες τύψεις τῆς ἑλληνικῆς Ᾱεξιᾶς καί κρατᾶ. γιᾶ εὐνόητους λόγους
θαμένα καί ἁπροσπέλαοτα τά ἀρχεῖα τῆς ἐποχῆς - ἐνῶ ξένες κυβερνῆσεις τά ἔχουν προσφέρει στῆ ὁημοσιότητα. Συντονισμένη μέ τό Σάββα,
ἑκφωνεῖ διά στόματος κ. Σταμάτη ἁντικομμουνιστικές ὑστερίες ἥ, ἐκὁίὸει διά χειρός ταξιάρχου Ἀγραφιῶτη τό δημοσιεῦόμενο σέ ἆλΝὲς
σελίδες, πρότυπο προπαγανὸιστικοῦ ὕφους, κείμενο.

“Η ἴδια αὐτή κυβέρνηση, σέ ἄλλη περίπτωοη, διαμαρτύρεται καί
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ; Δημοχάρους 60, Ἀθήνα 601.
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Χὶλτον, καὶ τυηώνετάι οτὶς ἑγκάτάοτάσεις τῶν Γενικῶν Ὲκδοτικῶν ἙΠιχειρήσεων «ΣΤ. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ» Ο.Ε., Ἰασίου
5, Περιστερι.

ἐπεμβαίνει ἐν ὀνόματι τῆς ... λήθης,ιστόν γιορτασμό τῆς Ἐθνικῆς
Ἀντίστασης - τῆς Ἀντίστασης ποῦ τιμᾶ καί ἐνῶνει τόν ἑλληνικό λαόὈταν ὅμως μιᾶ κυβέρνηση πού ἐπικαλεῖται ἐθνικοῦς κινδύνους,
ὄμοψυχίες, θυσίες ἀπό τό λαό κλπ. κλπ., ἇποσιωπᾶ ὃτι τιμᾶ καί
ὲνῶνει τό λαό, “πριονίζει τό κλαρί” πᾶνω στό ὸποῖο κᾷθεται καί
ἑπανασυνὸέεται, ἔστω κι ἄν αὐτός ὁέν εἰναι ὃ ἄμεσος στόχος της
μέ τήν πιό σκοτεινή περίοὸο τῆς ἑλληνικῆς Δεζιᾶς. Μόνο αὐτή τήν
ἔννοια μπορεῖ νά ἔχει ὴ ἐμμανῆ τῆς κυβέρνησης στήν παραμᾷρφωση

τῆς ἱστορικῆς ἂλῆθειας.
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Ὀὲκᾶὴης

Κεντρική διάθεση τοῦ «ANTI» f
O γιά τὰ βιβλιοπωλεῑσ τῆς Ἀθήναςῑ,
I γραφεῖα ι
Στὸ

Δημοχιίιροῖιὲυ 732.713 ι
O γιέι τὰ βιβλιοπωλεῑο Β. Ἐλλάδοςτιι ,
Βιβλιοηωλεῖο «Ξένος Τὺπος», “> ι v
N. Κοτζιᾱς καὶ 210 CE.
Τσιμισκή 78. τηλ. 279-720, Geo/vim

-ιιιιιιιιιειι-ιιειιιιιιιιιιειιιῐιιαιἈρνητική συσσώρευση
ἤ σορτίτες τύπου Μπλέτσα
AYTH ἡ δίωξη πού ἆσκησε ὁ εἰσαγγελέας τοῦ Ἀρείου na—
γου κ. E. Μπλέτσας ἐναντίον τῶν ἐφετῶν A. Ἀλεξοπούλου,
Χρ. Σαρτζετάκη καί Στ. Βάλλα, μπορεῖ νά συγκλόνισε τή δημοκρατική κοινή γνώμη καί νά δέσποσε, σάν γεγονός, στό δεκαπενθήμερο πού κύλησε. “Ὀμως, οὔτε «κεραυνός ἐν αἰθρία»
ἦταν, οὔτε ἔξω ἀπό τό κλίμα ἦ τή «νομοθεσία τῶν ὂαρὸάρων»
πού, μῆνες τώρα, ἡ κυὸέρνηση ἐπιχειρεῖ νά ἐκθρέψει καί νά
ἐπιόάλει.
Χαρακτηριστικό; Τά ὀκτάστηλα τοῦ ἡμερήσιου τύπου πού
ἀνάγγειλαν τήν τελευταία «ἐπίδοση» τοῦ κ. Μπλέτσα (ἡ προτελευταία ἦταν ὅταν, ἀναιρώντας ἀπόφαση τοῦ Ἐφετείου, καθόριζε πώς τό ἔγκλημα τῆς δικτατορίας ἧταν «οτιγμιαῖο» καί ὅχι
διαρκές...) συνέπιπταν μέ τούς χουντομσναρχικούς κρωγμοὺς
στοῦ Μακρυγιάννη καί τό ἀντικομμουνιστικό παραλήρημα τοῦ
ὑπουργοῦ Δημοσίας Τάξεως; «"0001 λαοί - ἀνάφερε ὁ κ, Σταμάτης - λησμονοῡν, ἐν ὀνόματι οἱασδήποτε σκοπιμότητος, τήν
ἱστορίαν των, διαπράττουν ἀσυγχώρητον σφάλμα, τό ὁποῖον
ὁδηγεῖ εἰς τήν ἀπώλειαν τοῦ ἐθνικοῡ φρονήματος, τῆς ἐθνίκῆς
συνειδήσεώς των»...
Εἴπατε τίποτε; Γιά τόν κ. Σταμάτη καί τήν κυδέρνηοη τῆς
«Νέας Δημοκρατίας», ἱστορία θά πεῖ - παρά τόν μεγάλο ἀφορισμό τοῦ Εὐριπίδη - νά «παρακινεῐς τούς πολίτες Univ καταοτροφή»,ν’άνα6ιώνεις τίς ὧρες τοῦ ἐμφυλίου σπαραγμοῦ, νά
διχάζεις - καί ὃχι νά ἑνώνεις - τόν λαό. Καί. ὂέόαια, γιά τήν
κυὸέρνηση καί τούς ὑπουργοὺς της. ἱστορία δέν εἶναι ἡφοὸερή
ἐμπειρία τῆς ἑπταετίας, που ùmunzn πῶς προθάλαμος τῆς
ἐκτροπῆς εἶναι ὁ άντικομμουνισμός πού, ἒτσι καί γίνει ἐξουσία,
ἐπιὸάλλει τόν ἀγριανθρωπισμό του ὄχι μόνο στούς κομμουνιστές, ἀλλά καί σέ «ἐθνικόφρονες» τύπου Σταμάτηέ
Ἀλλά τά ὅσα εἶπε ὁ ὑπουργὸς Δημοσίας Τάξεως οτοῡ ,Μακρυγιάννη, εἶναι ἕνα μόνο στοιχεῐο ἀπό μιά πλούσια ἅρνηῃχή
συσσώρευση πού σφραγίζει τίς μέρες καί τά ἔργα τῆς κυὸερνη,τικής δραστηριότηταςῑ Τό νομοσχέδιο περί ἐκτοπίσεων, ἡ τροπολογία στό νομοσχέδισ περί ὅπλων, (ὅπου οἱ ποινές {eaten-551'νονται, ἀπό τά μέλη, στίς ἡγεσίες τῶν κομμάτωνέ), ἡ νομοθεσία
Λάσκαρη ἤ ὁ διασμός τῶν συνδικαλιστικῶν ἐλευθερίων, ἡ ἐμμονή σ-τή μονοπώληση τῶν μέσων μαζικῆς ἐπικοινωνίας, ὁ «διμέτωπος» τοῦ κ. Ράλλη, μέ τήν αἰχμή τοῦ δόρατος οτραμμρνη
στήν Ἀριστερά - αὐτά καί ἄλλα, ἀποδεικνύουν ὅχι μόνο προθέσεις, ἀλλά καί συγκεκριμένη στόχευοη- Καί, φυσικά, δέν εἴναι ἐκπληκτικό ὅτι, μέσα σ’ ἓνα τέτοιο «κλίμα», ὁ εἰσαγγελέας
τοῦ Ἀρείου Πάγου ἐνδιαφέρθηκε νά πληροφορηθεῖ - διώκοντας πειθαρχικά τούς τρεῖς ἐφέτες - ἐάν στήν ὑπόθεση Πόλε
ὑπῆρξε... «παραγνώριση τῶν ἐπιστημονικῶν ἀρχῶν καί τῶν
ἑρμηνευτικῶν κανόνων», ἐνῶ, ὂέὸαια, καθόλου δέν ἐνδιαφρρθηκε νά μάθει τό «πῶς» καί «διατί» δικαστές ἀθὼωσαν - παρὰ
τό κοινό αἴσθημά - 6ασανιστέςέ
, ’Όλα τά πράγματα, ὡστόσο, ἔχουν τή λογική τους, Καί ὅταν,
δυόμιση χρόνια μετά τήν ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατίας, οἱ
ὅποιοι Γεωργαλάδες ἔχουν τό ἐλεύθερο νά «προὸληματίζονKAI ΕΚΤΟΣ UHHPEZIAZ,QA ΟΠΠΟ
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ται» γύρω ἀπό λύσεις «τύπου Ταϋλάνδης», καί οἱ χουντοὸασιλικοί νά κινοῦνται γιά σύμπηξη ἀκροδεξιοῡ φιλομοναρχικοῦ
κόμματος, γιατί ὁ κ. Μπλέτσας ἤ ὁ ὑπουργός Δικαιοσύνης ἤ ὁ
«πραγματικός» ύπουργός Δικαιοσύνης —- πού ὅρίσκεται πίσω
ὀ.πό τόν κ. Στεφανάκη, ὅπως ἔγραψε τό «Βήμα»’- νά μήν
προσθέσουν ἕνα ἀκόμα κρίκο στήν ἁλυσίδα τῶν κυὸερνητικῶν
αὐθαιρεσιῶν;
Ἐτσι ὅμως φθάνουμε στήν οὐσιά τῆς δημοκρατίας, πού ὅάλλεται πιά όχι μόνο ἀπό τοῦς Κωνσταντόπουλους καί τούς κάθε
λΟΥῆς ϊυραννόφρονες, ἀλλά ἀπό τούς ἵδιους τούς ὑπουργούς
καί ἄλλους ἀξιωματούχους- τοῦ σημερινοῦ κυὸερνητικοῦ σχήμαῑθς- Καί δέν εἶναι, ἀσφαλῶς, τυχαῖο ὅτι, μέσα στήν ἴδια
ἑόδομάδα, ὅλα σχεδόν τά πολιτικά κόμματα αἰσθάνθηκαν τήν
ἀνάγκη νά θέσουν ἤ νά ἐπαναθέσουν θέμα προάσπισης - καί
κΟῑῖθχύρωσης - τῶν δημοκρατικῶν ἐλευθεριῶν. Ἀκόμα καί ὁ
πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ, Ἀ. Παπανδρέου, φαίνεται νά ἀξιολοYEÏ ῑὼρα πώς ἡ πάλη γιά τή δημοκρατία ἔρχεται πρώτη; «'O
ἀγῶνας ἐὸῶ στήν Ἑλλάδα, γιά τήν ἐδραίωση στοιχειωὸῶν δημΟἎ-ραϊῑκῶν ἐλευθεριῶν — τόνιζε στήν τελευταία συνεδρίαση
τοῦ Συντονιοτικοῦ Συμὸουλίου τοῦ ΠΑΣΟΚ - πέρα ἀπό ἅλλους ἀγῶνες γιά κοινωνικές ἀλλαγές, θά εἶναι ἐντονώτερος καί
σκληρότερος». Ἀλλά ἐνδεικτική εἶναι καί ἡ διαπίστωση τῆς
«Πρωῖοόουλίας γιά Δημοκρατία καί Σοσιαλισμό», στήν πρώτη
ὃῑθῑκήρυξή της πρός τόν ἑλληνικό λαό; «Στή μεταδικτατορική
ε λλάὸα κτίζεται καί πάλι τό κράτος τῆς δεξιᾶς... Καί ἡ κυόέρνηῡίη ς(Προιτέύει ὁλόκληρο τόν κρατικό μηχανισμό στήν κομμα“gm ῑόεολογία τῆς σημερινὴς πλειοψηφίας». Στά παραπάνω,
θα μπθρῡῦσε νά προσθέσει κανείς τή δήλωση τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς
EAH’K, Γ. Μαύρου, γιά τήν ἀνάγκη «μαχητικῆς καί δυναμικῆς
πορειας τοῦ λαοῦ γιά τήν κατάργηση τοῦ μονοκομματικοῦ
κρξῐῖθυς» ἤ τίς πρόσφατες ἀποφάσεις τῆς ΕΔΑ, τοῦ ΚΚΕ καί
ἴου K_KE Ἐσωτερικοῦ πάνω ’στό ἐπίμαχο θέμα τῆς διασφάλισηξ της δημοκρατίας καί ἐκδημοκρατισμοῡ των θεσμῶν.

I Αλλὰ εἶναι κοινό μυστικό ὅτι τήν ὑπονόμευση τῆς δημοκρα“OIS ἐνῑσχύει καί ἡ ἐξωτερική ἀπειλή, ἀκριὸέστερα ἡ ἀμερικανθῖθυὲκῑκή συνωμοσία, πού φαίνεται νά παραμένει, μέχρι στιmgaﬁmmmaga τήν ἀμετροεπή «καρτερολογία» μας καί τήν
ιξυφθθσύνη τὼν καμπαναριὼν τῆς Λευκωσίας. Καί ὡς πρός τίς
Επῑὸῑώξὲις τῶν Ἀμερικανῶν, εἶναι δεδομένες; Κλείσιμο τοῦ
ΚὋϊῑριακοῡ, ἐνίσχυοη τῶν τουρκικων θέσεων σέ δάρος τῶν κυΩῑῦξρχικῶν μας δικαιωμάτων στό Αίγαῖο, ἐπάνοδος στό ΝΑΤΟ,
πληῼης ἁποκατάσταση τοῦ ἀμερικανικοῡ ἐλέγχου στήν ἐσωτερῑΥ-Ύ] μΟῑς ζωή, Ἡ κυὸέρνηση ὅμως; Καλά ἡ ψευδαίσθηση ὅτι ἡ
συνωμῡῡία μπορεῖ ν’ άντιμετωπισθεῐ «ἐντός τῶν συμμαχικῶν
ξλαῑῡῖωἫὴ Ἀλλά νά μήν κατανοεῖ ὅτι, ἐάν σημάνει ἡ ὥρα
Οζῑθυ Ô σημερινός διάλογος μέ τήν ’Ἀγκυρα θά παραχωρήσει τή
θῑξση I0U στά τυφλά ἀδιέξοδα καί τή ὃίαιη ἀναμέτρηση, τότε
θα ἶῑρὲπει νά οτηριχθεῖ ὅχι’ στούς χουντικούς συμμορίτες ἥ
ΟἛΟΌς «νεκρόφιλους» τῆς μοναρχίας ἥ στούς κεκράχτες τοῦ
ἀντικομμΟυνισμοῡ, ἀλλά στόν λαό - αὐτόν τόν λαό πού προσπαθεῑ (ﬁlm-29a νά θέσει «είς τήν γωνίαν», πότε μέ νομοθετήματα
ὄαρῧάρων, πότε μέ κηρύγματα μίσους καί πότε μέ «σορτίτες»

τύπου Εὐσταθίου Μπλέτσα; AN'I'I lNggp

AHMOZICZ ΕΠΕΝΔῦΖΕἱΞΞΠΡΟΤΩΙΡΕΟ
ΤΗΣ ZE EPFA TAXElHZ ΗΠΟΔΟΣΕΩΣ

i Α.
ΑΠΟ KRTEZEIE
KRM “RHE

Ο κ. ’ΚΑΡΪΙΞΡ KAI ΠΟΙΟΥΣ· ΕΚΦΡΑΖΙΞΙ

Μετα τίς δηλώσεις τοι) Καρτερ περί «αδικαιολόγητων πανηγυρισμών» ῆ αχαλίνωτη καρτερολογία κόιπως σταματησε
καί οἰ καμπανες έπαψαν να χτυῖπούν.> "Av ὅμως οἰ πανηγυρισμοί ἔχουν κοπασει, δέν ἔχει γίνει ακόμα κοινῆ συνείδηση
ποιόι οἰκονομικὰ καί πολιτικά συμφέροντα έκφρόιζει ὁ Καρτερ καί ποιές δύναμεις τόν ανέθασαν στῆν ἐξουσία.
Σύμφωνα μέ τό ἀρθρο τῆς Ἀμερικανῖδας δημοσιογραφου
Ντιόιν Τζονστόουν στό περιοδικό «Διεθνῆς Πολιτικῆ», τόσο ὁ
Καρτερ όσο καί ό αντιπρόεδρός ’του Μανταίηλ, εἶναι μέλη
τῆς Τριμεροῡς Ἐπιτροπῆς (Τ.Ε.) πού ἰδρύθηκε τό 1973 μέ
πρωτοθουλία τοῦ NT. Ροκφέλλερ, προέδρου τῆς Τσαίης
Μανχαταν Μπανκ. Στόι διακόσια περίπου μέλη τῆς T.E. —
ὅπου έκπροσωποῡνται ἰσάριθμα ῆ B. Ἀμερικῆ, ῆ Δ. Εὐρώπη καί ῆ Ἰαπωνία -- περιλαμθανονται αρκετοί από τούς
μεγαλύτερους θιομῆχανους καί τραπεζίτες τοῦ κόσμου,
ὅπως οἰ πρόεδροι τῆς Μπανκ όφ Ἀμέρικα, τῆς Κόκα-Κόλα,
τῆς ΓΙεσινέ, τῆς Φίατ, τῆς Σόνυ, τῆς Τογιότα κ.λπ. Μετέχουν
ἐπίσης μερικοί πανεπιοτημιακοί, δημοσιογρόιφοι καί συνδικαλιστές, καθώς ἐπίσης καί ἕναςμικρός ἀριθμός πολιτικῶν
(ὅπως π.χ. ὁ πρωθυπουργός τῆς Γαλλίας Ρ. Μπόιρ).
'H έκλογῆ TOÙ Καρτερ στῆν προεδρία τών ΗΠΑ αποτέλεσε
τό θρίαμθο τοῦ πανίσχυρου αὐτοῦ Διευθυντηρίου. “Ολόκληρο τό έπιτελεῖο τοῦ Καρτερ, ὅπως ὁ καινούργιος ὐπουργός Ἐξωτερικων Σ. Βανς, oi Βασικοῖ του σύμθουλοι Μπρεζίνσκι, Μπώλ, Γκαρντνερ κ.λπ., ἀποτελεῖται από ένεργα μέλη
τού αμερικανικού τμῆματος τῆς T. E.
Στόχος τῆς T. E. εἰναι η όνομαζόμενη ((τριμερῆς συνεργασία», δηλαδῆ r‘; οτενότερη σύνδεση αναμεσα στα τρία κέντρα
τοῦ προηγμένου καπιταλισμού (Β. Ἀμερικῆ, Δ. Εὐρώπη,
Ἰαπωνία) για να αντιμετωπιστεῖ ὁ Τρίτος Κόσμος. fl’ αὐτό
T.E. ὐποστηρίζει τῆν ἑνωμένη Εὐρώπη ὥστε νόι ένισχυθεῖ
διαπραγματευτικῆ δύναμη των ανατι-Γυγμένων καπιταλιοτικων χωρῶν καί να ἐλέγχονται αποτελεσματικότερα οἰ χωρες
ὅπου εἰναι πιθανῆ μιόι εἴσοδος τών κομμουνιστών στῆν κυθέρνηση (π.χ. Ἰταλία). Ἠ ἰδεολογία τῆς T.E. δέν έξαντλεῖται
όμως στῆν τριμερησυνεργασία. Σέ μιόι ἕκθεση πού τιτλοφορεῖται «Ἡ κρίση τῆς Δημοκρατίας» καθορίζονται μέ μεγάλη
εἰλικρίνεια οἰ πολιτικοί στόχοι τῆς Τ.Ε..· ὲγκαθίδρυση ένός
ἰσχυροῦ κρατους για να καταπολεμηθεῖ ῆ ὰκυθερνησία τών
δημοκρατιῶν, την ὁποία έπιτείνουν, μεταξύ αλλων, «oî διανοούμενοι πού προσανατολίζονται μέ θαση τίς αξίες» (I)
'H ὁμοιότητα τῆς ἰδεολογίας τῆς T.E. μέ τῆν κυθερνητικῆ
(Καραμανλικη) ἰδεολογία μοις προσφέρει ἴσως μιόι πιό ἁληθινῆ έξηγηση τουλόιχιστον για τούς κατευθυνόμενους πανηγυρισμοὺς πού ακολούθησαν την ὲκλογη τοῦ Καρτερ. Καί
ἀντίστροφα ῆ πολυοῶιδη προθολῆ τού Καραμανλῆ καί τῆς
ἰδεολογίας του από τό Τόιιμ ἐξηγεῖται ἴσως από τό γεγονός
ότι ὁ έκδότης του εἶναι από τό( ένεργόι μέλη τῆς Τ.Ε.
KPITHPIA ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

Στό Μαντούδι η χωροφυλακῆ εἶχε έπιτεθεῖ ἐναντίον των
έργατών μέ τό πρόσχημα ότι έμπόδιζαν τούς «απεργοσπόιστες» να δουλέψουν. Στῆ δίκη πού ἐπακολούθησε ἀποδείχτηκε ότι μεταξύ τών «απεργοσπαστων» θρισκόταν καί ὁ

εκΛΟΓεΣ
το. 77 ’
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û v 1:Î O-B'édag
διοικητῆς Ἀσφαλείας Χαλκίδος K. l'. Παναγόπουλος· λειτούργησε δηλαδή ὡς προθοκατορας μέ τῆν πιό κυριολεκτικῆ
ἔννοια τοῦ όρου (agent provocateur). Καταγγέλλοντας στῆ
Βουλῆ τό περιστατικό, ὸ Βουλευτῆς τῆς ΕΔΗΚ κ. Στεφανίδης
ὰποκαλυψε ότι ὀ κ. Παναγόπουλος προήχθη λῖγο ἀργότεροι
κατ* ὲκλογῆν καί διορίστηκε διοικητῆς χωροφυλακῆς Κατερί-·
νης.
Ἀπαντώντας, ὁ προϊστάμενος τῆς χωροφυλακῆς ὑπουργός κ. Σταμόιτης δῆλωσε; «ῆ οταση πού έτῆρησε ὁ ἀξιωματικός αὐτός κατα τα γεγονότα τοῦ Μαντουδίου ἀπετέλεσε
στοιχεῖον κρίσεως για τῆν κατ’ ἐκλογήν προαγωγὴ του εἰς
ἀνώτερον Βαθμό».
Τα σχόλια περιττεύουν.

ΜΕ ΠΟΙΟ NOHMA;
Στα γραφεῖα μας ἔφτασαν δυό καταγγελῖες ἀπό τῆν Κρῆτη. 'H μιόι από τά Χανιόι άλλη ὰπό τό Ἡρακλειο. Τό περιεχόμενό τους εἰναι ταυτόσημο; Στῆν ἐπέτειο τῆς σφαγῆς τοῦ
Πολυτεχνείου, ὀ στρατός στίς δυό αὐτές πόλεις παρέμεινε
στούς στρατῶνες σέ κατάσταση έπιφυλακῆς. ’

“Av oi καταγγελίες αληθεύουν, ρωτᾱμε τόν γενικα
κωφεύοντα-κ. Ἀ6έρωφ; ποιό ῆταν τό νόημα τοῦ μέτρου;
Γιατί, όσο ἐμεῖς καταλαθαμε, πρόκειται για ἕνα μέτρο πού,
αναμεσα σέ ἄλλα, θέλει να αντιδιαοτείλει τό Στρατό στα
λαῖκα αἰσθήματα για τῆν ἁπότιση φόρου τιμῆς στόν αντιδικτατορικό αγώνα.
Καί ακόμα αὐτὰ Ἀποτέλεσε πρωτοθουλία τῆς 5ης Μεραρχῖας ῆ πρόκειται για γενικό μέτρο;
ΟΙ «ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ»

Μέ ὺπόκρουση αντιστασιακόι τραγούδια καί φωτογραφῖες
από τούς· ἀγῶνες τοῦ ΕΛΑΣ διαφημίστηκε στῆν Τηλεόραση
μιόι μεγάλη «δημοσιογραφικῆ ἐπιτυχῖα» από θδομαδιατικο
περιοδικό.
Πέραν τοῡ ὅτι δέν ἀποτελεῖ έπιτυχία ῆ έπανάληψη γνωOTch πληροφοριών καί απόψεων, ῆ μέθοδος προβολῆς καί
ὀ τρόπος παρουσίασης μιᾶς συνέντευξης μᾶς κανει να αναρωτηθούμε για τα κίνητρα.
Ἡ ἱστορία αὐτοῦ τοῦ τόπου καί ῆ μοῖρα πολύπαθων πολιτικῶν προσφύγων πρέπει να αντιμετωπίζονται μέ αγαπη
καί ἕνα αἴσθημα εὐαισθησίας. Τότε μόνο μπορεῖ καποιος να
ἐπικαλεῖται τῆν έπιτυχία.

HHNA nHrEl 0 ΗΨΕΡΙΚΗΝῚΖ
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OI «AHPIAIANOI» KAI
ΟΙ «NOEMBPIANOI»
HPAEIKOHHMATIEZ
OI ΜΙΣΟΙ ἀπό τίς ὁυό ἑκατοντάὸες περίπου ἀξιωματικῶν πού ἀποδεδειγμένα κινήθηκαν τή
νύχτα τῆς Zing Ἀπριλίου 1967 καί σχεὸόν ὅλοι Οἱ ἀξιωματικοί πού ἔὸρασαν τή νύχτα τῆς 25ης
Νοεμόρίου 1973 γιά νά ἀνατρέψουν τόν Παπαὸόπουλο καί νά φέρουν τόν Ἷωαννίὸη (m ἐμφανῶς τόν Γ κιζίκη) στήν ἐξουσία, ὑπηρετοῦν στό στράτευμα σήμερα.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στοιχεῖα γιά τόν καθὲνα (τί ἔκανε στά πραξικοπήματα - καί στήν 7ετία)
συγκέντρωσε - ὕστερα ἀπό ἔρευνες ὁύο χρόνων - ὁ ὁημοσιογράφος ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗΣ
καί τά παρουσιάζει στό ὄιόλίο του «2650 μερόνυχτα συνωμοσίας».

ME ΒΑΣΗ τά στοιχεῖα αὐτά, ὄσυλευτές τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης προτίθενται νά
καταθέσουν - μέσα στήν ἐρχόμενη ὄὸομάὸα - ἐπερώτηση στή Βουλή,
’Ὀπως εἶναι γνωστό, ἡ κυὸἑρνησι] Καραμανλή τόνισε ἀπό
τήν ἀρχή ὅτι θα τιμωρηθοῡν «οἵ πρωταίτιοι», καί τελικά 18
ἄτομα καταδικαστηκαν για τήν «2 h] Ἀπριλίου» σὲ non/É; (p1)λακίσεως ἀπό 5 χρόνια μέχρι [σόὸια.
Τά νέα στοιχεῖα πού ἡ ὁημσσιογραιῐ ική ἔρευνα (ἐδιῖ) καί
οτήν Κύπρο) ἓῳερε στήν ἐπιᾳάνεια. ιδινουν μια ἀρκετα διαφορετική εἷκόναγύρω ἀπό τίς «ἐπιχειρήσεις» τῆς Viv/Jag ἐκείνηςῑ
Ο Τό κίνημα ὁὲν ἦταν τιῖιν συνταγματαρχὼν. (ἰλλὰ τῶν λοχαγῶν - αὐτοί, ὃασικα, κινήθηκαν.
Ο Δώδεκα, κυρίως. ὀμαδες εἶχαν σχηματισθεῖ ἀπό τούς ἐπκ
κεφαλῆς τῆς συν(ι)μοσίας καί καΟε ma εἶχε (ὶπό 5 μέχρι 35 μέλη.
O ΟΜΑΔΑ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (IS): Δ. Ἀποστόλου.
Παρ. Ἰωαννίὸης, Κ. Λαμπρύπουλος. Π. Τζανετσς, Μιχ. Κουρκουλᾱκος. Δ. Ζαγοριανακος. Κ, Κομποκης. ~06. TOURIOTI'OUXOE.
(ἀποστρατεύθηκαν)- Ἠλ. Βενιζιὲλος. Εὑαγγ. Κσυτσσὸημητρο-

πουλος, Νικήτας Λιανόπουλος. Ἱωαν. Μπότσας, Nm. Πανταζόπουλος. Ἰωαν. Χυμός, Γ. Χαρλαύτης (ὑπηρετοῦν).
Ο ΟΜΑΔΑ Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ’(24): Βασ. “Α(-)ανασόπουλος,
Ἰωαν. Ἀντωνόπουλος, Κυρ. Γιαννακόπουλος, Ἀνδρ. Κονδύ-

.’ΤΟξ-ΒΙ,(;,;,ΒΟ38 ,
ΣΤΟ ὑπουργεῖο Ἀμὺνης τοῦ Καναὸα
ὅρίσκονται ἀποκρυπτογραᾳημενα μερικά σήματα πού «ἔπιασαν» μέλη τοῦ
καναδικοῡ ἀποσπάσματος τό ὀποῐο συμμετεῖχε στήν εἰρηνευτική ὃύναμη τοῦ
OHE στήν Κύπρο (1974). μέ τά ὁποῖα
ἁποὸεικνύεται ὅτι ὁ τότε στρατκητικος
ἀκόλουθος τῶν ΗΠΑ στή Λευκωσία
Γκλόσσαπ κατεύθυνε ἀπό τήν αμερικανικη πρεσὸεία τουρκικὲς ἐπιχειρήσεις
τοῦ «Ἀττίλα 2».
H KATAITEAIA τοῦ «Ἀντί» (προηγούμενο τεῦχος) ὁὲν συγκίνησε κανεναὶ
ἁρμόὸιο - ἀπό ἐπίσημης ἑλληνικὴς πλευρᾶς τουλάχιστον. Προκαλεσε. ὅμιι)ς,,τήν
ἀντίδραση ἑνός Ἀμερικανοῡ ρεπουμπλικάνου γερουσιαστῆ. τοῦ κ, Μπρούκ. πού
ὃρισκόταν τήν προηγούμενη ὅὸομαὸα
στήν Ἀθήναῑ (Ὀταν ρυπήθηκε - σε πρὲς
κόνφερανς τῶν ἀνταποκριτιῖηι ξένου τύπου - γιά τό θὲμα αὐτό. (mm/mas:

Ο Μποῡρὸεςέ Δέν γίνονται τετοιαΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ τοῦ γερουσιαστή εἷναι ἀποστομωτική καί ὸὲν θα τή σχολιὰζαμε καθόλου, ἂν ὸεν ἔσπευδε ὁ ἴδιος να
6

προσθὲσει ὅτι· «τήν (“u-[01W] του» συμμερίζσνται καί Ἓλληνες πολιτικοί - ἀπό
αὐτούς πού εἶδε κατα, τήν ἐὸιῖ) παραμονή
του. Δεὸομένου ὅτι ὁ κ. Μπρούκ εἶδε
πολὺ κόσμο (από τόν τ. πρωθυπουργό κ.
Π. Κανελλὸπουλο. μέχρι τόν πρωθυπουργό κ. Καραμανλή. ὑπουργοὺς, τόν
ἀρχηγὸ τῆς ἓιιΧξιυηια-[ικῆς Ἀντιπολίτευ(mg κ. Γ. Μαῡρο καί μέχρι γνωστΟὑς
«παλαιούς πολιτικούς» - Κοθρή, Στ.
Στεφανόπουλο, Μητσοτὰκη κ.λπ.), θα
ἦταν καλό νά μαθουμε ποιός συμφώνησε
μαζί του - ἂν πραγματικὰ εἶναι ὅπως τά
λύει... Βεοαια, ὁ κ. Μπρούκ πήγε στήν
Κύπρι). ὅπου ἴσως ερεύνησε τό θεμα.
“Οπιι)σὸήποτε. ἄν ἐνδιαφερεται πολύ για
τήν ὑπόθεση αὐτή, ἅς ρωτὴσει τόν συμπατριώτη του Γκλόσσαπ ἤ τό ὑπουργεῖο
”Αμύνη; τοῦ Καναὸᾶ. Οἱ... μποῡρὸες
ὑπάρχουν πάντα...
ΑΛΛΑ γιατι ἔκανε εντύπιωη τό γεγονός στὸν Ἀμερικανο γερουσιαστή; Τί θα
πεῖ «ὁὲν γίνονται τετοια πραγματω»
’Υπιίρχει “MINI-'1'; σήμερα πού νά ἀμφιὅαλλει για τόν πρώτιστο ρόλο τῶν "Ape-

ρικανῶν 0' ὅλες τίς φάσεις τῆς Κυπριακής τραγωὸιας;
ΣΤΟ προηγούμενο τεῦχος αναφερθήκαμε μέ λεπτομερειες στό πῶς ὁ Νίξον
προσωπικά ματαίω)οε - με διάδημα τοῦ
Τάσκα πρός τόν Παπαόόπουλο - ἕνα
Υχουντικό
πραξικὸπημα
(Φεόρουάριος
'72) για ανατροπή τοῦ Μακαρίου.
ΣΗΜΕΡΑ ὁίνουμε στή ὃημοσιότητα
ἕνα ντοκουμέντο ἂγνωστο ὥς τώρα,
γύρω ἀπό αὐτό τό πραξικόπημα καί τήν
ἀναμιξη τοῦ «μεγάλου ἀφεντικοῦ>>ς στίς
l4 Φεὸρουαρίου I972 ὁ πρεσὸευτής τῆς
χούντας στήν Κύπρο Παναγιιιιτακος
παίρνει στό τηλεφιιΝο τό ὑπουργεῖο
Ἐξωτερικών καί ζητᾱ νά μιλήσει με τόν
πρεσὸευτή Χωραφᾰ. 'O Χωραφᾶς ἀπουσιαζει καί ετσι ὁ Παναγιωτακος συνομιλεῖ μέ τόν ’Ἀλεξανὸρὴ. “Ολόκληρη ἡ
ἀπομαγνητοᾳιυνημὲνη συζήτηση ἔχει ὡς
ἑξῆςῑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ (ὑπ. ’ὲξιιιτερικωνπ
Ta oé6n μου κ. Παναγιιιιτακο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ (Ἑλληνική Πρεσὸεία Λευκιι)σίας); Ἂκουσε αγαπητέ.

λης, Δημ. Καραλῆς, Μιχ. Μανάρας, Εὐ. Νίκας. Μιχ. Πηλιχός,
Ἰ. Σουλελιὲς, Δημ. Ταοοόπουλος, Π. Παπαὸἁκης, K. Κοντώοης.
(ἀποστρατεύθηκαν)· Ἴωαν. Βασιλακόπουλος. Νικ. Γιαννούζης, Χαρ. Δούκας, Δημ. Κερκινεζος, Στεφ. Κουμπής, Ἰωαν.
Μίρκος, Ὶωάν. Πανταζόπουλος, Κων. Ρᾴὸος, Παν. Σταυρόπουλος, Δημ. Τομπουσίδης, Ἀρ. Σιούκας, Γρηγ. Φλῶκος (ὑπηρετοῡν).
. OMAAA A. AEKKA (35): Θρ. Γιοὸαννης, Χρ. Κούρτης,
F. Λαμπουοης, Γεωργ. Παπαγεωργίου, Ἠλ. Παπᾶς, Δημ.
Σκόρδας, Ἀθ. Περδίκης. F. Στοφόρος, F. Χρυσός, F. Κότταρης, N. Δαουλᾶκος (ἀποστρατεύθηκαν)· Παν. Ἀνεστόπουλος,
Γειυργ. Γιαννακός, Ἴωάν. Γκόλφης, Ἰω. Ζαφειρόπουλος, ΑὐγΘανὸπουλος, Σπ. Λουκᾶς, Παντ. Λαλαούνης, Ἀθ. Λεοντίου,
Γεωργ. Μπίοιας, Εῠγ. Μαυρομάτης, Γεωργ. Μούρλας, Ἀντ.
Μάδης, F1169. Μιχαλόπουλος, Παν. Ντόκας, Κων. Παναγιωτόπουλος, Σοφ. Παπαδόπουλος, Ἀλ. Παπαόάμης, Βαο. ΠαπαΘεοδώρου, Χρᾷ Ρουκας, Δημ. Σκούρτης, Γεωργ. Σερὲτης, Νικήτας Σπανός, Εὐαγγ. Τοαπόγας, Γερ. Τζανετᾶκος (ὑπηρετοῦν).

Ο ΟΜΑΔΑ ΣΤ. FIATTAKOY (12): B139. Βελισοαρουλης,
K107. Θεοχαρης, Γρηγ. Λαμπρινός, F. Ρετζὲπης, Παν. Χροναῖος
(αποστρατεὺθηκαν)· Ἀντ. Κόγκας. Νικηφ. Κωοτούλας, Λάμπρος Ἀντωνίου, Ku1‘v. Νικολακοπουλος, X9. Πυρρόπουλος,
Βαο. Ταραντίλης. Μιχ. Μάλλιος (13111196101111).

Ο ΟΜΑΔΑ Μ. ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ (7): Εὐάγγ. Βαμὸακόπουλος,
Δημ. Πηλίτσης (ἀποοτρατεύθηκαν)· Μάρκος Καραμὲρης,
Γεώργ. Νὲζος, Παν. Πόθος. Ἰωάν. Ρεκκαςμ F. Σουρμπίνος
(ὑπηρετοῦν).
O QMAAA K. ΑΣΛΑΝΙΔΗ (5); Κων. Μπεκιαρης, Δημ. Παπαποστόλου, Μιχ. Κίτοιος, Ἰ. Ροϊδοὸῆμος (611001901609111107) B010. Κατσιμεντὲς (ὑπηρετεῖ).
O OMAAA N. ΓΚΑΝΤΩΝΑ - ΣΤ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ· (5); Νικ.
Πετάνης, K. Παπαφιλίππου (ἀποστρατεὺθηκαν)· Στυλ. Δράκος, Nm. Λέκκας, Γεώργ. Μάλλης (ὑπηρετοῦν).
Ο ΟΜΑΔΑ A. MEEH (5): Ἀνδρ. Θανοπουλος, Χρ. Max/10πουλος, Ἀγγ. Μπαλαρας (ἀποστρατεύθηκαν)’ Κων. Γιαννιός,
Βασ. Παπαστεργίου (ὑπηρετοῦν). . ’
ΟΟΜΑΔΑ ΟΔ. AFFEAH (2): Μάριος Μπουρδάκος, Ἠλ.
Τσουτσαῖος (ὑπηρετοῦν).
Ο ΟΜΑΔΑ Ν. ΜΑΚΑΡΕΖΟῪ (2): X9. Δαδιώτης (ἀποστρατεύθηκε), Κων. Κονίστης (ὑπηρετεῖ).

Ο ΟΜΑΔΑ 1. ΛΑΔΑ (22): Σπ. Γεωργακόπουλος, Δημ.
Ζουμπουλακης, Ἀ. Ζουλίνος ἤ Ζουλινάκος, Ἡρ. Θωμᾶς, Π.
Κούτρας, Ἀθ. Κονταξῆς, Δημ. Κρητικός, Θεοκρ. Παπαγεωργίου, Κων. Κοντώσης (ἀποστρατεὺθηκαν)· Νικ, Ἀποστολόπουλος. Νικ. Βελὲντζας, Γεώργ. Γερακίνης, Κων. Γεωργαντας,
Ευαγγ. Θεοόωρόπουλος, Ἰορδ. Μιοαηλίδης, Γερ. Ματατοης,
Στυλ. Παρασκευόπουλος, Σπυρ. Πουλὲας, Παν. Παπαλεξάνδρου, Γρ. Χρονόπουλος, Βασ. Μπαγιὼκος, Παν. Μαυρὲας
(ὑπηρετοῦν).
Ο ΟΜΑΔΑ A. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ (6): Σωκρ. Μπονώτης, Χαρ. Παλαῖνης, Ἀρ. Παλαΐνης, Ἠλ. Μενενᾶκος (ἀποοτρατεύθηκαν)· Δημ. Σαμπαζιώτης, Νικ. Χρυσοχὸου (ὑπηρετοῦν). ι
O OMAAA K. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (13): Παν. Γκίνης, Νικ.
Δαόανὲλος, Γ. Καλαντζόπουλος, Κων. Κοκοράκης, Εῠοτ. Λατσουδης (ἁποο-τρατεύθηκαν)· Σωτ.“ Ἀντωνιαὸης, Παλ. Ἀλεξόπουλος, Βασ. Ἰωαννίδης, Βαο. Κεφαλᾶς, Εὑάγγ. Νικολετὸπουλος, Χαρ. Σπυρόπουλος, Ἰωάν. Τοουκλίδης, Δημ. Τσότοης
(ὑπηρετοῦν).

"Av 0’ αὐτό τόν ἀριθμό τῶν 175 ἀξιωματικῶν προοθὲοουμε
τούς ἓμπιο-[ους του “Οδ. Ἀγγελή (Μ. Μπουρδᾱκος, H. T0011τοαῖος - ὑπηρετοῦν) καί τοῦ Μακαρὲζου (Χρ. Δαδιώτης ἀποοτρατεύτηκε - Κων. Κονίοτης - ὑπηρετεῖ), καί ἄλλα γνωστά ὀνόματα πού ἀποδεδειγμένα ἔδρασαν, ἀλλά δέν περιλαμ6άνονται στόν καταλογο (π.χ. Γ. Κωνοταντόπουλος, Ντερτιλὴς,
εοφιλογιαννᾱκος κά), τότε ουμπληρώνονται σχεδόν δυό ἑκατοντάδες. Ἡ λίοτα δέν εἶναι πλήρης. (‘O N. Κακαουνὰκης
γράφει σχετικά; «Δὲν ἀποκλείεται 666C110 να ἔχω παραλείψει
μερικοὺς, ὅπως καί δὲν ἀποκλείεται κάποιος ἀπό τούς ἀξιωματικούς τοῦ καταλόγου να μήν ἒλαὸε μέρος οτό πραξικοπημα.
Τά τυχόν, ὅμως, λαθη δέν οφείλονται 06 μένω).

O OMAAA 1. ZTEIAKAKH (13): Κων. Παπαγιάννης, Μιχ.
Σοφικίτης, Γεωργ. Τζουλιας, Ἴω. Mon/0110001611111; Δημ. Καρατζᾶς, Ἴ. Καλογερόπουλος (ἁποοτρατεύθηκαν)· Ἑλ. Δελήμπασης, Δημ. Λούκουτος, Γεωργ. Μπαμπαρούτοης. Παρμ. K01901μαλὸικος, ‘1. Ξὺγκης, Ἀρ. Ξηρός, Χρ. Τοολακίδης (ὑπηρετοῦν).

Ἀλλά ἡ ἐνδοχουντική φαγωμάρα ἄρχισε ἀπο τίς... 22 Ἀπριλίου. Οἱ ὁμάδες ὃιαφοροποιήθηκαν, «νεα φυντανια» ὅγὴκαν
καί οιγὰ-οιγα ἅρχισε να ἀνεδαίνει ô A. Ἰωαννίδης, που τό
1973 εἶναι παντοδύναμος. Παρ’ ὅλο ὅτι ἔχει μαζί του πολλα

'1
‘E116161'1 ἀπουοιὰζει ὁ Χωραφᾱς, ô
ὁποῖος, ἐγώ τοῦ, συνέοτηοα να μήν πάει
εἰς τήν Κεφαλλονια γιὰ γουήκ-ἒντ. ἁλλα...
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣῑ Καί ἔχει πάει καί
ακόμα 66v 7139106. _
FIANAFIQTAKOZ: ’H10 πολύ (11010δοξος. Δὲν ἐλήφθη καμμία ἀπόφασις-για
10' θεμα που... τό χθεσινό, γιατί εἶναι
ἐπεῖγον.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ; Τό καταλαὸαίνιι)
απολύτως.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣῑ Σήμερα ἀποκαλύπτουν τά πάντα ἐδιῖ). Λοιπόν 66v μπορεῖ νά μείνωμεν εμεῑς νά...
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣῑ Χθὲς ὃιεῧιόάοθηοαν
οτίς ἑπτά ἡ ὥρα. Εἶχεν ὁ κ. ὑπουργὸς
(ὑπουργό ἐννοεῖ τόν Γ. Παπαδόπουλο,
που 0' ἐκείνη τήν περίοδο εἶχε (ιναλαόει
καί το 131101197610 ῈξωτερικιῖΝ) 1311‘ ὄψιν
του ὅ,τι εἴχατε στείλει ἀπὸ κάτω. Ὲπίοης
εἶχεν 1311‘ ὂψιν του καί τό... ὅτι, ἀπό τῆς
πλευρᾶς τῆς ἄλλης... τῆς 131169 Ἀτλαντικοῡ, εἶχε δοθεῐ προφορικῶς χθές διὰ τοῦ
συμὸοίιλου τους τό O.K. (611611).

Ἀπὸ τήν κατανομή αὐτή, ὅλὲπουμε με ἔκπληξη ὅτι ὁ λιγοτερο γνωστός σχεδόν ἀπ’ ὅλους Ἀντώνης Λὲκκας, εἶχε τή μεγαλύτερη ὁμὰὃα. με 35 1190011111161! Μετὰ ἐρχόταν 0 Ἰωαννίδης
(24), 0 Λαδᾶς (22) κι ὕστερα ὁ Παπαδόπουλος (15).

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ; Τό GREEN L1—
GHT ἑπομενως (τό πραοινο (μῦς).
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ; Δὲν μπορὼ νά καταM16111. διότι διεόιὸαοθησαν ὅλα αὐτα καί
ἒχουμε μείνει, νομίζω). οτό κλιμάκιον τοῦ
Προέδρου.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣῑ Δεν ξὲρίι). Παντως ἂν 66v γίνει σήμερα, φοὸοῡμαι ὃτι
ι)ιί χάοωμε τό λεωφορεῐον.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣῑ Καταλαὸαίνω κύριε.

ΠΑΝΑΙἸΩΤΑΚΟΣῑ Διαμήνυοε αὐτά
οτὸν Πεομαζόγλου 06 παρακαλῶ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣῑ ’Πῦρα εἶναι ὁ κ. Ξενος. Τό γραφεῖον ὑπουργοῠ θα ἔχει ὁ
κύριος Ξενος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ; Διότι ἀντιλαμὸἁνεσαι ὁμιλοῦν περί πολλῶν καί διαφόρων. Ἑπομὲνως δὲν ὑπάρχει μυοτικότης.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣῑ -Νὰ 6111 τόν κύριο
Ξὲνο καί νά τοῦ :1111 νά τά διαὸιὸαοει
οτόν κὺριο Πεσμαζὸγλου.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ; Δῶοε μου τόν
κύριο Ξενο, μπορεῑς ἀπό κεῖ;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ; ”Οχι. διότι εἶναι εξωτερική.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣῑ Πάντως 610.61ὄαοὲ το ἀναφανδόν.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ; Βεὸαίιης. Θά κατέδυ)
τώρα κάτω.
Καί ενιῖ) στό ὑπουργεῐο ψαχνουν νά
ὅροῡν τόν κ. Ξὲνο να τόν συνδὲοουν με
If] Λευκιυοία. μπαίνει οτήν πρεοὸεία ὁ
Μητροπολίτης Κιτίου. ’Ὀμως ἡ ούνὸεοη
γίνεται αμὲοως.

ΞΕΝΟΣ; (ὑπουργεῖο “Εξ(ι)τερικιῖ)ν);
Καλημέρα, τί μου κάνεις;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣῑ Καλημὲρα. Τί 71'νεται μ’ ἐκεῖνα που εἶπα χθές Θὰ γίνουν
τίποτα;
ΞΕΝΟΣ; Ἀκριὸῶς τώρα ἔχουν ραντε601’1. Εἶναι ἀνάγκη να δεῖ τόν BIG BOSS
(τό μεγαλο ἀφεντικό). (ῗΗταν 66611111 ἡ
ἡμέρα που εἶχε ληαθεῖ τό γνωστό μήνυμα
Νίξον καί ὁ Ταοκα ἔπρεπε να 671111691?)061 τόν Παπαδόπουλο γιά τίς καινουργιες ὑπερατλαντικὲς ὁδηγίες καί τήν
ἀναὸολή τοῦ πραξικοπήματος).

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣῖ Πεοτου, φοὸοῡμαι ἂν 66v γίνη θάὲχωμεν περιπλοκάς.

ΞΕΝΟΣῑ T0 καθυστεροῦν ἀπό (1:117

γνωστὰ ὀνόματα, δέν χρησιμοποιεῖ (στὸ πραξικόπημα γιὰ τήν
ἀνατροπή τοῦ Γ. Παπαδόπουλου) παρά μόνο «νέο αἷμα» οὔτε ἓναν ἀπό τούς παλιούς «έπαναστάτες»ἔ
Ὁ κατάλογος τῶν ἀξιωματικῶν πού ἔδρασαν οτίς 25 Νοεμ6ρῐου 1973 εἶναι ὁ ἑξῆςῑ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ SEGA: Ταγματάρκης. Ὑηηρετοῢσε στὸ 32 Σύνταγμα Πεζοναυτῶν Ἃγίας Παρασκευῆς, ὅπου καὶ ἔδρασε.
Ὑηηρετεῑ.

ἈΛΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝκ Ἐπίλαρκος. Ὺῐτηρετοῦσε στήν “
2οὴ Τεθωρακισμένη Μεραρκία Θεσσαλονίκης, ὅπουΥ καὶ ἔδρασε μὲ τὸν Πυρρόπσυλο. Συνελήφθη για τὴ συνωμοσία τῆς
24ης Φεὸρουαρίου ἀλλὰ ὀπαλλάκτηκε. Καταδικάσθηκε γιὸ τὸν
φόνσ τῆς Μαρίας Καλαθροῢ τὴν 21η Ἀπριλίου 1967.
Ἀῐτσστρατεύθηκε.

ΑΡΩΝΗΣ ΜΗΝΑΣι Ταγματάρκης. Ὺταῑρετοῦσε στὸ I"
Γραφεῐο Ἀρκηγείου Στρατοῦ, ὅπου καὶ ἔδρασε,
Ὑτῑηρετεῑ.

ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟῩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣι Ἀντισυνταγ-ματὰρκης. Διοικητής-τσῦ 572 Τάγματος Πεζικοῦ. Τὸ τάγματου.
πλαισίωσε τὴ νύκτα τῆς 25ης τὰ ἅρματα ποὺ Βγῆκαν στὴν Ἀ,θήναε‘Yrtnpetei.

ΒΑΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣι Ταγματάρκης. Ὑτιηρετοῦσε στὸ I"
Ἐπιτελικὸ Γραφεῖο τῆς Δ’ Μοίρας Καταδρομῶν τοῦ Γ’ Σώματος Στρατοῦ. Στὰ γεγονότα τοῦ Πολυτεκνείου ἦρθε στην
Ἀθήνα μὲ τὸν ἕμηιστο τοῦ Παπαδόιτουλου Χριστόδουλο, τὸν
ὁηοῖο τελικὰ μύησε καὶ ἡμσίρα πῆρε μέρος στὸ κίνημα.
Ἀηοστρατεύθηκε.
ΒΑΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ; Ταγματάρκης. Ὑπηρετογῦσε στὴ
Σκολή Πολέμου καὶ τὴ νύκτα τοῦ κινήματος ἔδρασε στή Θεσσαλονίκη. Ὸ Βόσος διετέλεσε ὑπασπιστὴς τοῦ Ζωιτάκη καὶ
μετὰ τὴν καθαίρεοή του προσκώρησε στὸν Ἰωαννίδη.

Ὺπηρετεῖ. ”

ΓΚῙΖΑΣ MIAT.: Ταγματάρκης. Ὺπηρετοῦσε στην ΕΣΛ
καὶ ἔδρασε στὸ συνεργεῖα συλλήψεων. Μετὰ τὸ κίνημαηῆγε
στη Σκολή Πολέμου.
Ὑπηρετεῑ.
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡ.; Ταγματῖιρκης. Φοιτοῦσε
στὴ Σκολὴ Πολέμου καὶ στὸ κίνημα ἕλαδε μέρος μὲ τοὺς
Χατζηζήση καὶ ἄλλους Ἰωαννιδικοὺς τῆς Θεσσαλονίκης. Ὁ
Γεωργακόπσυλος παρέμεινε κρόνια στὴν ΕΣΑ στὴ διάρκεια
τῆς δικτατορίας καὶ καταδικάσθηκε μὲ αναστολὴ για ὃσσανισμούς. ”
Ἀποστρατεύθηκε.

ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ; Ταγματάρκης. Ὑπηρετοῦσε στὸ
Γ’ Γραφεῑσ Ἀρκηγεῑου Στρατοῦ, ὅπου καὶ ἔδρασε τὴ νύκτα
τοῦ κινήματος.

Ὑπηρετεῖ. (

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ἸΩΑΝ.; Ἀντισυνταγματόρκης. Ὑιτηρετοῠσε στὸ Α’ Ἐπιτελικὸ Γραφεῖο τοῦ Ἀρχηγείου Στρατοῦ.
Tù νύκτα τοῦ κινήματος συνέλαβε τὸν Μ. Οἰκονομάκο.
Ὺττηρετεῖ.

Ὑπηρετεῖ.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤ.; Ταγματάρκης. Ὓπηρετοῦσε στὸ
ΚΕΣΑ καὶ ἔλαθε μέρος στίς συλλήψεις.
Ὑπηρετεῖ.

ΓΚΟΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣι Ταγματάρκης. τΗταν τότε διευθυντης τῶν στρατιωτικῶν φυλακῶν Μττογιατίου ἀλλὰ ἔλαθε μέρος ατὰ συνεργεῑα συλλήψεων. Ὁ Γκόρος τοποθετήθηκε στὸ
Μιτογιάτι τὸ καλοκαίρι τοῦ 1973 ἀπὸ τὸν Ἰωαννίδη. Θεώρησε
μειωτικη τή θέση καὶ τὸ εΙῐτε. Ὀ Ἰωαννίδης, για να μὴν τοῦ
πεῖ ὅτι δὲν κάνει γιὰ ἄλλη ὑπηρεσία, τοῦ εἶπες «Σὲ ἕθαλα
ἐκεῖ γιατί θέλω να ἕκω δικό μου ἅνθρωπο στὸ Μιτογιάτι νὰ
μοῦ δώσει ἕνα ποτήρι νερὸ ἃν κρειασθεῖέ» Ὁ Γκόρος, δὲν κα,
τάλαδε, κολακεύτηκε καὶ ἁπάντησει (ι”Οπως διατάξετε ὰρκηγέ». Καταδικόσθηκε για 6ασανισμούς.
Ἀποστρατεύθηκε.
ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ. EYTYX.: Συνταγματόρκης. Ὑπηρετοῦσε
στη Διεύθυνση ΣΕΜ. Τή νύκτα τοῦ κινήματος ἦταν ὑπεύθυνος τῶν διαγγελμότων καὶ τῶν μηνυμάτων Ποὺ Πήγαιναν
στοὺς τηλεοιττικσὺς σταθμούς.

ΔΑΟΥΛΑΚΟΣ NIK.: Ταγματόρκης. Ὑπηρετοῦσε στὴ μεραρκία Σερρῶν. Παραμονὲς τῆς 25ης ἦρθε στὴν Ἀθήνα καὶ
ἔδρασε στὸ Ἐπιτελεῑο. Συνελήφθη για τὴ συνωμοσία τῆς

ναντι (((ἀπέναντι» έννοεῖ 6 Ξένος τή
Βουλή, ὅπου εἶχε 6 Παπαδόπουλος τό

τικοῦ μέ τόν δικτάτορα, 6 Παναγιωτάκος
δρῖσκει καιρό νά ζητήσει συγγνώμη από

Ψωνάκη τό συμφωνήσαμε αὐτὸ.
ΞΕΝΟΣ; Σύμιμιινοι ἀπολύτως. Ἀκρι-

«πολιτικό του γραφεῖο»).

τόν Μητροπολίτη Κιτίου πού παρακολουθεῖ καί αὑτός τό τηλεφώνημα καί
περιμένει ὁδηγίες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣῑ Μέ συγχωρεῖτε
Πανιερότατε, εἶναι ἕνα τηλεφώνημα ἀπ’
τήν “Α(-)ήνα...

δὼς τώρα τό πρωΐ μίλησα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ; Ἐντάξει. Κάνετε
ὅ,τι καταλαὸαίνετε, ἀλλά γρήγορα πρέπει νά γίνει ὄπι γίνει.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣῑ · Δέν ὑπάρχει λόγος κανένας. Καμιά αὐτή.
ΞΕΝΟΣῑ Χθές ἤμαστε σέ ἐπικοινωνία
ὅλη τήν ἡμέρα καί 6 κ. ὑπουργὸς ἀπέναντι, καί τοῡ,εῗπαν νά περιμένει νά
δοῡμε πῶς θά... Τώρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ; Ἀᾳοῡ δλέπεις.
Τώρα ἔστειλα ἕνα τηλεγράφημα, δέστο
νά δεῖς ὅτι τά πάντα εἶναι σχεδόν γνωοτά ἐνταῦθα. Λοιπόν;
ΞΕΝΟΣ; Ἀκριόὡς Ἔχει ζητήσει ραντεὸού νά πάει νά τόν δεῖ σέ λίγα λεπτά.
(‘O Ἕλληνας δικτάτορας, τόν Ἀμερικανό πρέσδυ, ἐννοεῖ πάλι 6 Ξένος).
ΠΑΝΑΙἸΩΤΑΚΟΣῑ Δηλαδή, προλα6αῖνει γιά τό ἀπόγευμα;
ΞΕΝΟΣῑ Νά δοῡμε. Δυό λεπτά νά
δοῡμε άν τόν εἰδοποίησε πότε νά πάει.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣῑ Ναί... ·

’Όσο νά πληροφορηθεῖ 6 Ξένος ("w ἡ
αμερικανική πρεσόεία εἰδοποῖησε γιά
τήν ἀκριὸῆ ὥρα τοῦ ραντεὸού τοῦ àq ενB

ΞΕΝΟΣῑ Ἀκὸμα τίποτε. Περιμένουν
νά εῖδσποιήσουν...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ; Καλά. Πάντως
mes καθυστέρησις... ἐγώ εἶπα τήν γνώμη
μου.
ΞΕΝΟΣ; Ἀκριόῶς γι’ αὐτόν τό λόγο
θέλει νά πάει νά τόν δεῖ (6 Παπαδόπουλος τόν Τάσκα).
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ; Εῗπα καί ἐλάλησα καί ἁμαρτίαν οὐκ ἔχω. Κοίταξε καί
γι’ αὐτό τό τραπεζάκι που εἴχαμε συμφωνήσει νά 1'6 πάρει μέσα.

ΞΕΝΟΣ; Συνεννοήθηκα μέ τόν Σταυρόπουλο, νά έρθει μετά νά τό πάρει.
ΠΑΝΑΙἸΩΤΑΚΟΣῑ Ἡ κυρία Παραοκευᾶ δέν ἔχει κανένα λόγο νά ἀνακατώνεται 0‘ αὐτά. Ἐγώ, πάντως. μέ τόν

ΞΕΝΟΣῑ Ma καί 6 δικός μου... εἶναι
ὑπέρ τῆς δικῆς σου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ; ’Βέὸαια Ἐφ’
ὅσον τήν στιγμή κατά τήν ὁποία ἐδόθη
τό GREEN LIGHT ἀπό ἀλλοῡ...
ΞΕΝΟΣ; Ναί, ναί.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣῑ Εὐχαριστὼ, γειά
σου.
ΞΙΞΝΟΣ; Καί ἄν εἶναι κάτινά σοῡ
διαμηνύσει, μέ τό τηλέτυπο. Καταλαδαίνεις γιατῖ μέ τό τηλέτυπο.
ΠΑΝΑΙἾΩΤΑΚΟΣῑ Σύμφωνοι.
ΚΑΙ, τελικά, δέν δόθηκε τό «πράσινο
φῶς» τότε, ἀλλά δυό χρόνια ἀργότερα, μ’
ὅλες τῖς τραγικές συνέπειες.

EINAI χαρακτηριστικό ὅτι τήν ἴδια
ἐποχή (Γενάρης ’72) 6 πρεσὸευτής τῶν
ΗΠΑ Τάσκα δήλωνε στήν ὑποεπιτροπή
γιά τό NATO:

24ης Φε6ρουαρίου ἀλλὰ δὲν Παραηὲμφθηκε.
Ἀιτοστρατεύθηκε.

ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣε Ταγματέιρκης. Φοιτοῦσε
στὴ Σκολή Πολέμου καὶ ἔδρασε μὲ τοὺς ἄλλους ’Ῑωαννιδικοὺς στὴ Θεσσαλονίκη.
ῪΠηρετεῖ.

ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧ.; Ταγματόρκης. Ἧταν στὸ γραφεῖο τοῦ Ἀρκηγοῦ Στρατοῦ Μαστραντώνη. Παλιότερα ἦταν
ὑπασπιστὴς καὶ τοῦ Τσούμῐια. Τὴ νύκτα τοῦ κινήματος ἕδρασε στὸ Ἐιτιτελεῑο.
Ὑπηρετεῑ.
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ AHM.: Ἀντισυνταγματάρκης. Φοιτοῠσε
στὴ Σκολή Ἑθνικῆς Ἀμύνης. τΗταν ἑπικεφαλῆς τῆς δυνάμεως ιτεζοναυτῶν noù ἀπέκλεισε τοὺς Ἀγγελῆ, Ζαγοριανόκο,
Μαστραντώνη.
Ὺιτηρετεῑ,

ΚΟΥΤΑΣ ΣΕΡΑΦ.; Ταγματόρκης. Ὑπηρετοῠσε στὴν
ΚΥΠ, ὅπου ἔδρασε μὲ τὸν Στοφόρο.
’Υιτηρετεί

ΚΑΝΩΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣε Ταγματάρχης. Ὺιτηρετοῦσε σὲ
τάγμα τῆς μεραρκίσς Σερρῶν7 ὅπου καὶ ἔδρασε.
Ὑπηρετεῖ.

ΚΑΤΣΙΝΕΛΗΣ LOAN: Ἀντισυνταγματόρκης. Ὺιτηρετοῦσε στήν ΥΕΝΕΔ, Τή νύκτα τοῦ κινήματος ἔδρασε μὲ τὸν
Λούκουτο. Μετὰ ἕγινε ὺποδιευθυντὴς στήν ΥΕΝΕΔ.
Ὑπηρετεῐ.
ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΗΣ ΜΙΧ.; Ταγματάρκης. Ὺηηρετοῦσε
στὸ ΕΑΤΙΕΣΑ. ’Έδρασε τὴ νύκτα τοῦ κινήματος μὲ τὸν, Ἀντωνόῐῐουλο στὸ Λαγονήσι. Δικίισθηκε γιὰ δασανισμοὺς ἀλλὰ
ὀπαλλάκτηκε.
Ἀποστρατεύθηκε.

ΜΪΙΡΑΒΑΚΟΣ ΙΩΑΝ.; Συνταγματόρκης. Εἶκε τοποθετηθεῑ ἀπὸ τὸν Ἰωαννίδη, τὸν Ὀκτώδριο 1973, στὸ Γραφεῑο
τοῦ δικτάτορα, Πρὶν ὑπηρετοῦσε στὴν ΙΙ Μεραρκία καὶ μὲ
διοικητὴ τὸν Ντάθο. Τὴ spam του τὴν εἵδαμε ἀναλυτικό.
’Ληοστρατεύθηκε

ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ; Συνταγματέιρκης. Διοι-

«Νομίζω οτι εχουμε ενα μεγαλο σύμμαχο
οτό πρόσωπο τῆς Ἑλλάὸας (...) Οἱ Ἕλληνες
ποτέ ὁὲν ἧταν καλύτερα. Καί γιά τήν ἀμερικανική πολιτική ὸὲν ὑπάρχει ἐναλλαχτική
λύοι] (...) Οἱ Ἕλληνες εἶναι πολύ ἀμερικανόφιλοι καί ὅταν πρόκειται γιά θέματα ἀμύνης.
αὐτό ἔχει μεγάλη σημασία».

ΒΕΒΑΙΑ, στή συζήτηση τῆς ἴδιας ὑπσεπιτροπὴς μπαίνει καί «ἡ λύση Καραμανλῆ»;
«Βουλευτής Στράττον; Ἐὸῶ ὑπάρχει τό
στρατιωτικά καθεστώς. Δέν ὑπάρχει καθόλου
κέντρο, Στό πρόσωπο τοῦ Καραμανλῆ νομίζω
ὅτι ὄρίοκουμε μιά ἀντιπροσωπευτική θέοη τῆς
μέσης τοῦ ὁρόμου. Ἂν ὅμως τηρήσει τήν
στάση του πρός οὐὸετερότητα...
Πρεσὸευτής Τάσκα.· Δὲν τό νομίζω. ”Οχι, ὁ
Καραμανλῆς. Δέν κρατάει τέτοια στάσι)...
Βρίσκομαι ἐὸιῦ καί ἔχω συναντηθεῖ μέ τόν
Καραμανλῆ. Ἡ προσωπική μου γνώμη εἶναι
ὅτι ἄν πάρετε αὑτά πού λὲει ἡ κυὸέρνηση πώς
θά κάνει, χωρίς νά μπορῶ νά ὅεόαιώσιυ ὅτι
θά τά κάνει, καί τή νομιμόφρονα ἀντιπολίτευση - νομιμόφρονα πρός τίς ὁιιτικές ἰὸέες οἱ ὁύο αὐτές ὁμάὸες ὁέν ἀπέχουν σχεὸόν καθόλου...» ’

ΑΝ θυμηθοῡμε καί μιόι ἄλλη ἓκθεση,

κητὴς τοῦ Συντάγματος Ἀλεξιῐιτωτιστῶν στὸν Ἀσιτρόπυργο.
Κατηύθυνε τὴ μοίρα Διονύσου (διοικητήςι 6 ταγματόρχης Γεώργιος Μουτσούκης), τὴ μοίρα Ἀσηροῐῐύργου (διοικητήςι 6
ταγματέιρχῃς Βουλιὲρης) καὶ τὴ Σκολὴ Ἀλεξιητωτιστῶν (διοικητής; 6 ταγμστέιρκης Μιτεκιάρης). Καὶ oi τρεῖς διοικητές
τους ἦταν φυσικὰ μυημὲνοι,
Ὑπηρετεῑ.

ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝ.; Λοκαγός. Ὑῐτηρετοῦσε στὸ 505
Ταγμα Πεζοναυτῶν. M’ αὐτοὺς ἔδρασε.
Ὑτιηρετεῑ,

ΜΑΓΚΑΦΩΣΗΣ NIK.: Tayuardpan. Ὑπηρετοῦσε στὴν
ΑΣΔΕΝ. Mail μὲ τὸν Γιοδάνη κατέλαθσν τὴν ΑΣΔΕΝ.

Ὺπὴρετεῑ. ’
ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ N.: Τὴν 25η Νοεμδρίου ἦταν λοχαγὸς
καὶ ὑπασπιστὴς τοῦ Γκιζίκη στὴ Λάρισα. Χρησιμοῐῐοιήθηκε
Πολλὲς φορὲς σὰν σύνδεσμος τοῦ Ἰωαννίδη καὶ τοῦ Mnovaνου. ’Ὀταν ἦρθε ὁ Γκιζίκης οτὴν Ἀθήνα, 6 Μουκτούρης ἦταν
μαζί του. Μετὰ ἕγινε ὶδιαίτερος γραμματὲας του.
Ὑπηρετεῖ.

ΠΟΓΚΑΣ LOAN: Τὴν 25η Νοεμδρίου ἦταν ταγματόρκης διευὼντής τοῦ B’ Ἐπιτελικοῦ Γραφείου τῆς Σκολῆς
Εὑελιτίδων, ὅπου καὶ ἔδρασε.
Ὑιτηρετεῖ.

ΜΠΑΚΟΣ ΒΑΣ.; Τὴν 25η Νοεμβρίου-ἦταν συνταγματάρχης καὶ διευθυντής τῆς Σκολῆς Πυροθολικοῦ στὸ Μεγάλο Πεῦκο.
’Έκει Πεθέινει.

OIKONOMOY ΘΕΟΦΑΝΗΣ; Ταγματάρκης. Ὑπηρετοῦσε στὸ EAT/EEA'. Συμμετεῖκε ατὰ συνεργεῑα συλλῄψεων. Καταδικάστηκε γιὰ Βασανισμοὺς μὲ ανσστολή.
Ἀιτοστρατεύθηκε.

ΪΙΟΛΙΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣι Ταγματέιρκης. Φοιτοῦσε
οτὴ Σκολὴ Πολέμου Θεσσαλονίκης, ὅπου ἔδρασε μὲ τοὺς ἄλλους Ἰωαννιδικούς.
Ὑιτηρετεῖ.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓῙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ; Ταγματὰρκης. Ὺηηρετοῦσε στὴν ΚΥΠ. Μετὰ ἦταν στενὸς συνεργατης τοῦ Στα-

(τῶν «καλῶν ἈμερικανιῖΝ») λίγους μῆ- Ἑλλάὸα τό ἴὸιο φιλική πρός τίς Ἡνωμένες
Πολιτεῐες ὃσο ἦταν κατά τήν περίοὸο πρίν
νες «πρό τῆς ἀλλαγῆς» (Γενάρης ‘74),
ἀπό τό 1967. Ἀλλά η ἱστορία προσφέρει λίγα
ὕστερα ἀπό ἔρευνα ἐκπροσώπων τῆς
παραὸείγματα πολιτικῶν τοποθετήσεων πού
Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν ὑποθέσεων τῆς νά ἔχουν ἐπιὸιώσει ἁνέπαφες, ἔπειτα ἀπό μιά
Ἀμερικανικῆς Βουλής τῶν Ἀντιπροσώ- πολύχρονη (δικτατορία (...) Mé ὁυό λόγια θά
πων στήν Ἑλλάδα, ὃλὲπουμε ἀνάγλυφα εἶναι πολύ ἀντιρεαλιστικό νά πιστεύει καυείς
ὅλη τήν «πορεία» μέχρι τίς μὲρες μας,
ὅτι οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες θά μπορέσουν
καί παραπὲρα...
- ποτέ νά γυρίσουν οτή ὅολική καί ἄνετη σχέση
«...”Av μιά κυὸέρνηση ἐθνικῆς ἑνότητας
ὁδηγήσει, κάποια στιγμή, στήν ἀποκατάσταση
τῆς δημοκρατίας (στήν Ἐλλάὸα), οἱ Ἡνιυμένες Πολιτεῖες θά μποροῡν νά χαροὺν τό γεγονός ὅτι τό μόνο μέλος τοῦ ΝΑ T0 πού εἶχε γίνει ὁικατορία θά γυρίσει στήν ἀντιπροσωπευτική ὁιακυὸέρνηση. Ἀλλά θά ἦταν ἀφελές νά
φανταστεῑ κανείς ὅτι ἑφτά χρόνια ὁικτατοριάς μποροῦν νά ξεχαστοῦν. Πολλοί Ἕλληνες,
καί α’ αὐτούς περιλαμόάνονται καί πολλά
πρώην μέλη τοῦ κοινοὸουλίου, πιστεύουν ὅτι
οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες εἶναι ὣς ἕνα σημεῖο ἦ
ἀπόλυτα ὑπεύθυνες γιά τό καθεστώς τῶν
Παπαὸόπουλου-Ἰωαννίὸη. Ἡ ἀκρίόἐια τῆς
ἄποψης αὐτῆς εἶναι ὁύσκολο νά ὑποστηριχτεῖ
μέ τά κανονικά ἀποὸειχτικά μέσα. Ἀλλά εἶναι
τό ἴὸιο ὁύσκολο νά ἀποδειχτεῖ καί ἡ ἀνακρίὅειά τ-ης (...) Μέ πολλή καλή τύχη, εἶναι ὁυνατόν νά φανταστεῖ κανείς μιά μεταὸικτατορική

ἀφεντικοῦ-πελάτη πού κάποτε ἀπολάμὸαναν
στήν Ἑλλάὸα.»

ΤΕΛΙΚΑ, οἱ Ἀμερικανοί εἶναι φαίνεται τυχεροί — ἔχουν μιὰ «πολύ καλή τύχη»...
Ο Ἡ συνομιλιά ΠαναγιωτάκουἈλεξανὸρη ὁημοσιεύεται στό 61611’0
τοῦ Νίκου Κακαουνάκη «2650 μερό>
νυχτα συνωμοσίας», ἀπ’ ὅπου πάρθηκαν καί τά στοιχεῖα γιά τά σήματα.
Ο Τά ἀποσπάσματα τῶν ὸύο ἐκθέσεων εἶναι παρμένα ἀπό τό ὄιὸλίο
τοῦ Σπύρου Θεοὸωρόπουλου «Ἀπό
τό Δόγμα Τρούμαν στό Δόγμα X01311τα», πού μόλις κυκλοφόρησε (ἐκὸ.
Παπαζήση). I
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θόηοηιςλου, τὸν ὸιτοῖο ἔκανε ὸ Ἰωαννίδης διευθυντη τῆς ΚΥΠ.
ιιηρεῐει.

ΠΛΑΚΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ; Ἀντισυνταγματέιρκης. Ὑπηρετοῦσε σὲ μοίρα Καταδρομῶν τοῦ Γ ’ Σώματος Στρατοῦ. Ἠταν ὑπεύθυνος για τὴν ἀσφάλεια τοῦ Στρατηγείου. Μετὰ τὴν
25η ἕγινε διευθυντὴς τοῦ 2ου Γραφείου Καταδρομῶν τοῦ Ἀρκηγείου Στρατοῦ. ’Έφυγε, αλλα ἐπανῆλθε.
Ὺῐιηρετεῑ.
ΡΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤ.; Ταγματόρκης. Ὺπηρετοῦσε οτὸ Γραφεῖο τοῦ Μαοτραντώνη μαζὶ μὲ τὸν Παλαῖνη καὶ ἄλλους Ἰωαννιδικούς.
Ὑταῑρετεῖ.

ΣΥΡΜΟΣ XAPAA.: Ταγματόρκης. Ἠταν ὑποδιοικητὴς
στήν Α’ Μοίρα Ἀλεξιητωτιστῶν, ὅπου καὶ ἔδρασε.
Ὑπηρετεῐ.

ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝ.; Ταγματόρκης. Ὑιτηρετοῦοε οτὸ 30
Γραφεῖο Ἀρκ. Στρατοῦ, ὅπου καὶ ἔδρασε.
ιΥιτηρετεῑ.

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΘΑΝ.; Ταγματάρκης. ’Υιτηρετοῦσε
011] 15η μεραρκία Καοτοριᾶς. Ἀμέσως μετα τοποθεῐήθηκε οτὸ
Ἐιτιτελεῑα Ὑῐῐασιτιοτής τοῦ Γρίῧα καὶ μάρτυρας κατηγορίας
στὴ δίκη ΑΣΠΙΔΑ.
Ἀιτοστρατεύθηκε.
ΣΒΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ; Ταγματάρκης. Ὑπηρετοῦσε στὶς
καταδρομὲς Ἀσιτροι-ῐύργου. Ἀμὲσως μετα ἕγινε διοικητὴς τῆς
Β’ Μοίρας Καταδρομῶν στή Θεσσαλονίκη.
Ὑῐῐηρετεῑ.
ΣΤΑΘΟΙΙΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣε Ὑι-ιοστρατηγος τότε, διοικητὴς τῆς 1οης Μεραρχίας. Εἶχε μυηθεῑ απὸ τὸν Μηονάνο
ἀλλα δὲν τοῦ εἷκε τιεί τὴν ἡμερομηνία. Λίγες ἡμὲρες ἀργότερα τοηοθετήθηκε διευθυντής τῆς ΚΥΠ. Ἀντικατέστησε τὸν
Ρουφογόλη. Μόρτυρας κατηγορίας 011] δίκη ΑΣΠΙΔΑ.
Ὑπηρετεῑ.

ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ; Ταγματαρκης.“Διοικητής τοῦ
EAT/EBA. ’Anc‘) τοὺς ἑγκέφολους τοῦ κινήματος.
Ἀῐτοστρατεύθηκε.

ΣΤΑΘΑΚΗΣ Σ.; Ταγματόρκης. Ὑπηρετοῠσε οτὸ 2ο Γραφεῑο τοῦ Κὲντρου Τεθωρακισμένων. Κατηγορήθηκε για 11]
συνωμοσία τῆς 24ης Φε6ρουαρίου ἀλλα αθωώθηκε.
Ἀποστρατεύθηκε.
ΤΣΑ·Ι·ΝΙ-1Σ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ; Ταγματόρκης. Ὑπηρετοῦσε
011] Στρατιωτικὴ Διοίκηση Θεσσαλονίκης, ὅπου καὶ ἔδρασε.
Ὺιτηρετεῑ.
ΤΕΚΕΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣε T1]v 251] Νοεμὸρίου ἦταν τσγματόρκης Πυροδολικοῦ καὶ ὺπηρεῐοῦσε στὸ Ἀρκηγείο Στρατοῦ, 4ο ἑπιτελικὸ γραφεῑο. Mali μὲ τὸν Λούκουτο πῆγε στοὺς
σταθμοὺς ΕΙΡΤ - ΥΕΝΕΔ, ὅπου καὶ ἔδρασε.
Ὑιτηρετεῖ.

ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΣΠΥΡ.; Τὴν 25η Νοεμδρίου ἦτον ταγματάρκης καὶ διοικητὴς ΕΣΑ Θεσσαλονίκης. Συνεργάσθηκε μὲ

Χατζηζήση - Ἡλιόιτουλο 011] Θεσσαλονίκη τὴ νύκτα τῆς 24ης.
Συνελήφθη για 11] συνωμοσία τῆς 24ης Φεθρουαρίου αλλα àιτηλλέιγη μὲ τὸ Πόρισμα.
Ἀηοστρατεύθηκε.

ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.; Τὴν 25η Νοεμβρίου ἧταν ταγματόρκης. Ὺιτηρετοῦσε 011] Διεύθυνση Πεζικοῦ τοῦ Ἀρχηγείου Στρατοῦ, ὅπου καὶ ἔδρασε. Στή συνέχεια τοποθετήθηκε
011]v ’Ί-Ιιτειρο. ΕΙκε μείνει 4 χρόνια οτὸ κέντρο.
Ὑπηρετεῑ.
ΤΖΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓιοΣ; Ταγματειρχης. Τὴν 25η Νοεμ6ρίου ὺπηρετοῦσε 011] Διεύθυνση Πεζικοῦ Ἀρκηγείου Στρατοῦ, ὅπου καὶ ἔδρασε.
Ὑιτηρετεῖ.

ΤΟΥΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ; Τὴν 25η ἦταν ὐποδιοικητὴς τοῦ 521
Τόγματος Πεζικοῦ. T1] νύκτα τῆς 25ης δὲν κινήθηκε. Παρέμεινε ἐφεδρικὸς στὴν Ἅγία Παρασκευή. Μετα τοποθετήθηκε στήν ΚΥΠ.
Ὑπηρετεῑ.
ΝΤΟΥΖΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ; Ἀντισυνταγματάρχης. Ὑπηρετοῦοε οτὸ 521 Ταγμα Πεζοναυτῶν στὴν ιΑγία Παρασκευη.
Συνέλαὸε τὸν Παῐιαδὸιτουλο.
Ἀποστρατεύθηκε.

ΝΙΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣε Τὴν 25η Νοεμδρίου ὑπηρετοῦσε οτὸ Ἀρκηγεῖο Στρατοῦ. Ὑιτοδιοικητὴς τοῦ Τόγματος Πεζικοῠ ποὺ ὀρίσκεται μέσαέιτὸ Ἀρκηγεῑο, ἦταν μαζί μὲ τοὺς
ΕΣΑτζῆδες ὑπεύθυνος για τὶς Πύλες κλιτ.
Ὑπηρετεῑ.

NIKOY A.: Τὴν 25η ἦτον ταγματέιρκης Διαὸιδασεων καὶ
φοιτοῦσε 011] Σχολή Πολέμου. Μυηθηκε ἀπὸ τὸν Χατζηζηση.
Ὑπηρετεῑ.
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ; Τὴν 25η Νοεμβρίου ἦταν ὑΠοδιοικητὴς τοῦ ΕΑΤΙΕΣΑ. Ἀπὸ τοὺς Πιοτοὺς τοῦ Ἰωαννίδη.
Καταδικξιστηκε για δασανισμοὺς καὶ για τα αρκεῑα τῆς ΕΣΑ.
Ἀποστρατεύθηκε.

ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ.; Ἑιτίλαρχος. Καὶ αὐτὸς 011]
Σκολὴ Πολέμου τὴν 25η Νοεμὸρίου.
ὙΠηρετεῑ.

ΦΑΡΑΩΝΗΣ ΧΡ.; Τὴν 25η Νοεμὸρίου ὑπηρετοῦσε 011]
Μοίρα Καταδρομῶν Θεσσαλονίκης.
Ὺῐῐηρετεῑ,

ΦΕΛΟΥΡΗΣ MIX.: Τὴν 25η Νοεμὸρίου ἧταν λοχαγός.
Ὑιτηρετοῦσε στὸ 2ο Γραφεῖο τοῦ I" Σώματος Στρατοῦ. "Eδρασε.
Ὑπηρετεῑ.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ; Τήν 25η Νοεμὸρίου ὑπηρετοῦσε οτὸ Ἀρκηγεῖο Στρατοῦ, ὅπου καὶ ἔδρασε.
’ Ὑπηρετεῖ.
ΧΑΤΖΙ-ΙΖΗΣΗΣ N.: Τὴν 25η ἦταν ταγματαρκης καὶ φοιτοῦσε 011] Σχολὴ Πολέμου. Κατάρτισε τα σκέδια καὶ συνέλαβε

στὶς ἐπάλξεις τῆς Δημοκρατίας
ἡ εΛεΥΘεΡοτΥι-ιιΑ
ἡ ἀπογευματινή σου ἐφημερίδα
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τὸν Καρομῐιέρη. Συνεργάτης τῶν Μιτονάνου, Ἠλιόιιονλυυ γιὸι
τὴν ἑπιτυκία τοῦ κινήματος στὴ Θεσσαλονίκη. Καταδικάσθηκε
γιὸ Θοσανισμούς. ’

Η ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ CBS

Ἀι-ιοστρατεὺθηκε.

Ἐιιίσης ἔδρασαν τὴν 25η Νοεμ6ρίου;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ; τΗταν ταγματάρκης καὶ
ὑπηρετοῦσε στὸ Α’ Γραφεῑο τοῦ Ἀρκηγείου Στροτοῦ, ὅπου
καὶ ἔδρασε.

I η ’ «AX H AYNAMH Bl'A/NEI A/7’
- ΠΣ ΓΡΟΘΙΕΣ

Ὑπηρετεῖ. ι

- _ KI OX/ Ano nPozonA KAAOZYNATA
NAI H AYNAMH BI'AINEI Ano
. ZTOMIA

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ; Ἠταν ταγματάρκης καὶ ὑπηρετοῦσε στὸ 505 Τάγμα Πεζοναυτῶν στὸν ᾼιόνυσο μὲ διοικηIt“ τὸν Ξηρό. Τὸ τάγμα αὐτό, ὅπως εἶναι γνωστό, ἦτον σὲ èmφυλακή, ἀλλὰ ὃὲν κινήθηκε.

K/ OXI AI'IO TA ZTOMATA»
BOND MHIPMAN

Ὑιιηρετεῖ. ’

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΓΚΑΣ; Ταγμοτάρκης, ὑποδιοικητὴς τοῦ 505 Τάγματος Πεζοναυτῶν.
Ὑιιηρετεῑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ; 1'Hmv ταγματάρκης καὶ ὺηηρετοῦσε στὸ Τάγμα Πεζοναυτῶν στὴ Χαλκίδα, ὅπου διοικητὴς
ἦτον ὁ Μιταγιῶκος. Καὶ τὸ τάγμα αὐτὸ ἦτον ἐφεδρικό.

Ὑπηρετεῖ. ‘

Ἀκόμα, ἦτον μυημὲνοι καὶ oi: _
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓῙΟΥ; Ὑιτηρετοῦσε στὸ Ἀρκηγεῐο, ὅπου καὶ ἔδρασε. ·
Ὑπηρετεῖ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣι Τὴν 25η Νοεμ6ρίου ὑπηρετοῦσε στὸ 'Apxrweîo, ατη Διεύθυνση Κοταδρσμῶν, ὅπου καὶ
ἔδρασε. Ὀ Μιτόλαρης ἀνῆκε στήν ὁμάὸο τοῦ Ἰωαννίδη ὀιτὸ
τὸ 1970. Μετὰ τὴν άιτόῐιειρα τοῦ Παναγοὺλη ὁ Μηόλαρης,
ὅπως καὶ ἄλλοι, πῆγε στὴν Ἀμερικὴ καὶ ἑκηαιδεύτηκε στὴ
σκοηοὸολή. Ἐῐιρόκειτο νὲι κρησιμοιτοιηθεῑ στὴν ἀσφάλεια τοῦ
Παιταδόιτουλου. Τελικὰ δὲν ιιῆγε γιοτὶ θεωρήθηκε ὕποπτος.
’Έκει κατοδικοστεῑ για τὴ συνωμοσία τῆς 24ης Φεόρουαρίου.

BOND MFIIPMAN
YHAPXEI MIA ZQH ΠΡΙΝ ΑΠ’
ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ

Τό τελευταῖα «ζωντανό» άλμΠουμ τοὺ Ντυλαν
Περιέχειῑ
MAFKI' Σ ΦΑΡΜ
AEÏ AAIHNTYAEÏ
MEMCDIZ ΜΠΛΟΥΣ ΑΓΚΕΗΝ
OYAN TOY MENY MOPNINO, ΣΙΣΤΕΡ κδ.

ἰξὲΞΝΤ ΡΕΪΝ / ΜΠΟΜΠ ΝΤΥ\

Ἀῐτοστρστεὺθηκε. ι Ἴ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣῑ Τὴν 25η Νοεμὸρίου ἦταν διοικητὴς τοῦ Λόκου ΕΣΑ τῆς 2οῆς Τεθωροκισμένης Μεραρκίος, ὅπου καὶ ἔδρασε.

Ὑπηρετεῑ. _

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ; Τὴν 25η
ΝοεμΒρίου ἦτον ὑποδιοικητῂς τῆς ΕΣΑ τῆς 2οῆς Τεθωρακισμένης Μεραρκίας, ὅπου καὶ ἔδρασε. Καταδικάστηκε γιὰ τὴ
συνωμοσία τῆς 24ης Φεβρουαρίου.

Ἀποστρατεύθηκε. ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ; Στὶς 25 Νοεμθρίου ὑπηρετοῦσε στὶς Σὲρρες, ὅπου καὶ ἔδρασε. Φίλος τοῦ Περδίκη, ὁ
ὸι-ιοῑος καὶ, τὸν μύησε στὸ κίνημα.

«TO MEFAAYTEPO TAAENTO
THZ ZYFXPONHZ KAAZIKHZ
, MOYZIKHZ ZKHNHZ»

- «MIA ιΔισωΥϊΑ Στσ XOPO
TOY» «ENAZ znovAAIoz
ΦΛΑΟΥΤΙΣΤΑΣ»

ΞΙΟΝ ,

.’ C S
ΤΑΪΣ ΒΑΝΛΗΡ / ΙΝΤΡΟΣΠΙΞ-

Ὑιιηρετεῑ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΖΑΚΕΑΣ; Συντογματάρκης. Στὶς 25 ἦταν διοικητὴς τοῦ συντάγματος Νέας Σάντας. Μυήθηκε ἀπ’
τοὺς Ἰωοννιδικοὺς τῆς Θεσσαλονίκης καὶ ἑπρόκειτο νὰ κρη’σιμοι-ιοιηθεῖ στὴν περίπτωση noù δὲν θα γινόταν δυνατὴ ἡ σύλληψη τοῦ Καραμιιέρη.
Ὑπηρετεῖ.

EBNIKII ΙΝΕΑΡῘΗΣΙᾹ, MIKH KYFIAFXII. KDIHHNIKH ΑΠΕΛΕΥΒΞΠΙΣΗ, ΔΗΜΠΚΡΑῘΙΚΗ ΜᾹΜΚΙΣΙΙ

ΕΞΠΡΜΗΣΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΡΧΩΝ ÏÔY FIANEMHNIOV ZOIIAAIITIKOŸKINHMATOI

’Ὀπως φαίνεται ἀπό τοὺς δύο καταλόγους, ὑπηρετοῦν σήμερα στό στράτευμαῑ

O 92 ἀξιωματικοί ἀπό αὐτούς που κινήθηκαν στίς 21
Ἀπριλίου 1967.

Ο 65 ἀξιωματικοί ἀπὸ αὐτούς που - για χάρη τοῦ Ἰωαννίὸη
— ἀνατρέψανε τόν Παπαδόπσυλο.
Τά στοιχεῖα-ὃπως ξαναειπώθηκε - δέν εἶναι πλήρη. Ὀ
ὑπουργὸς Ἐθν. Ἀμύνης θα ἀπαντήσει στήν ἐρώτηση πού ἑτοιμάζει ἡ Ἀντιπολίτευση - καί ἴσως μᾶς δώσει πληρὲστερη τήν
εἰκόνα. ..

Ἑοδομαδιαῑο
ὅργανο ἀρχῶν τοῡ nAzoK
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ΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ στῆν Κίνα αντιμετωῐτίστηκαν μέχρι τὼρα μέ Ποικίλους τρόπουςε

ὺτιαρχει ό τρόπος έκείνων noü δέν έχουν
Προθλήμστσ· ό,τι καί να γίνεται στόν
-ιφαρο τοῦ σοσισλισμοῦ». δέν θαζουν σέ
συζήτηση τόν ρόλο του σαν κρατος-όδηγό.
Αῦτοί ol ανθρωηοι, ποὺ δυστυχῶς δέν μένουν ατιλοί ανθρωιτοι αλλα συνενῶνονται
μεταξύ τους καί δημιουργοῦν κόμματα καί
Πολιτικές όργανῶσεις. δέν μᾱς αφοροῦν,
ατιό τή στιγμή noü ἡ Πίστη καί ἡ θρησκεία
ξεφεύγουν ατιό τα όρια τῆς ατιασχόλησής
μσς.
O ΑΛΛΟΣ τρόπος αντιμετῶι-ιισης εἶναι
ἐκεῖνος τοῦ «έγκυρου» αστικοῦ τύπου noü
Παρουσιαζει τό Μαο σαν τόν τελευταῑο αὺτοκρατορα τοῦ ὁποίου ό θανατος θα έθαζε
σέ κίνηση τήν κρυφή ῐταλη για τή διαδοχή
του, Παραμερίζοντας έτσι ὃ,τι’ τό Πολιτικό
έχει να μας τιαρουσιασει ἠ ιταλη τῶν ταξεων στή σημερινῆ Κίνα.
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ἠ θέση αὐτῶν τῶν δημοσιογραφων εἶναι έσφαλμένη, γιατί στήν Κίνα, ὂτιως καί στῆν ΕΣΣΔ καί σέ όλο τόν κόσμο, έξακολουθοῦν να ὺι-ιαρχουν oi ταξεις
καί ό ταξικός αγῶνσς καί καθε αγώνας που
μᾱς ηαρουσιαζεται στήν ἠγεσία τοῦ κόμματος noü έχει τῆν ἐξουσία εἷναι αντανακλαση τῶν ταξικῶν αντιθέσεων noü ὑπαρχουν στῆν κοινωνία.
O MAO ΤΣΕ ΤΟΥΝΓΚ εἶχε τιεῑ ξεκαθαρα;
«Τό μοναδικό κόμμα εἶναι αὺτοιτατη. "Av
δέν αφήνεις τίς αλλες ταξεις να έκφραστοῦν νόμιμα μέ τα κόμματα τους, τότε
έκφραζονται δια μέσου τοῦ μοναδικοῦ
κόμματος.» Εἶχε δηλαδή θεωρητικοι-ιοιηθεῑ
ή ϋηαρξη δύο γραμμῶν μέσα στό ’ίδιο τό
κόμμα σαν ἑκφραση τοῦ τοξικοῦ αγῶνα
noü έξακολουθοῦσε στήν ἴδια τήν κινέζικη
κοινωνια.
ΑΛΛΑ äv ξεκαθαρίσαμε τόν ταξικό χαροκτήρα τῆς σύγκρουσης, δέν ξεκσθαρίσαμε
Πλήρως καί μέ τή σωστότητα, τῆς μορφῆς
μέ τήν όι-ιοία έκφραζεται. Ὀι-ιωσδήιτοτε ol
αστοί δημοσιογραφοι έκφραστηκαν κουτσομιτολίστικσ, αλλα σί Κινέζοι έργατες
στα τα-τσέ-μιταο καί τα συνθήματα τους
ήταν Παντοτε σωστοί καί «ἱκορέκτιις ”Ολοι
μσς εῖδαμε τή φωτογραφία τοῦ τα-τσέμτιαο noü χαρακτηρίζει τήν Τσιανγκ-Τσίνγκ
«ιι-ιουτανα» καί τήν τιαρουσιαζει μέ σηκωμένο τό φουοτανακι καί μέ τήν τσαντα γεματη λεφτα. Τό τί έσιτρωξε τοῦς έργατες
αὺτούς να έκφρασουν τήν αντίθεσή τους
μέ τήν αριστερα κατ’ αὐτόν τόν τρότιο, θα
τό έξετασουμε ϋστερα. Φτανει να σκεφθοῦμε Πῶς όι-ιοιος κανει Πολιτική μ’ αὺτό
τόν τρόΠο δέν Πρέπει ν’ αῐτορεῖ γιατί ol δυτικοὶ Πολλσηλασιαζουν καί μεγενθύνουν τα
κουτσομιτολια.
ΚΑΙ Πρῶτ“ αιτ· όλαῑ Ποιοί εἶναι ol τέσσερις
noü mâcrmKuv; Εἶναι όλοι τους στελέχη
Πρώτου μεγέθους ι-ιού ανσδὺθηκαν ’ῆ ῐτρωτοστατησαν στήν Πολιτιστική Ἐπανασταan, ότιως ό Γιαο-Γουέν-Γιουαν στήν καμτιανια κριτικῆς έναντίον τοῦ Λίν-Πιαο καί
τοῦ Κονφοῦκιου καί στήν έκστρατεία έναντίον τοῦ Τένγκ-Χσιαο-Πίνγκ. 'H Τσιανγκ Τοίνγκ, μέ τό έιταγγελμα ι-ιού έξασκοῦσε
τιρίν μῐτεῑ στῆν πολιτική, δηλαδή ὴθοιτοιός,
εἶχε δῶσει Πλούσιες συνεισφορές στό ττροτσές μεταμόρφωσης τῆς τέχνης. 'O
Τσανγκ-Τσούν-Τσαο, τιοῦ κατα τή διαρκεια
τῶν τελευταίων έκστρατειῶν εἶχε συνεισφέρει σημαντικα στόν αγωνσ τιεριορισμοῦ
τοῦ «ιαστικοῦ» δικαίου καί στό ῐτρόθλημα
τῆς μιτουρζουαζίας μέσα στό κόμμα, καί ό
Γουανγκ-Χούνγκ-Γουέν. ’”Ολοι τους δικαιολογημένα γνωστοί στῆ Δύση σαν ol τιιό
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Τό
«Κινὲζικο
Πρόδλημα»
μετά
τόν Μαο
Τοῦ Dario Fornari
γνήσιοι αντιιτρόσωι-ιοι τῆς «αριστερας» τοῦ
Κ.Κ.Κ., τῆς τιιό ριζοστιαστικῆς ιττέρυγας
τιού ηροωθοῦσε μέ τή μεγαλύτερη συνέιτεια τίς θεμελιῶδεις αρχές τοῦ μαο“ίσμοῦ;

α) ότι ό σοσιαλισμός δέν εἶναι ι-ιοτέ όριστικα έγκατεοτημένος αλλα συνεχῶς σέ
σίκοδόμηση δια μέσου ένός αδιακοτιου
έπαναστατικοῦ ῃροτσές, δια μέσου, μέ
λίγα λόγια, τῆς τιαλης τῶν ταξεωψ
6) ότι ό έχθρός δέν εἶναι μόνο ῆ Παλια
αστική ταξη (τα «αι-ιομειναρια») οὔτε μόνο
ό έξωτερικός έχθρός (ΕΠΑ, ΕΣΣΔ) αλλα καί
ἡ ’ίδια ἡ νέα γραφειοκρατική αστική ταξη
noü γεννιέται συνεχῶς μέσα στό κόμμα
αιτό τίς ακόμα υι-ιαρχουσες κοινωνικές ανισότητες.
O ΤΡΟΠΟΣ μέ τόν όι-ιοῑο οἱ ατέσσερις»
διῶχτηκαν ατιό τήν τιολιτική ζωή εἶναι, σέ
σχέοη μέ Παρόμοιες έμτιειρίες τοῦ τταρελθόντος, μια δραματικήανωμαλία.
ΠΟ Παρελθόν ττρῶτα δινόταν ἡ έξήγηοη
τῶν Πολιτικῶν λόγων τῆς σῦγκρουσης καί
κατόι-ιιν έρχόντουσαν τα διοικητικα μέτρα.
'O ἴδιος ό Τένγκ-Χσιαο-Πίνγκ δέν διῶχτηκε
τιοτέ αιτό τό κόμμα. Τό μεθοδολογικό ι-ιρόθλημα αντιμετωτιισης τῶν διαφωνιῶν, μετα
τή σταλινική έμῖτειρία, δέν εἶναι ὁπωσδήι-ιοτε δευτερεῦον. Δέν εἶναι δευτερεῦον
ὅμως οϋτε για τήν Κίνα αὐτῆς τῆς φασης,
τῆς φασης δηλαδή τιού αρχισε μέ τήν 4η
Λαϊκή Ἐθνοσυνέλευση. Ὁ Τσοῦ-Ἐν-Λαι
στῆν έκθεσή του έθσζε σαν στόχο τήν οἰ-

Ἴου ᾳοώῖξ

κοδόμηση μιᾶς οἰκονομίας ατιό τίς ἰσχυρότερες στόν κόσμο, μένοντας ιταντα στα
ι-ιλαίσια τοῦ σοσιαλισμοῦ.
ΟΠΩΣ θλέῐτει ό ότιοιοσδήι-ιοτε, oi στόχοι
αὐτοί ανοίγουν μια καινουργια φαση στῆν
κινέζικη ἱστορία, ὃηου oi ιταλιές αντιθέσεις
καί ίαορροι-ιίες αντικαθιστοῦνται μέ νέες
ι-ιού δυστυχῶς έχουν τήν κακια συνήθεια
να μή μᾱς ι-ισρουσιαζονται όμορφα κι
ὡραῖα, αλλα έμμεσα, δια μέσου χίλιων μονοιτατιῶν καί μέ χίλια μασκσρέματα. ‘H
γραμμή τοῦ Τένγκ-Χσιαο-Πίνγκ (ιιΔέν μ’
ένδιαφέρει αν ό γατος εἰναι ασττρος ἡ μσῡρος, φτανει να ι-ιιανει τα ι-ιοντίκια») δέν
ήταν καινούργια, αν τῆ δεῖ κανείς αιτόλυτα
(ό Σταλιν εἶχε ἤδη θεωρητικοῐτοιήσει τή
χρησιμοι-ιοίηση τοῦ ταιϋλορισμοῦ στό σοσισλισμό), αλλα ἡτον καινούργια σέ σχέοη
μέ τίς ταξεις καί τα στρώματα noü ἐκφρα(av σῦτῆ τή γραμμή; ἡταν ή γραφειοκρστεία τοῦ κρατους καί τοῦ κόμματος Ποῦ
τόνιζε τό ένα σκέλος τῆς αι-ιόφασης τῆς
Λαϊκῆς Ἑθνοσυνέλευσης, τήν οἰκονομική
αναιττυξη, σέ θαρος τοῦ τοξικοῦ αγῶνα,
για δικές της «όρθολογιστικές» ἤ, αν θέλετε, «ῐταραγωγικές» αναγκες.
Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ έναντίον αὐτῆς τῆς
γραμμῆς 6ασίστηκε στήν ένεργοι-ιοίηση
τεραστιων λα’ίκῶν μαζῶν γενικοτιοιῶντας
Παραδειγματικές έμτιειρίες, ότιως ἡ (moστολῆ φοιτητῶν στους αγροῦς, έναντίον
τοῦ διαχωρισμοῦ μεταξύ διανοητικῆς καί
χειρονακτικῆς έργασίας, η γέννηση γκαί ή
αναῐττυξη ἐργατικῶν καί αγροτικῶν ΠανεΠιστημίων, έναντίον τοῦ διαχωρισμοῦ
μεταξύ θεωρίας καί Πραξης, ἡ Πίεση καί ή
σταδιακή μείωση τῶν ήμερομισθιακῶν διαφορῶν, για τήν ἰσότητα. ”Ολα αῦτα τα μέτρα δέν έι-ιιθλήθηκσν ἤρεμα καί είρηνικα,
αλλα μέ αγῶνα έναντίον όχι μόνο τῶν ι-ιρονομιουχων κοινωνικῶν στρωματων, αλλα
καί έναντίον ένός τρόπου noü έχουν
ακόμα οἰ λα’ίκές μαζες για τῆ λῦση τῶν λεγόμενων «ατομικῶν»ι Προθληματων. Μιλαμε για τό ι-ιρόθλημα τῶν νέων, τῶν ουνταξιοῦχων, τῶν γυναικῶν, τοῦ σέξ, τῆς oiκογένειας κ.λῐτ. Ἠτσν όλα μεγαλα ἰσοτιεδωτικα κινήματα noü UKOI'IÔ τους εἶχαν τῆ
διαιταιδαγῶγηση τῶν ”ίδιων τῶν Πρωταγωνιστῶν στή «μαιευτική» ἰκανότητα τοῦ αγῶνα.

ΚΑΤΑ τῆ διαρκεια αυτῆς τῆς έκστρατείας, όι-ιως καί τῶν ηροηγουμενων, ή αριστερα εἶχε αναμφισθήτητα κεντρικές θέ-
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σεις στήν κατεύθυνση καί στήν όριοποίηση
Πολιτικῆς Παρουσίας καί δραστηριότητας,
τοῦ κινήματος τῶν μαζῶν. 'H κρίση Πσύ ξέ- μόνο έναν τρόπο νά προωθήσει τόν πολισπασε τωρα, ὁπωσδήποτε, ὅπως θά δοῦμε
τικό καί τόν παραγωγικό άγώνα.
πιό ῦστερα, εἶχε γεννηθεῑ κατά τή διάρκεια
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΙΞ ή άριστερά, μετά τό θάτῆς καθοδήγησης αύτῆς τῆς καμπάνιας.
νατο τοῦ Μάο, θρέθηκε άπομονωμένη καί
H KYPIOTEPH κατηγορία πού ή τωρινή
γι’ αύτό ύΠέκυψε τόσο γρήγορα στά κτυ-·
δισίκηση τοῦ Κ.Κ.Κ. ἀπευθύνει ἐναντίον
Πήματα τοῦ Χουά. Ἀλλά άναμφισθήτητα ἡ
τῶν τεσσάρων εἶναι συνοψισμένη a' αύτά
άΠομόνωσή της Πρέπει νά προσδιοριοτεῑ
τά τρία σημεῖα τοῦ Mao: «Nd ἐφαρμόζετε
πολύ Πρίν άπό τό θάνατο τοῦ Μάο. Στόν
τόν μαρξισμό κι όχι τόν ρεθιζιονισμό, νά
άγώνα ἐναντίον τῆς δεξιάς (Τένγκ-Χσιάσδουλεύετε γιά τήν ἑνότητα κι όχι γιά τη διΠίνγκ) εἶχε, Πολύ πιθανά, χάσει κάθε
αίρεση, νά εἶστε εἰλικρινεῖς καί ξεκάθαρσι
έΠαφή καί μέ τήν Πλειοψηφία τῶν στελεκι όχι νά στήνετε ’ίντριγκες καί νά συνωμο- χῶν τοῦ κόμματος. Κι αὺτό, όχι γιατί ή ἐκτεῖτε». ’Ἀρα oi τέσσερις θά ήταν ένοχοι
στρατεία ἐναντίον τοῦ Τένγκ ήταν άαχετη
φραξιονισμσῦ καί συνωμοσίας.
μέ τίς μάζες (Πσύ άντίθετα, ὅπως ήδη
έχουμε πεῖ, πήραν ἐνεργό μέρος), άλλά
OI ΛΑΪΚΕΣ μάζες άναμφισθήτητα δέχτηKav τήν κατηγορία έναντίον τῶν τεσσάρων γιατί ἡ άριστερά δέν πῆρε ὑπ’ όψη της τήν
γιά σωστή καί κινητοπσιήθηκαν ἐνεργά γιά ἀρχή ότι oi ἐχθροί καταπολεμοῦνται έναςτήν ύΠοστήριξη τσῦ Χουά-Κουό-Φένγκ.
ifan καί όχι ὅλοι μαζί. 'O Μάο εἶχε Πάντοτε
Ἐκτός άΠό τίς ύΠερθολές Kai τά κουτσομ- ὲΠιμείνει στῆν ανάγκη συνένωσης ὅλων
αύτῶν πού μποροῦσαν νά ἐνωθοῡν ἐνανπολιά Πσύ άγαφέραμε προηγούμενα, oi
τίον τοῦ κύριου ἐχθροῦ, καί στήν άνάγκη
λα’ίκές μάζες, στήν ’ίδια τή Σανγκάη. πατρίδα τοῦ Γιάσ-Γουέν-Γιουάν Kai ριζοσπα- ένωσης τῆς άριστερᾱς μέ τό κέντρο ἐναντίον τῆς δεξιάς. Μέ αὐτό τόν τρόΠο ή Ἀριστικότατο κέντρο κατά τή διάρκεια τῆς
στερά (μέ τό Α κεφαλαῑο) δέν ήταν πιά τό
Πολιτιστικῆς Ἐπανάστασης, όχι μόνο έκΠρολεταριάτο καί oi φτωχοί άγρότες, άλλά
δήλωσαν τή χαρά τους γιά τήν άπομάμόνο αύτσί oi τέσσερις, τό μικρό γκρούΠ,
κρυνση Kai τή φυλάκιση τῶν τεσσάρων,
oi γιακομπίνοι Πσύ έχσυν τό καθῆκον νά
άλλά πῆγαν Kai Πιό μακριάῑι «άΠό καιρό
ύπερασπίσουν τήν «ιίδεολογική καθαρότητούς μισσύσαμε, τωρα πρέπει νά ἐκτελετα» καί τήν έπαναστατικότητα τῆς σύτοοτοῦν», λένε oi ἐφημερίδες τοίχου τῆς
Σανγκάης. Ἠ θανατική Ποινή δέν ζητήθηκε πίας άΠό τήν ἡγεμονία τῶν «κεντριστῶν».
ούτε γιά τόν Λιού-Σιάο-Σί οϋτε γιά τόν
· ΕΧΟΝΤΑΣ τέτοια άποψη περί τῆς κατάΤένγκ-Χσιάο-Πίνγκ, οϋτε γιά τόν ’ίδιο τόν
στασης στῆν Κίνα Kai στό κόμμα, εἶναι
πολύ πιθανόν νά ξεπέσαν στόν φραξιονιπρώην αύτοκράτορα. Γιατί τωρα αύτές oi
σμό, στό συνωμοτικό Πνεῦμα. Ἠ κατεύμάζες εἶναι τόσο 6ίαιες ἐναντίον τῆς aplστεράς; Kai γιατί αύτοί oi ύποστηριχτές
θυνση τῆς καμπάνιας τῶν μαζῶν καί ἡ ’ίδια
τῆς «γραμμῆς τῶν μαζῶν» καί τῶν πλατιῶν ή έσωκομματική ζωή κινδύνευαν νά ξεπέσουν σέ μιά κατάσταση διαρκοῦς ὑποψίας,
έκστρατειῶν ἐναντίον τῆς άστικῆς τάξης
Θρίσκσνται τωρα άπὸμονωμένοι, χωρίς κα- άνικανότητας προσδιορισμοῦ τοῦ κύριου
νείς νά τούς ύΠόστηρίζεις
ἐχθροῦ (δεξιά ñ κέντρος) μαζί μέ άγνοια
τῆς στρατηγικῆς κατεύθυνσης Πού θά
KATA τή γνώμη μου, ἡ άπομόνωση τῆς
έΠρεπε νά δοθεῖ στίς άποφάσεις τῆς 4ης
άριστεράς άΠό τίς μάζες, δέν ὀφείλεται
τόσο στήν άΠοτυχία τῆς γενικῆς στρατηγι- Λαϊκῆς Ἐθνοσυνέλευσης. Ἠ σημερινή κινητοΠσίηση τῶν μαζῶν τσνίζει τήν άνάγκη
κῆς πρότασής της - πού στήν ούσία δέν
ένότητας τοῦ κόμματος, καί ὅταν λέει ἐν-,
ξεφεύγει άπό τίς κλασικές κομμουνιστικές
ότητα ἐννοεῑ καί ένότητα κέντρου - apl—
Περιγραφές, ὅπως Π.χ. τό «Κράτος καί
στεράς (όση δέν Πῆρε μέρος στή «συνῈπανάσταση» τοῦ Λένιν - όσο στήν άνάωμοσία») καί ἑνότητα κέντρου-δεξιάς. Ἠ
λυση πού έκανε ή άριστερά γύρω άΠό τή
κυριαρχία τοῦ Χουά-Κουό-Φένγκ μέ τήν
φύση, τό συοχετισμό τῶν δυνάμεων καί,
άναμφισθήτητη λαϊκή συγκατάθεση δέν είόπως θά δσῦμε ύστερα, στόν Προσδιορισμό τοῦ κύριου ἐχθροῦ. Ὕστερα άΠό δέκα ναι άΠό μόνη της ξεκάθαρη. Στόν σημερινό
άγωνα ’τό πάνω χέρι τό έχει τό κέντρο μέ
χρόνια Πολιτιστικῶν έπαναστάσεων καί
τή δεξιά και όχι ή δεξιά μόνη της. Oi τεἐπιθέσεων ἐναντίον τῆς δεξιᾶς, Πιστεύω
λευταῑες εἰδήσεις Πού μᾱς ἐρχονται περί
Πῶς oi μάζες αἰσθανόντουσαν τήν άνάγκη
συντηρητικοῦ πλησιάσματος μέ τήν ΕΣΣΔ
νά ίσχυροποιήσουν τίς κατακτήσεις τους
μαζί μέ τίς τότε εἰδήσεις (Πού ϋστερα διαστόν κοινωνικό τσμέα, μά ἡ ἐπιμονή τῆς
ψεύστηκαν) περί άποκατάστασης τοῦ
άριστεράς, σέ άντίθεση Πολλές φσρές μέ
τόν Ιίδιο τό Μάο, νά τραθάει μπροστά, δέν Τένγκ ὁπωσδήποτε άποδεικνύσυν τήν ἐνεργητικότητα τῆς δεξιάς. Ἠ όΠοία ἤδη άΠό
άπομόνωνε τούς ἡττημένους, άλλά, παράτά Περίφημα γεγονότα τῆς πλατείας
δοξα, τούς νικητές. Ἀπόδειξη μπορεῑ νά
Τιέν-’Ἀν-Μέν ’τοῦ περασμένου Ἀπρίλη, εἶχε
άπστελέσει τό ότι στίς τελευταῑες ἐκστραδοκιμάσει νά σπάσει τό κόμμα γύρω and τό
τεῑες ή μάζα άκολούθησε τήν άριστερά
θέμα Τσού-Ἐν-Λάι.
στόν άντιρεὸιζιονιστικό άγώνα, άλλά δέν
πείστηκε τόσο, ὥστε νά ἐφαρμόσει στό
OI τέσσερις ἴσως δέν κατάλαθαν άΠό ποῦ
ἐπίπεδα τῶν Παραγωγικῶν σχέσεων τούς
Πρσερχόταν ό κίνδυνος καί μέ τή σειρά
νεωτερισμούς τῆς άριστερᾱς.
τους κινδύνεψαν νά άντιπαραθάλουν τόν
Μάο στόν Τσού-Ἐν-Λάι κι έτσι νά χαρίσουν
Kl OYTE πρέπει νά νομίζουμε ότι Πάντα
τόν Τσού στή δεξιά. 'O Μάο άντίθετα
oi Προσανατολισμοί καί τά συνθήματα τῶν
πάντα ύΠογράμμιζε τήν ἐνότητα μέ τόν
τεσσάρων ήταν όμσρφα καί σωοτάῑ ή
Τσιάνγκ-Τσίνγκ Προωθσῦσε συγχρόνως τήν Τσού, δηλαδή μέ τό κέντρο, σάν ένότητα
όχι κομματικῶν παρατάξεων άλλά κοινωνιάπόλυτη άπελευθέρωση τοῦ «μισοῦ τ’ ούκῶν στρωμάτων καί τάξεων πού ἓχσυν
ρανοῦ», τῆς γυναῖκας, μέ τήν Πιό πουριτανική ὶδεολογία στίς διαΠροσωΠικές σχέσεις συμφέρον στό σσσιαλισμό καί καταπολεμοῦνε τόν κατά καιρούς κύριο ἐχθρά. '0
καί τήν καταπίεση τοῦ σέξ. "H ότι Πολλές
άγωνας γιά τήν ίσότητα, εἶχε είΠωθεί τήν
φορές ή άριστερά εἶδε στή σωστή φυσική
καί γυμναστική διαπαιδαγωγηση (Πού ή πο- περίοδο τῆς πάλης ἐναντίον τῆς ύΠεραριστερᾱς, Προχωρεῖ Θαθμηδόν, χτυπωντας
λιτιστική έι-ιανάσταση έὸαλε μέ τίς καταΠρῶτα τούς πιό Πρσνομιούχους σέ συμμακτήσεις της) καί στήν κοινωνικοποίηση τῆς
ζωῆς. μέ τά καταπληκτικά άποτελέσματα
χία μέ τούς ύΠόλοιπους.
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τοῦ περιοδικοῦ «ΑΝΤΙ»
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Η ΗΝΤΙΠΟΠΙΤΕΟΣΗ ΕΞΕῘΗΖΕ(
ΔΟΜΗΤΟΤΗΤΕΣ ΖΟΜΕΡΓΗΣΙΗΣ.

cH ,συνεργασία

τῆς ἀντιπολίτευσηςῑ
έναλλακτικό πρόγραμμα
καί όχι σχῆμα
Οἱ πρόσφατες ζυμώσεις γιά
σχήματα στό χῶρο τῆς ἀντιπολίτευσης, στάθηκαν ἀφορμή γιά
πολλές συζητήσεις. Στό ἄρθρο
πού ἀκολουθεῖ, ὁ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΣΚΑΛ ΤΣΑΣ, μέλος τῆς ΔΕ. τῆς
ΕΔΑ, τονίζει τήν ἀνάγκη αὐτῆς
τῆς συνεργασίας καί ἀναλύει τίς
ἀρχές στίς ὁποῐες - κατά τήν
ἄποψή του - πρέπει νά στηριχτεῖ.
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ἀλλά καί κάπως
ἀπροσδόκητα - πιό γρήγορα καί πιό καθολικά ἀπ’ ὅ,τι ἀναμενόταν - ἡ ἀντιπολίτευση στράφηκε στήν ἀναζήτηση τρόπων καί μορφῶν γιά νά συντονίσει τή
δράση της καί, ἴσως γιά κάποιες, μερικότερες ἑνότητες. Μέ τήν πρωτοὸουλία τοῦ
κ. Παπανδρέου, τήν ἀνεπιφύλακτη ἀποδοχή της ἀπό τό ΚΚΙΞ έσ. καί τήν ἀναγνώρισή της ἀπό τόν ἀρχηγό τῆς ΕΔΗΚ,
όλοκληρώνονται οἱ προγενέστερες προτάσεις τής «Σοσιαλιστικής Πορείας» καί
τῆς ΙΞΔΑ. Καί ἐμφανίζεται τό μέγιστο
τμῆμα τῆς ἀντιπολίτευσης έτοιμο νά
ἀνακόψει τή φορά τῶν διαδοχικῶν διαιρέσεων καί νά έπιδιώξει τή ισύνθεο-η τῶν
κατακερματισμένων δυνάμεων του. ’Ὀσο
καί ἀν εἶναι ἀκόμα ἀρχικές ἐξαγγελίες
καί προθέσεις, φαίνεται ὅμως ὅτι ἀρχίζει
ἡ ἀντίστροφη μέτρηση.
ΠΡΟΚΙΞΙΤΑΙ γιά μιά έντυπωσιακή
ἀλλαγή, ἀφοῠ πρόσφατες εἶναι οἱ διακηρύξεις τῶν ἴδιων δυνάμεων ὅτι ἀποτελοῦν «κόμματα ἐξουσίας» καί ἀπό μόνες
τους τήν έναλλακτική λύση στή δεξιά, κι
ὅταν μέχρι χθές πρόὸαλλαν τήν προσχώρηση στίς γραμμές τους σάν μόνη δυνατότητα ἑνότητας, Καί εἶναι ἀναμφίὸολα
θετική ἡ έγκατάλειψη αὐτῆς τῆς
ἀλαζονικής-έξωπραγματικής αὐτάρκειας
καί ἡ ἀναγνώριση τῆς ἀνάγκης γιά συντονισμένη παρουσία. Ἀνταποκρίνεται ἐξ
ἄλλου στήν ἰσχυροτάτη λαῖκή ἀπαίτηση
γιά «ἑνότητα», αἴτημα πού ἀποτελεῖ τήν
αὐθεντική καί ἀποκλειστική τοποθέτηση
τῆς μεγάλης πλειοψηφίας τῶν προοδεύτικῶν ἀνθρώπων.
ΘΕΤΙΚΗ κατ’ ἀρχήν. Γιατί αὐτή ἠ αἰφνίδια μεταστροφὴ γεννά εὕλογες Ém—
φυλάξεις γιά τό ὂάθος, τήν ποιότητα καί
τούς στόχους τῆς έπιδιωκόμενης συνεργασίας. Ἀφήνει νά διαφανεῖ μιά ἐπιφανειακή κατανόηση τοῦ προὸλήματος καί
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φαίνεται νά ἀρκεῖται σέ μιά σχηματική
συμπαράταξη μέ περιορισμένους ἐκλογικούς στόχσυς. Ἡ ἀντιπολίτευση ἀνακάλυψε ξαφνικά αὐτό πού ἧταν ἤδη πάγκοινη γνώσηῑ ὅτι δέν ἀποτελεῖ ἀπειλητικό ἀντίόαρο γιά τήν κυὸέρνηση οὔτε
οτήν καθημερινή πολιτική οὔτε σέ μιά
ένδεχόμενη ἐκλογική ἀναμέτρηση. Καί
σπεύδει, σπασμωδικά, νά ὃρεῖ στή ουνεργασία τό έλιξίριο πού ea τῆς δώσει τό
χαμένο της σφρίγος, τήν αὐτόματη καί
ἀνώδυνη θεραπεία τῶν προόλημάτων
της.
Παραόλέποντας ὅτι ἡ συνεργασία δέν
μπορεῖ νά εἶναι μαγικό ραόδί πού μεταμορφώνει τή Σταχτσπούτα σέ πριγκίπιασα, κι ὅτε τέτοιες «μεταμορφώσεις»
καταρρέουν ἀποκαλυπτικά τήν κρίσιμη
δωδεκάτη ὥρα. Σκληρά διδάγματα γι”
αὐτό ἀντλοῡμε σήμερα ἀπό τούς δήμους,
πού θρίσκονται σέ ἀπόγνωση. ’Ὸχι μόνο
γιατί ἀσφυκτιοῠν ἀπό τόν κυὸερνητικό
παρεμόατισμό - αὐτό εἶναι δεδομένο, τό
γνωρίζαμε καί ὀφείλαμε νά έχουμε προετοιμασθεῖ γιά νά τό ἀντιμετωπίσουμε ἀλλά καί γιατί ἡ συνεργασία τῆς ἀντιπολίτευσης, στίς πλεῖσ-ιες περιπτωσεις, δέν
ἀπέδωσε μιά άλλη λύση. Καί δέν έλυσε
κανένα πρόὸλημα.
TO ζητούμενο δέν εἶναι, ἕνα ’έντυπωσιακό έκλογικό σχῆμα, ἀλλά ἡ συγκρότηση μιᾶς δύναμης ἱκανῆς ν’ ἀντιπολιτευθεῖ πειστικά, νά διεκδικήσει τήν ἐξουσία 6άσιμα καί — τό κυριότερο - νά
κυόερνήσει διαφορετικά. Ἕνα ἐναλλακτικό πρόγραμμα κι ὅχι, ἀπλά, ἕνα έναλλακτικό σχῆμα.
ΙΞΙἹΟΜΙΞΝΩΣ ἡ συνεργασία δέν μπορεῖ νά περιορισθεῖ σέ κάποιες, εὐκαιριακές, κοινές δηλώσεις ἤ νά έκφρασθεῖ μέ
μιά πρόχειρη ἐκλογική σύμπραξη. Εἶναι,
ἀντίθετα, πρόκληση τῆς ἀντιπολίτευσης
οτόν ἑαυτό της· ὀφείλει νά ἀντιμετωπίσει - Θαρραλέα καί σέ ὂάθος - καί νά
λύσει, ὅσο χρόνο καί·κόπσ ἀν χρειασθεῖ,
τίς θεμελιακές ἀδυναμίες mg:

1. Τή συγκεκριμενοποίηση κάποιων γενικῶν ἀρχῶν - συχνά «ἀντιπολιτευτικά ἀδιάλλακτων» - γιά τά
ἐθνικά θέματα μέ τήν ὑπόδειξη πρακτικῶν χειρισμων καί πρωτοόουλιων
πιό ἀποτελεσματικῶν ἀπό τήν κυὸερνητική τακτική. ,
2. Τήν έλλειψη μιᾶς ὁλοκληρωμέ-

νης ἀλλά καί πραγματοποιήσιμης έναλλακτικής προοπτικής γιά τήν οἰκονομική καί κοινωνικὴ ἀνάπλαση τοῦ
τόπου ἀπ’ αὐτή πού προτείνει καί
προωθεῖ ἡ δεξιά.
3. Τήν ἀνυπαρξία μιᾶς οὐσιαστικῆς διαφοροποίησης ἀπό τή δεξιά
στίς δομές καί τίς μεθόδους τῶν πολιτικῶν σχέσεων σ’ ὅλα τά ἐπίπεδα
συλλογικῆς λειτουργίας.
AN (ιυτές οἱ καθοριστικές ἀδυναμίες
δέν ξεπεραστοῠν, ἡ κακοδαιμονία τῆς
ἀντιπολίτευσης, έστω καί συνεργαζόμενης, δέν μπορεῖ νά τερμάτισθεῖ. Γιατί ea
ἐξακολουθεῖ ἡ ἀντιπολίτευση, ὅπως μέχρι σήμερα, νά έξαντλεῖ τήν προοδευτικότητά της στούς τίτλους της καί τήν πολιτική της σέ μια «τυπικά ἀντιπολιτευτική» ἀντίδραση, ἀποσπασματική καί
συνθηματολογική, σ’ έκεῖνες τίς πλευρές
τῆς κυὸερνητικῆς πολιτικῆς πού πέφτουν
κάθε φορά στήν ἀντίληψή της.
XPEIAZETAI ἀκόμα, χωρίς τό άγχος
συνεργασίας πού φαίνεται νά καταλαμ6άνει καί δυνάμεις μέ σημαντικές, άπαγορευτικές, διαφορές μεταξύ τους, νά
ἀναζητηθούν έκεῖνες οἶ, συμμαχίες πού
δέν θά κινδυνεύουν νά ἐξαρθρωθοῡν στά
μισά τοῦ δρόμου. Καί πού θα μποροῡν
πράγματι μέ τὴ συνεργασία τους νά
προσφέρουν κάτι θετικό εἴτε στά εθνικά
θέματα, εἴτε στή στερέωση καί προώθηση
τῆς δημοκρατίας, εἴτε στόν εἰδικότερο
χῶρο των προοδευτικῶν δυνάμεων
OI ΠΡΩΤΙΞΣ ἐνδείξεις δέν έπιτρέπουν
τήν αἰσιοδοξία. Τά κόμματα, ἐπιδιώκοντας τή συνεργασία ἤ ψιθυρίζοντας γιά
ένότητες, φαίνονται, νά ἐπιζητοῦν νά λησμονήσουν τά προόλήματά τους, παρά
νά τά λύσουν. Θά ’ταν μιά «ἐξέλιξη» ἀρνητική καί ἐπικίνδυνη. Γιατί τέτοια προ6λήματα δέν ἀπωθοῦνται παρά μόνο
πρόσκαιρα καί είκονικά. Ἀναὸιώνουν
γρηγορα δριμύτερα καί πιό δυσεπίλυτα.
Εἰναι ἀνάγκη ἡ συνεργασία νά τοποθετηθεῖ ἀπό τήν ἀρχή σέ στέρεες δάσεις.
Νά θέσει καί νά λύσει αὐτά τά προὸλήματα κι ὅχι νά περάσει ἀπό πάνω τους.
Κάτι τέτοιο ea σήμαινε κακή ἀρχή καί
ea προοιώνιζε xaiV κακό τέλος σέ μιά
προσπάθεια πού εἶναι ἐθνική καί δημοκρατική ἀνάγκη, ἀλλά καί λαῖκή· ἐπιταγή, νά έχει σοθαρὴ καί αἴσια ἐξέλιξη.

ΕΡ..· Ἡ ποιότητα καί ἡ ανεξαρτησιά
τοῦ τύπου κινδυνεύει ἀπό τά μονοπωλιακα συγκροτήματα πού ἑλέγχουν 51/1)—
μερίὸες μεγάλης κυκλοφορίας I
AIL: Στίς περισσότερες δυτικές χιῖιρες
ό εκσυγχρονισμός τοῡ τύπου συνοδεύτηκε 0710 μεγαλες επενδύσεις στα τυπογραφεία, ένιῖ) ’ἀνέόαινε τό κόστος τοῦ
χαρτιοῡ, τῆς παραγωγῆς καί τῆς διανομῆς. Oî οἰκονομικές καί τεχνολογικές
αὐτές έξελίξεις ἦταν ἡ αἰτία τῆς εξαᾳανισης πολλῶν ἐφημερίδιιΝἿ πού μέ τήν
ποικιλία τους ένίσχυαν τόν δημοκρατικό
πλουραλισμό. Σήμερα, σέ καθε μεγάλη
αμερικανική πόλη ὑπαρχουν μια ἤ δύο
εαημερίδες - μιά πρωινή καί μια απογευματινή - πού ανῆκουν στόν ῑ’διο επιχειρηματία, ἐκεῖνον πού ἐλέγχει καί τόν
τοπικό τηλεοπτικό σταθμό. Τό ἰ’διο καί
011'] Γαλλία; στίς έπαρχιακές πόλεις 5711.ζεί μόνο μία εᾳημερίδα καί τό μονοπώλιο αὐτό τοῦ τύπου περιορίζει 1"] καταργεί τό δημοκρατικό διαλογο. Στό Παρίσι
οῖ ἴδιες οἰκονομικο-τεχνικές συνθῆκες
προκαλεσαν τό κλείσιμο πολλῶν καθημεριν(ῖ)ν έ([ημερίδ(ι)ν ἐνιῖ) ὅλες οῖ αλλες
ἐκτός 0710 11'] Monde παρουσιαζουν έλλειμμα. Ἕτσι ἕνας ἐπιχειρηματίας, ὁ κ.
Ἐρσαν, ἀγόρασε πρόσφατα τό Figaro
καί 11'] France—Soir καί ἵδρυσε ἕνα ἰσχυρό
' 19001 πού περιλαμόανει 01011095; 57109χιακές ἐαημερίδες. περιοδικα· εἰδικῆς
ὕλης καί πρακτορείο τύπου. Στην Ἰταλία
γίνονται αὐτη 11’] στιγμή διαπραγματεύσεις για ν’ ἀγοραστεί ὁ τύπος 0710 1910
οἰκονομικὰ συγκροτήματα.
'O οἰκονομικός 01110; συγκεντριιιτισμός δέ ὅλαπτει μόνο τήν ἀνεξαρτησία
καί τήν ποικιλία τοῦ τύπου, ἀλλα ὑπονομεύει καί τήν αποστολή του. Στην
προσπαθεια τους να ([τασουν ἕνα ὁλοένα
εύρύτερο κοινό, οῖ ἐφημερίδες ἐπιτρέπουν μιαν ἰσοπέδωση ὅλων των ἄρθρων
καί τῶν αναλύσεων. Σ“ ἓναν κόσμο ὅπου
ὅλα τα προόλήματα - τα έθνικα, τα διεθνῆ, τα οἰκονομικὰ, 10 στρατηγικά - γίνονται συνεχως πιό πολύπλοκα καί
απαιτουν ὁλοένα πιό τεκμηριωμένες
αναλύσεις, σί ε([ι]μερίδες έχουν τήν ταση
να απλοποιοῡν τα παντα για να ἱκανοποιήσουν περισσότερους αναγνιῖιστες.
Τελικα ό τύπος αύτός χανει τήν ἱκανότητα τῆς πληροᾳόρησης. Ἡ τεχνολογική
«πρόοδος» ὅταν εἶναι ανεξέλεγκτη ἐκδηλώνεται μέ παρακμη τῆς πληροᾳόρησης.
ΕΡ..’ Ὁ ἀνεξάρτητος τύπος μπορεῑ να
αναμετρηθεῖ μέ τίς 511111159105; τοῦ 110110πωλιόι· πού ὸίνουν μια παραχαραγμένι]
είκό να τῆς πραγματικότητας καί ἀντιμετιι)πι’ζοιιν τα γεγονότα μέ ποποιιλιστική
ἄποψιν),-

Μπορεῖ νά ἐλπίζει κανείς στήν ἑπι6ιίι)οι] α ιἰτοῡ τοι) ανεξαρτιΠΟυ τύπου on}
Γαλλιά ἤ σέ ἄλλες χῶρες ὅπου θα 01/μιουργήσει ἕνα καλό προι]γοιῖ,ιιενο,’
ΑΠ.; Εἶναι περίεργο πού αὐτή-ἡ «ἰσοπέδωση» τῆς πληροᾳόρησης ἐκδηλ(ἷηέ-’
ται σέ κοινωνίες ὅπου ἡ ’παιδεία έχει
πολλαπλασιασει τόν αριθμό των καλλιεργημένων αναγνιιιστιῖιν πού μποροῡν
να 0.1101101111001111 60015"; καί πολύπλευ-

‘H Ποιότητα

μέσο ἀντίδρασης _
στὸν μονοπωλιακό Τύπο
Τό τελευταῖο ὁεκαήμερο τοῦ Νοέμόρη, καί μέ τήν εὐκαιριά τῆς ἔκὸοσης
τοῦ μηνιαίου περιοδικοῦ ᾼΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ἑλληνική ἔκὸοση τοῦ
Monde Diplomatique — ήρθε στήν Ἀθήνα για λίγες μέρες ὁ Κλώντ Ζυλιέν.
Ὁ Κλώντ Ζυλιέν, ὁιευθυντής τοῦ γαλλικοῦ Monde Diplomatique, εἶναι
ἕνας ἀπό τούς πιό ἄξιους Γάλλους ὁημοσιογράφους. Σέ συνέντευξη τύπου
πού ὁόθηκε στά γραφεῖα τῶν ξένων ἀνταποκριτῶν ὁ Κλώντ Ζυλιὲν εἶχε
τήν εὐκαιρία νά συζητήσει μέ τούς Ἓλληνες συναδέλφους του τά 71906117ματα τοῦ Τύπου καί ὁιατύπωσε τήν ἐλπίὸα γιά τή ὁυνατότητα 51117115911)σης ἀπό ὁημοσιογραφικά ὄργανα πού ὁέν θά συνὸέονται με· τά μονοπω-

λιακά συγκροτήματα.
Ὁ Γάλλος ὁημοσιογράφος παραχώρησε στό ANTI τή συνέντευξη πού
ἀκολουθεῖ καί ὅπου ἀναλύει μέ ὀξύτητα τά προόλήματα τοῦ Τύπου στίς
ὁυτικές χῶρες - προόλήματα πού ἀνάλογά τους παρουσιάζονται καί στήν
Έλλάὸα.

MIA ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ME TON ΚΛΩΝΤ ΖΥΛΙΕΝ
ρες ἀναλύσεις. Αύτη εἰναι ἡ προοπτική
πού ἀνοίγεται για τόν ανεξαρτητο τύπο,
ὅταν θα αρνηθεί 11'] λαθεμένη λογικη τῆς
όιομηχανοποίησης, αὐτήν πού έπιόαλλει
11'] διατήρηση χαμηλοῦ διανοητικοῠ επιπέδου τῶν ἄρθρων μιᾶς ἐφημερίδας, μέ
σκοπό τη μεγάλη κυκλοφορία. Θα 71591οριστοῠμε σέ παραδείγματα 0710 11'] γαλλική πραγματικότηταῑ ἡ κυκλοφορία τῆς
France Soir κατέόηκε μέσα σέ μερικα
χρόνια 0710 1.200.000 στα 700.000 ἀντίτυπα. ’Άλλες έᾳημερίδες καλύτερης
ποιότητας ἀλλα σχετικα 51311011001060στες, ὅπως τό Figaro, εἶχαν μικρότερες
ἀπώλειες σέ αναγνωστικό κοινό. Ἀντίθετα ἡ Monde, ἡ έᾳημερίδα πού θεωρείται πιό δύσκολη, συνεχίζει να κερδίζει
νέους ἀναγνωστες καί γι’ αὐτό τό λόγο
μπορεί νά μείνει ανεξαρτητη. Ἡ οἰκονομική της ανεξαρτησία θα κινδύνευε αν
ἔκανε παραχωρήσεις σ-τήν πνευματική
της αποστολή διεκδικὼντας μεγαλύτερο
κοινό. Θα ἀποκοὸόταν τότε ἀπό τό
απαιτητικό κοινό πού ίκανοποιεί ὑπονομεύοντας τίς 60051; τῆς οἰκονομικῆς της
εὐμαρειας.
ΕΡ..· Ὑπάρχει ἀνάγκη ἑνός ἀστικοῦ
τύπου πού θα ρίξει τό ὅάρος στήν ἀντικειμενική πληροφόρι]σι], στό νηφάλιο
τόνο καί στήν τεκγιιηριοῃιένη παρουσίαοη
τῶν γεγονότων ἀντίθετα ,ιιὲ τόν ἑπιθετικό
καί ίὸιοτελῆ τρόπο τῶν ἐφημερίὸιυν τοῦ
μονοπωλιό υ,· ’

ΑΠ.; ‘H κυριότερη ἀδυναμία τοῦ λεγόμενου «ἀστικοῦ» τύπου εἶναι ἀκριόιῖις
τό μέτριο πνευματικό ὲπίπεδο. “Ο τύπος
αὐτός θα μποροῡσε να προσφέρει στούς
ἀναγνῶστες του ἀναλύσεις ὑψηλοῦ ἐπιπέδου στηριγμένες πανω σέ σωστές πληροφορίες, χωρίς να προδίδει τίς συντηρητικές του πολιτικές ἐπιλογές. Προτιμα

ὅμως τήν εὐκολία. Δέν δίνει σοὸαρές
ἀναλύσεις τῆς οἰκονομικῆς κρίσης καί
προτιμα να ρίχνει τήν εύθύνη τού πληθωρισμοῠ στίς 7151951010710907111y1111;
ἀραὸικές χωρες. Δέν προσπαθησε να εξ-ηγήσει τίς ὂαθύτερες αἰτίες τῆς νόμισματικῆς ασταθειας. Ἀρκείται να στιγματίζει ἑξιλαστήρια θύματα (τόν OPEC λ,χ.)
ἤ να παραιτεῖται ἀπό καθε όρθσλογιστική ἀναλυση ἑνός (μαινομένου (τῆς voμισματικῆς κρίσης) αποδίδοντας το σέ
μαγικές αἰτίες...

Θεωρητικα, ὑπάρχει χῶρος στόν λεγόμενο «αστικό» τύπο για κλασική αναλυση τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, τοῦ πληθωρισμοῡ, τῆς καταρρευσης τοῦ νομισματικοῡ συστήματος κ.λπ. Πιστεύεται
ὅμως ὅτι μια τέτοια αύστηρή ἀναλυση θα
κατέληγε στῆν αμφισὸητηση όρισμένων
ἀληθειών ἥ πολιτικῶν ἐπιλογων. Οἱ 5711χειρηματικοί κύκλοι ὅμως φέρονται λιγότερο απλοίκα. ’Όταν ὅμως δέν 691—
σκουν τήν ῆχω τῶν σκέψεων τους. δέν
διαμαρτύρονται γι’ αὐτός ἡ διαδοση μιας
σωστῆς διαγνωσης τῆς οἰκονομικῆς κρίσης καί τῶν αἰτιῶν 11]; θα δδηγοῡσε τό
κοινό σέ πολιτικές ἑπιλογές πού αύτοί
προτιμοῡν ν’ αναὸαλλουν αἰώνια.
ΕΡ..’ Διαπιστώνετε μια κόπωσι] τοῦ
κοινοῦ ἀπό τό ὕφος ,τοὺ κομματικοῦ τύπου,· Ποιά ἑναλλακτική λύοι] προτειίἐτε
για ἓναν ὑγιῆ κομματικό 11'1710;
AIL: Ἠ επιτυχία κ(ιί ηέπιῦίιιιση ένός
ανεξαρτητου τύποι· εξασιμιλίξεται μόνο
0710 τήν εξαιρετικη ποιότητα τῆς σύνταE)"; 1011. Ἠ επιτυχία αύτιί εἰναι δυνατή
000 (ἰναπτύσσεται ενα κοινωνικό
στρωμα καλλιεργηιιένιιιν (ἰνιιγνωστιῐιν πού αποτελείται από 07101] 011011; πανεπιστηιιίιιιν αλλα καί ιιπό κσμιιατικα 1115λέχη. συνδικαλιστές κ.λπ. - 711111 (ἰπαιτεί
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εαημερίδές ανιιιτέρου ἐπιπέδου. Ἠ ἐπιτυχιά T1]_: Monde εἶναι ιιια οιινέπεια (11'1τής της lieus/Aux”; αρχης. 1ῑνας καυαρα
εμπορικός τύπος δέν μπορεῖ ν’ αντιοτα»
Ηεῐ στόν ανταγιιινισμο T1]; τηλεόραοης.
Ὀ «εὔκολος» τύπος ὑποτιμα το κοινό
τοι· καί οπισΗοχι-ιρεῖ μπροστα σέ 006a—
ρές ἀναλύσεις· έτσι αποθαρρύνει τοὺς
(“ιναγνιῖιοτες του. ‘O κομματικός τύπος
εἶναι σέ γενικές γραμμές ἀκατάλληλος
για τέτοιες αναλύσεις, μια καί ἔρχονται
σιιχνα σέ οὑγκρουση μέ T1] γραμμή τοῦ
κόμματος. Στή Γαλλία οἱ κομματικές
ειμιμερίδες εἶναι ανύπαρκτες ἐκτός απὸ
τιί Humanité. ποὺ διαὸαζεται ἀπό ἕνα
ελαχιστο ποοοστο τιῖιν κομματικιῖιν ψηqoq όρων· οτιἸν Ἰταλία, τό ΚΚ πούλησε
τήν έις ημερίδα του l’zlese Seru.'O ζιιιντα,νος τύπος εὐδοκιμεῖ μέσα οτήν τέλεια
ανεξαρτηοία από καθιεριιιμένες ἱδέες.
πεπερασμένα σχήματα. οτενές κομματικές αντιλήῳεις.

ΕΡ..· Il1ï1ç ὁρίζετε τήν ἐπιρροῇ τῆς
ι’(μμιε-ρίὸας πάνυ, στό κοινό καί αι’-τί(ιτροι) α τοῦ κοινοῦ πάνω στίς πολιτικὲς
κατειιίΙιῖνσεις ἑνός ὲντιῖποικ·
AIL: Τό κοινο διαισθάνεται τή 00611-

ρότητα καί τήν πολυπλοκοτητα τιῖιν διεΗνιῖιν προὸληματιιιν. Δέν μπορεῑ να ἱκανοποιι1οεῑ απο τήν εὐκολία τιῖιν αναλιίοειιιν ποιί κ(ιορε([τίζουν πνευματική μετριότητα-ἤ κομματικές «γραμμές».
Ἀλλα ο μέτριος τύπος ἐπιζεῖ ἄριστα
από οἰκονομική αποψη. Μπορεῑ να αποκτήσει το πλατί1 κοιιό πού ἀποτελεῖ εγγύηση τὴς έμπορικής τοι1 επιτιιχίας. Τότε
δέν λειτουργεῖ για να πλιιροιωρήοει. να
ἑρμηνεύσει. να αναλύοει καί OWL-11m; να
ιῐιωήοει 0T1] σκέψη καί T1] δραοιῑ. αλλα.
αντίΗετα. για να εξασηαλίσει, να τοξινώσει, να αδρανοποιήοει. Ἀντί να ζωογονεῖ τόν δημοκρατικό διαλογο. τον
αποστεγνιῑινει καί ετοιμαζει το λαο να
δεχτεῖ ὅλες τίς γενικειιτικές προπαγανδες. Ἀποκοιμίζει T1] ουνείδηοη τιῖιν πολιτῶν. τούς προδιαθέτει εὐνοικα οτήν
ίοοπέδωση πού οα ἐπιοαλει μια μέρα ἕνας
([ασισμός μέ λιγοτερο ἢ περισσότερο ανθριιιπιστικό προσιιιπεῖο.
Ἠ λύοι] μπορεῐ να (Ἶιναζητηί-ὶεῖ σ” αῠτές
-τίς δύο κατεὺθύνσειςῑ

α) Μιά ἤ περισοοτερες èq ημερίδες τελείως ανεξαρτητές απο πολιτικα κόμ-

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑ ΤΑ
ΚΑΤΟΧΗ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ-ΙΞΜΦΥΛΙΟΣ
1. Δημήτρης Γληνός, Τί εἶναι καί τί θέλει τό Ἐθνικό Ἀπελευθεριυτικό Μέτωπο. Πρόλογος Γιάννη Ζεύγου. Ἀθήνα 1944.
2. Γειί)ργιος Παπανδρέου, Ὁ λόγος τῆς Ἀπελευθεριὺσειυς. 18
Ὀκτωὸρίου 1944.

5. Γιὰννης Ζέὸγος, Ἡ λαὶὶιή ἁντίσταση τοῦ Δεκέμὸρη καί τό
νεοελληνικό πρόὸλιμια. Ἀθήνα 1945.

6. Ἡ Συμφωνία τῆς Βάρκιζας. ’Ὀλα τα σχετικά κείμενα.
Ἀθῆναι, Φεὸρουὰριος 1945.
7. Λευτέρης ἈποοτόλουμἩ παριυὸία τῆς ὸίκης τῶν (500126γων καί ἡ αὐτοκαταὸίκη τῆς Δεξιᾶς. Ἀθήνα 1945.
ὃ. Οἱ πραγματικές αι’τίες τοῦ ἑλληνικοῦ ὁράματος, Τό Ε.Α.Μ.
καταγγέλλει ἐνώπιον τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ο.Η.Ε. το καθεστώς τῆς ἐθνικής συμφορᾶς καί ὑποδεικνὺει μέ συγκεκριμένες προτάσεις τόν μοναδικὸ τρὸπο κατοχυρώσεως τής ανεξαρτηοίας, εἰρηνεὺοευ)ς καί προκοπῆς τῆς πατρίδος. Ἀθήναι. Ἰανουαριος 1947.

9. Ἐθνικός Δημοκρατικός Ἐλληνικὸς Σύνδεσμος (Ε.Δ.Ε.Σ.).
Ἰὸρυτικόν (1941) * Πρόγραμμα (1943) * Γιά μιά Νέα Πολιτική 2ij (1943).
10. Σχέὸιο μιᾶς λαὶκῆς παιὸείας. Εἷσήγηοη τοῦ E.A.M. καί τῆς
Ε.Π.Ο.Ν. στή Γραμματεία Παιδείας τῆς Π.1Ξ.Ε.Α. 194-1.
11. 12911274611111 Μυροφύλλου Πλακας. Πρακτικά. Φεόρουάριος

12. {agis Βελουχιώτης, Ὁ Λόγος τῆς Λαμίας. Ὀκτώὸριος
13. Ἡ ”Εκθεσις τῆς ὅρεττανικῆς κοινοόοιιλευτικῆς ἐπιτροπῆς
ὁιά τήν Ἐλλάὸα. (Αἱ διαπιοτώοεις τῆς προσκληθείοης ἐπισήμως ὑπό τῆς ἑλληνικής κυὸερνήσεως ἐπιτροπῆς, κατ’ AÜ—
γουστον τοῦ 1946...). Ἀθῆναι, Νοέμόριος 1946.
14. Ιι’ἒὲιὲξᾚωνοῑῖος, Τρεῖς λόγοι ὸιά τήν Δημοκρατιάν. (Αθήνα
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εἶναι 1] περίπτιυιιη τῆς Monde. ποτ’· το
καταοτατικο της αποκλείει καθε οἰκονομικὴ πίεση.
ο) Ἠ διατήρησι) τοῦ πλουραλισμοῡ
τοίΙ τύπου. Ἠ Σουηδία παρουσιαζει ἕνα
ἐνδιαιιέρον πείραμα σ” αὐτό τόν τομέα.
Για να έμποδίσει τήν αναπτυξη τοῦ μονοπιιιλιακοῡ τύπου. οέοπισε ἕνα νόμο
πού προδλέπει κρατήσεις ἀπό τα διαᾳ I]μιοτικα έοοδα τιῖιν πλοιιοιοτεριιιν ειῐημερι’δων. Τα ποσα ποὺ συγκεντριῖινονταῦ
έτοι διατίθενται για τήν ἐνίοχυοη λιγότερο επιτυχημένιιιν ἐφημερίδων ὥστε να
διατηρεῖται 1] πολυμορτῐία.
Καμια έναλλακτική λύοι) ὅμως δέν
στέκει ἐρήμην τοῦ μεγαλου ὃαοικοῡ κα<
νονα; παρ’ ὅλο πού ἡ ένημέρωοη περνα
απο έμπορικα καναλια κανείς δέν πρέπει
να T1] ﬁst-195i εμπορευμαξ Αὐτὸ πού διακυὸεύεται εἶναι ἡ παιδεία, ἡ πνευματική
ἑλειιοερία. τό μέλλον ένός πολιτισμοῡ.
Μια εμπορική επιχείρηση πού δέν αποδίδει πρέπει να ἐγκαταλείπεται. Ἀλλα
μια κοινωνία πού δέν ἐπιτρέπει στον
ανεξαρτητο καί πνευματικά (lino τὺπο
να εἶναι αποδοτικος. αξίζέι να επιὸιιῖιν

ΑΣΤΙ ΚΟΣ
T Y Π τοῦ Τάσου Ἀγγελή

ενσς συγχρονος μυὸος
ΔΙΑΚΟΣΙΑ, τουλάχιστον, ἐκατομμύρια άναγνώστες σκύ6ουν καθημερινὰ πάνυ) σέ ἰσάριθμα άντίτυπα ἐηημερίδών στίς
καπιταλιστικές χώρες γιά νά ἐνημεριιιθοῦν. νά πλουτίσουν τίς
γνώσεις τους καί να ψυχαγο)γηθοῦν, νά παρουν δηλαδή τίς
πληροηορίες αυτές που ὃασικα θα καθορίσουν ὅραχυπρόθεσμα καί μακροπρόθεσμα τήν κοινώνική τους συμπεριφορα. Ἡ
θεματολογία ποικίλλει απο τίς τελευταῑες εἰδήσεις για τήν
κατάχτηση τοῦ διαστήματος μέχρι τό καινούργιο (Γόρεμα μιᾶς
’διασημης σταρ τοῦ κινηματογραηου. από τούς κσμματικούς
διαπληκτισμούς στή ὃσυλή μέχρι τούς νέους ἄθλους τοῦ Σούπερμαν καί τοῦ Νυχτερίδα. ψυσικά f] εηημερίδα, ὅπως καί ἡ
τηλεόραση. εἶναι γιά τόν αναγνιίιστη «ανοικτό παραθυρο στόν
κόσμο» πού μπορεῑ να δεῖ μέσα του καταστάσεις καί γεγονότα
πού συμὸαίνουν σέ ὁποιοδήποτε σημείο τῆς ύδρογείου καί να
ὅγάλει «αντικειμενικα» συμπεράσματα γι“ αὐτά. Στήν ὑπηρεσία του ὅρίσκονται χιλιάδες δαιμόνιοι ρεπορτερ πού φτανουν
στό λεπτο ὁπουδήποτε διαδραματίζονται σημαντικά γεγονότα,
μεγαλοηυείς ἐπιστήμονες καί εἰδικοί τοῦ προσ([έρουν τίς γνώσεις τους. διασημοι σχολιαστές γράᾳ ουν γι“ αὐτόν, τηλέτυπα,
αεροπλάνα. ήλεκτρονικοί ἐγκέ([(ιλοι δουλεύουν πυρετ(ι)δ(ῖ)ς,»
γιά νά εἰναι έγκαιρα ἐνήμερος πάνυ) στίς καθημερινές ἐξελίξεις. Πώς μπορεῖ αὑτός να άμ([ισ6ητι’]σει τήν ἐγκυρότητα καί
τήν αντικειμενικοτητα αύτών τών πληροηοριών. (τηου μαλιστα
ἡ ἐλευθερία τοῦ τύπου εἰναι από τούς πιό ἱερούς θεσμούς τῆς
κοινιιινίας πού ζεῖ...
ΚΑΙ ὅμως ὁ γνιιιστός Ἀμερικανός δημοσιογράιςος Τζαίημς
Ρέστον ἐπιμένει πώς σάν αποτέλεσμα τῆς ἐπίδρασης τών μαζικών μέοών ἐνημέρώσης μισό ἐκατομμύριο Ἀμερικανοί ρίχτηκάν στίς ζοίιγκλες τοῦ Βιετνάμ, σ“ έναν πόλεμο πού οἱ περισσότεροι δέν ήξεραν πώς άρχισε. Oi ανθριιιποι αὐτοί εἶχαν τό προνομιο ν’ απολαμόαιωυν τά 2/3 ολόκληρου τοῦ ὄγκου πληροφοριιῖιν πού διακινείται στόν καπιταλιστικό κόομο. FIG); μποροῦμε λοιπόν νά μιλαμε γιά αντικειμενική ἐνημέριι)ση;
ΕΝΑΣ ἄλλος άμεσα ἐνδια([ερομενος για θέματα πού ἀασροῦν τά μέσα μαζικής ἐνημέρώσης ἢ ἐπικοινιιινίας, ὅπως έντεχνα ὀνομάζονται συχνά. ό λόρδος Τόμσον. κόμπαζε ὅτι αποκτα
ἐ([ηιιερίδες ’για νά κάνει λεητά καί κάνει λεητά για ν’ αποκτα
ἐηημερίδες. “Α(Ιοίι λοιπόν οἱ ἐηημερίδες εἶναι ἐμπόρευμα καί
μέσο πλουτισμοίι πού μπορουν νά τό διαθέτουν μονο οἱ ἐκλεκτοί, δίκαια μποροῦμε νά ἐπω’(ιλάῦι)υιιε τά ἐριιιτήματα τοῦ
Λένιν; <<.,.ποιά ἐλευθεροτυπία; γιά ποιό πράγμα; για ποια ταξη;>>
TA 4/5 τῆς συνολικῆς κυκλο([()ρίας τών ἐφημερίδιιιν τών καπιταλιστικών χώρών καί τό 95‘)? της δυναμικύτητας τής τηλεόρασης εἶναι συγκεντριιιμένα στή Βόρειο “AN-'le']. τήν Εὐρώπη καί τήν Ἰαπώνία καί ἐλέγχονται απο μερικές δεκάδες
συγκροτήματα. Οἱ τεράστιες αῦτές ἐπιχειρήσεις δουλεύουν
πάνυ) στή ὂαση πού άναηέρει Ô λόρδος Τόμσονῑ «για να κανουν λεητά». Δέν παράγουν ὅμως κάλτσες, τοῦολα ἢ ἠλέκτρονικές συσκευές. Παράγουν γνώσεις καί γνώμες γιά τόν σύγ-

χρονο κόσμο, κατευθυντήριες γραμμές κοινιιινικῆς συμπεριφορὰς. Πώς εἶναι δυνατόν τότε να μή γίνονται ·κέντρα πνευματικῆς τουλαχιστον ἐκμεταλλευσης, ἀφοῦ λειτουργοῦν ἀκριόώς
ὅπως τα κέντρα οἰκονομικῆς ἐκμεταλλευσης; Ποιός εἶναι τελικα ὁ κάτοχος τῆς παντσδύναμης αὐτῆς τετάρτης ἐξουσίας,
πανω σέ ποιούς τήν έξασκεῑ καί γιὰ ποιούς σκοπούς;
ΤΙΣ ἀπαντήσεις στα ἐρωτήματα αῦτα θα μὰς τίς δώσει ἡ μελέτη τῆς διαρθρωσης τοῦ ἀστικοῦ τύπου, καί εἰδικότερα τῶν
μονοπωλίων πού δημιουργήθηκαν σαν ἀποτέλεσμα τών νόμων
τῆς καπιταλιστικῆς ἀναπτυξης καί πού παίζουν σήμερα τόν
καθοριστικό ρόλο στή λειτουργία τῶν μέσων μαζικής ἐνημέρωσης, κυρίως τών ἐφημερίδ(ι)ν.

Πόσο στοιχίζει ἡ ἑλευθεροτυπία
ΕΝΩ στα τελευταῖα 30-40 χρόνια ἡ γενική κυκλοφορία τών
καθημερινών ἐφηιιιριδιιιν μεγαλώσε 1,5 φορα, στίς αναπτυγμένες καπιταλιστικι·ς χιῑιρες μειώθηκε σημαντικα ὁ ἀριθμός τους.
Ἀπὸ τίς l“ κι-·ντρικές ἐφημερίδες πού ὑπῆρχαν στίς Η.Π.Α.
στίς ἀρχις της δεκαετίας τοῦ ’20, ἐκδίδονταν μόνο 3 πενήντα
χρόνια αρῄἰϊτερα. Μέσα στό ἴδιο χρονικό διάστημα οἱ κεντρικές ἐι] ημτρίδες τῆς Ἀγγλίας μειώθηκαν ἀπό 16 σέ 10 καί τῆς
Ταλλίας ἀπό 50 σέ 9. Ἡ κατασταση εἰναι περίπου.ἡ ἴδια στόν
ἐπαρχιακό τύπο καί σέ πολλές μεγαλες πόλεις παρατηρεῖται ἡ
ταση να ἐπιδιώνει μόνο μια ἐφημερίδα. Φυσικα κανένας νόμος
καμιας κυὸέρνησης δέν ἐξαναγκάζει τίς ἐφημερίδες να κλείσουν ἤ να «συγχωνευτοῦν», ἀφοῦ ὑπάρχει τό ἀναφαίρετο δίκαίωμα τῆς «ἐλευθερστυπίας». Ὁ μηχανισμός εἶναι πολύ πιό
λεπτός ἀπό τόν ’ἐξαναγκασμό καί λειτουργεῖ τόσο έντεχνα πού
πολλοί δέν αντιλαμὸανσνται τήν ὕπαρξή του.
Η BIOMHXANIA τοῦ τύπου, ἀφοῦ 6ρίσκεται πάνυ) σέ ἐμπορική δαση, ἁκολούθησε μοιραῑα τό γενικότερο νόμο καπιταλιοτικὴς αναπτυξης, δηλαδή τῆς συνεχοῦς συσσώρευσης τοῦ
κεφαλαίου σέ ὅλο καί λιγότερα χέρια. Αῦτό ἐπιταχύνθηκε ἀπό
τούς ρυθμούς αναπτυξης τῆς τεχνολογίας καί τῆς ἐπιστήμης, σέ
συναρτηση μέ τήν παραλληλη αναπτυξη τών ὅιομηχανικὼν καί
ἐμπορευματικὼν μσνοπωλίών. Τα οἰκονομικα μέσα πού προέρχονται ἀπό τα τελευταῖα ὂρίσκουν τήν αποτελεσματικότερη
ἀξιοποίησή τους για τή μετατρσπή τοῦ τύπου σέ αναπόσπαστο
τμῆμα ὁλόκληρου τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ μηχανισμοῦ, σέ ἐντυπα
πού ἐκδίδονται μονοπωλιακα. Μέ τή ὅοήθεια τὼν οἰκονομικῶν
αὐτῶν μέσων τα μονοπώλια τύπου ἀναπτύσσονται ἀκόμα
περισσότερο καταδροχθίζοντας σταδιακα πιό μικρούς ὀργανισμούς πού-δέν διαθέτουν τα ἀναγκαῖα κεφαλαια για να προσαρμοστσῦν καί να ἐπιζήσουν μέσα στίς νέες συνθήκες.
ΤΙΣ πιό πολλές φορές οἱ ἐφημερίδες πού ἀναγκάζονται να
κλείσουν εἶναι κοινωνικα ἀνομοιογενεῖς καί ἐνοχλητικές για τα
μονοπώλια. Τό προτσές αὐτό διευκολύνεται καί ἀπό τό ὕψος
τῶν κεφαλαίων πού πρέπει να ἐπενδυθοῦν για τή δημιουργία
νέών ἐκδοτικών ’ὀργανισμὼν. ‘O Νόρτκλιφ χρειαστηκε μόνο 15
χιλ, λίρες για να ἱδρύσει τήν «DAILY MAIL» τό 1896. Σήμερα
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μια παρόμοια ἐπιχείρηση στήν “Αγγλία θα ἀπαιτοὺοε τήν ἐπένδυοη τουλαχιοτον 4 ἑκατομμυρίων λιριῖ)ν, κι αὑτό χωρίς καμια
ἐγγὺηση για ἐπιτυχία, μέσα οτίς οήμερινές συνθῆκες μονοπωλιακής συγκέντρωσης τοῦ τύπου.
ΤΟ ἴδιο συμόαίνει σέ ὃλες τίς ἀναπτυγμένες χωρες τῆς Δύοης. Στή Γερμανία π.χ. ἕνα οῐκονομικα πανίσχυρο πολιτικό
κόμμα ὅπως τό Σοοιαλδημοκρατικό, δέν μπορεῖ νά ἐκδώσει καί
-να κρατήσει οτή ζωή καθημερινή ἐφημερίδα. Ἡ κατασταση
περιπλέκεται ἀκόμα περισσότερο αν λάὸουμε ὑπ’ ὅψη ὅτι ἡ
παραγωγή τυπογραφίκοῡ χαρτιοῡ, τόσο πολύτιμου για τίς
ἐφημερίδες. εἶναι συγκεντρωμένη σέ πέντε ἀνεπτυγμένες χωρες
(Καναδάς, ΗΠΑ, Ἀγγλία, Σουηδία καί Φιλανδία) καί ἐλέγχεται σέ μεγαλο μέρος ἀπό τούς ιδιοκτήτες ἐκδοτικῶν συγκροτήμάτων, πού κατέχουν σημαντικό μέρος τῶν μετοχῶν στή διομηχανία παραγωγῆς χαρτιοῠ, πράγμα πού τούς ἐπιτρέπει νά
ἀποφασίζουν γιά τίς τιμές καί τή διάθεοή του καί νά ἐπηρεάζουν κατά ὃούληση τόν παγκόσμιο τύπο.

ἓὲὶρὲειὲρύθεται πίσω ἀπό τίς ἀνοικτές
ΚΑΙ ὅμως συμὸαίνει τό ἑξῆς παραδοξοῑ Ἡ ἐφημερίδα, ὅπως
καί ἡ τηλεοπτική ἐκπομπή, εἶναι τά μόνα ἐμπορεύματα τῆς καπιταλιστικήςῦἀγοράς πού προσφέρονται οτόν καταναλωτή σέ
τιμή κάτω τοῦ κόστουςῐ “H ἐξήγηση τοῦ φαινόμενου αὑτοῦ δέν
εἶναι δυσκολη. Τά κέρδη προέρχονται ἀπό τίς διαφημίσεις, πού
ἀποτελοῦν τό 50-85% των ἐσόδων μιάς ἐφημερίδας. Μέ αλλα
λόγια. τό ὃιομηχανικό καί ἐμπορευματικό κεφαλαιο χρηματοδοτοῡν τόν ἀοτικό τύπο, πού μέ τή σειρα του ([ροντίζει νά μας
ἐνημερώνει πανω σέ ὅλα τα ζητήματα, ἀντικειμενικα φυσικά,
καί ἀπερίσπαστος ἀπό κρατικές ἢ ,άλλες παρεμὸάσεις, ἀφοῡ
ὑπάρχει ἐλευθεροτυπίαέ
AN καί ὑπάρχει ἡ αμεση ἐξάρτηση τῆς ἐᾳημερίδας ἀπό τήν
ἐπιχείρηση πού τήν ἐφοδιάζει μέ διαφημίσεις, στό μέτρο πού
γίνεται προσπάθεια νά μή θιγοὺν τα συμφέροντα της, τά νήματα ούνδεσης καί ἐξαρτηοης προχωρανε πολύ πιό ὂαθια, εἶναι ὅμως καμουφλαρισμένα μέ τό γνωστό ἀριστοτεχνικό τρόπο,
ὅπως ὅλες οἱ ἀντιλαϊκές δομές τῆς ἀοτικῆς κοινωνίας. Καί στήν
περίπτωοη τῆς διααήμισης έχουμε νά κανουμε μέ ([[ωτογραᾳίες
ἐλκυοτικων γυναικῶν, πολυτελέστατων ’καταναλωτικὼν ἀγαθων, μέ πειστικές περιγραψές ποθητιῖΝ ἐμπορευματων πού δημιουργοῦν τήν αἶ’σθηοη τῆς χλιδῆς καί τῆς εὑμάρειας, έοτω καί
όπτικα μόνο. ἀλλα ευχάριστα. νΑς ρίξουμε ὅμως μια ματια στα
παρασκήνια για να δούμε πῶς λειτουργεῖ ό μηχανιομός ρὺθμισης τοῦ, τύπου ἀπό τή διαερήμιση.
Η ΑΓΓΛΙΑ, μέ τήν κλασική διαρθρωοη τοὺ τύπου, προσπέρεται καλύτερα για τήν ἐξέταση τοῦ προὸλήματος. Πριῖιτα ἀπ’
ὅλα. για να διευκολυνθοῡν οἱ ἐπιχειρήσεις στή διανομὴ τῶν
διαᾳημίσειῖιν τους, γίνεται προσεχτική μελέτη καί ταξινόμηση
τοὺ ἀναγν(ι)στικοὺ κοινοὺ τῶν διαφόρων ἐφημερίδων σέ ἓξι
κατηγορίες, ἀνάλογα μέ τήν οἰκονομική καί κοινωνική τους
θέση. Στήν κορυᾳή ὂρίσκεται ἡ οἰκονομική καί πνευματική
ἐλίτ, μεγαλοὸιομήχανοι, τραπεζίτες, καθηγητές πανεπιστημίων
κ.τ.λ., καί οτή ὅάση τα κατώτερα στρωματα, ἀπλοί ἐργάτες,
συνταξιοῡχοι κ.τ.λ. Ἡ «ποιότητα» τῆς ἀναγνιι)οτικής πελατείας
πού ἐξυπηρετεῑ μια ἐφημερίδα καθορίζει καί τήν κατανομή τοὺ
διαιρημιστικοὺ ταμείου, ἀλλα καί τήν τοποθέτησή της σέ μια
ἀπό τίς δυό γνωστές κατηγορίες τοῦ ἀστικοῦ τύπου, δηλαδή
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ἀναμεοα στίς «σοὸαρές» ἢ «ἐφημερίδες ποιότηταςὺ καί τίς
«λαϊκές».(Μέ τόν διαχιιιριομό αυτιό (ια (ἰοχοληθούμε ἐκτενέστερα πιό κατω). ’Ὁταν μια εφημερίδα ἐχει τό 60% των ἀναγνωστων της ἀναμεοα στίς τρεῖς πρῶτες κατηγορίες, χαρακτηρίζεται σαν «οοόαρή», καί ὅταν ἡ πλειοψηιρία τῶν ἀναγνωστιῖ)ν της ἀνήκει στίς κατώτερες κατηγορίες, χαρακτηρίζεται
σαν «λαϊκή». ·
ΑΥΤΟ παίζει σημαντικό ρόλο για τήν τιμή καί τό εἶδος διαφημίοεων πού θα πάρει μια ἐφημερίδα, ἀφοὺ, ὅοο πιό εὐκαταστατοι εἶναι οἱ ἀναγνωστες της, τόοο περισσότερες πιθανότητες κέρδους έχει ἡ διαφημιζόμενη ἐπιχείρηοη. "Eva; ἀλλος
παράγοντας εἶναι ἡ κυκλοφορία, ποί1 ὅοο μεγαλύτερη εἶναι
τόσο ἀνεδαίνει καί ἡ διατίμηση τῆς διαφήμισης. Φυσικα ὁ συνδυασμός μεγάλης κυκλοφορίας καί πλούσιου ἀναγνιι)στικοῠ
κοινοῦ εἶναι ὁ ῐδανικός για τόν ῖδιοκτήτη τῆς êq ημερίδας.
ΣΤΗΝ Ἀγγλία σάν μονάδα μέτρηοης τῆς διαιῐήμισης χρησιμοποιεῖται τό ὕψος μιάς ἴντζας στό μονόστηλο. Ἐτσι οἱ στατιοτικές δείχνουν πως ὅταν ἡ κυκλοφορία τῆς ἐφημερίδας εἶναι
γύρω στό l ἐκατομ. φύλλα ἡ ταρίφα για μια ι’ντζα διαφημιοης
εἶναι μόλις ἀρκετή για τήν ἐξισορρόπηση τοὺ προϋπολογισμοὺ.
Σέ περίπτωση κυκλοφορίας 2 ἐκατομ. ἡ ταρίιρα εἶναι ἀρκετα
ψηλή μόνο για τίς «σοὸαρές» ἐφημερίδες. ’Ὀταν ἡ κυκλοαορία
μιᾶς «λαῖκής» ἐφημερίδας πέσει κάτω ἀπό τά 2 ἐκατομμὺρια
φύλλα, πέφτει ἀπότομα ἡ ταρίφα καί δημιουργεῖται κρίσιμη
κατασταση πού συχνα ὁδηγεῖ στό κλείσιμο τῆς ἐηημερίδας. Γιά
νά μπορέσει νά ἐπιζήσει μιά ἐφημερίδα πρέπει να εἶναι σέ θέση
νά προσελκύει διαφημίσεις πού να καταλαμὸανουν τό 1/3 τοῦ
συνολικοὺ μεγέθους της καί νά ὑπάρχει ἀκριόής συοχετιομός
κυκλοφορίας, τιμῆς φύλλου καί ποσότητας διαᾳημίσεων, διαφορετικά τό τέλος της δέν θα ἀργήσει να ([τασει.
ME TON τρόπο αὐτό ὁ τύπος ἐξαρτάται σχεδόν ἀπόλυτα
ἀπό τή διαφήμιση καί τίς ἐπιχειρήσεις, οὑσιαστικά τα 610m]χανικα καί ἐμπορευματικα μονοπωλια, πού τόν τροᾳοδοτοὺν.
Τελικα ἐπιδιωνουν τά μεγαλα συγκροτήματα τύπου, πού γίνονται ὅλο καί μεγαλὺτερα, καί Ô τύπος ουγκεντριῖινεται στα χέρια
ὅλο καί λιγότερων ἀνθρ(ἷ)πιι)ν.
Παραδειγμαῑ
O Στήν Ἀγγλία π.χ. όλες σχεδόν οι ε([,ημερίδες ἀνήκουν οέ
4-5 μονοπωλια τύπου πού ἡ τύχη κι αὑτων ἐξαρτάται ἀπό τό
πῶς θα χειριστοῡν τούς μοχλούς τοῦ μηχανισμοὺ πού κατέχουν
οἱ μεγαλες ἐταιρίες ὅπως ἡ «Γιουνιλέόερ», ἡ «Μπίτσεμ
Γκρούπ», ἡ «Χαντλεϊ», ἡ «Σιέλ Μέκς», ἡ «Ντανλοπ» κτλ..
πού εἶναι οἱ κύριοι τροῳοδότες τοὺ ἀγγλικοὺ τύπου μέ διαιςημίσεις.
Ο Στίς ΗΠΑ, ὁ τύπος ἐξαρτάται σέ μεγαλο ὃαθμό ἀπό τή
«Τζένεραλ Μότορς», τή «Φόρντ», τήν «Τζένεραλ Ἐλέκτρικ»,
τήν «Κόλγκεϊτ-Παλμολιὸ».
Ο Στή Δυτική Γερμανία ἀπό τήν «Νταῖμλερ-Μπένζ», τήν
«”Οπελ», τό συγκρότημα «Κρούπ». τή «Ζήμενς» κ.τ.λ., πού
διαθέτουν τεραστια ποσα για διαφήμιση.
ΪΞΤΣΙ, ὁ ἀστικός τύπος περιορίζεται στό ρόλο μιάς τροχαλίας
ὁλόκληρου τοῦ καπιταλιοτικοῡ μηχανισμοῠ.

Μτιίζνες καί ὑψηλή Πολιτική
ΠΩΣ μποροῡμε ὅμως να χαρακτηρίσουμε τόν ἀστικό τύπο
σάν ὄργανο τοῦ κεφαλαίου καί σαν φερέφωνο τῆς κυὸέρνησης.

ὅταν καθημερινὰ παρακολουθοῦμε στίς ἐφημερίδες αῦστηρές
κριτικές καί ἐπιθέσεις ἐναντίον ὑπουργῶν καί πρωθυπουργων,
συνταρακτικές ἀποκαλύψεις πού θίγουν τά οἰκονομικὰ συμφέροντα των μονοπωλίων καί μερικές φορές ὁδηγοῦν σέ κυόερνητική κρίση; Oî σχέσεις τοῦ τύπου μέ τήν ἀρχουσα τάξη καί τῶν
διαφόρων ἐκπροσώπων της, ὅπως καί ἡ προώθηση τῶν συμφερόντων τους, εἰναι ἕνα λεπτό σημεῖο πού δέν πρέπει νά προσεγγίζουμε σχηματικά. ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ κάποτε μιά ἀστική κυδέρνηση, σάν ἀποτέλεσμα έσωτερικῆς διαμάχης, σύγκρουσης συμφερόντων, ἤ ἀπό
διάφορες συγκυρίες, νά άποκοπεί πρόσκαιρα ἀπό τά πραγματικά κέντρα ἐξουσίας καί νά παρασύρει μαζί της μέρος τῆς οἰκονομικῆς ὀλιγαρχίας. Τότε έρχεται ἡ στιγμή των μεγάλων
ἀποκαλύψεων μέσω τοῦ τύπου, πού προετοιμάζουν τό ἔδαφος
γιά πολιτικές ἀλλαγές. Δέν εἶναι παράδοξο τό γεγονός ὅτι ἀμερικανικές ἐφημερίδες πού χαρακτηρίζονται σάν φιλοκυόερνητικές, ὅπως ἡ «Νιού Γυόρκ Τάιμς» καί ἡ «Οῦάσιγκτον Πόστ»,
τόλμησαν νά φέρουν στό φῶς τρομαχτικά μυστικά γιά τόν πόλεμο τοῦ Βιετνάμ ἤ νά κάνουν ἀποκαλύψεις γιά τό σκάνδαλο
τοῦ Γουιι)τεργκαίητ, μέ ἀποτέλεσμα νά δημιουργηθεῖ κυὸερνητική κρίση. Οἰ ἐφημερίδες αὐτές χρησιμοποιήθηκαν τή στιγμή
ἀκριὸιῖ)ς πού τά «μετόπισθεν» τῆς ἰμπεριαλιστικῆς πολιτικῆς,
πού εἰναι καί τά πραγματικά κέντρα ἐξουσίας στίς ΗΠΑ, δηλαδή τό τεράστιο συγκεντρωμένο τραπεζιτικό κεφάλαιο, συνειδητοποίησαν ὅτι κινδυνεύουν τά μακροπρόθεσμα συμφέροντά τους λόγω τοῦ ἀδιεξόδου στό ὁποῖο ὁδήγησε τήν ἐπένδυση κεφαλαίων ἡ κυὸερνητική πολιτική, μέ τίς συνεχεῖς περιπέτειες καί ἀποτυχίες της. Ἔτσι έχουμε r6 φαινόμενο τοῦ ἀστικοῦ τύπου νά ἀγωνίζεται ἐναντίον τῆς κυὸέρνησης καί μέρους
τῶν μονοπωλίων πού κερδοσκοποῦν ἀπό τήν πολιτική της. Τό
ὂάρος καί ἡ ένταση τῆς κριτικῆς πού έξασκεί 6 τύπος ἐναντίον
τῆς κυὸέρνησης ή καί μέρους τῆς ἀστικῆς τάξης, εἰναι ἁπλῶς ἡ
ἀντανάκλαση τῶν ἑσωτερικῶν ἀντιθέσεων καί συγκρούσεων
πού γίνονται σέ διάφορα ἐπίπεδα, ἡ κύρια μέριμνα ὅμως τῶν
μονοπωλίων τύπου εἰναι ἡ διαφύλαξη των κοινωνικῶν δομῶν
καί τῶν συμφερόντων τοῦ σημαντικότερου μέρους τῆς ἀρχουσας τάξης. _
ME TON ἴδιο τρόπο διαμορφωνονται καί οἰ «συμπάθειες»
τοῦ τύπου πρός τό ένα ἤ τό ἀλλο ἀστικό κόμμα καί ἡ ὂοήθεια
πού παρέχεται στούς διάφορους ὑποψήφιους στίς προεκλογικές έκστρατεῖες. T6 κριτήριο εἰναι πάντα τό ἴδιοῑ ποιό κόμμα ἤ
ποιό άτομο εἰναι σέ θέση νά ἐξυπηρετήσει ἀποτελεσματικότερα
τά μακροπρόθεσμα συμφέροντα τῆς ἀστικῆς τάξης. Φυσικά ἡ
πολιτική αῦτή τοῦ τύπου ἐξυ)ραῖζεται μέ τούς γνωστούς κομπασμούς γιά «τήν ἀνεξαρτησία καί τήν ἀντικειμενικότητα τῆς
ἐφημερίδας», τήν «κρίση της πού στέκει πάνω ἀπό τά κόμματα», «τόν μοναδικό γνώμονα πού εἰναι τό ἐθνικόν συμφέρον»
κ.τ.λ. Καί ὅλα αὐτά στό ὄνομα τῆς ἐλευθεροτυπίας, πού καί
τυπικά καταργεῖται ὅμως... ὅταν προχωρήσει σέ ἀνεπίτρεπτα
σημεῖα, μέ συλλήψεις καί δίκες δημοσιογράφων ἢ μέ ἐπιὸολή
τῆς λογοκρισίας καί έκτακτων νόμων γιά τόν τύπο, ὅταν κινδυνεύσυν ριζικά πιά τά συμφέροντα τοῦ μεγάλου κεφαλαίου,
ὅπως στήν Ἑλλάδα τῆς Χούντας, στῆν Ἴσπανία, στήν Πορτογαλία καί ἀλλοῦ. ’

Μπίζνες καί ὰπολιτικοποίησιη
TON ρόλο πού περιγράψαμε πιό πάνυ) ἀναλαμόάνουν νά τόν

παίξουν δασικά οἰ «σοόαρές» έφημερίδες,,πού κατά κανόνα
έχουν μικρή κυκλοφορία, (ὶφοῦ ἀπευθύνονται στήν οἰκονομική
καί κοινωνική ἑλίτ, εἰναι ὅμως πιό «έγκυρες» καί ἀπό τή φύση
τους «επηρεάζουν» σέ μεγάλο ὅαθμό τίς πολιτικές έξελίξεις σέ
μιά χώρα. Oi ἰδιοκτῆτες αὐτῶν τῶν εφημερίδιιΝ έχουν σάν κύί
ριο σκοπό τους νά πολιτικοποιήσουν τήν τάξη τους. Οἱ ἴδιοι
ὅμως ἄνθρωποι έκδίδουν καί μιά τουλάχιστον <<λαίκή>> ἐφημερίδα, πού ἀπευθύνεται στίς μάζες, μέ ἀκριὸιῖ)ς ἀντίθετο στόχοῑ
τόν ἀποπροσανατολισμό ἀπό τή συνειδητοποίηση καί ὀργανωμένη προώθηση των προὸλημάτων των κατώτερων τάξεων.
Ἔτσι οἱ «σοὸαρές» ἐφημερίδες δίνουν πολλές πληροφορίες, μέ
μεγάλη ἐπιμέλεια, γιά τήν πολιτική ζωή, τήν οἰκονομία, τήν
ἐπιστήμη καί τήν τέχνη, πού θά ὃοηθήσουν στή διαμόρφωοη
ἀπόψεων, ἐκτιμήσεων καί συμπερασμάτων καί πού μέ τή σειρά
τους θά ἐπηρεάσουν στῆ λήψη τῶν ἀναγκαίων γιά τήν ἀρχουσα
τάξη ἀποφάσεων.
OI «λαϊκές» ἐφημερίδες ἔχουν τήν ἀνάλογη ἐμφάνιση καί
περιεχόμενο, ἀφοῦ στόχος τους εἰναι ἡ διαμόρφωση ’ἀπόψεων
γιά τήν κοινωνία πού νά δολεύουν τήν ἀστική τάξη. Ἔτσι
έχουν ὅασικά «ψυχαγωγικό» χαρακτῆρα (ἄλλωστε οἰ ἀναγνωστες τους δέν εἰναι σέ θέση νά καταλάὸουν πολλά πράγματα,
μά οὔτε καί τούς χρειάζονταιέ), περιέχουν περισσότερο φωτογραφικό ῦλικό, δέν παίρνεται μεγάλη φροντίδα γιά τήν ἐμφάνισή τους, καί ἀσχολοῦνται περισσότερο μέ διάφορα «συνταρακτικά» γεγονότα, ὅπως ἐγκλήματα, δίκες, συναισθηματικές
ἱστορίες, κουτσομπολιά, οπόρ, κ.τ.λ., μέ ὁτιδήποτε δηλαδή δέν
προκαλεῖ τόν κοινωνικό προόληματισμό καί ύποόοηθα τήν πολιτική ἀδράνεια.
ΥΠΑΡΧῙΞΙ ὅμως μιά σειρά ἀπό έντεχνες μεθόδους πού χρησιμοποιοῦνται, σέ μεγαλύτερο ἢ μικρότερο 6αθμό, ἀπό ὅλες τίς
ἐφημερίδες,Ι μέ σκοπό τό Οἰκονομικό κέρδος μά καί τό καναλιζάρισμα τῆς κοινῆς γνώμης πρός μιά ὁρισμένη κατεύθυνση. Μέ
I‘r’] ὂοήθεια τῶν μέσων αὐτῶν ἡ ῖδεολογική ἐπεξεργασία τοῦ
ἀναγνωστη γίνεται πιό ἀποτελεσματική, ἀφοῦ ὁ ἴδιος τήν επιζητεῖ, μιά καί τοῦ γίνεται ζωτική ἀνάγκη. Ἔτσι, ῆ ἰδιότητα τοῦ
«κιτρινισμοῦ» δέν εἰναι ἐπίκτητη, ἀλλά σημαδεύει τόν ἀστικό
τύπο ἀπό τή γένεσή του καί εἰναι χαρακτηριστικό του γνώρισμα, μέ τή μιά ἤ τήν άλλη μορφή καί ένταση, σέ ὅλο τό πλάτος
τῆς δραστηριότητάς του.

Τό παιχνίδι μέ τήν κοινή γνώμη
ΕΝΑΣ ἀπό τούς μεγιστάνες τοῦ ἀστικοῦ τύπου, 6 λόρδος
Νόρτκλιφ, ἀποκαλύπτει τή μέθοδο τῶν «ἐντυπωσιακῶν εἰδήσεων» μέ τά ἀκόλουθα λόγια;
«...’Άν ἕνα σκυλί ὁαγκώσει κάποιον ἄνθρωπο, ὁέν εἶναι εἴὁηση. Ἂν ὅμως ἕνας ἄνθρωπος ὁαγκώσει καποιο σκυλί, τότε
αὐτό εἶναι εἴὸηση... Ὁ πόλεμος εἶναι εἴὸηση... Ὁ πόλεμος εἶναι
μπέστ σέλλερ, ὁηλαὸή ἡ καλύτερη κινητήρια ὁύναμη για τό ἐμπόριο ἐφημερίδων... ’Ὺστερα ἀπό τόν πόλεμο ἔρχεται τό σέξ
καί τό ἔγκλημα... Σέ καιρό εἰρήνης, μιά σεξουαλικη ὁολοᾳονία
εἶναι τό καλύτερο ὁιεγερτικό μέσο ...» Ὁ λόρὸος ὑποτιμᾱ κάπως τά σπόρ καί τά ἀναφέρει στό τέλος τοῦ καταλόγου «61εγερτικῶν μέσων» .’
ΕΤΣΙ, οἰ μεγάλοι τίτλοι καί οἰ «ἀπσκαλυπτικές» εἰδήσεις γιά
ἀσήμαντα καί πολιτικά ἀχρηστα γεγονότα κτυποῦν ἀμέσως
πολλούς στόχους. Λειτουργοῦν σάν ναρκωτικό πού στρέφει τήν
προσοχή τοῦ ἀναγνώστη στήν ἀντίθετη ἀπό τά προὸλήματά του

ΙΖἯΝᾸ ἰ

κατευθυνση, καλύπτουν τό κενό πού δημιουργεῖται ἀπό τήν
ἀπουσία πολιτικῶν εἰδήσεων - πού κι ὅταν ἀκόμα ὑπάρχουν
καταποντίζονται μέσα στήν πλήμμυρα των «συνταρακτικῶν»
καί «συναρπαστικῶν» ἀφηγήσεων. Ἐξ ἄλλου συχνὰ παρατηρεῑται τό φαινόμενο, ἰδιαίτερα σέ περιόδους ὀξυμμένης ταξικῆς ἀναμέτρησης, νά δίνεται μεγαλύτερη προὸολή σέ ληοτεῐες
καί γάμους-διαζύγια στάρ ’τοῦ- κινηματογράφου σέ ὅάρος
ἀπεργιιῦν καί διαδηλώοεων πούσυνταράσσουν τή χώρα.
Η ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ, τά διάφορα κόμικς, οἱ λεπτομέρειες τῆς
ἰδιωτικῆς ζωῆς γνωστῶν προσώπων, προκαλοῡν.τό ἓνδιαφέρον
τοῦ ἀναγνώστη, μέ ἀποτέλεσμα νά μεγαλωνει ἡ κυκλοφορία τῆς
ἐφημερίδας πού δημοσιεύει τέτοιο ὑλικό καί ἡ σημασία του
σάν πολιτικοῦ ὅπλου νά γίνεται μεγαλύτερη, ἀφοῦ μέ τόν
τρόπο αὐτό ἐπιὸάλλονται νέα ἰνδάλματα καί ἀξίες ἀπό τόν κόσμο τῶν γκόιγκστερς, των πορνῶν, των έκατομμυριούχων καί
των στάρ τοῦ κινηματογράφου. Φυσικά εἶναι γνωστό ποῦ ὁδηγεῖ μακροπρόθεσμα ἡ «διαπαιδαγωγηση» αὐτή. ’
OI ἀμεσα ἐνδιαφερόμενοι, που ειναι 01 ἰδιοκτῆτες τῶν μεγάλων συγκροτημάτων τύπου, μελέτησαν τό θέμα καί τό ἀνήγαγαν σέ ἐπιστήμη. Ἔτσι ô Ἀμερικανός Χήρστ ὑποδείχνει στούς
ρεπόρτερ του ὅτι ὁ ἀναγνώστης ἐνδιαᾳέρεται πρῶτα ἀπ’ ὅλα
γιά γεγονότα πού στοιχεῖα τους περιέχονται στήν πρωτόγονη
ζωή του, ὅπως «ἡ αύτοσυντήρηση, ô έρωτας καί ἡ ἀναπαραγωγή τοῦ ἀνθριίιπινου εἴδους (πόσο τάκτέ) καί ἡ ματαιοδοξία».
Ὁ Δυτικογερμανός συνάδελφός του ’Ἀξελ Σπρίγκερ εἶναι πιό
ρεαλιστής. Διδάσκει τή λατρεία των πέντε «Μπ», δηλαδή
«μπλούτ»-αἷμα, «μποῦζεν»-γυναικεῖο οτῆθος,, «μπέμπυ»-μωρό,
«μπίς»-ζιῖ)ο καί «μπέτεν»-προσευχήᾷ Καί ἡ ἐκτέλεση τῆς συνταγῆς; ὅσο πιό πολλά τέτοια στοιχεῖα περιέχει ἕνα άρθρο, τόσο
πιό ἐπαγγελματικά ἀρτιο εἷναι1
ΤΟ χρυοό νόμισμα τῆς μεθόδου τῶν ἐντυπωσιακιῖιν εἰδήσεων
ἐχει καί τήν άλλη όψη του, πού εἶναι ἡ ὁλοκληρωτική ἀποσιώπηση γεγονότων πού ἡ ἀναφορά τους θά ζημίωνε τήν ἀστική
τάξη. ”Ο,τι ὅμως δέν εἶναι δυνατόν νά ἀποσιωπηθεῐ, μπορεῖ νά
παρουσιαστεῖ μέ τρόποπού ν’ ἀποκτήσει άλλη, συχνά τήν
ἀντίθετη ἀπό τήν πραγματική του, σημασίαζ Μπαίνουν σέ ἐνέργεια δῆθεν «ῖδιωτικές πηγές πληροφοριιῖῦι», ὑπερτονίζονται
01' ἀρνητικές καί παραγνωρίζονται οἱ θετικές πλευρές τοῦ γεγονότος, μέ ἀποτέλεσμα ἡ εἴδηση νά’ γίνεται παραπλανητική,
ἀκόμα καί συκοφαντική. Χρήση τοῦ μέσου αὑτοῦ γίνεται συχνά ὅταν ἡ πληροφορία ἀναφέρεται σέ καταχτήσεις οοσιαλισυκῶν χωρῶν ἤ στό ἐργατικό κίνημα μιάς χώρας.
EINAI γνωστός ό ζῆλος μέ τόν όποῖο τά διάφορα πρακτορεῖα καί ἐφημερίδες προσπαθσῦν ν’ ἀποκτήσουν τήν ἀποκλειστικότητα μιᾶς είδησης ή νά τή μεταδώσουν πρῶτα. ‘O λόγος
δέν εἶναι μόνο ἡ ἀνύψωοη τοῦ κύρους, ὕστερα ἀπό τήν ἐπιτυχία αὐτή. “Ὀποιος προλάόει νά μεταδώσει πρῶτος κάποια εἴδηση, εἶναι σέ, θέση νά τῆς δώσει τή σημασία καί τήν ἐξήγηση
πού ἐπιθυμεῖ. Τά κριτήρια καί τά κίνητρα εἶναι ἀσφαλῶς τό
ταξικό συμφέρον, καί ἡ εἴδηση μπορεῖ νά εἶναι φορτισμένη μέ
τό πνεῦμα αὐτό χωρίς νά συνοδεύεται ἀπό κανένα σχετικό
σχόλιο; Φαινομενικά εἶναι ἀντικειμενική, ἀλλά ἡ ἰεράρχηση

ἡ ΜΑΦΑΛΝΤΑ Kai ὁ ΚΟΣΜΟΣ της
ΟΧΙ ΞΚΕἿὋΟ AI—

καί ἡ περιγραφή των γεγονότων γίνεται μέ τέτοιο τρόπο πού ὁ
ἀναγνώστης νά ὁδηγεῐτει ὑποσυνείδητα στό συμπέρασμα πού
θέλει ἡ ἐφημερίδα. Τελικά οἱ εἰδήσεις πού προέρχονται όασικά
ἀπό μερικά πρακτορεῖα-μαμούθ (Ριὶωτερ, Ἀσσοσιέιτεντ Πρές,
Γιουνάιτεντ Πρές, “Ιντερνάσιοναλ, Φράνς Πρές) τυποποιοῦνται πρός τό συμφέρον αὐτῶν πού έχουν τό προνόμιο τῆς μετάδοσής τους. x
H ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ καί ἡ συνεχής χρησιμοποίηση στερεότυπων φράσεων έμποτισμένων μέ τήν ἀστική ῐδεολογία ἐπενεργοῦν καθημερινά στό ὑποσυνείδητο τοῦ ἀναγνώστη. Ὑπάρχει
ὁλόκληρος «κώδικας» ἀπό ἐκφραστικά ἐπίθετα καί συνθήματα
πού μέ τή ὅοήθειά τους μπορεῖ νά δοθεῖ δποιαδήποτε πληροφορία ἀπομονωμένη ἀπό τό οὐσιαστικό της νόημα. Φράσειςκλισέ, ὅπως ἐλεύθερος κόσμος, σιδηροῦν παραπέτασμα, ἐθνική
ἄμυνα, ἐθνικό συμφέρον, συμμαχικές ὑποχρεώσεις κ.λπ. συναντοῦνται καθημερινὰ στόν ἀστικό τύπο.
ΣΥΧΝΑ ἐμφανίζονται στίς ἀστικές ἐφημερίδες εἰδήσεις καί
σημειώματα πού 6ασίζονται πάνω σέ φῆμες, προσωπικές γνωμες δημοσιογράφων ἤ ἀνεπίσημων προσώπων. Τίς φῆμες αὐτές
τίς διαδέχονται συγκεκριμένα κυὸερνητικά μέτρα ή πολιτικά
γεγονότα πού τίς ἐπιὸεόαιώνουν ἥ τίς διαψεύδουν. Πρόκειται
γιά τή γνωστή μέθοδο προετοιμασίας τῆς κοινῆς γνώμης νά δεχτεῖ ἀλλαγές, συνήθως πρός τό χειρότερο, πού ἐπιτρέπει στήν
ἄρχουσα τάξη νά κρίνει ἀπό τήν ἁντίὸρασι] τῶν ἐνδιαφερομένων τό ἐπιτρεπτό ὅριο καταπίεσης.

Ὁ ἐπίλογος ἑνός μύθου
ΧΑΡΗ στίς μεθόδους πού περιγράψαμε, δημιουργεῖται στούς
ἀναγνῶστες τοῦ ἀστικοῦ τύπου ἡ ψευδαίσθηση τῆς έγκαιρης,
πλήρους καί ἀντικειμενικῆς ένημέρωσης, ὅπως καί ἡ άλλη,
μεγαλύτερη, ψευδαίσθηση τῆς συμμετοχῆς στα κοινά. Ἡ πραγματικότητα εἶναι φυσικά πολύ διαφορετική καί τό φαινόμενο
πού ἀναφέρει ὁ Ρέστον, μέ τούς Ἀμερικανούς στρατιωτες νόι
πολεμοῦν σέ μιά ξένη χώρα χωρίς νά ξέρουν γιατί, δέν εἶναι ἡ
ἐξαίρεοη, ἀλλὰ ὁ κανόνας. "000 γιά τήν περιὸόητη ἐλευθερία
τοῦ τύπου, δέν μποροῦμε νά ἀμφισὸητήσουμε τήν ὕπαρξή της,
Ἀφοῦ εἶναι «ἱερό» δικαίωμα στά χέρια τῆς ἀτομικῆς πρωτο6ουλίας, πού εἶναι καί «ἡ καλύτερη ἐγγύηση διαφύλαξής της»,
μποροῦν νά τήν ἀπολαμὸάνουν ἀφθονη οἱ Χήρστ, Σπρίγκερ,
Τόμσον καί οἱ ἄλλοι μικροί ἦ μεγάλοι ἰδιοκτῆτες τῶν μέσων
μαζικῆς ἐνημέρωσης, γιά νά ἐπιὸάλλουν τά δικά τους συμφέροντα καί τά συμφέροντα αὐτῶν ἀπό τούς ὁποίους ἐξαρτᾶται ἡ
ὕπαρξή τους. Ἔτσι, παρ’ ὅλη τή μυθοποίηση, ὁ ἀστικός τύπος
δέν εἶναι τίποτα περισσότερο ἀπό συστατικό στοιχεῖο τῆς γενικῆς καπιταλιστικῆς δραστηριότητας. Αὐτή εἶναι ἡ οὐσία του σέ
ὅλες τίς ἀστικές χῶρες, ἀν καί οἱ διάφοροι νόμοι καί μέθοδοι
πού περιγράψαμε μποροῦν νά διαφέρουν ἀνάλογα μέ τίς οἰκονομικές, πολιτικές καί κοινωνικές συνθῆκες. Μέσα ἀπό τό πρίσμα αὐτό πρέπει νά ἀντιμετωπισθεῐ καί ὁ έλληνικός ἀστικός
τύπος, πού μερικά έντονα ἀρνητικά χαρακτηριστικά στοιχεῖα
του μποροῦν ν’ ἀποτελέσουν θέμα ξεχωριστῆς μελέτης.

TOÜ KOYÏNO

Ὁ Κώστος Koueapôq ypéupen:

Καισαριανιῇ Γενάρης '45: καταστραμμὲνη ἐπιτύμόια πλάκα.

ἼΞτοι ζήσαμε
«Προσωπικές μαρτυρίες» γιά τό Δεκέμόρη εἶναι τά
σύντομα κείμενα πού ἀκολουθοῦν. Πρόσωπα γνωστά
ἤ ἄγνωστα, ὸίνουνε τη ὁική τους εἰκόνα γιά τήν ἀρχή
τῆς «μάχης τῆς Ἀθήνας», ὅπως τήν ἔζησαν στῖς ἀποφασιστικές γιά τήν Ἑλλάδα ἐκεῐνες ὧρες. Οἱ μαρτυριες ειναι.·
Ο Τοῦ Κώστα Κουόαρᾶ, ἀρχηγοῦ τῆς μυστικῆς
Ἀμερικανικῆς Ἀποστολῆς «Περικλῆς» στήν Ἑλλάὸα.
(Ἀπό τό ὄιόλῖο του «0.5.5. Στήν Κεντρική τοῦ
EAM», πού κυκλοφορεῐ ἀπό τίς ἑκὸόσεις «ἙξάνTag»).

O Ἑνός Ἀγγλου στρατιώτη, στήν ἐφημέρῖὸα
«Νταῖηλυ Γουώρκερ», 23-12-44.

O Τοῦ Ἀμερικανοῦ ὁημοσιογράφου Φράνκ Τζερὄάζι στήν ἐπιθεώρηση «Κόλλικερς». (Καί τά ὁύο ἀπό
τόν τύπο τῆς ἐποχῆς).
Ο Τοῦ Ἀμερικανοῦ ὁημοσιογράφου Λήλαντ
Στόου, στήν ἐφημερίὸα «Νιού Γιόρκ Πόστ», 17—2-45.
Ο Τοῦ ’Άγγλου ἀξιωματικοῦ Μπῖφορντ Τζόουνς«The Greek Trilogy». Λονὸίνο 1946. (Οἱ ὁύο τελευταῐες περιλαμόάνονται στό ὄιὸλίο τοῦ καθηγητῇ Λευτέρη Σταυριανοῦ «Ἡ Ἐλλάὸα σέ ἐπαναστατική περίοὸο» (Σαράντα χρόνια ἀγῶνες), ἑκὸόσεις Kai/1601;,
Ἀθήνα 1974).

τό Δεκὲμὸρη

3 τοῦ Δεκέμόρη I944
Δεκαοχτώ ἄτομα σκοτώθηκαν σήμερα μπρός στά μάτια μου]
Πολύ περισσότερα τραυματῖστηκαν. Προσπαθῶ νά γράψω τί
εἶὸα καί ὁέν μπορῶ νά συγκεντρώσω τίς σκέψεις μου. Πῶς ν’
ἀρχίσω,· Εἷὸα τόν κόσμο νά ἔρχεται σέ παράταξη, μέ τίς σημαῖες του — ἑλληνική, ἀμερικάνικη, ὅρετανική καί ρωσική μπροστά. ἲΗταν μιά- γιγάντια φάλαγγα, ἀλλά οἱ ὁιαὸηλωτές
προχωροῦσαν μέ τάξη, τραγουόώντας ἀντάρτικα τραγούὸια
καί φωνάζοντας συνθήματα. ’Ἕρχονταν ὁυτικά ἀπό τήν ὁὸό
Πανεπιστημῖου καί προσπάθησαν νά μποῦν στήν πλατεῖα Συντάγματος στρίόοντας ἀριστερά στήν ὁὸό Ὄθωνος. Ἡ ἀστυνομιά τούς σταμάτησε. Ἡ πελώρια φάλαγγα ἄρχισε πάλι νά κινεῖται-γιά νά μπεῖ στήν πλατεῖα, κατεόαίνοντας τά σκαλιά πού
ὁὸηγοῦν ἀπό τό Μνημεῐον τοῦ ἌγνωστουΣτρατιώτη. Ἡ ἀστυνομιά καί πάλι τούς οταμάτησε κι ἡ φάλαγγα ἄρχισε πάλι νά
κινεῖται. ’Ἡμασταν στόν ἐξώστη τοῦ πρώτου πατώματος τοῦ
ξενοὸοχείου τῆς Μεγάλης Βρετανιάς. Ὁ Γιώργος μέ εἶχε τραὅήξει ἐκεῖ ἀκριόᾱις προτοῦ οἵ ὸιαὸηλωτές φτάσουν στήν πλατεῖα. Εἶχαμε ὄρεθεῖ προηγουμένως στήν πλατεῖα, παρακολουθώντας τόν κόσμο καί ὄλέποντας τούς Βρετανούς στρατιῶτες
πού ἦταν συναγμένοι μέ σημαντική ὁύναμη θωρακισμένων.
«Πᾱμε νά φύγουμε ἀπό ὁώ», εἶπε ὁ Γιῶργος, πού ἒνιωθε τόν
κίνὸυνο νά πλησιάζει, ἐγώ ὁέν ἧθελα νά φύγω ἀλλά ὁ Γιώργος
ἐπέμενε. Εἷπα πώς ἄν θά συνέόαινε κάτι, ἤθελα νά ὄρίσκομαι
ἐπί τόπου. Ὁ Γιώργος εἶχε ώστόσο μιά καλύτερη ίὸέα. Ἀπό τό
ξενοὸοχεῖο, εἶπε, θά μποροῦμε νά ὄλέπουμε τά πάντα καλύτερα, ἑνώ ἄν σταθοῦμε στήν πλατεῖα ὁέ θά ὄλέπουμε τίποτε, ἐκτός πού μπορεῖ νά μᾶς ὄρεϊ καί καμιά ἀὸέσποτη. Στόν μεγάλο
ἑξώστη τοῦ πρώτου πατώματος τῆς «Μεγάλης Βρετανίας»
συνωθοῦνταν πολλοί πού ῆρθαν νά ὀοῦν τό θέαμα. Οἱ περισσότεροι ἦταν Άμερικανοί καί Βρετανοῖ ἀξιωματικοί καί
προσωπικό τῆς Οὔνρα. Ὑπῆρχαν καί μερικοί Ἕλληνες, οἱ
πλούσιοι πελάτες τοῦ πολυτελοῦς ξενοὸοχείου. ’Όλοι ἢταν
άνήσυχοι. Τό συλλαλητήριο εἶχε απαγορευτεῖ χτές τή νύχτα,
ἐνιῖ) νωρίτερα εἶχε ὁοθεῖ ἡ ἄὸεια γιά τήν πραγματοποίησή του.
Ἡ ἀστυνομιά ἐἶχε κινητοποιηθεῖ ὁλόκληρη ἑπιὸείχνοντας τά
καινούργια ὄρετανικά ντουφέκια καί τόμμυγκαν γιά πρώτη
φορά. Ὑπῆρχαν ἐπίσης ὁλόγυρα ὄρετανικά τάνκς καί θωρακισμὲνα αὐτοκίνητα. Στό πρῶτο τάνκς στή γωνιά, μπροστά μας,
ἕνας ἄντρας οτεκόταν στόν ἁνοιχτό πυργίσκο καί ὄρισκόταν σέ
συνεχή τηλεφωνική ἐπικοινωνιά μέ τό ἁρχηγεῑο του, ἀναφέροντας τά συμόαῖνοντα.
Τό μπροστινό τιιῆμοι τοῦ συλλαλητήριου εἶχε φτάσει στήν
ἄκρη τῆς πλατείας ὅπου ὅρισκόμασταν,’ καί καθώς παρατηροῦσα προσεχτικά, ἄκουσα τούς ἐπικεφαλῆς νά συζητοῦν μέ
τήν ἀστυνομιά, μόλις ὁέκα μέτρα ἀπό κεῖ πού στεκόμασταν.
Προσπαθήσαμε νά παρακολουθήσουμε τή συζήτηση πού 016ξαγόταν σέ ὑψηλά τόνο, ἀλλά ὸεὸομένων τών περιστάσεων τό
πράγμα ὁέν φαινόταν ἑξαιρετικό. Οἱ ὁιαὸηλωτές σπρώχνανε
γιά νά μποῦν στην πλατεῖα, ἀλλά ὁέν γι νόταν καμιά συμπλοκή.
Ξαφνικά ἕνα παράγγελμα «τραὸηχτεῐτε πίσωί» ὸόθηκε μέ
μιά οτριγγλιά, στρατιωτική φωνή καί ὅλοι οἱ ἀστυνομικοῖ ὑποχώρησαν κάπου εἴκοσι μέτρα, γονάτισαν κι ἄρχισαν νά πυρο5ολοῦνί Τά πυρά ἦταν πυκνά. Διακόσιοι ἀστυνομικοί ἔόαλλαν
ταυτόχρονα, οἱ περισσότεροι μέ αὐτόματα.
Τό πλῆθος ἐγκατέλειψε ὅιαστικά τόν φαρόύ ἐξώστη μας καί
μείναμε λίγοι ἐκεῖ νά παρακολουθοῦμε τά γεγονότα. Εἶχαμε
πλήρη θέα καί μπορούσαμε τώρα νά κινούμαστε ἐλεύθερα στόν
ἑξώστη. Τρέχαμε ἀπό ni μιά ἄκρη στήν ἄλλη γιά νά ὄλέπουμε
καλύτερα, νομίζοντας ὅτι ἡ ἀστυνομιά πυροόολοῦσε στόν ἀέρα
γιά νά ἑκφοόίσει τούς ὸιαὸηλωτές..,Ἓνας ὅμως ἀπό μᾶς παρατήρησε τόν ἀστυνομικό πού γονάτισε λίγα μέτρα ἀπό τό μέρος
μας, καί μᾶς φώναξε... «αὐτός ὅαράει στό ψαχνόί» Κοιτάξαμε
μέ προσοχή στό πλῆθος καί εἴὸαμε αἰιια... Ἕνα ἀγόρι ὡς ὁεκαπέντε χρονιῦν εἶχε πέσει ακριὸώς μπροστά μας μέσα σέ μιά
κόκκινη λίμνη. Ἕνα εῖκοσάχρονο κορίτσι ἧταν γεμάτο αἱζιιατα
λίγο πιό κάτω. (ξ”Ας καλιιφθοῦμε καλύτερα», ([ιώναξε κάποιος,
«οἱ ἄνθρωποι αὐτοί ὄάλλονται καί ιιπορεῑ κανὲνας άπό τό
πλῆθος νά ira/105113081 καί νά ἀρχίσει νά ρι’χνει πάνω στίς
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ἀοτραςττερές στολές μας». Ἀκολουθήσαμε 117 σοφή 00117 00716011117 1101 109’ ὅλο πού ἐξακολουθήσαμε νά μένουμε στόν ἐξ·
ώοτη, φροντίσαμε τουλάχιστον νά καλυφθοῦμε πίσω ἀπό τίς
χοντρές τετράγωνες κολόνες του. T17 0117/.1117 ἐκείνη μόνο ἑφτά
ἄτομα εἴχαμε μείνει οτόν ἐξώστη, ἓξι “Α,ιιερικανοί ἀξιωματικοί
κι ἕνας Ἓλληνας ὸημοσιογράᾳος.
Δέκα λεπτά μετά 1171' ἒναρξι] τῶν ὁμαὸικῶν πυρῶν, μιά χει9060716100 έσκασε στόν κενό χῶρο ἀνάμεσα στό πλῆθος καί
τήν ἀστυνομία. Ποιός 117v ἔριζε· Ὅλοι 710; 01611 ἐξώστη μαζευτὴκαμε καί 19001061700716 νά (21017011600716. 'H 77619060716100
0611 171011 ι’σχυρή καί ὁέν προκάλεσε θύματα σέ καμιάν ἀπό τίς
ὁυό πλευρές, παρά μόνο ἀςτησε μιά 7100917 11171100 πάνω 011711
0000110. Ἀν καί κανένας μας ὁέν εἶὸε νά πέφτει 17 χειροόομὅίὸα, ὄγάλαμε τό συμπέρασμα ὅτι ῥέν προερχόταν άπό τό 1117θος, γιατῖ τούς κοιτάζαμε ὅλη τήν ὥρα, ἑνῶ 01' ἀστυνομικοί
ὅρι’σκονταν ἀριστερά μας καί 60 κτνὸυνεύαμε ἄν 67101110716 016
16 προκάλυμμα μας γιά νά τούς ὁοῦμε. Ἐπιπλέον, κανένας μας
ὸέν εἶὸε κάποιον ἀπ’ τό πλῆθος νά πυροόολεῖ.

Μιά σκέψι] παρηγοριάς πέρασε ἀπό τό κεφάλι μου 01771690
καθώς παρακολουθοῦσα 117 090710111117 00117 σκηνή. Μοῦ 117
γέννησε 17 01171169117090 τοῦ 1117600; Μ “ ἔκανε νά νιώθω περηφανος πού ἤμουν ἀπό τό ἴὸιο (11710 71’ αὐτούς τούς ἀνθρώπους. ”Οταν ἄρχισαν o1' 1090601107101, 16 111760; ἔμεινε ἀκίνητο γιά μιά στιγμή, σάν ζαλισμένο ἀπό τό χτύπημα, ὕστερα
ἔπεσε μπρούμυτα χάμω. Σέ ὁρισιιένα σημεῖα τό πλῆθος ἧταν
πυκνό, 01' ἄνθρωποι ἔπεᾳταν σωρός ὁ ἕνας πάνω στόν ἄλλο.
Καθώς τά πυρά 00 νεχίστηκαν, καί ἀιιτιλαμόανόμενοι πώς ἀνάμεσά τους ὑπῆρχαν λαόωμένοι, 01' ὁιαὸηλωτές ἄρχισαν νά
οκορπᾶνε. Ἡ πλατεῖα ὅμως 171011 πολύ ἀνοιχτή καί 171011 000κολο νά ὅροῡν κάλυμμα. Μερικοί ἔτρεξαν πίσω ἀπό τούς μεγάλους πέτρινους ὄγκους τοῦ Μνημείου τοῦ Ἄγνωστου Στρατιώ117, 01101 19001061111110; πέσανε χάμω καί πληγώθηκαν. Ἄλλοι
πάλι 00217100011 νά πηὸηξουν μέσα στόν 111710 τῶν Νυμφῶν τῆς
πλατείας Σ υντάγματος, 100 εἶναι τριά μέτρα ψηλά σέ κεῖνο τό
μέρος καί πρέπει πρῶτα 110 περάσεις μέσα ἀπό ἕνα σιὸερένιο
κιγκλίὸωμα. 01' 169100616901 ὅμως ἀπό τό πλῆθος οτάθηκαν
ἐκεῖ πού ὄρίσκονταν ἀκόμα κι ὅταν ἀραίωσανῖοἱ 1090601107101. Τελικά σχεὸόν τά πυκνά πυρά σταμάτησαν ὕστερα ἀπό
εἴκοσι σχεὸόν λεπτά καί τό πλῆθος ἕτρεξε .110 καλυφθεῑ. Μερικοίπολεμόχαροι ἀστυνομικοί ὁέν μπόρεσαν οὔτε τότε νά πάψουν 110 11190602101711 (216 κοντά τόν κόσμο πού ἔτρεχε 110
119017161.
"01011 17 [7011611011771100 0061006, μπορέσαμε νά ὸοῦμε μόνο
100; νεκρούς καί τούς πληγωμένους. Πτώματα 171011 σκόρπια
1011100 καί σ’ ἄλλα σημεῖα λίμνες ἀπό αἷμα πού ἄφησαν μερικοί 106107161101 τούς ὁποίους (71101 71616069011 01100. 01' 010017λωτές ξαναγύριζαν τρέχοντας 011711 110110 λεωφόρο σάν τρελοί, γυρεύοντας 100; 011100; 100;, 100 100; εἶχαν χάσει μέσα
011711 ἀναμπουμπούλα, ἀλλά κι αὐτούς 01' ἀστυνομικοί τούς πυροόόλησαν. Μιά νεαρὴ κοπέλα ἀνέόηκε τά μαρμάρινα 01101010110 117; πλατείας Συντάγματος καῖ σταμάτησε στό μέσο τῆς
Πανεπιστημίου πλάι 016 σῶμα ἑνός νέου πού ὁέν κουνιόταν
πιά. Ἔμεινε ἐκεῖ ἀρκετό 0100117720 ἀγκαλιάζοντας καῖ 01111111110; 16 ἄψυχο σῶμα. Αἷμα καί λάσπη εἶχαν λερώσει τήν ἀνοιχτόχρωμη (700010 117;.

01' 1090601107101 συνεχίστηκαν μέ 0101617172010, 109610 πού
0117 λεωφόρο ὸέν ἔμειναν παρά 01' πληγωμένοι. Φῖλοι καί συγγενεῖς στέκονταν στίς ἅκρες παρακαλώντας 117v ἀστυνομῖα νά
τούς ἐπιτρέψει νά ψάξουν γιά τά ἀγαπημένα τους πρόσωπα.
M1017 ὥρα ἀφότου ἄρχισαν 01' 1090601107201 ἀφήσαμε τό μεγάλο μας ἑξώστη καί πήγαμε 011711 01117 πλευρά τοῦ κτιρῖου,
ἀπ’ ὅπου μποροὺσαμε νά παρακολουθήσο υμε καλύτερα 11; ἐνέργειες 117; ἀστυνομίας. Ἐκεῖ εἴὸαμε ἓναν Ἀμερικανό ἀνταποκριτή, πού ἀρχικά ὄρισκόταν ἀνάμεσα στό 111760;, νά παρακαλεῖ τούς ἀξιωματικούς 117; ἀστυνομίας 110 01071011700011 16
ᾳονικό. ἵΗταν φανερό 0'11 ὁέν πέτυχε νά τούς 161061. Τότε πῆρε
μαζί του ἕνα Βρετανό ταγματάρχη καί μπηκε 0117 Διεύθυνση
117; Ἀστυνομίας, 011711 ἄλλη πλευρά τοῦ 0967100. M69010 16110
ἀργότερα ἕνας ἀξιωματικός ὅγὴκε κι ἔὸωσε 117 010107117 117;
1401010001]; 100 πυρός.

M10 ὥρα εἶχε περάσει ἀπό τούς πρώτους 1090601107100; καί
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16 111760; ὁέν ἀφηνε 117 σκηνή τοῦ ὁράματος. Οἱ ὁιαὸηλωτές
εἶχαν (20610061 11711 Πανεπιστημῖου, ἀλλά κυκλοφοροῦσαν
στούς γύρω δρόμους καῖ 011711 πλατειά Συντάγματος. Οἱ Βρετανοί οτρατιῶτες ἔμεναν 010 τάνκς τους, ὁῖνοντας ἀναφορά
στό 019011771610 100; 7110 11711 κατάσταση, ἀλλά ὁέν πῆραν μέρος
0117 συμπλοκή. "01011 01' 1090601107101 0107101170011, 10 τάνκς
ἄρχισαν νά κινοῦνται. ’Άφησαν 117 γωνιά πού ὅρισκόμασταν
καί κατευθύνθηκαν 011711 1101610. '0 κόσμος γιά 711011 ἄγνωστη
01’11’0‘, ἴσως γιά νά ἑκὸηλώσουν 11711 ἀποδοκιμασιά τους πρός 117
συμπεριφορά 117; ἀστυνομίας, ἄρχισε νά χειροκροτεῖ τούς Βρετανούς στρατιῶτες καί 0' ἦχος τῶν χειροκροτημάτων γέμισε τόν
ἀέρα καθώς τά τάνκς κινήθηκαν πρός 11711 πλατειά μέ ἀνοιχτούς τούς πυργῖσκους τους. Τότε κάποιος ἀπό τό πλῆθος ἀναγνώρισε τίς ἀμερικάνικες στολές μας στόν ἐξώστη τοῦ 15611000χείου καί ἄρχισε νά μᾶς χειροκροτεῖ. Τό πλῆθος ἅρπαξε τό χειροκρότημά του και ἅρχισε νά φωνάζει ρυθμικά << Ροῦζόελτ...
Ροῡζόελτ...». T0 χειροκροτήματα πρός 117 716910 720; 171011 0.0νατά καί παρατεταμένα. "0101 720; νιώσαμε κάποια ντροπή,
πού ὁ κόσμος μᾶς φερνόταν μ’ αὐτό τόν τρόπο σέ μιά τόσο
φοόερή 16910100171101 ὁέν ξέραμε τί 110 κάνουμε.
«Στήν πλατεῖα, 011711 1101610!», ἄρχισαν νά φωνάζουν 01'
ἐπικεφαλῆς τῶν ὸιαὸηλωτῶν. [71190601107101 ὁέν ἀκούγονταν
πιά κι ὁ κόσμος ξεκῖνησε γιά 11711 πλατεῖα Συντάγματος μέ με· χ
γάλη τάξη. Καθώς 01' 01001711016; προχωροῦσαν, συγκινητικές
σκηνές ἀγάπης κι ἀφοσίωσης ξετυλίγονταν μπρός στά μάτια
μας. 01' νεκροί κι 01' 1061117261101 εἶχαν μεταφερθεῖ καί μόνο λῖμνες αἳματος έμεναν ἐὸὥ κι ἐκεῖ γιά νά θυμῖζουν τί εἶχε συμόεἴ
λίγα λεπτά πρωτύτερα. Ὁμάὸες νέων σταματοῦσαν μπροστὰ
στίς λίμνες αὐτές κι 01' 01111090061; ποικῖλλανε ἀνάλογα μέ τά
συναισθήματα τοῦ καθενός.. Μερικοί κλαίγανε, ἄλλοι ἔκαναν
τό σταυρό τους κι ἄλλοι ὁρκίζονταν ἐκὸίκηση. Πολλοί μαζεύτηκαν γύρω ἀπό 711011 0172011111} 11711117 κοντά στόν ἐξώστη μας
ὅπου ἕνα κορίτσι ἔκλαιγε ἀπό ἀρκετή ὥρα καί προσπαθοῦσε
νά προφυλάξει τό χυμένο αἷμα μιᾶς φίλης της, Γνωοτοῖ της 00κίμασαν νά 11711 ἀπομακρύνουν, ἀλλά ἀρνήθηκε νά κουνηθεῖ.
Στό τέλος μερικοί ἄρχισαν νά κόόουν κλαριά ἀπό τά γύρω 0611190 καί νά τά στοιόάζουν πάνω στό αἷμα. ’Ύστερα φτιάξαν
ἕναν πρόχειρο σταυρό μέ 006 χοντρότερα κλαριά καῖ τόν ἔστησαν πάνω 0117 010160, ἔτσι πού σχημάτισαν ἓναν αὐτοσχέὸιο
τάφο. "01011 ξαναπέρασα ἀπό τό ἴὸιο μέρος ὁυό ὧρες ἀργότερα
τά κλαριά 100 σκέπαζαν τό αἷμα καθώς κι ὁ σταυρός 6910110111011 ἀκόμα ἐκεῖ γιά νά θυμῖζουν τό ἀὸικοσκοτωμένο νέο κορί101.
Κατεὸήκαμε ἀπό τόν ἐξώστη καί χωρῖσαμε μέ τό Γ “Dm/0,11013
εἶχε πιά κουραστεῖ καί 1’7'6616 νά φύγει. Τράόηξα πρός τήν πλατεῖα, πού 11711 εἶχε κατακλύσει ἕνα τεράστιο 111760;. Κάποιος
ἔὸωσε τό σύνθημα v0 71011011061 6 κόσμος κι ὅλοι πέσανε 010
71611010 κι ἄρχισαν 110 τραγουὸἀνε ἕνα συγκινητικό πένθιμο έμ60117910 100 72’ ἔκανε νά νιώθω ρίγη 0117 90770110110110: «Ἐπέ0016 6072010 ἀὸέρφια ἐσεῐς σέ ἄνιση πάλη κι ἀγώναίψωμί,
Λευτεριά καί Τιμή τοῦ Λαοῦίγυρεύοντας, ὂρήκατε μνῆμα...»
Ἔμεινα λῖγες στιγμές 011711 πλατεῖα κι ἄκουσα μερικές ἀπό
τῖς ὁμιλίες, γρηγορα ὅμως ἔνιωσα ψυχική κόπωση κ,ι ἔφυγα.
Ἀνεόαῖνοντας 117 λεωφόρο Κηφισίας, συνάντησα ἓναν Ἕλληνα
φῖλο καί σταμάτησα 110 100 πῶ ἕνα «Γειά 000/». «Ἀπό ὁῶ,
ἀστυνόμος Δημήτρης», εἶπε ὁ φίλος μου, καί ἀντάλλαξα χει9017110 μ’ ἓναν ἄντρα τριανταπεντάρη περίπου μέ πολιτική
169160117: «Γιατῖ σήμερα, εἰὸικά, μέ πολιτικά,·» ρώτησα γιά ν’
ἀστειευτῶ. «Πές του τήν ἱστορία σου» τόν παρότρυνε ὁ φίλος
μου, «εἶναι Ἀμερικανός ἀξιωματικός καί θέλει νά μάθειτῖ
00116617». '0 0010110721116; εἶπε ὅτι 171011 711101016; 0117 001107217
0011 φιλοεαμικός καῖ ὅτι σ’ αὐτόν καθώς καῖ σ’ ὅλα τά ἄλλα
φιλοεαμικά στοιχεῖα εἶχε ὁοθεῖ ἄὸεια τό τελευταῖο 011772690,
ἐνᾱ) 01' ὑπόλοιποι ἀστυνομικοί ἐκπαιὸεύονταν 0117 χρήση τῶν
νέων ὄρετανικῶν αὐτόματων ὅπλων καῖ οτόν τρόπο ἀντιμετώπισης τῶν ὁιαὸηλωτῶν. Στή θέση τῶν φιλοεαμικῶν ἀστυνομικῶν 19006106011 τελευταῖα ἄλλους ἔμπιστους.

01' 0721116; 011711 πλατειά τέλειωσαν σέ λίγο καί μεγάλα εἰρηνικά συλλαλητήρια σχηματῖστηκαν στούς κεντρικούς ὁρόμους
πρός ὅλες τῖς κατευθύνσεις. Ἕνα τέτοιο συλλαλητήριο μέ πρό1066 0117 λεωφόρο Κηφισῖας καί τό ἀκολούθησα ὥσπου ἔφτασε

στήν ἀμερικάνικη Πρεσὸεία. Ἐκεῖ τό πλῆθος σταμάτησε πίσω
ἀπό τό ὁάσος τῶν συμμαχικῶν σημαιῶν - πού ἀνάμεσά τους
κυριαρχοῦσε ή άστερόεσσα - κι ὁ ἀέρας ὁονήθηκε γιά ἀρκετή
ὥρα ἀπό ρυθμικὲς φῶνές «Ζήτῶ ἡ Ἀμερικήί» καί «Ροῦζόελτ,
Ροῦζὸελτ». ·

Ἅρθρο τοῦ Ἀμερικανοῡ δημοσιογράφου Φράνκ Τζερβᾲζι,
ποὺ δημοσιεὺτηκε στήν Ἐπιθεὼρηση «Κόλιερς»

«Ἕνα κρύο πρωινό, στίς 3 τοῦ Δεκέμόρη, Ἕλληνες χωροφύλακες πού ἐπί τέσσερα χρόνια ἐπὲὅαλλαν «τό νόμο καί τήν τάἈκολουθῶντας πάντα τούς ὁιαὸηλωτὲς τράόηξα ὄορινότεξη» γιά τούς Γερμανούς ἀφέντες τους, ὁπλισμένοι μέ ντουφέρα. Μπροστά στήν κατοικία τοῦ πριυθυπουργοῦ Παπανὸρέου
κια, πολυόόλα καί χειροὸομόίὸες, ξεχύθηκαν στήν ἀναστάτωεἶὸα παραταγμένη μιά ίσχυρή αοτυνομική ὁύναμη. Εἷχα ἧὸη
μένη Ἀθήνα. Κατέλαόαν τίς θέσεις τους μέ σκοπό νά ἐμποὸίἀκούσει πώς εἶχαν ριχτεῖ πυροόολισμοί προηγούμενα 05' κεῖνο
σουν τό λαό νά φτάσει στήν πλατειά Συντάγματος καί στά
τό μέρος καί ἥθελα νά μάθω περισσότερα. "Eva; Ἀμερικανός
ἀνάκτορα. Ἡ ἀστυνομία εἶχε πάρει τήν ἐνολή νά ὁιαλύσει τή
ὁημοσιογράφος ἔσμιξε μαζί μου κι οἱ ὁυό μας ὁοκιμάσαμε νά
ὁιαὸήλῶση, πού ἐπρόκειτο νά κάμουν τά μέλη καί οἱ· ὀπαὸοί
πάρουμε πληροφορίες. Στό πεζοὸρόμιο, μπροοτά ἀπό τήν κατοῦ EAM. Ἡ μέροι ἐκείνη ὑπῆρξε μιά μέρα αἱματηρή, μιά μέρα
τοικιά ἒόλεπες τά σημάὸια μιᾶς χειροὸομόίόας πού εἶχε ἐκραγεῖ. Ρῶτήσαμε τόν ἑπικεφαλής ἀστυνομικό, «τί ovvé617;». Ἕνας ἱστορική γιά τήν Ἐλλάὸα... Ἡ ὁιαὸήλωση θά γίνονταν σάν ἓν·
ὁειξη, (διαμαρτυρίας, γιά τήν προσπάθεια τῆς Προσωρινῆς Κυὁιαὸηλῶτής, μᾶς εἶπε, κρατοῠσε στό χέρι μιά χειροόομὸίὸα,
ὅέρνησης v’ ἁφοπλίσει τό ὁημοκρατικό ἀντάρτικο στρατό τοῦ
ἕτοιμος νά τή ρίξει μέσα στό σπίτι, ἀλλά τό μηχάνημα ἓσκασε
ΕΛΑΣ, χωρίς ἀντίστοιχα νά ἀφοπλίζονται κι οἱ ἀντίπαλες 6aξαφνικά καί σκότωσε ,τόν ἴὸιο. r'Evag ἄλλος ὁιαὸηλωτής σκοσιλόφρονες, ἐθνικιστικές ὁμάὸες, πού οἱ περισσότερες στρατοτώθηκε ἀπό τούς πυροὸολισμούς πού ἁκολούθησαν.
λογήθηκαν,· ἐκπαιὸεύτηκαν, ὁπλίστηκαν, καί μεταφέρθηκαν
«Λὲει ψέματαΙ», φώναξε ἕνας νέος ἀπό 10 πλῆθος πού μᾶς
αναγνώρισε ὡς Ἀμερικανούς. «Κανένας ὁιαὸηλωτής (δέν ἔριξε στήν Ἑλλάὸα ἀπό τούς Βρετανούς. Οἱ κυὸερνητικές ἀρχές εἶχαν χορηγήσει ἄὸεια γιά τή ὀιαὸήλωση, μέ τήν ὑπόσχεση πώς
χειροὸομὸίὸα. Ἀστυνομικός τήν ἔριξε, καί ἡ ἀστυνομιά σκόοἱ ὁιαὸηλωτές ὁέ θά ἔφεραν ὅπλα, κι ἀφοῡ προηγούμενα λογότῶσε καί τόν ἄλλο ὁιαὸηλωτή. ”Ημουν ἐὸῶ ὅταν ἔγινε αὐτό.»
Ὁ ἀξιωματικός τῆς άστυνομιάς εἶχε φρενιάσει. ’Έὸωσε ἐντολή κριναν τά ὁιάφορα συνθήματα. Μερικά ἀπ’ αὐτά ήταν.· «Ζήτῶ
ὁ Ροῦζόελτί» 1’7’ «Ἀμερική γιατί μᾶς ἐγκατέλειψες»
νά άὸειάσει ὁ ὁρόμος ἀπό τό πλῆθος καί μᾶς εἶπε σέ αὐστηρό
Ὁ συννεφιασμένος οὐρανός κι ὁ παγωμὲνος ἀέρας πού φυτόιό νά φύγουμεκι ἑμεῖς.
σοὺσε ἀπ’ τίς ὄουνοκορφές, σι’γουρα θά τρόμαζε ἄλλους ἀνα’Έτσι πέρασε ἡ πλούσια σέ γεγονότα μέρα μου. Γύρισα στό
τολίτικους λαούς. Αὐτοῐ ὅμως ἧταν ”Ελληνες... Συγκεντρώθηγραφεῖο καί προσπάθησα νά γράψω τήν ἔκθεσή μου, ἀλλά ὅσο
καν μέ πολλή τάξι] στήν πλατειά τοῦ Συντάγματος, σηκῶσαν
κι ἄν πάσκισα, ὁέν μπόρεσα νά χαράξαι οὔτε γραμμή. Εὐτυχῶς
τίς σημαῐες τους κι ἄρχισαν νά τραγουὸοῡν τά τραγούὸια τής
ἀργά τό ἀπόγευμα ὅλοι μας, ὅσοι εἶχαμε παρακολουθήσει τά
λευτεριᾱς, πού τόσο ἐμψύχωσαν στόν ἀγώνα τους ἐναντίον τῶν
συμόάντα, πήραμε ὁὸηγιές νά συντάξουμε μιά συλλογική ἕκθεση άντί νά ὸώσουμε ὁ καθένας χωριστά τή ὁική 10v. Αύτό μέ χιτλεροφασιστῶν.
Οἵ περισσότεροι ἧταν νέοι καί γυναῖκες. Ὑπήρχαν καί
γλίτιυσε ἀπό ἕνα μεγάλο μπελά κι ἀπό ἕνα ἅγχος.
πολλά παιὸιά. Κρατοῠσαν πολλές ἀμερικανικὲς, ἀρκετές άγΕἶναι ἁξιοσημείωτο ὅτι, ἐκτός ἀπό μερικές ἐπουσιώὸεις λεπτομέρειες, ὅλοι μας συμφωνήσαμε γιά ὅσα εἴὸαμε καί ὅλοι γλικές καί σοόιετικές σημαῖες. ἳΗταν φανερά πώς ἡ ὁιαὸήλιυση
μας καταλήξαμε στά ἴὸια σχεδόν συμπεράσματα γιά τά γεγονό- ’ αὐτή ἦταν μιά ἔκκληοη πρός τήν Ἀμερική, γιά νά ὑποστηρίξει
τήν πραγματοποίηση τῶν σκοπῶν τοῦ EAM, ὁηλαὸή δημοκρατα. Ἠ μόνη (διαφωνία πού ἀνέκυψε κατά τή σύνταξη τῆς ἔκθεσης ἧταν πάνιυ,στή χρονική ὁιάρκεια τῶν πυκνῶν 7111906011- τικό πολίτευμα κι ἑκκαθάρισή τῆς χώρας, μέ νόμιμα μέσα, ἀπ’
τούς φασίστες, ἀπ’ τά ὄργανα τής 4ης Αὐγούστου καί τούς ὀοαιιῶν. Μερικοί ῐσχυρίζονταν πώς κράτησαν ὁλάκερη ὥρα, ἄλσιλόγους. . ι
λοι μόνο λίγα λεπτά. Κανὲνας ὸέν εἶχε σκεφτεῖ νά κοιτάξει τό
ρολόι του] Τελικα, πήραμε ἕνα μέσο ὅρο κι ἀποφανθήκαμε πώς Στά μέσα τοῦ Νοέμόρη ὁ στρατηγός Ρόναλντ Μάκενζυ
Σκόμπυ, γενικός ὁιοικητής τῶν ὄρετανικῶν ὁυνάμεων στήν
τά πυκνά πυρά κράτησαν εἴκοσι λεπτά. Κι αὐτό φαίνεται νά
rE11000. ὁιέταξε τόν ΕΛΑΣ νά καταθέσει τά ὅπλα καί νά 010—
εἶναι πιό κοντα στήν ἀλήθεια.
λυθεῐ. Εῗὸα ὁ ἴὸιος τίς ὁιαταγές. Οὔτε μιά λέξη ὁέν ἀναφερόTi μερα]
ταν γι’ άντίστοιχη ὁιάλυση τῶν ἀναρχικῶν ὁμάὸῶν τοῦ ΕΔΕΣ,
πού-εἶχαν ἐπί κεφαλῆς τους τό στρατηγό Ναπολέοντα Ζέρόα.
Ὁ Ζέρόας ἔφερε τό παράσημο τῆς ὄρετανικής αὐτοκρατορίας,
παρ’ ὅλο πού ήταν γνωστό πῶς ὄοήθησε τούς Γερμανούς.
Σά στρατός τοῦ κινήματος τῆς Ἀντίστασης, ὁ ΕΛΑΣ πίστευε, καί πολύ ὁικαιολογημένα, πῶς αὐτός ἀπελευθέρῶσε τήν
Ἑλλάὸα καί πώς θά ἔπρεπε ἡ πολιτική του ὀργάνωσης τό
EAM, νά άντιπροσωπεύεται ἀνάλογα στήν κυὸέρνηση. Τό
ΕΑΜ ἀντιπροσωπεύει τήν πλειονότητα τοῦ ἑλληνικοῡ λαοῦ.
Ἔχει 1.500.000 μέλη πληθυσμοῦ 0’ ἀναλογιά 6.300.000
(7.300.000 πρίν τή γερμανική φασιοτική κατοχή) καί τό λιγός
τερο ἄλλους τόσους συμπαθούντες. Τό ΕΑΜ ἤξερε πώς, ἄν
άφοπλίζονταν ὁ ΕΛΑΣ, ὁέ θά ὑπῆρχαν πιά πιθανότητες νά γίνουν ἐλεύθερες καί τίμιες εκλογές.Ἡ ἀντίὸραση εἶχε τό στρατῤ
τοῦ ΕΔΕΣ, πού οἱ ἄντρες του πληρώνονταν μέ χρυσό. Στηρίζονταν ἀκόμη στήν Ὀρεινή Ταξιαρχιά, πού ἀποτελοῦνταν κυριίυς ἀπό ἐθελοντές ἄντρες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἔνθερμους
ὑποοτηριχτές τοῦ ὅασιλιᾶ καί τοῦ Γ. Παπανὸρέου. Ἐκτός ἀπ’
αὑτό ή ἀντίὸραση ὑποστηρίζονταν ἀπ’ τά προὸοτικά Τάγματα
Ἀσᾳαλειάς, πού ὁργάνῶσαν οἵ Γερμανοί τόν καιρό τῆς κατοκῆς0i ὀπαὸοί τοῦ ΕΑΜ πίστευαν ὅτι ή M. Βρετανιίι, ή Ὰμερική
κι ή Σοόιετική Ἕνῶση θά τούς ὅοηθοῡσαν νά πραγματοποιήσουν τό ὸημοκρατικό τους πρόγραμμα. Ἠ Μ. Βρετανία ἔκανε
ακριὸῶς τό ἀντίθετο. Γι’ αὐτό στρέφονταν τώρα πρός τίς
Ἡνιυμένες Πολιτεῑες.
Στίς ὸὲκα ἡ ὥρα, τό μοιραῑο ἐκεῖνο πρῶϊνό, ή πλατεῖα τοῦ
Συντάγματος κατακλύστηκε ,ἀπ’ τό πλῆθος τῶν ὸιαὸηλιυτῶν.
,1ι-κέμόρης '44
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Ἀνάμεσά 10v; ἦταν κι οἱ κομμουνιστές. Αὐτοί, σύμφωνα μ’
ἑπίσημη ὅρετανικη ἑξακρίόωση, ἀποτελοῦν μιά μειοψηφία στό
σύνολο τῶν μελῶν τοῦ Ε.Α.Μ. Ἀπό κεῖ τό πλῆθος ξεκίνησε γιά
τούς κυριότερους ὁρόμους, γιά τό ξενοὸοχεῖο 117; «Μεγάλης
Βρετανιάς», τά Ἀνάκτορα, γιά τίς πρεσὸεῑες 117; Ἀγγλιάς,
Γαλλίας καί Ἀμερικης. Ἡ ἀστυνομιά ὸοκίμασε νά τοῦς ἐμποὁίσει νά προχωρησουν, ἀλλά 17 610617110017 συνὲχισε τήν πορειά
117;, ὅταν ξαφνικά στίς [0.45’ πιοτολιές ἀντηχησαν καί τουφεκιές ἀκούστηκαν. Μιά ὁμάὸα ἀστυνομικῶν πυροὸολοῦσε 16
ἄοπλο πλῆθος. Μέ μιά κίνηση, λές καί 117 φύσηξε ἄγριος 6o—
ριάς, )7 συμπαγης μάζα τοῦ λαοῦ ἔπεσε μπρούμυτα. Τό ντουφεκίὸι σταμάτησε. Ὁ λαός ςανασηκώθηκε πάλι σύσσωμος, τά
τουφέκια ἄρχισαν πάλι νά πυροόολοῦν κι οἱ χειροὸομόίὸες νά
πέφτουν σά ὅροχή. Δέκα ἄντρες, γυναῖκες καί παιὸιά κύλησαν
σκοτωμένοι κι ἄλλοι 15 κείτονταν χάμω πληγιυμὲνοι. Ἡ ἀστυνομιά ἒριξε στούς τραυματισμένους. Ὁ κ. Ποῦλος, ἕνας γενναῖος Ἀμερικανός ἀνταποκριτης, χύμηξε μέ τεντωμένα χέρια
ἀνάμεσα στην ἀστυνομιά καί τό πλῆθος, ζητώντας νά 010110117σει τό τουφεκίὸι. Τι’ποτε ὅμως. 01' σφαῖρες ἑξακολουθοῦσαν νά
πέφτουν σάν ὅροχη. Ἁνάμὲσα στ’ ἄλλα πτώματα ἧταν ἕνα
ἀγοράκι ἓξι χρονῶν καί ὁίπλα του Eva κατάξανθο κοριτσάκι...
Ἔτσι χύθηκε τό πρώτο αἷμα. xE101 ἄρχισε ὁ ἐμφύλιος πόλεμος... Εἶναι ἀπόλυτα ἑξακριόωμένο ὅτι ὁ στρατηγός Σκόμπυ
πίστευε πώς θά ἑξόντωνε τόν ΕΛΑΣ μέσα σέ ὸυό μέρες τό πολύ
(τό εἷπε ὁ ἴὸιος σ’ ἕναν Ἕλληνα πολιτικό). Ἕνα 1117v0 ἀργότερα
πολεμοῦσε ἀκόμη. Ἀναγκάστηκε ’νά χρησιμοποιήσει στρατεύματα, τάνκς, ὅπλα καί δυνάμεις πού προορίζονταν γιά τό Δυτικό Μέτωπο, γιά τόν πόλειιο ἐναντίον 117; Γερμανίας.

3 Δεκέμὸρη '44: 11716 117 01711117 τῶν ὸιαὸηλωτιῦν. Λῖμιι 1171900111 0117 «M. Βρεταm'a», στό σχῆμα τυ [I ἀνθρώπινον σώματος. Διιό πρόχειρα συνθήματα γράφουιρ
«Θάνατος στόν κρυφοᾳτισιιηιό. EIION» καί « K111'1‘1'; ὸὲν μπι)ρεῐ νά ιῐπέμὸει m'a
ἐσωτερικά 1'17; χώρας 1111;. KKE».

Κι ὅλα αὐτά γιατί ὁέν εἶχε ἀντιμέτωπη μόνο μιά «μικρή ἀσήμαντη κομμουνιστικη μειοψηφία», ἀλλά κάτι τό μεγαλύτερο,
κάτι τό ὄυνατότερο, τόν ἑλληνικά λαό».

Γράμμσ “Ἀγγλου στριειτιιὶιπη,1 πού δημοσιεύτηκε στό
«Νταίηλυ-Γουῶκερ» τῆς 23)12)44
«...Βρίσκομαι ἐὸῶ καί ἔχω μιά πολύ σαφῆ ἀντίληψη τῆς
κατάστασης - γράφει ἀπ’ τήν Ἀθήνα, πάνω στήν κρίσιμη φάση
τῶν Δεκεμόριανὼν γεγονότων, ὁ ’Άγγλος στρατιώτης. Ἡ ὁεξιά
ὁιεξάγει ἐὸῶ ἓναν ἀγώνα χωρίς οἶκτο ἐναντίον τῆς ἀριστερᾶς.
"01o ὅμως τό 60190; 117; ὅρετανικῆς ὁύναμης ριβζτηκε στόν
ἀγώνα 7196; ὄφελος τῆς δεξιᾶς καί εἰς ὅάρος τῆς ἀριστερᾶς...
Ἐκτός ἀπό τίς πολλές τρομοκρατικές σκηνές, ἄκουσα τά
τάνκς νά χτυπᾶνε τά γραφεῖα τοῦ EAM καί τούς προασπιστές
τους καί εἶὸα τό ἕνα Σπιτφάιρ πίσω ἀπ’ τό ἄλλο νά σκορπᾶνε
χιλιάὸες ὀὸίὸες μέ τά κανόνια τους σέ χαμηλές πτήσεις ἐπάνω
στά σπίτια τοῦ 1001‘)! Ποιά ἀξία εἶχε λοιπόν ἡ ὅεὸαίωσή μας
πρός τόν ἑλληνικό λαό,· Ὃλο τό αἷμα μου κοχλάζει γι’ αὐτά
πού γίνονται στ’ ὄνομά μας. Τόσο πολύ ὑπέφερα γι’ αὐτή τήν
κατάσταση, ὥστε παρουσιάστηκα στό ὁιοικητή μου καί τοῦ
ἔθεσα ὑπ’ ὄψη του τίς ἀπόψεις μου. Θᾶθελα νᾶμουνα 0117
Βουλή τῶν Κοινοτήτων v’ ἀκούσω καί νά πάρω μέρος 0117 συζήτηση πού, ὅπως μαθαίνω, θά γίνει. Θᾶθελα νά πετάξω κατάμουτρα στήν κυόέρνηση, πού ’ναι ὑπεύθυνη γι’ αὐτά τά ἐγκλήματα, 117 v19o7117 117; πράξης μας. Ἡ ὁημοκρατία μας (μιά ἑλληνική λέξη) ἑξευτελίζεται μέ τό μολύόι πού ρίχνουμε κατά τοῦ
ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ι

Ντρέπομαι, ἀληθινά ντρέπομαι, γιά τό
9610 πού παίζει ἐὸῶ ἡ Μ. Βρετανία. Γιά ποιό
λόγο χωριστήκαμε ὁ ἕνας ἀπ’ τόν ἄλλο, ὅπως ἐγώ ἀπ’ τά παιὁιά μου,· Γ ιά ποιό λόγο ἡ χώρα μας μακοκυλίστηκε, χτυπήθηκε,
ἀφανίστηκε,· Εἰλικρινά εἷμαι πολύ ταραγμένος μέ τήν τροπή
πού 711790v τά πράγματα - καί ὁέν εἷμαι ὁ μόνος. Παίρνοντας
ὑπ’ ὄψη ὅ,τι γίνεται αὐτή 117 στιγμή, ὄρίσκω πώς ὁ Χάρτης τοῦ
Ἀτλαντικοῦ καί ἡ Συνὸιάσκεψη τῆς Τεχεράνης ὁέν ἔχουν πιά
τήν ἀξία, οὔτε ἑνός ξεγάνωτου παλιοτενεκέ. Ἡ ἐλευθερία τοῦ
ἑλληνικοῦ λαοῦ ἐξαφανίζεται καί μαζί μέ αὐτή καί ἡ ὁική μας,
ἄν ὸέ συνέλθουμε. Καί γιά συμπέρασμα· ἄλλη μιά φορά 111967101101, γιατί αὐτό πού συμόαίνει ἐὸιῖ) εἶναι κτηνῶὸες καί ἀποκρουστικό. Εἶναι ἕνα στίγμα γιά ὅλους μας».
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4 Δεκέμὸρη '44. Κηὸεύοντιιι τά θύματα 117; σφαγῆς 117; προηγούμενης μέρας.

'0 Mniq10pv1 Τζόουνς γράψειε
«Κατά 117 ὁιάρκεια τοῦ ἑπομένου τετάρτου 117; ὥρας παρατηροῦσα τούς ὁιαὸηλωτές νά καταφθάνουν 0117v πλατειά κρατώντας τά πλακάτ τους καί σημαῖες ἀγγλικές, ἀμερικάνικες,
ρώσικες καί ἑλληνικὲς. Καθώς 17 πορειά σχηματιζόταν, τά μεγάφωνα συνεχῶς μετέὸιὸαν τά συνθήματά τους. “Κάτω ὁ Παπανὸρέου’, φώναζαν ἐν χορᾱ). ’Κάτω 17 871151160011, ‘Na ὁικαστοῦν οἱ ὁοσι’λογοι’... -'
Στάθηκα ἔξω ἀπό τό καφενεῖο τοῦ Γιαννάκη, τό ὁποῑο 691'σκεται 016 ἰσόγειο τοῦ κτιρίου πού στεγάζει 117 61011117017 117;
ἀστυνομίας, 0117 γωνιά 117; πλατείας, καί παρατηροῦσα 117 6106171111017 v61 προχωρεῖ. Ἡ κεφαλή 117; 610617110017; εἶχε φθάσει
στό 696110 πού περνᾶ μπροστά ἀπό τά Παλαιὰ Ἀνάκτορα,
ὅταν 117v 719000217 μου τράόηξαν φωνὲς μιᾶς ὁμάὸας ἀξιωματικῶν τῆς ἀστυνομίας ποῦ ἔσκυὸαν ἀπό 16 μπαλκόνι τοῦ ὁευτέρου πατώματος τοῦ κτιριόυ, ἀκριὸιῦς πάνω ἀπό τό καφενεῖο.
Μέ κατάπληξη ὁιαπίστωσα ὅτι οἱ ἀξιωματικοί κρατοῦσαν
ὅπλα ἕτοιμοι νά πυροὸολήσουν. ’Ἀλλοι ἦσαν ὄρθιοι καί ἄλλοι
γονατιστοί, ὥστε μάνον τά κεφαλια τους ἦσαν ὁρατά. Ἓνας ἥ
ὁύο σημάόευαν πρός 117v πρώτη γραμμή 117; 610617110017; Ὑπέθεσα ὅτι τοῦτο ἦταν ἁπλῶς ιιιά προφύλαξη, σέ περίπτωση πού
οἱ ὁιαὸηλωτὲς θά ἐπετίθεντο κατά 117; ἀστυνομιάς.
Ἡ πορεία πλησίαζε.· ἄντρες, γυναῖκες καί παιὸιά ὄάὸιζαν σι<
γραμμές ἀνά ὀκτώ ὥς (δέκα... Ἠ 6106171111017 66v ἔὸειχνε τίποτα
τό ἀπειλητικό. Μερικοί ἄνορι-ς ἀπηύθυναν φανατικά συνθηματα πρός τό μέρος τοῦ ἀστυνομικοῦ σταθμοῦ καί το ῦ $511060-

Ἀρχές Δεκεμὸριιινιῐιν. Στό «Ἀκροπόλ Παλλας», 01r Ἀμερικανοί ὁημοσιογραᾳοι
Τζώρτζ Γσυῆλερ ,ταί Λήλαντ Στόου (ὸεξιά), πού ἠρθαν (mil! Ἀθήνα γιά τά γεγοvota.

χείου, ἀλλά εἶχαν άρκετή ὸόση ἀστεϊσμοῦ καί πολλά πειράγματα άντηλλάγησαν μεταξύ τῶν ὸιαόηλωτῶν καί τῶν θεατῶν
ἀπό τά πεζσὸρόμια. _
Τήν προσοχή μου τράόηξε πάλι στό μπαλκόνι μιά ἑπιτακτική
φωνή πού ἔμσιαζε σά ὁιαταγή, στά ἑλληνικά. Ἐκείνη 117 στιγμή
17 κεφαλή 117; ὁιαὸήλωσης ὅρισκόταν σέ ἀπόσταση τριάντα μέτρων περίπου. Ὁ κύριος Σ. Μπάρμπερ τοῦ Ἡνωμένου Τύπου
μοῦ ἐξήγησις άργότερα ὅτι ἡ φωνή πού εῗχα ἀκούσει ἧταν ὁιαταγή πυροόολισμοῦ. Ἀμέσως οἱ ἀστυνομικοί ἄρχισαν νά τραδοῦν τά κλεῖστρα τῶν ὅπλων τους, ὄχι ὅμως μέ συντσνισμό, σά
μιά πειθαρχημὲνη μονάὸα, ἀλλά ὁισταχτικά, ὁ ἕνας μετά τόν
ἄλλο, ὁίνοντας τήν ἐντύπωση πώς μερικοί ἀπό αὐτούς ὁίστα-

ζαν νά ὑπακούσουν. Ἐγώ ἐξακολουθοῦσα νά πιστεύω ὅτι αὐτό
ηταν προληπτικό μέτρο καί ξαναέστρεψα τήν προσοχή μου
πρός τό πλῆθος πού πλησίαζε.
“ Αὐτό πού συνέδει ἐκείνη τή στιγμή ἦταν τόσο ἀπίστευτο πού,
πρός στιγμή, νόμιοα πώς παρακολουθοῦσα κινηματογραφική
ταινία... 01r ἀστυνομικοί ἄὸειασαν τίς σφαῖρες τῶν ὃπλων τους
πάνω στούς ὁιαὸηλωτὲς... Πρός στιγμήν ὑπέθεσα ὅτι τά φυσίγγιά τους ἧταν ἄσφαιρα 1’7 ὅτι σημάὸευαν πολύ πιό πάνω ἀπό τά
κεφάλια τοῦ πλήθους. Πολλοί ἄλλοι γύρω μου ἔκαναν τήν ἴὸια
ὑπόθεση. Ἀλλά αὐτό πού εἶχε συμὸεῑ ἦταν τό χειρότερο πού
μποροῦσε κανείς νά φανταστεῖ. Ἂνὸρες, γυναῖκες καί παιὸιά,
πού μόλις τήν προηγούμενη στιγμή περπατσῦσαν κραυγάζοντας καί γελώντας, γεμάτοι ζωή καί περηφάνεια, κυματίζοντας
τίς σημαῖες τους μαζί· μέ τήν ἀμερικάνικη σημαία, ἔπεσαν στό
ἔδαφος, αἷμα ξεπηὸοῦσε ἀπό τά κεφάλια τους καί τά σώματά
τους, ὄάφοντας τό ὁρόμο καί τίς σημαῖες πού κρατοῦσαν... Οἱ
πυροὸολισμσί ἐξακολούθησαν νά πέφτουν, ἀντηχώντας ἀνάμεσα στά ψηλά κτίρια, καί μεταξύ τῶν ὁμοὸροντιῶν ἀκούγονταν ξεφωνητά τρόμου καί κλάματα πόνου καθώς τό πανικοὄλημένο πλῆθος ἔπεφτε πάνω στά ματωμὲνα κορμιά. Οἱ ἀστυνομικοί ἔμοιαζαν πιά σά νά φοόοῦνταν νά σταματήσουν τούς
πυροὸσλισμούς καί τό θέαμα πρόσόαλλε τό αἴσθημά εὐπρέπειας
κάθε ’Άγγλου πού ἔτυχε νά 16 παρακολουθεῖ...
Ὅσοι ἀπό τούς θεατές ὄρισκόμαστε στή γραμμή τοῦ πυρός
περιμέναμε ἀπό στιγμή σέ στιγμή τό ΕΑΜ νά ἀπαντήσει μέ
ὅπλα. Πάνω 0117 01457117 τῶν κεντρικῶν γραφείων τοῦ ΚΚΕ, πού
ὅρίσκονταν στήν πλατεῖα, ὑπῆρχαν ὁπλοπολυὸόλα, τά ὁποῖα
μποροῦσαν νά γαζώσουν ὁλόκληρη 117 γειτονιά μέ καταιγιστικό
πῦρ. Τό ΕΑΜ ὅμως περιοριότηκε 05’ 69101é; καί ἀπειλές. Δέ
νομίζω πῶς ὑπῆρχαν ὁπλισμένοι ὁιαὸηλωτές. 'H ὀργή τοῦ πλήθους ἦταν τέτοια ὥστε ἐάν ἦσαν ὁπλισμένοι θά εἶχε ξεσπάσει
ἐμφύλιος πόλεμος ἐκείνη 117 στιγμή.»

Ὀ Λήλαντ Στόου γράφεκ
«Στήν Ἀθήνα συνάντησε ἕξη Ἄγγλους καί Ἀμερικάνσυς
ὁημσσιογράφσυς τῶν ὁποίων 17 ἑντιμότητα ἐπί σειράν ἐτῶν εἷναι ὑπεράνω πάσης ὑποψίας. Ἀπό τά μέσα Ὀκτωὸρίου εἶχαν
ταξιὸέψει ἀπό 117 μιά ἄκρη τῆς Ἐλλάὸας ὥς τήν ἄλλη. Αὐτοί οἱ
πεπειραμένοι ὁημοσιογράφοι ὁέν εἶχαν συναντήσει τίποτα πού
νά μπορεΐ νά χαρακτηριστεῖ “τρομοκρατία’;μέχρις ὅτου ἄρχισε
ἡ μάχη τῶν Ἀθηνῶν· καί τότε ὄέόαια ὑπῆρξε ἀρκετή τρομοκρατία καί ἀπό τίς ὁυό πλευρές. ἲΗταν πόλεμος. (...) Ὅλες οἱ
ἐνδείξεις πού κατόρθωσα νά μαζέψω κατά τήν περίοὁο μεταξύ
τῆς 15ης ’οκτωόριόυ (ἡμέρα ἀπελευθέρωσης) καί τῆς 3ης Δεκεμόρίου (ἡμέρα ἔναρξης μαχῶν οτήν Ἀθήνα) συμφωνοῦν
ἀπολύτως μέ τήν ἐτυμηγορία τοῦ M. Φοντόρ, τοῦ πλέον πεπειραμένου ὁημοσιογράφου στήν Ἑλλάδα κατά 117 ὁιάρκεια ἐκείνων τῶν ἑόὁσμάὸων, καί μιᾶς ἀπό τίς μεγαλύτερες αὐθεντιές
ἐπί ὅαλκανικῶν θεμάτων. Ὁ Φοντόρ 51715: "M500 σέ 25χρόνια
ἔχω ὁεῖ σχεὸόν ὅλες τίς ἐπαναστάσεις τῆς Εὐρώπης. Αὐτή ἐὸῶ
ἦταν ἡ πιό ἤρεμη καί πολιτισμένη ἐπανάσταση πού ἔχωὸεῑ ποτέ, μέχρι ni στιγμή πού ἡ ἀστυνομιά ἄρχισε νά πυροόολεῖ καί
οἱ "Am/101 ἐπενέὸησαν”».
Στίς 25 Νοὲμόρη 1944, δέκα μὲρες πρίν ἁρχίσει «ὁ Δεκέμὸρης»,
δημοσιεὺθηκε οτήν Ἀμερική («Overseas News Agency») τό παρακάτω προφητικὸ τηλεγρὰφημα ἀπό τήν Ἀθήνα τοῦ ἀπεσταλμένου
δημοσιογρὰφου Κωνσταντίνου Ποὺλουῑ “
ἔχουν πιά ὅοήθεια ἀπό τούς
«Ἀκριόῶς ὅπως οἱ φασίστες
Γερμανούς καί Ἰταλούς, ἀλλά
τῆς Ἰσπανίας τό 1936, αὐτοί οἷ
ἐπιμένουν νά πιστεύουν πώς
Ἕλληνες φασίστες μπορεῖ νά
προκαλὲσουν σοόαρή ζημιά καί χρησιμσποιώντας παραπλανητικές μεθόὸους θά πάρουν ἐικὁυνατόν νά ἀρχίσουν ἕναν ἥσσονα πόλεμσ. Χωρίς ξένη 6017- θάρρυνρη καί ὅοήθεια ἀπό τήν
θεια, ὅμως, ὁέν ἔχουν καμιά πι- Ἀγγλιά καί, πιθανῶς, ἀπό τίς
Ἡνωμένες Πολιτεῐες».
θανότητα νά κερὸίσουν. Δὲν

Οἱ ὁημοσιευόμενες φωτογραφιές ἀπό τό χξιμώνα τοῦ ’44 - ’45
εἶναι τοῦ Κώστα Κουόαρᾶ.
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Τό Μὲγα
” Δίδαγμα
τοῦ ἢ
«Κόκκινου

Δεκὲμδρηι»
καί ὁ
” ἑγκληματικός

-κομμουνισμός

T0 ΕΓΓΡΑΦΟ πού ὁημοοιεύουμε εἶναι περοινό, Ἐκὸόθηκε, μέ ἐντολή
τοῦ Ἀργηγείου Στρατοῦ, ἀπό τό 7ο Ἐπιτελικό Γ ραφεῐο τοῦ Γ ’ ΣΩΜΑTOE Σ ΤΡΑ TOY, ἔχει θέμα «Διαφώτισις Στρατεύματος» καί ἀναφέρεται
οτήν «3οή ἐπέτειον καταστολῆς τοῦ Δεκεμὸριανοῦ Κινήματσς», Πρόκειται, ὁηλαὸή, γιά ὁιάλεξη πού ἔπρεπε «νά ἀναπτυχθεῐ ὑπό τῶν Δίτῶν τῶν
Μονάὸων εἰς ἅπαντας τοῦ Ἀξίκούς καί ὁπλίτας». Θά μποροῦσε νά εἶναι
καί παλαιότερο ἥ καί φετινό] Ἔχει ὅλα τά στοιχεῖα τοῦ ἀντικομμουνισμοῦ «τύπου Γεωργαλᾶ» πού χρόνια ὁιὸάσκσνταν στίς Ἔνσπλες Δυνάμεις. Ἀκάμα, γιά παράδειγμα, καί τίς γερμανοντυμένες ὀρὸές τοῦ Τσαούς
Ἄντών τίς ἀποκαλεῖ ὁμάὸες «Ἑ θ ν ι κ a") ν ἀγωνιστῶν>>ί
ΑΛΛΑ, τό ἔγγραφο καταλήγει καί σέ ὁιάφορα συμπεράσματα - τό τελευταῑσ ἀπό τά ὁποῖα ἔχει ὡς ἑξῆς· «Μέγα ὁίὸαγμα τοῦ “Κόκκινου Δεκέμὸρη” εἶναι ἡ ἀνάγκη τῆς (διαρκοῦς ἐπαγρυπνήοεως καί τῆς ἰσχύος ἔναντι τοῦ ἀντεθνικοῦ καί ἑγκληματικοῦ κομμουνισμοῦ. Ὑπό αὐτήν "m’v ἔννοιαν ἐνθυμούμεθα καί σήμερον τά Δεκεμόριανά».
<<ΥΠ’ ΑΥΤΗΝ» τήν ἔννοιαν, ἇς μᾶς ἐπιτραπεῖ νά ρωτήσουμε τόν
ὑπουργό Ἐθν. Ἀμύνης κ. ’E. Ἀὅέρωφ τί γνώμη ἔχει γιά τό ἔγγραφο αὐτό
καί ...τί ἔγινε φέτος.· «ἐνθυμούμεθα (μέ τόν ἴὸισ «τρόπο») τά Δεκεμόριανα,·»
ΚΑΙ ὁυό ἀπορίες τελείως «ὁευτερευούσης σημασίας».· γιατί τό ἔγγραφο
ὅγῆκε «κατόπιν ἑορτῆς»,· (23/12/74 θυμήθηκε τήν ἐπέτειο τό ΑΧΣ, 3/1/75
τό Γ ’ ΣΣΙ) Καί γιατί ἔχει...ἐμπιστευτικό χαρακτήρα; Ὁμιλία γιά «ἅπαντας
τούς Ἀξίκούς καί ὁπλίτας»...ἑμπιστευτική,λίγο ὁύσκολο... Πάντως,ἐμεῐς
συμφωνοῦμε ἀπόλυτα μέ μιά παράγραφο τοῦ ἐγγράφου· «Ἀλλοίμονον
ἐάν τά παθήματα ὁέν γίνονται μαθήματα»...Ἐσεῐς κ. ὑπουργέ,·

Ἠ 3οή Ἐπὲτειος τῆς καταστολῆς τοῡ Δεκεμθριανοῡ Κινήματος
Α’ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αἰ ἐπέτειοι τῶν μεγάλων Ἰστορικῶν γεγονότων, τῶν μεγάλων
σταθμῶν εἰς τήν ζωήν τῶν λαῶν, αί ἡμέραι τῶν Θριάμθων, δέν λησμσνσὺνται. 'H ἘΘνική ψυχή στρέφεται πρός τάς ἐπετείους ταύτας
τῆς δόξης, τοὺ μεγαλείου καί τῶν ἐπιτευγμάτων, διά νά ἀντλήση
δύναμιν, διδάγματα Θάρρσυς καί κανόνας χρησίμους διά τήν πε, ραιτέρω πορείαν τοὺ Γένους. Ἀλλά παραλλήλως, δέν ξεχνῶνται
καί αἱ μαὺραι ἡμέραι γεγονότων πόνου, Θλίψεως, ἘΘνικῶν κινδύνων καί καταστροφῶν. Ἠ ψυχή τοὺ Ἔθνους στρέφεται πρός ταὺτας, διά νά ἀναζητήση τάς αἰτίας, νά ἀναπολήση τάς συνθήκας, νά
ἀναθεματίση τσὺς ὑπαιτίους, νά ἀντλήση έν τέλει διδάγματα έγρη-γόρσεως, ῶστε va' μή ὑποχρεωθῆ νά γευθῆ έκ νέου είς τό μέλλον
παρομοίας πικρίας.

Μία τοιαύτη, θλιδερά ἐπέτειος συμπληρῶνει τάς ἡμέρας αὑτάς
τά τριάκοντα έτη της. Πρόκειται διά τήν ἐπέτειον τοῦ ἀπαισίας
μνήμης Δεκεμ6ριανοὺ κινήματος τοὺ 1944.
'H χώρα μας τότε, ἐξήρχετο ἀπό τόν Bov Παγκόσμισν πόλεμον
πλήρης ἀπό δόξαν ἀλλά καί έρείπια. Σὺσσωμος ὸ Ἑλληνικός λαός
ἐπίστευσεν ότι μετά τήν συντριθῆν τοὺ άξονος, είς τήν ὸποίαν τό·
σον ἀποφασιστικῶς συνέθαλεν ή Ἑλλάς, 9d ἀνέτειλεν πλέον, μία
καλυτέρα έποχή διά τήν χῶραν μας. Ὅτι, όλοι οί Ἕλληνες, ῆνωμένοι Θά ἠγωνίζοντο διά τήν ίκανοποίησιν τῶν δικαίων Ἐθνικῶν μας
διεκδικήσεων είς έφαρμογήν ὑπεσχημένων ὑπό τῶν Μεγάλων Δυνάμεων. Oi κομμουνισταί ὅμως, έξαπέλυσαν τήν φρίκην τῶν Δεκεμ6ριανῶν. Προσέθεσαν νέα αίματα, νέας τεραστίας ὑλικάς καταστροφάς καί προθλήματα, Ἀνέστειλαν τήν είρηνικήν άναγέννησιν
τῆς Ἐλλάδος καί έματαίωσαν τήν παρουσιασθεῖσαν μετά τήν ἀπελευθέρωσιν δυνατότητα πραγματοποιήσεως τῶν ὑποσχέσεων τῶν
συμμάχων περί ίκανοποιήσεως τῶν ἘΘνικῶν μας διεκδικήσεων. Ἡ
Ἰστορία ὑπάρχει, διά νά διδάσκη. Ἀλλοίμονον ἐάν τά παθήματα
δέν γίνωνται μαθήματα. Ἀλλοίμονον ἐάν δέν ἀξισποιοὺμεν τήν
πεῖραν τοὺ παρελθόντος. 'Yn’ αὑτήν τήν έννοιαν καί μέ αὑτόν τόν
σκοπόν, ένθυμοὺμεθα καί σήμερον - ῶς ὀφείλομεν - τά Δεκεμ6ριανά. _
B' ΑΝΑτιτΥΞιΣ

Τά Δεκεμ6ριανά, αί μάχαι καί αἱ φοθεραί σφαγαί al ὁποῖαι έλα60v χώραν είς τάς Ἀθήνας καί Πειραιᾶ τόν Δεκέμὸριον 1944, δέν
ὑπῆρξαν τυχαῖον ἐπεισόδιον έμφυλιόυ διαμάχης. OI κομμουνισταί
διακηρύσσοντες κατά τήνλπερίοδον τῆς τριπλῆς κατοχῆς - Ἰταλοἱ
γερμανοὸουλγάρων - ότι πραγματοποιοον «Ἐθνικήν Ἀντίστασιν»,
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έκμεταλλευόμενοι τό όμόθυμον πνεῦμα ἀντιστάσεως τῶν Ἐλλήνων ύτιό τάς ἀπατηλάς προμετωπίδας τοὺ EAM, τῆς ΕΠΟΝ καί τοῦ
ΕΛΑΣ κατώρθωσαν νά παρασύρουν σημαντικόν τμῆμα τοῦ λαοῦ καί
νά τό Θέσουν ὑπό τόν ἀμεσον καί πλήρη έλεγχόν των. Τελικός
σκοπός των, ῶς κατεφάνη πασιδήλως, δέν ήτο ή ἀντίστασις κατά
τοὺ κατακτητοὺ, ἀλλά ῆ προετοιμασία τῆς καταλήψεως τῆς έξουσίας διά τῆς έν τῷ μεταξὺ έξοντῶσεως παντός ἀντιφρονοῡντος.
Ἰδού μερικά έκ τῶν πλέον ἀποδεικτικῶν στοιχείων.
1. Ὀμιλῶν είς τήν Πανελλήνιον Συνδιάσκεψιν τοὺ Κ.Κ.Ε.“, τόν ΔεκέμΒριον τοὺ 1942, ό τότε Ἀρχηγός του Γ, Σιάντος, μεταξὺ ἀλλων
εἶπεν πρός τά στελέχη τῆς ἀνταρσίας.· «Ὀταν λέμε, ότι κάνουμε
ἀντίστασι, ξεχνάμε τόν τελικό σκοπό μας,’ Ὀχι μόνον δέν τόν ξεχνᾱμε, μά ἀντίθετα ῆ σημερινῆ μσς πολιτική, ἀνοίγει τό δρόμο διά
τήν πραγματοποίησι τῶν πάρα πέρα σκοπῶν μσς».
2. 'H 7οη όλομέλεια τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοὺ ΚΚΕ τόν Ἰανσυάριον τοῦ 1944 έτόνιζεν είς τήν ἀπόφασίν της.’ «Τό κίνημά μας
εἶναι ἀγῶνας όχι Ἐθνικός, μά ταξικός. ‘H προπαγάνδα μας, ὀμως
πρέπει νά έχη ἘΘνική μορφή, γιά νά μή τρομάζη έκείνους πού δέν
εἶναι ψυχικά προετοιμασμένοι γι’ αὑτό τό σκοπό».
Σκοπός λοιπόν τοὺ Κ.Κ.Ε. δέν ήτο ή Ἐθνική Ἀντίστασις, ἀλλά ή
ύπό τό πρόσχημα ταύτης διατήρησις ἀνεπάφων τῶν Ἐνόπλων Τμημάτων διά τήν έν εὑθέτω χρόνῳ χρησιμοποιήσίν των πρός ἐπιθολήν τῆς κομμουνιστικῆς δικτατορίας. Δι’ αὑτό καί ῆ τακτική, τήν
ὁποίαν ἠκολούθησεν ό ΕΛΑΣ, ὅπως μᾶς τήν περιγράφει ό ίδιος ό K.
Καραγιῶργης, ἐπίλεκτον μέλος τῆς ήγεσιάς τοῦ ΚΚΕ, ἐίς μίαν έπιστολήν του πρός τόν διαΘόητον Νῑκον Ζαχαριάδην, ὑπό ήμερομηνίαν 18 Μαρτίου 1948, ῆτο ῆ έξῆς.’
«'H τακτική μας στόν ΕΛΑΣ ῆταν νά ὑποχωροῦμειμπροστά στόν
προελαύνοντα έχΘρό, μή λυπούμενοι τό έδαφος πού χάνσυμε, γιά
νά διατηρήσουμε τίς δυνάμεις μας γιά τούς μελλοντικοὺς σκοπούς
μσς».
Οί κομμουνισταί, ὁχι μόνον δέν ἐμάχοντο τόν κατακτητήν, ἀλλά
καί συνηργάσθησαν στενόταταμαζί του, ίδίως μετά τῶν Βουλγάρων, διά τήν έξόντωσιν τῶν Ἐθνικοφρόνων Ἑλλήνων, oi όποῑοι Θά
ἀπετέλουν ἐμπόδιον είς τήν σχεδιαζομένην σοὸιετοποίηαιν τῆς
Ἑλλάδος. Ἐκτὺπησαν λοιπόν οί κομμουνισταί - συχνότατα,
παραλλήλως πρός τούς κατακτητάς ῆ καί συγχρόνως πρός τούτους
- τάς Ἐθνικάς ἀνταρτικάς όμάδας τοὺ 5/42 Συντάγματος τοὺ Wappoü, τάς δυνάμεις τοὺ ΕΔΕΣ, τάς Ἐθνικάς όμάδας ἀντιστάσεως
Πελοποννήσου καί Μακεδονίας.
Ἀντί ἘΘνικῆς ἀντιστάσεως, γενικῶς, οί κομμουνισταί διεξήγαγον
αἱματηρόν Πόλεμον κατά τῶν Ἐθνικοφρόνων, έκ τῶν όποίων καί
έδολοφόνησαν περί τάς 40.000 κατά τό χρονικόν διάστημα 7947-44
καί πρό τῶν Δεκεμθριανῶν,

Εἰς τῆν Μακεδονίαν καί Θράκην ό ΕΛΑΣ συνηργάσθη ἐπισήμως
μέ τούς Βουλγάρους διά νά ἐξοντώσουν ἀπό κοινοῦ τούς Ἐθνικους ἀγωνιστάς τῶν ὀμάδων τοῦ Τσαούς Ἀντών καί τῶν ἀλλων
όπλάρχηγῶν τῆς περιοχῆς. (Σύμφωνα ΛειΘαδίου, Πετριτσίου, Καρυῶν κλπ). Κατά τό δίμηνον Σεπτεμθρίσυ-Ὸκτωθρίου 1944 ῆ Ἀνατολικῆ Μακεδονία καί Θράκη ῦπέστησάν κοινόν ζυγόν ΕΑΜ καί
Βουλγάρων, εἰς τά πλαίσια τῆς συμφωνίας των περί ἐκχωρήσεως
τῆς Μακεδονίας καί προσαρτῆοεῶς της είς τῆν Βουλγσριάν.
Εἰς τῆν Ἤπειρον καί Δ. Στερεάν ό ΕΛΑΣ εἰς πλείστας περιπτώσεις ὸμοῦ μετά τῶν Γερμανῶν ἐξαπέλυσαν κανονικὸν Πόλεμον
κατά τοῦ ΕΔΕΣ. Εἰς Παρνασίδσ ἐξόντωσαν τό 5/42 Σύνταγμα, ἐπιτεθέντες διά τελευταίαν φοράν υπσύλως καί προδοτικῶς ἐναντιόν
του τῆν ῆμέραν τοῦ ΠΑΣΧΑ 76 Ἀπριλίου 1944. 'O Συνταγματάρχηςι

Ψαρρός, καί πολλοί Ἀξίκοί, ἀνδρες τοῦ 5/42 ἐξετελέσθησαν
ἀνάνδρως.

Εἰς τῆν Δυτικῆν Μακεδονίαν ἐξοντῶθησαν ai “Εθνικαί ἀνταρτικαί
όμάδες, ἀφοῦ σί ἐπικεφαλῆς των ἐπαγιδεύθησαν καί ἐδολοφονήθησαν. Οἱ ἀρχηγοί όμάδων “Εθνικοφρό-νων ἀγωνιστῶν, εἰς τῆν αύτῆν περιοχῆν, ἐφονεύθησαν. Εἰς τῆν θέσιν τῶν “Εθνικῶν αύτῶν ἀνταρτικῶν όμάδων, τό KKE ἐν συνεργασίά πρός τούς Βουλγάρους
διοργάνωσε τῆν ΣΝΟΦ (Σλαθομακέδονικό Λαὶκό Ἀπελευθερωτικό
Μέτωπο).
Τό Κ.Κ.Ε. είς τῆν ἐπιδίωξίν του νά καταλάθη τῆν ἐξουσίαν διά
παντός μέσου, ἐπεχείρησε καί ἐπέτυχε καί τῆν διάλυσιν τοῦ είς
Μέσην “Ανατολῆν Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, ό ὁποῖος εἶχε συγκροτηθῆ
ἐκεῖ Προκειμένου νά μεταθῆ είς “Ιταλίαν διά νά πολεμῆση τούς
Γερμανούς (Κίνημα 1943-44).
“Αλλά, ἐάν ῆ δῆθεν «Ἐθνικῆ ἀντίστασις» τῶν κομμουνιστῶν δέν
ύπῆρξε παρά ῆ συστηματικη προετοιμασιά διά την κατάληψιν τῆς
ἐξουσίας, τά Δεκεμθριανά ἀπετέλεσαν τῆν τελικην γενικῆν ἐπίθεσιν διά τῆν 6ιαίαν ’κατάλυσιν τῶν ἀρχῶν καί τῆν μετατροπῆν τῆς
“Ελλάδσς είς δορυφόρον τοῦ Πσνσλαθισμοῦ.
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έπαιρνα τό τσεκούρι καί τούς έδιναν μιά, πίσω, στό κεφάλι. "Av δέν
τούς τελείωνα ἕδινα καί δεύτερη καί τρίτη. “Αλλα παλληκάρια (ί)
ὅπως ὀ Τζογσνάκος ῆ ό Μακαρόνας τούς ἐδιναν κάμποσες μαχαιριές στῆν κοιλιά. Ὅταν κουραζόμουνα έπαιρνε ἀλλος τῆ θέση
μου».
'H Δεκεμθρισνῆ ἐπίθεσις, ὑπῆρξεν πρᾶξις ἐπιμελῶς προετοιμα- - “Απίθανσι ῦπῆρξαν οἱ λόγοι τῶν φόνων.
Ὸμαδικαί σφαγαί ἐγιναν κατά τήν ἰδίαν ἐποχῆν εἰς Καλαμάταν,
σθεῖσα. 'O ’Υπαρχηγός τοῦ K.K.E3 Μπαρτζῶτας, ὁμιλῶν την 77ην
Φενεόν, Παρνασσόν.ΕΙς τῆν Πηγάδα τοῦ Μελιγαλά έρριψαν ύπέρ
Αὐγούστου είς τῆν I" Συνδιάσκεψιν τοῦ ΚΚΕ, ἀπεκάλυψεν. «'O
τάς 2.000 Πατριῶτας.
ΕΛΑΣ εἶχεν έπεξεργασθῆ δύο φορές τό σχέδιο γιά τῆν κατάληψη
Ἐκτός ἀπό τούς ἀγρίως σφαγιασθέντας κατά τά Δεκεμθριανά,
τῆς ἐξουσίας. Την πρῶτη φορά τό Φθινόπωρο τοῦ 1943 καί τῆν δεύἄλλοι 46.871 Ἕλληνες ἐσύρθησαν ὡς ὅμηροι τῶν δημίων, ἐνῶ σί
τερη τῆν ἀνοιξι τοῦ 1944». Εἰς τῆν ούτῆν ὁμιλίαν του ό Μπαρτζῶτας
ύλικαί ζημίαι, αί ὁποῖαι έπροξενήθησαν είς Ἀθήνας καί Πειραιᾶ
ἀπεκάλυψεν ἐπίσης, ὅτι οἰ κατάλογοι ἐκείνων σί όπσῖοι ἔπρεπε νά
ῆσαν τεράστιαι, ,
σφαγοῦν, εἶχον συνταχθῆ ἀπό τοῦ Αύγούστου 1944. Πλεῖσται ἀλ“Αλλά, ῆ ζημία ἐκ τῶν Δεκεμθριανῶν δέν περιορίζεται μόνον είς
λωοτε, διαταγαί τῶν στρατιωτικῶν ἀρχηγῶν τοῦ ΕΛΑΣ ὁμιλοῦν εύτούς φόνους, τάς λεηλασίας καί τάς φοθεράς καταστροφάς. Τό
γλῶΠως περί τῶν σχεδιαζομένων ἐπιχειρήσεων. Τό Δεκεμθριανόν
προδοτικόν ἐκεῖνο κίνημα κατέφερε τοιοῦτον πλῆγμα κατά τῆς Πα, έγκλημα λοιπόν ῆτο ἔγκλημα ἐκ προμελέτης, τό ὁποῖον ἐσχεδιάτρίδοςμας καί συνετέλεσε τόσον είς τῆν ἀποδυνάμωσίν της, ὥστε
σθη καί ἐξετελέσθη «ἐν ψυχρῷ».
κατέστη ἀδύνατος ἀπό θέσεως ἰσχύος η διεκδίκησις τῶν “Εθνικῶν
Oi κομμουνισταί ἐξ ἀφορμῆς περιστατικῶν ἐπιμελῶς προπαραμας διεκδικῆσεων (Βόρειος “Ἠπειρος, Κύπρος, 6ελτίωσις τῶν πρός
σκευασθέντων ῦπό τῶν ἰδίων ἐθεσαν είς ἐφαρμογῆν τό σχέδιόν
Βουλγαριάν συνόρων μσς).
των διά την 6ιαίαν κατάληψιν τῆς ἐξουσίας τόν Δεκέμβριον τοῦ
Ἐπί πλέον ό «κόκκινος Δεκέμθρης» ύπῆρξεν r‘) 6σσικῆ αἰτία τῆς
7944. Ai Ἀθῆναι, ό Πειραιεύς κατά κύριον λόγον, ἀλλά καί ῆ ὕπαικαθυστερήσεως ἐπί ἐτη ὁλόκληρα τῆς ἀνασυγκροτῆσεως τῆς χῶθρος μετετράπησαν τότε εἰς Ζούγκλαν. Σφαγαί ἀθῶων, ἀνατινάξεις
ρας, καθ’ ὂν χρόνον τά ὑπόλοιπα Κράτη, ἀμέσως μετά τόν Βον
κτιρίων, 6ιασμοί γυναικῶν, όμηρία γυναικοπαίδων, λεηλασιάι περιΠαγκόσμιον Πόλεμον, ἐπεδόθησαν είς τῆν έπούλωσιν τῶν πληγῶν
συσιῶν, ἦσαν τά «ἡρωικά» ἔργα τῶν κομμουνιστῶν, oi όποῖοι ἐσφατων.
γιάσον, τότε, ἀγρίως 56.373 Ἕλληνας καί Ἑλληνίδας.
“Ὀλα τά θύματα τοῦ κομμουνισμοῦ κατά τόν ἐπάρατον ἐκεῖνον
Γ’ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Δεκέμθριον, τόν «κόκκινο Δεκέμθρη», ’σαν πτωχοί 6ιοπαλαισταί,
ῆρωες τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ έπους, ρατιωτικοί, κληρικοί, έκ1. Τό Δεκεμθριανόν κίνημα προετοιμάσθη ἐπιμελῶς ἀπό τοῦ καιπαιδευτικοί, ἐπιστήμονες, συνδικαλισταί, άγνοί πατριῶται. Μεταξύ
ροῦ τῆς κατοχῆς καί ἐξετελέσθη ἐν ψυχρῷ.
τῶν δολοφονηθέντων ύπό τῶν κομμουνιστῶν, δέν περιλαμθάνετσ
Δέν ύπῆρξε λοιπόν ἀποτέλεσμα τυχαίας «ἐμπλοκῆς» ὡς ίσχυρίοὔτε εἷς συνεργάτης τῶν ἀποχωρησάντων κατακτητῶν, οὔτε εἰς
ζονται οἱ κομμουνισταί.
μαυραγορίτης ῆ «καπιταλίστας» όπως ἰσχυρίζετο τό Κ.Κ.Ε, Συμπε2. Ἠτο ἀντεθνικόν καί ἀντικοινωνικόν, διότι ἀπέθλεπε εἰς τήν
ριλομὸάνοντο ὅμως 275 κληρικοί, 239 ἐκπαιδευτικοί καί 720 'la6ιαίαν ἀνατροπὴν τοῦ κρατοῦντοςι κοινωνικοῦ καθεστῶτος καί εἰς
τροί, oi όποῖσι εἶχον ἀφιερῶσει τῆν ζωην των εἰς τῆν ύπηρεσίαν
τῆν ένταξιν τῆς “Ελλάδος εἰς Συνασπισμούς ἀπεργαζομένους τόν
τῶν ἐργατικῶν μαζῶν. Συστηματικῆ καί οργανωμένη προσπάθεια
“Εθνικόν καί φυλετικόν ἀφανισμόν της.
ἐξοντώσεως τῶν ύγειῶν στοιχείων τῆς χώρας.
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ο ΡοΛοΣ TOY r. HAHANAPEOY
KATA THN AI‘IEAEYGEPQZH
ME TH σημερινή τρίτη συνέχεια, μπαίνουμε στήν πιό κρίσιμη φάση τῶν ἐξελίξεων
- τή Διάσκεψη ὁηλαὸή τοῦ Λίόανου
Σ ΤΗΝ προηγούμενη, ὁεύτερη συνέχεια,
τῆς μελέτης τοῦ Δρ. Η. Richter για τόν
Γ εώργιο Παπανὸρέου, εἴὸαμε τό κλίμα πού
εἶχε ὁημιουργηθεῑ, τόσο στήν Αἴγυπτο
(((στάση>> τῶν ἑλληνικῶν ἐνόπλων (δυνάμεων
καί αἱματηρή καταστολή της), ὅσο καί στήν
κατεχόμενη Ἑλλάὸα (συγκρούσεις μεταξύ
ἀντάρτικων ὁμάὸων, σύσκεψη Μυρόφυλλου
- Πλάκας), ἕνα κλίμα πού οἱ ἀντίχτυποί του
θα παῐξουνε ἀποφασιστικό ρόλο στή ὁιαμόρφωση τῆς παραπέρα κατάστασης καί θα
ἐπηρεάσουνε καταλυτικά τίς ἐξελίξεις της.

ΕΙΔΑΜΕ ἐπίσης ὅτι ὁ Γ. Παπανὸρέου εἶχε
πλέον εὐθυγραμμιστεῖ μέ τή ὄρετανική πολιτική καί εἶχε ὁεχθεῖ σιωπηρά τήν παλινόρθωση τῆς μοναρχίας καί τήν ἐπιστροφή τοῦ
Γ εωργίου στήν Ἑλλάδα
Τοῦ Χὰιντς Pix-rep __—_l

Γ’ ΜΕΡΟΣ
Ποιός ὅμως ῆτανε ὁ λόγος αὐτῶν τὼν τόσο θετικὼν αντιδρασεων, αφοῡ οἱ προτάσεις τοῦ Παπανὸρέου ὃέν παρουσιαζανε
οὐσιαστικα τίποτε τό véo; "Av ᾁναλὺοουμε τή θέση τοῦ Παπανὸρέου, διαπιοτώνουμε ὅτι τα ἐπί μέρους ἐπιχειρήματα καί
οἱ προτεινόμενες λύσεις εἴχανε κιόλας συζητηθεῖ. Τό νέο στῆν
ὑπόθεση ῆτανε ὁ συνδυασμὸς τους, που ὅμως στῆν πραξη
ῆτανε ἐντελῶς ἀδύνατος οτήν πραγματοποίηοῆ του. Ἐκτός τοῦ
ὅτι ῆτανε ἐντελῶς ἀπίθανο να ἀφήσουνε οἱ δυνάμεις κατοχῆς
να πραγματοποιηθεῖ ανεμπὸὃιστα μια κανονική ἐπιστρατευοη,
τό προτεινόμενο ἀπ’ τόν Παπανὸρέου σχέὃιο ἐσήμαινε τήν ἐναρξη ἐνός νέου ἐμφυλίου πολέμου, ἀφοῦ· δέν θα ἀνεχότανε μέ
κανένα τρόπο τό EAM τήν ἐγκατασταση, στίς περιοχές που
ἤτανε κάτω ἀπό τόν ἐλεγχό του, ξένων ἀντιστασιακῶν ὁμαὸωνμ
Ἡ 6ασική σημασία τοῦ ὑπομνήματος αὐτοῦ ὅρίσκεται αλλοῦ.
Σέ μια ἐποχή ὅπου οἱ ἄλλοι πολιτικοί μιλοὺσανε για ἀντιόασιλεία καί ἐθνικῆ ἑνότητα, περιλαμὸανομένης καί τῆς Ἀντίοτασης, ô Παπανδρέου ἐμφανίζεται οτούς ’Ἀγγλους σαν να μήν
ὑπάρχει πια γι’ αὐτόν θέμα μορφῆς τοῦ πολιτεύματος κι ἐπιπλέον να εἶναι ἕτοιμος για ὁποιαόήποτε ἐνέργεια τόσο ἐναντίον τοῦ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ὅσο καί ἐναντίον τοῦ ΕΔΕΣ, ἐοτω κι ὄιν
χρειαστεῖ να καταφύγει καί σέ ἐμφύλιο πόλεμο ακόμα. Μέ τό
ὑπόμνημα του αὐτό ὁ Παπανὸρέου ὃιαχώριζε τή θέση του ἀπ’
τούς ἄλλους πολιτικούς καί γινότανε ἐτσι ὁ εὐνοούμενος τοῦ
Φόρεϊν ’Όφφις
Oï πράξεις τοῦ Παπανδρὲου ἀποτελούσανε ἀνενδοίαστες
καιροσκοπικές ἐνέργειες, τά δέ ὑπομνήματα του περιστασιακα
κείμενα, που μόνο τίς δικές του προσωπικές φιλοδοξίες ἐξυπη’ρετουσανε
Ὁ Παπανὸρέου ὅμως προχωρησε ἕνα 6ῆμα ακόμα παραπέρα. Ἕκανε μια συμφωνία μέ τόν αρχιεπίσκοπο Χρυσανθο.
ἀντιπρόσωπο τοῦ ὅασιλιᾶ οτήν Ἑλλάδα. Σχετικα με If] συμφω28

νία αὐτή, ὁ Πυρομαγλου ὃημοσίεψε ἕνα γραμμα τοῦ Τοουδεροῡ πρός τόν i’Ôlo, μέ ἡμερομηνία 9 Ἰανουαρίόυ 1955. ὅπου
ἀναγραφεται ἐπί λέξειῑ
Ε’ Ἐρώτησις· Κατα τάς πρό τῆς Διασκέψι·ως τοῦ Λιόανο ιι ἑπαφας μοι) μέ ἀντιπροσώπους τῆς Ἀγγλ. Κιιὸερνήσεως
ἑσχηιιάτισα τήν ἑντύπωσιν ὅτι ὁ κ. Γ. Παπανὸρὲοι,· ὸια να
γίνη πρωθιιπουργός ὑπεσχέθη νά ἐργασθῆ ὁια τη ν ἐπιστροφήν τοῦ Γεωργίου εἰς Ἑλλάὸα. Ἔχει ὁ κ. Τσοιιὸερός σχετικάς πληροφορίας ἥ καί ἔγγραᾳα ἐπ’ αὐτοῦ,Ἀπάντησις.’ Ὡς γνωστόν, ὁ κ. Παπανὸρέοιι σιινωόιπύετο
εἰς τήν καθοὸόν του εἰς Αἴγυπτον μεταξύ ἄλλων καί από
τόν κ. Λυκουρέζον (ἀὸελφόν τοῦ τέως Ὑπσιιργοῦ Ἐσωτερικών — νομίζω ὃτι ἢτο ἄλλοτε τοῦ Β. Ναυτικοῦ). Οὗτος
ἀνῆκε εἰς την ὁμαὸα τῆς Ἐθνικης Δρασι·(ι)ς (Σιφναῖος,
Μαρκεζίνης, Κύρου κ.λπ.). Αὐτός λοιπόν εἶπεν εἰς πλείονας
τοῦ ἑνός, ὅτι ὁ κ. Παπανὸρέου πρίν αναχωρηση ἐξ Ἀθηνῶν
εἶχε συνεννοηθὴ καί μέ τόν πρώην Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν
Χρύσανθον (ὡς γνωστόν ἀντιπρόσωπον τοῦ Βασιλέως ἐν
Ἀθήναις) καί μ’ ἄλλους, ὅτι θα ἐπανέσερε τόν Βασιλέα.
Μάλιστα ὁ κ. Λ (υκουρέζος) προσέθεσι· ὅτι ὁ κ. Πανὸ(Παπανὸρέο υ) ώρκίσθη ἤ ὑπέγραψε πρακτικόν ὁρκον περί τούτου. Αὐτά ἤρχισε νά τά λέγη ὁ Λ(υκοιιρέζος) ὅτε πλέον ό κ,
Π(απανὸρέου) ὡς πρωθιιπουργός πῆρε καί αὑτός τόν ὁρόμον τῆς ἐπιστροφῆς μετά ὁιῃι()ι,ιιηᾳι(ηια., Εἶμαι ὸιτ εἰς θὲσι ν
να γνωρίζω, ὅτι ὁ ὅασιλεύς ἑσκέᾳθη καί να τόν ανατρκψη
τότε -μάλιστα μέ σιινεόουλεύθη σχετικώς. ( '9)
Ἡ οημασία τῆς συμφωνίας αὐτῆς τοῦ ΠαπανδρέῸυ εἶναι μεγαλη, Μέχρι τότε ἡ ὂρετανική πολιτική, για τήν π(ιλινόρ()ιι)σή
τοῦ ὅασιλιᾶ αντιμετώπιζε ἕνα εὐρύ ἐνιαῖο ὸημοκρατικό μὲτωπο
τῶν παλαιῶν πολιτικῶν. Of ὂαοιλὸφρονες εἴτε εἴχανε χαοει τήν
ἐπιρροή τους, ὅπως Ô Τσαλὸαρης, εἴτε συνεργαζιηιταν μέ τούς
Γερμανούς. ὅπως ὁ Ραλλης, καί δέν μπορούσανε ν“ ἀποτελέσουνε, πλέον, κατάλληλα στηρίγματα για If] ίὶρετανική πολιτική - ἐκτός ὅέὃαια ἀπ’ τήν ἀντικομμουνιοτική τους προπαγανὸα, πού αὐτή μποροῡσε να αξιοποιήΘεῙ. Οἱ ἐνιὲργειες ὅμως
τοῦ Παπανὸρέου ὃιασποῦσαν τή δημοκρατική ἑνότητα τιῖιν παλαιῶν πολιτικῶν, που πρόσφατα ακὸμα εἴχανε ζητήσει τήν ἐγκαθίὸρυση αντιὸασιλείας, καί διευκόλυνε ἐτοι τήν πολιτική
τῶν αλλων. Τήν ἐποχή ἐκείνη (ρυοικα, ἐκτός από τούς Beau-I
νους καί τόν Χρὺσανθο, κανένας ὸέν ἤξερε τίποτα για τή μεταστροφή τοῦ Παπανὸρέου, που εἶχε μεταὸλήθεῖ σε ὸουρειο ἵππο
τῆς αγγλικῆς πολιτικῆς οτήν Ἐλλάδα. =
Σήμερα7 πού γνωρίζουμε πια τα γεγονότα υῷτα. μποροῡμιῖ να
ἐρμηνεὺσουμε τή ὅρετανική πολιτική στήν περιοὸο τῶν ἀνωμαλιῶν στίς ἐλληνικές ἐνοπλες δυνάμεις τῆς ΜέοήςἈνατολῆς.
“Ὀταν, αρχές Ἀπριλίου, ἐκδηλωθήκανε οἱ ανιιιμαλίες, κρατήΘηκε αρχικα Ô Τσουδερός στῆν ἐξουσία, για ν’ αποιιευχθεῑ
ὁποιαὸήποτε ουμὸιὸαστική λύση, καί μόνω αφοῡ αποήασίστήκε
f] Gian] καταστολὴ τῆς «οταοης», ἐγκρίθηκε ἡ (Wm-MOI] τῆς
πρωθυπουργίας στόν Βενιζέλο. Συγχρόνως ὅμως ἐκλήθη τόν
Ἀπρίλη καί ὁ Παπανὸρέου στό Καιρο. Τα ὑπόλοιπα ἤτανε ζήτημα σωστῆς χρονοθέτησης; ἡ αφιξη τοῦ Παπανὸρέου ἐπρεπε
να συμπέσει μέ τήν καταστολή τῆς «σταοής» καί τήν παραλληλη αποπομπή τοῦ Βενιζέλου, πρίν από τήν αῳιξή ὅμως, των
ἀντιπροσώπων τῶν ἑλληνικων κομμάτων καί τῆς Ἀντίοτασης.
Δέν θα ’πρεπε ἐξ ἄλλου να μπεῖ ὁ Παπανὸρέου (ἰμεοιιις οτήν
κυὸἐρνηοη, ἀλλα ν’ αναλαὸει τήν καταλληλη ,στιγμή τοὺς
παραπέρα χειρισμούς, σαν ἀπό μηχανῆς θεός.

ξὈτι οἱ ὃιαδικαοίες αῠτὲς ἤτανε προγραμματιομένες, q ανήκε
ὅταν ὁ Παπανδρέου, στίς 15 Ἀπριλίου - μια μόλις ἡμέρα μετα
τήν αναληψη τῆς πρωθυπουργίας ἀπ’ τόν Βενιζέλο - ὸήλωνε
ὅτι ῆρθε σαν ἐκπρόοωπος τῆς Ἐθνικῆς Ἑνότήτας. Στίς l9
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Τὸν ὠνόμασαν Μεγαλο Κόρολο, Ῑσόβιο Πρόεδρο
καὶ τόσα ἅλλα ὰκόμη, ἐπέκρινον τήν αὺταρχικότητό του Kai τὴν ὁμετακίνητη προσήλωση του σὲ
ὼρισμὲνες αρχές, ὅταν σ’ ὅλο τὸν κόσμο κυριαρχοῡσε ἡ ὀρχη τῆς μεταβλητότητος κι“ ἠ σύνχιση.
Σήμερα, ἕνα χρόνο μετα τὸν θανατο τοῦ στρατηγοῦ Ντὲ Γκώλ, κανεῐς ὁὲν ἀμφισβητεῖ ὅτι ῆταν
πρόνμοτι Μεγαλος, ὅτι τὸ ëpyo TOU, noù μὲ τόση
ἑπιμονή ὑπερασπιζε εἶναι καὶ ἔργα ὅλων τῶν εὺρωπαίωνῑ Εἶναι ἠ Ἐνωμὲνη Εὐρώπη. ’Ὀταν ὁποσὺρθηκε στήν σγροτική του κατοικία, ὁ Στρατη-

γὸς Ντὲ Γκώλ ὰφιερωσε τὶς τελευταῖες μὲρες τῆς
ζωῆς του, στή συγγραφή ἑνὸς ἑρνου noù ὀνόμασε ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΕΛΠΙΔΟΣ.
Oi ἁναννῶστες ὁὲν πρέπει vù Uvaéouv TÔ ἐργο
αὑτό, μὲ μιὲι ἐκὸοση πού βγῆκε πρὶν πολλὰ χρόνια στην Ἐλλάδα, ὡς ἈἈπομνημονεύματα” Kai
ανσῲερόταν στα γεγονότα τοῦ Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου. 'H παροῦσα ἑκὸοση τῶν ΑΠΟΜΝΗΜΟ
ΝΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΠΙΔΟΣ Φέρει τὸν τίτλο ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ,νιατί στὸ ἐργο αὐτὸ ὁ
στρατηγὸς Ντὲ Γκώλ, ὼς ὑπεύθυνος ήγὲνης τοῦ
Εὑρωπαῑκοῡ Κόσμου, ἑξηνεῑ μὲ σαφήνεια, ὅ,τι
βαθύτερο συμβαίνει στὸν χῶρο τῆς ἠπείρου μας
καί προβλὲπει μὲ ἀκρίβεια τὶς μελλοντικὲς ἑξελίξεις.

'H ἑλληνική ὲκὸοση πλεονεκτεῖ σὲ σχέση μὲ τὶς
ἃλλες ξένες ἐκδόσεις, γιατῑ εῘναι ἑξ ὁλοκλήρου
εῙκονογραφημὲνη Kai πλουτισμὲνη με ἑξαιρετικα
κατατοπιστικὰ κείμενα ποὺ τήν κάνουν μια πρανματικὸ σύνχρονη πολιτική ἑγκυκλοπαίὸεια. Εἶναι
αξιοσημείωτο, ὅτι ὁ ΟῙκος PLON ποὺ πρῶτος ἑξέὁωσε κατ’ αποκλειστικότητα τα ”Ἀπομνημονεύματα Ἐλπίδος“ ἑντυπωσιόσθηκε απὸ τὴν ἑλληνική
ἐκὸοση καὶ ζήτησε vù ἑκὸόση Kai στήν Γαλλίο
πανομοιότυπη μὲ τήν ελληνική.
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χρειαοτεῖ νὰ καταφύγει καί σε ἐμφύλιο πόλεμο ἀκὸμα. Με τό
ὑπόμνημὰ του αὐτό ὁ Παπανὸρεου διαχώριζε τή θεση του ἀπ’
τοὺς ἄλλους πολιτικούς καί γινότανε ἒτσι ὁ εὐνοοὺμενος τοῦ
Φόρεϊν "Ocpqnç.
Of πράξεις τοῦ Παπανδρὲου ἀποτελούσανε ἀνενδοίαστες
καιροσκοπικὲς ἐνεργειες, τά ὃὲ ὑπομνήματά του περιο-ῑασιακα
κείμενα, πού μὸνο τίς ὃικες του προσωπικες φιλοδοξίες ἐξυπηρετουσανε,
Ὁ Παπανὸρέου ὅμως προχώρηοε ἕνα ὅήμα ἀκόμα παραπερα. Ἔκανε μια συμφωνία με τόν ἀρχιεπίοκοπο Χρύσανθο.
ἀντιπρόσωπο τοῦ ὃαοιλιᾱ οτήν Ἑλλάδα. Σχετικά με τή συμφω2B

Maæmâ [κο

τημα σωστής χρονοθὲτηοηςῑ ἡ ἄφιξη τοῦ Παπανὸρεου ἔπρεπε
νά ουμπεσει με τήν καταστολὴ τῆς «σταοης» καί τήν παράλληλη ἀποπομπή τοῦ Βενιζελου, πρίν ἀπὸ τήν ἂφιξη ὅμως. τῶν
ἀντιπροσώπων τῶν ἑλληνικὼν κομμάτων καί τῆς Ἀντίοταοης.
Δεν θα ’πρεπε ἐξ ἄλλου νά μπεῖ ὁ Παπανδρεου αμεσως στήν
κυὸερνηση, ἀλλά ν’ ἀναλάὸει τήν κατάλληλη ,στιγμή τούς
παραπερα χειρισμούς, σάν ἀπό μηχανῆς θεός.
Ὅτι οἱ ὃιαδικασίες αὐτες ἤτανε προγραμματισμενες, ([ἁνηκε
ὅταν ὁ Παπανὸρὲου, στίς 15 Ἀπριλῐου - μια μόλις ἡμέρα μετὰ
τήν ἀνάληψη τῆς πρωθυπουργίας ἀπ’ τόν Βενιζέλο - ὁήλωνε
ὅτι ἧρθε σαν ἐκπρόσωπος τῆς Ἐθνικής Ἑνότητας. Στίς l9
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μια ἱστορία ντοκουμὲντο

ἠ μόνη
όλοκληρωμὲνη ἱστορία
τῶν τελευταίων

ἑκατὸν Πενήντα χρόνων
γραμμὲνη γλαφυρὰ
σαν ἕνα συναρτιαστικό
μυὸιστόρημα

Oi πράξεις τοῦ Παπανδρὲου ἀποτελούσανε ἀνενδοίαοτες
καιροσκοπικές ἐνέργειες, τά δέ ὑπομνήματὰ του περιστασιακά
κείμενα, πού μόνο τίς ὃικὲς του προσωπικὲς φιλοδοξίες ἐξυπηρετουοανε.
Ὁ Παπανόρὲου ὅμως προχώρησε ἕνα ὅήμα ἀκόμα παραπέρα. Ἔκανε μιά συμφωνία μὲ τόν ἁρχιεπίσκοπο Χρύσανθο.
ἀντιπρόο(ι)πο τοῦ ὂασιλιᾶ στήν Ἑλλάδα. Σχετικὰ μέ τή συμφω28

Γνωρίζει κανεῑς σωστὸ τήν ἱστορία, όταν
γνωρίση τὸ όληθινὰ γεγονότα noù τὴ συνθέτουν.
'0 F. Ροῦσσος, στήν ἑπτότομη Ἰστορία
τοῦ Νεοελληνικοῡ Ἔθνους, ηαραθὲτει ἄγνωστα
όττοκαλυπτικὸ γεγονότα μὲ στοιχεῖα
όόιόσειστα, κι όφήνει τὸν αναγνώστη vù
κρίνει καὶ να βγαλει τό συμπεράσματό τους
τὸν όφήνει vù Πλησιόσει τήν
ίστορική ἀλήθεια μόνος του.

Γι αὑτὸ ἡ Ἰστορία τοῦ Γ. Ρούσσου

εἶναι μιὸ ίστορία NTOKOYMENTO: εἶναι

ἠ ῖόια ή Ἰστορία.

τημα σωστής χρονοθὲτησηςῑ ἡ ἄφιξη τοῦ Παπανὸρέου ἔπρεπε
νά συμπὲσει μὲ τήν καταστολὴ τῆς «οτάοης» καί τήν παραλληλη ἀποπομπή τοῦ Βενιζὲλου, πρίν ἀπό τήν ἀφιξη ὅμως. τῶν
ἀντιπροσώπων τῶν ἑλληνικων κομμάτων καί τῆς Ἀντίστασης.
Δέν θα ’πρεπε ἐξ ἄλλου νά μπεῖ ô Παπανδρὲου ὰμέοως στήν
κυὸἑρνηση, ἀλλά ν’ ἀναλὰὃει τήν καταλληλη Ιστιγμή τοὺς
παραπὲρα χειρισμοὺς, σάν ἀπό μηχανῆς Θεός.
Ότι οἱ ὃιαδικασῖες αῠτὲς ἤτανε προγραμματισμένιῑς, (ςάνηκε
ὅταν ό Παπανὸρὲου, στίς 15 Ἀπριλίου - μιά μόλις ἡμέρα μετὰ
τήν ᾀνάληψη τῆς πρωθυπουργίας ἀπ’ τόν Βενιζιὲλο - ὸήλωνε
ὅτι ἠρθε σὰν ἐκπρόοωπος τῆς Ἐθνικῆς “Ex/(111110;. Στίς l9

αὐτὲς, πού ἀποτελοῦν τήν. κρισιμὸτερη καμπή τῆς ἑλληνιἰστορίας, ὁ Παπανὸρέου ὡς πρώθυπουργός θά εἶναι ὁ
Jg(o'2g1 ἡγέτης’” πού Θα μπορεσει νά ὅγαλει πέρα τή ὃουλειά
»,

Γνωρίστε καὶ σείς τὰ
σημαντικότερα γεγονότα τῆς
Ἑλληνικῆς καὶ Παγκόσμιας
Ἰστορίαςμέσα ἀπὸ τὶς ἕγκυρες
ἐκδόσεις μας ποὺ ἔχουν ἀπὸ ὅλο
τὸν κόσμο χαρακτηρισθῆ
ὡς, μοναδικές.

“N
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μὲ 300 δρχ. πρόκαταβολὴ
καὶ 300 ὃρχ. τὸ μῆνα γίνεστε
καὶ σείς, κάτοχος τῶν μεγάλων
ἱστορικῶν μας βιβλίων.

Στεῑλτε μας τό κουπόνι
Παραγγελίας ἦ τηλεφωνῆστε
μας στὸ 3627164 καί 6d σᾶς
στείλουμε τά βιβλία πού

6d ὃιαλέξετε στό σπίτι σας

"Av παραγγείλετε 2 ἔργα
ἡ προκαταβολὴ εἶναι 500 δρχ.
καὶ ,κάθε μῆνα 500 ὃρχ.

ἴς ἀντιρρήσεις του, ὁ Λήπερ ἁπάντηοε ὅτι οἱ Βρετανοί
ιμοῡσαν νά σχηματιστεῐ (mi-Um; ιιιὰ ῑοχυρή κυὸἑρνηση κι
καταλληλότερος ἦταν «μ’ αὐτό ὁ Παπανδρὲου, τόν ὁποῖο
ιρινε με τόν Τσώρτσιλ τοῦ 19-10. Στίς 25 Ἀπριλῐου καί
ἀπό ῖοχυρὲς καί πολύπλευρες πιὲσεις ὁ Βενιζὲλος παραιι καί στίς 26 κιόλας ὁ Γεωργιος διορίζει πρωθυπουργό
Ἰαπανὸρέου. Οἱ ὅρετανικές ὃολοπλοκίες φερναιέ τά ἀποιματα τους.
.ιως, παρά τίς προσπαθειες τῆς ὅρετανικὴς προπαγάνόας
ιασάρει τόν Παπανὸρὲου σάν τόν κατάλληλο ἄνθρωπο καί
ὅλη τήν αὐστηρή λογοκρισία, ὸιὲρρευσαν στόν ἀγγλικό
στοιχεῖα πού καθιστούσανε ὕποπτη τήν ἀλλαγή τῆς κυἹσης. Στις 12 Μαΐου 19-14 ὁ Spectator ἓγραφεῑ
«”Οται’ ὁ κ. Σσᾳσκλῆς Βενιζέλος παραχώρησις τήν πρωιπσυργία, ὸεκατρεῖς μόλις ἡμέρες μετά τόν ὸιορισμό του,
μιιοιιργιΙΘήκανε σέ ὁρισιιένους κύκλους ﬁnal/21's; γιά τούς
ἱγους τῆς αι’φνίὸιας παραίτησής του. Γιατί ἤταιέ ἀσφαλῶς
καταλληλότερσς για νά παίξει τό ρόλο τοῦ διαιτητῇ
ταξύ τῶν σι’,ιιπατριωτιὺν του. ἓἨτανε γνωστὸς γιά τήν
ιετακίνητι] πολιτική τοι· ἑντιλιιότητα. Ὁ κομμουνιστικός
ιαμπούλας ὁέν τόν τρόμαζε κι ῆτανε εἰλικρινά ἀποφασιιένος νά ἔρθει σέ ,ιιιά σιψεννόησι) Διιέ n} ν Ἀντίσταση. Ὁ κ.
απανὸρέοι) ὅμως ὑποστηρίζει ὅτι ανέλαόε τήν πρωθυνυργία ἔχοντας σάν πρωταρχικό σκσπό (διαπραγματεύσεις
ά τόν σχηματισιιό Ιιιιὰς κιιὸἑρνησης συνασπισμοῦ. Ἐάν
[ηθεύει αὐτό, -ἡ ἀποχώρησι] τοῦ κ. Βενιζέλου παραμένει
:orezwÿ...»
SCI) ὅμως θα πρέπει νά στα(·)οῡμε λῐγο καί νά ἐρευνήσουμε
5λο πού εἶχε παίξει μέχρι τότε Ô Παπανὸρεου m ἐκεῖνον
ἓπρόκειτο νά παίξει μελλοντικα. Ἡ ὸιερεύνηση αὐτή μποἁ γίνει κατὰ δύο τρόπουςῑ εἴτε δηλαδή να θεωρήσουμε
Ἰαπανὸρέου σάν ἐκπρόσωπο τῆς ταξης Tov, εἴτε πάλι νά
ιοῡμε σάν αὐτόνομο ἆτομο. Στήν ἀναλυσή μας καί οἱ δύο·
; πλευρές τῆς προσωπικότητας τοιι θα μὰς ὸώσουνε ἐπί
υς πτυχὲς, αλλά μονο ὁ συνὸνασμός τιῖιν δύο μπορεῖ ν(ἰ
σει ακριὸοὸίκαια τό ([αινόμενο Παπανὸρέου καί τίς ἐνέρτου.
Παπανὸρέου. παρὰ τις οιιιῶιῑῦαιιῖισεις του για τό ἀντίθετο
,ε νά Θεωρεῐ τόν ἑαυτό του σοσιαλιστή). ἠτανε ἕνας ἀστός

Mè 800 ὃρχ. προκαταβολὴ καὶ
800 δρχ. τὸ μῆνα σᾶς ὃίνουμε ὅλα
τὰ ἔργα καὶ σᾶς παραδίδουμε
ΔΩΡΕΑΝ τὴ σειρα τῶν παιδικῶν
βιβλίων ἀξίας, 1500 δρχ.
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Μὲ τὸ παρακάτω κουπόνι ἔχετε
στὸ σπίτι σας, 6,1L ὡραιότερο
ὑπάρχει στήν ΙΣΤΟΡΙΑ.
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Πρὸς τήν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
Ἀκαδημίας 61 - Ἀθῆναι
Παρακαλῶ νὰ μοῦ στείλετε τὰ ἑξῆς βιβλ1α;

Γ ’ ΜΙΞΡΙ
Πσιὸς ὅμα
σεων, ἀφοῡ
οὐσιαστικά ’
πανόρὲου, δι
οἱ προτεινόμ
ὑπόθεση ἤτ(
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να πραγματ(
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ὲκατὸν Πενήντα
, γραμμὲνη ν
σαν ενα συναρ
μυδκ

ἤτανε κάτω (
Ἡ 6ασική 0'
Σὲ μιό. ἐποχῆ
λεία καί ἐθνι
σης, ô Παπ(
ὑπάρχει πιά
πλέον νά εἶν
τίον τοῦ EA]
χρειαστεῖ νά καταφυγει καί σὲ ἐμφύλιο πόλεμο ἀκὸμα. MÉ τό
ὑπόμνημά του αὐτὸ ὁ Παπανὸρὲου ὃιαχώριζε τή θὲση του ἀπ’
τούς ἄλλους πολιτικούς καί γινὸτανε ἓτσι ὁ εὐνοούμενος τοῦ
Φὸρεϊν ”Οφφις.
Οἱ πράξεις τοῦ Παπανὸρέου ἀποτελούσανε ἀνενδοίαστες
καιρσσκσπικές ἐνέργειες, τά δέ ὑπομνήματά του περιστασιακά
κείμενα, πού μόνο τίς ὃικὲς του προσωπικὲς φιλοδοξίες ἐξυπη’ρετουσανε
Ὁ Παπανὸρέου ὅμως προχώρησε ἕνα ὅὴμα ἁκόμα παραπέρα. Ἔκανε μια συμφωνία μὲ τόν ἀρχιεπίσκοπο Χρύσανθσ,
ἀντιπρόσωπο τοῦ 6ασιλιᾶ στήν Ἑλλάδα. Σχετικά μέ τή συμφυ28

ΤΗΛ. ........................... ΥΠΟΓΡΑΦΗ .................................

τημα σωστῆς χρονοθὲτησηςῑ ἡ ἂφιξη τοῦ Παπανὸρέου ἔπρεπε
νά συμπὲσει μέ τήν καταστολή τῆς «στάσης» καί τήν παράλληλη ἀποπομπή τοῦ Βενιζέλου, πρίν ἀπό τήν ἄφιξη ὅμως, τῶν
ἀντιπροσώπων τῶν ἑλληνικῶν κομμάτων καί τῆς Ἀντίστασης.
Δὲν θα ’πρεπε ἐξ ἄλλου νά μπεῖ ὁ Παπανὸρὲου ἀμέσως στήν
κυὸἑρνηση, ἀλλα ν’ ἀναλὰὅει τήν κατάλληλη ,στιγμή τοὺς
παραπὲρα χειρισμοὺς, σάν ἀπό μηχανῆς θεὸς.
’Ὀτι οἱ ὃιαὸικασίες αὐτὲς ἤτανε προγραμματισμένιῐς, (1,6me5
ὅταν ὁ Παπανὸρὲου, στίς 15 Ἀπριλίου - μιά μόλις ἡμέρα μετα
τήν ἀνάληψη τῆς πρωθυπουργιας ἀπ’ τόν Βιῑνιζύλο - Ôl’lkmvs
ὅτι ἦρθε σάν ἐκπρόσωπος τῆς Ἐθνικής Ἑνοτητας. Στίς l9

Ἀπριλίου. ὁ Λῆπερ δὲχτηκε τόν Κανελλόπουλο, στόν ὁποῐο μίληοε για τό πρὸὂλημα Βενιζελου;
«Ὁ Λῆπερ μοῡ εἶπε καθαρά ὅτι ὁ Βενιζέλος εἶναι ἄπει-

ρος καί ὅτι σημερινή κυὸέρνηση ὁέν εἶναι κιιόέρνηση...
Ἂν πίστευε ὁ Βενιζέλος .-.. ὅτι τό κίνημα ὸέν θά ’παιρνε τήν
ἐξὲλιξη πού πῆρε, ὅταν αὐτός θά ἀναλάόαινε, ἡ πλάνη τοιι
εἶναι μεγάλη Ὁ Λὴπερ μοῦ τόνισε ὅτι ἡ στάσι] ἐὸὠ πρέπει νά ὁδηγήσει σέ αὐστηρότατες κυρώσεις, καί ὅτι τό ΕΑΜ
στήν Ἑλλάὸα εἶχε προδώσει τήν ἑλληνική καί συμμαχική
ὑπόθεση. Τό μοτίόο ἦταν ὅτι τό ΕΑΜ ὸὲν θα ὑπάρξει...»(3(’)
Ἐν τῶ μεταξύ ὁ Βενιζὲλος προοπαθοῡσε νά μπάσει οτήν κυὃὲρνηοή του τόν Παπανὸρέου καί τον Κανελλόπουλο. “Ο Λῆπερ“ ὃεν εἶχε ἀντίρρηση γιά τὴν εἴσοδο τοῦ Κανελλόπουλου
οτήν κυόἑρνηση, ὅχι ὅμως καί τοῦ Παπανὸρὲου (3‘). Στις 22
Ἀπριλίου πληροφορήθηκε ô Βενιζελος ἀπ’ τόν ὅασιλιά ὅτι οἱ
Βρετανοί εἴχανε ἀποφασίσει να κὰνουνε πρωθυπουργό τόν
Παπανὸρεου. "Oqu ὁ Βενιζὲλος ζήτησε ἐξηγήσεις ἀπ’ τόν Λῆπερ καί ἀπείλησε ὅτι θά παραιτηθεῖ, ὅΛήπερ τοῦ ἀπαντηοε ὅτι
ἡ πρὰξη του αὐτή ἤτανε πολύ πατριωτική m ὅτι παραίτησή του
θά γινότανε ἀποδεκτή. “Ο Βενιζὲλος ὅμως προτίμησε νά παραμείνει. ·

Ὁ Βενιζελος ἐνημὲρωσε τόν Κανελλόπουλο στίς 23 Ἀπριλίου γιά τὰ ὃιαδραματιζὸμενα m ὁ τελευταῖος οημειώνει στὸ
ἡμερολόγιό τους
«Ἄδικο ὅέόαια εἶχαν κι αὐτοίστήν ἀπόφασι] νά ἐμμείνουν
στήν πρωθυπουργία... ἀὸικαιολόγητος ὅμως εἶναι ὁ Παπανὀρέου πού πάει νά μεταὸάλει τήν τραγικότερη ἐθνική μας
κρίσι] σέ εὐκαιρία γιά τήν ἱκανοποίηση τῆς φιλοὸοξίαςτου,
ἀόιαφορώντας γιά τίς συνέπειες».(22)
Λίγο ἀργότεροι ὁ Παπανδρὲου πληροφοροῦσε τόν Κανελλόπουλο ὃτι ὁΤεώργιος ἀδυνατοῡσε νά ἐξακολουθήσει τή συνεργασία με τόν Βενιζὲλο, m ὅτι ἡ μόνη λὺση ἤτανε ν’ ἀναλὰὂει ὁ
ἴδιος ὁ Παπανδρὲου τήν πρωθυπουργία. Στίς 24 Ἀπριλίου, ὁ
Γεώργιος ζήτηοε ἀπ’ τόν Βενιζέλο νά παραιτηθεῐ, αὐτός ὅμως
ὃεν ὃεχτηκε. Τό ὂρόιὸυ τῆς ἴδιας ἡμέρας, ουναντηθήκανε στοῡ
Λῆπερ οἱ Βενιζελος, Ἐξηντόιρης, Βασιλειὰδης, Καραπαναγιώτὴς, Κανελλοπουλος καί Παπανδρὲου. Γιά τίς σχετικες συζητήσεις σημειώνει Ô Κανελλόπουλος στό ἡμερολογιό τους «Md;
εἶπε (ὁ Λήπερ) ὅτι ὁ Τοιῖ)ρτσιλ περιμένει νά ἀρθεῖ ἡ ανώμαλη
κυὸερνητική κατάσταση Βενιζὲλου, πού εἶναι οῠοιαοτικά κυὅερνητική ἀνυπαρξία, πρίν ἒρθουν οἱ ἀντιπρόσωποι τὼν ὀργα·νιὶ)σειι)ν, καί ὅτι ενιῖ) ὁ Βενιζελος εἶναι ἀδύνατος, ἄπειρος καί
ἀκατάλληλος για νά ὃιαχειριστεῐ με κῦρος τίς ὁιαπραγματεύ-

GEL; αὐτὲς, πού ἀποτελοῦν τήν κρισιμότερη καμπὴ τῆς ἑλληνιuñç ἱστορίας, ὁ Παπανδρεου ὡς πριύθυπουργός θόι εἶναι ὁ
“·ἰσχυρός ἡγὲτης” πού Θὰ μπορεσει να ὂγὰλει πέρα τή ὃουλειά
αὐτή».(33)
Στίς, ἀντιρρήσεις του, ὁ Λὴπερ ἀπαντηοε ὅτι οἱ Βρετανοί
ἐπιθυμοῦσαν να σχηματιστεῑ ἀμεσως μιά ἰσχυρὴ κυὸερνηοη κι
ὅτι ὁ καταλληλότερος ἦταν «μ’ αὐτὸ ὁ Παπανδρέου. τόν ὁποῖο
συνὲκρινε με τόν Τσιῖ)ρτσιλ τοῦ 19-10. Στίς 25 Ἀπριλίου καί
μετα ἀπό ἰοχυρες καί πολύπλευρες πιέσεις ô Βενιζὲλος παραιτεῖται καί οτις 26 κιόλας ὁ Γειῖ)ργιος διορίζει πρωθυπουργό
τόν Παπανὸρεου. Οἱ ὅρετανικὲς ὃολοπλοκίες (ρερνανε τά ἀποτελέσματα τους.
"Cum; παρὰ τις προοπαθειες τῆς ὅρετανικής προπαγάνόας
να πλασάρει τόν Παπανὸρὲου σαν τὸν κατάλληλο ἅνθρωπο καί
παρ’ ὅλη τήν αὐστηρή λογοκρισία, ὁιὲρρευσαν οτόν ἀγγλικὸ
τύπο στοιχεῖα πού καθιστοὺοανε ὕποπτη τήν ἀλλαγὴ τῆς κυὅὲρνησηζ. Στίς 12 Μαΐου 1944 ὁ Spectator ἔγραφεῑ
<<”Οται’ ὁ κ. Σοφοκλῆς Βενιζέλος παραχώρησε τήν πρωθωωυργία, (δεκατρεῖς μόλις ἡμέρες μετά τόν ὁιορισμό του,
ὁ)],ιιιοι,ιργ)]θήκανε σέ ὁρισιιένους κύκλους {Ural/Jig; γιά τούς
λόγους τῆς αι’φνίὸιας παραίτησής του. Γιατί ἥτανε ἀσφαλῶς

ὁ καταλληλότερος για νά παῐξει τό ρόλο τοῦ (διαιτητῇ
μεταξύ τῶν σιῃιπατρι(υτιῑ)ν του. Ἤτανε γνωστός γιά τήν
αμετακίνητη πολιτική τοι) ἐντιμότητα. Ὁ κομμουνιστικός
μπαμπούλας ὁέν τόν τρόμαζε κι ἦταιέ εἰλικρινά ἀποφασιαιιένος νά ἓρθει σέ μιά awn/Vt}an μέ τήν Ἀντίσταση. Ὁ κ.
Παπανὸρὲου ὅμως ὑποστηρίζει ὅτι ἀνέλαόε τήν πρωθυποοργία ἔχοντας σάν πρωταρχικό σκοπό ὸιαπραγματεύσεις
για τόν σχηματιαιιό μιᾶς κιιὸἑρνησης συνασπισμοῦ. Ἐάν
ἀληθεύει αὑτό, ἀποχώρησι] τοῦ κ. Βενιζὲλου παραμένει
σκοτεινῇ...»
Ὲδιῖ) ὅμως θά πρέπει να σταθοῡμε λιγο καί νόι ἐρευνήσουμε
τό ρολο πού εἶχε παιξει μέχρι τότε ô Παπανὸρεου κι ἐκεῖνον
πού ἐπρόκειτο νά παιξει μελλοντικὰ. 'H ὃιερεύνηση αὐτή μπορεῖ να γινει κατα δύο τρόπουςῑ εἴτε δηλαδή νά θεωρήσουμε
τόν Παπανὸρεου οὰν εκπρόσωπο τῆς τάξῃς του.. εἴτε πάλι νά
τόν ὁοῡμε σάν αὐτόνομο ἂτομο. Στήν ἀναλυοή μας καί οἱ δύο·
αῡτές πλευρές τῆς προσωπικότητας του θα μᾶς ὃώσουνε ἐπί
μέρους πτυχὲς. ἀλλα μονο ο συνὸυασμός τῶν δύο μπορεῐ νά
([ιιπίσει ακριὸοὸικαια το ([αινομενο Παπανὸρέου καί τίς ἐνεργειές του.
Ὁ Παπανὸρέου. παρα τις ὸιιιὸεὸαιιῖισεις του για τό ἀντίθετο
(ἤθελε νά Hangs? τόν ἑαυτό τοι1 σοσιαλιστή). ἡτανε ἕνας ἀστός
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πολιτικός 115' 6αθιά χαραγμενη πάνω του τήν ἀστική του προελευση. Περιοτασιακὲς «προλεταριακὲς» του τοποθετήσεις δέν
ἀλλάζουνε τίποτα στήν οὐσία. Ἐπασχε ἀπό τήν ἴδια 1101111011111—
στοφοόία καί σλαυοφοὸία ὅπως κι ὁλόκληρη ἡ ἑλληνική
ἀστική τάξη ἀπ’ τήν ὁποία προερχότανε. Ἐάν καί κατά πόσον
πίστευε πραγματικά, τό χειμῶνα τοῦ 1943-44, στήν ὕπαρξη τοῦ
κομμουνιστικου κινδύνου, που τόν ἀντιπροσῶπευε τό EAM. ἢ
ἀντίθετα τόν ἐκμεταλλευότανε φραστικά γιά εὐνόητους λόγους.
δέν εἶναι ἐξακριὸῶμενο με 6ε6αιότητα. Φαίνεται πάντως ὅτι
τήν ἀνοιξη τοῦ 19-14 ἠτανε πεπεισμένος γι’ αὐτό, ἦ τουλάχιστον
εἶχε πείσει ὁ ἴδιος τόν ἑαυτό του.

Τό δεύτερο στοιχεῙο που χαρακτηρίζει τόν Παπανὸρέου-σάν
ἀστό πολιτικό, εἶναι ἡ ἀγγλοφιλία του, πού ἐκφραζότανε μὲ
τήν πίστη του ὅτι δὲν μποροῡσε ἡ Ἑλλάδα ν’ ἀκολουθήσει μιά
πολιτική πού θά τήν ἔφερνε σέ ἀντίθεση 115 τήν προοτάτιὸά της
Μεγάλη Βρετανία. Αῡτά ὅμως τά δύο πολιτικά χαρακτηριστικά, συναντιοῠνται καί σ” ὅλους σχεδόν τοὺς ἀλλους ἀστούς πολιτικούς, πού παρ’ ὅλα αὑτά ὅμως ὃεν εἴχανε ὃεχθεῖ (ἐκτός ἀπ’
τόν Ράλλη καί μερικούς ὑπερόασιλόφρονες) ν’ ἀποσύρουνε τήν
ἀξίῶσή τους γιά τή μή ἀμεση ἐπιστροφή τοῦ ὂασιλιά. Γιά πολλούς ἀπ’ τούς ὑπόλοιπους πολιτικούς ὑπῆρχε κάποιο ὅριο στήν
ἀγγλοφιλία. πράγμα που ἀποδείχτηκε με If] στάση τοῦ Τσουδεροῡ καί τοῦ Βενιζὲλου, κι εκφράοτηκε σαφῶς ἀπ’ τόν Σοφούλη. στίς ἀρχες τοῦ Δεκέμόρη, με If] φράση;

Ὁ l". Παπανὸρέου μιλάει στό Σύνταγμα (m’ç l8/I()/44: «Hm-11131111511 καί εἰς τήν
Λαοκρατίαν...»

(μύση καί θα (Sims/1119113111], 011511 οὕτως ἔταξεν ἡ μοῖρα.
Περιὲργως πῶς ἑνι-’θι·,ιιή()ηι’ τόν στρατηγόν Ζέρὸαν, ὁ
ὁποῖος συχνά ἔλεγεν εἰς ml"; (/(ÀOUÇ καί σιιμπολεμιστάς
του.- πίοτις εἰς τόν (ὶρχιῃνόωλᾙ) “

«Εἶμαι (ff/log τῆς Μεγάλης Βρετανίας, ἀλλά ὄχι καί σκλάόος
της». (2") . ”
Ὁ ὅαθμός If]; ἀγγλοᾳιλίας τοῦ Παπανδρὲου ἢτανε διαφορετικός ἀπό κεῖνον τῶν ἀλλων πολιτικῶν, που ἀσφαλῶς εἶ’χανε κι
(Η ρητσρική δεινότητα του Παπανδρέσυ, που ήτανε ἐξάλλου
αὐτοί κομμουνιστοφοὸία - ἴσως μάλιστα καί μεγαλὺτερη
σύμφυτη με μιά μεγάλη δόση δημαγ(ι)γίας καί θεατρινισμοῡ,
ἀκόμα ἀπ’ ὅση εἶχε ό Παπανὸρεου - ἀλλά δεν φτάνανε καί στό
τόν ἓκαναν συχνά νά μή ὀλεπει τήν πραγματικότητα, τόν ἔκασημεῖο νά ταυτίζουνε τά συμφέροντα τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Μεναν νά μεθάει με τά ἴδια του τά λόγια(ῑῆ καί νά μή ὅλὲπει τήν
πραγματικότητα.
γάλης Βρετανίας, ὅπως εἶχε κάνει ὅ Παπανδρὲου με τό πρῶτο
ὑπόμνημά του. Ἔτσι ὅμως mêan στό κενό ἡ συχνά ἐπαναλαμἘάν κρίνσυμε με τά δεδομένα αὑτά τούς χειρισμούς που
6ανόμενη θέση τῆς ἀριστερᾶς, ὅτι ὁ Παπανὸρεου δέν ἤτανε
ἔκανε ό Παπανδρεου μέχρι τήν πριιιθυπσυρῃόποίησή του, θά
παρά ἕνας τυπικός εκπρόσῶπος τῆς τάξης του πού θά μποδιαπιστῶσουμε ὅτι. ὅλες τίς κρίσιμες ενεργειες που τόν κάνανε
ροῡσε κάλλιστα ν’ ἀντικατασταθεῐ ἀνά πᾶσα στιγμή ἀπό
στά μάτια τῶν "Aw/MN <<καταλληλότατο» γι” αὐτούς ἀνθρωπο,
ὁποιοδήποτε ἀλλο ἀστό πολιτικό. Ἠ θεση αὐτή εἶναι κατά, καί ὑποψήᾳιο πρῶθυπουργό, τίς ἔκανε συνειδητά καί χωρίς
τοῦτο λαθεμὲνη, ὅτι δηλαδή ό Παπανδρέου ἀκολουθοῡσε δική κανενα εξῶτερικό ἐπηρεασμόῑ εἶχε 6951 τή λύση τοῦ ἑλληνικοῡ
του ἀτομική πολιτική, που τελικά ἐπισφράγισε τήν ἑλληνική
προὸλήματος κι ἀν ἀνελάμὸανε αὐτός τήν ἡγεσία θά ἕὸινε τίς
ἱστορία, με τήν ἀτομική του, ἀνεξίτηλη σᾳραγίδα.
σωστες κατευθύνσεις. Ἡ πίστη ὅτι αιῖιτός κατεῖχε τήν ὀρθή ποΤί ὅμως ἒκανε τόν Παπανδρεου νά διαχωρίσει If] θεση του
λιτική που ἔπρεπε νά ἀκολουθηθεῖ. τόν κάνανε ν’ ἀναλάὸει
ἀπ’ τούς ἄλλους παλιοὺς πολιτικούς καί νά ἐφαρμόσει δική του
όρισμὲνες πρ(ι)τοὸουλίες, γιά τίς όποῖες πίστευε ὅτι ἦτανε τεπολιτικής Ἡ ἐξήγηση όρίσκεται στήν ἱδιομορφία τῆς προσῶπιλικά σῶστες. Γιά νά πετύχει δέ τό σκσπό του, δέν δίστασε νά
κότητας τοίΙ Παπανδρεου. Ἐὸῶ ὅμως τελειῶνει γιά τόν ἱστοἐφαρμόσει τήν ἀρχή ὅτι Ô σκοπός ἁγιάζει τά μέσα. Κι ἀφοῡ δέν
ρικό ἡ επιστημονική ἀνάλυση, ἀφοῡ ἡ ὲξήγηση τῶν ψυχολογιμποροῠσε νά πετύχει τό σκσπό του με τόν κανονικό δρόμο τῶν
κῶν ἰδιομορφιῶν τοῦ χαρακτήρα ἑνός ἀτόμου, στή διαμόρἐκλογῶν, 1171011010105 ν’ ἀκολουθήσει τό δρόμσ που θά τόν παφωσή τους, δέν μποροῡνε νά ἑρμηνευτοῠνε με τήν ἴστορική μὲ- ρουσίαζε στά μάτια τῶν ἼἈγγλῶν σάν τόν πιό κατάλληλο άνθοδο, καί πρέπει ν’ ἀφεθοῦνε στόν ψυχολόγο ἤ ἀκόμα καλύθρῶπο για κείνη τήν περίπτῶση, πράγμα που θά εἶχε σάν ἀποτερα στόν μυθιστοριογράφο. Τό μόνο που μπορεῖ νά κάνει ό
τέλεσμα νά τόν ὅοηθήσουνε νά γίνει πρῶθυπουργός. Ξεχνοῦσε
ἱστορικός, εἶναι νά προσπαθήσει, με μεγάλη μάλιστα προσοχή,
ὅμως κάτι πολύ Οὐσιαστικόῑ ὅτι ἀπ’ τή στιγμή που θά γινότανε
νά ὃγάλει μερικά συμπεράσματα, ἀπ’ τίς πράξεις τοῦ ίὸιου τοῦ
μ’ αὐτό τόν τρόπο πριιιθυπσυργός, na εξαρτιότανε πιά ὁλότελα
πρωταγωνιστὴ, ἀπ’ τίς ὃιάφορες ἑκδηλώσεις του κι ἀπ’ τίς
ἀπ’ τούς Βρετανούς.
μαρτυρίες τῶν συγχρόνῶν του, που θά φωτίζουνε κάπῶς καί
Ἔτσι ὅμως τίθεται τώρα τό πρόὸλημα γιά τό ρόλο που παίζει
τίς προθέσεις του.
ό Παπανδρεσυ μετά τήν πρω(Ιυπουργοποίησή του. Θά ἀκολουΒασική παρόρμηση γιά τίς ενὲργειες τοῦ Παπανδρὲου, φαίνεται νά ἤτανε όάπεραντος ἐγωισμός του, που τόν ἐπισημαίνει
ὲξάλλου καί ὁ Κανελλόπουλος στό ἡμερολόγιό του. Ἠ 5111117112θεια τοῦ Παπανὸρὲου ήτανε τόσο ῐσχυρή που τόν ὁὸήγησε μεχρι τόν ὀπορτουνισμό, πράγμα που ἀποδείχτηκε 115' τά «Ὑπομνήματα Εὺκαιρίας» ἦ μέ, τό παρατσούκλι τοῦ «ἀνεμόμυλου»
πού τοῦ δόθηκε ἀργότερα. Ἐκτός ἀπ’ αὑτό ὅμως, εἶχε μιά
ἀτράνταχτη πίστη στόν-ἑαυτό του καί τήν πορεία που ἀκολουθοῡσε; ἤτανε τύπος ἐγωκεντρικός, με τετοια πεποίθηση στόν
ἑαυτό του που τόν ἐμπόὸιζε νά κρίνει καί τίς δικες του ἀκόμα
ἐνέργειες καί τόν καθιστοῦσε ὅὲὅαια «ἀδιάόροχο» σέ ὁποιαὃήποτε κριτική. Μόνο αὑτός, ὁ Παπανὸρέου, ἤξερε τή σῶστή
λύση γιά τά προόλήματα τῆς Ἑλλάὸας. ‘O Πυρομάγλου περιγράφει τό φαινόμενοἩαπανδρεου ἓτσιε

«Ἡ στάσις του, ἀποφασιστική καί ἀποφθεγματική. Μοῡ
ἒὸιυσε τήν ἑντύπωσι ἀνθρώπου ὁ ὁποῖος ἔὸλεπε τήν Ἑλλάὸα ὡς μίαν ὑπόθεσιν τήν ὁποίαν αὐτός μόνος θά ὸιαμορ-’
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θήσει τελικά δική του πολιτική γραμμή. ἤ θά μεταὸληθεῖ σέ
ἐνεργούμενο, σε «πράκτορα» της όρετανικής πολιτικῆς Είχαμε
ἀποκλείσει παραπάνῶ τή (li-‘01] κατά τήν ὁποία, σε μιά πρώτη
φάση, ὁ Παπανὸρὲου δέν ήτανε τίποτα παραπάνιι) ἀπό ἕνας
τυπικός εκπρόσῶπος τῆς τάξης του, κι ἔται μποροῠσε ἀνά
πᾶσα στιγμή νά ἀντικατασταθεῖ ἀπό κάποιον ἀλλο. Θεωροῡμε
δέ ὅτι τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τή δεύτερη φάση. Καί τοῦτο φαίνεται καθαρά ἀπ“ τίς ποικίλες πολιτικες καταστάσεις πού ἀκολουθήσανε καί πού πήρανε μιάν ῐδιόμορφη τροπή, που κατά
πᾶσα ὅεὸαιότητα δεν θά εἷ’χανε πάρει άν πριι)(-)υπσυργός ἤτανε
τὴ στιγμή ἐκείνη ό Τσουδερός, 0 Βενιζὲλος ἤ ὁ Σσφοὺλης.
’Ὴτανε 65611111 0 Παπανὸρὲου όργανο τῶν ”Αγγλιι)ν, ἀλλά ἕνα
ῖὸιόρρυθμιχόργανο. Κατά 6άση ἔίἑὸαια, ἡ πολιτική τοῦ Παπανδρεου εῖναι ἴδια μὲ τή ὅρετανική πολιτική, ἀλλά παρ’ ὅλα
αὐτά ὑπήρχανε περιπτώσεις που αὐτή ἡ πολιτική φερνει καθαρά τήν προσῶπική σιρραγίδα τοῦ Παπανδρεου. Γι’ αὐτό καί
οτήν ἀνάλυοη τῆς πολιτικῆς ἐκείνης τῆς περιόδου πρέπει νά

γίνει προσπαθειαΥ ν’ ἀναζητηθοῡνε αὐτα τά προσωπικα χαρακτηριστικα. Μόνο μ’ αὐτό τόν τρόπο θα καταστεῖ δυνατό ν’
ἀνακαλύψουμε τήν εὐθύνη τοῦ Παπανδρέου για ὡρισμένα ’γεγονότα. Γιατί ἀν θεωρήσουμε τόν Παπανδρέου σάν όργανο τῶν
Βρετανιῖ)ν, τότε οἱ εὐθύνες του ἐλαττώνονται, ἐνώ τελικά τό
ἐρευνούμενο πρόὸλημα εἶναι αν ἀληθεύει ἡ διακήρυξη τοῦ
Παπανδρέου πού ἀναφέραμε στήν ἀρχή, ὅτι δηλαδή τίς ἐξελίξεις τοῦ Δεκέμόρη τίς προετσίμασε ὁ ἴδιος. Θα πρέπει 6ε6αίως,
καί παράλληλα, να ἐρευνηθεῖ καί ποιοί ἄλλοι παράγοντες ὑποστηρίξανε τήν πολιτική του αὐτή. Ἀναφερθήκαμε ἤδη στή δρετανική ἐπιρροή. ’Ὀμως ἡ πολιτική τοῦ Παπανδρέου καί τῶν
Βρετανών δέν θ’ ἀποτύχαινε ἄραγε ἀν τό KKE εἶχε ἀκολουθήσει μιαν άλλη τακτική κι εἶχε προγραμματίσει μια λύση ἀναλογη μ’ ἐκείνη τῶν Γιουγκοσλαύων; Τέλος, δέν πρέπει να
-ἀγνοηθεῖ καί ὁ ρόλος πού έπαιξε ἡ Σοὸιετική Ἕνωση τήν
ἐποχή ἐκείνη. J
Στή συνέχεια θ’ ἀσχοληθοῡμε ὃασικα μόνο μέ τίς ἐσωελληνικές ἐξελίξεις καί μόνο ὅταν θα χρειαστεῖ θ’ ἀναφερόμαστε μέ
συντομία στόν διεθνή πολιτικό περίγυρο.·Γι” αὐτό ἀς ξαναγυρίσουμε στόν νεοδιορισμένο πρωθυπουργό Παπανδρέου.
Στίς 26 Ἀπριλίου εἶχε ἀνατεθεῖ ἀπ’ τόν Γεώργιο ἡ πρωθυπουργία στόν Παπανδρέου, ὅμως κυὸέρνηση πραγματικὴ δέν
μπόρεσε να σχηματίσει γιατί εἶχε ν’ ἀντιμετωπίσει τήν καθολική ἀρνηση συμμετοχής σ’ αὐτήν ὅλων τῶν ἐξόριστων πολιτιmin/(27), πραγμα πού δέν τόν ἐμπόδισε ὅμως ν’ ἀρχίσει μοναχός
του τή δουλεια καί να προόεῖ σέ μια πρώτη κυὸερνητική διακήρυξη μέ ὂασικό σύνθημαῑ μια πατρίδα, μια κυὸέρνηση, ἕνας
στρατός. Κι ἕνα πολιτικό πρόγραμμα ἀπό ὀκτώ μέρη. Τό τρίτο
μέρος ἀποτελσῡσε μια ἀνοιχτή ἐπίθεση ἐναντίον τῆς Ἀντίοτασης. Ἐδιῖ) ἀναγγειλε ότι θα ἐξαλείψει τήν «τρομοκρατία» ἀπό
τήν ἐλληνική ὕπαιθρο, καί δέν ἐννοοῡσε φυσικά τή γερμανική
τρομοκρατία. Ἀπευθυνόμενος στή συνέχεια στίς ἐνοπλες δυνάμεις τῆς M. Ἀνατολῆς μίλαγε για τα «αἴσχη τών τελευταίων
έὸδομάδιιΝ» καί διαόεὸαίωνε ὅτι οἱ πρωταίτιοι τοῦ κινήματος
θα τιμωρηθοῡνε ἀνάλογα μέ τίς εύθύνες του ὁ καθένας. _
Ἕτσι ὅμως ἀπεκαλύπτετο ὅλη ἡ πολιτική τοῦ Παπανδρέου.
Αὐτός ὁ πρ(ι)ταγωνιστής τῆς ἐθνικῆς ἑνότητας, δέν ἤθελε πραγματική ἐνότητα μέ όαση τή συμφιλίωση, ἀλλα μιά ἀντικομμουνιστική κι ἀντιδημοκρατική ἑνότητα. Σκοπός. ἀλλα καί
ἀποστολή του, ἤτανε να ἐμποδίσει τή δημιουργία μιᾶς ἐξόριστης κυὸέρνησης, πού θα τήν ἀποτελούσανε κατά πλειοψηφία
δημοκρατικοί πολιτικοί καί θα ’χε δική της γραμμή πλεύσης.
“Avr” αυτοῦ, τόν πυρήνα τῆς κυὸέρνήσης θα τόν ἀποτελούσανε
διαλεγμένοι ὀπαδοί τοῦ ἰ’δισυ καί τοῦ 6ασιλιά. Βέόαια, δέν θα
ἀποκλείανε ἀπ’ τήν κυὸέργηση τούς ἀντιπροσώπους τῆς Ἄντίστασης, μέ τή διαφορά ὅτι δέν θα ἤτανε ἰσότιμοι μέ τούς ἀλλους, τή δέ εἴσοδό τους στήν κυὸέρνηση θα τήν πετυχαίνανε
μόνο ἀν ἀποδέχονταν τούς ὅρους τοῦ Παπανδρέου.
Πώς ὅμως τολμούσανε ὁ Παπανδρέου καί οἱ Βρετανοί να
ἀκολουθήσουνε μια τέτοια σκληρή γραμμή; Ἡ ἐξήγηση εἶναι
πολύ ἀπλή; οἱ ’Ἀγγλοι εἴχανε ἀναλύσει μέ πολλή προσοχή τίς
ἐξελίξεις κι εἴχανε καταλήξει στό συμπέρασμα ὅτι ἡ ἀντίδραση
τών ἀστῶν πολιτικῶν δέν ἤτανε ζήτημα ἀρχῶν, κι ὡς ἐκ τούτου
θα ἤτανε παροδική, ἐνώ τό KKE καί τό EAM, ἀπ’ τήν ἐποχή
τῆς μυστικῆς συμφωνίας τῆς Πλακας, εἶ’χανε προσανατολιστεῖ
πρός τή γραμμή τῆς συνεργασίας, πραγμα πού φανερώθηκε καί
μέ τή σύνθεση τῆς ΠΕΕΑ (ὅπου μόνο δύο κομμουνιστές συμμετείχανε; Γαὸριηλίδης καί Σιαντος) ἀλλα καί μέ τα διαδήματα
τους πρός τήν ἐξόριστη κυὸέρνηση. Ἡ μόνη ἀντίδραση θα
μποροῡσε να προέλθει ἀπ’ τίς δημοκρατικές δυνάμεις τῆς
Ἀντίστασης, ὅμως κι αὐτές ἤτανε πολύ ἀποδυναμωμένες μετα
τόν ἐμφύλιο πόλεμο. Αύτοί εἶναι οἱ λόγοι πού ὁ Παπανδρέου
καί οἱ Βρετανοί μπορούσανε ν’ ἀναλαὸουνε τό ρίσκο μιάς
σκληρῆς ἀλλα καί καλά ύπολογισμένης γραμμῆς. Ἐάν ἡ Ἀντίσταση στρεφότανε ἐναντίον τοῦ Παπανδρέου, θα χαρακτηριζότανε ἀπ’ τήν προπαγανδα τῆς έξόριστης κυ6έρνησης καί τούς
Βρετανούς σαν ἀντεθνική. Ἕτσι ὅμως για τό EAM καί τό ΚΚΕ
δυό λύσεις μόνο ὑπήρχανεῑ εἴτε να ὑποκύψουνε εἴτε ν’ ἀναμετρηθοῡνε. Ὓπῆρχε ὂέὸαια καί μια μοναδική δυνατότητα ν’
ἀπομονωθεῖ ἡ πολιτική τοῦ Παπανδρέου καί τών Βρετανών, κι
αὐτή ἤτανε νά παραμερίσουνε οἱ δημοκρατικές δυνάμεις τίς

-μεταξύ τους διαφορές καί να στραφοῡνε ἀπό κοινοῦ ἐναντίον
τοῦ Παπανδρέου. Κάτι τέτοιο ὅμως προϋπόθετε τήν ὕπαρξη
μιᾶς ξεκαθαρισμένης πολιτικῆς προοπτικῆς ἐκ μέρους τοῦ
ΚΚΕ, κι αὐτή ἀκριόώς εἶναι πού ἔλειπε. ·
Κάτω ἀπ’ τούς δυσμενεῖς αὐτούς οἰωνούς για τή δημοκρατική ὑπόθεση, ἀρχισε ἡ Διασκεψη τοῦ Λί6ανου, μια διασκεψη
πού σκοπό εἶχε να πραγματοποιήσει τήν ἐθνική ἑνότητα. Ἡ
πραγματοποίηση τῆς διασκεψης αὐτῆς χρωστιότανε - καί
τοῦτο πρέπει νά ξανατονιστεῖ ἐδώ - στίς. προσπαθειες τοῦ
Τσουδεροῦ καί τοῦ Βενιζέλου, ἀκόμα καί τῆς ΠΙΞΙΞΑ, ὁ δέ Παπανδρέου ἤτανε ἁπλῶς ἐκεῖνος πού ἐπωφελήθηκε ἀπ’ αὐτήν.
Γιατί ἐνώ υἱοθέτησε τίς γενικές ἀρχές της, τίς προσαρμοσε στή
δική του γραμμή, καί δέν αφησε τίποτα στήν τύχη, για να πετύχει τα ἐπιθυμητα γι’ αὐτόν ἀποτελέσματα. Για να ἐλαττώσει
ὅσο μποροῦσε περισσότερο τίς ἀντιδρασεις τοῦ δημοκρατικοῦ
στρατοπέδου, καλεσε τούς ἀντιπρόσωπους τῶν ἀστικῶν κομμάτων ὀνομαστικα, ἀντί ν’ ἀφήσει τήν πρωτοὸουλία να ὑποδείξουνε τούς ἀντιπροσώπους τους οἱ ἀρχηγοί τών κομμάτων
αὐτῶν.(23)
Ἀποτέλεσμα τῆς τακτικῆς αὐτῆς ἤτανε ὅτι πήρανε μέρος στή
διασκεψη ἄνθρωποι τοῦ Παπανδρέου ἤ τουλαχιστον πού εἴ-’
χανε τίς ἴδιες 6ασικα ἀντιλήψεις μ’ αὐτόν. Για να δημιουργήσει
ἐξαλλου ἀντιπερισπασμό στήν Ἀντίσταση, καλεσε ὁ Παπανδρέου ἀντιπροσώπους καί τῶν λεγομένων έθνικιστικών ὀργανώσεων, ὅπως ἡ ΠΑΣ καί ἀλλες (στρατηγός Βεντήρης καί
στρατηγός Σταθατος, ὑπασπιστής τοῦ 6ασιλιᾶ), πού κατα τά
λεγόμενα τους ἐκπροσωπούσανε 150.000 μαχητές(;). Τό γεγονός ὅτι οἱ συνεργαζόμενες στήν ΠΑΣ ὀργανώσεις εἴχανε σέ
πολλές περιπτώσεις έπαφές μέ τίς δυνάμεις κατοχῆς καί·τήν
κυὸέρνηση τῆς Ἀθήνας, δέν ἀπασχολοῠσε καθόλου οὔτε τόν
Παπανδρέου οὔτε καί τούς Βρετανούς.(29)
Γι’ αὐτούς ἀποτελούσανε κι αὐτοί τμῆμα τῆς Ἀντίστασης.
Για ν’ ἀποφευχθοῡνε πάλι ἐνδεχόμενες ἐκδηλώσεις ἀλληλεγγύης ἐκ μέρους τῶν αἰγυπτιωτῶν Ἑλλήνων, ἀλλα καί ὁποιαδήποτε δημοσιότητα γύρω ἀπό τή Διασκεψη, ὁ Λῆπερ διαλεξε
σανὲδρα της τό ἀπομακρυσμένο Dour Esli-Schauer τοῦ M60νου. Καί ἐνώ ὁ Ἀμερικανός πρεσὸευτής Môme-67'] θεωροῡσε τή
διασκεψη σαν καθαρά ἐσωελληνική ὑπόθεση καί ἀπέσχε ἐμφανῶς ἀπ’ αὐτή, ὁ Λῆπερ ἐγκαταστάθηκε πολύ κοντα στό ξενοδοχεῖο ὅπου θα γινότανε ἡ διασκεψη. Ἀφοῡ καθορίστηκε - σέ
στενή συνεργασία Παπανδρέου καί Λῆπερ - ἡ σύνθεση καί ὁ
τόπος τῆς σύσκεψης, ἀρχίσανε οἱ δυό τους να δημιουργοῦνε,
ἀμέσως μετα τήν ἀφιξη τών ἀντιπροσώπων, ἕνα ένιαῖο μέτωπο
ὅλων τῶν ἄλλων ἀντιπροσώπων ἐναντίον τοῦ EAM. Κατα τή
διαρκεια αὐτῆς τῆς προσύσκεψης οἱ Παπανδρέου καί Λῆπερ
δολιδοσκοπήσανε τούς ἀντιπροσώπους τοῦ ΙΞΔΙΞΣ καί τῆς
ΕΚΚΑ, καθώς καί τῶν ἀλλων μυστικῶν ὀργανώσεων, για τή
δυνατότητα μιᾶς δυναμικῆς διαλυσης τοῦ ΕΛΑΣ. Ἡ παρατήρηση τῶν ἀντιπροσώπων τῆς Ἀντίστασης ὅτι αὐτό Θα σήμαινε
νέο ἐμφύλιο πόλεμο, δέν ἐνδιέφερε οὔτε τόν Λῆπερ οὔτε καί
τόν Παπανδρέου.(Ξο) Οὔτε καί ἀλλες λύσεις ἀντιμετωπιστήκανε, μια πού ὁ Παπανδρέου εἶχε προαποφασίσει τή διαλυση τοῦ
ΕΛΑΣ.(3’) Ἐτσι ὁ Πυρομαγλου πείστηκε κατά τή συζήτησή
του μέ τόν Παπανδρέου ὅτι ὅριοκόμασταν ἐν ὄψει νέου ἐμφύλιου πόλεμου.
eH συμπαιγνία Παπανδρέου-Βρετανῶν στήν προετοιμασία
τῆς διασκεψης λειτούργησε στήν ἐντέλεια. Παράλληλα μέ τήν
προσπαθεια δημιουργίας ἀντιεαμικοῠ μετώπου, ἐξακολουθήσανε καί τή διαιρετικὴ πολιτική τους. Μετά τή σχετικα καθυστερημένη ’μεταφορα ἀπ’ τήν Ἑλλάδα τῶν ἀντιπροσώπων τῆς
ΠΕΕΑ-ΕΑΜ - καί τοῦτο για να ὑπάρξει ἀρκετός χρόνος για
μαγειρέματα - προσπαθήσανε να προκαλέσουνε διασπαση καί
στήν ἴδια τήν ἀντιπρόσωπεία. 'O δημοκρατικός Σαράφης αρχισε να γίνεται φιλύποπτος.
Στίς 11 Μαΐου συγκεντρωθήκανε τελικά στό ξενοδοχεῑο Bois
De Boulogne -έδρα τῆς διάσκεψης - ὅλοι οἱ ἀντιπρόσωποι. Ἡ
διασκεψη ἐπρόκειτο ν’ ἀρχίσει τήν ἑπομένη, ὅταν «έξαφνα»
ἀρρώστησε ὁ Παπανδρέου. Εὖλογα γεννήθηκε ἡ ὑποψία ότι
ἐπρόκειτο για «διπλωματική» ἀσθένεια. ‘O Λῆπερ· παντως
μᾶλλον ἱκανοποιημένος ἤτανε ἀπ’ τήν έόδομαδιαία αὐτή ἀναδολή, ὅπως γράφει στα ἀπομνημονεύματα του;
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«Ἠ καθυστέρησι] αὐτή ἀποὸείχθηκε ἀρκετά χρήσιμι)
γιατί ἒὸωσε χρόνο στούς ἀντιπροσώπους νά ὅρεθοῦν ἀνεπίσημα μεταξύ τους καί νά καλύψουν ἕνα μεγάλο μέρος τών
θεμάτων πρίν ἀπ’ ni 01111515911101]...."A111}0a νά γίνει γνωστό,
μέσω τοῦ Παπανὸρέου, ὅτι θά ἕμενα στό ξενοὸοχεῖο καί ὅτι
θά ἤμουν οτή ὁιάθεσι] ὁποιουὸήποτε θα ἑνὸιαφερόταν νά
συζητήσει τήν κατάσταση μαζί μου. ῗΗρθαν ὅλοι, ἀπ’ τήν
ἄκρα Δεξιά ὣς τήν ἄκρα Ἀριστερά».

Ἐκεῖνο 31013 cpo601av5 ὁ Max-61’], ὅτι δηλαδή στή Διασκεψη 1013 Λίόανου ἡ ἀγγλική πολιτική θα ὑπαγόρευε τίς διαταγές της, πραγματοποιήθηκε. Τήν ἀτμόσφαιρα τῆς διάσκεψης
τή δίνει ὁ Πυρομαγλου, ὅταν γράφεις
Ἡ ἀτμόσφαιρα ἐντός τῆς ὁποίας ἐκινήθη ἡ ἐθνική ἀντιπροσωπεία τῆς Ἑλλάδος, ὁιεμόρφωσε καί ταύτοχρόνως ὄιέ11901115 τήν τύχην καί τῆς σχηματισθείσης κυὸερνήσεως καί
τῆς πολιτικῆς ἐξελίξεως τῆς χώρας. Τό γνώρισμα τῶν
περισσοτέρων ἀντιπροσώπων τῶν διαφόρων κομμάτων,
ήτο, ὅτι ἦσαν ἄνθρωποι τοῦ· κ. Παπανὸρέου ἥ φίλα φρονοῦντες πρός αὐτόν. Διά τόν λόγον αὐτόν ἄλλωστε ἐκλήθησαν ὀνομαστικώς, ἀντί νά ἔχουν ιῖποὸειχθῆ ἀπό τάς ἦγεσίας
τῶν κομμάτων. Οὕτω ἡ ὁμοφωνιά περί τάς ἀποφάσεις ῆτο
ἐξησφαλισμένι] ἐκ τῶν προτέρων καί ἡ πειθαρχιά πρός τήν
γραμμήν ὅεὸαία. Καί κατά τήν κρισιμωτέραν αὐτήν καμπήν
τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, αι’ κομματικαί ἐπιὸιώξεις τών παρατάξεων ὁέν ἔλειψαν. Ὁ ἐθνικός σκοπός τοῦ Συνεὸρίου μετετοπίσθη εἰς ὁευτέραν μοι’ραν. ’Τά παρόντα καί μέλλοντικά
συμφέροντα τών κομμάτων καί ὀργανώσεων ἦσαν ἡ κεντρική ἰὸέα τών ἀντιπροσώπων. Συνεκλήθημεν ὁιά νά ἑλληνοποιήσωμεν τάς ἀποφάσεις τών ’Άγγλων ὁιά τήν Ἑλλάδα,
’Όλοι ἀντί νά ρυθμίσουν τήν πολιτικήν των ἐπί τῆς ὀρθῆς
τοποθετήσεως τῶν ἑλληνικιῦν προὸλημάτων2 ἤθελον νά
γνωρίζουν «τί ἐπιθυμεῖ ὁ Λὴπερ» ὁιά νά ἐμφανίσουν καί
τάς ἀπόψεις των. Θά ἔλεγε κανείς ὅτι ἡ εἰς Μπουρμάνα
ὁιαμένουσα ἀγγλική Πρεσόεία ἐρρύθμιζε κάθε πρωϊ καί τήν
ἔκφρασιν ἀκόμη τῶν ἀντιπροσώπων εἰς τό Συνέὸριον. Ἀπό
τό Συνέὸριον αὐτό ὁ κ. Παπανὸρέου ἔπρεπε νά ἐξέλθῃ ὁ
νέος Ἐλευθέριος Βενιζέλος. Ὁ κ. Σοφοκλῆς Βενιζέλος πάντοτε ἀμφιταλαντευόμενος καί ὑπό τήν ἐπήρειαν προσωπικῶν φιλοὸοξιῶν φίλων του. Ὁλοι κατείχοντο ἀπό τήν ἔμμονον ι’ὸέαν τοῦ ἑαμικοῦ κινὸύνου. Ἡ φοόία αὐτή ἠμπόὸιζεν
τήν ἀντιμετώπισιν n}: ύρθῆς λύσεως. Δεκάκις τῆς ἡμέρας
ἡρωτώμην ἐάν ὁ [al/{I εἶναι εἰς θέσιν νά ὁιαλύσι] τόν
ΕΛΑΣ. Μέ πικρίαν οιιπίστωνα ὅτι ἡ ψυχοσύνθεσις αὐτή
μᾶς ἕφερνε καί πάλιν πρός τόν ἐμφύλιον πόλεμον, Τό ἐτόνισα κατά ἕνα τρόπον σαφῆ καί εἰς τήν κυρίαν μου ὁμιλίαν
καί εἰς τήν ὁευτερολογίαν μου. Τήν πρωῖαν τῆς ἐνάρξεως
τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεὸριόυ ἥμην πλέον πεπεισμένος ὅτι
ὄαίνομεν πρός νέον ἐμφύλιον πόλεμονᾘΖ)
Μια ἀπ’ τίς πρῶτες συνέπειες τῆς «προ-διάσκεψης» ἤτανε
ἡ δήλωση τῆς ἀντιπροσωπείας τοῦ ΕΑΜ-ΠΙΞΕΑ ὅτι καταδικάζει τό κίνημα τῶν ’ἐνόπλων δυνάμεων τῆς Μ. Ἀνατολής, πού τὴ
διατύπωνε σέ δύο τηλεγραφὴματα(”) πρός τούς Ροῠσὸελτ καί
Τσώρτσιλ, μέ 101 ὁποῖα διαχώριζε τή θέση του ἀπ’ τίς ένέργειες
τῶν «στασιαστῶν» καί τασσόταν ὑπέρ τῆς ἐθνικής ἑνότητας. Οἱ
Βρετανοί ἤτανε 65601101 πολύ ἱκανοποιημένοι ἀπ’ αὑτές τίς αὑτοκατηγορίες, πού ἐκθέτανε τούς ἀντιπροσώπους τῆς ΠΙΞΕΑ
καί τούς κανανε ν’ ἀποκηρύξουνε τούς ὀπαδούς τους στίς ένοπλες δυνάμεις. Μέ πρώτη εὐκαιρία, ἐξαλλου, δώσανε στή δημοσιοτητα αὐτές τίς αὐτοκατηγορίες. _
Ἀφοῦ Βρετανοί καί Παπανδρέου έξασφαλίσανε μ’ αὑτές
τίς ὑποχθόνιες μανοῡόρες τήν «ἐπιτυχία» της, ἀρχισε τελικά,
στίς 17 Μαΐου 1944, ἡ Διασκεψη. "0001, σάν τόν Σαραφη ἤ
τούς ἀντιπροσώπους τῆς ΠΕΙΞΑ, περιμένανε ὅτι θα ὑπάρξει
1101110101 ἡμερήσια διάταξη, πλανηθήκανε οἰκτρά. Ἡ 511091111]9101 ὁμιλία τοῡΠαπανδρέου ἤτανε ἕνα ὃίαιο κατηγορητήριο
ἐναντίον τοῦ EAM καί τοὺ ΕΛΑΣ.(34) Στόν γεμάτο μίσος φιλιππικό του ἐναντίον 1013 EAM-EAAZ, δέν δίστασε ὁ Παπανδρέου να ἐπαναλάόει κατα λέξη ἀποσπάσματα δηλώσεων τοῦ
Ράλλη ἐναντίον τῆς Ἀντίστασης. Ἀντί για συμφιλίωση, 5111']—
ρυξε τό μίσος. Για τόν Παπανδρέου, ὑπεύθυνο για τή σταση
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στίς ἒνοπλες δυνάμεις ἥτανε τό ΕΑΜ, πού τό τοποθετοὺσε
στήν ἴδια μοίρα μέ τόν καταχτητή καί 101 Ταγματα Ἀσφαλείας.
Μέ τήν τρομοκρατία πού εἶχε έξαπολύσει στό 6011110, δημιούργησε τίς προϋποθέσεις για τή δημιουργία τῶν ἒνοπλων συνεργατων τῶν Γερμανῶν. cO ΕΛΑΣ ἢτανε ταξικός στρατός καί
μόνο αν ἀποδεχότανε τή διάλυση του θα μποροῡσε τό EAM να
συμμετασχει στήν κυὸέρνηση ἐθνικῆς ἑνότητας. Στό τέλος πέρασε σέ ἀνοιχτές ἀπειλές ἐναντίον 1013 EAM, στήν περίπτωση
πού δέν θα δεχότανε να ὑποταχθεῐ. Μέ τέτοιες δημαγωγικές
ένέργειες, ὑπονόμευε ὁ Παπανδρέου τό ἠθικό κύρος τῆς Ἀντίστασης, χαρακτηρίζοντας τοὺς ὀπαδούς της δολοφόνους καί
ληστές, καί μάλιστα μέ τα ἴδια ἐπιχειρήματα πού χρησιμοποιοὺσε καί ἡ γερμανική προπαγάνδα. Ἀμφισὸητοῡσε ἐξ αλλου στό EAM 10 δικαίωμα να μιλαει ἐξ ὀνόματος τῆς μεγάλης
πλειοψηφίας τοὺ έλληνικοῡ λαοῦ, ένῶ παράλληλα τό κάθιζε
στό έδώλιο 1013 κατηγορουμένου. Ἡ θέση 1013 Παπανδρέου ὅτι
ό ΙΞΛΑΣ ἤτανε ὑπεύθυνος για τή δημιουργία τών Ταγμαγων
Ἀσφαλείας, εἶναι τόσο ἀνόητη, ὅσο καί ἀν π.χ. ὁ Ντεγκώλ εἶχε
ὑποστηρίξει ότι τό γαλλικό Μακί ἤτανε ὑπεύθυνο για τή δημιουργία τῆς φασιστικής Μιλίτσιας τοῦ Νταρλαν. Ἡ συνεχής
έπίκληση, τέλος, τοῦ κομμουνιστικοὺ κινδύνου, εἶχε για 0110110
νά ένισχύσει τήν κομμουνιστοφοόία τῶν ἀντιπροσώπων τῶν
ἀστικῶν κομμάτιον, καί να ,δημιουργήσει ατμόοφαιρα τέτοια
11013 θα ἀπέκλειε καθε δυνατότητα συνεννόησης. Ἡ 610165—
ὃαίωση 1013 Παπανδρέου ἐξ αλλου ὅτι ἡ έθνική ἑνότητα εἶχε
έπιτευχθεῖ ἤδη ἀναμεσα στα κόμματα καί τίς ἐθνικιστικές ὀργανώσεις εἶναι ἀπ’ τίς χαρακτηριστικές δημαγωγικές του διαστροφές τῆς πραγματικότητας.“Ὀποιος θα έμενε ἔξω ἀπ’ τήν
ἐθνική αὐτή ἑνότητα, δροῡσε αντεθνικα 11011' 6511 πολεμοῡσε γιά
τήν ἀπελευθέρωοη τῆς πατρίδας. ’Ὀρος για τή συμμετοχὴ στήν
«ἐθνική ἑνότητα» τοῦ Παπανδρέου, ἢτανε ἡ διάλυση τοῦ
ΕΛΑΣ καί ἡ παραίτηση τοὺ EAM ἀπ’ τήν έπιρροή του στίς
μάζες. Ἡ ἐπιχειρηματολογία αὐτή στηριζότανε στήν ψεύτικη
60101] ὅτι τό EAM-\EAAZ ἥτανε μια μικρή μειοψηφία, πού αν
δέν ἀποδεχότανε τούς ὅρους τοῦ Παπανδρέου, θα εἶχε ν’ ἀντιμετωπίσει τήν έπέμόαση τῶν συμμάχων.
Ἀλλά 111 ἀν ἀκόμα ὑπέκυπτε τό EAM στίς ἀξιώσεις του,
πάλι έκτόξευε ἐναντίον του ἀδιευκρίνιστες καί ἀσαφεῖς ἀπειλές μελλοντικῶν διώξεων ἐναντίον του. Ἡ ὃεὸαιωμένη ἐπιθυμία τοῦ EAM για τήν έπίτευξη έθνικὴς ένότητας, χρησιμοποιήθηκε ἀπ’ τόν Παπανδρέου στήν ὁμιλία του σαν μέσο 5116101σμοῦ, ἀφοῡ θα έμφάνιζε τό EAM — αν δέν ὑπέκυπτε στίς ἀξιώσεις 1011 — σαν τόν μόνο ὑπεύθυνο για τό σίγουρο στήν περίπτωση αὐτὴ ναυάγιο τῆς Διασκεψης. Μπροστα στίς χυδαῖες
αὐτές συκοφαντίες, τό πιό φυσικό θα ἦτανε οἱ ἀντιπρόσωποι .
1013 EAM—HEEA να ἀποχωροῦσαν 0111-‘ 11’] Διασκεψη, καταθέτοντας μάλιστα καί μια ρητή σχετική διαμαρτυρία, πράγμα πού
ζήτησε ἐξ αλλου ὁ Σαράφης. Οἱ ἀντιπρόσωποι ὅμως τοῦ KKE
111 οἱ πιό μετριοπαθεῖς τοῦ ΕΑΜ-ΠΕΕΑ, ἐπιθυμούσανε 1101
συμμετασχουνε ὁπωσδήποτε οτήν κυόέρνηση, έστω καί μετα τίς
προσόολές τοῡ- Παπανδρέου, 111 5101 ἡ ἀντιπροσωπεία παρέμεινε στή Διασκεψη.
Οἱ λόγοι τῆς ὑποταγῆς τῶν ἀντιπροσώπων τῆς ΠΕΙΞΑ εἶναι
ἀρκετα πολύπλοκοι. Ὁ 6ασικός εἶναι ὅτι ἡ ΠΕΙΞΑ έπιθυμοῦσε
εἰλικρινά τήν πραγματοποίηση τῆς ἐθνικής ένότητας. Ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ KKE Πέτρος Ροῦσος εἶχε ἐπίσημη ἐντολή νά
έπιτύχει μέ καθε τρόπο τήν εἵσοὸο στήν κυόέρνηση, πραγμα
πού ἐξηγεῖται ἀπ’ τήν ἀλλαγὴ γραμμῆς τοῦ ΚΚΕ μετα τή συνεδρίαση τῆς ΚΕ του τόν Γεναρη τοῦ 1944. Οἱ μή κομμουνιστές
ἀντιπρόσωποι τῆς ΠΙΞΕΑ, γύρω ἀπ’ τόν Ἀλέξανδρο Σὸῶλο,
έπιδιώκανε, έξ ἀλλου, μέ τήν προθυμία τους για συνεργασία, ν’
απαλὺνουνε τίς ἀναμνήσεις ἀπ’ τόν έμφύλιο πόλεμο μεταξύ
ΙΞΛΑΣ καί ΕΔΕΣ. Ἡ αὑτοπεποίθησή τους εἶχε κλονιστεῖ 00—
61190 μετα τήν πληροφορία για τή δολοφονία τοὺ συνταγματαρχη Ψαρροῡ ἀπό ἀξιωματικό 1013 ΙΞΛΑΣ, δολοφονία πού τήν
· εἶχε έκμεταλλευτεῖ στό έπακροὸ Παπανὸρέου. Για τό λόγο αὑτό
καί δέν τολμήσανε να κρατήσουνε οταση σταθερότερη. Σ” αὑτά
ὅλα πρέπει να προστεθεῖ ἡ ὰτμόσφαιρα μίσους πού ἐπικρα10605 011'] Διασκεψη ἐναντίον τῶν έκπροσώπων τοῦ EAM.
πραγμα πού τούς ἔκανε να ὅρίσκονται σέ θέση ἀμυνας. rO
Ροῡσος πίεσε τόν Σαραφη ν’ ἀποδεχθεῖ μια γραμμή 0111161601-

σμοῦ, πραγμα που διευκόλυνε ἀφανταστα τό παιχνίδι τοῦ Παπανδρέου. Τα ὑπόλοιπα ἤτανε πιά εὕκολη δουλεια, πού τήν
περιγραφει έτσι ὁ Ἀμερικανός ἱστορικός Spencer:
«Ὁ Παπανὸρὲου κράτησε διαρκῆ ἐπαφή μεταξύ τῆς αἴθουσας τῶν συνεόριάσεων καί τῆς κατοικίας τοῦ Λῆπερ,
ὥστε καθε σημεῖο νά ἐγκρίνεται ἀπ’ τούς Βρετανούς ἐπί τόπο υ. Ἐκτός ὄήματος, γιά νά κερὸίσει πολιτική στήριξη,
ύπόσχονταν ὁτιὸήποτε νόμιζε ὅτι τοῦ ζητοῦσαν ἀπό ὁποιαὁήποτε πλευρά. Ἀλλά εἴτε ἀπό ὄήματος εἴτε ἐκ τός ὅήματος, ὑποσχέθηκε απερίφραστα καί
ξεκάθαρα ὅτι ὕστερα ἀπ’ τήν ἀπελευθέ91001] ὄχι μόνο οἱ ἀντάρτες ἀλλά ὅλες οἱ
"Evert/leg Δ υνάμεις τῆς Μέσης Ἀ νατολῆς
(ι’ὁίως ἡ Ἰερά Ταξι αρχιά καί ἡ Ταξι αρχιά
τοῦ Ρίμινι - «οἱ ἄνθρωποι τοῦ ὄασιλιᾶ»)
θά ἀποστρα τεύοντα ν. Ὁ Παπανὸρέου ἀργότερα
ἀρνήθηκε ὅτι συμφώνησε ποτέ ἐπίσημα σέ κατι παρόμοιο.
Ἰσχυρίζονταν ὅτι τό σημαντικότερο ἦταν ἡ ἀποστράτευση
τοῦ μή τακτικοῦ στρατοῦ καί ἡ δημιουργία ἑνός στρατοῦ
«ὑπάκουου καί μή πολιτικοῦ». Ὑπάρχουν ὁρισμὲνες ὲνὸείξεις πώς ὁ Παπανὸρέου ἔὸωοε πράγματι ὁρισμένες ἀνεπίσημες ὑποσχέσεις στόν ΕΛΑΣ, έπίσημη ὅμως θέοι] του
ἀποὸεικνύεται καί ἀπό ni φραστική ὁιατύπιυσι] τῆς Συμφωνίας τοῦ Λιὸάνου πού ὑπογράφτηκε ἀπό ὅλους τούς ἀντιπροσώπους. » (35)
Τό γεγονός που ἀναφέρει Ô Spencer, ὅτι δηλαδή ô Παπανδρέου εἶχε δεχθεῖ σιωπηρα καί τήν ἀποστρατευοη τῶν ἐνόπλων
δυνάμεων τῆς Μ. Ἀνατολῆς, ἔμελλε να ἔχει, σέ συναρτηση μέ
τα γεγονότα τοῦ Δεκέμὸρη, ὃασική σημασία, Τό πόσο σοόαρές
ὅμως ήτανε οἱ ἀνεπίσημες συμφωνίες τοῦ Παπανδρέου, αποδείχνει m ένα ἀκόμα γεγονός. Παρα τήν ἀποδοχη ἐκ μέρους
του μιᾶς συμὸιὸαστικῆς λύσης πού πρότεινε ὁ Κανελλόπουλος,
καί που τήν εἷ’χανε αποδεχτεῖ οἱ περισσότεροι ἀντιπρόσωποι,
ἐξακολουθοῡσε να ἀπεργάζεται τήν αμεοη διαλυση τοῦ ΙΞΛΑΣ.
Καί μόνο ὅταν τό Γενικό Στρατηγεῖο τῆς Μέσης Ἀνατολὴς

MIA ΦΩΪΟΙῬΑΦΙΑ ΝΤΟΚΟΥΜΙΞΝΤΟ
Δίκη ASH/AA, 1966. Ὁ Παιάγιώτης Κανελλόπουλος, ἀρχηγός τῆς ΕΡΕ, καταθὲτει σαν μάρτυρας κατηγορίας. Σέ λίγο θα
γιίιει πριιιθινποιιργός (ὅπως ἧταν - για λίγο ἐπίσης - καί Univ
κρίσιμοι μεταπελει’θεριυτική περίοὸο), για νά ανατραπεῖ από
τούς συνταγματαρχες.

ἑπενέόη, ὑπσστηρίζοντας ὅτι οἱ ἐπιχειρήσεις των ανταρτιῖ)ν
ἤτανε απαραίτητες στό ουμμαχικό ἀγῶνα, τερματιστήκανε οἱ
σχετικές ἐνέργειές του. Παρ” ὅλα αὐτα ὁ Παπανδρὲου δέν σταματησε οὔτε για μια στιγμή να ἐπιδιώκει τη διαλυση τοῦ
ΕΛΑΣ.(3(’) Τελικα συμφωνήθηκε ἡ ἐνοποίηση τῶν ἀνταρτων
ὑπό τήν ἀρχηγία τοῦ δημοκρατικοῦ στρατηγοῦ ῸΗωναιόυ, ιιιά
συμφωνία ὅμως πού, ὅπως ἀποδείχθηκε ἀπό τήν ἐξέλιξη τῶν
γεγονότων, ἔμεινε στα χαρτια. Καί τοῦτο γιατί ἡ πραγματοποίησή της θα εἶχε δημιουργήοει μια γερή δημοκρατική δύναμηΜέ παρελκυστική διαθεση ἀντιμετωπίστηκε ἐξ αλλου καί ἡ
αἴτηση τῆς ΠΕΕΑ να καταδικαστοῡνε τα Ταγματα Ἀοφαλείας
καί τα ὄργανα τῆς χωροφυλακῆς πού συνεργαστήκανε μέ τους
Γερμανούς. Τό δεύτερο ὃασικό θέμα τῆς Διάσκεψης, δηλαδή τό
πρόὸλημα τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ ὅασιλιά, τό αντιμετιῖ)πισε ὁ Παπανδρέου μέ ταχυδακτυλουργικό τρόπο; ἐπέτυχε ν’ ἀφεθεῖ ἡ
λὺση τοῦ πρσὸλήματος στή μέλλουσα να σχηματιοτεῖ κυὸέρνηση, κι ἒτσι να περιέλθει τό θέμα στα χέρια τοῦ ἴδιου τοῦ Παχ
πανδρέου - μελλοντικοῡ πρωθυπουργοῡ - να πέσει δηλαδή «σέ
καλα χέρια».
’Στίς 20 Μαΐου, ὑπογραφτηκε τελικα ἕνα κείμενο που ἔμεινε
γνωστό σαν «Συμφωνία τοῦ Λιόανσυ». Μέ τή συμφωνία αὐτή ὁ
Παπανδρέου εἶχε κατορθώσει να ἐπιὸαλει ο· ὅλα τα 61111111061]τούμενα Θέματα τίς δικές του ἀπόψεις, Ἡ ἀντιπροοιι)πεία τῆς
ΠΕΕΑ εἶχε συνθηκολογήσει πληρως, εἶχε ἀποδεχτεῖ ὅλους τούς
ὅρους τοῦ Παπανδρέου, καί στό θέμα μαλιστα τῆς ουμμετοχὴς
της στήν κυόέρνηση εἶχε ἐλαττώσει οὐσιαοτικα τίς ἀρχικές
ἀξιώσεις της τόσο για τόν ,ἀριθμό τῶν ὑπουργείων που θα
ἒπαιρνε ὅσο καί για τή σπουδαιότητα τους. Εἶχε λοιπόν ἀπόλυτα δίκαιο ὁ Παπανδρέου, ὅταν ἔλεγε. ἀνοίγοντας τή Διάσκεψη, ὅτι ὁ δρόμος για τήν ἐπιστροφή στήν Ἑλλάδα ἤτανε
ἀνοιχτός. Μέ ἔξυπνες μανοῡόρες, ἐπιτηδείους χειρισμούς, καί
μέ τή στενή συνεργασία τοῦ Λῆπερ, εἶχε πετίιχει ἀποτελέσματα
πού ξεπερνούοανε καί τίς πιό αῖσιόδοξες ἐλπίδες των Βρετανων. Πρέπει παντως να σημειωθεῐ ὅτι τ’ ἀποτελέσματα αὐτα

Ἓνας ἀξιωματικός τῆς χωροᾳιιλακὴς (12.715 τι) 1/ 901‘912 τοῦ
(δικαστηρίοιν) παρακολουθεῖζιιὲ i‘zàq/ÏU ἑνὸιαιχίρον. Τόν γνωρίζετε.· Εἶναι ὁ περιίῗόητος σιψταχιιαταρχιις Κατσοιῗλης, πρακτορας τῆς ΚΥΠ από χρόνια] Τι’ γύριιψ 1m} Mm]; Mä, «ὸια τήν
τάξιν»... Ὁ Κ(ιτσ()ύλι]ς τῆς «(L-11301111]; [ν]ιιλιιπρ(ὶκ)χ>>1 ὀ Κατσοιῖλης τοῦ Πολι*τεχιί’()ι’, να τος τιιίρα καί στι) δίκη ASH/AA. « Ἐν
ὑπηρεσία»... Πότε θα ΑιιαίΙοιχιιε ΟΛΕΣ τίς ὑπηρεσας τοῦ συνταγιιαταρχι] τῆς KYI7;
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εἴχανε μπορεσει νά ἐπιτευχθοῦνε, μόνο καί μόνο γιατί ἡ ἡγεσία
τοῦ ΚΚΕ ήτανε ἀποφασισμενη νά συμμετασχει στήν κυὸερνηση
ἐθνικῆς ἐνότητας με ὁποιοδήποτε τίμημα. Αύτό τό σφάλμα τῆς
ἡγεσίας τοῦ KKE ἔκανε δυνατή τήν ἐπιτυχία τοῦ παιχνιδιοῡ
τοῦ Παπανδρεου, πού διαφορετικόι ὃεν θόι τό κερὸιζε, ὅσες μανοῡόρες καί ρητορεῐες κι ἄν εἶχε χρησιμοποιήσει. "Av θεωρήσουμε τίς «ἐπιτυχίες» τοῦ Παπανδρεου στό Λίόανο κάτω ἀπ’
αὐτή τήν ὀπτική γωνία, μποροῡμε νά διαπιστώσουμε ὅτι ὁ ρόλος του περιορίζεται στήν ἐπητήδεια ἐκμετάλλευση τῶν σφαλμάτων τῆς ἡγεσίας τοῦ KKE;
’Όμως παρ’ ὅλα αὐτὰ δεν μποροῦσε ἀκόμα νά θεωρηθεῖ τελειωτικά χαμενη ἡ ὑπόθεση τῆς δημοκρατίας οτή χώρα. Εἶχε
συνθηκολογήσει δεδαια ἡ ἀντιπροσωπεία τῆς ΠΕΙΞΑ, τ’ ἀποτελεσματα ὅμως τῆς Διάσκεψης επρεπε νά ἐπικυρωθοῦνε ἀπό τήν
ἡγεσία τοῦ EAM στήν Ἑλλάδα. Ἀφοῡ ὅμως τόν ἐαμικό συνασπισμό τόν ἀποτελούσανε φιλελεύθερες καί ἀριστερες δυναμεις, ὑπῆρχε πάντα ἡ πιθανότητα ὅτι οἱ δυνάμεις αὐτες θ’
ἀντιδρούσανε, καί με μιὰ εὐρύτερη ἴσως συνεργασία με ἄλλους
ἀκόμα δημοκρατικούς καί φιλελεύθερους, θά δημιουργούσανε
ενα ἀνασταλτικό φράγμα ενάντια στίς ἐπιδιώξεις τοῦ Παπανδρεου καί τῶν Βρετανὼν, Θόι μποροῦσε ἴσως ἀκόμα νά δημιουργηθεῖ καί μεσα στούς κόλπους τοῦ ΚΚΕ, ἀπ’ τά μαχόμενα
τμήματά του καί τούς καπεταναίους, κάποιο ἰσχυρό δημοκρατικό μετωπο. Σε τελευταία ἀνάλυση, οἱ ὁριστικες ἀποφάσεις
ήτανε πιόι στά χερια τῆς ἡγεσίας τοῦ ΚΚΕ καί τοῦ EAM.
Στήν ἀρχή φάνηκε ὅτι θὰ μποροῡσε νόι συμὸεῖ κάτι τετοιο.
Οἱ ἀντιπρόσωποι τῆς ΠΕΕΑ στό Κάιρο εἴχανε ἐνημερώσει τηλεγραφικῶς τήν ἡγεσία τοῦ EAM γιά τήν ἐξελιξη τῆς κατάστασης. Στήν ἀπαντηση, πού εφτασε στίς 29 Μαΐου, τό EAM
ἀπαιτοῦσε ἐξηγήσεις γιά τή ουνθηκολόγηση πού εἶχε δεχθεῖ ἡ
ἀντιπροσωπεία, παρά τίς ρητες ὁδηγίες πού εἴχανε δοθεῐ. Ἵ-Ι
ἀπσκήρυξη αὐτή ἐνόχλησε τρομερὰ τό Σόῶλο, πού ἀπείλησε νά
παραιτηθεῖ. Ἀποφασίστηκε τότε ἡ ἀποοτολή τοῦ Σαράφη στήν
Ἑλλάδα γιὰ νά κατατοπίσει τήν ἡγεσία. Στίς 30 Μαΐου ἐφτασε
ὁ Σαράφης στή Βίνιανη, ἐδρα τῆς ΓΙΙΞΕΑ, καί εδωσε πλήρη
ἀναφορὰ, θετοντας συγχρόνως τήν παραίτησή του οτή διάθεσή
της, παραίτηση ὅμως πού δεν εγινε δεκτή. Οἱ συζητήσεις πάντως στούς κόλπους τοῦ EAM δεν σταματήσανε ἐδῶ. Στό ἀρχηγεῖο τοῦ ”Αρη στήν Πελοπόννησο γινότανε λόγος γιά «προδοσία» καί ἀντιμετωπίστηκε ἡ ἰδεα νά ἀναληφθεῖ κάποια πρωτο6ουλία ἐναντίον τῆς ύποχωρητικῆς στάσης τῆς ΠΕΙΞΑ καί τῆς
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KE τοῦ ΚΚΕ. Ἀπό τότε πείστηκε ὁ ’Ἀρης ὅτι τά πράγματα θά
φτάνανε ὁπωσδήποτε σε ρήξη με τούς ’Ἀγγλους Ἀλλά καί
στήν κεντρική Ἑλλάδα, στήν περιοχή τῆς Πίνδου, οἱ ἀποφασεις τοῦ Λιὸάνου ὅρίσκανε ὰρνητική ἀπήχηση. Στή Μακεδονία
ὁ Μάρκος Βαφειόιδης συγκεντρωσε τούς·καπεταναίους”καί’
τούς ἐαμικούς ὑπευθύνους καί πάρθηκε ἡ ἀπόφαση να συντάξουνε μιόι διαμαρτυρία, ἡ ὁποία καί στὰλθηκε στήν ΠΕΕΑ.
Ἀνάλογες προειδοποιήσεις ὅμωςηφτὰσανε κι ἀπό ἄλλη πλευρόιῑ ὁ Τζήμας ἔστειλε τηλεγράφημα, ἀπ’ τή Γιουγκοσλαυΐα,
ὅπου ὅρισκότανε τότε, ζητώντοις σκλήρυνση τῆς ἀκολουθούμενης γραμμῆς. Ἡ ΠΕΕΑ ὂρεθηκε τότε μπροοτόι σ’ ενα σοὸαρό
δίλημμαῑ ἐάν ἀποκήρυσσε τήν ἀντιπροσωπεία της, κινδύνευε
νά κατηγορηθεῖ ὅτι ἐνεργοῦσε ἐναντίον τῆς ἐθνικῆς ἑνότητας.
Ἐάν πάλι ἀποδεχότανε τά ἀποτελέσματα τῶν διαπραγματεύκ
σεων, θόι εἶχε v.’ ἀντιμετωπίσει ἀπειθαρχία στίς ἴδιες τίς γραμμες της. Μπροστόι στήν κατάσταση αὐτή καί για νόι κερδίσει
χρόνο, ἡ ΠΕΕΑ ἀποφάσισε νά παρατείνει τίς διαπραγματεύσεις.
· Ἕχουμε ἀναφερθεῐδιεξοδικόιθἹ) οτήν ἀνταλλαγή αὐτῶν τῶν
τηλεγραφημόιτων με τήν ΠΕΕΑ καί τίς δολοπλοκίες πού τή
συνοδεύανε, γι’ αὐτό θόι περιοριστοῡμε νόι σημειώσουμε ἐδῶ τόι
τελικά της ἀποτελέσματα μόνο. Ὁ Παπανδρεου ὃεν εδειξε καμιά διάθεση συνδιαλλαγῆς, γιατί εἶχε επεξεργαστεῐ εν τω
μεταξύ με τόν Γεώργιο καί τόν Τσώρτσιλ ἕνα σχεδιο γιόι τή
διὰλυση τοῦ ΕΛΑΣ, σχεδιο πού ἀποτελοῡσε οὐσιαστικόι τήν
κήρυξη πολεμου.(33)
Μετά ὅμως ἀπό εντονη πίεση τῶν Μακμίλλαν καί Woodhouse πάνω στόν Τσώρτσιλ, παραμερίστηκε προσωρινά τό
σχεδιο αὐτό. Ἀντί γι“ αὐτό ὅμως ἐξαπολύθηκε μιά εὐρεία προπαγανὸιστική καμπόινια, πού εἶχε στόχο νά κατηγορηθεῐ τό
EAM ὅτι τορπιλλίζει τήν ἐθνική ἑνότητα. Σ’ ὅλο αὐτό τό διὰστημα, ὁ Παπανδρεου ἀποδείχτηκε πιστό ἐκτελεστικό ὅργανο
τῆς ὃρετανικῆς πολιτικῆςἩ κυὸερνηση πού εἶχε σχηματίσει
μετά τή Σύσκεψη, περιελάμόανε, με ελαχιστες εξαιρεσεις, τούς
πιό συντηρητικούς πολιτικούς, ἐνῶ τούς φιλελεύθερους Ô Πα,πανδρεου τούς ἀγνόησε όλότελα, μιά πού κρατοῦσε γερόι τήν
κατάσταση στά χερια τους ’Όταν τά φιλελεύθερα αὐτά στοιχεῖα
ἐπιμείνανε νά ξεκαθαριστεῐ τό ζήτημα τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ 6a—
σιλιᾶ, ἀξίωση πού ὑποστηρίχτηκε κι ἀπ’ τήν ΠΕΕΑ, ἐπενεὸη ὁ
Λῆπερ καί μιλώντας ἐξ ὀνόματος τῆς ὂρετανικῆς κυόερνησης
εἶπε σ’ αὐτούς τούς «δύσκολους» πολιτικούς μερικά πολύ καθαρὰ λόγια. Ὁ Παπανδρεου ἐξ ἄλλου ὃήλωσε τότε, ὅτι μιόι πού
εἶχε ἀποδεχθεῖ ὁ ὅασιλιὰς τό Συμὸόλαιο τοῦ Λιὸἀνου αὐτό σήμαινε ὅτι εἶχε ἤδη συμφωνήσει στή μή ἐπιστροφή του πρίν ἀπ’
τό δημοψήφισμα. Τί ἀκριὸῶς σκεφτότανε ὁ 6ασιλιόις ὅμως,
φαίνεται ἀπό ἕνα τηλεγρόιφημα τοῦ Ἀμερικανοῡ πρεσόευτῆ
Μάκ-Βή, στόν ὁποῖο ὁ Γεωργιος εἶχε δηλώσει;(”)
«Εἷπε πώς, ἀφοῡ ὁέν ἔχει κάνει ὁ ΐὸιος προσωπικά καμιά
ὀήλωση πάνω στό θέμα αὐτό (καί οὔτε πρόκειται νά Miller),
παραμένει ἐλεύθερος νά πιέσει τήν κυὸέρνησή του νά ἀλλάξει τή στάση της καί, ἀκόμα, πώς πιστεύει ὅτι ἡ κινόἑρνησή
του, κάτω ἀπ’ τήν πίεση τῶν νέων καταστάσεων πού ὁημιουργοὺνται, θά προχωρήσει σέ μιά τέτοια (ll/My); στάσης
εἴτε με παρακίνηση ὁικιά του εἴτε χωρίς αὐτήν.»

Οἱ μανοῡὸρες ὅμως αὐτες ὃεν προωθούσανε καθόλου τα·
σχεδια τοῦ Παπανδρεου καί τῶν Βρετανῶν να μπάσουνε τό
ἘΑΜ στήν κυὸερνηση. Τό ὅτι ἡ ἀποτελματωμενη αὐτή κατόισταση ξεκαθαρίστηκε σε λίγο, δεν ὀφείλονταν οὔτε στόν Παπανδρεου οὔτε στούς Βρετανούς, ἀλλά στούς Ρώσους. Στίς 24
Ἰουλίου ἐφτασε στήν Ἑλλάδα μιὰ ρωσική στρατιωτική ἀποἏτὲλή
ποέῢ4οῗπεδειξε στό ΚΚΕ ν’ ἀποδεχτεῖ τή συμφωνία τοῦ
ι ανου.
L-izuve προηγηθεῐ διαπραγματεύσεις ἀνάμεσα στούς Τσώρτσιλ καί Στάλιν, τόν Μάιο καί Ἰούνιο τοῦ 1944, πού εἴχανε
καταλήξει στόν καθορισμό σφαιρῶν ἐπιρροῆς με μιά συμφωνία
πού θά εἰχε τρίμηνη ἰσχύ. Βάσει τῆς συμφωνίας αὐτῆς, οἱ Βρετανοί ἀποδεχονταν τίς σοὸιετικες ἐνεργειες στή Βουλγαρία καί
τή Ρουμανία, ἐνῶ ἡ Σοὸιετική Ἕνωση «ύποοτήριζε» τά 6981aνικὰ σχεδια στήν Ἑλλάδα. Ἕνα ἀλλο φανερό σημάδι γιόι τή
σοὸιετική ἀλλαγή γραμμῆς, εἶναι ἡ ἀνάκληση τοῦ σοόιετικοῠ
πρεσὸευτῆ πού ἧταν ὃιαπιστευμενος στήν ἐξόριστη ἑλληνική

κυὸέρνηση, ἐπειδή λίγο πρίν εἶχε τηρήσει μή φιλική-στάση έναντι τοῦ Παπανδρέου.(““)
Οἱ ἐπεμόάσεις αὐτές τῶν Ρώσων ἀφήνανε πιά ἀνοιχτό τό
. δρόμο στόν Παπανὸρέου καί τούς Βρετανούς. Σέ μιά συνεδρίαση τῆς ΚΕ τοῦ KKE, γιά νά κατορθώσει 6 Σιάντος νά
περάσει τή γραμμή τῆς Μόσχας, έναντι τῶν ὀρθοὸόξων (Ἰωαννίδης) καί τῶν «τιτοϊκῶν», ἀναγκάστηκε νά τούς ἀπειλήσει μέ
πιστόλι (42). Ἔτσι ὅμως πέσανε τά ζάρια, κι 6 Σιάντος ὁδηγοῦσε, μέ διαταγή τοῦ Στάλιν, τό ΕΑΜ-ΙΞΛΑΣ οτή συνθηκολόγηση
έναντι τῶν ἀλλων. Στίς 29 Ἰουλίου ἡ ΠΕΕΑ ἐδήλωνε ὅτι ἤτανε
πρόθυμη νά μπεῖ στήν κυὸέρνηοη, μέ τήν προῠπόθεση ὅτι θά
ἀποχωρήσει ὁ Παπανδρέου.
Ἐν τῶ μεταξύ εἶχε διατυπωθεῖ παρόμοια ἀπαίτηση ἐκ μέρους καί τῶν ἀστῶν πολιτικῶν τῆς Ἀθήνας.(43) ‘O Παπανδρέου, πού γνώριζε ὅτι 6 6ασιλιάς καί οἰ Βρετανοί θά τόν στηρίζανε, σκηνοθέτησε μιά θεατρική προσφορά τῆς παραίτησής
του, οἱ ὁποία φυσικά δέν ἓγινε ἀποδεχτή ἀπ’ τήν πλειοψηφία
τῶν ὑπουργῶν του. Ἀλλά καί οἱ Βρετανοί έκὸηλωθήκανε μέ
δημόσια δήλωση ὑπέρ τῆς παραμονῆς τοῦ Παπανδρέου στήν
πρωθυπουργία. eO ἴδιος ἐξ ἄλλου 6 Τσῶρτσιλ ἐκφράστηκε καθαρά σ’ ένα τηλεγράφημα μέ ἡμερομηνία 6 Αὐγούστου πρός
τόν Ἦντεν, ὅπου γράφει; Ι
(κΔιῑν μποροῦμε νά φέρνουμε ἓναν ἄνὸρα στήν ἐξουσία,
ὅπως κάναμε μέ τόν Παπανὸρέου, καί μετά νά τόν πετᾶμε
στούς λύκους μέ τά πρῶτα οὐρλιάγματα τῶν ἄθλιων Ἑλλήνων (κομμουνιστῶν) λῃστῶν.»
Συγχρόνως διέτασσε νά ἐπιταχυνθοῦνε οἱ στρατιωτικές ἐτοιμασίες γιά τήν κατάληψη τῆς Ἀθήνας.
Οἱ φιλελεύθεροι, πού. ὃιαπιστὼνανε τήν ἐξασθένιση καί
ἀπομόνωσή τους, κάνανε έκκληση στήν ΠΕΕΑ νά στείλει τούς
ὑπουργούς της στήν κυὸέρνηση τοῦ Παπανδρέου, μέ τήν ἐλπίδα ὅτι σέ συνεργασία μέ τούς ὑπουργούς τῆς ΠΕΕΑ θά κατορθῶνανε νά 6άλουνε κάποιο χαλινό οτόν Παπανδρέου. Δηλώνανε δέ ὅτι ἐάν ἡ ΠΕΕΑ δέν συμμετεῖχε στήν κυὸέρνηση θά
ἀποχωρούοανε κιαύτοί. Κάτω ἀπ’ τίς πιέσεις αὐτές ἀποφάσισε
τελικά ἡ KE τοῦ ΕΑΜ, στίς 15 Αὐγούστου, νά παραιτηθεῖ ἀπ’
τήν ἀξίωσή της γιά τήν ἁποχώρηση τοῦ Παπανὸρέου καί νά
μπεῖ στήν κυόέρνηση καταθέτοντας ὅμως συγχρόνως μιά διαμαρτυρία γιά τήν ἀνάμιξη τῶν Βρετανῶν στίς ἐσωτερικές ὑποθέσεις τῆς Ἑλλάδας.
Ἐν τῶ μεταξύ 6 Τσώρτσιλ εἶχε πάρει νέες ἀποφάσεις. Σέ τηλεγράφημα πρός τόν Ἷ-Ιντεν, στίς 16 Αὐγούστου, ἀνέπτυσσε τίς
ἀπόψεις του;
«Δέν ἔχω ὑπ’ ὄψι] μου, καί ποτέ ὅεὸαίως ὁέ συμφώνησα
συνειὼγτά, μέ καμιά ἁπόφαση τοῦ ὄρετανικοῦ Ὑπουργικοῡ
Συμὸουλίου, σύμφωνα μέ τήν ὁποιά θά πρέπει νά ὑποδειχθεῖ στόν ὄασιλιά τῶν Ἑλλήνων νά μήν ἐπιστρέψει στήν
Ἑλλάδα πρίν ἀπό τή ὁιενέργεια ὁημοψηφίσματος, ἀλλά
ἀντίθετα νά ἕρθει στό Λονὸίνο. Εἶναι προτιμότερο νά
παρακολουθήσουμε τήν ἐξὲλιξη τῶν γεγονότων, ῐὸίως γιατί
ὁέν θά εἶναι ἴσως δυνατόν, γιά πολλούς μῆνες, νά γίνει ὁημοψήφισμα κάτω ἀπό ὁμαλές συνθῆκες. Ἴσως ἡ νέα κυόέρνηση τοῦ Παπανὸρέου, ἀπ’ τή στιγμή πού θά ἐγκαταοταθεῖ
μέ ἀσφάλεια στήν Ἀθήνα, νά εἶναι ὁιατεθειμένη νά προσκαλέσει τόν ὅασιλιά πού, ὅεὸαίως, ὁέν θά ξεκινήσει ἀμέσως
γιά τήν Ἐλλάὸα, ἀλλά θά μείνει στό Κάιρο περιμένοντας τίς
ἐξελίξεις. Μπορῶ νά ὁῶ τόν Παπανὸρέου στίς 21, ὅταν θά
εἶναι παρών καί ὁ κ. Λῆπερ.»
Ἐξετάζοντας 11’] στρατιωτική πλευρά τοῦ προὸλήματος διαπίστωνε ὅτι ἡ κατάληψη τῆς Ἀθήνας ἐπρεπε νά θεωρηθεῖ σάν
«ἐνισχυμένηριπλωματία» κι ὄχι σάν στρατιωτική ἐπιχείρηση.
Ἡ ἐνέργεια θά περιοριζότανε στήν Ἀθήνα μόνσ καί ὑπολόγιζε
ὅτι μέ 1500 ἀλεξιπτωτιοτές θά προλάόαινε τήν κατάληψη τῆς
πόλης ἀπ’ τό ΕΑΜ. Τήν ἐμπροσθοφυλακή αὐτή θ’ ἀκολουθούσανε 10.000 ἀκόμα στρατιῶτες. Ὅπως ὅλέπουμε 6 Τσώρτσιλ
δέν εἶχε ἀλλάξει οὔτε στό ἐλάχιστο τά ἀρχικά του σχέδιά παλινόρθωσης κι ἐτοιμαζότανε γιά μιά ἒνοπλη ἀναμέτρηση μέ τό

Ἡ συνάντηση Τσώρτσιλ Παπανδρέου πού ἀκολούθησε φανέρωοε πόσο 6 τελευταῖος έπαιρνε αὐτοκέφαλα τίς ἀποφάσεις

του, ἀφοῡ χωρίς κάν νά ἐνημερώσει τά ἀλλα μέλη τῆς κυὸέρνησής του, καί συνοὸευόμενος μόνο ἀπ’ τόν πολιτικό σύμόουλο
τοῦ 6ασιλιά, πῆγε ὀτή Ρῶμη νά συζητήσει μέ τόν Τσώρτσιλ.
Στή συνάντηση αὐτή συζητηθήκανε ὅλες οἱ λεπτομέρειες τῆς
ὅρετανικής ἐπέμόασης, 6 δέ Τσώρτσιλ συνέστησε στόν Παπανδρεου νά μεταφερθεῖ ἡ ἕδρα τῆς έλληνικής κυόέρνησης ἀπ’ τό
Κάιρο σέ ἰταλική πόλη. Ἐκτός αὐτοῦ, ὑποστήριξε καί πάλι ὅτι
δέν θεωροῦσε ἀναγκαῖο νά κάνει 6 ὅασιλιάς ὁποιαδήποτε δήλωοη.
Τό σκάνδαλο ξέσπασε μετά τήν ἐπιστροφή τοῦ Παπανδρέου
στό Κάιρο. Οἱ δημοκρατικοί ὑπουργοί Βενιζέλος, Μυλῶνᾱς
καί Ρέντης ὑποὸάλανε τίς παραιτήσεις τους, μέ τήν ἐλπίδα δέ·
6αια ὅτι 6 Παπανδρέου θά ὑποχωροῦσε καί θά ἐξαναγκαζότανε στό οχηματισμό κυόέρνησης πραγματικῆς ἐθνικής ’ἑνότηrog. Οἱ ἐλπίδες ὅμως αὐτές διαψευστήκανε, κι 6 Παπανδρέου,
χωρίς κανένα δισταγμό, ἀντικατάστασε τούς παραιτηθέντες
ὑπουργοὺς μέ τρεῖς δικούς του ἀνθρώπους. Ἡ παραίτηοη ruby
ὃημοκρατικῶν ὑπουργῶν ἀποδείχτηκε τεράστιο σφάλμα, γιατί
6 Παπανδρέου εἶχε έτσι δικούς του ὅλους τούς πολιτικούς τῆς
κυὸέρνησης, κι ἀντίστοιχα δέν ὑπῆρχε καμιά πιθανότητα
ὁποιασδήποτε ἀντίδρασης ἐκ μέρους τοῦ EAM. T6 παιχνίδι
τοῦ Παπανδρέου ὂοηθήθηκε οὐσιαστικά άπ“ τό σφάλμα αὐτό.
Στίς 3 Σεπτεμόρίου 1944, μετά ἀπό νέα σοὸιετική προτροπή,
ὁρκιοτήκανε καί οἶ ἐαμικοί ὑπουργοί πού εἴχανε φτάσει 016
μεταξύ. Οἱ ἐπόμενες ἑὸδομάδες χαρακτηρίζονται ἀπό μιάν
ἀτμόσφαιρα φαινομενικῆς ἐπιθυμίας γιά εἰλικρινή συνεργασία.
Ἡ εὐφορία πού κατέλαὸε τούς ἐαμίτες ὑπουργούς γιά τήν εἴσοδό τους στήν κυὸέρνηση τούς έκανε προθύμους γιά κάθε ὑποχώρηση. rO Σὸῶλος ἀνακοίνῶσε τότε ὅτι ὁ προορισμός τῆς
ΠΙΞΕΑ εἶχε ἐκπληρωθεῖ καί τή... διέλυσε. Μ’ αὐτή του τήν
,ἀπόφαση, τό EAM έκοψε τίς γέφυρες ὑποχώρησής του μέ τήν
ἐλπίδα ὅτι καί οἱ Βρετανοί θά ἐκτιμήσουνε τήν ἀπόφασή του
γιά συνεργασία. Πίσω ὅμως ἀπ’ τήν πρόσοψη αὐτή τῆς κοινῆς
καλῆς θέλησης, οἱ Βρετανοί κι 6 Παπανδρέου ἐξακολουθοῦσανε νά προωθοῦνε τά σχέδια γιά τήν ἐπέμὸασή τους. Στίς 29
Αὐγούστου, 6 Τσώρτσιλ διατύπωνε τίς σκέψειςτους ῶς ἐξῆςῑ
«πρέπει νά χτυπήσουμε σάν τήν ἀστραπή σέ καθαρό οὐρανό
χωρίς νά προηγηθεῖ κανενός εἴδους κρίση. Αὐτός εἶναι 6 μόνος
τρόπος γιά νά προλάὸουμε τό EAM».(45) Ἠ ὅραὸεία ὑποχώρηση τῶν Γερμανῶν ὅμως, δέν καθιστούσε ἀναγκαία αὐτή τή
στρατηγική τοῦ «κεραυνοόόλου πολέμου» κι 6 Τσώρτσιλ εἶχε
ὅλη τήν ἀνεση νά προετοιμάσει, »πολιτικά καί στρατιωτικά, τήν
ἐπέμὸασή του.
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ.· 16 τελευταῖο μέρος

I9. Πυρομάγλου «Καρτάλης» σελ. 573 κ.έ.
20. Π. Κανελλόπουλος «Ἡμερολόγιο 1944» (ἀνέκὸοτσ), σελ. 40 κ.ἑ.
21. ὁ. π. σελ. 41.
(22) 6.11. σελ. 44.
(23) 6.21:. 05).. 46.

(24) Σταυριανός. 6.71. 05).. 134.

(25) Πυρομάγλου Ἡ Ἐθνική ἀντίστασις (Ἀθήνα 1975) 05).. 273.
(26) Ἀπ’ αὐτό καί τό παρατσσύκλι τοῦ «ἡδονολεξία».
(27) Leeper ὁ.π. 05).. 47.
(28) ﬂvgopâylav ἀπ. σελ. 269.
(29) Πυρομάγλσυ «Καρτάλης» 05). 334.
(30) Πυρομάγλσυ ἀπ. σελ. 267.
(31) Πυρομάγλσυ «Καρτάλης» 05). 334.
(32) Πυρομάγλου «Ἐθνική ἀντίστασις» σελ. 269 κε.
(33) Τό κειμενο στό For. Rel. 1944, τ. 5ος; σελ. 108 m}.
(34) Τό κειμενο τῆς ὁμιλίας εἰς Παπσνὸρέου « Ἀπελευθέρωσις» σελ. 48-53.
(35) F. A. Spencer «War and Postwar Greece. An analysix based on Greek
Writings», Waxhington 1952. 05). 69.
(36) Πυρομάγλσυ «Ἐθνική ἀντίστασις» σελ. 273 κέ.
(37) Richter ὁ.π. 05). 444-446.
(38) Churchill 6.11. τομ. X 05).. 96.

(39) For. Rel. I944. τομ. 5ος, σελ. 123.
(40) Ὁ σοὸιετικός πρεσὸευτής οτό Κάιρο συμόούλεψε τόν Ἀγγελόπουλο νά
μποῦνε στὴν κυὸέρνηση. Βλ. Παπανὸρέου «Ἀπελευθέρωσις» 05). 99, W00dhouxe «Apple of Discord», 05). 199 καί MC Neil 6.71. '05). 144.
(41) Stephen Xydis «'Greece and the Great Powt'rx [944-1947», Θεσσαλονίκη
1963, σελ. 38.
(42) Eudex 6.71. σελ. 206.

(43) Ντ. Κουτσούμης «Τέσσερα χρόνια ἄγνωστη ἑλληνική ἱστορία», Ἀλεξάνὸρεια 1946, 05). 115.
(44) Churchill ἀπ. τομ. XI, 05).. 98.
(45) ὁ.π. σελ. 251.

35

Η ZYMCDQNIKH
MOYZIKH ZTHN ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Ϊοῠ Χὰρη Ξανθουδάκη
Μέ τόν ὅρο «Νεοελληνική ἸΞθνική Μουσική Σχολή» ἔχει καθιερωθεῖ νά χαρακτηρίζεται τό σύνολο των Ἑλλήνων συνθέτων
που ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 20οῠ αἰώνα δημιούργησαν ἔργα ἐμπνευομένα ἀπό τήν ἑλληνική μουσική παράδοση (τό δημοτικό τραγούδι καί τή ὅυζαντινή ῠμνωδία) καί ἰδιαίτερα τούς συνθέτες
τῆς γενιᾶς τοῦ Μανώλη Καλομοίρη,(1)Σέ μιά πρώτη γενική τοποθέτηοη αὐτῆς τῆς σχολῆς διαπιστωνει κανείς δύο ὅασικά
στοιχεῖα, τή δυτικότροπη συμφωνική γλώσσα καί τόν μεγαλοῖδεατισμό, που χαρακτηρίζουν αντίοτοιχα τήν τεχνική καί τήν
ἰδεολογική της πλευρά. Παραγνωρίζοντας τό δεύτερο στοιχεῖο,
ἡ σύγχρονη άποψη (ὅπου ὑπάρχει καί διατυπώνεται, κυρίως
στήν ἀντίληψη τῶν πρωτοποριακιῖΝ συνθέτων τῆς νέας γενιας),
συμπεριλαμὸάνει στήν Ἐθνική Σχολή καί τή σειρά των έπιγόνων (οἱ περισσότεροι ζοῠν σήμερα), των ὁποίων τά ἔργα ἀκολουθοῦν μέ συνέπεια τήν παραδοσιακή συμφωνική γραφή.
Ἕτσι, ἡ Νεοελληνική Ἐθνική Μουσική Σχολή ταυτίζεται μέ τή
Νεοελληνική Συμφωνική Παράδοση καί ἡ δευτέρη χρεώνεται
μέ ὅλα τά ἀρνητικά στοιχεῖα τῆς πρώτης.
Ὡστόσο ἡ συσκότιση τῆς πρόσφατης ἱστορίας μας καί ἡ εὔλογη άρνητική προκατάληψη των «συγχρονων» Ἑλλήνων συνθέτων ἀπέναντι στους «παραδοσιακότερους» συναδέλφους
τους ἔχουν ὁδηγήσει σέ μιάν ὑποτιμητική άγνοια τῆς ἀξίας καί
τοῦ ρόλου πού έπαιξαν οἱ συνθέτες παραδοσιακῆς μουσικῆς
καί ἡ ἴδια ἡ μουσική τους οτή διάρκεια τῆς ἀντίστασης καί τοῦ
ἐμφυλιου. Κι ἂν ἡ ἱστορία καί ἡ κοινωνιολογία τῆς Ἐθνικῆς
Μουσικῆς Σχολῆς δέν ἔχουν έρευνηθεῐ παρά ἐλάχιστα (ἡ δεύτερη καθόλου). οὔτε μιά νύξη δέν ἔχει γίνει, ἀπ’ ὅσο ξέρουμε,
γιά τήν ίστορική καί κοινωνικῆ σημασία των ἐπιγόνων συμφωνιοτων καί τοῦ ἔργου τους.
Τίς τελευταίες μέρες κυόέρνηση καί άντιπολίτευση ἁπασχόλησαν ἀρκετά τίς στῆλες των ἐφημερίδων καί τήν «κοινή γνωμη» μέ μιὰ διένεξη. μέ ὀξύτατες μάλιστα κορυφωσεις, γύρω
ἀπό τήν «ἐλευθερία τῆς καλλιτεχνικῆς δημιουργίας», διένεξη
πού εἶχε σάν έπίκεντρο ἔνα συνθέτη τοῦ ὁποίου τά τραγούδια,
κι ἀνάμεσα σ’ αὐτά ἡ διασκευή τοῦ ἀντάρτικου «Παιδιά σηκωθεῖτε...>>, ἀκοὺγονται σήμερα κατά κόρον. Πόσο άραγε ποσοστό αὐτῆς τῆς συζήτησης δέν θά ’πρεπε νά ἀναφέρεται στά
ουμφωνικά ἔργα πού γράφτηκαν ἐμπνεόμενα ἀπό τήν άντίοταση καί που σήμερα εἶναι ἐντελῶς άγνωστα ἐπειδή δέν ἔχουν
παιχτεῖ ποτέ;

(1942). οί συμφιιινικές εἰκόνες «Ἡ Ζωή τοῦ Τσοπάνου» καί
«Σαρακατσάνισσα» (1943), ἡ σουίτα γιά ἔγχορδα «Λαφίνα»
(1945). ἡ πρώτη συμφωνία. «Τῆς Ἀντίστασης», γιά μεγάλη ὀρχήστρα (1947), τά συμφωνικά ποιήματα «“Ο Διγενής δέν πέθανε» (1952), «Προμηθέας» (1958), «Σπάρτακος» (1963). ἡ «Σονάτα» γιά ἔγχορδα (1964), «Κύπρος Ἑλλάδα» (1965), ἡ δεύτερη συμφωνία (1968), τά «Τραγούδια γιά τήν Εἰρήνη», σέ
στίχους Βακχυλίδη, Εὐριπίδη, Ἀριστοφάνη καί Κάλὸου
(1970). ἔξι σουίτες γιά (ρωνή καί ἔγχορδα (1971), καί τό συμ-”
([ωνικό ποίημα «Ἐλεύθεροι Πολιορκημένοι», μέ εἰσαγωγή καί
δέκα μέρη. ἐπάνω στό ὁμωνυμο ἔπος τοῦ Σολωμοῦ, γιὰ σολίστ,
χορωδία καί ὀρχήστρα (1976· τό ἔργο άρχισε νά γράφεται τό
195-1). Συνέθεσε ἐπίσης ἔργα γιά 6ιολί, 6ιόλα, διολοντσέλο καί
πιάνο, τραγοὺδια γιά σολίστες καί χορωδία σέ στίχους Σολωμοῡ, Κάλὸου, Παλαμᾶ, Σικελιανοῦ, Βάρναλη, κά. Σημειώνουμε, τέλος, τή μουσική πού ἔγραψε γιά θεατρικά ἔργα, ὅπως τά
χορικά τῆς τραγωδίας «'O Θάνατος τοῦ Διγενῆ» τοῦ ”Αγγελου
Σικελιανοῡ. καί τή μουσική γιά τό ἔργο τοῦ Σπύρου Μελᾶ «Ρήγας Βΐλεστινλῆς». Ὁ Ἀλέκος Ξένος ἀγωνίστηκε στό Ε.Α.Μ
καί τό 19-13 ἔστιχέ κυνηγημένος στό ὃουνό. Στά χρόνια πού
ἀκολούθησαν τήν ἥττα των Γερμανῶν διώχτηκε πέντε φορές
(17:0 ὀρχῆστρες ὅπου δούλευε σάν τρομπονίοτας ἐπειδή ἀρνήθηκε νά ὑπογράψει δήλωση, καί γιά τελευταία φορά ὑποχρέωUnie νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν ὀρχήστρα τῆς Λυρικῆς Σκηνῆς τό
Μάιο τοῦ 1967. ἔνα μήνα μετά τό πραξικόπημα. Ἔργα του
παίχτηκαν ἀπό έλληνικές καί ξένες ὀρχῆστρες, ένῶ ἡ πρώτη
συμφωνία του ὃραὸευτηκε ἑπανειλημμένα στό ἔξωτερικό καί τό
συμιμιινικό του ποίημα-μπαλέτο «Προμηθέας» (1958), 6906513τῆκε στόν Πανελλήνιο Διαγοηίσμό Σύνθεσης τοῦ E.l.P. τό
1962.
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Τά τρία ντοκουμέντα πού δημοσιεὺουμε στή συνέχεια ἀποτελοῦν ἐλάχιστή μαρτυρία στή στρατευμένη καίΙμαχόμενη ὂψη
τῆς Ἑλληνικῆς Σιιμ([ωνικῆς Μουσικῆς. Καί τά τρία σχετίζονται μέ τόν συνθέτη Ἀλέκο Ξένο. που εἶχε τήν καλοσύνη νά μᾶς
τά παραχωρήσει.
Γεννημένος στή Ζάκυνθο τό 1913, ὁ Ἀλέκος Ξένος σπουδασε στό Ὠδεῐο Ἀθηνῶν τρομπόνι, ἁρμονία, άντίστιξη καί ένορχήοτρωση, μέ καθηγητές στά θεωρητικά μαθήματα τούς Δημήτρη Μητρόπουλο. Φιλοκτήτη Οἰκονομίδη καί Γεωργιο
Σκλάόο. Ἕνα χρόνο μετά τό τέλος των σπουδῶν του, τό 1.939,
συνέθεσε τό πρωτο του ἔργο. τούς «Νέους Σουλιωτες», ἐμπνευσμένο ἀπό τήν ἀντίσταση τοῦ έλληνικοῡ λαοῦ. Ἀπό τίς συνθέ-

σεις του που ἀκολούθησαν, σημειωνουμε τίς κυριότερεςμέ
σειρά χρονολογικήῑ τό συμτμηνικό ποίημα «Τζαόέλλας»
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[ 21 ειιιιισιις.
Ἀριστερά, ό συνθέτης Ἀλέκος Ξένος στό1 ἀντάρτικο Θεσσαλίας. Δεξιά, ραὸιοπρύγραμμα 23/10/4 I.

Τήν Πέμπτη, 23 Ὀκτωὸρίου 194], ὅπως φαίνεται καί στῆ
([(ιιτοτυπημένη σελίδα τοῦ «Ραδιοπρογράμματος» που δημοσιεύουμε, μεταδόθηκε (17:0 τόν γερμανοκρατοὺμενο Ραδιοφωνικό Σταθμό (ὥρα 18.02) συναυλία τῆς συμφωνικῆς ὀρχήστρας

μέ διευθυντή τόν Θεόδωρο Βαόαγιαννη καί σολίστ τόν κορνίστα Σπὺρο Λέκκα. Στήν ἀρχή τοῦ προγράμματος ἀναγγέλθηκε
καί παίχτηκε ἡ σύνθεση τοῦ “Αλέκου Ξένου «Συμψυνική Πεζογραφία σ’ Ἑλληνικό Θέμα». Ἐπρὸκειτο για τό πρό)το ἔργο τοῦ
Ἀλέκου Ξένου, μέ πραγματικό τίτλο Εἰσαγωγή Λευτεριᾱς
«Νέοι Σουλιώτες». "Av ἡ συνθεση δέν μποροῠσε να περάσει μέ
τόν πραγματικό της τίτλο, ὡστὸσο μπόρεσε ν’ ἀκουστεῖ - καί
μαζί μ’ αὐτήν ὁ «Χορός τοῦ Ζαλόγγου» - ἀνάμεσα στίς γερμανικές καί ῐταλικές εκπομπές χάρις στήν αλλαγη τοῦ τίτλου καί
στήν τολμηρή·πριι)τοὸουλία τοῦ Θ. Βαὸαγιαννη να τό συμπεριλὰὅει στό πρόγραμμά του.
Ἀξιοσημείωτο δέν εἶναι τόσο τό ἴδιο τό γεγονός - μιά ἀντιστασιακή πράξη έλὰχιστη καί ασήμαντη ἴσως μπροστά στίς
ἀμέτρητες πού προηγήθηκαν καί ἀκολούθησαν - ὅσο ἡ διαπίστωση γιὰ τό φρόνημα καί τήν ὁμοψυχία τῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων, στήν περίπτωση αὐτή τῶν μουσικῶνῑ ἀπο τούς μουσικούς τῆς ὀρχήστρας ἀλλὰ καί ἀπό τούς ὑπαλλήλους τῆς Ραδιοφωνίας δέν 6ρέθηκε κανείς νά καταγγείλει τήν έσκεμμένη
πραξη στίς ἀρχές κατοχῆς. Τά συμπεράσματα δέν μπορεῖ παρά
νά εἶναι θλιόερά ὄιν συγκρίνουμε τήν κατασταση ἐκείνη μέ τήν
καθημερινη πραγματικότητα τῆς πρόσφατης δικτατορίας (τουλὰχιστον), ὅταν ὅλοι οἱ χῶροι δουλειας εἶχαν (καί έχουν) γεμίσει χαφιέδες.
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Ὁ «Ὕμιός τοῦ ΕΛΑΣ» στά ὄμποε.

μεταξύι 1945 καί 1946 καί ὅραὸεὑτηκε στό Π-αγκόσμιο Φεστιὃὰλ Νεολαίας τό 1952 (στό ἴδιο Φεστιὸάλ εἶχε ὑποὸάλει μιὰ
σύνθεση καί ὁ Γιάννης Ξενάκης). Στὰ τρία μέρη τοῦ ἔργου, ὁ
συνθέτης χρησιμσποιεῖ αντίστοιχα τρία ἀντάρτικα τραγούδια;
στό Allegro con fuoco, 161190701361 <<Στ’ ἅρματα, στ’ ἅρματα»
(Στίχοι Ν. Καρῧοὺνη, μουσική “Αστραπόγιαννου), στὸ Andante
Moderato, μοτίὸα ἀπό τόν «“’Υμνο τοῦ ΙΞΛΑΣ» («Λευτερια,
πανώρια κόρη», στίχοι καί μουσικὴ Βασίλη Ρώτα), τό τραγούδιν
«Ἐμπρός Ε.Λ.Α.Σ. για τήν Ἑλλάδα» (στίχοι Σ. Παπαδάκη,
μουσική N. Τσάκωνα).
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Ἡ δημιουργία τοῦ E.A.M. ὅρήκε τόν έλληνικό μουσικό κόσμο, στό σύνολό του σχεδόν, στό πλευρό τῶν προοδευτικῶν
δυνάμεων. Οἱ περισσότεροι συνθέτες τῆς γενιᾶς τοῦ Καλομοίρη

«Συμφωνιά τῆς Ἀντίοτασης», πρῶτο μέρος· (πά χάλκινα τό θέμα «ΣΥ ἅρματα, στ’ ἅρματα».

καί τῆς έπόμενης (καί ὁ ἴδιος ὁ «ὃενιζελικός» Καλομοίρης) ὅχι
μόνο ὅιρχισαν ἀμέσως τήν ὀργανιιηιένη παθητική κι ένεργητικη
ἀντίσταση. ἀλλά καί δούλεψαν στίς ἐπιτρσπές τοῦ E.A.M. για
τήν ὀργάνωοη τῆς μουσικῆς ζωῆς καί παιδείας. Πολλά ἀπο τα
μεγάλα μουσικά ἔργα πού γράφτηκαν τήν ἐποχή ἐκείνη εἶναι
ἐμπνευσμένα ἀπό τόν αγώνα τοῦ Μετώπου καί τοῦ Ε.Λ.Α.Σ.,
εἴτε έμμεσα εἴτε μέ ἅμεση χρησιμοποίηση μελιυδιιῖ)ν ἀπό τά ἀντάρτικα τραγούδια, Δέν ξέρουμε αὐτή τή στιγμή ἂν ἡ έλληνική
μουσική“έχει τή δική της «Συμφωνία τοῦ Λένινγκραντ»;.τα
έργα αὐτά ἔμειναν στόι συρτὰρια τῶν συνθετών τους ἢ χαθηκαν
στή λαίλαπα τοῦ έμφύλιου καί τοῦ διωγμοῦ. καί κανείς ὥς σήμερα δέν ἐνδιαφέρθηκε, ὅχι γιά τήν ἐκτέλεσή τους (τήμουσική
ὅέόαια), ἀλλά γιά τήν έπισήμανση καί τήν καταγραφή τους.
Κάτι τέτοιο δέν έπρόκειτο ἀσφαλῶς ποτέ νά γίνει ἀπό τίς κυ6ερνήσεις τῆς δεξιᾶς, θὰ μποροῡσε ὅμως να εἶναι τό ἀντικείμενο καποιας προσπάθειας ἀπό τίς ὀργανωμένες αριστερές δυνάμεις στίς έλόιχιστες έποχές φιλελευθερισμοῠ τῆς τελευταίας
τριακονταετίας. ·
Ἕνα ἀπό τά έργα που φαίνονται ὅτι χὰθηκαν εἶναι ἡ σύνθεση «Συρματὸπλεγμα»(2) τοῦ Μάριου Βαρὸογλη (ὁ συνθέτης,
6ασανίστηκε στό Χαϊδαρι). Ἕνα ἄλλο, ἆπαιχτο ἀκόμη στήν
Ἑλλάδα, εἶναι ἡ πρώτη συμφωνία, «Τῆς Ἀντίστασης», τοῦ
Ἀλέκου Ξένου. Ἡ Συμφωνία τῆς Ἀντίστασης γράεῃτηκε

Φινάλε.’ « Ἐμπρός ΕΛΑΣ γιά τήν Ἑλλάὸα», στό πίκολο.
l

Τό 1955 ἡ «Αὐγή» δημοσίευε τήν ἀκόλουθη εἴδησηῑ
«Ὁ Κρατικός Ἐκὸοτικὸς Οἶκος τῆς Μόοχας ἐξέὸωσε τελευταῖα μιά καινούργια ουλλογη ἀπό ἑλληνικά ὁημοτικά 1900/013ὁια. Μέ την εὐκαιρία αὐτη ὁ ραὸιοφωνικός σταθμός τῆς Μό- ’
σχας μετέὸωσε ὁμιλιά τοῦ Σοόιετικοῡ μουσουργοῦ Νικολακόφ- “
σκυ, ἀφιερωμένη στό νεοελληνικό λαϊκό τραγούὸι.(...) Ὁ ὁμιλητής ἐξῆρε τήν μουσικότητα τῶν ἑλληινικιῡν τραγουὸιῶν, τά
ὁποῖα, ὅπως εἷπε, ἔχουν ἑμπνεύσει πολλούς Ρώσους μουσουργούς. Εῐὸικώτερα ἀνέφερε τά ἑλληνικά τραγούὸια, πού ὁημοοιεύθηκαν πρίν ἀπό ὁύο χρόνια στήν ἑπιθεώρηοη ’ῙΣοόἰετική
Μουσικη”, μελοποιημένα ἀπό τόν Σοστάκοὸιτς. ’Όπως εἶπέ ὁ
Σοόιετικός Μοιισουργός, ὁ·Σοοτάκοόιτς ἔχει ὸιασκευάσει καί “
ἑνορχηοτρώσει τόν περίφημο Κρητικό χορό “Ι7εντοζάλη”. (...)
Κατά τήν ὁιάρκεια της ὁμιλίας ὁ ραὸιοοταθμός μετέὸωσε χαρακτηριστικὰ ἑλληνικά τραγούὸια καθώς καί κομμάτια Ρώσων
συνθετῶν μέ ἑλληνικά θέματα».
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Τό << Ἐμπρός» στή σοὸιεῐική ἔκὸοση, μέ ἐναρμόνιον] τοῦ Ντμ. Σοστακόόιτς.

Ἀναμεσαστα ἑλληνικὰ τραγούδια πού έναρμόνισε καί ἐξ,έδωσε ὁ Σοστακοὸιτς. ἦταν καί τό τραγούδι τῆς Ἀντίστασης
«Ἐμπρός». σέ στίχους Κωστή Παλαμᾶ. Ὀ Σοὸιετικός συνθέτης
περιέλαὸε τό τραγοὺδι αὐτό στή συλλογη του πιστεύοντας ὅτι
ἦταν σύνθεση ὀινώνυμη, ἀπό τίς πολλές που κυκλοφοροῡσαν
37

στά στόματα τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ ἀντὰρτικου. Στήν πραγματικότητα ἐπρόκειτο για μία σύνθεση τοῦ Ἀλὲκου Ξὲνου, πού
γρὰφτηκε τό 1944 καί πρωτοκυκλοφόρησε τυπωμὲνη τό 1952
μαζί μέ τρία ἀκὸμη τραγούὸια τού ἴδιου σέ στίχους Κωστῆ Παλαμὰ.
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« Ἀγαπητέ συνάὸελφε,
Σᾱς εὐχαριστῶ γιὰ τά ἔργα σας, πού μοῦ στείλατε καί πού τά
ἐμελέτησε( μέ μεγάλη ἶκανοποίηση. I
Σᾶς εὔχομαι πάρα πέρα ὁημιουργικές ἐπιτυχίες.
Ἐπιτρέψτε μου νά σᾶς παρακαλέσω νά ὁεχθεῑτε, σέ ἒνὸειξη
φιλίας, ἕνα ἀντίτυπο τῶν τραγουὸιὼν μου γιά χορωὸία.
Μέ ἑκτίμηση
Ντμ. Σοστάκοόιτς»
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Ἡ ἐπιστολή τοῦ Σοστακόὸιτς στάν Ξένο.

Τό ξαναλέμεῑ τα παραπανυι ντυκωυμὲντα φωτίζουν μιάν
ἐλαχίστη γωνιά τῆς στρατευμὲνης καί μαχόμενης ἑλληνικῆς
συμφοΝικής παράδοσης, Καί ἡ πλευρὰ αὐτή τῆς μουσικῆς
ἱστορίας τοῦ τόπου μας θόι μποροῦσε νά εἶναι ἕνα ἐρέθισμα καί
μία ἀφετηρία γιὰ μίαν ἔρευνα πού Ôév ἔχει ἀκόμη ἀρχίσει Ιπραγματικαὶ τήν ἔρευνα για τήν ἔντεχνη μουσική στήν Ἑλλάδα,
καί τήν ἱστορία της.

Τό «Ἐμπρός» τοῦ Ἀ. Ξένον οτήν ἑλληνική ἔκὸοσι).

Ὁ ’Έλληνας συνθέτης ἐνημὲρωσε τόν Σοὸιετικό συνάὸελφό του, στέλνοντας του μερικά τραγοὺὃια του. Ὁ Σοστάκοὸιτς ἀνταπὲὃ(ι)σε τή χειρονομία οτὲλνοντας στόν Ξὲνο μιά
ἒκὸοση δικῶν του τραγομὸιῶν γιὰ χορωδία μὲ ἁφιὲρ(ι)ση καί
μιά ἐπιστολή (ἡ μεταᾳρασή της, πού παραθὲτουμε, δημοσιεύτηκε τήν ἴδια χρονιᾲ στήν «Αὐγή»);

Σημειώσεις

l. Πρόλ. τό συμπλήρωμα τοῦ Φ. Ἀνωγειαννάκη στήν «Ἰστοριά τῆς Μουσι- .
κῆς» τοῦ Carl Nef, καί τά σχετικά λήμματα στά λεξικά Grave‘s Dictionary of
Music and Musicians καί Musik in Geschichte und Gegenwart.
2. Τό ἔργα αὐτό ἀναφέρεται μέ τόν γαλλικό τίτλο «E'nﬁn» στιᾷ Val/1.1m} ἔκὸοση τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ Μ. Βάρὸογλη «Ἀγία Βαρὸάρα» (ἔκδοση τοῦ Γ αλλ(κοῡ Ἰνστιτούτου).

Ὕστερσ ἀπό δημοσιογρσφική ëpeuva δύο χρόνων
Νηωυ [(alraauvalm

ὲδῶ καί στήν ΚύΠρο

ὁ ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗΣ
Παρουσιέιζει ëva μοναδικό ντοκουμὲντοῑ
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Ο Πῶς ὀργανώθηκε καί ἐκτελέσθηκε τό Πραξικόηημα
O Oi ἐνδοχουντικές συνωμοσίες
O Oi Πραγμστικοί ὑπεύθυνοι τῆς σφαγῆς τοῦ Πολυτεχνείου.
Ο Γιστί ἀνετράπη ὁ ΠσΠσδόΠουλος ’
Ο Td Παρασκήνια τῆς κυηρισκῆς τραγωδίας
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ
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O A.N. 375/36 «περί κατασκοπείας» ὁέν καταργήθηκε ἀκόμα
(θά γίνει πολύ σύντομα, ἐκτός ἄν
ἡ σχετική κυὸερνητική ἀπόφαση πού σύμφωνα μέ ὁημοσιογραφικές πληροφορίες ἔχει ληφθεῖ ——
ἀλλάξει τήν τελευταία στιγμή) καί
· ὁίωξη κατά τοῦ «ANTI» προχωρᾶ κανονικά.
_0 ΦΙΛΟΣ τοῦ περιοδικοῦ Γ. Δ.
ΤΖΙΜΑΣ, ὁικηγόρος, μᾶς ἔστειλε
τό παρακάτω σημείωμα γιά τήν
ἱστορία τοῦ Μεταξικοῦ νόμου ἑνός νόμου «ὁιεθνῶς μοναὸικοῡ».
Ὁ A.N 375/1936 ἧταν νομικό προϊόν
τῆς «ὄασιλομεταξικής» δικτατορίας τῆς
4ης Αὐγούστου, ἀλλά καθόλου ἤ ἀπειροελάχιστα ἐφαρμόσθηκε ἀπό τή δικτατορία τούτη, μ’ ὅλο τόν πόλεμο τοῦ
1940—41.
Ὁ νόμος τοῦτος «κοιμόταν» στ’ ἀρχεῖα τῆς νομοθεσίας, ὅλη τή διάρκεια τῆς
μετακατοχικῆς περιόδου καί μάλιστα
στόν εμφύλιο πόλεμο. Δηλαδή εἶχε ἀποδυναμωθεῖ λόγω ἀχρηστίας. "Av καί τό
δίκαιό μας δέν δέχεται κατάργηση νόμου άπό μακρόχρονη μή εφαρμογή του,
ὅπως άλλα δίκαια, ὅμως τό γεγονός τῆς
ἀχρηστίας ἑνός νομοθετήματος, δὲν μπορεῖ νά παραγνωρισθεῖ.
’Ὀταν οἱ κατηγορούμενοι με τόν A.N.
509/1947 ἔπαψαν νά ὑπάγονται στήν
ἁρμοδιότητα τών στρατοδικείων καί
παραπεμφθηκαν στά εφετεῑα, ὁ A.N. 375
ὅρικολάκιασε ἀπό τόν άρχειακό του τά1] 0.
Γι ατί μόνο ἕτσι, με τόν νόμο τοῦτο, τόν
(ρασιστικό, θά μεναν σί κατηγορούμενοι
στά ἑδώλια τών στρατοδικείιιιν.
Καί ἔτσι θά στελνονταν στά ἐκτελεστικά αποσπάσματα τοῦ θανάτου οἱ
κομμουνιοτες κατηγορούμενοι, ἐνιῖ) με
τόν 509,στά ακροατήρια τών ἐφετείων,
θά πηγαῖναν μόνο φυλακή - ἂν δέν
ἀθωώνονταν.
Ὁ AN. 375/1936 εἶναι ἕνα τμῆμα ἀπό
10 νομικό εποικοδόμημα τοῦ κράτους
πού ὃρίσκεται σε κρίση στήν Ἑλλάδα,
ὅπως καί 0‘ ὅλες τίς χώρες τίς καπιταλιστικες - μ’ ἐξαίρεση τή Βρετανία - λιγότερο ἤ περισσότερο.

Τό «παρασύνταγμα» στήν Ἑλλάδα εἷναι καί αὐτό σάπιος καρπός αὐτῆς τῆς
κρίθης τῆς ἀστικής νομιμότητας.
Ἀρκετοί άγωνιστες στήθηκαν στόν
τοῖχο με τόν A.N. 375. ἀνάμεσά τους καί
ὁ ἡγετης τοῦ ΚΚΙΞ, ὁ ἥρωας Μπελογιάννης. «ὁ ἅνθρωπος με 10 γαρύφαλο» π’
άποθανάτισε ὁ Πικασσό.
Ἴ Ὁ νόμος τοῦτος ἔχει μιά διεθνή μοναδικότητα καί ἀποκλειστικότηταῑ

_ O Δέχεται τό «ἔγκλημα γνώμης»
’ πού λέγεται «προσφορὰ εἰς καταοκοπείσν». Αὺτή εἶναι ἁξιόι-ιοινη
ς· ὰκὸμα καί üv δέν ἐγινε ὅχι Πράξη
ἀλλὰ καί ῥρχή ὲκτελεσης - δηλαδή
ἀπόπειρα.

Οὔτε τό «ναζιστικό» οὔτε τό «φασιστικό» ἤ τό «φρανκικό» ἤ τό «σαλαζαρικό» ἦ τό «γιαπιιινεζικο» ποινικό δίκαιο ἔχουν τετοια διάταξη σε νόμο.
’Όμως τό «ποινικό ἀδίκημα γνώμης»,
πού θεσπίζει με τήν «προσφορά εἰς
καταοκοπείαν» ὁ AN. 375, μπορεῐ νά
δικαιολογηθεῖ καί νά σταθεῖ σάν νόμιμο,
μόνο άν υίοθετηθεῖ ἡ «ποινική θεωρία
τῆς δούλησης», μιά νομική θεωρία
«ἀντιορθολογιστική» πού κατασκευάζει
ἕναν «φιντεϊοτικό-άνιμιστικό άντιορθολογιστικό» τύπο δράστη, ὁ ὁποῖος δὲν
ἔχει σχέση με τόν ἐγκληματολογικό. rO
ὸράστης αύτός ἔχει μιά προχωρητική ἀλλαγή τοῦ «νομικοῡ ([ρονήματος» ἀρνη-

ΑΝ 375/36
πῶς διώκεται
ἡ «γνώμη»,
ἠ <<6ούληση>>...
τική καί τῆς «νομικῆς του δούλησης»
ἀποθετική. ἀπέναντι στό θεσπισμὲνο δίκαιοί.. .
Ἡ θεωρία αὐτή δίδαξε τήν κατάργηση τῆς «τυπικῆς» ὑπόστασης (ἀντικειμενικής) τών ἐγκλημάτων. Στή θεση τους
ἓὸαλε ἀντί τήν τυποποίηση με 60101] τήν
πράξη καί δευτερεύοντα με τίς κατηγορίες τών εγκλιμιατολογικιῖΝ τύπων δραστιῖίν, τή αόρμα τοῦ παραπάνω «μεταᾳυσικοῡ αντιδικαιϊκοῡ» τύπου δράστη
σε συνδυασμό με τήν αρνητική «νομική
του θελι]σι]>>1..
Δίδαξε τήν κατάργηση τοῦ χωρισμοῦ
τοῦ «άδικου» - δηλαδή τοῦ κοινωνικὰ ἐπικίνδυνου χαρακτήρα μιᾶς πράξης ~ ἀπό
τήν «ενοχή» - δηλαδή τήν «ὑποκειμενική
ὑπόσταση». Γενικά δίδαξε τήν ἀνυπάρξία τοῐ1 χωρισμοῡ σε αντικειμενικά ἐξωτερικά καί ὑποκειμενικά - ἑσωτερικά
στοιχεῖα τοῦ ἐγκλήματος.
Ἔτσι· πετύχαινε τήν άποαντικειμενικοποίηση τοῦ «άδικου», τήν ὑποκειμενικοποίησή του δηλαδή, καί τήν ἀντικειμενικοποίηση τῆς δούλησης.
Σκοπός ἡ ποινικοποίηση τῆς ὅούλησης
- ὅπως στήν περίπτωοή μας τῆς «προσ(ῑ-οράς εἰς κατασκοπείαν» - στή θέση τῆς
πράξης ἦ της ἀπόπειρας καί ἡ ὑποκειμενικοποίηση 101| ποινικοῡ δικαίου. Ἔτσι
ἀνοίγει ὁ δρόμος 010v διωγμό τῶν πεποιθήσεων καί στὴν ἑπιὸολή τῆς αὐθαιρεσίας τοῦ ύποκειμενισμοῡ (î); κριτήριο

τοῦ ἐγκλήματος καί τοῡ καταλογισμοῠ
της ποινῆς.
Τό «νομικό άγαθό», σε συνδυασμό με
τίς ἐγκληματολογικες κατηγορίες δραστων, δεν μπορεῖ ν’ ἀποτελεῖ τή δάση
τυποποίησης τών ποινικών ἀδικημάτων,
κατά τή θεωρία τούτη.
Στή θὲση της ἡ «ποινική θεωρία τῆς
ὅούλησης» ἒὸαζε τό «καθῆκον» καί τήν
((ὑποχρε(ι)ση»1.. Ἔτσι . τό-ἒγκλημα δέν εἷναι προοὸολή ἦ διακινδύνευση «δικαιωμάτων» ἤ «συμφερόντων» ἤ «νομικῶν
ἀγαθῶν», ἀλλά άρνηση ((ὑποχρειῖ)σειι)ν)>,
ἀνυπακοή σε «καθήκοντα».

Ἡ θεωρία αὐτή ταυτίζει’τό «άδικο» με
τό «ἀνήθικο» ’καί ἓτσι διώκει τή «λογική» εὔκολα. Νομικές ὑποχρεώσεις καί
ἠθικά καθήκοντα ἑνοποιοῡνται, εν ὀνόματι τῆς δῆθεν «ἠθικοποίησης τοῦ δικαίου»1 Ἐτσι ὁ άνήθικος πού προσφερεται ὡς κατάσκοπος εἶναι καί «ἄδικος»καί «άξιόποινος». Ἡ συστηματική διάρθρωση σε ἀντικειμενικό «άδικο» καί σε
ὑποκειμενική «ἐνοχή» καταργεῖται. Ἔτσι
0 «ἔνοχος» δέν χρειάζεται νά πράξει
«ἄδικα», ἀρκεῖ νά θὲλησε άδικα. ’Ώπως
στήν «προσφορά σε κατασκοπεία» θέλει
ἄδικα...
Κατάρριπτε ἒτσι τά ὅρια άνάμεσα ἐπι19157110 νομικά ἀνήθικο καί ἀξιόποινο
άδικο. Ἡ ἠθική ἠταν ἡ ναζιστική ἠθική,
πού ἡ παράόαση κηρύσσονταν ἀξιόποινη.
Ἡ ποινική αὐτή άντιορθολογιστική
ἰδεολογία τῆς «ὂούλησης», στή θέση τῆς
πράξης καί τῆς εγκληματολογικὴς μορφῆς καί περιεχομένου τοῦ δράστη, ἓὸαλε
τή θεληση, τήν «ἑνόραση». τό «δίωμα».
τή «διαίσθηση» καί τήν τυφλότητα τοί1
«ενοτίκτου».,..

K1 ενώ —~ με τήν πάροδο τοῦ χρόνου ἦταν οὐσιαστικά σέ αχρηστία, ξαφνικά ἡ
δίωξη κατά τοῦ «ANTI» μὰς θύμισε τήν
ὕπαρξή του, ~10 χρόνια μετά τή «γεννηοὴ» του ἀπό τή «6ασιλομεταξική» δικτατορία. Ἡ κυὸἑρνηση ἔχει καί τυπικό
«πάτημα» γιά τήν κατάργησή τουῑ τή νομοθεσία (Ποινικός Κώδικας) περί κάτασκοπείας. πού «καλύπτει» ἄρτια τό θέμα.
Τί χρειάζεται, λοιπόν, άκόμα ὁ νόμος
πού ποινικοποιεῖ ’τή «οκέψη», τή «γνώμη», τή «συνομιλίωη
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Γ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ ’-

Τέτοιες μέρες, ὁυό χρόνια πρίν (16-12- '74), ἔφυγε ἀπό τοῦτο τόν κόσμο, πού
τόσο ἀγαπησε καί ὕμνησε, ὁ μεγάλος Κώστας Βάρναλης, σέ ἡλικία 92 χρόνων.
Ὁ Βασίλης Ρώτας, φίλος καί συναγωνιστής τοῦ ποιητῇ, μιλώντας - πέρυσι τέτοιον καιρό - στό ΚΕ Τ, ἀναφέρθηκε στά πρῶτα χρόνια τῆς γνωριμιάς τους, στήν
«ἐποχή τους». Τό κειμενο αὐτῆς τῆς ὁιάλεξης ὁημοσιεύεται πιό κάτω, μαζί μέ;
Ο Ἕνα χρονογράφημα τοῦ Βάρναλη πού ὁιάὸασε ὁ Ρώτας στό τέλος τῆς ὁιάλεEug-

ἸΙ (11"111/01] τον [7091/ ιῖραχ εἶναι ζ’ξιιάτι)
από καλοκαιριατικο ([ιῐις («11111: στα
ξανθά τα 1111).}.112. 1/171; στό πέλαγο, (μῦς
πέρα 171; :11"gr1»)- εἶναι γειιάτι] 11:10 γαλάÇm θάλασσα καί χαροιῖιιενες ακρογιαλιὲς.
από ἀσπρα καϊκια καί γλαροις εἶναι γι·Ιιιατι] από τό 11.7129011110 τοί· ρετσινιοῐι. πού
οὖν ἔρχι-ται ἀπό τά ὸασι] παρα ανεῦαίνει
σπιιιίζοντας 111'011 11.70 τά σκοτεινά ὑπόγεια 17 τίς ὁροσερὲς ξνὶχιποθὴκες· εἶναι
προ πάντων γιγιατι] από κεῖνο r6 ἀναλα1/ ρο χαριτιιιιιένο πνείχιια πού θέλει σέ ὀλα
τό ιΠέτρα καί τήν ἁρμονία 7.111.701" 0 ’Θρα110; τό ὠνόμασε «spiritum Gruiue lenuem
Cumenue». {)3'01'1': λεπτά πνεῦμα τῆς ἑ).λιινικῆς Μούσας.
,ῑΙια Κνριακι] KIL—101112117111 κνρία ίκανϊ
;ἰ” αι’τόν (Md/liq (Injl' 111'001'011 τοί· ΧρηΑιιατιστηρίοι· τοῖ’ Πειραιᾶ. Τόν προσκα}.1'01' κι αι’·τσν. ’() [Ιορι] 1‘011; πέρασι· 11112
ὀνο 1/ 001‘: α.·ι“ ἔξω καί (δέν 1021101‘01' να
((rrl'f. .\"T(_)('_‘(()'T(u's. Σα νά ’ξερε τί αα πα(Ιιιινι. ’[ἰπί τίλωνς τό πὴρι· 11.101/ 1101/. Τόν
οιὶλανι· ’να καίωσι-ι 071] 111:0), τῆς πρώτης
σειράς στήν πιό περιίγαντιι θέοι). Ἀντικριγιτα 010 01/1111. Ἠ κνριά απανον κι αι’·τό; από καῖον ὸὲχτηκε κατακὲιχαλα ὀλο
τό λοὺσιιιο 11}; 1(αντικειιιιίιικής» κριτικῆς.
Ιίρήκι· ὀλα τοι· τα ποιήματα μέτρια καί
τόνι· ρι’ζίὶιᾳί· 1171000711 0' ὀλο τόν κόσιιο.
πώςίδέν (mun/25 αξιος να πάρει τό ὀίπὶπυιια τον. A1100. Univ αἴθουσα κνκλοᾳ 0ροιῗσανι καί ιιιι-ρικοί χριιιιατιστές, :101" 01"11
τόν ξίρανί. Ὀ ἐνας 111" τόν ἄλλον τόν μα(law. Enmﬁl'rru'r αντίκρα τον. τῶνε ὀξίχνανι· 111" τό ὀαχτνλο καί λὲγανπ «111'113;
111'111»! Δίν ἤνοιγε ι] γι] να τόν καταπιεή
En) τέλος 1} κνριά ἔκανε καί 1111’1 παραχώρηση. Ἀιίψνώρισε πώς ἀν ὸὲν εἶναι καλός
ποιητής. εἶναι (hm; ιι“·;ἰ·νὲστατο; ἀνθρω.‘10:. «707€; κι ἐγώ. ἔλεγε· (5 ΙΙοριιιῖραζ,
σηκιίιίιηκα z: 11/1711 11.7115101111 για να θείξιυ, πώς σίν εἷμαι 01"71 11371115011110; αν(ΙριιιποςΧ _’
Ὀ ποιητής :101" οὖν εἶχε 7.0.1110. πόζα,
7101" 01" 0091101101 .7011’; για τόν ἑαντό τον,
πού 01" ζήτησι· να 1/ ανι i καλντερος ἀπ’ ὁ,ιί
εἶναι, Ιιιιι 71000710110101 να περάσει (1.70.—
ρατήρητος, Ιιιας 01/1/01 1/11‘3101'111: ἕνα 111'γαλο (Ιησανρόῐ τήν 101'1/1'0011/111. τι] 11011mm} καί τήν 11/01/1110 τιΐιν στίχων τον. Κι
000 περναιι 0 καιρός. T000 ιιγαποίζιιι·
περισσότιρο 101": στίχονζ τον, ὸιιλ. αὐτόν
(Mr/.2190.
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Ο Τά «πορτραῖτα» τριῶν μεγάλων τῶν ἑλληνικῶν Γραμμάτων (Παπαὸιαμάντη,
Κονὸιιλάκι], Πορφύρα) ὅπως τά ὁίνει ὁ ἴὸιος πού τούς γνώρισε ἀπό κοντά - «τόTE; πού ἡ Δεξαμενή ὄρισκότανε στίς ὁόξες της» - «ἐκεῖ στα γύρω σπίτια μέ τά
παράθυρά τους πού ὄλέπαν ἀντίκρα τά πεῦκα τοῦ Λυκαόηττοῠ καί κάτου τήν
πολιτεία καί τή θάλασσα, κατοικοῦσαν ἧ μόνιμαῆ κατα καιρούς οἱ σπουὸαιότεροι
λόγιοι· Παπαὸιαμάντης, Κονὸυλάκης, Βλαχογιάννης, Μαλακάσης, Χατζόπουλος,
Κώστας Πασαγιάννης. Καί ὁίπλα 0’ αὐτούς καί σέ κάποιαν ἀπόσταση ὁοκιμάζανε
τά φτερά τους οἱ νεοσσοί τῶν Μουσῶν.’ Αὐγέρης, Ζῆλος, Poéoxowdxn'gu Καζαντζακης, Βάρναλης κτλ. γεμάτοι αὐτοπεποίθηση κι αὐθάδεια ὄχι γιά τό ἔργο πού
κανανε παρά για κεῖνο πού θα mil/ave!» (T6 ἀπόσπασμα εἶναι ἀπό τό ὄιόλίο τοῦ
Κώστα Βάρναλη «Ἄνθρωποι» (ζωντανοί-ἀληθινοί), ἐκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ, ἀπ’ ὅπου
καί τά ’<<πορτραῖτα» τῶν τριῶν - ἀποσπασματικά. Τά σκίτσα εἶναι τοῦ Εὐθ. Παπαὸηιιητρίου - ἀπό τό ἴὸιο ὅιόλίο. Ὁ «Πρόεὸρος» πού ἀναφέρει ὁ Ρώτας καί ὁ
Βάρναλης στόν Παπαὸιαμάντη, εἶναι, φυσικά, τό ἴὸιο πρόσωπα).

ἡ · · Ὁ BÔPVGÀTI'Q”
ΤΟ ΟΝΟΜΑ Κώστας Βαρναλης,
ποιητής, έχαραχθη πανω στήν πλακα τῆς
μνήμης. Παρακαλοῡμε τήν καλή σας
γνώμη ναναι συγκαταόατική στήν ἡλικία. Να μήν περιμένει συγκλονιστικές εἰ. κόνες ἀπό σοόαρα καί κρίσιμοι περιστατικα τοῦ 61’011 τοῦ ποιητή μας, παρα να
εὐχαριστηθεῖ μέ λίγες φευγαλέες πινελιές
απὸ τα νεανικα ἰδίως χρόνια.
Ο

TON πρωτογνώρισα στα προπύλαια
τοῦ Πανεπιστημίουι ἐγώ, φοιτητής πρωτοετής, ὁ Βαρναλης τελειόφοιτος. Μέσα
στήν μπροστινή δεξιά σαλα κανει μαθημα ὁ Μιστρίώτης, απέξω μια παρὲα
νεαροί συζητοῡν. Φοροῡν ὅλοι ρεμπούμπλικες, ψηλό κολαρο καί κρατοῦν μπαστουνι ἤ ιιαγκοὺρα.

- Διαὸασες στό «Νουμα» τό νέο
ποίημα τοῦ Παλαμᾶ;

Ἀπ’ τήν πίσω πόρτα τῆς 06111019718161γεται ἕνας φωναζοντας; «Βαρναληςέ
Κώστας Βαρναληςέ Βάρναλη, σέ φώναξε».
Ὁ Βαρναλης, ἀντί ν’ ἀπαντήσει για τό
νέο ποίημα τοῦ Παλαμᾶ, αφήνει τό μπαστούνι του στή γωνία καί μπαίνει γρήγορα μέσα, παει μπροστα καί πιανει
θέση 0' ἕνα θρανίο για να ἐξεταστεῐ ἀπὸ
τόν Μιστριώτη, ένῷ ἡ σαλα ὅουῖζει ἀπό
τήν καζούρα πού κάνουν οἱ φοιτητές
σούρνοντας τα πόδια τους στό πατωμα
καί μουρμουρίζονταςῑ «Μαλλιαρός, μαλλιαρός, μαλλιαρόςέ».
Μαλλιαροὺς μᾶς λέγανε τότε τοὺς δημοτικιστές, που ἤμαστε μόνον ἀγωνιστές

,για τό γλωσσικό ζήτημα. Τα μεγαλα
προὸλήματα πού θα έμελλε να συνταραξουν κατόπι τήν ανθρωπότητα δέν εἶχαν
μπεῖ ἀκόμη αναμεσα στα πνευματικά μας
ἐνὸιαφέροντα.

Ο
ΑΣ ΠΙΑΣΟΥΜΕ έναν αριθμό. Σᾶς μιλαυ) για τώ 1907, τα πρῶτα χρόνια τοῦ

φοὸεροῡ αῐώνα· μας, πρίν ἀπό καπου
ἑόδομήντα χρόνια. Ἡ Ἀθήνα εἶχε περίπου ἑόδομήντα χιλιάδες κατοίκους - ,ἀπό
ἐκεῖ που τώρα εἶναι τό «Χίλτον» καί
πέρα ἂρχιζε ἀνεξερεύνητος, ἄγνωστος
χῶρος, καθώς καί πέρα ἀπό τήν Ἀλυσίδα, στα Πατήσια. Πέρα ἀπ’ τους Ἀμπελοκήπους, ,τό Γηροκομεῖο (ραινόταν σαν
ὂαοη μέσα στήν ἕρημο. Ἀπό τα Ἡλύσια
κι ἀπανω, ἀπέναντι ἀπό 11') αγαλμα τοῦ
Βενιζέλου, αρχιζαν τα χωραφια καί λόφοι, ὅπου συνήθως ἒκαναν γυμνάσια τα
συντάγματα πού στεγαζόντουσαν ἀπέναντι στα παραπήγματα, τό πριῖιτο πεζικό, τό ἓόὃομο πεζικό, τό εῠζιιινικό· σέ
κατι ταόερνακια ἐκεῖ γύριι),·τίς νύχτες,
μετα τό σιωπητήριο,- ἄκουγες τραγούὸια
σαν «τοῦ Κίτσου ἡ μανα καθεται».
‘O φίλος μου Κιῖιστας Βοιιζοὺκας, που
πνίγηκε στό λιμανι τῆς Καλαματας τό
1907, μοῡ πρότεινε να παμε στή Δεξαμενή, ὅπου θα γνωρίζαμε τόν Παπαὸιαμαντη, τόν Κονὸυλακη, καί, νεαρούς, τόν
Βαρναλη, τόν Αὐγέρη.
Στή δροσια κατιι) ἀπό τίς λεῡκες, στα
τραπέζια τοῦ καφενείου, καθονται 0i
θαυμασιες μορᾳές, ὲὸιῖ) ὁ Παπαδιαμαντης, σκυφτός καί αμίλητος. ἐκεῖ ὁ κυρπροεδρος τῶν αμαξαόων, μέ τίς μπότες
του ἁκὸμα ἐφούμερνε τόν αργιλέ του,
παραπέρα 0' ἕνα τραπέζι ὁ Βαρναλης
παίζει ταὸλι μ’ ἓναν «Eh/09mm) τοῦ
λαΟῦ».
Ἐκεῖ γνωριστήκαμε καλύτερα, ἀκούοαμε τόν Βαρναλη να παίζει ταὸλι μέ
πεῖσμα καί να πιανει καθε τὸσο τα χέρια
τοῦ συμπαίχτη του που ’κανε ζαὸολιές,
ἐκεῖ ἀκούσαμε τίς πρῶτεςσυζητήσεις για
Καὸαφη, για Γρυπαρη, για Πορφύρα,
για Καζαντζακη, για Πετρούλα Ψηλορείτη, τή Γαλατεια, για Σικελιανό. Ἐκεῖ
ἀκούσαμε για πρώτη φορα τόν '1'Ô1o τό
Βαρναλη να μᾶς απαγγέλνει στίχους του
καί τόν πρόεὸρο τῆς Δεξαμενῆς, πού ἀπό

τήν παρὲα του με λόγιους ξεφούρνιζε
ἐὸῶ m ἐκεῖ μεγάλους λόγους, σάν «ὁ κόσμος εἶναι Δοὺναὸης καί Λαόίρυνθος»,
θέλοντας νά πεῖ «δοῦναι καί λαὸεῖν».
Στό Πανεπιστήμιο συχνά ἀνταμωνόμαστε με τόν Βάρναλη, ἀκόμοι στό μάθημα τοῦ Τσοὺντα καί οτή σάλα, καί μάλιστα στίς ὲκὸρομες.
Ο

νει νά πεῖ τραγούδι, τό λεει με φωνή
παραπονεμένη.
Τρεῖς σταυραητοί καθόντουσαν σέ
τρια μαῡρα λιθαρια
καί κλαίγανε τα ντὲρτια τους καί τά
παραπονά τους.
Καί συνεχίζοντας, ὅχι τραγουὸιστά,
ὅταν λὲει τόν τελευταῖο στίχο, .
«νά κλαίω ya’) πού γέρασα καί δέ θα

ΤΟ MIKPO 6απόρι ὂγαίνει ἀπ’ τό λι’ξανανιώσω»
μάνι τοῦ Πειραιᾶ κι ἀνοίγεται άγκομαπλημμυρίζουν πιά τά μάτια του καί
χώντας γιά τήν Αἴγινα. zH μὲρα λιόλουτρὲχουν ποτάμι τά δάκρυα.
_Ο
’στη, ὰττική, ὅ κόσμος ὁλάνσιχτος, ἡ θάλασσα νά πηὸήξεις μέσα νά χαθεῖς. Τό
O ΒΑΡΝΑΛΗΣ στίς παρεες του ἦταν
κατάστρωμα γιομάτο φοιτηταριό, που
πρόσχαρος, ζωηρός, εὔθυμος καί χωρίς
πυκνό περισφίγγει τόν Τσοὺντα. Τοὺς
νά παίρνει πρωτσὸουλίες ακολουθουσε
μιλάει προκαταόολικά γιά τόν ναό τῆς
τήν κοινή γνώμη τῆς παρεας, ἐπλήρωνε
Ἀφαίας πού παμε νά δοῦμε. Στήν πλώρη
πάντοτε μέ προθυμία τό μερίὸιό του, m ἡ
εἶναι μιά παρὲα που κάνει φασαρία με
μόνη του -προσπάθεια ἦταν νά φάει
φιυνές καί γελια.““Ο Νίκος Καρδούνης με περισσότερο ἀπό τούς ἄλλους, όχι για νά
πρόσωπο ξυρισμὲνο, ματογυάλια καί
μήν τόν πιάσουν κορόιόο, παρά ἐπειδή

συχνά ὑποστήριζε πώς ὅποιος ὃὲν τρώει
ὃὲν εἶναι καλός ἅνθρωπος. Ἕνα μεσημὲρι, Αὔγουστο μήνα, ἤμαστε γύρω σ’ ἕνα
τραπὲζι κάπου οτή Γούὸα. Βεάκης, Συνοὸινός, Βάρναλης, Ὲλευθερουδάκης.
Πάνω στό τραπὲζι μεγάλο ταψί φερμὲνο
από τόν (ροῠρνο, αχνιοτό ἀρνί με σπαγὲτο. Ἠ παρὲα ὅγάζει πρόεδρο τόν Συνοδινό, που εἶχε καί τ’ ὄνομα, γιατί ἣταν
πρόεδρος τήςἘταιρίας Θεατρικῶν Συγγραᾳειωι, γιά νά κάνει «διανομή». Τά
πιάτα γεμίζουν, τά στόματα γεμίζουν, οἱ
κουὸἑντες σταματάνε, ἡ νταμιτζάνα.μόλις (ρερμένη από χωριό ὅουνίσιο,λίγολίγο άδειάζει. “Ο Βάρναλης τρώει, πίνει
καί προσέχει τούς ἄλλους. Δε θέλει νά
μείνει πίσιι) από κανὲναν, ἀλλά καποτε
στομώνει. Κοιτάζει τόν Βεάκη πού
ὁλοενα ἀπλώνει τ’ ἀνασκουμπωμὲνα του
χερια στό ταψί, πού ἔχει άκόμα πράμα
μεσα.

"K015. ὲΠΟΧή , TO U ’
-πίσω ἀπ’ τά ματογυάλια μάτια γεμάτα
εἶρωνικήν ἱλαρότητα, ὃηγιεται ἕνα
σκαμπρόζικο ἐπεισόὸιο με ἥρωα τόν
Κώστα Βάρναλη. Τήν Κυριακή εἴχανε
πάει ἐκδρομή στά Σπάτα καί κεῖ OÉ μιὰ
καλύὸα πλάι στὴν ταόἑρνα ὁ Βάρναλης
ὲπιχείρησε ν’ άγκαλιᾴσει μιά γριά κι ἡ
γριά σταυροκοπιότανε λεγονταςῑ «Κύριε
ἐλέησον».
rH παρεα γελάει ὸυνατὰ, ὁ Μάρκος Αὐγερης σχολιάζειῑ, «“Αμ’ νεα τόνε ζυγώνει
αὐτόνέ» Τά ὃυό παιδιά τοῦ Πολίτη, ὁ
Γιιῖιργος καί ô Φιῖιτος, χαχανίζουν, ὁ Β.
Ρώτας, ὁ N. Χατζάρας, ὁ Πάνσς Τριγκετας... Δὲν εἶναι ὅλοι τῆς φιλολογίας οὒτε
ὅλοι ποιητὲς, μά εἶναι ὅλοι τους νὲοι καί
φίλοι.
Ο

ΣΤΟΝ Περαία, στήν Πηγάδα, σ’ ἕνα
τραπὲζι κοντα στά φύκια, ὅπου τό κυματάκι φλοισὸίζοντας παίζει τό παιχνίδι
«συρε m ἔλα», Λάμπρος Πορφύρας,
ποιητής φημισμένος πιά, N. Χατζάρας,.
που γράφει εῐὸὑλλια, xi οί δυό Πειραιῶτες, κοντά Κώοτας Βάρναλης, B. Ρώτας,
κι ἕνας ὃυό ἄλλοι. Μαρίὸα ἀχνιστή στό
οτρατσόχαρτο καί μισὲς ἀφριστες πηγαινοερχονται ἀπ’ τό ὄαρὲλι. ‘O Βάρναλης
με φωνή κελαϊὸιστή τενόρου τραγουδάει
«Τά μελιτζανιά» au οῖ ἄλλοι ἐν χορῶ τόν
συνοδεύουν.

Σὰν ἀποθάνω ἀπό κρασί θάφτε με

οτή ν ταόέρνα _

να μέ παταει ἡ ταὸερναρού ἡ κόρη

notiﬁé κέρνα.
Γώ ὁέ μεθώ μέ τό κρασί κι ἄν πιῶ κι
ἑφτά κανατια,

μόνο μεθῶ μέ τό μικρό πού ’χει τά
μα ῦρα μάτια..
Τα μελιτζανια να μήν τά ὅάλεις πιά.

Τοῦ Πορφύρα ἡ μύτη, χρῶμα καί
σχῆμα μελιτζάνας, (ρλογίζεται καί τό
κρασί ἔχει αρχίσει νά τοῦ στάζει ἀπό τά
μάτια. Ἡ ὅψη του εἶναι περίλυπη. Πιά-

, Τοῦ Βασίλη Ρῷτσι

- ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ
Μὲ τα μεγαλα γοργοκίνητα ματια του,
πού αστραποὸολοῡσαν από τήν ἐξυπναὸα,
γαλαιά καί ξαστερα· σαν τόν οιῖιρανό τῆς
Ἀττικῆς· μέ τα μακρια καί ([λοκατα μουστακια του, πού προοπαθούσανε να στέκὸνται παντα ἴσα, γιατί πανοιι τοιις στηριζόταν ὀλο τό dam/“.1121 τῆς ανατολῆς- μέ
τήν γκρίζα ρεμποιῖμπλικα τοιι δαλμὲνι]
στραὸα, Ιιιπροστα καί ὸίπλα καί mamσμὲνι] ὅπως λαχαινε- Ιιιὲ τα χοντρό Ιιιπαστούνι του, πού τό γύριζε (ῑτόν ἀέρα σα
σᾳεντόνα ἦ τό ὄροντοῡοε οτίς πέτρες καί
ατίς πλακες σα νιιχτοαιῖλακας τῆς [76/11];ἀνοίγοντας πλατια τα axé/lia mu για να
Ιιιπορι·ῐ να κρατιέται καλα οτα πόὸια τοιι,
πού ὸέν ακούανε πια τιμόνι, κατηᾳόριζε
ἀπό r17 Δεξαμενή για τό, καφ-νεῖο τοῦ Ζα-

χαρατοιι ἢ για τα γραφεῖα τοῦ «Ειιπρός»
w’ παληκαρι τῶν κρητικιῦν ἑπαναοτασεων
καί τῆς πὲννας, ὁ γερο-Κονὸιιλακης,
ME τή λεόἑντικι] ἑμᾳανισι) ἤθελε να
κρὺὄει τό χαλασμό, πού κανανε τα χρόνια
κ· ἡ ἄσωτι] ζωή· οτα σῶμα mu καί ατήν
Ψυχή του. Mt" τα ὸιαᾳορα ἡριιιικα τοι· κατορθώματα «ἐπί τοῦ τρυφεροῦ πεὸιόιι»,
πού μας ὸιιῙγότανε. ἤθελε να ὸιαλιῖσει τήν
αιιᾳιόολιά πώς ὸέν ἧταν πια κοτοονατος.
Μὲ τήν παντο-τινα χαρούμενη ὸιαθεοι] καί
τό οπιθόόολο πνεῦμα τοι) ἤθελε ιά κρύὸει
T1} Διιαιίρι] mu απαιοιοὸοξιά κι (2101/01er—
ψη, ποιῖ χαραιιιοε ἄοικα ὅλα τοιι τα ταλέντα στα χαρτια, στα οπίρτα, στα 581111»
χτια καί orig èr/v/ysgz’ôsç. K1 ὅλα αὐτα ὂχι
για ν’ ἀπατήσει τούς ἄλλους, μα για να ξεγελαοει τόν ἑαυτό τοιι. Ὅοο κοιιραγιο τοι)
’λειπε ἀπό μέσα τοιι, ζητοῡαε να τό ὁη,ιιιουργήσει ἔξω τοι). Ζητοῐιοε πίστωοι)
χρόνου, για να Ιιιπορεῐ να ἐλπίζει, πώς ἔχει
ακόμα καιρό για να κανει τό «ἔργο» τοιι.

Στα 1918, ἕνα (ὶπόγεμα, συνάντησε ὸιιό
ἀπό τούς νέους Ton φίλους οτή Δεξαμενή
καί τούς εἶπε· «ψεύγιυ για τήν Κρήτη.
Πᾶμε οτό σπίτι Ιιιοιι να σας χαριόιυ μερικα
ὄιόλιά, για να μέ θυμιάσῃ». «Μα καλα, ὸὲ

θα ξαναρθεις» «Ναί» απάντησε μέ μιοή
φωνή. Μα οτό ὂαθος του φοόότανε πώς
αὐτό θα ’τανε τό τελευταῖς), τό αγύριοτο
ταξίόι τοι).
Εἶχε πια κουραοτιῐ από τι] ζωή. K’
ἤθελε· να παῐι στα χιιιρια τοι1 να ἡσιιχασει.
"Ii/2mg}; πώς οταν E'ôm τόπο, ποιῖ ἔζησε τα
παιὸικα τον χρόνια. θα Ξιιιάίιοιιικε ἴσως
τις χαιιενες τοι· ὸιιιάιιις, L'A-1151 ,τως (la
Ιιιποροιῖοε να περιιιαζέιχιει ταν ἑαυτό τοιι
καί να γραψιι ἐπί τέλους τό «ἔργα» τοιι.
Οί ιῗιρες τοι· ἡταν Ιιιετρημὲνες. Δέν τόν ξαναειὸαιιιε απα Hing.
Ὅταν τό ὄραὸι ,ιιιλήοαμε για τό αναπαντεχο αι’·το καί πένθιμο ταξίὸι τοῦ
Κονὸιιλακη, ὁ Αι”·γὲρι]ς εἶπες «Μαντεψε,
σαν r1} γατα, πώς i‘q Tact“ τό τέλος καί πάει
να ὅρεῖ Ιιιια κριιφ) γιιινια για να πεθανει
Ιιιακρια από τούς αι’θρώπους». Κι αι’·τό
ἕγινε.
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-Γ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

— Ἀκόμα θα φᾶς;

— Ἐγώ ακόμα ὃέν αρχισα, τοῦ ἀπανταει σαν να παίζει τραγωδία 6 Βεακης.

.n

Οἱ ἐκδρομὲς μας γινὸντουσαν με τα
πόὸια, - Βαρκιζα, Βουλιαγμὲνη, Σούνιο,
Κερατια, Πόρτο Ραφτη, Ραφήνα,
Ἀγιαντρέας, Σταυρός, Γέρακας, Πεντὲλημ Μενίὸι, Ὀζα (Πάρνηθα), Κλειστα,
Χασια, Λιόσια, Ἐλευσίνα, Σαλαμῐνα.
Στόν δρομο συζητώντας καί τραγουὸών10;:
«Χάειντε 117196; καί 696110 16 σακί
στάν ὦμο»
«Ὤ ([ίλοι 01/17015 117 ὁοιιλειά»

Τέσσερα χρόνια ζήσαμε ὁίπλα στό μεγαλύτερο Ἕλληνα ὁιηγηματογράφο καί
κατά 11} ὁίκαιι] παραὸοξολογιά τοῦ Μαλακάση, ὁίπλα στό μεγαλύτερο Ἕλληνα
Ποιητή, τόν Ἀλέξανὸρο Παπαὸιαμάντη.
Φτωχοντυμὲνος καί συμμαζεμένος, μέ τά
γένια του καί τήν ἀνθρωποφοόιά 10v, σύχναζε 016 καφενεῖο τοῦ Μπαρμπαγιάννη,
πού εἴτανε καφετζῆς στήν Ἀθήνα καί 61iμαρχσς στ’ Ἀγκίστρι. Ἐκεῖ ὁ καφές εἶχε
μιά ὁεκάρα· ὑπῆρχε καί τεμπεσίρι’ ἐνῶ
’ στ’ αντικρυνό καφενεῖο τοῦ Σωτήρη ὁ καφές εἶχε δεκαπέντε λεφτά καί χωρίς τεμπεσιρι.
Ὁ Παπαὸιαμάντης συνήθιζε νά κάθεται
ἔξω ἀπ’ 16 καφενεῖο, στό πίσω μέρος, ὀίπλα 016 μικρό παραθυράκι τοῦ τζακιοῦ.
Ἀπό τό παραθυράκι ἔπαιρνε τόν καφέ
του ἦ ζητοῡσε φωτιά ν’ ἀνάψει 16 τοιγάρο
του ἤ ζητοῦοε ἐφημερίὸα.
Μακριά ἀπ’ ὅλους τούς πελάτες, ἀπομονωμένος σταύρωνε τά χέρια του, ἕγερνε
,ὁίπλα τό ἱερατικά του κεφάλι καί ὅυθιζότανε στά ὸημιουργικά του ὀνειροπολήματα.· στήν πραγματική του ζωή. Ἀπόφευγε
καί νά κοιτάει τόν κόσμο. Τόν φοὸότανε,·
Ἴσως. Περισσότερο ὅμως τόν περιφρονοῦσε αὐτός 6 «πτωχαλαζών... ὁ τρέφων
ἀλλοκότους ἰὸέας... καί ἀσχολούμενος εἰς
ἔργα μή παραὸεὸεγμένης χρησιμότητος»
(Χαλασοχώρηὸες).
Z’ αὐτήν τή στάσι] τόν (μυτογράφησεἲ
μιά μέρα ὁ Νιρὸάνας. Μεγάλη φασαριά
ἔγινε τότε 016 καφενεῑο. Γιατί ὅλοι τρέξανε νά ὸοῦνε 16 παράξενο θέαμα, Ὁ
Παπαὸιαμάντης, πού εἶχε γιά ὅιωτικό του
ἀξίωμα τό «λάθε διώσας», τρόμαξε. Κι
εἶπε γαλλικά 016 Νιρὸάνα.·

- Κάνε γρὴγορα. Προκαλοῦμε τήν
προσοχή τοῦ κοινοῦ]

\
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ἔκανε πρόεὸρος τῶν ἁμαξάὸων τῆς Ἀθήνας.
Κοντόχοντρος, μέ ἄσπρα μαλλιά κουρεμένα σύρριζα μέ τήν ψιλή μηχανή, μέ γαλανά 1161110 γεμάτα τιμιότητα καί εἱλικρί11510, 6 κύρ Στέφανος φοροῦσε ποὸήματα
γιά τούς ρεματιομούς χειμώνα καλοκαίρι
(τό χειμώνααπέξω ἀπό τά μπατζάκια, 16
καλοκαίρι μέσα ἀπό τά μπατζάκια τοῦ
παντελονιοῦ του ἀπό ,ιιπλέ τσόχα).
Ἀκουμποῡσε τά γερατιά του ἀπάνον σ“
ἕνα χοντρό ,ιιπαστούνι ἀπό κεῖνα τῶν 011λακιῦν τῆς Κέρκυρας καί φλυαροῡσε περ·
πατώντας ἁπάνου κάτου. Ἀπαισιόὸοξος
πυρριυνιστής, μέ ἀληθινή φλέὸα φιλοσόφου, τά κορόιὸευε ὅλα καί ὁέν ἐννοοῦσε
νά κατὲὅει ποτές (mir πολιτεία. Καυχιόταιέ πώς εἶχε ι’ὁεῑ τόν κόσιιο ἐπί πενήντα
χρόνια ὁυό μέτρα uni/1.61590 ἀπό ὅλους
τούς ἄλλους κοινούς θνητούς, - σάν ἁμαξάς πού εἶτανε] Εἶχ“ ἕνα ὡραῖο ὁιπλό
ἁμάξι καί στάθμευε μπροστά στῆ «Μεγάλη
Βρεττανιά», Εἶχε γνωρίσει ὅλες τίς ἐπισημότητες τῆς ,τι-ριισμένης γενεᾶς.
Ὁ κύρ [Ιρόεὸρος μοναχά ζυγωιιε τόν
Παπαὸιαμάντη καί τοῦ ([λυαροῦσε. Ὁ
Παπαὸιαμάντης τόν ἄκουγε ,ιιέ συγκαταὄατικό χαμόγελο. Γιατ’ ἥξερε πώς ὁ
Πρόεὸρος ἦταν ἀγαθός, ἁπλοϊκὸς καί περήφανος ἄνθρωπος. Εἶχε ὅμως καί πολύ
ἐνὸιαᾳὲρσ ἡ κοιιὸἒντα του. Ἔλεγε τίς 7116
(2719607115; παραὸοξολογιές καί χαλοῡσι·
συστηματικά τήν ἑλληνική γλῶσσα. Παραμόριμυνε ὅλες τίς λέξεις ὅπως τοῦ φαινόντανε ὡραιότερες. Ἔλεγε ν ά 71 1 α ι καί
Δ επτὲρα, ἀντί’ τοῦ ναῦται καί
Δ ε υ 1 ἑ 9 0, ὅπως ἔλεγε καί ὅρέχει 9 α66 0 1' α ἀντίς ὅρέχει 9 0 y 6 11 Ῑ α.

Αὐτός λοιπόν 6 φτωχικός, 6 φοόισμέ110;, 6 άμίλητος ἄνθρωπος τοῦ λαοῦ μᾶς
εἱχε ἐπιὸάλει τό σεὸασμό χωρίς νά τό
Kara/"1060111011115. "01011 αὐτός καθότανε
πέρα ἥ ὁιάὸαζε, ἡ φωνακλάὸικη κι 0056€στατη παρέα μας χαμήλωνε τόν τόνο, γιά
νά μήν τόν ἀνησυχήσει.

Κάποτε τοῦ κάνανε τοῦ Παπαὸιαμάντι]
μιά φιλολογική γιορτή στόν «Παρνασσό»,
Περιττό νά εἰποῦμε, πώς 6 ἴὸιος ὁέν πῆγε
0' αὐτήν 11} 3110911}. Ἀπό τά είσιτήρια 110ζεύτηκε ἕνα κάπως σεόαστό 71006 καί μ’
αὐτό ὁ μεγαλύτερος συγγραφέας κι ὁ
άγνότερος Ἕλληνας τῆς ἐποχῆς του ἔφυγε
γιά τό νησί του τή Σκιάθο, νά ζήσει ἐκεῖ
τά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του, ὅπως
ἁργότερα ὁ ,Κοντυλάκης ἔφυγε για τήν πατρίὸα του 117 Βιάννο γιά νά «ζήσει» κι (ιύτός μέ τόν ἴὸιο τρόπο - ὁηλ. νά πεθάνουνε
μέσα σέ λίγον καιρό κ’ οἱ ὁυό τους.

Ἀλλ’ ὅπως αὐτός ὸέ ζύγωνε κανέναν,
ἔτσι καί κανένας ὸὲν εἶχε τό θάρρος νά
τόνε ζυγώσει. Αὐτό τό θάρρος τό εἶχε 61καιωματικά μονάχα 6 κύρ Στέφανος, γιατ·
εἴτανε «Πρόεὸρος» καί γιατ’ εἴτανε κι αὐ16; μισάνθρωπος, ὅπως ὁ [7071061011011της. Πρόεὸρος τῆς Δεξαμενῆς] Αὐτός ἦταν
ὁ τίτλος, πού τοῦ ἔμεινε ἀπό τότες, πού

"01011 ἔᾳτασε στή Δεξαμενή ἡ εἴὸησιῘ,
πώς πὲθανε 6 Παπαὸιαμάντης, ὁ Προεὸρος ὁὲν ἔὸειξε καμιά ταραχή. Δέν ὑπῆρχε
7116 φυσικά πράμα ἀπό 10' νά πεθάνει κανείς. Εἶπε μονάχα μέ τό συνηθισμὲνο 01λοσοφικό 1'01l (Maj/110:
— Ἐγλίτωσε 0:16 τήν... κακοχυμιάν τοῦ
l κόσμου τούτου]

Αὐτή ἡ φωτογραφιά ὁημοσιεύτηκε 016
περιοδικό «Παναθήναια» κι ἔκανε μεγάλη
ἐντύπωση. Γιατί ἦταν ἡ μοναὸική τοὺ μεγάλου πεζογράφου.

MÉ τή λιακαόα, ὅουτιές στή θάλασσα,
χειμῶνα ἦ καλοκαίρι.
ΚΑΘΕ ἐκδρομή μας εἶχε καί τα χαρακτηριστικα της ἐπεισόδια καί τίς περιπέτειές της. Τήν παραμονή τῆς Πρωτοχρονιᾶς 1908 ἤ 1909, ôÉv καλοθυμαμαι, μια
μεγάλη παρέα, N. Καρὸοὑνης, Κώστας
Βαρναλης, Μ. Αὑγὲρης, Ζῆλος, δικαστικός, γαμπρὸς τοῦ Αυγέρη, Κουμαριανός,
Βογιατζακης, 6 0659110; τοῦ Βὲλμου,
συναντηθήκαμε τό πρωΐ στούς Ἀμπελοκήπσυς, προχιιιρούσαμε 7196; 16 ΧαλανÔ91. Στό 7196110 μέρος :101" καναμε σταση
να παρουμε ανασα 6 Βογιατζακης
ἒὸγαλε ἀπ’ τό παλτό του. πού οῖ τσὲπες
του ἠταν γιοματες χαρτια, ἕνα ματσο κι
ἄρχισε να μᾶς ὃιαόαζει τήν τραγιι)ὃία
του «'O Ἀπαρηγόρητος Νεκρός» ἤ κατι
τὲτοιο. 'O Βαρναλης, πού ἦταν κοντα
μου καθισμὲνος, μοῡ λέει στ’ αᾳτίι
<<”Ασκημα μπλὲξαμε». Δὲν εἶχε ὅμως
πολύ προχωρήσει 6 αναγνιῖιστης, ὅπου 6
Αὐγερης, πού ἔπαιρνε γρήγορα (1.111110.
σηκώθηκε καί λὲει «προχιιιροῠμε. αστο».

- M' ἀκόμα δέν ἀκούσατε τίποτα.
- Δέ μᾶς αρὲσουν οἴ νεκροί.
Καί συμπληρώνει 6 Βαρν(ιλης;
— Καί μαλιστα νεκροί ἀπαρηγόρητοι.

- Σταθεῑτε, λὲει 6 Βογιατζακης καί
ὅγαζοντας 071' τίς τσεπες του αλλο ματσο, ἔχω μιαν ἄλλη τραγιιιδία. τό «va—
τανό Πτ(ῖ)μα».
- Μα ζιιιντανα πτώματα εἶ’μαστε 16190
ὅλοι, νηστικοί καί κουρασμένοι, εἶπε 6
Βάρναλης.
- Να ὁ Ρώτας κοντεύει να ψοφήσει,
εἶναι ὁ μικρότερος τῆς παρεας μας, ἔχει
μελανιασει καί τρέμει.
Ἡ ἀλήθεια, ôév ([όραγα παλτό κι
ἔτρεμα ἀπ’ τό κρὺο, ἡ Πεντέλη μπροστα
μας χιονισμένη.

- ’Ὰμα ([τασουμε 016 Μοναστήρι θα
μᾶς περιποιηθοῡν εἷπε ὁ Καρὸοὑνης.
Ἕχω παρει ἀπ’ τήν ἀρχιεπισκοπή ἕνα
σημείωμα για τόν ἡγούμενο. Θα τοῦ
ὅγαλω 1101’ λόγο.
- ΙΞῐς ἄπταιστον καθαρεύουσαν, συμπλήρωσε ὁ Βαρναλης.
Προχωρήσαμε τό ἀνηφόρι πατιῖ)ντας
κιόλας στα πρῶτα χιόνια. ἐνιῦ 6 Καρδούνης ἔκανε 719660 016v λόγο πού Θα
’6γαζε στόν ἅγιο ἡγούμενο.
T6 πῶς τα περασαμε κεῖνο τό 690611, πῶς φαγαμε τούς κουραμπιὲὃες τοῦ
ἡγούμενοι), m ὁ Κιιρὸούνης για να
προφτασει κόντεψε v0 πνιγεῖ πρίν 61/0-

λει τόν λόγο, πῶς ὁ Βαρναλης τούς
ἔχαᾳτε δύο δύο, πῶς τό ὃραὸυ μετα τό
κατανυχτικό σιωπητήριο που σήμανε τό
σήμαντρο, ἦρθε ὁ πάτερ Ἱλαρίιυν στό
δωματιο που μᾶς εἶχαν ὂάλει κουὸαλώντας Id ἐλεη τοῦ Θεοῦ καί κρασί τοῦ διαδόλου, πῶς ἡ παρεα ἁγιυνίστηκε να με
προφυλαξει από ἐπίθεση τῶν καλογεριιιν
- 0‘ αὑτό πρωταγ(ι)νίστηκε ὁ Βαρναλης πῶς τό πρωί φύγαμε, πῶς ἀνηφορίσαμε
οτήν κορφή καί πῶς κατηφορίσαμε στήν
Ἀθήνα, εἶναι ἱστορία για ἄλλοτε.

ΣΤΗ Νεα Μὰκρη ερχόταν παλιότερα
ταχτικα καί μας ἔὸλεπε. Ἕνα Γεναρη,
ἡμέρα ἀλκυονίδα που λεν, λιόλουστη,
γλυηιά, καναμε μπάνιο. ‘O Βάρναλης
δείχνοντας τό σώὸραιιό τους
-Πηρα μιστό ἀπό τήν «Αὔγη» m
ἀγόρασα δώδεκα. Εἷμαι προνοητικός,
ὃλέπεις ἅμα ὃγιῖ) στή σύνταξη ὃε θα μου
φτανουν για ἐσιῖιρουχα.

Δὲν εἶχε πάρει ακόμη τό ὅραὸεῖο
Λένιν.
“Ὀταν πῆρε τό ὃραὸεῑο Λενιν, τόν
πείραζε ὁ Αυγερης καί τοῦ ’λεγεῑ τώρα
ἔχεις λεφτά.
- Αὐτα θα Id ([,υλαξω για Id γεράματά μου, ἔλεγε ὁ Βάρναλης. που Id γερὰματα του Id μετατόπιζε στο ἀπώτερο
μέλλον. Συχνά καυκιοτανε για τίς καταχτήσεις του, m ὄις τόν εἶχε κιολας πιασει
μπρατσο ὁ Χαρος.
Μετα τήν πρώτη ἐγχείρηση που τοῦ
κὰμανε για προστατη τον ἐπισκὲφτηκα
στο νοσοκομεῐο. Τόν εἶὸα απελπισμὲνο,
ἔκλαιγε.
- Μήν κανεις ἓτσι, καημενε Κῶστα,
τοῦ λέιι), τό πολύ που ’χεις νά mit-151; εἷναι vd πεθάνεις.

γιὰ παρεα με ἁπλοῦς ἀνθρώπους. ἲΗταν
μελετηρός, εργατικός, συνεπής. Ἤταν
ἀθῶος, ἄκακος, ἀκόμη καί οἱ πονηριές
του ἠταν ὰθὼες. Για ζητήματα τῆς ζωῆς
καί τῆς τέχνης συζητητής σσὸαρός, ἑτοιμόλογος, ἀλλα ὄιν ἡ συζήτηση ἀγρίευε
τότε Id παράταγε κι ἔφευγε. Ἀπὸφευγε
να μγρόιφει κριτικές ὅταν ἔπρεπε νά
κατακρίνει συναδέλφους, δέν ἓῦριζε, δέ
ὃλαστήμαγε. Τίμιος στῐς συναλλαγες του,
πιστός στίς ιδεες του, εἰλικρινής στίς εκιιράσεις του. ἵΗταν ποιητής γνήσιος, μάστορης μεγάλος τοῦ ποιητικοῦ λόγου.
Πάντα ἐπρόσεχε τή γνώμη τῶν ἄλλων,
ποτε δέν ἔδειχνε κομπασμό οὔτε καυκιόταν. Ἀνάμεσα στίς-μορῳες - εἴδωλα πού
μοῡ (ρερνει Ιἡ μνήμης Παλαμᾶ, Γρυπόιρη,
Πορφὺρα, Καζαντζάκη, Σικελιανό, Γα- Λίγο τό ’χεις αὐτο; Ξὲσπασε ἀγα- λάτεια, Ρήγα Γκόλφη, Καρδούνη, Χατζὰρα, Καμπάνη, Βουτιερίόη, Αὐγερη,
ναχτισμένος.
Φιλύρα, Λαπαθιιῖηη, Ποριώτη,’ Γληνό
Μετὰ τό θάνατο τοῦ Αὐγὲρη, πήγαμε να ῐὸοῡμε τόν Βάρναλη στό σπίτι καί τόσους τόσους ἄλλους, ἡ σκιά τοῦ
Βάρναλη, περναει ψηλότερα, παρεα με
του.
-Τό ξερεις, Βασίλη, πῶς μπορεῖ νά τόν Γληνό, τόν Αὐγερη, τό Σικελιανό, τη·
Γαλάτεια καί τόν Γιιῖιργο Κοτζιούλα, Χ
μήν ξαναϊὸωθοῡμε;
πού
φοροῡν
ὅλοι
φωτοστέηανα
τῆς
γνηΞαναῖὃωθήκαμε τεσσερις μέρες πρίν
ξεψυχήσει στήν Ι<λινική Ἀθηνῶν. Μόλις ’ σιότητας καί τῆς μεγαλοσύνης.
ἓσκυψα στό κρεὸἀτι, ἄνοιξε Id y0116101- Τελειώνω τουτη τήν ὁλότελα πρόχειρη ἐπιμνημόσυνη ἀναφορὰ γιόι τόν
σμενα του μάτια, μ’ ἀναγνώρισε ἀμεσως,
φιλο μου με τούς τελευταίους τεσσερους
μ’ ἁγκὰλιασε καί με φίλησε.
στίχους ἀπό τό ποίημα πού ἀπαγγειλα
-Βασίλη φίλε μου, με συγχωρεῖτε,
στή γιορτη στά πενηντάχρονα του καί
ÔÉ σας ἔγραψα για Id ὂιόλία πού μοῦ
στείλατε εσυ καί ἡ Βοὺλα, δυσκολεύομαι στήν κηδεία τους
Ἐνίκησε στό τέλος καί τόν ῗὸιονε τόν
vd διαὸάσω, δέ ὃλεπιι) πιά, ἀλλά τώρα
χρόνο τόν ἀνίκητο
μόλις ὅγῶ ἀπο δῶ πέρα θά Id διαόόισω
καί· φτερωτός ἐπέρασε στοῦ τράγουκαί Θα σας γράψω.
ὁιοῦ Iii χώρα, “
στῆς νεολαίας τά ὅήματα, στῆς ἐργαΟ
τιας τά χέρια ΗΤΑΝ ὁ Βαρναλης ὡραῖο πνεῦμα,
γοητευτική μορφή. ἲΗταν ζωηρὸς, 0611:)»τος, χιιιρατατζής, επικοὺρειος, πρόθυμος

0117 χαρά τοῦ κόσμου.
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Τό παρακάτιι) χρονογραφημα
τό ”γραψε ὁ Βάρναλης στὸν
«Προοδευτικό Φιλελευ(·]ερο>>.
στίς 12 τοῦ Μόιη 1951, στή στήλη
πού ὁ ποιητής ὃιατηρουσε με If]
ρουμπρίκα «Ἀπό μερα σε μερα».
Εἶναι «ἕνα ἀπό τα ὡραιότατα.
ἓξυπνα, χαριτωμενα χρονογραφήματα (...) κι ἔχει ἰδιαίτερη
ἀξία ἐπειδή μιλαει για τέχνη»,
κατά πῶς λεει m ὁ Ριῑιτας. Τὶτλοςῑ

_ H AMAPTIA
_ Δέν πρόκειται γιά τήν Ἀμωρτιά τη θρησκευτική καί τήν ηθικη
- τήν παράὸαση ὁηλαὸή τῶν
ά γ ρ ά φ ω ν νόμων Οὐρανοῦ
καί Γῆς] Πρόκειται γιά τη
γ ρ α φ τ ή Ἁμαρτία τῆς Λογοτεχνιάς, τῆς σημερινης Λογοτεχνίας, που εἶναι ἀπό τήν κορςνη
ὣς τά νύχια, ἡ Ἁμαρτία ὁλόσιιηιη
κι ὅπως τήν ἐγέννησε ἡ μάννα της
ἡ Κοινωνία, μέ μιά μονάχα μάσκα στά νῶτα. γιά τόν τιόπο,
ὅπως ἡ Λαγνεία τοῦ Ρὸψ.

Ἀμαρτιά τριῶν ὁιαστάσεων.·
μορφῆς, θέματος, σκοποῦ.
α) Σήμερα τόσο ἡ Ποίηση ὅσω
κι ἡ πεζογραφία ἔχοιινι· καταργήσει τη μορφῇ· τόν πειθαρχη-

μένο Λόγσ, τόν τεχνσυργημένο
Λόγι). Ῑλώσσα, (ὶναρχημειι ,.’ μισσκαθαρεύονοα μισοὸηιιοτική
(μᾶλλον καθαρεύουσα). Απουαία ριιθμοῡ καί μέτρου ἀπό τούς
στίχους, πού θα πεῖ κατά). ’ση τῆς
οὐσίας τοῦ στιχοιπ ἁρμ "la; καί
μουσικῆς. Ἓνας καλός στίχος
«ἀθανατίζει τό περιεχόμενό του»
λέγει ό Οιίάϊλντ. Δηλ. χαράζεται
καίμέιψι ατη θύμηση τῶν γενεῶν.
Ἐνιῖ) ἕνας κακός στίχος (ἄγλωσσος, ἄρριιθμσς, ἄμουσος) σκοτώνει τό περιεχόλιιενό του. Κανένας
ὁὲν ἐπανέρχεται σ’ αὐτόν. Κανένας ὁέν τόν θυμὰται ἥ ὸέν τόν
ξαναι)ιαόάζει.

_ 6’)’ r000v (ὶᾳῑορᾶ τό θὲμα ἡ
Ἀμαρτία εῖναι πιό οὐσιαστικη.
Καί γιά νά θιιμηθιῖι τά λόγια ἑνός
ξένοιι.’ «“Ὀλ’ η Λογοτεχνιά μας
εἶναι οἱκοὸομημὲιί] άπάνω στά
θεμέλια, .701" τά ’χτισε ὁ Σατανᾶς». Ἀτιηιικιαιιός, ὀμφαλοσκοπία. ἑρωτισμός, ἀρρώστια, τρέλα,
(ὶπαιοιοὸοξιά, φυγή, ἀπό τόν κόσμο καί... ἐμπόριο] Εἶναι πολύ
ὸύακολο μέσα στό ὄασίλειο τοῦ
Σατανᾶ νά ξεμιπίσει κανέιά ἕργο
ὑγείας m αληθειας. “Ὀσον άασρᾶ
τήν ΙΙοιήση, α’ αὐτην ἔχει καταρ-

τῆς ζωῆς. Κι αὐτή ἡ νίκη 656111113—
γηθεῖ ὡς στοιχεῐο ἀντιποιητικό
νει τήν ἐλευθερία τοῦ πνεύματος.
καί πεζολογικό ἡ μεγαλύτερη
γ) Ἔτοι μπαίνουμε στήν τρίτη
ἐσωτερική ὁύναμη τοῦ ἀνθρώπου, αὐτή ἀκριθῶς πού τόν ἔκανε ὁιάσταση τῆς Ἀμαρτίας, πού εἷναι ἡ πιό ὀλέθρια γιά τό Σύνολσ.·
νά ὁιαφέρει ἀπό τ’ ἄλλα ζῶα καί
στό σκοπὸ τῆς Τέχνης. Ἀλλ’ ἔχει
νά ὑποτάξει καί I); Φύση καί τήν
ἡ Τέχνη κανέναν ἄλλον «ἐξωτεΤέχνη.· ὁ Νοῦς.
ρικό» σκοπό ἐχτός ἀπό τόν καἈλλ’ ὅταν ζητᾶμε ἀπό τήν τέθαυτό σκοπό της νά προκαλεῖ τήν
χνη ὑγειά m ἀλήθεια, ὁέν τῆς ζηαἰσθητικήν ἡὸονή,· Μά κ’ ἡ ῖὸια
τᾶμε νά καταργήσει τό πάθος καί
τούτη αἰσθητικιὶ ἡὸονή εἶναι «μέ- L
τό ζωγράφισμα τῆς Ἀμαρτίας
σον». Ὀχι ὄέόαια «μέσον» ὅπως
καί τῆς ψευτιᾶς. Ἀλλά νά μή μέτό ἐννοοῦσαν ὁ Πλάτων ’κι ὁ
νει μονάχα στό ζωγράφισμα. Νά
προχωρεῖ ὥς τή λύτρωση ἀπό τήν Τολστόης; «μέσον» ἠθικοθρησκευτικὴς τελειίυσης τοῦ ἀνθρώἉμαρτία καί τήν ψευτιά.
που καί φιλοσοφικης γνώσης. ΕἷἈλίμονο ἄν ἡ Τέχνη ἀπόφευγε
ναι τό πιό ἁποτελεσματικό «μένά ζωγραφίζει τό Κακό, ὁηλ. ἀνσο» γιά τήν «ὁμοψυχοποιῑα» τῶν
θρώπους, πού τούς καίει τό πάἀνθρώπιον μιᾶς ἐποχῆς. Ἀλλά
θος κι αὐτή ἡ φωτιά τούς σκοτώποιανῶν συναισθημάτιυν καί
νει. Ὁ Ἀχιλλέας, ὁ Ὀρέστης, ἡ
ι’ὁεών,· Τιῦν προσὸευτικῶν. Καί
Ἀντιγόνη, ἡ Διὸώ, ὁ Τριστάνος,
ποιανιῦν ἀνθρώπων,· Τοῦ λαοῦ.
ὁ Πάρσιφαλ ὁέν θά ἑπιζοῦσαν
’Ἡ Τέχνη μέσα στήν περιοχή της
χωρίς τή φωτιά πού τούς ἐσκόμετουσιώνει αἰσθητικά τά προτιυσε. Ἀλλά τό πρόὸλημα τοῦ
ὅληματα τῆς ἐποχῆς καί συντάσΚακσῠ τό ἔχει λύσει ἡ κλασική
σει τούς λαούς μέ τίς ὁυνάμεις
Τέχνη, πού ὁέν εἴτανε, ὅπως ἡ
σημερινή, ὑπόθεση ἰὸιωτική παρά τοῦ μέλλοντος.
"Ola I’ ἄλλα εἶναι προφάσεις
ὁημόοιο λειτούργημα. Τό Πάθος
ἐν ἁμαρτίαις -’κ’ ἡ Ἀμαρτία
ἦ τό Κακό (ἡ Μοῖρα) εἶναι ἐνάνὁλόσωμη τοῦ Ρόψ.
τιες δυνάμεις πού πολεμοῦν ἀλλά
K. ΒΑΡΝΑΛΗΣ
τό πνεῦμα τίς νικᾱ μέ It} θυσιά
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επισημαινουὲ]
Καποιες τελετὲς
Στίς 3/12 αρχισαν στή Θεσσαλονίκη οἱ τελετες για τόν γιορτασμό τῷν 5οχρονων τού Πανεπιστημίου.
Τήν προηγούμενη 115911 57175 στήν Ἀθήνα ή τελετή τῆς ἐγκατάστασης τῶν 75107 πρυτανικων αρχιῖιν.
Στή Θεσσαλονίκη ακούστηκαν πανηγυρικοί καί ή παρουσία
τῶν προσκεκλημὲηυν 501005 τήν ἁρμόζουσα - σχεδόν ὅιιζαντινή - μεγαλοπρέπεια στό γεγονός. Φοιτητες καί καθηγητες τόνισαν τίς θετικες προσπαθειες τού ’ἱδρύματος στήν πολιτιστική
ζωή τῆς χώρας καί «ἐν 511110910» συζήτησαν καί πρότειναν
σειρα μέτρων πού θα μπορούσαν να μπολιασουν 115 νεο πνεῦμα
τήν ”Αν(ί)τατη Παιδεία. Στή Βουλή. εξαλλου. αναμενεται σύντομα ἡ συζήτηση καί 11111111011 σχετικιῖιν νόμων...
Στήν ἄλλη τελετή. στήν “Αοήνα. ό 750; πρύτανις κ. M0100νιώτης καταγγειλε τήν ύπονόμευση τῆς αύτοτελειας τού Πανεπιοτημίου από τό Ὑπουργεῖο Παιδείας. πού «μόνον τίς (kmπνοές καί τούς σᾳιιχιιοιῖς τοιι ὀὲν ρι’θμίζει». Ἀποτελεομαῑ ό
ὑπουργός Παιδείας. ὁ αρχηγός Στρατού. οί αρχηγοί τιῖιν τριιῖιν
ὅπλων καί τῶν Σωματων 'A011 αλείας αποχώρησαν.
Ἡ καταληξη αὐτῆς τῆς τελετης ὸείχνει πολύ καλα πιῖις ή 7.1‘—
65971101] (αλλα καί 01 Ἐνοπλες Δυναμεις),αντιλαμοανεται τήν
αύτοτελεια των A.E.I. καί τίς προθέσεις της για ελεγχο τοί1 πανεπιστημιακοί1 χώρου.
Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

eH ’Κινηματογραᾳική A5071]
τοῦ 11519010. ίὸρύθηκε από μια
ὁμαὸα Πειραιωτιῑιν κινήματο-

γραφιστῶν καί φιλότεχνων τό“
1961, μια ἐποχή πού ο κινήματογραφος ποιότητας ὃεν ἔὸρισκε
εἰδικὲς αἵθουσες.Σήμερα ἡ ΚΛΠ
5751 πανω ἀπό χίλια μελη πού
γράφονται 115 μια απλή αι’τηση
στὰ γραφεῖα (Βασ. Κωνοταντίνου
28 καί Τσαμαὸοῡ) πρίν τίς
προὸολὲς στήν αἴθουσα τοῦ Δημοτικοῡ «ΣΙΝΕΑΚ» καθε Τρίτη S
1.1.11. πληρώνοντας 230 ὁρχ. (ἦ 180
01 σπουὸαοτές) για τήν περίοὸο
Ὀκτώὸρη-Μαη. 01 0117090115;
εἴναι ὁ μοναδικός της πόρος. Ἠ

ΣΧΟΛΙΟ
Τοῦ N. Maçon/1111:1]

μόνη συμπαρασταση πού 5751 51ναι 0710 τήν «ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΙΞΛΛΑΔΟΣ», πού 71090710—
951 καθε χρόνο μια σειρα από
αξιολογες κηἠματογραψικες 01]ιἰιουργίες.
Ἡ KAN 5751 ἕνα 7μελες Δ.Σ.
πού ἐκλέγεται 7.0115 Γεναρη καί,
μια Κινηματογραφική Ἐπιτροπή
πού ῧοηθαει στόν 719079011110110110 καί εἶναι ἀνοιχτή για καθε
μέλος. Τό Δ.Σ. ἀποτελοῦν 01 1.
Γιαννουλακης. K. Μανταρακη. /\_.
Χρυσογόνος. Ι. Ἀξαρλὴς. Λ.
Λούλούὸης. Ἀλ. Μυλωνας. Κ.
Φιλοξενίὸης. Στήν Ἐπιτροπή με1570117 καί 01 Τ. Ψαρίδης. Ἡρ.
Παπαλέξης. Φ. Ξηραὸακης. Ν.
Κωστεας.

ΕΚΘΙῖΣΗ ΤΑΠΙΣΕΡΙ
κΩΡΑ»
ΣΤΗΝ
Στίς l3 τοῦ μήνα ἡ «ΩΡΑ» θα
παρουσιασει 301117110591 πού ἓψ111155 ή Σοιςία Κανᾶ στόν "A710
Νικόλαο Κρήτης. Ἡ δούλεια τῆς
ταπιοερί 5751 από χρόνια σταματήσει οτόν τοπο μας. μ’ ὅλο πού
καποτε, πρίν πολλα χρόνια, ἦταν
117100501] σχεδόν καθημερινή.
Τότε 01 κοπελιες σκύόαν πανω
στόνάργαλειό καί κεντοῦσαν στό
πανί τα όνειρα. τήν αντίληψή
τους για τόν κόσμο. Τούτη ἡ '15χνη ε’,νκαταλείᾳ-τηκε ᾱπό τή στιγμή πού ὁ 511710911; 511,595 στό χωριό τα ἕτοιμα 1111711171590 ροῡχα
της μηχανῆς πρίν 50. 100 χρόνια.

Πλακα ὃιοισκέὃαση
Πρωτότυποι ,συνδυασμοί ψυχαγωγίας (μετος στήν Πλακα μιλαμε για τό κομματι πού περισόιθηκε από τήν «ἀμερικανική
0111025011011». Για παραδειγμαῑ
Ο Ὀ Κρητικός τραγουὸιστής
καί λύραρης Νίκος Ξυλούρης
τραγοιόαει μαζί 115 μια γνήσια
(τι’··’χιιι·ιἠ λαϊκή τραγουδίστρια τηι κςξανὸρα. Καί μαζί 115 τίς
(ml/",4; Δημητριαὸη - ὃασικὲς
ῦρμηνιύτριες τοῦ Μίκη Θεοὸωρακη. μετα τή μοναδική Μαρία
Φαραντούρη.
Ο Ἠ Μαρίζα Κώχ, πού προσπαοεῖ να «παντρεψει» τό δημοτικό τραγούὸι 115 τή σύγχρονη
μουσική, εἶναι. μαζί μέ τόν 101091111110 σι’νοιὲτη-τραγοιιὸιστή τῆς
ἐποχῆς Δ. Πουλικακο. τόν Μητσια καί τήν Τσανακλίὸου - πού
ἐκηραζοιιν κατι τελείως διαφορετικο.
O Ὀ Ἀντώνης Καλογιαννης,
μοναδικός σχεδόν ἑρμηνευτής
των 1911701101107 τοῦ Μίκη ἔξω,
στήν 51111151111. συνυπαρχει 115 τή
μοναοική Δαναη, πού 011011707τας την λὲς ὅχι. αὑτό δέν 517111
65611111 96'190!

Ἀλλα fl μεγαλη ἓκπληξη εἶναι
01 ρεμπετεςῑ καθε Δευτὲρα, στό
«Θεμελιο», ὁ Μπαγιαντερας. Ô
1159711711101]; ἡ Ἐσκεναζυ. ὁ
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Τήν ἴδια ἐποχή, ἒπαψαν καί να
δαφουνντα νήματα τους 115 11.111—
τικα χρώματα. μια καί παλι 0 511πορας τα ἓφερνε στήν πόρτα τους
601111570. 111190 πια, 115 χημικα
χρώματα πού τίς γλίτωνε 0710 τόν
κόπο τής ὃαφὴς..“Η 2011,10 Κανα.
ὲγκατασταθηκε πρίν 5 χρόνια
στόν "A710 Νικόλα, 01171157191005
πληροφορίες. παλια κεντήματα,
πειραματίστηκε 05 φυτικὲς (ἱαφὲς,
καί τελικα ὲφτιαξε τίς ταπισερί
της πού θα ἐκθέσει στήν «ΩΡΑ»
καί πού διηγοῦνται ἡ καί-Ιε μία
κατι αλλοῑ τή ζωή στό εὐλογη11570 710910. τή γενηση. τό γαμο.
τόν Ἐρωτόκριτο καί τήν αγαπη.
τή Γοργόνα τοῡ Μεγαλὲξανὸρου.

Ρούκουνας. ὁ Κύριαζής, ἡ Γεωργακοπούλου. ὁ Γενίτσαρης, ὑ
Καλφόπουλος. 0 Κερομύτης. 0
Μοσχονας καί αλλοι τραγούὸανε
γνήσια λαϊκα τραγούὸια. 115 1:07
ὃικό του «κλασικό» τρόπο 0 1111ῖ’)ενας. Εἶναι κατι τό τελείως ξεχωριστό, κι αξίζει - ὅσες 57111111λαξεις κι αν 5751 για τὲτοιου 5‘1—
ὸους «ἑπιστροφὲς»

ΓΙΑΤΡΟΙ... ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΙΞΣ
«Δημοκρατικός γιατρός τοῦ
ΙΚΑ» μὰς καταγγέλλει τή «μηχανή» πού ὅρήκαν «εὐαριθμοι συναὸελφοί του» για να διατηρήσουν
τή θὲση τους στό Ἳὸρυμα ἀλλα
καί ἄλλη δημόσια θὲσηῑ 11715611λαν τυπικα παραίτηση στα Δ.Σ.
τῶν νοσοκομείων τους (ΣΣῑ ὃπου
ἡ κάθαρση προχώρησε 000 καί
στούς ἄλλους τομεῖς - δηλαδή
καθόλου), πήραν πιστοποιητικό
παραιτήσεως, ὃήλωσαν ὅτι... δέν
κατέχουν ἄλλη δημόσια θὲση
καί... οὔτε γατα οὕτε ζημιὰ.,.«Κοινό στοιχεῖο» ὅλων αὺτών πού ἑφαρμοσαν τή «μηχανή »,
ἡ ἐθνικοφροσύνη. “O «δημοκρατικός γιατρός» μᾶς ζητα να
προσθὲσουμεκαί μεῑς τή φωνή

-μας στίς ὃιαμαρτυρίες τοῦ ἡμερήσιου τύπου, μήπως καί γίνει
τίποτα. Τό κάνουμε, ἄν καί 057
πιστεύουμε στήν ἀποτελεσματικότητα τοῦ 1150011. Ἡ νόσος εἶναι
0119101 — καί γενικότερη...“

«Δέν γράφουμε τά ὂιὸλία που
θέλουμε, δέν κάνουμε τά ταξίδια
που θέλουμε», λ,

T6 πρῶτο
νεοελληνικό
δοκίμιο

"Av 6 Σεφέρης, στόν ὁποῖον
ἀνήκει 6 ἀποφθεγματισμός αὐτος, γνωριζε τό 6ίο καί τό έργο
τοῦ Ἰωσήπου Μοισιόδακα — 65—
6αιώνω ὑπεύθυνα πώς δέν τά
γνώριζε - 60 εἴχαμε κάθε λόγο νά
ὑποθέσσυμε πῶς ἐκτός ἀπό τόν
ἑαυτὸ του, εἶχε ὑπόψη του καί
ἐκεῖνον ὅταν έτσι μιλάει, μέ σχετική γκρίνια. Τά πράγματα αὐτό
τουλάχιστον δείχνουν, γιά τόν
Στήν
αὐγή
τοῦ
Νεοελληνικοῦ
Διαφωτισμοῡ
ἕνας
λόγιος,
ὁ
ἸώσηΜοισιόδακα. "A; τά πάρουμε
πος
Μοισιόὸαξ
(περίπου
1725-1800),ὁιαπιστώνει
πώς
ἔχει
φτάσει
ὅμως μέ τήν σειρά - ἀντίστροφα
πιά
ἡ
ὥρα
ὥστε
νά
ἀνοίξει
ὁιάλογο
ὸημόσιο
μέ
ἄλλους
γύρω
του
- τά ταξίδια πρῶτα.
’πάνω σέ προὸλήματα καί σέ ζητήματα, τά ὁποῖα ὅασικά μέν ἀφο“Ὀταν 6 Ἰώσηπος σέ κάποια
ροῦσαν
αὐτόν,
ἦσαν
ὡστόσο
προόλήματα
καί
ζητήματα
γενικότερα
στιγμή τῆς ζωῆς του - ἀγνωστο
τῆς ἐποχῆς του. Ὕστερα ἀπό ὁιάφορες φάσεις ἀπό τίς ὁποῐες ἐπέἀκριὸῶς πότε —— 60 κατηφορίσει
ρασε ὁ ὁιάλογος αὐτός, τό 1780 παίρνει τήν μορφή ὅιὸλίου. Ἔχει
ἀπό τήν μακρινή πατρίδα του,
τόν
τίτλο
Ἀ
π
ο
λ
0
γ
ί
α
καί
εἶναι
τό
πρῶτο
νεοελληνικό
μή
παρατήν Τσερναόὁδα, στόν Δουναὸη
ὂοσιακό κείμενο, τό πρῶ-το ὁοκίμιο. Οἱ ἀὸυναμίες πού ἐκὸηλώνει,
ἐπάνω, πρός τόν έλλαδικό χῶρο,
ἀλλά καί οἱ (δυνάμεις πού κρύὸει τό ἕργο, μαρτυροῦν γιά τόν πρωκυριολεκτικά 60 16v ἁλωνίσει. Κι
τοποριακό χαρακτήρα του. Καί αὐτόν τόν χαρακτῆρα ἐκράτησε
Eva; θεός ξέρει, ἀν τήν ἤθελε
στήν ἱστορία τῆς παιὸείας μσς.
αὐτή τήν ἀδιάκοπη περιπλάνηση
Μέ αὐτό ὅμως τό κείμενο μποροῦμε νά ὑποστηρίξουμε πώς κλείστήν ὁποία ὁδηγήθηκε, μιά καί
νει τώρα μόλις ἕνας κύκλος πού εἶχε ἀνοίξει αἰῶνες πρίν.· ὁ κοινωἦταν νέος καί σπουδαζε. Ἧταν
νικός κύκλος τοῦ ὄιόλίου. Ἡ ἐκκλησία, εἶχε ἀποκτήσει, πρώτη αὐῶστόσο μιά ἀνάγκης ἡ σπουδή
τή, καί τό ὅιὸλίο της καί τό κοινό του’ ἡ ἐκπαίὸευση πλουτίσθηκε
στά χρόνια του, σάν εἷσαι ἀνήσυἐνωρίς καί αὐτή καί μέ τό ὄιόλίο της καί μέ τό κοινό του· ἡ λαὶκή
χος καί ἀπαιτητικός καταντάειλογοτεχνία, ὑστέρησε, ἀλλά ὄρῆκε καί αὐτή τό ὂιὸλίο της καί τό
συνεχής ἀναζήτηση γιά τήν
κοινό του· ἡ λόγια λογοτεχνία ὁυσκολεύτηκε, ἀλλά ἀπέκτησε καί
κατάλληλη σχολή καί τόν ἁρμότό ὅιόλίο της καί τό κοινό της· μέ τήν Ἀ π ο λ o γ ί α, τέλος, συμ616 δάσκαλο. "A; εἴμαστε ὅμως
πληρώνεται ὁ ἐλλείπων κρίκος καί ὁ κόσμος τοῦ πνεύματος ἀρχίζει
καί δίκαιοι· ἀπό τήν περιπλάνά ἀποκτάει καί αὐτός τό ὅιόλίο του καί νά ἀνιχνεύει τό κοινό του.
νηση αὐτή 60 μᾶς χαρίσει δύο
ἐμπειρίεςε αἰσιόδοξη ἡ πρώτηῑ Ὁ
Νέος Ἑλληνισμός πέρα ἀπό τά
'4.-.-_.
πίσει τούς πολλαπλοῦς Ἰερογεωγραφικά 6910: «"O101v λέγω
θέους 1101’1 ἔχουν οτό μεταξὺ αὐἙλλάδα, ἐννοῶ ὅλας τάς διαξηθεῐ μέ δύο τρόπους, φυσιολοὅ
ἰοΣΗᾸι-ιοτ
101'
ΜοιΣισΔΛΚοΣ
Ï
'3"
σπορὰς τῶν Ἑλλήνων». vAv 6
γικά καί μέ τήν ἐπάνοδο τοῦ
πρωτοφανέρωτσς αὐτός - καθοΜοισιόδακα.
ριστικός ὡστόσο — χαρακτηρι‘H συνέχεια εἶναι γνωστή, 661
ME'PD): “I’D-TON.
σμός, ἦταν καί μιά ἐμμεση ἀπάνλέγαμε, γιά πολλά χρόνια στερεότηση 710 τήν ἀμφιλεγόμενη κατασο--ο--ειξρειν--ο--σο
τυπηῑ T61 προοδευτικά στοιχεῖα
γωγή του. αὐτό εἶναι ἀλλο θέμα.
που
τόν
εἶχαν
ἐνδεχομένως
601]Πικρή ἡ δεύτερη- ἀναφέρεται
ἦ ᾳψι. ἐι -ἑῖ [Mm-1 1;.- Ἀκμὴ. nan.
θήσει γιά νὰ σπουδάσει στήν
στοὺς συμπατριιῖηες του που, μέ
Δὺση,
ἀσφαλῶς
60
θελήσουν
νά
διάφορες προφάσεις, παραμετόν
ὃοηθήσουν
ὥστε
'v0
ἀξιολοῡν τό κοινό χρέος γιά τήν παιποιήσει
τίς
σπουδές
του.
Οἱ
Ἱεδείας «Καί μήτε ᾰς μου εἰπῇ τι966501 ὅμως δέν εἶναι ἁπλῶς
νάς, ὅτι τάχαὸ ζυγός τῆς δουἰσχυροί, εἶναι καί δικτυωμένοι.
λείας τους ἀφαιρεῖ τήν εὐκαιρίαν
Ξέρσυν
νά
πολεμοῦν
τόν
ἀντίτῆς φροντίδος. Ἐγώ ἐδιέτριψα
παλό τους, σέ διαφορετικὰ ἐπίεἰς πολλοτάτους τόπους τῆς Ἐλπεδα καί μέ πολλοὺς τρόπους.
λάδος, καί ἰξεὺρω τί ὁμιλῶ».
Θά ἀρχίσει τῶρα μιά μακρά ἀλἵ nua y; 'svymT. u; 'A'wugmm; .' μηκας _
Αὐτά γιά τόν τόπο του.
Κάποια στιγμή, έτσι ἀνήσυχος Γ TWt-‘w Ὶυέννν QGMÉNTG Η Τεαῆννεν· ,ι Ü ληλουχία ἀπό διώξεις, κατατρεγμοὺς, συκοφαντίες καί ὅ,τι ἀλλο
πού εἶναι, καί ἀνικανοποίητοςμ μίζΔο Δ ι οωῆέ(
έχει ἀποθήκΕὑσει στό ὁπλοστάσιό
πού φαίνεται πῶς ἔμεινε ἀπό τήν
Φραγγίᾳ, καί μετά τήν ἐπιστροτης ἡ ἀντίδραση, μέ τήν μακρά
περιδιάόασή του στά σπουδαῖα
φήν αὑτῶν συναθεῐζουσιν καί
πείρα της. Ὁ στόχος πού εἶχε μέ
ἑκπαιδευτικά κέντρα τοῦ τόπου
ἑτέρους”». ’Ὀταν ξέρουμε, καί
τήν ἐπιστροφή του 6 Ἰώσηπος
του καί τῆς ἐποχῆς του, εἶναι ἐνξέρουμε καλά σήμερα, πῶς 6 Ἱεἦταν 61116;: νά διδάξει καί νά
τελῶς φυσικό νά στρέψει τήν μα96650; ἐκπροσωπεῖ τό ἰσχυρό
συγγράψει. Θά 10 πραγματοτιά του καί πρός την Δι’·ση· πρέ,κατεστηιιένσ γιά τήν παιδεία τῆς
ποιήσει καί τά δύο μέσα ἀπό
πει ὅμως καποιος νά τόν.οοηθήἐποχης
του,
εἰναι
ευκολο
να
110vἀφάνταστες δυσκολίες καί περισει οἰκονομικάε «"O101v ἐγώ κατά
τασθοῡμε μέ 11010 6106501] πραπέτειες. T6 συμπέρασμα ἀπό τήν
τοὺς 1753». ἀφηγεῖται, «εὑριγματοποιεῖ τελικά τό ταξίδι του
περίοδο αὐτή τῆς ζωῆς του τό
σκόμενος έν Σμύρνῃ, ἐζήτουν τήν
στήν
Ἰταλία
6
Ἰώσηπος.
Ὁ
καιἓχουμε πάλι ἀπό τήν πὲνα του;
ἀντίληψην τοῦ τότε Σμύρνης καί
νοὺριος
κόσμος,
ἡ
πολλαπλότητα
«Ἀνά τήν πλάνην ἐν ταύτῃ τῇ
τῶν λοιπῶν προϊσταμένων, ὥστε
τῶν νέων-ἐντυπῶσεων 60 ἁπάλυνά ὑπάγω εἰς 16 Πατάόιον, τί δέν
ἀλλοδαπῇ, ἥτις ἐπικρατεῖ ἤδη
νε,
65601101,
μέ
τόν
καιρό
τήν
εἰχρόνους τρεῖς ὁλόκληρους», 60
ἔκαμε, τί δέν εἶπεν 6 Ἱερόθεος 6
κόνα
τοῦ
Ἱερόθεου
πού
σφαδάἐξ Ἰθάκης, 6 διδάσκαλος τῆς αὐκάνει σέ κάποια στιγμή τόν ἀποζει.
Ὀδυνηρότερη
λοιπόν
πρέπει
τῆς Σμύρνης, ὥστε νά ἀποτρέψῃ
λογισμό του, γιά νά καταλήξει 0‘
νά ἦταν ἡ ἐπάνοδος Eva; πειτήν ζητουμένην ἀντίληψιν, ὡς καί
ένα δαρύ παράπονο, «κατήντησα
σματικός καί ὰπελπισμένσς ’chἀπέτρεψε τέλος αυτήν; “”“Αθεΐἓλήτης
ἐν
ταῖς
ἀλλοδαπαῖς,
ἐπιυμῶν
πολλάκις
αὐτήν
τήν
σηπος
που
ἐπιστρέφει
πρέπει
ζουσιν”. κατεὸόα σφαδάζων 6
ἐπιούσιον
τροφήν,
γεγηρακώς
νά
ἐπιστρέψει
γιά
νά
ἀντιμετωἀνήρ, ··ὃσοι σπουδάζουσιν ἐν τῇ
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ΙΩΣΗΠΟΥ ΜοΙΣΙοΔΑΚΑ
του αλκη αγγελλου

ἈΠΟΛΟΓΙἈ "

παρά καιρόν ὑπό τῶν κακουχιων».
Ἐπιφυλάξεις 60 εἶχε νά διατυπώσει κανείς ὡς πρός τήν ἐμφαση
που δίνει στήν τελευταία αὐτή
φράση, στήν τρίτη αὐτή φάση τῶν
ταξιδιωτικῶν του περιπλανήσεων. Ἡ πρώτης ἐχουμε v0 κάνουμε μέ ἕνα λόγιο, πού ὅπως 60
διαπιστῶσουμε πιό κάτω, κυριαρχεῐται 0116 16 ἐμπειριοκρατικό πνεῦμα τῆς ἐποχῆς 1011στ-ήν παντιέρα τῶν πνευματικῶν
του ἀγώνων τά συνθήματα πού
ἔχει ἀναγράψει εἶναι, φυσικές
ἐπιστῆμες, γεωγραφία καί μαθηματικά. Γιά πρώτη, δηλαδή, φορά
ἀνοίγει μπροστά μας- μέ πληρότητα μέσα στήν Τουρκοκρατία 6
κόσμος τῆς φύσης οτήν πολλαπλότητα τῶν ἐκδηλώσεῶν του,
μακριά πιά 61116 τόν ἀριστοτελικό
δογματισμό. T6 ταξίδι, λοιπόν,
γιά τόν λόγιο που 6λέπει τόν κόσμο αὐτόν, γίνεται ἀπαίτηση γἰά
δύο λόγους σάν μέσο γιά νά τόν
γνωρίσει, ἀλλά καί σάν ἀνάγκη
γιά νά ἐνημερωθεῐ ὡς πρός τίς
έπιτεὺξεις πού προὸάλλει ἀφθονες πιά ἡ Δύο-η στόν χῶρο αὐτόν.
Μία τέτοια ὅμως ἐνημέρωση δέν
εἷναιπλεόν ἐφικτή ἀπό τά ὅιὸλία·
χρειόιζεται ἡ ἐπίσκεψη σέ πειραματικά ἐργαστήρια, σέ 6010111—
κούς καί ζωολογικοὺς κήπους, σέ
ἀστεροσκοπεῖα καί σέ 6.11, τέλος,
προσφέρει συστηματικά καί 69γανωμένα τώρα πιά ἡ «φωτισμέ-,
νη» Εὐρώπη. Ἔτσι 60 ἱκανοποιηθεῖ ἡ καινοὺρια ἀπαίτηση
τοῦ ἀνθρώπινου νοῦ, πού εἶναι ἡ
περιέργεια. Αὐτός καί εἶναι ὁ ”
στόχος τους «Ἠ Μαθηματική, καί
κατ’ ἐξοχήν ἡ Φυσική, εἶναι ἐπιστῆμαι ἐνασχολούμεναι κυρίως
περί 10 αἰσθητά... καί ἑπομένως
ἱκαναί νά ἐνστάξωσι περιεργίαν». Καί τήν περιέργεια αὐτή
φαίνεται πώς τήν ἱκανοποίησε μέ
έναν τρόπο πού δέν εἶναι εὔκολο
νά ἰδεασθοῠμε σήμερα. Μέσα,
δηλαδή, ἀπό τό πνεῦμα τοῦ ρεαλισμοῡ πού χαρακτηρίζει ὅλες
του τίς σκέψεις καί τίς ένέργειες,
ὅταν θά ἀναφερθεῖ στήν ὀργάνωση τῆς ἐκπαίδευσης καί 60 ουστήσει νά ἐφοδιασθοῡν τά σχολεῖα μέ ὄργανα πειραματικής φυσικῆς, ἕνα ἀπό 10 ἐπιχειρήματα
του εἶναι καί ἡ προσιτὴ τιμή
τους. Ξέρει, δηλαδή, ἀκόμη καί
τήν πιάτσα. Αὐτά, ὡς πρός τό
θέμα πού μᾶς ἀφορᾱ, εἶναι ἕνα
μέρος ἀπό τά ἀγαθά πού προσφέρει τό ταξίδι στὸν ἀνθρωπο
που ’έχει τουλάχιστον περιέργειες.
Μιά δεύτερη ἐπιφύλαξη γεννιέται, ὅταν σκεφθοῦμε πῶς παρ’
ὅλη τήν φτῶχεια του εἶχε καί
συντηροῡσε ὑπηρέτη, «Ἔχω ἐγώ
έναν Μόλδαυον, μέτριον καί
κατά 16v νοῦν καί κατά τήν μνήμην, ὅστις μέ ἀκολουθεῖ ἔρωτι
παιδείας ἐν λόγῳ ὑπηρέτου»,
γράφει στά 1779. Ἠ θυμοσοφική
Eva-1001] που προὸάλλεται συνήθως, πώς ὑπάρχει πάντοτε κάπσιος φτωχότερος γιά νά μᾶς
συντροφεύσει, δέν εἶναι ἀρκετή
45

γιά νὰ ἀναιρέσει τήν ἐπιφύλαξη.
’Ἀλλωσ-ιτε. ἡ παρουσία τοῦ συντρόφου ἦταν μιὰ καθιερωμένη
συνήθεια μέσα σ” ἐνα γενικότερο
πνεῦμα vagabondage. που εἶναι
μιά ἀπό τίς πραγματικότητες τοῦ
ιη’ αἰώναι Τό ἐρώτημα πού
παραμένει ἀνοικτό εἶναι, σέ 71010
71000010 πρέπει νά δεχθοῡμε δτι
μετέχει ὁ Ἰώσηπος οτό διάχυτο
αὐτό πνεῦμα τῆς περιπλάνησης
πού, ἀπό μόδα, φαίνεται πως εἶχε
γίνει τρόπος ζωῆς γιὰ τήν ἐποχή
του. Στήν εὐρωπαϊκή ἀγορά τοῦ
πνεύματος εἶχε κυκλοφορήσει
ἀπό τίς ἀρχές τοῦ αἰῶνα ἕνας
καινούριος ἀνθρώπινος τύπος, ὁ
κοσμοπολίτης. Στά 1721 κιόλας
ἔχει διαμορφωθεῖ καί ô οχετικός

“ ὁρισμόςῑ ό ἅνθρωπος πού δέν
έχει μόνιμη κατοικία, ὁ ἂνθρωπος 0107 ὁποῖο κανείς τόπος δέν
εἶναι ξένος. “Ο Ἰώσηπος. μέ ὅλο
τόν 05600110 πού ἀπαιτεῐται
μπροστά σέ μιά πραγματικότητα
πού δέν έχουμε ἴσως τήν δυνατότητα νά τήν ἀναπλάσουμε στίς
σωστές της διαστάσεις, μοιὰζει
νά ἐνσαρκώνει, πρῶτος αὐτός.
mutatis mutandis, 107 τύπο τοῦ

Γιατί, άς μήν άμφιὸάλλουμε.
ἐχουμε νά κάνουμε μέ ἕνα χαρακτήρα άλλότροπο. Τοῦ λείπει,
κατά 6άση, τό χιοῡμορ. Ὀλόκληρη τήν Ἀπολογία του άν διατρέξει ὁ nonne-4117.6: ἀντιγνιίστης, δέν U11 010110111011 παρα 111
μιὰ μόνη περίπτωση, ὅπου νά αῖσθανθεῖ τόν Μοισιὸδακα νά τοῦ
κλείνει μέ σημασία 10 μάτι- 070φέρεται στόν τρόπο μέ τόν ὁποῑο
ἐδίδασκε οτήν Ἄθωνιάδα ὁ
Βούλγαρης; «Οὐδέν ἦττον ἠθέλησε νά ἐξασκήσῃ ἐνίοτε τήν
ὑπομονήν, ἀναγκάζων αὐτούς
οὐχί ἐν ὀλίγοις μέρεσι νά μαντεύωσιν αὐτόν». "H 1110 δεύτερη
ἀκόμη, καί κλείνει τό θέμα’ εἶναι
ἀπόλυτα σχετικήςιιῸ μέγας Εὐγένιος... ἐκοπίασε πρός δόξαν μονον τοῡ Σῆνερίου, οὐχί ὅμωςκαί
πρός ὃφελος τοῦ γένους». Κι
ὅμως. Μέσα ἀπό ἓνα τέτοιο έργο
πολεμικῆς, μέ τήν ποικίλη ὑφή
του καί τήν πολλαπλότητα τῶν
ἀντιθέσεων, πόσο περισσότερα
ἀνάλογα χωρία δέν θά περιμέναμε 70. συναντήσουμε, ὅταν μάλιστα γνωρίζουμε σήμερα — ὅπως
m ἐκεῖνος γιά τήν ἐποχή του — σέ
πόσο ὑπεροχικό σημεῖο 6910110107 ἀπέναντι στοὺς ἑκάστοτε
ἀντιπάλους του. Μένει σκυθρωπός καί γκρινιάρης. Ἐκτός ἐάν —
μιά τελευταία ἐπιφύλαξη. - ἤ δέν
ξέρει νά χρησιμοποιήσει τό 71013μορ ἡ ὃρίσκει πώς δέν ἔχει θέση
σέ μαχητικά κείμενα. Σήμερα, τήν
στάση αὐτή θά τήν χαρακτηρίζαμε συγγραφική ἀδυναμία ἦ
ἀδεξιὸτητα. Λίγα χρόνια, δηλαδή. νά προωθηθοῡμε - οτήν δε-

καετία τῆς μάχης τῶν φυλλαδίων (1790-1800) - καί μποροῡμε νά
αποκτήσουμε μιά πολύ πλούσια
ἐμπειρία πόσο άποτελεσματικό
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έγινε 10 χιοῠμορ σέ ἐπιδέξια χέρια.
Ἡ ἀπουσία τοῦ χιοῡμορ προὂάλλει, ὅέὸαια, τήν γκρίνια. Τήν
προὸάλλει ὅμως ἀκόμη ένα ἄλλο
στοιχεῖο που εἶναι συνυφασμένο
μέ τήν συγγραφική ίδιοσυστασία
τοῦ Μοισιόδακα. Ὀ Εὐγένιος
Βοὺλγάρης καί 0 Νικηφόρος
Θεοτόκης θά μπορουσαν. άντίστοιχά, 70 μᾶς προσφέρουν 10
κλίμα αὐτό τοῦ σχετλιασμοῡ μέσα
ἀπό τά κείμενα τους. Καί οἱ τρεῖς
ὃρέθηκαν κάτω 0710 ανάλογες
συνθήκες. ὅταν ξεκίνησαν τήν
ἐκπαιδευτική τους σταδιοδρομία;
μεγάλες ὑποσχέσεις. μεγάλες
προσδοκίες που σόήνουν γρήγορα μέσα στόν ἴδιο πάντοτε σωρείτη κατατρεγμῶν. συκοφαντιῶν
καί διωγμῶν. Καί στούς δύο. σέ
ὁλόκληρη αὐτή τήν ψυχική 070ταραχή που ἐπέρασαν - ὁποία.
κιάν δέν ξέραμε, μποροῠμε νά εῖκάσουμε πώς δέν θά ἠταν μικρή λειτουργεῐ ένας ἄλλος μηχανισμός που θά τήν φαλκιδεὺσει εἴτε
σέ κείμενο ἀνωδυνο — εἶναι ἡ
περίπτωοη Βοὺλγαρη καί θά
ἰδοῡμε σέ ποιό - εἴτε ἐνδεχομένως καί 710 τούς δυό οτήν ἰδιωτική ἀλληλογραφία. Μέ τόν Μοι0100; ’
σιόδακα θά ὃρεθοῡμε
ἀντίποδεςῑ έχουμε νά κάνουμε μ’
ἓναν συγγραφέα που μιλάει πολύ
710 107 ἑαυτό του, μέ ποικίλους
τρόπους καί σέ διάφορους 10νους, σ“ ἕνα καθαρά ἐξομολογητικὸ ὕφος. "0.11 710 ἐκείνους θά
μποροὺσαμε νά δρίσουμε ὡς ἐνδιάθετο λόγο, 710 107 συγγραφέα
μας γίνεται δημόσιος, μέ μιά ἐμμονή που ἐκπλήσσει.
Αὐτή ἡ μεταπολίτευση των m»
γου που 01711601751 0107 MO1010δακα. συνεπάγεται καί μιάν άλλαγή νοοτροπίας. Στίς περιπτωσεις Βοὺλγαρη - Θεοτὸκη ἡ άλληλουχία συκοφαντία - κατατρεγμός - διωγμός. που ἀπολήγει
στήν άπογοήτευση, έθεσαν σέ λειτουργία τόν μηχανισμό φυγή, μέ
μικρές διακρίσεις ψυχολογικοῡ
ἐπιπέδου; στόν Βούλγαρη, μέ τόν
ἐριστικό χαρακτῆρα, ἐλειτούρ-
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γησε ἕνα πρωτοὸάθμιο στοιχεῖο
ἄμυνας, μ’ ἕνα ἰδιωτικό καί φυσικά ἀνώδυνο, ὃπως χαρακτηρίστηκε, κείμενο- οτόν Θεοτόκη, μέ
τόν ἠπιότερο χαρακτήρα, ἡ φυγή
ἀπόμεινε μιὰ σιωπηρή καί πικρή
διαμαρτυρία. MÉ' τόν Μοισιόδακα ὅρισκόμαστε καί πάλι
οτους ἀντίποδες. Θά λειτουργήσει καί σ’ αὐτόν ὁ μηχανισμός
φυγή, μέ 107 χαρακτήρα τῆς
προσωρινότητας ὅμως· γι’ αὐτό
καί θά λειτουργήσει ἐπανειλημμένα. Μοιάζει σάν μιά στρατηγική ὑποχώρηση γιά τήν ἀνασύνταξη των δυνάμεων του, 1107,5711θετικων. ὅέὸαια. Ἀπό 10 1765,
ὅταν τό πρωτοσυναντοῡμε διευ-

σέ περιπτώσεις ὅπως αὐτές που
ἐξετάσαμε; Μέσα στόν χὼρο πού
ἐχει ἐμπλακεῐ άρχικά καί θά κινηθεῑ στήν συνέχεια ό Ἰώσηπος,
δηλαδή στὸν χὼρο τῶν Ἡγεμονιιῦν, θά ἀπαντούσαμε καταφατικα.
T0 κύκλωμα, 6έ6αια, μέσα οτό
ὁποῖο εἶναι ὑποχρεωμένος νά ἐργασθεῑ ὁ Ἰώσηπος γνωρίζει πολὺ
καλά πώς εἶναι ἐντελῶς κλειστό;
Ἐκπαίδευση ἀπό τήν 1110 115910
καί Ἠγεμονικές καί Ἀρχιερατικές αὐλές ἀπό τήν άλλη. Τό ἄνοιγμα πού θά ἐπιχειρήσει νά πραγματοποιήσει πρός τήν κατευθυνση τῶν ἐμπόρων - θά ἱδοῡμε

«Ἑνῶ τά περιττά ἱερά (τήπονται ἐν τοῖς ὅηματαρίοις, ὡς λέγουσι,
τῶν Διιον(ιστι]ριίι)ν1 ἑνω τά ὅουνά τοι) Ἄθωνος ἐγέμισαν πάντα ἀπό
παλατίων πολυτελῶν, τά (δύστηνα ἡμέτερα σχολεῑα σπανίζουσι καί
ἀπό αὐτῶν των ἀναγκαίων ὄιῦλίων. Οὔτε λέγω ἐγώ πώς εἶναι ἀμελητέα τά ἱερά Ιιιοναστήρια... Ἐγώ λέγω, πώς, ἑπειὸή τό Γένος ἡμῶν
εἶναι ἑνὸεὲς καί ὸέν ὸύναται ἐπίσης λαμπρῶς νά προνοῄ καί ταῦτα
καί ταῦτα, να οἰκονομῇ ὁπωσοῦν ὸιακριτικῶς τήν (δύναμιν αὐτοῦ,
καί ἐνᾱ) φροντίζει περί τῶν κατά τόπους προσκυνημάτων αὑτοῦ, νά
μή ἁμελῂ μήτε τά σχολεῑα αὑτοῦ παντελῶς... Πόσα σχολεῖα ὁέν
ἔμελλον νά εὑρίσκωνται κατά τόπους προμεμηθευμένα ὑπό τῶν
ἀναγκαίων προσόὸων αὐτῶν, καί ἑπομένως ἀνθοῦντα ἐν ὸιὸασκάλοις καί μαθηταῖς, ἄν τό ἡμέτερον Γένος εἶχε τήν πρόνοιαν, ὅπως
τῶν προακυνημάτων αὑτοῦ, οὕτω καί τῶν σχολείων αὑτοῦ,·»

μέ ποιό 190710 — καταλαὸαίνει
θυντή στήν Ἀκαδημία τοῦ Ἰαπολύ καλά ὅτι γιά καιρό ἀκόμη
σίου. ἓως τό 1797, τελευταία
πρέπει 70 παραμείνει μακρινή
συνάντηση οτήν Ἀκαδημία Βουπροσδοκία. ἕως ὅτου δημιουργηκουρεοτίου, σέ άσημη θέση, γιά
περισσότερα δηλαδή άπὸ τριάντα θοῡν καινοίιριες ἀνακατατάξεις.
'H Εὐρώπη. στήν ὁποία θά τόν
χρόνια, ὁλόκληρη ἡ δραστήριόαίσθανόμαοτε συνεχως νά προστητά του θά ἐπίκεντρο τόν
φεύγει γιά ὁ,τιδήποτε 107 άπαάρχικό χωρο ἐμπλοκῆς του.
σχολεῑ, ὅλέπει πώς μπορεῖ τώρα
Βρισκόμαστε, συνεπως, μπροἁπλῶς νά τόν ὂοηθήσει 70 δεῖ τό
οτά σέ μιά καινουρια στάση, πού
πρόὸλημα, όχι νά άναζητήσει τήν
έμπνέεται 0710 1110 καινοὺρια
*ανάλογη λὺση γιά τά ἑλληνικά
συνείδηση. Τί εἶναι έκεῖνο που
θέσμια. Ὁ homme des lettres, τόν
τήν ἐπιὸάλλει; Θά ἤθελε κανείς
ὁποῖο μᾶλλον πρέπει νά έχει 710
νά ἐξετάσει κατ’ ἀρχήν τόν ἐξωπρότυπο, εἶναι ἕνας άνεξάρτητος
τερικό παράγοντα. Ὑπάρχει
μέσα στίς διαθέσεις 11'07 ανθρώ- συγγραφέας, μακριά 0710 τήν ἐκπαίδευοη. που άρχίζει νά ἀποπων που ἐλέγχουν τήν παιδεία
κτάει οἰκονομική ανεξαρτηοια
τῆς ἐποχῆς μιά άλλαγή νοοτροἀπό τά ἔργα του, καί τό 711191015πίας πού, 07 071 τίποτε ἄλλο, νά
ἀποτρέπει τουλάχιστον τήν φυγή, ρο, σάν συνέπεια φυσικά τοῦ
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προηγουμένου, τήν ἀποδέσμευσή
του ἀπό τήν ἡγεμονικὴ αὐλή. Ὁ
πραγματιστικός, ἐξ ἄλλου, χαρακτήρας που, ὅπως θά δοῡμε οτήν
συνέχεια, ὂάζει τήν σφραγίδα του
σέ ὃλες σχεδόν τίς ἐνέργειές του,
θά τόν ὃοηθήσει νά ἀναμετρήσει
τά πράγματα μέσα στίς σωστές
τους διαστάσεις.

Ποιά περιοχή θά μποροῠσε νά
τόν καλοδεχθεῐ, "Ag μή λησμονοῦμε πάντα τό κλείσιμο τοῦ ματιοῡ τους Ἐγώ ἰξεύρω τί ὁμιλῶ.
Μέ τά σημερινά δεδομένα, καθώς
καί μέ τά δεδομένα τῆς ἐποχῆς, ὁ
καταλλήλότερος χῶρος δέν εἶναι
ἄλλος ἀπό τίς Ἡγεμονίες. νΑς
προσπαθήσουμε νά ταξινομήσουμε τούς λόγους. Ὑπάρχει,
κατ’ ἀρχήν, ἕνα εὐρύ ἀναγεννήτικό πνεῦμα, που ἐχει ἀρχίσει νά
πνέει ἀπό παλιά 656010 — ἀπό
τήν ἐποχή δηλαδή τοῦ Νικόλαου
Μαυροκορδάτου - καί πού συν-

εχίζεται ἁνανεωμένο τώρα μέ τόν
γιό του τόν Κωνσταντῑνο. Οἱ
ἡγεμόνες που ea κυὸερνήσσυν
στήν συνέχεια τίς χώρες Ιαὐτές
(οἰκσγένειες Γκίκα, Καλλιμάχη,
Ὑψηλάντη7 Μσυροὺζη, Σοὺτσου)
συμμετέχουν σέ διαφορετικὰ ἐπίπεδα σε ἕνα εὐρύτερο ἀναμορφωτικό σχέδιο που ὰφσρᾶ τόσο σέ
ἀγροτικές, ὅσο καί σέ νομοθετικές ἀλλά ’καί σέ ἐκπαιδευτικές
μεταρρυθμίσεις. Διαγράφεται
δηλαδή στήν συνείδηση τοῦ Μοισιόδακα ἓνας εὐρύτερος γεωγρα-

φικός ἀλλὰ, τό σπουδαιότερο,
κοινωνικὸς χῶρος, παρά σέ
ὁποιαδήπστε ἄλλη περιοχή τοῦ
έλλαδικσῠ ἤ τοῦ παροικιακοῡ ἑλληνισμοῠ. Πιό συγκεκριμέναῑ Ἠ
δυτική περιοχή που εἶχε δώσει τό
προὸάδισμα παλαιότερα, μέ κέντρσ κυρίως τά Γιὰννενα, τώρα
ὂρίσκεται μᾶλλον σέ ὕφεση. Ἡ
περιπέτεια, ἐξ ἄλλου, τοῦ Βούλγαρη στό ”Αγιον ”Ορος, μόνσ
δυσάρεστες — καί πολύ πρόσφατες μάλιστα - ἀναμνήσεις ’θα
μποροῡσε νά τοῦ προσφέρει. Ἡ

«Τήν σήμερον ἡ Ἑλλάς τρέφει καί περιποιεῖται ὁύω ἐλαττώματα τά
πλέον ἀνοίκεια εἰς τήν (δόξαν της. Αὐτή κυριεύεται κατά κράτος
ἀπό τήν ὑπόληψιν καί ἀπό τήν ἀμέλειαν τῆς ἀρχαιότητος. Ἡ πρώτη
τῆς ἐγέννησεν ἐκείνην τήν ἀκμαίαν Πρόληψιν, ὅτι ὅσα ἢ ἐφεύρηκαν
ἥ ἑκαλλιέργησαν οἷ Παλαιοί, ὅλα γενναῖα, ὅλα ἀκριόῆ.· καί ἡ ὸευτέρα τῆς ἑπροιξίνησεντήν σπάνιν ἢ μάλιστα τήν ἐρημίαν τῶν περισσοτέρων παλαιῶν συγγραμμάτων. Ἡ Πρόληψις ἔπειτα τῆς ἐφύτρωσεν ἕνα ἄσπονὸον μίσος ἐναντίον πάντων τῶν νεωτέρων, καί ἡ
σπάνις τήν ἐγύμνωσεν σχεὸόν ἀπό ὅλας τάς κεφαλαιωὸεστέρας εἰὸήσεις των Παλαιιῦν».

ΟῐΤοῦρκοι «ἄνθρωποι εἶναι καί αὐτοί, ἤγουν προικισμένοι μέ τήν
αὐτην ἐπιθυμίαν τοῦ μαθεῖν, ὁπού τρέφομεν ἡμεῖς. Ὁὸηγούς χρειάCorral: παραὸείχιιατα θέλω υ ν» ·

Πάτμος ἔχει ἀπό καιρό δυσφημισθεῐ γιά τήν Γραμματική κακοφυΐα, ὅπως θὰ χαρακτηρίσει πετυχημένα ὁ ἴδιος τόν κλειστὸν
ὁρίζοντα μέσα στὸν ὁποῖον φυτοζωεῖ,“ ὥστε Θά πρέπει ὁπωσδήποτε γιὰ πολλούς καί ἄλλους λόγους νά ἀποκλεισθεῖ. Ἡ περιοχή
τῆς Σμύρνης καί τῶν νησιῶν τοῦ
Αἰγαίου δέν προσφέρονται, γιατί
εἶναι νωρίς ἀκόμη ὥστε νά ἀρχίσει νά πνέει ὁ ἀναγεννητικός
ἄνεμος, πού ξέρουμε σήμερα πιά
πώς τῆς έδωσε ἀργότεροι ἐντελῶς
δικαιολογημένα τό πρσὸάδισμα.
Μένει ἡ Κωνσταντινοὺπσλη·;
’Ὀσσ ἑλκυστικό πρέπει νά εἶναι
πάντοτε τό μεγαλο κέντρο, ὑπάρχει ὡστόσο ἕνας λόγος ἁναστολής
για τόν Μοισιόδακα; τό ἐκκλη-

-°O Ἑκδοτικός Οἶκος ΚΕΔΡΟΣ
ἐγκαινιόιζει
τόνέο ὃιὸλισπωλεῐο του
γιόι παιδικά ὅιὸλία
στήν ὀδό Σόλωνος 43, τηλ. 3625595

σιαστικὸ κατεστημένο ρῐχνει 6(1ρεια τήν σκιὰ του στήν ἐκπαίδευση, κι ὁ χαρακτῆρας τοῦ Μοισιόδακα εἶναι τέτοισς που νά μήν
μπορεῖ νά ἀνεχθεί αὐτό τό ὅάρος.

Φ
Τό κείμενο εἶναι ἡ ἀρχή ἀπό τά
μακρά προλεγόμενα στήν ἔκὸοση
τῆς «Ἀπολογίας» τοῦ Ἰώσηπον
Μοισιόὸακα πού κυκλοφορεῖ αὐτές τίς μέρες ἀπό τίς ἐκδόσεις
« Ε P M ΗΣ », στή σειρά Νέα
Ἑλληνική Βιὸλιοθήκη.
O Μέσα σέ πλαίσιο, μικρά ἀποσπάσματα ἀπό κείμενα τοῦ Μοισιόὸακα.
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'0 Κώστσς Γ. Πσπσγεωργὶου
παρουσιάζει

στικός παράγων, τόσο τῆς καθαρά προσωπικής ὃσο καί τῆς
Τό «ΔΙΠλό θΙθλΙΟ»
οἰκογενειακῆς μοίρας τοῦ ἥρωα,
τοῦ Δημήτρη Χστζή
πού καταλήγει νά γίνει ένας
Ἐκδόσεις Ἐξάντσς, 1976
γμετοινάσϊης-ρομπὸτ σέ κάποιο
ἐργοστάσιο τῆς Γερμανίας. Γιατί
Σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς
περιδιὰὅασής μου στό «διπλό 6:— ἄν ἡ δποιαδήποτε ἧττα στό ἱστορικό πλαίσιο δέν· περιορίζεται
ὃλίο» τοῦ Δ. Χατζή, εἰχα καί έχω
μόνο στούς συγκεκριμένους φομιάν ἐντονη αἷσθηση 7:013 τείνει
ρεῖς της ἀλλά ἐπεκτείνεται καί
νά γίνει ὂεὸαιότητα, ὅτι δ τόπος
παίρνει τίς διαστάσεις κατάρας
πού περιδιάόαζα ἦταν, κυρίως,
καί στά πρόσωπα τῶν ἐπιγόνων
προμυθιστορηματικός, μέ τήν έναὐτῶν 7:013 ἡττήθηκαν, πολύ
νοια πῶς τά γραφόμενα ὅλα θά
περισσότερο στήν περίπτωση τοῦ
μποροῦσαν νά θεωρηθοῦν καί
σάν ἐπιμέρους ἡμερολογιακέςι ἐμφυλίου, σέ μᾶς, ὅπου τό αἷμα
τῶν πατεράδων μας χωρίστηκε
σημειώσεις, σχετικά μέ πρόσωπα
στά δυό σάν τά παιδιά τοῦ Οἰδίκαί συναρτημένες μ’ αὑτά καταποδα, ὅπως θά έλεγε 6 Σεφέρης,
στάσεις· κι άκόμη ὃτι ὅλα διατό δράμα τῶν ἡττημένων πήρε
δραματίζονταν στό στάδιο ἐκεῖἀπό τή μιά τή μορφή ἑνός σκληνο, ὅπου οἱ διαπροσωπικές σχέροῦ ἐνδοπροσωπικοῡ προόλημασεις ἀνάμεσα στό συγγραφέα καί
τισμοῦ κι ἀπό τήν άλλη τή μορφή
στά πρόσωπα τοῦ ἔργου του δέν
ἑνός κοινωνικοῦ καί παραταξιαέχουν ξεκαθαρίσει ἀπόλυτα.
κοῦ ἐκτοπισμοῦ, ἀπό μέρους τῆς
Θέλω νά πῶ γιά τήν αἴσθηοη πού
μοῡ δημιουργήθηκε, πώς ὅλ’ αὑτά «νικήτριας» ἰδεολογίας. Καί λέγοντας ἐνδοπροσωπικό προὸληἦταν ἡ ἀπαρχὴ καί τό ὑλικό ἑνός
ματισμό, ἐννοῶ τόν κατά κανόνα
ἄλλου, δεύτερου ὅιόλίου, πού
ἀφήνεται άλλωστε καί vc': ἐννοη- ἰδεολογικό κατακερματισμό που
θεῐ πώς πρόκειται ν’ ἀκολουθήσει χαρακτηρίζει τόν ἐπίγονο-ἁπόγονο, καί τή δυσπιστία πού προκι ἀπό τή ρητή δήλωση, στό τεόάλλεται μέ τάσεις διαὸρωτικές
λευταῖο κεφάλαιο-ἐπίλογο, τοῦ
μπρός στήν ὅποια ἐπαγγελία, που
ἴδιου τοῦ συγγραφέα. Ἡ σκέψη
πρέπειΚ σώνει καί καλά νά μπεῐ
μου αὐτή ἐνισχύθηκε κι ἀπό τά
κάτω άπό μιά προϋπάρχουσα
ὅσα ἀνάγκασαν τόν Ἀλέξανδρο
φόρμουλα,ιμέ ἄλλα λόγια ἐννοῶ
Κοτζιᾶ, σέ πρόσφατη ἀναφορὰ
τό μηχανισμό ἐκεῖνο 7:013 δητου στό ἴδιο ὅιὸλίο», νά καταλήμιουργεῖ ἀκατάπαυστα ἀνθρωξει συμπερασματικά στήν άποψη
πους άστεγους ἰδεολογικά. “000
ὅτι τό «διπλό ὅιόλίο στήν πραγιά τόν κοινωνικό ἐκτοπισμό, αὐγματικότητα εἶναι μονό. Παρ’
τός εἶναι τόσο εὑνόητος καί τόσο
ὃλα αὐτά, ὃέὸαια, τό «διπλό 6:καθημερινή μας ἐμπειρία, πού δέ
ὂλίο» διατηρεῖ ἀκέραια τή μυθιχρειάζεται καμιάν ἐπεξήγηση.
στορηματική του ἐκδοχή, μιά ἐκἜτσι καί κάτω ἀπ’ αὐτές τίς συνδοχή πού διόλου δέν ἀναιρεῖται
θήκες 6 Κῶστας - δ κεντρικός
ἀπό τίς τμηματικές, μά σέ στενή
σχέο-η, ἀτμοσφαιρική καί θεματι- ἥρωας πού γύρω του κινοῦνται
τά ὑπόλοιπα πρόσωπα καί δηκή, ὅρισκόμενες μεταξύ τους
μιουργοῦνται οἱ διάφορες καταένότητες-διηγήματα.
στάσεις - θά φύγει μετανάστης
Κύριο πρόὸλημα καί θέμα τοῦ
στή Γερμανία, ἔχοντας θάψει μάὃιῧλίου, εἴτε προὸάλλεται ἄμεσα,
να, πατέρα κι ἔχοντας παντρέψει
ὅπως πμὸαίνει λ,χ. 016 τέταρτο
τήν ἀδελφή του, ὅπου θὰ συνειμέρος 7:013 ἐχει σάν τίτλο «Pénδητοποιεῖ ἀργά μά σταθερά καί
ὂιεμ γιὰ ένα μικρό ράφτη», εἴτε
έμμεσα, εἶναι ἡ διαλυτική ἐνοχὴ
ένός κακοῦ 7:013 πήρε κι ἐξακολουθεῖ τό ἵδιο κι ἀπαράλλαχτα
νά παίρνει καί στίς μέρες μας,
καί ποιός μπορεῖ νά ξέρει μέχρι
πότε, τή μορφή καί τῆς διαστάσεις ένός νεοελληνικῆς κατασκευῆς προπατόρικοῦ ἁμαρτήματος, μέ τίς ἴδια ἐντονες μεταφυσικές πτυχές τοῦ ἄλλου, τοῦ ἀρχέγονου, ὅπως εἶναι, άς ποῦμε, ἡ
συμμετοχή τοῦ πατέρα τοῦ κεντρικοῦ ἥρωα τοῦ 6ι6λίου στήν
ἀντίσταση καί στή συνέχεια στό
κίνημα. T6 γεγονός αὐτό, 7:013
ἀποτελεῖ καί τόν κεντρικό ἄξονα
γύρω ἀπό τόν ὁποῖο ἀτέρμοναπαλινδρομεῐ καί φθίνει ἡ σημερινή μας πραγματικότητα, 60:90:νει σ“ ὅλη τήν έκταση τοῦ ὅιόλίου
σάν προσδιοριστικός καί 11.0609:48

γμή, στόν ἀναγνῶστη, νά προσδιορίζει τή φυσικότατη δέση
ἀνάμεσα στά αἴτια καί στά ἀποτελέσματα, στό εἶναι καί στό γίγνεσθαι, μέ πλαίσιο πάντα τή ζοφερή νεοελληνική πραγματικότητα, εἴτε περιορίζεται στόν Ἑλλαδικό εἴτε στόν ἐξω ἀπό τό σῶμα
τῆς Ἑλλάδας χῶρο, αὐτή τήν
ἀπελπιστική πραγματικότητα τῆς
μεταπολεμικῆς περιόδου καί τῆς
«ἄλλης» ἥττας πού ἀκολούθησε.
Ὁ ἰὸεολογικός αὐτός ξεσπιτωμός
δέν ἔμεινε καί δέν ήταν άλλωστε
δυνατόν νά μείνει ἀπομονωμένος
σ’ ἕνα ὑπερπραγματικό ἐπίπεδο,
γιά ὅλους ὅσους τόν ὑπέστησαν,
συνειδητά ἠ ὀχι δέν έχει σημασία.
Ὁ Σκουρογιάννης, ἕνα άλλο
πρόσωπο τοῦ ὂιὸλίου, ἐπιστρέφει
στό χωριό του μετά ἀπό εἴκοσι
χρόνια μετανάστευσης καί τό
μόνο ζωντανό μέ τό ὁποῖο καταφέρνει κάποτε νά ἐπικοινωνήσει
εἶναι μιά ἀρκούδα. Ἡ ἀδερφή
τοῦ Κῶστα μπορεῖ κι ἐπικοινωνεῖ
μόνο μέ τά πουλιά, εἶναι μιά
ἀλαφροῐσκιωτη, ὃχι, ὅπως πιθανόν νά σκεφτόταν κανείς μέ καμιάν ὡραιοποιημένη ποιητική
διάθεση, ἀλλά μέ φανερό τό σημάδι τοῦ τραγικά κατακερματισμένου καί μοναχικοῦ· θύματος
τῆς έλληνικής ἐπαρχίας. Κανένα,
μά κανένα ἀπολύτως ἀπό τά
πρόσωπα τοῦ «διπλοῦ 6ι6λίου»
δέν τρέφει τήν παραμικρή αῦταπάτη γιά ὁτιδήποτε, ἀντίθετα,
ὅλα Θολοδέρνουν μέ πλήρη τήν

ἐπίγνωσηΓ τῆς ούσιαστικής τους
δραματικότητας καί μοναξιᾱς,
δραματικότητα πού συχνά παίρνει ὑπαρξιακές διαστάσεις, κι εἷναι ἡ ἴδια αὐτή 7:013 μεταγγίζει
στοιχεῖα της στίς γύρω της συνΘῆκες, σ’ Ιἀντίθεση λ,χ. μ’ αὑτό
7:013 ωμὸαίνει στήν «Καγκελόπορτα» τοῦ Φραγκιᾶ, 7:013 ὅπως
σημειῶνει δ Μανόλης Ἀναγνωστάκης «τά πρόσωπα δέν εἶναι
φύσεις δραματικές, ἀλλά ὑφίστανται τήν καθημερινή δραματικότητα πού οἱ γύρω συνθῆκες
ὁρίζουν», μόνο πού καί τοῦ «6:πλοῦ 6ι6λίου» οἱ ἥρωες, ὅπως
καί τής «Καγκελόπορτας», «δέν
ἔχουν πρόῧλημα πῶς,θά ζήσουν
καλύτερα, ἀλλά τό ἄν θα ζήσουν
καν».
Μέ λίγα λόγια τό «διπλό 6:6Mo» τοῦ Δ. Χατζή εἶναι ἕνας
σκληρός κι ἀπσμυθοποιητικός
καθρέφτης τῆς σημερινής νεοελληνικής μας πραγματικότας, κι 6
ἀναγνώστης του, τόσο κατά τή
διάρκεια τῆς ἀνάγνωσής του ὅσο
καί μετά τήν ἀνάγνωση, λειτουργεῐ ἐπαληθεύοντας καί μορφοποιώντας τίς συγκεχυμένες κι
ἀπροσδιόριστες ὑποψίες καί φο6ίες του, Κι αὑτήν ἀκριόῶς τήν
πικρή του διαπίστωση καί τή
συγκεκριμένοποιημένη του συνείδηση, καθόλου δέν μπορεῖ 6
σάν ἐπιπρόσθετος καί δίχως οῦσιαστική δέση μέ τά προηγούμενα
αἰσιόδοξος ἐπίλογος ἠ πρόλογος
νά μαλακῶσει.

ΕΚΔ ΟΣΕΙΣ «ΟΔ ΥΣΣΕΑΣ»
Ζαλόγγου 9 - τηλ. 3619724

Τρία νέα ὄιόλία

Πρέντρσγκ Βρσνίτσκι
Ἱστορία τοῦ μαρξισμοῦ Ι

,μέ τόν τρόπο τῆς ἁφῆς του, κυριολεκτικά, 16 σύστημα 7:013 τάχθηκε ἣ πού ἀναγκάστηκε νά
ὑπηρετήσει κι ὅπου θά στήνει
αὐτί δύσπιστα καί καχύποπτα σέ
κάθε λογῆς πολιτικολογία καί
Θεωρία, ὀρθόδοξη κι αἱρετική,
ὅλων τῶν πολιτικολογοὺντων μέ
τρόπο ἀφάνταστα, δυστυχῶς,
αληθινό, στό ἐκεῖ ἐλληνικό καφενειο.

T600 ό Κωστας, ὅοο κι ὅλα τά
ἄλλα πρόσωπα 7:013 κινοῦνται
μέσα στό χωροχρόνο τοῦ «διπλοῦ
ὃιὸλίου» κι ὅλες οἱ καταστάσεις
ποὺ δημιουργοῦνται κι ἐξυφαίνονται μέσα σ’ αὐτόν, παρουσιάζονται μέ μιά τέλεια ἀπογύμνωση
καί δίχως τήν παραμικρή πρόΘεση ἐξιδανίκευσης, μέ τρόπο
ὥστε νά εἶναι εῠκολο, κάθε στι-

Φράνκο Φερσρὸτι
Οἱ κλασικοί τῆς
κοινωνιολογίας
Εἰσαγωγή.· Α. Κ. Παπαχρίστου
,ο
Ἔ6σλντ Ἰλὲνκοφ
Τεχνοκρατία καί
ἀνθρώπινα
ἰδεώδη
στό σοσιαλισμό

.gl_15_1\_1_0.
MARGUERITE YOURCENAR
Ἀδριανοῦ Ἀπομνημονεύματα
Μετάφραση; Ἰιυάννα Χατζηνιἶιὲἐὲόσειςῐ Χατζηνικολῆ
Ἀθήνα 1976
Ἡ Marguerite Yourcenar, γνωοτή καί πέρα ἀπό τά σύνορα τοῦ
τόπου της, εἶναι ἡ Γαλλίδα συγγραφέας πού, μαζί μέ τόν K. Δημαρᾶ, παρουσίασε στά γαλλικὰ
τό ἔργο τοῦ Καὸάφη. Τό 6ι6λίο
της «Ἀδριανοῦ Ἀπομνημονεύματα» ἡ Yourcenar 16 ἐπεξεργάοτηκε τριάντα τέσσερα ὁλόκληρα
χρόνια. Ἔτσι μέ σπάνια εὐαισθησία καί συνέπεια δουλειάς μᾶς
ἔδωσε μιά συναρπαοτική, μυθιστορηματική διογραφία τοῦ Ρωμαίου αὐτοκράτορα ἱστορικά θεμελιωμένη.
ΔΙΔΩΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Ἐντολή
Ἐκὸόσεις.· Κέὸρος, Ἀθήνα 1976
Ἐξώφυλλο; Α. Τάσσος

Τό νέο ὂιόλίο τῆς Διδως Σωτηρίου εἶναι ένα ὃιόλίο πολιτικῆς
λογοτεχνίας, ἕνα ἀμεσο, ουγκλονιστικό χρονικό. Τά καυτά 6161ματα τής γενιάς τῆς Ἀντίστασης
ὅπως καί οἱ μεταπελευθερωτικές
της περιπέτειες ἔως τό 1952 ζωντανεύουν οτίς σελίδες του μέ εἰλικρίνεια, μέ πόνο καί πάθος;
«...δούλευα δίχως φιλοδοξίες,
ἀποζητώντας κάθαρση καί ὃχι
ἀναμόχλευση...» τονίζει ἡ συγγραφέας στό προλογικό της σημείωμα καί ὀυνεχίζει; «... ποτέ
πιά ἅνθρωποι στήν ἥμερη πατρίδα μας νά μήν ξαναδοκ-ιμάσουνε τέτοια δεινά».

ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ
Χρονικό ἀπό τήν Ἀντίσταση
(μετά τήν Ἁκροναυπλία)
Ἐκὸόσεις; Καπόπουλος, Ἀθήνα
Ἀκόμα ἔνα ζωντανό γραφτό,
μιά δυνατή μαρτυρία. «... καί
σκέφτομαι πώς σάν δεῖ κανείς μέ
τά μάτια του καί ζήσει γεγονότα
τέτοια, χρέος του εἶναι νά τά
γράφει, ὅταν μπορεῖ, ἦ νά τ’ ἀφηγηθεῐ σέ ἄλλον ἐγγράμματο γιά
νά τά σημειώσει». Ἔτσι μιλάει ὁ

Μανοὺσακας στοῦ 6ι6λίου τόν·
πρόλογο καί ουμπληρώνειε
«Ἐλὸγου μου, δέν έφοίτησα εἰς
τά σκολειά, μά ἔμαθα ἀπό τά
διαδάσματα καί τό ζήλο νά γράφω». Ἔτσι ἁπλά καί μεστά ἡ
ἀφήγηοή του ξεκινάει ἀπ’ τό φθινόπωρο τοῦ 1943 nui φτάνει ὥς
τήν ἀπελευθέρωοη τῆς χώρας, τή
σύγκρουση μέ τούς Ἐγγλέζους τό
Δεκέμὸρη καί τή Συμφωνία τῆς

ι’ὁεώὸι] στό σοσιαλισμό
Μετάφραση; Ἀπ. Τσέλιος
Ἐκὸόοεις; ΟΔ ΥΣΣΕΑΣ- Ἀθήνα
1976

CHARLES DELVOYE
Βυζαντινή Τέχνη
Μεταφρ.· Μαντώ Παπαὸάκι]
Βιὸλιογραᾳική ἐνημέρωση.· Δημ.
Τριανταφιιλλόπουλος _
’Enô'ôoezg: Δ. Παπαὸήμα, Ἀθήνα

Ὁ συγγραφέας ἀνήκει στό εἴδος ἐκεῖνο τῆς σύγχρονης γενιάς
τῶν σοὸιετικών φιλοσόφων πού
ἔχοντας ἀποκοπεῖ ἀπό τό στεῖρο
φορμαλισμό ἔχει δημιουργικά
προωθήσει τή μαρξιοτική ἔρευνα.
Διαθέτοντας ἕνα οτύλ μέ φαντασία καί σοφό χιοῦμορ καί ἀναμειγνύοντας εὔστοχα τό μύθο μέ
τή μεθοδολογική ἀνάλυση ὁ
Ἴλένκοφ κερδίζει ἀμέσως τόν
ἀναγνώστη του. Διόλου περίτεχνα ἀλλά ἀπλά καί πειστικά ἀναλύει τίς σχέσεις ἀνθρώπου - μηχανῆς καί δείχνει πῶς τελικά οἱ
σχέσεις αῦτές ἀνάγονται στή
οχέση ἀνθρώπου μέ ἂνθρωπο.

Ὁ τόμος αῦτός (δεύτερος)
ἀναφέρεται στήν περίδο 8431453, τήν ἐποχή τῆς διαμόρφωοης καί ἄνθισης τῆς «καθ’ αὑτό»
6υζαντινής τέχνης. Τό σύγγραμμα
τοῦ Βέλγου ὅυζαντινολόγου εἶναι
συοτηματικό καί ἀναλυτικό· ἀπό
τήν ἀποψη αὐτή ἀποτελεῖ καλή
καί ὅασική πηγή πληροφοριών
γιά τό σπουδαστή τῆς περιόδου.
Τέλος ἡ γνώση κάθε περιοχῆς
πού ἔδρασε ἦ ἐπέδρασε τό Βυζάντιο ἀποτελεῖ πρόσθετε)
προσόν τοῦ 6ι6λίου’ ·ὅ,τι πάντως
ἀναζητᾱ κανείς εἶναι μιά συνθετική καί διαχρονική ἑρμηνεία τῆς
έξέλιξης τῆς 6υζαντινῆς τέχνης
πέρα ἀπό τήν ἁπλή συσχέτιση μέ
τίς πολιτικές μεταὸολές οτήν αῦτοκρατορία. Ἐπιμελημένη ἡ 616λιογραφική ἐνημέριικῐη.

ΕΦΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
Λειτοιιργικό
για τό Νοὲμὸρι] 1973
Κὲὁρος 1976
Ὺπάρχει μιά πικρή εἰρωνεία
καί μιά ὑποστρωματική μελαγχολικὴ διάθεση στό διόλίο αὐτό τῆς
E.il., ποί· μέ μιά γλῶσσα μορφικά καί δομικά εῦαγγελιακή
καθώς καί μέ τρόπο ἀρκετά
ἰδιόρρυθμο καί προηητικό. ὅσο
εἰναι δυνατό νά προφητεύει κανείς τά περασμένα. ἐπιχειρεῖ νά
περιγράψει τήν ἀτμόσφαιρα τῶν
τραγικῶν ἡμερῶν καί νυχτων τοῦ
Νοέμόρη τοῦ '73. Kui εἶναι
ἀκόμη αναμφισθήτητα ἀρκούντως εὑρηματική αὐτή ή σύμμιξη,
μέσω τῆς γλώσσας πάντα, 616M—
κων καί σύγχρονων καταστάσεων
καί γεγονότων, μά τό ἐρώτημα

ποί· παραμένει κλείνοντας ô ἀναγνώστης τό ὂιὸλίο εἶναιῑ καί λοιπον;

ΠΡΕΝΤΑΓΚ ΒΡΑΝΙΤΣΚΙ
Ἱστοριά τοῦ Μαρξισμοῦ (1)
Μετάφραοη; Μυρσίνι) Ζορμπᾶ
Ἐκὸόσεις; ΟΔ ΥΣΣΕΑΣ- Ἀθήνα
“O πρῶτος τόμος μιᾶς συνθετικῆς μελέτης γιά τή γένεοη καί ἐξ·
έλιξη - ὥς τίς μέρες μας - τῆς
μαρξιστικής θεωρίας. Στό πρὼτο
μέρος αὐτοῦ τοῦ τόμου ἀναλύεται
ἡ έξέλιξη καί δλοκλήρωση τῆς
θεωρίας τοῦ Μάρξ καί ἡ συμόολή
καί διαφοροποιήσεις στήν πορεία
τοῦ έρευνητικοῦ ἔργου τοῦ ’Ἐνγκελς. Στό δεύτερο μέρος τοῦ τόμου, ἐξετάζεται 6 μαρξισμός στή
φάση τής έφαρμογὴς του σάν πολιτική θεωρία ma χρόνια τῆς I
nui ll Διεθνοῦς. Ἡ πρώτη «ἀνάπτυξη» τῆς θεωρίας, ἡ θεωρητική
διαμάχη nui τό ἀδιέξοδο. Τό
τρίτο μέρος ἀφιερωνεται οτίς
θεωρητικές ἐπεξέργασίες τοῦ Λένιν nui τήν κριτική πού ἀσκησε
στίς «κυκλοφοροῦσες» ἑρμηνεῖες
τοῦ ἔργου τοῦ Μάρξ. Σέ έπίμετρο, καταχωρεῖται μιά ένημέρωση
τῆς μαρξιοτικῆς 6ι6λιογραφίας
πού ἔχει μεταφραστεῖ στά ἑλληνικα.
BAX/A H (DI/11A

Μάξ Βὲμπερ.’ Συοτηματική Κοιvan/10201111 καί ιῑΙεϋυὸυλογία
(μιά εἰσαγωγή στό ἕργο του)
Ἐκὸόσεις.· «Νέα Σύνορα»,
Ἀθήνα 1976
Τό φιλόδοξο ἐγχείρημα τοῦ B.
Φίλια γιά μιά εἰσαγωγή-ἀνάλυοη
στό ἔργο τοῦ μεγάλου Γερμανοῦ
κοινωνιολόγου θρίοκει τελικά τή
δικαίωοή του. Ἠ ἀνάγνωοη
προσφέρει μιά συνολική εἰκόνα
τοῦ θεωρητικοῦ οἰκοδομήματος
τοῦ Βέμπερ- καί σ“ ὅ,τι ἀφορά
τίς ουνθετικές του συλλήψεις καί
0' 6,11 ἀναφέρεται στίς μεθοδολογικές του ἐπεξεργασίες. Γίνεται
ἔτσι 6001116 «συνοπτικό» ἑρμηνευτικό κείμενο γιά τόν Βέμπερ;
θρησκεία, δίκαιο, πολιτικές καί
κοινωνικές διαπλέξεις, ὅπως τίς
ωνέλαὸε 6 Γερμανὸς κοινωνιολόγος, ἀναπτύσσονται μέ τήν
κατανόηση πού προσφέρει μιά
ουνολική καί συστηματική γνω-

μέ ἀκρα ἐπιμέλεια 0‘ αὐτή τήν
ἒκδοση. Ἡ διαδρομή εἶναι ἀφηγημένη - σέ εἰκόνες καί κείμενο μέ ἀρκετή σαφήνεια, Στό ἔργο
του ô Κεσανλής ἀφομοιώνεικαί
προφταίνει δλο τό ἀνήουχο εἰκαστικό κλίμα τῆς εἰκοσαετίας 5575. Πολύ πρωιμα προσὸλέπει οτή
ματιέρα ἀτέλειωτες δυνατότητες
ἔκφρασηςῑ Οἱ κατοπινές ἐπεξεργασίες του - μέχρι καί τή σημερινή του Mec-Arl — σημαδεύονται ἀπό τό ξεκίνημα αὐτό. '0 Restany γνωρίζει «ἀπὸ μέσα» τό
θέμα του· ζεῖ δ ἴδιος τό κλίμα
ἀλλά nui τίς ἀναζητήσεις τοῦ δημιουργοῦ. Ἔτσι δίνει «ἀπολογητικά» τό ἔργο τοῦ Κεσανλή. Ἡ
μέθοδος αὐτή τῆς περιήγησης στό
καλλιτεχνικό ἔργο ἀποδείχνεται
ἀπό τό συγκεκριμένο κείμενο
«μοντέρνα» στήν πιό σωστή ἔννοια; Ἠ «ἑρμηνευτική» του εἶναι
ἕνας συνεχής διάλογος καί ταύ11011 μέ τό ἔργο. 'O φιλότεχνος
μπορεῖ ἔτσι νά 61111051 τό καλλιτεχνικό ἔργα ὁχι μόνο 016 τελειωμένο ἀποτέλεσμα ἀλλά καί σέ ὕλη
τή διαδικασία τήν πρόθεση nui
τήν ἀγωνία τῆς δημιουργίας 1011.

ΝΙΚΟΣ ΝΤΟΓΚΑΣ
>« Τόπος συμπάθειας»

ποιήματα
Ἀ θήνα, I 976
Συγκεντρωμένη ἡ δουλειά μιᾶς
δωδεκαετίας (1965-1976) 611011 6
ποιητής ζοῦσε στό ἐξωτερικό Λονδίνο ὂασικά - γεγονός πού
φαίνεται ἔντονα.

’ «Ποιὰ πατρίδας ἐδῶ ὃλέπουν
ἔναν μπερντέ», λέει.
Τό ἔργο 1011 χωρίζεται σέ τέ-,
σερα μέρη; Ἐποχές (1965-1970),
Τόπος Συμπάθειας (1965-1972),
Σεισάχθεια (1966-73), Ἀνάμεοα
έδῶ τί ἔχω; (1973-75)
Δεῖγμα γραφῆς
Ἀνάμεσα / οτήν ἄρνηση καί στήν
παραδοχή / 016 γκρεμό / καί στό
χαμό / μιά πέτρα νά οταθιῖ), κομμάτι γῆς νά εἰρηνέψω / ἀνάμεσα /
οτήν ἄρνηση τοῦ θύματος καί
στοῦ φονιᾶ τό ναί / στή μηχανή /
καί οτήν πηγή / χῶμα παχύ ὅπου
πατω καί αἰωροῦμαι.

ΣΠΥΡΟΥΛΙ ΝΑΡΔΑΤΟΥ

'O πόλεμος τοῦ
1940- 41
Τό δοκίμιο τοῦ Γάλλου ἱστορικοῦ καί θεωρητικοῦ τῆς τέχνης
Pierre Restany σέ δίγλωσσο κείμενο (γαλλικά καί ἑλληνικά),
ἀφιερώνεται στήν ἀνάλυση τοῦ
ἔργου τοῦ ζωγράφου Νίκου Κεσανλή.
“ Περίπου 190 ἀσπρόμαυρες reproductions, πού καλύπτουν ὅλα
τά οτάδια ἑξέλιξης τοῦ ἔργου τοῦ
Νίκου Κεσανλῆ, παρουσιάζονται

κῦΙ
ἡ μᾱχη τῆς Κρήτης
T6 τέταρτο -ὄιὸλῖο τῆς
σειράς
γιά τήν περίοὸο
1935- 41
«ΔΙΑΛ O ΓΟΣ»
49

ΦΡΑΝΤΖΗ K. ΦΡΑΝΤΖΙΣΚΑg$5,110; ζωγράφος καίμιά πολιτεία
Ἒκὸοση.· «ΖΥΓΟΣ», Ἀ θήνά
I 976
Ὁ αὐτοδίδακτος ζωγράφος
Σπύρος Σώκαρης, τό 5970 του
καί ἡ περιήγηση στό κλίμα καί .11'1
ζωή τῆς Πάτρας, εἶναι 10 65110
τοῦ ὅιὸλίου. 'H ἐνασχόληση τοῦ
Σώκαρη 115 τή ζωγραφική. συντονισμὲνη με τήν ~11951111 ζωή τῆς πολιτείας του, ἔχει ἀποδώσει 5970
115 εἰλικρινεῖς καί τελειωμιὲνες
0117115; _

BA ΓΙῸΥ I7A I'IALQA NNOY
Λουκιανός, ὁ μεγάλως σατιρικός
τῆς ἀρχαιότητας

Θεσσαλονίκη, 1976
Συνεχίζοντας την παράδοοη
τῆς ῖστοριογρ(ι([ικι“1ς ἀνάλυσης
τοῦ Παναγή Λεκατοά καί τοίΙ Χ.
Θεοὸωρίδη. ὁ Β. Παπαῖωάννου
ἐξετάζει σ“ αὐτό τό ὅιὸλίο του
τήν παρουσία τοῦ Λουκιανοῦ.
τοποθετιὶΝτας την στό ἱστορικοκοινωνικό πλαίσιο ὅπου ἔζησε
καί δημιούργησε, ἀλλά καί ἀνιχνεύοντας. 115 107 1010 τρόπο
θειῖιρησης. τίς ῐὸεολογικες (H911σκευτικες. πολιτιστικες. 5.110111μονικες) καί πραγματικες συν(ιήκες πού ἐπικρατοῦσαν οτόν ρωμαῖκό κόσμο τοῦ πρώτου μ.Χ.
αῐώνα καί που ὸὸήγησαν 01000911011170 107 Λουκιανό στη
ὸιεισὸυτική. 11500 0.10 11'; 001195;. 15917901111 τῆς εποχης του.
M500 0.10 τούς ὸιαλόγους σατιρίζονται καυστικά τά ἡϋηπου
ἐπικρατοῦσαν τόν 7.0190, τοῐ1
Λουκιανοῦ. όχι 5711110751070.
ἀλλά με μιά 006107 ἀντίληψη της
υποὸομης της εποχης ἐκείνης.
ὅπου συγκρουεται ἡ ὴὸη καταρρὲουσα «πάξ ρομάνα» με τήν
ἀνερχόμενη πολιτικοθρησκευτική
ὁύναμη τοί1 χριστιανισμοῡ. Τά
πολιτικά μηνύματα που 57.115907101 0.10 τούς διαλόγους ὸίνουν
ἀκριίῖεῐς μαρτυρίες γυρω ἀπό τήν
κοινωνικὴ συνθεση καί τίς σχεσεις τοῦ κόσμου τοί1 Λουκιανοῦ.
στηλιτεύοντας τά ὸιαὸρωμενα
ἢθη καί If] μονομερη οἰκονομική
ἑξαθλίωση, ἐλέγχοντας τήν ὐποπτη πολιτεία τιῖιν σοηιστων καί
τῶν πολιτικάντηὸιιιν ρητοροὸασκάλων.
Τέλος, 010 6161.10 τοῦ B. Παπαϊωάννου 70107901107101 ἀποὸεικτικά* οἱ επιὸράσεις του Λουκιανου στοὺς μεταγενεστερους
01177901151; ὅπως καί οἱ 011775
7.9111575; μεταμοσχείὌεις του '59—
γου του στή νεοελληνικη 1.07015-/_71'0. T0 ὅτι ô Λουκιανός κατορv], 1‘». 7.11,5.10115; με
‘VHT'W‘T
ὓστερες περιόδους. νομίζω πώς
ἀποὸείχνει την καίρια προσεγγιση του 05 καταστάσεις πού ἡ
ουσία τους ἀναπαράγεται on] ὸ,αρκεια της ἱστορίας.

MA ΡΩΣ Δ 0 YKA

50

Καρρέ [[ίξ
Διηγιλιιατα
Κὲὸρος 1976

Ὀλα τά διηγήματα που περιλαμὸάνονται στό ὃιὸλίο αὐτό της
Μ.Α. λειτουργοῦν με 60011 1110
συστηματική άντιὸιαστολή
μεταξὺ τοῦ καθημερινοῡ μας γίγνεσθαι καί τῆς μνημονικὴς της
ὸιεργαοίας. που ἔχει 007 ἀντικείμενο τήν ὅλη ἀναφορική της
σχεοη 115 πρόσωπα καί καταστά051;. καταστάσεις .101" 10907010ζονται ἀκινητοποιημενες 010 πιό
γνιῖιριμά τους στοιχεῖα, 7.011 σάν
570 εἶδος ἀληθινῆς ὃειγματολη-,
ψίας της νεοελληνικι”]ς 110; πραγματικοτητας. πράγμα που ὑποδηλιῖινεται ἄλλωστε κι ἀπό τόν
γενικό τίτλο του ὅιὸλίου. ἐκτός
0.10 τούς επιμερους τοὺ κάθε
ὸιηγηματος χωριστά, «7.0995
([ίξ». που πάει νά πεῖ ἀκινητοποιημενη κινηματογραιῃικά 070παράσταση των πιὸ καίριων στι7111117 κι εμπειριων των ἡρώων
της. που on] 60011 τους 057 εἶναι
ἀλλο ἀπό χαραχτηριστικούς τύπους τῆς τάξης που ἀνηκουν. Θά
ἠταν ἀκόμη παράλειψη 7~ ἀποσιωπήοει κανείς If] σωοτή ὃομή
της όλης γλωοσικὴς της διάρθρωσης.
EZRA POYND
Ἑπτά Cuumx
1\I510({9001}: Στὲᾳαιόυ Ροζάιί]
Έκὸόσεις ’Ἐρασιιος 1976
Στό ίῐιῧλίο αὐτό 11590111160νονται 115101190051; 51110 Cantos
τοῦ μεγάλου Ἀμερικάνου ποιητή
E.P.. καμωμενες καί ὃουλεμενες
ὅλες 115 111 γνωστὴ εὐαισθησία.
05000110 7.1 ἀγάπη καί πρός τόν
ποιητή καί πρός If] γλωσσά πού
χαραχτηρίζει 7.065 παρόμοια
προσπάΟεια τοῦ μεταφραστή.
που εἶναι ταυτόχρονα 7.1 0 ἴδιος
ποιητής καί οοκιμιογράφος.

ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ

Τό χορικό τῶν σφουγγαράὸιωι
—ἄλλα
καί
ποιήματα.
ιιι-ται] 9. Ντωιιινίκ Γκριιντιιόν
εκὸ. Γκαλλιμάρ·, Παρίοι [970

«Ὺπόκωφα», ποιήματα πού καλύπτουν τό κύριο σῶμα τοῦ 61ὅλίου, πού γράφτηκάν 10 '72
ἀλλά καί που 057 ἔχουν ἀκόμα
ὲκδοθεῑ 010 ἑλληνικά.
MHTZOY Α ."I ΕΞΑ ΝΔ P0 ΠΟ Υ,ι [0 Y
.71.10 11} M0010 un] Μόαχα
Ἐκὸόσεις Καρανάσι]
Ἀθήνα, I975
Σπανίζουν τόσο πολὺ πιά στίς
11595; 110; 0117790115; 7.1 ἐκδόσεις
ὃιὸλίων που νά ἔχουν 007 65110
10310111111115; εντυπώσεις καί
71591790115; — σ“ αὐτό συνετέλεσε
(156010 11 εὐχέρεια καί ἡ ψθήνια
ἑνός ταξιὸιοῡ πού πρίν ἀπό λίγα
χρόνια (10170107 0010701110 —
ὥστε ῧιόλία σάν κι αὐτό τοῦ
Μ.Α. ν“ ἀποτελοῦν ἀξιομνημόνευτα 75707010. καθώς προσπαθεῑ, 115 ἀγάπη καί εὐαισθησία 70
110; γνωρίσει If] Ρωσία, ἀκολουθώντάς If] ροή τοῦ ποταμοῦ Βόλγα. Ἴσως 70 περίμενε κανείς, 6560101110; ἄλλης λογὴς 01111711011
καί 1110 διαφοροποιημὲνη καινοτομικά γραφή. σ“ αὐτό τό nm»;
ποὺ χάνεται. Ἀλλά καί τό γεγονός 07.01111 011 ὅλα περιγράφονται
καί σημασιοὸοτοῡνται κατὰ τά
70615911111570. .190001'051 στό 61ὃλίο αὐτό 570 ἓνδιαφέρον, καθώς
001160 01117 ἀναὸίωση συγκινή-

σεων ἀπό ἕνα εἶδος ἀφήγησης
πού σὸήνει.
Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΚΥΠΡΟ.
Ἐπιμέλειας
C0 YLO YMBIS — HICKS
Ἐκὸόσεις Παπαζήάη, 1976
Πρόκειται 710 11107 09110
115101190011 καί παρουσίαση ὅλων
τῶν ἀκίικοινώσεων ποιἰ 571707
01117 ‘A115917.1’1. 010 πλαίσια 570;
συμποσίου που εἶχε σάν 65110 την
ἀμερικανικη πολιτική στήν Ἑλλάοα καί στην Κυπρο. "0.1111;
0701115911117 0107 πρόλογό τους
στήν 57.00011 αὐτή καί οἱ δύο επιμελητὲς της, σκοπός τοῦ συμποσίου. στό όποῐο καί ἐῗγιναν άλλωστε οἱ 1151011 90111111 : r ιἰνακοινωσεις. ἦῐαν ἡ ἐγρηγινίηιιι Il]; ιἰιιι·Ἴ
ρικανικης πολιτικης ουκ-ιωηι-ιμ
05 σχεοη 115 την Ἐλλαοα καί την
Κυπρο καί σκοπός της 115101190—
σης εἶναι ἡ πληρεστερη 5711115—
ρωση του 01175101110101111157011
ἓλληνικου κοινοῦ, καθώς καί ἡ
επίτευξη μιας εὐρυτερης γνωριμίας του 115 10 πνευματικά επιτευγματα του ἀπόδημου ελληνισμου.

κὰθε Κυριακὴ
16 σελὶὃες
ομε Πλούσιο Περιεχομενο
ο με 750 ἐπιτελείο συνεργστων

T910710 ουο χρόνια μετά τήν
πρώτη παρουσίαση τοῦ Γιάννη
Ρίτσου στά γαλλικά («T0 τραγούὸι τῆς ἀδελφῆς μου», 1944)
«T0 χορικό των σφουγγάράὃων»
εἶναι ἡ εἰκοστή ὸεὺτερη αὐτοτελής μετάι[,ραση ποιημάτων του σ’
αὐτή If] γλιίισσα.
T0 «X09170» ἔχει γραφτεῐ τό
καλοκαίρι τοῦ '60 στόν "A710
Κωνσταντίνο της Σάμου καί ἐκ·
0061175 010 ἑλληνικά τόν N05116911 τοῦ '75. Στόν τόμο 07.0110
πιριεχονται 01 ἑξης συλλογίς τοι·
Ρίτσου; «Ἀγαμεμνιιιν», 79011115711
10 '66 καί τό “7(), «Ἠ ἐπιστροφή
τῆς Ἰ([,ιγενειας» (79011115711 ἀπό
10 ’71 μέχρι τό '72), που ἔχουν
περιληφθεῐ στην «Τετάρτῃ 010—
010011». K5090; 1972' τέλος, 0107.
’1'010 10110 ἔχουν μεταφραστεῖ 10
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τοῡ Μίλτου Καρατζᾱ
A) THE HOUSE OF THE RISING SUN Tlu' Animals—
Columbiu 23062-9l669
I7) ERIC BURDON-Karuss‘el

Ἀπό τό 1963 μέχρι καί τό
1968 μεσουρανοῠσε ἕνα συγκρότημα πού ἀγαπήθηκε πολύ ’καί
στῆν Ἐλλάδα, οἱ ”Ανιμαλς. Σήμερα σᾶς παρουσιαζουμε δυό δίσκους πού κυκλοφορησαν πρόσφατα καί ἀναφέρονται στίς δύο
καλὺτερες περιόδους τῶν νΑνιμαλς. ς
'O πρῶτος δίσκος περιλαμὸόινει κομμάτια ἠχογραφημενα τό
1964-1965. Μερικά ἀπό τά πιό
τραγουδισμὲνα τραγοὺδια τῶν
”Ανιμαλς (Χάουζ ὂφ δὲ ράιζινγκ
σαν, Ἴτ’ ς μαι λάιφ, ”Αι ἅμ
κραινγκ, Μπρίνγκ ἴτ ὃν χόουμ τό
μή) ὑπάρχουν σ’ αὐτόν τόν δισκο.
Οἱ “eh/61.5; στιγμὲς τῶν ”Ανιμαλς,
με ἐπικειραλῆς τόν Ἑρικ M11619—
wov. περνοῦν ξανὰ ἀπό μπροστὰ
μας.

Ὁ δεύτερος δίσκος ἀναφέρεται
στί] δεύτερη (prion τῶν ”Ανιμαλς.
ὅταν ὁ Ἔρικ Μπὰρντον εἶχε ανανεώσει ὅλους τοὺς συνεργατες
του (1967-1968). Οἱ ”Ανιμαλς
ἐκείνης τῆς ἐποχῆς δεν ἒγιναν
τόσο γνωστοίοτήν Ἑλλάδα, παρ
ὅλο πού δημιοὺρνησαν ιιερικοὺς
ἐξόχους δίσκους. ”Από τόν δίσκο
αὐτό ξεχωρίζουμε τά κομμάτια
Πὲιντ ἴτ μπλάκ. Γουΐντς όφ
τσειντζ. Μόντερέυ.
Κοινό χαρακτηριστικό καί τῶν
δύο δίσκων εἶναι οἱ ἐκπληκτικες
φωνητικες ῑκανότῆτες τοῦ ,”Ερικ
Μπάρντον. που εκατομμύρια ("1vθρωποι γνωρισαν καί ἀναπησαν
στή φωνὴ τουι τοι «ρύθμ ("1V1
μπλούζ».
ES GIBT EIN LEBEN VOR DEM
TOP (Ὑπάρχει μία ζωή πρίν τόν
θάνατο) WolfBier'1m1m1—C.B.S.

Γνωρίσαμε πλατιά τόν Γερμανό
Βόλφ Μπίρμαν ὅταν ὁ Θανος
Μικροὺτσικος μελοποίησε 6
ποιήματα του για τόν δίσκο του
«Πολιτικὰ Τραγούδια», Σήμερα
μᾶς δίνεται ἡ εὐκαιρία να γνωρίσουμε καί τόν τραγουδιστή καί

FIA ΤΟ KNEE

Κύριε Διευθυντά, ,

Βρῆκα τό κομμὰτι τοῦ κ. Δ.
Μάρκου για τό Κεντρο Πολιτικῆς
Ἐρεύνης καί Ἐπιμορτῃώσεως στό
τεῦχος 58 τοῦ Ἀντί ἀρκετα σωστό οτίς πληροφορίες πού παραθετει. μά σχετικά ἐξεζητημὲνο
στά συμπερασματα πού καταλήνει.
Γιὰ με εἶχε ἕνα πρόσθετο ενσυνθὲτη Βόλφ Μπίρμαν, μεσα
δια(ρέρον; ἀπό αὐτό εμαθα πώς
ἀπό τόν δίσκο του πού κυκλοφοἀνήκω
στήν
«ὁμάδα
τοῦ
Ράλλη».
ρησε ἡ C.B.S. (εἶναι καί ό καλύΤώρα πῶς μπορεῖ νά ἀνήκω σὲ
τερος ἀπό τούς τρεῖς πού ἔχει
ὁμαδα ἑνός κόμματος - ἄν τὲὅγὰλει). ’
τοια όμαδα ὑπάρχει - ἑνιῐ) δεν
Ἡ μουσική καί οἰ στίχοι ll
τραγουδιιῖΝ εἶναι τοῦ ὶῖδιου τοῦ 7 ἀνήκω στό ἴδιο τό κόμμα, τοῦτο
δέ
διευκρινίζεται
στό
δημοσίευμά
Μπίρμαν, ὲνὸ) ἀλλα 4 τραγοὺδια
σας. 1
χρονολογοῡνται ἀπό τόν ἸσπαΣχετικα
ἃς
μου.
ἐπιτραπεῖ
μια
νικό ἐμφυλιο πόλεμο καί τά τραγοὺδησαν οἱ Γερμανοί σύντροφοι παρατήρηση. Εἶχα καί ἔχω ὡς
ἀρχή να μή συμμετεχω σε ὀργατὼν Διεθνὼν Ταξιαρχιό)ν.
νιὺσεις. ὀμαδες ἦ κόμματα. Κατ’
Ἀναμφισὸήτητα δ Βόλφ Μπίρἐξαίρεση σε κρίσιμες στινμὲς τό
μαν δεν ζηταει να τοῦ ἀναγνωρίἔκρινα χρέος μου ὡς πολίτη να
σουμε σπουδαῖες φωνητικές ἰκαὂοηθήσιι). όσο μποροῡσα. στήν·
νότητες. οὒτε εὑρηματικες μελωεξασᾳάλιση καί κατοχιζιρωση αὺδίες καί προσεγμένες ἐνορχητοῦ
πού
πιστεύω
πώς
ἀποτελεῖ
στρώσεις. Τό ἓνδιαφέρον μας
τήν απαραίτητη προϋπόθεση για
προσανατολίζεται στόν πρωτομια
ζωή
ἀξια
να
τή
ζεῖ
κανείςῑ
πόρο αὐτό ποιητή, ποὺ μᾶς τρατήν
ἐλεὺθερη
καί
ανοιχτή
κοινωγουδᾱ τα με ἁπλό τρόπο μελονία.
ποιημενα ποιήματά του, τά ὁποῖα
Κι αὐτό ἦταν τό αποκλειστικό
μποροῡμε ὅλοι νά παρακολουθήκίνητρο τῆς συμμετσχῆς μου ὡς
σουμε. αφοῠ ὁ δίσκος συνοδεύεἱδρυτικοῡ μελους σε δύο σωμαται ἀπό ἕνα φυλλάδιο με τοὺς
τεῖαῑ τήν Ἐτωρία Μελέτης Ἐλστίχους μεταφρασμὲνους στό ἑλληνικιῖ)ν Προὸλημάτιι)ν επί δικταληνικά. ·
τορίας καί τό Κεντρο Πολιτικῆς
”Ερευνης
καί
”Επιμοριμίισεως
ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΑΣ. Μάνου
τώρα.
Λοϊζου-Φώντα Adm}. μέ τόν
Γιιῦργο Νταλάρα. Minus
Μὲ ἐκτίμηση
N. Λιναρδατος
Ὀ ὸίῡκθς «ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔῙΑ
MAE» εἶχε ὅλα τα ιρόντα να γίνει
ΣΣ.’
Γιά
ινα
Mu
ὁ
κ.
Λιναρὸάτος
ἐπιτυχία. Ἡ ἀπανόρευση 8 τραὅτι ὸέιι ἀνήκει οὔτε (πή Ν.Δ.,
γουδιιῐ)ν ὅοήθησε ακόμα περισοὔτε un)!» «ὁμὰὁα [Vii/11]», ἓτσι
σότερο. ”Ὀμως νομίζω ὅτι οἱ στόΟά ἰἀι. Ἀπ’ (3.11 ([αιίιεται, ἄν
χοι τοῦ δίσκου θα ”πρεπε να ὃλέἑξαιρέσσιιμι· αὐτό τό στοιχεῖα,
πουν πιό μακριά.
τότε
τό
«(ὶρκεῑα
σωστό»
τοῦ
κ.
Τό πολιτικό τραγούδι. τό τραΛιναρὸατοιι
(id
μποροῡσε,
ἴσως,
γούδι που ἑντοπίζει τίς κοινωνινά
γιίιει
«ἀπόλυτα
σωστόμ)
”Ετσι
κες ἀντιθέσεις καί προτείνει λύκι
αλλιιῦς
ἡ
ἑπιὸεὸαίωσι]
τῶν
σεις για τή συντριὸή τους. εἶναι
ὅσων
γράφονται
μᾶλλον
ὑπάρδύσκσλο καί δέν πρέπει να αντιχει...
"000
για
τα
«ἐξεζητημένα
μετωπίζεται ξιῖ)([αλτσα. Καί ([10—
σιῃιπεράαιιατα»
.(Ô
ὅρος
παρουὃόμαστε πολίΙ ὅτι παρα τίς καλες
σιαζει
ὲνὸιαᾳέρον...).
ὁ
χρόνος
προθέσεις τῶν δημιουργιῖΝ του. ό
θα
ὼείξϊι...
δίσκος «TA ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ MAE»
δέν αντιμετωπίοτηκε με αἴσθημα
πολιτικῆς εὐθύνης, Oi στίχοι εἷναι ὑπερόολικα εῦκολοι καί
«φλεγματικοί». ἡ μουσική κάπως
ἁπλοίκή, ἐνιῖ) ὁ Γιιῑιργος Νταλάρας (στοῠ ὁποίου τίς (ρωνητικες
ίκανότητες πιστεύουμε) 6910115—
ται ἔξω, ἀπό τό. νερά του.

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦῙΑΣ

Παρ· ὅλα τά ἀδύνατα σημεῖα
του, ὁ δίσκος δέν παύει νά κινείται στόν χώρο τοῦ προοδευτικοῖι
τραγουδιοῠ. Ἠ απαγόρευση μερους του ἀπό τήν EPT καί τήν
ΥΕΝΕΔ επιόεὸαιιίινει για ἀλλημια φορά τή σκοταδιστική νοοτροπία.

Ὁ κ. ΣΤΡΑΤΗ ΓΗΣ

Ἐπίσης λάὸαμε τήν παρακατω
ἐπιστολή τοῦ κ. Σ. Στρατήνηῑ
Κύριε· Διι-Ὶιθιιιιτά,

Τό «ANTI» (”Αρ. 58 σελ. 9)
ἐπιμένει να μέ θέλῃ ι’(ὶ ἔχει] «στενούς ὸιίιμοιῖς Ιιιέ τόν ἐφοπλιστικό
κόσμο» παρ’ ὅλο πού τό award
εἶναι, ὅτι ἔχω ὸισιιοιῖς μέ τήν
ναυτιλιά γιπνικώτερα. (ὄλ. απάνn/m} 1101' ANT! 3).
Ἀλλά καί ἕτσι ὅπως τά θέλει
τό «ANTI» να ἦταν τά πράγματα.

ὁέν ὅλέπω τίποτε τό κακά, ἄν ὁέν
συναγόταν τό αὐθαίρετο συμπέ-

ρασμα ὅτι γιά τόν λόγο αὐτό εἶμαι ἀντίθετος στήν οἰκονομική
πολιτική τῆς Κυόερνήσεως.

” Μετά τιμῆς,
‘ Στράτης Στρατήγης

ΜιΑ AKOMA AnANTHzH ’
Ἀγαπητό μου «Ἀντί»
θὰ ἤθελα να πᾶ) ὁρισμὲνα πράγματα στόν κ. Δημήτρη Σπὰθα,
πού ἐξὲθετε στό τεῦχος 56 ὁρισμὲνες ἀπόψεις του.
1) Σχετικὰ με τήν «119060111;τόρικη», ὅπως τὴ λέει, προσωνυμία «ὲξ.» ὁ φίλτατός μας Δημήτρης Σπάθας, τότε πῶς Bd πρέπει
νά χαρακτηρίσουμε ἑμεῐς τούς τί· _
τλους «ἀναθεωρητική ὁμὰὃα»,
«κόμμα ἀποστατῶν» κ.λπ. πού
ὀνοματίζει μόνιμα ὁ Ριζοσπὰστης
τόΚΚΙΞ ἐσ.Στό ἄν δὲ ὃεν εἷστεπιόνια ἑνός διεθνοῡς κέντρου, αὑτό
ὃὲν τό λὲμε ἐμεῖς ἀλλά τά γῆονότα.
Καί ἇς ἀναφερθοῡμε στή θέση
τοῦ KKE ἐξ. πὰνω στό θέμα τοῦ
Αἰγαίου. Κατ’ ἀπόλυτη «σύμπτωση» οἱ θέσεις τοῦ ΚΚΙΞ ἐξ.
συμπίπτουν μὲ αὐτὲς τῆς 2061611κής Ἕνωσης. Καί ἅς ξεκινήσουμε
με τό ὃιάόημα τοῦ Σοὸιετικοῡ
πρεσόευτῆ Ἰὃάν Οῠνταλτσόφ
στήν ελληνική Κυὸερνηση, διάδημα ὅπου ἡ σοὸιετική θὲση συνοψιζόνταν σε τρία οημεῖα; Σύσταση για ψυχραιμία καί αὺτοσυγκρόιτηση, σύσταση γιά διαπραγματεύσεις· καί τονισμός τοῦ
σοόιετικοῦ ἐνδιαφεροντος γιὰ
τήν ἐλεύθερη ναυσιπλοῖα στό Αἰγαῖο (14-8-76). Στίς 13—8—76 ἐπίσης Σοὸιετικό μήνυμα πρός τήν
Κυόερνηση ἔλεγε ὅτι θά τό θεωροῡσε ὡς ἑχθρικὴ πράξη ἐνδεχόμενη ἀπόφαση τῆς ἑλληνικής
Κυὸἑρνησης, νά ἐπεκτείνει τήν
αἰγιαλῖτιδα ζώνη ἀπό ἕξι σε δώδεκα μίλια, πρᾶγμα πού ἀποτελεῖ
ἀναφαίρετο δικαίωμα τῆς Ἑλλάδος. ”Ὀλα τά δημοσιογραφικά ἒντυπα τοῦ KKE ἐξ. Θεωροῡσαν
ἱκανοποιητική τὴ στάση τῆς Σο6ιετικής Ἕνωσης καί ἐξυμνοῠσαν
τή στάση αὐτὴ («P» 15-8—76). Ἡ
«Αὐγή» εἶχε θέσει τό ἐρώτημα·
στό ΚΚΕ ἐξ. με ποιά συλλογιστική θεωρεῖ ἱκανοποιητική τή
σταση τῆς ΕΣΣΔ ἀπέναντι οτήν

Ζητὰμε, γιά μιά ἁκόμα φορά,
συγγιίῦμη, γιατί ἕνα τεχνικό λάθος μπέρὸεψε -· στό προηγούμενο
τεῦχος - τίς σελίὸες 14 καί 43,
ἀντίστοιχα, ἔται ὥστε τό τέλος
τοῦ ρεπορτάζ γιά τόν «Φοιτητή»
,ιιπῆκι- στά καλλιτεχνικά καί an}
θέοι] του δημοσιεύθηκε ἡ σελίὸα
τῆς Μουσικῆς.
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Γράφει πιό κάτω ὁ κ. Δημήτουρκική ἐπιθετικότητα. Τό KKE
ἐξ. δέν ἀπάντησε 6ε6αίως. Καί μέ τρης Σπάθας ὅτι τό KKE ἐξ. δέν
μᾶς θεωρεῖ σάν κομμουνιστικό
τή λογική ὅτιὴ ΕΣΣΔ εἶναι ὑπέρ
κόμμα γι’ αὐτό δέν θέλει μαζί μας
τῶν εἰρηνικῶν διαδικασιῶν γιά
διάλογο. Φυσικά ἡ αἰτία εἶναι
τή λὺση τῆς διαφορᾶς «ὁλοφάάλλη. ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ TON ΔΙΑνερα καταδικάζει αὐτόν πού τήν
ΛΟΓΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΜΑτορπιλλίζει καί που δέν εἶναι
ἀσφαλῶς ἀλλος ἀπό τόν τουρκικό ΖΕΣ ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ
Η ΟΛΗ ΧΡΕΟΚΟΙἸΙΑ ΤΗΣ
ἑπεκτατισμό», ἀποτελεῖ ἕνα ἀδύΔΟΓΜΑΤΙΚΙ-ΙΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜνατο ἐπιχείρημα.
Μέ τήν ἴδια λογικὴ θά μποΔέν Bd ἀναφερθῶ στίς παλαιροῡσε κανείς νά πεῖ ὅτι ἡ Ἀγότερες προτάσεις τοῦ KKE έσ.
γλία, Γαλλία, Ἰταλία καί ΗΠΑ,
γιά διάλογο πάνω στά κρίσιμοι
που ὑπέὸαλαν μάλιστα καί δικό
ἐθνικά προὸλήματα καί γιά τήν
τους σχέδιο στό Συμὸοὑλιο
ἑνότητα τοῦ κσμμουνιστικοῦ κιἈσφαλείας (τό ὁποίο ψηφίστηκε
νήματος. Ἀλλά στίς πρόσφατες
ἀπό τήν ΕΣΣΔ) καί ὅπου τονιζόταν ἡ ἀνάγκη εἰρηνικῆς λύσης τῆς ὅπως ἡ πρόταση τῆς «Αὐγής» στό
διαφοράς στό Αἰγαῖο, καταδικά«Ριζοσπάστη» τῆς 19 Σεπτέμὸρη
1976 γιά άμοιόαία καταχῶρηση
ζουν «δλοφάνερα» τόν τουρκικό
έπεκτατισμό.
ἄρθρων στίς δύο ἐφημερίδες. Ἡ
ἀπάντηοη; «ἕνα εἶναι τό ΚΚΕ».
vH σχετικά μέ τό σχόλιο τῶν
ΦΥΣΙΚΑ ἕνα πρέπει νά εἶναι τό
ἀποτελεσμάτων τῶν κυπριακῶν
έκλογῶν ὁ Σοὸιετικός σχολιαστής ~KKE, ἀλλά χρειάζεται νά τό
Βαλεντίν Λιάπκι - σχετικό δημοἀποδείξεις στίς μάζες ὅτι πράσίευμα στό «Ριζοσπάστη» — μιγματι ένα εἶναι. Ἀλλά ἀφοῦ τέλσῠσε γιά εἰσὸολή ξένων στραλος πάντων τό KKE ἐξ. δέν θέλει
τευμάτων στὴν Κύπρο. Ρωτῶ
διάλογο μαζί μας, γιατί δέν δέὅμως τόν κ. Δημήτρη Σπάθα.
χτηκε πρόταση παλαιότερα τῆς
Συμφωνεῖ μέ τόν χαρακτηρισμό
ΕΔΑ τίς 13-4-76 γιά συνεργασία
τῆς εἰσὸολής τοῦ Ἀττίλα ὡς «ἐμτῶν πολιτικῶν δυνάμεων τῆς
φάνιση ξένων στρατευμάτων»;
Ἀριστερᾶςς Γιατί τό KKE ἐξ. δέν
συμμετεῖχε στόν γιορτασμό τῆς
"H νά ἀναφερθοῡμε στήν ἀπόλυτο ὁμοφωνία θέσεων καί ἀπόἘθνικής Ἀντίστασης στόν Παψεων μέ τήν ὁμιλία τοῦ Κοσσὺγ- νιώνιο ἀλ.λά οἱ θέσεις του ταυτίκιν στή Δαμασκό καί τοῦ «Ριζοστηκαν μέ αὐτές τῆς Ν. Δημοκρασπάστη» καί πού ἀπό τίς δυό
τίας; Γιατί δέν συμμετεῖχε στή
πλευρές δέν ὑπῆρχε καμιά ἀποσυγκέντρωση τῶν πολιτικῶν
δοκιμασία γιά τή συριακή εἰσπεριοδικῶν τῆς 20 Σεπτέμὸρη
όολή στό Λίόανο.
1976 στό θέατρο «Ἀκροπόλ». μέ
θέμα «ἡ κρίση στό Αἰγαῖο»; Γιατί
Ἦ μήπως δείχνει τόν προλεταρικό διεθνισμό του τό KKE ἐξ.
- ἃς ἀναφερθοῡμε παλαιότερα —
ὅταν ·ὲπικροτεῖ πράξεις πού
δέν _ δημοσίευσε τίς συζητήσεις
παραὸιάζουν τά ἀνθρώπινα διαὐτῶν 1:013 ἦταν στή 12η Ὁλομέκαιώματα ὅπως ἡ καταδίκη τοῦ
λεια, τουλάχιστον τίς ἀπόψεις
ἀνάπηρου δάσκαλου Κώστα
έστω τοῦ K. Κολιγιάννη καί τῶν
Παππά, μέλους τοῦ KKE ἐσ., ἀπό ἄλλων τῆς ἡγεσίας, ὅσοι ἦταν
τίς ἀρχές τῆς Τσεχοσλοόακίας;
ὑπέρ τῶν μέτρων 1:013 θά ὁδηγοῦσαν στήν διάσπαση; Ἡ «Αῠγή»
Συνάγεται δηλαδή τό συμπέδημοσίευσε ὅσα ὑλικά ἀφοροῦρασμαῑ Τό KKE ἐξ. παρουσιάζοντας σάν διεθνισμό τήν προσ- σαν τίς ἀπόψεις ἐκείνων 1:013 έναρμογή τῆς πολιτικῆς του πρός
αντιωθηκαν στίς μοιραῖες ἀποτήν έξωτερική πολιτική τῆς
φάσεις τῆς «12ης» - μελῶν τοῦ
ΕΣΣΔ ἀφήνει τους κομμουνιστές Π.Γ. τῆς K.E., καθώς καί τήν
ἐκτεθειμένους στήν κατηγορία
ὁμιλία τοῦ Π. Ρσὺσου, μέλους
τῆς έθνικής μειοδοσίας.
σήμερα τῆς K.E. τοῦ KKE ἐξ

ΘΟῩΡῙΟΣ

Ο Δυὸ χρόνια, ΒΟΥΛΗ.- εἰδικό ἁφιέρωμσε
Πῶς λειτούργησε καί τί ἓκσνε γιά τή Νεολαίο (συνεντεὺξεις μὲ Βουλευτές ὅλων τῶν κομμάτων).
ο 'H θὲση τοῡ «Ρήγσ Φεραίου» γιά’τό μσθητικὸ κίνημα.
0 Θέσεις καί στόχοι τῆς Ἰσπσνικῆς κομμουνιστικής
νεολαίας.
O Νυχτερινά γυμνάσια καί κρατική ὲκπσιδευτική noλιτική.

ο τὰ προβλήματα τῶν νέων οικοδόμων.
κεντρικὸ ὁργανο τοὺ
ῬΗΓΑ ΦεΡΑιοΥ’
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Ἀποδεικνύεται λοιπόν ὅτι τό

κτατισμός. Σ’ αὐτή τή δήλωση γίΚΚΕ ἐξ. οὔτε καί σήμερα δέν ἔχει νεται προσπάθεια γιά μιά στροφή
τή διάθεση νά πληροφορήσει
(ἀδέξια καί κακομοίρικη) 180
τούς κομμουνιστές. «Ἕνα εἶναι
μοιρῶν στήν πολιτική τοῦ KKE
τό Κουκουέ» καί ξεμπερδέψαμε... ἐξ. ἔπειτα ἀπό τη διαπίστιιιση τῆς
Λιγότερο φῶς... Αὐτό τό «περισῖ
ὁλοκληρωτικῆς 1950110111119- Τό
σότερο φῶς» εἶναι ὀπορτουνιΚΚΕ ἐξ. δέχεται οὐσιαστικά
στικά καί ὕποπτα. "000v ἀφορά
(ἀλλά καί ἀνέντιμα, γιατί δέν τό
γιά τό ἄν ἡ KNE θέλει καί ἀπαιὁμολογεῖ καθαρά) τή γραμμὴ τῆς
τεῖ ἑνότητα - ἐκτός ἀπό τή συζήέθνικῆς ἀντιδικτατορικὴς ἑνότητηση -στό Φεστιὸάλ - τά πράτας γιά τήν ἀπόκρουση τῶν κινγματα καί ἡ ζωή ἀποδεικνύουν
δύνων ἀπό τήν ἀμερικανοτουρτό ἀντίθετο. Ἀναφέρομαι στή
κική πρόκληση. Μά αὐτοί οἱ κίνσυζήτηση 1:013 διεξήγε Ô Ρ.Φ. μέ δυνοι παρουσιάστηκα τώρας Δέν
ὅλες τίς νεολαῖες γιά τόν δημοὂαραίνουν ἀσῷυκτικά ἐπί 6130
κρατικό δρόμο γιά τόν σοσιαλιχρόνια τώρα 0‘ ὅλη τήν ἐθνικὴ
σμό στή Νομική ἀπό 29—2 ἕως
μας ζωή ὅταν τό KKE ἐξ. έλεγε
2-3-1976. Κύριε Σπόιθα, KNE
τίς ὃαρὺγδουπες «ἐπαναστατιγιατί δέν ἦρθε; Ἴ-Ι μήπως θεωρεῖ κές» ἀνοησίες; Αὺτά νά ὃλέπουν
ἑνότητα τη ὂρώμικη ἐπίθεση πού καί νά προὸληματίζονται οἱ πολἔχει έξαπολὺσει ἐναντίον τοῦ M.
λοί τίμιοι ὀπαδοί που ὑπάρχουν
Θεοδωράκη, τοῦ μεγάλου αὑτοῦ
στίς γραμμές τοῦ ΚΚΕ ἐξ. για νά
’Ἀγωνιστή καί Καλλιτέχνη;
τραὸήξουν πιά τό σωστό δρόμο
γιά τήν ἑθνική ἀνεξαρτησία καί
Ἀλλά ὄις δσῡμε πῶς ὅλέπει τήν
τήν έθνική ἑνότητα που ακολουἀντιιμπεριαλιστική ἑνότητα τό
KKE ἐξ. Ἔτσι, κ. Δημήτρη Σπά- θεῖ τό ΚΚΕ έσ., δρόμο δημοκραθα, έάν διαδάσατε τήν 4η ὀλομέ- τικό, μέ ὲλευθερίες γιά τήν οἰκοδόμηση ἑνός σοσιαλισμοῡ πιό ἀνλεια τοῦ KKE ἐξ.. ἀφοῡ ὅγάζει
θρώπινοι). Για ἕνα καλυτερο αὔἀχρηστα ὅλα τά ἄλλα κόμματα
τῆς ἀντιπολιτεὺσεως μέχρι καί τά ριο.
πιό ἀριστερίστικα, καταλήγει στό Ἀνδρέας Πετρίδης
Ἠγουμενίτσα
περιὸόητο συμπέρασμα ὅτι οἱ

ὀπαδοί ὅλων αὐτῶν τῶν κομμάτων πρέπει νά ἑνωθοῡν μέ τίς
συνεπεῖς ἀντιιμπεριαλιστικές δυνάμεις, που δέν εἶναι ἀλλες. φυσικά, ἀπό τό KKE ἐξ. Καί παρακάτῶ ἀναφέρει ἡ 41] ὁλομέλειαῑ
«Ἡ 4η ὁλομέλεια τῆς K.E. θά
ἀντιταχθεῖ σέ μκάθε ἰμπεριαλιστική έπιὸουλή σέ ὅάρος τῆς
έδαφικῆς ἀκεραιότητας τῆς Ἑλλάδας. Ταυτόχρονα καταδικάζει
τήν πολιτική τῆς Κυὸέρνησης
πού, στό ὄνομα τῶν ἐθνικῶν κινδύνων, προσδένει παραπέρα τήν
Ἑλλάδα στό ἅρμα τῶν άμερικανονατοϊκῶν ἰμπεριαλιστιῖ)ν,

·χτυπᾶ τά δικαιώματα καί τίς
έλευθερίες τοῦ λαοῦ». Δηλαδή, ἡ
δράση τῶν Τούρκων σωὸινιστῶν
καί ἡ πολιτική τὴς Κυόέρνηοης

,τίθεται στήν ἴδια μοίρα στά
πλαίσια μιᾶς ἀφηρημένης «ἀμερικανονατοϊκής» ἤ «ἰμπεριαλιστικῆς» ἐπιόουλής 1:013 τό KKE
ἐξ, θά τήν ἀντιμετωπίσει προφα-

- νῶς στή ὂάση τοῦ «προλεταρι-

O ΓΚΑΣ ΧΩΛ ΚΑΙ
O ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ
Ἀγαπητό ANTI
rO Αὔγουστος μήνας γιά τοὺς
προοδευτικούς ἀνθρώπους εἶναι
σημαδιακός. Καί εἶναι τέτοιος
ὄχι φυσικά για τό 15αύγουστι)
ἀλλά γιατί φέρνει στή μνήμη μας
μία σημαντική χρόνια καί ένα
πολύ σπουδαῖο γεγονός; τήν Τσεχοσλοὸακία τοῦ 1968. Ἒτσι, αὐτόν τόν μήνα ὅλες οἱ ἀστικές καί
μή ἐφημερίδες αναφέρθηκαν στό
γεγονός αὐτό. Μή θέλοντας λοιπόν νά ξεφὺγει ἀπ’ τόν κανόνα,
τό ντόπιο ἀντίγραφο τῆς «Πρίιὸντα» θέληοε κι αὐτό νά ἀναφερθεῖ στήν ἀδελφική έπέμὸαση τῶν
σοὸιετικῶν τάνκς γιά να ἀποστομώσει «τοὺς ντόπιους νεροκουὸαλητές τῆς ἀντίδρασης»
(ἀντί ἀπό στοιχειώδη πολιτικό
ρεαλισμό νά τηρήσει σιγήν ἰχθύος). Ἔτσι ἀναφέρει ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τό ὂιὸλίο τοῦ ἱΓκόις Χῶλ
«Ὁ ἰμπεριαλισμός σήμερα» (6

ακοῦ διεθνιομοῡ» σύμφωνα μέ τή
γραμμή τῶν διεθνῶν Κέντρων
·Γκάς Χῶλ εἶναι Γ. Γ. τοῦ ΚΚ
πού ἀκολουθεῖ. ΔΙΞΝ καλεῖ σέ
συναγερμό για τήν ἀντιμετώπιση
ΗΠΑ).
τῆς συγκεκριμένης τουρκικής
Θά περίμενε κανείς νά δεῖ μία
έπιόουλὴς. Δέν λέει μέ ποιό
στοιχειωδῶς «σοὸαρή» δικαιολότρόπο θά ἀντιμετωπισθεῖ αὐτή.
γηση τῆς είσόολής, μία δικαιολοΓι’ αὐτό καί καταψήφισε παλαιγηση πού νά έστεκε τουλάχιστον
ότερα στή Βουλή τίς δαπάνες γιά
για τούς νεαρούς τῆς ΜΟΔΝΙΞ.
τήν ἄμυνα τῆς χώρας μας. ,
Ἀλλά, δυστυχῶς γι’ αὐτόν, τούς
Καί ἔρχεται ἡ περίφημη 61’]—
φιλοξενούντας αὐτόν, καί τόν έν
λωση τῆς K.E. τῆς 22—8—76 τοῦ Κρεμλίνω έργοδότη του, αὐτά
ΚΚΕ ἐξ. γιά τήν ἀμερικανοτουρ1:013 γράφει δέν θα τά ἓτρωγαν
κική συνωμοσία νά ἀνατρέψει
οὔτε σί πρωτόγονοι. Ἐπειδὴ ὅλο
τήν ὅλη γραμμή τοῦ KKE ἐξ.
τό ἄρθρο εἶναι γεμάτο ἀπό ἀσυΣ’ αὐτήν τό KKE ἐξ, προτείνει
ναρτησίες. θα ἀναφερθῶ στίς πιό
νά έπιδιωχθεῖ ἡ ἐξεύρεση μιᾶς
χτυπητές.
κοινῆς ὅάσης, μιάς καινῆς φόρΚατ’ ἀρχάς καταπιάνεται να
μουλας, ἀπ’ ὅλες τίς δημοκρατιἀποδείξει ὃτι ἡ κατάσταση στήν
κές δυνάμεις τοῦ τόπου γιά νά
Τσεχοσλοὸακία εἶχε γίνει αντεν
ἀντιμετωπισθεῐ 6 τουρκικός ἐπε- παναστατική (λές καί πρῶτα

ἦταν ἐπαναστατική). Ἀφοῦ ἀνα- λόπιστος) κάτω ἀπ’ τό ὅάρος τῶν
δυτικογερμανικής προέλευσης
φέρει διάφορα «ἐπιχειρήματα»
ραδιοσταθμῶν ποῦ εἰσήχθησαν ἐν
(συμέωυλεύω νά διαὸαστοῡν)
ἀφήνει τελικά στόν ἀναγνώστη - ἀγνοία τους
Τό δεύτερο εὐτράπελο τοῦ ἄρνά καταλάόει ὅτι ό Ντοῡμπτσεκ
ὃοήθησε στή δημιουργία τῆς «ἀν- θρου εἶναι τό δικαίωμα τῶν
ἐθνῶν γιά αὐτοδιάθεση.
τεπαναστατικής κατάστασης»
Στήν ἀρχή ἀκριὸῶς αὐτοῦ τοῦ
χωρίς νά τό θέλει, οτήν προσπάτμήματος τοῦ ἄρθρου ἀναφέρει
θειά του νά χτυπήσει τή γραφειὅτι ὁ Μάρξ εἶχε ταχθεῐ ἐνὰντια
οκρατία. Καί μᾶς δημιουργεῖται
τό εὔλογο ἐρώτημα; Γιατί μέ τόσα στό εἶδος τής αὐτοδιάθεσης πού
θά ζημίωνε τή Δημοκρατία καί
«ἐπιχειρήματα» που εἶχαν οἱ ἐγτόν Σοσιαλισμό.
κάθετοι τής Μόσχας δέν ἐπιδίἘδῶ πιά γίνεται φανερό ὅτι, ô
ωξαν ένα διάλογο μέ τήν ὁμάδα
κ. Γκάς Χώλ, στήν έκδηλη ἀγωνία
τοῦ Ντοῡμπτσεκ μετά τή διεθνιστική ὃοήθεια; Ἕναν καλόπιστο του νά στηριχθεῖ στούς κλασικους, ἀγγίζει τά ὅρια τῆς προδοἀνθρωπο που παρασὺρθηκε δέν
τόν ἀντιμετωπίζεις ἀνταγωνιστι- κάτσιας.
Παραπάνω ἀναφέρει ὅτι ἡ
κά, δέν τόν φιμὼνεις. Γιατί δέν
«ὅοήθεια» τῶν. πέντε κρατῶν
ἀφήνουν τόν Ντοῠμπτσεκ νά
ἦταν σύμφωνη μέ τή θέληση τοῦ
ἀντικρούσει τά περί ραδιοσταθμῶν καί ἄλλων παρομοίων, ὥστε τσέχικου λαοῦ. Μά τελικά ποιός
ἐκφράζει σέ μία σοσιαλιστική
μέ μία δημόσια ἀντιπαράθεση
χώρα (έτσι τουλάχιστον τή θετῶν «διεθνιστῶν» μέ τόν παραωροῦσαν οἱ εἱσόολεῐς) τόν λαό
συρμένο καλόπιστο Ντοῡμπτσεκ
της. Ἀς μᾶς ἀναφέρει ὁ ἀξιότι-.
νά πεισθεῖ ἡ πλειοψηφία τῶν
Τσέχων πού τυχαίνει νά παραμος κύριος Χώλ πῶς οἱ ἡγέτες
σὺρθηκαν; Οἱ Κινέζοι ξανάδωτοῦ Κρεμλίνου ἦξεραν, πῶς σφυγμομετροῦσαν τό λαϊκό αἴσθημα;
σαν τήν παλιά του θέση στόν
Τένγκ-Χσιάο - Πίνγκ (μετά τήν
’Ὀταν μιλᾱμε γιά διεθνιστική 60ήθεια ἀνάμεσα σέ κόμματα, φανὑποόίὸαση σέ ἁπλό μέλος τοῦ
ΚΚΚ στήν Πολιτιστική Ἐπανάταζόμαστε μία σοσιαλιστικιί
χώρα σέ κίνδυνο ἐξωτερικό ὅπου
σταση) γιατί ἀκριόῶς πίστεψαν
ὅτι ἀνῆκε οτούς παρασυρμένους
τό κόμμα της καλεῖ τά ἀδελφά
καί στουςριαλόπιοτους, καί γιατί,
κόμματα πού εἶναι οτήν ἐξουσία
ὅπως ἔδειξε τουλάχιστον, πείνά τή ὃοηθήσουν. Ἐδῶ, προσπαθώντας νά δικαιολογήσει τά ἀδισθηκε γιά τό λαθεμένο τῶν ἀπόψεών του. Ὁ Ντοῦμπτσεκ γιατί
καιολόγητα δ συγγραφέας, καί μή
ἔχοντας καμία πρόσκλησή τῆς
δέν πείσθηκε (μιά καί ἦταν κα-

πλειοψηφίας τῆς ΚΕ τοῦ ΚΚ
Τσεχοσλοῧακίας (μιά καί δέν νὶῐῗ
ὑπάρχει) μᾶς σεὸίρει τά ἀποτελέσματα τῶν μοσχοὸίτικων γκάλοπ
περί συμπαράστασης τοῦ τσέχικου λαοῦ ὅπου ὁ λαός καί οἱ
ἐργάτες (ἒτσι γενικά καί θολά)
ἤθελαν νὰ τούς ἀπελευθερώσουν
οἱ «σύμμαχοι», Τελικά, κάτω ἀπό
τήν πίεοη τῆς πραγματικότητας
καί τῶν ἀντιφάσεων ὁ κ. Χώλ
καταλήγει. «... ‘H ζωή δέν δίνει
πάντοτε τό δικαίωμα μιᾶς καλῆς
ἦ μιᾶς κακῆς ἐκλογῆς. Ὑπάρχουν
φορές ’πού ὑποχρεώνεται κανείς
ν’ ἀκολουθήσει μιά λύση ἀνάγκης» καί... «τό εἶδος αὐτό τῶν
σχέσεων ἀνάμεσα σέ σοσιαλιστικές χῶρες δέν ἐγινε οὔτε θά γίνει
κανόνας. Ἠταν ἐξαίρεση που
ἐπέὸαλαν ἀσυνήθιοτες καταστάσεις». "E! τί νά πεῖ κανείς; Διεθνιοτική ὂοήθεια πού ἦταν λύοη
ἀνάγκης, ἐξαίρεση που δέν ea
ξαναγίνει. Ποῦ καταντησε τό διεθνιστικό χρέοςέ Λύση ἀνάγκης.
Τέλος πάντων σέ ὅλάκες ἀπευθὺνεται αὐτός ὁ κύριος καί οἱ
συντάκτες τῆς ἐφημερίδας πού
τόν φιλοξενεῑ;
“Evaç «Μαοϊκός»

Θερμὴ παράκληση.· τὰ
γράμματα ποὺ μᾶς στέλνετε,
νὰ εἶναι ὅσο γίνεται πιό σύντομα - καὶ ὁακτυλογραφημένα, ἂν εἶναι εὕκολο. Εὐχαριοτοῡμε.

Πανεπιστημίου 44 τηλ. 3248346
Néeq ἐκδόσεις

<6}
“ “ι“ Gavan-mm» “

Διάλογοι φιλοσοφικοί, κοινωνιολογικοί,
ψυχολογικοί, αἰσθητικοί

Ενοις χρόνος μέ
Θεόφιλο
Ἡ «Σοσιαλιστική Πορεία» κυκλοφόρησε ήμερολόγιο τοῦ 1977
μέ 6 ἀνέκὸοτες τοιχογραφίες τοῦ
Θεόφιλου ἀπ’ τό σπίτι τοῦ Γ.
Κοντοὺ στήν Ἀνακασιά. Ἡ ἔκὁοση - σέ τετραχρωμία - συνοόεύεται μέ ἕνα κείμενο τοῦ τεχνοκρίτη Α. Γ. Ξύὸη καί κυκλοφορεῖ σέ περιορισμένο ἀριθμό
ἀντιτύπων. Τά θέματα τῶν ἔργων
εἶναι παρμένα ἀπ’ τόν ἀγώνα τοῦ
1821, ζωντανεμένα μέ μοναὸικό
τρόπο ἀπ’ τό χέρι τοῦ λαϊκοῦ μας
ζωγράφου. ’
Τά ἡμερολόγια (διατίθενται ἀπό
τά γραφεῖα τῆς Κίνησης (Ἀκαδημίας 98, 4ος ὄροφος) καί τά
κεντρικά ὅιόλιοπωλεῖα.

” Apn S (Pom ιῑνος
où παράνομοι

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ

E. Π. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣ ΟΣ
Πολιτεία
καί δικαιοσύνη

(Ι

Η ΑΡΙΣΊἘΡΑ
Στή στήλη τῶν «ἐπιστολῶν»
σου ὃλέπουν τή δημοσιότητα
πολλά γράμματά ἀναγνωστῶν
πού ἔχουνε σά θέμα τήν Ἀριστερά, τό πρόόλημα τῆς ένότητας
κ.λ.π. Θέλοντας νά πάρω μέρος
01:11 συζήτηση αὐτή σοῦ γράφω τά
παρακάτω.

l) Στό τεῦχος σου μέ ἀρ. 58 6
Σ.Γ., φοιτητής, ἀναφέρεται στό
11966111110 «τῆς διάσπασης τοῦ
κσμμουνιστικοῡ κινήματος». Κι
ἀμέσως μετά, θεωρώντας σάν
...κομμουνιστικό κόμμα τήν
δμάδα πού ἐμφανίζεται στό πολιτικό προσκήνιο μέ τήν 119060110τόρικη ἐπωνυμία «ΚΚΕ ἐσωτερικοὺ», ἀσχολεῖται μέ τό νά δικαιώσει τήν πολιτική τῆς ὁμάδας
αὐτῆς, πολιτική πού ὄχι μόνο δέν
έχει καμιά σχέση μέ τό κομμουνιστικό κίνημα, ἀλλά στήν ούσία
εἶναι πολιτική ἀντιλαῖκή, ἀντικομμουνῑστική, ἀντιδιεθνιστική.
Ἐτσι, ἀφοῦ παραθέτει διάφορα
ἐπιχειρήματα πού κατά τή γνώμη
του δικαιώνουν τήν Ε.Α.Δ.ΙΞ.,
καταλήγει «ἐλπίζοντας 611 51:01
011v56015 600 μποροῦσε στό δημιουργικό 6101oyo»(!!!). Δηλαδή
ἀρκεῖ κανείς νά δηλώσει ὅτι εἶναι
κομμουνιστικό κόμμα καί πρέπει
ἀμέσως νά τόν κατατάξουμε στό
κομμουνιστικό κίνημα καί νά 09χίσουμε δημιουργικό διάλογο
μαζί του γιά τήν ἑνότητα τοῦ
κομμουνιστικοὺ κινήματοςέ M‘
αὐτή τή 6άση ξεκινάει ὁ Σ.Γ. καί
ἀσχολεῖται μέ τήν “Ομάδα. Μιά
ὁμάδα πού ἔχει σάν κύριο στόχο
της τήν καταπολέμηση τοὺ κόμματος τῆς ἐργατικῆς τάξης, πού
ἀντλεῖ τήν ὕπαρξή της ἀπό αὐτήν
ἀκριὸῶς τήν καταπολέμηση. Μιά
611060 πού στόχο της ἔχει τόν διαρκῆ ἐκφοῦισμό τοὺ λαοῦ μέ τήν
ἀπειλή τής δικτατορίας. Μιά
ὁμάδα πού ἡγετικά της στελέχη
ὄαρύνονται μέ πράξεις πού στοίχισαν τά μέγιστα στό λαό.

”Οχι, ἀγαπητέ Σ.Γ. Δέν εἶναι
κομμουνιστικό κόμμα ἡ Ὁμάδα.

Δέν εἶναι μέρος τοῦ κομμουνιστικοῡ κινήματος. Δέν εἶναι κάν μέρος τῆς Ἀριστερᾶς. Ἡ Ὁμάδα
εἶναι προχωρημένο φυλάκιο τής
ἀντίδρασης. Καί 6 δημιουργικός
διάλογος δέν πρέπει νά γίνεται
πάνω στή ὂάση πού τόν έὸαλες.
Σήμερα, ἐποχή κρίσιμη γιά τό
λαό, οἱ πραγματικοί κομμουνιστές ἐχουνε χρέος, ἀν ἐπιθυμοῡνε
τήν ἑνότητα τοῦ κομ. κινήματος,
νά ξεσκεπάζουνε συνέχεια τό
ρόλο τῆς Ὁμάδας, νά τήν ἀπογυμνώνουνε ἀπό ὁτιδήποτε σκαρφίζεται γιά νά παραπλανήσει τό
λαό.
Ἡ ἀντίδραση έχει περάσει ἤδη
στήν ἀντεπίθεση. Καί ἀν δέν ὂρεῖ
μπροστά της ἕνα ἰσχυρό λαῖκό
κίνημα, μέ πρωτοπορία τό κομμουνιστικό κόμμα, θά πετύχει γιά
ἄλλη μιά φορά τούς σκοπούς της.
Ἐχθρός τῆς ἀνάπτυξης τοῦ λαῖκοῦ κινήματος εἶναι ἡ Ὁμάδα,
ὅπως φυσικά καί κάθε ἄλλη
ὁμάδα πού καπηλεύεται τόν τίτλο
τοῦ Κ.Κ.Ε. Πρόσφατα, δημιουργήθηκαν,.. ἀλλα δύο K.K.(!!!) 016
χῶρο τῶν ἀριστεριστῶν. Πρέπει
μήπως καί αὐτά νά τά ἐντάξουμε
στό κομμουνιστικό κίνημα;
2) Στό τεῦχος σου μέ ἀρ. 55 6
Σ.Μ., φοιτητής, ἀπευθύνει μερικά
ἐρωτήματα. Στά ἐρωτήματα αὐτά
θά ἀπαντοὺοα ὡς ἑξῆς
α. Ἐρώτηση Σ.Μ. μέ ἀρ. 1
(γύρω ἀπό τήν 119060111 τοῦ συνέδριου τῆς A.O. ἀπό τόν ἀστικό
τύπο καί τήν 119060111 τῆς δήλωσης τῆς K.E. τοῦ K.K.E.)
‘O ἀστικός τύπος, ἄν τοῦ ἤτανε
δυνατό, θά ἀγνοούσε ἀκόμα καί
τήν ὑπαρξη τοῦ Κ.Κ.Ε. ἐνῶ θά
119660115 600 περισσότερο μπορσὺσε τήν A.O. (παράδειγμα, οἱ
ἐκπομπές τῆς «Ντώυτσε Βέλλε»
κατά τή δικτατορία). "Av ἀναγκάζεται νὰ-ἀναφέρει τίς δραστηριότητες καί ἀνακοινώσεις τοῦ
Κ.Κ.Ε., αὑτό ὀφείλεται στήν
ἀκτινοὸολία τοῦ κόμματος στό
λαό, στό 61:1 65v μπορεῖ νά κάνει
ἀλλιῶς. ”Αλλο αὐτό καί ἀλλο ἡ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ
Εἶναι μιά μαθητική ἀνακοίνωση.,Ὄχι συνηθισμένη. Θίγει εἰὸικά
ἀλλά (6001110) γενικώτερα προόλήματα. Τή ὁημοσιεύουμε 00 0101χεῑο γιά ni σημερινή κατάσταση Univ/7010610 — στήν Παιδεία τοῦ
Γεωργίου Ράλλη....

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ Β’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Ἀπό τίς 19 Νσὲμόρη 11015611καμε σέ ἀποχή μέ ἀφορμή τήν
ἀδικη 011060111 πού δόθηκε σέ
συμμαθητή μὰς, καθώς ἐπίσης
τήν καταγραφή τῶν ἀπουσιῶν σ’
ὅλους τούς μαθητές στίς 17
Νοέμόρη - τή στιγμή πού μαθήματα δέν ἐγιναν.
Κατά τή διάρκεια τῆς ἀποχῆς
πολλά παρατηρήθηκαν, ὅπως καί
ἡ εἴσοδος στό σχολειό μας ξένων
πρός τόν μαθητικό χῶρο στοιχείων. Π.χ. ἀστυνομία, ὒποπτα
ἄτομα μέ πολιτικά πού συνεργά54

ζονται μέ τόν λυκειάρχη. Τήν 22α
Νοέμὸρη ἦλθε στό σχολεῖο 6
Ἐπιθεωρητής 6 ὁποῖος δέν ἰκανοποίησε τά αἰτήματα μας, γι’
αὐτό.

ZHTAME ΑΜΕΣΑῑ
l. Νά ἁνακληθεῖ ἡ ἂδικη 011060111
τοὺ συμμαθητοῡ μας.
2. N0 06110101311 οἱ ἀπουσίες τῆς
ἀποχῆς καί τῆς 17ης Νσέμόρη.

3. Νά σταματήσει ἡ ἀστυνόμευση
καί τό κλίμα τρομοκρατίας πού
ἀσκεῖται ἀπ’ τόν λυκειάρχη κι
0:16 ὡρισμένους καθηγητές πού
κατευθύνονται ἀπό τό Ὓπσυργείο Παιδείας.

προπαγὰνδα πού κάνει στήν
A.O. καθώς καί οἱ ἐπαινοι πού
τῆς ἀπευθύνει (π.χ. Βραδυνή).
”Οσο γιά τήν αἰτία τῆς 110111110ποίησης, πιστεύω ὅτι δέν εἶναι ἡ
διαγραφή ὁρισμένων μελῶν ἀπό
τό Κ.Κ.Ε. 16 1968 καίὴ δημιουργία ἀπό αὐτά μιᾶς ὁμάδας πού
ποτέ δέν εἶχε καί οὔτε θά ἀποκτήσει καμιά ούσιαστική ἐπιρροὴ
στό λαό. Πιστεύω ὅτι ἡ αἰτία τῆς
νομιμοποίησης τοῦ Κ.Κ.Ε. εἶναι ἡ
ἀσίγαστη πάλη δεκαετιῶν τοῦ έλληνικσῦ λαοῦ γι’·αύτό.

6. Ἐρώτηση Σ.Μ. μέ ἀρ. 2
(γὺρω ἀπό τίς διαφορές ΕΑΔΕ
καί «Κοινῆς Πολιτικῆς», ἄν μποροῡν οἱ ἀστικές πολιτικές δυνάμεις νά ἀκολουθήσουν ἀνεξάρτητη πολιτική ἀπό τόν ἰμπεριαλισμό, 0v ὑπάρχει ἐθνική ἀστική
τὰξη-)
Ἡ διαφορά μεταξύ ΕΑΔΕ καί
«Κοινῆς Πολιτικῆς» ὂρίσκεται
στό 611 ἐνῶ ἡ ΕΑΔΕ ἀποτελεῖ
πάγια πολιτική τῆς Α.Ο., πολιτική καταδικασμένη στή συνείδηση τοῦ λαοῦ, πολιτική πού ἔχει
σά 0110116 νά ἐκφοόίσει τό λαό μέ
τόν μπαμπούλα τῆς δικτατορίας
καί έτσι νά τόν ὁδηγήσει δέσμιο
στήν πλήρη ὑποταγή πρός τήν
ἀστική τάξη, ἡ «Κοινή Πολτική»
πού πρότεινε τό K.K.E. ἀποτελοὺσε μέσο ἀντιμετώπισης ἑνός
συγκεκριμένου θέματος. ”Οχι, δέν
μπορούν οἱ ἀστικές πολιτικές δυνάμεις ν’ ἀκολουθήσουν πολιτική
ἀνεξάρτητη ἀπό τόν ἰμπεριαλισμό. Καλωντας τους σέ κοινή πσλιτική τό ξέρεις. Ξέρεις ὅμως α)
611 οἱ ἀστικές πολιτικές δυνάμεις
μποροὺν μερικές φορές νά ἐξαναγκαστοὺν, κάτω ἀπό τή λαϊκή
πίεση, νά κάνουν ὑποχωρήσεις
πού ἀλλιῶς δέν θά τίς ἒκαναν καί
6) ὃτι ὁ λαός ἔχει μάτι καί 6151151
ποιός δέν θέλει τήν παλλαῖκή ένότητα ἀπέναντι στήν τουρκική
σωὸινιστική κλίκα. ”Οσο γιά τό
ἄν ὑπάρχει ἐθνική ἀστική τάξη
νομίζω ὅτι δέν ὑπάρχει. Ἐκτός κι
ἄν 6 Σ.Μ. θεωρεῖ ἀστική τάξη.

Ζ Η Τ A M E ἐπίσης
I. Νά ἀποσυρθεῖ ἡ ἐγκύκλιος γιά
τίς μαθητικές κοινότητες,
2. Νά συμπληρωθοὺν oî κενές θέσεις τῶν καθηγητῶν.
3. Νά δοθεῖ λύση στό 11966111110
τοῦ κτιρίου.

4. Νά ἀνανεωθοῠν καί νά ἐκσυγχρονιστοὺν τά σχολικά 6ι6λία.
5. N0 έχουν καί οἱ μαθητές τῶν
Οἰκονομικῶν Γυμνασίων ἀληθινὰ
ΔΩΡΙΞΑΝ Παιδεία καί νά μήν εἶναι ὑποχρεωμένοι νά ἀγοράζουν
τά περισσότερα ἀπ’ τά ὂιὸλία
πού χρησιμοποιοὺν,

6. ’Νά ἀνεῦεῖ τό ἐπίπεδο σπουδῶν.
7. Νά αύξηθεῖ ὁ κρατικός προϋπολογισμός γιά τήν Παιδεία,
ὥστε νά ἀποκτήσουμε καλύτερα
σχολεῖα καί ἀρτιότερα μέσα διδασκαλίας καί ἐκπαίδευσης.
8. N0 ἀναπτυχθεῖ σωστά ἡ συνεργασία _ μεταξύ ΓΟΝΕΩΝ —-

τούς ίδιοκτῆτες ἐργαστηρίων μέ
πέντε-δέκα ἐργάτες.
γ. Ἐρώτηση Σ.Μ. μέ ἀρ. 3 (ἀν
ὑπάρχει διάσταση στό παγκόσμιο
κομμουνιστικό κίνημα).
"Av 6 Σ.Μ. θεωρεῖ διάσταση
στό παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα τή μελέτη ἀπό κάθε Κ.Κ.
τῶν ἐθνικῶν ἰδιομορφιῶν τῆς
χώρας του καί τήν προσαρμογή
τῶν 6ασικῶν μαρξιστικολενινιστικῶν ἀρχῶν 0' αὐτές τίς ἰδιομορφίες ἀπό τό κάθε K.K., 1615
δέν θά ’πρεπε νά ποῦμε 611
ὑπάρχει διάσταση ἀλλά, πάντα
σύμφωνα 115 τή θεωρία τοῦ Σ.Μ.,
πολυδιάστασηῑ ”Οσο γιά τό τί θά
ἀναγνωρίσει κάθε Κ.Κ., αὐτό εἷναι δική του δουλειά. Γιά δέ τά
πολλά K.K. πού ἐχσυν ἀναγνωρίσει τήν Α.Ο. καί γενικότερα γιά
τό ρόλο τῆς Α.Ο. στό ...κομμουνιστικό κίνημα, θά μποροὺσε νά
διδαχτεῖ πολλά καί ἀπό τόν ἀριθμό ’τῶν ἀντιπροσωπειῶν πού
παραὸρέθηκαν στό συνέδριο τῆς
A0. 0116 πλευρᾶς ξένων Κ.Κ.
καί ἀπό τή Διάσκεψη Κομμουνιστικῶν καί Ἐργατικῶν Κομμάτων Εὐρώπης ’
δ. Ἐρωτηση Σ.Μ. μέ ἀρ. 4 (ἄν
ζέσταινε φίδια στόν κόρφο του τό

Τό ὅτι ἡ δεξισαναθεωρητική
φράξια εἶχε εἰσχωρήσει σέ ἡγετικές θέσεις τοῦ Κ.Κ.Ε. καί ἀπό κεῖ
ὑπονόμευε τούς λαϊκούς ἀγῶνες
εἶναι γνωστό. Καί εἶναι τιμή γιά
τό Κ.Κ.Ε. πού κατόρθωσε νά
ἀπαλλαγεῑ ἀπό αύτήν.
Τέλος, σί διαφορές, ἀγαπητέ
Σ.Μ., μεταξύ Κ.Κ.Ε. καί A.O. εἶναι πολύ περισσότερες ἀπ’ ὅσες
νομίζεις καί πολύ ούσιαστικότερες. Εἶναι διαφορές μεταξύ μιᾶς
συνεποῡς κομμουνιστικῆς γραμμῆς καί μιᾶς γραμμῆς πλήρους
ἀναθεώρησης ἀπό τά δεξιά τοῦ
μαρξισμοὺ-λενινισμοῡ, γραμμῆς
τελείως καταδικασμένης ἀπό τό
λαό.
Φιλικά
Γ. Δ. Φοιτητής

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - ΜΑΘΗΤΩΝ
γιά νά 6ελτιωθεῖ ἀποτελεσματικά
ἡ ἀπόδοοη τῶν μαθητῶν στά 110θήματα.
ΖΗΤAME
Ἀπό κάθε μαζικό φορέα, ἀπό τά
ἄλλα σχολεῖα τῆς περιοχῆς, ἀπό
τόν Σύλλογο Γονέων καί Κηδεμόνων, ἀπό τούς καθηγητές καί γενικά ἀπό κάθε προοδευτικό
ἀτομο νά μᾶς συμπαρασταθεῖ στά
δίκαια αἰτήματά μας
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ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ M.K.
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’ΧΑΡῙΣΤΕ ΑῙΩΝῙΑ ΔΩΡΑ
ΣΤῙΣ ΦΕΤΕῙΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
’ΘΑ TA BPOYN KAI TA EI‘I‘ONIA ΣΑΣ
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MONAAI ΚΟΣ ΣΤΑ ΧΑΡΤΟΝΟΜῙΣΜΑΤΑ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9, ΤΗΛ.321Ο.577
[ENANTI XPHMATIETHPIOY ΑΘΗΝΩΝ]
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Αὔριο καί μεθαύριο (Κυριακή καίΔευτέρα) ἀπό τίς 11 τό πρωί
ὥς τά μεσάνυχτα, τό «ΜΑΓΑΖΙ» ἔχει ἐγκαίνια. Εἶναι ἕνα Πολυμάγαζο πού φτιάξαμε μέ κέφι, γι’ αὐτό σᾶς περιμένουμε νά
τό δεῖτε-καί νά maire μιά τσικουὸιά...Γιά τά παιὸιά ὑπάρχουν
γλειφιτζούρια...
Εἴμαστε an} γωνιά Διὸότου ’καί Ζ. Hr/yﬁç, στά Ἐξάρχεια.
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